
  

ஓடும் மேகங்களுடன் சந்திப்பு 

 

மேகநாதன் ேரத்தின் கீழிருந்து வானத்ததப் அண்ணாந்து 

பார்த்தபடிமே இருந்தான். மேகங்களின் விதம் விதோன 

மதாற்றங்களும் நிறங்களும் அவனுக்குப் புரிோத புதிராக 

இருந்தது. சில நாட்களுக்கு முன் ேஹாகவி காளிதாசனின் 

மேகம்விடும் தூததப் படித்து இரசித்தவன் அவன். சசல்வத்துக்கு 

அதிபதிோன குமபரன், தனது ஊழிேனான ேக்ஸா என்பவதனக் 

கடதே தவறிேதற்காக தகலாச ேதலேில் வாழும் அவன் 

ேதனவிேிடம் இருந்த பிரிந்து, சவகு தூரத்திலிருக்கும் ேதலத் 

சதாடருக்கு நாடு கடத்தினான். ேதனவிேின் பிரிவு தாங்காத 

ேக்ஸா வானத்தில் தகலாச ேதலேிருக்கும் திதசதே மநாக்கிச் 

சசல்லும் மேகங்களிடம் தன் நிதலதே விளக்கி தூது 

அனுப்பிேதாக “மேகதூது” கவிததகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் 

மேகங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு ஒரு சபாறுப்பான மவதலதேச் 



சசய்ே  அக்கவிஞன் சகாடுத்திருந்தான். அந்த கற்பதனத்திறதன 

நிதனத்துப் பார்க்கமவ மேகநாதனுக்கு  ஆச்சரிேோேிருந்தது.  

 

மேகங்கள், வானத்தில் பறக்கும் வாத்துக்கள், பறதவகள் , ஓடும் 

நதிகள், ேலர்களுக்கிதடமே தாவும் வண்டிேினங்கள் , 

வண்ணாத்திப்பூச்சிகள் இதவசேல்லாம் தகவல்கதள எடுத்துச் 

சசல்லும் தபாற்கார கதாப்பாத்திரங்களாக பல கவிஞர்கள் 

கற்பதனேில் பதடத்திருக்கிறார்கள். ஈழத்தில் நடந்த அழிவுகதள 

அரசு ஊடகங்களில் இருட்டடிப்பு சசய்த மவதளேில், ோர் தான் 

நடந்த உண்தேகதள பிறநாடுகளுக்கு எடுத்துச் சசல்ல முடியும்? 

சிந்தித்தார் கவிஞர் காசி ஆனந்தன். ஈழத்தின் வானத்தில் 

சுதந்திரோக பறந்து சசல்லும் தசபரீிே வாத்துக் கூட்டத்ததக் 

கண்டார். அவர்கதள நடந்த அழிவுகதள உலகுக்க எடுத்தச் 

சசல்லும் தகவற்காரர்களாக அவ்வாத்துக்கதள கற்பதனேில் 

சிருஷ்டித்து கவிதத வடித்தார். புறாக்கள் தகவல்கதள எடுத்துச் 

சசல்வதத மகள்விப்பட்டருக்கிறான் ஆனால் இங்மகா 

மேகங்களும் கூட அத்சதாழிதலச் சசய்வதாக கவிஞர்கள் 

கவிதத புதனந்தது இேற்தகேின் ஒவ்சவாரு 

சசேல்பபாட்தடயும் இரசித்திருக்கிறார்கள். கவிஞரின் கற்பதனத் 

திறதனச் சிந்தித்து தனக்குள் சிரித்தான் மேகநாதன். 

 



“என்ன தம்பி சிரிக்கிறாய். எனக்கும் சகாஞ்சம் சசால்லிச் 

சிரிமேன்.”  

 

குரல் மகட்டு சுற்றும்முற்றும் பார்த்தான் அவன். ஒருவதரயும் 

காணவில்தல. ஒரு மவதள பிரதேமோ.  

