
िनसगा�िनसगा�िनसगा�िनसगा�, तुझा हा दोष न�हे तुझा हा दोष न�हे तुझा हा दोष न�हे तुझा हा दोष न�हे !!!! 

((((ूाूाूाूा. . . . रंजन केळकरंजन केळकरंजन केळकरंजन केळकरररर) 

अलीकड�या काळात हवामानात जाणवणाढया बदलांमळेु नकुसान झाल ंक% सारा दोष िनसगा�ला देऊन 

मोकळं हो'याची मानिसकता बळावली आहे. स*या�या थंड,�या -दवसांत .याची ूचीती येत आहे; पण हा 

दोष िनसगा�चा नसनू तो आप1या बदल.या जीवनशलैीचा आहे. थंड,�याच बाबतीत बोलायचं झाल,ं तर 

ितचे जसे काह, दुं प5रणाम आहेत, तसेच सपु5रणामह, आहेत. मळुात िनसगा�म*ये कोण.याह, ूकारचा 

अितरेक%पणा नाह,, हे ल6ात 7यायला हव.ं .याची ह, प5रवत�नशीलता आहे. 8हणजे िनसग� कॅल:डरूमाणे 

एकसार<या सा�यात वाग ूशकत नाह,. तसा तो असता तर आपल ंजीवन नीरस आ=ण बेचव होऊन गेल ं

असत.ं .यामळेु िनसगा�त1या या व>ैव*यामळेु आपण घाब@न जाता कामा नये.  

 

थंड,मळेु माणसांचे बळ, गे1या�या बात8या स*या ूसारमा*यमांतनू ूिसA होत आहेत. अलीकड�या 

काळात "हवामान >बघडल ंआहे आ=ण .याचा ऽास मानवी जीवनाला होत आहे,' अशा चचा� नेहमीच 

ऐकायला िमळतात. या पाँ व�भमूीवर >वचार करता, हवामानातले बदल आ=ण .याचा मानवी जीवनाशी 

असणारा सबंधं असा >वषय चचHत येतो. स*या�या थंड,�या वातावरणाचा मानवी जीवनाशी असणाढया 

प5रणामांबाबत बोलताना हे ल6ात घेऊ या, क% अशा घटना आधी घड1या नाह,त; आता प-ह1यांदाच .या 

होत आहेत, असे नाह,. मळुात वातावरण हे फार चचंल असत.ं हवा कधीह, एखाLा -ठकाणी =ःथर नसते. 

ितचं तापमान बदलत असत,ं दाब बदलत असतात, आि�ता बदलते, ढग येतात आ=ण जातात, असे ितचे 

गणुधम� बदलत असतात. याचाच अथ� वातावरणात खूप चंचलपणा असतो. -दवसात1या 24 तासांबQलच 

बोलायचं झाल,ं तर सकाळ, थंड, असते, दपुार, ऊRह पडत.ं याचा अथ� चोवीस तासाचंा एक बम असतो 

आ=ण एक बम वा>ष�क असतो. या वा>ष�क बमाला आपण ऋत ू8हणतो. कोण.याह, 6णी या दोRह,चंं 

एकावर एक िमौण स@ु असत.ं 8हणजेच वा>ष�क बम स@ु असतो आ=ण .याच वेळ, दैिनक बमह, स@ु 

असतो. हे दोRह, बम ःवतऽं असतात. .याच ंसपुरइंपोज (िमौण ) होत,ं ते�हा आपण ते अनभुवतो.  

 

सयूXदयापासनू सयूा�ःतापयYत वेगवेगळं तापमान असत.ं आपण Zया वेळ, झोपलेलो असतो, .या वेळ, 

सग[यात जाःत थंड, असते आ=ण आपण झोपेत असताना ती वाढत जाते. Zया वेळ, सयूXदय होतो, .या 

वेळ, वातावरण लगेच तापत नाह,. सयूा�ची उंणता जिमनीत जाते आ=ण जिमनीचं >व-करण स@ु होत.ं हे 

सारे �हायला ःथािनक वेळेनसुार साडेसात वाजतात. .या वेळ, -कमान तापमान असते, ते पहाटे�या वेळ, 

होत नाह,. थंड,चा उ�चाकं पहाटे�या वेळ, न�हे, तर सयूXदयानतंर थो]या वेळान ंयेतो. अिधकतम तापमान 

हे दपुार, अड,च वाजता असत.ं ह, सायकल सयूXदय, मा*याRह आ=ण सयूा�ःत अशी असते. वा>ष�क बम 

आ=ण दैिनक बम हे ःवतऽं आहेत. दैिनक बमाम*ये प_ृवीची ःवत:भोवती ूद=6णा असते. ितला 24 तास 



लागतात. प_ृवी ःवत:भोवती -फरते 8हणून 24 तासांचा बम आ=ण सयूा�भोवती ूद=6णा घालते 8हणून 

वा>ष�क बम. प_ृवीचा अ6 हा थोडा झकुलेला आहे. .यामळेु प_ृवीचे काह, भाग सयूा��या जवळ येतात. 

