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Abstract— Microgrid facilitates the large scale integration of 

renewable energy sources (RESs). But non-dispatchable 

characteristics of RESs have raised serious challenges in 

microgrid control. The issues like intermittent generation, low 

fault levels etc. demand critical control of microgrid. In rural 

electrification, the low voltage DC microgrids are getting edge 

over the AC microgrids due to inherent simple configuration and 

control. The droop control in DC microgrids is simple to 

implement, but lack inherently in optimal power management 

and dynamic response. This paper provides some insights into 

the design, development and testing of an autonomous DC 

microgrid with a two-level hierarchical control. The primary 

control for power sharing incorporates microgrid sources 

voltage-current droop characteristics. The supervisory control 

provides microgrid bus voltage regulation and overall energy 

optimization of the microgrid. This paper presents some key 

hardware results. 
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I. INTRODUCTION 

The world has witnessed a steep increase in the demand 
of energy with the ever increasing population and industrial 
loads. Since the dependability on the fossil fuels for 
generation purposes also increases proportionally with that of 
the increase in population, the pollution caused by these fuels 
also increases.  The need to reduce CO2 emission has provoked 
researchers to find an alternative and hence the mechanism of 
distributed generation by incorporating renewable energy 
received significant appeal. The electric power generation 
using Renewable Energy Sources (RESs) especially Solar 
Photovoltaic (SPV) and Wind become much desirable but 
challenging due to their intermittent nature, different 
dynamical behavior, and varying generating capacities with an 
unpredictable load. With the help of an energy storage system 
(ESS), the power converters with suitable control allows 
integration of different RESs along with distributed load on a 
common bus. This integration is referred as a microgrid (MG) 
[1]-[2]. The ESS typically formed with a high energy density 
battery bank can provide long-term power back-up with the 
stable bus voltage. The transient power back up is typically 
achieved through ultra-capacitor or flywheels to provide a 
good dynamic response [1].  

The large penetration of RESs challenging the stability of 
the connected grid is now a well-known fact. Microgrid allows 

the increased penetration of RESs in the grid at the same time 
facilitates the islanded or autonomous operation supplying 
reliable power to the local loads. The microgrids either an AC 
or DC type designed to serve the community load at suitable 
voltage level are becoming an important in entities in 
electrification especially in remote areas. The autonomous 
microgrid are now reaching where the regular grid power 
supply becomes technically and economically non-feasible 
solution [1]-[4].  

DC microgrids have several advantages over AC 
microgrids because of the growing ratio of DC loads to AC 
loads; hence the efficiency of a DC Microgrid would be on the 
higher side because of reduced use of converters or rectifiers 
for DC Loads and enabling bus ties to be operated without the 
need for synchronizing the buses [1]. Fig. 1 shows a typical 
DC microgrid architecture using SPV and batteries as a main 
source feeding a common load connected on microgrid bus.  
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Fig.1 Typical configuration of a DC microgrid. 

All sources are connected to a common DC bus through 
suitable power electronic DC-DC converters. The intermittent 
behaviors of SPV sources and unpredictable load fluctuations 
may introduce a difference in power generation and load 
demand which affects the overall operation of the system [1], 
[3].  ESS based source can help providing the buffer to absorb 
or deliver this difference between the demand-supply, thus 
stabilizing the microgrid through the adoption of appropriate 
power sharing control strategy.  

II. CONTROL STATEGIES  FOR DC MICROGRIDS 

In dc microgrid, multiple converters are connected in 
parallel to a common microgrid bus. In order to have a stable 



and reliable operation of microgrid, proper load power sharing 
between the microgrid sources and stiff bus voltage regulation 
is desirable. Various control architectures are proposed and 
investigated. These control schemes have been categorized as 
decentralized, centralized and multilevel (hierarchical) 
control which are explored by the researchers in the past [1]-
[7]. These three different control architectures are briefly 
discussed next.    

The decentralized control typically realized with droop 
control is managed with locally measured parameters. In 
droop control concept, the load power sharing by microgrid 
sources is achieved without any communication or co-
ordination with each other.  It is been characterized by source 
behavior and its capacity.  Absence of information from other 
sources may lead to inaccurate decisions, reduced power 
quality and the non-optimal operation of the system [8]-[15]. 
To improve the dynamics in load power sharing and the DC 
bus voltage regulation, several improved decentralized 
(droop) control strategies have been proposed based on 
secondary controllers to generate reference control signals for 
power electronic converters. Diaz et al. proposed a fuzzy logic 
based decentralized control strategy ensuring the stored 
energy balance in a low voltage dc microgrid [1].  On the basis 
of the state of charge (SOC) of distributed battery energy 
storage units, the slope of the droop controllers are modified 
thus providing the adaptive droop control for enhanced control 
performance without any communication interface. Lu et al. 
presented an improved droop control assisted by a smaller 
bandwidth communication link [3]. The control loops are 
realized locally and exchange the data of other converters 
through the LBC network.  

 In the centralized control, microgrid resources are 
controlled by a Microgrid Supervisory Controller (MSC) 
remotely located from the power converters. MSC generate 
the reference signals for local controller (LC) for the power 
sharing control and emergency control. The communication 
interface is a key element in centralized control approach 
which enables the master-slave interface between MSC and 
LC [13]. The major disadvantage of such control is microgrid 
shuts down with a single point failure of MSC or 
communication network.   

However, the hierarchical control combines the features of 
both centralized and decentralized control. Typically, it is 
implemented with multi-level control layers. The primary 
control layer is embedded in LCs directly acting on power 
converters providing necessary operational controls with 
faster dynamics. The higher level control layers typically 
engaged into the functions like bus voltage regulation, energy 
management, energy forecasting and overall microgrid 
optimization. Deshmukh et al. proposed a control algorithm 
for energy management for transient mitigation of the voltage-
controlled source converter in a dc microgrid [4]. The 
converter control maintains DC bus voltage regulation while 
reducing the power fluctuations. Peyghami et al. presented an 
agents based load control for a DC microgrid responsible for 
improving the reliability of the system [5]. In this, the non-

critical load management strategy is implemented to eliminate 
the difference between the supply and demand of power.  

This paper illustrates the design and implementation of a 
two-level hierarchical control strategy for a low voltage 
autonomous DC microgrid. The paper present details of the 
design and fabrication of a laboratory prototype of a 48 volts 
DC microgrid integrating two SPV based microgrid sources 
and battery as ESS.  The details of the research work carried 
out are given in following sections. The design specifications 
of the developed prototype are described in section III and 
control implementation is described in section IV. The key 
hardware results captured in various operational scenarios are 
presented in section V. 

III. DESIGN AND DEVELOPMENT OF DC MICROGRID  

The proposed DC microgrid is targeted for small-scale 
applications like rural electrification where the extent of 
electricity distribution network is typically restricted within a 
kilometer radius or so. The microgrid is built around sources 
with 1kW power converter capacity each with the net load 
power capacity of 1.8 kWp with 840 Whr battery ESS.  Fig. 2 
shows the architecture of the DC Microgrid which is designed 
and developed for carrying out the proposed study. The bus 
voltage is maintained at 48 volts. The two SPV setups are fed 
with solar PV emulator iTECH6536C which can mimic solar 
PV output with Voc= 38 V, Vm= 30.8 V, Isc= 31A, Imp= 29.22A 
and Pm= 900 W. The setup also contains battery ESS is 
realized with two batteries connected in series each of 
12V/35Ahr Lead-Acid type. Each source on the microgrid 
contains its own local loads.  

The microgrid SPV sources are interfaced through the 
boost converters and Battery ESS is interfaced with bi-
directional converter (BDC) as shown in Fig.3 and Fig.4 
respectively. The LCs are responsible to sense their respective 
source parameters (input voltage, available power, output 
voltage and output current) and run the required mode of 
operation (CMC/VMC/MPPT). These sources feed power to 
a 48V Microgrid dc bus through 15A contactors, controlled 
power switches. 

Based on the hierarchical control strategy, MSC, selects mode 
of control for each of the converter and directs the LC 
accordingly through the serial communication is executed on 
the DSP. As shown in Fig. 3(a), SPV boost converters are 
designed to operate in 3 modes: viz. VMC – Voltage Mode 
Control, CMC – Current Mode Control, and MPPT– 
Maximum Power Extraction mode. The VMC provides the 
output voltage regulation, and the CMC provides the power 
control. The SPV source is operated in MPPT or current 
control mode most of the time. Only during the emergency 
mode, the VMC mode is selected. Therefore, the VMC mode 
for SPV boost converters is based on the PI controller. 
Similarly, the BDC with lead acid battery bank input shown 
in Fig. 3(b) is configured to operate in VMC as well as in 
CMC during positive power flow (Boost mode) and can be 
operated in the CMC during reverse power flow for charging 
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Fig. 2. Schematic of the laboratory prototype of DC microgrid for the proposed control scheme. 
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Fig. 3 Power and control schematic of the (a) Power and control schematic of 

SPV fed microgrid sources; (b) Battery fed microgrid source.   

the battery to maintain the State of Charge (SOC). The battery 
fed source is designed with Type III controller to maintain the 
DC Bus voltage in tight control band. The current and voltage 
control controller design is illustrated in next section. Table-I 
presents the details of the various components used in DC 

microgrid hardware setup. The switching frequency for all the 
converters is selected as 20kHz. Control for converters 
switches have been implemented with the Texas Instruments’ 
TMS320F28069 digital signal processor (DSP) boards.  

TABLE I.   COMPONENTS SPECIFICATIONS OF CONVERTERS  

Converter VIN 

(V) 

POUT 

  (kW) 

L 

(mH)

/A 

ESRL 

 (mΩ) 

C 

(µF)/V 

ESRC   

(Ω) 

Conv. 

Switch 

Battery 
BDC 

24
V 

1kW 0.56 
/50A 

10 470 / 
200V 

0.05  SKM 
100GB 

063D 

SPV 

Boost 

(1) & (2)    

31

V 

1kW 0.26 

/ 

50A 

6 1000 / 

200V 

0.1  SKM 

100GB 

063D 

 

Fig. 4 shows the actual picture of the lab prototype of the 
proposed DC microgrid. The Microgrid bus load is realized 
using an electronic load and local loads are realized with 
installed high wattage wire wound resistors. The electronic 
load facilitates the testing the dynamic response of the 
converters as well as the whole microgrid. 
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Fig. 4 Photograph of the proposed DC microgrid laboratory prototype. 



IV. CONTROLLER DESIGN FOR MG SOURCE CONVERTERS  

Local controllers acting directly on the converters are 
designed with the VMC, CMC and MPPT control algorithms 
embedded within them. Whereas the microgrid control is 
realized through the power sharing between the sources 
through the droop control algorithm. The droop control is 
implemented by the MSC. Basic principles of these controls 
are illustrated in this section as follows:  

 

A. Current Mode Control (CMC) 

One of the major necessities of a current control loop is to 
have faster dynamics to avoid current transients and to be able 
to track the current reference (IL*) at a better rate. So, to avoid 
any disturbances in the current control loop due to the 
presence of any switching component in the feedback loop, 
the gain-crossover frequency (𝜔𝐶𝐼) should be smaller than the 
switching frequency and sufficiently large to be able to track 
IL*.  By thumb rule, it is ideal to have 𝜔𝐶𝐼to be between 1/5th 
- 1/15th of the angular switching frequency ( 𝜔𝑆 ), 𝜔𝐶𝐼 =
𝜔𝑆/15. The Plant Transfer Function (GI) for Buck/ Boost/ Bi-
Directional converter for CMC is given by (1):  
 

𝐺𝐼(𝑠) =
𝐼�̂�

�̂�
=

1

𝐿𝑠+ 𝐸𝑆𝑅𝐿
       (1) 

 

The dominant pole of 𝐺𝑃(𝑠)  which lies at 𝑠 = −𝐸𝑆𝑅𝐿/𝐿 is 
very close to the origin and is poorly stable, and hence has to 
be controlled using a PI Controller to move the pole away 
from the origin and thus ensuring stable current tracking over 
the reference current. 
 

𝐺𝐶𝐼(𝑠) =  
𝐾𝑃𝑠+𝐾𝐼

𝑠
                              (2) 

 

The pole 𝑠 = −𝐸𝑆𝑅𝐿/𝐿 is cancelled by the zero 𝑠 = −𝐾𝐼/𝐾𝑃. 
The CMC bandwidth is decided by the time constant of the 
closed loop response 𝜏𝐶𝐼 = 1/𝜔𝐶𝐼 . Thus, the final P-I 
Controller gains (KP and KI) are given by (3): 

 

𝐾𝑃 =
𝐿

𝜏𝐶𝐼
𝐾𝐼 =

𝐸𝑆𝑅𝐿

𝜏𝐶𝐼
                          (3) 

 

 

B. Voltage Mode Control (VMC) 

Unlike the CMC necessity of having a higher bandwidth 
for the control loop, the VMC bandwidth can be set to 1/30th 
– 1/50th of 𝜔𝑆  by thumb rule. The voltage controller is 
dynamically slower than current controller. The plant transfer 
function (GV) for VMC is given by: 
 

𝐺𝑉(𝑠) =
𝑉�̂�

�̂�
=

𝑉𝐼𝑁

(1−𝐷)2

(
𝑠

𝜔𝐸𝑆𝑅𝑐
+1)(1−

𝑠

𝜔𝑅𝐻𝑃
)

(
𝑠

𝜔𝑂
)

2
+

𝑠

𝜔𝑂𝑄
+1

           (4) 

 

where 

 𝜔𝐸𝑆𝑅𝑐 =
1

𝐸𝑆𝑅𝐶 . 𝐶
;   𝜔𝑂 =

1

√𝐿. 𝐶
;   𝜔𝑂𝑄 = 𝜔𝑅𝐻𝑃 =

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷

𝐿
 

 
The dominant double pole of GV is governed by the output L-
C Filter that causes a severe and sudden phase lag of 180˚ that 

has to be compensated by a phase boost. Therefore the PI 
controller used in VMC will result is slight instability in the 
controlled parameter. But as the SPV microgrid source is in 
general not expected to operate in VMC mode, PI controller 
is suitable for the control purpose. Fig. 5 shows the Bode plot 
of open loop and closed loop system transfer function for 
CMC and VMC mode for the SPV boost converters. Table I 
list the critical design specifications used for this.  
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Fig. 5: Bode Plot of Open loop and closed loop system transfer function for 

voltage and current mode control of Boost converter mode for SPV source. 

For Battery based BDC, to provide the minimum required 
phase boost to keep the phase margin within operational limits 
and to ensure overall stability of the system a Type III 
controller using is designed. The compensator transfer 
function (𝐺𝐶𝑉) is given by (5): 

 

𝐺𝐶𝑉(𝑠) =  

𝜔𝐶𝑉
𝑘𝐴𝐶𝑉

(
√𝑘

𝜔𝐶𝑉
𝑠+1)

2

𝑠(
𝑠

√𝑘𝜔𝐶𝑉
+1)

2                          (5) 

 

C. Maximum Power Point Tracking Control (MPPT) 

To ensure the maximum power extraction through the SPV 
sources, the CMC control is integrated with the standard 
Perturb and Observe (P&O) MPPT algorithm. The MPPT 
control algorithm ensures the operation of the solar PV source 
at maximum power point where the voltage output of the PV 
source stabilized close to 30V and the current corresponds to 
the maximum power available at given radiation level. 

D. Conventional droop control (CDC) 

Different power control strategies in microgrids have been 
proposed to effectively use integrated microgrid resource. The 
conventional droop control is the simplest to adopt in practical 
applications in-spite of its limitation. In this control, the 
reduction in terminal voltage of the power converter with 
respect to time due to the voltage drop across the output 
impedance of the converter is been fed back to the controller 
to take necessary corrective action. Fig. 6 shows simplified 
equivalent circuit of two parallel connected converter feeding 
a common load. The resistance R1 and R2 represents the 



internal impedance of the sources V1 and V2 respectively. 
These resistances include the line impedance of the dc 
microgrid.  This representation best illustrates the microgrid 
scenario in simplest form. The voltage VBUS, sensed by the by 
LCs, effectively sets the current sharing reference for each of 
the source V1 and V2. Without any communication this 
automated control gets implemented targeted to ensure the flat 
profile for bus voltage.  
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Fig. 6. Simplified representation of two converters connected on common 

microgrid bus.  

In DC Microgrid, this voltage droop control is expressed 

in the form of equations form as given in (6) & (7):   

                               𝑉𝐵𝑈𝑆 =  𝑉1 − 𝑅1. 𝐼1                              (6) 

 

     𝑉𝐵𝑢𝑠 =  𝑉2 − 𝑅2. 𝐼2                              (7) 
 

The effective values of R1 and R2 can be suitably modified to 
change the droop slope for each of the converters. The Bus 
voltage updated by MSC to the LC can result in modifying the 
current reference for the corresponding converter. Therefore, 
the CDC can be implemented at primary level as well as 
supervisory control layer. This kind of hierarchical control 
mechanism helps to improve the dynamic response of the 
system.                    

The conventional droop control method has two main 
limitations. The first limitation is the limited accuracy of power 
sharing. Second, the voltage profile is not actually flat due to 
the fact that the change in the output voltage itself is 
responsible for the corrective action. But implementation of 
secondary control through the MSC can help to mitigate these 
challenges. Use of a communication link facilitates the 
transaction of data and parameters, thus issues of dynamic 
response and accuracy can be addressed.  

V. HARDWARE  RESULTS 

This section presents some of the key hardware results 
illustrating the working of the proposed DC microgrid 
laboratory prototype shown in Fig.1 and Fig.4 with control 
strategies implemented. The conventional droop control is 
implemented by considering two sources S1 & S2. These 
sources are connected to MG bus through DC/DC converters. 
Each converter is controlled by Texas Instruments’ 
TMS320F28069 DSP development board, which implements 
the local droop control using voltage and current droop 
characteristics expressed in (6-7). The load is supplied 
simultaneously by both the sources S1 & S2. The result of the 
droop control implementation with two sources feeding the bus 
load is illustrated in Fig. 7. Fig. 7(a) shows that initially source 

S1 feeds current to the load. As soon as source S2 is switched 
on, the current is shared by two sources. The current shared by 
the sources S1 and S2, depends on their effective internal source 
resistance, i.e the slope of the V-I droop characteristics of each 
of the sources.  The effective source resistance of S1 is greater 
than that of the source S2. Hence, S2 shares more current and 
relives the source S1. 

Bus VoltageSource S1 Current 

Source S2 Current 
Source S2 switch on 

 

Source S1 Current

Source S2 Current

Source S2 switch on

Change in Load

Bus Voltage

  

                      (a)     (b) 

Fig. 7 (a) Power Sharing with Droop Control with Constant Load; (b) Power 

Sharing with Droop Control with Change in Load. 

 

In Fig. 7(b), for the increased load, the S1 share the 
difference current as S2 is already contributing majority of the 
load current. Power sharing during slight overload condition is 
depicted in Fig. 8(a). Due to overload condition, the bus 
voltage drops, both the sources are sharing the load as per their 
droop characteristics. Fig. 8(b) shows the contribution of fault 
current from each of the source during the short circuit test on 
MG Bus. 
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                       (a)     (b) 

Fig. 8 (a) Power Sharing with Conventional Droop Control with Slight 

Overload; (b) Short circuit current contribution from each source. 

The microgrid prototype is also tested for short circuit and 
excessive overload conditions to verify it’s sustainability 
under worst case operations. Fig. 9 shows the hardware results 
obtained while carrying out the performance of individual 
voltage source under short circuit condition with different line 
impedances in short circuit path. Considering the source S1 is 
acting alone. The short circuit on bus is carried out at the bus 
coupling point of source S1 without external impedance [Fig. 
9(a)] and with external impedance [Fig. 9(b)].  
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                       (a)     (b) 

Fig. 9 (a) Microgrid test result under short circuit with source S1 without 
external impedance; (b) Microgrid test result under short circuit with source S1 

with external impedance.  



The bus voltage dips down and reach to minimum level of 
voltage before the restoration to normal value after recovery. 
Fig. 10 shows the hardware results obtained while carrying out 
the dynamic performance of multiple sources under short 
circuit condition with different line impedances in short circuit 
path. Considering the two sources S1 and S2 are acting, the bus 
load power requirement is shared by two sources S1 and S2 as 
per their droop characteristics. The short circuit on the bus is 
carried out at the bus-coupling point of source S1 without 
external impedance and with external impedance. It is 
observed that the Microgrid bus voltage profile is better as 
compared to the previous case.  
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Fig. 10 (a) Microgrid test result under short circuit condition with source S1 
& S2 without external impedance; (b) Microgrid test result under short circuit 
condition with source S1 & S2 with external impedance. 

The transient phase value reaches its maximum level before 
damping down and reach final steady state value. The 
experimental results show that the transient phase persist for 
the more time in case of fault without external impedance than 
with the external impedance. The voltage restoration time is 
smaller when individual source is present. The performance 
evaluation of the microgrid prototype under steady-state and 
fault conditions, confirmed the successful implementation of 
the presented control strategy on the hardware setup. 

                                        CONCLUSION 

The paper presented some insights into design and 
development of a laboratory scaled DC microgrid. The 
discussion on decentralized and hierarchical control 
mechanisms and its implementation in actual prototype is 
illustrated. The hierarchically controlled DC microgrid 
operating in autonomous mode has been tested and some of 
the hardware results been reproduced. The power sharing and 
short circuit test results shows the successful operation of the 

control strategies under both the steady state and the 
emergency conditions. Future scope of this research work 
shall be to include the complete testing of the microgrid setup 
under various other operating conditions and verify some 
novel but simple power sharing control strategies.   
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Abstract— The decreasing cost and simplicity in deployment of 
Solar-Photovoltaic (SPV) system have led to its penetration 
extended to the highly remote/rural areas. The SPV systems 
possessing non-dispatchable characteristics are typically deployed 
in the form of a DC microgrid or an AC microgrid in such areas. 
For rural electrification, a low voltage DC microgrid with SPV 
source suitably integrated with local resources like wind or micro-
hydro generation plant supported with energy storage becomes 
highly desirable to enhance the availability of power throughout 
the day. This paper presents implementation and control of an 
autonomous Integrated SPV-battery and Micro-hydro based DC 
microgrid (DC-MG) meeting the need of electrical energy in remote 
rural areas. This paper proposes the hierarchical power control 
which enhances the operational reliability and flexibility. 

Keywords- autonomous, DC microgrid, distributed battery energy 
storage, hierarchical control, micro-hydro, solar PV  

I. INTRODUCTION 

In spite of the gross technological advancements, the 
world’s large population residing in the remote rural areas still 
lack the access to the electricity. Availability of electricity is one 
of the basic need for improving the leaving standard and 
economic development. Many countries across the world faces 
intricate techno-economic challenges in rural electrification 
which hinder their willingness to provide this essential resource 
to the people staying there [1]. For the communities staying in 
remote areas, it is the responsibility of governing authorities to 
provide a reliable and sustainable electric power supply to 
witness the growth of these communities, in near future.  

In recent years, significant amount of efforts is placed in to 
provide electricity in the form of grid system or an off-grid 
system. The electrification for rural communities through 
extension of existing grid infrastructure are generally exercised 
as a shedable loads for generating plant, which results in the 
availability of electric supply only for few hours in a whole day. 
The off-grid systems based on diesel generator sets impose 
many limitations such as increasing fuel cost, environmental 
impacts and inefficient operation. Therefore, the use of 
renewable energy sources (RES) in autonomous form like a 
microgrid is emerged as one of the best approach for 
electrification of remote areas in spite of having challenges in 
configuring the Microgrid resources and control [2]. 

Microgrid deployment demands integration of locally 
available RES like solar, wind, micro-hydro with water 
reservoirs and biomass etc. The biomass is one of the alternative 
and easily available form of energies, but it faces the issues like 
ash formations and some extent of air pollution. The Solar 
Photovoltaic (SPV) sources are the most sought kind of 
microgrid resources because of their depleting cost and ease of 
integration. But, SPV’s non-dispatchable characteristics leads to 
their limited use in standalone form.  Therefore, multiple RES 
like PV-micro-hydro, PV-wind or PV- battery combination 
generally need to be adopted [3]. 

In this paper, the hierarchical control based power 
management strategies for the proposed configuration of 
autonomous DC microgrid are investigated and are verified on 
developed experimental setup.  

II. SYSTEM DESCRIPTION 

Fig. 1 shows a DC microgrid with a combination of SPV, 
battery and Micro-hydro sources feeding the rural community 
loads.  In the countries like India, most of the rural areas are 
blessed with the abundant availability of the solar resource with 
throughout the year except the rainy season. In such areas, the 
SPV source becomes the first contender for the microgrid. 
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Fig.1 Conceptual representation of proposed DC Microgrid for rural 
electrification. 

In many places, due to medium to heavy rainfalls, the 
availability of the water resources in such areas is witnessed 



throughout the years. In recent years, due to climatic changes, 
some disruption is also observed in the form of droughts across 
the various territories. In spite of such situations, the proper 
management of the water resources facilitates the use of it as the 
major source of electricity generation. As shown in Fig.1, in 
rural areas, with the construction of Upper Reservoir (UR) and 
Lower Reservoir (LR), the stored rain water can be used for 
electricity generation as well as for other purposes. 

The pumped storage system supported with solar PV source, 
also enhances the re-usage of the water and minimum wastage 
of the water. The micro-hydro (MH) power generation with 
pumped storage system can provide the best solutions for the 
rural electrification.  There may be a possibility of no electricity 
generation from MH source due to the low water level below the 
minimum threshold in UR (URTH). To address this issue, the 
battery can be used as the backup source.  The combination of 
PV-Hydro with the battery storage, possesses the best 
dispatchable characteristics with reliable and economical 
operation. Such microgrid then effectively incorporate two 
dispatchable energy storage systems viz. the pumped storage 
MH Source and Battery,  also two renewable energy sources,  
MH and SPV, thus forming the best suited microgrid 
configuration for the rural electrification. The power electronic 
converters with suitable control allows integration of these 
resources to RESs, forming a DC microgrid (MG). The 
requirement of smaller distribution network and low power 
demand of such remote area electrification allows the 
deployment of microgrids of few killo-watts capacities [4]. This 
paper proposes the DC microgrid with integration of SPV, MH 
and Battery based sources with a novel hierarchical control for 
power management strategy. 

To compare and contrast the proposed work and earlier 
research work, the following section presents a review on the 
various power architectures of the DC microgrids for rural 
electrification which were proposed and investigated in existing 
literature.   

III. REVIEW OF POWER ARCHITECTURES FOR DC 

MICROGRIDS 

The essential requirements of rural electrification demand 
the understanding of (a) the orientation of houses in these areas 
to decide the distribution network layout and locations of energy 
resources for their installation and (b) power demand for each of 
the household. 

In rural areas, the distribution networks typically realized in 
the following ways which have been discussed and reported in 
literature [3]-[11].  The first one as shown in Fig. 2, is with 
centrally located energy resources, power is carried over a single 
distribution network to all households. The power conditioning 
units (PCU) with suitable control allow the interconnection of 
sources and loads on a common dc power distribution network. 
This arrangement is beneficial with respect to ease of control 
and coordination of overall generation and storage. Due to high 
distribution losses, this arrangement is not suitable for 
households with high power demand. The second configuration 

incorporates centralized power generation with the distributed 
energy storage components. Here the energy storage units are 
located at local households which leads to better system 
efficiency.  
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Fig 2. DC microgrid with centralized power generation and energy storage 
system for rural electrification [3]. 

And the last one includes the local household generation 
and storage forming a nano-grid. Every household has its own 
solar generation with storage but integrated with a common DC 
bus. The whole area then gets a cluster of nano-grids. 
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Fig.3. Cluster of nano-grids with on-site generation and storage system [3]. 

Fig. 3 shows the on-site generation and on-site storage MG 
architecture. In this configuration, each household has 
generation capacity, local energy storage and bi-direction power 
flow. The common MG bus allows sharing of energy resources 
to neighboring houses to take the advantages of diversity in load 
and uses and can use to drive community loads without 
increasing the generation capacity.  

Naidu et al. proposed an adaptive power control method for 
a standalone DC MG comprising SPV and fuel cell (FC) sources 
paralleled with super-capacitor [12]. The FC with electrolyzer 



provides long time backup while transient power backup is 
provided by super-capacitor to maintain DC bus voltage. The 
proposed control provides the effective power management 
amongst all the other microgrid sources and energy storage 
elements. Various control methods for load power sharing 
amongst the MG sources and DC bus voltage restoration are 
investigated in literature [13]-[20]. The distributed control for 
proportional power sharing for enhanced bus voltage regulation 
is proposed in [13], [15] & [20]. The reference bus voltage value 
is sent to all the local controllers through the low-bandwidth 
communication links. Wang et al. proposed an embedded-
virtual-impedance based I-V droop decentralized current 
sharing controller for parallel DC-DC convertors for achieving 
the fast transient response [14]. Projof et al. proposed a non-
linear droop control method to address the issues in power 
sharing and bus voltage regulation [16]. A decentralized control 
with fuzzy logic is used to ensure a proportional power sharing 
in a low voltage dc microgrid [17], [19]. A average voltage 
regulation technique based on low-bandwidth communication 
link is proposed by Projof et al. to overcome drawback of 
conventional droop control [18].    

Earlier research presented shows that the microgrid 
configuration is mainly decided based on the reliability, stability 
and dynamic response aspects of the performance. For rural 
electrification, the cost effectiveness, general availability and 
use of local resources is all essential. So this paper proposes a 
combinational architecture for optimal utilization of the 
available energy resources while providing a reliable but still 
economical solution for rural electrification. Distributed Battery 
Energy Storage (DBES) is integrated with MG bus through the 
batteries located at each of the households. The centralized 
pumped storage of micro-hydro is integrated with the 
aggregated Solar PV generation. The next sections provide the 
brief details of the work carried out to realize this DC MG 
architecture in simulation and emulation platforms.  

IV. PROPOSED DC MICROGRID ARCHITECTURE AND CONTROL 

  Fig. 4 shows the schematic diagram of proposed 
autonomous DC microgrid system under study. It consists of the 
small pumped storage hydro-turbine with integrated DC 
generator which is connected at MG Bus through a DC-DC 
converter.  This converter is operating in voltage control mode 
and maintain voltage of MG DC Bus constant at 48V.  During 
off peak-load situations, electric motor is pumping the water into 
upper reservoir. The water from upper reservoir is discharged to 
generate power during the peak load period. This feature 
facilitates the continuous prolong backup power to the load 
while decreasing the load current requirement from DBSS 
system. This allows the use of small capacity batteries or 
improve the life cycle of the batteries. The role of the DBES is 
to control the voltage at every load point at each of the household 
within narrow a range even with long distribution network. 
Thus, the proposed DC MG structure facilitates the low to high 
power capacity distribution on longer distribution network 
without much difficulty. The solar PV power interface for MG 
Bus is provided with Maximum Power Point Tracking (MPPT) 
control algorithm. Fig. 4 (a) shows the effective power 

electronic interface of integrated Solar PV and DBES system 
which presents itself as a single entity providing a good 
dispatchable source. Fig. 4 (b) shows the photograph of 
laboratory scaled DC microgrid hardware setup with emulated 
sources and the loads. The charge/ discharge cycle of DBES is 
achieved through the bi-directional converters to balance the 
deficit power between PV and loads. For reliable operation, the 
power balance between sources and loads must be maintained 
under all operating conditions.  

This paper also proposes a novel control algorithm based on 
hierarchical control. MH plant operates on actual energy 
requirements, the SPV generation and load demand. MH source 
is operated in voltage control mode to maintain the bus voltage 
constant (𝑉 ). The reference  𝑉  is compared with actual 
value of the bus voltage. The error signal is given as: 

𝑉 =  𝑉 −  𝑉                           (1) 

The error signal followed by Proportional + Integral (PI) 
compensator is used to modulate the output duty cycle, 𝑑  
which further used to produce PWM signals. 

𝑑 =  𝐾  𝑉 +  𝐾  ∫ 𝑉                          (2) 

The system overall load demand is calculated by the value of 
power supplied by hydro-turbine plus power supplied by PV-
battery hybrid system using following equation.   

𝑃 =  𝑃 +  𝑃 +  𝑃                       (3) 

where, 𝑃  and 𝑃  are the MG Bus load power and power 
supplied by MH source respectively. The 𝑃  and 𝑃  are the 
powers supplied by solar PV and DBES.  

