ஆழிையக் கடந்த நவரத்தினசாமி

ெவற்றி ஈட்டி விட்டான் தமிழன்
விருது நாட்டி விட்டான்
முற்றும் ேகட்டிராத புகழின்
முடிவி ேலறி விட்டான் அன்பாய்
ெபற்ற தாயின் புகைழ எங்கும்
ேபச ைவத்து விட்டான் ஈழம்
நற்ற வத்தினாேல ஈன்ற எங்கள்
நவ ரத்தின சாமி வாழ்க.'
கவிஞ பரமஉறம்ச தாசனின் உணச்சி மிக்க இந்தக் கவிைத வrகளும்,
'தமிழ் வரன்

நவரத்தினசாமி நந்திக் கடந்தா' என்ற தைலப்ைபத் தாங்கி, 1954 ஆம் ஆண்டு
மாச் மாதம் 27 ஆம திகதி தினகரன் நாளிதளின் ெசய்தியும் தமிழகளாகப் பிறந்த
ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒரு கணம் தைல நிமிரச் ெசய்திருக்கும்.
இலங்ைகையயும், இந்தியாைவயும் பிrத்துக் ெகாண்டிருக்கும், பாக்கு நrைணைய
மிதந்தும்,நந்தியும் கடந்து சாதைன பைடத்த தமிழ் வரன்

நவரத்தினசாமி பிறந்த
நாட்டிற்கும், தாய்ெமாழிக்கும் ெபருைம ேதடித்தந்த ெபருமகனல்லவா?
1909 அம் ஆண்டு ஆகஸ்ற் மாதம் 16 ஆம் திகதி ெதாண்ைடமானாறு என்னும் வரலாற்றுப்
ெபருைம ெகாண்ட தலத்திேல பிறந்த நவரத்தினசாமி தனது அரம்பக் கல்விைய அரசின
தமிழ் கலவன் பாடசாைலயிலும், - தற்ேபாைதய ெதாண்ைடமானாறு வரகத்திப்

பிள்ைள
மகா வித்தியாலயம் - உய தரக் கல்விைய ஹாட்லிக் கல்லூrயிலும் ேமற்ெகாண்டா.
இதுவைர எவராலும் நந்திக் கடக்கமுடியாது எனக் ைகவிடப்பட்டிருந்த ஆங்கிலக்
கால்வாைய ெவள்ைளக்கார நச்சல் வரன்

ஒருவன் நந்திக் கடந்து சாதைன பைடத்தான்
என்ற வரவரலாற்றிைனத்

தனது வகுப்பு ஆசிrய மூலமாக படிக்கும் காலத்திேலேய
ேகட்டறிந்த மாணவன் நவரத்தினசாமிக்கு நச்சலில் தானும் ஒரு நாள் சாதைனைய
நிைலநாட்ட ேவண்டும் என்ற ஆவலும், ேவகமும் அதிகrத்தது.
எனது பிறந்த ஊருடன் ேசந்திருக்கும் பாக்கு நrைணைய என்றாவது ஒரு நாள் நானும்
நந்திக் கடந்து சாதைனைய நிைல நாட்டுேவன்' என்று தனது வகுப்பு நண்பகளிடம்
கூறியெபாழுது, 'இது உன்னால் முடியக்கூடிய காrயமா? முட்டாள் தனமாக நடக்க
முடியாத ஓன்றின் மீ து ஆைச ைவக்காேத....ேபசாமல் படிச்சு ேமலுக்கு வாற வழிையப்பா
என்று கூறி ஏளனம் ெசய்த மாணவகைளப் பாத்து, இந்கச் சாதைனைய எப்படியும்
நிைலநாட்டுேவன்' என்ற சபதத்துடன், இன்றில் இருந்ேத தனது நந்தும் பயிற்சிைய
ஆரம்பித்தா. புயிறசிைய ஆரம்பித்ததில் இருந்து அவரது இலட்சிய ேவட்ைக ேமலும்
ேமலும் அதிகrத்துக் ெகாண்ேட வந்தது.

