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இலங்கக யாழ்ப்ொணம் வட்டுக்ககாட்கைகயப்  ெிறப்ெிைமாகக் 

பகாண்ைவரும், கெராதகைப் ெல்ககலக்கழக ககலப் ெட்ைதாரியுமாை 

கந்தசாமி நல்லசிவம், கெராசிரியர் ககலாசெதி மற்றும் கெராசிரியர் 

சிவத்தம்ெி ஆகிகயாரின் சமகாலத்து மாணவைாகப் கெராதகைப் 

ெல்ககலக்கழகத் தமிழ்சங்க  நைவடிக்கககளிலும் முன்ைின்று ஈடுொடு 

காட்டிைார். நல்லசிவம் அவர்கள் பகாழும்ெில் ெணி புரிந்து 

பகாண்டிருக்கும் காலத்தில், 1983 ஆடிக் கலவரங்களில் அகைத்கதயும் 

இழந்து சில காலம்  பசன்றதும் குடும்ெத்துைன் 

அவுஸ்திகரலியாவிற்குக்  குடிபெயர்ந்தார்.  

வை மாநிலத்தின் ைார்வின் நகரில் தைது வாழ்கவ மீள்ெதிவு பசய்யும் 

முயற்சியில் கடுகமயாக உகழக்கும் காலத்திலிருந்து இன்றுவகர 

பதாைர்ந்து அயராது தமிழுக்கும், சமயத்திற்கும் அரும் ெணியாற்றி 
வருகின்றார். திரு நல்லசிவம் அவர்கள் ைார்விைில் வசித்த காலத்தில் 

தாய்த்தமிழின் புகழ் நிகலக்க தகலநகராம் 'கெர்த்' அதைில் 
வாய்த்த  பெரும் தமிழ்த் பதாண்ைர் வற்றாத அன்ெதைால் 

மாய்ந்து பெரும் தமிழ்ப்ெள்ளி மைம் கவத்து உருவாக்கி 
தீந்தமிழின் எழுச்சியிகை திகட்ைாது நிறுவியவர்    

 



அங்கு இயங்கிய ெல்லிை ஒலிெரப்புக் கூட்டுத்தாெைத்தின் (MBC / NT) 

தமிழ் நிகழ்ச்சிககள  வழங்கியதுைன் "சிம்மக்குரகலான்" என்றும் 

அன்ொக ைார்வின் வாழ் தமிழ் மக்களால் அகழக்கப்ெட்ைார்.  

2006ம் ஆண்டு இவ் ஒலிெரப்புக் கூட்டுத்தாெைம் தைது 25ஆவது ஆண்டு 

நிகறகவக் பகாண்ைாடிய கவகளயில் இவரது ெங்களிப்கெப் ொராட்டி 

'கசகவ பகௌரவிப்பு' விருது வழங்கியது குறிப்ெிைத்தக்கது. வை 
மாநிலத் தமிழ் சங்கத்தின் உறுப்ெிைராக இருந்ததுைன் அதன் உெ 

தகலவராகவும் ெணியாற்றியிருக்கிறார். கமலும் ைார்வின் ெிள்களயார் 

ஆலயத்தின் ஆரம்ெகாலம் முதல் இடுொட்டுைன்  ெங்களித்ததுைன், 

முதன் முதலில் தமிழில் பூகைகள் பசய்யும் வழக்கத்கதயும் 

அறிமுகப்ெடுத்திைார்.  

1993ம் ஆண்டு அவுஸ்திகரலியாவிற்கு குடி பெயர்ந்த நல்லசிவம் 

அவர்கள் அங்கு தமிழ் மக்கள் மிகவும் சிறிய எண்ணிக்ககயில் வாழும் 

கெர்த் நகரின் வை ெகுதியிகைத் தைது இருப்ெிைமாக்கிக் பகாண்ைார். 

