
என் ஊர்!

ேசாழ மண்ணின் நுைழவாயில். . .

' ' வாய்  மணக்க
தாம்பூலம்,  ெவற்றிைலயால்
சிவந்த பற்கள்,  புைகயிைலக்
கீற்றின்  நறுமணம்  மற்றும்  அது
தரும்  மயக்கத்ைதக்  காட்டும்
கண்கள்  ஆகியவற்ேறாடு
ெவற்றிைலையக்  குதப்பி
துப்பிவிட்டுப் ேபாவதுேபால,

ெவளிப்பைடயான  ேபச்சுடன்
விவாதங்கைளயும்  கடந்து
ெசல்கிற  மக்கள்  வாழ்கிற  ஊர்
எங்கள்  சீர்காழி! ' '

கணரீ்க்  குரலில்  ஆரம்பிக்கிறார்
தமிழிைசக்  கைலஞர்,

சீர்காழி  சிவசிதம்பரம்.

' சீர்காழி’  என்றவுடன்
இவர்  பாடலில்  இருக்கும்
சந்ேதாஷத்  துள்ளல்  ேபச்சிலும்
எதிெராலிக்கிறது.

' ' ேசாழ  மண்ணின்

நுைழவாயில்  சீர்காழி.  பசுைம  ெதாடங்குகிற  இடம்  அது.

' ஏேலய். . .  ெகாள்ளிடத்து  வண்ட  படிஞ்சதும்  ேபச்சு  தடிக்குது’

என்று சீர்காழிக்காரர்களின் குரல் குணத்ைத அைடயாளப்படுத்துகிற வாசகங்கைள
இன்றும்  காவிரி  மண்ணில்  ேகட்க  முடியும்.  ஒருபுறம்  காவிரியில்  இருந்து
கிைள  நதியாகப்  பிரிந்து  வாய்க்காலாகப்  பாய்கிற  ெகாள்ளிடம்  ெகாடுக்கும்  வளம்
மறுபுறம்  திருமுல்ைலவாயல்  கடற்கைர,  பச்ைசப்  பேசல்  விவசாயம்,

அபிராமி  அந்தாதி  வழிந்ேதாடும்  ஒலிப்ெபருக்கிகள்  சூழ்ந்த  ேகாயில்  ேகாபுரங்கள்
என சீர்காழி அவ்வளவு அழகு!

எங்களுைடய  முன்ேனார்  நாகூரில்  வாழ்ந்தவர்கள்.  மிட்டாய்  வியாபாரம்.

வியாபாரத்ைதப்  ெபருக்க  நகரங்கைள  ேநாக்கிச்  ெசன்றார்கள்.  அப்படி  நாங்கள்
வந்தைடந்த  இடம்  சீர்காழி.  நாேகஸ்வரா  ேகாயில்  அருகில்  இந்தப்  பகுதியில்
முதல் மிட்டாய்க் கைட திறந்தவர்கள் நாங்கள்தான்.

திருஞானசம்பந்தர்  பிறந்து  மூன்று  வயதில்  ஞானப்  பால்  அருந்திய  இடமும்
சீர்காழிதான்.  ஞானசம்பந்தர்  அருந்திய  பாலின்  சில  துளிகள்,

பிரம்மபுரீஸ்வரர்- திரிபுரசுந்தரி  திருக்ேகாயில்  குளத்திலும்  விழுந்ததாேலா
என்னேவா,  இங்ேக  இைசயும்  ஆன்மிகமும்  தைழத்ேதாங்குகிறது  என்பார்கள்  ஊர்ப்  ெபரியவர்கள்.

