
  



या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

अरण्यगूज 

 

ह ेपुस्तक फ़ुकट नाही 
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख. आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो. मजा येते.  

पण तमु्ही त ेफ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

अस ेकाही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव. लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या. वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव 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 प्बदु्ध उांचीवर 

जात रहावा.   
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव. 

• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े  



 

अरण्यगजू 

 

लेखक – प्र.स.ुवहरुरकर, 

  



- पररचय पत् -  

नाांव : प्रदीप सुखदेवराव हिरुरकर,वन्यजीव लेखक 

जन्मतारीख: 17 माचव , 1962 

पत्ता :’रानभलू’ , लेन क्र.4,जवाहर नगर, अमरावती-444 604 

  दरूध्वनी : 2531102 भ्र.ध्व. 9822639798. 

नोकरी : सेवावनवतृ्त स्वीय सहाय्यक, ववभागीय मावहती कायावलय, 

अमरावती. दरूध्वनी : 2551499 

छांद : जवळपास 30 वर्ावपासनू अरण्य भटकां ती करुन 

वन्यजीवाांचे वनरीक्षण व त्यावर आधाररत अरण्य लेख द.ैमहाराष्ट्र टाईम्स, 

द.ैलोकसत्ता, साप्ता.लोकप्रभा, द.ैलोकमत, द.ैतरुणभारत, 

द.ैवहांदसु्थान,द.ैसकाळ, द.ैजनमाध्यम इ.वतृ्तपत्ात प्रकावशत होत असतात. 

  



प्रकाहित पुस्तके   : वन, वन्यजीवन आणि पययावरियवर आधयररत 

      1. अरण्य ओढ (जनू, 2005 मध्य ेप्रकावशत.) 

      2. भुलनवेल (22 सप्टेंबर, 2007 रोजी प्रकावशत.) 

      3. पहिमेळा (5जनू,2009 पयाववरणवदनी प्रकावशत.)  

   4. बाांधवगडचा हिकारी 

   5.रानवेड  

  6.पडाव : रानावनातील विटीशकालीन ववश्रामगहृ े

   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 



सांिोधन कायय  : सातपिुा पववतराजीत ताप्तीच्या खोर् यात अश्मयगुीन वचत्गहुाांचा (15 ते 20 हजार 

वर्ावपवूीच्या ) Hopeच्या चमसूोबत शोध. जानेवारी, 2007मध्य े प्रथम शोध.आतापयतं अशा ३० वचत्गहुाांचा 

शोध.रॉक आटव सोसायटी ऑफ इांवियाच्या परुाकला -2007 च्या जरनलमध्य ेशोध प्रबांध प्रवसध्द. केरळमधील सलुतान 

बथेरी येथ े2007मध्य,े भोपाळ येथ ेरॉक आटव सोसायटी ऑफ इांवियातफे ,बदामी (कनावटक) येथे आयोवजत आांतर 

राष्ट्रीय पररर्दसे उपवस्थत. (RASI , ASI), "भलुनवेल" या रहस्यमय वेलीचा मेळघाटात 2009 मध्य ेशोध. 

पुरस्कार  : 1993-94 चा राज्य शासनाच्या ववकास वाताव परुस्कार 

    जलुै, 2006 मध्य ेमा.मखु्यमांत्ी याांचे हस्त ेववशेर् कामवगरीबाबत गौरव,प्रशस्ती पत् व सत्कार. 

कायय  : वन, वन्यजीवन आवण पयाववरण या ववर्याांवर शाळा, महाववद्यालयाांमध्ये व्याख्यान.पयाववरण 

रक्षणासाठी काम करणार् या सांस्थाांना मागवदशवन. जगप्रवसध्द वचत्गहुा असलले्या वभमबेटका(मध्य प्रदशे) येथ ेऑक्टोंबर 

2008मध्य ेभेट.(चमसूह) 

भ्रमांती  : सायलेंन्ट व्हलॅी, कान्हा, बाांधवगि, पेंच, मेळघाट, पैनगांगा अभयारण्य, वायनाि अभयारण्य (केरळ)  



अपयण पत्र 

 

माझ्या मते प्रत्येक मानवास दोन आई असतात.  

पवहली जन्मदाती तर दसुरी पथृ्वी.  

जन्मदाती आई आपल्याला जन्म दतेे, पालन पोर्ण करते आवण आपल्यावर योग्य ते सांस्कार करते. 

तर पथृ्वी आई मानवासवहत इतर सवव सजीवाांना पाणी, हवा, फळां, धान्य, सयूवप्रकाश इ. दतेे. एवढांच नव्ह े

तर शेवटी ती आपल्या कुशीत सामावनूही घेते. 

या दोन्िी आईवर मनापासून पे्रम करणार्या सवय हनसगयसखयाांना रानवाटा िे पुस्तक अपयण. 

 

- प्र.सु.हिरुरकर 

  



लेखकाचे मनोगत 

 

 ‘रानवाटा’ ह ेमाझे तीन तपाच्या अरण्य भटकां तीतील 

वनरीक्षणावर प्रकावशत होणारे नउव ेपसु्तक. परांत ुह ेमाझे पवहले 

ई बकु आह.े. आधवूनक आवण गतीमान जगाबरोबर आपणही 

बदलले पावहजे आवण जगभरातील वाचकाांना ते वाचायला 

वमळाले पावहजे यासाठी हा प्रयत्न. यापवूी वन, वन्यजीवन, 

पशपुक्षी यावर आधाररत माझे अरण्यओढ, पवक्षमेळा, 

भलुनवेल, बाांधवगिचा वशकारी, रानवेि, पिाव : रानावनातील 

विटीशकालीन ववश्रामगहृ,े पिावच ेमराठी भार्ाांतर A Legacy 

of the British : Rest Houses in Forest, आवण 

अरण्यवलपी अशी आठ पसु्तके प्रकावशत झाली आहते. 

  

  



रानवाटा या पसु्तकात एकूण 25 प्रकरणे असनू ती सवव द.ै महाराष्ट टाइम्स, द.ै लोकसत्ता, द.ै तरुण भारत इ. 

वतृ्तपत्ात वेळोवेळी प्रवसध्द झाली आहते. अरण्य भटकां ती सोबत माझा वन्यजीव छायावचत्णाचा छांदही आता 

हळूहळू वाढू लागला आह.े रानवाटा पसु्तकातील सवव छायावचत्े ही माझ्या कॅमेरातनू क्लीक झालेली आहते. 

 रानवाटा ह े पसु्तक कोणत्या प्रकाशकाकिे दृयावे या ववचारात असताांना मुांबई येथील प्रवसध्द 

सावहवत्यक व माझे वमत् आदरवणय श्री प्रल्हाद जाधव साहबे याांचेशी दरुध्वनीवरुन चचाव झाली. त्यातनू इ बकु 

काढण्यासाठी त्याांनी योग्य ते मोलाचे मागवदशवन केले आवण मुांबई येथील ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री सनुीळ सामांत 

याांचा सांपकव  ध्वनी वदला. त्याांचेशी मी स्वत: चचाव केल्यानांतर रानवाटा ह ेई बकु स्वरुपातच काढण्याचे ठरले. 

कारण अख्या जगभर जवळच्या मोबाईलवर िाऊनलोि करुन असांख्य वाचक ते वाच ूशकतात. या दोघाांचाही 

मी ऋणी आह.े 

 या पसु्तकासाठी मला ज्या ज्ञात अज्ञात व्यक्तींच,े शक्तींच ेसहकायव वमळाले त्या सवांचा मी मनापासनू 

आभारी आह.े  

- प्र.स.ु वहरुरकर, अमरावती.  



 - अनकु्रमवणका - 

  

1.  अरण्यरांग 

2.  तळ्यावरील वशकारनाट्य 

3.  व्याघ्रभमूी 

4.  रानवाटा 

5.  भलुनवेल 

6.  सोयरे वनचरे 

7.  जांगलाचां दणेां 

8.  व्याघ्र सांवधवन की व्याघ्र पयवटन ? 

9.  मानव-वन्यजीव सांघर्व 

10.  मेळघाट भटकां ती 

11. मेळघाटी होळीरांग  



 
 
1 अरण्यरांग 

 

 

  

      

 

  

  

रोही(नर) आवण राजहांस 



वशवशर ऋत ुअसल्याने शषु्ट्क पनवगळीच्या झािाांची पानगळ सरुु होती. गवती वनस्पतीला वबया पकिून ती ताांबिी-

वपवळी पिली होती. गवताच्या ठोंबावरील वबयाांवर मवूनया, चांिोल इ. पाखराांचे थवेच्या थव ेतटूुन पिताांना वदसत होते. 

शेंदर् या फुलाांनी नखवशखान्त िवरलेलां पळसाचां झाि पळस मैनेच्या वचक् वचक् आवाजान ेबोल ूलागलां होतां. ववशेर् 

बाब म्हणजे एका पळसावर एक मैना जरी असली तरी वकत्येक मैना असल्यासारखे त्या आवाजामळेु वाटत होतां. 

पळसा बरोबर या काळात रानावनाचां सौंदयव फुलवणारां दसुरां झाि महत्वाचां झाि म्हणज ेगलुाबी फुलाांचां शाल्मली. या 

दोन झािाांमळेु रानावनाचां उन्हाळी सौंदयव मनमोवहत करत होतां. वनसगावत रांग आवण सौंदयावची प्रथम सरुुवात वनस्पती 

आवण झािां त्याांच्या फुलाांपासनूच झाली असावी. फुलाांचा आवण पाखराांचा हा आनांदोत्सव पहाटे पहाटे चैतन्यदायी 

वाटत होता. जणकूाही येणार् या वसांत ऋतचू्या स्वागाताचाच हा सोहळा असावा. काही वेळातच अमरावती-नागपरू 

महामागाववरुन साविी गावातनू जळका शहापरू जलाशयाकिे कच्च्या रस्त्याने वनघालो. जलाशयाच्या अलीकिे 

उजव्या गवती माळरानात दरूवर काही हालचाल वदसली. एक हररणी आपल्या पािसाच्या सरुवक्षततेसाठी जीवाचा 

आटावपटा करत होती. जवळपास फलांगभर अांतरावरुन तीचे लक्ष आमचेकिे गेले. काहीवेळ तीने पररवस्थतीचा अांदाज 

घेतला आवण पािसासह दरूवर वनघनू गेली. आम्हीही पढ्ुयातील जलाशयावर पोहचलो.  

 

  



जलाशय अधववट कोरिे पिल े

असनू त्यावर वहरव्यागच्च गवती 

वनस्पतीची सरेुख चार अांथरु लागली 

होती. पाण्यातील एका लहानशा 

बेटावर दोन मोठे पाणकावळे 

समावधस्त बसल ेहोते.  नावाने 

पाणकावळा (Great 

Cormmorant) जरी असला तरी 

काळ्या रांगाच्या या पक्ष्याच्या 

नराच्या िोक्यावरुन मानेपयंत सुांदरसा 

पाांढरा रांग त्यात बरोबर िोळ्याखाली 

चोचीवर इवलासा वपवळा-ताांबिा 

वठपका अवधकच शोभनू वदसतो 

    

मोठा पाणकावळा 

 



तसेच त्याच्या पायाच्या गिुघ्याजवळ शभु्र वपांजालेल्या कापसासारखा उभा पट्टा आवण काळ्या पांखावर बारीक 

खवल्यासारखी हलकीसी सरेुख नक्षी लक्ष वेधनू घेत होती. तलावावार चार मोठमोठ्या पांखाचे जाांभळा कोहकाळ पक्षी 

पाण्यावरुन ऑक् ऑक् आवाज करत इकिून वतकिे आवण वतकिून इकिे एकसारखे उित जलाशयावरची शाांतता 

भांग करत होते. चार काळे कां कर, धनचआु, आवण वटटवी पक्ष्याांवशवाय जलाशय तसे शाांत शाांत वाटत होते. 

येथ े पोहचनू केवळ दहा वमवनटे झाले असतील तोच तलावाच्या पवूेकिून पाांढर् या-मातकट रांगाच्या शेकिो 

पक्ष्याांचा एक थवा ऑग ्ऑग आवाज करत येताांना वदसला. क्षणाक्षणाला या आवाजाचां एकच वादळ पाण्यावर उठू 

लागलां होतां. काही वेळातच हा थवा पाण्यावरुन आमच्या पढ्ुयातनू तलावाच्या पविमेकिे काठावर उतरला. हा थवा 

होता सुांदर अशा राजहांस (Bar-headed Goose) पक्ष्याांचा. जलाशयाला अचानक कां ठ फुटला आवण जलाशय 

एखाद्या प्रचांि जीवांत वस्तसूारख ेवाटू लागले. राजहांस पक्ष्याांची रांगसांगती वकती सुांदर असावी? पाांढर् या – करि्या 

तपवकरी रांगाच्या बदकाएवढ्या आकाराच्या राजहांसाच्या िोक् यावर उतारावर दोन काळे आिव े पटे्ट ह े त्यास 

ओळखण्याची महत्वाची खणु. 

 

  

   



  

राजहांस 



जवळपास दोनशे राजहांस पक्ष्याांच्या या थव्यातील 

अधे पाण्यात तर अधे जलाशयाच्या काठावर दगि-

धोंि्याच्या जवमनीवर उतरल.े जवळपास एक हजार 

फुटावर मी काठावरच्या एका दगिी वढगार् यावर बसनू 

छायावचत्े घेण्यात गुांग झालो होतो. िोळ्यासमोर एवढे 

सारे सुांदर राजहांस त्यामळेु भान हरपल्यागत झाले होते. 

जण ूकाही भलू पिली होती. थोि्या वेळाने माझे लक्ष 

कॅमेरावरुन हटले आवण काठावरील एका बाभळुीच्या 

झािाजवळ गेले. एक तरुण रोही नर झािाच्या सावलीत 

उभा राहून कान टवकारुन एकसारखा आमचेकिे पाहात 

होता. काळ्या-राखोिी रांगाच्या या रोहीच्या गळ्याजवळ 

पाांढरा मोठा वठपका आवण त्याखाली हातभर लाांब 

केसाांचा झबुका यामळेु रुबाबदार वदसत होता. वनवितच 

तो तहानला असल्याने सरुवक्षततेचा अांदाज घेत होता. पळस मैना 

 



आम्ही अवजबात हालचाल न करण्याचे ठरवले. लवकरच रोवह नराला सरुवक्षत वाटू लागल्याने तो झपाझप पावलां 

टाकत पाण्याकिे वनघाला. पाण्याच्या अलीकिे पनु्हा एकदा थाांबला. पररवस्थती न्याहाळली आवण पाण्याजवळ जावनू 

गटागटा पाणी वपउ लागला. यावेळी वकत्येक राजहांस पक्षी त्याच्या जवळ मकु्तपणे वावरत होत.े कोठेही गिबि नाही. 

जणकूाही सगेसोयरे असल्यासरखेच वातावरण होत.े मी मात् या दृश्यात रमनू वनसगावतील सहजीवनचा अनभुव घेत 

होतो. रानावनात वकां वा जलाशयाांवर वनसगावचे अस ेअनेक रुपां, अनेक रांग कधीकधी पाहायला वमळतात. या अरण्यरांगात 

स्वत: ऐकेरुप होणे ही एक वेगळीच अनभुतूी असत.े काही वेळातच रोहीने तषृ्ट्णा तपृ्त होवनू परतीचा मागव धरला आवण 

पलीकिच्या वनात पसार झाला. 

आता जलाशयात काही राजहांस मनसोक्त ववहार करत होते तर उववररत जलाशयाच्या काठावरील दगि-धोंि्याच्या 

कोरि्या जवमनीवर आपल्या चोचीने काहीतरी वेचनू वगळत होते. तेथ ेगवती वनस्पती अवजबात नसल्यान ेमी दवुबवनीतनू 

सकु्ष्म वनरीक्षण करत होतो. राजहांस तथेील दगिधोंियातील रेती अथवा दगिाचे बारीक कण खात होत.े अस ेदृश्य 

राजहांसाच्या बाबतीत यापवूी माझ्या तीन तपाच्या पक्षी वनरीक्षणात मी कधीही पावहले नव्हत ेत्यामळेु मला आियव 

वाटले.    

 

  



  राजहांस 

 



मी या प्रसांगाचे काही ववशेर् छायावचत्े आवण वव्हिीवो क्लीप घेतल्या. अरण्यऋर्ी मारुती वचतमपल्ली याांच्या 

एका पसु्तकात चक्रवाक पक्षी पोवणवमेच्या दधुाळ चांद्रप्रकाशात रेतीचे कण खाण्याबाबतची मावहती मी वाचल्याचे मला 

स्मरत होते. कोंबिा, वतत्तर ह ेपक्षी असा प्रकार करतात हसेधु्दा मावहत होते. मात् राजहांस पक्ष्याबद्दल ह ेवनरीक्षण प्रथमच 

अनभुवत होतो. याबाबचा ववस्ततृ अभ्यास करण्याचे मी मनात ठरवले. जवळपास तीन-चार तास एकाच वठकाणी बसनू 

काहीसा थकवा आला होता. उन्हहेी काही प्रमाणात तळपाळयला लागली होती. जवळच ेपाणी वपलो. थोिां शाांत 

वाटले. आवण राजहांस पक्ष्याांना कुठलाही अिथळा न करता धरणाच्या मातीच्या वभांतीवरुन पलीकिच्या भागात 

वनघालो. 

या काठावरही काही राजहांस पाण्यात तर काही गवती वनस्पतीत आपले अन्न शोधत होते. चाांगले छायावचत् 

वमळववण्यासाठी मी त्याांचे अांतर हळूहळू कमी करण्याच्या प्रयत्नात होतो. एवढ्यात नजरेत धरणाच्या मध्यातनू एक 

काळा कुत्ा तोंिात कुठला तरी पक्षी पकिून कोरि्या जवमनीवरुन पलीकिे जात असल्याच ेवनदशवनास आल.े माझी 

धावपळ त्या कुत्र्याचे छायावचत् वमळववण्यासाठी सरुु होती. काही अांतरावर त्याने तोंिातील भक्ष्य खाली ठेवले 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 दवुमवळ अस ेपाांढरे वगधाि Egeptian Vulture होतां. ववदभावत 

ह ेवगधाि फार कमी वेळा वदसते. मी यापवूी ते मध्य प्रदशेात एका तपापवूी पावहल ेहोते. कुत्र्याच्या तोंिात असलेला 

पक्षी मात् राजहांस होता. तो जखमी असावा त्यामळेु कुत्र्याने त्याची वशकार केली असावी. ती खाल्ल्यावर रावहलेली 

हािां वमळावी या प्रयत्नात ह ेपाांढरे वगधाि वदसत होते. बराच वेळ त्या दोघाांचाही हा खेळ सरुु होता. कोण जाण ेएवढ्यात 

त्या वगधािाने आपले भले मोठे पांख उघिल ेआवण एक उि्िाण भरली. जलाशयावरील असांख्य पक्षी भयवभत झाले. 

जीव वाचववण्याचा आटावपटा करु लागल.े पळापळ सरुु झाली. शेकिो पक्ष्याांच्या पांखाांच्या फिफिण्याने जलाशयावर 

वेगळेच दृश्य पाहावयास वमळत होते. आवण काही वेळातच वगधाि पलीकिच्या काठावर जावनू बसल.े परत एकदा 

जलाशय शाांत झाले. आवण मीही परतीकिे पावलां वळवली. 

  

     

  



  
पाांढरे वगधाि 

 



ताांबि्या दगिमातीच्या 

जवमनीवरील बोरी,बाभळी आवण 

किुवनांबाच्या ववरळ जांगलातनू 

दचुाकीन े आम्ही वनघालो. 

फलांगभर अांतरावर पोहचतो तोच 

केतनच्या मखुातनू शब्द वनघाले 

घबुि ! आमच्या जवळून दहा 

फुटावरच्या बाभळीवरुन त्यान ेएक 

उि्िाण भरली आवण पलीकिच्या 

वहरव्या शेतात उतरला. मी पायी 

धावपळ करत त्याचा पाठलाग 

करत होतो. कारण हसेधु्दा एक 

दवुमवळ घबुि होते.  

