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பெறுெவர்: ‘கலைவளன்’ திரு. சிசு நாககந்திரன்

தள்ளாத வயதினிலும் தளராத மனத்துடகன
எல்கைாரும் வாழபவன எந்நாளும் ொடுெடும்
நல்கைான், ெைர் கொற்ை நாளும்ெணிபுரியும்

வல்கைானாய்த் தாய்மண்லண வளம் பசய்யும் பெருமனிதன்

வயது பதாண்நூலை தாண்டிவிட்ட கொதும், மிகவும் இளலமயான
இதயத்கதாடு சலளக்காது, தமிழிற்கும், தமிழ் சமூகத்திற்காகவும்
அவுஸ்திகரைியாவில் ெணியாற்ைிக்பகாண்டிருக்கின்ை சிசு நாககந்திரன்
ஐயா அவர்கள் இைங்லக, இந்தியா, ெிரித்தானியா மற்றும்
அவுஸ்திகரைிய நாடுகளில் வாழ்ந்த காைப்ெகுதிகளில் நாடகத்தமிழ்,
இயற்ைமிழ், புைம்பெயர் தமிழ் சமூகதின் கமம்ொடு என்ெவற்ைிற்காய்
பெரும் பதாண்டாற்ைியிருக்கின்ைார்.

இைங்லகயில் வாழ்ந்த காைப்ெகுதியில்(1921-1984), யாழ் மத்திய
கல்லூரியின் தலைலம மாணாக்கன், உலத ெந்தாட்டக்குழுவின்
தலைவன், ெை தடலவகள் கமலட ஏைிய 'சக்கடத்தார்' நாடகம்,

ஈழத்தில் பவளிவந்த 'குத்துவிளக்கு' மற்றும், 'நிர்மைா' ஆகிய
திலரப்ெடங்களில் நடிகன் என ெைவற்லை சாதித்தார்.

பகாழும்ெில் வாழ்ந்த காைப்ெகுதியில் ராஜ் நலகச்சுலவ நாடக
மன்ைத்தின் முக்கியமான நடிகராக முத்திலர ெதித்தார்.

யாழ்ப்ொணத்தில் திரு தாசீசியசுடனிலணந்து 'களரி' நாடக
மன்ைத்தினூடக யாழ் நாடக ொரம்ெரியத்திற்கு பமருகூட்டினார்.

ெின்னர் 1985இல் இைண்டனுக்கு புைம் பெயர்ந்த இவர், அங்கு அகதிகள்
வடலமப்புக்
ீ
கழகம் மற்றும் இைண்டன் தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம்

என்ெவற்ைின் தன்னார்வத் பதாண்டராகவும் பெரும் ெணியாற்ைினார்.
1994இல் இைண்டனில் ஆற்ைிய தமிழ் மற்றும் சமூகப்ெணிக்காக ெை
நிறுவனங்கள் இலணந்து வழங்கிய 'கலைவளன்' என்ை பகௌரவப்
ெட்டத்கதாடு அவுஸ்திகரைியா வந்தலடந்தார். அன்று முதல்

அவுஸ்திகரைிய தமிழர் புனர்வாழ்வுக்கழகத்தில் அங்கத்தவராகச்
கசர்ந்து மிகவும் ெயனுள்ள கசலவகலள ஆற்ைிக்பகாண்டிருக்கிைார்.
2002இல் கிளிபநாச்சிக்குச் பசன்று ஆறு மாதங்கள் தன்னார்வத்
பதாண்டு பசய்து உதவினார்.

விக்கடாரியா தமிழ் மூத்கதார் சங்கத்தின் பசயற்க்குழுவில் ெத்து
ஆண்டுகளிற்குகமல் அங்கத்தவராக இருந்ததுடன், சங்கத்தின்

ெதிப்ொசிரியராகவும் ெை தடலவகள் பொறுப்புடன் கசலவ பசய்தார்.
சிட்னி 'கைப்லெ', பகாழும்பு 'ஞானம்' முதைான ெை சஞ்சிலககளிற்கு
இன்றும் கட்டுலரகள் எழுதிக்பகாண்டிருக்கிைார். யாழ்ப்ொணத்தில்
1920 - 30களில் பவள்லளயர் ஆட்சியின்கொது நிைவிய
ெழக்கவழக்கங்கலளப்ெற்ைி கயர்மனியிைிருக்கும் பெயர்த்திக்கு இவர்
எழுதிய கட்டுலரகள் கைப்லெயில் ெிரசுரிக்கப்ெட்டு மிகுந்த
வரகவற்லெப் பெற்ைதால், அவற்லை ெின்னர் 'அந்தக்காைத்து

யாழ்ப்ொணம்' என்ை புத்தக வடிவமாக கைப்லெ நிறுவனகம ெிரசுரித்தது.
இவர் தற்கொது கொசகராக இருக்கின்ை அவுஸ்திகரைிய தமிழ்
இைக்கிய கலைச்சங்கம் 'ெிைந்த மண்ணும் புகைிடமும்' எனும் இவரது
கட்டுலரகளின் பதாகுப்லெ பவளியீடு பசய்தது. தமிழ் இைக்கிய
கலைச்சங்கத்தின் பசயற்குழு உறுப்ெினராக ெை வருடங்களாக

கசலவயாற்ைிவரும் இவர், கடந்த ஆண்டு அதன் தலைவராக இருந்து

பொறுப்ொக பசயற்ெட்டார். தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய இரு
பமாழிகளிலும் ொண்டித்தியம் மிக்க இவர் ெை சமூக நிறுவனங்களிற்கு
ஆவண பமாழிபெயர்ப்ெில் பெரும் உதவி புரிந்து வருகிைார்.
இவ்கவற்ைமிகு பெரியவர் சிசு நாககந்திரன் அவர்களுக்கு,

அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம், லக்ஷ்மி பிருதிவிோஜ் நிறுவியுள்ள

அமேர் கம்பகலாநிதி ரபோசிரியர் இோ. இோதாகிருஷ்ணன் ஞாபகார்த்த
அறக்கட்டளள - உயர்விருதான மாருதி விருதிளன 2013ஆம் ஆண்டு

சிறப்புற அேங்ரகறிய கம்பன் விழாவில் வழங்கிக் ககௌேவித்திருந்தது.

