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णनवेदन 
 
इंग्रजी राजवटीत नोकरीचनचमत्त ककवा व्यापार उद्योगाचनचमत्त भारतात आलेल्या आचि अनेक वर्ष े

राचहलेल्या काही इंग्रज अचिकाऱयानंी भारतािी संस्कृती, इचतहास, समाजव्यवस्था परंपरा यािंा अभ्यास 
करून चवचवि गं्रथ प्रचसद्ध केले हे आपि सववजजि जाितो. भारता्या या परेेशी चम्ापंैकी काहननी येथील 
वन्य जमाती, पश पक्षी, वृक्षवलेी यां् यासंबिंीही माचहती चमळवनू तो सारा खचजना गं्रथरूपाने 
भारतीयापं्रमािेि जगातील ेेशोेेशी्या लोकानंा उपलब्ि करून चेला. अशा ग्रथकारामंध्ये ‘भारतातील 
वन्यप्रािीजीवन’ या प स्तकािे मूळ लेखक ई. पी. जी यािंी गिना करावी लागेल. १९०४ साली जन्मलेले 
एडवडवज चप्रिडवज जी कें चिज चवद्यापीठातील चशक्षि घेऊन आसाममध्ये िहा्या मळ्यात व्यवस्थापक म्हिनू 
काम करू लागले. १९५९ साली सेवाचनवृत्त झाल्यावरही ते चशलाँग येथे रहात होते. २२ ऑक्टोबर, १९६८ 
रोजी त्यािें चनिन झाले. वन्यप्राणयािें जीवन हा त्यां् या खास अभ्यासािा चवर्षय होता. भतूानमध्ये 
आढळिारा सोनेरी लंगूर त्यानंीि प्रथम शोिून काढला होता. वन्यप्राणयािंी छायाचि्े काढणयािा त्यानंा 
छंे होता. ‘े वाइल्ड लाईफ ऑफ इचंडया’ या त्यां् या गाजलेल्या प स्तकािे श्रीमती शलैजा ग्रब यानंी 
केलेले भार्षातंर महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि ससं्कृती मंडळा्या वतीने प्रकाचशत होत आहे. ते वािकानंा 
आवडेल असे वाटते. 
 
 
 
 य. णद. फडके 

म ंबई. अध्यक्ष, 
चे. ८ जानेवारी, १९९१.  महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 
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मनोगत 
 

हे प स्तक वािकासंमोर ठेवताना मला मनापासून आनंे होत आहे. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य 
संस्कृती मंडळाने इ. पी. जी यािें “वाईल्ड लाईफ ऑफ इंचडया” हे प स्तक मराठीमध्ये भार्षातंरीत करून 
मराठी वािकासंमोर आपले वन्यजीवन उलगडून ेाखचवणयािा जो चनिवजय घेतला तो स्त त्य म्हिावा 
लागेल. त्यान सार मंडळाने भार्षातंरािे काम माझ्यावर स प वेज केले आचि वािकासंमोर आिले. त्याबद्दल 
िन्यवाे! 

 
ह्या प स्तकािे भार्षातंर मळू प स्तकावरून जसे्या तसे केलेले आहे. बॉम्बे नॅिरल चहस्री 

सोसायटीने मला हे काम करणयास परवानगी चेल्याबद्दल संस्थेिे आभार मानते. म खपृष्ठावरील रंगीत 
छायाचि् श्री अजय ेेसाई यांनी चेले. त्यािेंही आभार मानते. 
 

हे प स्तक लहानथोर सवांस आवडेल व त्याम ळे नवीन चपढीस आपल्या ेेशा्या वन्यजीवनािी 
कल्पना येऊन त्याबद्दल आवड चनमाि होईल ही अपेक्षा आहे. 
 

सौ. शैलजा ग्रब 
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णनवेदन 
 

वन्यजीवन? अशाि प्रकारे आपि आपल्या जंगलातंील भव्य पशूिंा आचि स ंेरश्या पक्षयािंा उल्लखे 
करतो. मला कें व्हा कें व्हा वाटते की ह्या प्राणयानंा व पक्षयानंा बोलता आलं तर ते मन ष्ट्यप्राणयाि विवजन कस 
काय करतील अन् त्यानंा मन ष्ट्य प्राणयाबद्दल काय वाटत असेल? मला नाही वाटत की मािसाबद्दल त्यािं 
िागंल मत असेल. आपली संस्कृती अन् स िारिा जमेस िरल्या तरीही मानव जंगलीि राचहला आहे; 
एवढेि काय पि तो तथाकचथत जंगली पशूपेंक्षा जास्त िोकाेायक आहे. 
 

चनसगवज त्या्या नखाेातामंध्ये लालभडक आहे असे म्हटले जाते आचि जंगलातील आय ष्ट्य मोठे 
ेयनीय पचरस्स्थतीत चेसून येते. जे बलवान आहेत ते कमजोरावंर उपचजवीका करतात; आचि जे कमजोर 
आहेत ते स्वतःिे रक्षि करणयाकरीता पयावरिाशी चमसळून जातात. परंत  हा जंगलािा कायेा प्राम ख्याने 
भकू भागचवणयाकरीता अमलात येतो. मन ष्ट्य मन ष्ट्याला खरोखरी खात नाही पि तो त्याला इतर 
करिाकंरीता मारतोि. तो जरी खरोखरि ेेहाने त्याला ठार मारीत नसला तरी त्या्या भावनािंी केर न 
करता ठार मारीति असतो. मानव हा बऱया-वाईटािें; स िारिा तसेि जंगलीपिा; पचव् तसेि अगेी हीन 
वृत्ती यािें िमत्काचरक चमश्रि आहे. आपि एका भारे्षत बोलतो अन्  ेसरीि कृती करतो. आपि उेात्त 
कल्पना बाळगतो, अनेक घोर्षिा ेेतो आपल्या वागि कीत मा् आपि त्याप्रमािे न करता त्यानंा हािनू 
पाडतो. आपि शातंी शातंी असे तोंडाने घोकात असताना आपली कृती मा् अगे्रसर य ध्ेासारखी असते. 
इतर ेेशापेंक्षा भारताति अशा प्रकारे बोलणयामध्ये व कृतीमध्ये जास्त तफावत चेसून येते. इतर क ठ्याही 
ेेशापेंक्षा जास्त भारताति ज न्या गं्रथातूंन, प स्तकातूंन वन्यप्राणयां् या संरक्षिाबद्दल चलहीले गेले आहे. 
अगेी क्ष द्रातील क्ष द्र ककवा अगेी िोकेबाज अशा प्राणयािंा ेेखील नाश करणयास इथले लोक िजावत 
नाहीत परंत  आपि प्रत्यक्षात मा् वन्यजीवनाकडे फारि  ेलवजक्ष केलेले आहे. गाई्या संरक्षिासाठी आपि 
चहरीरीने भाग घेतो. गाय तर भारत्या्या संपत्तीिा एक मोठा वाटा आहे व चतला रक्षि चेलेि पाचहजे परंत  
आपि समजतो की कायेे केले की आपले कतवजव्य संपले. ह्याम ळे चतिे रक्षि होते असे नव्हे तर आपल्याला 
तसेि गाईला ेेखील ्ास पोहाितो. गाई मोकाट सोडल्याम ळे त्या क ठेही भटकतात. त्याम ळे चपकानंा 
तसेि मािसानंाही त्यािंा उपद्रव होतो. त्याही खालावतात अन् ज्या उदे्दशासाठी त्यानंा ककमत आहे तो 
ेेखील सािला जात नाही. 
 

इतर अनेक ेेशात लहान म ले ेेखील पशूपक्षयामंध्ये खूप रस घेतात. पशूपक्षयावंर चकतीतरी प स्तके 
उपलब्ि आहेत. चकत्येक लोक  ेर्ममळ पक्षी पहाणयासाठी ्ासेायक प्रवास ेेखील करतात. पक्षी 
चनरीक्षकां् या ससं्थाही स्थापन झालेल्या आहेत. त्यानंा मारणयासाठी नव्हे तर त्यानंा न्याहाळणयासाठी, 
त्यािंा अभ्यास करणयासाठी. आपल्या इथे चकती लोकानंा सािारितः चेसून येिाऱया पक्षयािंी नावं ेमाचहत 
आहेत? आपल्याकडे पशू पक्षयावंर चकती कमी प स्तके उपलब्ि आहेत. 
 

वन्यजीवना्या संरक्षिाबद्दल अचलकडे चनमाि होत असलेल्या ह्या गोडीिे मी स्वागत करतो जे 
वन्य पशू आपल्याला िोकाेायक आहेत ककवा आपल्या चपकािंा नाश करतात त्यानंा मारू नका असे मी 
म्हििार नाही; परंत  जर हे भव्य अन् स ंेरसे पशूपक्षी पहाणयासाठी ककवा मनोरंजनासाठी इथे नसले तर 
आय ष्ट्य चकती चनरस अन् बरंेगी होईल. तेंव्हा आता जे काही वन्यजीवन आपल्या येथेउरलेले आहे त्यािे 
तरी संरक्षि करणयासाठी आपि चजतकी अभयारणये चनमाि करता येतील ती केली पाचहजेत. आपली 
जंगले आपल्याला चकतीतरी दृष्टननी उपय क्त आहेत. त्यािें आपि संरक्षि करू या. तसे पाचहले तर आपि 
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त्यािंा फारि नाश केलेला आहे. लोकसंख्या जसजशी वाढते तसतशी जास्त िान्य चपकचवणयािी जरूर 
आहे हे खरे आहे परंत  हे आपि जंगलािंा नाश न करता अचिक िान्य चपकवनू सािले पाचहजे; कारि 
आपल्या ेेशािी आर्मथक संपत्ती वाढचवणयात जंगलािंा मोठा वाटा आहे. 
 

ह्या संेभात इ. पी. जन ्या ह्या स ंेर प स्तकािे मी स्वागत करतो. ते स्वतः भारतातील 
वन्यजीवनािे माचहतगार आहेत. ते जरी चिटनिे नागचरक असले तरी त्यानंी त्यािें अिेअचिक आय ष्ट्य 
इथल्या वन्यजीवनािे चनरीक्षि व छायाचि्ि करणयात घालचवले आहेत. ते १९५२ पासून स्थापन झालेल्या 
भारतातील ‘वाईल्ड लाईफ मंडळािे’ सेस्य आहेत. १९५६ मध्ये जेंव्हा मी आसाम मिील काझीरंगा 
अभयारणयाला भेट चेली तेंव्हा मला त्यानंा भेटता आले यािे मला फार समािान वाटते. 
 

मला आशा वाटते की हे प स्तक आपल्या तरूि चपढीमध्ये ह्या स रस चवर्षयाबद्दल गोडी उत्पन्न 
करेल. वन्यजीवनािी चशकार बंेूकीने करणयापेक्षा कॅमेऱयाने साििे हे जास्त कठीि आहे ह्या लेखका्या 
चविाराशी मी सहमत आहे. आचि मी असे िरून िालतो की जास्तीत जास्त िाडसी असे आपले तरूि 
बंेूक टाकून ेेऊन कॅमेरा हातात िरतील. 
 

जी काही उरलेस रलेली जंगले व वन्यजीवन सद्या इथे आहे त्या सवांिे रक्षि करणयािे आपि 
प्रयत्न केले पाचहजेत. 
 
 
नवी चेल्ली 
२० फेि वारी 

 
जवाहरलाल नेहरु 
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प्रस्तावना 
 

१९३३ एप्रिलमधला तो रेल्वेचा िवास माझ्या नेहमीच स्मरणात राहील. हा िवास मीटर गेजच्या 
रूळाांवरून धावणाऱ्या एका माल आप्रण िवासीवाहू गाडीतून मी करीत होतो. इांग्रज आमदानीतील 
भारताचाच एक िाांत असलेल्या आसाममधील ब्रह्मपुते्रच्या खोऱ्याच्या काठाकाठाने जाणाऱ्या एकमेव 
लोहमागावरून ही गाडी जात होती. 

 
चहाच्या मळयाांत ५ वर्ष ेकाम केल्यानांतर मी माझ्या इांग्लांडमधील घराकडे िथमच जाण्यासाठी 

प्रनघालो होतो. जगातील घनदाट जांगलाांपैकी एका अप्रतदाट जांगलाांतून आगगाडी आता जात होती. तसे 
पाहता तो भाग सपाट आप्रण दलदलीचा होता. त्यावर कुठे कुठे ६ ते १० फूट उांचीच्या टेकड्या प्रदसत 
होत्या. त्या भभूागावर उष्ण कप्रटबांधात प्रदसून येणारी झाडे व त्याांना गुरफटलेल्या प्रनरप्रनराळया िकारच्या 
वलेी प्रदसत होत्या. सवात वाईट गोष्ट म्हणजे ते वतेाचे बन होते. हे वते फार उांच वाढतात; अन् त्याांना 
बाकदार व अणकुचीदार असे मोठे मोठे काटे असतात. जांगली जनावरेदेखील अशा जांगलात आत 
प्रशरावयाला कचरतात. 

 
माझ्या दोनच बाके असलेल्या डब्यात मी एकटाच होतो. तोडलेल्या अरण्याच्या चचचोळया भागातून 

हलत-डुलत धके्क खात, आवाज करीत गाडी चालली होती. माझ्या गत अन् भावी जीवनावर प्रवचार 
करायला मला भरपूर वळे होता. दुपार टळून प्रतन्हीसाांजा व्हावयाला आल्या होत्या. गाडीची सावली 
प्रखडकयाांच्या लाांबलचक सावल्याांच्या ओळीने छेदून हलत होती. मी पलीकडे पसरलेल्या गदद प्रहरव्या 
दाटीतून आळसावलेल्या नजरेने पाहात होतो. 

 
सुरुवातीला प्रहवताप, हगवण, प्रचखल्या अशा उष्ण कप्रटबांधात प्रदसून येणाऱ्या रोगाांशी सामना देत 

जरी माझ्या इथल्या आयुष्याची सुरुवात झाली असली तरी नांतरच्या काळाांत माझी िकृती चाांगली 
ठणठणीत अन् उत्साही राप्रहली होती. या वस्तुस्स्थतीच्या आठवणीने मला बरे वाटले. 

 
भरपूर काम, खेळ भरपूर अन् सवदच गोष्टी भरपूर कराव्या अशा ज्या अपेक्षा चहाच्या मळयाांत काम 

करणाऱ्या तरुणाांकडून केल्या जातात त्या सवदच गोष्टी मी करीत होतो. त्या व्यप्रतप्ररक्त त्या काळी 
मद्यपानाची जरी फारच िथा होती तरी ते मी फारच कमी केले होते. 

 
घोड्याांवरून रपेट करणे व पोलोचा खेळ ह्या दोन्ही गोष्टी मी भरपूर केल्या होत्या. मागच्याच 

मप्रहन्यात मी मीझी दोन्ही घोडी प्रवकून टाकून माझी उरलीसुरली थकबाकी भागप्रवली होती. साधारणतः 
िथमच सुट्टीवर घरी जाणारे माझ्यासारखे चहाच्या मळयात काम करणारे तरुण बेप्रफकीर राहून असे करीत 
नव्हते. हा वळेपयंत मी टेप्रनस भरपूर खेळलो होतो आप्रण काही िमाणात छोट्या िाण्याांच्या प्रशकारीदेखील 
केल्या होत्या. पण त्याही-पेक्षा जास्त रस मी गावाांतून भटकण्यात, गावकऱ्याांना भेटण्यात, त्याांच्या सवयी, 
रीतीप्ररवाज पाहण्यात घेतला होता. तसेच सवदत्र असलेल्या िाण्याांच्या व वनस्पतींच्या अनेक जाती माहीत 
नसल्यामुळे मोठ्या प्रवस्मयतेने त्या पाहण्यात बराच वळे घालप्रवला होता. 

 
आता गाडी नाांबारच्या ज्या राखीव जांगलातून हळूहळू जात होती त्या मोठ्या जांगलाच्या फक्त 

कडेकडेचाच भाग मी अजूनपयंत पाप्रहला होता. ह्या जांगलात गेलेली अनेक माणसे पुन्हा बाहेर येऊ न 
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शकल्याच्या काही वाचलेल्या व काही ऐकीव गोष्टी मला आठवल्या. अशा प्रठकाणी जर एखादा माणसू रस्ता 
चुकला तर त्याला बाहेर येणे क्वप्रचतच शकय होते. एखादा माणसू झऱ्याच्या प्रदशनेे जाऊ शकेल. पण 
कुठच्या प्रदशनेे? हे प्रनश्चल पाणी कुठल्याच प्रदशनेे वाहताना आढळत नाही. आप्रण काही झाले तरी अशा 
सपाट िदेशात हे असे उथळ जप्रमनीतले झरे कुठलीच प्रदशा दाखव ूशकत नाहीत. 

 
एका अनुभवी प्रशकाऱ्याने वयाच्या उत्तराधांत स्वतःच्या िवासवणदनाची अनेक पुस्तके प्रलप्रहली. तो 

एकदा ह्या जांगलाांत एका मोठ्या रानरेड्याची नोंद प्रमळाली म्हणून त्याला मारण्याकप्ररता प्रशरला होता. 
त्याने तेथीलच रप्रहवासी असलेला एक अनुभवी प्रशकारी वाटाड्या म्हणून आपल्याबरोबर घेतला होता. तो 
खुणाांसाठी झाडाांच्या फाांद्या प्रवप्रशष्ट आकाराने तोडून आत प्रशरण्यासाठी वाटा तयार करीत असे. परतीच्या 
िवासात काही अांतर तोडून आल्यानांतर त्याला ह्या खुणा सापडेनात. त्यामुळे प्रशकारी घाबरून 
कावराबावरा झाला. रात्री जळवाांपासून बचाव व्हावा म्हणून ते झाडावर चढले तरी त्याांना ओल, पायातील 
पेटके आप्रण डास याांच्या यातना सहन कराव्या लागल्या. दुसऱ्या प्रदवशीही तेथपयंत सूयदिकाश पोहोचलाच 
नाही की ज्यायोगे त्याांना प्रदशचेे ज्ञान झाले असते. फक्त ढग, पाऊस आप्रण दाट जांगलच सवदत्र पसरलेले 
होते. यातनाांची दुसरी रात्रही तशीच गेली. प्रतसऱ्या प्रदवशी मोठ्या प्रचकाटीने पाण्याच्या छोट्या छोट्या 
झऱ्याांचा मागोवा घेत घेत ते बाहेर येऊ शकले. 

 
तीस वर्षांपूवी इांग्रज सैप्रनकाांची एक छोटी तुकडी ह्या जांगलाांत हरणाांचा ठाव घेण्यासाठी प्रशरली 

होती. ते कधीच परत आले नाहीत. त्याांचा काही पत्ता देखील लागला नाही. मनुष्य व इतर िाणीमात्राांचे 
अवशरे्षही अशा जांगलाांतील झाडाांच्या दाट राांगाांमध्ये सहज दडले जातात तर आता मी जो काहीसा 
आरामात िवास करीत होतो ते अशा िकारचे जांगल होते. त्यामुळे चकबहुना मला त्याबद्दल एक मतै्रीची 
जवळीक उत्पन्न झाली होती. धूसर सूयदिकाशात मी धनेश पक्ष्याची एक जोडी झाडाच्या शेंड्यावर पांख 
फडफडवनू झाडावरून घसरताना पाप्रहली. पुन्हा पुन्हा ते पांख फडफडवीत अन् घसरत होते. उडणाऱ्या 
कीटकाांचा ठाव घेत सूर अन् कोलाांट्या मारणारे भीमराज अन् लाांब शपेटीचे कोतवाल मधूनच दृष्टीस पडत 
होते. गाडीचा आवाज नेहमीचाच ओळखीचा झाल्यामुळे त्या आवाजाची प्रवशरे्षशी दखल न घेता 
जप्रमनीवरून एखादे भेकर सावधतेने झुडुपाांमधून जाताना प्रदसत होते. 

 
सावरीच्या झाडाांवर रक्तासारखी लालभडक मोठीमोठी फुले आता बरीच प्रशळी झाली होती. अन् 

झाडाला नवीन पानाांची पालवी फुटावयास लागली होती; परांतु पाांगाऱ्याची झाडे मात्र रसरशीत लालभडक 
प्रदसत होती. अन् तामणीच्या झाडाांनी रान नाजूक जाांभळट-गुलाबी छटाांनी रांगवायला सुरुवात केली 
होती. प्रगरीमालेला आलेल्या कळयाांनी झळाळत्या सोनसळी रांगाचे वचन अगोदरच देऊन ठेवले होते. 
याप्रशवाय मला माहीत नसलेल्या दुसऱ्या प्रकत्येक झाडाांची अन् रानटी वनस्पतींची छोटी छोटी फुले प्रतथे 
मोठ्या सांख्येने प्रदसत होती. प्रदवसाचा सूयदिकाश प्रमळप्रवण्यासाठी त्याांची जण ूएकमेकाांशी स्पधाच लागली 
होती. 

 
आधीच हळूहळू चालत असलेल्या गाडीचा वगे अधूनमधून आणखीच मांदाव ूलागे; रुळाच्या दोन्ही 

बाजूांची मोकळी जागा आणखीन् रुां दावली जाई; चाके रुळावर घासली गेल्याचा मोठा आवाज होऊन गाडी 
छोट्याशा स्थानकात प्रशरत असल्याचा इशारा प्रमळत असे. प्रतथे मोठमोठे फलाट चकवा कचेऱ्या नव्हत्या; 
तर रेल्वकेमदचाऱ्याांकप्ररता फक्त बाांबूच्या कामट्याांनी उभारलेली छोटीशी आडोशाची जागा, तसल्याच 
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कामट्याांची बनप्रवलेली काही घरे अन् बाहेरगावी जाणाऱ्या चहाच्या मालाच्या पेट्या आप्रण जवळपासच्या 
भागाकप्ररता आलेला माल साठप्रवण्याकप्ररता काही गुदामे होती. 

 
काही प्रमप्रनटे थाांबल्यानांतर गाडी हेलकाव ेखात पुन्हा गती घेई अन् पुन्हा जांगल दृष्टोत्पत्तीस येई. 

सूयास्त होत असल्यामुळे आता गाडीची सावली आणखीच लाांब लाांब पसरत होती; त्यामुळे जांगल जास्तच 
गडद अन् दाट भासत होते. प्रनशाचर िाणी त्याांचे खाद्य प्रमळप्रवण्यासाठी बाहेर येण्याची वळे झाली होती. 

 
पूणद अधार पडण्यापूवी मी जांगलाकडे पुन्हा एकवार रेंगाळत्या नजरेने पाप्रहले अन् मला हे सवद मागे 

सोडून जात असल्याबदल खेद झाला. प्रजज्ञासू मनोवृत्तीला आव्हान देणारी; प्रनसगाचा आनांद लुटताना 
नवीन नवीन साहसे करण्याची एकमेव सांधी, मागे सोडून जात असल्याच्या जाप्रणवनेे, मी िथमच जरी 
माझ्या घरी मोठ्या उमेदीने अन् उत्साहाने परतत होतो तरी त्यावर जण ूप्रवरजण पडले होते. 

 
एखादा तरुण मुलगा बराच काळ परदेशाांत राहून पुन्हा आपल्या घरी िथमच परततो तेव्हा त्याची 

घरी जी बडदास्त राखली जाते अन् मजा असते ती मनमुराद अनुभवनू अन् मनसोक्त आराम करून मी सहा 
मप्रहन्यानांतर पुन्हा एकदा तोच रेल्विेवास चहाच्या मळयाकडे परतण्यासाठी केला. 

 
जेव्हा मी त्या वलेींनी गुरफटलेल्या ओळखीच्या जांगलाकडे दृष्टी टाकली आप्रण त्या जांगलात आता 

भर उन्हाळयाच्या रांगाचे आप्रण वसांत बहारात नुकत्याच प्रफकट प्रहरव्या रांगाची पाने फुटत असलेल्या त्या 
झाडाांचे एक कुतूहलपूवदक प्रमश्रण पाप्रहले तेव्हा मी येथे पुन्हा परतलो ही योग्यच गोष्ट केली असे मला 
मनोमन वाटले. जगाच्या ज्या भागात पूवी कोणी काही प्रवशरे्षसे काम केले नव्हते अन् मला बरेचसे काही 
करता येण्यासारखे होते; अशा भागातच मला राहावयाचे होते, यात शांकाच नव्हती. 

 
म्हणूनच मी माझे चहाच्या मळयातील जीवन पुन्हा सुरू केले. माझ्या मनाने प्रनश्चय केला की, उत्तर 

इांग्लांडमधील एका गावात जन्मलेल्या, अन् तेथेच वाढलेल्या माझ्यासारख्या तरुणाला ह्याच िकारचे 
बाहेरील जीवन योग्य आहे. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये भारतीय सैन्यात चार वर्ष े काम केल्यानांतर मी 
आसाममधील दुसऱ्या एका चहाच्या मळयात मनेॅजर म्हणून काम करावयास परतलो. 

 
स्वतः जांगलात जाऊन हव ेअसलेले काम करावयास मला फारच थोडा फावला वळे प्रमळत असे. 

परांतु मोठ्या जांगलाच्या अन् गवताळ जांगलाच्या कडेकडेलाच मी राहात असल्यामुळे अन् माझे कामही 
तेथेच असल्यामुळे मला भारताच्या वन्यिाणी जीवनाची तसेच गावाांबदलची माप्रहती प्रमळप्रवण्यास खूपच 
सांधी प्रमळाली. प्रकत्येक वेळा मी वाघ, प्रबबळे, अस्वल, प्रनरप्रनराळया िकारची माांजरे, खवले माांजर 
(मुांग्याखाऊ) तसेच इतर िाण्याांची व काही पक्ष्याांची देखील प्रपल्ल ेघरी आणून वाढप्रवली व नांतर ती मोठी 
होऊन त्याांचे खाद्य शोधावयास समथद झाल्यावर सोडून प्रदली. 

 
जेव्हा घोड्याची जागा मोटारीसारख्या वाहनाांनी घेतली आप्रण भारतात घरी जाण्यासाठी 

प्रमळणाऱ्या सुट्टीप्रशवाय वार्षर्षक रजा देखील प्रमळू लागली तेव्हा माझ्या चहाच्या मळयातील जीवनात मला 
भारताच्या दूरच्या भागाांतील जांगलात देखील जाऊन तेथील पाहणी करावयास वळे प्रमळू लागला. 
जगातील अप्रत पावसाळी अशा भारताच्या ईशान्येकडील भागापासून ते वायव्येकडील अगदी रखरखीत 
िदेशाांतील, तसेच प्रहमालयातील अत्युच्च प्रशखराांपासून ते खाली अगदी समुद्रसपाटीपयंत, ह्या देशातील 
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वगेवगेळी अनेक िकारची वन्यिाण्याांची वसप्रतस्थाने अन् त्याांच्या प्रवप्रवध आप्रण प्रवपुल जाती मी आता स्वतः 
पाहू शकत होतो. 

 
िस्तुतचे हे पुस्तक म्हणजे भारतातील उरलेले वन्यिाणी व पक्षीजीवन नाहीसे होऊ नये व ते जतन 

करण्याकप्ररता सवद भारतीयाांमध्ये आवड प्रनमाण व्हावी या प्रदशनेे केलेला एक ियत्न आहे. जरी यामध्ये 
सांपूणद भारतीय उपखांडाचा समावशे केलेला आहे तरी त्यात फारसे खोलवर प्रववचेन केलेले नाही; परांतु 
मनोरांजक, गमतीदार अशा िाण्याांच्या जातींचा समावशे यात आहे. 

 
भारताची कधीही भरून न येण्यासारखी प्रवनाश झालेली अप्रतप्रवशाल अशी वन्यिाणीसांपत्ती 

प्रटकप्रवण्याचे जोरदार व महान् परांतु पुष्कळदा प्रनष्फळ असे ियत्न ज्याांनी ज्याांनी केले आहेत त्या व्यक्तींचा 
देखील यात समावशे करण्याचा ियत्न केला आहे. 
 
 

– इ. पी. जी. 
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प्रकरि १ ले 
 

बंणदपूरमधील “बायसन” (गवा) 
 

१९५० ्या वसंतऋतूत मी ेचक्षि भारता्या प्रवासास प्रथमि जात होतो. माझ्या जाणयािा उदे्दश 
चशकारीिी तसेि वन्यप्राणयािें संरक्षि करणयािी आवड असलेल्या अनेक नामवतं व्यक्तनना भेटिे, तसेि 
ेचक्षिेत असलेल्या अभयारणयातंील काही वन्यप्रािी पाहिे आचि तद्नंतर इंग्लंडला आपल्या घरी 
परतणयासाठी कोलंबोहून बोट पकडिे असा होता. 

 
कनवजल आर. डब्ल्यू. बटवजन यानंा भेटणयासाठी मी माझा प्रवास मध्येि खंचडत केला. वन्यप्राणयािें 

जतन करणयासंबिंाने त्यां् याशी मी पूवी अनेक वळेा प्व्यवहार केला होता. ते मोठमोठ्या वन्यप्राणयािंी 
चशकार करिारे म्हिून नावाजलेले होते. त्यािें वय तेव्हा ८० वर्षां्या वर होते. छोटीशी, चकडचकडीत परंत  
ताठ अन् अचिकार गाजचविारी अशी त्यािंी मूती होती. त्यानंी व्यवसायपूतीनंतरिे बरेिसे आय ष्ट्य 
भारतातंील नेहमीि समृद्ध असलेल्या वन्यप्रािीजीवनािे जास्तीत जास्त जवळून चनरीक्षि करणयात 
घालचवले होते. 

 
त्यां् या ह्या साहसपूिवज आय ष्ट्यात त्यािंा एक पाय थोटा झाला होता, अन् एका डोळ्यािी खालिी 

पापिी त्यावरील जखमे्या ख िेसकट लोंबत होती. आम्ही बोलावयास स रुवात केल्यानंतर मी त्यानंा 
ज्याम ळे ही खूि राचहली होती त्या  ेेैवी साहसाबद्दल चविारले. 

 
ते उपहासाने हसून सागं ूलागले, “मी एकेा ग डघ्यावर रागंत रागंत एका जखली अस्वलािा 

त्या्या ग हेमध्ये पाठलाग करीत होतो. त्यानं माझं डोकं त्या्या जबड्यात पकडलं. 
 
त्यानंतर ते काही काळ थबकले. जिू काही बऱयाि काळापूवी ऐन तारुणयात घडलेल्या गोष्टीवर ते 

झोत टाकीत होते. 
 
“तेव्हा त मिी बंेूक त म्याकडे होती काय?” मी चविारले. 
 
“होय, बं  ेकीिे टोक तेव्हा अस्वला्या छाताडावर रोखलेले होते. परंत  मी जर िाप ओढला 

असता तर अस्वलािा जबडा जोराने चमटला असता अन्  त्यानं मला खतम्  करून टाकलं असतं.” क्षिभर 
स्तब्िता पसरली. 

 
“मग काय झालं?” मी चविारले. 
 
“मी तरीही बंेूक झाडली नाही. मी मोठ्यानं ककिाळलो, आचि अस्वलाने मला जबड्यातून 

सोडले!” “मी ताबडतोब स टकेकचरता िाव घेतली.” त्यानंी असा शवेट केला. नंतर आमिे संभार्षि 
वन्यप्राणयां् या संरक्षिाकडे वळले. 
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श्री. बटवजन हे गेली अनेक वर्ष ेवन्यप्राणयािें जतन करणयासंबंिाने शासनामध्ये जागतृी व्हावी म्हिनू 
अनेक प्े तसेि लेख चलहीत असत. 

 
ह्याि चवर्षयावर एक प स्स्तका चलहून ती अलीकडेि त्यानंी स्वखिाने प्रकाचशत केली होती. 

प स्तके, हस्तचलचखते आचि कागेानंी भरलेली त्यािंी खोली त्यां् या मेहनतीिी; तसेि मोबेला चमळत 
नसतानंा स्वतःवर ओढवनू घेतलेल्या कामािी ग्वाही ेेत होती. त्यां् या घरा्या कभतीवर क ठेही मारलेल्या 
जनावरािंी भरून ठेवलेली कातडी ककवा फोटोेेखील चेसत नव्हते. 

 
केाचित्  त्यािें आतािे वन्यप्रािी संरक्षिािे कायवज काही प्रमािातं त्यानंी तारुणयात केलेल्या 

मोठमोठ्या प्राणयां् या चशकारनिा पश्चात्ताप ककवा खेे वाटत असल्याकारिाने केलेले असाव.े काही असले 
तरी त्यािंा याबद्दलिा प्रामाचिकपिा, त्यािंी चमशनऱयािी श्रद्धा आचि त्यािंा वया्या उत्तरािातीलही 
थकावटीिा मागमूसही नसलेला उत्साह, या सवांम ळे त्यानंा तेथील वन्यप्रािी चटकचवणयासाठी िडपडत 
असलेल्या अनेक मािसाकंडून आेर अन्  आप लकी चमळालेली होती. 

 
त्या भेटीत त्यानंी मला शवेटी एक गोष्ट साचंगतली. ते म्हिाले, “मला वाटलं होतं त्याहूनही त म्ही 

खूपि तरुि आहात. त म्याप ढे अजून चकतीतरी वरं्ष जायिी आहेत. वन्यप्रािी संरक्षिािे हे िागंले कायवज 
त म्ही िालू ठेवा.” 

 
म्हैसूर आचि मद्रासला  ेभागिाऱया डोंगरावरील म्हैसूर राज्यातील कॉफी्या मळ्याकडे 

जाणयासाठी मी माझा प्रवास िालू केला. रेल्वे् या शवेट्या स्थानकावर माझ्यासाठी आलेली एक खासगी 
मोटार मला चेसली. या मोटारीतून मी जो प्रवास केला तो भारतात मी आतापयंत पाचहलेल्या प्रेेशापंकैी 
एक अचतशय स ंेर प्रेेशातील होता. इथे ५००० फ टापेंक्षाही अचिक उंिीवर गवताळ क रिे होती. 
उत्तरेकड्या उतारावंर आचि पववजतां् या घड्यामंध्ये ेाट सेाहचरत जंगले होती. चशवाय आजूबाजूला ेाट 
जंगल आचि मिल्या खोल भागात पाणयािे झरे असलेली ‘शोला’ जातीिी जंगलेही मला पाहावयाला 
चमळाली. 

 
मी लवकरि े. भारतातंील एक प्रख्यात चशकारी आचि चनसगवजपे्रमी गृहस्थ श्री. आर. सी. मॉरीस 

यां् या घरी जाऊन पोहोिलो. 
 

त्यािें स ंेर घर व्यवस्स्थतपिे मढचवलेल्या मोठ्या वन्यप्राणया्या डोक्यानंी आचि कातड्यानंी 
स शोचभत केलेले होते. परंत  ती चशरे जसे ेशवजवीत होती चततके ते अमान र्ष चशकारी असतील असे मला 
वाटत नाही. ते एक खरेख रे चनसगवजपे्रमी आचि वन्यप्राणयां् या स्वभाव चवशरे्षािें चनरीक्षि करिारे अभ्यासक 
होते. त्यानंी त्यां् या वया्या उत्तरािांत काही नरभक्षक वाघ, मस्त झालेले हत्ती आचि काही वयस्क ककवा 
रोगग्रस्त गौर (गव)े अशासारखेि काही प्रािी मारले होते. वन्यप्राणयां् या समागमा्या हंगामाबद्दल ते 
फारि ेक्ष असत. इतर अनेक चठकािी िालत असलेल्या खेेेायक, अमान र्ष आचि बेकायेेशीर 
कत्तलीबद् े ल त्यानंा खेे वाटत होता. त्यानंी किीही नर ककवा माेी असे पूिवज वाढ न झालेले (बचे्च) 
मारले नाहीत. 
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पाह ििार म्हिून त्यानंी मला चविारले, “त म्हाला ‘बायसन’ पाचहजे का?ं” “होय” मी म्हिालो; 
“परंत  चशकार करणयासाठी नाही त्यािा केवळ फोटो काढणयासाठी.” त्यानंी स टकेिा चनःश्वास सोडला 
असे चेसले. त्यां् याकडे चकत्येक मािसे वाघ ककवा “बायसन” यािंी चशकार करणया्या उदे्दशाने आलेली 
होती. 
 

ेचक्षि भारतातंील चशकारीिे शौचकन ज्याला “बायसन” असे संबोचितात त्या “गौर” (गवा) या 
प्राणयािी छायाचि्े घेणयात आमिे नंतरिे िार चेवस गेले. (छायाचि् क्र. १ ते ३) 
 

 ेर्मबिी, त्यािंी आवरिे, सािा कॅमेरा, िलत् चि् कॅमेरा, ेूरवरिी दृश्ये चटपणयाकचरता खास 
कभगे, प्रकाश कमी जास्त करणयािी यं्े, बंेूक (-अथात ती केवळ नावाप रतीि) अशा सववज सािनसाम ग्रीने 
िोहोबाजंूनी कहेकळत असलेले श्री. ‘मॉरीस’ हे नाताळ्या झाडासारखे कसे मजेशीर चेसत होते यािी 
मला आठवि झाली. परंत  मी जेव्हा स्वतःिे प्रचतकबब पाचहले तेव्हा मी ेेखील असाि सववज सािनसाम ग्रीने 
भरलेला होतो. फरक इतकाि की माझ्याकडे बं  ेकीऐवजी कॅमेरा स्स्थर ठेवणयासाठी चतवई होती. 

 
आम्ही त्या ४ चेवसां् या काळात तेथे १०९ “गौर” (गव)े पाचहले. [आम्ही साबंरेेखील पाचहले – मोठे गडे 

रंगािे भारतातील जंगलात चेसून येिारे असे हे हरीि आहे. तसेि ेोन िौकशगे (िार कशग असलेला जगातील एकमेव असा हा प्रािी फक्त 
भारताति आढळतो) आचि काही राखी जंगली कोंबड्या ेेखील पाचहल्या. काय स ंे र ेेश हा!] मी त्यातील १० जबरेस्त नर गव े
सहज मारू शकलो असतो-परंत  मला त्यािें एकही छायाचि् घेणयात यश आले नाही; यावरून सहज 
चेसते की कॅमेरा हे िालचवणयास बं  ेकीहूनही कठीि शस्त्र आहे. 

 
गौर पाहणयास व त्यािंी छायाचि्े घेणयास सववज भारतात बह िा अचतशय आरामेायक अन्  

स खसोयननी य क्त असे अभयारणय बंचेपूर येथे आहे. जरी मला भारता्या इतर भागामंिूनही गव्यािंी 
चकत्येक िागंली छायाचि्े घेता आली असली तरी मी ह्या स ंेर अन्  आनंेेायी भागातून सािी तसेि 
िलत् चि्पटाकचरता चकतीतरी छायाचि्े सहजतेने अन्  यशस्वीचरत्या घेतलेली आहेत. 

 
बंचेपूरिे अभयारणय म्हैसूर्या पठारावंर ३३०० फूट उंिीवर असून ते तौलचनक दृष्ट्या स के अन्  

खडकाळ आहे. जंगल चवशरे्ष ेाट नसून चवख रलेले आहे अन्  त्यात स प्रचसध्े िंे ना्या झाडाबंरोबरि 
चवशरे्ष जोमाने न वाढलेली अशी सागािी झाडेही आहेत. ह्या वाढ ख ंटलेल्या झाडामं ळे ही जागा छायाचि्े 
घेणयाकचरता मा् फारि स ंे र अन्  रंगीबेरंगी झालेली आहे. भारतातील इतर अनेक अभयारणयापं्रमािेि 
ही जागा मूळिी म्हैसूर्या महाराजां् या ताब्यातली होती. ह्या जागेत वन्यप्राणयां् या रक्षिा-संविवजनासाठी 
त्यानंी स्वतःिे राखीव जंगल ठेवले होते. आता ही जागा म्हैसूर वनखात्या्या अचिकारकके्षत येत असून 
िागंलीि स िारलेली आहे. तेथील २२ िौ. मलैां् या एकंेर जागेत जवळजवळ ८० मलैािंा मोटारीने जाता 
येणयासारखा रस्ता आहे. ह्या अभयारणयािा चवस्तार वाढचवता येणयािी आशा आहे. स ेैवाने 
अभयारणया्या आसपास बरेिसे जंगल ेेखील आहे. 

 
भारतातल्या ज न्या संस्थाचनकािे चि् कल्पनेने कसे उभे करता येईल तसेि हे महाराज स्वतः 

होते. त्यािंी श्रीमंती, वैभव, त्यािंा भव्य राजवाडा (इथे ठराचवक प्रसंगी सोन्यािी शामेाने असलेले 
साठसाठ हजार चेव ेउजळले जात. ही केवळ कल्पना नव्हे तर पाहािारानेि चवश्वास ठेवावा अशी गोष्ट 
आहे.) शृगंारलेले हत्ती, सैन्या्या त कड्या, चशकारीला लागिारे हाके हे सववज चि्ातल्या सारखेि होते. ते 
स्वतः एक अन भवी चशकारी, वन्यप्राणयािें छायाचि्कार तसेि चनसगवजपे्रमी आहेत. 
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ते अचतशय स संस्कृत, संगीतपे्रमी आचि चवद्वान गृहस्थ तत्त्वज्ञ म्हिून चवेेशातही मान्यता पावलेले 
आहेत. ह्या सववज ग िामं ळे त्यानंा भारतीय वन्यप्रािी मंडळािे अध्यक्ष म्हिून भारत सरकारने नेमलेले होते. 

 
त्यािें वािन इतके ेाडंगे होते की माझ्याबरोबर संभार्षि करताना त्यानंी मी पूवी “बायसन” आचि 

इतर चवर्षयावंर “चे फील्ड” मध्ये चलचहलेल्या ज्या लेखाबंद्दल मी स्वतःेेखील चवसरून गेलो होतो, त्यािें 
उल्लेख केले. वचरष्ठ किेरीतील कामािा व्याप साभंाळून जेव्हा आम्हाला वळे चमळत असे तेव्हा आम्ही 
वन्यप्राणयावंर अनेकेा ििा करीत असू. 

 
‘गौर’ हा शब्े ‘सॉवर’ (इगं्रजीमध्ये ‘आंबट’ ह्या अथी वापरणयात येिारा शब्े) अशा प्रकारे 

उच्चारला पाचहजे “डोअर” ह्या शब्ेाप्रमािे उच्चारू नये असे माझे ठाम मत आहे. 
 
मध्य ककवा ेचक्षि भारतातंील लोक मा् “गौर” ला “बायसन” म्हिनूि संबोचितात. अथात 

आपि त्याला काहीि करू शकत नाही; जसे सववजसािासि अमेचरकन “बायसन” ह्या प्राणयाला सरळ 
“रेडा” (‘बफेलो’) म्हितात ककवा उ. अमेचरकन “वापीती” या प्राणयाला “एल्क” असे म्हितात. 

 
खरोखर पाहता “गौर” हा प्रािी “बायसन” ह्या प्राणयापेक्षा वगेळाि आहे. तो रानबलै आहे. 

गाई्या क ट ंबातील तो सवात मोठा प्रािी असून केव्हा केव्हा त्यािी खादं्यापयंतिी उंिी ६ फूट ४ इंिापयंत 
भरते. तसेि त्यािे वजनही २००० पौंडापयंत भरू शकते. ती खरोखर रानबलैािी जात असून ह्या संेभात 
ती चिटन्या उद्यानातील “रानटी” बलैापेक्षा (चिलीघॅम वाईल्ड कॅटल) वगेळी आहे. हे बलै पूवी्या 
पाळीव ग रािें नंतर्या काळात वन्य अवस्थेला पोिलेले वशंज असावते असे मानले जाते. [मी भारतातील 
“रानटी ग रे” पाचहलेली आहेत. परंत  ही पाळलेली ग रे नंतर मािसानंी सोडून चेल्याम ळे रानात जाऊन “वळू” सारखी राहत असलेली 
आढळतात.] 

 
गौर (गव)े ेचक्षि भारतातील बह तेक डोंगरा-जंगलातूंन चेसून येतात; त्याप्रमािे ते मध्य, उत्तर 

अन्  पूववज भारतातही आढळतात; परंत  वायव्येकडे मा् चेसून येत नाहीत. अजूनही नेपाळमध्ये काही 
प्रमािात ते आढळतात. ईशान्य भारतात त्यानंा “चमथून” हे नाव आहे. ते िम्हेेश आचि मलाया येथे ेेखील 
चेसून येतात. तेथे त्यानंा “सेलडंग” असे म्हितात. चसलोनमिून मा् ते ३०० वर्षापूवीि नाहीसे झाले 
आहेत असे नोंेीवरून आढळते. 

 
उत्तर अमेचरका आचि य रोपमध्ये चेसून येिाऱया खऱया “बायसन” ह्या केसाळ आचि छोया 

कशगा्या प्राणयापेक्षा गौर (गवा) हा प्रािी बराि मोठा आचि भव्य असतो. मग े. भारतातील चशकाऱयानंी 
याला “बायसन” असे म्हिायला का स रुवात केली? त्यािे उत्तर केाचित् खालील गोष्टीमध्ये चमळू 
शकेल. 

 
इंग्रज लोक जेव्हा भारतात प्रथमि आले तेव्हा स रुवातीला ते येथील म ळ्या रचहवाशी 

चशकाऱयाबंरोबर चशकारीस जात. बऱयाि अंतरावरून त्यानंी (गौर) गवा पाचहला. 
 
चवस्मयाने चशकाऱयाने चविारले असेल, “तो क ठिा प्रािी आहे?” ि कीने केाचित् तो रानरेडा 

आहे असे समजून इथल्या चशकाऱयाने उत्तर चेले असाव े“भैंसा”. 
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तो चशकारी “बायसन” म्हिालासे वाटून त्याने चविारले काय “बायसन”?  
 
“हो” तो चशकारी मोठ्या नम्रतेने म्हिाला असावा. असे म्हितात की त्या इंग्रज चशकाऱयाने तो 

प्रािी मारला अन्  आपल्या चम्ाला तो प्रािी “बायसन” आहे असे विवजन करून साचंगतले. तेव्हा “गौर” ला 
“बायसन” हा शब्े जेव्हा वापरतात तेव्हा तो अवतरि चिन्हाति चलचहला पाचहजे. 

 
बंचेपूर्या खेडेगावातील लोकानंा “क रुबा” असे म्हितात. हे ‘क रुबा’ म्हिजे ह्या गाविे वैचशष्ट्य 

आहे. ते क शल वाटाडे आहेत. ते पावलां् या ख िािंा मागोवा काढीत नाहीत. त्याकचरता येथील जमीन 
फारि कठीि आहे. जंगलात काय िाललेय् हे बरोबर ह डकून काढणयािे त्यािें मागवज अगेी जगावगेळे 
आहेत. कोळ्यािंी हवते चविलेली पातळशी जाळी जाग्या जागी आहेत ककवा नाहीशी झाली आहेत, 
खालील चहरवळीवरिे ककवा झ ड पावंरिे ेंव, गवता्या वाकलेल्या पाती, पश पक्षयािें ेूरवरिे आवाज या 
सवांवरून त्यानंा क ठिी जनावरे किी आचि क ठ्या चेशनेे गेली आहेत ते बरोबर सागंता येते. 
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१. भारतीय गवा (नर-पहाटेच्या वेळी) 
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२अ. कळपप्रमुख नर-गवत खाता खाता माझ्या अगदी जवळ आला. 
२ब. संपूिव कळप अिानक उठला आणि पणलकडच्या जंगलात पसार झाला. 
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३अ. गवत खाता खाता कळपप्रमुखाने माझ्याकडे रोखून पाणहले. याि छायाणित्रावरून टपालणतकीट 
बनणवले गेले. 

३ब. हरीिाचं्या जातीपैकी णितळाहूंन एखादीि क्वणित् अणधक संुदर असेल. 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

४अ. जंगलात मादी णितळ 
४ब. पाण्यात णभजून णनघाल्यामुळे ते काळ्याशार एबनीच्या लाकडातून कोरलेल्या भव्य मूतीसारखे णदसत 

होते. 
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५. पेरीयारच्या संथ पाण्यात हत्तींच्या छोट्या कळपािे प्रतीकबब. 
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६अ. तो रानटी सुळेवाला हत्ती एका बाजूला मान वळवून आमच्याकडे आला. 
६ब. जंगलात मादी आपल्या णपलाला दूध पाजीत असताना. 
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७अ. अगदी डावीकडिा हत्ती उजव्या िालीिा आहे तर अगदी उजवीकडील हत्ती डाव्या िालीिा आहे. 
७ब. नैसर्चगकपिें मेलेल्या हत्तीच्या पाठीवर णगधाडे जमली आहेत. 
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८अ. पेरीयारच्या अभयारण्यात रानडुकरे. 
८ब. दख्खनी माकड-आई आणि णतिे णपलू्ल. 

 
भेट ेेिाऱया प्रवाशाला ते प्रथम त्याला काय पाहावयािे आहे ते चविारून घेतात. अन् मग 

त्याप्रमािे ेाखचवणयािी व्यवस्था करतात. मला ‘गव्यािंी, छायाचि्े घ्यावयािी होती अन्  त्यानंी मला 
लवकरि ३४ भव्य ‘गव्या’ं्या कपाळाकडे नेले. मी त्या कळपा्या आसपास जवळजवळ ेोन तास होतो. 
मी हत्ती्या पाठीवर ग पिूप बसल्याम ळे मला खाल्या झ ड पांत िरत िरत जात असलेले ते गव ेिागंलेि 
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पाहता आले. कळपािा प्रम ख नर बैल िागंलाि जबरेस्त अन्  भव्य व तकतकीत काळ्या रंगािा होता. 
माद्यामंध्ये चमसळून तो िरत होता. त्यामानाने छोटे असलेले नर त्यािा मान राखून काही अंतर सोडूनि 
होते. माद्या त्यां् या बछड्यां् या संरक्षिासाठी अगेी स्ज  होत्या. गवत जरी फार उंि वाढलेले होते तरी 
मला त्यामानाने िागंली छायाचि्े घेता आली. 

 
वाहत की्या रस्त्यापासून ेूर जंगलातूंन जाणयािी ज्यािंी इ्छा असते त्यां् याकचरता बैठक 

असलेले हत्ती चमळू शकतात. मी चतथे एकेा वनाचिकाऱयाबरोबर हत्तीवरून जात होतो तेव्हा आम्ही एक 
मोठा स ळेवाला जंगली हत्ती पाचहला. एका बाजूला ककचित्  डोके वळवनू तो जंगली हत्ती आम्या रोखाने 
आला. तशी ह्या जंगली हत्तनिी एक लकबि असते. सरळ समोर पाचहल्यास त्यानंा कपाळावरील 
उंिवयाम ळे नीट चेसत नाही. (छायाचि्- ६ अ) 

 
त्या जंगली हत्तीने जर हल्ला िढचवलाि तर जवळ असावी म्हिून त्या अन भवी वनाचिकाऱयाने 

बंेूक घाईघाईने भरून स्ज  ठेवली. परंत  आम्ही ज्या्यावर बसलो होतो ती हत्तीि होती; त्याम ळे चवशरे्षसा 
काही उपद्रव होिार नाही हे मी जािनू होतो. तरीेेखील जर त्या हत्तीने आिखी जवळ येणयािा प्रयत्न 
केलाि तर हवते एखाेा बार काढल्यास तो जंगली हत्ती सहज घाबरून जाईल हे ेेखील मी पके्क जािनू 
होतो. त्याम ळे  ेसऱया कशािाही चविार न करता मी माझ्या कॅमेराने छायाचि्े घेणया्या कामात व्यग्र 
होतो. त्यािे फळ म्हिजे त्या हत्तीिे एक तरी िागंले छायाचि् माझ्या पेरात पडले. 

 
ह्या जंगला्या जवळपास अनेक ेख्खनी माकडे आहेत आचि म्हैसूर ते बचंेपूर्या रस्त्यावर मी 

अनेकेा ती पाचहली आहेत (छायाचि् ८) ह्या माकडां् या राहिीिा, सामचूहक जीवनािा अभ्यास 
करणयासाठी एक पेवीिर अमेचरकन संशोिक स मारे सात मचहने त्यां् या सहवासात राचहला होता त्याला 
मी मागील खेपेस भेटलो. 

 
आपिही त्या माकडां् यातीलि एक चेसाव े आचि त्यानंी त्याला स्स्वकाराव े या उदे्दशाने त्याने 

ेेखील तोंडावर सववज बाजंूनी कल्ले वाढचवले होते व मिील केस मा् काढून टाकले होते. त्या कळपातंील 
अगेी चपले सोडली तर बाकी्या सववज ५८ माकडानंा त्याने नाव ेचेली होती. 

 
ती माकडे घाबरू नयेत म्हिून शरिागती पत्करल्यासारखे हावभाव त्याने कसे केले, तसेि 

त्यां् या कळपातील वयोमानाप्रमािे वरिढ ककवा बलवान अशा माकडािंा क्रम ेेखील त्याने कसा माहीत 
करून घेतला हे त्याने मला साचंगतले. एकेा कळपा्या प्रम खािा एक स ळा त टला असताना तो  ेसऱयानंा 
चेसू नये म्हिून बरेि चेवसपयंत त्याने असे तोंड बंे करून घेतले होते. परंत  शवेटी त्यािे ग चपत फ टले 
आचि त्यानंतर  ेसरी माकडे त्या्यावर त टून पडली आचि त्यानंी त्याला कसे अगेी कळपा्या बऱयाि 
शवेट्या क्रमाकंावर नेऊन टाकले हेही त्याने सववज साचंगतले. 

 
बंचेपूर्या माझ्या पचहल्या भेटीपूवी म्हैसूर्या महाराजानंी आचि म ख्य वनाचिकाऱयानंी मला 

साचंगतले होते की चवश्राचंतगृहाजवळि मला स मारे पािएकश े तरी चितळे पाहावयास चमळतील. त्यानंी 
वारंवार केलेले हे चविान ऐकून मी त्यां् याकडे थोड्या साशकंतेने पाचहले असेल. 
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परंत  खरोखरि बचंेपूरला माझे आगमन झाले तेव्हा अगचित अशी चितळे जिू काही माझी वाट 
पाहात हमरस्त्यावर उभी होती. मी माझी गाडी िालू केल्यावर मला जाऊ ेेणयाकचरता ती मोठ्या 
डौलेारपिे रस्त्या्या ेोहो बाजूस पागंली. 

 
ती हरिे आता क ठे आहेत? ह्या चठकािी त्यानंतर मी चेलेल्या भेटीत ती स ंेर हरिे कमी कमी 

होत गेलेली मला आढळली. म्हैसूरपासून उटकमंडला जािारा हमरस्ता बंचेपूर आचि तामीळ नाडूत 
असलेल्या म  ेमलाई ह्या अभयारणयामिून जातो. ह्या ेोन्ही शहरामंिून रा्ी्या वळेेस मोटारगाड्यामंिून 
बं  ेकी्या गोळ्या झाडल्यािे आवाज येतात अशा अफवा मी वारंवार ऐकून होतो. ह्या अफवा खऱया 
असतील काय? 

 
म्हैसूर्या बंचेपूर ह्या अभयारणयाला लागूनि तामीळ नाडूतील म  ेमलाई अभयारणय आहे, 

त्याम ळे ेोन्ही राज्यानंा  ेभागिारी मिली एक हद्द सोडली तर जंगलिा एक सलग असा पट्टा चनमाि 
झालेला आहे. म  ेमलाई कमी उंिीवर असून चतथे जास्त पाऊस पडतो त्याम ळे तेथे जास्त ेाट जंगल 
आहे. 

 
ेोन राज्यानंा  ेभागिारी ही हद्द जंगली जनावरे जािीत नाहीत; तर ती हंगामान सार एका 

राज्यातून  ेसऱया राज्यात, जेथे िरावयाला िारा आचि पािी म बलक असेल, तेथे जातात. 
 
म  ेमलाईमिील माझ्या पचहल्या भेटीत मी एकही गवा पाचहला नाही. ते सववज बंचेपूरला गेले आहेत 

असे मला सागंणयात आले. परंत  मी जंगली हत्ती, चितळे, मलबारी खारी, वानरे, जंगली क ्े आचि इतर 
पश पक्षी, एवढेि काय अगेी राखी जंगली कोंबड्याेेखील पाचहल्या. 

 
माझ्या ह्या भेटीति मी ते चन वेजयी जंगली क ्े गवतावर िरिाऱया हरिावर कसा पाशवी हल्ला 

िढचवतात ते पाचहले. त्यां् या हल्ला करणया्या पद्धती अचतशय कू्रर असतात. मी त्यां् यातील ेोनतीन क ्े 
एका हरिा्या मागे लागलेले पाचहले. पाठलाग करिारे क ्े जसे थकत जातात, तशी त्यांिी जागा 
कळपातले  ेसरे क ्े घेतात. त्याम ळे हरिाला ककवा इतर सावजाला त्यां् या तावडीतून स टणयािी म ळीि 
आशा राहात नाही. 

 
ही भयानक श्वापेे एखाद्या चबबळ्याला ेेखील झाडावर िढून खाली खेिू शकतील; ककवा 

चित्त्या्या भक्षयात त्या्या बरोबरीने भागीेारी करू शकतील. अलीकडे हरिािंी सखं्या कमी झाल्याम ळे 
या क त्रयां् या संख्येवरही चनयं्ि घालणयािी चशफारस केली जाते. तरीही हे जंगली क ्े चनसगा्या 
एकंेर िक्रामध्ये आपले स्वतःिे असे उपय क्त काम करताति. ते हचरिानंा सतत एकीकडून  ेसरीकडे 
पळवनू लावीत असल्याम ळे एकाि चठकाििी िागंली क रिे फार िरल्याम ळे उजाड होत नाहीत. परंत  
ह्याचशवाय काही चवशरे्षसे िागंले ह्या प्राणयाबंद्दल म्हिता येिार नाही. ते लालसर रंगािे असून त्यािें शपूेट 
गडे रंगािे असते. शपेटीिे टोक काळे असते. जरी ते गावठी क त्रयािें जवळिे भाईबंे नसले तरी ते 
बरेिसे त्यां् यासारखे चेसतात. ते केव्हाही मािसावंर हल्ला करीत नाहीत; तसेि पाळीव प्राणयां् याही 
वाटेस सहसा जात नाहीत. त्यानंा मािसाळवनू पाळता येत नाही. 
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त्यानंतर मी म  ेमलाईला अनेक वळेा भेटी चेल्या. मी बह तकरुन ‘कारग डी’ म्हिजे “ढगाळ गाव” 
येथे असलेल्या चवश्रामगृहात राहात असे. अलीकडे येथे सववज सोयननी उपलब्ि असे नवीन उपहारगृह ककवा 
प्रवाशासंाठी चवश्रातंीगहृ की कायसे आहे. 

 
हत्ती्या पाठीवर बसून जंगलात जेथे गव ेपाहता येतील इतक्या आतपयंत जाता येते. अभयारणय 

जरी वर्षवजभर उघडे असले तरी मािवज आचि एचप्रल हे मचहने ह्याकचरता फारि उत्तम. मी फेि वारी १९६१ मध्ये 
तेथे चकत्येक गव ेपाचहले. परंत  तेथे मोठ्या प्रमािावर घािेरी्या काटेरी जाळ्या असल्याम ळे छायाचि्े घेिे 
फारि कठीि होते. [येथील जास्त खडकाळ डोंगरावर चेसून येिाऱया एका महत्त्वा्या आचि  ेर्ममळ अशा रानबकऱयािा उल्लखे मी येथे 
केलाि पाचहजे. त्याला “चनलचगरी थार” ककवा “आयबेक्स” (एडक्या्या जातीिा प्रािी) असे म्हितात. “चनलचगरी गेम असोचसएशन”ने ह्या 
प्राणयािे जतन करणयासाठी मोठ्या चहरीरीने प्रयत्न केलेला आहे. ह्या मजेशीर प्राणयाला मा् मी अजून तसे प्रत्यक्ष पाचहलेले नव्हते. ते आिखी 
ेचक्षिेकडे म्हिजे केरळमिील पववजत रागंावंर ेेखील चेसून येतात. ते नष्ट होऊ नये म्हिून त्यां् याकचरता खास अभयारणय चनमाि करून त्यािें 
नीट जतन झाले पाचहजे.] 

 
ताचमळनाडू सोडणयापूवी मला कगडी्या वनािा उल्लेख करावासा वाटतो. ताचमळनाडू्या 

सरहद्दीवर राजभवनाजवळ (गव्हमेंट हाऊस) असलेला हा नैसर्मगक स्स्थतीतल्या चवरळ जंगलािा असा 
भाग आहे. तेथे काळवीट आचि चितळे बऱयाि मोठ्या प्रमािावर असल्याम ळे ह्या राज्याला तो एक प्रकारे 
मोठा फायेाि आहे. महापाचलके्या शहर चनयोजन अचिकाऱयां् या नजरेतून तो स टावा अशीि माझी 
इ्छा आहे. वाढत्या शहरािे “फ फ्फ स” ककवा “हचरत पट्टा” म्हिून तो भाग व तेथील वन्यप्राणयािें जतन 
मोठ्या काळजीपूववजक झाले पाचहजे. 
 

जेव्हा जेव्हा मी म  ेमलाईिे अभयारणय व कगडी्या वनािा चविार करतो तेव्हा तेव्हा मला 
भारतातील सध्यािे एक नामवतं चनसगवजपे्रमी श्री. एम. कृष्ट्िन् यािंी आठवि येते. ते मध्यम वयािे िपळ 
गृहस्थ असून वतवजमानप्े तसेि चनयतकाचलकामंिून चनसगावर बरेि चलखाि करतात. ते उत्तम चि्कार 
ेेखील आहेत. तसेि वन्य-प्राणयािें उत्तम छायाचि्कार आहेत. गौर, साबंर, चितळ इ. प्राणयािंी त्यािंी 
छायाचि्े त्या त्या प्राणयां् या कातडीवरील बारकाव ेेाखचवतात. तसेि जंगली हत्ती्या कातडीवरील 
प्रत्येक स रक तीन् स रक ती ेेखील ेाखचवतात. यावरून प्रत्येक केसन् केस छायाचि्ात चटपिे हे त्यािें 
ध्येय असावसेे वाटते. 

 
मी एकेा मद्रासमिील कगडी्या वनात त्यानंा कॅमेरा वापरताना पाचहले होते. तो कॅमेरा म्हिजे 

एक मोठीि चवलक्षि वस्तू होती. कॅमेऱयािा सागंाडा एका कंपनीिा, त्याला जोडलेली ेूरेशवजक कभगे 
 ेसऱया प्रकारिी आचि इतर भाग तसेि बारीक सारीक उपय क्त उपकरिे ही सगळी वगेवगेळी असून ती 

त्यानंी स्वतःि एकमेकावंर एक् बसचवलेली चेसत होती. मी अगेी शपथेवर सागं ूशकत नाही की त्यानंी 
अक्षरशः ब टा्या नाडीने ते सववज एक् बािंलेले होते; परंत  मी एवढे मा् नक्की सागं ूशकतो की क ठून तरी 
चवजे्या तारे्या रबरी आवरिाला शवेटी िातूिे थोडेसे आवरि असल्यासारखी नाडी डोकावीत होती. 

 
मा् त्यािंी छायाचि्े मोठी केली असताना ेेखील फारि छान चेसत. मला वाटते त्यािें हे सववज 

कायवज फक्त े. भारताप रतेि मयाचेत होते. मा् ते काहीसे एकाकी कायवजकते होते. सभा, सल्लागार मंडळे 
यािंी त्यानंी किी फारशी ेखल घेतली नाही. परंत  भारता्या या भागातील वन्यजीवन आचि अभयारणये 
यातंील चनसगवजपे्रमी म्हिून त्यानंा तोड नाही. 
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प्रकरि २ रे 
 

पेणरयारमधील हत्ती 
 

केरळ राज्यात आता जो पेचरयार तलाव आहे. तो १० िौ. मलै असून सम द्रसपाटीपासून 
जवळजवळ ३००० फूट उंिीवर आहे. तो १९०० साली ताचमळनाडूला कालव्याने पािीप रवठा करणयासाठी 
तयार केला गेला. पाटबिंाऱयािी सोय असलेल्या भागाकंडे डोंगरावरील बोगद्यामंिून पािी वाहते. 
 

इथे सम द्रसपाटीपासून डोंगर स मारे ६००० फ टापंयंत उंि आहेत. ते इंग्लंडमिील सरोवरां् या 
प्रेेशािी छान आठवि करून ेेतात. त्याम ळे येथे त्यानंी खरोखर अद् भ त, शातं आचि कोिीही ढवळाढवळ 
न केलेले असे चनसगािे पे्रक्षिीय ेेखाव े उपलब्ि करून चेलेले आहेत. याचशवाय तेथे वन्यप्राणयािें 
आकर्षवजि आहेि. तेथील रम्य खाडीमिून त म्हाला मोटरबोटने आतील अगेी स ळक्यापयंत, तसेि बटेावर 
जेथे जंगली हत्ती, गव,े साबंर अगेी खा्ीने पाहावयास चमळतील व केव्हा क्वचित भेकर, रानड क्कर आचि 
जंगली क ्ेेेखील पाहता येतील अशा चठकािी ेेखील जाता येते. एक ेोनेा तर ह्या सरोवरातून वाघ 
ेेखील चेसलेला आहे. 
 

सािारितः माझ्या बाबतीत नेहमी घडते तसेि झाले. १९५० मिील माझी ह्या चठकािाला चेलेली 
भेट जरी चततकीशी आरामेायक नव्हती तरी स्मरिीय झाली होती. मला आठवते की अध्या रस्त्यात 
वाहनािी वाट पाहात राचहल्याम ळे मला पूिवज एक चेवसािा उशीर झाला होता. नंतर संध्याकाळी बऱयाि 
उचशरा मला सरोवराजवळील वनखात्या्या चवश्रातंीगहृात सोडणयात आले. मी तीन मचहन्यापूवीि तेथे 
येणयाबद्दल कळचवले होते तरीही ती जागा कोिी साफसूफेेखील केलेली नव्हती; तसेि तेथे कोिीही 
नव्हते. थोड्या वळेानंतर िौकीेार आला, परंत  त्याला मल्याळम् आचि तामीळ अशा ेोन भार्षाि बोलता 
येत होत्या. त्याम ळे मला काय पाचहजे हे त्याला कळचविे फारि चजचकरीिे झाले. 
 

मला बटाटे, ेूि, साखर, िहा इ. सारखी सािनसाम ग्री पाचहजे हे कसेबसे कळचवल्यानंतर मला 
अंडी पाचहजेत हे कळचविे मोठे कठीिि होते. शवेटी मी कोंबडी अंडी घालताना जसा आवाज काढते व 
हालिाल करते त्यािी नक्कल करून ेाखचवल्यानंतर चनेान त्यािा प्रचतसाे समािानकारक चमळाला. 
 

परंत  तेथील अत्यंत स ंेर असे नैसर्मगक ेेखाव,े तसेि तेथील वन्यजीवन ह्या सवांम ळे तेथे जरी 
स खसोयी नव्हत्या तरी त्यािे मला चवशरे्ष काही वाटले नाही. 
 

आता्या काळात प्रवाशानंा काहीि ्ास नाही. माझ्या भेटीनंतर लवकरि येथील राज्य सरकारने 
सरोवराजवळि एक स ंेरसे हॉटेल बािंले आहे आचि आता वाहत कीिी सािने; तसेि खाणयाचपणयािी 
व्यवस्था, नोकरिाकर, मोटर लॉॉँि आचि इतर स खसोयी याम ळे पेचरयार भारतातील अगेी फारि 
स िारलेले आचि अचतशय आकर्षवजक असे अभयारणय झालेले आहे. 
 

पेचरयारबद्दल एकि अगेी न रुििारी गोष्ट म्हिजे ही जागा अक्षरशः खडकाळ आहे. सरोवर 
जेव्हा चनमाि केले गेले तेव्हा पूर आल्याम ळे तेथील झाडे बाहेर काढली नाहीत. ही झाडे पाणयाम ळे आता 
इतकी कठीि झाली आहेत की ती खडकासंारखी भासतात; आचि आता ती बाहेर काढिे फारि खर्मिक 
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बाब आहे. परंत  हे सववज एखाद्या्या सहज अंगवळिी पडू शकते चशवाय तेथील चनसगवजशोभा त्याम ळे 
चबघडलेली नाही. 
 

येथील जंगली हत्तनिा चविार करणयापूवी डोंगराळ भागावर िरत असलेल्या ककवा किी किी 
खाली पाणया्या कडेला चेसून येिाऱया गव्याबंद्दल जास्त सागंता येईल. 
 

पीरमेडू गेम असोचसएशनने (आतािे बरोबर नाव –पीरमेडू वन्यप्रािी संरक्षि सोसायटी) त्यां् या 
वन्यजीवनािे रक्षि करावयास ठेवलेला सेवाचनवृत्त वनाचिकारी माझ्याबरोबर होता. त्यािे नाव श्री. ए. 
डब्ल्यू. व ड. हे वयस्क गृहस्थ आंग्ल–भारतीय असून त्यानंा वन्यप्रािी जीवनािा बराि अन भव होता. 
तसेि त्यानंा ेाडंगा उत्साहही होता. गव्यािंा एक कळप पाचहल्यानंतर आम्ही बोटीतून उतरून काहीशा 
ेाट जंगलातूंन आवाज न करीता पायन िालत गेलो. गव े हे फारि ेक्ष आचि सावि प्रािी असतात. 
कळपामिील प्रम ख नर (रक्षक) काही िोका आहे का, ते नेहमीि लक्षपूववजक पाहात असतो. 
 

त्यावळेेस माझ्या कॅमेऱयाला ेूरवरिी दृश्ये चटपणयािे खास कभग नव्हते. म्हिजेि एखाेे खरोखरिे 
िागंले छायाचि् चटपावयािे असल्यास मला अगेी जवळपयंत जािे भाग होते. वारा गव्यां् या उलट 
चेशनेे असावयास हवा होता; तसेि मी त्यां् या दृचष्टपथातं न येता काम करावयास हव ेहोते. तसेि काही 
संकट आलेि तर पळून जाणयाकचरता मी मनात वाट आखून ठेवावयास पाचहजे होती. याचशवाय िागंले 
छायाचि् चटपणयाकचरता कॅमेरा व दृश्य यामंिील अंतर अशा चकतीतरी गोष्टनिा चविार करावयािा होता. 
कॅमेऱयािे बटन ेाबल्यावर छायाचि् चटपणयास लागिारा वळे, कभगातून कमीजास्त प्रकाश फेकून दृश्य 
जास्तीत जास्त स्पष्ट चेसले पाचहजे; ह्या सववज गोष्टनिे मला अविान ठेवावयािे होते. 
 

श्री. व ड स्तब्ि राचहले आचि मी प ढे सरपटत गेलो. थोड्याि वळेात एक मोठा नर गवा माझ्या 
समोरि उभा ठाकला. तो एकसारखा सववज चेशानंी पाहून घेई अन् नंतर डोके खाली घालून िरावयास 
लागे. जेव्हा तो डोके खाली घाली तेव्हा मी प ढे सरपटत असे व जेव्हा तो वर पाही तेव्हा मी जाग्या जागी 
चथजल्यासारखा राहात असे. 
 

मी जवळ पोहोिल्यावर पाचहले, त्या नरा्या थोडे पलीकडेि एक सबिं कळप होता. 
 

त्यानंी मला अजून पाचहले नव्हते; आचि मला त्यां् या क ट ंबा्या खासगी जीवनािे िोरटे ेशवजन 
घडले. चतथे एक मोठा काळाक ळक ळीत नर गवा होता. बह िा तो कळपािा प्रम ख असावा. ेोन थोडे 
लहान अन् थोड्या चफकट रंगािे नर एकमेकाशंी ेोस्ती ठेवनू आपापली शक्ती आजमावताना चेसते होते. 
ज्येष्ठ–कचनष्ठ सबंंि प न्हा एकेा दृष्टीस पडला.  ेसरा आिखी एक, एका माेीशी प्रियिेष्टा करीत होता. 
बाकी्या गडे तपचकरी रंगा्या माद्या आचि मातकट रंगािे बचे्च खाली जचमनीवर पह डले होते. 
 

रक्षक नर िरत िरत माझ्याजवळ आला (छायाचि् क्र.२) तो माझ्या इतक्या जवळ आला की 
मला वाटले मी ह्याि क्षिी त्यािे छायाचि् घेऊन माझ्या अस्स्तत्वािीही त्याला जािीव करून चेली 
पाचहजे. 
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त्याने माझ्या कॅमेऱयािा “स्क्लक” असा आवाज ऐकला अन् तो माझ्यावर दृष्टी रोखीत गररवजकन 
वळला. मी चजथल्या चतथेि गोठून राचहलो. नंतर त्याने साविानतेिा इशारा ेेणयाकचरता मोठ्याने हंबरडा 
फोडला; आचि तो ेेखील कळपात सामील झाला. नंतर सववज कळप उठला आचि घाईघाईने गवताळ 
क रिा्या पलीकडे असलेल्या जंगलात चशरला. परंत  शवेटी प न्हा माझ्याकडे एकवार वळून पाहणयािा 
मोठा चेलेारपिा मा् त्यानंी ेाखचवला आचि मला आिखी एक छायाचि् घेणयािी संिी चमळाली. 
 

त्या पाश्ववजभमूीवर त्यां् या पाठी्या मध्यभागावरिा किा, ग डघ्यापयंतिे पाढंरे, रेखीव पाय, 
नाकप ड्या आचि ओठाजवळील चफकट रंगािा फ गवटा आचि वळलेली बाकेार कशगे हे सववज छानेारपिे 
ेाखवीत ते एक चमचनटभर तेथे थाबंले. थोड्या वळेाने नंतर जेव्हा ते सववज जंगलामध्ये चेसेनासे झाले तेव्हा 
सोनेरी रंगािे एक न कतेि जन्मलेले वासरू त्या्या पायावंर उभे राचहले आचि त्या्या आईने  ेःखावगेाने 
फोडलेल्या हंबरड्याला साे ेेत त्यां् या चेशनेे अडखळत गेले..सरोवरावर आम्ही आमिी भटकंती 
िालूि ठेवली होती. सािारि तासाभराने तो सववज कळप डोंगरमाथ्यावर हळूहळू िढत असलेला दृष्टीस 
पडला. 
 

 ेसऱया चेवशी आम्ही प न्हा “एकाडं्या” नर गव्यािी छायाचि्े घेणयाकचरता डोंगर उतरून परत 
िढलो. मी आचि श्री. व ड डोंगरावर िढल्यानंतर त्या अभयारणयािा सपूंिवज ेेखावाि हळूहळू बेलला. 
अत्यंत रम्य आचि जराही न चवस्कटलेल्या अशा डोंगर आचि ेऱयां् या घड्या आम्याप ढे उलगडत गेल्या. 
अष्टपाे प्राणया्या सववज चेशानंा पसरिाऱया पायासंारख्या स्पर्मशकापं्रमािे लाबं लाबं पसरलेले सरोवरािें 
खाडीसारखे भाग जास्त स्पष्ट झाले. 

 
जसे एकाडें हत्ती किी किी दृष्टीस पडतात, तसेि एकाडें नर गव ेेेखील क्वचित दृष्टीस पडतात. 

किीकिी ते तापट स्वभावािे असून िोकाेायकही असतात. पूवी असे समजत की मारामारी ककवा भाडंिे 
झाल्याम ळे हे नर गवे कळपातून हाकलले जाऊन सक्तीिे एकाडें आय ष्ट्य घालव ूलागतात. परंत  आता 
सािारितः असे चेसून आले आहे की सबंि कळपाला एक्पिे शातंतामय जीवन घालचवता याव,े म्हिून 
पूिवज वाढलेले मस्त नर गव ेकेव्हा केव्हा स्वतःि कळप सोडून ेेतात. जर असा नर गवा कळपप्रम ख असेल 
तर तो त्याला पाचहजे असेल तेव्हा कळपात परत येतो, इतर नर ेेखील कळपप्रम खािे नेतृत्व पाळावयाला 
तयार असतील तर कळपात प न्हा ेाखल होऊ शकतात. 
 

१९५० मध्ये इकडील डोंगरावर अशा एकाडं्या नर गव्याबरोबर घडलेला एक गमतीेार प्रसंग मला 
आठवतो. श्री. व ड हे एका झाडामागे स्तब्ि राचहले आचि मी एकटा माझा सािाि घडीिा कॅमेरा घेऊन प ढे 
झालो. जेव्हा जेव्हा तो नर वर पाही तेव्हा मी जाग्या जागीि थबकत असे. त्याने िरणयासाठी डोके खाली 
घालेपयंत मी काहीि हालिाल केली नाही. नंतर वळे पडलीि तर बिावाकचरता असाव े म्हिून मी 
जवळात जवळ्या झाडावर माझे लक्ष ठेवनू प ढे झालो. 
 

हा भव्य काळा क ळक ळीत नर गवा फारि व्यवस्स्थत वागला. शवेटी मी अगेी फारि जवळ गेलो 
तेव्हा त्याने त्यािे डोके म संडी मारून वळवले आचि तो जवळ्याि झाडा्या आश्रयाला िावत गेला. 
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ह्याि डोंगरावरील रस्त्याने जात असताना मला स ंेर परंत  फारि सावि अशा काळ्या लागंरू 
वानरािें ेशवजन घडले. त्यां् या स ंेरशा केसाळ कातड्यामं ळे आचि त्यािें मासं, रक्त व काही इंचद्रये 
और्षिोपयोगी आहेत अशा समज तीम ळे त्यािंी फार मोठ्या प्रमािावर हत्या झालेली आहे. 
 

त्यानंतर मी पेचरयारला चकत्येक वेळा गेलो. ह्या सवांत १९६१ मिील माझी भेट फारि यशस्वी 
झाली. तेव्हा मला जास्त िागंल्या कॅमेऱयाने व ेूरवरिी छायाचि्े चटपणया्या खास कभगाम ळे एका नर 
गव्यािे एक फारि छान छायाचि् घेता आले. मला वाटते अगेी भर जंगलामध्येि उभा असलेला तो नर 
गवा कळपप्रम ख असावा. 
 

जेव्हा आम्ही त्याला सरोवरा्या काठाला प्रथम िरताना पाचहले तेव्हा नेहमीप्रमािे आम्या 
चडझेलवर िालिाऱया छोया लॉॉँि्या ड्रायव्हरने चतिा वगे प्रथम जवळजवळ अिा करून ती गव्या्या 
चेशनेे सरळ घेतली आचि ती त्या गव्यापासून स मारे २०० याडवज अंतरावर आल्यावर चतिे इंचजन बंेि करून 
टाकले. 
 

गवा िरत असताना लॉॉँि हळूहळू गव्या्या चेशनेे सरकत होती. त्याने वर पाचहले. त्या्या तोंडात 
गवत होते. तो बाकी्या कळपात सामील व्हावयास अरणयात चशरणयापूवीि मी त्यािे छायाचि् घेतले. 
(छायाचि् क्र.३) 
 

भारत सरकार्या टपाल व तार खात्याने नंतर ह्या छायाचि्ावरूनि टपालािे चतकीट बनचवले. 
हे वन्यप्राणयां् या माचलकेत असलेल्या सहा टपालचतकीटापंकैी एक होय. 
 

माझ्या ह्या भेटीति मी रानड करािें चकतीतरी कळप पाचहले (छायाचि् क्र.८). हे प्रािी भारतात 
सववज् चेसून येतात. त्यािंी मोठ्या प्रमािावर हत्या होत असल्याम ळे ती फारि सावि झालेली चेसून 
येतात. अन् त्याम ळे त्यािंी छायाचि्े घेिे फारि कठीि होत िालले आहे. सववजसािारितः चपकावंर िाडी 
घालणया्या त्यां् या सवयीम ळे ती सववजि राज्यानंी “उपद्रवी जनावरे” म्हिून जाहीर केलेली आहेत. 
त्याम ळे ती कोिालाही केव्हाही गोळ्या घालून ठार मारता येतात. ह्याचशवाय ती वाघ, चबबळे तसेि गीर्या 
जंगलातील कसह यां् या अगेी आवडीिे खाद्य आहेत. अथात एखाेे भलेमोठे रानड क्कर वाघकसहां् या 
ताकेीला भारी पडू शकते. 
 

उत्तर भारतात जेथे सपाट, गवताळ क रिािें तराईिे भाग आहेत तेथे घोडेस्वार घोडे ेौंडवनू ह्या 
ड करानंा भोसकून मारणयािा तो प्रचसद्ध खेळ अजूनही खेळतात. 
 

पेचरयार हे जंगली हत्तनिे माहेरघरि आहे. (छायाचि् क्र. ४ ते ७). माझ्या प्रत्येक भेटीत मी 
बऱयािेा खाली पाणयाजवळ हे अजस्र प्रािी मोठ्या संख्येने पाचहलेले आहेत. एकाडें नर हत्ती ेेखील 
अनेकेा चेसतात. 
 

माझ्या शवेट्या भेटीत मी एक अजस्त्र स ळ्यािंा एकाडंा भव्य हत्ती पाचहला. मी माझी मोटरबोट वगे 
अिा करून त्या हत्ती्या चेशनेे घ्यावयास साचंगतली. नंतर इचंजन बंे करून बोट त्या हत्ती्या जवळ 
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हळूहळू सरकत राचहली. तो स ळेवाला चशलेेार एकेम “मेमस्त” होता आचि त्या्या डोळ्या्या व 
काना्या गं्रथीमिून काळसर रंगािा मे वाहात असलेला मला स्पष्ट चेसला. 
 

‘मस्त’ हत्ती म्हिजे काय याबद्दल मला थोडेसे सागंावयािे आहे. मेाने ‘मस्त’ झालेल्या हत्तनिा 
कोिी चवशरे्ष अभ्यास केलेला नाही ककवा त्यािें कोिी चवशरे्ष स्पष्टीकरि ेेऊ शकत नाही. 
 

पाळीव हत्ती वर्षातून सािारितः एकेा मेाने मस्त होतात; अन् ही अवस्था जवळजवळ तीन 
आठव़डे चटकते. ह्या वळेात ते फारि िोकाेायक बनतात. केव्हा केव्हा त्यां् या स्वतः्या माह तला ेेखील 
ठार करू पाहतात. ह्या काळातं त्यानंा साखळेंडाने बािूंन ठेवाव ेलागते. तसेि त्यानंा खािेचपिे ेेखाल 
फार सावितेने द्याव े लागते. केव्हा केव्हा अशा काम करिाऱया पाळीव हत्तनना मेाने मस्ती येणया्या 
स मारास जास्त काम चेले जाते म्हिजे हा मे आपोआपि ओसरून जातो. 
 

नर हत्ती मेाने ‘मस्त’ झालेले असताना फारि िोकाेायक असतात. म्हिून प्राचिसंग्रहालयात 
ककवा सकवज शीमिून सािारितः सववज हत्तनिनि ठेवतात. हत्तीिनना ेेखील मेा्या गं्रथी असतात; आचि त्या 
ेेखील वळेोवळेी ‘मस्त’ होतात. परंत  हत्तीिी ‘मस्त’ झाल्या तरी स्वभावाने फार हल्लेखोर अथवा 
िोकाेायक होत नाहीत. मेाने ‘मस्त’ होऊन कपाळावरून मे वाहात असलेल्या अशा चकत्येक पाळीव 
हत्तीिनबद्दल मी ऐकलेले आहे. मेाने भरलेल्या अनेक जंगली हत्तीिनिे ेाखले श्री. एम्. कृष्ट्िन् यानंी 
ेेखील चेलेले आहेत. 
 

किी किी नर हत्तनमध्ये नरमाेी्या समागमापूवी भाडंिािी तसेि आपल्या प्रचतस्पध्यास त्यावळेेस 
ठार मारणयािीही अंतःप्ररिा चनमाि होते. असेही ‘मस्त’ िे विवजन केले जाते. परंत  असेही काही ेाखले 
आहेत की ‘मस्त’ नरा्या ेेखत माेी एखाद्या साध्या (मेाने मस्त नसलेल्या) हत्तीशी समागम करीत 
असतानाही ‘मस्त’ नर माेीकडे ढ ंकूनही पाहात नाही. चशवाय मला असे वाटते की माेीशी समागम 
केल्यानंतरही केव्हा अशा ‘मस्त’ नरािंा मे ओसरत नाही. मी ेोनेा काझीरंगा आचि एकेा पेचरयारमध्ये 
एकंेर तीन वळेा असे मेाने पूिवज ‘मस्त’ झालेले नर हत्ती पाचहलेले आहेत. परंत  प्रत्येक वळेी ते चनरुपद्रवी 
असे भासले. जराही हल्लखेोर असे भासले नाहीत. श्री.एम.कृष्ट्िन् यानंा ेेखील मेाने ‘मस्त’ झालेले 
जंगली नर हत्ती चवशरे्ष उपद्रवी नसल्यािे आढळून आलेले आहे. (ते फक्त स ळेवाल्या नर हत्तनबद्दलि 
बोलतात.) यािाि अथवज स ळे नसलेले हत्ती मेावर येत नसावते; परंत  काझीरंगा येथे माझ्या पाहणयात 
आलेला एक ‘मस्त’ हत्ती चबनस ळ्यािंा होता. असे असू शकेल का की फक्त मेमस्त पाळीव हत्तीि उपद्रवी 
असतील आचि जंगली नरावंर त्यािा काही चवशरे्ष पचरिाम होत नसावा ? 
 

सववजि भारतीय नर हत्तनना स ळे असतात असे नाही. बऱयाि नरानंा स ळे नसतात. त्यानंा ‘माखना’ 
असे म्हितात. तसे पाहता मला तरी वाटते ईशान्य भारतात ह्या स ळेवाल्या हत्तनिे प्रमाि ‘माखना’ंशी अिे 
अिे असाव;े परंत  े. भारतात स ळेवाल्या हत्तनिे प्रमाि कमी आहे, आचि चसलोनमध्ये तर ते आिखीनि 
कमी आहे. काही नर हत्तनना स ळे का नसतात याला माझ्या माचहतीप्रमािे तरी काही उत्तर ेेता येत नाही. 
ही आन वचंशकता असावी असे मला तरी वाटत नाही. 
 

श्री. आर. सी. मॉरीस यानंी मला े. भारतातील ‘माखना’ं चवर्षयी बऱयाि मनोरंजक गोष्टी 
साचंगतल्या. ते नेहमीि शातं असून पाळीव बनू शकतात. ते केव्हाि ‘उद्धट’ बनत नाहीत, परंत  ईशान्य 
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भारतातील ‘माखना’ माझ्या माचहतीप्रमािे उद्धट होऊ शकतात. अथात स ळे नसले तरी ती काही 
कमीपिािी अथवा पंग त्वािी बाब नाही. कारि ईशान्य भारतात मी चकत्येक वळेा एकेका कळपात स ळेवाले 
हत्ती असले तरी ते डावलले जाऊन माखनाकडे कळपािे नेतृत्व असलेले पाचहलेले आहे. कारि चनसगवजतः 
माखना आकाराने मोठे असून त्यां् या मानेत, डोक्यात आचि सोंडेमध्ये स ळ्यािंी उिीव भरून 
काढणयासाठी जास्त बळ असते. मारामारी झाल्यास माखना आपल्या सोंडेने प्रचतस्पध्यािा स ळा ेेखील 
मोडू शकतो. अशा एक स ळ्या्या हत्तीला ‘गिेश’ असेही म्हितात. 
 

आचिकेतील हत्तीिनप्रमािे भारतीय हत्तीिनना स ळे केव्हाि चेसून येत नाहीत.(भारतीय आचि 
आचिकन हत्तनमिील इतर म ख्य फरक म्हिजे भारतीय हत्ती जवळजवळ एक फूटभर तरी लहान असतात; 
त्यािें कानही लहान असतात. आचि त्यां् या पाठी बर्महवक्र असतात. आचिकन हत्तनिी पाठ आतंगोल 
असते. भारतीय हत्ती त्यां् या आचिकन बािंवापेंक्षा जास्त ह शार समजले जातात.) 
 

कळपािा प्रम ख नर हा फक्त कळपातंील इतर नरावंर विवजस्व गाजचवतो. कळपािे नेतृत्व 
सािारितः कळपातंील वयस्क अन भवी अशा माेीकडे असते; मला वाटते माझ्या ह्या चविानाशी सववज 
चनरीक्षक सहमत होतील. कळपप्रम ख नर चकत्येकेा कळप सोडून ेेऊन इतर चठकािी भटकत राहतो; 
परंत  त्या्या मनाला वाटेल तेव्हा त्याला केव्हाही कळपात जाणयायेणयािी म भा असते. ईशान्य भारतात 
जेव्हा जंगली हत्ती पकडले जातात तेव्हा हत्तनना पकडणयासाठी जे क ं पि तयार केलेले असते त्यामिून 
असे कळपप्रम ख नर स टून गेलेले मी पाचहले आहेत. ते नेहमीि एका बाजूला ककवा कळपा्या सवात शवेटी 
असतात त्याम ळे त्यानंा सहज पळून जाता येते. 
 

अथात ते हत्तनना पकडिाऱयां् या ेेखील फायद्यािे असते. कारि जर असा एकेा मोठा नर 
क ं पिात पकडला केला तर तो फारि ्ासेायक ठरतो आचि केव्हा केव्हा फारि न कसान ेेखील करतो. 
 

पेचरयारला मी चेलेल्या शवेट्या भेटीत मी जंगल्या स क्या भागातून पाहाताना मला हत्तनिा एक 
कळप बेटावर पोहत जाताना चेसला. ते सरोवरा्या पाणयामिून बेटावर जात असल्याम ळे मला त्यािें 
अगेी जवळून चनरीक्षि करता आले. नेहमीप्रमािे त्या कळपािे नेतृत्व एका वयस्क, अन भवी अशा 
हत्तीिीकडे होते. पाणयात पोहून ओले झाल्याम ळे; तसेि सकाळ्या उन्हािी चकरिे त्यां् या पाठीवर 
पडल्याम ळे ते सववज लाकडातूंन कोरून काढलेल्या भव्य आकृतनसारखे भासत होते. (छायाचि् क्र. ४) 
 

मी  ेपारी त्याि बटेा्या  ेसऱया बाजूने गेलो. त्याि हत्तनिा तोि कळप तेथे होता; परंत  आता 
त्यािा रंग काळाभोर नव्हता तर तो गडे ग लाबी होता. 
 

मी मोसंब्या्या रसाव्यचतचरक्त कडक असे  ेसरे कोितेि पेय घेतलेले नसल्याम ळे हत्तनिा रंग 
बेलणयाला  ेसरे काहीतरी कारि असाव े नाही का? ेचक्षि भारतातील आचि चवशरे्षतः चसलोनमिील 
हत्तन्या सोंडा, डोकी, कान तसेि शरीरािे काही भाग ग लाबी होतात (आचि त्यावर उेी–काळसर रंगािे 
चठपके राहतात.) कातडीिा रंग जाणयािे हे प्रमाि वयोमानाप्रमािे वाढत जाते. 
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परंत  ह्या कळपािा रंग बेलला असणयाला हे कारि ेेखील प रेसे नाही. त्यािे खरे कारि असे 
असाव े की ह्या बेटावरील मातीि लालभडक आहे आचि हे हत्ती आपल्या शरीरािे तपमान नेहमी थंड 
ठेवणयासाठी सोंडानंी माती एकसारखी त्यां् या पाठीवर फवारत असतात. 
 

मी ह्या कळपा्या  ेपारी घेतलेल्या छायाचि्ात ते हत्ती सरोवरा्या काठावरिे गवत उपटून 
काढीत आहेत आचि त्यािें ब िें आपल्या ककचित् वर केलेल्या प ढ्या पायावर माती झटकणयासाठी आपटून 
ते खात असलेले चेसत आहेत. छायाचि् क्र. ७ मध्ये चेसत असलेला डाव्या बाजूिा हत्ती उजव्या पायावर 
गवत झटकीत आहे तर उजवीकडील हत्ती डाव्या पायावर ते झटकीत आहे. ही मजेशीर गोष्ट लक्षात 
घेणयासारखी आहे; तेव्हा हे डावं–उजव ंप्रकरि मािसापं्रमािे हत्तनमध्ये ेेखील चेसून येते म्हिायिे तर. 
असे हे पाळीव हत्ती काम करीत असताना उजव्या हातािे, डाव्या हातािे असे वगेवगेळे चेसून येतात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

९अ. तामीळ नाडूतील वेडनधागंल येथे णविीच्या हंगामात असे अगणित पािपक्षी णदसतात. 
९ब. उघड्या िोिीच्या बगळ्यािी एक जोडी घरट्यावर णदसत आहे. 
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१०अ. काही पेणलकन पक्षी ताडाच्या झाडावंर घरटी बाधूंन होते 
१०ब. छोटे णपलू घरट्यातून पडले की त्यािे जन्मदाते त्याला स्स्वकारत नाहीत. 
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११. णठपकेवाल्या पेणलकन पक्ष्यािे णपलू अन् पालक 
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१२अ. तीन घरटी-दोन अडं्यासमवेत हा पक्षी उत्साणहत झाल्यास िोिीखालिी मासंल णपशवी पसरणवतो. 
१२ब. णपलू्ल अन्न खाताना जवळजवळ ह्या मासंल णपशवीत गडपि झाले आहे. 
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१३. जाभंळा बगळा अन् पाढंरे शराटी एकाि झाडावर घरटी बाधंतात-भरतपूर ते सवव आपल्या छोट्यानंा 
उन्हापासून वािणवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 
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१४. मध्यम बगळा त्याच्या घरट्यावर (त्याच्या डोक्यावर तुरा नाही.) 
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१५. णविीच्या हंगामात छोट्या बगळ्याच्या डोक्यावर शेंडीसारखे लाबं पीस उगवते. 
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१६अ. मासेमारी करण्यात गकव  झालेले पािकावळे. 
१६ब. ह्या ‘िमच्या’ पक्ष्यािे घरटे पाण्याच्या अगदी जवळ होते. 

 
भारतामिील जंगली हत्तनिी प्रजनन शक्ती फारि जास्त म्हिावी लागेल. य गाडंामिील “रािी 

एचलझाबेथ नॅशनल पाकवज ” येथील चहप्पोपोटॅमसप्रमािे पेचरयारमिील या जंगली हत्तनिी संख्या आटोक्यातं 
ठेवणयासाठी त्यावर एक चेवस बंिने घालावी लागतील; नाहीतर अचतशय िरल्याम ळे तेथील जचमनीिा 
कस जाऊन चतिी प्रत खालावली जाणयािी शक्यता आहे. 
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उत्तर प्रेेश, चबहार आचि ओचरसा येथील जंगली हत्तनिी संख्या वाढत आहे; आचि अशा जंगली 
हत्तनना पकडून त्यानंा चशकचवणयािी कला आता जवळजवळ नष्ट होत िालली असल्याम ळे तेथील संबचंित 
अचिकारी काळजीत आहेत. बंगाल आचि आसाममध्ये मा् जंगली हत्तनिी संख्या आटोक्यात ठेवणयासाठी 
अजूनही अशा जंगली हत्तनना पकडून चशकचवले जाते. नाहीतर हे जंगली हत्ती चपकािी नासाडी करून 
फारि हाचनकारक ठरतात. म्हैसूर आचि तामीळनाडूत ेेखील ते अजून पकडले जातात. 
 

