જેવા નેહ ને ગ યાં એવાં સૌને ગમીએ : બાળકો
એક બાળક બાળ મલન વશે બોલવા ઉ ું થ .ું ..
આમ તો બાળકોને ભેગાં કરવાની કોઈ તરક બ હોતી નથી. બાળકો આપમેળે મળે એટલે બાળ મલન કર લેતાં હોઈ છે . બાળક
થી બાળક મળે અને પછ એમાંથી બાળપણ મળે . કેવી મ ની વાત છે . જેમ નેહ મલન, જેમ રામભરત મલન એમ હવે બાળ
મલન શ દ પણ યાત થઈ જશે , થ ું જોઈએ. મોબાઇલની દુ નયામાંથી થોડા બહાર લાવવાની જ ર છે .
મોટા લોકો મળે તો આયોજન કરે કા તો અમાર વા ું કરે. હવે અમારે મળ ને ું કર ું ...!! તમાર વા ું...!!ͱ ના, બાળકો મળે
એટલે રમત ગમમત થાય, તોફાન થાય, મ તી થાય, એકબી ને રડાવીએ... પાડ એ. પડ એ.. હસાવીએ.. હસીએ અને ધમાલ
કર એ. પર ુ જો અમને કોઈ ધમાલ કર ું જોઈ લે તો પછ અમાર ધમાલ થઈ ય. આમ પણ મોટા લોકો પાસે ુ સો
ઉતારવા ું સાધન એક જ છે ... બાળકો....!!

ચાચા નેહ ને બાળકો ૂબ જ હાલા હતાં, કાશ બધા જ માતા પતા અને શ કોને પણ અમે એટલાં જ હાલા લાગીએ જયારે
અમે તોફાન કરતાં હોઈએ યારે. ધમાલ કરવી એ અમા લ ણ છે . બાળ મલનમાં અમે યારે પણ મળ એ યારે પેલાં ધમાલ
કરવા ું શ કર એ, કારણ કે, અમને વ ાસ આવી ય કે અમે બાળકો જ છ એ.

અ યારનાં સમય માણે માણસ ચાર દ વાલોની જેલમાં રહેતો થઈ ગયો. આસપસની દુ નયાથી સાવ અ ણ. એવાં સમયનો
શકાર અમે થઈ ર ા છ એ, એટલે કે, અમા બાળપણ. માટે બધે જ બાળ મલન થ ું ૂબ જ જ ર છે . મોબાઈલ ઘરે કૂ
અને બાળકોને લઈ બધા આવે અને અમને ુ લા છોડ પોતે અમાર મ માણે. ખરેખર એ છે બાળ મલન. ખરેખર એ છે
અમાર નખાલસ મ તી.

A b c d... ક ખ ગ ઘ... ઘ ડયા વગેરે બોલતા બોલતા અમે રમતાં હોઈએ, ક વતાઓ બોલી બોલી કૂ દતાં હોઈએ... એકબી ના
નામ પાડ હસતાં હોઈએ અને એકબી નો ના તો ખચી બધા સાથે મળ ને ખાતાં હોઈએ... જરા વચારો તો ખરા એ માહોલ
કેવો મ નો... ૂ ત ભય હશે .

પછ તમે અમારા માટે નવી નવી રમતો શોધી લાવો, અમારા માટે નવી નવી પધાઓ ું આયોજન કરો, ભણતરને રમતમાં
ઝબોળ અમને શીખવી દો અને અમને ખબર પણ ન પડે. જેમ મ મી ગોળમાં દવા ઘોળ પીવરાવે તેમ..

અમે બાળકો મળ એ, નવાં મ ો બનાવીએ... એકબી નો ના તો જમીએ, એકબી ને ચીડવીએ... એકબી ને ધ ા માર એ
અને છે લે રડ એ એટલે તમે દોડતાં આવો અને થોડો મીઠો ઝઘડો તમે પણ કરો. એટલે અમે છાનાં રહ જઈએ. અને મનમાં
કહ એ કે, ચલો સમ યાં કે અમે બાળકો છ એ પણ તમે આમ ઝઘડ પડો.... ું તમે પણ અમાર જેમ....હાહાͱ

આમ તો બાળક એટલે લ
ૂ ો કરવાની ુ લી છૂ ટ. બાળકો પાસે મા વતમાનકાળ જ હોય છે એટલે જ એ હમેશા હસતાં રહે છે .
અને એટલે લોકોને બાળકો વ ુ પસંદ હોય છે . ભગવાનને પણ બાળકો ું પ કહે છે . બાળકો પાસેથી લોકો ઘ ં શીખી શકે જો
એમને શીખ ું હોય તો...!!

હવે બાળ મલનની વાત આવી છે તો, લો એક ક વતા ારા વાત રજૂ ક . અમે મળ એ, અમે વાતોનાં ગ પાં માર એ યારે
અમાર પણ થોડ યથા હોય, થોડા
ો હોય.. અમારા જે ું અમા પણ ના ું ના ું દુઃખ અમને પણ હોય... તો આ છે એ
વચારવા જેવા ુ ા જે અમે બાળ મલનમાં ટ ક માક કયા...

તો સાંભળો હવે , શ દો છે ણવ પં

હોમવક વહે ું ૂ થાય

,ુ

તો તને આવીને મળાય

.ુ

તય મ તી તો બહુ કરેલી નહ ?
કેમ મારાથી ના કરાય

?ુ

આ ું ટપટપથી રોજ નહાવા ું?
પહેલા વરસાદમાં નવાય

.ુ

આખી દુ નયાને ું રમાડે છે
મારે દહ દૂધમાં રમાય

?ુ

મ મી પ પા તો રોજ ઝગડે છે
તારાથી એને ના વઢાય

રોજ રમીએ અમે જે મેદાને

?ુ

ાના પર ુ વાત છે અમાર ...

કેમ મં દર ન ું ચણાય

?ુ

બળથી બાળક તને જો વં દે તો
બાળમજૂ ર ના ગણાય

– ણવ પં

?ુ

ા

છે ને અમાર કથા અને યથા. ંુ તમારાથી આ ું ન થાય કદ ?? શ દો વચાર જો અને પછ અમારા પર જે અમલ કરવા જે ું છે
એજ કરજો. નહ તો તમારા ુ સાના ુનેગાર અમે બની ું .

બસ, હવે હુ પણ એક બાળક છુ .. મારાથી વ ુ ન બોલાય
.ુ ... અમે છ એ એટલે આ ૃ વી દું ર છે . બાળકો વના ું ઘર અને
બાળકો વનાની શાળા શમશાન જ કહેવાય. માટે અમા જતન એજ તમારા વન ું અં તમ સ ય છે .

ચલો હવે થાક જવા .ુ અંતે ગૌરાગ ઠાકરએ લખેલી બે લીટ કહ આ બાળ મલન વષયને અહ અ પ વરામ કુ ુ છુ ... બે લીટ
સાંભળો એનાં કરતા એને સમજશો તો... મને વ ુ ગમશે .
ટ ક ટૉક
આંખ બાળકની વાં ચવાની હોય,
ું ગીતા ને કુ રાન લઈ બેઠા ?(ગૌરાગ ઠાકર)
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