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हे आहेत जादव, झाडं लावणारे जादव हणून
सगळे यांना ओळखतात.

यांना जंगलं आवडतात, कारण ती रसरशीत,
जीवनानं भरलेली अशी असतात.

ओसाड जागा यांना ःखी करतात, कारण
तथ या सग या गो ी मृत झाले या असतात.
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खूप वषापूव , जादव पु ा या भ या मो ा नद या काठाकाठाने चालत चालत, एका झाडं नसले या ओसाड जागी येऊन पोचला.

ती कोरडी आ ण रखरखीत जागा होती. तथली वाळू बारीक पावडरसारखी आ ण दसायला प ेरी होती.
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आं… प ेरी वाळू? कती बरं ही व च  गो .

जादवने जवळ जाऊन नरखून पा हलं.

अरे चा, ते वाळूवरचे प े न हतेच मुळ ! 

तर तथ या सग या ज मनीवर साप पसरले
होते.

काल आले या पुरामुळं हे कना यावर वा न
आलेले दसताहेत, जादवला वाटलं.
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पण वशेष हणजे, नेहमी असतात तशा नरोगी सापांसारखे हे साप वळवळत, वेगानं हालचाल करत न हते. अगद  जादव जे हा यां यामधून चालत गेला,
ते हाही ते फु कारले नाहीत क  र पळून गेले नाहीत. मग फणा काढून याला दंश करायला यायची तर बातच सोडा... ते बचारे थकून भागून जुनाट
दोरखंडांसारखे नुसते पडून रा हले होते.

" ब चारे साप! उ णतेने अगद  मरायला टेकलेले दसताहेत. यांना पडून राहायला थोडीशी सावली मळाली असती तर! झाडं नसले या या ओसाड ठकाणी
थोडी झाडं असती तर!"
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जादवला या मरणो मुख सापांकडे बघवतसु ा
न हतं. याला याचं इतकं ःख होत होतं, क
खाली बसून तो रडायलाच लागला. 

पण तो चटकन सावरला. "बस झालं रडणं -
बडणं आता, यापुढे जोमानं कामाला

लागायचं."

तो उडी मा न उठला आ ण धावत आप या
गावात परत गेला. आपली पशवी ग च भरेल
एवढे बांबूचे क ब याने गोळा केले. "नेहमीची
रोपं तथ या गरम वाळूत जगणार नाहीत, पण
बांबूची मा  जगतील. कारण बांबू चवट
असतो!" यानं वचार केला.
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जादव ते क ब घेऊन या ओसाड जागी आला, आ ण ते क ब सगळ कडे लावले. ते कठ ण आ ण दमवणारं काम होतं. हे काम पुरं करायला याला कतीतरी
वष लागली.

एखा ा उ हा यात नद  अगद च आटायची, तर पुढ या वष  पुराने ती फुगून सगळ कडे पाणीच पाणी हायचं. कधी ती कना यावर आणखी वाळू आणून
टाकायची, तर कधी असलेली वाळू ओढून यायची. कधी मुसळधार पाऊस आला आ ण गेला, पण जादव मा  अथकपणे रोपं लावतच रा हला.
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थो ाच काळात बांबू या रोपांनी चांगली मुळं
धरलं आ ण ती जोमानं वाढू लागली. जसजशी
ती वाढू लागली, तसतशी यांची सावली
मळायला लागली, आता सावलीबरोबर तथे

कृमी - क टकही वाढायला लागले.

या क टकांनी ज मनीत भोकं केली आ ण ते
पार तळाशी पांढ या वाळूपयत पोचले. यामुळं
बांबू या झाडांखालची जमीन बदलू लागली.
आधी कोरडी आ ण पांढरी असणारी जमीन
आता काळसर आ ण समृ  झाली. मृत वाळूचं
आता जवंत ज मनीत पांतर होऊ लागलं
होतं.
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जादव आता ःखी न हता. पण अजून तो पूणपणे समाधानीही झालेला न हता.

या बांबू या बेटाकडे पा न या या मनात वचार आला, 
"हे थो ाशा झाडांचं बन तसं चांगलं आहे, पण इथं घनगद झाडांची राई असती, तर कती छान झालं असतं!” 

वत:ला सुचले या या क पनेनेच तो उ ह सत झाला.

मग जादव परत या या गावात गेला, 
आ ण आणखी खूप - खूप बया आ ण रोपं गोळा क  लागला. 

वालकोल, अजुन, इजर, गुलमोहर, आ ण मोज आ ण हमोलू 
यां या बयांनी आ ण रोपांनी तीन पोती भ न गोळा केले. 

