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सारांश% वनसगा हा मानिासाठी नेहमीच िंिनीय आहे. हे अनेक पुराण कथांमधून स्पष्ट झाले आहे . संत सावहतयातही

वनसगााची महती आहे . विज्ञानाच्या मितीने मनुष्याने तयािर मात करण्याचा प्रयत्न के ला. माणूस आवण वनसगा यांचा
संघषा झाला. तो जागोजागी आढळतो. पक्षी ि प्राण्यांनी मात्र वनसगाासोबत असलेली नाळ कायम ठे िली आहे. तयांच्या
भािना, क्रीडा यातून ते स्पष्ट होते . आपल्या पूिा दिव्याची नाते जोडण्यासाठी, तयािर प्रकाश टाकण्यासाठी हे लेखन.
मुख्य वबन्िू: भारतीय संस्कृ ती, जंगलातील पवित्र जागा, मोरनाची, सारसनाची, सांबराच्या खुिानी.

१ प्रस्तािना :
भारतीय संस्कृ ती पूिाापार पशुपक्षी, िृक्ष, िनस्पती यांच्याशी वजव्हाळ्याने राहते . मानिी कु टुंबात तयांना प्रेमाचे स्थान
दिले आहे . ' शुभम करोवत' असो ककं िा ' ननंबोणीच्या झाडामागे ' यासारखे गीते असो असे संस्कार बालियापासूनच आपल्यािर
झालेले आहे. या बालमनाचे वनसगााशी अनावमक नाते वनमााण झालेले आहे . आपण या वनसगाापासून िेगळे असू शकत नाही हे
मात्र खरे . व्यंकटेश माडगूळकर ' जंगलातील दििस ' या पुस्तकात वलवहतात, “माणूस िेिपुत्र कसला , तो वनसगा पुत्र आहे ! गॅलरीत
िोन कुं ड्या जोपासतो उशीच्या अभ्र्यािर पानं-फु लं विणतो. उघड आकाश , वहरि रान, बहरणारे पक्षी आवण खळाळत पाणी
बघून आनंिात नाही असा माणूस असेल का?” नक्कीच नाही. आपण या अफाट सृष्टीहून िेगळे असू शकत नाही. आपण गाईच्या
स्िरूपात पशूशी संबंध जोडला. वचमण्या कािळे यांच्या नािाने बाळाला घास भरितो. पक्षांचे स्मरण आपण करतो . िेिाला
तुळस हिी , बेल हिा , शमी पत्री हिी. िेिाच्या वनवमत्ताने रोज सकाळी फु लांची भेट होते. तयामुळे मन प्रसन्न राहते. िेिाला पत्री
िाहतात तयामुळे घरच्या अंगणात काही झाडे लािून तयांच्याप्रती प्रेमभािना वनमााण होत होती. िृक्षांची पूजा िटपौर्णामा,
औिुब
ं राची पूजा , आिळी भोजन हे सिा वनसगा सावनध्यासाठीच आपल्या पूिाजांनी लािून ठे िले असणार. सोबतच पशुंची ही
पूजा , गाय गोऱ्याची बारस , नागपंचमी, खंडोबाचे निरात्र, बैलांचा पोळा असे सण उतसि ही आपण साजरे करत होतो. अलीकडे
तयाचे प्रमाण कमी झालेले जाणिते. तयाकडे िुलाक्ष करून चालणार नाही. जीिन धोक्यात येईल. आज माणूस विज्ञानाच्या
भरोशािर पुढे जात असताना ज्ञानाच्या िृष्टीने जो वनसगा महतिाचा आहे , तो विसरून प्रगती करू पाहत आहे . माणूस हा
वनसगाातच उमलणार , फु लणार हे सूत्र आमच्या प्राचीन ऋषीमुनींना आवण संत-महंत यांना माहीत होते . भारतीय संस्कृ तीत