Considering the different power generation and loading 
scenario for the proposed PV-Battery-MH based autonomous DC 
microgrid for rural electrification, few operational cases (OCs) 
are described as follows: 

OC-1: The power scenario when load demand is less than solar 
PV power generation, the excess power is used for battery 
charging.  

𝑃  <  𝑃                                    (4) 

The maximum State of Charge (SoC) limit is considered here as 
90%. The SoC is calculated based on coulomb’s counting 
principle which is expressed as: 

𝑆𝑜𝐶 = 𝑆𝑜𝐶(0) −  ∫
( )

𝑑𝜏                          (5) 

where SoC(0) is the initial SoC, Cb is battery capacity, and Ib is 
battery current.  

The minimum value of the SoC (SOCmin) is kept as 30% 
considering the average value of the depth of discharge (DOD) 
for Lead Acid batteries as 70%. Below this value of SOCmin, even 
though the battery can supply the power but the life of the battery 
gets significantly affected. So for the condition ‘SoC< SOCmin’, 
the batteries of DBES must be charged by using the power 
available from SPV or from the MH source. When the battery 
SoC > SoCmax, then the battery is put on a trickle current charging 
mode when not supplying any load.
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Fig.4 (a) Schematic diagram of proposed integrated Solar PV-Battery and Micro-hydro based Low-Voltage Autonomous DC Microgrid for Rural Electrification; 
(b) Photograph of laboratory scaled DC microgrid hardware setup with emulated sources and the loads.

OC-2: If power generated from PV-battery hybrid system is less 
than load demand, then the micro-hydro source is kicked in to 
support the additional load. The DBES supports the transient 
and short time loads before the intervention of MH source. 
 

OC-3: If the supply power is less than load demand and the 
stored energy is insufficient to cover desired load due to SoC 
limits. The deficit power is supplied from hydro power plant 
with prolong power outage or less power availability. The power 
sharing between parallel connected hydropower system and 
DBES is implemented by simple voltage droop control method. 
This voltage droop control is expressed in the form of equations 
as given below: 

                               𝑉 =  𝑉 − 𝑅 . 𝐼                               (6) 
 

     𝑉 =  𝑉 − 𝑅 . 𝐼                               (7) 

The voltage VBUS, sensed by the controller, effectively sets 
the current sharing reference for each of the source DBES 
voltage (V1) and micro-hydro source voltage (V2). The effective 
values of source resistance R1 and R2 can be suitably modified 
to change the droop slope for each of the converters. 

Fig. 5 shows the proposed power management control 
strategy in the form of a flowchart. Regular measurement of 
various operating parameters like solar insolation, water level in 
Upper reservoir, and SoCs of the batteries forming the DBES 
helps taking the decision on the contribution of the power from 
each of the sources from the supervisory level of control of the 
microgrid. The local control handles the source optimization, 
operation control and protection for each of the source.  

The proposed DC microgrid is implemented in simulation 
platform as well as a lab prototype emulating the energy sources 
and loading conditions. The various operating conditions are 
simulated to verify the proper working of the control strategies 
on the proposed architecture of the DC MG. The following 
section provides the some of the key results of simulation and 
hardware testing. 
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Fig.5. Flow-chart of proposed power management control strategy to ensure the 
continuity of supply and source utilization.  

V. SIMULATION AND HARDWARE RESULTS  

The system is simulated on MATLAB platform to verify the 
performance of the proposed DC microgrid structure. The 
simulations are carried out to understand the real life 
implementation challenges and addressing them suitably.  The 
various operating situations are created as the cases are listed 
below. Each simulation result is presented for the duration of 25 
seconds (X-axis is a Time scale in seconds). 

Case-I:  Here the MH source is voltage-controlled source and 
SPV source is operated in MPPT mode. Fig.6 shows this 
scenario. If SPV source power (PPV) generation is greater than 
MG Bus load power demand (PL), the excesses power is used to 
raise the SoC of batteries of DBES (up to SOCmax). The SPV 
power changes as per the solar insolation level as indicated. The 
MH plant pumps the deficit power to the load and the batteries. 

Case-II:  If SPV source is not generating the sufficient power 
the MH source handle the complete MG Bus load power 
requirement and trickle current charging of the batteries. 



 

Fig.6. Case-I- Simulation results with SPV source operating in MPPT mode 
while micro-hydro source delivers the deficit power also charges the battery.  

 

Fig.7. Case-II-Simulation results with SPV source operating in MPPT mode with 
low power capacity due to poor solar insolation while MH source delivers the 
deficit power also maintain the charge of the battery.  

Fig. 7 shows the critical role of the MH source in the absence 
of power from SPV and DBES. This situation generally can 
happen under poor sunshine/night conditions, when SPV 
source power significantly reduces or not available at all. 

Case-III:  When the SPV power is more than the MG Bus Load 
demand, the additional power is supplied to the pumped storage 
system of the MH plant. The pump motor transfers the water 
from LR to UR to ensure the availability of MH plant power for 
the future requirement. In this situation, the DBES can absorb 
the excess power or deliver the deficit power. Fig. 8 shows the 
load management by MH source.   

Case-IV:  Due to any reason if the MH plant is not capable of 
supplying the power, the DBES takes over the MG bus load 
management. The SPV source supplies the available power to 
the load in MPPT mode and the battery handle the difference 
between the SPV power and the load demand. In this situation, 
the battery can be availed with opportunity charging in case PV 
power is more than the instantaneous load demand. Fig. 9 shows 
the simulation results of the Case IV. 

 

Fig.8. Case-III Simulation results with SPV source operating in MPPT mode 
while micro-hydro source delivers the deficit power also charges the battery.  

 
Fig.9. Case-IV-Simulation results with SPV source operating in MPPT mode 
while DBES delivers the deficit power also absorbs the exec generated power.  

 
Fig.10. Case-V- Simulation results with SPV source operating in MPPT mode 
and DBES source supplying the deficit power. The load curtailment 
implemented in the event of poor solar insolation.  

Case-V: If MH plant is not in position to generate the power, 
SPV is delivering lower MPPT power due to poor solar 



insolation and the DBES SoCs are not sufficient enough to pump 
the required MG Bus load power, then the load curtailment is 
activated till the time the source power generation from SPV or 
MH restores. Fig. 10 shows the curtailment of load power by 
shedding the non-critical loads to maintain the bus voltage. This 
prevents the excessive power drainage from DBES and 
continuity of power at least to the critical loads. 

The simulation results presented above, indicate the 
successful working of the control strategy at the supervisory 
level of hierarchical control. To verify its realization in practical 
conditions, the key hardware results are presented below. 

Hardware Results: The laboratory scaled prototype, shown in 
Fig. 4(b) is designed for verification of proposed control 
algorithm. The overall DC microgrid system capacity is of 6 kW 
with battery backup of 800Whr. The MH source is emulated 
using programmable Power Source interface with the 
bidirectional DC-DC converter. The SPV source is realized with 
iTECH6536C solar PV simulator. Each SPV source and MH 
source power electronic interface is designed to handle 
maximum of 2kW power.  

The control is realized with Texas Instrument’s Digital 
Signal Processor TMS320F28069 boards. The preliminary tests 
were carried out on low power scale to verify the functionality 
of the designed prototype. A set of selected hardware results are 
presented in Figs. 11 and 12 indicating the various parametric 
measurements and their dynamic responses under different 
operating conditions.  
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SPV/DBSS Source (S1) current 
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Fig. 11. Hardware results - (a) Current sharing by MG sources under nominal 
loading conditions; (b) Current sharing by MG sources under overload 
conditions; (c) Droop Controlled operation of DC MG; (d)  Short circuit test 
result at MG source vicinity 

Fig. 11 shows the power sharing control strategies 
implemented through the droop control algorithms. The DBES 
and MH source BDC power converters are designed with 
voltage mode control using PI controller whereas for SPV 
source is designed with the current controller with MPPT mode 
operation for extraction of maximum power all the time. 

Fig. 12 shows the SPV source and DBES source managing the 
overall load requirement of the microgrid. The available SPV 

power changes as per the variation in the solar insolation. The 
difference power is then delivered by the DBES source ensuring 
the Microgrid Bus voltage is maintained at 48V with allowed 
tolerance at  all the time. Fig. 12 (c) and (d) show the good 
dynamic response of the DBES source to supplement or absorb 
the differential power during the rapid change in solar insolation 
level due to passing clouds. The above presented hardware 
results confirms the successful implementation of the proposed 
control strategy on the designed lab prototype of the DC 
microgrid. 

PV Source Current

PV Source Voltage
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PV Source Current

PV Source Voltage
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SPV Emulation of sudden changes in solar insolation

Fig. 12. (a) Solar PV emulation with Solar insolation changes; (b) Current 
sharing between the DBES and SPV source and its impact on MG bus voltage 
due to solar insolation changes shown in (a); (c) Solar PV emulation with sudden 
change in Solar insolation due to the passing clouds; (d) Current sharing between 
the DBES and SPV source and its impact on MG bus voltage due to solar 
insolation changes shown in (c). 

The simulation and hardware results confirms that the proposed 
architecture of the autonomous DC microgrid with hierarchical 
control for the rural electrification is effectively providing the 
proper power sharing between various sources and energy 
storage systems. The major observation is that in most of the 
cases presented, the MG DC bus voltage is maintained at 48V 
within the given tolerance in spite of sudden changes in source 
power or load demand. Also the load power is maintained in all 
the cases except one where the both SPV and MH sources both 
are unable to supply. Under such situations, the critical 
community loads continues to get the power from the batteries. 

CONCLUSION 

The paper presented a design of an autonomous DC 
Microgrid with integrated PV-Battery system with pumped 
storage micro-hydro power plant for rural electrification. The 
proposed DC MG architecture is suitable for any layout of 
households in rural area supporting short as well as longer 
distribution network. The proposed design system is facilitating 
the integration of such renewable energy system to supply 
continuous power to load. The control algorithm is developed 
to coordinate the control operation of microgrid system with 
renewable energy sources, storage and loads. The proposed 



algorithm provides the efficient power management under 
various trends of power generations and loading conditions. 
The proposed solution is easy to implement and cost effective 
for such rural electrification. Realization of such autonomous 
DC microgrid systems can address the much questioned 
problem of providing electricity to all the communities staying 
in such remote areas.   
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Disability Studies: An Introduction Prof. 
Hemachandran Karah Department of 

Humanities and Social Sciences Indian 
Institute of Technology, Madras  

Lecture 
1 

Disability Definition: An Evolving 
Phenomenon  

अ�मता/ �द�यांग �या�या: बदलत ेइं��यगोचर/ घटना

नम�कार आ�ण सग�यांचे �वागत आहे. हा अ�यास�म �द�यांग अ�ययनावर आहे व �याला “�द�यांग            
अ�ययन: एक प�रचय” असे नाव �दले आहे. मी मा�या आवड�या उदाहरणाने स�ुवात करत,े ज� मी काह�               
वेळा मा�या दो�तांना व �व�या�या�शी बोलताना �दले आहे. एक �पधा� आहे अशी क�पना करा, समजा              
यात तीन �य�ती आहेत. एका �य�तीला १०० meter ची �रले �पधा� (relay race) ५० meter पासनू स�ु                
करायला �मळत,े �याला हा �वशषे लाभ �मळतो आ�ण तो �तथ�या काह� लोकांना ओळखतो व �पध��या              
स�ुवातीची घोषणा झा�यावर तो पाळायला लागतो. तो कसेह� क�न ५० meter ला �पधा� स�ु क�              
शकतो. आणखी एक �य�ती आहे, ती �पधा� 0 meter पासनू स�ु करते आ�ण आणखीन एक �य�ती ती                
पण 0 meter पासनू स�ुवात करते पण �त�या कडे खेळाडूसंाठ�चे बटू नसतात. �तला अनवाणी धावावे              
लागते आ�ण अजनू एक �य�ती असते जी सरुवाती�या रेषे पासनू १० �कंवा २० meter मागे असते व                
�त�या कडे ह� खेळाडडूचें बटू नसतात. आता जे�हा घंटा वाजत,े त�ेहा अचकू सांगता येणार नाह� क�               
�पधा� कोण िजंकेल. हे उघड आहे क� हा �य�ती जो ५० meter पासनू �पधा� स�ु करतो आहे व �याची                  
काह� आयोजकांशी ओळख आहे, तो लाभदायक ि�थतीत आहे तो सवा�त आधी �पध��या अं�तम ट�या             
पय�त पोहचेल, मग कदा�चत जी �य�ती 0 meter वर �पधा� स�ु केल� आहे व बटू घातलेले आहेत ती                 
पोहचेल. उरले�या दोन �य�तींब�दल आपण सांगू शकत नाह�. कदा�चत चौथी �य�ती अं�तम रेष गाठेल             
व �तसर� �य�ती कदा�चत आ�ाच स�ुवातीलाच असेल. जर त�ुह� हे उदाहरण ब�घतलेत तर त�ुह�             
मा�याशी एकमत असाल क� आपल� रचना- सामािजक, सां�कृ�तक, कायदा, �यव�थापन आ�ण          
राजक�य यात असमानता आहे. एक गो�ट जी �द�यांगतचेे कारण बनते �कंवा मानवाला कठ�ण            
प�रि�थतीत टाकते ती �हणजे रचना�मक असमतोल/ भेदभाव. यावरच आपण ह� प�हल� चचा� करणार            
आहोत.

�द�यांगाची �या�या: �द�यांगता एक बदलते इं��यगोचर/ घटना. ह� एक बदलती इं��यगोचर/ घटना           
आहे. या�या मळू म�ु�याशी येते व UNCRPD ( United Nations ची �द�यांगां�या ह�का साठ�ची             
सं�था) यांनी �दलेल� �या�या सांगत.े �द�यांग �य�ती �हणजे �यांना द�घ�काल�न शार��रक व मान�सक,            
बौ��धक व �ान���य कमजोर� आहेत �या मळेु वातावरणाम�ये �यांना दसुर-्यांशी समानतचेा संपणू� व            
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प�रणामकारक सहभाग घेता येत नाह�. ह� नजीक�या काळातील सवा�त सधुा�रत �या�या आहे. या आधी              
�व�वध सं�कृतींम�ये १०० हून अ�धक वेगवेग�या �या�या हो�या परंतु ह� सवा�त नवीन �या�या आहे.              
पण ह� �या�या देखील अचकू व अं�तम असेल असे नाह�. ह� �या�या देखील काळा �माणे बदलणार                
आहे. त�ुहाला समज�यासाठ� इथे मी एक उदाहरण देते आ�ण आपण �द�यांग या श�दा ब�दल बोल.ू               
त�ुह� हा श�द खपू वेळा ऐकला असेल. त�ुहाला मा�हत आहे �द�यांग �य�ती. ता�मळ भाषते ‘नुंडी’               
�हणजे पांगळा �कंवा ‘कु�डू' �हणजे ता�मळ भाषते आंधळा. �ि�टह�न याची �या�या देखील तट�थ             
नाह�. ती बदलणार� आहे. व दसुरे �याचे पैलू �नि�चत नाह�त. आता आपण प�हला श�द घेऊ �द�यांग.                
�द�यांग अ�ययनात �द�यांगचे �व�वध अथ� आहेत. 
 

�द�यांगत�ेया अ�ययना�या भाषते स�ुधा याचा असाच अथ�बोध आहे, असे �दसनू आले आहे क� महा              
य�ुधा�या काळात व �या नंतर �द�यांग �य�ती हाताम�ये टोपी पकडायचे जसे �भका�या�या हातात             
असायची व लोकं �यात नाणी टाकायचे आ�ण �हणनू हातात टोपी �हणजे �द�यांग असे झाले. पण               
त�ुहाला मा�हत आहे का क� ऐ�तहा�सक �य�ुप�ी �माणे हे चकू आहे, खरे नाह�. तर� देखील �याचा संबंध                 
�या सामािजक घटनेशी जोडला जातो. �द�यांग या श�दासाठ� एक यो�य �य�ुप�ीय अथ� आहे, त�ुहाला              
मा�हत आहे क� घो�यां�या शय�तीत अनेक घोडे िजंक�यासाठ� धावत असतात. घो�यां�या शय�ती�या            
जगात जो घोडा सग�यात वेगात धावतो �याला �नयं��त करणे व याला �द�यांगता आणणे असे              
�हणतात. �हणजेच घो�याला �नयं��त करणे व समाजा �माणे वाग�याक�रता दबाव आणणे. �द�यांग            
या श�दाला �याला आप�या �द�यांगतचेे ओझे होत आहे असा होतो, जो ��ट�ह�नत�ेया �कंवा मान�सक              
आजारा�या ओ�या खाल� आहे . पढु�ल उदाहरण �द�यांगतचेे स��य उदाहरण आहे. �ि�टह�नत�ेया            
�या�येचे उदाहरण. ह� �या�या �तस�या जगातील देश, भारतीय समाज �कंवा �वकसनशील देशांम�ये            
�च�लत आहे.  
 

�ि�टह�न याचा साधारण अथ� हे आंधळे लोकं असा होतो, परंतु अंध�व हे अंध �य�तीला तो पय�त                
जाणवत नाह� जो पय�त डोळस �य�तीं�या �व�वात ते आ�हाना�मक वाटत नाह�. अंध �य�ती समोर              
�व�श�ट दोलसपणा�या मापदंडाचे आ�हान येत नाह�. �हणनू मग हे आ�हानाचे ओझे अंध �य�ती पासनू              
डोळस �य�ती कडे �थलांत�रत होत.े हे ��ट� आ�हाना�या �या�ये मागील भाव�नक �वचार आहेत. हे              
अंध �य�ती व ‘लांब अंध' �य�ती �हणजेच डोळस �य�तींशी �नगडीत आहे. पण याची दसुर� बाजू पण                
आहे. खपू लोकांना असे वाटते क� हा ससुंवाद आहे क� जो जसा आहे �याला तचे �हणायचे, �हणजे अंध                  
�य�तीला अंधच �हणायचे, �ि�टह�न �कंवा ��ट� आ�हान असलेला नाह�. �द�यांग अ�ययनाचा           
ट�काकार टोम श�ेस�पयर (Tom Shakespeare) या अशा �या�यांची �ख�ल� उडवायचा. उदाहरणाथ�,           
त�ुहाला व मला जर मधमेुह असेल तर अशा �य�तीला साखरेने आ�हान �दलेला असे �हणायचे तर ते                
�कती मजेशीर वाटेल. �हणनू आपण अशी �या�या देत नाह�. अशा �कारे आपण �द�यांग �कंवा              
��ट�ह��तचेी �या�या देऊ शकत नाह�. �द�यंग�वा�या �या�येची अजनू एक अडचण आहे. �द�यंग�वाची            
�या�या दे�याम�ये काय सम�या आहे ? त�ुहाला �ोते �हणनू असे वाटेल क� �या�या दे�याम�ये काय               
कठ�ण आहे. जर कोणाला चालता येत नसेल, तर �याला �द�यांग �हटले पा�हजे हे सरळ वाटत.े पण                
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मानवत�ेया ��ट�कोनातनू हे असे सरळ नाह�, हे आता आपण पाहणार आहोत.  
 
 

या मा�या प�रि�थतीत मी �ेल �लपीत वाचतो �हणनू हे �प�ट होते क� मी अंध आहे पण काह�                 
प�रि�थती �ततक�शी �प�ट नसत.े उदाहरणाथ�, त�ुहाला कदा�चत हे �प�टपणे जाणवणार नाह� क� मी             
दमले आहे व यामळेु मला ३ �म�नटे या ता�सके म�ये थांबावे लागणार आहे �कंवा ता�सका संप�यावर १०                 
�म�नटे �व�ांती �यावी लागणार आहे. मी जर अशा समाजाचा �ह�सा असेन िजथे मदा��नपणाला �कंवा              
गा�या�या कलेला मह�व �दले जात,े तर मी �तथे अपयशी ठरेन. मला गाता येत नसेल �कंवा माझी                
ताकद दसु�या �य�ती�या मानाने कमी असेल. आता आपण वा�त�वक जगातील उदाहरणांकडे वळूया.            
भारत व चीन मध�या कारखा�याम�ये अनेक छानछोक�ची उपकरणे बनवल� जातात. पण अ�बे�तोस            
(asbestos) चा मारा झा�या मळेु या कामगारांना अ�बे�तोसीस (asbestosis) हा आजार होतो. लहान             
मलेु व ि��या फटा�यां�या कारखा�यात काम करतात �यां�यावर स�फर (sulphur) चा मारा होत             
असतो. �ीमंत जग बाहेर �वष फेकत असते आ�ण गर�ब ि��या मा� लाकूड इंधन गोळा कर�यासाठ�               
रा��ंदवस जंगलात जात असतात. एक मडकाभर पा�यासाठ� �या १० kilometer चालत असतात.            
भारता�या गर�ब �ांतांम�ये सोयी नसतात. लहान मलेु देखील यामळेु आजार� पडतात. अशा अनेक             
प�रि�थती आहेत �या लोकांसाठ� भयावह आहेत. शहरा�या उपनगरांम�ये व गावात राहणा�या           
लोकां�या मनस�वा��यावर ताण येत असेल. अशी काह� �ठकाणी �कंवा प�रि�थती असेल िजथे एखादे             
अंग नसले�या माणसाचा स�कार केला जातो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.  
 

इ�लंड म�ये १९ व २० �या शतकात �यरोगाने सग�यात जा�ती मणसे गेल�. तो क�पनेचे पा� देखील                
होता. स�ु�स�ध कवी जोन �क�स (John Keats) याची ��स�ध क�वता ‘ओडे टू इ�मोराल�ट�’ (Ode to               
immorality) ह� �या�या �यरोगा�या प�रि�थतीतनू �े�रत होती. काह� काळा पवू� कु�ठारोगाला           
अ�प�ृयतचेा रोग �कंवा प�रि�थती मानले जायचे. परंतु आता हे बदलत आहे. समाजा�या काह�             
वगा�म�ये काह� �कार�या मान�सक आजारांकडे �कंवा शार��रक �याधीनकडे वेग�या नजरेने ब�घतले           
जात.े यासाठ� त�ुह� दवाखा�यात भरती असाल तर� तमु�या कडे वेग�या ��ट�ने ब�घतले जात.े आता हे               
�या�यान चालू असताना त�ुह� तमु�या मोबाईल फोनवर आलेले संदेश तपासत असाल. याला वैदक�य             
भाषते ऑ�सेसीव कंपि�सव डीसौड�र (obsessive compulsive disorder) �हटले जात.े त�ुह� २० वषा�            
पवू� ज�मलेले असाल व अशा प�धतीने कुठची व�तु सारखी हाताळत असाल तर �याला अशा कुठ�या               
अजाराचे नाव �दले असतते. �व�वध आजारांकडे बघायचे ��ट�कोन वेगळे असतात व ते बदलतात. असे              
�व�श�ट ��ट�कोन ��येक समाजात वेगवेगळे असतात. मी एका भारता मधील स��य �द�यांगतचेा            
उ�लेख करायला �वसरले. आ�ल ह�ला (acid attack) �या अनेक त�ण बायका बळी आहेत. हे ह�ले               
राजक�य बदला, �पतसृा�ेची नकारा�मक बाजू याचा प�रणाम असू शकतात �कंवा एखा�या त�ण ��ीने             
जर ल�नाची मागणी नाकारल� असल� तर� �त�या चेह�यावर हा जीवघेणा ह�ला होऊ शकतो; �याने              
�त�या शर�र व मनावर प�रणाम होतो. २०१६ �या �द�यागां�या ह�का�या काय�याम�ये आ�ल ह�ला             
(acid attack) �या बळींना समा�व�ट केले आहे. हे सधुाराचे एक उ�म उदाहरण आहे. १० वषा� पवू�                
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देखील मला खा�ी आहे क� म�हलांवर असे ह�ले झाले असतील. परंतु आता अशा ह��यांची सं�या वाढत                
अस�यामळेु व �याचा समाजावर प�रणाम �दसनू येत अस�या मळेु आता आपण या घटनांकडे ल� �दले               
आहे. आ�ल ह�ला (acid attack) या प�रि�थतीला आपण �द�यांग असे मानतो. 
 

आता आपण �द�यांग�व �या बदल�या �या�येवर चांगल� २० �म�नटे बोललो आहोत. आता मी त�ुहाला              
�द�यांग अ�ययनाचा प�रचय क�न देत.े �द�यांग अ�ययन हे �े� मनोरंजक आहे याचा त�ुहाला या              
अधा� तासा�या २० ता�सकांम�ये अनभुव येईल. म�ुदा असा आहे क� सव� ओळख रचना (identity              
formations) जसे काळा, गोरा, द�लत, �लगं, अमे�रका, आ�शया अशा अनेक आहेत, िजतक� लोकं             
तवे�या ओळखी (identities). मानवता अ�ययनात, अशा ओळखी (identities) नेहमी क� ��थानी          
रा�ह�या आहेत, उदाहरणाथ� द�लत इ�तहास, द�लत सं�कृती, द�लत सा�ह�य या म�ये द�लत ��ट�कोन             
�मखु रा�हला आहे. तसेच �लगं ह� पण एक ओळख (identity) अस�यामळेु आपण काय आहोत, काय               
�वचार करतो, आपले संबंध, म�ूय हे �लगंा (gender) वर आधा�रत असत.े आपण ि��यांब�दल काय              
�वचार करतो, आपला प�रवार, शाळा या ब�दल काय �वचार करतो हे �लगं अ�ययनाचा (gender              
studies) भाग आहे. या ��ट�कोनातनू बघायला लाग�यावर आपले �वचार वेगळे होऊ शकतात जसे             
अ�भयां��क� महा�व�यालयांम�ये ि��यांचे �माण का कमी आहे, �यांचे �माण �व�ान शाखेत का कमी             
आहे याचा आपण �वचार करायला लागतो. मी �लगं अ�ययनाचे (gender studies) उदाहरण का घेतले              
त ेआता तमु�या ल�ात आले असेल. 
 

�द�यांग अ�ययन पण असेच आहे. ते देखील �व�वध �कार�या मान�सक, बौ��धक व �ान���य             
�द�यांगततेनू ��ोत घेत,े हे अमे�रका, ��टन, �व�वध सा�ह�य, जपान, भारत याम�ये वेगळे आहे. पढु�ल              
ता�सकांम�ये आपण या�या �व�वधतचेी दाखल घेणार आहोत. या ता�सकेम�ये मी शार��रक, मान�सक,            
बौ��धक, �ान���य व आ�ल ह�ला (acid attack) �या बळींचा उ�लेख देखील �द�यांग �हणनू केला.              
तर� देखील एक �व�श�ट गट, वग� �कंवा �यावसा�यक रचना आहे जे �वतःला �द�यांगतचेी �या�या              
दे�यात �वतःचे �ा�व�य/ अ�धकार मानतात. आ�ण गंुतागुंतीची बाब ह� आहे क� याच लोकांकडे             
�द�यांगतचेे �माणप� �यायला जावे लागत.े उदाहरणाथ�, मी १०० ट�के अंध आहे याचे �माणप�             
घे�यासाठ� मी एकदा डॉ�टर कडे जाईन, पण दर वेळेला डॉ�टरनी मला अंध �हणायला नको. तर आता                
आप�याला �दसत आहे क� औषध शा�� व �द�यांगता यात गंुतागुंतीचा संबंध आहे. �हणनू आप�या              
पढु�या ‘वै�यक�य मान�सकता’ या ता�सके म�ये  आपण या सम�ये ब�दल बोलणार आहोत. ध�यवाद.  

**** 
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�द�यांगतचेे वै�यक�य ��तमान 

प�ुहा �वागत आहे, आपण ‘वै�यक�य मान�सकता’ या स�ा�या दसुया� ता�सकेत आहोत. मी हे का कर�त               
आहे. तर जसे मी मा�या आधी�या �या�यानात �हटले, आपण हे ल�ात घेतले पा�हजे क� वै�यक�य               
मान�सकते म�ये का काह� �या�या या इतर �या�यांपे�ा पसंत के�या जातात. �च�क�सक �या�या ह�              
�व�ानावर आधा�रत अस�या मळेु, �तला वै�यक�य पाठ�ंबा असतो व �याला काय�याचा पाठ�ंबा देखील             
�मळून जातो. अखेर�स, मानवा�या शर�राब�दल डॉ�टरांना अ�धक मा�हती असत,े ते १५, २०, ३०, ४०              
वष� या अ�यासामा�ये व सरावा म�ये ��श��त असतात. �व�वध वै�यक�य �वाहांम�ये देखील            
अलोपथीला (allopathy) अकारण मह�व/ मा�यता �मळून जात.े कारण वै�यक�य शा��ाचे दोन आधार            
आहेत, प�हला हा क� मानव शर�र, आजार, �द�यांगता व प�रि�थती याब�दलचे �न�कष� वै�या�नक             
परुा�या आधा�रत आहेत आ�ण दसुरा आधार, हे अ�तशय गंुतागुंतीचे व खपू सुंदर कला आहे. ह� संबं�धत                
�या�या डॉ�टर व ��ण या मधील पर�परसंवादावर आधा�रत आहे. वै�यक�य मान�सकता समज�या            
साठ� मी इथे ह� �ह�पो��तक शपथ (Hippocratic oath) ची �लाईड (slide) आणल� आहे. 

२ स��ा�द� वष� पवू� �ह�पो�ातसे नावा�या �ीक वै�याने असे घो�षत केले क� आप�याला �याचे              
�नर��ण करता येत आहे �या�या आधारे �याधींवर उपचार स�ु करायचा व दसुरे क� या �नर��णावा�ंच               
उपचार �यायचे. हे �वधान हे आधी�या ��ट�कोनापे�ा �हणजेच आजार हे देव व देवतां�या शापामळेु              
होयाचे या पे�ा �चंड वेगळे होत.े मला असे नाह� �हणायचे क� ��धेला काह�च मह�व नाह�. अचकू                
सांगायचे झाले तर, आंधळी ��धा नाह� पण �व�वास मा� मह�वाचा. सां�कृ�तक �व�वासह� मह�वाचा             
ठरतो. लाखो डॉ�टर दर वष� वै�यक�य महा�व�यालयातनू उ�ीण� होताना ह� �ह�पो�ा�तक शपथ            
(Hippocratic oath) घेतात आ�ण �हणनू याचे वाचन करणे आव�यक आहे व नंतर मी वै�यक�य              
�ि�टकोनाचा अथ� �प�ट करेन. “मी ��णा�या फाय�या साठ� सगळे ज�र असलेले उपाय करेन, वडू              
उपचार (wood treatment) व थेरापे�तक �नह�ल��म (therapeutic nihilism) टाळ�या साठ�”. हे प�हले,            
दसुरे “मी ल�ात ठेवेन �क वै�यक�य शा��ाम�ये कला आहे व �व�ान आहे, आ�ण सहानभुतूी व               
समजतुदारपणा हे श����या करणार-्या�या सरु� पे�ा �े�ठ असू शकतात.” �ह�पो�ा�तक शपथीचे अ�य            
�नयम पण आहेत, परंतु ते आ�ा वाचू नका. त�ुह� मी �लाईड (slide) वर �दले�या �लकं वर जाऊन ते                  
वाचू शकता. एवढे जानणे परेुसे आहे क� जे�वा त�ुह� डॉ�टर�या तपास�या�या खोल�त जाता त�ेहा              
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डॉ�टर साठ� त�ुह� एक ��ण असता, जसे आ�ा त�ुह� मा�या साठ� �व�याथ� आहात. �हणजेच त�ुह�               
�यां�या साठ� उपचार करावयाचे एक घटक आहात व त�ुहाला आराम �मळावा यासाठ� उपाय करायचे              
आहेत. याचा अथ� क� डॉ�टरचा धम� हा तमु�या साठ� सगळी �व�ा�नक साधनांचा उपयोग क�न              
��णाला बरे करणे हा आहे.  
 