கமற்கு அவுஸ்திகரலியாவின் பூககாள அகமப்பு, சகல வளங்களும் 

பொருந்திய மத்தய அரசுகளின் கசகவ வழங்கல்களுக்கக  சவாலாக 

அகமந்திருப்ெகத அவுஸ்திகரலியாவின் ஏகைய மாநிலங்களில் 

(குறிப்ொக சிட்ைி, பமல்கெர்ண், கன்ெரா) வாழும் மக்கள் புரிந்து 

பகாள்வது கடிைம். இந்நிகலயில் குறிப்ெிைத்தக்க மூல வளங்ககளா, 

உறுதியாை வகலயகமப்கொ இல்லாமல் 

தைிகமப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கும்  சிறு இைக்குழுமங்களுக்குத் தமது 

ககல, ெண்ொடு, சமயம் என்ெவற்கறப் கெணிப் ொதுகாப்ெதும், 

நிகழ்வுககள ஏற்ப்ொடு பசய்து நைாத்துவது என்ெதும் ஒரு கடிைமாை 

காரியகம.  

அதிலும் கெர்த் நகரின் வை ெகுதிகய எடுத்துக்பகாண்ைால் அங்கு 

பதன்இந்தியத் தமிழ் ககாவில்ககளா, தமிழ் ெள்ளிககளா, அளணி 
வல்லகமயுைன் கூடிய ஒழுங்ககமக்கப்ெட்ை தமிழ் அகமப்புக்ககளா 

இல்கல. ஏலகவ சிட்ைி, பமல்கெர்ண்  நகர்களுைன் ஒப்ெிடுககயில் 

மிகவும் குகறவாகத் தமிழ் மக்கள் வாழும் கெர்த் நகரில், பதன் 

ெகுதியிகலகய தமிழ்க் குடும்ெங்கள் பசறிவாக வாழ்கின்றைர். இதற்குக் 

காரணம் இரு இந்துககாவில்களும் ஒழுங்ககமப்ெட்ை வகலயகமப்பும் 

பதற்குப் ெகுதியில் காணப்ெடுவகதயாகும்.வைக்கிலுள்ள தமிழ் மக்கள் 



மிக அண்கமயில் உள்ள ஆலயம் பசல்வதாயின்  ஏறத்தாழ  50 கிகலா 

மீட்ைர்கள் ெயணஞ் பசய்ய கவண்டும்.  

இந்த நிகலயில் திரு நல்லசிவம் அவர்கள் கெர்த் வைக்கில் வாழும் 

தமிழ்க் குடும்ெங்களிற்கு ஒரு வகலயகமப்கெ ஏற்ப்ெடுத்தி 
அவர்களின் ெிள்களகள் தமிழ் பமாழிகயப் ெயில்வதற்காை 

ஏற்ொடுககள  கமற்பகாண்ைார். 1995ம் ஆண்டில் வைக்கு தமிழ் 

ெள்ளிகய ஸ்தாெித்ததுைன் அதன் அதிெராகவும், ஆசிரியராகவும் 

இருந்து ெணியாற்றிைார். தமிழ் மாணவர்ககள ககல நிகழ்ச்சிகளிலும், 

கொட்டிகளிலும் ெங்குெற்றுவதற்காக தயார் ெடுத்தி பதற்குத் தமிழ் 

ெள்ளியுைன் இகணந்து அவர்ககளயும் பமாழி வளர்ச்சியில் 

ஊக்கத்துைன் ஈடுெைச் பசய்தார். மிக அண்கமயில் தமிழ்ப்  ெள்ளியின் 

ொைவிதாைத்திற்கு கமலதிகமாக வாரபமாரு திருக்குறகளக் கற்ெித்து 

மாணவர்களுக்கு தமிழ் மகறயாம் திருக்குறகள மைதில் இருத்தக் 

காரணமாய் இருக்கின்றார்.  

