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உலகில் அைரவாசிக்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் நகரத்தில் வசிக்கின்றனர். நகரத்தில் வாழ்வது 
என்பது சிக்கல்கள் மிக நிைறந்த ஒ௫ விடயமாகும். முக்கியமாக அபிவிருத்தி 
அைடந்துவரும் நாடுகளில் நகரமயமாக்கல் ௭ன்பது அரசுக்குச் சவாலாக அைமந்த ஒரு 
விடயமாக உள்ளது. மும்பாயின் ெநருக்கடியான சாைலெயான்றில் 35 வருடங்களாகத் 
தங்கியிருக்கும் மீரா சிங் கருத்துத் ெதrவிக்கும்ேபாது, ‘காைலயில் எழுந்த ேநரத்திலிருந்து 
சுற்றிவரவுள்ள ஓைசகளுக்குப் பழக்கப்படுத்தப் பழகிவிட்ேடாம். அதிகாைலயிேலேய 
ேகாயில்களிலிருந்து ஒலிெபருக்கியில் பக்தி கீதம் சுற்றுச் சூழைல விழிப்பைடயச் ெசய்யும். 
அதைனத் ெதாடர்ந்து இருள் விலகும் ேநரத்தில், பறைவகள் கூடுகைள விட்டுப் புறப்படும் 
சமயத்தில் தண்ணrீன் பாவைனயின் சத்தம் அைனத்து வடீுகளிலும் ேகட்கும். அதைனத் 
ெதாடர்ந்து அைனத்து வடீுகளிலிருந்தும் மக்கள் ெவளிவர ஆரம்பிப்பார்கள். இதன்பின்னர் 
ஆரம்பிக்கும் வாகனங்களின் ஓைசயும் புைக மணமும் தினம் அனுபவிக்க ேவண்டிய 
தைலவலிகளாக அைமயும்’ என்று கூறினார்.  
 
கிராம வாழ்க்ைகயிலிருந்து நகர வாழ்க்ைகக்கு மாறுபவர்களுக்கு நகர வாழ்க்ைக பல் 
வைகயிலும் மாறுபட்டதாக அைமயும். ெதாழில் வாய்ப்புக்காகச் ேசலத்திலிருந்து 
ெசன்ைனக்குத் ெதாழில் மாற்றம் ெபற்றுச் ெசன்ற திவாகரன் தனது கருத்ைதத் 
ெதrவிக்கும்ேபாது, ‘நகர வாழ்க்ைகக்கு மாறுவது என்று முடிெவடுத்த சமயத்திலிருந்து 
எனது வாழ்க்ைக மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. நகர வாழ்க்ைகயின் ஆரவாரம் என்ைனத் தூங்க 
விடாமல் ெசய்தது. அைனவரும் சுயநலம் ெகாண்டவர்களாக எனக்குத் ெதrந்தனர். 
அதனால் எவரும் நட்புக் ெகாள்வதற்கு உகந்தவர்களாக இருக்கவில்ைல. நகrல் நடந்த 
வன்முைறகள் என்ைன இரவில் நடமாட விடாமல் ெசய்தன. இைவ காரணமாக எனக்கு 
ஏற்பட்ட உளவியல் பாதிப்பானது நகர வாழ்க்ைகக்கு என்ைனப் பழக்கப்படுத்திக் 
ெகாள்வதற்குச் சில வருடங்கைள எடுக்க ைவத்தது’ என்று கூறினார்.  
 
