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स्वदेिी पुढारी शवकास
गेल्या दशकाच्या आसपास, जगभरातील मंडळयांमध्ये - विशेषतः जेथे मंडळया िेगाने
िाढल्या त्या प्रदेशात - पुढारी तयार करण्याच्या गरजेची िाढती जाणीि होत गेली.
त्याला प्रवतसाद म्हणनू , “पुढारी विकास वमवनस्ट्रीज”मध्ये वस्ट्थरपणे िाढ होत गेली. पण,
एक “पुढारी विकास वमवनस्ट्री” नक्की काय करते?
स्ट्िदेशी मंडळयांसोबत सेिाकायय करण्यासाठी एखादी पुढारी विकास वमवनस्ट्री घेऊ
शके ल असे प्रामुख्याने तीन मागय आहेत :
1 . “ ४ पी ” मा र्ग
आम्ही येऊ आणि आमचे अभ्यासक्रम, आमचे णिक्षक, आमचे पैसे वापरून
तुमच्या पुढाऱयाांना प्रणिक्षि देऊ आणि णिक्षि पूिण झाल्यावर आम्ही
तुम्हाला आमच्या पदव्या देऊ.

1 . “ प्र शि क्ष का ला प्र शि क्ष ण दे णे ” प द्ध त
आम्ही येऊ आणि प्रणिक्षि कसे द्यायचे ते तुम्हाला दाखवू. आम्ही तुम्हाला
प्रणिक्षि देऊ आणि तेच साणहत्य आणि तीच कायण पद्धती वापरून तुम्ही
इतराांना णिकवाल, आणि ते मग इतराांना तसेच णिकवतील, वगैर.े
ज्याला आपण “संदभीकरण” म्हणतो त्यात ग्राहकतुष्टीकरण/ शमन देखील
काही प्रमाणात असू शके ल.
ही “प्रवशक्षकाला प्रवशक्षण द्या” ह्याची सध्या फॅ शन आहे.
मूळ कल्पना ही आहे : “जरूर ते सावहत्य तुम्हाला देऊन, ते कसे करायचे ते
आम्ही तुम्हाला दाखिू, आवण मग (आमच्या पद्धतीने) तुम्ही ते कराल.”

ही “आम्ही हे तुमच्यासाठी के लेच पावहजे” पद्धत जुन्या िसाहत काळातील
वमशन्सच्या विचारप्रणालीचा अिशेष आहे.

ह्यामध्ये आता खुद्द राष्ट्रीय पुढारीच प्रवशक्षण चालित असल्यामुळे, ह्या
पद्धतीत पूिीच्या पद्धतीपेक्षा स्ट्िदेशी मालकीची मात्रा बरीच अवधक असते.

ही ती “४ पी” पद्धत आहे. बाहेरील लोक खालील गोष्टी पुरितात :

जेव्हा उच्च प्रतीचे खास प्रवशक्षण द्यायचे असते तेव्हा ही पद्धत योग्य ठरेल.






कायय क्रम (अभ्यासक्रम).
लोक (वशक्षक).
पुरिठा (अथय साहाय्य).
प्रवतष्ठा (शेिटी वमळणारी पदिी).

काही पररवस्ट्थतींमध्ये हा सिोत्तम मागय आहे. उदाहरणाथय , जर सध्या
आपल्याकडे कोणीही पुढारी मुळीच नसतील, तर बाहेरच्या लोकांनी ते पुढारी
तयार करणे हा एकच पयाय य उरतो - कमीत कमी, सुरुिातीला तरी.
पण हा मागय दीघय काळाच्या कामासाठी सिोत्तम नाही. हे स्ट्पष्टच आहे की ह्या
पद्धतीमध्ये संदभीकरणाची वकं िा स्ट्िदेशी मालकीची उच्च पातळी नसते.
वशिाय, त्यांचे स्ट्ितःचे पुढारी तयार करण्यासाठी आपण राष्ट्रीय पुढाऱयांपढु े
आवण मंडळयांपढु े नमते घेतो आवण स्ट्ितःची प्रवतष्ठा कमी करतो असे होईल.
ह्यावशिाय, ह्या पद्धतीमध्ये असे गृहीत धरले जाते की बाहेरचे लोक ( स्ट्थावनक
संस्ट्कृती, इवतहास आवण संदभाय ची त्यांची नेहमीची मयाय वदत जाण असताना
देखील) पररणामकारकरीतीने स्ट्िदेशी पुढाऱयांची बांधणी करू शकतात - हे
प्रवतपादन धीटपणाचे ि जोखमीचे नक्कीच आहे!
जेव्हा ही पद्धत स्ट्िीकारली जाते, तेव्हा ती बाहेरची वमवनस्ट्री टप्पप्पया टप्पप्पयाने
काम बंद करीत आहे वकं िा गटशयय तीसारखी स्ट्िदेशी पुढाऱयांकडे कायय सोपित
आहे असे बहुतेक िेळा बोलले जाते. पण असे क्िवचतच घडते, कारण स्ट्िदेशी
पुढारी बाहेरून आलेला दानधमय वनवष्ट्क्रयपणे स्ट्िीकारणे तेिढेच वशकलेले
असतात. जर बाहेरच्यांनी काम करणे थांबिले तर तो सारा डोलारा कधी कधी
कोसळून पडतो असे खेदाने म्हणािे लागते.

