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16 EFFECTIVE WAYS TO COPE WITH STRESS 
1. Identify the sources of stress in your life. Write down: What caused your stress. How you felt, both physically and 
emotionally. How you acted in response. What you did to make yourself feel better. Look for ways to reduce stressors. 
2. Adapt to the stressors. If you can’t change the stressors, change yourself.  
3. Look for the upside.  
4. Learn a relaxation skill that you adopt as your own. 
5. Develop behavioral strategies to prevent stress reactions and to reduce the frequency of stressful situations. Study 
and practice self-control techniques. 
6. Redefine the problem. If the problem is out of your control, recognize that and redefine the problem to determine 
which parts you can avoid or handle. 
7. Spend quality time with another human being who makes you feel safe and understood. Share your feelings with 
caring, trusted family members and friends.  
8. Don’t make mountains out of molehills. Don’t get all worked up over trivial matters. 
9. Take responsibility for feelings. 
10 Set realistic goals and expectations. 
11. Practice patience. Stay flexible in your approach. Be open-minded. 
12. Work to resolve interpersonal conflicts. 
13. Make time for fun and relaxation. Participate in things you enjoy. 
14. Learn to forgive. 
15. Maintain balance with a healthy lifestyle. Exercise regularly. Eat and drink sensibly. Spend more time in nature. Get 
enough sleep.  
16. Seek professional if you need it. RECHARGE. REFLECT. REST...REPEAT.  
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பல்லாங்குழி 
பல்லாங்குழி என்பது பதினான்கு குழி, பரல்+ஆடு்ம்+குழி = பரலாடம் 

குழி, பண்ணாங்குழி, பள்ளாங்குழி என்றும் பாண்டிவிளளயாட்ட என்றும் 
வழங்கப் படகிறது. சீளதப் பாண்டி என்பது ஒருவர் மட்டமம தனித்து ஆடம் 
பல்லாங்குழி விளளயாட்ட ஆகும். இது மிக அரிதாகமவ ஆடப்படகிறது. 
இருவர் மசர்ந்து ஆடம் பல்லாங்குழி ஆட்டத்தில் மரம், இரும்பு, 

வவண்கலத்தாலான பல்லாங்குழிகள் பயன்படத்தப் படம். இதில் பதினான்கு 
குழிகள் இருக்கும். ஒவ்வவாருவருக்கும் ஏழு குழிகள் என்று பிரித்துக் 
வகாண்ட எதிர்எதிர் அமர்ந்து ஆட மவண்டம். குழிகள் ஒவ்வவான்றிலும் 
ஐந்து ஐந்து காய்கள் (புளியங் வகாட்ளடகள்) இட்ட நிரப்பப்படம். முதலில் 
ஆடபவர் ஏதாவவதாரு குழியில் உள்ள காய்களள எடத்துப் பிரித்து 
விளளயாடத் வதாடங்குவார். அவ்வாறு பிரித்து விளளயாடி வரும்மபாது 
குழி வவறுளமயாக இருந்தால் அந்தக் குழிளயத் துளடத்து அடத்த 
குழியிலுள்ள காய்களள எடத்துக் வகாள்வார். இதளனத் துளடத்து எடத்தல் 

என்று கூறுவர். பின் அடத்தவர் ஆடத் வதாடங்குவார். இவ்வாறு ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் ஆடிக் வகாண்ட வரும்மபாது 
காய்கள் அளனத்தும் ஒருவருக்மக வசாந்தமாகிவிட்டால் ஆட்டம் முடிவுற்றதாகக் கருதப்படம். அனுபவமும் சிந்திக்கும் 
திறனும் எண்களின் கணிப்பும் இவ்விளளயாட்டில் வவற்றிளயத் மதடித் தரும்.இது இரண்ட அல்லது மூன்றுமபர் 
விளளயாடம் விளளயாட்ட. உழவர் வபண்கள் தளரயில் குழிகளள அளமத்து விளளயாடிய வசய்தி காணப்படகிறது. 
மரப்பலளககளில் குழிகளள ஏற்படத்திப் பல்லாங்குழியாகப் பயன்படத்தியுள்ளனர். வவண்கலத்திலான பல்லாங்குழிகளும் 
காணப்படகின்றன. கற்கள், புளியமுத்துகள், மசாழிகள் ஆடகருவிகளாகப் பயன்படகின்றன. பசுப்பாண்டி, எதிர்ப்பாண்டி, 

இராஜாப்பாண்டி, காசிப்பாண்டி, கட்டம்பாண்டி, சீளதப்பாண்டி, சரிப்பாண்டி என்ற வளககளில் விளளயாடப்படகின்றன.  
 

பாவணர் குறிப்பு: 1. பண்ணாங்குழி 2. வபாதுவளக 

 

ஆட்டின் வபயர் : வநற்குத்தும் பண்ளணமபால் வட்டமான பள்ளம் அல்லது குழிமதாண்டி, அதிற் கற்களளயிட்ட ஆடம் 
ஆட்ட பண்ணாங்குழி எனப்படம். பண்ளணவயன்பது பள்ளம். பண்ளண பறித்தல் குழிமதாண்டதல். பண்ணாங்குழி என்னும் 
வபயர், அவ்வவ் விடத்ளதப் வபாறுத்துப் பன்னாங்குழி, பல்லாங்குழி, பள்ளாங்குழி என வவவ்மவறு வடிவில் வழங்கும். 
வபரும்பாலும் பதினான்கு குழிளவத்து இவ் விளளயாட்ட ஆடப்வபறுவதால், பதினான்கு குழி என்பது முளறமய 
பதினாங்குழி பன்னாங்குழி எனத் திரிந்ததாகச் சிலர் வகாள்வர். ஆயின், பதினாங்குழி என எங்மகனும் வழங்காளமயானும், 

பன்னான்கு என்பது இலக்கிய வழக்காதலானும், பண்ணாங்குழி, பள்ளாங்குழி என்னும் வடிவங்கமள வபருவழக்காய் 
வழங்குதலானும், பதினான்கிற்குக் குளறந்தும் கூடியும் குழிகள் ளவத்துக் வகாள்ளப்படதலானும், பள்ளாங்குழி என்பதற்குப் 
பள்ளமான குழி என்மற வபாதுமக்களாற் வபாருள் வகாள்ளப்படதலானும், பண்ணாங்குழி அல்லது பள்ளாங்குழி என்பமத 
திருந்திய வடிவமாம்.  