ெபாது மக்கள் மட்டுமல்லாமல் அரசியல் உயர் அதிகாrகளும் நகரமயமாக்கலினால் பல 
சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனர். நீர்பாசனத்துைறயில் ெதாழில் புrயும் பூஜா ெமாண்டால் 
கருத்துத் ெதrவிக்கும்ேபாது, ‘வறட்சியான காலங்களில் நகரப்பகுதிகளுக்கு நீர் வழங்கல் 
மிகவும் சிரமமான காrயமாகும். காைலயில் நான்கு மணித்தியாலங்களுக்கும் மாைலயில் 
நான்கு மணித்தியாலங்களுக்கும் நீர் வழங்குவதற்ேக நீர் ேபாதாமல் உள்ளது. மைழக் 
காலங்களில் கால்வாய்கள் அைடத்து ெவள்ளப்ெபருக்கு ஏற்படுகின்றது. இவ்வாறு ேதங்கும் 
நீரானது ேகாைடக் காலத்திலும் வடிகால்கள் இல்லாது பல வதீிகளிலும் ேதங்கி நிற்கின்றது. 
இவ்வாறு ேதங்கும் நீrனால் நுளம்புகள் (ெகாசுக்கள்) பரவி மக்களுக்குப் பல விதமான 
ேநாய்கள் ஏற்படுகின்றன. அத்துமீறிய குடிேயற்றம் இவற்றிற்குrய பிரதான காரணமாக 
உள்ளது’ என்று ௬றினார்.  
 
நகரப் பகுதிகைள நிர்மாணிப்பது, புனரைமப்பது மற்றும் பாதுகாப்பது என்பது அரசுக்குக் 
கடினமான காrயமாகும். எவ்வளவு சவால்கள் இருந்த ேபாதிலும் நகர வாழ்க்ைக 
பலருக்கும் நன்ைம பயப்பதாகேவ உள்ளது. பங்களூrல் உயர் கல்வி கற்கும் ேசரன் 
கருத்துத் ெதrவிக்கும்ேபாது, ‘இந்த நகர வாழ்க்ைக எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். 
நண்பர்களூடாக பல்ேவறுபட்ட மக்கேளாடும் அவர்களது கலாச்சாரத்துடனும் கலக்கும் 
வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது. ேபாக்குவரத்து வசதிகள் காரணமாக, சில நிமிடங்களிேலேய 
பஸ்ஸில் ஏறி நண்பர்கைளச் சந்திக்கக்கூடியதாக இருந்தைம எனக்கு மிகவும் 
பிடித்தமானதாக இருந்தது. இைவயைனத்திற்கும் ேமலாகத் ெதாழில் நுட்ப தியாக 
நகrலுள்ள வசதிகள் எனது கல்விக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தன’ என்று கூறினார்.   
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gFjp 2 

 

,g;nghOJ ,uz;lhk; fl;Liuiag; gbj;Jtpl;L 4, 5 Nfs;tpfSf;F Nfs;tpj;jhspy; tpil 
mspf;fTk;. 
 

fl;Liu 2 
 
Nfhgg;gLtJk; tpNuhjk; nfhs;tJk; ey;yjd;W. ,jdhy; jPikNa mjpfk;. tpNuhjj;ijAk; 
Nfhgj;ijAk; mlf;fp itj;jpUe;jhYk; Mgj;J. ntspNa Mj;jpuk; jPuf; fj;jpdhYk; Mgj;Nj. mJ 
cq;fis czh;r;rp G+h;tkha;> cly;> kd> Mj;khh;j;jkha; mopj;J tpLfpwJ. ,jdhy; e\;lk; 
mjpfk;. cq;fSf;F khpahij FiwfpwJ. cq;fis ahUk; kjpg;gjpy;iy. tpNuhjj;jhYk; 
Mj;jpuj;jhYk; ,iur;ry; NghLfpwth;fis euk;Gj; jsh;r;rp cs;sth;fs; vd;W xJf;fp 
tpLfpwhh;fs;. cly; hPjpahf kdk; Nrhh;e;J> %is jw;fhypfkhfr; nrayw;W> if eLf;fk; 
Nghd;wit Vw;gLk;.  
 

