
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்...32. 

கற்பகம் ேிலைப் படத்ேில் ஐந்து பாடல்கள்..ஐந்து பாடல்களின் 
வரிகளின் தவந்ேர் வாைி அவர்கள்.ஐந்து குைலுக்கும் ஏகதபாக 
உரிலை இலெ அைெிக்தக... 
...அத்லே பாடும் ோைாட்டு.......எல்தைாலையும் தபால் அவலை 
வாைிபக் கவிஞர் என்று தகாச்லெப் படுத்ே 
விருப்பைில்லை....அற்புேைான கவிலே வரிகலளத் ேந்து நம்லை 
பைவெப்படுத்ேிய...படுத்ேிக் தகாண்டிருக்கும் அவருக்கு தபருலை 
தெர்க்கும் விேைாக இன்று அவருலடய வரிகளில்,சுெீைாம்ைா ஏக 
தபாக ைாஜ்ஜியம் நடத்ேிய கற்பகம் படத்ேில் தைல்ைிலெ ைன்னர் 
இெல யலைப்பில் ஒரு உயர்ந்ே உள்ளத்ேின் ோைாட்டுப் 
பாடல்......தைன்லை,தைன்லை,இனிலை,எல்ைா லைலயலயயும் தகாண்ட 
தபண்லைப் பாடல் 

.அண்ணன் ைகலளத் ேன ைகளாக ோைாட்டும் ஒரு அத்லேயின் 
ோைாட்டு....அத்லே ைடி தைத்லேயடி.....ஆடும் வலை ஆடி விட்டு 
அல்ைிவிழி மூடம்ைா.....முழு 
சுேந்ேிைம்....குழந்லேக்கு.....ோைாளைாய் அன்லப வாரி 
வழங்குகிோள்...இைக்கிய நயம் ைிகுந்ே பாடல்...மூன்ோம் 
பிலேயில் தோட்டில் கட்டி.....காண்பேற்தக அரியது 
மூன்ோம்பிலே.....அலேப் பிடித்து அேில் தோட்டில் 
கட்டி.....முல்லை,ைல்ைிலக எல்ைாம் வாரி இலேத்து தைத்லே 
கட்டி.....தேன் குயில் கூட்டம் பண்பாடும்.....இங்தக ஒதை குயில் 
குைல் அந்ே தைாத்ே கூட்டத்ேின் இனிலைலயயும் தெர்த்து 
பாடுகிேது.....அலேக் தகட்டு அந்ே ைான்குட்டி....ைழலைலய 
இலேவிட அழகாக தொல்ை முடியுைா?ைான்குட்டி.....தகட்டு 
கண்மூடும்.....இந்ே..ைான்குட்டி.....அேில்ோன் என்ன ஒரு 
ோய்லை...இனிலை...."தவதோர் தேய்வத்லேப் 
தபாற்ேவில்லை...தவதோர் ேீபத்லே ஏற்ேவில்லை...அன்தோர் 



தகாவிலை ஆக்கி லவத்தேன்....அம்பிலகயாய் உன்லன தூக்கி 
லவத்தேன்.... 
."இந்ே நாலு வரிகள் தபாதும் வாைிக்கு.....இந்ே ஜன்ைம் 
கலடத்தேே.....குழந்லேயும் தேய்வமும் ஒன்று.....பரிபூைணைாக 
அந்ேக் குழந்லேயிடம் ேன்லன ஒப்புக்தகாடுத்து 
அம்பிலகயாகதவ பார்க்கிோள்.....என்ன ேவம் தெய்ேலன.....எங்கும் 
நிலே பைப்ரும்ைம் அம்ைா என்ேலழக்க....யதொலேயின் அன்புக்கு 
இலணயல்ைவா இவள் அன்பு.....இந்ேப் பாடல் முழுவதுதை 
சுெீைாம்ைா ஒரு அர்ப்பணிப்பாகப் பாடி இருப்பார்கள்...எத்ேலன 
முலே தகட்டாலும் ஒரு உணர்ச்ெிப் பிைவாகம் ஊறுகிே 
பாடல்.....வரிகள்,இலெ,காட்ெி,கரு.....எல்ைாவற்லேயும் உள்வாங்கி 
ஒரு பாெப் பந்ேல் தபாட்டிருக்கும் சுெீைாம்ைலவயும்...........இந்ேப் 
பாடலையும் ைேக்கமுடியுைா.......இதோ 
உங்களுடன்..........https://www.youtube.com/watch?v=MkNptelLpV0& 

 

Karpagam - Athaimadi Methaiyadi song 

Karpagam - Athaimadi Methaiyadi song Gemini Ganesan is a benevolent small time farmer. 