िनांना बरे च महत्त्ि लाभले आहे. नैसर्गाक िातािरणात एकांत , िाट िनश्री , पशुपक्षयांची संगत यामुळे ही िने नैसर्गाक
आनंिाची खानच होती . ऋषीमुनींना तर ही जंगले म्हणजे कमाभूमी िाटत होती. अशा या शांततावप्रय जंगलाचे िणान करताना
संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात,
ऐसे नी राहतयाते राहािी
भ्रमातयाते बैसिी
थापटूवन चेििी
विरक्तीते ज्ञाने. 6/68-169
हे राज्य िर सांवडजे
मग वनिांता येथवे च अवसजे
ऐसे शृंगारवलयाही उपजे
िेखतखेिो ज्ञाने.6/170
असे वनसगा सौंियााने नटलेले हे जंगल न राहणाऱ्या लाही राहाियास लािते. मन विचवलत असेल , भरकटत असेल, तर
तयाला ताळ्यािर आणते. िैराग्याला थापटी मारून जागे करते. ज्याच्या िशानाने ककं िा सहिासाने एखाद्या विलासी पुरुषाला
सुद्धा आपले राज्य ओिाळु न टाकािे असे िाटते आवण तो वतथे स्िस्थपणे राहातो. अशा शांत आवण सौंियााने नटलेल्या जंगलाच्या
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ठठकाणी रमले नाही तर निलच! कारण वनसगासौंियााची िेणगी तया पठरसराला लाभलेली असते. अशा िातािरणात
ऋषीमुनींनच्या नचंतनाला प्रेरणा वमळत असे. म्हणून तयांना जंगलाचे पयाायाने वनसगााचे अवस्तति मान्य आहे. भारतातील बऱ्याच
संतांनी आपल्या सावहतयातून वनसगा िशान घडविले आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामिास स्िामी, संत एकनाथ
यासारख्या बऱ्याच संतांनी वनसगा विचार मांडलेला दिसतो.
वनसगा विषय घेऊन आधुवनक किींनी िेखील लेखन के ले आहे. वनसगाकिी म्हणून प्रवसद्ध बालकिी यांच्या 'अरुण' या
कवितेतील काव्य ओळी
उठ कोदकळा! भारद्वाजा! ऊठ गडे आता,
मंगल गाणी टाकी मोहूवन जगताच्या वचत्ता!
सठरते! गाणे तुझे सुरांमधी या वमळिी बाई!
साध्याभोळ्या तुझ्या गायना खंड मुळी नाही!
वपिळी कु रणे या गाण्याने हषोतकट झाली,
गाउ लागली, नाचू लागली, िेडािुवन गेली!
चराचराच्या वचत्ती भरले दिव्याचे गान!
मूता गान हे दिव्य तयाला गाणारे कोण?
दिव्य गायने, दिव्य शांतता, दिव्याचे झोत,
िसुध
ं रे च्या अरुण ओवततो नकळत हृियात!
तया दिव्याने स्िरभूमीचे ऐक्य असे के ले
तया दिव्याने मांगल्याचे पाट सुरू झाले!
मंगलता ती दिव्य किीला टाकी मोहोनी
िाग्िेिीने सहज गुदं फली मग तयाची गाणी .
अरुणाच्या आगमनाने झालेले सृष्टीतील सुंिर, आनंििायी बिल किीने वचत्रीत के ले. जणू
आपण ही कविता अनुभिू लागतो. बालकिींचे हे विशेष आहे. ती गळी उतरिण्याचे सामर्थया जणू तयांना वनसगााने
दिले असािे. ना. धो. महानोरांना ही रानाने भूल घातली आहे.
