
ઝાડ અને ભાણસ : ાકા ંબાઈફધં 

 
જોમા ંછે ને ઝાડ તભે? ઝાડ તો ઊબા ંત્મા ંઊબા.ં હારે નહહ કે ચારે નહહ. ફહુ ફહુ 

હરેાના જભાનાભા ંતો ઝાડ જભીન ય ચારતા ં! ઝાડ ડંુગય ય દોડતા ં! અયે, ઝાડ તો 
ઊડતા ં! ઊડીને જામ આકાળભા.ં આકાળભા ંહયેપયે લાદાની સાથે. 

ઝાડને લાદા ંફહુ લહારા.ં તયસ રાગતી તો ઝાડ ઝટટ લાદાભા ંબયાઈ જતાં. 
એભ કયતા ંતયસ ભટતી ને થઈ જતા ંતાજંા – ભાજંા ! લાદાનેં ઝાડની સગુધં ખફૂ ગભે. 
ઝાડ ને લાદા ંાકા ંબાઈફધં ! 

લાદા ંતો આકાળભા ંજ યહ ેઅને ઝાડ તો બૈ, આકાળભા ંમ આંટા ભાયે ને જભીન 
યેમ હયે-પયે. ઝાડ એક ઠેકાણે ટકી ન યહતેા.ં લાદા ંસાથે યભી – બભીને ઝાડ આલતા ં
ાછા ંજભીન ય. 

ઝાડને જભીન ય ણ ગભતુ.ં જભીન યના ભાણસો ઝાડને ગભતા.ં ભાણસો ઝાડને 
ાણી ામ. ભાણસો ઝાડને ખાલા ખાતય આે. ભાણસો ઝાડને આયાભ કયલા ક્યાયા 
ફનાલે. ભાણસો ઝાડની પજૂા કયે. ઝાડ ભાણસને સુદંય ફૂરો આે. ઝાડ ભાણસને ભીઠા ંપ 
આે. ઝાડ ભાણસને ચોખ્ખી હલા આે. ઝાડ ને ભાણસ : ાકા-ં બાઈફધં ! 
  ઝાડને ભાણસ ફહુ ગભે. ઝાડને લાદા ંફહુ ગભે. ઝાડ જભીન ય યહતેા ંઅને ભોજ 
ડે ત્માયે સયી જતા ંઆકાળભા ંસ..... ય...... ય..... આકાળભા ંલાદા ંસાથે ગેર કયલા. 
આકાળભા ંલાદા ંગભે ત્મા ંહોમ ઝાડની સગુધં આલે એટરે એભની ાસે સયકી આલતા,ં 
ઝાડ ને લાદા ંસાથે યભતા,ં સાથે બભતા.ં છી તો ઝાડ સયતા ંાછા ંજભીન ય સ.... 
ય.... ય.... ય....! 

ધીભે ધીભે ઝાડને જભીન ય લધાયે ગભલા રાગ્યુ.ં ઝાડને ગીત ગાતા ભાણસો 
ગભે. ઝાડને ભહનેત કયતા ભાણસો ગભે. ઝાડને નભે તે ભાણસ ગભે. ઝાડ હલે આકાળે 
ઓછુ જતા.ં એને ભાણસ ફહુ ગભતા ને એટરે. હા, લાદાનેં ઝાડ સાબંયે ખયા. ઝાડ આકાળે 



ન આલે તો મ લાદા ંહકટ્ટા ન કયે ઝાડની સાથે. ભન થામ ત્માયે આકાળભા ંથોડા હઠેે ઊતયે 
અને ઝાડ ય લયસાલે ાણી. લાદા ંઝાડને નલડાલીને લહાર કયે. લાદાનેં 
નલડાલલાની ભજા-ઝાડને નાહલાની ભજા.  

ઝાડ કંઈ છાના ં– ભાના ંઊબા-ંઊબા ંનહામ? ઝાડ તો જભીન ય આભ દોડે ને તેભ 
દોડ.ે લાદા ંમ આકાળભાથંી ફયાફય ઝાડ ય જ ાણી લયસાલલા સારંુ આભ દોડે ને તેભ 
દોડ.ે ઝાડ ખીણે. લાદા ંખીણ ય. ઝાડ ચોકે. લાદા ંચોક ય. ઝાડ ાદયે. લાદા ંાદય 
ય. ઝાડ સીભે. લાદા ંસીભ ય. ઝાડ તાલની ાે. લાદા ંા ય. જ્મા ંઝાડ જામ 
ત્મા ંલાદા ંઉય આલે ને ાણી લયસાલે. જ્મા ંઝાડ ત્મા ંઝયભય. છી તો હડી કાઢતા ં
ઝાડ થાકે. હડી કાઢતા ંલાદા ંથાકે. 