"आता आप या थोडीफार झाडं असणा या या बनातली जमीन छान काळसर झाली आहे,
 आता आप याला ही सगळ  आ ण वर आणखीसु ा झाडं लावता येतील."
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लवकरच यांनी लावलेले वालकोल, अजुन,
इजर, गुलमोहर, कोरोई, मोज आ ण हमोलू
ज मनीत जले, यांनी मुळं धरली आ ण ते वाढू
लागले. 

जसजशी ही झाडं वाढत गेली, तसतशा
यां यापासून बनले या न ा बयाही पसरत

गे या, पुढे या न ा बयांनीही मुळं धरली.
यां या फुटले या क बांची पुढं रोपं झाली,

खोडांना फां ा फुट या आ ण झाडं मोठ  होत
होत या फां ा आकाशापयत गे या.
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वरळ झाडांचं बन, जी कधीकाळ  एक ओसाड जागा होती, ते आता एक सुंदर, घनदाट झाडांची राई बनलं.

पण घनदाट राईत या झाडांवर जीव नसतील, तर तला अथच काय? एकदा झाडांवर एक सजीव ाणी आ यावर, बाक चे या या पाठोपाठ आलेच.
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प ह यांदा आले ते प ी. 

जवळचे तर आलेच, आ ण लांबून वस क नही
प यांचे थवे राहायला आले.

आता जादवां या बनात घरट  करायला गधाडं
होती, बगळे होते, करकोचे आ ण बदकंही होती.
आ ण हो, सोबत वटव ा, क तुर आ ण धोबी
आ ण पोपट हेही प ी होते.
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मग आले ते ाणी. 

या झाडां या राईत यांची घरं करायला अनेक ाणी उ ा मारत, झोके घेत आ ण भटकत भटकत आले. रेडे, हरणं, ससे, माकडं. ह ी, वाघ आ ण गडेसु ा. 
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आ ण शेवट  आले साप. 

ते सरपटत, सळसळत आले, जादवां या
झाडां या सावलीत थंडा ाला.

तथं साप बघून, जादवां या डो यांत आनंदा ू
आले. ते खाली तथ या जमीनीवर बसले,
यांना इतका आनंद झाला होता, क  आप याला

ते साप चावतील, याचीसु दा यांना भीती
वाटली नाही.
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या राईचं अखेर जंगल झालं. आता जादव मनापासून आनंद  झाले होते.

जकडे तकडे ठपके च ेप े आ ण चमकणारे डोळे दसू लागले. सगळ कडे आसमंत हरवा हरवागार झाला होता. 

जादवांचं जंगल आता पसं आ ण चोची आ ण पंखांनी भ न गेलं. तथं आता पंजे आ ण शेप ा आ ण सु यांचं जग नमाण झालेलं होतं..
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मग जादवां या मनात आणखी एक वचार आला.
"अशी एका जागी खूप झाडं असणं, हे छानच आहे.

पण सगळ कडेच खूप - खूप झाडं असली तर कती छान होईल!"

मग काय? यांनी पु हा बयां या पश ा उचल या आ ण ते जगभर मंती करायला नघाले.
 या वासात दसले या येक ओसाड जागी ते बया पेरत नघाले.

 तो पेरत रा हला, ते बया पेरत रा हले, पेरतच रा हले.

                                                            पण जगात कतीतरी वैराण, ओसाड जागा आहेत. 
                                        जगात झाडं असणा या जागांपे ा झाडं नसणा या जागाच आता जा त आहेत. 
                                                  हे फारच दवी आहे खरं, पण हणून जादव रडत बसत नाहीत.
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जादव तथं झाडं लावतात.
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आणखी झाडं लावतात.

    आ ण आणखी खूप - खूप झाडं लावतात. 
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सगळ  जुनी जंगलं पु हा परत वाढवायला फार प र म लागणार आहे.

दवस दवस समु ाची पातळ  वाढते आहे, वारे अ धक थंड होत आहेत. 
शहरांची महानगरं झालीत, आ ण जादवांचही वय होतं आहे. 

पण ते झाडं लावतच आहेत, लावतच आहेत.
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                     जोवर सारं जग झाडांनी भरलेली एक आनंद , छानशी जागा होत नाही, 
                    तोवर जादव झाडं लावतच राहतील.
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जादव यांची खरीखुरी गो

ी. जादव ‘मुलाई’ पायग हे पयावरणर क आहेत.ते भारत सरकार या
सव च नागरी स मानांपैक  एकाचे हणजे 'प ी’ या पुर काराचे
मानकरी आहेत. ी. जादव आसाममधील माजुली येथे राहातात.

