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या पसु्तकातील लेखनाचे सिव हक्क लेखकाकडे सरुवित असनू 

पसु्तकाचे वकुं िा  त्यातील अुंशाचे पनुमुवद्रण ि नाट्य, वचत्रपट 
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आिश्यक आह.े तसे न केल्यास कायदशेीर कारिाई होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 

2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 

recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 

Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and 

accounts.  
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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडव करू शकता.  

• हे ई पुस्तक िेिसाईटिर ठेिण्यापुिी वकुं िा िािनाव्यचतरिक्त कोणतािी 

उपयोग किण्यासाठी ई साचित्य प्रचतष्ठानिी लेखी पििानगी आिश्यक आिे. 
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- डॉ. प्रविण मुळये, 
  M.Com., M.C.M., CAIIB, CISA, Ph.D. … 

“सां गणक सुरक्षा”, “स्क्रीन-व्यसन”, “मावहती-प्रणाली ांचे 

ऑवडट” अशा वकचकट विषयाांबरोबरच “विचारशास्त्र”, 

“अांवतम प्रिासाचे गूढ”, “लहानाांचे मानसशास्त्र”, अशा मूलभूत विषयाांचेही प्रेम 

असल्यामुळे  त्ाांचा सखोल अभ्यास हे माझे सध्याचे काययके्षत्र. ब ां वकां ग आणण 

खाजगी उद्योगक्षेत्रात िररष्ठ पदाांिरील कामाचा प्रदीर्य अनुभि आणण विविध देशाांत 

केलेले काम याांचा उपयोग मला अशी अवनबंध मुशाविरी करताना वनणितच होतो. 

या सिय क्षेत्राांतील अनेक प्रकल्प (विविध लेखनाचेसुद्धा) मी पूणय केलेले असून 

अनेक चालू आहेत आणण योजना तर अनेक आहेत!  

शैक्षणणक क्षेत्राशी गेली तीस िषे मी सां बां णधत असून (इतराांना) व्याख्यान देणे 

हा एक माझा आिडता छां द आहे. भारतातील आणण बाहेरील अनेक नामाांवकत 

सांस्ाांमधे मी  व्याख्याने वदलेली असून माझ्या इतर िेळेच्या अबोल स्वभािािर 

हा उताराच आहे! 

टेक्नो णिलसय, िैज्ञावनक कथा आणण आत्मभान देणारे स्वगत – या विषयाांिरचे 

माझे णलखाणही चाांगलाच आकार र्ेत आहे.  

सां पकय  - १९, पद्मकुां ज सोसायटी, ६७६, वबबिेिाडी, पुणे – भारत – ४११०३७  

ईमेल - mulay.praving@gmail.com  
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अर्पणर्त्र 

णसद्ध , 

 अिनी आणण   

 इरािती याांना 

आणण खरां तर 

आम्हा मोठ्ाांचे आयुष्य सिल आणण आनांददायक करणाऱ्या एकूण  

सियच नातिां डाांना  

प्रेमपूियक ... 

शहाणे व्हा ,मोठे व्हा आणण स्वयां प्रकाणशत  व्हा  ... 

  



रूलबाबा 

 

mulay.praving@gmail.com – April/2021                                             7 

 

 

हे पुस्तक कोणत्ाही प्रकारच्या अथायजयनासाठी णलवहलेले आणण प्रसृत केलेले नाही. 

केिळ शैक्षणणक विचारप्रसार आणण विचारविवनमय हाच हेतू आहे. यातील विचाराांचा 

उपयोग कोणीही अव्यापाररक, िाणणज्येतर, शैक्षणणक कारणाांकररता मुक्तपणे करू 

शकतो. शक्य असेल तर या पुस्तकाचा उल्लेख आणण अशा िापराची मला सूचना 

वदली तर बरे होईल. याचे बां धन नाही! 

 

या पुस्तकातील छोटी छोटी णचत्रां  (खऱ्या) अिनीने काढलेली आहेत! 
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रूलबाबा 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तिीिी आम्िी ते िािकाांना चिनामलू्य घेऊ दतेो.  

कािण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण िािो िा एक लाख.  

आमिां कािीि कमी िोत नािी.  

उलट आनांद िाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्िी ते फ़ुकट का घ्यािां?  

तुम्िालािी कािी देता येईल.  

असे कािी द्या ज्याने ई साचित्यच्या लेखकाांना, टीमला आचण तुम्िालािी आनांद चमळेल 

आचण तमुिां कािीि कमी िोणाि नािी.  
तुम्ही आवशिावद आवण शभुेच्छा द्या 

लेखकाुंना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वमत्राुंचे मेल पत्ते आम्िाला द्या 

चमत्राांना ि ेपसु्तक मले आवण Whatsapp किा 

ई सावहत्यचे फ़ेसिुक पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याुंिर स्ितः जा ि इतराुंना आमुंवत्रत करा. 

सोशल चमचडयािि ई साचित्यिा प्रिाि किा.  

सिावत िहमुोल अशा तुमच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला 

व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक 

अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.  

  



रूलबाबा 

 

mulay.praving@gmail.com – April/2021                                             9 

 

अनुक्रमणणका 

रूलबाबाांची ओळख...------------------------------------------- ११  

रूल १ – “अपूि”  --------------------------------------------- १८  

रूल २ - "मवेडसीन रूल"  --------------------------------------- २१  

रूल ३ - "मच्छरदाणी”  ----------------------------------------- २३  

रूल ४ - "डोक्याने करा..."  -------------------------------------  २६  

रूल ५ – “सतत प्ल वनांग ...”------------------------------------ २८ 

रूल ६ - "पक् पक् पक्... "  ------------------------------------ ३१  

रूल ७ - "काभाप्र ... "  ---------------------------------------- ३४  

रूल ८ - "टाांगती तलिार..."  ------------------------------------ ३६  

रूल ९ - "खातो त्ाचां  काय होतां  ..."  ---------------------------- ३९  

रूल १० - “तम्बू” ... "  ---------------------------------------- ४२  
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अनुक्रमणणका 

रूल ११ - "खेगो आहे का?"  ------------------------------------ ४५  

रूल १२ - "ईश्वरी”  --------------------------------------------- ४८  

रूल १३ - "स्वस्वच ऑि ! "  ------------------------------------- ५०  

रूल १४ - "णचत्रािर साांडलेले पाणी..."  --------------------------  ५३  

रूल १५ - "अ SSS मा! ..."  ----------------------------------- ५६  

रूल १६ - "हजार वकलोमीटरचा प्रिास..."  ----------------------- ५९  

रूल १७ - "लास्ट ल प प्रॉब्लेम..."  ------------------------------ ६२  

रूल १८ - " ‘बाहुबली’ पावहला आहेस का?..."  ------------------ ६५  

रूल १९ - "होरे आणण नाहीरे..."  -------------------------------- ६८  

रूल २० - "सगळ्यामागे शास्त्र असते..."  ------------------------ ७२  

रूल २१ - “ "चकुी”चा वनयम..."  ------------------------------ ७५  

* * * * * 

  



रूलबाबा 

 

mulay.praving@gmail.com – April/2021                                             11 

रूलबाबाांची ओळख ... 

हे पुस्तक मोठ्ाांसाठीच आहे पण त्ाचा उपयोग लहानाांच्या दैनां वदन 

िागणूकीमध्ये उपयोगी ठरेल अशी खात्री आहे! 

 

माझी नात अिनी (िय िष ं८ ) वतसरीत आहे. बाईसाहेबाांचा शाळेचा 

अभ्यास आज जरा चाांगलाच झाला. वतने काही कटकट न करता पूणय 

अभ्यास सां पिला. पण त्ात भरपरू िळे मात्र र्ालिला. नांतर रात्री वतच्याशी 

बोलताना आमचा झाललेा सां िादः  

"अिन्या, आज तू अभ्यास छान केलास पण आपल्या "रूलबाबा"च्या 

"अपूि"चां   काय?"  

वतनां  एक वमवनट विचार करून साांवगतलां , की "हो आबा, मला "ि" 

काही जमलां  नाही!"  

"Good!, उद्याचा अभ्यास मात्र "अपूि" होणार ना?"     

"हो!". 

वमत्राांनो, आमचे - म्हणज ेमाझ ेआणण माझ्या नातिां डाांचे – एक रूल-

बुक तयार झालेले आहे. खरां तर आम्ही र्रातले सियजणच आता हे रूल्स 

सतत िापरत असतो. सध्या तरी हे पसु्तक आमच्या िक्त स्मरणातच आहे. 
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णलहून-वबहून ठेिलेल ेनाही. आता या णलखाणाच्या वनवमत्तान ेमी या रूल-

बुकला छापील मतूय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आमच्या र्रातील 

छोट्या मुलाांच्या ("मुलां " असा उल्लखे येत असला तरी मला "मुलांमुली" 

असेच म्हणायचे असते. िाचन सुलभतसेाठी "मुलां " असा उल्लेख करत 

आहे!) रोज र्डणाऱ् या अनके र्टनाांसाठी तसेच त्ाांना आयषु्यभर उपयोगी 

पडणाऱ्या, योग्य सियी लागण्यासाठी या रूल-बुकचा पररणामकारक 

उपयोग व्हायला लागला आहे.  

या पुस्तकात पुढे िारांिार समोर येणाऱ्या व्यवक्तरेखा म्हणजे माझी 

नातिां डे – णसद्ध िय िषे १२, अिनी िय ८ आणण इरािती िय ४. णलखाणात 

आलेल्या र्टना र्रात र्डलेल्या!  

अभ्यास असो, जेिण असो, औषध र्ेणां  असो की खळेताना धडपडण े

असो, आमचे हे िेगिेगळे वनयम मलुाांना पुढे जायला वनणित मदत करत 

आहेत. 

या रूल बुकचे नाि आहे "रूलबाबा" – जो आम्हाला सोपे वनयम साांगत 

असतो. खरां तर या आमच्या वनयमाांमधे्य "वनयम"पणा जरासा कमीच आहे; 

त्ाउलट आत्ताच्या पररस्वस्तीत लागणारी आयषु्यभराची तत्त्वांच आलेली 

आहेत अस ेमला िाटते. िक्त मुलाांच्या दृविकोनातनू याला तत्त्व िगैरे न 

म्हणता रूल असेच म्हणले आहे. या तत्त्वाांना रूल न म्हणता वनयम म्हणता 
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आले असते आणण या पसु्तकाला वनयमपुस्वस्तका- वनयमािली असेही म्हणता 

आले असते.  

“वनयमािली” या शब्दाचा मुलाांनी धसका र्ेऊ नये म्हणून आपण 

सरसकट िापरात असलेला “रूल” हा शब्दच िापरत आहोत. ‘रूल’ असा 

इांग्रजी शब्द िापरताना केिळ बच्चकेां पनीच्या सुलभ आकलनाचा विचार 

मनात आहे. हे िेगिेगळे वनयम प्रसां गानुसार मी मलुाांना समजािून साांगतो. 

त्ाांचा अथय आणण त्ामागच्या गमती त्ाांना समजतील अशा भाषते 

त्ाांच्यापयंत पोचितो.  

एखादा रूल त्ाांच्या पूणयपणे लक्षात आला की त्ाचा िापर आमच्या 

र्राांमधे्य सुरू होतो. आणण एकदा का असा िापर प्रचणलत झाला – ‘अमा’, 

‘औषध रूल’, ‘अपिू’, ‘टाांगती तलिार’.., – की अक्षरश: या रूल्सचा 

िाक्-प्रचाराांसारखा उपयोग व्हायला लागतो. 

हे "रूल-बुक" एक प्रकारचां  णजिां त पुस्तक आहे. त्ात सतत बदल होत 

असतात, भर पडत असते आणण काही िेळा मुलांसदु्धा साांगतात की, “आबा, 

आपण हा रूल तयार करू” म्हणून!  तसेच आपण जसजेसे हे वनयम 

िापरायला लागतो तसेतस ेत्ाांचे विविध आणण अनपेणक्षत उपयोग समोर 

यायला लागतात. 
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हे वनयम काही निीन तयार केलेले नाहीत वकां िा शोधलेले नाहीत; 

आपल्या परांपरेमधे्य, यम-वनयमात खरां तर या सियी – या पद्धती आहेतच. 