 

“என்ன தம்பி மதடுகிறாய்?. அண்ணாந்து பார். நான் தான் சில 

நிேிடங்களுக்கு முன் ஒரு ேிருகம் மபான்ற உருவத்தில் 

மதாற்றேளித்தவன் என்தனப்பார்த்த இரசித்தாமே 

ஞாபகேிருக்கிறதா”? 

 

“ஓ நீ தான் அந்த மேகோ. இப்ப என்ன திடீசரன்று மவறு 

உருவத்தில் மதாற்றேளிக்கிறாய்”? 

 

“நான் என் பேணத்தத சதாடரும் மபாது, உரு ோறிக்சகாண்மட 

மபாமவன். ஏன் உலகில் ேனிதர்களின் குணம் ோறுவதில்தலோ? 

அரசிேல்வாதிகள் கட்சி ோறுவதில்தலோ? உலகில் எதுவும் 

நிரந்ததரேற்றது என்பதத ோனிடருக்கு விளக்கத்தான் இந்த 

உருோற்றம்;.”. 

 

“ அது சரி நீ எப்படி உருவாகிறாய்.?” 

 



“; காற்றும், ேிக சிறிே தண்ணதீ்; துளிகளும் கலந்ததினால் நாங்கள் 

உருவாகிமறாம். ஒளிக் கதிர்கதள,  நாம் கிரகிக்காேல் ஊடுறுவிச் 

சசல்ல அனுேதிக்கிமறாம். மநரத்துக்கு ஏற்ப சபண்கள் மசதல 

ோற்றிக் சகாள்வது மபால நிறத்தத ோற்றிக் சகாள்கிமறாம். 

சபரும்பாலும் சவள்தள நிறத்மதாடு காட்சி தருமவாம். சூரிே 

கதிர்களில் இருந்து வரும் ஒளி, வானத்தின் சவளிர் நிறத்மதாடு 

மசர்ந்தால் கிதடப்பது சவள்தள நிறமே. ோதல மநரங்களிலும், 

அதிக சவளிச்சம் ;உள்ள நகரங்கள் மேமலயும் சவள்தள 

மேகங்கதளக் காணமுடிோது. பகல் மநரத்தில் மேகங்கள் 

அதிகோக சவள்தள நிறத்தில் காட்;சி தரும். மவதிப் 

சபாருட்கதளத் தூவி, ேதழ மேகங்கதள ேதழ சபய்ே 

சசய்வதத “மேக விததப்பு” என்பர்”;. 

 

“அமடேப்பா, நீ விஷேம் அறிந்தவன்  மபால் மபசுகிறாமே?”. 

 

“ இன்னும் எங்கதளப் பற்றி சசால்கிமறன் மகள். மேகங்கதள 

உேர் மேகங்கள்; . ேதிே மேகங்கள், குதறந்த உேரத்தில உள்ள 

மேகங்கள் என்று வகுத்துள்ளாகள். பூேிேில் இருந்து எவ்வளவு 

உேரத்தில இருக்கிமறாமோ அதற்கு ஏற்ப வகுத்துள்ளனர். 

“தசரஸ (Cirus) என்ற உேர் மேகங்கள் 18,000 அடிகளுக்கு மேலான 

உேரத்தில் இருப்பதவ. 6500 முதல் 18,000 அடி உேரத்தில் உள்ள 

அல்மடாகியூேலஸ் (Altocumulus) மேகங்கள் ேத்திே மேகங்களாகும். 



அல்மடா என்பது உேரத்ததக் குறிக்கும் லத்தீன் சசால். 

கியுேலஸ் எனபது குவிேலாகும். உேரத்த்தில் குவிந்திருப்பதால் 

அப்சபேர் வந்திருக்கலாம் புத்து அடிப்பதட மேகங்களில் இதுவும் 

ஒன்று. 6000 அடி உேரத்தில் உள்ள  ஸ்டாராடஸ் (Stratus) 

மபான்றதவ கீழ மேகங்களாகும். ஸ்டாராடஸ் அடுக்கிதன 

குறிக்கும் லத்தீன் சசால். சிலசதேேங்களில் தூறதலயுே, 

பனிதேயும் சகாடுக்க வல்லது.  உங்கதளப் மபால் எங்களுக்கும் 

ஒவ்சவாரு சபேர்களுண்டு”. 

