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क�वता आ�ण 
यातून भेटणाढया पावसाबाबत एखादा हवामानशा�� कसं भांय करेल?.. कदािचत 

या#याकड#या तां�ऽक मा&हतीनुसार तो पावसाची िचरफाडच करेल. सुदैवानं याला अपवाद आहेत. 

यापैक. एक /हणजे भारतीय हवामानशा� �वभागाचे िनव3ृ महासंचालक डॉ. रंजन केळकर.  

यांनी ९ फेॄुवार8, २००९ रोजी पुणे �व;ापीठा#या मराठ= �वभागात केलेल ं ‘मेघदतू, पाडगावकर 
आ�ण मा?सून’ हे सादर8करण पाहायला िमळाल.ं 
यात सा&ह
य आ�ण �व�ानाची अितशय अनोखी 
गुंफण हवामानाची खर8खुर8 ओळख कAन देते अन ्जोड8लाच सा&ह
यातील CचीसुDा वाढवते..  

 

‘�व;ु
स�खचा �वरह घना रे, माFयासम तुज Gण&ह न Hहावा..’  

महाकवी कािलदासा#या मेघदतूातील या भाषांतर8त पंJ.- पावसाचे ढग आ�ण 
या#यासमवेत 

असलेLया �व;ुLलतेच ं वणMन करणाढया; /हणजेच पावसाच ं उम Aप दशM�वणाढया! तर दसुर8कडे 

‘ौावणात घनिनळा बरसला, Rरम�झम रेशीमधारा..’ या कवी मंगेश पाडगावकरां#या गीतातील 

ओळ8- पावसाच ंहळुवार ‘Rरम�झम’ Aप उलगडणाढया! ..खरं तर पाऊस एकच. पण एका कवी#या 

वणMनात तो �वजेसह कडकडाट करणारा- रौि भासतो, तर दसुढया#या सा&ह
यात तो हळुवार 

बरसणारा- रोमँ&टक वाटतो. असं का? कवीं#या वेगवेगळय़ा िनर8Gणांमुळे हा फरक जाणवतो क. 

इतर कारणांमुळे? कवींनी पावसाची दोन िभ?न Aपं पाहून 
यांच ं वणMन केलं आहे? क. खरंच 

दोघांनी पा&हलेला पाऊसच मुळ8 वेगवेगळा आहे? या ू\ांची अनेक उ3रं येतील, अनेक तकM -

�वतकM ह8 लढवले जातील. खरं काय आहे, कवी आ�ण तो पाऊसच जाणो! 

कLपना करा, या क�वता आ�ण 
यातून भेटणाढया पावसाबाबत एखादा हवामानशा�� कसं भांय 

करेल?.. कदािचत 
या#याकड#या तां�ऽक मा&हतीनुसार तो पावसाची िचरफाडच करेल. सुदैवानं 

याला अपवाद आहेत. 
यापैक. एक /हणजे भारतीय हवामानशा� �वभागाचे िनव3ृ महासंचालक 

डॉ. रंजन केळकर. 
यांनी पुणे �व;ापीठा#या मराठ= �वभागात केलेल ं ‘मेघदतू, पाडगावकर आ�ण 

मा?सून’ हे सादर8करण पाहायला िमळाल.ं 
यात सा&ह
य आ�ण �व�ानाची अितशय अनोखी 

गुंफण हवामानाची खर8खरु8 ओळख कAन देते अन ् जोड8लाच सा&ह
यातील CचीसुDा वाढवते.. 

आ�ण अथाMतच वेगळा आनंदसुDा िमळवून देते. 
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बरं, आपण उप�ःथत केलेLया ू\ाच ंकाय- कािलदासाचा आ�ण पाडगावकरांचा पाऊस वेगळा का? 

केळकरांच ं सादर8करण सांगत-ं पाडगावकर महारा_ातील पावसाच ं वणMन करतात. पावसानं जम 

बसवला क. आपLयाकडे सर8वर सर8 बरसतात, पण संततधार आ�ण हळुवार! ना �वजांचा कडकडाट 

ना ढगांचा गडगडाट! पण कािलदास `या मaय-उ3र भारतातील पावसाच ं वणMन करतो- तो 

धडाकेबाज असतो, मेघ सर8ं#या Aपात मोकळा होतो, तो �वजां#या कडकडाटातच! �व;ुLलता जणू 

मेघांची सखी असLयाूमाणे! 