िक्त त्ाांना सुटसुटीत स्वरूप वदल्यान ेहे वनयम समजणे आणण अांगिळणी 

पडणे हे सोपे जात ेअसा अनुभि आहे.   

आणखी एक म्हणजे, हे वनयम सामान्य िागणुकीसां बां धी आहेत... काही 

रूल्स नवैतकतेच्या पैलूला ओझरता स्पशय करतात पण या रूल-बकुचा तो 

उदे्दश्य नाही. आपल े‘यम’ (सत्, अवहांसा...), ‘वनयम’ (शौच, सां तोष...) 

अत्ां त महत्वाचे असले तरी यथेे दैनां वदन ितयणूक आणण त्ासां बां धीची 

विचारप्रवक्रया यािरच लक्ष कें वित केले आहे!  

या "रूलबाबा"चा उपयोग सिांसाठीच आहे. ढोबळमानाने ४ ते १२ 

िषे ियातील बच्चेकां पनी, त्ाांचे पालक आणण र्रातल ेज्येष्ठसुद्धा याचा िापर 

करू शकतात. एिढांच काय, या सांकल्पनते तमु्ही, तुमच्या र्रगतुी 

पररस्वस्तीनसुार आणण तुमच्या बच्चकेां पनीच्या स्वभािाांनुसार आिश्यक त े

बदल करून तुमचे निीन रूल बुक करू शकता. आमच्या "रूलबाबा"तही 

वदिसे न् वदिस निनव्या वनयमाांची भर पडत असतेच. आत्तापयंत 

(यशस्वीपणे) िापरत असलेल्या काही वनयमाांचा समािेश या पुस्वस्तकेमधे्य 

केलेला आहे.  
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आमचा हा "रूलबाबा" या पुस्तकस्वरूपात तुमच्यापुढे ठेिण्यामाग े

माझी भूवमका अशी – या "रूलबाबा"तील वनयमाांचा आम्हाला, आमच्या 

बच्चेकां पनीला अनेक प्रकारे उपयोग होत आहे. मुलाांना अलगदपणे चुका 

दाखिणारे, समज देणारे, णशस्त लािणारे हे वनयम कडिटपणा टाळून विचार 

करायला लाितात. म्हणूनच हे वनयम इतराांपयंत पोचािेत असे िाटल.े यात 

काहीतरी निीन, िेगळे  वकां िा जबरदस्त वनमायण करायचे िगैरे अणभवनिेश 

नाही. केिळ हे विचार इतराांपयतं पोचिेत ही इच्छा. िाचकाांना या 

"रूलबाबा"चा उपयोग झाला तर उत्तमच. मला मात्र हे णलवहताना आनांद 

वमळाला हे वनणित!  

या विचाराांिरची / वनयमाांिरची आपली प्रवतवक्रया वकां िा/आणण सूचना 

मला बहुमोल आहेत. ईमलेने पाठिू शकता.  

आमच्या एका वनयमाप्रमाणे - "मच्छरदाणी रूल" प्रमाणे (A stitch 

in time…िगैरे) - आपण सिांनीच या "रूलबाबा"साठी थोडा िळे द्यािा 

आणण त्ा वदलले्या िेळेचा दीर्य काळासाठी आपल्याला उपयोग घ्यािा ही 

इच्छा.   

* * * * *  
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आपण पाहणार असलेले रूलबाबाांचे काही वनयम: 

१. अपूि  २. मेवडसीन  

३. मच्छरदाणी  ४. डोक्याने करा  

५. सतत प्ल वनांग  ६. पक् पक् पक्   

७. काभाप्र  ८. टाांगती तलिार  

९. खातो त्ाचां  काय होतां   १०. तम्ब ू  

११. खेगो आहे का? १२. ईश्वरी  

१३. स्वस्वच ऑि  १४. णचत्रािर साांडलेला रांग...  

१५. अमा  १६. हजार वकलोमीटरचा 

प्रिास  

१७. लास्ट ल प  १८. ‘बाहुबली’ पावहला आहेस 

का?   

१९.  होरे आणण नाहीरे  २०. सगळ्यामाग ेशास्त्र असते   

२१. “चुकी”चा वनयम  

* * * * * 
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"रूलबाबा" 

 (लहानाांसाठीचे मोठ्ाांचे "रूल-बुक"!) 
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 रूल १ – “अपूि” 

माझ्या नातिाचां , णसद्धचां  -  (िय िष े१२) जेिण म्हणज े

एक प्रकरणच असतां . परिा बर्तो तर काय, पठ्ठ्या भरभर 

जेिला आणण ताट पण स्वच्छ! म्हणतो कसा, "आबा, बर्ा 

झालां   की नाही अपूि ?"  

बवर्तल्यािर  एक गोि लक्षात आली की महाशयाांनी भाजी आणण 

कोणशांबीर र्ेतलीच नव्हती! हट्ट करून िक्त गळू-तूप आणण आिडती चटणी 

तेिढी हाणली होती. त्ाला साांवगतलां  की, "णसद्, तू जेिण पूणय आणण 

िटािट केलसां  पण त ेचाांगलां  केलांस का? योग्य आहार र्ेतलाच नाही की!"  

समजािनू साांवगतल्यािर स्वारीला कळलां  की त्ाने जेिताना "अच्छा" 

चा भाग पाळला नव्हता.  

लगेच त्ाच्या तोांडून आलां , "आबा, पुढच्या िेळेस बर्ा, माझां  जेिण 

अपूि होत की नाही ते!".  
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कुठलीही गोि आपल्याला आयुष्यात करायची असेल तर या वनयमाचे 

बोट धरलेच पावहजे. "अपिू" - "अच्छा, परूा आणण िटािट". कोणतेही 

काम करताना या तीन पैलूां पैकी कोणताच पैलू आपण िगळू शकत नाही.  

अभ्यास, िाचन, र्र आिरणां , र्रकाम, जेिण, व्यािसावयक काम, 

खेळ, देिाची प्राथयना... सिय गोिी कशा व्हायला पावहजेत - उत्तम, सां पूणय 

आणण योग्य िळेेत - िटािट! यातला कोणताही एक पैलू बाजूला काढून 

बर्ा आणण तुमच्या लक्षात येईल की आपण करत असलेली कृती अयोग्य 

वकां िा अपूणय झालेली आहे. वकां िा त्ा कामाचा अपणेक्षत पररणाम झालेला 

वदसत नाही. 

उदा. मुलाांनी अभ्यास केला तर तो चाांगला, पूणय आणण भरभर - योग्य 

िेळेतच केला पावहजे. खाणां  खात असतील तर योग्य आहार, र्तेलेल ेसगळे 

सां पिणे आणण भरभर, खोली आिरायची... अपूि! 

तर काय, या वनयमाची अांमलबजािणी मुलाांच्या (आणण आपल्या 

सिांच्या) प्रत्के कृतीत पायाभूत ठरली पावहजे. मुलाांसाठी हा मां त्रच व्हायला 

पावहजे –  

"अपूि झालां य का? Good!"  
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नाहीतर पुढच्या िेळी त्ासाठी प्रयत्न.  

यातली मेख अशी आहे की प्रत्के कराियाच्या कृतीचे आपण तीन 

तुकडे केलेले आहेत. आणण मुलाांना तर हे समजायला आणण त्ाांच्या रक्तात 

णभनायला खरच िेळ लागत नाही. त ेत्ाांचां  त ेanalysis करून पटकन 

साांगतात " अ आणण ि झालयां  पण पू नाही केलां  - सगळां जेिायला र्तेलां , 

भरभर खाल्लां  पण खूप टाकलां ". 

आपल्या कोणत्ाही गोिीत आपण काय सुधारणा र्डिू शकतो हे 

स्वतःचे स्वतः शोधण्यासाठी हे मुलाांना वदलेल ेएक साधनच आहे.  

आपण मुलाांकडे लक्ष देत असतो तस ेमुलाांचेही आपल्याकडे बारीक 

लक्ष असते.  

परिा आजीन ेदोन वदिसात उत्तम णशिून वदलेली गोधडी बर्ून जेव्हा 

अिनी वतच्या गळ्यात पडून “अपूि, आजी” म्हणाली तेव्हा खूप छान 

िाटलां .  

* * * * * 
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रूल २ - "मेवडसीन रूल" 

या ना त्ा कारणासाठी कधीतरी औषध घ्यािे लागणे हे आजच्या 

जगातील आबाल-िदृ्धाांसाठी अपररहायय आहे. अशाच अनेकदा अत्ािश्यक 

आणण योग्य पण अवप्रय गोिी प्रत्केालाच करायला लागतात. हळूहळू 

कळत ेकी अशा गोिी करायलाच पावहजते; त्ा योग्य आहेत, त्ाांना पयायय 

नाही! हे कळूनसुद्धा आपण मोठी मां डळीसदु्धा वकत्केदा अशा गोिी ांसाठी  

कुरकुर करत असतो तर लहानाांचां  काय!  

इरािती - िय िषे ४ - औषधां  घ्यायला प्रचां ड कटकट 

करायची, वतला औषधां  घ्यायला लािणे हा र्रातल्या दोर्ा-

वतर्ाांचा एक प्रोजके्टच असायचा.  

एकदोनदा वतला अगदी समजािून साांवगतल ेकी,  

"हे बर् इरािती, तू वकतीही रडलीस वकां िा िेड्यासारखा हट्ट केलास 

तरी आम्ही तुला हे औषध देणारच आहोत. ते र्ेतलस की तू बरी होणार 

आहेस. यािर चचाय, िाद नको. आता तूच ठरि की रडारड करून घ्यायचां  

का पटकन् न रडता घ्यायचां  ते."  
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दोनतीनदा अशा पद्धतीन ेवतला औषध पाजल्यािर आणण अनकेदा हेच 

स्पिपणे पण छान समजािनू साांवगतल्यािर बाईसाहेब आता पटकन ्औषध 

र्ेऊन टाकतात.  

या प्रकरणाला आम्ही नाि वदलेल ेआहे - "मेवडसीन रूल".  

"मेवडसीन रूल"चा आमचा मां त्र आहे “जे करायलाच (या "च" िर 

जोर!) हिे त ेकेलचे पावहज!े". वमत्रहो, हा रुल आम्ही इतक्या िेळा िापरतो 

की त्ाला गणनाच नाही.  

दात र्ासणां , नखां  काढणां , र्रचा (योग्य तेिढा!) अभ्यास करणां , 

साांवगतल्यािर मोठ्ाांना नमस्कार करणां , सिांशी (म्हणजे अगदी केर नेणाऱ् या 

मािशी ांशीसदु्धा) आदरानेच िागणे, दसुऱ् याची िस्तू विनापरिानगी न र्ेणां/न 

िापरणां  िगैरे िगरेै. इराितीला कधीतरी जेिायच्या आधी हात धुिायचा 

कां टाळा यतेो त्ािळेी वतला िक्त साांवगतले "इरू, हा "मेवडसीन रूल" आहे 

बर काां" की त्ािेळी वतला लगेचच कळतां  की यथेे वतला सूटका नाही - 

करायलाच पावहजे!  

तर काय मां डळी, मुलाांसाठी  (आणण आपल्या स्वतःसाठी सुद्धा) हा 

"मेवडसीन रूल" अनेकदा लागू पडतो ना!  

आयुष्यात अनेक चाांगल्या सियी अांगी मरुिण्यासाठी आपण हा 

"मेवडसीन रूल" पररणामकारकरीत्ा िापरू शकतो. 

* * * * * 
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रूल ३ - "मच्छरदाणी” 

णसद्ध स्वभािात:च आनांदी मुलगा. हुशार आणण 

कामससूुद्धा. िक्त कोणतीही साांवगतलेली  गोि (अगदी साधां   

कामसदु्धा) िळेेिर करायचा अवतशय कां टाळा!  

आमच्या र्राच्या आजुबाजूला भरपूर झाडी आहे. सांध्याकाळनांतर 

डासाांचां  साम्राज्य असते. रात्री डासाांच्या िौजेचा हल्ला सुरू झाला की शाांत 

झोप अशक्यच. मच्छरदाणीत झोपणां  हाच एकमिे उपाय. आपली 

मच्छरदाणी आपणच लािायाची हा वनयम आणण णसद्धला असलां  काही 

करायचा जाम कां टाळा. र्रच्या सगळ्याांना तो मच्छरदाणीतच झोपतो ना 

याची काळजी. आणण पुन्हा त्ाची मच्छरदाणी त्ानेच लािली पावहजे ना! 

