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दर वष+ सामा�यपणे १ जून-या आसपास नऋै1य मॉ�सनू केरळवर दाखल होतो. 

पण १ जून ह4 तार4ख अनेक वषा6-या 1या-या आगमना-या तारखांची सरासर4 आहे. 

ू1येक वष+ १ जूनला मॉ�सनू येतोच असे नाह4, आ8ण 1याने आलेच पा(हजे असा 

आमह आपण ध;ह4 नये. प=ृवीभोवती-या वातावरणा-या हालचाली जर आप)या 

मज+नसुार होत अस1या तर (कती छान झाले असते. पण वातावरण बेिशःतपणे 

वागते असेह4 नाह4. Aहणून सवBसाधारणपणे १ जून-या सातआठ (दवस मागेपढेु 

मॉ�सनू केरळवर पोहोचतो.  

हा लेख मी िलहायला घेतला तेFहा, Aहणजे २ जूनला, इ�सॅट-३ड4 उपमहाने 

(टपले)या छायािचऽात मला मॉ�सनू भारतदेशा-या उंबरNयावर उभा असलेला 

(दसला. पण तो हा उंबरठा एका लाजढया नववधसूारखा ओलांडेल, कR तो एका 

जु�या ओळखी-या िमऽासारखा सरळ घरात येईल, कR तो एखाTा चोरासारखा 

गुपचपु कोणाला नकळत आत घसेुल, हे माऽ नंतर कळेल. मॉ�सनू दर वष+ न 

चकुता येणारा एक पाहुणा असला तर4 तो नेहमी एक नवे ;प धारण क;न येतो. 

मॉ�सनू'वषयी-या आप)या Uानात सात1याने भर पडत असली तर4 मॉ�सनूचे 

रहःय आजवर (टकून आहे.              

मॉ�सनू कधी येणार, 1याचा ूवास सावकाश असणार कR जलदगतीने, तो पाऊस 

भरपरू देणार कR कमी ूमाणात, तो लवकर माघार घेणार कR जाWयाचे नावच 

घेणार नाह4, ह4 आप)यासाठX रहःये असतात. मॉ�सनू 1याची ग'ुपते सहजपणे 

उघड कर4त नाह4. Aहणून मॉ�सनूचे पवूाBनमुान करणे हे आजसYुा 

हवामानशा&Uांपढेु एक मोठे आFहान आहे. आ8ण जण ूकाह4 पZर8ःथती अिधक 

गुंतागुंतीची Fहावी Aहणून 1यात हवामान बदलाची भर पडली आहे.  

 



मॉ�सनूची 'व'वधतामॉ�सनूची 'व'वधतामॉ�सनूची 'व'वधतामॉ�सनूची 'व'वधता 

आपण पुं कळदा ऐकतो (कंवा ःवतःसYुा बोलतो कR, “हवामान बदललं आहे…” 

“अशी गारपीट आधी केFहाच पा(हली नFहती!” “असा दुं काळ पवू+ कधीच पडला 

नFहता!” “_ा वष+ उंणता कमालीची आहे!” “पावसाळा का लांबला? ऋतुचब 'बघडलं 

आहे!” पण हवामान बदलत आहे Aहणजे नेमके काय घडत आहे हे सांगणे क(ठण 

जाते. येथे एक गोa लbात घेतली पा(हजे कR, प=ृवीचे वातावरण मळुातच चंचल 

आहे. ते कधीच 8ःथर नसते. 1यात एकसारखे बदल होत असतात. मॉ�सनूचे 

उदाहरण घेतले तर हे Aहणता येईल कR, कोणतेह4 दोन मॉ�सनू सारखे नसतात.  

२०११ चा मॉ�सनू देशभरात आ8ण महाराdातह4 सामा�य होता. २०१२ मeये 

मॉ�सनू-या एकंदर पावसात -७% इतकR तटू रा(हली. पावसाचे ूमाण मराठवाgयात 

-३३%,  तर मeय महाराdात -२५% होते. प�ुहा २०१३ मeये मॉ�सनूचा पाऊस 

सवBऽ चांगला झाला.    'वदभाBत सरासर4पेbा +४२%, मराठवाgयात +९%, मeय 

महाराdात +२१% आ8ण कkकणपlट4वर +२०% एवढा जाःत पाऊस पडला. पण हा 

हवामान बदल नाह4. ह4 मॉ�सनूची नसैिगBक पZरवतBनशीलता आहे. 