 

ஆடவார் வதாளக : இளத இருவர் ஆடவர்.  
 

ஆடகருவி : நிலத்திற் சமமான இருபடக்ளக வரிளசயாகக் கில்லப்பட்ட 10 அல்லது 14 அல்லது 16 குழிகளும், அவற்றுள் 
அவ்ளவந்தாய் இடவதற்கு மவண்டிய கழற்சிக்காய் (கச்சக்காய்) அல்லது புளியங்வகாட்ளட அல்லது கூழாங்கற்களும், 

இதற்கு மவண்டங் கருவிகளாம். சிலர், என்றும் எங்கும் வசதியாய் ஆடதற்வபாருட்ட, மவண்டிய அளவு பள்ளஞ் 
வசதுக்கப்வபற்ற மரக்கட்ளடகளள ளவத்திருப்பர். 
 

ஆடிடம் : இது வடீ்டள்ளும் வடீ்ட அல்லது மரநிழலிலும் ஆடப்வபறும். இது ஏளன வளககட்கும் ஒக்கும். 
ஆடமுளற : குழி வரிளசக்வகாருவராக இருவர் வரிளச யடத்து எதிவரதிர் உட்கார்ந்து, குழிக்ளகந்தாக எல்லாக் 
குழிகளிலும் கற்களளப் மபாடவர். முந்தியாடபவர், தம் வரிளசயில் ஏமதனுவமாரு குழியிலுள்ள கற்களளந்ளதயும் எடத்து, 

வலப்புறமாகச் சுற்றிக் குழிக்வகான்றாகப் மபாட்டக்வகாண்மட மபாதல் மவண்டம். கற்களளப் மபாட்ட முடிந்தபின், 

களடசிக்கல் மபாட்ட குழிக்கு அடத்த குழியிலுள்ள கற்களளந்ளதயும் எடத்து, அதற்கப்பாலுள்ள குழியில் ஒவ்வவான்றாகப் 
மபாட்டக் வகாண்ட மபாதல்மவண்டம். இங்ஙனம் மபாடம்மபாது, தம் வரிளசயில் இடவலமாகவும், எதிரி வரிளசயில் வல 
இடமாகவும் மபாட்டச் வசல்லமவண்டம். களடசியாகப் மபாட்ட குழிக்கு அடத்த குழி, வவறுளமயாக இருந்தால் அதற்கடத்த 
குழியிலுள்ள கற்களளனத்ளதயும் எடத்துத் தம்மிடம் ளவத்துக்வகாள்ள மவண்டம். அதன்பின், எதிரியார் தம் 
வரிளசயிலுள்ள ஒரு குழியிலிருந்து வதாடங்கி, முன் வசான்னவாமற ஆடவர். களடசியாகப் மபாட்ட குழிக்கு அடத்த இரு 
குழியிலும் கல் இல்லாவிடின், ஆடபவர் ஒன்றும் எடக்காமமல நின்றுவிட மவண்டம். ஒவ்வவாருவரும் தத்தம் 
வரிளசயிலுள்ள குழிவயான்றில் 4 கற்கள் மசர்ந்துவிடின், அவற்ளறப் பசு என்று வசால்லி எடத்துக்வகாள்வர். 



3 
 

சிலவிடங்களில், 8 கல் மசர்ந்துவிடின் அவற்ளறப் பழம் என்று வசால்லி எடத்துக்வகாள்வர்.இங்ஙனம் இருவரும் மாறி மாறி 
ஆடிவரும்மபாது, எடத்துக் வகாள்ளப்படாது எஞ்சியுள்ள கற்கவளல்லாம் ஒமர வரிளசயிற் மபாய்ச் மசர்ந்துவிடின், ஆட்டம் 
நின்றுவிடம். இருவரும் தாந்தாம் எடத்துளவத்திருக்கும் கற்களள எண்ணுவர். களடசியில் ஒமர வரிளசயிற் மபாய்ச் 
மசர்ந்த கற்கவளல்லாம், அவ் வரிளசயாளரச் மசரும். மிகுதியான கற்களள எடத்தவர் வவன்றவராவர். சிலவிடங்களில், ஒமர 
ஆட்ளடயில் வவற்றிளயத் தீர்மானியாமல், ஐந்தாட்ளடயின் பின் அல்லது பத்தாட்ளடயின் பின் தீர்மானிப்பர். 
அம்முளறப்படி ஆடம்மபாது, முன் ஆட்ளடகளில் மதாற்றவர் வவன்றவரிடம் தமக்கு மவண்டிய கற்களளக் கடன் வாங்கிக் 
வகாள்வர். வவன்றவர் கடன் வகாடாவிடின், இருக்கின்ற கற்களள அவ்ளவந்தாகக் குழிகளில் மபாட்டவிட்ட, கல் இல்லாத 
அல்லது ஐந்து கல் இல்லாத குழிகளள வவறுளமயாக விட்டவிடமவண்டம். அவ் வவறும் குழிகட்குப் 'பவ்வகீ் குழிகள்' 

