
 

 
हॅ ी पेरिटग : सहल हवी अथपूण! 
डॉ. सुनील गोडबोल,े बालिवकास त . 

सकाळ: कुटंुब (25 March 2023) 

नुकतेच एक नवीन जनरेशन - झेडचे पालक भेटले. मुलाला घेऊन प ाळगडावर िफरायला गेले होते. मुलाने 
ितथले हॉटेल, खाणेिपण,े िविवध खळे व पॉइं ची छान मािहती सांिगतली; पण प ाळगडाचा इितहास मा  
माहीत न ता. 

जशी उ ा याची सुटी येते, तसे बरेच पालक मुलांबरोबर िफरायला जायचे ॅ न आखायला लागतात. मग 
ात ‘ रसॉट’ कसा आहे, ितथे काय काय सोयी आहेत, मुलां ा वयानुसार खळे आहेत ना, जातो ा 

िठकाणचे िपकिनक पॉइं  इ ादी मािहती घेतली जाते. ‘गुगल र ू’ घतेला जातो. 

 



 ितथे गे ावर ‘तीन’ अितमह ा ा गो ीचंी खा ी केली जाते - खोलीत एसी चालू आहे का, टी ी 
कसा चालू होतो आ ण वायफाय आहे क  नाही? उ ाळा खपू आहे णत लोळ ात, टी ी बघत िकंवा 
मोबाईल खेळत िदवस संपतो. जम ास सनराईज िकंवा सनसेट पॉइं चे फोटो काढले जातात, वेगवगेळे 
ॲड े चर ोट् स ए जॉय केले जातात! अशा रतीने ‘िपकिनक’ छान साजरी होते? पण हे सगळे तर आप ा 
शहरातही श  होते? मग िपकिनक कशासाठी?  

1) आप ा मुलांना नवीन, अिव रणीय अनुभव दे ासाठी 

2) नवीन गावाची, भौगो लक बदलांची ओळख क न दे ासाठी. उदाहरणाथ, कोकणात गे ावर ितथ ा 
नारळा ा-पोफळ ा बागा पु ा-मुं बईपे ा कशा वेग या आहेत हे समजले पािहजे. 

3) जथे जातो ितथ ा माणसांना जवळून पाह ासाठी, ांची सं ृ ती, चाली रती समजून घे ासाठी. मग 
ात िवदभ, मराठवा ाची खास भाषाशैली जाणवली पािहजे िकंवा गुजरात-राज ानातील भाषेचा अनुभवही 

िमळाला पािहजे. 

4) ा देशात जाऊ ा देशातील खा सं ृ तीही कळली पािहजे. राज ानात जाऊन िप ा-बगर 
खा ापे ा ितथ ा दालबाटीची चव चाखली पािहजे. अथात हे सगळे मुलांचे पोट सांभाळून! 

5) मुलांबरोबर िफरायला जाताना ‘ऑफ सचे फोन’ बंदच (िकंवा मयािदत वळेेत) हवेत. मुलांना िफरायला 
जाताना आई-विडलांची जवळून ओळख होत असते. 

6) सग यात मह ाचे जथे जातो ितथला इितहास समजून घेण ेआ ण मुलांना समजावून सांगण.े ब याच 
वेळा आप ाला इितहास मह ाचा वाटत नाही, भ ावशेषांना आपण नाके मुरडतो; पण जशी आप ा 
पूव ची िपढी आता ‘इितहास’ बनलीय (!), तसे आप ा पुढचा िपढीसाठी आपणही इितहास बनणार आहोत! 

णून ‘इितहास’ नवीन िपढीला सांगायलाच पािहजे. 

(लेखक े  बालिवकासत  आहेत.) 
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