அவரது பத்ெதான்பதாவது வயதில், கல்லூrப் படிப்ைப நிைறவு ெசய்ததும், உடனடியாகேவ
அரச உத்திேயாகமும் கிைடத்தது.அந்தக்காலத்தில் எல்லாம் ஒருவ ஓரளவு படித்தவுடன்
ஏதாவது ஒரு அரச உத்திேயாகம் கிைடக்கும் என் நம்பிக்ைக இருந்ததால்,கல்வி
கற்கேவண்டும் என்ற விருப்பமும், ஆவலும் இருந்கது.விவசாயத் திைணக்களத்தில்
விவசாய விஸ்தrப்பு உத்திேயாக்கராகக் கடைமைய ஏற்றுக் ெகாண்டு; அந்தத் துைறயிலும்
தனது அப்பணிப்புடனான ேசைவைய ஆற்றிவந்தா.
விவசாய விஸ்தrப்பு உத்திேயாகத்தராகக் கடைமயாற்றிக் ெகாண்டிருந்த ெபாழுது அவ
ெபற்ற களஅனுபவங்களும், ஆய்வு ஊக்கமும் புதிய பைடப்பாற்றல ஒன்றுக்கான எண்ணக்
கருைவ வளத்து வந்தது. ஆதன் விைளவாக, பயிச் ெசய்ைகயில் ேவைலைய
இலகுவாக்கும் விவசாய உபகரணங்கைளயும்,கருவிகைளயும் கண்டு பிடித்து மக்களின்
பாவைனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று சிந்தித்து அதில் பல்ேவறு ஆய்வுகைள
ேமற்ெகாண்டா. அவரது அயராத முயற்சியினால், விைத தூவும் இயந்திரத்ைதக் கண்டு
பிடித்து அரசின் பாராட்டுக்கைனயும் ெபற்றுக் ெகாண்டதுடன்,அதன் உrமத்ைதயும் ெபற்றுக்
ெகாண்டா.விவசாயத்துைறயில் அவருக்கு இருந்த ஆவத்ைதயும், அறிவாந்த
ஆற்றைலயும் இனங்கண்ட விவசாயத் திைணக்கள பணிப்பரளரால்,விவசாயப் பகுதி
ேபாதனாசிrயராகப் பதவி உயத்தப்பட்டா. விவசாயத் திைணக்களத்தில்,
ேபாதனாசிrயராகச் சிறப்புடன் பணியாற்றி வந்த நவரத்தினசாமியின் ஆழ் மனதில், ஆழப்
பதிந்துேபாய் இருந்த, 'பாக்கு நrைணைய நந்திக் கடந்து சாதைன புrய ேவண்டும்' என்ற
அந்த இலட்சிய ேவட்ைக மீ ண்டும் ெவளிக் ெகாணரத் ெதாடங்கியேபாது,தனது நச்சல்
பயிற்சியிலும் கவனத்ைதச் ெசலுத்தத் ெதாடங்கினா.
விவசாய ேபாதனாசிrயராகப் பணியாற்றிக் ெகாண்டு,நச்சல் பயிற்சியிலும் தவிரமாக
ஈடுபட்டுக் ெகாண்டிருந்த காலத்தில்,எதிரபாராது அவருைடய வாழ்க்ைகயில் ஏற்பட்ட
அந்தப் ேபrழப்பு அவைர நிைல குைலயச் ெசய்து விட்டது. வுhழ்க்ைகத் துைணயாக
மட்டுமன்றி, உற்றெதாரு வழிகாட்டியாகவும்,வாழ்ந்து அவருைடய இன்பத்திலும்
துன்பத்திலும் பற்றுக் ேகாடாக வாழ்ந்து வந்த அவரது அன்புக்கினிய மைனவியின் மரணம்
மாறாத ேசாகத்ைதக் ெகாடுத்தது.அவரது இழப்பின் துயரத்தின் மத்தியில் மூன்று
புதல்வகளுடனும் தனிைமயில் வாழ்ந்து வந்த நவரத்தினசாமி எவ்வித பற்றுக்ேகாடுமற்று
வாழ்ந்து வந்தா.அவரது உடலும்,உள்ளமும் ேசாந்து,தான் ேநசித்து மகிழ்ந்து வாழ்ந்த
மைனவியின் நிைனவாேலேய வாடிக்ெகாண்டிருந்தா.
'தந்ைதெயாடு கல்வி ேபாம்
தாெயாடு அறுசுைவ ேபாம் - ெபாற்
றாலிேயா ெடைவயும் ேபாம்'
என்ற பாடல் அடிகளுக்கு ஏற்றாற் ேபால்.அவ எதிலுேம ஈடுபாடற்ற நிைலயில் வாழ்ந்து
வந்தா.அவரது பற்றறுந்த வாழ்ைவச் சிலகாலம் வைர அவதனித்துக் ெகாண்டு வந்த
அவரது அயலவகளும்,உறவினகளும்,நண்பகளும் அவரது பிள்ைளகளின் எதிகாலம்
மற்றும் பாக்கு நrைணைய நந்திக் கடக்க ேவண்டும் என்ற இலட்சியம்
என்பவற்ைறெயல்லாம் நிைனவூட்டி அவைரப் படிப்படியாக இயல்பு நிைலக்குக் ெகாண்டு
வந்தன.
'பாக்கு நrைணைய நந்திக் கடக்க ேவண்டும்' என்ற அவரது இலட்சிய ேவட்ைக மீ ண்டும்
முைனப்புப் ெபற்றது. 'பாக்கு நrைணைய நந்திக் கடத்தல்' என்ற தனது ஆத்மாவின்
இராகங்கைள மீ ண்டும் மீ ட்டிப்பாக்கத் ெதாடங்கினா.அவருக்குள் ஆழப் பதிந்திருந்த
ேசாகம் மீ ண்டும் அவரது ஆழ் நிைலக்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டு விட்டது

