
गतज मीची ओळख सांगत, आला गंिधत वारा! 
(डॉ. रंजन केळकर)  
ितरुअनंतपुरम ते नवी द ली या दर यान राजधानी ए  ःूेस 
आठव यात दोनदा धावते. ह  अितवेगवान गाड  ३१५० 
कलोमीटरचे अतंर ४८ तासांत पार करते. नैरऋ य्  मॉ सून 

(मोसमी पाऊस) ितरुअनंतपुरमम ये दर वष  १ जनू या सुमारास येऊन 
ठेपतो; पण या या नवी द लीपयत या ूवासाला एक म हना लागतो. 
मॉ सूनची आगेकूच ट याट याने होत राहते.  
तो सरळ मागाने नाह , तर आडवळणाने ूवास करतो. तो एका ठरा वक 
गतीने जात नाह . कधी थांबत-थांबत, कधी हळहळू ू , तर कधी धूमधडा  याने 

जातो. मॉ सूनचे केरळवर दाखल होणे ह  अनेक ीने एक मह वाची घटना 
मानली जाते. एकदा मॉ सून केरळवर आला, क  तो पुढे जाणार हे िन ँ चत. 
हणूनच नैरऋ य्  मॉ सूनशी भारतीय जीवन िनग डत झालेले आहे. पण, मे 
म ह याचे कॅलडरचे पान पलटावे आ ण मॉ सून दाराशी उभा राहावा इत  या 
िनयिमतपणे तो येत नाह . मॉ सून या आगमनासंबंधी अनेक िनकष आहेत; 

पण दर वष  ते सगळेच लाग ूपडतात असे नाह .  
 
महारा ात उ हा यात वळवा या सर  अधून मधून पडत असतात. दपार  ु
उंमा वाढतो, हवा अितशय दमट होते आ ण वातावरणात उंच 
"  यु युलोिन बस' ढग बनतात. याबरोबरच मेघगजना, वजांचा लखलखाट, 

वादळ  वारे, कधीकधी गारपीट होते; पण हे सव ता पुरते असते. एकदोन 
तासांत ढग नाह से होतात व थो याच वेळात आकाश पु हा ःव छ व िनळे 
दसते आ ण हे सव अचानकपणे घडते. "अशी अचानक या धरणीवर लहरत 
यावी वळवाची सर, तसे तयाने यावे.... आज कुणी तर  यावे....' म हार 
रागावर आधा रत हे "मंुबईचा जावई' िचऽपटातील गीत ओठांवर आ यािशवाय 
राहत नाह . मॉ सून आ ण वळवा या सर  यांत फार फरक आहे. मॉ सूनचे 
ढग म यम उंचीचे, "आ टो  यु युलस' व "ःशॅटो  यु युलस' ूकारचे आ ण दरवर ू

 

 



पसरलेले असतात. मॉ सूनचा पाऊस शांतपणे, गडगडाट न करता, पडत 
राहतो. मॉ सून या ू बयेचे पूण आकलन हवामानशा ांना कदािचत झाले 
नसावे; पण कवी मंगेश पाडगावकर यांनी मॉ सून या आगमनाची खर  
या या के हाच क न दलेली आहे ◌ः "जागनू याची वाट पा हली ते सुख 

आले दार ... माती या गधंाने भरला गगनाचा गाभारा... ौावणात घनिनळा 
बरसला रम झम रेिशमधारा....' पावसाची ह  संथ, नाजकू, रम झम एकदा 
सु  झाली, क  मॉ सून आला असेच समजायचे.  
 
