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பெறுெவர்: 'வாப ாலி மாமா' திருமிகு. நாகலிங்கம் மககசன் 

   

 

 

 

எம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கா , திரு. நாகலிங்கம் மககசன் ஐயாவின் 

தன் லமற்ற கசவவயா து, அளப்ெரியதும் ெல ஆண்டுகள் பதாடர் 

உவைப்வெயும் பகாண்டதாக அவமகின்றது. 1933ம் ஆண்டு 

இலங்வகயின் வடெகுதியில் இருக்கும் ெண்டத்தரிப்ெில் ெிறந்த 

மககசன் அவர்கள் நாடக ஆற்றுவக மூலம் தமிழ் சார்ந்த 

பசயற்ொடுகளில் இறங்கி, சிறுகவதகள், கவதப்ொடல்கள், குறுநாவல், 

சிறுவர் நாவல் அறிவுவைக் கவதகள் எ  ஐந்து ஆக்கங்கவள 

பவளியிட்டார். இலங்வகத் தமிழ் வாப ாலி ஒலிெைப்புக் கூட்டுத்தாெ  

நிகழ்வா  'சிறுவர் மலவை' பதாடர்ச்சியாக ெத்து வருடங்கள் 

'வாப ாலி மாமாவாக' இருந்து தயாரித்து வைங்கிய இவர், பகாழும்ெில் 

வான ாலி மாமாவா  வளேறிஞர், வண்டமிழ்க் காப்பியங்கள்  
தான ாலித் துலகம் எங்கும் தழழத்திட ழவக்கும் சான்ரறார்  
ஊன ாழிந்திட்ட மாந்தர் உயிர் கழடந்ரதற என்ரற கிரிழய  
தான ழுந்தாற்றி நிற்கும் தயாபே  ா  ரமரலான்!  
 



விகவகா ந்தா சவெயின் கலாசாை பசயலாளைாகவும் ெல ஆண்டுகள் 

கசவவ புரிந்தார்.   

ஐயா அவர்கள் 1987ம் ஆண்டில் சிட் ிக்குக் குடிகயறி ார். 

அன்றிலிருந்து, புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் 

கதவவயறிந்து, ெலவைிகளில் ெணியாற்றி வருகின்றார். சிட் ியில் 

இவைது எழுத்துப்ெணி, தமிழ்ப் ொடசாவலகளின் கதவவகளுக்காக 

ஆைம்ெமா து. நாடகப் ெிைதியாக்கம், மாணவர்க்கா  இயலிவச 

ஆற்றுவககள் மற்றும் ெயிற்சிகபள  கசவவகள் விரிந்தது. எமது 

சிறுவர்கள், இவளஞர்கள் எமது தமிழ்க் கலாசாைத்கதாடு வாைகவண்டும் 

எ  அயைாது உவைத்தார். கடந்த ெதிவ ந்து வருடங்களுக்கும் கமலாக 

வசவச் சிறார்களின் சமய அறிவூட்டலுக்காக சிட் ி முருகன் வசவப் 

ொடசாவல வகுப்புக்கவள பசவ்வக  பொறுப்கெற்று நடாத்துவகதாடு, 

பகாழும்பு விகவகா ந்தா சவெத் கதர்வுகளுக்கு மாணவர்கவளத் தயார் 

ெடுத்துதல், ெல குருபூவசகள் தி  நாடக ஆக்கங்கள், 

கமவடகயற்றங்கபள  ெலவாறும்   

இவளயவர்கவள ஆற்றுப் ெடுத்துவதில் விருப்கொடு துவண நிற்ெவர் 

ஐயா மககசன் அவர்கள்.  இவருவடய இருெத்வதந்துக்கும் கமற்ெட்ட 

ஆக்கங்கள், புலம்பெயர் இவளயவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் 

என்றும் ெய ளிக்குமாறு, வாழும் சூைவல உள்வாங்கி அவமந்தவவ. 

'சிறுவர் ொடல்கள்' என்ற புத்தகத்திகல சிறுவர்கள் தாம் 

அவுஸ்திகைலியாவில் காண்கின்ற, அன்றாடம் அனுெவிக்கின்ற 

சூைவலப் ொடி மகிைக்கூடிய வவகயில் ெல ொடல்கவள எழுதியுள்ளார். 

அவைது ஆக்கங்கள் எப்கொதும், தற்காலத் கதவவவயபயாட்டிகய 

இருப்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது. அத்துடன் அைச ொடசாவலகளில் இந்து 

மாணவர்கள் சமயொடத்திவ  கற்க தயாரிக்கப்ெட்ட நூல்களிற்கு 

அன் ாரின் ஈடுொட்டுடன் கூடிய ஆக்கமும் ஊக்கமும் 

குறிப்ெிடத்தக்கது. கமலும் இவைது கசவவ எமது இ ம் பமாைி தாண்டி 

ெிற மாணவர்கவளயும் பசன்றவடவது நமக்பகல்லாம் பெருவமகய.   

வசவர்களின் இறுதிக்கிரிவயகவள தமிைில் தகுந்த விளக்கங்களுடன் 

விளங்கப்ெடுத்தியும், நடாத்தியும் எல்கலாருக்கும் பெரும் 

கசவவயாற்றியவர் ஐயா அவர்கள்.  



'வசவ இறுதிச் சடங்கு - நவடமுவறயும் விளக்கமும்' என்ற புத்தகத்வத 

1997ம் ஆண்டு எழுதி தமிழ்ச்சமூகத்திற்காக பவளியிட்டார். அப் புத்தகம்  

2007ம் ஆண்டு மீள் ெிைசுைம் பசய்தவம குறிப்ெிடத்தக்கது. 2004ம் ஆண்டு 

நியூ சவுத் கவல்ஸ் மாநில அைசு, அன் ாரின் கசவவகவளப் ொைாட்டி 

‘சிறந்த சமூககசவவயாளர்’ விருதிவ  வைங்கிக் பகௌைவித்தது. 

இத்தவ  சாதவ கவளச் பசய்தெின் ர் கூட தான் பெரிதாக ஒன்றும் 

பசய்துவிடவில்வலகய எ  பெருவமபகாள்ளாது அவமதியாக 

வாழ்ந்து வருகின்றார். தமிழ் முைக்கம், அவுஸ்திகைலியத் தமிழ் 

ஒலிெைப்புக் கூட்டுத்தாெ ம் எ ப் ெல சமூக வாப ாலிகளினூடாக 

வசவமும் தமிைிலக்கியமும் சார்ந்த ஆழ்ந்த கருத்துக்கவள 

இலகுநவடயில் இன்றும் பதாடர்ந்து வைங்கி வருகின்ற, மக்கள் 

கசவவயாளன் மககசன் என்ற இவ்கவற்றமிகு பெரியவருக்கு, 

அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம், லக்ஷ்மி பிருதிவிோஜ் நிறுவியுள்ள 

அமேர் கம்பகலாநிதி ரபோசிரியர் இோ. இோதாகிருஷ்ணன் ஞாபகார்த்த 

அறக்கட்டளள - உயர்விருதான ‘மாருதி’ விருதிளன 2014ஆம் ஆண்டுக் 

கம்பன் விழாவில் வழங்கிப் பபருளமயளடந்தது  .  

 