இன்ைறக்கும் சீர்காழியில் பிறக்கும் ஒவ்ெவாரு குழந்ைதகளுக்கும் முதல் தீர்த்தமாக அந்தக் குளத்து நீைரத்தான்
அருள்வார்கள்.  நான்  ெசன்ைன  இசெபல்லா  மருத்துவமைனயில்  பிறந்து  இருந்தாலும்  எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட முதல் தீர்த்தமும் திருக்குளத்து நீேர!
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விவசாயமும்  மீன்  வளமும்  சீர்காழியின்  முக்கியப்  ெபாருளாதாரங்கள்.  வயிற்றுக்கு  வஞ்சைன
ெசய்யாதவர்கள்  சீர்காழிக்காரர்கள்  என்றால்  அது  மிைகயாகாது.  ' ரத்னா  கஃேப’ ,  ' மங்கள
விலாஸ்’ ,  ' சீர்காழி  ஆயர்பாடி  ெமஸ்’ ,  பேராட்டாவுக்குப்  ேபர்  ேபான  ' கட்ட  முதலியார்
கைட’ ,  முட்ைட  ெபாடி  மாஸ்,  லாப்பாவுக்குப்  ேபர்  ேபான  ' முருகன்  கைட’  என  எங்கள்  ஊர்
உணவகங்கள்  ெபயைரச்  ெசான்னாேல  நாவில்  நீர்  ஊறும்.   எள்,  ெவள்ளம்  ேசர்த்து  ெசக்கில்  ஆட்டிய
எண்ெணையக்ெகாண்டு  ெசய்த  விரால்  மீன்  குழம்ைப  ைக  அகல  இட்லியுடன்  ெதாட்டுச்  சாப்பிட
சீர்காழிக்குத்தான் வர ேவண்டும்!

அந்தக்  காலத்தில்  சீர்காழியில்  ஐந்து  திைரயரங்குகள்  இருந்தன.  இப்ேபாதுேபால  ேசர்,  ெபஞ்ச்  எல்லாம்
கிைடயாது.  மூங்கிலால்  ெசய்யப்பட்ட  ஈஸி  ேசர்கள்ெகாண்ட  திைரயரங்குகள்  அைவ.  திைரயரங்குகள்
இருந்தேபாதும்  நாடகங்களும்  கச்ேசரிகளும்  வளர்ந்துதான்  வந்தன.  எம். ஜி. ஆர்.  நடித்த  ' இன்பக்
கனா’  நாடகம் இங்குதான் அரங்ேகறியது.

அப்ேபாது  இருந்ததுேபாலேவ  இப்ேபாதும்  பல  வடீுகளில்  திண்ைணகள்  இருக்கின்றன.  வடீ்டுக்கு  யார்
வந்தாலும்  தாம்பூலத்  தட்டும்,  ஒரு  ேசர்,  காபியும்  திண்ைணக்கு  வந்துவிடும்.  அப்படியான  உபசரிப்பு
சீர்காழிக்ேக உரித்தானது.  ெவற்றிைல ேபாடும் முைறைய ைவத்து உங்களின் மனப்பாங்ைக,  குணத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள்பவர்களாக சீர்காழி மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள்.

ேதாணியப்பர்  ஆலயம்  மற்றும்  சீகன்  பால்கு  ஜூபிலி  ஆலயம்,  திருமுைலப்பால்  உற்சவம்,  ' ஒண்ட
வந்த  பிடாரி  ஊர்ப்  பிடாரிையத்  துரத்திய  கைத’  ெகாண்ட  கழுமைல  ேகாயில்,  தனியார்  மற்றும்  அரசு
இரண்டின் கூட்டுறேவாடு ெதாடங்கப்பட்ட முதல் பாலிெடக்னிக்,  மாணவர் விடுதி,  அதேனாடு இைணந்த
எல். எம். சி.  ேமனிைலப்  பள்ளி  ஆகியைவ  தரும்  ெபருைமகேளாடு  நாகஸ்வர  இைசயும்  ேதவாரமும்
இைடயறாது  ஒலித்து,  மக்கைள  இன்புற்றிருக்கச்  ெசய்யும்  சீர்காழி. . .  என்றும்  உன்  ேபர்
வாழி! ' '

-  ந. விேனாத்குமார்,  படங்கள்:  எம். ராமசாமி
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