मॉ सून या आगमनाचे दसरे ूमुख ल ण हणजे भारता या प ँ चु म 

कनाढयावर नैरऋ य कंवा प ँ च् म दशेने वारे वाह लागणेू . हे फार 
मह वपूण असते. कारण अरबी समुिाव न येणाढया या वाढयािशवाय 
पावसाचा जोर टकून राह शकतू  नाह . या प ँ चमी वाढयांना जे हा स ाि चे 
उंच पवत ूितरोध करतात, ते हा हवेचे तरंग वर चढत जातात. याम ये 
असले या भरपूर बांपाचे ढगात पांतर होते आ ण कोकणप ट , गोवा, 
कनाटक कनारप ट  व केरळ येथे मॉ सून या चारह  म ह यांत दमदार 
पाऊस पडत राहतो. जे प ँ चमी वारे स ाि  रांगा ओलांडन जातात यांचा ू
जोर उतरलेला असतो आ ण यांम ये पुरेसे बांप उरलेले नसते. यामुळे 
कोकणप ट वर वषात २५० स टमीटर पाऊस पडतो तर म य महारा ावर 
केवळ ५० स टमीटर. अशा ूकारे अरबी समुिाव न आलेले मॉ सूनचे वारे 
भारतीय पक पाचा पठार  ूदेश पार क न बंगाल या खाड वर येतात.  
 
मॉ सून या ूवाहाची एक शाखा अरबी समुि व महारा ाव न गजुरातकडे 
आगेकूच कर त जाते; पण सौरा -क छला पोचेपयत ितचा जोर ओसरलेला 
असतो आ ण तेथून ती फारशी पुढे जाऊ शकत नाह . उ र भारतावर मॉ सून 

येतो तो अरबी समुिावर या सरळ वाटेने नाह  तर बंगाल या 
उपसागरावर या आडमागाने. हणून मॉ सून या ू बयेम ये बंगाल या 
खाड चे फार मह व आहे. येथील वातावरणाचा दाब कमी अस यामुळे 
पक पाव न आलेले मॉ सूनचे वारे आपली दशा बदलतात, समुिाव न 



बांप गोळा करतात, पु हा जोर पकडतात आ ण ते पूवकडनू  प ँ चमेकडे वाह ू
लागतात. हा ूवाह प ँ चम बंगाल, बहार, उ र ूदेशाव न वाहत जाऊन 
द ली, पंजाब, ह रयाना यांव न मॉ सूनचे गतं य ःथान हणजे राजःथान 
येथे जाऊन पोचतो. तोपयत जलैु म ह याची १५ तार ख आलेली असते आ ण 
तोवर मॉ सून ीण झालेला असतो. राजःथान या वाळवंट  ूदेशावर वषात 
१० स टमीटर इतकाच काय तो पाऊस पडतो.  
 
महारा ावर प ँ चमेकडन वारे वाह लागणे हे मॉ सून याू ू  आगमनाचे सूचक 
मानले जाते. याउलट उ र भारतावर पूवकडन वारे वाह लागणे हेू ू  

मॉ सून या ये याचे िच ह समजले जाते. या पूवकड ल वाढयांना "पुरवैया' या 
नावाने ओळखले जाते. उ हा या या झळांनी तापून िनघालेला उ र भारत 
पुरवैयां या शीतल वाढयांनी थंडावतो व संपूण वातावरण आनंदमय बनते. 
"हम आपके है कौन' या हंद  िचऽपटातील गीताूमाणे, "ठंड  ठंड  पुरवैयाम 
उडती है चुन रयां... ना अब दलपे काबू है िमतवा... ये मौसम का जाद है ू
िमतवा...' पण, उ र भारतात मॉ सून येतो तो नेहमीच " रम झम के ये 
यारे यारे गीत िलये' असा नाह , तर "गरजत बरसत सावन आयो रे' असाह  
येतो. "िमलन' िचऽपटातील एका जबरदःत गा यात सुनील द ने नूतनला 
हवामानाचाच नाह , तर भाषे वषयीचा धडा िशकवला, "सावन का म हना, पवन 
करे शोर... अरे बाबा शोर नह  सोर... पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर...'  
 
