
आयुष्याचा सूर गवसला 
‘ऐ दिल मुझ ेबता िे..’ 

या गाण्याचे संगीतकार मिनमोहन आधी वडलांच्या इच्छेखातर आमीत गेले होते. ततथे ते 
िोन-तीन वर्ाांतच लेफ्टनंटही झाले. पण त्याच काळात त्यांना ‘दिल ककसपे आ गया है’चं 

उत्तर ममळालं; त्यांचं संगीतावरचं खरं पे्रम जाणवल.ं म्हणून ४५ साली त्यांनी आमीतली 
यशस्वी कारकीिद सोडली आणण ते उपाशीपोटी गाण्यांना चाली लावत रादहले. 
चचत्रपटसषृ्टीत येऊन पोटभर चाली लावल्यावरच त्यांना ‘ममल गयी मंणझल मुझ’े हे पटल.ं 

जीवनाच्या रुळांचे मध्येच अस ेसांधे बिलणं; आपल्या स्वप्नाचा ध्यास घेऊन, सुखाचा 
जीव िुुःखात घालून खऱ्या आनंिाचा शोध घेणं सोपं नसतं. तसा ध्यास घ्यायचं स्वातंत्र्य 

ववसाव्या शतकाच्या उत्तराधादतच ममळालं! एकोणणसाव्या शतकापयांत भारतीय समाज 

चातुवदण्यादच्या चाकोरीत चालत होता. वपढीजात धंिा सोडून िसुरं काम करणं हे पाप होतं. 
मभक्षुकी ब्राम्हणपुत्रांनीच करावी आणण शतेकऱ्याच्या मुलाने नांगरच धरावा असा िंडक 

होता. रामायणात शम्बूक नावाच्या शूद्राची गोष्ट आहे : ‘शम्बूकाने ब्राम्हणासारखं 
तपाचरण केलं. त्याच्या त्या पापाचा पररणाम म्हणून एका ब्राम्हणाचा मुलगा मृत्यू 
पावला. त्या पापक्षालनासाठी रामाला शम्बूकाचा वध करावा लागला.’ जातीच्या 
ममराशीबाहेरचं काम पत्करताना त्या उिाहरणाचा प्रत्येकाला धाक वाटत अस.े  

ववसाव्या शतकात औद्योचगक क्ांतीने समाजाचं स्वरूपच बिलून टाकलं. गावातून 

शहरात, शहरातून परिेशात लोकांचे लोंढे लोटले; चातुवदण्यादची चारखांबी व्यवस्था 
कोलमडली. नव्या मशक्षणाची िारं सगळयांना खुली झालेली होतीच. कुणीही काहीही 
करायला मोकळं झालं. लोकांना  एकाच व्यवसायाच्या जन्मठेपेतून मुक्ती ममळाली.  

त्या शतकाच्या शेवटी तर संगणक, टीव्ही, इंटरनेट, ऍतनमेशन, व्हीडडयो-गेम्स, मादहती-
तंत्रज्ञान यांनी नवलाईच्या व्यवसायांची ककत्येक िालनं उघडली. ब्यूदटमशयन, इंटीररयर 
डडझायतनगं, हॉस्स्पटॅमलटी या क्षेत्रांचीही भरभराट झाली. मशवणकाम, स्वयंपाक यांना ड्रसे-

डडझायतनगं, केटररंग या नावांनी ग्लॅमर प्राप्त झालं. कक्केट, फुटबॉलसारख्या खेळांना 



सोन्याचे दिवस आले. ओढगस्तीच्या काळासाठी कॉल-सेंटरसारखे हमखास पोट भरायचे 

मागदही तनमादण झाले. नौकरी-डॉट-कॉमसारखी संकेतस्थळं दिमतीला असल्यामुळे 

आपल्यासाठीच बेतलेला व्यवसाय हुडकून काढणं सोपं झालं. सतत बिल, स्स्थत्यंतर हाच 

जगाचा स्थायीभाव झाला. 