‘मेघदतू, पाडगावकर आ�ण मा?सून’मधनू अनेक रहःयांचा उलगडा होतो, 
याचबरोबर मनातील 

अनेक शंकांच ं िनरसनसुDा होत.ं जुना काळ आ�ण तेHहा#या सा&ह
यात अनेक मनं रमतात. 

बढयाचदा 
याच ं उदा3ीकरण करतात. वःतु�ःथती वाढवून-चढवून सांगतात. वेदकालीन वाbय, 

कािलदासाच ं सा&ह
य /हटलं तर असं करcयास चालून आलेली संधीच. /हणूनच कािलदासाचं 

‘मेघदतू’ वाचनू 
याला हवामानशा�ातील &कतीतर8 गोdी मा&हती असाHयात, असं मोघम बोललं 

जात.ं पण खरंच 
याला हवामान &कंवा 
याच ं शा� माह8त होतं का? केळकरांच ं सादर8करण 


यावर ूकाश टाकतं आ�ण अनेक उदाहरण ं देऊन ‘कािलदासाचा खरंच हवामानाचा अeयास 

असावा’ अशा िनंकषाfूत येत.ं (हवामान हा �वषय कोळून gयायलेLया एका वRरh 

हवामानशा��ाच ं हे /हणणं आहे हे इथ ंठळकपणे सांगावंसं वाटत.ं) हवामानाच ंअितशय नेमकं 

वणMन करणार8 अनेक उदाहरणं कािलदासा#या मेघदतूात आढळतात. 

‘धूॆ `योित: सिलल मCतां संिनपात: lव मेघ:’.. ढगामaये पाणी, वारा, वीज आ�ण धरू असLयाचं 

कािलदास आपLया काHयात /हणतो. या पंJ. �व�ाना#या सवM िनकषांवर खढया उतरतात. 

ढगांमaये पाणी /हणजे बांप असतंच. वारा /हणजे वर#या &दशेनं वाहणारे ूवाह असतात. 

�वजेची िनिमMतीसुDा 
यातच होते. 
यात धरुाचा समावेश असतो का, याबाबत सaया संशोधन सुA 

आहे. कािलदासाचा काळ होता साधारणत: सोळाशे वषाfपूवmचा! /हणजे इतlया जु?या काळातह8 

िनसगM व हवामानाबाबत अचकू िनर8Gण केलं जात होतं हे िन�nत! मेघदतूातील ढगाचा ूवास 

मaय भारतातून उ3र भारताकडे झाLयाच ंमानलं जात.ं पण या ढगाचा मागM काह8सा वब असेल, 

असं मेघदतूात /हटलं आहे. मा?सूनबाबतचा सaयाचा अeयास असं सांगतो क. हे वारे मaय 

भारतातून थेट उ3र भारतात जात नाह8, तर ते वळून बंगाल#या उपसागरामागp &हमालया#या 

पायqयानं उ3र भारताकडे सरकतात (/हणजे वब होतात). पण वाढयांच ं हे वाःतवातील वळण ं

आ�ण कािलदासा#या मेघदतूात /हटलेलं वब होणं हे एकच आहे का, याबाबत माऽ केळकर 

कािलदासाला ‘बेिन&फट ऑफ डाऊट’ देतात आ�ण कदािचत 
याला हेच अपे�Gत असेल असं 

सांगतात. 

‘जरा Gीणता येता सखया, �वमल झढयांचे पाणी gयावे’.. मेघदतूात ढगाला 
या#या ूवासात 

न;ां#या &ठकाणी �वौांतीचा सLला &दला आहे आ�ण थकवा आLयावर झढयांच ंपाणी �पऊन पु?हा 

ताजंतवानं होcयाची सूचनाह8 करcयात आली आहे. याचा हवामानशा�ीय अथM लावताना, 

मा?सून#या भारतभर पसरcयाची ू&बया समजून tयावी लागते. मा?सून एकदा भारतात दाखल 
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झाला, क. आगगाड8#या ूवासासारखा एका दमात शेवटपयfत पोहोचत नाह8. तर 
याचा ूवास 

टggयाटggयानं होतो. तो काह8 ूदेश Hयापतो, पु?हा Gीण होतो. पु?हा नHयानं ऊजाM िमळाली क. 

