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நியூசிலகந்து பயண
நிடனவுகள் I
புவியியல்படி நியூசிலகந்து பழடமயகன
நகடு. ஆனகல், வரலகற்றின்படி பகர்த்தகல்,
உலகில் உள்ள பிறநகடுகடளவிடை இதுமகவும
இளடமயகன நகடு. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்
இங்கு மனிதர்கள் வகழ்ந்திருந்ததற்கு உரிய
அடடையகளம எதுவுகம இல்டல
எனப்படுகின்றது. உலகத்தின் பிற பககங்களில்
நககரிகம வளர்ந்தும அழிந்தும மகற்றங்கள்
அடடைந்தும வரலகறு படடைத்துக்
வககண்டிருக்குமகபகது , இந்த நகட்டில்

மன்படத கதகன்றகவ இல்டல. இந்த நகட்டடைப்
பற்றி மக்கள் அறிந்திருக்கவும இல்டல.
கிரிக்வகட்டின் தயவகல் இன்று
நியூசிலகந்து என்னும நகட்டடைப் பற்றிப் பலரும
ககள்விப்பட்டுள்களகம. நியூசிலகந்து ,
உலகத்தின் வதற்குப் பககத்தில்,
ஆஸ்திகரலியகவுக்குத் வதற்கக ஏறக்குடறய 1200
டமல் தூரத்தில் உள்ளது. இது இரண்டு வபரிய
தீவுகளும ஒரு மகச் சிறியதீவும அடைங்கிய நகடு.
ஆஸ்திகரலியகவுக்கும நியூசிலகந்திற்கும
இடடையில் உள்ள கடைற்பகுதி ‘டைகஸ்மன் கடைல்’
என்று அடழக்கப்படுகிறது.ஆஸ்திகரலியகவுக்கு
அப்பகல் வடைக்கிலும கமற்கிலும
நீண்டைவதகடலவில் இந்த தீவுக்கண்டைத்துக்கும
நியூசிலகந்துக்கும இறங்கி வரும
படிக்கட்டுக்கடளப்கபகல் ஆசியகவும

மகலசியத் தீபகற்பமும ஜகவக சுமத்திரக
முதலிய தீவுகளும கதகற்றம அளிப்படதப்
பூகககளப்படைங்களில் ககணலகம.
கிழக்குத்திடசயில் பசிபிக்
மககசமுத்திரம வதன்அவமரிக்கக் கடரகடளத்
தழுவிக்வககண்டு பரந்துள்ளது. வடைகிழக்குத்
திடசயில் பசிபிக் சமுத்திரத்தில்
பூகககளப்படைத்தில் இடைமவபற முடியகத
அளவுக்குச் சிறுபுள்ளிகடளப் கபகலச் சிறுசிறு
தீவுக்கூட்டைங்கள் உள்ளன. சகமகவக, ஃபிஜ,
கதகங்கக என்பனகபகல ஒருசிலகவ வபயரிட்டுக்
கூறத்தக்க தீவுகள்.இந்தத் தீவுக்கூட்டைங்கள்
அடனத்தும பகலினீஷியத் தீவுகள் என்ற
வபகதுப் வபயரககலகய அடழக்கப்படுகின்றன.

நியூசிலகந்துக்குத் வதற்கக 1600
டமல்களுக்கு அப்பகல் பனி உடறந்துள்ள
அண்டைகர்டிக் கடைற்பகுதியககிய வதன்கககடி
உள்ளது.
விரிந்து பரந்துள்ள கடைலுக்கு நடுகவ
நியூசிலகந்து மகச்சிறிய தீவுகடளப் கபகலத்
கதகன்றும. இந்நகடு நிலப்பரப்பில் நம இந்திய
மகநிலங்களில் உத்தரப்பிரகதசம,
ஆந்திரப்பிரகதசம, இரகஜஸ்தகன் கபகன்ற
மகநிலங்கடளக் ககட்டிலும சிறியது. நியுசிலகந்து
270,534 சதுர கிகலகமீட்டைர் பரப்புள்ளது.
வடைதீவின் வதன்கககடியில் உள்ள வவலிங்டைன்
இந்நகட்டின் தடலநகர். வடைதீவின் நடுவில்
இருக்கும ஆக்லந்து வணகநகரம. சர்வகதச
விமகன நிடலயம இங்குதகன் உள்ளது.

1350 ல் பகலினீஷியத் தீவுகளிலிருந்து
‘மவுரி’ என்னும இனத்தவர் இங்கு வந்து
குடிகயறியதகக மரபுவழிச் வசய்திகள்
கூறுகின்றன. வகய்வமகழிகய வழங்கும
அவர்களுடடைய பகடைல்களும கடதகளும
இக்குடிகயற்றத்டதப் பற்றிப் கபசுகின்றன.
அவர்களுடடைய மூதகடதயர்களின் நகடு,
பசிபிக்கடைலில் உள்ள ‘ஹவகய்க்கி’(Hawaiki)த்
தீவு. அங்கு அப்வபகழுது நடடைவபற்றுக்
வககண்டிருந்த உள்நகட்டுப் கபகர்களகல்
மக்களுடடைய வகழ்க்டக மகிழ்ச்சியகக இல்டல.
எனகவ, ‘நககயுகவ’ என்னும தடலவன்
அவனுடடைய படகவர்களிடைமருந்து உயிர்
பிடழக்க நகட்டடை விட்டு வவளிகயறத்
துணந்தகன். (இவன் வபயர் கூப்கப என்றும சில
கடதகள் கூறுகின்றன). கதகணயில் தன்

துடணவர்களுடைன் புகலிடைம கதடிப்
புறப்பட்டைகன். மகதங்கள் பல கழிந்தன.
மக்களுக்கு நககயுகவ பற்றிய நிடனவுகள்
மடறயத் வதகடைங்கின.
நீண்டை இடடைவவளிக்குப்பின் ஒருநகள்,
யகரும சற்றும எதிர்பகரகதகபகது, அவன்
அங்குத் கதகன்றிச் சுற்றத்தகருக்கு அதிர்ச்சி
அளித்தகன். வநடுந்வதகடலவில், தகன் கண்டு
வந்த, – மக்ககள இல்லகத தீவுகடளயும
உடறபனி மூடிய மடலகடளயும இனிய
நீகரகடடைகள், ஆறுகடளப் பற்றியும அடைர்ந்த
ககடுகள், கசகடலகள், விலங்குகள்,
பறக்கவியலகத வபரிய பறடவகள் முதலியன
பற்றியும கடதகடதயககக் கூறினகன். தகன்
கூறும வசய்திகள் உண்டமயகனடவகய என்று
வமய்ப்பிக்க அவன், தகன் வககண்டுவந்த

ஒளிமக்க பச்டசக்கற்கடளயும(Green Jade),
‘கமகவக’ப்(Moa) பறடவகளின் இறகுகள்,
எலுமபுக் கூடுகள் முதலியவற்டறயும
ககட்டினகன்.
உறவினர்களும கதகழர்களும அவன்
நிகழ்த்திய சககசங்கடள ஆர்வமுடைன் ககட்டைனர்.
தம நகட்டில் நிலவிய துன்பமயமகன
உள்நகட்டுக் கலவரங்களிலிருந்து தப்பிக்க
விருமபிய அவர்கள் , நககயுகவ கூறிய
வநடுந்வதகடலவிலுள்ள,- மக்கள் வகழகத
அத்தீவுகளுக்குச் வசன்று குடிகயற முடிவு
வசய்தனர். அங்கு இயற்டகயில் கிடடைக்கும
உணவுகள், மதிப்புயர்ந்த பச்டசக் கற்கள்,
பிறவசல்வங்கள் முதலியன பற்றி
நககயுகவயிடைமருந்து அறிந்த வசய்திகள்
அவர்கள் எண்ணத்திற்கு ஊக்கமூட்டி விடரயச்

வசய்தன. ஆண்வபண் குழந்டதகள் என
எண்ணூறுகபர் ஒளிமக்க வளமகன
வகழ்க்டகடய நகடிப் புறப்படைத் தயகரகயினர்.
இரண்டு அணயகக நூறுகபர் வரிடசயகக
அமர்ந்து இயக்குமபடியகன நீண்டை
கதகணகடள(Canoes) அடமத்துக் வககண்டைனர்.
உணவுக்கும விடதக்கும என உருடளக்கிழங்கு,
சர்க்கடரவல்லிக் கிழங்கு முதலியவற்டறச்
கசகரித்து எடுத்துக் வககண்டைனர். மரம அறுக்க,
வவட்டை, கதகண்டைப் பயன்படும கருவிகடள
நககயுகவ வககண்டு வந்த உறுதியகன பச்டசக்
கற்களிலிருந்து சடமத்துக் வககண்டைனர்.
மவுரிகள் கற்ககல நககரித்தவர்.
இருமபின் பயடன இவர்கள்
அறிந்திருக்கவில்டல.

சுமகர் 100 அடி நீளம உள்ள எட்டுத்
கதகணகளில் இவர்கள் புறப்பட்டைனர். இந்த
எட்டுத் கதகணகளுக்கும வபயர்
கூறப்படுகின்றது. இந்தத் கதகணகளின்
வபயர்ககள அவற்றில் பயணத்து வந்த
மவுரிகளின் சந்ததியினருக்குப் வபயரகக
மரபுவழி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
‘தனகரகவக’(‘Tanaroa’is the God of Ocean)
எனும கடைல் வதய்வத்தின் துடணயுடைன்
அவர்கள் தகம கருதிப் புறப்பட்டை தீவுகடளக்
கண்டைனர். நீண்டு வநடிய கமகக் கூட்டைத்தகல்
மூடைப்பட்டிருந்த அத்தீவுகளுக்கு
‘ஒடியகரகவக’(Aotearoa –The long white cloud or the
long light) என்று வபயரிட்டு அடழத்தனர். இதற்கு
நீண்டை கமகம அல்லது ஒளிக்கற்டற என்று
வபயர்.

திடீவரன்று கதகன்றிய புயலகல்
எட்டுத்கதகணகளும திடச திருப்பப்பட்டு,
முன்கப தமக்குள் கபசி டவத்துக்
வககண்டைகற்கபகல, தீவுகளின் எட்டு
இடைங்களில் கடர கசர்ந்தன. அவர்கள் ஏறி வந்த
எட்டுத் கதகணகளின் வபயர்ககள, தனித்தனி
அவற்றில் பயணத்தவர்களுக்கும அவர்களின்
சந்ததியினருக்கும அவர்கள் குடிகயறிய
இடைத்திற்கும வபயரகயின. இக்கூட்டைத்தினர்
கடர கசர்ந்த இடைகம இவர்களின் பூர்வீகபூம
என வழங்கப்படைலகயிற்று.
‘டைகஸ்மன்’ (Tasman) என்னும
டைச்சுக்ககரர்தகன் ஒடிகயகரகடவ முதன்முதலிற்
கண்டை ஐகரகப்பியர். டைகஸ்மன் இத்தீவுகடளக்
கண்டைககர ஒழிய இங்குக் ககல் பதிக்கவில்டல.
இத்தீவுகடள , இவர் , புதுநிலம என்னும

வபகருளில் ,’வநககவக ஜகலண்டிய’
(Novozelandia) என்றடழத்தகர். இதன் ஆங்கில
வடிவமதகன் ‘நியூசிலகந்து’ என்பது.
நியூசிலகந்தில் முதன்முதல் ககல்டவத்த
ஆங்கிகலயர் ‘ககப்டைன் குக் ‘ என்பவர். இவர்
தமமுடடைய ‘எண்கடைகவர்’ (Endeavour) என்னும
கப்பலில் ‘தஹிதி’ தீவுகடள கநகக்கிச் வசல்லும
வழியில் 1769 ஆம ஆண்டு மகர்ச்சு மகதம 6 ஆம
கததி இங்கு இறங்கினகர். ககப்டைன் குக்
மூன்றுமுடற நியூசிலகந்து வந்து வசன்றதகக
வரலகறு கூறுகின்றது.
குக்கின் வருடகயின்கபகது மவுரிகளின்
எண்ணக்டக ஏறக்குடறய 150,000 இருக்கும என
அவருடடைய அறிக்டக கூறுகின்றது. மவுரிகள்
வீரர்களுக்குரிய வலுவகன உடைல் உடடையவர்கள்

என்றும, பழுப்பு நிறம வகய்ந்தவர்கள் என்றும
குக் கூறுகின்றகர். உணவுக்ககக மவுரிகள்
உருடளக்கிழங்கு , வல்லிக்கிழங்கு
ஆகியவற்டறப் பயிரிட்டைனவரன்றும மீன் எலி
பறடவகள் புழுக்கள் முதலியவற்டறப் பிடித்து
உணவககக் வககண்டைனர் என்றும தங்கள்
முன்கனகர் வககண்டு வந்த நகய்களின்
சந்ததிகடளயும இடறச்சிக்குப் பயன்படுத்திக்
வககண்டைனர் என்றும குக் கூறுகின்றகர்.
நியூசிலகந்துக்கு உரியவதனச் சிறப்பககக்
கூறத் தக்க விலங்கு ஒன்றும இல்டல. ‘கமகவக’
என்னும ஒருவடகப் பறடவயும ‘கிவி’ எனும
ஒருவடகப் பறடவயும நியூசிலகந்துக்கு உரியன.
கமகவக இனம இப்வபகழுது அழிந்துவிட்டைது.
கமகவகவின் பரிணகமகம இப்வபகழுது
ஆஸ்திகரலியகவில் தீக்கககழியககவும (Ostritch)

நியூசிலகந்தில் கிவியககவும வளர்ச்சிமகற்றம
அடடைந்துள்ளன. மவுரிகள் அருவி, ஓடடைகளின்
தககம தணக்கும குளிர்நீர் சுடவ
அறிந்திருந்தகர்ககள யன்றி கபகடத அளிக்கும
கவறு ‘குடி’ சுடவ அறியகர், என்கிறகர், குக்.
ககப்டைன் குக் நியூசிலகந்திற்கு வழி
கண்டைபின் இங்கு ஐகரகப்பியர்களின்
குடிகயற்றம நிகழத் வதகடைங்கியது.
இங்கிலகந்து, அயர்லகந்து, ஸ்ககத்லகந்து ஆகிய
நகடுகளிலிருந்து மக்கள் முதலில் இங்குக்
குடிகயறத் வதகடைங்கினகர்கள். மீன்பிடிக்
கப்பல்கள் (Sealers and Whalers) மரவியகபகரிகள்
(Timbers) மூலம இக்குடிகயற்றம நடடைவபற்றது.
கத்கதகலிக்கருக்கு அஞ்சிய புவரகட்ஸ்டைண்டு
கிறித்துவர்களும இவர்களில் அடைக்கம. இன்றும
இங்கு ப்வரகடைஸ்டைண்டுககள அதிகம. இங்கு

ஐகரகப்பியர்களின் பண்டடைக்குடிகயற்றம பற்றி
இத்தகலிய கத்கதகலிக்கப் பகதிரியகர் எழுதிய
புத்தகம ஒன்று படித்கதன். அதில்
ப்வரகடைஸ்டைண்டு சமயத் தடலவர்கள்
மவுரிகடள எப்படி ஏமகற்றிச் சுரண்டி சுகவகழ்வு
வகழ்ந்து வககண்டிருந்தகர்கள் எனப் புள்ளி
விவரங்களுடைன் விளக்கியிருந்தகர். படிக்கச்
சுடவயகக இருந்தகலும நமக்கு அந்நியமகன
விஷயம என்று அடதக் கவனத்தில்
வககள்ளகமல் இருந்து விட்கடைன்.
1800 களில் இங்குக் குடிகயறியவர்கள் ,
தகம குடிகயறிய இந்த நகட்டடைகய தமமுடடைய
தகய் நகடைககப் பகவிக்கத் வதகடைங்கினர்.
இவர்கள் இந்த நகட்டின் வளத்டதச் சுரண்டிப்
பணக்ககரரககித் தம வசகந்த நகட்டிற்குத் திருமபி
வளமகக வகழ எண்ணயவர்கள் அல்லர்.

வதகழிற்புரட்சியின் ககரணமககப் பண்பட்டை
தங்கள் தகய் நகட்டின் சூழ்நிடலக்கு முற்றிலும
மகறுபட்டை நிடலடமடய இங்குக்
குடிகயறியவர்கள் சந்திக்க கவண்டியதகயிற்று.
இங்கு வகழ்க்டக என்பது, அவர்களுக்குப் புதிய
நிலத்டதத் தங்கள் வகழ்வுக்கு ஏற்றதகக
மகற்றியடமக்க நடைத்தும கபகரகட்டைமகககவ
இருந்தது.
டமக்ககல் கிங் என்னும நியூசிலகந்து
வரலகற்று ஆசிரியர் கூறியுள்ள வசய்தி ஒன்டற
இங்கு எடுத்துக் ககட்டைவிருமபுகின்கறன்.
தமக்குத் தமமுடடைய தந்டதவழி தகய்வழிப்
பகட்டிமகர் இருவரும கூறியதகக அவர் கூறும
அச்வசய்தியது.. அச்வசய்தி, அக்ககலத்தில்
தங்களுடடைய வசகந்த நகட்டடை விட்டுப்
பல்லகயிரம டமல் கடைந்து பலதுன்பங்களுக்கு

இடடையில் இத்தீவுகளில் குடிகயறியவர்களின்
மனநிடலடய விளக்குவதகக உள்ளது.
“சமவகய்ப்பு உள்ள பிரகதசத்தில் உடழப்பகல்
நல்லவளமகன சிறந்த குடுமபங்கடள
உருவகக்கவும, பிறந்த குடியின்
வசல்வகக்ககலன்றிக் கடின உடழப்பகல் எங்கள்
திறடமயகல் தகுதியகல் எங்களுக்கு ஒரு
அடடையகளத்டத அடடையவுகம நகங்கள்
இங்கிலகந்டத விட்டு இங்கு வந்கதகம” ( I was
reminded frequently by both grandmothers why they had
abandoned United Kingdom :to raise healthy families in a
land of open option.; and to achieve identy and status on
the basis of what they did rather than on the
circumstances of their birth) இத்தடகய கருத்கத
இன்றும நியூசிலகந்தின் குடிகயற்றக்

வககள்டகக்கு (Immigration Policy) அடித்தளமகக
உள்ளது.
ஆங்கிகலயடரத் வதகடைர்ந்து பிற
ஐகரகப்பிய நகட்டைவரும இங்குக் குடிகயறத்
வதகடைங்கினர்.
இங்கு வகழ்கின்ற ஐகரகப்பியர்கள்
அடனவரும தமடமக் குடிகயறிகள் அல்லது
குடிகயறியவர்களின் சந்ததியினர் என்று கூறிக்
வககள்ளத் தயங்குவதில்டல. ஆனகல், தங்கடள
நியூசிலகந்தினர் என்ற தனி அடடையகளம
ககட்டிக் வககள்ளகவ விருமபுகின்றனர்.;
ஆங்கிகலயர் என்கறக ஐரிஷ்ககரர் என்கறக கூறிக்
வககள்ள விருமபுவதில்டல. அடனத்து
இனத்தினரும கூடியதகல் உருவகன Aotearoa/
Newzealand culture தங்கள் மூதகடதயரின் நகட்டுக்

கலகச்சகரத்தினின்றும கவறுபட்டைது எனக் கூறித்
தங்கடள நியூசிலகந்துடைன் அடடையகளம
ககட்டுகின்றனர்.
வகழும உரிடமயில், முன்னர்க்
குடிகயறியவருக்கும அண்டமயில்
குடிகயறியவருக்கும இடடைகய எத்தடகய
கவறுபகட்டடையும ககட்டுவடதப் வபகதுவகக
இவர்கள் விருமபுவதில்டல.
குடியுரிடம வபற்று இங்கு வகழும
ஐகரகப்பியர்கடள மவுரிகள் ‘பகஹியக’ (Pakeha)
என்று அடழக்கின்றனர். பகஹியக , மவுரி
இருவரும நியூசிலகந்தினர் என்பதில்
இவருக்குள் கருத்து கவற்றுடம இல்டல.
பகஹியக என்பது மவுரி வமகழியில் வவள்டளப்
பன்றிடயக் குறிக்கும என்றும தங்கடள

இழித்துக் கூறும இப்வபயடரச் சட்டை
பூர்வமககச்த் தடடை வசய்ய கவண்டும என்றும
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஐகரகப்பியர் சிலர்
விருமபினர். ஆனகல், நியூசிலகந்து அறிஞர்கள்
pakeha என்பது பிற ஐகரகப்பியர்களிடைமருந்து
கவறுபடுத்தித் தமடமச் சரியகக அடடையகளம
ககட்டும மரியகடத மக்க வசகல்கல என்று
கருதுகின்றனர்.
குடிகயற்றங்கள் நிகழ்ந்த ககலத்தில் ,
ஏற்வகனகவ குடிகயறிய ஒருவன், புதிதககக்
குடிகயறியவடன முதலில் சந்தித்தவபகழுது, ‘நீ
நமமகள் தககன’? எனக் வககச்டசவமகழியில்
ககட்டு நட்புக் வககள்கின்ற முடறயில்,
‘Bugger,Yea’ எனக் ககட்டைகன். அது மவுரி ககதில்
விழுந்தது. தன் ககதில் விழுந்த அந்தச் வசகல்
ஐகரகப்பியர் இனத்டதக் குறிக்கும என

நிடனத்தகன். ‘Bugger, yea’ மவுரியின்
உச்சரிப்பில், ‘Pakeha’ என ஆயிற்று. இவ்வகறு
இச்வசகல்லின் கதகற்றத்திற்குச் சமகதகனமும
கூறினர். எவ்வகறகயினும பகஹியக, மவுரி
இருவருக்கும இன்று நியூசிலகந்டதத் தவிர
கவறு வசகந்த நகடு இல்டல.
இந்த இரு இனத்தவரில் மவுரி முந்தி
வந்தவர் என்ற ககரணத்தகல், அவர்களுக்கு உரிய
சில சிறப்பு உரிடமகடள இவ்விரு இனத்
தடலவர்களும கூடி ‘டவத்தகங்கி’ (Waitangki)
என்னு இடைத்தில் 1840 ல் வசய்து வககண்டை
உடைன்படிக்டக (Treaty of Waitangki)
வதளிவகக்குகின்றது. இந்த உடைன்படிக்டக
ஏற்பட்டை நகடளத் கதசிய விடுமுடற நகளககக்
வககண்டைகடுகின்றனர்.