ஓருவ தனது இலட்சியத்ைத அைடயேவண்டுெமன்பதில் எந்த அளவுக்குப் பற்றும்
நம்பிக்ைகயும் ெகாண்டு ெசயற்படுகின்றாேரா அந்த அளவுக்கு அவ தனது இலட்சியத்ைத
அைடந்த ெகாள்வதற்கான வாய்ப்புக்கைளயும் அதிகrத்துக் ெகாள்வா என்பதற்கு ஒரு
அைடயாளமாக நவரத்தினசாமி அந்த ெவற்றிைய ேநாக்கிப் பயணிக்கத்
ெதாடங்கினா.அதன் விைளவாக 1954 ஆம ஆண்டு மாச் மாதம் 16 ஆம் நாள் அவரது 46
ஆவது அகைவயில், சுமா 31 ைமல் நளமான பாக்கு நrைணைய நந்திக் கடப்பதற்காக
வல்ெவட்டித்துைற ேரவடி கடற்கைரயில் இறங்கிய நவரத்தினசாமிைய வழியனுப்பி
ைவப்பதற்காக அவரது மூன்று புதல்வகளுடன் உறவினகள்,ஊரவகள்,நண்பகள் மற்றும
பத்திrைகயாளகள், பிரமுககள் எனப் பல்லாயிரக் கணக்கானவகள் குழுமியிருந்தன.
அன்று பிற்பகல் 2.00 மணிக்கு வல்ெவட்டித்துைறயில் திரண்டிருந்த மக்களிடம் இருந்தும்
.பிள்ைளகளிடம் இருந்தும் விைடெபற்றுக் ெகாண்டு ஆழியில் இறங்கினா.கடல்
அன்ைனயின் மடியில் அவரது பாதங்கள் பட்டதும்இகடற்கைரயில் தரண்டிருந்த மக்களின்
கரேகாசமும், ஆரவாரமும் சீறிப் பாய்ந்து ஒலி எழுப்பும் அைலஒலிகைள விடப்
ேபெராலியாக எழுந்து வானெமங்கும் எதிெராலித்துக் ெகாண்டிருந்தது.
ஆயிரம் ஆயிரமாகக் குழுமி நின்ற உறவுகளின் வாழ்த்ெதாலிகளுடன்,தனது உடல்
முழுதும் 'கிறிஸ்' பூச்சினால் மூடி மைறத்து நந்தத் ெதாடங்கிய நவரத்தினசாமியின்
முன்னும் பன்னுமாக இயந்திர வள்ளங்கள் கடல் அைலகைளப் கிழித்தபடி ெசன்று
ெகாண்டிருந்தன.நச்சைலத் ெதாடங்கிய ேநரத்தில் இருந்து உற்சாகம் கைர புரண்டு
ஓடியதால்,நவரத்திகசாமியின் உடலிலும் உள்ளத்திலும் உவைக ெபாங்கிக் ெகாண்டிருந்தது.
'இன்னும் சில ைமல் தூரத்திற்குள் நந்திக் கடந்து விடுேவன்' என்ற ஆக்ேராசத்துடன்
ேவகமாக் ைககைளயும், கால்கைளயும் அைசத்து மீ ன்கைளவிட ேவகமாக நந்திக் ெகாண்ேட
இருந்தா.
'அண்ைண.... ேகாடியாக் கைரக்கு இன்னும் ஏழு ைமல் தான் இருக்குது..வச்சாப்பிடிச்சியள்

