
नऊ त ेपाच 
गॉक�च्ा ‘मदर’ ्ा गाजलेल्ा कादबंरीची सु�वात कारखान्ाच्ा ा भ्ाने नेते. अपुऱ्ा 
झेपेतून उठलेला कामगारांचा ल ढा धडपडत कारखान्ाच्ा पेपात जाते; �दवसार असेम्ली 
लाईनवर अिव�ांत काम करते आिण संध्ाकााप य्त िपाून िचपाड नेऊन बानरे थुंकला 
जाते.  

गेली समुारे देनशे वषय जगातल्ा बबसंं् कामगारांनी �दवसांमागून �दवस असं अत्ंत 
िशसतबधद काम केलं. रेज आठ-नऊ तास, मध् े का  णाचीनी उसंत न  ेता, असेम्ली-
लाईनच्ा िनरंतर झपा�ाशी जुावून  ेतल.ं उसंतीिवना चालणाऱ्ा अशा कामाचा तगादा 
वापे. त्ा तगााामुाे मानिसक आिण शारी�रक ताण ्ेई; �चंड थकवा ्ेई. काम करा्ला 
उमेद वापत नस.े 

कामगार कारखान्ात जात; मध्मवगव् माणस ंकचेरीत जात. ितथेनी दसुऱ्ांच्ा गतीशी 
आिण  �ाााच्ा का�ाशी जुावून  ेत नऊ-ते-पाच काम चाल.े कचेरीला जा्ची 
सगळ्ांची वेा  कच असे. मनणून त्ांच्ा जाज्ा्ेज्ाच्ा वेाी शनरांमध्े रसत्ांवर तेबा 
गदव नेई; �ॅ�फक-जॅम नेई. त्ा ्ाता्ातीने कारकुनांचं अिधकच िचपाड नेत अस.े 

सतरा�ा शतकाप य्त जग न ेअस ंनवनतं. न ेऑ�फस-फॅकपऱ्ांचं िशसतीतलं चं औाेिगक 
ंांतीपासून सु� झालं आिण  किवसा�ा शतकाच्ा पनापेप य्त तसंच चालू रािनल.ं त्ाआधी 
�त्ेकजण सवतंतपणे, आपापल्ा मजवनुसार काम करत नेता. सकााी उठून कामाला 
जाणाऱ्ा शेतकऱ्ालानी त्ाच्ा गतीने काम करा्चं, दपुारी वामकु ी ु्ा्चं सवातंं् नेतं. 
औाेिगक ्ुगाच्ा िशसतीने माणसांचं ते सवातंं् िनरावून  ेतलं. 

माणसाचा म�द ूसलगपणे फ� दीड-देन तासच  का�तेने काम क� शकते. त्ानंतर वीस-
पंचवीस िमिनपांची िव�ांती आवश्क असते. िशवा् �दवसाचा �त्ेक �नर वेगवेगळ्ा 
कामांसाठी ्ेभ् असते आिण �त्ेकाची उउम का य् मतेची सवत ची अशी वेा असते. 
कुणाला पनापे िचत काढता ्ेतं; कुणाला दपुारी गिणतं सुपतात; तर कुणाला मध्राती 
मनाका� सफुरतंं अधमेधे दम खात, आपापल्ा कला�माणे काम केलं क� ते उउम नेतं. गेली 
देनशे वषय िनदान शनरी जीवनाला अस ंसवाावानुसार काम करा्ची मुाा नवनती. 

 किवसा�ा शतकात सगंणकाच्ा आिण आंतरजालाच्ा कृपेने सगां जग मांडीवर ्ेऊन 
बसल ंआन ेआिण ऑ�फस सतरा दशेांत िवखुरलं आन.े त्ा दशेांच्ा वेगवेगळ्ा वेाा कुठल्ानी 
 का शनराच्ा नऊ-ते-पाचमध्े बसत नानीत. सगळ्ांची वेाापतकं सांाााा्ची तर 
वेाापतकच र� क�न  �न काम करणं सवायत से्ीचं नेतं.  



िशवा् संगणक� कामाचा ठरािवक पपपा ठरािवक कााात गाठा्चा असते. त्ा पूणय पपप्ाचा 
लगेलग फडशा पाडून नंतर दना वेाा उजाणी करा्ची क� तेवढा सगाा वेा लावून ते काम 
सावकाशीने करा्चं ते ज्ाच्ात्ाच्ा पधदतीवर अवलंबून रनातं. काम मनापासून आिण 
मनाजेगं नेतं.  

आता तर शेतीला पाणी सेडणं, रसत्ांचे �दवे लावणं असली कामंनी संगणकाने द�ुन करता 
्ेतात.  

संगणकबापपाच्ा कृपेने लवकरच ‘जे जे वांछील ते ते लानील �िमकजात’ असंच �दसतं्. 
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