या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

अरण्यगूज
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानां ा ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख. आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो. मजा येते.

पण तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हालाही आनांद वमळे ल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव. लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या. वमत्ानां ा हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व आिशां त्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बद्ध
ु उांचीवर
जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

अरण्यगूज
लेखक

प्र. सु. हिरुरकर
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‘ रानभल
ू ’ , जवाहर नगर, लेन नां. 4,
नवसारी बस स्टॉप जवळ, पो. वव.म.वव., अमरावती – 444 604
भ्रमणध्वनी – 9822639798 / 8329764007
ranbhul@gmail.com

मख
ु पष्ठृ व सवव छायावचत्े –प्र.स.ु वहरुरकर
यव प्ु तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे
पनु िाद्रु ि र् नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक
आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई (दिां व तरुु ां गवास) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright
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• शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

अरण्यगजू
लेखक – प्र.स.ु वहरुरकर,

- पररचय पत् नाांव
: प्रदीप सुखदेवराव हिरुरकर,वन्यजीव लेखक
जन्मतारीख: 17 माचव , 1962
पत्ता
:’रानभल
ू ’ , लेन क्र.4,जवाहर नगर, अमरावती-444 604
दरू ध्वनी : 2531102 भ्र.ध्व. 9822639798.
नोकरी : सेवावनवृत्त स्वीय सहाय्यक, ववभागीय मावहती कायावलय,
अमरावती. दरू ध्वनी : 2551499
छांद
: जवळपास 30 वर्ावपासनू अरण्य भटकांती करुन
वन्यजीवाचां े वनरीक्षण व त्यावर आधाररत अरण्य लेख दै.महाराष्ट्र टाईम्स,
दै.लोकसत्ता,
साप्ता.लोकप्रभा,
दै.लोकमत,
दै.तरुणभारत,
दै.वहदां स्ु थान,दै.सकाळ, दै.जनमाध्यम इ.वृत्तपत्ात प्रकावशत होत असतात.

प्रकाहित पुस्तके

: वन, वन्यजीवन आणि पययावरियवर आधयररत
1. अरण्य ओढ (जनू , 2005 मध्ये प्रकावशत.)
2. भुलनवेल (22 सप्टेंबर, 2007 रोजी प्रकावशत.)
3. पहिमेळा (5जनू ,2009 पयाववरणवदनी प्रकावशत.)
4. बाांधवगडचा हिकारी
5.रानवेड
6.पडाव : रानावनातील विटीशकालीन ववश्रामगृहे
7. A Legacy of British :Rest Houses in Forests
8. अरण्यहलपी
हहिडीओ लघुपट :
1. हटटवी (मराठी), Red wattled lapwing(English)
2. Natures Blessing
3. पोपटाचां एक गाांव

सि
ां ोधन कायय : सातपिु ा पववतराजीत ताप्तीच्या खोर्यात अश्मयगु ीन वचत्गहु ाांचा (15 ते 20 हजार
वर्ावपवू ीच्या ) Hopeच्या चमसू ोबत शोध. जानेवारी, 2007मध्ये प्रथम शोध.आतापयंत अशा ३० वचत्गहु ाांचा
शोध.रॉक आटव सोसायटी ऑफ इवां ियाच्या परु ाकला -2007 च्या जरनलमध्ये शोध प्रबधां प्रवसध्द. के रळमधील सल
ु तान
बथेरी येथे 2007मध्ये, भोपाळ येथे रॉक आटव सोसायटी ऑफ इवां ियातफे ,बदामी (कनावटक) येथे आयोवजत आांतर
राष्ट्रीय पररर्देस उपवस्थत. (RASI , ASI), "भल
ु नवेल" या रहस्यमय वेलीचा मेळघाटात 2009 मध्ये शोध.
पुरस्कार
: 1993-94 चा राज्य शासनाच्या ववकास वाताव परु स्कार
जल
ु ै, 2006 मध्ये मा.मख्ु यमांत्ी याांचे हस्ते ववशेर् कामवगरीबाबत गौरव,प्रशस्ती पत् व सत्कार.
कायय
: वन, वन्यजीवन आवण पयाववरण या ववर्याांवर शाळा, महाववद्यालयाांमध्ये व्याख्यान.पयाववरण
रक्षणासाठी काम करणार्या सांस्थाांना मागवदशवन. जगप्रवसध्द वचत्गहु ा असलेल्या वभमबेटका(मध्य प्रदेश) येथे ऑक्टोंबर
2008मध्ये भेट.(चमसू ह)
भ्रमांती : सायलेंन्ट व्हॅली, कान्हा, बाधां वगि, पेंच, मेळघाट, पैनगगां ा अभयारण्य, वायनाि अभयारण्य (के रळ)

अपयण पत्र
माझ्या मते प्रत्येक मानवास दोन आई असतात.
पवहली जन्मदाती तर दसु री पथ्ृ वी.
जन्मदाती आई आपल्याला जन्म देते, पालन पोर्ण करते आवण आपल्यावर योग्य ते सांस्कार करते.
तर पथ्ृ वी आई मानवासवहत इतर सवव सजीवाांना पाणी, हवा, फळां, धान्य, सयू वप्रकाश इ. देते. एवढच
ां नव्हे
तर शेवटी ती आपल्या कुशीत सामावनू ही घेते.
या दोन्िी आईवर मनापासनू प्रेम करणार्या सवय हनसगयसखयाांना रानवाटा िे पस्ु तक अपयण.

- प्र.सु.हिरुरकर

लेखकाचे मनोगत
‘रानवाटा’ हे माझे तीन तपाच्या अरण्य भटकांतीतील
वनरीक्षणावर प्रकावशत होणारे नउवे पस्ु तक. परांतु हे माझे पवहले
ई बक
ु आहे.. आधवू नक आवण गतीमान जगाबरोबर आपणही
बदलले पावहजे आवण जगभरातील वाचकानां ा ते वाचायला
वमळाले पावहजे यासाठी हा प्रयत्न. यापवू ी वन, वन्यजीवन,
पशपु क्षी यावर आधाररत माझे अरण्यओढ, पवक्षमेळा,
भल
ु नवेल, बाधां वगिचा वशकारी, रानवेि, पिाव : रानावनातील
विटीशकालीन ववश्रामगृह,े पिावचे मराठी भार्ातां र A Legacy
of the British : Rest Houses in Forest, आवण
अरण्यवलपी अशी आठ पस्ु तके प्रकावशत झाली आहेत.

रानवाटा या पस्ु तकात एकूण 25 प्रकरणे असनू ती सवव दै. महाराष्ट टाइम्स, दै. लोकसत्ता, दै. तरुण भारत इ.
वृत्तपत्ात वेळोवेळी प्रवसध्द झाली आहेत. अरण्य भटकांती सोबत माझा वन्यजीव छायावचत्णाचा छांदही आता
हळूहळू वाढू लागला आहे. रानवाटा पस्ु तकातील सवव छायावचत्े ही माझ्या कॅ मेरातनू क्लीक झालेली आहेत.
रानवाटा हे पस्ु तक कोणत्या प्रकाशकाकिे दृयावे या ववचारात असतानां ा मबांु ई येथील प्रवसध्द
सावहवत्यक व माझे वमत् आदरवणय श्री प्रल्हाद जाधव साहेब याचां ेशी दरु ध्वनीवरुन चचाव झाली. त्यातनू इ बक
ु
काढण्यासाठी त्यानां ी योग्य ते मोलाचे मागवदशवन के ले आवण मबांु ई येथील ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री सनु ीळ सामतां
याचां ा सपां कव ध्वनी वदला. त्याचां ेशी मी स्वत: चचाव के ल्यानतां र रानवाटा हे ई बक
ु स्वरुपातच काढण्याचे ठरले.
कारण अख्या जगभर जवळच्या मोबाईलवर िाऊनलोि करुन असख्ां य वाचक ते वाचू शकतात. या दोघाचां ाही
मी ऋणी आहे.
या पस्ु तकासाठी मला ज्या ज्ञात अज्ञात व्यक्तींचे, शक्तींचे सहकायव वमळाले त्या सवांचा मी मनापासनू
आभारी आहे.
- प्र.स.ु वहरुरकर, अमरावती.

- अनक्र
ु मवणका 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

अरण्यरांग
तळ्यावरील वशकारनाट्य
व्याघ्रभमू ी
रानवाटा
भल
ु नवेल
सोयरे वनचरे
जगां लाचां देणां
व्याघ्र सांवधवन की व्याघ्र पयवटन ?
मानव-वन्यजीव सांघर्व
मेळघाट भटकांती
मेळघाटी होळीरांग

रोही(नर) आवण राजहसां

1 अरण्यरांग

वशवशर ऋतु असल्याने शष्ट्ु क पनवगळीच्या झािाांची पानगळ सरुु होती. गवती वनस्पतीला वबया पकिून ती ताांबिीवपवळी पिली होती. गवताच्या ठोंबावरील वबयाांवर मवू नया, चांिोल इ. पाखराांचे थवेच्या थवे तटु ू न पिताांना वदसत होते.
शेंदर्या फुलानां ी नखवशखान्त िवरलेलां पळसाचां झाि पळस मैनेच्या वचक् वचक् आवाजाने बोलू लागलां होतां. ववशेर्
बाब म्हणजे एका पळसावर एक मैना जरी असली तरी वकत्येक मैना असल्यासारखे त्या आवाजामळ
ु े वाटत होतां.
पळसा बरोबर या काळात रानावनाचां सौंदयव फुलवणारां दसु रां झाि महत्वाचां झाि म्हणजे गल
ु ाबी फुलाांचां शाल्मली. या
दोन झािाांमळ
ु े रानावनाचां उन्हाळी सौंदयव मनमोवहत करत होतां. वनसगावत रांग आवण सौंदयावची प्रथम सरुु वात वनस्पती
आवण झािां त्याांच्या फुलापां ासनू च झाली असावी. फुलाांचा आवण पाखराांचा हा आनांदोत्सव पहाटे पहाटे चैतन्यदायी
वाटत होता. जणक
ू ाही येणार्या वसांत ऋतच्ू या स्वागाताचाच हा सोहळा असावा. काही वेळातच अमरावती-नागपरू
महामागाववरुन साविी गावातनू जळका शहापरू जलाशयाकिे कच्च्या रस्त्याने वनघालो. जलाशयाच्या अलीकिे
उजव्या गवती माळरानात दरू वर काही हालचाल वदसली. एक हररणी आपल्या पािसाच्या सरु वक्षततेसाठी जीवाचा
आटावपटा करत होती. जवळपास फलांगभर अतां रावरुन तीचे लक्ष आमचेकिे गेले. काहीवेळ तीने पररवस्थतीचा अदां ाज
घेतला आवण पािसासह दरू वर वनघनू गेली. आम्हीही पढु ्यातील जलाशयावर पोहचलो.

जलाशय अधववट कोरिे पिले
असनू त्यावर वहरव्यागच्च गवती
वनस्पतीची सरु े ख चार अथां रु लागली
होती. पाण्यातील एका लहानशा
बेटावर दोन मोठे पाणकावळे
समावधस्त बसले होते. नावाने
पाणकावळा
(Great
Cormmorant) जरी असला तरी
काळ्या रांगाच्या या पक्ष्याच्या
नराच्या िोक्यावरुन मानेपयंत सांदु रसा
पाढां रा रांग त्यात बरोबर िोळ्याखाली
चोचीवर इवलासा वपवळा-ताबां िा
वठपका अवधकच शोभनू वदसतो

मोठा पाणकावळा

तसेच त्याच्या पायाच्या गिु घ्याजवळ शभ्रु वपांजालेल्या कापसासारखा उभा पट्टा आवण काळ्या पांखावर बारीक
खवल्यासारखी हलकीसी सरु े ख नक्षी लक्ष वेधनू घेत होती. तलावावार चार मोठमोठ्या पख
ां ाचे जाांभळा कोहकाळ पक्षी
पाण्यावरुन ऑक् ऑक् आवाज करत इकिून वतकिे आवण वतकिून इकिे एकसारखे उित जलाशयावरची शाांतता
भांग करत होते. चार काळे कांकर, धनचआ
ु , आवण वटटवी पक्ष्याांवशवाय जलाशय तसे शाांत शाांत वाटत होते.
येथे पोहचनू के वळ दहा वमवनटे झाले असतील तोच तलावाच्या पवू ेकिून पाढां र्या-मातकट रांगाच्या शेकिो
पक्ष्याचां ा एक थवा ऑग् ऑग आवाज करत येतानां ा वदसला. क्षणाक्षणाला या आवाजाचां एकच वादळ पाण्यावर उठू
लागलां होत.ां काही वेळातच हा थवा पाण्यावरुन आमच्या पढु ्यातनू तलावाच्या पविमेकिे काठावर उतरला. हा थवा
होता सदांु र अशा राजहसां (Bar-headed Goose) पक्ष्याचां ा. जलाशयाला अचानक कांठ फुटला आवण जलाशय
एखाद्या प्रचिां जीवतां वस्तसू ारखे वाटू लागले. राजहसां पक्ष्याचां ी रांगसगां ती वकती सदांु र असावी? पाढां र्या – करि्या
तपवकरी रांगाच्या बदकाएवढ्या आकाराच्या राजहसां ाच्या िोक्यावर उतारावर दोन काळे आिवे पट्टे हे त्यास
ओळखण्याची महत्वाची खणु .

राजहसां

जवळपास दोनशे राजहसां पक्ष्याांच्या या थव्यातील
अधे पाण्यात तर अधे जलाशयाच्या काठावर दगिधोंि्याच्या जवमनीवर उतरले. जवळपास एक हजार
फुटावर मी काठावरच्या एका दगिी वढगार्यावर बसनू
छायावचत्े घेण्यात गांगु झालो होतो. िोळ्यासमोर एवढे
सारे सांदु र राजहसां त्यामळ
ु े भान हरपल्यागत झाले होते.
जणू काही भल
ू पिली होती. थोि्या वेळाने माझे लक्ष
कॅ मेरावरुन हटले आवण काठावरील एका बाभळ
ु ीच्या
झािाजवळ गेल.े एक तरुण रोही नर झािाच्या सावलीत
उभा राहून कान टवकारुन एकसारखा आमचेकिे पाहात
होता. काळ्या-राखोिी रांगाच्या या रोहीच्या गळ्याजवळ
पाढां रा मोठा वठपका आवण त्याखाली हातभर लाबां
के साचां ा झबु का यामळ
ु े रुबाबदार वदसत होता. वनवितच
तो तहानला असल्याने सरु वक्षततेचा अदां ाज घेत होता.

पळस मैना

आम्ही अवजबात हालचाल न करण्याचे ठरवले. लवकरच रोवह नराला सरु वक्षत वाटू लागल्याने तो झपाझप पावलां
टाकत पाण्याकिे वनघाला. पाण्याच्या अलीकिे पन्ु हा एकदा थाबां ला. पररवस्थती न्याहाळली आवण पाण्याजवळ जावनू
गटागटा पाणी वपउ लागला. यावेळी वकत्येक राजहसां पक्षी त्याच्या जवळ मक्त
ु पणे वावरत होते. कोठे ही गिबि नाही.
जणक
ू ाही सगेसोयरे असल्यासरखेच वातावरण होते. मी मात् या दृश्यात रमनू वनसगावतील सहजीवनचा अनभु व घेत
होतो. रानावनात वकांवा जलाशयाांवर वनसगावचे असे अनेक रुपां, अनेक रांग कधीकधी पाहायला वमळतात. या अरण्यरांगात
स्वत: ऐेकरुप होणे ही एक वेगळीच अनभु तू ी असते. काही वेळातच रोहीने तृष्ट्णा तृप्त होवनू परतीचा मागव धरला आवण
पलीकिच्या वनात पसार झाला.
आता जलाशयात काही राजहसां मनसोक्त ववहार करत होते तर उववररत जलाशयाच्या काठावरील दगि-धोंि्याच्या
कोरि्या जवमनीवर आपल्या चोचीने काहीतरी वेचनू वगळत होते. तेथे गवती वनस्पती अवजबात नसल्याने मी दवु बवनीतनू
सक्ष्ु म वनरीक्षण करत होतो. राजहसां तेथील दगिधोंियातील रे ती अथवा दगिाचे बारीक कण खात होते. असे दृश्य
राजहसां ाच्या बाबतीत यापवू ी माझ्या तीन तपाच्या पक्षी वनरीक्षणात मी कधीही पावहले नव्हते त्यामळ
ु े मला आियव
वाटले.

राजहसां

मी या प्रसांगाचे काही ववशेर् छायावचत्े आवण वव्हिीवो क्लीप घेतल्या. अरण्यऋर्ी मारुती वचतमपल्ली याांच्या
एका पस्ु तकात चक्रवाक पक्षी पोवणवमेच्या दधु ाळ चांद्रप्रकाशात रे तीचे कण खाण्याबाबतची मावहती मी वाचल्याचे मला
स्मरत होते. कोंबिा, वतत्तर हे पक्षी असा प्रकार करतात हेसध्ु दा मावहत होते. मात् राजहसां पक्ष्याबद्दल हे वनरीक्षण प्रथमच
अनभु वत होतो. याबाबचा ववस्तृत अभ्यास करण्याचे मी मनात ठरवले. जवळपास तीन-चार तास एकाच वठकाणी बसनू
काहीसा थकवा आला होता. उन्हेही काही प्रमाणात तळपाळयला लागली होती. जवळचे पाणी वपलो. थोिां शाांत
वाटले. आवण राजहसां पक्ष्याांना कुठलाही अिथळा न करता धरणाच्या मातीच्या वभांतीवरुन पलीकिच्या भागात
वनघालो.
या काठावरही काही राजहसां पाण्यात तर काही गवती वनस्पतीत आपले अन्न शोधत होते. चागां ले छायावचत्
वमळववण्यासाठी मी त्याचां े अतां र हळूहळू कमी करण्याच्या प्रयत्नात होतो. एवढ्यात नजरे त धरणाच्या मध्यातनू एक
काळा कुत्ा तोंिात कुठला तरी पक्षी पकिून कोरि्या जवमनीवरुन पलीकिे जात असल्याचे वनदशवनास आले. माझी
धावपळ त्या कुत्र्याचे छायावचत् वमळववण्यासाठी सरुु होती. काही अतां रावर त्याने तोंिातील भक्ष्य खाली ठे वले आवण
ते खाण्याचा प्रयत्न करु लागले.

एवढ्यात एक भला मोठा वशकारी पक्षी जवमनीवरुनच त्या कुत्र्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करु लागला. आवण काय
आियव! पक्ष्याचा आकार आवण रांगसांगतीवरुन ते एक दवु मवळ असे पाांढरे वगधाि Egeptian Vulture होतां. ववदभावत
हे वगधाि फार कमी वेळा वदसते. मी यापवू ी ते मध्य प्रदेशात एका तपापवू ी पावहले होते. कुत्र्याच्या तोंिात असलेला
पक्षी मात् राजहसां होता. तो जखमी असावा त्यामळ
ु े कुत्र्याने त्याची वशकार के ली असावी. ती खाल्ल्यावर रावहलेली
हािां वमळावी या प्रयत्नात हे पाांढरे वगधाि वदसत होते. बराच वेळ त्या दोघाांचाही हा खेळ सरुु होता. कोण जाणे एवढ्यात
त्या वगधािाने आपले भले मोठे पांख उघिले आवण एक उि्िाण भरली. जलाशयावरील असांख्य पक्षी भयवभत झाले.
जीव वाचववण्याचा आटावपटा करु लागले. पळापळ सरुु झाली. शेकिो पक्ष्याांच्या पांखाांच्या फिफिण्याने जलाशयावर
वेगळे च दृश्य पाहावयास वमळत होते. आवण काही वेळातच वगधाि पलीकिच्या काठावर जावनू बसले. परत एकदा
जलाशय शाांत झाले. आवण मीही परतीकिे पावलां वळवली.