என்றால் ெரண்டு மணித்தியாலத்திற்குள்ைள ேபாயிடலாம்.'
வள்ளத்தில் இருந்து வழித்துைணயாக வந்தவகளின் அந்த உற்சாகமான வாத்ைதகள்
அவருக்கு ேமலும் உற்சாகத்ைதக் ெகாடுப்பது ேபால் இருந்தது.
ஆனால் அவரது அந்த உற்சாகமும்,ஆவமும் நண்ட ேநரம் நிைலத்து
நிற்கவில்ைல.அவரது வாழ்க்ைகயின் ெபரும் பகுதி ேசாகத்திலும் மன உைளச்சலிலுேம
கழிந்ததாேலா என்னேவா அன்றும் அவருக்குச் ேசாதைனகள் காத்திருந்தன. இயற்ைகயின்
சீற்றமும்,கடலின் ெகாந்களிப்பும் வரவர அதிகrத்துக் ெகாண்ேட வந்தது. 'பாக்கு
நrைணைய நந்திக் கடந்து விடேவண்டும் என்ற முைனப்ேபாடு ேசாேவ இல்லாது நந்திக்
ெகாண்டிருந்த நவரத்தினசாமியினால் இயற்ைகயின் சீற்றத்திற்கு ஈடு ெகாடுப்பேத ெபரும்
ேபாராட்டமாக இருந்தது. 'சாண் ஏற முழம் சறுக்குவது ேபால்' சில மீ ற்ற தூரம்
முன்ேனாக்கி நந்திக் ெகாண்டிருக்க ேபரைலகள் வந்து அைதவிடக் கூடிய தூரத்திற்குப்
பின்ேனாக்கி இழுத்துச் ெசன்றது.
அப்ெபாழுதும் கூட கடல் அைலகளுடன் எதித்துச் சைளக்காது ேபாராடிக் ெகாண்டிருந்த
நவரத்தினசாமிைய ேநாக்கி, வள்ளத்தில் இருந்தவகள்,
'அண்ைண ....காத்துக்கடல் வர வர ேவகமா அடிக்குது....புயல் வரப் ேபாகுது ேபால
கிடக்கு....வள்ளத்திைல ஏறுங்ேகா.அடுத்தமுைற பாக்கலாம்.'
ஏன்று உரத்த குரலில் கத்திக் ெகாண்டிருந்தன.ஆனால், அவரது இலடசியப் பயணத்தின
ேவகம் அவைரக் கட்டுப்படுத்தமுடியாதிருந்தது. மூச்சு இைரக்க,உடலும் உள்ளமும்
ேசாவைடயத் ெதாடங்கியது.அந்த நிைலயிலும் தான் ெகாண்ட இலட்சியத்ைத
அைடயேவண்டுெமன்ற ஆவலில் நந்திக் ெகாண்ேட இருந்த நவரத்தினசாமியின் மைல
ேபான்ற ெபன்னம் ெபrய அைலெயான்று வந்து ேமாதியதும் ஒரு கணம் நிைல குைலந்து

