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साहित्य प्रहतष्ठानतफ़े ई पुस्तकरुपाने भेटीला आलेल्या कहवता
नवरे , नहिके त जोिी, भारती हबजे, हविाल रणददवे, हप्रयांका
जोिी वगैरे लेखकांच्या यादीत आता अजून एक मायबोलीकर
सादर करीत आिोत, प्रा. आरती खोपकर.
प्रा. आरती िारुिास खोपकर या व्यवसायाने
इहतिासाच्या प्राध्याहपका आिेत. इहतिास या हवषयावर त्यांनी
हवपुल लेखन के ले असून “कवडसे” िे त्यांिे इहतिासावरील
लेखांिे पुस्तक प्रकाहित झाले आिे. त्याहिवाय त्यांिा “गोष्ट
माणसािी” िा इहतिासलेखनाबद्दलिा ब्लॉग आिेि. त्या
ब्लॉगवर “कवडसे” िे पुस्तकिी वािनासाठी उपलब्ध आिे.
(http://goshtamanasachi.blogspot.in/).

इहतिासाव्यहतररक्त इतरिी अनेक हवषयांत
त्यांना अॅहटटव्ि रस आिे. उदािरणाथव लेखन, वािन, हवणकाम,
भरतकाम, पाककला, हित्रकला, अॅहनमेिन, फोटोग्राफी, संगीत
अिा हवहवध कलांमध्ये त्यांना रस आहण गती आिे. त्यांनी
अॅहनमेिनिे ररतसर हििण घेतले आिे. या प्रत्येक हवषयावर
त्यांिा एक एक स्वतंत्र ब्लॉग आिे. आहण या सवव ब्लॉग्सिा एक
http://arati-aval.blogspot.in

िा मास्टरब्लॉग आिे. इथून

तुम्िी त्यांिे सवव ब्लॉग भटकू िकता.
िो, तर भटकणे िा त्यांिा मुख्य हवषय. त्यातिी
जंगलं. ककवा असे प्रदेि हजथे फ़क्त िटके भटके जातात. त्यामुळे ई
साहित्य प्रहतष्ठानतफ़े त्यांच्या या जंगल भटकं तीिी हसरीजि सुरू
िोत आिे. आरतीजींिा जंगल सफ़ारीिी गोष्ट रं गवून सांगण्यात
िातखंडा आिे. आहण त्यांिी ती गोष्ट वािून संपल्यावर आपण
जेव्िा भानावर येतो तेव्िा कळतं की “अरे आपण तर आपल्या
घराति आिोत!”. आम्िाला तरी असं गुंगवून टाकलं या पुस्तकाने.
तुम्िाला िे पुस्तक कसं वाटलं ते arati.aval@gmail.com या
त्यांच्या पत्त्यावर नक्की कळवा आहण त्यांच्या पुढील पुस्तकांच्या ई
प्रती हमळवा.

सुहनल सामंत
टीम ई साहित्य

मनोगत

माझ्या अनेक प्रेमांपैकी एक, जंगल प्रेम. जंगल,
मग त्यातले वृि, वल्लरी, पिी, प्राणी, ओिोळ, माती, अगदी
हतथला वासिी मला भारून टाकतो. त्याि प्रेमापोटी कान्िा,
बांधवगड, रणथंबोर अिी जंगल भटकं ती के ली. त्यातलेि िे एक,
जंगल सफारी : बांधवगड.
अनेक लोक जंगल बघण्यापेिा फक्त वाघि
बघायला जातात. पण फक्त वाघ म्िणजे जंगल नव्िे. तो सारा
अनुभव घेणं िाि एक सोिळा. हनसगावच्या साहिध्यात असणं,
हतथला िांतपणा अनुभवणं, हनसगावतली हवहवधता रटपणं,
प्राण्यापिांिे आवाज ऐकणे, त्यांिा संवाद समजून घेण,े िे
सगळे ि दकती वेगळे , दकती आनंदािे. आमच्या बांधवगड जंगल
सफारीत जोडीने व्याघ्रदिवनिी भरपूर झाले. िा सगळा अनुभव
िब्दांत अन प्रकािहित्रात पकडण्यािा िा माझा प्रयत्न.

बांधवगडला जाऊन आल्यानंतर हतथले फोटो मी
मायबोली (maayboli.com) इथे टाकले. तेथील रहसकांनी
त्यािे कौतुक के ले. त्यामुळे त्या संपूणव अनुभवाबद्दल कािी हलहिले
अन

तेिी

मायबोलीवर

टाकले.

हतथल्या

अनेक

रहसक

हमत्रमैहत्रणींना खूप आवडले ते हलखाण. अन मग या सवव
हलखाणािी हतथे लेखमाहलका झाली. या हलखाणािे पहिले
वािक मायबोलीवरील सवव रहसक ! त्यांनाि िे माझे पुस्तक
समर्पपत ! अिा हमत्रमैहत्रणींमुळेि मी माझे िार िब्द हलहित
गेले, मनापासून आभार मायबोली आहण मायबोलीकर :-)
माझे िे हलखाण ई साहित्य प्रहतष्ठानने प्रकाहित
करायिे

मान्य

के ल्यामुळे

आता

िे

लेखन,

ई

पुस्तक

रुपामधे रहसकांपयंत पोिित आिे. ई-साहित्य टीम आहण सुहनल
सामंत यांिे मी मनापासून आभार मानते. ई साहित्यािी एक
नवी िळवळ त्यांनी उभी के ली आिे, माझा त्यात िा खारीिा
वाटा.
बांधवगडिी
मित्वािी

भूहमका

िोती,

सफर
ती

इतकी
फोहलएज

छान
या

िोण्यात
कं पनीिी.

(http://www.infinitejourneys.in/foliage-outdoors/
+91 - 20 – 66447777)

त्यांिी अहतिय आखीव रेखीव,

पूणवतयारीिी अिी िी सफर. त्यांिेिी
फोहलएजच्या सवव सिकाऱयांिेिी आभार.

हविेष

आभार.

माझे पती श्री. िारुिास आहण मुलगा हनहखल
या दोघांमुळे िी सफर अजूनि आनंददायी झाली. माझे खूप
वषांिे स्वप्न, मोठा कॅ मेरा घेणे िेिी त्या दोघांमुळेि िटय झाले.
हनहखलने आग्रि धरला म्िणूनि इतका मोठा कॅ मेरा मी घेतला
सवावत िेवटी आपणा सवव रहसक वािकांिि
े ी
आभार, तुम्िी सवव वािता म्िणून कािी हलहिण्यािा उत्साि
वाढतो. तुमच्याकडू न प्रहतसाद हमळाल्यावर रणथंबोर, ताडोबा,
कान्िा यांच्यावरिी हलिीन म्िणते. िे पुस्तक वािल्यावर
तुमच्यातील कािी जणांनी जरी जंगल सफारी के ली, जंगलािा
अनुभव घेतलात, तरी या पुस्तकािे हिज झाले असे म्िणेन.

खरोखर, प्रत्येकानं एकदा तरी अनुभवावं जंगल ___/\___
प्रा.सौ.आरती खोपकर (अवल)
ई मेल : arati.aval@gmail.com
दूरध्वनी : 9890971443
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लेकािी दिावी संपली आहण हुश्य झालं.
दिावीिी मांडवपरतणी म्िणून आम्िी बांधवगडिा बेत के ला.
मागे 'फोहलएज' बरोबरिा कान्िािा अनुभव फार छान िोता,
त्यामुळे पुन्िा त्यांच्याबरोबरि जायिे नक्की के ले. एकतर त्यांिी
सगळी सोय मस्त िोती, सोबतिी छान िोती. पण सगळ्यात
मित्वािे म्िणजे त्यांिा "पायगुण" मस्त िोता कारण कान्िाला
आम्िाला नऊ वेळा व्याघ्रदिवन घडले िोते. पहिल्यांदाि जंगलात
जाऊन इतटयांदा वाघ पिायला हमळाला िोता त्यामुळे आम्िी
फारि नहिबवान ठरलो िोतो. त्यात त्या वेळेस गाईडच्या
अनुभवामुळे एका रठकाणी अगदी तासभर कािी ददसत नसताना
त्याच्यावर हवश्वास ठे ऊन थांबून राहिल्यावर फार मोठे घबाड
हमळाले िोते.
झालं काय, आम्िी एका टेकडीवरच्या वळणाच्या
रस्त्यावर िोतो. उजवी कडे छोटी टेकडी िोती, अन डावी कडे
खाली नदी िोती. डावी कडे थोडे खोल असल्याने अन हतथे खुप
झाडी असल्याने कािीि ददसत नव्िते. थोडे लांबवर
नदीपहलकडिा िढ अन हतथली छोटी टेकडी ददसत िोती. मागे
साधारण दिा फु टािा रस्ता ददसत िोता अन पुढे लगेि वळण.

आम्िी जरा सािंकि िोतो, इथून काय अन कोठे ददसणार? पण
आपल्यापेिा गाईडिा जंगलिा अनुभव मोठा, या हविाराने गप्प
बसलो. आधावतास झाला पण तरी कािी घडेना. बरं जंगलात
बोलायला बंदी. हनसगव बघत अन जंगलािी हनरव िांतता ऐकत
बसून राहिलो. मध्येि गाईडकडे काय अिी नजरने, मानेने
हविारणा करत िोतो. तो िळू ि म्िणाला, " इधरसे बाहधन
जायेगी| हनिे पानी िै और सामने एक गुफा जैसे ददख रिा िै ना|
" आम्िाला फारसे कळले नािी. पण समोरच्या टेकाडावरती
थोडी गुिस
े ारखी जागा आता सांहगतल्यावर आम्िाला ददसली.
खरि मस्त गुिा िोती ती !
अन मग अिानक जंगलाला जाग आली.
हितळाने पहिला कॉल ददला. कॉल म्िणजे; वाघ, हबबळ्या वगैरे
हिकारी प्राणी हिकारी साठी िालिाल करू लागले की इतर
प्राण्यांना त्यांिा सुगावा लागतो. अन मग ते इतर प्राण्यांना
सावध करण्यासाठी हवहिष्ठ आवाज काढतात, त्याला कॉल असे
म्िटले जाते. एरवी माकड, सांबर, हितळ ओरडताना जसा
आवाज काढतात त्यापेिा िा कॉल देताना ते वेगळे आवाज
काढतात. जसे माकडे एरवी हुप असे ओरडतात तर कॉल देताना
खॉक खर असा कािीसा खोकल्यासारखा आवाज काढतात.
जंगलात लि देऊन एक ददवस जरी दफरलात की िे कॉल्स
कळायला लागतात. अथावत खरा कॉल कोणता, फॉल्स कॉल
कोणता िे कळायला जरा वेळि लागतो. पण िे कॉल ट्रेस
करायला मजा येते.

