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कािलदासरिचत मेघदत हे एकशेवीस ँ लोू कांचे एक संःकृत महाका#य आहे. &याचा सारांश एकाच वा' यात 

सांगायचे झा*यास, तो असा सांगता येईल-"अलकापुरीमधनू ह2पार केला गेलेला एक य3 रामिगरीत 

आौय घेतो, तेथे आपले िवरहदःख ु एका ढगाला सांगतो आिण &याला िवनंती करतो, की &याने आपण 

खशुाल अस*याचा िनरोप अलकापुरीतील आप*या ूेयसीला ःवतः जाऊन >ावा.' पण या सा?याशा 

कथानकाभोवती महाकवी कािलदासाने एक िवल3ण व अूितम असे का#य रचले आहे- Aयाची 

लोकिूयता गे*या सोळाशे वषाCत अिजबात कमी झालेली नाही. उलट ती वाढत गेली आहे. "मेघदताू 'Gया 

सHदयाIने असंJय रिसकांना मोिहत केले आहे. रवींिनाथ टागोर, माधव Aयूिलयन, कुसुमामज, शांता शेळके 

अशा थोर सािह&यकारांनी &याचा अनुवाद केला आहे. ह*लीGया काळात इंटरनेटवर &याची अनेक िवदेशी 

भाषांतरेही उपलOध आहेत. 

मी "मेघदताू 'चे वाचन केले ते केवळ एक रिसक Pहणून नाही, तर एक हवामानशा� Pहणून. जिमनीवर 

उभी असलेली एक #यQी आकाशातील एका ढगाशी िहतगुज कR शकते, ही कािलदासाची एक किवक*पना 

आहे, हे कोणीही माSय करील; पण मेघदताचे हे विैशंVय अनेकांना माू हीत नसेल, की कािलदासाची 

किवक*पना आधिुनक हवामानशााGया िवचारधारेशी सुसंगत आहे. कािलदासाला हवामानशाािवषयीचे 

�ान कोणाकडून ूाW झाले असावे, यािवषयी चचाI करणे िनंफळ ठरेल. ू&य3 िनसगIच &या महाकवीचा 

िश3क रािहला असावा. 

"मेघदताू 'चा पिहला ँ लोक आप*यापुढे एक Zँ य उभे करतो. अलकापुरीपासून िकतीतरी दर असले*या ू
रामिगरीवर एक य3 भटकत आहे. तो िवरहदःखानेु  मासलेला आहे, शरीराने दबIल झालेला आहे आिण ु
आप*या िश3ेचा उरलेला काळ दररोज मोजत आहे. आषाढ मिहSयाचा पिहला िदवस उगवतो आिण 

रामिगरीGया पवIतिशखरावर आRढ झालेला व एकटा असलेला मेघ अचानक &याGया Z[ीस पडतो. 

("आषाढःय ूथमिदवसे...' ँ लोक 1.2) 

 

मॉSसूनची िनयिमतता 

मेघदतातील रामिगरीचा स?याGया नागपूर शहराजवळील रामटेक गावाशीू  इितहासकारांनी संबंध जोडला 

आहे. म?य भारतावर मॉSसूनचे आगमन ह*लीGया काळात Aया वेळी होत असते &याच वेळी ते इ. स. 

400 Gया सुमारासदेखील होत असे, ही एक मह\वपूणI बाब आहे. सोळाशे वष] होऊन गेली तरी भारतावरचा 

नरैऋ&य मॉSसून दर वष_ &याGया िनधाIिरत समयी येत रािहला आहे् , ही िवशेषतः हवामानबदलाGया 

आजGया संदभाIत आप*याला आँ वःत करणारी एक मािहती मेघदत आप*याला देत आहेू . आता क*पना 

करा, की कािलदासाचा हा मेघ bबाबदार थाटात खूप उंचीवर उभा आहे. तेथून तो आसपासGया ूदेशाचे 

िवहंगावलोकन करीत आहे. लांब उSहाळा सोसून मॉSसूनची ूती3ा करीत असले*या जनसमूहाला तो 

मॉSसूनचे आगमन झा*याची घोषणा करीत आहे. मॉSसूनGया आघाडीचे जणू तो नेत&ृव करीत आहे 



आिण मॉSसूनचा पुढचा मागI मोकळा आहे का, याची तो खाऽी कRन घेत आहे. अशा ूचडं जबाबदारीचे 

काम करणाढया शिQशाली मेघाकडे हा असहाय य3 बघतो (1.3) व आप*या ूेयसीला संदेश पोचवfयाचे 

आणखी एक काम करfयाची &याला िवनंती करतो (1.4) पाणी, वारा, वीज व धरू या घटकांपासून ढगांची 

िनिमIती होते याचे य3ाला �ान आहे ("धूॆ Aयोितःसिललमbतां संिनपातः 'व मेघः'... 1.5), ढगांGया 

िविवध Rपांची &याला मािहती आहे ("जानािम &वां ूकृितपुbष.ं.' 1.6) आिण िवशेष Pहणजे मॉSसूनचे ढग 

&याGया िूय अलकानगरीपयCत जातात, हेही &याला माहीत आहे ("गSत#या ते वसितरलका'..1.7). धरुाम?ये 

सhििय काबIन व काळा काबIन असे दोन ूकारचे कण असतात. यातील सhििय काबIनचे कण मेघिनिमIतीस 

मदत करतात, तर काiया काबIनचे कण उंणता शोषून घेतात, असे िदसून आले आहे. जागितक 

तापमानवाढीGया Zि[कोनातून या िवषयावर संशोधन अजून चालू आहे; पण ढगांचा धरुाशी नेमका काय 

संबंध आहे, हे शा�ांना अजूनही पूणIपणे उमगलेले नाही. Pहणूनच वातावरणातील ूिबयांबाबतचे 

कािलदासाचे ूग*भ �ान आधिुनक हवामानशा�ांना आँ चयIचिकत करणारे आहे. 