द�घ�काल�न चालत आलेला �ह�पो�ा�तक शपथेचा (Hippocratic oath) आध�ुनक वै�यक शा��ातील          
�नयम व वा�त�वक म�ुदे मांडून झा�यावर, आता ह� �द�यांगतचेी संक�पना कशी गंुतागुंतीची करते �या              
कडे वळूया. एक उदाहरण घेऊया. एक त�ण जोडपं असतं व �यांना ३ वषा�चे मळू असत.े �याला �दसत                 
नसत,े �याला काह� सम�या असत.े �या�या आईने च�डू �या�या कडे फेक�यावर �याला च�डूवर नजर              
कायम करता येत नाह�. �हणनू ते डॉ�टर कडे जातात. ते डो�यां�या डॉ�टर कडे जातात जो डो�यां�या                
सम�या बघतो व डो�यांची �नगा राखतो. तो मलुाला अ�रांचा त�ता वाचायला देतो व अनेक              
तपासणीची उपकरणाने चाच�या करतो व या �नण�याला येतो क� ददु�वाने हे मळू कधी पाहू शकणार नाह�.                
दोन गो�ट� होऊ शकतात, पालक, हे त�ण जोडपं दखुः�या गत�त जाऊ शकते व डॉ�टर नकारा�मक               
भाषचेा उपयोग क� शकतो जर �यांना उपय�ुत ��श�ण �दलेले नसेल. आंधळेपणा ब�दल नकारा�मक             
भाषे मळेु �या मलुाचे व पालकांचे भ�वत�य धो�यात येऊ शकत.े हे संभाव आहे. दसुर� श�यता अशी क�                 
जी जा�त संभाव आहे; ती �हणजे �या जोड�याला उ�व�त वाटू शकते व ते देवाशी भांडायला लागू                
शकतात. हे मा�याशी का झाले, का, का हा ��न सारखा मनात येऊ शकतो व नंतर ते धीर ध�न शरू                   
पालक होऊ शकतात. ते �द�यांग मळेु असले�या आई कडून �ेरणा घेऊन शरू बनू शकतात व नकारा�मक                
रचना व समाज सं�थांशी लढा देऊ शकतात. ते �यां�या मलुाचे चांगले संगोपन क� शकतात व ५ वषा�चे                 
मळू झा�यावर अंध�वाचा माकारा�मक प�रणाम कमी होऊ शकतो. वा�त�वक हा अनभुव �या त�ण             
जोड�यासाठ� अ�भमानाचा होऊ शकतो. 
 
 

त�ुहाला समजले असेल क� हा �क�सा �द�यांगता व वै�यक शा��ामधील गंुतागुंतीचा संबंध दश��वतो.             
जे�हा �या त�ण जोड�याला ती बातमी कळते त�ेहा तो मान�सक �वा��याचा ��न होतो. ते एका               
ध�यातनू जात असतात पण तो �ण एक संधी घेऊन येतो, अंधां�या शाळेची, �ेल वाच�याची, वेगळे               
बालपण अनभुव�याची. पढेु जाऊन तो अ�भमानाचा �ण ठ� शकतो. तर मग यातनू धडा काय �मळतो               
क� �द�यांग �य�ती सरळ वै�यक �या�या धडुकावनू टाकत.े �यांना �यांचे अपंग�व सव��व होऊन             
�यायचे नसत.े ते �यांचा एक भाग �हणनू �वीकारायचे असत.े �यांना �यां�या अि�त�वाची �या�या             
डॉ�टरने �यायला नको असत.े �यांना �वताःहाच आपल� �या�या �यायची असत.े दसुरे �हणजे अंध             
�य�तीला �कंवा �वक� ��त (autistic) �य�तीला ��ण �हणनू �यायला आवडत नसत.े एकदा ��ण,            
�हणजे कायम ��ण न�हे. काह� वेळा पवू� मी डो�यांचा उपचार क�न �यायला आलेलो ��ण असेन, पण                
आता नाह�. मी यापे�ा खपू कांह� आहे. Note a subject of medical gauze very simple, they will                 
reject.  

ह� एक बाजू झाल�, �द�यांग �य�ती असे अ�ध�ल�खत �या�या नकारतो. आता आधी�या बोल�यात, मी              
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नमदू केले होते क� डॉ�टरांना �द�यांगाचे �माणप� �यावे लागत,े थालेसे�मया (thalassaemia) म�ये            
२१ अपंग�वाचे गट २०१६ �या �द�यांग लोकांचे अ�धकार या अ�ध�नयमाने समा�व�ट केले, �या आधी              
न�हत.े वै�यक�य ���या आप�याला मा�हत आहे क� थालेसे�मया (thalassaemia) काय आहे. ह�            
अव�था �मा�णत कर�यासाठ� डॉ�टर लागतो, परंतु हे �माणप� आपसकूपणे ह� अ�मता �कंवा            
�द�यांगता आहे हे घो�षत क� शकत नाह�. पारंपा�रक अ�मता/ �द�यांगता स��यतचेा अ��वतीय            
��ट�कोन आहे जो अजनू उपयोगी पडू शकतो. हे ��वा�डी �श�यव�ृी मधील �लगं व �लगं बायनर�               
(gender binary) सारखे आहे हे त�ुहाला जाणवेल. से�स (sex) हे प�ुष व ��ी यां�या जै�वक               
वै�श��यानमधील �प�ट फरक आहे व �लगं (gender) �हणजे आपण �याला जे अथ�बोध/समज लावतो             
त,े परंपरेनसुार, आधी�या �पढ�तनू आलेले. एक अपायकारक समज असा असू शकतो क� ि��या             
�वाभा�वकच शरू नसतात. ि��या घरासाठ� आहेत, �या कोमल आहेत व इतर असे समज.हे सव�              
समज/अथ�बोध हे �दसनू येणा�या शार��रक फरकांना लावलेले असतात व हे �लगंातील फरकांवर (sexual             
differences) आधा�रत असतात. पण आता �लगं अ�ययन हे �वीकारते क� एका प�रवारातील मलुाचे             
नाव ठेवणे या ���येत स�ुधा �लगं ��ट�कोन (gender attitude) अस ू शकतो.  

तसेच अ�मता/ �द�यांगते बाबत, जर कोणाला थालेसे�मया (thalassemia) ची ल�णे असतील तर तशी             
तपासणी क�न �माणप� �यावे लागेल. परंतु एक थालेसे�मयाचा (thalassemia) ��ण असणे �हणजे            
काय, हे एक र�त तपासणी सांगू शकत नाह�. ��ट�कोनाने फरक पडू शकतो. या �ठकाणी अ�मता/               
�द�यांगाचे काय�कत� देखील कमजोर�/आजार व अ�मता/�द�यांगता यांतील फरक ठामपणे मांडतात.          
का�जार�/आजार ह� शार��रक अव�था आहे जसे थालेसे�मया (thaleassemia) ��णा�या चाल� व�न           
कदा�चत आप�याला �या�या र�तातील अव�थे ब�दल कळणार नाह�, आ�ल ह�ला झाले�या           
�य�ती�या चेह�या�या हानीव�न मा� आपण काह� अंदाज बंधू शकतो. मा� वै�यक शा�� हे सांगू शकत               
नह� क� ह� �य�ती काय क� शकते �कंवा नाह�, या �य�तीचे मोल काय आहे �कंवा �या �य�ती�या                 
आंतव�यि��क आय�ुय ब�दल भा�य क� शकत नाह�. तर आता आपण इथनू कसे पढेु जायचे,              
अ�ध�ल�खत वै�यक �या�या फ�त �ा�य ध�न, अ�मता/ �द�यांग�व अ�ययना �माणे �व�वानांना           
याला वै�यक ��तमान असे �हणायला आवडले. वै�यक ��तमान �हणजे एक बघ�याचा ��ट�कोन;            
एकदा अंध �हणजे कायम अंध असा ��ट�कोन. ह� एका अं�तम �नणा�यक आय�ुया�या प�ीकेसारखा             
असतो. भारतीय संदभा�त, अ�या �ि�टकोनामळेु त�ुह� कायम हरलेले आहात व �हणनू कुठ�याह�            
�वा�भमानी �द�यांग �य�तीला, प�रवाराला, �म�ांना, समाजाला ह� �या�या मा�य असू शकत नाह�, ह�             
अश�य आहे कारण ती अ�ध�ल�खत �कारची आहे. कोणालाह� आय�ुयभर ��ण �हटलेले आवडणार            
नाह�. त�ुह� दवाखा�यात (hospital) म�ये असलात तर�. कारण �या ��णाला देखील �याचे एक             
अि�त�व असत,े तो �वचार करतो, वाचतो. ��णाला �वतःची अशी ओळख व �वाय�ता हवी असत.े              
दसुर� अनेक वै�यक ��तमाने आहेत �या ब�दल आपण पढु�या दोन ध�यांम�ये बोल.ू पण या              
�तीमानाला मला सामािजक ��तमान असे �हटलेले आवडणार नाह�. हे लोकं �याला वै�यक ��तमान             
असे �हणतात �या�या �व��द आहे.  

वै�यक ��तमान हे अ�मता/�द�यांगतचेी अ�ध�ल�खत �या�या देत,े जसे अंध�व �हणजे फ�त           
�दस�याची अ�मता आ�ण दसुरे कांह� नाह�. हे �पक नाह�ये, हा कोठला िजवंत अनभुव नाह�. हा               
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��ट�कोन नाह� क� �ान नाह�. हे केवळ �दस�याची अ�मता आहे, याला वै�यक ��तमान �हणता येईल.               
सामािजक ��तमान मा� असे �हणते क� जर अंध �य�तीला यो�य सोई व संधी उपल�ध क�न �द�या                
तर एक अंध �य�ती देखील काय��म होऊ शकत;े उदाहरणाथ� मला �ेल �लपी उपल�ध आहे, मी वाचू                
शकतो आ�ण �हणनू मी कधीतर� या ता�सके साठ� काढले�या �टपा वाचतो व ता�सका घेऊ शकतो. हे                
सामािजक ��तमान आहे. आपण सामािजक �तीमानाब�दल पढेु अ�धक मा�हती घेणार आहोत, पण इथे             
इतके समजनू �या क� वै�यक ��तमान एका अ�ध�ल�खत त�वासारखे होऊ शकत.े अं�तम काह� श�द,              
वै�यक शा��ाम�ये पण �व�वधता आहे, आयवु�द, चीनी परंपरा, जपानी परंपरा, तीबेती परंपरा. �व�वध             
वै�यक शाखा आहेत जशा Opthalmology, Dibetology, Obstetrics, Genetics आ�ण �हणनू ��येक           
आध�ुनक वै�यक शाखा, �कंवा पारंपा�रक/ पया�यी वै�यक शाखा आहेत, त�ुहाला जसे �हणायचे असेल             
तसे. यांचा अ�मतशेी/ �द�यांगतशेी गंुतागुंतीचा व मनोरंजक संबंध आहे. त�ुहाला आधी डॉ�टरची गरज             
कधी भासेल हे त�ुह� सांगू शकत नाह�. बरे भारताब�दल काय, आपण हा अ�यास�म भारतात करत               
आहोत, �हणनू भारता ब�दल एक �कंवा दोन मनोरंजक बाबी सांगायला ह�या.आपला समाज मनोरंजक             
आहे. प�ह�यांदा मळुात आप�या कडे परेुसे डॉ�टर नाह�त. आरो�य सेवा ह�यात, मानवतलेा �ो�साहन             
दे�यासाठ�. त�ुह� बरेच जण वै�यक �े�ात आहात, तर त�ुहाला वै�यक शा��ातील कला, �व�ान,             
सहानभुतूी या मानवतावाद� पैलूंब�दल सतत अ�वेषण केले पा�हजे, जाग�क रा�हले पा�हजे. याचा एक             
पैल ूअ�मता/�द�यांग�व अ�ययन असा होता जो मला त�ुहाला सांगायचा होता. ध�यवाद. 

**** 
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अपंग�व/अ�मतचेे सामािजक ��तमान: भाग १ 

  

  

नम�कार तमुचं पनुः �वागत . गे�या वेळी आप�याला संधी �मळाल� वै�यक�य ��तमान आ�ण            
वै�यक�य शि�त हे एखा�याची त�बेत , �मता , अ�मता/अपंग�व व क�याण यांचे �नधा�रक कसे            
आहेत याची चचा� व �व�लेषण कर�याची . परंतु आज आपण बरोबर �व��ध करणार आहोत . हे              
�या�यान दोन भागात आहे व �याला आपण अ�मता/अपंग�वाचे सामािजक ��तमान असे           
�हणयूा . हा माझा श�द�योग नसनू हे ��तमान जाग�तक �तरावर �च�लत आहे व मळुात ते               
��टनचे आहे . हे काय आहे ? काह� उदाहरणे देऊन त�ुहाला ते न�क� काय आहे ते कळ�यास               
मदत होईल . 

 

हे उदाहरण मी मा�या �व�या�या�ना वगा�त देते तचे त�ुहाला देत आहे . ��टनम�ये असताना             
एकदा माय�ोवेव�या दकुानात कधीतर� गेले होत े. तर मला माय�ोवेव खरेद� करायचा होता .            
�तथ�या मलु�ने सां�गतले क� डा�या बाजचेू माय�ोवेव दगु�म आहेत व उज�या हातचे नाह�त.             
�तला काय �हणायचे होते ते तमु�या ल�ात आले का ? �तला असे �हणायचे होते क� डा�या               
बाजचेू माय�ोवेवहे �पश� �स�धांतावर चालणारे होत े. �यामळेु एखादा अंध माणसू अशा �कारचा            
माय�ोवेव न�क�च वाप� शकणार नाह� �कंवा तो वापरायला �याला जड जाईल . तर उज�या             
बाज�ूया माय�ोवेवम�ये बटण आहे जे �फरवू शकता व �याचे तापमान समायोिजत क� शकता .             
एखाद� गो�ट दगु�म आहे �कंवा नाह� असे �हणताना �तने अ�मातचेा भार मा�याकडून तो             
कंपनीवर टाकला . �हणजे थोड�यात हा सामािजक ��तमानाचा माग� आहे . उदाहरणाथ� व�ृध           
माणसे उंच िजने चढू शकत नाह�त . माझे वग� दसु�या मज�यावर आहेत आ�ण मी सरकार�              
सं�थेत काम कर�त अस�यामळेु �तथे �ल�ट आहेत . आजकाल सगळीकडे �ल�ट असतात . �ल�टचा            
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वापर सगळेच करतात , जे �द�यांग आहेत , लहान मलेु , जड सामान वाहणारे वगैरे . �यामळेु सगळेच              
मा�या वगा�त माझे �या�यान ऐकायला येऊ शकतात , अगद� आनंदाने . लोकं अशी आल� तर मला              
आनंदच आहे . तर इथे काय �हणायचे आहे आप�याला ? �द�यांगता �हणजे एखाद� गो�ट            
कर�याची अ�मता जसे बोल�याची , बघ�याची , चाल�याची वा इतर काह� कर�याची अ�मता . या            
असू शकतात. साधने आहेत परंतु ती उपल�ध केल� गेल� नाह�त; �हणजेच जर सामािजक सं�था              
जशा वा�त�ुव�या, वगा�तील बस�याची �यव�था, रहदार� �यव�था, इमारती, धोरणे आ�ण इतर           
सगळे ल�ात घेतले नाह�, तर आपण एक �कारचे अपंग�व/अ�मता �नमा�ण करतो . अजनू            
खलुासेवार सांगायचं तर एखा�याला अ�मता असू शकत,े जशी अंध�व �हणजे बघ�याची           
अ�मता आ�ण बरंच काह� . परंतु साधनां�या अभावी �कंवा ती सामािजक �यव�था जे�हा साधने             
उपल�ध कर�यास कमी पडते त�ेहा एक �कारचे अपंग�व लादले जात े. उदाहरणाथ� मा�यासमोर            
जर �ेल �लपीचा कागद असला तर मी वाचनू �या�यान देऊ शकेन पण जर तो कागदच नसला                
तर मला खपू क�ट घेऊन सगळे पाठांतर क�न हे �या�यान तयार करावे लागेल . तर हा एक                
कृ��म अडथळा आहे . 

  

माझे आणखी एक लाडके उदाहरण आहे, जे मी मा�या �व�या�या�ना देऊ इि�छत े. समजा एक               
१०० �मटर ची शय�त आहे . समजा एखा�या चांग�या घरात�या मलुाला 50 �मटर वर उभे केले               
आ�ण बाक��या मलुांना ० , १०, २०, �मटर अशा अंतरावर उभे केले . बाक�ची मलेु ह� गर�ब               
घरातल� आहेत . 0 �मटर वर�या मलुाकडे बटू नाह�त , 10 �मटर वरचा मलुगा उपाशी आहे . �याने               
२ �दवस काह� खाललेले नाह�. आप�यासार�या असमान समाजात तर या अशा गो�ट� होऊच             
शकतात . असे अडथळे असले तर , शय�त स�ु झा�यावर कुणीह� सांगू शकेल क� शय�त कोण              
िजंकेल , अथा�त 50 �मटर वर असलेला मलुगा ! जो मलुगा �रका�या पोट� आहे, तो तर हरलाच               
समजा. तर या सामािजक ��तमानाचे मळू काय ? ��टनमधले सामािजक ��तमान सांगते क� ,            

दोष/कमजोर� ह� नैस�ग�क घडणार� घटना आहे , जसे क� अंध�व , ब�हरेपण , मकेुपण वगैरे . परंतु             
वाईट�र�या संघ�टत केलेल� सामािजक संरचना लोकांवर अपंग�व/अ�मता लादत े. हे मला          
�हणायचे आहे. 

तर हे वेगळे कसे काय ? तर हे ��तमान आ�ण मी गे�या �या�यानात बोलत असले�या वै�यक                
��तमान यात बर�च तफावत आहे . हे वै�यक ��तमान असे �ा�य मानते क� एखा�याचा             
दोष/कमजोर� आ�ण �याची प�रभाषा हे अं�तम स�य आहे . हे ��तमान जोरकसपणे असे �हणू             
शकते क� ज�मतः जर त�ुह� अंध असाल वा दसुरे काह� �यंग असेल तर हेच अं�तम स�य आहे                 
आ�ण या पासनू म�ुतता नाह� . एका अथ� सामािजक ��तमान अ�भमानाचा वा �वातं�याचा �ण             
देऊ शकतो . सामािजक ��तमानाने मांडलेला वाद हा अपंग�वाची जबाबदार� संबं�धत माणसाव�न           
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�शासनावर , �यां�या धोरणावर, �शक�या�या वातावरणावर व इतर गो�ट�ंवर टाकत े. तर हे           
सामािजक ��तमानाचे उ�लेखनीय यश �हणू शकतो . त�ुहाला जर ��ीवाद� �वचारांचे ��श�ण           
असेल , तर न�क�च एक घंटा वाजत े. ��ीवाद� खासक�न प�ह�या व दसु�या �पढ�तट�या            
��ीवाद� ,या से�स आ�ण �लगं (gender) यात �नि�चतपणे फरक करतात . �हणजेच एखादा           
प�ुष वा ��ी , �कंवा मलुगा वा मलुगी आ�ण त�सम . मलुगा वा मलुगी यातील फरक हे शार��रक                
आहेत असे ते �हणतील . हे मानवी अि�त�वाचे जै�वक त�य आहे . या �लगं भेदांत आपण ततृीय               
पंथी स�ुधा घेऊ शकतो . परंतु �यांचा वाद आहे क� �लगं हे सामाजाने मा�यता �दलेल�, तयार               
केलेल� व �जवलेल� संक�पना आहे . �पतसृ�ाक �वचारां�या ि�थर चलनामळेु �लगंा�मक ओळखी           
तयार होतात . उदाहरणाथ� मलुगी �हटले क� लाजणे , तं��ान �श�ण घे�याची अपा�ता वा ��केट             
खेळ�याची अपा�ता या गो�ट�ंशी आपण संबंध जोडतो . �तला गहृकाम , घराची व घरांतलयांची            
काळजी घेणे त�सम कामे सां�गतल� जातात . हा झाला �लगंा�मक �वचार . मलुगी आ�ण �तचे             
गुणधम� यात नैस�ग�क संबंध नाह� . परंतु सामािजक �मतृीत वै�श��यपणू� सां�कृ�तक प�रि�थ�त           
अस�यामळेु हा संबंध तयार केला जातो . ��ीवाद� यास �पतसृ�ाकाचा गुणधम� �हणतील . आता            
येथे काह�तर� समांतर होताना बघणे नैस�ग�क आहे . असे का ? समजा एखा�या �यि�तला            
ज�मतः हात नाह� वा हात वापरायची �मता गेल� आहे एखा�या अपघातामळेु . पण एकदा हे              
घडले क� आ�ण �या �य�तीला उ�पादक �हायची सं�ध वा सां�कृ�तक उ�पादक जीवनात गंुतनू             
राह�याची सं�ध �दल� नाह� कारण समावेशाची संवेदना आप�या शै��णक वातावरणात , कुटंुबात ,           

समाजात नाह�ये , तर आपण एक �कारचे अपंग�व �नमा�ण करतो जे ल��गक दहेुर�पणा (gender             
binary) या�या समान आहे . तर हे उदाहरण सामािजक ��तमानात गो�ट� कशा चालतात हे              
बघ�यासाठ� उपय�ुत आहे . 

आता मी तमुचे ल� सामािजक ��तमाना�या वैचा�रक पैलूंकडे आकृ�ट क� इि�छत े.            

साधारणपणे असे �हणता येईल क� सामािजक ��तमानाचा वाद हा माक� �स�ट ��ट�कोनाशी           
अननुाद साधतो . माक� �स�ट ��ट�कोन/ �स�धांत असे गहृ�त धरतो क� आ�मक भांडवल बाजार            
वातावरणामळेु मन�ुय बळ दरुावले जात े. तर यासाठ� काह� �माणात भांडवलशाह�ची पनुर�चना वा            
फेररचना अशी केल� पा�हजे क� मन�ुय बळाला �वातं�य �मळ�याची �मता �नमा�ण होईल . या             
साठ� आपण रोज�या जीवनातल� उदाहरणे घेऊया . र��यावर चालताना जे�हा त�ुह� डोळे ,कान           
उघडून चालाल , मोबईलेकडे ल� न देता , �यावर न बोलता , त�ेहा तमुचे ल� बाल मंजरुांकडे              
जाईल . त�ुहाला एखादा मन�ुय कोप�यावर�या झरेॉ�स दकुानात प�ृठांवर प�ृठ बदलताना �दसेल ,           

वा मोटार� द�ु�त करणारा माणसू चाकांवर चाके बदलत बसताना �दसेल . ह� माणसे यं�वत कामे              
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करत असतात , �या कामाब�दल काह� �वशषे आ�था नसत े. यं�वत काम कर�यामळेु एक �कारचे             
परकेपण येत े. समजा जर मी �शकवत आहे �यात आ�था नसेल वा �या�याशी काह� संबंध वाटत               
नसेल तर मला ते �बलकुल आवडणार नाह� . मी जे करत आहे �यात आ�था असायला हवी ,               

परकेपण नसले पा�हजे . तर परुोगामी माक� सवाद िजथे परकेपणाब�दल बोलत े, �तथे मानवी           
उ�नतीत असलेले अडथळे काढ�याब�दलह� बोलत े. उदाहरणाथ� तो भांडवलात मान�ुयबळाचा वाटा          
सचुवतो . तो मानवी समानता स�ूचत करतो . औ�यो�गक�करण व वाढ�या भांडवलशाह�मळेु उ�प�न           
होणार� कृ��म असमानता , याचा अंत माक� सवाद सचुवतो . 

आता अपंग�वाचे सामािजक ��तमान याला माक� �स�ट अ�भमखुता का आहे ते बघयूा . आता            
पा�चा�य देशांब�दल आपण बोलयूा आ�ण नंतर आप�या प�रि�थतीकडे मी येईन. उदाहरणाथ�           
लंडन�या र��यांवर �ॅ�फक �स�नल असतो . ��टन�या रा���य आरो�य सेवेचे सव�समावेशक          
आरो�य धोरण आहे , �हणजे जर एखाद� �यि�त ��टनम�ये सहा मह�ने वा सहा म�ह�यां�या वर              
रा�हल� असेल तर �या �य�तीला मोफत उपचार सेवा �मळू शकत.े �तथल� �व�यापीठे            
�व�या�या�ना प�ुतके , मा�सके , व लेख सहजतनेे उपल�ध करतात . ती �व�यापीठे ई प�ुतके स�ुधा             
उपल�ध क�न देतात. आता एखादे छापील प�ुतक असेल तर मला ते अंध अस�यामळेु बघता ,              
वाचता येणार नाह� . �हणजेच मला ते प�ुतक एखा�या साधना माफ� त �कॅन (scan) क�न �ेल              
�लपीत ते उपल�ध करावे लागेल �कंवा �याचे रेकॉ�ड�ग एखा�या टेप वा सीडी वर करावे लागेल .               
तसेच �यांना दसुरे काह� अपंग�व असेल जसे �शक�याचे दोष असतील अशांसाठ� �वशषे अ�स             
(apps) वा सॉ�टवेअरची गरज असत े. तसेच व�ृध माणसांना प�शन , मलुांसाठ� मोफत �श�ण            
अशा सोयी असतात . िजथे अशा सोयी आहेत �तथे दोष असले तर� काह� अडत नाह� आ�ण �या                
�माणात मानवी उ�नती होऊ शकत े. 

  

आता भारतात बसनू मी पा�चा�य देशांचे गुणगान करत आहे असे नाह� . अिजबात नाह� . आता              
मी जगात�या आप�या भागात येत े. इथे पैशांची चणचण असत,े �पधा��मक वचनब�धता असत े.            

�यामळेु सामा�यतः �ोतांचे वाटप करणे सोपे नसत े. आ�ण तर�ह� सामािजक ��तमानाचे           
उदाहरण/घटना काह� भागात घडतात . उदाहरणाथ� शाळेत जा�याचा ह�क सग�यांना आहे          
�यामळेु भारताने शाळांम�ये दपुारचे जेवण मोफत उपल�ध केले आहे , जेणेक�न मलेु उपाशीपोट�            
वगा�त येणार नाह�त . एखा�या �दवशी मलेु काह� �शकल� नाह�त तर� चलेल परंतु जग�यापतू�             
अ�न तर� �यांना �मळेल . अशा �कारे ती वाढतील आ�ण �श�ण ह� घेऊ शकतील . �यांची अशी               
मजल दरमजल �गती होईल . खरं तर हे NPTEL चे �यासपीठ हे एखा�या आयआयट� वा              
उच�म सं�थांसारखेच �ानदान करत े. �हणजेच हे एका उ�म सामािजक ��तमानाचे उदाहरण           
आहे . अथा�त ��येक सामािजक ��तमाना�या काह� मया�दा असतात व ते सगळीकडे राबवता येत             
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नाह� , कारण तवेढ� साधने उपल�ध नसतात . तसेच आपण सारखं मानवी ह�कांब�दल बोलू शकत             
नाह� आ�ण मानवी ह�क हे ��येक सम�येचे उ�र असू शकत नाह� . मला आशा वाटते क� �या                
सामािजक ��तमाना�या प�रचयामळेु त�ुहाला एखा�या दोषाकडे वा अपंग�वाकडे बघ�याचा यो�य          
तो �ि�टकोन �मळाला असेल . हा फ�त धोरणा�मक माग� नसनू अपंग�वाचा अ�यास �श�तीत            
कसा केला जाऊ शकतो हे ह� सांगतं . जगात अपंग�व �नमा�ण कर�यात व पसरव�यात जलुमी              
रचनांची भ�ूमका हे सामािजक ��तमान दाखवनू देतं . उदाहरणाथ� �पतसृ�ाकाची चौकट एखा�या           
��ीवाद� �श�याला समजव�यास उपय�ुत ठरत े. सामािजक जलुमू हा �लगंाशी कसा संबं�धत आहे            
हे दाखवनू देत े. �यामळेु हे सामािजक ��तमान उपय�ुत आहे . 

 *** 
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Part 2 

  

अपंग�व/अ�मतचेे सामािजक ��तमान: भाग २ 
  

नम�कार आ�ण सग�यांचे प�ुहा �वागत. हा अ�मता/अपंग�वाचे सामािजक ��तमान याचा दसुरा           
भाग आहे. गे�या भागात आपण �हटले क� सामािजक ��तमानाला मानवी ह�कांचा �ि�टकोण            
आहे व �यासाठ� प�ुकळ साधनांची गरज आहे. मी हे ह� �हटले क� �पतसृ�ाक प�धत जशी               
��ीवा�यांना सामािजक जलुमू �लगंशी समबंधीत कसे आहे हे समज�यास मदत करत,े तसेच            
सामािजक ��तमानातह� असे संशोधन/ उकल कर�याची �मता आहे. �पतसृ�ाक प�धती�माणे या           
��तमानाला ह� मया�दा आहेत, कारण आपण इथे गहृ�त धरतो क� अ�म/पंगु माणसे आधीच             
समाजाचे बळी झालेले असतात. कुणीह� हे ��तमान कसे ह� राब�वले तर� शवेट� याच �न�कषा�वर              
येतो क�, सामािजक संघटन अश�त अस�यामळेु जशी वाईट लोकशाह� आ�ण �यामळेु मी पंगु             
आहे. असाच हा बळीवाद च�ात अडकतो आ�ण या च�ातनू सटुका नाह�. 

 
अपंग लोकां�व��ध सामािजक जलुमू समजनू घे�यासाठ� उपय�ुत माग� आहे, पण हा बळीवाद            
��तउ�पादक ठ� शकतो. �या अथा�ने नै�तकवाद काह� यो�य चौकट �हणनू आपण वाप�            
शकत नाह� जसे क� सा�ह�य, त�व�ान, सां�कृ�तक, आ�थ�क, शा��ीय त�व�ान व अपंग�व.            
�यामळेु आप�याला �यातील बारकावे, �या�या सीमा तपासनू पहा�या लागतील, खासक�न          
जे�हा आप�याला बळीवाद वगळता दसूरा एखादा �ि�टकोन पडताळायचा असेल त�ेहा.          
सामािजक ��तमान असे �हणते क� जर मै�ीपूण� सामािजक रचना, िजने, सोयी स�ुवधा            
परु�व�या तर सारे दोष/कमजोर� दरू होतील. हे खरे आहे परंतु दोष वा अपंग�व हे सं�येने               
एकच नाह�, तर अनेक आहेत. आताच न�हे पण भ�व�यात मा�या हाताची �मता कमी होऊ              
शकत.े त�ुह� ऐकून तर असालच एखादा काका, काकू, आ�या वा मावशी हे अश�त झाले              
आहेत, वा कुणाला कॅ�सरसारखा रोग जडला आहे. खपू वेगवेग�या �कारचे आजार, दोष,            
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अपंग�व जगात आहेत. सग�यांना कशी सेवा परुवायची? दसूरे �हणजे मा�यासाठ� �ेल �ल�प            
खपू उपय�ुत आहे आ�ण �ेल म�ये केलेले काम ह� उपय�ुत आहे. दसु�या एखा�या अंध              
माणसासाठ� एखाद वेळेस �ेलचा काह� उपयोग होत नसेल. तो माणसू ज�मतः अंध नसनू             
नंतर अंध झाला असला तर �याला �ेल �ल�प �शकणे, �शकवणे हे एक मोठेच काय� �हणावे               
लागेल. या बाबतीत अशा माणसाला �वण मा�यमाची गरज पडले, वा वाचकांची गरज पडू             
शकते जे हे काम �वेछेने �कंवा पैशां�या मोबद�यात करतील. अशी यो�य यं�णा, मा�यमे             
अि�त�वात आहेत. 
  