.या वेळ, ितथं उRहाळा असतो आ=ण काह, भाग या अ6ापासनू दरू गे1यान ंितथं -हवाळा असतो. तस ं

नसत ंतर हे ऋतहू, झाले नसते. प_ृवीचा अ6 थोडा झकुलेला अस1यामळेु िनसगा�तल ंव>ैव*य 

अनभुवायला िमळत.ं  

 

>वषवुवaृाजवळ ऋत ूजवळजवळ नसतातच. कारण ितथं सयू� 12 म-हने असतो. केरळ हे >वषवुवaृा�या 

जवळ आहे. ितथं ऋत ूजवळजवळ नसतात. ितथ ं-हवाळा नसतो. याउलट आपण जसजस ंउaरेकडं 8हणजे 

काँ मीरकडे गेलो, तर ितथ ंकडक -हवाळा असतो.  

 

आपला देश इतका मोठा आहे, क% .यामळेु आप1याकडं सव� ूकारचं हवामान आहे. केरळपासनू 

काँ मीरपयYत वेगवेग[या ूकारचं हवामान अनभुवायला िमळत.ं काह, लोकल गोbी असतात. .याम*ये 

आि�ता, वारा आ=ण ढग याचंा समावेश आहे. या ितRह, गोbींनी तापमान बदल ूशकत.ं खूप गार वारा 

वाहायला लागला क% आप1याला थंड, वाजायला लागते; 8हणजे आप1याला थंड,ची जाणीव वाढयामळेु 

जाःत होते. आि�ता कमी झाली तर, आप1याला थंड, जाःत वाटते. पहाटे�या वेळ, ढग आले तर ते 

cलdकेटसारखं काम करतात. 8हणजे आपण अगंावर रजई ओढून घेतली तर आतली उंणता आत1या 

आतच राहते. ढगाचंंह, तसेच आहे. पहाटे ढग आले तर -कमान तापमान वाढत.ं 8हणजे तापमान सात 

-डमी असेल आ=ण .या वेळ, ढग आले तर ते दहा -डमीपयYत वाढू शकत.ं दपुार�या वेळ, ढग आले तर 

तापमान खाली येऊ शकत.ं कारण सयू�-करणां�या आड ढग येतात. .यामळेु तापमाना�या hbीन ंवारा, 

आि�ता आ=ण ढग हे तीन घटक महiवाचे आहेत.  

 

वारे थंड आहेत क% गरम आहेत, हे वाढयांची -दशा ठरवते. समिुाव@न येणारे वारे गरम आ=ण जिमनीव@न 

येणारे वारे थंड असतात. .याचूमाणे वाढयाचा वेग महiवाचा असतो. सकाळ, धकंु पडलेल ंअसताना 

जोरदार वारं वाहायला लागल ंतर धुकं >वरळ होत;ं पण वारा वा-हला नाह, तर धकंु ितथचं साचून राहत.ं 

थोडj यात, वाढयाचा प5रणाम बढयाच गोbींवर होतो. वातावरणात आि�ता -कती राहते, हे तापमानावर 

अवलबंनू असत.ं  

 

अलीकड�या काळात "थंड,ची लाट' हा शcदूयोग @ढ झाला आहे. -कमान तापमान सरासर,पे6ा चार 

-डमीन ंघटल ंतर आप1याला ते जाणवत ंआ=ण .याला आपण थंड,ची लाट अस ं8हणतो. ह, घट सहा 

-डमीपयYत असेल तर .याला "तीो लाट' अस ंसबंोधल ंजात.ं केवळ -कमान तापमानाव@न -हवाळा -कती 



तीो आहे, याची आपण क1पना क@ शकत नाह,, तर .यासाठl कमाल तापमानह, ल6ात 7याव ंलागत.ं 

बढयाचदा कमाल तापमान घटत ंआ=ण .यामळेु थंड, खूप वाटायला लागते.  