என்று வபயர். அவற்றில் ஒவ்வவாரு குச்சு இடப்படம். ஒருவரும் அவற்றில் ஆடல் கூடாது. 
மதாற்றவர்க்கு ஒருகுழியும் நிரம்பாதமபாது (அதாவது ஐந்து கற்கும் குளறவாக இருக்கும்மபாது) இருக்கின்ற 

கற்களள ஒவ்வவான்றாகக் குழிகளிற் மபாட்டவிட்ட, கல் இல்லாத குழிகளளப் பவ்வகீ் குழிகளாக விட்டவிடல் மவண்டம். 
அன்று எதிரியாரும் தம் வரிளசயிலுள்ள எல்லாக் குழிகட்கும் ஒவ்வவாரு கல்மல மபாடமவண்டம். இங்ஙனம் ஒவ்வவாரு 
கல்மல மபாட்ட ஆடம் முளறக்குக் 'கஞ்சி காய்ச்சுதல்' என்று வபயர். அவ்ளவந்து கல் மபாட்ட ஆடித் மதாற்றவர், 

கஞ்சிகாய்ச்சி ஆடம்மபாது வவல்ல இடமுண்ட. ஒரு முளற வவன்றவர் மறுமுளற முந்தியாடல் மவண்டம்.ஓர் ஆட்ளட 
முடிந்தபின், வவற்றியும் மதால்வியுமின்றி இருவரும் சமமாகக் கற்கள் ளவத்திருப்பின், அடத்த ஆட்ளடயில் 'சரிபாண்டி' 

ஆடல் மவண்டம். முதலாவது அவ்ளவந்தாகவும் பின்பு பப்பத்தாகவும் கற்களளவயடத்து, அத்தளனமய மபாட்ட ஆடவது, 

சரிபாண்டியாடலாகும். இதில் விளரந்து விளளவு காணலாம். சிந்திக்க வசயல்பட  அருமையான விளளயாட்ட இது 
பலவடிவங்களில் அந்த காலம் வடீகளில் உண்ட எங்களிடம் மீன் வடிவத்தில் மதக்கு மரத்தில் உண்ட பித்தளள வசம்பு 
மபான்ற உமலாகத்திலும் பல வடீகளில் இருந்தது அறிவுப்பூர்வமான  அருமையான விளளயாட்ட நீங்கள் விளளயாடிது 
உண்மடா? (உலகம் உருண்ளட) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

விவவகானந்தரின் பபான்பைாழிகள் 

• இளளஞர்கமள, மதச முன்மனற்றம் என்னும் மதர்ச் 
சக்கரத்ளதக் கிளப்புவதற்கு உங்கள் மதாள்களளக் 
வகாடங்கள். 

• இளளஞர்கமள உங்களுக்கு என்னிடம் நம்பிக்ளக 
இருக்குமானால் என்ளன நம்புவதற்குரிய ளதரியம் 
இருக்குமானால் ஒளிமயமான எதிர்காலம் 

உங்களுக்குக் காத்திருக்கிறது என்மபன். 
• வலிளமமய மகிழ்ச்சிகரமான நிரந்தரமான 

வளமான அமரத்துவமான வாழ்க்ளக ஆகும். 
o நீ எளத நிளனக்கிறாமயா அதுவாக ஆகிறாய். 

உன்ளன வலிளம உளடயவன் என்று நிளனத்தால் 
வலிளம பளடத்தவன் ஆவாய்! 

o நான் இப்மபாது இருக்கும் நிளலக்கு நாமன 
வபாறுப்பு 

o என் குழந்ளதகளான நீங்கள் என்ளனவிட நூறு 
மடங்கு சிறந்தவர்களாக இருக்க மவண்டம் என்று 
நான் விரும்புகிமறன். 

o  
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எமதர்ம மகாராஜன் ஒருமுளற பூ மிக்கு வந்தமபாது அழகான ஒரு வபண்ணிடம் தன் மனளதப் 
பறிவகாடத்தார். அவள் மானுடப் வபண் என்றாலும் அவளள மணந்து சில காலமாவது வாழ மவண்டம் என்ற ஆளச 
அவருக்கு வந்தது. அமத மானுடப் வபண்ளண மணந்து அழகான ஆண் பிள்ளளக்கு தகப்பனார் ஆனார் எமதர்மன். அவர் 
மணந்த வபண் நல்லவள் தான். என்றாலும், நாளாக நாளாக எமனுக்கு அவள் மீது சலிப்பு தட்டியது. மமல் உலகம் 
மபாய் தப்பி விடலாமா என்று நிளனக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால் பிள்ளள மமல் இருந்த பாசத்தால் மகளன நிர்க்கதியாக 
விட்டப் மபாக மனமும் வரவில்ளல. என்ன வசய்வவதன்று வதரியாமல் தத்தளித்தார். மகன் வகாஞ்சம் வளர்ந்ததும் 
மனம் விட்ட அவனிடமம மபசினார். அவனுளடய அம்மாவிடம் தனக்குள்ள பயத்ளதயும் விளக்கினார். 'மகமன.. நீ 
சிறந்த ளவத்தியனாக மவண்டம். மரணத் தருவாயில் இருப்பவளரக் கூட நீ காப்பாற்ற முடியும். எப்படித் வதரியுமா? 