भारतात हत्तनिी संख्या चकती आहे असे काहीजि चविारतील. मला वाटते अजून तरी तशी हत्तनिी 
चशरगिती झालेली नाही; परंत  प्रत्येक राज्या्या वनखात्यािे अचिकारी अिूनमिून सािारि अंेाज 
बािंतात. मला वाटते, े. भारतात सािारिपिे ३००० हत्ती असावयास हरकत नसावी. त्यापंैकी पािएकश े
तर न सत्या पेचरयारमध्येि असावते. सववज भारतात ७००० हत्ती तरी सहज असतील. नेपाळ आचि पूववज 
पाचकस्तानात काही अस्स्तत्वात असतील. 
 

त्यािंी कें व्हाि मोजिी झालेली नसल्याम ळे केाचित असे अंेाज बािूंन त्यािंी संख्या सागंिे 
वावगे ठरेल, परंत  मला तरी वाटते की सध्या उपलब्ि असलेल्या माचहतीवरून आचि माझ्या स्वतः्या 
अन भवावरून बािंलेला अंेाज हा अगेी काहीि माचहती उपलब्ि नसणयापेक्षा प ष्ट्कळि उपय क्त असा 
ठरेल; आचि जर कोिी त्यां् या संख्येबद्दल  ेसरे अंेाज घेऊन सकारि प ढे येत असेल तर चनेान उपय क्त 
अशी माचहती तरी या चवर्षयावर उपलब्ि होईल आचि वन्यजीवना्या रक्षिािा चविार करायिी वृत्ती तरी 
सववज् पसरचवली जाईल. आचि कोिी सागंाव?े केाचित् राज्या्या संबचंित खात्यािे अचिकारी लवकरि 
हे मोजिीिे काम करावयास उद्य क्त होतीलही. 
 

चसलोनमिील जंगली हत्तनिी संख्या सध्या जवळजवळ १६५० इतकी असूनही तेथील वन्यप्राणयािें 
संरक्षि करिारािें मत आहे की त्यािंी संख्या खालावत आहे आचि त्यां् या जीचवतास िोका आहे, याबद्दल 
मला फारि संेेह वाटतो. िह्मेेशात १९३८ मध्ये सागा्या जंगलात काम करीत असलेल्या हत्तनिन संख्या 
६००० इतकी होती ती आजचमतीला फक्त १५०० इतकीि आहे. याचशवाय मला इतर् असलेल्या जंगली 
हत्तन्या संख्येबद्दल काही माचहती नाही. 
 

हत्तनशी चनगचडत अशा अनेक पौराचिक कथा आहेत. सववजसािारि वािकाला मनोरंजक वाटाव े
म्हिून या कथािंा हत्तीवर चलचहणयात आलेल्या अनेक प स्तकां् या लेखकानंी िागंलाि उपयोग करून 
घेतला आहे. त्यापंैकी काही चवनोेी श्रद्धािंा मी येथे उल्लखे केला तर ते वास्तव ठरेल. 
 

उेाहरिाथवज, चकपकलग्या प स्तकािंी जरी मी स्त ती करीत असलो तरी त्यात उल्लचेखल्याप्रमािे 
जंगली हत्ती केव्हाही नाि वगैरे करताना चेसून येत नाहीत. 
 

हत्ती उंेरानंा म ळीि घाबरत नाहीत. तसेि त्यानंा घाबरणयािीही जरुरी नाही. उंेीर जर हत्तन्या 
सोंडेत चशरलाि तर तो (कशकेबरोबर?) बाहेर सहज फेकला जातो. 
 

हत्तनिे आय ष्ट्यमान ेीघवज नसते. क ठिाही हत्ती सािारि ७० वर्षा्या वर जगल्यािा शास्त्रीय प रावा 
नाही. 
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तसेि हत्तन्या स्मरिशक्तीबद्दलही फारि अचतशयोक्ती केली जाते, परंत  वास्तवात ती काही 
एखाद्या क त्रयापेक्षा ककवा घोड्यापेक्षा फार जास्त नसते. तसेि हत्ती्या तल्लख ब द्धीिी (ह शारीिी) ेेखील 
फारि अचतशयोक्ती केली जाते; परंत  खरे पाहता ती एखाद्या चिपाझंी अथवा ओरागंउट्टान जाती्या 
माकडाहूनही कमीि असावी. 
 

हत्तनना सहजपिे घाबरचवता येते. त्यां् या अंगी मािसाळले जाणयािी व मन ष्ट्याकडून क ठल्याही 
गोष्टी चशकणयािी मा् फार मोठी शक्ती असते. तसेि ते मािसािंी कामे ेेखील करतात. 
 

इतर प्राणयापं्रमािे त्यानंा ेेखील नैसर्मगक मृत्य  येतो. असे नैसर्मगकचरत्या मेलेले चकतीतरी हत्ती 
पाहणयात आलेले आहेत. हस्तीेंता्या चढगाऱयािंी वगेळी खास अशी “हत्तनिी ेफनभमूी” मा् क ठेही 
अस्स्तत्वात ककवा पाहणयात आलेली नाही. मरावयास टेकलेला हत्ती सािारितः पािी असेल अशा 
चठकािी एकातंवास पत्करतो; आचि चनसगािे भगंीकाम करिारे (अथात तरस–चगिाडे यासंारखे प्रािी–
पक्षी) मृत प्राणया्या शरीरािी चवल्हेवाट काही वळेाति लावनू टाकतात आचि उष्ट्ि प्रेेशात वाढिाऱया 
झाडाझ ड पातं ते क ठल्या क ठे गडप होऊन जातात. 
 

मी एकेा आसाममिील मनास नेीजवळ एका जंगली हत्तीिे मृत शरीर पाचहले. प ढल्या खेपेस 
नेीला आलेल्या प राबरोबर त्यािी हाडे िह्मप ् ेत ककवा बंगाल्या उपसागरापयंत जाऊन पोहोिली 
असतील. 
 

पेचरयार्या माझ्या शवेट्या भेटीत मी खाडी सपंत आलेल्या चठकािी असलेल्या झाडावंर काही 
चगिाडे बसलेली पाचहली. मी खाडीभोवती सभोवार दृष्टी टाकली, शवेट्या वळिाजवळ एक जंगली हत्ती 
नैसर्मगक मृत्य  येऊन मरून पडलेला चेसला– तेथे जवळपास क ठेही मािसां् या हालिालनिा मागमसूही 
चेसत नव्हता. तो हत्ती सरोवरातं अिवजवट ब डालेला होता (चि्.७) चगिाडे त्यािे अस्स्तत्व नाहीसे 
करणयात वर्या भागाकडे ग ंतली होती आचि काही छोया माशां् या झ ंडी तेि काम पाणयाखाली करीत 
होत्या. 
 

तेव्हा अशा प्रकारे जंगलामिल्या एका शचक्तशाली आचि राजासारख्या रुबाबेाह व उमद्या प्राणयािे 
आय ष्ट्य संपचवले जात होते. 
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प्रकरि ३ रे 
 

आधं्रमधील पेणलकन 
 

ताचमळनाडूमध्ये सम द्रचकनाऱयाजवळ पॉईट–कॅचलचमअर येथे एक नवीन अभयारणय तयार झाले 
आहे. पि मला वाटते की खरे पाहाता ह्या जागेत त्यानंा राष्ट्रीय उद्यान करावयािे होते. मी तेथे केव्हाि 
गेलेलो नाही, परंत  ती जागा चविी्या हंगामाव्यचतचरक् त रोचहत (फ्लेकमगो ) पक्षयानंा खाद्य चटपीत असताना 
पाहावयाला फारि स ंेर आहे असे मी ऐकलेले आहे. तेथे इतरही बरेिसे पक्षीजीवन चेसून येते आचि मला 
वाटते की तेथे बरेिसे काळवीटही चेसून येतात. 
 

परंत  ताचमळनाडूमध्ये मद्रास राज्यापासून ेचक्षिेला ५४ मलै अंतरावर असलेले ‘वडेन् थागंल’ येथे 
फारि स ंेर पक्षी प्रेेश आहे. (छायाचि् कं्र. ९) मद्रास वनखात्याने म ख्य रस्त्यापासून अभयस्थळापयंत 
मोटारीने जाता येईल असा उत्तमसा रस्ता तयार करवनू घेतला आहे. 
 

ह्या अभयास्थळात एक छोटेसे जवळजवळ ७४ एकर पचरसर असलेले कृच्म सरोवर आहे. त्यािे 
पािी माती्या बिंाऱयाने िरिासारखे अडवनू कालव्यातून सोडलेले आहे. त्यावर भातशतेी व इतर चपके 
घेतली जातात. सरोवरा्या पाणयात मिून मिून चतवरीिी ( बॅरीग्टोनीया ॲक्य टॉँग्य ला ) झाडे वाढलेली 
चेसतात. 
 

पावसाळ्यानंतर येथील सरोवरात भरपूर पािी असेल तर थंडी्या चेवसात म्हिजेि 
सािारितःऑक्टोबर ते मािव्ज या ेरम्यान ह्या झाडावंरि असंख्य पािपक्षी आपली घरटी बािंतात. 
 

भारतामध्ये जलपक्षयां् या चविीसाठी ेोन गोष  टी अत्यंत आवश्यक आहेत. त्या म्हिजे प रेसे आचि 
कायम पािी आचि कायम भ केल्या असलेल्या छोया चपलासंाठी प रेसे खाद्य-म्हिजेि मासे आचि 
पाणयातील जीवजंतू यािंा भरपूर प रवठा.  ेसरे म्हिजे माजंरे, म ंगसे (आचि केव्हा केव्हा मन ष्ट्यप्रािी) 
अशा भक्षकािंा अंडी आचि चपलानंा उपद्रव होऊ नये म्हिून पाणया्या मिोमि असलेली झाडे. 
 

जेव्हा सािारितः पावसाळा समािनकारक असतो तेव्हा भरपूर पािी असल्याम ळे वडेन् थागंल येथे 
ह्या ेोन्ही गोष्ट् टी भरपूर उपलब्ि असतात. तामीळ भारे्षत “वडेन् थागंल” ह्या शब्ेािा अथवजि म ळी “पक्षयािंा 
आसरा” असा आहे. 
 

भारतातील पक्षयािें एक प्रम ख छायाचि्कार श्री. आर. एस्. पी. बेटस् यानंी १९२६ ्या 
नोव्हेंबरमध्ये ‘वडेन् थागंल’ (प न्हा) शोिून काढले. परंत  त्या वर्षी पाऊस फारसा पडला नसल्याम ळे तेथे 
चवशरे्षसे पािी नव्हते आचि त्याम ळे चवशरे्ष संख्येने पक्षीही नव्हते. १९२८ आचि १९२९ मध्ये मा् त्यानंा तेथे 
प ष्ट्कळ पािी आचि पक्षयािें खूपि मोठे थव ेचेसले. 
 

वडेन् थागंलबद्दल एक मजेशीर गोष्ट् ट म्हिजे हे प्रािीन काळापासूनि पक्षी अभयस्थल आहे. तेथे 
जवळि गाव आहे, आचि तेथील रचहवाशानंी शतेजचमनीला पािीप रवठा होत असताना वाहात आलेल्या 
पक्षयां् या चवष्ट् ठेिा कसा छान खत म्हिनू उपयोग होतो यािे महत्त्व जािलेले होते. 
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येथे पक्षयानंा कोिीही ्ास ेेऊ शकत नाही ककवा कोित्याही प्रकारे उपद्रव पोहोिव ूशकत नाही. 
या चठकािी पक्षयानंा अभय असल्यािा कागेोप्ी प रावा १७९८ मध्ये प्रथम सापडतो. त्या काळातही तेथे 
पक्षी ठार मारणयास बंेी होती. 
 

मी वडेन् थागंलला ेोन वर्ष ेजानेवारी मचहन्याति भेटी चेल्या आचि प्रत्येक वळेेस तेथे भरपूर पािी 
आचि भरपूर पक्षी घरटी बािंताना चेसले. तेथील झाडे अक्षरशः पक्षयानंी आचि त्यां् या घरयानंी; तसेि 
घरटी, अंडी आचि वगेवगेळ्या आकारा्या वाढत असलेल्या चपलानंी त ड ंब भरून गेलेली चेसली. 
 

येथे क ठ्याही रंगािे बिंन नाही, तसेि काळ्यागोऱयािा भेेभाव नाही. त म्हाला चहमा्या 
राशीसारखे पाढंरे स्व्छ बगळे, िूसर-काळसर पािकावळ्यां् या शजेारी घरटी बािंताना चेसतील 
(छायाचि् क्र.१४,१५) छोया आकारा्या पक्षयानंा मोठमोठे पक्षी छळताना चेसिार नाहीत. उघड्या 
िोंिीिे करकोिे (छायाचि् क्र.९) तसेि राखी विंक (grey heron) यासंारखे मोठमोठे पक्षी पाढंऱया 
शराटी (छायाचि् १३) रातविंक (night heron), विंक (ppnd heron) ह्या पक्षयासंारख्या छोया 
पक्षयाजंवळि घरटी बािूंन ग णयागोकवेाने नांे त असलेले चेसतील. चतरंेाज ककवा ज्याला सपवजपक्षी असेही 
म्हितात ते ेेखील येथे चेसून येतात. 
 

येथे क ठ्या भार्षा अथवा जन्मक ळीिे बिंन नाही. वरील सववज जातीिे पक्षी काही भेेभाव अथवा 
भाडंितंटा न करता एक् म क् तपिे वावरत असतात. मी जेव्हा तेथे होतो तेव्हा फक् त “िमिे” पक्षीि 
(spoonbill) वगेळी झाडे अडवनू बसलेले चेसले. 
 

या पक्षयािंी घरटी वडे्यावाकड्या काटक्या क टक्यानंी कशीबशी उभारलेली चेसत होती. त्यािंी 
कोिी रेखीव आखिी केलेली नव्हती की त्यानंा आतून स खकर मऊ असे अस्तर नव्हते. िरिावर ककवा 
तेथील बािंावर बसून क िालाही ते पक्षी आचि त्यािंी घऱटी सहजपिे न्याहाळता येतात. चशवाय बािंावर 
सावलीसाठी प ष्ट्कळशी झाडे असल्याम ळे अशी भेट स खेायक होते. 

 
पक्षी जवळून पाहणयाकचरता तसेि छायाचि्िासाठी जरी तेथे बोटीतून जाता येत असले तरी 

त्यािा वापर गावकऱयानंा चवशरे्ष पसंत नाही आचि ते त्याला उते्तजन ेेत नाहीत. त्यां् या ह्या अभयारणयािी 
काळजी घेणयासाठी आचि त्यािी चनगा राखणयासाठी ते एवढी खटपट करतात. त्याम ळे माझ्या तेथील 
भेटीमध्ये मला जवळून असे काहीि छायाचि्ि करता आले नाही. 
 

म्हैसूर शहराजवळि ककबह ना तेथून केवळ ९ मलैावंरि “रंगनचथट् टू” येथे पक्षीअभयारणय आहे. 
त्यािा चवस्तार १·६६ िौ. मलै इतका आहे. पूवी त्याला “श्रीरंगपट्टि” असे नाव होते. त्यामध्ये पचव् 
कावरेी नेी्या बेटािंा समावशे आहे. प्रवाशानंा नेी पार करता यावी म्हिनू वनचवभागाने टोपली्या 
छोयाछोया नावा ठेवलेल्या आहेत. 
 

येथे जवळजवळ वर्षवजभर उघड्या िोिीिे करकोिे, पाढंरे शराटी, रात विंक, चतरंेाज, 
पािकावळे आचि गायबगळे चेसतात. परंत  त्यां् या चविीिा हंगाम फक् त जून ते ऑगस्ट ह्या मचहन्यामंध्येि 
म ख्यतः असतो. 
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भारतात पेचलकन पक्षयािंी वीि क ठे होते हा प्रश्न नेहमी मला सतावीत असे; आचि मी 
भारतामिील माझ्या सववज चठकाि्या ेौऱयावंर असताना त्याबद्दल चविारीत असे की हे मोठे पक्षी घरटी 
बािंताना क ठे चेसतील? मी आसाममध्ये काझीरंगा येथे तसेि मनास नेीकाठी ेेखील प ष्ट्कळ पेचलकन 
पक्षी पाचहले. परंत  १९६१ ्या जानेवारीमध्ये काझीरंगा अभयारणयामध्ये त्यां् या घरयािंी वसाहत 
चेसेपयंत तरी ते एक गढूि होते. 
 

१९४६ मध्ये आंध्र प्रेेशात श्री. के. के. नीलकंठन यानंी चठपकेवाल्या िोिी्या पेचलकन पक्षयां् या 
घरयािंी एक वसाहत शोिून काढली होती. १९५९ मध्ये ते प न्हा एकेा तेथे गेले होते आचि त्यानंी मला 
कसे जावयािे याबद्दल बरीिशी माचहती चेली होती. 
 

तेव्हा मी १९६० ्या जानेवारीमध्ये कलकत्याहून मद्रास मेल पकडली आचि तेड्पल् लीग डम् येथे 
उतरलो. तेथून एरडू आचि कोलाम रु अशी ेोन गावं ेअन .१२ आचि १५ मलैां् या अतंरावर आहेत. या ेोन 
चठकािी पक्षयािंी घरटी होती. मी तेथे एका जवळ्याि चवश्राचंतगृहात राचहलो आचि घरयािें चि्ीकरि 
करणयात तसेि त्यानंा न्याहाळणयात बरेि चेवस घालचवले. मला वाटते भारतातील पेचलकन पक्षयािें 
चि्ीकरि करिारा मीि प्रथम असेन. (छायाचि् १०-१२) 
 

मला ते सववज फारि मनोरंजक वाटले. कारि वडेन् थागंल येथे पक्षयानंा तेथील रचहवाशानंीि एक 
प्रकारे संरक्षि चेले होते. केवळ त्यां् या चवष्ठकेचरता नव्हे (त्यानंा त्यािा उपयोग िागंलाि माहीत होता.) 
परंत  केवळ सहान भतूी म्हिनू आचि सववजसािारितः सववज भारतीयां् यात आेराचतथ्य हा एक मोठा ग ि आहे 
म्हिूनही. 
 

“भारता्या सववज भागातंील पक्षी ेर नोव्हेंबरमध्ये आम्या येथे येतात आचि त्यािंा आम्हाला 
काहीि उपद्रव नाही” असे तेथील काही गावकऱयानंी मला  ेभाष्ट्यामंाफवज त साचंगतले. (त्यानंा तेलगचूशवाय 
 ेसरी कोितीि भार्षा येत नाही.)  ेसऱया चेवशी मला कळले की मी त्यानंा चवशरे्ष आवडलो नाही. माझा 

कॅमेरा, तो ठेवणयािी चतवई, छायाचि्िािे काम करीत असताना लपणयािा तंबू व इतर सािनसाम ग्री 
पाहून ते साशकं झाले होते. 
 

माझ्या बरोबर्या वनाचिकाऱयाला त्यानंी साचंगतले की तो आपल्या पेचलकन पक्षयािंं रक्त 
शोर्षायला आलाय्. तेव्हा त्या वनाचिकाऱयाने मी वन्यप्राणयां् या भारतीय मंडळािा सेस्य असल्यािे त्यानंा 
साचंगतले; आचि मी त्या पक्षयानंा उपद्रव न करता उलट झाले तर एक प्रकारे मेति करिार होतो असेही 
साचंगतले. तेव्हा त्यानंा ते समजलेले चेसले. कारि त्यानंतर मला त्यािें सहकायवज चमळाले. पाटािे पािी 
व्यवस्स्थतपिे खेळचवलेल्या भातशतेी्या जवळजवळ २ िौ. मलैापयंत्या भागात चवख रलेली राखी ककवा 
चठपकेवाल्या िोिी्या पेचलकन पक्षयािंी जवळजवळ १५०० घरटी मला कोल्लाम रू गावाजवळ चमळाली. ही 
घरटी पाटािे पािी खेळचवणयासाठी बािंलेल्या व त्याम ळे शतेीिी जमीन चवभागिाऱया अरंुे बािंावंर 
असलेल्या झाडावंर होती. 
 

िह्मेेशातंील चसट्टागं नेी्या काठी ‘ओटस्’ नावा्या गसृ्थाने १८७७ मध्ये पेचलकन पक्षयािंी मोठी 
स प्रचसद्ध अशी वसाहत शोिून काढली होती. त्या जागेिे विवजन “शातं” असे त्याने केलेले होते. ‘ओटस्’ ्या 
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शब्ेातंील विवजन प ढीलप्रमािे होते :– “ह्या जंगलात चविी्या हंगामात जरी लाखो पेचलकन पक्षी घरटी 
बािूंन वसाहत करून होते, तरी तेथे शातंता असे. जिू काही पेचलकन पक्षी म केि असावते.” 
 

आंध्रमिील पेचलकन पक्षयािंी वसाहत मला अशी आढळली नाही. चविी्या हंगामात तेथे घरटी 
बािूंन राचहलेल्या पक्षयािंा आवाज पाव एक मलै अतंरावरून सहज ऐकू येत असे, आचि जवळ गेल्यास 
आतवजपिे कणहणयािे, मोठ्याने ग रग रल्यािे, वर्या पट्टीत कलकलल्यािे तसेि िोिनवर िोिी 
आपटल्यािे, गलबलाटािे असे अनेक छोटे मोठे आवाज येत. मी हे सववज ध्वचनम चद्रत करून घेतले. 
 

पचहल्याि चेवशी मी जेव्हा त्या बाजूने एखाेे िागंले घरटे मला छायाचि्िासाठी चमळते का हे 
पाहात िाललो होतो, तेव्हा अकस्मात टाळ्या चपटणया्या झालेल्या आवाजाने माझे लक्ष विूेन घेतले. मी 
पूिवज वळून पाचहले आचि माझे सामान घेऊन येिाऱया म लानंा पक्षयानंा घाबरव ूनका अशी सूिना चेली. परंत  
त्यां् या चनरागसपिे आश्चयवजिचकत झालेल्या िेहऱयानंी मला काय घडले त्यािा अंेाज आला. वळेोवळेी ह्या 
पक्षयािें नीट चनरीक्षि केल्यावर मला असे चेसून आले की त्यां् यातील एक पक्षी झाडावर आखडून बसे; 
डोके मागे करून, िोि उघडी करून आचि नंतर असा टाळ्या चपटल्यासारखा मोठा आवाज येई. ते असे 
का करीत असावते हे काही मला माहीत नाही. 
 

पेचलकन् पक्षयां् याि नव्हे तर बह तेक सववजि पक्षयां् या आचि सस्तन प्राणयां् या अशा चकत्येक 
गोष्टनबद्दल आपल्याला चवशरे्ष माचहती नाही. वसाहतचप्रय प्राणयािें सामाचजक जीवन अभ्यासिे तसे सोपे 
आहे. त्यािबरोबर त्यािें चनरीक्षि करिेही अगेी मनोरंजक आहे. 
 

मला नेहमी वाटते की भारतातील जीवशास्त्रा्या चकत्येक चवद्याथ्यांना आचि त्यां् या प्रािायांना 
शहरातल्या त्यां् या संशोिनशाळा सोडून जरा बाहेर जंगलातं जाऊन अशा प्रकारिा अभ्यास करणयािी 
भरपूर संिी आहे. अमेचरकेतील तो “माकड तज्ञ” हजारो मलैािंा प्रवास करून बंचेपूरला ेख्खनी 
माकडािंा अभ्यास करणयासाठी आला होता. तर भारतातल्या भारतात अशा प्रकारिा अभ्यास करिे 
इथल्या चवद्याथ्यांना चकती सोपे आहे. 
 

ह्या पेचलकन पक्षयािंी एक चवचशष्ट गोष्ट म्हिजे त्या्या खाल्या जबड्याखाली असलेली मोठी 
मासंल चपशवी – ही चपशवी पाहूनि एका कवीला छोटंस ंकाव्य स िलं. त्यािा अथवज असा आहे की पेचलकन 
पक्षी त्या्या पोटापेक्षा ह्या िोिीति जास्त खाद्य साठवनू ठेव ूशकतो. 
 

हा खालिा जबडा ेोन लवचिक अशा कमानननी बनलेला असावा. त्याम ळे िोिीखाल्या मासंल 
चपशवी्या उघड्या कातडीला आिार चमळतो. ही मासंल चपशवी पाणयातून मासे गाळून काढणयासाठी 
एखाद्या जाळ्यासारखी उपयोगी पडते; आचि जेव्हा हे पक्षी अिवजगोलाकार उभे राहून मासे पकडतात तेव्हा 
तर मासे उथळ पाणयाकडे वहावत नेणयाकचरता ही चपशवी िागंलीि उपय क्त असते. वर्या जबड्या्या 
टोकाला आकड्यासारखा भाग असतो तो मासे पकडताना उपय क्त होतो. 
 

माझ्या लक्षात आले की पक्षी काहीही कारिास्तव उते्तचजत झाले की ही मासंल चपशवी िोिीखाली 
ताठ उभी होऊन िोिीला एक प्रकारिा च्कोिी आकार येतो. 
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मी माझा लपणयािा कातडी तंब ू टागंून ठेवणयासाठी एक सोयीस्कर झाड हेरून ठेवले. तेथून 
खाली जवळ्याि काही घरयामंध्ये मी डोकावनू पाहू शकत होतो. माझ्या लपिात चशरून मी ग पिूप 
लपून राहून काही फ टां् या अंतरावरून त्या पक्षयािें खासगी जीवन अगेी जवळून न्याहाळू शकत होतो. 
 

अशा प्रकारे कातडी तंबूत लपून पक्षयां्या अगेी जवळ असूनही पक्षयानंा त्यािा गंिही नसणयात 
चकती म्ज ा आहे अन् तो एक अचवस्मरिीय अन भव आहे. माझ्या जागेवरून मी मळकट पाढंरी अशी अंडी, 
न कतीि अडं्यातून बाहेर पडलेली–चपसे नसलेली चपले; त्याहून मोठी पाढंऱया श भ्र चपसानंी भरलेली चपले 
अन् त्याहूनही मोठी उेीमातकट चपसे फ टत असलेली चपले, हे सववज पाहू शकत होतो. 
 

प्रत्येक खेपेस मी माझ्या लपिात चशरू लागलो की पक्षी उडत असत. माझ्याबरोबर असलेला 
माझा मेतनीस म लगा नंतर ेूर जात असे. मग पक्षयानंा वाटे की मीि ेूर गेलो; आचि ते परत येत. मोठे 
पूिवजपिे पसरलेले पखं अन् पडेे असलेले पाय प ढे झ कले जाऊन ते पक्षी कहेकळिाऱया फादं्यावंर 
चवसावले जात. नंतर वसाहती-तल्या प्रजनना्या काळातंील पक्षयािें नेहमीिेि उद्योग िालू होत. काही 
अंडी उबचवणयाकचरता त्यावर बसत तर काही छोया चपलानंा खािे–चपिे भरव ूलागत. 
 

एका फांे ीवर मी ेोन घरटी पाचहली. परंत  तेथे नेहमीि तीन पक्षी उतरताना चेसत. ज्या ेोन 
पक्षयािंी ती घरटी होती ते त्या चतसऱया “आगंत क” पक्षयाला नेहमीि टोिून हैराि करीत. ह्या चतसऱया 
पक्षयाला कोिीि जोडीेार चमळाला नसावा. ह्या पक्षयािी मला फारि ेया आली. परंत  चनसगात  ेबवजल 
तसेि  ेेैवी यानंा म ळीि ेया चमळत नाही. 
 

चपलानंा भरचवणयािे दृश्य अगेी पाहणयाजोगे होते. पािकावळा व सववजपक्षयापं्रमािे हे पेचलकन पक्षी 
आपल्या चपलानंा अिवजवट पिन झालेले मासे ओकून काढून भरचवतात. पालक पक्षी फारि शातं–
जवळजवळ त्याला बरेि वाटत नसल्यासारखा चेसतो. नंतर एखाे  ेसऱया उिकीबरोबर त्या्या वशातं 
काहीसे आल्यासारखे चेसते; आचि मग चपलू अगेी हळ वारपिे आचि काळजीपूववजक खाणयामध्ये ेंग 
होऊन जाते. 
 

लवकरि चपलािे डोके आचि मान ककबह ना अगेी छोया चपलािे तर अिवजवट शरीरही पालक 
पक्षया्या ह्या मासंल चपशवीत ब डून नाहीसे होते (छायाचि् क्र.१२). काही वळेा तर एकाि वळेी ेोनतीन 
छोटी चपले ह्या मासंल चपशवीत गडप होऊन हावरटासारखी बकाबक खात राहतात. त्याम ळे जाेूगाराने 
तलवार चगळून टाकल्यासारखे वाटते. पालक पेचलकन पक्षी आपल्या चपलािंी काळजी घेत असल्यािे 
प्रत्यक्ष पाचहल्यावर माझ्या लक्षात आले, की हे पेचलकन पक्षी आपल्या चपलािंी काळजी घेणयात अगेी ेक्ष 
असतात. 
 

इंग्रजामंध्ये पूवी्या काळी राजेशाही वशंावळीिे चिन्ह म्हिून हा पक्षी घरयावर पंख पसरून उभा 
असून तो आपल्या रक्तावर चपलािें पोट भरीत आहे असे होते. 
 

त्याला “कतवजव्येक्ष पेचलकन” असे शीर्षवजक ेेऊन गौरचवले होते कारि पालक पेचलकन मनोभावाने 
हे काम करतात. हे पक्षी आपले रक्त भरवनू चपलानंा वाढचवतात अशी एक पौराचिक कथा ेेखील आहे. ही 
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गोष्ट, केाचित् हे पक्षी अिवजवट पिचवलेले अन्न प न्हा ओकून काढून त्यावर चपलानंा पोसतात, म्हिनू आली 
असावी. 
 

भारतात मी आिखी एक गोष्ट ऐकली आहे ती अशी की फार वर्षापूवी एकेा पालक पक्षयाने चपले 
फार गडबड करतात म्हिनू जोराने मारले; तर ते चपलू मरून गेले. ते पाहताि पालक पक्षयाला अचतशय 
 ेःख झाले व त्याने आपली छाती फोडून रक्त काढले व ते त्या चपलावर कशपडून त्यािा प्राि परत आिला. 

 
परंत  मी स्वतः ह्या पेचलकन पक्षयानंा उत्तम ककवा चपलां् या काळजीसाठी वाहून घेतलेले पालक 

असे काही नावाजिार नाही. कारि त म्ही जर ह्या पक्षयां् या वसाहतनतून फेरफटका केलात तर त म्हाला 
चकत्येक छोटी छोटी चपले जचमनीवर टाकून चेलेली चेसतील (छायाचि् क्र.१०) आचि ही चबिारी चपले 
वरून क ठे एखाेा माशािा त कडा पडलेला चेसतो का हे शोित असताना चेसतात. एकेा ती घरयातूंन 
खाली पडली की त्यानंा स्वतःिे खाद्य स्वतःलाि शोिाव ेलागते. त्यािें आईवडील त्यािंी प ढे काहीि 
काळजी घेत नाहीत. 
 

खाली पडिाऱया चपलातंील प ष्ट्कळशी चपले तर मरूनि जातात ककवा कोल्ही–क ्ी त्यानंा 
खातात. त्यां् यापकैी मोठी झालेली काही चपलेि जगू शकतात. 
 

बाभळू व ताडामाडा्या ज्या बह तेक झाडावंर हे पेचलकन पक्षी वसाहत करून होते तेथे प्रत्येक 
झाडावर बारा बारा पंिरा पंिरा घरटी चेसत होती. क ठे क ठे तर ही घरटी एक  ेसऱयाला अगेी चिकटून 
असलेली चेसत होती, त्याम ळे फांे ीवर मोठ्या मोठ्या मणयािंी माळि ओवल्यासारखी चेसत होती. 
 

प्रत्येक घरयातील २।३ छोटी चपले कहेोळत व खेळत त्याम ळे बऱयाि वळेा ती एकमेकातं 
चमसळत. मी एकेा माझ्या लपिात जात होतो. तेव्हा मी मला मेत करिाऱया म लाला बोलचवले व त्याला 
ही एकमेकातं चमसळलेली चपले वगेवगेळी करून त्यां् या त्यां् या घरयातं ठेवायला साचंगतली, कारि 
एव्हाना मला ती सववज ओळखीिी झालेली होती. 
 

परंत  तो म लगा गेल्याबरोबर लगेिि सववज चपले प न्हा एकमेकातं चमसळली. परंत  त्यां् या 
आईवचडलानंा मा् घरयावर आल्यावर आपली चपले कोिती हे बरोबर माहीत असावसेे चेसते. 
 

पेचलकन पक्षी जरी प ष्ट्कळ मोठा आचि चेसावयाला कसातरी बेढब असा असला तरी तो एकेा 
उडता येणयाइतपत मोठा झाला की अगेी सहज स ंेरतेने उडू लागतो. पाय वर्या बाजूस घेऊन डोके 
मागे पंखावर चवसावनू व माने्या प ढ्या भागावर िोि ठेवनू तो उडू लागला की मोठा स ंेर चेसतो तो 
तेव्हा. अगेी थोड्या पचरश्रमाने तो हवते सहज तरंगू शकतो. प्रत्येक चेवशी मी हे पेचलकन पक्षी अनेकां् या 
समूहाने हवते गोल गोल चघरया घालत असत, ते पाहात असे. बह िा नरमाेी एकमेकां् या पाठीमागे गोल 
गोल चघरया घालीत चवहरत असतात. चगिाडे ज्याप्रमािे अशा हवे् या प्रवाहावर चवहरत राहतात तसेि हे 
पक्षी ेेखील हवे् या प्रवाहावर संथपिे चवहरत राहतात. लवकरि ते प ष्ट्कळ उंिीवर पोहोितात. 
 

मला वाटते पेचलकन पक्षयां् या बाबतीत मी नवीनि काहीतरी शोिून काढले आहे. ेर चेवशी 
सािारितः२॥ ते ३॥ ्या ेरम्यान मला असे चेसून आले की काही पेचलकन पक्षी असे समूहाने उंिावर 
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चघरया घालणयािे सोडून ेेत व मग स्वतःभोवतीि िक्रासारखे गोल गोल चफरत. नंतर मिूनि एकाएकी 
तो पक्षी हवतेल्या हवते कसरती करू लागे. अंग मोडून, वळवनू, गडगडत खाली आल्यासारखा तर किी 
मिूनि पाणयात सूर मारल्यासारखा – असे अनेक खेळ केवळ मनोरंजनाकचरता ते करीत असावते. 
 

त्या पेचलकन पक्षयां् या वसाहतीत काही साध्या घारी व नेहमीिेि कावळे होते. परंत  त्याचशवाय तेथे 
मिूनि चकतीतरी चवटकरी पाढंऱया रंगा्या िाह्मिी घारी पेचलकन पक्षयां् या तोंडातून खाली पडलेल्या 
माशानंा पळचवणयाकचरता सववज् घोटाळताना चेसत होत्या. 
 

पेचलकन पक्षयािंी ही वसाहत म्हिजे पक्षयािें अभयारणय जरी नसले तरी तेथील रचहवासी 
पारंपाचरकतेने येथे भेट ेेिाऱया पक्षयानंा संरक्षि ेेऊन त्यािें स्वागत करतात ही चवशरे्ष लक्षात घेणयाजोगी 
बाब आहे. राजस्थानमध्ये असलेले चबष्ट्िोई पंथािे लोक त्यां् या आजूबाजू्या वसाहतीतील वन्य 
पश पक्षयािें तर रक्षि स्वतः करताति परंत  बाहेरील कोिालाही ते चशकार करु ेेत नाहीत. भारता्या 
इतर भागातंील लोकही जर असे करु लागले, तर भारतातील वन्यजीवनािी इतकी  े वेजशा होिार नाही. 
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प्रकरि ४ थे 
 

भरतपूरमधील पक्षी 
 

अचलकड्या काळात भारतात वन्यपशूिें संरक्षि करणयािी थोडी का होईना परंत  लक्षात 
येणयाजोगी जािीव चनमाि होऊ लागली आहे; आचि ह्यािे एक िागंले प्रतीक म्हिजे पािथळ जागी 
चविी्या हंगामात चेसून येिाऱया पक्षां् या अनेक वसाहती. ह्यापंैकी एकेक वसाहत म्हिजे अनेक जाती्या 
असंख्य पक्षयािें एरव्हीिे तसेि चविी्या हंगामातील नैसर्मगक सहजीवनािे प्रतीक. 

 
उेाहरिाथवज, अलीकडेि कलकत्त्यापासून ेचक्षिेकडे ७० मलैावर स ंेरबन येथे जलपक्षयािंी एक 

मोठी वसाहत चेसून आली आहे. ह्या जागेला ‘साजनकली’ असे म्हितात. ही जागा आता अभयारणय 
म्हिून ओळखली जाते. जून, ज लै व ऑगस्ट ह्या चविी्या हंगामात येथे १५००० पक्षी चेसून येतात असे 
म्हितात. परंत  भारतातील अचतशय प्रचसद्ध असे पक्षी अभयारणय भरतपूरपासून २ मलै अंतरावर आहे. 
भरतपूर हे राजस्थानमध्ये असून ते चेल्ली ्या ेचक्षिेस १०० मलैावंर आहे. या अभयारणयािे नाव केवलाेेव 
घाना असे आहे. ज्यां् या हे अभयारणय ओळखीिे आहे ते यािा उल्लेख ‘घना’ असाि करतात. परंत  ज्यानंा 
भारतािी माचहती नाही त्यानंा ह्या्या उच्चारावरून ते आचिकेमिील “घाना” ह्या ेेशासारखेि वाटेल. 

 
ही जागा पूवी भरतपूर्या राजघराणयातील सत्तािाऱयािंी जंगली बेके मारणयािी अशी राखीव 

खाजगी जागा होती. भारतातील अनेक स प्रचसद्ध मािसे म्हिजे अगेी व्हाइसरॉय व त्या्या हाताखालील 
बडे बडे अचिकारी येथे अगचित बेके व हंस मारीत असत. 

 
१९१४ साली लॉडवज हाडीग्ज्या पाटीने, म्हिजे एकूि ४९ बं  ेकिाऱयानंी ४०६२ पक्षी मारले होते. 

१९१६ ्या नोव्हेंबरमध्ये लॉडवज िेम्सफोडवज्या चशकारीत ५० बं  ेकिारननी ४२०६ पक्षी मारले होते. १९३८ ्या 
नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा तेथे लॉडवज चलन् चलयथगो होता तेव्हा ४१ बं  ेकननी ४२७३ पक्षी मारले. ही शवेटिी नोंे 
बह िा अत्य च्च असावी. 

 
महाराजाने अजूनही, जेथे १५ हून अचिक जातनिी स्थलातंचरत बेके आचि ेोन जातीिे 

स्थलातंचरत हंस पक्षी ेरवर्षी कहवाळ्यात येतात, त्या भागात पक्षयािंी चशकार करणयािे हक्क राखून ठेवले 
आहेत. पेचलकन आचि सैबेरीयन क्रौंि जातीिे पक्षीही तेथे कहवाळ्यात येतात. 

 
परंत  त्याचशवाय वर्षा्या इतर मचहन्यातं म्हिजे ज लै ते ऑक्टोबर्या ेरम्यान येथे भारता्या 

वगेवगेळ्या भागातूंन स्थाचनक पक्षीही घरटी बािंणयास जमतात. घाना हे पािथळ चठकािी चेसून येिाऱया 
पक्षयािें अभयारणय आहे. 
 

प्रत्येक वर्षी ह्या पक्षयां् या चविीिे यशापयश पावसा्या पाणयावर, तसेि पािी िरिात सािवनू 
पाटाने वगेवगेळ्या भागातूंन खेळचवलेल्या पाणयावर अवलंबून असते. अचलकडे हे पािी म बलक 
असल्याम ळे हजारो पक्षयानंा येथे येऊन घरटी बािूंन आपली प्रजा वाढचवता येते. ह्याकचरता सालीम अली, 
[सालीम अलनिी “ेी ब क ऑफ इंचडयन बडवजस्” आचि “इंचडयन चहल बडवजस्” (१९४९) अशी ेोन फारि िागंली प स्तके आहेत. ेी ब क ऑफ 
इंचडयन बर् वजस् िी सहावी आवृत्ती १९६१ मध्ये चनघाली. त्यािसारखे “ेी ब क ऑफ इंचडयन ॲचनमल्स्” हे एस.एि. पे्रटर यािें प स्तक सध्या उपलब्ि 
नाही. परंत  त्यािंी स िाचरत आवृत्ती बॉम्बे नॅिरल चहस्री सोसायटी प्रकाचशत करणया्या मागावर आहे. (ह्या प स्तकािे ४ थे प्रकाशन १९८०पासून 
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बॉम्बे नॅिरल चहस्री सोसायटीमध्ये उपलब्ि झाले आहे.] राजस्थानिे महाराज आचि वनखाते यानंी केलेल्या अचवरत 
प्रयत्नािें आभार मानले पाचहजेत. 
 

मी नेहमीि घाना हे नाव “सालीम अली” यां् याबरोबर लक्षात ठेवतो; कारिते केवळ भारतािे एक 
अग्रगणय पक्षीशास्त्रज्ञ नाहीत तर त्यानंी चवशरे्षतः हे अभयारणय चनमाि करणयाकचरता तसेि त्या्या 
संरक्षिाकचरता फारि कष्ट घेतले आहेत. सप्टें. १९५७, १९६१ व १९६३ ह्या तीन वळेा मी जेव्हा तेथे होतो 
तेव्हा मला त्यां् याबरोबर तेथे राहणयािी सिंी चमळाली होती. १९५७ मध्ये आम्ही कसगापूरिे पक्षीशास्त्रज्ञ व 
उत्तम पक्षीछायाचि्कार श्री. लोक-वान-थो यां् याबरोबर तेथील आचतथ्यशील महाराजािें पाह िे होतो. 
१९६१ व १९६३ मध्ये आम्ही अभयारणया्या चवश्राचंतगृहात होतो. हे चवश्राचंतगृह म्हिजे तेथे घरटी बािूंन 
राहािाऱया पक्षयानंा जवळून पाहता येणयासाठी महाराजानंी राज्यसरकार्या वनखात्याला चेलेली भेट 
होय. 
 

१९५७्या माझ्या भेटीत श्री. लोक-वान-थो हे कॅमेरा व पक्षयािें छायाचि्ि यावंर बरेि काही 
बोलले; ते मी काळजीपूववजक ऐकले कारि ते चनचश्चति जगातले एक अचतशय उत्तम पक्षीछायाचि्कार 
आहेत. आचि त्यानंी भारतात सालीम अलन्या बरोबर बरेि काम केलेले आहे. ३५ चम.चम. पेक्षा मोठा कॅमेरा 
वापरिे केव्हाही िागंले असते असे ते बोलल्यािे मला आठवते. कारि भ्रामक प्रचतमा चजतकी मोठी चततके 
त्यातले बारकाव ेमोठे केल्यावर उठून चेसतात. 

 
मी ३५ चम.मी. िा कॅमेरा १३५ चम.मी. व २०० चम.मी. ्या ेूरपल्ल्या्या कभगाबरोबर; तसेि २·२५ × 

२·२५ इंिािा कॅमेरा २५० चम.मी. ्या ेूरपल्ल्या्या कभगाबरोबर असे ेोन्ही कॅमेरे वापरीत असे. आपि 
क ठ्या प्रकारिे छायाचि्ि करीत आहोत त्यावर अवलंबून ेोन्ही प्रकार्या कॅमेऱयाबंद्दल प ष्ट्कळसे काही 
सागंता येईल. 

 
प्रत्येक “पीस न् पीस” असेही काहीसे ते म्हित असल्यािेही मला आठवते. बह िा तेि त्यािें ध्येय 

असाव े आचि त्यां् या छायाचि्िातूंन ते उठून चेसत असे. मी जेव्हा त्यां् याबरोबर होतो तेव्हा ते 
प्रेशवजनाकचरता पाढंऱया शराटी पक्षयािें फोटो गोळा करणया्या प्रयत्नातं होते. ह्याकचरता सववज बारीकसारीक 
बारकाव े ेेखील बरोबर असाव ेलागत हे त्यानंी तीन चेवस पक्षयां् या घरयाजंवळ एकही छायाचि् न 
घेता त्यां् या लपिात बसून काढले त्यावरून चेसून येते. िौथ्या चेवशी मा् सववज काही व्यवस्स्थत जमनू 
आले आचि त्यानंी तीस िाळीस छायाचि्े घेतली. केवढी अन करिीय चिकाटी! 

 
सालीम अली हे सडसडीत यष्टीिे वयस्क गृहस्थ आहेत. आता त्यािंा िेहरा व्यवस्स्थत, पाढंऱया 

श भ्र ेाढीखाली लपलेला आहे. अशा प्रकार्या भटकंतीवर चनघताना ते फारि उपय क्त वाटतात. कारि ते 
जेव्हा बरोबर असतात तेव्हा आपल्याला त्यां् या अचतशय उत्तम अशा प स्तकात, आपि क ठिा पक्षी पाचहला 
ककवा त्यािे आिखी विवजन पाहाणयासाठी, उगािि डोकावायला नको. त्यािंी तीव्र स्मरिशक्ती आचि 
भारता्या सववज कानाकोपऱयातंील अन भव आपल्याला सववज उत्तरे आचि त्याबरोबर आिखी काही माचहती 
ताबडतोब प रवतील. 
 

सालीम अली भारतािे अग्रगणय पक्षीशास्त्रज्ञ तर आहेति याचशवाय ते एक अचतशय अन भवी असे 
चनसगवजपे्रमी असून त्यानंी भारतातील सववज प्रम ख महत्त्वा्या वन्यप्राणयािें चनरीक्षि करून त्यािंी छायाचि्े व 
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िलत् चि्े ेेखील घेतलेली आहेत. त्यानंी वगेवगेळ्या राज्यातंील वन्यप्राणयािंा अभ्यास करणयासाठी 
अनेक ेौरे केलेले असून ते सध्या बॉम्बे नॅिरल चहस्री सोसायटीिे उपाध्यक्ष आहेत. प्रस्त त प स्तक 
प्रकाचशत होणयापूवीि ते अध्यक्ष झाले होते. व २० जून १९८७ मध्ये ते चनवतवजले. 
 

अभयारणयात प ष्ट्कळ आडव ेचतडव ेरस्ते आचि बािं आहेत, आचि तेथून पक्षीचनरीक्षि सहज करता 
येते. परंत  ज्यानंा पक्षी व त्यािंी घरटी यािें जवळून चनरीक्षि व छायाचि्ि करावयािे असेल 
त्यां् याकचरता छोया, उथळ लोखंडी नावा व त्या िालचविारे नावाडीही उपलब्ि आहेत. 

 
सकाळ्या प्रहरी त्या अभयारणयातं अशा प्रकारे होडीतून भटंकती करिे हा एक खरोखर 

अचवस्मर-िीय अन भव आहे. सकाळी सववज् थंडगार असते; आचि सकाळ्या रुपेरी सूयवजचकरिामं ळे सववज् 
ेंवकबेू नवरत्नापं्रमािे िकाकत असतात. होडी पाणयातून जात असताना पािगवत कापीत जाते. 

 
अिूनमिून पाणयावर पािगवत म ळीि चेसत नाही. अशा चठकािी ग लाबी, चफकट जाभंळ्या, 

पाढंऱया श भ्र, ककचित् चपवळसर अशा अनेक जातन्या व रंगा्या कमचलनी फ लानंी भरून गेलेल्या 
चेसतील. चनतळ पाणया्या पृष्ठभागावर आिखीही  ेसरी पांढरी, चपवळी छोटी फ ले चहरव्या ेोऱयामंध्ये 
एकमेकात मणयासंारखी ओवल्याप्रमािे िकाकत असतात. 

 
या नाज क आचि चवरळ जलवनस्पतनमध्ये पािकोंबडी, िांे वा, पािड बी, जलकपोत अशासारखे 

स्थाचनक पक्षी खाद्याकचरता येतात. तर काही पक्षी केव्हा केव्हा घरटी बािंतात. 
 
जलकपोतािे पाय व त्यािी बोटे फारि लाबं व चनम ळती असतात. त्याम ळे त्याला पाणया्या पृष्ठ-

भागावर असलेल्या पािवनस्पती्या पानावंरूनही सहज िालता येते. ती पक्षयािे वजन सहज पेलू 
शकतात. 

 
ह्या सववज ेेखाव्यािी शातंता भगं करतो तो फक्त होडीिा पाणयातून जाताना होिारा आवाज आचि 

ेूरवरून पक्षयां् या घरयातून येिारा साम ेाचयक आवाज. 
 
ह्या चठकािी जवळून खरोखर िागंले छायाचि्ि करावयािे असल्यास वापरावयािे तं् म्हिजे 

ेोघे मेतनीस घेऊन अशा ेोन होड्या घ्याव्यात. आपल्याला ज्यािे छायाचि् घ्यावयािे ते झाड व 
त्यावरील घरटे चनवडाव.े त्या चठकािी सूयवजप्रकाश चेवसा तसेि  ेपारी केव्हा येईल ते व आिखीही इतर 
गोष्टनिा नीट चविार करून एका होडीवर आपले लपि नीट उभाराव.े 

 
होडी नागंरणयासाठी वापरणयात येिारी बाबंूिी डोलकाठी, जी पाणयाखाली जचमनीवर तीन िार 

फ टावंर रोवनू ठेवली जाते, तीि काठी लपि बािूंन ठेवणयास उपयोगी पडते. नंतर त म्ही आपली सववज 
सािनसाम ग्री घेऊन आत बसल्यावर घामाघूम होऊन चनघता आचि बरोबरिे ेोघेजि  ेसरी होडी घेऊन 
चनघून जातात. 

 
त म्ही त्यानंा क ठपयंत ेूर जावयािे व त म्ही कोित्या प्रकारिा इशारा चेल्यावर त म्हाला परत 

घेणयासाठी त्यानंी यावयािे त्या सववज सूिना ेेऊन ठेवाव्यात. माझ्याकडे कॅमेऱयािे सववज स टे भाग ग ंडाळून 
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ठेवणयासाठी ेोन रंगािंी कापडे असत. मी लाल कापड काढून घरयातंील पक्षयानंा चेसिार नाही, परंत  
त्या मािसानंा बरोबर चेसेल अशा बेताने लावले त्यानंा समजे की होडी घेऊन त्यानंी अजून ेूर जावयािे 
आहे. चहरव ेकापड लावले की त्यानंी होडी माझ्या चेशनेे आिावयािी. क ठलेि कापड नसले की त्यानंी 
असलेल्या जागीि थाबंावयािे. 

 
माझी ही पद्धत फारि िागंली उपयोगी पडली. जर केव्हा पक्षी छायाचि्िाकचरता ि की्या 

चेशनेे बसलेला असेल ककवा त्यािे डोळे चमटू लागले की मी चहरव ेकापड उभारीत असे; म्हिजे माझे 
मेतनीस होडी माझ्या चेशनेे आिू लागत; आचि त्याम ळे पक्षी लगेि सावि होत. ताबडतोब मी त्यािे 
छायाचि् घेई व चहरवा कपडा काढून टाकीत असे. होडी तेथेि राही प न्हा जरुरी वाटल्यास लाल कपडा 
लावला की होडी ेूरवर परतत असे. 

 
माझ्याबरोबर ेोघेजि असत. एक मी आसाममिून माझ्याबरोबर आिलेला ‘हरकाम्या’. तो 

ेलेली्या प्रेेशाति राचहलेला असल्याम ळे उत्तम नावाडी होता.  ेसरा मािसू चतथल्या चवभागीय 
अचिकाऱयाने मला नावाडी म्हिून चेलेला होता. परंत  त्याने पूवी किी होडी िालचवली होती की नाही 
त्याबद्दल मला शकंाि होती. कारि त्याला होडीिे िाक काय ककवा शीड काय यािा काहीि पत्ता नव्हता; 
पि एक गोष्ट खरी की तो मनचमळाव ूव काम करणयास आनंेी व तत्पर होता. 
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१. सूयास्ताने न्हाऊन णनघालेला हा गेंडा देखील सोनेरी रंगािा णदसतोय 
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२. उन्हापासून संरक्षि णमळण्याकरीता नर रंगीत करकोिा पंख पसरुन घरट्यावर उभा आहे. वरच्या 
फादंीवर पािकावळा णदसत आहे. 
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३ सारंग पक्षी त्याच्या घरट्यावर णदसत आहे. 
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४. साबंर वरच्या छायाणित्रात गायबगळा गभववती मादीच्या पाठीवर बसलेला णदसत आहे. खालच्या 
छायाणित्रात नर साबंरािंा कळप णदसत आहे. 

 
मला खा्ी आहे की जचमनीवरील वाहनािंी त्याला काहीही माचहती नसावी. त्या ेोघामंध्ये सोप्या 

कहेीत प ढीलप्रमािे संभार्षि झाले. 
 
“माझा ग डघा जखमी झाला आहे. तो बराि होत नाही.” नावाडी – ज्याला बोटीिी काहीएक 

माचहती नव्हती तो पायाकडे बोट ेाखवनू म्हिाला. माझा होडी िालचवणयात क शल असलेला हरकाम्या 
म्हिाला की, “मग तू डॉक्टरसाहेबाकंडे काही तरी और्षि माग.” मी चविारले, “कोिते डॉक्टर साहेब”? 
“सालीम अली डॉक्टर साहेब” माझा हरकाम्या म्हिाला. मी त्यानंा साचंगतले, “सालीम अली साहेब 
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पक्षयािें डॉक्टर आहेत. और्षिािें नाहीत.” नंतर मी माझ्या िहा्या मळ्यातंील ३० वर्षां्या कालाविीतील 
अन भव आठवनू मळ्यातंील डॉक्टर, ेवाखाने यावर बोलू लागलो; आचि मलाही और्षिािंी बरीि माचहती 
असल्यािे साचंगतले. तू माझ्याकडे नंतर ये म्हिजे मग त झ्या ग डघ्यासाठी और्षि ेेईन असे मी त्याला 
साचंगतले. 

 
नंतर्या िार चेवसातं माझ्या खोली्या बाहेर गरम पािी, जंत नाशके, जखमेवर बािंणयाकचरता 

पट्टी इत्याेी घेऊन तो नावाडी तेथे उभा होता; आचि खरोखरीि जाेूसारखा पचरिाम चेसून आला, 
म्हिावयाला हरकत नाही. त्या्या िेहऱयावरिा आनंे पाहून मला समािान वाटले. माझ्यावरील त्यािी 
श्रद्धा अगेी आश्चयवज वाटणयाजोगी होती. पािव्या चेवशी त्याने मोठ्या आनंेाने तो बरा झाल्यािे जाहीर 
केले- मला वाटले तो ५० टके्कय खरोखर और्षिाने आचि ५० टके्क मानचसक उपिाराने बरा झाला असावा. 
मला ेेखील त्याम ळे फार बरे वाटले. 

 
मी बह िा प्रत्येक संध्याकाळी माझी होडी व लपि  ेपार्या छायाचि्िानंतर तेथेि लावनू ठेवीत 

असे त्याम ळे सववज रा्भर व पहाटे ेेखील पक्षयानंा त्यािी सवय होणयाकचरता भरपूर वळे चमळत असे. अशी 
व्यवस्था केल्याम ळे प्रत्येक वळेी माझे ेोन्ही मेतनीस ेूर चनघून गेले की पक्षी लगेिि घरयाकडे परतत. 

 
लोखंडी होडीत अन् त्या लपिात बसणयाने उन्हािा कडाका आचि हवतेील आद्रवजता ह्या गोष्टनिा 

फारि ्ास होई. मी एखाेा चमचनटभर छायाचि्ि करी आचि  ेसऱया चमचनटाला बाहेर येऊन टॉवलेने 
घाम प सून घेई. इतका घाम आत येत असे. 

 
लपिाबाहेरील श द्ध आचि थंड हवमेध्ये आले की कसे स टल्यासारखे वाटे. बाहेर नेहमीि गार 

झ ळूक येत असे. 
 
पक्षी त्यां् या पोटा्या उद्योगाकचरता आतबाहेर करीत व आपल्या चपलािंी काळजी कशी घेत ते मी 

त्या पक्षयां् या नकळत अगेी जवळून पाहू शकत असल्याम ळे मी लपलेलो असतानािी अप्रसन्नता पूिवज 
नाहीशी होत असे. माझ्या लपिा्या समोरील व बाजू्या चखडक्यातूंन मी िारपाि जातीिे पक्षी जवळून 
पाहू शकत असे. माझा चतवईवर अडकवनू ठेवलेला एक कॅमेरा जरी एका ठराचवक घरया्या चेशनेे 
टागंनू ठेवलेला असला तरी माझ्या  ेसऱया कॅमेऱयाने मी जवळपास्या  ेसऱया पक्षयािंी घरयावंर 
असताना छायाचि्े घेऊ शकत होतो. 

 
आचि वगेवगेळ्या जाती्या पक्षयािंी रंगीत व सािी छायाचि्े घेणयाचशवाय मी मिूनमिून थोडी 

चवश्रातंी घेऊन ते पक्षी त्यां् या वागणया्या तऱहा यां् या चनरीक्षिािा स्वाेही घेऊ शकत होतो. 
 
वानगीेाखल एक उेाहरि ेेतो. तेथील फारि स ंे र रंगािी आचि रेखीवपिे कविरलेल्या 

चपसािंी एक रंगीत करको्यािी जोडी पाहून माझे फारि मनोरंजन झाले. त्यािंातील एक तो बह िा नरि 
असावा- तो घरया्या काठावर मोठ्या ऐटीत काहीएक काम न करता उभा होता. मा् मिूनि तो 
स्वतःिी चपसे कविरून सारखी करीत होता. आचि  ेसरा त्यािा जोडीेार-चबिारी पक्षीि-जवळजवळ 
तासभर घरयािी डागड जी व आतील व्यवस्था करणयात ग ंतली होती - नंतर ती अंड्यावरही ते 
उबचवणयाकचरता बसली. (रंगीत छायाचि् पान क्र. २) 
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मी हे स ंेर रंगीत करकोिे वडेन् थागंल येथे पाचहलेले नाहीत. परंत  त्यां् या काही जोड्या 
अलीकडे नव्या चेल्लीितील प्रािी संग्रहालयात त्यािंी वीि वाढचवणयाकचरता नेणयात आल्या आहेत. 

 
िमिा पक्षयािी (स्पूनबील) जोडी (छायाचि् क्र. १६) त्यां् या चरकाम्या घरयावर काहीही 

हालिाल न करता उभी होती. त्या्याकडे पाचहल्यास असे वाटत होते की ते आता काही तरी कल्पना 
डोक्यात येते का त्यािी वाट तरी पाहात असावते ककवा आता काही घडिार तरी असाव.े आचि खरोखरीि 
काहीतरी घडले.  ेसऱया चेवशी त्या घरयात एक अंडे होते. 

 
 ेसरा “िमिा” पक्षी त्या्या घरयावर बसून अंडे उबवीत होता. त्याि झाडावर तीन फूट खाली 

एक “छोटा बगळा” त्या्या घरयावर होता. प्रत्येक वळेी जर एखाेा पक्षी थोडासा जरी हलला तरी 
 ेसरा प्रक्षोचभत होऊन त्यािा डोक्यावरील त रा वगैरे फ लवनू सववज चेशानंी टवकारून पाहू लागे. “िमिा” 

पक्षी त्या्या डोक्यावरील त रा फ लचवलेला असताना पाहावयाला फारि मजेशीर वाटतो. 
 
आिखी  ेसरा “िमिा” त्यािा त रा फ लवनू उभा होता. सूया्या उन्हापासून संरक्षि व्हाव ेम्हिनू 

मोठ्या प्रयासाने त्याने त्यािे पंख आिखी पसरवनू अंड्यानंा पखंाखाली घेतले. केव्हा केव्हा त्यािा उपयोग 
न होता अंडी सूया्या प्रखर चकरिां् या चतरीपेखाली येत असत. 

 
छोटे बगळे (छायाचि् क्र.१५) त्यां् या चविी्या हंगामात डोक्यावर उगचवलेल्या त ऱयाम ळे व 

मऊशार चपसामं ळे प्रखर सूयवजप्रकाशात फारि लोभसवािे चेसत. अंडे उबवीत असताना ेोघे एकमेकानंा 
मिून मिून बाहेर उठून जाणयािी संिी ेेत असत. सववज चपसे फ लवनू नंतर खाली करून ेाखचविे ही बह िा 
त्यािंी एकमेकाला भेटणयािी तऱहा असावी. 

 
त्या सववज पक्षयामंध्ये उेी रंगािे हेरॉन जातीिे बगळे उडताना व त्यां् या घरयावर परतताना सवात 

जास्त उठावेार वाटत. जाभंळे हेरॉन (विंक) (छायाचि् क्र.१३) जास्त रंगीत असले तरी त्यानंा फारसा 
त रा नसतो आचि ते फारि ेक्ष असतात. रातबगळे त्यामानाने लहान असून त्यानंा खूप लाबं पाढंरी शेंडी 
असते आचि त्यािें डोळे लालभाडक असतात. करढोक ऊफवज  सपवजपक्षयािी (स्नेकबडवज) मान खूप लाबं व 
चनम ळती असून ती इंग्रजी S या आकारािी असते. चनम ळते डोके व भाल्या्या आकारािी िोि, सववजि 
चनम ळते; त्याम ळे पाणयाखाली पोहणयाकचरता व मासे पकडणयाकचरता फारि अन कूल. ते त्यां् या 
छोयानंा पेचलकन पक्षयापं्रमािे व पािकावळ्यापं्रमािेि भरचवतात. छोटी चपले आईवचडलां् या घशात 
खोलपयंत माना घालून अिवजवट पिचवलेले अन्न (मासे) काढून घेतात. 

 
याउलट उघड्या िोिीिे करकोिे अिवजवट पिचवलेले मासे ओकून काढतात व त्यािंी चपले नंतर 

घरया्या तळाशी पडलेले ते मासे बकाबक खातात. 
 
प्रसंगोपात मला येथे सागंावसेे वाटते की उघड्या िोिी्या करको्यां् या िोिी उघड्या आचि 

बाकेार का असतात, त्यािे गूढ अजून कोिालाि उकललेले नाही. ते जास्त करून गोगलगाई खातात 
आचि भारतातल्या काही भार्षामंध्ये या पक्षयाला “गोगलगाई फोडिारा” अशा अथािे नाव आहे; परंत  
 ेसरेही काही पक्षी आहेत की जे गोगलगाई खातात, परंत  त्यां् या िोिी उघड्या व बाकेार नाहीत. 
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प्रत्येक वळेेस मी जेव्हा त्या जागेपासून माझे लपि व होडी घेऊन ेूर जाई तेव्हा थोड्या ेूरवर 
जाऊन पक्षी प न्हा तेथे कसे येतात हे पाहणयासाठी थाबंनू वळून पाहात असे. मी त्या पक्षयािें छायाचि्ि 
करीत असताना केलेल्या हालिालनम ळे पक्षयानंा फारसा ्ास झालेला नव्हता हे पाहून मला स टल्यासारखे 
वाटे. मी हे छायाचि्ि करीत असल्याम ळे काही घरटी उद्ध्वस्त झाली असतील असे मला वाटत नाही. 

 
पचहल्या वळेेस घाना येथे सालीम अली उघड्या िोिन्या करको्यां् या छोया चपलां् या पायात 

कड्या अडकवीत असताना मी त्यां् याबरोबर होतो. ‘ल खीया’ नावािा एक वनरक्षक त्यानंा मेत करीत 
होता. बह िा पूवी्या जमान्यात तो मोठ्या वन्यपशूं् या चशकारीवर कोिा मोठ्या फक्त इंग्रजी जाििाऱया 
अचिकाऱयाबंरोबर गेला असावा; व तो अचिकारी प न्हा प न्हा “ल क चहअर” अशा प्रकारे त्याला 
बोलाचवणयाकचरता प न्हा प न्हा ओरडला असावा म्हिून त्याला “ल खीया” हे नाव चिकटले असाव.े 

 
१९४७ ्या सप्टेंबरमध्ये एका उघड्या िोिी्या करको्या्या पायात कडे अडकचवलेले होते. तो 

िार मचहन्यानंंतर उत्तर प्रेेशात जवळजवळ ३५० मलै ेूरवर चेसून आला.  ेसरा एक १६ मचहन्यानंतर 
चबहारमध्ये ५१० मलै अंतरावर चेसून आला. 

 
१९६१ मध्ये घानाला चेलेल्या माझ्या भेटी्या वळेी सालीम अली छोया स्थलातंचरत पक्षयानंा 

पकडून त्यां् या पायात कड्या अडकचवणया्या कामाकचरता आलेल्या त कडीिे नेतृत्व करीत होते. 
स्थलातंचरत पक्षी अशा प्रकारे स्थलातंर करीत असताना काही रोगािें चजवािू आपल्याबरोबर वाहून 
आितात का, ते तपासून पाहणयाकचरता ‘वल्डवज हेल्थ ऑगवजनायझेशन’ व ‘बॉम्बे नॅिरल चहस्री सोसायटी’ 
तफे एक् आयोचजत करत असलेल्या वसतं व चशचशर ऋतंूतील कामािा तो एक भाग होता. 

 
रचशयातंील काही भागामंध्ये चेसून येत असलेल्या एक प्रकार्या चजवािूंम ळे होिाऱया 

रोगासारखाि रोग म्हैसूर राज्यातील अरणयामध्ये चेसून आला आहे. ह्या रोगाम ळे मानव व माकडे ह्या 
ेोघानंाही फार अपाय होणयािा संभव आहे. पकडलेल्या काही पक्षयां् या शरीरावर काही बारीक गोचिड्या, 
उवा इ. सापडल्या असून त्या गोळा करून प णयाला तपासिीकचरता पाठचवणयात आल्या आहेत. (परंत  
इतक्या वर्षातील तपासिीवरून पाहाता आता चसद्ध झाले आहे की अशा प्रकारे कोित्याही जंतंूिा प्रसार ते 
करीत नाहीत.) 

 
पक्षी चनरीक्षिातंील एक खास रमिीय दृश्य म्हिजे सारस पक्षया्या जोडीिे प्रियरािनेतील नृत्य 

(रंगीत छायाचि् क्र. ३) मोठे पंख पसरवनू ते खाली वाकून एकमेकातं अडकवनू ते नाितात – हे दृश्य 
पाहावयास खरोखर मनोहर व आल्हाेेायक वाटते. 

 
सारस पक्षया्या जोड्या आय ष्ट्यभर ठरलेल्या असतात; आचि ते एकमेकाशंी फारि एकचनष्ठ 

असतात. त्यां् या जोडीतला एक पक्षी मारला गेला तर उरलेला चकत्येक आठवडेपयंत  ेःखात ब डून जातो 
व एका बाजूला जाऊन रडत राहतो. ह्या भागात असाही समज आहे की तो स्वतः अन्नपािी वज्यवज करून 
एकप्रकारे स्वतःला चशक्षा करून घेऊन  ेःखवगेाने मरून जातो. 
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अशा प्रकारे भारतातील अनेक भागातं स खी सासंचरक जीवनािे प्रतीक असे समजल्या जािाऱया 
ह्या पक्षयाला लोकानंी चजव्हाळ्या्या भावनेने संरक्षि चेले आहे. त्याम ळे ते गावकरी व इतर प्रवासी यानंा न 
घाबरता ख शाल तेथे वावरतात. 

 
घाना व त्या्या पचरसरात ह्या ेेखणया पक्षया्या चकतीतरी जोड्यािंी वीि होत असते. 

पाणयामिील गवतािे चढगारे व पालापािोळा हे त्यािंी अडंी पाणयािे वर ठेवणयास मेत करतात. 
 
१९५७ व ६१ मध्ये ेोन्ही वळेा मी त्यािंी छायाचि्े घेऊ शकलो. १९६१ मध्ये मी त्यािंी जास्त 

छायाचि्े घेणयात यशस्वी झालो. कारि तेव्हा माझ्याकडे जास्त िागंली साम ग्री होती व लपिात 
राहणयािीही मला िागंली सवय झाली होती. 

 
बंिाऱयावर उभा राहून मी ह्या पक्षयां् या एका जोडीिे चनरीक्षि त्यां् या घरयावर असताना केले. 

त्यां् यातील एक पक्षी बसला होता तर  ेसरा जवळपास खािे शोिीत होता. एव्हाना अंडे उबवीत बसलेल्या 
पक्षयाला थोडे मोकळे करणयािा वळे झाला होता; म्हिून बाजूला खाद्य चटपीत असलेला पक्षी घरयावर 
गेला. 

 
अंडे उबवीत असलेला पक्षी उठला. सूया्या प्रकाशातं चफकट ग लाबी रंगािे अंडे िकाकले. 

 ेसऱया अंड्यातून न सतेि एक चपलू बाहेर आले होते. 
 
सोनेरी चपवळ्या रंगािे ते न कतेि बाहेर आलेले चपलू घरया्या आसपास चफरून बाहेरिे नव ेजग 

पाहात होते. नंतर त्याने पाणयात उडी मारली व जवळि असलेल्या उंि गवता्या प ंजक्याकडे ते पोहत 
गेले. 

 
त्या चपला्या आईवचडलाकंडून काही िोक्यािा इशारा आल्याबरोबर ते चपलू चजथल्या चतथे स्तब्ि 

झाले अन् क ठे तरी लपून राचहले – चनेान त्या चपलाला तरी वाटले की आपि लपलो आहोत. मला 
रस्त्यावरून ते सपशले चेसत होते. कारि मी त्याला चतथे जाताना पाचहले होते. पाणयातील गवतातून 
सहजपिे जािाऱया्या केाचित् ते नजरेला पडू शकले नसते कारि ते हालिाल अचजबात करीत नव्हते. 
 ेसरा पक्षी अंड्यावर ते उबचवणयाकचरता बसला आचि पचहला ेूर चनघून गेला. त्याने छोया चपलाला 

बोलाचवले. चपलू उठून त्या्या पालकाबरोबर खाद्य शोिणयासाठी चनघाले – चपला्या आय ष्ट्यातील हा 
खाद्य चटपणयािा पचहलाि अन भव! 

 
 ेसऱया चेवशी मी त्या घरयापासून स मारे ४० फ टावंर माझे लपि ठेवले आचि नंतर ते स मारे ३० 

फ टावंर आिले. मी छायाचि्े घेणयाकचरता फूटभर पाणयात चत्यामध्ये लपून राचहलो. आत भयंकरि 
उष्ट्मा होत होता. परंत  इथे ते काही मोठेसे संकट नव्हते. खरे संकट होते जळवािें. 

 
आता मला जळवािंी सवय झाली. त्या चवशरे्ष काही उपद्रवी नाहीत. त्या फक्त त मिे रक्ति शोर्षनू 

घेतात. पूवी्या काळात तर लोक आपले रक्त कमी करणयाकचरता खूप पैसे ेेऊन आपल्या शरीराला 
जळवा डसवनू घेत असत. त्या सोडचवणयािे ककवा त्यानंा ओरबाडून काढणयािी खरी कला आहे. त्या 
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जागेवर न सते मीठ िोळले तरी त्या सहज चनघून येतात. त्याम ळे त्या पटकन् मरतात. आचि घरी आल्यावर 
सववज अंगावर काही जंतूनाशक द्रव्य िोळले की सववज काही ठीक होते. 

 
ह्या जळवा पाणयात िागंल्या पोहू शकिाऱया होत्या. त्यासािारितः लेखिीपेक्षा थोड्या मोठ्या 

असाव्यात – अथात हा आकार त्या त मिे रक्त चपऊन फ गणयाअगोेर. मी एक चमनीट त्यानंा ओढून ेूर 
फेकणयात घालवीत असे व  ेसऱया चमचनटाला माझा कॅमेरा व्यवस्स्थत बसवनू छायाचि् घेत असे; आचि 
मेजवानीकडे परत येणयात जास्त वळे न ेवडता प न्हा आलेल्या जळवलेा ओढून काढणयात प ढिे चमनीट 
जाई. 

 
माझ्या छायाचि्िािे काम सोपे व्हाव ेम्हिून मी एका मािसाला बोलाचवले. तो पाय  ेमडून खाली 

बसून माझ्यावरील व त्या्या स्वतःवरील जळवा ओढून काढून टाकीत असे आचि मी छायाचि्िा्या 
कामात मग्न होई. 

 
पािी स्व्छ व थोडेसे गरम होते आचि माझ्या कामािे प्रयत्न इतके फलेायी होते की मला ही सववज 

चवघ्ने चवशरे्षशी जािवली नाहीत. 
 
पािकावळे खाद्य खात असताना चनरीक्षि करिे फारि मनोरंजक आहे. (छायाचि् क्र. १६) ते 

पाणयावर तरंगत राहतात. परंत  बेकापेक्षा त्यािें प ष्ट्कळसे शरीर पाणयाखाली असते. त्यांिी फक्त मान व 
खांे े तेवढेि बाहेरून चेसतात. ते फारि सफाईेारपिे सूर मारतात व पोहतात. छोटे खेकडे, बेडकािंी 
चपले, छोटे बेडूक, मासे अशी त्यािंी सववज चशकार ते पाणयाखाली करतात. छोटा पािकावळा भारतात सववज् 
मोठ्या प्रमािावर चेसून येतो. मोठे व मध्यम आकारािे पािकावळे थोड्या कमी प्रमािात चेसतात. 

 
ह्या भागात मोर तर सववज् आहेत; आचि नर तर चेवसा व रा्ी त्यां् या चमयूॉँ..... चमयूॉँ..... अशा 

ओरडणयाने आपले अस्स्तत्व जािवनू चेल्याचशवाय राहात नाहीत. पचश्चम, मध्य व उत्तर भारता्या 
बऱयािशा भागामंध्ये त्यानंा कायद्याने तर संरक्षि चेलेलेि आहे, परंत  तेथील लोकही िार्ममक भावना 
जपणयाकचरता त्यानंा संरक्षि ेेतात. कारि मोर हा चवद्याेेवी सरस्वती, य द्धािा ेेव कार्मतकेय आचि 
योगबलािे सामथ्यवज असलेला ेेव स िमणय यािें वाहन म्हिून समजला जातो. 

 
हे ेेखिे पक्षी पाचश्चमात्यानंा नवीन असे असले तरी येथे प ष्ट्कळ मोठ्या प्रमािावर चेसतात आचि 

स रचक्षततेम ळे लोकानंा न घाबरता मोठ्या चेमाखाने इकडेचतकडे कहडत असतात. खेड्यापाड्या्या जवळ 
तर ते त्यािंी घरटी ेेखील तयार करतात. भारता्या ईशान्य भागात त्यानंा कायद्याने संरक्षि चेले गेलेले 
नाही आचि ते तेथे फारि त रळक प्रमािात आढळतात, परंत  लवकरि त्यानंा इथेही कायद्याने पूिवज संरक्षि 
चेले जाईल अशी आशा आहे. 

 
इचतहासात अशी नोंे आहे की ग्रीस्या अलेक्झाडंरने भारतातून २०० मोर ग्रीसमध्ये नेले आचि 

तेथून प ढे ते पक्षी पचश्चम आचशया, उत्तर आचिका, य रोप आचि बह िा अमेचरकेतही पसरले गेले. मोगल राजे 
ह्या पक्षया्या अप्रचतम रूपावर फारि भाळले होते आचि त्यावरूनि शहाजहानिे प्रचसद्ध कसहासन मोरा्या 
आकारािे बनचवले गेले होते. या कसहासनािी हात टेकणयािी जागा पािनेू मढचवलेली असून तेथे ेोन 
मोरािंा आकार ेाखचवणयात आलेला होता व त्या्यावर जडजवाहीर जडचवले होते. प्रसंगोपात इथे 
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सागंणयास हरकत नाही मोरािा अनेक डोळे असिारा भव्य चपसारा ही त्यािी खरोखरिी शपेटी नसून फक्त 
शपेटीवरिी लाबंलिक झालेली चपसे असतात. लाडंोरनपढे नृत्य करताना मोर हा चपसारा उंि उभारून 
त्याला पंख्यासारखा आकार ेेतो. त्या्या त ऱयावरील चपसां् या टोकाला ेेखील पंख्यासारखा आकार 
असतो. िह्मेेशात चेसून येिाऱया मोरा्या त ऱयावरील चपसे मा् टोकेार असतात. 

 
जंगलातंील मोर व वानरे ह्यानंा वाघ ककवा चबबळ्या जंगलात चशकारीवर चनघाला असल्यािी प्रथम 

िाहूल लागते आचि ते मग जंगलातंील इतर वन्यप्राणयानंा ओरडून िोक्यािा इशारा ेेऊन ही मोठी श्वापेे 
चशकारीवर चनघाली असल्यािी वेी ेेतात. 

 
ेरवर्षी मोरािा चपसारा गळून पडतो व त्यानंी नवीन चपसारा फ टतो. गळलेली चपसे जमवनू त्यािें 

पंखे तयार केले जातात. बाजारात त्यानंा भरपून मागिी असते. 
 
एका ससं्कृत श्लोकात “मोरािंा थवा ही ेेवािंी स्त ती आहे” असे म्हटलेले आहे. आचि ह्या 

स्वप्नसस ंेर व रंगीबेरंगी अशा ेेशात मोराला राष्ट्रीय पक्षयािा मान ेेणयात आला आहे. 
 
घाना्या अभयारणयािे आिखी एक वैचशष्ट्य म्हिजे इथल्या कोरड्या भागामंध्ये काळवीट, चितळे 

आचि इतर काही वन्यप्रािीही चेसून येतात. 
 
येथेि चितळ आचि काळवीट भटकत आचि खेळत बागडत असत. आचि येथेि “इला कॉफलर” 

चहने हचरिी व चतिे न कतेि जन्मलेले पाडस यािें छायाचि् घेतले होते. मािवज १९५५ मध्ये चतिे इथेि ेफन 
करणयात आले. भरतपूरजवळ एका गावातील मेळ्यािी छायाचि्े घेत असताना चतला अपघात झाला 
होता व त्यामध्ये ती मरि पावली. स रेश वैद्य यां् या “चे जंगल लाईज अहेड” ह्या प स्तकात चतिी 
“भारतामिील कॅमेऱयाने चशकार” ही कथा फारि िागंल्या चरतीने चिच्त केली गेली आहे. 

 
वन्यप्राणयािंी छायाचि्े घेिाऱयातं ती जगप्रचसद्ध बाई होती आचि भारतामध्ये असताना चत्या 

प्रवासािी आखिी करणयात, तसेि वन्यप्राणयािंी छायाचि्े घेिाऱयाला येथे कोित्या प्रकार्या संकटानंा 
तोंड द्याव ेलागते याबद्दल्या सूिना मी चतला ेेऊन मेत करू शकलो, म्हिून मला अचभमान वाटतो. 

 
अपघात घडणया्या मचहनाभर अगोेर ती माझ्याबरोबर आसाममध्ये राचहली होती आचि मीि 

चतले गेंडे, रानरेडे, जंगली हत्ती आचि काझीरंगातील इतर वन्यप्राणयािंी ओळख करून चेली होती. मी 
चतिे िाडस व उत्साह; तसेि वन्यप्राणयािंा एखाेा वैचशष्ट्यपूिवज प्रसंग व्यवस्स्थत नीटनेटकेपिाने बसवनू 
त्यािी उत्तम छायाचि्े घेणयािे कसब, या सवांिी फार प्रशसंा करतो. 

 
परंत  ‘ॲचनमल्स ऑफ आचिका’ ह्या प स्तकापेक्षा ‘ॲचनमल्स ऑफ इचंडया’ हे प स्तक तयार 

करणयात चतला फारि अडििी आल्या. मी चतला साचंगतले की आचिकेतील वन्यप्रािी संख्येने व 
चवचवितेने फारि समदृ्ध असून प्रािी चेवसा व रा्ी ेोन्ही वेळेस उघड्यावर उन्हामध्येही चेसून येतात, 
तर भारतातील वन्यप्रािी त्यामानाने कमी असून ते बह िा ेाट झाडाझ ड पात असतात व रा्ीि बाहेर 
पडतात. 
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या ेेशात आल्यावर प्रवासा्या स रुवातीलाि चिने मला म्हैसूरमिून एक प् चलचहले होते की, 
“इथले गवत फारि उंि आहे आचि इथली जंगले ेाट आहेत आचि मला वन्यप्राणयािंी छायाचि्े घेणयात 
अजून तरी यश आलेले नाही. मला केव्हा केव्हा वाटते की मी माझे प स्तक कसे पूिवज करू शकेन?” चतने 
पोळ (वळू), घरग ती म्हशी, ेेवळातले माकड, सकवज शीतले प्रािी इ. चत्या प स्तकातं व्यवस्स्थतपिे घालून 
त्यािंी तूट भरून काढली आहे. 

 
चतने वन्यपशूपक्षयावंर फारि पे्रम केले. त्यां् या संगतीत ती भरतपूरजवळ चिरचनद्रा घेत पह डली 

आहे. घाना आचि तेथील पक्षी, चवशरे्षतः त्यां् या चविी्या हंगामातील त्यािंी उभारी, पाहणयािे भाग्य 
चत्या नचशबी नव्हते; तसेि ह्या दृश्यादं्वारे चतला चत्या कल्पनाशक्तीमिी व ेयाळूपिािी ग्वाही ेेिारी 
स ंेर छायाचि्े घेणयािे अत्य च्च कसब ेाखचवणयािी सिंी चमळाली नाही म्हिून मला चत्याबद्दल 
सहान भतूी वाटते. 
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प्रकरि ५ वे 
 

कान्हािा बाराकशगा 
 

भारता्या नकाशािा मध्य जर त म्हाला क िी ेाखवायला साचंगतला तर त म्ही मध्य प्रेेशा्या 
पठाराला स्पशवज कराल. हाि पूवीिा सेंरल प्रॉस्व्हन्स. 

 
येथे सातप ड्या्या उंिसखल रागंा ३००० ककवा त्याहूनही अचिक फूट उंि आहेत. येथील अरणये 

फारि स ंेर व कठीि अशा साल वृक्षािंी आहेत. ह्या लाकडािा रेल्विेे स्स्लपसवज बनचवणयाकचरता उपयोग 
करतात. 

 
ह्या चठकाििे वैचशष्ट्य म्हिजे येथे चवस्तीिवज क रिे आहेत. त्यानंा मैे ान असे संबोचितात. 

वडेेवाकडे गवताळ उतार; मिूनि इकडे चतकडे क ठेतरी चठपक्यासारखी चेसिारी झाडे हे सववज 
इंग्लंडमिल्या नैसर्मगक उद्यानािंी आठवि करून ेेिारे आहे. हा अत्यंत स ंेर ेेखावा पूिवज करणयास फक्त 
हरिेि हवी आहेत आचि येथे हरिे तर आहेति, चकतीतरी – चवशरे्ष करून येथील अचतशय प्रचसद्ध अशा 
कान्हा्या अभयारणयात. 

 
हे ९७ िौ. मलैािें मैे ान म्हिजे पूवीिी राखीव अशी “बंजर व्हॅली.” अध्या शतकापूवी ही जागा 

वन्यपशजूीवनाने ओथंचबलेली होती. कान्हा्या अभयारणयातील मध्यभागीिे म ख्य मैे ान ही भारतातील 
अशी जागा आहे की तेथे शाकाहारी आचि त्यावंर आपला उेरचनवाह करिाऱया मासंाहारी अशा ेोन्ही 
प्रकारिी जनावरे भर चेवसा ेेखील उघड्यावर चेसतील अशा आचिकेतील भागाशंी चमळती ज ळती 
आहेत. फेि वारी ते जून्या ेरम्यान भारतीय स्वाम्प चडअर, चितळ, काळवीट आचि गव े– हे सववज वन्यपश ू
एखाद्या िौ. मलैा्या टापूतही दृचष्टपथातं येतात. ज लैमध्ये मा् पावसाला स रुवात होते आचि 
अभयारणयातूंन फरफटका करिे अशक्य होते, म्हिून ते प्रवाशाकंचरता बंेि होते. 

 
आचिकेतल्यासारखीि येथेही लक्षात घेणयासारखी चवशरे्ष मनोरंजक गोष्ट अशी की जोपयंत त म्ही 

त म्या जीप ककवा मोटर गाडनमध्ये आहात तोपयंत पश ूत मिी ेखलही घेत नाहीत. त मिे वाहन त म्ही 
अगेी जवळपयंत नेऊ शकता. परंत  एकेा का त म्ही खाली उतरून पायी िालू लागलात की ते वन्यपश ू
ेूर गेलेि म्हिून समजा. 

 
कान्हा्या अभयारणयास नोव्हेंबर्या स रवातीपासून प ढे भेट ेेणयास वळे योग्य म्हिावी लागेल. 

कारि तेव्हा पाऊस संपून रस्ते स कू लागतात. मी तेथे ऑक्टोबर्या शवेट्या आचि नोव्हेंबर्या पचहल्याि 
आठवड्यात होतो. चहवाळ्यापूवीिी स ंेर रंगसंगती पाहून मी फारि प्रफ चल्लत झालो. चपवळट होत 
आलेल्या गवतापलीकडे सोनेरी, ताबंडट तपचकरी रंगािी झाडे होती व त्याही पलीकडे चहरवगेार 
रसरशीत, पानानंी ग वेज ङरलेले असे साल वृक्ष होते. 

 
मी तेथे जेव्हा एचप्रलमध्ये होतो तेव्हा चपवळे गवत स कून गेले होते; काही अिवजवट खाल्लेले होते तर 

काही चठकािी जचमनीिा कस वाढचवणयाकचरता वनखात्या्या लोकानंी ते जाळलेले चेसत होते. नवीन 
गवतािे कोवळे कोंब क ठे फ टत असल्यािी प सट चहरवट छटा चेसत होती आचि तेव्हा साल वृक्ष आपली 
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पाने बेलीत होते. ही झाडे अिवजवट पानझडी प्रकारिी असल्याम ळे केव्हाही पूिवजपिे चनष्ट्पिवज होत नाहीत. 
ज नी पाने सोनेरी मातकट रंगािी होतात, नंतर गळून पडतात आचि वर्षवजभर मिून मिून नवी िकिकीत 
चफकट चहरव्या रंगािी पाने त्यािंी जागा घेति असतात. ह्या स माराला अग्नीज्वालेसारख्या चेसिाऱया 
पळसािा बहर ओसरत आलेला असतो. क ठेतरी मिूनि एखाे-  ेसऱया फांे ीवर स कत िाललेला एखाेा 
फ लोरा चेसत होता. 

 
साल वृक्षानंी प न्हा गडे रंगािा मंेील पचरिान केला असताना आचि तेथील मैे ाने चफकट 

चहरव्या रंगािा गाचलिा प न्हा पसरीत असताना म्हिजेि मे मचहन्यातही मी तेथे होतो. 
 
कान्हािे अभयारणय तेथील स्वॉम्प चडअर या हचरिाकंचरता प्रचसद्ध आहे. हचरिािंी ही जात (रंगीत 

छायाचि् ४१ व सािे छायाचि् २०-२२) मध्य, उत्तर व पचश्चम भारतात व नेपाळ्या ेचक्षि भागातंि 
चेसून येते. हे हरीि पाचकस्तान, चसलोन, िह्मेेश ककवा इतर क ठ्याही ेेशातं चेसून येत नाही. 
साबंरापेक्षा थोडेसेि लहान असलेले हे ‘स्वॉम्प चडअर’ बाराकसगा (बारा फाटे असलेला) ह्या नावाने 
ओळखले जाते. त्यािी कशगे भारेस्त वाटतात; परंत  स्वॉम्प चडअर सारखेि  ेसरे एक “काश्मीर स्टॅग” 
नावािे हचरि आहे, त्यालाही काही चशकारी लोक “बाराकसगा” असेि म्हितात. 

 
ही “स्वॉम्प चडअर” जातीिी हचरिे उ. प्रेेशातील ेलेली्या प्रेेशातही चेसून येतात. त्यानंा 

आसाममध्ये “गोंड” असे म्हितात. चवशरे्षतः अशा ेलेली्या प्रेेशातं चेसून येिाऱया जनावरािें खूर 
एकमेकापंासून चवलग (फताडे) असतात. त्याम ळे त्यानंा ेलेली्या मऊ जचमनीवरून िालिे अचिक 
सोपे जाते. परंत  कान्हामिील मैे ाने वडेीवाकडी आचि बह िा स की असतात. ही हरिे एके काळी 
ेलेली्या भागात असावीत व हल्लीह ती स क्या प्रेेशातं गेली असावीत असे काहनिे म्हििे आहे; परंत  हे 
खरे असावसेे वाटत नाही. कारि माझ्या माचहतीप्रमािे आसाममध्ये ेलेलीपासून चकतीतरी ेूर अशा 
स क्या ख रया गवता्या प्रेेशातंही मी ही हरीिे पाचहलेली आहेत ह्या स्वॉम्प जाती्या हरिािंा एक चवशरे्ष 
म्हिजे ती फक्त नरािें ककवा फक्त माद्याि असलेले आचि एकाि वयािी जनावरे असलेले असे 
चनरचनराळ्या प्रकारिे कळप करून राहतात (या कळपानंा शाळा (स्कूल) असेि सबंोचितात.) कान्हा्या 
मैे ानात त म्हाला माद्यािें कळपा्या कळप चेसतील. मी तर एका कळपात ४३ माद्या पाचहल्या होत्या; 
आिखी एखाद्या कळपात त म्हाला सववज प्रौढ साबंरे खेळीमेळीने एक् राहात असलेली चेसतील. तर काही 
चठकािी त म्हाला एखाद्या वर्षा्या आतील नरमाेी अशा पाडसािें छोटे छोटे कळप चेसतील.  ेसऱयाही 
काही जातीिी अशी कळपाकळपाने राहािारी हरिे आहेत आचि मला आठवते की एकेा बेनफोडवज्या 
‘ड्य कने’ (‘आता्या ड्य क’िे वडील) मला “बोबवजन ॲब”े येथे अचतशय स ंेर असा एक ेेखावा चिटनमध्ये 
ेाखचवला होता. तेथे पेर डेव्हीडिी हरिे नर माेी अशी वगेवगेळी व वगेवगेळ्या वया्या कळपातं होती. 

 
एचप्रल्या स मारास, त्यां् या समागमािा हंगाम संपत येत असताना मी एका माद्यां् या कळपािा 

एक नर प्रम ख असलेला पाचहला होता. आचि मला आश्चयवज वाटले की सववज पूिवज वाढलेले नर थोड्याि 
अंतरावर संतोर्षाने िरत असताना ह्या नराला कळपािे नेतृत्व कसे चमळाले असाव?े मी जरी स्वतः पाचहल्या 
नसल्या तरी नरामंध्ये मारामाऱया नक्कीकि होत असाव्यात. इथल्या वनाचिकाऱयानंा आचि प्रािीशास्त्रािा 
अभ्यास करिाऱया चवद्याथ्यांना व इतरानंाही या स ंेर हरिािें चनरीक्षि तसेि त्यां् या सवयन्या बारकाईने 
अभ्यास करणयास चकतीतरी िागंली सिंी आहे. 
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मी गेल्या खेपेस म्हिजे ६२ ्या मे मध्ये कान्हामध्ये होतो. तेव्हा मी जीपमिून एका पूिवज वाढलेल्या 
१६ नर साबंरािंा कळप जवळून न्याहाळत होतो. कळपा्या प्रम खािी कशगे जरी थोडी लहान होती तरी तो 
वयाने मोठा चेसत होता व सववज कळप त्या्या आेेशान सार हालिाली करीत होता आचि तो सववज 
साबंरामंध्ये अचिकार ेशवजचविारा असाि उत्कृष्ट नर चेसत होता. एकाएकी  ेसरे ेोन नर ग रग रू लागले. 
एकाने त्यािे डोके खाली वळचवले आचि  ेसऱयाने त्यािे आव्हान स्वीकारले. त्या ेोघानंी ताके 
अजमाचवणयाकचरता एकामेकातं कशगे अडकचवली. (छायाचि् क्र. २२) माझ्याबरोबर असलेल्या 
अभयारणया्या चवभागीय अचिकाऱयाशंी बोलणयाकचरता मी वळलो. हन वटी हातावर टेकलेली व तोंड 
 ेसरीकडे वळलेले अशा अवस्थेत ते अिवजवट पेंगत होते. मला त्यािंी कीव आली. त्यां् या कामािे स्वरूप 

त्यानंा फारसे आवडत असावसेे मला वाटत नाही. 
 
मी त्यानंा चविारले ती ेोन हरिे काय करीत असावीत असे त म्हाला वाटते? 
 
ते म्हिाले, “ती चनःसंशय मारामारी करीत आहेत.” 
 
“अगेी काही खरोखरिी मारामारी नाही. आताि त्यािंा मेावर येणयािा हंगाम सपंलेला आहे. 

मी म्हटले त म्हाला “पेक ऑडवजर” म्हिजे कळपािी क्रमवारी माहीत आहे का?ं” मी प न्हा चविारले. त्यानंी 
गोंिळून “नाही साहेब” असे साचंगतले. मी ते नीट सचवस्तर सागंणयािा प्रयत्न करीत म्हटले. “कळपािी 
क्रमवारी म्हिजे नरामंध्ये त्यां् या सामथ्यान सार असलेला त्यािंा क्रम. ह्याला “पेक ऑडवजर” असे म्हिणयािे 
कारि पक्षयामंध्ये चवशरे्षतः आपि घरात पाळतो त्या कोंबड्यामंध्ये नर कोंबडे एकमेकानंा िोिी मारून 
मारून टोिनू आपल्या सामथ्यान सार पचहला,  ेसरा असा क्रम ठरचवतात.” (ह्याला ‘पेकनग’ असे 
म्हितात.) 

 
त्यानंा त्यात चवशरे्ष रस वाटू लागला. मी त्यानंा साचंगतले की कळपाने राहािाऱया बह तेक सववजि 

प्रािी ककवा पक्षयामंध्ये अशी पद्धत चेसून येते. कळप जर संख्येने खूपि मोठा असेल तर त्यामध्ये गट 
पडतात व गटागटािे असे अग्रक्रम ठरतात व मोठ्या कळपातील छोया छोया गटािंी अशी ‘पेक ऑडवजर’ 
असते. मी प ढे सागंू लागलो, "त्या स्वॉम्प जाती्या साबंरामंध्ये तो बह िा ७ क्रमाकंािा साबंर ६ 
क्रमाकंवाल्याला आव्हान ेेत होता. आता जर ६ क्रमाकंवाला प ढे क ठे तरी िालू लागनू आपल्या 
शकक्तसामथ्या्या कसोटीिे आव्हान ि कव ूलागला तर त्यािा क्रमाकं ७ वा होऊन ७ क्रमाकंवाल्याला ६ वा 
क्रमाकं चमळेल. जर ६ क्रमाकंवाला आपली जागा चटकव ूइस््छत असेल तर त्याला ते आव्हान स्स्वकारून 
आपि सामथ्यवजवान असल्यािे ेाखवनू चेले पाचहजे”. ती सववज एखाे  ेसऱया चमचनटािी गोष्ट होती. मग 
सववजि कळप शातंपिे एक् िरू लागला. मला आशा वाटते की रेंज अचिकारी (चबिारे भले गृहस्थ) 
ह्याम ळे आिखी अशी साबंरे पाचहल्यावर तरी त्यात अचिक रस घेतील. 

