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வல்ைவ தல் அெமrக்காவைர – வல்ைவ 

மக்களின் சாதைன 

“வல்ைவ மக்கள் 

“திைரகடேலாடி ம் திரவியம் ேத ” என்பதற்கிணங்க சிறந்த 

கடேலாடிகளாக ம் கப்பற் ெசாந்தக்காரர்களாக ம் கப்பல் 

கட் பவர்களாக ம் இ ந்தார்கள். இைத இலங்ைகயின் தலாவ  

பிரதமர் தி  டீ.எஸ். ேசனநாயக்கா ம் குறிப்பிட் ள்ளைத மறக்க 

டியா . அன்ன ரணி அம்மாள் வல்ைவ சுந்தர ேமஸ்திrயார் 

அவர்களால் 1930ம் ஆண்  கட்டப்பட்ட . இக்கப்பல் இந்தியாவின் 



கைரெயாரப் பட்டினங்க க்கும், பர்மா, பாகிஸ்தான், இந்ேதாேணசியா 

ேபான்ற நா க டன் வர்த்தகத்தில் ஈ பட்  வந்த . உலகத்ைத ஒ  

சின்ன வள்ளத்தில் உல்லாசப் பிரயாணத்ைத ேமற்ெகாண்  வந்த தி  

ெறாபின்சன் என்ற அெமrக்க ெசல்வந்தபிர  அன்ன ரணிைய பார்க்க 

ேநர்ந்த . இவர் பிரபல நாவலாசிrய ம், ஆராச்சியாள ம், 

கடேலாடி மாவார். அன்ன ரணி உள் ர் ேவப்பமரத்ைதக் ெகாண்  

அழகுற அைமக்கப்பட்ட . இந்த பாய்மரக்கப்பலின் அழகிய 

அைமப்ைப ம் அதன் உ திைய ம் எந்த நீேராட்டத்தி ம் இலகுவாகப் 

பயணம் ெசய் ம் தன்ைமைய ம் கண்ட தி  ெறாபின்சன் இைத 

அெமrக்கா க்கு ெகாண்  ெசன்றால் அ  காட்சிப் ெபா ளாக ம் 

தனமாக ம் இ க்குெமன வி ம்பினார். 

1936ம் ஆண்  அன்ன ரணிைய விைல ெகா த்  

வாங்கினார். அவர் இக்கப்பைல வல்ைவையச் ேசர்ந்த தி  ேக. 

தம்பிப்பிள்ைள என்பவrன் தைலைமயில் தி  தா. சபாரத்தினம், தி  

ஐ.இரத்தினசாமி தி  சி.சிதம்பரப்பிள்ைள, தி  .சுப்பிரமணியம் 

ஆகிேயாrன் உதவி டன் அெமrக்கா க்குக் ெகாண்  ெசல்லத் 

தீர்மானித்தார். அெமrக்கா றப்ப ன் ன்  தி  டபிள் .ஏ. 

ெறாபின்சன் ெகா ம்  வாக்கர்ஸ் ஸ்தாபனத்தாrடம் ெபற் க்ெகாண்ட 

டீசல் இயந்திரெமான்ைற ன்ேனற்பாடாக கப்ப க்குப் ெபா ந்தினார். 

அன்ன ரணி என்ற அக்கப்ப க்கு தி  ெறாபின்சன் தன் மைனவியின் 

ெபயரான ஷஷபிறிகன் ைரன் ேளாெரனஸ் சி ெறாபின்சன் என் ம் 

ெபயைரச் சூட்டினார். இைதத் ெதாடர்ந்  அவர்க ைடய வரலா  

பைடத்த அந்த நீண்ட பயணம் ஆரம்பமாகிய . தி  

டபிள் .ஏ.ெறாபின்சன் அெமrக்காவில் தங்கி நின்ற ெபா  பிரபல 

கப்பல் தைலவரான ெடானால்ட் எ.மக்கியஸ் என்பவைரச் சந்தித்  

அன்ன ரணி அம்மாள் என்ற கப்பல் கிேரக்கத்திற்கு வ ம்ேபா  அைதச் 

சந்திக்கும்படி கூறினார் 



 

வல்ெவட்டித் ைறயிலி ந்  அெமrக்கா வைர கப்பேலாட்டிய 

தமிழர்கள் என்கிற தைலப்பில் சுைவயாக, நாேம கடலில் பயணிப்ப  

ேபான்ற உணர்ைவ ஏற்ப த் கிற கப்பேலாட்டியின் கைத இ . 

