
मॉ�सूनची िचंता 

(डॉ. रंजन केळकर) 

मनुंय ःवभावतःच एक िभतरा ूाणी आहे. #याला सग&या गो(ींची 

भीती वाटते. आ*ण मन खंबीर केले, तर.सु/ा िनदान िचंता तर. वाटतच 

राहते. हायवेवर समो1न येणाढया शकची भीती, इंजे5शन खूप टोचेल ह. 

भीती, िल8टम9ये एकटे अडकून पडायची भीती. ह. याद. न संपणार. 

आहे. आ*ण आता #यात मॉ�सूनची भर पडली आहे. मॉ�सूनची कदािचत 

भीती वाटत नसेल, पण तो एक िचंतेचा ;वषय िन*=तपणे झाला आहे.  

मे म?ह�यापासूनच सग&यांचे डोळे मॉ�सूनकडे लागतात. १ जूनला 

भारतात काह. लाखो लोकांचा वाढ?दवस अस ूशकेल. ?कंवा ती #यांBया 

पगाराची तार.ख असेल. पण ते आता मह#वाचे रा?हलेले नाह.. १ जूनला 

मॉ�सून केरळची राजधानी ितDवनंतपुरम येथे हजर होणार आहे कF नाह. 

Gाची िचंता सवH भारतीयांना लागून राहते. तेवढेच नाह., तो लवकर येईल 

का, लवकर आला तर ?कती लवकर येईल, हे ूJ उLवतात. आ*ण मग 

आपMया शहरातले रःते पाऊस झेलायला तयार आहेत का ह. िचंता सु1 

होते.  

समजा मॉ�सून अंदमानBया समुिात अगद. वेळेवर दाखल झाला. मग 

तो पुढे का सरकत नाह. ह. िचंता. तो स?बय का होत नाह.? एल नीनोचे 

काय? असे अनेक ूJ ;वचारले जातात. 
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आ*ण समजा कोणी भा?कत केले कF, मॉ�सून यायला उशीर होणार आहे. 

मग धरणांचे साठे कधीपयRत पुरतील ह. िचंता. दुं काळ. भागांचे आणखी 

हाल होणार का, Gा वषS तेथे पु�हा दुं काळ पडणार का, शहरात टॅकर 

संःकृती कायम राहणार का, असे दसुढया ूकारचे ूJ ;वचारणे सु1 

होते.     

मे म?ह�यात उकाडा वाढला कF, Vलोबल वॉिमRगवाले बोलायला लागतात 

कF, “आWह. तर Wहणतच होतो, तापमान वाढतंय, पण कोणी ऐकायला 

तयारच नाह.. हे असंच चालू रा?हलं तर मॉ�सून गायब होईल बघा.”  

पण अचानक वळवाBया सर. पडतात. वातावरण आMहाददायक होते. 

तापमान वाढ.;वषयी चचाH बंद होते. पण ती दसुरे वळण घेते. 

मराठवाZयात सारखी वीज का पडते, तेथेच का? लोकांना आधी सूिचत 

का केले जात नाह.? आपले तंऽ\ान इतके मागासलेले का आहे?  

मग कुठे गारपीट होते. ती का झाली? आता आबें महागणार का? 

सामा�य लोकांना आता आबंा कसा परवडणार? गार;पट.वर संशोधन का 

होत नाह.? दसुढया देशात गारा पडत नाह., आपMयाकडेच का? िचंता 

सु1च राहते.  

उतावळाउतावळाउतावळाउतावळा    मॉ�सूनमॉ�सूनमॉ�सूनमॉ�सून 

यंदाचा मॉ�सून अगद. वेळेवर ितDवनंतपुरमम9ये दाखल झाला. #याBया 

आगमनाब]ल पंधरा ?दवस आधी वतHवलेला अंदाज पूणHपणे खरा ठरला. 
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एवढेच नाह., तर पुढे वाटचाल कर^यात #याने कोणतीह. ?दरंगाई केली 

नाह.. कोकणप_ट., मुंबई महानगर, महारा`ाचे दुं काळ. *जMहे, 

राaयातील धरणे, तलाव, सगळ.कडे आतापयHत चांगला पाऊस झाला 

आहे. शेतकढयांBया पेर^या सु1 झाMया आहेत. मॉ�सूनला ध�यवाद ?दला 

पा?हजे.  

