प्रेरणेचा प्रवास – वैयक्तिक ते सामाक्तिक
प्रिय प्रित्र-िैप्रत्रणींनो िाझं नाव अिृत बंग. िी गडप्रिरोलीला असतो आप्रण गेली १२ वर्ष
िी प्रनिाषण या उपक्रिात काि करतोय. आज िला तिु च्यासोबात दोन िख्ु य गोष्टी
बोलायच्या आहेत. एक म्हणजे िाझ्या स्वतःच्या कािािागिी जी काही िेरणा आहे ती
तम्ु हाला सांगावी असा एक उद्देश्य आहे आप्रण त्याच्यासोबत आपल्यातला ित्येक जण
एक तरुण व्यक्ती म्हणनू सािाप्रजक बदल करायला योगदान कसं देऊ शकतो व ते का
करावं या प्रवर्यीदेखील आििा जो काही प्रविार गेल्या काही वर्ाांिध्ये संपक्त
ृ झालाय
तो तिु च्याशी बोलावा असा िाझा आजिा प्लॅन आहे.
सवष िथि िाझ्या प्रवर्यी अगदी थोडक्यात सागं तो. िी गडप्रिरोलीलाि प्रशकलो. दहावी पयांत शाळेत गेलो नाही. बऱ्यापैकी होि- स्कुल्ड
होतो आप्रण त्यािध्ये िाझी एक धारणा पक्की झाली की प्रशक्षण ही व्यक्तीिी स्वतःिी िाथप्रिक जबाबदारी आहे. त्यािळ
ु े शाळा असोत,
प्रशक्षक असोत, पस्ु तकं असोत हे सगळे आपल्याला िदत करणारे घटक आहेत जे अप्रतशय िहत्त्वािे आहेत पण प्रशक्षण ही िात्र आपली
स्वतःिी िाथप्रिक जबाबदारी आहे. ती दसु ऱ्यावं र प्रकंवा कोप्रिगं क्लासेसवर ढकलनू िी िात्र नािाप्रनराळा राहतो असं करून आपल्याला
िालणार नाही. आप्रण जेव्हा प्रशक्षणाला आपण परीक्षांच्या किाट्यातनू िक्त
ु करतो आप्रण के वळ परीक्षेपरु तं प्रशकायिं असं नाही तर त्याहून
अप्रधक म्हणजे िळ
ु ात िजा येत,े आनदं येतो, जगाप्रवर्यी सिजनू घेण्यात आपल्याला आनदं लाभतो. यासाठी जर आपण प्रशकायला लागलो
तर ती एक िोहक आप्रण िक्त
ु करणारी िप्रक्रया बनते.
िी आज तम्ु हाला हे शबदािं ध्ये सागं ू शकतोय, कदाप्रित दहावीपयांत िला हे शबदािं ध्ये नसतं
िाडं ता आलं पण हे िात्र िी जरूर म्हणेन की िाझा जो अनभु व होता त्या काळातला तो अगदी
याला साधम्यष साधणारा होता.
िला आठवतं की िाझ्या बाबांनी एकदा िला एक खपू सदंु र सत्रू साप्रं गतलं होत.ं ते िला असं
म्हणाले होते की सहसा आपण म्हणतो की वािाल तर वािाल, वािणार नाही तर कसं तू
परीक्षेत फे ल होशील, हे होईल, ते होईल. जणू काही वािण्यासाठी भीती हीि िेरणा.
अपयशािी भीती आप्रण जर अपयशी व्हायिं नसेल तर वािा. अशा िकारे आपण नेहिी
वािण्याकडे आप्रण प्रशक्षणाकडे बघतो. तर बाबा िला एकदा गितीत म्हणाले होते की, “अरे
वाि वाि नाहीतर असाि पास होत जाशील”. तर तो एक संदु र िानप्रसक बदल होता. की परीक्षेपरु तं प्रकंवा परीक्षेच्या ताणासाठी आप्रण पास
होण्यासाठी िला नाही वािायिं आहे. तर िला वािायिं आहे कारण वािन हे अतं प्रनषप्रहतपणे आनंददायी आप्रण स्वतःला िगल्भ करणारी
िप्रक्रया आहे. इथे िी उल्लेख वािनािा जरी के ला तरी ती गोष्ट सगळ्याि प्रशक्षणाला लागू होते. त्यािळ
ू े िला असं वाटतं की ती गोष्ट
िाझ्यासोबत राप्रहली आहे. पढु े भारतात अप्रभयांप्रत्रकीिं प्रशक्षण आप्रण अिेररके िध्ये व्यवस्थापनािं प्रशक्षण घेतलं. पण या सगळ्या
िवासािध्ये, औपिाररक प्रशक्षणाच्या पलीकडे ित्यक्ष जीवनात काि करून िी जे काही प्रशकलो आप्रण रोजिं वािन स्वतःिं स्वतः करून
िी जे काही प्रशकलो त्यािध्ये िला असं वाटतं हा िानप्रसक बदल फार िहत्त्वािा होता.

िाझी तम्ु हा सगळ्यांना म्हणनू ि ही प्रवनंती आहे की आपल्या प्रशक्षणािं सक
ु ाणू आपण आपल्या हातात घ्यायला पाप्रहजे, त्यासाठी अख्ख
जग हे आपलं प्रवद्यापीठ असलं पाप्रहजे आप्रण प्रजथनू ज्या व्यक्तीकडून, ज्या पस्ु तकातनू , ज्या अनभु वातनू आपल्याला जे िांगलं प्रशकता येतं,
अप्रधक िगल्भ होता येतं ते आपण बघायला पाप्रहजे. के वळ पररक्षापं रु ता प्रशक्षणािा प्रविार नसावा.
प्रशक्षणाच्या अनुर्गं ाने दसु रा एक िद्दु ा सांगायला पाप्रहजे जो खरं तर िी प्रवनोबांच्या 'प्रशक्षण
प्रविार’ या पस्ु तकाति वािला. प्रवनोबांनी त्या प्रठकाणी एक उदाहरण घेतलं आहे. ते असं
म्हणतात की जर आपण असा िश्न प्रविारला की अश्व म्हणजे काय तर आपल्याला उत्तर प्रदलं
जातं की अश्व म्हणजे घोडा. त्यािध्ये प्रवनोबा फार संदु र म्हणतात की घोडा हा अश्वािा प्रनव्वळ
सिानाथी शबद आहे. पण घोडा म्हणजे अश्व नाही. अश्व वा घोडा या शबदािा अथष प्रतथे बाहेर
तबेल्यात बांधनू ठे वलेला आहे असं ते म्हणतात. प्रकती संदु र आहे बघा. जो कुठला िाणी ज्याला
िार पाय आहेत, जो खपू जोरात धावतो, ज्यािी सहा एक फूट उंिी आहे, ज्याला कदाप्रित िणे
फुटाणे प्रकंवा हरभरे खायला आवडतात, ज्याला छोटीशी आयाळ आहे, वगैरे वगैरे, त्यािे पणू ष
वणषन करायला िला अवघड जातं म्हणनू िी याला घोडा प्रकंवा अश्व असं काहीतरी छोटंसं नाव
प्रिकटवलं. पण घोडा प्रकंवा अश्व हे वास्तव नाही. वास्तव बाहेर आहे. त्यािळ
ु े िला असं वाटतं
की आपल्या प्रशक्षणाच्या एकूणि अभ्यासक्रिांत ही एक िोठी ियाषदा राहून जाते की प्रशक्षण हे
के वळ िार प्रभतं ीत ियाषप्रदत आप्रण बंप्रदस्त होऊन जात.ं याच्यापलीकडे जीवनातल्या व ित्यक्ष
कािाच्या अनुभवातनू आप्रण लोकांसोबतच्या संवादातनू आपण जे प्रिळवतो ते खरं प्रशक्षण.