ஐகரகப்பியர் குடிகயற்றத்தினகலும
அதடனத் வதகடைர்ந்த கபகர்களினகலும மவுரிக்கு
நிலவுடடைடம இழப்பு ஏற்பட்டைது. இழப்புக்கு
ஈடு வசய்யவும. மவுரியின் வமகழி, பண்பகடு
மற்றும பிறவுரிடமகளுக்கும டவத்தகங்கி
உடைன்பகடு வழிவடக வசய்கின்றது. இன்று
மவுரி வமகழி நியூசிலகந்தின் கதசிய வமகழியகக,
ஆங்கிலத்துடைன் பள்ளிகளில்
கற்பிக்கப்படுகின்றது. வரிவடிவம இல்லகத
இமவமகழி ஆங்கில எழுத்துக்களகல்
எழுதப்படுகின்றது. ஊர்ப்வபயர்கள் மவுரிகள்
வழங்கியவககற வழங்கப்படுகின்றன.
பிற்ககலத்தில் ஆங்கிலப்வபயர்களகக
மகற்றப்பட்டைனவும கூடை வரலகற்று
முக்கியத்துவம வபறகதன மீண்டும சட்டைப்படி
மவுரி வழங்கியவககற வபயர் மகற்றம வபற்றன.
மக்களடவ, ஊரகட்சி மன்றங்கள் முதலிய

அடமப்புக்களில் மவுரிக்கு உரிய சிறப்பு
உறுப்பினர் தகுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசு
சுற்றறிக்டககள் இருவமகழிகளிலும
வவளியிடைப்படுகின்றன. மவுரியின் நலன்கடளக்
கவனித்துக் வககள்ள Maori Affairs எனத்
தனிஅடமச்சகம உள்ளது. குழந்டதகள்
ககப்பகமும மழடலயர் பள்ளிகளும
டூரிசமும(Tourism) வபருமபகலும மவுரிகள்
வசகம உள்ளன
200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நரமகமசம
சகப்பிடும ககட்டுமரகண்டிகளகக இருந்த
சமுதகயம இன்று அடடைந்துள்ள நககரிகத்டதப்
பகர்க்குமகபகது , பகஹியக சமுதகயம
எத்துடணப் வபருந்தன்டமயுடைனும கடைடம
உணர்வுடைனும நடைந்து வககண்டுள்ளது என்பது
வதளிவககின்றது.

இன்று நூற்றுக்கு நூறு சுத்தமகன மவுரி
இல்டல. கலப்பினமதகன் உள்ளது. தகய் அல்லது
தந்டத வழியில் ஐகரகப்பியர்களின் கலப்பு
இவர்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டைது. படழடமயகன
மவுரி சமயமும சமயச் சடைங்குகளும
ஒழிந்துவிட்டைன. மவுரிகள் அடனவருகம இன்று
கிறித்தவர்கள். ஆயினும, இவர்களுக்கு எனத்
தனிக் கிறித்துவக் கககட்பகடுகளும சர்ச்சுகளும
உண்டு.; சமயகபகதகர்களும உண்டு. மவுரிகள்
ஆங்கிலத்டதத் தகய்வமகழிகபகலப்
கபசுகின்றனர்.
கடைந்த நூறு அல்லது நூற்டறமபது
ஆண்டுகளில் நியூசிலகந்தில்
ஐகரகப்பியர்ககளயன்றி, உலகின் பல
பககங்களிலிருந்தும மக்கள் குடிகயறியுள்ளனர்.
மகலயகத் தீபகற்பம, சகமகவக, கதகங்கக, தஹிதி

முதலிய பசிபிக் தீவுகளிலிருந்தும, சீனக இந்தியக
பககிஸ்தகன் முதலிய ஆசிய நகடுகளிலிருந்தும
மக்கள் வபரிய அளவில் இங்குக்
குடிகயறியுள்ளனர்.
இப்படிக் குடிகயறியவர்களுக்கு
கவடிக்டகப் வபயர்களும உண்டு. பசிபிக்
தீவுகளிலிருந்து வந்து குடிகயறியவர்கள்
கதங்ககய் மகுதியகக உண்பகர்கள். அதனகல்
அவர்களுக்குத் ‘கதங்ககய்கள்’ என்று வபயர்.
ஆசியர்கள், குறிப்பகக இந்தியர்களின் உணவில்
உடறப்பகன மசகலக இருப்பதகல், அவர்களுக்கு
‘மசகலக மன்சீஸ்’ (Masala munchis) என்று வபயர்.
சீனர்களுக்குச் ‘சிங்கீஸ்’ (chingis)என்று வபயர்.
இப்வபயருக்குக் ககரணம வதரியவில்டல.

கடைந்த ஐமபது அறுபது ஆண்டுகளில்
நியூசிலகந்தில் முதலீடு வசய்தும வதகழில்
நுட்பம உதவியும நகட்டடை வளப்படுத்தும
திறமவககண்கடைகடர இந்நகடு வரகவற்றது.
இதனகல், இந்தியர்கள் 1947 வதகடைங்கிகய
இந்தியகவிலிருந்தும ஃபிஜ தீவுகளிலிருந்தும
மகலசியகவிலிருந்தும இங்குக் குடிகயறி
வகழ்ந்து வருகின்றனர். இத்தடககயகரில்
குஜரகத்தியினர் கணசமகன எண்ணக்டகயில்
உள்ளனர். இலங்டகயிலிருந்து ஐ.நக.வின்
உதவிகயகடு தமழர்கள் அகதிகளகக இங்கு
வந்துக் குடியுரிடம வபற்று வகழ்ந்து
வருகின்றனர்.
கடைந்த சில ஆண்டுகளில், இவ்வகறு
குடிகயறியவர்களகல் தங்கள் வகழ்க்டகயும
வகழ்வுரிடமகளும பகதிக்கப் படுவதககச் சில

பகஹியகக்களும மவுரிகளும கருதி,
குடிகயற்றத்டத அனுமதிக்கும அரசின்
கபகக்டகக் கண்டித்து வருகின்றனர். முக்கிய
எதிர்க்கட்சியககிய Newzealand First என்னும
கட்சியின் முக்கிய தடலவர்களில் ஒருவர்
வின்ஸ்டைன் பீட்டைர் என்பவர். இவர் நியூசிலந்தின்
பகரகளுமன்ற உறுப்பினருமகவகர். இவவரகரு
கலப்பின மவுரி.
அரசகங்கத்தின் குடிகயற்றக்
வககள்டகயகல், அரசு ஒதுக்கும வீடுகளும
மருத்துவ உதவிகளும இடவகபகன்ற பிற
சலுடககளும வந்கதறிககள எளிதில்
வபற்றுவிடுகின்றனர்; வசகந்தநகட்டு மக்கள்
நீண்டை வரிடசயில் ககத்திருக்க கவண்டியுள்ளது;
தங்களின் வகழ்வுரிடமகடளப் பறிக்கும
இக்குடிகயற்றச் சட்டைத்டத மகற்ற கவண்டும

என இவர் கடுடமயகக வகதகடி வருகின்றகர்.
கமலும, இந்தியக – பககிஸ்தகன், சிங்களர் –
தமழர் கபகன்று படக உணர்சி உடடையவர்கடள
ஒருகசர இங்குக் குடிகயற அனுமதிப்பதகல்
உலகில் எங்வகங்ககக நடைக்கும சண்டடைகள்
இங்கும நிகழ அரசு வகய்ப்பளிக்கின்றது என்றும
வின்ஸ்டைன் பீட்டைர் சகடுகின்றகர். இவருடடைய
தகக்குதல் கடணகளுக்குக் குறி இந்தியர்களும
சீனர்களுகம. வின்ஸ்டைன் பீட்டைரின் கருத்துக்குக்
கணசமகன ஆதரவு உள்ளது.
புதிதககக் குடிகயறுபவர்களகல் இங்கு
ஏற்வகனகவ வகழ்ந்து வருபவர்களின்
வகழ்க்டகத் தரம, பணநிடல, உடழப்புச் சந்டத
ஆகியன பகதிக்கப் படுகின்றன; பணக்கு
அமர்த்துபவர்கள் , நியூசிலகந்தினருக்குப் பயிற்சி
அளித்துப் பணயில் அமர்த்துவதற்குப் பதிலகக

ஏற்வகனகவ அத்துடறயில் பயிற்சி வபற்றுள்ள
குடிகயறிகடள அப்பணயில் நியமக்கிறகர்கள்.
புதியதககக் குடிகயறியவர்கள் குடறந்த
ஊதியத்திற்குப் பண வசய்ய ஒத்துக்
வககள்கிறகர்கள். இத்தடகய கபகக்கினகல்,
‘கிவிக்கள்’ வபரிதும பகதிப்புக்குள்ளககின்றனர்
என்று கருதப்படுகின்றது.
ஆங்கிலத்டதத் தகய்வமகழி கபகலப்
கபசுகவகடரயும, ‘கிறித்துவ அறத்தில்’ (Christian
Ethics) ஆழ்ந்த நமபிக்டக உடடையவர்கடளயும
மட்டுகம குடிகயற அனுமதிக்கலகம, அவர்ககள
நியூசிலகந்தின் நீகரகட்டைத்தில் எளிதில் கலந்து
கடரந்து விடுவர் என்ற கருத்தும நிலவுகின்றது.
இது, பிற மதத்தவர்களின் குடிகயற்றத்டதத்
தடுக்க கவண்டும என்று வசகல்லகமற்
வசகல்லுவதககும.

சீனர்களும ஜப்பகனியர்களும இங்குப்
வபரிய அளவில் வபகருள் முதலீடு
வசய்கின்றனர். ஜப்பனியர்கள் உல்லகசப்
பயணகளகக அதிக அளவில் இங்கு
வருகின்றனர். இங்குப் வபகருள்
வசலவிடுகின்றனர். நியூசிலகந்தின்
வபகருளகதகரத்திற்கு இவ்விருநகடுகளின் உறவு
மக இன்றியடமயகதது. எனகவ, இவர்கடள
அரசு கட்டுப்படுத்த விருமபுவதில்டல.
இந்தியர்கள் பண கதடிகய இங்குக்
குடிகயறுகின்றனர்.; வளமகன வகழ்விடன
நகடிகய இவர்கள் இங்கு வருகின்றனர். இவர்கள்
இங்குத் தங்கள் வதகழில் திறடமடயப்
பணமகக்கிக் வககள்கிறகர்ககள யன்றிப் வபகருள்
முதலீடு வசய்வதில்டல என்ற கருத்து
நிலவுகின்றது. அதனகல், அரசு குடிகயற்றச்
சட்டைத்தில் வககண்டு வரும மகற்றங்கள்

இந்தியர்கடளகய வபரிதும பகதிக்கும என
அஞ்சப்படுகின்றது.
நியுசிலகந்துக்கு மீன்
பிடிப்பவர்களககவும மரவணகர்களககவும
எப்கபகது வவள்டளயர் வரத் வதகடைங்கினகரக
அன்றுவதகட்கடை மவுரிக்கலப்பினம கதகன்றி
விட்டைது. இன்று மவுரிகளில் 60 சதவிகிதம
ஆங்கிகலயரின் கலப்பும ஏடனய நகற்பது
சதவிகிதம ஏடனய ஐரிஷ் , ஸ்ககட்டிஷ்,
ஐகரகப்பியக் கலப்பும உள்ளது எனக்
கூறப்படுகின்றது.
கப்பல் கடரக்கு வந்தவுடைன்
சிலமகலுமகள் மீண்டும புறப்படும வடர
அருகில் உள்ள ககடுகளில் மடறந்திருந்தனர்.
கப்பல் மீண்டும கிளமபிப் கபகய்விட்டைவதன

உறுதியககத் வதரிந்த பின்னர் வவளிப்பட்டு
நியூசிலகந்தின் நிரந்தரக் குடிகள் ஆயினர். மவுரிப்
வபண்கடள அவர்கள் மனந்து வககண்டைனர்.
திருமணத்டதப் வபகறுத்த வடரயில் மவுரிப்
வபண்கள் பூரண சுதந்திரம உடடையவர்கள்.
சிலசமயங்களில், கப்பல்கடரயில்
நின்றுவககண்டிருக்குமகபகது, ககட்டிலும
கடரயிலும கவட்டடையகடிக் வககண்டிருந்த
மகலுமகள் மவுரிப் வபண்ககளகடு தற்ககலிகக்
குடுமபம நடைத்துவதும உண்டு. இத்தடகய
உறவுகளகல் கலப்பினக் குழந்டதகள் பிறந்தன.
கப்பல் கடரகடள விட்டுத் தத்தம நகட்டுக்குத்
திருமபியகபகது, குழந்டதகளின் தந்டதயரும
கபகய்விட்டைனர். குழந்டதகள் மவுரித்
தகய்மகர்களிடைம மவுரிகளகககவ வளர்ந்தனர்.
மவுரிகளின் சமூக அடமப்பும (Tribal

Organaisation) மவுரிப் வபண்ணுக்கு இருந்த சில
உரிடமகளும கலப்பினக் குழந்டதகள்
தந்டதயின்றியும வகழ வசதி அளித்தன.
கஜ.எஃப்.எச். ஊஃலர் (J,F.H.Whooler)
என்னும வஜர்மகனிய மஷனரி ஒருவர், 1844 ல்,
வதற்குத்தீவின் வதற்கிலுள்ள ஃகபகவியகக்ஸ்
ஜலசந்தியில் (Foveaux) உள்ள ருவகபுகக (Ruapuke)
என்னும சிறிய தீவில் தங்கியகபகது
மவுரிப்வபண்களுக்கும வவள்டளயருக்கும
பிறந்த அழகிய கலப்பினக் குழந்டதகடளக்
கண்டைதககவும, அந்தக் குழந்டதகளின்
வபற்கறகர் இன்னகர் என அறியத்தக்க
அடடையகளம இருக்கவில்டல என்றும
குறிப்பிடுகின்றகர். ஒருசமயம ஒரு
மவுரிப்வபண்ணடைம அவளுடடைய குழந்டதயின்
தந்டதடய அடடையகளம ககட்டைச்

வசகன்னகபகது, அவள் மீன்பிடிக் கப்படலச்
சுட்டிக் ககட்டிக் ககப்டைன் முதல் சடமயற்ககரர்
வடர அடனவடரயும திடகக்க டவத்தகளகம.
ஊஃலரகல் வளர்க்கப்பட்டை இக்குழந்டதகள்
மவுரி வமகழிடய வஜர்மன் வமகழி
ஒலியழுத்தத்துடைன் கபசினவகம.
பகஹியக – மவுரி திருமண உறவில் ,
மவுரி மடனவியர் வவள்டளக்ககரக்
கணவருக்குப் பகதுககப்பகக இருந்தனர்.
நியூசிலகந்தில் கணவனுக்குக் குடியுரிடமயும
நிலவுரிடமயும வபற்றுத் தந்தனர். சில
கலப்பினச் சந்ததியினருக்குப் பிரிட்டீஷ்
அரசமரபினருடைன் சமபந்தம உண்வடைனக்
கூறப்படுகின்றது.

பகஹியகவுக்கும மவுரிக்கும இடடைகய
இவ்வளவு வநருக்கம இருக்குமகபகது ககதல்
கடதகளுக்கக பஞ்சம? இகதக கடதயகன
உண்டமச் சமபவம.
வடைக்குத் தீவில் ‘தீவுகள் விரிகுடைக’ (Bay
of Islands) என்வறகரு நிலப்பகுதி உள்ளது. அதன்
மவுரித் தடலவனுக்கு ‘ஹஹூயக’ (Huia) எனப்
வபயருடடைய அழகிய மகள் ஒருத்தி இருந்தகள்.
(ஹஹூயக – நியூசிலகந்தில் உள்ள அழகிய
பறடவயின் வபயர். நம கிளி கபகல) அவள்
கபரழகி; நல்ல உயரம;வமல்லியள்; கமபீரமகன
கதகற்றம உடடையவள். மவுரி இடளஞர் பலர்
அவடளத் திருமணம வசய்து வககள்ளப் கபகட்டி
கபகட்டுக் வககண்டு முன் வந்தனர். எவ்வளவு
உயர்குடி மகனகக இருந்தகலும அவள் மறுத்து
வந்தகள்.

சிலநகட்களில் பிரிட்டீஷ்
படடையிலுயர்பதவி வகிக்கும இடளஞன்
ஒருவன் தீவுகள் விரிகுடைகவுக்கு வந்தகன்.
ஹஹூயகவின் கபரழடகக் கண்டு மயங்கினகன்.
அவளும அவடன விருமபினகள். அவளுடடைய
தந்டதயும உயர்குடி வவள்டளயனகன (Rangatira
Pakeha) அவ்விடளஞனுக்குத் தன் மகடளத்
திருமணம வசய்து வககடுத்தகன். அவளும
அவனுக்கு உண்டம அன்புடடை மடனவியகக
இருந்தகள். இருவரும மகிழ்ச்சியுடைன் வகழ்ந்து
வந்தனர்.
அப்வபகழுது வடைதீவின் வதன்பகுதியில்
உள்ள ‘வங்கனூயி’ (Wangnui) என்னும இடைத்தில்
ஏற்பட்டை கலகத்டத அடைக்க அவ்விடளஞன்
தன்படடையுடைன் வசல்லுமபடி உத்தரவு வந்தது.
கபகர் நடைக்கும இடைத்திற்குப் வபண்கடள

அடழத்துச் வசல்ல இரகணுவ விதி
அனுமதிக்ககது. எனகவ, அவன் ஹஹூயிடயச்
சமகதகனப்படுத்தி அங்கககய இருக்கச் வசய்து
கபகருக்குப் கபகனகன். ஹஹூயக தனித்துப்
புலமபிக் வககண்டிருந்தகள்.
அந்தக் ககலத்தில் அஞ்சல் வசதிககளக,
வதகடலகபசிகயக கிடடையகது. தீவுகள்
விரிகுடைகவுக்கும வங்கனூயிக்கும வநடுந்தூரம.
வங்கனூயியில் இருந்து எப்வபகழுதகவது வசய்தி
வரும. அச்வசய்திகளில் எல்லகம
பகஹியகப்படடை (வவள்டளயர்களின்படடை)
மவுரிகளிடைம வசமத்டதயகக உடதபடுவது
வதரிய வந்தது. மவுரிகளின் தகக்குதலுக்கு
வவள்டளயரின் படடை வபரிதும பலியககிவிட்டை
வசய்தியும வதரிய வந்தது.

தன்னுடடைய மவுரி இனம வவற்றி
வபறுவது குறித்த மகிழ்ச்சி, தன் கணவன்
தடலடம தகங்கிச் வசன்ற படடையின் அழிவு
குறித்த கசககம என்ற இரண்டு மகறுபட்டை
உணர்ச்சிகளில் சிக்கி ஹஹூயக தவித்தகள். இனித்
தன்னகல் தனியகக இருக்க முடியகது என
உணர்ந்தகள்.
இவள் இருப்பகதக தீவு வடளகுடைகவில்;
கணவன் இருப்பகதக வங்கனூயியில். இரண்டு
இடைங்களுக்கும இடடையில் கிட்டைத்தட்டை
500 டமல் தூரமகவது இருக்கும. அந்தக்
ககலத்தில் இவ்விரு இடைங்களுக்கும
இடடைப்பட்டை அப்பகுதி இருண்டை அடைர்ந்த
ககடுகளும ககட்டைகறுகளும சதுப்பு நிலங்களும
வககண்டைதகக இருந்தது. சரியகன பகடதயும
கிடடையகது. நதிகடளக் கடைக்கப் பகலங்களும

இல்டல. வழித்துன்ப மக்க அப்பகுதிடயத் தகன்
தன்னந்தனியளககக் கடைந்து வசன்று கணவடன
அடடைவது என அவள் தீர்மகனித்துக்
வககண்டைகள். துன்பமக்க அப்பயணத்டத
ஹஹூயக கமற்வககண்டைகள்.
டவகரகவக (wairoa) ஆற்டறக் கடைந்து
ஹஹூயக டகபகரக (kaipara)என்னும இடைத்டத
அடடைந்தகள். அங்கிருந்து டவக்ககவடைக (Waikato)
ஆற்டறத் வதகடைர்ந்து வதளகபக (Taupo) ஏரிடய
அடடைந்தகள். அவள் வசன்ற வழி ஆபத்துக்களும
வருத்தமும நிடறந்தது. என்றகலும வழியில்
அவள் சந்தித்த மவுரிகள், பரமபடரயகக
அவளுடடைய இனத்தககரகடு படகடம
வககண்டைவர்ககள என்றகலும, அவடள
அன்புடைன் உபசரித்துப் பகசத்டதச் வசகரிந்தனர்.
வபண்வணகருத்தி, தன்னந்தனிகய,

கடியவழியில் , தன் கணவடனத் கதடிச்
வசல்கின்றகள் என்ற பரிதகபத்கதகடு அவளுக்கு
கவண்டிய உதவிகடளச் வசய்தனர். மவுரித்
தடலவனின் அன்புமகள் ககதலுக்ககக
இப்படிப்பட்டை துன்பத்டத அனுபவிக்க
கநர்ந்தகத என்று மரியகடதயுடைன் அவளுக்குப்
பணவிடடை வசய்தனர். சிலர் வழித்துடணயகக
அவளுடைன் வந்து வழிககட்டி உதவினர். இப்படி
60 கபர் வழிககட்டை ஹஹூயி ஒருவழியகக
வங்கனூயி வந்து கசர்ந்து கணவடன
அடடைந்தகள்.
வங்கனூயியில் இரண்டைகண்டுகள்
கணவனுடைன் கசர்ந்து வகழ்ந்தகள். அவளுக்கு
அழகிய வபண் குழந்டத ஒன்று பிறந்தது.