பிரச்சைனகள், கடலின் அைமதி, சீறி எ ம் கடலைலகள், திக்குத் 

ெதா¢யா  தனித்  விடப்பட்ட  ேபான்ற உணர் , கைரையக் கா ம் 

ெபா  ஏற்ப ம் மகிழ்ச்சி, தமிழர்களின் திறன், கூட் யற்சியின் 

ெவற்றி - என்பன ேபான்ற பல்ேவ  உணர்வைலகைள உ வாக்குகிற 

ல் இ . அன்ன ரணி என்ற அந்தக் கப்பைல ெநஞ்சு சுமக்கிற . 

ெகாந்தளிப் ம், ய ம் நிைறந்த பயங்கரமான மத்திய 

தைரக்கடைல ம், அத்திலாந்திக் ச த்திரத்ைத ம் தாண் ம்வைர 

அக்கப்பைல வழி நடத் மா  கூறினார். கப்பல் ஏடனில் இ ந்  கிறிக் 

ைற கத்ைத வந்தைடந்த ம் கப்டன் தி  மக்குயிஸ் அக்கப்பலில் 

ஏறிக் ெகாண்டார். 

கப்டன் மக்குயிஸ் நீராவிக்கப்பலில் 42 வ ட அ பவ ைடய சிறந்த 

கடேலாடி ம், குேளாெசஸ்ரrன் அதிசிறந்த தைலவர்களில் 

ஒ வ மாவார். ஆனால் இவர் பாய்க்கப்பைலச் ெச த் வதில் 

அ பவமில்லாதவராக ம் காலநிைல சீராக இ க்கும் ெபா ேத 

எல்லாப் பாய்கைள ம் விrத் க் கப்பைலச் ெச த்திய இலங்ைக 

மா மிகைளப் ெபா த்தவைரயில் பதட்டப்பட்டவராக ம் 

காணப்பட்டார். 

கப்பல் ஜிபிேறல்ரrல் இ ந்  றப்பட்ட ம் அதற்கு அ காைமயில் ஓர் 

பயங்கரப் யல் காற்  ெப ம் இைரச்ச டன் கப்பைல அதன் வழியில் 

இ ந்  250 ைமல்க க்கு அப்பால் இ த் ச் ெசன்ற . வல்ைவயின் 

ஆ  மா மிக ம் ஆண்டவைனத் ெதா  ெகாண்டி ந்தனர். 



அவர்கள் மீண் ம் ஜிபிேறால்ரைர அைடந்த ெபா  தி ம்ப ம் 

பயணத்ைதத் ெதாடர அ கூலமான காற்ெற ம் இல்ைல. கப்பலில் 

ெபா த்தப்பட்ட இயந்திரம் ப தைடந்ததனால் அவர்கள் க்க 

க்க காற்றின் உதவிையேய நாட ேவண்டியதாயிற் . ஓர் அெமrக்க 

சரக்கு கப்பலில் இ ந்த மா மிகள் அன்ன ரணி அம்மாளில் இ ந்த 

க ப்பரான இலங்ைக மா மிகைளக் கண்ட டன் இனத் ேவச 

வார்த்ைதகளால் ெகாட்டி ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தனர். இப்படி ஒ நிைல 

இ ந் ம் இ ைவக்காக அன்ன ரணி அம்மாைள அந்த அெமrக்க 

கப்ப டன் ெதா த்  விட்டனர். ஆனால் அவர்கள் ஜிபிேறால்ரர் 

ைற கத்ைத விட்  அதிக ரம் நீங்க ன்னேர சரக்கு கப்பலின் 

பின்தளத்திற்கு அண்ைமயில் உள்ள கயி  ண்டாயிற் . 

இரண்ைட ம் இைணத்தி ந்த ெதா ைவக் கயி  ேவண் ம் என்ேற 

ெவட்டப்பட்  இ ந்த . அைதத் ெதாடர்ந்  “ ேளாரன் சி ேறாபின்சன்” 

என்ற இரட்ைடப் பாய்மரக்கப்பல் அங்கு வசீிய வர்ததகக் காற்றின் 

உதவி டன் அத்திலாந்திக் ச த்திரத்தில் சிறி  காலம் ஓடிய . இேத 

கால நிைல அவர்க க்கு எவ்வள  காலம் தான் இ க்க டி ம்? 