बऱ्यािदा आपली अशी ििाष होते की प्रशक्षण हे जीवनासाठी पररपक्व बनवणारं असावं, त्यातनू िल
ु ािल
ु ींना रोजगारािं कौशल्य प्रिळावं
जेणक
े रून ते िांगलं जीवन जगू शकतील. म्हणजेि जीवनासाठी प्रशक्षण, जीवनाला लक्षात ठे वनू प्रशक्षण, अशा पद्धतीने आपण बोलतो. या
सगळ्यांिध्ये जीवन आप्रण प्रशक्षण या दोन जणू प्रभन्न गोष्टी आहेत आप्रण प्रशक्षण हे जीवनासाठी तयार के लेलं एक द्वैत आहे असं आपण
कप्रल्पले आहे. प्रवनोबा िात्र एक पाऊल पढु े जातात. ते म्हणतात की असं द्वैत अप्रस्तत्वात नाही. जीवन हेि प्रशक्षण. िला असं वाटतं कदाप्रित
आजपयांत भारताच्या भिू ीतनू पैदा झालेला प्रशक्षणाच्या क्षेत्रातला हा सगळ्यात क्रांप्रतकारी प्रविार असावा. एकदा यािी िगल्भता कळाली
तर त्यािळ
ु े आपल्यावर जबाबदारी तर येते पण अथाषति संधी पण िाप्त होते. म्हणजे प्रशक्षणासाठी अिक
ु प्रठकाणीि गेलं पाप्रहजे, तिक
ु
पदवीि घेतली पाप्रहजे, अशी अप्रनवायषता आपल्यावर राहत नाही. तर िाझं रोजिं जगण,ं सकाळी उठल्यापासनू िी काय करतो, िाझ्या कािात
काय करतो, कुठल्या लोकांसोबत वेळ घालवतो, काय वाितो, कुठल्या िकारच्या िदु द्य् ांवर प्रिंतन करतो, िाझ्या कािािा आउटपटु िी कसा
काढतो, या सगळ्या गोष्टी आप्रण आपलं प्रशक्षण हे एकसंध बननू जात.ं
त्यािळ
ु े ि िला असं वाटतं प्रशक्षणाकडे बघण्यािा खडं ीत दृप्रष्टकोन न ठे वता, जीवन हेि प्रशक्षण अशा दृप्रष्टकोनातनू आपण काि करू शकलो
तर आपल्या सगळ्यासं ाठी अप्रतशय आनदं दायी आप्रण उत्पादक गोष्ट असेल.
दहावीपयांत शाळे त न गेल्यािळ
ु े खरंतर िला स्वतःिा सक
ु ाणू स्वतः हाथी घ्यायिी सवय लागली आप्रण त्याच्यातनू एक िेरणा िाझ्या
िनािध्ये प्रवकप्रसत होत गेली की िाझं स्वतःच्या बाबतीत प्रशक्षण कसं असावं आप्रण िाझ्या सपं काषतले जे इतर लोक आहेत त्याच्ं यासाठी
प्रशक्षणाच्या कशा िकारच्या सधं ी उपलबध असाव्यात.

आता हाि धागा थोडंसं पढु े घेऊन िी जातो. िी जेव्हा अप्रभयांप्रत्रकी िहाप्रवद्यालयात गेलो, तेव्हा िला स्वतःच्या बाबतीत देखील काही गोष्टी
जाणवल्या आप्रण िला इतर अनेक तरुण प्रित्रिैप्रत्रणी जे वेगवेगळया िहाप्रवद्यालयांिध्ये होते त्यांच्याशी जेव्हा ििाष व्हायिी तेव्हा त्यांच्याही
बाबतीत एक गोष्ट घडताना प्रदसली. ती काय? ती अशी की काही दप्रु िळ
ष अपवाद वगळता, आपल्याकडिं बहुतांश िहाप्रवद्यालयीन प्रशक्षण
हे िोठ्या ििाणात िाप्रहती देतं, क्वप्रित िसंगी कौशल्य देतं, पण एक गोष्ट जवळ्पास कधीि देत नाही ती म्हणजे हेतू प्रकंवा पपषज.
िला प्रिळालेली िाप्रहती प्रकंवा कौशल्य (ददु वै ाने ते किीि प्रिळत)ं यािा उपयोग िी कोणासाठी करू? कशासाठी करू? यािं उत्तर सहसा
आपल्या नेहिीच्या प्रशक्षण पद्धतीिध्ये प्रिळत नाही. आप्रण जर ते आपण स्वतःहून शोधलं नाही तर िग भाड्यािी उत्तरं प्रिळवली जातात.
जसं की सध्या सिाजािध्ये जे ििप्रलत आहे प्रकंवा ज्या प्लेसिेंटला, पॅकेजला , करीअर ट्रॅकला सध्या सिाजात वाव आहे, तेि िी करायिं
अशी एक आधं ळी िनोवृत्ती बळावताना प्रदसते. हे िाझ्या िते धोकादायक आहे. म्हणनू ि िला असं वाटतं की पपषज प्रकंवा हेतू प्रिळणं हे तरुण
म्हणनू आपल्या जीवनािं एक अत्यंत िहत्त्वािं उद्दीष्ट आहे, अत्यंत िहत्वािी संधी आप्रण जबाबदारी पण आहे. आप्रण म्हणनू के वळ िाप्रहती
आप्रण कौशल्याच्या पलीकडे जाऊन, हेतू प्रिळावा म्हणनू तरुण िल
ु ािल
ु ींना कशी िदत करता येईल या उद्देशाने खरंतर आिही प्रनिाषण या
िकल्पािी रिना के ली.
आता सध्या प्रनिाषणिी दहावी बॅि सरू
ु आहे आप्रण येणाऱ्या अकराव्या बॅििी प्रनवड िप्रक्रया िालू आहे. त्याच्याप्रवर्यीिे तपशील तम्ु हाला
आिच्या वेबसाईटवर प्रिळून जातील (www.nirman.mkcl.org)
तर िहत्वािा िद्दु ा हा आहे, की जेव्हा तरुण िल
ु ंिल
ु ी आपला हेतू शोधतात तेव्हा
त्याच्यािळ
ु े नेिके पणा येतो. हे सगळं शेवटी कशासाठी, यािं उत्तर प्रिळायला िदत होते
आप्रण त्याच्यािळ
ु े अथाषति आपल्या जीवनािं सक
ु ाणू हे असं भरकटत नाही आप्रण
सगळ्या कािाला, तयारीला एक प्रवप्रशष्ट धार येत,े स्पष्टता येत.े
िानसशास्त्राच्या साप्रहत्यािा जर आपण अभ्यास के ला तर असं प्रदसतं की तरुण वयािध्ये
हेतू सापडणं हे दीघषकालीन स्वास््यािे उत्कृ ष्ट द्योतक आहे. म्हणजे तम्ु ही तुिच्या ४५व्या
प्रकंवा ५०व्या वर्ी उत्ति प्रस्तथीिध्ये असाल का, यािं जर िला २० वर्ाषआधी, तुिच्या
तारूण्यािधला एखादा सिू क बघायिा असेल तर तो हा की तरूण वयािध्ये तम्ु हाला
काही लायक हेतू सापडला आहे का. असा हेतू जास्तीतजास्त तरुण तरुणींना प्रिळावा
म्हणनू खरंतर आम्ही प्रनिाषणच्या उपक्रिािी रिना के ली.