यंदा-या ए'ूल म(ह�यात भारतीय हवामानशा& 'वभागाने, Aहणजे आय.एम.ड4. ने, 

२०१४ -या मॉ�सनूसाठXचे पवूाBनमुान घो'षत केले. ते असे होते कR, देशभरासाठX 

जून ते सmटnबर _ा चार म(ह�यांचे पजB�यमान सरासर4-या ९५ टoके राहWयाची 

शoयता आहे. ह4 मा(हती तशी फारशी िचंताजनक नाह4. पण आय.एम.ड4. -या 

मॉडेलमeये ± ५ % इतकR चकूभलू देणेघेणे आहे. Aहणजे सरासर4-या ९० ते १०० % 

पावसाची शoयता आहे. आता जर पाऊस ू1यbात १०० टoके पडला तर फारच 

छान होईल. पण आय.एम.ड4. ने हे सांिगतले कR, _ा वष+ “एल नीनो” उqवWयाची 

शoयता आहे. आ8ण पाऊस १०० टoके न पडWयामागे एल नीनो हे एक कारण होऊ 

शकेल.  

एल नीनोएल नीनोएल नीनोएल नीनो 

एल नीनो ह4 खर4 तर आप)यापासनू खूप दरूवर Aहणजे ूशांत महासागरावर 

घडणार4 एक ू(बया आहे. पण एल नीनो आ8ण भारतीय मॉ�सनू _ां-यात 



जवळचा संबंध अस)याचे (दसनू आलेले आहे. अधनूमधनू द8bण अमेZरकेतील पे; 

_ा देशा-या प8rम (कनाढयावर समिुाचे तापमान वाढ)याचे आढळून येते आ8ण 

1याचा फटका तेथील मासेमार4 Fयवसायाला बसतो. _ा घटनेला एल नीनो 

Aहणतात. ःपॅिनश भाषेत)या _ा शtदाचा अथB “बाळ येश”ू असा आहे. असे नाव 

पडWयाचे कारण हे कR, सामा�यपणे 8भसमस-या समुारास एल नीनो ूबळ होतो. 

पण एल नीनोचे वेध अनेक म(हने आधीच लागतात. _ाउलट, समिुाचे तापमान 

कमी होते तेFहा 1याला “ला नीना”, Aहणजे क�या, असे Aहणतात. 

एल नीनो'वषयी लbात vयायचे ते हे कR, तो दर वष+ नाह4, पण २ ते ७ वषा6त 

एकदा उqवतो. _ाउलट, आपला मॉ�सनू दर वष+ िनयिमतपणे येत राहतो. Aहणून 

एल नीनो आ8ण भारतीय मॉ�सनू _ांचा एकास एक असा सरळ संबंध लावता येत 

नाह4. गतकाळा-या नkद4 पा(ह)या तर हे (दसते कR, काह4 वष+ एल नीनो उqवला 

असताना मॉ�सनूचा पाऊस कमी पडला होता. पण मह1वाचे हे कR, ू1येक वष+ 

असे झालेले नाह4. दसुरे हे कR, एल नीनो (कती वाढत जाईल _ा'वषयीचे पवूाBनमुान 

करणाढया जगातील 'व'वध वUैािनक संःथां-या िनंकषाBत मेळ नसतो. 1यांचे एल 

नीनोचे भा(कत पुं कळदा चकुRचे ठरलेले आहे.   

सeया तर4 एल नीनो आटोoयात आहे असे वाटते आ8ण 1याने 'वबाळ ःव;प 

धारण करायची िच�हे (दसत नाह4त. कदािचत असेह4 होईल कR, एल नीनोचा काह4 

'वपर4त पZरणाम घडाय-या आधीच आपला पावसाळा Fयव8ःथतपणे संपलेला 

असेल. तर4 पण एल नीनोवर लb ठेवलेले बरे.   

