
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...26. 

( By. Visali Sriram ) 

ேிருநாள் வந்ேது.....தேர் வந்ேது.....சுெீைாம்மாவின் மற்தோரு ஜவீனுள்ள 
பாடல்.பாெிடிவ் கருத்துக்களுடன் ஓராயிரம் பாடல்கள் இருக்கும்தபாது ஏன் 
இந்ேப் பாடல்?இந்ே தகள்வி எழைாம்....அது எழுதுகிே என்னுடன் இலைக்கப் 
படைாம்.ஆனால் அது இங்கு முக்கியமில்லை. 

இந்ே கான ெரஸ்வேி ஒவ்தவாரு பாடலையும் லகயாளுகிே தநர்த்ேி அதுதவ 
நம்லமக் கட்டிப்தபாடும் அவரின் கீர்த்ேி....கலேயில் நாயகனின் ேங்லகக்கு கால் 
ஊனம்....அவளுக்கு மைம் முடிக்க படாே பாடு பாடுகிோன் அண்ைன்.ேிருமைம் 
நிச்ெயமாகும் நிலையில் இந்ேப்பாடைின் மூைம் அந்ேப் தபண் ேன் நிலைலய 
தொல்ை வருகிோள்.இந்ேப் பாடைில் ஒவ்தவாரு வார்த்லேயும் ஓராயிரம் 
கனவுகலளயும் கற்பலனகலளயும் சுமந்து வருவோகப் புலனயப் பட்டிருக்கும் 
வரிகளுக்கு ேன் தேன் குரைால் அமுேத்லே வாரி வழங்கி இருப்பார் 
சுெீைாம்மா. 
ேிரு நாள் வந்ேது என்று படு உற்ொகத்துடன் ஆரம்பித்து,தேர் வந்ேது என்று 
விவரம் தொல்ைி,ஊர்வைம் வருகின்ே நாள் வந்ேது என்று ேன் எேிர்பார்ப்லபயும் 
நம் மனேில் விலேத்து......ஓட முடியாமல் தேர் நின்ேது என்று ஒரு புள்ளி 
லவப்பார்கதள அங்தகதய நாம் விழுந்து விடுதவாம். 

படத்லேப்பார்க்காமல் பாட்டு மட்டும் தகட்டால் அேற்குப் பிேகு ஒரு தவலையும் 
ஓடாது.....முழுப் பாடலையும் தகட்தட ஆக தவண்டிய நிலையில் அங்தக ஒரு 
ப்தரக் தபாட்டிருப்பார்.ெரைத்ேில்...உள்ளம் ஆடு ஆடு என்று தகாஞ்சும்....உடல் 
ஆட முடியாமல் தகஞ்சும்.என் இேயம் அழுோல் 

...என்ன...என் இேழ்கள் ெிரித்ோல் தபாதும்......ஒரு பேலவ பேந்ேது 
மண்ைில்....அது பேக்க முடியவில்லை விண்ைில்,அேன் ெிேலக 
ஒடித்ோன்.....இந்ே இடத்ேில் ஒரு தொகம்....அப்பப்பா.....சுெீைாம்மாவால் 
மட்டும்ோன் அது முடியும்...உண்லமயான வைியுடன் உள்ள ஒருவர் எப்படி 
துடிப்பதரா அப்படி பாடி இருப்பார்கள்.....அந்ே ஒருவன் தபயர்ோன் 
இலேவன்......என்ன ஒரு விரக்ேி...ஓட......முடியாமல் ....,தேர் நின்ேது.....இந்ேப் 
பாடலைக் தகட்டு முடித்ோல் இேயம் கனக்கும்.....ஏதோ ஒரு இனம் புரியாே வைி 
வந்து ஒட்டிக்தகாள்ளும்....கண்ைரீ் தபருகி வழியும்..... 

இந்ேப் பாடைில் நடித்ே நடிலகலயதயா,இந்ேப் படத்லேதயா எத்ேலன தபருக்கு 
நிலனவிருக்கிேதோ?ஆனால் இந்ேப் பாடலை மட்டும் மேக்கதவ முடியாது.ேிலர 
இலெத்ேிைகம் இலெயலமப்பில் சுெீைாம்மா பாடிய இந்ேப் பாடல் என் தநஞ்ெில் 
நின்ே ராகம்.இந்ேப் பாடல் காட்ெியில் நடித்ேிருக்கும் இைட்ெிய நடிகரும்,நாதகஷ் 
அவர்களும் குேிப்பிடத்ேக்கவர்கள்.அந்ேப் பாடல் உங்களுடன்..... 
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Thirunaal vanthathu - Kaakkum karangal 

Tamil old songs collection. A very good pathetic solo song by P. Suseela, Disclaimer: The video clips are posted for 

viewing pleasure and as an archive for g... 
YOUTUBE.COM 

UnlikeUnlike ·  · Share · 3314 

 You, Rajeshkumar Venkatasubramanian, Aravind Karthik, Sridharan Sundarachariarand 29 others like this. 

  

Viji Loganaths    
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Jayashri MK Super song 

September 27 at 11:33am · Like 

  
Ramakrishnan CR super...super...super...akka....... 