ஒருவர் மரணம் அளடவதாக இருந்தால் நான் அங்கு இருப்மபன். உன் கண்ணுக்கு மட்டம்; வதரிமவன். நான் 
அங்கு இருந்தால் அவருக்கு ளவத்தியம் வசய்யாமத! நீ ளவத்தியம் வசய்து அவர் இறந்து மபானால் உன் புகழ் 
குளறயும். எனமவ, யாருக்கு ளவத்தியம் வசய்தாலும் நான் அங்கு இல்ளலவயன்றால் ளதரியமாக மருந்து வகாட. 
அவன் பிளழத்து எழுந்து வகாள்வான். அதனால் உன் புகழ் மமலும் மமலும் பரவும்" என்றார் எமன். மளனவியிடம் 
வசால்லிக் வகாள்ளாமல் மகளன அளணத்து கண்ணரீ் விட்ட எமதர்மன் நழுவி விட்டார். மகன் மருத்துவம் படித்து 
மகத்துவம் வபற்றான். அவன் ளவத்தியம் வசய்தால் எப்படியிருப்பவனும் பிளழத்துக் வகாண்டான். ஒருவர் கூட 
இறக்கவில்ளல. எல்மலாரும் ஆச்சர்யப்பட்டார்கள். யாருக்காவது ளவத்தியம் வசய்யப் மபாகும் மபாது எதிரில் 
அப்பாளவ(எமளன) பார்த்தால், கும்பிட்டவிட்ட வவளிமய வந்து விடவான். இந்த ளவத்தியன் ளகவிட்டால் பிறகு 
மரணம் தான் என்று ஊமர புகழ்ந்தது. வகாஞ்ச நாளில் அந்த நாட்ட அரசரின் மகள் மநாய் வாய்ப்பட்டாள். யார் 
ளவத்தியம் பார்த்தும் பலனில்ளல. இவளன அளழத்தார்கள்.  

'என் மகளளக் காப்பாற்றினால் அவளளமய உனக்கு மளனவியாகத் தருகிமறன், கூடமவ என் ராஜ்ஜியத்ளதயும் 
தருகிமறன்" என்றார் ராஜா. அவள் மநாய் வாய்ப்பட்ட படத்திருக்கும் அளறக்குள் மபான ளவத்தியனுக்கு அதிர்ச்சி. 
எமன்(அப்பா) நின்று வகாண்டிருந்தார். ளவத்தியம் வசய்தால் பிளழக்க மாட்டாள். ஆனால் பிளழத்துவிட்டால் அழகான 
அந்த ராஜகுமாரி, ராஜ்ஜியம் எல்லாம் கிளடக்கும். இளடஞ்சலாக அப்பா குறுக்மக நிற்கிறார். எப்படி அவளர 
விரட்டவது? பளிச்வசன்று மயாசளன பிறந்தது. வாசல் பக்கம் பார்த்து கத்தினான். 'அம்மா.. அப்பா உள்மள தான் 
இருக்கார். வராம்ப நாளா அப்பாளவக் காமணாம் காமணாம்னு மதடிமனமய.. இங்க வந்துப் பாரும்மா.. இங்கதான் 
இருக்காரு!" என்று அலறினான். அவ்வளவுதான்.. 'துண்ளடக் காமணாம் துணிளயக் காமணாம்" என்று எமன் ஒமர 
ஓட்டம் தான்.  
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சலசலத்து வகாண்டிருந்த அரசளவ ஔரங்கசீப்பின் வருளகயால் ஆழ்ந்த அளமதிக்கு மபானது.தனது 
சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த ஔரங்கசீப்பின் முகம் இறுகியிருந்தது.இந்துஸ்தானத்தின் வபரும்பகுதிளய தன் காலடியில் 
ளவத்திருந்த ஔரங்கசீப் குராளன படிவயடத்தும், குல்லாய்களள ளதத்து விற்றும் வரும் வசாற்ப வருமானத்தில் தன் 
மதளவகளள கவனித்து வகாள்பவன். தனக்வகன தனி சளமயளலக்கூட ஔரங்கசீப் வசய்து வகாள்வதுண்ட.சாப்பாட்டில் 
விசம் ளவத்து விடவார்கள் என்ற பயத்தில் மன்னர் இளத வசய்து வகாண்டிருப்பதாக ஒரு வதந்தி கால்கள் இன்றி நாட்டில் 
நடமாடிக் வகாண்டிருக்கிறது.எந்த மநரத்தில் என்ன மாதிரியான முடிளவ அவன் எடப்பான் என்பது அவளன பளடத்த 
அல்லாவிற்மக வதரியாத ரகசியம்.தன் கூர்த்த பார்ளவளய அளவயில் வசலுத்திய ஔரங்கசீப் “அஸ்வமமதயாகம் என்றால் 
என்ன? “என்றான். அரசளவயில் கல் எரியப்பட்ட குளமாய் ஒரு சலசலப்பு மதான்றி மளறந்தது.துணிந்த ஒருவர் தன் 
நடக்கத்ளத மளறத்து வகாண்டவராக “மாமன்னர்கள் நடத்தும் ஒரு யாகம் மன்னா! “என்றார். பதில் வசான்னவளர கூர்ந்து 
பார்த்த ஔரங்கசீப் “மநற்றிரவு ஒரு மதால்பாளவ களலஞன் ராமாயணத்ளத கூத்தாக நடத்தினான்.எனக்கு அளத காண 
விருப்பமில்ளல.என் மளனவிகளுக்காக சற்று மநரம் காண மநர்ந்தது.எனக்கு அதிலிருந்து ஒரு மயாசளன மதான்றியது! 
““வசால்லுங்கள் மன்னமர? “ “நானும் அது மபால் ஒரு விசயத்ளத வசய்ய நிளனக்கிமறன்.” “யாகம் வளர்ப்பது இஸ்லாத்திற்கு 
எதிரானது மன்னா! ““அளத நான் அறிமவன்.இது மவறு மாதிரியானது.நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட யாளனளய நான் அனுப்பப் 
மபாகிமறன்.!” “யாகத்தில் குதிளரகளளத்தான் பயன்படத்துவார்கள்! “ 