वया या सोळा ा वष , पु े या वालुकामय कना यावर वा न
आले या मृत ाय सापांचे य कना यावर मृ यूमुखी पडणारी झाडं बघून

ःखी झाले या जादव यांनी याच जागेवर झाडं लावायचं ठरवलं. आधी
यांनी बांबूची झाडं लावून लहानशी सु वात केली, पुढं अ यंत क  घेऊन

एकेक झाड लावत, सबंध जंगल वाढवलं. ही गो  आहे १९७९ सालची. 

पुढ या तीन दशकांम ये, जादव आ ण यांनी केले या वृ ारोपणामुळे या
ओसाड जागेवर या मातीची गुणव ा बदलली. ५५० हे टरचा तो वाळूचा
प ा आता एक हरवंगार, घनदाट जंगल झालेला आहे, क येक कार या
वन पत नी आ ण ा यांनी तथे आपली घरं केली आहेत. ह ी, वाघ,
वानर, हरणं यांबरोबरच कतीतरी कारचे था नक आ ण थलांत रत प ी
यात आहेत. जादव अजूनही रोज या अर यात जाऊन याची काळजी

घेतात, जथं रकामी जागा दसेल, तथं झाडं लावतात.
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आं या या झाडाबरोबर मोठं होणं : वृ ारोपणाचा एक उप म

आ ाच तु ही आंबा खा लात? आवडला ना? आणखी हवा का? अथातच
तु ही तो कानातून वकत घेऊ शकताच. पण तु ही आताच खा ले या
आं याची बी ( हणजे कोय) वाप न वतः नवीन आंबे पकवणं यात खूप
जा त मजा आहे.
( शवाय ते फुकट मळतील हेही आहेच!) मा  यासाठ  तु हाला लागेल
थोडा वेळ आ ण नका.

प ह यांदा, तुम या घराजवळ एक छानसा ज मनीचा रकामा तुकडा शोधून
काढा. तु ही जपून ठेवलेली कोय पेरायला मदतीसाठ  बरोबर एखादा म ,
भावंडं कवा कुणातरी मो ा माणसाला या. तथली माती मोकळ  क न
या. या जागी रोज पुरेसं ऊन पडतं ना, याचीही खा ी क न या. तु ही

पेरले या कोयीला क ब फुटून याचं रोप हो यासाठ  तु हाला काही
आठवडे पाणी घालत राहात वाट बघावी लागेल. पण काळजी क  नका
आ ण घाई तर अ जबातच क  नका.
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एकदा का तु ही पेरले या कोयीला क ब फुटून याचं आं याचं सु ढ रोप झालं, क  मग आणखी पाणी घालणे, वाट ते वाढायची वाट बघत बसणं, यासाठ
तयार रहा. तुमचं रोप क टक कवा ाणी खाऊन टाकत नाही ना, कुणाचा या यावर पाय पडत नाही ना, याची काळजी या. या वाट बघ याचा कंटाळा
यायला लागला, तर काही पु तकं वाचा, काही गाणी गा आ ण हो... आणखी थोडी झाडंसु ा लावा.

काही वषानी, तुमची उंची वाढेल, तसतशी तुम या आं या या झाडाची देखील उंची वाढेल. इतक , क  तु ही या यावर चढू शकाल आ ण या या सावलीत
सहलीलाही जाऊ शकाल. आता तु हाला खरी मजा यायला सु वात होईल - कारण आता तुम या झाडाला आंबे यायला सु वात झालेली असेल. ते तु हाला
आ ण तुम या म मंडळ ना खाता येतील. एवढंच काय, यामुळं, आंबे आवडणारे प ी, मुं या, खारी, वटवाघळं, माकडं, कोळ  यांसारखे आणखी कतीतरी
इतरजण या झाडाकडे आक षत होतील.

लवकरच काही ाणी फळं खायला येतील, तर काही झाडा या सालीवर पोट भरायला, काही फुलांतला रस प यासाठ  येतील, तर काही झाडा या
आजूबाजूला असणा या सजीवांनाही खा यासाठ . काही ाणी झाडा या सावलीत वसावतील, कवा या या फांद वर डुल या घेतील. येक वेगवेग या

ा यासाठ  या झाडाचा वेगवेगळा उपयोग आहे.

रोज तु ही या झाडासोबत थोडा वेळ घालवा आ ण नरी ण करा - तुम या आं या या झाडाकडे कोण कोण येतं? दवसा या कोण या वेळ  ते ाणी - प ी
येतात? ते काय काय करतात? तु हाला जे दसलं, ते एका वहीत न दवून ठेवा. शवाय तु ही जे पा हलं, याची च ंही काढून ठेवा.

बघा, फ  एका आं या या कोयी या मदतीने तु ही काय काय केलं आ ण कतीतरी शकलात? झाडं लावणं हणजे मजा आहे क  नाही? आता क पना
करा, झाडांनी भरलेलं अ खं जंगल लावताना जादवना कती मजा आली असेल!
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