  भारतीय हुमा घबुि 



छायावचत्ासाठी माझा आटावपटा सरुुच होता. शेताजवळ पोहचताच त्याने परत तेथनू एक उि्िाण भरली आवण 

दरूवर एका किूवनांबाच्या झािावर जावनू बसलां. मी लपत छपत, धापा टाकत तेथ ेपोहचण्याचा प्रयत्न करु लागलो. 

शेवटी झािापासनू दोनश े फुटाजवळ पोहचनू त्याच े छायावचत् घेउ लागलो. ते किुवनांबाच्या वहरव्यागदव पानाच्या 

फाांद्याच्या बोचक्यात सावलीत बसलां असल्याने कशीबशी छायावचत् वमळाली. ते होतां शृांगी घबुि Indian Eagle 

Owl. 

हुमा घबुि आकाराने घारीएवढे असनू पायावर वपस,े शरीरावर गदव तपवकरी रांग त्यावर बदामी काळ्या रांगाचे पटे्ट 

वदसत होते. िोक्यावर वशांगासारख े वपस े आवण वैवशष्टय म्हणजे सांपणूव चेहर् यावर काठान े बारीक काळी वकनार, 

वटारलेल्या मोठ्या ताांबि्या िोळ्याच्या वर दोन काळ्या उभ्या रेर्ा. त्यात काळी चोच. बारीक वनरीक्षण केले असता 

या घबुिाचा चेहरा 10 चा आकिा असलेल्या कोिा नागासारखा मला वाटला. पाच-सात वमवनटातच त्यान ेब ु– बो 

असा आवाज काढला आवण तेथनूही एक मोठी उि्िाण भरली व दरूवर वनघनू गेला. आम्हीही परतीवर पावलां 

वळवळी. “क्षार” ही जवळ जवळ सववच प्रावणमात्ाांची गरज आह.े यासाठी पशपुक्षी ते वमळववण्याचा प्रयत्न करत 

असतात. अन्न पचन होण्यासाठी कोंबिा, वतत्तीर इ. पक्षी वाळू, दगिाचे कण खातात. परांत ुदखेणा राजहांस पक्षी असे 

दगिाचे कण खाताांना मला प्रथमच वनरीक्षणात आढळल.े मी बर् याच पक्षी तज्ञाांना, अभ्यासकाांना याववर्यी ववचारणा 

केली. कोंबिा, वतत्तर इ. पक्ष्याांच्या बाबतीत त्याांनी पावहल्याचे वा मावहत असल्याचे साांवगतले. 



परांत ुराजहांसाबाबत असा प्रकार कोणीच ऐकल्याचे 

वा पावहल्याच ेसाांवगतले नाही. शेवटी मी बीएनएचएस 

(BNHS) च्या वररष्ठ सांशोध्क वमत्ास याववर्यी 

ववचारणा केली असता त्याांनी माझ्या वनरीक्षणाला 

दजुोरा वदला. राजहांस रेती, दगिाचे कण खातात अस े

त्याांनी साांवगतल.े आवण आज मी केलेले वनरीक्षण ह े

अत्यांत मोलाचे असल्यान ेत्याांनी माझे कौतकूही केले. 

हा ठेवा अत्यांत महत्वाचे असल्याचेही त्याांनी साांवगतले. 

सयूव माध्यान्ही आला होता. उन्हाच्या झळा झोंबत 

होत्या. पोटात भकेुची जाणीव होव ूलागली होती. मात् 

आजच्या जांगल भ्रमणात वनसगावने भरभरुन वदलां होतां. 

रानभलू पिावी तसा वन्यजीवाांच्या वनरीक्षणात भान 

हरपल्यासारखा बेधुांद होवनू गेल े होतो. परतताांना 

नेहमीचा रस्ताही ववसरलो.   

राजहांस 

 



कसाबसा नवीन रस्त्यान ेजांगला बाहरे पिून महामागाववर एकदाचा पोहचनू घरी पोहचलो.     

कोरोनाच्या दहशतीत जवळपास एक वर् ेपणूव होवनू गेले आह.े अमरावतीत तर दसुरी भयांकर लाट पसरल्याने 

सारी जनता भयवभत झाली आह.े माणसू आपल्याच घरात बांवदस्त झाला आह.े वर्वभरापवूी सरकारी नोकरीतनू 

सेवावनवतृ्त झाल्याने मीही या काळात माणसाच्या गावात जाण ेटाळून वन्यजीवाांच्या रानावनात भटकां तीकररता माझ्या 

आवित्या छांदाला जास्तीत जास्त वेळ दवे ूलागलो. जांगलाची माहरेओढ मला गेल्या तीन तपापासनू असली तरी यातनू 

मला जो आनांद वमळतो, जे अरण्यज्ञान वमळत े ते आपणा पयंत पोहचववण्याचा माझा प्रयत्न असतो. शेवटी असेच 

म्हणावेसे वाटत ेकी, या रानाने लळा लाववला असा की. . . . . 

*** 

   . . . . .  

  



2 तळ्यावरील हिकारनाट्य 

 

 

  

 

      

  

 मोर आवण वबबट 

 



चैत्पालवीच्या भल्या पहाटे दचुाकीने एका तळ्याकिे वनघालो. अमरावती-चाांदरू रेल्वे रोिने विाळीनांतर काही 

अांतरावर पढुयात उजव्या बाजनू ेएका झािावर वशकारी पक्षी बसलेला वदसला. थाांबलो. कॅमेरा हातात घेतला. तोच 

त्यान े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 अांतरानांतर पढेु पोहरा गावातनू िावीकिे कच्च्या रस्त्यान ेवनघालो. रस्ता बराच खराब असल्याने कुठे 

कुठे थाांबाव ेलागत होते. झिूुपी माळरानातनू एका टेकिीच्या मध्यभागी पोहचलो. कॅमेरा, दवुबवन आवण बॅग हातात 

घेतली व एका घसरत्या-उतरत्या पाऊलवाटेने थेट तळ्याच्या काठावर उतरलो. 

 अहॉहा! वकती सुांदर दृश्य नजरेसमोर वदसत होते. एखाद ेस्वप्नातीत वचत् वाटत होते. वनसगावचां एवढां श्रीमांत रुप 

कधी कधीच अनभुवास वमळते. तळ्यावर वनरव शाांतता पसरली होती. चारही बाजनूे अजुवन, साग, बेहिा, जाांभळू, 

बहावा, वचांच इ. झािां वहरव्या-कोवळ्या चैत्पालवीने लदबदली होती. मोठमोठे अजुवनाची झािां आवण त्याच्या गदव 

सावलीत काही वन्यजीव अन्न शोधत होते. तलावात अिई, हळदीकुां कु, पाणकावळा इ. पक्षी स्वच्छांद ववहार करण्यात 

गुांग झाली होती. तळ्याच्या उत्तर-पविम काठावर वचतळाांचे दोन कळप सावधपणे आपली तषृ्ट्णा भागवत होते.   



  वशकारी आल्याची सचूना वमळताच वचतळ आवण मोर 

 



मोर-लाांिोरीही पाण्यावर येत होत्या. मोराच्या वमयॉऊ वमयॉउ आवाजाने तळ्याला कां ठ फुटला. पाठोपाठ एका 

मोठ्या वशांगाच्या वचतळ नराच्याही ऑक् ऑक्ss आवाजाने रान भारुन गेलां. वचतळ नर सरुवक्षततेच्या दृष्टीन ेकान व 

िोळ्याने अांदाज घेत घेत तळ्यातील पाण्याकिे येत होता. थाांबत थाांबत शेवटी तोही पाण्यावर पोहचला. आपली 

येथेच्छ तषृ्ट्णातपृ्ती केली. त्याच्या जवळच रानिुक्कराांचा एक कळपही आपली तहान भागववण्यात मग्न झाला होता. 

िावीकिच्या वनराजीच्या छायेतनू एक काळ्या-पाांढर् या रांगाचा तरुण रोही रुबाबदारपण ेचालत वारांवार सरुवक्षततेचा 

कानोसा घेत घेत. थाांबत थाबत पाण्यावर पोहोचत होता. एकदाचा तो पाण्यावर पोहचला परांत ुतहानलेला असनूही 

त्यान ेपाणी वपण्याची घाई केली नाही. कारण सरुवक्षतता. माणसू सोिून इतर सवव वन्यजीवाांना क्षणाक्षणाला वजवाची 

वभती असत.े कारण येथ ेदोनच प्रकार असतात वशकार आवण वशकारी. जवळपास पांधरा वमनीटे सरुवक्षततेचा अांदाज 

घेतल्यावर रोही पाणी वपउ लागला. पलीकिच्या काठावर एवढ ेसारे वन्यजीव एकाच वठकाणी गणु्यागोववांदाने पाणी 

वपत होते. यालाच अरण्यातील सहजीवन अस ेम्हणतात. एकमेकाांच्या सोबतीने ते आपल े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 शाांततेत वन्यजीवाांची 

वेगवेगळी रुपां मला पाहायला वमळत होती. 

  



काही वेळ गेला अन ् तलावच्या पवूचे्या 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 गुांग झालो होतो. एवढ्यात चेतनने 

दवुबवनीतनू त्या भागाचे वनररक्षण केले अन ् तोंिून शब्द 

वनघाले पप्पा, वाघ! लगेच मी दवुबवन हातात घेतली व पाहू 

लागलो. काय आियव! एक वबबट अजुवन वकृ्षाच्या छायेत 

आपल ेपढुचे दोन पाय समोर पसरुन त्यावर आपली मान 

ठेवनू मस्त पहुिला होता. मधेमधे शेपटीचा शेवटचा काही 

भाग हलवत होता. चेहराही वकां चीतसा हलवत होता. 

तषृ्ट्णा भागवताांना मोर  

 



 

  

       

  

  

वबबट 

 



 बराच वेळ जाउनही वबबट फारसी हालचाल का करत नाही? याची मला शांका आली आवण पररसरावर 

बारीकपण ेनजर वफरवली. तोच वबबटापासनू अलीकिे िावीकिे दोन-वतनशे फुट अांतरावर एक मोर एका लहानशा 

दगिावर ऊभा राहून सतत वबबटाकिे पाहात होता. त्याच्या हालचालीवर नजर ठेवत 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 ह ेअांतर फार होते. वबबटाची  

 सांपणूव नजर बारीकपण े मोराकिेच होती. मावहत नसल्याचे सोंग वबबट मदु्दाम घेत होता. त्याच्या िोळ्याांच्या 

वतरप्या नजरेतनू आवण हलकीसी मान वळववण्याच्या कृतीतनू माझ्या लक्षात येत होते. वशकार आवण वशकारी याांचे 

वशकारनाट्य लवकरच पाहायला वमळणार याचा मला अांदाज आला होता. 

 आमच ेपासनू वबबटचे अांतर असावे दोन-अिीच हजार फुटाचे. आम् ही अलीकिच्या काठावर एका बाभळूीच्या 

छायेत तर तो पलीकिच्या काठावर होता. त्यातही तो झािाच्या सावलीत बसला होता. एवढ्या अांतरावरुन त्याच े

छायावचत्े वमळवण्यात माझी दमछाक होत होती. तरीही श्वास रोख ूरोख ूछायावचत्े घेण ेसरुु होते. प्रसांग आवण क्षण 

दवुमवळ असल्याने छायावचत् अत्यांत आवश्यक होत.े पाण्यावर आलेल्या तीन लाांिोरीच्याही ही धोक्याची चाहूल 

लागली. मात् मोरापेक्षा त्याांचे अांतर जास्त असल्याच े त्याांना फारसा धोका नव्हता. जवळपास अधाव-पाऊण तास 

तळ्याच्या काठावर असलले ेवन्यजीव फारसी हालचाल न करता स्तब्धपण ेउभे होते.  



वबबट-मोर दोघाांचेही एकमेकाकिे बारीक लक्ष सरुुच होते. मोरही जागचा हालायला तयार नव्हता आवण जास्त 

अांतरामळेु वबबटाला वशकार करण्यासाठी झेप घेता येत नव्हती. मी ह ेदृश्य अलीकिच्या काठावरुन श्वास रोखत 

रोखत पाहात होतो.  

तळ्याच्या काठावरील सावज शोधताांना वबबट मादी 



 एवढ्यात वबबटाच्या मागच्या पररसरातनू येणार् या दोन मोराांना वबबट वदसला असावा. त्याांनीही मोठमोठ्याने 

आवाज काढणे सरुु केले. सवव प्राणी आता अवतसावध झाले होत.े एकमेकाांना आपआपला धोक्याचा आवाज दते 

सावध करु लागल.े शाांत असलेलां तळां असरुवक्षततेमळुां एकाएकी जागां झालां. वबबटाच्या लक्षात ही बाब आली. तोही 

जागेवर हळूवारपणे ऊभा झाला आवण जवळच्याच बेशरमच्या एका मोठया झिूुपाकिे वनघाला. आमच ेसतत लक्ष 

त्याकिे होतेच. कायव आियव! झिूुपात असलेली दोन वपल्लां वतच्याकिे धावत आली. जण ू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 झिुपातनू 

गायब झाली आवण आम्हीही एक मोठा श्वास सोिला. 

अमरावतीपासनू पोहरा तलावाचे अांतर जवळपास 15 वकलोमीटर आह.े 656 हके्टर जांगल क्षेत्ातील या तळ्याचे 

के्षत् आठ हके्टर एवढ ेआह.े तलावाच ेकाठावर अजुवन, साग, वचांच, अमलतास, जाांभळू इ. प्रकारच ेवकृ्ष असनू या 

जांगालात वबबट, रानिुक्कर, वनलगाय, वचतळ, चौवसांगा इ. वन्यप्राणी आहते.तर सरपटणार् या प्राण्याांमध्य ेअजगर, नाग, 

मण्यार, धामण इ. आहते. येथील पक्षीववश्वही समधृ्द असनू स्वगीय नतवक, गोमेट, वनलीमा, लहान वटबकुली, पाांढर् या 

मानेचा करकोचा, घार, कापशी, वशक्रा, मोर-लाांिोर, पाांढर् या मानेची कोंबिी इ. पक्षी येथ ेवदसनू येतात. 



ह ेतळे म्हणज ेएका वनवबि अरण्यात वनरव शाांतता दणेारां वठकाण आह.े वन ववभागाच्या अवधकारी-कमवचार् याांनी 

या जांगलाच ेसांरक्षण व सांवधवन अवतशय तळमळीन ेकेल्याचे जाणवत.े कारण येथ ेवकृ्षतोि अवजबात वदसत नाही. 

मानवी हस्तक्षेप नसणारे अरण्यातील ह ेतळे फक्त आवण फक्त वन्यप्राण्याांच्या अवस्तत्वाने वकती सुांदर वदस ूशकत ेयाचे 

ह ेजलाशय एक जीवांत उदाहरण आह.े मोठमोठ्या प्रवसध्  जांगलात जावनू दखेील तळ्यावरील वन्यजीवाांची एवढी 

समधृ्दी कुठे पाहायला वमळत नाही. अशी वठकाणां पयाववरण समधृ्दीत मोलाचा हातभार लावत असतात. 

*** 

  



 

3 हयाघ्रभूहम 

 

  

      

  

पेंचचा एल माकव  नावाचा वाघ 

 



वर्ाव ऋतलुा नकुतीच सरुवात झाली होती. वदगांतरात कृष्ट्णमेघ आवण वार् याची हातवमळवणी सरुु झाली. मगृ 

नक्षत्ाच्या आमगनातच वीजाांच्या किकिासह दोन वेळा पाऊस पिून गेला होता. मातीचा सगुांध दरवळला होता. 

अशातच पावलां मध्य प्रदशेातील पेंच राष्ट्रीय उद्यानात पिली. तरुीया प्रवेशव्दारातनू आत प्रवेश करताच कोरोनामळेु 

जांगलात सांसगव पसरु नय ेम्हणनू पाणी आवण सेवनटायझरच्या एका िबक् यातनू प्रत्येक वजप्सी अरण्यातील रानवाटेने 

वनघत होत्या. जांगल कसां गच्च वहरव्या शालीत पाांघरलां होतां. पावशा पक्ष्याच ेपेतेव्हा, पेतेव्हा आवाज एकमेकाांना साद 

प्रवतसाद दते होते. त्याच्या सोबतीला नकुतेच दवक्षणेकिून आगमन झालेल्या नवरांगाच्या गायनामळेु सारां जांगल भारुन 

गेलां होते. हा त्याांच्या ववणीचा हांगाम असतो. मादीला पटवण्यासाठी त्याचा हा सारा आटावपटा असतो. काहीसे पढेु 

जात नाही तोच तीस-चाळीस वचतळाांचा कळप सकाळच्या पोट भरण कायवक्रमात गुांग झाला होता. मात् यातील वचतळ 

नरसधु्दा वाफेवरील मादीचा गांध आल्याने जांगलातील वातावरण वचरणारा आवाज काढत होते. वचतळाांच्या कळपाच्या 

एका अगदी बाजलूा रानवाटेच्या किेने एका मयरुाने आपला सांपणूव वपसारा फुलवलेल्या थईु थईु नतृ्यान ेलक्ष वेधल.े 

अहॉहा… काय ते दृश्य? मोरवपसार् यातील असांख्य नेत् सषृ्ट् टीसौंदयावची मोवहनी पाहाणार् याच्या नेत्ाला तपृ्त करत होते. 

मोवहत करत होते. काय ते रांग अन ् काय ती नक्षी! सषृ्टी वनमावत्यास साष्टाांग प्रणाम. अरण्यातील वन्यजीवाांच्या 

नवसजृनाच्या या सोहळ्यात सामील होण्याचा आनांद चैतन्यदायी होता.  

 



  

    

 

  

मोरवपसारा फुलववताांना मोर 

 



एके वठकाणी रानवाटेच्या िावीकिे रानकुत्र्याांचां पाच जणाांचां कुटूांब एकाच वठकाणी मस्ती करताांना वदसले. ताांबि्या 

रांगाच्या रानकुत्र्याांची शेपटी झबुकेदार असनू टोकावर काळ्या रांग तर नाकापासनू तोंिापयंत काळा रांग, नेहमी 

टवकारलेले कान. बहूतेक रात्ी वशकारीवर ताव मारुन आराम केल्यानांतर ते मस्तीत आले होत.े आमचा आवण त्याांचा 

रानवाटेने जवळपास तीन-चार वकलोमीटरपयंत पाठलाग सरुु होता.  

काही वेळाने आम्ही एका सुांदर वहरव्या तळ्यावर जावनू पोहोचलो. तळ्याभोवती वहरवेगार मखमली गवत पसरल े

आह.े तळ्यातील एका लहानशा बेटावर साांबराचा कळप शाांतपणे आराम करत पहुिला होता. एवढ्यात काही 

वेळापवूी रानवाटेने आम्हाला वदसलेले रानकुत्र्याच ेकुटूांब तेथ ेयेवनू पोहोचले. त्याांच्या उपवस्थतीने साांबर, वचतळ सावध 

झाले. त्याांच्यात अस्वस्थता पसरली. ववखरुलेल े सवव साांबर एकत् कळपात जमा झाले. लहान पािसां कळपाच्या 

मध्यभागी झालीत. आम्हाला काहीतरी वशकारनाट्य पाहायला वमळणार या आशेत होतो. परांत ुबराच वेळ गेला तरी 

रानकुत्र्याांनी वशकारीचा प्रयत्न केला नाही. आवण तळ्याच्या काठाकाठान ेते अख्खां कुटूांब परतलां. रानावनात पसार 

झालां. 