 
ड्यूनबर िॉँडर यां् या “वाईल्ड ॲचनमल्स इन सेंरल इंचडया” ह्या १९२३ मध्ये प्रकाचशत झालेल्या 

प स्तकात ते म्हितात की स्वॉम्प जाती्या हरीिातं एचप्रलपयंत नर त्यािंी कशगे झाडून टाकीत नाहीत 
आचि छोया नरािंी कशगे तर एचप्रल्या शवेटापयंतही गळत नाहीत. “केाचित पयावरिातंील बेलामं ळे 
त्यां् या ह्या कशगे झाडून टाकणया्या सवयीतही बेल झाला असावा का, अशी मला शकंा येते, कारि मी 
जेवढे जेवढे नर मे मचहन्या्या  ेसऱया आठवड्यातं पाचहले त्या सवांना तेव्हाही िागंली टिक कशगे होती. 
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आसाममिील स्वॉम्प जातीिी हरिे ही स्वतं् उपजात असावी. कारि त्यािें हंगाम काही 
मचहन्यां् या फरकाने तरी वगेळे असावते आचि मािवज, एचप्रल व मे ह्या तीन मचहन्यातं नरािंी कशगे कोवळी 
असून त्यावर मऊ ेाट मखमलीसारखी लव असते. मला वाटते केाचित् खूप पावसाम ळे नव े चहरवगेार 
गवत मािवज्या अखेरीस व एचप्रल्या स रुवातीस येत असल्याम ळे हा बेल होत असावा. कारि त्यां् या 
ख राकातील असा बेल मध्य प्रेेशात ज लैपयंत घडून येत नाही. 

 
ज्यामध्ये मध्य प्रेेशातंील सववज प्राणयां् या नैसर्मगक जीवनाबद्दलिी माचहती आहे ते ड्य नबर िॉँडरिे 

प स्तक बह िा सवात िागंले प स्तक असाव.े त्यात आचि अद्यावत प स्तकां् या त लनेत एकि ेोर्ष आहे. तो 
म्हिजे हे प स्तक जास्त करून चशकारी लोकां् या दृष्टीकोनातूंन चलचहले गेले आहे व छायाचि्ेही जास्त 
करून ठार मारलेल्या जनावरािंीि आहेत. 

 
यापेक्षा कॅमेऱयाने चि् चटपिे चकतीतरी कठीि परंत  फारि मनोरंजक असाव!े 
 
मला वाटते १९३० ्या स रुवातीला कान्हा्या पचरसरात छायाचि्ि करिारे ‘बेंग्ट बगवज’ हे पचहले 

स्वीचडश चनसगवज छायाचि्कार असावते. 
 
त्यािें बह तेक काम फ्लॅशलाईटने ककवा रा्ी केलेले आहे. त्यािंी वाघािी छायाचि्े तर अत्यतं 

ेेखिी आहेत. मला कोिीतरी साचंगतले होते की त्यां् याकडे जवळजवळ १२ कॅमेरे आहेत. मला वाटते की 
ते प्लेट कॅमेरे असावते आचि ते संध्याकाळ्या स मारास वन्यपशूं् या मागावर ते लावनू ठेवीत आसावते. 
 ेसऱया चेवशी ते सववज काढून तपासत असावते. मी असे ऐकले होते की ते त्यां् या जास्त उजेडा्या 

चेव्यां् या तारा काही वळेा उंिावर लावनू ठेवीत त्याम ळे माद्या आचि पाडसे खालून प ढे सटकली जाऊन 
फक्त नर ‘स्वॉम्प चडअर’ छायाचि्ासाठी पकडले जात. मा् मला हे जरा चवस्मयकारक वाटते कारि ह्या 
साबंरािंी छायाचि्े तर चेवसाउजेडी उघड्यावरही सहज घेता येतात. 

 
जास्त उजेडा्या चेव्यां् या सहाय्याने छायाचि्े घेणयात बरेि तोटे आहेत. छायाचि् घेणया्या 

ऐन वळेेस त म्ही जनावर तर पाहूि शकत नाही, कारि तेव्हा त म्ही चबछान्यावर झोपलेले असता. जनावरे 
त्यािंी तीि छायाचि्े घेत असतात. त्याम ळे बऱयािेा त्यांिी िागंली छायाचि्े चनघत नाहीत. किी 
रोखून िरलेले पाढंरेफटक डोळे तर किी जनावरािा कॅमेऱया्या अगेी जवळ असलेला भागि तेवढा 
मोठा येऊन जनावरािे इतर भाग प्रमािबद्धतेत नसतात. अशाप्रकारे घेतलेली रंगीत िलत् चि्े ेेखील 
चनकालाति काढावी लागतात. 

 
चितळ ककवा चठपकेवाले हरीि हे भारतात संख्येने सवात जास्त चेसून येते आचि तरीही ते 

जगातील सवात स ंेर चेसिारे हरीि आहे. ह्या हरिातें मोठमोठे कळप चेसून येत नाहीत तर नर, माेी, 
पाडसे असे सववज एक् एकेका कळपात चेसून येतात. वगेवगेळ्या वयोमानाप्रमािे त्यािें आकारही वगेवगेळे 
असतात. तसेि एकेका कळपातं २ पासून २०० ककवा अचिकां् या संख्येनेही ती असतात. १९५३/५४ मध्ये 
जेव्हा मी प्रथम कान्हा्या, अभयारणयात भेट चेली तेव्हा ती तेथे फारि मोठ्या प्रमािात होती. परंत  १९६३ 
मध्ये त्यािंी सखं्या फारि कमी झाली होती आचि मला वाटते की तेथील वनाचिकाऱयां्या हे लक्षात न 
आल्याम ळे असे हळूहळू घडत गेले असाव.े ेरवर्षी ढोबळ मानाने झालेल्या नोंेिीतील आकडे माझ्या 
चनरीक्षिाला  ेजोरा ेेतील. 
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भक्षय १९५८ १९५९ १९६० १९६१ 

स्वाँम्प चडअर ५७७ ४११ २६० २५४ 

चितळ १७२६ १५७९ १२५९ १२५३ 
काळचवट ४४ ५२ ३८ ४४ 
भक्षक     
वाघ ९ ११ ७ १८ 
चबबळ्या ४ ६ २ १३ 
जंगली क ्े १७ २५ १७ २९ 

 
वरील आकडेवारीवरून भक्षक जनावरािंी संख्या वाढलेली चेसून येईल. स्वाँम्प चडअर, चितळ व 
काळवीट (१९५३ मध्ये तेथे ६३ काळवीट होते.) ह्यािंी संख्या वाघ, चबबळ्या व जंगली क ्े ह्या सारख्या 
भक्षकानंी त्यां् यावर ताव मारल्याम ळे नैसर्मगकचरत्या कमी झाली असावी ककवा िोरया चशकाऱयामं ळेही 
झाली असावी. मला काही नक्की कळत नाही. परंत  ज्यां् या ताब्यात कान्हािे अभयारणय व तेथील 
वन्यप्राणयािें संरक्षि आचि तेथील भक्षकािें चनयं्ि करणयािे कायेे करणयािी जबाबेारी आहे, त्या 
मध्य प्रेेश्या वनखात्याने आज्या या पचरस्स्थतीिे चनरीक्षि करिे आवश्यक आहे. 
 

िोरया चशकारीसंबिंाने बोलताना मी जेव्हा १९५४ मध्ये कान्हा येथे होतो, तेव्हािा एक मनाला 
अस्वस्था करून सोडिारा प्रसंग आठवतो. मी रा्ी्या वळेी स मारे ११ वाजता चबछान्यावर पडलो 
असताना जीप आल्यािा आवाज ऐकला. बरोबर बऱयाि लोकािंा आवाज ऐकू आला. नंतर जीप गेली. 
रा्ी ेोनएक वाजता प न्हा जीप आली.  ेसऱया चेवशी सकाळी तेथे जीपही नव्हती आचि कोिी पाह िे 
मंडळीही नव्हती. एक तासानेतर मी काही नोकर मािसे एक मेलेले चितळ कापत असताना पाचहले. 
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१७. कान्हाच्या राष्ट्रीय उद्यानात एक नर णितळ गावातून रस्ता पार करीत असताना 
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१८. जाभंळ्या कशजीरािी एक मादी णभरणभरली अन् आमच्यापासून काही फूटावंरि घरटे बाधंण्यात गकव  
झाली 
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१९अ. आताशा भारतात काळवीट कमी होत िालले आहेत. - नर अन् मादी  
१९ब. भारतीय प्रािीसंग्रहालयात एक अणिकन णित्ता. भारतीय णित्ता आता समूळ नष्ट झाला आहे. 
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२०/२१. कान्हाच्या राष्ट्रीय उद्यानात स्वाम्प जातीिी हरीिे. 
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२२अ. अिानकपिे दुसरे दोन नर एकमेकाशंी झंुज घेऊ लागले. 
२२ब. वाघ णदवसाउजेडी असा उघड्यावर क्वणितच् णदसतो. 
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२३अ. त्या भव्य राजवाड्यातील एक छोटीशी जागा जेथे पाढंऱ्या वाघािें वास्तव्य होते. 
२३ब. भुतासारखा तो वाघ उठला अन् भारदस्तपिे पावले टाकू लागला. 
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२४अ. लबाडी अन् लपाछपीच्या डावपेिामुंळे णबबळे वाघ अजूनही णटकाव धरून आहेत 
२४ब. नेहमीच्या रंगािे अन् काळे णपलू नेहमीच्या रंगाच्या मादीला झालेले. (ह्यािंा णपता काळा असावा.) 

 
मी त्यानंा चविारले त म्हाला हे कसे चमळाले? ते जंगली क त्रयाने ठार मारले होते असे उत्तर मला 

चमळाले. मला फारि आश्चयवज वाटले. मी ताबडतोब वनखात्या्या संबंचिताकंडे ह्या गोष्टीिी खबर चेली पि 
त्यािी चवशरे्ष कोिी ेखल घेतलीसे वाटले नाही. माझ्या मनातून तो प्रसंग जाति नाही. जगा्या इतर 
भागातंील अभयारणयािें ेरवाजे सूयास्तापासून सूयोेयापयंत बंे असतात, तसेि येथेही असावयाला 
पाचहजेत. समजा, जरी तेथे चशकार होत नाही असे गृहीत िरले तरी चेवसाउजेडी ह्या प्राणयािें स ंेर रूप 
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राजरोसपिे पाहता येत असतानाही कोिाला ते रा्ी मोटारी्या चेव्यां् या ककवा चवजेरी्या उजेडाि 
ि टप टते पहावसेे वाटेल? 

शाकाहारी प्राणयानंा सावि आचि सशक्त ठेवणयासाठी तसेि त्यािंी संख्याही काबतू ठेवणयासाठी 
एका ठराचवक संख्येपयंत भक्षक जनावरे अगेी आवश्यक आहेति. तसे पाहता कान्हा्या अभयारणयािे ते 
एक खास वैचशष्ट्यि म्हिाव े लागेल. येथे भक्षक पशू आपले कायवज व्यवस्स्थतपिे पार पाडून चनसगािा 
समतोल अगेी व्यवस्स्थत राखतात. कान्हा्या जंगलात मी वाघाने मारलेले गव ेेोनेा पाचहले होते आचि 
वाघानेि मारलेले एक मृत साबंरही पाचहले होते. मी येथे जंगली क ्े एका चितळा्या पाठलागावर 
गेलेलेही पाचहले आहेत आचि एक कोल्हा एकेा छोया हरिी्या पाठी लागलेलाही पाचहला होता. 

 
हरिां् या व उंेरा्या गटातील प्राणयां् या सखं्येवर चनयं्ि राखणया्या कामात अजगरािंा 

ेेखील वाटा आहे. मी एकेा कान्हा्या अभयारणयात एक जवळजवळ २० फूट लाबं अजगरही पाचहलेला 
आहे. तो अजगर अंगािे वटेोळे करून बेश द्धावस्थेत जचमनीवर पह डला होता. त्याने बह िा लपून 
राहणयाकचरता अंगभर पालापािोळा पसरवनू घेतलेला होता. त्या्या पोटा्या भागावरील मिून मिून 
असलेले फ गवटे त्याने हरीि ककवा तसल्याि प्रकारिे जनावर चगळल्यािे ेशवजवीत होते; आचि आता त्यािे 
हळूहळू पिन होत होते. 

 
ह्याहून सवात उते्तजक असा प्रसंग – मला वाटते की मी एक जंगली क त्रयािंा छोटा कळप 

पाचहला. त्यामध्ये सहा क ्े होते. काही मोठमोठ्या खडकामंध्ये एक साल वृक्ष होता. मी जीप सोडून चेली 
व माझा चसने-कॅमेरा घेऊन मी जंगली क त्रयां् या मागे मागे ेबकत ेबकत जाऊ लागलो. ते एकामागोमाग 
एक असे प ढे सटकले. जेव्हा शवेटिा क ्ा गेला तेव्हा साल वृक्षाखालून एक मोठासा चबबळ्या एकाएकी 
उडी मारून उठला व पळून गेला. िंद्यातील हेवेे ाव े (ह्या चठकािी चशकारीतील हेवेे ाव)े – हेि बह िा 
कारि असाव ंकी ज्याम ळे त्या क त्रयानंी त्या चबबळ्यािा पाठलाग केला असावा आचि चबबळ्या झाडावर 
लपून बसला असावा. 

 
आता हरिाकंडे वळूया. ही हरिे तर सवां्या ओळखीिी आहेत. चवशरे्षतः मध्य व ेचक्षि भारतात 

नर हरिे वर्षां्या वगेवगेळ्या मचहन्यात आपली कशगे झाडून टाकतात. नवीन पाडसे ेेखील वर्षवजभरात 
केव्हाही जन्माला येतात. 

 
पूवी कान्हा चवश्राचंतगृहा्या आसपासही चितळािें मोठमोठे कळप नेहमी चेसत असत. जेव्हा ह्या 

चवश्राचंतगृहात कोिी मािसे नसत तेव्हा ही हरिेि तेथे राहात असत असे मला कोिीतरी सांचगतले. एका 
वनाचिकाऱयाने मला साचंगतले की तो एकेा ऑगस्ट मचहन्यात तेथे गेला होता (तसे पाहता तो प्रािी 
चेसणयािा चवचशष्ट हंगाम नव्हता.) परंत  तेव्हाही त्याने आवारात जवळजवळ ेीडश ेहरीिे पाचहली आचि 
त्यातली तीस एक तर परसाति होती. 

 
हे बह िा खरे असाव ेकारि १९५३ मध्ये जेव्हा आम्ही ेहाजि चवश्राचंतगृहा्या परसात सभेमाठी 

बसलो होतो तेव्हा एक हरिी ममताळूपिे आवारात आली आचि ती सरळ आम्या रोखाने प ढे येऊ 
लागली. ती जेव्हा अगेी जवळ आली तेव्हा थाबंली व आम्याकडे चत्या चनरागस डोळ्यानंी रोखून कान 
प ढे झ कवनू काही क्षि पाहाति राचहली आचि नंतर परत चफरली. मी चवनोेाने म्हटल्यािे ेेखील मला 
आठवते की येथे चरकामी ख िी नाही म्हिून चतला आपल्यात येऊन बसता येत नाही. 
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मला आठवते आम्यापकैी एकाने चबबळ्या्या कातड्यािा कोट घातला होता. कारि ती 
नोव्हेंबरिी स रुवात होती आचि सकाळ्या वळेी तेथे खूपि थंडी असे. नंतर आम्ही गाडीत बसून 
अभयारणयातूंन फेरफटका केला, परंत  तेव्हा आम्हाला ही चितळे क्वचिति चेसली व साशकंतेने आपला 
कट्टर श्ू (चबबळ्या वाघ) चेसल्यावर एकमेकानंा जसे इशारे ेेतात तशी ेेत आम्याकडे पाहत असलेली 
चेसली. चबिाऱयानंा काय माहीत की तो सद् गृहस्थ भारतातील वन्यप्रािी जीवनािे संरक्षि करिारा होता 
आचि तो तशा पोशाखातं असला तरी त्यािंा एक िागंला चम् होता.. लाडंग्या्या पोशाखातील िनगर! 

 
अलीकडे तेथील चवश्राचंतगहृा्या आसपास आिखी तीन मोठे बंगले उठले आहेत; त्याम ळे चितळे 

मा् ती जागा सोडून  ेसरीकडे गेली. 
 
स ेैवाने कान्हामध्ये १९५३ इतके नसले तरी अजूनही काही काळवीट उरलेले आहेत. (छायाचि् 

क्र. १९) आता सािारितः ४०/४५ काळवीट तेथे असतील. काहीही करून त्यानंा वािचवले पाचहजे, कारि 
पूवी इशान्य भारत सोडून सववज् चेसिारे काळवीट आता फारि कमी होत िाललेले आहेत. 

 
जगात िार पायां् या प्राणयामंध्ये सवात वगेवान असलेल्या ह्या काळवीटानंा उघड्या 

माळरानासारखी अरणये आवडतात कारि अशा चठकािी त्यानंा श्पूासून अगेी खा्ीने संरक्षि असते. 
कान्हा ही काही खास करून काळवीटािंी जागा नाही, परंत  ही िाळीस्या आसपास असलेली काळवीटे 
ही ह्या अभयारणयािी खूप मौल्यवान् सपंत्ती आहे. प ढे केाचित् त्यािंी संख्या वाढूही शकेल. 

 
त्यानंा चवशरे्षतः माद्या व पाडसानंा हवते िौखूर उड्या मारताना पाचहल्यावर मला मी आचिकेत 

पाचहलेल्या ‘इम्पाला’िी (इम्पाला –एक प्रकारिे हचरिासारखे जनावर) आठवि झाली. 
 
काळवीटासंंबिंी बोलताना मला भारतातंील चित्त्यािंाही उल्लेख केल्याचशवाय राहवत नाही. हा 

चित्ता काळवीटावंर उपजीचवका करिारा – त्यािंा पारंपचरक श्ू. भारता्या वन्यप्रािी जीवनासंबंिाने 
सागंावयािे तर ही एक शोकाचंतकाि म्हिावी लागेल. हा चित्ता आता भारता्या जन्मभमूीवरून समूळ नष्ट 
झालेला आहे! (छायाचि् क्र. १९) 

 
चित्ता ककवा याला “हंकटग लेपडवज” असे म्हितात. (हा चबबळ्या वाघाहून अगेीि वगेळा असतो) 

पूवी्या काळात तो उ. भारतात सववज् सहज चेसून येई. असे म्हितात की अकबर बाेशहाने (१५५६-
१६०५) १००० चिते्त चशकारीसाठी पाळले होते. 

 
भारतातील चित्त्यािंा  ेेैवी शवेट १९४७-४८ मध्ये कहवाळ्या्या स मारास एका चशकाऱयाने 

चशकारीिे सववज रूढी चनयम डावलून कू्ररपिे एकाि भागातील तीन नर मारले तेव्हाि स रू झाला. ते सववज नर 
बह िा एकाि चविीतले होते असा अंेाज होता. त्याम ळे त्यािें आईवडील जवळि कोठे तरी (पूवी्या कोर 
राज्यातं बस्तार्या उत्तरेस) असतील असे वाटले होते. परंत  त्या भागातूंन प न्हा काही चिते्त चेसून 
आल्या्या नोंेी नाहीत. 

 
१९५२ ्या वर्षाऋतंूत मद्रासमिील चित्तरू चजल्ह्यात चित्ता चेसल्या्या अफवा उठल्या होत्या- 

परंत  प ढे हे कोिी नक्की असे खा्ीने साचंगतले नाही; ककवा भारतात तेव्हापासून चित्ता तेथे अस्स्तत्वात 
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असल्या्याही काही नोंेी नाहीत. अशा प्रकारे ज्याला अगेी माम ली अशीही सजीव वस्तू तयार करता येत 
नाही त्या मानवाने उत्क्रातंी्या तत्त्वान सार भारतात उपजला गेलेला तरीही स प्रचसद्ध आचि सववजपचरचित 
असा हा चित्ता समूळ नष्ट केला. 

 
भारतातूंन हे प्रािी समूळ नष्ट होणयापूवी ेेखील काही वर्ष े ते येथील प्राचिसगं्रहालयासंाठी खास 

आचिकेतून आिचवले जात. चित्ता समूळ नष्ट होणयािे एक कारि बह िा हे असाव ेकी चिते्त कपजऱयातं 
पकडून केव्हाही त्यािंी वीि वाढचवणयािे प्रयत्न करणयात आले नाहीत. याला मी ेोनि अपवाे पाचहले. 
(एक चफलाडेल्फीया प्राचिसगं्रहालयात १९५७ मध्ये व  ेसरा प. जमवजनीतील के्रफील्ड या प्राचिसंग्रहालयात 
जन्मलेला नवीन बछडा.) 

 
मी ह्यासंंबिंाने कोल्हापूर्या महाराजाशंी बोललो होतो. ते पाळीव चित्त्यांम ळे तसेि काळवीटािंी 

चित्त्याकंडून चशकार करून घेत असल्याम ळे प्रचसद्ध होते. १९६० मध्ये ते मला म्हिाले की त्यां् याकडे 
असलेला शवेटिा आचिकन चित्ता अलीकडेि मेला होता आचि काळवीटही अलीकडे िोरया 
चशकाऱयाकंडून फार मारले जाऊ लागले होते. पूवी्या काळी भारतीय चित्ता हा आचिकन चित्त्यापेक्षा अशा 
चशकारीसाठी जास्त िागंला समजला जात असे. त्यानंी चित्त्यानंा िागंला व्यायाम चमळावा म्हिनू त्यानंा 
एका िागंल्या मोठ्या जंगलात मोकळे सोडले होते तरीही भारतीय ककवा आचिकन क ठिाि चित्ता व्यायला 
नव्हता. चित्ता नक्कीि काळवीटाइंतका जोराने िाव ू शकत नाही आचि तो फक्ता त्या्या स रुवाती्या 
उड्यामंध्येि त्यानंा पकडू शकतो. 

 
त्यानंी मला त्यां् या पाढंऱया १२ काळवीटां् या कळपाबद्दल ेेखील साचंगतले. ते म्हिाले की पूिवज 

ककवा अिवजवट पाढंऱया अशा काळवीटां् या जोड्यां् या सतंतीपासून हा कळप तयार करणयास मला २५ वर्ष े
लागली. 

 
रानटी अवस्थेतील चित्ता समूळ नष्ट का झाला? ह्यािे एक नक्की कारि म्हिजे चित्त्यािे नैसर्मगक 

भक्षय काळवीट, ि ंकारा, चितळ यासंारखे प्रािी कमी होत गेले व  ेसरे म्हिजे मन ष्ट्यवस्ती वाढल्याने 
शतेीभाती व ग रानंा िरणयासाठी हवी असलेली जागा यािंी व्याप्तीही वाढत गेली. ह्या सववज गोष्टीम ळे चित्ता 
हळूहळू नाहीसा झाला असावा. 

 
मी अलीकडेि एक अशी नोंे वािली की भारतीय चित्त्यािी जात अजूनही इरािमिील काही 

स क्या जंगलातूंन अस्स्तत्वात आहे आचि मला आशा वाटते की ह्याबद्दलिा प ढील तपास ती गोष्ट खरी 
असल्यािे चसद्ध करील. 

 
माझ्या मागील खेपे्या कान्हा येथील भेटीत मला खरोखऱ िन्य वाटेल अशी एक बातमी समजली 

ती म्हिजे भारतातील गवा हा भारेस्त प्रािी येथे मोठ्या प्रमािावर चेसतो. मी त्यािंी छायाचि्े घेणयात 
चकतीतरी चेवस आचि संध्याकाळी घालचवल्या. 

 
१९५३ मध्ये जेव्हा चशकवलेला पाळीव हत्ती कान्हा्या जंगलात सोडणयात आला तेव्हा तेथील 

हरिे व काळवीट इतके चवस्मयिचकत झाले; की ते ताबडतोब िोक्यािे इशारे ेेत पागंून गेले. ही 
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खरोखरि मनोरंजक गोष्ट आहे. ह्यावरून असे चेसून येते की बह िा ५० ककवा त्याहूनही अचिक वर्षांपासून 
ह्या जंगलामध्ये रानटी हत्ती केव्हाि चेसणयात आलेला नसावा. 

 
मी कान्हामध्ये साबंर, भेकर, वानर व रानड करेही पाचहली आहेत. तरसां् या पावलािें ठसेही 

पाचहले आहेत. पक्षयां् या ९० जातनिी याेी केली आहे. मोर तर येथे मजेत राहतात आचि त्यािंी संख्याही 
वाढत आहे. लाल जंगली कोंबडी ेेखील येथे सहज चेसून येते. 

 
ही लाल जंगली कोंबडीि हल्ली आपल्याकडे घरोघरी चेसून येिाऱया कोंबड्यािंी पूववजज आहे. ती 

मध्य, उत्तर व पूववज भारतात चेसून येते. ती चेसावयास पाश्चात्य ेेशातं क्वचित् चेसून येिाऱया बॉँटम ककवा 
झ ंजी्या कोंबड्यासारखी असते. पचश्चम व ेचक्षि भारतात ह्या लाल कोंबडीसारखीि राखी जंगली कोंबडी 
चेसते. ह्या कोंबड्यािंी चपसे हौसेने मासेमारी करिारां् या गळाला माशी (लक्षय) म्हिनू वापरतात, त्याम ळे 
ह्यां् या संख्येवर नीट लक्ष ठेवनू त्यािंी चपसे परेेशी पाठचवणयावर बंेी घातली आहे. 

 
कान्हा अवघड चठकािी वसलेले असल्याम ळे तेथे पोहोििे कठीि आहे. म्हिून ते एकपरीने 

फायेेशीर ककवा तोयािेही आहे. त म्ही ज्या दृष्टीकोनातूंन त्याकडे पाहाल तसे. ते जबलपूरपासून 
जवळजवळ १०० मलै ेचक्षिेकडे आहे. नागपूर व गोंेीयापंासून केाचित् १०० मलैाहूनही जास्ति 
ेचक्षिेकडे असाव.े पोहोिणयास अवघड असल्याम ळे ते पयवजटकां् या गेीम ळे चबघडून गेलेले नाही; परंत  
अंतगवजत व परेेशी पयवजटकािें एक खास आकर्षवजि बनचवणयासाठी पयवजटक खात्या्या अचिकाऱयानंा मा् ते 
्ासािे वाटते. राहणयािी जागा तयार झाली आहे. परंत  वाहतूक व भोजनािी व्यवस्था प ढ्या वर्षापयंत 
तयार होईल असे वाटते. 

 
मला आशा वाटते कीजर कान्हापयंत प ढे मागे केव्हा चवमानाने जाणयािी सोय करणयात आली तर 

चनेान चवमानतळ कान्हा्या अभयारणयापासून काही मलै तरी ेूर अंतरावर बािंला जाईल. 
 
कान्हा्या मैे ानाजवळ असलेल्या तळ्याशी चनगडीत अशी एक स ंेर परंत  शोकात्मक पौराचिक 

कथा ऐकावयास चमळते. ह्या तळ्याला ‘श्राविािे तळे’ असे म्हितात. ही कथा सािारितः अशी आहे. फार 
पूवी ेशरथ नावािा एक राजा झाला. त्यािे राज्य जवळजवळ सववज भरतखंडात होते. त्यािी राजिानी 
अयोध्या (अलाहाबाेजवळ) ही होती. त्याला चशकारीिा फारि नाे होता आचि तो िन ष्ट्य िालचवणयात 
इतका पारंगत होता की रा्ी न सता आवाज ऐकला तरी त्या्या रोखाने अिकू नेम मारणयात तो पटाईत 
होता. 

 
एके तो ह्या जंगलातून रा्ी जात होता व त्याने आवाज ऐकला. तो आवाज त्याला जंगली हत्ती 

पािी पीत असल्यासारखा वाटला. (हरीि की हत्ती? मराठी वािकानंी ई.पी.जी. ह्या इंग्रजी लेखकाला 
माफ कराव!े) तो आवाजा्या रोखाने गेला व त्याने नेम िरून बाि मारला. नंतर त्याने कोिा मािसािा 
 ेःखाने चवव्हळणयािा आवाज ऐकला. तो ताबडतोब लक्षया्या चठकािी जाऊन पोहोिला, व पाहतो तो 

त्याला श्रावि नावािा म लगा त्या्या बािाने घायाळ होऊन मरत असल्यािे चेसून आले. 
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श्रावि त्या्य आिंळ्या आईबापानंा पािी पाजणयाकचरता त्या तळ्यावर आला होता. तो त्यानंा 
तीथवजया्ेसाठी घेऊन िालला होता. राजा ेशरथाने जो आवाज ऐकला होता तो श्रावि त्या्या कावडीत 
पािी भरत असतानािा होता. 

 
नंतर राजा ेशरथाने श्राविािे मृत शरीर त्या्या आईवचडलाकंडे नेऊन त्यािंी क्षमा माचगतली. 

परंत  श्रावि त्यािंा एक लता एक प ् होता आचि जेव्हा त्यानंी श्राविा्या मृत्यूिी हकीगत ऐकली तेव्हा 
शोकाने अत्यंत चवव्हळ होऊन त्यानंी ेेखील प्राि सोडला. 

 
म्हिूनि ह्या तळ्याला ‘श्राविािे तळे’ असे नाव पडले आहे. 
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प्रकरि ६ वे 
 

वाघ 
 

उत्तर प्रेेशातील “कॉबेट नॅशनल पाकवज ” सोडले तर भारतात वाघ पाहणयासाठी  ेसरी उत्कृष्ट 
जागा कान्हािे अभयारणय ही म्हिावी लागेल. 

 
भारतात वाघ चकत्येक शतकापूंवी उत्तर अचशया खंडातून आला. तो बह िा िीनमिून, चहमालया्या 

पूववज कखडीतून ईशान्य बाजूने येथे आला असावा. श्रीलंका सागरा्या पाणयाम ळे वगेळे झालेले असल्याम ळे 
तो तेव्हा लंकेत पोहि ूशकला नाही. वायव्य सरहद्दीवरील रखरखीत प्रेेश व चहमालयािे उत्त गं पहाडी 
प्रेेश सोडले तर तो भारतात सववज् चेसून येतो. 

 
अलीकड्या काळातील “मािं रीयन” ककवा “उसूरी” वाघ बराि मोठा असून त्यािी कातडीही 

जाड व लाबंलिक असते. भारतातील अचत उष्ट्ि व आद्रवज तपमान सहन करू शकणयासाठी येथील वाघ 
थोडा लहान व त्यामानाने पातळ कातडी असलेला असा उत्क्रातं झाला आहे. तसेि ह्याला  ेसरेही एक 
कारि असू शकेल. भारतातील भक्षय ेेखील प रातन काळा्या प्राणयापेंक्षा लहान आकारािे आहे. 

 
येथील वाघिा उल्लखे किी किी “रॉयल बेंगॉल टायगर” असा केला जातो हे थोडे िमत्काचरकि 

वाटते; व शास्त्रीय दृष्ट्या त्या नावाला महत्त्व चेले जात नाही. भारतातील वाघािंी एकि उपजात आहे 
आचि बंगालमध्ये चेसून येिारे वाघ काही आसाम, चबहार ककवा भारता्या इतर भागात चेसून येिाऱया 
वाघापेंक्षा मोठे ककवा जास्त ेेखिे असतात असेही नाही. ‘रॉयल’ हा शब्े कसा आला ते काही मला माहीत 
नाही. केाचित कवडसरिा राजा जेव्हा वले्सिा राजक मार होता तेव्हा त्याने एखाेा वाघ मारला असावा 
त्यावरूनि केाचित ‘रॉयल’ हा शब्े आला असावा. ‘बेंगॉल’ हा शब्े बरोबर लागू आहे कारि जे ‘टाईप 
स्पेसीमेन’ (= संग्रहालयातील त्या त्या जातीिे पचहले जमचवलेले कातडे) चलनीयसने पाचहले ते 
बंगालमध्ये चमळालेले असाव.े १७५८ मध्ये चलनीयस ह्या संशोिकाने ‘फेलीस टैग्रीस’ असे शास्त्रीय नाव 
वाघाला चेले. ओघाओघाने येथे हे नमूे केले पाचहजे की अलीकडे वाघाला ‘फेलीस टैग्रीस’ ह्या ऐवजी 
‘पॉँथेरा टैग्रीस’ असे शास्त्रीय नाव चेले गेले आहे. 

 
माजावर येणयािा हंगाम सोडला तर वाघ सािारितः एकेकटे राहतात. याचशवाय माेीबरोबर 

एखाेे चपलू असले तर ते मोठे होईपयंति चत्याबरोबर राहते. वाघािी हद्द ही त्या भागातील थोडीशीि 
ठराचवक अशी जागा नसते तर जेथे वाघ वरिेवर, ठराचवक काळात आलटून पालटून, भक्षय पकडणयासाठी 
जातो ते ठराचवक मलैामलैां् या अतंरािे टापू असतात.  ेसऱया हद्दीतील वाघ जर एखाद्या वाघा्या हद्दीत 
चशकारीसाठी घ सला तर त्या ेोन्ही वाघातं भाडंिे होतात. एखाेे वळेेस  ेबवजल असलेल्या वाघाने भाडंि 
करणयािे टाळले तर गोष्ट वगेळी. 

 
वाघा्या गिंज्ञानाबद्दल बरेि वाेचववाे आहेत. काहनिे म्हििे असे आहे की वाघािे गंिज्ञान 

फारसे तीव्र नसते तर काही ते चविान ताबडतोब खोडून काढणयाकचरता उेाहरिे ेेखील ेेतात. खरे 
पाहता त्यािे गिंज्ञान तीव्र असते. परंत  त्यािी दृष्टी व श्रविशक्ती ेेखील अचतशय तीव्र असल्याम ळे त्याला 
गंिज्ञानावरि अवलंबून राहणयािी जरुरी पडत नाही. 
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भारतात वाघ सववज् मोठ्या प्रमािावर चेसून येत; परंत  अत्याि चनक व मोठ्या संख्येने उपलब्ि 
झालेली बं  ेकासंारखी हत्यारे, चवजेऱया, मोटार व जीप गाड्यािें डोळे चेपवनू टाकिारे प्रखर चेव ेह्या सववज 
गोष्टनम ळे त्यािंी चशकार सोपी झाली व त्यािंी संख्या फारि कमी होऊन ते पूवीपेक्षा खूपि कमी झाले 
आहेत. ह्याचशवाय त्यांिी संख्या कमी होणयास आिखी एक कारि आहे ते म्हिजे वाघािंी म ंडकी भरून 
िागंल्या प्रकारे ठेवता येतात (रॉफी). आज घटकेला भारतात ४००० ्या वर वाघ असतील असे मला तरी 
वाटत नाही. ५० वर्षांपूवी येथे िाळीस हजारां् या वर वाघ होते. भारतातील काही भागातं अजूनही ते 
बऱयाि मोठ्या प्रमािावर चेसत असले तरी मद्राससारख्या काही भागात तर ते फारि कमी होऊ लागले 
आहेत. 

 
जंगलातंील हरिे, रानड करे अशासंारखे त्यािें नैसर्मगक भक्षय कमी होत िालल्याम ळे उरलेल्या 

वाघानंा तसेि चबबळ्यानंा ेेखील जंगलाबाहेर पडून पाळीव जनावरावंर हल्ला करणयाचशवाय गत्यतंर 
उरलेले नाही. जंगलामध्ये राहून तेथील वन्यपशूवंर उपजीचवका करिारे वाघ सडपातळ असतात कारि 
त्यानंा जास्त िपळाईने हालिाली कराव्या लागतात, तर असे पाळीव जनावरानंा अलगे उिलिारे वाघ 
भक्षय चमळचवणयास त्यामानाने कमी प्रयास पडत असल्याने स स्त होतात. 

 
वाघ क्वचितच् अपघाताने ि कून ककवा म द्दाम होऊन मािसाला मारेल आचि तो त्याला खािारही 

नाही; परंत  एकेा का अशा वाघाने मािासािे मासं खाल्ल ेतर मा् त्याला त्यािी िटक लागते व नंतर तो 
नरभक्षक बनतो. 

 
जखमी, अपंगत्व ककवा वृध्ेत्व अशा कारिामं ळे बरेिसे वाघ नरभक्षक बनतात; कारि त्याम ळे 

त्यानंा वन्यपशू ककवा पाळीव पशूही मारिे आवाक्याबाहेरिे ठरते. हळूहळू त्यानंा माहीत होते की मािसू 
मारिे फारि सोपे असते. नरभक्षक वाचघिीिी चपले मा् सहसा नरभक्षकि होतात कारि त्यानंा तीि 
सवय लागते व मािसा्या मासंािी त्यानंा िटकि लागनू गेलेली असते. 

 
नरभक्षक वाघ खूपि कमी असतात. हजारी तीनिार वाघ नरभक्षक बनू शकतात. जंगलात आपि 

तसे स रचक्षत असतो. एखाेे वळेेस त म्ही ि कून छोटे बचे्च जवळ असलेल्या वाचघिीजवळ ककवा जखमी 
अथवा झोपलेल्या वाघाजवळ गेल्याचशवाय सववजसािारि वाघ आपल्याला इजा करिार नाही. 

 
एकेा मी उंि गवत असलेल्या भागातून मलै ेीड मलै अंतर िालून जात असतानािी गोष्ट 

आठवते. माझ्या प ढ्याति थोड्या अंतरावर बह िा एक गाय िालली होती – प ढिे जनावर िालत 
असल्याम ळे सळसळिारे गवत मला चेसत होते व त्यािा आवाजही येत होता. ओघाओघाने (स ेैवाने) मी 
उघड्या जागेवर आलो आचि ती “गाय” तेथे होती – गाय कसली? एक मोठा वाघ! 

 
माझ्या कान्हा येथील मागील भेटीत मी एकेा  ेपारी ४·०० वाजता जीपमिून बाहेर जात होतो. 

माझ्याबरोबर चवभागीय अचिकारी होते. आम्ही ४ मािसानंा उल्हाचसत होऊन परतताना पाचहले. त्यानंी 
गाऱयावर असलेला एक वाघ पाचहला होता. आम्ही त्यानंा आमिेबरोबर घेतले व सरळ त्या चठकािी गेलो. 

 
जीप सोडून ेेऊन आम्ही अिाएक मलै अंतर िालून गेलो. झाडावर काही चगिाडे बसलेली होती 

– वाघािे भक्षय तेथे असल्यािे हे एक खा्ीपूववजक चिन्ह! मी सवां्या प ढे होतो. काही अडथळा आलासे 
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वाटून क्र द्ध झालेला वाघ त्या उंि गवता्या कडेकडेने अरणयात पसार होत असलेला मी प सटसा पाचहला. 
तेथे मेलेला एक नर गवा वाघाने अिवजवट खाल्ललेा असा चेसत होता. बह िा आेल्या रा्ी वाघाने ही 
चशकार केलेली असावी. बह िा त्याम ळेि त्या सकाळी आम्ही ह्या भागातून चफरत असताना एकही गवा 
आम्या दृष्टीस पडला नव्हता. मला त्या मरून पडलेल्या ेेखणया पशूबद्दल फारि वाईट वाटले. परंत  हा 
जंगलिा कायेाि आहे. भक्षक आचि भक्षय यािंा कायेा – आचि कळपामध्ये नाहीतरी नरािंी संख्या 
नेहमीि जास्त असते. 

 
आता  ेपारिे ४–३० वाजले होते. खरोखरिा काळोख पडणयास अजून ेोन तास होते. 

तेवढ्याति सववज् काळोख झाला. जीप्या ड्रायव्हरने स िचवले की चवश्राचंतगृहात असलेल्या वनसंरक्षक 
अचिकाऱयाकंडे ही बातमी पोहोिचवली पाचहजे. मलाही ते पटले. 

 
त्याम ळे मी त्याप्रमािे चविार करू लागलो. मी जचमनीवरि भक्षयापासून थोड्या अंतरावर एखाेी 

आडोश्यािी जागा पाहून झ ड पामागे लपून बसेन व चवभागीय अचिकाऱयानंा हव ेअसल्यास तेही माझ्याबरोबर 
राहतील. ड्रायव्हर आचि सोबतिी िार मािसे बोलत बोलत आवाज करीत जीप घेऊन गेल्यावर वाघ 
भक्षयावर येणयािी िागंली संिी होती. वळे सूयास्तािी असल्याम ळे सूयािी चकरिे सरळसरळ माझ्या 
कॅमेऱया्या कभगावर पडली असती म्हिजे छायाचि्े घेिे शक्य नव्हते, परंत  वाघ मा् व्यवस्स्थत चनरखून 
पाहणयािी ही िागंली संिी होती. 

 
माझ्या लहानपिी मी काही वळेा झाडावर बसून भक्षयावर आलेला वाघ पाचहलेला होता. आचि हे 

भारेस्त जनावर येत असताना्या अचवस्मरिीय साहसी दृश्यािा अन भव घेतलेला होता आचि आज 
खाली भक्षयाजवळ जचमनीवरि बसून तसले साहसी दृश्य बं  ेकी्या गोळीने चटपल्याखेरीज पाहणयािा 
अन भव येिार होता. 

 
मी चवभागीय अचिकाऱयाला माझ्या मनातील चविार साचंगतले आचि त म्हाला माझ्याबरोबर 

राहणयास आवडेल का असे चविारले. त्यां्याकडून ग ळम ळीत होकार आला. ते बह िा प ढ्यात वाढून 
ठेवलेल्या गोष्टी्या चविाराम ळे नाराज झालेले असावते. 

 
मला येथे आवजूवजन सागंावयािे आहे की मािसाकडून  ेखापत झालेली नसल्यास वाघ हे 

जंगलातील एक स रचक्षत आचि अत्यंत स स्वभावी जनावर आहे. मा् वाघीि आपल्या बछड्याबंरोबर बाहेर 
पडली असल्यास व त्यानंा कोिताही िोका चेसल्यास चत्यासारखी आग जगा्या पाठीवर  ेसरी 
क ठिीही नाही. तसेि जखमी झालेला वाघ, मग तो नर असो ककवा माेी, तो केव्हाही आचि क ठ्याही 
चठकािंी अत्यंत िोकाेायक असतो. नरबळी घेिारा ककवा त्याहूनही भयंकर असा नरभक्षक वाघ अचतशय 
भयानक व िोकेबाज असतो. असा वाघ असल्यास त्यािी सववज्  ेष्ट्कीती पसरते. 

 
एकाडं्या रानरेड्याबद्दल ककवा हत्तीबद्दल आपि काही सागंू शकत नाही. ते भयंकर िोकेबाज 

असतात. गेंडा ककवा जंगली ड क्करस द्धा भयकंर अक्राळचवक्राळ असू शकतात. परंत  ह्या चठकािी तर 
भक्षयावर येिारा वाघ ककवा वाघीि चवशरे्ष क्र ध्े असणयािे काहीि कारि नव्हते. मी सहसा केव्हाही 
बेसावि ककवा खोया आत्मचवश्वासाने जात नसे. 
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एक ३ फूट उंिसे झ ड प मी चनवडले आचि रेंज अचिकाऱयाला त्यामागे लपून बसावयाला साचंगतले. 
मी आिखी जरा उघड्यावर बसलो; कारि मला माहीत होते की मी हालिाल न करता स्वस्थ बसू शकेन. 
माझा ेोस्त कशी ि ळबूळ करेल हे अन भवावरून मला माहीत होते. परंत  ते झ ड प त्या्या हालिाली ेडव ू
शकत होते.  ेसरी मािसे गेली आचि लवकरि आम्हाला जीपिे इचंजन स रू झाल्यािा व जीप तेथून 
गेल्यािा आवाज ऐकू आला. 

 
थोड्या वळेाने काही चगिाडे झाडावरून उतरून खाली जचमनीवर भक्षयाकडे आली. 
 
चवभागीय अचिकाऱयाने मोठ्या आशाळभतू नजरेने जवळपास असलेल्या एका उंिशा झाडाकडे 

पाचहले. तेथे आम्हाला स रचक्षततेने परंत  आखडून बसून वाघ व्यवस्स्थतपिे पाहता आला असता. मी त्याला 
चनमटूपिे चजथल्या चतथे बसणयाबद्दल बजाचवले. त्यािी सारखी िाललेली ि ळबूळ, भीतीने सववज चेशानंा 
चभरचभरिारी नजर, आचि अगंाला फ टलेला घाम सारखा प सिे हे सववज पाहून मला वाटू लागले की वाघाला 
ह्यािी िाहूल लागेल आचि वाघ बाहेर पडिारि नाही. सूयािा गोळा ब डत िालला होता अन् त्याम ळे 
भक्षयावरि त्यािी चकरिे पडत होती. 

 
जंगला्या कडेला थोडी हालिाल झाली. एकंेरीत जागेिा आढावा घेत काहीतरी मोठ्या 

सावितेने हलले. हो, तो वाघि होता......... 
 
माझ्याकडे थोडा वळे सरळ रोखून पाचहल्यावर तो उंि गवतात असलेल्या भक्षयाकडे येणयाकचरता, 

मिेि गवत नसल्याने उघड्या पडलेल्या जचमनी्या पट्यावरून, मोठमोठी पावले टाकीत भारेस्तपिे 
िालू लागला. मग चतला ..... बह िा ती वाघीि असावी .... एक थोडासा लहान वाघ येऊन चमळाला. 
वाघीि व चत्याबरोबर एक जवळजवळ पूिवज वाढलेले चपलू असावसेे ते दृश्य होते. ते भक्षयापयंत आले. ती 
भक्षय आिखी थोडे प ढे फरफटव ूलागली; परंत  थोड्या वळेाने थाबंली. ते ेोघेही चनघून गेले – आम्या 
अस्स्तत्वािी मा् त्यानंा जराही िाहूल लागली नव्हती. 

 
ते ेोघेही चवशरे्ष भ केले नसल्याम ळे त्यानंी थोडे थाबंावयािे ठरचवले. त्यानीि तो अध्याहून जास्त 

गवा खाल्ला नव्हता का? आचि खरं पहता ती घृिास्पे चगिाडे आपल्या भक्षयावरून हाकलून 
लावणयाकचरता ते लगेि आले होते. म्हिनूि ते एकमेंकापासून थोड्या अंतरावर बसून एखाद्या मोठ्याशा 
घरग ती माजंरासारखे आपले अंग िाटून िाटून साफ करू लागले. 

 
खरोखरि अप्रचतम दृश्य होते ते! बं  ेकी्या नळ्यािंा आवाज नाही की कानठळ्या बसवनू 

टाकिाऱया गजवजनािंा गडगडाट नाही; ह्या स ंेर शातं दृश्याला चिरून टाकिारा क ठिाही आवाज नाही – 
क ठिेही जखमी ककवा ठार मारलेले जनावर नाही – ह्या प्रके्षिीय नैसर्मगक दृश्याला क ठिाही अडथळा 
चेसत नव्हता. भारता्या अत्यंत भारेस्त आचि भव्य अशा भक्षक जनावरािंा जंगलािा कायेेशीर 
व्यवहार इथे चेसत होता. 

 
आता बराि उशीर होत आला होता. त्याम ळे आम्ही आमिे छोटे झ डूप सोडले; त्याबरोबर वाघानंी 

िटकन् आसऱयासाठी पलायन केले. इतक्यात वनसंरक्षक अचिकारी आले. आम्ही आताि अन भवलेल्या 
दृश्याबद्दल त्यानंा सववज साचंगतले. काळोख िागंलाि पसरू लागल्याम ळे आम्ही चवश्राचंतगृहाकडे परतलो. 
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आत्ता घडलेल्या घटनां् या वळेी ते घाबरले होते का, असे मी रेंज अचिकाऱयानंा चविारले; आचि 
त्यािें त्वचरत उत्तर आले “हो, फारि.” “का बरे?” मी चविारले. उत्तर आले, “कारि मला वाघािंा असा 
अन भव पूवी केव्हाि आलेला नव्हता.” ह्यावरून असे चसद्ध होते की सववजि वाघ भयंकर िोकाेायक 
असतात असेि बरेिजि समजतात. 

 
परंत  नंतर संध्याकाळी त्यानंी  ेसऱयानंा ही गोष्ट फारि रंगवनू साचंगतली. ते चकती िैयवजवान व शूर 

होते – वाघापासून ते चकती जवळ होते – आम्यात व वाघात असलेले सत्तरएक याडांिे स रचक्षत अंतर 
लगेि सातएक याडांवर आले. काहीही असो – परंत  माझ्यासारखी त्यानंा ही घडलेली सबंि हकीगत 
फारि मोलािी वाटली ह्यात सववज काही आले. 

 
मला त्यां् या रसभरीत व ख मासेारपिे विवजन करू शकणया्या शलैीिा हेवा वाटला. माझी 

स्वतःिी कल्पना-शक्ती मा् रूक्ष व चथटी आहे. मी जेव्हा त्यानंा त्यां् या चम्ाला झालेल्या घटनाबंद्दल 
थोड्या फार गोष्टी सागंताना ऐकले तेंव्हा मला मी माझ्या चम्ाकडून एकेा ऐकलेल्या गोष्टीिी आठवि 
झाली – एकेा गावातील काही हौशी चशकाऱयािंा घोळका कॅम्पातील शकेोटीभोवती बसून वाघा्या 
चशकारीबद्दल गोष्टी करत होता. त्यातील एक वयस्क चशकारी आपल्यासारखे िाडस कोिी केले नसेल असे 
सागंू लागला. - आपि एकेा एका प्रिंड वाघाबरोबर कशी झ ंज चेली आचि शवेटी आपल्याजवळील 
मोठ्याशा िाकूने वाघाला कसे मारले ...... तो वाघ अठरा फूट नऊ इंि भरला. 

 
वाघा्या मोजमापा्या ह्या शवेट्या वाक्याला बाकी्यानंी हरकत घेतली. नंतर त्या गोष्ट 

सागंिाऱया मािसाने मोठ्या चेलेारपिे म्हटले की ही गोष्ट फार फार वर्षापूवी घडली आचि केाचित 
त्यात थोडी िूक झाली असेल आचि वाघ केाचित खरोखर नऊ फूट अठरा इंि असावा. 

 
मध्य प्रेेशात वायव्येपासून काही अंतरावर चशवप री येथे एक उपवन आहे. भारतातील इतर अनेक 

अभयारणयापं्रमािे ही जागा ेेखील तेथील राजेरजवाड्यािंी चशकारीसाठी राखीव अशी होती. १९४७ मध्ये 
जेव्हा भारताला स्वातंत्रय चमळाले आचि पूवीिी संस्थाने जेव्हा नवीन राज्यघटकामंध्ये चवलीन झाली तेव्हा 
चशवप रीला पूवी्या ग्वाल्हेर्या महाराजाने जे संरक्षि चेलेले होते ते एकाएकी थाबंले व तेथे जास्ति 
िोरया चशकारी होऊ लागल्या. 

 
ह्या वळेेस साबंर, नीलगाय, चितळ, किकारा आचि  ेसरे बरेिसे वन्यप्रािी मोठ्या प्रमािावर 

मारले गेले. मी जेव्हा १९५७ ्या मे मध्ये प्रथम ह्या भागाला भेट चेली तेव्हा हे सववज वन्यजीवन प न्हा एकेा 
आपोआप आपली घडी बसचवताना चेसत होते. उपवना्या स पचरटेंडेंट साहेबानंी मला साचंगतले की त्यानंी 
अत्यंत काळजीपूववजकपिे आजूबाजू्या जंगलातूंन ‘हाक्या’ं ्या मेतीने येथील चवखूरलेले प्रािीजीवन हा 
उपवना्या ६१ िौ. मलै चवभागात वळवनू वळवनू व्यवस्स्थतपिे वाढीस लावले. 

 
ेर चेवशी मला काही किकारा, ेेखिे काळवीट, अत्यतं स ंेर असे िेस्टनट्या फळा्या रंगािे 

गझेल (एक प्रकारिे हरीि) तसेि चितळ, साबंर, नीलगायी वगैरे चेसत होत्या. त्यावरून अशाप्रकारे 
वन्यजीवन वाढचवणया्या त्यां् या प्रयत्नानंा यश आलेले चेसत होते. मोर तर सवव्ज ि चेसत होते; आचि 
नतवजक ककवा नंेननािि ह्या पक्षयासकट ओिखीही चकतीतरी जातीिे पक्षी चेसत होते. एकेा आम्ही 
पािएक जि तेथेि उघड्यावर ख रया झ ड पां् या जागेत उभे राहून काहीतरी बोलत होतो तेव्हा मी एक 
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जाभंळ्या सूयवजपक्षािी माेी उडून तेथेि भोवऱयासारखी चभरचभरून आम्यापासून काही फूट अंतरावरि 
चतिे अप रे असलेले घरटे बािंीत असलेली पाचहली (छायाचि् १८) मी सवांना जेथे होते तेथेि उभे 
रहावयास सागंनू माझा कॅमेरा शोिावयास गेलो. पचरिामी मला हा पक्षी घरटे बांिीत असताना चकती तरी 
िलत् चि्े व न सती स्स्थर चि्ेही अगेी जवळून घेता आली. 

 
चशवप री येथील गावाजवळिे व जंगलातील दृश्य कान्हापेक्षा अगेी वगेळे आहे. येथे जास्त करून 

पानझडी वृक्ष चेसतात. मािवज ते जून ह्या काळात तेथे उन्हाळा असतो त्याम ळे सववज जागा स कून गेलेली 
चेसते. त्याला अपवाे तेथील स ंेर कृच्म तळी व वर्षवजभर पािी असिारे एकेोन झरे. ज लैमध्ये पावसाला 
स रुवात होते आचि साहचजकि ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये उन्हािा कडाका जािवतो. जंगलातील काही भाग 
खडकाळ व वैराि असे आहेत, परंत  अशीि जागा वाघानंा आवडते. याि भागातून मोठमोठे वाघ 
मारल्या्या चकतीतरी नोंेी चेसून येतात. परंत  मी स्वतः वाघ आचि चबबळेेेखील मोजणया्या बाबतीत 
फारि काटेकोर आहे, कारि क िालाही ही मापे अवास्तव वाढवनू सागंणयािी िागंली संिी चमळते. 
मेलेल्या प्राणयािे बरोबर मोजमाप प ढीलप्रमािे घेतले पाचहजे. मेलेले जनावर जचमनीवर पसराव े त्या्या 
नाका्या टोकाजवळ एक लाकडी पट्टी ठेवावी व शपेटी्या शवेट्या टोकाला  ेसरी पट्टी ठेवावी. नंतर 
जनावर तेथून काढून टाकून मग त्यामिील अंतर मोजाव.े भारता्या काही भागात मला असे सागंणयात 
आले की तेथे जनावरां् या अगंाला असलेल्या वक्राकार जागावंरूनही मोजमाप घेतले जाते, आचि मोजपट्टी 
(टेप) मऊ भागात चजतकी जास्त ेाबावी चततकी वाघािी लाबंी जास्त होते. 

 
पूवी्या काळी असा समज होता की व्हाइसरॉयसारख्या महत्त्वा्या मािसाने मोठ्यात मोठा वाघ 

मारावा; म्हिून मोजमाप करीत असताना अशा मोठ्या मािसािें त्याकडे थोडे  ेलवजक्ष झाले की (मी त्यानंा 
यािे ‘श्रेय’ ेेतो.) चशकारीिी व्यवस्था पाहिारी मािसे वाघािे तािून तािून आचि मऊ भागात चजतके 
ेाबून माप घेता येईल चततके ेाबनू घेत. त्याम ळे वाघािे मोजमाप िागंलेि मोठे येई. मला एका प्रचसद्ध 
चशकाऱयाने साचंगतले होते की अशा व्हाईसरॉय लोकासंाठी ११ इंिािा फूट असलेली खास टेप वापरली 
जाई. 

 
चशवप रीपासून जवळि एका ेगडावर १९१६ मध्ये लॉडवज हाडीग्जने मारलेल्या मोठ्यात मोठ्या 

अकरा फूट साडेसहा इंि लाबं वाघािी नोंे आहे. थोडेि प ढे आिखी एका ेगडावर अकरा फूट साडेपाि 
इंिािा वाघ १९२४ मध्ये लॉडवज रीडनगने मारल्यािीही नोंे आहे. मला आश्चयवज वाटते. 

 
महाराजा व त्यािंी पाह िे मडंळी स रचक्षत चठकािी बसून वाघ भक्षय खात असताना पाहू शकतील 

असे एक भोजनालयवजा चवश्राचंतगृह चशवप री येथे आहे. येथे १००० मेिबत्त्यािंा उजेड पडेल इतक्या 
शक्तीिा एक चवजेिा चेवा आहे. त्यािी शक्ती पािपासून एक हजार पयंत कमीजास्त करता येते. त्याम ळे 
छायाचि्े घेता येतात. वाघाने आपले भक्षय ताब्यात घेतल्यावर हा उजेड पािपासून एक हजारपयंत 
हळूहळू १०/१५ चमचनटातं वाढचवला जातो; त्याम ळे वाघा्या लक्षात हा उजेड पटकन् येत नाही. 

 
मी ही जागा माझ्यासाठी वापरली नाही. परंत  मी एका वनाचिकाऱयाने ती जागा वापरावयास 

चमळणयासाठी परवानगी घेतल्यािी गोष्ट ऐकली. एका वाचघिीने पहाटे तीन वाजता एक जनावर मारले. 
चशकाऱयाने उजेड ५ पासून १००० पयंत वाढचवला. त्यानंतर वाघीि गेली व ४ छोया चपलानंा घेऊन आली. 
ते सववजजि भक्षय खाऊ लागले. 
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इतक्यात एक मोठा नर वाघ अनपेचक्षतपिे तेथे आला. वाचघिीने घाईघाईने आपली चपले 
जवळपास्या जंगलात लपचवली आचि ती परत अडथळा आििाऱया वाघा्या समािाराला आली. वाघ 
जसा भक्षया्या जवळ जाऊ लागला तसतसे चतने एकेा भक्षय आचि वाघ यां् यामध्ये तर एकेा चतिी चपले 
व वाघ यां् या मध्ये राहून वाघाला बराि वळे य क्तीने चपले व भक्षय या ेोहोंपासून ेूर ठेवले. बराि वळे असा 
गेला. नंतर त्या वाघाने चमचश्कलपिे ह्या िवताळलेल्या वाचघिीकडून उगािि िोका नको ब वा असा चविार 
करून तो भ केलेला होता तरी त्या भक्षयािा नाे सोडून ेेणयािे ठरचवले. नंतर ती वाघीि जवळ्याि 
काटेरी जाळीजवळ गेली. तेथून चतने आपली चपले काढून भक्षयाजवळ आिली. त्या वनाचिकाऱयापासून 
काही फूट अतंरावरि हे नाटक घडले. परंत  त्याने त्यािी काही छायाचि्े घेतली की नाही ते मा् मी 
ऐकले नाही. 

 
चशवप री उद्यानािे स पचरटेंडंट चवजयकसग मला वाटते वन्य प्रािीजीवनािे अत्यंत माचहतगार 

गृहस्थ असावते. चशवाय या चवर्षयातं त्यानंा खरोखरि रस असावा. आम्ही प ष्ट्कळ वळेपयंत ििा केली. 
माशवजल चटटोंसाठी त्यानंीि काही चेवसापूंवी वाघािंी योजना केली होती व त्यानंी मला त्यासंबिंी सववज 
साचंगतले. त्यानंा जर एक मचहन्यापूवी कळचवले तर ते कमीत कमी एक वाघ तरी त म्ही साचंगतलेल्या वळेेत 
त्या चठकािी अगेी चेवसा ेेखील आिू शकतात. असे करणयाकचरता ठराचवक अंतराअंतराने एखाेा रेडा 
भक्षयबळी म्हिून बािंला जातो. तो जसा लहानमोठा असेल त्याप्रमािे तेथे एक ककवा ेोन वाघ येतात. 

 
असे कजवत भक्षयबळी वाघ, कसह ककवा चबबळ्यासंाठी बािंावते ककवा बािूं नयेत ह्या पूवीपासून्या 

वाेापासून मी ेूर राचहलेले बरे. मी स्वतः त्या्याशी सहमत नाही ककवा त्याला भक्कम असा चवरोिही मी 
करू शकत नाही. ही जी रूढी हजारो वर्षांपासून िालत आली आहे ती पटवनू घेणयाकडे माझा कल आहे. 
काहनना ते अत्यंत कू्रर वाटेल. परंत  अशा लोकानंा मला सागंावसेे वाटते की या बाबीिा सववज बाजंूनी चविार 
केला तर चत्या बाजूने व चवरुद्ध अशा ेोन्ही प्रकारे बोलता येईल. त्याम ळे चनःपक्षपाती दृचष्टकोन 
स्वीकारावा लागेल. माि सकी्या दृष्टीने पाहता जनावर बािंलेले असल्याम ळे आपल्याप ढे काय वाढून 
ठेवलेले आहे हे नक्की माहीत नसल्याम ळे अत्यतं घाबरून गेलेल्या व व्याकूळ पचरस्स्थतीत असते व त्याला 
स्वतःिी स टकाही करून घेता येत नाही असे वाटिे खरे पाहता िूक आहे. 

 
शहरात राहून आरामख िीत बसून अशा गोष्टी वाििारा मािूस केाचित् असेि म्हिणयाला  ेजोरा 

ेेईल की वाघाला ेेखील राहणयािा हक्क आहे, व त्याकचरता त्याला आठवड्यातून ेोनेा तरी असे चजवतं 
जनावर चमळाले पाचहजे. जंगलातून गवत खािारी शाकाहारी जनावरे कमी होत िालली आहेत त्याम ळे 
साहचजकि वाघ बाहेर येऊन पाळीव जनावरे मारलेि; चशवाय वाघासारखा प्रािी अत्यंत वगेळा असा 
असल्याम ळे तो संिी चमळाल्यास वयस्क, कृशा अशा जनावराकंडे  ेलवजक्ष करून िागंली िष्टप ष्ट व कोवळी 
जनावरेि मारिार. तसेि भारतात रेड्यापंासून बकऱयापंयंत सववज प्रकारिी पाळीव जनावरे फारि मोठ्या 
प्रमािावर आहेत व नाहीतरी ती झाडझाडोरा, गवत-पािोळा खाऊन इथले चकतीतरी भाग उ. आचिका 
आचि मध्यपूवेकडील ेेशापं्रमािे वैरािि करीत असतात; आचि जेव्हा असे भक्षयबळी पाचहजे असतात तेव्हा 
क िकामी रेडेि त्यां् या मालकाकंडून चवकले जातात; त्यािंी मौल्यवान उपय क्त जनावरे तर त्यां् यापासून 
चहसकावनू घेतली जात नाहीत; याचशवाय असे भक्षयबळी बािंले असताना ेेखील बह िा ते िरत ककवा 
कडबा शातंपिे (?) रवथं करीत असताना चेसतात व त्यानंा चवशरे्ष क्लेर्ष न पोहोिता िटकन् मृत्यू येतो. 
याउलट एवीतेवी त्यानंा कत्तलखान्यापयंतिा लाबंलिक उन्हाने तापलेला, ि ळीने भरलेला रस्ता 
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त डवावाि लागला असता आचि मृत्यू फार तर एक ेोन चेवसानंी प ढे ढकलला गेला असता आचि याम ळे 
तर त्या जनावरा्या कष्टात आिखीनि भर पडली असती. 

 

 
 

५ (अ)  उघड्या कुरिामध्ये नर वाघ उभा णदसत आहे.  
(ब) णदल्ली प्रािीसंग्रहालयात ५ वर्षािा राजा णदसत आहे. (रेवा येथील पाढंरा वाघ) 
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६(अ) गीरच्या जंगलातील भारतीय कसह 
(ब) एक कसहीि तीन मणहन्याचं्या छाव्याबरोबर 
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२५ (अ). जंगली गाढवं ३४ मैल वेगाने देखील धावू शकतात. (दूरवर मृगजळ णदसत आहे.) 
२५(ब). ह्या कळपात ३ माद्या देखील होत्या. 
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२६अ. गीरच्या जंगलात प्रमुख णशकारी (मधला,त्याच्या दोन सहकाऱ्यासंमवेत.) 
२६ब. मालधारी त्याच्या म्हशींबरोबर (कें व्हा कसहािे हेि भक्ष होते.) 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

२७. भुकलेल्या कसहीिी अन् छाव्यासाठी भक्ष सोडून हा मोठ्या आयाळीिा कसह इथे आलेला णदसत आहे. 
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२८/२९. पसरत िाललेल्या संध्याछायामध्ये अन् णतिे िार छावे त्यािंी भक्ष्यावर पाळी येण्यािी वाट पहात 
आहेत. 
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३०अ. एका कसहीिीला तीन छावे होते. 
३०ब. जरी ही णशकार कसहीिीने केलेली होती तरी कसहाने णशकारीिा कबजा घेतला. 
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३१अ. भक्ष्यावर एक कसहीि अन् णतिे छाव े 
३१ब. मोठा गुरगुराट झाला अन् त्यासरसशी कसहीि भक्षावरून ताबडतोब उठली. 
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३२. कॉबेट नॅशनल पाकव  येथे णहमालयाच्या पायथ्याजवळील देखावा. (पयवटक नसताना ह्या बंगल्यात 
वाघ झोपत ऐकीवात आहे.) 
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७ णहमालयाच्या उंि णशखरावरून नणदिा उगम 
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८. लाल पाडंा णहमालयामध्ये णदसून येतो. 
 

मी हे वरील सववज म दे्द केवळ एवढ्यािसाठी माडंले आहेत की जर मी ते सववज पूिवजपिे टाळले असते 
तर मी स्वतः टीकेला पा् ठरलो असतो. ती मी टाळली आहे. 

 
मी चवजयकसग यािेंकडून एक समािानकारक गोष्ट ऐकली ती म्हिजे, माशवजल चटटो यानंी वाघाला 

मारणयािी त्यानंा ेेऊ केलेली संिी नाकाराली. त्याऐवजी त्यानंी त्यािी िलत् चि्े मा् आवजूवजन घेतली 
कारि त्यानंा व त्यां् याबरोबर असलेल्या मंडळनना एकाि चठकािी िार वाघ आलेले चेसले. मा् त्या 
िारापंकैी एकही वाघ कॅमेऱयाचशवाय  ेसऱया कशानेि चटपला गेला नाही. 
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चजम कॉबटे ह्या एका उत्तम चनसगवजपे्रमी चशकाऱयाने स्वतः वन्यप्राणयािें जास्त छायाचि्ि केलेले 
नसले आचि तो जरी भारता्या इतर भागातूंन जास्त चफरलेला नसला तरी त्या्या “क माऊॉँ िे नरभक्षक” 
ह्या प स्तकात तो जे लोक बंे  कीऐवजी कॅमेऱयानेि जनावरे चटपतात त्यानंाि शाबासकी ेेताना चेसतो. 

 
तो चलचहतो ....... “चशकाऱयाला एखाद्या जनावरािी िागंली छायाचि्े घेता येिे हे त्या 

जनावरािे म ंडके कापून भरून त्यािी रॉफी चमळचवणयापेक्षा जास्त समािान ेेते. याचशवाय सववजि 
वन्यजीवनपे्रमी लोकानंा अशी छायाचि्े आवडतात. “रॉफी” मध्ये ज्या मािसाने ती स्वतः चमळवलेली 
असते त्यालाि फक्त रस असतो.” 

 
मला वतवजमानप्ातंील एका मजक रामध्ये वािल्यािे आठवते की चजम कॉबेटने १९४० ह्या 

ेशका्या स रुवातीला लॉडवज ववॅ्हेल ह्या व्हाइसरॉयला साचंगतले होते की भारतातील वाघ केाचित् 
ेहाएक वर्षात समूळ नाहनसा होईल. 

 
चजम कॉबेट्या ह्या भाचकताला जवळजवळ २० वर्षे होत आली (आता िाळीस) परंत  अजूनही 

येथला वाघ समूळ नष्ट झालेला नाही. जसजशी वर्ष ेजात आहेत तसतशी त्यािंी संख्या कमी होत िालली 
आहे, परंत  तरीही भारता्या भमूीवर अजूनही तो चटकून आहे ह्यािे श्रेय वाघा्या िूतवजपिाला व तो ज्या 
अचतेाट जंगलामध्ये राहतो त्या प्रेेशाला चेले पाचहजे. मला वाटते, मन ष्ट्यवस्ती फार वाढत िालल्याम ळे 
त्यािंी सखं्या कमी होिे साहचजकि आहे. पचरस्स्थतीम ळे केाचित् याप ढे तो फक्त प्राचिसंग्रहालये आचि 
काही राष्ट्रीय उपवने ककवा अभयारणयातूंनि चेसून येईल, ते ेेखील राज्यसरकारला अशा िागंल्या 
जंगलातील जागा पूिवजपिे नीट राखता आल्या तरि. 

 
वन्यप्रािी जीवनािे रक्षि करिारे सववज लोक व मी स्वतः सध्या अशा प्रकारे भारतात वाघािंी 

चशकार करणयाला बंेी घालणयािे कायवज करीत आहोत. वाघ काही ठराचवक वसाहतीत सहज वाढू 
शकतात (त्यािंी उत्पत्ती होऊ शकते). २/३ बचे्च काही ठराचवक काला्या अंतराअंतराने उपजचविारी 
वाघीि त्या ठराचवक टापूतील वाघािंी सख्या वाढवीत असते. त्याम ळे अशा वळेेस त्यानंा मारून त्यािंी 
संख्या काबूत ठेवावी लागते. 

 
ह्याचशवाय चशकारीिे चनयम पाळून, चशकारीिे परवाने िारि करिाऱयानंाि चशकार करणयास 

हल्ली्या माचहतगार वन्यजीवन संरक्षकाकंडून अशा चशकारी्या खेळाला उते्तजन चेले जाते कारि त्याम ळे 
अत्यंत उपय क्त असा पसैा कररूपाने चमळतो. याचशवाय अशा हौशी चशकाऱयामं ळे िोरया चशकाऱयानंा एक 
प्रकारिा िाक राहून आळा घातला जातो. काही असेही वन्यप्रािीसंरक्षक आहेत की ज्यानंा प्रािी-पक्षी 
हौसेखातरही चशकार करून मारिे अचजबात आवडत नाही; परंत  त्यानंा आि चनक शहरातून कोिी चविारत 
नाही कारि प ष्ट्कळ मोठ्या प्रमािावर असलेले वन्यप्रािी खरे पाहता प ष्ट्कळ पैसा कररूपाने चमळवनू 
ेेतात. चशवाय वन्यप्राणयािंी संख्या भरमसाठ वाढू लागली तर चतलाही चनयचं्त करिे आवश्यक आहे. 

 
१९६१ ्या वसतं ऋतूत एकेा चिटनिी रािी जेव्हा भारताला भेट द्यावयाला आली होती तेव्हा ह्या 

राजेशाही भेटीत चत्याबरोबर असलेल्या मंडळननी वाघ मारला. “फॉना चप्रझव्हेशन सोसायटीने काही 
मचहन्यापूंवी त्यािी िौकशी करणयाकचरता मला चलचहले होते की अशा भेटीत वाघ मारिे हे नैचतक दृष्ट्या 
तसेि प्रािीसंरक्षि करणया्या दृचष्टकोनातून ठीक होते का? परंत  मला यािे आश्चयवज वाटले. मी त्यां् या 
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िौकशीला उत्तर चेले की वाघ हा काही भारतातील संरक्षि चमळाव ेह्या गटातील प्रािी नाही; आचि अशा 
प्रकारे राजेशाही मंडळननी भारतात वाघ मारिे हे स्कॉटलंडमध्ये एखाेे हरीि मारणयासारखे आहे. त्याम ळे 
यावर इतका आके्षप घेणयािी जरुरी नाही. 

 
भारतात एखाेी बडी पाह िे मंडळी आल्यास अजूनही त्यानंा पूवापार परंपरेने वाघािी चशकार 

करणयािे आमं्ि ेेणयात येते. चशवाय एखाद्या भागातील वाघ जर फार कमी झालेले नसतील तर तेथे 
चशकार करण्यात काहीि वावगे नाही. [अथात आजचमतीला हे शक्य नाही. मूळ प स्तक १९६४ मध्ये प्रकाचशत झाले होते. तेव्हा 

वन्यप्रािी सरंक्षिािे कायेे अगेी चशचथल होते. ] जर ि माकूळ घालिाऱया वाघानंा ठार मारणयास असे हौशी चशकारी 
नसते तर राज्यसरकारला प ष्ट्कळ पैसे खिवज करून िंेेवाईक अशा वाघािंा संहार करावयाला बोलवाव े
लागले असते. 

 
याउलट अशा राजेशाही मडंळनबरोबर आलेल्या काही लोकानंी नेपाळमध्ये एखाद्या गेंड्या्या 

माेीिी हत्या केली असती तर मा् ती फारि  ेःखेायक गोष्ट ठरली असती कारि नेपाळमध्ये गेंड्याला 
पूिवजपिे संरक्षि चेलेले आहे आचि चवशरे्षतः गाभि माेीला तर जास्ति संरक्षि चेले पाचहजे. परंत  
आपल्याला हे मान्य कराविे लागेल की ह्या चठकािी त्यां् या बड्या यजमानानंी बह िा गेंडा ही राजेशाही 
चशकार मानून त्यानंा भेट ेेऊ केली असेल; परंत  राजेशाही पाह णयांनी गेंडा मारल्यास ते बरे चेसिार नाही 
म्हिून त्यानंी त्याला नकार चेला असावा. 
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प्रकरि ७ वे 
 

णबबळ्या वाघ 
 

कान्हा चशवप री ही ेोन चठकािी जरी वाघ बघावयास उत्तम असली तरी भारतात चबबळ्याला मा् 
त्यािे स्वतःिे असे चवचशष्ट चठकाि नाही. चबबळे वाघ सववज भारतभर मोठ्या प्रमािावर चवख रलेले आहेत. ते 
वायव्येकडील स क्या तसेि अगेी चवरळ जंगलातूंनही आढळतात. भारतात चबबळ्या्या बऱयाि उपजाती 
आढळतात म्हिजे ठराचवक भागातील राहिीमानावरून त्यां् यात थोडेथोडे फेरफार असलेले चेसून 
येतात; आचि सािारितः स क्या व उघड्या भागातंील जंगलातूंन आढळिाऱया चबबळ्यािंा रंग थोडा चफकट 
असतो व जनावर लहान असते. 

 
भ रा ककवा बफाळ प्रेेशातं चेसून येिारा चबबळ्या चेसावयाला अत्यतं स ंेर असतो, तो फक्त 

चहमालयातील जास्त उंिी्या भागातं तसेि काश्मीर, चसचक्कम येथील बफाळ प्रेेशातंि चेसून येतो. हा 
सववजसािारि चबबळ्यापेक्षा थोडा लहान असतो परंत  त्यािी शपेटी थोडी जास्त लाबं असते.  ेसऱया एका 
जातीला ‘क्लाऊडेड लेपडवज’ असे म्हितात. हा इतर जातीपेक्षा फारि वगेळा असतो. त्यां् या अंगावर 
ढगां् या आकारासारखी नक्षी असते. तो फार ेाट झाडाझ डपातं राहत असल्याम ळे फारि कमी प्रमािात 
चेसतो. परंत  उ. भारतात मा् तो फार  ेर्ममळ नाही. मी ेेखील त्याला चकत्येक वळेा पाचहलेला आहे. 

 
जंगली जनावरे प रेशी चमळत नसल्यास गाईग रे व इतर पाळीव प्रािीेेखील मारता यावते म्हिनू 

सािारितः वाघ जंगला्या अगेी आतील बाजूस न राहता कडेकडेनेि राहतात; तसेि चबबळे ेेखील 
प ष्ट्कळेा जंगले सोडून गावाजवळ्याि ख रया झ ड पां् या रानातं ेबा िरून राहतात. वाघापेंक्षा गावा्या 
सीमेवर राहिाऱया चबबळ्यािंी संख्या बरीि जास्त असावी कारि त्यािें भक्षय वासरे, बकऱया, क ्ी, 
कोंबड्या व अशाि प्रकारिे लहान आकारािे प्रािी हे असते व ते गावात त्यानंा सहज चमळते. 

 
केाचित् ह्याि कारिास्तव चबबळे वाघ हे पटे्टवाल्या वाघापेक्षा जास्त सफाईेार व लबाड असावसेे 

वाटते. चबबळे लपून राहणयात फारि पटाईत असतात आचि ते जेव्हा त्यां् या लपून राहणया्या जागेवरून 
बाहेर पडतात तेव्हाही मािसाकडून ेेखील मारले जाणयािा िोका टाळू शकतात. ते पटे्टवाल्या वाघापेक्षा 
नक्कीि जास्त िोकेबाज असतात. पेनीचसचलनसारख्या आि चनक और्षिािंा शोि लागणयापूवी वाघापेक्षा 
चबबळ्याकंडून ओरबडली गेलेली मािसे रक्तचवर्षबािेम ळे जास्त मृत्य म खी पडत असत, कारि चबबळ्यां् या 
सवयी जास्त घािेरड्या असतात. चशवाय त्यां् या नखाखंाली असलेल्या बोटा्या त्विेमध्ये जास्त घाि 
अडकून राचहलेली असते व त्याम ळे तेथे चवर्षारी द्रव्ये तयार होतात. 

 
मी चेवसाढवळ्याेेखील चबबळे ेबा िरून मोठ्या लबाडीने बसलेले पाचहले आहेत. परंत  ते 

सािारितः रा्ी आपि गाडीतून वगैरे जात असल्यास जास्त मोठ्या प्रमािावर चेसतात. मी िहा्या 
मळ्यात काम करीत असताना स रुवाती्या चेवसात एकेा रा्ी जेवणया्या पाटीहून माझ्या एका 
चम्ाबरोबर घरी परतत होतो. तेव्हा आम्ही त्या एकाि रा्ीत ३ वगेवगेळे चबबळे वगेवगेळ्या चठकािी 
पाचहले. पचहला रस्त्या्या मध्येि आम्याकडेि तोंड करून बसलेला होता. त्याम ळे आम्हाला त्याला 
भीती ेाखवावी लागली.  ेसऱया्या तोंडात आताि मारलेले एक बकरे होते. माझा गाडी िालवीत 
असलेला चम् गाडी थाबंवनू खाली उतरला आचि त्या चबबळ्याकडे गेला. गाडी्या प ढ्या मोठ्या 
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चेव्यां् या प्रकाशाने तो चबबळ्या जरा घाबरलेला चेसत होता. एव्हाना त्या चबबळ्या्या तोंडातून ते बकरे 
खाली पडले होते; ते माझ्या चम्ाने घेतले व आम्ही प न्हा गाडीकडे आलो. ते अजूनही गरम लागत होते. ते 
बकरे आम्ही त्या्या चवस्मयिकीत झालेल्या मालकाला नेऊन चेले. 

 
चतसरा चबबळ्या आम्ही आम्या बंगल्याकडे परतल्यावर आवाराति पाचहला. माझ्याकडे एक 

पाळलेला छोटा चबबळ्या होता. तो आकाराने जवळजवळ माझ्या लॅिाडोर जाती्या क त्रयाएवढा होता. ते 
ेोघेही खेळत असत. हा चबबळ्या क त्रया्या ेोनिार साखळ्या एकाला एक जोडून एका चबजागरीिे 
झाकि असलेल्या पेटीशी बािूंन ठेवला होता. त्याला पाचहजे असेल तेव्हा तो त्या पेटीत जाऊन बसू शकत 
असे. आम्ही पाचहले तेव्हा रा्ी ११ वाजता जंगलातील एक पूिवज वाढलेला चबबळ्या माझ्या पाळलेल्या 
चबबळ्यावर ेबा िरून येत होता. आचि स रचक्षततेकचरता आम्हाला त्याला गोळन घालावी लागली. 

 
केव्हा केव्हा चबबळे अशा िहा्या मळ्यातंील काही रांगातं पह डलेले असतात. िहािी पाने 

ख डिाऱया बायका जसजशा प ढे सरकत जातात तसतसे ते प ढे प ढे सरकत जाऊन  ेसऱया टोकापयंत 
जाऊन सटकून जातात. परंत  अशा ेोन तीन रागंातूंन बायका प ढेमागे सरकत असल्या तर मा् त्याला 
आपला पाठलाग केला जात आहे असे वाटून तो रागाने शवेट्या क्षिाला त्या्या आवाक्यात असलेल्या 
क िावरही स्वसंरक्षिासाठी हल्ला करतो. मी ज्या िहा्या मळ्यािा मनेॅजर होतो तेथेही अशा घटना 
घडलेल्या आहेत आचि अशा जखमी मािसानंा माझ्या ेवाखान्यातं उपिाराथवज नेल्यावरही आठवड्या्या 
उरलेल्या चेवसामंध्ये मला मळ्यावर कामास कोिी मािसे चमळिे फारि कठीि होई. ज्या टापूंत काम 
िालू करावयािे असेल तो सववज भाग, बायका तेथे काम करावयास येणयापूवी मी स्वतः हातात बंेूक घेऊन 
प ढे उभा राहून माझ्या मागे ढोलकी बडवनू काही मािसाकंडून कपजून काढीत असे. 

 
सािारितः चबबळे क्वचिति नरभक्षक होतात; परंत  ते जेव्हा नरभक्षक होतात तेव्हा मा् ते अत्यतं 

भयंकर उपद्रवी ठरतात. मला एका चजल्ह्यातील एक चबबळ्या भयंकर संहारक झाल्यािे समजले. तो 
चनयचमतपिे ६ ते १० वर्षािी म ले व म ली ठार मारून खाऊ लागला. शवेटी तो माझ्या एका चम्ाने बं  ेकीने 
ठार मारला. मी स्वतः एकेा ेाट जंगलात एका चबबळ्यािा पाठलाग केला होता. त्या चबबळ्याने एका 
मािसाला ठार मारून ओढून फरफटत नेल्या्या रक्ता्या ख िा तेथील जचमनीवर वाढलेल्या छोया 
झ ड पावंर स्पष्ट चेसत होत्या. ह्या चबबळ्याला मी शवेटी मारलेि, परंत  तो खरोखरिा नरभक्षक नव्हता. 
कारि काही चबबळे केव्हातरी क्वचितच् एखाेे मलू ककवा मािसू मारतात. परंत  त्यानंा नरभक्षक 
वाघासारखी नरमासंािी िटक लागत नाही. 

 
आज भारतातील चबबळ्यािंी मोजिी करणयािा प्रयत्न करावयािा असल्यास खरोखरि अत्यतं 

िाडशी मािसाशंी जरुरी आहे. पि मला वाटते की ते पटे्टवाल्या वाघापेक्षा थोडे जास्त आहेत. बह िा ते 
सहा-सात हजार असावते. मा् पन्नास वर्षांपूवी हीि संख्या या्या ेसपट असावी. 

 
अंगावरील केस ताठ उभे राहतील अशा वन्यप्राणयाशंी म काबला झालेल्या चित्तथरारक गोष्टनिी 

चकतीतरी प स्तके भारतात आहेत. ह्या प स्तकािें लेखक तसेि प्रचसद्ध असल्याचशवाय त्यामिील मजकूर 
चकतपत तथ्य असेल कोि जािे. भारतात जे लोक अल्प काळासाठी राचहले ते स्वतः अत्यतं चनसगवजपे्रमी 
असल्याचशवाय त्यां् यावर चवश्वास ठेविे कठीि. 
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अमेचरका व तशाि इतर ेेशातं ेूरेशवजनकें द्रावरून प्रस्तृत केल्या जािाऱया काही छोया 
सनसनाटी चि्पटामंध्ये चबबळे ककवा वाघ ेाखचवले जातात. असे चि्पट बनचविारे चनमाते वाघ ककवा 
चबबळ्यािे हल्ले ककवा त्यां् या जोरेार मारामाऱया ेाखचवल्याि पाचहजेत असे समजतात. मला चवशरे्षतः 
एक प्रसंग आठवतो. त्यामध्ये एका मािसािी चबबळ्याशी गाठ पडून त्यािंी मारामारी होते व त्यािंी ही 
मारामारी बरोबरीिी अशी होति नाही. कारि मला मागहून कळले की त्या चबबळ्यािी नखे काढून 
टाकणयात आलेली होती व ेातही घासून कमी करणयात आलेले होते. बह िा त्याला ग ंगीिे और्षिही 
ेेणयात आलेले होते. अशा मारामारी्या चि्ीकरिाकचरता वाघ ककवा अस्वले चवकत ककवा भाड्याने 
ेेिारा गृहस्थही मला माहीत आहे. 

 
मी एका  ेसऱया चि्पटात पाचहले की बंचेस्त व  ेःखी वाघािी एका पाळीव कसहाशी गाठ पडते 

आचि तो मनात नसताना त्या्याशी मारामारीला स रुवात करतो. जंगलात खरोखर असे घडिे अशक्यि 
आहे, कारि भारतातल्या गीर्या अरणयात, जेथे कसह चेसतात त्यां् या आसपास क ठेही वाघ चेसून येत 
नाहीत. आिखी  ेसऱया एका चि्पटातला वाघ एका अजगराशी गाठ पडणयापूवी चकत्येक महासागर 
पोहून गेला होता. नंतर त्या ेोघामंिील मारामारीिे चि्ि होते. 

 
जंगलातील खरोखर्या वन्यप्राणयामंिील क्वचित होिाऱया मारामाऱया पाहिे नक्कीि खूप 

चित्तथरारक असे असते, परंत  बह िा त्यािंा शवेट अत्यंत करुि असतो. कारि बऱयाि वळेा ह्या मारामाऱया 
त्याि जाती्या ेोन नरामंध्ये होतात. ह्या मारामाऱया एक वाघ  ेसऱया वाघाला, एक साबंर  ेसऱया नर 
साबंराला, ककवा एक नर गवा  ेसऱया नराला ठार मारून टाकाव ेह्याि उदे्दशाने करतात; व त्यािंा शवेट 
बह िा पराचजत नरा्या मृत्यनेूि होतो. 

 
अलीकडे अशा प्रकारे सनसनाटी उत्पन्न करिारे छोटे चि्पट ेाखचवणयावर बरीि बंेी 

घालणयात आली आहे. मला आठवते १९५७ मध्ये अमेचरकन नॅिरल चहस्री म्य चझयम्या चि्पटां् या 
संग्रहालयातील अचिकारी मला सागंत होता की ते हल्ली असे सनसनाटी चि्पट चकतीही खरोखरिे असले 
तरी स्वीकारीत नाहीत, कारि ते पाहिारां् या मनात वन्यप्राणयाबंद्दल गैरसमज उत्पन्न होणयािा कल 
राहतो. 

 
मला स्वतःला इतर बऱयाि खरोखर्या चनसगवजपे्रमी लोकापं्रमािे स ंेरशा जंगलातून चवशरे्षतः 

एकयानेि भटकून जंगलातील वन्यपशपूक्षयािें ेररोजिे जीवन व त्यां् या हालिाली न्याहाळून पाहणयात 
फारि मजा वाटते. 
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प्रकरि ८ व े
 

रेवामधील पाढंरे वाघ 
 

वाघ तसेि चबबळ्या यां् यातंील क्वचिति चेसून येिाऱया पूिवज पाढंऱया ककवा काळ्या जनावराबंद्दल 
मला नेहमीि आकर्षवजि होते आचि जेव्हा मी काही वर्षांपूवी मध्य प्रेेशातील रेवा्या महाराजानंी एक पाढंरा 
नर वाघ पाळला असल्यािे ऐकले, तेव्हा मला तो केव्हा पाहावयाला चमळतो असे झाले होते आचि १९५९ 
्या स रुवातीला जेव्हा मी वतवजमानप्ात वािले की ह्या पाढंऱया वाघाशी समागम होऊन एका वाचघिीला 
िार पाढंरे बचे्च झाले आहेत; तेव्हा तर मला वाघािे हे एकमेव चवचशष्ट क ट ंब पाहणयािी परवानगी चमळावी 
म्हिून प् चलचहणयािा मोह टाळता आला नाही. 

 
ह्या पाढंऱया वाघाबंद्दल चलचहणयापूवी मला वाटते की काळे वाघ, पाढंरे चबबळे तसेि सहज चेसून 

येिाऱया काळ्या चबबळ्याबंद्दल चवविेन करिे रास्त होईल. 
 
मला वाटते की मी अचिकारवािीने असे चविान करू शकतो की अगेी काळाक ळक ळीत वाघ 

केव्हाही जन्मल्याने पाहणयात नाही. अशा अनेक नोंेी चमळाल्या, परंत  नंतर कसून शोि घेता त्यात काही 
तथ्य नसल्याने आढळून आले. काळ्या वाघािे एकही कातडे प राव्याेाखल केव्हाि चमळालेले नाही. 

 
सववजसािारितः चेसून येिाऱया वाघ केव्हा काळा वाघ म्हिून समजला जाणयाला काही कारिे 

आहेत. त्यापंैकी एक कारि म्हिजे फेि वारी-मािवज ह्या चेवसातं जंगलात गवत स के झाल्याम ळे आगी 
लागतात, वाघानंा जचमनीवर गडबडा लोळणयािी सवय असते. त्याम ळे जळलेल्या गवतािी काळी राख 
त्यां् या अंगाला लागते.  ेसरे कारि म्हिजे असे : द्य नबार िॉँडर्या प स्तकात लेखकाने एक मोठा वाघ 
आपले भक्षय खात असताना रक्ताने माखून चनघालेला पचहला होता. त्यावरून तो चलहतो : “ लाल रक्त 
लगेि काळे पडते आचि जर मी ते सववज पाचहले नसते आचि न सताि वाघ तेव्हा पाचहला असता तर मी काळा 
वाघ पाचहल्यािे अगेी खा्ीपूववजक साचंगतले असते.” 

 
अशाप्रकारे चमळालेल्या काळ्या वाघा्या नोंेीमध्ये १८८९ मध्ये एका चशकाऱयाने केलेली नोंे 

“चितगावंिा काळा वाघ” या नावाने फारि प्रचसद्ध आहे. परंत  ही घटना घडल्याला ४३ वर्ष ेझाल्यानंतर हा 
प्रसंग विवजन केला गेला आहे. चशवाय त्यािे िार सोबती ह्या प्रसंगािे काहीि विवजन ेेत नाहीत. ह्या वाघािे 
कातडे बह िा सडून गेल्याम ळे व्यवस्स्थत चटकवनू ठेवता आले नाही. चशवाय ही घटना मािवजमध्ये घडलेली 
होती. त्याम ळे चत्यावर फारसा चवश्वास ठेवता येत नाही. 

 
काळे चबबळे मा् भारता्या ेचक्षि व पूववज भागात त्यािप्रमािे िह्याेेश व आग्नेय आचशयामिील 

बारमाही पावसा्या प्रेेशात बऱयािेा चेसून येतात. 
 
भारतातील काही भागातं वाघाला ( टायगर ह्या इंग्रजी शब्ेाला ) “बाघ” असे म्हितात. परंत  

“माजंरा्या” क ट ंबातील सववजि प्राणयानंा तसे संबोचितात. ककबह ना इथले लोक पटे्टवाला वाघ, 
चठपकेवाला वाघ असे छोया आकारा्या माजंरापयंत ह्या क ट ंबातील सववज प्राणयानंा संबोचितात. ह्यावरून 
१९३६ मध्ये “चेि गढिा काळा वाघ” कसा पकडला गेला व तो कसा काळा क ळक ळीत असून १२ फूट लाबं 
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व ३॥ फूट उंिीिा वगैरे होता हे सववज प रेसे (?) चसद्ध होते. त्या जनावरािी कातडी कलकत्त्यामिील ज्या 
चवके्रत्याने खरेेी केली त्या्याकडे जेव्हा ७ फूट लाबंीिे सािे काळ्या चबबळ्यािे कातडे येऊन थडकले 
तेव्हा त्याला फारि िक्का बसला असेल. ह्या घटनेवर लंडनिे एक प्रचसद्ध प्रािीशास्त्रज्ञ आर. आय. पोकॉक 
यानंी शरेा मारला तो असा की “वाघासारख्या जनावरािी झाली तरी बारा फूट लाबंी म्हिजे फारि 
अव्वा्या सव्वा वाढवनू साचंगतली गेली. इतक्या मोठ्या जनावराला आपलं वजन पेलणयालाठी मग 
‘चबचलयडवज’ ्या खेळा्या टेबलासारखे मध्ये आिखी ेोन पाय असायला हवते.......” 

 
मी एकेा काळा चबबळ्या जंगलात त्या्या नैसर्मगक अवस्थेत पाचहला होता; ते िोरटेपिािं अन् 

िूतवजपिािं ह बहे ब चजवतं रूप होतं. तो त्या्या पोटावर प ढे सरपटत होता प्रथम मला तो एक मोठा काळा 
साप असावा असे वाटले. माझी अगेी ककचित हालिाल झाली अन् तो झटकन पसार झाला. 

 
अंिूक प्रकाशातं काळा चबबळ्या अगेी काळाकचभन्न वाटतो. स्व्छ सूयवजप्रकाशातं काळ्या 

चबबळ्या्या अंगावरील गडे काळे चठपके त्या्या अगंा्या म ळ्या काळ्या रंगावरूनही सहज वगेळे 
ओळखू येतात. असल्या काळ्या चबबळ्यािे मढवनू ठेवलेले कातडे चफकट होऊ शकते व ते मातकट रंगािे 
होते. 

 
काळे चबबळे हे नेहमी्या चबबळ्या्या जातीिे असतात; परंत  त्यां् यामध्ये काळ्या रंगािे द्रव्य 

जास्त प्रमािात असते. काळेक ट्टपिा हे भ रेपिा्या चवरुद्ध आहे. (काळेक ट्टपिा असिे म्हिजे मेलॅनीन 
नावािे रंगद्रव्य कातडीखाली जास्त प्रमािावर असते तर भ रेपिामध्ये हे द्रव्य अचजबात नसते.) काळ्या नर 
चबबळ्यािा संयोग काळ्या माेीशी झाला असता होिारे बचे्च नक्कीि काळेक ट्ट असतात. परंत  नर ककवा 
माेी ह्यापंकैी एक काळाक ट्ट व एक नेहमी्या रंगािा असल्यास ेोन्ही प्रकारिे बचे्च पैेा होऊ शकतात. 
ेोन्ही सववजसािारि रंगा्या नरमाेीलाही जर त्यां् या वशंजामंध्ये तसे काळे रंगद्रव्य जास्त प्रमािावर 
असल्यास मिूनि एखाेा काळाक ट्ट बच्चा होऊ शकतो. मी स्वतः एका सववजसािारि रंगा्या चबबळ्या्या 
माेीला एक सािा व एक काळाक ट्ट बच्चा असल्यािे ेोनेा पाचहले आहे. (छायाचि् क्र. २४) 

 
१९४७ मध्ये कलकत्त्या्या ‘स्टेट स् मन्’ ह्या ेैचनकाकचरता मी एक लेख चलचहला होता. त्यामध्ये 

पाढंरा चबबळ्या क िी पाचहला आहे का, असे चविारले होते. ह्या लेखा्या संे भात काही वर्षानंतर 
लंडन्या “ेी फील्ड” ह्या ेैचनकातं बातमी आली होती, ती अशी की : हे जे कातडे आहे ते पूिवजपिे 
भ रेपिािे उेाहरि नसून कातडीखाली असिारे मलॅनीन नावािे द्रव्य (ज्याम ळे कातडीला काळा रंग प्राप्त 
होतो) कमी असल्यािे उेाहरि आहे. ह्या कातडीवर काळी करगिे नसली तरी जरा ग लबट शेें रट रंगािे 
चठपके अिूनमिून चेसतात त्याम ळे हे कातडे ‘टॉटीजशले्ड कॅट’ सारखे वाटते. हा चबहारमिील 
पाटणयाजवळ्या एका ससं्थानाजवळ मारला गेला होता. 