पाांढरे वगधाि

ताांबि्या
दगिमातीच्या
जवमनीवरील बोरी,बाभळी आवण
किुवनांबाच्या ववरळ जांगलातनू
दचु ाकीने आम्ही वनघालो.
फलांगभर अतां रावर पोहचतो तोच
के तनच्या मख
ु ातनू शब्द वनघाले
घबु ि ! आमच्या जवळून दहा
फुटावरच्या बाभळीवरुन त्याने एक
उि्िाण भरली आवण पलीकिच्या
वहरव्या शेतात उतरला. मी पायी
धावपळ करत त्याचा पाठलाग
करत होतो. कारण हेसध्ु दा एक
दवु मवळ घबु ि होते.
भारतीय हुमा घबु ि

छायावचत्ासाठी माझा आटावपटा सरुु च होता. शेताजवळ पोहचताच त्याने परत तेथनू एक उि्िाण भरली आवण
दरू वर एका किूवनांबाच्या झािावर जावनू बसलां. मी लपत छपत, धापा टाकत तेथे पोहचण्याचा प्रयत्न करु लागलो.
शेवटी झािापासनू दोनशे फुटाजवळ पोहचनू त्याचे छायावचत् घेउ लागलो. ते किुवनांबाच्या वहरव्यागदव पानाच्या
फाांद्याच्या बोचक्यात सावलीत बसलां असल्याने कशीबशी छायावचत् वमळाली. ते होतां शृांगी घबु ि Indian Eagle
Owl.
हुमा घबु ि आकाराने घारीएवढे असनू पायावर वपसे, शरीरावर गदव तपवकरी रांग त्यावर बदामी काळ्या रांगाचे पट्टे
वदसत होते. िोक्यावर वशगां ासारखे वपसे आवण वैवशष्टय म्हणजे सपां णू व चेहर्यावर काठाने बारीक काळी वकनार,
वटारलेल्या मोठ्या ताबां ि्या िोळ्याच्या वर दोन काळ्या उभ्या रे र्ा. त्यात काळी चोच. बारीक वनरीक्षण के ले असता
या घबु िाचा चेहरा 10 चा आकिा असलेल्या कोिा नागासारखा मला वाटला. पाच-सात वमवनटातच त्याने बु – बो
असा आवाज काढला आवण तेथनू ही एक मोठी उि्िाण भरली व दरू वर वनघनू गेला. आम्हीही परतीवर पावलां
वळवळी. “क्षार” ही जवळ जवळ सववच प्रावणमात्ाचां ी गरज आहे. यासाठी पशपु क्षी ते वमळववण्याचा प्रयत्न करत
असतात. अन्न पचन होण्यासाठी कोंबिा, वतत्तीर इ. पक्षी वाळू, दगिाचे कण खातात. परांतु देखणा राजहसां पक्षी असे
दगिाचे कण खाताांना मला प्रथमच वनरीक्षणात आढळले. मी बर्याच पक्षी तज्ञाांना, अभ्यासकाांना याववर्यी ववचारणा
के ली. कोंबिा, वतत्तर इ. पक्ष्याांच्या बाबतीत त्याांनी पावहल्याचे वा मावहत असल्याचे साांवगतले.

परांतु राजहसां ाबाबत असा प्रकार कोणीच ऐकल्याचे
वा पावहल्याचे सावां गतले नाही. शेवटी मी बीएनएचएस
(BNHS) च्या वररष्ठ सांशोध्क वमत्ास याववर्यी
ववचारणा के ली असता त्याांनी माझ्या वनरीक्षणाला
दजु ोरा वदला. राजहसां रे ती, दगिाचे कण खातात असे
त्याांनी साांवगतले. आवण आज मी के लेले वनरीक्षण हे
अत्यतां मोलाचे असल्याने त्यानां ी माझे कौतक
ू ही के ले.
हा ठे वा अत्यांत महत्वाचे असल्याचेही त्याांनी साांवगतले.
सयू व माध्यान्ही आला होता. उन्हाच्या झळा झोंबत
होत्या. पोटात भक
ु े ची जाणीव होवू लागली होती. मात्
आजच्या जांगल भ्रमणात वनसगावने भरभरुन वदलां होत.ां
रानभल
ू पिावी तसा वन्यजीवाच्ां या वनरीक्षणात भान
हरपल्यासारखा बेधांदु होवनू गेले होतो. परतताांना
नेहमीचा रस्ताही ववसरलो.
राजहसां

कसाबसा नवीन रस्त्याने जांगला बाहेर पिून महामागाववर एकदाचा पोहचनू घरी पोहचलो.
कोरोनाच्या दहशतीत जवळपास एक वर्े पणू व होवनू गेले आहे. अमरावतीत तर दसु री भयांकर लाट पसरल्याने
सारी जनता भयवभत झाली आहे. माणसू आपल्याच घरात बवां दस्त झाला आहे. वर्वभरापवू ी सरकारी नोकरीतनू
सेवावनवृत्त झाल्याने मीही या काळात माणसाच्या गावात जाणे टाळून वन्यजीवाच्ां या रानावनात भटकांतीकररता माझ्या
आवित्या छांदाला जास्तीत जास्त वेळ देवू लागलो. जगां लाची माहेरओढ मला गेल्या तीन तपापासनू असली तरी यातनू
मला जो आनदां वमळतो, जे अरण्यज्ञान वमळते ते आपणा पयंत पोहचववण्याचा माझा प्रयत्न असतो. शेवटी असेच
म्हणावेसे वाटते की, या रानाने लळा लाववला असा की. . . . .
***
.....

2 तळ्यावरील हिकारनाट्य

मोर आवण वबबट

चैत्पालवीच्या भल्या पहाटे दचु ाकीने एका तळ्याकिे वनघालो. अमरावती-चाांदरू रे ल्वे रोिने विाळीनांतर काही
अांतरावर पढु यात उजव्या बाजनू े एका झािावर वशकारी पक्षी बसलेला वदसला. थाांबलो. कॅ मेरा हातात घेतला. तोच
त्याने तेथनू एक उि्िाण भरली व पलीकिच्या रानात वनघनू गेला. तरीपण थोिाफार पाठलाग करुन त्याचे छायावचत्
वमळववले. तो होता शभु ् नयन वतसा. सकाळी सकाळी त्याचा वशकार शोध कायवक्रम सरुु होता.
काही अतां रानतां र पढु े पोहरा गावातनू िावीकिे कच्च्या रस्त्याने वनघालो. रस्ता बराच खराब असल्याने कुठे
कुठे थाबां ावे लागत होते. झिु ू पी माळरानातनू एका टेकिीच्या मध्यभागी पोहचलो. कॅ मेरा, दवु बवन आवण बॅग हातात
घेतली व एका घसरत्या-उतरत्या पाऊलवाटेने थेट तळ्याच्या काठावर उतरलो.
अहॉहा! वकती सांदु र दृश्य नजरे समोर वदसत होते. एखादे स्वप्नातीत वचत् वाटत होते. वनसगावचां एवढां श्रीमांत रुप
कधी कधीच अनभु वास वमळते. तळ्यावर वनरव शाांतता पसरली होती. चारही बाजनू े अजवनु , साग, बेहिा, जाांभळ
ू ,
बहावा, वचांच इ. झािां वहरव्या-कोवळ्या चैत्पालवीने लदबदली होती. मोठमोठे अजवनु ाची झािां आवण त्याच्या गदव
सावलीत काही वन्यजीव अन्न शोधत होते. तलावात अिई, हळदीकांु कु, पाणकावळा इ. पक्षी स्वच्छांद ववहार करण्यात
गांगु झाली होती. तळ्याच्या उत्तर-पविम काठावर वचतळाांचे दोन कळप सावधपणे आपली तृष्ट्णा भागवत होते.

वशकारी आल्याची सचू ना वमळताच वचतळ आवण मोर

मोर-लाांिोरीही पाण्यावर येत होत्या. मोराच्या वमयॉऊ वमयॉउ आवाजाने तळ्याला कांठ फुटला. पाठोपाठ एका
मोठ्या वशांगाच्या वचतळ नराच्याही ऑक् ऑक्ss आवाजाने रान भारुन गेल.ां वचतळ नर सरु वक्षततेच्या दृष्टीने कान व
िोळ्याने अदां ाज घेत घेत तळ्यातील पाण्याकिे येत होता. थाांबत थाांबत शेवटी तोही पाण्यावर पोहचला. आपली
येथेच्छ तृष्ट्णातृप्ती के ली. त्याच्या जवळच रानिुक्कराांचा एक कळपही आपली तहान भागववण्यात मग्न झाला होता.
िावीकिच्या वनराजीच्या छायेतनू एक काळ्या-पाांढर्या रांगाचा तरुण रोही रुबाबदारपणे चालत वारांवार सरु वक्षततेचा
कानोसा घेत घेत. थाांबत थाबत पाण्यावर पोहोचत होता. एकदाचा तो पाण्यावर पोहचला परांतु तहानलेला असनू ही
त्याने पाणी वपण्याची घाई के ली नाही. कारण सरु वक्षतता. माणसू सोिून इतर सवव वन्यजीवाांना क्षणाक्षणाला वजवाची
वभती असते. कारण येथे दोनच प्रकार असतात वशकार आवण वशकारी. जवळपास पांधरा वमनीटे सरु वक्षततेचा अांदाज
घेतल्यावर रोही पाणी वपउ लागला. पलीकिच्या काठावर एवढे सारे वन्यजीव एकाच वठकाणी गण्ु यागोववांदाने पाणी
वपत होते. यालाच अरण्यातील सहजीवन असे म्हणतात. एकमेकाांच्या सोबतीने ते आपले अन्न - पाणी वमळवतात
आवण वशकारी प्राणी वदसताच सवांना सतकव ही करतात. रोही पाणी वपऊन आल्या वदशेने परत पसार झाला. वचतळ
आवण रािुक्कर तेथेच वहरव्या गवतावर ताव मारत होते. वनवबि अरण्यातील तळ्यावरील वनरव शातां तेत वन्यजीवाचां ी
वेगवेगळी रुपां मला पाहायला वमळत होती.

तृष्ट्णा भागवताांना मोर
काही वेळ गेला अन् तलावच्या पवू च्े या झािीतनू
एका मोराने वमयॉऊ, वमयॉऊ असा आतव आवाज काढला.
त्यासोबत तीन लाांिोरीही होत्या. लगेच एका वचतळ
नरानेही ऑक्ss ऑक् वातावरण वचरणारा आवाज
काढला. तळ्यावरील इतर वन्यजीव सावध होवनू त्या
वदशेने पाहू लागले. काही तरी वशकारी प्राण्याची चाहूल
त्याांना लागली असावी. मी मात् अलीकिच्या काठावरुन
छायावचत्े घेण्यात गांगु झालो होतो. एवढ्यात चेतनने
दवु बवनीतनू त्या भागाचे वनररक्षण के ले अन् तोंिून शब्द
वनघाले पप्पा, वाघ! लगेच मी दवु बवन हातात घेतली व पाहू
लागलो. काय आियव! एक वबबट अजवनु वृक्षाच्या छायेत
आपले पढु चे दोन पाय समोर पसरुन त्यावर आपली मान
ठे वनू मस्त पहुिला होता. मधेमधे शेपटीचा शेवटचा काही
भाग हलवत होता. चेहराही वकांचीतसा हलवत होता.

वबबट

बराच वेळ जाउनही वबबट फारसी हालचाल का करत नाही? याची मला शांका आली आवण पररसरावर
बारीकपणे नजर वफरवली. तोच वबबटापासनू अलीकिे िावीकिे दोन-वतनशे फुट अांतरावर एक मोर एका लहानशा
दगिावर ऊभा राहून सतत वबबटाकिे पाहात होता. त्याच्या हालचालीवर नजर ठे वत वमयॉऊ वमयॉऊ आवाज काढत
हळुवारपणे एक पाऊल टाकायचा आवण परत तेवढाच मागे घेत होता. दोघाांचीही नजरानजर होत होती. वबबट मात्
मोराचे अांतर कमी कमी होण्याची वाट पाहात होता. कारण सावजावर झेप घेण्यास हे अांतर फार होते. वबबटाची
सपां णू व नजर बारीकपणे मोराकिेच होती. मावहत नसल्याचे सोंग वबबट मद्दु ाम घेत होता. त्याच्या िोळ्याच्ां या
वतरप्या नजरे तनू आवण हलकीसी मान वळववण्याच्या कृ तीतनू माझ्या लक्षात येत होते. वशकार आवण वशकारी याांचे
वशकारनाट्य लवकरच पाहायला वमळणार याचा मला अदां ाज आला होता.
आमचे पासनू वबबटचे अांतर असावे दोन-अिीच हजार फुटाचे. आम्ही अलीकिच्या काठावर एका बाभळ
ू ीच्या
छायेत तर तो पलीकिच्या काठावर होता. त्यातही तो झािाच्या सावलीत बसला होता. एवढ्या अांतरावरुन त्याचे
छायावचत्े वमळवण्यात माझी दमछाक होत होती. तरीही श्वास रोखू रोखू छायावचत्े घेणे सरुु होते. प्रसांग आवण क्षण
दवु मवळ असल्याने छायावचत् अत्यांत आवश्यक होते. पाण्यावर आलेल्या तीन लाांिोरीच्याही ही धोक्याची चाहूल
लागली. मात् मोरापेक्षा त्याांचे अांतर जास्त असल्याचे त्याांना फारसा धोका नव्हता. जवळपास अधाव-पाऊण तास
तळ्याच्या काठावर असलेले वन्यजीव फारसी हालचाल न करता स्तब्धपणे उभे होते.

वबबट-मोर दोघाांचेही एकमेकाकिे बारीक लक्ष सरुु च होते. मोरही जागचा हालायला तयार नव्हता आवण जास्त
अतां रामळ
ु े वबबटाला वशकार करण्यासाठी झेप घेता येत नव्हती. मी हे दृश्य अलीकिच्या काठावरुन श्वास रोखत
रोखत पाहात होतो.

तळ्याच्या काठावरील सावज शोधताांना वबबट मादी

एवढ्यात वबबटाच्या मागच्या पररसरातनू येणार्या दोन मोरानां ा वबबट वदसला असावा. त्याांनीही मोठमोठ्याने
आवाज काढणे सरुु के ले. सवव प्राणी आता अवतसावध झाले होते. एकमेकाांना आपआपला धोक्याचा आवाज देत
सावध करु लागले. शाांत असलेलां तळां असरु वक्षततेमळ
ु ां एकाएकी जागां झाल.ां वबबटाच्या लक्षात ही बाब आली. तोही
जागेवर हळूवारपणे ऊभा झाला आवण जवळच्याच बेशरमच्या एका मोठया झिु ू पाकिे वनघाला. आमचे सतत लक्ष
त्याकिे होतेच. कायव आियव! झिु ू पात असलेली दोन वपल्लां वतच्याकिे धावत आली. जणू काही भक्ष्य आणलां काय
असां ववचारु लागली असावी. आम्ही एवढा वेळ ज्याला वबबट समजत होतो ती वबबट मादी वनघाली. वशकारनाट्य
अवनवणवत अवस्थेत सांपले होते. लगेच वबबट मादी आवण वतची जवळपास दोन वर्ावची वपल्लां त्या बेशरमच्या झिु पातनू
गायब झाली आवण आम्हीही एक मोठा श्वास सोिला.
अमरावतीपासनू पोहरा तलावाचे अतां र जवळपास 15 वकलोमीटर आहे. 656 हेक्टर जगां ल क्षेत्ातील या तळ्याचे
क्षेत् आठ हेक्टर एवढे आहे. तलावाचे काठावर अजवनु , साग, वचचां , अमलतास, जाभां ळ
ू इ. प्रकारचे वृक्ष असनू या
जगां ालात वबबट, रानिुक्कर, वनलगाय, वचतळ, चौवसगां ा इ. वन्यप्राणी आहेत.तर सरपटणार्या प्राण्यामां ध्ये अजगर, नाग,
मण्यार, धामण इ. आहेत. येथील पक्षीववश्वही समृध्द असनू स्वगीय नतवक, गोमेट, वनलीमा, लहान वटबक
ु ली, पाढां र्या
मानेचा करकोचा, घार, कापशी, वशक्रा, मोर-लाांिोर, पाांढर्या मानेची कोंबिी इ. पक्षी येथे वदसनू येतात.

हे तळे म्हणजे एका वनवबि अरण्यात वनरव शाांतता देणारां वठकाण आहे. वन ववभागाच्या अवधकारी-कमवचार्यानां ी
या जांगलाचे सांरक्षण व सांवधवन अवतशय तळमळीने के ल्याचे जाणवते. कारण येथे वृक्षतोि अवजबात वदसत नाही.
मानवी हस्तक्षेप नसणारे अरण्यातील हे तळे फक्त आवण फक्त वन्यप्राण्याांच्या अवस्तत्वाने वकती सांदु र वदसू शकते याचे
हे जलाशय एक जीवांत उदाहरण आहे. मोठमोठ्या प्रवसध् जांगलात जावनू देखील तळ्यावरील वन्यजीवाांची एवढी
समृध्दी कुठे पाहायला वमळत नाही. अशी वठकाणां पयाववरण समृध्दीत मोलाचा हातभार लावत असतात.
***

3 हयाघ्रभूहम

पेंचचा एल माकव नावाचा वाघ

वर्ाव ऋतल
ु ा नक
ु तीच सरु वात झाली होती. वदगांतरात कृ ष्ट्णमेघ आवण वार्याची हातवमळवणी सरुु झाली. मृग
नक्षत्ाच्या आमगनातच वीजाांच्या किकिासह दोन वेळा पाऊस पिून गेला होता. मातीचा सगु ांध दरवळला होता.
अशातच पावलां मध्य प्रदेशातील पेंच राष्ट्रीय उद्यानात पिली. तरु ीया प्रवेशव्दारातनू आत प्रवेश करताच कोरोनामळ
ु े
जांगलात सांसगव पसरु नये म्हणनू पाणी आवण सेवनटायझरच्या एका िबक्यातनू प्रत्येक वजप्सी अरण्यातील रानवाटेने
वनघत होत्या. जांगल कसां गच्च वहरव्या शालीत पाांघरलां होत.ां पावशा पक्ष्याचे पेतेव्हा, पेतेव्हा आवाज एकमेकाांना साद
प्रवतसाद देत होते. त्याच्या सोबतीला नक
ु तेच दवक्षणेकिून आगमन झालेल्या नवरांगाच्या गायनामळ
ु े सारां जांगल भारुन
गेलां होते. हा त्याांच्या ववणीचा हगां ाम असतो. मादीला पटवण्यासाठी त्याचा हा सारा आटावपटा असतो. काहीसे पढु े
जात नाही तोच तीस-चाळीस वचतळाांचा कळप सकाळच्या पोट भरण कायवक्रमात गांगु झाला होता. मात् यातील वचतळ
नरसध्ु दा वाफे वरील मादीचा गांध आल्याने जांगलातील वातावरण वचरणारा आवाज काढत होते. वचतळाांच्या कळपाच्या
एका अगदी बाजल
ू ा रानवाटेच्या किेने एका मयरु ाने आपला सांपणू व वपसारा फुलवलेल्या थईु थईु नृत्याने लक्ष वेधले.
अहॉहा… काय ते दृश्य? मोरवपसार्यातील असख्ां य नेत् सृष्ट्टीसौंदयावची मोवहनी पाहाणार्याच्या नेत्ाला तृप्त करत होते.
मोवहत करत होते. काय ते रांग अन् काय ती नक्षी! सृष्टी वनमावत्यास साष्टागां प्रणाम. अरण्यातील वन्यजीवाच्ां या
नवसृजनाच्या या सोहळ्यात सामील होण्याचा आनदां चैतन्यदायी होता.