இவ்வாறு தமிழ்ப் ெணிகய தமிழ்ப் ெள்ளியூைாக கமற்பகாண்ைதுைன் 

நில்லாது, ஆன்மீகத்தினூைாகவும் தமிகழப் ெரப்ெ கவண்டும் என்ெதில் 

என்ெதில் உறுதியாக நின்றவர் திரு.நல்லசிவம்.ஆரம்ெ காலத்தில் 

கவதாந்த சங்கத்துைன் இகணந்து கசவ சமய மக்களுக்காை 

பூகசககள ஏற்ொடு பசய்த நல்லசிவம் அவர்கள் 2002ம் ஆண்டு முதல் 

ெத்து வருைங்கள் தமது பசாந்த பசலவில் மாதத்தின்  முதல் பவள்ளிக் 

கிழகமகளில் சைசமூக நிகலய மண்ைெம் ஒன்கற வாைககக்கு 

அமர்த்தி அங்கு தமிழில் கதவார புராணங்ககள ஓதி சிறுவர்களும், 

பெரிகயார்களுமாக  ஆன்மீகதினூைாக தமிகழ வளர்க்கத் துகண 

நின்றார். அவரது ஆகலாசகைப்ெடி இந் நிகழ்விகைத் பதாைர்ந்தும் 

முன்பைடுத்துச் பசல்வதற்காக சுவான் இந்து தமிழ் சங்கம் என்னும் 

அகமப்கெ நிறுவி, இன்று இப் பூகசககள ஒவ்பவாரு மாதத்திற்கும் 

ஒவ்பவாரு குடும்ெத்திைர் பொறுப்கெற்று நைாத்தி வருகின்றார்கள். 

இப்பூகச நிகழ்வுகளின் ஓர்  அங்கமாக சிறுவர்களுக்காை இராமாயணக் 

ககதகய பதாைர்ந்து கொதித்து வந்ததுைன் ெங்கு ெற்றும் சகல 

சிறுவர்களும் இன்று கணிசமாைவளவு கதவாரங்ககள மைைம் 

பசய்திருப்ெதுைன் மட்டுமன்றி, ஒவ்பவாரு மாதப் பூகசகளிலும் 

அவற்கறப் ெண்ணுைன் ஓதிப்ெயைகைகின்றைர்.  



இன்று புதிதாகக் குடிவரும் தமிழ்க் குடும்ெங்கள் கெர்த்தின் வை 

ெகுதியில் தயக்கமின்றித் தம்கம நிகலப்ெடுத்திக்பகாள்ள 

முன்வருவதற்கு வளர்ந்து வரும் தமிழ் ெள்ளியும், சமயக் கூட்டுப் 

ெிரார்த்தகைகளும், இறுக்கமாகி வரும் தமிழ் சமூக வகல அகமப்பும் 

ஒரு காரணம் என்றால் மிககயாகாது.  

 

கமலும் இந்நிகழ்வுகளின்  மூலம் இலங்கக, இந்திய, மகலசிய, சிங்கபூர் 

மற்றும் பமாரீசியஸ் தமிழ் மக்கள் அகைவகரயும் ஒன்றிகணத்து 

ெரஸ்ெர நட்புறகவயும், நல்லிணக்கத்கதயும்  வளர்த்துக் பகாள்வதில் 

திரு.நல்லசிவம் அவர்களின் ெங்கு முக்கியமாைது.சிறிய 

எண்ணிக்ககயாை தமிழ்க் குடும்ெங்களுைன் கடும் முயற்சியிைால் 

கட்டிபயழுப்ெிய வகலயகமப்ெின் ெயைாக இன்று மாதாந்தக் கூட்டுப் 

ெிரார்த்தகைகளுக்கு பதற்கிலிருந்தும் குடும்ெங்கள் நீண்ை தூரம் 

ெயணித்து வருகக தருவது குறிப்ெிைப்ெட்ை பவற்றியாகும்.  

இந்தநிகலயில் மிகவும் கடிைமாை ஒரு காலப்ெகுதியில் தைி மரமாக 

நின்று ெிற்கால சமூகத்தின் நலனுக்காகத் தன்கை அர்ப்ெணித்து 

அகமதியாகவும்,ஆரவாரமின்றியும் தன்ைால் இயன்ற ெங்களிப்கெ 

வழங்கிக் பகாண்டிருக்கும் திரு நல்லசிவம் அவர்களின் எண்ெதாவது 

அககவயில் அவர்தம் ெங்களிப்கெ பகௌரவிப்ெதற்காகவும், 

சவால்களின் மத்தியில் அவர் ஆற்றிய ெணிகளிற்கு நன்றி கூறும் 

முகமாகவும் கம்ென் கழகத்திைரின் விருதுக்கு சிொரிசு பசய்வதில் 

மகிழ்ச்சி அகைகிகறாம்.  

இவ்கவற்றமிகு பெரியவருக்கு, அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம், 

லக்ஷ்மி பிருதிவிோஜ் நிறுவியுள்ள அமேர் கம்பகலாநிதி ரபோசிரியர் 

இோ. இோதாகிருஷ்ணன் ஞாபகார்த்த அறக்கட்டளள - உயர்விருதான 

‘மாருதி’ விருதிளன 2015ஆம் ஆண்டுக் கம்பன் விழாவில் வழங்கிப் 

பபருளமயளடந்தது  

 