தி ம்ப ம் ந ச்ச த்திரத்தில் காற்  அவர்கைள ைகவிட்டதனால் 

எத்தைன நாட்கைள அவர்கள் வேீண கழிக்க ேவண்டியி ந்த . 

கப்பலில் ைவக்கப்பட்டி ந்த உேலாக பபீ்பாக்களில் ேசமித்  ைவத்த நீர் 

ெகட்  குடிப்பதற்கு கூடாததாக இ ந்த . உண  டிந்  அங்ேக 

பற்றாக்குைற நிலவத் ெதாடங்கிய . ஓரள  காற்றின் ேவகம் குைறய 

ஆரம்பித்த . நாற்பத்திெயா  நாட்களின் பின் ேளாரன்சி ெறாபின்சன் 

என் ம் கப்பல் ெகமில்ரைன வந்தைடந்த ெபா  அவர்க க்கு அங்கு 

என் ேம பார்க்க டியாத வரேவற்  காத்  இ ந்த . ஒன்ப  

நாட்களின் பின் அவர்கள் குேளாெசஸ்ரர் ேநாக்கி பயணமானார்கள். 

அப்ெபா  இதமான 

காற்  வசீிக் ெகாண்டி ந்த . இக்காற்  ன்  அசமந்த நிைலயில் 

கழித்த நாட்கைள ஈ ெசய்த . ஆனால் கடல் மட்டம் வைரக்கும் கீேழ 

ெதாங்கிக் ெகாண்டி ந்த கார் படலம் ஒ  மாெப ம் ஆபத்ைதக் 

ெகாண்  வந்த . இப் கார் மண்டலத்தின் காரணமாக பிrகன்ைரன் 

விைரந்  வந்  ெகாண்டி ந்த ேபா  ேவ  ஒ  பாrய கப்ப டன் 

ேமா ண்  ெநா ங்கக் கூடிய நிைல ஏற்பட்ட . காப்டன் மாக்குயிஸ் 

தன  ஊ  குழலினால் உரத்த சத்தமாக ஊைளயிட்டார். கப்பலின் 



தளத்தில் நின்ற கு வினர் தம்மால் இயன்றவைரக்கும் தம  பலம் 

அைனத்ைத ம் ஒன்  ேசர்த் க் கத்தினார்கள். ஆனால் எைத ேம 

உணராhர் ேபால் அப்பாrய கப்பல் விைரந்  வந்  ெகாண்டி ந்த . 

அவர்களால் ேவகமாக வந்  ெகாண்டி க்கும் அப்பாrய கப்பலின் 

உயரமான பாய்மரங்கைள ம் அதன் பக்கங்கைள ம் அவதானிக்க 

டிந்த . அப்படி இ ந் ம் அந்தேவைளயில் அவர்கள் ஒன் ம் 

rயாத அவநிைலயில் தவித்தனர். இரண்டாவ  தடைவயாக மீண் ம் 

இலங்ைகக் கு வினர் ஆண்டவைனப் பிரார்த்தித்தனர். கண் 

இைமக்கும் சில அங்குல இைடெவளியில் அக்கப்பல் விலகிச் 

ெசன்றதால் ெதய்வாதீனமாக பிறிகன்ைரன் மயிrைழயில் தப்பிய . 

இப்படிக் கடல் ெகாந்தளிப்  இ ந் ம் எத்தைனேயா அபாயங்களில் 

இ ந் ம் தப்பிய பிrகன்ைரன் ேளாரன்ஸ்சி ெறாபின்சன் 

அெமrக்காவின் பிரசித்தி வாய்ந்த குேளாெசஸ்ரர் ைற கத்ைத 

அைடந்த . 

