
રોજ નિશાળે જાવ ું છે 

 

 એક જગંર હત  .ં ગાઢ અને ગીચ. 
 જગંરભા ંએક સસરાબાઈ યહ.ે આખો દદલસ જગંરભા ંયખડે... બટકે... રીલ  ંરીલ  ંઘાસ 
ખામ. ભજા કયે. 
 એ લયસ જગંરભા ંલયસાદ ઓછો ડમો. રીલ  ંઘાસ ક્ાકં કમાકં ભે.... ક્ાકં ક્ાકં ન 
ભે ! સસરાબાઈને રૂ ં  ખાલા ન ભે. દૂ...ય સ ધી ઘાસ ખાલા જાવ  ંડે. ખફૂ થાકી જલામ. 
 ખાધા વલના તે કાઈં થોડ ં ચારે ? 

 એક દદલસ કોઈકે કહ્  ંકે સાભેના જગંરભા ંબાયે લયસાદ ડમો છે. રીલ  ંઘાસ ઘણ  ંઊગી 
નીકળ્  ંછે. સસરાબાઈને થ્  ંકે હલે અહીં યહીને ભખેૂ ળા ભાટે ભયવ  ંજોઈએ ? ચારો ને , સાભેના 
જગંરભા ંજઈએ. ેટ બયીને ખાલા તો  ભે ! 
 લહરેી સલાયે ઊઠી સસરાબાઈ ચાલ્મા સાભેના જગંરભા.ં ચારતા ંચારતા ંયસ્તાભા ંનદી 
આલી. નદી તો ફે કાઠેં બયેરી. સસરાબાઈને જોઈને નદીએ કહ્ ં , ‘સસરાબાઈ અત્માયે કમા ંચાલ્મા 
લી ?’ 
 સસરાબાઈ કહ ે:  

    સાભે જગંર જાવ  ંછે , 

    રીલ  ંઘાસ ખાવ  ંછે , 

    તાજા-ભાજા થાવ  ંછે.  

 નદીએ કહ્ ં , ‘સાર ં , સાર ં  ! જાલ... જાલ... ઘાસ ખાલ ને તાજા-ભાજા થાલ.. ’ 
 સસરાબાઈ નદીભા ંડીને ઠંડા ાણીભા ંનાહ્યા ! નાહીને ચાલ્મા આગ...યસ્તાભા ંનાનક્ડી 
ટેકયી આલી... સસરાબાઈને જોઈને ટેકયી ફોરી, ‘એ...મ, સસાયાણા કઈ ફાજ  ચાલ્મા ?’ 
 સસરાબાઈ ફોલ્મા , 



    સાભે જગંર જાવ  ંછે , 

    રીલ  ંઘાસ ખાવ  ંછે , 

    તાજા-ભાજા થાવ  ંછે , 

    ઠંડા ાણીથી નાવ  ંછે.  

 ટેકયી યાજી થતા ંફોરી , ‘સાર ં ... સાર ં ... સાભે જગંર જાલ... રીલ  ંઘાસ ખાલ.. તાજા-ભાજા 
થાલ... અને ઠંડા ાણીથી નાલ...’ 
  

 સસરાબાઈ ટેકયી ચડમા.  બાયે ભહનેત ડી. હાપી જલા્  ં! નીચે ઊતમાા. સાભે યાતી ગામ 
ભી. વનયાતેં ચારી જામ અને ભીઠા ંગીતો ગાતી જામ. ગામ સસરાબાઈને જોઈને કહે , 
‘સસરાબાઈ...આભ અત્માયે ક્ા ંચાલ્મા ં?’ 
   સાભે જગંર જાવ  ંછે  

રીલ  ંઘાસ ખાવ  ંછે, 

 તાજા-ભાજા થાવ  ંછે , 

   ઠંડા ાણીથી નાવ  ંછે , 

   ટેકયી ઉય ચડવ  ંછે.  

