
आयुष्यावर बोलू काही... 
 

प्रपंचाचा जडभार। 
शिरावरी पेलणार। 
नाही उसंत, ना थार। 
कष्ट थोर तयाचे॥ 

 

अस ंम्हटलं की डोळयांसमोर एखादा राबणारा मजूर येतो. पण सायना नेहवाल, माधुरी 
दीक्षित, ए. आर. रेहमान, ववश्वनाथन आनंद, चेतन भगत, अरववदं केजरीवाल  

यांच्यासारख्या, वयाच्या वविीपासून पन्नािीपयंतच्या, जबाबदारीची धुरा खांद्यावर 
वहाणाऱ्या प्रत्येकाला हे वणणन लागू पडतं.  
 

भुवनेश्वर कुमारपासून तेंडुलकरपयंत सगळे याच वयोगटात येतात. संसाराच्या 
क्रिकेटची बॅटटंग, बोशलगं, फील्डगं तर ते करतातच पण मैदानाची मिागत करणंही 
त्यांचंच काम असतं.  
 

ती त्यांची ऐन उमेदीची वरं्ष असतात. शििणाचा, आपाप्या मते महत्त्वाचा टप्पा 
गाठलेला असतो. ततथून पुढे उच्च शििण, नोकरीधंदा, लग्न, गहृस्थाश्रम अिा 
सगळयाच बाबतीतले तनणणय घ्यायचे असतात आणण आईवडील, मुलंबाळं, कायणिेत्र, 

भोवतालचा समाज वगैरे साऱ्यांच्या अपेिांचं ओझंही पेलायचं असतं. त्या अनुरं्षगाने 
अनेक जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतात. त्यात भरीला भर म्हणून शििणातली 
उन्नती, नोकरीतली बढती, धंद्यातली भरभराट या अपेिा स्वतःकडूनही असतात. 

काहीजणांनी तर एखाद्या ध्येयाचा ध्यास घेतलेला असतो; ते ध्येय त्या उमेदीच्या 
काळातच गाठायचं असतं. एकूणच ती वरं्ष घडण्याची, घडवण्याची आणण त्यासाठी 
धडपडण्याची, संसाराच्या तव्याचे चटके खाण्याची असतात. 



संस्कृतीच्या, समाजसंस्थेच्या सुरुवातीपासूनच आयुष्याच्या मध्यावरची वरं्ष अिी 
कतीसवरती होती. पण साधारण पन्नास-साठ वर्षांपूवीपयंत त्या कतेपणाच्या अपेिा 
ठराववक आणण मयाणटदत होत्या. वयात आ्यावर वडीलधाऱ्यांकडून कुटंुबाच्या 
गाड्याची धुरा आप्या खांद्यांवर घ्यायची; आपला संसार सुरू करायचा; म्हाताऱ्या 
वाडवडलांची, स्वतःची आणण लहानग्या लेकरांची काळजी वहायची. त्या टदवसांत 

अववश्रांत श्रमायचं. त्या जुन्या काळच्या कुटंुबात अनेक मुलगे असत. ते मोठे झाले की 
मात्र त्या म्हातारपणाच्या काठयांवर सारं सोपवून नातवंडांचा आनंद लुटायची 
मोकळीक शमळे.  

 

आताच्या वैलश्वक खेड्याच्या युगात जग जवळ येतंय आणण लजवलग दरूदरू 
ववखुरताहेत. म्हातारपणी काळजी वहायला मुल ंजवळ असतीलच याची िाश्वती 
राटहलेली नाही. शिवाय आधुतनक आरोग्यसुववधांमुळे आप्या वडीलधाऱ्यांची वपढी 
दीघाणयू झालेली आहे. त्यामुळे त्यांची आणण आप्याही म्हातारपणाची जबाबदारी 
आप्यावरच पडणार आहे. त्या दोन वपढयांच्या उतारवयासाठी दपु्पट तरतूद करणं; 

तारुण्यात्या इतर जबाबदाऱ्या झेलताना ती अधधकची जबाबदारीही झेपवणं भाग 

आहे.  