ேபாய் விட்டா. அவைரத் ெதாடந்து பயணம் ெசய்து ெகாண்டிருந்த இயந்திர
வள்ளங்கள்,ேமலும்,கீ ழும் பலமாக ஆடத் ெதாடங்கிவிட்டன.ஒரு சில வள்ளங்கள்
நேராட்டத்தினால் அடித்துச் ெசல்லப்பட்டு வழிதவறிச் ெசன்று ெகாண்டிருந்தன. இந்த
அசாதாரண காலநிைல ெதாடந்து ெகாண்ேட இருந்தால்,எல்ேலாருேம கடலுடன்
சங்கமமாகிவிடுேவாம் என்ற அச்சம் வள்ளத்தில் இருந்த ஒவ்ெவாருவ மனதிலும்
ேதான்றியதும்,ேசாந்து ேபான நிைலயில் நந்திக் ெகாண்ேட இருந்த
நவரத்தினசாமிைய,வள்ளத்தில ஏறுமாறு வற்புறுத்திக் ெகாண்ேட இருந்தன.
'இயற்ைகயுடன் எதித்துப் ேபாராட முடியாது' என்று முடிெவடுத்த நவரத்தினசாமி, தனது 23
மணி 30 நிமிட கடல் பயணத்ைத மனமில்லாது முடித்துக் ெகாண்டு வள்ளத்தில்
ஏறினா.கடல் நேராட்டம் காரணமாக கடலில் மிதந்து நந்திய தூரம் சுமா 35 ைமல் தூரம்
இருக்கும். வல்ெவட்டித்துைறயில் இருந்து 31 ைமல்களுக்குள் ேகாடியாக் கைரைய
அைடந்திருக்க ேவண்டிய நவரத்தினசாமி இயற்ைக ஒத்துைழக்க மறுத்ததால், 35 ைமல்கள்
தூரம் வைர நந்தியும் கூட ேகாடியாக்கைரைய அைடய முடியாது ேபானது அவைர ஆழ்ந்த
ேசாகத்தில் ஆழ்த்தியது.
தனது இலட்சியத்ைத அைடய முடியாமேல ேபாய் விடுேமா என்ற துயரம் அவைர வாட்டி
எடுத்துக் ெகாண்டிருந்த நிைலயிலும் அவருைடய உறுதி மட்டும் உரஆமறிப் ேபாய்
இருந்தது. தாம் ெகாண்ட இலட்சியத்தில் உறுதியாக இருப்பவகள் எந்த ஒரு
பின்னைடைவயும் கண்டு ேசாந்து விடமாட்டாகள்.
'பாக்கு நrைணைய நந்திக் கடந்ேத தருேவன்...அவ்வாறில்லாமல் நான் இறந்து ேபானாலும்
என்னுைடய பிள்ைளகளில் ஒருவன் அதைனச் ெசய்து முடிப்பான்....'
ஏன்ற மனைவராக்கியத்துடன் அந்தப்பின்னைடைலயும்.அடுத்து வரப்ேபாகும் ெவற்றிக்கான
ஒரு அனுபவமாக எடுத்துக் ெகாண்டு கைற திரும்பிய நவரத்தினசாமி,இன்னும் தவிரமாக
நச்சல் பயிற்சியில் கூடிய கவனத்ைதச் ெசலுத்தத் ெதாடங்கினா.