रोजची िादािादी अन ्युद्ध!  

एक वदिस मी युक्ती केली. त्ाला साांवगतलां , “मच्छरदाणी लािायला 

खरा िळे वकती लागतो ते बर्ू स्टॉपिॉचच  लाितो...” 

जेमतेम २ त े३ वमवनटे लागली.  
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तरीही दसुऱ् या रात्री हा पठ्ठ्ा मच्छरदाणी न लािताच झोपला. आम्ही 

मुद्दामच त्ाला टोकलां  नाही. तास-दोन तासाांतच डासाांमुळे हैराण होऊन 

महाशय णचडणचड करूत उठले आणण मच्छरदाणी लािली.  

सकाळी त्ाला म्हटलां , "अरे लेका, तू झोपतोस साधारणतः ८ तास - 

म्हणजे ४८० वमवनटे आणण मच्छरदाणी लािायला लागतात ३ वमवनटे. म्हणज े

तू िक्त ३ वमवनटे कि र्तेलेस की पुढची ४८० वमवनटे उत्तम झोप! बर् 

बुिा!"  

हे गणणत एकदा त्ाच्या लक्षात आल्यािर स्वारी सध्या आपण होऊनच 

मच्छरदाणी िापरायला लागलेली आहे. एिढेच नवे्ह तर अनेक 

कामात/गोिीत आम्ही हा रूल िापरतो - उदा. र्र आिरणे, बागेला पाणी, 

शाळेचे दप्तर भरणे, पसु्तकाांना कव्हर र्ालणे, व्यायाम, र्रचा अभ्यास, 

शरीरस्वच्छता... 

याला साधारणतः समानाथी असलेली इांग्रजीमधली एक म्हण 

आपल्याला माहीत आहे - A stitch in time saves nine!  

या "मच्छरदाणी रुल" चा अथय - आत्ता र्तेलले्या थोड्या किाने उद्याचे 

प्रचां ड कि िाचतात, त्रास िाचतो! (आधी कि मग िळ...).  
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आता नुसतां  "मच्छरदाणी रूल" असा उच्चार करायचा अिकाश, मुलां  

विचार करायला लागतात. ‘समोरचां  छोटसां  काम आत्ता केलां  नाही तर नांतर 

कायकाय करािां  लागेल’ आणण मग ते छोटेसेच पण आिश्यक काम लगेचच 

केले जाते.  

 या “रूलबाबा”चे वनयम सगळ्याांनीच – मुलां  आणण आपण – नेहमी 

िापरणे हेच "मच्छरदाणी रूल" चे उत्तम उदाहरण नाही का? 

* * * * * 
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रूल ४ - "डोक्याने करा..." 

णसद्चे सायकल णशकणे चालू होते. दोनचार िेळा 

धडपडल्यानांतर लक्षात आले की स्वारी िक्त शारीररक 

हालचाली ांिरच लक्ष कें वित करत होती. पळापळी 

खेळतानाही तेच; परिा त्ाचा कपाटातला कप्पा आिरताना 

पण त्ाचे हात चालत होत ेपण डोकां  मात्र िापरलां  जातच नव्हतां ! हळूहळू 

लक्षात यायला लागलां  की महाशय अनेक गोिी विचार न करताच करायचे.  

आणण मग वनयम तयार झाला  – “डोक्यान ेकरा”! 

भाांग पाडतोय – डोक्यान ेपाड; गाद्या  र्ालतोय – डोक्यान ेर्ाल; जेिण 

करतोयस – डोक्याने कर; पत्ते/णशिणापाणी खळेतोय – डोक्याने खेळ...   

हा विषय मुलाांना अधूनमधनू समजाित रावहलो...  

कधीही-काहीही करताना विचार करून लक्षपूियक केलां ; डोकां  िापरून, 

लक्ष देऊन केलां  तर त ेकसां  जास्त चाांगलां  होतां . सिय कृती ांमधे्य शारीररक 

वक्रया महत्त्वाची आहेच पण बुद्धीचा िापर जास्त कसा महत्त्वाचा! 

“शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ” िगैरे.  



रूलबाबा 

 

mulay.praving@gmail.com – April/2021                                             27 

काहीही करताना सिय बाजूां नी विचार करण ेचाांगले. हे ओर्ातच र्डल े

पावहजे. विचार करत बसण्याची गरज नाही. असां  डोकां  िापरण्याची सियच 

लागली पावहजे – िेगळ्या प्रयत्नाांची गरज पडता कामा नये.  

णसद्धची कपडे र्ालण्याची / काढण्याची पद्धत बर्नू एकदा त्ाला 

त्ातल्या छोट्याछोट्या यकु्त्या णशकिल्या. त्ाला जुन्या पद्धतीने बनीयन 

काढणे आणण नव्या यकु्तीन ेकाढणे यातला िरक कळल्यािर तर तो खूषच 

झाला.      

या अगदी लहानसहान गोिी िाटतील. पण मुलाांचां  (आणण खरां तर 

मोठ्ाांचसदु्धा) आयुष्य अशा छोट्या गोिी ांनीच व्यापून गलेेलां  असतां . अशा 

छोट्या गोिी ांची / कृती ांची पररणामकारकता आणण सिाई आपण सधुारू 

शकलो तर एकूणच आपल्या जीिनात छान िरक पडेल.  

आता हा “रूलबाबा” िाचताय ... मग काय ... “डोक्याने” करताय 

ना? 

* * * * * 
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रूल ५ - "सतत प्ल वनांग..." 

आपण करत असलेल्या प्रते्क कृतीमागे एकतर उतू्स्फतयता असते वकां िा 

काही विचार असतो. उतू्स्फतयता आपले अनुभि, सियी, विचार, पररस्वस्ती, 

सां सृ्कती  अशा अनके बाबी ांमधून आकाराला आलेली असते.  

मुलाांच्या तर वकत्के गोिी / हालचाली  – छोट्या-मोठ्ा – अगदी 

सहजपणे र्डत असतात. त्ात हातातल ेकाम सां पिणे आणण पुढे जाण ेहा 

सामान्यत: हेत ूअसतो. ही ‘करून टाकलेली’ कामे ‘अपिू’  - उत्तम व्हािीत 

म्हणून मलुाांना  ‘विचारपूियक’ कामे करण्याची सिय लागायला हिी. एकदा 

विचारपूियक काम ेकरायची सिय झाली की मग त्ातूनच योग्य उतू्स्फतयता 

वनमायण होऊ शकते; कामे/हालचाली सहज होतात आणण मग जाणीिपूियक 

विचार करण्याची गरजच उरत नाही.  

अगदी साधी उदाहरणां  द्यायची झाली तर – जेिणां , चालणां , शाळेची 

तयारी करणां , आांर्ोळ करणां , कपडे र्ालणां , केस विांचरणां , परीके्षचा अभ्यास 

करणां , टरेवकां गचा प्ल न  करणां , पेस्विलीला टोक करणां . बुटाची नाडी बाांधणां , 

पाठाांतर करणां  – अशी अनके दैनां वदन काम ेकरतासुद्धा विचाराांची, प्ल वनांगची 

आिश्यकता असते.  
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अशा प्ल वनांगन ेही काम े‘अपूि’ होतात आणण हळूहळू अस ेप्ल वनांग 

‘जाणीिपूियक’ करण्याची गरज कमी होत जाते. त्ामुळे काहीही करताना 

विचार करणे, प्ल वनांग करणे हे कसे योग्य आहे हे मुलाांना समजणे आिश्यक 

आहे. 

मां डळी, आपण करत आहोत ते काम कशासाठी करतो आहोत याचा 

विचार अगोदरच करून त ेकाम पार पाडणां  कसां  िायदेशीर असतां  हे मलुाांना 

अनेक सोप्या उदाहरणाांतनू सहजपणे दाखिून देता यतेां .  

“ णसद्, जेिताना शेिटी िक्त चटणी रावहली ना, प्ल वनांग 

केलां  नव्हतां  का?”   

“इरू, थां डीत विरायला चालली आहेस  ना, कपड्याांचे 

प्ल वनांग केलांस  का?”   

“अिनी, परीक्षेला िेळ कसा परुला नाही, प्ल वनांग केलां  

नव्हतां  का?”  

“मैवत्रणीची चुकाांमुक कशी झाली, प्ल वनांग केलां  नव्हतां  का?”  

“खेळायला िेळच उरला नाही ना, प्ल वनांग केलां  नव्हतां  का?”   

“वनबां ध णलहायचां  राहून गलेा ना, प्ल वनांग केलां  नव्हतां  का?”  
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“व्वा! छान पानां  र्तेलीस, मस्त प्ल वनांग केलस.. keep it up!” 

अशा प्रते्क प्रश्नानांतर त्ाांनी प्ल वनांग केलां  असतां  तर कसा िरक पडला 

असता हेही साांगणे महत्त्वाचां  आहे.  कोणतांही काम सोपां , लहान वकां िा 

वकरकोळ आहे अस ेन समजता त ेविचारपूियक, प्ल वनांग करून जास्त चाांगले 

करण्याची सिय लागणे हे कायमसाठीच वहतकारक आहे यात शां का नाही.  

तर काय मां डळी, हे पुस्तक िाचतािाचता पुढील कृती ांचां  प्ल वनांग केलां  

आहे ना? 

* * * * * 
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रूल ६ - "पक् पक् पक्... " 

एक वदिस बालिाडीत असताना इरू माझ्याजिळ काहीतरी णलहायला 

बसली होती. थोड्या िेळाने माझ्या लक्षात आलां  की वतचा खोडरबराचा 

िापर जरा जास्तच होता. एक अक्षर णलहायचां , दसुरां णलवहताना काहीतरी 

चूक ... मग इकडां वतकडां बर्त खाडखोड.  

वतला विचारलां , “इरू, लक्ष नाही का?”  

तर जरा विचार करून हसतच  म्हणाली, “अहो आबा, आज 

जरा जास्तच पक् पक् पक् होतय.” 

“का म्हणे?”        

“दादचूी आठिण येतेय!”.  

आता याचा आणण “पक् पक् पक्” चा  काय सां बां ध आहे याांची एक 

छोटी आठिण आहे. गेल्या िषी मुली ांना र्ेऊन आम्ही एका खेड्यात २-४ 

वदिस राहायला गेलो होतो. वतथां  एक कोांबड्याांचां  खुराडां पाहताना त्ाांना 

खूपच मजा आली होती. दाणे टाकलेले होते आणण अनेक लहानमोठ्ा 
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कोांबड्या पक् पक् पक् करत सतत दाणे खात इकडून वतकडे िडिडत 

होत्ा. त्ावदिशी रात्री मुली ांना एक विचार साांवगतला, 

“इरािती, आपलां  मन असतां  नाां, त्ात एकाच िेळी खूप विचार 

चाललेले असतात. आपण करत असतो ती गोि सोडून मन अनेक इतर 

विषयाांकडे सारखां  धाित असतां . त्ा कोांबड्या पक् पक् पक् करत इकडून 

वतकडे िडिडत होत्ा ना, तसां च. आणण मग हातातल्या कामािर आपण  

पूणय लक्ष देऊच शकत नाही” 

मग त्ाांना “अजुयन आणण पोपटाच्या डोळ्याची” गोि साांवगतली.  

“खूपदा आपल्याला काय करायला लागतां  माहीत आहे का? त्ा मनाला 

पकडून साांगायला लागतां  की पक् पक् पक् करू नकोस.” 

आणण तवे्हापासनू कधीही हातातल्या गोिीकडे लक्ष लागत नाही असां  

वदसलां  की आम्ही “पक् पक् पक्” चा िापर करायला लागलो. मुलाांपयंत 

त्ाचा मणथताथय बऱ्यापैकी पोचला आहे यात शां का नाही.  