“ह्या नभाने ह्या भुईला िान द्यािे
आवण ह्या मातीतुनी चैतन्य गािे
कोणतीपुण्ये अशी येती फळाला
जोंधळ्याला चांिणे लखडू न जािे
या नभाने या भुईला िान द्यािे
आवण माझ्या पापणीला पूर यािे
पाहता ऋतुगध
ं कांती सांडलेली
पाखरांशी खेळ मी मांडून गािे
असे भािवनक नाते किी महानोर यांचे आहे. आणखी बऱ्याच किींना वनसगााने िेड लािले आहे.मराठी गद्य लेखनानेही
हा िारसा जपलेला आहे. िुगाा भागित, व्यंकटेश माडगूळ, मारुती वचतमपल्ली ही नािे सहज आठिण्यासारखी आहेत.
माणसाचे वनसगााशी जिळचे नाते होते. आता मात्र माणूस वनसगाापासून िूर जाताना दिसतो. भयभीत झालेला आहे.
िुिि
ै ाने आम्ही आमच्या भौवतक आवण बौवद्धक जगात गुंतून गेलेले आहोत. आजूबाजूचा वनसगा अनुभिण्याची क्षमता आम्ही
हरितो की काय? अशी शंका यायला लागली आहे. जन्मजात मानिात जी नैसर्गाक ओढ वतचा िापर जर आपण थांबिला, तर
किावचत वनसगा म्हणजे काय? हे आपल्याला समजणार नाही. जगणं अवतशय तांवत्रक होत जाईल. आपण जे जगतो आहे , ते
वनसगाामुळे जगतो आहे. नैसर्गाक जीिन शैली ही आपली खरी जीिनशैली असायला पावहजे. िुिि
ै ाने बिलतया कालप्रिाहात
आपण इतके िाहाित गेलो की आपण आपल्याच जगण्यािर घाला घालतो आहे, हे आपल्याला कळलच नाही. तयाच्यामुळे वनसगा
म्हणजे लाखो रुपये खचा करून दफरायला जाणे नाही. माझ्या अितीभिती असलेले , प्रतयेक झाड, पाने-फु ले, येणारी हिेची झुळूक,
माझ्या मनात उगिलेल्या गिताच्या पाती पासून तर एव्हरे स्टच्या बफाापयंत सिात्र वनसगा आहे. मग ती कडाडणारी विज असो
ककं िा एखािी चमचमणारी चांिनी असो ही सगळी वनसगााची रूपे आहेत. ते पाहण्याची नजर असायला हिी.
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पािसाळ्याच्या सुरुिातीला गोगलगायी दिसतात . तयातील एकीला काडीने स्पशा के ला, की ती लगेच गोल होते . म्हणून
वतला पैशाची गोगलगाय म्हणतात. ही वतची पद्धत दकती छान आहे! लाजाळू च्या झाडाला स्पशा के ला की ते झाड आपली सिा
पाने पटकन वमटतात. दकती सुंिर आहे हे! मृगाचे दकडे काळ्या मातीतील तयाचा लाल रं ग लक्ष िेधून घेतो. असा वनसगा आम्ही
अनुभिला का? घरातल्या कुं डीत रोज फु ल उमलते म्हणून मला तयाचं कौतुक िाटत नाही. मृगनक्षत्र सुरू होताच आकाशातून
'पेते व्हा ' असा लहान पक्षाचा आिाज येतो. हा आिाज म्हणजे वनसगााने मानिाला दिलेली हाक आहे. पेरणीला सुरुिात करा हा
इशारा हे पक्षी िेतात. बस , रेल्िे , आवण वगरणीच्या खडखडाटात 'पेते व्हा' ही साि लुप्त झाली. ती आम्हाला समजलीच नाही .
आम्ही हे हरिलं आहे. माझ्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना म्हणजे वनसगा. असा वनसगा आम्ही जोपासला पावहजे.