तथावप, ह्या पद्धतीत काही महत्िपूणय उवणिा नक्कीच आहेत :
बाहेरच्या व्यक्तीने त्याचे सावहत्य िापरून प्रवशक्षण जिळ जिळ
“त्याच्या रीतीने” करायला राष्ट्रीय पुढाऱयाला सांवगतलेले
असल्यामुळे, प्रवशक्षणाला सखोल संदभय पुरिला जात नाही.
3. “घटत जाणाऱया पुनःपठन वनयमाप्रमाणे” प्रवशक्षणाची पररणामकता
पुढच्या प्रत्येक “हस्ट्तांतरणा”सोबत, पुष्ट्कळदा झटकन आवण
नाट् यमय रीतीने, कमी होत होते.
4. कायय क्रमाची मालकी खऱया अथाय ने देशी लोकांकडे कधीच नसते. एक
बाहेरचा कायय क्रम ह्या दृष्टीनेच त्याच्याकडे नेहमी पावहले जाईल
(आवण अथाय त तो तसा आहेच). सहसा, असे कायय क्रम काही काळच
िापरले जातात, कदावचत वकत्येक िषे, पण नंतर त्याचा उपयोग
थांबतो कारण ते स्ट्थावनक गरज खरे म्हणजे भागिू शकत नाहीत
आवण अद्याित कायय क्रमांनी त्यांची जागा घेतलेली असते.
5. स्ट्थावनक गरजांच्या पूतीसाठी कायय क्रम सहजपणे अनुरूप करत येत
नाही; आवण बदलत्या सेिाकायय िातािरणाप्रमाणे तो बदलताही येत
नाही. पुढाऱयांना कायय क्रम वडझाईन करणे वशकिलेले नसते; त्यांना
के िळ पूिी होते तसे करणे वशकिले होते. पुढारी विकास प्रवक्रया
समजणे आवण वनमाय ण करण्याच्या त्यांच्या स्ट्ितःच्या क्षमता कधीही
जोपासल्या गेल्या नाहीत; एक विवशष्ठ कायय क्रम कसा वशकिािा
इतके च त्यांना वशकिण्यात आले आहे. (दःु खाची गोष्ट ही की कधी
कधी बाहेरची वमवनस्ट्री स्ट्िदेशी पुढाऱयांना त्यांना वदलेल्या
कायय क्रमात बदल करायला कायम प्रवतबंध करण्यापयंत मजल मारते,
आवण त्यांना जे जसे वदले ते तशाच रीतीने वशकिायला सांगते पुढारी विकासाच्या स्ट्िदेशीकरणाच्या विरोधाचा हा आग्रह हा खरेच
अगदी असामान्य आहे!).
2.

ह्या पद्धतीत हे गृहीत धरलेले असते की (स्ट्थावनक संस्ट्कृती, इवतहास आवण
संदभय ह्यांविषयी अपररहायय पणे अशी तुटपुंजी जाणीि असलेल)े बाहेरचे लोक

स्ट्िदेशी पुढारी कसे तयार करािे हे उत्तम रीतीने जाणतात - खरेच, खूप
धाडसी विधान.

आवण त्या त्यांच्याच असल्यामुळे, ते त्या िापरतील आवण यशस्ट्िी करतील.
पुष्ट्कळ िषांपूिी ह्या लेखकाने एक महत्त्िपूणय “िा!....” क्षण अनुभिला होता.
वकत्येक वदिस तो आवशयातील एका मोठ् या मंडळीच्या िररष्ठ पुढाऱयांसमिेत
होता. शेिटच्या वदिशी, ह्या पुढाऱयांपक
ै ी एकाने वलवहलेल्या पवहल्या
पुस्ट्तकाच्या नुकत्याच छापलेल्या शेकडो प्रती छापखान्यातून आल्या.
पुढाऱयांपैकी पुष्ट्कळांनी उतािीळपणे ते गठ्ठे फाडून आवण घरी घेऊन
जाण्यासाठी पुष्ट्कळ प्रती वहसकाित असताना लेखक पाहत रावहला.
उफाळलेल्या आनंदात ते एकमेकांकडे पुस्ट्तकांचे गठ्ठे फे कत होते. हे स्ट्पष्टच
वदसत होते की हे पुस्ट्तक त्यांच्यासाठी फार महत्त्िाचे होते. तो हे पाहत
असताना त्याला विचार आला की परकीय लेखकांनी वलवहलेली,
तांवत्रकदृष्टया, ह्यापेक्षा अवधक गुणित्ता असलेली अशी डझनािारी पुस्ट्तके
उपलब्ध असतील. पण ....हे त्यांचे पुस्ट्तक होते! ते त्याचे मालक होते, ते ते
िापरतील आवण सारे काही ठीक होईल.