तर आता जंगल हजवंत झाले. आमच्या मागच्या
बाजूने हितळाने कॉल ददला. आमच्यात लगेि िैतन्य आले.
लगेिि माकडाने खॉक के ले. जंगल भराभर िालू लागले. गाईडने
कानोसा घेउन जीप िालकाला जीप िळू िळू मागे घे असे
सांहगतले. " बच्चेवाली आ रिी िै| " आम्िी थक्कि ! िक्क वाहघण
अन हतिी हपल्ले एकत्र ? एकदम गाईड म्िणाला, " जल्दी कर "
जीप झटटयात मागे गेली. पण जsssssरा
उिीर झाला. आम्िी िकीत िोऊन बघत राहिलो. मगािी येताना
आमच्या जीपच्या टायरिे ठसे िोते त्यावर आता वाहघणीच्या
पावलांिे ठसे िोते. " बच्चेवाली यिााँसे अभी हनिे गयी " आम्िी ते
ठसे पाहून मंत्र मुग्ध झालो., इतके की त्यािे फोटोिी काढायिे
हवसरलो.
" अरे आगे ले, जिााँ पर खडे थे" गाईडने
जीपिालकाला ऑडवर ददली . आता आम्िी त्याच्या माहिती,
अनुभव अन ज्ञानावर पूणव हवश्वास ठे वला. तरी मनात खुटखुटत
िोते, बच्चे वाली? पण हपल्लांिे ठसे तर नव्िते.....
" वो देखो, सामने देखो, ऊस गुफााँ के सामने
देखो...." आता गाईडिी उतावळा झाला िोता. आम्िी समोर
बहघतलं. तसं जवळ जवळ ४० एक फू ट अंतर िोतं. आम्िी गाईड
दाखवत िोता हतथे प्राण डोळ्यात आणून पिात िोतो. आम्िाला
हतथल्या झुडुपांमध्ये िालिाल ददसली. अन अिो आश्चयव हतथे
दोन अगदी छोटी हपल्लं खेळत िोती. अजून काळी-पांढरीि
िोती, एक िण मला ती मांजरािी हपल्लंि वाटली, इतकी छोटी

िोती ती ! अन तेव्िढ्यात एक मोठा वाघ गुित
े ून बािेर आला. "
वो देखो बडा बेटा आ गया | " आम्िी थक्क झालो. म्िणजे िी
वाहघण नव्िती, हतिा मोठा मुलगा, छोट्या भावंडांना सांभाळत
गुित
े बसला िोता, अन आई आल्यावर िे सगळे कु टुंब बािेर
खेळायला

आले

िोते,

आईच्या

छ्त्त्रा

खाली

सुरहित

वाटल्याबरोबर! वाहघण मात्र ददसत नव्िती. कारण ती खाली
दोन टेकड्ांच्या खालच्या घळीत िोती. आता हपल्लं अन त्यांिा
दादा थोडे अजून खाली उतरले. आता ते आम्िाला ददसत नव्िते.
पण त्यांिे म्यॉव म्यॉव अन गुगुवर ऐकू येत िोते. फारि मजा
वाटत िोती.
तेव्िढ्यात आमच्या पुढून आता कॉल देणे सुरु
झाले. वाहघण हतथे न थांबता पुढे हनघाली िोती. गाईडने
हविारले, इथेि थांबायिे का? खरं तर हपल्लं, त्यांिा दादा
ददसत नव्िते. पुढे गेलो असतो तर वाहघण ददसण्यािी िटयता
िोती. पण गाईड म्िणला, त्याने त्याच्या १४ वषांच्या जंगल
अनुभवात इतकी छोटी हपल्लं पाहिली नव्िती. जेमतेम
महिन्यािी िोती. त्यामुळे त्याला त्या हपलांना पािण्यािा मोि
सुटत नव्िता, खरं तर मोठा वाघ पािण्यािी संधी सोडू न या न
ददसणार्या हपल्लांसाठी बसणं त्याच्या कतवव्यात बसणारे नव्िते.
वाघ दाखवा असा टुररस्टांिा िेका असतो. असे असताना
िातातला वाघ सोडणे त्याला योग्य वाटेना. पण मग आम्िी
त्याला सांहगतले की वाघ नािी ददसला तरी िालेल पण िा
अनुभव घेउयात. तो फारि खुि झाला. अन मग जवळ जवळ
२५ हमहनटं आम्िी त्या हतघांिा खेळ नुसता अनुभवत बसलो. ती
२५ हमहनटं मी आयुष्यात हवसरणार नािी. ते हनव्यावज्य म्यॉव

अन गुरगुर अजूनिी माझ्या कानात गुंजतय. एक अहवस्मरणीय
प्रसंग !
मग त्यांिी िी जुगलबंदी एकदम थांबली.
बहुतेक आई थोडी लांब गेल्यामुळे ती िांत झाली असतील ककवा
दमली असतील. आम्िी अजून दिा हमहनट वाट बहघतली. पण
सारं कािी िांत िोतं. मग हतथे न थांबता गाईडने जीप पुढे
काढायला सांहगतली. मनात अजूनिी तेि आवाज रुणझुणत िोते.
साधारण पाि एक हमहनटं आमिी जीप पुढे जात राहिली. सगळे
जण त्या हपल्लांिी भाषा ऐकू न िांत झाले िोते.
पण हपटिर अभी बाकी िै दोस्तो :)
गाईडिी तो अनुभव मनात साठवत िांत बसला
िोता. अन एकदम तो उभा राहिला. एव्िाना आम्िाला त्याच्या
देिबोलीवरून कळू न िुकले .... वाहघण आमच्या भेटीला
येतेय......समोरुन वानराने खॉक के ले. अन डावीकडच्या झाडीत
िालिाल ददसली. सािात वाहघण आपल्या मोठ्या मुलासाठी
त्यािा खाऊ घेऊन येत िोती. अन आम्िाला दिवन देण्यासाठीि
जणू त्या वाटेवरून परत येत िोती. मधल्या पाऊण तासात
हिकार करून ती परतत िोती. अन हतच्या कामाच्या वेळात
आम्िी हतच्या बाळांिे बेबीहसटटग के ले म्िणून ती आम्िाला
भेटायला आली िोती जणू ! िणात हतने ददिा बदलली अन
झाडांमधून आपल्या गुिक
े डे ददसेनािी झाली. अिरिः २
हमहनटांिा खेळ ! पण डोळे हनवाले अगदी. परतीच्या प्रवासात
आम्िी सगळे अगदी अगदी तृप्त-तृप्त, िांत-िांत िोतो.
___

२. बांधवगडिी पहिली संध्याकाळ

कान्िािा मस्त अनुभव पाठीिी िोता. त्यामुळे
पोस्ट दिावी सुट्टी जंगलाति जाऊन सेहलब्रेट करायिी असा
माझा अन माझ्या लेकािा बेत िोता. आता पुन्िा कान्िाला
जायिं की दुसरे जंगल गाठायिे िे ठरत नव्िते. लेक
कान्िासाठीि अडू न बसला. मग फोहलएजमध्ये गेलो. हतथे
सगळ्यांनी बांधवगडिा सल्ला ददला. त्यांनी सांहगतले की दुसरी
सगळी जंगलं पिा अन मग वाटलं तर पुन्िा कान्िाला जा. िे
फारि छान वाटल्याने, पुन्िा कान्िाला जायच्या बोलीवर लेकाने
संमती ददली.
फोहलएज िी पुण्यातली एक पयवटक संस्था.
आम्िाला दोन्िी वेळेस त्यांिा अनुभव खुप छान. लिान मुलांिे
गृप
िी
ते
घेऊन
जातात.
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सगळ्या जंगलात जायिे म्िणजे पुण्याहून खुप
लांबिा प्रवास करावा लागतो. बरं उन्िाळ्यात पाण्याच्या
िोधात प्राणी असतात, अन झाडी, गवत थोडे कमी असल्याने
प्राणी ददसणे सोपे जाते त्यामुळे उन्िाळ्याति िा प्रवास करावा
लागतो. तरि तो कारणी लागतो.
बांधवगड म्िणजे मध्यप्रदेिातले अभयारण्य !
जबलपूरपयंत ट्रेनने जाऊन मग जवळजवळ ६ -७ तासािा
जीपिा प्रवास. बरं ट्रेनच्या वेळािी अिा की जीपिा प्रवास
म्िणजे अगदी भट्टीतून तावून सुलाखून हनघणार. पण काय
करणार. कािी हमळवायिं तर घाम गाळावाि लागणार ना
तर आम्िी बांधवगडला पोिलो तो पयंत
संध्याकाळ झाली िोती. पण तरी िी जंगलाला सलामी द्यायला
िवी म्िणून सगळे एक फे रफटका मारायला हनघालो. फोहलएजिे
सगळे मागवदिवक फारि मदतखोर

अन माहिती, अगदी झाडं,

पिी, प्राणी, दकटक सगळ्यािी तपिीलवार माहिती देणारे . या
वेळेस आमच्या बरोबर िोते, देवेन्द्र, अनघा, आददत्य िोते.
ररसॉटवच्या दाराति छोटेसे तळे िोते, अन त्यातल्या कमळांनी
आमिे स्वागत के ले.

गप्पा मारत थोडे पुढे गेलो अन तेव्िड्ात
कोणीतरी डावीकडे लि वेधले.

जंगलिा रात्रीिा रखवालदार आमच्याकडे
पिात िोता. थोडे पुढे झालो अन उजवी कडे नजर गेली.

समुद्रावरिा सुयावस्त, डोंगरावरिा सुयावस्त पाहिला िोता. पण
मोकळ्या माळरानावरिा सुयावस्त प्रथमि बघत िोते .

