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मा�सून मा�सून मा�सून मा�सून ‘रंजरंजरंजरंजनननन’                             लोकमत, ूथम प�ुषी परुवणी, ४ ऑ�टोबर २०१४  

--------------------------------------------------------------------------------- 

‘सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल का?’ बालपणी'या आप*या भाव+वँ वाशी एक/प 

झालेलं हे गाणं.. ग3या'या िशरा ताणून ‘भोलानाथ भोलानाथ’ 5हणताना आप*या 

डो3यांसमोर खराखरुा पाऊस उभा रा8हलेला असायचा.. भोलानाथाने मान हलवली 

तर पाऊस न�क; पडेल, असं आपलं मन सांगत राहायचं. शाळेला ब=ुट> 

मार?यासाठA तेवढंच एक िनिमC परेुसं होतं. इतकं क/न पाऊस आला नाह> तर 

डो3यांत माऽ 'आभाळ दाटलेलं' असायचं.. आप*या भाव+वँ वाशी एक/प झालेला हा 

भोलानाथ मागे पडला आGण आपण पढेु जात रा8हलो; पण ‘पाऊस पडेल का?’ हा 

ूH माऽ मना'या 8हरIयागार कोपJ यात तसाच Gजवंत रा8हला... शाळेला ब=ुट> 

मारायला िमळ?यासाठA पावसाचं िनिमCं हो?यातलं अूपू संपलं; पण पावसाची ओढ 

माऽ कायम रा8हली... कॉलेज+वँ वात पाऊल ठेवलं, तसं या पावसाचे सारे संदभMच 

बदलले. मग नसुता पाऊस नको, ‘पावसासकट’ आवडावं असं कुणी तर> पावसात 

असावंसं वाटू लागलं.. बेभान, बेधुंद पाऊस, छानशी सोबत ह> त�णाईची समीकरणं 

बनली... त�णाई'या ूQयेक टRRयावर पाऊस आपली सोबत कर>तच रा8हला. थोडं 

वय आणखी सरलं; पण 5हणून पावसाची ओढ संपेना.. ‘पाऊस पडेल का?’ या ूHाचे 

संदभM प�ुहा बदलले. Qयाला आपण ‘सामाGजक भान’ असं नाव 8दलं; पण ओढ 

तशीच रा8हली.. असा हा पाऊस.. तुम'या-माSया मनात कायम Gजवंत रा8हलेला... 

कािलदासासारTया महाकवीपासनू पावसाचा माग काढणाJ या हवामानशाUVापयWत 

सवाWनाच भरुळ घालणारा, Qयाचा माग काढायला लावणारा असा हा पाऊस!  

- पराग पोतदार 

--------------------------------------------------------------------------------- 

हवामान खाQयामZये काम करणाJ या शाUVाला पावसाचं हे नातं 8कतीसं समजत 

असणार? मा�सनूची वाटचाल कुठपासनू कुठपयWत आGण कुठे-कुठे, 8कती-8कती पाऊस 

एवढंच मांडणारा माणसू िततकाच /[ असणार, असा आपला अंदाज अस*यास 
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Qयात काह> नवल नाह>. पण या साJ या क*पनांना छेद देणारा एक शाUV आहे, तो 

5हणजे डॉ. रंजन केळकर. भारतीय हवामान खाQयाचे महासंचालक 5हणून 

जबाबदार> सांभाळलेला आGण Qयाच वेळ> मनातला ‘पाऊस’ अगद> तसाच Gजवंत 

ठेवलेला एक रिसक... 

हवामानशाU +वभागात अवघी हयात गेली; पण पावसातून येणारं 8हरवेपण आGण 

सजMनशील मनाची देणगी या पावसानंच Qयांना 8दली. 

या कतृMQवसंप�न Iय+]म^वाने +वVानवाद> भिूमकेतून हवामान, Qयातील बदल यांचा 

अ_यास केलाच; पण Qया'या अंदाजात अचकूता आण?यासाठA शाUVा'या 

भिूमकेतून धडपड केली. Qयाच वेळ> सृ̀ ीिनमाMQया'या भIयतेपढेु लीन होऊन 

ईँ वराचे आZयाGQमक अिधaान ौcेने मा�यह> केले. 