‘Nfhgk; Nfhioj;jdk;. mJ kdg; ghjpg;igAk; gijgijg;igAk; fhl;Lk;’ vd;fpwhh; Gfo;G+j;j 
jj;JtQhdp khh;f;f]; mNuypa];. mikjpahf kdk; ,Ue;jhy; cq;fSf;F ahUk; ve;jtpjj; 
njhy;iyAk; ju KbahJ. mikjpahd kdijf; nfLf;Fk; Fzk; Nfhgj;jpw;F cz;L. gioa 
epfo;r;rpfisf; fpswpf; Nfhgg;gl Ntz;lhk;. fle;j fhy epfo;r;rpfs; ele;J Kbe;J tpl;ld. 
mtw;iw khw;w KbahJ. ele;J Kbe;j epfo;r;rpfisj; jpUk;gTk; NtW tpjkhf mikj;J tpl 
KbahJ. nrd;wtw;iw epidj;Jf; Nfhgg;gl;Lg; gpuNahrdk; ,y;iy. khw;w Kbahj gioa 
epfo;r;rpfisf; fz;L ntFz;L vOe;J vd;d gad;? MfNt> Nfhgj;jpd; fhuzj;jpw;fhd cq;fs; 
epiyia khw;wpf; nfhs;Sq;fs;. vd;d ele;J tpl;lJ vd;gij tpl mijg;gw;wp ePq;fs; vd;d 

epidf;fpd;wPh;fs; vd;gNj Kf;fpakhFk;. ‘cq;fSf;F ,iof;fg;gl;l jPq;Ffisj; njhlh;e;Jk; 

epidj;Jf; nfhz;bUf;fhtpl;lhy; jtW vd;gNj fpilahJ’ vd;W nrhd;dhh; rPd jj;JtQhdp 
fhd;g+\pa];. Nfhgg;gl;Lf;nfhz;bUe;jhy; epiyik khwhJ. khwhf Nkhrkhfp tpLk;.  
 
njhlh;e;J Vw;gLk; MNtrj;jpw;F Kjw;gb NfhgkhFk;. tUj;jk; Nfhgj;ij cz;lhf;Ffpd;wJ. 
Nfhgk; ntWg;igf; fpsWfpd;wJ. ntWg;G tpNuhjkhf khWfpd;wJ. tpNuhjk; gifahfp tpLfpd;wJ. 
MfNt> tUj;jk; te;jTld; mjid myl;rpak; nra;ahJ c\huhfptplNtz;Lk;. cq;fSf;F 
Vw;gl;ljhf ePq;fs; fUJk; kw;wth;fspd; myl;rpak;> Nfhgk;> njhy;iy Nghd;wit mth;fshy; 
vg;NghJk; Ntz;Lnkd;Nw cz;lhf;fg;gLtjpy;iy. ,e;j mtru cyfpy; mtuth;fs; jq;fs; 
NtiyfisNa Kf;fpakhff; fUJtjhy; rpy rkaq;fspy; vjph;ghuhj Nkhjy; Vw;gLtJ fz;$L. 
cjhuzkhf nehpry; kpFe;j njUf;fspy; cq;fs; fhiy kw;wth;fs; kpjpf;ff;$Lk;. ,J 
Ntz;Lnkd;Nw nra;j jtwd;W. Nfhgk; kw;wth;fistpl cq;fisj;jhd; mjpfk; ghjpf;fpd;wJ. 
MfNt kw;wth;fs; njhpahky; nra;Ak; jtWfis kwe;J tpLq;fs;. my;yJ mJ mw;gkhd 
tplak; vd;W js;sp tpLq;fs;. my;yJ jq;fisf; Nfhgg;gLj;jpa tplaj;ijg; ghh;j;Jr; rphpf;ff; 
fw;Wf; nfhs;Sq;fs;.  
 
cq;fSf;F Vw;gl;l myl;rpaq;fisAk; mtJ}WfisAk; epidj;J epidj;J Mz;Lf; fzf;fpy; 
FKwp vd;d gad;. mJ cq;fSila ,g;Nghija ,d;gj;ijf; nfLj;J tpLk;. Nfhgk; tp\k; 
Fbg;gJ Nghd;wJ. njd; mnkhpf;fhtpy; xUtifj; Njs; cz;L. Nfhgk; te;jhy; jd;idj; jhNd 
nfhl;bf; nfhz;L ,we;JtpLk;. ,J Nfhgj;jpd; cr;r epiy. jd;idj;jhNd tp\khf;FtJ gw;wp 

kNdhjj;Jt Muha;r;rpfs; ep&gpj;Js;sd. ‘mwpahikapy; njhlq;Fk; rpdk; tUj;jj;jpy; 