இந்த நிடலயில் அவள் கணவனுக்கு
இங்கிலகந்திலிருந்து ஒரு வசய்தி வந்தது.
அவனுடடைய தந்டத இறந்து விட்டைதககவும ,
அவர் விட்டுச் வசன்ற எஸ்கடைட் முதலிய
வபருஞ்வசகத்துக்களுக்கு வகரிசகன அவன்
உடைகன இங்கிலகந்துக்கு வந்து வபகறுப்கபற்றுக்
வககள்ளகவண்டும என்றும அத்தகவல்
அவனுக்குத் வதரிவித்தது.
அவன் இங்கிலகந்துக்குச் வசல்ல நீண்டை
விடுப்புக்கு விண்ணப்பித்தகன். விடுப்பு
அனுமதி கிடடைத்தவுடைன், ஹஹூயகடவத் தனிகய
தவிக்கவிட்டுவிட்டு இங்கிலகந்து கபகய்ச்
கசர்ந்தகன். இங்கிலகந்து வசன்று
வசகத்துக்கடளத் தன் வசமகக்கிக் வககண்டைபின்
அவடளயும மகடளயும அடழத்துக்
வககள்வதகக உறுதிகூறிச்வசன்ற அவடன

நிடனத்து நிடனத்து ஏங்கி ஹஹூயக
ககத்திருந்தகள். ககத்திருப்பகத கடைடமயகயிற்று.
இனி அவன் வரமகட்டைகன் என்பது
உறுதியகயிற்று.
ஹஹூயக பிறந்த குடி வீரமக்க
ஆண்கடளயும அன்புமக்க வபண்கடளயும
உடடையது. அந்தக் குடிப்பண்புக்கு ஏற்ப , அவள்
தன்னுடடைய வபண்குழந்டதடயயும எடுத்துக்
வககண்டு மீண்டும தீவுவிரிகுடைக வந்து தன்
தந்டதடய அடடைந்தகள். தந்டதயின்
பரகமரிப்பில் தன்னுடடைய எஞ்சிய ககலத்டதக்
கணவடனக் குறித்த வருத்தத்திகலகய
கழித்தகள். அழகும இளடமயும உடடையவளகக
இருந்தும, மவுரி சமுதகய ஒழுக்கம
அனுமதித்தும, அவள் மறுமணம வசய்து
வககள்ளவில்டல. கணவன் நிடனவிகலகய சில

ஆண்டுகளில் உயிடரவிட்டு, அவளுடடைய
மூதகடதயர்கள் வசன்ற இடைத்துக்கு அவளும
கபகய்ச் கசர்ந்தகள்.
ஹஹூயகவின் மகள், ‘வநகடைக’(Nota)
என்பது அவள் வபயர், ஆங்கில மவுரிக்
கலப்பினத்துக்கு ஒத்த மகச் சிறந்த
அழகுள்ளவளகக வளர்ந்து, தன்னுடடைய
தகய்வழிப் பகட்டைன் வசகத்துக்கு வகரிசகனகள்.
இப்படியககச் வசன்றது ஹஹூயகவின் ககதல்கடத.
மீன் பிடிக்கவும மரம வவட்டைவும
கப்பலில் வந்த மகலுமகளகல் மவுரி சமுதகயம
முழுவடதயுகம கலப்பினமகக மகற்ற
முடிந்தவதன்றகல் அதற்கு மவுரிகளின்
திருமணஅடமப்பும ஒரு ககரணமககும.

மவுரி சமூக அடமப்பில் பிறப்பு முதல்
இறப்பு முடிய எல்லகப் பருவ நிகழ்ச்சிகளுக்கும
சடைங்குகள், சமுதகய நிகழ்ச்சிகள் உண்டு.ஆனகல்,
திருமணத்திற்கு மட்டும எந்தவவகரு சடைங்கும
இல்டல. இது ஒருவனும ஒருத்தியும மட்டும
சமபந்தப் பட்டை நிகழ்ச்சி. ஒருவன் ஒருத்தியிடைம
தன் விருப்பத்டதத் வதரிவித்து அவளும
அவனுடடைய விருப்பத்டத ஏற்று உடைன்பட்டைகல்
கபகதும. அவனும அவளும கணவன்
மடனவியககி விடுவர். அவர்கள் இருவரும
ஒன்றகக இருந்தகல் சமுதகயமும அவர்களுக்குக்
கணவன் மடனவிவயன்னும
தகுதிடயஅளித்துவிடும. வபண் ஆணன்
வீட்டுக்குப் கபகய் ஓரிரவு தங்குவதுதகன்
திருமணச் சடைங்கு. அது நடைந்துவிட்டைகல்
அவர்கள் கணவனும மடனவியுமகவர்.

வபண், தனக்கு விருப்பமகனவடன
வரித்துக் வககள்வது பகரதப் பண்பகட்டுக்கு
முரணகனதன்று. யககழகர் கூட்டைம (கந்தருவத்
திருமணம), களவுத் திருமணம என்று தமழ்
இலக்கியங்கள் இதடனக் கூறும. களவு
கற்பில்தகன் முடியகவண்டும. கற்பு
என்பதற்குப் பிற்ககலத்தில் பலவிதமககப்
வபகருள் கூறப்பட்டைகலும வதகல்ககப்பியம
கூறுவகத உண்டமப் வபகருள். வபண்டணத்
திருமணம வசய்து வககடுக்கும ‘வககடடைக்குரி
மரபிகனகர்’ வபண்டணக்
வககள்ளுவதற்குரியவனுக்குச்
சடைங்கு(கரணம)களின் வழிகய வககடுப்பக்
வககள்ளுவது கற்பு. கரணம இன்றிக் கற்பு
இல்டல.

கரணங்களககிய சடைங்குகள் ஏன்
விதிக்கப்பட்டைன? வதகல்ககப்பியம ககரணம
கூறுகின்றது.
“வபகய்யும வழுவும கதகன்றிய பின்னர்
ஐயர் யகத்தனர் கரணம என்ப”
ஒருவன் ஒருத்தியுடைன் உறவு
வககண்டைகடிவிட்டுச் சில ககலத்திற்குப் பின்
இவடள அறிகயன் என்று உதறிவிட்டுச்
வசல்லும வபகய்யும வழுவும பரவலககத்
கதகன்றிய வபகழுது ஊரறிய உலகறியச் வசய்யும
திருமணச் சடைங்கின்வழி வபண்ணுக்குச் சமூகப்
பகதுககப்புக் வககடுப்பதற்கககப்
வபரிகயகர்களகல் உருவகக்கப்பட்டைன இக்
கரணங்கள். கரணம திருமணப்பதிவகளரிடைம
பதிவு வசய்வதககவும இருக்கலகம, அக்கினி

சகட்சியககச் வசய்யப்படுவதககவும இருக்கலகம.
இத்தடகய சடைங்குகளின்றிச் வசய்யப்படும
திருமணங்களில் வபண்ணுக்கும அவள் வழி
அவளுடடைய குடுமபத்திற்கும சமூகத்திற்கும
கநரிடைக் கூடிய அவமகன அழிவுகளின் சகத்தியக்
கூறுகடளக் கருதிகய ‘கரணம தப்பினகல்
மரணம’ என்னும பழவமகழியும கதகன்றியது
கபகலும!
இத்தடனயும மவுரி கலப்பினம ஆனடத
கநகக்கி எழுந்த எண்ணங்கள்.
மவுரியின் கலியகணத்துக்குத்தகன் சடைங்கு
இல்டலகய ஒழிய, குழந்டத பிறந்தகல், ஆகணக
வபண்கணக வயதுக்கு வந்தகல், இறப்பு
ஏற்பட்டைகல், மரம வவட்டினகல், விடதத்தகல்,
அறுவடடை வசய்தகல், புதிய கதகணடய

மதக்கவிட்டைகல், கவட்டடைக்குப் கபகனகல்,
சண்டடைக்குப் கபகனகல், விருந்து வந்தகல் என
வகழ்க்டக முழுவதும சடைங்குகள்
நிடறந்துள்ளன என்பதுதகன் கவடிக்டக.
இன்று நியூசிலகந்தில்
திருமணப்பந்தத்தில் சிக்கிக் வககள்ளகமல்
‘பகர்ட்னர்’ உடைன் வகழும கபகக்கு அதிகரித்து
வருகின்றது. ‘மணமக்கள் கதடவ’
விளமபரங்கள் கபகல ‘Wanted male partner’, Wanted
fmale partner’ விளமபரங்கள் அதிக அளவில்
வவளிவருகின்றன. ஓரினச் கசர்க்டகப் பழக்கம
உடடைகயகர் ‘Gay partner’ எனப்படுகின்றனர்.
நியூசிலகந்து பகரகளுமன்றத்தில் அடமச்சர்களும
உறுப்பினர்களுமககப் பன்னிருவருக்குக்
குடறயகமல் gay partner உள்ளனரகம.

நியூசிலகந்து பயண
நிடனவுகள் II

மவுரிப் பழங்குடியினரிடைத்தில்
பண்பட்டை சமுதகய அடமப்பு, சடைங்குகள்,
நமபிக்டககள் நிலவின. ககப்டைன் குக்
மவுரிகளிடைம திட்டைவட்டைமகன சமூக நிர்வகக
அடமப்பு இருந்ததககக் கூறுகின்றகர்.
குடுமபங்கள், குடிகள், குலங்கள் எனப் பிரிவுகள்
இருந்தன. குலத்தடலவன்(Tribal Head)
‘அரிகி’(Ariki) எனப்பட்டைகன். அரிகியிலும
பலநிடலகளுண்டு. நீண்டை பகரமபரியம
உள்ளவன் ‘அரிகி ரங்கி’ (Arikirangki) என்று

அடழக்கப்பட்டைகன்.’ரங்கி’ என்றல் வகனம
என்று வபகருள். ‘அரிகி’க்கு அடுத்த நிடலயில்
இருப்பவன் ‘தன’ (tana) எனப்படுவகன்.
மவுரிகளில் உயர்குடியினர் ‘ரங்கதிர’
(Rangkatira) என்றடழக்கப்பட்டைனர். அவர்களில்
பலதகர மணம உண்டு.வபகதுவகக முதல்
மடனவி ஒத்தகுடியில் பிறந்தவளகக இருப்பகள்.
கணவன் வீட்டில் எல்லகப் பகத்தியடதகளுக்கும
உரிடமகளுக்கும வபருடமகளுக்கும அவகள
உரிடம உடடையவள். பின்னகல் கணவனகல்
கசர்த்துக் வககள்ளப்பட்டை மடனவியர்
முதன்மடனவிக்கு அடைங்கியவரகககவ
இருப்பர். சங்கத் தமழ் இலக்கியத்தில்
ககணப்படுமகறு, ‘வதகன்முடற மடனவி’ ,
‘பின்முடறவதுடவ’ என்னும முடறகபகலத்
திருமணமுடற அடமப்பு ககணப்படுகின்றது.

‘கதகவுங்கக’(Tohunga) என்பது மவுரிப்
புகரககிதனின் வபயர். ‘கதகவுங்கக’ என்பது
குலகுரு கபகன்றவதகரு பதவி. மவுரி சமூகக்
கூட்டைடமப்பிலும நிருவககத்திலும
கதகவுங்ககவுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. இவகன
மவுரிகளின் நன்றுதீது அறிந்த அறிவன்;
எதிர்ககலம அறிந்த கணயன்;பிண தீர்க்கும
மருத்துவன்;வமய்ப்வபகருள் அறிந்த ஞகனி;
வரலகற்றறிஞன்; புலவன். இன்னும
என்வனன்னகவக.! இவகன மவுரித்தடலவனின்
மக்களுக்குக் குடிவழி வரலகறு (Geneology),
குலப்வபருடம, குலச்சடைங்குகள், பகட்டுக்கள்,
சமூகவநறிமுடறகள், அறங்கள்
முதலியவற்டறப் கபகதிக்கும ஆசிரியன். நல்ல
நிடனவகற்றலும பகட்டு இட்டுக் கட்டும
ஆற்றலும உடடையவகன நல்ல ‘கதகவுங்கக’ ஆக
முடியும.

‘நங்கதங்க ரங்கதிரக’(Nangtanga Rangatira)
என்று அடழக்கப்படுபவர்கள் மவுரியின்
உயர்குடி மக்கள். நம உழுவித்து உண்ணும
கவளகளர்கடளப் கபகல. இவர்கள் ‘அரிகி’க்குத்
துடண நிற்பவர்கள்.
‘நங்கதுதுவக’ (Nga Tutua) என்பவர்கள்
நடுத்தர மக்கள்.;கபகர்வீரர்கள். ‘நங்கவகர’Nga
Ware) என்பவர்கள் தகழ்குடிகள். இவர்கள்
அடனவருகம சுதந்திரமும சமூக உரிடமகளும
உடடையவர்கள்.
‘

நங்க தவ்ரிக’ (Nga Taurekareka) கபகரில்

கதகற்றுச் சிடறபிடிக்கப்பட்டு
அடிடமயகனவர்கள். உயர்குடிமக்களுக்கும
பிறருக்கும ஊழியம வசய்யக்

கடைடமப்பட்டைவர்கள். இவர்களுக்குச் சமூகத்தில்
எந்தவித உரிடமயும கிடடையகது.
இன்று மவுரிகளிடைம கதகவுங்கக,
நங்கவகர, தவ்ரிகரிகக முதலிய பிரிவுகள்
இல்டல. சமூக மகற்றத்தில் அடவவயல்லகம
ஒழிந்து கபகயின.
‘மகனம’ என்னும உயரிய பண்பு பற்றித்
தமழிலக்கியங்கள் கபசுவடத அறிகவகம.
தன்னிடலடமயில் தகழகடமயும தகழ்ந்தகல்
உயிர் வகழகடமயும மகனத்தின் இலக்கணமககக்
கூறப்படும. தமழில் நகம ‘மகனம’ என்ற
வசகல்டல எப்வபகருளில் வழங்குகின்கறககமக ,
ஏறக்குடறய அகத வபகருளில் மவுரிகளின்
வமகழியிலும ‘மனக’(Mana) என்ற வசகல்
வழங்குகிறது.

‘மனக’ என்னும மவுரிச் வசகல்லுக்கு
ஆங்கிலத்தில் honour,influence, personality, power
,prestiege, எனப் பல வபகருள் கூறுவர்.
இடவவயல்லகம அந்தச் வசகல் குறிக்கும விரிந்த
வபகருள்களின் சில கூறுகள்தகம.
மவுரித் தடலவர்கள் தங்கள்
குடிப்பண்பினகலும பகரமபரியத்தகலும
மனகடவப் வபற்றுள்ளனர். பகரமபரியம
எவ்வளவு பழடமயும வதகன்டமயும
வகய்ந்தகதக அந்த அளவுக்கு ‘மனக’வும
உயர்ந்ததகக இருக்கும.
‘கதகவுங்க’(புகரககிதன்) , அவன் பிறந்த
குடியினகலும, அறிவகலும, இயற்டகடயக்
கட்டுப்படுத்தும புலனுக்கு எட்டைகச் சக்தியகலும

(Mystic Power) ‘மனக’டவப் வபறுகிறகன். நம
பகர்ப்பனப் புகரககிதடனப் கபகல.
வீரத்தகலும வவற்றியகலும ‘மனக’
விரிவடடையும. ‘மனக’ குறித்து மவுரிகளின்
மனப்பகன்டமயும வபருடமயும அவர்கள்
தங்களுக்குள் கபகரிட்டு ஒருவடர வயகருவர்
வககன்றழித்துக் வககள்ளப் கபகதுமகனதகக
இருந்தது. பழிக்குப்பழி வகங்கவும மகனத்டதக்
ககத்துக் வககள்ளவும இழந்த மகனத்டத மீட்டுக்
வககள்ளவும அவர்கள் கபகரிட்டைனர். மகனத்டத
முன்னிட்டுத் தங்களுக்குள் இரக்கமன்றிக்
வககடுடமயகக நடைந்து வககண்டை மவுரிகள்,
ஆங்கிகலயக் குடிகயறிகளுடைன்
கபகரிட்டைகபகது, ‘இன்று கபகய் நகடளவக’ என
மகுந்த வபருந்தன்டமயுடைன் நடைந்து

வககண்டைடத ஆங்கிகலயர்ககள பகரகட்டி எழுதி
டவத்துள்லனர்.
துப்பகக்கிகளும வவடிமருந்துகளும
அறிமுகம ஆகுமுன் மவுரி நீண்டை தடிகடளயும
குறுந்தடிகடளயும(Clubs) கபகரகயுதங்களககப்
பயன்படுத்தினகன். மரத்தகலும பச்டசக்
கற்களகலும (Jade) ஆன இந்த ஆயுதங்கள்
ஆபத்தில்லகதடவகபகலத் கதகன்றினகலும
மவுரியின் டககளில் பயங்கரமககச்
வசயல்பட்டைன. வில், அமபு மவுரி அறியகதடவ.
வில்லமபுகளுக்கு உரிய மூலப்வபகருள்க்ள்
இங்குக் கிடடைப்பனவகக இருந்தும இந்தப்
கபகர்க்கருவிடயப் பற்றி மவுரி அறியகது
இருந்தது கவனிக்கத் தக்கது. மவுரி கற்ககல
நககரிகத்திலிருந்து திடீவரன தற்ககல
நககரிகத்திற்கு வந்து விட்டைகன்.

மவுரிடயத் ‘தபு’(Tapu) என்னும
ஒருவடக நமபிக்டக அடலக்கழித்தது.
‘தபு’என்பது , இந்துக்களிடைம நிலவும புனிதம,
தீட்டு நமபிக்டககடளப் கபகன்றது. மக்கள்,
விலங்கு, மரம, வீடு, கதகண, மரப்வபகமடம,
உயிருடடைப் வபகருள்கள், உயிரிலகப்வபகருள்கள்
கபகன்ற எதிலும ‘தபு’ இருந்து தன்டனப்
பகதிக்கும என மவுரி நமபினகன். ‘தபு’டவப்
கபகற்றுதலும உண்டு; அஞ்சுதலும உண்டு.
‘தபு’டவப் கபகற்றுதலகல் வரும
நன்டமடயவிடை , அதனகல் விடளயக் கூடிய
தீங்டக நிடனந்து அஞ்சுவகத மகுதி.
மவுரி, தகன் இருக்கும கிரகமத்திலிருந்து
வதகடலவில் உள்ள தன் உருடளக்கிழங்குத்
கதகட்டைத்தில் ‘தபு’ வசய்துவிட்டைககனயகனகல்
ஒரு கிழங்கும கூடைத் திருட்டுப் கபகககது.

ஆடுகளுக்குக் கூடைத் ‘தபு’ வசய்துவிடுவகர்கள்.
‘தபு’ வசய்யப்பட்டுள்ள வபகருடளத்
தீண்டுவதகல் விடளயக்கூடிய தீங்குக்கு அஞ்சி
யகரும அடதத் வதகடைமகட்டைகர்கள். இவ்வகறு
‘தபு’வின் உதவியினகல் மவுரி தன்
உடடைடமகடளப் பகதுககத்துக் வககண்டைகன்.
‘தபு’ வசய்யப்பட்டைதற்கு அடடையகளம ஒன்டற
வீடு, கதகண, கதகட்டைம, ஆட்டுமந்டத என
எங்கு டவத்தகலும அது துப்பகக்கி ஏந்திய
ககவலகளிடயக் ககட்டிலும பலமடைங்கு
பகதுககப்பிடன அளித்தது. ‘தபு’ வசய்யப்பட்டை
கதகட்டைம என அறியகது மவுரி எவனகவது
ககடலடவத்து விட்டுப் பின்னர் அது, ‘தபு’
வசய்யப்பட்டைது என அறிய வந்தகல்,
பயத்திகலகய அவன் உயிடர விட்டுவிடுவகன்.

சிந்தித்துப் பகர்த்தகல், நம நகட்டிலும
‘பகுத்தறிவு’, நகத்திகவகதம பரவுவதற்கு முன்
பகவபுண்ணயம,வதய்வக்குற்றம,
வதய்வதண்டைடன பற்றிய அச்சம குற்றங்கள்
பரவகமல் தடுத்தன என்னும உண்டம வதரிய
வரும.
மவுரித் தலிவனின் தடலமுடி
‘தபு’(புனிதம) உடடையதககக் கருதப்படைது.
முடிவவட்டிக் ‘கிரகப்’ டவத்துக்வககள்ளும
நககரிகம வந்துவிட்டை பின்னரும கூடை மவுரித்
தடலவனின் முடித்துகள்கடளத் திரட்டிப்
புடதத்து விடுவகர்களகம. ஏவனனில்,
படகவர்களின் டகயில் ஒருமுடி
அகப்பட்டைகலும, அதன் மூலம சூனியம வசய்து
தீங்கு விடளத்து விடைக் கூடுமகம.