 

“அது சரி, மேமல இருந்து சகாண்டு கீமழ என்ன நடக்கிறது என்று 

விடுப்பு பார்கிறாோ? 

 

“மேலிருந்தபடி  பூேிேில் ோனிடர்கள் சசய்யும் ஒவ்சவாரு 

காரிேத்ததயும் அவதானித்துக் சகாண்டிருக்கிமறன். சில 

இடங்களில் கர்வம் கூடி அதர்ேம் மதான்றினால் அங்கு 

வாழ்பவர்களுக்குத் தண்டதனயும் சகாடுக்கிமறன்.” 

 

“நீ சசால்வது எனக்கு விளங்கவில்தல. வானத்தில் அவ்வளவு 

உேரத்திலிருக்கும் நீ எப்படி எங்களுக்குத் தண்டதன சகாடுக்க 

முடியும்?” 

 

“இது சதரிோதா உனக்கு. சில ஊர்களில் சபாய்யும் புரட்டும் 

அநீதியும் அதிகோகி தண்ணரீ் இல்லாேல் அேல்பிரமதசத்திடம் 



தக ஏந்தி நிற்கும் அளவுக்கு வரட்சி ஏற்படுகிறமத அது 

சதரிேவில்தலோ உனக்கு? 

 

“ சதரிகிறது, சதரிகிறது.” 

 

“அந்த நிதலதே உருவாக்குவமத நாங்கள் தான். என் 

சமகாதரர்களான ேதழதேப் சபாழியும் கரு மேகங்கதள அந்த 

ஊர் பக்கமே மபாகவிடோட்மடன். அப்படிப்பட்டு மபானால் 

அவர்களும் அக்கூட்டத்துடன் மசர்ந்து தீேவர்களாகி விடுவார்கள். 

அட்டூழிேம் அளவுக்கு ேீறனால் வுழசசேனழ எனப்படும் சுழல் 

காற்தற உருவாக்கும் எனது மூத்த சமகாதரதன அனுப்புமவன். 

அவன் சபால்லாதவன் ”. 

 

“ மேகங்களில் சபால்லாத மேகங்களும் உண்டா?” 

 

“ஏன் இல்தல? ேனிதர்களில் நல்லவர்களும் தீேவர்களும் 

இருக்கிறததப்மபால் எம்ேிலும் உண்டு.” 

 

“ ோர் அவர்கள்? 

 

“புனல் மேகங்கள் (Funnel Clouds , ேேட்டஸ் மேகங்கள் (ோட்ஸ் 

சலூட்ஸ்);, அஸ்பராத்து (தசமபரட்ஸ்)) மேகங்கள் , ேதர்ஷிப் (ேதர் 

shipp) மேகங்கள், தட்டு மேகங்கள் (ShelfClouds}, மவால் மேகங்கள் 



(Wallclouds)  ஆகிேவற்தற குறிப்பிடலாம். இதில் புனல் மேகங்கள் 

பூேிதே வந்ததடயும் மபாது சுழிகாற்றாகிறது ( Tornado).  ேதர்ஷிப் 

மேகங்கள் அபாேகரோனது சுழிகாற்தற உருவாக்கக் கூடிேது.” 

 

“ஓ. இப்ப விளங்குகிறது எப்படி நீ பூேிேில் நடக்கும் 

அட்டூழிேங்களுக்கு தண்டதன சகாடுக்கிறாசேன்று. நீ கடவுதளப் 

மபால் என்று சசால்.” 

 

“சக்தி தான் இேற்தக. இேற்தகதான் தான் கடவுள். நான் 

இேற்தகேில்  ஒரு அங்கம். கடவுளின் சக்திதே நீ அறிவாய். 

அதுமபான்று என் சக்திதேயும் உனக்குத் சதரியும். ேிக சக்தி 

வாய்ந்த ேின்னதலக் கூட உருவாக்குமவாம். எேக்குள் உள்ள 

சக்திேிதனேறிந்து கிமரக்கர்கள் எங்கதளத் சதய்வங்களாக 

வணங்கினார்கள் என்பது உனக்கு சதரியுோ?” 

