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મને જુ ઓ તો ખરા!
નમસ્તે! હુ ં નીતા છું,
હુ ં છું ને અહીયા.
એક બાળકી ને માનવી... તમારી જેમ જ,
મને જુ ઓ, મારી િવકલાંગતાને નહી,ં
બનવા માગું છું સ્વતંત્ર ને આ�િનભ�ર હુ ં પણ,
મને શીખતા કદાચ વાર લાગશે ને, રીત પણ હશે જરા જુ દી
રોજ થોડું થોડું , પણ હુ ં જ�રથી શીખીશ,
ચાલો મળીને આગળ વધીએ, હુ ં પણ તમારી સાથે થઈશ

દુ િનયાના દરેકની જેમ
મારો પોતાનો પણ એક
પિરવાર છે. મારી માતા કહે
છે કે હુ ં સારી રીતે જોઈ કે
સાંભળી શકતી નથી તેમજ
વસ્તુ કે રમકડાં બરાબર
પકડી શકતી નથી…

ચાલો મળીને શોધીએ ખૂબીઓ મારા અંદરની અનેક અ�યબી...

માતાના ખોળામાં એક બાળક
છે અને તે બંને એકબી�ની
સામે જુ ઈને ને હસી ર�ા છે .

હુ ં મારા ઘરના કામમાં જોડાવા માંગુ છું.
ઘરના એવા ઘણા કામ છે જેમાં હુ ં મદદ�પ
બની શકું છું. મને બી� બાળકો સાથે
સમય પસાર કરવો ગમે છે, અને ઘરે
ઉજવાતા વાર-તહેવારો બહુ પસંદ છે. હુ ં
હેન્ડપંપથી પાણી ખ�ચવામાં મદદ કરી શકું
છું. દાદા�એ સાયકલ પર લગાવેલ
બાસ્કે ટવાળી શીટમાં બેસીને ફરવું મને
ખૂબ જ ગમે છે. હુ ં તમારી સાથે મળીને
ઘણાં કામ કરી શકું છું!
નીતા તેના દાદા� સાથે
કુ વામાંથી પાણી ખ�ચી રહી છે.

હુ ં મારા સમાજમાં અને ઘરના કામોમાં સહભાગી બની શકુ ં છું!

મને ઘરની આજુ બાજુ ની ચીજ વસ્તુઓ સાથે

હુ ં રમી શકુ ં છું!

રમવાનું બહુ ગમે છે. મહેરબાની કરીને રમકડાં મારી
ન�કમાં રાખો, કે જેથી તેમને હાથમાં લઈ રમી
શકું . મને ખાસ કરીને બી� બાળકો સાથે રમવું
ખુબ ગમે છે. મારા ભાઈ બહેન આજુ બાજુ માં રમતાં
હોય ત્યારે તેમની સાથે રમવાની ખુબ ઈચ્છા થાય

એક િકશોર અને િકશોરી
હાથ પકડીને રમી ર�ા છે.

ચશ્માં પહેરલ
ે ું એક નાનું બાળક ટબમાં બેઠા
બેઠા હાથમાં ઘૂઘરો પકડી રમી ર�ું છે.
.

હુ ં વાતચીત કરી શકુ ં છું!
હુ ં તમારી સાથે વાતચીત કરવા
માંગુ છું. એ મારા માટે એટલું જ

બાળક અને દાદી
જમીન પર બેઠા છે,
સામે પાંદ ડાવાળી
શાકભા�નો વાટકો
પડયો છે. સાથે મળીને
તેઓ પાંદ ડા તોડી
શાક બનાવવાની
તૈયારી કરે છે.

મહત્વનું છે જેટલું તમારા માટે .
મારી પાસે આવો, વાત કરો ને રમો;
પછી જુ ઓ મારા પ્રિતભાવો. તમે
મારી ભાષા શીખો, અને હુ ં તમારી
ભાષા સમજવાનો પ્રય� કરીશ.
ચાલો, હળીમળીને આનંદ કરીએ.

હુ ં શીખી શકુ ં છું!
બાળક અને માતા સ્પશ� �ારા વાતચીત કરી ર�ા છે. માતા જમીન પર બેઠી છે અને બાળક તેના
બંને પગ વચ્ચે તેની પીઠ પર સુતા સુતા માતાના ચહેરા સામે જોઈ ર�ો છે. બંને એકબી� તરફ
હાથ લંબાવી તાળી પાડી ર�ા છે.

હુ ં હં મેશા શીખતી રહુ ં છું.... શીખવાની ગિત
ભલે ધીરી છે મારી, પણ શીખું છું જ�ર.
ચીજવસ્તુઓને અડી હુ ં તેમનો ઉપયોગ
સમ� શકું છું. મને �તે કાય� કરવા માટે
વારં વાર અભ્યાસ તથા વધારે સમયની જ�ર
હોય છે. જો તમે મને શીખવા માટે એક
િનિ�ત પ્રિકયા તૈયાર કરી આપશો તો હુ ં
તેને અનુસરીશ. અને હા, બી� બાળકોની
જેમ, હુ ં પણ શાળાએ જઈ શકીશ.

મને પ્રેમ કરવો ખૂબ જ સરળ છે ...અને હુ ં
પણ તમને પ્રેમ ક�ં છું
દરેક બાળકની જેમ મને પણ પ્રેમ અને હૂ ં ફની જ�ર
છે! મારા માટે એને વ્ય� કરવું કદાચ અઘ�ં છે,
પરં તુ મને તમારા માટે ખૂબ જ પ્રેમ છે. મને મેહસૂસ
કરાવો કે તમને મારા માટે પ્રેમ અને કાળ� છે. હુ ં

યાદ રાખો:
હુ ં બાળક છું - એક
અમૂલ્ય ભેટ
િપતા બાળકીને
ખુબ ન�ક લઈ
જઈ એના ચહેરા
પર ચુંબન કરી
ર�ા છે.

તમારો પ્રેમ અનુભવી શકું છું.

હુ ં અન્ય બાળકોની જેમ ખુશી સંભાવનાઓ, મસ્તી અને સપનાઓથી ભરેલ છું શું તમે મને જોઈ
શકો છો? હુ ં અિહયાં જ છું, આપણા સમાજ ને અડોશપડોશમાં �ાંક. હુ ં એક બાળક છું જે
પ્રેમ, સન્માન, અને સમાવેશની અપે�ાએ તમારી રાહ જોઈ રહી છું. જો તમે મને પ્રોત્સાહન
તથા પીઠબળ આપશો તો સમાજના અન્ય લોકો પણ તેવું વત�ન કરવા પ્રેરાશે!
એક વખત મારા જેવી એક બાળકી હતી. મોટી થઈને તે હેલન કે લરના નામે ઓળખાઈ. જેમણે
બહેન અને ભાઈ
એકબી�ને
ભેટીને િસ્મત કરી
ર�ા છે.

ક�ું હતું કે “આપણે એકલા ખુબ જ મયા�િદત કામ કરી શકીએ; �ારે ભેગા મળી વધું ન�ર
કાય� કરી શકીએ.”
મારા ઘણાં બધા સપનાઓ છે – શું તમે મને તે પૂણ� કરવા માટે મદદ કરશો?