“நான் சற்று வித்தியாசமாக யாளனளய பயன்படத்துகிமறன்.அதில் என் ஒரு காலணிளய ளவத்து நாடநாடாக 
அனுப்பப் மபாகிமறன்.எனக்கு கப்பம் கட்டம் என் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட குறுநில மன்னர்கள் தங்களின் சிம்மாசனத்தில் என் 
பாதுளகளய ளவத்து வழிபட்ட மரியாளத வசய்ய மவண்டம்! ““மன்னா! இது முளறயல்ல! ““ராமனின் பாதுளககள் 
ஆண்டதாக உங்களின் புராணங்கள் வசால்கின்றன.சற்று மாறுதலாக என் பாதுளககள் நாட்ளட ஆளட்டமம? மமலும் 
என்ளன எதிர்க்கும் ஒரு வரீளனயும் நான் இதுவளர காணவில்ளல.அப்படி ஒருவளன நான் கண்ட விட்டால் இந்த பவனி 
நிறுத்தப்படம்.!” “நீங்கள் இந்துஸ்தானத்தின் மன்னர்களள அவமானப்படத்துகிறரீ்கள்? “ “இல்ளல! அடிளமகளில் 
சுயமரியாளதயுள்ள ஒரு வரீனாவது இருக்கிறானா என்று கண்ட பிடிக்க நிளனக்கிமறன்.!” மறுநாள் தளபதி ஜலீ்பிர்கான் 
தளலளமயில் ஒரு பளடபிரிவு வசருப்ளப சுமந்து வகாண்டீருந்த யாளனயுடன் கிளம்பியது.இவதன்ன அக்கிரமம், அநியாயம் 
என்று நிளனத்தாலும் குறுநில மன்னர்களுக்கு ஔரங்கசீப்பின் வபரும் ளசன்யம் கண்முன் வந்து நின்று பதீி கிளப்பியது. 
யாளனக்கு மகாட்ளட கதவுகள் அகல திறந்தன.ஔரங்கசீப்பின் முகத்தில் ஒரு சிறு புன்னளக மதான்றியது.வரீத்தின் 
விளள நிலமான ராஜபுதனம் பணிந்த மபாது ஔரங்கசீப்பின் சிரிப்பு உச்சத்ளத எட்டியிருந்தது.என்ளன எதிர்க்க இனி 
எவன்? இறுமாப்பில் வநஞ்சு விரிந்தது ஔரங்கசீப்பிற்கு. தக்காணம் தாண்டி ஜலீ்பிர்கான் காமவரிகளரளய அளடந்தான். 
அடத்தது சங்கம் ளவத்து தமிழ் வளர்த்த மதுளர.தன் நாட்டின் எல்ளலயில் யாளனமயாட காத்திருக்கும் ஜலீ்பிர்காளன 
நிளனத்து கும்பி எரிந்தது நாயக்க மன்னனான முத்து வரீப்பனுக்கு.என்ன ஆணவம் ஔரங்க சீப்பிற்கு.? அடக்குகிமறன் 
அவன் திமிளர என்று கரம் ளவத்து காத்திருந்தான் நாயக்கன். வந்து மசர்ந்தது ஓளல.திறந்தன மகாட்ளட கதவுகள்.ராஜ 
மரியாளதகளள மட்டமம சந்தித்திருந்த ஜலீ்பிர்கான் அரசளவயில் ஆணவத்மதாட நின்றான். 

ளக தட்டியவுடன் நாயக்கனுக்கு எதிமர தாம்பாளத்தில் ளவக்கப்பட்டது ஔரங்க சீப்பின் ஒற்ளற வசருப்பு. 
சிம்மாசனத்திலிருந்து சடசடவவன்று இறங்கி வந்த நாயக்கன் தன் காளல வசருப்பில் நுளழத்தான்.”அமடய் முட்டாமள! உன் 
மன்னன் ஒரு வசருப்ளபத்தான் அனுப்பியிருக்கிறான்.இன்வனான்று எங்மக? “இடியாய் இறங்கியது மன்னனின் குரல். எட்டி 
உளதத்ததில் எகிறி உருண்டது தாம்பாளம். தாம்பாளம் மட்டமா உருண்டது? வடல்லியின் மானமும் மசர்த்மத உருண்டது. 
எதிர்பாராத இந்த அவமானத்தால் திளகத்து நின்றான் ஜலீ்பிர்கான்."அவமானம்! "என்று ளககளள பிளசந்தவளன பார்த்து 
எக்காளமாக சிரித்தான் முத்து வரீப்பன்.வசய்வதறியாது வவளிமயறியவனிடமிருந்து பாதுஷாவிற்கு ஓளல பறந்தது. 
வடல்லியிலிருந்து பளட உதவி மதளவ என! வாய் விட்ட சிரித்து வகாண்டிருந்த ஔரங்கசீப்பின் சிரிப்ளப நிறுத்தியது 
ஓளல.”வடக்கு முழுவளதயும் வவன்று விட்டதாக நிளனத்மதன்.வதற்கு என்ளன எதிர்த்து நிற்கிறது.என்ளன எதிர்க்கும் ஒரு 
வரீளன நான் பார்த்து விட்மடன்.மபாதும் வசருப்பு பவனி. திரும்பி வா ஜலீ்பிர்கான்.வதற்கு தனித்துவமானது.வவல்ல 
முடியாதது.யாருக்கும் அடி பணியாதது.வடல்லிக்கு இதுவளர மதால்விளய மட்டமம பரிசளித்து பழகியுள்ளது.அதன் மீதான 
பளடவயடப்பு மதால்வியில் முடியுவமன என் அனுபவம் வசால்கிறது! " ஔரங்கசீப்பின் வசருப்பு பவனி முத்து வரீப்ப 
நாயக்கனால் முடிவுக்கு வந்தது.! 