हे थंड,चे दुं प5रणाम असले तर, .याचे काह, सपु5रणामह, आहेत. सपु5रणामांम*ये थंड,�या वेळ, पाऊस 

पडतो. आप1याकडं ऑj टोबर�या पावसावर रcबी >पकं आपण काढतो. पजंाब, ह5रयानाम*ये काढ'यात 

येणार, ग�हासारखी >पकं थडं,त1या पावसावर िनघतात. ग�हासार<या >पकाला सततचा पाऊस नको असनू, 

.याला अधूनमधून तो लागतो. आप1याला या वेळ, थडं, वाजत असली तर, रcबी >पकांसाठl ती उपयnु 

ठरते. 8हणजे थंड,तला पाऊस आप1याला ऽासदायक वाटला, तर, तो उaरेकडं खूप महiवाचा आहे. असा 

पाऊस ग�हाचं उ.पादन करणाढया ूदेशात पडला तर ती >पकं चांगली झाली, अस ंसमज'यास हरकत 

नाह,. .याच वेळ, ग�हा�या >पकांसाठl तारक ठरणारा हा पाऊस -हमाचल ूदेशात1या सफरचदंांसाठl 

घातक ठ@ शकतो.  

 

हे सारे िनसगा�चं "पकेॅज ड,ल' असत.ं आप1याकडची िा6ंह, या पावसामळेु खराब होऊ शकतात.  

 

थंड,�या लाटांचा -कनारपoट,वर फारच कमी प5रणाम होतो. प=ँ चमेचे वारे अरबी समिुावर येतात, .या 

वेळ, ते इतके गरम असतात, क% ते आप1याला थंड, वाजू देत नाह,त; पण या काळात नागपरूला गेलो तर 

ितथं उaरेकडून येणारे वारे थंड अस1यान ंितथं थंड, वाजते. ते -ठकाण समिुसपाट,पासनू -कती उंचीवर 

आहे, यावर ितथली थंड, अवलबंनू असते. या काळात महाबळेँ वरसार<या -ठकाणी जाःत थंड, वाजते. 

ज8म-ूकाँ मीरसार<या -ठकाणी -हमपात होतो. याचे काह, तोटे असले तर, -हमालयात आप1याला बफ� वbृी 

लागते. -हमालयातनू िनघणाढया नLांचं पाणी हव ंअसेल तर ितथं बफ�  पडायला हव.ं ह1ली qलोबल 

वॉिमYगमळेु -हमालयातल ंबफ�  >वतळत,ं अस ंअनेकजण 8हणतात; पण मळुात ितथं बफ�  अस1यािशवाय ते 

>वतळणार कस?ं ितथं बफ�  पडल ंनाह, तर नLा आटतील. .यामळेु -हमालयात होणार, बफ� वbृी 

आप1यासाठl फार महiवाची आहे.  

 

ह1ली हवामानान ंगे1या काह, वषाYतले >वबम मोडले, अस ं8हटल ंजात.ं मळुात िनसगा�म*ये कोण.याह, 

ूकारचा अितरेक%पणा नाह,. .याची ह, प5रवत�नशीलता आहे. 8हणजे िनसग� कॅल:डरूमाणे एकसार<या 

सा�यात वाग ूशकत नाह,. तसा तो असेल तर आपल ंजीवन नीरस आ=ण बेचव होऊन जाईल. .यामळेु 

िनसगा�त1या या व>ैव*यामळेु आपण घाब@न जाता कामा नये. हवामाना�या बरोबर आपल ंजीवन बदलल ं

आहे. आपली जीवनशलैी बदलली, जीवनमान बदलल.ं मी -द1लीत 23 वषY रा-ह1यान ंितथले 23 -हवाळे-

पावसाळे आ=ण उRहाळे पा-हले आहेत.  

 

ितथं मी पाच�या मज1यावर राहत असे. ितथून जमीन -दसत नसे; इतकं धुकं असायच.ं .यामळेु आपण 



ढगातनू पोहत चाललो आहोत, असा आभास �हायचा! अनेकांना अशा धुj या�या वेळ, महiवाची काम ं

अस1यान ंते बाहेर पडत अस1यान ं.यांना धकंु जाणवत.ं थोडj यात, आप1या जीवनशलैीत झाले1या 

बदलांमळेु आप1याला हवामानातले बदल जाणवतात; पण वाःतवात अजूनपयYत रेकॉड� ॄे-कंग थंड, झालेली 

नाह,. आप1या जीवनमानात बदल झाला असला तर, हवामानात तो फारसा झालेला नाह,. .यामळेु थंड, 

पडली 8हणून िनसगा�ला दोष देता कामा नये.  

 

नािशकसार<या -ठकाणी या वातावरणामळेु िा6ांचं नकुसान होत असल ंतर, ितथं पाला-पाचोळा जाळून ते 

थांबवता येत.ं अनेक शेतकर, ते करतातह,. थोडj यात, िनसगा�बरोबर राह'याची आपण सवय करायला हवी. 