डॉ. केळकर हे +वdापीठ ःतरावर लागणाJ या हवामानशाUावर>ल मंथांचे लेखन 

करतात, Qयाचूमाणे लोकांशी संवाद साधनू Qयांना आZयाGQमकतेचे मह^व 

समजावनू सांग?यासाठA इंटरनेटवर ःवत:चे च�क ८ व+ैवZयपणूM jलॉगह> िल8हतात. 

जसे संगीतामZये मनापासनू रमतात, Qयाचूमाणे हवामानशाUाचे Vान लहान 

मलुांपयWत घेऊन जा?यासाठA साZया-सोRया भाषेतून हे अवघड +वVान उलगडतात. 

अशा या माणसाची वाटचाल खरोखर समजनू घे?यासारखी आहे. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

जोवर सयूM, तोवर पाऊस! 

‘आ8दQयात जायते वृ̀ ी’ हा मंऽ आप*या संःकृतमZये 8दलेला आहे. याचा अथM 

जोवर सयूM आहे तोवर पाऊस पडणार आहे. Qयामळेु आपण जी दरवषk मा�सनूची 

काळजी करतो ती कर?याचे काह>ह> कारण नाह>, असे डॉ. केळकर सांगतात. 

‘मेघदतूा’मZये महाकवी कािलदासाने १,६00 वषाWपवूk मा�सनूचेच वणMन केले आहे. 

Qयाची स�ुवात करतानाच Qयाने ‘आषाढःय ूथम 8दवसे’ 5हटले आहे. +वशेष 

5हणजे आजह> मा�सनू Qयाच आसपास येतो. Qयामळेु मा�सनूची उगीचच िचंता 

कर>त राहणे सोडले पा8हजे.  
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--------------------------------------------------------------------------------- 

हवामान खाते अdयावत 

हवामान खाQया+वषयी Qयांना अितशय ूेम आहे. Qयाच वेळ> िततक;च रिसकताह> 

Qयांनी Qयां'या मनात जपलेली आहे. जगाशी तुलना करताना आपण मागे आहोत, 

असे ते अGजबात मानत नाह>त. ते 5हणतात, क; आज जगभरामZये 

हवामान+वषयक मा8हतीची देवाणघेवाण होत असते. आप*याकडची यंऽणा जुनाट 

असचू शकत नाह>. कारण आंतरराnीय दजाMचे िनकष आप*यालाह> पाळावेच 

लागतात. भारतामZये प8हले जे सहा संगणक आले व संगणकयगुाची स�ुवात 

झाली, Qयातला प8हला संगणक हवामान खाQयाकडे आला. तीच बाब सॅटेलाइटबाबत. 

हवामानासाठA असणारे सॅटेलाइट असणारे बोटांवर मोजावेत इतकेच देश आहेत, 

Qयांत भारत आहे. मग आपण मागे कसे? आप*याकडे २00 वषp ज�ुया वेधशाळा 

आहेत आGण १७९६पासनूची आकडेवार> आहे; तेIहा आपण कशातह> मागे नाह>.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

मा�सनू वेळापऽकानसुार िनवडणुका 

१९९९'या लोकसभा िनवडणुकांची एक आठवण डॉ. केळकर यांनी सांिगतली. Qया 

काळात अणुऊजाM चाच?या झा*याने वाजपेयींना िनवडणकुा लवकर Iहायला हIया 

होQया, तर मा�सनूनंतर िनवडणकुा IहाIयात, अशी सोिनया गांधींची मागणी होती. 

एक 8दवस तQकालीन राnपती के. आर. नारायणन यांनी हवामान खाQयाचे ूमखु 

असलेले डॉ. केळकर यांना बोलावनू घेतले आGण भेट>साठA अधाM तास 8दला. ते 

आत गेले, तेIहा केवळ राnपती आGण ते, असे दोघेच होते. राnपतींनी Qयांना 

सांिगतले, क; मला मा�सनू समजून sयायचा आहे. तो कसा येतो, हे जाणून sयायचे 

आहे. डॉ. केळकर यांनी समजावनू सांिगत*यानंतर राnपतींनी िनवडणूक आयोगाला 

दरूZवनी केला आGण िनवडणकुांचे िनयोजन करताना डॉ. केळकर यांचा स*ला 

घे?यास सांिगतले. Qयानसुार मा�सनू'या वाटचालीनसुार िनवडणकुांचे वेळापऽक 

ठरले होते.  