 

  

     



  

  

रानकुत्ा 

 



काही अांतरानांतर वजप्सी चालकाला दरुुनच 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 ऊां च झािाांच्या टोकावरुन 

वानराांच्या –हकॅो, -हकॅो आवाजाची स्पधाव सरुु झाली. मागोमाग वचतळाांचे आवाज आल्याने जांगलातील सारी 

मगृवगीय जीव जागां झाले. जो तो प्राणी आपल्या सरुके्षसाठी आटावपटा करु लागला. वशकार आवण वशकारी याांच्यात 

जीवन मतृ्यचूा खेळ सरुु होणार होता. आमच्या चालकाने सवव पररवस्थती हरेुन गािी रानवाटेवर योग्य वठकाणी आणनू 

ऊभी केली. आम्ही सारे श्वास रोखनू शाांतपणे हातात कॅमेरे सज्ज ठेवनू नजरा उजवीकिच्या वनराजीकिे वळववल्या. 

आमचा हा सारा आटावपटा होता जांगलाच्या राजाच्या दलुवभ दशवनाचा. अरण्य नावाच्या महामांवदरातील सवौच्च स्थानी 

असलेल्या वाघ या जीवांत दवेाला कॅमेरात कैद करण्याचा. स्वत:च्या नजरेने पाहाण्याचा. अगदी आर्ाढी एकादशीला 

प्रत्येक वारकर् याला पाांिूरांगाच्या दशवनाची जशी आस लागते तशी. 

प्रत्येकाच्या नजरा उजवीकिच्या झािाझिूुपात वभरवभरु लागल्या. काही क्षण गेले आवण काय आियव! 

वकृ्षराजीतनू एक अस्पष्ट रुप हळूहळू स्पष्ट होव ूलागले. अांतर असावे जवळपास पाच-सातश ेफुटाचे. दरुुनच कॅमेरात 

खटाखट् आवाज सरुु झाल.े अहॉहा! काय शाही रुबाब! दरारायकु्त वपळदार शरररयष्टी. भेदक नजर. ताांबि्या वपवळ्या 

शरररावर काळे लहान-मोठे पटे्ट. ताठरलेल्या वमशा.  



  



प्रत्येक आठ-दहा पावलानांतर झािाझािाच्या बुांध्यावर मतू्ाची वशांपण करत करत आपल ेअवधवास के्षत् तो वनवित 

करत होता. तो सरळ आमच्या समोरच्या गािीसमोरुन रानवाट ओलाांिून िावीकिच्या वनात प्रवेशला. या भागात 

जवळपास शांभर-दोनशे फुटापयंत मतू्वशांपण करुन तो लगेच माघारी वफरला. आता तो सरळ आमच्या मागच्या बाजनूे 

आला त्या वदशेने परत जाव ूलागला. जवळपास सात-आठ वमनीटाांच्या उपवस्थतीनांतर व्याघ्रराज वनघनू गेले. आमच्या 

आनांदाला उधाण आलां. आनांदाचे िोही आनांद तरांग…… 

हा होता इांग्रजी ” L” माकव  नावाचा वाघ. वय जवळपास आठ वर्.े चेहर् यावर िाव्या गालावर काळ्या रांगाच्या 

दोन रेर्ाांची L नावाची खणु स्पष्ट वदसत.े म्हणनू या वाघाला “एल माकव ” अस ेनाव पिल ेआह.े पेंचमध्य ेजवळपास 65 

वाघ असनू प्रत्येकाला वेगवेगळे नाव आह.े जशी लांगिी वाघीण. इ. हा लांगिी नावाच्याच वाघीणीचा मलुगा असनू 

त्याचा वपता रैय्याकस्सा असल्याच ेचौकशीत समजल.े वाघाच ेअवधवास क्षते् ह े5 चौरस वकलोमीटर पासनू ते वीस 

वकलोमीटरपयंत असते. जांगलाचे एकूण भोगोवलक के्षत् आवण वाघाांची एकूण सांख्या यावर ते अवलांबनू असत.े 

पढेु एका सुांदर वहरव्यागदव बेटातील तळ्यावर साांबर आवण वचतळाचे कळप आराम करत बसल ेहोत. तर काही 

पाण्यात मनसोक्त ववहार करत होते. वानराांचा एक कळपही येथ ेमनसोक्त मस्तीत रमला होता. 

  



  
तळ्याच्या मध्यभागी शाांतपणे बसलेला साांबराचा कळप 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

रानवाटेने काही अांतरानांतर एका वठकाणी दोन सोनेरी कोल्ह े (Golden Jackal) जवमनी उकरु उकरु त्यातील 

वकिे-वकटकाांवर ताव मारत होते. यावळेी तेथ ेकावळे, मैना त्याांच्या तोंिाजवळ जावनू वकिे वमळवण्याचा प्रयत्न करत 

होते. आपण वमळववलेल्या अन्नात त्याांना वमळू नय ेम्हणनू कधीकधी ह ेदान्हीही कोल्ह ेकावळे आवण मैनाांवर उगीउगी 

झिप मारण्याचेही प्रयत्न करत होते.   

सोनेरी कोल्हा

   

 



पढेु 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, आपल े मोठमोठे पांख 

फिफिवत रानवाटेवरील एका ऊां च साग 

वकृ्षावर येवनू बसल.े त्यात अजनू एक 

सपवगरुि आला. त्यानेही वशळ मारली. 

सपवगरुिाांच्या या वशळेने अख्या रानावर 

काहूर माजलां. सपवगरुिाचा हा टाप ू मात् 

माझ्या कायमचा स्मरणात रावहला. 

  
सपव गरुि  

 



सातपिुा वगरीपववतावमध्ये पेंच ह ेराष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदशेातील वसवनी आवण वछांदवािा या दोनही वजल्हयात येत.े 

महाराष्ट्रातही या जांगलाचा काही भाग येतो. 758 चौरस वकलोवमटर एवढ ेक्षेत्फळ असलेल्या या राष्ट्रीय उद्यानाची 

स्थापना झाली. 292 चौरस वकलोवमटर एवढ ेअवतसांरवक्षत के्षत् असनू बफर 465 चौरस वकलोवमटर एवढ ेआह.े 1993 

मध्य ेयाला टायगर ररझव्हव म्हणनू घोवर्त करण्यात आले. यातनू वाहाणार् या पेंच नदीच्या नावावर या उद्यानाचे नाव 

पिल ेआह.े दरवर्ी 210 प्रकारचे पक्षी येथ ेयेतात. जवळपास 1200 वनस्पती प्रजाती या अरण्यात आढळतात. 65 

वाघ ह ेया जांगलाचे प्रमखु भरू्ण आह.े कमावझरी आवण तरुरया अश ेदोन प्रवेशव्दार या राष्ट्रीय उद्यानात आहते. येथनू 

दररोज शेकिो दशेी ववदशेी पयवटक जांगल सफारीचा मनमरुाद आनांद लटुतात. अरण्यातील रानवाटा सरेुख रेती वपवळी 

माती याांनी बनववलेल्या आहते. अत्यांत चोख व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मध्य प्रदशेातील पेंच, कान्हा आवण बाांधवगि 

ही जांगलां गेल्या दोन दशकापासनू पयवटकाांना आकवर्वत करत आहते. पयवटनाच्या या भरभराटीस आलेल्या  

  

ऊद्योगामळेु त्यावर आधाररत वनवास, हॉटेल, वजप्सी इ. उद्योग अत्यांत चाांगल्या प्रकारे वाढले असनू हा उद्योग 

शासनाला महसलू वमळववणारा प्रमखु उद्योग झाला आह.े महाराष्ट्राचे वन खात ेह ेव्यवस्थापन कधी स्वीकारणार ? 

पथृ्वीतलावर सध्या एकूण 3,900 वाघ असनू त्यापैकी एकट्या भारतात जवळपास तीन हजार आहते. मध्य 

प्रदशेात सवावत जास्त म्हणज े526 वाघ असनू त्याखालोखाल कनावटक 524 तर महाराष्ट्रात वहच सांख्या 312 आह.े 



भारतात 2006 मध्य ेएकूण 1411, 2010 मध्ये 1706 तर 2014 मध्य े 2226 आवण आज जवळपास तीन हजार 

व्याघ्रराज आहते. वाघ आह ेम्हणनू जांगल आह ेआवण जांगल आह ेम्हणनू शधु्द हवा, पाणी आवण पयाववरणाचा समतोल 

वटकून आह.े भारताला लाभलेला हा अनमोल असा समधृ्द वनसगव ठेवा जपण्याचा प्रत्येक नागररकाने प्रयत्न केला 

पावहज.े नव्ह ेप्रत्येकाचे ते कतवव्य आह.े 

पथृ्वीवरील दहा लाख वनस्पती लपू्त होण्याच्या बतेात आहते. मानवजातीला याचे भयांकर पररणाम भोगावे 

लागतील असां 2019 च्या सांयकु्त राष्ट्र सांघाांच्या जवैववववधता अहवालात म्हटलां आह.े मानवाने स्वत:हून ओढवनू 

घेतलेली ही आपत्ती आह.े सध्याची मानवी वाटचाल वनसगावच्या अांताकिे आह.े असां आता अनेक वैज्ञावनक साांगत 

आहते. 

जैववक ववववधतेनां सांपन्न अशा पेच राष्ट्रीय उद्यानाच्या भटकां तीत वाघ, वबबट, कोल्ह,े रानकुते्, रानगवे तर 

मधबूाज, सपवगरुि, शभु्र नयन वतसा, हॉक ईगल, पल्लवपचु्छ कोतवाल, काळ्या िोक्याचा हळद्या, राजवगधाि इ. 

वन्यजीवाांचां मनसोक्त दशवन झालां. परतताांना या व्याघ्रभवूमतनू पावलां माघारी वफरत नव्हत.े एवढी रानओढ या जांगलाने 

लावली होती. 

  



4 रानवाटा 

मगृ नक्षत्ास नकुतीच सरुवात झाली होती. 

नभात कृष्ट्णमेघाांची धावपळही सरुु होती. तसेही 

दोन वदवसापवूी मगृधारा बरसनू गेल्या होत्या. 

त्यामळेु वग्रष्ट्माची लाही काही प्रमाणात कमी 

झाली होती. दोन तासापासनू पोहरा तलावाच्या 

काठावरच्या वनराजीत नवरांग पक्ष्याचा पाठलाग 

करुन थकून गेलो होतो. ढगाळ वातावरण आवण 

कमी सयूवप्रकाशामळेु नवरांग पक्ष्याच ेपावहज ेतसे 

छायावचत् वटपता आल े नाही. कारण नवरांग 

तलावाच्या सभोवताल असलेल्या वकृ्षराजीत 

इकिून वतकिे आवण वतकिून इकिे सतत उि्िाण 

करत होता. त्यामळेु पवलकिच्या काठावर जाण े

अिचणीच ेहोत होते.  

अरण्यातील रानवाटेवर वचतळ मादी 

आपल्या पािसासोबत 

 



शेवटी काही वेळ थाांबनू तेथनू 

जवळच्याच बोिणा जांगलाकिे जाण्यास 

वनघालो. 

अमरावती-चाांदरू रेल्व े मखु्य 

रस्त्यावरील बोिणा जांगलाच्या 

प्रवेशव्दारातनू आत प्रवशे केला. दरूवरुन 

मोराचे वमयॉउ, वमयॉउ तर पावशा पक्ष्याच े

पेतेव्हा, पेतेव्हा आवाज येव ूलागले. चार 

पावलां पित नाही तोच रानवाटेवर 

लालसर मखमली दवेगाई (Red velvet 

mite) नजरेत पिल्या. याला मगृवकिा 

असेही म्हणतात. खपू वर्ावनांतर या 

दवेगाईचे दशवन झाल्यामळेु मनोमन आनांद 

झाला.  

मखमली दवेगाय 



वर्वभर जवमनीत राहाणार् या ह्या दवेगाई दरवर्ी बरोबर मगृधारा बरसल्या की जवमनीतनू वर येतात. हा काळ त्याांचा 

वमलनकाळ असतो. नर गवताच्या पात्यावर आपल ेशकु्राण ूसोितो. त्यावर मादी बसते व सहवासाची वक्रया पणूव करत.े 

वमलन कायव आवण अांि्यातनू बाहरे आलेली वपल्लां मोठी झाली की परत त्या जवमनीत अांतधावन पावतात. काही 

वदवसाांचाच त्याांचा हा जवमनीवरील कायवक्रम असतो. त्याांच्या लाल भिक रांगामळेु आवण मखुमली शरीरामळेु वशकारी 

बहूधा त्याांचवेर आक्रमण करत नाहीत. हा मगृवकिा जवळपास कोळ्यासारखा(Spider) वदसतो. याला आठ पाय 

असतात. चार-पाच दशकाांपवूी लहानपणी गावागावात या काळात त्या वदसायच्या. त्याांना हलक् या हाताने पकिून 

ररकाम्या आगपटेीत घालनू घरी आणायच े वदवस आठवले. अलीकिच्या दोन-तीन दशकाांपासनू शेतवपकाांवर 

वकिवनयांत्ण आवण वपकाांच्या वाढीसाठी रसायनाांचा बेसमुार वापर वाढल्यामळेु याांची कुळे नष्ट होत असनू ही प्रजाती 

नष्ट होण्याच्या मागाववर आह.े. गावातनू, शेतीतनू त्या नावहशा झाल्या आहते. तसेच मानवी वसाहतीसाठी जांगल आवण 

शेतीचा –हासही यास कारणीभतू आह.े पयाववरण सतोलासाठी वनसगवचक्रात या मगृवकि्याची फार मोठी भवूमका आह.े 

पालापाचोळा कुजववण्यासाठी आवण मातीला सपुीक करण्यात याचा मोठा वाटा आह.े बरुशीवरील भक्षकाांची अांिी ह े

या वकि्याचां खाद्य आह.े पढेु रानवाटेवर बर् याच अांतरापयांत असांख्य दवेगाई वदसनू आल्या. लाल लाल कुां कू लावलेली 

ही रानवाट एक वेगळीच अनभुतूी दते होती.          

रानवाटेवर जसजशी पढेु पढेु पावलां पित होती तसतशा मोर-लाांिोरच्या हालचाली नजरेत पिू लागल्या. एका 

चढावरुन खाली उतरता उतरता समोर एक मोर आपला सांपणूव वपसारा उघिून थईु थईु नाचण्यात बेधुांद झाला होता. 



त्याच्या वपसार् यातील शेकिो मोरपीसात असांख्य नेत् उघिल्यासारखे ते दृश्य मनाला मोवहत करत होते. जण ूकाही ते 

सषृ्टीचेच नेत् वाटतात. बाजलूाच 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 

वपसार् यातनू तो आपल्या सौंदयावचे आवण शक्तीचे प्रदशवन जण ूकरत असतो. लाांिोरीला पटवण्यासाठी त्याचा हा सारा 

आटावपटा असतो. वनसगावने पक्षीकुळात मादीपेक्षा नराला जास्त सौंदयव वदलेले आह.े जेवढ ेनराचे सौंदयव अवधक तेवढ्या 

माद्या त्याचेकिून वजनोबा (जनकुां ) वमळववण्याचा प्रयत्न करतात. वपल्लाच्या रुपात त्याचेसारखाच वांश आपल्या पोटात 

वाढावा, जन्म झाल्यावर प्रवतकूल पररवस्थतीतही आपल ेअवस्तत्व वटकवनू ठेवावा, असा मादीचा प्रयत्न असतो. आवण 

नराचा उद्दशे आपल्यातील वजनोबाचा जास्तीत जास्त माद्याांमधनू प्रसार व्हावा,असा असतो. ज्या रानवाटेवर मयरूाचे 

ह ेनतृ्य वदसनू येत ेत्या रानवाटेचे स्वगीय सौंदयव पाहाण्याची मजा काही ओरच असत.े मी ते आज मनसोक्त अनभुवत 

होतो. 

पढेु काही अांतरावर अुजव्या बाजलूा बाजलूा एक नैसवगवक पाणवठा नजरेत पिला. याचे पाणी जरी आटले होते 

तरी मातीत बर् याच प्रमाणात ओलावा कायम होता. त्यामळेु दयाळ, कोतवाल, स्वगीय नतवक, मवूनया, गोमेट, बलुबलु 

इ. पक्ष्याांची येथ े रेलचेल वदसनू आली. एवढ्यात िोक्यावरुन मोठमोठ्या पांखानी फिफित वशकारी मधबूाज पक्षी 

पलीकिच्या वकृ्षराजीकिे पसार झाला. 



येथनू पढेु जाताांना वचतळाचा एक कळप एकाएकी चौखरु उधळला. उजवीकिच्या वनातनू रानवाट ओलाांिून हा 

कळप िावीकिच्या वनराजीत पसार झाला. बहुतेक पाणवठयावरुन तषृ्ट्णातपृ्ती भागवनू तो कळप परतला असावा. पढेु 

परत मोर-लाांिोर आवण वचतळाांचा कळप वदसनू आला. बरेच अांतर चालनू गेल्यानांतर रानवाटेच्या उजवीकिे एका 

पायवाटेने आम्ही वनघालो. हा काहीसा उांच सखल पररसर होता. वाळलेल्या वकृ्षवेली आवण झािाझिूुपातनू एका 

नाल्याच्या वरच्या भागात पोहोचलो. वाळलेल्या झािाझिुपाच्या मोठ्या वखिकीसारख्या भोकदािातनू पाहातो तो 

पढ्ुयात एक नवीन दृश्य नजरेत पिल.े खाली दोनश ेफुटावर एका मोठा वसमेंटनी बाांधलेल्या पाणवठ्यात जवळपास 

तीन फुट पाण्यात एक वचतळ वस्थतप्रज्ञासारखे उभे होत.े फक्त कान आवण शेपटीची हलकीसी हालचाल ते करत होत.े 

मी व पक्षीतज्ञ सरेुश खाांिेकर सराांच्या उपवस्थतीची जाणीव त्याला होवनूही त्याने तेथनू पळण्याचा यवत्कां चीतही प्रयत्न 

केला नाही. अधाव-पाऊण तास होवनूही ते आह ेत्याच अवस्थेत होते. त्यामळेु मनात शांका आली. एकतर ते भयांकर 

जखमी असावे. वेदनेचा त्ास कमी व्हावा या हतेनूे वन्यजीव पाण्यात याप्रकारे उभे राहातात. वकां वा ते एखाद्या दधुवर 

आजाराने वपिीत असावे. जेणेकरुन आपला त्ास थोिा फार कमी होईल असा प्रयत्न असतो. अशा वेळी एखादा 

वशकारी प्राणी येवनू आपली वशकार करेल, याचेही त्याांना भान नसत.े एकप्रकारे आपल्या मतृ्यचूीच तो वाट पाहात 

असतो. काही वेळ थाांबनू परत रानवाटेवर येवनू पाणवठ्याच्या म्हणजेच पाणवठ्यातील त्या वचतळाच्या समोरच्या 

भागात गेलो. येथेही त्याच्या समोर वीस फुट अांतरावर जावनूही ते हालायला तयार नव्हत.े  



  



यावरुन ते वचतळ नक्कीच गांभीर आजारी असल्याची पक्की खात्ी झाली. त्यामळेु आम्हीही तेथनू लवकरच 

पावलां परतीवर वळवलीत. 

परतीच्या मागाववर रानवाटेवरच्या लहान सहान दगि धोंियातनू चालता चालता बराच तोल साांभाळावा लागत 

होता. थोिे अांतर पढेु गेल्या रानवाटेच्या उजव्या बाजलूा गवती झिूुपातनू एक घोरपि (Monitor Lizard) येताांना 

वदसली. मी आह ेत्याच वठकाणी उभा राहून त्याच ेछायवचत् ेघेत होतो. आपली लाांब फाटेदार जीभ बाहरे काढत काढत 

ती भक्ष्याच्या शोधात होती. जवळपास ही घोरपि तीन सािेतीन फुट लाांबीची होती. क्षणभरातच ती माझ्या उजव्या 

बाजनू े अवघ्या दहा फुटावर येवनू पोहचली. माझी आवण घोरपिीची नजरा नजरही झाली आवण असरुवक्षत वाटू 

लागल्याने ती वरच्या भागाकिे जायला वळली. कदावचत रानवाट ओलाांिून ती पाणी वपण्यासाठी नैसवगवक 

पाणवठ्याकिे जात असावी. परांत ुआमच्या उपवस्थतीने तीने आपला मागव बदलला असावा. 