अवकाळ4 पाऊसअवकाळ4 पाऊसअवकाळ4 पाऊसअवकाळ4 पाऊस    आ8ण ऋतुचबआ8ण ऋतुचबआ8ण ऋतुचबआ8ण ऋतुचब 

अवकाळ4 पाऊस हा शtदूयोग ह)ली खूप ूचिलत झालेला आहे. आप)याला नको 

असतो तेFहा जर पाऊस पडला तर तो का पडला _ाचे कारण न शोधता 1याला 

आपण अवकाळ4 पाऊस असे नाव देऊन टाकतो. खरे तर, भारतात बहुतेक (ठकाणी 

वा'षBक पजB�यमानातील ८० टoके पाऊस जून ते सmटnबर _ा चार म(ह�यात पडतो, 

आ8ण बाकRचा २० टoके इतर ८ म(ह�यांत पाऊस पडतो. हा सगळाच पाऊस  

अवकाळ4 नसतो. उ�हाxयात मॉ�सनूपवूB सर4 येतात yयांना वळवा-या सर4 हे जुने 



नाव आहे. वळवा-या सर4 सखुद असतात आ8ण उ�हाळा अस_ झाले)या लोकांना 

1या थोडा (दलासा देतात. प�ुहा ऑoटोबर-नोFहnवर म(ह�यांत परती-या मॉ�सनू-या 

सर4 पडतात. महाराdात तर रtबी हंगामातील शेतीला 1यांचा फार फायदा होतो. 

(हवाxयात उ{र भारतीय हवे-या ूभावाखाली महाराdात कुठेकुठे पाऊस पडतो.   

जेFहा पाऊस अवकाळ4 नाह4 हे आप)याला माह4त असते तेFहासYुा आपण थांबत 

नाह4, आ8ण ऋतुचब बदलले आहे असे सांगून मोकळे होतो.    एखाTा वष+ पावसाळा 

लांबतो. दसुढया एका वष+ तो लवकर संपतो. Aहणून ऋत ूबदलले आहेत आ8ण 

भ'वंयात असेच |डत राहणार असा अथB आपण काढू नये. हवामानाचा आ8ण 

ऋतूं-या कालावधींचा तसा संबंधच नाह4. प=ृवी सयूाBभोवती (फरते पण ितचा 

ःवतःभोवती (फरWयाचा अb झकुलेला अस)यामळेु ऋत ूिनमाBण होतात हा 

भगूोलाचा एक ूाथिमक धडा आहे. 

हवामान बदलहवामान बदलहवामान बदलहवामान बदल 

हवामान बदल वेगवेगxया ःतरांवर घडत असतातः जागितक ःतरांवर, ूादेिशक 

ःतरांवर आ8ण ःथािनक ःतरांवर. ते आपण नीट ओळखून घेतले पा(हजेत. 

1यां-यामागची कारणे िनराळ4 असतात आ8ण 1यांचे पZरणाम िनराळे होतात. 

हवामानात जाणवणारे बरेचसे बदल शहर4करणामळेु झालेले आहेत आ8ण 1यांचा 

संबंध जागितक तापमानवाढ4शी लावला जाऊ नये.    जागितक ःव;पाचे काह4 बदल 

झाले असतील तर ते ःथािनक ःतरावर जसे-या तसे होतील असे नाह4. ःथािनक 

ःव;पाचे काह4 बदल आढळून आले तर जगात सवBऽ तसेच बदल होतील असेह4 

नाह4. 

अलीकड-या काळात प=ृवीचे सरासर4 तापमान (कती बदलेले आहे हे पा(हले तर,    

१९९८ हे आतापय6तचे सवाBिधक उंण वषB होते असे (दसते. 1यानंतर प=ृवीचे 

तापमान वाढलेले नाह4 ह4 स1य8ःथती आहे. पण जर4 असे गहृ4त धरले गेले कR, 

प=ृवीचे तापमान पढु4ल ५०-१०० वषा6त वाढेल तर 1याचा मॉ�सनू-या पावसावर 

चांगला पZरणाम होईल असे शा&Uांमeये मतैoय आहे. जागितक तापमानवाढ4मळेु 

भारतावरचा पाऊस ५-१५ टoके वाढेल अशी शा&Uांना वाटते.  



चेरापुंजीचेरापुंजीचेरापुंजीचेरापुंजी    

माग-या पावसाxयात मी चेरापुजंीला गेलो होतो. चेरापुजंी हे भारता-या पवू}{र 

भागात)या मेघालय राyयात, खासी पवBतांमeये वसलेले, एक लहानसे गाव आहे. 