 
१९५३ मध्ये “ेी फील्ड” ह्याि ेैचनकात छापून आलेली  ेसरी बातमी एका भ रकट चबबळ्याबद्दल 

होती. लंडनमिील प्राचिसगं्रहालयात १९१०/११ ्या स मारास पचश्चम पर्मशयामिून हा चबबळ्या आिला 
गेला होता. ह्याला उन्हाळ्यात प सटसे का होईना असे पटे्ट चेसत. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर्या स मारास त्या्या 
चहवाळ्यातंील लाबं केस असलेल्या कातडीवरील चठपके इतके प सटले गेले की संध्याकाळ्या स मारास ते 
चेसेनासे होत. (चठपके लक्षात येत नसत.) 
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आता पाढंऱया वाघाबंद्दल पाहू. भ रकट रंगा्या पाढंऱया वाघािंी चवश्वास ठेवणयाजोगी अनेक 
उेाहरिे ेेता येतील. चवशरे्षतः आसाम, बंगाल, चबहार येथील भागातूंन तसेि रेवा्या राजघराणयातून 
असे वाघ आढळल्यािे खा्ीपूववजक ठासून सागंता येईल. ह्यां् यामध्ये मळकट पाढंऱया ककवा चपवळट पाढंऱया 
अशा मूळ रंगापासून ते त्या्यावरील उेी ककवा िॉकलेटी रंगापयंत्या छटािें पटे्ट चेसतात. 

 
अशा खऱया भ रेपिािी फक्त एकि नोंे आहे. कूि चबहार्या राजघराणयातं १९२२ मध्ये 

जवळजवळ पूिवज वाढ होत आलेले २ बचे्च मारले गेले होते. त्यािें डोळे ग लाबी होते. 
 
बाकी्या सववज नोंेीमिील वाघ अिवजवट भ रे ककवा चफकट रंगािे होते. केव्हा केव्हा असे िमत्काचरक 

वाघ “लाल वाघ” म्हिून समजले जातात. 
 
आसाममध्ये एक िहािा मळा आहे; त्याला “बोगाबाघ” ककवा “पाढंरा वाघ” असे नाव आहे. 

कारि ह्या शतका्या स रुवातीला तेथे ेोन पाढंरे वाघ चेसून आले होते. ह्यापंकैी  ेसरा वाघ नागा 
जाती्या लोकानंी मारून िहा्या मळेवाल्याकडे एका संध्याकाळी आिला होता. त्या नागा जाती्या 
मािसाला  ेसऱया चेवशी सकाळपयंत तेथेि राहावयास साचंगतले होते.  ेसऱया चेवशी जेव्हा िहा्या 
मळेवाल्याने नीट चनरखून पाचहले तेव्हा त्या्या नजरेला अचतशय कसोशीने शोि घेत असलेला पाढंरा वाघ 
चेसला. (हे  ेसरे उेाहरि होय.) तेव्हा त्या्या आश्चयाला पारावार उरला नाही. साहेबा्या नजरेतील 
आश्चयवज पाहून तो नागा मािसू शरकमेा झाला; व तो क्षमायािने्या स रात सागंू लागला, “हे कातडे पाढंरे 
आहे हा काही माझा ेोर्ष नाही. मी हे जनावर मारले तेव्हा असेि होते.” 

 
इथल्या काही भागातूंन अशी खोटी समजूत आहे की पाढंरा वाघ मारला असता तो मारिारावर 

 ेेैव ओढवते. तो चशकारी ेेखील मरतो. आसाममिील काझीरंगा्या ेचक्षि हद्दीवर असलेल्या एका 
चनष्ट्िात चशकाऱयाने एकेा ेोन भ रकट वाघ मारले. व्हॅन इजेंन ह्या म्हैसूरमिील कातडे कमाचविाऱया 
प्रचसद्ध मािसाने १९२८ मध्ये त्यािें “लालवाघ” असे विवजन केले आहे. 

 
त्यानंतर ेीड वर्षांनी जेव्हा िह्मप ्ेला पूर आला होता तेव्हा तो चशकारी काही आपेग्रस्त 

गावकऱयानंा वािचवताना ब डाला. त्या सववज मंडळीमध्ये तोि एकटा पट्टीिा पोहिारा होता. त्या्या 
मेतनीसाला पोहता येत नसतानाही तो तेथे असूनेेखील वािला. त्याने मला सववज काहािी साचंगतली. 
त्या मळ्यावरील मजूर लोक शवेटी म्हिालेि की हे सववज त्याने पाढंरे वाघ मारले म्हिूनि झाले व त्याला 
प्राि गमवाव ेलागले. 

 
परंत  ह्या चशकाऱयाने एका नरक्षभक वाघाला ेेखील मारले होते. आचि इकडे अजून  ेसरी एक 

जबरेस्त खोटी समजूत आहे की नरभक्षक वाघाला मारिारा न सता चशकारीि नव्हे तर त्यािे मेतनीसही 
नरभक्षक वाघािेि बळी होतात. ह्या कारिास्तव अशा रचहवाश्याकंडून नरभक्षक वाघािी प रेशी माचहती 
ेेखील चमळिे कठीि होते. 

 
भारतातील सववज पाढंऱया वाघामंध्ये आता मध्यप्रेेशात चवलीन करणयात आलेल्या रेवा्या 

संस्थाचनकािें वाघ फार प्रचसद्ध आहेत. तेथील राजवाड्यात ठेवणयात आलेल्या नोंेीमध्ये गेल्या ५० वर्षात 
आठाहून अचिक पाढंऱया वाघां् या नोंेी आहेत. 
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१९५१ मध्ये  ेसरा एक नऊ मचहन्यािंा पाढंरा बच्चा रेवा्या महाराजानंी पकडला होता. परंत  
त्यानंतर रेवा्या जंगलातून  ेसरे पाढंरे वाघ सापडल्या्या नोंेी नाहीत. ह्यािी हकीगत प ढीलप्रमािे : 

 
एका मोठ्या चशकारी्या वळेेस एक वाघीि चत्या नऊ मचहन्या्या ४ ब््यानंा घेऊन त्या टापूतून 

चनघाली. त्यापंैकी ३ बचे्च नेहमीप्रमािेि होते, परंत  एक बच्चा पाढंरा होता. तो इतराहूंन मोठा व शचक्तमान 
चेसत होता. तो पाढंरा बच्चा गोळी घालून मारणयात न येता त्याला कपजऱयात पािी ठेवनू पकडणयात आले. 
ते चेवस भर उन्हाळ्यािे होते आचि ती जागाही अगेी स की, रखरखीत होती. 

 
हा पाढंरा नर बच्चा कपजऱयातही िागंला जोमाने वाढू लागला.  ेसरी रेवा्याि जंगलात 

पकडलेली सािी वाघीिही त्या्याबरोबर ठेवणयात आली होती. 
 
आता काही वािक मला चविारतील की मी स्वतःला चनसगवजपे्रमी आचि चनसगवजसंरक्षक समजतो; तर 

अशा प्रकारे  ेर्ममळ प्राणयानंा पकडून कपजऱयात ठेवणयाला माझा चवरोि कसा नाही. परंत  ह्यािे उत्तर सोपे 
आहे पहा: वन्यप्राणयािें काही अचत  ेर्ममळ प्रकार नष्ट होणयाचशवाय त्याला  ेसरा कोिता पयाय आहे? 

 
यापूवी जंगलातील काही अचत  ेर्ममळ प्रािी अशा प्रकारे कपजऱयात ठेवनू त्यािंी प्रजोत् पत्ती करवनू 

नाहीसे होणयापासून वािचवले गेले आहेत. नंतर ते वगेवगेळ्या चठकािी पसरचवणयात आले. पेर डेस्व्हडिे 
हरीि, य रोचपयन बायसन, पाढंऱया शपेटीिा ‘नू’ हवाई बेटातील हंस ही काही ठळक उेाहरिे नजरेसमोर 
येतात. 

 
जर रेवा्या जंगलातंील हा पाढंरा बच्चा त्या्या वशंािा शवेटिाि वारस असला व तो असा 

पकडून ठेवला नसता तर क िा चशकारीत िन्य मानिाऱया चशकाऱया्या अथवा िोरया चशकाऱया्या 
गोळीला नक्कीि बळी पडला असता. 

 
आता जेव्हा हा पाढंरा बच्चा वयात आला तेव्हा त्यािा एका साध्या वाचघिीशी समागम घडवनू 

आिून तीन वळेा त्यानंा बचे्च झाले. ही सववज चपले सववजसािारि वाघापं्रमािेि होती. तेव्हा ही जी वाघीि 
एकही पाढंरा बच्चा उपजव ूशकली नाही. चतला बेलून चत्यापासून  ेसऱया खेपेस उपजचवली गेलेली एक 
वाघीि ह्या पाढंऱया वाघाबरोबर (चत्याि वचडलाबंरोबर) ठेवणयात आली. 

 
१९५८ ्या ऑक्टोबरमध्ये चतने प्रसचवलेले िारही बचे्च त्यां् या वचडलापं्रमािेि पाढंरे श भ्र होते. 

त्यां् या सववज पाढंऱया अंगावर राखाडी-उेी रंगािे पटे्ट असून पावलािें तळव े ग लाबी रंगािे होते. डोळे 
चहमासारखे चनळसर होते-हे अिवजवट भ रे अशा वाघािें उेाहरि. मला त्यािें फोटो काढावयािे होते. 
महाराजानंी मला मोठ्या आेराने रेवाला बोलावनू त्यािें फोटो घेऊ चेले, ह्याबद्दल मी त्यािंा अत्यतं ऋिी 
आहे. कारि अशा प्रकारे त्यानंी फारि थोड्या मािसानंा परवानगी चेली होती. 

 
१९५९ ्या एचप्रलमध्ये त्यािंा खासगी चिटिनस अरीम वेजन कसग मला तेथे पोहोिल्या्या  ेसऱया 

चेवशी अचतथीगृहात सकाळीत मला भेटला आचि त्याने मला रेवापासून १२ मलैावंर असलेल्या गोकवेगढ 
ह्या चठकािी गाडीतून नेले. तेथे उन्हाळ्यासाठी बािंलेल्या परंत  आता वापरात नसलेल्या एका खूप मोठ्या 
राजवाड्यात तो पाढंरा वाघ व त्यािे सबिं क ट ंब राहत होते. (रंगीत चि् २३) हा राजमहाल १५ 
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वर्षापासून वापरात नव्हता आचि तो आता अिवजवट गडासारखा अथवा पचडक वाड्यासारखा, फावल्या वळेी 
भटकावयास जाव,े अशा माळरानावरील वास्त सारखा झाला होता. त्यामध्ये अगचित खोल्या होत्या. 
राजा्या नकळत त्या्याबरोबर आलेल्या ेीडएक हजार पाह णयािंीही व्यवस्था तेथे सहज करता येत 
असे; असे मला सागंणयात आले. इतका मोठा तो राजवाडा होता. 

 
मी त्या राजवाड्यािे लयास गेलेले वैभव पाहात होतो. चकत्येक वर्षांपूवी्या राजािंी शक्ती व वैभव 

माझ्या डोळ्यापं ढे िमकून गेले. मला ते सववज नायमय भासले परंत  पूवीिी चशस्त बेलली होती. 
 
पाढंरे वाघ कसे चेसतील कोि जािे. मी भ रकट रंगा्या वाघािंी कातडी वस्त संग्रहालयातून 

तसेि काही खासगीचरत्या कातडी जमा करिाराकंडे पाचहली होती. आचि ह्यापंकैी काही वाघ चफकट 
चपवळसर अंगािे भ रकट मळकट पट्यािें होतील अशी आशा बाळगून होतो. अथात हे फक्त प्रािीशास्त्रातंी 
एका आवडीपोटीि. 

 
नंतर मी तेथील सौिावरून प ढेपयंत पसरलेल्या छाये्या कोपऱयावर पाहू लागलो; एरव्ही 

महाला्या आजूबाजूिा हा भाग सूयवजप्रकाशाने भरलेला असे. माझ्याकडे एक भ तासारखा फारि 
अक्राळचवक्राळ असा पाढंरा वाघ रोखून ग रग रून पाहात होता. 

 
तो खरा होता का? ह्या प्रश्नािे उत्तर वाघानेि ताबडतोब चेले. तो उठला आचि त्याने काही 

पावले मोठ्या भारेस्तपिे टाकली. नंतर आवारात आम्या बाजूने िालून येऊन त्याने मोठ्याने डरकाळी 
फोडली. ही थरकाप करून सोडिारी डरकाळी त्या ज न्या महाला्या सववज चरकाम्या खोल्या-खोल्यामंिून 
तसेि सववज व्हराडं्यातूंन  ेम  ेमली. (छायाचि् क्र. २३) 

 
लाबं लाबं पावले टाकीत नंतर तो बऱयाि प ढ्या कोपऱयापयंत गेला आचि आम्यावर त्याने प न्हा 

एकेा कटाक्ष टाकला. प न्हा एकवार त्याने त्या गगनभेेी डरकाळीिे प्रक्षोचभत प्रात्यचक्षक करून ेाखचवले. 
त्या अचतशय भारेस्त वन्यपशूला पाहून मोठ्या प्रशसेंने व आजूबाजू्या त्या एकंेरीत ऐचतहाचसक 
वास्त कडे एक प्रकार्या आेरवजा ेबेब्याने भारून जाऊन मी काही क्षि कशाकचरता तेथे आले तेि 
चवसरून गेलो. परंत  नंतरिे ेोन तास मा् मी माझ्या कॅमेऱयाने छायाचि्े चटपणयातं घालचवले. 

 
आम्ही एका मोकळ्या भागातून आिखी  ेसऱया गच्चीत गेलो. ते जिू पूवी माद्यां् या कळपािेि 

आवार असाव.े तेथे मला एक नेहमी्या रंगािी माेी व चतिे पाढंरे िार बचे्च असे अचवस्मरिीय दृश्य चेसले. 
त्यापैकी १ नर व ३ माद्या होत्या. ते जवळजवळ ६ मचहन्यािें होते. ते दृश्य म्हिजे फारि चवरोिाभासासारखे 
वाटत होते. एक ेेखिी शेें रट रंगावर काळे पटे्ट असलेली माेी आचि चतिे िार पाढंरे बचे्च-अगेी त्यां् या 
एकमेव चपत्यासारखे.... 

 
ते ेेखील अगेी स्वप्नातल्यासारखे वाटत होते. परंत  त्यां् या अत्यंत ेिकट हालिाली व 

चखलाडूपिा पाहून ते खरोखरिे दृश्य असल्यािी खा्ी पटली. 
 
महाराजाकंडे तळ्यातून पािी पंपाने खेिून काढणयाकचरता तसेि ेर चेवशी ५२ पौंडा्या 

बकऱयािे मासं त्यानंा खावयाला घालणयाकचरता व ह्या वाघा्या क ट ंबािी एकंेर काळजी घेणयाकचरता 
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िार मािसे होती. ह्या सवांकचरता एकंेर प ष्ट्कळि खिवज येई. त्याम ळे महाराज ह्या खिात काटकसर कशी 
करता येईल व ह्या पाढंऱया वाघािंा आपल्या भारताला फायेा चमळून त्यािंा खिवजही कायमपिे कसा 
परस्पर भागचवता येईल ह्यािा चविार करीत होते. 

 
मला शक्य झाल्याबरोबर मी ‘जेनीचटक्स’ ह्या चवर्षया्या प्रािायांना (बह िा ते ह्या चवर्षयातंील 

जगप्रचसद्ध प्रािायवज होते) प् चलचहले होते. त्यानंी मला चलचहले की अशा प्रकार्य पाढंऱया वाघािा 
(रीसीसीव्ह म्य टंट) जेव्हा त्या्याि नेहमी्या रंगा्या अपत्याशी (वाचघिीशी) संबिं घडवनू आिला जातो 
तेव्हा सािारितः चनम्मी पाढंरी व चनम्मी नेहमी्या रंगािी चपले जन्मणयािी शक्यता असते. अशा प्रकार्या 
िारही बचे्च पाढंरे चनपजणया्या शक्यतेिे प्रमाि १६:१ असे असते. (नािेफेक करून जसे एकामागोमाग 
िारही वळेा काटा चमळिे चजतके कठीि चततकेि हे ेेखील कठीि.) 

 
ह्यानंतर त्याि वाघ-वाचघिीला १९६० मध्ये ३ बचे्च झाले. त्यापकैी २ पाढंरे नर बचे्च व एक 

नेहेमी्या रंगािी माेी होती. 
 
त्याि वर्षी नंतर पचहल्या वळे्या ४ ब््यामंिील १ पाढंरी वाघीि वॉकशग्टन येथील नॅशनल 

झ ऑलॉजीकल पाकवज मध्ये नेणयासाठी खरीेणयातं आली. अमेचरकन िॉडकास्टनग कॉपोरेशनने तेथील 
अध्यक्षानंा य नायटेड स्टेट् स् मिील म लाकंचरता ही खास भेट पाठचवली. ह्या वाचघिीिे नाव “मोचहनी” असे 
आहे. 

 
१९६२ ्या मािवजमध्ये चतसऱया खेपेस ती वाघीि गोकवेगढ येथे प्रसूत होऊन चतला एक नर व एक 

माेी असे ेोन पाढंरे बचे्च झाले. १९६० पासून भारत सरकारने भारतातून पाढंऱया वाघां् या चनयातीवर बंेी 
घातली; आचि तेव्हापासून महाराजानंा असा एखाेा पाढंरा वाघ परेेशातं चवकता येऊ न शकल्याम ळे 
त्यािंा खिवज भागचविे फारि कठीि जाऊ लागले. 

 
भारत सरकारने ह्या पाढंऱया वाघांिा खिवज भागवावा याकचरता काही काळपयंत वाटाघाटी िालू 

होत्या. शवेटी ह्या वाटाघाटनमिून काही चनष्ट्पन्न होिार नाही असे वाटून हे सववज वाघ प न्हा जंगलात सोडून 
द्याव े अशा चनिवजयापयंत महाराज आले. त्याम ळे आम्हाला फारि वाईट वाटले. कारि अशा प्रकार्या 
स खसोयनमध्ये वाढलेले असल्याम ळे त्यानंा जर का क ठ्याही प्रकार्या जंगलामध्ये सोडून चेले तर ते 
तेथील  ेसऱया जंगली वाघां् या मारामारीत ककवा एखाद्या चशकाऱया्या बं  ेकीला सहज बळी पडतील. 
भारतात एकही अभयारणय ककवा राष्ट्रीय उपवन इतके मोठे नाही की ज्यामध्ये हे वाघ अगेी स रचक्षतपिे 
सामावनू घेतले जातील. 

 
मला स्वतःला असे फारि वाटते की अशा प्रकार्या  ेर्ममळ व स ंेर प्राणयािंी काळजी घेणयािी 

जबाबेारी सरकारने घेतली पाचहजे. नव्या चेल्लीतील झ ऑलॉजीकल पाकवज  ही जागा त्यापंैकी कमीत कमी 
एक जोडी तरी ठेवणयाकचरता आेशवज जागा आहे व गोकवेगढ येथे एकंेर वातावरि राहणयाकचरता व 
प्रियारािनेकचरता अत्यंत िागंले असल्याम ळे त्या सववज पाढंऱया वाघां् या क ट ंबाला तेि घर प ढेही िालू 
ठेवाव.े चिटनमध्येही काही राजघराणयां् या जागा अशाप्रकारे नॅशनल रस्टने हाती घेतलेल्या आहेत. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

स ेैवाने १९६३ ्या स रुवातीलाि महाराजा व भारत सरकार यां् यातील वाटाघाटनना यश आले. 
त्यामिील करारान सार ११९६२ मध्ये जन्मलेली पाढंऱया वाघािंी एक जोडी चिस्टॉल प्राचिसगं्रहालयाला 
चनयात करता येिे महाराजानंा शक्य झाले. ह्या ब््यािंी नाव ेिंपा आचि िमेली अशी होती. ती लंडनला 
चवमानातून आली व चिस्टॉलला १९६३ ्या जूनमध्ये येऊन पोहोिली. ती भावडें असल्याम ळे क ट ंबातल्या 
क ट ंबातील समागम टाळणयाकचरता मला वाटते चिस्टॉल प्राचिसंग्रहालयािे अचिकारी  ेसरा एक 
नेहमी्याि रंगािा त्यां् याहून बराि मोठा असा बच्चा खरीेिार आहेत; म्हिजे त्या पाढंऱया ब््यामंिील 
एकािा त्या्याशी समागम होईल. 

 
१९६० मध्ये जन्मलेले २ पाढंरे नर बचे्च प. बंगाल सरकारला आिीि चवकले गेले होते आचि ते 

आता कलकत्त्या्या प्राचिसगं्रहालयात आहेत. त्यािें नाव ेनीलाद्री व हेमाद्री अशी आहेत. 
 
बाकीिे राचहलेले सववज पाढंरे वाघ आता नव्या चेल्लीतील प्राचिसंग्रहालयािी मालमत्ता आहे. फक्त 

मोहन सववज पाढंऱया ब््यािंा चपता, स केशी- पचहल्या प्रसूतीतील एक पाढंरी वाघीि-चजने सववज पाढंऱया 
ब््यानंा जन्म चेला होता, ती गोकवेगढ येथे आहेत. करारान सार असे ठरले की याप ढे जे पाढंरे बचे्च 
जन्मतील ते सववज गोकवेगढ्या महाराजानंी व भारत सरकारने सारखे वाटून घ्यावते. 

 
सध्या नव्या चेल्लीतील प्राचिसंग्रहालयात पचहल्या प्रसूतीतील एक नर व माेी बचे्च आता 

जवळजवळ ५ वर्षांिे झालेले आहेत. (प्रस्त तिे मूळ प स्तक १९६४ मध्ये प्रकाचशत झालेले होते हे लक्षात 
घ्याव.े) त्यािंी नाव ेराजा व रािी अशी आहेत. 

 
मी १९६३ ्या ऑक्टोबरमध्ये तेथे गेलो होतो आचि मला राजािे छायाचि् घेता आले. (छायाचि् 

क्र. ५) 
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प्रकरि ९ वे 
 

कच्छच्या रिातंील रानगाढवे 
 

म ंबई्या उत्तरेकडील आचि थोडेसे पचश्चमे्या बाजूस काही उत्तम वन्य भाग आहेत. क्छिे मोठे 
रि; क्छिे छोटे रि आचि कसहाकचरता प्रचसद्ध असलेले गीरिे जंगल. 

 
प्रथम आपि जेथे वसंत ऋतंूत असंख्य रोचहत पक्षी अंडी घालवयास जमतात ते क्छिे मोठे रि 

पाहू. अथात ही वीि आेल्या पावसाळ्यात पडलेल्या पावसा्या पाणयावर आचि घरटी बािंणयाकचरता 
लागिाऱया इतर सववज गोष्टी्या उपलब्ितेवर अवलंबनू असते. 

 
अजूनपयंत मला चतथे जािे जमलेले नाही. कारि एकंेर प्रवास खूपि लाबं आचि कटकटीिा 

आहे; चशवाय राह यािें सामानस मान आििे–नेिे व नोकरिाकर चमळिे फारि कठीि आहे. क्छमध्ये 
जावयािे असल्यास ‘भ जवरून जाव ेलागते; ह्याचशवाय ते रोचहत पक्षी तेथे घरटी बािंावयास आले आहेत 
ककवा येिार नाहीत हे ेेखील माहीत असाव ेलागते. ही माचहती चमळिे ेेखील म स्ष्ट्कलीिे असते. कारि 
ह्या भागात कोिा्या वसाहती नाहीत. 

 
याचशवाय चकत्येक मलैिे मलै पाणयावर चमठािा बराि थर असलेली अशी खार जमीन तट्टावरून 

ककवा उंटावरून त डवावी लागते. चपणयािे पािी, तंबू आचि इतर सववज सामान बरोबर वाहून न्याव ेलागते. 
थोडक्यात म्हटले तर चतकडील वनखात्या्या अचिकारी वगा्या मेतीने व्यवस्स्थतपिे सववज योजना 
आखून हा प्रवास करावा लागतो. 

 
मी १९६० ्या मािवजमध्ये “सालीम अली” बरोबर तेथे जािार होतो; परंत   ेसऱया काही आिीि 

योजलेल्या भेटीगाठनम ळे मला तेथे जािे रद्द कराव ेलागले. सालीम अलीनी हे रोचहत पक्षी पूवी बऱयाि वळेा 
पाचहलेले होते आचि अनेक मनोहर व रंगीबेरंगी अशा पक्षयानंी भरून टाकिारे हे दृश्य त्यानंा नेहमीि 
आश्चयवजकारक असे वाटत आलेले होते. 

 
मी त्यािंा ह्या रोचहत पक्षयावंर असलेला चि्पट पाचहलेला होता. तो खरोखर फारि मनोरंजक 

होता. त्यामध्ये मला चवशरे्षतः छोया छोया अनेक चपलानंा साभंाळिाऱया काही मोठ्या पक्षयािें दृश्य फारि 
आवडले. ह्यामध्ये काही मोठे पक्षी छोया छोया अनेक चपलािंी चनगा “बेबीचसटनग” करिाऱया ‘ेाया’ं 
प्रमािे करीत होते; आचि त्यािें खरोखरिे आईवडील मा् तेव्हा खाद्य शोिणयाकचरता बाहेर गेलेले होते. 

 
१९६० मध्ये बह िा प्रथमि रोचहत पक्षयां्या वसाहती जवळ ग लाबी पेचलकन पक्षयानंी वसाहत केली 

होती. ह्या ग लाबी पेचलकन पक्षयािंी चपले मा् अगेी काळीक ट्ट होती. मा् मी आंध्र प्रेेशातं पाचहलेल्या 
‘स्पॉटेडचबल्ड पेचलकन’ पक्षयािंी चपले चहमासारखी पाढंरीश भ्र होती. 

 
क्छ्या मोठ्या रिा्या जवळि क्छिे छोटे रि आहे; हे ेेखील हजारो िौरस मलै असे 

पसरलेले लोिारी मातीिे रखरखीत वाळवटंि आहे. पावसाळ्यामध्ये चतथल्या नद्या भरून गेल्याम ळे नद्यािें 
पािी जचमनीवरून वाहते. त्या पाणयाने व ईशान्येकडून सम द्रावरून जोराने वाहिाऱया वाऱयाम ळे सम द्रािे 
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पािी काही अंशी जचमनीवर पसरचवले जाते. अशा ेोन्ही प्रकारे पािी जचमनीवर पसरचवले गेल्याम ळे 
तेथील जमीन १/२ फूट पाणयाखाली ब डून जाते. 

 
परंत  नोव्हेंबर ते जून ह्या स क्या मचहन्यामंध्ये तेथे पािी म ळीि नसते; आचि जर त म्ही 

स्पंजासारख्या ेलेलीत वाढलेल्या वनस्पतनिे गडे भाग सोडलेत तर मोटारीने हा भाग सहज ओलाडूं 
शकाल. छोया रिा्या कडे्या काही भागात चमठागरे आहेत. जचमनीत खिलेल्या काही खड्ड्यामंध्ये 
सम द्रािे खारे पािी लोटले जाते. पाणयािे बाष्ट्पीभवन झाल्यावर मीठ गोळा केले जाते. 

 
छोया रिात पावसाळ्या्या चेवसातं इकडे चतकडे चवख रलेली काही बेटे दृष्टीला पडतात. 

पावसाळा संपल्यानंतर असे लक्षात येते की ह्या म ळ्या टेकड्या आहेत. ह्यावर काही घासगवत व झाडे 
वाढतात. ही इतर सपाट जचमनीवरील ख रया झ ड पापं्रमािेि आहेत. ह्या बेटाबंर व म ख्य सपाट 
जचमनीवर भारतीय रानगाढव ेचेसून येतात. (चि् क्र. २५) 

 
ही भारतीय रानगाढव ेभारता्या वायव्येकडील भागात व ईशान्येकडे पूवी खूप मोठ्या प्रमािावर 

चेसून येत. माझ्या माचहतीप्रमािे आता पर्मशयामध्ये एकही रानगाढव उरलेले नाही; व पाचकस्तानमध्येही 
क्वचित काही उरलेली असतील. भारता्या वायव्येकडील भागातील उरलेली रानगाढव े आता फक्त 
छोया रिामध्येि चेसून येतात. 

 
सालीम अली १९४६ मध्ये तेथे गेले होते आचि त्यानंी ह्या गाढवाबंद्दल बरीिशी उपय क्त अशी 

माचहती आिली होती. १९६० मध्ये त्यानंी पक्षयां् या स्थलातंरािा अभ्यास करावयाला िागंल्याशा जागा 
शोिणयाकचरता क्छ्या छोया रिाला प न्हा भेट चेली; तेव्हा तेथील काही रानगाढव ेकाही गूढ रोगामं ळे 
मेली असल्यािे त्यानंा आढळून आले. १९६१ ्या शवेटला े. आचिकेतील घोड्यानंा होिारा एक प्रकारिा 
रोग भारतातील त्या भागात पसरल्या्या नोंेी चमळाल्या. 

 
१९५२ मध्ये “इंचडयन बोडवज फॉर वाईल्ड लाईफ”ने “भारतीय रानगाढव”े ही नामशरे्ष होऊ 

घातलेल्या [हे प्रािी म्हिजे भारतीय कसह, बफाळ प्रेेशातंील चबबळ्या, वाघाटी, चित्ता, गेंडा, भारतीय रानगाढव, काचश्मरी साबंर, कस्त री 
मृग, छोटे रानड क्कर, मोठा माळढोक पक्षी, ग लाबी डोक्यािे बेक व पाढंऱया पखंािे जंगली बेक होत.] १३ वन्यप्राणयां् या याेीत 
घातली. त्यान सार त्यानंा संपूिवज संरक्षि चमळाले. परंत  मला वाटत नाही की ह्या प्राणयां् या रक्षिासाठी 
खरोखर काही केले गेले असेल. 

 
म्हिून मी लंडन व स्स्वत्झलंड येथील “सव्हाय् वल सस्व्हवजस कचमशन ऑफ ेी इटंरनॅशनल य चनयन 

फॉर ेी कॉन्झव्हेशन ऑफ नेिर” (ही ससं्था I.U.C.N. म्हिून ओळखली जाते.) या संस्थेला चलहून 
कळचवले होते की त्यानंी तेथे जाऊन रानगाढवािंी सध्यािी पचरस्स्थती कशी आहे त्यािा तपास करावा. 
सािारितः त्याि वळेेस १९६१-६२ मध्ये “वल्डवज वाईल्ड लाईफ फंड” ही संस्था ेेखील अस्स्तत्वात आली 
आचि त्यातील पैशातून आसामपासून ग जरात राज्यापयवजत्या माझ्या प्रवासा्या खिािी तरतूे मंजूर 
करणयात आली. 

 
ग जरातिे म ख्य वनसंरक्षक अचिकारी श्री. हरीकसग यानंी मला पूिवज सहकायवज ेेणयािे विन चेले; 

आचि अपेचक्षल्याप्रमािे त्यानंी खरोखरि सववज काही केले. मी गाडीतून ठरलेल्या चठकािी उतरल्यापासून 
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क्छिे चजल्हा अचिकारी आचि ‘ध्रागध्रा’िे (हे नाव उच्चारणयास मला फारि कठीि जाई) चवभागीय 
अचिकारी यानंी माझी फारि उत्तम काळजी घेतली. 

 
ठरल्याप्रमािे १९६२ ्या फेि वारीत मी माझे फारि मनोरंजक असे ६ चेवस श्री. आर. के. राठोड 

व पी. जी. जोशीप रा यां् याबरोबर तीन वगेवगेळ्या चठकािी तळ ठोकून आचि रानगाढवािंा चजतका करता 
येईल चततका तपास करणयातं घालचवले. 

 
मला वाटते चतबटेमिील चकयागं नावािी रानगाढव ेसोडली तर हीि काही खरोखरिी जंगली 

अवस्थेतील रानगाढव ेआता जगात उरली असावीत. ह्या चकयागंबद्दलही अलीकडे फारि थोडी माचहती 
उपलब्ि आहे. चसचरयामिील रानगाढव े आता बह िा नामशरे्ष झाली असावीत; आचि ईचजप्त व उत्तर 
आचिकेतील रानगाढव ेबह िा मािसाळलेली आहेत. ककबह ना ती पाळीव गाढविे प न्हा जंगली अवस्थेत 
जाऊन रानगाढवासंारखी झालेली असल्यािी ेाट शक्यता आहे. 

 
म्हिूनि भारतातील ह्या रानगाढवानंा खूप महत्त्व चेले पाचहजे. चशवाय ही फारि स ंेर उमेी 

अशी जनावरे असून ती बारा हात उंिीिी (जवळजवळ ४८ इंि) आहेत. ही उंिी पाळीव गाढवाहूंन फारि 
जास्त आहे. पाळीव गाढव े जेमतेम सव्वानऊ हात (म्हिजे फक्त ३७ इंि) उंि असतात. ती पाळीव 
गाढवामंध्ये केव्हाि चमसळत नाहीत ककवा त्यां् याशी त्यािंा समागमही होत नाही. तरी ह्या पाळीव गाढवािें 
वशंज ईचजप्तमिील रानगाढव ेहोती. 

 
त्यािंा रंग वाळूसारखा िकिकीत असून त्यां् या मानेवर आयाळ असते व पाठीवरील पट्टा 

िेस्टनट्या फळा्या रंगािा असतो. पोटाकडे पाढंरा व खादं्यावर, खोगीरा्या बाजूस व प ठ्ठ्ठ्या्या 
बाजूस जरा चफकट मातकट असा रंग असतो. ही गाढव ेआजूबाजू्या पयावरिाशी चमसळून जातात. त्यािें 
कान लहान असून ते झेब्र्या्या कानासारखे असतात. पूवी ही रानगाढव ेतेथे हजारों्या संख्येने होती आचि 
ती स्वसंरक्षिास समथवज होती. परंत  ेोघा वनाचिकाऱयाबंरोबर मी काळजीपूववजकपिे एकेका वसाहतनतून 
त्यािंी मोजिी केली. तेव्हा ती फक्त ८६० ि भरली आचि केाचित ेहाएक पाचकस्तानात असावीत. 

 
त्यानंतर मी “झ ऑलॉजीकल सव्हे, चडपाटवजमेंट ऑफ पाचकस्तान” ्या डायरेक्टरानंा प. 

पाचकस्तानात असलेल्या त्या ेहा बारा रानगाढवािंी अचिक माचहती चमळचवणयासाठी प् चलचहले व 
त्यान सार त्यानंी सचवस्तर ख लासा केला की क्वचित काही थोडीशी रानगाढव े इकडे चतकडे भटकत 
असल्यास तेवढी सोडून येथील सववज भागातूंन बह िा ही रानगाढव ेनामशरे्ष झालेली आहेत. 

 
काही रानगाढव े क्छ्या मोठ्या रिा्या पूवेकडील भागातून भारत व पाचकस्तान यां् या 

प्रेेशा्या मिली आंतरराष्ट्रीय सरहद्द ओलाडूंन िरणयाकचरता त्यानंा वाटेल तेव्हा जातात. 
 
परंत  ती राहणयाकचरता व त्यां् या प्रजोत्पत्ती्या काळात भारताकडील सरहद्दीकडेि जातात 

कारि त्यानंा चतकडे कोिाकडून फारसा उपद्रव न होणयािी शक्यता जास्त वाटल्याम ळे तेथे जास्त 
स रचक्षत वाटते. अशा प्रकारे ह्या रानगाढवांना राजकारिा्या जातीपाती्या अथवा िमा्या बिंनािंी बेडी 
नसल्याम ळे ती ेोन्ही बाजंूकडून जे काही िागंले चमळणयाजोगे असेल ते घेत एकमेकानंा मेत करीत 
रानोमाळ भटकत असतात. 
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१९६० साली ‘स रा’ या रोगाने बरीिशी रानगाढव ेक्छ्या छोया रिात मेली असावी आचि मला 
वाटते काही १९६१ ्या नोव्हेंबर-चडसेंबरमध्ये “साऊथ आचिकन हॉसवज चसकनेस” या रोगाने मेली 
असावीत. कारि मला ती मेल्या्या बातम्या चमळाल्या आचि एक पे्रत ेेखील पाहावयाला चमळाले. पाळीव 
घोडे आचि गाढव ेयानंा होिारे रोग हेि त्यािें खरे श्ू होत. एरव्ही त्यािें पारंपाचरक श्ू म्हिजे लाडंगे; 
आचि ते त्या भागातून आता जरी अगेी नामशरे्ष झालेले नसले तरी प ष्ट्कळि कमी झालेले आहेत. 

 
तसे पाहता हे खरोखरि भयानक असे प्रािी-लाडंगे-आता भारता्या उ. प्रेेशातील, अगेी 

आतील जेथे पोहोिता येिे ेेखील कठीि, अशा ेाट जंगलातूनही आताशा नामशरे्ष होत िालले आहेत. 
याि भागातूंन पूवी लाडंग्यानंी वाढचवलेल्या म लािंी उेाहरिे ऐकीवात होती आचि आताही तसा एक 
म लगा लाडंगे वाढवीत असल्यािी नोंे आहे. 

 
ही नोंे लखनौ्या बलरामपूर हॉस्स्पटलमध्ये असलेल्या रामूिी आहे. त्याला १९५३ मध्ये तेथे 

आिणयात आले तेव्हा तो जवळजवळ नऊ वर्षािा होता. त्याला लाडंग्यानी वाढचवलेला म लगा असे 
म्हिणयास सबळ कारिे होती. कारि त्या्या शरीरा्या हालिाली व सवयी लाडंग्यासारख्याि होत्या. तो 
कच्चा मासंाचशवाय काहीही खाणयास तयार नसे. १९५९ मध्ये त्याला “प्लूरसी” झाली आचि त्यािे चनेान 
“बोव्हीन प्लूरसी” म्हिजे “खूरिारी प्राणयानंा होिारी प्लूरसी” असे झाले. हा रोग म्हिजे प्राणयापंासून 
झालेला क्षय रोगािा सपंकवज  होय. त्यानंतर त्याला बरे करणयात आले. 

 
१९६२ मध्ये तेथील डॉक्टर मंडळननी त्याला मािसाळवणयािे प्रयत्न जवळजवळ सोडून चेले व 

त्यानंतर ते त्याला चनेान कचे्च मासं खाणयापासून तरी कसे परावृत्त करता येईल इतकाि चविार करू 
लागले. 

 
मी स्वतः मा् ह्या गोष्टीवर चवश्वास ठेव ू शकत नाही की एखाेा लाडंगा म लाला जखम 

झाल्याचशवाय त्या्या ग हेपयंत कसा नेऊ शकेल आचि जरी समजा एखाेे मूल लाडंचगिी्या ग हेपयंत 
कसेबसे इजा न होता स खरूप पोहोिले तरी लाडंचगिीला फार मचहने ेूि येत नाही. तेव्हा इतक्याशा 
 ेिावर ते मूल कसे पोसले जाईल? आचि चत्या प ढील प्रसूती्या खेपेसही चतिी चपले ह्या म लाला 

वाढचवताना चकती तरी अडथळे आितील. 
 
चकपलनग्या रोम्य लस आचि रेम स तसेि मौग्ली यां् याबद्दल्या िमत्काचरक आचि स रस कथा 

वािल्यानंतर मोठ्या नाख शीने मला कटू व कानाला फारसे गोड लागिार नाही परंत  सत्य असे अन मान 
कराव ेलागत आहे की, अशा प्रकारिी अनेक चठकािाहून स टका करून आिलेली; लाडंग्यानंी वाढचवलेली 
म ले (रामू रेल्वे् या फलाटाजवळ सापडला होता.) म्हिजे त्यां् या आईवचडलानंी ती म ले मूढासारखी 
(मूखवजपिाने वागिारी) असल्याम ळे सोडून चेलेलीि म ले असावीत. 

 
क्छ्या छोया रिातील आजूबाजूिे रचहवासी चतथल्या रानगाढवानंा ्ास ेेत नाहीत. ते 

शाकाहरी लोक आहेत आचि त्यानंा जीवना्या पचवत्रयतेबद्दल फारि आेर आहे. ते इतके िार्ममक आहेत 
की टोळिाडीने त्यां् या चपकािंा फडशा पाडला तरी त्या टोळानंा मारुन न टाकता फक्त ह सकून लावाव े
एवढेि ते मागतात. ही रानगाढव े जेव्हा रा्ी त्यां् या चपकामंध्ये घ सतात (असे अनेकेा घडते) तेव्हा 
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गावकरी त्यानंा फक्त ह सकून लावतात, त्यानंा केव्हाही ठार मारीत नाहीत ककवा इजा अथवा  ेखापत 
करीत नाहीत. 

 
वन्यप्रािी संरक्षिाकचरता काही कराव े या हेतूने मी अनेक ग्रामसेवकाकंडे ििा केली. गीर्या 

जंगलातील गावकरी त्यां् या गाईग रानंा कसहाने ठार मारून टाकले तरी सहनशीलतेने ते समजून घेतात; 
कारि त्यानंा माहीत आहे की ह्या जंगलातील कसह ही राष्ट्रािी फार मोठी मालमत्ता आहे. आसाममिील 
काझीरंगा अभयारणया्या आजूबाजूिे गावकरी त्यां् या भातशतेीत घ सलेल्या गेंड्यानंा ेेखील शातंपिे 
ह सकून लावतात. 

 
त्यां् याकडून या गोष्टीला फारि िागंला प्रचतसाे चमळाला आचि ग्रामपंिायती्या सभासेानंी 

मला साचंगतले की त्यानंी ह्या रानगाढवानंा केव्हाि ्ास चेलेला नव्हता. चशवाय जगातील एक क्वचिति 
चेसून येिाऱया वन्यप्राणयािी जात भारता्या ह्या भागात चेसून येते ह्या गोष्टीिा त्यानंा मोठा अचभमान 
वाटतो. 

 
ही रानगाढव े जेव्हा संिी चमळेल तेव्हा रा्ीिी चपकामंध्ये घ सतात, परंत  चेवसा मा् ती ह्या 

रिातील काही बटेावंर ककवा सम द्रचकनाऱयावर जी काही ख रटी झ डूपे त रळक क ठे गवतािे प ंजके 
चेसल्यास त्यावरि िरतात. ती फारि ब जरी व ेक्ष असून मािसािंी जरा जरी िाहूल लागली की ेूर 
पळून जातात. क्छ्या उघड्या सपाट रिावर िौखूर िावता येत असल्याम ळे त्यानंा संरक्षि चमळते. ती 
त्यां् या वगेाम ळेि श्ूपासून स रचक्षत आहेत. 

 
पूवी्या काळी घोड्यावर बसून त्यािंा पाठलाग करून त्यानंा भाल्याने मारणयात येत असे; ककवा 

घोड्यावरून त्यानंा पकडणयात येत असे. परंत  एका घोडेस्वाराला हे जमत नसे, अनेक ताज्या ेमािे 
घोडेस्वार अंतराअंतरावरून त्यािंा पाठलाग करून ह्या वगेाने िाविाऱया रानगाढवानंा ेमवीत असत. 
अलीकडे जीपमिून त्यािंा पाठलाग सहज करतात. 

 
एका बातमीेाराने मला हसत हसत साचंगतले की काही पोलीस एकेा जीप घेऊन शतेीत 

चशरलेल्या रानगाढवानंा ह सकून लावणयासाठी आले तेव्हा रानगाढव ेक्छ्या रिात अशी िौखूर उिळली 
की पोचलसािंी जीप मागे पडली. गाढव ेप ढे आचि पोचलसािंी जीप मागे; त्यानंतर थोड्याि वळेात पोलीस 
मागे परतू लागले तेव्हा पोलीस प ढे व गाढव ेत्यािंा पाठलाग करीत मागे येत असल्यािे दृश्य चेसले. 

 
अशा प्रकारे िौखूर िावत असताना गाढवािंा वगे ताशी ३२ ते ३४ मलै असू शकतो. ती थकल्यावर 

त्यािंा वगे कमी म्हिजे ताशी २८ मलै इतका होतो. त्यािें बरेिसे फोटो मी जीपमिूनि ती ताशी ३२ ते ३४ 
मलै वगेाने पळत असतानाि घेतलेले आहेत. कारि ती िरत असताना मला त्यां् या फारसे जवळ जाऊन 
फोटो घेता येिे शक्य झाले नाही. 

 
 ेसऱया चेवशी आम्ही १०/२० रानगाढवािें छोटे छोटे कळप पाचहले. त्यापंैकी एकया 

रानगाढवािे मी एक झ ड पा्या जाळीआड लपून राहून छायाचि् घेणयािा प्रयत्न केला. मी लपलेलो 
असताना आम्यातील  ेसरी मािसे त्या रानगाढवाला माझ्या चेशनेे हाकलणयािा प्रयत्न करीत होती. 
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अशा प्रकारे प ष्ट्कळ वळेा चनष्ट्फळ प्रयत्न झाले. कारि ते गाढव फारि ह र्षार होते. त्याम ळे त्याला माझ्या 
बाजूला वळचवणयात त्यानंा यश आले नाही. 

 
शवेटी मला असे वाटू लागले की मीि “गाढव” आहे आचि ज्या वन्यप्राणयाला मी माझ्या 

चि्पट्टीवर पकडू इस््छत तो प्रािी फारि िपळ आचि ह र्षार असावा. नंतर मी जीपमध्ये परतून ती गाढव े
ताशी ३२ ते ३४ मलै वगेाने िावत असतानाि कॅमेऱया्या ‘शटर’ िा वगे १/१००० सेकंे इतका ठेवनू त्यािें 
छायाचि् घेतल्यावर मला माझे “मी” पि परत चमळाल्यासारखे वाटले. 

 
ह्या रिातील अनेक भागातं िूसर उष्ट्ि हवमे ळे सववजि वस्तू वर उिलल्यासारख्या वाटतात. 

बऱयािेा म ख्य जचमनी्या चकनाऱयाकडील भाग व बेटे जिू काही आकाशातं तरंगत आहेत असा भास 
होतो. ककवा काही भागात नक्कीि पािी आहे असे वाटून तेथे, प्रचतकबब चेसल्यासारखे वाटते. वर्षा्या ज्या 
चेवसातं जेव्हा हे रि पूिवजपिे स के रखरखीत असते तेव्हा किी किी त्या गाढवािें ेेखील प्रचतकबब पाणयात 
पडल्यासारखे वाटते. जनज वाडा या मोठ्या गावात मला एक प्राणयािंा डॉक्टर भेटला. तो गाई, ग रे, घोडे, 
गाढव यासंारख्या पाळीव जनावरां् या रोगावंर काही और्षिे ेेत असे. 

 
मी त्याला म द्दामि थोडे गंभीरतेने चविारले की त म्ही ह्या रानगाढवानंा े. आचिकेतील घोड्यां् या 

रोगावंरील प्रचतकारक लस का टोित नाहीत? 
 
आपि त्यानंा माझ्या ेवाखान्यात घेऊन या आचि मग मी त्यानंा ती लस टोिेन त्यानंी लगेि 

चवनोेाने उत्तर चेले. मी त्यां् यापासून रोगप्रचतकार करणयािी शक्ती व त्यावरील और्षिी उपाययोजना या 
बद्दल बरेि काही चशकलो. 

 
 ेसऱया चेवशी ध्रागंध्रा येथे मला भेटलेल्या प्राणयां् या अचिकाऱयाने मला त्याहीपेक्षा जास्त माचहती 

चेली. शवेट्या चेवशी मी माझे लपि ज्या चठकािी रानगाढवािंा कळप पािी चपणयासाठी नक्की येईल 
अशा एका गोड्या पाणया्या छोया तळ्या्या बाजूला वाढलेल्या उंि गवतात लपवनू ठेवले. मी कळप 
जवळून चनरखून पाहावयास चमळेल अशा आशते होतो. परंत  रानगाढवािंा कळप फारि ह र्षार होता. 

 
त्या माझ्या लपिात भर  ेपार्या उन्हात आखडून बसून चनरथवजक वळे ेवडावा लागल्याम ळे प न्हा 

एकवार मीि “गाढव” असल्यािे मला पटले. ती  ेसरी (खरोखरिी) गाढव े मा् थोड्याि अंतरावर 
चक्षचतजकडेला शातं परंत  ेक्ष अशा पहारेकऱयासारखी एक् उभी होती. 

 
प न्हा एकवार रिामध्ये िौखूर िाविाऱया गाढवां् या बरोबरीने जीपमिून ेौड केल्यावर मला माझा 

गळून पडलेला अचभमान परत चमळाल्यासारखे वाटले. मला वाटते ह्या गाढवानंा असे िौखूर उिळिे 
आवडत असाव!े 
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प्रकरि १० वे 
 

गीरच्या जंगलातील कसह 
 

कसह भारता्या वन्यजीवनातंील एक प्रम ख वन्यप्रािी म्हिून ओळखला जातो; आचि तरीही 
त्या्याबद्दल अनेकानंा फारशी माचहती नाही. एकेकाळी तो उत्तर भारतातले पूवेकडील भाग सोडले तर 
सववज् चेसून येई. तसेि ेचक्षिेकडे नमवजेा नेीपयंतही तो चेसत असे. 

 
भारतात गेल्या शतका्या मध्यापयंत तो प ष्ट्कळि मोठ्या प्रमािावर चेसून येई असे खालील 

उेाहरिावंरून म्हिता येईल. एका चशकाऱयाने ३०० कसह मारल्यािी नोंे आहे. त्यापैकी ५० तर चेल्ली्या 
आसपास्या भागातं मारलेले होते.  ेसऱया एका चशकाऱयाने एकापाठोपाठ तीन वर्षांत ८० कसह मारले होते. 
तो घोडेळािा म ख्य अचिकारी होता. त्याने घोड्यावरून उघड्या माळरानात कसहािंा पाठलाग केला 
होता. 

 
१८८० ककवा १८८४ ्या ेरम्यान भारतात ज नागढ्या राज्यातील गीरिे जंगल सोडून  ेसरीकडे 

क ठेही कसह आढळेनासे झाले. कसह वाघासारखा लबाड ककवा कपटी नसून त्याला वाघासारख्या ेाट 
जंगलािी जरुरी नसल्याम ळे तो चशकाऱयां् या बं  ेकीला बळी अगेी सहजपिे पडला. चवशरे्षतः 
चशकाऱयां् या हातात जेव्हा जास्त आि चनक शस्त्रा्े पडली त्याम ळे तर हे असे होणयास फारि मेत झाली. 
चशवाय कसह चेवसा ककवा रा्ी केव्हाही बाहेर पडतो. []वाघ पूिवजपिे चनशािर आहे. 

 
भारतात अगेी पूवीपासून वाघ होता की कसह होता यावर फारि वाेचववाे झाले. प्रस्त त 

प स्तकात पूवीि केलेल्या चवविेनान सार वाघ भारतात आग्नेयेकडून चहमय गानंतर आला. आताशा बह तेक 
चनसगवजतज्ञ कसहि भारतात वाघा्या आिीपासून अस्स्तत्वातं होता असे मानतात. काही लोक असे 
समजतात की कसह सववज भागातूंन नष्ट होऊन आता फक्त गीर्या जंगलाति उरला असणयाला वाघि 
कारिीभतू आहे. परंत  हे खरे नाही. आचशया खंडातील चकत्येक भागातं जेथे वाघ अस्स्तत्वातही नव्हते अशा 
चठकािाहूंनही कसह नाहीसा झालेला आहे. 

 
याचशवाय पूवी जेथे वाघ आचि कसह ेोन्ही एकच्तपिे आढळून येत असत तेथेही ते एकमेकां् या 

सहवासातं येिे शक्य नाही. कारि ते अगेी वगेवगेळ्या प्रकार्या जंगलातं व वगेवगेळ्या पयांवरिातं 
राहतात. कसहानंा रहावयाला उघडी, स की, ख रया झ ड पािंी जंगले आवडतात तर वाघ ेाट झाडे-झ ड पे 
व गवत असलेल्या जंगलात राहतात. 

 
आचि पूवी्या काळी जरी समजा एकाि जंगलात असल्याम ळे एखाेे वळेेस वाघ आचि कसह किी 

अिानक एक् आले तरी काही त्यां् यामध्ये लगेि मारामाऱया होतीलि असे काही नाही. शक्य असल्यास 
ते एकमेकानंा टाळणयािा प्रयत्न करतील. 

 
आचि जरी समजा वाघा-कसहात एखाेेवळेी मारामारी झाली तरी त्यात वाघि नक्की कजकिार असे 

समजिे ि कीिे आहे. ेोन्हीही जनावरे सािारि सारख्याि आकारािी व वजनािी आहेत. 
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भारतीय कसहािंी संख्या इतकी कमी होणयािे कारि फक्त मानवि होय. मानवाने त्यािंी हत्या 
केल्याम ळेि हे झालेले आहे. आचिकेतीलही चकत्येक भागातं असे घडलेले आहे. 

 
भारतीय कसहा्या रक्तात आचिकन कसहािे रक्त चमसळले असल्यास एक ि कीिा समज येथील 

काही भागातं आहे. मी ह्यावर संशोिन केलेले आहे आचि त्यावरून ते ि कीिे असल्यािे चेसून आले आहे. 
ह्या ि की्या चविानाला ेोन कारिे असावीत. 

 
यापंकैी एक असे की बह िा १८९० मध्ये जेव्हा क्लेरन्सिा राजप ् (५ व्या जॉजवज राजािा भाऊ) 

गीर्या जंगलात कसह मारणयासाठी आला तेव्हा ह्या चशकारीिी योजना आखिारानंी चशकार सफळ व्हावी 
म्हिून येताना आचिकेतून काही कसह ग पि प बरोबर आिले असल्या्या अफवा आहेत. असे म्हितात की 
ते त्यानंी अरब लोक आचिकेतून ग लामानंा आिीत असत त्या जहाजामंिून आिले होते. 

 
मी सववज बाजंूनी िौकशी केलेली आहे आचि अशा प्रकार्या काही नोंेी मला क ठेही चमळालेल्या 

नाहीत ककवा असे काही घडल्या्या काही ऐचतहाचसक गोष्टीही ऐचकवात नाहीत. आचि मला असे नक्की 
वाटते की ह्या अफवावंर चवश्वास ठेवणयात काही अथवज नाही. कारि त्यावळेेस काही भारतात कसह इतके 
कमी नव्हते. चशवाय उघड्या माळरानासारख्या गीर्या जंगलातं कसहाना शोिून काढिे म ळीि कठीि 
नाही. चशवाय पूववज आचिका ते ज नागढ इतका प्रवास करणयाला जहाजाला २ मचहने तरी लागतील. चशवाय 
हा प्रवास फक्त थंडीति करावा लागेल आचि त्या कसहानंा प्रवासात चजवतं ठेवणयाकचरता मासंािा चकती 
मोठा साठा लागेल ह्यािी कल्पना तरी करा. 

 
चशवाय परेेशातूंन आयात करताना खूप ेूरिा प्रवास केल्याम ळे थकलेल्या अशा ह्या कसहाना 

इथल्या गीर्या कसहानंी सहज ठार मारले असते. त्याम ळे आचिकेतून इथे कसह आिले गेले ह्या अफववेर 
चवश्वास ठेवणयात काही अथवज नाही. 

 
ही अफवा उठणयािे कारि म्हिजे बह िा “क्लेरन्स्या राजप ्ाने १८९० मध्ये केलेली चशकार” 

ह्या प स्तकातील उतारा प ढीलप्रमािे आहे : 
 
चेवस उगवताि चेवािानंी मला चेलेली भेट. ते मला सागंायला आले होते की राजप ्ानंी 

गीरमिील कसह न मारता त्या रा्ी ज नागढहून पाठचवलेले २ कसह कपजऱयाति ठेवलेले होते; त्यानंाि 
जंगलात सोडाव ेआचि मग चशकार करताना मंडळन्या बाजूस त्यानंा ठार मारणयासाठी हाकलाव.े अथाति 
कनवजल केनेडननी ककवा मी ेेखील चेवािा्या ह्या सूिनेला अन मती चेली नसती .... त्याम ळे ही सूिना 
फेटाळली गेली आचि ते कसह त्यां् या म ळ्या घरी ज नागढला, परत करणयात आले. मला आश्चयवज वाटते 
की ते कसह स टल्यावर कसे वागले असते? 

 
भारतीय कसहा्या रक्तात आचिकन कसहािे रक्त चमसळले आहे ह्या ि की्या समजाला  ेसरेही 

एक कारि असू शकेल की ग्वाल्हेर्या महाराजानंी १९१६ ्या स मारास आचिकन कसहा्या ३ जोड्या 
खरीेल्या होत्या. ह्या जोड्या प ढे राजस्थानमिील चशवप री येथे स या सोडणयात आल्या. परंत  त्यानंा 
कपजऱयात प ष्ट्कळ काळ राचहल्याम ळे मािसािें भय वाटेनासे झाले म्हिनू त्यानंा लवकरि ठार मारणयात 
आले. ह्या कसहापंैकी क ठिेही कसह गीर्या जंगलापयंत पोहोिले नसतील. 
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आचिकन व भारताय कसहां् या डोक्या्या कवटीमध्ये थोडा फरक आहे. त्यावरून त्यां् या ेोन 
उपजाती ठरचवल्या गेल्या आहेत. आचिकेतील कसहािी जात “पॉँथेरा चलओ चलओ” अशी आहे व भारतीय 
जातीला “पॉँथेरा चलओ पर्मसका” असे म्हितात. 

 
मी स्वतः त्यां् यात काही फरक पाचहलेले आहेत. ते प ढीलप्रमािे: भारतीय कसहां् या शपेटीला 

केसािंा लाबं झ पका असतो. ग डघ्यावरील केसही जास्त ठळकपिे चेसून येतात आचि पोटाला असलेल्या 
वळ्या उठून चेसतात. चशवाय लहान असताना त्यां् यावर चठपके कमी असतात. 

 
१९६२ ्या ज लैमध्ये केचनया्या रॉयल नॅशनल पाकवज िे डायरेक्टर “मवीन कोयी” यानंा मी 

अमेचरकेत भेटलो आचि आम्ही आम्याकडील भारतीय व आचिकन कसहां् या छायाचि्ािंी त लना केली. 
भारतीय कसहां् या ग डघ्यावरील जास्त केस व शपेटी्या केसािंा लाबं झ पका या फरकाचशवाय ते जास्त 
जाडसरही असतात. तसेि आयाळ असलेल्या (नर) भारतीय कसहां् या डोक्यािी कानापासून ते नाका्या 
शेंड्यापयंतिी लाबंी जास्त असते. मा् त्या्या डोक्यावर केस कमी असतात. 

 
सववजसािारितः आचिकन कसहाला त्या्या भारतीय भाऊबंेापेक्षा नक्कीि जास्त आयाळ असते; 

परंत  मला वाटते हे म ख्यतः हवामानातंील फरकाम ळे असाव.े मी केचनया आचि टागंाचनकामध्ये पाचहलेले 
सववज कसह सम द्रसपाटीपासून ६००० फूट उंिीवर असलेल्या पठारावर पाचहलेले आहेत; तर गीरिे 
अभयारणय सम द्रसपाटीपासून केवळ २०० ते ४०० फूट उंिीवर आहे. चशवाय तेथे चहवाळा सोडला तर 
एरव्ही फारि गरम असते. 

 
भारतीय कसहाला थोडी कमी आयाळ असणयािे आिखी एक कारि म्हिजे पूवी्या काळी 

कोिीही खास पाह िे चशकार करावयास आल्यास त्यां् यासाठी अगेी िागंले मोठे, भारेस्त, खूप आयाळ 
वगैरे असेलेले कसह चनवडले जात. असे मोठे आयाळ असलेले कसह बह िा मारले जात त्याम ळे कसहािंा 
ेजा खालावत गेला. 

 
जाता जाता मला येथे असे नमूे करावसेे वाटते की, अगेी खास असे काही प्रम ख पाह िे 

असल्यास पूवी्या काळी त्यानंी मारलेले कसह मोजणयािी खास अशी पध्ेत होती असे मी ऐकले. कसहािे 
प ढिे पंजे चजतके बाहेर खेिता येतील चततके ओढले जात व नंतर त्या्या स रुवातीपासून ते प ढिे पाय 
त्यानंतर नाकावरुन ते सववज वक्राकार भागावरंून ते शपेटी्या टोकापयंत असे माप घेतले जाई. 

 
आचिकन व भारतीय कसहामध्ये  ेसरा फरक म्हिजे आचिकेतील काही टके्क पूिवज वाढलेल्या नर 

कसहाना ेेखील आयाळ नसते; परंत  वयात आलेल्या सववज भारतीय नर कसहानंा आयाळ असतेि असते. 
 
काही जि चविारतील “तर मग काही ठराचवक चनसगवजचनरीक्षकानंी चलचहलेल्या “ग जराथमिील 

चबनआयाळी्या कसहा” बद्दल काय? १८३३ /३४ मध्ये हे विवजन चलचहलेले होते आचि यािे शीर्षवजक तर 
फारि फसव ेआहे. त्यामध्ये लेखक एका फारि  ेबळ्या कसहािे विवजन करीत होता; चशवाय त्यामध्ये त्याने 
“आयाळ नसलेला कसह” हे विवजन फक्त तौलचनक दृष्ट्याि चलचहलेले आहे. फक्त इतकेि सागंणयाकचरता 
की आचिकन कसहापेक्षा भारतीय कसहाला कमी आयाळ असते. 
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चिचटश म्य चझअम ऑफ नॅिरल चहस्री्या आर. आय. पोकॉक यानंी म्हटले आहे की लेखकािे, 
‘आचिकन कसहाना जास्त लाबं आयाळ असते’ असे मत, त्याने कपजऱयात ठेवणयासाठी जमचवलेले लाबं 
आयाळीिे कसह पाचहले असतील ककवा तेव्हा य रोपमध्ये त्याने केप कॉलनी ककवा अल्जेचरयातील पूिवज 
वाढीिे कसह पाचहले असतील, त्यावरून झाले असाव.े 

 
माझ्या तेथील तीन भेटनमिील स्वान भवावरून मी अगेी खा्ीने सागंू शकेन की गीर्या जंगलात 

मी पाचहलेले सववज पूिवज वाढलेले कसह भरपूर आयाळ असलेले होते. फक्त मी पूववज आचिकेत पाचहलेल्या 
कसहापेंक्षा त्यानंा ककचित कमी आयाळ असेल. 

 
आता भारतातील कसहां् या संख्येचवर्षयी पाहू. १८८० पासून १९०० पयंत्या काळात गीर्या 

जंगलात फक्त डझनभर ककवा त्यां् या आसपास इतकेि कसह उरले होते असे म्हितात. ह्या शतका्या 
स रुवातीला जेव्हा लॉडवज कझवजन तेथे कसहा्या चशकारीकचरता जािार होता तेव्हा त्याने कसहािंी संख्या 
इतकी कमी झालेली ऐकून चशकारीिे आमं्ि स्वीकारले नाही. एवढेि काय पि त्याने ज नागढ्या 
नबाबानंा ह्या कसहाना अगेी जातीने संरक्षि ेेणयािी चवनंती केली. त्याम ळे जसे त्याने ेेशातील 
प रािवस्तंूिे जतन करून मोठेपिा चमळचवला होता तसाि ह्याही बाबतीत त्याला मोठेपिा चमळाला. 

 
परंत  १९५६ ्या जानेवारीमध्ये गीर्या जंगलात भेटलेल्या नवानगर्या जामसाहेबाने मला 

साचंगतले की त्यां् या क ट ंबातील मंडळनना गीरमिील कसह िागंलेि पचरचित होते आचि ते अिूनमिून 
नेहमी त्यां् या चशकारीला जात असत. तो म्हिाला की ह्या शतका्या स रूवातीला त्याला तेथे १०० ्या वर 
कसह असल्यािे खा्ीने माहीत होते. 

 
तेथे आता अगेी हाता्या बोटावर मोजणयाइतकेि कसह उरलेले आहेत असे तो ज नागढिा नबाब 

बह िा म द्दामि सववज लोकामंध्ये बोलला असावा. कारि प्रत्येक चिचटश व्हाइसरॉय ककवा कमाडंर-इन्-िीफ, 
म ंबईिा गव्हनवजर, राजक मार आचि कोिीही आलतू फालतू ेेखील आपल्याला असे चशकारीिे आमं्ि 
चमळाव ेअशी आशा बाळगनू असत. 

 
१९५० मध्ये कसहा्या पायािें ठसे मोजून एक ढोबळ चशरगिती करणयात आली होती आचि तेव्हा 

असे आढळून आले की गीर्या ५०० िौ. मलैां् या जंगलात २४० कसह असावते. 
 
१९५५ मध्ये अशाि प्रकारे आिखी एक चशरगिती करणयात आली. त्यान सार तेथे २९० कसह 

असावते असे अन मान काढणयात आले. ह्या चशरगित्या राजकोट येथील राजक मार कॉलेजिे 
म ख्याध्यापक चश्र.एम.ए.कवटर-ब्लॅथ यां् या ेेखरेखीखाली आयोचजत केल्या होत्या. आता ग जराथमध्ये जे 
काही वन्यजीवन चेसून येते त्यामध्ये त्यानंी फारि रस घेतला होता.  

 
कवटर-ब्लॅथ यानंा आर.एस.िमवजक मारकसहजी [अन वाेकािी तळटीप— िमवजक मारकसहजनिे १९८६ मध्ये चनिन झाले. 

ते खरोखरि वन्यप्राणयािें रक्षिकते होते. माळढोक पक्षयािे त्या्या घरयावर असतानािे छायाचि्ही त्यानंी चटपले होते. असे छायाचि् अगेी 
थोड्यानंा चमळाले असेल.] ह्यानंी मेत चेली. मी िमवजक मारकसहजीना नेहमीि भारता्या पचश्चमेकडील 
वन्यजीवनाशी चनगचडत असे समजतो कारि ते एक अचतशय अन भवी असे चनसगवजपे्रमी व वन्यप्राणयािें 
छायाचि्कार आहेत. 
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त्यानंी भारतीय वन्यप्रािीजीवन जतन करणयाकचरता प ष्ट्कळि कायवज केले. ते १९५२ पासून 
“इंचडयन बोडवज फॉर वाइल्ड ॲचनमल्स अॉँड बर् वजस् ” ह्या मंडळािे खासगी उपकायवजवाह होते. आम्ही जेव्हा 
जेव्हा भेटत असू तेव्हा आम्ही भारतातील वन्यप्रािी व पक्षी याबंद्दल व अशाि चवर्षयावंर बोलत असू. कारि 
आम्हाला ेोघानंाही त्यात फारि रस होता. 

 
याप ढील कसहचशरगिती १९६३ पयंत झाली नव्हती, त्यानंतर तर ते अगेी फारि जरुरीिे झाले 

होते, कारि तेव्हा गीर्या जंगला्या कडेकडे्या भागामंध्ये ज्यािंी ग रे कसहानंी मारली होती त्या क्ष ब्ि 
झालेल्या गावकऱयानंी बऱयाि कसहानंा चवर्ष घालून मारल्या्या बातम्या मोठ्या प्रमािावर येत होत्या. 
अलीकड्या काळात अशाप्रकारे चवर्ष घालून मारलेल्या कसहािंी सखं्या ६ पासून १०० पयंत बेललेली 
ऐचकवात आहे तेव्हा उरलेल्या कसहािंी संख्या २८० पेक्षा थोडी जास्त असावी. हेही नसे थोडके! 

 
ग जरात राज्य सरकार लवकरि गीरिे हे जंगल अभयारणय ककवा राष्ट्रीय उद्यान म्हिून जाहीर 

करील अशी अपेक्षा आहे; [गीरिे जंगल अभयारणय म्हिून १९६५ साली जाहीर करणयात आले आहे.] त्याम ळे भारतािे 
राजचिन्ह असलेल्या ह्या कसहाला प ढील काळात व्यवस्स्थतपिे जगू शकणयािी संचि चमळेल. 

 
गीर्या जंगलात एवढे तरी कसह तग िरून राहणयाला पूवी्या ज नागढ्या राजघराणयांतील 

संस्थाचनक कारिीभतू आहेत. ते म स्स्लम असून त्यानंा नबाब या नावाने ओळखले जाई. ते काही खरोखर 
वन्यप्राणयािें संरक्षि कराव ेअशा मतािे होते असे नव्हे, कारि तेव्हा येथील वन्यप्राणयािें खरोखरि संरक्षि 
करणयािी जरुरी आहे अशी जागृती भारतात केवळ चशकाऱयां् या फायद्याकचरता ते राखले जावते 
याव्यचतचरक्त होती असे मला तरी वाटत नाही. 

 
काश्मीरमिले साबंर व नेपाळमिले गेंडे यानंा ज्याप्रमािे शाही चशकारीिे प्रािी असे मानले जाई, 

त्याप्रमािे कसहाना ज नागढ्या ससं्थानात मानले जाई. 
 
मला असे सागंणयात आले होते की भारताला स्वातंत्रय चमळाले तेव्हा ज नागढिा नबाब भारतात 

आला असता, परंत  त्या्या चेवािाने – जो प. पाचकस्तानातील कसििा रचहवासी होता त्याने-त्याला 
पाचकस्तानात जावयास साचंगतले. कारि ज नागढमध्ये जास्तीत जास्त कहेू लोक असून ते भारता्याि 
बाजूने आहेत असे वाटल्यावरून मग नवाब करािीला पळून गेला. 

 
तो क त्रयािंा फारि शौकीन होता. प्रथम मला असे कळले की जेव्हा तो करािीला गेला तेव्हा त्याने 

स्वतःबरोबर त्या्याकडे असलेले सववज सात-आठश ेक ्े नेले. बायका मा् चनम्म्याचशम्म्याि (फक्त ४ ि) 
नेल्या. आता सध्या सासनगीरला कामाला असलेला परंत  पूवी नवाबा्या खासगीत कामाला असलेला एक 
मािूस म्हिाला की नवाबाकडे जरी एकेकाळी सात-आठश े क ्े पाळलेले होते तरी भारता्या 
स्वातंत्रयपूती्या काळात त्यां् याकडे फक्त २५० /३०० क ्ेि उरले होते आचि त्याने करािीला फक्त ४ 
क ्े व िारातील तीन बेगमा नेल्या. िौथी बेगम  ेसऱया चेवशी त्या्या मागोमाग गेली. 

 
अजूनही गीरमध्ये पूवी्या राजेशाही थाटा्या व इमाना्या खािाख िा चेसतात. उेा. चकत्येक 

चशकारी आता जरी वनखात्याकडे रक्षक, रखवालेार ककवा पहारेकरी म्हिून कामाला असले तरी ते 
मोठ्या अचभमानाने “JF” पूवीिे ज नागढ फॉरेस्ट अशी चपतळी अक्षरे असलेला चबल्ला लावनू चफरतात. 
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ओघाओघाने सागंावयािे की भारतािा हा भाग ज्याला सौराष्ट्र असे म्हितात, त्याला 
राजेरजवाड्यािें व ससं्थाचनकािें माहेरघरि म्हिाव े लागेल. ह्या छोया भागात जवळजवळ २०२ 
संस्थाचनक होते. 

 
भारता्या पूवेस आसाममध्ये मा् असे राजेरजवाडे अथवा संस्थाचनक नसत, तेथे फक्त काहीि 

बडे जमीनेार राजे असत. 
 
गीरिे जंगल ही फारि स ंे र व रंगीबेरंगी जागा म्हिावी लागेल. जंगल ह्या शब्ेाने जो अथवज 

अचभपे्रत होतो तशी ती जागा नाही. हा एक बराि मोठा जवळ जवळ पािएकश ेिौ. मलैािंा टापू अिवजवट 
स का असा आहे. त्यावर अिूनमिून काटेरी झ ड पे आहेत. ती आचिकेिी आठवि करून ेेतात. जंगलात 
मिूनि साग आचि  ेसरी काही हलक्या प्रती्या लागडािंी झाडे चेसून येतात. 

 
जंगलात अिूनमिून चजकडे चतकडे सववज् गाव े व शतेी पसरलेली आहे. तसेि िंेेवाईक 

ग राख्यां् या प ष्ट्कळ गाई म्हशी, शळे्यामेंढ्या चवख रलेल्या आहेत. या ग राख्यानंा इकडे “मालिारी” असे 
म्हितात. (छायाचि् क्र. २६) 

 
जेव्हा तेथे नीलगाई, साबंरे, चितळे आचि रानड करे (हे कसहािे एक अत्यंत आवडीिे खािे आहे.) 

असे कसहािे खाद्य प रेसे नसते तेव्हा कसह तेथील पाळीव जनावरावंर ककवा मालिारी लोकावंर झडप 
घालतात. स ेैवाने येथील लोक आपल्या गाईग रां् या मालमते्ततील काही भाग अशाप्रकारे गडप होणयाला 
रुळले आहेत आचि ते ह्याला “िंद्यातील सकंटे” असे समजतात. ह्या भागातील ग रानंा जो िागंला िारा 
चमळतो त्या्या बेल्यात ही ककमत केव्हा केव्हा मोजावी लागते असे ते मानतात त्यां् यापकैी चकत्येक जि 
आता सागंतात की जर अशी गाईग रे कसहाकडून मारली गेली तर नवाब त्यािी न कसानभरपाई ेेत असे, 
परंत  अशी क ठिीही नोंे ेफ्तरी असल्यािे आढळत नाही. नवाब बह िा त्या्या मनाला वाटेल तेव्हाि 
काही बाबतीत पैसे ेेत असावा. 

 
१९५६ ्या जानेवारीमध्ये मी गीरला प्रथम गेलो. ह्या स मारास पावसाळ्यात भरपूर उगविारे 

बरेिसे गवत ग रानंी खाल्ललेे होते व उरलेले चफकट चपवळे पडत िालले होते. पळसािी आकर्षवजक झाडे 
अग्नीज्वाळे्या रंगा्या फ लानंी भरून गेल्याम ळे त्यां् या ऐन उमेेीत असल्यासारखी भासत होती. असंख्य 
पक्षी त्यां् या फ लातंील मि िोखून घेत होते. क्वचितच्  लाबंवरून एखाद्या कसहािी गजवजना कानी पडत 
होती. खरंि, ती जागा अगेी प्रियरम्य वाटत होती. 

 
वन्यप्रािी जीवनावरील सभे्या चनचमत्ताने आम्ही ेहाजि तेथे जमलो होतो. आम्ही तेथील 

तेव्हा्या सौराष्ट्र राज्यािे राज्यप्रम ख नवानगरिे जामसाहेब यािें पाह िे होतो. 
 
जामसाहेबानंी बराि प्रवास केलेला असून त्यािें वािनही ेाडंगे होते. चशवाय ते प्रसंगविवजन उत्तम 

रंगवनू सागंू शकत होते. मी त्यािें “नवाब आचि त्यािें कसह” यावरील सभंार्षि अचतशय लक्षपूववजक ऐकले व 
त्यां् यापासून बरेि चशकलो ेेखील. 
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एक चेवस  ेपार्या जेविा्या स मारास आम्ही न कतीि कॉफी घेऊन सभेला स रुवात करीत 
होतो तेव्हा त्यां् या हाताखालिा एक वनाचिकारी आत येऊन त्यां् याशी काही तरी क जब जला. “कसह” ते 
म्हिाले. मग माझ्याकडे वळून ते म्हिाले, “त म्ही या”. नंतर त्यानंी आिखी ेोघाचतघानंा बोलाचवले. 

 
माझ्याकडे पाहून त्यानंी अगेी चनश्चयी स्वरात आज्ञा केली, “बरोबर कॅमेरे नकोत”. भारता्या ह्या 

भागात बह िा कॅमेऱयाबद्दल बरेि गैरसमज आहेत. 
 
मी काय कराव?े आय ष्ट्यातील माझे एक अचतशय मनोरंजक उचद्दष्ट भारतातंील वन्यप्राणयािंी 

खरोखर वैचशष्ट्यपूिवज अशी काही चि्े चटपणयािे होते; आचि ही एक कसहा्या छायाचि्िािी  ेर्ममळ अशी 
संिी होती. मी भारता्या अगेी पूवेकडून पचश्चम टोकाकडे इतक्या लाबंवर आलो होतो. “बरोबर कॅमेरे 
नकोत” ही आज्ञा माझ्या यजमानाकंडून - ती ेेखील राज्यप्रम खाकंडून आली होती. 

 
बऱयाि चविारपूववजक मी माझा एक कॅमेरा तेथेि ठेवनू माझ्याबरोबर एक ३५ मी. मी. लाबं पल्ल्यािे 

कभग असलेला कॅमेरा व  ेसरा िलत् चि्पटािे चि्ीकरि करणयािा कॅमेरा असे फक्त ेोनि कॅमेरे 
घेणयािे ठरचवले. 

 
आम्ही सववज जवळजवळ बाराजि त्या ख रटी झ ड पे असलेल्या जंगला्या उचद्दष्ट स्थळी पोहोिलो. 

तेथून प ढे पायीि झाडाझ ड पा्या फादं्या पािोळ्याम ळे खडबडीत झालेल्या भागातून िालत चनघालो. तेव्हा 
जामसाहेबानंी माझे कॅमेरे, त्यािंी वगेवगेळी उपकरिे, चतवई इ. सववज पाचहले. त्यानंी माझ्याकडे कटाक्ष 
टाकला, परंत  त्या कटाक्षात नाख शीने जरी असले, तरी थोडे हास्य होते त्याम ळे मला स टल्यासारखे 
वाटले. 

 
त्यानंतर आम्ही भक्षयावर बसलेल्या कसहािा एक कळप पाहणयात जवळजवळ १ तास घालचवला. 

त्या कळपात एक मोठ्या आयाळीिा कसह, एक छोटा कसह आचि ३ कसचहिी होत्या.  ेेैवाने कसह काही 
अंतरावर होते. छायाचि्िाकचरता ते फारि आवाक्याबाहेर होते. जामसाहेबानंी हे कसह चकती िोकाेायक 
आहेत ते गावकरी तसेि इतर लोकावंर एकेोनेा ह्या कसहानी केलेल्या हल्ल्यािी उेाहरिे ेेऊन 
साचंगतले. अलीकडेि एका कसहाने एक बैलगाडी घेऊन िाललेल्या मािसावर हल्ला केला होता आचि एका 
कसचहिीने चत्या छाव्यासंह ३ मािसािंा पाठलाग केला. त्यां् यापकैी एकाला तर ओरबाडून ेेखील 
काढले. 

 
मी ह्या “लायन शो”िे जवळजवळ २०० फूट चफल्मिे िलत् चि्ि केले. त्या रा्ीिे जेवि करीत 

असताना जामसाहेब माझ्याकडे वळून म्हिाले, माझी त म्हाला एक चवनंती आहे. आपि आज जे “लायन 
शो”िे छायाचि्ि केलेत त्यािी एक प्रत कृपया मला द्याल का? त्यावरून मला कळले की त्यािंा 
आज्ञाभगं करूनही सववज काही व्यवस्स्थत आहे. 

 
त्यानंतर रोज रा्ीिी जेविे झाली की आम्हाला गाडी्या प ढ्या प्रखर चेव्यां् या उजेडातं कसह 

पाहणयास नेणयात आले. परंत  ह्या प्रकारिे मनोरंजन मला आवडले नाही. कारि कसह आम्याकडे 
घाबरुन एकटक पाहात असत. त्याम ळे मी काहीही छायाचि्ि करू शकलो नाही. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

आम्या शवेट्या चेवशी मला छायाचि्िािी िागंली सिंी चमळून मला कसहािे जवळून 
छायाचि्ि करता आले. मी श्री. एम्. डी. ित वेेी यां्याबरोबर संध्याकाळी कसहािा गारा पाहावयाला 
गेलो. काही कसहानंी गावातंील ेोन बैल मारले होते आचि चशकाऱयानंी आम्हाला मागे बसता याव े म्हिनू 
कसहा्या व आम्यामध्ये फादं्या वगैरे ठेवनू सािारिसा पडेा तयार केला होता. 

 
आता मला ित वेेनबद्दल जास्त माचहती येथे द्यावी लागेल; कारि त्यािें व्यचक्तमत्त्व लक्षात 

राहणयाजोगे होते. ते “इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट” ह्या ह द्यावरिी पचहली भारतीय व्यक्ती होते. 
भारतातंील वन्यप्राणयािें सरंक्षि व जतन केले गेले पाचहजे असे सरकारी पातळीवरून पटवनू ेेिारे ते 
पचहलेि भारतीय होते. त्यानंी १९५२ मध्ये जेव्हा “इंचडयन बोडवज फॉर वाइल्ड लाईफ” िी स्थापना केली 
तेव्हा त्यां् याि उठावेार व्यचक्तमत्त्वाम ळे तसेि त्यां् या वन्यप्रािीजीवनातंील आवडीम ळे त्यानंा भारता्या 
सववज राज्यातील प्रचतचनिनमध्ये याचवर्षयीिी िडाडी व आवड उत्पन्न करिे शक्य झाले. 

 
कनवजल बटवजन यां् याप्रमािेि ित वेेी हे ज न्या काळातील चनसगवज जतन करिारे होते. ते अचतशय 

उत्तम चशकारीही होते. ते स्वतः म्हिाले की, “बह िा चशकारीि, जो प्राणयानंा मारतो, तोि त्यां् यावर फार 
पे्रम करतो आचि त्यािें जतन करणयासाठी प्रयत्नही करतो. ही चवश्वास न बसणयासारखी असली तरी खरी 
गोष्ट आहे”. ते अचिकारवािीने असेही बोलत, “जोपयंत एखाद्याने वाघ मारलेला नाही तोपयंत तो मािसू 
जंगला्या एखाद्या भागािा वनाचिकारी म्हिून काम पाहणयास लायक काही.” पूवी्या काळी जेव्हा वाघ 
प ष्ट्कळ मोठ्या संख्येने येथे अस्स्तत्वात असत तेव्हा हे ठीक होते. म्हिजेि वरील संभार्षिािा सारासार अथवज 
असा की वाघ ठार मारणयासाठी जंगलािी व तेथील पयावरिािी िागंली माचहती असावयास लागते. परंत  
आता एकेका वनाचिकाऱयाला प्रत्येक वर्षी वाघ मारायला चमळेल असे पूवीइतके काही वाघही उरलेले 
नाहीत. 

 
मला वाटते तेव्हा सेवाचनवतृ्त झालेल्या ित वेेनना कसहािी चशकार करणयास फारि आवडले 

असते; परंत  त्यानंा शवेटी त्यानंी अलीकडेि चमळचवलेल्या नवीन कॅमेरा व ेूर पल्ल्या्या कभगावरि 
समािान मानाव े लागले. आम्ही काही वळे त्या फादं्यानंी तयार केलेल्या पडद्याआड थाबंलो परंत  त्या 
संध्याकाळी एकही कसह तेथे भक्षयावर आला नाही. ते तेथेि जवळपास कोठे तरी असावते. आम्ही त्यानंा 
ऐकू शकत होतो. 

 
म्हिून आम्ही ते ेोन मेलेले बलै आम्या चठकािाजवळ फरफटत आिनू एका बाभळी्या 

झाडाला िागंल्या मजबूत ेोरखंडाने बािंले. नंतर आम्ही रा्ी घरी परतलो. 
 
 ेसऱया चेवशी सकाळी आम्ही त्या जागेवर गेलो. आम्या बरोबर्या चशकाऱयानंी आम्हाला 

आवाज न करता जाता याव ेम्हिून त्या रस्त्यावरील सागािी स की गळून पडलेली क रक रीत पाने बाजूला 
करून तो साफ करून ठेवला होता. चगिाडे सववज् होती. काही आकाशात बऱयाि कमी उंिीवर गोल गोल 
चघरया घालीत होती तर काही झाडावंर स्स्थरावली होती. गारा झालेल्या प्राणया्याही अवती भोवती 
काही चगिाडे होती. 

 
आम्ही वर्या बाजूला आपापल्या जागेवर पडद्याआड जवळजवळ ४५ चमचनटे बसलो होतो. तेव्हा 

तेथे त्या २ बैलां् या उरलेल्या मासंावर सहा कसह येताना पाचहले. ते सबिं रा् त्यावर ताव मारीति होते. 
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त्याम ळे चगिाडाकंचरता फारसे काही उरलेले नव्हतेि. त्या कळपात ेोन मोठ्या कसचहिी व ४ मोठे छावे 
होते. 

 
रा्भर खाल्ल्याम ळे ते फारसे भ केले नव्हते. फक्त त्यानंा ते उरलेले मासं चगिाडानंी खाव े ही 

कल्पना सहन होणयासारखी नव्हती. ते परत परत उरलेल्या गाऱयावर येत होते. केव्हा एकेकटा, केव्हा 
ेोघे तर केव्हा चतघे. उगािि, त्या चगिाडानंा हाकलचवणयाकचरता! आम्ही त्या बलैानंा ेोरखंडाने घट्ट 
बािूंन ठेवले होते. त्याम ळे त्या कसहाना ते ेाट जंगलात फरफटून नेता येत नव्हते. मी पूववज आचिकेतही 
असेि पाचहले होते. एक भरपूर आयाळ असलेला कसह त्याने अिवजवट खाल्लेल्या चजराफाजवळ प नःप न्हा येत 
असे – उगीिि, चगिाडानंा हाकलून ेेणयाकचरता! 

 
छाव्यापंैकी ेोन मोठे छाव ेनर होते. त्यानंा आयाळ येऊ लागली होती. कसह सारखे येत; चगिाडानंा 

हाकलून ेेत व प न्हा जंगलांतील सावलीत आडोश्याला जात. कसह गेल्यावर सिंी चमळताक्षिीि चगिाडे 
खाली येत. 

 
कसहानंी बऱयाि वळेा माझ्या िलत् चि्पटा्या कॅमेऱयािा आवाज ऐकला आचि ते आम्या चेशनेे 

येऊ लागले. त्यां् यापकैी एकजि तर हा कसला चवलक्षि आवाज येतोय्  यािा अंेाज घेणयाकचरता फारि 
जवळ आला. मी सािेि कभग लावनू त्यािें छायाचि्ि करीत होतो-ेूर पल्ल्यािे कभग लावलेलेि नव्हते – 
इतके ते जवळ होते. 

 
मला कसहािी म ळीि भीती वाटत नव्हती, कारि मला माहीत होते, कसहाना आम्या उपस्स्थतीिी 

हरकत वाटणयािे काहीि कारि नव्हते. परंत  मला हे कबूल कराविे लागेल का आम्याि मागे आमिे 
संरक्षि करणयासाठी त्यां् या ज न्याप राणया बं  ेका भरून स्ज  करून बसलेल्या ेोघा चशकाऱयाबंद्दल मा् 
मी साशकं होतो. 

 
स मारे पाऊि तासानंतर चगिाडे नाहीशी झाली. सववज काही शातं होते. कसह प नःप न्हा तेथे येणयािे 

थाबंले होते आचि चगिाडे व कावळे ेेचखल का चनघून गेले यािे मा् मला आश्चयवज वाटते, परंत  यािे उत्तर 
मला लवकरि चमळाले. 

 
एक रानमाजंर तेथून गाऱयाकडे साविचगरीने व थोडेसे घाबरटपिाने सटकले. ती कसहािी चशकार 

असल्यािे ह्या रानमाजंराला कळल्याम ळे ते घाबरले होते. परंत  सववज चगिाडे नाहीशी झाली होती. ती चगिाडे 
ह्या छोया रानमाजंराला सहा कसहापेंक्षा जास्त घाबरली होती. 

 
त्या एकंेरीत अचतशय सनसनाटी सकाळिा शवेट मोठा मनोरंजक झाला होता. आम्ही कसहािी 

चकतीतरी छायाचि्े घेतली. 
 
“मला तर मी कसहािी िागंलीि चशकार केली असे वाटले!” श्री. ित वेेी भावनावगेाने अगेी 

भारावनू बोलले. 
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१९६० ्या नोव्हेंबरमध्ये मी गीर्या जंगलात  ेसऱयांे ा गेलो. I.U.C.N. ने मला ह्या वळेेस 
चशफारस करून पाठचवले होते. काही गावकऱयां् या म्हशी व गाईग रे कसहानंी ठार मारल्याम ळे प्रक्ष ब्ि 
झालेल्या गावकऱयानंी कसहानंा चवर्ष घातले अशा उठलेल्या बातम्यामंध्ये चकती तथ्य आहे हे पाहणयासाठी 
मला तेथे पाठचवणयात आले होते. 

 
पावसाळा काही आठवड्यापूंवीि संपल्याम ळे गवत अजूनही ेाट होते; परंत  त्याम ळे ेाट गवतातूंन 

कसह नजरेस पडिे फार कठीि होते. मला वाटले होते की अजूनही गवत चहरवगेार असेल म्हिजे रंगीत 
छायाचि्ामंध्ये चहरव्या पाश्ववजभमूीवर चपवळेिमक कसह िागंलेि उठून चेसतील. परंत  पावसाळ्यानंतर्या 
त्या काही आठवड्यातंि उन्हाने ते सववज गवत स क्या घासा्या –चपवळ्या रंगािे झाले होते. 

 
मी पचहल्या चेवशी वनाचिकाऱयाबरोबर जीपमिून तसेि पायी बराि प्रवास केला तेव्हा आम्या 

दृष्टीस छाव्यासंकट ११/१२ कसहािंा एक कळप पडला.  ेसऱया चेवशी काही इतर मंडळननी “लायन शो” 
ठरचवला होता आचि मलाही तेथे जाणयािे आमं् ि ेेणयात आले; परत  शवेटी  ेपारी चकतीतरी उचशरा 
एकि कसहीि आली. चतसऱया चेवशी “चशकाऱयानंी” पचहल्या चेवशीिा तो कळप  ेसऱया चठकािी शोिून 
काढला; आचि आम्ही त्या मेलेल्या रेड्यािा उरलेला गारा तेथे आिून एका काटेरी झाडाला बािूंन ठेवला. 

 
मी गाऱयापासून पन्नासएक फूट अतंरावर एका बाभळी्या झाडा्या तोडलेल्या फांे ीआड 

आडोश्याकचरता थोडेसे गवत असलेल्या जागी जचमनीवर बसलो. सािारि ११ वाजता आचि प न्हा  ेपारी 
कसहीि बाहेर आली आचि गाऱयािा वास घेऊन थोडी चनराशनेेि गेली. प्रत्येक वळेेस ती थोडी ब जत 
असावी. गारा चगिाडानंी खाऊन टाकू नये म्हिून आम्ही तो झाकून ठेवनू  ेपार्या जेविाकचरता 
चवश्राचंतगृहात गेलो व  ेपारी परत तेथे आलो. 

 
 ेपारी ४-३० वाजता मी परत छोया फादं्याआड गवतामागे माझी जागा िरली. हे गवत तीन 

फ टापेंक्षा कमी उंिीिेि असाव.े त्यामध्ये मी अिवजवटि लपून राहू शकत होतो. वनाचिकारी व बं  ेकीने स्ज  
असलेले चशकारी माझ्याबरोबर राचहले.  ेसरे ेोघे चशकारी - एक बकरा ( भक्षयबळी ) घेऊन तेथेि होते. 
त्या बकऱया्या ओरडणयाने आकर्मर्षत होऊन गाऱयापाशी कसह यावते या उदे्दशाने ते तेथे उभे होते. जि ू
काही ती जेविासाठी वाजवलेली चजवतं घंटाि ! बकरा खरोखरी त्या कसहाना खाणयाकचरता नव्हता. कसह 
बाहेर आल्याबरोबर त्याला ेूरवर नेणयात आले असते. त्याम ळे कसह आिखी उघड्यावर आले असते. 

 
नंतर संध्याकाळ्या उन्हात एक भरपूर आयाळ असलेला कसह बाहेर आला आचि गाऱयावर 

बसला. तो माझ्याकडे तोंड करून बसला होता. माझ्यापासून केवळ ५० फूट अंतरावर.  ेपारी तो िागंलाि 
झपलेला असावा. कारि आता त्याने चमचनटा चमचनटा्या अंतराने सहा वळेा जाभंया चेल्या. मी त्यािा 
पसरलेला मोठा व जबरेस्त जबडा आचि मोठे तीक्षि ेात व्यवस्स्थत पाचहले. 

 
नंतर तो उठला व लाबं लाबं पावले टाकीत भारेस्तपिे गाऱयाजवळ आला. आल्याबरोबर तो 

मेलेला रेडा खेिून ओढून नेऊ पाहात होता; परंत  तो ेोरखंडाने घट्ट बािंलेला असल्याम ळे नेऊ शकला 
नाही. नंतर त्याने त्या रेड्यािा नाे सोडला आचि तो सरळ माझ्या रोखाने आला. (छायाचि् क्र.२७) 
क्षिभर मला त्यािा प्रिंड जबडा आचि तीक्षि ेात आठवले. मला वाटले आता मीि त्यािे प ढिे भक्षय 
होिार. 
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मला फक्त एका गोष्टीिी काळजी वाटली की चशकाऱयाने १२ बोअरिी बंेूक भरून स्ज  केली होती; 
परंत  मला नक्की समजेना की बं  ेकीतून स टलेला बार फक्त हल्ला करू पाहिाऱया कसहाला 
घाबरचवणयाकचरता असेल की त्याम ळे तो चबथरून आिखी िवताळेल. 

 
परंत  माझ्या प्रश्नाथवजक म दे्रला वनाचिकाऱयाकंडून उत्तराेाखल हावभाव आले की सववज काही ठीक 

आहे. बह िा आम्हाला जसे आमिे आसाममिले सववज गेंडे वगेवगेळे नावाचनशी माहीत होते तसे त्यानंा त्यािें 
कसह माहीत असाव.े 

 
त्याि क्षिी माझ्या प ढ्याति तीसएक फ टावंर पाि मोठे छाव ेआले. ते चजज्ञासापूववजक एकमेकाकंडे 

आचि वळेेपूवीि तयार असलेल्या भोजनाकडे पाहात होते. कसह छाव्यां्या जवळून जाताना त्याने एका 
छाव्याला मोठ्या प्रमाने ह ंगले आचि तो माझ्याजवळ केवळ १० फ टावंर आला. नंतर तो माझ्या जवळून 
गेला आचि मी ज्या झाडाखाली बसलो होतो त्याि झाडा्या सावलीत २० एक फूट अंतरावर बसला. 
आम्हाला त्या्या श्वासो्वासही नीट ऐकू येत होता. 