मोरवपसारा फुलववतानां ा मोर

एके वठकाणी रानवाटेच्या िावीकिे रानकुत्र्याांचां पाच जणाांचां कुटूांब एकाच वठकाणी मस्ती करताांना वदसले. ताांबि्या
रांगाच्या रानकुत्र्याांची शेपटी झबु के दार असनू टोकावर काळ्या रांग तर नाकापासनू तोंिापयंत काळा रांग, नेहमी
टवकारलेले कान. बहूतेक रात्ी वशकारीवर ताव मारुन आराम के ल्यानांतर ते मस्तीत आले होते. आमचा आवण त्याांचा
रानवाटेने जवळपास तीन-चार वकलोमीटरपयंत पाठलाग सरुु होता.
काही वेळाने आम्ही एका सदांु र वहरव्या तळ्यावर जावनू पोहोचलो. तळ्याभोवती वहरवेगार मखमली गवत पसरले
आहे. तळ्यातील एका लहानशा बेटावर साबां राचा कळप शातां पणे आराम करत पहुिला होता. एवढ्यात काही
वेळापवू ी रानवाटेने आम्हाला वदसलेले रानकुत्र्याचे कुटूांब तेथे येवनू पोहोचले. त्याच्ां या उपवस्थतीने साबां र, वचतळ सावध
झाले. त्याच्ां यात अस्वस्थता पसरली. ववखरु लेले सवव साबां र एकत् कळपात जमा झाले. लहान पािसां कळपाच्या
मध्यभागी झालीत. आम्हाला काहीतरी वशकारनाट्य पाहायला वमळणार या आशेत होतो. परांतु बराच वेळ गेला तरी
रानकुत्र्यानां ी वशकारीचा प्रयत्न के ला नाही. आवण तळ्याच्या काठाकाठाने ते अख्खां कुटूांब परतल.ां रानावनात पसार
झाल.ां

रानकुत्ा

काही अांतरानांतर वजप्सी चालकाला दरुु नच साांबराचा पॉक्, पॉक् आवाज ऐकू आला. एवढ्या वर्ावच्या सवयीने
जांगलातील प्रत्येक हालचाल प्रत्येक आवाज याांच्या कानात पटकन येतो. वन्यजीवाांच्या काही सवयी याांच्याही
अांगवळणी पितात. हा साांबराचा आवाज होता वशकारी प्राणी वदसल्याचा. लगेच उांच ऊांच झािाांच्या टोकावरुन
वानराांच्या –हॅको, -हॅको आवाजाची स्पधाव सरुु झाली. मागोमाग वचतळाांचे आवाज आल्याने जांगलातील सारी
मृगवगीय जीव जागां झाले. जो तो प्राणी आपल्या सरु क्षेसाठी आटावपटा करु लागला. वशकार आवण वशकारी याांच्यात
जीवन मृत्यचू ा खेळ सरुु होणार होता. आमच्या चालकाने सवव पररवस्थती हेरुन गािी रानवाटेवर योग्य वठकाणी आणनू
ऊभी के ली. आम्ही सारे श्वास रोखनू शाांतपणे हातात कॅ मेरे सज्ज ठे वनू नजरा उजवीकिच्या वनराजीकिे वळववल्या.
आमचा हा सारा आटावपटा होता जांगलाच्या राजाच्या दल
ु वभ दशवनाचा. अरण्य नावाच्या महामवां दरातील सवौच्च स्थानी
असलेल्या वाघ या जीवांत देवाला कॅ मेरात कै द करण्याचा. स्वत:च्या नजरे ने पाहाण्याचा. अगदी आर्ाढी एकादशीला
प्रत्येक वारकर्याला पाांिूरांगाच्या दशवनाची जशी आस लागते तशी.
प्रत्येकाच्या नजरा उजवीकिच्या झािाझिु ू पात वभरवभरु लागल्या. काही क्षण गेले आवण काय आियव!
वृक्षराजीतनू एक अस्पष्ट रुप हळूहळू स्पष्ट होवू लागले. अतां र असावे जवळपास पाच-सातशे फुटाचे. दरुु नच कॅ मेरात
खटाखट् आवाज सरुु झाले. अहॉहा! काय शाही रुबाब! दरारायक्त
ु वपळदार शरररयष्टी. भेदक नजर. ताबां ि्या वपवळ्या
शरररावर काळे लहान-मोठे पट्टे. ताठरलेल्या वमशा.

प्रत्येक आठ-दहा पावलानतां र झािाझािाच्या बांध्ु यावर मत्ू ाची वशांपण करत करत आपले अवधवास क्षेत् तो वनवित
करत होता. तो सरळ आमच्या समोरच्या गािीसमोरुन रानवाट ओलाांिून िावीकिच्या वनात प्रवेशला. या भागात
जवळपास शांभर-दोनशे फुटापयंत मत्ू वशांपण करुन तो लगेच माघारी वफरला. आता तो सरळ आमच्या मागच्या बाजनू े
आला त्या वदशेने परत जावू लागला. जवळपास सात-आठ वमनीटाांच्या उपवस्थतीनांतर व्याघ्रराज वनघनू गेले. आमच्या
आनांदाला उधाण आलां. आनांदाचे िोही आनांद तरांग……
हा होता इग्रां जी ” L” माकव नावाचा वाघ. वय जवळपास आठ वर्े. चेहर्यावर िाव्या गालावर काळ्या रांगाच्या
दोन रे र्ाचां ी L नावाची खणु स्पष्ट वदसते. म्हणनू या वाघाला “एल माकव ” असे नाव पिले आहे. पेंचमध्ये जवळपास 65
वाघ असनू प्रत्येकाला वेगवेगळे नाव आहे. जशी लगां िी वाघीण. इ. हा लांगिी नावाच्याच वाघीणीचा मल
ु गा असनू
त्याचा वपता रै य्याकस्सा असल्याचे चौकशीत समजले. वाघाचे अवधवास क्षेत् हे 5 चौरस वकलोमीटर पासनू ते वीस
वकलोमीटरपयंत असते. जांगलाचे एकूण भोगोवलक क्षेत् आवण वाघाचां ी एकूण सख्ां या यावर ते अवलबां नू असते.
पढु े एका सांदु र वहरव्यागदव बेटातील तळ्यावर साांबर आवण वचतळाचे कळप आराम करत बसले होत. तर काही
पाण्यात मनसोक्त ववहार करत होते. वानराांचा एक कळपही येथे मनसोक्त मस्तीत रमला होता.

तळ्याच्या मध्यभागी शातां पणे बसलेला साबां राचा कळप

सोनेरी कोल्हा

रानवाटेने काही अतां रानतां र एका वठकाणी दोन सोनेरी कोल्हे (Golden Jackal) जवमनी उकरु उकरु त्यातील
वकिे-वकटकाांवर ताव मारत होते. यावेळी तेथे कावळे , मैना त्याच्ां या तोंिाजवळ जावनू वकिे वमळवण्याचा प्रयत्न करत
होते. आपण वमळववलेल्या अन्नात त्यानां ा वमळू नये म्हणनू कधीकधी हे दान्हीही कोल्हे कावळे आवण मैनावां र उगीउगी
झिप मारण्याचेही प्रयत्न करत होते.

पढु े एका वठकाणी गरुिाची वशळ ऐकू
आली. एका तळ्याच्या पलीकिच्या
काठावरच्या एका बोिख्या झािाच्या
फाांदीवर एक सपवगरुि बसला होता.
एवढ्यात त्याने परत वशळ मारली. तोच
उजवीकिून दोन सपवगरुि मोठमोठ्याने
वशळ मारत, आपले मोठमोठे पख
ां
फिफिवत रानवाटेवरील एका ऊांच साग
वृक्षावर येवनू बसले. त्यात अजनू एक
सपवगरुि आला. त्यानेही वशळ मारली.
सपवगरुिाच्ां या या वशळे ने अख्या रानावर
काहूर माजल.ां सपवगरुिाचा हा टापू मात्
माझ्या कायमचा स्मरणात रावहला.
सपव गरुि

सातपिु ा वगरीपववतावमध्ये पेंच हे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेशातील वसवनी आवण वछांदवािा या दोनही वजल्हयात येत.े
महाराष्ट्रातही या जांगलाचा काही भाग येतो. 758 चौरस वकलोवमटर एवढे क्षेत्फळ असलेल्या या राष्ट्रीय उद्यानाची
स्थापना झाली. 292 चौरस वकलोवमटर एवढे अवतसांरवक्षत क्षेत् असनू बफर 465 चौरस वकलोवमटर एवढे आहे. 1993
मध्ये याला टायगर ररझव्हव म्हणनू घोवर्त करण्यात आले. यातनू वाहाणार्या पेंच नदीच्या नावावर या उद्यानाचे नाव
पिले आहे. दरवर्ी 210 प्रकारचे पक्षी येथे येतात. जवळपास 1200 वनस्पती प्रजाती या अरण्यात आढळतात. 65
वाघ हे या जांगलाचे प्रमख
ु भर्ू ण आहे. कमावझरी आवण तरु रया अशे दोन प्रवेशव्दार या राष्ट्रीय उद्यानात आहेत. येथनू
दररोज शेकिो देशी ववदेशी पयवटक जांगल सफारीचा मनमरु ाद आनांद लटु तात. अरण्यातील रानवाटा सरु े ख रे ती वपवळी
माती याांनी बनववलेल्या आहेत. अत्यांत चोख व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मध्य प्रदेशातील पेंच, कान्हा आवण बाांधवगि
ही जांगलां गेल्या दोन दशकापासनू पयवटकाांना आकवर्वत करत आहेत. पयवटनाच्या या भरभराटीस आलेल्या
ऊद्योगामळ
ु े त्यावर आधाररत वनवास, हॉटेल, वजप्सी इ. उद्योग अत्यांत चाांगल्या प्रकारे वाढले असनू हा उद्योग
शासनाला महसल
ू वमळववणारा प्रमख
ु उद्योग झाला आहे. महाराष्ट्राचे वन खाते हे व्यवस्थापन कधी स्वीकारणार ?
पृथ्वीतलावर सध्या एकूण 3,900 वाघ असनू त्यापैकी एकट्या भारतात जवळपास तीन हजार आहेत. मध्य
प्रदेशात सवावत जास्त म्हणजे 526 वाघ असनू त्याखालोखाल कनावटक 524 तर महाराष्ट्रात वहच सांख्या 312 आहे.

भारतात 2006 मध्ये एकूण 1411, 2010 मध्ये 1706 तर 2014 मध्ये 2226 आवण आज जवळपास तीन हजार
व्याघ्रराज आहेत. वाघ आहे म्हणनू जांगल आहे आवण जांगल आहे म्हणनू शध्ु द हवा, पाणी आवण पयाववरणाचा समतोल
वटकून आहे. भारताला लाभलेला हा अनमोल असा समृध्द वनसगव ठे वा जपण्याचा प्रत्येक नागररकाने प्रयत्न के ला
पावहजे. नव्हे प्रत्येकाचे ते कतवव्य आहे.
पृथ्वीवरील दहा लाख वनस्पती लप्तू होण्याच्या बेतात आहेत. मानवजातीला याचे भयक
ां र पररणाम भोगावे
लागतील असां 2019 च्या सयां क्त
ु राष्ट्र सघां ाच्ां या जैवववववधता अहवालात म्हटलां आहे. मानवाने स्वत:हून ओढवनू
घेतलेली ही आपत्ती आहे. सध्याची मानवी वाटचाल वनसगावच्या अतां ाकिे आहे. असां आता अनेक वैज्ञावनक सागां त
आहेत.
जैववक ववववधतेनां सांपन्न अशा पेच राष्ट्रीय उद्यानाच्या भटकांतीत वाघ, वबबट, कोल्हे, रानकुत्े, रानगवे तर
मधबू ाज, सपवगरुि, शभ्रु नयन वतसा, हॉक ईगल, पल्लवपच्ु छ कोतवाल, काळ्या िोक्याचा हळद्या, राजवगधाि इ.
वन्यजीवाांचां मनसोक्त दशवन झालां. परतताांना या व्याघ्रभवू मतनू पावलां माघारी वफरत नव्हते. एवढी रानओढ या जांगलाने
लावली होती.

4 रानवाटा
मृग नक्षत्ास नक
ु तीच सरु वात झाली होती.
नभात कृ ष्ट्णमेघाचां ी धावपळही सरुु होती. तसेही
दोन वदवसापवू ी मृगधारा बरसनू गेल्या होत्या.
त्यामळ
ु े वग्रष्ट्माची लाही काही प्रमाणात कमी
झाली होती. दोन तासापासनू पोहरा तलावाच्या
काठावरच्या वनराजीत नवरांग पक्ष्याचा पाठलाग
करुन थकून गेलो होतो. ढगाळ वातावरण आवण
कमी सयू वप्रकाशामळ
ु े नवरांग पक्ष्याचे पावहजे तसे
छायावचत् वटपता आले नाही. कारण नवरांग
तलावाच्या सभोवताल असलेल्या वृक्षराजीत
इकिून वतकिे आवण वतकिून इकिे सतत उि्िाण
करत होता. त्यामळ
ु े पवलकिच्या काठावर जाणे
अिचणीचे होत होते.

अरण्यातील रानवाटेवर वचतळ मादी
आपल्या पािसासोबत

शेवटी काही वेळ थाांबनू तेथनू
जवळच्याच बोिणा जांगलाकिे जाण्यास
वनघालो.
अमरावती-चादां रू रे ल्वे मख्ु य
रस्त्यावरील बोिणा जगां लाच्या
प्रवेशव्दारातनू आत प्रवेश के ला. दरू वरुन
मोराचे वमयॉउ, वमयॉउ तर पावशा पक्ष्याचे
पेतेव्हा, पेतेव्हा आवाज येवू लागले. चार
पावलां पित नाही तोच रानवाटेवर
लालसर मखमली देवगाई (Red velvet
mite) नजरे त पिल्या. याला मृगवकिा
असेही म्हणतात. खपू वर्ावनतां र या
देवगाईचे दशवन झाल्यामळ
ु े मनोमन आनदां
झाला.
मखमली देवगाय

वर्वभर जवमनीत राहाणार्या ह्या देवगाई दरवर्ी बरोबर मृगधारा बरसल्या की जवमनीतनू वर येतात. हा काळ त्याांचा
वमलनकाळ असतो. नर गवताच्या पात्यावर आपले शक्र
ु ाणू सोितो. त्यावर मादी बसते व सहवासाची वक्रया पणू व करते.
वमलन कायव आवण अांि्यातनू बाहेर आलेली वपल्लां मोठी झाली की परत त्या जवमनीत अांतधावन पावतात. काही
वदवसाांचाच त्याांचा हा जवमनीवरील कायवक्रम असतो. त्याांच्या लाल भिक रांगामळ
ु े आवण मख
ु मली शरीरामळ
ु े वशकारी
बहूधा त्याचां वे र आक्रमण करत नाहीत. हा मृगवकिा जवळपास कोळ्यासारखा(Spider) वदसतो. याला आठ पाय
असतात. चार-पाच दशकाांपवू ी लहानपणी गावागावात या काळात त्या वदसायच्या. त्याांना हलक्या हाताने पकिून
ररकाम्या आगपेटीत घालनू घरी आणायचे वदवस आठवले. अलीकिच्या दोन-तीन दशकापां ासनू शेतवपकावां र
वकिवनयांत्ण आवण वपकाांच्या वाढीसाठी रसायनाांचा बेसमु ार वापर वाढल्यामळ
ु े याांची कुळे नष्ट होत असनू ही प्रजाती
नष्ट होण्याच्या मागाववर आहे.. गावातनू , शेतीतनू त्या नावहशा झाल्या आहेत. तसेच मानवी वसाहतीसाठी जांगल आवण
शेतीचा –हासही यास कारणीभतू आहे. पयाववरण सतोलासाठी वनसगवचक्रात या मृगवकि्याची फार मोठी भवू मका आहे.
पालापाचोळा कुजववण्यासाठी आवण मातीला सपु ीक करण्यात याचा मोठा वाटा आहे. बरु शीवरील भक्षकाांची अांिी हे
या वकि्याचां खाद्य आहे. पढु े रानवाटेवर बर्याच अतां रापयतां असख्ां य देवगाई वदसनू आल्या. लाल लाल कांु कू लावलेली
ही रानवाट एक वेगळीच अनभु तू ी देत होती.
रानवाटेवर जसजशी पढु े पढु े पावलां पित होती तसतशा मोर-लाांिोरच्या हालचाली नजरे त पिू लागल्या. एका
चढावरुन खाली उतरता उतरता समोर एक मोर आपला सांपणू व वपसारा उघिून थईु थईु नाचण्यात बेधांदु झाला होता.

त्याच्या वपसार्यातील शेकिो मोरपीसात असांख्य नेत् उघिल्यासारखे ते दृश्य मनाला मोवहत करत होते. जणू काही ते
सृष्टीचेच नेत् वाटतात. बाजल
ू ाच चार लाांिोरी मोराकिे लक्ष नसल्यासारख्या भासवत होत्या. मात् मोर या काळात
अशा अवस्थेत एवढा अत्यानांदीत का होत असावा? मोर-लाांिोरचा हा वमलनकाळ असतो. आपल्या फुललेल्या
वपसार्यातनू तो आपल्या सौंदयावचे आवण शक्तीचे प्रदशवन जणू करत असतो. लाांिोरीला पटवण्यासाठी त्याचा हा सारा
आटावपटा असतो. वनसगावने पक्षीकुळात मादीपेक्षा नराला जास्त सौंदयव वदलेले आहे. जेवढे नराचे सौंदयव अवधक तेवढ्या
माद्या त्याचेकिून वजनोबा (जनक
ु ां ) वमळववण्याचा प्रयत्न करतात. वपल्लाच्या रुपात त्याचेसारखाच वांश आपल्या पोटात
वाढावा, जन्म झाल्यावर प्रवतकूल पररवस्थतीतही आपले अवस्तत्व वटकवनू ठे वावा, असा मादीचा प्रयत्न असतो. आवण
नराचा उद्देश आपल्यातील वजनोबाचा जास्तीत जास्त माद्याांमधनू प्रसार व्हावा,असा असतो. ज्या रानवाटेवर मयरू ाचे
हे नृत्य वदसनू येते त्या रानवाटेचे स्वगीय सौंदयव पाहाण्याची मजा काही ओरच असते. मी ते आज मनसोक्त अनभु वत
होतो.
पढु े काही अतां रावर अुजव्या बाजल
ू ा बाजल
ू ा एक नैसवगवक पाणवठा नजरे त पिला. याचे पाणी जरी आटले होते
तरी मातीत बर्याच प्रमाणात ओलावा कायम होता. त्यामळ
ु े दयाळ, कोतवाल, स्वगीय नतवक, मवू नया, गोमेट, बल
ु बल
ु
इ. पक्ष्याांची येथे रे लचेल वदसनू आली. एवढ्यात िोक्यावरुन मोठमोठ्या पांखानी फिफित वशकारी मधबू ाज पक्षी
पलीकिच्या वृक्षराजीकिे पसार झाला.

येथनू पढु े जाताांना वचतळाचा एक कळप एकाएकी चौखरु उधळला. उजवीकिच्या वनातनू रानवाट ओलाांिून हा
कळप िावीकिच्या वनराजीत पसार झाला. बहुतक
े पाणवठयावरुन तृष्ट्णातृप्ती भागवनू तो कळप परतला असावा. पढु े
परत मोर-लाांिोर आवण वचतळाांचा कळप वदसनू आला. बरे च अांतर चालनू गेल्यानांतर रानवाटेच्या उजवीकिे एका
पायवाटेने आम्ही वनघालो. हा काहीसा उांच सखल पररसर होता. वाळलेल्या वृक्षवेली आवण झािाझिु ू पातनू एका
नाल्याच्या वरच्या भागात पोहोचलो. वाळलेल्या झािाझिु पाच्या मोठ्या वखिकीसारख्या भोकदािातनू पाहातो तो
पढु ्यात एक नवीन दृश्य नजरे त पिले. खाली दोनशे फुटावर एका मोठा वसमेंटनी बाांधलेल्या पाणवठ्यात जवळपास
तीन फुट पाण्यात एक वचतळ वस्थतप्रज्ञासारखे उभे होते. फक्त कान आवण शेपटीची हलकीसी हालचाल ते करत होते.
मी व पक्षीतज्ञ सरु े श खाांिेकर सराांच्या उपवस्थतीची जाणीव त्याला होवनू ही त्याने तेथनू पळण्याचा यवत्कांचीतही प्रयत्न
के ला नाही. अधाव-पाऊण तास होवनू ही ते आहे त्याच अवस्थेत होते. त्यामळ
ु े मनात शांका आली. एकतर ते भयांकर
जखमी असावे. वेदनेचा त्ास कमी व्हावा या हेतनू े वन्यजीव पाण्यात याप्रकारे उभे राहातात. वकांवा ते एखाद्या दधु वर
आजाराने वपिीत असावे. जेणेकरुन आपला त्ास थोिा फार कमी होईल असा प्रयत्न असतो. अशा वेळी एखादा
वशकारी प्राणी येवनू आपली वशकार करे ल, याचेही त्यानां ा भान नसते. एकप्रकारे आपल्या मृत्यचू ीच तो वाट पाहात
असतो. काही वेळ थाबां नू परत रानवाटेवर येवनू पाणवठ्याच्या म्हणजेच पाणवठ्यातील त्या वचतळाच्या समोरच्या
भागात गेलो. येथेही त्याच्या समोर वीस फुट अतां रावर जावनू ही ते हालायला तयार नव्हते.