पण ते जगूिसY आहे. 1याचे कारण हे कR, जगात कोठेह4 पडत नाह4 एवढा पाऊस 

तेथे पडतो. चेरापुजंीचे वा'षBक पजB�यमान १,१७७ से�ट4मीटर आहे. _ातील बराचसा 

पाऊस जून ते सmटnबर _ा चार पावसाळ4 म(ह�यात पडतो आ8ण (हवाळा कोरडा 

जातो. 

_ामागची वातावरणीय ू(बया अशी आहे कR, बंगाल-या उपसागरावरचे मॉ�सनूचे 

वारे उ{रेकडे जाताना बां~लादेश-या सपाट भमूीव;न पढेु सहजपणे वाहतात. पण ते 

भारतात िशरताच, अचानकपणे मेघालयातले खासी पवBत 1यां-या आड येतात. 

मॉ�सनूचे वारे बांपाने भरलेले असतात. डkगरांनी अडवलेले हे वारे वर चढतात, थंड 

होतात, 1यांतील बांपाचे ढग बनतात आ8ण चेरापुजंीवर पाऊस कोसळतो.  

मी द4ड (कलोमीटर उंचीवर खासी पवBतां-या अगद4 कgयावर उभा होतो. समोरचे 

�ँय 'वलोभनीय आ8ण भयावह होते. वबाकार (दसणारे 8bितज, खाली 

बां~लादेशातली (हरवी शेते, आ8ण समोर बंगाल-या उपसागराव;न आलेले मॉ�सनूचे 

ूचंड ढग. जणू जंगली ह{ींची एक मोठX सेना मा�या (दशेने ःवार4 क;न येत 

होती. भारतीय मॉ�सनू (कती ूचंड आहे हे तेथे मा�या डोxयांनी मी पा(हले. 

मॉ�सनू-या वाटेत पवनचooया उ�या के)या तर दुं काळ पडेल, (कंवा (हवाxयात 

एक दोन जागी झाले)या गार'पट4मळेु मॉ�सनू उशीरा येईल, अशी शंका कोणा-या 

मनात येत असेल तर 1याने चेरापुजंीला जाऊन मॉ�सनूची श�R आजमावी. 

मॉ�सनूचे पवूाBनमुानमॉ�सनूचे पवूाBनमुानमॉ�सनूचे पवूाBनमुानमॉ�सनूचे पवूाBनमुान 

भारतीय मॉ�सनू इतका ूबल आहे _ाचे कारण तो फ� भारतापरुताच मयाB(दत 

नाह4. वातावरणातील जागितक ःतरावरची ती एक ू(बया आहे. Aहणून आप)याला 

मॉ�सनूचे पवूाBनमुान करणे शoय होते. मॉ�सनू-या पावसाचे सहसंबंध जगात)या 

इतर अनेक वातावरणीय घटनांशी लावता येतात. एल नीनो आ8ण ला नीना _ा 

ूशांत महासागरावर4ल ू(बयांचा मॉ�सनूशी संबध आहे. यरुोपवर4ल (हमपाताचा, 



उ{र अटलां(टक महासागरावर4ल तापमानाचा, (हंद4 महासागरावर4ल वाढयांचा, 

भारतीय मॉ�सनूशी संबंध आहे. _ा दरूवर-या ू(बयांचा अ�यास क;न मॉ�सनू-या 

पावसाचा अंदाज द4डदोन म(हने आधी बांधता येतो. मॉ�सनू-या केरळवर4ल 

आगमनाचा अंदाजह4 १५ (दवस आधी देता येतो. 

पण मॉ�सनू-या ू1येक पलैचूा संबंध जागितक हवामानाशी लावता येत नाह4. 

मॉ�सनूचे मुंबईला (कंवा नागपरूला पोहोचणे ह4 एक जागितक ःतरावर4ल घटना 

नसते. ितचा अंदाज फार तर दोनचार (दवस आघी देता येतो. बंगाल-या 

उपसागरावर कमी दाबाचे bेऽ कधी िनमाBण होईल, ते कोण1या मागाBने जाईल, 

1या-या ूवासाचा वेग (कती असेल, अशा गोaींचे भा(कत दोन म(हने आघी करता 

येत नाह4. पण अशा गोaीच मॉ�सनूची दैनं(दन ूगती आ8ण पावसाचे ूमाण 

िन8rत करतात. कोण1या ूदेशांवर परू येईल आ8ण कुठे दुं काळ पडेल हे मॉ�सनू 

(डूेश�सची सं�या आ8ण 1यांनी आखलेले मागB _ामळेु ठरते.  