 
क्षिािाति एक मोठी कसहीिही गाऱयावर आली व अिाशासारखी बकाबक खाऊ लागली. आिखी 

ेोन कसचहिी व ेोन मोठे बचे्च तेथे डावीकडे आले; परंत  मी बऱयाि वळेानंतर त्यानंा पाचहले. ते सात बचे्च 
बह िा त्या ेोन कसचहिनिे होते. एकीिे िार अन्   ेसरीिे तीन. आिखी चतसरी कसहीि गाभि होती. भव्य 
आयाळीिा तो कसह ह्या सववज छाव्यािंा चपता असावा. 

 
माझ्या अवती भोवती ११ कसह होते. मी मावळत्या सूयवजप्रकाशातं शक्य चततकी िागंली छायाचि्े 

घेत राचहलो. ेूरवरून आिखी ेोन कसहां् या गजवजना ऐकू आल्या. 
 
एक छावा गाऱया्या फारि मध्ये घ सला तेव्हा एक कसचहिीने त्याला एका सेकंेाति चत्या प ढ्या 

जबरेस्त पजंाने फटकारून खाली पाडले. 
 
कसहानंा मी व माझे ेोघे सहकारी सहज सारखे चेसत होतो, कारि आम्ही पयावरिात चमसळून 

जाणयासाठी जेथे लपून बसलो होतो ते गवत, फादं्या वगैरे आम्हाला फक्त ग डघ्यापंयंति झाकत होते. 
माझ्या एका कॅमेऱयािा जरा मोठ्यानेि “स्क्लक् ” असा आवाज येई आचि त्यािी त्यानंा सवय होईपयंत 
प्रत्येक वळेेला असा आवाज झाला की ते माझ्या चेशनेे जळजळीत नजरेने पाहात. 

 
मी जचमनीवर असून संरक्षिाकचरता माझ्याकडे काहीही नव्हते; म्हिून हा ‘लायन शो’ जास्त 

िाडसी आचि उत्साही असा मला वाटला. मला खा्ीने वाटते की मी त्या कसहानंा काहीि अपाय केलेला 
नव्हता ककवा त्यां् या क ठल्याही बाबतीत ढवळाढवळ ककवा चशरकाव केलेला नव्हता म्हिून त्यानंी मी 
मन ष्ट्य असूनही िोकेबाज नाही अशाप्रकारे मला स्वीकारले होते. आचिके्या राष्ट्रीय उद्यानात 
स रचक्षततेकचरता गाडीमिून मी जे कसहािे छायाचि्ि केले होते त्यामध्ये इतकी सनसनाटी मला वाटली 
नव्हती. 

 
चफकट होिाऱया संध्याप्रकाशातं मी जे शवेटिे छायाचि् घेतले ते एक कसहीि व िार छाव े

गवतामध्ये बसून गाऱयावर जावयाला आपल्याला केव्हा संिी चमळेल त्यािी वाट पाहात होते. ते सववज मला 



 
 अनुक्रमणिका 

फार जवळिे आचि मै् ीिा संबंि असल्यासारखे वाटले. त्या कसहा्या िेहऱयावर माजंरीसारखे हावभाव 
असल्यासारखे वाटले [छायाचि् क्र. २८-२९] (ओघाओघाने मला सागंावसेे वाटते की नंतर मी जेव्हा 
म्हैसूरमिील कातडे कमाचविाऱया स प्रचसद्ध व्हॅन इंजेन यानंा माझी छायाचि्े ेाखचवली तेव्हा त्यां् यातील 
एका भावाने शरेा मारला की, “बह िा इ. पी. जी. हे व्हॅन इंजेनकडे येऊन त्यानंी हे पाि पेंढा भरलेले कसह 
उसने नेऊन त्या गवतात बसचवले होते!”) 

 
मी प रेशी छायाचि्े घेतली असे मला वाटते. एव्हाना बकऱयाला घेऊन ेूरवर जाऊन 

आम्यासाठी थाबंलेले  ेसरे ेोघे चशकारी आम्हाला येऊन चमळाले. 
 
ते अचभमानाने म्हिाले, “साहेब, तो कसह तर त म्यापासून केवळ ेहा फ टावंरि होता.” 
 
१९६२ ्या फेि वारीमध्ये क्छमिली रानगाढव ेपाहून परतत असताना मी चतसऱयांे ा गीरला गेलो. 

वर्षा्या ह्या स मारास सववज गवत वाळून जाऊन नाहीसे झालेले असते. त्याम ळे उघड्यावर कसह पाहिे ककवा 
त्यािंी छायाचि्े घेिे सोपे जाते. 

 
गीर चवभागािे म ख्य वनाचिकारी श्री. बी. के. झाला हे ह्या खेपेस मजबरोबर होते. ते त्यां् या 

ज नागढ येथील म ख्य किेरीतून सासन गीरला येऊन इथल्या चवश्राचंतगृहात माझ्याबरोबर काही चेवस 
राचहले. श्री. झाला हे सािारि तरुि वयािे असले तरी त्यानंा बराि अन भव होता. त्यानंा वन्यप्राणयािंी 
आवडही होती. त्याम ळे आम्ही बराि वळे गीरिे जंगल, जरी त्या्या आसपास गाव, गावकरी, शतेी, 
वाहत कीिे मोठे रस्ते इ. सववज असले तरी त्यािे राष्ट्रीय उद्यानात कसे रूपातंर करता येईल यावर स रस 
ििा केली. 

 
मी जेव्हा जेव्हा अशा भटकंतीवर चनघतो तेव्हा बह िा मी त्या भागातील पूवी घेतलेल्या पश पक्षयािंी 

छायाचि्े तेथील वनाचिकाऱयानंा तसेि इतरानंा ेाखचवणयाकचरता बरोबर नेत असे. ह्या वळेेस माझ्याकडे 
मी १९६० मध्ये गीर्या जंगलाला चेलेल्या भेटी्या वळेिी छायाचि्े होती. 

 
छायाचि्िासाठी अगेी एखाेी फांे ी जरी थोडीशी प ढे डोकावीत असली तरी ती ेेखील 

सारखी करणयाबद्दल मी फार ेक्ष असे म्हिून एक चशकारी त्याबद्दल क रक रत होता. खरे पाहता त्याला 
ेेखील कॅमेऱयािेि वावडे होते. येथे अगेी राजापासून नोकरािाकरापंयंत सवांनाि कॅमेरा मनापासून 
आवडत नसे. परंत  ह्या वळेेस जेव्हा मी १९६० मध्ये घेतलेली छायाचि्े त्यानंा ेाखचवली तेव्हा सववज 
चशकाऱयानंा आनंे झाला आचि ते म्हिाले की आता आम्हाला यािी आचि िागंल्या छायाचि्कारािंी 
महती समजली. 

 
आम्ही तेथे पोहोिल्या चेवशीि  ेपारी एक पाहणयाजोगा “लायन शो” आयोचजत करणयात आला. 

प्रथम गाऱयावर एक कसहीि आली. नंतर चतला चतिे ३ मचहन्यािे छोटे तीन छाव ेयेऊन चमळाले. (छायाचि् 
क्र. ३०) त्यानंतर एक मोठा कसह चशकार खाणयासाठी आला. (छायाचि् क्र. ३०) तेव्हा कसहीि आचि चतिे 
छाव ेजंगलात परतले.  ेसरी एक कसहीि तेथेि जवळ होती ती माजावर आली होती. त्यानंतर आम्ही तो 
कसह चत्याबरोबर समागम करताना पाचहला. तेथे जवळि आिखी एक कसहीि चत्या ेोन छोया 
छाव्याबंरोबर होती, परंत  ती गाऱयावर आली नाही. 



 
 अनुक्रमणिका 

 ेसऱया चेवशीिी सकाळ मी श्री. झाला यां् याबरोबर इकडे चतकडे जंगलात भटकणयातं 
घालचवली. आम्ही चनलगाई, चितळे आचि ड क्करे पाचहली. मला वाटते १९५६ ्या माझ्या पचहल्या भेटीनंतर 
त्यां् या संख्येत वाढ झाली असावी. ही खरोखरि फार िागंली गोष्ट आहे. कारि १९४७ मध्ये नवाब इथून 
गेल्यावर येथे वन्यपश पक्षयािंी फारि कतल झाली आचि हे शाकाहारी पशू फारि कमी झाले. म्हिजेि 
कसहािे तेथील नैसर्मगक अन्न (भक्षय) कमी झाले. 

 
 ेपारी मी चशकाऱयाबंरोबर आेल्या चेवशीिे कसह पाहावयास गेलो. तो कसह आचि माजावर 

आलेली कसहीि तेथे नव्हती. परंत  त्या  ेसऱया ेोन कसचहिी व त्यािें एकंेर पाि छाव ेमा् तेथे होते. मी 
त्यां् याबरोबर तेथे २ तास घालचवले. आम्याबरोबर्या बकऱया्या ओरडणयाने त्या कसचहिनना आकर्मर्षत 
करून ठेवले होते. मी िालत िालत त्यां् या अगेी जवळ केवळ २० फ टावंर गेलो. 

 
जोपयंत मी त्या कसचहिी व त्यािें छाव ेयां् या मध्ये नव्हतो तोपयंत त्या कसचहिी म ळीि िोकाेायक 

नव्हत्या. मा् केव्हा केव्हा ते छाव ेइकडे चतकडे ह ंेडत माझ्या  ेसऱया बाजूस येत. अशा वळेेस मला त्या 
कसचहिी व त्यािें छोटे छाव े यां् या मध्ये मी येऊ नये म्हिून फारि काळजीपूववजक हालिाली करून 
पलीकड्या बाजूस जाव ेलागे. 

 
चतसऱया चेवशी चशकाऱयानंी मला साचंगतले की तोि नर कसह आचि तीि छाववेाली कसहीि त्यानंी 

वगेवगेळ्या चठकािी पाचहली. मला कसह अथवा कसहीि यापंकैी कोि पाहायिंय? मी छाववेाली कसहीि 
पाहावयािे ठरचवले. कारि पश पक्षयािंी छोटी चपले जगात कोिालाही फारि आवडतील आचि मी ेेखील 
त्याला अपवाे नव्हतो. 

 
श्री. झाला चनवडि की्या कामात ग ंतले होते म्हिनू मी ेोन चशकारी व वनचवभागा्या 

अचिकाऱयाबंरोबर गेलो. जीप सोडून ेेऊन आम्ही थोड्या काटेरी झ ड पे असलेल्या जंगलातून घ सलो आचि 
तेथे आम्हाला ती एकि नव्हे तर ेोन्ही कसचहिी त्यां् या ५ छाव्यासकट चेसल्या.  ेसऱया कसचहिीिे छाव े
पचहली्या छाव्यां् याि वयािे – अडीि एक मचहन्यािे होते. 

 
आता सािारि ११ वाजले होते आचि उघड्यावर सूयािे उन्ह फारि जािवत होते. कसहीि व छाव े

यािें गारा खािे आटोपले होते. ते जवळ्याि सावलीत आराम करीत पह डले होते. मी ेेखील 
गाऱयापासून िाळीसएक फ टावंर बाभळी्या झाडाखाली काटेरी बारीक फाद्यामंागे माझी जागा पगडली. 
माझ्याबरोबरिे बाकीिे थोड्या अंतरावरि ेूर राचहले. छाव ेखेळत होते. 

 
माझ्याजवळ येऊन चवभागीय वनाचिकारी म्हिाला, “िला आपि चवश्राचंतगृहात जेविासाठी 

जाऊया.”  ेपारिा १ वाजला होता. ेोघे भ केलेले चशकारीही त्यां् या घरी  ेपार्या जेविासाठी 
जाणया्या तयारीत होते. 

 
त्या कसहाकंडे बोट ेाखवनू मी म्हटले, “हेि माझे जेवि आहे. मला इकडेि राहावयािे आहे 

चेवसभर” आचि मी तसेि केले. संध्याकाळिा अंिार पडेपयंत मी अन्नपािी काहीही न घेता तसाि 
राचहलो. चवभागीय वनाचिकारी जेव्हा संध्याकाळी परत तेथे आला तेव्हा त्याने माझ्यासाठी िहा व चबस्स्कटे 
आिली. परंत  इतका वळे मी जे कसहानंा डोळे भरून पाचहले तीि मला मोठी मेजवानी होती. 
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 ेपारी थोडे थोडे खाणयासाठी त्या ेोन्ही कसचहिी एकेकया गाऱयाकडे आल्या. एकीिे तीन व 
 ेसरीिे ेोन असे पािही छाव े खेळत असताना तसे भक्षय खाताना एक् चमसळून होते; परंत  ते जेव्हा 

आपल्या आईिे ेूि प्यावयास जात तेव्हा मा् ते बरोबर आपापल्या आईकडेि जात. 
 
केव्हा केव्हा ते छाव े भटकत भटकत माझ्या चेशनेेही येत. एकेा तर त्यां् यातील एक माझ्या 

अगेी जवळ आला, परंत  स ेैवाने तो माझ्या  ेसऱया बाजूस गेला नाही (त्या कसचहिी एका बाजूला, मी 
मध्ये व तो पलीकड्या अंगास असा आला नाही.) म्हिून बरे. एक कसहीि माझ्यापासून केवळ २० फूट 
अंतरावर झोपली होती. माझ्या मागे जो चशकारी होता तोही झोपी गेला होता. फक्त मी आचि ते छाविे जागे 
होतो. 

 
ते कसह पाहणयासाठी मला भरपूर वळे चमळाला. त्या एका कसचहिीिे तीन छाव ेअगेी वगेवगेळ्या 

स्वभावािे होते. एक सािारितः आईकडेि राही;  ेसरा एक फारि िाडसी होता; तर चतसरा स्वतःशीि 
एखाद्या फांे ी्या त कड्याशी अथवा काटकीशी ेेखील खेळत बसे. मला आचिकेतील स प्रचसद्ध कसहीि 
‘एल्सा’ िी आठवि झाली. चतला तीन अगेी वगेवगेळे छाव ेझाले होते. जॉय ॲडमसन्या प स्तकात त्यािें 
अगेी स ंेर विवजन केलेले आहे. 

 
मिूनि कसहीि “म-हम् ” असा आवाज काढी म्हिजे चपलानंी चत्यापासून थोडे ेूरवर खेळणयास 

हरकत नाही; परंत  हलका ग रग रल्यासारखा आवाज काढला म्हिजे तो िोक्यािा इशारा समजून 
हालिाल न करता चजथल्या चतथे ग पिूप राहाव.े ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली. नंतर मी चशकाऱयानंा त्या 
कसचहिीने काढलेले इशाऱयािे आवाज काय होते ते चविारले. त्यानंी त्यािंी बरोबर नक्कल करून 
ेाखचवली. कसहानंा आकृष्ट करणयासाठी रेडा ककवा बकऱया्या ओरडणयािा आवाजही चशकाऱयानंा बरोबर 
काढता येतो. 

 
 ेपारी तीनएक वाजता कावळे रडल्यासारखा आवाज येऊ लागला त्याम ळे झाडावंर चगिाडे 

जमली. झोपलेली कसहीि उठली आचि चत्याकडून िोक्यािा इशारा चमळाल्याम ळे चनरचनराळ्या चठकािी 
असलेली चपले जाग्या जागी स्तब्ि झाली. 

 
नंतर माजावर आल्याम ळे भडकलेली व भ केली अशी ती चतसरी कसहीि तेथे गाऱयावर साविपिे 

प्रकटली.  ेसऱया ेोघी कसचहिी व त्यािें छाव ेचतिे खािे िाललेले पाहात होते. ती फारि िोकाेायक व 
उपद्रवी वाटत होती. जागे झालेले चशकारी मी तेथून ेूर जाव ेम्हिनू स िवीत होते. 

 
जेव्हा ही उग्र भडकलेली कसहीि गाऱयावर बसून तो खात होती तेव्हा एक छावा तेथे गेला. चतने 

रागावनू ग रग राट केला आचि ती कसहीि खाताखाता त्या छाव्याजवळ जाऊन त्याला कू्ररपिाने िावली. 
नंतर चतने त्याला चतकडेि जचमनीवर वेे नेने कळवळत सोडले. चतिे खािे प न्हा स रू झाले. त्या छाव्यािी 
आई िोका पाहताि उभी राचहली; परंत  चतने काही प्रचतकार केला नाही. छावा चबिारा उठला व लंगडत 
त्यां् या आईकडे गेला. 

 
थोड्या वळेाने आिखी एका छाव्याने गाऱयाजवळ जाणयािे िाडस केले. ह्या वळेेस ती आिखीनि 

खवळली आचि छाव्याला कडकडून िावली. ेोन्ही कसचहिी (छाव्यां् या आया) त्या  ेेैवी छाव्यां् या 
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संरक्षिाकचरता िावनू गेल्या. आता त्या कसचहिीमध्ये मारामारी होिार हे जािून चशकाऱयानंी मला आिखी 
जवळजवळ १५ फूट तरी मागे जाणयािी चवनंती केली. 

 
खवळलेल्या कसचहिीिे खािे अव्याहत स रूि होते. मिून मिून ती रागावनू ग रग राट करीत असे. 

आता  ेपार टळत आली होती. बाभळी्या झाडा्या सावल्या लाबं लाबं होत िालल्या होत्या. स ेैवाने मी 
छायाचि्िाकचरता योग्य चेशनेे सववज हालिाली केलेल्या होत्या. ती कसहीि आचि गारा ेोन्हीही मावळत्या 
सूयवजचकरिां् या चपवळ्यािम्मक प्रकाशातं न्हाऊन चनघाले होते. 

 
पाि छाव ेप न्हा आपापल्या आयाकंडे जमले होते. ती ेोन्ही क ट ंबे त्या क्र द्ध कसचहिीकडे पाहात 

होती. चतिे खािे अजूनही िालूि होते. चगिाडे आचि कावळे आपल्याला काही उरलेस रलेले चमळेल काय 
या आशते झाडावंर शातंपिे बसून होते. पलीकडे लाबंवर्या टेकडीमागे सूयवज संध्याछायेिी थंड शातं चतरीप 
ठेवनू नाहीसा झाला. 

 
चशकाऱयाने माझे खांे े घ सळले. चतकडे उजवीकडून ह्या सववज चि्पटावर तो आयाळवाला कसह 

हळूि भकरेस्तपिे लाबं लाबं पावले टाकीत अवतरत होता. 
 
त्या कसहाने बह िा लाबंूनि आकाशात चघरया घालत असलेल्या व झाडावंर बसलेल्या 

चगिाडावंरून गारा कोठे आहे हे ओळखले असाव.े क्र ध्े कसचहिीने ेेखील त्यावरूनि गरा शोिून काढला 
असावा. आता सववज कळप प न्हा एक् आला होता. 

 
कसह गाऱयाकडे पाहात खाली बसला. परंत  फक्त एक चमचनटभरि. त्या्या पोटात भकू प्रज्वचलत 

झाली; तो त्या क्र ध्े कसचहिीला डरणयासारखा नव्हता. तो ताबडतोब गाऱयाकडे गेला आचि त्याने त्या 
कसचहिीकडून गाऱयािा ताबा चमळचवला. 

 
थरकाप उडचविारा ग रग राट तेथे ऐकू आला आचि ती कसहीि गारा सोडून सरळ मी जेथे कॅमेरा 

घेऊन ेबा िरून बसलो होतो त्या रोखाने आली. (छायाचि् क्र.३१) कसहाने गारा जवळजवळ फस्त केला 
होता.  ेसरी कसहीि चत्या छाव्याबंरोबर पाठीमागे बसलेली होती. चतिा जबडा उघडलेला होता आचि ती 
फारि ख शीत चेसत होती. कारि छाव्यािें वडील आले होते आचि त्यानंी त्या उपद्रवी कसचहिीला 
वठिीवर आिले होते. 

 
एक कसहीि रागावनू सरळ माझ्या रोखाने येत असून  ेसरी चत्या उजव्या हाताला जात असताना 

मी घाईघाईने आिखी ेोन सािी छायाचि्े घेतली. नंतर ती माझ्यापासून जवळि खाली बसली. 
 
ेाट काळोख पसरणयापूवी मी परत चफरणयाआिी एक अत्यंत स ंेर ेेखावा पाचहला. तो कसह 

गाऱयापाशी बसला होता आचि त्यािे पाि छाव े गाऱयािे लिके तोडून मोठ्या मजेने त्यािा अस्वाे घेत 
होते. त्यां् यापासून काही फूट अंतरावरि चतघी कसचहिी अिवजवत वजळाकार पह डल्या होत्या. 
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प्रकरि ११ वे 
 

कॉबेट नॅशनल पाकव  
 

१९५२ मध्ये म्हैसूरमध्ये भरलेल्या “इंचडयन बोडवज फॉर वाइल्ड लाईफ” सभे्या स रुवाती्या 
ििास्ातं भारतातील कसहानंा उत्तर भारतात क ठेतरी अभयारणय चमळाव े म्हिनू आम्ही चशफारस केली 
होती. हेतू हा की म्हिजे चनेान सववजि अंडी एकाि टोपलीत नकोत. जर काही रोग ककवा इतर संकटे 
भारता्या ह्या पचश्चम टोकाकडे (गीर्या जंगलात) आली तर इथले सववजि कसह समळू नाहीसे होतील. 

 
हे नव ेघर पूवी कसह ज्या ज्या भागात चेसून येत असत त्या भागामध्ये असावे; कारि पयावरि 

सािारि त्यानंा चतथे अन रूप असावयास हव.े शतेीकचरता जंगलािी मोठ्या प्रमािावर तोडमोड होत 
असल्याम ळे इथली स्वाभाचवक पचरस्स्थती ेेखील फारि झपायाने बेलत असून हवामानातंही फरक होत 
आहे. 

 
उत्तर प्रेेश राज्यसरकारने याकचरता एक अभयारणय तयार करावयािे ठरचवले आहे. त्यािे नाव 

“िंद्रप्रभा” म्हिजे “िंद्रा्या चकरिािें तेज.” 
 
हे अभयारणय वारािसीपासून –पूवीिे बनारस –काशी–४३ मलै ेूरवर आहे. १९५७ ्या 

चडसेंबरमध्ये ठरल्याप्रमािे तेथे गीर्या जंगलातून एक कसह व ेोन कसचहिी सोडणयात आल्या, त्यापंैकी 
मोठ्या माेीने लवकरि एका ब््याला जन्म चेला. परंत  हा छावा १९५८ ्या जून्या स मारास िोरया 
चशकाऱयानंी मारला. 

 
१९६० मध्ये  ेसऱया छोया कसचहिीला ेोन बचे्च झाले परंत  ती त्या ेोन्ही छाव्यानंा घेऊन 

चबहारमध्ये गेली. नंतर ती प न्हा उत्तर प्रेेशात आली परंत  तेव्हा चत्याबरोबर एकि छावा होता. हा छावा 
१९६२ मध्ये मृतावस्थेत आढळला. त्या्या मृत्यिेू कारि समजले नाही परंत  त्यािी िौकशी िालू होती. 

 
१९६२ ्या जानेवारीमध्ये वयस्क कसचहिीने प न्हा एका छाव्याला जन्म चेला.  ेसरीने १९६२ ्या 

फेि वारीत २ छाव्यानंा जन्म चेला. तेव्हा १९६३ ्या मेमध्ये कसहािंी एकूि संख्या ७ झाली होती व ६४ मध्ये 
ती ११ वर जाईल असे गृहीत िरले गेले होते. 

 
हा प्रयोग चकतपत यशस्वी ठरेल ककवा नाही हे इतक्या लवकर सागंता येिे शक्य नाही. मला 

वाटते की ह्या भागातं कसहाशी बरोबरी ककवा भागीेारी करणयाकचरता वाघ नाहीत आचि जंगली क ्े 
क्वचिति शजेार्या चबहारमिून रस्ता ओलाडूंन वारािसी्या जंगलातून जाताना चेसतात. कसहानंा भक्षय 
म्हिून जंगलातील शाकाहारी जनावराचंशवाय तेथे सववज् अगेी अभयारणयातही, पाळीव जनावरािें 
कळपेेखील खूपि मोठ्या प्रमािावर आहेत. हा असा उपय क्त व मजेशीर असा प्रयोग हाती घेतल्यािे श्रये 
उ. प्रेेश राज्यसरकारला चेले पाचहजे. ह्या िाडसी प्रयोगाला मी स यश किचततो. 

 
ह्या राज्या्या अगेी उत्तरेस “राजाजी” आचि “कान्सू” अशी ेोन अभयारणये आहेत. मी ही 

ेोन्ही पाचहली आहेत आचि मला ती आवडली ेेखील. परंत   ेेैवाने राजाजी अभयारणयात जेथे 
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भारतातील अगेी उत्तम वन्यप्रािी जीवनाला साजेसे ेाट अरणय आहे आचि पूवी व्हायसरॉयकचरता 
चशकारीसाठी म द्दाम राखीव जंगल होते तेथे मी असताना ‘ग जर’ जातीिे लोक आपली गाईग रे िरावयास 
नेत असत. 

 
हे ग जर लोक म्हिजे गाईग रे िारावयास नेिारे भटक्या जमातीिे लोक. ते आपली गाईग रे 

पावसाळ्यात पहाडावंरील क रिावंर िरावयास नेतात आचि चहवाळ्यात त्यानंा पायथ्याशी ख ल्या मैेानात 
आितात. अशा प्रकारे त्यानंा गाईग रे राखीव जंगलाति काय पि अभयारणयातही िरावयास नेणयास 
परवानगी ेेणयात आली आहे ही गोष्ट अगेी कीव करणयाजोगी आहे. 

 
राजाजी अभयारणया्या थोडे नैऋत्येकडे चहमालया्या पायथ्याशीि प्रचसध्े कॉबेट नॅशनल पाकवज  

आहे. (छायाचि् क्र.३२). हे राष्ट्रीय उपवन वाघासंाठी फार प्रचसद्ध आहे. १९३५ मध्ये झालेले हे उपवन 
तेव्हािे पचहलेि राष्ट्रीय उपवन होते व तेव्हा्या उत्तर प्रेेशा्या सर माल्कम हॅले ह्या गव्हनवजर्या 
नावावरून त्याला ‘हॅले नॅशनल पाकवज ’ असे नाव ेेणयात आले होते. 

 
१९५४ ्या एचप्रलमध्ये मी ह्या स ंेर जागेला भेट चेली आचि ८ चेवस तेथे राचहलो. मला तेथे 

जावसेे नेहमीि वाटत असे कारि भारतातल्या ह्याि भागात एफ.डब्ल्यू. िसॅ्म्पयन यानंी वन्यप्रािी जीवनािे 
छायाचि्ि केलेले होते; व येथेि चजम कॉबटे हा चनसगवजपे्रमी, नरभक्षक वाघ व चबबळ्यािंा संहारक म्हिनू 
प्रचसद्धीला आला. 

 
एफ. डब्ल्यू. िसॅ्म्पयन यानंी ेोन अचतशय स ंेर प स्तके प्रकाचशत केली. त्यापंैकी पचहले १९२७ 

मध्ये “चवथ ए कॅमेरा इन टायगर–लॉँड” आचि  ेसरे लागोलागि प्रचसध्े झालेले -“चे जंगल इन 
सनलाईट अॉँड शडॅो” त्यां् या वन्यप्राणयां् या छायाचि्ानंी ही प स्तके भरलेली आहेत; अचि त्यातली जरी 
काही चि्े वन्यप्राणयानंी स्वतःि घेतलेली असली (रा्ी प्रखर उजेडािे चेव ेलावनू घेतली गेलेली) तरी 
प ष्ट्कळशी चेवसा उजेडी त्यां् या नैसर्मगक अवस्थेत व स्वाभाचवक प्रेेशातही घेतलेली आहेत. 

 
तसे पाहता िसॅ्म्पयन हे भारतातील वन्यप्रणयािें छायाचि्ि करिारे पचहलेि गृहस्थ असावते. त्या 

वळेेस त्यां् या प स्तकानंी माझ्यावर नक्कीि िागंला प्रभाव पाडला होता. 
 
१९३८ मध्ये रजेवरून माझ्या घरून परतत असताना बोटीवर त्यािंी भेट घडणयािी सिंी 

चमळाल्याम ळे मी फारि खूर्ष होतो. आम्ही भारत व तेथील वन्यजीवन यावंर ििा केली. तेव्हा ते म्हिाले की 
गेंडे, रानरेडे अशा तऱहेिे मजेशीर वन्यजीवन जे उत्तर प्रेेशात चेसून येत नाही ते आसामसारख्या चठकािी 
चेसते व अशा जागेत मी राहात असल्याम ळे त्यानंा माझा फार हेवा वाटतो. 

 
१९४७ मध्ये वनखात्यातील नोकरीमिून चनवृत्त झाल्यावर श्री. िॉँचपयन यानंी भारत सोडला व ते 

उत्तर टागंाचनका येथे गेले. तेथील वनखात्यात ते नोकरीस राचहले. त्यानंी मला एका प्ात चलचहले होते 
की येथे वन्यप्राणयािें छायाचि्ि करिे फारि सोपे आहे. येथे बह संख्य जनावरे उघड्या माळरानाति 
असतात आचि आपल्याला प ष्ट्कळशा राष्ट्रीय उपवनातं ककवा अभयारणयातं मोटारगाडीत बसून त्यां् या 
जवळ जाऊन सहज छायाचि्े घेता येतात. मला तर कसहािे छायाचि्ि करून आता अगेी कंटाळा 
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आलाय. कसह मोटरगाड्याकंडे अगेी ढ ंकून ेेखील पाहात नाहीत. याम ळे मी माझ्या भारतातंील 
चम्ाबंद्दल (वाघाबंद्दल) उसासे सोडतोय. त्यािें छायाचि्ि करिे सहजासहजी शक्य होत नाही. 

 
नंतर्या प्ातही त्यां् या पत्नीसह ते भारता्या ज्या प्रेेशातं मोठ्या आनंेाने राचहले होते त्या 

भारतातील जीवनािी परत परत आठवि येते असे त्यानंी चलचहले होते आचि या चठकािी ज्यानंी आपले ऐन 
उमेेीतील आय ष्ट्य घालचवले आचि ज्यानंा आता फक्त चिटनमिल्या कडाक्या्या गारठ्यात िपला घालून 
आचि उबसेाठी शगेड्या जवळ ठेवनू आपले उववजचरत आय ष्ट्य घालवाव ेलागते अशा त्यां् या सारख्या अनेक 
वृद्ध व्यक्तनना ेेखील असेि वाटत असेल. त्यानंा इथल्या कठीि परंत  रोमािंकारी आय ष्ट्यािी आठवि येत 
असेल. 

 
सेवाचनवृत्त झाल्यावरही मला येथेि भारतात राहावयाला चमळाले आहे व जे काही वन्यप्रािीजीवन 

अजूनही उरले आहे त्यािा अभ्यास करणयाकचरता मला माझा वळे कारिी लावता येत आहे; यास्तव मी 
स्वतःला फारि नशीबवान समजतो. 

 
एकोचिसाव्या शतका्या स रुवाती्या काळातं म्हिजे १९३०/४० ्या स मारास भारतातील 

वन्यप्रािीजीवनािे संरक्षि करणयािे प्रयत्न चजम कॉबटे व उत्तर प्रेेश येथील एका संघटनेनेि केले. 
(उत्तर प्रेेश म्हिजे पूवीिा य नायटेड प्रॉव्हीन्स) मी त्यां् याशी प्व्यवहार करून “भारतािे 
वन्यप्रािीजीवन” ह्या त्या काळी प्रकाचशत होत असलेल्या चनयतकाचलकासाठी लेख चलचहले. 

 
 ेेैवाने हे चनयतकाचलक फारसे लोकचप्रय झाले नाही आचि ह्याि स मारास  ेसरे महाय द्धही स रू 

झाले. १९३९ ते ४५ ्या य द्धकाळात य द्धकालीन साम ग्री बनचवणयाकचरता भारतातंील प ष्ट्कळशा जंगलािंी 
तोडझोड करणयात आली आचि सैचनकानंीही जीपगाड्या व हातात नवीन िती्या स्वयंिचलत बं  ेका 
आल्याम ळे येथील वन्यप्राणयािंा प ष्ट्कळ संहार केला. याचशवाय नेहेमीप्रमािे िोरया चशकारी सववज भारतभर 
होति राचहल्या. 

 
िोरया चशकारी होत असूनही हॅले नॅशनल पाकवज  त्यातल्या त्यातं कसेबसे थोडेसे स रचक्षत राचहले. 

परंत  मी जेव्हा तेथे होतो तेव्हा एका ज्येष्ठ अचिकाऱयाने मला साचंगतले की ह्या उपवनात चशरिाऱया 
जवळजवळ सववजि कं्ाटेारां् या लॉऱयामंध्ये बंेूक असेि. जंगलातील अचतशय मौल्यवान असे लाकूड 
आचि त्यापासून कररूपाने चमळिारा पैसा अत्यंत जरुरीिा आहे. ह्याचशवाय राज्यसरकार काही करू शकत 
नाही तेव्हा जंगलामध्ये लाकूडतोडीिे काम िालिे अपचरहायवज आहे. 

 
भारतातल्या इतर अनेक स ंे र जंगलापं्रमािे ही जागा ेेखील पोहोिणयास अत्यंत कठीि आहे. 

पचश्चमेकडील कोटद्धारा ककवा पूवेकडील रामनगर ह्या रेल्वे् या प्रम ख स्थानकावंर पोहोिणयासाठी ेेखील 
अनेक गाड्या बेली कराव्या लागतात. नंतर तेथून जवळजवळ ३० मलैािंा नाल्यां् या बािंावरील खडतर 
प्रवास मोटारगाडीने करावा लागतो–तो ेेखील फक्त पावसाळ्याव्यचतचरक्ति करता येतो. 

 
जून ते नोव्हेंबर ह्या पावसाळ्या्या चेवसातं तेथे पोहोिता येिे अचजबात शक्य नाही. ह्या मचहन्यातं 

तेथे कोिीही राहात नाही. अगेी वनखात्यािे पहारेकरी ककवा िौकीेारही, कारि येथील अनेक नाले व 
ओहोळ यावंर एकही पूल नसल्याम ळे ह्या जागेिा बाहेरील जगापासून संपकवज  अगेी त टला जातो. 
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या जागे्या सौंेयाने मला अगेी मोहून टाकले. ह्या उपवना्या उत्तरेकडील भागातून रामगंगा 
नावािी नेी वाहते. थंडी्या चेवसातं चहिे पािी अगेी स्फचटकासारखे श भ्र व थंड असते. नेी्या 
चकनारी चफकट चहरव्या रंगा्या छटािंी चशसवािी झाडे आहेत. मी या नेी्या उथळ पाणयात छोटे ‘मशीर’ 
(ह्याला काही वळेा ‘इंचडयन सामन’ असेही संबोचिले जाते) आचि ‘इंचडयन राऊट’ जातीिे मासे पाचहले 
आहेत; तर खोल पाणयातील मोठे मोठे मशीर व गूंि (ह्याला गोड्या पाणयातील शाकवज  असे म्हितात) 
आपल्या पाणयाने ओल्या झालेल्या कातड्या स कवायला वर्या व खाल्या काठाला उन्हात आलेले; 
वर्या ेगडावंरून त म्हाला चेसतील. वगेवगेळ्या आकारािी कासव ेउन्हात पह डलेली ककवा पाणयामध्ये 
पोहत असलेलीही चेसतात. 

 
१९५४ मध्ये येथे लाबं नाकाडािी मासे खािारी गरीयाल जातीिी स सर आचि छोया नाकाडािी 

मगर ह्या ेोन्ही जाती चेसून येत. आताशा ह्या मगरी येथे चेसतात की नाही ह्यािी मला खा्ी नाही. 
कारि सववज भारतभर त्या आता  ेर्ममळ होत िालल्या आहेत आचि अलीकडे तर त्या संरचक्षत प्राणयां् या 
याेीत घालणयात आल्या आहेत. 

 
रामगंगेिी ेरी जेथे रंूेावते तो भाग पाटलीडून ह्या नावाने प्रचसद्ध आहे. चहमालया्या पायथ्याशी 

जेथे जेथे अशा पसरट ेऱया आहेत त्या भागाला तेथे ‘डून’ असे म्हिणयात येते. 
 
पाटलीडून सम द्रसपाटीपासून स मारे १२५० फूट उंिीवर आहे. हा प्रेेश गवताळ असून ते 

चितळािें व भेकरािें माहेरघरि म्हिाव ेलागेल. येथे मिून मिून स्वॉम्प जातीिी हरिे ेेखील चेसतात. 
इकडे चतकडे मिूनि ग लाबी रंगा्या फ लानंी भरून गेलेला कािंन, कळ्यानंी व नवीन महॉगनी्या 
रंगा्या चफकट चहरव्या तकतकीत पानानंी भरून गेलेली क स मािी झाडे आचि पळसािी चवख रलेली झाडे 
ह्या भागा्या सृष्टीसौंेयांत आिखीनि भर टाकतात. 

 
आचि सववज् साल वृक्ष....हे त्यािंी पाने बेलून टाकीत होते. पाने सोनेरी रंगािी झालेली होती. 

मिूनि क ठे तरी चहरवट छटा त्यावर चेसत होत्या. एकंेर ेेखावा असा चेसत होता की हेमंत आचि वसंत 
ऋतंू्या शोभेिे स ंेर चमश्रि सववज् पसरलेले आहे. भारतात असे दृश्य बऱयािेा चेसून येते. 

 
बक्सार्या बरोबर खाली जेथे नेी ‘डून’ (पसरट ेरी) सोडून सपाटीवरून वाहू लागते तेथे ेरड 

आचि ग हा आहेत. त्या्या खालून नेी वाहते. या चठकािाला सागरताल म्हितात व तेथे ेरवर्षी ेेव 
आंघोळीला खाली उतरतात अशी एक आख्याचयका आहे; आचि ेरवर्षी जानेवारीत ही पोहोिणयास  ेघवजट 
अशी जागाेेखील पािसहाश े भाचवकानंी भरून जाते. मकरसंक्रातंी्या सिा्या चेवशी हे भाचवक ह्या 
पचव् जागेत आंघोळ करणयासाठी इतका कठीि व  ेघवजट प्रवास करून येतात. 

 
जवळजवळ प्रत्येक चेवशी मी साबंर, चितळ, भेकरे, रानड क्कर, वानरे, लाल तोंडािी माकडे, मोर 

आचि लाल जंगली कोंबड्या पाहात होतो. 
 
एखाद्या आठवड्यापूवीिे जंगली हत्तन्या पायािे काही ठसे पाहावयास चमळाले; परंत  बह िा ते 

हत्ती  ेसरीकडे चनघनू गेले असावते. 
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चवश्राचंतगृहा्या जवळि मी कोल्हे पाचहले. ते बह िा मन ष्ट्यवस्ती्या आसपास चेसून येतात व ते 
गावसफाईिे उपय क्त काम करतात. ते मारावयास सोप्या अशा कोंबड्या ककवा एखाेे आजारी हरीि अशा 
प्राणयावंर उपजीचवका करतात. ओघाओघाने असे सागंवसेे वाटते की कोल्हे जंगलातंील इतर प्राणयानंा 
वाघा्या ककवा चबबळ्या्या उपस्स्थतीिी जािीव करून ेेताना “फ्य”ू अशी चशटी घालतात आचि 
जंगल्या गोष्टनमध्ये तर अशीि एक स रस कथा साचंगतली जाते की “फ्यू...” हा एक ठराचवक कोल्हा वाघ 
चशकारीला बाहेर पडताना त्या्या ख शमस्कऱयाप्रमािे नेहमी त्या्या बरोबर असतो व रस्त्यात काहीही 
िोका असल्यास त्यािी आगाऊ सूिना तो वाघाला ेेतो. 

 
साबंर ेेखील वाघ जवळपास असल्यास िोक्यािी सूिना एक ठराचवक प्रकारिा वगेळा आवाज 

काढून ेेते. हा आवाज जोराने ओरडल्यासारखा पू...क् ककवा “िाकं” अशा वगेवगेळ्या प्रकारे ओळखला 
जातो. वाघ आपल्या उपस्स्थतीिी जािीव करून ेेणयाकचरता काही आवाज काढतो का, यािी मला 
माचहती नाही. परंत  बरेि लोक म्हितात तो तसे करतो. तसे असल्यास ते केवळ योगायोगानेि असेल. 
बरेि लोक समजतात तसे फसवनू साबंराला बोलावणयाकचरता नसेल. हे उपवन वाघाकंचरता प्रचसद्ध आहे. 
माझ्या तेथील वास्तव्या्या  ेसऱया चेवशी तेथे एक गारा झालेला होता. मी कालन् नावा्या माझ्या 
माह ताबरोबर अनारकली ह्या हचत्तिीवर आरूढ होऊन चनघालो. अनारकली म्हिजे डाकळबा्या फ लािी 
कळी. ह्या ेोघािंीही नाव े माझ्या िागंली लक्षात आहेत. कारि माझ्या माचहतीप्रमािे तो माह त आचि 
चशकचवलेली ती हत्तीि ह्या ेोघािंी जोडी फारि स ंेर जोडी म्हटली पाचहजे. 

 
गारा जेथून फरफटत नेलेला होता त्या रस्त्यािा आम्ही माग िरला. काही फूट अंतरावरि एक 

साबंरािी माेी आतवज स्वरात शीळ घालीत होती. िोक्यात तो इशाराि. आम्हाला ेेखील आसपास जवळि 
ेबा िरून असलेल्या वाघािा वास येत होता. 

 
लवकरि आम्ही मािि बािंले आचि मी चेवसाि त्यावर िढून बसलो. गाऱयािा व एकंेर 

पचरस्स्थतीिा शोि घेणयासाठी वाघ आला, परंत  त्या ेाट जंगलातूंन मला त्यािे ओझरतेि ेशवजन झाले. त्या 
रा्ी त्याने सववज गारा संपवनू टाकला. 

 
तीन चेवसानंंतर पाटरपािी येथे हत्तीवरून जात असताना सकाळी ेहा वाजता एक मोठा वाघ 

आम्ही अकस्मात पाचहला. आम्ही स कलेल्या नाल्यावरून जात असताना तो आम्हाला ग पिपू पाहत होता. 
त्यािे फक्त डोकेि तेवढे चेसत होते. बाकीिे सववज शरीर गवतात लपलेले होते आचि त्या्या मागे 
सरळसोट पहाड उभा होता. 

 
त्याला मी माझ्या चसने–कॅमेऱयाने चटपल्यावर आम्ही आिखी जवळ सरकलो. माझ्या अपेक्षचवरुद्ध 

तो पाठीमागेि असलेल्या गवतात लपला आचि त्या  ेघवजट अशा पहाडावर िपळाईने व सफाईेारपिे 
अदृश्य झाला. 

 
मी माझ्या माह ताला (कालन् ला) ताबडतोब अनारकलीला पहाडा्या  ेसऱया बाजूला वळवनू 

घेणयास साचंगतले. तसे वळल्याने केाचित् आम्हाला पलीकड्या जंगलात प न्हा तो वाघ पाहणयािी सिंी 
चमळाली असती. आम्ही घाईघाईने मोठमोठी पावले टाकीत चनघालो. वाघही तसेि मोठमोठे अतंर कापीत 
बाजू्या सालवृक्षां् या जंगलाकडे परतला. 



 
 अनुक्रमणिका 

आम्ही वळलो आचि आमनेसामने आलो. एकमेकापंासून फक्त पिंराएक फूट अतंरावर होतो 
आम्ही. 

 
तो भव्य आचि भारेस्त नर वाघ होता. त्या ेाट जंगलातूंन आचि जाळी्या ेाटीमिून आम्हाला 

नीट चनरखून पाहणयाकचरता तो खाली बसला. अनारकलीने चतिे कान फडफडचवले आचि ती पाने खाऊ 
लागली. काहीि फूट अंतरावर बसलेल्या या वाघािी चतने ेखलही घेतली नाही. ती म ळीि घाबरली 
नव्हती. 

 
मला येथे सागंावसेे वाटते की चशकचवलेले तसेि जंगली हत्ती ेेखील सािारितः वाघानंा फार 

चभतात, एक प्रकार्या आतंचरक पे्ररिेने तसेि अन भवाने ेेखील त्यानंा माहीत झालेले असते की 
माजंरा्या जातीतील हे मोठे प्रािी त्यािंा मोठ्या व तीक्षि नख्या व ेातामं ळे फारि िोकाेायक असतात. 
हत्तीिी सोंड फारि नाजूक व संवेे नाक्षम असते. सोंडला जखम झालेली असताना वेे ना आचि 
जखमेपासून होिारे  ेष्ट्पचरिाम याम ळे हत्ती भ के–तहानेने ेेखील मरून जाईल. 

 
चशकचवलेल्या शभंर हत्तनपकैी अवघा एखाेाि हत्ती तसेि शभंर माह तामंध्ये एखाेाि तशा 

चनिड्या छातीिा माह त वर आरूढ झालेला असताना वाघा्या इतक्या जवळ जाईल. 
 
त्या वाघािी िागंली स्पष्ट छायाचि्े चमळावी म्हिून मी आिखी थोडे प ढे िलणयासाठी माह ता्या 

खादं्यावर हलकेि थोपटून थोडा इशारा चेला. अनारकलीने ताबडतोब आज्ञा पाळली आचि ५ चमचनटे 
आम्ही व वाघ एकमेकानंा िागंले चनरखून पाहात होतो. 

 
चसने–कॅमेऱया्या फरवज...... फरवज..... अशा आवाजािी त्या वाघाला म ळीस द्धा पवा वाटली नाही. 

तो बह िा जंगली हत्ती असावा असे त्या वाघाला वाटले असाव.े कारि जंगली हत्ती तसा आवाज केव्हा 
केव्हा करतात. परंत  जेव्हा आम्या बरोबरिा मेतनीस म लगा काहीसे बोलला तेव्हा मा् तो वाघ 
अिानकपिे उडी मारून उठला आचि जवळ्याि चहरव्या झ ड पां् या जाळीतून एखाद्या भयानक केशरी 
रंगा्या ज्वाळेसारखा नाहीसा झाला. 

 
खरोखर ते एक अचवस्मरिीय दृश्य होते. माह ता्या िेहऱयावर हसू फ लले.  
 
त्याने अचभमानाने चविारले,“हत्तीि आज्ञािारकपिे आचि िागंली वागली?” 
 
मी मनापासून उत्तर चेले,“मी अजूनपयंत आरूढ झालेल्या सववज हत्तीहचत्तिनमध्ये खरोखर उत्तम 

प्रकारे ती वागली.” कारि जेव्हा ंवाघ एकेम उडी मारून उठला तेव्हास द्धा अनारकली जराही डगमगली 
नव्हती. 

 
माझ्या ह्या उपवनाला चेलेल्या भेटीनंतर लगेिि मी कलकत्त्या्या ‘स्टेटस् मन्’साठी एक लेख 

चलचहला. त्यािे शीर्षवजक होते “हेले उपवनातंील तो वाघ.” काही मचहन्यानंतर मला लॉडवज हेले यां् याकडून 
एक प् चमळाले. त्यामध्ये त्यानंी माझा लेख त्यानंा अचतशय आवडला असल्यािे चलचहले होते. “मला 
माझ्या काही गोड गतस्मतृनिी आठवि होते. माग्या मचहन्यात मला चजम कॉबेट यां् याकडून प् आले 
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होते. त्यामध्ये त्यानंी मला आम्ही ेोघानंी बरोबर चमळून रामगंगेमध्ये केलेल्या मासेमारीिी आठवि करून 
चेली होती. त्यानंी प्ात म्हटले होते की एका चकनाऱयावरून मी १८ मासे आचि थोड्या खाली उथळ 
पाणयामिून त्यानंी १२ मासे मारले होते, आचि आमिी चशकार आम्या तंबूकडे उिलून नेणयाकचरता तीन 
मािसे लागली होती. 

 
आम्हा ेोघानंाही प न्हा ते चेवस काही करून प न्हा अन भवावयाला चमळावते असे वाटते. 

“गालीली्या सम द्रावरील सेंट पीटर आचि त्यािें  ेसरे मस््छमार अन यायी नक्कीि असा एक चेवस 
स्वगात स्वगवेज ूताबंरोबर आखतील अशी मला आशा वाटते.” 

 
माझ्या त्या लेखािे का्ि मी केचनयामध्ये असलेल्या चजम कॉबटे ह्यानंा पाठचवले; आचि 

त्यां् याकडून १९५५ त्या फेि वारी मचहन्यात प ढील उत्तर आले. 
 
“हे अभयारणय तयार करणयाकचरता चशकारीिी हौस असलेल्या लोकाकंडून फारि चवरोि होता; 

आचि लॉडवज हेले गेल्याबरोबर चजल्ह्या्या अचिकारी वगाने चमळून सल्लामसलत करून ह्या अभयारणयािा 
चवस्तार १८० िौ. मलैावंरून १२५ िौ. मलै इतका कमी केला. आता उ. प्रेेश सरकार वन्यप्राणयां् या 
संरक्षिामध्ये रस घेत असल्याम ळे मला आशा वाटते की तो ५५ िौ. मलैािंा टापू राष्ट्रीय उपवनामध्ये 
समाचवष्ट होणयािी शक्यता आहे. त म्या लेखाम ळे लोकांमध्ये वन्यप्राणयां् या संबिंाने जागृती व आवड 
चनमाि होणयास खूपि मेत झाली आहे, कारि ‘स्टॉकले’ यानंी मला त्यािी एक प्रत पाठवलीि, परंत  
त्याबरोबरि मला जगा्या इतर अनेक भागातूंनही प ष्ट्कळ प्रती लोकानंी पाठचवल्या. हे िागंले कायवज असेि 
िालू ठेवा. कारि वन्यप्राणयानंा चम् अगेी कमी व श्ू अनेक आहेत.” 

 
हे प् मला चलचहल्यानंतर थोड्याि अविीत चजम कॉबटे मरि पावले. मी उत्तर प्रेेश्या म ख्य 

वन्यप्रािी संरक्षक अचिकाऱयानंा तो ५५ िौ. मलैािंा टापू उपवनात समाचवष्ट करणया्या बाबतीत ते का्ि 
पाठचवले. मला आशा वाटते की ते आचि उ. प्रेेश राज्यसरकार ही स ंेर जागा कमी न करता तेथील 
वन्यप्राणयानंा पूिवज संरक्षि ेेणयाकचरता अगेी अटोकाट प्रयत्न करतील. आज चमतीला कॉबटे नॅशनल 
पाकवज िा चवस्तार २०० िौ. मलै आहे. 

 
आता त्या अभयारणया्या सीमारेरे्ष्या खालीि रामगंगा नेीवर िरि बािंणयािे योचजले आहे. 

त्याम ळे तयार होिारे तळे अभयारणयािा जवळजवळ १८ िौ. मलै इतका भाग व्यापून टाकील. हे तळे 
अभयारणया्या चवभागीय अचिकाराखालीि राहाव े याकचरता मी व उ. प्रेेशिे म ख्य वन्यप्रािी संरक्षक 
अचिकारी यानंी खूप प्रयत्न केला. 

 
चजम कॉबेट ह्या अत्यतं उत्तम अशा चशकारी, चनसगवजप्रमी व लेखका्या चिरस्मतृीकचरता १९५७ मध्ये 

ह्या उपवनाला “कॉबटे नॅशनल पाकवज ” असे नवीन नाव ेेणयात आले. 
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प्रकरि १२ वे 
 

काणममरी साबंर 
 

जगा्या पचश्चमेकडील भागात अत्य च्च पववजतां् या रागंामध्ये अचतशय भव्य, स ंेर असे सृष्टीसौंेयवज 
ेडून बसले आहे. (रंगीत चि् क्र.७) तेथे काही मजेशीर वन्यप्रािी ेेखील चेसून येतात. 

 
ज्यानंी उ. अमेचरकेतील अप्रचतम, स ंेर अशी उपवने व बागा पाचहल्या आहेत ते ेेखील 

काश्मीरमिील पववजत, नद्या व ेऱयाखोरी पाहून चवस्मयिचकत होऊन त्यािंी फारि स्त ती करतात. मी 
स्वतः१९५७ मध्ये कॅनडा व अमेचरका या ेेशानंा भेटी ेेऊन आलो तेव्हा तेथील “ग्रॉँड टेटॉन नॅशनल पाकवज ” 
मिील रानटी फ ले माझ्या स्मृचतपटलावरील पूवी्या आठविनपेक्षाही जास्ति टवटवीत वाटली परंत  मी 
काश्मीरला परतल्यावर पृथ्वीतलावरील हे नंेनवन पाहून मला फारि चवस्मय वाटला. 

 
मी काश्मीरला चकत्येक वळेा भेटी चेल्या आहेत. तेथील एचप्रल–मे मिील अगेी स्व्छ ि रि रीत 

उन्हं मी पाचहली आहेत. या काळातंि अल्पाईन फ ले; क्राऊन इम्पीरीयल चलली (एक प्रकारिी 
कमचलनीिी फ ले) आचि रानटी आयरीस यां् याशी चनसगा्या सृष्टीसौंेया्या स्पिेत आपल्याला मानािा 
त रा चमळावा म्हिून ि रस लावणयास स्ज  झालेली असतात; नंतर रानग लाब पहाडां् या बाजूला 
फ लावयाला लागतो. 

 
मी ऑगस्ट व सप्टेंबरमिील तेथील ऐन उन्हाळा पाचहलेला आहे. ह्या चेवसातं उंिावरील भागाला 

चेलेल्या भेटी अचवस्मरिीय ठरतात. मोगल सम्राटानंी येथे लावलेल्या चिनार वृक्षािंी िकाकती लालभडक 
पाने ऑक्टोबर–नोव्हेंबर्या स मारास गळून पडत असतानािे मनोहर दृश्य मी पाचहले आहे. या दृष्ट्यािे 
विवजन करावयास शब्े चथटे पडतात. त्यािें विवजन शब्ेां् या पलीकडे आहे. 

 
“पृथ्वीतलावर जर कोठे स्वगवज असेल तर तो इथे आहे, इथे आहे, इथेि आहे!” असे एका मोगल 

कवीने म्हटले आहे त्या्याशी कोिी सहमत होिार नाही अशी मला कल्पनाही करवत नाही. 
 
श्रीनगर सम द्रसपाटीपासून स मारे ५००० फूट उंिीवर असून ते काश्मीर्या खोऱयात वसलेले आहे. 

ते बह िा स के असून फारसे स ंेर नाही. परंत  पववजत आचि नद्यां् या ेऱयाखोऱयावंरील भटकंती स रू 
करणयािी हीि जागा असून ते अगेी जरुरीिे असे मोक्यािे चठकाि आहे. येथे जंगलात क ठेही 
चवश्राचंतगृहात ककवा कापडी तंबूमध्ये ेेखील तळ ठोकून चनसगा्या अत्यंत रमिीय ेेखाव्यािा शातंपिे 
स खे अन भव घेता येतो. 

 
य द्धानंतर्या माझ्या काश्मीरमिील भेटीमध्ये मी तेथे चेसून येिाऱया काचश्मरी साबंरािे संरक्षि 

करणयासाठी काही करता येईल का, ते पाहात होतो. (छायाचि् क्र. ३४-३५) हे साबंर ‘य रोचपयन रेड 
चडअर’ सारखे येथे सहज चेसून येते. ह्या प्राणयाला काश्मीर्या महाराजाकंडून पूवापार “राजेरजवाड्यािंी 
हौसेने करावयािी चशकार” म्हिून संरक्षि चमळालेले होते. 
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५० वर्षापूवी तेथे जवळजवळ ५००० काचश्मरी साबंरे होती, आचि १९४७ मध्ये फक्त २००० ्या 
आसपास उरली होती. 

 
नंतर भारत पाचकस्तान यां् या फाळिी्या वळेेस रातोरात सववज बेल घडून आले आचि काश्मीरवर 

पाचकस्तान हक्क सागंू लागले. ह्या मतभेेामं ळे त्या चेवसातं येथील वन्यप्रािीजीवनािीही फारि नासिूस 
झाली आचि काचश्मरी साबंरािंी संख्या तर अचतशयि खालावनू ३०० ्या आसपास आली. ेािीगाम 
अभयारणयातंील रानड करािंी सखं्या ेेखील खूपि रोडावनू फक्त २।३ ड करावंर आली. परंत  मी १९५७ 
मध्ये जेव्हा तेथे गेलो तेव्हा ती जवळजवळ ५० वर होती आचि मला त्यां् यापैकी काहनिी छायाचि्े घेता 
आली. 

 
त्या वर्षा्या एचप्रलमध्ये मी काचश्मरी साबंरािंी चशरगिती चवभागीय अचिकाऱयां् या मेतीने केली 

तेव्हा मला वाटते ती ४०० पयंत वाढली होती. 
 
चहवाळ्यात येथील हरिे त्यािंी उंिावरील उन्हाळ्यातंील क रिे सोडून खाली अगेी ेािीगाम 

अभयारणया्या खाल्या भागापयंत व नजीक्या प्रेेशापयंत त्यां् या चहवाळ्यातील क रिामंध्ये येतात. 
१९५७-५८ ्या स मारास एका चवभागीय अचिकाऱयाने ढोबळ मानाने केलेल्या चशरगितीन सार त्यािंी संख्या 
५५० ्या आसपास भरली. 

 
मी जेव्हा १९६० ्या नोव्हेंबरमध्ये तेथे होतो; तेव्हा ह्या काचश्मरी साबंरािंी माचहती असलेल्या अनेक 

जिाकंडे ििा केली असता तेथे फक्त २५० ि साबंरे उरलेली आहेत असे मी अन मान बािंले. 
 
१९६२ ्या ऑगस्टमिील माझ्या तेथील  ेसऱया भेटीत तर आिखीनि चनराशाजनक बातमी 

ऐकावयास चमळाली. तेथे केवळ १७५ ते २०० ्या आसपास साबंरे चजवतं होती. चहमािल प्रेेशातंील उत्तर 
छाबं चजल्ह्यात अजूनही ती काही संख्येने आढळतात आचि त्यानंा उत्तम संरक्षि चेले आहे असे म्हितात. 

 
ह्या काचश्मरी साबंराला चशकारी लोक बाराकशगा असेही म्हितात. मािवज, एचप्रल्या ेरम्यान त्यािंी 

कशगे गळून पडतात. 
 
१९५७ ्या एचप्रलमध्ये जेव्हा वसंत ऋतंूतील फ ले उमलतात आचि त्यािें रंग चहवाळ्यातंील 

उरल्यास रल्या चहमाला छेेून झळाळू लागतात तेव्हा मी ेािीगाम्या खालील भागात ह्या साबंरािंी 
छायाचि्े घेतली होती. त्या्या गोड स्मृती माझ्या मनःपटलावर अजून आहेत. 

 
आचि त्याि वर्षी सप्टेंबरमध्ये मी एका ेरीतून ६००० फ टावंरून ११००० फूट उंिीवर िढून गेलो 

तेव्हा तेथे अल्पाईन क रिे आचि चनळ्या पाईन वृक्षािंी व बिवज्या झाडािंी जंगले उ. ेािीगाम्या संगरग लू 
ह्या प्रेेशाजवळ दृष्टीस पडली. (छायाचि् क्र.३३) अि नमिून हरीिे दृष्टीस पडत ती रानफ लां् या 
ेेखाव्यात आिखीनि भर घालीत. ही रानफ ले आता स कू लागली होती. 

 
नोव्हेंबर्या स मारास जेव्हा ही साबंरे ेािीगाम्या खाल्या भागात उतरू लागतात तेव्हा त्यानंा 

प न्हा कठीि, मजबूत कशगे आलेली असतात. एक भव्य कशगे असलेला मोठा नर साबंर माझ्या दृष्टीस 
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पडला. त्या्या कळपात अनेक माद्या, चपले व पाडसे असून ते सववज झ ड पां् या ग वेज ेाटीमिून िाललेले 
असताना माझ्या दृष्टीस पडले. ते दृश्य मी केव्हाही चवसरिे शक्य नाही. त्यािें छायाचि् घेिे शक्य नव्हते 
परंत  मी त्यानंा जवळून अगेी मन भरून पाहून घेतले. त्यानंा पाहात राहून त्यां् या कौट ंचबक जीवनािा 
अभ्यास करिे मला चकती तरी आवडले असते. मला वाटते त्यािें राहिीमान ेेखील बरेिसे य रोपमिील 
रेड चडअरप्रमािेि असते. येथे कळपािे नेतृत्व माद्याकंडेि असते. नर वगेवगेळे राहतात. ककबह ना त्यांिे 
काम आपली प्रजा वाढचवणयाखेरीज  ेसरे काही नसते. 

 
मला असे सागंणयात आले की एकेकाळी महाराजा अशा काचश्मरी साबंरािंा छोटासा कळपि 

पाळीत असे. त्यानंा पाळिे अगेी सोपे असते आचि ती सहज मािसाळता येतात. मला वाटते त्यािंी संख्या 
वाढचवणयाकचरता प न्हा एकेा असे प्रयोग करून पाहावयाला हवते. 

 
काश्मीरमिील एरीन ेरी, कसिू नेी, सोनमगवज चलडार ेरी, कबघ्री नेी, चबयास ही सववज नाव े

आठवनू माझ्या गतस्मृतनना काय गोड उजाळा चमळाला आहे. 
 
ह्यामध्ये शवेटी साचंगतलेल्या नद्यािें पािी ेेसू अभयारणयां् या जवळून वाहते. तेथे एकेोन 

काचश्मरी साबंर अिूनमिून आढळतात. जंगलामध्ये ह्या काचश्मरी साबंरािें श्ू म्हिजे काळे अस्वल व 
चबबळे होत (छायाचि् क्र. ३६) हे केव्हा केव्हा साबंरां् या छोया पाडसानंा मारतात. ेािीगाम ककवा 
त्या्या आजूबाजू्या भागात असे प्रकार चेसून येतात. याखेरीज मानव िोरया चशकारी करून तसेि 
आपली पाळीव जनावरे ह्या क रिामंध्ये मोठ्या संख्येने घ सवनू क रिे नष्ट करतो व त्याम ळे तो (अशा ेोन्ही 
प्रकारे) ह्या स ंेर हरीिा्या नाशाला जास्त कारिीभतू झाला आहे. 

 
ह्या साबंरां् या उन्हाळ्यातंील अगेी वर्या पातळीवरील िरणया्या जागावंरही हे “बक्रवाला” 

लोक त्यां् या गाई, शळे्या, मेंढ्या हे सववज घेऊन जातात व तेथे अशी एकही जागा सोडीत नाहीत की जेथे 
त्यािंी ग रे िरत नाहीत. याचशवाय त्यां् याकडे साबंरे मारता येतील अशा बं  ेकी व चशकारी क ्े ेेखील 
असताति. 

 
माझ्या काश्मीरमिील त्यानंतर्या प्रत्येक भेटीत मी शक्य चततक्या िात याने ज्यां् या 

अचिकारके्ष्ाखाली हे साबंर येतात त्या अचिकाऱयानंा हे साबंर व त्यािें राहिीमान (पयावरि) जतन 
करणयाबद्दल समजावनू साचंगतले. 

 
१९६० व १९६२ मध्ये मला IUCN व IBWL तफे ह्या कामाकचरता पाठचवले होते; तरी त्या 

अचिकाऱयानंा हे समजावनू सागंणया्या कामी मला चवशरे्षसे यश आले नाही. यामध्ये मला, ककवा ज्या 
वनचिकाऱयानंी खरोखर हे वन्यप्रािी जतन करावयािे त्यानंा, चकतपत ेोर्षी ठरवायिे ते मला सागंता येत 
नाही; परंत  मी चकतीतरी िोरिीपिाने त्यानंा समजावनू सागंणयािा प्रयत्न केला की जर हे काचश्मरी साबंर 
नष्ट झाले तर तो काचश्मरिा आचि पूिवज जगािा ेेखील एक प्रकारे तोटाि आहे. 

 
ेेशािी भरभराट व्हावी व तेथील लोकां् या रहािीमानािा ेजा स िारावा या गोष्टनना नेहमीि 

जास्त महत्व चेले जाते. ती एक मोठीि समस्या आहे. याचशवाय काचश्मरिा जो भाग भारतात आहे त्या 
भागाला भारता्या इतर राज्यापेंक्षा “खास वागिूक” चेली जाते. 



 
 अनुक्रमणिका 

ह्यामिील  ेसरी एक समस्या म्हिजे ेािीगाम १९५७ पासून ३ वगेवगेळ्या खात्यां् या 
अचिकारकक्षाखाली येत होते. ते प ढीलप्रमािे –(१) मत्स्यसंविवजनखाते (कारि ेािजीगाम्या खाल्या 
भागातंील झऱयामंध्ये राऊट जातीिे मासे आढळतात व तेथे या राउट जाती्या माशािंी वीि कृ्ीम रीतेने 
वाढचवणयात येणयािे कें द्र आहे.) (२) वनखाते व (३) मनोरंजन आचि करमिूक खाते. 

 
वन्यप्रािी आचि ते जेथे आढळतात ते अभयारणय हे सववज वनखात्या्या अचिकार कके्षखाली येिे हे 

कायद्याला अन सरून आहे. कारि वनखात्यात वनसंरक्षक अचिकारी असतात; आचि वन्यप्राणयािें संरक्षि 
करिे हे त्यािें कामि आहे; आचि अभयारणयामध्ये तसा जंगलािा बराि भाग आहे. 

 
मी जेव्हा १९५७ ्या एचप्रलमध्ये ेािीगाम्या खाल्या भागात हचरिािंी प ष्ट्कळशी छायाचि्े 

घेणयाकचरता राचहलो आचि त्याि वर्षी सप्टेंबरमध्ये जेव्हा ेािीगाम्या वरील भागत हरिािंी िरणयािी 
क रिे ि ंडाळणयाकचरता चकत्येक चेवस पववजतावंरून कहडलो तेव्हा मला मत्स्यसंविवजन कें द्रािे डायरेक्टर श्री. 
जी. एम्. मलीक यां् याकडून व वनखात्याकडूनही फारि सहाय्य चमळाले. 

 
जवळजवळ ५० वर्षांपूवी चिटनमिून मातकट रंगािे राऊट जातीिे मासे येथे काश्मीरमध्ये 

आिणयात आले होते. अशाप्रकारे एखाद्या नवीन जाती्या प्राणयािी पैेास करिे चकती चकफायतशीर 
असते यािे हे एक उत्तम उेाहरि आहे; आचि त्यां् या मूळ्या ेेशापेक्षाही ते इथे जास्त िागंल्या प्रकारे 
वाढत आहेत. त्यािंा आकारही िागंलाि मोठा असून ते मजेसाठी मासेमारी करिाऱया लोकानंा िागंलीि 
करमिूक उपलब्ि करून ेेत आहेत. या राऊट जाती्या माशािंी मौजेखातर चशकार करिे अगेी 
व्यवस्स्थत स रळीतपिे िालू आहे. स्वातंत्रयपूववज काळापेक्षाही अशी मासेमारी आता जास्त व्यवस्स्थत िालू 
आहे. काश्मीरमिून हे राऊट उ. पंजाबमिील क लूिे खोरे व भतूान या जागनेेखील नेऊन त्यािंी 
जोपासना करणयािे प्रयत्न िालू आहेत. नेपाळमध्ये ेेखील त्यािंा प्रसार केला जाईल, अशी मी अपेक्षा 
करतो. 

 
काश्मीरमिील खाल्या पहाडी रागंावंर चहमालयातंील काळे अस्वल चेसून येते. या्या छातीवर 

इंग्रजी “v” या अक्षरािी पाढंरी खूि असते. उ.भारता्या अनेक जंगलातूंनही हे काळे अस्वल चेसून येते; 
परंत  ेचक्षिेकडे “स्लोथ” जातीिे अस्वल मोठ्या प्रमािावर सववज् चेसते. पववजतावंरील उंि पातळीवर्या 
प्रेेशातं ताबंडे अस्वल चेसून येते. काळ्या अस्वलापेंक्षा ताबंड्या अस्वलाकंडून काचश्मरी साबंरानंा कमी 
िोका असतो. चतबेटमध्ये चेसून येिारे चनळे अस्वल आिखी वर आग्नेयेकडे चेसून येते. त्यािी 
कमावलेली कातडी केव्हा केव्हा यती’ िी कातडी म्हिनू ओळखली जाते. सववजि प्रकारिी अस्वले (त्यानंा 
्ास चेल्यास) िोकेबाज असतात. केव्हा केव्हा तर ती काहीही पूववजसूिना न ेेता अिानक हल्ला करतात. 
त्यां् याशी साविचगरीनेि वागावयाला पाचहजे. 

 
ेािीगाम्या उत्तरेकडे मी ताबंडे अस्वल व छोटे कस्त रीमृग पाचहलेले आहेत. नर कस्त रीमृगािी 

कस्त री चमळचवणयाकचरता चहमालया्या पायथ्याकडील सववज भागातूंन ह्यािी मोठ्या प्रमािावर चशकार 
झाली आहे. आि चनक जगातंील सववज स वाचसक प्रसािने बनचवणयाकचरता कस्त रीिा फारि उपयोग केला 
जातो. नरानंा कशगे नसतात, परंत  त्यािें स ळे बरेि मोठे असून चवचशष्ट प्रकारे बाहेर आलेले असतात. हे 
भेकरां् या स ळ्यापेंक्षाही मोठे असतात. काश्मीर्या उंिीवरील भागात पूवेकडे भव्य व अचतस ंेर “मोनाल 
फेझंट” (मोरा्या जातीिा पक्षी) तसेि ‘िकोर’, चतत्तरे आचि  ेसरेही चकतीतरी मजेेार पक्षी चेसतात. 
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पावसाळ्या्या शवेटाला व उन्हाळ्या्या स रुवातीला काश्मीरमध्ये ह्या सववज आल्हाेेायक 
वातावरिातं छायाचि्ि करणयास उत्तम सिंी असते. भारतातंील अनेक उत्तम पक्षीछायाचि्कारानंी ह्या 
चठकािी स टीिे चेवस मजेत काढलेले आहेत आचि पचरिामतः त्यानंी इतकी स ंेर छायाचि्ानंी भरलेली 
व सवांना आवडतील अशी प स्तके चनमाि केली आहेत. 

 
सालीम अली आचि लोक–वॉन–थो ह्यानंी येथे चकतीतरी वळेा पक्षयािें छायाचि्ि केलेले आहे. 

आर.एस्.पी. बेट   स् आचि इ.एि.एन.लौथर यानंी ेेखील पूवी बरेि छायाचि्ि येथे केलेले होते. त्यातील 
काही स ंेर म्हिजे नतवजक व चपलक पक्षी त्यां् या घरयावर बसलेले असतानािे छायाचि्ि. 

 
ह्या प्रकरिातं जरी मी चहमालयाबद्दल सागंत असलो तरी मला शपथपूववजक साचंगतले पाचहजे की 

माझी मयाेा उ. ेािीगाममध्ये फक्त १२००० फ टापंयंति आहे. तरुि व िाडसी चगयारोहकानंा योग्य अशी 
जगा्या ह्या भागात आिखी चकतीतरी उंि अशी चशखरे आहेत की जेथे  ेर्ममळ प्रािी पाहावयास चमळतात व 
त्यािें छायाचि्िही करता येते. 

 
ह्या उंिीवरील भागात शापू ककवा उरीयल, नयन, भारल, सेरु, गोरल अशा अनेक जातनिे पहाडी 

बकरे व रानबकरे यां् या वसाहती चेसून येतात.( छायाचि् क्र. ३६ पहा) चहमचबबळे (Snow leopard) 
ह्यां् यावर उपजीचवका करतात. 

 
पूवी्या काळात ह्या उंिावरील भागातंील प्राणयािंी ेबा िरून चशकार करणयाकचरता व त्यां् या 

उत्तम कातड्यािें नम ने गोळा करणयाकचरता बरेिसे िाडसी व उत्साही चशकारी– बह िा सैन्यातील 
अचिकारी– अशा ेौऱयावंर जात असत. या चवर्षयावर चकतीतरी उत्तम प स्तकेही आहेत. ह्यापंैकी एक 
अचतउत्तम प स्तक १९३६ मध्ये लेफ्टनंट कनवजल सी. एि. स्टॉकले यानंी प्रकाचशत केले. त्यािे नाव– 
“स्टॉकनग इन ेी चहमालयाज अॉँड नॉ वेजन इंचडया” असे आहे.” 

 
स्टॉकले हे एक अचतशय उत्तम चनसगवजप्रमी असून ते अशा वन्यप्राणयािंी चशकार करिारे एक उत्तम 

चशकारी होते. त्यानंी अनेक वन्यप्राणयांिी त्यां् या नैसर्मगक वातावरिातं छायाचि्ेही घेतली होती परंत  ते 
काही “िॅस्म्पयन” यां् यासारखे छायाचि्कारां् या माचलकेत बसू शकत नव्हते. चजम कॉबेट यां् यासारखे 
ते सेवाचनवृत्त होऊन केचनया येथे गेले व १९५५ मध्ये कैलासवासी झाले. ‘चिटीश म्य चझयम फॉर नॅिरल 
चहस्री’ ्या आर.आय्. पोकॉक ह्या गृहस्थानंा Fauna of India हे प स्तक चलचहताना त्यानंी चकतीतरी 
माचहती प रचवली होती. 

 
कॉबटे यािंी व माझी किी भेट झाली नाही तशीि स्टॉकले यािंीही झाली नाही, परंत  आमिा 

प्व्यवहार मा् प ष्ट्कळि होता. कारि त्यानंी हा ेेश सोडला तरी तेथील वन्यप्रािीजीवन कसे काय आहे 
व त्यािी वाढ आचि जतन कसे होत आहे याबद्दल जािून घेणयािी त्यानंा फारि इ्छा होती. 

 
अलीकड्या काळात फारि थोडी मािसे इतक्या उंिीवरील प्रािीजीवन पाहणयास ककवा त्यािी 

चशकार करणयास जातात. परंत  ह्या वन्यप्राणयािंी संख्या भारत-पाचकस्तान सीमारेरे्षवरील सैन्या्या 
अचिकारी लोकां् या तसेि उत्तर सीमेजवळील चतबटेमिील चिनी लोकां् या सैन्या्या हल्लेखोर कृत्यामं ळे 
फारि कमी झाली असावी. 
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तरुि आचि िाडसी मािसानंा अशा चठकािी जाऊन चनरीक्षि करून येथील जे काही उरलेले 
वन्यजीवन आहे त्यािी छायाचि्े घेऊन नोंे करणयास चकतीतरी सिंी उपलब्ि आहेत. सैन्यातील 
अचिकारी वगालाही असे चशक्षि घेणयास चकतीतरी अमूल्य संिी आहेत. त्याम ळे त्यानंा स्वतःला तसेि 
सैन्यालाही फायेा होईल. चशवाय चनसगािी चकतीतरी मजेशीर व उपय क्त माचहतीही उपलब्ि होईल. 
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प्रकरि १३ वे 
 

उत्तर पंजाब ते नेपाळ 
 

काश्मीरपासून ेचक्षिेकडे तसेि पूवेकडे प्रवास करीत असताना वन्यप्रािीजीवनािे संरक्षि 
चवशरे्षतः पजंाब आचि चहमािल प्रेेशा्या आसपास मोठ्या प्रमािावर अंमलात आिले जात असल्यािे 
मला आढळून आले आहे. 

 
उत्तर पंजाबमध्ये काश्मीर्या जरा ेचक्षिेकडे नीलगायी आचि रानड करे चेसून येतात. कहेू 

िमामध्ये गाईला पचव् मानणयात येऊन चतला संरक्षि ेेणयात आले आहे. नीलगाय ह्या शब्ेातील ‘गाय’ 
ह्या शब्ेाम ळे नीलगायीला ेेखील पूिवज संरक्षि चमळाले आहे. खरोखर पाहता हा प्रािी काळवीटा्या 
जातीिा आहे. याउलट काही कहेू रानड करािे मासं खातात परंत  म सलमान िमीय लोक मा् ड करा्या 
मासंाला अचजबात चशवत नाहीत. 

 
१९४७ मध्ये फाळिी्या वळेेस काय घडले त्या गोष्टी माझ्या चकत्येक काचश्मरी चम्ानंी मला 

साचंगतल्या. जेव्हा पाचकस्तानमिील कहेू फाळिीनंतर भारता्या नव्या हद्दीत व भारतातील म सलमान 
पाचकस्तानात जात होते तेव्हा ह्या वन्यप्राणयानंा ेेखील शातंतापूववजक चजिे जगता याव े म्हिून जिू काही 
आंतचरक पे्ररिा उत्पन्न झाली होती. प ष्ट्कळशा नीलगाई पाचकस्तानिी हद्द ओलाडूंन भारतात आल्या तर 
भारतातंील ड क्करे त्यां् या स रचक्षततेसाठी पाचकस्तानात गेली. 

 
पंजाब्या अगेी उत्तरेकडे कागं्रा व क लूिे खोरे आहे. ते त्या्या नैसर्मगक सौंेयाकचरता स प्रचसद्ध 

आहे. परंत  मी जेव्हा १९५७ मध्ये क लू्या खोऱयात होतो तेव्हा मला तेथे व अगेी पववजतप्राय प्रेेशातंही 
अगेीि कमी वन्यप्रािीजीवन उरले असल्यािे सागंणयात आले. चबयास नेीला वारंवार येिाऱया जोरेार 
प रामं ळे राऊट जातीिे मासेेेखील तेथून अगेी कमी झाले असल्यािे मला आढळून आले. 

 
१९६१ ्या सप्टेंबरमध्ये जेव्हा मी चहमािल प्रेेशातं होतो तेव्हा तेथे वन्यप्रािी संरक्षिािे कायेे 

जारीने अंमलात आिले जात असल्यािे मला आढळून आले. मला असे कळले की माझ्या ओळखीिे एक 
चनसगवजपे्रमी व वन्यजीवन संरक्षक लेफ्टनंट गव्हनवजर एकेा या चजल्ह्यात ेौऱयावर होते. रा्ी्या जेविा्या 
वळेेस त्यानंा एक पक्षी चशजवनू वाढणयात आला. त्यानंी हे काय आहे म्हिनू चविारले. “जंगली कोंबडी” 
असा जबाब आला आचि ती त्यां् या एका स्थाचनक चहतकितकाकडून आलेली भेट होती. बह िा त्या 
चहतकितकाला त्यां् याकडून काही कामािी मेहेरनजर हवी असावी. हे सववज वन्यप्राणयािंी चशकार करणयास 
बंेी असल्या्या हंगामात घडले होते. 

 
असा हा चशकार करता न येणया्या वळेातील घडलेला ग न्हेगार पक्षी तेथून ताबडतोब हलचवणयात 

यावा आचि चशकारीसाठी बंे  असलेल्या वळेात चनयम मोडिाऱया त्या ‘ेात्या’ ला िागंली समज ेेणयात 
यावी असे त्यानंी फमाचवले. भारता्या सववज भागातून जर सरकारी अचिकाऱयानंी वरील उेाहरि 
डोळ्यासमोर ठेवनू असे अचिकारवािीने कतवजव्य बजाचवले आचि बंे हंगामात हचरिे व सववज चशकार होत 
असलेल्या पश पक्षयानंा संरक्षि चेले तर भारतातील वन्यपश पक्षयानंा संरक्षि चमळून त्यािें जतन होणयास 
फारि मेत होईल. 
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मी कहमािल प्रेेशात असताना जवळजवळ १०,००० फूट उंिीवरिा ताराेेवी पववजत पालथा 
घातला. उत्तरेकडील चसमल्या्या बाजूिे उतार चवशरे्ष अवघड नसून तेथे जंगल बऱयाि मोठ्या प्रमािावर 
आहे; परंत  ेचक्षिेकडील उतार मा् खडकप्राय असून उजाड आहेत. मी तेथे भटकंती करीत असताना 
चकतीतरी कालीज फेझंट (मोरा्या जातीिा एक पक्षी) पाचहले. 

 
प ढ्यात सरळसोट उतार असलेल्या अशा वर्या खडकावंर आखडून बसून ‘चग्रफॉन’ व 

‘लॅमाजीअर’ जातीिी मोठी चगिाडे हवे् या प्रवाहावर गोल गोल घेत असलेली पाहताना मोठी मजा वाटत 
होती. तेव्हा मी के. एल. मेहता नावा्या तरुि आचि उत्साही वन्यप्रािीसंरक्षकाबरोबर होतो. आम्हाला 
आम्या खाली ३/४ हजार फ टावंर एखाेा छोटासा चठपका गोल गोल िक्रावत जाताना चेसे. चनचमर्षािात 
तो आम्या दृष्टीप ढून नाहीसा होई. 

 
नंतर  ेसरा आिखी एखाेा पक्षी आम्या जवळून सहजगत्या उडून पलीकड्या 

पववजतचशखरावंरून पववजतमाथ्यावर नाहीसा होई. 
 
ही चहमालयातील चगिाडे ज्यानंा एका लेखकाने मला वाटते “उडते डॅ्रगन” असे संबोचिले आहे; 

त्यां् या पंखािी एका टोकापासून  ेसऱया टोकापयंतिी लाबंी जवळजवळ ९ फूट भरते. ते पक्षी येथे चडसेंबर 
ते मािवजपयंत आपली घरटी करतात. हे पक्षी पूिवजपिे मतृोपजीवी आहेत व ते केव्हाही क ठ्याही चजवतं 
प्राणयानंा मारीत नाहीत. मेलेल्या प्राणयां् या मासंावर उपजीचवका करिाऱया घारी, चगिाडे यासारख्या इतर 
पक्षयासंारखेि तेही केरकिरा, उष्टी खरकटी, मेलेले प्रािी इ. सववज खाऊन साफसफाईिे काम फ कट 
करतात. त्याम ळे ते पूवेकडील राहिीमानािे एक आवश्यक घटक आहेत. 

 
चजम कॉबटेम ळे अमर झालेल्या अगेी पूवेकडील क माऊॉँ  टेकड्यांमिील नैचनतालमध्ये मी फक्त 

एकेाि गेलो होते. तरीही मला नंेाेेवी चशखर आचि पववजता्या इतर चहमा्छाचेत रागंािें ेशवजन झाले. 
पहाटे ५-३० वाजल्यापासून मी उत्तरेकडील आभाळ चनरचखत होतो; परंत  खाली उतरलेल्या ढगानंी सववज 
ेेखावा झाकाळून टाकला होता. न्याहारी घेत असताना ढगािंा पडेा छेेला गेला आचि सववज उत्त गं 
चशखरािंी बफा्छाचेत टोके सकाळ्या उन्हा्या चकरिानंी िमिमू लागली. माझी न्याहारी अिवजवट 
राचहली हे सागंावयाला नकोि. पिंराएक चमचनटानंी प न्हा सववज ेेखावा ढगां् या चझरचझरीत पडद्याने 
झाकला गेला. 

 
नंेाेेवी जेथे आहे तो २५६४० फूट उंिीिा भाग व आिखी एक भारता्या भागातील उंि प्रेेश हे 

सववज एक अभयारणय आहे. मला ंवाटते अमेचरकेसारखे असे पववजतावरील राखीव जंगलािे भाग भारतामध्ये 
फक्त येथेि आहेत. 

 
पववजतमाथ्यावर चेसून येिारे वनस्पती व प्रािीजीवन चहमालया्या इतर कोित्याही भागापेक्षा 

येथेि जास्त मोठ्या प्रमािावर चेसून येते. 
 
हे अभयारणय उत्तर प्रेेश वनखात्या्या चवभागाकडे येते.  ेेैवाने येथे गावातीलि रचहवाशाकंडून 

मोठ्या प्रमािावर िोरया चशकारी होत असल्यािे सबळ प राव ेआहेत; आचि ह्या िोरया चशकारी ेेखील 
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नामशरे्ष होऊ घातलेल्या कस्त रीमृगा्या! ह्या अचतमौल्यवान अशा हरिािे संरक्षि करणयािी सिंी आहे ती 
वाया जाऊ नये. 

 
ह्या प स्तकातून मला नेपाळ वगळता येिे शक्यि नाही. कारि तेथे भारतीय एककशगी गेंडा मोठ्या 

प्रमािावर चेसून येतो. (छायाचि् क्र. ५१-५६) तेथे पूवी्या “रािा” राज्यात गेंडे व वाघ यानंा “राजेशाही 
चशकार” म्हिून संरक्षि चेलेले होते. १९५१ मध्ये जेव्हा राजेशाही संपली तेव्हा तेथील प्रचसद्ध अशा 
चितवन्या डून मध्ये फारि मोठ्या प्रमािावर िोरया चशकारी होऊ लागल्या. राजकारिािी घडी अजून 
नीट बसली नव्हती. टेकड्यावंरून चनवाचसतां् या झ डंी्या झ ंडी येति असत त्याम ळे वन्यप्राणया्या 
जतनाला हे फारसे अन कूल नव्हते. 

 
नेपाळमिील गेंड्यािंी स्स्थती फारि गंभीर झाली होती; आचि १९५९ ्या पावसाळ्यात मला आय्. 

यू. सी. एन. ने साचंगतल्यावरून तेथे जाऊन ह्या मोठ्या प्रमािावर बेकायेा चशकार झालेल्या प्राणयािी 
पचरस्स्थती पाहिे भागि पडले. मला तेथे फक्त ३०० ्या आसपासि गेंडे उरलेले चेसले. बेकायेेशीर 
चशकाऱयाबंरोबरि शतेीकचरता आचि ग रेिराईकचरता परवानगी चेल्याम ळे चकतीतरी भागातूंन गेंड्या्या 
वसाहती नष्ट झाल्याम ळे गेंड्यािी पचरस्स्थती आिखीनि गंभीर झाल्यािे मला आढळून आले. 

 
नेपाळमिील गेंडा जिू जवळजवळ भमूीगति झाल्यािे मला आढळून आले. तेथील राजानंी 

चकतीतरी गेंड्यािंी चशकार केली होती. (मला असे समजले होते की एका रािाने एक मचहन्यात ९७ गेंडे 
मारलेले होते.) याचशवाय बकेायेा चशकार करिाऱयाकंडून त्यानंा इतका उपद्रव पोहोिला होता की ते गेंडे 
चेवसा ेेखील तेथील ख रया झ ड पां् या ेाट जाळ्यामंध्ये लपून राहात आचि अशा उपद्रवापंासून ेूर 
राहणयािा प्रयत्न करीत. 

 
१९२० ्या स मारास गेंड्यां् या शोिात हत्ती्या पाठीवरून माझ्या ेोघा साथीेाराबंरोबर चफरत 

असताना माझ्यावर गेंड्यानंी हल्ला िढचवला होता. एकेा आमिा हत्ती ेाट जंगलातून वाट काढीत 
असताना आम्ही मातीने ढवळलेल्या मोठ्याशा खोलगट खड्ड्यासंमोर येऊन ठेपलो. पाहतो तर त्यात िार 
गेंडे ड ंबत होते. त्यामिील ेोन-एक आई व चतिे छोटे चपलू असे होते. 

 
एक माेी आम्यावर िालून आली; त्याबरोबर आम्या हत्तीिे डोके चबथरले आचि तो सैरावैरा 

िाव ूलागला. सववज िावपळीत माझी टोपी आचि कॅमेऱया्या कभगािे झाकि क ठेतरी पडले. ती माेी नंतर 
चत्या क ठेतरी अदृश्य झालेल्या त्या चपला्या शोिात चनघून गेल्यावर आम्ही आम्या हरवलेल्या वस्तू 
शोिायला गेलो. 

 
हत्तीला माझी टोपी पट कन् चमळाली आचि त्याने ती सोंडेने उिलून मला वर चेली; परंत  त्या 

कभगािे झाकि मा् पट कन चेसणयासारखे नसल्याम ळे ते शोिणयाकचरता आम्हाला हत्तीवरून खाली 
उतराव ेलागले. आम्ही खाली जचमनीवर असताना गेंडा क ठून तरी उगवला आचि आम्यावर एकेम 
िाल करून आला. 
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आम्यापैकी एकजि पटकन् सरसर झाडावर िढला. पि मी आचि माझ्या  ेसऱया साथीेाराने 
तर सववजि उच्चाकं मोडून, घाबरल्याम ळे मोठ्याने िीत्कारत असलेल्या आम्या हत्तीिी शपेटी पकडून 
हत्तीवर सरसर िढून बसणयािा चवक्रमि केला. 

 
 ेसरा एक प्रसंग – मी एका हत्तीवर बसलो होतो. आम्या हत्ती्या मागोमाग थोड्याथोड्या 

अंतरावर  ेसरे ेोन हत्ती होते. मी क ठे गेंडे चेसताहेत का म्हिनू गवताळ भागात पाहात होतो, आचि 
शवेटी माझ्याकडे पाठ करून उभा असलेला एक गेंडा मला चेसला. माझा हत्ती मोठ्याने आवाज करीत 
त्या्या आिखी बराि जवळ सरकला. मी त्यािे छायाचि् घेतले. इतके झाले तरीही तो गेंडा अचजबात 
वळला ककवा सरकला नाही. इतकेि काय पि त्याने माझ्या चेशनेे ओझरता दृचष्टके्षपही टाकला नाही. मी 
फारि िचकत झालो. 

 
मी माझ्या माह ताला हत्ती आिखी थोडा जवळ नेणयास साचंगतले. तेव्हा मा् तो गेंडा गक्वज न् वळला 

आचि िाल करून आला; आचि इतका वळे गवतात लपून राचहलेले त्यािे नवजात अभवजकही त्याला येऊन 
चमळाले. 

 
चकतीही चशकवलेले हत्ती असले तरी ते गेंड्याला घाबरताति. आसाम व बंगालमिील वनखात्यािे 

हत्ती गेंड्या्या चकत्येक मचहन्यां् या जबरेस्ती्या सहवासाने आचि माह त िागंला असेल तरि 
खा्ीलायक वागतात. माझ्या मते नेपाळमिील हत्ती भारतातील हत्तनपेक्षा जास्त िागंले ताब्यात ठेवता 
येतात. िढाई करिाऱया गेंड्यावर उलट प्रचतहल्ला करणयासही त्यानंा चशकचवलेले असते. त्याम ळे अशा 
खा्ीलायक हत्तीवर बसल्यास हा हल्ला वर बसलेल्या मािसानंा चवशरे्ष जािवत नाही. 

 
आता तसेि घडले होते: गेंडा आचि माझा हत्ती रागाने एकमेकासंमोर अगेी जवळजवळ उभे 

ठाकले. नंतर ग लाबी रंगा्या आपल्या चपलाला घेऊन ती गेंड्यािी माेी थोडी पाठीमागे सरकली. 
 
त्याि क्षिी पाठिे ेोन हत्ती जवळ आले आचि त्यां् या माह तानंी आम्हाला ओरडून साचंगतले की 

तेथे जवळपास आजूबाजूला कोठेतरी वाघ ेबा िरून बसला असावा कारि त्यां् या हत्तननी वाघािे 
साचनध्य लक्षात येताि हत्ती जसे त्यां् या सोंडािंी टोके जचमनीला चिकटवनू ककवज श्य स्वर काढतात तसे 
स्वर खा्ीने काढले होते. 

 
त्या गेंड्यािे ते चवचशष्ट वागिे आता मला स्पष्ट झाले होते. आम्याकडे न पाहता तो उलट चेशनेे 

पाहात का एकाग्र झाला होता आचि चपलू ेेखील गवतात का लपवनू ठेवले होते. वाघ त्या चपला्या 
मागावर होता. वाघाला गेंड्यािे छोटे चपलू (ककवा हत्तीिेही) म्हिजे मोठी मेजवानीि! 

 
त्या क्षिी गेंड्या्या माेीने प न्हा हल्ला िढचवला; आचि प न्हा जोरेार िढाई करून ती आली. 

माझ्या हत्तीनेही प्रत्येक वळेी प्रचतहल्ला केला. गवत फारि घट्टघट्ट वाढले होते. माझा माह त फारि रागावनू 
जोरजोराने हातवारे करून  ेसऱया माह तावंर मोठमोठ्याने ओरडून त्यानंा िूप राहणयास फमावीत होता 
कारि “साहेब” (मी) छायाचि्ि करीत होते! 
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ह्या सहसा न चमळिाऱया प्रसंगािी छायाचि्े घेणयासाठी मी अगेी त्या कठीि पचरस्स्थतीतही 
जोरािे प्रयत्न करीत होतो. मला माझ्या उते्तचजत झालेल्या माह तािा हवते हातवारे करिारा एक हात 
वारंवार खाली करून मग त्या एकमेकावंर हल्ला करिाऱया गेंड्यािे व हत्तीिे छायाचि्ि ते गवत कमी 
असलेल्या चठकािी आल्यावर कराव ेलागत होते. पचरिामी मला वाटते अजूनपयंत उपलब्ि असलेल्या 
छायाचि्ामंध्ये गेंड्या्या नवजात अभवजकािे त्या्या आईबरोबरिे असे हे पचहलेि छायाचि् असाव.े 
(छायाचि् ५५) एव्हानंा वाघ क ठेतरी पळून गेला होता. 

 
माझ्या चतथल्या त्या भेटीनंतर नेपाळहून आलेल्या ‘चरपोटावरुन असे चेसून येते की मी ह्या 

गेंड्यानंा संरक्षि द्याव ेव महेंद्र राष्ट्रीय उपवनािा चवस्तार वाढवावा अशी जी चशफारस केली होती चतिा 
काहीि उपयोग झाला नव्हता. तसेि स प्रचसद्ध चितवन्या ेरीमिीलही पचरस्स्थती आिखीनि खालावली 
होती. तेथे गेंड्यािंी संख्या ३०० वरून १६० वर आल्यािी नोंे होती. 

 
प न्हा मला नेपाळला जाणयास सागंणयात आले. ह्या वळेेस लंडन्या फॉना चप्रझव्हेशन सोसायटीने 

आचि खाटमाडूंमिील म ख्य वनसंरक्षक अचिकाऱयानंी माझ्या स्वागता्या सववज सोयी केल्या होत्या. ही 
 ेसरी भेट १९६३ ्या वसंत ऋतंूत घडली आचि मला वाटते की अलीकडे जे कायेे आचि उपाययोजना 

यातं फेरफार झाले होते त्याम ळे चतथे उपय क्त बेल घडला होता. १९६० मध्ये कमी कमी होत जाऊन 
गेंड्यािंी संख्या जी १६० वर आली होती ती १९६२ मध्ये १८५ पयंत आली आचि त्यािें नीट संरक्षि व्हाव े
म्हिून मी आिखीही काही नवीन चशफारशी केल्या. 

 
मी नेपाळ सरकारला नेपाळ्या नैऋत्येकडील भागातं असलेल्या उरलेल्या रानरेड्यानंाही संरक्षि 

ेेणयािी आग्रहािी चवनंती केली; कारि हा स ंेरसा प्रािीही आसपास्या ेेशातूंन म्हिजे भारता्या 
चवशरे्षतः चबहार–बंगालसारख्या भागातूंनही पूिवज नाहीसा झालेला आहे. 
 