 

पूवी अन्न-वस्त्र-तनवाऱ्याची आणण मॅटिकपयंतच्या शििणाची सोय तनभली की भागत 

अस.े चढाओढीची धाव फारतर िेजारणीच्या नथीपयंत पोचत होती. आता टीव्ही-
माशलकांतले आणण जाटहरातींतले, भपकेबाज रहाणीवाले मुधोळकर-गोखले सख्ख्याहून 

अधधक सलगीचे होतात; घरातच, अगदी सहा फुटांवर येऊन शभडतात; घरादाराच्या 
महत्त्वाकांिा आभाळाला शभडवतात! एअर कंडीिनर, गाडी, परदेिातलं शििण आणण 

प्रवास हे सारं हवंच अस ंवाटतं. शिवाय संगणक, मोबाईल यांच्यासारखी काही गॅजेट्स 

तर गरजेचीच झालेली आहेत.  

 



त्या साऱ्यांसाठी पैसाच पैसा लागतो. तो शमळवायचं बळ देणारी संधीही दषु्प्राप्य असते. 
त्यामुळे सध्याच्या कत्याण वपढीची गहृस्थाश्रमी वरं्ष अधधक लजक्रकरीची झाली आहेत. 

पैसा कमावायची संधी जेव्हा शमळते तेव्हा जगाच्या पाठीवर कुठेही असली तरी 
आनंदाने स्वीकारली जाते. आता प्रवासही पूवीच्या मानाने क्रकतीतरी सोपा झाला आहे. 

त्यामुळे ‘ववश्वधच माझे घर’ ही संक्पना प्रत्यिात उतरली आहे; भारतदेि ही त्या 
घराची केवळ बेडरूम बनलेली आहे!  

अथाणत त्याचेही भलेबुरे पररणाम आहेतच! शििणासाठी, नोकरीसाठी घरापासून दरू, 
एकटं रहाताना सोबत जोडीदार हवासा वाटतो. आंतरप्रांतीय-आंतरराष्िीय लग्नं जगाला 
अधधक जवळ आणतात. आधीच लग्न झालेलं असल ंतर त्या दरुाव्यातून कधी पे्रम 

वाढतं तर कधीकधी ते घटत जातं. मग मन एकाकी होतं. लग्नसंस्थेला उपलस्थत 

झालेल ेशललव्हंग-इन-ररलेिनशिपसारखे पयाणय, घटस्फोट वगैरे गंुते वाढतात. वरून 

एड्ससारख्या रािसाच्या भयाचं सावटही सतावतं. मनात्या प्रश्नाचं उत्तर नेहमी  
नेटवरून िोधता येतंच अस ंनाही. असेच प्रश्न इतरांनाही पडत असतील याची 
जाणीवही नसते. मनावरचा ताण वाढतो; प्रत्येक लहानसहान घटनेने तो वाढतच जातो.  

त्यातून ध्येयाच्या ध्यासामुळे म्हणा, नोकरीधंद्यात्या रोजच्या नव्या आव्हानांमुळे, 

जबाबदाऱ्यांमुळे म्हणा, दर पळाला नवी पळापळ, मनस्ताप चाल ूरहातात. त्या 
ओढाताणीत स्वतःसाठी ववचार करायला, स्वतःकड ेलि द्यायला वेळ उरत नाही. 
‘प्रपंचाचा वेध। लजवा तनत्य लावी ओढ।’ अिी अवस्था शमत्रांबरोबर मन मोकळं 

करायला, वेगवेगळया छंदांत मन रमवून भार हलका करायला काही वावच ठेवत नाही.  

ही गुलामधगरी जीवन अस ंव्यापून टाकते की ज्या उद्टदष्टासाठी सगळी धावपळ 

चाललेली असते ते उद्टदष्टसुध्दा बऱ्याचदा नजरेआड होतं. पैिाचं झाड सुपीक टठकाणी 
लावणं आणण त्याची जोमाने वाढ व्हावी म्हणून त्याला तनगुतीने खतपाणी घालणं हे 

बागकाम कारकीदीच्या सुरुवातीलाच शिकून घ्यायला हवं. नाहीतर भरपूर पैसा 
कमावला तरी त्याची योग्य रीतीने साठवण केली जात नाही आणण हाती काहीच 



शि्लक उरत नाही. मग म्हातारपणासाठी तरतूद किी होणार? त्या दषु्टचिातूनही 
सुटकेचा मागण सहजासहजी सापडत नाही. त्याचाही मनावर दबाव येतो.  