माणसाच्या अवत हस्तक्षेपामुळे नाहीशा होत असलेल्या जंगलातील बऱ्याच जागा प्राण्यांनी, पक्षांनी जपल्या असतील
का? असा प्रश्न मनात येतो. सद्यवस्थतीत टीव्ही, ितामानपत्रे, मोबाईल अशा सिा प्रसार माध्यमांचा चचेचा विषय विश्व महामारी
कोरोना हाच आहे. सतत सतत हेच पाहून, िाचून मन उिास होत आहे. माणूस स्िरक्षणासाठी घरात बसला आहे. याचा पठरणाम
वनसगाािर होणारच. दिल्ली सारखी शहरे प्रिूषण मुक्त होत आहेत. पक्षी प्राणी वनभायपणे िािरत आहेत. जंगलातील मोरनाची,
तळ्याकाठच्या सारस नाची, सांबराच्या खुिानी नाहीशा होत आहेत, अशी खंत श्री मारुती वचतमपल्लीनी व्यक्त के ली होती.
तया जागा आता परत पशुपक्षयांना वमळाल्या असतील का? असा विचार मनात येतो. पशुपक्षांच्या या जागा आता मनुष्यविरवहत
झाल्या आहेत. तयांना आपला जोडीिार वनभायपणे आवण स्िच्छंिपणे वनिडता येईल. अशा स्थळांना पक्षांच्या खाजगी जीिनात
फार महत्त्ि आहे.
के व्हा मारुनी उं च भरारी, नभात जातो हा िूरिरी,
आनंिाची सृष्टी सारी, आनंिे भरली.
उं च भराऱ्या मारीत जाणे, रूप तुझे ते गोवजरिाणे!
गुंगन
ु जाईल वचत्त जयाने, िे , िे ते गाणे!
'आनंिपक्षी' या कवितेत बालकिींनी भराऱ्या मारणाऱ्या आवण आनंि वितठरत जाणाऱ्या पक्षाचे सुंिर वचत्र रे खाटले
आहे. वनसगााचे वजिंत वचत्र या कवितेतन
ू आपल्या िृष्टीस पडते . काव्याचा विषय झालेले अनेक पक्षी आहेत. मोर आवण सारस
पक्षी यांच्या प्रणयी जीिनाचे वचत्रण म्हणजे मोरनाची ि सारनाची आहेत.
वत्रभुिनात मोरा एिढा सुंिर पक्षी िुसरा नाही. तयाचा मोह सिांनाच होतो. या पक्षाची प्रणयाची विवशष्ट जागा असते.
तया जागेला ' मोरनाची ' असे म्हणतात. घनिाट जंगलात मोरनाची सारखी स्थळे असतात. शंभर ते िीडशे फू ट व्यासाची जागा
असते. गिताचे ठोंब चोचीने काढू न ितुाळाबाहेर फे कलेले असतात. “अशा ररं गणला इंग्रजीत लेक (Lek) अथिा मराठीत नाची
म्हणतात. मुळ स्िीवडश शब्ि ( Leka ) म्हणजे क्रीडा करणं यापासून Lek हा शब्ि तयार झाला आहे. आशा प्रेमयाचनेच्या
ररं गणाचा प्रािेवशक क्षेत्र ( Territory ) अथिा घरटी बांधण्याच्या जागेशी संबध
ं नसतो.” अशी मावहती वचतमपल्ली िेतात. ही
नाची माद्यांच संकेतस्थान असते. नाची म्हणजे असं स्थळ वजथे सिा सजातीय नर माद्या एकवत्रत होतात. हे ितुाळ माद्यांमध्ये
लैंवगक चेतना उतपन्न करते. आवण वतथे तयाचा समागम होतो. सुरुिातीला या नाची क्षेत्रात नर पक्षी एकत्र जमतात. हे प्रणय ररं गण
एकमेकां पासून िूर असतात. पण एका ररं गणातील नराचा आिाज िुसऱ्या नाची िर ऐकायला जातो. सगळे च मोर अवतशय सुंिर
असतात. माद्या ितुाळाबाहेर उभ्या असतात. नाची क्षेत्रात मध्यिती स्थान घेण्यासाठी मोरानमध्ये जणू स्पधाा सुरू असते. अवधक
िेखण्या ि मध्यिती असलेल्या नराकडे माद्या आकर्षात होतात. जणू स्ियंिराची राज्यसभा आहे , असे िाटते. एक एक राजकु मार
एका पेक्षा एक अवधक िेखणा ि पराक्रमी असतो . तयातलाच हा प्रकार िाटतो. या जागेत तो स्ितःचे कौशल्य िाखित असतो.