लेसर पाडंा ककवा रेडपाडंा या नावाने ओळखला जािारा स ंेरसा प्रािी (रंगीत चि् क्र.८) 
बऱयािशा संख्येने ेरवर्षी नेपाळमिून कलकत्त्यात परेेशातंील प्राचिसंग्रहालयात चवकणयासाठी पाठचवला 
जातो. हे प्रािी फारि स ंेर असून िेस्टनट फळासारख्या लाल रंगािे असतात. त्यां् यावर मिून मिून 
पाढंरे पटे्ट असतात. ते येथील ६००० ते १२००० फूट उंिी्या मध्यम डोंगराळ भागातील भरपूर बाबं ू
वाढिाऱया घनेाट जंगलािे रचहवासी आहेत. त्यां् या नैसर्मगक अवस्थेतील एकंेर राहिीमानाबद्दल 
फारि थोडी माचहती उपलब्ि आहे. खरे तर मला त्यािें नेपाळी नाव व ते क ठे चेसू शकतात हे शोिून 
काढणयास खूप खटाटोप करावा लागला. ते चसक्कीम, भतूान व नेफा सरहद्दी्या भागातही आढळतात. 
प्राचिसंग्रहालयात ते फारि आकर्षवजक चेसतात आचि भारता्या प्रिानमतं्रयािें, जवाहरलाल नेहरंूिे 
[अन वाेकािी तळटीप – प्रस्त तिे मळू प स्तक १९६४ मध्ये प्रकाचशत झालेले होते तेव्हा जवाहरलाल नेहरू पंतप्रिान होते. ककबह ना प स्तकािे 
चनवेेन जवाहरलाल नेहरंूनीि चलचहले आहे.] आवडते पाळीव प्रािी आहेत. 
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प्रकरि १४ 
 

प्रािी – कल्पनेतले आणि खरोखरिे 
 
तीन वर्षांपूवी मी चसक्कीम्या महाराजक मार यानंा भेटलो आचि आम्ही वन्यप्रािी संरक्षिावर ििा 

केली. मी आता चसक्कीममध्ये खरोखरिे रानटी “याक” जातीिे प्रािी चकती उरले आहेत त्याबद्दल 
चविारले. त्यानंी नंतर िौकशी करून मला चलचहले की काही याक गोलोक पववजतरागंावरील आम्ने मिान 
(मािेन पोग्रा) या भागात अजूनही तग िरून आहेत. ते आकाराने फारि मोठे आचि िष्टप ष्ट आहेत. केव्हा 
केव्हा त्यािंा पाळीव याक माद्याशंी संयोग होतो व त्यापासून बलवान आचि मोठी सतंती चनमाि होते. 

 
अगेी खरोखरिे रानटी याक बह िा चहमालया्या व चतबेट्या पठारा्या पलीकड्या 

पववजतराजनवर आढळून येत असावते. परंत  मला या प्राणयाबंद्दल काही चवशरे्ष माचहती नाही. 
 
चतबटेमिील ि ंबी ेरीत, भातान्या पूवेकडे तसेि ईशान्य चतबटेमध्ये “शोऊ” जातनिे लाल हरीि 

रचहवासी होऊन राचहलेले आहे. ह्या स ंेरशा हरीिाला चसक्कीममिील साबंार असेही म्हितात; कारि ि ंबी 
ेरीमिील वनस्पती, झाडे इ. एकेकाळी चसक्कीमिाि एक भाग होती. 

 
१९२५ मध्ये चिचटश म्य चझयममिील फाेर ल ड्लो यानंी ‘कलग मोथागं’ या भागात ३ माद्या पाचहल्या 

होत्या, परंत  त्यानंतर येथून हे प्रािी नाहीसेि झालेले आहेत. त्यानंतर ह्या ेरीतून हे प्रािी चेसून 
आल्या्या काही नोंेी नाहीत; आचि आता्या चसक्कीममध्ये पूवी किीही हे प्रािी अस्स्तत्वात नव्हते. 

 
फाेर ल डलो यानंी मला प्ातूंन कळचवले होते की उ.भतूानमिून “शोऊ”नक्कीि नाहीसे झाले 

होते. १९३३ आचि १९४९ मध्ये ते जी. शरेीफ यां् याबरोबर भतूानमध्ये पचश्चमेपासून पूवेकडे सववज् कहडले 
होते. परंत  १९६२ मध्ये त्यानंी असे ऐकले की अलीकडेि वायव्य भतूानमध्ये एक “शोऊ” पाहणयात आला 
होता आचि मी त्या्याबद्दल आिखी माचहती चमळचवणया्या प्रयत्नातं आहे. 

 
श्री. ल डलो यानंी त्यां् या सचवस्तर प्ात मला असेही कळचवले होते की ईशान्य चतबटेातनल त्सारी 

चजल्ह्याला त्यानंी शरेीफबरोबर १९३६, १९३८ व १९४६-४७ ्या स माराला चहवाळ्यात चेलेल्या भेटी्या 
वळेी तेथे “शोऊ” बऱयाि मोठ्या संख्येने चेसून आले होते. स बानचसरी नेी आचि चत्या उपनद्या जेथे 
भारता्या नेफा या सरहद्दीवरील प्रेेशात प्रवशे करतात तेथे ‘त्सारी’ चजल्हा आहे. तेव्हा ह्या नेफा प्रेेशात 
थोडेसे “शोऊ”असणयािा संभव आहे. हा प्रािी समूळ नष्ट होणयापासून अजूनही वािचवता येणयासारखा 
आहे. 

 
“शोऊ” हे एक स ंेर भव्य हरीि आहे. काचश्मरी साबंराहूनही मोठेसे. ह्या लाल हरीिां् या ेोन्ही 

जातनमध्ये थोडा फरक आहे -“शोऊ”्या कशगािा बाक चतसऱया फायात प ढे झ कलेला असतो त्याम ळे 
कशगािा जवळजवळ वरिा अिा भाग तोंडावर झ कलेला वाटतो. 

 
भतूान सोडणयापूवी मला “ताचकन” ह्या प्राणयािा उल्लाेख करावाि लागेल. (छायाचि् क्र. ३९) 

बकऱयासारखा चेसिारा परंत  काळवीटा्या जातीतील हा सवात मोठा प्रािी. ताचकन हा एक ओंगळ 
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बोंगळ चेसिारा प्रािी आहे. त्यािी खादं्यापयंतिी उंिी जवळजवळ ेहा हात भरते. नर-माेी यां् या रंगात 
बराि फरक असतो, तसेि वगेवगेळ्या वयोमानाप्रमािे व पोटजातनमध्ये तसेि भतूान, नेफा, े. िीन आचि 
उ. िह्मेेश या वगेवगेळ्या चठकािी चेसून येिाऱया प्राणयां् या रंगामध्ये बरेिसे फेरफाऱ चेसून येतात. 

 
बह िा नर सोनेरी-चपवळे असतात आचि ज न्या काळातंील ग्रीक प रािातील गोष्टीतल्या जेसन्या 

“सोनेरी लोकरी्या मेंढी” िा उगम ह्यां् यापासूनि झाला असावा. वयस्क नरािंा रंग गडे होतो. माद्या 
सािारि राखाडी रंगा्या असतात. पूिवज न वाढलेल्या माद्या गडे राखाडी असतात. छोया प्राणयािंी कशगे 
सािारि सरळ वाढतात; परंत  जसजसे त्यािें वय वाढू लागते तसतशी त्यािंी कशगे बाहेर्या बाजूला वाढून 
खाली झ कू लागतात; परंत  त्यािंी टोके मा् वर वळून वाढतात. नर व माद्या ेोघानंाही कशगे असतात; 
परंत  नरािंी कशगे मोठी असतात. 

 
मी जेव्हा भतूानिे पंतप्रिान (राजा) चजग्मे ेोजी यानंा भेटलो तेव्हा त्यानंी मला साचंगतले की, उ. 

भतूानमध्ये प ष्ट्कळ ताचकन आहेत. त्यानंी प ढे असेही साचंगतले की तेथील काही भाग तर राष्ट्रीय उपवने 
म्हिून जाहीर करणयासही हरकत नाही. ते प ढे म्हिाले की, त्यानंी ेोन जातनिे ताचकन पाचहले आहेत. 
एक छोटे व सरळ कशगािे आचि  ेसरे मोठ्या आकारािे. परंत  मला वाटले की ते अपूिवज वाढीिे व पूिवज 
वाढलेले असे प्रािी वगेवगेळ्या गटातं त्यानंी पाचहले असावते. 

 
नेफा सरहद्दी्या उंि पहाडी प्रेेशातं सववज् ‘ताचकन’ चेसून येतात – चवशरे्षतः चमश्मी टेकड्यावंर 

ते बह िा वर्या बफाळ रेरे्ष्या आसपास राहतात; परंत  जास्त करून थंडी्या चेवसातं ते खारविासाठी 
आचि गरम पाणयाभोवती पायथ्याकडील प्रेेशातं जमतात. 

 
उ. िह्मेेशात अलीकडे चकतीतरी ‘ताचकन’ पकडणयात आले होते आचि त्यां् यापकैी एक 

न्यूयॉकवज मिील िाँक्स येथील प्राचिसंग्रहालयात पाठचवणयात आला होता.  ेसरा पेककग्या 
प्राचिसंग्रहालयात चतथे अगोेरि असलेल्या नर ताचकनला जोडीेार म्हिनू गेला. मला वाटते सबिं 
जगातील  ेसऱया क ठ्याही प्राचिसंग्रहालयात आिखी ताचकन नाहीत. 

 
 ेर्ममळ प्राणयां् या संबिंात बोलताना केाचित् मला असे चविान कराव ेलागले की मध्य चहमालयात 

नवीन िमत्काचरक अशा “यती” नावा्या प्राणयािे अस्स्तत्व असेलसे मला वाटत नाही. १९६०-६१ ्या 
नेपाळ्या ेौऱयात सापडलेली “कातडी आचि टाळू” ही रानटी चहममानवािी असावीत असा दृढ समज 
होता; परंत  ती शवेटी अन क्रमे चतबेटमिील चनळे अस्वल आचि सेरु नावा्या प्राणयािंी असावीत असे चसद्ध 
झाले. 

 
१९६३ ्या मािवजमिील माझ्या नेपाळ्या शवेट्या भेटीत मला तेथील वनखात्या्या वचरष्ठ 

अचिकाऱयानंी साचंगतले की “यती” हा प्रािी कायद्यान सार पूिवज संरचक्षत प्राणयां् या याेीतून काढून 
टाकणयात आला आहे. ह्या प्राणयािी संख्या वाढल्याम ळे तो अशा पूिवज संरचक्षत प्राणयां् या याेीतून काढून 
टाकला आहे की आिखी काहन कारिामं ळे हे वािकानंी स्वतः ठरवाव.े 

 
प रािातंील आिखी  ेसरा प्रािी “ब रु” हा ेेखील खरोखरिा अस्स्तत्वात होता असे मला वाटत 

नाही असे मला वाटत नाही. ह्या “ब रु” ला नेफामिील डाफ्ला व  ेसऱया जमातीिे लोक “राक्षस” असे 
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समजतात. मला असे सागंणयात आले की १९४० मध्ये एका वचरष्ठ आय. सी. एस. अचिकाऱयानंी त्यां् या 
म लीसह ह्या जमातील भेट चेली. त्यां् याबरोबर आसाम रायफलिे काही सैचनक संरक्षिाकचरता होते. सववज 
त कडी तेथील ेलेली्या मठ्या प्रेेशातं पोहोिली. तेथे मातीिे चढगाऱयासारखे काही उंिवटे होते. 
त्यामध्ये पूवी अस्स्तत्वात असलेल्या परंत  शकेडो वर्षांपूवी नष्ट झालेल्या काही मोठ्या प्राणयां् या हाडािें 
सागंाडे असल्यािा समज होता. आय. सी. एस. साहेबानंी तेथील रानटी जमाती्या लोकानंा ते खिनू 
त्यात काय आहे ते पाहावयािे आहे असे साचंगतले. 

 
ते करावयास तेथली मािसे किरू लागली. ते म्हिले, “आम्ही असे केले तर आम्यावर अचरष्ट 

येईल. ” 
 
त्या अचिकाऱयानंी आसामी सैचनकानंा ते खिावयास लावले. काही चेवसानंंतर त्या अचिकाऱयािंी 

म लगी आजारी पडली आचि चतला तातडीने खाली इस्स्पतळात नेणयात आले, परंत  तेथे चतिे चनिन झाले. 
 
नंतर ह्या टेकड्यावंर लंडन्या स प्रचसद्ध “डेली” ने ेौरा केला. ते येथील ह्या ेलेली्या 

टेकड्यावंर क ठे चजवतं “ब रु” चेसतो का ते पाहात होते, परंत  त्यानंा काहीि चमळाले नाही. शवेटी 
उन्हातान्हातूंन कहडल्याम ळे काळवडंलेल्या िेहऱयावर ेाढ्याचमश्या वाढलेल्या अशा अवस्थेत ते परतले 
आचि सववज हकीकतीिे इत्यंभतू विवजन करिारे प स्तर प्रकाचशत झाले. 

 
मला आठवते की बह िा १९४८ ्या वसंत ऋतंूत अगेी चवस्मयिचकत होणयासारख्या चजवतं 

राक्षसां् या काही नोंेी प्रकाचशत झाल्या होत्या, त्यामिील राक्षस ९० फूट लाबं व जाडीला ४० फूट असा 
हळूहळू िालिारा होता. तो िालत असताना झाडािें ब डखे खाई. ह्या अद् भतू आचि चवस्मयिचकत 
गोष्टीम ळे ेारंगा चजल्ह्यातील रचहवासी व िहा्या मळ्यातंील मजूर लोक फारि साविान झाले. ही अफवा 
बह िा ब रु शोिणया्या ेौऱयािाि एक पचरिाम असावी. 

 
मला नाही वाटत की असा काही प्रािी आता अस्स्तत्वात असेल. परंत  अगेी प रािकाळी असा 

मोठा प्रािी अस्स्तत्वात असून तो चकत्येक वर्षांपूवींि नष्ट झाला असणयािी ेाट शक्यता आहे. मा् अजूनही 
तो चहमालया्या ह्या भागातंील रानटी जमाती्या लोकामंध्ये वर्षान वर्षवज चपढ्यान् चपढ्या सागंणयात आलेल्या 
प रािकथा, लोककथा यातून अस्स्तत्वातं असावा. 

 
नागा, चमखीर आचि िह्मप ् ा नेी्या ेचक्षिेकडे असलेल्या  ेसऱया टेकड्यावंर जेथे जेथे असे 

भटक्या जमातीिे लोक आहेत त्यां् या येथे असे िमत्काचरक प्रािी (परंत  अजूनपयंत काही कोिी 
खरोखरिा असा प्रािी पाचहलेला नाही) बह िा गूढ आचि जावयास कठीि अशा चठकािी अस्स्तत्वात 
असल्या्या अनेक लोककथा आहेत. 

 
चसक्कीम, भतूान आचि नेफा येथील सववज भव्य आचि मोठ्या प्रेेशातूंन सववज् अचतशय स ंेर असे 

वनस्पतीजीवन व प्रािीजीवन चेसून येते. परंत  मागासलेल्या व काहीही स िारिा नसलेल्या, चशवाय 
रानटी जमातीिे लोक राहात असलेल्या (हे लोक रानटी जमातीिे असले तरी त्यािें आय ष्ट्य फारि 
मनोरंजक आचि चवचविरंगी आहे), अशा ह्या भागात सामान्य मािसाला जािे फारि  ेरापास्त आहे. ह्या 
भागातं जाऊन तो पाहून आलेले जे काही थोडे लोक आहेत ते खरोखरीि भाग्यवान म्हिाव ेलागतील. ह्या 
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भागातील वनस्पती जीवनाला आता जरी स रचक्षतता चमळाली असली तरी सध्यािे तेथील सेनाचिकारी 
आचि ेळिवळि अचिकारी काही चवशरे्षकरून वन्यप्रािी जतन करणयाबद्दल चवशरे्ष चजव्हाळ्यािा दृष्टीकोन 
असलेले नाहीत. 

 
हॉनवजर् फीझंट, मोनाल व ब्लड फीझटं यां् यासारखे मोरा्या जातीतील चकतीतरी स ंेर पक्षी येथे 

राहतात. वगेवगेळ्या प्रकार्या ऑर्मकड व रोडोडेंड्रॉन्या जाती तर स्वतः्या डोळ्यानंी पाचहल्यावािनू 
चवश्वास बसिार नाहीत इतक्या आहेत. ज्यानंी सेला पववजतरागंां् या ेचक्षिेकडे वसंत ऋतूत फ ललेली 
रोडोडेंड्रॉनिी झाडे पाचहली आहेत त्यानंी तर त्यािे विवजन अगेी बहारेार केले आहे. पववजता्या सववज रागंा 
तर िारपाि रंगा्या छटानंी फ ललेल्या झाडानंी भरून जातात. मला माहीत असलेल्या कै. एफ्. ककग्डन 
वॉडवज यां् या प स्तकात ह्या भागािे विवजन अचतशय स ंे र केलेले आहे. ल डलो आचि शरेीफ यां् या 
सा्यातलाि हा गृहस्थ. येथील वनस्पतीजीवनािा शोि घेिारा पचहलाि. त्यानंी स द्धा चतबटे आचि उ. 
िह्मेेश येथे बराि काळ घालचवला आचि ह्या भागावंर प स्तके चलचहली. 

 
मी सरकारी ह द्यातील अचिकारी नसल्याम ळे मला चहमालया्या पायथ्याशी उगम पाविाऱया काही 

ठराचवक नद्यां् या काही ठराचवक भागातूंनि चफरावयास परवानगी होती. 
 
मला नेफा सरहद्दीवरील अचिकाऱयानंी १९६१ ्या नोव्हेंबरमध्ये येथील भागातून चफरणयासाठी 

परवानगी ेेऊन प ष्ट्कळ सहाय्य ेेखील चेले याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. त्याम ळे सालीम अलनबरोबर 
िीन सरहद्दी्या अगेी जवळ िह्मप ्ा नेी्यावर त तनग ह्या भागात मी जाऊ शकलो. (ही िह्मप ्ा येथे 
चसयागं ह्या नावाने ओळखली जाते. प्रथम ती त्सागंपो व नंतर चेहागं बनते.) 

 
ह्या भागात वाहने जाणयासाठी मागवज नाही आचि पायथ्या्या पासीघाटपासून वरपयंत पायी 

जाणयास १४ चेवस लागतात. परंत  आम्ही डाकोटा चवमानाने ४० चमचनटातं हा प्रवास केला. चवमानातून 
आसाम बं  ेकिारी सैन्यािे आिखीही इतर “वगेवगेळ्या श्रेिीिे” उतारू नेले गेले... पेरोल व तेलािे डब,े 
गव्हािे पीठ, तांे ूळ यासंारखे िान्य, प ष्ट्कळशा मेंढ्या आचि बकऱया! अथात ह्या मेंढ्या व बकऱया त्यां् या 
मासंाकचरता. 

 
ह्या चवमानाला ेरवाजा नव्हता – बह िा माल िटकन् िढचवता वा उतरचवता यावा म्हिून जे 

मोठेसे भगेाड होते त्यामिून आम्ही भराभर मागे टाकले जािारे ेाट झाडीने भरलेले पववजत अगेी जवळून 
पाहात होतो. १९५० मध्ये झालेल्या भयकंर भकंूपा्या ख िा आम्ही पाचहल्या. त्या पववजता्या सबिं बाजू 
फ टून चनघालेल्या होत्या, परंत  त्या आता नवीन उगवलेल्या वनस्पती व झाडननी हळूहळू झाकून टाकल्या 
जात होत्या. लवकरि उत्तरेकडे ेोन्ही बाजूला चहमा्छाचेत पववजत चशखरे चेसू लागली; आचि प ढे 
खोलवर सरळसोट ेरीत चसयागं नेीिा प्रवाह! 

 
प ढिे िार चेवस सालीम अलननी पक्षी चनरीक्षिातं आचि ह्या भागात स्थलातंचरत पक्षयां् या 

स्थलातंरािा अभ्यास, उपलब्ि असलेल्या सािनसाम ग्रीमध्ये, पक्षयां् या पायात कडी अडकवनू करता 
येणयािी चकतपत शक्यता आहे हे शोिणयात घालचवला. वसंत आचि चशचशर ऋतंूतील काही ठराचवक 
आठवड्यातं पक्षयािें उत्तरेकडे आचि ेचक्षिेकडे स्थलातंर होते असे आम्हाला समजले. चवशरे्षतः जंगली 
कोंबड्या पू. पाचकस्तान कािर, मिीपूर व उ. बमा अशा मागाने येथील तळ्यानंा भेटी ेेतात. 
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ह्या भागातंील वन्यजीवन जेवढे शक्य होईल तेवढे शोिून काढणया्या कामी मी व्यग्र होतो आचि 
वर्षा्या वगेवगेळ्या भागात “ताचकन” क ठे सापडतात त्या पववजतावंरील ठराचवक खािा मला ेाखचवणयात 
आल्या होत्या. “ग्लॉँग”िी ेेखील छायाचि्े घेता आली. (छायाचि् ३८) ग्लॉँग हा प्रािी बह िा पाळीव गाय 
व पाळीव याक ह्या ेोन प्राणयां् या समागमातून तयार झालेला असावा. मला नक्की वाटते की हे प्रािी 
लडाखपासून भतूानपयंत चतबेट्या सरहद्दीवर सववज् चेसून येतात; आचि त्या भागात ते “जू” म्हिून 
ओळखले जातात व ते ओझी वाहणया्या कामी उपयोगातं आिले जातात. 

 
हे ग्लॉँग चतबटेमिल्या चनवाचसत लोकानंी उत्तरेकडून येथे आिले आचि सरकारी  ेभार्षानंी ते 

चवकत घेतले. ते छोटे आचि रंगाने काळे पाढंरे असे होते. 
 
मी तेथे चवशरेे्षकरून चेसून येिाऱया “गायाल” ह्या प्राणयािा ेेखील शोि घेतला आचि त्यािी 

छायाचि्े ेेखील घेतली. (छायाचि् ३७) ह्या प्राणयामध्ये मला नेहमीि चवशरे्ष रस वाटत असे. हा प्रािी 
चेसावयास बरािसा गव्यासारखा (गौर ह्या प्राणयासारखा) असतो परंत  त्यातला म ख्य फरक गायालिी 
कशगे सरळ असतात; तर गव्यािी वळलेली असतात. पूवी त्यां् या ‘बोस िाँचटलस’ व ‘बोस गौरस’ अशा 
ेोन ठराचवक वगेळ्या जाती होत्या, परंत  आता गवा ही फक्त रानटी जात व गायाल ही त्याि प्राणयािी 
पाळीव अथवा मािसाळलेली जात असे मानले जाते. 

 
तेव्हा असे चेसते की “गायाल”हा प्रािी त्या नाहीशा झालेल्या रानटी जाती्या पाळीव जातीशी 

आलेल्या संबिंातून चनमाि झालेला उरलेला प्रािी असावा ककवा तो रानगव्यां् या व पाळीव गाईं्या 
संबंिातून तयार झालेला एक संकरीत जातीिा प्रािी असावा (केाचित् िौथ्या ककवा पािव्या चपढननंतर ते 
तशाि नवीन जातीला जन्म ेेऊ शकतात). 

 
अलीकडे नंतरिे चविान जास्त बरोबर असल्यािे समजले जाते; परंत  गंमत अशी की मध्य व 

ेचक्षि भारतात जेथे गव े अगेी सहज चेसून येतात आचि तेथील रचहवासी व आचेवासी जाती्या 
लोकाकंडे नेहमीि गाई पाळलेल्या असतात; तरी तेथे गायाल हा प्रािी अचजबात चेसत नाही. 

 
‘गायाल’ ककवा ‘चमथून’ ह्याही नावाने ह्या भागात ओळखला जािारा हा प्रािी भारता्या आग्नेय 

भागात आचि उ. िह्मेेश ह्याि प्रेेशातं चेसून येतो. 
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३३. उन्हाळ्याच्या णदवसात काममीरी साबंर दािीगामच्या वरच्या भागातील पहाडी भागात णदसून येतात. 
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३४अ. णहवाळ्यात काममीरी साबंर दािीगामच्या खालच्या भागात येतात. 
३४ब. मादी साबंर अभयारण्यातील एक झरा ओलाडंताना. 
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३५. शरद ऋतूच्या सुरूवातीला साबंराच्या माद्या पहाडी प्रदेशात जातात. 
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३६अ. गोरल - एक प्रकारिा रानबकरा. 
३६ब. कस्तुरीमृग - कस्तुरीसाठी ह्यािा मोठ्या प्रमािावर नाश झाला. (त्यािे सुळे ऊठून णदसत आहेत.) 

३६क. णहमालयातील काळे अस्वल. 
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३७अ. णमथून ककवा अधववट रानटी असे 'गायाल' 
३७ब. ह्या पाळीव णमथूनवरिे काळे णठपके बहुधा पाळीव गुराशंी संबंध आल्यामुळे आले असावेत. 
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३८. पाळीव याक आणि गाई याचं्या संबंधातून हा 'ग्लँग' तयार झाला. 
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३९. भारत - ब्रम्हदेशच्या सरहद्दीवरील ही ताकीन आता न्ययूॉकव च्या प्रािीसंग्रहालयात आहे. 
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४०. तुतींग जवळील णसयागं नदीवरील हा बाबूंिा पूल बहुधा जगातील सवात लाबं पूल असावा. पलीकडे 
ताकीन जेथे आढळतात तो देश णदसत आहे. 

 
नेफा सरहद्दीवरील चमश्मी टेकडीवर मी अिवजवट रानटी अशा ‘चमथून’ प्राणयािंा कळप पाचहलेला 

आहे. यामंध्ये नर, माद्या आचि बचे्च सववज एकाि रंगािे व रूपािे होते. म्हिजेि मला असे म्हिावयािे आहे 
की हे प्रािी बरोबर त्यां् या जातीला म्हिजे स्वतःसारख्या अपत्याला जन्म ेेिारे आहेत. सरळसोट कशगे 
सोडली तर ते अगेी गव्यासारखेि चेसतात. ह्या अिवजवट रानटी चमथ नािें कळप पववजतावंर िरणयासाठी 
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भटकत राहतात परंत  रा्ी गावाकडे आपोआप परततात. त्यानंा मीठ फारि आवडते. ह्याि कारिाकचरता 
ते बह िा चनयचमतपिे गावाकंडे परतत असतात. 

 
काही लोक म्हितात की चमथून प्राणया्या माद्या रानगव्यां् या नराबंरोबर संभोग करतात परंत  

भारता्या आग्नेयेकडील ह्या सववज पववजतप्राय भागातंील खेड्यात मी पाचहलेले आहे की चमथून हे प्रािी जास्त 
करून पाळीव गाईबलैाबंरोबर संभोग करतात. पाळीव गाईंशी आलेल्या संबिंातून असे चेसून येते की 
पाठोपाठ्या चपढ्यामंध्ये जास्त जास्त पाढंरट रंग सववज् चेसून येतो. मी अशा वगेवगेळ्या अवस्थामंिील 
प्राणयािंी छायाचि्े घेतलेली आहेत. 

 
चमथून हे प्रािी शते नागंरणयासाठी ककवा गाडीला ककवा ओझे वाहणयासाठी ज ंपलेले चेसून येत 

नाहीत. तसेत त्यां् या माद्यािेंही कोिी ेूि काढील असल्यािे माझ्या माचहतीत नाही. ते एक प्रकारे 
इस्टेटीिा भाग म्हिून समजले जातात. पैशािी ेेवाि घेवाि करणयासाठी त्यांिा उपयोग केला जातो. 
लग्ना्या वळेी असे अनेक “चमथून” वरपक्षाकडून विूपक्षाला ह ंडा (आहेर) म्हिून द्याव ेलागतात. चक्वचित् 
प्रसंगी िार्ममक कायािे वळेेस चमथून हा प्रािी बळी चेला जातो. 

 
त तनगपासून जवळि चसयागं नेीवर झ लता पूल आहे. एक चेवस मी त्यावरून पलीकडे गेलो. हा 

पूल सािास िा नाही. तो जंगलामिील वतेा्या लाबं लाबं काड्या कापून केलेला आहे. त्यािी लाबंी ७८० 
फ टावंर असून तो बह िा जगातील सवात लाबं असा वतेािा पूल असावा. (छायाचि् ४०) आपि त्यावरून 
िालू लागलो की आपल्या हालिालीने तो हलू लागतो आचि वाऱयानेही झ लतो आचि त्या्या खाली भव्य 
अशी नेी खळखळ वाहते. 

 
स प्रचसद्ध मानववशंशास्त्रज्ञ व रानटी जमातन्या स िारिेसाठी नेफा येथील अचिकाऱयािें सल्लागार 

डॉ. वरेीयर एस्ल्वन हे मला म्हिाले की हा पूल ओलाडूंन जाणयािी कल्पना त्यानंा चततकीशी पसंत पडली 
नाही. त्यानंी ती नेी पार करून पलीकडे जाणयासाठी एक तराफा बनचवला व त्यावरून ते नेी पार करून 
गेले. चतथल्या लोकानंी पूवी असे किीि केले नव्हते. मला खा्ी आहे की त्या नेीतील ेैवतािंा रोर्ष होऊ 
नये म्हिून त्या लोकानंी चकतीतरी चमथूनािंा बळी चेला असेल. 

 
पोहोिावयाला अवघड अशा या जागेला भेट ेेताना मी आजूबाजूिे जंगल पालथे घालून 

ऑर्मकड्या जवळजवळ ३० जाती जमचवल्या. मला त्यािंी फारि आवड होती. चहमालया्या पायथ्याकडे 
पूवेला नेपाळ आचि चसक्कीमपयंत आचि आग्नेय भारताकडील अगेी नागा, मचिपूर, खासी ह्या सववज 
टेकड्या तऱहतऱहेिे ऑर्मकड चमळणयासाठी अगेी प्रचसद्ध आहेत. न सत्या चसक्कीममध्येि ह्या्या १००० हून 
जास्त जाती आहेत. 

 
ऑचकडबद्दल बोलताना आठवले – १८५७ ्या स माराला भारता्या आग्नेयेकडील भागाति त्या 

स प्रचसद्ध “स ंेरश्या नारीिी िप्पल” (सायप्रीपेडीयम फेरीनम) ह्या ऑर्मकडिा शोि लागला होता आचि ते 
लंडनमध्ये प्रेशवजनात ठेवले होते. २० वर्षानंतर ते मेले आचि घरातल्या घरात उबेार जागेत लवकर 
लवकर वाढचवणया्या प्रयत्नात पाश्चात्य प्रेेशातूंन ते संपूिवज नाहीसेि झाले. 
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ते प न्हा शोिून काढणयािे प्रयत्न झाले परंत  ते क ठून आले होते कोि जािे! त्यािा उगम 
कोिालाही सागंता आला नाही. आसाममिील खासी आचि गारो टेकड्या ि ंडाळून झाल्या. परंत  व्यथवज! 
आचि ते चसक्कीममध्येही शोिून सापडले नाही. ते प न्हा शोिून काढिारास २००० पौंडािे बक्षीसही ेेऊ 
करणयात आले. पि उपयोग झाला नाही. शवेटी ते “हरचवलेले ऑर्मकड” ह्या नावानेि ओळखू जाऊ 
लागले. 

 
प न्हा १९०५ मध्ये भतूानमध्ये ते सापडले. नंतर ते पूवी्या बालीपारा िाँटीयर भागातही सापडले. 

हा भाग आता नेफा चवभागातील ककमग िाँटीयार चडस्व्हजन म्हिून ओळखला जातो. तो भतूान्या थोडा 
पूवेकडे आहे. हे ऑर्मकड चहमालया्या पायथ्याजवळ्या जवळजवळ ३५०० फूट उंिीवर्या भागातं 
सापडते. त्या्या एखाद्या नतवजकीला साजेशा रुबाबाम ळे ते अत्यतं स ंेर चेसते. 

 
त्या्या पाकळ्या टोकाकडे वर्या बाजूस वळलेल्या चेसतात. त्या पाहून अगेी बलेॅरीना मोठ्या 

नाज कतेने चत्या स्कटवज्या कडा वर उिलून िरीत असल्यािा भास होतो. अनेक बागाईतेारानंा ह्याि 
जाती्या ऑर्मकडने भ रळ घातली आहे. 

 
त तनग येथील आम्या शवेट्या चेवशी तेथील ब द्ध रचहवाशािंा वगेवगेळे म खवटे िारि करून 

“नाि” एस्. एस्. याेव नावा्या शासकीय अचिकाऱयानंी खास आम्याकचरता म्हिून आयोचजत केला. 
सूयास्ता्या वळेेस त्यानंी ढोलकी, कशग, त ताऱयां् या तालावर नाि केला. पाश्ववजभमूीवर २५४४५ फूट उंि 
“नामिा बारवा” नावािे चहमा्छाचेत चशखर चेसत होते. 

 
त्या म खवटे घालून नाि करिाऱया िार लोकाबंरोबर आमिे फोटो काढणयात आले; तेव्हा सालीम 

अली पक्षयािें म खवटे घातलेल्या ेोघां् या मध्ये आचि माझ्या ेोन्ही बाजूला प्राणयािें म खवटे घातलेले ेोघे 
उभे होते, हे अगेी साजेसेि होते. 

 
भारता्या आग्नेयेकडील ह्या टेकड्यां् या भागात आपल्याला क्वाचितच् बाबंिेू फ ललेले वन चेसून 

येते. बाबंू २०/३० वर्षातून एकेा फ लतो. बाबंू्या प्रत्येक जातीिे आय ष्ट्यमान कसे असते ते शोिून 
काढणयािे प्रयत्न िालू आहेत. ते केव्हा फ लतात, त्यानंा चबया केव्हा िरतात व ते केव्हा मरतात. ह्या 
सवांिा शोि घेणयािे काम िालू आहे. बाबंूिे किीस अनेक जातीिे प्रािी व पक्षी िवीने खातात. बाबंू्या 
ह्या रसेार चबया खावयास चमळाल्यास उंेरािंी वाढ फार झपायाने होते आचि जेव्हा हे सहज उपलब्ि 
असलेले िवेार खािे संपून जाते तेव्हा उंेीर ती जागा सोडून जातात. म्हिजे समजाव ेकी आता तेथे 
 ेष्ट्काळ पडिार आहे. अशा वळेेस सरकारला तेथील भटक्या जमाती्या उपाशी लोकाकंचरता अन्नािा 

साठा पाठवावा लागतो. चकत्येकेा अशा उंेरािंी हजारों्या संख्येने टोळकी्या टोळकी एक प्रकार्या 
आंतचरक पे्ररिेम ळे एकाि चेशनेे जाऊ लागतात आचि शवेटी नेीत ब डून जातात ककवा त्यां् यावर असेि 
काहीसे नैसर्मगक संकट ओढवते की ज्याम ळे त्यािंा नाश होतो. स्कॉँ चडनेव्हीयामिील व इतर य रोचपयन 
ेेशामंिील लेकमग्ज ह्या प्राणयाप्रमािेि त्यािें वागिे वाटते अशा वळेी. लेकमग्ज जाती्या प्राणयां् या अशा 
वागि कीम ळेि इ.स. १२८४ मध्ये वसे्टफॅचलया येथे हॅम्लीन्या “पाईड पाइपर” गोष्टीिा उगम झाला 
असावा. 
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नेफा्या अगेी पूववज भागात म्हिजेि तीरप िाँटीयर चडव्हीजनमध्ये जेथे पववजतरागंानंी भारत उ. 
िह्मेेशपासून वगेळा झालेला चेसतो तेथे “डाफा बूम”ह पंिरा हजार फूट उंि चशखर आहे. ह्या भागात 
कोिी वस्ती केलेली नाही व त्या चठकाचि अगेी ेाट जंगल आहे. मला वाटते १९४७ मध्ये चिटीश लोक 
भारतातून जाणया्या थोडे आिी गझेॅटमध्ये उल्लेख केल्याप्रमािे ‘तीरप िाँटीयर रॅक्ट नॅशनल पाकवज ’ 
चनमाि केले आहे. 

 
ह्या उपवनािा चवस्तार ८०० िौ. मलै आहे. त्यामध्ये रानटी; पूवी कोिीही अचिके्षप न केलेले असे 

जंगल आहे. ककग्डन वॉडवज एकेा ‘डाफा’ बूम्या उत्तरेकडील उतारावर लोचहत्या बाजूने गेला होता परंत  
तो पूिवज वरपयंत न जाता अध्यांवरूनि परतला. डाफा नेीवर ककवा ेचक्षिेकडील उतारावर ककवा ह्या 
पववजता्या माथ्यावरून कोिीही सफर केलेली नाही. केाचित् ह्या चठकािी सस्तन प्रािी, पक्षी ककवा 
वनस्पतन्या काही नवीनि जाती ककवा उपजाती ेेखील चमळतील; कारि भारतािा हा भाग अनोळखी 
असा असून पोहोिणयासही अचतशय कठीि असा आहे.िीन व िह्मेेश ह्यां् या सीमारेरे्ष्या अगेी जवळ 
असलेला. ह्या उपवनािी आिखी वाढ व्हावी ककवा तो भाग लोकां् या ओळखीिा व्हावा यासाठी काहीि 
प्रयत्न झालेले नाहीत. खरे पाहता बह िा हे उपवन नेफा अचिकाऱयां् या फायलनखाली तसेि ेडपले गेलेले 
चेसते. 

 
जवळि ेेहनग नेी्या ेरीमध्ये काही गेंडे अस्स्तत्वात असावते असा अंेाज आहे कारि त्यां् या 

पावलां् या ख िा तेथे चेसून आलेल्या आहेत. तीरप िाँटीयर चडव्हीजन्या ेचक्षिेकडील भागातं केव्हा 
केव्हा काही गेंडे चेसून येतात. ह्या गेंड्यािंीही जात भारतीय एककशगी गेंड्यािीि आहे. ती स मा्ामिील 
ेोन कशेी गेंड्यािी नाही. ह्या चठकािनेेखील चनसगािा अभ्यास करिाऱयानंा हे भाग ि ंडाळून पाहणयास 
तसेि डाफाबूम िढून तेथून प्रािी व वनस्पती तसेि इतर गोष्टनिा अभ्यास करून खा्ी्या नोंेी 
आिणयास िागंली संिी आहे. 

 
झ ऑलॉजीकल तसेि बॉटनीकल सव्हे ऑफ इंचडया तसेि य चनव्हर्मसटी आचि संरक्षि खात्यातील 

अचिकाऱयानंी काम करून शोि घ्यावयाला हा संपूिवज चवभाग म्हिजे िागंलेि आव्हान आहे. मला आशा 
वाटते की किीतरी ह्या भागातंील पववजतािें, ेऱयाखोऱयािें ग चपत उलगडले जाईल आचि हा भाग उपवन 
म्हिून चवकचसत व्हावा की होऊ नये यािा एक चनकाल तरी लागेल. 
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प्रकरि १५ वे 
 

हाफलाँगमधील पक्ष्यांिे गूढ 
 

आम्या त तनग येथील भेटीनंतर सालीम अली व मी आसामिी राजिानी चशलाँग येथे परतलो. 
ह्याि चठकािी सध्या मी राहतो. परंत  लवकरि आम्ही प न्हा हाफलाँग येथील जतनगा ह्या गावी पक्षयािें 
काही ठराचवक गूढ उकलणयासाठी जीपने खासी, जैतीया आचि उत्तर कािर टेकड्यावंरून हाफलाँगला 
जावयास चनघालो. 

 
हाफलाँगला जाताना आम्ही अत्यंत स ंेर अशा पाईन वृक्षानंी भरून गेलेल्या जंगला्या टेकड्या 

मागे टाकल्या. प ढे प ढे ओक आचि इतर अनेक प्रकार्या वृक्षानंी भरून गेलेल्या जंगलां् या टेकड्या 
लागल्या. हा प्रेेश व्हॉँडा जाती्या ऑर्मकड्या स ंेर आकाशी चनळ्या रंगा्या फ लािंा प्रेेश म्हिावा 
लागेल. ेचक्षि अमेचरका सोडली तर जगात फक्त येथेि ह्या चनळ्या ऑर्मकडिी वनस्पती चेसते. 

 
अशी गोष्ट साचंगतली जाते की इंग्रज जगा्या ह्या भागात जेव्हा प्रथम चशचशर ऋत ्या स रुवातीला 

आले तेव्हा त्यानंा थोड्या अंतरावरून काहीसे िूसर दृश्य चेसले. त्यानंा वाटले तो चनळसर िूर बाजू्याि 
झाडीमिून लाकूडतोड्यां् या अग्नीिा अथवा कोळसे जाळिारां् या शगेडीतून येत असलेला िूर असावा. 
परंत  जेव्हा ते जवळ गेले तेव्हा त्यानंा अत्यतं स ंेर अशा ऑर्मकड्या फ लािें ग ्छ्या ग ्छ चेसले. ह्या 
ऑर्मकडिे नाव व्हॉँडा सेरुचलया असे आहे. 

 
जगा्या ह्या भागात घटपिी (चपिर प्लॉँट-नेपीअॉँथस खासीयाना) नावािी वनस्पती ेेखील खूप 

वाढते. ही वले असून चत्या प्रत्येक पानापासून तिाव े बाहेर येतात. प्रत्येक तिाव्या्या टोकाला 
लोटीसारखा आकार असून त्याला झाकिी ेेखील असते. झाकिी्या खाल्या बाजूला असलेल्या 
मिावर अनेक कीटक आकर्मर्षत होतात. ही झाकिी बंे होणयािी जरुरीि नसते. कीटक आपोआपि त्या 
लोटीमध्ये पडतात. झाडाला ह्या अन्नािी आवश्यकता असली तर ते येथेि पिचवले जातात. 

 
ह्या वनस्पती बह िा सम द्रसपाटीपासून ेोन ते तीन हजार फूट उंिीवरील खडकाळ-उजाड 

प्रेेशातं वाढतात. त्याम ळे त्यानंा अशा कीटकाहारािी आवश्यकता असते. मी एकेा ह्या वनस्पती माझ्या 
स्वतः्या बागेमध्ये िागंल्या कसेार जचमनीत लावल्या होत्या. तेव्हा त्यानंा बह िा त्यां् या ह्या 
पेल्यासारख्या तिाव्यातंील कीटकां् या जाेा आहारािी जरुरी भासली नाही. 

 
कोपीली नेीजवळ येथे काही गंिकचमचश्रत गरम पाणयािे झरे आहेत. तेथून नेी्या पलैतीरी 

जाणयाकचरता छोया नावा असल्याम ळे वन्यप्रािी येथे खारविाकचरता येतात. [ खारवि-प ष्ट्कळसे प्रािी चकत्येकेा 
जचमचनतील क्षार (खाणयािे मीठ व इतर अनेक क्षार) िाटून घेतात. ] गिंकचमचश्रत पािी िाटणयाकचरता स रचक्षततेने घेऊ 
शकत नाहीत. 
 

परंत  आसाममिील गोलाघाटपासून जवळि असलेल्या नाबंार्या जंगलात मा् जेथे असे गरम 
पाणयािे झरे आहेत तेथे मी एक छोटेसे अभायारणय बनचवणयास वनखात्याला मेत केली होती. हे 
अभयारणय चनमाि करणयामागे हेत  हा होता की तेथे खारविाकचरता येिाऱया हचरिानंा ककवा चमथून 
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जाती्या प्राणयानंा िोरया चशकाऱयापंासून उपद्रव होऊ नये. कायद्यान सार तेथे कोिीही रा्ी ९ ्या प ढे 
बसू शकिार नाही. 

 
मी चकत्येक वळेा गरम पाणया्या मोठ्यात मोठ्या प्रवाहाजवळ माझ्या लपिात बसून साबंर व 

भेकरािंी छायाचि्े घेतलेली आहेत. स्वभावतः भेकरे एकाकी राहतात परंत  केव्हा केव्हा ती जोडीनेही 
चेसतात. तीन भेकरे एकच्त पाहणयात आल्यािे मी फक्त एकेाि ऐकले होते. ह्यामध्ये बह िा एक माेी 
अिवजवट वाढलेल्या पाडसाबरोबर असताना चत्या मागावर एक नर होता; तेव्हा ते चतघे एकच्त आले होते. 
तो पूिवज वाढीिा प्रािी असला तरी त्या हचरिीिी कशगे लहानि असून ती लाबंलिक ेेठावर आल्यासारखी 
असतात. 

 
मी एकेा भेकरािे छायाचि्ि करणयासाठी कॅमेरा वगरेै लावनू माझ्या लपिात लपून बसलेलो 

असताना एक मोठा रानटी नर हत्ती माझ्यापासून ेहाएक फूट अंतरावर येऊन ठाकला. तो जवळजवळ ५ 
चमचनटे माझ्यासमोर रोखून पाहत होता. तेथून वाहत असलेल्या छोयाशा झऱयातले पािी चपणयाकचरता तो 
आला होता. माझ्या हृेयािी िाललेली िडिड त्या हत्तीने ऐकू नये अशी मला काळजी पडली होती. 
ेोनि पावले त्याने प ढे टाकली असती तर क्षिािात मला ि ळीत चमळचवले असते. स ेैवाने वाऱयाने माझ्या 
नचशबाला साथ चेली आचि तो हत्ती थोडासा शचंकत मनानेि १०० फूट ेूरवर  ेसऱया चठकािी गेला. 

 
माझ्या ह्या स ेैवी स टकेबद्दल मी मनातल्या मनात स्वतःिेि अचभनंेन करीत असतानाि काय 

व्हाव?े  ेसरा एक रानटी नर हत्ती त्याि झऱयावर आला- माझ्यापासून केवळ ेहाएक फूट अंतरावर– 
 
ह्या वळेेस चनेान माझे हृेय इतक्या जोरजोराने िडिडले नाही कारि हा हत्ती चनेान पूिवज 

वाढीिा तरी नव्हता. फक्त ¾ वाढीिाि होता. खादं्या्या वर केवळ ७/८ फूट उंिी होती त्यािी. माझ्या 
बाजूलाि त्याने उभे राहून त्यािी तहान भागवली. नंतर तो प ढ्या हत्तीला जाऊन चमळाला. नंतर मी ते 
ेोघे सोंडा उंिावनू एकमेकानंा भेटताना पाचहले. हत्ती सािारितः सोंडाना सोंडा लावनू भेटतात. कारि 
सोंड हे जसे त्यािें नाक आहे तसाि हातही आहे. 

 
ेोन रानटी नर हत्ती बरोबर ककवा ेोनाहून अचिक रानटी नर हत्ती एक् ेोस्ती ठेवनू असिे 

ह्याला आसामी लोक “माल ज रीया” असे म्हितात म्हिजेि “म चष्टयोदे्ध अथवा मल्ल मै् ी”. 
 
मी असे ेोन रानटी नर हत्ती चकत्येकेा एक् पाचहले आहेत. माझ्याहून ज्यानंा हत्तनिा जास्त 

अन भव आहे अशानंी तर तीन ककवा िार ेेखील हत्ती एक् पाचहल्या्या नोंेी आहेत. 
 
उ. कािर्या टेकड्यावंरील आम्या प्रवासामध्ये सालीम अलनिे आचि माझे स्वागत ह लूक्या 

कळपाने केले. (भारतात ‘एप’ िी ही फक्त एकि जात चेसून येते. ‘एप’ म्हिजे गोरीला जातनिे वानर, 
ज्यािें हात-अथात प ढिे पाय -ग डघ्या्याही खालपयंत पोहोितात ते) ह्या अचतशय कामसू प्राणयािे 
चवशरे्षसे ेशवजन झाले नाही. परंत  त्यािंा ओळखीिा असा व्हूप - पो - व्हूपपो! असा जोरजोरािा आवाज मा् 
सेाहाचरत जंगलातूंन घ मल्यासारखा कानी पडत होता. 
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ह लूक ककवा पाढंऱया भ वईिे हे ‘चगबन’ बरेिसे लहान असतात. त्यां् या अंगावर लाबं लाबं केस 
असतात. नर काळे असून त्यािंी भ वई पाढंरी असते तर माद्या मातकट भ रक्या असतात. बऱयािशा 
प्राचिसंग्रहालयातूंन त्यां् या ओरडणयािा मोठामोठा आवाज ओळखीिा असा वाटतो. ते बचंेस्त 
वातावरिात सहज राहू शकतात. आसाममिल्या माझ्या चकतीतरी चम्ानंी ह्यािंी छोटी चपले वाढचवली 
आहेत. त्यानंा कपजऱयात ठेवणयािी म ळीि आवश्यकता नाही. ती आवारात झाडावरून इकडून चतकडे 
मनसोक्त भटकतात, परंत  मिून मिून बंगल्या्या आवारात त्यां् या मालकािे पे्रमाने मनोरंजन 
करणयासाठी आपोआप येतात. ती िागंलीि ह शार असतात. िालताना ती चवचशष्ट लकबीने िालतात तेव्हा 
बोटीवरील मद्य प्यालेल्या खलाशासारखी चेसतात. 

 
टप्याटप्याने आम्ही हाफलाँगला येऊन पोहोिल्यावर तेथील पक्षयां् या चवचि् वागि कीबद्दल 

आम्ही जे ऐकले होते त्यािी िौकशी ताबडतोब तेथील अचिकाऱयानंा गाठून केली. िह्मप ्ेिे पठार व 
कािरिे पठार जोडिाऱया ेरीतील हॉफलाँग हे रेल्विेे तसे मोठे शहर व व्यापार व्यवहारािे म ख्य चठकाि 
आहे. ते उत्तर ेचक्षि वसलेले आहे. 

 
वर्षातल्या काही ठराचवक वळेी हाफलाँगपासून काही मलैावंरि असलेल्या जकतगा गाविे रचहवासी 

रा्ीिे चेव ेलावनू त्या चेव्याकडे आकर्मर्षत झालेले चकत्येक पक्षी मारतात अशा नोंेी आहेत. अशा प्रकारे 
चेव्यािंा कृच्म उजेड करून काठ्यानंी पक्षयांिी पाशवी रीतीने हत्या करणयािी थाबंचवणयािी चवनंती 
तेथील अचिकाऱयानंा आम्ही पूवीि चलहून केली होती. त्याबद्दल काही योजना केली गेली का, याबद्दल 
आम्ही तेथील उपचवभागीय अचिकाऱयाकडे िौकशी केली. 

 
तो अचिकारी “हो” असे म्हिाला. कही चेवसापूंवी हा पाशवी प्रकार थाबंावा अशी आज्ञा चनघाली 

होती. 
 
काय प्रकार आहे ते आम्ही समजलो. कायद्यान सार तसे आज्ञाप् खरोखरि चनघाले असेल आचि 

ते त्या फायलनमध्ये असेलही. चशवाय चशलाँगमिील वचरष्ठ अचिकाऱयानंा त्या्या प्रतीही पोहोिल्या 
असतील, परंत  बह िा त्यािी अंमलबजाविी होणया्या दृष्टीने काही उपाययोजना झाली नसेल ककवा 
करता येणयासारखी नसेल. हा अचिकारी कामात िागंला चनप ि होता आचि आम्हाला त्यािी िागंली 
मेतही झाली. त्याला ेोर्ष ेेणयात अथवज नव्हता. मला येथे फक्त असे स्पष्ट करावयािे आहे, की भारतात 
वन्यप्राणयािें रक्षि करणयािे काम चकती कठीि व चजचकरीिे आहे. अशी आज्ञाप्े व कायेे कागेोप्ी 
आहेत. परंत  त्यािंी अंमलबजाविी करिे चवशरे्षतः जेथे रानटी जमातनिा त्या्याशी संबिं येतो अशा 
चठकािी चकतीतरी कठीि आहे. 

 
आम्ही जकतगा गाव्या पंिायत प्रम खां् या म लाशी संिान बािंले. ह्या गावातील लोक जैतीया 

जमातीिे आहेत. हा मन ष्ट्य ह शार व चशकलेला होता. ह्या अशा एकमेव जागेतील गूढतेने वागिाऱया पक्षयािंी 
चशकार करणयात त्याने स्वतः चकत्येकेा भाग घेतलेला होता. अशा प्रकारिे पक्षयािें वागिे जगा्या 
आिखी क ठ्याही भागातं चेसून येत असेल की नाही याबद्दल शकंाि आहे. 
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त्यािे असे होते. वर्षा्या काही ठराचवक काळात ह्या टेकड्यावंरील एखाद्या िौ. मलैा्या छोया 
भागात (जेथे जकतगा गाव आहे) चवचशष्ट हवामानात पेरोमकॅ्स्या चेव्यां् या ककवा इतर चेव्यां् या 
उजेडाकडे आकर्मर्षत होऊन असंख्य पक्षी तेथे येतात. ते लोक हे पक्षी काठ्यांनी मारून त्यािें मासं खातात. 

 
हे सववजि अघचटत असे आहे कारि ेरीिा हा चवचशष्ट भाग सोडला तर इतर क ठेही असा िमत्कार 

चेसून येत नाही. इतर भागातंही असे सववज करून पाचहले आहे पि क ठेही तसा प्रकार घडत नाही. ज्या 
चठकािी हा प्रकार घडतो तो भाग आम्हाला इतर भागापेक्षा काही वगेळा असा आढळून आला नाही. असे 
घडणयासाठी प ढील सववज बाबी ज ळून आल्या पाचहजेत. 
 
१) हा काल १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर्या ेरम्यानिा असावा. हंस व बेके ऑक्टोबर मचहन्यात 

येतात असे जरी म्हटले जाते तरी सप्टेंबर मचहना म्हिजे अगेी योग्य काळ. 
२) ती अमावास्येिी रा् असावी. अगेी काळोख्या रा्ीि ते घडते. 
३) तेव्हा ि के, ककवा ढगाळ व एकंेर क ं े वातावरि असाव ेलागते. पावसािी थोडीशी चशडचशड 

असेल तर आिखीनि उत्तम. 
४) वारा ेचक्षिोत्तर असावा लागतो. नाहीतर एकही पक्षी येिार नाही. 
५) उजेड भरपूर असून गोलसर असावा. चवजेरी ककवा गाड्यां्या प ढ्या चेव्यािा सरळ लाबंवर 

जािारा प्रकाश असला तर उपयोग नाही. 
६) मोकळी जागा बह िा जास्त िागंली परंत  वरील सववज गोष्टी ज ळून आल्या तर पक्षी घराघरातंही 

घ सतात. 
७) प्रत्येक चेव्या्या ेचक्षिेला एखाेा पडेा ठेवावा लागतो व त्या्या मागे पक्षयानंा मारणयासाठी 

मािूस उभा राहतो. पक्षयािें स्थलातंर ेचक्षिोत्तर घडते त्याम ळे ह्या चेशा वगैरे पहाव्या लागतात. 
 

वरील सववज बाबी ज ळून येतात तेव्हा सािारितः ५०/६० पेरोमकॅ्स्या बत्त्या लावणयात येतात. 
उत्तम वळे म्हिजे रा्ीिी ७ ते १० पयंतिी, परंत  केव्हा केव्हा पहाटे २ ते ४ िी वळेही अन कूल असते. २०० 
पयंत पक्षी एकाि मािसाने मारल्यािीही नोंे आहे. परंत  एकेका रा्ी ५००/६०० पक्षयािंी सहज चशकार 
होते व एकेका हंगामात हजारो पक्षी चटपले जातात. 

 
आम्ही गेलो तेव्हा नोव्हेंबर मचहना िालू होता. त्याम ळे आम्हाला ही हत्या होत असताना पाहावयास 

चमळाली नाही. परंत  ते हत्याकाडं जेथे न कतेि घडले होते ती जागा मा् पाचहली आचि आम्ही म ंबई्या 
बॉम्बे नॅिरल चहस्री सोसायटीमध्ये त्या पक्षयां् या जाती शोिून काढणयासाठी पक्षयािंी प ष्ट्कळशी चपसे गोळा 
केली. 
 

अलीकडे सालीम अलननी म बंईत त्या पक्षयां् या चपसावंरुन त्यां् या जाती शोिून काढल्यावर अशी 
असािारि माचहती समजली आहे की ह्या सववज जाती स्थलातंचरत पक्षयां् या नसून त्या भारतातील स्थायीक 
पक्षयां् याि आहेत. त्या म्हिजे मलाया चबटनवज, गायबगळा, पहाडी चतत्तर, कालीज फेझटं (मोरा्या 
जातीिा एक स ंेर पक्षी), हचरतालक (चहरव ेकब तर) पािू्या रंगािा कवडा, पाढंऱया छातीिा खंड्या, 
लालसर खंड्या, नंेननािि अथवा नतवजक व कस्तूर (नेकलेस्ड लाफनग थ्रश) होत. 
 

ह्यामिील फक्त पचहला पक्षीि चनशािर आहे बाकीिे सववज चेनिर आहेत. 
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ह्या गोष्टीिे गढू उकलणयासाठी बरेि संशोिन झाले पाचहजे. ह्या चठकािी पक्षयां् या पायातं कडी 
अडकवनू सोडणयािे काम करावयासही सिंी उपलब्ि आहे त्याद्वारा येथील एखाेी स्थलातंचरत पक्षयािंी 
जातही शोिून काढली जाईल; आचि काहीही असले तरी येथील अचिकारीवगाने हे अमान र्ष हत्याकाडं 
थाबंचवणयासाठी ककवा चनेान त्याला प ष्ट्कळसा आळा घालणयासाठी प्रयत्न केलेि पाचहजेत. 
 

मी आम्या बातमीेाराला चविारले की हे सववज चकती काळापयंत िालू आहे व यािी स रुवात केव्हा 
व कशी झाली? तो म्हिाला सािारि १८९५ ्या स माराला जैतीया जमातीिे लोक जैतीया टेकड्यावरून 
जकतगा गावी आले १९०५ ्या स माराला सप्टेंबरमध्ये त्यािंी एक म्हैस ि क्याने भरलेल्या काळोख्या रा्ी 
एका वाघाने मारली. ते पेटत्या मशाली घेऊन म्हशन्या शोिाला चनघाले आचि त्या वळेेस असंख्य पक्षी 
त्यां् या डोक्यावर, खादं्यावर व हातावर येऊन बसले. त्यां् या आश्चयाला पारावार उरला नाही. ते अत्यतं 
चवस्मयिचकत झाले. साहचजकि त्यानंा वाटले की म्हैस मेल्याम ळे झालेल्या न कसानभरपाईखातर ेेवानेि 
ही भेट िाडली असावी. परंत  जसजशी वर्ष े जाऊ लागली तेव्हाही त्यानंा तोि अन भव वारंवार येऊ 
लागला. बरोबर त्याि हंगामात आचि हवामाना्या तशाि सववज गोष्टी ज ळून आल्या की तसेि पक्षयािें थव े
येऊ लागत. १९४० ्या ेशका्या स रुवातीला पेरोमकॅ्स्या चेव्यािंा शोि लागला अन् त्याम ळे तर अशा 
आकर्मर्षत होिाऱया पक्षयािंी संख्या आिखीनि वाढली. 
 

अशा प्रकारे येथे पक्षयािें रहस्यमय चवचि् वागिे खरोखरीि आढळते यात शकंा नाही. इतर अनेक 
लोकानंी तसेि उपचवभागीय वनाचिकाऱयानंीही हे पाचहले आहे. ह्या हंगामातील पक्षयां् या कत्तली्या 
सागंणयात आलेल्या गोष्टी–चशवाय आम्हाला मेलेले, चशजवलेले तसेि उन्हात वाळचवलेलेही चकतीतरी 
पक्षी ेाखचवणयात आले. आम्हाला पािू्या रंगा्या कवड्या्या ेोन जोड्याेेखील ेयेखातर न मारता 
कपजऱयात बचंेस्त करून ठेवल्या होत्या त्या ेेखील ेाखचवणयात आल्या. ह्या म क्या, गरीब पक्षयानंा जर 
वािा फ टली तर काय काय गोष्टी बाहेर येतील ह्यािी कल्पनाि करावी. 
 

जगा्या ह्या भागात वन्यपक्षयािंी ेरवर्षी आिखी एक िमत्काचरक घटना घडताना चेसून येते. 
परंत  ह्या बाबतनत ते हत्याकाडं नसल्याम ळे ती फारि मनोरंजक आहे. 
 

कलकत्त्यातंील अचलपूर झ ऑलॉचजकल गाडवजन येथील एका छोया तळ्यात ेरवर्षी चहवाळ्यात 
चेवसा हजारो रानबेकािंी सभाि भरते. चतिा साराशं मी येथे ेेत आहे. (छायाचि् क्र. ४२) कािकू 
जातीिी ही बेके. त्यानंा स्व्हसलनग चटल असे म्हिणयािे कारि ती जोरात शीळ घालतात. 
 

गेली १५/२० वर्ष े(आता ३५/४० वर्ष ेम्हिावयास पाचहजेत–मूळ प स्तक १९६४ मध्ये प्रकाचशत झाले 
होते.) ही रानबेके ह्या कलकत्त्यासारख्या मोठ्या शहरात फक्त चेवसािा आश्रय घेणयासाठी ह्या तळ्यातं 
येतात. प्रत्येक संध्याकाळी मा् ते प न्हा त्यां् या खाद्य उपलब्ि असलेल्या ठराचवक चठकािी परत जातात. 
प न्हा पहाटे त्यां् या अभयारणयातं (तळ्यात) येतात. त्यािंी ऑक्टोबरमध्ये येणयास स रुवात होते. 
चडसेंबर्या ेरम्यान ४००० ते ६००० बेके तेथे जमतात. वसंत ऋतंूत म्हिजे सािारितः एचप्रल्या 
स मारास परत जातात. 
 

अशा मोठ्या शहरात एखाद्या प्राचिसंग्रहालयात इतक्या मोठ्या संख्येने अशी रानबेके आश्रयाला 
येतात ही खरोखर चवस्मयकारक घटना आहे. पि ते असे खा्ीपूववजक करताति कारि ह्या चेवसात 
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त्यां् या नेहमी्या राहणया्या जागेतील गवत व पािगवत आचि इतर पािवनस्पती पािी नसल्याने स कून 
जातात व उरलेल्या गाईग रे खातात. अशा प्रकारे त्यानंा तेथे स रचक्षतता ककवा आसरा नसतो. प न्हा 
एचप्रलपासून नवीन पािवनस्पती उगव ू लागतात आचि मग त्यानंा प्राचिसंग्रहालया्या बाहेर राहणयात 
स रचक्षतता वाटू लागते. ह्या भागातं जून–ज लै्या स मारास ती घरटी बािूं लागतात. 
 

या रानबेकां् या संेभाति येथे सागंावसेे वाटते की कलहंस, राजहंस (रंगीत छायाचि् क्र. १२) 
आचि स्थलातंचरत बेकां् या आिखीही चकतीतरी जाती ज्या चहवाळ्यात उत्तरेकडून भारतात ेरवर्षी 
येतात त्यािंी संख्या कमी होत िालली आहे; ही मोठी खेेािी गोष्ट आहे. ह्याला फक्त त्यािंी होिारी 
चशकार ककवा त्यानंा पकडले जाते (कडी अडकचवणयासाठी) ही ेोनि कारिे नाहीत तर त्यां् या 
घरयां् या जागामंध्ये व वसाहतनमध्ये झालेला बेल ककवा झाडतोड इत्याेी कारिेही आहेत. त्याम ळे 
त्यानंा हव ेअसलेले पयावरिही चमळत नाही. 
 

भारतातंील स्थाचयक रानबेकामंिील एक अत्यतं स ंेर आचि क त हलजनक ग लाबी डोक्यािे 
बेक ज्यािी जात भारतातून नक्कीि समूळ नष्ट झाली आहे. ही गोष्ट अत्यतं खेेािी आहे. हे बेक 
खा्ीपूववजक असे शवेटी १९३५ साली चबहार येथे चेसले होते. त्यानंतरही ते पाचहले असल्या्या आचि 
अस्स्तत्वात असल्या्या अनेक नोंेी आल्या, परंत  “रेड के्रस्टेड पोिाडवज” ह्या जातीिे बेक बरेिसे वरील 
जाती्या बेकासारखे चेसते म्हिून हा गोंिळ झालेला चेसून येतो. हे बेक का नष्ट झाले हे क िालाि 
माहीत नाही. त्यािाही शोि घेणयािी आिखी एक सिंी आहे. बचंेस्त वातावरिात ही बेके िागंली 
राचहली परंत  तेथे त्यािें प नरुत्पाेन करिे मा् शक्य झाले नाही. 
 

 ेसरे एक स्थाचनक बेक अजूनही आसाम्या पूवेकडील भागातं चेसून येते परंत  ते ेेखील 
 ेर्ममळ होत िालले आहे. त्यािे नाव पाढंऱया पखंािे जंगली बेक (व्हाईट कवग्ड व ड डक) (रंगीत 

छायाचि् क्र. १२) हे बेक आकाराने बरेि मोठे असते. ते ेाट जंगलातंील पाणया्या चठकािी (तळी, 
ओढे अशा चठकािी) चेसते. मी ह्या बेकाला वळेोवळेी प्रचसद्धी ेेऊन ते चशकाऱयानंी ककवा इतर लोकानंी 
मारून नष्ट करू नये म्हिनू प्रयत्न केले आहेत. बंचेस्त वातावरिातं त्यािे प नरुत्पाेन होते. (हॉलंडमध्ये 
तसे केलेले आहे.) अशा प्रकारे प्राणयाकंचरता एक िागंलीशी बाग तयार करून तेथे असे  ेर्ममळ प्रािी 
वाढचवणयास िागंला वाव आहे. 
 

चठपकेवाल्या िोिीिे बेक (रंगीत छायाचि् क्र. १२) (ह्याला हे नाव त्या्या िोिीवर भडक 
लाल रंगािा चठपका असतो त्यावरून चमळाले आहे.) भारतात अनेक चठकािी चेसते. ही बेके सािारितः 
इतर जाती्या बेकामंध्ये फारशी न चमसळता वगेळी वगेळी राहतात. 
 

सहासात हजार फूट उंिीवर असलेल्या नैचनताल व मसूरी ह्या भागामंध्ये पूवी चेसत असलेली 
पहाडी चतत्तरे आता का चेसेनाशी झाली आहेत हे कोिालाही माहीत नाही. शवेटिे चतत्तर नैचनताल्या 
टेकड्यावंर १८७६ मध्ये चमळाले होते. ‘जेडवजनिा कसवजर’ (Jerdon’s Courser) हा पक्षीही भारतातून नष्ट 
झाला आहे. ह्या पक्षयािंी शवेटिी खा्ीलायक नोंे १९०० मिील आहे. [ अन वाेकािी टीप-हा पक्षी BNHS ्या काही 
सशंोिकानंी आंध्र प्रेेशात १९८६ ्या जानेवारी मध्ये प न्हा शोिून काढला. ] 
 

अलीकडे भारतातील माळढोक ह्या पक्षयाबद्दल फारि किता वाटू लागली आहे. हा पक्षी मोठा व 
सहज नजरेत भरू शकिारा असून खावयास फारि रुिकर असतो. तो बह िा शतेीभाती्या प्रेेशांत तसेि 
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लोकवस्ती्या प्रेेशातंही वारंवार आढळतो. या कारिास्तव त्या्या संरक्षिा्या दृष्टीने काही पावले 
टाकिे ेेखील कठीि आहे. अजून तरी ह्या पक्षयािें बचंेस्त वातावरिात ठेवनू प नरुत्पाेन करिे शक्य 
झाले असेलसे मला वाटत नाही; परंत  मला अशा वाटते की कोिते तरी प्राचिसगं्रहालय हा प्रकल्प हाती 
घेईल. ह्या पक्षयानंा संरक्षि ेेणयाकचरता अभयारणय तयार करिे फारसे चहतावह ठरिार नाही. कारि 
त्याम ळे िोरया चशकारी करिारानंा त्यािें अस्स्तत्व आिखीनि माहीत पडेल. 

 
हा  ेेैवी पक्षी चकत्येक वळेा वाताहराकंडून फारि उपहाचसला जातो. केव्हा उपसंपाेका्या 

ककवा छपाई्या ि कीम ळे, केव्हा माहीत नसल्याम ळे “U” ्या ऐवजी “a” असे अक्षर पडल्याम ळे तर फारि 
गोंिळ होतो. ह्यािे इगं्रजी नाव BUSTARD बस्टडवज असे आहे.) 

 
कलकत्त्या्या एका स प्रचसद्ध वाताहाराने अलीकडे वन्यप्राणयां् या संरक्षिा्या संेभात माझी 

म लाखात घेतली होती तो प्रसंग मी चवसरूि शकत नाही. 
 
मी त्याला “bustard” ह्या शब्ेािे बरोबर स्पेकलग चलचहणयाबद्दल आग्रहाने बजावनू साचंगतले 

आचि एवढेही साचंगतले की चकत्येकेा छपाई्या ि कीम ळे त्यािे ‘चशवी’ त कसे रूपातंर होते. त्याने मला 
मी नीट काळजी घेईन असे विन चेले.  ेसऱया चेवशी अगेी व्यवस्स्थत टाईप केलेल्या म लाखतीिा 
नम न्यािा मथळा मला ेाखवायला आिला. पक्षया्या नावािे स्पेकलग बरोबर छापले होते आचि मी 
स टकेिा चनःश्वास टाकला. 

 
चतसऱया चेवशी म लाखात प्रचसद्ध झाली आचि माझे िाबिे ेिािले. (त्याबरोबर वािकािें मा् 

मनोरंजनही झाले!) शब्े छापला होतो “गे्रट इंचडयन कस्टडवज!” मी फारि रागावनू संपाेक महाशयानंा 
प् चलचहले त्यावर त्यानंी गावठी चवनोे करून मला उत्तर िाडले की, “चनेान स ेैवाने त्या पक्षयािे नाव 
‘बस्टडवज’ ऐवजी ‘कस्टडवज’ असेि झाले आचि आपि साचंगतल्याप्रमािे ‘बास्टवजडवज’ (चशवी) असे तरी झाले 
नाही.” 

 
भारतातील माझा आवडता पक्षी म्हिजे भीमराज. (लाबं शपेटीिा कोतवाल) तो य रोपमिल्या 

ब्लॅक बडवजपेक्षा थोडासा लहान असतो. त्या्या डोक्यावर नजरेत भरणयासारखा त रा असून डोळे 
लालभडक असतात. शपेटीला ेोन तारेसारखी लांबलिक चपसे अन् त्यां् या शवेटाला फक्त केसािंा 
झ बका! पक्षी उडत असताना जिू त्या्या मागे ेोन भोवरेि लागले आहेत असा भास होतो. 

 
माझ्याकडे चकत्येकानंी भीमराज पक्षयािी छोटी चपले आिून चेली आहेत आचि मी ती चकत्येकेा 

नीट वाढचवली ेेखील. ती क ठ्याही पाळीव पक्षयापेक्षा आपल्याला जास्त लळा लावनू सोडतात आचि 
आपले मनोरंजन करू शकतात. मोठी होऊन त्यानंा उडता येऊ लागले तरीही मालका्या मागे मागे 
मलैभरापेक्षा जास्त अंतर ेेखील उडून जातात आचि परत बंगल्यात येतात. त्यानंा बोलता येत नाही; परंत  
इतर अनेक पक्षयां् या नकला ती करतात. 

 
गािाऱया पक्षयातं भारतातील अचतशय उत्कृष्ट पक्षी म्हिजे पहाडी मनैा. बचंेस्त वातावरिात त्या 

खूप मािसाळवता येतात. 
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ेेशभर चकत्येक लोकां् या पटागंिात त्या कपजऱयात पाळलेल्या चेसतात. मािसा्या आवाजा्या 
नकला त्या फारि स ंेर करून मनोरंजन करतात. चकत्येकेा नोकरांनी िहा ककवा थंड पेये या मनैां् या 
ह क मावंरून (मालकािीि आज्ञा समजून) आिलेली उेाहरिे मला माहीत आहेत. मला आठवते एकेा 
एका िाकराने घोड्यावर खोगीर वगैरे घालून तो स्ज  करून आिला होता. साहेबां् या ह क माचशवाय! (हे 
ह्या मनेैिेि काम असिार!  ेसरे काय?) 

 
िहा्या मळ्यात काम करिारे मजूर तसेि गावकरी चकत्येकेा रानटी पक्षयािंी घरे उद् ध्वस्त 

करून त्यातील छोटी चपले बाजारात चवकावयास आितात. मी अशी चकतीतरी चपले चवकत घेऊन त्यािंी 
स टका करून वाढचवली आहेत नंतर त्यानंा उडता येऊ लागल्यावर त्यानंा मोकळे सोडले आहे. 

 
अशा प्रकारे वाढचवलेल्या पक्षयानंा प ष्ट्कळेा मला सोडून जावसेे वाटत नाही. चवशरे्षतः भीमराज 

पक्षयािंी चपले. मला आठवते की करवाक पक्षयािी (गे्रट स्टोन प्लव्हर) एक जोडी मी अशीि एकेा वाढवनू 
त्यािंी स टका केली होती. ते चकत्येक तासन् तास उडत परंत  प न्हा माझ्या बंगल्यातल्या चहरवळीवर परत 
येत. शवेटी एक चेवस मा् त्यानंी मला कायमिे सोडून जावयािे ठरचवले. 

 
मी पाढंऱया पाठी्या चगिाडािेही एक चपलू ठेवनू वाढचवले होते. ते अचतशय स्व्छ होते. त्यािा 

बराि वळे ते स्वतः्या चपसािंी साफसफाई करणयात आचि सूयवजप्रकाश अंगावर घेणयात घालवीत असे. 
अशा प्रकारे छोटी चपले वाढवनू मोठी करताना आपल्याला त्यां् या सवयनिा आचि वागणया्या तऱहािंा 
प ष्ट्कळ अभ्यास करता येतो. 

 
ह्या चगिाडां् या संेभात बोलताना आठवले. ही चगिाडे त्यािें खाद्य तीक्षि नजरेने शोिू शकतात 

की त्यां् या गिंज्ञानाम ळे ह्यावर तीसएक वर्षापूवी वाे िालला होता. भक्षय शोिणयासाठी ती इतक्या 
उंिीवर जाऊन चगरक्या घेत राहतात की चततक्या उंिीवरून त्यानंा मेलेल्या प्राणयािा वास येिे अशक्यि! 
त्यािंी दृष्टी फारि तीक्षि असते. ते नेहमी कावळे, घारी, रस्त्यावरील क ्े ह्यां् या हालिालनवर लक्ष 
ठेवतात. कारि ते नेहमी मेलेल्या प्राणयािंी पे्रते ह डकीत असतात. नंतर ते चगरक्या घेत घेत मेजवानीवर 
उतरतात. 

 
कावळे क त्रयानंी खाऊन उरलेली पे्रते काही चेवस तशीि पडून सडली क जली असली की 

त्यावरही चगिाडे लगेि मेजवानी झोडतात. परंत  गाय ककवा तसाि प्रािी आताि मेलेला असून जसा्या 
तसा पूिवज शाबतू असला तर चगिाडे प्रथम त्याभोवती एक प्रकारिा नाि करतात. (छायाचि् क्र. ४२) 

 
मेलेल्या प्राणयापासून थोड्या अंतरावर ती राहतात व सववज शरीर तसेि जचमनीवर ठेवनू हळूहळू 

पावले टाकीत ेोनतीन चगिाडे जवळ जाऊ लागतात. प्रत्येक पावलागचिक ती जिू काही मेलेल्या 
प्राणयावर घावि घालिार अशा बेतात असल्यासारखी वाटतात. अशी अग्रभागी असलेली चगिाडे पे्रता्या 
जवळ पोहोिली की ती प्राणया्या पाठ्या भागाकडून काळजीपूववजक स रुवात करतात. हा सववज कायवजक्रम 
होईपयंत इतर चगिाडे खाणयािी घाई न करता ग पिूप वाट पाहतात. हे फारि आश्चयवजकारक आहे. माझ्या 
आय ष्ट्यात मी हे फक्त ेोनेाि पाचहले आहे आचि मला वाटते की हे सववज मेलेले जनावर खरोखरि मेले 
आहे की नाही ह्यािी खा्ी पटवनू घेणयाकचरताि केले जात असाव.े 
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४१अ. जंगालात पयावरिाशी णमसळून  गेलेले कापडी लपि. 
४१ब. वरील लपािात लपून घेतलेले भेकरािे छायणित्र. 
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४२अ. णहवाळ्यात णदवसा कलकत्याच्या प्रािीसंग्रहालयातंील तळ्यात आश्रय घेण्यासाठी जमलेली जंगली 
बदके. 

४२ब. पाढंऱ्या पाठीच्या णगधाडािा िालेला नाि. 
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४३. ह्या एकाडं्या रानरेड्याने ८।९ पाळीव रेडे मारलेले आहेत. 
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४४।४५. रानरेडे फार जागरूक असल्याने त्याचं्या कळपाजवळ जािे फारि कठीि आहे. 
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४६अ. मादी अन् णतिे पाडस-तरत्या अभयारण्यात. 
४६ब. हा कालवा येथील तरते गवत कापून बाधूंन काढताना फारि खिव झाला. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

४७अ. पूिव वाढीिे छोटे डुक्कर (छायणित्रात फूटपट्टी णदसतेय,) (हे जनावर संपूिवपिे नाहीसे झाले आहे 
असे समजण्यात आले होते.) 

४७ब. कलकत्ता येथील प्रािीसंग्रहालयातील मिीपूरिे नािरे हरीि. 
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४८. कें व्हा कें व्हा साबंरे अरण्य सोडून पाण्यात येऊन बसतात. 
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प्रकरि १६ वे 
 

मिीपूरिे नाििारे हरीि 
 

पूवी्या काळी हंस आचि बेकािंी चशकार करणयाकचरता प्रचसद्ध चठकाि होते मचिपूरमिील 
लोगटाकिे तळे. भारत व िह्मेेश यां् यामिील नागा टेकड्यामंध्ये मचिपूर वसलेले आहे. पूवी ते एक 
छोटेसे संस्थानि होते. आता तो भारतािाि एक चवभाग आहे. मला वाटते आताशा १२ बोअर्या बं  ेकां् या 
काडत सािंी ककमत फारि वाढली असल्याम ळे तेथे फारशी चशकार होत नाही. 

 
ह्या तळ्या्या एका बाजू्या भागात एका अचतशय  ेर्ममळ अशा परंत  अत्यंत स ंेर हरीिािी जात 

चेसून येते; त्यािे नाव आहे. ‘िो अॉँटलडवज चडअर’ (छायाचि् क्र. ४७) ह्या हरीिाला असे नाव चमळणयािे 
कारि त्या्या कशगािे जेथे फाटे फ टतात तो भाग प ढे झ कून नंतर माग्या बाजूस वळिेारपिे स ंेर 
गोलाकार होऊन प ढे वाढतो. हे हरीि खा्ीपूववजक १९५१ पासून नाहीसे झाले होते. परंत  काही वर्षांनतर 
काही छोया ेलेली्या प्रेेशातूंन व उंि गवता्या प्रेेशातूंन ती जात अजूनही थोड्या प्रमािातं 
अस्स्तत्वात असल्यािे पाहणयात आले. ह्या  ेर्ममळ हरीिािे संरक्षि व्हाव े असे मला फारि वाटत होते 
त्याम ळे तेथे जाऊन त्यािा शोि घेणया्या संिीिे मी िागंलेि स्वागत केले. 

 
आय. यू. सी. एन. ने माझी तेथील भेट आयोचजत केली आचि आय. बी. डब्ल्यू. एलर. ने मला 

श भे्छापूववजक पाकठबा चेला. 
 
ह्या हचरिा्या ३ उपजाती आहेत. मचिपूरमिील ही एक,  ेसरी िह्मेेशमिली–ही जात ेरवर्षी 

फारि झपायाने कमी होऊ लागली आहे आचि तसरी थायलंड व ईशान्य आचशयातल्या काही 
भागामंिली. ही जात तर जवळजवळ नष्टि होत आलीय. वरीलपैकी पचहली जात वािचविे आपल्या 
भारतीयां् या हातात आहे. मचिप री भारे्षत ह्या हचरिाला “सागंाय्” असे म्हितात. त्यािा अथवज “तो प्रािी 
त म्याकडे पाहतोय.” 

 
ठरल्याप्रमािे १९५९ ्या ऑक्टोबरमध्ये मी िह्मप ्े्या ेरीपयंत व तेथून नागा टेकड्यावंरून 

मचिपूरला मोटारने गेलो. तेथे माझे स्वागत मनचमळाऊ स्वभावा्या िागंल्या वनाचिकाऱयानंी केले. इम्फाळ 
ह्या राजिानी्या शहरात जेवढी माचहती चमळू शकेल चततकी गोळा केल्यावर मी मग लोगटाक तळ्या्या 
नैऋत्येकडे माझा जंगलातील अभ्यास करणयास चनघालो. 

 
येथे मला पचहली गोष्ट अशी चेसून आली की हा जो १० िौ. मलैािा ेलेलीिा टापू आहे; आचि 

जेथे हे हचरि चेसून येते तो भाग इतर सववजसािारि ेलेली्या प्रेेशासंारखा नाही. तो भाग तरंगता आहे. 
त्यामध्ये क जलेल्या वनस्पतन्या अवशरे्षािें िटईसारखे तरट्या तरट झालेले आहे. आचि ते त्या 
तळ्यातल्या पाणयावर अक्षरक्षः तरंगत राहते. ह्या तरटािा जवळजवळ १/५ भाग पाणया्या वर आहे व ४/५ 
भाग पाणयाखाली आहे. ह्या क जलेल्या वनस्पती्या अवशरे्षावंर पंिरा पंिरा फूट उंिीिे गवत व वगेवगेळ्या 
पािवनस्पती उगवतात. हे जे िटईसारखे तयार झालेले तरट आहे त्याला मचिप री लोक ‘फ मडी’ असे 
म्हितात. ह्यािी जाडी काही इंिापासून ते जवळजवळ ५ फ टापंयंत असते. 
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ह्या फ मडीवर त म्ही िालू लागलात की ती हलू लागते आचि जर त म्ही त्यातून चनसटून खाल्या 
वाहिाऱया काळसर पाणयात घ सलात की समजाव े येथील फ मडीिा थर काही इंिि जाडीिा आहे! ह्या 
चठकािी ही हरिे हजारो वर्ष े राहून राहून जिू काहन त्यािें खूर बाहेर्या बाजूला वळले आहेत; आचि 
त्यां् या पाया्या घोयाजवळही केस नसून ते कशगासारखे टिक झालेले असतात त्याम ळे त्यानंा 
पाणयातील गवत, पािकिसे इ. वरून न ब डता िालता येिे शक्य होते. 

 
काश्मीर, िह्मेेश व उ. अमेचरका येथे तळ्यामध्ये तरंगती बेटे असल्यािे मी ऐकलेले आहे; परंत  

मला वाटते ‘कीबलू लामजो’ हे भारता्या आग्नेयेकडील मचिपूर येथे असलेले वन्यप्राणयािें तरंगते असे 
एकमेव अभयारणय असाव.े 

 
मचिपूर वनचवभागाने ह्या फ मडीमिून तेथल्या एका छोया टेकडीपयंत कालवा खिला आहे 

(छायाचि् क्र. ४६) जेथून आपल्याला ह्या अभयारणयािा िागंला ेेखावा चेसू शकतो. ह्या चठकािावरून 
ही हरिे फक्त पहाटे ककवा संध्याकाळी अगेी उचशराि चेसू शकतात चशवाय चवश्राचंत गृहापासून येथपयंत 
यावयाला तब्बल ेोन तास लागले म्हिून मी तेथेि टेकडीवर रा् घालचवणयािे ठरचवले. 

 
तेथील वनखात्या्या लोकानंी व रचहवाशानंी मला या्याचवरुद्ध िागंलाि कडक उपेेश केला. 

“रानड करे त म्हाला ्ास ेेतील आचि इथले डास तर फारि उपद्रवी आहेत.” ते म्हिाले. मी उत्तर चेले, 
“त्या ेोन्हीपैकी कशालाही मी भीत नाही”. मग त्यानंी त्यािें ह कमी पान बाहेर काढले. “ही जागा 
भ ताटकीने पछाडलेली आहे.” त्यानंी मला िोक्यािा इशारा चेला. “त म्ही येथे रा्ी राहू शकत नाही.” 
“ही भ ते मला पाहवयािी आहेत” मी म्हटले. 

 
मी त्या रा्ी त्या टेकडीवर झोपलो. माझ्यासोबत अचतशय घाबरून गेलेली तीन मािसे होती. मी 

त्यानंा माझ्याबरोबर राहणयािा िोका पत्करणयास त्यािें मन कसेबसे वळचवले होते. रा्भर आम्हाला 
काहीि चेसले नाही. परंत  भल्या पहाटे आम्हाला सहा हचरिािें (िो अॉँटलडवज चडअर) आचि चकत्येक 
रानड करािें ेशवजन झाले. 

 
वर्षा्या ह्या वळेेला तेथे अत्यंत ेाट झाडझाडोरा व गवत वाढत असल्याम ळे आम्हाला ते प्रािी 

नीट जवळून पाहावयाला चमळाले नाहीत; म्हिून मािवजमध्ये जेव्हा तेथे कमी गवत असते तेव्हा प न्हा येणयािा 
मी चनिवजय घेतला. 

 
१९६१ ्या मािवजमध्ये तीन चेवसां् या डोल ज्ेिा सि आटोपल्यावर मी आसाममिील मचिपूर येथे 

परतलो. मला वाटले सि वगैरे सववज काही संपून आता स्स्थरस्थावर झाले असेल परंत  माझी ती ि कीिी 
समजूत ठरली. भारतभर हा जो सि तीन चेवस साजरा होतो तो मचिपूरमध्ये सहा चेवस केला जातो! 

 
आचि ते सववज सोडून द्या परंत  मला ेेखील नािाव ेलागेल ककवा त्या तरंगत्या अभयारणयात हरीि 

नाित असलेले मला पाहावयाला चमळेल अशी मी कल्पना ेेखील केली नव्हती. परंत  तसं घडलं खरं! 
 
इम्फाळमध्ये जेथे मी पचहली रा् घालचवली तेथे सवांनी “ताबाल िोंगबा” म्हिजे 

“िंद्रप्रकाशातील उड्या”ंिा नाि केला. तेथे िदं्रही नव्हता आचि कोिी उड्याही मारल्या नाहीत. तो नाि 
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म्हिजे ३/४ वगेेवगळ्या प्रकार्या ठेक्यावंर वगेवगेळ्या तऱहेने पावले टाकून केलेला नाि होता. त्यामध्ये 
सवांनीि मोठ्या उत्साहाने भाग घेतला होता. आम्ही सवांनी हातात हात घालून त्यां् या ढोलक्यां् या 
तालावर नाि केला. तो नाि ४ तास िालला होता. 

 
 ेसऱया चेवशी भल्या पहाटे अजून प रते उजाडले ेेखील नव्हते तेव्हाि तेथून ३० मलै अंतरावर 

असलेल्या अभयारणयातं मी जीपने गेलो. आम्ही फ मडीमिून खोेलेल्या कालव्यातून बोटीने प्रवास केला 
तेव्हा सूयोेय होत होता. सोनेरी आभाळातून स ंेर लाल रंगािा गोळा बाहेर येत होता. चनरीक्षि 
टोकडीवरून मी माझ्या  ेर्मबिी्या कभगातून ‘िो अॉँटलडवज चडअर’ ह्या हरिािी एक जोडी पचहली–एक नर 
व एक माेी. 

 
 ेसऱया चठकािी ेोन माद्या पाचहल्या. प्रत्येकीबरोबर अध्याहून जास्त वाढलेले एक एक चपलू होते. 

फ मडीमिून उगवलेले कोवळे गवत माद्या शातंपिे खात होत्या. आचि ती ेोन पाडसे–माझाि माझ्या 
डोळ्यावंर चवश्वास बसेना. खरोखर ती नाित होती! गोल गोल करगि िरून! एकेा ह्या बाजूला आचि 
एकेा त्या बाजूला; डोकी उंिावनू आचि माना खाली घालून. अगेी उफाळत्या यौवनात त्यानंी पेापवजि 
केल्याम ळे झालेल्या आनंेाने. 

 
तरंगत्या अभयारणयात हरीि नाित होते–ही गोष्ट फक्त मचिपूरमध्येि घडावी! मी जेव्हा ह्यािी 

नोंे कळचवली तेव्हा आय्. यू. सी. एन. आचि इतर चशकलेसवरलेल्या संस्थानी माझ्याबद्दल काय 
समजाव?े मला अगेी खा्ी होती की ते माझ्यावर म ळीि चवश्वास ठेविार नाहीत आचि ह्याप ढे माझी काही 
अशा कामासाठी आिखी चशफारस होिार नाही! परंत  खरोखर असे घडले. 

 
मचिपूर गावातील वीसएक रचहवाशां् या मेतीने आम्ही अभयारणयािा एक पाव िौ. मलैािा भाग 

ढोल बडवनू कपजून काढला. त्यातून त्या प्रकारिी ४ हरीिे व १० रानड करे चनघाली. 
 
वनचवभागा्या लोकाशंी व गावकऱयाशंी प ष्ट्कळ सचवस्तर ििा करून आचि चतिी शहाचनशा करून 

मी ह्या चनकालापयंत येऊन पोहोिलो की त्या ेहा िौ. मलैा्या अभयारणयात अेमासे १०० हरीिे (त्याि 
जातीिी); काही भेकरे व तीनएकश ेरानड करे असावीत. 

 
 ेसऱया चेवशीिा प्रवास जागोजागी रस्ता अडचवला गेल्याम ळे लाबंला गेला. वनचवभागा्या 

लोकानंी मला आिीि सूिना चेल्या होत्या की त्या सिा्या सहा चेवसात लोक त्या रस्त्यातून जाणयािे 
िाडस करीत नाहीत कारि त्यानंा म ली जागोजागी अडचवतात. 

 
मी काही त्यावर चवश्वास ठेवला नाही. परंत  येथे खरोखरि तसे घडते. स ंेर डे्रस केलेल्या तरुिनिे 

घोळके्या घोळके जागोजागी आमिा रस्ता अडवीत आचि जोपयंत आम्ही त्यानंा थोडे पैसे ेेत नव्हतो 
तोपयंत आमिी स टका होत नव्हती. प न्हा प ढे तसेि.  ेसरा घोळका! केव्हा केव्हा त्या एकमेकन्या हातात 
हात घालून रस्ता अडवतात तर केव्हा ेोरी आडवी िरून. एका चठकािी तर एका घोळक्याने बाबंूि 
आडवा िरला होता. 
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प्रथम प्रथम मी पैसे चेले परंत  नंतर आम्हाला ेया न ेाखचवता जबरेस्तीने असे अडथळे डावलून 
जाव ेलागले, कारि त्याि रस्त्यावरून जाताना इतक्या वळेा तो रस्ता चवकत घेणयाइतका मी श्रीमतं नाही. 

 
मचिपूरमिील ह्या हरिािी जात त्या वस्तीत तशी  ेर्ममळि आहे आचि शोिणयासाठी कठीि आहे. 

परंत  स ेैवाने ह्या तीनही जाती बंचेस्त जागेतही व्यवस्स्थत राहू शकतात. कलकत्त्या्या प्राचिसंग्रहालयात 
ह्या प्रकारिी िार हरीिे व नव्या चेल्लीतील प्रािीसंग्रहालयात १ जोडी मचिपूर येथून नेलेली आहेत. ह्याि 
हरिािी िह्मेेश येथे चेसून येिारी जात रंगून येथील प्रािीसंग्रहालयात चेसून येते. तेथे ती आता अकरा 
आहेत. आग्नेय आचशयातील जात पॅरीस्या व य रोप्या आिखी काही  ेसऱया प्रािीसंग्रहालयात आहेत. 

 
मचिपूर वनचवभागा्या अचिकाऱयानंी त्यां् या ह्या तरंगत्या अभारणयातंील ह्या हचरिािें नीट जतन 

करणयािे ठरचवले आहे; परंत  तरीही ह्या प्राणयािंी जात समूळ नष्ट होऊ नये म्हिून प्राणयां् या 
संग्रहालयामंिून त्यानंा नीट वािचवणयािे व त्यािें जतन करणयािे समातंर प्रयत्न ेेखील झाले पाचहजेत. 
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प्रकरि १७ वे 
 

मानसमधील रानरेडे 
 

माग्या प्रकरिातल्या नाििाऱया हचरिानंतर मला येथे सहज चेसून येिाऱया रानरेड्याबंद्दल 
सागंाविे लागेल. परंत  त्यािी ििा करणयापूवी पूववज भारतातंील काही लहानशा व पोहोिणयास  ेघवजट अशा 
राखीव जंगलाबंद्दल मला सागंावयािे आहे. त्यात मला अंे मान बटेेही अतंभूवजत करावी लागतील. 

 
अंेमान बेटे पोहोिणयास  ेघवजट आहेत. तीही भारतािाि एक भाग आहेत. कलकत्ता आचि मलाया 

ह्यां् या मध्ये बंगाल्या उपसागरात ती वसलेली आहेत. मी तेथे किीही गेलेलो नाही. परंत  भारतातील 
वन्यप्रािी जीवनाबद्दल चलचहताना ह्या बेटानंा वगळून म ळीि िालिार नाही; कारि ह्या चठकािी एक 
गमतीिा प्रयोग करून पाहणयात आला होता. 

 
काही वर्षांपूवी अंेमानमध्ये काही चितळे पाठचवणयात आली होती. ह्या चठकािी पूवी फारशी वन्य 

जनावरे नव्हती. हरीिानंा मारुन खािारे कोितेही मासंाहरी प्रािी तेथे नसल्याम ळे त्यािंी संख्या फारि 
वाढू लागली. म्हिून तेथे त्यां् या संख्येवर आळा बसावा म्हिून चबबळ्या वाघां् या काही जोड्या सोडणयात 
आल्या. ह्यामध्ये जोडी हा शब्े नीट लक्षात घ्यावयास पाचहजे–येथे ेोन माद्या सोडणयात आल्या होत्या. 
कारि जर ह्याही प्राणयािी नर माेनिी जोडी सोडली असती तर केाचित् ते ेेखील संख्येने वाढले असते 
व त्यानंी बऱयािशा हचरिानंा नष्ट केले असते. 

 
वाघाकसहा्या जातनतील ह्या भक्षकाशंी चितळ व हचरिा्या जातीतील  ेसरे प्रािी कसे काय 

वागतात? काहनिे म्हििे असे आहे की हचरिासारखे प्रािी वाघ अगर चबबळ्याकडून आपि मारले जाऊ 
अशा भीती्या कायम ेडपिाखाली आपले आय ष्ट्य काढतात. परंत  त म्ही–आम्ही लंडन ककवा 
कलकत्त्यासारख्या रहेारीने गजबजलेल्या रस्त्यावंरून वाहने ि कवीत रस्ता ओलाडंताना जेवढे मतृ्यू्या 
भयाने पछाडलेले असतो तसे हे वन्यप्रािी भक्षकाकंडून मारले जाऊ का अशा भीतीने पछाडलेले असतील 
की नाही यािी शकंाि वाटते. आपल्याला िोक्यािी जािीव असते आचि ेर चेवशी चकतीतरी मािसे 
वाहनाखंाली मरतात यािीही कल्पना असते. परंत  मनात मतृ्यूिी जािीव न ठेवता जागरूकतेने रस्ता 
काळजीपूववजक ओलाडंतो. 

