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माझे "निमााण"मधील अिुभव ...
"शोधग्राम" म्हणजे सामाजजक क्षेत्रातील एक खल
ु ी प्रयोगशाळा आहे, जेथे समाजातील जिजिध प्रश्ाांची उकल
करण्यासाठी सामजु हक पातळीिर जिजिध प्रयोग के ले जातात. या प्रयोगाांना जशी सांशोधणात्मक कामाच्या
पद्धतीची जोड आहे, तशीच सिवसमािेशकतेची दृष्टीही आहे. मला िाटतां "जनमावण" (NIRMAN) हा
शोधग्रामच्या सिावत यशस्िी प्रयोगाांमधील एक मैलाचा दगड आहे.
जनमावण तरुणाईला आश्वासक जदशा देत सामाजजक बदलाच्या ि तेिढ्याच स्ितःलाही उन्नत करणाऱ्या प्रजियेत
जबाबदारीने सहभागी करून घेते. हा सहभाग ‘स्ि ते समाज” असा आहे. यामध्ये सहभागी होणाऱ्याला यातनू
स्ितःला तर समजनू घेता येतेच, सोबत आपल्या अितीभिती असणाऱ्या समाजालाही समजनू घेता येते. हे
समजनू घेणां समोर असणाऱ्या भीषण पररजस्थतीिर दया भािना, सहानभु तू ी अथिा कीि करण्यापयंत सीजमत राहत
नाही, तर त्या प्रश्ाांच्या सोडिणक
ु ीत मी काय भजू मका करू शकतो याची स्पष्टता देण्यापयंत असते.
माझा जनमावणमध्ये सहभागी होण्यापयंतचा प्रिास हा काहीसा बाळबोध सामाजजक काम ते पररणामकारक
सामाजजक बदलाच्या प्रजियेतील सहभाग असा झाला. याची सरुु िात माझ्या गािात यिु कानां ा घेऊन काम
करण्यापासनू झाली. पढु े मग जिद्याथी दशेत जिद्याथी सांघटना आजण जिजिध सामाजजक सांघटनाांमध्ये काम करत
एका टप्पप्पयािर आता पढु े काय? या प्रश्ासह झाला. या टप्पप्पयािर माझ्यासमोर जसा कौटुांजबक जबाबदाऱ्याांचा प्रश्
होता, तसाच पढु ील कामाची जनजित जदशा ठरिण्याचा आजण त्यातनू उपजीजिका ि सामाजजक बदलाच्या
प्रजियेत सजिय सहभाग घेण्याची ओढाताण कमी करण्याचाही होता. याच काळात भािजनक पातळीिर काहीसा
एकटेपणाही जाणित होता. यामागे प्रिाहापेक्षा िेगळा मागव जनिडण्याची धडपड आजण त्यातनू येणारी
असरु जक्षतता अशी कारणे होती. आजबू ाजल
ू ा असणाऱ्या नातेिाईक, जमत्र या ितवळ
ु ात आपल्या सामाजजक
जिचाराांना समजनू घेऊ शकतील अशी खपू मोजकी माणसां होती. याच काळात मला जनमावणच्या सामाजजक
बदलाच्ां या जिचारानां ी झपाटलेल्या समजिचारी कुटुांबाचा भाग होण्याची सधां ी जमळाली.

जनमावणच्या िषवभरातील एकूण ३ जशजबराांमध्ये मी स्ितःला अनेक पातळयािां र तपासू शकलो. अनेक जठकाणी स्ि
जचजकत्सा करण्याच्या मयावदाही आल्या, तेथे जनमावणचे जमत्र मदत करत गेले. ही मदत दोन स्िरूपाची होती. एक
म्हणजे त्याांच्या स्ितःच्या अनुभिातनू काही insights (दृजष्टकोन) जमळत गेले आजण दसु रे माझ्या कृ तींचे
त्याच्ां याकडून मल्ू यमापनही झाले. या प्रजियेने मल्ू यािर ठाम राहून, आदशव समोर ठे िनू देखील िास्तििादी जगता
येते आजण नसु ते जगता येत नाही तर सामाजजक बदलाच्या प्रजियेिर सकारात्मक पररणाम करू शकू एिढ्या
प्रभािीपणे जगता येते हे जशकिले.
