
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...23. 

( By. Visali Sriram ) 

1965 இல் ேிரு.எ.எல்.ஸ்ரீனிவாென் அவர்கள் ேயாரிப்பில் தவளிவந்ே படத்ேிைிருந்து 
கவியரெர்,தெல்ைிலெென்னர்,சுெீைாம்ொ அவர்களின் மூவரணியில் ஒரு 
முத்ோன பாடல் இன்லேய பேிவு. 

கவியரெர்,தெல்ைிலெ ென்னர்,சுெீைாம்ொ......எத்ேலன எத்ேலன முத்துக்கள்...எலே 
எடுப்பது எலே விடுப்பது... 

....ஆனந்ேி ேிலரப்படம்..பாடல் "உன்லன அலடந்ே ெனம் வாழ்க"இது ஒரு 
ெங்கைொன பாடல்... 

ேிருெணொன ஒரு தபண் முழு ெனதோடு ேன்லன கணவனுக்கு 
அர்ப்பணிக்கிோள்....வரிகளாதை கவியரெர் படம் காட்டுகிோர்...தெல்ைிலெென்னர் 
இலெயாதை இயக்கி இருக்கிோர்....சுெீைாம்ொ உணரச்ெிகலள தேன்குரைில் 
குலைத்து தகாடுத்ேிருக்கிோர். 

படத்லே பார்க்காவிட்டாலும் பாட்டிைிருந்து இது ஒரு முேைிரவுப் பாடல் என்பது 
புரிகிேது.முேைிரவில் தபண் வார்த்லேயின்ேி தெௌனொக நாணுவலேத் ோன் 
பார்த்ேிருக்கிதோம்.... 

இங்தக பாடைில்..."ச் ,ஞ் ந் ன் "வார்த்லேகலளப் புகுத்ேி ஒரு ெதுரங்கம் ஆடி 
இருக்கிோர் கவியரெர். 

தெல்ைிலெ ென்னதரா கண்ணாடி பாத்ேிரத்ேில் விளிம்பு வலர நீலர நிரப்பி 
சுெீைாம்ொ லகயில் தகாடுத்து துளியும் ெிந்ோெல் நடக்க தொல்ைி இருக்கிோர்... 

இலெயரெிதயா ஒவ்தவாரு வார்த்லேக்கும் ஒரு தநளிவு சுளிவு தகாடுத்து 
தொற்ெிைம்பம் ஆடி இருக்கிோர்.இந்ே ெங்கெ விலளயாட்டில் களிப்பலடந்ே அந்ே 
ஒரு தநாடி எனக்கு ெேக்க முடியாே இலெயனுபவம்.....உங்களுடன் பகிரத் 
துடித்ேேன் விலளவு இந்ேப் பேிவு... 

இது ஒரு முேைிரவுப் பாடல்...படம் ஆனந்ேி. 

உன்லன அலடந்ே ெனம் வாழ்க,,,இனி ஒவ்தவாரு இரவும் வாழ்க..இந்ே ெஞ்ெம் 
என் தநஞ்ெில் தேனாக....நல்ை வாழ்வும் வளமும் ெைர்க.... 
.என்ன ஒரு அருலெயான துவக்கம்.... 

இனி வரும் ெரணம் ஒரு தொற்ெிைம்பம்...பாடுபவருக்குத் ோய் தொைி 
தேலுங்கு....ஆனால் அவரின் தொல் ஆளுலெலயப் பாருங்கள்...குரைின் 
நட்ெத்ேிரத் தூவலை ரெியுங்கள்...ேிரு ெஞ்ெள் தகாஞ்சும் ெயில் உன்லனத் 
ேஞ்ெம் என்று வந்ோள் உன்னுடன் ெகிை..நலட அஞ்சும் (அஞ்ெி அஞ்ெி 
நடப்பது..கவியரெருக்குப் பிடித்ே தொல்ைாடல்)தபண்ணின் தநஞ்ெில் வஞ்ெம் 
என்றும் இல்லை ென்னா உன் முகம் ெைர்க ...ேினம் உன்னால் என் சுகம் 



வளர...இனி என்னால் உன் நிலை உயர....இப்படி ஒவ்தவாரு தபண்ணும் ேன்லன 
உணர்ந்து கணவனிடம் எந்ே எேிர்பார்ப்பும் இல்ைாெல் ேன்லனதய ேருவாதள 
என்ோல் அந்ே ோம்பத்ேியத்ேில் ெகிழ்ச்ெிக்கு குலேதயது? 

அடுத்ே ெரணம்...எந்ேன் ேந்லே என்லன உந்ேன் லகயில் பிள்லள என்று ேந்ோர் 
ேன ெனம் கனிய...இலெந்து தகாடுத்ே கன்னிகா ோனம்...இந்ேப் பிள்லள உந்ேன் 

அன்லன என்னும் உள்ளம் ேன்னால் காத்ேருள் புரிக...குலே இல்ைாே 
வாழ்தவான்று அருள்க..துலண என்தனாடு நீ தகாள்ள வருக....குலே இல்ைாே 
வாழ்வு....இந்ே இடத்லே சுெீைாம்ொ பாடி இருக்கும் விேத்லேக் தகளுங்கள் 
....நிலேவு...நிலேவு...அப்படி ஒரு நிலேவு....ெனேில் முேைில் 
நிலேவும்,நம்பிக்லகயும் நிரம்பி இருக்குொனால் இன்பத்ேிற்கு எல்லைதய 
இல்லை... 

ஒவ்தவாரு ோயும் ேன ெகளுக்கு இந்ேப் பாடலை தொல்ைிக் தகாடுத்து கணவன் 
வடீ்டிற்கு அனுப்பினால் இல்ைேம் நல்ைேதெ... 

.பாடல் முழுவதும் ஒரு பாடம்....அலே உலரநலடயில் தொன்னால் யாரும் 
தகட்க ொட்டார்கள்....இப்படி தேனில் தோய்த்ே பைா சுலளயாக தகாடுத்ோல் 
யாரும் விடொட்டார்கள்....இந்ே மூவர் கூட்டணியின் தநஞ்ெில் நிலைத்து நிற்கும் 
ஒரு அருலெயான பாடல் உங்களுடன் 
.....http://www.inbaminge.com/t/a/Anandhi/Unnai%20Adaindha%20Manam.vid.html 
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 Rajeshkumar Venkatasubramanian, Aravind Karthik, Boston Ganesh and 12 otherslike this. 

  

Vijiya Raj Kumar இது பாடல் இல்லைதய .உங்கள் வர்ணலனதய 
பாடலை தகட்ட ொேிரி இருக்கிேது .நீங்களும் ஒரு ேடலவ 
தகட்டுவிட்டு பேிவு தெய்யுங்கள் 
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Visali Sriram நான் தகட்டுக் தகாண்தடோன் பேிகிதேன்... 
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Aravind Karthik ெிக அருலெயான பாடல் அக்கா. ஆனால் படத்ேில் 
இடம் தபற்ேோக நிலனவில்லை. 
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when i was very young i had the bliss of hearing this song,my parents used to sing,a song by G.R,ISAI MANI 

and just 23 year old susheelamma singing effortlessly........i had been frantically looking for this song....atlast 

today got it in youtube.......here i go......enjoy the BLISS:) 
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