--------------------------------------------------------------------------------- 
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ती का3या मेघांची सेना! 

डॉ. केळकर सांगतात, क; आपला देश आपण नीट बिघतला पा8हजे. ‘मेघालयातील 

चेरापुजंी येथे मी गेलो होतो. आ5ह> tया टेकड>वर उभे होतो ितथे समो/न मा�सनू 

येताना च�क 8दसत होता. का3या हCींची एक ूचंड सेना चाल क/न यावी, तसे ते 

uँय होते. काह> काळानंतर Qया का3या मेघांमZये आ5ह> होतो आGण आमचे 

हातह> आ5हाला 8दसत नIहते. पावसाची आ5ह> 8कतीह> मॉडे*स तयार क/न 

पा8हली, तर> हा जो अनभुव असतो तो खरा अनभुव!’  

--------------------------------------------------------------------------------- 

डॉ. केळकर यांचा ज�म मुंबईतला. वड>ल पोःट खाQयात नोकर>ला होते. Qया काळ> 

Qयां'या सातQयाने बद*या होत अस*याने +व+वध शहरांमZये िश[ण झाले. प?ुयात 

फwयुMसन महा+वdालयात उ'चिश[ण घेतले आGण नोकर>ची स�ुवात प?ुयातूनच 

झाली व 8द*लीमZये कतृMQवसंप�नतेचे G[ितज +वःतारले. पण या चार ओळ>ंत 

मांड*या जाणाJ या जीवनूवासालादेखील इितहासाचे एक सरेुख आवतMन जोडले 

गेलेले आहे. Qयांचे आजोबा 5हणजे हर> गो+वंद केळकर. ते अिलबागमZये 

वाःतIयास होते. Qया काळ> Qयांनी Gभँ चन धमM ःवीकारला होता. याच काळात 

+ॄ8टशांनी अिलबागमZये चुंबक;य वेधशाळेची ःथापना केली होती. अशी एखाद> 

वVैािनक संःथा ःथापन होणे, हे Qया काळ> मोठे अूपू होते. Qया काळ> या 

संशोधन संःथेतील िनंकषM अचकू ये?यासाठA गावात वीज येऊन चालणार नIहते. 

QयासाठA 8कQयेक वषp हे गाव कं8दला'या ूकाशात रा8हले. या संःथेसाठA साJ या 

गावाने केलेला हा Qयाग अ{तु होता. अशा पाँ वMभमूीवर डॉ. केळकर यां'या 

व8डलांचे बालपण या वेधशाळे'या समोरच जात होते. Qयामळेु Qयांना Qया+वषयी 

एक स|ु आकषMण होते. Qयामळेु आप*या मलुाने तर> हवामान खाQयात नोकर> 

करावी, अशी Qयांनी स|ु इ'छा होती. ह> इ'छा Qयांनी एकदा बोलनूह> दाख+वली. 

सदैुवाने िनयतीचे दान या इ'छे'या बाजूने पडले. Qयामळेु मनासारखी पावले पडत 

गेली आGण डॉ. केळकर यांनी जेIहा पणेु +वdापीठात पदाथM +वVानामZये िश[ण 

पणूM केले, Qयाच वेळ> प?ुयामZये हवामान संशोधन करणाJ या आयआयट>एम या 
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संःथेची ःथापना झाली. Qयांची जा8हरात आली आGण नोकर> िमळाली. पढेु 

हवामानशाUात गोड> िनमाMण झाली आGण मजल-दरमजल करताना एक शाUV 

आकाराला येत गेला आGण तjबल ३८ वषp हवामान खाQयाशी जोडला गेला. 

व8डलांनी पा8हलेले ःवRन अशा र>तीने साकारले गेले. 