“प्रवशक्षकाला प्रवशक्षण द्या” ही पद्धत जे लोक िापरतात, त्यांच्याकडे प्रवशक्षण
सावहत्य आवण त्यांचा िापर ह्याबाबत पुरशे ा संख्येने स्ट्िदेशी पुढाऱयांचे मत
रोपण पूणय झाले की कारभार आटोपून गट शयय तीसारखे सिय काही स्ट्िदेशी
पुढाऱयांकडे सोपनू देण्यासाठी एक कृ ती योजना तयार असते. प्रत्यक्षात मात्र,
“पुन्हा, पुन्हा वशकण्यात होणाऱया घटीचा वनयम” आवण खऱया मालकीचा
अभाि िारंिार ह्या कृ ती योजनेसाठी प्राणघातक न्यूनता ठरतात, आवण
पुष्ट्कळ िषांनंतर, भ्रमवनरास झालेले स्ट्िदेशी पुढारी आपली निीन आवण
सुधाररत “प्रवशक्षकाला प्रवशक्षण द्या” पद्धत त्याच्या गळी घालण्यासाठी
त्यांच्याकडे येणाऱया पुढच्या परक्या व्यक्तीकडे िळतात.
2 . “ शड झा य न र शन माग ण क रा ” प द्ध त

जेव्हा पुढारी विकास कायय क्रम स्ट्थावनक पुढाऱयांनी आखलेला आवण स्ट्थावनक
मंडळीने कायाय वन्ित के लेला असतो तेव्हा तो कोणत्याही आयात के लेल्या
प्रणालीपेक्षा अवधक चांगला चालेल.

आम्ही येऊ आणि तुमच्यासोबत बायबलची पायाभूत तत्त्वे अभ्यासू आणि
पुढारी कसे तयार के ल्या जातात त्याचा अभ्यास करू आणि तुमचे स्वतःचे
पुढारी तयार करत असताना त्या तत्वाांधारे, तुम्ही कृ णतयोजना, पद्धती
आणि साधने णवकणसत करत असताना आम्ही तुमच्याबरोबर असू.
हे उघडच वदसते, की ही पद्धत पवहल्या दोन पद्धतींपेक्षा अवधक कठीण आहे.
पण, जर यशस्ट्िी झाली तर खऱया अथाय ने स्ट्िदेशीकरण आवण संदभीकरण
झालेली आवण संपूणयपणे आपल्या मालकीची, वडझाईन के लेली, आपण
चालित असलेली आवण राष्ट्रीय पुढाऱयांनी वनधी उपलब्ध के लेली अशी
पुढारी विकासाची प्रवक्रया वनपजेल - जी वटकून राहील आवण बहुगवु णत होईल;
जेव्हा जेव्हा गरज असेल तेव्हा पूणयपणे बदलू शके ल अशी.
ह्या पद्धतीचे गुणविशेष खाली वदले आहेत :
ती करायला बरीच कधीं आहे.
ती करायला अवधक िेळ घेते.
स्ट्िदेशी पुढाऱयांची सखोल आवण खरीखुरी िचनबद्धता असली
पावहजे कारण शेिटी जे कामाचे वडझाईन करतील, प्रत्यक्ष काम
करतील आवण वनधी पुरिठा करतील ते तेच लोक असतील.
4. ह्यासाठी के िळ एक ठरलेला अभ्यासक्रम आवण आधीच ठरिलेल्या
कायाय न्ियन नीवतयोजनांऐिजी, पुढारी कसे तयार के ले जातात ह्याचा
एक स्ट्पष्ट आवण अचूक बायबल नमुन्याची आिश्यकता आहे.
5. ह्यासाठी पुढारी विकास वमवनस्ट्री आवण स्ट्थावनक पुढारी ह्या
दोहोंचीही अभ्यास करण्यासाठी ि वशकून घेण्यासाठी एक सखोल
आवण लिवचक स्ट्िेच्छा असािी लागते.
1.
2.
3.