 

“மகள்விப்பட்டிருக்கிமறன். இது சரி நீ உல்லாசோக பவனி வரும் 

வானம் ஏன் எப்மபாதும் நீலநிறோகேிருக்கிறது?. அந்த நிறத்ததப் 

பார்த்து எனக்கு அலுத்துப் மபாய்விட்டது. “ 

 

“சவள்தள நிற ஒளிோனது வானவில்லில் உள்ள எல்லா 

நிறக்கதிர்கதளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. ஒளிேின் சதறிப்பு அதன் 

நிறத்தில் தங்கியுள்ளது. ஒளிோனது அதல மபான்றது. ஒரு 

அதலேின் அடுத்தடுத்துள்ள குன்றுச்சிகளுக்கிதடமே உள்ள 



தூரத்தத  அதல நீளம் என்பர். சிவப்பு நிற ஒளிக்கு ேிக நீண்ட 

அதல நீளமுண்டு. நீல நிற ஒளிேின் அதல நீளம் சிவப்பு நிற 

ஒளிேின் அதல நீளத்திலும் பார்க்க கிட்டத்தட்ட அதரேடங்கு 

குதறவு.  இந்த அதல நீள வித்திோசத்தால் நில நிற 

ஒளிோனது  சிவப்பு  நிற ஒளிேிலும் பத்து ேடங்கு கூடுதலாக 

சிதறக்கூடிேது. ஊதா நிறம் நீல நிறத்திலும் பார்க்க கூடிேளவு 

சிதறக் கூடிேது ஆனால் ஊதா நிறத்தத ேனிதர்களின் கண்கள் 

உணர்வது குதறவு. இக்காரணத்தாமலமே வானம் நீலநிறோக 

காட்சி தருகிறது. அதில் பல நிறங்களில் நாங்கள் தவழ்ந்து 

விதளோடுகிமறாம்.” 

 

“நீ ஒரு சபௌதிக ஆசிரிேதரப் மபால் அல்லவா விளக்கம் 

சகாடுக்கிறாய், அதற்கு நன்றி. உனக்குச் சமகாதரர்கள் 

இல்தலோ?” 

 

“ஏன் இல்தல. பலர் இருக்கிறார்;கள்.” 

 

“அவர்களுக்குப் சபேர்களுண்டா?” 

 

“ உண்டு. ஆங்கிலத்தில் மேகங்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்ட சபேர்கள் 

இலத்தீன் சோழிதே அடிப்பதடோக சகாண்டதாகும். சபேர்கள் 

மதான்றுவதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தவர் லூக் ஹவார்ட் 

(Luke Howard) என்ற ஆங்கிமலேர். இவரால் 1802-1803 இல் 



மேகங்கதளப்பற்றிே அறிக்தகதே அடிப்பதடோக தவத்து 

சபேர்கள் சூட்டப்பட்டன.” 

 

“மேகங்கள் பூேிக்கு கீமழ இறங்கி வரும் மபாது மூடுபனி (Fog) 

மதான்றுகிறது எனக் மகள்விப்பட்மடன. உண்தேோ”? 

 

“ஏன் மூடுபனி பற்றி மகட்கிறாய்“? 

 

“மூடுபனிேில் கார் ஓட்டுவது ஆபத்தானது. பல விபத்துகள் 

நடந்துள்ளன. அது தான் மகட்மடன்”. 

 

“எந்த ஒரு மேகமும் பூேிதேத் சதாடும் மபாது மூடுபனி 

மதான்றுகிறது. அமனகோக தாழந்த இடங்களில் இதவ 

மதான்றும். மூடுபனிேில் 1 கிேீ தூரத்துக்;கு மேல் பார்க்க 

முடிோது. ஆனால் (Mist) என்ற ேதறபனிேில் 2 கிேீ வதரோன 

தூரத்துக்குப் பார்க்கலாம். இதுதண்ணரீ் துளிகலால் உருவாகிறது. 