मनाची चांचलता, त्ाला एकाग्र करण्यासाठी झगडािां  लागणां  हे काही 

आपल्याला निीन नाही. तसेच ‘हे सोपेही नाही’ याचीही जाणीि 

प्रत्ेकालाच असते. या पाश्वयभूमीिर मलुाांना मन एकाग्र करण्याच्या 
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प्रयत्नाांकडे “डोळसपणे” पाहायला णशकिता आले तर वनणितच उपयोगी 

होईल.  

मन पक् पक् पक् होतांय हे ओळखणे ही पवहली पायरी आणण दसुरी 

पायरी  म्हणज े या अस्वस्र मनाला पकडून स्वस्र करायचा प्रयत्न करणे. 

विचारविश्वातल्या या महत्त्वाच्या पायऱ्याांचा पररचय जेिढा लिकर होईल 

तेिढां चाांगलां  नाही का? 

* * * * * 
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रूल ७ - "काभाप्र ... " 

नािडतां  काम, नािडता अभ्यास, नािडते विषय, नािडती चचाय… 

शक्य तेिढी पुढे ढकलण्यात आपण सियच – लहान-मोठे – मावहर असतो. 

हे टाळणां  अगदी अशक्य झालां  की मगच ती गोि करणे हा आपला 

स्वभािधमय! अशी पुढे ढकललेली गोि/काम हे जर करािेच लागणार असेल 

तर ते लगेचच करण ेखरां तर योग्य. 

आमच्याकडे कारल्याची भाजी मोठ्ाांना आिडत ेि लहानाांना आिडत 

नाही (यात निीन ते काय!). पण र्रातल्या सामान्य णशस्तीप्रमाणे जेिताना 

केलेले सिय पदाथय थोडेतरी घ्यायचेच म्हणून त्ा वदिशी कारल्याची थोडी 

भाजी णसद्धला  िाढली होती. साहणजकच ती शक्य तिेढी शेिटी खाण्याचा 

प्रयत्न आणण इतर आिडत्ा गोिी हाणणे असां  त्ाचां  चाललां  होतां . त्ानांतरचे 

आमचे सां िाद: 

“णसद् ती भाजी टाकायची नाही बर काां.”  

“नाही आबा, मी ती शेिटी खाणार आहे!” 

“णसद्, कारल्याची भाजी प्रथम (काभाप्र!) खाऊन 

टाक म्हणजे बाकी आिडत्ा गोिी शाांतपणे खाता यतेील”.  
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मग त्ाला समजािनू साांवगतलां  की “नािडती पण अवनिायय, करायलाच 

लागेल अशी गोि शक्य तिेढी लगेचच करून टाकािी  म्हणजे आिडत्ा 

गोिी नांतर शाांतपणे आणण वबनधास्त करता येतात, ‘डोकां  िापरून’ शेिट 

आिडता आणण आनांददायक कर म्हणजे सगळांच  साध्य होईल”.  

थोडी खळखळ करत हे झालां  पण नांतर त्ाच्याच लक्षात आलां  की ही 

वटरक आपल्याच िायद्याची आहे.  

त्ानांतर आमच्याकडे “काभाप्र!” हा वनयम भलताच लोकवप्रय झाला. 

दोनतीन विषयाांचा अभ्यास आहे, भूगोल आिडत नाही, “काभाप्र!” पवहला 

भूगोल करून टाकायचा. रोजच्या कामातलां  एक काम आिडत नाही, 

“काभाप्र!” तचे काम पवहलां  करून टाकायचां . व्यायाम करायचाय दोरीच्या 

उड्या पकितात? “काभाप्र!” व्यायामात पवहल्या त्ा मारून टाकायच्या! 

थोडक्यात काय, नािडती पण अवनिायय/अत्ािश्यक गोि पवहल्या 

िटक्यात करून टाकणे आणण मग मानपसां द गोिी शाांतपणे, त्ाांचा आनांद 

/ आस्वाद र्ते करणे म्हणजेच “काभाप्र!” 

“काभाप्र!” हा वनयम साधारणपणे “मेवडसीन” रूलच्या सारखाच आहे; 

िक्त कामाांमधला क्रम/प्राथवमकता/priority याचां  महत्त्व पटायला 

उपयोगी पडतो.  

* * * * * 
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रूल ८ - "टाांगती तलिार..." 

Procrastination या शब्दाचे मूळ - ल वटन ‘pro’ म्हणजे ‘for’ 

आणण ‘cras’ म्हणज े‘tomorrow’ – यात आहे! तत्काळ वमळणाऱ्या 

(क्षणणक) आनांदासाठी/िायद्यासाठी दीर्यकालीन धे्ययाकडे दलुयक्ष करण े

म्हणजेच procrastination! 

काम पुढे ढकलण्याची धडपड – procrastination – ही आपल्या 

सिांच्याच स्वभािात र्ट्ट बसललेी असते. खरां तर या विषयात अनेक पैल ू

आहेत. पण आिश्यक काम केिळ अिर्ड/नािडतां  आहे वकां िा अजंट नाही 

म्हणून ते आज/आत्ता/लगेच न करता पुढे ढकलण्याची उमी आपल्या 

सगळ्याांच्यातच असते. लहान मलुाांमधे्यसदु्धा! त्ाांना कामे पुढे ढकलण्याची 

सिय लागू नये म्हणनू मधे्य एकदा “राजा आणण टाांगती तलिार” ची गोि 

साांवगतली होती.  

कुठलां ही आिश्यक काम पढेु ढकलणां  म्हणजे आपण आपल्या डोक्यािर 

एक टाांगती तलिारच वनमायण करत असतो. याांची जाणीि मुलाांना झाली की 

मग महत्त्वाचां , आिश्यक पण अजंट नसलेलां  काम/गोि/अभ्यास... पुढे 
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ढकलण्यातला तोटा मुलां   ओळखायला लागतात अन ्त्ासां बां धी डोळसपणे 

ठरितात. हा या “टाांगती तलिार” वनयमाचा मोठा उपयोग. 

मुलाांना सुट्टीत शाळाांनी वदलेला अभ्यास हे याांचे उत्तम उदाहरण! 

परिा अिनीला शाळेतनू एका विषयाचे स्वाध्याय 

सोडिायला साांवगतले होत.े बाई एका आठिड्यान ेतो बर्णार 

होत्ा. अिन्याने नेहमीप्रमाणे शेिटच्या क्षणापयंत ते केलां  नाही 

अन् मग रवििारी दपुारी आणण रात्री हीss धमाल! 

दसुऱ्या वदिशी शाांतता प्रस्ावपत झाल्यानांतर वतला समजािून 

साांवगतलां ,  

“अिनू, तुला तो स्वाध्याय त्ा आठिड्यात कधीतरी 

करायलाच लागणार होता ना? मग शेिटच्या क्षणापयंत तू ती 

“टाांगती तलिार” का डोक्यािर ठेिलीस?” 

अिनी,  “...”  

“बरां, त ेकाम पुढे ढकलनू त्ातून सटुका तर होणार नव्हतीच. 

हो ना?” 

अिनी  “हां” 
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“तसां च तो अभ्यास पूणय करणां  हे योग्य होतां  ना? ती टाांगती 

तलिार सतत डोक्यािर जाणित असल्यामुळे तुझ्या मनाला ती 

सारखी टोचत असेलच ना?”  

“आणखी म्हणजे तू त्ा वदिशी आयत्ा िेळी रडत खडत 

केलेला अभ्यासही “अपूि” झाला असां  नाही.” 

“पुढच्या िेळी लक्षात ठेि, अशी “टाांगत्ा तलिारी” लगेच 

काढून टाकायची!” 

 

अशा गोिी शेिटच्या क्षणापयंत पुढे ढकलण्याची उमी कोणाचीच सटुत 

नसते. खूपदा मुलाांनाही कळत असतां  की अशा “टाांगत्ा तलिारी” नांतर 

त्रास देणार म्हणनू. मुलाांना या कामां  पुढे ढकलण्याच्या तात्काणलक िायद्याचे 

दीर्यकालीन तोटे लक्षात आले की बस! 

 

मग काय मां डळी, तुमच्या र्रातला वपांटू एखाद्या आिश्यक गोिीकडे 

दलुयक्ष करत असेल तर त्ाला “टाांगत्ा तलिारीची” आठिण करून द्या. 

मग बर्ा कसा िरक पडतो ते! 

 

* * * * * 
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रूल ९ - "खातो त्ाचां  काय होतां  ..." 

र्रात लहान मुलां  असली की अनेक प्रकारचे चटक मटक  खाद्य पदाथय 

र्रात अितीणय होत असतात. त्ात जां क िूडचा िाटा पण मोठा असतो. 

वपझ्झा, पास्ता, क्रीमचे केक, तळलेल े कुरकुरे, २-वमवनटे-नूडल्स, चीज, 

चॉकलेट्स... एक ना दोन. यािर मलुाांचे हट्ट, त्ािर चचाय, मुलाांिर बांधनां , 

िगैरे धमाल नेहमीच चालू असते.  

अशाच एका प्रसां गी अिनीने विचारल े“आबा, आपण 

एिढां सगळां खातो त्ाचां  काय होतां  हो? असे िगेिेगळे पदाथय 

का खायचे असतात?” 

त्ावदिशी आमच्याकडे “खातो त्ाचां  काय होतां ” हा विषय मस्त रांगला. 

त्ाांच्या भाषेत त्ाांना समजले असे साांगताना मजा आली.  

“अिन्या, आपल्या पोटात जाणाऱ्या पदाथांचां  रूपाांतर तीन 

गोिीत होत असतां . शक्ती, शरीर आणण शी.”  

याचां  अजून जरा िणयन करून साांवगतलां ,  
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“हे बर्, शक्ती म्हणजे आपली बदु्धी, विचार, उत्साह, ऊजाय 

िगैरे. शरीर म्हणजे सिय अियि उदा. हात, पाय, हाडे, स्नायू, दृिी 

िगैरे आणण शी म्हणजे शरीरातून बाहेर टाकले जाणारे पदाथय  उदा. 

शी, शू, र्ाम िगैरे.”  

“पोटात गेलेले पदाथय योग्य आणण सां तुणलत असतील तर 

शरीराचे पोषण छान होते, शरीर शक्तीमान होत ेआणण शरीराला 

नको असललेे पदाथयच िक्त बाहेर टाकल ेजातात. आणण महत्त्वाचां  

म्हणजे आपला आहार योग्य नसेल वकां िा पौविक पदाथयही जर 

चुकीच्या प्रमाणात खाल्ले तर मात्र या तीनही गोिी ांचा प्रॉबे्लम सुरू 

होतो...” 

मां डळी, मला मावहती आहे की या िणयनात खरां तर काही मोर्मपणा 

आणण अपुरेपणाही होता. पण हा त्ाांच्या आकलनशक्तीला साजेसां  

साांगण्याचा प्रयत्न होता. मलुाांना हे िणयन इतके पटल,े भािले की विचारू 

नका.  

आता कोणत्ाही खाद्यपदाथायविषयी चचाय सुरू झाली की मुलाांच्या 

मनात वनणितपणे “खातो त्ाचां  काय होतां ”... हे विचारचक्र सुरू होतां .  

एखाद्या खाद्यपदाथांचे पररणाम जाणिनू द्यायचे असतील तर िक्त “यान े

काय बनत”े एिढे म्हणाल ेतरी परेुस ेहोते.  



रूलबाबा 

 

mulay.praving@gmail.com – April/2021                                             41 

मधे्य कधीतरी ‘णशिसां वहता’ िाचताना पाचव्या पटलाच्या काही 

श्लोकात साधारणत: याच प्रकारचे विचार समोर आले आणण खूश झालो. 

मुलाांना कोणत्ाही (त्ाांच्या या ियात) अनािश्यक विचारजां जाळात न 

ढकलता या छोट्याशा सांकल्पनेन ेखूप काही साांगता येते अस ेवदसले.  

परिा अिनी म्हणाली, “आबा, मन शक्तीचाच भाग आहे. कारण मी 

काही विणशि पदाथय खाल्ले की माझ्या मनाला खपूच बरां िाटतां , शक्ती 

वमळाल्यासारखी िाटतां .”  

माझ्या लक्षात आलां  की बाईसाहेबाांचे “खातो त्ाचां  काय होतां ...” 