'பாக்கு நrைணைய நந்திக் கடக்கேவண்டுெமன்ற ஆவல் ேமலும் ேமலும் வளந்து
ெகாண்ேட வந்தது. மீ ண்டும் அந்த இலட்சியப் பயணத்ைதத் ெதாடவதற்காக, 1954 ஆம
ஆண்டு மாச் மாதம் 25 ஆம் திகதி பிறிபகல் 4.10 மணிக்கு, ெசல்வச் சந்நிதியாைன
வணங்கிக் ெகாண்டு, பாக்கு நrைணைய முத்தமிட்டபடி கடலில் குதித்தா.ஆன்றும்
மிகப்ெபரும் திரளான மக்கள் அவைர ஆசி கூறி வாழ்த்தி அனுப்பி ைவப்பதற்காக
வல்ெவட்டித்துைறக் கடற்கைரயில் கூடியிருந்தன. ஓன்று பட்ட மக்களின்
பலமும்,தன்னம்பிக்ைகயும் ெபரும் பின்னைடைவச் சந்தித்து மீ ண்டும் எழுந்து வந்த
நவரத்தினசாமிக்கு அபாரமான சக்திையக் ெகாடுத்தது.இரண்டாவது முைற முயற்சியின்
ேபாது,அவரது உற்சாகமும், நம்பிக்ைகயும் பல மடங்காக அதிகrத்திருந்தது.
பிற்பகல் ேவைளயில் மங்கிய ஒளியில் அவரது கடற் பயணம் ெதாடங்கியது.நச்சைல
ஆரம்பித்த ேநரத்தில் இருந்து சிறிதளவு ேநரம்கூட ஓய்ெவடுக்காது,ெதாடந்தும் நந்திக்
ெகாண்ேட இருந்தா.முன்ைனய பயணத்ைதப் ேபான்று இல்லாது,இம்முைற இயற்ைகயின்
சீற்றம் சிறிது தணிந்திருந்தது.ஆழக் கடலின் நடுேவ 'கிறிஸ்' பூசிய உடலுடன் நந்திக்
ெகாண்டிருந்த நவரத்தினசாமிையச் சுற்றிவர இராட்சத மீ ன்களும்,ெபன்னம் ெபrய நண்ட
கடற் பாம்புகளும் சுற்றிச் சுற்றி வந்து அவைரத் தாக்கவதற்கு முயற்சித்த
ேபாெதல்லாம்,அவற்ைற இலாவகமாக ெவற்றி ெகாண்டு தன் பயணத்ைத விடாது
முன்ேனறிக் ெகாண்டிருந்தா.அந்தக் கடல் ஜந்துக்களுடனான கடும் சமrன் மத்தியல், சுமா
10 அடி நளமுள்ள கடற் பாம்பு ஒன்று அவருைடய ைகைய மிக இறுக்கமாகச் சுற்றிப்
படித்தது.அேத ேவைள தனது அகன்ற வாையப் பிளந்தபடி கூrய பற்களுடன் இராடசத மீ ன்
ஒன்று அவைர விழுங்குவகற்காக அவைர ேநாக்கி விைரந்து வந்து ெகாண்டிருந்தது.அந்தப்
பயங்கரமான ஒரு சூழலிலும் கூடப் பதற்றமைடயாது,அவற்ைறத் தன் உடலின் வலுக்
ெகாண்ட மட்டும் பலத்ைதப் பிரேயாகித்து,பாம்புகைளப் பிய்த்து எறிந்தும்,இராட்சத