आता िाझ्या वैयक्तीक बाबतीत बोलायिं झालं तर िी िाझं संगणक अप्रभयांप्रत्रकीिं प्रशक्षण झाल्यानंतर प्रसिॅन्टेक नावाच्या कंपनीिध्ये काही
काळ काि के ल.ं िजेशीर जॉब होता, भरपरू पगार होता. थोडक्यात एका अप्रतशय िोठ्या सॉफ्टवेअर कंपनीिध्ये जे काही अप्रतशय लाडावणारं
वातावरण असत,ं तशा िकारिं सगळं होतं. तेव्हा िात्र िाझ्या िनािध्ये काही िश्न उपप्रस्थत झाले. की हे सगळं िी का करतोय? यािा उपयोग
नेिका कोणाला आहे? िला असिं करण्यात िाझ्या आयष्ु यािी पढु िी ४०-५० वर्ष घालवायिी आहेत का? की िी कोणािं काहीतरी लागतो
आप्रण िाझ्या लोकािं ती काही जबाबदारी आहे व िी त्यानं ा काही देणं लागतो का?

त्या िश्नाने भरपरू ि िळ
ू धरल.ं सोबत िला असंही वाटायला लागलं की िला िाझ्या जीवनािध्ये तेजस्वी अशा व्यक्तींसोबत काि करायिं
आहे ज्यांनी जीवनािध्ये सिाजासाठी काहीतरी के लेलं आहे. असं काि करायिं आहे की ज्यािळ
ु े िला बौप्रध्दक आप्रण भावप्रनक सिाधान
प्रिळाव.ं
अशी अनेक कारणं होती की ज्यािळ
ु े शेवटी िी ठरवलं की ती प्रसिॅन्टेकिी नोकरी सोडायिी आप्रण पणू वष ेळ प्रनिाषणिं काि सरू
ु करायिं.
आप्रण गेली १२ वर्ष िी ते काि करतो आहे. त्याच्यािागिा िाझा जो वैयक्तीक प्रविार होता तो िी तुिच्यासिोर आता िांडला. पण तो
वैयक्तीक प्रविार िाझ्या बाबतीत काहीतरी एक झाला, तुिच्या बाबतीत काहीतरी वेगळा होईल, अजनू कोणाच्या बाबतीत काहीतरी वेगळा
होईल. ते ठीकि आहे. ित्येकाने आपआपला वैयक्तीक िवास स्वतः करायला पाप्रहजे. पण गेल्या काही प्रदवसांिध्ये िाझं अजनू एक प्रिंतन
सरू
ु आहे. जे देखील िला आज तम्ु हाला सांगायिं आहे. ते म्हणजे, आपण, आपल्या दैनंदीन जीवनािध्ये कुठे ही काि करत अस,ू सिाजासाठी
आपण काही करायला पाप्रहजे का?
***************************************************************************************
सिाजासाठी काहीतरी करणं ही सािाप्रजक संस्थांिी, सािाप्रजक कायषकत्याांिी जबाबदारी आहे असं सहसा आपण िानतो. तसं जर असेल
तर या सािाप्रजक क्षेत्रािी आख्या व्यवस्थेिध्ये िळ
ु ात गरज का उद्भवली? यािा प्रविार जोपयांत आपण करणार नाही, तोपयांत सािाप्रजक
क्षेत्राकडे बघण्यािी एक िगल्भ दृष्टी प्रवकप्रसत होणार नाही आप्रण िी स्वतः काय करायला पाप्रहजे हे देखील आपल्याला स्पष्ट होणार नाही.
म्हणनू त्या बाबतीतीलं काही प्रिंतन िला आज तुिच्यासिोर िांडायिं आहे.
तम्ु हाला कदाप्रित हे िाप्रहतीि असेल की आपल्या सिाजािध्ये व्यापकपणे ३ वेगवेगळे क्षेत्र काि करतात. एक म्हणजे अथाषति शासकीय
क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आप्रण प्रतसरं म्हणजे हे सािाप्रजक क्षेत्र. हे क्षेत्र म्हणनू एका औपिाररक पद्धतीने ओळखणं तर आपण काहीशे वर्ाांपवू ी सरू
ु
के लं. पण जर आपण िनष्ु य िाण्याच्या इप्रतहासािा िागोवा घेतला तर तम्ु हाला काय वाटतं, सगळ्यात पाप्रहले कुठलं क्षेत्र अप्रस्तत्वात आलं
असेल?
िला स्वतःला असं वाटतं की सगळ्यात पप्रहलं सािाप्रजक क्षेत्र, त्यांनंतर कदाप्रित खासगी क्षेत्र आप्रण शेवटी शासकीय क्षेत्र आलं असेल.
तम्ु ही असा प्रविार करा की आप्रिके तला तेव्हाच्या काळातला एक िाणसू आहे, जो प्रतथे सवाना वर प्रफरतो, प्रकंवा जो प्रतथल्या गहु ांिध्ये
राहतो. आज प्रतथे जसं सरकार आहे तेव्हा तसं नव्हतं, ज्याच्या िध्ये काही प्रनवाषप्रित िप्रतप्रनधी आहेत, प्रनवडणक
ू होते, पालषिटें काहीतरी नीती
बनवते, नोकरशाही आहे जी त्यािी अिं लबजावणी करते. एक दोन लाख वर्ाांपवू ीपासनू हा होिो सेपीयन्स पृ्वीवर अप्रस्तत्वात आहे. एकूण
िनष्ु य िाण्याच्या इप्रतहासािध्ये अशा िकारिं शासन हा अप्रतशय अलीकडील िकार आहे कारण ते फार नंतर आलं.
खासगी क्षेत्र पण नंतर आलं. कारण खासगी क्षेत्रा िध्ये िळ
ू ाति एका िकारिं आदानिदान अपेप्रक्षत आहे. िी कदाप्रित काहीतरी जास्त
िांगलं बनवतोय प्रकंवा िाझ्या पररसरािध्ये कुठल्यातरी गोष्टींिा जास्त सक
ु ाळ आहे म्हणनू हे तकष ससु ंगत आहे की िी त्याच्यावर फोकस
कराव,ं त्या गोष्टी बनवाव्यात आप्रण त्या वस्तू प्रकंवा सेवा िी तम्ु हाला द्याव्यात आप्रण तिु च्याकडिं काहीतरी िागं लं तम्ु ही िला द्याव.ं ही जी
प्रवप्रनिय अथषव्यवस्था आहे, पवू ी बाटषर अथषव्यवस्था होती आता िॉनेटरी अथषव्यवस्था आहे, ही देखील काही काळाने पैदा झाली. सरुु वातीला
कोण होतं. तर फक्त काही व्यक्तींिा सिहू होता. सिहू ाने प्रटकून रहावं म्हणनू त्यानं ी एकिेकाच्ं या बाबतीतले काही प्रनयि प्रवकप्रसत के ले. त्यात
एखादा व्यक्ती जर अशक्त आहे प्रकंवा त्याला काहीतरी काि करताना आजार प्रकंवा जखि झाली अशा व्यक्तीिी काळजी सिहू ाने घ्यावी की
नाही घ्यावी? सिहू ातला एखादा व्यक्ती हा कायि परावलबं ी असावा की तो एक स्वतत्रं योगदान करणारा नागररक बनावा म्हणनू सिहू ाने

ियत्न करावा? सिहू ाध्ये नवनवीन गोष्टी आप्रण सृजनशीलता प्रवकप्रसत व्हावी म्हणनू सिहू ाने ियत्न करावा का? सिहू ाने कशा पद्धतीने
एकिेकांशी वागाव,ं यािे काही िल्ू य, नैप्रतकता प्रकंवा आिारसंप्रहता, हे सिहू ाने ठरवावे का?