விதரவில் காற்றாலும், சவப்ப உேர்வதாலும் ேதறேக் கூடிேது”. 

 

“உன் சமகாதரர்கதள எனக்கு அறிமுகப்படுத்த முடியுோ?” 

 

“தசரஸ் (Cirus) என்பவன் அமதா சவகுஉேரத்தில் இருக்கிறான். 

பனிக் கட்டிேினால் ஆன படிகங்கதளக் சகாண்டவன் அவன். 

சிமராஸ்மரடஸ் (Cirrostratus) என்பவன் பனிக் கட்டிேினால் ஆன 



பால் விரிப்பிதனக் சகாண்டவன். அமதா சவகு தூரத்தில் 

நிற்கிறான் சதரிகிறதா. இவதன சூரிேதனச் சுற்றியும் 

சந்திரதனச் சுற்றியும்; வதளேோகக் காணலாம். அடுத்தது 

தசமராகியூேிலஸ் என்பவன். இவதள நீ சந்திப்பது  அபூர்வம். 

சகாஞ்சம் கூச்சமுள்ளவள். இவர்கதள சவகுஉேரத்தில் தான் 

காணலாம்.  

“ அது சரி உன்சபேதரச் சசால்லவில்தலமே”. 

 

“தாழ்ந்த உேரத்தில் தவழும் எனது சபேர் கியூேிலஸ் (Cumlus ). 

சுோர் 3300 ஆடி உேரத்தில் இருப்பவன்“. 

 

“ உன்தற சபேரில் பல சபேர்கள் சகாண்ட மேகங்கள் 

இருப்பதாக மகள்விப்பட்மடமன.” 

 

“ இது என்ன அதிசேம். உங்களில் சபரிேதம்பி, சினத்தம்பி, 

முருகுதம்பி, மவலுத்தம்பி, சசல்லத்தம்பி என்று இல்தலோ?  

 

“மகாசுப்பூதவப் ( Cauli Flower) மபால் சவள்தள நிறோய்; பார்க்க 

அழகாகேிருக்கிறாய்.” 

 

“என் அழதகப் பற்றி சசான்னதுக்கு நன்றி. நான் சாதரண 

வானிதலேின் மபாது வானில் உலாவுமவன்.  ஸ்ராடா கியூேஸ் 

என்ற என் சமகாதரன் அமனோக சூரிே ஒளி பூேிதே 



அதடோேல் தன் தடித்த சவள்தள நிறப் மபார்தவோல் 

ேதறக்கும் சுபாவம் உள்ளவன். ஸ்ராடாஸ் என்பவன் 

நிலேட்டத்திலிருந்து சகாஞ்ச உேரத்தில் வாழ்பவன். 

மூடுபனிசேன்றும் அவதன அதழப்பர். காற்றினாhல் மூடுபனி 

சற்று உேரத்துக்கு தள்ளப்பட்டு ஸ்ராடஸாக ோற்றேதடகிறது.” 

 

“அது சரி கருப்பு நிற சமகாதரர்கள் இருக்கிறார்கமள 

அவர்கதளப்பற்றி நீ கூறவில்தலமே” 

 

“நிம்மபா ஸ்மரடஸ் என்பவன் பேங்கரோக கண்ணரீ் விடுபவன் 

அவதன ேதழ மேகம் அல்லது கார்முகில் என்பர். விவசாேிகள் 

அவதனக் கண்டதும் குதுகாலம் அதடவர். வாதன மூடி, சூரிே 

சவளிச்சம் பூேிதே அதடோேல் தடுத்து ேதழ சபாழிபவன் 

அவன். இவதனப் மபால் கியூமோசலானிபஸ் என்பவனும் 

ேின்னல் இடியுடன் ேதழதேப்  சபாழிபவன்.” 

 

“அமடேப்பா இவ்வளவு சமகாதரர்களா உனக்கு? உச்சரிக்க 

கடினோன சபேர்களாக இருக்கிறமத. அது சரி உன் 

மதாற்றத்ததப் பற்றி சற்று விளக்கோய் சசால்ல முடியுோ?” 