தி  வில்லியம் அல்ேபட் ெறாபின்சன் கப்பலில் வந்த இக்கு ைவ 

அெமrக்காவின் மிகப்ெபrய நகரங்களில் ஒன்றான நி ேயார்க் 

நக க்கு அைழத் ச் ெசன்றார். அங்கு அவர்கைள மிக உயர்ந்த 

கட்டிடத்தில் அைமந் ள்ள ெசன்ெமாறிஸ் ஒன்தி பார்க் என்ற நவனீ 

வசதிகள் பைடத்த ேஹாட்டல் ஒன்றில் தங்குவதற்கு வசதிகள் ெசய்  

ெகா த்தார். அங்கு அவர்கள் அரச வி ந்தினர்களாகேவ 

ெகௗரவிக்கப்பட்டனர். 

உள் ர் மரமான ேவப்பமரத்தில் ெசய்யப்பட்ட அக்கப்பல் பலrன் 

கவனத்ைத ஈர்த்த . ஆயிரக்கணக்கான அெமrக்கர்கள் இரெவன் ம் 

பகெலன் ம் பாரா  அதில் ஏறிப் பார்ைவயிட்ட வண்ணேம இ ந்தனர். 

சில சமயங்கிளல் ேவட்டி த்த மா மிகள் தியானத்தி ம் 

ஆழ்ந்தி ப்பைத அவதானித்த மக்கள் ஆச்சrயமைடந்தனர். சில 

நாட்களின் பின்னர் வல்ைவ மா மிகள் அங்கி ந்  நீராவிக்கப்பலில் 

சிங்கப் ர் வழியாக இலங்ைக தி ம்பினார்கள். 

1938 ஆகஸ்ட் 2ம் திகதி ெவளியாகிய அெமrக்க தினசrயான ேபாஸ்ரன் 

குேளாப் பத்திrைகயின் ற்பக்கச் ெசய்தியாக அதன் நி பர் ஏ.பேராஸ் 

பின்வ மா  எ தி ள்ளார். 



ஆர்வம்மிக்க மா மிகள் 89அடி நீள ள்ள ேளாறன் சி. ெறாபின்சன் 

என் ம் கப்பலில் இன்  வந்  ெபாஸ்ரன் ைற கத்ைத 

அைடந்தனர். இந்த ரகக்கப்பலில் பாய்களின் உதவி டன் மாத்திரம் 

ேமற்கு ச த்திரத்ைத கடப்ப  இ ேவ தற்தடைவயாக ம் கைடசி 
தடைவயாக ம் இ க்கும். ஐந்  இந் க்களான இலங்ைகயைர ம் 

தாடி வளர்த்த இளம் அெமrக்க கடேலாடி ஒ வைர ம் ெகாண்ட 

பிறிகன் ைரன் ஆன  ஜி.பி.ேறால்ரrல் இ ந்  ேபார் டா வழியாகப் 

றப்பட்  இத் ைற கத்ைத அைடந்த . ெப ைம வாய்ந்த பல 

வ ைககைளக் கண்ட பிரசித்தி ெபற்ற இத் ைற கமான   

வ டங்களாகக் கண்டிராத அள க்குப் ெப ந்ெதாைகயான 

கப்பற்தைலவர்கைள ம் படேகாட்டிகைள ம் உல்லாசப் பிரயாணிகள் 

தலாேனாைர ம் கண்  களிப்பதற்ெகன தன்பால் கவர்ந்த  

அக்கப்பல். ெவ ங்கா டன் பாய்மரங்களில் விைர டன் ஏறி ம் 

இந் க்கைள அங்கு கு மியி ந்த மக்கள் வியப் டன் அவதானித்தனர். 

உள் ைற கத்ைத வந்தைடந்த ம் வாழ்த்  ெதrவிப்பதற்காக சுமார் 

இ ப  படகுகள் அப் திய கப்பலின் ம ங்குகைளச் ெசன்றைடந்தன. 

1840ம் வ டத்  பிrத்தானிய சண்ைடக்கப்பைலெயாத்த இக்கப்பல் 

எட்  வ டங்க க்கு ன் இலங்ைகயில் ெசய்யப்பட்  அங்கி ந்  

றப்பட்  இத் ைற கத்ைத வந்தைடந்தி க்கிற . கடேலாடிகளின் 

நகரான வல்ெவட்டித் ைறயில் இ ந்  இக்கப்பலில் றப்பட்ட ஆ  

மா மிக ள் ஒ வர் மாத்திரேம இைட ந வில் வ ீ  தி ம்பினார். 



 

 
 

 