जनमावणच्या १ िषावतील सहभाग हा साधारणपणे ३ टप्पप्पयाांमध्ये (Camp) झाला. यामध्ये स्ितःची ितवमान जस्थती
अचक
ू पणे समजनू घेत जगण्याच्या सांकल्पनाांमध्ये स्पष्टता आणता आली. तसेच मला माझ्यासमोरील नेमके प्रश्
काय आहेत यािर सखोल जिचार करता आला. त्यामळ
ु े सिवप्रथम नेमके स्ितःिर कोठे कोठे काम करण्याची
गरज आहे हे स्पष्ट झाले. आजथवक पररजस्थती सरुु िातीपासनू हालाखीची होती, त्यामळ
ु े भजिष्यात काम करत
असताना आजथवक बाजू साांभाळून हिे ते काम कसे करणार हा मोठा प्रश् होता. कामाची जनिड, मल्ू ये, आजथवक
गरजा, जबाबदाऱ्या अशा सांभ्रमात जनमावणच्या “माझी पैशाच
ां ी गरज” या exercise ने खपू स्पष्टता जदली. आधी
माझी नेमकी आजथवक गरज जकती आहे हे तेिढां स्पष्ट नव्हतां. जनमावणच्या या पजहल्या टप्पप्पयात हा प्रश् जनकाली
जनघाला. ही आजथवक गरज ठरिताना त्यात Need आजण Greed हा फरकही करता आला. त्यामळ
ु े अधाांतरीची
असरु जक्षतता ि अस्िस्थता कमी झाली आजण यापढु े प्रश्ाांचा कशा सक्ष्ू मपद्धतीने जिचार करायचा याचेही प्रजशक्षण
झाले.
अथवपणू व आयष्ु य जगण्यासाठी आपल्या गरजा कोणत्या आजण इच्छा कोणत्या हा फरक स्पष्टपणे करू शकणे
अत्यांत महत्िाचे असते. एकदा हा फरक कळाला की मग गरजा पणू व करून इच्छाांच्या मागे न धािता अथवपणू व
आयष्ु याचाही मागव धरता येतो. ‘अथव’पणू व यातील ‘अथव’मध्ये मोठ्या प्रमाणािर ‘Meaning’ आजण गरजेप्रमाणे
‘Money’ (Economic Stability for needs, not greeds) हाही आशय अतां भतवू आहेच.
जनमावणमधनू कौटुांजबक आजण सामाजजक दडपणाला हाताळण्याचेही प्रजशक्षण जमळते. जयाांना मी माझे यश साांगू
शकतो, मात्र अपयश साांगू शकत नाही ते माझे जहतजचांतक असू शकत नाही ही थेट भजू मका त्यामधनू च येते.
शोधग्रामच्या कामाची एक पद्धत आहे. ती म्हणजे नेमका प्रश् काय हे शोधणे आजण एकदा प्रश्ाचे स्िरूप कळाले
की मग त्याचे छोटछोटे भाग करून त्याच्या उत्तरािर काम करायचे. यामळ
ु े प्रश्ाचां दडपणही राहत नाही आजण
सक्ष्ू मपणे कामही करता येते. कोणत्या कामाची गरज आहे हे ओळखणे, जयाच
ां ा प्रश् आहे त्यानां ाही प्रश्ािर उत्तर
शोधण्यासाठीच्या जनयोजन प्रजियेत सहभागी करून घेणे आजण अजां तमतः त्या कामाचा फायदा व्यापक पातळीिर
होईल यासाठी प्रयत्नरत राहणे ही शोधग्रामच्या ि जनमावणच्याही कामाची पद्धत.
जनमावणचां एक महत्िाचां योगदान हेही आहे, की समाजातील मल
ू भतू गरजा पणू व असणाऱ्या आजण आता Need
to Greed असा प्रिास करू पाहणाऱ्या एका मोठ्या ि जनणावयक समहू ाला सांिदे नशील बनिणे. सोबतच त्याांना
आपल्या आजबू ाजल
ू ा असलेल्या प्रश्ाांबाबत आपलीही काहीतरी जबाबदारी आहे याची जाणीि होण्यास मदत
करून त्या प्रश्ानां ा जभडण्याची जहमां त देण.े आपली स्ितःची मल्ू य व्यिस्था आपण क्षल्ु लक कारणासां ाठी मोडतो
तसे होऊ नये म्हणनू काय करायचे याचे उत्तर मागणारे जनमावणीदेखील मला याच जठकाणी भेटले. आनांद नेमका
कशात आहे? हे अगदी शास्त्रशद्ध
ु पणे समजनू साांगणारे आजण समजनू घेणारे जमत्रही जनमावणमधीलच. या सिांचाच
सहिास खपू जशकिणारा होता आजण पढु ेही राहीलच.