अंधार िोत आला ,सगळे ि थकले िोते अन उद्या
जंगलात जायिे तर सकाळी सव्वा िारला उठायिे िोते. आम्िी
परत दफरलो.
जंगलात जायिं तर कािी गोष्टींिी माहिती
िवीि.
१. सिसा जंगलात जायच्या वेळा सकाळी
६.०० ते १०.३० अन संध्याकाळी ४.३० ते ६.३० अिा
असतात. त्या त्या जंगलानुसार अन ऋतुनस
ु ार यात बदल
असतात. पण असे असले तरी पिाटे सव्वापािलाि आपल्याला

हनघावे लागते. कारण जंगलाच्या पहिल्या गेटवर जीपच्या रांगा
लागतात. त्यात आपली जीप पहिल्या ३-५ मध्ये असली तर
िांगले पडते. जंगलात साधारणतः ३-४ रस्ते असतात. एकदा का
माणसांिी वदवळ वाढली की पिी, प्राणी जंगलात आत आत
जातात. हविेषतः अस्वलं अन पिी. त्यामुळे पहिल्या गेटवर
आपली पहिली गाडी असेल असे पिावे. त्यासाठी आपल्या
जीपमधील सिसद्स्यांिी बोलून ठे वावे. कान्िाला आमच्या याि
सवयीमुळे आम्िाला पहिल्याि ददविी अस्वल बघायला हमळाले
िोते
२. जंगलात जाताना आपले कपडे जंगलात
सामावून जातील असे िवेत . जसे हिरवा, हपवळा, तपदकरी अन
या रं गाच्यािी मातकट िेड्स असतील असे पिावे. हवषेितः पिी
हनररिणावेळी यािा फायदा िोतो. अन कोणतीिी सेंट्स, सुगंधी
पावडरी िी वापरू नका, त्यानेिी पिी, प्राणी लांब जातात.
आमिे मागवदिवक तर आंघोळीिी करू नका म्िणत.
३. सगळ्यात मित्वािे म्िणजे जंगलात जायिे
तर आपल्या तोंडावर आपला प्रिंड ताबा िवा. जरा जरी आवाज
झाला तरी पिी, प्राणी लांब जातात. वाघिी फार आवाज असेल
तर आपली वाट बदलतो. त्यामुळे जंगलाच्या आत गेलं की
आपल्या तोंडाला कु लुप लावायिं. यािा एक फायदािी िोतो.
आपण जंगल जास्ती िांगल अनुभवू िकतो. आपणिी जंगलातले
आवाज ऐकू लागतो, समजू लागतो
४. आपला गाईड आहण जीप िालक याच्यावर
पूणव हवश्वास टाकावा. ते तुम्िाला जास्तीत जास्त जंगल ददसावं

असाि प्रयत्न करत असतात. पण िेवटी वाघ ददसणं - न ददसण
िा के वळ निीबािा भाग असतो. अनेकदा प्रवासी वाघ दाखवा,
वाघ दाखवा असा लकडा लावतात. मग तेिी कं टाळतात. खरं तर
वाघ नुसता हतथे आिे िा अनुभविी आपल्याला वेगळी अनुभुती
देऊन जातो.
___

३. "कथा सफल-संपण
ू व"

जंगलािी अनेक सौंदयव असतात. जसे हतथले
वनस्पती जीवन, पिीजीवन आहण प्राणीजीवन. अन प्रत्येक
जंगलािे या हतन्िींबाबत स्वतःिे असे वेगवेगळे व्यहक्तमत्व असते.
कान्िा गवताळ रानं आहण मोठी झाडी , अनेक प्रकारिे पिी,
िरणं, रानडु करं , कोल्िे, आहण वाघा साठी प्रहसद्ध ! दाट झाडी,
बांधवगड, हगधाडं, गरुड, िरणं, रानडु करं , सांबर आहण
वाघासाठी प्रहसद्ध ! असा िा बांधवगड !

या डोंगरावर दकल्लािी आिे, पण हतथे
जाण्यासाठी पूवव परवानगी लागते. या डोंगराच्या खडकातील
कपारी फार मित्वाच्या आिेत कारण इथेि हगधाडांिी घरं
आिेत. खडकावरिे पांढरे ओघळ त्यांच्या वस्त्यांिे द्योतक आिेत.
हगधाडं िे हनसगाविे साफसफाई कामगार ! त्यांिी संख्या जास्त
असणं, म्िणजे जंगलात हिकार भरपूर िोते आिे यािे लिण.
म्िणजेि हनसगाविी जैवसाखळी तेथे िांगली आिे यािेि िे
द्योतक.
या बांधवगडच्या पायथ्यािी जे जंगल वसले
आिे तेि आपले डेहस्टनेिन ! आम्िी पिाटे ५.१५ लाि पहिल्या
गेटवर पोिोिलो. आमिी िौथी जीप िोती. म्िणजे आम्िी
हनम्मी बाजी मारली िोती. बरोबर ५.४५ला आतले गेट उघडले.
अन आम्िी खर्या जंगलात प्रवेि के ला. आता तीन मुख्य रस्ते
िोते. आमच्या गाईडने मधला बी रूट पसंत के ला. िा जंगलाच्या
मध्यातून जाणारा रस्ता िोता.
गाइड्ने बांधवगडिी थोडी माहिती सांहगतली.
हतथली झाडे, प्राणी, पिी यांिी माहिती सांहगतली. आम्िी थोडे
पुढे आलो. अन जीप िालकाने जीप थांबवली. गाईडने डावीकडे
खूण के ली. डावीकडे झुडुपांिी जाळी िोती. छोटे पिी उडताना
ददसत िोते. कािी फांद्यांवर बसले िोते. तेव्िढ्यात िालकाने
जीप थोडी पुढे घेतली. अन आम्िी हस्तहमत िोऊन बघत राहिलो.
त्या झुडूपांच्या जाळी मघून छोटी वाट ददसत िोती, अन त्यापुढे
एक रमणीय तळे िोते. अहतिय सुंदर दॄश्य समोर उभे िोते. त्या
तळ्याभोवती िार मोर, पाि लांडोरी अन ५-६ िरणं उभी
िोती. आता हलहितानािी ते दॄश्य डोळ्यासमोर येतय. त्यातिी

तीन मोर पूणव हपसारा फु लवून नाित िोते. हप्रयाराधन करताना
आपला हपसारा पुढे-मागे करत िोते. त्यािा सssssळ सळ्ळ्ळ
आवाज अंगावर रोमांि उभे करत िोता. माझ्याकडच्या
हव्िहडओतिी त्यािा आवाज रटपला गेलाय. तळ्याच्या हतन्िी
बाजूंना ते तीन मोर नाित िोते. इथे बघू की हतथे की त्या हतथे
अिी आमिी धावपळ झाली. हव्िहडओ िूटतर अगदी अवघड
झाले.
बरं ते तीन मोर एकमेकांपासून लांब असल्याने
एका फ्रेममध्ये पकडता येत नव्िते. मग जसे जमेल तसे फोटो
काढले अन हव्िहडओ िूट के ले.

माझा लेकिी बर्यापैकी िूट करतो त्यामुळे
दोन्िी िटय झाले. पण आमिा कॅ नन ४० डी अगदीि नवीन
िोता आम्िाला. त्यामुळे सवय नसल्याने या फोटोत अनेक िुका
सापडतील जाणकारांना. पण जंगलिा दफल येण्याइतपत बरे
काढले असावेत फोटो

समोर
तळ्याच्या तो नाित िोता. अन
अजून एक डावी कडे. आम्िाला
जीपमध्ये बसूनि फोटो काढावे
लागत असल्याने फारसे िलता
येत नव्िते. पण त्यामुळेि मला
वाटतं मोरािी एका बाजूने पोज
मला पकडता आली; नािी तर
फक्त
समोरूनि
फोटो
काढण्यािा मोि झाला असता.

उजवीकडिा
मोर नाित पाठमोरा झाला
(हनलाजरा मेला ) अन स्नॅप
मारायिी संधी मी पकडली,
िणात तो पुन्िा सामोरा
झाला. पण त्या आधीि मी त्याला माझ्या फ्रेममध्ये पकडले िोते
तेव्िढ्यात एक िरीण पाणी प्यायला तेथे आले.
मग िरीण, मोर अन लांडोर असे हतघं मला फारि भावले.

थोडे
पहलकडे एकि िरीण
आपली नुकतीि आलेली
शिग

न्यािाळत

िोते,

बहुदा माझ्या लेकाच्याि
वयािे असेल, आलेली
इवलीिी दाढी िोधणारे !

अन उजवी कडे िे तीन हमत्र. “ये दोसती, िम
निी छोडेंगे”…असंि कािी गात...

दकत्ती वेळ आम्िी तेथि
े थांबलो. जवळ जवळ
२०-२५ हमहनटं. मग आमिा गाईडि म्िणाला, " आगे िलेंगे "
आम्िी जणू हवसरूनि गेलो िोतो की जंगलात अजूनिी कािी
बघण्यासारखे आिे ते.
आम्िी पुढे हनघालो. मनातून ते दॄश्य कािी िलत
नव्िते. आता आम्िी बी रुट्च्या िेवटी आलो. सवव रस्ते इथे एकत्र
येतात. गेटपासून इथपयंत आपला रूट बदलता येत नािी पण मग
येथून परत कोणत्यािी मागावने परत दफरता येते. हतथे आम्िी सवव
थांबलो. हतथे कािी दुकानं आिेत तेथे बांधन
ू घेतलेली न्यािारी
खाल्ली. ििा-पाणी झाले अन परतीच्या वाटेला लागलो. मधल्या

काळात गाईडने वाघ कोठे ददसला आिे, कोठे ददसण्यािी िटयता
आिे , िे इतर गाईड अन जीप िालकांिी बोलून हनहश्चत के ले.
अन आम्िी सी रूटला लागलो.
आता ऊन जाणवू लागले िोते. थोडे पोट भरले
असल्याने कािीिी गुंगी िढू लागली िोती. तिात पिाटे िारला
उठलो िोतो ना ! जंगलािी हनरव िांतता, वरून पेटलेले ऊन ,
जीपच्या स्पीडमुळे लागणारे गरम वारे .... आमिी हवके ट अगदी
पडायला आली िोती. आता पटकन ररसॉटववर पोििू असे झाले
िोते अन तो िण आला.....
िालकाने जीप रस्त्याच्या कडेला उभी के ली.
आम्िी आजूबाजूला पाहिले. एक िण कािीि वेगळे जाणवेना.
अन एकदम समोरच्या झाडीत लक्कन कािीतरी िलले. झाडांच्या

मातकट फांद्या, त्यांच्या काळ्या सावल्या अन खालिे हपवळे
गवत यांच्यात "तो" अगदी लपून गेला िोता.

हिकार करून त्यािािी ब्रेकफास्ट िालला िोता.
तोंड खाली - वर- थोडे हतरके करत लिके तोडणे िालू िोते.
आमच्या पासून साधारण तीस एक फु टावर असावा. पण एकदम
झाडीत असल्याने तो हनवांत िोता. इतटयात त्याला आमिी
िाहूल लागली. अगदी दोन िण त्याने आमच्या कडे "पाहून"
घेतले, अंदाज घेतला, अन मग पुन्िा आपल्या खाण्याकडे वळला.
मग मात्र आम्िी हतथून हनघे पयंत कािी त्याने आपली
खाद्यसमाधी सोडली नािी.

पण मला ते दोन िण खुप मोठा आनंद देऊन
गेले. तुम्िाला ..... ?
____

४. टायगर िो !

