
मॉन्सूनचे पुनरागमन व त्याचे पूवार्नुमान 

(डॉ. रंजन केळकर) 
 
उन्हाळ्याचा कहर झाला की, आपण मॉन्सनूची आतुरतेने वाट पाह लागतो आिण पाऊस ू
कधी सरुू होईल व कडक उन्हापासनू िदलासा िमळेल असे सारखे वाटत राहते. ाच वेळी 
लक्षावधी शेतकरीदेखील मॉन्सनूची आस धरून असतात, पण ते एका िनराळ्या हेतूने, 
कारण त्यांना पेरण्या करायच्या असतात. अशा पिरिस्थतीत भारतीय हवामानशा  
िवभागाचे ीदवाक्य ‘आिदत्यात जायते विृ ः् ’ आपल्याला ही शा ती देते की, जोवर सयूर् 
अतंराळात आपल्या जागी आहे तोवर भारतीय मॉन्सनू दर वष  येणार हे िनि त.  
राहतो तो फ  त्याच्या पुनरागमनाच्या ितथीचा.  
 
भारताचा केरळ ांत म्हणजे नैऋत्य मॉन्सनूच्या स्वागतासाठी िनसगार्ने सशुोिभत केलेले 
वेश ार. ितरुवनंतपुरम व कोचीनसारख्या शहरांत हजेरी लावल्यािशवाय नऋैत्य 
मॉन्सनूला भारतात िशरकाव करता येत नाही. मॉन्सनूच्या केरळवरील आगमनाची तारीख 
1 जनू मानली जाते. पण ही सरासरी तारीख आहे. दर वष  ाच तारखेला मॉन्सनू 
येईलच असा ाचा अथर् नाही. सवर्साधारणपणे 1 जनूच्या मागेपुढे आठ िदवसांत मॉन्सनू 
येण्याची चांगली शक्यता असते. पण मॉन्सनू त्याहनही बू राच आधी िकंवा नंतर आल्याची 
उदाहरणे कमी नाहीत. 1990 साली तो मे मिहन्याच्या 18 तारखेलाच येऊन ठेपला होता, 
तर 1972 मध्ये जनूच्या 19 तारखेपयत त्याची वाट पहावी लागली होती. 
 
केरळच्या दिक्षणेकडे, ीलकंा वगळता, अफाट िहंदी महासागर आहे व पि मेकडे लक्ष ीप 
सोडले तर अरबी समु  आहे. ा भौगौिलक पिरिस्थतीत मॉन्सनूचा मागोवा घेता येतो तो 
फ  इन्सटॅ-3ए व कल्पना-1 ा आपल्या उप हांच्या साहाय्याने. समु ावर पावसाचे 
मोजमाप करण्याचे दसरे साधन नाहीु . मॉन्सनूिवषयीचे पिहले पूवर्िचन्ह उप हिच ांत 
केरळवरील आगमनाच्या जवळजवळ 40 ते 45 िदवस आधी बघायला िमळते. बंगालच्या 
खाडीच्या दिक्षणी भागावर िवषुववृ ापयत उंच ढगांचा एक मोठा समहू उप हिच ात 
थमच िदसणे हे ते पूवर्िचन्ह आहे. अशाच कारचे दसरे पवूर्िचन्ह मॉन्सनूच्या केरळवरील ु
आगमनाच्या 15 िदवस आधी पुन्हा उप हिच ांत िदसते. पण ावेळी हा मेघसमहू अरबी 
समु ावर असतो. अशा सांकेितक हालचालींचा अभ्यास करून मॉन्सनूच्या आगमनाचे 
भािकत हवामानशा ज्ञ करू शकतात. मॉन्सनूच्या आगमनाची ितसरी पूवर्सचूना िमळते 
ती अदंमान व िनकोबार ा बेटांवरून. केरळवर पोहचण्याच्या 10 ते 15 िदवस अगोदर 
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मॉन्सनू ा ीपसमहूावर येऊन ठेपतो. तेव्हा मे मिहन्याच्या मध्यावर पोटर् ब्लेअरवर 
पाऊस पडू लागला की, केरळवर मॉन्सनू कधी पोहचेल ाचे पूवार्नुमान करता येते. 
 