पावसा या या सुरवातीस उ र भारतावर "मॉ सून शफ' नावाचा एक कमी 
दाबाचा प टा बनतो आ ण पावसाळा संपेपयत तो तेथे तसाच टकून राहतो. 
तो थोडा द णेकडे सरकला तर महारा ावर तसेच म य ूदेशावर खपू पाऊस 
पडतो; पण तो प टा जे हा बढयाच उ रेकडे, हमालया या पाय यापाशी जाऊन 
बसतो, ते हा पावसाचा जोर सगळ कडे मंदावतो. यालाच "मॉ सून ॄेक' 

हणतात. मॉ सून जर असा अिधक काळ खं डत रा हला तर देशभर पावसाचे 
ूमाण कमी होते व यातून दंकाळ  प र ःथतीह  उ प न होऊ शकतेु . 
सामा यतः मॉ सून शफचे एक टोक राजःथानवर व दसरे टोक बंगाल या ु



खाड वर असते. अधूनमधून बंगाल या खाड वर कमी दाबाचे ेऽ िनमाण होते 
व ते मॉ सून शफ या माग समुि कनारा पार क न प ँ चमेकडे सरकत जाते. 
कधी कधी याची तीोता वाढनू  याचे " डूेशन' बनते. मॉ सून डूेशन या 
पूव-प ँ चम मागावर मुसळधार वृ ी होते आ ण न ांना पूर येतात. 
पावसा यात कती मॉ सून डूेशन बनले, यांनी कोणता माग िनवडला 
आ ण यांची तीोता कती होती या सवाचा पज यमानावर ूभाव पडतो.  
 
मॉ सूनचा परतीचा ूवास स टबर या म यावर सु  होतो आ ण तो आ या 
माग माघार  िनघतो. हा उलट ूवास पूण करायला पण एक म हना लागतो. 
असा हा मॉ सूनचा ूवास, लांब आ ण आडवळणी. माग कुठे रोमांचकार  तर 
कुठे दगमु . मॉ सूनची गाड  कधी "राइट टाइम'वर, कधी "लेट'. या ूवासातह  
व ने आ यािशवाय राहत नाह त. राजधानी ए  ःूेस एखा ा लहानशा 
साइ डंगवर उ या ठेवले या पॅसजरला मागे टाकून जाते; तसेच अचानकपणे 
एखादे चब वादळ िनमाण होते व मॉ सूनला मागे ठेवून पुढे िनघून जाते 
कंवा ूशांत महासागरावरचा "एल िननो' मॉ सून या ूगतीत बाधा आणतो. 
कधी बंगालचा उपसागर असावा तेवढा त  राहत नाह . यामुळे कमी दाबाची 
ेऽे पा हजे तेवढ  िनमाण होत नाह त.  

 
हे सगळे होत रा हले तर  मॉ सून कधी हार मानीत नाह  आ ण तो दर वष  
िचकाट ने येतच राहतो. तो कधी आलाच नाह  असे अजनूपयत तर  झालेले 
नाह . "हवामानात बदल होत आहे,' "मॉ सून धो  यात आहे', "सावध राहा', 
अशी वधाने शा  ह ली वारंवार कर त असतात; पण नैरऋ य मॉ सूनशी ्
भारताचा संबंध इतका उथळ कंवा पोकळ नाह . कवी पाडगावकरां याच 

श दांत, तो "गतज मीची ओळख सांगत, आला गिंधत वारा' आहे. तो इत  या 
सहजपणे आपली साथ सोडेल का, यावर शा ांनी अिधक सखोल वचार 
केला पा हजे.  
(लेखक हवामान वभागाचे िनवृ  महासंचालक आहेत.)  
 



ूवास मॉ सूनचा  
- हा ूवास लांबचा, आडवळणी आ ण रोमांचकार ह .  
- पावसाची संथ, रम झम सु  झाली, क  समजायचे मॉ सून आला.  
- मॉ सून कधी हार मानत नाह . दर वष  तो िचकाट ने येतच असतो. 
 