तेव्िढ्यात आमच्या गाईडच्या वॉकीटॉकीने बीप
के ले. टायगर िो अनाउं न्स झाला िोता !
जंगलात जाऊनिी कधी कधी वाघ ददसत नािी.
मग पयवटक फारि नाराज िोतात. त्यावर या अभयारण्यांनी
िोधून काढलेला उपाय म्िणजे िा टायगर िो ! वाघाने हिकार
के ली की तो त्या रठकाणी कािी काळ हनहश्चत थांबणार असतो,
ककवा भरपूर खाणे झाल्यावर अंग थंड रिावे या साठी तो
पाण्यात जाऊन बसतो. या आहण अिा पररहस्थतीत वाघ कािी
काळ का िोईना एका रठकाणी बराि काळ थांबतो. मग
पयवटकांना ित्ती वरून तेथे नेऊन िा बसलेला वाघ दाखवता येतो.
यालाि टायगर िो म्िणतात. या टायगर िो मध्ये वाघ अगदी
जवळू न बघण्यािी संधी हमळते.
जंगलात प्रवेि के ल्यानंतर आपल्याला या
िोसाठी नाव द्यावे लागते. आमच्या गाईडने िे आधीि के ले िोते,
अन त्या नुसार आमिा नंबर आला िोता. म्िणून आम्िी परत

दफरलो अन वाहघणीला बघायला हनघालो. जंगलात हिरल्यावर
पहिल्याि फे रीत आम्िाला वाघ अगदी जवळू न बघायला
हमळणार िोता. या टायगर िो मध्ये फक्त एकि मायनस बाजू
असते ती म्िणजे असा वाघ फारिा िालिाली करत नसतो, तो
एकतर झोपलेला असतो, ककवा आपले खाणे खात बसलेला
असतो, त्यािी िालिाल, त्यािी ग्रेस फारिी पिाता येत नािी
यात. पण वाघ खुपि जवळू न अन स्पष्ट पिाता येत असल्याने या
टायगर िोला खुप मित्व असते.
जीपवरून ित्तीवर िढू न मग आत जंगलात
जायिे असते. स्वाभाहवकि ित्ती जंगलातल्या रस्ते नसलेल्या
आतल्या भागात जातो, त्यामुळे 'अन-टच्ड' जंगलिी आपल्याला
बघायला हमळते. पण िे ित्तीवर िढणे जरा हजकीरीिे असते.
आधी जीपच्या सीटवर उभे रािायिे. मग सीटच्या पाठीच्यावर
पाय देऊन दुसरा पाय जीपच्या िौकटीच्या बारवर ठे ऊन ित्तीवर
लावलेल्या छोट्या िीडीवर िढू न ित्तीवर स्वार व्िायिे. मला
हलिायला जेव्िढा वेळ लागला त्याच्या अध्याव वेळात िे आरोिण
करावे लागते. िी कसरत अवघड खरी पण वाघ बघायिा या
उत्सािात करून जातो आपण.
तर

आम्िी

ित्तीवर

बसलो.

अन

ित्तीने

झाडाझुडपातून वाट काढत आगेकुि के ले. माहूत झाडांच्या फांद्या
बाजूला करत िोता अन आम्िाला िी तसे करायला गाईड करत
िोता. आम्िी उत्सुकतेने इकडे हतकडे बघत िोतो

. आमिे निीब फार जोरावर िोते. इतका वेळ
एका रठकाणी बसलेली वाहघण थोडी पुढे हनघाली िोती. आमच्या

समोर अगदी दिा फु टावर ती आम्िाला पाठमोरी ददसली ती !
माहुताने ित्ती पुढे नेला, हतला आमिी िाहूल
लागली. हतने मागे वळू न पाहिले,

पण आमिे हतच्या मागे येणे हतच्या दृष्टीने फारसे
गंभीर नव्िते. ती पुढे िालू लागली. वाघाला जंगलिा राजा का
म्िणतात ते आता कळले. काय दमदार पावले टाकत, ती जंगलिी
अनहभहिक्त राज्ञी िालत िोती. आम्िी हतच्या मागे आिोत,
नािीत यािी हतला कािी दफकीर नव्िती. ना आम्िी हतिे सावज
िोतो, ना हतला आमच्यािी कािी कतवव्य िोते, ना ती आम्िाला
घाबरत िोती. आम्िी जणू हतच्या दॄहष्टने अगदी दकडामुंगीि !
मला वाटतं िाि हतिा अप्र
ॅ ोि आम्िाला थक्क करून गेला. ना
कोणािी भीती ना कोणाला जवाब देणे, मस्त आपल्याि धुंदीत
ती पुढे िालत िोती .
१०-१२ फु टावर खाली खड्डा िोता. त्यात थोडे पाणी िोते. हतथे
जाऊन ती बसली. आता ती खाली खड्ात अन आम्िी
खड्ाच्यावर असे उभे िोतो. ित्तीच्या पायाखाली साधारण २-३
फु टावर ती. आमच्या पायाखाली साधारण ८- १० फु टावर ती
बसली िोती. आमच्या ित्तीने पाय िलवला.

बहुदा खालिे झुडुप थोडे दबले असावे. आम्िी
हतच्या डोटयाच्या अगदी जवळ असल्याने हतला थोडे "हडस्टबव "
झाले. हतने थोडे वर पाहिले. अन मधल्या छोट्या झुडुपातून हतिा
मी अगदी टलोज अप घेतला.
ित्तीने आपला पाय अजून िलवला तिी ती उभी
राहिली अन अगदी थोडी गुरगुरली अन हतने आमच्या नजरे ला
नजर ददली. अगदी "आय टू आय कॉन्टॅटट" !

त्याबरोबर ित्तीने स्वतःि पाऊल मागे घेतले.
जंगलिा कायदा िातात घ्यायला ित्ती थोडाि माणूस िोता?
ित्ती आता सुरिीत अंतरावर आला. अजून २ हमहनट आम्िी
हतला न्यािाळत िोतो. पण आता माहुताला घाई झाली, दुसरे
पयवटक त्यािी वाट पिात िोते. आम्िी परत दफरलो. माहुताला
तीन तीनदा धन्यवाद देत आम्िी खाली जीपमध्ये उतरलो. आता
जंगलात कािी ददसत नव्ितं. हतच्या नजरेने आमिा पूणव ताबा
घेतला िोता. आम्िी परतीच्या वाटेवर लागलो.

५. दुसरी संध्याकाळ
बांधवगडच्या जंगलात प्रवेि करताना आधी एक
अगदी छोटीिी नदी लागते. छोटी म्िणजे दकती छोटी, तर आपण
जीपमधून ती पार करतो रस्त्यावरून ती आपली वाितेय इतके ि.
पावसाळ्यात हतला खुप पाणी असतं म्िणे. हतिं नाविी कािी
तरी फार छान आिे,
पण
नािी.
असं

आत्ता

आठवत

(सोनानदी?)
म्िणतात,

की

जंगला बािेरिी सगळी
घाण धुवून मगि िी
नदी तुम्िाला आत
जंगलात येऊ देते, दकती
छान कल्पना नािी ?
तर
दुसर्या
ददविी
संध्याकाळी
आम्िी
जंगलात जायला हनघालो. या छोट्या नदी पािी आलो. अन

िेजारच्या झाडावर िा आमिे स्वागत करायला आलेला. अगदी
छोटासा खंड्ा ( ककगदफिर ) अगदी त्या छोट्याश्या नदीला
िोभेल असा
अन दुसर्या झाडावर िा अगदी झाडाच्या
पानाच्या आकारा एवढा हिमुकला पिी " रटकल्स ब्लू फ्लाय
कॅ िर"

बांधवगडिे सौंदयव म्िणजे तेथली िरणे. अगदी
कळपच्या कळप.

संध्याकाळच्या उन्िात गवताच्या रानात ती
िमकत िोती.
तसेि आम्िी पुढे गेलो. मग थोडी दाट झाडी
लागली. पुढे कािी जीप्स थांबल्या िोत्या. आमिीिी जीप
थांबली. पुढच्या जीपमध्ये हनहखल, माझा लेक िोता. त्याने खुणा
करून झाडाच्या फांदीवर पंख सुकवत बसलेला गरूड दाखवला.

ररसॉटववर परत आल्यावर त्याने आधीिी
"स्टोरी" सांहगतली. हतथे िा गरुड आधीपासून िोता. ती त्यािी
"जिागीर" असावी. तेव्िढ्यात हतथे दुसरा गरुड आला. या
गरुडाला ते अहजबात खपले नािी. त्या दोघांिी टेरीटरी वरून
भांडणं सुरु झाली. जवळ जवळ १५-२० हमहनटं िी जंग िालू
िोती. अखेर या गरुडाने त्याला हुसकाऊन लावलंि. या

मारामारीिा िीण उतरवायला मिाराजांनी िेजारच्या नदीत
स्नान के ले िोते, अन आता मस्त उन्िात आपले पंख वाळवत बसले
िोते. आमिी िी जंग बघण्यािी संधी हुकली, पण िा राजस पिी
असा पंख सुकवत हनवांत बसलेला तरी बघायला हमळाला, िे िी
नसे थोडके !
संध्याकाळी वेळ फार भरभर जातो. तिात
संध्याकाळी जंगलात थांबण्याच्या वेळािी कमी आिेत सकाळच्या
तुलनेत. आम्िी पुढे हनघालो. थोडं अंधारु लागलं. अन जंगलािे
रुप पालटू लागले. झाडांच्या सावल्या खेळ करू लागल्या.
संधीप्रकािात उगािि कसलीतरी भीती दाटून आली. कोणत्यािी
नव्या जागेत उजेड असताना आपल्याला कािी वाटत नािी. पण
अंधार पडू लागला की त्या जागेिे अनोळखीपण अंगावर यायला
लागते. तसेि कािीसे वाटू लागले. आमिी जीप आता मध्यात
असलेल्या तळ्याच्या ददिेने हनघाली. िटयता िोती की एखादा
वाघ पाणी प्यायला हतथे येईल, दकमान कािी प्राणी पिी
ददसतील.
तळ्या काठी तर जत्राि जमली िोती. कारणिी
तसेि िोते. जंगलातली दुसरी वाहघण पाण्यात मस्त पाय सोडू न
बसली िोती. खरं तर ती तळ्याच्या त्या बाजूला िोती.
आमच्यामध्ये बरे ि अंतर िोते. पण मध्ये कसलाि अडथळा
नसल्याने अन सुयव आमच्या उजव्या बाजुला असल्याने ती छान
स्पष्ट ददसत िोती.

तळ्याच्या उजवी कडे थोडी लांब िरणे िरत
िोती. मध्यात एका झाडावर कािी पिी बसले िोते. आपापल्या
कामांत असले तरी त्यांिी नजर मात्र वाहघण काय करते याकडे
िोती. िे पिीिी हतच्या कडे पिात िोते. सवांच्या नजरा दाखवत
िोत्या वाहघण कोठे बसली आिेते.
थोडावेळ हतने पाण्यात बसून घेतले. वातावरण
आता िळू िळू थंडावत िोते. म्िणूनि की काय ती आता पाण्यातून
उठली. उठू न आमच्याकडे पाित हनथळत उभी राहिली.