यािरचे विचार समदृ्ध व्हायला लागले आहेत.  

छान िाटलां ; काही न खाताच शक्ती आल्यासारखां  िाटलां ! 

* * * * * 
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रूल १० - “तम्बू” ... " 

िाचन, सां गीत, TV, िेगिेगळे खाण्याचे पदाथय, िेगिेगळी करमणूक 

िगरैेंचा आस्वाद र्ेताना त्ा गोिी आपल्या एकूण व्यवक्तमत्त्वाला सियथा 

पोषक आहेत का? की तात्पुरता आनांद देत आहेत? ह्याचा विचार करण्याची 

सिय मुलाांना आणण आपल्यालाही लागली पावहजे.  

बऱ्याच िेळी क्षणणक आनांद देणाऱ्या गोिी या पुढे हानीकारक अस ू

शकतात हे लक्षात र्तेले पावहजे. िास्ट िूड, साांगणकािरचे खळे, िालतू 

णसनमेे, अती-उथळ िाचन िगैरे गोिी तातु्परता आनांद देतात पण त्ाचे 

इतर-दीर्यकालीन पररणाम वनणितच अयोग्य असतात.  

एकदा माझा अिनी बरोबर झालेला सां िाद:  

“अिन्या, सारखां  पास्ता खायचा हट्ट का 

करतसे गां ? 

“आबा, आिडतां  मला – आणण भरपूर चीज 

र्ातल्यािर तर जास्तच!” 

“अिनू, कोणत्ाही खाण्याच्या गोिी आपल्या शरीराला पोषक 

आहेत का, त्ाांच्यामळेु आपले मन शाांत-समाधानी होतां  का, तझु्या 
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बुद्धीच्या तल्लखपणाला त्ाांचा हातभार लागतो का ह्याचा तू विचार 

करतसे ना? नसुतां  खाणांच नाही तर आपण जे बर्तो, ऐकतो, िास 

र्ेतो, स्पशय करतो त्ान ेआपल्या शरीराला, मनाला आणण बुद्धीला 

खाद्य वमळत असतां . या सिय गोिी आपल्या तन, मन आणण बदु्धी 

या सिानंा पोषक आहेत का याचा आपण विचार सतत करायला 

पावहजे...” 

आणण मग बोलता बोलता आम्ही एक रूलच  तयार केला - “तम्बू” 

(तन, मन आणण बुद्धी!). कोणताही पदाथय खाल्ला, काहीही बवर्तलां  वकां िा 

काहीही ऐकलां  तरी “तम्ब”ू चा विचार करण्याची सिय चाांगलीच. एकदा 

ही कल्पना मनात ठसली की “तम्ब”ूहा कळीचा शब्दच (Key Word) 

तयार होतो.  

या “तम्बू” वनयमाचा उपयोग अनेक िळेा होतो.  

 

त्ावदिशी बाईसाहेब पलांगािर लोळत कुठल्यातरी माणसकातली एका 

नटीची मलुाखत आणण िोटो बर्त होत्ा. माझां  लक््ष वतच्याकडे गेल्यािर 

मी वतला एकच प्रश्न विचारला “का गां , हे िाचताना “तम्बू”ची काळजी 

र्ेतली आहेस ना?” 

वतने क्षणभरात उत्तर वदल े“नाही आबा, माझ्या लक्षातच आलां  नव्हतां .”  



रूलबाबा 

 

mulay.praving@gmail.com – April/2021                                             44 

आता ती काहीही िाचताना, पाहताना, खाताना, काहीही करताना 

हळूहळू विचार करायला लागली आहे.  

 

दर िळेी “तम्बू”ची काळजी र्ेतलीच जाते असां  नाही. तसेच या तीनही 

पैलूां ना सतत, सारखां च महत्त्व देता येईल असां ही नाही. पण हे विचार, हा 

दृविकोन मुलाांच्या मनात यणेां  हेच खूप महत्त्वाचां  आहे.  

 

सध्याच्या उपभोगी िातािरणात तर या तीनही – तन,मन आणण बदु्धी 

– पैलूां ची काळजी र्ेणां  अवतशय आिश्यक झालां  आहे.  

 

* * * * * 
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रूल ११ - "खेगो आहे का?" 

खाली वदलेल े प्रावतवनणधक उद्गार मलुाांच्या उद्योगाांिर त्ाांच्या  

आई/बाबाांचे:  

 “इरू sss त्ा वदव्याच्या बटनाांना हात लाि ूनकोस!”  

“णसद्ध त्ा सरुीशी का खेळतोयस? 

“णसद्ध माझा  मोबाईल ठेिनू दे बरां; लगेच!!!” 

यािर माझी नेहमीची प्रवतवक्रया: “णसद्, ती खेगो आहे का?”  

“नाही” इवत णसद् आणण मग तो नसता उद्योग णसद् स्वत:हून थाांबितो 

– लगेचच! अनेक िळेा असे उद्योग थाांबिताना णसद्ध स्वत: विचार करताना 

वदसतो.  

मां डळी, “खेगो” म्हणज े “खळेायची गोि” उदा चेंडू, मन्याची 

सायकल, खेळायच्या टोपलीतल्या अनेक णचत्रविणचत्र िस्तू...  
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मुलाांना एकदा नीट समजािून साांवगतल ेकी त्ाांनी खेळण्याच्या गोिी 

सोडून इतर महत्त्वाच्या, मोठ्ाांच्या कामाच्या वकां िा नाजूक गोिी ांशी खळेणे 

योग्य नाही; ‘त्ात त्ा िस्तूची तोडमोड होऊ शकत ेवकां िा मुलाांनाच इजा 

होऊ शकत’े की त्ाांचे अशा िस्तूांबरोबरचे उद्योग खूपच कमी होतात. 

एखादी गोि त्ाांच्या खळेण्याची नाही हे त्ाांनाच कळल्यािर अशा गोिी ांशी 

खेळणे योग्य नाही हे त्ाांना सहज पटते.   

 

मुलाांच्या मनात प्रचां ड उत्सुकता आणण वनखळ चौकसपणा उपजतच 

असतो. त्ामळेु त्ाांनी खेगो नसलले्या िस्तूांना हात लािला नाही तरच खरी 

काळजी करण्यासारखी गोि असते. त्ामुळे त्ाांना िेगिेगळ्या िस्त ू

हाताळाव्याशा िाटतात हे चाांगलांच आहे पण त्ाांना वनणितपणे समजले 

पावहज ेकी काही गोिी या त्ाांनी हाताळण ेयोग्य नाही. हे नीट समजल्यानांतर 

बहुतेक िळेा जास्त साांगायची गरज पडत नाही. काही िेळा मी अशी खेगो 

नसलेली िस्त ूर्ेऊन (उदा. सरुी, चष्मा ...) त्ाांना त्ातले धोके लुटुपुटीच्या 

प्रात्णक्षकासह दाखितो म्हणजे तो सां देश त्ाांच्या आतपयतं व्यिस्वस्त 

पोचतो.   
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याांची दसुरी बाजू अशी की मुलाांना त्ाांच्या खेगोशी प्रयोग करण्यास 

प्रोत्सावहतच केले पावहजे. खेगो तुटल्या, वबर्डल्या तरी ते योग्य पद्धतीनेच 

र्ेतले जाईल याांची त्ाांना खात्री असली पावहजे.  

 

मुलाांनी खेगो मुक्तपणे िापरणे आणण इतर िस्तूांशी न खेळण ेहे “खेगो 

आहे का?” या प्रश्नातनू सलुभपणे पुढे नतेा यतेे असा अनुभि आहे.  

 

िक्त “खेगो” ची व्याख्या छानपणे पोराांपयंत पोचिा! 

 

               * * * * * 
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रूल १२ - "ईश्वरी”  

त्ा वदिशी अिनी शाळेत जरा जोरातच धडपडली होती. गुडघ्याला 

बऱ् यापैकी खरचटलां  होतां . र्री आल्यािर वतनां  अगदी अणभमानानां  साांवगतलां    

"आबा, एिढां लागूनसदु्धा आज मी खूप रडले नाही. 

अन् लागल्यानांतर परत खळेलेसदु्धा!".  

"कसां  काय बुिा?".  

"अहो, ती ईश्वरी नाही का 

माझ्या िगायत, माझी बेस्ट फ्रें ड, वतन े

मला आयवडया साांवगतली की खूप 

लागलां  ना तरी नांतर त्ाचा विचारच 

करायचा नाही; िक्त आत्ता काय करतोय त्ाच्यािरच लक्ष 

द्यायचां  म्हणज ेआपलां  दखुणां  आपण विसरूनच जातो! आणण 

खरचां  आबा, मी नांतर खळेायला जाताना ठरिूनच टाकलां  

होतां  की आपण गुडघ्याकडे लक्षच नाही द्यायचां  म्हणून. 

आणण मला ना, नांतर खूप नाही दखुलां !" 

मग मां डळी, आम्ही याचा रूलच करून टाकला आणण त्ाला नाि वदलां  

"ईश्वरी रूल". खरां तर तमु्ही कोणत्ाही नािाने (म्हणजे तुमच्या र्रातल्या 
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अशा मुलामुली ांच्या कोणत्ाही लाडक्या वमत्रमवैत्रणीच्या... नािाने) हा रूल 

िापरू शकता. ज्या ज्या िेळेला मुलां  धडपडतात आणण त्ाबद्दल त्ाांची 

सारखी कुरकुर चालू राहत,े त्ािेळी मी साांगतो "अिनी, “ईश्वरी रूल” 

िापरून टाक ना." आणण खरांच, ती स्वतः समजनू प्रयत्नपूियक वतचे मन 

दसुरीकडे गुां तिायला लागत.े  

लहान मुलाांचां  हे िार अिलातून असतां  – एकदा त्ाांच्या मनान ेठरिलां  

की तसां  करण्यात ती अक्षरशः हरिून जातात! 

खरां तर हा एक अत्ांत साधा मानणसक उपाय आहे. आपल्या मोठ्ाांना 

पण खपूदा कळतां  (पण िळत नाही!) की एखादी (मानणसक अथिा 

शारीररक) दखुरी ठसठसणारी जखम असेल तर, आपण वतला लॉक न होता 

मनातील विचाराांचा प्रिाह दसुरीकडे िळिला तर आपोआपच त ेद:ुख थोडेसे 

शीतल होते. त ेकमी करायला काही उपाय वनणित आिश्यक असतील पण 

त्ाची तीव्रता तर आपण “ईश्वरी रूल”न ेवनणित कमी करू शकतो.  

मुलां  धडपडतात तवे्हाच िक्त हा “ईश्वरी रूल” िापरािा असा रूल 

नाही! मुलाांच्या (आणण खरां तर मोठ्ाांच्याही) विश्वातल्या इतरही अनेक 

क्लेशकारक प्रसां गाांसाठी तो िापरता येतो. मुलाांच्या आिडत्ा व्यक्तीचा 

दरुािा, खेळणां  तुटल्याचा राग, शारीररक जखमेच्या िदेना, िस्तू हरिल्याचां  

द:ुख... अशा अनके प्रसां गी या “ईश्वरी रूलची” आठिण उपयोगी पडते.  

* * * * * 
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रूल १३ - "स्वस्वच ऑि ! " 

 णसद्धचा त्ा वदिशीचा हट्ट जरा जास्तच चालला होता. 

त्ाची आई आणण तो कोणीच ऐकायला तयार नव्हते. 

िातािरण एकदम यदु्धमय! बराच िळे गेला तरी त्ाांची 

िुसिूस काही थाांबत नव्हती.  

शेिटी मी त्ाला म्हणालो, “णसद्, णचकार झालां  बर का. “स्वस्वच ऑि” 

कर बरां”. पाच-दहा वमवनटाांत िातािरण वनिळलां . तह होण्याची पण णचने्ह 

वदसायला लागली! 