िला वैयक्तीक असं वाटतं की या सगळया गोष्टी पप्रहले घडल्यात. म्हणनू जर आजच्या औपिाररक क्षेत्राच्या रुपात बोलायिं असेल तर
सािाप्रजक क्षेत्र हे बहुतेक सवाषत जनु े, िग खासगी क्षेत्र आप्रण िग शासकीय क्षेत्र आले जे आपण आज पाहतो. एखादी गोष्ट प्रनव्वळ पप्रहले
आली म्हणनू ती जास्त िहत्त्वािी आप्रण बाकीिे किी िहत्वािे, असं िी म्हणू इच्छीत नाही. पण याच्या िागिा इप्रतहास काय तो सिजनू
घेतला तर आपल्याला एक दृप्रष्टकोन िाप्त होतो म्हणनू खरंतर िी हे प्रववेिन के लं.
हे झालं इप्रतहासाप्रवर्यी. आता आपण सध्याच्या पररप्रस्थतीकडे बघयू ा. िप्रसद्ध अिेररकन व्यवस्थापन तज्ञ, पीटर ड्रकर, प्रवसाव्या शतकातले
सवोत्कृ ष्ठ व्यवस्थापकीय तज्ञापैकी एक असं त्यांना म्हटलं जातं, त्यांिं एक अप्रतशय संदु र पस्ु तक आहे, 'िॅनेप्रजगं द नॉन िॉप्रफट ऑगषनायझेशन'.
त्यात ते असं म्हणतात की शासकीय क्षेत्रािं ििख
ु काि काय आहे तर सिाजातले वेगवेगळे व्यवसाय, वेगवेगळ्या लोकांनी नीट राहावं
यासाठीिी नीती, कायदे काननू प्रकंवा प्रनयि बनवण.ं आपल्याकडे ददु वै ाने ित्येक गोष्टीत शासनाने प्रशरावं अशािकारिी िवृत्ती प्रदसते. खरंतर
हा िश्न प्रविारता येईल की शासनाने प्रविान कंपनी िालवायिं कािि काय आहे. ते खरंतर खासगी क्षेत्रािं काि आहे.
खासगी क्षेत्रािं िख्ु य काि काय? तर वेगवेगळ्या आवश्यक अशा वस्तू आप्रण सेवा, उत्पाप्रदत करणे आप्रण प्रवतररत करणे. िग सािाप्रजक
क्षेत्रािं िख्ु य काि काय? तर पीटर ड्रकर असं म्हणतात की 'िेंज्ड ह्यिू न बीइगं '. 'ह्यिू न बीइगं 'िी ग्रोथ होते की नाही आप्रण व्यक्ती आंतरीक
दृष्ट्या बदलतो की नाही. तो बदलावा म्हणनू ियत्न करणं हे सािाप्रजक क्षेत्रािं सगळ्यात िहत्त्वािं काि आहे असं पीटर ड्रकर सांगतात.
आता हे तीन क्षेत्र जर आपण नजरे सिोर ठे वले तर आपल्याला लक्षात येतं की आज जेव्हा आपल्या आजबू ाजल
ू ा बघतो तेव्हा खपू सरप्रिसळ
आप्रण गल्लत झालेली प्रदसते. एक क्षेत्र दसु ऱ्यािं काि करतो, दसु रा प्रतसऱ्यािं करतो. िी जे करतो ते िाझ्या क्षेत्राला अनरुु प आहे की नाही
याप्रवर्यी वैिाररक स्पष्टता नसल्यािळ
ु े बऱ्यािदा लोकं सारखे इकडून प्रतकडे आप्रण प्रतकडून प्रतकडे जात आहेत.
आता तम्ु ही असा िश्न प्रविारू शकता की खासगी क्षेत्राने वस्तू आप्रण सेवा परु वणं हे त्यांिं काि आहे िग सिजा सािाप्रजक क्षेत्रािध्ये आपण
एखादी सेवा परु वतो तर यांच्या कािािध्ये फरक काय? तर िद्दु ा असा की खासगी क्षेत्रािध्ये जेव्हा एखादी सेवा प्रकंवा एखादी वस्तू परु वली
जाते, उदाहरण घ्या, आपण प्रकराणा िालाच्या दक
ु प
ु ानात गेलो, तांदळ
ू प्रवकत घेतला. तर िी तो तांदळ
ू प्रवकत घेतला व तो िाझ्या अपेक्षेनरू
प्रनघाला आप्रण त्यावर पैसे िी प्रकराणा दक
ु ानदाराला प्रदले की आििा व्यवहार प्रतथेि संपला. खासगी क्षेत्राच्या दृष्टीने हा अतं आहे. पढु े ते
तांदळ
ू िी खातो की नाही खात, ते िी फे कतो, त्यािा भात बनवला का, िांगला भात बनवला का, िी तो इतर कोणाला प्रदला का, भात खाऊन
िाझं आरोग्यािं काही बरं वाईट झालं का - या सगळ्याशी प्रकराणा िाल दक
ु ानदारािा संबंध ही नाही, आप्रण त्यािं भलं बरु ं ही त्यािी
जबाबदारी पण नाही. थोडक्यात खासगी क्षेत्रािध्ये जेव्हा ती वस्तू प्रदली जाते आप्रण बदल्यात पैसे प्रिळतात तेव्हाि व्यवहार संपतो. िग
सािाप्रजक क्षेत्रािं काि हे प्रनव्वळ वस्तू आप्रण सेवा परु वणं नाही प्रकंवा प्रनव्वळ प्रनयि आप्रण कायदे काननू बनवणं नाही तर िग सािाप्रजक
क्षेत्रािं काि काय? त्याच्यािध्ये आप्रण िाझ्या दैनंदीन जीवनािा काही संबंध आहे का हे शोधायला पाप्रहजे. याप्रवर्यी बराि प्रविार करून िी
एक ६ प्रितीय रिना तयार के ली आहे. िाझं तम्ु हाला आवाहन असेल, प्रविार करून बघा की तम्ु ही स्वतः त्याच्यातल्या कुठल्या तरी एका
गोष्टीिध्ये बसता का.

तम्ु ही स्वतः सािाप्रजक क्षेत्रािध्ये काि करत असाल, तम्ु ही उद्या कदाप्रित शासकीय क्षेत्रात नोकरी कराल प्रकंवा खासगी क्षेत्रािध्ये कराल.
कुठे ही करा, तो सवषस्वी तिु िा प्रनणषय आहे पण िाझं व्यावसाप्रयक काि हे त्या क्षेत्राच्या जबाबदारीशी अनुरूप होतंय की नाही आप्रण त्या
पल्याड जाऊन िी सिाजासाठी काही योगदान करतोय की नाही यािा प्रविार िात्र आपल्यातल्या ित्येकाने करायला पाप्रहजे.