September 27 at 11:41am · Like 

  
Jayashri MK Thanks 

September 27 at 11:42am · Like 

  

Yoganand Vasavan ஒரு பேலவ பிேந்ேது மண்ைில்.. அது பேக்க முடியவில்லை 
விண்ைில்.. அேன் ெிேலக உலடத்ோன் ஒருவன்.. அந்ே ஒருவன் தபயர்ோன் 
இலேவன்.. 
September 27 at 1:08pm · Like · 1 

  
Krishnamurthi Balaji a rare song and one of my fav for the lyrics too ! 
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Susi Priya Nice song. 

September 27 at 8:56pm · Like 

  
Murali Srini Madam..neenga munnadi malai sudum mananal pattu post panninapodu I said I am expecting Thirunal 

vandadu..and a Thirunal innikku vandadu..thanks madam 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpQOTkIekP9g&h=VAQGSY7aF&enc=AZN5AKQd5C2xqDOkolrTYegfuLFGoADUsL9VlSnRY1WhfvSSt2OiY8tQ4gNcQzTNJtLMAomsPt2kgQPyVsfE0_ahfFTOoX7LdGONI-1BAXzqqkwoHrhGIQLntWWjM0fsFEQav8IR0k3ob0JpSSn-R5JotwkXl1OX44tW6n-KLGq_EA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoJE-FmjW43I%26feature%3Dshare&h=LAQE1Se1d&enc=AZMlL5wGVxFfM5Z9FebHb6E7QpQjwlsE702PgV5kjixZQsoYyoBjSJlf7YOUNz5N4JUsHWTmEQJNiYK99sYs-Jlqdc2r21702My6AqG1-_-0a9O6G8duZfWXSVNrxmWzTGijKT1gQDZsV3x7E4wvClimi5WY2-A1gH0CKAZ4gPxLuQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoJE-FmjW43I%26feature%3Dshare&h=LAQE1Se1d&enc=AZMlL5wGVxFfM5Z9FebHb6E7QpQjwlsE702PgV5kjixZQsoYyoBjSJlf7YOUNz5N4JUsHWTmEQJNiYK99sYs-Jlqdc2r21702My6AqG1-_-0a9O6G8duZfWXSVNrxmWzTGijKT1gQDZsV3x7E4wvClimi5WY2-A1gH0CKAZ4gPxLuQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoJE-FmjW43I%26feature%3Dshare&h=ZAQHKB9TL&s=1
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=99&appid=2309869772&p%5B0%5D=100000428395116&p%5B1%5D=860806963943575&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/
https://www.facebook.com/rajeshkrv
https://www.facebook.com/aravind.karthik
https://www.facebook.com/sridharan.sundarachariar
https://www.facebook.com/browse/likes?id=712904222137214&actorid=100000428395116
https://www.facebook.com/vijiloganaths?fref=ufi
https://www.facebook.com/vijiloganaths?fref=ufi
https://www.facebook.com/vijiloganaths?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/?comment_id=712906615470308&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/hari.jayashree.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/hari.jayashree.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/?comment_id=712907995470170&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/ramakrishnan.cr?fref=ufi
https://www.facebook.com/ramakrishnan.cr?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/?comment_id=712909585470011&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/hari.jayashree.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/hari.jayashree.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/?comment_id=712909732136663&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/yoganand.vasavan?fref=ufi
https://www.facebook.com/yoganand.vasavan?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/?comment_id=712928315468138&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/browse/likes?id=712928315468138
https://www.facebook.com/kbalajee?fref=ufi
https://www.facebook.com/kbalajee?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/?comment_id=713006625460307&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005602519166&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005602519166&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/712904222137214/?comment_id=713075775453392&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=26
https://www.facebook.com/murali.srini.96?fref=ufi
https://www.facebook.com/murali.srini.96?fref=ufi


September 27 at 9:51pm · Like · 1 

  
Sambasivan Venkateswaran melodious song 

September 27 at 10:14pm · Like 

  
Anand Pandurangan The landing note in solo violin bow...is really good.. 

September 27 at 10:43pm · Like 

  
Latha Balu Sweet voice 

September 27 at 11:41pm · Like 

  
Sriram Lakshman "inam puriyAtha vali" is indeed my own conclusion about this song as well. Well written and as 

you have stated, the milieu the song is set in may be forgotten but never the song itself. KVM might have been asked 

to refer to "rasik balma" for sure, a Jaikishen creation and our beloved mama obliges the Producer/ Director and 

paints his own Shudh-Kalyan within the ambit of Jaikishen's creation. Very nice of him indeed, he is after all a 

composer who never needs an extraneous source to stimulate his own musicality. The expressions at "nAL" in the 

line "oorvalam varuginra nAL vanthathu" and the completely subdued, despondent summary at "Oda mudiyAmal thEr 

ninrathu" is all about dynamics of the Susheelian kind, never in excess !!! For PS it is music first and then within the 

precincts of music, get expressive. Well, we all know how precious those values are. When I wrote the previous line, I 

was mulling over the subtle dejection at "athu parakka mudiyavilla viNNil" and the cold, frightening and almost subtly 

accusatory statement at "antha oruvan peyar thAn iraivan". Can anybody point a plaintive finger at PS for allowing 

expressions to override the musicality, NEVER !!!! Thanks for this post and since I am making this post in the 

evening, I did not dare to listen to the song !!! Controlled expressions percolate through into one's system and stay 

there forever !!! 
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Malathy Arulmani SUPER SONG 
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Ramamurthy Subbayan அருலம..!..பாடலும்..விளக்கமும்...அற்புேம். 
September 29 at 6:31am · Like 
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