‘रानवाटा’ ह्या जांगलाच्या जीवनरेर्ा असतात. त्या तमु्हाला अरण्यगभावकिे घेवनू जाणार् या असतात. 

रानवाटेवरील जीव तमु्हाला त्या गभवगहृाकिे नेण्यासाठी आकवर्वत करत असतात. जण ूते सषृ्टीच ेरहस्य शोधण्यासाठी 

तमु्हाला खणुावत असतात. साद घालत असतात.  

 

  



  

घोरपि  



रानवाटेवरील वन्यजीवाांच्या पाऊलखणुा, ववष्ठा, झािाांवरील नखाांच ेओरखिे, पक्ष्याांचे आवाज ह ेया वन्यजीवाांचे 

त्या जांगलातील अवस्तत्व दाखवत असतात. आवण यावरुनच जांगलातील जैवववववधतेची समधृ्दता लक्षात येत.े 

रानावनाची प्रत्येक भटकां ती तमु्हाला पावला पावलावर वनसगव सौंदयावचे वेगवेगळे दशवन दते असत.े फक्त ती वनस्वाथव 

शोधवतृ्ती तमुच्या जवळ असली पावहजे. 

***  



5 ‘भुलनवेल ’  

जवळपास दहा वर्ावपवूीच्या जांगल 

भ्रमांतीतील गोष्ट. मेळघाटच्या वववशष्ट अरण्यात 

माझी भटकां ती सरुु होती. नभ पाऊसमेघाांनी 

झाकलां होतां. आर्ाढ मवहन्याचा ररमवझम 

पाऊस सरुु होता. कृष्ट्णमेघाांतनू पिणार् या 

आर्ाढधाराांनी अांग पणूवपणे वचांब वभजलां होतां. 

सारां अरण्य वहरव्या रांगात न्हावनू वनघालां होतां. 

रानवाटाही वचांब वभजल्या होत्या. 

काही वेळाने अवभर्ेकन ेबोट दाखवनू थाांबवलां. रानवाटेच्या िाव्या किेने काही पावलां पढेु जाताच ज्या रहस्यमय 

वेलीच्या शोधात मी गेल्या अनेक वर्ावपासनु होतो ती अत्यांत दवुमवळ वेलवगीय वनस्पती नजरेत पिली. ही वेल पणूवपणे 

जमीनीवर पसरली होती. तीची पानां खायच्या पानाएवढी परांत ुरुईच्या पानासारखी जाि वहरवट रांगाची असनू त्यावर 

हलकीसी कृष्ट्णछटा पसरली होती. तीच्या शाखा उपशाखा जवमनीवर दहाही वदशात ववखरुल्या होत्या. सवावत मोठया 

पानाची लाांबी अांदाजे चार इांच तर रुां दी जवळपास तीन इांच एवढ ेअसनू तीचा पसारा अांदाजे एक मीटर व्यासाएवढा 

वहच ती जांगलात ओलाांिली असता भलू पािणारी भलुनवेल 

 



पसरलेला होता. होय. हीच ती वेलवगीय रहस्यमय वनस्पती म्हणज े ‘भलुनवेल’ होय. या वेलीचे इांग्रजी नाव 

‘टायलोफ्लोरा रोटँिीफोवलयो’ अस ेआह.े 

‘भलुनवेल’ या रहस्यमय वेलीबाबत एका पसु्तकात वाचलेली आवण जांगल भ्रमांतीत काही वनावधकार् याांकिून 

ऐकलेली महत्वपणूव बाब म्हणज ेही वेल ओलाांिली म्हणज ेभलू पित.े वदशेचां ज्ञान नावहसां होतां. ती ओलाांिणार् याला 

एक प्रकारची ‘ रानभलू ’ होते. ज्या प्रमाणात या वेलीतनू वनघणारा वाय ूओलाांिणार् याच्या श्वासावाटे नाकात जेवढया 

प्रमाणात जातो त्या प्रमाणात भलुीचे प्रमाण असत.े एक प्रकारे भलुनवेलीतनू वनघार् या वायमूध्ये ॲनास्थावशयासारखा 

‘भलू’ पािणारा काहीतरी घटक असावा. म्हणनू रानभलू पित असावी. परांत ुया गोष्टीला कुठलाही शास्त्रीय आधार 

नाही. खपू वर्ावच्या शोधानांतर मला दहा वर्ावपवूी या वेलीचा शोध लागला. वतच्या जवळ बसनू बराच वेळ वनरीक्षण 

केले. भरपरू छायावचत् घेतली. मला मात् कशाचीच भलू पिली नाही. 

 ‘भलुनवेल’ ही रुई कुळातील (ASCLEPIACEAE) असनू तीचे दोन प्रकार आहते. एक पाांढर् या फुलाांची तर 

दसुरी काळया फुलाांची. मेळघाटात मात् केवळ पाांढर् या फुलाांची भलुनवेल आह.े या वेलीत काही आयवुेदीय और्धीचे 

गणु आहते जे अस्थमाच्या आजारावर गणुकारी आहते, अस ेकाही आयवुदेाचायव साांगतात. प्रभाकर वचवकत्सा या 

आयवुेद ग्रांथात या वेलीबाबत ‘भ्रम पिण्याचा सांभव होतो आवण 48 तास भटकत राहतो’, असा उल्लेख आह.े मखु्य 

मळुापासनू प्रत्येक शाखेला अांदाजे 10 ते 12 इांच अांतरावर उपमळू असत.े 



प्रल्हाद जाधव वलवखत ‘रानभलू’ या पसु्तकातील ‘वदशा उजळताांना’ या प्रकरणात वन खात्यातील एका वररष्ठ 

अवधकार् यान ेभलुनवेल ओलाांिली असता ते दोन वदवस जांगलात भटकल ेहोते, असा उल्लेख आह.े याच लेखात पढेु 

असेही नमदू केले आह ेकी, अरण्यव्रती मारुती वचतमपल्ली याांनी एकदा या वेलीची छायावचत् ेघेतली होती. पण रोल 

धतुल्यावर ती छायावचत्े उमटली नाहीत. माझा रानकाढया नाननूहेी एकदा या वेलीवर एक दगि ठेवला होता काही 

वदवसानांतर तो दगि बाजलूा सरकला गेल्याच ेत्यान ेमला साांवगतले होते. माझ्या मते कुठल्या तरी प्राण्याच्या पायाच्या 

हालचालीमळेु तो बाजलूा सरकला असावा. नाांदिे वजल्हयात वकनवट तालकु्यात ‘भलुजा’ नावाचे एक गाव आह.े 

तेथेही अशा वनस्पती ओलाांिल्यामळेु माणसां भ्रवमष्ट होतात, अशीही मावहती रानभलू या पसु्तकात पढेु वदली आह.े 

लहानपणी एकदा मी स्वत: साांजवेळी असाच रानावनात जवळपास तीन-चार तास भटकलो होतो. रानावर सववत् 

अांधारछाया दाटली होती. माझां वदशेचां ज्ञान नावहसां झालां होतां. वाट वमळेल वतकिे सैरावरा पळत होतो. कदावचत यामागे 

अशीच एखादी वेलवगीय वनस्पती माझेकिूनही ओलाांिली गेली असावी. मी रानभलू ववर्यी काही जनु्या जाणत्या 

मांिळींनासधु्दा ववचारणा केली आह.े माझ्या पररसरात असलेले आवण गेल्या वीस वर्ावपवूी सेवावनवतृ्त झालेल ेवशक्षक 

तथा ज्येष्ठ लेखक आदरवणय राम दशेमखु याांचेशी याबाबत केलेल्या चचेत साांवगतले की, त्याांच्या काळात वशक्षकाांना 

चार चार मैल दरूवरच्या शाळेत वशकवायला पायी जावे लागायचे. अशाच दोन प्रसांगात जांगल आवण शेतातनू पायवाट 

असलेल्या भागात अशीच रानभलू त्याांनाही पिली असल्याच े ते साांगतात. अकरा वाजता शाळेत पोहचण्याऐवजी 



दपुारी दोन तीन वाजनू गेल ेहोते. त्याांच्या काळात अशा प्रकाराला ‘चकवा’ असे सांबोधल्या जात होते. इतरही काही 

मांिळीकिून असेच अनभुव ऐकायला वमळाले. परांत ुमाझे यापवूी प्रकावशत झालेले ‘भलुनवले’ ह ेपतुक त्याांनी वाचले. 

त्यानांतर त्याांचांही असे म्हणण े पटले की, रानावनात अशा रानभलू पािणार् या काही वनस्पती असाव्यात. ज्या 

ओलाांिल्या म्हणज ेवदशेचां ज्ञान नाहीसां होत असावां. 

अथक प्रयत्नानांतर मला जेव्हा मेळघाटात ‘भलुनवेल’ या रहस्यमय वेलवगीय वनस्पतीचा शोध लागला त्यानांतर 

मी या वेलीबद्दलचे शोधकायव पढेु नेण्याचे ठरवले. पवहल्याच शोधानांतर त्यावर द.ैमहाराष्ट्र टाइम्समध्ये ववस्ततृ लेख 

वलहून तो छापनूही आला. त्यानांतर बर् याच जाणकाराांचे आवण आयवुेदाचायांचे दरूध्वनी आल.े ते मला या वेलीववर्यी 

वठकाणाची मावहती मागत होते. परांत ुभलुनवेलीच्या सांरक्षण आवण सांवधवनाला प्राधान्य दवेनू मी कुणालाही या वेलीचे 

वठकाण अद्यापपयंत साांवगतल ेनाही. मात् वेलीबद्दलची शोधयात्ा आवण पाठपरुावा करण्याचे दृष्टीने माझे प्रयत्न सरुु 

होते. तीचा सांपणूव अभ्यास करुन लॅबमध्य ेतीच ेपढुील सांशोधन करुन असा कोणता तरी घटक या वेलीत आह ेकाय 

यादृष्टीने माझ े प्रयत्न सरुु असताांनाच मला एका ददुवेी प्रसांगाला सामोरे जावे लागले. अवभर्ेक वाकोिे या तरुण 

वनरक्षकाचा अस्वलाच्या हल्ल्यात ददुवेी मतृ्य ूझाला. माझे भलुनवेल या ववर्यावरील सांशोधनही तेथेच थाांबले. परांत ु

माझ्या अनभुवाप्रमाणे मी व माझा रानसखा आम्ही दोघेही जवळपास या वेलीच्या सहवासात साधारणपणे अधाव तास 

वेळ घालवला परांत ुआमच्यापैकी कोणालाही अशा प्रकारची भलू पिल्याचे मला आठवत नाही. मात् या दवुमवळ 



वेलीच्या सांरक्षण आवण सांवधवनाकररता पवूवजाांनी अशा प्रकारच्या कथा कल्पना रचल्या त्या जैवववववधतेच्या रक्षणाच्या 

दृष्टीने वहतकारकच आहते, अस ेमला वाटते. भलुनवलेीचा शोध ह ेएक वनवमत्त आह.े 

मात् ही वेल दमाच्या आवण श्वसनाच्या आजारावर अवतशय उपयकु्त असनू आयवुेदात तीचे अनन्यसाधारण महत्व 

आह.े ‘भलुनवेल’ सारख्या अनेक रहस्यमय वेली-वनस्पतीच्या रक्षणाच्या दृष्टीने पवूवजाांनी तीचे जतन आवण सांरक्षण 

व्हावे म्हणनू कदावचत ही यकु्ती वापरली असावी. या पथृ्वीतलावरील प्रत्येक वनस्पतीच,े वकृ्षलताांच ेसांरक्षण आवण 

सांवधवन होणे हा या मागील प्रमखु उद्दशे असावा. पथृ्वीतलावरील सजीवसषृ्टीसाठी ही बाब अत्यांत महत्वपणूव ठरते.  
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6 सोयरे वनचरे… 

 

 

  

 

 

  

  



मानव आवण जांगलाचां नातां अनादी काळापासनू चालत आल ेआह.े आपले पवूवज तर वनसगव पजूकच होते. जांगलात 

वकां वा जांगला शेजारी राहाणारे आवदवासींची जीवन पध्दती आजही वनाांवरच अवलांबनू आह.े त्याकाळी जीवनाला 

आवश्यक त्या प्राथवमक सवव गरजा ही वनेच परुववत अस.े साांगायचे झाल्यास वनापासनू अन्न,पाणी,वनवारा सहजगत्या 

वमळायचे. त्यामळेु वकृ्षराजी आवण पशपुक्ष्याांचे महत्व त्याांना तेव्हाच कळल ेहोत.े मग आताच्या आधवूनक मानवाला 

काय झाले? सरकार, वन व वन्यजीवाांच्या सांरक्षण आवण सांवधवनासाठी काम करणार् या वकत्येक सांस्था आवण व्यक्ती 

ही सवव मांिळी मोठ्या प्रमाणावर काम करीत असनूही वन सांवधवना ववर्यी प्रत्येक जन अजनूही पावहज ेतसा जागरुक 

का होत नसावा?  

रखरखत्या वग्रष्ट्माचे मे मवहन्याचे लाहीलाही करणार् या वातावरणाचे ते वदवस. वन्यजीव प्रगणनेत एकसारखा तीन 

वदवस घालवनू परतीचा प्रवास सरुु करायचा होता. वेळ भर दपुारची. जांगलातील एका मकु्कामाच्या वठकाणाहून 

एकटाच तणृमेळयातनू पायी वनघालो. गवताचां बी ठोंबातनू फुटून जवमनीवर पिल ेहोते. उन्हामळुां पक्षीकुळां एखाद 

दसुर् या वहरव्या झािाांवर शाांतपणे पहुिली होती. एखादी माळवचमणी तणृाांमधील अन्न शोधताांना वदसत होती. माझ्या 

उपवस्थतीनां ती पढुां पढुां उित जात होती.  

जवळपास दोन-तीन फलांगभर अांतरानांतर तणृमेळयातील पायवाटेने एका ओढयाच्या काठावर येवनू पोहचलो. 

तेथनू नाल्यात उतरण्यासाठी दहा-बारा फुटाची घसरण होती. सववत् वनरव शाांतता पसरली होती. मी तोल साांभाळत 



हळूवार पावलाांनी नाल्यात उतरलो आवण एकाएकी वनशब्द झालो. अांगावरच ेकेस 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 वानराांच े –हकॅो –हकॅो आवाज, मोराचे केकारण,े साांबर कळपातील नराचे 

सावधपण े कान टवकारुन हळूवारपणे पढुचे पाय उचलनू जवमनीवर आपटणे आवण रानकोंबियाच े कुटूांबासह 

वाळलेल्या पानापानावरुन पळण े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 ह ेसवव दृश्य अचांवबत होवनू एकाच वठकाणी 

उभां राहून पाहात होतो. सारां भान हरपनू गेलां होतां. त्या एक वमनीटात गळयातनू कॅमेरा हातात घेवनू व्याघ्रराजाचे 

छायावचत् घेण्याच े भानही मला राहल े नाही. काही क्षणात जांगलाचा राजा पररसरातनू वनघनू गेला आवण मी मात् 

आनांदानां बेभान होवनू माझ्या पिावकिे परतीवर वफरलो. माणसाच्या वाढत्या बेसमुार लोकसांख्यावाढीमळेु जांगलाचा 

–हास आवण पशपुक्ष्याांचे अवधवास नष्ट करुन वसमेंट काँग्रीटची जांगलां उभारणे ह ेयेणार् या वपढ्यासाठी अत्यांत घातक 

ठरणार आह.े याचसोबत ववकासाकररता उभे होणारे रस्त,े उद्योगधांद,े वाहने इ.मळेु होणारे प्रदरु्ण आवण वाघाच्या 

वशकारी यामळेु दशेातीलच नव्हतेर सांबांध पथृ्वीतलावरील जांगलां ओरबािली जाव ूलागली आहते. 



  

 

  



वाघासहीत इतर पशपुक्ष्याांच्या वशकारी वाढल्या. पररणामी पयाववरण असांतलुन वनमावण होव ूलागल्याने त्याच े

वभर्ण पररणामही अलीकिच्या दोन-तीन दशकापासनू जगभर वदस ू लागले आहते. आधवुनकीकरणामळेु एकीकिे 

माणसाचा ववकास होत असनू दसुरीकिे मात् वनसगव भकास होत चालला आह.े या दोघाांचे सांतलुन साधण ेह ेअत्यांत 

महत्वाच ेआह.े  

पयाववरण सांतलुच्या दृष्टीन ेअभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने ही सांकल्पना आकारास आली. भारतात 

जवळपास पाचशेच्या वर अभयारण्य, शांभरावर राष्ट्रीय उद्यान आवण पन्नासच्या जवळपास व्याघ्र प्रकल्प आहते. 

यापैकी महाराष्ट्रात पांच्चचेाळीस अभयारण्य, सहा राष्ट्रीय उद्यान आवण सहा व्याघ्र प्रकल्प आहते. याचा फायदाही 

झाला. परांत ुहळूहळू अशा जांगलाांचा –हास सरुु झाला. वाघाच्या वशकारी होव ूलागल्या. ज्या जांगलातील वाघ कमी 

होव ू लागले. अशा वनाांचा नाश मानवाकिूनच सरुु झाला. कारण वभती नावाची बाबच नष्ट होत चालली आह.े 

पथृ्वीतलावर असलेल्या एकूण वाघाांपैकी वनम्म्यापेक्षा जास्त वाघ आपल्या दशेात आहते या भ्रमातच आपण राहाणार?  

“वाघ” आह ेम्हणनू जांगल आह ेआवण जांगल आह ेम्हणनू पाणी आह.े जगण्याकररता अत्यांत आवश्यक असलेला 

शधु्द ऑक्सीजन आह.े त्याचप्रमाणे ‘पाणी आह ेम्हणनू झािे नाहीत तर झािे आहते म्हणनूच पाणी आह’े, याची पक्की 

जाणीव झाली पावहजे. वनसगाववर प्रेम केल्याने क्रोध, मत्सर, स्वाथव नावहसे होतात आवण हळूहळू ववश्वकल्याणाचा ध्यास 

लागतो.  



  



एवढी शक्ती या वकृ्षराजीमध्ये आवण अरण्यामध्य,े अभयारण्यामध्य ेआह.े मात् त्यावर मनापासनू वनस्वाथवपण ेप्रेम 

करण ेआवश्यक आह.े 

प्राणी, पक्षी ह ेसतत जांगलां वाढवत असतात. वन्यजीव झािाांच्या खाल्लेल्या फळाांच्या वबया आपल्या ववषे्ठतनू 

अरण्यभवूमवर टाकतात. पक्षीही फळाांच्या वबया आपल्या ववषे्ठतनू दरूदरूपयंत टाकतात. जवमनीत त्या रुजतात. पाऊस 

पिला म्हणज ेत्या अांकुरतात. वाढतात. आवण हळूहळू त्या इवल्याशा रोपाांच्या वकृ्षलता तयार होतात. त्यामळुां जांगलां 

वाढतात. पशपुक्ष्याांना, वकिे कीटकाांना वनवार् यासाठी जागा वमळतात. पोटासाठी अन्न वमळत.े आपली कुळां 

वाढववण्यासाठी अवधवास वमळतो. यामळेुच पशपुक्षी, वन्यप्राणी पयाववरणाचां सांतलुन साधत असतात. माणसू मात् या 

जांगलाांवर सतत कु-हाि चालवत असतो.  