आणखी पुढं सरकतो. असा मजल-दरमजल कर8त तो संपूणM भारत Hयापतो. हा ूवास मा&हती 

असLयामुळेच मेघदतूात ढगाच ंGीण होणं आ�ण अशा वेळ8 
यानं �वौांती tयावी, असा सLला 

देcयात आला असावा. पुनC`जी�वत होcयासाठ= झढयांच ं पाणी gयावं /हणजेच जाःत बांप 

िमळवावं आ�ण मग पुढचा ूवास करावा असं सांगcयात आलं आहे, अशी कारणमीमांसा केळकर 

करतात. 

 

कािलदासाला कदािचत मा?सूनचा परतीचा ूवासह8 ठाऊक असावा असा तकM ह8 केळकरांनी बांधला 

आहे. /हणून तर मेघदतूात ढगाला सांगcयात आलं आहे क. ‘&हमाचला#या िशखरांवAनी वेगे, 

सखया, येई परतनु’! /हणजे ‘आषाढःय ूथम &दवसे’ या 
या#या आगमनापासून ते 
या#या 

माघार8 &फरcयापयfतची िनर8Gणं 
या काळ8सुDा करcयात आली होती. Aढ अथाMनं कािलदासाला 

हवामानशा�� /हणता आलं नाह8, तर8 
याला वारा, पाऊस अशा हवामाना#या घटकांच ंउ3म �ान 

होतं हे िन�nत! ‘आषाढःय ूथम &दवसे’ हा िनयम आजह8 पावसा#या आगमनाबाबत लाग ूहोतो. 


यामुळे कािलदासा#या काळापासून आजपयfत /हणजे &कमान सोळाशे वषp तर8 या पावसा#या 

वेळापऽकात �वशेष फरक पडलेला नाह8, असा िनंकषMह8 काढता येतो. 

 

मेघदतूाूमाणेच आज#या मराठ= सा&ह
यातील दतू असलेLया पाडगावकरां#या गीतांमधनूह8 पाऊस 

व सdृीच ंचपखल वणMन पाहायला िमळत.ं चपखल तसंच वै�ािनक कसोटय़ांवर खरं उतरणारंसुDा! 

‘मेघदतू, पाडगावकर आ�ण मा?सून’मaये याचीह8 अनेक उदाहरणं केळकर देतात. ‘जागून `याची 

वाट पा&हली ते सुख आले दार8..’ पावसा#या आगमनाबाबत पाडगावकरां#या या पंJ.! 

हवामानशा�सुDा हेच सांगत.ं उ?हाळय़ात भेगाळलेली जमीन, वातावरणातील धग, उ?हाची का&हली, 


यामुळे होणारा ऽास यामुळे पावसाची ूतीGा केली जाते आ�ण अशी वाट पा&हLयानंतरच तो 

बरसतो. ‘ौावणात घनिनळा..’ या पंJ.ंमधील ू
येक शvदामaये केळकर यांना �व�ान &दसत.ं 

पाडगावकरां#याच गीतांमधील वारा वेगवेगळय़ा Aपांमaये भेटतो. कधी चचंल होतो, कधी आतM 

बनतो, कधी मंद राहतो, तर कधी धुंद होतो.. बदलणं हा खरा तर वाढयाचा गुणधमMच! तो 

पाडगावकरां#या गीतांमधनूह8 डोकावतो. /हणूनच केळकरांना ‘क�वकLपना’ महwवा#या वाटतात. 


यां#याच शvदांत सांगायचे, तर ‘सा&ह
यातील कLपनांना क�वकLपना /हणून हसता कामा नये. 

खरं तर कवी शा��ां#याह8 पुढे असतात. 
यां#याच कLपना पुढ#या काळात शा�� मंडळ8 साकार 

करतात. 
यांचा ूवास सुA होतो या कLपनांमधूनच’.. यावर कुणाच �वxास बसो ना बसो, पण 

हवामान आ�ण मा?सून#या बाबतीत तर8 हे खरं ठरलं आहे. 

कािलदासा#याह8 माग#या कालखडंात जाऊन काह8ंनी 
या 
या काळातील सा&ह
यातनू 

हवामाना#या ूगतीचा आढावा घेतला आहे. वेदकालीन समाजाला हवामानाची &कतपत मा&हती 
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होती, याबाबत अनेकांनी अeयास केला आहे. ‘ऋzवेदातील हवामान’ हे हेमकांत बलकंुद8 यांच ं