त्याबरोबरच, ही पद्धत ह्या गोष्टीची पुष्टी करते की बाहेरील पुढारी विकास
वमवनस्ट्रीजना स्ट्िदेशी पुढारी बायबल तत्त्िें समजून घेत त्यांचे कायाय न्ियन
करीत असताना त्यांच्या सोबत काम करण्याची एक महत्िाची भूवमका असते.
समान तोलामोलाच्या लोकांची ही िचय स्ट्ि वकं िा आधीनता ह्यांच्यावशिाय
असलेली खरी खुरी भागीदारी आहे.
जरी ह्या तीन पद्धतींपक
ै ी कोणतीही वकं िा एकवत्रतपणे त्या वतन्ही पद्धती, काही
पररवस्ट्थतींत योग्य ठरतील, तरी “वडझाइनर तयार करा” ह्या पद्धतीिर भर वदल्यास
दीघय कालीन, स्ट्िदेशी आवण संदभीकरण झालेला पुढारी विकास साधनू घायची सिोत्तम
शक्यता असेल. हे नेमके कसे के ल्या जाऊ शकते ते आपण पुढील सत्रात पाहू.

स्व दे िी पु ढा री - शव का सा चे शड झा य न सग त या र क र णे
स्ट्िदेशी पुढाऱयांमध्ये वडझायनसय तयार करण्यासाठी झटत असताना पुढारी विकास
वमवनस्ट्रीज करू शकतील अशा सहा विवशष्ट गोष्टी खाली वदल्या आहेत :
1.




ही पद्धत असे गृहीत धरते की बाहेरचे परके लोक (ज्यांना अपररहायय पणे
स्ट्थावनक संस्ट्कृती, इवतहास आवण संदभय यांची के िळ मयाय वदत जाणीि असते)
ते पुढारी णवकास काम करण्यासाठी णकां वा ते णिझाईन करण्यासाठी मुळी
योग्यच नसतात - कदावचत एक अवधक िास्ट्तििादी अनुमान!
विशेष म्हणजे, ह्या पद्धतीत “क्रमाक्रमाने नाहीसे होणे” वकं िा गटशयय तीतील
बॅटन मागच्याला देणे ह्याची गरज पडत नाही, कारण वडझाईन आवण
कायाय न्ियन ह्या दोन्ही गोष्टीं पूणयपणे सुरुिातीपासूनच स्ट्िदेशी पुढाऱयांच्या
हातात असतात.

त्यांनी प्राथय नापूियक रीतीने, नातेसंबंध लक्षात ठेिून आवण दरू दृष्टी ठेिून, जे
वनकोप पुढारी विकास चळिळींत गवतमानता आणनू समथय न देऊ शकतील
अशा विस्ट्ती पुढाऱयांशी सहकायय करत रावहले पावहजे. ज्यांच्या सोबतीने
काम करणे योग्य होईल असे पुढारी खालील गोष्टी दाखितील :



2.

वनकोप पुढारी विकासाकररता दृष्टान्त.
इतर पुढाऱयांबरोबर बळकट संबंध, राज्याच्या सेिेकररता
त्यांच्याबरोबर एकवत्रतपणे काम करायची स्ट्िेच्छा आवण क्षमता
असलेले.
विद्वत्ता आवण नािीन्यवप्रयता, लिवचकता आवण पररितय नाकररता
तयारी.
काम सुरू करण्याची तयारी.

त्यांच्या स्ट्ितःच्या आवत्मक जीिनात, बायबल आकलन, वििाह, कु टु ंब
आवण वमवनस्ट्रीजमध्ये त्यांनी ह्या गोष्टींची बाांधणी के ली पाशिजे. ह्यासाठी
दोन कारणे आहेत. पवहले, पुष्ट्कळ विस्ट्ती पुढाऱयांच्या - सिाय वधक नेतत्ृ ि
जबाबदाऱयां असलेले पुढारी धरून, आवण विशेषतः िेगिान मंडळी िृद्धी

असलेल्या प्रदेशात - सध्याच्या सिाय त मोठ् या गरजांपैकी एक म्हणजे त्यांची
व्यवक्तगत जोपासना, उत्तेजन आवण सबलीकरण. त्यांच्या स्ट्ितःच्या गटांतून
अशी मदत वमळिणे त्यांचण्यापुढे एक आव्हानच असते; म्हणनू बाहेरच्या
लोकांकररता ही योग्य ि लाभकारी भूवमका बनू शकते. दसु रे, पुढारी विकास
वमवनस्ट्रीज त्यांच्यासोबत व्यवक्तगत रीतीने काम करत असल्यामुळे, ते त्यांचे
स्ट्ितःचे पुढारी तयार करत असताना, त्यांना अनुसरण्याकररता एक
उदाहरण त्यांना लाभते. दोन, अशा रीतीने, पुढारी विकास वमवनस्ट्रीजनी
स्ट्िदेशी पुढाऱयांबरोबर अस्ट्सल, आस्ट्थापूणय नातेसंबंध स्ट्थापन करण्यासाठी
िचनबद्ध असले पावहजे आवण त्यांना त्यांची स्ट्ितःची जीिने सफल
करण्यात साहाय्य के ले पावहजे. हे व्यवक्तगत नातेसंबंध मग वनकोप पुढारी
विकास भागीदारीचा पाया बनतात.