पण यंदाBया मॉ�सूनचे आणखी एक वैिशं_य हे कF, #याने संपूणH 

भारतावर अितवेगाने कबजा क1न टाकला. सामा�यपणे, मॉ�सून 

?दMलीला जूनBया अखेर.स पोहचतो. तेथून पुढे तो हळूहळू सरकतो आ*ण 

जुलैBया म9यावर तो प*=म राजःथानपयRत जातो. Wहणजेच मॉ�सूनला 

सबंध देश cयाप^यासाठd १५ जुलैची तार.ख उजाडते. Gा वषS मॉ�सूनला 

एवढ. घाई का झाली असावी, तो जेवfया लवकर आला तेवfयाच लवकर 

तो माघार घेईल का, असा एक नवीन ूJ आता लोकांBया मनात 

उLवला आहे.    

दसुरा एक ूJ हा आहे कF, जून म?ह�यात सरासर.पेgा अिधक पाऊस 

पडMयामुळे पुढे पावसाचे ूमाण पुढे कमी होत जाईल का कF, #याचा 

जोर असाच ?टकून राह.ल. 

Gा दो�ह. ूJांची उhरे शोधणे फारसे अवघड नाह.. सवाHत ूथम हे 

9यानात घेतले पा?हजे कF, गेMया शंभर वषाRBया मॉ�सूनBया आगमनाचा 

आ*ण ूगतीचा आपण आढावा घेतला तर #यातून हाच एक िनंकषH 

िनघतो कF, ू#येक वषSचा मॉ�सून हा कुठMया न कुठMया बाबतीत इतर 
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सवH मॉ�सूनपेgा िनराळा होता. काह. वषS, मॉ�सून घाईने व उ#साहाने 

देशावर हजर झालेला आहे. काह. वषS दुं काळ पडला आहे, तर काह. 

वषS अितव(ृी झालेली आहे. आ*ण काह. वषS #याने परत^याचे जणू 

नावच घेतलेले नाह..  

यंदाचा मॉ�सून हा एक उतावळा मॉ�सून Wहणावा लागेल. तो वेळेवर 

आला, आ*ण सगळा भारत देश cयापून टाकायला तो जणू आतुर होता. 

आता कMपना करा कF, महारा`ावर मॉ�सून १५ जूनऐवजी १५ जुलैला 

दाखल झाला. काय होईल? िन*=तपणे दुं काळ पडेल. पण Gाउलट, 

राजःथानसारjया वाळवंट. ूदेशावर मॉ�सून १५ जुलैऐवजी १५ जूनला 

पोहोचला तर काय होईल? फारसे काह. नाह.. Gाचे कारण असे कF, 

राजःथानचे सरासर. पजH�यमान २५-३० सoमी पेgाह. कमी आहे. हा 

आकडा कधीकधी तर दोन-तीन जोरदार सर.ंम9येच भ1न िनघतो. 

राजःथान हे वाळवंट असले तर. तेथे जोरदार सर.ंनंतर पूरपpर*ःथती 

िनमाHण cहायला वेळ लागत नाह.. तेcहा राजःथान-पा?कःतान सीमेवर 

मॉ�सूनचे आगमन ?कती लवकर झाले ?कंवा ?कती उशीरा झाले हा 

मोqया िचंतेचा ;वषय होत नाह..  