यावरुन ते वचतळ नक्कीच गांभीर आजारी असल्याची पक्की खात्ी झाली. त्यामळ
ु े आम्हीही तेथनू लवकरच
पावलां परतीवर वळवलीत.
परतीच्या मागाववर रानवाटेवरच्या लहान सहान दगि धोंियातनू चालता चालता बराच तोल साभां ाळावा लागत
होता. थोिे अतां र पढु े गेल्या रानवाटेच्या उजव्या बाजल
ू ा गवती झिु ू पातनू एक घोरपि (Monitor Lizard) येताांना
वदसली. मी आहे त्याच वठकाणी उभा राहून त्याचे छायवचत्े घेत होतो. आपली लाबां फाटेदार जीभ बाहेर काढत काढत
ती भक्ष्याच्या शोधात होती. जवळपास ही घोरपि तीन सािेतीन फुट लाबां ीची होती. क्षणभरातच ती माझ्या उजव्या
बाजनू े अवघ्या दहा फुटावर येवनू पोहचली. माझी आवण घोरपिीची नजरा नजरही झाली आवण असरु वक्षत वाटू
लागल्याने ती वरच्या भागाकिे जायला वळली. कदावचत रानवाट ओलािां ू न ती पाणी वपण्यासाठी नैसवगवक
पाणवठ्याकिे जात असावी. परांतु आमच्या उपवस्थतीने तीने आपला मागव बदलला असावा.
‘रानवाटा’ ह्या जांगलाच्या जीवनरे र्ा असतात. त्या तम्ु हाला अरण्यगभावकिे घेवनू जाणार्या असतात.
रानवाटेवरील जीव तम्ु हाला त्या गभवगहृ ाकिे नेण्यासाठी आकवर्वत करत असतात. जणू ते सृष्टीचे रहस्य शोधण्यासाठी
तम्ु हाला खणु ावत असतात. साद घालत असतात.

घोरपि

रानवाटेवरील वन्यजीवाांच्या पाऊलखणु ा, ववष्ठा, झािावां रील नखाांचे ओरखिे, पक्ष्याांचे आवाज हे या वन्यजीवाांचे
त्या जांगलातील अवस्तत्व दाखवत असतात. आवण यावरुनच जांगलातील जैवववववधतेची समृध्दता लक्षात येत.े
रानावनाची प्रत्येक भटकांती तम्ु हाला पावला पावलावर वनसगव सौंदयावचे वेगवेगळे दशवन देत असते. फक्त ती वनस्वाथव
शोधवृत्ती तमु च्या जवळ असली पावहजे.
***

5 ‘भुलनवेल ’
जवळपास दहा वर्ावपवू ीच्या जांगल
भ्रमतां ीतील गोष्ट. मेळघाटच्या वववशष्ट अरण्यात
माझी भटकांती सरुु होती. नभ पाऊसमेघानां ी
झाकलां होत.ां आर्ाढ मवहन्याचा ररमवझम
पाऊस सरुु होता. कृ ष्ट्णमेघातां नू पिणार्या
आर्ाढधारानां ी अगां पणू वपणे वचबां वभजलां होत.ां
सारां अरण्य वहरव्या रांगात न्हावनू वनघालां होत.ां
वहच ती जांगलात ओलाांिली असता भल
ू पािणारी भल
ु नवेल
रानवाटाही वचबां वभजल्या होत्या.
काही वेळाने अवभर्ेकने बोट दाखवनू थाांबवल.ां रानवाटेच्या िाव्या किेने काही पावलां पढु े जाताच ज्या रहस्यमय
वेलीच्या शोधात मी गेल्या अनेक वर्ावपासनु होतो ती अत्यांत दवु मवळ वेलवगीय वनस्पती नजरे त पिली. ही वेल पणू वपणे
जमीनीवर पसरली होती. तीची पानां खायच्या पानाएवढी परांतु रुईच्या पानासारखी जाि वहरवट रांगाची असनू त्यावर
हलकीसी कृ ष्ट्णछटा पसरली होती. तीच्या शाखा उपशाखा जवमनीवर दहाही वदशात ववखरु ल्या होत्या. सवावत मोठया
पानाची लाांबी अांदाजे चार इचां तर रुांदी जवळपास तीन इचां एवढे असनू तीचा पसारा अांदाजे एक मीटर व्यासाएवढा

पसरलेला होता. होय. हीच ती वेलवगीय रहस्यमय वनस्पती म्हणजे ‘भल
ु नवेल’ होय. या वेलीचे इग्रां जी नाव
‘टायलोफ्लोरा रोटँिीफोवलयो’ असे आहे.
‘भल
ु नवेल’ या रहस्यमय वेलीबाबत एका पस्ु तकात वाचलेली आवण जगां ल भ्रमतां ीत काही वनावधकार्याक
ां िून
ऐकलेली महत्वपणू व बाब म्हणजे ही वेल ओलािां ली म्हणजे भल
ू पिते. वदशेचां ज्ञान नावहसां होतां. ती ओलािां णार्याला
एक प्रकारची ‘ रानभल
ू ’ होते. ज्या प्रमाणात या वेलीतनू वनघणारा वायू ओलािां णार्याच्या श्वासावाटे नाकात जेवढया
प्रमाणात जातो त्या प्रमाणात भल
ु ीचे प्रमाण असते. एक प्रकारे भल
ु नवेलीतनू वनघार्या वायमू ध्ये ॲनास्थावशयासारखा
‘भल
ू ’ पािणारा काहीतरी घटक असावा. म्हणनू रानभल
ू पित असावी. परांतु या गोष्टीला कुठलाही शास्त्रीय आधार
नाही. खपू वर्ावच्या शोधानतां र मला दहा वर्ावपवू ी या वेलीचा शोध लागला. वतच्या जवळ बसनू बराच वेळ वनरीक्षण
के ले. भरपरू छायावचत् घेतली. मला मात् कशाचीच भल
ू पिली नाही.
‘भल
ु नवेल’ ही रुई कुळातील (ASCLEPIACEAE) असनू तीचे दोन प्रकार आहेत. एक पाांढर्या फुलाचां ी तर
दसु री काळया फुलाांची. मेळघाटात मात् के वळ पाांढर्या फुलाांची भल
ु नवेल आहे. या वेलीत काही आयवु ेदीय और्धीचे
गणु आहेत जे अस्थमाच्या आजारावर गणु कारी आहेत, असे काही आयवु दे ाचायव साांगतात. प्रभाकर वचवकत्सा या
आयवु ेद ग्रांथात या वेलीबाबत ‘भ्रम पिण्याचा सांभव होतो आवण 48 तास भटकत राहतो’, असा उल्लेख आहे. मख्ु य
मळ
ु ापासनू प्रत्येक शाखेला अांदाजे 10 ते 12 इचां अांतरावर उपमळ
ू असते.

प्रल्हाद जाधव वलवखत ‘रानभल
ू ’ या पस्ु तकातील ‘वदशा उजळताांना’ या प्रकरणात वन खात्यातील एका वररष्ठ
अवधकार्याने भल
ु नवेल ओलाांिली असता ते दोन वदवस जांगलात भटकले होते, असा उल्लेख आहे. याच लेखात पढु े
असेही नमदू के ले आहे की, अरण्यव्रती मारुती वचतमपल्ली याांनी एकदा या वेलीची छायावचत्े घेतली होती. पण रोल
धतु ल्यावर ती छायावचत्े उमटली नाहीत. माझा रानकाढया नाननू हे ी एकदा या वेलीवर एक दगि ठे वला होता काही
वदवसानांतर तो दगि बाजल
ू ा सरकला गेल्याचे त्याने मला साांवगतले होते. माझ्या मते कुठल्या तरी प्राण्याच्या पायाच्या
हालचालीमळ
ु े तो बाजल
ू ा सरकला असावा. नाांदिे वजल्हयात वकनवट तालक्ु यात ‘भल
ु जा’ नावाचे एक गाव आहे.
तेथेही अशा वनस्पती ओलाांिल्यामळ
ु े माणसां भ्रवमष्ट होतात, अशीही मावहती रानभल
ू या पस्ु तकात पढु े वदली आहे.
लहानपणी एकदा मी स्वत: साजां वेळी असाच रानावनात जवळपास तीन-चार तास भटकलो होतो. रानावर सववत्
अधां ारछाया दाटली होती. माझां वदशेचां ज्ञान नावहसां झालां होत.ां वाट वमळे ल वतकिे सैरावरा पळत होतो. कदावचत यामागे
अशीच एखादी वेलवगीय वनस्पती माझेकिूनही ओलािां ली गेली असावी. मी रानभल
ू ववर्यी काही जन्ु या जाणत्या
मिां ळींनासध्ु दा ववचारणा के ली आहे. माझ्या पररसरात असलेले आवण गेल्या वीस वर्ावपवू ी सेवावनवृत्त झालेले वशक्षक
तथा ज्येष्ठ लेखक आदरवणय राम देशमख
ु याचां ेशी याबाबत के लेल्या चचेत साांवगतले की, त्याच्ां या काळात वशक्षकानां ा
चार चार मैल दरू वरच्या शाळे त वशकवायला पायी जावे लागायचे. अशाच दोन प्रसांगात जांगल आवण शेतातनू पायवाट
असलेल्या भागात अशीच रानभल
ू त्याांनाही पिली असल्याचे ते साांगतात. अकरा वाजता शाळे त पोहचण्याऐवजी

दपु ारी दोन तीन वाजनू गेले होते. त्याांच्या काळात अशा प्रकाराला ‘चकवा’ असे सांबोधल्या जात होते. इतरही काही
मांिळीकिून असेच अनभु व ऐकायला वमळाले. परांतु माझे यापवू ी प्रकावशत झालेले ‘भल
ु नवेल’ हे पतु क त्याांनी वाचले.
त्यानांतर त्याांचांही असे म्हणणे पटले की, रानावनात अशा रानभल
ू पािणार्या काही वनस्पती असाव्यात. ज्या
ओलाांिल्या म्हणजे वदशेचां ज्ञान नाहीसां होत असावां.
अथक प्रयत्नानतां र मला जेव्हा मेळघाटात ‘भल
ु नवेल’ या रहस्यमय वेलवगीय वनस्पतीचा शोध लागला त्यानतां र
मी या वेलीबद्दलचे शोधकायव पढु े नेण्याचे ठरवले. पवहल्याच शोधानतां र त्यावर दै.महाराष्ट्र टाइम्समध्ये ववस्तृत लेख
वलहून तो छापनू ही आला. त्यानतां र बर्याच जाणकाराचां े आवण आयवु ेदाचायांचे दरू ध्वनी आले. ते मला या वेलीववर्यी
वठकाणाची मावहती मागत होते. परांतु भल
ु नवेलीच्या सरां क्षण आवण सवां धवनाला प्राधान्य देवनू मी कुणालाही या वेलीचे
वठकाण अद्यापपयंत सावां गतले नाही. मात् वेलीबद्दलची शोधयात्ा आवण पाठपरु ावा करण्याचे दृष्टीने माझे प्रयत्न सरुु
होते. तीचा सपां णू व अभ्यास करुन लॅबमध्ये तीचे पढु ील सश
ां ोधन करुन असा कोणता तरी घटक या वेलीत आहे काय
यादृष्टीने माझे प्रयत्न सरुु असतानां ाच मला एका ददु वे ी प्रसगां ाला सामोरे जावे लागले. अवभर्ेक वाकोिे या तरुण
वनरक्षकाचा अस्वलाच्या हल्ल्यात ददु वे ी मृत्यू झाला. माझे भल
ु नवेल या ववर्यावरील सश
ां ोधनही तेथेच थाबां ले. परांतु
माझ्या अनभु वाप्रमाणे मी व माझा रानसखा आम्ही दोघेही जवळपास या वेलीच्या सहवासात साधारणपणे अधाव तास
वेळ घालवला परांतु आमच्यापैकी कोणालाही अशा प्रकारची भल
ू पिल्याचे मला आठवत नाही. मात् या दवु मवळ

वेलीच्या सांरक्षण आवण सांवधवनाकररता पवू वजाांनी अशा प्रकारच्या कथा कल्पना रचल्या त्या जैवववववधतेच्या रक्षणाच्या
दृष्टीने वहतकारकच आहेत, असे मला वाटते. भल
ु नवेलीचा शोध हे एक वनवमत्त आहे.
मात् ही वेल दमाच्या आवण श्वसनाच्या आजारावर अवतशय उपयक्त
ु असनू आयवु ेदात तीचे अनन्यसाधारण महत्व
आहे. ‘भल
ु नवेल’ सारख्या अनेक रहस्यमय वेली-वनस्पतीच्या रक्षणाच्या दृष्टीने पवू वजानां ी तीचे जतन आवण सरां क्षण
व्हावे म्हणनू कदावचत ही यक्त
ु ी वापरली असावी. या पृथ्वीतलावरील प्रत्येक वनस्पतीचे, वृक्षलताचां े सरां क्षण आवण
सवां धवन होणे हा या मागील प्रमख
ु उद्देश असावा. पृथ्वीतलावरील सजीवसृष्टीसाठी ही बाब अत्यतां महत्वपणू व ठरते.

.....

6 सोयरे वनचरे…

मानव आवण जांगलाचां नातां अनादी काळापासनू चालत आले आहे. आपले पवू वज तर वनसगव पजू कच होते. जांगलात
वकांवा जांगला शेजारी राहाणारे आवदवासींची जीवन पध्दती आजही वनाांवरच अवलांबनू आहे. त्याकाळी जीवनाला
आवश्यक त्या प्राथवमक सवव गरजा ही वनेच परु ववत असे. साांगायचे झाल्यास वनापासनू अन्न,पाणी,वनवारा सहजगत्या
वमळायचे. त्यामळ
ु े वृक्षराजी आवण पशपु क्ष्याांचे महत्व त्याांना तेव्हाच कळले होते. मग आताच्या आधवू नक मानवाला
काय झाले? सरकार, वन व वन्यजीवाांच्या सांरक्षण आवण सांवधवनासाठी काम करणार्या वकत्येक सांस्था आवण व्यक्ती
ही सवव मांिळी मोठ्या प्रमाणावर काम करीत असनू ही वन सांवधवना ववर्यी प्रत्येक जन अजनू ही पावहजे तसा जागरुक
का होत नसावा?
रखरखत्या वग्रष्ट्माचे मे मवहन्याचे लाहीलाही करणार्या वातावरणाचे ते वदवस. वन्यजीव प्रगणनेत एकसारखा तीन
वदवस घालवनू परतीचा प्रवास सरुु करायचा होता. वेळ भर दपु ारची. जगां लातील एका मक्ु कामाच्या वठकाणाहून
एकटाच तृणमेळयातनू पायी वनघालो. गवताचां बी ठोंबातनू फुटून जवमनीवर पिले होते. उन्हामळ
ु ां पक्षीकुळां एखाद
दसु र्या वहरव्या झािावां र शातां पणे पहुिली होती. एखादी माळवचमणी तृणामां धील अन्न शोधतानां ा वदसत होती. माझ्या
उपवस्थतीनां ती पढु ां पढु ां उित जात होती.
जवळपास दोन-तीन फलांगभर अांतरानतां र तृणमेळयातील पायवाटेने एका ओढयाच्या काठावर येवनू पोहचलो.
तेथनू नाल्यात उतरण्यासाठी दहा-बारा फुटाची घसरण होती. सववत् वनरव शातां ता पसरली होती. मी तोल साांभाळत

हळूवार पावलाांनी नाल्यात उतरलो आवण एकाएकी वनशब्द झालो. अांगावरचे के स ताठरले. उजव्या हातावर जवळपास
पाच-सहाशे फुटावरील पाणवठयातनू व्याघ्रराज उठून पलीकिे वनघाले होते. त्याचे शरीर पाणी आवण वचखलाने माखले
होते. अांगावरचे पाणी चालता चालता जवमनीवर टपकत होते. व्याघ्रराज पाणवठयातनू उठताच सववत् असलेली शाांतता
एकाएकी भांग पावली. झािाझािाांवरुन वानराांचे –हॅको –हॅको आवाज, मोराचे के कारणे, साांबर कळपातील नराचे
सावधपणे कान टवकारुन हळूवारपणे पढु चे पाय उचलनू जवमनीवर आपटणे आवण रानकोंबियाचे कुटूांबासह
वाळलेल्या पानापानावरुन पळणे इ.हालचाली अचानक वाढल्या होत्या. नाल्यातील आवण त्याभोवतीच्या पररसरातील
वन्यजीवन भयवभत झालां होतां. जो तो जीव वाचववण्याच्या प्रयत्नात होता. “ वाघ “ ज्या-ज्या वदशेने जात होता त्या
भागात ही वन्यजीवाांची धावपळ अवधकच वाढत चालली होती. मी मात् हे सवव दृश्य अचांवबत होवनू एकाच वठकाणी
उभां राहून पाहात होतो. सारां भान हरपनू गेलां होत.ां त्या एक वमनीटात गळयातनू कॅ मेरा हातात घेवनू व्याघ्रराजाचे
छायावचत् घेण्याचे भानही मला राहले नाही. काही क्षणात जांगलाचा राजा पररसरातनू वनघनू गेला आवण मी मात्
आनदां ानां बेभान होवनू माझ्या पिावकिे परतीवर वफरलो. माणसाच्या वाढत्या बेसमु ार लोकसख्ां यावाढीमळ
ु े जगां लाचा
–हास आवण पशपु क्ष्याचां े अवधवास नष्ट करुन वसमेंट काँग्रीटची जांगलां उभारणे हे येणार्या वपढ्यासाठी अत्यतां घातक
ठरणार आहे. याचसोबत ववकासाकररता उभे होणारे रस्ते, उद्योगधदां ,े वाहने इ.मळ
ु े होणारे प्रदर्ु ण आवण वाघाच्या
वशकारी यामळ
ु े देशातीलच नव्हेतर सबां धां पृथ्वीतलावरील जगां लां ओरबािली जावू लागली आहेत.

वाघासहीत इतर पशपु क्ष्याांच्या वशकारी वाढल्या. पररणामी पयाववरण असांतल
ु न वनमावण होवू लागल्याने त्याचे
वभर्ण पररणामही अलीकिच्या दोन-तीन दशकापासनू जगभर वदसू लागले आहेत. आधवु नकीकरणामळ
ु े एकीकिे
माणसाचा ववकास होत असनू दसु रीकिे मात् वनसगव भकास होत चालला आहे. या दोघाांचे सांतल
ु न साधणे हे अत्यांत
महत्वाचे आहे.
पयाववरण सतां ल
ु च्या दृष्टीने अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने ही सक
ां ल्पना आकारास आली. भारतात
जवळपास पाचशेच्या वर अभयारण्य, शभां रावर राष्ट्रीय उद्यान आवण पन्नासच्या जवळपास व्याघ्र प्रकल्प आहेत.
यापैकी महाराष्ट्रात पच्ां चेचाळीस अभयारण्य, सहा राष्ट्रीय उद्यान आवण सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. याचा फायदाही
झाला. परांतु हळूहळू अशा जगां लाचां ा –हास सरुु झाला. वाघाच्या वशकारी होवू लागल्या. ज्या जगां लातील वाघ कमी
होवू लागले. अशा वनाचां ा नाश मानवाकिूनच सरुु झाला. कारण वभती नावाची बाबच नष्ट होत चालली आहे.
पृथ्वीतलावर असलेल्या एकूण वाघापां ैकी वनम्म्यापेक्षा जास्त वाघ आपल्या देशात आहेत या भ्रमातच आपण राहाणार?
“वाघ” आहे म्हणनू जांगल आहे आवण जांगल आहे म्हणनू पाणी आहे. जगण्याकररता अत्यांत आवश्यक असलेला
शध्ु द ऑक्सीजन आहे. त्याचप्रमाणे ‘पाणी आहे म्हणनू झािे नाहीत तर झािे आहेत म्हणनू च पाणी आहे’, याची पक्की
जाणीव झाली पावहजे. वनसगाववर प्रेम के ल्याने क्रोध, मत्सर, स्वाथव नावहसे होतात आवण हळूहळू ववश्वकल्याणाचा ध्यास
लागतो.