तर सािाप्रजक क्षेत्रािं िख्ु य काि काय? ६ प्रितीय रिना मुद्दा १ - सेवा.
ज्या प्रठकाणी सरकार पोहोिू शकत नाही आप्रण ज्या प्रठकाणी खासगी क्षेत्र पोहोिू
इच्छीत नाही, अशा प्रठकाणी जीवनावश्यक सेवा परु वण.ं उदाहरणाथष, अप्रतशय दगु िष
आप्रदवासी भाग असेल प्रकंवा एखादी शहरातली झोपडपट्टी असेल. कोरोनाच्या
प्रनप्रित्ताने असंख्य लोकं इकडून प्रतकडे जात होते त्यांना अडिणी जात होत्या. कधी
वादळ येतात. अशावेळेला ििंड िोठ्या ििाणात दरु ावस्था होते. खासगी क्षेत्र सहसा
अशा प्रठकाणी स्वतःहुन बऱ्यािदा जात नाहीत कारण या काही नफा किावण्यािी संधी
असलेल्या जागा नसतात. म्हणनू खासगी क्षेत्राला प्रतथे जाण्यािध्ये नैसप्रगक
ष रस नसतो.
शासनािी ती जबाबदारी असते पण बऱ्यािदा शासन पोहोििू शकत नाही कारण
त्यांच्याकडे तसं िनष्ु यबळ हे बऱ्यािदा सापडत नाही प्रकंवा ज्याला लास्ट िॅन प्रडप्रलव्हरी िॉबलेि म्हणतात, सगळ्यात शेवटच्या क्षणाला
जाऊन आप्रण त्या टप्प्याला जाऊन प्रडप्रलव्हरी करणं हे बऱ्यािदा होत नाही. अशा प्रठकाणी सेवा देणे हे सािाप्रजक क्षेत्रािं िहत्त्वािं काि आहे.
आपल्या आजबू ाजल
ू ा जर तम्ु ही बप्रघतलं तर बऱ्यािदा अशा लोकांच्याप्रवर्यी आपल्याला खपू छान वाटतं की ज्यानं ी अप्रतशय कठीण
पररप्रस्थतीिध्ये गरजू लोकांसाठी काहीतरी के लेलं आहे. इथे फक्त एक फरक लक्षात घेतला पाप्रहजे की प्रजथे खासगी क्षेत्र सहसा िांगलं काि
करतोय, प्रतथे कदाप्रित सािाप्रजक क्षेत्राने पडू नये. उदाहरणाथष, एखाद्या गावािध्ये एक सलनू आहे. जो कोणी के स कापणारा व्यक्ती जर त्या
गावातल्या लोकांच्या अप्रथषक पररप्रस्थती नसु ार पैसे घेऊन के स कापनू देतो आप्रण त्यांिं नीट काि िालू आहे तर याच्यात सािाप्रजक क्षेत्राने
पडायिी गरज नाही. हे खासगी क्षेत्रासाठी सोडलेलेि उत्ति. िी िद्दु ािहून थोडंसं गिं तीशीर उदाहरण घेतलं िाझा िद्दु ा स्पष्ट करायला. पण
अशा अनेक जागा आहेत की प्रजथे कदाप्रित आरोग्यािी, प्रशक्षणािी, भक
ु े िी अशा सेवांिी गरज आहे. ते पोहोिवणं सािाप्रजक क्षेत्रािं
अप्रतशय िहत्त्वािं काि आहे.
फरक िात्र लक्षात ठे वायला पाप्रहजे तो आहे िानप्रसकतेिा. सेवा परु वणे ही खासगी क्षेत्रािी िानप्रसकता आहे. सेवा करणे ही सािाप्रजक क्षेत्रािी
िानप्रसकता आहे. िी प्रनव्वळ सेवा परु वली आता तझु ं काय झालं िला घेणं देणं नाही असं म्हणनू सािाप्रजक क्षेत्राला िालणार नाही. त्या
सेवद्वे ारे त्या िाणसािं दःु ख दरू होतंय का, हे बघणं सािाप्रजक क्षेत्रासाठी अप्रतशय िहत्त्वािं असेल.

मुद्दा २ - व्यिींना सक्षम करणं.
‘एपं ावर’ हा शबदि बघा, ‘पावर’ पासनू आलेला आहे. खासगी क्षेत्राकडे आप्रथषक पावर
आहे. शासकीय क्षेत्राकडे राजकीय, नोकरशाहीिी आप्रण संसाधन वाटपािी पावर आहे.
सहसा असं प्रदसेल की हे दोन्ही क्षेत्र त्या शक्तीला पकडून ठे वतात. नागररकांनी प्रनव्वळ ितदार
प्रकंवा प्रनव्वळ ग्राहक बननू रहाव,ं बाकीिं आम्ही बघनू घेऊ, अशा िकारिी िानप्रसकता
सहसा प्रदसते. अथाषत दप्रु िळ
ष अपवाद आहेति.
हे शक्तीिे असंतुलन दरू करून लोकांना सक्षि करण,ं जेणेकरुन ते स्वतः त्यांिे िश्न सोडवू
शकतील प्रकंवा स्वतः त्यांच्या जीवनािा सक
ु ाणू हातात घेऊ शकतील. अशा िकारिे
िाणसांिे सक्षिीकरण ज्याला पीटर ड्रकर म्हणतो 'िेंज्ड ह्यिू न बीइगं '. िेंज कुठल्या
पध्दतीिा? फक्त िेहरा िेंज करणं हे अपेप्रक्षत नाही. त्या व्यक्तीला आत्िप्रनभषर बनवण.ं
त्याच्यातल्या पोटेप्रन्शयलला पणू त्ष वाने बाहेर काढता येणं या िकारिा 'िेंज्ड ह्यिू न बीइगं '
अपेप्रक्षत आहे. ह्यिू न बीइगं ना सक्षि करणं हे सािाप्रजक क्षेत्रािं दसु रं आप्रण अप्रतशय िहत्त्वािं, गाभा म्हणता येईल असं काि आहे. म्हणनू
िी परत म्हणेन की तम्ु ही कुठल्याही क्षेत्रात काि करत असा, हे बघायला पाप्रहजे की िाझ्या कािाच्या द्वारे िी प्रनव्वळ परावलंप्रबत्व पैदा करतोय
की ज्या कोणासोबत काि करतोय त्यांच्यािध्ये काही आंतररक बदल आप्रण क्षिता प्रवकास घडवनू आणतो आहे, हा प्रविार आपल्या
सगळ्यांनी के ला पाप्रहजे.
मुद्दा ३- सामाक्तिक प्रश्न सोडक्तवण्यासाठी आवश्यक ते नाक्तवन्यपूणण प्रयोग करणे.
म्हणजे आपल्या अवतीभवती जे अनेक सािाप्रजक, सांस्कृ प्रतक, वैज्ञाप्रनक व तांप्रत्रक िश्न आहेत
यांच्यावर नाप्रवन्यपणू ष उपाय काढणे, नवनवीन पायलट करणे. कॉपोरे ट क्षेत्रािध्ये त्रैिासीक नफ्यािं
दडपण असतं आप्रण शासकीय नोकरशाही िध्ये बऱ्यािदा लाल प्रफतीिा एक अडथळा असतो.