  

याचाच अथ� अनेक सम�या सोडवड�यासाठ� अनेक वेगवेगळे उपाय आहेत. मानवी ह�क हे            
मह�वाचे आहेतच आ�ण काह� मलूभतू मानवी ह�क हे अ�यवहाय� आहेत जसे क�, छळा�व��ध             
ह�क, ��त�ठेचा ह�क व जीवनाचा ह�क. हे ह�क अ�तशय प�व� व वैि�वक आहेत. परंतु              
मा�या �श�का�या कारक�द�साठ� लागणारा पैसा �कंवा �द�यांग माणसाला लागणा�या स�ुवधा          
या उपल�ध �हायलाच पा�हजेत हे �हणणे �कंवा हे माझे मानवी ह�क आहेत असे �हणणे              
�तसया� जगात, �वकसनशील समाजात यो�य ठरणार नाह�. कारण आप�यासार�या         
�वकसनशील देशात अनेक उदाहरणाथ� भारतात पैसा हा अ�प �माणात उपल�ध असतो.           
�यामळेु यासाठ� �पधा��मक उपाय उपल�ध आहेत, जसे क� मै�ी, दानशरूता, सेवा व�ृी वा             
इ�लामम�ये �याला ‘झकत’ असे �हणतात. माझी हुशार मै�ीण जी अपंग�व अ�यासात           
�न�णात आहे, �श�पा आनंद, असे �हणते क� दान हे आप�या भारतात �व�वध �पात �दले व               
घेतले जात.े उदाहरणाथ�, एके �दवशी मी जवळ�या �ंथालयात �र�ेनी जायचे ठरवले.           
�र�शावा�याला �याचे भाडे �वचारता �याने सां�गतले १०० �पये. पढेु तो असे �हणाला, पण             
मला तमुची मदत करायची आहे, त�ेहा मी तमु�याकडून ७० �पयेच घेईन. खरं तर भाडे ५०               
�पयेच असावे परंतु तो �हणतो क� �याला माझी मदत करायची आहे. इथे तो एका सामािजक               
कराराचे �पांतरण करत आहे, �हणजे मी �याला भाडे देतो तो मला ईि�सत �थळी पोहोच�वतो.              
हा असा �ि�टकोन पा�चा�य देशात असतो परंत,ु इथे भारतात �याची �या�या वेगळी असू             
शकत.े �हणजे इथे, हा �र�शावाला �वतः गर�बीत असनू �याला �या�यात आ�ण एक अंध             
माणसात काह�तर� सा�य वाटत.े आ�ण �हणनू भाडे कमी क�न तो माझी मदत क� इि�छतो.              
पण इथे म�ुदा बळीवादाचा नाह�ये, तर मदतीचा, क�णेचा, कौटंु�बक बंधनाचा. (भारतात           
कौटंु�बक बंधन खपू मह�वाचे व बळकट असत,े परंतु ते जाचकारक, �हसंक असू शकते आ�ण              
तो एक वेगळाच म�ुदा आहे). �वकसनशील देशात ब�याच गो�ट�, वैयि�तक आ�ण वैयि�तक            
मानवी ह�कां�या पल�कडे काम करत असतात. �यामळेु �ंथालयाची स�ुवधा उपल�ध असणे वा            
ती उपल�ध क�न देणे हा मा�या ह�क आहे असे एखा�या �वकसनशील समाजात �हणणे             
यो�य ठरणार नाह�. 
  

मी त�ुहाला या सामािजक ��तमान �ि�टकोना�या मया�दा दाखवनू देत आहे. या ��तमानाचे             
अनेक फायदे नीशंक आहेत पण �या�या मया�दा देखील ल�ात घेत�या पा�हजेत. दसूरे �हणजे             
मै�ीपूण� रचना असल� तर दोषांचे �नमू�लन होऊ शकते वा हे दोष न�ट होऊ शकतात, असे               
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�हणणे चकु�चे आहे. ह� एक मया�दा आहे. मला कुणीह� �कतीह� �ेलची प�ुतके उपल�ध क�न              
�दल� तर� मी अंधच राहणार आहे, माझे अंध�व काह� संपणार नाह�ये. एखा�या माणसाला             
पाक��संस (Parkinson’s disease) असेल, तर वेदना काह� त�ुह� न�ट क� शकत नाह�.            
वेदनेचे �यव�थापन, �या वेदनेला हाताळणे गरजेचे आहे. वेदना कमी कर�यात ��धा, भ�ती,            
�ेम व क�णा या मानवी भावनांचा उपयोग होतो, मानवी ह�कांचा न�हे. पढेु जाऊन मी असे               
�हणेन क� मानवी मया�दा पणू�पणे न�ट करणे अश�य आहेच, परंतु या मया�दानचा आदर             
करणे वा काह�ंचा स�कार करणेच उ�चत. स�कार करणे येईलच, पण वेदना समजनू घेणे आ�ण              
इतर मानवी मया�दा या एक�या रचना�मक वादाने हाताळणे श�य नाह�. यासाठ� अंतरवाईक            
�ि�टकोन, सामािजक सं�था जशा क� कुटंुब, शाळा, चच�, इतर मानवी सामािजक रचना – मै�ी,              
�ेम वगैरे आकलन करणे व मजबतू करणे हे गरजेचे आहे. या उपय�ुत रचना आधीच उपल�ध               
आहेत माणसाला. कॅरोल थॉमस (Carol Thomas), अपंग�व अ�यासातल� एक �व�वान          
�यि�तने, ‘दोषांचे प�रणाम’ ह� सं�ा जगासमोर मांडल�. �तने हा म�ुदा मांडला आहे क� दोषांचे              
वा अपंग�वचे प�रणाम न�ट क� शकत नाह�. अपंग�व वा दोष हे �लगंा�मक घटना आहेत.              
उदाहरणाथ� एखा�या �य�तीला मधमेुह असला (�कार २) आ�ण �तला अ�तशय थकवा व            
मरगळ जाणवत असेल तर हा ��न काह� आपण सामािजक ��तमाना�या म�ुदयाने सोडवू            
शकत नाह�.याला ‘दोषांचा प�रणाम’ असे �हणतात. काह� र�त दोष असलेले रोग, जसे क�             
लपुस (lupus), मधमेुह व थालेसे�मया (thalassaemia) हे अ�तशय थकवा �नमा�ण करतात,           
जसे कॅ�सर सार�या रोगांत केमोथेरेपी नंतर. या साठ� एक वेग�याच �ि�टकोणाची           
आव�यकता आहे, जसे क� �व�वास. �शवाय एखादे मानवी शर�र �हटले क� �याबरोबर मया�दा,             
वेदना, बल�थाने, दखु आ�ण अ�भमान वगैरे सगळे आलेच. हे सगळे अि�त�वातच नाह� असे             
गहृ�त धरणे �हणजे मखू�पणाच �हणावे लागेल. हे �हट�यावर स�ुधा आपण सामािजक           
��तमानाचा यो�य तो वापर क� शकतो असा म�ुदा या ��तमानानेच मांडला आहे. हे श�य              
आहे. 
  

भारताब�दल बोलताना, बरेचसे दोष, अपंग�व हे गर�बीमळेु उ�प�न होताना �दसतात. याचेच एक            
उदाहरण. मी एक लेख वाचत होतो, केरळम�ये ए�डोस�फन (Endosulfan) या�या वापराब�दल.           
यात हा�नकारक क�टकनाशके अ�नसाखळीत �मसळल� जातात, �यामळेु मलू ज�माला याय�या          
आधीच काह�तर� दोष �नमा�ण होतात. यांचा वाईट प�रणाम अभ�कावर होऊ शकतो. तसेच दसुरे             
उदाहरण भोपाळ गॅस गळतीचे. असं�य खाण उ�योगातील कारखाने, �यात चालणा�या ���यांमळेु           
पाणी द�ूषत होत,े पारा�म��त पाणी होते व �यांचे आरो�यावर होणारे हा�नकारक प�रणाम            
�प�यान�प�या दलु���त राहतात. जो पय��त स�य कुणी खणनू काढत नाह� तो पय��त ते दबनूच              
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राहत. तसाच ��स�ध चन��बलचा (chernobil) आि�वक अपघात. हा अपघात घडला, परंतु           
सरकारने �याची सं�ध वा�यता ह� केल� नाह�, फ�त ब�याची भ�ूमका �नभावल� आ�ण मो�या             
�माणावर रचना�मक �हसंा घडू �दल� �यामळेु दोष, अपंग�व �नमा�ण झाले. यांचे �यव�थापन            
आपण सामािजक ��तमाना�या चौकट�त राहून कसे करणार आहोत? आपण एवढे �नि�चत �हणू            
शकतो क� रचना�मक �वचारांची आप�याला गरज आहे. दोष वा अपंग�व हे काह� नैस�ग�क घटना              
नाह�, तर गर�बीमळेु वा अ�त �हसेंमळेु �नमा�ण होत.े आ�ण ह� गो�ट �प�यान�प�या ल�ातह� येत              
नाह� वा �याची दखल ह� घेतल� जात नाह�. �यामळेु मी एक मह�वा�या �न�कषा��त पोहोचते              
आहे क� आपण गंभीरपणे �वचार केला पा�हजे अपंग�वाब�दल. अपंग�वाशी लढणे हे एकाक� असू             
नये. जे गर�बीचे कारण आहे तचे दोषांचे, अपंग�वाचे स�ुधा कारण आहे. अपंग�वाबरोबर            
जग�यासाठ� वा �या�याशी झुंज�यासाठ� कुठले उपाय आहेत हे बघायला हवे. �द�यांग लोककांना            
अ�य समाजापे�ा वेगळे वागवले जाते आ�ण �यामळेु ते दखुावले जाऊ शकतात. काह� जण             
सामािजक ��तमाना�या वादाला म�ुतीची शवेटची चळवळ �हणतात. याचा काय अथ� होतो? 

  

आपण गेल� २००-३०० वष� बघयूा. मानवतनेे अ�तशय कु��स�ध गुलाम�गर� पा�हल� आहे (गेल�            
३००० वष� तर�), िजथे माणसांना गुरसारखे वागवले गेले. �लगंा�मक जलुमू हा वा�तवात होता             
आ�ण आहे. �याच�माणे आप�या प�रि�थ संदभा�त वंशवाद व जातीयवाद हे स�ुधा एक वा�तव             
आहे. ब�याच �वातं�य, म�ुती�या चळवळी झा�या – बरेच देश २० �या शतका�या आरंभांपासनू             
सा�ा�य जलुमुापासनू म�ुत झाले, �यात भारत ह� आलाच. संय�ुत रा��ां�या बैठक�त मानवी            
ह�क, छळा�व��ध मानवी ह�कांसाठ� सनद जार� केल� गेल�. �लगंभेद म�ुती चळवळ गेल� १५०             
वष� चालू आहे आ�ण ह� गो�ट आपण �वसरता कामा नये. हे �ग�तशील काम आहे. ल��गक               
�ि�टकोण वेगळा असले�या �यि�त �हणजेच सम�लगंी, �ा�सज�डर (transgender), लेि�बयन         
(Lesbian) हा समदुाय आपाप�या ह�कांसाठ� लढत आला आहे. या संदभा�त सामािजक           
��तमानांचा म�ुदा खपूच शि�तशाल� आहे. �हणजेच �याचा सज�नशीलपणे वापर करावा लागेल.           
��टन मधले सामािजक ��तमान �हणजे सगळे वाप� शकतील असे फलाट बांधणे, फूटपाथ,            
पाळणाघरे ,व प�रवहन उपल�ध क�न देणे. हे भारतलाह� लागू होतं पण अपंग�वा�या मळू             
कारणांचे �नवारण करणे ह� ज�र�चे आहे. थोड�यात गर�बी आ�ण औ�यो�गक �दषूण यांचे            
�नवारण करणे गरजेचे आहे. �या सग�या गो�ट�, सम�या हातात हात घालनू आहेत �यामळेु             
�व�वध सम�या �व�वध �ठकाणी आहेत. मला इथे काय �हणायचे आहे? अपांग�वाचे सामािजक            
��तमान ह� काह� एकल रचना नाह�ये. �याबरोबर इतर लढायाह� जोडले�या आहेत जसे क�             
गर�बी, जातीयवाद �व��ध�या लढाया आ�ण या एक��तपणे कशा हाताळ�या जाऊ शकतात.           
उदाहरणाथ� जर पाणी पा�यामळेु �द�ूषत असेल तर सामािजक रचनाकारांचे ल� या गो�ट�कडे            
वेधले गेले पा�हजे, कारण �यामळेु अनेक दोष, आजार उ�प�न होतात. आ�ण जीवनाकड,े            
राजकारणाकडे बघ�या�या �ि�टकोनाला ‘प�रवत�नशील राजकारण’ असे �हणतात. आता समारोप         
क�या. आपण स�ुवात केल� ��टनपासनू िजथे हे सामािजक ��तमान उगम पावले. जगा�या �या             
भागात यांचा अथ� दोष आ�ण दोषाभेद असा होतो. आपण असेह� �हटले क� �पतसृ�ाक प�धती              
आ�ण सामािजक ��तमानाचा वाद समांतर आहेत. आ�ण पढेु आपण वळलो �गत देशातील व             
�वकसनशील देशातील जीवनाभेद, प�रि�थ�तभेद याकड.े शवेट�, सामािजक ��तमाना�या मया�दा         
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मांड�यावरह�, आपण असे �हणू शकतो क� सामािजक ��तमान हे प�रवत�नशील राजकारणाची           
चौकट असू शकते �हणजेच अपंग�व �नमू�लन, �याचा अ�यास आ�ण रचना�मक �हसेंचे स�ूम            
�व�लेषण याचा ह� समावेश जसे क� �ोतांचे �दषूण, कृ��म �े�रत गर�बी आ�ण �लगंा�मक             
जलुमू. 

**** 
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नम�कार! तमुचे प�ुहा �वागत. आज आपण एक रोचक �वषय अ�यासणार आहोत. तो �वषय              
�हणजे कलंक वा ब�टा. मी याचे दोन भागात �वभाजन केले आहे. प�हला भाग �हणजे ‘कलंक               
एक वैि�वक घटना’ आ�ण दसूरा ‘कलंक आ�ण अ�मता/अपंग�व’. यात आपण काय �शकू शकतो             
हा ��न आहे. चला तर बघयूा हा �वास एक� कसा होतो. कलंक �हणजे काय? काह� जण याचा                 
संबंध भेदभावाशी जोडतात. काह� जणांना याचा भदु�ड सहन करावा लागला असेल, एखादा काळा             
असेल, एखादा बटुका, एखादा हुशार नसेल, एखा�याला पैक��या पैक� गूण �मळत नसतील, पण             
का �मळावे? सगळेच काह� सारखे नसतात, काह� जणांची �ान �हण कर�याची ���या मंद             
असत,े काह� अगद� त�लख असतात, कोणी ५ �या वष�च अमतू� बीजग�णत क� शकतो, तर              
कोणी १० �या वष�च उ�म क�वता क� शकतं, �कंवा एखादा अमे�रकेला जाऊन भेदभावचा             
अनभुव घेतो. �तथे त�ुहाला हाकलनू दे�यात आले असेल,तु�ह� वेगळे �दसता �हणनू. कदा�चत            
त�ुह� अपंग असाल, अंध असाल, ब�हरे असाल, �कंवा तमु�या पायात दोष अस�यामळेु त�ुह�             
नीट चालू शकत नसाल, त�ुह� �ह�लचेअर वापरत असाल वा त�सम दोष. यामळेु कुणी �हणतं              
क� तमु�यासाठ� हे नाह�ये, आ�ह� त�ुहाला �ाय�वगं लायस�स देऊ शकत नाह�. �यापक ���या             
असे �हणता येईल क� कलंक ह� सं�ा भेदभावाशी संबं�धत आहे, पण असे �हणता येईल का क�                
�या दो�ह� सं�ा समानाथ� आहेत? मी �हणेन क� नाह�. कलंक �हणजे एक �कारचे वग�करण,              
माणसांचे वग�करण. उदाहरणाथ� द��ण भारतातील गावांम�ये, �या लोकांनी भयंकर गु�हे केले           
आहेत, अशा माणसांना काठ�ने बदडून �यां�या अंगावर काळे �नळे वळ उठ�यावर, �यांची            
गाढवाव�न वरात काढून ह� माणसे कशी वेगळी आहेत हे दाखव�यात येत असेल. भारतात             
असलेले कैद� आ�ण जगभरात असले�या कै�यांना �यां�या भवुया काढून टाका असे सांग�यात            
येऊ शकत.े 

  

भारतात परंपरा आहे क� �वधवांनी �यांचे डोके भाद�न टाकायचे आ�ण पांढ�या सा�याच            
नेसाय�या. अशी असं�य उदाहरणे आहेत एखाद� भ�ूमका यो�यपणे बजाव�यासाठ�. एखाद� �वधवा           
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असेल तर �तने असेच �दसले पा�हजे, वागले पा�हजे, एखादा अपंग असेल तर तो �व�श�ट              
�कारचा �दसला पा�हजे, त�ुह� एखाद� ��ी असाल तर तमु�या यो�य कुठल� कामे आहेत, कुठले              
�यवसाय यो�य आहेत व कुठले नाह�त वगैरे. सो�या श�दांत सांगायचे तर हे एक �कारचे              
वग�करण आहे. इथे मी र�बॉक, नाइके, त�सम वग�करणाब�दल बोलत नाह�ये तर एखा�या            
�य�तीचे वग�करण तो, ती, वा तो �कंवा ती मा�या �कारची नाह�ये, त�सम �या �कारचे              
वग�करण. तर हे सगळीकडे असते का, तर होय. हा एक �कारचा �वाह आहे का? तर होय. हे                 
वग�करण एक सामािजक वा�तव आहे. मग हे जर का असे आहे तर याचा अ�यास कसा               
करायचा? अ�य �े�ांसारखीच या अ�मात�ेया/अपंग�वा�या अ�यासाला कलंक �हणजे काय याची          
उ�म समज आहे. अ�मता/अपंग�वाचा अ�यास दसुया भागात बघ.ू या भागात आपण कलंक ह�             
सं�ा काशी काय� करते ते बघयूा. त�ुह� तमु�या जवळ�या भाचा �कंवा भाची, वा शजेार              
पाजार�या मलुांचे �नर��ण केलेत तर लगेच ल�ात येईल क� वेग�या �दसणा�या माणसां��त            
�यांचा �यवहार वा वागणे कसे असत.े उदाहरणाथ�, काळी माणसे, मोठ� �मशी असणार� माणसे             
वा काह�तर� �यंग असलेल� माणसे. मी माझचे उदाहरण देतो. शजेारपाजर�या मलुांना जे�हा मी             
भेटतो �कंवा लहान मलुांना जे�हा भेटतो त�ेहा �यांना फार कुतहूल असत.े हा माणसू मला का               
बघू शकत नाह�, वा मा�या ��य उ�ेजनांना ��तसाद का देत नाह�. हा माणसू वेगळा आहे का?                
ह� मलेु पटकन आप�या आईकडे जातात आ�ण �यांची आई पण �यांना पटकन जवळ घेऊन              
�यांचे त�ड बंद करत,े भीती वाटून क� मलुांनी �या माणसाला काह� बाह� बोलनू दखुवू नये.               
मलुांची आई वडील खास काळजी घेतात क� अशा माणसां�या जवळ असताना मलुांनी ग�पच             
रहावे. पण या अशा �संगातनू मी �शकलो क� लोकांना दसु�यांब�दल फार कुतहूल असत,े             
�यां�याब�दल मा�हती हवी असत,े नाह� का? आपण याला िज�ासा �हणयूा, मानवी सं�ाना�मक            
�वचारांची िज�ासा, मानवी क�पनेची िज�ासा �हणू हवे तर�, ह� लहानपणापासनू आप�यात           
�वक�सत होत असत,े आ�ण यात काह�ह� चकु�चे नाह�. 

  

परंतु आप�यापे�ा �भ�न असणार� माणसे आप�यात दोन �कार�या भावना उ�य�ुत करतात-           
िज�ासा डावीकडे आ�ण भय उजवीकड.े �या दो�ह� भावना कमी अ�धक �माणात एक�            
असतात. लहान मलुांची काळजी घेणा�या माणसांना ब�घतले आहे का? मलेु ऐकत नसल� क�             
�यांना घाबरव�यासाठ� ते एखा�या बागुलबवुाची भीती दाखवतात �कंवा र��यावर�या �भका�याचा          
आवाज ऐकवतात. �कंवा एखादे मलू दधू पीत नसेल तर �याला एखा�या वाईट काकांची वा              
अनोळखी माणसाची भीती दाखवतात. हळूहळू थोडा कालावधी गे�यावर �या वाईट काकांची वा            
अनोळखी माणसाची वा एखा�या दोष असले�या माणसाची �या मलुाला इतक� भीती वाटू लागते             
क� ती �यि�त धोकादायक वाटू लागत.े तर कधी काळी वाटणार� िज�ासा आता भयंकर भीतीत              
प�रवत�त होत.े अशाच �कारे दोष असले�या लोकांकडे बघ�याचा समाजाचा �ि�टकोण तयार           
होतो आ�ण �याचे कलंकात �पांतर होत.े ह� झाल� उदाहरणे आता आपण अ�धक ठोस, म�ुदेसदू              
बोलयूा. आपण रचना�मक �वचार कसा क� शकतो ते बघयूा. सग�या मानवी ना�यांचे ३ घटक              
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आहेत- आ�ण ते एकमेकांना अथ� �ा�त क�न देतात. जे�हा त�ुह� एखा�याशी मै�ीचे नाते             
�वक�सत करत असता त�ेहा तमुची िज�ासा जागतृ होते आ�ण �नर��ण ह� वाढते आ�ण त�ुह�              
�या �य�तीची तलुना तमु�या एखा�या भावाशी, �म�ाशी वा शाळकर� �म�ाशी क� लागता.            
�हणजेच आपल� सं�ाना�मक समज, ह� तलुना�मक �ि�टकोनामळेु �वक�सत होत.े 

मग येतो �भावक घटक, काय �भावक आहे, �भावक अथा�त भावना�मक. आपण �या             
�य�तीसोबत भावना�मक�र�या जळूु शकतो अशा �य�तीसोबतच मै�ी क� शकतो. एखा�या          
ब�दल जर आप�याला मै�ी वाटत नसेल तर याचा अथ� �या �य�तीसोबत आपले भावना�मक             
सरू जळुत नाह�त. आ�ण �तसरा घटक आहे सामािजक �नयं�ण, �या समाजात राहतो �याचा             
अथ� लागणे. अशी कुटंुबे आहेत जी आप�या शजेा�यां�या, सासू सास�यां�या वाग�याचा, दसु�या            
जाती, धमा�तील लोकां�या वाग�याचा अथ� लावीत असतात. एक अखंड रा�� दसु�या रा��ाब�दल            
पवू��ह द�ूषत नजरेने बघत,े बोलत.े तर परत कलंक या सं�ेकडे वळूया. याचे ३ घटक आहेत –                
सं�ाना�मक घटक, �भावक घटक आ�ण सामािजक �नयं�ण घटक. आपण याब�दल अ�धक           
तपशीलवार बोलयूा �हणजे हे ३ ह� घटक अ�धक ला��णक�र�या समजनू घेऊ शकू. कलंकाची             
रचना ३ घटकांम�ये �वभागल� आहे हे इ�व�ग गो�फमन व इतर समाजशा��ा�या अ�यासकांनी            
मांडले. तर इथे मी �भावक घटकाब�दल बोलणार आहे – एक �ाथ�मक भावना जी तमु�या,              
मा�यात �जते ती �हणजे भय, काळजी अनोळखी गो�ट�ंची उदाहरणाथ�, जर नजरेला एखादा            
क�डा �दसला तर आपण लगेच खबरदार� घेऊ आ�ण एखादवेळेस �याला आपण प�ुतकाने चेचनू             
टाकू. हाच �कार घडतो मानवी �भावक घटकात, अनोळखी लोकांकडे बघ�या�या बाबतीत. एक            
श�यता आहे क� एखा�या अनोळखी माणसाने माघार घेतल�, तो वेगळा �दसतो �हणनू लगेचच             
आपण मान वळवतो. �या माणसा�या चेह�यावर डाग आहेत, वा तो �नघृ�ण �दसतो इ�या�द. 

  

दसुर� प�रणामी वत�णकू �हणजे झुंडशाह�. एखादा चोर आहे असे गद�त कुणी ओरडले क� सगळेच              
एक� जमनू �याला मारहाण करतात. एक गो�ट जी आप�याला �या माणसाब�दल भय आ�ण             
घणृा उ�प�न करते ती �हणजे आपल� �नर��ण कर�याची �व�ृी. मी त�ुहाला एक छान प�ुतक              
देऊ इि�छतो – भय आ�ण घणेृ ब�दल आहे त.े �याचे नाव घणेृची शर�ररती (Anatomy of               
Disgust). या प�ुतकात आप�याला घणृा कशी वाटत,े याब�दल चचा� आहे. शहर� परई��य कशी             
वेगळी �दसतात, आपले शार��रक अवयव जे आता आपले नाह�त, व�ृधापकाल, म�ृयू इ�या�द.            
�या गो�ट� घणृा उ�प�न करतात. घणृा आप�या वया�या प�रप�वतवेर अवलंबनू आहे. मला असे             
�हणायचे नाह� क� नै�तक प�रप�वता �हणजे जीवनात�या सम�या प�रप�वतनेे हाताळणे वगैरे.           
उदाहरणाथ� कु�ठरोग एक �कारची घणृा उ�प�न करतो. मला इथे �हणायचे आहे क� एखा�या             
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मानवी वेगळेपणाला आपला �ाथ�मक भावना�मक ��तसाद भय वा घणृा असते आ�ण पढेु जाऊन             
�याचेच कलंकात �पांतर होत.े दसुर� �ढ� �हणजे सं�ाना�मक घटक. सं�ाना�मकता �हणजे           
काय? काशाचातर� अथ� लागणे, तलुना करणे. तलुना कशी करायची? आता मनात एका द�या�ची             
फूटप�ट� असत.े ह� सुंदर मलुगी १-१० �या फूटप�ट�वर �कती आहे? एखा�या माणसात हे गूण              
असले पा�हजेत, बालपण �हणजे असे, �हातारपण �हणजे असे. ह� फूटप�ट� आप�या स�ुत            
मनात असतचे. मला असे �हणायचे आहे क� ह� फूटप�ट� आप�याला अ��य�पणे �भा�वत            
करत असते आ�ण आपण शवेट� काय करतो तर तलुना करतो आ�ण सग�या गो�ट�ंचे वग�करण              
करतो वा सा�यात घालायला लागतो. उदाहरणाथ� कुणीतर� आप�या समोर येतं, आपण �णभर            
थांबनू �या�याकडे रोखनू बघतो. तो माणसू �ीमंत असावा, र�बॉकचे बटू, भार�तल� गाडी वगैरे.             
या�या उलट एखादा भणंग माणसू, फाटके कपड,े असा माणसू बौ��धक���या कमकुवत असेल;            
मग अस�या माणसाशी बोलायला नको, बघायला स�ुधा नको. आपण ह� अशी ग�ृहतके करतोच             
क� आ�ण ती मखू�पणाची असतात. आ�ण हे सं�ाना�मक ���या घडत.े यासाठ� या कलंकापासनू             
म�ुत �हायला हवे आ�ण �यासाठ� आप�या मनाचे �वखणदण करणे ज�र� आहे. याला            
मानसशा��� सं�ाना�मक वत�न उपचार असे �हणतात. अथा�त मी उपचारां�या खोलात �शरत           
नाह�ये. आप�याला काह� अंशी प�ुहा न�याने �शका�या लागणार आहेत आ�ण काह� �ढ�,            
फूटप��या प�ुहा तपासनू बघा�या लागणार आहेत. 

  

आप�याला या प�ुतकाचा आधार �यावा लागणार आहे- रोजमेर� थॉम�सन यांनी �ल�हलेला           
प�ुतक – दसु�यांकडे कसे रोखनू बघायचे. काह� �कारचे रोखनू पाहणे हे मा�हती गोळा             
कर�यासाठ� असत.े मी उदाहरण �द�या�माणे मलेु मा�याकडे बघतात, ते हे बघ�यासाठ� क� मी             
ढ�ग तर करत नाह�ये ना, मा�याकडे चॉकलेट आहे का, इ�या�द. काह� बायकांना एक �कारचे              
रोखनू बघणे माह�त आहे जे �ास दे�या�या उ�देशाने असत.े तर आपण ३ ह� घटक ब�घतले.               
शवेट� काय तर आपण माणसे एक �कार�या सीमा रेषा आखनू घेतो – माझे कुटंुब, माझे घर,                
माझे गांव , माझी शाळा, इ�या�द. या सीमा रेषा असं�य आहेत. आपण काह� अंशी कलंक या                
सं�ेशी जळुवनू घेतो कारण �यातनू आप�याला या सीमा रेषांम�ये सम�वय साधायचा असतो.            
उदाहरणाथ� मला जर �वतःब�दल चांगले वाटायला हवे असेल तर मी सामा�यतः तमु�या पैक�             
एकाला �नवडने आ�ण �याला भले बरेु �हणेन. काह� जण याला अमानवीकरण �हणतात, अंतः             
मानवीकरण साध�यासाठ�, �हणजेच आप�याच समदुायात �वतः ब�दल छान वाट�यासाठ�.         
आपण दसुरे समदुाय कसे गौण आहेत, वाईट आहेत हे �हणू लागतो. हा एक �कारचा जातीयवाद               
आ�ण कलंक आहे. या त�वावर आधा�रत आप�या देशात जातीयवादाचा मोठा इ�तहास आहे.            
कधीतर� कलंक इतका नैस�ग�क असतो, �दसतो, क� तो ओळख�याची स�ुधा गरज नाह�, तो             
ग�ृहतच धरला जातो. उदाहरणाथ� ���टशांनी आप�यावर ४०० वष� रा�य केले, ते �याच            
ग�ृहतकावर क� ���टश सा�ा�य हे परम आहे �यामळेु ते कधीच अ�ताला जाणार नाह�, आ�ण              
इथले लोक हे �यांचे गुलाम असनू �यांनी �यांची आय�ुयभर सेवा केल�च पा�हजे. वंशवादाब�दल             
बोलताना, भारता�या संदभा�त आपण जातीयवादाब�दल बोलले पा�हजे. 
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तर अंतः मानवीकरण �हणजे, �वतः�या समदुायात राहून �वतः ब�दल सरस वाटणे. �हणनू             
त�ुह� दसु�या समदुायात�या लोकांवर अ��य� ह�ले क� लागता. तर सामािजक �नयं�ण,           
सं�ाना�मक आ�ण वत�न �भावक घटक हे एक��तपणे कलंक ह� सं�ा श�य करतात. तर             
आपण या �न�कषा��त पोहोचतो क�, कलंक ह� सं�ा अटळ आहे. कलंक ह� अशी सं�ा आहे               
�या�या आधारे आपण मानवी नाती �यातले फरक आखतो. मग मी असे �हणतोय का क�              
कलंक हे �या�य आहे? आता हे फ�त वण�न आहे आ�ण ह� क�पना मांडल� आहे क� कलंक ह�                 
सं�ा आप�यासार�या जनावारांम�ये काय�रत आहे. हे एवढेच �हणणे अपे��त आहे या प�ह�या            
भागात. ध�यवाद. 

**** 
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Lecture 6 

Stigma and Disability: What can we 
learn? 

              कलंक आ�ण अ�मता/अपंग�व: आपण काय �शकू शकतो? 

  

कलंक या सं�े�या दसु�या भागात तमुचं �वागत आहे. यावेळी मी याचे शीष�क ‘कलंक आ�ण               
अ�मता/अपंग�व’ असे ठेवले आहे. यात आपण काय �शकू शकतो? तर अ�मता/अपंग�व           
आप�याला कलंकाब�दल खास �ान परुवत,े जसे क� आपण अ�मता/अपंग�वा�या सामािजक          
��तमानात चचा� केल� होती. �याकडे बघ�याचा एक �ि�टकोन असा आहे क� अंध�व, ब�हरेपण             
त�सम दोष हे अपंग�व �हणनू समजले जातात जे�हा आपण भेदभाव करतो. दोष/कमजोर� हे             
अपंग�व होतात जे�हा आपण भेदभाव करतो. यातला बराचसा भाग स�य आहे, परंतु काह� अथ�              
दोष हे ३ गो�ट� उ�प�न करतात – मी आधी�या भागात च�च�ले�या, भय- �भावक घटक, �ढ�,               
सं�ाना�मकता आ�ण सामािजक �नयं�ण. का? कारण शार��रक तफावत, सं�ाना�मक तफावत,          
भावना�मक तफावत, हे लोकांम�ये एक �कारची �चतंा उ�प�न क� शकतात. उदाहरणाथ�, लोकं            
�वतः�या म�ृयबू�दल वा मया�दांब�दल जाग�क होतात. त�ुह� कोणाला कॅ�सर ��णांपासनू दरू           
पळताना प�हले आहे? मी प�ुकळ वेळा ब�घतले आहे. मी एका धा�म�क �वधी करणा�या अंध              
माणसाला ब�घतले आहे. �याची उपि�थती अमंगळ मानल� जात,े �यामळेु अशा माणसाला           
वगळ�यात येतं. अमंगळ �हणजे अशभु, अंध. अंध�व �हणजे अंधकार आ�ण अंधकार �हणजे            
अमंगळ. या अशा �कार�या ��त��या, फ�त अपंग�वामळेुच उ�प�न होतात. एक अ�तशय रोचक            
�वषय आहे, स�दया��मक उदासीनता, �याब�दल त�ुहाला चचा� करावीशी वाटेल व लेखक आहेत            
Ato Quayson. 