❥ Every night, instead of taking your worries to bed with you, take your dreams. Instead of your fears, take 

your hopes, and instead of re-playing your setbacks or mistakes, remember the good people in your life by 

imaging their kind, loving faces, and then just smile yourself to sleep. (Paul Boynton) 

 

❥ No matter how busy you are, take a half-hour each day just for yourself. Go for a walk, read an inspiring 

story, listen to your uplifting music, soak up some sunlight, take a warm bath, cook your favorite meal, or simply 

readjust, reset, reconnect and recharge. Self-care is not selfish, it’s essential. You need to create time to 

focus on your own well-being. After all, it you’re not healthy, how can you take care of anyone else? 
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ஹாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார்களள உலகமம தளலயில் தூக்கி ளவத்துக் வகாண்டாடிய 
காலகட்டம் அது...!!! ஆனால்,,,அவமரிக்கா வசன்றமபாது அமத சூப்பர் ஸ்டார்களள 
தன்ளன மதடிவந்து பார்க்கச் வசய்தவர்,,,நம் தமிழ்மண்ணின் தவப்புதல்வர் சிவாஜி 
கமணசன். சிவாஜியின் நடிப்பாற்றளல மகள்விப்பட்ட அவருடன் மசர்ந்து மபாட்மடா 
எடத்துக்வகாண்ட,,, தங்கள் வடீகளுக்மக அளழத்துச் வசன்று உபசரித்தார்கள் அந்த 
ஹாலிவுட் ஸ்டார்கள். "காட்பாதர்" கதாநாயகன் மார்லன் பிராண்மடா, "வபன் ஹர்" 
நாயகன், சார்டன் வஹஸ்டன், வடன் காமாண்ட்வமண்ட்ஸ்சில் கலக்கிய 
"பூல்பிரன்னர்" உள்பட ஹாலிவுட் பஞ்ச பாண்டவர்கள் மத்தியில், எவ்வளவு 
கம்பரீமாய் அமர்ந்திருக்கிறது நமது தமிழ் சினிமா...!!! 

சிவாஜிக்கு முன்பு திளரயுலகம்--- சிவாஜிக்கு பின்பு திளரயுலகம் . ஒரு 

களத அளமக்கப்பட்டிருக்கும். நாயகன் நடிக்க ஒப்புக்வகாண்டிருப்பார். என்னப்பா 
அந்தப் ளபயன், வத்தலும் வதாத்தலுமா இருக்காமனப்பா. இவ்மளா வபரிய 
மகரக்டளர அந்தப் ளபயன் தாங்குவானா’ என்று முதல் படத்தில் நடித்து 
வகாண்டிருக்கும் மபாமத, சந்மதகக்கண் வகாண்ட பார்க்கப்பட்டது.  
‘இவர்தான் இந்தக் மகரக்டர் பண்றாரு. எனக்கு நம்பிக்ளக இருக்கு’ என்று 

உறுதியாக வசால்லப்பட்டது. ‘ஓடினாள் ஓடினாள் வாழ்க்ளகயின் ஓரத்துக்மக ஓடினாள்’ என்று இவரின் குரலில் வசனங்கள், 

வதறித்து விழுந்தன. மிரண்ட வியந்து ளக தட்டினார்கள். ’பராசக்தி’ வவளியான நாளில் இருந்து, தன் பராக்கிரம நடிப்பால், 

சக்திமிக்க திறளமயால் வமாத்த சினிமாளவயும் தன் பக்கம் ஈர்த்தார் சிவாஜி. ஆனால், கர்ணன் கவசகுண்டலத்துடன் 
வந்தது மபால், திளரயுலகிற்கு நுளழந்த தருணத்திமலமய, வி.சி.கமணசன், வபரியாரால் ‘சிவாஜி’ பட்டத்ளத நாடகத்தில் 
வாங்கியதுதான்... அவர் திளரவாழ்வின் மிகப்வபரிய பதக்கப்பூரிப்பு விருதுகள். கமணசன் சிவாஜி கமணசனானார். சிவாஜி 
கமணசன், நடிகர் திலகமானார். இவற்ளற விட அரசியல் கலப்பு இல்லாத அக்மார்க் விருது, ஐ எஸ் ஓ தரச்சான்றிதழ் 
வகாண்ட விருது, 916 மகடிஎம் வகாண்ட விருது, மவறு எந்த விருதாக இருக்க முடியும்? 