एवढी शक्ती या वृक्षराजीमध्ये आवण अरण्यामध्ये, अभयारण्यामध्ये आहे. मात् त्यावर मनापासनू वनस्वाथवपणे प्रेम
करणे आवश्यक आहे.
प्राणी, पक्षी हे सतत जगां लां वाढवत असतात. वन्यजीव झािाच्ां या खाल्लेल्या फळाच्ां या वबया आपल्या ववष्ठेतनू
अरण्यभवू मवर टाकतात. पक्षीही फळाच्ां या वबया आपल्या ववष्ठेतनू दरू दरू पयंत टाकतात. जवमनीत त्या रुजतात. पाऊस
पिला म्हणजे त्या अक
ु ां जांगलां
ां ु रतात. वाढतात. आवण हळूहळू त्या इवल्याशा रोपाच्ां या वृक्षलता तयार होतात. त्यामळ
वाढतात. पशपु क्ष्यानां ा, वकिे कीटकाांना वनवार्यासाठी जागा वमळतात. पोटासाठी अन्न वमळते. आपली कुळां
वाढववण्यासाठी अवधवास वमळतो. यामळ
ु े च पशपु क्षी, वन्यप्राणी पयाववरणाचां सतां ल
ु न साधत असतात. माणसू मात् या
जगां लावां र सतत कु-हाि चालवत असतो.
एक झाि आपल्या आयष्ट्ु यात ३५ लाख रुपयाच्या वकांमतीचे वायु प्रदर्ू ण टाळते. १५ लाख रु. वकांमतीचे
ऑक्सीजनचे उत्पादन करते. ४० लाख रुपयाांच्या पाण्याचे ररसायकवलांग करते. तीन वकलो काबवनचा एका वर्ावत नाश
करते. एक पररपणू व झाि एक हजार माणसाांचे जेवण वशजवनू तयार करते. तर असांख्य पक्षी वकटकाांना वनवारा देवनू
त्याांची अन्नपाण्याची

गरजही भागवते. हे पववत् कायव झािां आपल्या सांबांध आयष्ट्ु यभर एकाच वठकाणी ऊभां राहून उन, वारा, पाऊस
अांगावर झेलनू करत असतात. जीवनभर ते फक्त देण्याचच कायव करतात. कमवयोग्याचां मवू तवमांत रुप म्हणजे ही वृक्षवल्लरी
होय.
वृक्षलता, पशपु क्ष्याश
ु ाराम महाराज हे खरे पयाववरणवादी होते. जेव्हा ते एकातां
ां ी सोयररक जोिणारे सतां कवी तक
वासात देहूच्या िोंगरावर जात असे तेव्हा ते त्या िोंगरावरील वनराई, पशपु क्ष्याश
ां ी तादात्म्य पावत की ते वृक्षराजी,
पशपु क्षी हे बांधसू खा भवगनी, माता वपता सखी वाटत असे. मनातील सख
ु द:ु ख त्याच्ां याजवळ व्यक्त करत आवण मग
वनसगावच्या सहवासात त्यानां ा एकातां वासात जे परमसख
ु वमळे ते त्यानां ा मोक्षाचा आनदां देत असत. त्यात ते एवढे
तल्लीन होत की सारी ससां ाराची द:ु खे ववसरत असे. म्हणनू तर त्यानां ी म्हटले आहे –
वृिवल्ली आम्िा सोयरे वनचरे, पिीिी सुस्वरे आळहवती
येणे सुख रुचे एकाांताचा वास, नािी गुणदोष अांगी येत
या भतू लावर राहाणार्या प्रत्येक माणसाने आपले पवू वज असलेली झािे आवण झािाच्ां या असख्ां य समहू ाचां ी वने
यामध्ये काही क्षण घालवनू पाहावे. आपोआपच जगां लाची ओढ लागल्यावशवाय राहाणार नाही, एवढे मात् वनवित
आहे.

7 जांगलाचां देणां

गेल्या पन्नास वर्ावपवू ी पावहलेला वनसगव मला आजही आठवतो. त्यावेळी वय असेल अदां ाजे दोन-तीन वर्ावच.े
रानावनात असणार्या एका इवल्याशा गावात वि-वपांपळाच्या सावलीतील ती लहानशी प्राथवमक मराठी शाळा. विील
तेथे वशक्षक होते. घर आवण शाळा पावलाच्या अतां रावरच होती. शाळे त ववद्यादानाचे काम सरुु बालववद्याथ्यांचे गोि
बोल ऐकू यायचे. इकिे घरी आई मला वपपां ळाच्या एका आिव्या फादां ीला बाधां लेल्या दोरीच्या पाळण्यात बसवनू झोके
द्यायची. झोके देतानां ा ती काही शब्द गणु गणु ायची. तीचे ते बोल ऐकता ऐकता माझे लक्ष वपपां ळावर बसलेल्या वचमण्या,
साळांूक्या ,बल
ु बल
ु , कोकीळ, कावळे इ. पाखराच्ां या वकलवबलाटाकिे जायचे. अधवशतकापवू ीचे ते बोल मला आजही
बळ देतात. वनसगाववर प्रेम करण्याचे बाळकिु पाजतात. ते शब्द असेपाखराांची िाळा भरे हपांपळावरती ,हचमण्याांची पोरे किी गोंगाट करती
उतरते उन्ि जाते टळूनी दुपार,पारावर जसा याांचा भरतो बाजार….

कालाांतराने हळूहळू माझे पाय जवमनीला स्पशवू लागले. तसतसां शरीराला मनाला बळ वमळत गेल.ां एखादे वेळी
वविलाांसोबत त्याांच्या खाद्यां ावर बसनू बाजाराच्या गावी जायला वमळायचे. गाव ओलाांिताांना मोर, लाांिोर, कोल्हे,
लाांिगे आिवे जायचे. एखादेवेळी लािां गे वाटही अिवायचे. अशावेळी विील एकाच वठकाणी शाांत उभे राहायचे
आवण काही वेळातच लािां गा वाट सोिून वनघनू जायचा. वन्यजीवाांसोबत कसे वागावे ? याचा पवहला धिा वविलाांच्या
वागणक
ू ीतनू मला त्यावेळी वशकायला वमळाला.
त्याच काळात एक वदवस गावात चचाव पसरली. गावच्या पाटलाने वाघ मारला म्हणनू पाटलाची वमरवणक
ू ! वाघ
कसा आवण का मारला ? तर ऐकायला वमळाले पाटील गावातील एका मोठया आब्ां याच्या झािाला खाली बकरी
बाधां नू ठे वतो आवण स्वत: त्या झािावर बदां क
ू घेवनू बसतो. रात्ी बकरीच्या आवाजाने, वासाने वाघ येतो आवण पाटील
बदां क
ू ीच्या गोळीने वाघाची वशकार करतो. तो वाघ होता की वबबट हे मला अजनू ही आठवत नाही. परांतु काही असो
तो होता शेवटी मक
ु ा जीवच ना ! पाटलाच्या मदमवु कीची चचाव आवण मग अख्या गावातनू वमरवणक
ू हा प्रकार
चालायचा. एका मक्ु या जीवाला झािाला बाधां नू ठे वनू ते खाण्यास आलेल्या वाघाला बदां क
ू ीने मारावे हा प्रश्न मला त्या
बालवयातच सतावत होता. कधीकधी तो माझ्या मनात थैमान घालायचा. मनात वादळ उठवायचा. आवण अशातच
वविलाांची बदली झाली. गावातनू शहरात आलो अन् आल्या आल्या प्राथवमक शाळे त दाखल झालो.

शालेय ववद्याथ्यांच्या सहली आजबू ाजच्ू या वृक्षवनात, एखाद्या बवगच्यात जात होत्या. इतराांबरोबर मीही त्यात
आनांदानां सहभागी होत होतो. नव्हे मला अशी वनसगवओढ मळ
ु ातच लागली होती. वृक्षलताांवरची पाखरां, सरपटणारे
जीव, वानरां, मोर या जीवाचां ां ववश्व मला आविू लागलां. एक वदवस एका वठकाणी बाभळीच्या उतरत्या फाांदीवर गवताचां
पातां पातां आणनू घरटां ववणणार्या पक्ष्यावर नजर गेली. वेळ वमळे ल तसां मी ते पाहात होतो. कुतहू ल जागां झाल.ां घरटां
आकाराला येवू लागलां. सहा आठवियात गारुि्याच्या वबनीसारखां सांदु र घरटां तयार झालां आवण माझ्या मनात वजज्ञासा
उत्पन्न झाली. िोक्यावर सोनेरी टोपी असलेला वचमणीएवढा इवलासा पक्षी आवण त्याची कुशल कारावगरी पाहून मी
थक्क झालो होतो.
अशाच एका शरद ऋततु कोजावगरी पोवणवमेला घिलेली गोष्ट. वय हापपँटातीलच होते. कोजावगरीच्या बाहूल्याच्ां या
पजू ेसाठी ज्वारीचे पाच धािां े आणायचे होते. ज्वारीचे शेतां घरापासनू जवळपास तीन-चार वकलोमीटर समजनू मी
एकटाच साजां वेळेपवू ी वनघालो. नाल्याच्या वर चढलो. झिु ू पी जगां लात प्रवेशलो. पलीकिे ज्वारीचे शेतात धािां े
वमळतील या आशेने पढु े पढु े जात होतो. या गिबिीत सयू व वक्षवतजापल्ल्याि गेला. अधां ार पसरु लागला. काही वेळातच
दाटू लागला. माझ्या हालचाली वाढू लागल्या. ज्वारीचे शेतही कुठे च नजरे त पित नव्हते. परतीवर वफरायचां तर रस्ताही
सापित नव्हता. दरू दरू पयंत काहीच वदसत नव्हते. सैरावैरा पळत होतो. मनात वभती वाटत होती. एकटाच असल्याने
एका ववचीत् पररवस्थतीत मी सापिलो होतो. बराच वेळ वाट वमळे ल वतकिे पळापळीत गेला.

काही वेळाने िाव्या बाजनू े दरू वर
तीन-चार वदवे वटपवटमताांना वदसले.
त्याचा आधार घेवनू त्या वदशेने मी
धावत होतो. अखेर घरुन पाच वाजता
वनघालेला मी रात्ी नऊ वाजता
ररकाम्या हाताने कसाबसा घरी
पोहचलो. आपण का भटकलो ? याचा
उलगिा बर्याच वर्ावनांतर एका
शोधकायावतनू झाला. त्याला कारण
जांगलाची ओढ.
वीसाव्या वर्ी नोकरीवर लागलो.
रानकोंबिा

वेळ वमळे ल तसा जांगल भटकांती, वनरीक्षण, वाचन यात जास्त लक्ष घालू लागलो. रानवाचनावर लेखन करुन ते
वृत्तपत्ात प्रकावशत होवू लागले.
हळूहळू जवळपासच्या जगां लासोबत के रळमधील मानवाच्या जनक
ू ाश
ां ी सबां धां असणार्या लाखो वर्ावपवू ीच्या वृक्ष
वनस्पती, हत्ती आवण सोळा फुटी वकांग कोिाचे सायलेंट व्हॅली, हत्ती आवण शेकरुचे वायनाि अभयारण्य,जगां ल आवण
त्यातील वाघासहीत इतर वन्यजीवाचां े सरां क्षण करणार्या मध्यप्रदेशातील अरण्य, कनावटक, महाराष्ट्रातील जगां ल इ.
जगां लाचे भ्रमण होवू लागले. मात् घराजवळच्या अवघ्या पन्नास-साठ वकलोमीटर असलेल्या मेळघाट जगां लाने खरी
माहेरओढ लावली. मेळघाटमध्ये एका वन्यजीव प्रगणनेत अस्वलीने वदलेले जीवदान अजनु ही आठवते. तसेच भर
उन्हाळयात पाणवठयातनू वनघालेल्या जगां लचा राजा असलेल्या वाघाचे दशवन अद्यापही स्मरणात आहे. अरण्यातील
वृक्षलता, जैववक ववववधता, वन्यजीव, पक्षी. इ.सजीवसृष्टीच्या रहस्यमय जीवनाववर्यी वनरीक्षणां अभ्यास, ग्रथां , पस्ु तकां
वाचनाचा जणू सपाटा लागला. जगां ल आवण त्यातील सजीवसृष्टी का नष्ट होत चालली आवण त्याचे रक्षण आवण
सवां धवन करणे वकती आवश्यक आहे याववर्यी लेखनातनू , व्याख्यानातनू जनजागृती करु लागलो. “वाघ” हा
अरण्यातील वन्यजीवाच्ां या अन्न साखळीतील प्रमख
ु स्थानी असल्याने वाघाचे जगां लासाठी आवण समृध्द
पयाववरणासाठी असणे वकती आवश्यक आहे, हे पटवनू देवू लागलो.

मानवाच्या अफाट लोकसांख्येमळ
ु े
जांगलाचा –हास करुन माणसासाठी वसमेंट
काँग्रीटची जांगलां उभारणे,ववकासासाठी उभे
होणारे उद्योगधांद,े वाहने इ.मळ
ु े होणारे प्रदर्ु ण
आवण वाघाच्या वशकारी यामळ
ु े राज्यातील,
देशातीलच नव्हेतर पृथ्वीतलावरील जांगलां
ओरबािली जावू लागली. पररणामी पयाववरण
असांतल
ु न वनमावण होवू लागले. ते के वळ जांगल
आवण त्यातील वन्यजीवाच्ां या सांरक्षणामळ
ु े च. ते
कसे वटकू शके ल यावर वलवहता झालो.
वृत्तपत्ातील अरण्य लेखनाबरोबर हळूहळू
स्वत:ची पस्ु तकांही प्रकावशत होत गेली.
पाखर पाहाटे कोवळां उन घेताांना मोर

“ वाघ ” आहे म्हणनू जांगल आहे. जांगल आहे म्हणनू वाघ आहे. आवण या दोघाांमळ
ु े पाऊस, वारा, जवमनीची
धपू कमी होणे, मानवासहीत सांबांध सजीवसृष्टीला मोफत वमळणारा ऑक्सीजन, आयवु ेदीय वनस्पती वकती वकती
प्रकारचे फायदे या जांगलामळ
ु े आवण त्यातील वन्यजीवसृष्टीमळ
ु े होतात. एवढच नव्हेतर वनसगाववर प्रेम के ल्याने क्रोध,
मत्सर, स्वाथव नावहसे होतात आवण हळूहळू ववश्वकल्याणाचा ध्यास लागतो. एवढी शक्ती या वृक्षराजीमध्ये आवण
अरण्यामध्ये, अभयारण्यामध्ये आहे. मात् त्यावर मनापासनू प्रम करणे आवश्यक आहे.
माझ्या मते वकत्येक अवयव वमळून माणसाचां एक शरीर वनमावण झाल.ां समजा शरीर म्हणजे एक पयाववरण सस्ां था
आहे. एखादा अवयव वकांवा घटक कमीजास्त कमजोर झाला तर त्याचा पररणाम सबां धां शरीरावर होतो. मग आपण
त्यावर िॉक्टरी इलाज करतो. एखाद्या जगां लाचहां ी असचां असत.ां एखादी वृक्षवगीय प्रजाती, एखादी वन्यजीव प्रजाती
नाहीसी झाली तर त्या जगां लाच्या अन्नसाखळीवर पररणाम होतो. असतां ल
ु न वनमावण होत.ां एखाद्या जगां लातील एक वाघ
जरी सपां ला तर अरण्याचे सतां ल
ु न वबघिते. त्यावर आधाररत इतर वन्यजीवाचां ी सख्ां या वाढते. वाघ नसलेली जगां लां नष्ट
करायला माणसू मागेपढु े पहात नाही. सबधां सजीवसृष्टीस साभां ाळणार्या पृथ्वीचही तसच आहे. पाणी, प्रकाश, जमीन,
जगां ल, हवा यापैकी एखादा घटक जरी कमीजास्त झाला तर पयाववरणाचां सतां ल
ु न वबघिते. सजीवसृष्टीवर त्याचे पररणाम
होतात. ऋतचु क्रही मागे-पढु े व्हायला लागतात. अलीकिे दोन वर्ावपासनू उन्हाळयात पावसाळा की पावसाळयात
उन्हाळा याची प्रचीती आली. कधी कधी एका आठवियात तीन ऋतांचू े येणे-जाणे आपण अनभु वत आहोतच. माणसू

त्याला “ वनसगावचा बदल ” हे नाव देवनू मोकळा होतो. परांतु या सवव प्रकाराला कारणीभतू हा के वळ “मानव” आहे हे
अजनू ही पावहजे तेवढां आपल्या लक्षात आलां नाही. नैसवगवक साधन-सांपत्तीचे अवनबंध दोहण, प्रदर्ु ण, जांगलाांचा –
हास, वन्यजीवाांच्या वशकारी इ. मळ
ु े हे सवव असांतल
ु न वाढत आहे. त्यामळ
ु े पयाववरणाचा समतोलही वबघित आहे.
मानव हा सध्ु दा या वनसगावचा एक घटक आहे हे आपणास कधी कळणार ? की के वळ दरवर्ी 5 जनू हा वदवस आला
म्हणजे “जागवतक पयाववरण वदन” साजरा करायचा ? याकररता जांगलाची माहेरओढ लावावी.
प्राणी, पक्षी हे सतत जगां लां वाढवत असतात. प्राणी झािाच्ां या खाल्लेल्या फळाच्ां या वबया आपल्या ववष्ठेतनू
अरण्यभवू मवर टाकतात. पक्षीही फळाच्ां या वबया आपल्या ववष्ठेतनू दरू दरू पयंत टाकतात. जवमनीत त्या रुजतात. पाऊस
पिला म्हणजे त्या अक
ु ां जांगलां
ां ु रतात. वाढतात. आवण हळूहळू त्या इवल्याशा रोपाच्ां या वृक्षलता तयार होतात. त्यामळ
वाढतात. पशपु क्ष्यानां ा वनवार्यासाठी जागा वमळतात. पोटासाठी अन्न वमळते. आपली कुळां वाढववण्यासाठी जागा
वमळते. यामळ
ु े च पशपु क्षी, वन्यप्राणी पयाववरणाचां सतां ल
ु न साधत असतात. माणसू मात् या जगां लावां र सतत कु-हाि
चालवत असतो.

जांगलाचा राजा वाघ

म्हणनू वन आवण वन्यजीवाांचे रक्षण करणे, त्यावर प्रेम करणे आवश्यक आहे. नव्हे ती काळाची गरज आहे. ही
जांगलां आवण या वनसगावतच ववश्वाचां अनांत रुप पाहायला वमळते. मी ते सतत अनभु वत असतो. आवण म्हणनू च सांत
तक
ु ाराम याांनी साांवगतले आहे –

आधी बीज ऐकले,
बीज अांकुरले रोप वाढले,
एका बीजापोटी तरु कोटी कोटी,
जन्म घेता सुमने फळे
हयापनू ी जगता तुिी अनतां ,
बिुहवश्व रुपे घेसी घेसी
परर अांती ब्रम्ि ऐकले ||
***
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‘व्याघ्र सांवधवन की व्याघ्र पयवटन?’

‘व्याघ्र सांवधवन की व्याघ्र पयवटन?’
व्याघ्र पयवटनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात तािोबा-अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पाने तर देशाचेच नव्हे
तर सार्या जगाचे लक्ष वेधले आहे. येथे जास्त प्रमाणात फुललेल्या पयवटनावरुन हे सहज लक्षात
येत.े गेल्या जवळपास पाच-सात वर्ावपासनू तर वकत्येक वेळा तािोबा-अांधारीमध्ये एकाच वेळी
वाघाला पाहाणार्याांची आवण आपआपल्या कॅ मेरात कै द करण्याची झांबु ि पाहता, हे सहज
लक्षात येत.े यातनू मात् जांगलाचा राजा असलेल्या वाघाची वस्थती पाहून कावहशी वकव
आल्यावशवाय राहात नाही.
येथे पयवटनाकररता येणार्या बहुताांशी पयवटकाला भरपरू प्रमाणात व्याघ्र दशवन झाल्याने तो
अती उत्साहीत होतो. सख
ु ावनू जातो. शांभर-वदिशे फुटापासनू ते अवघ्या आठ-दहा फुटापयंत
वाघ वदसनू येतो. तर काही वेळा तर पयवटकाांच्या वजप्सीला खेटून जाणारे वाघही येथे वदसनू येत
असल्यामळ
ु े ते माणसाळले की काय? अशी शांकाही मनाला चाटून जाते. एक प्रकारे क्षणभर ही
बाब व्याघ्र राजाला माणसाने बांवदस्त के ल्यासारखी वाटत नाही काय?