स्वस्वच ऑि – बटण बां द – केल्यानांतर वदिा, पांखा जसा खाडकन ्बां द 

होतो तसां  एखाद्या विचार प्रिाहासां बां धी जमलां  पावहजे. आपण मोठी माणस े

सुद्धा वकत्ेकदा एखाद्या विषयाला, अडचणीला, अवप्रय र्टनेला अक्षरश: 

लॉक होतो आणण त्ा विषयातच हरिनू जातो. खरां तर असे विचारकोांब 

काही काळाकरता थाांबिनू ठेिले तर त्ाांच्या मळूाकडे अणलप्तपणे बर्णां  जमू 

शकतां . एिढांच नाही तर त्ातला (म्हणजे ते लॉक होण्यातला) िोलपणाही 

आपल्याला वदसायला लागतो.  
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हा स्वस्वच ऑि वनयम तर मुलाांच्या बाबतीत अनेकदा उपयोगात येतो. 

त्ाांना िक्त शाांतपणे समजािून साांगायला लागते. रागािणां , णचडणां , हट्ट 

करणां , ताणून धरणां , िाईट िाटत राहणां , (जरा जास्तच) तीव्रतेने काहीतरी 

िाद र्ालणां  या गोिी खूपदा र्डत असतात. त्ाांची कारणां  पण लहानग्याांच्या 

दृविकोनातनू अत्ां त महत्त्वाची असतात. त्ा एककल्ली विचाराांच्या 

भूलभुलयै्यात हरिलले्या स्वस्तीतनू मनाला जरासा धक्का देऊन मागय 

बदलण्यास “स्वस्वच ऑि”, हे परिलीचे शब्द वनणितच मदत करू शकतात. 

णसद्ध नेहमीच्या मूडमधे्य आहे ना हे पावहलां  आणण गप्पाांच्या ओर्ात 

त्ाला समजािून साांवगतलां ,  

“णसद् ज्यािेळी तुला एखाद्या गोिीसाठी वकां िा अडचणीसाठी 

खूप णचडणचड होते वकां िा सतत रडू येतां  त्ािेळी त ूकाय करतोस?” 

“काही नाही आबा, अशा िेळी तो विचार माझ्या डोक्यातून 

जातच नाही बर्.” 

“णसद्, स्वस्वच ऑि म्हणज ेकाय मावहतीय ेका?” 

“हो. आपण पांख्याचां  बटण, वदव्याांचां  बटण, ओव्हनचे बटण 

जेव्हा बां द करतो ना, तेव्हा ते लगेचच बां द होते.” 

“हो नाां, तसचां  अशा िेळी तुझ्या त्ा रडक्या विषयाला पण 

स्वस्वच ऑि करून बां द करता येईल का असा प्रयत्न कर ना.  मनाला 
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साांगायचां  की हे कटकटे विचार, हा विषय या क्षणापरुता तरी पूणय 

थाांबिायचा. स्वस्वच ऑि म्हणायचां  आणण थोडा िेळ का होईना, त्ा 

जां जाळातून बाहेर पडायचां . बर् करून.” 

 

आणण मां डळी, णसद्धलाच काय, हळूहळू आम्हा सिानंाच या “स्वस्वच 

ऑि” ची महती जाणिायला लागली. तर काय, “स्वस्वच ऑि” रूल 

णजांदाबाद!   

* * * * * 
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रूल १४ - "णचत्रािर साांडलेले पाणी..." 

मुलाांना जात्ाच णचत्रकलेची आिड असते... असां  मला 

नेहमीच िाटतां . मधे एकदा णसद्ध एक णचत्र काढत होता. 

दोन-तीन वदिस चालले होते. मनापासून. अगदी हरिून 

जाऊन. ज्या वदिशी त ेणचत्र पूणय होत आलां  होतां  त्ावदिशी जरा गडबडीत 

त्ाांच्या हातून रांगाच्या पाण्याचे भाांडेच धक्का लागून त्ा णचत्रािर उलटे झाले. 

सगळ्या णचत्राची अक्षरश: िाट लागली! मग काय, वदिसभर रडारड, जाम 

नाराज होता तो!    

आपलांही खपूदा असां  होत असतां . एखादी गोि र्डून जात ेआणण वतचे 

पररणाम, नाराजी, द;ुख, हळहळ, णचडणचड मनाला अक्षरक्ष: व्यापून रहाते. 

त्ातून बाहेर पडणे अिर्ड पण आिश्यक असते. मुलाांच्या विश्वात तर अशा 

र्डून गेलले्या गोिी िारच जबरदस्त ठसा उमटिून बसलेल्या असतात.  

खूप विचार केला आणण नांतर एक-दोन वदिसाांनी ज्यािेळी तो विषय 

जरा माग ेपडला आणण शाांतता प्रस्ावपत झाली, त्ािेळी त्ाच्याशी गप्पा 

मारल्या.  

“णसद्, काल माझां  लाडकां  पेन माझ्याच हातून मोडलां  बर्. िार िाईट 

िाटतांय. विचार करतोय की काय केलां  की त ेमला परत वमळेल?” 
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माझी दाखिललेी नाराजी बर्ून णसद्ध मला म्हणतोय,  

“आबा, तमु्ही काहीही केलां  तरी एकदा मोडलेलां  पेन परत कसां  

वमळेल? ितैागून काही उपयोग नाही बर्ा. दसुरां छान पेन घ्या 

आता!” 

“खरांच की णसद्, त ूम्हणतोस त ेबरोबरच आहे. पण काय रे, 

परिा तुझ्याही असां  लक्षात आलां  नव्हतां  बरां का! परिा ते णचत्र 

तुझ्याच हातनू खराब झाल्यािर तू खूपच नाराज झाला होतास ना? 

अरे ते नसैवगयकच आहे. अशा िेळी िाईट िाटून स्वत:चाच राग येणां  

बरोबरच आहे. पण एक साांग, तझुां  णचत्र परत चाांगलां  झालां  का? ते 

चाांगलां  होऊ शकणार होतां  का? मग तू जे खूप रडलास आणण रागिा-

रागिी केलीस त्ानां  काय र्डलां ?” 

साहेब मान हलित म्हणाल,े “काहीही नाही; णचत्र िायाच गेलां .” 

“हे बर्, खूपदा अनके गोिी काही ना काही कारणानां  र्डून 

जातात. काही िळेा त्ा आपल्या हाताबाहेरच्या पण असतात. 

काहीही केलां  तरी आपण त्ा र्डलेल्या र्टनेला उलटां विरिू शकत 

नाही.”  
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“हे बर् णसद्ध, तमु्ही वकतीही रडारड करा, आदळ-आपट करा, 

ते र्डलेलांच असतां ! तुम्ही काहीही करू शकत नाही; हो ना? अशा 

िेळी िक्त दोन विचार मनात आणािते, तसां  परत र्डू नये म्हणून 

काही करता येईल का आणण र्डलेल्या र्टनेचे पररणाम ससुह्य 

करता येतील का!” 

णसद्धला हे साांवगतलेलां  पटलां  असािां . स्वारी काही न बोलता मान 

हालिून खळेायला वनर्ून गेली.  

 

त्ा वदिसापासून असां  काही झालां  वकां िा हाताबाहेरच्या गोिीिर त्रागा 

चालू झाला की आम्ही विचारतो “पाणी साांडलेलां  णचत्र परत येणार आहे 

का?” याचा एक पररणाम वनणितच होतो – भािनाांची तीव्रता कमी होऊन 

पुढे चालायला मदत होते.  

 

मां डळी, Don’t cry over spilt milk! णचत्रािर साांडलले्या 

पाण्यामुळे रडत न बसता पुढच्या णचत्राकडे िळा – हा विचार आपल्या 

सगळ्याांनाच आणण विशेषत: मुलाांना ‘कळणे आणण िळणे’ खूप महत्वाचे 

आहे.  

 

* * * * * 
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रूल १५ - "अ SSS मा! ..." 

“इरू, दाणे खाणां  आता बास झालां , नाहीतर काय होईल 

..            अ SSS मा!”  

“अिनू, आता तो खेळ बास झाला बर का, नाहीतर 

काय होईल ..    अ SSS मा!”   

 “णसद्, कुरकुर वकती करतोस, नाहीतर काय होईल ..              

अ SSS मा!”  

“इरू, िार हट्ट करू नको बर का, नाहीतर काय होईल .. अ SSS 

मा!”  

मां डळी, “अ SSS मा!” म्हणजे ‘अवत तेथ ेमाती’.  

एकदा मुलाांना त्ा “गरीब पण हािरट माणसाला देिाने वदलेला िर, 

र्ातलेली अट आणण त्ाांची वपशिी िाटून मोहराांची जवमनीिर पडून झालेली 

माती” याांची गोि साांवगतली होती. गोिीचां  नाि होतां   ‘अवत तेथे माती’. 

तेव्हापासून आमचा हा वनयम - “अ SSS मा!”  - “रूलबाबा” मधे्य 

समाविि झाला! सारख्या िापरल्या जाणाऱ्या वनयमाांमधे्य हा वनयम आहे.  
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मुलाांची एक सहजप्रिृत्ती  असते की एखादी गोि आिडली, सोपी 

िाटली वकां िा करत राहाविशी िाटली की तीच परत परत करत राहणे! अशा 

‘अती’पणामळेु होणारे नकुसान, विपरीत पररणाम, रागिा-रागिी हे त्ाांना 

खूपदा कळत नाही. खरां तर आपल्या मोठ्ाांच्या बाबतीतपण हे बरेचदा 

र्डत असते. अशािेळी मलुाांना (आणण मोठ्ाांना पण) त्ा हरिलेपणाांमधनू 

बाहेर येण्यासाठी अलगदपणे धक्का देणे गरजेचे असत.े तेव्हा हा “अ SSS 

मा!”चा मां त्र खूप उपयोगी पडतो.  

र्रातल्या मुलाांच्याच काय पण सगळ्याांच्याच आता लक्षात येऊ लागल े

आहे की जेव्हा कुणीतरी “अ SSS मा!”चा उच्चार करत ेतवे्हा थाांबायची 

िेळ झालेली आहे म्हणनू. दोन तीनदा “अ SSS मा!”ची िॉवनंग देऊन 

झाल्यानांतर मग  रागिारागिी झाली तर त्ाांना आपण समजािनू साांग ूशकतो 

की “णसद्, “अ SSS मा!” चा गजर तीनतीनदा करूनसदु्धा तू थाांबत 

नव्हतास... मग खा बोलणी! 

बोलताना, िाद र्ालताना, काहीतरी खाताना, खेळताना, कुठलातरी 

स्क्रीन पहाताना, हट्ट करताना, मोठ्ाांशी जोरात बोलताना, रडताना, एखादी 

गोि सतत न ऐकताना... - “अ SSS मा!” म्हटल ेकी ते चक्र भेदायला 

मदत होते.  
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आपल्या सिय सावहत्ात आणण सां सृ्कतीतसदु्धा साांवगतलांच आहे 

कोणत्ाही गोिीचा, उपभोगाचा अवतरेक हा हावनकारकच – “अवत सियत्र 

िजययते”् हे सगळ्याांनीच कायम लक्षात ठेिायला पावहजे.  

िक्त हा वनयम िापरताना, या वनयमाचांच “अ SSS मा!” होत नाही 

ना, याची काळजी र्ेतली पावहजे. नाहीतर “अ SSS मा!” वनयमाच्या 

पररणामकारकतेचीच होईल “अ SSS मा!” 

 

* * * * * 
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रूल १६ - "हजार वकलोमीटरचा प्रिास..." 

कोणताही वकचकट, मोठा, बराच काळ चालणारा प्रोजेक्ट- मोठे काम 

समोर आला की भल्याभल्याांचा उत्साह गळाठतो. मुलां  तर स्वभाित:च 

चांचल. मग एखादां मोठां  काम वकां िा जरा जास्तीचा अभ्यास िगैरे आला की 

विचारूच नका. शक्यतो न करण्याकडे / पुढे ढकलण्याकडे कल. मग त े

काम, तो अभ्यास चालत राहतो...  

एकदा इराितीबरोबर बोलताना हा विषय वनर्ाला; वनवमत्त होतां  शाळेन े

एकदम खूप गृहपाठ साांवगतला त्ाचां . इरू – तसा अभ्यासाचा कां टाळा नाही 

पण एकदम खूप णलखाण करायचे म्हणल्यािर स्वारी िैतागलेलीच होती. 

कुरकुर चालू राहून सुरुिात मात्र होत नव्हती.  