हवामान खाQयातील नोकर> Qयांना आवडली. ते ितथे रमले. नोकर>'या िनिमCाने 

Qयांना सग3या भारतभरात 8फरता आले. भारतदशMन झालं.. पढेु जाऊन जागितक 

मेशोलॉGजकल ऑगMनायझेशन (डj*यएूमओ) या जीिनIहातील संःथे'या कायMकार> 

मंडळावर िनवड झा*याने जग पाहायला िमळाले. या काळात अनेक ूकारचे 

दुं काळ, हवामानातील चढउतार, पावसाचे खेळ Qयांनी अनभुवले आGण Qयां'या 

अनभुवा'या क[ा +वःतारत गे*या. +वVाना'या एका +विश` उंचीवर गे*यानंतर 

माऽ Qयां'या मनात ओढ िनमाMण झाली, ती अZयाQमाची. मन ितकडे ओढ घेऊ 

लागले. +वVानवाद> u+`कोनातून ईँ वर> संक*पनेचा अ_यास स/ु झाला. घरातील 

एकांत QयासाठA परूक ठरला. Qयातूनच व+ैवZयपणूM अशा jलॉगची िनिमMती झाली. 

Qयातून जगभरातील लोकांशी एका वेग3या ःतरावरचा संवाद स/ु झाला. 

डॉ. केळकर हे दररोज सकाळ> ५ वाजता उठतात. सकाळचे ३ तास हे Qयां'या 

लेखनाचे असतात. या काळात ते jलॉग िल8हतात. Qयांचे +वचार इंटरनेटवर ूदिशMत 

करतात. लोकां'या शंकांना उCरे देतात. काह> वेळा या शंका Iय+]गत 

पातळ>वर'या असतात, कधी भाविनक तर कधी वVैािनक; पण Qयांची कशालाच ना 

नसते. ‘मा�सनूचे काय होणार?’ या जागितक िचंतेपासनू ‘माSया मलुीचं लwन आहे, 

Qया वेळ> पाऊस तर येणार नाह> ना?’ अशा Iय+]गत शंकेपयWत साJ यांना ते उCरे 

देतात. आता तर बालभारती'या िनिमCाने साZया-सोRया शjदांतनू ते हवामानशाU 

हा जड +वषय उकलनू सांगत आहेत. यािशवाय शाळा-महा+वdालयांतून IयाTयाने, 

+व+वध ःतरांवरचे लेखन स/ु आहेच. यािशवाय संगीताची आवड अस*याने +व+वध 

ूकारची गाणी ते डाऊनलोड करतात. Qयांचे ःवत:चे कले�शन आGण ‘िसले�शन’ 

करतात. Qयां'या सीड> ःवत: तयार करतात आGण Qयाला साजेसे कIहरह> तयार 

क/न संमा� बनवतात. Qयाचूमाणे Qयांनी काढले*या असंTय छायािचऽांवर येश ू

Gभःतांचे संदेश िलहून ते लोकांना भेट पाठवतात. 
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डॉ. रंजन केळकर या Iय+]म^वाचे जीवन हे अशा समcृतेने भरलेले आहे. Qयां'या 

दो�ह> मलुी आता अमे�रकेत आहेत. आयुं यात सोबतीला संगीत आहे. Qयामळेु 

एकटेपण असेल तर> Qयात सरेुलता आहे, संगीत आहे, ताल आहे. जीवनाचा तोल 

ढळलेला नाह>. चाकोर>पलीकडचे काह> तर> शोध?याची सातQयाने लागलेली एक 

आस आहे. Qयामळेुच जीवनात समाधान आहे. कतृMQवाला समाधानाची झालर 

असली, क; आयुं यातील आनंदाचा ठेवा कधी कमी होत नाह>. डॉ. केळकरांकडे 

पा8ह*यानंतर याची यथाथMता न�क;च पटते. 5हणूनच या आधिुनक भोलानाथा'या 

मनातील आनंदाचा पाऊस असाच अ[य राहावा, हेच मनात येत राहते. 

- पराग पोतदार 

--------------------------- 