ािशवाय भारतीय हवामानशा ज्ञांनी एक स्वतं  मॉडेल बनिवले आहे, ज्याच्या ारे 
मॉन्सनूच्या आगमनाच्या तारखेचे पूवार्नुमान करता येते. ासाठी एि ल व मे 
मिहन्यातील िविवध वातावरणीय घटकांचा उपयोग केला जातो. केरळवरील पजर्न्यमान, 
शांत महासागरावरील हवेचा दाब, राजस्थानचे तापमान, इंडोनेिशयावरील 10 िकलोमीटर 
उंचीवरच्या वाऱ्याची गती, दिक्षण िचनी समु ावरचे िविकरण असे हे िविवध घटक आहेत. 
ा मॉडेलमागील भिूमका अशी आहे की, केरळवरील मॉन्सूनचे आगमन ही एक केवळ 
स्थािनक घटना नसनू ितचा वातावरणातील दरदरच्या हालचालींशी सहसबंंध आहेू ू .  
 
मॉन्सनूच्या आगमनाची व्याख्या करणे हे िदसते िततके सोपे नाही. मे मिहन्याच्या 
मध्यावर दिक्षण िहंदी महासागरावरील वारे जोर पकडू लागतात. ते िवषुववृ  ओलांडून 
आि केच्या पूवर् िकनाऱ्यावर पोहचतात. िवषुववृ  पार करताना त्यांची िदशा बदलते व ते 
वळसा घेत अरबी समु ावरून केरळचा मागर् धरतात. नैऋत्य िदशेने येणारे हे वारे 
शि शाली बनणे हा मॉन्सनूच्या आगमनाचा एक महत्वाचा िनकष आहे. कारण 
महासागरावरचे बाष्प भारतापयत आणण्याचे काम त्यांना करायचे असते. दसरा एक ु
िनकष असा आहे की, समु सपाटीहन ू 10 िकलोमीटर उंचीवरचे वारे उलट िदशेने म्हणजे 
पूवकडून पि मेकडे वाह लागले पािहजेतू . ही मािहतीसु ा उप हांच्या साहाय्याने िमळ ू
शकते. केरळवर मे मिहन्यात मॉन्सनूपूवर् पाऊस नेहमीच पडत असतो. पण मॉन्सनूचे 
आगमन झाले की, ा पावसाच्या स्वरूपात व माणात मोठा फरक पडतो. तेव्हा केरळ 
ांतातील 14 वेधशाळांनी नोंदवलेल्या पावसावर नजर ठेवली जाते. ांपैकी िनदान 8 
िठकाणी, लागोपाठ दोन िदवस, कमीत कमी 2.5 िमलीमीटर पावसाची नोंद केली जाणे 
आवश्यक मानले जाते.  
 
मॉन्सनू आल्याचे जाहीर करण्याआगोदर वर सांिगतलेले िनकष िवचारात घेतले जातात. 
ातही समस्या येऊ शकतात. वारे व्याख्येनुसार वाह लागले पण पाऊस सरुू झाला नाहीू , 
तर मॉन्सनू आल्याच्या कोरड्या घोषणेने सामान्य जनतेचे समाधान होऊ शकत नाही. 
ाउलट, कधी कधी पावसाळा आला असे लोकांना वाटत असले तरी हवामानशा ाच्या 
काटेकोर व्याख्येनुसार तो आलेला नसतो.  
 
अनेक वष  मॉन्सनूला वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आिण त्याच्या 
आगमनाची तारीख पुढे ढकलली जाते. तर काही वष  दसऱ्या घटनांचे साहाय्य घेऊन तो ु
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वेळेपूव च हजर होतो. मागच्या वष चेच उदाहरण आपल्यापढेु आहे. ‘आकाश’ नामक च ी 
वादळ 17 मे रोजी बंगालच्या उपसागरावर उ वले व ते पुढे बांगलादेशची िकनापट्टी पार 
करून गेले. त्याने मॉन्सनूला खेचनू घेतले आिण पिरणामतः तो केरळला चार िदवस 
आधीच म्हणजे 28 मे रोजी पोहचला. पण त्यानंतर 1 जनूला ‘गोनू’ नावाचे दसरे एक ु
च ी वादळ अरबी सागरावर उत्पन्न झाले व ते ओमान देशाकडे िनघून गेले. ाचा 
मॉन्सनूवर िवपरीत पिरणाम झाला आिण मॉन्सनू केरळवरच दहा िदवस रेंगाळत रािहला. 
क्विचत सगंी असेही घडते की, मॉन्सनू केरळला येण्यापूव  भारताच्या पूव र राज्यात 
अगोदर वेश करतो. बंगालच्या खाडीवर कमी दाबाचे के्ष  िनमार्ण झाले तर ते अशा 
असामान्य पिरिस्थतीस कारणीभतू ठरते.     
 