 

“பண்தடே  கிமரக்கர்கள் இேற்தகேின் நிகழ்வுகளான இடி, 

ேின்னல், காற்று , சதன்றல் , சூர்pே உதேம், வானவில் , இரவு, 

புேல் ஆகிேவற்றிற்கு சபேர்கள் தவத்து கடவுளாக வணங்கினர். 



அதில் ந்மத எேது சபேர்களும் கிமரக்க சபேர்களான 

அதேந்துள்ளன.” 

 

“ சதாற்றத்ததப் பற்றி சசால்லவில்தலமே”? 

 

“பூேிேிலும்,  சமுத்திரங்களிலும் உள்ள நீர் சூரிே சவளிச்சத்தில் 

ஆவிோக ோறி காற்றினால் மேமல எழும்பிே பின் குளிர்ந்து சிறு 

நீர்த் துளிகளாக ோறுகிறது. இமத மேகங்கள் என அதழக்கப்படும் 

நாங்கள் உருவாகும் இரகசிேோகும். பூேிக்கு அருகில் இருக்கும் 

மபாது மூடுபனி என்பார்கள். இந்த நீர் துளிகள் ஒன்று மசர்ந்து 

உங்களுக்கு ேதழோக சபாழிகிமறாம். சவப்ப நிதல ேிகக் 

குதறந்தால் சிறு நீர்த்துளிகள் உதறந்து பனிக்கட்டிோகவும் (Snow) 

சில மவதல ஆலங்கட்டிோகவும் (Hail) பூேிேில் விழுகிறது.” 

 

“உனது சமகாதரர்கள் ஏன் இப்படி அவசரம் அவசரோக 

ஓடிக்சகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கதளப் பார்த்தால் எனக்கு 

“ஓடும் மேகங்கமள ஒரு சசாற்மகளமீரா…” என்ற  கண்ணதாசனின் 

சினிோ பாட்டுதான் நிதனவுக்கு வருகிறது.” 

 

“காற்மற மேகங்கள் பேணம் சசய்ே உதவுகிறது. சில 

சேேங்களில் ேணிக்கு 100 தேல் மவகத்தில் சசல்மவாம்;. 

இடிேின்னலின் மபாது ேணிக்கு 30 முதல் 40 மவகத்தில் 

சசல்மவாம்”;  



 

“ ேனிதர்கள் ேற்றவர்கதளப் பார்த்து கவிதத புதனவதிலும் 

சபேர் தவப்பதிதலயும் சகட்டிக்காரார்கள். கார்மேகம் . 

மேகநாதன், முகிலினி, மேகவண்ணன், இப்படி எங்கள் 

சபேர்கதளயும் மசர்த்து தவத்திருக்கிறார்கள். எங்கதள அங்கம் 

அங்கோக இரசித்து கவிததகள் எழுதிேிருக்கிறார்கள். கருமுகில் 

மபான்ற கூந்தல் எனப் சபண்கதள வர்ணித்திருக்கிறார்கள். 

உேர்ந்த ேதல உச்சிேில் நாம் சற்று இளப்பாறுவததக் 

கவனித்துவிட்டு அமதா பார் முகிலினி என்ற சபண் ேதலதேத் 

தழுவி முத்தேிடுவதத என்று கற்பதன சசய்து எங்கள் கற்புக்கு 

களங்கம் விதளவித்திருக்கிறார்கள். நல்லகாலம் சுழல்காற்றின் 

மபாது மதான்றும் கூம்பு வடிவோன மேகங்கதளப் பார்த்து 

சபண்ணின் பின்னலுக்கு ஒப்பிடவில்தல  ” 

 

“ பார்த்தாோ ேனிதனின் கற்பதனத் திறதன. நீ ேட்டும் வானில் 

சஞ்கரிக்க முடியும் என நிதனக்காமத. ேனிதர்களால் கூட 

கற்பதன உலகில் சஞ்சரிக்க முடியும் . இேற்தகேின் அழதக 

எவ்வளவுக்கு அங்கம் அங்கோக இரசிக்கிறார்கள் பார்த்தாோ?. 