त्यामुळे त्या काळात अनेकांनी आपल्या मनाची साि ऐकून वदहवाट सोडली आणण नव्याच 

बबकट वाटेवर चालायची दहमंत िाखवली. इंस्जनीयर झाल्यावर एम  ्बीए करणं ही तर नवी 
वदहवाटच झाली. काहीजणांनी शहर ककंवा िेश बिलताना मनाजोगता पेशा तनवडायची 
संधी साधली. लग्नानंतर मदहलांनी समाधानकारक पण कमी वेळखाऊ कामं तनवडली. 
कक्केट, नृत्य, मसनेमा यांच्यासारख्या, तरुणाईच्या क्षेत्रांत जयांना उमेिीच्या वयातच 

तनवतृ्ती पत्करावी लागली त्यांना आपल्या मजीनुसार ‘काहीतरी नवेंच’ करायला वाव 

ममळाला. संगणकबाप्पाच्या आंतरराष्रीय योजकतेमुळे ‘जो ज ेवांच्छील तो त ेलाहो’ अशी 
अवस्था झाली.  

पण तरीही न आवडणाऱ्या नोकरीत णझजून आयुष्य फुकट घालवणारे लोक सध्याच्या 
जगात कमी नाहीत! ‘हे काम आवडत नाही. पण नवं काम झेपेल का? आणण समजा झेपलं 
तरी त ेनक्की आवडले का? खडखडत का असेना, नीट रस्त्यावरून चाललेल ंगाड ंमुद्िाम 

खड्डड्डयात कशाला घालायचं?’ ही त्यांची नकारात्मक मानमसकता त्यांना रुळलेल्या 
चाकोरीतून बाहेर पडू िेत नाही.  

एक पाश्चात्य रूपककथा आहे :  ‘एका बेडकाला उकळत्या पाण्याच्या टोपात टाकलं तेव्हा 
तो तत्काळ उडी मारून टोपाबाहेर पडला. पण जेव्हा त्याला गार पाण्याच्या टोपात ठेवून ते 
पाणी हळूहळू तापवलं तेव्हा तो पररस्स्थतीशी जमवून घेत ती उष्णता सोसत रादहला. 
जेव्हा पाणी कडकडीत झालं तेव्हाच तो उडी मारायला तयार झाला. पण तोवर त्याची सारी 
ताकि सोसण्यात खची पडली होती! त्याला उडी जमलीच नाही!’  ह्याच ‘टोपमंडूकवतृ्ती’ने 
अनेक लोक मनाववरुध्ि पत्करलेल्या व्यवसायाचं अवजड जोखड मानेवर तोलत 



आयुष्याचा गाडा रेटतात. शेवटी मान मोडते आणण आवडीच्या व्यवसायाचं ववमान 

उडवायचं राहूनच जातं.     

मशजवणं-णखलवणं हा नीततनचा लहानपणापासूनचा छंि होता. पण परीक्षेत उत्तम माकद  
ममळवणाऱ्या मुलाने डॉक्टर-इंस्जनीयरच व्हावं ही आईवडलांची अपेक्षा होती. त्याने 
आचारी होणं आचारसंदहतेत बसत नव्हतं. पठडीप्रमाणे इंस्जनीयररंगनंतर एम  ्बीए करून 

नोकरीला लागेतो पंचववशी उलटली होती. मग फायनान्स-फमदमधलं काम ममळालं होतं; 
सहकारी मनममळाऊ होते; नंतर मॅनेजर म्हणून पगारही गलेलठ्ठ होता. तरीिेखील त्याला 
ते सगळं सुख खुपत होतं. त्याला सतत थकवा येई; गळून गेल्यासारखं वाटे. कामात मन 

लागत नसे. जगणं अथदशून्य वाटे.  न आवडणाऱ्या कामाशी झुंजताना त्याची सगळी 
ताकि खची पडत होती. आणण ‘मरगळली मोलाची वरे्; जॉबच का नच बिलावा’ हे मनात 

खिखित होतं.  

पण पस्स्तशीला अननुभवी नवमशक्या म्हणून केटररंगच्या करीयरचा डोंगर पायथ्यापासून 

चढायला कष्ट पडणार होते. ‘सोडून दिली तीच वाट पुन्हा पुन्हा दिसत’ रहाणार होती. 
इथल्या अनुभवाच्या जोरावर सहज ममळू शकली असती ती सीईओ वगैरे उच्चपिं मनात 

रंुजी घालणार होती. ती ववसरणं आणण मॅनेजरपणाच्या मुकुटाचा माज डोक्यातून साफ 

धुऊन काढणं अत्यावश्यक होतं. ध्यासापोटी तेवढं जमलंही असतं. पण सुखवस्तूपणात 

रुळलेल्या कुटंुबाचा जमाखचद, मुलांची अपेक्षक्षत शाळा-कॉलेजं सांभाळून स्वतुःचं नवं 

मशक्षण घेणं तुटपंुजया पगारात भागवणं कठीण जाणार होतं.  