सािाप्रजक क्षेत्राला सदु वै ाने या दोन्हींिं प्रततकं दडपण नसत.ं म्हणनू काही ििाणातली जी लवप्रिकता
सािाप्रजक क्षेत्राला प्रिळते प्रकंवा प्रिळू शकते, त्यािा वापर करून आपल्या अवतीभवतीच्या िश्नांना
सोडवण्यासाठी सजषनशील सिस्या प्रनवारण कसे करता येईल यािा ध्यास घेण.े एक उदाहरण बघयू ा.
तिु च्यापैकी अनेकांनी डॉ.अभय बंगांिं नाव ऐकलं असेल. ग्रािीण भागािध्ये बालिृत्यू किी
करण्यासाठी घरोघरी नवजात बाळसेवा म्हणजेि होि बेस्ड न्यू बॉनष के अर- नावािं एक िारूप त्यांनी
प्रवकप्रसत के लं. दसू रीकडे राजस्थान िध्ये प्रजथे पाण्यािा िोठया ििाणात तटु वडा होता, प्रतथे राजेंद्र
प्रसंगानं ी जोहड हे िारूप प्रवकप्रसत के ल.ं जवळिं एक उदाहरण म्हणजे प्रनिाषणिधलाि आििा प्रित्र
अप्रश्वन पावडे. नक
ु तेि त्यानं ा अप्रतशय िप्रतष्ठेिं Ashden परु स्कार प्रिळाला आहे. त्यानं ी सोलार ड्रायर प्रवकप्रसत के ले आहे ज्याच्या
िाध्यिातनू शेतकरी त्यांच्या िालाला जास्त काळ जतन करू शकतील. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील ज्यािध्ये एक वेगळा, सजषनात्िक
आप्रण सृजनात्िक प्रविार करून आपल्या अवतीभवतीिी िश्न सोडवण्यासाठी नवीन िॉडेल प्रकंवा पद्धत तयार के लेली आहे. हे करणं अप्रतशय
आवश्यक आहे. यािध्ये िात्र एक काळजी घ्यायला पाप्रहजे. प्रजथे आपलं भारतीय िानस िला वाटतं बऱ्यािदा आळशीपणा करत.ं ते म्हणजे

फार िटकन यशािा दावा करण.ं आपण थोडं काहीतरी करतो आप्रण लगेि त्याला हे यशस्वी िॉडेल आहे, असं म्हणनू िस्तृत करायला जातो.
ही िला असं वाटतं की एकतर पळवाट आहे आप्रण दसु रं म्हणजे हा बौप्रद्धक िािाप्रणकपणा नाही. म्हणनू जर आपण इतरांना कधी प्रशफारस
करणार असू की हे िॉडेल आहे प्रकंवा हा िी एक नाप्रवन्यपणू ष उपाय काढलेला आहे, हे काि करतं, तर आपल्याला दाखवावं लागेल की ते
खरंि काि करतं. िग त्यासाठी आवश्यक तसे वेगवेगळे िश्न स्वतःला प्रविारणे, आपलं िॉडेल प्रकंवा शोध त्या वेगवेगळ्या कसोट्यांवर
घासनू बघणे हे आपण नक्कीि करायला पाप्रहजे. तर अशा िकारिे नाप्रवन्यपणू ष उपाय काढणे हे सािाप्रजक क्षेत्रािं प्रतसरं िहत्त्वािं काि.
मुद्दा 4 - 'क्तव्िसल ब्लोअर'.
सिाजािध्ये जेव्हा प्रजथे अन्याय घडत असेल, िग तो पयाषवरणावर असेल, व्यक्तींवर
असेल, िाण्यांवर असेल, अशा अन्यायाला वािा फोडणे आप्रण जागल्या म्हणनू काि
करणे, ही सािाप्रजक क्षेत्रािी अप्रतशय िहत्त्वािी भप्रू िका आहे.
शासनािे प्रकंवा खासगी क्षेत्रािे कधी कधी प्रहतसंबंध आड येतात. क्वप्रित िसंगी असं होऊ
शकतं की कुठे भ्रष्टािार होतोय, कुठे पयाषवरणीय प्रनयिांिे पालन होत नाही, कुठे एखादं
धरण प्रकंवा परू ग्रस्त लोकांना प्रवस्थाप्रपत करून, त्या बदल्यात प्रदलेली अश्वासन पाळले जात
नाही. अनेक वेगवेगळ्या िकारच्या अडिणी येऊ शकतात. याच्याप्रवरुद्ध 'प्रव्हसल बलोअर'
म्हणनू काि करणे हे अप्रतशय िहत्वािं काि आहे जे सािाप्रजक क्षेत्राने करायला पाप्रहजे.
मुद्दा 5 - आपल्या समािामध्ये सुदैवाने अनेक लोकांना असं
वाटतं की मी इतरांसाठी कािीतरी करायला पाक्तििे. ही खरंतर
अप्रतशय आशादायक गोष्ट आहे. पण ते इतर कोण? त्यांच्यासाठी
िी नेिकं काय करणार? पैसे, वेळ, जेवण, कपडे देणार की अख्ख
जीवन देणार? हे फरक असू शकतात. पण सहसा याला एखादा
संरप्रित व्यासपीठ प्रकंवा व्यक्त होण्यािे िाध्यि प्रिळत नाही. हे जर
अप्रतशय कठीण बननू गेलं तर इतरांना िदत करणं हे किी होणार
आहे. म्हणनू सिाजातल्या अनेक लोकांिधला, इतरांना िदत करण्यािा जो भाव आहे याला सहज साध्य असं आऊटलेट प्रिळावं याच्यासाठी
िदत करण,ं यासाठीिं व्यक्त होण्यािे िाध्यि प्रकंवा व्यासपीठ बनणं हे सािाप्रजक क्षेत्रािं अप्रतशय िहत्वािं काि आहे. एक उदाहरण म्हणनू
सांगतो. आम्ही गडप्रिरोलीला सिष नािक सस्ं थेच्या िाध्यिातनू काि करतो. वेगवेगळे उपक्रि आम्ही इथे करतो त्याच्यातलं एक म्हणजे
आम्ही उत्ति आप्रण सुसज्ज असं हॉप्रस्पटल पण िालवतो. साधारण वर्ाषला ५०,०००-५५,००० रुग्ण इथे येतात. आिच्या हॉप्रस्पटलिध्ये
कायिस्वरूपी काि करणारे सहकारी डॉक्टर प्रनवडकि आहेत. जेितेि १० डॉक्टर असतील जे सिष सस्ं थेिा कायिस्वरूपी भाग म्हणनू काि
करतात. गितीिी गोष्ट अशी की या १० डॉक्टरापं ैकी एकही जण सजषन प्रकंवा अनेस्थेप्रटस्ट नाही. तरीदेखील दर वर्ाषला आम्ही आिच्या
हॉप्रस्पटलिध्ये साधारणतः ६००-७०० उत्तिोत्ति, कठीणात कठीण शस्त्रप्रक्रया करतो. त्यािा गडप्रिरोलीतल्या आप्रण आजबू ाजच्ू या
वेगवेगळ्या आप्रदवासी आप्रण ग्रािीण भागातल्या लोकानं ा फायदा होतो. ह्या शस्त्रप्रक्रया कशा घडतात? तर सदु वै ािी आप्रण आनदं ािी बाब
ही की िहाराष्ट्रभरातल्या िग ते नागपरू -अकोला पासनू पणु -े िबंु ई पयांत, नाप्रशक- जळगाव पासनू कोल्हापरू पयांत वेगवेगळ्या प्रठकाणिे अनेक
उत्तिोत्ति सजषन व अनेस्थेप्रटस्ट ज्यानं ा असं वाटतं की आम्हाला सिाजासाठी काहीतरी करायिं आहे ते आिच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत.