மீ ன்கைளத் தைலயில் அடித்து மயங்கச் ெசய்தும்,தனது வர யாத்திைரையத் ெதாடந்தா.
இலட்சியத்தில் ெகாண்ட உறுதியும்,தன்னம்பிக்ைகயும் கடல் வரன்

நவரத்தினசாமிக்கு
மாெபரும் சாதைனைய நிரலநாட்டிக் ெகாடுத்தது.அைல கடலின் ஆப்பrத்த
ேபரைலகைளயும், நஞ்ைச உமிழும் கடல் வாழ் ெகாடிய விலங்குகளின்
எதிப்பைலகைனயும் தாண்டி இரண்டு இரவுகளும்,ஒரு பகலுமாக ஊண் உறக்கமின்றி
பாக்கு நrைணைய நந்திக்கடந்து ெவள்ளிக் கிழைம இரவு 7 மணிக்கு தமிழகத்தின்
ேகாடியாக் கைரைய அைடந்து சாதைன பைடத்த தமிழ் வரன்

நவரத்தினசாமிைய
வரேவற்பதற்காக தமிழகேம திரண்டிருந்தது.தமிழகத்தின் ேகாடியாக் கைரெயாரெமங்கும்
மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
'ஈழத்தமிழ் மறவேன வருக..' என்று உணச்சி ததும்பக் ேகாசமிட்டபடி, அவைர
வரேவற்பதற்காக மாைலகளுடனும்,புைகப்படக் கருவிகளுடனும் முண்டியடித்தபடி
கைரேயாரமாக நின்றன.தமிழகத்திற்கும்,ஈழத்திற்கும் உள்ள ெதாப்புள் ெகாடி உறைவ
இலகுவில் அறுத்ெதறிந்துவிட முடியுமா?
தமிழகத் தமிழகளின் உணச்சி ததும்பிய வரேவற்ைபக் கண்ணமல்கப்

ெபற்றுக் ெகாண்ட
நவரத்தினசாமி,அவகளிடம் இருந்து விைட ெபற்றுக் ெகாண்டு இயந்திரம் பூட்டிய
வள்ளத்தில் பல வள்ளங்கள் சூழ வல்ெவட்டித்தைற ேநாக்கிப் புறப்பட்டா. சில ைமல்
தூரம் வைர ேகாடியாக்கைர மக்களும் தமது படகுகளில் ெசன்று அவைர வழி அனுப்பி
ைவத்தன.
கனத்த ெநஞ்சுடன் ேகாடியாக் கைரயில் இருந்து வல்ெவட்டித்துைற சுங்கக் கடற்கைரைய
ேநாக்கித் திரும்பிக் ெகாண்டிந்த நவரத்தினசாமிைய அங்கும் வரேவற்பதற்காக சுமா 25,000
க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் உற்சாகமாகத் தமது ைககைள அைசத்தபடி,ேகாசமிட்டுக் ெகாண்டு
நின்றன.அவகளுள் பருத்தித்துைற, சாவகச்ேசr நாடாளுமன்ற உறுப்பினகள்,பதில்
இந்திய உய ஸ்தானிக ெகௗரவ சி.எஸ்.குமாரகுலசிங்கம், திரு.வி.நல்ைலயா, இலங்ைக
சமசமாஜக் கடசியின் ெபாதுச் ெசயலாள டாக்ட.என்.எம். ெபேரரா உள்ளிட்ட பல
பிரமுககள் அந்தச் சாதைன வரைன

வரேவற்பதற்காக வல்ெவட்டித்துைறயின்
கடற்கைரயில காத்திருந்தன.
ஆம்..... 'ெவற்றி ஈட்டி விட்டான் தமிழன் - விருது நாட்டி விட்டான்......' என்ற சாதைனைய
நிைல நாட்டுவதற்காக, பல ேசாதைனகள்,ேவதைனகளின் மத்தியிலும் 'பாக்கு நrைணைய
நந்திக் கடந்ேத தருேவன்' என்ற அந்த இலட்சிய ேவட்ைகைய ேநாக்கி அயராது உைழத்து
அதில் ெவற்றியும் கண்ட தமிழ் மறவன் நவரத்தினசாமியின் அந்தச் சாதைன தமிழகளின்
வரலாற்றில் ெதாண்ைடமானாறு,வல்ெவட்டித்தைறக்கு மட்டுமல்ல உலகத் தமிழகளுக்குக்
கிைடத்த ெவற்றியும்,ெகௗரவமுமாகும்.
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