मग वतच्यासमोर बसनू बोलायला सुरूिात केली 

“इरू, इथनू केरळ वकती लाांब आहे माहीत्ेय का?” 

गेल्यािषीच सगळ्याांची केरळ सहल झाललेी 

असल्यामुळे वतला ही जागा र्रापासनू बरीच लाांब आहे हे 

माहीत होतां . सध्याचा कोणतेही मोठेपण दाखिण्याचा आमचा आकडा 

‘हजार’ असल्यामुळे लगेच उत्तर आलां  “हजार वकलोमीटर, आबा”.  
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“समजा वतथे आपल्याला चालत जायचां  म्हटलां  तर काय 

करायला लागेल?” 

“अरे बापरे, खूपच लाांब आहे; बरेच वदिस लागतील” इवत 

इरू.  

“पण जमेल का?”    

“जमेल पण जरा अिर्डच िाटतांय.” 

“OK, या प्रिासाची सुरूिात करायची असां  ठरिलां  तर कशी 

करणार दाखि बरां”  

नेहमीच्या उत्साही स्वभािामुळे बाईसाहेब लगेचच उठून उभ्या 

रावहल्या आणण खोलीतच चालायला सुरूिात केली. वतला थाांबिनू 

विचारलां ,  

“इरू, अगां , अिर्ड आहे ना? मग पोचणार कसां ?”  

यािर वतचां  उत्तर “सुरूिात केलीय ना आबा चालायला, मग 

पोचेन! सुरूच  केलां  नाही तर पोचेन कशी?”  

मग वतला समजािनू साांवगतलां  की “बेटा, अगदी बरोबर! प्रिास 

वकतीही मोठा असो, अगदी हजार वकलोमीटरचा, सुरूिात 
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केल्याणशिाय, पवहलां  पाऊल उचल्याणशिाय तो सुरूही होणार नाही 

अन् सां पणारही नाही...” 

मग दपुारी अभ्यासाच्या िळेी वतला आठिण करून वदली की “आज 

अभ्यास पण खपू आहे ना – अगदी हजार वकलोमीटरच्या प्रिासासारखा ? 

मग णलहायला सुरूिात तर कर; पवहलां  पाऊल तर टाक, सां पेलच ना?” अन ्

मग आमच्या अभ्यासाची आगगाडी सुटलीच. आणण दोन-तीन वदिसाांत 

सां पलाही!  

कोणत्ाही मोठ्ा कामाची / प्रिासाची / प्रोजके्टची / अभ्यासाची 

सुरुिात करणे, पवहल े पाऊल उचलणे हे वन:सांशय महत्त्वाचे असते. 

कामाच्या व्याप्तीच्या दडपणाने नसुते हातािर हात ठेिून बसून रावहल ेतर 

कधीच काही साध्य होणार नाही!   

आता र्रात “केिढा अभ्यास, केिढां काम, केिढी आिराआिर”  अशी 

चचाय चालू झाली की िक्त म्हणायचा अिकाश “हजार वकलोमीटरचा 

प्रिास...” की जो तो समजून र्ेतो की पवहले पाऊल उचलले पावहजे!  

* * * * *  
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रूल १७ - "लास्ट ल प प्रॉब्लेम..." 

अिनी भरतनाट्यमचा एक छोटासा काययक्रम करणार 

होती. अत्ां त आिडती गोि असल्यामुळे भरपूर प्र स्वक्टस 

चालू होती. शेिटी शेिटी बेटी साहणजकच खूप कां टाळली 

होती. प्रत्क्ष काययक्रम मात्र छान झाला. तीपण खूश 

होती. पण माझ्या डोक्यात मात्र ‘शेिटच्या टप्प्प्यात वतचे कां टाळणे’ र्र करून 

बसल ेहोते. खूप विचारानांतर एक कल्पना सुचली.  

दोन वदिसाांनी मी वतला एक ऑणलस्विकची १५०० मीटरची अांवतम 

शययत दाखिली. त्ात कोणाला सुिणयपदक वमळाल ेतेही साांवगतले. दोन-

तीनदा पुन्हा पुन्हा ती शययत पावहल्यािर मी वतला विचारले,  

“तो विजेता तर शेिटच्या िेरीपयंत – ल प पयंत – थोडासा मागेच 

होता, मग तो कसां  काय णजांकला?” 

वतचां  उत्तर, “आबा, पावहलत का तमु्ही, त्ाने शेिटच्या िेरीत – लास्ट 

ल पमधे्य – काय तुिान (सध्याचा आिडता शब्द!) जोर लािला तो. इतर 

खेळाडू मात्र लास्ट ल पमधे्य दमलेलेच िाटत होते.” 
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मग वतला समजािून साांवगतलां  की  

“जे यशस्वी होतात ना, णजांकतात ना, त्ाांनी कामाच्या / शययतीच्या 

शेिटच्या टप्प्प्यासाठी (लास्ट ल पसाठी) खास शक्ती आणण उत्साह राखून 

ठेिलेला असतो. त्ामळेु ते नेहमीच लास्ट ल पमधे्य जास्त जोरात जातात, 

जास्त मन लािून काम करतात आणण म्हणूनच ते इतराांना माग े टाकू 

शकतात. बाकी मां डळी कामाच्या / शययतीच्या पवहल्या टप्प्प्यातच खूप जोर 

लाितात आणण मोक्याच्या िेळी,  शेिटच्या क्षणी माग ेपडतात.” 

ही बाब आता र्रात सगळ्याांनाच इतकी भािलेली आहे. अनेक कामात, 

परीके्षच्या िेळी वकां िा कोणत्ाही प्रकल्पाच्या शेिटच्या टप्प्प्यािर मुलां  

ढेपाळल्यासारखी िाटायला लागली तर मी विचारतो, “काय..  लास्ट ल प 

प्रॉबे्लम?”  

परिा तर अिनीन े माझी विकेटच र्तेली. वदिाळीच्या िेळी 

आिराआिरी करताना सगळां र्र आिरून झालां  होतां . अिनी पण बरोबर 

होतीच.  िक्त एक कोपरा आिरायचा रावहला होता. मी जरा बसलो होतो 

तर बाईसाहेब म्हणाल्या, 

“काय आबा, लास्ट ल प प्रॉबे्लम नाही ना?”  

लगेच उठलो अन् कामाला लागलो! 
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मां डळी, कोणत्ाही मोठ्ा कामाच्या अगदी शेिटी ते र्ाईर्ाईन े

सां पिण्याच्या नादात आपण वकत्केदा त्ा कामाच्या गुणित्तेत (नकळत) 

तडजोड करायला लागतो. हे थोडसां  नसैवगयकच आहे. भरपूर कि र्ेतल्यानांतर 

The End बर्ण्याची र्ाई होतेच – वतथ ेहा “लास्ट ल प”चा रूल खूपच 

उपयोगाला यतेो.  

 

* * * * * 
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रूल १८ - " ‘बाहुबली’ पावहला आहेस का?..." 

एका मराठी नाटकात िादािादी सुरू झाली की काही िेळाने, एक पात्र 

दसुऱ्याला हमखास म्हणायचां  “तू मां गल पाांडे पावहला आहेस का?” आणण 

मग विषय बदलला जाऊन सां िाद पुढे जायचे. चालू असलेल्या चचेचा विषय 

बदलायची  त्ा पात्राांची ती एक ठरलेली युक्ती होती – चालू चचेचा विषय 

बदलायचा असेल की हा प्रश्न यायचा! 

अनेकदा, र्रात मलुाांबरोबर वकां िा मुलाांसमोर – चचेच्या िेळी, काहीतरी 

बोलताना, कशाला तरी नाही म्हणताना, वकां िा त्ाांच्यासमोर न 

बोलण्यासारखा विषय (हो, असे विषय असतातच!) वनर्ाल्यास – चाल ू

विषय अलगदपण ेबदलण्याची गरज अनेकदा वनमायण होते. विषय थोडासा 

अवप्रयतेकडे झुकायला लागलेला असतो. कधीकधी लक्षात यतेां  की चालू 

चचाय पुढच्या िळणािर स्फोटक होणार आहे. अशा िळेी एकदम णभन्न विषय 

सुरू झाला तर शाांतता प्रस्ावपत होऊ शकते आणण अशा िेळी “तू बाहुबली 

पावहला आहेस का?” यासारख्या सां दभयहीन प्रश्नाांचा उपयोग होतो.  

परिाच ‘र्रात माांजर पाळणे’ या विषयािर सुरुिातीला गांमतीने आणण 

नांतर नांतर गरमागरम चचाय सुरू होती. या विषयािर 

र्रात साहणजकच दोन पक्ष आहेत. त्ामळेु चचेचा 
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वनणाययक शेिट अशक्यच होता. इराितीला माांजरां खूप आिडतात. वतचा 

हळूहळू आिाज भरून यायला लागला. आणण डोळे पण. शेिटी मी मधेच 

वतला विचारलां , “इरू, तुमच्या शाळेत खळेायची सुट्टी वकतीदा होत ेगां ?”  

वतचा चेहरा जरा प्रश्नाथयक झाला.  

“अगां , आमच्या िेळी तीन सटु्ट्या असायच्या. अिनी तझु्या 

शाळेत वकती होतात गां ?”  

क्षणभर वतला अन ्इतराांना काही कळालेच नाही. पण चचेचा ओर् 

एकदम दसुरीकडे िळाला अन् इराितीच्या रडारडीचा समरप्रसां ग पण टळला.  

यािर अिनीन ेएक िाक्य टाकलांच “आबा, बाहुबली केला ना?” 

 

यातली कल्पना अशी आहे की विचाराांच्या आणण चचेच्या लॉक 

झालेल्या विषयातून चचाय दसुरीकडे अलगदपणे कोणालाही न दखुिता 

नकळत िळिणे.  

मां डळी, यात तमु्ही “तू बाहुबली पावहला आहेस का?” विचारलां  काय, 

दसुऱ्या णसनेमाचां  नाि र्तेलां  काय वकां िा चालू विषयाशी सां बां णधत नसलेला 

प्रश्न विचारला काय; विषयाांतर होतेच! सहजतेन ेकेललेे विषयाांतर अनेकदा 
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िातािरणातील अनािश्यक कटुता उत्तमपणे टाळू शकते. त्ा नाटकामुळे 

हा प्रश्न “विषयाांतर स्पशेल” म्हणून  आमच्याकडे रूढ झालेला आहे.  

अनेकदा मोठ्ाांशी चाललेल्या िातायलापातसुद्धा या युक्तीचा खपू 

उपयोग होतो. 

 

एकदा मुलाांच्या मोठमोठ्ाने चाललले्या िादात 

अिनीने याचा उपयोग केलेला पावहला आणण खूप छान 

िाटले.  

वतने त्ाांच्या खळेात ‘कोणाची चूक झाली’ याच्या िादात हरिून गेलेल्या 

त्ाांच्या टीममधे्य एकदम प्रश्न टाकला होता की,  

“अगां , आपल्या णचत्रकलचे्या सराांचां  लग्न ठरलांय मावहतीये का तुला?”  

आणण त्ा मुली ांच्या कां पूचा णचिणचिाट एकदम िेगळ्या पातळीिर सुरू 

झाला.  

तर मां डळी, “तुम्ही बाहुबली पावहला आहे का?” 

* * * * * 

  



रूलबाबा 

 

mulay.praving@gmail.com – April/2021                                             68 

रूल १९ - "होरे आणण नाहीरे..." 

माणसां  (मोठी मां डळी आणण मुलांसुद्धा) साधारणपणे दोन प्रकारची 

असतात.  

 

पवहला प्रकार म्हणज े --- काहीही करायला साांवगतलां , काम असलां , 

विचार आला, कोणत्ाही गोिीकडे बवर्तलां  तर त े कस े होईल-ते 

करण्यासाठी काय करता यईेल-त्ा गोिीत काय चाांगले पैल ूआहेत...  हे 

बर्णारे आणण असा विचार करणारे! ही मां डळी साधारणत: सकारात्मक 

स्वभािाची – अधाय भरलेला ग्लास बर्णारी असतात.   