Kbfpd;wJ’ vd;ghh; fpNuf;f Qhdp gpjhfu];. Nfhgj;ij ntspg;gLj;jp tpLfpd;Nwhk;. Mdhy; 
tUj;jk; cs; kdj;ijf; File;J nfhz;L Fw;w czh;r;rpia tsh;j;Jf; nfhz;bUf;Fk;.  
 
ehk; mbf;Fk; Nfhgr; rhl;ilmbfs; ek; kPNj jhf;fp ekJ clypYk; cs;sj;jpYk; kiwf;f 
Kbahj tLf;fisj; Njhw;Wtpf;Fk;. Nfhgj;jpdhy; kw;wth;fisf; Nfyp nra;tJ kpfTk; 
nfh^ukhdJ. Nfhgk; Vw;gLk; Ntisfspy; mr; R+oypypUe;J tpyfpr; nry;Yjy; ed;ik gaf;Fk;. 
my;yJ jq;fSf;F kpfTk; neUf;fkhdth;fsplk; mwpTiu NfhuTk;. Kd;dh; ele;j kpfTk; 
kfpo;r;rpahd rk;gtnkhd;iw epidj;Jg; ghh;g;gJk; Nfhgj;ijj; jzpg;gjhf mikAk;. mikjpahf 
,Ug;gjdhy; mjpf ed;ik cz;L. ek;ik Nfhgk; cYf;Ffpw Neuj;jpy; kdj;ij mlf;FtJ 

kpfTk; ey;yJ. ‘xU epkp\ Neuk; Nfhgj;ij mlf;Fgtd; xU ehs; KOtJk; tUk; Jd;gj;ijj; 

jLf;fyhk;’ vd;W xU gonkhop cz;L. MfNt> Nfhgj;ij epWj;j Ntz;Lk;.  

3 

 
 
நகர வாழ்க்ைகக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதாகக் கிராம வாழ்க்ைக அைமயும். நகர 
வாழ்க்ைகக்கு ெவளியில் குைறந்த சனத்ெதாைகயுடன் சிறு குடியிருப்புகளாக அைமந்த 
புவியியல் நிலப்பகுதிகைளக் கிராமங்கள் என்று கூறுவார்கள். கிராம மக்கள் அவர்களுக்ேக 
உrய உைட, உணவு, உைறவிட தியான பழக்கவழக்கங்கைளக் ெகாண்டவர்களாக 
இருப்பார்கள். ெநrசல் மிக்க நகர வாழ்க்ைகைய விரும்பாதவர்களுக்குக் கிராம 
வாழ்க்ைகயானது அைமதி மிக்கதாகவும் மன மகிழ்ச்சிையத் தருவதாகவும் இருக்கும். 
நகரங்களில் ேபான்று அல்லாது கிராமங்களில் அபிவிருத்திகள் அரசினால் ெமதுவாகேவ 
ெசய்யப்படும். காஞ்சிபுரத்திலுள்ள கீழம்பி என்ற கிராமத்தில் வசிக்கும் ெபருமாள் கருத்துத் 
ெதrவிக்கும்ேபாது, ‘ெதாைலக்காட்சி மற்றும் ேரடிேயா ேபான்ற ெபாழுதுேபாக்கு 
உபகரணங்கைளப் பயன்படுத்தக்கூடியதாக மின்சார வசதிகள் எனது கிராமத்தில் ஏற்படும் 
என்பது கனவாகேவ இருந்தது. கீழம்பியிலுள்ள வடீுகளும் வர்த்தக நிறுவனங்களும் 
மருத்துவ சாைலயும் மின்சாரத்ைதப் ெபறும் என்பைத எவரும் நிைனத்துப் பார்க்கவில்ைல. 
தற்ேபாது மின்சாரப் பாவைனேயாடு நகர வாழ்க்ைகயானது கீழம்பிக்கு வந்துவிட்டது. 
ெதாைலக்காட்சி மூலமாக உள்ளூர் சரக்குப் ெபாருட்களுைடய நியாய விைலகள் எனக்குத் 
ெதrய வருகின்றன. தகவல்கள் அறிய நான் 64 கிேலா மீட்டர்கள் தூரத்திலுள்ள 
நகரத்திற்குப் பிரயாணம் ெசய்யத் ேதைவயில்ைல.’ என்று கூறினார்.  
 
