
பாடலைத் தோடர்ந்தே தென்தேன்..33 

( By. Visali Sriram ). 

இன்லேய பேிவு பாெமைர் ேிலைப்படத்ேிைிருந்து.... 

மயங்குகிோள் ஒரு மாது.....இந்ேப் பாடல் நாம் பைமுலே தகட்டு 
ைெித்ே பாடல்.....எனக்கு மிகவும் பிடித்ே பாடல். 

அத்ோன்.....இந்ே ஒரு தொல் சுெீைாம்மா வாயிைிருந்து 
வரும்தபாது எத்ேலன பரிமாணங்களில் வருகிேது 
பாருங்கள்.முேல் அத்ோன் ....அலைப்பு,இைண்டாவது 
அத்ோன்....கவனத்லே ஈர்க்க தகாஞ்ெம் அழுத்ேமாக........தநஞ்ெம் 
உருகாோ.....இப்படி தகட்கும் தபாது உருகாமல் இறுகுமா என்ன??? 

இது அண்ணிலயப் பார்த்து தகைி தெய்யும் அத்ோன்....அந்ே 
அத்ோன் இவளின் அண்ணன்....அந்ே உேவு முலேக்கு உள்ள 
மரியாலே தகாடுத்து,தகாஞ்ெம் குறும்பு,தகாஞ்ெம் 
நாணம்(இவளுக்கும்)அண்ணிக்கும்! 

படித்ேவள்ோன் அலே மேந்து விட்டாள்...எத்ேலன அைகான 
வரிகள்....எவ்வளவு படித்ோலும்...தபண்ணுக்குரிய நாணம்.... 

.அலே கவியைெர் வர்ணித்ேிருப்பது அைகா... 

அம்மா அலேப் பாடி இருப்பது அைகா.....இலவ இைண்டுக்கும் ஈடு 
தகாடுத்து ேன முகபாவத்ேில் அெத்தும் ொவித்ேிரி அம்மா 
அைகா.... 
.நாணத்லேதய ஆலடயாகவும்,அணியாகவும் பூண்டு 
தமன்லமயாக ெிரிக்கும் எம்.என்.ைாஜம் அைகா.....மலனவியின் 
பாடலுக்கு ெிோர் வாெிக்கும் காேல் மன்னன் அைகா....இப்படி ஒரு 
தேனிலெலய வாரி வைங்கிய தமல்ைிலெ மன்னர்கள் அைகா... 
.லகயில் இருக்கும் ெிகதைட்லட அலணத்துவிட்டு....ேங்லக 
கணவனுடன் இருக்கும் புலகப்படத்லே ேிருப்பி லவத்துவிட்டு 



ஆண்லமக்தக உரிய கம்பைீ நாணம் கைந்ே புன் ெிரிப்புடன் 
அலேக்குள் நுலையும் நடிகர்ேிைகம் அைகா.... 
இப்படி இன்னும் பை ெந்ேேிகள் ைெிக்கும் ஒரு படத்லேத் ேந்ே 
பமீ்ெிங் அைகா????தமாத்ேத்ேில் காைம் மாேைாம்....இந்ே கானம் 
மட்டும் மாோது....மலேயாது:) 
http://www.youtube.com/watch?v=Z2y6PQzszaY 

 

Gemini Ganesan Hits - Mayangugiral oru madu HD Song 

Ramaswamy Ganesan (November 17, 1920 - March 22, 2005), better known by his stage name 

Gemini Ganesan, was an Indian film actor who worked mainly in Tamil ci... 
YOUTUBE.COM 

UnlikeUnlike ·  · Share · 4317 

 You, Rajeshkumar Venkatasubramanian, Aravind Karthik, Rajeswari Narayanan and39 others like 

this. 

  

Susi Priya Super mam.. Romba nalla song.. Athan athan entral nenjam urugatha..a.a.a.a. Intha 

line romba nalla irukum... Antha pullanguzhalai vida susila ammavin kural romba inimaiyaga 

irukum... Intha songa share pannathuku thanks mam... 

October 4 at 3:37pm · Like · 1 

  

Srikanth Orn இலேயும் தகாஞ்ெம் தெர்த்துக் தகாள்ளுங்கள்...... உங்கள் 
வித்ேியாெமான கண்தணாட்டம் மற்றும் 
முன்தனாட்டம்......அம்மம்மா......அடுத்ே ேடலவ அத்ோன் என்ே வார்த்லேலய 
தகட்டால்.....இலவ யாவும் நிலனக்கத் ேவோது...... 
October 4 at 4:38pm · Like · 1 

  
Krishna Doleh HE WAS ALSO CALLED AS "'KADAL MANNAN"' GEMINIGANESHAN. 

October 4 at 6:15pm · Edited · Like 
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Soundar Rajan Kalathal azhiyatha kaviyam!!! 

October 4 at 7:31pm · Like 

  
Rajeswari Narayanan Anbe ..anbe.. anbe... anbe... ethanai vidham....azhago azhagu. 

October 4 at 10:08pm · Like 

  
Jawahar Jawahar Arumaiyana song amma 

October 5 at 9:53am · Like 

  
Anuradha Ramani Thozhiyar kadhai solli tharavallai. Nazhagi selvathum ninavu ellai anbe 

anbe. Padithaval nannithai maraithu vittel. Liked it. 

October 5 at 11:40am · Like · 1 

  
Boston Ganesh HEAR THE DUGGA OF HANUMANTHA RAO AT ''ATHAN ATHAN ENDRAL 

NENJAM URUGAADHA'', PALLAVI STARTS WITH GOPALAKRISHNAN'S DOLAK [ WITH 

RING IN HIS THUMB]. JOONUS'S GOLNDEN FINGERS ON THE SITHAR. THE VIOLINS....... 