अिात क्रकत्येकदा केवळ एकाकीपणाला सांगातीण म्हणून पटहली शसगारेट शिलगावली 
जाते; उद्ववग्नता बुडवून टाकायला एकच प्याला सोयीचा वाटतो. परदेिांत तर ‘ड्रग्ज 

करणे’ या प्रकाराचाही, ‘एकदाच करून बघायला काय हरकत आहे?’ या भोळया आणण 

अडाणी समजुतीखातर  अनुभव घेतला जातो. मन आनंदात असताना, घरी आणण 

ऑक्रफसातही सारं आलबेल असताना गंमत म्हणून एकदाच केलेला असा प्रयत्न प्रयोग 

म्हणून खपून जाऊही िकतो. पण कुठ्याही प्रकारचं दःुख, वैफ्य क्रकंवा औदासीन्य 

ववसरायला व्यसनाचा हात धरला तर ते व्यसन पाऊल पाऊल ओढून कडलेोटाकडचे 

घेऊन जातं. त्या वेळी सावध रहायलाच हवं. 

सध्याचं बरंचसं काम, संभार्षण, ववरंगुळा आणण घरच्यांिी संपकण ही संगणकावरच 

अवलंबून असतो. इसापाच्या काळात गुन्हेगाराचे हातपाय खोड्यात अडकवले जात. 

सध्याच्या तरुणांची मान आणण मनगटं संगणकाच्या खोड्यात अडकलेली असतात 

आणण बैठक खुचीला जखडलेली असते. या साऱ्याचा िारीररक स्वास््यावरही पररणाम 

झा्यावाचून रहात नाही. पाठीची दखुणी, मनगटाच्या तिारी, रक्तदाब, कॉलसे्टेरॉल, 

हृदयववकार अिा क्रकत्येक व्याधी तरुण वयात सतावतात. 

समतोल आहार, िारीररक हालचाल, तनयशमत टदनचयाण या गोष्टी पूवीच्या वपढयांत 

आदिण मान्या जात होत्या; कटािाने पाळ्याही जात होत्या. त्यांनाही सध्याच्या 
धकाधकीच्या जीवनात स्थान उरलेलं नाही. सहज पाय मोकळे करून टहरवाईच्या 
सालन्नध्यात ताजंतवानं व्हावं तर सलग चालण्याजोगे रस्ते आणण डोळे तनववणारी 
टहरवाई घराच्या क्रकंवा ऑक्रफसच्या जवळपास लाभणं दरुापास्त झालेलं आहे. 

पण हे सारं अपररहायण नाही. वेळच्या वेळी ध्यानात आल ंतर या साऱ्यावर योग्य 

उपाययोजनाही करता येते. वविीपासूनच नीट वेळापत्रक आखून प्रकृतीची उत्तम 

काळजी घेणारे पन्नािीचे उद्योगपतीही कमी नाहीत. उलट तिी आखणी के्यामुळे 



त्यांच्या हातून थोडक्या वेळात कामही अधधक आणण चोख बजावलं जातं. 
बुलध्दबळाच्या खेळासाठी सराव करताना ववश्वनाथन आनंद तनयशमतपणे धावतो; 
दरूपयंत चालून येतो. म्हणूनच तो इतका काळ आपलं ववश्वववजेतेपद टटकवू िकला. 