சபேர்கதளப்பற்றி சசான்னாமே அது உண்தே. என்சபேர் கூட 

மேகநாதன். அது சதரியுோ உனக்கு“ 

 



“பார்த்தாோ மேகநாதா . நீ எங்களில் ஒருவனாகிவிட்டாய். 

எங்கள் சக்திதே உலகுக்கு எடுத்துச் சசால். எங்கதள 

அசுத்தபடுத்த மவண்டாசேனச் சசால். பத்தாண்டுகளுக்கு முன்  

ேத்திே கிழக்கில் நடந்த யுத்தத்தின் மபாது எண்தணக்கிணறுகள் 

எரிந்தன.  அதில் இருந்து மேமல கிளம்பிே புதக எங்கதள 

அசுத்தப்படுத்திவிட்டது. பல மதசங்களுக்கு அந்த அசுத்தத்தத 

எடுத்துச் சசல்ல மவண்டி ஏற்பட்டது. நாம் சில இடங்களில் 

சபாழியும் அேிலம் கலந்த ேதழ, ேனிதர்கள் குளம் குட்தட நதி 

மபான்றவற்தற அசுத்தப்படுத்துவதாமலமே ஏற்படுகிறது. அதற்கு 

நாம் சபாறுப்பில்தல. அமேசன் காடுகளில் உள்ள உேர்ந்த 

ேரங்களால் நாம் அப்புகுதிக்கு ஒரு காலத்தில் மவண்டிே 

ேதழதேக் சகாடுத்மதாம். இப்மபாது சபால்லாத ேனிதர்கள் 

காடுகதள அழித்ததன் மூலம் அப்பகுதிக்கு ேதழ சபய்வது 

குதறந்து விட்டது. காடுகளுக்கு சநருப்பு தவப்பதும் எேக்குப் 

பாதகோக அதேகிறது. இக்காரணங்களால் ேதழ குதறந்து 

ேின்சார உற்பத்தி குதறகிறது. இது சதரிோேல் அரசிேல் 

வாதிகள் எம்மேலும் கடவுள் மேலும் பழிதேப் மபாடுகிறார்கள்.” 

 

“ சரி என்னால் முடிந்தேட்டும் அரசிேல் வாதிகளுக்கும் 

ேக்களுக்கும் எடுத்துச் சசால்லுகிமறன்.  ஆனால் அந்த கரும் 

முகில்கதள இருக்கிறமத அததக் கண்டால் எனக்குப் பேம். “ 

 



“ஏன் பேம்?” 

 

“அதவ சுழிகாற்தறயும் ேின்தலயும் தரக்கூடிேதவ.” 

 

“கியூமோசலானிபஸ் (Cumulonimbus ) என்ற என் சமகாதரன் தான் நீ 

சசால்லும் ேின்னதலயும் இடிதேயும் உருவாக்கிறவன். அவன் 

தன் கடதேதே உலகுக்கு சசய்கிறான். அவன் கண்ணரீ் 

விடாவிட்டால் உங்கள் பூேிேில் உள்ள குளம், ஆறு , குட்தட 

எல்லாம் வற்றி விடும். பிறகு “தண்ணரீ் தண்ணிர்;” சினிோ படம் 

மபால் ஆகிவிடும். அல்லது கர்நாடகாவிடம் தண்ணரீுக்கு பல் 

சகஞ்சமவண்டி வரும்.” 

 

“அடடா. உனக்கு அந்தச் சினிோப் படம் பற்றிக் கூடத் சதரியுோ. 

அரசிேல் கூட மபசுகிறாமே?” 