तािोबा-अांधारी प्रकल्पात एकूण ८६ वाघ आहेत. वाघाच्या अवस्तत्वाच्या घनतेनसु ार एका नर वाघाला जवळपास
तीस ते चाळीस चौरस वकलोमीटर एवढे वनक्षेत् पावहजे असताांना या प्रकल्पात वाघाांच्या अवस्तत्वाची घनता १००
चौरस वकलोमीटरमध्ये ५.८२ वाघ एवढी झाली आहे. म्हणजेच तािोबा-अांधारी प्रकल्पात आवश्यकते पेक्षा वाघाांची
सांख्या वाढत चालली असनू ही बाब जांगलाच्या आवण पयाववरणाच्या सांतल
ु नाकररता अपचनासारखी वाटत आहे.
तेवढीच ते दरू गामी पररणाम करणारीही आहे. कारण, हळूहळू याचे दष्ट्ु पररणामही जाणवू लागले आहेत.
आवश्यकते पेक्षा जास्त वाघ झाल्याने पयवटकानां ा जास्त व्याघ्र दशवनाची पववणी आवण पयवटनाचा धदां ा जरी वाढत
चालला तरी ही बाब वाघाच्ां या नैसवगवक प्रवक्रयेला घातकही ठरु शकते. आवण म्हणनू अवधवासाकररता दोन वाघामां ध्ये
भािां ण होवनू एकाचा मृत्यू होण्याचे प्रकारसध्ु दा वदवसेंवदवस वाढत आहेत. तसेच दोन वाघाच्ां या भािां णातील जखमी
झालेला आवण हरलेला वाघ वशकार करण्यायोग्य न रावहल्यामळ
ु े प्रकल्पातनू बाहेरच्या वनक्षेत्ात वकांवा वनक्षेत्ातील
माणसाच्ां या गावालगत जावनू गरु े -ढोरे वकांवा माणसावरही हल्ले करतानां ा आढळून येत आहेत. वाघ-अस्वलाच्या
हल्ल्यातनू मग मानव आवण वन्यप्राणी सघां र्व वाढल्याचे प्रकारही चद्रां परू वजल्हयात वाढत चालले आहे, भववष्ट्यात ते
अवधक भयावह होवू शकते. कारण गेल्या ऑक्टोंबरमध्ये वरोरा भागातील एका तीन सािेतीन वर्े वयाच्या वाघीणीच्या
नरवपल्लाची आईपासनू ताटातटु होवनू भटकल्याने वधाव, अमरावती वजल्हयात प्रवेश करुन दोन माणसाांचे आवण सहा

गरु ा-ढोराांचे बळी घेवनू मोशी मागे मध्यप्रदेशात वनघनू जाणे ही बाब वचांता करायला लावणारी आहे, हे नाकारुन
चालणार नाही. पाांढरकविातील तेरा माणसाांचे बळी घेणारी नरभक्षक अवनी हाही असाच प्रकार होता.
तािोबा-अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघानां ा मबु लक प्रमाणात उपलब्ध असलेले खाद्य म्हणजेच इतर तृणवगीय प्राणी
याचां ी सख्ां याही येथे भरपरू प्रमाणात असावी. त्यामळ
ु े वाघानां ा पोट भरण्यासाठी फारसे कष्ट घ्यावे लागत नसावे. याच
कारणाने येथील वाघाचां ी प्रजनन क्षमताही वाढली आहे. पयवटकानां ा एकाच वेळी एक वाघीण चार ते पाच वपल्लानां ा
जन्म देवनू त्याचां ा साभां ाळ करतानां ाही येथे वदसनू येते. एवढेच नव्हे गेल्या जनू मवहन्यात माझा एक सवु नल देशमख
ु हा
वनसगवसखा तािोबाला सफारीवर गेला असता त्याला सफारीत तब्बल ११ वाघाचां े दशवन झाले. येथील
व्यवस्थापनाकररता ही बाब भर्ू णावह जरी असली तरी अवस्तत्वात असलेल्या वनक्षेत्ावरही हळूहळू त्याचां ा ताण
वाढवणारी ठरु शकते.
क्षमतेपेक्षा वाघाांनी जास्त फुगलेल्या तािोबा-अांधारीतील वाघाांमळ
ु े पयवटकाांना कधीकधी एकाच वदवशी अकरा
वाघाांचे दशवन होणे, पयवटकाांनी गच्च भरलेल्या अनेक वजप्स्याांनी वमळून वाघाला घेरणे, वाघाने गािी जवळ येवनू
गािीला स्पशव करणे म्हणजे वदवस-रात् व्याघ्र पयवटनाचा उद्योग जोमात फुलणे होय. मात् यामळ
ु े वाघाच्ां या नैसवगवक
सवयीत बदल होवू शकते. हीसध्ु दा गांभीर बाब आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गेल्या नोव्हेंबरच्या दसु र्या

आठवि्यात दोन वजप्सीचालकाांनी मध्ये असलेल्या वाघापासनू अांतर कमी करत गेल्याने वाघ गोंधळला व पढु च्या
वजप्सीमागे धावू लागला. हे कशाचे लक्षण आहे? ‘व्याघ्र सांवधवन महत्वाचे की व्याघ्र पयवटन?’
येत्या २०७० पयंत पृथ्वीवरील बगां ाल टायगसव ही अत्यतां आकर्वक असलेली वाघाची प्रजात नष्ट होईल, असा
अदां ाज शास्त्रज्ञानां ी व्यक्त के ला आहे. ही त्याचीच तर नादां ी नाही ना ? जगां लाचा राजा वाघाचे अरण्यरुदन यापासनू
आपण काही बोध घेणार काय? जगां लाबाहेर पिून वाघ-अस्वलाचे माणसावां र होणारे हल्ले, रस्ते ओलािां तानां ा त्याचां े
होणारे अपघात, वशकारी इ.तनू काही धिे घेणार की नाही? येथील वाघाचां े स्थलातां र वाघ कमी असलेल्या जगां लामध्ये
करावे की नाही आवण ते के ले तर यशस्वी होईल की नाही याबाबतचे वन्यजीव तज्ञाचां े आवण अभ्यासकाचां े सकारात्मक
आवण नकारात्मक अशी दोन वेगवेगळी मते आहेत. मात् वाघाच्ां या जास्त वाढलेल्या सख्ां येमळ
ु े चालू दशकात चद्रां परू
सोबत सपां णू व ववदभावत मानव-वन्यजीव सघां र्व पसरु लागला आहे, यावर ववचार करुन कृ ती करण्याची ही वेळ आहे.
‘व्याघ्र पयवटन की व्याघ्र सवधां वन?’ यापैकी कशाची वनवि करायची हे शेवटी व्याघ्र प्रकल्प आवण पयवटक यानां ाच
ठरवायचे आहे. कारण एकदा पैसे मोजले की वाघ मनसोक्त पाहून घ्यावा आवण त्याच्याबद्दलचे कुतहू ल सपां नू जावे,
असा जीव नक्कीच नाही.

आज भारतात १०५ राष्ट्रीय उद्याने, ५० व्याघ्र प्रकल्प तर ७०० च्या वर अभयारण्य आहेत. यापैकी महाराष्ट्राचा
ववचार के ला तर पेंच, तािोबा, सह्यान्द्री, बोर, नवेगाव बाांध, चाांदोली व सांजय गाांधी अशी सहा राष्ट्रीय उद्याने आहेत.
राज्यात सहा व्याघ्र प्रकल्प व ५० अभयारण्य व ४ सांवधवन राखीव क्षेत्े आहेत. या सवव प्रकल्पात कमी जास्त प्रमाणात
व्याघ्र पयवटन सरुु आहे. गेल्या २०१८ या वर्ावत देशात ९९ वाघ आवण ४७३ वबबटयाांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी
महाराष्ट्रात एकूण २० वाघाांचा मृत्यू झाला असनू देशात वाघाांच्या मृत्यमू ध्ये महाराष्ट्र दसु र्या क्रमाांकावर आहे. यापैकी
चांदपरू वजल्हयात मानव-वन्यजीव सांघर्ावत २०१८ या वर्ावत २७ जणाांचा बळी गेला. २०१७ मध्ये एकट्या चांद्रपरू
वजल्हयात ६ वाघाांचा मृत्यू झाला असनू तािोबा-अांधारी प्रकल्पात ३ वाघ मृत्यमू ख
ु ी पिले आहेत. तसेच जवळपास
पांधरा वदवसातनू एकदा तरी रस्ता ओलाांिताांना वबबट, अस्वल, साांबर, वचतळ, रानिुक्कर इ. वन्यजीवही वाहनाच्ां या
अपघातात मरण पावत असल्याचेही प्रमाण वाढलेले आहे.
कें द्रीय वन्यजीव गन्ु हे वनयत्ां ण शाखेने वदलेल्या मावहतीनसु ार देशात मवहन्याला तीन वाघाचां ा बळी जात असनू
गेल्या दहा वर्ावत ३८४ वाघाचां ी वशकार करण्यात आली. ही बाब वाघाच्ां या सरां क्षण आवण सवां धवन मोहीमेवर वचतां ा
वनमावण करणारी आहे. गेल्या २२ मवहन्यात ३३ वाघाचां ा बळी गेला असनू त्यापैक
् ी २२ मृत्यू हे नैसवगवक, एक मृत्यू
अपघाती तर दहा वाघाचां ी वशकार झाली आहे. यात सात वाघ व तीन वाघीणींचा समावेश आहे. अगदी अलीकिे
म्हणजे १५ नोव्हेंबरला चांद्रपरू भागात वचचपल्लीच्या जांगलात रे ल्वेच्या धिके त वाघाच्या तीन बछियाांचा मृत्यू झाला

असनू विसेंबरच्या सरुु वातीला तािोबा बफर झोनमध्ये भामढेळी गावालगतच्या शेतात ववजेच्या तारे च्या धक्याने
आणखी एका वाघाचा बळी घेतला आहे. हे असेच चालू राहाणार काय?
येत्या २०७० सालापयंत पृथ्वीवरुन बगां ाल टायगसव ही अत्यतां आकर्वक वाघाचां ी प्रजात नष्ट होईल, असा अदां ाज
शास्त्रज्ञानां ी व्यक्त के ला आहे. या अद्भूत जीवाचे प्रमख
ु आश्रयस्थान असलेले सदांु रबन धोक्यात आले आहे.
ऑस्रेवलयातील जेम्स कूक यवु नव्हवसटीचे शास्त्रज्ञ वबल लॉरे न्स यानां ी सावां गतले की, सध्या जगात चार हजार वाघ बाकी
रावहले आहेत. काही दशकापां वू ी मोठ्या प्रमाणात आढळणारा हा देखणा जीव आता के वळ भारत आवण बागां ला
देशातील नदी खोर्यातच आढळू लागला आहे. जलवायू पररवतवन, सागरी तळ व अन्य घटकाबां द्दल सश
ां ोधन करणार्या
शास्त्रज्ञानां ा असे आढळून आले की, येत्या ५० वर्ावत बगां ाल टागसव पृथ्वीवरुन पणू वत: नष्ट होतील. नैसवगवक
कारणाबां रोबरच सदांु रबनच्या आसपास होत असलेला औद्योवगक ववकास आवण अवैध वशकार यामळ
ु े या वाघाचां ा लप्तु
होण्याचा धोका दप्ु पट वाढला आहे.
आविके तील मॅि हायविव व वजना हायविव याांनी के लेल्या वसांहाववर्यीच्या अवत पयवटनामळ
ु े वसांहाांच्या मानवसक
शारीररक वस्थतीवर काय पररणाम होतो, यावर २००८ साली के लेल्या सांशोधनात माणसाच्या सततच्या सहवासामळ
ु े
वसांह प्रचांि तणावात असल्याचे आढळून आले. त्याांच्या उभे राहणे व बसण्यापासनू तर झोपण्या-उठण्यापयंत अशा
सववच गोष्टीवर प्रवतकूल पररणाम झालेला वदसनू आला. त्याांच्या प्रजनन क्षमतेवर आवण छाव्या सोबतच्या त्याांच्या

सहवासावरसध्ु दा प्रवतकूल पररणाम झाला. तसेच त्याांची हृदयाची स्पांदने वाढतात, अस्वस्थ होणे, शारीररक उजाव कमी
झाल्याने चपळपणा नावहसा होतो. त्याचां े नैसवगवक जगणे ववसरुन गेल्याची नोंद या सांशोधनात आहे.
जगात पयवटन उद्योगाने जवळपास गेल्या दोन दशकापां ासनू चागां ली भरारी घेतली आहे. जसजशी आवथवक
सबु त्ता वाढत चालली तसतसे पयवटनाचा उद्योग आवण त्याचे स्वरुपही बदलत चालले आहे. अलीकिे तर ऐवतहावसक
स्थळापां ेक्षा आपल्या देशात जगां लातील व्याघ्र पयवटनाने पयवटकावां र जणू मोवहनी घातली आहे. जगभरातही असेच वचत्
वदसनू येत.े गेल्या दहा-बारा वर्ावपासनू वाघ बघायचा म्हणजे महाराष्ट्रातील एकमेव हमखास वठकाण तािोबा-अधां ारी
व्याघ्र प्रकल्प. हे नाव सध्या देश आवण ववदेशातही चचेत आहे. पावसाळ्याचे काही वदवस सोिले तर वदवस-रात्
चालणार्या व्याघ्र पयवटन व्यवसायाने वन खात्याला सगु ीचे वदवस आले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.
मात् अवत व्याघ्र पयवटन ही बाब जेवढी चागां ली तेवढीच ती वाघाच्ां या नैसवगवक वागणक
ू ीवर वाईट पररणाम करणारी ठरते
की काय? अशी शक
ां ा येणे स्वाभाववकच आहे. जगां ल म्हणजे काय के वळ वाघच आहे? नक्कीच नाही. जगां लातील
प्रत्येक सजीव, त्याचे रांगरुप आवण त्याच्ां या जीवनाचे रहस्य हे अनाकलनीय असले तरी सततच्या प्रयत्नाने ते साध्य
होवू शकते. आवण मग एखाद्या जीवाचा अभ्यास करता करता जीवनही अपरू ां वाटू लागत.ां
.....
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जवळपास दोन मवहन्याांपवू ी चांद्रपरू च्या वरोरा औवष्ट्णक ववद्यतु प्रकल्प पररसरातनू एका
वाघीणीच्या वपल्लाची आपल्या कुटूांबापासनू ताटातटू झाली. तज्ञाांच्या मतानसु ार हा वाघ
जास्तीत जास्त तीन वर्ावचा असावा. त्यानांतर तो भरकटला व त्याची स्थलाांतरास सरुु वात
झाली. नांतर तो वधाव व त्यानांतर अमरावती वजल्हयाच्या धामणगाव तालक्ू यात पोहचला.
ताटातटू झाल्याने व नवीन जांगलामळ
ु े तो अवधक वबथरला असावा. मग प्रवासा दरम्यान भक
ू
लागल्यावर हा वाघ गरु ाढोराांवर हल्ला करु लागला. त्यानांतर १९ ऑक्टोबर रात्ी मगां रुळ
दस्तगीर येथे या वाघाने एका गावकर्यावर हल्ला करुन त्याला ठार के ले. त्यानांतर अवघ्या तीन
वदवसात २२ ऑक्टोंबरला रात्ी अांजनवसांगी येथे परत एका गावकर्याला ठार के ले. यानांतर तो
पढु े वतवसा भागात रघनु ाथपरू आवण २६ ऑक्टोबर रोजी तो तळे गाांव ठाकूर, नेरवपांगळाई,
वपांपळखटु ा, मोशी आवण अखेर मध्यप्रदेशातील बैतल
ु वजल्हयात तो पोहचला.

दरम्यान गरु ा-ढोराांनाही त्याने ठार के ले.
आतापयंत जवळपास ३५० वकलोमीटर एवढी
या वाघाची भटकांती झाली आहे. वन ववभागातफे
वदवस-रात् त्याला बेशध्ु द करुन पकिण्याचे
प्रयत्न जोमात झाले. परांतु त्यात त्याांना यश आले
नाही.
मळ
ु ात माणसू हे काही वाघाचे नैसवगवक
खाद्य नाही. वय पणू व होण्यापवू ीच काही
कारणामळ
ु े आईपासनू होणारी ताटातटु , दोन
वाघाचे अवधवासाच्या हक्काकररता होणारे
भािां ण वकांवा वाघीणीकररता झालेली लढाई
आवण त्यातनू जखमी व पराभतू होणारे वाघ त्या
पररसरातनू वनघनू जातात.

जखमी अवस्थेमळ
ु े त्याांना वशकारही करता येत नाही आवण मग गावाजवळच्या जांगल पररसर, शेतीमध्ये जावनू
वदसेल त्यावर हल्ला करत सटु तो. यात माणसावरही हल्ल्याचे प्रमाण वाढते आवण मग अशा वाघाला नरभक्षक असे
म्हटल्या जाते. मानव आवण वन्यजीव सांघर्व हा मद्दु ा अवतशय सांवेदनवशल आवण गांभीर आहे. पण याचां मळ
ु सध्ु दा
लोकसांख्येची झपाट्याने होणारी वाढ आवण त्याांच्या वनवासाकररता जांगलाचे चाललेले अतोनात दोहन हा आहे. तसेच
ववदभावतील तािोबा-अांधारी प्रकल्पात क्षमतेपेक्षा जास्त झालेली सांख्या ववववध कारणाांमळ
ु े त्याचे ववपररत पररणाम
सध्या चांद्रपरू वजल्हयात चालू आहेत. परांतु आता त्याचे लोण पविम ववदभावत अमरावती वजल्हयापयंत पोहचणे ही
बाब ववचार करायला लावणारी आहे. अन्यथा कालाांतराने मानवी वस्त्याांमध्ये भरकटलेला वाघ असो वा नरभक्षक
वाघ असो हे प्रकार यापढु े वनत्याचेच होवू शके ल. पाांढरकविा पररसरात गेल्या दोन वर्ावत एका नरभक्षक टी वन
नावाच्या नरभक्षक वावघणीने तेरा गावकर्याांना आतापयंत ठार के ले आहे. गेल्या नऊ मवहन्यापासनू वाघाला गोळ्या
घालनू ठार मारण्याची मोहीम रावबववली जात आहे. शेवटी नोव्हेंबरच्या अगदी सरुु वातीला या वाघीणीला गोळ्या
घालनू ठार मारण्यात आले आवण आणखी एक वाघ कमी झाला. त्यानतां र चद्रां परू भागातच वाघाचे तीन वपल्लां रे ल्वेमळ
ु े
सपां ले. शेवटी पृथ्वीचां अवस्तत्व पयाववरण सतां ल
ु नावरच अवलबां नू आहे. त्याकररता माणसू हा वाचलाच पावहजे आवण
वन्यजीवाचां ही सरां क्षण झालचां पावहजे. कारण या भतू लावरचा प्रत्येक जीव हा सारखाच महत्वाचा आहे. मात् माणसू
हा बध्ु दीवान असल्याने तोच हे सतां ल
ु न साधू शकतो.