அேத கிராமத்தில் உள்ள சிறிய மருத்துவசாைலயில் ெதாழில் புrயும் தாதிெயாருவர் 
கருத்துத் ெதrவிக்கும்ேபாது, ‘ெமழுகுத் திrகள் அல்லது மண்ெணண்ைண விளக்குகள் 
ெவளிச்சத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் இரவு ேநரங்களில் பிள்ைளப்ேபறு 
மிகவும் கடினமானதாக இருந்தது. உபகரணங்கைளச் சுத்தப்படுத்துவதற்கான சுடுநீைரப் 
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக ெநருப்படுப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. மருந்துகைளச் ேசமித்து 
ைவப்பதற்கான குளிர்சாதனப்ெபட்டி இருக்கவில்ைல. ஆனால் தற்ேபாது மின்சார வசதிகள் 
காரணமாக மருத்துவசாைல நவனீமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.’ என்று கூறினார்.  
 
கிராம வாழ்க்ைகயானது முதியவர்களுக்கும் நகர வாழ்க்ைகயிலிருந்து விலக 
விரும்புபவர்களுக்கும் சிறந்ததாகத் ேதான்றும். இைளயவர்கள் பலர் கிராம வாழ்க்ைக பற்றி 
ேவறு விதமான கருத்ைதக் ெகாண்டவர்களாக இருப்பார்கள். தனது கிராம அனுபவம் பற்றி 
அரன் எனும் மாணவன் கூறும்ேபாது ‘கிராமத்தில் சினிமாேவா நாடக அரங்கங்கேளா 
இருக்காதது ஓய்வு ேநரத்ைதக் கழிப்பதில் சிரமங்கைள உண்டுபண்ணியது. பத்திrைககளின் 
வருைக குைறவாக இருந்தேதாடு சட்டைலட் மற்றும் ேகபிள் ெதாைலக்காட்சி வசதிகள் 
இல்லாதது உலக நடப்பிலிருந்து என்ைன விலக்கி ைவத்தது. நவனீ ெதாழில்நுட்ப, 
ெதாைலத்ெதாடர்பியல் வசதிகள் ெகாண்ட இன்ைறய காலகட்டத்தில் கணினியுடனான 
இைணப்பு குைறவாக இருந்தது. அைனவரும் இரவு எட்டு மணியளவில் படுக்ைகக்குப் 
ேபாவது முழு உலகமும் அடங்கிய உணர்ைவ எனக்குத் தரும்.’ என்று கூறினார்.  
 
எவ்வாறாயினும் கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், ஆன்மீகவியலாளர்கள் ேபான்ேறார்களுக்கு 
கிராமம் எப்ேபாதும் மகிழ்ச்சியளிப்பதாகேவ உள்ளது. பிரபல கவிஞரான பிrயன் கருத்துத் 
ெதrவிக்கும்ேபாது ‘கிராமத்திலுள்ள புல்நிலங்கள், ஆறுகள், குளங்கள், விவசாய நிலங்கள் 
ேபான்ற நில அைமப்புகள் எனது கற்பைனக்கு உதவுவனவாக அைமயும். சிறுவர்கள் 
மின்மினிப் பூச்சிகைள விரட்டுவது, வயல் நிலங்களில் ஓடி விைளயாடுவது, 
தத்துெவட்டிகைளப் பிடிப்பது ேபான்றன எனது கவிைதகளுக்கு ெபாருள் ெகாடுப்பனவாக 
அைமயும். கிராமத்தின் அைமதி நான் கவிைதகைளப் புைனவதற்குத் துைண புrயும்’ என்று 
கூறினார். 
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