सध्याच्या कत्याण तरुण वपढीचे संगणकािी आणण आंतरजालािी सलोख्याचे संबंध 

आहेत. त्या संबंधांतूनच ती वपढी मोठया आत्मववश्वासाने आंतरराष्िीय पावलं 
टाकायला शिकली आहे. ततच्या ज्ञानाचा आवाकाही खूप मोठा आहे; लजज्ञासा 
आकािाला गवसणी घालणारी आहे. त्या खंबीर वपढीचं शििण केवळ िाळा-कॉलेजांवर 
अवलंबून राटहलेलं नाही. पूवी मॅटिक, फारतर बीएपयंत मजल जात होती. मग कॉमसण, 
सायन्स, वक्रकली वगैरे पयाणय आले. मग डॉक्टर-इंलजनीयर होण्याची प्रथा आली. आता 
शििणाची अनेक नवनवी दालनं खुली झाली आहेत; शिकत रहाणाऱ्यांसाठी ववपुल 

कायणिेत्रं तनमाणण झाली आहेत. पूवी वाचायला एखादं वतणमानपत्र क्रकंवा वाचनालयात 

असतील तीच पुस्तकं तेवढी होती. नाहीतर केवळ सांगीवांगीतूनच माटहती शमळत 

होती. आताची माणसं बबनशभतंींच्या पण णखडकीवा्या संगणकी िाळेत शिकतात. 

िाळाकॉलेजांपलीकडलं, रोजच्या जीवनात, व्यवहारात, नोकरीधंद्यात हातािी येणारं 
ज्ञान स्वतःच्या कुतूहलापोटी शमळवतात. पाटहजे त्या ववर्षयाची, पाटहजे तेवढी माटहती 
आंतरजालावर सहज उपलब्ध असते. ज्ञान वाढतं; व्यलक्तमत्त्व प्रग्भ होत जातं. 
आप्याला भावणारा ववरंगुळा िोधायला संगणक, नेट, यू-ट्यूब यांची मदत होते. 
आपण संगणकाचे गुलाम न होता त्याचे दोस्त झालो तर आयुष्य अधधक सरस 

करायला तो मोठाच हातभार लावतो.  कुठे संधी उपलब्ध असली तर तीही सहजपणे 

कळत ेआणण ततचा लाभही घेतला जातो. शिवाय टीव्ही, फेसबुक, ट्ववटर, इंटरनेट यांचा 
योग्य वापर करून भोवतालच्या समाजात्या सगळया घडामोडी समजतात; 

सामालजक जाणीव वाढते. ‘आम आदमी’ पाटीने तर आप्या प्रचारासाठी देखील तोच 

मागण चोखाळला.  
पण महाभारतात्या गोष्टीत अजुणनाचं लि जस ंपक्ष्याच्या डोळयावरच कें टित झालेलं 
होतं तसं क्रकत्येकदा कत्याण वपढीचं धचत्त त्यांच्या व्यवसायिेत्रावरच एकाग्र झालेलं 



असतं. इतर गोष्टींबद्दल कुतूहल वाटलं तरीसुध्दा ‘मनी उपजती, ववरूतन जाती 
ध्येयतनष्ठ मतनचं्या िंका’ असहंी होऊ िकतं. मग मात्र जीवन एकसुरी, नीरस बनत 

जातं. ते टाळायला हवं. 

हा उमेदीचा तीस वर्षांचा काळ हातून भरभर तनसटून जातो. त्या काळाकडून जास्तीत 

जास्त लाभाची वसुली करायला हवी. पण त्यासाठी मोबदला म्हणून अव्वाच्या सव्वा 
क्रकंमतही मोजता नये. त्या तीस वर्षांचा प्रत्येक िण सवाणथाणने साथणकी लावायचा तर 
िणािणात जमेल तेवढा आनंद भरायला हवा. कुतूहल सतत जागं ठेवायला हवं; 

िंकांचं योग्य तनरसन करून घेत मनाचा ताजेपणा टटकवायला हवा. ध्येयामागे 

धावताना ठेच लागता नये. ठेच लागलीच तर मोडकळून न जाता पुन्हा जोमाने धावता 
यायला हवं. ही धकाधकीची वरं्ष संप्यावर आयुष्य सुरक्षित, तनवांत व्हावं आणण मागे 

वळून पाहताना तृप्त वाटावं म्हणून काही गोष्टींचं भान ठेवावं लागतं. सध्याच्या 
बुलध्दमान तरुणांना ही जाणीव व्हावी इतकाच या लेखमालेचा उद्देि आहे.  
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