मॉन्सनूच्या केरळवरील आगमनाचा सबंंध वातावरणातील जागितक पातळीवरच्या 
घडामोडींशी असल्यामळेु त्याचे सकेंत मिहना दीड मिहना आधीच िदस ूलागतात. परंतु 
मॉन्सनूची देशांतगर्त गती ही स्थािनक हालचालींशी सबंंिधत असल्यामळेु त्यािवषयी 
अशी पूवर्सूचना केवळ एक दोन िदवस आधी िमळते. त्यािशवाय, केरळपासनू 
राजस्थानपयतची मॉन्सनूची आगेकूच एका िनयिमत गतीने होत नसते. मॉन्सनूच्या 
वासाचा वेग कधी जास्त तर कधी कमी होत राहतो. तेव्हा ा सदंभार्त हे समजून घेणे 
आवश्यक ठरते की, पुण्याला, मुबंईला िकंवा िदल्लीला मॉन्सनू कधी येऊन पोहचेल ाचे 
दीघर्-अवधी पूवार्नुमान करणे हवामानशा ाच्या क्षमतेच्या बाहेरचे आहे.  
 
मॉन्सनूच्या आगमनाच्या घटकेचे रहस्य राखून ठेवणे िनसगार्ला कदािचत आवडत असावे् . 
पण त्याच्या आगमनाचे स्वरूप कसे असेल हेसु ा एक गिुपतच असते. काही वष  
वळवाच्या सरी एकामागनू एक पडत राहतात आिण त्यांच्या पाठोपाठच पावसाळ्याची 
सरुुवात होते. तर काही वष  उन्हाळा आगदी कोरडा जातो आिण एकदम अचानकपणे 
मॉन्सनू हजर होतो.  
 
भारताचे पिहले पंत धान जवाहरलाल नेहरू हे एक िनसगर् ेमी होते. त्यांच्या एका 
आठवणीत त्यांनी मॉन्सनूच्या मुबंईतील आगमनाचे वणर्न अितशय काव्यमय व रोमांचक 
भाषेत केलेले आहे. त्यात ते म्हणतात की, मुबंईतील मॉन्सनूिवषयी त्यांनी खपू काही 
ऐकले व वाचले होते आिण त्याचा त्यक्ष अनुभव घ्यावा अशी त्यांची मनापासनू इच्छा 
होती. मुबंईतील पिहली पजर्न्यवृ ी धुमाकूळ घालणारी असते, ती मुबंईचे दृश्य पालटन ू
टाकते, मुबंई नगरीचा समु  बनतो, अशी त्यांची कल्पना होती. 1939 साली नेहरू मुबंईत 
आले होते आिण ते मॉन्सनूची आतुरतेने वाट पहात रािहले. परंतु त्यांच्या अपेके्ष माणे 
काहीच घडले नाही, आिण नंतर त्यांना लोकांकडून कळले की, मॉन्सनू केव्हाच येऊन 
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चुकला होता! ावर नेहरू आपली िनराशा व्य  करून म्हणतात की, मॉन्सनू 
मध्यरा ीच्या चोरासारखा आला असावा. 
 
तर असे असते मॉन्सनूचे पुनरागमन. तो पुन्हा पुन्हा, दर वष  येतो. पण त्येक वष  
एका िनराळ्या वेळी आिण एका नव्या स्वरूपात. कधी िव ाळ तर कधी सौम्य. कधी भर 
िदवसा, राजेशाही थाटात, ढगांच्या गडगडाटात, िवजांच्या लखलखाटात. तर कधी रा ीच्या 
दाट काळोखाच्या आड, लपून छपून, चोरपावलांनी.        
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