
ALISHA I L'ARBRE DE SHIVA  

 

Sota el cel blau de l'Índia, en un poble anomenat Lepakshi, una dona que es deia  

Alisha anava sempre a veure un arbre de Bodhil. 

Aquest arbre, estava en un lloc amagat, al que s’arribava per un camí  estret situat 

sota un petit penya-segat.  

La gent tirava molta brossa des d’aquell punt i cada dia estava més brut. 

L’Alisha sempre anava a veure’l perquè li semblava un lloc molt especial, i un dia li 

va demanar a l’ arbre: 

-Si us plau, vull tenir un nadó i no puc. Ajuda'm. 

Es va sentir una veu, era l’arbre que parlava amb la veu del déu Shiva. 

- Hauràs de plantar tres plantes de les meves branques al meu costat.  

L’Alisha va agafar tres trossos petits de les branques, va recollir tota la brossa 

d’aquell lloc, les va plantar, regar i es va anar a descansar.  

Al dia següent va veure que hi havia molts plàstics i brutícia de nou, va recollir-ho i 

va regar les plantes un altre cop, però cada dia hi havia més brossa. 

 Es va parar a pensar al costat de l'arbre, i se li va ocórrer una idea, va anar al lloc 

on anava més gent del poble i va dir:  

- Si us plau no llanceu plàstics, papers bruts, ni res contaminant pel penya- segat, 

perquè és un lloc molt bonic, està molt brut i entre tots podem fer que estigui net. 

La gent la va seguir i es van adonar que realment era un lloc molt bonic i per culpa 

seva s’estava fent malbé. 

Al dia següent, l’Alisha va anar de nou a veure les plantes, ja havien crescut i no hi 

havia brutícia. Estava feliç, es va quedar tot el dia guarnint aquell indret i quan va 

arribar la nit... es va quedar dormida allà mateix.  

Al despertar,  tenia a un petit nadó als braços, amb uns petits cabells com fulletes 

d’arbre de Bodhi. 

L’arbre li va dir: 

- Ja tens el teu desig, l'únic que havies de fer era aconseguir que aquestes plantetes 

creixessin en un ambient net.  Jo ho podia fer, però la solució la havíeu de trobar els 

humans. 

Tot es pot aconseguir amb l'esforç i treballant en equip.  
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