आता उhराखंडम9ये नुक#याच झालेMया जबरदःत पावसाचे बघा. तेथे 

मॉ�सून आला आ*ण नrांना महापूर आला, इमारती कोसळMया, माणसे 

वाहून गेली, ६० लोकांचा जीव गेला. हे सगळे मॉ�सूनBया 

उतावीळपणामुळे घडले का? खरे तर, नाह.. उhराखंड, ?हमाचल, 
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िस*5कम, Gासारjया डtगराळ ूदेशांचे हवामान िनराळेच असते. तेथे 

मॉ�सून यायBया आधीसु/ा वेःटनH ?डःटबH�स येत असतात आ*ण पाऊस 

पडत असतो. Gा डtगराळ राaयांत ढगफुट. आ*ण भूःखलन मॉ�सूनपूवH 

आ*ण मॉ�सूनोhर अशा दो�ह. ऋतंूतूह. होत असतात. तेcहा महारा`ात 

मॉ�सून आMयानंतर सगळे वातावरण जसे एकदम बदलून जाते तसा 

बदल भारताBया उhरेकडBया डtगराळ ूदेशात मॉ�सूनBया आगमनानंतर 

होत नाह.. तेcहा Gा वषS जसे घडले ते काह. तर. अूितम ?कंवा 

अ?vतीय आहे, असे मानू नये. मॉ�सूनBया ;व;वधतेचे ते एक िनराळे 1प 

आपण पा?हले एवढेच. 

रoगाळणारारoगाळणारारoगाळणारारoगाळणारा    मॉ�सूनमॉ�सूनमॉ�सूनमॉ�सून 

महारा`ापुरते पा?हले तर आपMयाला १० जून ते १० ऑ5टोबरपयRत 

Wहणजे चार म?हने मॉ�सूनचा पाऊस िमळतो. पण Gा तारखा बांधलेMया 

नाह.त. पूणH देशाकरता जेcहा आकडेवार. गोळा केली जाते आ*ण ितचे 

शाxीय ;वyेषण केले जाते तेcहा १ जून ते ३० सzटoबर Gा कालावधीत 

पडलेला पाऊस हा मॉ�सूनचा पाऊस असा गणला जातो. Gा प/तीमुळे 

सां*jयकF ;वyेषणाम9ये महारा`ाBया काह. मॉ�सूनपूवH पावसांBया सर.ंची 

गणना होते आ*ण उलट १ ऑ5टोबरनंतर पडलेला पाऊस ;वचारात घेतला 

जात नाह..  

आता हे लgात घेणे आवँयक आहे कF, मॉ�सूनचा पऊस हा कधीह. 

आ*ण कुठेह. चार म?हने समूमाणात पडत रहात नाह.. पाऊस कधी 
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कधी दमदार असतो, कधी संततधार. पण #याला अधूनमधून ;वौांती 

}यावीच लागते. ;पकांनाह. #यांBया योVय वाढ.सीठd अशी उघड.प लागते. 

तेcहा स9या पावसाचा जो जोर आहे तो चारह. म?हने चालू राह^याचे एक 

लgण आहे असे नाह.. जोरदार पावसाचे पवH कधीह. अcयाहत चालू 

शकत नाह. आ*ण उघड.प पडेलच. Gात मॉ�सून बदलला असMयाचे 

कोणतेह. संकेत नाह.त.   

आता ूJ उरला कF, लवकर आलेला मॉ�सून लवकर परतेल का? Gाचे 

उhरपण हे आहे कF, मॉ�सूनचा मागील इितहास पा?हला तर Gा ूकारचा 

कोणताह. िनंकषH काढता येत नाह.. मॉ�सूनBया आगमनाBया आ*ण 

माघार.Bया तारखांम9ये सां*jयकF सहसंबंध ूःथा;पत झालेले नाह.त. ह. 

श5यतापण नाकारता येणार नाह. कF, उतावळा मॉ�सून कदािचत लवकर 

परत^याचा ;वचार करणार नाह.. आ*ण रoगाळणारा मॉ�सून हासु/ा 

िचंतेचा ;वषय नाह.. कारण #यामुळे धरणे भरलेली राहतात, जिमनीत 

पावसाचे पाणी अिधक *जरते, रबी उ#पादन भरपूर होते. 

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

     

  

  