 

“ஏன் சதரிோது “மூடுபனி “ என்ற படப் சபேர்கள் கூட 

தவத்திருக்கிறார்கள். நான் தான் சசான்மனமன மேமலேிருந்து 

கீமழ நடக்கும் உங்கள் திருக்கூத்துக்கதள அவதானிக்கிமறன் 

என்று. சினிோ எடுக்கிறவன் இந்து கடவுள்ோதர எங்கள் மேல் 

நடந்து சசல்வது மபால் படம் பிடித்து ேக்கதள 

நம்பதவக்கிறார்கள். காதல் ம ாடிகள் கூட மேகங்களுக்குள் ஓடி 

பிடித்து விதளோடி பாட்டுபாடுவதாக காட்டுகிறார்கள். நான் 

அப்படி ஒருவதரயும் என் மேல் நடந்து சசல்லும் மபாது 



சந்திக்கவில்தல. அது ேட்டுோ ஒரு படத்தில் மசாக காட்சி 

வந்தவுடன் வானத்தில் எனது சமகாதரன் ேதழசேனும் கண்ணரீ் 

விடும் மபாது அவதன படம்பிடித்து காட்டி மசாகத்தத 

இரசிகர்களுக்கு சவளிேிடுகிறான் சினிோக்காரன். இடி ேின்னல் 

சுழல் காற்று திரண்டு வரும் மேகங்கள் கூட அவனின் 

பார்தவேிலிருந்து தப்பவில்தல. சினிோக்காரன் பணம் 

சம்பாதிக்கிறான் எங்கதள ேக்களுக்கு காட்டி. அவனுக்குப் மபாய் 

சசால்லு இக்காட்சிகளுக்கு அவனிடம் இனி கட்டணம் வசூலிக்கப் 

மபாகிமறன் என்று”. 

 

“அப்படி சசால்லாமத. பணம் சபறாது உன்தன உலகுக்கு 

விளம்பரம் சசய்கிறார்கள் அவர்கள். அப்படி மோசித்துப் பார். 

அதுக்கு நன்றிோக இரு. இேற்தக எல்மலாருக்கும் சசாந்தோன 

சசாத்து”. 

 

‘சரி சரி நான் சசய்ே மவண்டிே கருேங்கள் பல இருக்கு. நான் 

கிளம்புகிமறன். அதற்கு முன் உன்னிடம் ஒரு கதடசிக் மகள்வி. 

பூேிதேப் மபால் ேற்தறே கிரகங்களிலும் மேகங்கள் உண்டா”. 

 

“ ஏன் இல்தல. மேகங்கள் தண்ணரீ் இருந்தால தான் 

உருவாகலாம் என்பதில்தல. விோழக் கிரகத்தில் உள்ள 

மேகங்கள், அமோனிோவும் ேீமதனும் கலந்தது, ஏன் சனி 



கிரகத்தில் கூட மேகங்கள் உண்டு. சனி கிரகத்துக்கு 62 

சந்திரன்கள் உண்டு. இதுமவ சூரிே குடும்பத்தில் இரண்டாவது 

சபரிே கிரகம். சனிேின் சந்திரனான தடட்னில் (Titan) நச்சுத் 

தன்தேயுள்ள சேதனட் உள்ளது. ஏன் பூேிேின் சந்திரனில் கூட 

தூசிகள் உள்ளடக்கிே மேகங்கள் உண்டு.” 

 

“ அமடேப்பா, ேற்தறே கிரகங்களில் உள்ள மேகங்கதளப் 

பற்றியும் அறிந்து தவத்திருக்கிறாய் மபாலத் சதரிகிறது.” 

 

“அது சரி உன் ேதனவிக்குப் பிறக்கப் மபாகும் பிள்தளக்கு என் 

சபேர் தவக்கப் மபாகிறாய்? 

 

“ஆண் குழந்தத தான் பிறக்கும் என தவத்திேர்கள் 

சசான்னபடிோல் உன்மனாடு; கததத்தபின், முகிலன் எனப் சபேர் 

தவக்க இருக்கிமறன். “ 

 

“நல்லது “முகிலன்” பிறக்கும் மபாது நாம் இ;டி என்ற வாத்திேம் 

வாசித்து ேின்னல் என்ற ஒளி சவளிச்சத்தில் ேதழ என்ற பூோரி 

சபாழிந்து வாழ்த்துமவாம். “ 

 

    ******* 