वाघाचा पाऊलठसा

तािोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात आवश्यकते पेक्षा जास्त वाघ झाल्याने पयवटकाांना जास्त व्याघ्र दशवनाची पववणी
आवण पयवटनाचा धांदा जरी वाढत चालला तरी ही बाब वाघाांच्या नैसवगवक प्रवक्रयेला घातकही ठरु शकते. आवण म्हणनू
अवधवासाकररता दोन वाघाांमध्ये भाांिण होवनू एकाचा मृत्यू होण्याचे प्रकारसध्ु दा वदवसेंवदवस वाढत आहेत. तसेच दोन
वाघाांच्या भािां णातील जखमी झालेला आवण हरलेला वाघ वशकार करण्यायोग्य न रावहल्यामळ
ु े प्रकल्पातनू बाहेरच्या
वनक्षेत्ात वकांवा वनक्षेत्ातील माणसाांच्या गावालगत जावनू गरु े -ढोरे वकांवा माणसावरही हल्ले करताांना आढळून येत
आहेत. यातनू मग गेल्या चार-पाच वर्ावपासनू मानव आवण वन्यप्राणी सांघर्व वाढल्याचे प्रकारही चांद्रपरू वजल्हयात वाढत
चालले आहे, हे लोण आता यवतमाळ, पाांढरकविा आवण आता अमरावती वजल्हयापयंत पयंत येवनू पोहचले आहे.
परांतु काही मिां ळींना या लहानशा वाघालाही नरभक्षक असे चक
ु ीने सबां ोधल्या जायची घाई झाल्यासारखे वाटते.
वरोरा भागातनू आपल्या आईपासनू ताटातटू झाल्यानतां र ऑक्टोबरमध्ये अमरावती वजल्हयात धमु ाकुळ घालणार्या
अवघ्या तीन वर्ावच्या वाघाच्या वपल्लाने कदावचत आपल्या आईकिून अद्याप वशकारीचे पणू व धिेही घेतले नसावे.
त्यात नवनवीन जगां ल पररसर आवण तेही ऐकटेपणात. यामळ
ु े हा वाघ जास्त गोंधळून गेला. आवण मग भटकांती दरम्यान
भक
्
ू शमवण्यासाठी गावकरी आवण गरु ावां र हल्ला करु लागला. यात दोन गावकरी आवण सहा गरु ानां ा त्याने हलला
करुन ठार मारले. वन ववभागाने त्याला यध्ु द स्तरावर पकिण्यासाठी ववववध हालचाली सरुु के ल्या. परांतु त्यात यश
आले नाही. नशीब या वाघाला ठार मारण्याचे आदेश वनघाले नाहीत. परत एक वाघ कमी झाला असता. मात् चांदपरू

वजल्हयातील मानव-वन्यजीव सांघर्व आता पविम ववदभावपयंत का येवनू पोहचला याचा गाांवभवयाने ववचार करण्याची
वेळ आली आहे. शेवटी तो मोशी तालक्ु यातनू मध्यप्रदेशमध्ये वनघनू गेला. नाहीतर पाांढरकविा पररसरात धमू ाकुळ
घालनू तेरा माणसाांवर हल्ले करणार्या नरभक्षक वावघणीसारखे या लहानशा वाघालासध्ु दा नरभक्षक समजनू गोळ्या
घालण्यात आल्या असते. मात् या प्रकरणामळ
ु े चांद्रपरू वजल्हयात गेल्या चार-पाच वर्ावपासनू गांभीर झालेला मानववन्यजीव सांघर्व थेट अमरावती वजल्हयापयंत पोहचला आहे, ही गांभीरपणे ववचार करायला लावणारी बाब आहे.
पयाववरण असांतल
ु न हेच याच कारणीभतू आहे. एक वाघ नष्ट करणे म्हणजे एक वनबीि अरण्य सांपणे होय.
अरण्यातील अन्नसाखळीत वाघ हा सवोच्च स्थानी आहे. ते जर असेच सपां त गेले तर जगां लाचा असमतोल
वबघिेल आवण पररणामी त्याचे पररणाम मानवावरही होवू शकतील. वनसगावला माणसाची आवश्यकता नसनू
मानवालाच वनसगावची गरज आहे. वनसगावचे वनयम बदलत नाहीत. वनसगव बदलत राहातो. याला कारण मानवी
ववकासचक्रात जगां लाचा होणारा अतोनात –हास, भयक
ां र प्रमाणातील प्रदर्ू ण हे आहे.
जांगलाचा राजा वाघाला समृध्द पयाववरणाचां प्रवतक मानल्या जाते. वाघ आहे म्हणनू जांगल आहे आवण जांगल
आहे म्हणनू पाणी आवण शध्ु द ऑक्सीजन आहे. यावरच पृथ्वीतलावरील सबां ांध सजीवसृष्टीचां भववतव्य अवलांबनू
आहे. मग याकररता जांगल, वाघ आवण मानव याांच सांतल
ु न साधनू पयाववरणाचा समतोल साधणे ही काळाची गरज
आहे.

10 मेळघाटी भटकांती

मेळघाटी सयू ोदय

पौर्ाच्या मध्यात मेळघाट सागगारात पावलां पिली. तरीपण थांिीचा जोर हुिहुिी भरवणारा होता. परतवािावचख्लदरा मागे दपु ारी सेमािोह येथे पोहचलो. थोिे जेवण घेतले आवण माखला या ऊांच वठकाणी जायला वनघालो.
जवळपास 14 वकलोमीटरच्या अांतरात उांच उांच पववतराजी आवण खोल खोल दर्या यातनू घाटवळणाने माखला येथे
पोहचलो. व्याघ्र प्रकल्पाचे ववश्रामगहाकिे दगि-धोंि्याच्या रस्त्याने ववश्रामगहासमोरील आबां राईत पावलां पिली तोच
राव्याांचा एक थवा एका आम्रवृक्षावर वकलवबलाट करत उतरला होता. येथील काही आब्ां याांना सध्या मोहर आला
आहे. त्याचा मोहर मोहर सगु ांध् सार्या पररसरात दरवळा होता. समोर व्याघ्र प्रकल्पाचे ववश्रामगृह आहे. पवू ी या
आमराईत आांब्याची भरपरू झािां होती. आता अत्यांत कमी आम्रवृक्ष वशल्लक रावहले आहेत. थोिावेळ थाांबनू
मक्ु कामाकररता सेमािोहकिे परतलो. भल्या पहाटे टकाचोर पक्ष्याच्या ककव श आवाजाने जाग आली. वसपना नदीच्या
वतरावर सेमािोह हे विटीशकालीन ववश्रामगृह असल्याने थांिीचा जोर जास्तच वाटत होता. येथे साग, आांबा, वि,
वपांपळाची मोठमोठी झािां आहेत. कॅ मेरा घेतला व बाहेर पिलो. साग वृक्षाची पानगळ सरुु असल्याने जवमनीवर
वाळलेली पाने पसरली होती. नदीच्या पलीकिच्या काठावरील ऊांच ऊांच सागगारातनू गरुिाचीही वशळ ऐकू आली.
धनेश पक्ष्याची एक जोिी अन्नाच्या शोधात झािाझािावरुन भरार्या घेत वफरत होती. पवू ेचां ताबां िां हळूवारपणे उधळू
लागल्याने उन्हाची वकरणां पववतावरुन उतरुन ते या पररसरावर पसरु लागलां होत.ां वसपनेच्या पात्ातील पाण्यावर हे कोवळां
उन्ह नदीला सोनताबां िी चकाकी देत होत.ां

धनेश

त्यातील पाण्याचा िोह आवण त्यात काठावरील झािाांचे पिलेले प्रवतवबांब वचत्ातील एखाद्या िोळ्याप्रमाणे वदसत
होते. तसेही नदीतील िोह हे जांगलाचे िोळे असतात.
मख्ु य रस्त्याने ववश्रामगहाच्या अगोदर भटकांती करता करता फलांगभर अतां रावर दरू वर सागवृक्षाच्या खाली लक्ष
गेले. एक जनु ाट इजां ीन व त्याचे पाटव पाटव इतस्तत: पालापाचोळ्यात ववखरु लेले वदसत होते. जवळ जावनू पाहातो ते
विटीशकालीन वगट्टी क्रशर यत्ां होते. विटीशानां ी जवळपास
वदिशे वर्ावपवू ी मेळघाटात सागवृक्षाच्ां या लाकिाची वाहतक
ू ,
दळणवळण व प्रशासकीय सोयीकररता सववप्रथम रस्त्याचां े
जाळे ववणले. त्याकाळात सातपिु ा पववताच्या दर्याखोर्यातनू
नागमोिी वळणाचे रस्ते तयार करणे एक आव्हान होते. परांतु
त्याचां ी बध्ु दीमत्ता, पररश्रम व वजद्द आवण त्यावेळी लिां नहून
तयार के लेली यत्ां सामग्रु ी आणनू मेळघाटच्या ववकासाची
प्रथम पायाभरणी के ली. आज घाटवळणाच्या मेळघाटात जे
सरु े ख रस्ते वदसतात ते यामळ
ु े च शक्य झाले. परांतु या क्रशरची
ददु श
व ा पाहून मन वखन्न झाले.

हे यांत् जळ
ु वा जळ
ु व करुन सेमोिोह येथील साववजवनक बाांधकाम ववभागाच्या आवारात दशवनी भागात ठे वल्या
गेल्यास समृध्द विटीश राजवटीच्या कायावचा सन्मान के ल्यासारखे होईल.

सकाळी नाश्ता घेण्यास मख्ु य रस्त्यावर व्याघ्र प्रकल्पाच्या वनसगव पयवटन सांकुलापवू ीच्या हाटेलवर पोहचलो.
पयवटकाांनी भरलेल्या तीन वजप्सी गाि्या नक
ु त्याच परतल्या होत्या. त्यातील पयवटकाांचा आनदां त्याांच्या चेहर्यावर स्पष्ट
वदसत होता. पढु े सांकुलात फे रफटका मारला. बर्यापैकी पयवटकाांची गदी, सांकुलात राहाण्यासाठीच्या देखण्या हटस,्
काम करणार्या कमवचार्याांची धावपळ तसेच सांकुलातील हॉटेलवरही चाांगली वदवळ वदसनू आली. मी जवळपास तीन
तपापासनू मेळघाट भटकत आलो आहे, परांतु पयवटकाांची माांवदयाळी मला येथे प्रथमच पाहावयास वमळत होती. हा एक
सख
ु द अनभु व होता.
असेच एक रोि रोलर सेमािोह पयवटन सक
ु ि्या
ां ु लाकिे जातानां ा वसपना नदीच्या अलीकिे िाव्या हातावर तक
तक
ु ि्यात ववखरु ले गेलेले आढळून आले. त्याची चाकां व इतर पाटव अतां रा अतां रावर मातीत वमसळू पाहात आहे. हे
रोि रोलर JOHN FOWLER & CO. LEEDS या विटीश कांपनीचे असनू ते 1860 साली इग्लिां मध्ये तयार के ले
गेले आहे. या दल
ु वाजळ
ु व करुन तेही सेमािोह येथे दशवनी भागात ठे वण्यात आले पावहजे.
ु वक्षीत महत्वपू णू व यत्ां ाची जळ
जेणेकरुन सेमािोह येथे येणार्या जाणार्या पयवटकाचां े लक्ष ते वेधनू घेईल. सयू व हातभर वर आला होता. गारवा थोिाफार
होताच. सेमािोहवरुन रायपरू रस्त्याने वनघालो. मेळघाटातील हा माझा आविता जगां ल पररसर आहे. सात
वकलोमीटरवरील वपपलपिाव वनचौकीवर येवनू थाबां लो. पयवटकाांना आकवर्वत करणारी वनचौकी लक्ष वेधनू घेणारी
आहे.

दोन तरुण वनरक्षक नवरा-बायको हे आपली ि्यटु ी चोख बजावत होते. त्याांची चौकशी करु लागलो. हे दोघेही
दोन वर्ावपवू ी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात नोकरीवर लागले आहेत. मेळघाटात बर्याच वठकाणी आता मेळघाटातील
आवदवासी तरुणाांना वनरक्षक पदावर नोकर्या देण्यात आल्या आहेत.
त्यातही तरुण मल
ु ींची सख्ां या जास्त आहे. याचा फायदा हे तरुण स्थावनक असल्यामळ
ु े आविीने, तळमळीने जगां ल
आपलां घर समजनू त्याचे रक्षण करतानां ा वदसतात. ही बाब जगां ल रक्षणाच्यादृष्टीने अवतशय चागां ली आहे. त्याचां ेसोबत
वपपलपिावच्या पाणवठ्यावर फे रफटका मारला. पोहचतातक्षणी एका ऊांच साग वृक्षावरुन शेकिो हररयल पक्ष्याचां ा
थवा आमच्या उपवस्थतीने उिून गेला. कदावचत तेही पाणी वपण्यास पाणवठयावर आले असावेत. यापवू ी मी वकत्येक
रात्ी येथील मचाणवर वनरीक्षणाकररता घालवल्या आहेत. वनरीक्षणे के ली आहेत. त्यावर लेखन के ले आहे.
पाणवठ्याच्या काठावर मातीत रानगवे, साबां र इ.च्या पाऊलखणू ा वदसल्या. रात्ी ते येथे पाणी वपण्यास आले असावे.

वशगां ळा

पढु े कुआपाटी वनचौकीवरुन रायपरू येथे पोहचलो. ताबां ट पक्ष्याचे टोक् टोक् आवाजाने लक्ष वेधले. सांजय नावाचा
वनमजरू स्वागतास तयार होताच. पवू ीच्या ओळखीमळ
ु े त्याने आस्थेने रायपरू येथील विटीशकालीन ववश्रामगृह
दाखववले. 1892 साली ते बाांधण्यात आले आहे. स्वच्छता, रांगरांगोटी यामळ
ु े हे अवधकच देखणे वाटते. येथेही आमचे
यापवू ी बरे च मक्ु काम झाले आहे. सांजनू े के लेला वबन दधु ाचा चहा सवांनी घेतला व परतीवर वनघालो. येताांना कुवापाटी
वनचौकीवर थाांबलो. एका वनरक्षकाने एका सागवृक्षाच्या
ढोलीत घबु ि असल्याचे साांवगतले. सववजण पटापट गािीतनू
्
उतरुन आपआपल्या कॅ मेराने त्याचे छायावचत् घेवू लागले. ते होते वशांगळा SCOP OWL घबु ि. हे घबु ि आकाराने
लहान असनू करि्या तपवकरी रांगाचा शरीराचा वरचा भाग ज्यावर पाांढर्या रे र्ा व वठपके असतात. हनवु टी आवण गळा
भरु कट रांगाचा. हे पक्षी वनात एकटे वकांवा जोिीने राहातात. मनसोक्त छायावचत्े घेवनू परतीवर सेमािोहकिे वनघालो.
दपु ारी सेमािोह येथे जेवण करुन हररसालवरुन चौराकांु िकिे वनघालो. चौराकांु ि हे रानवपगां ळाचे (Forest Owlet)
माहेर. यालाच िूिा असे म्हणतात. जगभरातनू पक्षी अभ्यासक येथे त्याच्या वनरीक्षण आवण अभ्यासासाठी येत
असतात. पवू ी हा पक्षी जगभरातनू नामशेर् झाला होता. त्यानतां र तो चौराकांु ि वनप्रदेशात आढळून आला. फालतू
नावाचा आवदवासी कोरकु वनरक्षक हा या िुिा पक्ष्याचा खरा अभ्यासक. तो त्याचा आवाज काढून िुिा दाखवतो.
येथे येणार्या पक्षी अभ्यासकाांचा फालतू हा खरा आधार आहे. यावेळी मात् आमची फालतचू ी भेट झाली नाही. सयू व
पविमेच्या वक्षतीजाकिे चालला होता. काही वेळाने आम्ही माघारी परतलो.

दोन वदवसाच्या मक्ु कामानांतर आज परतीच्या प्रवासाचा वतसरा वदवस उजािला. सवांनी सामानाची आवरा सावर
करुन बॅगा भरल्या आवण कोलकासकिे वनघालो. कोलकास हा भाग मेळघाटच्या हृदयस्थानी आहे. पायथ्याजवळच्या
वसांत सांकुलात पोहचताच नानाववध पक्ष्याांचा कलरव सरुु होता. कोलकासचे मळ
ू कोरकू नाव कुलाकासा म्हणजे
वाघाची जागा असा होतो. कुला म्हणजे वाघ आवण कासा म्हणजे जागा. वसपना नदीच्या वतरावर कोलकास येथील हे
जनु े विटीशकालीन ववश्रामगृह आहे. येथे वहरवीगार उांच उांच साग आवण इतर वृक्ष असल्याने आल्हाददायी वातावरण
होते. ववववध फुलपाखराांची लगबग लक्षवेधक होती. पढु े वरच्या वसपनेच्याच राखी बल्िावरील ववश्रामगृहाकिे जाताांना
हत्ती सफारीकररता दोन हत्तीवर बसण्याचा पयवटकाांचा उत्साह ओसांिून वाहत असल्याचे वदसनू आले. हत्तीचा माहूत
योग्य ती काळजी घेत पयवटकाांना हत्तीच्या पाठीवर बसनू देत होता. लहान मल
ु ाचां ा आनांद ओसांिून वाहात होता. येथनू
वरच्या भागात 1972 साली बाधां लेले ससु ज्जीत ववश्रामगृह आहे. वसांतराव नाईक मख्ु यमांत्ी असताांना तत्कालीन
पांतप्रधान श्रीमती इवां दरा गाांधी याांनी मेळघाटला भेट वदली होती. त्यावेळी त्याांचा या वरच्या ववश्रामगृहावर मक्ु काम
होता. ववश्रामगृहाच्या पढु ्यात उभे राहून नजर वफरवली असता पवू ेकिून मोठमोठया सागवृक्षाचां ा ववस्तीणव वन प्रदेश
नजरे त पितो. त्यातनू वसपना नदी इग्रां जी S आकारात वाहात येथील जैवववववधतेला समृध्द करते. ववश्रामगृहापासनू
खाली राखी िोह जवळपास एक हजार फूटावर आहे.

राखी बल्ियावरील कोलकास वन ववश्रामगृह

हा िोह बाराही मवहने या वनप्रदेशातील वन्यजीवाचां ी तहान भागवतो. कोलकसचा सहवास एखाद्या वहरव्या
पाचच्ू या बेटावर असल्याचा अनभु व येथे येतो. जणू हा अरण्य प्रदेश भतू लावरील स्वगव वाटतो. येथील वृक्षवेली,
पशपू क्षी, वसपनेच्या खळाळण्याचा नादमय आवाज येथे भेट देणार्या पयवटकाांना भल
ू पािते.
पढु े वचखली फाट्यावरुन अकोट मागे तारुबादां ा ववश्रामगृह पररसरात पोहचलो. हे ववश्रामगृह टापवटप वदसत असनू
येथे पयवटकासां ाठी ववशेर् आकर्वणीय सोयी के ल्या आहेत. येथे मक्ु कामी पयवटकाचां ी उपवस्थती वदसनू आली. तारुबादां ा
म्हणजे चारोळीची बदां ी. तारोफ म्हणजे चारोळी आवण बादां ा म्हणजे बदां ी. पवू ी या भागात अस्वलाचां ी सख्ां या भरपरू
होती. आता चारोळीचे झािांही अत्यतां कमी झाले आहे. मात् पयवटकाचां ा ओघ सतत असतो. हे ववश्रामगृह व्याघ्र
प्रकल्पाचे असनू ते विटीशानां ी बाधां ले आहे. मी या भागात जवळपास 21 वर्ावपवू ी व्याघ्र प्रगणनेत सतत आठविाभर
जवळपास शांभर-सव्वाशे वकलोमीटर पायी भटकांती के ली आहे.
तारुबाांदावरुन पढु े जवळपास एक तासाने ढाकणा येथील विटीशकालीन ववश्रामगृह पररसरात पावलां पिली. सरु े ख
रांगरगोटी के लेले ववश्रामगृह आवण पढु यातील पयवटकाांना आकवर्वत करण्यासाठी तयार के लेले लाकिी मचाण, वनरीक्ष्ण
मनोरा, वि-वपांपळाच्या भव्य वृक्षाखालील पाळणा इ. सोयी पयवटकाांना आकवर्वत करतात. ववश्रामगृहाच्या पढु यातनू
गिगा नदी वाहाते. काळ्याशार कातळाांवरुन वाहाणार्या गिगेने येथील जैवववववधतेला समृध्द के ले आहे. येथील
वनसगवसौंदयव प्रत्येक पयवटकास भल
ू पािल्या वशवाय राहात नाही. मेळघाटात त्यावेळी विटीशाांनी बाधां लेले प्रत्येक

ववश्रामगृह आवण त्या पररसराची वनवि नक्कीच वाखाणण्याजोगी आहे. आवण महत्वपणू व बाब म्हणजे मेळघाटात
जवळपास वदिशे वर्ावपवू ी प्रथम जे रस्त्याांचे जाळे ववणले ते बाांधत असताांन विटीश अवधकार्याांसाठी मक्ु कामासाठी
या ववश्रामगृहाांची वनवमवती त्याांनी के ली. सरुु वातीला हे ववश्रामगृह गवताच्या छताचे होते. त्यानांतर हळूहळू त्यात बदल
होत गेला.