शेवटी त्याने बायकोला ववश्वासात घेतलं. ततच्या, ‘मी आहे’ या आश्वासनावर ववसंबून 

त्याने तनधादस्तपणे नोकरीचा रास्जनामा दिला; केटररंगचे कोसेस केले आणण सरळ एका 
मोठ्या हॉटेलात नवमशक्या म्हणून लागला. आवडत्या कामात झोकून दिल्यावर नीततनचा 
प्रत्येक क्षण नवं मशकण्यात सत्कारणी लागला; त्यामुळे बढत्याही लवकर ममळाल्या. 
आता त्याचं स्वतुःचं रेस्टॉरंट जोरात चाललं आहे. कुटंुबासदहत तो त्याचं रसभररत आयुष्य 

चवीने जगतो आहे.  



काहीजण एका कररयरमध्ये मजा येत असतानाही अचधक आवडणाऱ्या िसुऱ्या क्षेत्राकड े

खेचले जातात. प्रज्ञाने मोठ्या आनंिाने जेनेदटक्समध्ये पीएचडी केलं. परिेशीच्या एका 
तालेवार युतनव्हमसदटीत ततला संशोधनाची संधी ममळाली. ततथल्या स्व्हसाची वाट बघत 

असताना ततने कायदबाहुल्यामुळे गांजलेल्या एका सीएच्या हाताखाली गंमत म्हणून काम 

केलं आणण ततला त्या कामाची णझगं चढली! जेनेदटक्स, संशोधन सारं ववसरून ततने 
सीएचा पाठपुरावा केला. के्षत्र पूणद वेगळं असूनही त्यात प्रज्ञाला जन्मांतरींच्या प्रीततखुणा 
पटल्या! हल्ली तो सीए ततच्या हाताखाली काम करतो.   

सगळयाच कहाण्या अशा सुखान्त नसतात.  अकाउंटंट प्रशांतने व्यवसाय सोडून, तीन वर्ां 
पूणदवेळ खची घालून, तन-मन-धन ओतून सवाांगसुंिर मराठी मसनेमा काढला. पण 

व्यावसातयक अज्ञानामुळे तो बॉक्सऑकफसावर आपटला. मोठं नुकसान झालं. शथीच्या 
प्रयत्नांनंतर प्रशांत पुन्हा अकाउंटंट म्हणून यशस्वी झाला. त्या अपयशातून त्याला अनेक 

धड ेममळाले. त्याच्यासारख्या चुका इतर कुणी करू नयेत म्हणून तो आता लोकांना वेळीच 

सावध करतो.  

अस ंिसुऱ्याच्या अनुभवावरून मशकता येतंच पण व्यवसाय बिलण्यापूवी खास 

मानसशास्त्रीय सल्लाही घेता येतो. खरं तर आपला ओढा कुठल्या व्यवसायाकड ेआहे; 

कुठल ंकाम आपल्याला झपाटून टाकेल हे ठरवणाऱ्या शास्त्रोक्त प्रश्नावली म्हणजे 
ऍस्प्टट्यूड टेस्ट्सही असतात. आपल्याकड ेमॅनेजमेंटची एन्रन्स परीक्षाही तशीच असते. 
ततच्यात तनवडला जात नाही तो बुध्िीने कमी नसतो. फक्त त्याला त्या व्यवसायाची खरी 
आवड नसते! मुंबईपुण्यात अशा चाचण्या करणाऱ्या काही संस्था आहेत. इंटरनेटवरही त्या 
चाचण्या िेता येतात. त्यांच्यातल्या एकीचं नाव ‘सो कॅन यू’ ककंवा ‘सोकान’ू आहे ... 