  

आता स�दया��मक उदासीनता �हणजे काय? सौ�दय� �हणजे भावना, ��च, �ाधा�य या            
�वषयांचा अ�यास. मला काना��तक संगीत आवडतं, तर कुणाला �हदं�ुतानी, कुणाला बॉल�वडु           
इ�या�द, आप�या आवडी �नवडीनसुार, ��च, �ाधा�यानसुार. Ato Quayson इथे �हणू          
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इि�छतात क� स�दया��मक उदासीनता अनेक गो�ट�ंमळेु �े�रत होऊ शकते जसे क� अि�थरता,            
नकारा�मक �ि�टकोन, घणृा, भय आ�ण माघार घेणे हे स�ुधा अपांग�वामळेु उ�प�न होऊ            
शकतात. एका �य�तीने �हटलय क� �ह�लचेअरवर�या न�ृयाची मी �शंसा क� शकतो,           
�व�लेषण क� शकतो पण, मला �यात मजा येणार नाह�. मी �या �य�तीला ��य� भेटलो नाह�               
पण �या वेळी मला स�दया��मक उदासीनता �हणजे काय हे ल�ात आले. असे �हणतात क�              
एखाद� सुंदर गो�ट ह� आय�ुयभर आनंद देत.े �या �य�ती�या �ि�टकोनातनू मा� �ह�लचेअरवर            
बसनू न�ृय करणारे अगद� उ�लेखनीय, धाडसी होत,े एक �कारचे यश, गव� �या भावना हो�या              
परंतु यात आनंद वा मजा न�हती. बहुदा �या �य�तीला असे �हणायचे असेल क� त�ुहाला              
कुठ�या ह� �कारचे अपंग�व असेल तर त�ुहाला �यि�त �हणनू पणू�ता �ा�त होऊ शकत नाह�.              
�यामळेु अशा माणसाबरोबर संवाद, वा मै�ी ह� �चतंनेे वेढलेल�च असणार आ�ण यालाच            
Quayson स�दया��मक उदासीनता �हणतात. आपल� सग�यांची कुणाशी तर� मै�ी वा श��ुव           
असते आ�ण हे ��येका�या वैयि�तक अंदाजावर बेतलेले असत.े उदाहरणाथ� एखादा माणसू           
वा�त�वक वाईट असेल, पण �याचा वाईटपणा हा आप�या अंदाजावर बेतलेला असतो. आपण            
एखा�या �य�तीला भेटतो जो आप�याला आप�या ना�यात�या एका काकांसारखा वाटतो,          
�यामळेु आपले मन लगेच �याला वाईट ठरवनू मोकळे होत.े मनो�व�लेषक, मानसशा��� याला            
अंदाज बांधणे �हणतात. �हणजे आपण एका माणसाचे गुणधम� दसु�या माणसाला �चकटवतो           
आप�या अंदाज बांधणीवर. हे खरे नसत.े आ�ण दसुरे �हणजे �कि�पत ओळख, �हणजे त�ुह�             
फ�त �या माणसाला वाईट �हणत नाह� तर �वतः �या माणसासारखे आहात असे वाटू लागत.े              
तर �या �णी त�ुहाला घणृा वाटू लागत.े तर जे�हा मी �ह�लचेअर वरचे न�ृय प�ह�या रांगेत               
बसनू बघत असतो, त�ेहा मला ते आवडत नाह�, �याचा आनंद घेता येत नाह� कारण मला               
�वतःला वाईट वाटत.े �हणनू अ�मातचेे/अपंग�वचे समावेशन घडते एक �च�ह/�तीका�मक         
�हणनू. 

  

मला इथे काय �हणायचे आहे? समजा एखाद� प�रषद आहे, तर आयोजकाला �वतःब�दल चांगले             
वाट�यासाठ� तो काह� खास त�हेने वेग�या असले�या लोकांना �नमं��त करतो. तर आयोजक            
एखा�या खाल�या जाती�या �य�तीला बोलावतील, वा काह�तर� �यंग असले�या माणसाला          
बोलवतील, �कंवा वेग�या वंशातील माणसाला आमं��त करतील. यामळेु काय होते तर ह� प�रषद             
कशी समावेशक आहे याची जा�हरात होते आ�ण ह� गो�ट ��य आहे. पण हे काह� खरे नाह�.                
खर� समावेशकता �हणजे त�ुह� जे�हा कलंक या सं�ेब�दल बोलता, या सम�ये�या मळुाशी            
जाता, �यासाठ� ठोस पावले उचलता. थोड�यात टोके�न�म/�तीका�मकवाद हा उगम पावतो जे�हा           
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कलंक समावेशकतवेर रा�य करतो. उदाहरणाथ� एखा�या अपंग माणसाला बोलावलं तर जा�त           
�नधी �मळेल वगैरे. पण जे�हा त�ुह� कलंक, स�दया��मक उदासीनता, आ�ण मानवी तफावत            
दश�वणा�या इतर अनेक गो�ट�ंब�दल बोलता, त�ेहा त�ुह� �या अपंग माणसाचा सां�कृ�तक���या,           
स�दय����या, नै�तक���या समावेश करता प�रषदांम�ये वा इतर साव�ज�नक काय��मांम�ये. तर          
ह� जी अंदाज बांधणी दोशांब�दल, कलंकाब�दल ह� खास आहे. उदाहरणाथ� मी �द�ल�त असताना             
मा�या काया�लयात �रकशनेे जायचो यायचो. �यावेळी तो �र�ावाला �हणाला क� साहेब, फ�त            
त�ुह� माझी सम�या समजू शकता, इतर �वासी नाह� समजू शकत आ�ण मला भेटून �याला              
फार छान वाटले. आता या घटनेचा �वचार केला तर �या �र�ावा�याने असा �वचार केला असेल               
क� हा माणसू �ीमंत असला, म�यम वग�य असला तर� अपंग आहे आ�ण �हणनू तो कलं�कत               
असणे �हणजे काय हे समजनू घेऊ शकतो. एव�या मो�या शहरात �या�यासार�या �र�ावा�याला            
�कडा मुंगीसारखे वागवले जाते याची जाणीव असणार. तर अपंग�व हा सा�यवाद उ�प�न क�             
शकतो, �करकोळ सा�यतांपल�कड,े जसे क� गर�ब माणसू, सम�लगंी माणसे, मजरू, जातीयवादाचे           
बळी आहेत. मी श�यता दश�वतोय, पण ��येक वेळी नाह�. 

  

तर आपण काय �शकू शकतो? अपंग�व जसे क� कलंक ह� सं�ा आप�याला एक �कारची              
�वशषे ��त�ठा देत.े आता ह� काय �कारची ��त�ठा? त�ुहाला �कती ह� यश �मळालेलं असेल,              
तमुचे कौटंु�बक संबंध कसे ह� असोत, त�ुह� �कती ह� समाज सेवा केल� असेल, तर� शवेट�               
त�ुहाला द�लत वा पंगु �हणनूच संबोधले जाणार. तर हा �कती भयंकर �कारचा, �वषार� कलंक              
आहे जो एखा�याला ह� अशी वेगळीच पण ह�न �तीची ��त�ठा देतो. तर ह� ह�न ��त�ठा �या                
माणसाला �चकटवल� जात,े बाक� सारे गौण. कलंक लोकांना हे क� शकतो. आ�ण एकदा का ह�               
ह�न ��त�ठा त�ुहाला �ा�त झाल� क� लोकं तमु�याकडून फार अपे�ा ठेवत नाह�त. मला व              
मा�या अनेक �व�या�या�ना हा अनभुव आला आहे क� लोकं फार �व�च� नजरेने आम�याकडे             
बघतात, �हणजे िजथे अपे��त नाह� अशा जागी आ�ह� असलो क� लोकं �व�च� नजेरेने             
बघतात. उदाहरणाथ�, एखा�या ल�कर छावणीत जर एखाद� ��ी �तथे आल� तर �त�याकडे            
सगळेच �व�च� नजरेने पाहतात जणू असे �हणायचे आहे क� ह� जागा ि��यांसाठ� नाह�. तर              
इथे एक �कार�या भ�ूमकेची अपे�ा असत,े �यामळेु त�ुहाला ह� ह�न ��त�ठा �ा�त होते आ�ण              
मग तीच सव��े�ठ ठरत.े आ�ण हे असेच चालू राहतं लोकां��त, समदुायां�ती आ�ण इतर             
�करकोळ अि�त�वां�ती. 

  

तर एखा�या जातीकडून एका �व�श�ट �कारचे कामच अपे��त असत,े उदाहरणाथ�, चांभारकाम           
कसाईकाम अ�य काह� काम नाह�, भ�ूमकेची अपे�ा अगद� कमीत कमी असत.े माझा धडा             
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अपंग�व कलंकाब�दल आहेच पण याची हाताळणी स�ुधा या ध�यात च�च�लेल� आहे. अपंग�व            
असलेल� लोकं आ�ण �यां�या बरोबर असलेल� लोकं उदाहरणाथ� �यांचे कुटंुब, वा �म� प�रवार, वा              
�यांचे ल�न झाले आहे अशा कुटंुबात, या सग�यांना �या सम�येला त�ड �यावे लागत.े एखा�या              
�य�तीने जर एखा�या अपंग �य�तीशी �ववाह केला तर �यांनाह� कलंकाला त�ड �यावे लागू             
शकत.े �या �य�तीला बोल लावू जाऊ शकतात क� तू दसुरे कुणी नवरा वा बायको �हणनू का                
�नवडले नाह�स, अपंग �य�तीशीच का �ववाह केलास? आता हे सगळे हाताळायचे कसे?            
कलंकाशी लढताना दोन गो�ट�ंचा समावेश होतो. पा�हल� �हणजे नकार. जर जगाने मला            
नाकारले, तर मी ह� जगाला नाकारेन. लोकं तसं करतात. बराचसा जातीयवाद, वंशवाद,            
राजकारण हे नकारांब�दल आहे, आ�ण पया�यी �ान �ा�त क�न बाक� सगळे नाकारणे ह� एक              
प�धत झाल� कलंक हाताळ�याची. उदाहरणाथ�, एखाद� अपंग �यि�त प�ुकळ संघष� क�न मेहनत            
घेऊन आय�ुयात वर येत,े वा एखादा द�लत माणसू अ�तशय क�टाने �यावसा�यक ग�तमानता            
�मळवतो इ�या�द. ह� झाल� हाताळायची दसुर� प�धत. 

  

कलंक हाताळायची �तसर� प�धत �हणजे �वतःची �मता, मया�दा वा ओळखह� नाकारणे.           
अपांग�वा�या बाबतीत, एखाद� पंगु �यि�त �वतःचे अपंग�व नाकारेल, वा दसु�या एखा�या           
अपंग �य�तीशी असलेले संबंध नाकारेल. उदाहरणाथ�, सं�कृतीकरण �हणजे आपण उ�च          
वण�य आहोत असे ढ�ग करणे. समाज शा�� अ�यासाचे �व�याथ� �हणनू आपण या अशा             
��तसादांब�दल जाग�क असणे गरजेचे आहे, जेणेक�न आप�याला कलंक �हणजे काय याचा           
अथ� लागू शकतो. तर समारोप करताना मी �हणेन क� अपंग�व आ�ण कलंक याचा संबंध              
�व�या शाखांशी आहे. कलंकाब�दल आपाप�या �व�या शाखेतनू/�ि�टकोनातनू �वचार कसा होऊ          
शकतो. कारण शवेट� हा अ�यास�म अपांग�वाब�दल आहे. कलंक ह� सं�ा कशी घडते आ�ण             
लोकं �या�याशी कसा सामना करतात याब�दल मी बर�च चचा� केल� आहे. तर हा काह� �व�या               
शाखांचा �ारंभ�बदंु असू शकतो. उदाहरणाथ�, त�ुह� जर सा�ह�याचे �व�याथ� असाल तर,           
आ�मकथन, का�प�नक कथा, कादंब�या, क�वता, �सनेमा हे सगळे अ�यासणे खपू रोचक ठरत,े            
�शवाय कलंक प�धती, अपंग लोकांचा संघष� हे स�ुधा आपण अ�यास ूशकतो. 
  
  
  

एका �दवशी मी मायकल जॅकसन ब�दल एकाचे �हणणे ऐकले. ती �यि�त �हणत होती क�              
मायकल जॅकसनने �वतःला कसे गोरे केले, वंशवादाचा बळी हो�यापासनू रोख�या कर�ता, वा पॉप             
सं�कृती�या दबावामळेु �याने असे केले असावे वगैरे. तर सा�ह�य, �व�ान, जै�वक शा��, समाज             
शा�� या सग�या �वषयांचा उपयोग होऊ शकतो कलंक ह� सं�ा समजनू �यायला. या सग�या              
�वषयांचा अ�यास, कलंकाचा भगूोल समज�यासाठ� स�ुधा उपय�ुत आहे. एखा�या गावाची,          
शहराची वा समदुायाची रचना कशी केल� जाते हे पाहायला �मळत.े एखा�या जातीचे लोक एक              
�व�श�ट जागीच �था�यक होतात, उ�च वणा�चे लोक कसे �व�तीण�पणे उपि�थत असतात आ�ण            
हे सगळे महानगरांम�ये घडतं, लंडन, �यू यॉक� , चे�नई इ�या�द �ठकाणी. तर कलंकाचा            
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सामािजक भगूोल स�ुधा आहे आ�ण या�या खणुा सा�ह�यात, सां�कृ�तक ��त�नधी�व यात           
बघायला �मळतात. शवेट� मी असे �हणेन क� अ�सल शा��ीय �वषय जसा क� वै�यक शा��,              
कलंक या सं�ेचा अ�यास क� शकतं, जसे क� कलंक नैरा�य उ�प�न कसे क� शकतं, कलं�कत               
��ण कसे �वतः ��ण आहेत याचे �नदान करतात आ�ण काह� ��ण आप�याला काह� रोग झाला               
हे का नाकारतात, वगैरे. हा �वषय एवढा �व�ततृ आहे क� आपण याचा भरपरू अ�यास क�               
शकतो. ध�यवाद. 

**** 
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 Lecture: 7 Ableism 

स�मता 

  

आज आपण एका मह�वा�या �वषयावर बोलणार आहोत, �याला ‘स�मता’ असे �हणतात. हा            
इतका कठ�ण �वषय नाह�ये. त�ुह� अंदाज बांधला असेलच क� हा �वषय �मतशेी �नगडीत आहे.              
हो, त�ुह� बरोबर आहात. स�मता ह� संक�पना, �मतलेा �वशषे मानत नसल� तर� �याचे             
साजर�करण/समथ�न करत.े त�ुहाला आठवत असेल क� आपण या आधी सामा�यपणा          
/(normalcy) ब�दल बोललो होतो. सामा�यपणा (normalcy) हा एक आध�ुनक शोध आहे,           
�हणजे १८ �या शतकापासनू जे�हा सांि�यक� शा��ाने सामा�यपणा/(normalcy ) ची क�पना          
मांडल�. आता आपण �मतकेडे वळूया. तर �या�या ब�दल काय? मला �या�यान �यायची            
�मता आहे. मी �मता या श�दाचा �योग यांतच केला आहे. हे मा�या आकलन �मते ब�दल               
बोलणे झाले, जसे मी क�पना एक��त बांधू शकतो, �या ससुंगत �र�या पेश क� शकतो, अधा�               
तास बोलू शकतो व असे काह�. �कंवा बोल�याची �मता, खास क�न इं�जीत बोल�याची �मता              
व अशा लाखो �मता आहेत, जशी ��डा�पध�ची �मता, काळजी घे�याची �मता व इतर.             
�मतचेा आपण काह� �कारे आढावा घेऊ शकतो, जसे ह� काय आहे, �याचे प�रणाम समजनू              
घेणे कसे मह�वाचे आहे वगैरे. याला �मता असे �हणतात. याकडे ल� दया, क� �मतचेी              
क�पना ह� ��येक वेळी ि�थर नसत.े उदाहरणाथ�, �मतचेी क�पना ह� पवू� आध�ुनक, आध�ुनक             
व उ�र आध�ुनक काळात सारखी नाह�. हे मला कसे मा�हती? यासाठ� ह� उदाहरणे ल�ात �या.               
आपण एक शा��ीय त�मळ कवी घेऊया- माझे त�मळ �व�याथ� जे हे �या�यान ऐकत आहेत              
�यांना त�मळ कवी अवैयार (Avvaiyar) यांची एक ओळ तर� येतच असेल. ती अरम (Aram’)              
�हणजे जग�याचा माग� या त�मळ सा�ह�य �कारासाठ� ��स�ध आहे. ती ‘संगम’ सा�ह�य            
अथा�त पवू�- आध�ुनक काळातल� आहे. �हणजे आपण साधारण २ हजार वषा� पवू�चे बोलत             
आहोत. ती �या वेळ�या समाजाब�दल बोलत.े एका नै�तकते �वषयी�या सा�ह�यात ती असे काह�             
तर� �ल�हत:े 

Aridha aridha, maanidaradal aridha 
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अ�रधा अ�रधा, मा�नदारादल अ�रधा 

मग ती क�वता पढेु जात.े �यात असे �हटले आहे क� माणसाचा ज�म एक द�ुम�ळ मौ�यवान               
वरदान आहे. ती पढेु �हणत:े 

  

kunkuruda sevida, ninge parithal aridha 

  

कु�कु�दा से�वदा, �नगें पर�थाल अ�रधा  

  

याचा अथ� असा क� माणसू ज�म द�ुम�ळ आहेच, पण अपंग�वा �शवाय, ब�हरेपणा �शवाय व              
अंध�वा �शवाय ज�मणे अ�धकच द�ुम�ळ आहे. हे खपू मह�वाचे आहे. त�ुह� �हणू शकता क�              
अवैयार एक कवी �हणनू स�मता वाद� आहे व �त�या क�पना �त�या काळातील मदा�नी             
�पतसृ�ाक आहेत. मी यात अजनू पढेु जात नाह�. मी असे �हणेन क� ती �त�या काळावर               
सामािजक भा�य करत आहे, कदा�चत त�ेहा ग�रबी असेल व ग�रबी मळेु �या काळात लोकं ब�हरे               
�कंवा अपंग�व घेऊन ज�माला येत असतील.  

पवू�- आध�ुनक काळातील अजनू एक उदाहरण घेऊया- मन�ुमतृीचे अथा�त मनचेु �नयम. मनचेु            
�नयम हे यो�य आय�ुय कसे आचारायचे या ब�दल आहेत व हे आय�ुय पर�पर आदरभावाने              
कसे घालवायचे या ब�दल देखील आहेत. मनचुा एक �नयम असे मानतो क� जर कोणी या               
ज�मी अ�म/अपंग, ब�हरा �कंवा आंधळा असेल तर ते माग�या ज�मातील पापांमळेु. त�ुहाला            
‘कम�’ या ब�दल आठवण झाल� असेल. कम� �हणजे नै�तक �यव�था. कमा�चा �स�धांत            
सव�सामा�यपणे हे सांगतो क� आप�यावर कुठ�या तर� नै�तक �यव�थेचा �भाव आहे. जर            
त�ुह� काल काह� वाईट केले असाल, तर आज ना उ�या आप�याला �याचे प�रणाम भोगावे              
लागतात. या नै�तक �यव�थेत एकाच ज�म नाह�ये, पण तमु�या पाप व स�गुणांन �माणे             
तमुचा पनुज��म होऊ शकतो. या २१ �या शतकात हे खरे वाटणार नाह�, पण �या काळातले               
मलुं मलु�ं ह� बाब गांभीया�ने �यायचे. २१ �या शतकात देखील लाखो लोकं, �यो�तष बघणारे              
इ�याद� कमा�चा �स�धांत यावर �व�वास ठेवतात. हे समज�यासाठ� आपण थोड�यात          
पवू�-आध�ुनक, आध�ुनक व उ�र-आध�ुनक �हणजे काय हे समजनू घेतले तर �याचा उपयोग            
होईल. पवू� आध�ुनक काळ �हणजे �यात आध�ुनक असे काह� न�हत.े मी पनु��ती करत आहे              
असे कदा�चत त�ुहाला वाटेल. पण हे वा�तव आहे क� पवू�-आध�ुनक काळाम�ये �व�ानाचा            
�भाव न�हता. �व�ान अशा क�पनेत बौ��धक गंुतवणकू करते क� फ�त �ान���यानाच           
वा�तवाचे आकलन होऊ शकत.े �ान���य �कंवा तक� संगतीच �ान �ा�त करायचे माग� आहेत.            
��ट� तका��माणे काळ व वेळे�या १३.६ �काश वष� पढेु बघा�यासाठ� दबु�ण (telescope) �कंवा             
स�ूम �वषाणू आ�ण जीवाणू बघ�यासाठ� स�ूमदश�क यं�ाचा (microscope) उपयोग करावा          
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लागतो. ऐक�या�या बाबतीत व �पशा�चेह� तसेच आहे. अदवैताचा �स�धांत असे �हणेल क� देव             
सव� काह� आहे, या खचु�त व सगळी कड.े �व�ान हा यिु�तवाद करेल क� हे खरे नाह� कारण                 
आप�याला देवाला �पश� करता येत नाह�. �हणजे पवू�-आध�ुनक काळावर �व�ानाचा �भाव           
न�हता. मी हे सांग�याचा �य�न करत नाह�ये क� पवू�-आध�ुनक काळातील मलेु व मलु�ंना             
तक� संगत मन न�हत.े नाह� असे मळुीच नाह�. इतकेच क� �यां�यावर वैि�वक �यव�थेचा व             
�व�वासाचा पगडा होता. नै�तक �यव�थेचा �भाव होता. पवू�-आध�ुनक काळात पाप, स�गुण,           
देव, देवता, �व�वास �णाल� व �यातील पर�परावलंबन हे घटक होत.े आध�ुनक काळात �याचा             
एक घटक �हणजे संय�ुत कुटंुब. पण पवू�-आध�ुनक काळात बरेच काह� होते – समदुाय, गाव,              
ते एकमेकां�या कुटंुबाला ओळखायचे वगैरे. त�ुह� �हणू शकता क� मा�या गावात देखील अजनू             
असे आहे. पवू�-आध�ुनक काळातील काह� घटक अि�त�वात आहेत, काह�च पणू�पणे न�ट होत            
नाह�! 

आता आपण आध�ुनक काळाकडे वळूया. आध�ुनक �हणजे जे�हा �वषयां�या शाखा होऊ            
लाग�या आ�ण �व�ान �या�या क� ��थानी झाले. आध�ुनक म�ये �य�तीवादाचाह� उगम झाला.           
‘मी’ मह�वाचा झाला- मी �य�ती, माझे �ाधा�य, माझे �दय, माझा अहंकार, माझा ��ट�कोन.             
मी स�मता व पवू�-आध�ुनक ब�दल का बोलत आहे? अवैयार व मन�ुमतृी अ�मतलेा            
कुठ�यातर� नै�तक �यव�थे�या चौकट�त बसवतात. जर� अवैयार अंध�व आ�ण ब�हरेपणा          
�शवायचा मन�ुय ज�म याला द�ुम�ळ �हणत,े तर� खरे तर ती एक सामािजक भा�य कर�त              
आहे; ती अ�म लोकांवर कुठलेह� नकारा�मक भा�य करत नाह�ये. आध�ुनक बाबतीत तसे            
नाह�ये. जे�हा पासनू �व�ानाचा �भाव आला, �वषय �वलग व �वाय� होऊ लागले, जे�हा             
पासनू माझी उ�पादकता माझा �वशषेा�धकार झाला त�ेहा पासनू �मता ह� क� ��थानी झाल�.            
पवू�-आध�ुनक काळात �मता नै�तक �यव�था आ�ण च�र� दश�वायची. कयकई�या पाठ�चा          
वाकलेला कणा, लोकांना फसव�या�या �मतलेा जोडला जातो. बरे तो संदभ� सोडून दया.            
आध�ुनक काळात, �मता ह� �वतः�या �यि�त�वा�या व काय��मात�ेया आंत�रक झाल� आहे.           
आध�ुनक काळात, �मता ह� �वतः�या इ�छाश�ती�या क�पनेशी समानाथ� झाल� आहे,          
�व�ः�या मालम�ेची �मता, मै�ी �कंवा ल�न संबंधाची �मता, सामािजक करार कर�याची           
�मता. आता आपण सम�ये�या मळुाशी जात आहोत. १८�य शतका नंतर जर ह� प�रि�थती             
असेल तर, याचा अथ�कम� व इतर काह� त�सम गो�ट�ंपे�ा �मतचेा �भाव अ�धक आहे. ते              
लोकांचे वग�करण करत,े उदाहरणाथ�, तमु�या पैक� काह� जणांना वाटले असेल क� मी अ�वल             
�मांकाचा आहे, मी आयआयट�चा आहे, मी वै�यक शा��ाचा �व�याथ� आहे, मी जा�त �कंवा             
कमी हुशार आहे इ�याद�. ह� सम�या आहे, हे भेदभाव नाह� तर� पवू��ह न�क�च �नमा�ण क�               
शकत.े हे १८ �या शतकात स�ु झाले तर� ह� आ�म�ानाची क�पना आहे. मी याला पा�चा�य               
घटना �हणत नाह�ये आ�ण आपण भारतीय यापासनू म�ुत आहोत, दरू आहोत. १७२७ �या             
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ओ��फ़ोरड (Oxford) इं�जी श�दकोशातील �मतचेी �या�या �वचारात �या. �यात �मतचेा          
अथ� असा �दला आहे क� जो स�ुडु आहे, �नरोगी आहे आ�ण �याला कुठल�ह� शार��रक              
�याधी/अ�मता नाह�. याचा अथ� �मता �हणजे केवळ अ�मातचेा/ अपंग�वाचा अभाव नसनू,           
स�ुडु व �नरोगी असणे असाह� आहे. जर आपण स�ुडु व �नरोगी असलो तर आपण घ�याळा               
�माणे अचकू काम क� शकतो. 

अ�मत�ेया अ�यासाम�ये स�मतचेी चौकात का मह�वाची आहे. सामा�यपणा �य�त�र�त,         
�मतचेे वण�न अनेक सम�यांचे वण�न कर�यासाठ� क� � �थानी क�पना आहे- सम�या जशी            
दलु��ीतचेी सम�या, भेदभावाची सम�या, अ�याचार, इ�याद�. हे असे आहे कारण आज�या           
उ�पादकत�ेया क�पनेशी याचा जवळचा संबंध आहे. ह� १८ �या शतकातील �मता या संक�पने             
सारखीच आहे का? तर नाह�. औ�यो�गक �ांती�या वेळी, �मता �हणजे औ�यो�गक चौकट�त,            
कारखा�यात �वतःहा�या शर�र व मना�या �मतचेा पणू� उपयोग करणे. १९ �या शतकात,            
वसाहतींम�ये �मतचेा अथ� जवळ जवळ तोच होता. परंतु मनाची �मता �या संक�पनेत इतक�             
�भनल� गेल� क� ि��या, गर�ब लोकं, वेगळी �दसणार� लोकं आ�ण वां�शक अ�पसं�यांक यांना             
�नकृ�ट �मतचेे संबोधले जाऊ लागले. २० �या शतका�या स�ुवाती पासनू ते म�यापय�त २             
�व�व य�ुधांनी पाि�चमा�य जगाला हालवले. �व�व य�ुधाचा प�रणाम हा होता क� लाखो सै�नक             
य�ुधातनू अ�म/अपंग होऊन परतले. आतापय�त स�म शर�राची लोकं आता अ�म झाल�           
होती. �यां�या मनात �पडीत/बळी झा�याची भावना �नमा�ण झाल� होती. ते त�ार क� लागले             
होत ेक� हे अ�यायी आहे क� आतापय�त स�ुडु/स�म मानले जाणारे त,े अचानक अ�म झाले. 

२० �या शतका�या म�याला व �या नंतर इले��ो�नक तं��ान, आभासी वा�त�वकता, ि�ह�डयो             
गे�मगं यांचे आगमन झाले व �मतचेा अथ� बदलू लागला. आता बोटां�या कौश�याला मह�व             
आले आहे, कारण ५ वषा��या मलुाकडून देखील मोबाईल फोन वापर�या�या अपे�ा असतात.            
आता आप�या कडे न�कल/�समलेुशंस चे तं� आहे, �याने आपण अवतार तयार करतो.            
�मतचेी क�पना आता आभासी जगात �वेश करत आहे. 

  

आता �मतचेा स�मतशेी काय संबंध आहे? आपण सग�या �व�वा�या रचना, संसा�रक �कंवा            
ताि�वक; याम�ये �मतचेी क�पना खपू मह�वाची आहे हे �स�ध केले आहे. स�मतचेी क�पना             
�मतवेर अ�तसाधारण मह�व टाकते क� �याचा प�रणाम हा भभेदभावात होतो; कोणालातर�           
गैरसोयीत टाकत.े या क�पनेचा कायदा, त�व�ान, �व�ान आ�ण इतर �े�ात �वीकार           
हो�यासाठ�, आप�याला स�मता या क�पनेची गरज पडत.े हे थोडसेे वयावर आधा�रत भेदभावा            
सारखे आ�ण जा�तयवादा सारखे आहे. आता �या�याना�या दसु�या भागा म�ये, आपण           
स�मतचेे �कार बघू. मा�याकड े३ उदाहरणे आहेत व ती आपण एक-एक क�न पाहू. 
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Lecture 8 

Ableism: Part 2 

स�मता: भाग २ 

प�ुहा �वागत. हा स�मतचेा दसुरा भाग आहे. मी याला स�मता असे �हणत.े थोडी उदाहरणे               
बघयूा, मी इथे ३ उदाहरणे घेऊन आले आहे जी �वतः�या �व�श�ट श�दसं�हावर आधा�रत             
आहेत. ती आहेत, एक ��ट�वाद, दोन �ववेक�वाद जो �ववेक� या श�दाव�न आला आहे व तीन               
�वणवाद �वण या श�दाव�न. मी �ववेक�वादापासनू स�ु करणार आहे. हा श�द आला आहे             
�ववेक� याव�न व त�ुह� अंदाज बांधला असेल क� �ववेक� �हणजे सश�त शर�रात सश�त मन.              
पवू�-आध�ुनक काळात, वेगळे बोलणार� लोकं, वेगळी �दसणार� लोकं व वेगळा �वचार करणा�या            
लोकांना �वलग केले नसावे. �यांना देवाची वेगळी �न�म�ती/ �कट�करण समजले जात असावे            
आ�ण �यांना अवां�छत �जाती मानत नसावेत. याचा अथ� आपण पवू�-आध�ुनक काळाचे समथ�न            
करत आहोत असा मळुीच होत नाह�. �या काळी अशा घटना देखील घड�या हो�या जे�हा वेगळे               
�दसतात �हणनू लाखो लोकांना, मलुांना मारले गेले. �द�यांग याची चचा� जे लोकं आता कर�त              
आहेत, ह� खर� पवू�-आध�ुनक काळातील क�पना आहे. ‘देवाचे मलू’ असे संबोधले जात,े िजथे             
अ�मातलेे/अपंग�वाला दैवी वै�श�टये समजले गेले आहे, ह� पवु�-आध�ुनक क�पना आहे. आता           
आपण �ववेक�वादाकडे वळूया. औ�योगीकरण व औ�योगीकरणा नंतर �ववेक�वाद मह�वाचा झाला          
आहे, उदाहरणाथ� जर मी एका कायदेशीर करारावर सह� केल� असेल तर मला �या कागदप�ातील              
मजकूर मा�हत असणे अपे��त आहे. मला ते कशा ब�दल आहे व �याचे काय ता�पय� आहे हे                
सगळे मा�हत असले पा�हजे. �ववेकाची अपे�ा मतदाराकडून स�ुधा आहे जे�हा तो एका �व�श�ट             
राजक�य संघाला आपले मत देतो. �ववेकाचा संबंध आप�या खाजगी आय�ुयाशी देखील आहे.            
सारासार �वचार करणारा �पता घर� �यव�था ठेऊ शकतो वगैरे.  

