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“ மல்லிகை ஜீவா அவர்கள் ஈழத்து தமிழ்த்தேசிய இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு
அரும்பாடுபட்டவர். ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் பலருக்கு களம் வழங்கி ஈழத்து இலக்கிய
செல்நெறிக்கு உந்துசக்தியாக விளங்கியவர். சாதாரண அடிநிலை சமூகத்தில் பிறந்து
அச்சமூகத்தின் குரலாக இலக்கியத்தில் ஒலித்தவர். ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு
வளம்சேர்ப்பதற்காக யாழ்ப்பாணத்தில் 1966 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் மல்லிகை
மாசிகையை ஆரம்பித்தவர். இடையில் போர்க்காலம் தோன்றியவேளையிலும் சளைக்காது
குறைந்த வளங்களுடன் மல்லிகையை வெளிக்கொணர்ந்தவர். இலங்கையில் தமிழ்
படைப்பு இலக்கியத்திற்கு முதல் முதலில் தேசிய சாகித்திய விருதும் பெற்றவர்.
அத்துடன் தேசத்தின் கண் என்ற உயரிய விருதையும் சாகித்திய இரத்தினா விருதையும்,
கனடா இலக்கியத்தோட்டத்தின் "இயல்விருது “ உட்பட பல விருதுகளும் பெற்றவர்.
மூவின இலக்கியவாதிகளால் பெரிதும் மதிக்கப்பட்டவர். இன நல்லிணக்கத்திற்காக
மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியங்களுக்கும் தமது மல்லிகை இதழில் முன்னுரிமை
வழங்கியவர். நூற்றுக்கணக்கான மூவின கலை, இலக்கிய ஆளுமைகள் மற்றும்
சமூகப்பணியாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய பேராசிரியர்களின் படங்களை மல்லிகை
இதழ்களின் முகப்பில் பதிவுசெய்து பாராட்டி கௌரவித்து மல்லிகை இதழிலே அவர்கள்
பற்றிய கருத்துச்செறிவு மிக்க ஆக்கங்களையும் வெளிவரச்செய்தவர். இலங்கையின்
அனைத்து பிரதேச எழுத்தாளர்களுக்கும் மல்லிகையில் சிறந்த களம் வழங்கியவர்.
அத்துடன் மல்லிகை ஜீவாவின் சிறுகதைகள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களினால்
இலக்கிய ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மல்லிகை ஜீவாவின் சிறுகதைகள்
சிங்கள – ஆங்கில மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவருடைய சுயசரிதையும்
ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்துள்ளதுடன், சில கதைகள் சிங்களத்தில்
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மொழிபெயர்க்கப்பட்டு தனி நூலாகவும் வெளிவந்துள்ளது. மல்லிகை இதழ்கள்
பல்கலைக்கழக கலைப்பீட தமிழ்த்துறை மாணவர்களுக்கு உசாத்துணையாகவும்
விளங்கியவை. 1966 ஆம் ஆண்டு முதல் 2012 ஆம் ஆண்டுவரையில் வெளியான
மல்லிகை இதழ்களை நூலகம் ஆவணகத்தில் பார்வையிடமுடியும். “
இவ்வாறு நேற்று நிகழ்ந்த மல்லிகை ஜீவா நினைவேந்தல் நிகழ்வு இணையவழி
காணொளி ஊடாக நடைபெற்றபோது இரங்கல் தெரிவித்த மூவினத்தையும் சேர்ந்த
எழுத்தாளர்கள், மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் ஏககுரலில் தெரிவித்தார்கள்.

மல்லிகை ஜீவா அவர்களினால் மல்லிகை இதழ் ஊடாக 1972 காலப்பகுதியில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கவிஞர் மேமன்கவியின் ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்ற
இந்நிகழ்வில் முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும்
இலக்கியவாதியுமான அல்ஹாஜ் ரவூப்ஹக்கீம் உட்பட ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட கலை,
இலக்கியவாதிகள் தமது இரங்கலுரையில் மல்லிகை ஜீவாவின் பன்முக ஆளுமை
குறித்து விதந்து போற்றி உரையாற்றினார்கள்.
இலங்கையில் வடக்கு – கிழக்கு - தென்பிரதேசங்களைச்சேர்ந்த எழுத்தாளர்களும்
மலையக எழுத்தாளர்களும் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.
