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खरंतर तर प्रत्येक व्यक्तीला जगताना समाजासाठी काहीतरी करावे असे वाटते. मात्र 'समाज' ची व्याप्ती
प्रत्येकासाठी वेगवेगळी असते. कोणासाठी कुटुंबापतू ी मयाादित असते, कोणासाठी कुटुंब, दमत्रपररवार, गाव साठी
मयाादित असते, कोणासाठी आणखी काही वेगळं..यानसु ारच प्रत्येक व्यक्तीचा जीवनात सेटल होण्याच्या
दृष्टीकोनातनू दिक्षण (कररअर), जीवनासाठी लागणार पैसा कमावण्याचा, गरजा, मख्ु य उद्देि याचा वेगवेगळा
प्राधान्यक्रम असतो.
आपण जर थोडं मागे वळून मख्ु यतः तरुण दपढीच्या जीवनातील आत्ताच्या मख्ु य उद्देिाकडे पादहले तर लक्षात
येते की;
स्वातंत्र्य दमळालं त्यावेळी जी दपढी तरुण होती (20-30 वर्ा) ती दपढी म्हणजे आत्ता 90-100 त असणारी दपढी,
याच्ं याकडे पादहले तर समजते की ही दपढी अजनू ही दनसगााच्या जवळ राहणं पसिं करते, त्याच्ं या गरजा कमी
आहेत , त्यांच्या जीवनात पैिाला अदत महत्व नाही, माणसु कीवर भर आहे, दपढ्यान दपढ्या चालत आलेल्या
दवचारावर दवश्वास आहे. ही दपढीच ध्येय हे खपू जास्त समाजकें द्री दिसते! तरुणाईच्या काळात या दपढीचा मख्ु य
भर स्वातंत्र्य दमळवण्यावर होता..
आत्ता जी दपढी 60-70 त आहे; म्हणजे 1970-80 ची तरुण दपढी; स्वातंत्र्य दमळून 20 वर्े होऊन गेली होती,
त्याच
ं ा मख्ु य भर जीवनात दस्थरता दमळवण्यावर, सेटल होण्यावर म्हणजे मख्ु य गरजा अन्न ,दनवारा इ ची पतू ाता
करण्यावर होता. त्या दृष्टीकोनातनू सरकारी नोकरीस जास्त प्राधान्य िेण्यास सरुु वात झाली. दिक्षणाच्या प्रवाहात
जाणारी दपढी वाढू लागली. ही दपढी खपू मोठ्या संक्रमांतनू गेली आहे. आज दपढीकडे पादहले तर एक समतोल
जीवन समजत.ं
आता जी दपढी 40- 50 त आहे: म्हणजे 1990-2000 मधील तरुण दपढी. या दपढीत दिक्षण प्रवाहातील टक्का
वाढला...सेटल होण्याच्या दृष्टीने नोकरीवर जास्त दवश्वास बसू लागला. सरकारी नोकरीच प्रचंड आकर्ाण,
जागदतकीकरण, औद्योदगकरण भरात असल्याकारणे दतकडेही बराच प्रवाह वळला, व्यवसायही काही प्रमाणात
वाढले.पैस्याच महत्व वाढू लागलं. गरजा वाढत गेल्या...मोठ्या प्रमाणात सामादजक कुटुंबव्यवस्था दस्थर

करण्यामध्ये या दपढीचा मोठा वाटा.. दनसगा, समाजजीवन यांतील ecosystem मात्र खपू बिलत गेली;यास या
दपढीचा मोठा हात..
पढु ील िोन ििकांतील दपढी यांचाच वसा घेत संक्रमण करत आहे..दिवसेंदिवस जीवनात सेटल होण्याची व्याख्या
बिलू लागली..सामादजक क्षेत्राची सक
ं ल्पना बिलू लागली.
पढु े हळूहळू IT सेक्टर वाढू लागले...चंगळवाि वाढू लागला..एका स्तरावर आलेली दस्थर कुटुंबव्यवस्था बिलू
लागली. दिक्षण, मादहती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल.ं .. 'स्वातत्र्ं य' आणखी वृदधंगत होणं सरू
ु झाली. ही
दपढी खपू जास्त स्वकें दद्रत होऊ लागलीं.
आता बोलतु आता 18-28 मधील दपढीबद्दल, यांच्या जीवनात सेटल होण्याचा प्राधान्यक्रम खपू जास्त
बिलताना दिसतो. जगण्यासाठीच्या मख्ु य गरजा सहज पणू ा होऊ लागल्या.. Lifestyle च नवीनच वार सरू
ु
झालं...पैसा कमदवणे, गमदवणे सवा काही सोप्प झालं.नोकरी बाबत आकर्ाण, दनरािा असं चक्र सरू
ु झालं..बराच
प्रवाह व्यवसायाकडे वळू लागला..
भतू काळातील अनभु व, सध्याचे सक्र
ं मण, भदवष्यातील प्रश्न याआधारे या दपढीतील मोठ्या भागास थोडं वेगळं
अस काहीतरी करण्यास रस वाटू लागला आहे. अनेकांस थोडं अदधक सामादजक अस काहीतरी करायची इच्छा
होऊ लागली आहे... यातनू काही activity based social work अस काहीतरी वाढू लागलं आहे. खरं तर
Happiness ची संकल्पना बिलू लागली आहे. प्राकृ दतक जीवनपधतीचं आकर्ाणही वाढू लागलं आहे. खरंतर
मोठ्ठा प्रवाहास स्वकें दद्रततेवर प्रश्न पडू लागला आहे.
अस सवा असताना सध्याचा प्रवाह, इच्छा, गरजा, मागा या अथााने अनेक प्रश्न पडू लागले आहेत. याच
ं ी उत्तर
िोधणं हे गरजेचं तर आहेच..पण ते कसं िोधू असा मख्ु य प्रश्न अनेकांस पडतो आहे?
असा प्रश्न पडलेल्या अस्वस्थ तरुणांसाठी मी 'दनमााण' ची दिदबरप्रदक्रया सचु वू इदच्छतो.