अन्योन्यवक्रयांद्वारे त्यांची वजिाने पररिवतय त झाली आवण ते
बळकट पुढारी बनले.
पणवत्र िास्त्राची तत्त्वे जरी कोणत्याही संस्ट्कृती वकं िा संदभाय त कायय करतील
तरी त्या तत्त्िांचे णवणिष्ट लागूकरि (योग्य अभ्यासक्रम इत्यादी) बरेच बदलत
जाईल. पररणामस्ट्िरूपी, पुढारी विकास वमवनस्ट्रीजनी अजाय चा फॉमय लादू
नये पण, त्या ऐिजी, ते फॉम्सय काय असािेत हे पुढाऱयांशी चचाय करून
ठरिािे. पुढाऱयांनी स्ट्ितः त्यांच्यास्ट्िताचे पुढारी विकास फॉम्सय वडझाईन
करािे. थोडक्यात, पुढारी विकास वमवनस्ट्रीजनी “बीज आणािे, कुं डीतील
रोपटी नव्हे.”
ह्या बांधणीच्या प्रवक्रयेदरम्यान, पुढारी विकास वमवनस्ट्रीजनी स्ट्िदेशी
पुढाऱयांची विचार करण्याची आवण वडझाईन करण्याची क्षमता जोपासलीच
पाहीजे. ह्यासाठीच वडझाईन के लेल्या विवशष्ट प्रवशक्षणाद्वारे तसेच जे विचार
करणे-वडझाईन करणे ह्यांचा नमुना बनितात अशा वशक्षक ि अनुभिी
सल्लागारांच्या व्यवक्तगत उदाहरणांतून हे के ल्या जाऊ शकते. पुढारी
विकास वमवनस्ट्रीज वशक्षकांना ताण देऊन पुढारी कसे तयार होतात ह्याचा
विचार करायला ि त्यांची स्ट्ितःची विकास प्रवक्रया वडझाईन करायला
त्यांच्या क्षमता िाढिण्याकररता आव्हानात्मक कामवगरी देखील देऊ
शकतात. हे सारे काही भरपूर उत्तेजन आवण प्राथय नेच्या समोरासमोर
वदसणाऱया संदभाय तून के ले गेले पावहजे.

अशा नातेसंबंधांची सक्ती करता येत नाही. आधी ठरलेल्या चाकोरीचे देखील
ते नसतात, वकं िा ते ितय मान कालीन धाटणी, आराखडे वकं िा िेळापत्रके
मानत नाहीत. विश्वास आवण मान कतय बगारीने वमळिला पावहजे आवण हे
इतरांचे ऐकून घेणे आवण वशकण्यासाठी खऱया खुऱया बांवधलकीद्वारे येते.
पुढारी विकास वमवनस्ट्रीजनी प्रथम स्ट्िदेशी पुढाऱयांची ओळख करून घेतली
पावहजे, त्यांना जे म्हणायचे आहे ते ऐकले पावहजे, आवण त्यांचा दृष्टांत,
त्यांच्या मंडळीतील ितय मान वस्ट्थती आवण त्यांच्या अस्ट्सल गरजां ि संघषय हे
सिय जाणून घेतले पावहजे. जेिणाच्या िेळी एकत्र घालिलेल्या समयात वकं िा
त्यांना भेटून वकत्येक तास वकं िा वदिसात हे करता येईल. नातेसंबंध
घडिण्यासाठी आवण परस्ट्पर विश्वास स्ट्थापण्यासाठी काही िेळ लागणार
आहे. वशिाय, नेमक्या ज्या रीतीने नातेसंबधं जोपासल्या जातात ती वभन्न
संस्ट्कृतींप्रमाणे खूप बदलतात.

पुढाऱयांसोबत बायबल आवण ईश्वरविद्याबाबतच्या मुदद्य
् ांिर काम करत
असताना, पुढारी विकास वमवनस्ट्रीचे ध्येय, स्ट्िदेशी पुढाऱयांनी बायबलप्रमाणे
आवण वसद्धांताविषयी वबनचूकपणे विचार करािा एिढेच के िळ असू नये, तर
त्यांच्या संस्ट्कृतीशी ि संदभाय शी सुसंगत रीतीने त्यांनी योग्य वसद्धांत व्यक्त
करािे आवण ईश्वरविद्या वशकिणीच्या सिाय वधक योग्य प्रकाराविषयी त्यांची
स्ट्ितःची पायाभूत गृहीते वनमाय ण करािी आवण ती के िळ परक्यांच्या
गृहीतांिर उभारून बांधलेली नसािी.