दसुरा प्रकार म्हणजे --- काहीही करायला साांवगतलां , काम असलां , 

विचार आला, कोणत्ाही गोिीकडे बवर्तलां   तर त ेकसे होणार नाही-त े

करायला काय अडचणी आहेत -त्ा गोिीत काय िाईट पैल ूआहेत...  हे 

बर्णारे आणण असा विचार करणारे! ही मां डळी साधारणत: नकारात्मक 

स्वभािाची – अधाय ररकामा ग्लास बर्णारी असतात. 

आयुष्यात प्रगती साधण्यासाठी नकारात्मकतपेेक्षा सिांनाच 

आशािादाची, सकारात्मकतेची जास्त गरज असते.  
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मी एकदा मुली ांना नेहमीप्रमाणे गोि तयार करून साांगत होतो.  आमच्या 

नेहमीचा पद्धतीन े त्ा गोिीमध्ये दोन छोट्या  मलुाांच्या – ‘होरे’ आणण 

‘नाहीरे’च्या – व्यवक्तरेखा रांगािल्या. एकजण सगळां मनापासनू धडपडून 

करणारा आणण त्ामुळे सगळ्याांचा लाडका िगरेै आणण दसुरा वकरवकऱ्या, 

सारखां  “नाही जमणार” िाला! ‘होरे’ आणण ‘नाहीरे’ चे दोन चार काल्पवनक 

प्रसां ग गोिीतनू  रांगिनू साांवगतल्यािर मुली खशुच झाल्या.  

आणण मग हे दोन शब्द – ‘होरे’ आणण ‘नाहीरे’ – आमच्या रूलबुकचा 

भाग बनून गेले! 

 

एक छोटां उदाहरण साांगतो. परिा इरूला एक छोटे काम साांवगतले,  

 

“इऱ्या, जरा माझा चष्मा शोधून आण गां”  

 

बाईसाहेबाांचा वनवमत्त-कारखाना चालू झाला (खरां तर आपण सगळेच 

यात तरबेज असतो!). 

“आबा, माझे पाय दखुताहेत”;  

“चष्मा कपाटािर असेल-माझा हात पोचणार 

नाही तथेे”; 

“ताईला साांगा ना; मी णचत्र काढतीये”;  
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“तुम्ही थोड्या िेळाने िाचा ना आबा”;  

“ए ताई. बर् आबा काय म्हणताहेत..” 

 

मग मी वतला म्हणालो “इरू, आज तू “नाहीरे” झाली आहेस काय?”  

 

असां  म्हणल्यािर ती एक क्षण थबकली अन् जाऊन चष्मा र्ेऊन आली.  

एखाद्या िस्ततू, र्टनेत, व्यक्तीत चाांगल्या गोिी कशा हेरायच्या आणण 

त्ातील िाईटािर लॉक कसां  व्हायचां  नाही हे णशकिायला या ‘होरे’ आणण 

‘नाहीरे’ चा िार उपयोग होतो.  

 

या वनयमाचां  प्रत्ां तर मलुाांना अनके र्टनाांत, णसनेमाांत, गोिी ांत, 

आजूबाजूच्या दैनां वदन प्रसां गाांत सहज दाखिता यतेां . आता इरू, अिनी िगरेै 

पण या प्रकारचा विचार करायला लागल्या आहेत (असे िाटते!).  

 

कालचा एक सां िाद: 

 

अिनीताईन ेताईच्या तोऱ्यात इरूला “इऱ्या, माझी पिेील 

शोधून दे ना”   

इरू नेहमीप्रमाणेच “मला नाही सापडणार, तू दसुरी 

पेस्विल िापर नाां!” 
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अिनी “काय तू तर अगदी “नाहीरे”च आहेस” 

 

आणण काय गांमत, इरूबाईंनी अिनीताईंचां  काम केलच!  

 

मी आपलां  अिन्याला जरा खेचलां  “काय गां , ‘होरे’ आणण ‘नाहीरे’ चा 

छान उपयोग आहे हां!” 

 

तर मां डळी, हा वनयम ‘कसा िापरता येईल’ असा विचार करा 

नाहीतर...  

 

* * * * * 
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रूल २० - "सगळ्यामागे शास्त्र असते..." 

मुलां  जन्मत:च अत्ां त चौकस असतात. हळूहळू मोठी व्हायला लागली 

की गडबड होते!  

मी तर मुलाांना ‘सिाली राक्षस’च म्हणतो. सतत प्रश्न विचारणारे... 

“उचकी का लागते?” 

“थांडीत श ूका जास्त होते?” 

“िुलपाखराांचे पांख असे रांगीबेरांगी का असतात?” 

“कुकरची णशट्टी का होते?” 

“कुत्रा खूपदा जीभ बाहेर का काढतो?” 

“TV मधे्य सतत काटूयन का वदसत नाही?” 

“झाडाांना पाणी का र्ालायचां ?” 

“जेिताना सगळां का खायचां ?” 

“मला ताप का आला?”...  

असे अनेक प्रश्न मुलाांना पदोपदी पडत असतात. आपणही त्ाांना अशा 

प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतो आणण विचार करायला उद्युक्त करू शकतो. 

गां मत अशी आहे की जगात कोणतीही गोि आपोआप, विनाकारण  वकां िा 
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चमत्कारान े र्डत नसते. प्रत्ेक र्डणाऱ्या, अगदी छोट्यातल्या छोट्या, 

र्टनचे्या मागहेी शास्त्र (Science, विज्ञान) असतेच.  

त्ामुळे मलुाांच्या अशा शां काांना उत्तर देताना मीच त्ाांना विचारतो –  

‘शास्त्र काय साांगते?’  

आणण यािर थोडीिार चचाय झाली की त्ाांना अशा र्टनाांमाग ेकाय 

शास्त्र आहे ते उलगडून साांगण्याचा प्रयत्न करतो. हे िारांिार र्डत 

असल्यामुळे मुलाांनाही आता जाणिायला लागले आहे की सिय गोिी ांमाग े

शास्त्र असते! त्ामुळे काहीही र्डलां  की ते का र्डलां , कसां  र्डलां  याांचा 

ऊहापोह सुरू होतो.  

परिा अिनी विचारत होती की “आबा िुलाांना िास का 

असतो?” 

“त्ामागे शास्त्र आहे! त ूसाांग..” आणण आमचा सां िाद चालू होतो. 

आमच्या अशा चचाय िारांिार र्डतात. काही िेळेस मलासुद्धा उत्तर 

माहीत नसते. मग मी मुलाांना हेही जाणिून देतो की सिय गोिी मला माहीत 

असतीलच असां  नाही; पण एक मात्र वनणित की प्रत्ेक र्टनेमागे शास्त्र 
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असतेच. मग मी त्ाचा शोध र्ेण्याचा प्रयत्न करून त्ासां बां धीची मावहती 

मुलाांना साांगतो.  

बोकाळलेली अांधश्रद्धा आणण सध्याच्या उथळ िातािरणात मुलाांच्या 

शास्त्रीय दृविकोनाची पायाभरणी होण्याची यातून चाांगलीच शक्यता आहे. 

त्ाची वनताांत गरज आहे.  

 

बरोबर ना? ... “शास्त्र काय साांगते?” 

 

* * * * * 
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रूल २१ - “ "चुकी”चा वनयम..." 

 

त्ावदिशी बाईसाहेब जरा जास्तच िणिणत होत्ा. काहीतरी कारणान े

बराच िेळ णचडणचड चालली होती. बाबा समजािायला गेला तर ती 

रागािूनच त्ाांच्यािर ओरडली.  

मी वतला दटािलां , “इरू, मोठ्ा माणसाांशी असां  बोलतात का?”  

मोठे कधी खरां रागािललेे आहेत अन ्कधी आपली खरी चूक झाली 

आहे हे लहान मुलां  बरोबर ओळखतात. माझ्या आिाजाची धार ऐकल्यािर 

इरू एकदम कािरीबािरी झाली. कोणाशीही बोलताना, मोठ्ाांशी तर 

विशेषत:, बोलताना सौम्य, नम्र आणण योग्य आिाजातच बोलल ेपावहज ेअसां  

आमचां  सगळ्याांचां  मत मुलाांना चाांगलांच ठाऊक आहे. 

“सॉरी बाबा” म्हणाली अन ्खळेायला पळून गेली.  

मी एकदम खशू झालो. यािेळी मला आमच्या ““चुकी”च्या 

वनयमा”चा उच्चारपण करािा लागला नाही! 

आपण सिय जण खूपदा आपल्या िागण्यात, बोलण्यात काहीतरी चुकत 

असतो. आपल्याला कळत असते ही “चूक” आहे म्हणून. मनात कुठेतरी हे 
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असां  िागायला/करायला/बोलायला नको होतां  हा विचार डोकाित राहतो. 

मुलाांचां सुद्धा असां  होतच असतां .  

यािर आम्ही एक वनयम तयार केला आहे – 

 ““चुकी”चा वनयम”! 

या वनयमाप्रमाणे आपली चकू लक्षात आली तर तीन गोिी करायच्या: 

• काय चुकले ते पके्क ठरिायचे  

• चूक मान्य करून शक्यतो तसे साांगायचे – कोणीही असेल 

तरी आणण  

• पुन्हा तशी चूक न करण्याचे ठरिून प्रयत्न करायचा! 

मां डळी, यातली प्रत्ेक गोि अिर्ड आहे बरां का! विशेषत: िय िाढत 

जाते तसतशी ही प्रत्के गोि चढत्ा क्रमाने अिर्ड बनत जाते असा माझा 

(स्व)अनुभि आहे. पण एक गोि मात्र लक्षात आललेी आहे की त्ामानान े

लहानाांना हे करणां  तसां  अिर्ड जात नाही. िक्त बाळकडू वदलां  गेलां  पावहजे! 

“आबा, तमु्ही पण लहानपणी चुकायचात का हो?” इवत णसद्ध.  

“हो बेटा, लहानपणीच काय, आत्तापण मी खूपदा चुकत 

असतो”  
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माझे हे उद्गार ऐकल्यािर त्ाचे डोळे हे विस्फारले. आपली, अन् त्ात 

मोठी, माणसां  चुका करू शकतात आणण त े साांग ू शकतात हे बेट्याला 

धक्कादायकच होतां ! 

मुलाांच्या हातून काही चुकीचां  र्डल्यानांतर मलुाांना त्ाची जाणीि करून 

द्यायला हिी. आपली “ती कृती / ते बोलणां  / तो विचार चुकीचा होता”, 

आणण त ेत्ाांना पटलां  म्हणजे ““चुकी”च्या वनयमा” चा उल्लेखही करािा 

लागत नाही. िक्त या वनयमात अांतभूयत असलले्या (िर उल्लेणखलले्या) तीन 

पैलूां ची त्ाांना जाणीि पावहजे म्हणजे झालां !   

मां डळी, स्वानुभिािरून साांगतो – मोठ्ाांना हा वनयम अमलात 

आणायला अिर्ड जातो पण छोट्याांना अत्ांत उपयोगी ठरतो! 

* * * * * 
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रूलबाबाांचे हे वनयम यथेे सां पत नाहीत. सुरू होतात!   

* * * * * 
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चार पुस्तकं वाचली म्हणजे कोणी शहाणा होतो का? 

हो. 

होतो. 

कोणत्याही प्राण्याला, सजीिाला, अनभुिाने शहाणपण येतुं. बर् याि प्राण्याुंना काही 

प्रमाणात त्याुंचे जन्समदाते थोडुंफ़ार वशिण दतेात. पण मानि हा असा प्राणी आह े

ज्याला स्ितःिे अनभुि ि आईिडील याांसोबत पिुी जगलेल्या आवण आता वजिुंत 

नसलेल्या माणसाुंचे अनभुिही वशकता येतात. ते पसु्तकाुंद्वारे. माणसाला आपल्या 

सभोिताली नसलेल्या, दरू देशातल्या माणसाुंचे अनभुि समजनू घेऊन वशकता येतुं. 

तेही पसु्तकाुंद्वारे. प्रत्यि अनभुिाुंहून चाुंगला वशिक नाहीच. पण इतराुंना आलेले 

अनभुि, त्याुंनी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला वशकितात आवण शहाणे करून 

सोडतात.  

म्हणून वाचा 

कृपया वाचत रहा. 

म्हणून वाचा. वाचत रहा. 

www.esahity.com 

www.esahity.in 
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