मॉ�सनूचे द4घाBवधी पवूाBनमुान चकुते (कंवा खरे होते ते जून ते सmटnबर-या 

दरAयान होणाढया अशा दैनं(दन घटनांमळेु. कारण _ा सवा6चा वेध आधी घेता येत 

नाह4.  

दसुरे काह4 मॉ�सनूदसुरे काह4 मॉ�सनूदसुरे काह4 मॉ�सनूदसुरे काह4 मॉ�सनू 

भारतात मॉ�सनू'वषयी जसा नेहमीच गाजावाजा होत असतो तसा अ�य देशात होत 

नाह4. एक कारण हे कR, शीत क(टबांधात मॉ�सनू उqव ूशकत नाह4. तो फ� उंण 

क(टबंधातच आढळतो. मॉ�सनूचे ूमखु लbण Aहणजे वषा6त दोनदा वाढयांची (दशा 

बदलते. मॉ�सनू-या शा&ो� Fया�येत पजB�याला ःथान नाह4. _ा Fया�येनसुार 

ऑःशेिलया, इंडोनेिशया, पवूB आिशयाचे काह4 ूदेश, पवूB आ(ृका, मeय अमेZरका 

येथे मॉ�सनू असतो असे Aहणता येईल. पण भारतीय मॉ�सनू-या तुलनेत हे सवB 

मॉ�सनू अगद4च दबुBल आहेत. ऑःशेिलयाचा मॉ�सनू तर एखाTा वष+ येतसYुा 

नाह4. 

भारतीय मॉ�सनूचे मोठे विैशंlय हे आहे कR, (दशा बदलणारे वारे भारता-या 

जनतेसाठX पाऊस घेऊन येतात. दसुढया मॉ�सनूचे तसे नाह4. आपली अथBFयवःथा 



जशी मॉ�सनूशी िनग(डत झालेली आहे, मॉ�सनू जशी लोकांची जीवनरेखा आहे, 

तशी पZर8ःथती अ�य देशांत नाह4. 

चकुRचे चकुRचे चकुRचे चकुRचे िनंकषB िनंकषB िनंकषB िनंकषB नकोतनकोतनकोतनकोत 

ह)ली आपण पाहतो आ8ण ऐकतो कR, कुठेह4 हवामानात काह4 नवीन (कंवा िनराळे घडले 

कR, लगेच लोक आता हवामान कायमचे बदलले आहे असा िनंकषB काढतात. मुंबई शहरात 

काह4 वषा6पवू+ झालेली अितवaृी, उ{राखंडात येऊन गेलेली आपदा, मराठवाgयाचा दुं काळ, 

अिलकडची ह4 गारपीट, अशा ूकार-या घटना भ'वंयात आता प�ुहा प�ुहा होत राहणार 

आहेत, हवामान आता कायमचे बदलले आहे, ऋतुचब 'बघडले आहे, अशी 'वधाने करणे 

वUैािनक �aीने चकुRचे आहे आ8ण 1यांना काह4 आधार नाह4.  

_ाबरोबर हेह4 जाणून घेणे अग1याचे आहे कR, 'वUानाला मयाBदा आहेत. मागील 

काह4 दशकांत हवामानशा&ाने फार मोठX ूगती केलेली आहे हे िन'वBवाद आहे. 1या-या 

जोड4ला भारतात आता हवामानशा&ासाठX लागणारे आधिुनक तंऽUान उपलtध आहे हेह4 

आप)यासाठX अिभमानाःपद आहे. तर4 पण हवामाना-या सगxया ू(बया आता 

आप)याला अवगत झा)या आहेत, असा दावा हवामानशा&Uांना करता येईल असे माऽ 

नाह4.  

मानव िनसगाBतील ू(बयांचा एकसारखा शोध घेत रा(हला असला, तर4 िनसगाBची आणखी 

(कती तर4 रहःये मानवाला अजून उलगडायची आहेत. मॉ�सनू ह4 अशीच एक 

रहःयकथा आहे. पण बमाबमाने 1याची रहःये आप)याला कळतील हे नoकR. 

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

 