आता सगळे प्राणी- पिी सजग झाले. तेव्िढ्यात
आमच्या आवाजाने हतिे आमच्याकडे लि गेले. हतने थोडे
गुरकाऊन आमच्या आवाजाबद्द्ल नाराजी दिववली. मग हतला
आपले अंग सुकवावेसे वाटले, अन िेजारिे गवत हतला उपयोगी
वाटले. अन आजपयंत अगदी फोटोतिी न पाहिलेली पोज हतने
ददली. अगदी आपल्यासारखी ती पाठीवर लोळू लागली खरं
वाटत नािी ना ? िे घ्या प्रूफ

हतिे पांढरे पोट, भरदार मांड्ा, गुबगुबीत
पावलं ( सॉरी , जरा जास्ति सेटसी वणवन िोतंय ) . ती आपली
मस्त एका कु िीवरून पाठीवर मग पुन्िा दुसर्या कु िीवर अिी
लोळत पडली िोती. मला तर वाटलं आता ती एक पाय
दुसर्यावर टाकू न हनवांत ताणून देणार.
तेव्िढ्यात ती पुन्िा ऊठली. अन आम्िाला समोर
ठे ऊन पुढे यायला लागली. हतिी िी पोज जरी ती तळ्याच्या त्या
बाजूला असली तरी आम्िाला जरा धोकादायकि वाटली.
समोरून िाल करून येणारी वाहघण ! काय िेष्टा आिे का ?

मग आम्िी हनघालो. आमच्या जीपमधले कािी
अजून हतथे थांबू असे म्िणत िोते. आमच्या इतर जीप्सिी हतला
पिात उभ्या िोत्या. पण आमच्या गाईडला काय झाले माहिती
नािी, त्याने जीप वळवायला सांहगतली. आता आम्िी परतीच्या
वाटेला लागलो. पुढच्याि वळणावर जीप उजवीकडे वळणार
तेव्िढ्यात आमच्या गाईडने डावीकडे िालिाल रटपली. त्याने
खुण के ली अन िालकाने लगेि अगदी िळू जीप डावीकडे
वळवली. अन मग आम्िाला हपवळ्या गवतात लपत छपत येणारे

एक मिािय ददसले; काळे अस्वल ! ते इकडे हतकडे पिात पिात ,
अंदाज घेत पाणवठ्याकडे िालले िोते.

मुळात अस्वल िा अहतिय लाजाळू प्राणी.
त्याला माणसांिे फार वावडे. जरा िाहूल लागली की ते लगेि
झाडात ददसेनासे िोते.
आमच्या मागे अजून एक जीप आली. अन आम्िी
का थांबलोय िे पिायला ती जीप जरा जोराति आवाज करत
आली. त्याबरोब्बर ते अस्वल गोंधळले. अन िटकन मागच्या
झाडीत नािीसे झाले. पण तेव्िढ्यात माझ्या कॅ मेराने हटलक
हटलक के ले िोते
िे म्िणजे अगदी बोनस िोते. कान्िालािी आम्िी
अस्वल पाहिले िोते, पण अगदी अंधूक प्रकािात. त्यािी फक्त
काळी आकृ ती ( हसल्िाउट) ददसली िोती. पण आता जंगलातले

मोकळे अस्वल पूणव प्रकािात ददसले िोते. मागच्या जन्मी आम्िी
नक्कीि जंगलिे रहिवासी िोतो
आता मात्र जंगलातून बािेत पडायलाि िवे
िोते. आता इकडे हतकडे न बघता गाईडने जीप पळवायला
सांहगतली. पण जंगलच्या राजािे कािी समाधान झाले नव्िते.
तो आमच्या जायच्या रस्त्यावर आम्िाला टाटा करायला आला.
जंगलातला िा नुकताि स्वतंत्र झालेला छोटा
वाघ िोता. आमच्या उजवीकडच्या गवतातून स्वारी दफरायला
बािेर पडली िोती. आमच्या बरोबरीने तो िालत िोता.

अथावति आमिी अन पुढच्या - मागच्या सवव
जीप्स्िी िाल मंदावली. पुढे िरणांिा कळप हनवांत िरत िोता.
त्यांना या धोटयािी जाणीव झाली नव्िती. एकतर वारा उलट
विात िोता, अन गवतात जंगलिा राजा लपून गेला िोता.

आता संध्याकाळिे ६.३० वाजले िोते. जंगलिे
दरवाजे बंद व्िायिी वेळ ! आता थांबणे िटय नव्िते. सगळ्या
जीप्स सुसाट हनघाल्या. त्यांच्या आवाजाने िरणां लि आता
वाघाच्या बरोबर हवरुद्ध बाजूला िोते. वाघाला िे सगळे अहतिय
अनुकुल िोते. त्याने दबा धरला....
त्यािा िा अगदी जाता जाता, िालत्या
जीपमधून काढलेला फोटोि सांगेल पुढे काय झालं असेल ते!

____

६. कल्लू आहण बल्लू

हतसर्या ददविी पिाटे जंगलातला एकदम
उजवीकडिा रूट आम्िी पकडला. गाईडने सांहगतले, याि रूटवर
तीन वाघांिा इलाखा आिे. बांधवगडिा सध्यािा वयाने,
अनुभवाने आहण आकाराने सवावत मोठ्या वाघािी, B 2 िी िी
टेररटरी !
बांधवगडमधील सध्यािी वाघांिी वस्ती ज्या
दोघांच्यामुळे "वस्ती" झाली, ते म्िणजे; िाजवर िा वाघ अन सीता
िी वाहघण. यांिाि िा बी टू मुलगा. हडस्कव्िरीवर सीता अाँड िर
स्टोरी अिी ३-४ भागांिी माहलका लागते कधी कधी.
(https://www.youtube.com/watch?v=I2pslR5LnLM )
(https://www.youtube.com/watch?v=RK27C070mM
g ) त्यात िा बी टू इतका गोड ददसतो की कािी हविारू नका.
कधी हमळाली तर िुकवू नका िी माहलका. तर सीता अन
िाजवरिा बी टू िा मुलगा. सध्या तोि बांधवगडिा घरप्रमुख !
त्यािी मुलं कल्लू आहण बल्लू !

सिसा वाघािी हपल्लं आईच्या छ्त्त्राखालून
स्वतंत्र झाली की एकएकटे आपला इलाखा तयार करतात.
त्यातिी दोन नर कधीि एकत्र राित नािीत. पण बांधवगडमध्ये
िे आश्चयव घडतेय. तसे दोघेिी नुकतेि आईच्या पंखाखालून स्वतंत्र
झालेत, पण एकमेकांिी सोबत त्यांना अजून सोडवत नािीये :)
तर आम्िी या हतघांच्या मागावर िोतो. आधी
बी २ िा इलाखा िोता. पण बी२ आता म्िातारा झाल्याने
त्याच्या िालिाली आता कमी झाल्या आिेत. त्यामुळे एकदा
हिकार के ली की बराि वेळ तो एकाि जागी बसून राितो,
त्यामुळे तो ददसणे फारि अवघड िोते. आम्िी पुढे पुढे हनघालो.
आता बी २ िा इलाका संपला.
िालकाने जीप िळू

के ली. "उजवीकडच्या

जाळीमागे एक छोटी टेकडी ददसत िोती, तिी बरीि लांब िोती
अन मध्ये बरीि झाडी अन वाळटया वेलींिी जाळी िोती.
आम्िाला ती टेकडी किीबिीि ददसत िोती. " उस में एक गुफॉ िै
जिॉ पर कल्लू- बल्लू रिते िै " गाईडने अहतिय आल्िाददायक
माहिती पुरवली. " इस टाईमपर हनकलते िै दोनो | देखते िै आज
टया करते िै | " जणूकािी तो त्याच्या दोन हमत्रांिीि ददनियाव
सांगत िोता :)
आम्िी डोळे फाडफाडू न पाहू लागलो. पण अं-िं.
कािीि िालिाल ददसत नव्िती. आमच्या िालकाने जीप बंद
के ली, जणू कािी कल्लू-बल्लूने त्याला मोबाईलवर मेसज
े पाठवला
िोता, "यिॉ रूको | िम आते िै |" पुन्िा एकदा वाट बघणे सुरू
झाले.

गाईड एकदम िलला. आमिी नजर आपोआप
त्याच्या िालिालींिा मागोवा घेत मागच्या बाजूला दफरली. अन
जाळीतून तो ददसला ... " ये बल्लू आ रिा िै ..."

आमच्या डावी कडच्या जाळीतून बल्लू
रस्त्याच्या बाजूला येत िोता. गाईडच्या मते आम्िाला " क्रॉशसग"
हमळणार िोते. " क्रॉसींग " म्िणजे, वाघाला रस्ता क्रॉस करताना
पिायला हमळणे. िे जंगल सफारीत फार फार मित्वािे असते.
एक तर आपल्याला वाघ अहतिय जवळू न पिायला हमळतो. अन
रस्त्यावर तो येत असल्याने, मध्ये कसलािी अडथळा नसल्याने
त्यािे अगदी नीट दिवन िोते, त्यािे फोटो िी यामध्ये छान हमळू
िकतात.
बल्लू पुढे पुढे येत िोता. आता तो आम्िाला
ओलांडून पुढे गेला. ओिोिो तो आता रस्त्याच्या जवळ आला.
झाडा-वेलींच्या सावलीतून तो एकदम उन्िात आला. त्याने
गपकन डोळे हमटले. अन मी िी एक डोळा हमटला, माझे बोट

मात्र दाबले गेले िोते. मला वाघांनी अगदी छान छान पोजेस
ददल्या आिे की नािीत ?
अरे , तो पिा तो रस्त्यावर आला. आमच्या
अगदी समोर तो रस्ता " क्रॉस" करत िोता.

कोवळ्या उन्िातले त्यािे राजशबडे रूप डोळ्यात
ठरे ना. मागच्या हिरव्या गडद झाडांच्या पाववभूमीवर उन्िात
त्याच्या अंगावरिे िमकणारे पट्टे फारि लुभावणारे िोते.आता
बल्लू पुढे पुढे अन आम्िी त्याच्या मागे असे साधारण १५-२० फू ट
गेलो. अहतिय थरारक असा िा अनुभव. िक्क वाघाबरोबर
मॉर्ननग वॉक :)
थोडे पुढे गेल्यावर बल्लू डावीकडच्या गवतात
हिरला. आता तो आत आत घुसत िोता. हपवळ्या गवतात तो

मध्येि ददसत िोता, मध्येि लपत िोता. साधारण २० फू ट आत
तो गेला असेल. अन हतथे आम्िाला दुसरी िालिाल ददसली.
" अरे ओ देखो कल्लू ! " आम्िी थक्क िोऊन बघू
लागलो. बल्लू जेथे पोिित िोता हतथे आधीि कल्लू िोता.
म्िणजे आम्िी यायच्या थोडावेळ आधी कल्लू याि मागाववरून
गेला िोता तर. आता आमच्या समोर दोन दोन राजे उभे िोतेकल्लू आहण बल्लू !

कल्लू आमच्याकडे पाित उभा िोता,जणूकािी "
मी तुमच्या आधीि आलो " असं म्िणत आम्िाला जीभ दाखवत
हिडवत िोता. बल्लू हतथे अजून पोिित िोता म्िणून आम्िाला
अजून पाठमोरा िोता.