जेव्हा पुढारी विकास वमवनस्ट्रीज खरोखरच स्ट्िदेशी पुढाऱयांसाठी िावहलेले
असतात, आवण त्यांचे स्ट्ितःचे मनसुबे पुरे करण्यासाठी आवण त्यांचा प्रभाि
िाढािा म्हणून त्यांचा प्रयत्न नसतो तेव्हा, त्यांना कळून येईल की जेव्हा
स्ट्िदेशी पुढारी त्यांची ओळख इतर पुढाऱयांशी करतात तेव्हा सखोल, खुले,
पररणामकारक आवण वटकाऊ नातेसंबंधात्मक जाळयातून एक नातेसंबंध
झटकन आवण नैसवगय करीतीने दसु ऱया नातेसंबंधात बदलतो.
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हे आिश्यकच आहे की हे संशोधन फार लिवचक असले पावहजे, यासाठी
की त्यात के िळ सांस्ट्कृवतक फरकच नव्हे तर स्ट्िदेशी चचय पुढाऱयांमध्ये
आढळणाऱया पररपक्ितेच्या वभन्न पातळया आवण तावत्त्िक वभन्नता ह्या
देखील सामािल्या जाव्यात.

त्यांनी त्यांच्यासोबत अत्यंत महत्िाची पुढारी विकासाची बायबलमधील
तत्िे िोधावीत. एखादा विवशष्ट अभ्यासक्रम वकं िा पूियवनयोवजत पुढारी
विकास “पॅकेज” स्ट्िदेशी पुढाऱयांिर थोपिण्याहून हे खूप वभन्न असते.
त्याऐिजी, त्यांना पुढारी विकासाची मूलभूत बायबल तत्िे आत्मसात करता
यािी म्हणून ह्यामध्ये त्यांच्याबरोबर सांकल्पना पररचय करून देण्याच्या
वस्ट्थतीपासून काम करणे आिश्यक असते.
प्रस्ट्थावपत आभ्यासक्रमापेक्षा सािय वत्रक बायबल तत्िे हाच स्ट्िदेशी पुढारी
विकासाचा पाया असतो. उदा. एक मुख्य बायबल तत्ि “पुढारी पुढाऱयांची
बांधणी करतात”. ह्या तत्त्िाचे दोन व्यिहायय सूवचताथय असे आहेत :




के िळ त्यांच्या वमवनस्ट्री जबाबदाऱया सांभाळण्यात गकय
राहण्याऐिजी पुढाऱयांनी निीन पुढारी तयार करण्याची
व्यणिगत जबाबदारी घेतलीच पावहजे. त्याचे सेिाकायय चालू
असताना, येशूने व्यवक्तशः त्याच्या उदयोन्मुख पुढाऱयांची
बांधणी के ली; त्याने ती जबाबदारी कोणत्या तरी “तज्ञ”
संस्ट्थेला सुपूदय के ली नाही.
उदयोन्मुख पुढाऱयांची बांधणी करण्यासाठी, के िळ शाळा
िगाय तील शैक्षवणक काम नव्हे तर पररपक्व पुढाऱयािी
पारस्पररक णक्रया (इांटरएक्िन) असावी लागते. येशू त्याच्या
पुढे होणाऱया वशष्ट्यांना त्याच्या सोबत ठेित असे. त्याच्या
वशष्ट्यांच्या येशूशी त्यांचे जीिन ि सेिाकायाय मधील व्यवक्तगत