આ ઝાડ- લાદાનંી દોડ-ધાભ જોલાની ભાણસને ભજા તો ડે ણ થોડીક જ લાય. 
ભાણસને થત ુ ંઆ ફધા ંઝાડ એક ઠેકાણે ઊબા ંયહ ેને લાદા ંએભના ંય લયસે તો કેવુ ં  
સારંુ ! ઊબા ંઝાડ ય લાદા ંલયસે તો ાણી નદીભા ંજામ, ાણી તાલભા ંજામ. ફસ, તો 
ભખૂ બાગેં ને તયસ ભટે. ઝાડ-લાદાનંી હહડમાટીભા ંાણી જ્મા ંત્મા ંડત ુ ંને સચલાત ુ ંમ 
નહં. એટરે ભાણસને થયુ,ં “ચારો, ઝાડને સભજાલીએ તો ખયા!” 

ભાણસો આવ્મા ઝાડની ાસે. હાથ જોડીને કહ,ે „લાદા ંતભને નલડાલલા આલે 
ત્માયે તભે નાસ-બાગ ળા ભાટે કયો છો? 

ઝાડ કહ ે: „ભજા કયીએ છીએ. લાદા ંથાકે ને અભે મ થાકીએ. થાકલાની ભજા !‟ 
ભાણસ કહ ે “ „તભે ફેમ થાકો છો ને અભેમ થાકીએ છીએ. લાદાનંા ભંઘામરૂા ં

ાણીનો અભને ળો રાબ?‟ 
ઝાડ કહ ે: „તભાયે કહવે ુ ંછે શુ?ં‟ 
ભાણસ કહ ે: „એટલુ ંજ કે તભે એક ઠેકાણે ઊબો. લાદાનેં એકધાયા ંલયસલા દો. 

તભે ઊબો તો ાણી નદીભા ંજામ, ાણી તાલભા ંજામ, ભખૂ બાગેં ને તયસ ભટે.‟ 
ઝાડ કહ ે“ „તો શુ ંઅભાયે ઊબા જ યે‟લાનુ?ં‟ 
ભાણસ કહ ે„ „હા બાઈ, તભે અભાયા બરા ભાટે ઊબા યહો. તભે ઊબળો ત્મા ંલાદા ં

આલળે. ાણી લયસાલળે. એભને ભજા, તભને ભજા, તેભને ભજા.‟  
ઝાડ કહ ે: „અભે ઊબીએ તો તભે અભારંુ ધ્માન યાખળો?‟ 
ભાણસ કહ ે: „જરૂય. અભે તભને ાણી ાશુ.ં અભે તભને ખાતય અીશુ.ં તભાયા 

ભાટે ક્યાયા કયીશુ.ં લાડ ફાધંીશુ.ં પજૂા કયીશુ.ં આ અભારંુ લચન.‟ 
ઝાડ કહ ે: „બરે તભારંુ બલુ ંથાલ. ાજો લચન. અભે ઊબા યહીશુ.ં હલે યાજીને !‟ 
ઝાડ તો ઊબા ંભાણસ યાજી થમા. 
લાદા ંઆવ્મા.ં એકધાયા ઝાડ ય લયસ્મા ંઝયભય..... ઝયભય... ઝયભય... ઝયભય. 

ાણી લહતેા ંનદીભા ંને તાલભા.ં સૌની ભખૂ બાગંલા ભાડી. તયસ ભટલા ભાડંી. ભાણસે તો 
ખેતય ફનાલીને ખેતી કયલા ભાડંી. 



- ણ ભાણસ ક્યા ંએક સયખા હોમ છે ? કો ‟ક ડાહ્યા તો કો ‟ક મયૂખ. થોડા એલા 
મયૂખ ભાણસો બેગા થમા. રાકડાના રોબે ઝાડ કાલા ભાડંયા. ઝાડ તો કંી ઊઠયા. 
ઝાડોએ અંદયો અંદય લાત કયી, „અહં યહલેા જેવુ ંનથી. ‟ ફસ, ઝાડ ફધા ંચારલા ભાડંયા. 
ઝાડ ફધા દોડલા ભાડંયા. ઝાડ તો ક્યામં સતંાઈ ગમા. ક્યા ંસતંામા ંકોણ જાણે? 