மவுரி கண்டை இடைத்தில் எச்சில்
துப்பமகட்டைகன். அது நககரிகமும
தூய்டமயுமகன பழக்கம என்படதவிடை கவறு
முக்கியமகன ககரணம உண்டு. தன்னுடடைய
எச்சிலின் மூலம எதிரி பில்லி சூனியம டவத்துத்
தனக்குத் தீங்கு விடளவித்துவிடைக் கூடும என்ற
பயகம அந்த நல்ல பழக்கத்துக்குக் ககரணம.
மவுரி உணடவ மச்சம டவக்ககமல்
முழுடதயும உண்டுவிடுவகனகம. மச்சமகனகல்,
அடதக் டககயகடு எடுத்துச்
வசன்றுவிடுவகனகம. அவன் வதகட்டுச்
சகப்பிட்டை மச்சம டவத்த உணவின் வழிகய
விகரகதி அவனுக்குக் ககடு விடளவித்துவிடைக்
கூடுமகம. தபு வசய்யப்பட்டை இடைத்டதத் தீண்டை
விகரகதி அஞ்சுவகன் என்பதகல் எச்சிலகன
உணவு, தடலமுடி, வவட்டிய நகம

கபகன்றவற்டற மவுரி ‘தபு’ உள்ள இடைத்தில்
புடதத்துவிடுவகனகம.
நம நகட்டிலும கஜகசியர், சகமயகர்கள்
யகரகவது இது கபகன்றவதகரு அச்சத்டதத்
தீவிரமககக் கிளப்பிவிட்டைகல் கபருந்து
நிடலயம, சகடலகள் மற்றும வபகது
இடைங்களின் தூய்டம ககக்கப்படுமல்லவக!
மவுரி, தடலயில் படுமபடியகக உணவுப்
வபகருள்கடளத் வதகங்க விடைமகட்டைகனகம.
அந்த உணடவச் சகப்பிடுபவன் அவனுடடைய
தடலடயயும கசர்த்துச் சகப்பிட்டுவிடுவகனகம.
இப்படிவயகரு பயம. ‘வளடம விரிகுடைக’ (Bay of
Plenty) என்னும இடைத்தில் ஒருமுடற
வவள்டளக்ககர வணகர்கள் வியகபகர நிமத்தம
‘கிடைங்கி’ அடமத்திருந்தனரகம. அப்வபகழுது ,

வபகழுது கபககத மவுரிகள் கவடிக்டக பகர்க்கக்
கூட்டைம கூட்டைமககக் ‘கிடைங்கி’க்குள் தம
விருப்பத்துக்கு அடலந்து திரியத்
வதகடைங்கினரகம. அந்தப் வபகழுது கபகககத
கூட்டைத்தினரகல் தங்களுடடைய கவடலகளுக்கு
இடடையூறு கநர்வடதத் தடுக்க வவள்டளயர்கள்
ஒருதந்திரம வசய்தனரகம. கிடைங்கிடயச்
சுற்றிலும விட்டைங்களிலும குறுக்குச்
சட்டைங்களிலும தடலயில் படும உயரத்தில்
இடறச்சித் துண்டைங்கடளத் கதகரணமககத்
வதகங்க விட்டைனரகம. கமபிகவலியும
தரமுடியகத பகதுககப்டப இந்தத் கதகரணம
தந்து மவுரிகடள அப்புறப்படுத்தியதகம.
ஆங்கிலக்கல்வி வபற்றுக்
கிறித்துவர்களகக மகறிய மவுரிகடளயும சகுனம
பில்லி சூனியம பற்றிய அச்சமும நமபிக்டகயும

விட்டு டவக்க வில்டல என மஷனரிகள் தங்கள்
குறிப்புக்களில் எழுதி டவத்துள்ளனர். மகதிரிக்கு
ஒரு நிகழ்ச்சி.: “வசல்வகக்குள்ள மவுரித்
தடலவன் ஒருவன் இறந்து கபகனகன். அவடனச்
சர்ச்சில் உள்ள கல்லடறத் கதகட்டைத்தில் புடதக்க
ஏற்பகடு வசய்யப்பட்டிருந்தது.
சவப்வபட்டிடயக் குழியில் இறக்குமகபகது,
அடதச் சுமந்து வந்த வகலிபர்களில் இருவர்
தடர வழுக்கிக் குழியில் விழுந்து விட்டைனர்.
சுற்ற நின்றவர்கள் ‘ஐகயக’ என்று கூச்சலிட்டைனர்.
அது வவறும பச்சகதகபத்தகல் எழுந்த குரல்
அல்ல. வகலிபர்கள் சவப்வபட்டி மீது குழியில்
விழுந்த நிகழ்ச்சி அவர்களுக்குத் தீய சகுனமககப்
பட்டைது. அதன் பலன் சகவுதகன் என அவர்கள்
மகவும அஞ்சினகர்கள். அது வவறும தற்வசயல்
நிகழ்ச்சிதகன் என்று மஷனரிகள் எவ்வளவு
வலியுறுத்தித் கதற்றியும அவர்கள்

மனந்கதறவில்டல. வசத்துப்கபகன மவுரி
தங்களுக்கு விடுத்த அடழப்கப அது என
நமபினர். அவர்கள் தங்கள் வீடு திருமபி
அச்சத்கதகடு படுக்டகயில் விழுந்தனர். ஊணும
உறக்கமும இன்றிச் சில நகட்களில் உயிர்
விட்டைனர்.
நமநகட்டில் ஞகனியர் பலர்
தங்களுடடைய பூத உடைடலவிட்டு
விண்ணுலகத்துக்குச் வசல்லும நகடளயும
கநரத்டதயும முன்னதகககவ அறிந்து
அறிவித்துள்ளதககக் ககள்விப்பட்டுள்களகம.
அத்தடகய நிகழ்ச்சிகள் மவுரிகளிடைமும உண்டு.
அத்தடகய நிகழ்ச்சி ஒன்றிடன டைகன் (Donne)
என்னும ஆங்கிகலயர் தமமுடடைய புத்தகம
ஒன்றில் எழுதியுள்ளகர். “ மவுரி தகன்
விருமபுமகபகது தன்னுடைடலக் கீகழ

கபகட்டுவிட்டு இறந்துவிடுவகன் என்ற
நமபிக்டக நியூசிலகந்தில் பரவலகக உள்ளது.
வவள்டளயரும கூடை இவ்வகறு நமபினர். இந்த
நமபிக்டக எந்த அடிப்படடையில் கதகன்றியது
என்று வதரிய வில்டல. இந்த நமபிக்டகக்கு
வலுவூட்டும வசய்தி ஒன்டற நகனறிகவன்.
ஒருநகள் ககடல மவுரி ஒருவன் என்னிடைம
வந்தகன். அவ்ன் நல்ல கதகற்றப் வபகலிவுடைன்
எடுப்பகக இருந்தகன். அவன், திடரப்படைத்தில்,
ஆபிரஹகம அல்லது கமகசசின் கவடைத்திற்கு
ஏற்ற அழகிய வவண்தகடியுடைன் இருந்தகன்.
அவன் தன்டனப் புடகப்படைம எடுத்துக்
வககடுக்குமபடி என்னிடைம ககட்டைகன். ககடல
கநரத்தில் அவன் என்னிடைம இப்படி
கவண்டியது எனக்கு அசகதகரணமககப்பட்டைது.
ககரணம ககட்கடைன். அதற்கு அவன், ‘நகன்
இதுவடரயில் புடகப்படைம எடுத்துக்

வககண்டைதில்டல. வருகின்ற திங்கட் கிழடம
புடகவண்டியில் வவலிங்டைன் வசல்லுகின்கறன்.
வசவ்வகய் புதன் கிழடமகள் அங்கு என்
குடுமபத்தககரகடு கூடி இருப்கபன். மறுநகள்
வியகழக் கிழடமயன்று இறந்துவிடுகவன்’
என்று எவ்விதச் சலனமுமன்றி
வவகுசகதகரணமககக் கூறினகன். அவன் ஏகதக
உளறுகின்றகன் என்று அவன் கூறியடதப்
வபகருட்படுத்தகது விட்கடைன். கதக
ஆகரகக்கியமும உடைல்வககும மனத்வதளிவும
உடடைய அவன் இன்னும ஒரு பத்து
ஆண்டுகளகவது உயிகரகடு இருப்பகன் என
அவனுக்கு உறுதி கூறிகனன். புடகப்படைம
எடுத்துக் வககள்ள அவனுக்கு உதவிகனன். சகவு
பற்றிய எண்ணமன்றி அவன் மகிழ்ச்சியடடையக்
‘கிவி’ப்பறடவயின் இறகுகளகல் ஆன அங்கி
ஒன்டறப் பரிசளித்கதன். அவன் என்னிடைம

கூறியபடி , திங்கட் கிழடம வவலிங்டைன்
நகருக்குச் வசன்றகன். வவள்ளிக் கிழடம
எனக்குத் தந்தி ஒன்று வந்தது.,- வவள்ளிக்கிழடம
வவலிங்டைன் கபகய்ச் கசர்ந்த அவன் கநற்று
உயிடர விட்டைகன் என்று. (T.E. Donne, C.M.G. The
Maoris)
பண்டடைய மவுரிகள் சிங்ககரித்துக்
வககள்வதில் மகுந்த விருப்புடடையவர்களகக
இருந்தனர்.
மவுரி ஆணும வபண்ணும தங்களுடடைய
தடலமுடிடய நீளமகக வளர்த்து உச்சியில்
வககண்டடையகக முடித்துக் வககண்டைனர். மவுரித்
தடலவனின் வககண்டடை ‘ஹஹூயக’ப்பறடவயின்
வவண்டம நுனி வககண்டை சிறகுகளகலும
வவண்வககக்கின் சிறகுகளகலும அலங்கரித்தனர்.

சுறக மீனின் எலுமபிலகன சீப்பிடனக்
வககண்டடையில் அலங்ககரமககச் வசருகிக்
வககண்டைனர். இன்றும ‘கககட்டு சூட்டில்’ உச்சிக்
வககண்டடை முடிந்துள்ள மவுரிகடள
வவலிங்டைன் நகரில் ககணலகம.
மணமகன மவுரிப் வபண்கள்
தடலமுடிடயக் வககண்டடையகக உச்சியில்
முடிந்து வககள்ள, மணமகககத வபண்கள்
கூந்தடலத் வதகங்க விட்டுக் வககள்ளுதல் சமூகப்
பழக்கமகக இருந்தது. திருமணம ஆன
வபண்டணயும ஆககத வபண்டணயும
இக்கூந்தல் முடியும முடற கவறுபடுத்தி
அடடையகளம ககட்டியது.
மவுரி வகலிபர்களுக்கு ‘ஹக்கக’ என்னும
கபகர்க்கூத்துப் கபகல மவுரிப் வபண்களுக்குப்

‘கபகய்’(Poi) என்னும ஒருவடகக் கூத்து
உரியதககும. ‘கபகய்’க்கூத்து ஆடும வபண்கள்
உயரத்திற்குத் தக்கபடி வரிடசயகக
அணயணயகக் நிற்பர். ஃகபக்ஸ்(Fakes)
நகரிடனத் திரித்துச் சுமகர் 9’’ நீளமுள்ள கயிற்றில்
வடைன்னிஸ் பந்து கபகன்ற பந்துகடள
இருபுறமும கககத்துக் டகயில் ஏந்தியிருப்பர்.
அந்த பந்து ‘புல்ரஷ்’ என்னும ஒருவடகச்
வசடியின் இடலகடளத் திரட்டிச்
வசய்யப்படுவதககும. அந்த பந்துக்குத்தகன்
‘கபகய்’ என்று வபயர். ‘கபகய்’ களிமண்டணத்
திரட்டிச் வசய்யப்படுவதுமுண்டு.
அணத்தடலவி வரிடசயின் ஓரத்தில் நின்று
வககண்டு ஆடைல் அடசவுகளுக்கு உத்தரவு
வககடுப்பகள். ‘கபகய்’ ஆட்டைத்தில்
வபருமபகலும ககதல்பகட்டுக்ககள
பகடைப்வபறும. ஒருடகயகலும இரண்டு

கரங்களகலும ‘கபகய்’ பந்திடனச் சுழற்றிக்
வககண்கடை இவர்கள் பகடி ஆடுவது வசவிக்கும
கண்ணுக்கும விருந்தகக இருக்கும.
மவுரியின் குழந்டதப் பருவத்திகலகய
ககது குத்தும பழக்கம இருந்தது. பின்னர்,
மரத்துண்டுகடளச் வசருகித் துடளடயப்
வபரிதகக்கிக் வககள்ளுவர். திருவநல்கவலி
ஆச்சிகள் பகமபடைம அணந்த ககதுகடளப்கபகல
நீண்டை வதகள்டளக்ககதுகடள இவர்கள்
அழவகனக் கருதினர்.
தங்கம வவள்ளி கபகன்ற
உகலககங்களகல் ஆன நடககடளகயக டவரம
கபகன்ற விடலமதிப்புள்ள கற்கடளகயக
இவர்கள் அறியகர். Jade என்னும பச்டச நிறக்
கல்கல இவர்களுக்கு விடல மதிப்பு மகுந்தது.

வலது ககதில் கஜட் பச்டசக் கல்டலயும இடைது
ககதில் ஷகர்க் மீனின் கூரிய வவண்பல்டலயும
வதகங்கட்டைகனகக அணந்து வககள்ளுவர்.
பலவடக மலர்க்வககத்துக்கடளயும
பறடவகளின் சிறகுகடளயும சிறுபறடவகளின்
தடலகடளயும ககல்கடளயும ககதணகளககச்
வசருகிக் வககள்ளுவதும உண்டு.
ஆண்கள் மூக்குத் வதகடளகளின்
இடடையில் ஓட்டடையிட்டு அதில் அழகிய
பறடவகளின் வண்ணமகு சிறகுகடளச் வசருகிக்
வககள்வது ’ஃகபஷன்’ ஆக இருந்தது.
சிலசமயங்களில், வபண்கள், தங்கள்
இறந்துகபகன கணவனின் கடடைவகய்ப்பற்கடள
எடுத்துக் ககதணயகக அணந்து வககண்டைனர்.
தடலவனின் பல் மகப் புனிதமகனதககவும

விடலமதிப்புடடையதககவும கருதப்பட்டைது.
தடலவனின் தடலயிலிருந்து
எடுக்கப்பட்டைதகதலகல் பல் உயர்ந்த ‘தபு’
உடடையதககும.
‘வபட்வடைகனி’ (Petoni) என்பது
வவலிங்டைன் நகரின் ஒரு பகுதி. வவள்டளயர்கள்
முதன்முதலில் இங்குதகன் குடிகயறினர். 1890 ல்
இங்கு ‘ஈபுனி’ என்வறகரு மவுரித் தடலவன்
இறந்து கபகனகன். அவனுடடைய மடனவி ‘ரங்கி
ஈபுனி’ (Rangi E Puni) இறந்துகபகன கணவனின்
கடடைவகய்ப் பற்கடள எடுத்துத் தங்கத்தில்
பதித்துக் ( வவள்டளயரகட்சியில் தங்கம
நியூசிலகந்துக்கு வந்துவிட்டைது) ககதணயகக
அணந்து வககண்டைகளகம. அவளுடடைய இந்தக்
ககதணடயப் ‘பககியக’ நண்பர்கள்
பகரகட்டினகல் அவள் மகவும மகிழ்ந்து

கபகவகளகம. ஆனகல், அடதத் வதகட்டுப்
பகர்க்கமட்டும யகடரயும
அனுமதிக்கமகட்டைகளகம. ஏவனனில், அந்தக்
ககதணயககிய ‘பல்லண’ நிடறந்த ’தபு’
வகய்ந்ததல்லவக?
உலகத்தில் உள்ள பழங்குடியினர்
அடனவரிடைமும பச்டச குத்திக் வககள்ளும
பழக்கம உண்டு என அறிகவகம. அந்தப்
பழக்கம மவுரிகளிடைமும உண்டு.ஆண்மவுரிகள்
முகத்தில் பச்டச குத்திக் வககள்வர். உண்டமயில்
அது பச்சி குத்திக் வககள்வது அல்ல; அது பச்டச
வவட்டுவது. பச்டசக்கல்லகல் (jade)
வசய்யப்பட்டை உளி கபகன்ற கூரிய கருவியகல்
பச்டச வசதுக்கப்படுகிறது. தடலயிலிருந்து
தகடடை வடரயும, ஒருககதிலிருந்து மற்வறகரு
ககதுவடரயும ‘டிடசன் டிடசன்’ ஆக

வசதுக்கப்படுவது மவுரியின் பச்டச. இது
‘வமகககக’ (Moko)எனப்படும. இடுப்பிலும
வதகடடையிலும பிட்டைத்திலுமபச்டச
குத்திக்வககள்ளுவதும உண்டு. இது ‘கரககி’
(Roke) எனப்படும .
வபண்களும பச்டச குத்திக்
வககள்வதுண்டு. ஆனகல், ஆண்கள்கபகல
முகத்தில் அல்ல. வபண்கள் கமலுதடு, கீழுதடு,
முகவகய் மூன்டறயும பச்டச குத்திக்
கறுப்பகக்கிக் வககள்ளுவர். கறுப்பிதழ்தகன்
மவுரிடயக் கவரும இதழகு. ‘வசந்துவர் வகய்’,
‘பவளவிதழ்’ என மவுரிப் வபண்ணன் இதழடக
கவிஞர்கள் வருணக்க முடியகது. சிவப்பு, கரகஜக
நிற உதட்டுச் சகயங்கள் இங்குப் பயன்படைக.
வபண்கள் மகர்பிலும கதகளிலும பச்டச குத்திக்
வககள்வது அழகககக் கருதப்படுகிறது. பச்டச

குத்துவது, அதகவது வசதுக்குவது
மவுரிப்புகரககிதனின் புனிதமகன பணகளில்
ஒன்று.
இப்வபகழுது முகத்தில் பச்டச
வவட்டுள்ள ஆண்மவுரிகள் வதன்படுவதில்டல.
ஆனகல், ‘டவதகங்க் நகள்’ கபகன்று
மவுரிகளுக்குச் சிறப்பகன நகட்களிலும கவறு
சிறப்பகன நிகழ்ச்சிகளிலும சகயத்தினகல்
‘கமகககக’ வடரந்து வககள்கின்றனர். 50, 60
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் முகத்தில் பச்டச
வவட்டுள்ள ஆண்மக்கடள வவலிங்டைனில் ககண
முடிந்தது என்கிறகர்கள்.
மவுரியின் நரமகமசப் பழக்கம பற்றியும
வககஞ்சம வசகல்ல கவண்டும. மவுரி நர
மகமசம தின்றது, சமயச் சடைங்கக;

நரமகமசத்தின் சுடவக்ககக அல்ல. இந்தப்
பழக்கம மவுரிகளிடைம கதகன்றியது பற்றிப் பல
கடதகள் உண்டு.
மவுரியின் கபகர்க்கடைவுள் ‘து’(Tu)
சண்டடையில் படகவர்கடளச் சகப்பிட்டைகரகம.
அந்தக் கடைவுடளத் திருப்திப்படுத்த
மவுரிகளிடைம இந்தப் பழக்கம கதகன்றியதகம.
இது ஒரு கடத.
மவுரிகளின் மூதகடதயரில் ஒருவன்,
அவடனக் ககலி வசய்த ஒருவடனப் பழி வகங்க
அவடனக் வககன்று சகப்பிட்டுவிட்டைகனகம.
அதிலிருந்து ஒருவடன மகவும ககவலப்படுத்த
அவடனக் வககன்று தின்றுவிடுவது வழக்கமகக
வந்துவிட்டைதகம. இது மற்வறகருகடத.

மவுரிடய ஒருவன், ‘நீ நரமகடமச
பட்சிண’ என்று திட்டினகலும வபகறுத்துக்
வககள்வகனகம. ஆனகல், ‘உங்களப்படன
ஒருவன் தின்றுவிட்டைகன்’ என்று கூறினகல் அந்த
அவமகனத்டத அவனகல் தகங்கிக் வககள்ள
முடியகதகம.
இன்னும ஒருகடத.
சுறகமீனுக்குத் ‘தூதுனூயி’ (Tutunui) எனும
மவுரிக் கடைவுளின் அமசம உண்டைகம. அத்தடகய
சுறகமீன் ஒன்று கடைற்கடரயில் ஒதுங்கியதகம.
அது வதய்வகமசம உடடையவதன்று
அறிந்திருந்தும பண்பகடைற்ற மவுரி ஒருவன்
அதடனத் தின்று விட்டைகனகம. ‘தூதுனூயி’டய
வணங்கும ஒருவனுக்கு அச்வசயல் வபகறுக்க
முடியகத அவமகனமகக இருந்தது. அதனகல்,

அவன், ‘தூதுனூயி’டயத் தின்ற அந்த
பண்பகடைற்ற மவுரிடயக் வககன்று தின்று
‘மனக’டவக் ககப்பகற்றிக் வககண்டைகனகம. இந்த
நிகழ்ச்சி , தின்னப்பட்டை மவுரியின் சந்ததிக்கு
அவமகனமகனதகல், இவன் தன் ‘மனக’டவக்
ககப்பகற்றிக் வககள்ள அவன் சந்ததியில்
ஒருவடனக் வககன்று தின்றகனகம. இப்படி,
‘இன்றுநீ, நகடள நகன்’ என்று ஒருவடர ஒருவர்
வககன்று தின்று ‘மனக’டவக் ககத்துக் வககள்ள
மவுரி இனகம நரமகமசம தின்னும கூட்டைமகக
மகற்றம அடடைந்ததகம.
கபகரில் கதகல்வி அடடைந்தவர்கடள
கமலும ககவலப்படுத்தி இழிவு வசய்வது
உலவகங்கும கபகர்வீரர்களிடைம ககணப்படும
நககரிகம!?. இது வீர இலக்கியங்களிலும
ககணப்படுகின்றது. சங்க இலக்கியத்தின்

புறத்திடணப் பகடைல்களும இதற்கு விலக்கன்று.
மவுரியின் நரமகமசம தின்னும பழக்கம கபகரில்
கதகற்றவடன கமலும அவமகனப்படுத்தத்
கதகன்றியது. ஆதலகல், இப்பழக்கம மவுரி
ஆண்மக்களிடைம மட்டுமதகன் இருந்தது.
வபண்மவுரியிடைம இந்தப் பழக்கம இல்டல.
நரமகமசம வபண்களுக்குத் ‘தபு’.
கபகரில் முதலில் வககல்லப்படும
படகவீரன் கபகர்த்வதய்வத்தின் முதல்மீன் (the
first fish of Tu) எனப்படுவகன். வவன்ற வீரர்கள்
அவனது உடைடல வநருப்பில் சுட்டுத் தின்பரகம.
மவுரிகளின் நரமகமசம தின்னும இந்தக்
வககடூரமகன பழக்கம பற்றிக் ககப்டைன் குக்
முதல் கிறித்துவ மஷனரிகள் வடர பலரும

இரத்தம உடறந்து கபககக் கூடிய நிகழ்ச்சிகள்
பலவற்டறக் குறித்து டவத்துள்ளனர்.
நடகச்சுடவ இடழகயகடும கசககமகன
சமபவம ஒன்கறகடு மவுரியின் நரமகமசப்
புரகணத்டத முடித்துக் வககள்ளலகம.
இது நீண்டை ககலத்துக்கு முன் நடைந்த
நிகழ்ச்சி. குக் ஜலசந்திக்கு வடைக்கக ‘அழகு
விரிகுடைக’(Pretty Bay) என்னும இடைத்தில் , ஒரு
மீன்பிடி கப்பல் கடரக்கு வந்தது. அதிலிருந்து
நல்ல தண்ணீருக்கககப் பலர் கடரக்கு வந்தனர்.
அருகிலிருந்த நீகரகடடையிலிருந்து பீப்பகய்களில்
நல்ல நீடர நிரப்பிக் வககண்டைனர். அவர்களில்
‘பகர்னீ’( Barney) என்பவ்னும ஒருவன். இளம
வயதினன். ஐரிஷ்ககரன். அவ்ன் வசந்நிறமகன
தடலமுடியும வவண்ணறமகன கதகலும

உடடையவன். அழககக இருப்பகன். கவடிக்டக
பகர்க்க வந்த மவுரித்தடலவனின் கண்ணல்
அவன் பட்டு விட்டைகன். அந்த மவுரித் தடலவன்
பீப்பகய்கடள உருட்டிக் கப்பலில் ஏற்ற உதவி
வசய்தகன். மகவும மகிழ்ந்து கபகன மகலுமகள் ,
பீப்பகய்கடள ஏற்றிய பின்மவுரியிடைம டக
குலுக்கி விடடை வபற்றுக் வககண்டைனர்.
இறுதியகக வந்தவன் பகர்னீ. டககுலுக்குவது
கபகலப் கபகக்குக் ககட்டிப் பகர்னிடயத்
தன்பக்கம இழுத்துக் வககண்டு, மடறத்து
டவத்திருந்த குறுந்தடியகல் ஒரு கபகடு
கபகட்டைகன். பகர்னி சுருண்டு விழுந்தகன்.
அவடன மீட்க வந்த மகலுமகடள கநகக்கி மவுரி
பயங்கரமககக் கத்தினகன். அவர்கள் பயத்தகல்
உடறந்து கபகனகர்கள். அந்த பயம அவர்கள்
ஓடிச்வசன்று கப்பலிலி ஏறித் தப்பிக்கத்
தடடையகக இருக்கவில்டல.

