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ഇന്ത്യയിലെ സീസണുകൾ 

ചാന്ദ്രസൗര കലണ്ടർ അനുസരിച്ച,് 6 സീസണുകൾ കാലാവസ്ഥ, പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം, 

ഇലകൾ റപാഴിയുന്നത് പപാറലയുള്ള മറ്റ ്സവിപേഷതകൾ എന്നിവയാൽ 

വിപേഷിപ്പിക്കറപ്പടുന്നു. 6 സീസണുകൾ ചുവറട പട്ടികറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 

 

വസന്ത്കാെം: മാർച്ച് മുതൽ ഏപ്പിൽ വറരയാണ ്സീസൺ, ഹിന്ദു കലണ്ടർ അനുസരിച്ച ്

ദചപ്ത, ദൈോഖ ്മാസങ്ങളിലാണ ്ഈ സീസണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത.് ഈ 2 മാസങ്ങളിൽ 

താപനില ഏകപൈേം 32 ഡിപ്രിയാണ,് രാപ്തിറയ അപപക്ഷിച്ച ്പകൽ ദൈർഘ്യപമെിയതായി 

കാണറപ്പടും. പുതിയ ഇലകൾ പ്പതയക്ഷറപ്പടുപപാൾ ഈ 2 മാസങ്ങളിൽ മരം ഇലകൾ 

റപാഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. പഹാളി, ദൈോഖി, വസന്ത പഞ്ചമി, രുഡി പര, ഹനുമാൻ ജയന്തി 

എന്നിവയാണ ്ഈ സീസണിൽ ആപഘ്ാഷിക്കുന്ന വിവിധ ഉത്സവങ്ങൾ. 

 

വവനൽ: കടുത്ത ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ ്പ്രീഷ്മ ഋതു എന്നും വിളിക്കറപ്പടുന്ന 

പവനൽക്കാലം വസന്തറത്ത തുടർന്ന ്വരുന്നത.് ഈ സീസണിറല േരാേരി താപനില 

ഏകപൈേം 38 ഡിപ്രിയാണ്, മപറ്ററതാരു സീസണുമായി താരതമയറപ്പടുത്തുപപാൾ 

ൈിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യപമെിയതാണ്. ഈ സമയത്ത ്ജലനിരപ്പ ്പ്കമാതീതമായി 

കുെയുകയും വിവിധ മൃരങ്ങളും പക്ഷികളും ഉള്ളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയും റചയ്യുന്നു. 

പ്പധാന ഉത്സവ ആപഘ്ാഷങ്ങളിൽ രുരുപൂർണിമയും വിവിധ രഥയാപ്തകളും ഉൾറപ്പടുന്നു. 

 

മൺസൂൺ: പവനൽക്കാലറത്ത തുടർന്നുള്ള സീസണാണ ്കനത്ത മഴയുറട സവിപേഷത. 

ജൂദല, ഓരസ്റ്റ ്മാസങ്ങളിലാണ ്ഈ സീസൺ സംഭവിക്കുന്നത്, ഹിന്ദു കലണ്ടർ 

അനുസരിച്ച ്അവ സാവൻ, ൈപഡാ മാസങ്ങളിൽ ഉൾറപ്പടുന്നു. പവനൽക്കാലറത്ത 

അപപക്ഷിച്ച ്താപനില കുെയുകയും പകലുകൾ കുെയാൻ തുടങ്ങുകയും രാപ്തി 

ദൈർഘ്യപമെിയതാകുകയും റചയ്യുന്നു. ഈ സീസൺ "പ്രീൻ സീസൺ" എന്നും 

അെിയറപ്പടുന്നു, ഈ സീസണിൽ പ്പധാന ദഹന്ദവ ഉത്സവങ്ങൾ ആപഘ്ാഷിക്കറപ്പടുന്നു, 

ഇതിൽ ജനമാഷ്ടമി, രക്ഷാ ൈന്ധൻ, ഓണം എന്നിവ ഉൾറപ്പടുന്നു. 

 

ശരത്കാെം: ഇത ്വർഷത്തിറല ഏറ്റവും മികച്ച സീസപണാ സപന്താഷകരമായ സീസപണാ 

ആയി കണക്കാക്കാം. ഹിന്ദു കലണ്ടർ അനുസരിച്ച,് ഈ സീസൺ അേവിൻ, കാർത്തിക് 

മാസങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അതായത ്പവനൽക്കാലത്ത ്റസപ്റ്റംൈർ, ഒക്പടാൈർ. 

ആകാേം വയക്തമാകുപപാൾ മരത്തിനറ്െ ഇലകൾ വീഴാൻ തുടങ്ങും. ചുറ്റുപാടിൽ 

പ്പാണികളുറട ഏറ്റവും കുെഞ്ഞ രൂപം ഉള്ളപപ്പാൾ പരിസരം വൃത്തിയുള്ളതാണ്. 

പകലിനറ്െയും രാപ്തിയുറടയും ദൈർഘ്യം ഏതാണ്്ട തുലയമാണ.് താപനില ഉയരുകപയാ 

കുെയുകപയാ ഇല്ല. 