एक झाि आपल्या आयषु्ट्यात ३५ लाख रुपयाच्या वकां मतीचे वाय ु प्रदरू्ण टाळते. १५ लाख रु. वकां मतीचे 

ऑक्सीजनच ेउत्पादन करत.े ४० लाख रुपयाांच्या पाण्याच ेररसायकवलांग करत.े तीन वकलो काबवनचा एका वर्ावत नाश 

करत.े एक पररपणूव झाि एक हजार माणसाांच ेजेवण वशजवनू तयार करत.े तर असांख्य पक्षी वकटकाांना वनवारा दवेनू 

त्याांची अन्नपाण्याची  

  



गरजही भागवते. ह ेपववत् कायव झािां आपल्या सांबांध आयषु्ट्यभर एकाच वठकाणी ऊभां राहून उन, वारा, पाऊस 

अांगावर झेलनू करत असतात. जीवनभर ते फक्त दणे्याचच कायव करतात. कमवयोग्याचां मवूतवमांत रुप म्हणजे ही वकृ्षवल्लरी 

होय. 

वकृ्षलता, पशपुक्ष्याांशी सोयररक जोिणारे सांतकवी तकुाराम महाराज ह ेखरे पयाववरणवादी होते. जेव्हा ते एकाांत 

वासात दहूेच्या िोंगरावर जात अस ेतेव्हा ते त्या िोंगरावरील वनराई, पशपुक्ष्याांशी तादात्म्य पावत की ते वकृ्षराजी, 

पशपुक्षी ह ेबांधसूखा भवगनी, माता वपता सखी वाटत अस.े मनातील सखु द:ुख त्याांच्याजवळ व्यक्त करत आवण मग 

वनसगावच्या सहवासात त्याांना एकाांत वासात जे परमसखु वमळे ते त्याांना मोक्षाचा आनांद दते असत. त्यात ते एवढे 

तल्लीन होत की सारी सांसाराची द:ुखे ववसरत अस.े म्हणनू तर त्याांनी म्हटले आह े– 

वृिवल्ली आम्िा सोयरे वनचरे, पिीिी सुस्वरे आळहवती 

येणे सुख रुचे एकाांताचा वास, नािी गुणदोष अांगी येत 

या भतूलावर राहाणार् या प्रत्येक माणसाने आपल ेपवूवज असलेली झािे आवण झािाांच्या असांख्य समहूाांची वन े

यामध्य ेकाही क्षण घालवनू पाहावे. आपोआपच जांगलाची ओढ लागल्यावशवाय राहाणार नाही, एवढ ेमात् वनवित 

आह.े 

  



7 जांगलाचां देणां 

 

  

   



  

गेल्या पन्नास वर्ावपवूी पावहलेला वनसगव मला आजही आठवतो. त्यावेळी वय असेल अांदाजे दोन-तीन वर्ावच.े 

रानावनात असणार् या एका इवल्याशा गावात वि-वपांपळाच्या सावलीतील ती लहानशी प्राथवमक मराठी शाळा. विील 

तेथ ेवशक्षक होते. घर आवण शाळा पावलाच्या अांतरावरच होती. शाळेत ववद्यादानाचे काम सरुु बालववद्याथ्यांचे गोि 

बोल ऐकू यायच.े इकिे घरी आई मला वपांपळाच्या एका आिव्या फाांदीला बाांधलेल्या दोरीच्या पाळण्यात बसवनू झोके 

द्यायची. झोके दतेाांना ती काही शब्द गणुगणुायची. तीचे ते बोल ऐकता ऐकता माझे लक्ष वपांपळावर बसलेल्या वचमण्या, 

साळूांक्या ,बलुबलु, कोकीळ, कावळे इ. पाखराांच्या वकलवबलाटाकिे जायच.े अधवशतकापवूीचे ते बोल मला आजही 

बळ दतेात. वनसगाववर प्रेम करण्याचे बाळकिु पाजतात. ते शब्द अस-े  

 

पाखराांची िाळा भरे हपांपळावरती ,हचमण्याांची पोरे किी गोंगाट करती 

उतरते उन्ि जाते टळूनी दुपार,पारावर जसा याांचा भरतो बाजार…. 

 



कालाांतरान ेहळूहळू माझे पाय जवमनीला स्पशूव लागल.े तसतसां शरीराला मनाला बळ वमळत गेलां. एखाद ेवेळी 

वविलाांसोबत त्याांच्या खाांद्यावर बसनू बाजाराच्या गावी जायला वमळायचे. गाव ओलाांिताांना मोर, लाांिोर, कोल्ह,े 

लाांिगे आिव ेजायचे. एखादवेेळी लाांिगे वाटही अिवायच.े अशावेळी विील एकाच वठकाणी शाांत उभे राहायचे 

आवण काही वेळातच लाांिगा वाट सोिून वनघनू जायचा. वन्यजीवाांसोबत कस ेवागाव े? याचा पवहला धिा वविलाांच्या 

वागणकूीतनू मला त्यावेळी वशकायला वमळाला. 

त्याच काळात एक वदवस गावात चचाव पसरली. गावच्या पाटलान ेवाघ मारला म्हणनू पाटलाची वमरवणकू! वाघ 

कसा आवण का मारला ? तर ऐकायला वमळाले पाटील गावातील एका मोठया आांब्याच्या झािाला खाली बकरी 

बाांधनू ठेवतो आवण स्वत: त्या झािावर बांदकू घेवनू बसतो. रात्ी बकरीच्या आवाजाने, वासान ेवाघ येतो आवण पाटील 

बांदकूीच्या गोळीन ेवाघाची वशकार करतो. तो वाघ होता की वबबट ह ेमला अजनूही आठवत नाही. परांत ुकाही असो 

तो होता शेवटी मकुा जीवच ना ! पाटलाच्या मदुवमकीची चचाव आवण मग अख्या गावातनू वमरवणकू हा प्रकार 

चालायचा. एका मकु्या जीवाला झािाला बाांधनू ठेवनू ते खाण्यास आलेल्या वाघाला बांदकूीने 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 अन ्आल्या आल्या प्राथवमक शाळेत दाखल झालो. 



शालेय ववद्याथ्यांच्या सहली आजबूाजचू्या वकृ्षवनात, एखाद्या बवगच्यात जात होत्या. इतराांबरोबर मीही त्यात 

आनांदानां सहभागी होत होतो. नव्ह ेमला अशी वनसगवओढ मळुातच लागली होती. वकृ्षलताांवरची पाखरां, सरपटणारे 

जीव, वानरां, मोर या जीवाांचां ववश्व मला आविू लागलां. एक वदवस एका वठकाणी बाभळीच्या उतरत्या फाांदीवर गवताचां 

पातां पातां आणनू घरटां ववणणार् या पक्ष्यावर नजर गेली. वेळ वमळेल तसां मी ते पाहात होतो. कुतहूल जागां झालां. घरटां 

आकाराला येव ूलागलां. सहा आठवियात गारुि्याच्या वबनीसारखां सुांदर 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 बाहूल्याांच्या 

पजेूसाठी ज्वारीचे पाच धाांिे आणायच े होते. ज्वारीच े शेतां घरापासनू जवळपास तीन-चार वकलोमीटर समजनू मी 

एकटाच साांजवेळेपवूी वनघालो. नाल्याच्या वर चढलो. झिूुपी जांगलात प्रवेशलो. पलीकिे ज्वारीचे शेतात धाांिे 

वमळतील या आशेने पढेु पढेु जात होतो. या गिबिीत सयूव वक्षवतजापल्ल्याि गेला. अांधार पसरु लागला. काही वेळातच 

दाटू लागला. माझ्या हालचाली वाढू लागल्या. ज्वारीचे शेतही कुठेच नजरेत पित नव्हत.े परतीवर वफरायचां तर रस्ताही 

सापित नव्हता. दरूदरूपयंत काहीच वदसत नव्हत.े सैरावैरा पळत होतो. मनात वभती वाटत होती. एकटाच असल्याने 

एका ववचीत् पररवस्थतीत मी सापिलो होतो. बराच वेळ वाट वमळेल वतकिे पळापळीत गेला. 



काही वेळान ेिाव्या बाजनूे दरूवर 

तीन-चार वदव े 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 बर् याच वर्ावनांतर एका 

शोधकायावतनू झाला. त्याला कारण 

जांगलाची ओढ. 

वीसाव्या वर्ी नोकरीवर लागलो.  

  

रानकोंबिा 

 



वेळ वमळेल तसा जांगल भटकां ती, वनरीक्षण, वाचन यात जास्त लक्ष घाल ूलागलो. रानवाचनावर लेखन करुन ते 

वतृ्तपत्ात प्रकावशत होव ूलागल.े  

हळूहळू जवळपासच्या जांगलासोबत केरळमधील मानवाच्या जनकूाांशी सांबांध असणार् या लाखो वर्ावपवूीच्या वकृ्ष 

वनस्पती, हत्ती आवण सोळा फुटी वकां ग कोिाचे सायलेंट व्हलॅी, हत्ती आवण शेकरुचे वायनाि अभयारण्य,जांगल आवण 

त्यातील वाघासहीत इतर वन्यजीवाांच ेसांरक्षण करणार् या मध्यप्रदशेातील अरण्य, कनावटक, महाराष्ट्रातील जांगल इ. 

जांगलाचे भ्रमण होव ूलागले. मात् घराजवळच्या अवघ्या पन्नास-साठ वकलोमीटर असलले्या मेळघाट जांगलाने खरी 

माहरेओढ लावली. मेळघाटमध्ये एका वन्यजीव प्रगणनेत अस्वलीन े वदलेल ेजीवदान अजनुही आठवत.े तसेच भर 

उन्हाळयात पाणवठयातनू वनघालेल्या जांगलचा राजा असलेल्या वाघाचे दशवन अद्यापही स्मरणात आह.े अरण्यातील 

वकृ्षलता, जैववक ववववधता, वन्यजीव, पक्षी. इ.सजीवसषृ्टीच्या रहस्यमय जीवनाववर्यी वनरीक्षणां अभ्यास, ग्रांथ, पसु्तकां  

वाचनाचा जण ूसपाटा लागला. जांगल आवण त्यातील सजीवसषृ्टी का नष्ट होत चालली आवण त्याच ेरक्षण आवण 

सांवधवन करण े वकती आवश्यक आह े याववर्यी लेखनातनू, व्याख्यानातनू जनजागतृी करु लागलो. “वाघ” हा 

अरण्यातील वन्यजीवाांच्या अन्न साखळीतील प्रमखु स्थानी असल्याने वाघाचे जांगलासाठी आवण समधृ्द 

पयाववरणासाठी असण ेवकती आवश्यक आह,े ह ेपटवनू दवे ूलागलो. 



 मानवाच्या अफाट लोकसांख्येमळेु 

जांगलाचा –हास करुन माणसासाठी वसमेंट 

काँग्रीटची जांगलां उभारण,ेववकासासाठी उभे 

होणारे उद्योगधांद,े वाहने इ.मळेु होणारे प्रदरु्ण 

आवण वाघाच्या वशकारी यामळेु राज्यातील, 

दशेातीलच नव्हतेर पथृ्वीतलावरील जांगलां 

ओरबािली जाव ू लागली. पररणामी पयाववरण 

असांतलुन वनमावण होव ूलागल.े ते केवळ जांगल 

आवण त्यातील वन्यजीवाांच्या सांरक्षणामळेुच. ते 

कस े वटकू शकेल यावर वलवहता झालो. 

वतृ्तपत्ातील अरण्य लेखनाबरोबर हळूहळू 

स्वत:ची पसु्तकां ही प्रकावशत होत गेली.  

  

पाखर पाहाटे कोवळां उन घेताांना मोर 

 



 “ वाघ ” आह ेम्हणनू जांगल आह.े जांगल आह ेम्हणनू वाघ आह.े आवण या दोघाांमळेु पाऊस, वारा, जवमनीची 

धपू कमी होणे, मानवासहीत सांबांध सजीवसषृ्टीला मोफत वमळणारा ऑक्सीजन, आयवुेदीय वनस्पती वकती वकती 

प्रकारचे फायद ेया जांगलामळेु आवण त्यातील वन्यजीवसषृ्टीमळेु होतात. एवढच नव्हतेर वनसगाववर प्रेम केल्याने क्रोध, 

मत्सर, स्वाथव नावहसे होतात आवण हळूहळू ववश्वकल्याणाचा ध्यास लागतो. एवढी शक्ती या वकृ्षराजीमध्ये आवण 

अरण्यामध्य,े अभयारण्यामध्य ेआह.े मात् त्यावर मनापासनू प्रम करण ेआवश्यक आह.े 

माझ्या मते वकत्येक अवयव वमळून माणसाचां एक शरीर वनमावण झालां. समजा शरीर म्हणज ेएक पयाववरण सांस्था 

आह.े एखादा अवयव वकां वा घटक कमीजास्त कमजोर झाला तर त्याचा पररणाम सांबांध शरीरावर होतो. मग आपण 

त्यावर िॉक्टरी इलाज करतो. एखाद्या जांगलाचांही असचां असतां. एखादी वकृ्षवगीय प्रजाती, एखादी वन्यजीव प्रजाती 

नाहीसी झाली तर त्या जांगलाच्या अन्नसाखळीवर पररणाम होतो. असांतलुन वनमावण होतां. एखाद्या जांगलातील एक वाघ 

जरी सांपला तर अरण्याचे सांतलुन वबघित.े त्यावर आधाररत इतर वन्यजीवाांची सांख्या वाढत.े वाघ नसलेली जांगलां नष्ट 

करायला माणसू मागेपढेु पहात नाही. सबांध सजीवसषृ्टीस साांभाळणार् या पथृ्वीचही तसच आह.े पाणी, प्रकाश, जमीन, 

जांगल, हवा यापैकी एखादा घटक जरी कमीजास्त झाला तर पयाववरणाचां सांतलुन वबघित.े सजीवसषृ्टीवर त्याचे पररणाम 

होतात. ऋतचुक्रही मागे-पढेु व्हायला लागतात. अलीकिे दोन वर्ावपासनू उन्हाळयात पावसाळा की पावसाळयात 

उन्हाळा याची प्रचीती आली. कधी कधी एका आठवियात तीन ऋतूांचे येणे-जाणे आपण अनभुवत आहोतच. माणसू 



त्याला “ वनसगावचा बदल ” ह ेनाव दवेनू मोकळा होतो. परांत ुया सवव प्रकाराला कारणीभतू हा केवळ “मानव” आह ेह े

अजनूही पावहज े तेवढां आपल्या लक्षात आलां नाही. नैसवगवक साधन-सांपत्तीचे अवनबंध दोहण, प्रदरु्ण, जांगलाांचा –

हास, वन्यजीवाांच्या वशकारी इ. मळेु ह ेसवव असांतलुन वाढत आह.े त्यामळेु पयाववरणाचा समतोलही वबघित आह.े 

मानव हा सधु्दा या वनसगावचा एक घटक आह ेह ेआपणास कधी कळणार ? की केवळ दरवर्ी 5 जनू हा वदवस आला 

म्हणज े“जागवतक पयाववरण वदन” साजरा करायचा ? याकररता जांगलाची माहरेओढ लावावी. 

प्राणी, पक्षी ह े सतत जांगलां वाढवत असतात. प्राणी झािाांच्या खाल्लेल्या फळाांच्या वबया आपल्या ववषे्ठतनू 

अरण्यभवूमवर टाकतात. पक्षीही फळाांच्या वबया आपल्या ववषे्ठतनू दरूदरूपयंत टाकतात. जवमनीत त्या रुजतात. पाऊस 

पिला म्हणज ेत्या अांकुरतात. वाढतात. आवण हळूहळू त्या इवल्याशा रोपाांच्या वकृ्षलता तयार होतात. त्यामळुां जांगलां 

वाढतात. पशपुक्ष्याांना वनवार् यासाठी जागा वमळतात. पोटासाठी अन्न वमळते. आपली कुळां वाढववण्यासाठी जागा 

वमळत.े यामळेुच पशपुक्षी, वन्यप्राणी पयाववरणाचां सांतलुन साधत असतात. माणसू मात् या जांगलाांवर सतत कु-हाि 

चालवत असतो. 

    

 

 



  

जांगलाचा राजा वाघ 



म्हणनू वन आवण वन्यजीवाांच ेरक्षण करण,े त्यावर प्रेम करण ेआवश्यक आह.े नव्ह ेती काळाची गरज आह.े ही 

जांगलां आवण या वनसगावतच ववश्वाचां अनांत रुप पाहायला वमळते. मी ते सतत अनभुवत असतो. आवण म्हणनूच सांत 

तकुाराम याांनी साांवगतले आह े– 

आधी बीज ऐकले,  

बीज अांकुरले रोप वाढले,  

एका बीजापोटी तरु कोटी कोटी,  

जन्म घेता सुमने फळे 

हयापूनी जगता तुिी अनांत, 

बिुहवश्व रुपे घेसी घेसी  

परर अांती ब्रम्ि ऐकले || 

***  
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‘व्याघ्र सांवधवन की व्याघ्र पयवटन?’ 

 

व्याघ्र पयवटनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात तािोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पान ेतर दशेाचेच नव्ह े

तर सार् या जगाचे लक्ष वधेले आह.े येथ ेजास्त प्रमाणात फुललेल्या पयवटनावरुन ह ेसहज लक्षात 

येत.े गेल्या जवळपास पाच-सात वर्ावपासनू तर वकत्येक वेळा तािोबा-अांधारीमध्ये एकाच वेळी 

वाघाला पाहाणार् याांची आवण आपआपल्या कॅमेरात कैद करण्याची झुांबि पाहता, ह े सहज 

लक्षात येत.े यातनू मात् जांगलाचा राजा असलेल्या वाघाची वस्थती पाहून कावहशी वकव 

आल्यावशवाय राहात नाही. 

येथ ेपयवटनाकररता येणार् या बहुताांशी पयवटकाला भरपरू प्रमाणात व्याघ्र दशवन झाल्याने तो 

अती उत्साहीत होतो. सखुावनू जातो. शांभर-वदिश ेफुटापासनू ते अवघ्या आठ-दहा फुटापयंत 

वाघ वदसनू यतेो. तर काही वेळा तर पयवटकाांच्या वजप्सीला खेटून जाणारे वाघही येथ ेवदसनू येत 

असल्यामळेु ते माणसाळले की काय? अशी शांकाही मनाला चाटून जात.े एक प्रकारे क्षणभर ही 

बाब व्याघ्र राजाला माणसाने बांवदस्त केल्यासारखी वाटत नाही काय?  



तािोबा-अांधारी प्रकल्पात एकूण ८६ वाघ आहते. वाघाच्या अवस्तत्वाच्या घनतेनसुार एका नर वाघाला जवळपास 

तीस ते चाळीस चौरस वकलोमीटर एवढ ेवनक्षेत् पावहज ेअसताांना या प्रकल्पात वाघाांच्या अवस्तत्वाची घनता १०० 

चौरस वकलोमीटरमध्ये ५.८२ वाघ एवढी झाली आह.े म्हणजेच तािोबा-अांधारी प्रकल्पात आवश्यकत ेपेक्षा वाघाांची 

सांख्या वाढत चालली असनू ही बाब जांगलाच्या आवण पयाववरणाच्या सांतलुनाकररता अपचनासारखी वाटत आह.े 

तेवढीच ते दरूगामी पररणाम करणारीही आह.े कारण, हळूहळू याच ेदषु्ट्पररणामही जाणव ूलागले आहते. 

आवश्यकत े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 मतृ्य ूहोण्याचे प्रकारसधु्दा वदवसेंवदवस वाढत आहते. तसेच दोन वाघाांच्या भाांिणातील जखमी 

झालेला आवण हरलेला वाघ वशकार करण्यायोग्य न रावहल्यामळेु प्रकल्पातनू बाहरेच्या वनके्षत्ात वकां वा वनक्षेत्ातील 

माणसाांच्या गावालगत जावनू गरेु-ढोरे वकां वा माणसावरही हल्ल े करताांना आढळून येत आहते. वाघ-अस्वलाच्या 

हल्ल्यातनू मग मानव आवण वन्यप्राणी सांघर्व वाढल्याचे प्रकारही चांद्रपरू वजल्हयात वाढत चालले आह,े भववष्ट्यात ते 

अवधक भयावह होव ूशकते. कारण गेल्या ऑक्टोंबरमध्य ेवरोरा भागातील एका तीन सािेतीन वर् ेवयाच्या वाघीणीच्या 

नरवपल्लाची आईपासनू ताटातटु होवनू भटकल्यान ेवधाव, अमरावती वजल्हयात प्रवेश करुन दोन माणसाांचे आवण सहा 



गरुा-ढोराांच े बळी घेवनू मोशी मागे मध्यप्रदशेात वनघनू जाण े ही बाब वचांता करायला लावणारी आह,े ह े नाकारुन 

चालणार नाही. पाांढरकविातील तेरा माणसाांच ेबळी घेणारी नरभक्षक अवनी हाही असाच प्रकार होता.  

तािोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघाांना मबुलक प्रमाणात उपलब्ध असलेले खाद्य म्हणजेच इतर तणृवगीय प्राणी 

याांची सांख्याही येथ ेभरपरू प्रमाणात असावी. त्यामळेु वाघाांना पोट भरण्यासाठी फारस ेकष्ट घ्यावे लागत नसावे. याच 

कारणाने येथील वाघाांची प्रजनन क्षमताही वाढली आह.े पयवटकाांना एकाच वेळी एक वाघीण चार ते पाच वपल्लाांना 

जन्म दवेनू त्याांचा साांभाळ करताांनाही येथ ेवदसनू येते. एवढेच नव्ह ेगेल्या जनू मवहन्यात माझा एक सवुनल दशेमखु हा 

वनसगवसखा तािोबाला सफारीवर गलेा असता त्याला सफारीत तब्बल ११ वाघाांचे दशवन झाले. येथील 

व्यवस्थापनाकररता ही बाब भरू्णावह जरी असली तरी अवस्तत्वात असलेल्या वनक्षेत्ावरही हळूहळू त्याांचा ताण 

वाढवणारी ठरु शकत.े 

क्षमतेपेक्षा वाघाांनी जास्त फुगलेल्या तािोबा-अांधारीतील वाघाांमळेु पयवटकाांना कधीकधी एकाच वदवशी अकरा 

वाघाांचे दशवन होणे, पयवटकाांनी गच्च भरलेल्या अनेक वजप्स्याांनी वमळून वाघाला घेरण,े वाघाने गािी जवळ येवनू 

गािीला स्पशव करण ेम्हणज े वदवस-रात् व्याघ्र पयवटनाचा उद्योग जोमात फुलणे होय. मात् यामळेु वाघाांच्या नैसवगवक 

सवयीत बदल होव ू शकते. हीसधु्दा गांभीर बाब आह.े याचे ताज े उदाहरण म्हणजे गेल्या नोव्हेंबरच्या दसुर् या 



आठवि्यात दोन वजप्सीचालकाांनी मध्य ेअसलेल्या वाघापासनू अांतर कमी करत गेल्याने वाघ गोंधळला व पढुच्या 

वजप्सीमाग ेधाव ूलागला. ह ेकशाच ेलक्षण आह?े ‘व्याघ्र सांवधवन महत्वाच ेकी व्याघ्र पयवटन?’  

येत्या २०७० पयंत पथृ्वीवरील बांगाल टायगसव ही अत्यांत आकर्वक असलेली वाघाची प्रजात नष्ट होईल, असा 

अांदाज शास्त्रज्ञाांनी व्यक्त केला आह.े ही त्याचीच तर नाांदी नाही ना ? जांगलाचा राजा वाघाच ेअरण्यरुदन यापासनू 

आपण काही बोध घेणार काय? जांगलाबाहरे पिून वाघ-अस्वलाच ेमाणसाांवर होणारे हल्ले, रस्त ेओलाांिताांना त्याांचे 

होणारे अपघात, वशकारी इ.तनू काही धिे घेणार की नाही? येथील वाघाांचे स्थलाांतर वाघ कमी असलेल्या जांगलामध्ये 

कराव ेकी नाही आवण ते केले तर यशस्वी होईल की नाही याबाबतच ेवन्यजीव तज्ञाांचे आवण अभ्यासकाांचे सकारात्मक 

आवण नकारात्मक अशी दोन वेगवेगळी मते आहते. मात् वाघाांच्या जास्त वाढलेल्या सांख्येमळेु चाल ूदशकात चांद्रपरू 

सोबत सांपणूव ववदभावत मानव-वन्यजीव सांघर्व पसरु लागला आह,े यावर ववचार करुन कृती करण्याची ही वेळ आह.े 

‘व्याघ्र पयवटन की व्याघ्र सवांधवन?’ यापैकी कशाची वनवि करायची ह ेशेवटी व्याघ्र प्रकल्प आवण पयवटक याांनाच 

ठरवायचे आह.े कारण एकदा पैस ेमोजले की वाघ मनसोक्त पाहून घ्यावा आवण त्याच्याबद्दलचे कुतहूल सांपनू जावे, 

असा जीव नक्कीच नाही.  



  



आज भारतात १०५ राष्ट्रीय उद्यान,े ५० व्याघ्र प्रकल्प तर ७०० च्या वर अभयारण्य आहते. यापैकी महाराष्ट्राचा 

ववचार केला तर पेंच, तािोबा, सह्यान्द्री, बोर, नवेगाव बाांध, चाांदोली व सांजय गाांधी अशी सहा राष्ट्रीय उद्याने आहते. 

राज्यात सहा व्याघ्र प्रकल्प व ५० अभयारण्य व ४ सांवधवन राखीव क्षेत् ेआहते. या सवव प्रकल्पात कमी जास्त प्रमाणात 

व्याघ्र पयवटन सरुु आह.े गेल्या २०१८ या वर्ावत दशेात ९९ वाघ आवण ४७३ वबबटयाांचा मतृ्य ू झाला. त्यापैकी 

महाराष्ट्रात एकूण २० वाघाांचा मतृ्य ूझाला असनू दशेात वाघाांच्या मतृ्यमूध्ये महाराष्ट्र दसुर् या क्रमाांकावर आह.े यापैकी 

चांदपरू वजल्हयात मानव-वन्यजीव सांघर्ावत २०१८ या वर्ावत २७ जणाांचा बळी गेला. २०१७ मध्य ेएकट्या चांद्रपरू 

वजल्हयात ६ वाघाांचा मतृ्य ूझाला असनू तािोबा-अांधारी प्रकल्पात ३ वाघ मतृ्यमूखुी पिले आहते. तसेच जवळपास 

पांधरा वदवसातनू एकदा तरी रस्ता ओलाांिताांना वबबट, अस्वल, साांबर, वचतळ, रानिुक्कर इ. वन्यजीवही वाहनाांच्या 

अपघातात मरण पावत असल्याचेही प्रमाण वाढलेले आह.े  

कें द्रीय वन्यजीव गनु्ह े वनयांत्ण शाखेने वदलेल्या मावहतीनसुार दशेात मवहन्याला तीन वाघाांचा बळी जात असनू 

गेल्या दहा वर्ावत  ३८४ वाघाांची वशकार करण्यात आली. ही बाब वाघाांच्या सांरक्षण आवण सांवधवन मोहीमेवर वचांता 

वनमावण करणारी आह.े गेल्या २२ मवहन्यात ३३ वाघाांचा बळी गेला असनू त्यापैक्ी २२ मतृ्य ूह ेनैसवगवक, एक मतृ्य ू

अपघाती तर दहा वाघाांची वशकार झाली आह.े यात सात वाघ व तीन वाघीणींचा समावेश आह.े अगदी अलीकिे 

म्हणज े१५ नोव्हेंबरला चांद्रपरू भागात वचचपल्लीच्या जांगलात रेल्वेच्या धिकेत वाघाच्या तीन बछियाांचा मतृ्य ूझाला 



असनू विसेंबरच्या सरुुवातीला तािोबा बफर झोनमध्ये भामढेळी गावालगतच्या शेतात ववजेच्या तारेच्या धक्याने 

आणखी एका वाघाचा बळी घेतला आह.े ह ेअसचे चाल ूराहाणार काय?   

येत्या २०७० सालापयंत पथृ्वीवरुन बांगाल टायगसव ही अत्यांत आकर्वक वाघाांची प्रजात नष्ट होईल, असा अांदाज 

शास्त्रज्ञाांनी व्यक्त केला आह.े या अदू्भत जीवाचे प्रमखु आश्रयस्थान असलेले सुांदरबन धोक्यात आले आह.े 

ऑस्रेवलयातील जेम्स कूक यवुनव्हवसटीचे शास्त्रज्ञ वबल लॉरेन्स याांनी साांवगतले की, सध्या जगात चार हजार वाघ बाकी 

रावहले आहते. काही दशकाांपवूी मोठ्या प्रमाणात आढळणारा हा दखेणा जीव आता केवळ भारत आवण बाांगला 

दशेातील नदी खोर् यातच आढळू लागला आह.े जलवाय ूपररवतवन, सागरी तळ व अन्य घटकाांबद्दल सांशोधन करणार् या 

शास्त्रज्ञाांना अस े आढळून आले की, येत्या ५० वर्ावत बांगाल टागसव पथृ्वीवरुन पणूवत: नष्ट होतील. नैसवगवक 

कारणाांबरोबरच सुांदरबनच्या आसपास होत असलेला औद्योवगक ववकास आवण अवैध वशकार यामळेु या वाघाांचा लपु्त 

होण्याचा धोका दपु्पट वाढला आह.े    

आविकेतील मॅि हायविव व वजना हायविव याांनी केलेल्या वसांहाववर्यीच्या अवत पयवटनामळेु वसांहाांच्या मानवसक 

शारीररक वस्थतीवर काय पररणाम होतो, यावर २००८ साली केलेल्या सांशोधनात माणसाच्या सततच्या सहवासामळेु 

वसांह प्रचांि तणावात असल्याच े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 



सहवासावरसधु्दा प्रवतकूल पररणाम झाला. तसेच त्याांची हृदयाची स्पांदने वाढतात, अस्वस्थ होणे, शारीररक उजाव कमी 

झाल्याने चपळपणा नावहसा होतो. त्याांचे नैसवगवक जगणे ववसरुन गेल्याची नोंद या सांशोधनात आह.े 

जगात पयवटन उद्योगाने जवळपास गेल्या दोन दशकाांपासनू चाांगली भरारी घेतली आह.े  जसजशी आवथवक 

सबुत्ता वाढत चालली तसतस ेपयवटनाचा उद्योग आवण त्याच ेस्वरुपही बदलत चालले आह.े अलीकिे तर ऐवतहावसक 

स्थळाांपेक्षा आपल्या दशेात जांगलातील व्याघ्र पयवटनाने पयवटकाांवर जण ूमोवहनी घातली आह.े जगभरातही असेच वचत् 

वदसनू येत.े गेल्या दहा-बारा वर्ावपासनू वाघ बघायचा म्हणज ेमहाराष्ट्रातील एकमेव हमखास वठकाण तािोबा-अांधारी 

व्याघ्र प्रकल्प. ह ेनाव सध्या दशे आवण ववदशेातही चचेत आह.े पावसाळ्याच ेकाही वदवस सोिल ेतर वदवस-रात् 

चालणार् या व्याघ्र पयवटन व्यवसायाने वन खात्याला सगुीच ेवदवस आले आहते, अस ेम्हटल्यास वावगे होणार नाही. 

मात् अवत व्याघ्र पयवटन ही बाब जेवढी चाांगली तेवढीच ती वाघाांच्या नैसवगवक वागणकूीवर वाईट पररणाम करणारी ठरत े

की काय? अशी शांका येणे स्वाभाववकच आह.े जांगल म्हणज ेकाय केवळ वाघच आह?े नक्कीच नाही. जांगलातील 

प्रत्येक सजीव, त्याचे रांगरुप आवण त्याांच्या जीवनाच ेरहस्य ह ेअनाकलनीय असले तरी सततच्या प्रयत्नाने ते साध्य 

होव ूशकत.े आवण मग एखाद्या जीवाचा अभ्यास करता करता जीवनही अपरूां वाटू लागतां. 

. . . . .  
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जवळपास दोन मवहन्याांपवूी चांद्रपरूच्या वरोरा औवष्ट्णक ववद्यतु प्रकल्प पररसरातनू एका 

वाघीणीच्या वपल्लाची आपल्या कुटूांबापासनू ताटातटू झाली. तज्ञाांच्या मतानसुार हा वाघ 

जास्तीत जास्त तीन वर्ावचा असावा. त्यानांतर तो भरकटला व त्याची स्थलाांतरास सरुुवात 

झाली. नांतर तो वधाव व त्यानांतर अमरावती वजल्हयाच्या धामणगाव तालकू्यात पोहचला. 

ताटातटू झाल्याने व नवीन जांगलामळेु तो अवधक वबथरला असावा. मग प्रवासा दरम्यान भकू 

लागल्यावर हा वाघ गरुाढोराांवर हल्ला करु लागला. त्यानांतर १९ ऑक्टोबर रात्ी मांगरुळ 

दस्तगीर येथ ेया वाघाने एका गावकर् यावर हल्ला करुन त्याला ठार केले. त्यानांतर अवघ्या तीन 

वदवसात २२ ऑक्टोंबरला रात्ी अांजनवसांगी येथ ेपरत एका गावकर् याला ठार केले. यानांतर तो 

पढेु वतवसा भागात रघनुाथपरू आवण २६ ऑक्टोबर रोजी तो तळेगाांव ठाकूर, नेरवपांगळाई, 

वपांपळखटुा, मोशी आवण अखेर मध्यप्रदशेातील बैतलु वजल्हयात तो पोहचला.  



दरम्यान गरुा-ढोराांनाही त्याने ठार केले. 

आतापयंत जवळपास ३५० वकलोमीटर एवढी 

या वाघाची भटकां ती झाली आह.े वन ववभागातफे 

वदवस-रात् त्याला बेशधु्द करुन पकिण्याचे 

प्रयत्न जोमात झाले. परांत ुत्यात त्याांना यश आले 

नाही.  

मळुात माणसू ह े काही वाघाचे नैसवगवक 

खाद्य नाही. वय पणूव होण्यापवूीच काही 

कारणामळेु आईपासनू होणारी ताटातटु, दोन 

वाघाचे अवधवासाच्या हक्काकररता होणारे 

भाांिण वकां वा वाघीणीकररता झालेली लढाई 

आवण त्यातनू जखमी व पराभतू होणारे वाघ त्या 

पररसरातनू वनघनू जातात.   



जखमी अवस्थेमळेु त्याांना वशकारही करता येत नाही आवण मग गावाजवळच्या जांगल पररसर, शेतीमध्य ेजावनू 

वदसेल त्यावर हल्ला करत सटुतो. यात माणसावरही हल्ल्याचे प्रमाण वाढत ेआवण मग अशा वाघाला नरभक्षक असे 

म्हटल्या जात.े मानव आवण वन्यजीव सांघर्व हा मदु्दा अवतशय सांवेदनवशल आवण गांभीर आह.े पण याचां मळुसधु्दा 

लोकसांख्येची झपाट्याने होणारी वाढ आवण त्याांच्या वनवासाकररता जांगलाच ेचाललेले अतोनात दोहन हा आह.े तसेच 

ववदभावतील तािोबा-अांधारी प्रकल्पात क्षमतेपेक्षा जास्त झालेली सांख्या ववववध कारणाांमळेु त्याच े ववपररत पररणाम 

सध्या चांद्रपरू वजल्हयात चाल ूआहते. परांत ुआता त्याच ेलोण पविम ववदभावत अमरावती वजल्हयापयंत पोहचण ेही 

बाब ववचार करायला लावणारी आह.े अन्यथा कालाांतराने मानवी वस्त्याांमध्ये भरकटलेला वाघ असो वा नरभक्षक 

वाघ असो ह ेप्रकार यापढेु वनत्याचेच होव ूशकेल. पाांढरकविा पररसरात गेल्या दोन वर्ावत एका नरभक्षक टी वन 

नावाच्या नरभक्षक वावघणीने तेरा गावकर् याांना आतापयंत ठार केले आह.े गेल्या नऊ मवहन्यापासनू वाघाला गोळ्या 

घालनू ठार मारण्याची मोहीम रावबववली जात आह.े शेवटी नोव्हेंबरच्या अगदी सरुुवातीला या वाघीणीला गोळ्या 

घालनू ठार मारण्यात आले आवण आणखी एक वाघ कमी झाला. त्यानांतर चांद्रपरू भागातच वाघाचे तीन वपल्लां रेल्वेमळेु 

सांपले. शेवटी पथृ्वीचां अवस्तत्व पयाववरण सांतलुनावरच अवलांबनू आह.े त्याकररता माणसू हा वाचलाच पावहज ेआवण 

वन्यजीवाांचही सांरक्षण झालांच पावहज.े कारण या भतूलावरचा प्रत्येक जीव हा सारखाच महत्वाचा आह.े मात् माणसू 

हा बधु्दीवान असल्याने तोच ह ेसांतलुन साध ूशकतो.   



 

 

       

 

  

वाघाचा पाऊलठसा 



तािोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात आवश्यकत ेपेक्षा जास्त वाघ झाल्याने पयवटकाांना जास्त व्याघ्र दशवनाची पववणी 

आवण पयवटनाचा धांदा जरी वाढत चालला तरी ही बाब वाघाांच्या नैसवगवक प्रवक्रयेला घातकही ठरु शकत.े आवण म्हणनू 

अवधवासाकररता दोन वाघाांमध्ये भाांिण होवनू एकाचा मतृ्य ूहोण्याचे प्रकारसधु्दा वदवसेंवदवस वाढत आहते. तसेच दोन 

वाघाांच्या भाांिणातील जखमी झालेला आवण हरलेला वाघ वशकार करण्यायोग्य न रावहल्यामळेु प्रकल्पातनू बाहरेच्या 

वनक्षेत्ात वकां वा वनक्षेत्ातील माणसाांच्या गावालगत जावनू गरेु-ढोरे वकां वा माणसावरही हल्ले करताांना आढळून येत 

आहते. यातनू मग गेल्या चार-पाच वर्ावपासनू मानव आवण वन्यप्राणी सांघर्व वाढल्याचे प्रकारही चांद्रपरू वजल्हयात वाढत 

चालले आह,े ह ेलोण आता यवतमाळ, पाांढरकविा आवण आता अमरावती वजल्हयापयंत पयंत येवनू पोहचले आह.े 

परांत ुकाही मांिळींना या लहानशा वाघालाही नरभक्षक अस ेचकुीने सांबोधल्या जायची घाई झाल्यासारख ेवाटते. 

वरोरा भागातनू आपल्या आईपासनू ताटातटू झाल्यानांतर ऑक्टोबरमध्य ेअमरावती वजल्हयात धमुाकुळ घालणार् या 

अवघ्या तीन वर्ावच्या वाघाच्या वपल्लाने कदावचत आपल्या आईकिून अद्याप वशकारीच ेपणूव धिेही घेतल ेनसावे. 

त्यात नवनवीन जांगल पररसर आवण तेही ऐकटेपणात. यामळेु हा वाघ जास्त गोंधळून गेला. आवण मग भटकां ती दरम्यान 

भकू शमवण्यासाठी गावकरी आवण गरुाांवर हल्ला करु लागला. यात दोन गावकरी आवण सहा गरुाांना त्याने हल ्ला 

करुन ठार मारले. वन ववभागाने त्याला यधु्द स्तरावर पकिण्यासाठी ववववध हालचाली सरुु केल्या. परांत ुत्यात यश 

आले नाही. नशीब या वाघाला ठार मारण्याचे आदशे 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 आह.े शेवटी तो मोशी तालकु्यातनू मध्यप्रदशेमध्य ेवनघनू गेला. नाहीतर पाांढरकविा पररसरात धमूाकुळ 

घालनू तेरा माणसाांवर हल्ले करणार् या नरभक्षक वावघणीसारखे या लहानशा वाघालासधु्दा नरभक्षक समजनू गोळ्या 

घालण्यात आल्या असते. मात् या प्रकरणामळेु चांद्रपरू वजल्हयात गेल्या चार-पाच वर्ावपासनू गांभीर झालेला मानव-

वन्यजीव सांघर्व थेट अमरावती वजल्हयापयंत पोहचला आह,े ही गांभीरपणे ववचार करायला लावणारी बाब आह.े 

पयाववरण असांतलुन हचे याच कारणीभतू आह.े एक वाघ नष्ट करण ेम्हणज ेएक वनबीि अरण्य सांपणे होय. 