மவுரியின் இந்த வஞ்சகமகன
வககடலக்கு அவன் தரப்பில் ஒரு சமகதகனமும
வசகல்லப்பட்டைது.
முதலகவது, வசமமுடி வககண்டை
இதுகபகன்ற வசமபரட்டடைத் தடலயிடன மவுரி
இதற்கு முன் கண்டைதில்டல. வசமபரட்டடைத்
தடலயழகு மவுரிடய மயக்கிவிட்டைது. ஒகர
வடகயகன உணவிடன உண்டுவந்தவனுக்கு
மகறுதலகன உணவின்கமல் ஆடச
பிறந்துவிட்டைது. பகர்னீ புடக பிடிக்கும பழக்கம
இல்லகதவன். புடக பிடிக்கும பழக்கம
உள்ளவனின் மகமசம அருவருப்பகன
துர்நகற்றம வீசும. அதனகல், அது மவுரிக்குப்
பிடிக்ககது.

வசன்ற நூற்றகண்டில், மவுரி நரமகமசம
தின்பவனகக இருந்ததுவும ஒருவடகயில்
நன்டமகய. இல்லகதகபகனகல் , குப்டபடயக்
வககண்டு வந்து வககட்டுவதுகபகல, பிரிட்டீஷ்
அரசு கிரிமனல் குற்றவகளிகடளக்
வககண்டுவந்து நியூசிலகந்டத நிரப்பியிருக்கும.
அத்தடகய நிடலடமயில், நியூசிலகந்து
இன்றிருப்பது கபகன்று நல்லகுடி மக்கடள
உடடையதகக இருந்திருக்குகமக என்பது ஐயகம.

நியூசிலகந்து பயண
நிடனவுகள் III

அடனத்துலக உல்லகசப்
பயணகடளயும நியூசிலகந்துக்கு ஈர்ப்பது
இங்குள்ள புவியியல் அதிசயங்ககள. (Geological
நியூசிலகந்து கதகன்றியகத புவியியல் அற்புத
நிகழ்ச்சியின் விடளவகல் என அறிய கவண்டும.
பல மலியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமயின்
அடியில் இருக்கும பகடற அடுக்குகள் அடசந்து
நகர்ந்தடமயகல், பூமயின் கமற்பரப்பில் பல
மகற்றங்கள் விடளந்தன. பூமயின் அடியில்
பகடறகள் உருகி எரிமடலகளகக வவளியில்

கக்கின. அந்த அடுக்கடுக்ககன சகமபல்
மடலகடளகய நியூசிலகந்து எங்கிலும
ககண்கிகறகம. கற்பகடறமடலகள் மகக்
குடறகவ.
நியூசிலகந்தின்
‘வரகற்றுவக’(Rotrua)
எரிமடலகளின்

வடைதீவில்

இருக்கும

மகவட்டைம

இன்றும

வசயல்பகடுகளுக்கு

இருப்பிடைமகக உள்ளது. வவலிங்டைன் நகடரத்
தகண்டி வரகற்றுவக வசல்லும வழிவயல்லகம
பச்டசப்பகசல் எனக் கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியகன
ககட்சிகள்; பண்டண வீடுகள்; ஆட்டுமந்டதகள்;
பகல்பண்டணகள். அடைர்ந்த ககடுகள்.

வழியில் ஆங்ககங்கக பயணயரின்
வசதிக்கககச் சகடலகயகரப் பூங்ககக்கள் உள்ளன.
சகடலகயகரப் பூங்ககக்கள் அடனத்திலும
கழிப்படற வசதி உள்ளது. இதடன ‘லூ’(Loo)
என்கின்றனர். அதனருகிகலகய
கழிவுகடளப்கபகடும பகதுககப்பகன குப்டபத்
வதகட்டியும உள்ளது. மக்கள் நடைமகட்டைம
இல்லகத பகுதியகனகலும திறந்த வவளியில்
அசிங்கம வசய்வகதக குப்டப கபகடுவகதக
இங்கு அறகவ இல்டல.

விடியற்ககடலயில்
விட்டுப்

புறப்பட்டை

11 மணயளவில்
ஏரிடய

வவலிங்டைடன
நகங்கள்

ககடல

‘வதளகபக’(Taupo)

என்னும

அடடைந்கதகம.

இது

நியூசிலகந்தின்

மகப்வபரிய ஏரி. 240 சதுரடமல் பரப்பு உள்ளது.
25 டமல் நீளமகனது. ஏறக்குடறய சிங்கப்பூரின்
பரப்பளடவக் வககண்டைது. பகர்ப்பதற்குக் கடைல்
கபகலக் ககட்சியளிக்கின்றது. மக அழககன
சூழடலக் வககண்டுள்ளது. பகர்ப்பதற்கு மக
அழகககவும

அடமதியககவும

கதகற்றம

அளிக்கும இந்த ‘வதளகபக’ ஏரி , நீரகல்
மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கும

எரிமடல

என்று

அறிகிகறகம. இந்த எரிமடல கடடைசியகக 1810 ல்
வவடித்துச் சிதறியது. இதன் பகதிப்புச் சீனகவின்
வவப்பநிடலயிலும மகற்றம விடளவித்ததகம.
அப்வபகழுது கதகன்றியதுதகன் இந்த ஏரி.

இந்த ஏரியின் வதன்கடரயில்
முமமூர்த்திகடளப்கபகல மூன்று எரிமடலகள்
உள்ளன. அடவ ’ருவகவபகு’(Rua Pehu),
‘வதகங்கரியகரக’(Tongariro),
‘நங்கவரகவசக’(Nagarohoe) என்பன. இடவ
பனிபடைர்ந்த எரிமடலகள். ஆனகல் இவற்ரின்
அடிவகரம புல்பூண்டைற்ற பகடலவனம.
இவற்றின் அருகில் வசல்லும

வநடுஞ்சகடலக்குப் ‘பகடலவனச் சகடல’ (Desert
Road) என்று வபயர் வழங்குகிறது..

‘ருவகவபகு’(Rua pehu) 1996l குமுறியது.
அதிக அழிடவ விடளவிக்ககமல் புடகடயயும
புழுதிடயயும மட்டும கக்கி அடைங்கியது. இந்த
மடலத்வதகடைரில் ஃவக்கப்பகப்பக(Whakkapapa),
‘துகரகவக’
என்னும

(Turova),

மடலச்சகரல்களில்

விடளயகட்டு
ககலம

‘துகிவனக’(‘Thukino

பனிச்சறுக்கு

டமதகனங்களுள்ளன.

முழுவதும

இருக்கும.

பனிடயத்

வககண்டு
மடழயகல்

வசந்த

பனிபடைர்ந்து

குவியும

‘தூற்றுவகன்’(Blower)
ஆக்குகிறகர்கள்.

இங்கு

)

சமதளம

களிமண்பூம

கசறகவதுகபகல் இங்குப் பனிச்கசறு கண்கடைன்.
கண்வககள்ளகக் ககட்சி.
நண்பகல்
அடடைந்கதகம.

‘வரகற்றுவக’
வரகற்றுவகடவ

டவ
வநருங்க

வநருங்க கந்தகமணம மூக்டகத் வதகடளத்தது.

வரகற்றுவகவுக்குக் ‘கந்தகநகர்’

(Sulphar City)

என்வறகரு பட்டைப் வபயரும உண்டு.

இந்த

வநடிடய அழுகிய முட்டடையின் மணத்துக்கு
இடணயககக் கூறுவர். நீண்டைகநரம மூக்டகப்
பிடித்துக்
சீக்கிரம

வககண்டிருக்க

கவண்டியதில்டல.

பழகிப்கபகய்விடும.

வசல்லும

வழிவயல்லகம ஆங்ககங்கக கந்தகமணத்துடைன்
பூமயிலிருந்து

புடக

வபகத்துக்

வககண்டு

வருவடதக் ககணலகம. நிலத்தின் அடியிலிருந்து
வரும இந்த வவப்பமகன வகயுடவக் வககண்டு
மன்சகரம

உற்பத்தி

வசய்யப்படுகின்றது.

வரகற்றுவகவில் வகழும மக்களிடைமும கந்தக
வநடி வீசும எனத் ’தமகஷ்’ வசய்வதுண்டு.
உள்ளூர் மக்களும அடத நடகச்சுடவகயகடு
ஏற்றுக் வககள்வர்.

வரகற்றுவக மவுரிகளுக்கு முக்கியமகன
ஒரு

நகரம.

மவுரிகள்

இன்றும

அங்கு

வபருமபகன்டமயரகக வகழ்ந்து வருகின்றனர்.
உலகின்

பிறநகடுகளிலிருந்து

மவுரிகளின்

கலகச்சகரத்டதக் ககணப் பல்லகயிரம பயணகள்
ஆண்டுகதகறும இங்கு வருகின்றனர்.
நகங்கள் முதலில் ‘வக்கவகரவகரவக’
(Whakarewarewa) என்ற இடைத்திற்குச் வசன்கறகம.
ஹவகய்க்கித் தீவிலிருந்து எட்டுத்கதகணகளில்
புறப்பட்டை
என்னும

மவுரிகளில்,
வபயருடடைய

‘அரவக’

(Arawa)

கதகணயில்

வந்த

மவுரிகள் இப்பகுதியில் குடிகயறிப் வபருகினர்.
மவுரிகள்
பண்பகட்டு

அடனவரும
மகற்றம

குடிகயறிவிட்டைதகல்,
மவுரியரின்

கலப்பினத்தரககிப்
எய்தி,

உல்லகசப்

பண்டடைய

நகர்களுக்குக்
பயணகள்,
வகழ்க்டக

வநறிமுடறகடள

அறிந்துவககள்ள,

‘வக்ககரவகரவக’வில்

மவுரியரின்

‘மகதிரி

கிரகமம’ ஒன்று அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 150- 200
ஆண்டுகளுக்கு

முற்பட்டை

மவுரியின்

வகழ்க்டகடய அங்குக் கண்டு அறிந்து வககள்ள
முடியும. நுடழவுச்
வசன்றவுடைன்

சீட்டு வகங்கி

அடனவடரயும

உள்கள

வரகவற்பு

அடறயில் அமர்த்தி ஒரு மவுரிப்வபண் அழககன
ஆங்கிலத்தில்

அடனவடரயும

வரகவற்று

மவுரியின் வகழ்க்டகடய விளக்குகின்றகள்.
மவுரியின் கிரகமம அல்லது குடியிருப்பு
‘பக’(Pa)

எனப்படும.

குன்றின்

உச்சியில்

அடிவகரத்தில்

‘பக’

வபருமபகலும

இருக்கும.

உள்களகர்

அங்கிருந்து

நடைமகட்டைத்டதக்

ககணுமபடியகக இருக்கும. ‘பக’டவச் சுற்றிலும
கவலி கபகடைப்பட்டு இருக்கும. அடதச்சுற்றி

அகழி

வவட்டைப்பட்டிருக்கும.

நடைமகட்டைத்டத

அறிய

உயர்ந்த

படகவர்
பரணும

மடறவகக அடமக்கப்பட்டிருக்கும.

மவுரியின்

குடிடசக்கு,’வகர’(Whare)

என்று

வபயர். ‘வகர’ தகழ்ந்த , உயரம குறிந்த வகயில்
உள்ளதகக

இருக்கும.

சடமயல்

திறந்த

வவளியில்தகன் நடைக்கும. சட்டி, பகடன கபகன்ற
பகண்டைங்கள்

பயன்பகட்டில்

இல்டல.

வநருப்பில் ககய்ந்த கற்குவியல்தகன் அடுப்பு,

சடமயல்பகத்திரம
உள்களகர்

எல்லகம.

அடனவருக்கும

குடியிருப்பில்
வபகதுவகககவ

உணவு சடமக்கப்படும. வக்ககரவவரவகவில்
உள்ள மகதிரி கிரகமத்திலும வபரிய உணவு
விடுதிகளிலும

உல்லகசப்பயணகளின்

மகிழ்ச்சிக்ககக இத்தடகய உணவு சடமத்து
(சுட்டு)

உண்ணுவது

மவுரிகளகல்,

வபகழுதுகபகக்குக்

ககளிக்டகயகக

நடைத்தப்பட்டு வருகின்றது. உணடவச் கசமத்து
டவக்கப்படும வீட்டுக்குப் ‘பதகக’(Patka) என்று
வபயர். இது நகன்கு வபரிய தூண்களுக்குகமல்
நகன்கு

அல்லது

ஐந்தடி

உயரத்தில்

முதலியனவற்றிற்கு

எலி

எட்டைகதவகறு

அடமந்திருக்கும.
‘பக’

வின்

நடுவில்,

தடலவனின்

வீட்டுக்கு அருகில் ‘மரகய்’ (Marae) எனப் வபயர்

உடடைய

இல்லம

உணர்ச்சியுடைன்

அடமந்திருக்கும.

கட்டைப்பட்டிருக்கும

கடல
இந்தப்

வபரிய இல்லம, மவுரி சமூகப் பண்பகட்டு
அடமப்பில்

மகப்

புனிதமகனதும

முக்கியமகனதுமககும. ஐகரகப்பியர் வருடகக்கு
முன்

‘மரகய்’

மவுரிகள்

அடனவரும

நகள்கதகறும கூடி முடிவவடுத்துச் வசயல்படும
சமூக டமயமககும(Community Centre)

மரகய்
கமற்வககள்ளப்படும

கட்டுவதற்கு
வநடிய

சடைங்குகள்,

இந்தக்கட்டிடை அடமப்பு எத்துடணப்புனிதமும
முக்கியமும வகய்ந்தது என்படதக் ககட்டும.
பலருடைன்

கலந்து

கபசி,

நீண்டை

ஆகலகசடனக்குப் பின்னகர மரகய் கட்டுவதற்கு
உரிய இடைம கதர்வு வசய்யப்படும. இதில்
புகரககிதனுக்குப் வபரும பங்கு உண்டு. மரகய்
வடைக்குப்

பகர்த்த

அடமக்கப்படும.
கதடவயகன

மரகய்

மரங்கடள

கதர்ந்வதடுப்பர்.
முன்னும

வகயிடல

உடடையதகக
கட்டுவதற்குத்

நன்கு

மரங்கடள

ஆரகய்ந்து

வவட்டுவதற்கு

மரகய் கட்டுமகபகதும ‘கரகக்கி’

(Karaki) என்னும மந்திரப்பகடைல்கடளப் பகடுவர்.
பழங்ககலத்தில்

மரகயிக்கு

நகட்டுவது

நரபலிகயகடு

இருந்தது.

கிரகமத்தில்

கூடிய

அடிக்கல்
சடைங்ககக

வசல்வகக்குள்ள

குடுமபத்து

இடளஞன்

மவுரித்தடலவனுடடைய

ஒருவன்,

அவன்

மகனககக்

கூடை

இருக்கலகம, -பலியிடைப்படுவகன். அவனுடடைய
இருதயத்டத

எடுத்துச்

சடமத்து,

வநருப்பில்

சுட்டு,

அதன்பின்,

முடறப்படி

வசய்வகன்.

பலியிடைப்பட்டை

வபருடம,

புகரககிதன்

புகழ்

என்பன்வற்றிற்ககற்ப
அடமயும

என

அதகவது,
தின்பகன்.

பலசடைங்குகடளச்
இடளஞனின்

,

வசல்வகக்கு

மரகயின்

புனிதமும

நமபப்பட்டைது.

குடியின்

படழடமயன சின்னங்கள் (Tribal relics) , படழய
கருவிகள்

கபகன்றன

முன்வகயிலில்

உள்ள

தூணுக்கு அடியில் புடதக்கப்படும.
மரகய் கட்டும பணயில் வபண்மக்கடள
விலக்கிகய

டவப்பர்.

மரகய்

கட்டி

முடிந்தவுடைன்,

கிரகமத்தகர்

முன்னிடலயில்,

தங்கள் குடியுடைன் வதகடைர்புடடைய வபயடர
மரகய்க்குச்

சூட்டுவர்.

அதன்,

பின்னர்,

புகரககிதனகன ‘கதககுங்கக’ கட்டிடைத்தின் மீது
உள்ள ‘தபு’ அல்லது தீட்டிடனப் கபகக்கும
சடைங்கிடனச் வசய்வகன். இந்த முக்கியச் சடைங்கு
வசய்யுமகபகது,

மரகய்க்குத்

வதகடைர்புடடைய

குடிகள் அடனவரும சூழ இருப்பர்.
நமநகட்டில்
சடைங்குகளுக்குத்

புகரககிதர்கள்
தர்ப்டபப்

புல்டலப்

பயன்படுத்துவடதப் கபகல மவுரிப் புகரககிதன்
‘கரகமு’ (Karamu) என்னும ஒருவடகச் வசடியின்
தடழக்வககத்திடனப் பயன்படுத்துவகன். இந்தத்
தடழக்வககத்து புனிதமகனதககக் கருதப்பட்டைது.
உரிய

மந்திரப்பகடைல்கடள

ஓஒதிக்வககண்டு,

கரகமுவின்

(கரகக்கி)
வககத்தினகல்

மரகயின் பககங்கடளப் புகரககிதன் தடைவித்
‘தபு’விடன நீக்குவகன்.

மரகயின் விட்டைம 100 நீளம வடரக்கும
இருக்கும.

விட்டைத்தின்

முன்புற

முகப்பில்,

தடலவகசலுக்கு கமகல, கடுகடுத்த முகத்துடைன்
ஒரு

பதுடம

கண்திருஷ்டிப்

டவக்கப்படும.
வபகமடமடயப்

நமமூர்
கபகல

.

துருத்திக் வககண்டு இருக்கும அதன் கண்களில்
‘வபளவக’

என்னும

வவள்ளி

கபகன்ற

பிரககசமகன சிப்பி வபகருத்தப்பட்டு இருக்கும.
மரத்துண்டில் குடடைந்து வசய்யப்பட்டிருக்கும
இந்த பதுடமக்கு,’வதக்வககவதக்வகக’ (Tekoteko)
என்று வபயர்.இந்த வபகமடம மரகயின் வகசல்
முகப்பில் இருந்து வககண்டு தீய ஆவிகள்
உள்கள

நுடழந்து

பணயிடனச்

விடைகமல்

வசய்யும.

தடுக்கும
புகரககிதன்

இந்தப்வபகமடமகமல் ‘கரகக்கி’ மந்திரங்கடள
உச்சகடைனம

வசய்துவககண்டு

‘கரகமுக்’வககத்தினகல் தடைவுவகன். இதனகல்,
அந்தத்

‘வதக்வககவதக்ககக’

தீயனவற்டறத்

தடுக்கும ஆற்றடலப் வபறும. இதன் பின்
மரகயில் இருக்கும ஒகர சகளரம வழியகக
உள்நுடழந்து

வகயில்

கதவிடனத்

திறந்து

வவளிவருவகன். அன்டறய நிகழ்ச்சி அத்துடைன்
நிடறவுறும.

அடுத்தநகள்

விடியற்ககடல,

விடிவவள்ளி (கககப்பு Kopu) கதகன்றியவுடைன் ,
நற்குடிப்

பிறப்பும

உடைல்நலமும

வகய்ந்த

வயதில் மூத்த வபண்கள் மூவர் ‘கரகக்கி’ எனும
பகடைல்கடளப்

பகடிக்வககண்கடை

வகயிலின்

வழியகக

மரகயின்

புகுதடலச்

உள்புகுந்து

வசய்வகர்கள்.

புதுமடன

இந்தச்

சமுதகயக்

கூடைத்டதக் ககக்குமபடி அவர்கள் வதய்வங்கடள
கவண்டுவகர்கள்.

வபண்கள்

புதுமடனபுகும

இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னகர, மரயின் உள்வள
பிறர் வருவர். இது நமமூர்க் ‘கட்டுக்கழுத்தி’ப்
வபண்களுக்கு உள்ள சிறப்பிடனப் கபகன்றது.
மரகய் பற்றிய வசய்திகள் சற்று நீண்டு
விட்டைன.

இதடன

ககரணம

விரித்து

உண்டு.

எழுதியதற்குக்

மவுரிகள்

இன்று

கலப்பினமககிப் படழய பண்பகடுகடள இழந்து
வரும

நிடலயில்,

வதகடைர்பிடனப்
மவுரிகளுக்கு

தமமுடடைய

பழடமத்

புதுப்பித்துக்
இன்றும

வககள்ள

துடணயகக

நிற்பது

‘மரகய்’ என்னும இந்த அடமப்கப. மவுரிகள்
கிறித்துவர்களகக

மதம

மகறிய

பின்னரும

அவர்கள்

தங்களுக்வகன

சர்ச்சுகளில்

உருவகக்கிய

‘மரகய்’யிடன

அடமத்துக்

வககண்டுள்ளனர்.

அவர்களுடடைய

சர்ச்சு

நடைவடிக்டககளில்

மரகய்

பங்கு

முக்கிய

வகிக்கின்றது.
மகரகய்

மரத்தகல்

கட்டிடைமல்ல.அது
மூதகடதயரின்
ancestral

ஆன

மவுரிக்கு

இருப்பிடைம.

house).

வவறும

அவனுடடைய
(Wharetipura

–

மரகய்

மூதகடதயரின்

முகப்பில்

அடமக்கப்படும

உருவமுமககும.
மரகயின்
‘வககருகு’

எனும

உருவம

மூதகடதயரின்

தடலடயக் குறிக்கும. முகப்பில் விட்டைத்கதகடு
வபகருத்தி

அடமக்கப்படும

சிற்ப

கவடலப்பகடுகளுடைன் கூடிய பலடக (Barge

Boards)

,’மகய்கி’(Maiki)

மூதகடதயரின்

கரங்கடளக் குறிக்கும. அதன்முடனயில், நீட்டிய
விரல்கடளப்கபகல்

அடமந்திருக்கும

உறுப்புக்கு ‘ரபரப’(Raparapa) என்று வபயர். அது
ஒருவடர அடணக்குமகபகது விரல்கள் நீண்டு
இருப்படதக் குறிக்கும.
முன்புறத்தில் உள்ள தூண்கள் ‘அகமக’
எனப்படும. அடவ மூதகடதயரின் ககல்கடளக்
குறிக்கும.

விட்டைம

முதுவகலுமடபயும,

குறுக்குச் சட்டைங்கள் விலக எலுமபுகடளயும
குறிக்கும.
மரகயின்

முகப்பில்

உள்ள

கதகரணவகயில் ‘கரககரக’(Roro) எனப்படும. அது
மூதகடதயரின் மூடளடயக் குறிக்கும. மரகயின்

உள்கள சிற்ப கவடலப்பகடுககளகடு கூடிய
தூண்கள் குல முன்கனகர்கடளக் குறிக்கும.
எனகவ,

மரகயினுள்கள

நுடழகவகர்,

மூதகடதயரின் அன்புக்கு உரிகயகரகவர் என்பது
கருத்து. அதற்குத் தகுதி உடடையவர்ககள உள்கள
அனுமதிக்கப்படுவர்.
கிரகமத்திற்கு

விருந்தினர்

வந்தகல்

அவர்கடள ‘மரகயி’யில்தகன் வரகவற்பர்.
அதற்வகன ஒரு சமபிரதகயமுடற உண்டு.
அது

இன்றும

கடடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது.