 
तसंि बह िा हचरिासारख्या ह्या वन्यपशूनंा अरणयात त्यां् या हालिालनिे स्वातंत्रय कमी झाले 

नसले तर वाटत असाव.े िोक्यािी जािीव होताि त्यािी प्रचतचक्रया अगेी आंतचरक पे्ररिेने आचि क्षिािात 
होते. भक्षका्या अस्स्तत्वािी अगेी ककचितशी िाहूल लागताि ती झटकन पळून जातात. परंत  ती 
भया्या ेडपिाखाली यातना भोगत नाहीत ककवा जेव्हा संकट येऊन उभे ठाकते तेव्हा त्यािंी ताराबंळही 
उडत नाही. 

 
मी टागंाचनकामिील सेरेंगटंी्या उघड्या माळरानातं हे एकेा सचवस्तर पाचहले. ती संध्याकाळिी 

वळे होती. ेोन कसचहिी आचि ेोन मोठेसे छाव ेफारि भ केले होते, आचि जवळ्या उंि वाढलेल्या ेाट 
गवतातून बाहेर पडलेल्या प्राणयािी चशकार करणया्या बतेात ते नक्कीि असलेले चेसत होते. वाईल्डबीस्ट 
(अथवा ग्नू ...... हा एक गव्यासारखा चेसिारा परंत  केसाळ प्रािी आहे) इलंड, गेझेल (एक प्रकारिा 
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काळवीटा्या जातीिा प्रािी) आचि इतर काळवीट त्यां् या कट्टर श्ूिे अस्स्तत्व जािवनूही शातंपिे िरत 
होते. परंत  ते सववज नक्कीि आपि स्वतः नाही पि केाचित आपल्यातलेि  ेसरे कोिीतरी त्या कसहािें भक्षय 
बनेल हे जािून त्या मोठ्या माजंरावर (कसहावर) डोळा ठेवनू होते. 

 
समतोल नीट राखला जावा म्हिून अंेमानमिील हरीिे व चबबळे वाघ यां् या सखं्येवर नीट लक्ष 

ठेवले पाचहजे. मी जेव्हा ह्या बेटावरील म ख्य वनरक्षपालकानंा भेटले तेव्हा ते मला म्हिाले की हचरिािंी 
संख्या अजूनही वाढत होती म्हिून केाचित् आिखी एक (चतसरी) माेी येथे सोडावी लागेल. १९६० ्या 
फेि वारीमध्ये तेथे चठपकेवाल्या िोिी्या बेकां् या सहा जोड्या व मोरां् याही आठ जोड्या सोडणयात 
आल्या. 

 
ओचरसा येथे सृष्टीिे नयनरम्य दृश्य चेसते. पूवी्या मयूरभजं राज्यातील चसमलीपाल टेकडीला मी 

ेोन उपय क्त व फारि आेराचतथ्यशील अशा वनसंरक्षकाबंरोबर चेलेल्या भेटी्या गोड स्मृती माझ्या मनात 
रेंगाळत आहेत. ह्या टेकड्यानंी मला कान्हािी आठवि करून चेली. फरक फक्त एवढाि होता की येथील 
साल वृक्षां् या जंगलातंील जवळजवळ सववजि गवताळ ेऱया गावकऱयानंी आचि त्यां् या गाईग रानंी व शेतीने 
भरलेल्या होत्या. फारि थोडे वन्यजीवन तेथे होते. 

 
महानेी्या सत्कोशी येथील स ंेर कििोळ्या भागातून आता वन्यजीवन फारि नाहीसे होत 

िालले आहे आचि त्यां् यात घबराटही उत्पन्न होत िालली आहे. तेथील जंगलात आता फक्त गवे, साबंर व 
चितळेि चेसतात. ते ेेखील रा्ी गाड्यां्या प्रखर उजेडा्या प्रकाशात. त्यां् या डोळ्यातं चवस्मयजनक 
घबराट चेसून येते. 

 
ओचरसा्या पचश्चम व ेचक्षि भागातं अजूनही काही रानरेडे उरलेले आहेत. ह्या भागाला लागूनि 

असलेल्या आंध्र प्रेेशा्या काहन भागातंही चवशरे्षतः गोेावरी नेी्या काठ्या भागातं ते चेसून येतात. ह्या 
तीनही राज्यां् या सहमताने त्यािें संरक्षि केले गेले नाही तर त्यािें भचवतव्य िोक्यात आहे. 

 
चबहारमध्ये हजारीबागजवळ राष्ट्रीय उद्यान आहे. पूवी येथे राखीव जंगले होती. ह्या जंगलािंा 

सववजि दृष्टीने फारि उपभोग घेतला गेला होता. १९५७ मध्ये येथील वनचवभागा्या म ख्य वनपालकानंी 
मोठ्या ेयाळूपिे मला ही जागा नीट ेाखचवली. ह्या जंगलािें नीट संरक्षि करून येथे राष्ट्रीय उद्यान 
चनमाि करणयासाठी तसेि येथील वन्यपशूं् या संख्येिी वाढ करणयाकचरता फारि स्त त्य असे प्रयत्न 
झालेले चेसत होते. 

 
पचश्चम बंगालमध्ये एक अचतशय उत्कृष्ट अभयारणय आहे. त्यािे नाव जलेापारा. येथे ४० ते ६० 

गेंडे अजूनही अस्स्तत्वात आहेत. ते अभयारणय १९३० ह्या ेशका्या स रुवातीस चनमाि केले गेले. इ. ओ. 
शचेबयर–ज्यानंी भारतीय गेंड्यां् या संरक्षिासाठी मोठाि हातभार लावला त्यां् या प्रयत्नाम ळे हे 
अभयारणय तयार झाले. १९३० ह्या ेशका्या शवेटाला बंगाल वनचवभागा्यासवोच्च पेावरून चनवतृ्त 
झाल्यावर शचेबयर मलायामध्ये गेम वॉडवजन म्हिून गेले आचि आता ते चिटनमध्ये त्यािें चनवृत्तीनंतरिे उववजचरत 
आय ष्ट्य घालवीत आहेत. 
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किेरीतल्या कागेोप्ी कारभारापेक्षा जंगलातील काम जास्त बरे अशा मतािे तेव्हा्या 
वनाचिकाऱयां् या परंपरेतील ते एक गृहस्थ होते. ते एव्हरेस्ट पववजतावर ेोन वळेा गेले होते. त्यां् याबद्दल मी 
चकतीतरी गोष्टी ऐकल्या होत्या. ते गव्हमेंट हाऊसमध्ये काही कायवजक्रम वगैरे असले तरी चकत्येक वळेा 
पायातील जोड्यािी नाडी ‘टाय’ म्हिून गळ्याला बािूंन जात तर केव्हा पायात मोजे न घालताि बटू 
घालीत असत. परंत  एक नोंे तर अशी चेसून येते की एकेा बंगालिा गव्हनवजर वाघािी चशकार करावयाला 
आला असताना हे गृहस्थ पायात बटू न घालता फक्त मोजेि घालून गेले आचि कोिीसे त्याबद्दल चविारले 
तर म्हितात, ओह, अशा प्रसंगी आपल्याला थोडीफार िावपळ करावीि लागते. 

 
पूवी्या काळातं जेव्हा जीपगाड्या नव्हत्या तेव्हा ते स्वतः जंगलातून पायी गस्त घालीत ककवा 

हत्तीवरून जंगल त डवीत व त्यानंा जेथे जावयािे असेल तेथे जाईपयंत मध्येि थाबंत नसत. ते अगेी सववज 
गोष्टनिे चनचरक्षि करीत यावर माझा पूिवज चवश्वास आहे.–झाडािंी पचरस्स्थती वन्यजीवन आचि जंगलात जे 
जे काही स ंेर व िमत्काचरक असेल ते सववज ते पाहात. आजकाल्या चेवसात सववजसािारिपिे वनाचिकारी 
कागेोप्ी व्यवहार व फायलन्या चढगाऱयातं एवढे ग ंतवले जातात की त्यानंी खरोखर बाहेर जेथे काम 
करावयािे तेथे जाणयास त्यानंा सिंीि चेली जात नाही; ही फारि ेयनीय पचरस्स्थती आहे. 

 
शचेबयर हे अजूनही भारता्या व जगा्या इतर भागातील वन्यजीवनािे संरक्षि करणयात रस 

घेतात. त्यानंी १९५८ मध्ये हत्तनवर एक अचतशय उत्तम असे प स्तक चलचहले. त्यािे नाव “स ंेर म नी” ही 
एका भारतीय हत्तीिी गोष्ट आहे. 

 
मी जलेापारा अभयारणयात ेोनेा गेलो. हे अत्यंत स ंेर अभयारणय आहे. भतूान्या ेचक्षि 

भागातून व मध्यावरून जोराने वाहिारी तोसा नेी त्यामध्ये समाचवष्ट आहे. येथील जंगल व गवत 
काझीरंगापेक्षा खूप ेाट आहे त्याम ळे येथे गेंडे शोिून काढिे फारि कठीि आहे. मला आठवते मी जेव्हा या 
चठकािाला  ेसऱयांे ा भेट चेली तेव्हा मी तेथील वनरक्षकाबरोबर व चजल्हा वनअचिकाऱयाबरोबर हत्तीवरुन 
मलैिे मलै त डचवले; परंत  आम्ही गेंडा पाहू न शकल्याम ळे आम्हाला फारि वाईट वाटले. 

 
ेोन तीन तास फक्त उंि उंि वाढलेल्या ‘एचलफंट ग्रास’ (एक प्रकारिे उंि वाढिारे गवत) व 

ख रया झ ड पां् या प्रेेशाखेरीज आम्हाला जंगलातं क ठिेि वन्यप्रािी चेसले नाहीत; परंत  चततक्याति 
आम्ही २ गेंड्यां् या अगेी जवळ असल्यािे आम्हाला चेसून आले आचि नंतर आिखीन गेंडे चेसून आले. 
आमिी चनराशा नष्ट होऊन आशिेे चकरि फ लू लागले. अलीकडे येथील वनाचिकाऱयानंी तेथील गवत व 
झ ड पे जाळल्याम ळे आता गेंडे पाहिे सोपे झाले आहे असे माझ्या ऐचकवात आहे. जेथील गवताळ क रिे व 
उंि झाडे ताब्यात न ठेवता वाटेल तशी वाढू चेलेली असतात अशा भागापेंक्षा जेथील गवत त्यामानाने कमी 
उंि असते अशा भागात शाकाहारी प्रािी जास्त पटकन् चेसू शकतात आचि ते तेथे व्यवस्स्थत जीवनही जगू 
शकतात. 

 
त्यावळेेस मला ज्यानंी जलेापारा अभयारणय ेाखचवले त्या वनपालकािें नाव व्ही. एस्. राव असे 

होते. नंतर प ढे ते नव्या चेल्लीत I.G.F. (इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट) बनले. 
 
श्री. राव हे वन्यप्राणयािें सरंक्षि करणया्या बाबतीत फारि जागरूक होते, परंत  मला वाटते 

त्यानंा ते अंमलात आििे फार कठीि जात असाव.े चनेान त्यानंा पाचहजे त्या चेशनेे व हवी तशी पावले 
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टाकता येत नसावीत. कारि येथील वनसंरक्षिा्या एकंेर कायद्यातील अडििी तसेि या ेेशातील 
िारश े िाळीस ेशलक्ष इतकी लोकसंख्या लक्षात घेता येथील वन्यप्रािी व ते असलेल्या जागाेेखील 
वािचविे प्रत्यक्षचरत्या चकती तरी कठीि आहे. 

 
बंगाल्या आचि तेथील प्रम ख जलेापारा अभयारणया्या पूवेला सकंोर्ष आचि मनास ह्या ेोन 

नद्या आसाममध्ये वाहतात. (रंगीत छायाचि् क्र. ९) ह्या ेोन मोठ्या नद्या तोसा नेीप्रमािेि चहमालया्या 
पायथ्याशी भतूान येथून उगम पावनू प ढील मोकळ्या पठारावरून वाहू लागतात. मनास नेी्या ेोन्ही 
काठावंरील भाग भारतातील अचतशय उत्तम अशा अभयारणयािा भाग आहे. ह्या भागामध्ये वन्यप्रािीही 
भरपूर आहेत. चशवाय तो भाग स ंेर वनश्रीने ेेखील नटलेला आहे. ेोहोंिे असे चमश्रि जगातील इतर 
भागात क्वचितच् चेसून येईल. 

 
मनास नेीशी प रािातंील मानस ेेवीिी पौराचिक कथा चनगचडत आहे. ह्या नेी्या प ढेि 

मोथाग री येथे वनचवभागािे चवश्राचंतगृह आहे. येथेि पववजता्या पायथ्याशी रस्ता संपतो. चवश्राचंतगृहापासून 
नेी्या प्रवाहा्या वर्या चेशनेे अिाएक मलै िालून गेले, की त म्ही ‘व्ह्य’ू पॉईटंवर पोहोिाल. येथून 
त म्हाला नेीिा पे्रक्षिीय चवस्तार आचि भतूानमिील पूववज चहमालया्या खाल्या पातळीवर्या टेकड्यां् या 
एकावर एक अशा रागंां् या रागंा दृष्टीस पडतील. चवश्राचंतगृहा्या खाल्याि बाजूला म ख्य नेीला ेोन 
फाटे फ टतात. पचश्चमेकडील मनास आचि पूवेकडील बेकी. ह्या ेोन नद्यानंा प ढे अनेक फाटे फ टून त्यां् या 
छोया छोया नद्या होतात. त्या प ढे क ठे क ठे एकच्त होऊन त्यां् यामध्ये बटेे तयार होतात. 

 
भतूान सरहद्दी्या ेचक्षिेकड्या अभयारणयातं १०५ िौ. मलैािंा टापू आहे. हा नद्यािंी पा्े, 

गवताळ क रिे व वगेवगेळ्या प्रकार्या चमश्र जंगलानंी व्यापलेला आहे. भतूान्या उत्तर सरहद्दीवरील 
टेकड्या जंगलानंी भरलेल्या आहेत आचि अजून तरी तेथे खेडी वसली गेली नाहीत. रानटी हत्ती, गव,े 
साबंार आचि इतर वन्यप्रािी आसामपासून भतूानकडे आचि प न्हा आसाममध्ये सहज येतात ककवा जातात. 

 
भतूान्या उत्तरेकडील सरहद्दीवर एक अभयारणय चनमाि करणयास भतूानला चकती स विवजसिंी 

आहे पहा; कारि हे एक स्वतं् राष्ट्र असूनही एका चवशरे्ष तहाम ळे भारताशी अगेी जवळीकतेने जोडले 
गेले आहे. जवळजवळिी ही ेोन अभयारणये ेोन जवळजवळ्या राष्ट्राराष्ट्रातील उपवने म्हिनू 
आिखीनि वर्या पातळीवरून एकमेकानंा जास्त फायद्यािी ठरू शकतील. मी चकत्येक वर्षांपासून भतूान 
सरकार व भारतातील आसाम सरकारशी ह्यावर ििा करून वरील म द्दा माडंला. सािारितः माझे मत 
नेहमीि सहान भतूीने चविारात घेतले जाते परंत  प्रत्यक्षात काही तसे घडत नाही! आिखी काही वर्षांनी 
काही करिेही अशक्य होईल. क ेळी, फावडी आचि गाईग रे घेऊन एकेा का लोक येथे वसाहती 
करणयास घ सले की संपलेि .. 

 
आसाम्या वायव्येकडे आचि अगेी पूवेकडे म्हिजे ेारंगा चजल्ह्यातील ि नसीरी नेीपयंत्या 

भागात काही चितळ आहेत. आसाम्या बाकी्या भागात जेथील जंगले ेाट व सेाहाचरत आहेत व जेथे 
पानझडी वृक्ष फारसे नाहीत अशा चठकािी ती किीही चेसून येत नाहीत. आसाम्या इतर भागातं ही 
चठपकेवाली हरिे पाचहल्यािे चकत्येकजि सागंतात परंत  ती बह िा “हॉग चडअर” ह्या जाती्या हरीिािी 
छोटी ककवा अिवजवट वाढलेली पाडसे असावीत. कारि ती पूिवज वाढून सरसकट मातकट रंगािी होणयापूवी 
त्यां् याही अंगावर स ंेर चठपके असतात. त्याम ळे िकू होणयािा संभव आहे. 
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भारता्या आग्नेयेकडील ेाट जंगलात चेसून येिारा एक वैचशष्ट्यपूिवज प्रािी म्हिजे लाजरे 
माकड (स्लो लॉरीस) (छायाचि् क्र. ४०) हा प्रािी बह िा एकेकटा ककवा जोडीने चेसून येतो. ग बग बीत 
असा हा प्रािी राखाडी उेी रंगािा असतो. त्या्या पाठीवर खाल्या बाजूस मातकट रंगािा पट्टा असतो. 
तो चनशािर असून पाने, फळे व कीटक खातो. चेवसा तो आपल्या अंगािे म टक ळे करून झोपतो त्यावरून 
त्याला स्थाकनक भारे्षत लाजरे माजंर असे नाव चमळाले आहे. खरे पाहता हा प्रािी माकडा्या जातीिा 
आहे. 

 
एखाद्या गोष्टीवरील त्यािी पकड अगेी पक्की असते आचि तो त्या्या प ढ्या पायांनी पकडलेली 

फांे ी  ेसरा घट्ट आिार चमळाल्याचशवाय म ळीि जाऊ ेेत नाही. त्यािे मोठे िकाकते, भावेशवजक डोळे; 
त्या्या भोवती असलेल्या गडे रंगा्या चरगिामं ळे फारि उठून चेसतात. चकत्येक चसनेतारकानंा त्या्या 
डोळ्यािंा हेवा वाटत असेल. ेचक्षि भारतात व चसलोनमध्ये ह्यािा  ेसरा जातभाई चेसून येतो. हा प्रािी 
थोडा कमी स ंेर असतो–त्यािे नाव “तेवागं” (स्लेंडर लॉरीस) असे आहे. तो अंगाने थोडा हडक ळा असून 
त्यािे हातपाय लोंबकळत असल्यासारखा तो चेसतो. 

 
मनास अभयारणयात अगेी नाममा् गेंडे उरले आहेत. पूवी ते तेथे भरपूर असत. परंत  

आसाममिील हा भाग पोहोिणयास अवघड असा असल्याम ळे अशा िोरया चशकाऱयानंा आळा घालिे 
तेथील स्थाचनक रचहवाशानंा नेहमीि फार कठीि होते. मला वाटते तेथे आता फक्त १०/१५ ि गेंडे उरलेले 
असावते; आचि संकोश नेी्या आसपास आिखी ेोन तीन जास्त असावते. रानटी हत्ती ह्या अभयारणयात 
चेसून येतात. केव्हा केव्हा वाघही चेसून येतो. 

 
मनासिे अभयारणय रानरेड्यासंाठी प्रचसद्ध आहे. (छायाचि् क्र. ४४-४५) ह्या भागातील रानरेडे 

भारता्या इतर भागातंील रानरेड्यापेंक्षा जास्त िष्टप ष्ट असून त्यािंी कशगे ेेखील जास्त मोठी असतात. 
माद्यािंी कशगे लाबंट असतात तर नरािंी जाड असतात. 

 
आसाममिील रानरेडे व भारतातील ओचरसा, मध्य प्रेेश व आंध्र प्रेेश ही तीन राज्ये जेथे एक् 

चमळतात त्या भागातील रानरेडे खरोखरिे रानटी अवस्थेतील आहेत–पाळीव म्हशनिे पूववजज. ते चसलोन, 
उ. ऑस्रेचलया व जगा्या इतर भागातंील रानरेड्यापं्रमािे काही अंशी मािसाळवलेले व नंतर प न्हा 
जंगलात गेलेले–‘पोळा’ सारखे नाहीत. आसाममिील पाळीव म्हशी ककवा रेडे हे बरेिसे रानटी 
रानरेड्यासंारखे वाटतात; परंत  त्यां् याहून आकाराने लहान असतात कारि त्यां् या मध्ये आपापसातं 
संयोग होऊन चमश्र रक्तापासून ते तयार झालेले आहेत. भारता्या इतर भागात पाळीव म्हशी ह्या अगेी 
वगेळ्याि वाटतात. कारि भरपूर ेूि चमळाव ेम्हिून त्यां् यात चकत्येक शतकापंासून वगेवगेळ्या सकंचरत 
जाती चनमाि केल्या गेल्या आहेत. 

 
जेव्हा जेव्हा त म्हाला रानरेड्यािें कळप चेसतील तेव्हा अनेकेा एकेकटा नर पाळीव ग रां् या 

िरणयात क रिातं पाळीव गाई ककवा म्हशनबरोबर सभंोग करणयासाठी चशरलेला दृष्टीस पडेल. असे जेथे 
घडते तेथे ग राख्यानंा पाळीव नर (रेडे) ठेवता येत नाहीत. कारि त्यानंा हे रानरेडे जास्त बलवान 
असल्याम ळे सहज ठार मारू शकतात. एका रानटी रानरेड्याने पाळीव ८/९ रेडे मारल्यािी घटना मला 
माहीत आहे. (छायाचि् ४३) 
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असे रानटी रानरेडे जेथे आढळतात तेथे योगायोगाने सववजि पोळ म्हशी ह्या रानटी रानरेड्याकंडून 
गाभि राहतात. प ढिी प्रजोत्पत्ती त्याम ळे पाळीव जाती्या चपलापेंक्षा जास्त बलवान् व मोठी होते. 

 
मला जेव्हा जेव्हा असे रानटी रानरेडे अभयारणया्या आसपास्या ग रेिराई्या जागेत चेसतात 

तेव्हा तेव्हा मी तेथून जात असताना तेथील ग राख्यानंा ही अशी चमश्र रक्तािी प ढिी प्रजोत्पत्ती आवडते का 
ते चविारतो. चकत्येकेा त्यािंी उत्तरे गोंिळलेली व काहीि अन मान न काढलेली अशी असली तरी मला 
वाटते असे म्हिावयास हरकत नाही की अशा प्रकारे मोठे आचि बलवान पाडस जरी जन्माला आले तरी ते 
म्हशी्या  ेिािा प रवठा मा् कमी करते. चशवाय असे पाळीव रेडे शतेी्या कामाला ककवा गाडीला 
ज ंपताना हाताळिे फार कठीि जाते. 

 
कळपातील रानरेडे फारि जागरूक असतात. छायाचि्िासाठी त्यां् या जवळ जािे फारि 

कठीि असते. सािारितः ते तसे िोकाेायक म ळीि नसतात. परंत  एकटा  ेकटाि नर असेल तर तो 
फारि मस्तवाल असू शकतो. हे बह िा त्यानंा ग राख्याकंडून वारंवार ्ास झाल्याम ळे असाव.े एकेा मी 
हत्ती्या पाठीवरून काझीरंगा अभयारणयातूंन जात असताना एका रानरेड्याने माझ्यावर हल्ला िढचवला 
होता. परंत  माह त जर हत्तीला चबनिास्तपिे नीट उभा करू शकत असेल तर रानरेडा क्षिािात तेथेि उभा 
राहील ककवा डोक्याला डोके चभडचवणयािे टाळून चवजे्या वगेाने नाहीसा होईल. मी एकेा पायी िालत 
असता एका रानरेड्याने माझ्यावर हल्ला िढचवला होता. परंत  मी स ेैवाने बिावलो. 

 
आपि पायी जात असता अशा एकया  ेकया रानरेड्या्या अगेी जवळ जावयािे असेल तर 

उत्तम उपाय म्हिजे पाळीव म्हशनिा छोटासा कळप असलेल्या ग राख्याशी सिंान बािंाव.े त म्ही त्या 
म्हशन्या कळपाकळपाबरोबर जात जात रानटी रेड्या्या अगेी जवळपयंत जाऊ शकता. जोपयंत तो 
पाळीव म्हशन्या करगिात असतो तोपयंत त्याला फारि चेमाखात वावरल्यासारखे वाटते. 

 
ज्यानंी रानरेड्यां् या प ष्ट्कळ चशकारी केल्या आहेत त्यापकैी बऱयािशा चशकाऱयानंी चशकारीिे विवजन 

चलचहताना मोठ्या रानरेड्याबरोबर एक छोटा रानरेडा नेहमी असतो असे चलचहले आहे. हा छोटा रानरेडा 
‘िेला’ ह्या नावाने ओळखला जातो. हा मोठ्या रानरेड्या्या सोबती तसेि चवद्याथीही समजला जातो. परंत  
माझ्या आसाममिील एकेकया रानरेड्यां् या अन भवात मी केव्हाही िेला पाचहल्यािे मला आठवत नाही. 
रानरेडा मी सववजस्वी एकेकटाि पाचहलेला आहे. 

 
मनास अभयारणयातून फेरफटका करणयासाठी हत्ती चमळू शकतात. ते नेीपासून ेूर जंगला्या 

ेाट भागातूंन चफरावयास फारि सोयीिे पडतात. त्यां् यावर बसून आपि गवे, साबंर, भेकरे पाहू शकतो. 
परंत  हे अभयारणय पाहणयािा उत्तम मागवज म्हिजे रबरी बोटीत बसून नेी्या खाल्या बाजूस ेहाएक मलै 
जाव.े मनास व बेकी नेी्या काठा्या वाळू्या व मोठमोठे ेगडगोटे असलेल्या चकनाऱयावर तसेि चत्या 
ओढ्यां् या गवतानी भरलेल्या कडावंर त म्हाला चकतीतरी रानरेडे, ‘हॉग डीअर’, जंगली क ्े आचि एखाेे 
वळेेस वाघही चेसून येईल. चवश्राचंतगृहात त म्हाला व त म्या घडी्या बोटीला परत न्यावयास त मिी 
जीपगाडी ककवा मोटार तेथे खाल्या बाजूस येईलि. 

 
त म्ही नेीवर असताना आिखी एक जनावर बरेिेा त म्या दृष्टीस पडेल. ते म्हिजे पािमाजंर 

(ऑट्टर-Otter) ह्या प्राणयाला ब ड्या मारताना; तसेि मासे पकडणयाकचरता अथवा गंमत म्हिनू 
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खेळताना–स ळकन् इकडून चतकडे वळताना, ककवा न सताि उन्हं अंगावर घेत बसला असताना पाहिे 
फारि मजेशीर व मनोरंजक आहे. ही पािमाजंरे पाचहल्यावर मी िहा्या मळ्यात काम करीत असताना 
माझ्या तरुि वयात मी एक पािमाजंर पाळले होते त्यािी आठवि मला नेहमी येते. 

 
ते पािमाजंर माझ्या क त्रयामाजंराबंरोबर खेळत असे. माझ्याबरोबर ते चफरावयास ेेखील बाहेर 

येत असे. माझ्या प ढे प ढे ते िावत असे. रस्त्याला क ठे फाटे फ टत असले ककवा रस्ता ओलाडंावयािा 
असला तर ते थाबंनू मी कोठ्या बाजूला जात आहे ते नीट पाहून माझ्या प ढे ती जागा िरीत असे. 

 
ईझाक वॉल्टन यािें जे अन यायी असतील चवशरे्षतः त्यानंा अशा रबरा्या बोटीत बसून नेी्या 

खाल्या बाजूस जाऊन अभयारणय पाहणयािी पद्धती जास्त उपय क्त आहे. कारि येथे गळ टाकून मासे 
पकडता येतात. उ. अमेचरकेतील राष्ट्रीय उपवनातं जसे मासेमारीला उते्तजन ेेणयात येते तसेि येथेही 
ेेणयात येते. जसे वन्यपशू ककवा पक्षयािंी चशकार करणयाम ळे अभयारणयािा बाह्य ेेखावाि बेलला जातो 
तसे काही मासे पकडल्याम ळे होत नाही. चशवाय नेीतील काही मासे मारणयाम ळे उलट उरलेल्या माशािंा 
खाद्यप रवठा आपोआपि वाढला जातो. (म्हिीला अन सरून–मोठ्या माशािंा चनकाल लागल्याम ळे!) 

 
तोफगोळे ककवा डायनामाईट टाकून अथवा काही प्रकारिी नाशक द्रव्ये टाकून ककवा मोठमोठी 

जाळी टाकून जे सरसकट सववजि मासे पकडले जातात ते चनयमबाह्य असून अगेी तत्त्वबाह्य ेेखील आहे. 
तसेि तो सववज समाजाचवरुद्धिा ग न्हा आहे. कारि अशा प्रकारे माशािंा नाश करिे म्हिजे त्यािंा अगेी पूिवज 
ऱहासि. त्याम ळे फक्त काही मािसािंाि फायेा होतो आचि ह्या नैसर्मगक सािंनसपंत्तीिा जो अनेकानंा 
फायेा घेता येऊ शकला असता तो  ेरावला जातो. 

 
थंडी्या चेवसातं जे मासे गळ टाकून पकडणयात येतात ते “माशीर” जातीिे मासे (केव्हा केव्हा 

यानंा ि कून “इंचडयन सामन” असे म्हटले जाते.) आचि बोकर ककवा काटली. केव्हा केव्हा “इंचडयन 
राऊट” जातीिे मासेही आग्नेय भारतातील नद्यामंध्ये पकडले जातात. हे छोया आकारािे असून त्यां् या 
पराकडे ेोन्ही बाजूला पोलाेी चनळसर रंगािे चठपके असतात. 

 
मनास नेीत असाि गळ टाकून ४० पौंड वजनािा माशीरही पकडणयात आलेला आहे, परंत  

ह्याहूनही मोठे मासे बह िा येथे असावते. माझ्या माचहतीप्रमािे िह्मप ्ेतील उच्चाकं ५६ पौंडािा आहे. ेचक्षि 
भारतात अजूनपयंत पकडणयात आलेला सवात मोठा मासा १२१ पौंड वजनािा होता. १२ ते १५ पौंड 
वजनािे बोकर अथवा काटली मासे सहसा पकडले जातात. परंत  चकत्येकेा कोळी लोक ह्याहूनही जास्त 
वजनािे अशाि जातीिे मासे पकडल्यािे सागंतात. परंत  ते नक्की जात सागंत नाहीत. आपि कोळ्यावंर 
चकती चवश्वास ठेव ूशकू? असो सववजसािारि मस््छमारापेंक्षा मला जास्त मोठे मासे चमळतात असे मा् मला 
वाटते. केाचित हे मला वगेवगेळ्या जातनिा अंेाज नसेल म्हिूनही वाटत असेल. 

 
मला आठवते मी एकेा माशीर पकडला होता आचि त्यािे वजन भरले त्याहूनही खूपि कमी 

असेल असा मी अंेाज केला होता. पचरिामी माझ्या ेोघा सहकारी चम्ानंी मला मी केव्हाही उत्तम 
मस््छमार होऊ शकिार नाही, असा गमतीने शरेा मारला होता. 
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मी उत्तम मासेमारी करू शकत असेन वा नसेन; परंत  माझ्या आय ष्ट्यातंले काही आनंेािे चेवस मी 
भारतातंील काही स ंेर जागी अशा स्फचटकासारख्या स्व्छ, खळखळ वाहिाऱया नेी्या चकनाऱयाशी 
बसून घालचवले आहेत. मासेमारी करताना्या अशा शातं व चनरुपद्रवी वातावरिात फारि मजा वाटते. तो 
चनजवजन एकटेपिा अन् रम्य आचि न गढ ळलेल्या अशा चनसगातील श द्ध हवा मी न सती चपऊन घेतो. अशा 
वळेेस रोमारोमात आनंे पसरतो अन् मािसू अगेी क्ष द्र वाटू लागतो (वरील विवजन ज्या काव्यातून घेतले 
गेले ते काव्य कोलंबो बंेरात चबशप हेबर ह्यानंी चलचहलेल्या ेेवा्या स्त तीपर काव्यातले आहे असे मला 
सागंणयात आले. यावळेी तेथील रचहवाशािेंकडून त्यािें सामान हरचवले. परंत  हे चकतपत खरे आहे हे मला 
माहीत नाही.) 

 
आचि ह्या मनास व बेकी नद्यामंध्ये चकती स ंेर स ंेर पक्षी चेसावते! यापंैकी काही ठळक म्हिजे 

पेचलकन पक्षी. हे उडत उडत नेी्या वर्या भागाकडे जातात नंतर पाणयावर तरंगत तरंगत खाल्या 
भागाकडे मासेमारी करीत करीत येतात. हे अगेी संध्याकाळी चवश्रातंीसाठी परतणयापयंत िालते. 
पािकावळ्यािें चकतीतरी थवे् या थव ेइकडे चतकडे उडत असतात. मिूनि त्यािें खािे शोिणयासाठी ते 
पाणयावर स्स्थरावतात. छोटे बगळे मोठ्यामोठ्या थव्यानंी नेी्या पा्ा्या वर्या–खाल्या अंगाने उडत 
राहतात. 

 
मनास नेीवर थंडी्या चेवसातं नेहमी चेसून येिारे बेक म्हिजे “रेड िेस्टेड मगेन्सर” 

चहवाळ्यात ेगडगोटे असलेल्या नेी्या चकनारी शराटी पक्षी ेेखील फेऱया घालतात. परंत  मला सवांत 
अचिक आवडिारे दृश्य म्हिजे नेी्या िौफेर पा्ावरून उडिारे राखाडी रंगािे असखं्य िनेश पक्षी. 

 
हे फारि स ंेर चेसिारे पक्षी ेरवर्षी फेि वारी्या शवेटा्या आठवड्यापासून ते मािवज एचप्रलपयंत 

येथे संध्याकाळ्या वळेी चवश्रातंीसाठी येतात. ते बसल्याम ळे टेकडी्या उतारावरिी सगळी झाडे त्यां् या 
वजना्या भाराम ळे वाकल्यासारखी चेसतात. सकाळी ते िनेश उडून जातात. कलकलाट करिाऱया ह्या 
िनेश पक्षयािंी अशी स ंेर सभा ही वर्षांतल्या फक्त ह्याि चेवसात आचि संध्याकाळ्या वळेी चवश्रातंीसाठी 
परतल्यावर भरते. केाचित् ती घरटी बािंणयासाठी जोडीेार चमळावा म्हिनू असावी अशी शकंा येते. 

 
कॉबटे राष्ट्रीय उपवन वनचवभागा्या चवश्राचंतगृहात केव्हा एकेा वाघाने चवश्रातंी घेतली होती तर 

मनास अभयारणया्या चवश्राचंतगृहात रानटी अस्वलाने एकेा म क्काम केल्यािी नोंे आहे. थोड्या 
काळानंतर एक वनाचिकारी चफरतीवर असताना त्या चवश्राचंतगृहात उतरला. त्याला ती जागा फारशी साफ 
नसल्यािे चेसून आले. वनाचिकारी जरा गमत्या होता त्याने चवश्राचंतगृहा्या रचजस्टरमिील 
अचभप्रायासाठी असलेल्या जागेत चलचहले की माझ्या आिी गोष्टीतल्या अस्वलभाऊने येथे म क्काम केला 
असल्याने मला जागा फारि साफसूफ करावी लागली. 

 
वर्षा्या शवेटी वनखात्या्या जमाखिवज वहीत चहशबे तपासनीस अचिकारी थोडे चवनोेात स्वारस्य 

घेत नसल्यािे चेसून आले. त्या वनाचिकाऱयानंी शरेा मारला, “असे चेसून येते की त्या आिी्या गृहस्थानंी 
त्यािें नाव, ह द्दा, ते चकती काळ राचहले तो कालाविी वगरेै नोंेिीवहीत चलचहले नाही तसेि त्यानंी भाडेही 
चेलेले नाही. तेव्हा ते भाडे त्यां् या नंतर्या उतारूकडून वसूल केले पाचहजे.” चहशोब तपासचनसािंी 
आिखी एक गोष्ट–झ ऑलॉजीकल गाडवजनमध्ये एकेा मगॅपाय् पक्षयािंी संख्या वाढल्याबद्दलिी आहे. 
त्यापंैकी काही पक्षी चवकून आलेले पैसे प्राचिसंग्रहालया्या खात्यात जमा केले गेले. हे जास्तीिे पक्षी 
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चवकताना काही पैसे उतारू भाड्यावर म्हिा ककवा कशावर खिवज झाले होते. म्हिनू खिा्या रकान्यात 
त्यािी नोंे केली गेली होती–हे पक्षी चवकणयावर झालेला खिवज रु. ४ (“For retailing magpies-Rs. 4”). 
चहशबे तपासनीसाकंडून ेोन हरकती आल्या. त्या अशा–एक ह्या पक्षयां् या शपेया कशा त टल्या त्यािे 
सचवस्तर कारि हव े व  ेसरी म्हिजे ह्या शपेया (re-tailing) जोडणयािे काम प्राचिसंग्रहालयातील 
कमवजिारीवगानेि का केले नाही? 
  



 
 अनुक्रमणिका 

प्रकरि १८ वे 
 

सोनेरी वानरािंा शोध 
 

चहमालया्या पायथ्याकडे उत्तर प्रेेशापासून ते आसामपयंत सववज् चेसून येिारे ेोन छोटे प्रािी 
आता फारि िोक्यात आले आहेत व नामशरे्ष होणया्या मागावर आहेत. हे म्हिजे रानससा (hispid hare) 
व छोटे रानड कर (Pygmy hog). ह्या सशा्या लाबं व राठ केसामं ळे त्याला हे नाव चमळाले आहे. 
आकाराने हा सववजसािारि सशाइतका असतो; परंत  त्यािे कान लहान असल्याम ळे तो रॅचबटप्रमािे वाटतो. 
त्याला पूवी ‘आसामी रॅचबट’ असेि नावं होते. स्रॉँडेल्या ‘ममेॅलीया ऑफ इंचडया’ ह्या प स्तकात त्यािे विवजन 
प ढीलप्रमािे आहे–छोटे डोळे, तौलचनक दृष्ट्या पाठिे पाय थोडे छोटे, राठ केसातं मध्येि काळे केस, 
पाठीवर सववजसािा-रितः चवटकरी, उेी रंग व पोटाकडे मळकट पाढंरा रंग. शपूेट पूिवज लालसर मातकट 
रंगािे सववजसािारि रानसशा्याि आकारािा असतो, परंत  कान मा् तीन इंिाहून लहान असून शपूेट 
सािारि ेोन इंि लाबंीिे असते. (रॅचबट–घरात पाळतात तो पाढंरा ससा–मूळिा इगं्लंडमिला.) 

 
शबेीयर्या वळेेपासून ह्या जाती्या सशा्या अस्स्तत्वाबद्दल मी ऐकले नव्हते. ते म्हितात की 

त्यानंी ते शोिून काढले. १९०७ ते ११ ्या ेरम्यान ते जेव्हा आसाममिील गोलपारा वनचवभागामध्ये 
कामाला होते तेव्हा तेथे ते ससे फारसे काही  ेर्ममळ नव्हते. ते म ख्यतः उलू जाती्या गवतावर उपजीचवका 
करतात. ते गवत ३/४ फूट उंि वाढते. केव्हा केव्हा स क्या गवताळ प्रेेशातंील बरिसा भाग ह्या गवताने 
व्यापून टाकलेला चेसतो. शबेीयर प ढे म्हितात की प. बंगालमिील बक्सा येथे जेव्हा १९११ ्यास मारास 
त्यािंी बेली झाली होती तेव्हा तेथे अगेी कमी म्हिजे नक्की एखाेाि ह्या जातीिा ससा त्यां् या पाहणयात 
आला होता. 

 
मी केव्हाही त्या जातीिा ससा स्वतः पाचहलेला नाही, एखाेेवळेेस जर हा ससा खरोखर 

अस्स्तत्वात असला तर तो पाहणयाकचरता सध्या मी ह्या भागातंील मळेवाले व इतर लोकानंी ह्या चवर्षयातं 
रस घ्यावा त्याकचरता प्रयत्न करीत आहे. 

 
जेथे तो चहस्स्पड जातीिा ससा आढळून येत असे अशाि पयावरिात छोटे रानड क्करही (छायाचि् 

क्र. ४७) आढळून येत असे. मनास अभयारणया्या पूववज तसेि पचश्चम बाजूकडेही छोटे रानड क्कर ेहा बारा 
वर्षांपूवी पाचहल्यािे सागंिारे काही चशकारी मला भेटले आहेत. 

 
हे छोटे रानड क्कर चेसावयाला त्या्या मोठ्या ि लत भावासारखेि (रानड क्करासारखे) आहे, फक्त 

ह्या पूिवज वाढलेल्या ड करािीही खादं्यापयंतिी उंिी १० इिंाहून जास्त असत नाही. 
 
मी अजूनही ह्या जातीिा ससा अस्स्तत्वात आहे का, हे ह डकून काढणयािा कसोशीने प्रयत्न करीत 

आहे. हे ेोन प्रािी जर नाहीसे झाले तर ती खरोखरि ेयनीय पचरस्स्थती होईल. आचि ती किीही भरून 
न काढता येणयाजोगी तूट होईल. 
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अजूनपयंत जरी ‘यती’ आचि ‘ब रु’ यां् यासारखे कोितेही प्रािी इतकी भ्रमंती करूनही व ह्या 
गोष्टीला प्रचसद्धी ेेऊनही शोिून काढणयात आलेले नाहीत तरी अलीकडे त्याि भागामंध्ये एक नवीन 
जातीिे वानर पायथ्याकडील भागातं शोिून काढणयात आले आहे. 

 
ही नवीन जात म्हिजे सोनेरी वानरािी (गोल्डन लंगूर). (रंगीत छायाचि् क्र. ९) ही जात मी 

शोिून काढल्याम ळे “झ ऑलॉचजकल सव्हे ऑफ इंचडया” ने चतला “पे्रसबायटीस गीई” ककवा गी’ ज लंगूर 
(‘गी’ िे सोनेरी वानर) असे नाव चेले.) 

 
भारत भतूान्या सरहद्दीपासून जवळि असलेल्या संकोश नेी्या पूववज चकनाऱयावर जामद्वार जवळ 

चपवळसर रंगािे वानर पहाणयात असल्या्या नोंेी बऱयाि वर्षापासून आहेत. 
 
१९०७ मध्ये इ. ओ. शबेीयर ह्यानंी ह्या प्राणया्या अस्स्तत्वािी पचहली नोंे केलेली आढळते. परंत  

त्यां् याकडे सबळ प राव्याकचरता छायाचि् नव्हते ककवा ह्या जातीिा चजवतं अथवा मेलेला प्रािीही 
परीके्षकचरता ते उपलब्ि करू शकले नाहीत. 

 
१९४७ मध्ये सी. जी. बटवजन ह्या नावा्या एका चनसगवजपे्रमी चशकाऱयाने ही वानरे पाचहली होती व 

त्यानंी चवश्राचंतगृहा्या अचभप्राय वहीत नोंे केली होती की, “मी काही पाढंरी वानरे पाचहली .... आचि 
मला तरी वाटते अजूनपयंत त्यािंी जात कोिीही शोिलेली नाही. त्यािें संपूिवज शरीर व शपेटी एकाि 
रंगािी आहे–िंेेरी सोनेरी रंगािी–एखाद्या रुपेरी केसां् या गोऱया य वती्या केसासंारखी.  ेसऱया वर्षी 
 ेसऱया चशकाऱयाने अचभप्रायां् या वहीत शरेा चलचहला होते; “त्याने चफकट चपवळ्या रंगािी संकोश वानरे 

पाचहली.” 
 
१९४० ह्या ेशका्या शवेटाला व १९५० ्या स रुवातीला संकोश नेी्या आसपास असलेल्या 

चपवळसर रंगा्या वानराबंद्दल वारंवार सागंणयात आले होते. म्हिून मी जामद्वारला भेट ेेऊन वानरािंी 
एखाेी नवीन जात आहे की काय हे शोिून काढणयािे ठरचवले. 

 
ठरल्याप्रमािे १९५३ ्या नोव्हेंबरमध्ये मी जामद्वारला गेलो. तेव्हा नेी्या पूवेकडील बाजूस 

भतूान्या जवळ ह्या सोनेरी वानरािें ेोन कळप पाहून मला फारि आनंे झाला. तेव्हा चहवाळ्यािा हंगाम 
असल्याम ळे त्या वानरािंा रंग िेस्टनट्या फळासारखा चेसत होता. वर्षा्या वगेवगेळ्या हंगामात त्यािें 
रंग बेलतात हे नंतर मला कळून आले. चहवाळ्यात असलेला सोनेरी ककवा िेस्टनट्या फळासारखा परंत  
बरािसा चफकटसा रंग उन्हाळ्यातील गरमीत चफकट चपवळसर होतो. 

 
ह्या अचतशय स ंेर अशा वानरािें माझ्या स्स्थत तसेि चसने–कॅमेऱयाने मी छायाचि्ि केले आचि 

त्यािें चनचरक्षि करणयात प ष्ट्कळ चेवस घालचवले. मोठ्या कळपातं ३०/४० वानरे होती तर छोया कळपात 
पंिराएक सभासे होते. माझे चम् प्रवाहा्या खाल्या बाजूस मासेमारी करीत होते तेव्हा त्यानंी चतसरा 
कळप पाचहला. 

 
एक चेवस मोठ्या कळपातंील वानरे झाडां् या शेंड्यावर फळे खात व खेळत असताना मी त्यां् या 

कळपा्या पाठोपाठ जात होतो आचि त्यािें छायाचि्ि करणयात मी गकवज  झालेलो असताना एक मोठेसे 
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वानर फादं्या फादं्यावरून खाली येत येत माझ्यापासून केवळ काही फ टावंर येऊन ठेपले. ते झाडा्या 
शेंड्यावर जाणयापूवी त्याने माझ्याकडे िमकीवजा जळजळीत कटाक्ष टाकला. मला वाटते मला 
घाबरचवणयासाठी त्याने हे केले असाव.े मी जाग्या जागीि स्तब्ि झालो. बह िा ही वानरे चभ्ी असून 
अपायकारक नसावीत. आपल्या येथली माकडे जशी तांे ळा्या ककवा इतर िान्यां् या चपकातं घ सून 
नासिूस करतात तसे ती करीत नाहीत हे मला नंतर कळले. 

 
प ढील वर्षी मी लंडनमध्ये होतो आचि ह्या वानरां् या अस्स्तत्वाबद्दल मी लंडन्या झ ऑलॉचजकल 

सोसायचट्या डॉ. डब्ल्यू. सी. ओस्मान चहल यानंा साचंगतले. ते म्हिाले ही बह िा नवीन जात असावीसे 
त्यानंा वाटते. 

 
१९५५ ्या जानेवारी मचहन्यात IBWL िी कलकत्ता येथे सभा होती. तेव्हा गव्हमेट हाऊस्या 

सभासेानंा ह्या वानरािंी मी घेतलेली चफल्म ेाखचवली. झ ऑलॉचजकल सोसायटीिे तेव्हािे डायरेक्टर 
डॉ. एस्. एलर. व्होरा तेथे हजर होते. त्यानंा माझ्या ह्या चफल्ममध्ये तसेि ह्या वानरां् या माचहतीत रस 
वाटला. माझ्या चवनंतीवरून त्यानंी त्यां् या संशोिक मंडळनना ह्या भागात शोि घेऊन काही नम ने गोळा 
करणया्या सूिना चेल्या. ही संशोिक मंडळी श्री. एि. खज रीया यां् या नेतृत्वाखाली काम करीत होती. 
त्यानंी नम न्याकचरता सहा कातडी गोळा केली. त्यातंील एक माझ्या चवनंतीवरून चिटीश म्य चझयमला भेट 
ेेणयात आले. ह्या वानरािी ही नवी जात नमूे करताना खज रीयानंी त्यां् या किेरीतील नोंेीत वानरा्या 
ह्या जातीिे नावं पे्रसबायटीस गीई” असे चेले आहे. त्याबद्दल मी त्यािें नम्रतापूववजक आभार मानतो. 

 
मनास नेी्या पचश्चम चकनाऱयावर बरेिसे पूवेकडेही ह्या जातीिी वानरे आढळून येतात असे श्री. 

बॅरोन यानंी नोंेचवले होते आचि तेथील चजल्हा वनाचिकाऱयानंीही ह्या चविानाला  ेजोरा चेला होता. परंत  
१९४९ मध्ये व १९५२ मध्ये मी ेोनेा मनास येथे राचहलो होतो, आचि मी जरी नेी्या पूववज बाजूस टोपीिारी 
हन मान वानरे प ष्ट्कळशी पाचहली होती; तरीही मी तेथे एकही सोनेरी वानर पाचहले नव्हते म्हिनू मी बॉम्ब े
नॅिरल चहस्री सोसायटी्या चशफारशीन सार १९५९-६० ्या चहवाळ्यात वायव्य आसाम्या भागात ेौरा 
करणयािे ठरचवले. 

 
मी प्रथम सकंोश नेीवरील जामद्वार येथे प न्हा भेट चेली. माझ्या उचेष्ट स्थानाकडे पोहोिणया्या 

रस्त्यावर मी अजून िाळीसएक मलै अलीकडेि असताना मला एकेम तो रस्ताि संपल्यािे चेसून आले. 
भारतात चठकचठकािी बऱयाि वळेा असे घडलेले चेसून येते. पावसाने पूलि वाहून गेला होता आचि 
नेी्या वर्या बाजूने वळवनू वगेळा रस्ता तयार होणयािे काम अजून स रू झाले नव्हते. िोकशीअंती असे 
कळले की मला  ेसऱया लाबं्या रस्त्याने जाव ेलागेल. जंगलातल्या पायवाटेने जेथून लाकडे वाहून नेली 
जातात त्या रस्त्याने मी गेलो तर म ख्य रस्त्याला लागून मला नेी्या पलीकड्या बाजूस जाता येईल. 

 
कं्ाटेारां् या लॉऱया लाकूड वाहतूक करताना हा रस्ता वापरीत असल्याने ह्या रस्त्यावरून मला 

मोटारगाडीने सहज जाता येईल असे मला वाटले. परंत  ही चहवाळ्यािी न कतीि स रुवात होती. 
जचमनीवरिी माती अजूनही भ सभ शीत होती. वजनेार लॉऱयानंी जाऊन जाऊन तेथे खोलखोल खडे्ड झाले 
होते; आचि त्यापंैकी काही खडे्ड त टलेल्या फादं्या्या ब डख्यानंी वरिेवर भरलेले होते. माझी लॉँड रोव्हर 
गाडी तसेि रेलर प नः प न्हा त्या खड्ड्यामध्ये अडकत होता. प न्हा प न्हा मी आचि माझे तीन सहकारी 
गाडीतून उतरून गाडी व रलेर त्या काळ्या मातीतून ढकलून बाहेर काढीत असू. 



 
 अनुक्रमणिका 

अंिार पडेपयंत हे असेि िालले. त्यानंतर तर रस्त्यािा अचतशय खराब भाग लागला. येथे तर 
आम्या गाडीिी व रेलरिी िाके खोल चिखलात रुतूनि बसली. ती आम्हाला काढता येिे शक्यि नव्हते. 
एकंेर पचरस्स्थती फारि कठीि चेसत होती. आम्हाला तो प्रवास म्हिजे एक भयानक संकटानंी भरलेला 
वाटू लागला. आजूबाजूला आम्हाला मेत करावयाला येईल असे कोिी चिटपाखरू ेेखील चेसत नव्हते. 

 
तेवढ्यात खाकी कपड्यातंील एक वनाचिकारी जंगलातले काम आटोपून त्या्या मज रां् या 

टोळक्याबरोबर परत िाललेला चेसला. माझ्या डोळ्यावंर माझा चवश्वासि बसेना. नंतर आम्ही सवांनी 
चमळून ि टकीसरशी माझी गाडी व रेलर बाहेर काढला. तो खराब रस्ता संपल्यानंतर ‘बाम्बा’ 
वसचतगृहाकडे पोहोिणयास फक्त अिाि मलैािे अंतर कापाव ेलागले. हे वसचतगहृ ज्या नेीवरिा पूल 
वाहून गेला होता त्याि छोया नेीजवळ आहे. 

 
त्या वनाचिकाऱयाला ज्या मज रानंी मला मेत केली त्यानंा ेेणयासाठी मी काही पैसे ेेऊ केले. 
 
तो म्हिाला, “मी त मिा आभारी आहे. त म्यासारख्या गृहस्थानंा मेत करिे आमिे कतवजव्य आहे. 

आम्हाला पैसे नकोत.” 
 
मी त्यािें मनःपूववजक आभार मानून मला इतका ्ास ेेिाऱया त्या नेीिे नाव चविारले. त्याने उत्तर 

चेले चहला “नरकनेी” असे म्हितात. 
 
त्या रा्ी मी त्या वनाचिकाऱयाला व इतरानंा माझ्याबरोबर मी आिलेली रंगीत चि्े ेाखचवली. 

सोनेरी वानर, सािे वानर व टोपीिारी हन मान वानर ह्या चतन्हीिे रंग कसे वगेवगेळे असतात ते ेेखील मी 
त्यानंा साचंगतले. त्यानंा मी सािे वानर कसे िंेेरी रंगािे असून त्यात ककचितच् चपवळसर रंगािी झाक 
असते व टोपीिारी वानरा्या रंगात थोडीशी ग लबट ताबंडट झाक असून त्या्या डोक्यावर टोपी 
घातल्यासारखे काळे केस असतात त्याम ळे त्याला टोपीिारी वानर असे नाव चमळाले आहे हेही साचंगतले. 
नंतर मला त्यां् याकडूनही बरीिशी माचहती चमळाली. त्यानंी मला तेथील आजूबाजू्या प्रेेशातं सोनेरी 
वानरािें ेहा कळप असल्यािे साचंगतले आचि त्या  ेसऱया ेोन जातनिी वानरे मा् तेथे चेसून येत नाहीत 
असे साचंगतले. 

 
 ेसऱया चेवशी मी माझा प्रवास म ख्य रस्त्यावरून जामद्वाराकडे स रू केला. प ढे काहीही सकंटे 

आली नाहीत. तेथे मला सोनेरी वानरािें सहा कळप चेसले. त्यािें चनचरक्षि व छायाचि्ि करणयात मी 
प ढिे अकरा चेवस अत्यंत आनंेात घालचवले. त्या वळेेस २/३ मचहन्यािी चकत्येक चपले त्यां् या आई्या 
छातीला घट्ट चबलगनू असलेली चेसून आली त्यावरून ती ऑगस्ट–सप्टेंबर्या स मारास जन्मलेली 
असावीत असे वाटते. अगेी छोया चपलािंा रंग मोठ्यां् या मानाने फारि चफकट वाटतो–जवळजवळ 
पाढंराि. ती वानरे ज्या वगेवगेळ्या झाडावंरिी फळे खात होती त्या झाडािंी नावं े मी वनखात्या्या 
मािसां् या मेतीने चमळव ूशकलो. 

 
श्री. बॅरोन व इतरानंी चलचहल्याप्रमािे ह्या नेी्या पचश्चम चकनाऱयावर सोनेरी वानरे चेसून येतात 

का त्यािा तपास करणयासाठी तेथून मग मी माझा मनास अभयारणयातील मोथारग डी चवश्राचंतगृहाकडे 
प्रवास स रू केला. 
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माझ्या नरम घडी्या रबरी बोटीतून त्या मोठ्या नेीिा प्रवाह ओलाडूंन मी चत्या पचश्चम 
चकनाऱयावर गेलो. बऱयाि लोकां् या मेतीने मी तेथे सोनेरी वानरािंा शोि घेऊ लागलो. आम्ही सोनेरी 
वानरािंा एकि कळप पाचहला. आम्यातील सवांिे अंेाज वगेवगेळे–वीसपासून िाळीसपयंत वानरे 
मोजल्यािे होते. परंत  ती वानरे फारि ेक्ष होती आचि संकोश नेी्या काठावरील जंगलापेक्षा हे जंगल 
फारि ेाट आचि पोहोिणयास कठीि होते. शवेटी आम्ही त्यािंा मागोवा घेणयािे आचि त्यािें छायाचि्ि 
करणयािा नाे सोडून चेला. 

 
नेी्या पूवेकडे मी परत चकतीतरी टोपीिारी वानरे पाचहली. मोथारग डी्या वर्या अंगाला एक 

चेवस मी मासेमारी करीत असताना सात सोनेरी वानरािंा एक कळप पचश्चमेकडील चकनाऱयावर पाणया्या 
काठाला पाचहला. ते खडकावंर काहीतरी खात होते. मी माझ्या रबरी बोटीतून लगेि प्रवाह ओलाडूंन गेलो 
आचि ते चठकाि नीट पाचहले. तेथील जमीन खारविािी होती. 

 
माझे लपि उभारावयाला मला वळे लागला नाही. ह्या चठकािावर रोज सकाळी ११ पासून  ेपारी 

३ पयंत पहारा ठेवणयात आला. ह्या वळेातं बह िा वानरे खारविासाठी येतात असे समजले. तीन 
चेवसानंतर सात सोनेरी वानरे तेथे खारविासाठी आली. त्यां् यामध्ये चफकट रंगािे एक छोटे चपलू ेेखील 
होते. ते सववजजि तेथे येऊन त्यानंी तेथील जमीन िाटली. ेोघेजि पािी ेेखील प्याले. त्यानंा जवळून 
पाहिे खरोखरि मनोरंजक होते. 

 
भतूान्या सरहद्दीवर आचि संकोश व मनास नेी्या मध्ये जेथे ही सोनेरी वानरे चेसून येतात तेथे 

ती संख्येने जवळजवळ ५५० ्या आसपास असावीत असा मी अंेाज केला. 
 
हा वर चेलेला भाग िह्मप ्े्या उत्तरेकडे आहे. परंत  िह्मप ्े्या ेचक्षिेकडे ेेखील खासी, गारो 

टेकड्यां् या खाल्या भागातं ही वानरे अस्स्तत्वात असल्या्या नोंेी आहेत. म्हिून मी ह्या भागालाही भेट 
ेेणयािे ठरचवले. 

 
१९६० ्या मािवज एचप्रलमध्ये मी खासी व गारो टेकड्यां् या पायथ्याकडील भागातूंन चफरलो. माझ्या 

चतघा सहकाऱयाबंरोबर शक्य असलेल्या सववज स्थळातूंन चफरलो आचि माझ्याकडील त्या वानरािंी रंगीत 
छायाचि्े सवांना ेाखचवली. आम्ही टोपीिारी वानरे पाचहली; परंत  सोनेरी वानरे मा् आम्हाला चेसली 
नाहीत. परंत  ह्या टेकड्यामंध्ये काही सोनेरी वानरे अस्स्तत्वात असावीत यािी मला खा्ी पटली आहे. ही 
वानरे येथे पाचहल्या्या ज्या नोंेी आहेत त्या मी प न्हा तपासून पाचहल्याचशवाय माझे प्रयत्न काही 
थाबंचविार नाही. 

 
मला जरी ह्या भटकंतीत सोनेरी वानरे चेसली नाहीत तरी मला तेथे  ेसरा  ेर्ममळ असा प्रािी 

पाहावयाला चमळाला–तो ेेखील सोनेरीि! गारो टेकड्यावंरून परतताना; बाजारातून जात असताना मी 
तेथील एका पाळीव प्राणयां् या चवके्रत्याकडे त्याला सोनेरी वानरािंी माचहती आहे का ते चविारणयास गेलो. 
त्या्या घरात ह लूक जाती्या वानरािे चपलू, वगेवगेळ्या जाती्या उद् माजंरािंी चपले, रानमाजंरी व मी 
पूवी किी न पाचहलेली वगेळीि चेसिारी माजंरीिी चपले पाचहली. 
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मी लगेि ती अगेी  ेर्ममळ परंत  चेसावयाला अत्यंत स ंेर अशा सोनेरी माजंरीिी (टेमनीक्स कॅट) 
असल्यािे ताडले. (रंगीत छायाचि् क्र. १०)  ेेैवाने त्या चवके्रत्यालाही प्रािी अचतशय  ेर्ममळ असल्यािे 
माहीत होते. हा प्रािी कलकत्त्यांत चवकावयािा त्यािा इराेा होता. त्याम ळे त्या्यापासून ह्या प्राणयािी 
फारकत करावयास मला प ष्ट्कळ वळे झगडाव ेलागले–चशवाय मला पैसेही बरेि मोजाव ेलागले. 

 
तीशी–माझं सोनेरी माजंर–या छोयाशा ग बग बीत चपवळसर खाकी रंगा्या चपलािं मोठ्या भव्य 

सोनेरी माजंरात रूपातंर झाले. चशलाँगमिील माझ्या घरात ते जवळजवळ एक वर्षवजभर राचहलं. त्याला 
माझा खूपि लळा लागला होता. त्याला त्यािी खरोखरिी आई बह िा माचहतही नसावी. कारि त्याला 
जंगलातूंन आिलं तेव्हा ते खूपि लहानसं होतं. ते जिू मलाि त्यािी आई म्हिून समजत होतं. ते 
तीनित थांश वाढीिं झालं होतं तराही माझ्या माडंीवर बसून पाय वर करून माझ्या काना्या पाळ्या तोंडात 
पकडून ते ेूि प्याल्याप्रमािे त्यािे ओठ हलवनू ेूि चमळाल्यािे समािान मानी. 
 

चेवसा त्या्या मनाला येईल तेव्हा ते बाहेर जात असे ककवा आत येई. जेव्हा मला त्या्याशी 
खेळावयाला वळे नसेल तेव्हा ते तासन् तास जंगला्या पार  ेसऱया टोकाकडे टेकडी्या खाली जाई. परंत  
जेव्हा जेव्हा मी हाक मारीत असे तेव्हा ते न ि कता बरोबर येई. हे माजंर ेोन चभन्न जगतातंलं होतं. 
माझ्याकडे ते अगेी पाळीव प्राणयाप्रमािे पे्रमाने वागे; तर जंगलातं त्यािा स्वभाव रानटी व भयानक असे. 

 
सोनेरी माजंर सािारितः िार फूट ेोन इंिापयंत वाढते. त्या्या नख्या व ेात िागंलेि मजबतू 

आचि तीक्षि असतात. जवळ्या खासी खेड्यातंील काही खेड तां् या तावडीत ते केव्हा तरी सापडेल यािी 
मला फार काळजी वाटत असे. हे खेडूत त्यां् या िन ष्ट्यबाजीत िांगलेि चनष्ट्िात असतात. 

 
आचिकेसारख्या चठकािी असा प्रािी जंगलात सोडून त्या्या म ळ्या रानटी अवस्थेत तो प न्हा 

जीवन जगू शकिे एखाेे वळेेस शक्य झाले असते; परंत  भारतात लोकसंख्या इतकी मोठी आहे आचि अशा 
प्राणयानंा लागिारे भक्षयही इतके कमी झाले आहे की हे शक्य नाही. प ढे मागे ‘चतशी’ नक्कीि कोणया्या तरी 
शस्त्राला बळी पडिार. मी भारतातंील क ठ्याही प्रािीसंग्रहालयात हा ‘चतशी’ पाठवावयास तयार होतो 
परंत  ते सववज सखल प्रेेशात आहेत. ेाजीकलगि जास्त उंिीवरिा भाग आहे परंत  तेथील प्राचिसंग्रहालय 
ह्या प्राणयाला ठेवावयास तयार नव्हते. 

 
मी े. भारतातील माझ्या  ेसऱया ेौऱयावर जाणया्या तयारीत होतो म्हिनू नाईलाजाने मी तो 

लंडन्या प्रािीसगं्रहालयाला ेेणयािी तयारी केली. तेथे तो आजतागायतही आहे. जे जे त्याला पाहतात 
त्यानंा तो खूपि आवडतो. B. O. A. C. ्या कॉमेट चवमानाने तो लंडनला आल्यावर मला डॉ. डेस्माँड 
मॉरीस यािें प् आले. ते तेथे सस्तन प्राणयािें वचरष्ठ अचिकारी आहेत. त्यात ते म्हितात, “चतशी” इथे 
नक्कीि रमला आहे आचि तो उत्तम स्स्थतीत आहे. तो इथला एक उत्कृष्ट प्रािी आहे. आम्ही त्यािा 
ेूरेशवजनवर कायवजक्रम ेेखील आयोचजत केला–त्यामध्ये चतशी ेाखचवणयात आला आचि मला सागंाविे 
लागेल, तो अत्यतं उत्कृष्ट चेसला..... 

 
माझ्या एका छोया भािीने मला प् चलचहले. त्याम ळे तर मी हरखूनि गेलो. ती म्हिते, “आम्ही 

प्रािीसंग्रहालयात गेलो. चतथे सोनारी माजंर पाचहले. ते स ंेरि होते. चशवाय कपजऱयां् या गजांमिून ते 



 
 अनुक्रमणिका 

माझ्याकड्या बशीबरोबर खेळले ेेखील. मला वाटते जेव्हा आम्ही त्याला हाक मारली तेव्हा त्याला 
नक्कीि वाटले असेल की आम्ही त्या्या मालकाला ओळखतो.” 

 
ज्या प्राणयाला माझा इतका लळा लागला होता तो प्रािी त्या्या नव्या घरातं इतका आनंेी होता हे 

समजल्याने मला फारि बरे वाटले. य रोपमिल्या  ेसऱया कोठ्या प्रािीसंग्रहालयातं असे सोनेरी माजंर 
असेलसे मला वाटत नाही. कलकत्त्या्या प्रािीसगं्रहालयात मी मागे गेलो तेव्हा तेथे ेोन सोनेरी माजंरे 
होती आिी मला असे समजले की चशकागोमिील ि कफील्ड येथील प्रािीसंग्रहालयातं त्यािें एक सबिं 
क ट म्ब्या क ट म्ब आहे. 

 
ह्या रान–माजंराबद्दल बोलत असतानाि मला े. भारतात सापडिाऱया वाघाटी जातीसारख्याि 

जातीिी माजंर [फक्त अलीकडेि मी असे ऐकले आहे की हे माजंर (वाघाटी्या जातीिे–Rusty spotted Cat) भारता्या वायव्येकडे 
ग जरात राज्यातही चेसून येते. पूवी्या बासंडा्या महाराजािें जे राज्य होते त्या हद्दीत हे माजंर चेसून येते. ते ह्या माजंरािे रक्षि करणयािा 
प्रयत्न करून त्यािी छोटी चपलेही बंचेस्त अवस्थेत वाढचवणयाकचरता मला चमळवनू ेेतील असे विन त्यानंी मला चेले आहे.] तसेि नेपाळ व 
पूववज भारतात सापडिाऱया “माबवजल्ड कॅट” िी एकही नोंे असल्यािा उल्लेख आढळत नाही. जर हे प्रािी 
येथून समूळ नष्ट झाले असतील तर यासारखी ल्ज ास्पे गोष्ट  ेसरी क ठिीि नाही. उ. भारतात तसेि 
वायव्य भारतात चेसून येिारे “काराकल” जातीिे माजंरही फारि  ेर्ममळ होत िालले आहे आचि त्यािे 
रक्षि करिे अत्यंत जरुरीिे आहे असे मला वाटते. 

 
अजूनही आग्नेय भारतात तीन जातन्या माजंरी सहज चेसून येतात. (१) चफकशग कॅट (म्छीमार 

माजंर) ह्या माजंरी्या नावाप्रमािे मा् ती काही मासे पकडताना ककवा मासे खाताना अजून तरी चेसून 
आलेली नाही! (२) राखाडी रंगािी जंगली मांजरं (बौगा) व (३) छोटीशी स ंेर वाघाटी (रंगीत छायाचि् 
क्र. ११) वाघाटीिी छोटी चपले प ष्ट्कळेा चमळतात व ती बंगल्यावर पाळावयाला आिली जातात. ती 
मािसाळविे फारि कठीि असते व चवश्वास बसिार नाही इतकी ती खयाळ व उग्र असतात; परंत  ती 
अगेी लहान असताना आिून त्यानंा नीट चशक्षि चेले तर वाघाटी एक अत्यंत स ेंर आचि आपल्याला 
जीव लावले असा पाळीव प्रािी होऊ शकतो. ह्या प्राणयाला नीट चशक्षि चमळाल्याम ळे ते चकती चशस्तबद्ध 
वागू शकतात यािी अनेक उेाहरिे मला माहीत आहेत. त म्ही चवश्वास ठेवा की ठेव ूनका, परंत  ही माजंरे 
स्वतः होऊन स्नानगृहा्या बाजूिे पािी सफाईकचरता चनयचमतपिे अगेी बरोबर वापरतात. मला वाटते 
जगातले क ठिेही रानटी अथवा पाळीव माजंर असे करू शकिार नाही. 

 
सोनेरी वानरे जगातल्या क ठ्याही प्राचिसंग्रहालयात आढळत नाहीत. क ठ्याही जातीिे वानरे 

कपजऱयात बंे करून ठेविे फारि कठीि असते आचि ही सोनेरी वानरे अशी कपजऱयात ठेविे तर फारि 
कठीि असाव,े कारि त्यां् या खाणयाचपणया्या संवयीिा अजून कोिी अभ्यासही केलेला नाही. १९५७-५८ 
मध्ये अशी ेोन सोनेरी वानरे आसाममिल्या गौहत्ती्या प्राचिसंग्रहालयात पाठचवणयात आली होती परंत  ती 
तेथे अगेी थोडाि काळ जगली. ती ज्या फळावंर उपजीचवका करतात ती झाडे वगैरे मोठ्याशा जागेत 
लावनू तेथे क ं पि घालून त्यानंा व्यवस्स्थत खािे चपिे चेल्यास ती एखाेे वळेेस बंचेस्त अवस्थेत राहू 
शकतील असे मला वाटते. 

 
गौहत्ती्या प्राचिसगं्रहालयातंील एक सोनेरी वानर मेल्यावर मी  ेसऱया वानरािे छायाचि्ि 

करणयासाठी व त्याला पाहणयासाठी तेथे गेलो. त्याला कपजऱयातून काढून चहरवळीवर ठेवनू काही खाणयास 
ेेणयात आले. मी चरफ्लेक्स कॅमेरा वापरीत होतो आचि त्या प्राणयावर मी अंतर नीट अजमावनू प्रकाशचकरि 
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फेकले तर तेथे कोिीि नव्हते. ते नाहीसे झाले होते! त्याला परतपरत चहरवळीवर ढकलणयात आले आचि 
प्रत्येक वळेा मी कॅमेरा नीट ज ळवनू घेई परंत  त्यापूवीि ते वानर कॅमेऱया्या कभगाप ढून नाहीसे होई. 

 
प्रत्येक वळेा ते माझ्या खादं्यावंरून उडी मारून चनसटून जाई. तर केव्हा ते माझ्या डोक्यावर हात 

ठेवनू त्या चरफ्लेक्स कॅमेऱयामध्ये खाली डोकावनू पाही. फारि मजेशीर व रहस्यमय चवर्षय–परंत  
छायाचि्ि करिे चकती  ेघवजट होते! 

 
माझ्या एका िहा्या मळेवाल्या चम्ाने एकेा सोनेरी वानरािी ेोन चपले वाढचवली व प ढे ती 

िागंलीि मािसाळली. तीन मचहन्यानंतर त्यातला नर मेला. माेी प ढे माझ्या त्या चम्ा्या ह लूक 
जाती्या  ेसऱया पाळीव नराबरोबर मै् ी करू लागली. 

 
ही वानरािी माेी आचि ह लूक नर ेोघािंीही िागंलीि गट्टी जमली. ते बाजू्या जंगलात नेहमी 

चफरावयाला जाऊ लागले. तसेि बंगल्यात झोपणयासाठी ककवा जेवणयासाठी ेोघेही जोडीने परतत. ेीड 
वर्षानंतर ती माेी पूिवज वाढीिी झाली. नंतर ती जंगलातंि राहू लागली. तेथे ती सामान्य वानराबरोबर राहू 
लागली असे म्हितात. हे सववज ेाजीकलग चजल्ह्यातील तराई्या भागात घडले. तेथे सोनेरी वानरे नसतात. 

 
संकोश आचि मनास ह्या नद्यामंिील सोनेरी वानरािंी वसाहत भतूान व भारत ह्या ेोन्ही राष्ट्रामंध्ये 

चवभागलेली आहे. भतूान सरकारने आसाममिील मनास अभयारणया्या उत्तरेकडे भतूान्या चवभागात 
वन्यप्रािी अभयारणय चनमाि कराव ेअसे मी त्यानंा कळकळीने सागंणयािे हे आिखी एक कारि आहे. 
 

ेरवर्षी जेव्हा म सळिार पाऊस, तसेि हवतेील आद्रवजता संपून चहवाळ्यांतील स के थंड वारे 
लागतात. (अशा थंड हवामानासाठी चवशरे्षतः उ. भारत प्रचसद्ध आहे.) तेव्हा स्व्छ आचि खळखळ 
वाहिाऱया संकोश व मनास नद्यािें व त्यां् या पाश्ववजभमूीवरील पायथ्याकडील ेाट झाडानंी भरलेली जंगले 
ह्या सवांिे चविार माझ्या मनात वाहू लागतात. मला तेथे प न्हा जाऊन रहावसेे वाटते. शहरातील अद्ययावत् 
कृच्म वागिे अन् स िारिा ह्या सवांपासून ेूर ेूर ...... 

 
चहमालया्या पायथ्याशी असलेल्या ह्या प्रेेशपट्टीत चवशरे्षतः जेथे ह्या भव्य नद्या उगम घेऊन 

 ेथडी भरून वाहू लागतात व त्यां् या चकनाऱयावरील ेगडगोयां् या तसेि वाळू्या सपाट प्रेेशातं 
चजतके चवचवि वन्यजीवन चजतक्या मोठ्या प्रमािावर चेसते त्याहून जास्त असे वन्यजीवन जगा्या इतर 
क ठल्याही भागातं आढळून येिार नाही; चशवाय येथील सृष्टीसौेयवज ेेखील मनाला भ रळ पाडिारे आहे. 

 
ह्या चठकािािे विवजन पूढीलप्रमािे करता येईल. इथे कोळ्यािंी प्राथवजना सफल झाली आहे व 

कलाकारािे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले आहे; पि वन्यप्रािीपे्रमी व चनसगवजपे्रमी लोकािंी अजूनपयंत प्रत्यक्षात 
न आलेली अशी आशा आहे. 

 
आचि नवीनि शोि लागलेली ही सोनेरी वानरे फळे खात असताना ककवा खेळताना आचि ह्या 

फादं्यावंरून त्या फादं्यावंर, झाडा्या शेंड्यावंर उड्या मारत असताना रुपेरी–चहरवीगार पाने चनळ्याशार 
आकाशा्या पाश्ववजभमूीवर हलवीत राहतात तेव्हा ती अचिक स ंेर आचि िमत्काचरक वाटतात. ह्या 
वन्यप्राणयाचंशवाय मी आिखी कशािा चविारि करू शकत नाही.  
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प्रकरि १९ वे 
 

काझीरंगातील गेंडा 
 

भारतीय गेंड्यािा इचतहास (छायाचि् क्र. ५१ ते ५६) म्हिजे ेेखील ह्या खंडातील बेलत्या 
हवामानािी व वनस्पतनिी एक कथाि म्हिावी लागेल. मोहोंजोेारो कालापासून म्हिजे स मारे ५००० 
वर्षांपूवीपासून कसिू्या पठारावर म्हिजे आता जेथे प. पाचकस्तान आहे तेथे गेंडा अस्स्तत्वात असल्यािे 
आढळते. नव्या चेल्लीतील ‘इंचडयन नॅशनल म्य चझयम’ येथे तत्कालीन लोकां् या राहिीमानािे अवशरे्ष 
ठेवणयात आले आहेत. त्यामध्ये गेंड्या्या छापािी मोहोरही आहे. (छायाचि् क्र. ५०) तेव्हा हा भाग 
स पीक व चहरवागार होता. उ. आचिका आचि मध्य पूवेकडील चकत्येत भागातं जसे घडले; तसेि येथेही 
लोकसंख्या वाढीम ळे ग रेिराईसाठी व लाकूड फायाकचरता झाडे तोडून तोडून येथील बरािसा नैसर्मगक 
चहरवा रंग प सला गेला. त्याम ळे हळूहळू येथील हवामान ेेखील बेलत िालले. 

 
अशी नोंे आढळते की १३९८ मध्ये चतमूर खानाने जेव्हा इथे हल्ले केले तेव्हा काश्मीर्या सरहद्दीवर 

चकतीतरी गेंडे मारले होते. सोळाव्या शतकात ह्या उपखंडा्या पचश्चमेकडील अगेी पेशावर्या वायव्य 
भागापयंतही क ठे क ठे गेंडे होते. सम्राट बाबरा्या स्मृचतप्कातं तो म्हितो की अगेी १५१९ ्या 
स माराला ेेखील त्याने कसिू्या खोऱयातंील झ ड पां् या प्रेेशातं गेंडे मारले होते. त्याि स मारास 
खंबायत्या राजाने (पचश्चम भारतात) पोत वजगाल्या राजाला एक गेंडा भेट म्हिून पाठचवला तो गोव्यावरून 
बोटीत िढचवला. य रोपमिील हा पचहलाि भारतीय गेंडा. यापूवी ईचजप्त, ग्रीस व रोम येथे गेंडे आिणयात 
आले होते; परंत  ते बह िा आचिकेतील नाईल नेी्या आजूबाजू्या स ेान प्रेेशातंील पाढंरे गेंडे होते. 

 
पकडणयात व मारणयात आल्याम ळे काही अंशी; तर काही अंशी शतेीभाती, ग रेिराई व 

मन ष्ट्यवसाहतीकचरता गेंड्या्या वसाहती नष्ट केल्याम ळे हे गेंडे पचश्चम भागातून शवेटी हटत िालले. १९ 
व्या शतकामध्ये गंगे्या खोऱयातूनही गेंडा समूळ नष्ट झाला. १९०० ्या स माराला तो फक्त े. नेपाळ, उ. 
चबहार, उ. बंगाल व आसाममध्येि उरला. 

 
गेल्या शतकातं आसाममिील िह्मप ्ेिे बह तेक सववज खोरे झाडानंी व ेाट गवताने भरलेले होते. 

त्यानंतर िहािे मळे आले अन् त्याबरोबर भारता्या इतर भागातूंन मळ्यातं काम करिारे मजूर आयात 
करणयात आले. साहचजकि मळे स रू करणयासाठी प ष्ट्कळशी साफसफाई करणयात येऊ लागली. ह्या 
शतका्या शवेटाला आसाममध्ये रेल्वबेािंिी स रू झाली. त्याम ळे ह्या खोऱयात प ष्ट्कळ लोक 
वसाहतीकचरता तसेि ग रेिराईकचरता घ सले. हळूहळू वन्यप्रािीजीवन कमी कमी होऊ लागले. चवशरे्षतः 
गेंडा तर चशकाऱयाकंडून तसेि चवनापरवाना चशकार करिाराकंडूनही फारि मोठ्या प्रमािावर मारणयात 
आला. 

 
गेंड्या्या कशगात चवचशष्ट ग ि असतात असा काहीसा िमत्काचरक समज आहे. त्याम ळे तर 

गेंड्यािी फारि मोठ्या प्रमािावर हत्या होते. गेंड्यािे कशग हे खरोखरीिे कशग नाही तर ते केसािंा प ंजका 
एक् येऊन (जटेसारखे) तयार झालेले आहे. शास्त्रीय भारे्षत सागंावयािे तर ह्यामध्ये “केराटीन”िे तंतू 
तंतू एक् येऊन त्यािी जटा वळल्यासारखा जाडसर प ंजका झालेला आहे. हचरिा्या ककवा बलैां् या 
कशगाप्रमािे डोक्या्या कवटीला जोडूनि कशग आलेले नाही. त्यािंी कशगे कवटी्या कपाळमध्यावर ेोन्ही 
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बाजूपासून उगवलेली असतात. गेंड्यािे कशग डोक्या्या कवटीला जोडलेले नाही. ते बाह्यत्विेवरूनि 
येते व मासां् या वरि असते. जोरा्या फटकाऱयाने ते सहज उन्मळून पडू शकते. गेंड्यािे कशग असे कापले 
की जखमेतून फारि रक्तस्त्राव होतो; परंत  वर्षवजभराति नवीन कशग तेथे उगव ूलागते. 

 
ह्या कशगामध्ये अनेक और्षिी ग ि असतात असा फार पूवीपासून समज आहे. ते चवर्षावरिा चवमा 

म्हिून समजले जाई कारि असा समज होता की गेंड्या्या कशगातून कोरून काढलेल्या प्याल्यात 
(छायाचि् क्र. ५०) चवर्ष ओतले तर त्यािे ेोन त कडे होतात! आिखी  ेसरा समज असा होता की अशा 
प्याल्यात चवर्ष टाकल्यास त्याला फसफसून फेस येतो! म्हिून पूववज अचशया खंडातील राजे अशा प्रकारिे 
पेले वापरीत असत. असे एक ेोन पेले वस्त सगं्रहालयात व आिखीही एकेोन चठकािी जमा करून ठेवले 
आहेत. 

 
ते कशग मािसािे कमी होत िाललेले ितैन्य व पौरुर्षत्व प न्हा चमळवनू ेेते असाही गैरसमज 

असल्याने अजूनही पूववज अचशया खंडात चवशरे्षतः िीनमध्ये गेंड्या्या कशगाला फारि चगऱहाईक आहे. तीस 
वर्षापूवी त्यािी ककमत सोन्या्या  ेप्पट होती. आता ती आिखीही जास्त आहे. अलीकडेि गौहत्तीमध्ये 
झालेल्या एका चललावातं ऐकले होते की एका छोया िाटवजडवज चवमानातून व्यापाऱयािंी एक टोळी म ंबईमिून 
येथे आली आचि त्यानंी असलेली सववज कशगे ेर पौडाला रु. २५२५ ह्या ेराने (१८९पौंड) घेऊन टाकली. 
आचिकेतील गेंड्यां् या कशगािा भाव पूववज आचिकेत ेर पौड वजनाला फक्त २ पौंड १० चशलनग इतकाि 
आहे. 

 
I U C N ्या सव्हाय् व्हल कचमशनने काही काळापूवी गेंड्या्या कशगा्या भ कटीऐवजी काही 

कृच्म पेाथवज मोठ्या प्रमािावर बाजारात आिावयािे ठरचवले त्याम ळे तरी उरलेल्या गेंड्यािे आय ष्ट्य 
जगचवता येईल असे त्यानंा वाटले. परंत  असे खोटे और्षि त्यामागिा उदे्दश चकतीही िागंला असला तरी 
बाजारात आििे हे रीतसर होिार नाही म्हिून मला वाटते ही य क्ती ेेखील त्यानंा बरी वाटली नाही. 

 
मला असे कळून आले की बेसल (स्स्वत्झलंड) मिील रासायचनक प्रयोगशाळेत केलेल्या 

तपासिीत गेंड्या्या कशगात असे काहीही रासायचनक ककवा शरीरातील हामोन्समध्ये फेरफार करिारे ग ि 
नाहीत असे आढळून आले आहे. ह्यामध्ये शरीरातील पेशनना उते्तचजत करणयािे ग ििमवज आहेत का हे 
तपासल्यावर मला वाटते जरी एखाेे वळेेस तसे काही ग ििमवज असले तरी त्यािे इतर  ेष्ट्पचरिाम फारि 
आहेत. 

 
पूववज आचशया्या काही भागातं आिखी एक असा मजेेार समज आहे की बाळंचतिी्या 

पलंगाखाली गेंड्यािे कशग प्रसूती्या वळेी ठेवल्यास त्या बाईला प्रसूती वेे नािंा फारसा ्ास न होता 
प्रसूती स खकर होते. ज्यां् याकडे असे कशग असते ते गरोेर चस्त्रयानंा प्रसूती्या वळेेस ते भाड्याने ेेखील 
वापरावयास ेेतात. त्यािा ेर प्रत्येक खेपेस ३० पौंडापयंत असतो. आिखी एक अपसमज असा होता की 
गेंड्यािे कशग एका बाेलीत पाणयात ब डवनू ठेवनू बराि काळ चभजत घालाव ेमग घरातील सववज लोकानंी 
ेरचेवशी ह्या बाेलीतले िमिाभर पािी प्याव े म्हिजे क ठल्याही रोगावरील ते रामबाि और्षि असून 
आय ष्ट्य वाढचवते. 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

४९. ‘स्लो लॉरीस’ िी एक जोडी. (ह्याचं्या हातापायािंी पकड खूपि घट्ट असते.) 
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५०अ. ५००० वर्षापूवाच्या मो-हें-जोदारो कालीन गेंड्यािे णित्र असलेल्या णशक्यािा ठसा. 
५०ब. गेंड्याच्या कशगापासून बनणवलेला नक्षीदार प्याला. 
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५१अ. भारतीय एककशगी गेंडा अगदी पुरातन काळाच्या अवशेर्षासंारखाि वाटतो. 
५१ब. ही रागवलेली मादी णपल्लािे रक्षि करताना ३ वेळा आमच्या हत्तीवर धावून आली. 
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५२/५३. हा मोठा नर णिखलात लोळण्यासाठी परत परत येतो. 
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५४अ. कान, कशगे आणि नाक वर ठेवून पोहत असतानािे एकमेव छायाणित्र. 
५४ब. बहुदा छोटे णपलू आईच्या पुढे िालते. 
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५५अ. काही पयवटक अकबरच्या पाठीवर बसून णिखलात लोळत असलेल्या गेंड्यािे िलत्-णित्रि करीत 
असताना. 

५५ब. गेंड्यािी ही मादी वाघापासून आपल्या नवजात अभवकािे रक्षि करीत असताना. 
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५६अ. ह्यािी कशगे िागंली आहेत त्यावरुन तो बहुधा दुसऱ्या काही रोगामुळे मेलेला असावा. 
५६ब. ह्या गेंड्यािे कशग िोरट्या णशकाऱ्यानंी काढून नेले आहे. 

 
आज्या ह्या शास्त्रोक्त व याचं्क अशा अंतराळ य गातही मानव अशा फालतू समजांवर चवश्वास 

ठेवतो हे अत्यतं िमत्काचरक व नवलािे वाटते. िीनमध्ये गेंड्या्या कशगात और्षिी ग ि ककवा त्यािे इतर 
काही फायेे नसल्याने गेंड्या्या कशगािा वापर करणयावरील बंेी घातल्यािे व तसा कायेा करणयात 
आल्यािे वृत्त प्रसाचरत करणयात आले आहे त्यातं काहीतरी तथ्य असाव ेअशी आशा वाटते. 
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भारतातील गेंड्या्या माेीिे कशग हे नराइतके मोठे असते. प्रथमेशवजनी नर व माेी गेंड्यातंील 
फरक त्वचरत लक्षात येत नाही. चिचटश प्राचिसंग्रहालयात ठेवलेल्या भारतीय गेंड्यािे कशग २४ इिं लाबंीिे 
आहे. हा उच्चाकंि म्हिावा लागेल. मी काझीरंगामध्ये पाचहलेल्या गेंड्यामंध्ये जास्तीत जास्त लाबं कशग १८ 
इंिािे पाचहले आहे. हे एका म्हाताऱया मेलेल्या गेंड्यािे कशग वनखात्यातील एका कमवजिाऱयाने क ठूनतरी 
जमचवले होते. मी एका कजवत गेंड्यािे जवळजवळ सोळा इंि लाबंीिे कशग पाचहले आहे आचि त्यािी 
छायाचि्ेेेखील घेतली आहेत. मला वाटते काझीरंगामध्ये गेंड्या्या नाकावर चेसून येिारे कशग 
सववजसािारि आठ इंिािे असाव.े 

 
कशगाचशवाय गेंड्या्या शरीरािा क ठिाही भाग बाजारात चवकला जातो. त्यािे मू् ेेखील काही 

लोक चपतात. त्या्या कातडीिे अचि हाडािें छोटे छोटे त कडे काही आजारात लोक गळ्यात तसेि 
मनगटातही बािंतात. काही लोक त्यािे मासं न सते रुिकरि नाही तर ते खाल्लास चिरकाल शातंी 
चमळणयािा व स्वगाला जाणयािा परवानाि चमळाला असे समजतात. 

 
आतािे जे काझीरंगािे अभयारणय आहे ते म्हिजे पूवीिे कोिािाही चशरकाव होऊन न चबघडलेले 

असे िह्मप ्ेिे गवताळ खोरे होते. ह्या मोठ्या नेी्या ेचक्षि चकनाऱयावरिा जवळजवळ २५ मलैािंा टापू 
म्हिजे चमचखर टेकडी्या उत्तरेस, आसाम्या सािारि मध्यावर असलेला हा भाग. १९०८ पयंत तर तो 
भाग चशकारी लोकािंा तसेि चवनापरवाना िोरया चशकाऱयािंाही अत्यंत आवडीिा भाग होता. त्यानंतर 
मा् तेथील अचिकाऱयां् या लक्षात आले की आता तेथे जेमतेम एखाे डझनभरि गेंडे उरले असतील. 

 
१९२६ मध्ये येथे चशकारनना मनाई करणयात येऊन तो जंगलािा राखीव भाग आहे असे जाहीर 

केल्यावर हा भाग “गेम सॉँक््य री” म्हिून जाहीर झाला; आचि १९४० ्या ेशका्या शवेटी शवेटी ह्या “गेम 
सॉँक््य रीिे” रूपातंर वन्यप्रािी अभयारणयात (वाइल्ड लाईफ सॉँक््य री मध्ये) झाले. कारि ‘गेम’ ह्या 
शब्ेािा अथवज जे प्रािी ककवा पक्षी मारून पेंढा भरून ठेवणयासाठी ककवा त्यां् या मासंाकचरता मारणयात 
येतात ते, असा होतो; तर ‘वाइल्ड लाईफ’ ह्या शब्ेािा अथवज सववजि सजीव वन्यप्रािी व त्यािें संरक्षि असा 
होतो. 

 
१९३० ह्या ेशका्या स रुवाती स रुवातीपयंत काझीरंगा तर एक बंे प्रकरि होते आचि 

वनखात्याने तर ते एकाकी तसेि सोडले होते. मी १९३४ मध्ये तेथे जाणयाकचरता परवानगी घ्यावयास गेलो 
होतो ते मला आठवते. परंत  तेव्हा्या वनचवभागा्या चिचटश चजल्हाचिकाऱयाने मला खोटीि सबब 
साचंगतली होती. ते म्हिाले, “ह्या जागेत कोिीही जाऊ शकत नाही.” त्यानंतर थोड्याि चेवसातं एका 
िागंल्या म ख्य वनपालकानंी–त्यािे नाव ए. जे. डब्ल्यू. चमलरॉय असे होते– उलट चविार केला व त्या 
भागातील अलीकडेि िालू झालेल्या िोरया चशकारी थाबंचवणयािे व हा भाग पयवजटकासंाठी ख ला 
करणयािे ठरचवले. 

 
१९३०–४० ्या सािारि मध्यावर काझीरंगा येथे पाहिीकचरता ेौरा करणयास जो प्रथम 

वनाचिकारी नेमला होता त्या्याबरोबर मी बोललो होतो. त्याला ह्या िोरया चशकाऱयािें तंबू प्रत्येक 
पािवठ्या्या (छोटे तळे) जागी चेसून आले आचि मेलेल्या जवळजवळ ४० गेंड्यािंी सडलेली पे्रते चेसून 
आली. परंत  त्या प्रत्येका्या नाकावरिे कशग मा् काढून नेलेले आढळून आले. ह्या िोरया चशकाऱयामंध्ये 
अभयारणया्या ेचक्षि सरहद्दीवरील चमचखर टेकड्यांमध्ये राहिारे आचेवासी जमातीिे चमचखर लोकही 
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होते. हे लोक तसे सािे व शातं स्वभावािे व खूप मजेशीर असतात. वनखात्या्या कमवजिाऱयानंा पाहून जेव्हा 
ते तेथून पळून गेले तेव्हा त्यां् या ‘शपेया’ (कासोटीिा भरतकाम केलेला कािा) तेवढ्या त्यािंा पाठलाग 
करिारां् या हाती लागल्या. तेव्हा त्या चमचखर लोकानंी पळून जावयास चमळाव े म्हिून त्यां् याकड्या 
तीक्षि िाकंूनी शपेयाि कापून टाकल्या. 

 
१९३८ मध्ये जेव्हा काझीरंगािे अभयारणय पयवजटकासंाठी ख ले झाले तेव्हा ते पाहणयासाठी 

जािारापंैकी मी एक होतो. माझे ेोन चम् व चवभागीय वनाचिकारी माझ्याबरोबर होते. आम्या ेोन 
हत्तनवरून भटकताना आमिा वळे अचतशय मजेत गेला. मी जेव्हा प्रथम गेंडा पाचहला, तेव्हा हा प्रािी मला 
प रािकालीन, चवचि् परंत  स ंेर असे चिलखत घातल्याप्रमािे वाटला आचि त्या्या अंगावरील जाड 
कातडीम ळे तो इचतहासपूववज काळातील आता अस्स्तत्वात नसलेला असा प्रािी वाटला. आम्याकडे 
स्वसंरक्षिासाठी प्रत्येक हत्तीवर एक एक अशा ेोन मोठ्या बं  ेका होत्या. परंत  अलीकडे अशाप्रकारे 
अभयारणयातून चफरताना स्वसंरक्षिासाठी हत्यारे ठेवणयास परवानगी नाही. तेव्हापासून मी भारता्या 
क ठल्याही भागातून चफरताना स्वसंरक्षिाथवज बंेूक बरोबर घेतलेली नाही. 

 
त्या काळात गेंड्यानंा अशा मानवी पयवजटकािंी संवय नव्हती आचि त्याम ळे त्यां् या हद्दीत चशरिाऱया 

मानवावंर ते जोराने हल्ला िढवीत. तसेि त्या वळेेस वनचवभागािे पयवजटकासंाठी ठेवलेले हत्ती अशा हल्ला 
िढचविाऱया गेंड्या्या समोर जचमनीवर न चभता ठामपिे उभे राहणयास चशकचवलेले नव्हते. त्यां् या 
आंतचरक पे्ररिेने ते गेंडा चेसला रे चेसला की वळून शपूेट ेाखवनू पळू लागत; आचि माह तािेंही तसेि 
होई. पचरिामतः अचविाराने उलया चेशनेे त्या उंि उंि गवतातून मलैभर तरी सैरावैरा रपेट होई. 
अचभप्राय वहीत मी चलचहलेला शरेा मला आठवतोय्–“गेंड्याने ेोनेा हल्ला िढचवल्याम ळे हत्ती प्रत्येक 
वळेेस बरेि अंतर कसेतरी पळून गेले.” 

 
काही मचहन्यानंतर माझ्या काही मळेवाल्या चम्ानंी अभयारणयाला भेट चेली त्यावळेेस पयवजटक 

तेथील गेंड्या्या पचरियािे झाले होते. अभयारणयातूंन हत्तन्या पाठीवरून चफरणयािे पैसे ेेऊन गेल्यावर 
त्यानंी अचभप्राय वहीत शरेा चलचहला, “असमािानकारक, फक्त वनखात्यानेि आम्याकडून (वर) पैसा 
(िाजवज) उकळला!” [मूळ इंग्रजी भारे्षत येथे नमवज चवनोे आहे. तो असा–Rather disappointing. 
Charged only by the Forest Department!” (not by rhino).] 