अरण्यातील अन्नसाखळीत वाघ हा सवोच्च स्थानी आह.े ते जर असेच सांपत गेले तर जांगलाचा असमतोल 

वबघिेल आवण पररणामी त्याच े पररणाम मानवावरही होव ू शकतील. वनसगावला माणसाची आवश्यकता नसनू 

मानवालाच वनसगावची गरज आह.े वनसगावचे वनयम बदलत नाहीत. वनसगव बदलत राहातो. याला कारण मानवी 

ववकासचक्रात जांगलाचा होणारा अतोनात –हास, भयांकर प्रमाणातील प्रदरू्ण ह ेआह.े 

जांगलाचा राजा वाघाला समधृ्द पयाववरणाचां प्रवतक मानल्या जात.े वाघ आह ेम्हणनू जांगल आह ेआवण जांगल 

आह ेम्हणनू पाणी आवण शधु्द ऑक्सीजन आह.े यावरच पथृ्वीतलावरील सांबांध सजीवसषृ्टीचां भववतव्य अवलांबनू 

आह.े मग याकररता जांगल, वाघ आवण मानव याांच सांतलुन साधनू पयाववरणाचा समतोल साधणे ही काळाची गरज 

आह.े  



10 मेळघाटी भटकां ती 

 

  

  

  

मेळघाटी सयूोदय 



पौर्ाच्या मध्यात मेळघाट सागगारात पावलां पिली. तरीपण थांिीचा जोर हुिहुिी भरवणारा होता. परतवािा-

वचख्लदरा मागे दपुारी सेमािोह येथ ेपोहचलो. थोिे जेवण घेतल ेआवण माखला या ऊां च वठकाणी जायला वनघालो. 

जवळपास 14 वकलोमीटरच्या अांतरात उांच उांच पववतराजी आवण खोल खोल दर् या यातनू घाटवळणाने माखला येथे 

पोहचलो. व्याघ्र प्रकल्पाचे ववश्रामगहाकिे दगि-धोंि्याच्या रस्त्यान ेववश्रामगहासमोरील आांबराईत पावलां पिली तोच 

राव्याांचा एक थवा एका आम्रवकृ्षावर वकलवबलाट करत उतरला होता. येथील काही आांब्याांना सध्या मोहर आला 

आह.े त्याचा मोहर मोहर सगुांध्  सार् या पररसरात दरवळा होता. समोर व्याघ्र प्रकल्पाचे ववश्रामगहृ आह.े पवूी या 

आमराईत आांब्याची भरपरू झािां होती. आता अत्यांत कमी आम्रवकृ्ष वशल्लक रावहले आहते. थोिावेळ थाांबनू 

मकु्कामाकररता सेमािोहकिे परतलो. भल्या पहाटे टकाचोर पक्ष्याच्या ककव श आवाजाने जाग आली. वसपना नदीच्या 

वतरावर सेमािोह ह े विटीशकालीन ववश्रामगहृ असल्याने थांिीचा जोर जास्तच वाटत होता. येथ ेसाग, आांबा, वि, 

वपांपळाची मोठमोठी झािां आहते. कॅमेरा घेतला व बाहरे पिलो. साग वकृ्षाची पानगळ सरुु असल्यान े जवमनीवर 

वाळलेली पाने पसरली होती. नदीच्या पलीकिच्या काठावरील ऊां च ऊां च सागगारातनू गरुिाचीही वशळ ऐकू आली. 

धनेश पक्ष्याची एक जोिी अन्नाच्या शोधात झािाझािावरुन भरार् या घेत वफरत होती. पवूेचां ताांबिां हळूवारपण ेउधळू 

लागल्याने उन्हाची वकरणां पववतावरुन उतरुन ते या पररसरावर पसरु लागलां होतां. वसपनेच्या पात्ातील पाण्यावर ह ेकोवळां 

उन्ह नदीला सोनताांबिी चकाकी दते होतां.  



 

  

     

  

धनेश 

 



त्यातील पाण्याचा िोह आवण त्यात काठावरील झािाांचे पिलेल ेप्रवतवबांब वचत्ातील एखाद्या िोळ्याप्रमाण ेवदसत 

होते. तसेही नदीतील िोह ह ेजांगलाच ेिोळे असतात.  

मखु्य रस्त्यान ेववश्रामगहाच्या अगोदर भटकां ती करता करता फलांगभर अांतरावर दरूवर सागवकृ्षाच्या खाली लक्ष 

गेले. एक जनुाट इांजीन व त्याच ेपाटव पाटव इतस्तत: पालापाचोळ्यात ववखरुलेले वदसत होते. जवळ जावनू पाहातो ते 

विटीशकालीन वगट्टी क्रशर यांत् होते. विटीशाांनी जवळपास 

वदिश ेवर्ावपवूी मेळघाटात सागवकृ्षाांच्या लाकिाची वाहतकू, 

दळणवळण व प्रशासकीय सोयीकररता सववप्रथम रस् त्याांचे 

जाळे ववणल.े त्याकाळात सातपिुा पववताच्या दर् याखोर् यातनू 

नागमोिी वळणाचे रस्त ेतयार करण ेएक आव्हान होते. परांत ु

त्याांची बधु्दीमत्ता, पररश्रम व वजद्द आवण त्यावेळी लांिनहून 

तयार केलेली यांत्सामगु्री आणनू मळेघाटच्या ववकासाची 

प्रथम पायाभरणी केली. आज घाटवळणाच्या मेळघाटात जे 

सरेुख रस्त ेवदसतात ते यामळेुच शक्य झाले. परांत ुया क्रशरची 

ददुवशा पाहून मन वखन्न झाल.े  



ह ेयांत् जळुवा जळुव करुन सेमोिोह येथील साववजवनक बाांधकाम ववभागाच्या आवारात दशवनी भागात ठेवल्या 

गेल्यास समधृ्द विटीश राजवटीच्या कायावचा सन्मान केल्यासारखे होईल.  

  



सकाळी नाश्ता घेण्यास मखु्य रस्त्यावर व्याघ्र प्रकल्पाच्या वनसगव पयवटन सांकुलापवूीच्या हाटेलवर पोहचलो. 

पयवटकाांनी भरलेल्या तीन वजप्सी गाि्या नकुत्याच परतल्या होत्या. त्यातील पयवटकाांचा आनांद त्याांच्या चहेर् यावर स्पष्ट 

वदसत होता. पढेु सांकुलात फेरफटका मारला. बर् यापकैी पयवटकाांची गदी, सांकुलात राहाण्यासाठीच्या दखेण्या हटस,् 

काम करणार् या कमवचार् याांची धावपळ तसेच सांकुलातील हॉटेलवरही चाांगली वदवळ वदसनू आली. मी जवळपास तीन 

तपापासनू मेळघाट भटकत आलो आह,े परांत ुपयवटकाांची माांवदयाळी मला येथ ेप्रथमच पाहावयास वमळत होती. हा एक 

सखुद अनभुव होता. 

असेच एक रोि रोलर सेमािोह पयवटन सांकुलाकिे जाताांना वसपना नदीच्या अलीकिे िाव्या हातावर तकुि्या 

तकुि्यात ववखरुल ेगेलेले आढळून आले. त्याची चाकां  व इतर पाटव अांतरा अांतरावर मातीत वमसळू पाहात आह.े ह े

रोि रोलर JOHN FOWLER & CO. LEEDS या विटीश कां पनीचे असनू ते 1860 साली इग्लांिमध्ये तयार केले 

गेले आह.े या दलुवक्षीत महत्वपूणूव यांत्ाची जळुवाजळुव करुन तेही सेमािोह येथ ेदशवनी भागात ठेवण्यात आले पावहज.े 

जेणेकरुन सेमािोह येथ ेयेणार् या जाणार् या पयवटकाांचे लक्ष ते वेधनू घेईल. सयूव हातभर वर आला होता. गारवा थोिाफार 

होताच. सेमािोहवरुन रायपरू रस्त्यान े वनघालो. मेळघाटातील हा माझा आविता जांगल पररसर आह.े सात 

वकलोमीटरवरील वपपलपिाव वनचौकीवर येवनू थाांबलो. पयवटकाांना आकवर्वत करणारी वनचौकी लक्ष वधेनू घेणारी 

आह.े  



दोन तरुण वनरक्षक नवरा-बायको ह ेआपली ि्यटुी चोख बजावत होते. त्याांची चौकशी करु लागलो. ह ेदोघेही 

दोन वर्ावपवूी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात नोकरीवर लागल ेआहते. मेळघाटात बर् याच वठकाणी आता मेळघाटातील 

आवदवासी तरुणाांना वनरक्षक पदावर नोकर् या दणे्यात आल्या आहते.  

त्यातही तरुण मलुींची सांख्या जास्त आह.े याचा फायदा ह ेतरुण स्थावनक असल्यामळेु आविीन,े तळमळीन ेजांगल 

आपलां घर समजनू त्याच ेरक्षण करताांना वदसतात. ही बाब जांगल रक्षणाच्यादृष्टीने अवतशय चाांगली आह.े त्याांचेसोबत 

वपपलपिावच्या पाणवठ्यावर फेरफटका मारला. पोहचतातक्षणी एका ऊां च साग वकृ्षावरुन शेकिो हररयल पक्ष्याांचा 

थवा आमच्या उपवस्थतीने उिून गेला. कदावचत तेही पाणी वपण्यास पाणवठयावर आल ेअसावेत. यापवूी मी वकत्येक 

रात्ी येथील मचाणवर वनरीक्षणाकररता घालवल्या आहते. वनरीक्षण े केली आहते. त्यावर लेखन केले आह.े 

पाणवठ्याच्या काठावर मातीत रानगवे, साांबर इ.च्या पाऊलखणूा वदसल्या. रात्ी ते येथ ेपाणी वपण्यास आल ेअसावे.  



  

  

    

 

  

वशांगळा 



पढेु कुआपाटी वनचौकीवरुन रायपरू येथ ेपोहचलो. ताांबट पक्ष्याच ेटोक् टोक् आवाजाने लक्ष वेधले. सांजय नावाचा 

वनमजरू स्वागतास तयार होताच. पवूीच्या ओळखीमळेु त्यान े आस्थेन े रायपरू येथील विटीशकालीन ववश्रामगहृ 

दाखववले. 1892 साली ते बाांधण्यात आले आह.े स्वच्छता, रांगरांगोटी यामळेु ह ेअवधकच दखेणे वाटते. येथेही आमचे 

यापवूी बरेच मकु्काम झाले आह.े सांजनूे केलेला वबन दधुाचा चहा सवांनी घेतला व परतीवर वनघालो. येताांना कुवापाटी 

वनचौकीवर थाांबलो. एका वनरक्षकाने एका सागवृक््षाच्या ढोलीत घबुि असल्याचे साांवगतल.े सववजण पटापट गािीतनू 

उतरुन आपआपल्या कॅमेराने त्याच ेछायावचत् घेव ूलागले. ते होते वशांगळा SCOP OWL घबुि. ह ेघबुि आकाराने 

लहान असनू करि्या तपवकरी रांगाचा शरीराचा वरचा भाग ज्यावर पाांढर् या रेर्ा व वठपके असतात. हनवुटी आवण गळा 

भरुकट रांगाचा. ह ेपक्षी वनात एकटे वकां वा जोिीन ेराहातात. मनसोक्त छायावचत् ेघेवनू परतीवर सेमािोहकिे वनघालो. 

दपुारी सेमािोह येथ ेजेवण करुन हररसालवरुन चौराकुां िकिे वनघालो. चौराकुां ि ह ेरानवपांगळाचे (Forest Owlet) 

माहरे. यालाच िूिा अस े म्हणतात. जगभरातनू पक्षी अभ्यासक येथ े त्याच्या वनरीक्षण आवण अभ्यासासाठी येत 

असतात. पवूी हा पक्षी जगभरातनू नामशेर् झाला होता. त्यानांतर तो चौराकुां ि वनप्रदशेात आढळून आला. फालत ू

नावाचा आवदवासी कोरकु वनरक्षक हा या िुिा पक्ष्याचा खरा अभ्यासक. तो त्याचा आवाज काढून िुिा दाखवतो. 

येथ ेयेणार् या पक्षी अभ्यासकाांचा फालत ूहा खरा आधार आह.े यावेळी मात् आमची फालतचूी भेट झाली नाही. सयूव 

पविमेच्या वक्षतीजाकिे चालला होता. काही वेळान ेआम्ही माघारी परतलो. 



  

  



दोन वदवसाच्या मकु्कामानांतर आज परतीच्या प्रवासाचा वतसरा वदवस उजािला. सवांनी सामानाची आवरा सावर 

करुन बॅगा भरल्या आवण कोलकासकिे वनघालो. कोलकास हा भाग मेळघाटच्या हृदयस्थानी आह.े पायथ्याजवळच्या 

वसांत सांकुलात पोहचताच नानाववध पक्ष्याांचा कलरव सरुु होता. कोलकासचे मळू कोरकू नाव कुलाकासा म्हणजे 

वाघाची जागा असा होतो. कुला म्हणज ेवाघ आवण कासा म्हणज ेजागा. वसपना नदीच्या वतरावर कोलकास येथील ह े

जनु ेविटीशकालीन ववश्रामगहृ आह.े येथ ेवहरवीगार उांच उांच साग आवण इतर वकृ्ष असल्यान ेआल्हाददायी वातावरण 

होते. ववववध फुलपाखराांची लगबग लक्षवेधक होती. पढेु वरच्या वसपनेच्याच राखी बल्िावरील ववश्रामगहृाकिे जाताांना 

हत्ती सफारीकररता दोन हत्तीवर बसण्याचा पयवटकाांचा उत्साह ओसांिून वाहत असल्याच ेवदसनू आल.े हत्तीचा माहूत 

योग्य ती काळजी घेत पयवटकाांना हत्तीच्या पाठीवर बसनू दते होता. लहान मलुाांचा आनांद ओसांिून वाहात होता. येथनू 

वरच्या भागात 1972 साली बाांधलेल ेससुज्जीत ववश्रामगहृ आह.े वसांतराव नाईक मखु्यमांत्ी असताांना तत्कालीन 

पांतप्रधान श्रीमती इांवदरा गाांधी याांनी मळेघाटला भटे वदली होती. त्यावेळी त्याांचा या वरच्या ववश्रामगहृावर मकु्काम 

होता. ववश्रामगहृाच्या पढ्ुयात उभे राहून नजर वफरवली असता पवूेकिून मोठमोठया सागवकृ्षाांचा ववस्तीणव वन प्रदशे 

नजरेत पितो. त्यातनू वसपना नदी इांग्रजी S आकारात वाहात येथील जैवववववधतेला समधृ्द करत.े ववश्रामगहृापासनू 

खाली राखी िोह जवळपास एक हजार फूटावर आह.े 

  



  

  

  

राखी बल्ियावरील कोलकास वन ववश्रामगहृ 



हा िोह बाराही मवहने या वनप्रदशेातील वन्यजीवाांची तहान भागवतो. कोलकसचा सहवास एखाद्या वहरव्या 

पाचचू्या बेटावर असल्याचा अनभुव येथ े येतो. जण ू हा अरण्य प्रदशे भतूलावरील स्वगव वाटतो. येथील वकृ्षवेली, 

पशपूक्षी, वसपनेच्या खळाळण्याचा नादमय आवाज येथ ेभेट दणेार् या पयवटकाांना भलू पाित.े 

पढेु वचखली फाट्यावरुन अकोट मागे तारुबाांदा ववश्रामगहृ पररसरात पोहचलो. ह ेववश्रामगहृ टापवटप वदसत असनू 

येथ ेपयवटकाांसाठी ववशेर् आकर्वणीय सोयी केल्या आहते. येथ ेमकु्कामी पयवटकाांची उपवस्थती वदसनू आली. तारुबाांदा 

म्हणज ेचारोळीची बांदी. तारोफ म्हणज ेचारोळी आवण बाांदा म्हणज ेबांदी. पवूी या भागात अस्वलाांची सांख्या भरपरू 

होती. आता चारोळीचे झािांही अत्यांत कमी झाले आह.े मात् पयवटकाांचा ओघ सतत असतो. ह े ववश्रामगहृ व्याघ्र 

प्रकल्पाचे असनू ते विटीशाांनी बाांधल ेआह.े मी या भागात जवळपास 21 वर्ावपवूी व्याघ्र प्रगणनेत सतत आठविाभर 

जवळपास शांभर-सव्वाश ेवकलोमीटर पायी भटकां ती केली आह.े  

तारुबाांदावरुन पढेु जवळपास एक तासान ेढाकणा येथील विटीशकालीन ववश्रामगहृ पररसरात पावलां पिली. सरेुख 

रांगरगोटी केलेले ववश्रामगहृ आवण पढुयातील पयवटकाांना आकवर्वत करण्यासाठी तयार केलेले लाकिी मचाण, वनरीक्ष् ण 

मनोरा, वि-वपांपळाच्या भव्य वकृ्षाखालील पाळणा इ. सोयी पयवटकाांना आकवर्वत करतात. ववश्रामगहृाच्या पढुयातनू 

गिगा नदी वाहाते. काळ्याशार कातळाांवरुन वाहाणार् या गिगेन ेयेथील जैवववववधतेला समधृ्द केले आह.े येथील 

वनसगवसौंदयव प्रत्येक पयवटकास भलू पािल्या वशवाय राहात नाही. मेळघाटात त्यावेळी विटीशाांनी बाांधलेल ेप्रत्येक 



ववश्रामगहृ आवण त्या पररसराची वनवि नक्कीच वाखाणण्याजोगी आह.े आवण महत्वपणूव बाब म्हणज ेमेळघाटात 

जवळपास वदिश ेवर्ावपवूी प्रथम जे रस्त्याांचे जाळे ववणल ेते बाांधत असताांन विटीश अवधकार् याांसाठी मकु्कामासाठी 

या ववश्रामगहृाांची वनवमवती त्याांनी केली. सरुुवातीला ह ेववश्रामगहृ गवताच्या छताच ेहोते. त्यानांतर हळूहळू त्यात बदल 

होत गेला.  

  

    

  

रायपरू वन ववश्रामगहृ 

 



तीन वदवसाच्या आमच्या ग्रीन सकव लच्या सहा जणाांच्या चमचू्या या भटकां तीती बेलकुां ि ह ेशेवटच े वठकाण. 