மரகயினுள் உணவு உட்வககள்வகதக ககலண
அணந்து வசல்வகதக கூடைகது. மயூசியத்தில்
உள்ள மகதிரி மரகயிலும கூடை இந்த நடடைமுடற
உள்ளது.

நியூசிலகந்துக்கு

வவளிநகட்டுப்

பிரமுகர்கள் வருடகதருமகபகது அரசுமுடறயில்
இரகணுவ

வரகவற்கபகடு

வரகவற்கும

,

முடறயில்

சமபிரதகயத்கதகடு

வபகதுமக்கள்

மரகயில்

வரகவற்பு

மவுரி

அளிப்பது

இந்நகட்டுப் பண்பகக உள்ளது
மரகய்க்குச் வசகந்தமகன , அதகவது,
தகயகதிகளும

கிடளயினரும

‘தங்கத்தகவவந்நுவக’
எனப்படுவர்.

விருந்தினர்

எனப்படுவர்.

மரகய்க்கு

(Tangata

whenua)

‘மனுகிரி’(Manuhiri)
வருடக

தரும

மனுகிரியிடைம அவர்கள் சமுதகயத்துக்குரிய ‘தபு’
இருக்கும. அது, ‘தங்கதவவந்நுவக’வுக்குத் தீங்கு
இடழக்கக்
அடதப்

கூடியதககவும
கபகக்குவதற்கு,

இருக்கக்

கூடும.

மனுகிரியககிய

விருந்தகளிகள் முடறயகன சடைங்கு ஒன்றினுக்குத்

தங்கடள

உட்படுத்திக்

வககள்ள

கவண்டும

அதன் மூலம விருந்தகளிகள் மரகயினுட் புகத்
தூய்டமயககின்றனர்.
வககண்டு

அவர்கடள

வரும

ஒட்டிக்
தீயசக்திகள்

தவிர்க்கப்படுகின்றன.
விருந்தினர்
வந்தவுடைன்

மரகய்

எல்டலயினுள்

’தங்கதகவவந்நுவக’

வீரன்

ஒருவகனக பலகரக நீண்டை கழிடயச் சுழற்றிக்
வககண்டு,

துருத்திய

நகக்கும

உருட்டிய

கண்ணுமககச் சண்டடைக்கு வருவகடரப் கபகல்
உரக்கக் கூவிக் வககண்டு கவகமக வருவர்.
அவர்கள் ஆடிவருகின்ற கூத்தின் வபயர் ‘ஹக்கக’
(Hukka).

என்பதகம.

கழிடய

விருந்தினர்கள்

முன்பு நீட்டிக் வககண்டு தடரயில் ஃவபர்ன் (fern)
இடலடயகயக

அது

கபகன்ற

ஒன்டறகயக

டவப்பர். கதகழடமயுடைன் வரும மனுகிரி அதி

எடுத்துக்

வககள்வர்.

வககள்ளகதவர்

அடத

படகவயனக்

எடுத்துக்

கருதப்பட்டுக்

வககல்லப்படுவர். விருந்தினர் அடத எடுத்துக்
வககண்டைவுடைன் மூதகட்டியகன மவுரிப்வபண்
ஒருத்தி,

உரத்த

குரலில்,

‘கரககி’

ஒன்டற

இடசப்பகள். அது விருந்தினர்கடல மரகயினுள்
அனுமதிக்கும
வபண்மண

அறிகுறியககும.
இடசக்கும

அந்தப்

‘கரகயி’யினகல்

விருந்தகளியின் ‘தபு’ நீக்கப்படுகிறது அல்லது
வசயலிழக்கச் வசய்யப்படுகிறது. விருந்தகளிகள்
அடமதியகக மரகயி வகயிலில் நிற்க கவண்டும.
‘வவந்நுவக’(host) ‘மனுகிரி’(visitor) ஆகிகயகரின்
இறந்துகபகன

மூதகடதயர்களுக்கு

வசலுத்தியபின்,

வரகவற்பு

வணக்கம
உடர

நிகழ்த்தப்படும. மவுரித் தடலவன் அமர்ந்த
பின்னர்

அடனவரும

அமர்வர்.

‘தங்கத்த

வவந்நுவக’ , ‘மனுகிரி’யின் மூக்கின் மீது தன்

மூக்டக டவத்து வமல்ல அழுத்தி அடசப்பகர்.
இது, விருந்தினருக்குச் வசய்யும வணக்கமும
மரியகடதயும

ஆகும.

இப்படிச்

வசய்யும

மரியகடதக்கு ‘கஹகங்கி’ (Hongi) என்று வபயர்.
இச் சடைங்கு இப்வபகழுது
உல்லகசப்பயணகளுக்கும
பகர்டவயகளர்களுக்கும நிகழ்த்திக் ககட்டும
கடலநிகழ்ச்சி, நகடைகம கபகலககிவிட்டைது.
1990 ஆம ஆண்டு ‘டவத்தகங்கி
உடைன்படிக்டக நகள்’ விழகவுக்குப் பிரிட்டீஷ்
அரசியகர் இரகண எலிஸவபத் வந்திருந்தகர்.
அவருக்கு மவுரி சமபிரதகயப்படி வரகவற்பு
அளிக்கப்பட்டைது. இந்த வரகவற்பின்
அடிப்படடைடய அறியகத ஸ்விஸ் நகட்டு நிருபர்
ஒருவர், ‘அரசியகரின் வருடகடய விருமபகத

மவுரிகள் அவருக்கு எதிரககக் கலகம வசய்து
கபகருக்வகழுந்தனர்’ என்று தமமுடடைய
பத்திரிக்டகக்குச் வசய்தி அனுப்பினகர் என்றகல் ,
அந்த வரகவற்பு ‘ஹக்கக’ எப்படி
இருந்திருக்கும?
அந்த நிருபர் அனுப்பிய வசய்தி: “It was
not exactly a friendly welcome the English Queen
Elizebeth receive in Newzealand , for a welcome , a
woman demonstrator trew a flagpole in her direction, and
about 500 chieftains of the original Maori population led
a war dance, poking out their tongues and threatening her
with spears, “go home,Queen’. The Queen tried to sooth
the Maoris, but , they only replaced with scoffs and war
cries”

மவுரி

மகதிரி

கிரகமத்தில்

,

மவுரி

மரச்சிற்பப் பயிற்சிக்கூடைம ஒன்றும கத்தகடழ
கபகன்ற

ஃகபக்ஸ்

எனும

வசடியிலிருந்து

நகவரடுத்து ஆடடை வநசவு வசய்யும கட்சிக்கூடைம
ஒன்றும உள்ளன.
மவுரிகள்

பரமபடரயகக

மரத்டதக்

குடடைந்து சிற்பங்கள் வசய்வதில் வல்லவர்கள்.
சிற்பங்கள் என்றகல் நம நகட்டுக் கககவில்களில்
உள்ள

கதர்களில்

சிற்பங்கடளப்கபகல
கூடைகது.

ககணப்படும

என

நிடனத்துவிடைக்

பழங்குடி

மக்களின்

சமயச்சின்னங்களுடைன்

வதகடைர்புடடையன,

அமமரச் சிற்பங்கள். அதற்ககற்ற உறுதியகன
மரங்கள் நியூசிலகந்தில் மகுதியகக இன்றும
உள்ளன. ஈட்டி, கதக்கு கபகலக் ‘கவுரி’(kowri)
என்னும

ஒருவடக

மரம

நியூசிலகந்தின்

இயற்டகச்

வசல்வம.

உறுதியகனதும

மக

உயரமகக வளரக் கூடியதுமகன இவ்வடக மரம
அருகி வருகின்றது. இதடனப் பகதுககக்க அரசு
மகுந்த அக்கடற கட்டி வருகிறது. மவுரியின்
நீண்டை

கதகணகளும

குடி

சிற்பங்களும

இவ்வடக மரத்தில் அடமக்கப்பட்டைடவ.
ஃகபக்ஸ் என்னும வசடி தகடழ கபகன்ற
வடிவமுடடையது. பழங்ககலத்தில் ஃகபக்ஸ்சின்
தகடழயிடனக்

கிளிஞ்சில்

கபகன்றவதகரு

சிப்பியினகல் சுரண்டி, கசகற்றுப்படசயிடனப்
கபகக்கியபின்

மரத்தகல்

அடித்து

நகரகக்கி

அதடனப் பகய்கபகல் முடடைந்து மவுரி உடுத்துக்
வககண்டைகன்..

இவ்வகறு

பயன்பகட்டுச்

வசயல்விளக்கம

கிரகமத்தில் ககட்டைப்படுகிறது.

ஃகபக்ஸின்
மவுரி

வரகற்றுவகவிலுள்ள
அதிசயங்களில்

‘வதர்மல்’

‘வக்ககரவகரவக’

ஊற்றுக்கள்

வவந்நீர்

முக்கியமகனடவ.

நிலப்பிளவுகளிடடையிலிருந்து வவந்நீர் ஊற்று,
புடகப்படைலத்துடைன்,

பத்துப்பதிடனந்தடி

உயரத்திற்குப் பீச்சி அடிக்கின்றது. அப்பகுதி
முழுவதும

கந்தக

வநடியுடைன்

புடகமண்டைலமககக்
வககதிக்கும

கூடிய

ககட்சியளிக்கின்றது.

நீரகனதகல்,

பகர்டவயகளர்கள்

அதனருகில் மக வநருங்கி விடைகதபடி கவலி
அடமக்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றிலும

வவந்நீர்க்

குளமகக அப்பகுதி இருப்பதகல், குட்டடையகன
புதர்கடளத் தவிர கவறு வசடிவககடிகள் ஒன்றும
அங்கு இல்டல.

வவந்நீரூற்றுக்குச்

சற்று

தூரத்தில்,

வவப்பமகன களிமண் குட்டடை (Mud Pool) ஒன்று
உள்ளது. அதில் குமழ்கள் கதகன்றிப் வபரிதகக
விரிந்து ‘டைப்’ என்ற ஒலிகயகடு வவடிக்கின்றன.
அதிலிருந்து

அடலகள்

வட்டை

வட்டைமககத்

கதகன்றி விரிகின்றன. இவ்வகறு வவடிக்கும
குமழ்களிலிருந்து கதகன்றி மலர்ந்து விரியும
அடலகள்
ககட்சி

அழச்கிய

இயற்டக

அளிக்கின்றது.

குட்டடைடயச்

இந்தக்

வசல்லமககக்

ஓவியமககக்
களிமண்

‘கஞ்சிக்கலயம’

(Porridge Pot) என்கின்றனர்.
வவந்நீரூற்றுக்கு அருகில், நியூசிலகந்தின்
கதசியப் பறடவயககிய கிவிப்பறடவகடள ,
அதன்

இயற்டகச்

சூழலில்

பகர்டவக்கு

டவத்திருக்கிறகர்கள். கிவி மகவும கூச்சமகன
பறடவ.

சிறிய

பறடவ.

மனிதர்களீன்

பகர்டவக்கு எட்டைகத இடைங்களில் பகவலல்லகம
மடறந்திருந்து,

இரவில்

மட்டும

உணவு

கதடைவவளிப்படும. இதற்குப் பறக்க இயலகது.
ஒருககலத்தில்

இது

பறக்கும

இனமக

இருந்ததற்கு அடடையகளமகக இரண்டு சிறகுகள்
உண்டு. அது, ‘கிவி’ பறடவ இனம என்பதற்கு
அடடையகளகம ஒழிய பறப்பதற்கு உதுவுவது
இல்டல. கிவிக்கு நீண்டை வதகடலயுடடைய ககது
உண்டு.

வமல்லிய

அறிந்து

வககள்ளும.

ஒலிடயயும

உணவிடனப்வபற
குப்டபகூளங்கடளயும

புழு

வநகடியில்

பூச்சி

கபகன்ற

மண்டணயும
கிளறுவதற்கு

ஏற்ற

நீண்டை அலகு இதற்கு உண்டு. உணர்வு உறுப்பகக
மீடசயும (whiskers) உண்டு. கண்பகர்டவயகல்
அன்றி மணத்தகல் இடரடய அறிந்துவககள்ளும.

அதற்கு ஏற்ற வடகயில் இதற்கு நகசி அலகின்
நுனியில் உள்ளது. நகசி அலகின் நுனியில்
இருக்கும ஒகரபறடவ கிவிதகன்.

கிவிப் பறடவயின் இன்டறய நிடலடம
அதன்

பரிணகம

வளர்ச்சியின்

ஒருகட்டைம.

‘கககண்டுவகனக’(Gonduwana)
நிலப்பகுதியிலிருந்து நியூசிலகந்து தனியககப்
பிரிந்த வபகழுது, இங்கு ‘கமகவக’ என்வறகரு
பறடவ இனம இருந்தது. உருவத்தில் அது
மகவும

வபரியது.

அது

கவகமகக

ஓடும.

ஓடுமகபககத தகழ்ந்த உயரத்தில் அது பறக்கவும
வசய்யும.

அதனுடடைய

வழித்கதகன்றல்தகன்,

ஆஸ்திகரலியகவில்

ககணப்படும

வநருப்புக்கககழி (Ostritch). இதன் மகப்வபரிய
உருவகம

இதற்குப்

படகயகக

ஆனது.

நியூசிலகந்தில் மகப் வபரிய கழுகு இனமும
ஒன்றிருந்தது. அந்தக் கழுகு இனத்திற்குப் வபயர்
Harpagonis moora. கமகவகவின் வபரிய உருவம
பறந்து

வந்து

கழுகினத்திற்கு

தகக்கும

மகப்வபரிய

எளிதில்

கிடடைக்கும

இடரயகயிற்று.

வபரிய

உருவுடடைய

இருவடகப்

பறடவகளுக்கும

இந்த
நடைந்த

கபகரகட்டைத்தில் இரண்டுகம அழிந்வதகழிந்தன.
எஞ்சிய

கமகவகப்

கூட்டைத்திற்குத்
குறுக்கி

தப்பிப்

ஒளிந்து

ககலப்கபகக்கில்

பறடவ,

கழுகுக்

பிடழக்க

உடைடலக்

ஒளிந்து

வகழ்ந்து

அதனுடடைய பரிணகமத்தில்

இன்று ‘கிவி’யகக மகற்றம அடடைந்துள்ளது.
கபகரகட்டை உணர்விடன இழந்து கூச்ச சுபகவம

உடடையதகயிற்று.

பகலில்

வவளியில்

உலவுதடலத் தவிர்த்து இரவில் உணவு கதடும
பழக்கம உடடையதகயிற்று.
வரகற்றுவக நகரிலிருந்து சுமகர் 150 கி.மீ
தூரத்தில்

‘டவடைககமக’(Waitomo)

என்னும

ஓரிடைம உள்ளது. இந்த இடைத்தில் இருக்கும
சுண்ணகமபுப் பகடறக்குடககள் உலக உல்லகசப்
பயணகடள ஈர்க்கும மகச் சிறந்த புவியியல்
அதிசயமககும.
பன்னூறகயிரம
இப்பகுதி

ஆண்டுகளுக்கு

உயிரினங்கள்

நிடறந்த

முன்

கடைலகக

இருந்தது. நிலத்தின் கமற்பகுதியில் நிகழ்ந்த
மகற்றத்தகல்

,

கடைலழிந்தது.

உய்ரினங்கள்

நிலத்தில் புடதயுண்டைன. அவற்றின் எலுமபுகள்
ககலப்கபகக்கில்

சுண்ணகமபுப்

படிவங்கள்

ஆயின.

நில

அதிர்வுகளகல்

பிலங்கள்

உண்டைகயின. நிலத்தின்கமல் எப்கபகதுமருக்கும
ஈரப்படச ஊறிஊறிச் சுண்ணகமபுப்படிவங்கள்
வமலிதககக் கசியத் வதகடைங்கின. சுண்ணகமபுப்
படிவங்களின்

அதிசய

வடிவங்கள்

இயற்டகயன்டனயின் திறத்தகல் உருவகயின.
‘டவடைகமக’

குடககளின்

இருப்பு

1887 ல்தகன் அறியப்பட்டைது. ஃப்வரட்கமஸ்(Fred
Mace)

என்னும

திகனரு’(Tane

ஆங்கிகலயரும

Tinorao)

என்னும

‘தகன
மவுரியும

இக்குடககடளக் கண்டு ஆரகயத் வதகடைங்கினர்.
குடகயின் அடியில் நீகரகடடை இருந்தது. சிறிய
ஓடைத்தில்

,

வமழுகுவத்தி

வவளிச்சத்தின்

துடணகயகடு குடகக்குள் வசன்றனர்.

இப்வபகழுது

மரப்பலடகயில்

அடமக்கப்பட்டுள்ளது.
மன்விளக்குகள்

தளம

வமல்லிய

கதடவயகன

இடைங்களில்

வபகருத்தப்பட்டுள்ளன. மவுரி வழிககட்டி உடைன்
வருகிறகர். அதிகஒலி, ஒளி இரண்டும குடக
அடமப்டபப்

பகதிக்கும

என்பதகல்

குடகடயவிட்டு வவளிகய வருமவடர யகரும
கபசக் கூடைகது என்று முன்னதகக அறிவித்த
பின்னகர

குடகக்குள்

பகர்டவயகளர்கள்

அடழத்துச் வசல்லப்படுகிறகர்கள்.
மங்கிய
படிவங்கள்
நுடழந்துவிட்டை
அச்சத்டதயும

ஒளியில்
ஏகதக

வவண்ணறமகன
ஆவியுலகத்துக்குள்
மருட்டகயிடனயும

அளிக்கின்றன.

இன்டறய

நிடலயிகலகய நமக்கு இத்தடகய உணர்விடன
இக்குடக தருகின்றவதன்றகல் , கபயுலகத்டத

முழுதும நமபும மவுரியுடைன் வமழுகுவத்தி
வவளிச்சத்தில்

வசன்ற

வவள்டளஆய்வகளரின்
எப்படியிருந்திருக்கும

அந்த
நிடல

எனச்

சற்றுக்

கற்படனயில் கண்டு நகமும அனுபவிக்கலகம.
ஒளியும ஒலியும குடகயின் கட்டைடமப்டபப்
பகதிக்கும என்பதகல் நம பயணம முழுவது
அடமதியகககவ

நடடைவபறுகின்றது.

பின்னர், குடகயினுள் படைகில் நம
பயணம வதகடைருகின்றது. குமமருட்டில்,
ஓரத்தில் வபகருத்தியுள்ள கமபிக் கிரகதிடயப்
பற்றிக் வககண்டு, ‘வழிககட்டி’ உந்திஉந்திப்
படைடகச் வசலுத்துகிறகர். துடுப்புப் கபகட்டைகல்
தண்ணீரில் சத்தம உண்டைககும என்று இவ்வகறு
வசய்யப்படுகிறது. திடீவரன , விண்மீண்கூட்டைம

நிறந்த நீலவகனம நம டகக்கு எட்டும தூரத்தில்
வந்து விட்டைது கபகன்ற கதகற்றம! உள்ளத்டதக்
வககள்டள வககள்ளும கண்வககள்ளகக் ககட்சி.
அத்தடனயும ஒருவடக மன்மனிப்
புழுக்கள்(Glow worm). ஈரப்படசயுள்ள
சுண்ணகமபுப் படிவங்களின் மீது வந்து ஒட்டும
சிறுபூச்சிககள இந்தப் புழுக்களுக்கு உணவு.
ஓளிவீசும புழுக்கள் நிடறந்திருப்பதனகல்
இந்தக்குடகக்கு ‘Glow worm Caves) என்று
வபயர்.படைகு நீரில் மதந்து நழுவிச் வசல்லும
ஓடசயும கமலிருந்து கசிந்து நீர் வசகட்டும
ஓடசயும அல்லது கவறு ஓடசகய இல்டல.
ஒருவடகயகன திகிலுணர்வுடைன் இந்தக்
குடகடயக் கடைந்து வவளிகய வந்தவுடைன்
‘அப்பகடைக’ என்று பயணகள் எல்கலகரும
டகதட்டி ஆரவகரித்து மகிழ்ந்தனர்.

‘டவகடைககமக’
மன்மனிப்புழுக்குடகயிலிருந்து 3 கிமீ தூரத்தில்

‘அரனூயி’ (Aranui) என்னும இடைத்தில் மற்வரகரு
குடக உள்ளது. இது 1911 ல் ஆடு கமய்த்துக்
வககண்டிருந்த அரனூயி என்னும மவுரியகல்
கண்டு பிடிக்கப்பகட்டைது. அதடனக்
கண்டுபிடித்த மவுரியின் வபயகர
அந்தக்குடகக்குப் வபயரகயிற்று. வரகற்றுவகவில்
உள்ள மூன்று சுண்ணகமபுப்படிவக்
குடககளிலும இதுகவ மக அழககனதககக்
கருதப்படுகின்றது. நம கயிடல மடலடயச் சுற்றி
வருகவகர் , எந்வதந்த வடிவத்டத
நிடனக்கிறகர்ககளக அந்த வடிவங்கடளக்
கண்முன் ககண்பகர்கள் என்று கூறுவகர்கள்.
அடதகபகலகவ, இங்கு, எனக்கு,
வவண்பளிங்கினகல் வசதுக்கப்பட்டை அழகிய
சிற்பங்கள், தூண்கள், கககயில் கககபுரங்கள்,
மண்டைபங்கள்,, இரககமசுவரத்தில் உள்ள

அழகிய திருச்சுற்றுக்கள் கபகலக்
ககட்சியளித்தன. Stalactities என்னும
வமன்டமயகன சுண்ணகமபுப் படிவங்கள்
எமப்ரகய்டைரி கவடலப்பகடுகள் நிடறந்த
திடரச்சீடலகள் கபகல இருக்க , அவற்றின்
பின்னல் அடமக்கப் வபற்றிருந்த
ஒளிவிளக்குகள் இயற்டக அழகுக்கு வண்ணஒளி
அளித்தன. வவள்ளிச்சரிடகயில் வசய்யபட்டை
நுண்ணய கடலவடிவங்கடளப் கபகல
இயற்டகயன்டனயின் கவண்ணங்கள்
அடமந்திருந்தன. Stalagmite என்னும
சுண்ணகமபுத் திடைப்படிவங்கள் வபரிய வபரிய
தூண்கடளப் கபகலவும வபரிய வபரிய
மரங்கடளப் கபகலவும ககட்சியளித்தன. சில
இடைங்கள் வபரிய தூண்கடள உடடைய
பிரமமகண்டைமண்டைபங்களககக் ககட்சியளித்தன.