पाि सात हमनीटं दोघे आपापसात कािी बोलले
अन दोघांनी हमळू न आगेकूि सुरू के ली.
आमच्या डाव्याबाजूने ते आता मागे िालू
लागले. जंगलात जीप िालवणार्या िालकांच्या हस्कलिी
आम्िाला प्रहिती आली. िालकाने इतटया कौिल्याने जीप उलटी
वळवली की आम्िाला जाणवलेिी नािी. आता ते दोघे आमच्या
उजवीकडे िोते. आम्िाला वाटलं की आता ते दोघे आत जंगलात
जातील. पण आमच्या जीप िालकाने आहण गाईडने सांहगतले की
नािी ते पुन्िा आपल्या गुित
े जातील. म्िणजे पुन्िा क्रॉसींग ?
वॉव ! पुन्िा वाघ रस्त्यावर समोर ददसणार ?
मगािी आमिी जीप पहिली िोती पण आता
उलटे दफरल्यामुळे आता आमच्या पुढे दोन जीप्स िोत्या.

सगळे जण आता घाई करत िोते. ते दोघे कोठे
क्रॉसींग करतील यािा अंदाज घेत घेत िालक पुढे िालले िोते.
थोडे पुढे गेल्यावर खरं ि त्यांनी आपला मोिाव रस्त्याच्या ददिेने
वळवला. अन पुन्िा तो िण आला.
कल्लू पुढे िोता. तो भरव कन पुढे आला अन त्याने
झटकन रस्ता क्रॉस के ला. पुढच्या जीपने घोटाळा के ला. ती
आम्िाला अगदीि आडवी आली. अन एक मस्त िण िातातून
गेला. अॅडजेस्ट करून मी हटलक करे पयंत तो किाला थांबतोय.
मला कल्लूिा िेिरा कािी पकडता आला नािी.
तो झाडांतून भराभर ददसेनासा झाला. मी
फारि हिरमुसले. मगािी बल्लू हमळाला पण पाठमोरा. आता
कल्लू िेिर्याहिवाय :(
तेव्िढ्यात बल्लू पुढे आला. आता मात्र माझा
मागव खुला िोता. थोडी सावली िोती पण मला बल्लू नीट
हमळाला.
६.४० ते ७.१० के वळ अध्याव तासाच्या अंतरात
तीन क्रॉसींग्ज आम्िाला हमळाली िोती. आमिे नहिब खरि
जोरावर िोते.

वरिे दोन फोटो कोणाला एकाि वाघािे वाटतील. गाईड,
िालक या वाघांना कसे काय वेगवेगळे ओळखू िकतात असािी
प्रश्न पडू िकतो. मी याबद्दल थोडी माहिती वािून काढली, कािी
हडस्कव्िरीवर हमळाली. ती तुमच्यािी िेअर करते.
सगळ्या वाघांवर पट्टे असतात. प्रथम दिवनी ते
सगळे ि आपल्याला सारखे वाटतात. पण या पट्ट्यांवरून ,
त्यातल्या फरकांवरून वाघ
ओळखता
येतात.
माझ्याकडे कल्लू आहण
बल्लू यांिे वेगवेगळे फोटो
मी अभ्यासले. अन आता
मलािी नाव न बघतािी
त्यांच्यातला कल्लू कोण

अन बल्लू कोण िे ओळखता येते.
बघा िं…
कल्लूच्या अंगावरिे, तोंडावरिे पट्टे थोडे दफटया
रं गातले अन थोडे जास्त िापव आिेत, तर बल्लूच्या अंगातोंडवरिे पट्टे थोडे जास्ती डाकव अन जास्ती ठळ्ळक आिेत.
कल्लूच्या डोळ्यावर अधव गोल अन त्यात मध्यात एक छोटी रे घ
ददसतेय. तर बल्लूच्या डाव्या डोळ्यावर आडवा तीन काढल्या
सारखा ददसतोय.
बल्लूच्या डोटयावरिे पट्टे जास्त ब्रॉड अन डाकव
आिेत तर कल्लूिे दफकट आहण िापव !.
त्यांच्या पोटावरिे पट्टेिी असेि वेगळे पण
दाखवतात. बल्लूिे थोडे डाकव अन जवळ जवळ, तर कल्लूिे दफके
अन थोडे लांब लांब.

___

७. जंगलातला थींकर आहण थरार

कल्लू
आहण बल्लू आपल्या गुित
े
हनघून गेले. त्यांच्या
गुिभ
े ोवतालच्या वाळटया
वेली अन झाडांच्या
फांद्यांच्या सावल्या यात
डोळे फाडफाडू न आता
कािीि ददसणार नव्ितं.
मग आम्िी जंगलातले
दुसरे अनुभव घ्यायला
हनघालो.
जंगलातली
झाडी मागे पडली. आता
आम्िी गवताळ रानात
आलो. कान्िामध्ये अिी

गवताळ रानं खुप मोठी आिेत, पण बांधवगडमध्ये एखाद दोनि
रठकाणी अिी गवताळ रानं आिेत. त्यातल्या एका रानात आम्िी
िोतो.
आत हिरल्याबरोबर आमच्या समोर शपपळ उभा
िोता. नुकतीि पालवी आल्याने छोटी छोटी लाल लाल पानांनी
सळसळ करत आमिे स्वागत करत िोता. त्यािी पानं अगदी

तांब्याच्या रं गािी िोती. मागे हनळे आकाि अन त्यावर िा
"तांबूस" शपपळ ! माझ्या कॅ मेराला वाईड लेन्स लावलेली िोती. (
म्िणजे लांबिे झूम करण्यासाठी असणारी लेन्स) त्यामुळे इतटया
जवळ असलेला तो सुंदर वृि माझ्या फ्रेममध्ये बसेना. मग फक्त
िेंड्ािाि भाग हटलक के ला.
थोडं पुढे गेलो. आमच्या डावीकडच्या गवतात
एक रटटवी आपल्या घरट्याजवळ दफरत िोती.

िी जहमनीवर
रािणारी रटटवी. डोटयावर
काळी टोपी घातल्यासारखी
ददसत िोती ती ! दफका तपदकरी
कोट, आत पांढरा िुभ्र िटव अन
गळ्या
ऐवजी
कपाळावर
बांधलेला हपवळा टाय अन
डोटयावर िॅट ! जणू कािी मॅडम
हमटटगलाि िालल्या िोत्या.
पुढे थोड्ा अंतरावर उजवीकडे िरणं िरत
िोती. आमिी िाहूल लागल्याबरोबर ती सगळी थोडी आत
जंगलात वळली. िरणं अहतिय सजग आहण िपळ असतात.
त्यामुळे त्यांिे टलोज-अप्स हमळणे अवघड असते. तुमिी झूम
लेन्स अगदी ४००-५०० िी असेल तर िटय असते. पण
माझ्याकडे िोती ५५-२५० िी लेन्स. पण बहूदा माझं जंगलप्रेम
इथल्या प्राण्यांना कळलं असाव.
सगळा कळप
जरी आत गेला तरी िे िरीण
आमच्या खुप जवळ थांबून
राहिलं िोतं, इतकं ि नािी तर
मस्त स्माईल देत थांबलं िोतं.
जंगलातले िे असे िण
आपल्याला
िळवं
करून
जातात. आपल्यावर त्यांनी
टाकलेला
िा
हवश्वास
आपल्याला िलवून टाकतो. मी

दोन िण तिीि थबकले. गाईडने िळू न भान ददले, "दददी, स्नॅप
लेलो ना " मी भानावर आले. पण एकदम िालिाल करणे योग्य
नव्िते. अगदी िळू , मोठी िालिाल न करता कॅ मेरा त्याच्याकडे
वळवला अन िा स्नॅप मला हमळाला. थॅटस टू गाईड :)
पुढे गेलो तर जंगलातला आणखीन एक
मित्वािा प्राणी ददसला. एरवी आपण " ई ssss डु क्कर " असं
म्िणत असलो तरी जंगलच्या जैवसाखळीतला िा एक मित्वािा
प्राणी. अन िे जंगली सुव्वर ददसतिी िोते रे खीव अन जरा
भीतीदायकिी. नीट पाहिलत तर त्यािा िमकणारा गोल
आकारािा सुळािी ददसेल तुम्िाला.

आता सकाळिी वेळ संपत आली िोती. आम्िी
परतीच्या वाटेवर हनघालो. झाडांच्या सावल्यात अन उन्िाच्या
कवडिात माकडांिी कु टुंबे रस्त्यावर दफरत िोती. त्यामानाने

वाघानंतर माणसांना पाहून पळू न न जाणारे कोणते प्राणी
असतील तर ते म्िणजे आपले पूवज
व ि ! आमच्या येणार्या गाड्ा
पाहूनिी ती मंडळी आपला रस्तावरिा मुक्काम िलवायला तयार
नव्िती. मग काय आम्िी त्यांिा ददनक्रम बघत बसलो. कािी
मोठी माकड आपापल्या िक्तीिा अंदाज घेत िोती. कािी
झाडांवर सूरपारं ब्या खेळत िोती. त्यातल्या एका कु टुंब प्रमुखािी
आमच्यावर अिी नजर िोती.

तेव्िढ्यात माझे लि गेले. एका आईच्या कु िीत
िा आपला खरा पूवज
व बसला िोता. त्यािी पोज मला ऑगस्ट
रॉहडनच्या 'थींकर"िीि आठवण देऊन गेली. गंमत म्िणजे

बर्यािजणांना
िा
ददसलाि
नव्िता. कारण
ररसॉट्ववर परत
आल्यावर
एकमेकांिे फोटो
पािताना
िा
फोटो
पाहून
अनेकांनी आश्चयव
व्यक्त
के लं.
त्यांनी पाहिलाि
नव्िता तो !
त्यािी ती गोड
पोज मला फारि
भावली.
स
काळिी िी रट्रप
अिी मस्त झाली
िोती.
दुपारी
आम्िी हनघालो तेव्िा आता काय काय बघायला हमळणार असं
म्िणत आम्िी हनघालो. कारण आज आम्िी बांधवगडच्या
िेषिािी हवष्णूला पिायला जाणार िोतो. डोंगरावरच्या
घाटाच्या, मातीच्या शििोळ्या रस्त्याने धाडधाड जीप्स िालवत
आम्िाला िालकाने वरती आणले. २-४ दा तर अगदी धस्स झालं.
त्यांिे हस्कल खरि वाखाणण्यासारखे आिे.

वरती पोििलो. वरिी भरपूर झाडी िोती अन
त्याति हवष्णूिी भलीमोठी मूती, जवळ जवळ २५ - ३० फू टतरी
असावी , आराम करत पहुडली िोती.

हतथे
मला एक अगदी
छोटा
गॉगलवाला
ददसला. सिा पायािे
एक मिाराज अगदी
रे बनिा
गॉगल
घालून बसले िोते.