दर काही िप्रहन्यांच्या अतं राने ते आिच्याकडे येतात. सजषरी कॅ म्प आखलेले असतात त्यात रुग्ण आम्ही पप्रहलेि प्रनवड करून ठे वलेले
असतात, बकायदा सगळ्या िप्रक्रया होतात आप्रण इथे सप्रजषकल के अर प्रिळते. हे सगळे सजषन यासाठी एक पैसा देखील िोबदला घेत नाहीत.
हे एक छोटं पण अप्रतशय सिू क उदाहरण आहे. त्या सजषन अनेस्थेप्रटस्ट ना आधीि वाटत होतं की िला सिाजासाठी काहीतरी करायिं आहे.
गरजू प्रठकाणी जाऊन ते ते कायष करू शकतील अशािकारिा व्यासपीठ सिषच्या हॉप्रस्पटलच्या प्रनप्रित्ताने जर त्यांना उपलबध झाला, तर
िणक्याच्या शस्त्रप्रक्रयेपासनू हायड्रॉप्रसल-हप्रनषया पयांत, प्रहस्टरे कटॉिी-थायरॉईड पासनू प्लाप्रस्टक सजषरी पयांत, अनेकाप्रधक अप्रतशय िगत
शस्त्रप्रक्रया इथे गडप्रिरोली िध्ये होऊ शकतात ज्यािा गरजू लोकांनाही फायदा होतो आप्रण त्या सजषनला देखील िी योगदान के लं यािं
सिाधान प्रिळतं. अशा िकारिा वेगवेगळ्या बाबतीत ब्रीज बननू काि करणं ही देखील सािाप्रजक क्षेत्रािी िहत्त्वािी जबाबदारी आहे.
मुद्दा 6 - िा मूल्यात्मक आिे. सािाप्रजक क्षेत्रािध्ये आपण प्रकतीही कृ ती के ल्या तरी त्या कृ तीिा आवाका हा काही ििाणात का होईना
ियाषप्रदत राहणार आहे. शासकीय व्यवस्थेला जशी अख्ख्या देशािध्ये स्के ल उपलबध आहे प्रकंवा खासगी क्षेत्रािध्ये, उदाहरणाथष कोका-कोला,
अशा कंपनीला जी एक आतं रराष्ट्रीय व्याप्ती िाप्त होते अशी सािाप्रजक क्षेत्राला िाप्त होणं अप्रतशय दरु ापास्त आहे. िला वाटतं की ते सािाप्रजक
क्षेत्रािं लक्ष्य देखील नसाव.ं म्हणनू कृ तीिा आवाका एका ियाषदपे लीकडे वाढवणं सािाप्रजक क्षेत्रािा िानक प्रकंवा िानदडं नसावा. त्या
कृ तीच्या िाध्यिातनू िी काय वृत्ती िसाररत करतोय, ती वृत्ती व िल्ू य, हे सािाप्रजक क्षेत्रासाठी अप्रतशय िहत्त्वािं आहे. िी एक उदाहरण घेईन
- अण्णा हजारे . िला स्वतःला अण्णांना व्यप्रक्तशः राळे गणप्रसद्धी िध्ये जाऊन
भेटण्यािा योग आला. अप्रतशय सिाधानकारक आप्रण उत्साप्रहत करणारा असा तो
अनभु व होता. त्यावेळेला अण्णांिं वय ६८ वर्ष होतं. पण इतका उत्साह त्यांच्यािध्ये!
राळेगणप्रसद्धीिधल्या, यादवबाबा िप्रं दरािधल्या एका छोट्याशा खोलीिध्ये अण्णा
राहतात. प्रतथे जवळपास अशी कुठलीि वस्तू नाही जी ते स्वतःसोबत ठे वतात. िात्र
ते जेव्हाही काही बोलतात प्रकंवा आवाहन करतात तेव्हा देश का हलतो? यािं कारण
िला असं वाटतं की हा एक वृद्ध व्यक्ती स्वतःच्या जीवािी पवाष न करता ही सिू ना
देतोय की िी भ्रष्टािारापढु े, सत्तेपढु े दबणार नाही, जे िला योग्य वाटतं त्याच्यासाठी िी
काि करे न, अप्रतशय साध्या पद्धतीने आप्रण िाररत्र्यवान जगेन. अण्णांच्या प्रनप्रित्ताने ही
िल्ू य िसाररत होतात. अण्णांिं िी एक उदाहरण घेतल,ं तुम्ही नेल्सन िंडेला पासनू
िाप्रटषन ल्यथु र प्रकंग पयांत कुठलंही दसु रं उदाहरण घेऊ शकता. अथाषति ही खपू िोठी
िाणसं झाली. आपण सगळे अप्रतशय छोटी िाणसं आहोत. िात्र आपल्या दैनंप्रदन
जीवनािध्ये आप्रण आपल्या कािातनू आपण कुठली वृत्ती िसाररत करतो हे अप्रतशय
िहत्त्वािा िद्दु ा आहे. इथे देखील सािाप्रजक क्षेत्राला एक िोठी भप्रू िका प्रनभावायिी
गरज आहे. सदु वै ाने जन्ु या काळािध्ये ज्या िकारिे राजकीय नेते होते ते राजकारणासोबत एक िल्ू यात्िक पायडं ा पण पाडायिे. सिाजाला
िेरणा देतील अशा िकारिं राजकीय नेतत्ृ व त्या काळात होत.ं िग ते गाधं ीं- नेहरूंिं असोत की जयिकाश नारायणाि
ं ं प्रकंवा िहाराष्ट्रािध्ये
यशवतं राव िव्हाण असोत की बाकी अनेकजण असोत. आजकाल ददु वै ाने आपल्याला असं प्रदसतयं की राजकीय नेतत्ृ वािी िल्ू यात्िक
प्रवश्वासाहषता सश
ं यास्पद झालेली आहे. अपवाद असले तरीही बहुताश
ं बाबतींिध्ये. खासगी क्षेत्रािध्ये अप्रतशय किी उदाहरणं आहेत
ज्याच्ं याकडे आपण िल्ू यात्िक नेतत्ृ व म्हणनू बघू शकतो. म्हणनू ि सािाप्रजक क्षेत्राला ही पोकळी भरून काढणं अप्रतशय आवश्यक आहे.
एकदा फक्त पनु रुच्िार करायला म्हणनू ही ६ प्रितीय रिना परत बघयू ा -

पप्रहलं होतं सेवा, दसु रं होतं िाणसांना सक्षि करणे( िेंज्ड ह्यिू न बीइगं ) प्रतसरं होतं नाप्रवन्यपणू ष ियोग अथवा पायलट करणे, िौथं होतं जागल्या
म्हणनू प्रकंवा 'प्रव्हसलबलोअर' म्हणनू काि करणे, पािवं होतं इतरांना िदत करण्यासाठी व्यक्त होण्यािे िाध्यि आप्रण संघप्रटत व्यासपीठ
लोकांना उपलबध करून देणे आप्रण सहावं म्हणजे िल्ू य आप्रण तत्त्व यांिी िप्रतष्ठापना करणे जी सिाजापढु े वारंवार येत राहतील आप्रण ज्याद्वारे
एकूणि सिाजाला ऊध्वषगािी िागष पत्करण्यासाठी िेरणा प्रिळेल. हे सािाप्रजक क्षेत्राच्या अप्रस्तत्वािे फार िहत्त्वािे घटक आहेत.