இந்தக் குடககளின் அழடக வருணக்க
எனக்கு

வகர்த்டதகள்

இல்டல.

இந்தக்

குடககளுள் இருக்கும கபகது விட்டைலகச்சகரியக
படைங்களில் வருவது கபகன்ற மகயக்குடககளுள்
இருக்கின்ற
அருகில்

அச்சம
மக்கள்

உண்டைகவதில்டல.

உண்டைகனகபகதிலும
இருப்பதகல்

கலக்கம

இந்தக்குடககளில்

உள்ள

படிமங்கள் கணந்கதகறும வளர்ந்துவககண்கடை
இருக்கின்றனவகம. இரு கியூபிக் வசன்டிமீட்டைர்
வலர 100 ஆண்டுகள் ஆகுமகம. ஒரு அங்குலம
வளர

500

அப்படிவயன்றகல்

ஆண்டுகள்
இன்று

ஆகுமகம.
ககட்சியளிக்கும

அளவுக்கு வளர எத்தடன நூறு ஆண்டுகள்
ஆயிருக்கக் கூடும? மடலப்பகக இருக்கின்றது.
சுற்றுலகப்பயணகளின்

வருடகயகல்

,

சுற்றுச்சூழல் மகசுபட்டு, இயற்டகயன்டனயின்
கடலப்படடைப்பககிய இந்தக் குடககள் சிடதந்து

கபகககமல்

ககப்பதற்கு

இந்த

நகட்டைரசு

கமற்வககண்டுவரும கடுடமயகன நடடைமுடற
ஒழுங்குகள் வபரிதும பகரகட்டைத் தக்கனவககும.
‘வரகற்றுவகவுக்கு

அருகில்

‘டவகரகவக’(Wairoa) என்வறகரு சுற்றுலகத்தலம
உள்ளது. 120 ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்குச்
சுறுசுறுப்பகன

வளமகன

கிரகமம

ஒன்று

இருந்தது. அருகில் ‘தரகவரக’ என்வறகரு ஏரியும
(Lake

Tarawera)

(Rotomahana)

என்வறகரு

“வரகட்வடைகமஹகனக”
ஏரியும

இருந்தன.

தரகவரக ஏரிடய ஒட்டி ‘தரகவரக’ மடலயும,
மடலச்சகரலில் கதனடடைகள்கபகல நீரகவியுடைன்
கூடிய வவந்நீர் ஊற்றுக்களும இருந்தன.
இந்த கிரகமத்துக்கு இருந்த மற்வறகரு
சிறப்பு,

இங்கு

எட்டு

ஏக்கர்

அளவுக்குப்

பரவியிருந்த இளஞ்சிவப்பு, வவண்ணறமகன
பகடற அடுக்குகள் (Pink Terrace, White Terrace).
சுமகர்

800 அடிக்கு

கமலிருந்த

வவந்நீர்

ஊற்றுகளிலிருந்து நீர் இந்த அடுக்குகளின் கமல்
வீழ்ந்து தவழ்ந்து வந்தது. மழமபுழக கபகன்ற
அடணகளில் , படிக்கட்டுக்கள் கபகல அடமத்து
உயரத்திலிருந்து
மன்வனகளியில்

நீடரத்

தவழவிட்டு,

வசயற்டகயககக்

ககட்டும

வண்ண ஜகலத்டத இங்கு இயற்டகயன்டன
டகபுடனந்

தியற்றகக்

வண்ணமுடடையதககச்

கவின்வபறு
சடமத்திருந்தகள்.

கதிரவனின் ஒளியில் இப்பகடற அடுக்குகள்
இளஞ்சிவப்பககவும வவண்பளிங்கு கபகலவும
சுடைர்விட்டுப்

பிரககசித்தன.

கந்தகம

கலந்த

வவந்நீர் நீலநிறத்தில் படிக்கட்டுகளில் தவழ்ந்து
ஒழுகி அழடக கமலும கூட்டின.

இயற்டகயின் இந்தக் கககலத்டதக் ககண
உலவகங்கும

இருந்து

பயணகள்

வந்தனர்.

அவ்வகறு வந்த பயணகள் முதலில் தங்குவது,
‘டவவரகவக’ என்னும இந்தக் கிரகமத்தில்தகன்.
இங்கு மவுரிக் குடியிருப்பு ஒன்றும இருந்தது.
பயணகள் தங்க ‘வரகவடைக மஹகனக’ (Hotel
Rotomahana) என்னும

இரண்டைடுக்குக் கட்டிடை

உணவு விடுதியும இருந்தது. 1850 களில் ‘டூரிச’
வணகம இங்கு அகமககமகக நடைந்தது.
1886 ஆம ஆண்டு ஜஹூன்மகதம 9 ஆம
நகல் இரவு டவகரகவக மக்கள் நிலத்தடியில்
நிகழும குமுறல்கடளச் சற்றும அறியகதவர்களக
அன்டறய வகழ்க்டகடய நிடனந்து மகிழ்ந்து
உறங்கிக் வககண்டிருக்கும கவடளயில் அந்த
கககரச்சமபவம நிகழ்ந்கதறியது. விடியற்ககடல
1-40 மண. நிலம அதிர்ந்தது. ‘தகவரக’ மடலயின்

வயிற்றிலிருந்து வநருப்புக் கககளங்கள் சீறிப்
வபகங்கி வவடித்துச் சிதறின. சிலமண கநரத்தில்
கிரகமம முழுவதுகம புடதயுண்டு ககணமல்
மடறந்து

ஒழிந்தது.

‘தகவரக

ஏரி’

சுவறித்

திடைர்ப்படு கமடைகயிற்று. மடலச்சகரலிலிருந்த
ககடுகள் எரிந்து அழிந்து கபகயின. நீல நிறத்தில்
இருந்த ‘நீல ஏரி’(Blue Lake’)
வவளிறிப்கபகய்விட்டைது

பயத்தகல்

கபகலச்

சகமபல்

கலந்து வவண்ணற ஏரி ஆகிவிட்டைது.
உலகத்தின் பிற எரிமடலகளகல் கநர்ந்த
அழிவுகடளயும உயீரிழப்புகடளயும ஒப்பிட்டுப்
பகர்த்தகல்

‘தகவரக’

உயிரிழப்பு

மகக்

தரகவரகவில்
குலுக்கியது.
தன்னுடடைய

எரிமடலயகல்
குடறவுதகன்.

விடலந்த

கநர்ந்த

ஆயினும,

அழிவு

உலடகக்

இயற்டக

அன்டன

டகவண்ணத்தகல்

தககன

ககரணம,

உருவகக்கி உலகத்டதகய மயக்கிக் கவர்ந்திழுத்த
இளஞ்சிவப்பு மற்றும வவண்பளிங்குப் பகடற
அடுக்குகள்

இரண்டடையும

தன்னுடடைய

ஆத்திரத்தகல் அழித்வதகழித்தது கபகல, அடவ
இரண்டும அன்றிரவு சில மண கநரத்தில்
வதகடலந்து ககணகமற் கபகயின. உலகத்தின்
நிடலயகடமடய வமய்ப்பிப்பது கபகல.
120

ஆண்டுகளுக்கு

முன்

மண்ணல்

புடதயுண்டுகபகன ‘டவவரகவக’ கிரகமத்டத
வரலகற்று

அறிஞர்கள்

மீட்டுருவகக்கம

,

அகழ்ந்வதடுத்து

வசய்து

வககல்லன்

டவத்துள்ளனர்.
பட்டைடறவயகன்று

அகழ்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. துருத்தி, சமமட்டி,
உடலக்கூடைம

முதலிய

ககட்சிப்வபகருள்களகக
குதிடரகளுக்கு

உள்ளன.

இலகடைம

கருவிகள்
இது
அடிக்கும

பட்டைடறயககவும

வண்டிப்பட்டைடறயககவும

இருந்திருக்கக்

கூடும.

மவுரி

‘கதகஹஹுங்கக’(Tohungga மவுரிப்புகரககிதன்)வின்
வீடு

(Whare)

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அழியப்கபககின்றது

ஒன்றும

கதகண்டி

இவன்

இக்கிரகமம

என்று

முன்

கூட்டிகய

அறிவித்திருந்தகனகம. 110 வயதகன இவன் 100
மண கநரம மண்ணல் புடதயுண்டிருந்தகனகம.
மீட்டு

எடுக்கப்பட்டைபின்

சிலநகட்கள்

உயிகரகடிருந்து இறந்து கபகனகனகம. மவுரி
குடிடச, கதகஹஹூங்கக குடிடச, மதுக்கடடை,
வரகட்டிக்கடடை, வரகட்டி சுடும அடுப்பு, உணவு
விடுதி ஆகியன அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அகழ்வகய்வில்
வபகருள்கள்

கண்வடைடுக்கப்பட்டை
அததற்குரிய

இடைத்தில்

டவக்கப்பட்டுள்ளன. இதனகல், இந்தக் கிரகமம

எப்படி இருந்திருக்கக் கூடும என ஒருவகறு
கற்படன வசய்து வககள்ளலகம.
நம
ஆதிச்சநல்லூர்

நகட்டில்

வமகஹஞ்சதககரக,

முதலிய

இடைங்களில்நிகழ்ந்த

அகழ்வகய்வுககளகடு ஒப்பிட்டைகல் ‘டவவரகவக’
அகழ்வகய்வு

ஒன்றும

வபரிதில்டலதகன்.

ஆனகல், அண்டமக்ககலத்தில், வளமகக மக்கள்
வகழ்ந்து,

புடதயுண்டுகபகன

மண்ணன்மீது

நிற்கின்கறகம என நிடனக்குமகபகது ஒருவித
கசகக உணர்ச்சிக்கு ஆளககிகறகம.
புடதயுண்டை கிரகமத்தில் ஒரு வீட்டின்
எல்டலக்ககக நடைப்வபற்று இருந்த Aspon Poplars
என்னும

மரக்கன்றுகளிற்

சில

,

நிலநடுக்கத்திலும மடலச்சரிவிலும எரிமடலச்
சீற்றத்திலும

அழிந்துகபகககமல்

,

இன்று

வநடிதுயர்ந்த மரங்களகக அழகுடைன் நிமர்ந்து
நிற்கும அதிசயத்டதயும கண்கடைகம.
புடதயுண்டை மவுரி கிரகமம
டவகரகவகவில் ஒரு சிறிய மயூசியம இருந்தது.
அதில் மவுரி பண்பகட்டுத் வதகடைர்பகன
வபகருள்கள் விற்படனக்கு இருந்தது.
பச்டசக்கல்லில் மனித வடிவில் வசதுக்கப்பட்டை
ஒன்டற என்மகள் வகங்கிக் வககடுத்தகள்.
மவுரிகள் அடனவரும அதுகபகன்ற ஒன்டறக்
கயிற்ரில் கககத்துக் கழுத்தில் அணந்திருப்படதக்
கண்கடைன். அது மவுரியகல் மகவும
மதிக்கப்படும ‘திக்கி’(Tiki) எனப் வபயருடடைய
அண. ‘திக்கி’ மவுரியின் மூதகடதயடரக்
குறிக்கும அடடையகளம. குடுமபங்களில்
தடலமுடறதடலமுடறயககப் பகதுககக்கப்படும
‘திக்கி’ மகச் சக்தி வகய்ந்ததககக் கருதப்படுகிறது.

அன்றிரவு வரகற்றுவகவில் தங்கிவிட்டு ,
மறுநகள் ககடல உணவுக்குப்பின்
வவலிங்டைனுக்குப் புறப்பட்கடைகம. வவலிங்டைன்
அருகில் வருமகபகது மகடலயககிவிட்டைது.
மூன்றுநகட்கள் வதகடைர்ந்து விடுமுடறயகதலகல்,
வவலிங்டைன் மக்கள் வபருமபககலகர் வவளியூர்
வசன்றுவிட்டு மீண்டு வருகிறகர்கள்
கபகலிருந்தது. சகடலயில் கபகக்குவரத்து
வநரிசல். பல இடைங்களில் நின்றுநின்று வசல்ல
கவண்டி இருந்தது. கபகக்குவரத்து
வநருக்கடிடயச் சமகளிக்க ஆங்ககங்கக
கபகலிசகர் ஒரு உத்திடயக் டகயகண்டைனர்.
சகலகயகரப் பூங்ககக்களில் ‘டீ’ விநிகயககம
வசய்தனர். லகரி கபகன்ற கனரக வககனங்கடள

நிறுத்தி ஓட்டுநர்கடள டீ அருந்திச் வசல்லுமபடி
உபசரித்தனர்.

நியூசிலகந்தும
நிலக்கககட்டடையும

நகன் நியூசிலகந்தில் இருந்தகபகது
அக்கடைகபர் 2002 ல் ஆசியக 2000 என்னும
அடமப்பு நடைத்திய தீபகவளிக்
வககண்டைகட்டைத்துக்குச் வசன்றிருந்கதன்.
அப்கபகது அங்குக் ‘கருடண இல்லம’ என்ற
வபயர்ப்பலடகயுடைன் ஒரு ஸ்டைகல் கண்கடைன்.
வவள்டள மகது ஒருவர் சில துண்டு
அறிக்டககடளக் வககடுத்தகர். ஏகதக கிறித்துவ
அடமப்பு நன்வககடடை வசூலிக்கின்றது என
எண்ணப் கபசகது இருந்துவிட்கடைன்.

சிலநகள்கள் கழித்து அந்தத் துண்டுச்
சீட்டுக்கடளப் படித்தகபகது, ‘மககத்மக கருண
இல்லம’ என்பது தமழகத்தில், திண்டுக்கல்
மகவட்டைத்தில் நிலக்கககட்டடை எனும ஊரில்
நிறுவப்பட்டுள்ள ‘அநகடதகள் விடுதி’
என்பதும, அதடன நிறுவியவர் ஜீன் வகட்சன்
(Jean Watson) எனும வபண்மண என்றும, அவர்
நியூசிலகந்தின் இன்டறய வபண் எழுத்தகளர்
என்றும அறிந்கதன். அவர் ‘கருடண இல்லம’
என்னும வபயரில் தகம நிறுவியுள்ள அநகடத
இல்லம பற்றிய நூல் ஒன்று எழுதியுள்ளதககவும
அறிந்கதன். வவலிங்டைனில் உள்ள வபரிய நூல்
நிடலயத்தில் அந்தப் புத்தகத்டதத் கதடியகபகது,
அவர் எழுதிய கவறுசில புத்தகங்களும
கிடடைத்தன. அவற்றுள் மூன்று புத்தகங்கள்
என்டனக் கவர்ந்தன.

அந்த மூன்று புத்தகங்கள்: 1. Karunai Illam
– The Story of An Orphanage in India 2. Three Sea
Stories. 3. Address to a King.
முதல் புத்தகத்தில் ஜீன் வகட்சன் தகம
இந்தியகவுக்கு வர கநர்ந்த சூழ்நிடலடய
விரிவகக எழுதுகிறகர்.
“ என் இடளயமகன் தன் இளம வயதில்
1970 ல் இறந்துகபகககமல் இருந்திருந்தகல் மனித
வகழ்க்டகயின் உண்டமத் தன்டமடயப்
புரிந்துவககள்ளகவக, அத்டவத கவதகந்தத்டதப்
பயிலகவக முற்பட்டிருக்கமகட்கடைன். பகவத்
கீடத 7:15 ல் பகவகன் கிருஷ்ணர் ,’நகல்வடகப்
புண்ணயம உடடைகயகர் என்டனத்
வதகழுகின்றனர். ஓ அருச்சுனக!, துன்பத்தில்
அழுந்தியுள்ளவன்; ஞகனத்டதத் கதடுபவன்;

ஞகனியகக இருப்பவன், பகரதபுத்திரகன” எனக்
கூறுகின்றகர்.1970 ல் நகன் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடும
முதல்வடகடயச் சகர்ந்தவளகக இருந்கதன்.”
கத்கதகலிக்க மதத்தில் பற்றுக்வககண்டை
இவருடடைய கதகழி ஜகய்க்கும (Joy) இவருக்கும
பிஜத் தீவில் உள்ள சுவகம இரகமகிருஷ்ண
மஷடனச் கசர்ந்த துறவி ஒருவருடைன் நட்பு
ஏற்படுகின்றது. மூவரும கவறுகவறு மதக்டதச்
சகர்ந்தவர்கள் எனினும, வமய்ப்வபகருளககிய
ஒரு பரமவபகருடள நகடும சனகதன தருமத்டதச்
கசர்ந்தவர்ககள என்று வகட்சன் கூறுகிறகர்.
இத்வதகடைர்பினகல் இந்தியகடவத் தரிசிக்க
கவண்டும எனும ஆவலில் இவரும கதகழி
ஜகயும 1984 ல் இந்தியகவுக்கு வருகின்றனர்.
இந்தியகவில் ககஷ்மீர், வடைல்லி முதலிய
இடைங்கடளக் கண்டைனர். இரண்டு வகரங்களில்,

ஜகய், அவருடடைய குடுமபத்தில் ஏற்பட்டை ஒரு
துக்க நிகழ்ச்சியின் ககரணமகக நியூசிலகந்து
திருமபிடை, ஜீன்வகட்சன் மட்டும தம
பயணத்டதத் வதகடைர்ந்தகர்.
ககசிடயத் தரிசித்தபின் அலககபகத் புடக
வண்டி நிடலயத்தில் இவர் அமர்ந்திருந்தகர். 50
வயதகன வவள்டளக்ககரப் வபண்மண தனியகக
ஏகதக சிந்தடனயில் ஆழ்ந்திருப்படதக் கண்டை
வபரியவர் ஒருவர், இவரிடைம ஏதகவது உதவி
கவண்டுமக எனக் ககட்டைகர். இவர் தமமுடடைய
பயணத்டதப் பற்றிக் கூறகவ, அவர், அடுத்து
எங்கு வசல்ல உத்கதசம என வினவினகர்.
அடதப் பற்றித்தகன் கயகசிப்பதகக இவர் கூற,
‘ககஷ்மீடரக் கண்டை நீங்கள்
கன்னியககுமரிடயயும ககணகவண்டும.
அப்வபகழுதுதகன் பகரத தரிசனம

முழுடமயககும ‘ எனக் கூறியகதகடு,
இந்தியகடவ வடரந்து குமரி இருக்கும
இடைத்டதச் சுட்டிக் ககட்டி, அலககபகத்திலிருந்து
வசன்டனக்குச் வசல்லும புடகவண்டிகள் பற்றிய
விவரங்கடளயும உதவினகர். இவ்வகறு
ஜீன்வகட்சனுடடைய கன்னியககுமரிப் பயணம
வதகடைங்கியது.
ஜீன் வகட்சனின் கவதகந்தப் பயிற்சி
அவடரப் பகரத நகட்டிற்குப் பயணஞ்வசய்ய
ஊக்கியது. பகரதத்தின் வதன்கககடியில் நித்தம
தவம வசய்யும குமரிடயக் கண்டைகர். குமரியில்
சிலநகள்கள் தங்கினகர். அப்வபகழுது சுப்டபயக
என்பவர் அவடரச்சந்தித்து ‘ஒத்டதப்புளி’
என்னும இடைத்தில் இருக்கும அநகடத
விடுதிக்கு நன்வககடடை ககட்டைகர். வகட்சன்
சுப்டபயகவுடைன்வசன்று அந்த விடுதிடயப்

பகர்டவயிட்டைகர். விடுதிக் குழந்டதகள் பயிலும
பள்ளிக்குச் வசன்று பள்ளியின் நிடலடமடயக்
ககண்டைகர். தம நகட்டுக்குத் திருமபிவந்து
அவ்வப்வபகழுது விடுதிக்குப்
வபகருளுதவிவசய்து வந்தகர்.
இரண்டைகண்டுகள் கழித்து 1986 ல்
மீண்டும வகட்சன் கன்னியககுமரிக்கு வந்து
மூன்று மகதங்கள் தங்குகின்றகர்.
சுப்டபயகவுடைன் வநருங்கிய நட்பு
ஏற்படுகின்றது. ஏடழயகக இருந்தும
தமமுடடைய சமூகத்தின் முன்கனற்றத்திற்கககப்
பகடுபடும சுப்டபயகவின் கசடவ
மனப்பகன்டமயும நகணயமும ஜீன்
வகட்சனுக்கு அவர்மீது இருந்த மதிப்டபக்
கூட்டின. சுப்டபயகவின் இறந்துகபகன
தங்டகயின் நிடனவு நகள் திவச நிகழ்ச்சியில்

வகட்சன் கலந்து வககள்கிறகர். சுப்டபயகவின்
உற்றகர் உறவினர் ஊரகர் ஆகிகயகரிடைம
வகட்சனுக்குப் பழக்கம ஏற்படுகின்றது. அங்கு,
ஏடழகளின் துயரம துடடைக்க ஆசிரமம அடமக்க
எண்ணம ஏற்படுகிறது. இவ்வகறு
உருவகனதுதகன் நிலக்கககட்டடை ‘மககத்மக
கருடண’ இல்லம’.
ஜீன் வகட்சன் நியூசிலகந்தின்
தடலநகரககிய வவலிங்டைனில் உள்ள வபரிய
நூலகத்தில் ஒரு பணயகளரககத்தகன் இருந்தகர்.
வசல்வர் அல்லர். தமமுடடைய வீட்டடை விற்று
‘கருடண இல்ல’த்டத நிறுவினகர். அவர்க்கு
மக்கள் இருக்கிறகர்கள். என்றகலும
அவ்ர்களுக்குச் வசல்வம கசர்க்க கவண்டும
எனும நிடல அங்கு இல்டல. ஓரளவு வயது
வந்தவுடைன் பிள்டளகள் வபற்கறகடரச்

சகர்ந்திருப்பதில்டல ஆதலகலும,
கவடலயற்கறகருக்கும முதிகயகருக்கும
நியூசிலகந்து அரசு உதவித் வதகடக
வககடுப்பதினகலும ஜீன்வகட்சன் தமமுடடைய
வீட்டடை விற்றுக் கருடண இல்லத்திற்கு
அளிக்கத் தயங்கவில்டல.
இந்த வரலகற்றுக்கு நடுகவ சில
சுடவயகன வசய்திகள் நமக்குக் கிடடைக்கின்றன.
அதில் முதன் முதலககத் தமழகத்துக்கு வந்த
வவள்டளக்ககரப் வபண்மணயின் கலகச்சகர
அதிர்ச்சி (Cultural shock) குறிப்பிடைத் தக்கது.
கமடல நகடுகளில் வயது, பதவி முதலிய
நிடலகடளக் கருதகது அடனவடரயும வபயர்
வசகல்லி அடழத்தல் அவர்கள் பண்பகடைகக
உள்ளது. பள்ளியில் மகணகக்கர் ஆசிரியடரப்

வபயர் வசகல்லி அடழப்பர். அதிககரிகடளப்
பணயகளர் வபயர் வசகல்லிப் கபசுவர்.
மடனவியர் கணவனின் வபயடரச் சரளமககக்
கூறுவர். இவ்வகறு வபயடரச் வசகல்லுவடத
மரியகடதக் குடறவககக் கருதுவதில்டல.
எனகவ, இங்கு தன்டன, ‘அக்கக’ என்றும
‘சிஸ்டைர்’ என்றும ஊரகர் அடழத்தது ஜீன்
வகட்சனுக்குப் புதுடமயகக இருந்தது. விடுதிக்
குழந்டதகள் அவடர, ‘ஆண்டி’(Auntie)’ என்று
அடழத்தகபகது அது அவருக்கு வித்தியகசமகக
இருந்தது. அண்ணன் , தமபி, அக்கக, தங்டக
என்னும முடறப் வபயர்களகல் இரத்த உறவு
இல்லகதவர்கடளயும அடழக்கும மரியகடத
இவருக்குப் புதுடமயகனவதகன்றகக இருந்தது.
தமழகத்தில் விருந்து உபசரிக்கும
முடறயில் உள்ள கவறுபகடு இவருக்கு

மற்வறகரு அதிர்ச்சி.. வபகதுவகக,
கமடலநகடுகளில் விருந்துக்கு
அடழத்தவர்களும விருந்தகளிகளும ஒருகசர
அமர்ந்து உண்ணும முடற நககரிகமககக்
வககள்ளப்படுகின்றது. சுப்டபயகவின் வீட்டுக்கு
விருந்துண்ன இவர் வசன்றகபகது,
விருந்தினரகன இவர் தனிகய உண்ண
கநரிடுகின்றது. உடைன் அமர்ந்து உண்ண இவர்
சுப்டபயகடவ அடழக்கிறகர். விருந்தினர் உண்டை
பின்னகர தகமுண்ண கவண்டும இதுதகன்
தமழகத்தில் விருந்துபசரிக்கும பண்பகடு என்று
சுப்டபயக மறுத்து விடுகிறகர்.(வித்துமடைல்
கவண்டுங் வககல்கலக விருந்கதகமபி, மச்சில்
மடசவகன் புலம- குறள் 85). வீட்டில் ஆண்கள்
உண்டை பின்னகர வபண்கள் உண்ணுகின்றனர்.
வகட்சனுக்கு இதுவும ஒரு அதிர்ச்சி.