 ગામ કહે , ‘સાર ં ... સાર ં ... સાભે જગંર જાલ....રીલ  ંઘાસ ખાલ.... તાજા-ભાજા થાલ... ઠંડા 
ાણીથી નાલ અને ટેકયી ઉય જાલ.’ 
  

 ગામો સાથે થોડી લાતો કયી. ગીતો ગાત   ંસસલ  ંતો ચાલ્્  ંઆગ...થોડીલાયે જગંર આલી 
ગ્ .ં ચાયે તયપ રીલ  ંભજાન  ંઘાસ જોલા ભે... ઝાડ રીરાછંભ... ાદંડા ંરીરાછંભ... ધયતી 
રીરીછભ.. આખ  ંજગંર રીલ છંભ.. 
  

સસરાબાઈ તો યાજીના યેડ થઈ ગમા ! 
ધયાઈને કણૂ  ંકણૂ  ંઘાસ ખાધ .ં ઓડકાય ખાઈને ઝાડ નીચે ગ ઉય ગ ચડાલી 

થમા રાફંા ! ત્મા ંઅચાનક ઘટંનો યણકાય સબંામો ! 
 સસરાબાઈ થઈ ગમા સપાા ફેઠા ! તેને થ્  ંકે ાસે ભદંદય હળે. તેના ઘટંનો આ અલાજ 
હળે. 
 ત્મા ંતો થોડીલાયભા ંઆજ ફાજ થી લાદંયાબાઈ , હાથીબાઈ, વળમાબાઈ, હયણબાઈ, લાઘબાઈ, 

ઉંદયબાઈ, કીડીફહને..., ભકંોડાબાઈ... ભડંમા આલલા એક છી એક ! 
  

 થોડીલાયભા ંજગંરભા ંરગબગ ફધા ંપ્રાણી-ક્ષી આલી ગમા.ં ફધાનંા હાથભા ંાટી અને 
ેન ! સયસ ભજાના ંતૈમાય થઈને ફધા ંહાજય ! લાદંયાબાઈ ાસે તો સયસ ભજાન  ંદપતય ! 
દપતયભા ંએક ખખસ્સાભા ંાટી –ેન યાખે ! ફીજા ખખસ્સાભા ંકેા ંઅને જાભપ ! 
  



હાથીબાઈએ તો લી ચશભા ંણ ચડાલેરા ! 
સસરાબાઈને થ્ ં, આ તે લી શ  ં ? ાસે યહરેા ંકીડીફહનેને છૂ્ ં , ‘અયે ઓ કીડીફહને.. 

આ તે લી શ  ં? તભે ફધા ંકેભ બેગા ંથમા ંછો ?’ 
  

કીડીફહને હસતા ંહસતા ંકહે , ‘તભે અહીં નથી યહતેા સસરાબાઈ અહીંમા તો યોજ સાજં ડે 
ત્માયે વનળાે બયામ.... સૌ બણલા આલે... લાચંતા ળીખે.... રખતા ંળીખે અને છી ગીતો ગામ ને 
ભજા કયે....’ 

  

 સસરાબાઈ કહે , ‘અયે ! તો ભાયે ણ બણવ  ંછે. ’ કીડીફહને કહે , ‘તો ચારોને 
બણલા... આ તો ફધાની વનળા ! સૌ બણલા આલે !’  

 સસરાબાઈ તો ફેઠા બણલા ! બણલાની અને યભલાની તો બાયે ભજા ડી. વનળા 
છૂટી ગઈ. સસરાબાઈ તો એકરા એકરા ગાતા જામ.... 

  

          સાભે જગંર જાવ  ંછે  

રીલ  ંઘાસ ખાવ  ંછે, 

 તાજા-ભાજા થાવ  ંછે , 

   ઠંડા ાણીથી નાવ  ંછે , 

   ટેકયી ઉય ચડવ  ંછે , 

   ગીત ભજાન  ંગાવ  ંછે , 

   યોજ વનળાે જાવ  ંછે.  

  

         સસં્કાય સ ધા 
 