नृतयाचे सिा पवित्रे तो करून िाखिून स्ितःचा प्रभाि माद्यांिर पाडीत असतो. मुळातच सुंिर पक्षी म्हणून मोराची गणना के ली
जाते. मोराच्या नृतयाने मानिाला मोवहनी घातली. तयात तयाच जातीच्या माद्या कशा बरे सुटू शकतील? हे नृतय लांडोरीला
आकर्षात करण्यासाठी असते. तसेच ते प्रवतस्पधी नरांना आव्हान िेण्यासाठी असते. स्ितःच्या कलागुणांनी इतरांना प्रभावित
करणे हा गुण माणसांनी पक्षांकडू न स्िीकारला असािा असे िाटते. माद्या तया प्रभािी नराला पसंत करतात. पक्षी जगतात
मािीपेक्षा पेक्षा नर सुंिर असतो. अशा या सुंिर कलागुणी असलेल्या मोराशी लांडोरी समागम करण्यास इच्छु क असतात. माद्यांना
नर वनिडण्याचे स्िातंत्र्य असते. स्ियंिर ही संकल्पना मानिाने इथूनच स्िीकारली असािी. स्ियंिराच्या िेळी िरा कडू न
असलेल्या अपेक्षांची पूती होते, तेव्हा ती वििाह इच्छु क िधु तयाला आपला िर म्हणून स्िीकारते. तसाच हा प्रकार इथे दिसतो.
ररं गणातील मोर प्रभािी तर असतोच. तयाचा आिाजही बुलंि असतो. सुंिरते सोबत आिाजाचं िरिानही तयांना वमळालेले
असते. म्हणजे एखाद्या िेखण्या रुबाबिार मुलाला मोठा पगार असतो. तयाचप्रमाणे हे गवणत असािं असं िाटतं. इथे नैसर्गाक
वनिडीिर भर दिला जातो. तयाच्या बुलंि आिाजाने लांडोररं ना तयाचं अवस्तति कळते. ररं गणात मोर एक पाय िुमडू न नाचतो.
लांडोरी तयाच्या नृतयािर मुग्ध होतात. तो लांडोरी िर झपाटतो . ती लाजून खाली बसते. फु ललेला वपसारा अधािट वमटून क्षणभर
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तयांची रवतक्रीडा चालते. मोर परत उडी मारून ररं गणात येतो. लांडोरी पुढे जाते. पुन्हा तयाच प्रमाणे िुसऱ्या लांडोरीशी तो
रवतक्रीडा करतो. असा प्रकार सात-आठ लांडोरीशी करतो. तो िेखणा मोर आपलं नृतय थांबिून मोरनाची तून हळू हळू बाहेर
पडतो. तयाच्या मागोमाग सात-आठ लांडोरी जंगलात वनघून जातात. तया िेखण्या मोराने जागा सोडल्या बरोबर ती मध्यिती
जागा िुसरा मोर घेतो. तोपण पवहल्या मोरा प्रमाणे वप्रयराधना करतो. हा सिा खेळ दििसभर चालू असतो. इच्छा प्राप्तीनंतर मन
आनंिविभोर होतं. तयाच प्रमाणे ते सिा आनंिविभोर होऊन जंगलात जातात. हे िृश्य पािसाळ्याच्या सुरुिातीच्या काळात
जाणकाराच्या ककं िा अभ्यासकाच्या िृष्टीस पडू शकते. स्ितःहून तया ररं गणाचा तयाग तो मोर करतो. इथे खुचीच्या ककं िा सत्तेच्या
हव्यासापासून पक्षीजगत खूप िूर आहे हे िृष्टीस पडते. िेळेपुरता अवधकार मग मात्र इतरांना संधी असा तयांचा न्याय असतो.