நமமவர்கள் ஆங்கிலச் வசகற்கடளக்
டகயகளும முடறயிலும இவருக்கு ஒரு
அதிர்ச்சி. உணவு உண்ணுவடத நமமவர்கள்
ஆங்கிலத்தில் கூறுமகபகது வபகதுவகக, ‘உணவு
எடுத்துக்வககள்ளுவது’ ‘taking meals’ என்று
கூறுவது உண்டைல்லவக? அந்த முடறயில்
நண்பகல் உணவு உண்ணத் தம வீட்டுக்கு ஜீன்
வகட்சடன அடழத்த சுப்டபயக, ‘உணவு
உண்டைபின் நீங்கள் அங்கு வசல்லலகம’ எனும
கருத்தில், ‘Take your meals before going there’ என்று
கூறினகர். உணவு உண்ண அடழத்துவிட்டு ‘Take
your meals’ என்கிறககர, என்ற குழப்பம
வகட்சனுக்கு ஏற்படுகிரது. ஏவனனில், ‘Have your
lunch before going there’ என்று கூறுதல்தகன்
அவருடடைய ஆங்கில மரபு. கமலும,
உணவுக்கடடைகளிலிருந்து வீட்டுக்கு வகங்கி
எடுத்துச் வசல்லுதடலத்தகன் ‘Take away meals’

என்று குறிப்பிடுவது நியூசிலகந்து மரபு. சகப்பிடை
அடழத்துவிட்டு உணடவ எடுத்துச்
வசல்லுமபடி கூறுகிறககர என்ற திடகப்பு
இவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி.
கடடைகளில் கபரம கபசுதல் இவருக்கு
ஒரு அதிர்ச்சி. ஏவனனில் நியுசிலகந்துக்
கடடைகளில் எல்லகம நிர்ணயிக்கப்பட்டை
விடலகள்தகம.
கன்னியககுமரியில் இவருடடைய
அனுபவங்கடளக் கற்படனயுடைன் கலந்து மூன்று
கடதகளகக எழுதியுள்ளகர். அடவ Three Sea
Stories. என்னும வபயரில் ஒரு புத்தகமகக
வவளிவந்துள்ளன. இக்கடதகளுக்கு நட்சத்திர
மனிதர்கள் (Star people) என்ற தடலப்பில்
முன்னுடரவயகன்று எழுதியுள்ளகர்.

முழுவதும மகறுபட்டை பண்பகட்டுச்
சூழலில் திடீவரன வந்திறங்கியதும கதகன்றிய
அதிர்ச்சிடயயும பின்னர் பண்பகட்டடை
அடடையகளம கண்டுவககண்டு அதிர்ச்சி நீங்கித்
வதளிவு வபற்றடதயும இமமுன்னுடரயில்
உருவகப்படுத்தியுள்ளகர். நகன் படித்துச்
சுடவத்த இப்பகுதிடய உங்களுடைன் பகிர்ந்து
வககள்ளுகிகறன் .

‘நட்சத்திர மனிதர்கள்’

புதியவதகரு நகருக்கு அவள் வந்து
கசர்ந்தகள். ஊடரச் சுற்ரிப் பகர்த்தகள். மக்கடள
வநருக்கமககக் அவதகனித்தகள். அவர்கள்கமல்
இன்னவதன்று வசகல்லமுடியகத ஆனகல்
அழுத்தமகன ஈர்ப்பு உண்டைகவடத அவள்
உணர்ந்தகள். ககதல் வயப்பட்டைவர்கள் தங்கள்
ககதலடரப் பற்றிய விவரங்கடள அக்கடறயுடைன்
கசகரிப்படதப் கபகல , அவள், அந்த மக்களின்
கதகற்றம, நடடை உடடை, பழக்க வழக்கங்கடளக்
கண்டு மனதில் பதிந்து வககண்டைகள்.

அவள் அவர்கடள கவற்றுலகிலிருந்து
வந்த ‘நட்சத்திர மனிதர்’களககக் கருதினகள்.
அவர்கள் தங்களுடடைய வநற்றியிலும, சில
சமயங்களில் கழுத்து, மகர்பு முதலிய
உறுப்புக்களிலும பிரககசமகன குறிகடளத்
தீட்டியிருந்தனர். இதனகல் அவர்கள் இவளுக்கு
நட்சத்திர மனிதர்களககத் கதகன்றினகர்கள்.
அந்தக் குறிகள் மகுந்த பிரககசத்துடைன்
ஒளிர்ந்தன. அடவ அவளுக்கு நட்சத்திரங்கடள
நிடனவூட்டின. அவளுக்கு அவர்கள் கவறு
கிரகத்திலிருந்து வந்தவர்கடளப் கபகலத்
தன்னிலிருந்து முழுதும கவறுபட்டைவர்களககத்
கதகன்றினகர்கள்.
ஆககயத்தில் உள்ள விண்மீன்கடளப்
கபகல அவர்கள் அவளுக்கு அருகில் இருந்தும

எட்டை முடியகத தூரத்தில் இருந்தனர். அவர்கள்
வமகழிடயப் கபச அவள் அறியகள். அவர்களில்
சிலர் அவளுடடைய வமகழிடயப் கபசினர்.
வமதுவகக, வகர்த்டதகடல அளந்து,
இடடைவவளிவிட்டு, முடறயகன வசகற்கடளக்
டகயகண்டு அவளுடடைய வமகழிடயப் கபசினர்.
மூடலக்கடடையில் கசகப்பு
வகங்கியகபகது, கடடைக்ககரர், “ Do you require
anyother item”? என நீட்டி முழு வகக்கியமககக்
ககட்டைகர். இடதகய அவளுடடைய நகட்டில்,
“Anything else?” என்றுதகன் வதறித்தகற்கபகலக்
ககட்பகர்கள்.
நட்சத்திரங்கள் பலவடகயகக இருந்தன.
சிறிய வபரிய வட்டைங்கள்; சிறிய சிவப்பு
வட்டைம; அடதச்சுற்றிப் வபரிய வவண்டமயகன

வட்டைம; அல்லது வவண்டமத் தூசு படிந்தது
கபகன்ற நட்சத்திரம. சிலர்
வவள்டளக்கீற்றுக்கடள எடுப்பகக வநற்றியில்
தீட்டியிருந்தனர். சிலர் இரண்டு வவள்டளக்
கககடுகளின் நடுவில் ஒரு சிவப்புக்
கககட்டிடனத் தீட்டியிருந்தனர். சிலர் ஒற்டற
மஞ்சள் கீற்று அல்லது சிவப்புக் கீற்று மட்டுகம
உடடையவர்களகக இருந்தனர்.
வபண்கள்கூட்டைம நிடறந்த கபருந்தில்
அவள் வசன்றகபகது, அவர்கள் பட்டுப்கபகல
மனுமனுப்பக இருப்படதக் கவனித்தகள்.
தடலயில் மல்லிடகப்பூடவச் சூடியிருந்ததனகல்
அவர்கள் மல்லிடக மணம கமழ்ந்தகர்கள்.
எண்வணய் பூசப்பட்டிருந்த அவர்களின்
தடலமுடி மகக் கருடமயகக இருந்தது.
அதடனச் சிலர் பின்னலிட்டுத் வதகங்க

விட்டிருந்தகர்கள். அதன் இறுதி சுழன்று
நீண்டிருந்தது. சிலர் குழந்டதகடள மடியில்
டவத்திருந்தனர். குழந்டதகளின் வநற்றியிலும
நட்சத்திரம இருந்தது.
ஆண்கள் சுருண்டை முடி உடடையவர்களகக
இருந்தனர். 1940 களில் இருந்த திடரப்படை
நடிகர்கடளப் கபகலச் சிலர் அடலயடலயகன
தடலமுடி டவத்திருந்தனர். அவர்கள்
இடடையிலுடுத்தியிருந்த ஆடடை கமடச
விரிப்டபப் கபகல இருந்தது என அவள்
நிடனத்தகள்.வவள்டளப் பருத்தியகடடை,
வண்ணக் கடர அல்லது கட்டைம கபகட்டைது
அல்லது வண்ணத்துப்பூச்சியின் சிறகு கபகன்ற
பலநிறங்கடள உடடையது எனப் பலநிற
ஆடடைகடள அவர்கள் உடுத்தியிருந்தனர்.
அவற்டற இடுப்பில் சுற்றி ஒருபக்கம வசருகிப்

பகதம வடர வதகங்க விட்டிருந்தனர்.சிலர்
முழங்ககல் வடர மடித்துக் கட்டியிருந்தனர்.
ஆடடை வசருகியிருந்த இடடையில் சகவிக்வககத்து
அல்லது பணப்டபடய டவத்திருந்தனர். அது,
சகதகரணமகக உடுத்திருந்த ஆடடைக்கு ஒரு
கவுரவத்டத (formality) அளித்தது. அவர்கள்
ஆடடைடய இடுப்பில் வசருகிக் வககண்கடைக
அல்லது இறுக்கிக் வககண்கடைக நடைந்தனர்.
அவர்ககல் பகதம! ஓ! அடிக்கடி அவள்
அவர்களுடடைய பகதங்கடள வவறித்துப்
பகர்த்தகள். அவர்கள் எப்கபகது
சிலசமயங்களில்தகன் பகதங்களுக்குச் வசருப்பு
அணகிறகர்கள். அவர்களுடடைய பகதங்கள்
அக்லமககவும விரல்களுக்கு இடடைகய சந்து
உடடையனவககவும கமல் பகுதி கறுத்தும
அடிப்பகுதி வவளிறியும, குதிககல் வவடிப்பு

நிடறந்தும ககணப்பட்டைன. வபண்கள்
வவறுங்ககலினரகய்க் கணுக்ககலில் நடக
அணந்திருந்தனர்.
அவர்களுடடைய நடைவடிக்டககடளக்
ககண்பதில் அவள் மகமகிழ்ந்தகள். சிலர்
டகவண்டிகடளத் தள்ளிக்வககண்டிருந்தனர்.
சிலர் டசகிளில் ஏறிச் வசன்றனர்; சிலர் உருட்டிச்
வசன்றனர். வண்டிகளில் விற்படனக்குப்
பகய்ககளக, பிளகஸ்டிக் வபகருள்ககளக கதநீர்
தயகரிக்கும சகதனங்ககளக ஏற்றப்பட்டிருந்தன.
வதகடைக்கத்தில் அவள் அவர்கடளக்
கூட்டைம கூட்டைமககக் கண்டைகள். எங்கும
அவர்கள் கூட்டைம. நட்சத்திர மனிதர்கள்.
கறுநிறத்தவர்; மகநிறத்தவர்; வவள்டள
ஆடடையர்; கட்டைமகபகட்டை சட்டடையர்; பழுப்பு

நிறக்டகயினர்; வவளிறிய உள்ளங்டகயினர்.
ஆயிரமகயிரம ககல்கள் நடைந்துவககண்கடை
இருந்தன; வபகறுடமயுடைன் நடைந்து வககண்கடை
இருந்தன.
சிலர் தடலச்சுடம தகங்கியிருந்தனர்.
மீன்கூடடைகள், திரகட்டசத் தட்டுக்கள்,
மகமபழக்கூடடைகள், வகடழப்பழத் தட்டுக்கள்,
வவள்ளரிக்கீற்றுக்கள் எனப் பலவடக சுடமகள்.
சிலநகள்கள் கழிந்த பின்னர், அவள்
நட்சத்திரமனிதர்கடள வநருக்கமககத்
வதளிவககப் பகர்க்கத் வதகடைங்கினகள். தீடவ
கநகக்கிப் படைகில் வருமகபகது மரங்கள் , பிற
தகவரங்கள் வககஞ்சம வககஞ்சமககத்
வதளிவகதடலப் கபகல அவள் நட்சத்திரத்

தனிமனிதர்களின் வகழ்க்டகடயக் ககணத்
வதகடைங்கினகள்.
திடகப்கபகடு தனித்து நின்ற அவள் தன்
நிடனவினூகடை கலக்கத்திற்குக் ககரணம
பண்பகட்டு கவறுபககடை என்று அறிந்தகள்.
பின்னர் நட்சத்திர மக்களின் நடுகவ பழகித்
திரிந்தகள். அவர்கள்மீது ஒருவித பிடிப்பிடன
வளர்த்துக் வககண்டைகள். அவர்கள் மீது மரியகடத
வககண்டைகள்.
நகட்கள் பல கழிந்தன. மக்கள் தன்னுடைன்
கபச விருமபுவடதக் அறியத் வதகடைங்கினகள்.
“ஹல்கலக ! சிஸ்டைர்! வகங்க! கிளிஞ்சல்கடளப்
பகருங்க!”. அடழத்தவர்கள் கடைற்கடர
நடடைபகடதயில் கிளிஞ்சல் விற்பவர்கள்.
வதருவின் இருபுறமும வவப்பமகன

சூரியவவகளியில் வவள்ளீ என ஒளிவீசும
கிளிஞ்சல் , சங்கு முதலியன விற்கப்படும
கடடைகள் இருந்தன.
அவர்களுடடைய வமகழியில் அவர்கள்
கபசிக்வககண்டைகர்கள். அடத அவள் ககட்டைகள்.
“ “இவர்கள் கபச்டசப் படைமகக்கினகல் ... ...
வதரித்து விழும. சுருள் (spiring) கபகலச் சுருண்டு
சுருண்டு விழும, மக கவகம”. இவ்வகறு அவள்
தன்னுள் நிடனத்துக் வககண்டைகள்.
அவர்கள் வமகழிடயப் புரிந்து
வககள்ளகததில் ஒருவசதியும இருந்தது;
சங்கடைமும இருந்தது. வபகருடளப் பற்றிக்
கவடலப் படைகமல் ஒலிடய மட்டும
ககட்குமகபகது ஒருவடக மனநிடறவு
கிடடைத்தது. ‘டீ’ வககண்டு வர ‘ஆர்டைர்’ வசய்வது

கபகன்ற சகதகரண உடரயகடைலும கூடை ஏகதக
மந்திரவமகழிடயப்கபகல அவளுக்கு
முக்கியமககப்பட்டைது.
வமகழி புரியகடமயின் சங்கடைமவவளிப்படடையகனது. முக்கியமகன வசய்திகடள
அறிய முடியகமல் கபகய்விடுகின்றது. அன்று
அப்படித்தகன். கபருந்தில் பயணகளுக்குள்
ஏகதக வகய்ச்சண்டடை. சண்டடையின் ககரணத்டத
அறிந்து வககள்ள அவள் எத்துடண ஆர்வமகக
இருந்தகள்? வசகற் பரிமகற்றங்களின் வபகருடள
அறிந்துவககள்ள எத்துடண ஆடசயகக
இருந்தது? அடுத்தவர்களுக்கு அதடன
விளக்குவது ஒருபக்கம இருக்கட்டும. தனக்கக
அதடனப் புரிந்துவககள்ள இயலவில்டலகய!

நட்சத்திர மனிதர்கடள அவள் எவ்வளவு
கநசித்தகள்? ஆனகல், அவர்கடள ஏன் அவளகல்
புரிந்துவககள்ள முடியவில்டல. அது, ஏன்
அப்படி இருந்தது? அது, தன் இன மக்களுடைன்
கவற்று இன மக்களுடைன் இருப்பதன் அனுபவ
வவளிப்பகடைக?
எப்படி இருந்தகலும, அவர்களும
மனிதர்கள் தககன? வநற்றியில் நட்சத்திரம உள்ள
அந்த மக்கள் அஞ்சல் அலுவலகத்தில்,
வங்கிகளில், அரசு அலுவலகங்களில்
பணவசய்தகர்கள். கதநீர் விற்படன வசய்தகர்கள்.
கபருந்து, வகடைடகக் ககர் ஓட்டினகர்கள்.
அவளுடடைய நகட்டில் மக்கள் என்வனன்ன
வதகழில்கடளச் வசய்வகர்ககளக அந்தப்
பணகடள நட்சத்திர மனிதர்களும வசய்தனர்.

கனவு ககண்பதுகபகல அவள் அங்கக
அமமக்கடளக் கண்டும ககட்டும திரிந்தகள்.
விடியற்ககடலயில் வதருவில்
நடைந்தகபகது, வபண்கள் வீட்டு வகசலில்
வசமமண் தடரயில் புழுதிக் குப்டபடயப்
வபருக்கிக் குளிர்ச்சிக்ககக நீர் வதளிப்படதக்
கண்டைகள். குறுக்குக் ககல்கபகட்டு மக்கள்
அமர்ந்து வககண்டு சுண்ணகமபுக் கப்பியில்
கட்டைங்கள் வடரந்து கல் டவத்து
விடளயகடுவடதக் கண்டைகள்.பகண்டியகடும
கட்டைங்கடளப் கபகல. ( Hopscotsh dens). அது
அவளுக்கு இளடமப் பருவத்டத
நிடனவூட்டியது. வயகதற ஏற, நகளுக்கு நகள்,
அந்த இளடம அனுபவம கசய்டமப்பட்டுப்
கபகனகலும அண்டமயில் இருப்படதப்

கபகன்ற நிடனவின்பத்டத அளித்தது. இதுவும
ஒரு புதுடமயகன அனுபவந்தகன்.
பகண்டியகட்டைம --- --- பகண்டியகட்டைம
அவள் ஆடியிருக்கிறகள். கிரகமத்தில்,
மரப்பலடககளகல் கட்டைப்பட்டை பள்ளிக்
கூடைத்தில் பகண்டியகட்டைம ஆடியிருக்கிறகள்.
இறுகிய கரிய தகர் கவயப்பட்டை தடரயில்
கட்டைம வடரந்து அவள் பகண்டியகட்டைம
ஆடியிருக்கிறகள். அது இங்கு உள்ளது கபகலச்
வசமமண் தடர அல்ல. இங்கு நீர் வதளித்துத்
தடரடய வழித்துக் ககன்கிரீட் கபகல இறுகச்
வசய்தகல்தகன் சுண்ணகமபுக் கட்டியகல் கட்டைம
வடரய முடியும.
நட்சத்திரமனிதர்கள் ... ..., அவள்
நிடனத்தகள், --- வதருடவப் வபருக்குகிறகர்கள்.

நித்தம நித்தம நிலத்டத வகரியினகல்
வபருக்குகிறகர்கள். வபருக்கிச் சுத்தம வசய்வதில்
மகிழ்கிறகர்கள்.
பின்னர், நகள் வசல்லச் வசல்ல அவளுக்கு
நட்சத்திரமக்களின் வநருக்கம கிடடைக்கின்றது.
நீண்டை வதகடைர்பில் தனித்தனி உறவுகள்.
வதகடலவிலிருந்து, அறிமுகமகன ஒருவர்
டகடய அடசத்து, “ வகங்க சிஸ்டைர்! டீ
சகப்பிடுகிறீர்களக?” என அடழக்குமகபகது
அவள் மனம மகிழ்ச்சியில் துள்ளும.
கடைலில் தத்தளித்துக் வககண்டு
இருந்தகபகது, கடரயில் பத்திரமகக ஒதுங்கியது
கபகன்ற நிமமதிடய அது அவளுக்கு அளித்தது.
இனம புரியத அவளுடடைய மனக்கலக்கம
விலகத் வதகடைங்கியது. புதுடமயகக இருந்த

எல்லகம அவளுக்குச் சகதகரணம ஆகிவிட்டைன.
அவர்கள் எல்லகம , உண்டமயில், ‘நட்சத்திர
மனிதர்கள்’ அல்லர். அவர்கள் அடனவரும
இந்தியத் தமழர்கள். அவர்கள் வநற்றியில்
இருந்தது, நட்சத்திரம அல்ல; அது, கககவிலில்,
சகம குமபிடைச் வசன்றகபகது அர்ச்சகர் ஆசியுடைன்
பூசிவிட்டை சந்தனமும குங்குமமும.
வகடழ இடலயில் சகப்பிடுவது
இப்வபகழுது அவளுக்குப் பழக்கமககி விட்டைது.
சீனகத் தட்டும பீங்ககன் கககப்டபயும முள்ளும
கத்தியும இப்வபகழுது அவளுக்கு விககரப்பட்டு
அந்நியமககிப் கபகய்விட்டைன.
அவளுக்குப் புதுடம எல்லகம
இப்வபகழுது பழகிப் கபகய்விட்டைதகல்,
அவளும பழகிப்கபகன புதியள் ஆகிவிட்டைகள்.
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