I AM A NOBODY TO COMMENT ON THE COMPOSERS AND THE SINGER. THEY ARE 

DIVINE PEOPLE. 

October 5 at 1:07pm · Like · 2 

  
Vellaiappan Muthiah Moderndays Brides have forgotten the Word 'ATTHAN' ,what they call is 

only,DEI,VADA,PODA.? Change the habit and experience the exciting Rewards 

October 6 at 5:36pm · Edited · Like · 1 

  

Vijayakrishnan Rajagopalan அய்தயா என்லன தவலை தெய்ய விட மாட்தடன் 
என்கிோர்கதள  

கவியைெர் ,ேிலை இலெ ெக்ைவர்த்ேி , இலெ அைெி இவர்களின் பலடப்லப நாம் 
அனுபவிக்காே வாழ்க்லகலய எண்ணிப் பாருங்கள் - அது பாழ் . என்லன 
தபாருத்ேவலை அது என் சுய நிலனவில்ைாே ேினமாக மட்டுதம 
இருக்கக்கூடும் (எனக்கு நிலனவு ேடுமாே லவக்கும் பைக்கம் எதுவுமில்லை 
நன்ேி மக்கள் ேிைகம் -வாைி) 
இந்ேப்பாடல் அம்மாவின் ேமிழ் பாடல்களின் கிரீடத்ேில் தஜாைிக்கும் ஒரு 
லவைம். தமல்ைிலெ மன்னர்,தகாபாைகிருஷ்ணன் JUNUS SAIT- ஹனுமந்ே ைாவ் 
என்ன தொல்ை --காசுக்காக மட்டுதம தவலை தெய்யாமல் பலடப்பின் 
ெிேப்புக்காக தவலை தெய்ேேின் விலளவு இந்ே தேன்.. அலே பருகுதவாம் 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005506567836&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005506567836&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/717202028374100/?comment_id=717303641697272&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=33
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/717202028374100/?comment_id=717439221683714&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=33
https://www.facebook.com/jaw.jaw.399?fref=ufi
https://www.facebook.com/jaw.jaw.399?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/717202028374100/?comment_id=717743061653330&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=33
https://www.facebook.com/anuradha.ramani.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/anuradha.ramani.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/717202028374100/?comment_id=717789968315306&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=33
https://www.facebook.com/browse/likes?id=717789968315306
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/717202028374100/?comment_id=717814351646201&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=33
https://www.facebook.com/browse/likes?id=717814351646201
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005319287151&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005319287151&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/permalink/717202028374100/?comment_id=717835614977408&offset=0&total_comments=17
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=33
https://www.facebook.com/groups/PSusheela/search/?query=33
https://www.facebook.com/browse/likes?id=717835614977408
https://www.facebook.com/vijayakrishnan.rajagopalan.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/vijayakrishnan.rajagopalan.9?fref=ufi


இலெதேலன தெகரிக்க பாடுபட்ட தேனகீ்களுக்கு நமது ெிைம் ோழ்ந்ே 
வணக்கங்கள் நன்ேிகள் 

October 5 at 9:24pm · Unlike · 4 

  
Meenal Tamilselvan thank u so much for recalling so many old and ever green songs.feels 

happy. 

October 6 at 9:41am · Like · 1 

  

Kalai Kumar எம்.எஸ்.வி + பி.சுெீைா கூட்டணியில் வந்ே பாடல்களில் repetition 

தைாம்ப குலேவு. எல்ைா பாடல்களிலும் எோவது ஒரு ஸ்தபஷாைிட்டி 
இருக்கும். தபாய் கைப்பில்ைாே, பளிங்கு தபான்ே குைலும், எம்.எஸ்.வி என்ே 
இலெ தமலேயின் கற்பலனத்ேிேனும் ஒன்ேிலணந்ேோல், பை ஈடிலணயற்ே 
பாடல்கள் நமக்கு கிலடத்ேன. இப்படத்ேில் எல்ைா பாடல்களுதம முத்துக்கள். 
அருலமயாக எழுேி இருக்கிேரீ்கள். Visali Sriram ! 

October 6 at 9:52am · Like · 6 

  

Krishnamurthi Balaji வலீண தபசும் வரிகள் 

October 6 at 8:29pm · Like · 1 

  

Kalai Kumar Vijayakrishnan Rajagopalan ! அப்படிதய என்லன மாேிரிதய 
புைம்புேஙீ்கதள ! எனக்கும் சுெீைாம்மா பாட்டு தகட்டா பாேி தவலை மேந்து 
குைல் பின்னாதைதய மனசு தபாயிடும்.. 
October 6 at 8:41pm · Like · 6 

  
Susi Priya Currect sir susheela ammavin padalai ketal namai sutri nadapathaiyum.. 

Maranthuviduvom.. Antha alavuku susheela ammavin theyn kural mayakividum... Intha 

varisaiyul ennayum serkalam. 

October 6 at 8:47pm · Unlike · 4 

  
Kalai Kumar You Said it, Susi Priya ! 

October 6 at 8:50pm · Like · 1 

  
Vijayakrishnan Rajagopalan the conbination of KD -MSV-_PS is as for as i am concerned is 

deadly . even in mid fifties i have less of health worries because of this trio. they travel with me 

since may be when i was five -more than my parents or any one ..our association is now 50 + 

and still going strong. Many pf these FB posts bring to us some unknown points , points that you 

missed to appreciate .so back in full swing thanks my dear 
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