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વૃક્ષો વાવો, સમૃદ્ધિ લાવો 

આઝાદી ભળ્યા છીના 50 લષ દયમભમાન બાયતની લસ્તી 36 કયોડભાંથી લધીને 100 કયોડ જટેરી થઈ 
ગઈ છે. લસ્તીલધાયાને રીધે આણા દેળભાં અનેક ગંબીય વભસ્માઓ  વર્જષઈ છે. લધતી લસ્તીને 
લવાલલા ભાટે લધુ જભીનની જરૂય ડી છે. આ જભીન ઉયથી  લૃક્ષોનું મનકંદન કાઢલાભાં આવ્મું છે. એ 
ઉયાંત શલા, ાણી અને અલાજનું  પ્રદૂણ ણ બમજનક શદે લધ્મું છે. આ બમજનક પ્રદૂણને નાથલાના 
આણા દેળભાં અનેક ઉામો થઈ યહ્યા છે. જભેાંથી એક ભશત્લનો ઉામ છે લૃક્ષાયોણ. 

લૃક્ષો આણને અનેક યીતે ઉમોગી છે. લૃક્ષોનાં ણો પ્રકાળવંશ્લેણની  ક્રિમા દ્વાયા શલાને ળુદ્ધ કયે છે. 
લૃક્ષો ર્જતર્જતનાં પો આે છે. લૃક્ષોનાં  ભૂમમાં જભીનનું ધોલાણ અટકાલે છે. લૃક્ષો યણને આગ લધતું 

અટકાલે છે. કેટરાંક લૃક્ષોના ભૂમમાં અને ણો ઔમધ તયીકે લયામ છે. કેટરાંક  લૃક્ષોનાં ાન ક્રડમા-
તયાાં ફનાલલાના કાભભાં આલે છે. લૃક્ષો લાદાંને ઠંડા  ાડીને લયવાદ રાલલાભાં ભદદરૂ થામ છે. 

લૃક્ષોની ળીત છામાભાં ળુઓ , ખેડૂતો અને લટેભાગુષઓ મલશ્રાભ કયે છે. લી લૃક્ષો ધયતીની ળોબા છે. 
લૃક્ષો મલનાની ધયતી કેળ મલશોણા ળીળ જલેી ઉજ્જડ રાગે છે. 

આણા દેળભાં થોડા લો ૂલે ગાઢ જગંરો આલેરાં શતાં. એ જગંરોભાં અનેક  ક્રશંવક ળુઓ લવલાટ 
કયતા.ં જગંરોથી ળુઓનું અને ળુઓથી જગંરોનું યક્ષણ થતંુ.  લાતાલયણભાં ઠંડક યશેતી. શલા ળુદ્ધ 
યશેતી. ુષ્ક લયવાદને કાયણે લૃક્ષોભાં  લધાયો થતો. યંતુ લસ્તીનો વતત લધાયો થતાં યશેઠાણ ભાટેનાં 

ભકાનો, મનળાો, કાયખાનાં, વડકો, યેરભાગષ લગેયે ફનાલલા ભાટે જભીનની જરૂક્રયમાત ઊબી થઈ. લી  

ફતણ ભાટે અને ઘયનું યાચયચીરું ફનાલલા ભાટે ણ રાકડાની જરૂય ડી. આથી આડેધડ  જગંરો 
કાતાં ગમા.ં ક્રયણાભે જગંરોનો મલસ્તાય ઘટતો ગમો. ભાનલીએ ોતાની લધતી  જરૂક્રયમાતને કાયણે 
આડેધડ ભાનલલવાશતો સ્થાી. આને કાયણે ખેતીરામક જભીન ણ  ઓછી થલા રાગી. ફીજી ફાજુ 
જટેરાં લૃક્ષો કામાં , તેટરા પ્રભાણભાં નલાં  લૃક્ષો ઉગાડલાભાં આવ્માં નક્રશ. ક્રયણાભે લન્સસ્મત ઘટતાં 
લયવાદનું પ્રભાણ વતત ઘટતું યહ્યું અને બૂગબષજનું સ્તય વતત નીચું ઊતયતંુ ગમું. 

યશી યશીને શલે આણને લૃક્ષોનું ભશત્લ વભર્જલા રાગ્મું છે અને  લસ્તીમલસ્પોટ ય અંકુળ યાખલાનો ણ 
ખ્માર આવ્મો છે. આથી આણે કેટરાંક વૂત્રો  પ્રચમરત કમાં છે : ‘લૃક્ષો લાલો , જીલન ફચાલો ’, ‘લૃક્ષ 

જતન, આફાદ લતન ’, ‘એક ફા , એક ઝાડ ’, લગેયે. આ ફધાં વૂત્રોભાં લૃક્ષોનો ભક્રશભા વૂચલામો છે. 
5ભી જૂન ‘મલશ્વ માષલયણક્રદન ’ તયીકે ઊજલામ છે. તે ક્રદલવે લૃક્ષો અને માષલયણના  યક્ષણ ભાટેના 
ઉામોની ચચાષ-મલચાયણા થામ છે. તેભાં લૃક્ષાયોણને ખૂફ ભશત્લ આલાભાં આલે છે. 

આણા દેળભાં લનભશોત્વલ ઊજલામ છે. તે મનમભત્તે ખુલ્લી જગ્માભાં , યસ્તાની ફંને ફાજુએ , મનળાોભાં 
અને ડતય જભીનભાં લૃક્ષો લાલલાભાં આલે છે અને તેનું  જતન કયલાનો વંકલ્ કયલાભાં આલે છે. આલા 
કામષિભોભાં ફાકોને ભોટા  પ્રભાણભાં જોડી દયેક ફાકને એક-એક લૃક્ષ લાલલાનું પ્રોત્વાશન આલું તે 
ખૂફ જ  ઉમોગી નીલડી ળકે. આથી લૃક્ષોની વંખ્માભાં લધાયો કયી વૃમિવંદમષભાં  લધાયો કયી ળકાળે. 
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લી શલા , ાણી અને અલાજના લધતા જતા પ્રદૂણના જક્રટર  પ્રશ્નનું મનયાકયણ ણ કયી ળકાળે. દયેક 
ફાકને પ્રોત્વાશન આી આણે લૃક્ષોની  વંખ્મા લધાયતા જઈએ તો તે વભગ્ર ભાનલર્જમત ભાટે વૌથી 
ઉભદા કામષ ફની યશેળે.  આભ થલાથી પ્રદૂણનું પ્રભાણ ઘટાડી લાતાલયણ વુધાયી ળકાળે. આણે મનશ્ચમ 
કયીએ કે, દયેક ફાક દય લે , એક-એક લૃક્ષ તો ઉગાડે જ. આ ભાટે એભને પ્રોત્વાશન  અને ભાગષદળષન 
આીએ. આથી ફાકોને લૃક્ષો તયપ આોઆ પ્રેભ અને આકષણ થળે.  લાતાલયણ રીરુંછભ થળે અને 
પ્રદૂણ ઘટળે. 
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