पुःतकह8 यावर ूकाश टाकत.ं ऋzवेदातील अनेक ऋचांमaये हवामानाची िनर8Gणं डोकावतात. ती 

अितशय अचकू असLयाचं आज सांगता येत.ं 
यातील काह8ंचा खरेपणा तर अच�ंबत करतो. ऋत ू

बदलला क. हवेची &दशा बदलते. ढगांचे ूकार- पाऊस देणारे (Cि) आ�ण पाऊस न पाडणारे 

(वऽृ). Cिाच ं वणMन /हणजे 
याच ं कापसा#या राशीसारख ं असणं आ�ण गजMना करत, �वजे#या 

लखलखाटात मुसळधार पाऊस पाडणारा (मोठय़ा पावसाला &कंवा ढगफुट8ला कारणीभूत ठरणाढया 

ढगाूमाणे). इतकंच नHहे तर पाऊस �विशd काळातच आ�ण �विशd &दवसच पडतो, याचाह8 

उLलेख ऋzवेदात येतो. प�nम पंजाबात /हणजेच िसंध ूनद8#या खोढयात तो सात आठवडे पडतो 

आ�ण 
याच ूदेशात पूवpला 
याचा कालावधी अकरा आठवडय़ांचा असतो, असं ह8 िनर8Gण ं

सांगतात. �वशेष /हणजे ती आजसुDा तंतोतंत जुळणार8 आहेत. मCतांब{ल तढहतढहेची मा&हती 

ऋzवेदात आहेच. याचबरोबर मC|ण अथाMत नैऋM 
य मोसमी वाढयांची मा&हतीसुDा तेHहा#या 

माणसाला असावी, असे बलकंुद8 यांनी /हटलं आहे. हे वारे शेकडो योजनांच ं अतंर ओलांडून 

पंजाबकडे येतात हे हवामानाच ंवाःतव ऋzवेदकालीन समाजाला ठाऊक होत,ं असा िनंकषM 
यांनी 

काढला आहे. 

 

क�वता, गीते, ूवासवणMनं व सा&ह
यातील इतरह8 कलाकृतींमधनू हवामान पावलोपावली डोकावत.ं ते 

रंजक तर असतंच, िशवाय �ानात भर टाकणारंसुDा! &हंद8 िचऽपटगीतांच ंउदाहरण घेतलं तर8 हे 

ःपd होत.ं बढयाचशा &हंद8 गीतांमधील पाऊस ‘पूरव}या’ असतो, /हणजे पूवpकडून येणारा. आनंद 

बGी यांच ं ‘चपुके चपुके चलRर पूरव}या’ हे असंच एक गीत. पण महारा_ाचा �वचार केला तर 

(�वदभाMचा काह8 भाग वगळता) पाऊस प�nमेकडून येतो. मग हे ‘पूरव}या’ काय ूकरण आहे? 

अशी गीते रचणारे आनंद बGी &कंवा इतर बहुतांश गीतकार मूळचे उ3र भारतातील आहेत आ�ण 


या ूदेशात मा?सूनचे वारे बंगाल#या उपसागराकडून &हमालया#या पायqयानं पूवpकडे सरकतात. 


यामुळे 
यांना पाऊस िमळतो तो पूरव}याच! असंच आणखी एक आगळं वणMन समोर येतं ते ‘मेरे 

नयना सावन भादो, &फर भी मेरा मन gयासा’ या गीतातून! हे वणMन आपLयाकड8ल पावसापेGा 

वेगळं आहे. 
यातील ‘सावन भादो’ /हणजेच ौावण-भािपद हे म&हने जाःत पाऊस देणारे मानले 

आहेत. पण आपLयाकडे तर आषाढात धो धो पाऊस पडतो. /हणजेच हे वणMन करताना महारा_ 

डोळय़ांसमोर नHहता. ते वणMन उ3रेकड8ल गंगे#या खोढयातील आहे. पाहा, गीतातील पावसा#या, 

वाढया#या वणMनावAनसुDा ते कुठं रचलं गेल ंअसेल &कंवा कोण
या ूदेशातील गीतकारान ं
याला 

आकार &दला असेल हे सांगता येत.ं. 
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‘मेघदतू, पाडगावकर आ�ण मा?सून’#या िनिम3ानं सुA झालेली ह8 चचाM खरंतर अशीच कायम 

राहावी आ�ण माणसा#या सवMच Gेऽांना ःपशM करणारं हवामान अशा रंजक पDतीनं सवाfपयfत 

पोहोचाव.ं 
यातून सा&ह
याचा आःवाद तर घेता येईलच अन ् जोड8ला हवामानाच ं वै�ािनक 

वाःतवसुDा माह8त होईल! 
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