जनमावणमध्ये सहभागी होण्याअगोदर सामाजजक क्षेत्रात िषावनुिषे काम करणाऱ्या सांघटनाांशीही माझा जिळून सांबांध
आला. यामध्ये मल्ू यानां ी भारलेला आजण सिवसामान्याच्ां या हक्कासाठी सघां षावला नेहमी तयार असलेला काळही

अनभु िला. हा अगदीच समृद्ध करणारा काळ होता. हे समृद्ध करणां चक
ु णे आजण जशकणे या प्रकारातील. यातील
बहुताांशी कृ ती या प्रजतजियािादी स्िरूपाच्या राजहल्याचां आज मागे िळून पाहताना जाणितां. प्रजतजिया देण्याची
त्या त्या काळात प्रसांग आजण जिषयानसु ार गरज असतेच, मात्र यात माझी भजू मका काय असणार याबाबत आज
अजधक स्पष्टता आली.
तारुण्याच्या उांबरठ्यािरच सामाजजक क्षेत्रात कामाला सरुु िात करणाऱ्या यिु काांना एका टप्पप्पयािर कौटुांजबक
जबाबदाऱ्या त्यातनू मग कररयरची काळजी आजण पढु े जोडीदाराची जनिड या महत्िाच्या जनणवय प्रजियेतनू जािे
लागते. बहुताांश िेळा कररयर आजण कौटुांजबक जबाबदाऱ्या यात सामाजजक कामातील आपला सहभाग हा फक्त
दशवकाचाच होऊन जातो. जकांिा अगदी याच्या उलट होऊन सामाजजक कामातील सहभागामळ
ु े ‘कररयर आजण
कुटुांब’ या दोन्ही गोष्टींकडे दल
ु वक्ष होते. यातील ही दसु री जस्थती जेथे कररयर ि कुटुांब दल
ु वजक्षत राहते या जठकाणी
नैराश्य येणे हाही एक न टाळता येणारा पररणाम आहे. याचा पररणाम मग आपल्या अितीभिती असणाऱ्या
माणसाांिर आजण नव्याने सामाजजक बदलाच्या प्रजियेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींिरदेखील होतोच. तो पररणाम
अजां तमतः हाती घेतलेल्या सामाजजक बदलाच्या कामािरदेखील होतो.
सामाजजक चळिळींमध्ये एक अनभु ि असाही आहे की येथे िारांिार सांघषावच्या भजू मके त राजहल्याने एकतर
कडिटपणाची सािली असणारा कठोरपणा येतो जकांिा मग जनराशाजनक सांिदे नशीलपणा. या दोन्ही जस्थतींना
बाजल
ू ा करून सांिदे नशील, सकारात्मक आजण पररणामकारक कृ जतशीलपणा अगां ी बाळगल्याचीही काही
उदाहरणे सापडतात, मात्र ती अपिादासाठीच. अगदी कडिट कठोरपणा हा िारांिार सांघषव करूनही शासनाच्या
जनगरगट्टपणातनू न जमळालेला प्रजतसाद आजण प्रलजां बत प्रश् याच्या दाहकतेतनू येतो, तर जनराशाजनक
सांिदे नशीलपणा एिढा दीघवकाळ काम करूनही अपेजक्षत पररणाम होत नसल्याने जकांिा जदसत नसल्याने येतो, असे
मला िाटते. मात्र मधले अपिाद कसे तयार होतात, त्याची तयार होण्याची प्रजिया नेमकी काय आजण हे अपिाद
हाच मख्ु य प्रिाह होईल यासाठी काय करायचे या सिवच आघाड्यािां र चळिळ अनत्तु ररत होत आहे. जनमावणच्या
माध्यमातनू या अनुत्तररत प्रश्ाांची उकल होण्याला सरुु िात झाली आहे, असे मला िाटते.
आपण जे काम हाती घेतलां आहे त्याची जनजिती करणे, त्यासाठी सक्ष्ू म जनयोजन करणे, त्यानसु ार कृ ती करणे,
त्यानतां र अपेजक्षत पररणाम झाला का हे तपासणे, जर पररणाम झाला नसेल तर के लेली कृ ती तपासनू नव्या कृ तींचा
अिलांब करणे आजण एिढे करूनही अपेजक्षत बदल/पररणाम साधता आला नाही तर आपण घेतलेल्या मळ
ू
प्रश्ाच्ां याच स्िरूपाची जकांिा आपल्या अपेक्षाच
ां ी जचजकत्सा करणे ही शोधग्रामसह जनमावणच्या कामाची पद्धत.
यामळ
ु े आपण काम करताना नेहमीच बदलाांना खल
ु े राहतो आजण सधु ारणा करत राहतो. हाच यातील कामाच्या
यशाचा गाभा आहे असे मला िाटते. हा दृजष्टकोन जर इतर सामाजजक क्षेत्रातील सांस्था सांघटनाांनी देखील
अिलबां ला तर खपू मोठां काम उभां राजहलां असा जिश्वास िाटतो.