 

ശീതകാെത്തിനു മുമ്പുള്ള ഋതു: ഹിന്ദു കലണ്ടർ പ്പകാരം ഈ സീസൺ പഹമന്ത ്ഋതു 

എന്നും അെിയറപ്പടുന്നു. മിതമായ തണുപ്പുള്ള 27 ഡിപ്രിയാണ ്താപനില. ൈിവസം 

റചെുതാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. മരത്തിൽ പുതിയ പൂക്കളും ഇലകളും പ്പതയക്ഷറപ്പടാൻ 

തുടങ്ങുന്നു, മഴ കുെവാണ്. ഈ സീസണിറല പ്പധാന ആപഘ്ാഷങ്ങൾ ൈീപാവലിയും ഭായ് 

ൈൂജുമാണ.് ഹിന്ദു കലണ്ടർ അനുസരിച്ച,് നവംൈർ, ഡിസംൈർ മാസങ്ങളായ അരഹൻ, പൂസ ്

മാസങ്ങളിലാണ ്സീസൺ വരുന്നത്. 
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ശീതകാെം: ഹിന്ദു കലണ്ടർ പ്പകാരം ഇത ്അവസാന സീസണും വർഷത്തിനറ്െ 

പൂർത്തീകരണവുമാണ്. തണുത്ത കാറ്റ,് വരൾച്ച, മഞ്ഞുവീഴ്ച എന്നിവയാണ ്സീസണിന്റെ 

സവിപേഷത. താപനില 20 ഡിപ്രിപയാ അതിൽ താറഴപയാ ആണ,് വർഷത്തിറല ഏറ്റവും 

തണുപ്പുള്ള സീസണാണിത.് ഭൂമിോസ്പ്തപരമായി പെഞ്ഞാൽ, സൂരയൻ ആകാേത്തിറല 

ഏറ്റവും ഉയർന്ന റകാടുമുടിയിലാണ.് പ്പധാന ഹിന്ദു ആപഘ്ാഷങ്ങളിൽ േിവരാപ്തി, 

റപാങ്കൽ, പലാപ്ഹി എന്നിവ ഉൾറപ്പടുന്നു. ഹിന്ദു കലണ്ടർ അനുസരിച്ച,് ഈ സീസൺ േിേിർ 

ഋതു എന്നും അെിയറപ്പടുന്നു. 

 

ഇന്ത്യയിലെ സീസണുകൾ (കാൊവസ്ഥാ വകുപ്പ ്ന്ദ്രകാരം) 
 

ശീതകാെം: ജനുവരി, റെപ്ൈുവരി മാസങ്ങളിലാണ ്ഈ സീസൺ. ഹിന്ദു കലണ്ടെിറല 

േീതകാലം പപാറല തറന്നയാണ ്സീസൺ. തണുത്ത കാറ്റാണ ്സീസണിന്റെ സവിപേഷത. 

ഇന്തയയിറല വയതയസത് പ്പപൈേങ്ങളിൽ വയതയസത് താപനിലയും ഇന്തയയുറട വിവിധ 

ഭാരങ്ങളിൽ വയതയസത് അളവിലുള്ള മഴയും ലഭിക്കുന്നു. വടക്ക ്താപനില ഏറ്റവും 

താഴ്ന്നതാണ,് റതക്ക ്ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയാണ.് േരാേരി താപനില 15-20 ഡിപ്രി 

പരിധിയിൽ താഴുന്നു. 

 

വവനൽ: ദേതയറത്ത തുടർന്ന ്പവനൽക്കാലമാണ.് ഏപ്പിൽ മുതൽ ആരംഭിച്ച ്ജൂദല 

മാസത്തിൽ അവസാനിക്കും. ഹിന്ദുവിനറ്െ പവനൽക്കാല സീസണുമായി 

താരതമയറപ്പടുത്തുപപാൾ സീസണിനറ്െ വിവിധ സവഭാവസവിപേഷതകൾ 

ഒന്നുതറന്നയാണ,് മററ്റാരു സവിപേഷത ചൂടുള്ള വരണ്ട പവനൽക്കാല കാറ്റ് ലൂ എന്നും 

വിളിക്കറപ്പടുന്നു. ചില പ്പപൈേങ്ങളിൽ േരാേരി താപനില 36 ഡിപ്രിയും ഉയർന്ന താപനില 

45 ഡിപ്രിയുമാണ.് 

 

മൺസൂൺ: രാജയറത്ത മുഴുവൻ കാലാവസ്ഥയിലും മഴയും ഇടിമിന്നലും ആധിപതയം 

പുലർത്തുന്ന മൂന്ന ്മാസക്കാലമാണിത.് ഇന്തയയിറല റമാത്തം വാർഷിക മഴയുറട 80 

േതമാനത്തിലധികം ഈ സീസൺ നൽകുന്നു. ഇന്തയൻ കൃഷി മഴറയ വളറരയധികം 

ആപ്േയിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സീസണിന ്വലിയ പ്പാധാനയമുണ്്ട, രപവഷണ 

ആവേയങ്ങൾക്കും സാപത്തിക ആവേയങ്ങൾക്കും രപവഷകർ പഠിപക്കണ്ട വിഷയമാണ.് 

ൈുർൈലമായപതാ പരാജയറപ്പടുന്നപതാ ആയ മൺസൂൺ ഇന്തയയിറല കൃഷിറയയും 

വിളകളുറട വളർച്ചറയയും സാരമായി ൈാധിക്കും. 

 

വരാസ്റ്റ ്മൺസൂൺ: ഈ സീസണിൽ മൺസൂണിറന പിന്തുടരുന്നു, കുെഞ്ഞ മഴയാണ ്

ഇതിനറ്െ സവിപേഷത. ചില പാർട്ടികൾ, ഇത ്ഒരു സീസണായി കണക്കാക്കുന്നില്ല, 

ഇന്തയയിൽ 3 സീസണുകൾ മാപ്തപമയുള്ളൂ. ഈ സീസണുകൾക്കിടയിലുള്ള താപനില 25-34 

ഡിപ്രി വറരയാണ.് 
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