उपमहांGया मा?यमाने मॉSसूनGया ढगांचे सतत िनरी3ण करणे आजGया युगात श' य झाले आहे. 

मॉSसूनGया सवIसामाSय ढगाचा जीवनकाल काही तासांचाच असतो, हे आप*याला आता माहीत आहे. कवी 

कािलदासाGया य3ाने एकच मेघ िनवडला व &याला दरवरGया अलकापुरीपयCत जाfयास सांिगतलेू ; पण हा 

मेघ तेथपयCत िटकाव धR शकणार नाही, हे शा� कािलदासाला प'के ठाऊक होते. ते#हा शा� 

कािलदासाने एक अूितम उपाय शोधनू काढला तो असा होता, की मेघदताने &याGयाू  मागाIवरील वेऽवती 

(ँ लोक 1.24), िशूा ("िशूावातः िूयतम इव ूाथIनाचाटकारःु '.. 1.31), गंभीरा (1.42), गंगा (1.53) अशा 

अनेक मोठमोkया न>ा ओलांडताना &यावर थोडा वेळ थांबावे. हेत ूहा, की नदीGया पाfयाGया 

बांपीभवनाmारा वर चढणारे बांप &याने शोषनू nयावे व ःवतःला पुSहा पुSहा संजीिवत करीत राहावे. 

("नी&वा नील ंसिललवसनं मुQरोधोिनतPबम ्'..1.43.) किवक*पना व व�ैािनक िवचारधारणेचा हा केवढा 

सुंदर िमलाप! भारतीय उपखडंातून Aया महान>ा वाहतात &यांचा मॉSसूनGया ढगांGया िनिमIतीशी काय 

संबंध आहे, यावर कािलदासानंतर आजपयCत फारसे संशोधन झालेले नाही. 

कवी कािलदासाचा य3 मेघाला आपण ःवतः आखलेला एक सोपा मागI सुचवतो. ("मागI तावGछणु ृ

कथयतः&व&ूयाणानुRप'ं- 1.13) य3ाला िूय असले*या िविदशा, उAजियनी, देविगरी अशा सुंदर 

िठकाणांवRन जाfयास व शेवटी आपली ूेयसी जेथे आहे &या अलकापुरीस आपला ूवास समाW करfयास 

तो मेघाला ू>ुQ करतो; पण पुSहा एकदा शा� कािलदासाचे कवी कािलदासावरचे ूभु&व आपण पाहतो.  

सुंदर अनसुंदर अनसुंदर अनसुंदर अन ््््     उq उq उq उq    बोधकबोधकबोधकबोधक  

य3ाने िनवडले*या मेघाला मॉSसूनचे वारे योrय िदशेला घेऊन जातील, असा &याचा िवँ वास असतो. 

("मSदं मSदं नुदित पवनँ चानुकूलां यथा &वां' - 1.10) मॉSसूनचे वारे हळ हळ पिँ चू ू मेकडे वळणारच, हेही 

&याला माहीत असते. ("िकंिच&पँ चाq ोज लघुगितभूIय एवोtरेण' - 1.16) मॉSसूनचा मागI आडवळणी आहे, 

हेही य3 जाणत असतो, आिण Pहणून मेघाने आपला रःता चकूु नये यासाठी तो &याला उtरेस जायला 

पुSहा पुSहा सांगतो. ("वबः पSथा यदिप भवतः ूिःथतःयोtराशां' - 1.27) 

जिमनीपासून जसजसे वर जावे तसतसे मॉSसूनचे वारे ूबळ बनतात, ही मािहती केवळ मागील शतकात 



उपलOध झाली आिण &या वाढयांना "शॉिपकल ईःटरली जेट', असे संबोिधले गेले. आँ चयI हे, की 

कािलदासाला हे ठाऊक असावे. अनेक ँ लोकांत य3 मेघाला आप*या ूवासाची गती वाढवfयासाठी उंच 

भरारी मारfयास सांगतो. मॉSसूनचा मेघ नेमका कसा असतो िकंवा &याचे काय विैशंVय आहे, याची 

#याJया अजून केली गेलेली नाही; पण मॉSसून ऋतूम?ये उtर भारतावरचे ढग इतर ूदेशांपे3ा अिधक 

उंच, घन, गरजणारे व िवजांचा लखलखाट करणारे असे असतात. कािलदासाGया मेघाचे ःवRप असेच आहे 

आिण Pहणून मेघदताची समाWी होतेू , ते#हा य3 कृत�तापूवIक ूाथIना करतो, की &या मेघाची व &याGया 

िव>ु&सखीची कधीही 3णभरासाठीही ताटातूट होऊ नये. ("मां भूदेवं 3णमिप च ते िव>ुता िवूयोगः' - 

2.55) मेघदत केवळू  सुंदर नाही; पण उq बोधकही आहे. आजGया हवामानशा�ांना कािलदासाGया 

किवक*पनांपासून िकतीतरी िशकfयासारखे आहे. कािलदासाGया किवक*पना आजGया संशोधकांना 

उ&ःफूतI करणाढया अशा आहेत. 

-डॉ. रंजन केळकर 

(लेखक कh िीय हवामानशा िवभागाचे िनवtृ महासंचालक आहेत.) 