  

यावर�ल उदाहरणांम�ये, लोकांना �यांची इ�छाश�तीची गरज होती व �व�लेषण करायची �मता           
आ�ण हे �तघे तक� संगतीने आपल� राहणी व उ��द�टये �नवडतात. आता या�याशी �नगडीत            
सम�या काय असू शकतात? उदाहरणाथ� केवळ तक� संगती सामािजक करार �प�ट क� शकत            
नाह�. उदाहरणाथ�, मी आता तमु�याशी दरू�थ प�धतीत बोलत आहे, या �या�यानात मा�या            
बौ��धक तसेच भाव�नक गंुतवणकु�चीपण गरज आहे. आता समजा, दोन �य�ती आहेत, एक            
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मलुगा व एक मलुगी; जे १८ वषा� वर�ल आहेत, कायदा �यांना �ौढ मानतो. ते एकमेकांशी बोलू                
शकतात व आपले आय�ुय आपण कसे घडवत आहोत व भ�व�यात ते कसे घडवू शकतो याचा               
�वचार क� शकतात. ते ल�नाचा देखील �नण�य घेऊ शकतात. आता हे एवढेच आहे का? फ�त               
�यांची �मता हे �नधा��रत कर�त आहे का? तर नाह�. �यांची एकमेकांमधल� भाव�नक गंुतवणकू             
ह� �यांना एकमेकांब�दल काय वाटते यावर स�ुधा अवलंबनू आहे. ते एकमेकांना कशा ��ट�ने             
बघतात, ओळखतात, ते �यां�या असरु�ेला �कती मह�व देतात, ते एकमेकां�या सां�कृ�तक           
पा�य�भ�ूमला कसे �वीकारतात व अजनू काह�. आ�ण कदा�चत ते �ोधाची प�रि�थती कशी            
हाताळतात यावर स�ुधा त ेअवलंबनू आहे. 

  

घरगुती बाबींम�ये �ववेकापे�ा इ�छाश�ती अ�धक �नणा�यक ठरत.े �हणनू आपल� कायदेशीर           
ि�थती, नाग�रक�व, मालम�ा ह�क, मानवी ह�क व �व�वध �कार�या करारांबाबतीत आपण           
इ�छेची साथ व �ववेक यापे�ा काह� जा�त �वचारात घेतो. जर तसे �वचारात घेतले नाह�, तर               
�याला �ववेक�वाद असे �हणावे लागेल. इथे मी एक उदाहरण देत,े एका ि�हडीयो चा जो �लकं               
मी पाठवला आहे तो एका त�मळ �च�पटाचा आहे, जो फार जनुा नाह�ये. काह� वषा� पवू� तो                
�द�श�त झाला होता व �याचे नाव ‘दैवा थी�मागल’ (Deiva Thirumagal) असे होत े, �याचा अथ�               
दैवी मलुगी. तो �च�पट एका माणसाब�दल आहे, वे�या माणसाब�दल. �याला एक मलुगी            
वारसाने �मळत,े ती वेडी नसते व �तचे नाव नीला. �या�या सास-ूसासर�यांना असे वाटते क�              
�या�या भावा�या बायकोने ह� मलुगी �त�याकडे परत नेल� आहे कारण याला ती सांभाळता येत              
नाह�ये. �हणनू हे �करण कोटा�त जात,े �तथे बरेच वाद होतात, चालू राहतात. या सग�यात              
�च�पटा�या शवेट�या ��यात �फया�द� वक�ल असा यिु�तवाद करतो क� या माणसाला �वचारा            
क� तो �या�या मलु�ला वाढवू शकतो का, तलुा त�ुया मलु�ची शाळा मा�हत आहे का, तलुा               
ता��य �हणजे काय मा�हत आहे का व तझुी मलुगी त�ण कधी होईल हे सांगता येईल का? तू                 
�तचा अ�यास, गहृपाठ घेऊ शकशील का; यावर तो ग�धळून जातो, �याला काह�च कळत नाह�. 

पण आता काय होत,े शवेट� जे�हा असे वाटायला लागते क� �नण�य �या�या �वरोधात जाणार              
आहे, त�ेहा तो व �याची मलुगी एक खेळ खेळायला लागतात; ती �बलखनू �या�या पाठ�वर              
बसते व �यांना या खेळात खपू आनंद वाटत असतो. कोटा�त जमलेल� सव� लोकं हे पाहत               
असतात आ�ण मग �फया�द� वक�ल हार मानतो. हा माणसू शवेट� ह� मलुगी आप�या भावा�या              
बायकोला सपुतू� करतो या आशनेे क� ती �तचा चांगला सांभाळ करेल. त�ुह� या सग�याकडे              
ता�मळ �च�पटातील मसाला/मनोरंजकता असे समजनू दलु�� क� शकता. परंतु हे �ववेक�वादाचे           
उ�म उदाहरण आहे, िजथे �ववेक हा काय�यावर आधा�रत आहे व सामािजक करार करताना             
त�ुह� यो�य मनि�थतीत असायला हवे. पण या उदाहरणात व इतर उदाहरणांम�ये हे श�य             
आहे क� �पतृ भ�ूमका बदलू शकत.े �पता र�णकता�, घराचा करता प�ुष अस�या ऐवजी, �याचा              
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सांभाळ �याची मलुगी क� शकत.े ती एका �ौढ माणसाचा सांभाळ कसा करायचा हे �शकत हळू               
हळू मोठ� होऊ शकत.े एका �ौढ �य�तीला देखील �या�या पे�ा लहान �य�ती सांभाळू शकतो              
व माझी �ववेकाची �मता देखील पर�परावालंि�बत असू शकत.े उदाहरणाथ�, माझा �ववेक           
जोपास�यासाठ� मी मा�या बायकोकडून, मलुांकडून, मा�या �म�ांकडून, आई कडून व इतर           
�य�तींकडून �शकू शकतो. माझा �ववेक �यां�या आरो�यावर व मा�याशी असले�या �यां�या           
अथ�पणू� संबंधांवर अवलंबनू असतो. �हणनू �ववेक हा कुठचा वैयि�तक ह�क नाह�ये, �याचा            
उ�लेख इत�या सहजतनेे एका करारा�या संबंधात क� शकतो. जर आपण �ववेक हा वैयि�तक             
ह�क मानला, तर �ववेकाम�ये असे अनेक स�ूम बारकावे आहेत जे �नसटून जावू शकतात.             
�ववेकाचा संदभ� जर केवळ एका कराराशी केला तर �याला �ववेक�वाद असे �हणावे लागेल आ�ण              
�ववेक�वाद� �हणजे �मतावाद�. याचा संबंध मा�या आधी�या �या�यानाशी आहे. �ववेक�वाद हा           
एक �कारचा �मतावाद आहे. 

  

आता आपण ��ट�वादाकडे येऊया, ��ट� ह� चौकट मी मा�या संशोधानासाठ� वापरल� होती. बरे             
झाले क� आता �याचा उपयोग मला इथे करता येत आहे. ��ट�वाद ह� क�पना �या�यान              
माले�या मा�यमातनू मा�ट�न �म�लकेन (Martin Milliken) या आंध�या त�व�ाने, �ायन मॅगी           
(Brian Maggie) या दसु�या त�व�ा�या बरोबर मांडल�. ती प��यवहारा�या �व�पात होती. मी            
सचुवेन क� त�ुह� सग�यांनी ती वाचावीत. �या प�ुतकाचे नाव ‘On blindness, letters            

between Brain Maggie and Martin Milliken’ असे आहे. दो�ह� त�व�ांनी आंधळेपण �हणजे            
काय हा यिु�तवाद केला आहे व मह�वाचे �हणजे �याचा ��ट�शी काय संबंध असतो हे �दले               
आहे. दसुरे महणजे �याचा वा�त�व�तशेी, �हणजे �नर��णा�या कलेशी काय संबंध आहे ते            
सां�गतले आहे. मा�ट�न �म�लकेन पढेु जाऊन असे �हणतो क� �नर��णाचा संबंध हा ��ट�शी             
अस�यामळेु, खपू लोकं ��ट�ला सवा�त �े�ठ मानतात. उदाहरणाथ�, जर कोणाला �दसत नसेल            
तर �याचा �व�ानाचा �श�क, वै�य �कंवा कोटा�त �यायाधीश हो�यास नकार �मळू शकतो. असे             
वाटते क� बघ�याची व �नर��ण कर�याची �मता हा मह�वाचा गुणधम� आहे �याची तडजोड             
करता येत नाह� जसे �याचे मह�व �व�ानाम�ये आहे, रासाय�नक ��त��यांचे �नर��ण           
कर�यासाठ� आहे व कोटा�त आले�या माणसांचे �नर��ण कर�यासाठ� आहे. 

  

�दस�याला अन�य मह�व देणे या पे�ा ते व इतर �ान���ये हे आजू बाजचेू वातावरण              
समज�यासाठ�ची मा�यमे आहेत असे आपण समजले पा�हजे. मा�ट�न �मल�क� �या मते ��ट�ला           
अन�य मह�व �कंवा �वशषेा�धकार देणे �हणजे ��ट�वाद. �ववेक�वाद व ��ट�वाद हे भेदभाव            
�नमा�ण करणारे ठ� शकतात. या �शवाय ते अशा ��तभांना कमी लेखू शकतात �या             
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�दस�या�या �मत�ेया पल�कडील आहेत. उदाहरणाथ�, आपण synaesthesia ला, �हणजे अनेक          
�ान���यांची �मता याला कमी का मानायचे, उदाहरण �यायचे तर, एका आंध�या �य�तीला            
चेह�यावरचे हावभाव हे आवाजाव�न समजू शकतात. ह� एक मनोरंजक क�पना आहे जी मा�ट�न             
�म�लकेन सचुवतो आ�ण परत ��ट�वाद हा एका �कारचा �मतावाद आहे. आ�ण ��ट�वाद ह�             
आध�ुनक क�पना असू शकते कारण सामािजक करार, राजक�य करार व कायदेशीर करार            
यांम�ये ह� कठोर क�पना गंुफलेल� आहे. जर त�ुहाला कोणाचा चेहरा �दसत नसेल तर             
कोटा��या �नयमा �माणे त�ुह� �नण�य देऊ शकत नाह�. त�ुह� प�रि�थतीचे अचकू �कंवा प�रपणू�             
म�ुयांकन क� शकत नाह�. अनेक घटना, �च�पट आहेत जे ��ट�वादाचे भेदभाव करणारे �व�प             
दश��वतात. 

  

आता मला �मतावादा�या �तस�या उदाहरणाकडे येउदे- ते आहे �वणवादाचे. जसे त�ुह� समजले            
असाल क� �गत समाजाम�ये देखील अशी लोकं असतात जे ऐकू शकत नाह�, जे थोडसेेच ऐकू               
शकतात आ�ण �यांची ऐक�याची �मता हळू हळू कमी होत आहे. ज�मताच ब�हर� लोकं देखील              
असतात. जर त�ुह� एका ब�ह�या बालकाकडे पा�हलेत तर इतर बालके जशी आप�या आईचे ल�              
वेध�यासाठ� रडतात �कंवा बडबडतात, तर ब�हरे बालक आप�या आईशी संवाद साध�यासाठ�           
हात, पाय व चेहरा यां�या मा�यमातनू हावभावांचा उपयोग करत.े हे हावभाव �याला आपसकूच             
येत असतात. �हणनूच ब�हरे बालक मोठे झा�यावर �याला �वाभा�वकच हावभावांची भाषा           
आवडत.े हे बालक मोठे झा�यावर, शाळा व महा�व�यालयाम�ये �याला हावभाव भाषचेा अनवुादक            
लागेल. या उलट, अशा �य�तींना ओठ वाचन, �हणजे दसुरे �य�ती बोलत असताना �यां�या             
ओठांचे �नर��ण कर�यास भाग पाडू शकतो. हे �या �य�तीला अशा �कारे सांग�यात येऊ शकते              
क� �या �य�तीला याचा �यनूगंड वाटू शकतो क� ती ऐकू शकत नाह� व इतरांसारखी बोल� भाषा                
वाप� शकत नाह�. �तला हावभावाची भाषा वापरताना लाज वाटू शकत ेअसे वागवले जाऊ शकत.े  

 

तर इथे काय होत आहे, ऐक�याला अन�य मह�व/ �वशषेा�धकार व �वण�वषयक ��ट�कोन,            
हावभावा�या भाषचेा अ�यायी भेदभाव, हावभावाची भाषा याला �ावणवाद असे �हणतात.          
ऐक�याची सं�कृती ब�ह�या लोकांवर कशी लादल� जात आहे हे पाह�यासाठ� त�ुह� ब�ह�या            
माणसा�या ��ट�कोनातनू ब�घतले पा�हजे. नाह�तर त�ुहाला वाटू शकेल क� समाजात कोणी           
�मतावाद� नाह�त, जसे ��ट�वाद�, �ववेक�वाद� व �वणवाद� नाह�त. परंतु आ�मा�नर��णाची          
सवय लावल� तरच आजू बाजलूा काय घडत आहे हे त�ुहाला कळेल. आता या �या�यानाचा              
शवेटचा भाग आहे तो �हणजे या �मतावादाचे आपण काय क� शकतो. यासाठ� मी मा�या              
�नबंधातल� ३ उदाहरणे त�ुहाला �दल�. त�ुहाला मा�या भारतात �का�शत झाले�या प�ुतकाची           
�लकं देखील �दल� आहे. पण काय मह�वाचे आहे क� आपण �मतावादाचे काय करतो,             
�मतावाद ह� एक वैचा�रक चौकट आहे. 
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ती �वचार, ��या व शार��रक अचकूतचेी �मता यांचे वैचा�रक अ�त�र�त म�ुयांकन आहे. ती             
सव�सामा�य प�रि�थती नाह�, ती �हणजे �नायूंची, बौ��धक व भाव�नक प�रपणू�ता, असरु��तते           
पासनू म�ुत. पण असे होऊ शकत नाह�, आपण सव� आप�या आय�ुयात कधी नकधी             
असरु��तता अनभुवतो व आपण असरु��त असू हे आय�ुयाचे एक स�य आहे. �मतावाद            
समजनू घे�याचा उपयोग जर त�ुह� धोरणांचे �व�याथ� असाल तर कमी �मतावाद� धोरणे            
आख�यात होऊ शकतो. जर त�ुह� सा�ह�याचे �व�याथ� असाल तर �मतावाद या क�पनेचा            
उपयोग त�ुहाला �व�वध काळ, �ठकाण व सं�कृतीत �मतचेी क�पना काय आहे हे समजनू             
घे�यासाठ� होऊ शकतो. मह�वाचे �हणजे तो त�ुहाला एक त�व�ानाची चौकट देऊ शकतो            
�या�या आधारे त�ुह� इ�छाश�ती आ�ण करार यांची ट�का क� शकता. आ�ण त�ुह� वै�यक             
शा��ाचे �व�याथ� असाल तर जे ��ण तमु�याकडे मदत मागायला येतात �यांना त�ुह� अ�धक             
चांगले ऐकू व समज ूशकाल. मला आशा आहे क� याचा तु�हाला उपयोग होईल. ध�यवाद. 

**** 
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नम�कार, प�ुहा एकदा त�ुहा सग�यांचे आप�या �या�यान मा�लकेत �वागत आहे. आज आपण            

ऍि�टि�हसम �कंवा �डसॅ�ब�लट� ऍि�टि�हसम हा �वषय समजनू घेणार आहोत. �डसॅ�ब�लट�          

अ◌ॅि�ट�वजन म�ये दोन भाग आहेत. प�ह�या भागाला मी “�डसॅ�ब�लट� ऍि�टि�हसम आ�ण           

अ�भमखुता” असे उ�चारतो, तर दसु�या भागाला “�डसॅ�ब�लट� अ◌ॅि�ट�व�म आ�ण �या�या असं�य           

अ�भमखुता” �कंवा �याचे �व�भ�न "अवतार" असे �हणतो.  
 

अ◌ॅि�ट�व�म/ स��यता �हणजे न�क� काय? आपण जरा या ��नाकडे ल� क� ��त क�या. स��यता             

�हणजे सामािजक �कंवा राज नै�तक चळवळी संबं�धत कुठल�ह� कृती करणे �कंवा �या ��त अ�भ मखु               

असणे. 

यावर त�ुहाला �वचार पडला असणार, advocacy आ�ण ऍि�टि�हसम यात काय अंतर आहे. तसे पा�हले              

तर काह�च अंतर नाह� आहे. कुणीह� अ◌ॅि�ट�व�ट असू शकतो, अगद� एखा�या गावातल� ग�ृहणी �कंवा              

एखा�या ��स�ध राज नै�तक दलाचे सद�य स�ुधा. या पर�भाषलेा काह�च मया�दा नाह� आ�ण अनेक लोक               

अनेकदा कळत नकळत अ◌ॅि�ट�व�म करत असतात. मळुात स�ु आहे �या प�रि�थतीत प�रवत�न घडवनू             

आणणे हाच ऍि�टि�हसमचा म�ुय उ�देश आहे. �यात�या �यात �डसॅ�ब�लट� ऍि�टि�हसमचे काह�           

�व�श�ट उ�देश आहेत. आ�ण हे उ�देश समजून घेणे हाच या �या�यानाचा हेत ूआहे. 

 

अमे�रकेतील एक नावाजलेल� अ◌ॅि�ट�व�ट, Simi Linton या �वषयावर आपले मत मांडताना सांगतात            

�डसॅ�ब�लट� अ◌ॅि�ट�व�मचा एक उ�देश “आप�याशी �नगडीत कुठल�ह� गो�ट आ�या�शवाय घडु शकत           

नाह�" असा आहे. जरा आपण या वा�यकडे ल� क� ��त क�या. मला �दसत नस�यामळेु �कंवा ऐकू येत                

नस�यामळेु, �कंवा कुठल�ह� गो�ट समजनू घे�यात अडथळा असतो �हणनू सतत कुणीतर� मा�या वतीने             

बोलणे उ�चत नाह�. या कारणांमळेु मा�या �हण�याकडे त�ुह� सरसकट दलु�� क� शकत नाह�, �कंवा              

मा�या गो�ट�ला कमी मह�व देणे बरोबर नाह�. थोड�यात मा�याशी �नग�डत असणा�या गो�ट� मा�या             

�शवाय श�यच नाह�. 
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हाच या �वषयाचा संपणू� सार आहे. आ�ण हे मांडताना एखादा non disabled �कंवा स�म �य�ती�या               

��ठ�कोना ब�दल �डसॅ�ब�लट� अ◌ॅि�ट�व�ट जा�त �प�टपणे सांगू शकतो.  
 

मी त�ुहाला एक रोचक गो�ट सांगू इि�छतो. ते �हणजे TAB , temporarily able bodied . याचा अथ�                 

असा क� एखाद� अपंग�व नसलेल� �य�ती स�ुधा पणू�पणे स�म नसत.े मला अशा एखा�या नॉम�ल, �कंवा               

परफे�ट, नेहमी स�ुढ �य�ती बरोबर राहायला सां�गतले, तर मी �ासनू जाईन. यावर �डसॅ�ब�लट�             

ऍि�टि�हसम असा �वचार करते �क ९७ ट�के �मता �कंवा अ�मता ह� ज�मजात नसनू, बा�य �पाने               

आलेल� असत.े आता हा ��ट�कोन कसा काय आहे त ेपाहू. 

 

याच �वषयात समी�क आ�ण �डसॅ�ब�लट� इ�तहासकार, पॉल लॉगंमोर (PAUL LONGMORE) -           

�डसे�ब�लट��या वै�यक�य ��ट�कोनाला आ�हान देत, हा ��ट�कोन पतनकारक अस�याचे सांगतात.          

याचा अथ� असा क� ��ट�ह�नता �कंवा अपंग�व हे नसुत शार��रक आ�ण वै�यक�य प�रि�थती आहे. दसुरा               

��ट�कोन , �डसॅ�ब�लट� ऍि�टि�हसम ब�दलचा अ�तशय रोचकआहे, एखा�या �य�तीला सधुरव�या पे�ा            

आपण समाजात प�रवत�न आण�यास जोर �यायला हवा. उदा. जर का त�ुह� इमारती�या दसु�या             

मा�यावर मी�टगं ठरवता आ�ण तमु�या �द�यांग �म�ाचा �वचार देखील करत नाह� आ�ण व�न तो उ�शरा               

आ�याब�दल �यालाच रागावता, तर यात ख�चतच बदल कर�याची आव�यकता आहे. �याचा अथ� आपला             

�ि�टकोन �गत नाह�. �हणजे मागास आहे.  

 

या �य�त�र�त त�ुहाला काह� प�रणामकारक पाऊल उचल�याची स�ुधा �ततक�च गरज आहे, जसे चालता             

न येणा�या �य�ती कर�ता �ह�लचेअरची स�ुवधा, रॅ�प, �ल�ट उपल�ध क�न देणे. कुणाला            

�मरणश�तीची अडचण असेल तर �यांचे जगणे सोपे हो�यास सहा�य करणे. तर मळुात कुठ�या             

�य�तीत काय कमतरता आहे �यावर ल� क� ��त न करता, आपण समाजात �द�यांग �य�तीं�या             

मदतीकरता आपण आप�या वत�नात बदल आणू शकतो याकडे ल� �दले पा�हजे. लॉगंमोरे यांनी             

मांडलेला �तसरा ��ट�कोन नागर� ह�कांचा आहे. हा ��ट�कोन अमे�रकन नागर� ह�कां�या चळवळी�या            

पा�व�भमूीवर आधा�रत आहे. या अनसुार ��येकाला आपले �हणणे मांड�याचा अ�धकार आहे. माझे            

बोलणे ऐकून घे�याचा मला ह�क आहे, मला �श�णाचा ह�क आहे इ�याद�. आता भारतात सग�यांना              

शालेय �श�णाचा ह�क आहे. याचे �पांतर आपण काय�यात केले अस�यामळेु आता शालेय �श�ण हा              

ह�क असनू, कोणाचे दान �हणनू �यायचे नाह�. मळुात अ◌ॅि�ट�व�मचे अ�भमखु कुठल�ह� असो,            

�डसॅ�ब�लट�, वंश, �लगं, सम�लगंी अ�भमान, अ◌ॅि�ट�व�म नेहमी याब�दल सजग असत.े हाच           

ऍि�टि�हसमचा मळू धम� आहे. या सोबत, ऍि�टि�हसम �वतः ब�दल सजग अस�या ब�दल स�ुधा आहे.              

या वा�याचा काय अथ� होतो?  
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हे �या�यान ऐकत असणारे सगळे �कंवा अ�धकतम लोक भारताचे नाग�रक आहेत व नाग�रक अस�या              

बरोबर काह� जबाबदा�या देखील येतात हे त�ुहाला ठाऊक असणार. तसेच नाग�रक�वा बरोबर अनेक ह�क              

स�ुधा �मळतात, जसे पोल�स त�ुहाला अचानक र��यात अडवनू पासपोट�ची मागणी क� शकत नाह�,             

त�ुहाला मतदान कर�या पासनू कुठल�ह� सं�था थांबवू शकत नाह�, त�ुहाला भारतात एका �ठकाणाव�न             

दसु�या �ठकाणी जा�यास थांबवता येत नाह�, तमुचे �य�ती �वतं�, धा�म�क �वधी पार पाड�याचे �वातं�य              

आ�ण ब�याच अनेक गो�ट� कुणीह� थांबवू शकत नाह�. या सग�याचा आ�म�नण�यांशी काय संबंध आहे?              

�डसॅ�ब�लट��या संदभा�त पा�हले तर �डसॅ�ब�लट� ऍि�टि�हसम मळेु काय�याचा वावर वाढला आहे. २० ते             

३० वष� अगोदर �डसॅ�ब�लट� असणारा �ा�यापक होणे अ�तशय कठ�ण होत.े पण �डसॅ�ब�लट�            

अ◌ॅि�ट�व�म �कवा ��ट�ह�नतबे�दल�या अ◌ॅि�ट�व�म मळेु हे श�य झाले आहे आ�ण �हणनूच मी            

तमु�या पढेु हे �या�यान देऊ शकत आहे. हे ले�चर पण या चळवळीचा एक भागच आहे. अनेक लोकांनी                 

यावर अपार मेहनत घेतल� आहे आ�ण �याचेच हे फळ आहे.  

इतर ऍि�टि�हसम सारखेच यात स�ुधा राजक�य अडथळे दरू कर�याची गरज आहे. उदाहरणाथ� त�ुह� जर              

पायात पणू� �मतचेा अभाव असणा�या �य�तीला �ह�लचेअर वापर�या पासनू वं�चत ठेवलं तर ती �य�ती              

मोकळेपणाने कधीच हालचाल क� शकणार नाह�, आ�ण असे लहान सहान उप�म वाप�न एक सुंदर              

वातावरण �न�म�ती करता येते हा म�ुदा �डसॅ�ब�लट� अ◌ॅि�ट�व�म उचलतो. मी त�ुहाला थोड�यात            

�डसॅ�ब�लट� अ◌ॅि�ट�व�म ब�दल सां�गतले. आता आपण बघयूा हे काय� कसे करत.े प�हले मी त�ुहाला              

�डसॅ�ब�लट� ऍि�टि�हसम�या �व�भ�नते ब�दल सांगतो. आपण SURVIVAL OF THE FITTEST या           

�स�धांता ब�दल ऐकले असणार. उदाहरणाथ� मी GAB ब�दल ऐकत मोठा झालो. ह� सं�था �ि�टह�न              

�य�तीं�या रोजगारा�या �े�ात गेल� चाळीस वषा�हून अ�धक काळ काम करत आहेत. अनेक लोकांनी या              

कर�त आंदोलनं, भकू हरताळ के�या आहेत आ�ण या संपणू� �यागामळेु �वशषेतः ता�मळनाडू सार�या             

रा�यात ��ट� मंद �य�तीं क�रता उ�चत अशी पदे राखीव ठेवल� आहेत. अपे��त कामाचे �व�प ह�               

��येक �डसॅ�ब�लट� गट आप�या प�धतीने नाग�रक�व, आ�ण इतर अनेक �वषयाबाबत तडजोड क�न            

घेत असतो. 
अंध �य�तीं क�रता ऍि�टि�हसमचा अथ� �ानाचे वेग वेगळे �ोत उपल�ध असणे असा देखील आहे.              

Brielle चा वापर, �व�भ�न नकाशे आ�ण तं��ानाचे साधनं यांचा उपयोग गरजेचा आहे. कठ�ण वाटणारे              

�े� स�ुधा या तं��ाना�या आधारे सो�या प�धतीने उपल�ध क�न देता येतं. इंिजनी�रगं, डॉ�टर, कायदा              

असे �े� अंध �य�तींक�रता मोकळे क�न देता येत.े डोळस �य�तींची ��ट� वाप�न अंध लोकांना मदत               

करता येत.े  

तसेच कण�ब�धर �य�तींचे आपण एक उदाहरण घेऊ. ब�हरेपण �व�भ�न �कारचे असू शकत.े काह�ंना             

ज�मापासनू तर काह�ंना वयानसुार ब�हरेपण येत.े �यात स�ुधा एखाद� �य�ती पणू�पणे कण�ब�धर            

असेलच हे देखील गरजेचे नाह�. कुठ�याह� �कारचे ब�हरेपण असो, ती �य�ती खणुां�या भाषे �वारे              

44



�वतःला �य�त करत असत.े थोड�यात, कण�ब�धर �य�ती सरुळीत पणे रोजचे जीवन जगू शकणे हाच              

ऍि�टि�हसम चा उ�देश आहे. �व�वध साधनां�वारे आ�ण तं��ाना�या साहा�याने कण�ब�धर �य�ती           

सामा�य जीवन जगू शकणे संभव आहे. 

sign भाषा बोल� भाषे �माणे नैस�ग�क भाषा आहे. sign भाष�ेया �भावी वापराने कण�ब�धर �य�ती �वतं�               

बनल� असनू अनेक कामे सरुळीतपणे क� शकत.े उदा. नौकर�, �यवसाय करणे आ�ण इतर गरजा पणू�               

क� शकणे. पण या मो�या �वषयात अनेक बार�क बार�क �वषय समा�व�ट आहेत. उदाहरणाथ� म�हलांचे              

अपंग�व एका वेग�या ��ट�ने ब�घतले जात.े �पतसृ�ाक समाज �यव�थे मळेु म�हलांना इतर अनेक             

अडचणींना पढेु जावं लागत.ं काह� लोक याला doubly disabled असे पण �हणता. �हणजे द�ुपट अपंग�व.               

�डसॅ�ब�लट� म�ये असले�या �व�भ�नतबे�दल बोलतांना �वचारां�या �व�भ�नतवेर आधा�रत स�ुधा         

ऍि�टि�हसम चे वेगळे �कार असू शकतात. परंत,ु या सग�या गो�ट�ं�या पल�कडे सग�यांना समान             

वागणकू  आ�ण ह�क �मळावेत हाच �य�न असतो. 
अपंग�व आ�ण समाजात असले�या �भ�नतमेळेु �डसॅ�ब�लट� ऍि�टि�हसमम�ये देखील एक �कारची          

असमानता �नमा�ण होत.े �हणजे चळवळी पण ब� याच असमान आहेत. अपंग �य�तीं�या पालकांचे स�ुधा             

एक �वतं� अ◌ॅि�ट�व�म असत.े कुणाला अपंग अप�य असतील, �कंवा अशा �य�तीशी �ववाह झाला तर              

�वाभा�वक पणे �यांचे आई-वडील �कंवा जोडीदार या �वषयाब�दल फारच हळवे व अ�तसंवेदनशील            

होतात आ�ण ते �वतः ऍि�टि�हसम म�ये भाग घेऊन स��य सहभाग न�दवतात. काह� लोकांचे मत यावर               

थोडे वेगळे आहे. ते �हणतात क� अपंग �य�तीं�या चळवळीत स�ुड लोक प�रणामकारक बदल घडवू नाह�               

शकत. परंतु हे लोक स�ुधा अपंग�वाने �ततकेच �भा�वत होत असतात िजतके �वतः एक अपंग �य�ती.               

आ�ण �हणनूच या नातवेाईकांचा सहभाग जा�तीतजा�त वाढ�यासाठ� आपण �ो�साहन �यायला हवे.  

आपण आता या �या�याना�या अं�तम ट��यात पोहोचलो आहे. जातांजाता सरते शवेट� त�ुहाला एक             

स�देश देऊ इ�छ�तो. �श�क अस�या कारणाने त�ुह� एक चांगला बोध घेणे मला अपे��त आहे. कुठल�ह�               

ओळख (identity) संबंधी चळवळ ��स�ध ल�यांमधनू �े�रत होत असत.े म�हलां�या ह�का�या अनेक            

चळवळी वेग वेग�या ��ट�कोनाने के�या गेले�या �च�क�सक अ�यासामळेु श�य आहेत. या �य�नांमळेु            

समाजात बदल घडवनू आणणे श�य होताना �दसत.े इ�तहासात घडलेले अ�याय आ�ण भेदभाव अशा             

�य�नातनू �भावीपणे दरू करता येतात. या संपणू� ल�यात अनेक लोकांना एक� येणे �ततकेच मह�वाचे              

आहे. मी �या�यानात �डसॅ�ब�लट� अ◌ॅि�ट�व�म �या वेगवेग�या �पांचा उ�लेख केला होता. तसेच            

�व�वध चळवळीची �पे उदयास येत आहेत. उदा. भारतात अनेक �कारचे अपंग�व पया�वरणा�या            

पतनामळेु होतात आ�ण �हणनूच आप�याला एक��त �हणजेच Integrated ��ट�कोनाची गरज आहे.           

त�ेहा �द�यांग चळवळ ह� बहुआयामी आहे. मी आशा करतो क� त�ुहाला या �च�ा�या �यापकतचेी क�पना               

आल� असणार. पढु�ल भागात आपण या �वषयाचा �व�ताराने अ�यास क�या. 
ध�यवाद. 
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िडसेिबिलटी अ◌ॅक्िटिवजमचे (Disability Activism) िविवध प्रारूपे

दसु�या भागात तु�हा सव�चे �वागत आहे. आता पय�तं आपण िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम आिण �य�ची िविवध �पे पािहली.
आता आप�या मूळ िवषयाकडे वळ�यापूव� सु�वातीला काही काळ जगातील िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम�या वेगवेग�या
धारणा आिण प्राथिमकत�चा पाठपुरावा क�या. सग�यात अगोदर आपण िब्रिटश मॉडेल बघूया. मी अगोदरच तु�हाला
िब्रटन�या सामािजक मॉडेल�या पिव�याब�ल स�िगतले होते. िब्रिटश मॉडेल समाजातील दरुाव�था दरू क�न अपगं
�य�तींना सबळ कर�या संबिंधत भूिमका म�डत असते.