છી, લાદાનેં ાછા ંઝાડ સાબંમાં એટરે આકાળેથી થોડા હઠેા ંઊતમાં. ઝાડ 
દેખામા ંનહં. લયસ્મા લગય ચાલ્મા ંગમા.ં ક્યા ંગમા ં– કોણ જાણે ! 

લયસાદ લગય ભાણસ રાચાય. એ તો ઝાડને સાદ કયલા રાગ્મા. „તભે હયસામા તો 
લાદા ંહયસામા,ં લાદા ંહયસામા ંતો ાણી હયસાયુ.ં હલે તો અભે જીલશુ ંકેભ?‟ 

જભીન યના ફધા ભાણસોનો આ સાદ સાબંીને ઝાડોને દમા આલી એભણે એક 
ઝાડને ભાણસ ાસે ભોકલ્યુ.ં ઝાડ દોડત ુ ંજભીન ય આવ્યુ.ં ભાણસો એને ગે રાગ્મા. ઝાડ 
કહ ે “ „તભે હરેા ગે રાગો છો ને છી અભાયા ગ કાો છો; તભાયો બયોસો કેભ 
કયલો?‟ 

ભાણસો ચૂચા. ત્મા ંતો ેરા મયૂખ ભાણસો આગ આવ્મા. ઝાડની ભાપી ભાગી. 
કહ,ે „હલે તભને ઝૂડલાની મયૂખાઈ નહં કયીએ. અભાયા લાકેં ફધાનો જીલ જોખભભા ંછે 
ભાપ કયો.‟ 

એભની લાત સાબંી એ ઝાડ ફીજા ફધા ંઝાડ ાસે સયકી ગયુ.ં લાત કયી. ઝાડની 
જાત દમાળુ. ભાની ગમા.ં ાછા ંઆવ્મા.ં જભીન ય ઠેક-ઠેકાણે નોખા-ંબેગા ંઊબા યહી ગમા.ં  

લાદા ંઝાડને જોઈ ગમા.ં હઠેા ંઊતમાા. ભાડંયા એ તો ઝાડને નલડાલલા ઝયભય.... 
ઝયભય... ઝયભય... ઝયભય... નદીભા ંાણી, તાલભા ંાણી, ખેતયભા ંાણી. ફધે ાણી, 
ફધે આનદં. 

આભને આભ લયસો લીતલા ભાડંયા.ં લયસો લયસ લાદા ંઝાડની સગુધં લયતીને 
આલે. લયસે, ફસ, લાદ યાજી. ઝાડ યાજી. ભાણસ યાજી.  

લયસોથી ઊબેરા એક ઝાડને એક હદ ‟ જયા પયલાનુ ંભન થયુ.ં ગ ઊાડયા ણ 
ઉડયા નહં ! ઊબા ઊબા ગના ંતો થઈ ગમેરા ંમળૂમા ંને ચસોચસ ચંટી ગમેરા એ તો 
જભીનભા.ં એણે ફીજા ઝાડને આ તકરીપની લાત કયી. એનેમ ગ નહં ને મળૂમા ં! ઝાડે 
એક-ફીજાને કહ્યુ ંને જોયુ ંતો ગ ગમા ને બાઈ, મળૂમા ંથમા ! 

હલે તો ઝાડથી હરામ કે ચરામ નહં. ઊબા ંજ ઊબા.ં તડકાભા ં
 ઊબે. ટાઢભા ંઊબે. લયસાદભા ંઊબે. ભાણસના બરા સારંુ ઊબે. હરેાના ંજભાનાભા ંતો 
ઝાડ ચારતા-ંદોડતા ંને ઊડતા ં! હલે તો ઊબા ંઊબા ંઆે સગુધં ને રાલે લાદા ંને 
અાલે લયસાદ. ઝાડ ને ભાણસ ાકા ; બાઈફધં ! 
 

  
- ઈશ્વય યભાય  

(શે્રષ્ઠ ફાલાતાાઓ) 