२ सारसनाची :
मातावपतयांच्या आज्ञेचे पालन न करणे म्हणजे आपल्या नवशबी मृतयू हे पक्षांच्या वपल्लांना मावहती असते.
थोरामोठ्ांचा आिरही यातून दिसून येतो. पक्षांकडू न बरे च गुण मानिाने स्िीकारायाला हरकत नाही. तसेच अपठरग्रहाची िृत्ती
हा पक्षांचा िाखाणण्यासारखा गुण आहे. मृतयूबद्दल शोक नाही. सार काही शांततेत घडत जातं. मृतयू जिळ आला म्हणून मृतयुपत्र
नाही की वचठ्ठी नाही. अनासक्त िृत्ती पाखरात दिसते. सारस, चक्रिाक आवण हंसा ची जोडी एकिा तयार झाली की ते आयुष्यभर
एकमेकांना साथ िेतात.
सारस पक्षांचे शृंगाठरक जीिन सुंिर असते. जून मवहन्याच्या सुरुिातीला ठरलेल्या बांधा काठी हे पक्षी एकवत्रत येतात.
ते थव्यांनी येतात. सूयाास्ताच्या िेळी बांधा काठी सारसांचा थिा ितुाळाकार एकत्र येतात . ते शांतपणे एकत्र उभे असतात.
मािीपेक्षा नर थोडा उं च असतो, एिढाच फरक नर आवण मािी मध्ये असतो. संधीप्रकाशातही ते शांतपणे उभे असतात. जणू
तयांचा पठरचय मेळािा भरलेला असतो. न बोलता हा कायाक्रम संपला की पक्षी चरायला जातात. एकमेकांबद्दलचा अभ्यास ककं िा
वनरीक्षण िोन-तीन दििस सुरू असते. ठरलेल्या िेळी सूयाास्तापूिी सारे जण तयाच जागी गोळा होतात . चौर्थया दििशी मात्र
आश्चया घडते. तयांच्या जोड्या तयार होतात. न बोलता फक्त वनरीक्षणाने ते आपला साथीिार वनिडतात. प्रेमवििाह जणू.
शब्िाविना तयांना कसे बरे शक्य झाले असेल. शब्िाविना संिाि हा परमोच्च अिस्थेला पोहोचलेल्या गुरु वशष्यांमध्ये, िोन खऱ्या
वमत्रांमध्ये, एकमेकांिर जीिापाड प्रेम करणाऱ्या पती-पत्नींमध्ये. म्हणजे एकाने घेतलेला वनणाय िुसऱ्याला मान्य असतो ि
पटतोही. याच न्यायाने ते आपला सहचारी वनिडत असािेत असे िाटते. हे पक्षी पुिीसारखे शांत राहत नाही. तयांना कं ठ फु टतो.
तयांचे मधुर कू जन सुरू होते. जोडीने एकमेकांचा अनुनय करू लागतात. सारस नर कामविव्हल होऊन मािीला साि घालतो .
मािी जिळ येताच तयांचे शाहीनृतय सुरू होते. िोघेही सुरेख पिन्यास करतात.
माणसांच्या ' सालसा ' नृतयाप्रमाणे . प्रतयेक युगल एकमेकांना साथ िेतो. तयांच्या नाना कला एकमेकांना िाखित
आपला प्रभाि पाडतात. पंख फडफडवितात, मान िेळाितात, स्ितः भोिती नपंगा घालतात. एकवत्रत मधुर कू जन करतात.
उडण्याच्या सिा कला सािर करतात. एकमेकांच्या प्रेमात पडतात ते आयुष्यभरासाठी. इथेच तयांचा समागम होतो. या क्षेत्रालाच
'सारसनाची' म्हणतात.