हतथून आम्िी पुन्िा खाली जंगलात आलो. आता
आम्िी एका गुिे पािी थांबलो. भर जंगलात एका टेकडीच्या
पायथ्यािी िी गुिा िोती. खडकात खोदून तयार के लेली
असल्याने मध्ये गुिा अन हतच्या डावी, उजवी कडे उतरत येणारी
टेकडी अिी कािीिी रिना िोती. गुिल
े ा लोखंडी जाळीिे दारिी
िोते. ( िे इतटया तपिीलाने सांगतेय त्यािे कारण पुढच्या
गोष्टींमधला थरार लिात यावा म्िणून !)
िी गुिा हतथल्या वटवाघळांसाठी प्रहसद्ध आिे.
छोटी छोटी िजारों वटवाघळं इथे वस्तीला आिेत. आम्िी आत
गेलो. आतमध्ये एक मोठी गुिा अन त्याच्या आत अजून छोट्या
खोल्या िोत्या. आमच्या गाईडने आम्िाला आतल्या छोट्या
खोलीवजा गुित
े नेले. अंधाराहिवाय कािीि ददसत नव्ितं.
मग आमच्या गाईडने काडी उजळली. तरी कािी
ददसलं नािी अन तेव्िढ्यात उजेडामुळे कािी वटवाघळं उडायला
लागली. ईsssss असा आवाज करत बहुतांिी लोक मागे सरले.
आख्ख्या गुित
े छताला वटवाघळं हिकटली िोती. आजपयंत

इतकी वटवाघळं मी बहघतली तर जाऊि दे पण इमॅहजनिी के ली

नव्िती. अगदी जीवावर उदार िोऊन कसं तरी हटलक के लं अन
बािेरच्या गुित
े आले. त्यामुळे फोटोिी त्या खोलीच्या फक्त
बािेरच्या बाजूिा आलाय. पण उजवी कडे आत आत दकती
वटवाघळं असतील यािा अंदाज नक्की येईल तुम्िाला. तो फोटो
पाहून जे "याssssक" असं म्िणणार नािीत, त्यांना माझ्याकडू न
एक जेवण लागू.
मग आमच्या गाईडला अजूनि स्फु रण िढले.
त्याने एका वटवाघळाला पकडू न आमच्या समोर आणले. इतके
छोटे िोते ते, अन खरं सांगायिं तर मला ते ददसूनिी आवडले.
तुम्िी िसाल पण
मला ते गोंडू स
ददसले,

आजिी

तसेि वाटते.

मग आम्िी गुिच्े या बािेर आलो. जंगलात असे
जहमनीवर आम्िी पहिल्यांदाि आिोत यािी जाणीव झाली. खुप
छान वाटलं. आतापयंत आमच्या गाईड, िालकािी सक्त तादकद
असायिी " कोणीिी जंगलात प्रवेि के ल्यावर जीपमधून खाली
उतरायिे नािी " अन िा हनयम ते स्वतःिी पाळत. (अपवाद फक्त
आत हजथे ििा-पाण्यािी सोय के ली आिे ते िेक पॉईंट ) आता
पहिल्यांदा असे झाले िोते की आम्िी जंगलात पाय उतार िोतो.
िे लिात आले अन अंगावर सरसरून काटा आला. म्िटलं तर
आपण आहण जंगलिा राजा आता एकाि पातळीवर आिोत !

आम्िी इकडे हतकडे पाहू लागलो, आमिी जीप
गायब िोती. त्या वेळेस आमच्या दोन जीप्स तेथे आल्या िोत्या
पैकी आमिी जीप अन िालक गायब िोते. आम्िी टेन्स झालो.
मग कळले की आमच्यातल्या एकाला बरे वाटत नसल्याने त्याला
ररसॉटववर सोडायला जीप परत गेलेय. मग आम्िी सगळे हनवांत
झालो. आम्िी मोठे ४-५ जण, दुसर्या जीपिा िालक, दोन्िी
गाईड, अन ४-५ मुलं असे टेकडीच्या उजवी कडच्या उतारावर
जरा हनवांत बसलो.
मुलांना कं टाळा यायला लागला. त्यांिा कं टाळा
घालवावा, म्िणून मग आमच्या फोहलएजच्या मागवदिवकाने
जंगलच्या कािी गोष्टी सांगायला सुरवात के ली. दोन वाघांच्या
मारामारीच्या कथा, पािलेल्या हिकारीच्या कथा, या आहण अिा
अनेक. मग दुसर्या जीपच्या िालकाला सुरसुरी आली त्याने
हतथल्या कथा सांगायला सुरवात के ली.
" पूवी इथे म्िणे काम करणार्या मजुरांना

त्यांच्या कामािे पैसे देण्यािे काम िाले. एकदा असेि काम िालू
िोते. मुकादम गुिच्े या उजवी कडच्या उतारावर बसून, एके काला
बोलवून पैसे देत िोता. त्यािी डोंगराकडे पाठ िोती. अिानक
डोंगरावरून वाहघण खाली उतरली. मुकादमासमोर असलेल्या
मजूरांना ती ददसली. ते धावत गुित
े पळाले. त्यांनी मुकादमाला
ओरडू न पळायला सांहगतले. पण त्यािी पाठ िोती. त्याला
कळलेि नािी ते का ओरडतािेत ते. वाहघण डोंगर उतारावरून
खाली आली अन मुकादमावर हतने िल्ला िढवला. त्यािा िात
उपटून काढला. सगळ्या मजूरांनी लोखंडी दार बंद करून घेतले
िोते. त्यामुळे ते बिावले. वाहघण नरभिक नव्िती. पण हतच्या

वाटेत मुकादम आल्याने हतने िल्ला के ला िोता. बराि वेळ हतथे
थांबून मग ती हनघून गेली. अंदाज घेऊन मजूर बािेर आले,
त्यांनी मुकादमाला दवाखान्यात नेले. पण अहतररक्त
रक्तस्त्रावामुळे तो मेला. "
बापरे ! िे सवव ऐकतानािी आमिा थरकाप
उडाला. सगळे डोंगर उताराकडे जरा सािंकतेनेि पाहू लागले.
आता त्या लोखंडी दारािा आम्िाला आधार वाटू लागला. त्या
गोष्टीतले खरे खोटे तो िालकि जाणे, आम्िी त्यािी ििाहनिा
करायच्यािी भानगडीतिी पडलो नािी.
नुसत्या कल्पनेनि
े ी आम्िाला जंगलािी िी दुसरी
बाजू थरकवून गेली. प्रत्यिात कािीिी वावगे न घडू निी आम्िी
सगळे अहतिय टेन्स झालो. जंगलाला कॅ ज्युअली घ्यायिे नािी िे
अगदी मनात ठसले.
संध्याकाळच्या उतरत्या सावल्या आता मनावर
ओथंबून येऊ लागल्या.
आमच्या जीपने उडवलेला धुरळा ददसू लागला.
पण आमच्या मनावरिे मळभ मात्र तसेि राहिले. परतीच्या
वाटेवरिी फारसे कोणी बोलले नािी.
___

८. "बी टू " ला िेवटिा मुजरा

आज आमिा बांधवगडिा िेवटिा ददवस िोता.
खरं तर आमिी आखलेली ट्रीप आज सकाळीि संपली िोती. पण
अजून जंगलािी भूल उतरत नव्िती. तिात बांधवगडच्या
"राजा"ला अजून आम्िी सलाम करू िकलो नव्ितो. त्यामुळे एक
जास्तीिी जंगल सफारी करावी असं आमच्यातल्या अनेकांना
वाटत िोतं. मग आम्िी अनेकांनी जास्तीच्या जंगल फे रीिी
िौकिी के ली, अन आमच्या फोहलयाजच्या हलडरने िवी ती सवव
सोय करून ददली, अन मग आम्िी पुन्िा जंगलात हनघालो. आज
आमच्या दोन जीप्स िोत्या. अन आम्िी सवांनी ठरवलं िोतं की
आज फक्त आहण फक्त बी टू लाि भेटायिं. दुसरे सगळे रूट्स
बाजूला करून आम्िी बी टू च्या रस्त्यावर आलो. बी टू िा एररया
तसा मोठा, जंगलिा राजाि तो ! पण तरीिी गाईडवरती सवव
िवाला टाकू न आम्िी हनधावस्त िोतो. आज दकतीिी वेळ एका
रठकाणी थांबायला आम्िी तयार िोतो, बी टू च्या दिवनासाठी.
िार वाजले, आम्िी जंगलात प्रवेि के ला. पंधरा
हमहनटात एका छोट्याश्या टेकडीला वळसा घालून आम्िी पुढे
आलो. अन मग एका रठकाणी गाईडने "ठिरो" असा इिारा ददला
ड्रायव्िरला, अन आमिी जीप थांबली. (वेळ : ४.१५ )

समोर एक गवताळ रान िोतं अन थोड्ा दूरवर
छोटा हिरवा पॅि िोता. ४-५ हिरव्या पण खुरट्या उं िीच्या
झाडांनी घट्ट रान के लं िोतं.
आमच्या गाईडने सांहगतलं की हतथे पाण्यािा
एक स्त्रोत आिे. त्यामुळेि बाकीिे रान हपवळ्या गवतात असले
तरी तेव्िढाि पॅि हिरवा गार िोता. दुपारच्या कडक उन्िापासून
सुटका हमळवण्यािे अत्यंत रमणीय रठकाण िोते ते. पण हतथे
िोती प्रिंड िांतता. नव्िता कोणता कॉल, नव्िता माकडांिा
आवाज ना िरणांिा आवाज ना मोरािा ओरडा... आम्िी मनातून
जरा सािंकि िोतो, पण जोडीने गाईडवरिा हवश्वासिी िोता.
मग आमिी जीप हतथेि दिा हमहनटं थांबली. पण गाईडिे
समाधान िोईना, त्याने जीप पुढे घ्यायला सांहगतली. आता
डावीकडे तो स्पॉट ठे ऊन आम्िी पुढे झालो. त्या स्पॉटला वळसा
घालून बरोब्बर पहलकडे गेलो. पण हतथूनिी कािी ददसेना. हजथे
पाणी िोतं तो भाग जरा खोलगड िोता, तिात छोट्या झाडांनी
जणूकािी हतथे हनसगवहनर्पमत गुिाि झाली िोती.
आमच्या डाव्या बाजूला िी जागा िोती.
आमच्या समोर कािी िरणं िरत िोती. अहतिय हनधावस्तपणे.
जंगलिी िांत हनवांत िोतं. आमिा उत्साि आता
मावळू लागला. बहुदा बी टू कािी आज ददसत नािी असे वाटू
लागले. गाईडने पुन्िा दुर्पबणीतून पािणी के ली, आम्िी पण
आमच्या दुर्पबणी, कॅ मेरे रोखले, पण िाय... िांतता, िांतता, अन
िांतता....!(वेळ ४.३०)