हे सगळं िी इतक्या प्रवस्ताराने तम्ु हाला याच्यासाठी सांप्रगतलं कारण िेरणेिा िवास असा जेव्हा प्रवश्वाधर देशिख
ु ांनी िला प्रवर्य प्रदला तेव्हा
िाझी स्वतःिी वैयक्तीक िेरणा काय हे िाझ्यासाठी िहत्त्वािं आहेि म्हणनू त्यािा िी थोडक्यात उल्लेख के ला. िात्र नंतर िला स्वतःला हा
िश्न पडायला लागला की िी प्रकती प्रदवस िाझी िेरणा, िाझं िोप्रटवेशन, िाझी रुिी एवढंि घेऊन बस?ू शेवटी या सगळ्यातनू िी ज्या िकारिं
काि करायिं म्हणतोय ती व्यापक िेरणा काय आहे? जी अिृत बंगच्या पलीकडे जाते प्रकंवा कोणाही एक व्यक्तीच्या पलीकडे जाते? िाझ्या
याि प्रिंतनातनू िला ही ६ प्रितीय रिना प्रिळाली ज्यावर िी प्रवश्वास ठे वतो. सिाजात हे घडायला पाप्रहजे असं िला वाटतं आप्रण म्हणनू िी
काि करतो. िाझा असा आग्रह नाही की तम्ु हाला हीि रिना पटायला पाप्रहजे पण या प्रनप्रित्ताने कदाप्रित तिु िा प्रविार िबळ व्हायला िदत
होईल आप्रण तम्ु ही स्वतःसाठी असं काहीतरी वेगळं उत्तर शोधू शकाल अशी िला आशा वाटते. म्हणनू इतक्या प्रवस्ताराने िी तम्ु हाला हे
सांप्रगतलं.
आपल्यापैकी काही लोक सािाप्रजक क्षेत्रािध्येि पणु वष ळ
े जातील, काही खासगी क्षेत्रािध्ये जातील तर काही लोक शासकीय क्षेत्रािध्ये जातील.
ज्या ही क्षेत्रािध्ये आपण जाऊ, त्यािं जे िळ
ू काि आहे, ते इिानेइतबारे आप्रण अप्रतशय िांगल्या पद्धतीने करणं हा अप्रतशय िहत्त्वािा भाग
आहे जो आपण सगळयांनी के ला पाप्रहजे. दसु रा िद्दु ा की कुठल्याही क्षेत्रािध्ये का असेना, िी सिाजाला काही योगदान करू शकतो का?
ित्येकाने बाबा आिटे, अभय बंग, िकाश आिटे, राजेंद्र प्रसंग प्रकंवा अण्णा हजारे ह्यांच्यासारखं आयष्ु यि झोकलं पाप्रहजे असं गरजेिं देखील
नाही. काही लोकं तसंही करतील, पण काही लोकांनी तसं नाही के लं, आपली रोजिी प्रदनियाष सांभाळून देखील योगदान के लं तरी िालेल.
पण हे नेिके पणे आप्रण िांगल्या पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही स्पष्टता पाप्रहजे की सिाजािध्ये सािाप्रजक क्षेत्र अप्रस्तत्वात
असण,ं सक्षि होणं आप्रण त्याच्याद्वारे आपण एकिेकांिी काळजी घेण,ं जो अशक्त आहे त्यािी काळजी घेणं प्रकंवा सिाजािध्ये िांगल्या
िकारे सिृद्धी िस्थाप्रपत होण,ं के वळ भौप्रतक सिृद्धी नाही तर सौंदयषदृष्टीिी सिृद्धी िस्थाप्रपत होणं िहत्वािं आहे. सिजा कला प्रवर्यांिा
प्रवद्याथी प्रकंवा िाध्यापक आहे प्रकंवा कलाकार आहे, तो जेव्हा त्यािं काि छान करतो आप्रण ते लोकांपयांत पोहिवतो, तेव्हा देखील िाणसं
सक्षि होतात. तेव्हा देखील ह्युिन बीइगं हे सांसाररकच्या ऐवजी काहीतरी उन्नत कडे जायला उदयक्त
ु होतात.
त्यािळ
ु े आपल्या कािािधनू आपण सिाजाला अप्रधक िांगलं बनवण्यासाठी काय करू शकतो यािा ध्यास आपल्यातल्या ित्येकाने घेतला
पाप्रहजे. तम्ु हाला रस असेल तर िी २-३ लेख सिु वेन. एक प्रवनय हडीकरांिं 'सिु ारांिी सद्दी' नावािा लेख आहे. एक सुहास पळशीकरांिा
'आखडू लोकांिा िदेश' म्हणनू लेख आहे. दोन्ही खपू छान आहेत. बऱ्याि बाबतीिध्ये आपल्या आजबू ाजल
ू ा उथळपणा िालू आहे, यावर
त्या दोघानं ी खपू सदंु र प्रववेिन के लेलं आहे. िी जे काही काि करे न त्याच्यािध्ये उत्कृ ष्टता कशी आणेन, त्याच्यािध्ये िी सौंदयष कसं आणेन
आप्रण त्याद्वारे िी इतर लोकाच्ं या भल्यासाठी काय करे न, यािा ध्यास जर आपल्यातल्या ित्येकाने घेतला तर अप्रतशय िागं लं होईल. िाझ्या
स्वतःिा आप्रण प्रनिाषणिा आििा जो िेरणेिा िवास आहे त्यािं देखील एक अप्रतशय सयु ोग्य असं रुपातं र त्याच्यािध्ये घडेल.

आज या प्रनप्रित्ताने तम्ु हा सगळ्यांशी बोलण्यािी संधी प्रिळाली याच्याबद्दल प्रवश्वाधर देशिख
ु यांिे पनु ःश्च अगदी िनापासून आभार. आिच्या
प्रनिाषणच्या उपक्रिाप्रवर्यी तम्ु ही www.nirman.mkcl.org या वेबसाईट वर नक्कीि बघू शकता. आिच्या यटु ् यबू िॅनेलवर वर देखील
अनेक वेगवेगळ्या वैिाररक नेत्यांिे आप्रण सोशल िेंजिेकर िे प्रव्हप्रडओ टाकलेले आहेत
ते ही जरूर बघा. प्रनिाषणच्या िवासातनू िेरणा घेऊन जवळजवळ ३९० िल
ु ंिल
ु ी असे
आहेत की ज्यांनी पणू ष वेळ कुठल्यातरी सािाप्रजक िश्नाला घेऊन सोडवण्यासाठी काि के लं
आहे. त्यांच्यातल्या अनेकांच्या कथा आिच्या वेबसाईट वर आहेत. अनेक संदु र लेख,
सिु वलेली पस्ु तके देखील आहेत. त्या सगळ्यािा तम्ु हाला उपयोग झाला तर तो तम्ु ही
अगदी जरूर करून घ्या अशी िाझी तम्ु हाला प्रवनंती.
िाझा हेतू काय आप्रण िाझ्या हेतच्ू या िाध्यिातनू िी इतरांना कसं योगदान करू शकतो ही वैयप्रक्तक िेरणा आप्रण त्या वैयप्रक्तक िेरणेि व्यापक
स्वरूप असं िागषक्रिण आपल्यातल्या ित्येकािं व्हावं अशी शभु च्े छा. धन्यवाद.
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