 
अलीकडे हत्ती्या पाठीवरून चफरचवणयातं येिाऱया भागातून जे गेंडे वसती करून असतात ते 

अगेी व्यवस्स्थत वागतात. सहसा हल्ला िढवीत नाहीत–अगेीि एखाद्या माेीबरोबर चपलू 
असल्याखेरीज. अभयारणया्या इतर भागात जेथे पयवजटक क्वचितच् जातात तेथे गेंड्यािा हल्ला होणयािा 
संभव आहे. परंत  हत्तनना ेेखील जचमनीवर ठामपिे उभे राहणयािे व्यवस्स्थत चशक्षि चेल्याम ळे ते फारि 
िागंले वागतात. असा हल्लखेोर गेंडा ेेखील सहसा हल्ला करीत नाही. बह तेक वळेा तो हत्तीपासून जवळि 
थाबंतो, गकवज न् वळून रागाने फ रफ रत का होईना परंत   ेडक्या िालीने परत जातो. अगेी क्वचित एखाेे 
वळेेस गेंड्याने जर अशा हत्तनवर ककवा पायी िालिाऱया मािसावर हल्ला िढचवलाि तर तो हल्ल्याकचरता 
शस्त्र म्हिून त्यािे कशग वापरीत नाही. आचिकन् गेंडा मा् ते वापरतो; परंत  भारतीय गेंडा अशा प्रकारे 
त्यािे कशग वापरताना केव्हाि चेसून येत नाही. तर तो म संडी मारून श्ूला त्या्या प ढ्या व खाल्या 
जबड्यातील पटाशी्या ेातानंी जोरात िावतो. डोक्या्या बाजूने म संडी मारल्याने खाल्या ेातानंी 
िावलेली एकि सलग जखम चेसते. त्याम ळे त्याने कशग घ सवनू मारले आहे असा काल्पचनक अपसमज 
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आहे. आचिकन् गेंड्यािा जबडा छोटा असतो आचि त्यािे पटाशीिे ेात भारतीय गेंड्याइंतके मजबतू 
नसतात. 

 
याचशवाय आचिकन गेंडे असे रानटी अवस्थेत आपल्या कशगाला कशावरही घासून घासून िार 

लावतात तसे भारतीय गेंडे त्यां् या कशगाला िार लावीत असल्यािे माझ्या केव्हाही ऐकणयात नाही. तेव्हा 
जर त म्ही किी भारतीय गेंडा प्राचिसंग्रहालयात त्या्या कपजऱया्या लोखंडी पट्यावंर ककवा कभतीवर 
कशगाखाली नाक घासत असताना पाचहला असेल तर तो बह िा त्या्या अंगावरील कृमी कीटकामं ळे 
स टलेली खाज थाबंचवणयाकचरता असे करतो असे ख शाल समजा. चशकागो येथील ि कफील्ड 
प्राचिसंग्रहालयािे उपिालक श्री. राल्फ गॅ्रहॅम यानंी हे शोिून काढले आचि त्यां् याकडील एक भारतीय 
गेंड्यािी जोडी वािचवणयात त्यानंा यश आले. त्यानंी त्यां् या नाकावर और्षिचमचश्रत माती थापली त्याम ळे 
तेथील जंतू मरून गेले. उपिारानंतर कशग घासावयािे गेंड्यानंी थाबंचवले; व त्यािंी कशगे नीट वाढू 
लागली. 

 
भारतीय गेंडे नैसर्मगक अवस्थेत चेवसा बह िा भरपूर पािी व चिखल असलेल्या खड्ड्यामंध्ये ड ंबत 

पडलेले आढळतात. याम ळे बाहेरील बारीकसारीक परजीवी जंतू, माशा इ. पासून त्यानंा संरक्षि चमळते. 
माशा नेहमी त्यां् या चिलखतासारख्या जाड जाड कातडी्या वळ्यावळ्यामंध्ये अंडी घालणयासाठी त्यां् या 
शरीरावर घोंघावत असतात. 

 
गेंड्याला हे असे चिलखतासारखे कातडीिे कवि कसे चमळाले ह्याबद्दल एक पौराचिक कथा आहे. 

एकेा कृष्ट्िाने ठरचवले की लढाईमध्ये हत्ती न वापरता गेंडे वापराव े कारि हत्तनिे माहूत श्ू पक्षािे 
िन िारी सहज मारून टाकीत; त्याबरोबर तो चनकामी होत असे. त्याम ळे गेंड्याला पकडणयात आले. 
त्याला चिलखत घालून चशक्षि ेेणयात आले. परंत  जेव्हा हा गेंडा कृष्ट्िमहाराजाकंडे आिणयात आला 
तेव्हा त्यानंा हा प्रािी आज्ञा पाळणयािे चशकणयात फारि मंे ब द्धीिा आचि चनब वजद्ध वाटला. म्हिून तो 
तसाि चिलखतासकट जंगलात हाकलवणयातं आला. तेव्हापासून आजतागायत गेंड्या्या सववज प्रजेला 
घडीिे चिलखत चमळाले. 

 
खरे पाहाता पूवी्या काळात भारतातील काही राजानंी य द्धात प ढे आघाडीिे वीर गेंड्यावरून 

वापरल्यािे चेसून येते. गेंड्या्या कशगावर च्शूळासारखे लोखंडी शस्त्र बसचवणयात येई. यावरून त्याला 
काही प्रमािात चशक्षि ेेणयािी जरुरी असल्यािे चेसून येते. 

 
भारतीय एककशगी गेंड्यािे शास्त्रीय नावं ‘ऱहायनोसॉरस य चनकॉर्मनस’ असे असल्याने ‘य चनकॉनवज’ 

नावा्या पौराचिक प्राणयािे मूळ गेंड्यामध्येि असाव ेकाय हे पाहािे मोठे मजेशीर होईल. ज न्या काळातंील 
एक प्रचसद्ध समज असा आहे की हा घोड्यासारखा चेसिारा नाकावर कशग असिारा ‘य चनकॉनवज’ प्रािी 
आपले कशग क ठल्याही द्रव्यात ब डवनू त्यातं चवर्ष असल्यास ओळखून काढू शकतो. हा समज गेंड्या्या 
कशगामध्ये जाेूिे ग ििमवज असल्या्या गैरसमजाशी बरोबर ज ळतो. आिखी एक समज असा आहे की 
हत्तीशी िडक घेणयािे साहस करिारा ‘य चनकॉनवज’ हा एकि प्रािी आहे. तेव्हा त्यािे अन् गेंड्यािे नाते 
चमळते ज ळते आहे. हत्ती व वाघ ेोघेही गेंड्याला घाबरूनि असतात हे जमेला िरून गेंडा हाि पशूिंा 
राजा असे म्हटल्यास वावगे ठरिार नाही. वाघ गेंड्या्या छोया चपलाला मारू शकेल आचि माेी 
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जवळपास नसताना अशा छोया चपलाला तो सहज पळवनू नेणयात बह िा यशस्वी होतो. परंत  क ठिाही 
एकटा वाघ पूिवज वाढलेल्या गेंड्यावर हल्ला करणयास िजत नाही. हे प ढील गोष्टीवरून चेसून येईल. 

 
१८८६ मध्ये एक चशकारी हत्ती्या पाठीवरून आतािे जे काझीरंगािे अभयारणय आहे तेथे गेंडा 

मारावयास गेला. त्याने एक गेंडा गाठला आचि जवळ जवळ डझनभर तरी गोळ्या अगेी जवळून त्याला 
मारल्या. जखमी गेंडा पळून गेला आचि रा् होत आल्याम ळे चशकारी त्या्या तंबकूडे परतला.  ेसऱया 
चेवशी त्या फारि जखमी झालेल्या गेंड्या्या रक्तािा मागोवा पकडून तो चशकारी गेंड्या्या शोिाकचरता 
चनघाला आचि पाहतो तो काय तो गेंडा ेोन वाघाशंी झ ंज ेेत होता. त्यािे विवजन प ढे ेेत आहे; एक वाघ–
ज्यािी मान जबरेस्त फाटून जखमी झाली होती–नक्कीि ती त्या गेंड्या्या ेातामं ळे; आचि  ेसरा वाघ 
रक्तबंबाळ झाला होता. चशकाऱयाने ेोन्ही वाघावंर बार टाकले त्यानंतर त्याने  ेेैवी गेंड्यालाही जास्त वळे 
वेे नातं चवव्हळत ठेवले नाही. 

 
ही घटना भारतीय गेंड्यािी चिटाई, बळ व िपळाईिे उेाहरि आहे. तो हत्तीला सहज हरव ू

शकतो. द्र तगतीने िाविे, उडी मारिे, इकडे चतकडे गरवजकन् वळिे, या सववज गोष्टी तो करू शकतो. हत्तीला 
हे करिे शक्य नाही. हत्ती िाव ूशकत नाही. तो फक्त सरपटी गतीने जास्तीत जास्त ताशी २० मलै ह्या 
वगेाने जोरात िालू शकतो. हत्तीला उडी मारता येत नाही. खरे पाहता ६ फ टापेंक्षा जास्त लाबंीिा खड्डा 
ककवा भगेाड असेल तर ते त्याला एका िालीत ओलाडंता येत नाही. ते त्या्या ेोन पावलातंील जास्तीत 
जास्त अंतर होय. 

 
जगात चेसून येिाऱया गेंड्या्या पािही जाती (ेोन आचिकेतील व तीन आचशया खंडातील) 

मन ष्ट्याम ळे नाहीशा होणया्या सकंटात आहेत. त्याम ळे ह्या गेंड्यानंा समूळ नष्ट होणयापासून 
वािचवणयासाठी एक जागचतक सचमती नेमणयात आली आहे. 

 
आचिकेतल्या ेोन जातनना त्यातल्या त्यात कमी िोका आहे. आचिकेतील काळे (वळलेल्या 

ओठािे) गेंडे आता ११००० ते १३५०० ्या ेरम्यान आहेत तर आचिकेतील पाढंरे गेंडे (िौकोनी ओठािे) 
बरेि कमी म्हिजे २५०० ते ३५०० इतके आहेत. ह्या ेोन्ही जाती्या गेंड्यानंा ेोन ेोन कशगे असतात. 
काळा गेंडा क रिात िरतो तर पाढंरा भारतीय गेंड्याप्रमािे रवथं करतो. 

 
आचशया खंडातील तीनही जातनिे गेंडे फारि कमी आहेत. भारतीय एककशगी गेंड्यािे माझ्या मते 

प्रमाि असे आहे–नेपाळमध्ये १८५, बंगालमध्ये ६५ आचि आसाममध्ये ३७५ म्हिजे एकंेर ६२५ इतके. 
एचशयाटीक ककवा स मा्ामिील ेोन कशगािे गेंडे आता सािारि १७० इतकेि आहेत. ते म ख्यतः बमा, 
मलाया व स मा्ा येथे आहेत. ह्या जातीिी एक माेी कोपनहेगन प्राचिसंग्रहालयात आहे. जावामिील 
एककशगी छोटा गेंडा आता फक्त उद् जाँग क लोन ह्या पचंश्चम जावामिील राखीव जंगलाति चेसून येतो 
आचि ते आता केवळ २५ ते ५० इतकेि उरले आहेत. जावामिील गेंड्यािी ही जात आता क ठेि बंचेस्त 
अवस्थेत प्राचिसगं्रहालयातंही नाही. 

 
आकारामध्ये आचिकेतील पाढंरा गेंडा सवांत मोठा आहे. त्या खालोखाल जावामिील गेंडा व 

चतसरा नंबर आचिकेतील काळ्या गेंड्यािा लागतो. त्याखालोखाल जावामिील गेंडा आचि सवांत लहान 
स मा्ामिील गेंडा. आचिकेतील पाढंरा गेंडा व भारतीय गेंडा िरत असताना पाहिे मजेशीर असते. माेी 
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व चपलू बरोबर गवताळ प्रेेशातूंन िरत असताना चपलू माेी्या प ढे असते आचि आई त्या्या पाठोपाठ 
जाते. हे बह िा आचिकेत कसह व भारतात वाघ यासंारख्या ेबा िरून बसिाऱया पशूवंर लक्ष ठेवणयाकचरता 
असाव.े (छायाचि् क्र. ५४) बह िा झाडाझ ड पािंा पालापािोळा खािाऱया इतर जाती्या गेंड्यामध्ये हे 
जरुरीिे नसाव.े 

 
आचशया खंडात चेसून येिाऱया तीनही जाती भारतात चेसून येत असत. जावामिील एककशगी 

छोटा गेंडा पूवी भारतात बगंालमध्ये सहज चेसून येत असे. चवशरे्षतः स ंेरबनमध्ये तो मोठ्या प्रमािावर 
चेसून येई परंत  १९०० ्या स मारास तो भारतातून समूळ नष्ट झाला. स मा्ामिील ेोन कशगी गेंडा 
अजूनही म्हिजे १९३५ पयंत आसाममिील चमझो टेकड्यावंर (पूवी्या ल शाई) चेसून येई. त्यानंतर मा् 
तो तेथे चेसेनासा झाला. हा जरी ेोन कशगािा असला तरी त्यािे प ढिे कशग लहान असते व पाठिेि कशग 
िागंले लक्षात येणयाइतपत मोठे असते. 

 
भारतीय एककशगी गेंडा ेेखील समूळ नष्टि झाला असता; परंत  ह्या शतका्या स रुवातीला त्यािी 

संख्या फारि कमी झाल्याने वळेीि त्याला पूिवज संरक्षि ेेणयात आले म्हिून ठीक. गेंडा हा जीवाजीवां् या 
झगड्यात तग िरून राहाणयास का असमथवज आहे? काही मािसे म्हितात की त्यािी श्रविशक्ती अगेी 
कमी आहे व दृष्टी ेेखील मंे आहे. परंत  मी या्याशी सहमत नाही. 

 
मला स्वतःला वाटते की तो मंे ब द्धीिा असून उगािि नसता िोका पत्करतो. भारतातील 

जास्तीत जास्त वन्यप्रािी काहीही िोका चेसला तर आतंचरक पे्ररिेने ताबडतोब पळून जाऊन ेाट झाडीत 
अथवा ेाट जंगलातं गडप होतात; परंत  अचविारी गेंडा बरोबर उलटे करतो. तो िोका अगेी प ढ्यात 
येऊन ठेपेपयंत िरति राहतो आचि नंतर ेेखील पळून जाऊन लपणयाऐवजी तो हल्ला करून स्वतःला 
आिखीनि चेसेलसे करतो. तसेि त्याला एकाि ठराचवक चठकािी जाऊन चवष्ठा टाकणयािी संवय असते 
या त्या्या संवयनम ळे त्याला मारिारािें फावते. अशा या चवष्ठे्या चढगाऱया्या चठकािी मारेकरी लपून 
राहातात कारि या चठकािी गेंडा चवष्ठा टाकणयासाठी उलट उलट िालत जातो. 

 
काहनिे म्हििे असे आहे की ह्या चवष्ठिेा चढगारा त्या त्या गेंड्यािी सरहद्द ेाखचवतो. परंत  मला 

तसे वाटत नाही. कोिताही गेंडा कोित्याही चढगाऱयामध्ये आपली चवष्ठा टाकतो हे मी स्वतः पाचहले आहे 
आचि चवशरे्षतः तो गेंडा त्या ठराचवक हद्दीत राहातही नाही. ते िरणयासाठी एका जागेमिून  ेसरीकडे जेथे 
गवत पाला जास्त असेल तेथे जातात. प्रत्येक गेंडा चवष्ठे्या चढगाऱयाजवळून जाताना त्यािा उपयोग 
करावयािा की नाही ते ठरचवतो. 

 
नीलगाय व काळवीटासंारखे आिखी काही शाकाहारी प्रािीेेखील चवष्ठा टाकणयासाठी एखाद्या 

ठराचवक जागेकडे जातात. त्यािा त्यािंा हद्दनशी काहीएक संबंि नसतो. 
 
गेंडा जरी एकाकी राहिारा प्रािी आहे तरी मी एका चिखला्या मोठ्या डबक्यात एकाि वळेी सात 

गेंडे एक् ड ंबत असताना पाचहले आहेत. परंत  हे सात वगेवगेळ्या चठकािाहून आले होते. त्या डबक्यातूंन 
त्यानंा चडविल्यावर ते सात वगेवगेळ्या चेशानंा पागंले. एका भारतीय कवीने म्हटले आहे: 

 
“कशालाही भीत नाही कोिािीही पवा नाही, 
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एकटाि भटकतो गेंड्यासारखा.” 
 
प्राणयावंर चलचहिाऱया चकत्येक लेखकानंी गेंडा फक्त एकाि प्रकारिा आवाज काढतो असे चलचहले 

आहे आचि तो म्हिजे ग रग रल्यासारखा! परंत  मी गेंडा िार प्रकारिे आवाज काढताना ऐकलेला आहे ते 
म्हिजे: (१) गजवजना–गेंड्याला पकडणयात आलेले त्याला कळताि तो मोठी गजवजना ठोकतो (२) फूत्कार 
– त्याला चडविले ककवा चिडवले असता; (३) ग रग रिे – सहजि तो ग रग रल्यािा आवाज काढतो आचि 
(४) शीळ घातल्यासारखा आवाज – प्रियिेष्टा ककवा संभोगािे वळेी – मला वाटते माेी असा आवाज 
बह िा काढीत असावी; आचि नर मा् हलकेि ग रग रल्यासारखा आवाज काढतो. परंत  ज न्या काळातल्या 
चशकारी लेखकानंी असे विवजन केलेले आहे की अचतशय जखमी झालेला गेंडा असा शीळ घातल्यासारखा 
आवाज काढतो. 

 
भारतीय गेंड्याबद्दल एक मजेशीर गोष्ट अशी की म्हतारा झालेला नर गेंडा आय ष्ट्या्या उरलेल्या 

शवेट्या चेवसात जेव्हा बलवान गेंड्याबरोबर सामना ेेऊ शकत नाही तेव्हा कायवजचनवृत्त झाल्याप्रमािे 
स्वतः होऊन आपले उववजचरत आय ष्ट्य अभयारणया्या एका टोकाला घालचवतो. केव्हा केव्हा असे गेंडे 
गावा्या बऱयाि जवळपासही राहतात त्याम ळे त्यानंा गावकऱयाकंडून संरक्षि चमळते. कारि तरुि गेंडे 
अशाप्रकारे अभयारणया्या बाहेर यावयास िजावत नाहीत. हे असे म्हतारे गेंडे प्रथम अभयारणया्या 
बाहेर्या अंगाला येतात तेव्हा त्यां् या अंगावर मारामारी्या तीव्र ख िा असतात त्याम ळे ते खराब चेसतात, 
परंत  नंतर ते बरे होऊन उलट काझीरंगािे अभयारणय पाहावयाला येिाऱया पयवजटकािें एक आकर्षवजि बनून 
जातात. कारि त्यानंा अभयारणयात एकही गेंडा दृष्टीस पडला नसला तर हा असा एखाेा तरी सहज 
जवळून पाहता येणयािी खा्ी असते. 

 
‘बूरा गूंडा’ नावािा असा एक म्हतारा अिवजवट मािसाळलेला गेंडा फारि प्रचसद्ध होता; तो असा 

अभयारणया्या बाहेर्या बाजूस जवळजवळ १४ वर्ष े त्या्या आय ष्ट्या्या शवेट्या चेवसातं राचहला. 
हजारो पयवजटकानंी त्यािे चकतीतरी फोटो काढून त्याला गौरचवले होते. मी एकेा त्यािा फोटो जचमनीवर 
असताना त्या्या नाकापासून अवघ्या ९ फूट अतंरावरून न घाबरता काढला होता; त्याम ळे तेथे जवळपास 
ेूरेशवजनिा एक छायाचि्कार; गेंडा माझ्यावर हल्ला केव्हा िढवील यािी वाट पाहत स्ज  होऊन बसला 
होता त्यािी मा् चनराशा झाली–माझ्या प्रािावर बेतले असते तर त्यािे िागंलेि फावले असते. 

 
‘बूरा गूंडा’ म्हिजे आसामी भारे्षत “मोठा म्हतारा नर”. तो १९५३ मध्ये नैसर्मगकचरत्या शातंपिे 

मरि पावला. सवांनाि ि कल्याि कल्यासारखे झाले, परंत  त्यािी जागा लवकरि  ेसऱया एका 
हाकलचवल्या गेलेल्या नराने घेतली. त्यािे नाव ‘कान कट्टा’ म्हिजे “कापलेल्या कानािा”. 

 
जगा्या अनेक भागातील लोकानंा पाहावयाला चमळावते म्हिून चकत्येक प्राचिसंग्रहालयातं 

काझीरंगामिून गेंडे पाठचवणयात आले आहेत. यापैकी काही स रुवातीिे गेंडे म्हिजे मोहन (१९४७ मध्ये) 
आचि मोचहनी (१९५२ मध्ये) स्व्हप्सनेड येथे गेली. हे ेोन्ही छोटे गेंडे पकडणयापासून ते त्यानंा चवमानात 
बसवनू चिटनला पाठचवणयापयंत सववज व्यवस्था व त्यािंी काळजी घेणयात मी मेत केली. 

 
गेंड्यानंा खडे्ड खिून पकडणयात येते. गेंड्यािंा सािारि ेैनंचेन जाणयायेणयािा रस्ता असतो तेथे 

मध्यावर ेहा फूट लाबं, ५ फूट रंुे व सहा फूट खोल असा खड्डा खिणयात येतो. नंतर तो गवत, काटक्या 
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क टक्या, पालापािोळा यानंी वरिेवर झाकून बाजू्या जचमचनशी चमळताज ळता करणयात येतो. बह िा 
माेी्या प ढे प ढे िालिारे छोटे चपलू अशा खड्यात पडते. नंतर त्याला हत्तननी ढकलत आिलेल्या 
िाका्या कपजऱयात ढकलले जाते. हत्ती तो िाकािा कपजरा ओढत ओढत उंि उंि बाबंू्या कामयानंी 
बनचवलेल्या गोठ्यात आितात. येथे ते क ठ्याही प्रािीसंग्रहालयात पाठचवणयापूवी सािारि मचहनाभर 
राहते. हे सववज शास्त्रीय पद्धतीने व सहान भतूीपूववजक केले जाते–अथाति वनखात्या्या अन भवी कमवजिारी 
वगाकडूनि. 

 
गेंड्याला पकडल्यावर प्रारंभी तो प्रथम पकडलेल्या हत्तनप्रमािेि अत्यतं िवताळून व ेांडगाई 

करून नाखूर्षी व्यक्त करतो. हे आपि प्रत्यक्ष डोळ्यानंी पाचहल्याचशवाय चवश्वास ठेवता येिार नाही. यािे 
म ख्य कारि म्हिजे एकाएकी तो स्वतःला पूवी किीही न पाचहलेल्या अशा या नवीन पचरस्स्थतीत, बंचेस्त 
अवस्थेत पाहतो व आपल्या हालिालनिे स्वातंत्रय नष्ट झाले आहे हे त्याला उमगते. हे केवळ भीतीपोटीि 
असते कारि काही चेवसातंि असे हे पकडलेले गेंडे ककवा हत्ती रुळाला लागनू िागंले मािसाळले 
जातात. त्यानंा एकेा माहीत झाले की त्यािंी िागंली ेेखभाल केली जाते; की त्यानंतर त्यािंी भीती नष्ट 
होते. मोचहनी अगेी छोटी असताना चतला पकडल्यावर काही काळि चतने रानटीपिा ेाखचवला त्यानंतर 
लवकरि ती िागंली मािसाळली गेली आचि मला िागंलेि आठवते की माझा तर चतला इतका लळा 
लागला होता की जेव्हा जेव्हा चतला संिी चमळे तेव्हा तेव्हा ती माझे हात िाटी. 

 
स्व्हप्सनेड येथील मोहन व मोचहनी आचि स्स्वत्झलंडमिील बेसल येथील गेंड्या्या आिखी एका 

जोडीने अन क्रमे ेोन व तीन चपलानंा व्यवस्स्थत जन्म चेला आचि त्यां् या प्रजोत्पत्तीबद्दल आपल्याला 
अमूल्य माचहती उपलब्ि करून चेली. ह्यावरून काझीरंगासारख्या प्रशातं आचि मोकळ्या वातावरिातं 
आपि चकती चनचरक्षि करू शकू यािी कल्पना येते. 

 
उेा. आता आपल्याला असे माचहत झाले आहे की जेव्हा एक पूिवज वाढलेला गेंडा  ेसऱया पूिवज 

वाढलेल्या गेंड्या्या मागे लागला असला तर तो केवळ एक बलवान नर  ेसऱया कमजोर नराला ह सकून 
लावीत असेल असेि नाही ककवा नर एखाद्या माेी्या मागे लागला असेल असेही नाही. बऱयाि वळेा 
‘माजावर’ आलेली माेीि एखाद्या “नाखूर्ष” नरा्या मागे लागलेली असते. वर्षवजभरात ४६ ते ४८ चेवसां् या 
अंतराने माेी अशाप्रकारे माजावर येते. ह्या वळेात नराकडून संभोग होऊन ती तृप्त झाली नसली तर ती नर 
गेंड्या्या मागे लागते. नर ेेखील अशाप्रकारे ठराचवक वळेात माजावर येतात; व नर आचि माेी ेोघािंा 
माजावर येणयािा काळ संभोग होणयापूवी बरोबर ज ळून यावा लागतो. गभवजिारिेिा काळ सव्वासोळा ते 
साडेसोळा मचहने असतो. गेंड्यािे आय मान हत्तीइतकेि म्हिजे जवळजवळ ७० वर्षांिे असाव ेअसा अंेाज 
आहे, परंत  अजूनही आपल्याला त्याबद्दल नक्की माचहती नाही. 

 
गेली पिंवीस वर्ष ेजेव्हा पासून काझीरंगािे अभयारणय पयवजटकासंाठी ख ले झाले तेव्हापासून मी ह्या 

चठकािाला भेटी ेेत आहे. येथील सववज ओढे व तळी जलक ं भी्या स ंेर चेसिाऱया परंत  आगंत कासारख्या 
वाढिाऱया वनस्पतननन आक्रमि करून आता पूिवज भरून गेली आहेत. यापूवी ते कसे चेसत असे ते मला 
माहीत आहे. सािारितः ५० वर्षापूवी ही वनस्पती एक शोचभवतं वनस्पती म्हिून े. अमेचरकेमिून भारतात 
आिून लावली गेली. ह्या वनस्पतीिा एक छोटासा त कडा काही मचहन्यातंि ६०० िौ. वाराहून जास्त 
पाणयािा पृष्ठभाग व्यापतो त्याम ळे अमाप हानी होते. स रुवातीला रानड करे सोडली तर  ेसरे कोितेही 
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जनावर त्याला तोंड लावीत नसे. ही ड करे ेेखील उन्हाळ्याति ह्या वनस्पतीिी म ळे खात. अलीकडे 
नाईलाजाने का होईना परंत  हत्ती, गेंडे व रानरेडे सववजि ह्या वनस्पती थोड्या तरी खातात. 

 
मी काझीरंगा अनेक वळेा पाचहले आहे. फेि वारी–मािवज्या स मारास येथे जोरािे स के वारे वाहू 

लागतात तेव्हा मी मी म्हििारे ेेखील लोळचवले जातात. उंि उंि वाढिाऱया (‘एचलफंट ग्रास’) गवताला 
आगी लागतात त्याम ळे गवत जळून जाऊन त्यािे फक्त खाक झालेले ेाडें उरून वैराि जंगलात काळे 
काळे भाग चेसून येतात. मी ते एचप्रल–मे मध्ये ेेखील पाचहले आहे. त्यावळेेस येथे उगविारे नवीन 
गवतािे कोंब उन्हाळ्यातंील ख ला रंग प्राप्त झालेल्या स्वॉम्प चडअर व हॉग चडअर ह्या जाती्या हरीिानंा 
आकर्मर्षत करून ख िावीत असल्यािे मी पाचहले आहे. 

 
भर पावसाळ्यात पूर आलेले असताना मी येथून बोटीने गेलेलो आहे. आचि अशाि वळेेस एकेा 

मला खोल पाणयात पोहिाऱया गेंड्यािे छायाचि् (क्र. ५४) चमळाले आहे. हे बह िा एकमेव छायाचि् 
असाव.े परंत  मला सवात जास्त वळे आवडते ती पावसाळ्या्या शवेटाशवेटािी ऑक्टोबर–नोव्हेंबर 
ेरम्यानिी, जेव्हा पूर ओसरलेले असतात आचि पावसाळ्यािी आद्रवजता संपून थंड, सोनेरी उन्हािे चेवस 
स रू होतात. याि चेवसातं अनेक प्रकार्या गवतानंा अन् पािकिीसानंा फ ले येऊ लागतात; आचि 
उत्तरेकडे शकेडो मलै ेूर असलेली पूववज चहमालयािी चहमा्छाचेत चशखरे सहज स्पष्ट चेसू लागतात. 

 
हत्तनवरून रपेट करताना चकत्येक वळेा आपल्याला चित्तथरारक अन भव येऊ शकतात. केव्हा 

रागावलेला तर केव्हा भ्यालेला गेंडा फ रफ रून हल्ला िढवील यािा नेम नसतो. हत्तीिा माहूत हत्तीला 
बरोबर उभा करून गेंड्या्या ह्या ‘बकवासा’ ला प्रत्य त्तर ेेईल की हत्ती शपूेट ेाखवनू मोठी झाडे 
नसलेल्या उंि गवतातून पळून जाईल (झाडे नसल्याने त मिे डोके फादं्यां् या मारापासून शाबतू राहील) हे 
ेेखील चततकेि सनसनाटी असते. 

 
हत्ती्या पाठीवरून चफरताना येिाऱया बारीक सारीक चित्तथरारक अन भवाखेंरीज मी पायी िालत 

असताना माझी गेंड्याशी ेोनेा गाठ पडल्यािे प्रसंग मला आठवताहेत. 
 
गेंडे फारि िोकाेायक असू शकतात; आचि ेरवर्षी गेंड्यानंी काही मािसे मारल्यािी उेाहरिे 

आहेत. ह्या िोक्याम ळे पयवजटकानंा अभयारणयातं हत्तीवरून खाली उतरून पायी िालणयास परवानगी नाही. 
परंत  मी अन भवी व मानसेवी वनाचिकारी असल्याम ळे मला वनखात्याने नेहमीि सहकायवज चेलेले होते. 

 
पचहला प्रसंग मी जेव्हा उघड्यावर गेंड्यािी एकेोन छायाचि्े चमळचवणयािा चनश्चय केला होता 

तेव्हािा आहे. हत्तीवरून छायाचि् घेिे अचतशय कठीि आहे. कारि तो केव्हाि स्स्थर राहात नाही. 
ठरल्याप्रमािे मी जेव्हा त्या स कलेल्या तळ्या्या चठकािी गेलो तेव्हा तेथील ख रया गवतावर एक मोठा 
नर गेंडा िरत असल्यािे पाहून मी माह ताला थाबंणयािा इशारा केला आचि हत्तीला ग डघ्यावर बसावयाला 
साचंगतले. नंतर मी आचि माझा सहकारी ज्याला मी छायाचि्ि करताना माझी यं् साम ग्री साभंाळावयास 
घेत असे असे ेोघेजि हत्तीवरून उतरून पायीि साविानतेने हलके हलके िालत गेंड्याकडे कॅमेरा चतवई 
इ. घेऊन गेलो. 
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मी जेव्हा छायाचि् घेणयासाठी बरोबर अंतरावर आलो तेव्हा चतवई व त्यावर कॅमेरा माडूंन 
गेंड्या्या छायाचि्िास स रुवात केली. तो हळूहळू सरळ माझ्या रोखाने येऊ लागला. मी माझ्या 
सहकाऱयाला हत्तीकडे परत पाठचवले आचि मी मा् त्या जवळ येिाऱया पशूिी छायाचि्े घेति राचहलो. 
कॅमेऱया्या कभगावर जशी गेंड्यािी प्रचतकृती मोठमोठी होऊ लागली तेव्हा माझे काम आवरते घेणयािे मी 
ठरचवले. परंत  तेव्हा कॅमेरा व चतवई उिलून घेणयास वळे नव्हता. 

 
मी हत्तीकडे जाता जाता पाठी वळून पाचहले. तो गेंडा माझा कॅमेरा जवळून न्याहाळून पाहात होता. 

मी नेहमीप्रमािे हत्ती्या पाठ्या वाकलेल्या पायावर पाय ेेऊन त्या्या शपेटीखालील ेोर पकडून 
त्यावरून िढून हत्तीवर जाऊन बसलो. तो गेंडा अजूनही चतकडे माझा कॅमेरा न्याहाळीति होता. त्याला 
जर तो कॅमेरा वापरता येत असता तर त्याला एका घाबरलेल्या व िीत्कार करीत असलेल्या हत्तीवर एक 
मािूस भराभरा कसाबसा कोंबून बसत असतानािे िागंले छायाचि् चटपता आले असते. 

 
 ेसरा प्रसंग – काझीरंगामध्ये एका शवेरी्या झाडावर म्छीमार गरुडािे (Palla’s fishing 

eagle) घरटे लोंबत होते; त्यात त्या गरुडािी जोडी होती–त्यािे छयाचि्ि मी करीत असतानािा. त्या 
झाडाजवळ्याि  ेसऱया एका झाडावर मी जचमनीपासून ४० फूट उंिावर मिाि बािंले होते. ते झाड अशा 
चठकािी होते की त्याम ळे मला सकाळ्या ८·३० ते ९·३० ्या ेरम्यान्या सूयवजचकरिािंा िागंला उपयोग 
करता आला असता. तेथील आजूबाजू्या भागात काही गेंडे केव्हाही चफरत असणयािा संभव असल्याम ळे 
मला व माझ्या ेोन सहकाऱयानंा तेथे सकाळी आिून सोडणयासाठी तसेि २/३ तासानंतर परत 
नेणयाकचरता एक हत्ती मागचवला होता. 

 
एका चेवशी सकाळी हत्ती आलाि नाही. मी काय कराव ेह्या संभ्रमात पडलो. चनरभ्र आकाशात सूयवज 

िमकत होता आचि ते गरुड एकमेकानंा त्यां् या मोठ्या आवाजात कू....रु....कू....रु... अशी शीळ 
घालून बोलावत होते त्या चहरव्यगार पानां् या ग वेज पालवीने भरलेल्या झाडावरील घरयाकडे जाणयािा 
मोह मला आवरेना. तो प्रवास मी पायीि करणयािा िोका पत्करला. 

 
‘हत्ती आला नाही’ मी माझ्या ेोघा सहकाऱयानंा साचंगतले. परंत  मी तेथे पायीि िालत जायला 

तयार आहे. त म्ही माझ्या बरोबर येिार आहात की त म्हाला येथेि राहावयािे आहे? 
 
“साहेब चजकडे जातील तेथेि आम्हीही जाऊ” मला अनपेचक्षत उत्तर चमळाले. 
 
आम्ही त्या उंि वाढलेल्या गवता्या कििोळ्या पट्टीतून मोठ्या साविानतेने जाऊ लागलो. मला 

आठवते तेव्हा मला वाटू लागले की आपि चकती लहान व क्ष द्र असून ते १५ फूट उंि गवत आपल्यापेक्षा 
चकती तरी उंि आहे. त्या शवेरी्या झाडापयंत आम्ही व्यवस्स्थत पोहोिलो. त्यानंतर एखाेा तास िागंले 
छायाचि्ि केले. त्यानंतर सूयवजचकरिािंी चेशा बेलली व छायाचि्ि करिे अशक्य होऊ लागले. त्या 
उंि गवतातून प न्हा परत जाणयािी वळे झाली होती. 

 
आम्ही शभंरएक याडांवर गेलो असू नसू तेवढ्यात घाबरलेल्या आवाजात गेंडा येतोय, गेंडा येतोय् 

असे काहीसे मी ऐकले! चवशी्या आसपास असलेले ते माझे ेोघे सहकारी ताबडतोब ऑचलस्म्पक शयवजतीिे 
सववज उच्चाकं मोडून भराभर खाल्या रस्त्यावरून केव्हाि नाहीसे झाले. 
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मी त्यां् या वयािा असतो तर त्यां् याहूनही जोराने िावलो असतो. परंत  मला माहीत होते की 
चकतीही जोराने िाव ू शकिाऱया मािसाला ेेखील गेंडा सहज गाठू शकतो. काहीही असो, मी ेेखील 
स टकेसाठी प्रयत्न करू लागलो. तो सबिं रस्ता ओला व चनसरडा झालेला होता. गेंड्यां् या तीन बोटां् या 
ठशानंी आचि हत्ती्या मोठ्या गोलसर पावलानंी जागोजागी त्या रस्त्यावर खडे्ड खडे्ड झालेले होते. 

 
तीसएक फ टावंर गेल्यावर मी त्यातल्या त्यात उत्तम गोष्ट करता येईल ती केली. मी पाठीवर 

उतािा पडून चनश्चल पडून राचहलो. एव्हाना गेंडा माझ्या अगेी जवळ आला होता. मला माहीत होते की 
हत्तीप्रमािेि भारतीय गेंडा ेेखील पडलेल्या भक्षयावर हल्ला िढवीत नाही. नंतर मी पटकन् रस्त्या्या 
कडेला गवतातून गडबडत गेलो आचि तेथेि काहीही हालिाल न करता चनश्चल पडून राचहलो. 

 
गेंडा मेघगजवजनेसारखा गजवजत चनघून गेला. नंतर जवळजवळ वीसएक चमचनटानंी गवत हलले आचि 

माझ्या ेोघा मेतनीसापंैकी एकजि उगवला. तो बऱयाि अंतरा्या वळिावरून आलेला चेसला. मी ठीक 
आहे का असे त्याने चविारले. नंतर आम्ही ेोघेजि त्या पाऊलवाटेवरून म ख्य रस्त्यावर आलो आचि 
 ेसऱया मेतनीसाला हाका मारल्या. बऱयाि वळेानंतर तो एकेािा उगवला. त्यािी भीतीने अगेी बोबडी 

वळली होती. शवेटी एकेािे त्याने विवजन करून साचंगतले की तो योगायोगाने कसा बरेि ेाट गवत 
वाढलेल्या चठकािन पडला आचि गेंडा त्या्यावर सववज शरीरािा भार टाकून उभा राहून जोरजोराने श्वास 
टाकून मग आपल्या वाटेने चनघून गेला. 
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प्रकरि २० वे 
 

एक संुदरसा सुयोदय 
 

काझीरंगािाि चवर्षय असल्याम ळे प न्हा रानटी हत्ती तसेि पाळीव हत्तनिा चवर्षय चनघिे संभवनीयि 
आहे. कारि काझीरंगा्या आतील भागातं रानटी हत्ती नेहमीि चेसतात. केव्हा केव्हा तर चमचखर 
टेकड्यां् या प ढे ेोनेोनश ेहत्ती ेेखील चेसतात. आचि ह्या ेलेली्या प्रेेशातं जे १५ फ टाहूनही उंि 
गवत (एचलफंट ग्रास) वाढते ते त डचवणयासाठी पाळीव हत्तीेेखील आवश्यकि आहेत. 

 
काझीरंगामध्ये चकत्येक वर्ष ेएक मोठा स ळेवाला हत्ती फारि प्रचसद्ध होता. त्यािे नाव अकबर होते. 

(छायाचि् क्र. ५५, ५७). आसामिे गव्हनवजर आचि तसेि मोठमोठे ह दे्दवाले लोक ह्या भव्य हत्तीवरून 
काझीरंगा्या अभयारणयातूंन चफरले होते. चकत्येक वळेा हा हत्ती चपलू बरोबर असताना रागीट बनलेल्या 
गेंड्या्या माेीशी ेेखील सामना ेेणयास उभा ठाकीत असे. खरे पाहता हत्ती हल्ला करणया्या पचवत्रयात 
असताना जशी सोंड आतल्या बाजूस वळवनू घेऊन ग डघ्यावर उभे राहून पचव्ा घेतात तसे उभे राहून 
अकबरने चकत्येक वळेा लढणया्या चजद्दीने उभ्या ठाकलेल्या गेंड्याशी सामना चेलेला आहे. 

 
हत्तीिे वजन बरेि असल्याने व तो बलवान असल्याने पाळीव हत्ती केव्हा केव्हा अशा हल्ला 

करणया्या चजद्दीने आलेल्या गेंड्यािी म संडी पिव ू शकतात; परंत  असे अगेी क्वचितच् घडते. परंत  
हत्तीिी सोंड फारि नाजूक असल्याने गेंड्या्या प ढ्या पटाशी्या ेातानंी चतला जखम होणयािा फारि 
संभव असतो. एका प्रसंगी अकबर्या सोंडेला फारि  ेखापत झाल्यािे मला आठवते, परंत  स ेैवाने ती 
लवकरि भरून आली. 

 
अकबर्या वनखात्या्या नोकरीमध्ये त्याने तीन मािसानंा ठार मारले आहे. परंत  प्रत्येक वळेा त्या 

मरिाऱया मािसानेि जिू काही ते मागनू घेतले होते. चतसऱया वळेिा प्रसंग मला िागंलाि आठवतोय. 
 ेसऱया एका हत्तीिे गवत कापिारा मन ष्ट्य अकबर्या खाद्यातील िान्य बराि काळपयंत िोरीत असे. एके 

चेवशी अकबरला म ळीि राहावले नाही. त्याने त्यािा घरापयंत पाठलाग केला आचि मरेपयंत त्याला ठेिनू 
काढले. ही घटना घडल्याबरोबर अकबरिा माहूत त्या भव्य प्राणयापयंत गेला. त्या्यावर िढून बसला 
आचि त्याला प न्हा ते पाळीव प्रािी जेथे ठेवलेले असत तेथे त्याने आिले. तो अगेी पूवी सारखाि वागला. 

 
आश्चयवज म्हिजे त्यानंतर िारि चेवसानंी अकबरला मे आला. मला अगेी वाटते की मे 

येणया्या स मारािा त्या मािसाला मारणयाशी काहीतरी घचनष्ठ संबिं असावा. त्यािा मे ओसरल्याबरोबर 
अकबरवर आरूढ होिारा असा मीि पचहला होतो; आचि अभयारणयातून चफरताना मला अकबर व्यवस्स्थत 
आचि काबूत असल्यासारखा वाटला. 

 
माझ्याकडे ेूर पल्ल्यािे कभग जेंव्हा नव्हते तेंव्हा काझीरंगा येथील छायाचि्िा्या चेवसातं मी 

अकबरवरून खाली उतरून ेेखील गेंड्या्या अगेी जवळपयंत िालत िालत जाई. अकबर माझ्या 
पाठोपाठ येऊन अगेी माझ्या बाजूला उभा राहून त्यािे भले मोठे स ळे टेकवनू गेंड्याने हल्ला िढचवलाि तर 
त्यापासून माझे रक्षि करता याव ेम्हिनू उभा राही. खरे पाहता माझ्या डोक्यापासून त्यािे भव्य स ळे चकती 
जवळ असत; हे कें व्हाही िोकाेायकि! केव्हा केव्हा मी िालत जािाऱया गेंड्यािे छायाचि्ि 
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करणयाकचरता ेाट वाढलेल्या गवतातून अडखळत िालत असताना तो माझ्या काही फूट अंतरावर मागे 
मागे िालत राही. नंतर छायाचि्ि संपले की तो भव्य प्रािी मला त्यािेवर आरूढ होता याव ेयासाठी 
ग डघे टेकवनू उभा राही. 

 
ह्या भव्य प्राणयाला १९५६ मध्ये नैसर्मगक रीत्या मतृ्यू आला. तो मरणया्या फक्त सहा 

आठवड्यापूवीि त्याने जवळ्याि पालापािोळ्यातून आलेल्या एका जखमी वाघाशी सामना चेला होता 
आचि त्याला िागंलीि जबरेस्त लाथ ेेऊन लोळचवला होता. ेोन मचहन्यापूंवी त्याने अभयारणयात एका 
चबनस ळ्या्या, रानटी हत्तीवर हल्ला िढवनू त्या्याशी सामना चेला होता. जखमी वाघ तर अकबरकडून 
ठार मारला गेला. चशवाय माखना ५ चमचनटां् या झ जंीति पराचजत झाला. 

 
सािारितः अभयारणयात असताना अशा चशकाऊ हत्तनना फक्त एकया  ेकया रानटी 

हत्तनकडूनि केव्हा तरी उपद्रव्य होणयािा संभव असतो. कळपात असलेल्या रानटी हत्तनकडून पयवजटकानंा 
काहीि िोका नसतो. खरे पाहता आपि हत्तीवर असताना तर आपल्याला रानटीहत्तन्या अगेी जवळ 
जाता येते. केव्हा केव्हा तर त्यां् या कळपातही चशरता येते. काही चजज्ञासू चखलाडू वृत्तीिे रानटीहत्ती तर 
चशकचवलेल्या हत्ती्या जवळ येऊन त्या्या सोंडेला सोंड लावनू चहतगजू ेेखील कें व्हा कें व्हा करतात. 
त्यानंा ह्या हत्तीवर आरूढ झालेल्या मानवी प्राणयािंी जािीव ेेखील नसते. 

 
काझीरंगा येथे वनखात्याने ८/९ हत्ती ठेवलेले आहेत. ह्या मध्ये नर–माद्या ेोन्ही आहेत. ह्यापैकन 

ेोन माद्या–एक ेेवकाली व  ेसरी पाववजती–सात फूट सहा इिं व सात फूट िार इिं अन . अशा उंिी्या 
आहेत. त्या ेोघी इतर हत्तनसारख्याि चेसतात, परंत  सववजसािारि मािूसही सागंू शकेल की ेेवकाली 
पाववजतीपेक्षा वयाने खूपि मोठी आहे. 

 
ह्या ेोघन्या मागे एक मोठीि गोष्ट आहे. ेेवकाली आई आहे आचि पाववजती चतिी लेक आहे. 

आताशा लेक ेेखील आई इतकी उंि झालेय ही गोष्ट अलाचहेा! त्यां् या मागिा इचतहास असा आहे. 
 
ेेवकाली ेोयागं्या राखीव जंगलात चशकाऊ हत्तीि म्हिून कामाला होती. ही जागा मी ज्या 

िहा्या मळ्यात मनेॅजर म्हिून कामाला होतो तेथून जवळि होती. १९४५ मध्ये ती येथून नाहीशी झाली 
आचि ती एका रानटीहत्तन्या कळपातं सामील झाली. १९४९ पयंत म्हिजे जवळजवळ ४ वर्षपेयंत ती 
बाहेरि जंगलात राचहली. १९४९ मध्ये ती ज्या कळपातं राहात होती तो सबिं कळप्या कळप खड्डा करुन 
हत्ती पकडिाऱया लोकानंी पकडला. ती “बॉन घराचसया” म्हिजे पाळीव चशकचवलेले प्रािी रानात पळून 
जातात तशी ओळखली गेली आचि वनखात्याने चत्यावर आपला हक्क साचंगतला. 

 
ती प न्हा आपल्या पूवी्या माह ताकडे गेली आचि आपले पूवीिे काम करू लागली. वनखात्यात 

चतिे काम प न्हा स रू झाले. सहा फेि वारी १९५० ला चतने पाववजतीला जन्म चेला. म्हिजे २० मचहन्यापूंवी 
चतिा रानटीहत्तीशी सयंोग झाला असावा. 

 
चतने प्रसचवलेल्या चपलािी बातमी माझ्यापयंत आली. त्या चेवशी िहा्या मळ्याला स टी असल्याने 

मी ताबडतोब तेथे गेलो आचि आईिी व न कत्याि जन्मलेल्या चपलािी छायाचि्े घेतली. (छायाचि् क्र. 
५८) तेव्हा माझ्या मनात आले की ेरवर्षी ६ फेि वारी ककवा त्या्या आसपास्या वळेेस तेथे जाऊन मला 
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चत्या प ढ्या पायािा घेर, खादं्यापयंतिी उंिी इत्याेी प्रकारिी मोजमापे घेऊन नीट नोंे ठेवली पाचहजे. 
(मला वाटते भारतीय हत्तनमध्ये खादं्यापयंतिी उंिी बरोबर  ेप्पट होते.) [पाववजती्या उंिी्या मोजमापापंैकी काही प ढे 
ेेत आहे: १ वर्षािी–४ फूट १ इंि; ३ वर्षािी–५ फूट १ इंि; ७ वर्षािी–६फूट १ १/२ इंि; ११ वर्षािी–७ फूट; १३ वर्षािी–७ फूट २ इंि. चत्या 
आईपेक्षा केवळ ४ इंिि लहान). ] 

 
हे मी एक वर्षवज सोडून प्रत्येक वर्षी करीत असे. (छायाचि् क्र. ५९) फक्त एकि वर्षवज मी े. भारतात 

असल्याम ळे करू शकलो नाही तेव्हा मी तेथील चवभागीय अचिकाऱयाला ही मोजमापे घ्यावयास साचंगतली. 
१९५५ पासून ेेवकाली आचि पाववजती ेोघीही काझीरंगा येथे पयवजटकासंाठी रपेट करणयाकचरता राखून 
ठेवणयात आल्या. पाववजती गेली ेोन वर्ष ेअभयारणयातून पयवजटकानंा फेरफटका करवनू आिीत आहे. 

 
भारतीय हत्तन्या वाढीिी अशी एकमेव नोंे सलग तेरा वर्षवजपयंत मी चमळचवली आहे. ती ेेखील 

अशी की हा हत्ती त्या्या स्वतः्या मूळ्या गावीि अभयारणयात म्हिजे जवळजवळ जंगलाति नैसर्मगक 
अवस्थेत वाढत आहे. याचशवाय १९५३ मध्ये पाि रानटीहत्तनिा एक छोटा कळप जो कामया व बाबंू्या 
क ं पिामध्ये अडकून पकडून ठेवलेला होता त्यािेही जवळून चनरीक्षि करून त्यािंी छायाचि्े मला 
घ्यावयास चमळाली, त्याम ळे मी स्वतःला स ेैवी समजतो (छायाचि् क्र. ६०–६१) 
 

ह्या पाि रानटीहत्तनिा कळप मी जवळून पाहीपयंत मला इतर रानटीहत्तनसारखाि वाटला. नंतर 
पाहाता चेसून आले की त्या सववज माद्या होत्या. एक मोठी अन् बाकी्या िौघी, उतरल्या वयािंी ४ चपले. 
शवेटिे तर अगेीि छोटे होते. आिखी नीट न्याहाळून पाहाता असे आढळून आले की ती एकाि माेीिी 
वगेवगेळ्या वयातील िार चपले असावीत. सवात मोठे चपलू मा् फारि वडेेवाकडे चेसत होते. त्या्या 
पाठीिी, पायातील, शपेटीिी सगळीकडिीि हाडे वडेीवाकडी मोडल्यासारखी चेसत होती. त्या्या 
वया्या ेहापिंरा वर्षांत (वगेवगेळ्या लोकां् या अंेाजाप्रमािे हे वय नमूे केले आहे.) त्या्या आईने 
अगेी भक्तीभावाने अत्यंत काळजी घेतल्याम ळेि केवळ ते जगलेले चेसत होते. 

 
क ं कीवरून (क ं की–नवीन रानटीहत्ती पकडणयासाठी वापरणयात येिारा चशकचवलेला हत्ती) 

रानटीहत्तनवर ेोर फेकून त्यानंा पकडिाऱया िंेेवाईकानंी इतर तीन चपलानंा नीट ेोर अडकवनू त्यानंा 
चशक्षि ेेणया्या तंबूकडे नेले. तेथे त्यािंी मोजमापे घेणयात आली. त्या क ं पिातूंन माेी हचत्तिीला व त्या 
बेडौल चपलाला सोडणयात आले तेव्हा आपल्या इतर चपलानंा सोडचवणयाकचरता रागाने जािाऱया त्या 
हचत्तिी्या पायाखाली कोलमडून पडता पडता मी थोडक्यात बिावलो. 
 

पाववजती्या मोजमापां् या नोंेीवरून त्या इतर तीन चपलािें वय अंेाजे सागंता येईल ते असे : १ वर्षवज 
(४ फूट १ इिं उंिीिे), ३ वर्ष े(५ फूट उंिी) व ७ वर्ष े(सहा फूट २ इंि उंिी). 

 
यावरून असे चेसून येते की नैसर्मगक अवस्थेत ेोन चपलां् या जन्मामध्ये केवळ ेोन वर्षांिेही अतंर 

असू शकते. यावरून त्यािंी संख्या चकती भरपूर होऊ शकते ते पहा: एक हत्तीि चत्या सबंि आय ष्ट्यातं 
म्हिजे सािारि सत्तर वर्षात वीसएक चपलानंा सहज जन्म ेेऊ शकते. केाचित् त्याहूनही जास्त चपले 
चतला होणयािा संभव आहे. 

 
योगायोगाने सागंावयािे असे की ह्या वळेेला पकडलेल्या चपलातंील सवांत छोटे चपलू त्या हत्ती 

पकडिाऱया कंपनीने मला ेेऊ केले. त्यािी ककमत िालू भावाप्रमािे १५०० रु. (११२ पौंड १० चशलनग) 
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इतकी साचंगतली. १९४९ मध्ये मी असेि एक छोटे चपलू (माेी) चवकत घेऊन लंडन्या 
प्राचिसंग्रहालयासाठी चवमानाने पाठचवले होते हे त्यानंा माचहत होते. तेथे त्याला ‘जम्बो’ म्हिजे ‘उडिारा 
हत्ती’ असे नावं ेेणयात आले होते कारि तो असा चवमानातून पाठचवणयात आलेला पचहलाि हत्ती होता. 

 
त्यावळेेस कोित्या प्राचिसगं्रहालयाला अशा छोया चपलािी आवश्यकता असल्यािे माझ्या 

ऐचकवात नव्हते त्याम ळे मी ती चवनंती नाकारली. त्या चेवशी संध्याकाळी मी परत माझ्या बंगल्यावर परत 
आलो तेव्हा लंडन प्राचिसंग्रहालया्या डायरेक्टरािें एक प् माझी वाट पाहात पडले होते. त्यात त्यानंी 
मला एक हत्तीिे चपलू (चवशरे्षतः माेी) चमळवनू ेेणयािी चवनंती केली होती. माझ्या आश्चयाला पारावार 
उरला नाही. मिल्या काळात रीतसर ते छोटे चपलू चवमानातून लंडन प्राचिसंग्रहालयाकडे रवाना करणयात 
आले आचि मी १९६३ मध्ये जेव्हा माझ्या घरी लंडनला गेलो तेव्हाही ते तेथे होते. चतिे नाव लक्षमी होते. 
(छायाचि् क्र. ६२) 

 
आज काझीरंगा जसे चेसत आहे ते श्री. पी. डी. स्रासी ह्यां् या श्रमािे फळ आहे. नाही तर ते तसे 

चेसले नसते. ते अचवरत मेहनत घेत. १९४७ मध्ये आसाम वनचवभागा्या प्रम ख वनाचिकाऱयाकडून (हा 
अचिकारी इंग्रज होता) त्यािी सू्े त्यां् या हातात आली. खरे तर सववज भारतात वन्यप्रािी जीवनातं 
स्रासनपेक्षा अचिक रस घेिारा असा प्रम ख वनाचिकारी माझ्या अजून तरी पाहणयात नाही. १९५४ ते ६० ्या 
ेरम्यान ते डेहराडून्या वनचशक्षि चवभागािे डायरेक्टर होते आचि त्यां्या प्रयत्नामं ळे त्यानंा 
वनचवभागा्या कॉलेजमध्ये वन्यप्रािी आचि त्यािंी व्यवस्था पाहािे हा भाग घालता आला. “वाईल्ड लाईफ 
चप्रझव्हेशन सोसायटी ऑफ इचंडया” िी स्थापना त्यानंीि केली. 

 
१९४० ्या स माराला ह्या अभयारणयािी व्यवस्था पाहाणयासाठी िागंला चवभागीय अचिकारी चमळिे 

फार कठीि होऊन बसले. कारि वनचवभागािे नेहमीिे काम साभंाळून वन्यप्रािी जीवनात रस घेिारा 
अचिकारी चवरळाि आचि क्वचितच् चेसून येतो. १९४९ ्या स माराला काझीरंगा येथील चवभागीय 
अचिकाऱयाशंी माझे झालेले संभार्षि मला आठवते. 

 
“ह्या चेवसातं काझीरंगा अभयारणयातं काही िोरया चशकारी िालतात का?” मी चविारले. 
 
“िोरया चशकारी”? त्या कशा बरे होतील? हे अभयारणय आहे आचि माझे सहकारी जागोजागी 

पहारा करीत आहेत.” तो मोठ्या चमजाशीने म्हिाला. 
 
मला जेव्हा अशा प्रकारिे उत्तर चमळते तेव्हा मी खरे काय ते समजतो. खरे पाहता त्यािे उत्तर असे 

काहीसे असते की, “हो, काही िोरया चशकारी अभयारणयातं अन् बाहेरही होताति परंत  मी आचि माझे 
सहकारी त्या कशा थाबंवता येतील यािे जास्तीत जास्त प्रयत्न करीत आहोत” तर ठीक होते. आमिे 
वरील संभार्षि घडल्यानंतर काही आठवड्यातंि अभयारणयातं चवनापरवाना प्रािी मारले जातात व 
मासेमारी ेेखील जाळी लावनू केली जाते अशा िोक्यािा इशारा ेेिाऱया बातम्या फ टल्या व पसरत 
िालल्या. वनचवभागािे सववजि नाही तरी प ष्ट्कळसे कमवजिारी ह्यामध्ये ग ंतले होते. एरव्ही चेवसा 
अभयारणयातूंन फेरफटका करावयास १५ रु. घेिारे हत्ती ह्या िोरया चशकाऱयांना रा्ीिे अभयारणयातं 
नेणयास ५० रु. घेताना पकडणयातं आले होते. 
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एकेका कमवजिाऱयािी िागंलीि ि लाई करणयात आली आचि नवीन चवभागीय अचिकारी आिणयात 
आला. त्यािे नाव आर. सी. ेास असे होते. हा गृहस्थ पूवी शाळामास्तर होता. नंतर त्याने वनखात्यािी 
नोकरी स्वीकारली. हा गृहस्थ चिप्पाड व आनंेी वृत्तीिा होता. म ख्य म्हिजे वन्यजीवनातं त्यानंा फारि 
रस होता. स्रासी म ख्य सू्िार, त्यां् याखाली हा गृहस्थ आचि तरुि व िडाडी वृत्तीिा चजल्हा 
वनाचिकारी या्या हाताखाली मग नकाशावर काझीरंगा एक अचतशय िागंली व्यवस्था असलेले 
अभयारणय झळकू लागले. 

 
मी ज्या िहा्या मळ्यावर राहून काम करीत असे तो मळा काझीरंगापासून पन्नास एक मलैावंर 

होता आचि मी माझे रचववार व स ट्टीिे इतर चेवस काझीरंगा अभयारणयामध्ये घालवीत असे. वन्यजीवनािे 
संरक्षि करताना घडिाऱया घडामोडी आचि त्यात येिारी संकटे या्यावर ेास आचि मी नेहमी ििा 
करीत असू तसेि िोरया चशकाऱयानंा ेूर ठेवनू तेथील रचहवाश्याबंरोबर िागंले संबिं कसे ठेवता येतील 
यावरही बोलत असू. तसेि काही तातडी्या प्रश्नािें ककवा चनसगाबद्दल काही शकंा असल्यास त्यािें 
चनरसन करून घेणयासाठी व माझ्या सल्ल्यासाठी ेास नेहमी माझेकडे येत असत. 

 
िोरया चशकारनम ळे स्वाम्प जाती्या हरिािंी (ेलेल हचरिािंी) जात जवळजवळ चनपटून 

काढली जात होती आचि ‘हॉग चडअर’ ेेखील अगेी कमी झाले होते; ेास काझीरंगा येथे असतानाि ते 
प न्हा संख्येने वाढू लागले होते. त्यानंी गेंड्यां् या िोरया चशकारी तर जवळजवळ पूिवजपिे थाबंचवल्या आचि 
ेरवर्षी जगा्या सववज भागातूंन येिाऱया पयवजटकािंी संख्या खूपि वाढू लागली. 

 
ेास यां् या िागंल्या कामचगरीम ळे त्यानंा बढती ेेणयात आली व त्यािंी  ेसरीकडे नेमिूक झाली. 

ेोन वर्षांपूवी १९६२ मध्ये (मूळ प स्तक १९६४ मध्ये प्रकाचशत झाले होते.) काही गभंीर आजाराम ळे त्यािें 
अकाली चनिन झाले. त्याम ळे आसाम वन खात्यािे फारि न कसान झाले. आता जो कोिी अचिकारी 
काझीरंगा येथे असेल त्याला ेास यां् यासारखेि ककवा त्याहूनही अचिक िागंले कायवज करता येणयािी, 
तसेि हे अभयारणय भारतातंील सवांत िागंली व्यवस्था असलेले राष्ट्रीय उद्यान कसे होऊ शकते हे 
ेाखचवणयािी िागंलीि सिंी आहे. 

 
खरे पाहता भारतात वन्यप्राणयािें जतन करणयािे काम वनचवभागाकडेि सोपचवणयात आले आहे 

आचि इथे वन्यप्राणयािें वगेळे खाते नाही हे फारि िमत्काचरक वाटेल. परंत  १९५२ मध्ये जेव्हा हा प्रश्न 
उद् भवला तेव्हा सववज वगेवगेळ्या राज्यानंी हे काम वनचवभागाकडेि सोपचवले. कारि ह्या ेेशातंील 
वन्यप्रािी व जवळजवळ सववजि अभयारणये ही जंगलात व वनचवभागािा हक्क असलेल्या जचमननति 
मोडतात. त्याम ळे वन्यप्राणयां् या रक्षिाकचरता आिखी वगेळे खाते चनमाि केल्यास उगािि त्याि त्याि 
कामाकंचरता ेोन ेोन वगेळी खाती व लोक नेमाव ेलागले असते आचि असे अन भवी योग्य व चशकलेले 
लोक  ेसऱया कामाकचरता चमळिे कठीिि. 

 
तेव्हा भारतात वनचवभागािे काही अचिकारी व त्यां् या हाताखालील कमवजिारी यां् यावर जंगले 

तसेि वन्यप्रािी यािें जतन करणयािे काम सोपचवणयातं आले आहे. याकचरता वनखात्यात वगेळा 
‘वन्यप्रािी चवभाग’ व काही वगेळे खास अचिकारी म ख्य वनपालां् या हाताखाली काम पाहातात. 
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भारतातंील वन्यप्राणयािें तसेि ते चेसून येिाऱया भागािें कोितेही विवजन वािून वनखात्या्या 
लोकािें काम असाव े चततके िागंले नसल्यािे वािकां् या नक्कीि लक्षात आले असेल. म्हिून येथे मला 
काझीरंगामिील आर. सी. ेास आचि वनखात्यातंील इतर काही अचिकारी व कमवजिारी, ज्यानंी आपले 
आय ष्ट्य वन्यप्राणयािें जतन करणया्या कामी वाचहले, त्यािें कौत क करणयािी सिंी चमळाली आहे ती मी 
घेतलीि पाचहजे. खरे तर हे काम करताना त्यानंा चकतीतरी संकटे येतात–अगेी भयंकर अशा िोरया 
चशकाऱयापंासून चजवाला िोका असतो. बंेूकचप्रय चशकारी, बं  ेकीिा िाप ओढवयाला केव्हाही तयार 
असतात व सववजसािारि लोकानंा ह्या संबिंात चवशरे्ष माचहती नसते. मी अगेी गव्हनवजर आचि मं्ी 
यां् यासारख्या लोकाबंरोबरही काझीरंगामध्ये बऱयाि वळेा गेलो आहे. मी ह्या अभयारणयािी आचि तेथील 
वन्यप्राणयािंी ओळख एका अगेी मजेशीर पयवजटकाला करून चेली होती. त्यािें नाव डॉ. एस. एल. व्होरा 
असे होते. १९५४ मध्ये ते झऑूलॉजीकल सव्हे ऑफ इंचडयािे डायरेक्टर होते. डॉ. व्होरा ह्यानंी जरी 
माशािंा अभ्यास करून इंचडयन म्य चझयममध्ये काम केले होते तरी त्यानंा वन्यप्राणयािें रक्षि व्हाव ेअसे 
मनापासून वाटे आचि त्याकचरता ते चहरीरीने सल्ला ेेत. ते IBWL िे पचहले चिटिीस होते. १९५५ मध्ये 
त्यां् या चनिनाने भारतािे वन्यप्रािी त्यां्या एका िागंल्या रक्षिकत्याला म कले. 

 
केव्हा केव्हा वन्यप्राणयािंी माचहती छापिाऱया स्टेट्स् मन सारख्या ेैचनकातं वािकािंी प्े या 

सेरासाठी आम्ही ेोघे–ते त्यां् या शास्त्रीय ज्ञानाने आचि मी माझ्या जंगलातील अन भवाने–एक्पिे 
व्यवस्स्थत उत्तरे ेेत असू. आता ते माझ्याबरोबर काझीरंगामध्ये हत्तीवर बह िा प्रथमि बसून भटकत असता 
आम्ही ेोघेजि गेंड्यािंी चशरगिती कशी करता येईल व त्याकचरता कोिती पद्धत अवलंचबता येईल, 
अभयारणयातं मिून मिून काही भागातूंन आडव े चतडव े जाऊन तपासिी करता येईल का,त्यािी ििा 
करीत होतो. 

 
अशी मोजिी करणयािी काही समािानकारक पद्धती आम्ही शोिून काढू शकलो नाही. कारि तेथे 

अिून अिून अचत ेाट व उंि उंि वाढिाऱया गवतािे भाग आहेत. मी पूवी एका छोया हलक्या चवमानातून 
िार वळेा सववज काझीरंगावरून चफरलेलो होतो. चवमानातूंनही हे प्रािी मोजणयािा प्रयत्न करिे चततकेि 
कठीि आहे. १६६ िौ. मलैां् या अभयारणयातंील वगेवगेळ्या भागातील गेंड्यािंी सािारि संख्या चकती 
आहे हे तेथे सरावाने माहीत झाल्यानंतर सािारि अंेाजे त्यािंी सखं्या सागंता येईल. माझ्या अंेाजाप्रमािे 
काझीरंगामध्ये २७५ गेंडे असावते. ह्यात नरमाेी संख्येने सािारि अिे अिे असावते. 

 
सववज पयवजटकामंध्ये काझीरंगा पाहायंला येिारा एक पयवजटक माझ्या फारि लक्षात राचहला आहे. तो 

ऑक्टोबरमिला एक चेवस होता. वर्षा्या ह्या स मारास पाऊस सपंत आलेला असतो; आचि चनरभ्र आकाश 
आता लवकरि थंड हविेी स रुवात होिार असल्यािी िाहूल आिू लागते. आपि त्यािी अिीरतेने वाट 
पाहू लागतो. सववज वर्षवजभरातं ह्या स रुवाती्या चनरभ्र चेवसातंि आपि अगेी ेूरपयंत स्व्छ पाहू शकतो. 
११० मलैावंरील पूववज चहमालया्या भव्य से–ला पववजतरागंािे ेेखील ेशवजन ह्या चेवसातं घडू शकते. 
वर्षातील केवळ २०/२५ चेवसि ही चहमा्छाचेत चशखरे व्यवस्स्थत चेसू शकतात. 

 
ह्या महत्त्वा्या पयवजटकािे स्वागत करणयासाठी अगेी जय्यत तयारी िालू होती. परंत  माझ्या 

मनात जास्त िाकिूक होती ती ..... ते जेंव्हा येथे भेट ेेतील तेंव्हा हवामान कसे काय असेल? कारि हे 
तीन आठवडे तर वातावरि जवळजवळ ढगाळ असून पावसािी चरपचरप िालूि होती ........ 
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हा पयवजटक येथे येणयािी वळे झाली तसे आम्ही सववजजि त्यािें स्वागत करणयासाठी स्ज  झालो. 
आसाम सरकारिे चकत्येक मं्ी, वनखात्यािे वचरष्ठ अचिकारी, आसाम सरकारिे सरकारी अचिकारी, 
पोलीस ेलािे सलामीिे पथक आचि इतर जवळजवळ ५०० लोक तेथे जमले होते. 

 
ह्या सववज चमरवि की्या ताडं्यातील पचहल्या गाड्या पयवजटकासंाठी असिाऱया चवश्राचंतगृहाकडे 

येऊन थडकल्या आचि भारता्या ह्या चनःसंशय लाडक्या व स्वातंत्रय चमळाल्यापासून अजूनही 
प्रिानमं्ीपेावर असिाऱया प ढाऱयािे मला प्रथमि ेशवजन घडले. 

 
ह्या समारंभािे मला चनमं्ि चमळाले होते म्हिनू मी फारि आनंचेत होतो. कारि मला माहीत 

होते की पंचडत जवाहरलाल नेहरंूना स्वतःला वन्यप्रािी, पक्षी ह्यािंी खूपि आवड होती. भारतातील 
प्रािीजीवन सध्या कशा पचरस्स्थतीत होते हे त्यानंा जािवनू ेेणयािी मला संिी चमळिार होती. ते आचि 
त्यािंी कन्या इंचेरा गािंी यां् याबरोबर मला िहािे चनमं्ि होते. जनरल चथमयै्या आचि चफरोज गािंी 
ेेखील ह्या िहापाटीत होते. आम्ही हे अभयारणय व तेथील प्रािी ह्यां् या संबिंात गप्पा मारल्या. 

 
परंत  हवामानािे काय? मी जेव्हा रा्ी माझ्या तंबूकडे परतलो तेव्हाही वातावरि ढगाळि होते. 

पहाट होणयापूवीि कोिीतरी माझ्यासाठी िहािा कप आिला आचि तो चपणयापूवी मी बाहेर पाचहले. अगेी 
चनरभ्र आचि स्व्छ आकाशात तारे हळूहळू ल प्त होत होते. 

 
आम्ही हत्ती्या पाठीवरून गेंडे व इतर वन्यप्रािी पाहणयासाठी अभयारणयातूंन फेरफेटका 

करावयाला चनघालो असताना (छायाचि् क्र. ६३) अत्यंत स ंेर अशा पहाटे्या सूयोेयाने आमिे स्वागत 
केले. तो सूयोेय माझ्या चिरंतन स्मरिात राहील. तो सूयोेय काही ठराचवक एका चेशतूेन आल्यासारखा 
वाटत नव्हता. आम्ही ेचक्षिेकडे ककवा पूवेकडे कोठेही सूयवजचकरिां् या चेशनेे पाहात नव्हतो. रमिीय अशा 
जंगलानंी भरलेल्या चमखीर टेकड्यां् या मागून सूयवज वर येत होता. उत्तरेकडे आम्ही नजर टाकली तर 
‘कागं्टो’िी (चतबटेमध्ये ह्या शब्ेािा अथवजि म ळी चहमािा चढगारा असा आहे.) २३२२५ फूट उंिीिी, 
“ि मो’िी (म्हिजे आेरिीय प्रौढा) २२७०७ फूट उंिीिी आचि ‘नेयगी कानसंग’िी (आनंेमयी बफाळ 
प्रेेश) २३१२० फूट उंिीिी चहमा्छाचेत चशखरे नजरेस पडत होती. ती प्रथम लालभडक होती. परंत  
नंतर ती क्रमाक्रमाने मोत्यासारखी ग लाबी, चपवळीिम्मक व शवेटी पाढंरी होऊन गेली. 
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५७. काझीरंगातून अकबर त्याच्या आईच्या मागे जात आहे. वर आसामिे गव्हनवर बसले आहेत. 
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५८अ. वनणवभागािी हत्तीि देवकाली णतच्या नव्या णपलासमवेत. पावाती ६ फेबु्रवारी १९५० ला जन्मली. 
५८ब. काही णदवसानंतर णपलाला णफरावयाला नेताना. 
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५९. लेखक पाववतीिी मोजमापे-दोन्ही पायािें घेर, खादं्यापयंतिी उंिी-णनयणमतपिे घेत असे. 
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६०/६१. हा रानटी कळप खड्यात पकडला होता. त्यामध्ये मादीबरोबर ४ णपले होती. - सववि माद्या. 
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६२. १९६० मध्ये लक्ष्मी अन् णतिी आई लंडनच्या प्रािीसंग्रहालयात - लक्ष्मी तेंव्हा १० वर्षािी होती. 
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६३. काझीरंगाच्या अभयारण्याला भेट देताना पं. जवाहरलाल नेहरु. 
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६४. नेहरंुच्या भेटीच्या णदवशीिा सुयोदय फारि संुदर होता. तेव्हा तेथून ११० मैलावंरील णहमालयािा पूवव 
भागही स्पष्ट णदसत होता. 

 
जगातंील सवात जास्त कायवजमग्न अशा त्या प्रिानमतं्रयािंी एक वैचशष्ट्ठ्यपूिवज गोष्ट चेसून आली. 

त्यां् याभोवती असलेल्या सववज मं्ी व अचिकाऱयां् या गराड्यातून चनसटून ते माझ्याकडे मी त्यानंा वन्यप्रािी 
ेाखचवले म्हिनू आभार मानणयाकचरता आले. मी सववज गेी्या एकेम पाठी एका कडेला होतो. 
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ते म्हिाले, “ह्या ेरीतील समशातोष्ट्ि हवामानातंील वनस्पती व चहमालयातंील बफा्छाचेत पववजत 
ककवा अल्पाईन पववजतरागंा यां् या एकमेव चमलाफाबद्दल मला फारि आश्चयवज वाटते.” थोडा वळे अशाि गप्पा 
मारून हस्तांे ोलन केल्यावर ते प न्हा मं्ी व इतरां् यात जाऊन चमसळले. त्यािंी कन्या ेेखील चकत्येक 
जिानंी चतला घातलेल्या गराड्यातूंन वाट काढीत माझा चनरोप घेणयासाठी मजजवळ आली. 

 
मी पं. नेहरंूना प न्हा एकेा चेल्लीत भेटलो. आम्हा चनसगवजपे्रमी संरक्षकां् या जमावाला उदे्दशून ते 

म्हिालेले मला िागंले आठवतेय की, “सवात जास्त जरुरी कशािी असेल तर ती म लाकंचरता भारतीय 
वन्यप्राणयावंरील रंगीबेरंगी चि्े असलेली प स्तके” यािंी. हे अगेी खरे आहे. कारि भारतात अशी प स्तके 
जवळजवळ नाहीति. पाचश्चमात्य ेेशातं मा् ही अशी प स्तके सववज  ेकानातूंन सहज उपलब्ि असतात. 

 
त्यानंा वन्यप्रािी फारि आवडतात आचि भारतात आता उरलेल्या वन्यजीवनाला चटकवनू 

ठेवणयासाठी त्यां् या राहणया्या नैसर्मगक जागानंा रक्षि चेले पाचहजे यािी त्यानंा िागंलीि जािीव आहे. 
मी पूवी भारत सरकारकचरता “वन्यप्राणयािें जतन का केले पाचहजे” ही एक छोटी प स्स्तका चलचहली होती 
त्यािी प्रस्तावना पं. नेहरंूनीि चलचहली होती. 

 
त्यामध्ये ते म्हितात ....... “भारतासारखे इतर क ठ्याही ेेशातं वन्यप्राणयािें रक्षि 

करणयाबाबत प स्तकातूंन चलचहले गेले नसेल आचि चकतीही क्ष द्र ककवा चकतीही नाशकारक प्रािी असला 
तरी त्यािा नाश करावयाला मािसे िजिार नाहीत. परंत  प्रत्यक्षात आपि प्रािीजगाकडे अचजबात लक्ष 
ेेत नाही. आपल्या येथे चकतीशा लोकानंा काही वनपक्षयािंी नावे तरी माहीत असतील? पक्षी व प्राणयां् या 
जीवनावरिी प स्तके आपल्या येथे चकती  ेर्ममळ आहेत. जर हे स ंेर आचि भव्य असे वन्यपशूपक्षी नसले तर 
आय ष्ट्य रूक्ष आचि नीरस होईल. आपली जंगले आपल्याला चकतीतरी दृचष्टकोनातूंन अगेी जरुरीिी 
आहेत. आपि त्यािें जतन केले पाचहजे. आतापयंत तर त्यािंा प ष्ट्कळसा नाश झालेलाि आहे. लोकसखं्या 
वाढते तशी अचिक िान्य चपकचवणयािी जरूर भासते हे तर खरेि आहे; परंत  हे आपि शतेीपद्धती स िारून 
केले पाचहजे. त्याकचरता जंगलािंा चवध्वसं करून नव्हे. कारि जंगले ही राष्ट्रा्या संपत्तीत मोलािी भर 
टाकतात. ह्या प स्स्तकेिे मी स्वागत करतो आचि ही प स्स्तका लोकानंा वन्यजीवनावर जास्त सहेत क व 
ेयाद्रवजतेने खोलवर चविार करावयाला लावील अशी आशा करतो.” 

 
काझीरंगामिील त्या रम्य सूयोेया्या चेवशी मला भारतातील वन्यप्रािीजतनासंबिंी्या ज न्या 

इचतहासाकडे वळून पाचहल्याचशवाय आचि भचवष्ट्यकाळ थोडा उज्ज्वल असावा असे वाटल्याचशवाय राहावले 
नाही. 

 
भारता्या ज न्या इचतहासात व संस्कृतीमध्ये चनसगािे जतन करणयािे आवाहन चपढ्यान् चपढ्या 

केलेले आहे. चिस्तपूववज ३०० वर्षापूवी्या काळात चलचहल्या गेलेल्या कौचटल्या्या अथवजशास्त्रातं कलेसंबिंाने 
सचवस्तर चलचहले आहे. त्यामध्ये “चशकारीसाठी सवांना ख ल्या असलेल्या” काही ठराचवक जंगलानंा नीट 
संरक्षि चेलेले होते. 

 
ह्या स रचक्षत जंगलामंध्ये कडक पहारा असे आचि वन्यपशू–पक्षी व माशां् या काही जाती पूिवज 

संरचक्षत होत्या. यातंील काही प्रािी जर भयानक उपद्रवी झाले तर ते अभयारणया्या बाहेर पकडून मारले 
जात त्याम ळे  ेसऱया कोिाला त्यािंा उपद्रव पोहित नसे. लाकूडतोड, कोळसा जाळिे, गवत, सरपि, 
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पालापािोळा जमचविे, बाबं,ू वते कापून नेिे, केसाळ कातडी, प्राणयािें ेात व हाडे जमचविे यासारख्या 
सववज गोष्टनना बंेी होती. अशा जंगलानंा ‘अभयारणय’ असे म्हित. हल्ली्या काळातंील ‘राष्ट्रीय उद्याने’ असे 
त्यानंा म्हिावयास हरकत नाही. 

 
चिस्तपूववज २४२ वर्षा्या काळात सम्राट अशोका्या पािव्या स्तंभावंरील एका आजे्ञने मासे, प्रािी व 

जंगले यानंा संरक्षि चमळाले होते. 
 
बऱयाि काळानंतर इगं्रजां् या राजवटीत चकत्येक प्रेेशातूंन छोया मोठ्या वन्यपशूिें जतन 

करणयासाठी व त्यानंा रक्षि ेेणयासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले. हीि उचद्दष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवनू तेव्हा्या 
राजघराणयानंी वन्यपशूपक्षयानंा ककबह ना जास्ति संरक्षि चेले. 

 
परंत  १९४७ मध्ये स्वातंत्रयािी पहाट होताि येथील सववजसािारि लोकानंी मा् ह्या िागंल्या 

कायािी उलटापालट केली. त्यानंा वाटले की आता ही सववज मालमत्ता आपलीि आहे आचि चविार न 
करता ते वाटेल त्या जंगलातं जाऊन चेसेल त्या प्राणयािी वाटेल तशी हत्या करू लागले. पूवी्या जयपूर 
संस्थानात एकेा एक रक भरून चशकारी जाऊन त्यानंी ७०/८० साबंरािंी हत्या एका रा्ीत कशी केली 
यािी गोष्ट मला सागंणयात आलेली आहे. त्यापंैकी एकि पाडस खाणयाकचरता घरी आिले गेले. 

 
स्वातंत्रय चमळाल्यावर ५ वर्षानंतर भारत सरकारला वन्यप्राणयािें जतन करणयासाठी थोडा वळे 

काढता आला. १९५२ मध्ये इचंडयन बोडवज फॉर वाइल्ड लाईफ [IBWL] िी स्थापना करणयात आली. 
 
भारता्या घटनेप्रमािे वन्यप्रािी हा प्रत्येक राज्यािा वगेळा प्रश्न आहे. कें द्रािा नाही. कें द्रसरकार 

आचि त्यािें सल्लागार IBWL फक्त कायेा अंमलात आिणयासाठी उते्तजनपर काही चशफारशी करतील. 
वन्यप्राणयािें जतन करणयासाठी कायेा व चनयम बनचविे आचि ते जारी करून अमंलात आिणयािे काम 
राज्यसरकारिे. 

 
अशा प्रकार्या रिनेमध्ये काही ेोर्ष राहतात. कारि काही राज्ये अशा कामात चवशरे्ष उत्साहाने 

भाग घेत नाहीत. त्या त्या वनमंत्रयांिा व म ख्य वनपालकािंा ह्या कामी जसा दृचष्टकोन असेल व ते चकती 
चहरीरीने काम करतील यावंर ते अवलंबून असते. राज्यामंिील वाइल्ड लाईफ बोडाकडे ेेखील फारसे हक्क 
नसतात; आचि जेव्हा त्यां् याकडे चविारिा केली जाते तेव्हा ते फक्त सल्लाि ेेऊ शकतात. त्याम ळे 
भारतातंील वन्यप्राणयािें जतन व रक्षि व्हाव ेअसे मनापासून वाटिारे सालीम अली, िमवजक मारकसहजी, 
कृष्ट्िन् आचि माझ्यासकट इतर काही, यां् यासारखे जे काही थोडे उत्साही लोक आहेत, ते नेहमी 
वतवजमानप्ातं ककवा इतर लेखन करून लोकािंा या कामी सबळ पाकठबा गोळा करणयािा प्रयत्न करीत 
आहेत. 

 
ही रिना अशा प्रकारिी असल्याम ळे काही राज्यामंिील िागंली अभयारणये त्यानंी आिखी िागंली 

करून त्यानंा राष्ट्रीय उद्यानािंा ेजा चमळवनू चेला आहे. तर इतर काही राज्यातील खरोखरिी िागंली 
अभयारणये अजूनही तशीि राचहली आहेत. त्यानंा राष्ट्रीय उद्यानािंा ेजा चमळालेला नाही. कें द्रातील 
IBWL ने आता ठरचवले आहे की जी अभयारणये खरोखरीि िागंली आहेत आचि ेेशा्या तसेि जगा्या 
इतर भागां् या दृष्टीने महत्त्वािी आहेत फक्त तीि राष्ट्रीय उद्याने म्हिून जाहीर करावीत. 
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१९५२ पासून कें द्राने तसेि राज्यानंीही आपले नाहीसे होत िाललेले वन्यजीवन जतन करणयािा 
प्रयत्न िालू केला आहे. परंत  सतत होिारी िोकाेायक लोकसंख्यावाढ पाहता हे प्रयत्न प रेसे नाहीत. 
लोकसंख्यावाढ वन्यप्रािीजीवनाला फारि िोकाेायक आहे कारि त्याम ळे अन्निान्य जास्त 
चपकचवणयासाठी अचिकाचिक जंगलतोड होते तसेि ग रेिराईकचरताही जंगलािंा भाग व्यापला जातो. येथे 
१२·७ लक्ष िौरस मलैातं, ज्यामंध्ये काही वाळवटंी भाग तसेि चहमालयािे उंिावरील भाग, आग्नेयेकडील 
पावसाळी ेाट जंगले, इ. येतात, अशा या ेेशात, [हे प स्तक तयार होऊन वािकां् या हातात पडेपयंत लोकसखं्या ४४ 
कोटी्या वर गेली असणयािी शक्यता आहे. – मूळ प स्तक ६४ मध्ये प्रचसध्े झाले आता भारतािी सखं्या ८० कोटी्या जवळपास आहे.] ४४ 
कोटी लोक राहतात–त्यामिील बह संख्य लोक अचशचक्षत व अत्यंत गरीब, अिवजपोटी राहिारे आहेत. 
त्याम ळे आचिका, य रोप ककवा अमेचरका यासंारख्या राष्ट्रापेंक्षा भारतातील वन्यजीवनािे रक्षि 
करणयामागिे प्रश्न अगेीि वगेळे आहेत. इतर ेेशातं ‘चशकारी’ हे एक मोठे सकंट असते. भारतात जे 
खरोखरिे परवानािारक चशकारी आहेत त्यानंी वन्यजीवनावरील माचहतीत फारि मोलािी भर घातलेली 
आहे आचि ओघाओघाने वन्यप्रािी रक्षिालाही मेत केली आहे. (ह्यामध्ये िोरटे चशकारी–जे पवा न करता 
प्रािी वाटेल तसे मासंाकचरता ककवा इतर कारिासंाठी मारतात त्यािंा समावशे नाही.) 

 
मानवा्या गरजा प्रथम लक्षात नक्कीि घेतल्या पाचहजेत. आता्या नव्या भारतात मानवी जीवनािा 

ेजा उंिचवणयासाठी मोठमोठे कारखाने उभारले जात आहेत. परंत  मानवी गरजाकंचरता जी प्रगती होत 
असते तीि केवळ सववज काही आहे असे नाही तर चनसगा्या सौंेयािा आस्त्मक आनंे ेेखील चततकाि 
महत्त्वािा आहे आचि त्यािे रक्षि झालेि पाचहजे. 

 
औद्योगीकरिाने अचतप्रगत झालेल्या ेेशातंील जास्तीत जास्त लोक आता वन्य व ेूचर्षत न 

झालेल्या नैसर्मगक चवभागाकंडे वळत आहेत त्याम ळे भारतातील वन्यजीवन व नयनरम्य नैसर्मगक ेेखाव े
पाहणयासाठी जास्तीत जास्त पयवजटक भारतात येऊ लागतील. खरे पाहता भारतात आता पयवजटक खाते 
महत्त्वािे होऊ लागले आहे आचि त्याम ळे ेेशाला िागंले उत्पन्न ेेखील चमळू लागले आहे. 

 
ह्या जास्त लोकसखं्या असलेल्या ेेशात उ. अमेचरका आचि आचिकेत असिाऱया मोठमोठ्या 

राष्ट्रीय उद्यानासंारखी उद्याने चनमाि करिे शक्य नाही; परंत  छोटी छोटी अभयारणये, तसेि राष्ट्रीय 
उद्याने यािंी चनगा राखली गेलीि पाचहजे व आिखीही नवीन तयार झाली पाचहजेत. 

 
आता ज्या वगेाने जंगलतोड, ग रेिराई व वन्यप्राणयािंी कत्तल होत आहे ते पाहता मला चनःसंशय 

वाटते की जेव्हा लोकानंा खरोखरीि ह्या वन्यजीवनािे जतन झाले पाचहजे असे वाटू लागेल. तेव्हा जतन 
करणयासारखे काही उरलेले ेेखील नसेल. आतापासून केवळ छत्तीस वर्षांनी म्हिजे इ. स. २००० मध्ये 
झ ऑलॉजीकल गाडवजन्स सोडली तर अन्य कोठेही वन्यजीवन फारशा प्रमािात राचहलेले चेसून येिार 
नाही. 

 
सािारि पाहता प्रथम जातील ते मोठमोठे सस्तन प्रािी चवशरे्षतः ज्यािें मासं रुिकर लागते ते. 

छोटे सस्तन प्रािी व पक्षी ज्यानंा उडून जाऊन आपला जीव वािचवता येतो ते नंतर हळूहळू नष्ट होतील. 
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कल्पनाि करा इ. स. २००० मध्ये फक्त कोल्हे, उंेीर, चिि ंेऱया, चगिाडे, घारी, कावळे व 
चिमणया यां् यासारखे ेाट मन ष्ट्यवस्ती्याही आसपास वावरू शकिारे पशूपक्षीि फक्त चेसू शकतील! हेि 
फक्त येथील वन्यजीवन राहील? 

 
भारतातंील भावी चपढी काझीरंगामिील गवतातून व फ ललेल्या पािकिासातूंन आनंेाने िरत 

जािाऱया गेंड्या्या पाठीवर स ंेरसा चहमासारखा पाढंरा श भ्र गायबगळा अलगेपिे व मोठ्या डौलेारपिे 
उतरून चवराजमान होत असताना्या स ंेर दृश्याला म केल! गीरमिील ख रया झाडामंध्ये जर भव्य कसह, 
कसचहिी अन् छाव ेआपल्या आय ष्ट्यािा आनंेािा क्षि वाढवायला नसते तर गीरिं जंगल कसं वाटलं 
असतं? बंचेपूर तेथील भव्य गव्याचंशवाय, पेरीयार तेथील राजस हत्तनचशवाय अन् कान्हा डौलेार स्वाम्प 
जाती्या (ेलेल) हरीिाचंशवाय कसे वाटेल? .... छे, कल्पनाि करवत नाही. अन् भरतपूर ... तेथल्या 
पािथळीवर जमलेल्या चविी्या हंगामातील पक्षयाचंशवाय .......? 

 
नजरेत भरिारा वाघ, चेमाखेार मोर अन् जंगलात व गवताळ क रिातं चेसून येिारे इतर 

स ंेरसे पश पक्षी जर अस्स्तत्वात येणयािे थाबंले तर आय ष्ट्य चकती रूक्ष बनेल? 
 

जर उशीर होणयापूवीि ह्या वन्यपश पक्षयां् या रक्षिािे प्रयत्न झाले नाहीत तर असे घडावयास 
फारसा वळे लागिार नाही. अथात हा काही फक्त भारतािाि प्रश्न आहे असे नाही तर सववज जगािाि आहे. 
ह्याकचरता पाचश्चमात्य ेेशातं वल्डवज वाईल्ड लाईफ फंड ह्यासारख्या ससं्था स रू झाल्या आहेत. भावी 
चपढीकचरता वन्यप्राणयािें जतन करून नैसर्मगक जागा उपलब्ि व्हावी म्हिून जगा्या अनेक भागातूंन 
चविारपूववजक आखिी स रू झाली आहे. 

 
मी भावीकाळाबद्दल इतका चनराशावाेी नाही. जरी प ष्ट्कळसे व्हावयािे असले तरी बरेिसे प्रयत्न 

िालू आहेत. 
 
चिस्तपूववज ३०० ते २४२ मध्ये जसे चनसगवजरक्षिाला महत्त्व चेले गेले होते तसे जर आजही भारतात 

ह्या गोष्टीला महत्त्व चेले गेले तर चनसगवजसंरक्षि ही आद्यकाळािी चनकडीिी गरज मानली जाईल. स ंेरसा 
चनसगवज अन् वन्यप्राणयािें रक्षि करिाऱया संस्था ेेशातं असिे म्हिजे ेेशा्या प्रगतीिे अन् भरभराटीिे 
लक्षि आहे. येथील नेते, प ढारी व सववजि रचहवासी यानंा त्यािें वन्यजीवनािे रक्षि करणयािे आजिे कतवजव्य 
करणयािी िागंली सिंी आहे आचि त्याम ळे ेेशािी जंगलातील पश पक्षी संपत्ती उद्याकचरता चटकचवली 
जाईल. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भारतातील काही महत्वािी अभयारण्ये 
 

 वर्षवभरात भेटीसाठी उत्तम काळ 

 जाने फेि  मािवज एप्रील मे जून ज लै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें चडसें 
बंेीपूर ४ ४ ४ ५ ५ ४ ३ ३ ३ ३ ४ ४ 
म  ेमलई ४ ५ ५ ५ ५ ३ २ २ २ ३ ४ ४ 
पेरीयार ५ ५ ५ ४ ४ ३ २ २ २ २ ३ ४ 
वडेनथागंल ५ ४ ३ २ १ ० ० १ २ ३ ४ ५ 
रंगन्थीटू २ २ २ २ २ ४ ५ ५ ३ २ २ २ 
भरतपूर २ २ १ १ १ १ ४ ५ ५ ५ २ २ 
कान्हा ३ ४ ४ ५ ५ ४ १ ० ० ० १ ३ 
चशवप री ४ ५ ४ ४ ४ ४ ५ ४ ४ ४ ४ ४ 
गीरिे 
जंगल 

५ ५ ५ ५ ५ ३ १ १ १ २ ३ ४ 

िंद्रप्रभा ४ ५ ५ ५ ४ ३ ३ २ २ ३ ३ ४ 
कॉबटे ३ ४ ५ ५ ४ ० ० ० ० ० १ २ 
ेािीगाम १ १ ३ ४ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ३ १ 
हजारीबाग ४ ५ ५ ५ ५ ३ २ २ २ २ ३ ४ 
जलेापारा ४ ५ ५ ५ ४ २ १ १ १ २ ३ ४ 
मनास ५ ५ ५ ३ २ १ १ १ १ ३ ५ ५ 
काझीरंगा ४ ५ ५ ४ ३ २ २ २ २ ३ ४ ४ 

 
५ सवात उत्तम काळ 
४ छान 
३ ठीक, परंत  उत्तम नाही 
२ क्कचित पाहू शकाल. परंत  चशफरसय क्त नाही. 
१ एखाेे वळेेस पाहू शकाल, चशफारस नाही. 
० शक्य नाही, अभयारणय बंे  असू शकेल. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

भारतातील प्रािी–उद्याने 
 

आंध्र झ ऑलॉचजकल गाडवजन्स, हैद्राबाे, आंध्र 
आसाम स्टेट झ,ू गौहती, आसाम 
बंगाल झ ऑलॉचजकल गाडवजन्स, अचलपूर, कलकत्ता, प. बंगाल 
चेल्ली चेल्ली झ ऑलॉचजकल पाकवज , नवी चेल्ली 
ग जरात झ ऑलॉचजकल चहल गाडवजन्स, अहमेाबाे, ग जरात सयाजीराव गाडवजन झ,ू बडोेा, 

ग जरात झ ऑलॉजीकल गाडवजन ज नागढ, ग जरात 
केरळ झ ऑलॉजीकल गाडवजन, च्वेंद्रम, केरळ झ ऑलॉजीकल गाडवजन, च्िूर, केरळ 
मध्य प्रेेश ककग जॉजवज झ ऑलॉजीकल पाकवज , लष्ट्कर, ग्वाल्हेर, म. प्र.  
तामीळनाडू  झ ऑलॉजीकल गाडवजन्स, मद्रास, तामीळनाडू 
महाराष्ट्र स्व्हक्टोचरया गाडवजन झ,ू म ंबई, महाराष्ट्र पेशव ेपाकवज  झ,ू प िें, महाराष्ट्र 
कनाटक श्री िामराजेन्द्र झ ऑलॉचजकल गाडवजन्स, म्हैसूर, कनाटक 
राजस्थान झ ऑलॉचजकल गाडवजन, जयपूर, राजस्थान 

झ ऑलॉचजकल गाडवजन, जोिपूर, राजस्थान 
झ ऑलॉचजकल गाडवजन, चबकानेर, राजस्थान 
झ ऑलॉचजकल गाडवजन, उेयपूर, राजस्थान 

उत्तर प्रेेश झ ऑलॉचजकल गाडवजन, लखनौ, उ. प्र. 
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