रायपरू वन ववश्रामगृह

तीन वदवसाच्या आमच्या ग्रीन सकव लच्या सहा जणाांच्या चमच्ू या या भटकांतीती बेलकांु ि हे शेवटचे वठकाण.
मेळघाटातील मक्ु कामाचे आमचे हे सवावत आविीचे वठकाण. 1891 साली विटीशाांनी हे ववश्रामगृह बाांधले आहे. बेल
नाला ववश्रामगृहाच्या बाजनू े वाहातो. पवू ी येथे बेलाचे भपरू झािां होती. पवू ी हे ववश्रामगृह साववजवनक बाांधकाम
ववभागाच्या ताब्यात होते. ते व्याघ्र प्रकल्पाच्या ताब्यात यावे हे प्रकरण न्यायालयात चालले आवण अखेर जवळपास
दहा वर्ावच्या न्यायालयीन लढाईनांतर ते मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या ताब्यात आले. मात् या न्यायालयीन लढाईत
बेलकांु ि ववश्रामगृहाची वाट लागली होती. आम्ही मेळघाटच्या वकत्येत भटकांतीत ते पाहात होतो. वखिक्या, दरवाजे,
लोखांिी ग्रील चोरी गेले होते. आता अलीकिे व्याघ्र प्रकल्पाने ते ससु ज्जीत के ले असल्याचे ऐकले असल्यामळ
ु े आम्ही
उत्साहाने तेथे पोहचलो. परांतु तारे चे कांु पण आवण कुलपू बांद फाटक यामळ
ु े अखेर बेलकांु ि ववश्रागृहाचे दशवन झालेच
नाही. तरुण वनरक्षकास ववनांती करुन त्याने फाटक उघिण्यास असमथवता दाखववली. त्याने आपली जबाबदारी चोख
पाळली. जेथे माझे व आमच्या चमचू े अनेक मक्ु काम झाले, येथील मक्ु कामावर लेखन झाले. ते न पाहाता परतावे
लागले याचे शल्य मनाला बोचत आहे. आता मात् बेलकांु िच्या आठवणी तेवढ्या स्मरणात ठे वणे भाग आहे.
सजीव सृष्टीने समृध्द असलेले मेळघाट आता पयवटकानां ी फुलत चालले आहे. प्रत्येक मक्ु कामाच्या वठकाणी
आवण रस्त्याने पयवटकाांची गदी वाढू लागली आहे. पर्य्वटनावर आधाररत लहान सहान उद्योगामळ
ु े रोजगारही स्थावनक
लोकाांना उपलब्ध झाला आहे. वचखलदरा, आमझरी, सेमािोह, कोलकास, हररसाल, शहानरू , ढाकणा, तारुबाांदा,

रांगबू ेली, चौराकांु ि, रायपरू इ. ववश्रामगृहाने कात टाकली असनू पयवटकाांची माांवदयाळी वदसनू येत आहे. येथील
दर्याखोर्याच्या भौगोवलांक पररवस्थतीमळ
ु े वाघ जरी लवकर वदसत नसला तरी इतर समृध्द जैववक ववववधता परत परत
मेळघाटात यायला खणु ावत असते. जांगलाचां देणां हे नेहमी भरभरुन देणारां असतां.

....

कोलकास
ववश्रामगृहावरुन
वदसणारी वसपना
नदी

11 मेळघाटी “िोळीरांग”
िोंगरदर्यात राहाणार्या आवदवासींचा
कल्पवृक्ष मोहफुलाचां ा मोयान, मोयान सगु धां तर
आांब्याच्या मोहरानां सारा पररसर मोहरलेला असतो.
मागील वर्ी वशवशराच्या पिझिीत आवण ऋतरु ाज
वसांताच्या आगमनाबरोबरच माझी पावलां
सातपिु यातील मेळघाटात पिली होती. होळीचा
वदवस होता. सृष्टीवर सयू ववकरणाचां कोवळां रुप पसरलां
होतां. हरवसालच्या पविमेकिेचां पाच-सहा
वकलोमीटरवरचां “बोरी” गाव. काही वठकाणी
वसपनेचां पात् काहीसां सक
ु लां असलां तरी थोिा फार
प्रवाह सरुु होता. खांिया, कोतवाल, पांकोळी
इ.पक्षाांच्या भरार्या लक्ष वेधत होत्या.

पढु े “खापरा” नदीचे पात् पार करुन सातपिु यातील एका िोंगरपायथ्याच्या बोरी या इवलशा गावात प्रवेशलो.
गावाची लोकसांख्या असावी अांदाजे दोन हजार. एका वठकाणी आवदवासी तरुणाांचा समहू कुठल्यातरी कायावत गांतु ला
होता. जवळ जावनू पाहातो तो होळीची उभारणी सरुु होती. अदां ाजे चार फुटाच्या अांतरावर दोन होळया पणु वत्वास
आल्या होत्या. दोन होळयाांबाबत चौकशी के ली असता एक आवदवासी “परुु र्” तर दसु री आवदवासी “स्त्री” ची
प्रवतकात्मक होळी असल्याचे कळले. दोन होळयाच्ां यामध्ये आवदवासींच्या घरात असलेल्या पाळणासारखा पाळणा
बाांधला होता. त्याला मधोमध बाळाला झोपवावयाचे पोतेही गांिु ाळले होते.
जवमनीवर साधारणत: चार-पाच फुट व्यासाच्या आकारात आवण पधां रा-वीस फुट उांच असलेल्या होळीची रचना
उत्क़़ष्ट स्थापत्यशास्त्रानसु ार के ली गेली होती. शख
ू ती होत गेली होती.
ां ासारखी तीची रचना असनू वर वनमळ
आजबू ाजल
ू ा सागवानाची उांच गोलाकार असलेली लाकिां उभी के ली असनू मध्यभागातनू दोन उांच जाि बाबां ू उभे
रचलेले होते. टेंभणू ीची िहाळी हा होळीतील एक प्रमख
ु घटक असतो. पळसाची फुलां म्हणजे के सा, िहाळया,
पर्ु या,चपाती आदी सामग्री बाधां ली होती. यालाच होळीचा शृगां ार मानला जातो. स्त्रीच्या होळीत त्या बाबां वू र वहरव्या
पानाच्ां या लहान-लहान िहाळया बाधां ल्या होत्या. वरच्या भागात सपु , टोपली हया आवदवासी स्त्रीच्या ससां ारात
महत्वाच्या असलेल्या वस्तू लटकवल्या होत्या. तर परुु र् होळीत बाांबल
ू ा मध्यभागी बाबां च्ू या सालीव्दारे कुशल

कारावगरीतनू तयार के लेली
िोक्यावर बाधां ावयाची “पगिी”
बाांधली होती. आवदवासींच्या
वेशभर्ू ेत िोक्यावरील पगिीला
महत्वाचे स्थान आहे. यालाच
आवदवासी “बिी होली” असे
सांबोधतात.
होळीची रचना शक
ां ू सारखा
असण्याचे शास्त्र शक
ां ू सारखा
आकार हे इच्छाशक्तीचे प्रतीक
आहे. या आकारात घनीभतू
होणारे अग्नीस्वरुपी तेजतत्व
भमू ांिलावर आच्छादीत झाल्याने
वतचा भमू ीला लाभ वमळण्यास

साहाय्य होते आवण पाताळातनू भगू भावच्या वदशेने प्रसारीत होणार्या त्ासदायक स्पांदनाांपासनू भमू ीचे रक्षण होते.
सयू ावस्तावेळी होळी पेटवली जात असल्याने आम्हीही तोपयंत जांगलात इतरत् भ्रमण करुन यायचे म्हणनू पढु े वनघायचे
ठरवले होते.
सयू व िोंगरापल्याि जाता जाता मी बोरीत परतलो. साजां वकरणाच्या सोनवपवळया रांगात गावाचा पररसर न्हावनू
वनघाला होता. घराघरातनू आवदवासी स्त्री-परुु र् आपली पारांपाररक वेशभर्ू ा गळयात चादां ीची सळी, कणवभर्ू णे, हातात
पाटल्या, कमरे वर करगोटा, पायात तोिे इ. आभर्ू णां घालनू , हातात पजु ेचां सावहत्य घेवनू येवू लागले होते. मल
ु -ां मल
ु ी
नवीन कपिे घालनू होळीच्या पररसरात नाचगाणे करत होते. एवढयात गावातनू गावकरी गावपाटलाला वाजत-गाजत
घेवनू येत होते. तोपयंत गावातील इतर मिां ळीही होळीजवळ जमली होती. पाटील येताच गावकर्याांच्या उत्साहाला
उधाण आलां होतां. पाटील दाम्त्याने होळीची पजू ाअचाव के ली. होळीला अग्नी वदला. इतरही पजू ा करु लागले. होळीला
नैवद्य अपवण करु लागले. तोपयंत हळूहळू दोन्ही होळींनी पेट धरला. ज्वालाां उिू लागल्या. साजां वेळीनतां रच्या त्या
ताबां िया ज्वाळाच्ां या प्रकाशात आवदवासींचे होलीपजू न प्रकाशमय होवू लागलां होत.ां त्याचां ी वेशभर्ू ा, वागणक
ू या
ताबां िया प्रकाशात झळकत होती. काही मिां ळी ढोल-वटमकी-बासरीच्या नादात नृत्य करत होते. एवढयात होळीत
असलेला उांच बाांबू अधववट जळून खाली पिताांना वदसला. आवदवासी तरुणाांचा एक जथ्था बाांबू पिण्याच्या वदशेने
आला. त्याांनी तो हातावर अिववला. तक
ु िे करुन परत अग्नीत टाकले. ही बाब शभु समजली जाते. काही वेळातच

होळीच्या उत्साहाला उधाण आलां होत.ां स्त्री-परुु र् गोल वतवळ
ू करुन नाचू लागले होते. त्याांच्या मख
ु ातनू शब्द फुटू
लागले होते –
मोई रे माजां ा, होली का दिां ा जलो गयो क्या
मोई रे माजां ा, होली का दिां ा जलो गयो क्या …..
बाजल
ू ा काही आवदवासी स्त्री-परुु र् लाकिाच्या प्रवतकात्मक वस्तचू ी पजू ा करत होते. मागील वर्ी होळीत एक
गावकरी जळून मृत्यू पावला होता. त्या परुु र्ाच्या आत्म्यास शाांती लाभावी म्हणनू या पजू ेचे औवचत्य असल्याचे
कळले.
मध्यरात्ीपयंत मेळघाटी होळीचा आनदां मीही तेथे राहून घेतला होता. हळूहळू होळीचा ज्वर ओसरत चालला
होता. गदी पागां ू लागली होती. पोवणवमेचा चद्रां वशरावर असतानां ा माझी पावलहां ी हररसाल मक्ु कामी परतली होती. दसु र्या
वदवशी सकाळी “मेघनाथ पजू ा” पाहाण्यासाठी जायचे असल्याने आम्हीही झोपी गेलो.
पवू ेचां मेळघाटी ताांबिां फुटलां होतां. पाखराांच्या मांजळ
ू स्वरातच पहाट उगवली. पाखराांसोबत गावकरीही जागे झाले.
मीही तयार होवनू पढु े वनघालो. हररसालच्या पविमेकिे सात-आठ वकलोवमटरनांतर “कारा” हे गाव. गावाच्या
पलीकिच्या काठावर सववत् पाला पिल्या होत्या. त्यात दक
ु ाने थाटली होती. कपिे,दावगने, अन्नधान्य, वकरणा,

भाजीपाला इ.च्या दक
ु ानासमोर आवदवासी स्त्री-परुु र्, तरुण-तरुणींची गदी होवू लागली होती. मेळघाटातील मेघनाथ
जत्ेतील उत्साहाचा ज्वर चढू लागला होता. मीही या आनांदात सामील झालो होतो. कोरकू आवदवासी स्वत:ला
रावणवांशी मानतात. रावणाचा मल
ु गा “मेघनाथ” हा सवव देवताांना जींकणारा महापराक्रमी देव असां "कोरकू" मानतात
आवण म्हणनू च होळीच्या दसु र्या वदवशी लाकिी खाांबाची म्हणजेच पयावयानां मेघनाथाची पजू ा करतात. एका उांच
खाांबावर लाकिी फळी आिवी बसववतात. त्याला एक कापि बाांधतात. लाकिी फळीच्या खाली “मचाण” तयार
करतात. या खाांबावर चढायला लाकिी वशिी असते. फळीच्या दोन्ही बाजल
ू ा दोरखांि बाांधतात. गावचा पररहार
म्हणजेच भगत अांगात आल्यावर या खाांबावर बसतो. जोरजोराने ओरिून मेघनाथला आळवतो. त्याचवेळी दोरखांि
ओढून फळी गोल वफरवतात. हळूहळू मेघनाथाजवळ गदी होवू लागली होती.
मेघनाथाची पजू ा सरुु झाली होती. जवळ तीन “भगत”(यालाच “भमू का” असे म्हणतात.) बसले होते. त्याचां ेसमोर
अज्ञान आवण अधां श्रध्देच्या चक्रव्यहू ात अिकलेले आवदवासी स्त्री-परुु र् ताटात पजू ेचां सावहत्य आवण एका हाती
नवसाचा जीवतां कोंबिां घेवनू उभे होते. भगताची पजू ाअचाव सरुु झाली. हळद-कांु कू, उदबत्या पेटू लागल्या. ऐके का
कुटूांबाची पजू ा सपां ल्यावर भगत हातात कोंबिा व कु-हाि घेवनू लाकिी ओिां क्यावर कोंबियाचा बळी देत होता.
देवावर कोंबियाच्या रक्ताचा अवभर्ेक करायचा. तीनही भगताांपढु े नवस फे िणार्याांची गदी होवू लागली होती. कोंबिे
फिफिू लागले होते. कुटूांबावर अवनष्ट ओढू नये म्हणनू आवदवासी हा नवस फे ितात. होळीच्या वतसर्या वदवसाची ही

“मेघनाथ पजू ा” सोबत यात्ा आवण बाजार एक वेगळाच अनभु व वमळाला होता. ही जत्ा म्हणजेच कोरकांू ना एक
पववणीच असते. करमणक
ू ीच्या नवनवीन प्रकाराचा ते आनांद लटु त असतात.
देशाला स्वातत्र्ां य वमळून सदसु ष्ट वर्े लोटली. ववववध सरकारकिून आवदवासींच्या ववकासासाठी ववववध योजना
राबववल्या जात आहेत. करोिो रुपये खचव होत आहे. परांतु अज्ञान, अधां श्रध्दा याच्या चक्रव्यहू ातनू आवदवासी समाज
काही पणू वपणे बाहेर पिला नाही. भगत-भमू का या सधां ीसाधनांू ी त्याला जोखिून ठे वल.ां ही पररवस्थती बदलायला
आणखी वकती कालावधी लागणार?
“फगवा” हा होली उत्सवातील एक महत्वाचा भाग. मेळघाटात पाच वदवसाच्या होळी उत्सवात आवदवासींच्या
परांपरे चे अनेक रांग पाहायला वमळतात. आवदवासी पळसफुलाांपासनू रांग तयार करतात. गावागावात उत्साहात धल
ु ीवांदन
सरुु असताांना रस्त्याने येणार्या जाणार्याचां ी वाट अिववल्या जाते. रस्त्याच्या मधोमध लाकिाचे ओिां के टाकून वकांवा
दोर धरुन स्त्रीया फे र धरुन “फगवा” मागतात. कोरकू वगतां गातात –
हमरा फगवा देतो दे … हमरा फगवा देतो दे,
गाना दे रे , गाना दे रे … हमरा फगवा देतो दे…

नृत्याचा फे र धरतात. याला “होरयार
नृत्य” म्हणतात. पैशाच्या रुपात फगवा
वमळाला की, ओिां के बाजल
ू ा सारल्या जाते
आवण येणार्या जाणार्याची वाट मोकळी
करुन वदल्या जाते.
होळीला महाराष्ट्रात “वशमगा”,
दवक्षणेत “कामदहन” तर बगां ालमध्ये
“दौलायात्ा” असे म्हणतात. वशवशरातील
फाल्गनू पोवणवमेच्या वदवशी होळी पेटववल्या
जाते. होळी म्हणजे गारठवनू टाकणार्या
थिां ीला वनरोप. थिां ीच्या वदवसात
आपल्याला उष्ट्णता देणार्या अग्नीला
कृ तज्ञतापवू वक वदलेला वनरोप.

म्हणजेच ऋतरू ाज वसांताचे स्वागत. देशात फाल्गनु ी पोवणवमेपासनू पांचमीपयंतचे पाच वदवस, तर कुठे दोन वदवस
तर कुठे पाचही वदवस हा उत्सव साजरा के ला जातो. मेळघाटात पाचही वदवस हा उत्सव मोठया उत्साहाने साजरा
करतात.
“होळी” हा ववकाराचां ी होळी करण्याचा सण आहे. “ववकाराचां ी जळमटे जाळून टाकून नवीन उत्साहाने
सत्वगणु ाकिे जाण्यासाठी आम्ही वसध्द आहोत”, याचे जणू हा सण प्रतीकच आहे. रावहलेला सक्ष्ू म-अहक
ां ार हाही
होळीतील अग्नीत नाहीसा होतो. तो शध्ु द सावत्वक होतो. त्यानतां र रांगपचां मी आनदां ाची उधळण करत येत.े नाचत-गात
एकत् येवनू जीवनाचा आनदां लटु ायचा. म्हणजेच आनदां ाची उधळण करणारा हा उत्सव आहे.
होळीत वापरण्यात येणार्या लाकिाांमळ
ु े वकत्येक वृक्ष नष्ट के ले जातात. यामळ
ु े वनाची हानी होते. आवदवासी हा
जरी वनसगवपजू क आवण वनसगवरक्षक असला तरी िोंगरकपारीतील गावागावात अशा वकत्येक होळयाांसाठी वकती वृक्ष
तोिली जात असतील आवण त्यामळ
ु े एकप्रकारे वनाचा काही प्रमाणात –हास होतोच ना ? पयाववरणाचां सांतल
ु न
वबघितचां ना ? याला जबाबदार कोण ? परांतु आवदवासी हे जांगलाचे खरे रक्षक आहेत. त्यामळ
ु े या जांगलावर त्याचा
थोिाफार हक्क चालू शकतो, असां म्हटल्यास वावगां होणार नाही.

अशा तर्हेने सातपिु याच्या दर्याखोर्यातील
आवदवासी कोरकू आपल्या परांपरागत पध्दतीने होळीचा हा
सण साजरा करतात. पांचमीच्या वदवशी होवलकोत्सवाची
साांगता होते. त्या वदवशी मोहाच्या फुलाांपासनू तयार
के लेली “वसििू” (एक प्रकारचां मद्य) प्राशन करणां पववत्
समजलां जाते. सवव सख
ु द:ु ख ववसरुन त्यात ते तल्लीन
होतात. सातपिु यातील होळीच्या रांगाचा हा अनोखा सण
कोरकांू च्या आयष्ट्ु यातही आनांदाचे रांग भरत असतो.
दर्याखोर्याचां ा, घनदाट वनश्रीचा आवण समृध्द
सजीवसृष्टीचा मेळघाट या होळीरांगात न्हाउन वनघत असतो.

दुगय दुघयट भारी
आसेतणू िमयचल

सुंदर िा देश
त्या सांदु र यात्ेसाठी
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आवण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला खात्ी आहे. कारण…
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सपां िु ा जग, सांपिु ा भवरत देि, िहवरवष्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, प्रत्येक तवलक
ु व आशि प्रत्येक गवर् सांदु र आहे. आशि
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याचा फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट देणार्याांना होईल. वकांवा परदेशात राहणार्या मराठी वाचकाांना त्या जागेला
भेट वदल्याचा आनदां वमळेल. वकांवा प्रकृ ती अस्वास्थ्यामळ
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