
એક ઝાડ �મ હવ ે�ુ ંજઈ ર�ો � ંઆકાશ તરફ.

િસતા�ં ુયશ���.

એક �ૂના �જરમાન ઝાડ �વો �ું હવે આ �શીમે વરસે આ�તે આ�તે જઈ ર�ો

� ંઆકાશ તરફ.

આ છેક ઉપરની, આકાશમા ટટાર �ચકાયલેી � ડાળ, એ ડાળની છેક ઉપરની �

ડાળખી, એ ડાળખીની છેક ઉપર આ અબીહાલ �ટ�લી અને �ટતાવં�ત ‘ઓ પલેો

�રૂજ’ એમ મોટ�થી બોલી, પગના પહ�ચા ઉપર અ�ધર થઈ, તડકા તરફ

મલકાતો મરોડ લતેી � �પૂળ, એ �પૂળના ઉપર તરફના �હ�જ કરકરા ભાગની

આકાશમા ં��ુલ�ં�ુલા તગતગતી � ઊજળ� લીલાશ,

એ લીલાશ;

અને માર� પલેી �ડ� પહોળ� ભ�યના �કૂાભીના �ધારામંાં પઠે�લી મસમોટ� �

�ળૂ�ળ, એ �ળૂ�ળનાં સ�થુી �ડ� �ધુી જઈ પહ�ચલેાં � ત�ં�ુળૂ, એ

ત�ં�ુળૂના સ�થુી આગળ પહ�ચી, ‘ઓ પણે પાણી છે’ એ�ું આછે�ંુ બોલી, આડ�

આવતા પથરાને �ધારામા લબંાવલેા ટ�રવે ઓળખી, હળવકેથી હટાવી, �ડ� �ડ�

આગળ ને આગળ જતા � ઝીણા તાતંણા, એ તાતંણાનંી પલેી માડં કળાતી

ક�થાઈ પડતી � રતાશ

એ રતાશ

-- આમ �ુઓ ત ેઆ લીલાશ પલેી રતાશ સાથનેા બધા સબંધં તોડ� �કૂ� છે.

�ૂના �રુાણા થડ માફક હવે �બૂ ખરબચ�ું બ��ું છે મા�ંુ આ ધડ. આ �પૂળ અને

એ ત�ં�ુળૂ એકમકેથી એકદમ આઘા જઈ ��ૂાં છે, એની �ણ પણ થઈ �કૂ� છે

મને ક�ટલાક સમયથી. �ચા થડની ઉપર તરફની આડ� જતી અડ�ખમ ડાળ�ઓ

છે તો �મની તમે, પખંીઓ માટ� એક સલમત જ�યા. પણ હવે એની ઉપર

રસબસતા મધ�ડૂા, �ાકં આઘનેા ��ુપવનોના પરાગરસભયા�, �ુ�ંરવભયા�,

�મતા નથી. ક� �ડો �ચ�ટ �ુદં ઝટ ઝમી આવતો નથી થ�ડયામાથંી. �ટૂ�ા છે

ઘણા સબંધંો. તોિત�ગ �ૂ�ુ ંઝાડ �,ં જબ�ંુ, �ણ છે મન.ે

-- તો પણ



એ �ળૂત�ં ુઅન ેઆ �ંુપળ

એકમકેથી એ�દમ આઘા

એ બે સાવ અડોઅડ છે હવે એ�ું ક�મ લાગે છે મન?ે ઝઝંાવાત કળાય છે હવામા,ં

આઘઆેઘથેી, ��ુ � ંએટલ ેમન?ે

ક�, પછ�, મારા આ �શી વરસના ભદે� ને �ણતલ શર�રની �દર એવા એવા

ર�તા હશ,ે �હ�ર, �ગત, �પા, ભ�યર� ભ�યર� થતાક, � ર�ત ેએ બે

આ કરકર� કોમળ �ૂંપળ અન ેપ�ેુ ંકરક�ંુ કોમળ ત�ં�ુળૂ

ઘાર� �યાર� એકમકેથી એકદમ આઘા જઈ શક� છે

તમે જ ચાહ� �યાર� સાવ સમીપ ેસરક� આવી શક� છે અરસપરસ?

મન ે�છૂ�ાગાછ�ા વગર જ સાવ?

એ િવચાર� એક �ડા �ખુથી મને �હ�જ હસ�ું આવ�ું હોય એમ લીલા લીલા

પોપટોની નાની ટોળ�, એક �કલકાર� સાથે ચાચંમાં થોડાક ટ�ટા ઝાલી માર�

ઘટામાથંી અચાનક આકાશમા ંઊડ� �ય છે.

* *
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