“वडझाईन टीम्स” तयार करणे देखील फायद्याचे असते - चचय नेटिकय मध्ये
आवण त्यापलीकडे असे दोन्हीही - ह्या टीम्समध्ये आपला स्ट्ितःचा पुढारी
विकास वडझाईन करण्याचे काम करतात ते स्ट्िदेशी पुढारी आवण वशक्षक
असतील.
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ते त्यांच्या स्ट्ितःच्या िातािरणात त्यांचे वडझाइन्स तयार करून कायाय वन्ित
करत असताना त्यांना तालीम शदली पाशिजे. हे पुढाऱयांशी व्यवक्तगत
भेटींतून घडेल, ह्या भेटींत पुढारी विकास वमवनस्ट्रीज, स्ट्िदेशी पुढारी
त्यांच्या पुढारी विकासात काय करत आहेत, त्यांचे विवशष्ट वडझाइन्स,
त्यांच्या पुढील समस्ट्या आवण शक्य असलेले उपाय आवण कृ ती योजना
ह्यांिर चचाय करतील.
ह्यामध्ये त्यांना उत्तेजन देणे, निीन गोष्टीं करण्याचे धाडस करण्याची
“परिानगी” देणे, ज्यांच्यापासून ते काही वशकू शकतील अशा इतर लोकांशी
त्यांची सांगड घालून देणे, आवण त्यांचे अपयश आवण तसेच त्याचे यश
ह्याविषयी प्रश्न विचारून मावहती घेणे ह्या गोष्टींचा समािेश होतो.
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पुढारी विकास साधने, छापील सावहत्य, विविध संदभाय तील पररणामकारक
पुढारी विकासाची उदाहरणे आवण के स स्ट्टडीज अशी साधन सामग्री आवण
संबंवधत इतर साधन सामग्री देऊन त्यांनी त्यांना सज्ज के ले पावहजे.
िापरण्यासाठी के िळ एक अभ्यासक्रम पुरिण्यापेक्षा साधनसामग्रीने सज्ज
करण्याचा हा िेगळा प्रकार आहे. स्ट्िदेशी पुढारी ते असतात ज्यांच्या
स्ट्ितःच्या पुढारी विकासाचे वनयंत्रण नेहमी त्यांच्याकडे असलेच पावहजे.
जर त्याची मालकी त्यांच्याकडे असेल तर ते ते (वनयंत्रण) कायाय वन्ित
करतील, िापर करतील आवण त्याला पावठंबा देतील - त्याची जबाबदारी ते
घेतील. जेव्हा स्ट्िदेशी पुढाऱयांनी सुरुिातीला त्यांचे सावहत्य आवण पद्धती
मोठ् या उत्साहाने स्ट्िीकारल्या पण नंतर पद्धतशीरपणे आवण कष्टाळूपणे
त्यांना अमलात आणण्यासाठी काहीच पाठपुरािा के ला नाही तेव्हा पुष्ट्कळ
पुढारी विकास वमवनस्ट्रीज खरोखर गोंधळून गेल्या. हे असे घडले कारण
त्याची पूणय मालकी त्यांच्याकडे कधीही नव्हती.
पुढारी विकास वमवनस्ट्रीज स्ट्िदेशी पुढाऱयांना के िळ एक पॅकेज देऊन
त्यामुळे त्यांचे उवद्दष्ट पूणय होईल असा विचार करून स्ट्िस्ट्थ बसू शकत
नाहीत; त्या ऐिजी त्यांनी त्यांची वडझाईन करण्याची अंतगय त क्षमता वनमाय ण
के लीच पावहजे.

6.

ज्यांच्याशी ते पुढारी विकासाविषयी अन्योन्यवक्रया (इंटरएक्शन) करतात
अशा इतर गट आवण मंडळी रोपण चळिळीतील पुढाऱयांशी संपकय
ठेिण्यासाठी ते साहाय्य करू शकतात.

करण्याकररता जबाबदार असणारे लोक हे स्ट्िदेशी पुढारीच असतात. हे तीन महत्िपूणय
घटक आहेत.
हे सिय काम करत असताना, पुढारी विकास वमवनस्ट्रीजनी पुढील गोष्टीं करायलाच
पावहजेत :









स्ट्िदेशी पुढाऱयांना कोणत्याही रीतीने िापरणे नाकारून, खऱया दास्ट्यत्िाची
मनोिृत्ती वमळिण्याची आकांक्षा बाळगणे.
तज्ञ म्हणून नव्हे तर वशकणारे म्हणनू येण्यासाठी झटणे.
पुढाऱयांशी संिाद साधने, प्रश्न विचारले, त्यांच्याकडून वशकणे, त्यांची
संस्ट्कृती, इवतहास, संघषय याविषयी जाणनू घेण.े
आपले मनसुब/े कायय क्रम ह्यांऐिजी, साधन सामग्री आणणे, कृ ती
प्रकारांऐिजी तत्त्िें आणणे.
वनकोप पुढारी विकास वठकवठकाणीवभन्न स्ट्िरूपात वदसेल म्हणनू
लिवचकपणा धारण करा. वशिाय, कालक्रमणाप्रमाणे तो बदलेल.
स्ट्थावनक पुढाऱयांना सन्मान द्या, त्यांना वकं िा त्यांच्या अवधकाराला खचिेल
असे कधीही काही करू नका.
स्ट्थावनक पुढाऱयांचा त्यांच्या स्ट्ितःच्या पुढारी विकास कामाबाबत सिय
वनणय य घेण्याच्या हक्काला पावठंबा द्या.
सुरुिातीपासूनच, पुढाऱयांनी त्यांच्या पुढारी विकास कामामध्ये
स्ट्ियंशावसत, स्ट्ियंपोषीत,स्ट्ियंप्रसारक आवण स्ट्ितः वडझाईन करण्यासाठी
साहाय्य करा.