३

सांबराच्या खुिानी :
शृंगाराला मानि, पशु, पक्षी यासगळ्यांच्या जीिनात अनन्य साधारण महत्त्ि आहे. अल्हाििायी िातािरण, सोबतच
वनसगााची साि अशा िातािरणात आपला सहचारी आपल्यासोबत असतो, तेव्हा ती िेळ मनाला स्पशूान जाते. असाच काहीसा
अनुभि जंगलातील महत्त्िाच्या स्थळी येतो. वजथे मनुष्यप्राण्याला शृंगाराने भूल घातली, तसे प्राणी जगातही सुटले नाही.
‘सांबराच्या खुिानी’ याचा अथा वचतमपल्ली यांनी सांबराची क्रीडा ककं िा तयाच्या खेळण्याची जागा असा सांवगतला
आहे. आपल्यापैकी दकती जणांनी ह्या जागा पावहल्या असतील? असा प्रश्न पडतो. सांबराचा कळप बऱ्याच जणांनी पावहला
असणार. खुिानी सारख्या महतिाच्या जागा िाट जंगलात असतात. वजथे स्मशान शांतता आहे, अशा जागा सांबर शोधतात.
तयांना तया स्थळी मानिाचा हस्तक्षेप मान्य नाही. मानिाची चाहूल लागली तरी ते खुिानीत उतरणार नाहीत.
खुिान म्हणजे नेमके काय? तर आपण असे म्हणू शकतो आपल्या मुलांना खेळण्यासाठी जे ग्राउं ड असते, तसाच प्रकार इथे
असतो . गल्लीतली मुले खेळायला वनघाली की आपल्या वमत्रांना आिाज िेऊन जमा करतात आवण खेळतात. असेच एका सांबराने
आिाज काढला की सिा बाजूने तयाचे वमत्र तयाला प्रवतसाि िेतात. चरायचे सोडू न, साि घालून' तू चल मी आलोच'असे म्हणत
खुिानीत एकत्र जमतात.
खुिानीचे क्षेत्र अंिाजे अध्याा एकर पेक्षाही मोठे असते.
ते ग्राऊंड खेळण्यासाठी सज्ज असते. म्हणजे तयात गोटे ि झुडपे काहीही नसतात. जागा खुरांनी मऊ के लेली असते. चारपाच सांबर वमत्रे आपसात टक्कर टक्कर खेळतात. नशंगांचा आिाज करतात. यािेळी माद्या आवण पाडस हा खेळ ररं गणाबाहेरून
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पहात असतात. एक िोन िषााचे नर िेखील संधीसाधून आत प्रिेश घेऊन खेळ वशकण्याचा प्रयत्न करतात. पण अनुभिाच्या
अभािाने ते बाहेर येतात. अनुभिी सांबर खुिानीत टक्कर िेऊन धाितात. हा एक िोन तासांचा खेळ चांगलाच रमतो. जिळच्या
झाडांना जाऊन अंग ि नशंग घासतात. तयातला अनेक डेऱ्याचा बलाढ्य सांबर बकऱ्यासारखा िोन पायांिर उभा राहतो. िोन्ही
खुरं आठिहाफू ट उं चीिर घासतो. हे आपले राज्य आहे, हेच जणू इतरांना पटिून िेत असतो. वतथून तिेषाने पुन्हा खुिानीत येतो.
आपल्या प्रवतस्पध्याािर तुटून पडतो. खेळाचं रूपांतर आता लढाईत होते. िुबळा सांबर माघार घेतो.खुिान सोडू न जंगलात
दिसेनासा होतो . 'तुला पुन्हा पाहून घेईन'या भािनेने मात्र नाही. सामनािीर सांबर खुिानीत मुततो . ररं गणाच्या बाहेर उभ्या
असलेल्या सांबरीपैकी रुबाबिार तयाला साजेशी अशी एक सशक्त मािी खुिानीत प्रिेश करते. मी तुझा स्िीकार के ला हेच
सुचिण्यासाठी ती तयाचे मूत्र हंगते. तया सामनािीर सांबराजिळ जाते . तयाचे अंग आवण मुख हंगते. आपल्याप्रीतीची तयाला
भुरळ घालून लगट करू लागते. इतर प्रेक्षक सांबर आता खुिनीत उतरतात. जणू विजयोतसि साजरा करतात. ते रिंथ करीत
बसतात. प्रेमीयुगल मात्र बासाच्या रं जीआड उभी होतात. माणूस आपल्या भािनांिर विजय प्राप्त करू शकला नाही .ही खरी
शोकांवतका. म्हणून नको ती िृश्य रस्तयािर, बागेत दिसतात. इतर लोक वतथे असतात याचे भान नसते. पण प्राण्यांनी ते भान
जपले आहे. हेच इथे दिसून येते.