‘அனல் பறக்கும் வசனங்கள்’ என்வறாரு வார்த்ளத, சினிமா விளம்பரத்தில் உண்ட. வசனங்கள் பஞ்சு என்றால், 

சிவாஜியின் உச்சரிப்பு வநருப்பு. சிவாஜி மபசினார். திமயட்டரில் அனல் பறந்தது. வதளசண்ட்வாலாவாக கரவவாலி எழுந்தது. 
அதற்கு முன்பு எப்படிமயா... சிவாஜி வந்த பிறகு, நடிக்க சான்ஸ் மகட்ட வருமவாளரயும் நடிக்கத் மதர்வுக்கு 
வருமவாளரயும் ’எங்மக, சிவாஜி சார் மபசின வசனம் ஏதாவது மபசிக்காட்டங்க’ என்றார்கள். இவர்கள் மகட்காவிட்டாலும் 
‘வானம் வபாழிகிறது பூமி நளனகிறது’ என்று வசனத்ளத மனப்பாடம் வசய்துவிட்ட வந்து மபசினார்கள். ‘மகாயிலில் 
குழப்பம் விளளவித்மதன். ஆம்... மகாயில் கூடாது என்பதற்காக அல்ல. வகாடியவர்களின் கூடாரமாகிவிடக்கூடாது 
என்பதற்காக’ என்று மபசி நடித்துக் காட்டினார்கள். சிவாஜிக்கு முந்ளதய காலத்திலும் டிக்ஷனரி இருந்தது. அதில் ஆக்டிங் 
என்ற இடத்துக்கு மநராக நடிப்பு என்று வமாழி வபயர்த்து இருந்தார்கள். ஆனால் சிவாஜி வந்த பின்னர், ஆக்டிங், நடிப்பு 
எனும் வார்த்ளதக்கு மநராக, சிவாஜி கமணசன் என்று டிக்ஷனரி வசான்னது. ஒருகட்டத்தில், நடிப்பின் வமாத்த டிக்ஷனரி 
என்மற விஸ்வரூபவமடத்தார் சிவாஜிகமணசன். மதாளசயில், ஆனியன், ரவா, ளமதா, ஊத்தப்பம், வபாடி என பல மதாளசகள் 
உண்ட. பணக்கார மகரக்டர் என்றால் நூறுவிதமான மகரக்டரில் முகங்கள் மாற்றுவார் சிவாஜி. ‘அந்தநாள்’ சிவாஜி ஒரு 
ளடப். ‘உயர்ந்த மனிதன்’ சிவாஜி இன்வனாரு ளடப். ‘பார் மகமள பார்’ சிவாஜி மவவறாரு விதம். ‘வதய்வ மகன்’ சிவாஜி 
இன்வனாரு மாதிரி. மீண்டம் உயிர் வபற்று வருவவதன்பது களதயிலும் சரித்திரத்திலும் புராணத்திலும் சாத்தியம். சிவாஜி 
நடித்தால், கட்டவபாம்மன் வடண்ட் வகாட்டளக திளரக்குள் கூட வந்துவிட்டப் மபாவார்.  

மகாளவ சிளறயில் வசக்கிழுத்த வ.உ.சிதம்பரனார், மகாடம்பாக்கத்தில் வந்து வசக்கிழுத்தார். ’சிந்துநதி மிளச 
நிலவினிமல’ என்று மக.எஸ். மகாபாலகிருஷ்ணனுக்கு மகாகவி பாரதியார் கால்ஷீட் வகாடத்தார். ளசவ ளவணவ 
மபதமில்லாமல் திருமங்ளக ஆழ்வாரும் பிறந்தும் நடந்தும் வருவார். அப்பர் வபருமானும் ஆடியும் அளசந்தும் வருவார். 
அவ்வளவு ஏன்... ஆனானப்பட்ட சிவவபருமான் இப்படித்தான் இருப்பார் மபால... என்று நம்ளம பிரமிக்க ளவத்தார் சிவாஜி. 

நடிப்பது ஒரு களல. ஸ்ளடல் பண்ணுவது என்பது இன்வனாரு களல. சிவாஜியின் மிகப்வபரிய பலம்... நடிப்பில் 
ஸ்ளடலும் ஸ்ளடலுக்குள் நடிப்பும் என மிரள ளவத்தார். ‘உத்தமபுத்திரன்’ படத்தின் விக்கிரமன் மகரக்டர் முழுக்கமவ 
அத்தளன ஸ்ளடல்களளக் வகாட்டி, உருவம் வகாடத்திருப்பார். ‘வதய்வமகன்’ மூன்று சிவாஜிக்கும் முப்பது வித்தியாசங்கள் 
காட்டியிருப்பார். ஒவ்வவாருவருக்கும் நளடயிலும் பாவளனயிலும் மாற்றங்கள் வசய்து, ஜாலங்கள் காட்டியிருப்பார். அப்பா 
சிவாஜியின் கண்களில் இயலாளம, மூத்த மகன் சிவாஜியின் கண்களில் ஏக்கம், இளளய மகன் சிவாஜியின் கண்களில் 
குறும்பு... சிவாஜிளயத் தவிர கண்களும் நடிக்கிற, கன்னங்களும் நடிக்கிற, புருவங்களும் நடிக்கிற களலஞன்... எட்டாவது 
அதிசயம். ‘மாதவி வபான்மயிலாள்’ பாட்டக்கு ஒரு நளட. ‘வதய்வமகன்’ படத்தில் ஒரு நளட. ‘நவராத்திரி’யில் பணக்கார 
மகரக்டருக்கு ஒரு நளட, மமனரிஸம். புறங்ளகளய கட்டிக்வகாண்ட, ‘பிரஸ்டீஜ் பத்மநாபன்’ மகரக்டருக்கு ஒரு நளட. ’அந்த 
நாள் ஞாபகம் வந்தமத’ என்று இரண்ட ளககளளயும் மலசாக தூக்கிக்வகாண்ட, கால்களில் ஒரு பாவளனயுடன் ஓடி 
வருவதற்கு ஒரு நளட. டி.எஸ்.பி. வசளத்ரிக்கு ஒரு நளட. மதாள் துண்ளட பிடித்துக்வகாண்ட, பவ்யமாக வரும் சிக்கல் 
சண்முகசுந்தரத்துக்கு ஒரு நளட. சகலத்ளதயும் இழந்து ‘மனிதன் நிளனப்பதுண்ட’ என்று பாடவதற்கு ஒரு நளட. 
‘பூங்காற்று திரும்புமா’ பாட்டக்குள் நடந்து வருகிற ஊர்ப்வபரியவருக்காக ஒரு நளட. 22 ரீல் ‘திருவிளளயாடல்’ படத்தில் 
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ஒமரவயாரு சீன் கடற்களரயில் நடந்துவருவாமர... அந்த நளடளயப் பார்க்க, நளடயாய் நடந்து, முப்பது நாற்பது தடளவ 
பார்த்த ரசிகர்கள் உண்ட. மாடிப்படியில் ஒவ்வவாரு விதமாக ஏறுவார். பல நூறுவிதமாக இறங்குவார். அப்பாவி ரங்கனின் 
உடல்வமாழியும் ‘வசந்தமாளிளக’ ஜமீனின் உடல் வமாழியும் வண்டிக்கார ‘பாபு’வின் உடல்வமாழியும் மனம் பிறழ்ந்த 
‘எங்கிருந்மதா வந்தாள்’ படத்துக்கு உடல்வமாழியும்..,‘பமல பாண்டியா’ விஞ்ஞானிக்கு ஒரு உடல்வமாழியும் ‘ஆண்டவன் 
கட்டளள’க்காக உடல்வமாழியும் காலில் அடிபட்ட ராணுவ வரீரான ‘பார்த்தால் பசி தீரும்’ படத்துக்காக ஒரு 
உடல்வமாழியும்... என ஒவ்வவாரு மகரக்டரிலும் கூடவிட்ட கூட பாய்ந்த வசப்படிவித்ளதக்காரர் சிவாஜிளயத் தவிர மவறு 
யார் இருக்கமுடியும்? 

