
 

 
हॅ ी पेरिटग : वक ॉम होम... आहे मनोहर, तरीही! 
डॉ. सुनील गोडबोल,े बालिवकास त . 

सकाळ: कुटंुब (4 February 2023) 

गे ा काही वषात ‘वक ॉम होम’ ही संक ना िवशेषतः  शहरांम े चांगलीच फोफावली आहे. िवशषेत: 
सॉ टवेअर े ात तर ‘ ू नॉमल’ झालीय. सु वातीला ात सग यांनाच फायदे िदसत होते : जंतूसंसग नाही, 
रोजचा वास नाही, वेळेचे टे शन नाही, बॉसची कटकट नाही, बाहेरचे अ  खाव ेलागत नाही, कंपनी ा 

ीने ऑिफस सांभाळ ाचा खच नाही आ ण सग यांत मह ाचे णजे छो ा कुटंुबप तीत मुलांवर ल  
ठेवणे, मुले सांभाळणे एकदम सो े झाले! 

पालकांसाठी तोटे : पण ‘न ाचे नऊ िदवस’ णतात तसं, जसजशी ही कामाची व मुलं सांभाळ ाची प त 
रोजचीच ायला लागली, ते ा फाय ाबंरोबर ातले तोटेही जाणवू लागले. कामाचा बोजा कमी न होता, 
वाढू लागला. एके काळ  नऊ ते पाच अशी आठ तासांची नोकरी आता रा ी अकरा-बारा वाजेपयत चालूच 



राहायला लागलीय. एके काळ  ऑिफसम े सहका यांशी भांडणारे नवरा-बायको आता एकमेकांशी भांडायला 
लागलेत. समोरासमोर असूनही दोघंही जण संगणकात डोकं खुपसून बसलेले असतात. जेवणाखा ा ा 
वेळांचं ातं  जरा वेग या कारे णजे ‘पोट सुटणं’, पचना ा त ारी यातून जाणवायला लागलंय. 

मुलांसाठी तोटे : मुलांसाठी आई-बाबा समोर िदसणं हे आनंददायक असलं, तरी ात मुलांबरोबर खेळायला 
मा  आई-बाबांना वेळ नसतो हे जरा ासदायकच ठरतंय. काही वेळा आई-वडील सारखे ‘डो ावर बसलेले’ 
असणं हेही मुलांसाठी कटकटीचं बनू लागलंय. शशूवयात ा मुलांसाठी तर घरी बसलेले आई-वडील हे 
ह ाचे नोकर बनू लागलेत. सकाळपासून झोपी जाईपयत सगळेच घरात राह ानं ेम वाढ ाऐवजी भांडणंच 
वाढू लागली आहेत. आई-बाबा आप ासाठी क  क न पसैे कमवत आहेत, याची जाणीव मुलांना होत 
नस ाचं िदसतं आहे. सग यात मह ाचं णजे संपूण कुटंुबाचं समाजात वावरणं कमी होत चाललंय. 

सोपे उपाय - एवढं सगळं असलं, तरी ‘वक ॉम होम’ हे वा व आहे. थोडं ‘डोकं’ (!) लावलं, तर ातूनही 
‘ ाट पालक ’ करता येईल : 

1) थोडं ‘घ न’, थोडं ‘ऑिफस’म े जाऊन ‘हाय ीड’ काम केलं, तर काम आ ण कुटंुब यातलं संतुलन 
राखता येईल. 

2) घ न काम करताना ासाठी वगेळ  खोली, वेगळा कोपरा ठेवता आला, तर मुलांना हळू हळू ाचा अथ 
कळू शकेल. 

3) आई-विडलांनी तः ा कामा ा वेळा वेगवेग या ठेव ा, उदाहरणाथ- आईनं काम लवकर सु  क न 
लवकर संपवलं आ ण बाबांनी उ शरा सु  क न उ शरापयत सु  ठेवलं, तर ातून मुलांना एकतरी पालक 
‘मोकळा’ िमळेल. 

(लेखक े  बालिवकासत  आहेत.) 
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