आपला सहचारी वनिडण्याचे स्िातंत्र्य प्राण्यांमध्ये आहे. ते माणसांनीही स्िीकारलं . पण प्राण्यांचा शहाणपणा बाजूला
ठे िला. जेव्हा एखािी चांगली गोष्ट स्िीकारतो, तेव्हा तयाचा पूणापणे स्िीकार करायला हिा. तुमचं स्िातंत्र्य तुम्ही कोणालाही
वहरािून घेऊ िेत नाही. तसच इतरांचं स्िातंत्र्य तुम्ही वहरािून घेऊ शकत नाही. प्राण्यांच्या पवित्र जागा अभ्यासकांच्या िृवष्टआड
होऊ नये या साठी तरी प्रयत्नशील असले पावहजे.
ज्ञानी समजणाऱ्या माणसाच्या अज्ञानामुळे तया जागेचे पावित्र्य राखले जात नाही. शेिटी पठरणाम तयांच्यािर
िंशिृद्धीिर होतो. माणसाच्या जंगल फे रीला बंिी के ल्यामुळे हे सिा प्राणी वनभायपणे िािरत असतील . लोकसंख्या िाढीमुळे
लोकांनी िनाच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. सध्यावस्थतीत माणसांनी हडपले ल्या जागा प्राण्यांनी पुन्हा वमळिून प्राणी मुक्त
संचार करताना प्रसारमाध्यमांमध्ये िाखित आहेत. सिा जंगलातील िाघ सुद्धा सुटके चा वनश्वास सोडत असतील. स्ितःचे
साम्राज्य पुन्हा वमळिल्याच्या आनंिात असतील. परत जालंिर िरून वहमालय िशान घडत आहे. सृष्टीतील महतिाचे पूिा िशान
घडत आहे. हे कमी होणारे प्रिूषण सृष्टीला वनवश्चत उभारी िेऊ शके ल. पशुपक्षी आनंिात आहेत. मानिप्राणी घरपण उपभोगत
आहे. हे सिा विषाणू कोरोना मुळे. आता तरी सिांचा आनंि वद्वगुवणत करण्यासाठी माणूस ततपर असेल का? स्ितःसोबत
वनसगााचाही विचार करे ल असे िाटते. शेिटी एिढेच िाटते माणसाला इतरांबद्दल जाण िेणारा कोरोना आता संपला पावहजे.
कारण खरच माणूस घरात राहून जागरूक झाला आहे. ही जाणीि क्षणकाल तर असणार नाही ना? ही भीती मात्र मनाला
अजूनही भेडसािते आहे. स्िातंत्र्य आवण स्िैराचार यातील फरक आतातरी आपण समजून घेऊया. आपल्या स्िातंत्र्यामुळे
इतरांच्या आवण विशेषतः वनसगााच्या जगण्याच्या स्िातंत्र्यािर नकाराथी पठरणाम होऊ नये ही जाणीि यावनवमत्त होणे गरजेचे
आहे. हा काळ प्रतयेका करता वनवश्चतच िेिनािायी आहे. पण या िेिनेतन
ू आपल्या संिेिना उजळल्या तर सृष्टीच भविष्य अवधक
उज्िल होईल हे वनवश्चत.
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