“नायना” आजण “अम्मा” नािाचां खल
ु ां जिद्यापीठ गडजचरोली येथील शोधग्रामच्या पररसरात मळ
ु ातच सांशोधक िृत्ती असलेले “नायना” म्हणजेच डॉ. अभय बांग
आजण प्रचडां जशस्तबद्धपणे हाती घेतलेले काम पणू व करणाऱ्या “अम्मा” म्हणजे डॉ. राणी बांग हे जनमावणींसाठी एक
खल
ु ां जिद्यापीठ आहे.
कामातनू (कृ तीतनू ) माणसाला स्ितःला ओळखता येते, भ्रम गळतात आजण िास्ति जदसते. बोलण्यातनू ते होत
नाही. बोलण्यात नसलेलां साांगणां असतां, जे खोटां असत,ां हे नायनाच
ां ां अनभु िातां ी झालेलां मत खपू पटत.ां नायनानां ी
साांजगतलेले जनमावणचे िेगळे पण ि मी स्ितः घेतलेला अनभु ि म्हणजे या प्रजियेत स्ितःचा होणारा दहु रे ी प्रिास.
यात एकीकडे आपण अहक
ां ाराच्या बाबतीत “मी” कडून “जिश्व”कडे जातो तर दसु रीकडे जबाबदारीच्या

पातळीिर व्यक्ती “आपण”च्या अिस्थेतनू “मी”कडे जातो. याच अिस्थेत मग मी काय करणार हे ठरित कृ तीला
सरुु िात होते आजण त्याची जबाबदारी मी स्िीकारतो हेच या प्रजियेचां यश. नायना स्ि च्या शोधाबाबत साांगतात,
“या ियात सिवच तरुण स्ि चा शोध घेतात. स्ि हा प्रकाशाचा जकरण असतो, तो जदसत नाही पण जेव्हा तो
एखाद्या िास्तजिक प्रश्ाला जभडतो, तेव्हा “स्ि” चा शोध लागतो. जे समजण्यासाठी जिचारासां ोबत कृ ती हाच
एकमेि मागव असल्याचे प्रकषावने जाणिते.
अम्माांनी सामाजजक कामातील सांघषवमय कसोटीच्या क्षणाांची हाताळणी कशी करािी याचे स्िानभु िातनू आलेले
शहाणपण जदले हे खपू उपयोगी ठरणारे आहे. त्याची उपयक्त
ु ता येणाऱ्या काळात प्रकषावने जाणिणार आहे.
सत्यासाठी भाांडण्याची जशकिण अम्माांना त्याांच्या आई िजडलाांकडूनच जमळाली आहे. त्यामळ
ु े सत्याचा स्िीकार
तर करायचा पण अन्यायही होऊ द्यायचा नाही हा त्याच
ां ा स्िभाि बनला. माणसू फक्त चागां ला जकांिा िाईट नसतो,
तर तो चाांगला + िाईट असतो. स्िाथावच्या क्षणी माणसातनू िाईटपणा बाहेर येतो, हे त्याांचे अनभु िातून आलेले
जनरीक्षण. अम्माांना मृत्यचू ां अजजबात भय नाही. त्याांच्यामते भीती ही एक काल्पजनक बाब आहे. आपण
जिचारपिू क
व घेतलेल्या जनणवयाांिर ठाम राहायला हिे, अगदी मृत्यच्ू या क्षणीदेखील ठाम रहािे असेच त्या
साांगतात. आयष्ु याच्या शेिटच्या क्षणी जेव्हा आपला सिव जीिनपट डोळयासमोर उभा राहील तेव्हा पिाताप
िाटायला नको एिढीच त्याचां ी इच्छा आहे. तरुणाांना खपू मोठा अिकाश उपलब्ध असनू खपू काम करा असे
साांगताना अम्मा सत्याशी आजण मळ
ु ाशी तडजोड न करण्याचेही बजाितात. हे सिवच मला अजधक प्रगल्भ
बनिणारे होते.
आपल्यापैकी प्रत्येकजण गाधां ी होऊ शकतोेे हा जिश्वास देताना नायनानां ी सहभागी जनमावणींना “महाराष्र तमु ची
(जनमावणींची) िाट बघणार आहे” हे साांगत जबाबदारीची जी जाणीि करून जदली होती. ती फार बोलकी आहे.
त्या दृजष्टकोनातनू प्रिास सरुु आहे. पाहुयात कसा आजण कोणत्या टप्पप्पयापयंत हा प्रिास जातोय.
प्रजिण
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