अिानक िरणातल्या एकाने आपली िेपूट उं ि
के ली, सगळी िरणं सावध झाली, अन खरी िांतता म्िणजे काय
िे आम्िी अनुभवलं. अगदी हिटपाखरूिी िलेना... संपण
ू व जंगल
अगदी स्तब्ध, आमिा श्वासिी थांबला एक िण... पण लगेि
पुन्िा वातावरण हनवळले. आमिा गाईड मात्र आता सदक्रय
झाला. त्याने जीप वळवून पुन्िा मागे घायला लावली. आहण
आता तो अहतियि कॉहन्फडन्ट िोता. पुन्िा मगािच्याि
स्पॉटच्या थोडं अहलकडे आणून त्याने जीप बंद करायला
सांहगतली. (वेळ ४.३५)
आमच्याकडे वळू न बघत सांहगतलं, " यिींि िै
वो! मगर कब हनकलेगा, हनकलेगा या निी कु छ किा निीं जाता !
अगर आप ठिरना िािते िो तो ठिरें गे या दुसरी जगि कोई दुसरे
बाघ का िान्स लेंगे ! आप जैसा किेंगे, वैसा करें गे ! " पण आता
आम्िाला फक्त बी टू िीि आस लागली िोती. "तो" नुसता हतथे
आिे यािािी खुप भरवसा वाटत िोता तो फक्त हतथे आिे िी
जाणीविी आम्िाला पुरेिी िोती. आहण आम्िी सगळे ि अगदी
हनवांत अगदी दकतीिी वेळ थांबायला तयार िोतो.
अधाव तास िोत आला. आमच्या दोन हजप्स
आहण कािी िरणारी िरणं, जंगलािी हनवांतता अन त्याच्या
असण्यािी खात्री यांच्यासि तो अधाव तास कसा गेला िे कळलेि
नािी. एक खुप खुप छान संधाकाळ आम्िी हनसगावसि अनुभवत
िोतो. खरं तर आमच्या बरोबर लिान िवथी- पािवीतली मुलं
पण िोती, पण सगळे एकदम िांत बसून िोतो. २-४ इतर जीप्स
आम्िाला असं हनवांत बसलेलं बघून थांबत िोत्या, हविारणा
करून आमच्याकडे पिात पुढे मागवस्थ िोत िोत्या.

अन मग तो िण आला, एका सांबराने खॅक
के लं... जंगल िलू लागलं. आमच्या समोरच्या झाडीतून उजवी
कडे िालिाल जाणवू लागली. उन्ि उतरू लागली िोती,
झाडांच्या पानांच्या सावल्या आम्िाला फसवू लागल्या. " तो पिा
हतथे"... " नािी या इथे..." सगळे सजग झाले. अन मग तो पुढे
आला. (वेळ ५.०१)
गदव हिरव्या झाडीतून अवाढव्य बी टू ददसू
लागला. थोडं पुढे िोऊन संध्याकाळिे ऊन अंगावर घेत
आमच्याकडे पाठ करून बसून राहिला. त्यािे जेमतेम डोके ि
ददसत िोते, ते िी मागून. पण त्याच्या कानांवरिे ते प्रहसद्ध रठपके
स्पष्ट ददसत िोते.

मध्येि त्याने मान िलवली अन हमळाला एक
साईड स्नॅप. अन मग मध्येि तो झोपत िोता, मध्येि मान वर
करत िोता. जवळ जवळ ४५ हमहनटं तो हतथेि बसला िोता.
आम्िी दुर्पबणीतून अन कॅ मेरतून त्याला मनसोक्त पिात िोतो. अन
मग तो अिानक उठला... आमच्या आिा जागृत झाल्या... पण
कसिे काय तो बािेर यायच्या ऐवजी पुन्िा झाडीत जाऊन
बसला. ( वेळ ५.४५)
पुन्िा १५ हमहनटं गेली. आता अंधारू लागलं
िोतं. जंगल साडे सिा वाजता बंद िोणार िोतं, कमीतकमी
आम्िाला या स्पॉटपासून ६-१५ ला हनघावंि लागणार िोतं.
आमिा जीव आता मेटाकु टीला आला िोता. भेटला भेटला म्िणे
पयंत िातातून िण हनसटणार असे वाटू लागले. आता पुढिी
कािीि हमहनटंि िातात िोती.
सिा वाजले, आम्िी आता आिा सोडायिी
ठरवली. मनात म्िटले बघू त्याच्या मनात असेल तसे! आम्िी
हनसगावला िरण गेलो. अन तो िण आला ! आम्िाला पार पार
बदलवून गेला.
६.०१ तो झाडीच्या डावीकडू न बािेर पडला,

डौलात आमच्या उजवी कडू न िालत बािेर आला .
हिखलात बसल्याने बराि मळला िोता, वयाने
मोठा असल्याने अन उन्िाळ्यामुळे त्यािा रं गिी फारसा आकषवक
ददसत नव्िता, पण त्यािा आकार, िालण्यातला त्यािा रुबाब,
भरदार पावलं,त्यािी जंगलावरिी कमांड सगळे हजथल्या हतथे
िोते. आम्िी अगदी नजरबंद झालो िोतो. इतके ि नव्िे आमच्या
जीप िालकांनािी जीप्स सुरू करायिे िणभर लिात आले नािी.
तो आमच्या समोरून पुढे हनघाला. अन मग त्याच्या मागे मागे
आम्िी.

आता मी कॅ मेरा बंद करून िाँडीकॅ म िातात
घेतला, त्यािी प्रत्येक िालिाल रटपायिा प्रयत्न करू लागले. पण
िे काम अहजबात सोपे नव्िते. खडबडीत जंगलातला मातीिा

रस्ता, त्याला गाठायसाठी जीपिा असलेला वेग, जीपमधल्या
प्रत्येकािी िालिाल या सगळ्यात िाँडीकॅ म हस्थर िोत नव्िता,
पण तसाि रोल करत गेले. आम्िी आता टेकडीपािी आलो. आता
त्याला आपल्या घराकडे जाण्यासाठी टेकडी ओलांडून आमच्या
समोरून रस्त्यावर येणे भाग िोते.
आता तो आमच्या अगदी जवळ येणार िोता. तो
एका झटटयात ती टेकडी िढू न आमच्या डोटयावर आला अन
उडी मारून आमच्या समोर खाली रस्त्यावर आला. अन मी
िाँडीकॅ म गळ्यात सोडू न पटकन कॅ मेरा िातात घेतला.

पुढच्याि िणाला झाडांतून बािेर येत एक िण
त्याने आमच्याकडे दृष्टी टाकली, अन हमळाला िा त्यािा टलोज
अप. खोटं वाटेल पण िब्दिः खरे "ताटा एव्िढे मोठे तोंड!"

आता तो डावी कडच्या झाडीत हनघाला.
आमच्या जीप्सनी डावीकडिा रस्ता पकडला, पण तो जंगलातून
पटकन वळू न आत गेला.
जीपिालकाने पुन्िा जीप पळवली, आमिा
पाठलाग सुरू झाला. पण आता जंगल िांगलि अंधारू लागलं.
कॅ मेरातली सेटींग्ज बदलायला वेळ नव्िता. मी पुन्िा िाँडीकॅ म
िातात घेतला. रस्त्याने पुन्िा ददिा बदलली अन पुन्िा दूर
झाडांत तो ददसला. समोरून पुन्िा त्यािे दिवन झाले. आता तो
त्याच्या आवडत्या जागी बसला. आता तो हतथून रात्र
झाल्याहिवाय उठण्यािी िटयता नव्िती. अन जंगल बंद

िोण्यािी वेळिी िोत आली िोती. (वेळ ६.०८) आम्िी हतथूनि
त्याला िेवटिा... िो आता िेवटिाि म्िणायला िवं, सलाम
के ला. बांधवगडच्या राजाला माझा िा मानािा मुजरा !
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कधी संपूि नये अिी एखादी रट्रप संपली की जे
फ़ीलींग येतं तेि दफ़लींग असं एखादं सुंदर पुस्तक संपताना
तुम्िाला येतं का? तर मग तुम्िी आमच्या िोखंदळ वािकांच्या
यादीत असायला िवं. तुम्िी लगेि िे पुस्तक कसं वाटलं, यात
अजून काय िवं िोतं, िे अहधक िांगलं कसं िोईल, असं सगळं
आम्िाला कळवायला िवं. वािकांना काय आवडतं आहण काय
नािी िे लेखकांना आहण प्रकािकांना कळायला िवं ना? तरि
साहित्यािा दजाव वर वर जात रािील. प्लीज या पुस्तकाबद्दलिा
आपला

अहभप्राय

esahity@gmail.com

arati.aval@gmail.com

ककवा

वर कळवा. आपल्या प्रहतदक्रयांवरूनि

पुढल्या पुस्तकांिी आखणी सुरू िोईल. आपल्या प्रहतदक्रया
लवकर येऊ द्यात. फ़े सबुकवर esahity च्या पेजवर ककवा
प्रोफ़ाईलवरिी आपण आपल्या प्रहतदक्रया नोंदवू िकता.
ई साहित्य प्रहतष्ठान िा अनेक कवी व लेखकांनी
सुरू के लेला एक नवीन प्रयोग. मराठीमध्ये वािक आहण
साहिहत्यक अहधक जवळ यावेत आहण एक मोठी िळवळ
इंटरनेटच्या माध्यमातून सुरू व्िावी अिी इच्छा िोती. शिमते
मदाव. मददे खुदा. ककवा िल्लीच्या भाषेत सांगायिं तर सच्ची
लगन िो तो अपने सपने िाहसल करनेके हलये सारी कायनात एक

िो जाती िै. मराठी भाषेत उत्तम दजेदार साहित्य हनर्पमती
व्िावी, िांगले वािक एकत्र यावेत, त्यांना िांगल्या दजाविे
साहित्य हमळावे आहण दजेदार हलहू इहच्छणार्या लेखकांना असे
वािक हमळावेत. एवढेि काय ते आमिे छोटेसे स्वप्न. या आमच्या
छोट्यािा स्वप्नाला लाखो वािकांिी साथ हमळत गेली आहण
कारवां बनता गया. त्यािबरोबर दजेदार हलखाण करणारे
लेखकिी या िळवळीत जोडले जात आिेत. आजिे िे पुस्तक
वािल्यावर तुम्िाला ते जाणवेलि.
पण आम्िी समाधानी नािी. बारा कोटींच्या या
मराठी समाजात दकमान एक दोन कोटी तरी समंजस, िोखंदळ
वािक असायला िवेत. ज्ञानोबा तुकोबांच्या संस्कारांत वाढलेल्या
या समाजाकडू न एवढी अपेिा ठे वायला काय िरकत आिे?
हमत्रिो. ज्योतीने ज्योत तेवत जावी. तसे वािकांनीि वािक
जोडायला िवेत. तुम्िाला जर िे स्वप्न पूणव िोण्यात िातभार
लावावासा वाटत असेल तर फ़क्त एवढेि करा. आपल्या
ओळखीपाळखीतल्या दकमान दिावीस लोकांिे ई मेल पत्ते
आम्िाला कळवा.
असे ई मेल आय डी पाठवणार्या वािकांना
आम्िी VIP वािक दजाव देतो.
आमिा पत्ता : esahity@gmail.com
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