சிகவரட் பிடிப்பதாக இருந்தாலும் வவளரட்டி காட்டியிருப்பார் சிவாஜி. ‘சிகவரட்... உதட... புளக.. இதிவலன்ன 
வித்தியாசம்’ என்று மகட்கலாம். அலட்சியமாக சிகவரட் பிடிப்பது, ஆணவத்துடன் சிகவரட் பிடிப்பது, படீி வளிப்பது, ளபப் 
பிடிப்பது, குற்ற உணர்ச்சியுடன் புளகப்பது, குதர்க்கத்துடன் பிடிப்பது, இயலாளமயுடன் பிடிப்பது என சிவாஜி ளகக்கு 
வந்துவிட்டால் சிகவரட் கூட நடிக்கும். உதட்டில் இருந்து வருகிற புளக கூட நடிப்பில் அசத்தும். ‘யார் அந்த நிலவு?’க்கு 
நளடயிலும் முகபாவத்திலும் சிகவரட்டிலும் ஸ்ளடல் காட்டியிருப்பார். சிவாஜிளயப் பற்றி வசால்லி வகாண்மட இருக்கலாம். 
எழுதிக்வகாண்மட இருக்கலாம். படித்துக் வகாண்மட இருக்கலாம். இன்வனாரு விஷயம்... சிவாஜிளயப் பார்த்துக் வகாண்மட 
இருக்கலாம். ‘சிவாஜி சார் மாதிரி நடிக்கமுடியாது’ என்பார்கள். ‘சிவாஜி சார்தான் வசட்டக்கு முத ஆளா வருவாரு’ 
என்பார்கள். ‘சிவாஜி சார் சம்பள விஷயத்துல கறார் காட்டமாட்டாரு’ என்பார்கள். ‘சிவாஜி சார், அந்தக் மகரக்டராமவ 
மாறிடவாரு’ என்பார்கள். ‘சிவாஜி சார், விளம்பரப்படத்திக்காம எத்தளனமயா உதவிகள் வசய்திருக்கார்’ என்பார்கள். ‘சிவாஜி 
சார் அப்படி என்கமரஜ் பண்ணி நடிக்க ளவப்பாரு’ என்பார்கள். ‘சிவாஜி சார், எல்லார்கிட்டயும் தாயா, பிள்ளளயா பழகுவார்’ 
என்பார்கள். ‘சிவாஜி சார், வடீ்டக்கு யார் வந்தாலும் சாப்பிட ளவச்சுத்தான் அனுப்புவார்’ என்பார்கள். சிவாஜி அப்படித்தான். 
வாழ்க்ளகயில் நடிக்கத் வதரியாத மனிதர். திளரயில் நடிப்பில் பின்னிப் வபடவலடத்த களலஞன். நன்றியும் பண்பும் 
பாசமும் வகாண்ட உன்னத மனிதக் களலஞன். கட்டவபாம்மன், சிதம்பரனார், அப்பர், பக்த்சிங், பாரதியார் முதலாமனாளர 
தன்னுடலுக்குள் புகுத்தி, சிவாஜி உலவவிட்டது மபால்... அந்த சிவாஜிமய மீண்டம் வந்தால்தான் சாத்தியம். 

❥ Life is 10 percent what you make it and 90 percent how you take it. - Irving Berlin 

❥ There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception. -  

Aldous Huxley 
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THINGS TO REMEMBER: 
 

❥ The cells in your body react to everything that your mind says. 
Negativity brings down your immune system. Strive to focus on 
the good and don’t let the negatives control your emotions and 
actions. 

❥ Ask yourself often: Am I observing the situation accurately or 
am I projecting how I feel onto what is happening? 

❥ Sometimes you need to look at life from a different 
perspective. 

❥ We have to be careful to avoid the dramas that other people 

are creating and stay focused on the adventures we are meant to 

live. (Paul Boynton) 

"I loved to sleep with the window 

open. Rainy nights were the  

best of all, 