हे त्यांच्या स्ट्ितःच्या राष्ट्रात वकं िा संस्ट्कृतीत के ले जाऊ शकते, वकं िा
इतर राष्ट्रें वकं िा संस्ट्कृतीतील पुढाऱयांना त्यात गोिता येते. अशा संपकय
जाळयाद्वारे, नमुन,े कल्पना, लागूकरणे, यश आवण अपयश ही सारी
जोमदारपणे एकमेकांना सांवगतली तर ती संपकय जाळयातील सिय
भागीदारांसाठी फार लाभदायक होऊ शकतात. यावशिाय, बहुविध चळिळी
आवण राष्ट्रांना पार करणाऱया निीन "वडझाईन टीम्स" स्ट्थापल्या जाऊ
शकतात.

हे स्ट्पष्टच आहे की, िरील सिय करण्यासाठी बाहेरची पुढारी विकास वमवनस्ट्री स्ट्िदेशी
पुढाऱयांना “ते कसे करािे” हे दाखिण्यात वकं िा चक्क त्यांच्यासाठी ते काम करूनच
दाखिण्यात लागणाऱया िेळेपेक्षा अवधक िेळ लागेल आवण अवधक गुंतागुंतीची आव्हाने
पुढे येतील. पण िचय स्ट्ि वकं िा परािलंबन नसणारी समसमानांची खरी भागीदारी हीच
आहे, आवण जगाच्या बहुतांश भागातील सध्याच्या मंडळयांच्या गरजेसाठी हे साजेसे
योग्य असे उत्तर आहे.

अशा प्रकारची संपकय जाळी स्ट्िदेशी पुढाऱयांसाठी दहशत बनत नाहीत
कारण कोणीही त्यांना कशाशी संलग्न होण्यासाठी प्रयत्न करत नसतो,
वकं िा एखादा विवशष्ट वसद्धांत वकं िा विवशष्ट प्रकारचा पुढारी विकास
स्ट्िीकारायला सांगत नसतो - सिय पुढारी त्यांच्या स्ट्ितःच्या पुढारी विकास
कामासाठी जबाबदार असतात. अशा रीतीने गाढ मैत्री आवण कामचलाऊ
नातेसंबंध विस्ट्ताच्या शरीराच्या सिय भागात घडिल्या जाऊ शकतात.

अ धि क मा धि ती सा ठी

आमच्या संपूणय नमुन्यांसाठी (मॉडेल्स) कृ पया पाहा : माल्कम िेबर ह्यांची सक्षम पुढारी :
आत्म्याने घिणवलेले पुढारीपि #२ आवण पुढारी घिविे : आत्म्याने घिणवलेले
पुढारीपि #४ ही पुस्ट्तके पाहा.

LeaderSource SGA

िरील सहा भाग असलेल्या प्रावक्रयेतून, ते त्यांना त्यांच्या स्ट्ितःच्या संस्ट्कृती ि
संदभाय नरू
ु प असलेल्या, विस्ट्ती नेतत्ृ ि आवण पुढारी विकासाचे त्यांचे पायाभूत नमुने यांचे
स्ट्िरूप शनशित करण्यासाठी उत्तेजन देऊ शकतात.

513 South Main St., Suite 2

काही पररवस्ट्थतीत, बाहेरच्या “तज्ञांनी” स्ट्िदेशी पुढारी असे काही कधीच करू शकणार
नाहीत अशी खात्री पटिली असते आवण म्हणून त्यांना खूप उत्तेजन देण्याची आिश्यकता
पडू शके ल.

Website: www.leadersource.org

स्ट्िदेशीकरण आवण संदभीकरणाची ही अंवतम अवभव्यक्ती आहे - जेव्हा स्ट्िदेशी पुढारी,
पुढारी विकासाच्या त्याांच्या स्वतःच्या पायाभूत नमुनयाांचे स्वरूप, मयाय दा इत्यादी वनवित
करतात, ती वस्ट्थती.
मुळातच, जर पुढारी-विकास म्हणजे काय हे ज्यांनी ठरिले ते बाहेरचे लोक असतील, तर
“वडझाईन करणे” आवण “प्रत्यक्ष कायाय न्ियन करणे” एिढेच पुरस
े े नसते. पूणयपणे
स्ट्िदेशीकरण झालेला पुढारी विकास ह्याचा अथय हा आहे की स्ट्िरूप वनवित
करण्याकररता, वडझाईन करण्याकररता आवण स्ट्ितःचा पुढारी विकास कायाय वन्ित

Elkhart, IN 46516
Email: info@leadersource.org