Muthuraman and K.R.Vijaya are the children of S.V.Ranga Rao, a rich la... 
YOUTUBE.COM 

UnlikeUnlike ·  · Share · 3512 

 You, Rajeshkumar Venkatasubramanian, Aravind Karthik, Boston Ganesh and 31 others like this. 

  

Senthil Kumar These lines are profoundly meaningful!ungaladhu paadal vimarsanangalai oru 

puthagamaaha thohutthu vazhangungal..adhu andha kavignarukkana mariyadhai aahum! 

October 3 at 8:32am · Like · 2 
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Visali Sriram thank you sir 

October 3 at 10:24am · Like 

  
Susi Priya Nice mam... Inimaiyana padal.. Ayiram murai ketalum salikamal meendum 

meendum ketka thonakoodiya oru padal... Thanks mam. 

October 3 at 10:28am · Like · 2 

  
Boston Ganesh THE LULLABY STARTS WITH A SOFT BONGOS......IT GOES ON..... 

October 3 at 11:36am · Like · 2 

  
Rajeswari Narayanan Veror kuralai ketpadhilai,veror kuralai yerpadhillai,andror kovilai 

aakivaithom,ambigayai unnai thooki vaithom,adhil ambigayai unnai thookivai thom,....m..annai 

madi methayadi..... 

October 3 at 4:47pm · Like · 3 

  

Ramamurthy Subbayan ோைாட்டு பாடல்கள் என்ோதை..முேைில் நிலனவில் 
வருவது சுெீைாம்ைா ோன்..!......அத்ேலனயும் முத்துக்கள்..! 
October 3 at 6:06pm · Like · 2 

  

Thenmozhi Arul எவ்வளவு இனிலையானப்பாடல்! இந்ேப்பாடல் வரிகள் நைக்கு 
உணர்த்தும் உேவுகளின் ஆழம். ெதகாேைனின் குழந்லேக்கு அத்லேப் பாடும் 
ோைாட்டுப் பாடல். இன்று எங்தகா தபாய் தகாண்டிருக்கிதைாம் நாம். ேன் 
குழந்லேக்தக ோைாட்டி, தொறூட்டி, தூங்க லவக்க தநைைில்ைாைல் தபாய் 
விட்டது. 
October 3 at 6:11pm · Like · 1 

  
Murali Srini Once again a very good p. Suseela song. As usual your description of the song is 

very nice. 

October 3 at 9:43pm · Like · 1 

  

Srikanth Orn அருலையான பாடல்கள்......அேற்கு முத்ோய்ப்பாக உங்கள் 
பேிவுலையும்.... 
October 4 at 12:05am · Edited · Like 

  
Nesan Ravi Chezhumaiyaana paadal. 

October 4 at 12:15am · Like 

  

https://www.facebook.com/visali.sriram?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716354621792174&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
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/716284411799195/?comment_id=716355621792074&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/browse/likes?id=716355621792074
https://www.facebook.com/ganesh.krishnamurthy.395?fref=ufi
https://www.facebook.com/ganesh.krishnamurthy.395?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716381315122838&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/browse/likes?id=716381315122838
https://www.facebook.com/rajeswari.narayanan.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/rajeswari.narayanan.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716507608443542&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/browse/likes?id=716507608443542
https://www.facebook.com/roni.ramamurthy?fref=ufi
https://www.facebook.com/roni.ramamurthy?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716568985104071&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/browse/likes?id=716568985104071
https://www.facebook.com/thenmozhi.arul.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/thenmozhi.arul.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716591101768526&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/browse/likes?id=716591101768526
https://www.facebook.com/murali.srini.96?fref=ufi
https://www.facebook.com/murali.srini.96?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716691815091788&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/browse/likes?id=716691815091788
https://www.facebook.com/srikanth.orn?fref=ufi
https://www.facebook.com/srikanth.orn?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716790828415220&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/nesan.ravi?fref=ufi
https://www.facebook.com/nesan.ravi?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/716284411799195/?comment_id=716794571748179&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=32
https://www.facebook.com/sridharan.sundarachariar?fref=ufi


Sridharan Sundarachariar Another beautiful lullaby by PS amma.. Just listen to this song in 

night..wow.....will not need anything but only Amma's.."aari...'' is enough to take a heavenly 

experience and good sleep...for sure.. Thanks a lot.. 

October 4 at 10:40am · Like · 2 

  
Meenal Tamilselvan athaiyin thaalattu. 

October 6 at 9:52am · Like 
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