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सकाळ: कुटंुब (18 February 2023) 

स ाचे नोकरदार आई-बाबा सोमवार ते शु वार िदवसरा  काम करताना कधी एकदा वीकए  येतोय याची 
वाट पाहत असतात! काहीचंा वीकए  शु वारी रा ीच ‘खास’ पा ानी सु  होतो, तर काहीजण कुठला तरी 
रसॉट िनवडतात. ‘ रलॅ ’ होणे हा एककलमी काय म अस ामुळे मुलांची रवानगी आजी-आजोबांकडे 
केली जाते. सगळेच पालक असे असतात असे नाही. ब याच जणांचा ‘वीकए े’ हा मुलांना ‘ ा लटी टाइम’ 
दे ासाठी राखून ठेवलेला असतो. िबचारी मुलेसु ा या वीकएंडची आतुरतेने वाट पाहत असतात. 

सु वात एफसी रोड िकंवा एमजी रोडवर रांगा लावून ेकफा  कर ाने होते. घरी आ ावर 
सामूिहकपण;े पण ेकाकडून वेगवेग या मोबाईलवर टाइमपास केला जातो. ानंतर कुठ ा 
मॉलम े जायच ेयाची चचा होते. मॉलमधील ‘झोन’म े मुलांना खेळायला सोडले जाते. छो ामो ा 
राईड्स मुले ‘एंजॉय’ करतात. म  एसीम े शॉिपंग होत,े एखादे चकाचक खेळणे िवकत घेतले जाते. 



ितथेच फा फूड खाऊन पोट भरते. अथातच या सग या ‘इ ’चे से  काढले जातात. ानंतर 
सं ाकाळ  छोटी मुले ‘बागेत’ जातात आ ण मुले मोठी असतील, तर म े चा र ा धरला जातो. 
अशा रीतीने मुलांना ‘ ा लटी टाइम’ िदला जातो!? 

खरेच मुलांना सु ी ा िदवशी आई-विडलांकडून काय हवे असते? 

१. मुलांना आई-विडलांशी भरपूर खेळायचे असते. 

२. मलुांना िनवांत झोपायचे असते आ ण मग आई ा कुशीत नखरे करत उठायचे असते! 

३. मलुांना आई-विडलांशी खूप सा या ग ा माराय ा असतात. 

४. िवशेषतः  लहान मुलांना आई-बाबां ा कडेव न नवनवीन जग बघायचे असते. 

थोड ात, मुलांना आप ाकडून फ  ‘वेळ’ आ ण ‘ ेम’ हवे असते. आपण मा  फ  चंगळवादी 
पयाय उभे करतो आ ण ालाच ‘आनंद’ मानतो. 

आजपासून वीकएंडला जरा वेगळा िवचार क यात. 

१. जरा िनवांत जगूया. घ ाळाला सु ी देऊ. मोबाईलला ‘ ीप’ मोडम े ठेवूयात. 

२. मलुांना काहीतरी नवीन अनुभव िमळेल यांचा य  क यात. 

३. आजूबाजूचा िनसग-इितहास-भगूोल जाणून घेऊयात. 

४. घरी मुलांबरोबर धमाल करत बनवलेली साधी ‘भेळ’सु ा प ा  बनू शकते. 

५. एखा ा तरी िम ाकडे/नातेवाइकांकडे जाऊयात. ांना आप ाकडे बोलवूयात. 

क न तर बघा! येणारा सोमवार एकदम ताजातवाना बनेल. 

(लेखक े  बालिवकासत  आहेत.) 
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