आयुष्याचं तारू नव्या दिशेला वळवताना मित करणारं सुकाणूच ते! ऍस्प्टट्यूड टेस्ट्स 

वयाच्या चौिाव्या वर्ादपासून करून घेता येतात. त्या त्याच वेळी केल्या तर 
सुरुवातीपासूनच नेमकी वाट तनवडता येते. मग चुकीच्या वाटेवर चालून कष्ट आणण वेळ 



वाया जात नाहीत. पण चूक झालेली असलीच तर ती तनस्तरताना तरी योग्य 

मागदिशदनाचा फायिा घ्यावा.  

मनकवड्डया रंजनाला माणसांच्या समस्या जाणणं; त्यांची भांडणं तनस्तरून सलोखा 
तनमादण करणं; मनुष्यबळाचा अंिाज घेऊन त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त काम काढून घणंे 

उत्तम जमत अस.े ततचं मन ततच्या बँकेच्या नोटांत आणण डटेात अस्जबात रमत नव्हतं. 
ततने इंटरनेटवरून ऍस्प्टट्यूड टेस्ट्स घेतल्या. ततला ह्यूमन ररलेशन्सचा जॉब उत्तम जमले 

अस ंतनिान झालं. पण रंजनाने घाई केली नाही. ततन ेत्या कामाबद्िल बरीच मादहती 
गोळा केली; त्या व्यवसायातल्या ऊनसावल्यांबद्िल जाणकारांबरोबर चचाद केली. मनाला 
खात्री पटल्यावर मग बँकेतून िोन मदहने रजा घेऊन ततने वानगीिाखल एचआरचं काम 

करूनही पादहलं आणण ततला ते आवडलं. त्यानंतर ततने संध्याकाळचे कोसेस करून त्या 
कामाचं रीतसर मशक्षण घेतलं आणण इतकी चौफेर पूवदतयारी केल्यावरच व्यवसाय 

बिलला.  

तसे सांधे बिलताना घरच्यांच्या ठाम पादठंब्याची गरज असते.  नीततनच्या बायकोला 
बँकेत नोकरी होतीच. मशवाय ततने मशकवण्याही केल्या. नीततन नव्या व्यवसायाचा डोंगर 
चढत असताना त्याला आधार द्यायला ततचे पाय जममनीवर भक्कम रोवलेले होते. त्यांची 
मलुंही समजूतिारपणे वागली. नात्यांना वेगळी रुची आली. प्रशांत त्याच्या कफल्मी 
साहसातून सावरून पुन्हा स्वतुःच्या पायांवर उभा होईतो त्याची धीराची बायको, मायाळू 

आईवडील आणण समथद सासूसासरे यांनी त्याला सतत खंबीर साथ दिली. त्यामुळेच त्या 
अकाउंटंटला आयुष्याचा दहशेब नीट जमला. रंजनाच्या तपश्चयेच्या काळात ततच्या 
जाऊबाईंनी घरचं सगळं सांभाळलं. नव्या क्षक्षततजांच्या शोधात जाणाऱ्या, हर्ाद भोगले, 
केजरीवाल यांच्यासारख्यांच्या जीवननौकांसाठी एक हक्काचा, सुरक्षक्षत ककनारा जपायचं 

काम त्यांच्या बायका करताहेत.  

पुढच्या िहाच वर्ाांत 3D वप्रदंटंग, मायक्ो-फाममांग, तऱ्हेतऱ्हेचं जेनेदटक-छूमंतर वगैरे 
अद््भुत व्यवसायांची रेलचेल झालेली असेल. ‘वासांमस जीणादतन’ थाटात, वयापरत्वे 



बिलत्या व्यस्क्तमत्तवांसाठीही व्यवसाय बिलले जातील. मशवाय एक सामास्जक सांधाही 
बिलेल. कतदबगार बायकोच्या कतृदत्वाला िाही दिशा मोकळया व्हाव्या आणण आपल्यालाही 
आवडणारं घरकाम-स्वयंपाक-बालसंगोपन करायला ममळावं या िहेुरी हेतूने नवरे हौसेने 
हाउस-हजबण्ड बनतील. एकववसाव्या शतकातल्या समाजाच्या क्षमता त्या नव्या कररयर-
चेन्जमुळे सवादथादने बहरतील.  

डॉ. उजजवला िळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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