पण खरोखरच हे िब्रिटश मॉडेल इतके पिरणामकारक ठरतयं काय? या मॉडेल अंतग�त वेगवेगळे सामािजक संगठन
तयार होत असतात आिण हे संगठन द�ृीमंद �य�तीं�या �वात�ंय िकंवा �वावलंबनाशी िनगिडत माग�या पुढे आणतात
आिण या संबिंधत गो�ींचा पुर�कार करत असतात. याचा अथ� असा की एखा�ा दिृ�हीन �य�तीला हवं �या प�तीचे
जीवन �यतीत करता यावे व तशी �मता �यात िनम�ण �हावी, �हणजेच िब्रिटश मॉडेल. याच पा��भूमीवर वेगवेगळे अपगं�व
असणारे लोक एक� येऊन संगठन तयार करतात. उदा. अंधा किरता RNIB (रॉयल मास इि��टटयूट ऑफ �लाइडं)

RNIB अंध व कमी िदसणा�या �य�तीं�या सबलीकरणाचे काय� करत असतात. ते अपगं �य�तींकिरता उपयु�त
त�ं�ाना�या शोधात देखील आिथ�क मदत पुरवतात. उदा. िश�यवृ�ी देणे, नोक� य�ची संधी उपल�ध करणे, शालेय िश�ण,

क्रीडा आिण इतर स��कृितक �े�ात मदत पुरवणे. अशा प्रकारे प्र�येक अपगं�वाची वेगळी गरज ओळखून लोक
काय� करत असतात.

िब्रटनचा उ�लेख आला असत�ना सग�य�ना �टीफन हॉिकंग आठवत असणार. हॉिकंग एक महान भौितकशा���
आहेत, परतंु या �या�यानात आपला िवषयी हा नाही आहे. आपण इथे िब्रटन म�ये असणा�या िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम
मुळे �टीफन हॉिकंग सार�या महान भौितकशा��� कसा उदयास आला ब�ल बोलत आहोत. आप�या पुढे �या
शा���ाचे अदाहरण आहे �याम�ये अपार �मता असून देखील तो शारीिरक अपगं�वा मुळे िवभागातील इतर
सहका� याप्रमाणे काय� क� शकत नसे.
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अपगं �य�ती शािररीक कमतरतेमुळे कुठले शारीिरक काय� क� शकत नाही �या पे�ा �या�या बौि�क बळाचा आहे �या
पिरि�थतीत पुरेपूर फायदा कसा क�न घेता येईल �यावर ल� क�िदर्त कर�यात येते. �यव�थापन अशा हशुार
�य�तींकिरता ह�या �या सोयीसुिवधा क�न �य�चे काम सुरळीत सु� राहावे, हा प्रय� करत असते.

हॉिकंग हे एक नाम�िकत अस�यामुळे पूण�पणे याच आधारावर िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म ब�ल बोलणे अ�यायकारक ठरेल.

आता िब्रिटश िडसेिबिलटी प्रा�प काय आहे बघूया? िब्रटन मधले िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम सं�था�मक मॉडेल आहे
आिण याची रचनासु�ा समाजाभोवती क�िदर्त आहे. राजनिैतक पातळीवर िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म ची अपगं�वाब�ल
भूिमका उदारमतवादी आहे. जसे अपगं लोक अ�पसं�य�क आहेत आिण सरकारने अ�पसं�याक �हणून �य�ची िवशेष
काळजी �यायला हवी. �य�ना िवशेष संर�णाची, सोयी सुिवध�ची आिण अथ�पूण� जीवन जगता येईल अशी पिरि�थित
िनम�ण क�न दे�याची गरज आहे. सरकार कळून अपगं �य�तींना ज�मापासून मृ�यूपय�तं आधार हवा असतो. हो, हे सव�
श्रीमंत देश आहेत आिण �य�ना हे परवड�यासारखं देखील आहे. परतंु इथे मु�ा हा आहे की अपगं लोक�ना आपआप�या
पातळीवर चळवळीम�ये सहभाग कशा प्रकारे नॲदवता येईल. उदा. जसे मला िशकवत�ना Brielle िलपी�या
साहा�याची गरज असते आिण हा माझा ह� आहे. याच द�ृीकोना�या आधारावर िब्रिटश मॉडेल काय�रत आहे.

आता आपण अमेिरकन मॉडेलकडे वळूया. जर िब्रिटश मॉडेल सामािजक आिण िव�तृत पणे अ�पसं�य�क�चे िवचार
करणारे मॉडेल �हटंले तर, अमेिरकन मॉडेल पूण�पणे अ�पसं�य�क� ब�लचे मॉडेल आहे. अनके वेळा िडसॅिबिलटी
अ ॅि�टिव�म राजनिैतक चळवळीवर अवलंबून असते. जसे �लॅक ऍि�टि�हसम ५०-६०�या दशकातील िनधम� व िलंग
सम�यायी भूिमका आिण इतर नागरी ह�ा�या  चळवळी, जसे समल�िगकतावादी चळवळ इ�यादी य��यापासून प्रेिरत आहे.

अमेिरकेत, िडसेिबिलटी ऍि�टि�हसम व�िशक अ�पसं�याक चळवळी पासुन प्रेरणा तर घेतेच आिण इतर अनके
अ�पसं�य�क िकंवा �ात अ�पसं�य�क गट�पासून सु�ा प्रेरणा घेते. उदा. ल�िगक अिधकार, मानवी ह�, िश�णाचा
अिधकार, समतेचा अिधकार, या सव��या १९४०-२००० दर�यान सु� असले�या एकि�त प्रय��मुळे अमेिरकेत
अपगं�व कायदा �याला अमेिरकन िवथ िडसॅिबिलटीएस ऍ�ट १९९० असे �हणतात जो जगात अपगं�वा ब�लचा सव�त
कठोर कायदा असून या अंतग�त अपगं�वाला फ�त मानिसक िकंवा शारीिरक ि�थती �हणून न बघता द�ृीकोनाची बाब
�हणून बिघतले जाते. उदा. जर का तु�हाला कोणी अकाय��म द�ृीने बघत असेल तर तुम�याकडे कायदेशीर पाऊल
उचल�याचा आिण �यावर कायदेशीर तोडगा िमळव�याचा माग� आहे. �हणूनच काही प्रमाणात िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम चे
अमेिरकन मॉडेल,आंतर�पश�य (interpenetrated) आिण आंतरछेदीय (intersectional) आहे. यात इतर अनके
चळवळीचा समावेश देखील होत असतो. नसैिग�किर�या अमेिरकन िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम म�ये अ�पसं�य�क द�ृीकोन
नहेमीच िटकून असतो.
मी तु�हाला मुकबिधर� ब�ल िकंवा कण�बिधरतेचे एक उदाहरण देतो. या अगोदर मी कण�बिधरपणाचा उ�लेख केला होता
पण आता आपण या ब�ल अजून खोलात बघूया. अमेिरकन कण�बिधर लोक मु�यतः �य�ना व�िशक प�तीने बिहरेपण
आले आहे ते �वतःला भािषक अ�पसं�य�क समजतात. जरा आपण या रजंक गो�ीकडे बघूया. मी sign भाषेचा वापर
करतो आिण तॲडी भाषेशी माझा फारसा संबधं नाही. मी इगं्रजीचा वापर करत नाही. मी अमेिरकन sign भाषे �ारे
मा�या भावना, �यि�तम�व, आ�मा, माझा समाज, आिण मा�या अिभमुखते ब�ल �य�त करतो. मी याला अ�पसं�य�क
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�हणतो कारण याचे अि�त�व इगं्रजी प्रमाणे प्र�येक शालेय वग�त अनुभव�या जात नाही. अमेिरकेतील अनके वग�म�ये
sign भाषा दभुािषक नसतो आिण असु शक�याची संभावना देखील कमी आहे. जर का �य�नी ऐक�याचे य�ं वापरले तरी
देखील व�िशक अ�पसं�य�क �हणून ओळखले जावे. जसे अमेिरकेत राहणारे भारतीय िकंवा श्रीलंकन लोक अशा
अ�प�सं�य�क�किरता जे कायदे काय�रत आहेत तेच कायदे आ�हाला देखील लागू �हावेत असे या गटाची मागणी आहे.

मानिसक अपगं�व असणारी िकंवा स�ाना�मक मय�दा असणारे लोक देखील हाच पिव�ा घेतात. ते �हणतात तु�ही
आ�हाला गेले िक�येक वष� �ास िदला, तु�ंगात कॲडले, आम�यावर labotomy सार�या प्रिक्रया के�या.
Labotomy शा�� िक्रये �ारे �या �य�तीला सु�त बनव�या किरता म�दतूले काही भाग काढून घेतले जातात. तु�ही
आम�या सोबत गैर वत�न केले. अपमानकारक वागणूक िदली. आ�हाला माणसात देखील मोजले नाही. जर का माझी
मानिसक �मता वेगळी असेल, जसे िविभ� रगंाचे आिण प्रकारचे लोक असतात तसेच िविभ� neural िविभ�तेचे
लोक देखील असतात. कदािचत मा�या म�दचूी �मता वेगळी अस�या मुळे मला वेगळी वागणूक िदली जाते. मी एका
मो�या neural diversity पूलचा भाग नस�या मुळे सगळे मला कमी लेखतात व हे बरोबर नाही.
आता या सग�य�वर अमेिरकन िवचार काय �हणतो? अमेिरकन प�त काय�ाची भाषा िनवडते. नागरी ह�, जग�याचा
अिधकार, जागेचा अिधकार, स�मान जनक वागणुकीचा अिधकार. ते मु�यतः अ�पसं�य�क य��या ब�ल बोलतात. या
मागे कारण असे की अमेिरकन सामािजक चळवळ आिण राजनिैतक एक�ीकरण या सार�या अनके व�िशक
अ�पसं�य�क�वर िनभ�र करतात. आिण �हणूनच इथे िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म सु�ा प्रभावी पणे हाताळला जातो.
आता आपण भारतीय िवचाराकडे वळ�यापूव� Scandinavian मॉडेल बघूया. जसे मी या पूव� स�िगतले, चळवळीचे
कुठलेही मॉडेल ितथ�या स��कृितक पिरि�थतीवर प्रचंड पणे अवलंबून असते. हे देश ज�मापासून वृ�ाव�थे पय�तं संपूण�
काळजी घे�यास समथ� आहेत. याच कारणामुळे नॉिड�क देश�म�ये प्रचंड प्रमाणात कर भरावा लागतो. आिण या
मोबद�यात सरकार लोक�ना अनके सुख सुिवधा प्रदान करत असते. या देश�म�ये सरकार सग�य�ची मदत करणारी
आई असे समजले जाते. या पा��भूमीवर िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म ला सरकार�ारे पूण�पणे समथ�न आिण ल� िद�या
जाते. यात बरोबर िकं�हा चुकीचे, अ�पसं�याक असणे िकंवानसणे हा मु�ाच नाही. हे तर काही अथ�ने मानिसक िकंवा
शारीिरक अपगं�वाला कसे पराभूत करता येईल या ब�ल आहे.

नॉिड�क मॉडेल ब�ल अिधक मिहती जाणून घे�यात करीत तु�ही Jarson य�चे काय� वाचावे असे मी तु�हा सग�य�ना
सुचवतो. आता पय�तं आपण काही प्रमाणात पा�ा�य देश�चा आढावा घेतला. �यात िब्रटन, अमेिरका आिण नॉिड�क
देश�चे उदाहरण आपण बिघतले. आता आपण भारताब�ल बघत�ना जा�त छान प�तीने समजून घेऊ शकू. भारत एक
िवशाल देश आहे आिण इथली पिरि�थती देखील फार वेगळी आहे. भारतातील एक रा�य युरोप मधील अनके रा�य��या
बरोबरीचे आहे. �हणूनच भारतीय िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म एक जिटल मॉडेल आहे.

सरळ िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म ब�ल बघ�या ऐवजी आपण भारतातील िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म चे वेगवेगळे प्रकार
बघूया. जे�हा भारताला �वत�ं िमळाले ते�हाच मु�य वादिववादाचा िवषयी जात आिण आधुिनक नागिरक�वाभवती होता. या
ब�ल आजू मािहती करीत तु�ही कॉि��ट�यूशनल वाद-िववाद १९४८-१९५० बघावे असे मी तु�हाला सूिचत करतो.
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ऐितहािसक काळापासन जाितगत भेदभावामुळे भारतातील लोक�वर अनके अ�याय होत आले आहेत. �हणूनच भारताला
होकाराथ�क पाऊलं उचल�याची अ�यतं गरज आहे.

मिहल��या ह��ची चळवळ असो, िकंवा ल�िगक समानतेची चळवळ असो, य��या प्रय��ची समाज एक मेक��या
पुढाकाराने वेगळा आकार घेऊ शकतो असे संिवधाना�या चच�सू�ात नमूद कर�यात आले आहे. िक�येक मिहल�नी
�वात�ंय ल�यात प्र�य� व अप्र�य� िर�या मोठे योगदान िदले आहे.

भारतात जात, भाष�ची िविवधता, ल�िगक ह��ची चळवळ, मानवीय ह��चे जतन असे अनके िवषय आहेत. या पा��भूमीवर
आप�या पुढे एक जिटल िच� समोर उभ राहत व �यात िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम चे �थान कुठे आहे हे मी सो�या प�तीने
स�ग�याचा प्रय� करेन. भाषे�या िविवधतेच मी तु�हाला एक उदाहरण देऊ इि�छतो. भारतातील भाषे�या िविवधतेचा
फायदा क�न घेऊन स�म लोकशाही �यव�थेची, �थानी कृत �ानाची िनिम�ती आिण सामा�य लोक�चे �वात�ंय कशा
प्रकारे प्र�थािपत करता येईल याचा िवचार म�ड�यात आला होता. याच कारणामुळे १९५० म�ये भाषेवर आधािरत
रा�य�ची प्र�तररचना कर�यात आली. तािमळ करीता तािमळनाडू, तेलगू साठी आंध्र प्रदेश, क�ड करीत कन�टक
इ�यादी. उ�र भारतातील अनके रा�य�म�ये िहदंी भािषक लोक असून,पजंाब म�ये पजंाबी अशी िवभागणी कर�यात आली.
�वात�ंया�या चळवळीत हजारो लोक�ना नाहक शारीिरक अ�याचार, वेदना देऊन कायम जायबदंी केले हे सव�श्�त आहे.

या सग�य�ची आकडेवारी देखील उपल�ध नाही. �या मागचे एक कारण असे, लोक �वतःला अपगं मानून �यायला तयार
न�हते. दसुरी बाब अशी की शरीराला हानी, इजा क�न घेणे शौय�, �याग आिण बिलदानाचे प्रतीक समजले जायचे.

भाषेब�ल बिघतले तर िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म नौकरी�या शोधात असताना भाषे�या चळवळीचा आधार घेऊन
�वतःब�ल अिभमान प्र�थािपत करत असत. उदा. मी मोठा होतं असताना वडीलधा�या �य�तींना राज निैतक भाषेतून
िनम�ण झाले�या तािमळ चळवळींवर आधािरत अपगं�वा ब�ल बोलत�ना बिघतले आहे. काही बाबतींम�ये िडसॅिबिलटी
अिभमान (pride) तािमळनाडू म�ये होणा�या गु�हेगारी वृ�ीमुळे देखील प्रभािवत झाला. इतर चळवळीचा देखील असाच
काही इितहास असणार. भारतात भाषे�या चळवळीं �यितिर�त िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसमने जात समा�ती�या लढाई पासून
सु�ा अनके गो�ी आ�मसात के�या आहेत. उदा. पेिरयार य�ची खाल�या जाती व दिलत य��या साठी मंिदर खुली कर�या
संबिंधत चळवळ. मंिदरात खाल�या जाती�या लोक�ना सिक्रय �यवसाय िमळावा हाच पेिरयार य�चा मु�य हेतू होता.
यावरच आधािरत अपगं �य�तीने समाजात मोकळेपणाने वावर�याची संधी आिण उ�च जातीय-उ�च शारीिरक �मता
असणा�या लोक� सारखे वावरता यावे यासाठी चळवळ उभी करायला सु�वात केली.
या बरोबरच अपगं �य�तींनी नौकरी, मानवी िवकास, िश�ण, अशा �े�ातील सम�य�वर मात क�न आ�य�चकीत केले
आहे. �यातूनच िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�मचा ज�म झाला. ग्रामीण आिण शहरी भागातील अपगं �य�तीम�ये सु�ा बरेच
अंतर आहे. ग्रामीण भागात राहणा�या अपगं �य�तीकडे पाणी, आरो�य, �व�छता, पुनव�सन, इ�यादी िवषय असतात.

या सग�यातून आप�याला काय िशकायला िमळते? भारतातच नाही तर इतर देश�म�ये सु�ा िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म
�वतःची अिभ�य�ती, मानवी ह�, आिण सिक्रय सहभाग याच बरोबर इतर संबिंधत ऍि�टि�हसम य�चा समावेश करणे या
ब�ल आहे. �व�छता, वाहतूक, पुनव�सन, प्राथिमक िश�ण आिण प्राथिमक जीवनाव�यक व�तू या सग�य��या
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समावेशाने िडसॅिबिलटी अ ॅि�टिव�म अि�त�वात येतो. या सग�य�चा हाच मूळ मु�ा आहे. हे �या�यान समा�त करत�ना
आपण बिघतले�या िडसॅिबिलटी ऍि�टि�हसम �या िविवध �पाम�ये श्रीमंत �याच बरोबर गरीब देश��या सम�या वेगवेग�या
असून देखील �यात काही सा�य िदसून येत.ं या दोघ�तील अंतर तुम�या समोर �प� करणे हे माझे काम आहे. आशा आहे
की तु�हाला हे समजले असावे.
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Dependency 

( �डप�ड�सी / अवलं�ब�व)  

 
 

 

अपंग�व/�द�यांग अ�यास (disability studies) या मा�लकेत प�ुहा एकदा त�ुहा सवा�चे �वागत आहे.  

 
आज�या �या�यानाचा �वषय "अवलंब�व" (Dependency) आहे. अनेकांना अवलंब�व हा काह� फारसा           

मोठा �वषयी वाटत नसतो, परंतु व�तिु�तथी जरा या वेगळी आहे. तर आता अवलंब�व काय असतं आ�ण                
याचा प�धतशीर अ�यास कसा करता येणार हे बघयूा. अवलंब�वा ब�दल जाणनू घे�या अगोदर आपण              

�वावलंबा ब�दल काह� गो�ट� जाणनू घेऊया. अनेक लोक �वतः�या �वावलंबाब�दल �मरवत असतांना,            

मी �वावलंबी आहे, मी एकटा पहाडावर चढू शकतो, मा�या नाद� लागू नका, मला जा�ती �शकवू नका,                
माझा मोकळेपणा, माझं जग, माझं घर , मी काह� कर�यास म�ुत आहे असे नेहमी बोलत असतात. मी                 

मा�या न�शबाचा �श�पकार �वतःच आहे इ�याद� सतत सांगत असतात. अशी ह� कधी न संपणार� याद�               
आहे �यात अनेकांचे �वावलंबा (independence) ब�दल �व�भ�न मत आहेत. मग �वावलंब �हणजे            

न�क� काय? एका ��ट�ने �वावलंबन �हणजे �वतं�, जी मळुातच वाईट क�पना नाह� आहे. एखाद�              

�य�ती �वतः�या सा�न�यात सखुी असेल, �वतः�या गरजा पणू� क� शकत असेल, तर�ह� �या सग�या              
गो�ट� �नरंतर सदैव करत असणं श�य नाह�. सग�यांना कुठ�याह� प�रि�थतीत आ�ण �कतीह� �मतते             

आ�म�नभ�र असणं आवडत.ं उदाहरणाथ�, एखाद� वयोव�ृध �य�ती �कतीह� काळ अंथ�णावर असल�           
तर�,�या �य�तीला पलंगा जवळ असलेल� पं�याची बटण �वतः �तथपय�त चालनू जाऊन स�ु करायला             

कधीह� आवडले. तमु�या पैक� अनेक लोकांना अशी वेळ आल�ल� असेल क� जे�हा आजी �कंवा आजोबा               

पं�याची बटण स�ु करायला सांगतात व आपण अ�यासात-कामात �य�यय होतो �हणनू �यांना अगद�             
सहज नाह� असे उ�र देतो. त�ेहा ती �हातार� माणसं काठ��या साहा�याने कसेबसे पंखा स�ु करतात.  
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असो, आ�म�नभ�र हो�यामागे �वयं�नण�य हा एक मह�वाचा पैलू आहे. या वा�याचा काय अथ� आहे              
बघयूा. �वयं�नण�य �हणजे �वतःने �वतः क�रता आखलेले �नयम.आपण काह� गो�ट� क� श�तो व             

काह� क� शकत नाह� हे मा�हती असणे. कुणीह� त�ुहाला भरकटवू शकत नाह�, तमुचे �वतं� �वचार               
आहेत, तसे तर एका लहान मलुाचे स�ुधा �वचार असतात, तसेच अपंग , सधुढृ , गर�ब, �ीमंत, �क�हा                 

एखा�या मरणास�न �य�ती चे देखील �वतं� मत आ�ण �व�नधा�र असतात. �नायूंची देखील �मतृी             

असते आ�ण या�या हालचाल��या मदतीनेच मरणास�न �य�तीला काय वाटतं हे जाणनू घेता येतं.             
�वयं�नधा�र�त राजकारण �नि�चत कर�यास ह� �वतं�ता कारणीभतू आहे. मी या राजक�य प�ाऐवजी            

�या प�ाला मत �दले. �व�नधा�रा मळेु लोकां�या धा�म�क भावना, अ�भमखुता, �वचारसरणी, ��ट�कोण,            
मन वळवणे, आ�ण ब�याच इतर गो�ट� या वरच �नभ�र करतात. आता आप�याला �वावलंबन �हणजे              

काय ते कळले असणार. या सग�या गो�ट� एक�या नसनू संयोजनात लोकांना �वा��ंयाची जाणीव क�न              

देतात. बरं मग अवलंब हे या सग�यां�या उलट काय? उ�र आहे नाह�. अवलंबनू राहणे �हणजे               
�वावलंबन �कंवा �वयं�नधा��रत/�वयं�ेर�त नसणे असे होत नाह�. या सग�यांचा पर�परांशी काह�तर�           

संबंध असतो.  
 

जरा अजनू �व�तार क�न सांगतो. लहान मलुांना �वतःची अ�भ�य�ती आ�ण �वकासाक�रता �यां�या            

पालकांची गरज भासत असत.े शवेट� लहान मलुं मो�या माणसांसारखी नसतात. �यांना आधार,            
संगोपन, पालन, पोषण आ�ण संर�णाची गरज असत.े �यांना छो�या छो�या गो�ट�ंक�रतादेखील           

पालकांची गरज भासत,े अगद� खेळ�यात�या बाहुल�चे घर बांधणीसाठ�स�ुधा. आता पय�त त�ुहाला पटले            
असणार क� आपण सगळेच कुठ�या न कुठ�या �पात दैनं�दन जीवनात एकमेकांवर अवलंबनू असतो.             

अवलंबना ब�दल आपण प�धतशीर �वचार कसा क� शकतो? भाषा ह� अ�भ�य�तीचे साधन आहे ,              

�हणनू अवलंबनाब�दल समजनू घे�यास मह�वाची भ�ूमका �नभावत.े या सग�यांची एक�कारे न�द           
होत असत.े  

  
आ�थ�क परावलं�ब�व पटकन उठून �दसते आ�ण मो�या भागीदार�चा म�ुदा आहे. उदाहरणहाथ�,           

महा�व�यालयीन �श�ण घेत असणारे अनेक लोक �यां�या पालकांवर आ�थ�क���या अवलंबनू असतात           

�कंवा पालक �नव�ृीनंतर �यां�या मलुांवर अवलंबनू असतात. �यात�या �यात आई ह� व�डलांवर            
अवलंबनू असत.े भारतात माग�या पीढ�त असो अथवा मा�या �पढ�त अथवा मा�या व�डलां�या �पढ�त,             

म�हला पणू�पणे आ�थ�क��टया स�म नाह�त. आ�थ�क अवलंबाचा अथ�, ��येक �णाल� एकमेकांवर           
अवलंबनू असत.े �ाहक �व�े�यांवर आ�ण �व�ेता �ाहकावर अवलंबनू असतो आ�ण या सग�यांची एक             

आ�थ�क साखळी तयार होत असत,े उ�पादन साखळी, उपभोग साखळी स�ु असत.े संपणू� बाजारपेठ या              

आ�थ�क अवलंबावर �नभ�र असतो. आ�थ�क अवलंबामळेुच �हसंा घट�याची अथवा वाढ�याच संभव असतो            
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व स�ा असंतलुनाची श�यता असत.े उदाहरणाथ�, घरात प�ुष हे म�हलां�या तलुनेत जा�ती स�ा             
गाजवतात. याचे �मखु कारण आ�थ�क परावलंबन. काह� �व�श�ट जाती जमाती तर �वतःवर इतरांना             

अवलं�बत क�न ठेवतात आ�ण संपणू� �णाल� �यां�या अनकूुल राहावी हे स�ुनि�चत करत असतात.  
 

आता पढेु वळताना आपण अवलंबा�या इतर न�द� बघयूा. आ�थ�क अवलंबा �य�त�र�त राजनै�तक            

अवलंब देखील एक �मखु न�द आहे. उदा. काह� समाजाम�ये काह� �व�श�ट जातींना �ाधा�य �दले जात.े               
कारावास कुणाला होणार आ�ण कुणाला नाह� हे �या �य�ती�या राजक�य प�र�े�ातनू ठरवलं जात.             

�याय आ�ण संप�ी�या असमान �वतरणामळेु समाजातील काह� घटक राजनै�तक ���या सदैव इतर            
घटकांवर अवलंबनू ठेवले जातात.�पतसृ�ाक समाजामळेु राजनै�तक अवलंब रचना�मक प�धतीने         

�नमा�ण केला जातो. या कारणाने म�हला सदैव राजनै�तक पातळीवर प�ुषांवर अवलंबनू असतात. उदा.             

१९२० शतकापय�त स�ुधा म�हलांक�रता मतदानाचा अ�धकार अनेक देशांम�ये फेटाळला गेला.          
सामािजक आ�ण कायदेशीर अवलंब�व यामळेु अनेक लोकांना काय�याने असमान �कंवा पारतं�यात           

ठेव�यात येत.े त ेकसे?  
 

लहान मलुं शाळेत �श�ण, �ान, कुतहूल, िज�ासा, समाधान आ�ण संर�णाक�रता काय�यानसुार           

�श�कांवर अवलंबनू असतात. आ�ण �हणनूच मलुां�या बाबतीत कै�यासारखी भाषा वापरल� जात.े           
�थलांत�रत ि�हसा आ�ण इतर बाबींक�रता जोडीदाराला अवलं�बत �हटले जात.े या �कारचे अवलं�ब�व            

काह� जबाबदा�या आ�ण बंधनांसोबत येतात. जे�हा त�ुह� �वदेशात तमु�या जोडीदारासमेत जाता, आ�ण            
त�ुहाला �तथे रोजगाराचे अवसर नाकारले जातात त�ेहा तथेे स�ेचे संतलुन �बघडत.े  

 

इतरां�या अपे�ेनसुार न वाग�याने मान�सक अपंग�व असणा�या �य�तीवर कायदेशीर अवलंब�व          
सोप�व�यात येत.े अशी �य�ती �हसंक असावी असे गरजेचे नाह�. ते कसे ह� असतील, नै�तक���या              

�वकृत असतील �कंवा नसतील तर�ह� �यां�यावर कायदेशीर अवलंब�व थोपवले जात.े �यांना मतदानाचा            
अ�धकार, कुठलाह� कं�ाट� अ�धकार जसे घर खरेद� करणे, मलुं द�क घेणे इ. असे अ�धकार �दले जाते                

नाह�.  
 
आता आपण चा�र�या�या अवलं�ब�व ब�दल काह� गो�ट� बघयूा. इथे चा�र�य �हणजे ह� �य�ती             

चांग�या चा�र�याची आ�ण ती �य�ती वाईट चा�र�याची असा नाह�. याचा अथ� तमुचा �यि�तम�व             
�वकास �कती झाला आहे असा होतो. भाव�नक नाते आ�ण जवळीक यावर �यि�तम�व �वक�सत होते              

आ�ण या अथ� आपण सगळेच आपसात अवलंबनू आहोत हे ल�ात �या. जगात अशी कोणतीच �य�ती               

नाह� क� जी कुणावरच अवलंबनू नाह� यात काह� दमुत नाह�. या गो�ट�व�न मला एक �वल�ण �वचार                
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आठवला, २१ �य शतकात तर आपण सगळे मोबाइलला फोनवर स�ुधा अवलंबनू आहोत. जर का त�ुह�               
हेच �या�यान १० वषा�नंतर ऐकले तर त�ुह� �हणाल �म�टर हेमचं� तमुची रोबो�टक अवलंबनाब�दल             

तर बोलले नाह�. कदा�चत येणा� या काळात आपण ��येक काम कर�त रोबोटवर �नभ�र अस.ू  
 

चा�र�या�या अवलंबनाची अनेक अंगे असू शकतात. उदा. �ेम, �पश�, सहवास, खाजगी संबंध, गु�तता,             

अ�ववा�हतता,  मै�ी आ�ण ब�याच अशा सं�द�ध गो�ट�ंवर अवलंबनू असत.े  
 

चा�र�या�या अवलंबना�या �े�ात इतर अनेक गो�ट� काय�रत असू शकतात. एखाद� �य�ती पणू�पणे            
�र�त होऊ शकते अथा�त ती �य�ती इतरांक�रता �वतःला पणू�पणे वाहून घेते �कंवा पर�पर �गती�या              

मागा�ने देखील चा�र�याचे अवलंब घडून येऊ शकत.े या सग�यांक�रता काह� �व�श�ट कायदे �कंवा मया�दा              

नाह�त.  
 

मी असेह� ऐकले आहे क� अवलंब�व ब�दल एक �तस�या प�धतीची न�द देखील आहे, �याला              
अप�रहाय�ता असे �हणतात. आता याचा काय अथ� आहे? याचा अथ� असा क� आपण सगळे एकमेकांवर               

अप�रहाय� �पाने अवलंबनू आहोत. यावर कुणी काह�ह� बोलू �या, आपण सगळेच कुठ�या �य�ती �कंवा              

व�तवूर अवलंबनू असतो. वैचा�रक अवलंबाची स�ुधा श�यता असत.े  
आतापय�त आपण �वावलंबनाब�दल आ�ण वेगवेग�या लोकां�या �वावलंबनाब�दलची �पे पा�हल�.         

�यानंतर आपण थोड�यात अवलंबनाब�दल ब�घतले व �या�या �व�वध न�द�ब�दल ब�घतले. आता           
आपण या �वषयी काय सम�या आहेत �या बघयूा.  
अनेक सम�या असू शकतात. �यात बा�लशपणा ह� एक म�ुय सम�या आहे. आता आपण अपंग�वा              

ब�दल बोलताच आहोत तर या संबं�धत सग�या सम�यांब�दल बघ.ु �यि�तम�वाबाबदल बोलायचे झाले            
तर एका अपंग �य�तीला या ब�दल मनातनू �नराळेपणाची भावना येऊ शकत.े कारण अपंग �य�तीला              

अप�रप�व वा पोरकटपणा�या आरोपांचा सामना करावा लागू शकतो.  
 