थंड,त बदलले1या वातावरणाचा ू.येक सजीवावर प5रणाम होत असतो. कारण सजीवांम*ये आतम*ये 

पाणी मोtया ूमाणावर असत.ं मनुं य सोडून इतर जीव बदल.या वातावरणात ःवत:ला सांभाळून घेतात. 

आपणच जाःत नाजकू आहोत. आपण ःवत:ला जेवढे नाजूक करतो, तेवढे अिधक नाजूक होऊन जातो. 

qलोबल वॉिमYग>वषयी आपण जाःत बोलत असलो तर, .याचा बाऊ जाःत करतो. 1998 हे "वामHःट इअर' 

होते. आता .याला 15 वषY उलटून गेली; पण प_ृवीवरच ंतापमान तेवढं वाढलेल ंनाह,. आपली जीवनशलैी 

बदलली असली तर, .यामळेु िनसग�चब >बघडलेल ंनाह,. याचं कारण आपण ते बदल ूशकू, इतकं श>nमान 

नाह,. िनसग� इतका श>nमान आहे, क% .या�यासमोर आपण एखाLा मुगंीसारखे 6ु1लक आहोत; पण अस ं

असल ंतर, आपण िनंकाळजीपणे वागता कामा नये. आपण सीिमत रा-हलो तर िनसग� आप1याला ते क@ 

देतो; पण आपण जी ूगती केली आहे, ती िनसगा�वर मात क@नच केली आहे.  

 

िनसग� इतका अवाढ�य आहे, क% .याला बदलणं आप1याला शj य होणार नाह,. ऋतचुब हे प_ृवी�या 

अ6ावर अवलबंनू आहे. .यामळेु तो अ6 आहे, तोपयYत ऋतचुब आहे तसचं राहणार. अनेक गोbी आपण 

आप1या क1पनेन ंसाकार1या आहेत. अवकाळ, पाऊस ह, .यातलीच एक सकं1पना आहे. वाःतवात 

वातावरण चंचल अस1यान ंतो अवकाळ, नसतो, हे आपण ल6ात घेत नाह,. Zया हवामानात काह, >विशb 

>पकं घेऊ नयेत, ती आपण घेतो आ=ण .याचंं नकुसान झाल ंक% िनसगा�ला दोष देतो. हा दोष िनसगा�चा 

नसनू तो आपलाच आहे. थोडj यात, बढयाच गोbी आपण िनसगा��या >वuA करत आहोत आ=ण वर 

िनसगा�लाच दोषी ठरवत आहोत. िनसगा�चं चब आ=ण आप1या कृती याम*ये ससुगंती असायला हवी. 

थंड,�या -दवसांत लोकांचे म.ृय ूझाले क% "थंड,चे बळ,' अशा शीष�काखाली .या�या बात8या दे'यात येतात. 

वाःतवात ते थंड,चे बळ, नसनू भकूबळ, असतात; पण आपण .यांना थंड,चे बळ, अस ंनाव देतो. अजूनह, 

अनेक लोकांना खा'यासाठl परेुस ंअRन िमळत नाह,, ह, वःत=ुःथती आहे. थंड,�या वेळ, ह,टर लावनू 

घरात बसलो तर उंणता िमळेल; पण,Zया�या पोटात काह,ह, नाह,, तो .याम*ये कसा तगणार? .यामळेु 

.याचा म.ृय ूहोतो आ=ण आपण .याला थंड,चा बळ, ठरवनू मोकळे होतो! थंड,�या -दवसांत अनेक 

लोकांना .यापासनू र6ण कर'यासाठl परेुशी साधन ंनस1यान ंअनेकांचा म.ृय ूहोतो. उंमाघातामळेु परेुशी 



काळजी न घेत1यान ंम.ृय ूहोऊ शकतात; पण थंड,त तस ंहोत नाह,. आपण Zया पAतीन ंराहायला लागलो 

आहोत, .याम*ये ःवत:शी आ=ण िनसगा�शीह, >वसगंती आहे. ती टाळता आली तर िनसगा�ला दोष देत 

बसाव ंलागणार नाह,. हवामान खा.यातफH  वत�व'यात येणाढया अदंाजानसुार परेुशी काळजी घेतली तर 

हवामानात जाणवणाढया बदलांमळेु होणाढया दघु�टना टाळता येतील.  

 

(शcदांकन शcदांकन शcदांकन शcदांकन ----    हेमचंि फडकेहेमचंि फडकेहेमचंि फडकेहेमचंि फडके)))) 