मेळघाटातील मकु्कामाचे आमच ेह ेसवावत आविीच ेवठकाण. 1891 साली विटीशाांनी ह ेववश्रामगहृ बाांधले आह.े बेल 

नाला ववश्रामगहृाच्या बाजनूे वाहातो. पवूी येथ े बेलाचे भपरू झािां होती. पवूी ह े ववश्रामगहृ साववजवनक बाांधकाम 

ववभागाच्या ताब्यात होते. ते व्याघ्र प्रकल्पाच्या ताब्यात यावे ह ेप्रकरण न्यायालयात चालल ेआवण अखेर जवळपास 

दहा वर्ावच्या न्यायालयीन लढाईनांतर ते मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या ताब्यात आले. मात् या न्यायालयीन लढाईत 

बेलकुां ि ववश्रामगहृाची वाट लागली होती. आम्ही मळेघाटच्या वकत्येत भटकां तीत ते पाहात होतो. वखिक्या, दरवाजे, 

लोखांिी ग्रील चोरी गेल ेहोत.े आता अलीकिे व्याघ्र प्रकल्पाने ते ससुज्जीत केले असल्याच ेऐकल ेअसल्यामळेु आम्ही 

उत्साहाने तेथ ेपोहचलो. परांत ुतारेचे कुां पण आवण कुलपूबांद फाटक यामळेु अखेर बेलकुां ि ववश्रागहृाचे दशवन झालेच 

नाही. तरुण वनरक्षकास ववनांती करुन त्यान ेफाटक उघिण्यास असमथवता दाखववली. त्यान ेआपली जबाबदारी चोख 

पाळली. जेथे माझे व आमच्या चमचूे अनेक मकु्काम झाले, येथील मकु्कामावर लेखन झाले. ते न पाहाता परतावे 

लागले याचे शल्य मनाला बोचत आह.े आता मात् बेलकुां िच्या आठवणी तेवढ्या स्मरणात ठेवणे भाग आह.े  

 सजीव सषृ्टीने समधृ्द असलेले मेळघाट आता पयवटकाांनी फुलत चालले आह.े प्रत्येक मकु्कामाच्या वठकाणी 

आवण रस्त्यान ेपयवटकाांची गदी वाढू लागली आह.े पर्य्वटनावर आधाररत लहान सहान उद्योगामळेु रोजगारही स्थावनक 

लोकाांना उपलब्ध झाला आह.े वचखलदरा, आमझरी, सेमािोह, कोलकास, हररसाल, शहानरू, ढाकणा, तारुबाांदा, 



रांगबेूली, चौराकुां ि, रायपरू इ. ववश्रामगहृाने कात टाकली असनू पयवटकाांची माांवदयाळी वदसनू येत आह.े येथील 

दर् याखोर् याच्या भौगोवलांक पररवस्थतीमळेु वाघ जरी लवकर वदसत नसला तरी इतर समधृ्द जैववक ववववधता परत परत 

मेळघाटात यायला खणुावत असत.े जांगलाचां दणेां ह ेनेहमी भरभरुन दणेारां असतां. 

 

  

    

. . . .  

  

कोलकास 

ववश्रामगहृावरुन 

वदसणारी वसपना 

नदी 
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िोंगरदर् यात राहाणार् या आवदवासींचा 

कल्पवकृ्ष मोहफुलाांचा मोयान, मोयान सगुांध तर 

आांब्याच्या मोहरानां सारा पररसर मोहरलेला असतो. 

मागील वर्ी वशवशराच्या पिझिीत आवण ऋतरुाज 

वसांताच्या आगमनाबरोबरच माझी पावलां 

सातपिुयातील मेळघाटात पिली होती. होळीचा 

वदवस होता. सषृ्टीवर सयूववकरणाचां कोवळां रुप पसरलां 

होतां. हरवसालच्या पविमेकिेचां पाच-सहा 

वकलोमीटरवरचां “बोरी” गाव. काही वठकाणी 

वसपनेचां पात् काहीसां सकुलां असलां तरी थोिा फार 

प्रवाह सरुु होता. खांिया, कोतवाल, पांकोळी 

इ.पक्षाांच्या भरार् या लक्ष वधेत होत्या.   



पढेु “खापरा” नदीचे पात् पार करुन सातपिुयातील एका िोंगरपायथ्याच्या बोरी या इवलशा गावात प्रवेशलो. 

गावाची लोकसांख्या असावी अांदाजे दोन हजार. एका वठकाणी आवदवासी तरुणाांचा समहू कुठल्यातरी कायावत गुांतला 

होता. जवळ जावनू पाहातो तो होळीची उभारणी सरुु होती. अांदाजे चार फुटाच्या अांतरावर दोन होळया पणुवत्वास 

आल्या होत्या. दोन होळयाांबाबत चौकशी केली असता एक आवदवासी “परुुर्” तर दसुरी आवदवासी “स्त्री” ची 

प्रवतकात्मक होळी असल्याचे कळल.े दोन होळयाांच्यामध्ये आवदवासींच्या घरात असलेल्या पाळणासारखा पाळणा 

बाांधला होता. त्याला मधोमध बाळाला झोपवावयाच ेपोतेही गुांिाळले होते.  

जवमनीवर साधारणत: चार-पाच फुट व्यासाच्या आकारात आवण पांधरा-वीस फुट उांच असलेल्या होळीची रचना 

उत्क़़ष्ट स्थापत्यशास्त्रानसुार केली गेली होती. शांखासारखी तीची रचना असनू वर वनमळूती होत गेली होती. 

आजबूाजलूा सागवानाची उांच गोलाकार असलेली लाकिां उभी केली असनू मध्यभागातनू दोन उांच जाि बाांब ूउभे 

रचलेले होते. टेंभणूीची िहाळी हा होळीतील एक प्रमखु घटक असतो. पळसाची फुलां म्हणज े केसा, िहाळया, 

परु् या,चपाती आदी सामग्री बाांधली होती. यालाच होळीचा शृांगार मानला जातो. स्त्रीच्या होळीत त्या बाांबवूर वहरव्या 

पानाांच्या लहान-लहान िहाळया बाांधल्या होत्या. वरच्या भागात सपु, टोपली हया आवदवासी स्त्रीच्या सांसारात 

महत्वाच्या असलेल्या वस्त ू लटकवल्या होत्या. तर परुुर् होळीत बाांबलूा मध्यभागी बाांबचू्या सालीव्दारे कुशल 



कारावगरीतनू तयार केलेली 

िोक्यावर बाांधावयाची “पगिी” 

बाांधली होती. आवदवासींच्या 

वेशभरेू्त िोक्यावरील पगिीला 

महत्वाच े स्थान आह.े यालाच 

आवदवासी “बिी होली” असे 

सांबोधतात.  

 होळीची रचना शांकूसारखा 

असण्याच े शास्त्र शांकूसारखा 

आकार ह े इच्छाशक्तीच े प्रतीक 

आह.े या आकारात घनीभतू 

होणारे अग्नीस्वरुपी तेजतत्व 

भमूांिलावर आच्छादीत झाल्याने 

वतचा भमूीला लाभ वमळण्यास 



साहाय्य होत े आवण पाताळातनू भगूभावच्या वदशेने प्रसारीत होणार् या त्ासदायक स्पांदनाांपासनू भमूीचे रक्षण होते. 

सयूावस्तावेळी होळी पेटवली जात असल्याने आम्हीही तोपयंत जांगलात इतरत् भ्रमण करुन यायच ेम्हणनू पढेु वनघायचे 

ठरवले होते.  

सयूव िोंगरापल्याि जाता जाता मी बोरीत परतलो. साांजवकरणाच्या सोनवपवळया रांगात गावाचा पररसर न्हावनू 

वनघाला होता. घराघरातनू आवदवासी स्त्री-परुुर् आपली पारांपाररक वेशभरू्ा गळयात चाांदीची सळी, कणवभरू्णे, हातात 

पाटल्या, कमरेवर करगोटा, पायात तोिे इ. आभरू्णां घालनू, हातात पजेुचां सावहत्य घेवनू येव ूलागले होते. मलुां-मलुी 

नवीन कपिे घालनू होळीच्या पररसरात नाचगाणे करत होते. एवढयात गावातनू गावकरी गावपाटलाला वाजत-गाजत 

घेवनू येत होते. तोपयंत गावातील इतर मांिळीही होळीजवळ जमली होती. पाटील येताच गावकर् याांच्या उत्साहाला 

उधाण आलां होतां. पाटील दाम्त्याने होळीची पजूाअचाव केली. होळीला अग्नी वदला. इतरही पजूा करु लागले. होळीला 

नैवद्य अपवण करु लागले. तोपयंत हळूहळू दोन्ही होळींनी पेट धरला. ज्वालाां उिू लागल्या. साांजवेळीनांतरच्या त्या 

ताांबिया ज्वाळाांच्या प्रकाशात आवदवासींच ेहोलीपजून प्रकाशमय होव ूलागलां होतां. त्याांची वेशभरू्ा, वागणकू या 

ताांबिया प्रकाशात झळकत होती. काही मांिळी ढोल-वटमकी-बासरीच्या नादात नतृ्य करत होते. एवढयात होळीत 

असलेला उांच बाांब ूअधववट जळून खाली पिताांना वदसला. आवदवासी तरुणाांचा एक जथ्था बाांब ूपिण्याच्या वदशेने 

आला. त्याांनी तो हातावर अिववला. तकुिे करुन परत अग्नीत टाकले. ही बाब शभु समजली जात.े काही वेळातच 



होळीच्या उत्साहाला उधाण आलां होतां. स्त्री-परुुर् गोल वतूवळ करुन नाच ूलागले होते. त्याांच्या मखुातनू शब्द फुटू 

लागले होते –  

 मोई रे माांजा, होली का दांिा जलो गयो क्या 

मोई रे माांजा, होली का दांिा जलो गयो क्या ….. 

 

बाजलूा काही आवदवासी स्त्री-परुुर् लाकिाच्या प्रवतकात्मक वस्तचूी पजूा करत होते. मागील वर्ी होळीत एक 

गावकरी जळून मतृ्य ूपावला होता. त्या परुुर्ाच्या आत्म्यास शाांती लाभावी म्हणनू या पजेूचे औवचत्य असल्याच े

कळल.े  

मध्यरात्ीपयंत मेळघाटी होळीचा आनांद मीही तेथ ेराहून घेतला होता. हळूहळू होळीचा ज्वर ओसरत चालला 

होता. गदी पाांग ूलागली होती. पोवणवमेचा चांद्र वशरावर असताांना माझी पावलांही हररसाल मकु्कामी परतली होती. दसुर् या 

वदवशी सकाळी “मेघनाथ पजूा” पाहाण्यासाठी जायच ेअसल्यान ेआम्हीही झोपी गेलो. 

पवूेचां मेळघाटी ताांबिां फुटलां होतां. पाखराांच्या मांजळू स्वरातच पहाट उगवली. पाखराांसोबत गावकरीही जाग ेझाले. 

मीही तयार होवनू पढेु वनघालो. हररसालच्या पविमेकिे सात-आठ वकलोवमटरनांतर “कारा” ह े गाव. गावाच्या 

पलीकिच्या काठावर सववत् पाला पिल्या होत्या. त्यात दकुाने थाटली होती. कपिे,दावगने, अन्नधान्य, वकरणा, 



भाजीपाला इ.च्या दकुानासमोर आवदवासी स्त्री-परुुर्, तरुण-तरुणींची गदी होव ूलागली होती. मेळघाटातील मेघनाथ 

जत्ेतील उत्साहाचा ज्वर चढू लागला होता. मीही या आनांदात सामील झालो होतो. कोरकू आवदवासी स्वत:ला 

रावणवांशी मानतात. रावणाचा मलुगा “मेघनाथ” हा सवव दवेताांना जींकणारा महापराक्रमी दवे असां "कोरकू" मानतात 

आवण म्हणनूच होळीच्या दसुर् या वदवशी लाकिी खाांबाची म्हणजेच पयावयानां मेघनाथाची पजूा करतात. एका उांच 

खाांबावर लाकिी फळी आिवी बसववतात. त्याला एक कापि बाांधतात. लाकिी फळीच्या खाली “मचाण” तयार 

करतात. या खाांबावर चढायला लाकिी वशिी असत.े फळीच्या दोन्ही बाजलूा दोरखांि बाांधतात. गावचा पररहार 

म्हणजेच भगत अांगात आल्यावर या खाांबावर बसतो. जोरजोराने ओरिून मेघनाथला आळवतो. त्याचवेळी दोरखांि 

ओढून फळी गोल वफरवतात. हळूहळू मेघनाथाजवळ गदी होव ूलागली होती.  

मेघनाथाची पजूा सरुु झाली होती. जवळ तीन “भगत”(यालाच “भमूका” अस ेम्हणतात.) बसले होते. त्याांचेसमोर 

अज्ञान आवण अांधश्रध्दचे्या चक्रव्यहूात अिकलेले आवदवासी स्त्री-परुुर् ताटात पजेूचां सावहत्य आवण एका हाती 

नवसाचा जीवांत कोंबिां घेवनू उभे होते. भगताची पजूाअचाव सरुु झाली. हळद-कुां कू, उदबत्या पेटू लागल्या. ऐकेका 

कुटूांबाची पजूा सांपल्यावर भगत हातात कोंबिा व कु-हाि घेवनू लाकिी ओांिक्यावर कोंबियाचा बळी दते होता. 

दवेावर कोंबियाच्या रक्ताचा अवभर्ेक करायचा. तीनही भगताांपढेु नवस फेिणार् याांची गदी होव ूलागली होती. कोंबिे 

फिफिू लागले होते. कुटूांबावर अवनष्ट ओढू नय ेम्हणनू आवदवासी हा नवस फेितात. होळीच्या वतसर् या वदवसाची ही 



“मेघनाथ पजूा” सोबत यात्ा आवण बाजार एक वेगळाच अनभुव वमळाला होता. ही जत्ा म्हणजेच कोरकूां ना एक 

पववणीच असत.े करमणकूीच्या नवनवीन प्रकाराचा ते आनांद लटुत असतात. 

दशेाला स्वातांत्र्य वमळून सदसुष्ट वर् ेलोटली. ववववध सरकारकिून आवदवासींच्या ववकासासाठी ववववध योजना 

राबववल्या जात आहते. करोिो रुपय ेखचव होत आह.े परांत ुअज्ञान, अांधश्रध्दा याच्या चक्रव्यहूातनू आवदवासी समाज 

काही पणूवपणे बाहरे पिला नाही. भगत-भमूका या सांधीसाधूांनी त्याला जोखिून ठेवलां. ही पररवस्थती बदलायला 

आणखी वकती कालावधी लागणार? 

“फगवा” हा होली उत्सवातील एक महत्वाचा भाग. मेळघाटात पाच वदवसाच्या होळी उत्सवात आवदवासींच्या 

परांपरेचे अनेक रांग पाहायला वमळतात. आवदवासी पळसफुलाांपासनू रांग तयार करतात. गावागावात उत्साहात धलुीवांदन 

सरुु असताांना रस्त्याने येणार् या जाणार् याांची वाट अिववल्या जात.े रस्त्याच्या मधोमध लाकिाचे ओांिके टाकून वकां वा 

दोर धरुन स्त्रीया फेर धरुन “फगवा” मागतात. कोरकू वगतां गातात – 

हमरा फगवा दतेो द े… हमरा फगवा दतेो द,े 

गाना द ेरे, गाना द ेरे… हमरा फगवा दतेो द…े 

 

 



 नतृ्याचा फेर धरतात. याला “होरयार 

नतृ्य” म्हणतात. पैशाच्या रुपात फगवा 

वमळाला की, ओांिके बाजलूा सारल्या जात े

आवण येणार् या जाणार् याची वाट मोकळी 

करुन वदल्या जात.े 

होळीला महाराष्ट्रात “वशमगा”, 

दवक्षणेत “कामदहन” तर बांगालमध्ये 

“दौलायात्ा” अस े म्हणतात. वशवशरातील 

फाल्गनू पोवणवमेच्या वदवशी होळी पेटववल्या 

जात.े होळी म्हणज े गारठवनू टाकणार् या 

थांिीला वनरोप. थांिीच्या वदवसात 

आपल्याला उष्ट्णता दणेार् या अग्नीला 

कृतज्ञतापवूवक वदलेला वनरोप.  

  



म्हणजेच ऋतरूाज वसांताच ेस्वागत. दशेात फाल्गनुी पोवणवमेपासनू पांचमीपयंतचे पाच वदवस, तर कुठे दोन वदवस 

तर कुठे पाचही वदवस हा उत्सव साजरा केला जातो. मेळघाटात पाचही वदवस हा उत्सव मोठया उत्साहाने साजरा 

करतात. 

“होळी” हा ववकाराांची होळी करण्याचा सण आह.े “ववकाराांची जळमटे जाळून टाकून नवीन उत्साहाने 

सत्वगणुाकिे जाण्यासाठी आम्ही वसध्द आहोत”, याचे जण ूहा सण प्रतीकच आह.े रावहलेला सकू्ष्म-अहांकार हाही 

होळीतील अग्नीत नाहीसा होतो. तो शधु्द सावत्वक होतो. त्यानांतर रांगपांचमी आनांदाची उधळण करत येत.े नाचत-गात 

एकत् येवनू जीवनाचा आनांद लटुायचा. म्हणजेच आनांदाची उधळण करणारा हा उत्सव आह.े 

होळीत वापरण्यात येणार् या लाकिाांमळेु वकत्येक वकृ्ष नष्ट केले जातात. यामळेु वनाची हानी होते. आवदवासी हा 

जरी वनसगवपजूक आवण वनसगवरक्षक असला तरी िोंगरकपारीतील गावागावात अशा वकत्येक होळयाांसाठी वकती वकृ्ष 

तोिली जात असतील आवण त्यामळेु एकप्रकारे वनाचा काही प्रमाणात –हास होतोच ना ? पयाववरणाचां सांतलुन 

वबघितचां ना ? याला जबाबदार कोण ? परांत ुआवदवासी ह ेजांगलाचे खरे रक्षक आहते. त्यामळेु या जांगलावर त्याचा 

थोिाफार हक्क चाल ूशकतो, असां म्हटल्यास वावगां होणार नाही. 

  



अशा तर् हनेे सातपिुयाच्या दर् याखोर् यातील 

आवदवासी कोरकू आपल्या परांपरागत पध्दतीने होळीचा हा 

सण साजरा करतात. पांचमीच्या वदवशी होवलकोत्सवाची 

साांगता होते. त्या वदवशी मोहाच्या फुलाांपासनू तयार 

केलेली “वसििू” (एक प्रकारचां मद्य) प्राशन करणां पववत् 

समजलां जाते. सवव सखुद:ुख ववसरुन त्यात ते तल्लीन 

होतात. सातपिुयातील होळीच्या रांगाचा हा अनोखा सण 

कोरकूां च्या आयषु्ट्यातही आनांदाच े रांग भरत असतो. 

दर् याखोर् याांचा, घनदाट वनश्रीचा आवण समधृ्द 

सजीवसषृ्टीचा मेळघाट या होळीरांगात न्हाउन वनघत असतो. 

  



दुगय दुघयट भारी 

आसेतणूिमयचल 

स ुंदर िा दशे 

त्या सुांदर यात्ेसाठी 

 

www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व जग प्रवासाची अवतशय सुांदर प्रवासवणवनां आहते. तमुच्या-

आमच्यासारख्या लोकाांनी आपापल ेप्रवास अनभुव शब्द आवण छायावचत्ाांतनू माांिले आवण पाठवले. ई सावहत्यच्या 

टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्याांना पसु्तकरूप वदलां. अशी शांभराहून अवधक पसु्तकां  आता ई सावहत्यवर आहते. 

आवण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला खात्ी आह.े कारण… 

कारण आपण वलहीणार आहात. आपण वजथे वजथे वफ़रायला जाल वतथल ेफ़ोटो व वणवनां पाठवा. आपण वजथे 

रहाता त्या पररसरातील वठकाणाांचे फ़ोटो व मावहती पाठवा. ते प्रवसद्ध पयवटनस्थळ असेल वा नसेल. तमु्हाला ते स्थळ 

आविलां ना? मग वलहा. पाठवा. अलांकाररक भार्ेची वचांता करू नका. बाकी सगळां आम्ही बघनू घेऊ.  



सांपिुा जग, सांपिुा भवरत दिे, िहवरवष्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, प्रत्येक तवलकुव आशि प्रत्येक गवर् सुांदर आह.े आशि 

त्यवचां सौंदया पवहू िकेल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव यव “िी पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग घेऊ 

िकतो. 

याचा फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट दणेार् याांना होईल. वकां वा परदशेात राहणार् या मराठी वाचकाांना त्या जागेला 

भेट वदल्याचा आनांद वमळेल. वकां वा प्रकृती अस्वास्थ्यामळेु वफ़रू न शकणारे जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद 

वाटा. वाटा आवण वळणाांचा आनांद वाटत रहा. 

आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा. 

esahity@gmail.com  

9987737237 

www.esahity.com 