அவுஸ்திரேலியா, கனடா முதலான நாடுகளிலிருந்தும் தமிழ் நாட்டிலிருந்தும் சிலர்
பங்கேற்று இரங்கல் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.

கொழும்பில் புறநகரத்தில் மட்டக்குளிய பிரதேசத்தில் காக்கை தீவில் ஏக புதல்வன்
திலீபனின் பராமரிப்பில் அந்திமகாலத்தில் வாழ்ந்த மல்லிகை ஜீவா தமது 94 வயதில்
கடந்த 28 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை காலமானார். எனினும், அவர் கொரேனோ
தொற்றுக்கு இலக்காகியிருந்ததாக மருத்துவர்களின் பரிசோதனை அறிக்கையில்
தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் 30 ஆம் திகதி மாலை பொரளை கனத்தை
மின் மயானத்தில் தற்போதைய சுகாதார நடைமுறைகளின் பிரகாரம் மல்லிகை ஜீவாவின்
இறுதிச்சடங்கு அமைதியான முறையில் மகன் திலீபன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
மல்லிகை ஜீவா, டொமினிக் என்ற இயற்பெயருடன் யாழ்ப்பாணத்தில் 1927 ஆம் ஆண்டு
பிறந்தவர். 1966 ஆம் ஆண்டு மல்லிகை மாத இதழை யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பித்து 1990
ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிவரையில் வெளியிட்டு வந்த ஜீவா, வடபகுதியில் போர்
மேகங்கள் சூழ்ந்த பின்னர் கொழும்புக்கு இடம்பெயர்ந்து அங்கிருந்து மல்லிகையை
வெளியிட்டவாறு, மல்லிகைப்பந்தல் என்ற பதிப்பகத்தையும் உருவாக்கி பல
நூல்களையும் வெளியிட்டார். எனினும் தான் இறக்கநேரிட்டால், தமது உடல் தமது
பெற்றோர்கள் நல்லடக்கமான யாழ். மண்ணிலேயே அடக்கப்படவேண்டும் என்ற
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விருப்பத்துடனும் இருந்தார் என்று அவரது மகன் திலீபன், நேற்றைய நினைவேந்தல்
நிகழ்வில் ஏற்புரை நிகழ்த்துகையில் குறிப்பிட்டார். தந்தையின் அஸ்தி
கிடைக்கப்பெற்றதும், யாழ்ப்பாணத்தில் தந்தையின் விருப்பத்தின் பிரகாரம் நல்லடக்கம்
செய்யப்படும் என்றும் கூறினார்.
நேற்றை நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மூத்த படைப்பாளி
தெணியான், மற்றும் ஐயாத்துரை சாந்தன், வதிரி சி. ரவீந்திரன், மருத்துவர் எம். கே.
முருகானந்தன், தேசிய கலை இலக்கியப்பேரவையைச்சேர்ந்த சட்டத்தரணி சோ.
தேவராஜா, சிங்கள எழுத்தாளர்கள் கமல் பெரரேரா, கேமசந்திர பத்திரன, பேராசிரியர்கள்
மௌனகுரு, சோ. சந்திரசேகரம், கலாநிதி ரவீந்திரன், மலையக எழுத்தாளர்கள்
வாமதேவன், மு. சிவலிங்கம், ஜீவா சதாசிவம், முரளிதரன், மற்றும் எழுத்தாளர்கள்
நந்தினிசேவியர், திக்குவல்லை கமால், அந்தனிஜீவா, அன்னலட்சுமி இராஜதுரை,
மருத்துவர் ச. முருகானந்தன், தயாபரன், பீர் முகம்மது, அப்துல் ஹஃபீஸ்,
நாச்சியதீவு பர்வீன், எம். எல். எம். மன்சூர், கெக்கிராவ சுலைகா, பிரமீளா பிரதீபன்,
வசந்தி தயாபரன், தினகரன் ஆசிரியர் சிங்காரவேலர், ஆகியோரும்,
அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து முருகபூபதி, நடேசன், கானா. பிரபா, கனடாவிலிருந்து மல்லிகை
ஜீவாவின் இலக்கிய ஞானத்தந்தை இராஜகோபாலின் புதல்வர் ரொஜர்ஸ் மதியழகன்,
தமிழநாட்டிலிருந்து கவிஞரும் திரைப்பட வசனகர்த்தாவுமான அறிவுமதி உட்பட மேலும்
சிலரும் தமது உரைகளை குரல் வழி ஊடாகவும், இணைய வழி காணொளியில்
தோன்றியும் தெரிவித்தனர்.
இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய மல்லிகை ஜீவாவினால் இலக்கிய உலகிற்கு
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட எழுத்தாளரும் பத்திரிகையாளருமான முருகபூபதி
உரையாற்றுகையில், “ சிங்கள இலக்கிய மேதை மூத்த எழுத்தாளர் மார்டின்
விக்கிரமசிங்கா, மற்றும் அறிஞர் அஸீஸ், அறிஞர் சித்திலெப்பை, ஆறுமுகநாவலர்,
சுவாமி விபுலானந்தர், கலாயோகி ஆனந்தகுமாரசாமி ஆகியோருக்கெல்லாம் இலங்கை
அரசு முன்னர் நினைவு முத்திரை வெளியிட்டிருப்பதுபோன்று, எங்கள் மூத்த
எழுத்தாளர் மல்லிகை ஜீவா அவர்களுக்கும் இலங்கை அரசு நினைவு முத்திரை
வெளியிடவேண்டும். “ என்று வலியுறுத்தினார்.
“ யாழ்ப்பாண மண்ணில் பிறந்து, உலகலாவிய ரீதியில் ஈழத்து இலக்கியத்திற்கு பெருமை
சேர்த்த மல்லிகை ஜீவாவுக்கு யாழ். மாநகர சபையிலும் அனுதாபத்தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்படல் வேண்டும். எனவும் தெரிவித்த முருகபூபதி, “ முதல் முதலில்
மல்லிகை ஜீவா சாகித்திய விருது பெற்று யாழ்ப்பாணம் திரும்பியவேளையில் அன்றைய
யாழ். மாநகர மேயர் துரைராஜா ஜீவாவுக்கு மலர்மாலை அணிவித்து ஊர்வலமாக
அழைத்துவந்தார் என்பதையும் நினைவுபடுத்தினார்.
யாழ்நகரத்தில், மாநகர சபை அல்லது வடமாகாண சபை ஜீவாவுக்கு நினைவு
மண்டபமும் அமைக்கவேண்டும். அதில் ஜீவாவின் மல்லிகை இதழ்கள், ஜீவாவின்
இலக்கிய படைப்புகள், ஒளிப்படங்கள், ஜீவா பெற்ற உயர் விருதுகள்
இடம்பெறத்தக்கதாக காட்சியகமும் நிறுவப்படல்வேண்டும். இதுவிடயத்தில் இலங்கை
தமிழ் அமைச்சர்கள், தமிழ், முஸ்லிம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் இலங்கை
தமிழ் – சிங்கள – முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்களும் , இலங்கையில் வெளியாகும்
ஊடகங்களும் தமிழ் சிற்றிதழ்களும் ஏகமனதாக இலங்கை அரசுக்கும், யாழ்ப்பாணம்
மாநகர சபை மற்றும் வடமாகாண சபைக்கும் கோரிக்கை விடுத்தல் வேண்டும். “
எனவும் தெரிவித்தார்.
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“ மல்லிகை ஜீவாவுக்கு நினைவு முத்திரை வெளியிடுவது தொடர்பாக அனைவரும்
ஆக்கபூர்வமாக செயல்படல்வேண்டும் “ என்று முன்னாள் அமைச்சரும் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினருமான அல்ஹாஜ் ரவூப்ஹக்கீம் தெரிவித்தார். “ மல்லிகை ஜீவா
தொடர்ந்தும் இலக்கிய இதழின் ஆசிரியராகவே அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார். எனினும்
அவர் சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாளர். அவரது சிறுகதைகள் தொடர்பாக வாசிப்பு
அனுபவப்பகிர்வு அரங்குகள் காலத்துக்குக்காலம் மல்லிகை ஜீவாவை
நினைவுபடுத்தும் வகையில் நடைபெறல்வேண்டும் “ என்று அவுஸ்திரேலியாவில்
வதியும் எழுத்தாளர் நடேசன் குறிப்பிட்டார்.
நினைவேந்தல் நிகழ்வில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் குரல் பதிவுகளின் ஊடாக
ஜீவாவின் நினைவுகளை பகிர்ந்துகொண்டவர்களுக்கும் கவிஞர் மேமன்கவி நன்றி
நவின்றார்.
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