अथा�त एखा�या ४० वष�य अपंग प�ुष �कंवा म�हलेला जे�हा आपण हाथ ध�न चालायला लावतो,              

जेवणाचे तर वाढून देतो, बस ची �तक�ट काढून देतो �कंवा इतर कुठलेह� काय� लावतो त�ेहा �यांना                
अवलं�ब�वाची जाणीव क�न �द�यासारखे वाटत असणार. यालाच मो�या अपंग �य�तीचे �कशोर�करण           

होत.े थोड�यात आपण �यांना एक�कारे लहान मलुां�या वयात आणतो. �याचे मत �वचारले जात नाह�.              
�याला �कंवा �तला लहान मलुांसारखे वाग�व�यात येत.े जणू �यांना नेहमीच स�ला, काळजीची गरज             

आहे. या सग�या मळेु अपंग �य�तीला मान�सक हानी पोहोचत.े 
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दसुर� सम�या सामािजक. रचना�मक सम�या. उदा. अवलंब�व याला जर का आपण अपंग�व ब�दल चे              
�ाथ�मक वै�श�य समजले तर अपंग �य�तीला �या�या संपणू� जीवनात एकटेपणाला त�ड �यावे लागू             

शकत.े ह� काह�च आ�चया�ची बाब नाह� �क, Mike Oliver सार�या अपंग�वा�या सामािजक मॉडले चे              
अ�दतू असणा�या �य�तीने अवलंब�व मळेु अपंग �य�तीचे जीवन �कती �भा�वत होते या ब�दल सांगून              

ठेवले आहे. ह� नैस�ग�क बाब आहे �क, रचना�मक �हसें�या ��ट�ने ब�घतले तर अपंग �य�तींना              

अवलंबनू असणे मळुीच आवडणार नाह�. मी कुणावरह� अवलंबनू नाह�, मी �वतं� आहे. मी मा�या              
काठ��या साहा�याने चालतो, brielle �लपी�या साहा�याने वाचन करतो, मी �शकवतो असे अनेक पेहलू             

ते �वतःब�दल सांगू शकतात. मी एक आई आहे, मी एक वडील आहे आ�ण ब�याच अ�या गो�ट�ं�या                
साहा�याने आपला �व�वास �स�ध करता येतो.  
 

�तसर� सम�या अशी, अवलंब�वामळेु अपंग �य�तींना ते काह�च उपयोगाचे नाह� असा कलंक लागू             
शकतो. त�ुह� �तथे बसा मी त�ुहाला जेवण आणनू देतो, असंलं जीवन कुणाच आवडणार नाह�. िजथे               

त�ुहाला काय करावे व काय क� नये सां�गतले जात.े मी त�ुहाला जेवणाचे पैसे देतो, त�ुह� �हणाल ते                 
क�न देतो परंतु त�ुह� या खोल��या बाहेर जाऊ नका. �वशषेतः त�ण उ�पादन�म वयात यवुकांना अशी               

वागणकू �मळा�यास ती अिजबात ि�वकाराह� नाह�. अवलंब�वामळेु तमुचे �वतं� �यि�तम�व �कंवा           

कायदेशीर ओळख या ब�दल देखील ��न�च�ह उभी केल� जातात. मी त�ुहाला मान�सक अपंग�व आ�ण              
�यां�या प�रि�थती ब�दल अगोदरच सां�गतले आहे. आता आपण यापढेु अपंग �य�तीने �यां�यावर            

�नमा�ण केले गेलेले ��न कसे हाताळले जात ेहे बघयूा. 
 

प�हले उदाहरण �यायचे झाले तर, अपंग �य�ती ने अथक प�र�माने अवलंब�वाब�दलचे नकारा�मक            

गैरसमज दरू कर�यात यश �मळवले आहे. दसुरे �यांने �वतःची कामे �वतः क�न दाखवनू अवलंब�वाला              
आ�हान �दले आहे.  

उदा. �वतं�पणे जग�या�या मो�हमेने जगभरात अनेक यशोगाथा, नै�तक व सामािजक अडथळे दरू            
क�न दाखवले आहेत.  

 

इं�डयन इं�डप�डटं �ल�वगं म�ूहमे�ट , ILM , अमे�रकेत आ�ण यरुोप म�ये १९६० दर�यान पसरल�. खरं               
तर ILM मळेु सं�था�मक प�धतीने कर�यात आले�या अपंग �य�ती�या चळवळीला पि�चमी देशांम�ये            

त�ड �दले आहे. फुको (Foucault) �या �ह�टर� ऑफ मॅडनेस (History of Madness) या प�ुतकाव�न              
आप�याला मान�सक अपंग�व असणा�यांवर �द�घ� काळासाठ� केले�या अ�याय आ�ण कारावासाब�दल          

कळून येत.े खरं तर Enlightenment �या संपणू� �क�पाव�न तक� संगत आ�ण वेडपेण हे एकमेका��या             

उलट आहेत असे मांडले गेले आहे. या मळेु अनेकांना ��ट�आड ठेव�यात आले. �यांना �मखु �वाह पासन                
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दरू ढकल�यात आले. चार �भतंीत बंद क�न �यां�या ब�दल सगळेच लोक �वस�न स�ुधा गेले. �यांना               
कमीत कमी अ�नावर िजवंत ठेऊन �वतःला नै�तकर��या यो�य �स�ध केले गेले. �यांना सांखळीने बांधनू              

ठेव�यात आले, वाईट वागणकू दे�यात अल�, �यां�या म�दवूर श����या के�या गे�या जेणेक�न हे लोक              
कुठ�याह� प�धतीने �वरोध क� शकणार नाह�. या पा�व�भमूीवर इं�डप�डटं �ल�वगं मो�हमे�ट लढा देत             

आल� आहे. भारतात अनेक बचत गटाची इं�डप�डटं �ल�वगं मळेु भरभराट झालेल� �दसनू येत.े भारतात              

�वतं� �वावलंबी जग�याची चळवळ त�ुहाला तमु�या प�रवारापासनु दरू करणार नाह�. तमुचे भाऊ            
बह�ण, नातवेाईक, यांचा द�ुवास करा असे सांगत नाह�. �या सग�या गो�ट� �नरथ�क आहेत. ह� चळवळ               

त�ुह� �वतःक�रता परेु आहात, इतरांकर�ता उपयोगी आहात, त�ुह� पर�परावलं�ब�व आहा आ�ण           
सामािजक �र�या �हताचे आहे. 

  

भारतात Jim Staples यांची कु�ठरोग चळवळ. कु�ठरो�याकडे बघ�याचा ��ट�कोन बदलवनू, हा फ�त            
एक बरा होणारा शार��रक आजार आहे आ�ण आपण एक� याला लढा देऊ शकतो असे सां�गतले. �हणनू                

सग�या कु�ठरो�यांनी एक� येऊन या �व��धा लढा �यायला हवा आ�ण �वतं� राजक�य बळ �नमा�ण              
करायला हव. �यांनी सग�यांना �वतः काय�त�पर अस�याब�दल सांगावं, �वतः�या अि�त�वाब�दल          

सांगावं, कु�ठरो�यां ��त अ�प�ृयता आ�ह� मळुीच खपवनू घेणार नाह� इ�याद� ठासनू सांगत राहाव.ं  

 
आपण �या�याना�या शवेट�या भागात पोहोचलो आहे. स�ुवातीला आपण �वावलंबन आ�ण परावलंब           

या दोन गो�ट� ब�दल मा�हती घेतल�. हा �वषयी �कती गंभीर आहे व यात येणा�या अडथ�याब�दल               
आपण ब�घतले. क�पना क� वा�तव या ना�या�या दोन बाजूंम�ये आपण हे दो�ह� �वषयी अ�यास केले.               

आपण �वावलंबनाला संपणू� घटक �हणनू घो�षत केले तर ह� एक क�पनाच आहे, आ�ण अवलंबनाला              

देखील संकु�चत ��ट�कोनाने ब�घतले तर ह� देखील क�पना आहे.  
या भागात इतकेच. 

  
ध�यवाद.  
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Interdependency /पर�परावलंबन

“अवलंब�व” या िवषयावरील दसु�या भागात सव�चे �वागत आहे. आज�या भागाचे शीष�क "पर�परावलंबन याची
अंमलबजावणी ?" असे आहे. आपण आता पय�तं अवलंब�व, �वावलंबन, िविवध चळवळी अशा िवषय�वर चच� केली. आता
पर�परावलंबन या िवषयाचा अ�यास करताना आपण थोडे िवचारपूव�क पुढे वळूया. पर�परावलंब �हणजे सगळेच लोक
एका मो�या �यव�थेचा भाग असतात. आिण सगळे लोक एकमेक�वर अवलंबून असतात.

यासंदभ�त अजून �प�पणे समजून घे�या किरता आपण लाकूड आिण झाड याचे उदाहरण घेऊया.जे�हा आपण एखा�ा
वन�पतीचा िकंवा झाडाचा अ�यास कर�याकिरता जगंलात जातो, ते�हा दोन प�तीचा वापर करतो. पिहली प�त �हणजे
एखादे झाड िनवडून �याचा संपूण� अ�यास करणे आिण दसुरी प�त �हणजे जगंलातील सव�साधारणपणे िमळणा�या झाड�चे
वरव�न िनरी�ण करणे. या दो�ही प�तीचे काही फायदे आिण तोटे आहेत. एखा�ा िविश� झाडा�या सखोल अ�यासाने
िवषयाला वै�ािनक �व�प प्रा�त होत,ं आिण सव�साधारण अ�यासाने एक �यापक िच� समज�यास मदत िमळते. याच
प्रमाणे पर�परावलंबन ही एक �यापक अशी मानवी �यव�था आहे आिण अपगं�व �यातला एक भाग आहे. याचा अथ� सव�
मानवजात ही मानवी नटेवक�वर अवलंबूनच आहे, केवळ अपगं लोकच दसु� यावर अवलंबून असतात असे नाही. सव�च
आपण कोण�या ना कोण�या आधारान ेजगत असतो.
यािवषयी अजून माहीती िमळव�याकरता Leonard Davis य�चा लेख तु�ही न�ी वाचा. य��या disability studies

reader म�ये प्रकािशत आधुिनकतेवरचा िनबधं, पर�परावलंबन ही संक�पना समजून घे�यास सहा�यभूत ठरेल. मी या
�या�यानात देखील या पु�तकातून अनके संदभ� घेतले आहेत. आपण सगळे एकाच पय�वरणाचा भाग आहोत. मानवी
समाज सु�ा एक ecology- पिरसं�था आहे. आप�या या इकॉलॉिज म�ये िविवध प्रकारचे लोक असतात. अपगं,

वेगवेग�या वशंाचे, देशाचे, िवचारसरणीचे. इतकेच नाही तर आपण इतर प्रा�य��या �यव�थेवर देखील अवलंबून असतो.
�ा गो�ी ल�ात घेता आपण संपूण� समाज �हणून एक� वावरत असत�ना स�मानाने आिण कृत�तेने संप�तेकडे वाटचाल
करायला हवी.

Davis या संबिंधत तीन गो�ी स�गतात. शरीरा साठी काळजी घेणे, शरीराची काळजी घेणे, शरीरा ब�ल �या गो�ींची
िकंवा व�तूंची काळजी घेणे. ल�बून सारखे वाटले तरीही या तीन गो�ी वेगवेग�या आहेत. शरीरासाठी काळजी घेणे
�हणजे आप�या शरीरा�या गरजा िकंवा समूहा�या गरजा पूण� करणे. उदा. सॱदय� प्रसाधने खरेदी करणे, पोषक पेय
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आिण आहार - रागी, बाजरा, �वारी खाणे इ�यादी. एखादा समूह इतर�ना संसाधन�पासुन ल�ब ठेऊन �वतः पुर�या सग�या
सुिवधा क�न ठेवतात. �य�ना इतर�चा िवचार नसतो. शरीराची काळजी घेणे �हणजे या सग�या गो�ी सरळ न करता
इतर सुिवधा जसे िजम, जलतरण, वृ� आिण लहान मुल�करता सुख सोयी, पाक� इ�यादी िनम�ण करणे. शरीरा ब�ल�या
गो�ी �हणजे या भौितक गो�ीं�या पलीकडे जाऊन च�गले जीवन �यितत कर�या�या सुिवधा िनम�ण करणे. परतंु बाहेर
प्रदिूषत वातावरण असेल तर आंतिरक �वा��य प्र�थािपत करणे संभव नाही आिण �हणूनच या ित�ही गो�ीं�या
समतोलानचे च�गले �वा��य िमळवता येते. हे सगळं स�ग�यामागे मु�ा असा िक, एक व�तू दसु�या वर अवलंबून असते,

दसुरी व�तू संपूण� �यव�थेवर अवलंबून असते, संपूण� �यव�था एखा�ा िविश� भागावर, जसे आई बळावर आिण बाळ
आईवर अवलंबून असते. अथ�त, सगळेच जण परावलंबी असतात.

आपण असा द�ृीकोन ठेवला तर समाजात काळजीचं/भयाच वातावरण िनम�ण होईल. अगोदर�या �या�यानात आपण
परावलंबन, �वावलंबन या ब�ल बिघतले. या सव� संक�पन�म�ये care giving अथ�त काळजी घेणे हा मह�वाचा मु�ा
असून हे अपगं लोक�पय�तं ि�तिमत नाही. सग�य�ना काळजीची गरज भासत असते. इतकेच नाही तर िद�य�गाना सु�ा
इतर�ची काळजी घेता येते.

अ�णा शानबाग, �य�चे िनधन झाले �य��याब�ल तु�हाला मािहती असेल कदािचत. �य��यावर झाले�या ल�िगक शोषणामुळे
�य�ना गंभीर इजा झा�या. मानिसक ध�ा बसला आिण �यामुळे अनके वष� कोमा म�ये हो�या. दवाखा�यातील
पिरचािरक�नी �य�चा अनके वष� स�भाळ केला आिण काळजी घेतली. ही बातमी मा�यम��या �ारे प्रिस� झाली. िपकंी
िवराणी य��या पु�तकाने याला अजून प्रिस�ी िमळाली. िजतकी काळजी पिरचािरक�ची अ�णा य�ची घेतली िततकीच
काळजी अ�णाने सु�ा ित�या �नायूं�या हालचाली�या �पात इतर��या चेह�यावर हसू, राग, ितर�कार आिण इतर भावना
�य�त क�न घेतली. कुठलेही भाविनक/मानवी संबधं एकतफ� नसतात. याव�न आप�याला ल�ात येतं की मानवी
जीवनात काळजी फार मह�वाचा घटक आहे.

संकुिचत पणे िवचार करणा�या लोक�ना प्र� पडला असणार की िद�य�ग इतर�ची काळजी कसे काय घेऊ शकतात?

यावर Davis य�नी यापूव� शरीराची िनगा राख�याब�ल �या गो�ी म�ड�या आहेत �या पर�परावलंबनचा पुर�कार
करतात. आधुिनक समाज �यव�थे�या अगोदरपासून पर�परावलंबनाचे अनके उदाहरण आप�याला बघायला िमळतात.

मनु�यच काय तर देव सु�ा एकमेक�वर अवलंबून आहेत. Iliad , odyssey, रामायण, महाभारतात या संबिंधत उदाहरण
बघायला िमळतात. मनु�य, रा�स, देव सगळेच एकमेक�वर अवलंबून अस�याचे या महाका�य�मधून आप�याला कळते.

तसे बिघतले तर ब्र��डातील सगळे घटक एकमेक�वर अवलंबून आहेत. मंिदर िकंवा चच� गावावर अवलंबून असते
आिण गावातील लोक एकमेक�वर अवलंबून असतात. या सग�या गो�ी बिघत�यावर आप�याला कळतं पर�परावलंबन ही
क�पना Davis य�ची आप�या पुढे रचना�मक प�तीने म�डली असून ती मुळात �य�ने िनम�ण केली नाही. ही संक�पना
प्राचीन काळापासुन अि�त�वात आहे आिण आज सु�ा याचे मह�व िततकेच वैध आहे.
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पर�परावलंबाची संक�पना रचना�मक प�तीने म�डताना Davis य�नी Identity politics / �वप्रितमेचे राजकारण ही
संक�पना देखील मंडळी. आयड�िटटी पॉिलिट�स �हणजे आपण �वतःब�ल आिण �वतः�या ओळखेब�ल कसा िवचार
करतो. अनके गो�ींवर आधािरत आपण आपली ओळख सुिनि�त करत असतो उदा. जात, वग�, वण�. यावर आधािरत
आपले िवचार िवकिसत होत असतात. परतंु सगळे लोक जर का �य��या ओळखीवर आधािरत मत बनवत रािहले तर
आपण एकमेकास साहा�य क� शकणार नाही. अंध लोक��या सम�या अंध लोक�नी सोडवाय�या, कण� बिधर��या
कण�बिधर�नी. असे करत रािह�याने समाजाची प्रगती खुंटेल आिण आपण सगळेच याने प्रभािवत होऊ. �हणूनच
आज�या �या�यानाचा िवषयी अ�यतं मह�वाचा असून तो आप�याला सव� समावेशक द�ृीकोन ठेऊन प्रगती�या माग�
लाव�याचा बोध देतो.

मी तुम�या पुढे या पिरि�थतीत पिरवत�न कसे आणता येईल हे स�ग�या किरता आलो आहे. उदाहरणाथ� िद�य�ग�ना जर का
आपण आज�या �या�यानाचा उतारा सो�या प�तीने कळेल अशा �व�पात उपल�ध क�न िदला तर �य�ना सु�ा िशकणे
सोपे जाईल. याने �य��यातील परावलंबाची भावना कमी होईल आिण �यापक समाज �हणून िच�ाकडे बिघतले तर संपूण�
समाजालाच याचा फायदा होईल. अशा लहान लहान सकारा�मक पैलू िमळून पर�परावलंबनाचा आकृतीबधं तयार होतो.

याचा अथ� असा िक आयड�िटटी पॉिलिट�सकडे सव�गीण िवकास या द�ृीकोनाने बघ�याची गरज आहे. तु�हाला आधुिनक
युग, अ�याधुिनक युग इ�यादींब�ल मािहती आहेच. मी तु�हाला dis modern/ युगाब�ल स�गू इि�छतो. आधुिनक युग
�हणजे िव�ानाचा युग, आधुिनक त�ं�ानाचा युग समजला जातो. माणसाने वेगवेगळे त�ं बनवणे सु� केले, औ�ोिगक
क्र�तीचा काळ, जवळपास ३०० वष� अगोदरपासुन आधुिनक काळ सु� झाला अशी समज आहे. काही द�ृीने आधुिनक
काळ १००० वष� अगोदरपासून सु� आहे असे देखील मानता येत.ं छापखा�याचा शोध, िब्रिटश रा�याचा उदय िकंवा
नौकरशाही प�तीचा उगम य�ना एकंदरीत आधुिनक युग �हणता येईल. तसे हे कालानुक्रमे समजून घेणे कठीण आहे, पण
सो�या भाषेत स�गायचे झाले तर िव�ान आिण नौकरशाही य�चा उदय �हणजेच आधुिनक काळ. अित आधुिनक काळ
�याहीपे�ा जा�त गुंतागुंतीचा आहे. यात आधुिनक काळाने प्र�थािपत प्र�येक गो�ीला आ�हान िदले. हा अित प्रगत
िकंवा पुरोगामी, सुधारणावादी �हणता येईल. स�य, िव�ान, त�ं�ान या सग�य�वरच अित आधुिनक काळात प्र�
िवचार�यात आले. Dis modern काळ या सग�य��या उलट आहे. ही समाज सुरळीतपणे चालत राह�याची एक
संक�पना आहे. िव�वसंक िवचार�ना ल�ब ठेवून पर�परावलंबन चे मह�व यात पुढे आणले जाते. �हणजेच ि�थितवादी युग
�हणता येईल. यात आ�हान,े प्र�, शंका, य�ना वाव कमी असतो की जो अित आधुिनक काळात असतो.

आज�या आप�या �या�यानात मी तु�हाला पर�परावलंब कसे अमलात आणता येईल या ब�ल स�गणार आहे. पिहली गो�
अशी की सव�नी आपण फार �वत�ं नाही हे वा�तव �वीकारले पािहजे. दसुरी गो� अशी की आपण इतर�ची काळजी
कर�याब�ल थोडा व�तुिन� दिृ�कोन ठेवायला हवा. काळजी प्रदान करणे �ासदायक असू शकत.ं अनकेदा इतर�ची

60



काळजी घेत असताना �वतःला एक पाऊल मागे �यावं लागतं मग िद�य�ग असो की सुदढृ �य�ती, �ास सारखाच होतो.
या सग�याचा िवचार करता काळजी िह पर�पर असायला हवी.

�ा सग�या गो�ींचा अ�यास करत असताना वेगवेग�या लोक��या काय गरज आहेत हे ल�ात घेणे मह�वाचे आहे.

उदाहरणाथ�, चे�ई म�ये राहणा�या लोक�ना कुठ�या सम�या आहेत हे जाणून घेत�यानचे �या सम�य�वर उपाय करता
येईल. िकती गरीब लोक आहेत, िकती लोक�कडे घर नाही इ�यादी िवषय�वर तोडगा काढता येईल. आिण सव�त शेवटी
आपले मन आिण शरीर यात समतोल असायला हवा, �याने िनण�य घेणे सोपे होते. कायदेशीर िकंवा इतर मदत िमडवणे
देखील सोपे होते.

आता �या�याना�या शेवटी मी हेच संगीत वा टीका िट�पणी करत राह�याने काहीच सा�य होणार नाही. आिण
पर�परावलंबनाची भावना आप�या समाजात नहेमी पासून आहे, आप�याला फ�त ती ओळखून �यवि�थत पणे समजावून
अमलात आणायची गरज आहे. या सग�या िवषय�वर चच� �हायला सु�वात झाली आहे, ही एक च�गली बाब असून,

gender studies संबधंीत चळवळ आप�या िद�य�ग चळवळीपुढे एक छान उदाहरण आहे. मला आशा आहे तु�हाला
पर�परावलंब, �वावलंबन, परावलंबन �ा संक�पना कळ�या असतील. आज मी इथेच थ�बतो. भेटूया पुढ�या भागात.

ध�यवाद.

System- �यव�ठा
Dis modern- ि�थितवादी
Ecology- eco system- पिरसं�था
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Blindness/अधं�व 
 
 
सग�यांचे प�ुहा "disability studies-एक प�रचय" या �या�यानात �वागत आहे. 
आजचे �या�यान दोन भागांम�ये �वभािजत केले गेले आहे. प�ह�या भागाचे शीष�क "अंध�व - एक बंद               
पडलेला कॅमेरा" असे आहे. मी कॅमेराचा उ�लेख केला कारण, कॅमेरा 18 आ�ण 19सा�या शतकातील एक               
आध�ुनक तं� आहे. कॅमेराचा आ�व�कार झा�या पासनू, आपल� डो�यांब�दल ची समज फार �वक�सत             
झाल� आहे. आप�यातील त�मळ लोकांना क�नडसन यांच गाणं आठवत असणार.  
 
paravai  kandan  , vimanam   paditam  
 
या गा�याचा अथ� असा होतो, जे�हा �याने प�याकडे ब�घतलं त�ेहा �याने �वमानाचा शोध लावला. आता               
तर या उलट देखील स�य आहे. �वमानाचा आ�व�कार झा�यापासनू आप�याला प�याब�दल जा�ती            
मा�हती कळू लागल�. तसेच �कृतीब�दल देखील आपल� समज वाढत गेल�.याच �कारे अंध�व, मानवी             
समाजा�या स�ुवातीपासनू अि�त�वात आहे पण याला आध�ुनक आ�व�कार �हणनू देखील बघता येतं.            
एका अंध �य�तीला अंध�वाब�दल बोलताना बघणे फार रोचक वाटू शकतं परंतु मी याला या �वषयावर               
माझ ेमत मांड�याची एक छान संधी �हणनू बघतो. 
 
आपण अंध�वाची दोन ��ट�कोनाने बघू शकतो , एक अंध�व एक व�तिु�थती आ�ण दसुरं अंध�व एक               
�पक �हणनू. मी यापवू� बोललो क� अंध�व हा आध�ुनक आ�व�कार आहे. या गो�ट�कडे जरा ल� क� ��त                
क�या. अठरा�या शतकातील ऑ�थअलमॉलॉिज/ ने�रोगशा��, ऑ�ट�कस आ�ण त�व�ान या �े�ांम�ये          
भरपरू काय� कर�यात आले. ने�रोग शा�� ब�याच काळापासनू अि�त�वात आहे पण आध�ुनक ने�रोग             
शा��ाचा उगम अठरा�या शतकात घडला. इं�लंडमधील 1805 दर�यान काह� सै�नक नेपो�लयन           
य�ुधाव�न परत येताना डो�यां�या आजाराने ��त घेऊन आले, �याला Egyptian Opthalmia असे            
नाव दे�यात आले. या �वषयांवर �या काळात भरपरू चचा� रमल� होती. या संपणू� पा�व�भमूीवर              
Moorfields Eye Hospitalची �थापना 1805 म�ये झाल�. या दवाखा�या�या �थापने�या जवळपास           
Egmore Eye Hospital ची �थापना कर�यात आल�. 
 
या सग�या गो�ट�ंचा अथ� असा, डो�यां संबं�धत आजारांचा खोलवर अ�यास करणे स�ु झाले आ�ण              
आध�ुनक ने�रोग शा��ाचा उगम झाला. चे�नईतील दवाखा�यात वेगवेग�या औषधी, Madras eye,           
यासार�या �वकारांचा अ�यास करायला स�ुवात केल�. हे सगळं घडत असतानाच वेगवेगळे �ि�टकोन पढेु             
येऊ लागले. काह� लोकांना काह�च �दसेना, काह� लोकांना थोडफेार �दसत असे, आ�ण काह� लोकांना काह�               
�व�श�ट कोनातनू �दसत असे. या सग�यांचा अ�यास एकंदर�त स�ु झाला. हा तोच काळ आहे जे�हां               
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�यटूनचे भौ�तकशा��ातील �स�धांत देखील ��स�ध होऊ लागले होत.े �यटून हे ��स�ध ग�णत� आ�ण             
गु��वाकष�णाचा शोध लावणारे शा��� �हणनूच न�हे तर ऑि�ट�स आ�ण लाईट/�काश या �वषयावर            
�यांचा �चंड मोठा अ�यास होता. �ेट ��टनची सव�� स�ा पसरत गे�यामळेु ऑि�ट�स ब�दल             
वापर�यात येणा�या उपकरणांचा अ�यासात देखील भर पडत गेल�. त�ुह� दवाखा�यात डोळे तपासायला            
जाता, त�ेहा त�ुहाला डॉ�टर एका त��याकडे बघायला सांगतात, �या चाट�/ त��याला Snellen chart             
असे �हणतात. या चाट�चा देखील आ�व�कार याच काळात झाला. अनेक �कारचे ले�स-�भगं, तं�, चाट�,              
यांचा अ�व�कार सोबत होत जवळपास दोनश ेवष� तर� अशीच �गती स�ु रा�हल�. 
 
या सग�यांचा अंध�वावर काय प�रणाम झाला तर? हे सगळं सांग�याचा उ�देश असा क� या सव�               
अ�व�कारांमळेु आ�ण घडत असले�या शोधामळेुच अंध�वाब�दल �वक�सत �या�या पढेु येऊ लाग�या.           
सांगताना असं सांगू शकतो क� मला 10 ट�के 90 ट�के 80 ट�के 50 ट�के �कंवा 0 ट�के अंध�व आहे.                   
�हणजेच संपणू� अंध�व, काह� �माणात अंध�व आ�ण डोळसपणा याब�दल�या वेगवेग�या �या�या           
समोर येऊ लाग�या. या सग�या चचा�मळेुच अंध�व एक वै�यक�य बाब �हणनू बघ�यात येऊ लागले.              
परंतु �वसा�या शतकात ने�रोग शा�� या �वषयातील त�ांनी अंध�वाला नसुती वै�यक�य बाब नसनू,             
�याला इतरह� ��ट�कोन आहेत असे सांगायला स�ुवात केले. उदाहरणाथ� काह� लोक काह� �व�श�ट             
रंगांना बघू शकत नाह�त, �कंवा काह� लोकां�या डो�यात काह�तर� तरंगत आहे असा भास होतो �कंवा               
काह� लोकांना उजेडापासनू भीती वाटत,े असे वेगवेगळे �कार पढेु येऊ लागले. त�मळ भाषतेील अनेक              
�च�पटांम�ये �दवसा �दसत असतं पण सायंकाळी �दसायला �ास होतो अशा लोकांची थ�टा कर�यात             
आल� आहे. ने�रोग त� �यां�या अ�यासातनू मत मांडतात क� 10 ट��यांहून कमी लोकांना पणू�पणे              
�दसत नाह�. उव��रत इतरांना काह� �माणात थोडफार �दसतं. आ�ण �हणनूच अंध�व ह� वै�यक�य बाब              
असनूह� सतत बदलत राहणारे �े� आहे. आता ह� झाल� एक बाज.ू आता आपण जीवनात काह�               
घटनांमळेु आले�या अंध�व ब�दल बघयूा. 
 
त�ुह� तमु�या आजबूाजलूा एक नजर �फरवल� तर त�ुहाला वेि�डगं करताना काह� लोक �दसतील. हे              
लोक डो�यांना काम करताना इजा होऊ नये �हणनू एक �व�श�ट �कारचा च�मा वापरतात. अनेक              
म�हला हा�नकारक वातावरणात काम करतात. �यांनादेखील हळूहळू अंध�व ये�याची श�यता असत.े �हरे            
काप�याची फॅ�टर�त, �सम�ट बनव�याची फॅ�टर� �कंवा फटाके तयार कर�या�या फॅ�टर�त लोकांना अंध            
हो�याचा धोका जा�त असतो. 
 
आपण कॅमेरा आ�ण अंध�व याब�दल बोलत होतो. माग�या काह� 200-250 वषा�पासनूच आप�याला            
कॅमेरा�या तलुनेत डो�यांचा अ�यास करायला �मळत आहे. मला ने�रोग शा��ा�या भाषते सांगायचे            
झाले तर कॅमेराचा शटर �या�माणे बंद होतो, �याच �माणे डो�यांनी �दसणे बंद होणे �हणजेच अंध�व.               
या सग�या �वषयांवर सात�याने अ�यास होत डो�याब�दलची समज हळूहळू वाढू लागल�. आ�ण नवीन             
तं��ान �वक�सत होत गेले. 
 
वै�यक�य �े�ात एक �व�न सात�याने ब�घतले जात.े ते �हणजे मानवी जीवनातनू अंध�व पणू�पणे             
समा�त कर�याचे. �ीकमधील Galen आ�ण भारतातील �ाचीन काळात स�ुुत ऋषी यांनी मोती�बदंचूी            
श����या के�याची मा�हती आप�या सग�यांनाच आहे. William Cheselden,यांनीस�ुधा        
यश�वी�र�या 1728 या वष� डो�यांवर श����या केल� होती. आज�या काळा ब�दल बोलायचे झाले तर              
तमु�यापैक� अनेक रोबो�ट�स, ऑि�ट�स �कंवा मे�ड�सनचे अ�ययन करत असाल. मानवी डो�यां�या           
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जागी आपण कॅमेरा बसवू शकू अशी मजेदार क�पना त�ुहाला देखील येत असेल. याच�माणे म�दतूील              
�दस�या संबं�धत भाग बदलनू अंध �य�तीला प�ुहा बघता यावे असे �य�न स�ु आहेत आ�ण काह�               
�माणात ते पणू��वाकडे देखील वळत आहेत. स�ुवातीला बोलताना मी ऑ�थअलमॉलॉिज आ�ण           
ऑ�ट�कस यांचा उ�लेख केला होता. �याच बरोबर मी �फलोसोफ�/ त�व�ानाचा उ�लेख देखील केला             
होता. न�क� अंध�वाचा आधु�नक पाि�चमा�य  त�व�ानाची संबंध आहे.  
 
भारतातील प�रि�थतीब�दल आपण पढु�या भागात बघयूा. या भागात आपण पा�चा�य देशामधील           
प�रि�थतीचा आढावा घेऊ. अठरा�या शतकात दोन ��स�ध �वचारवंताम�ये एक ��स�ध वाद�ववाद           
घडला होता. �व�यम मोल��य�ुस/ William Molyneux आ�ण जॉन लॉक/ John Locke अशी �या दोन              
��स�ध �वचारवंतांची नावे. मोल��य�ुस यांनी �कॉटलंड व�न लोक यांना एक प� �ल�हले. �यात �यांनी              
�वचारले क� त�ुह� सदैव �ान आ�ण �यांचे अथ� यां�याब�दल बोलत असता. मळुात कुठल�ह� �य�ती              
ज�मजात सगळं काह� �शकून येत नाह� आ�ण वयानसुार जसजसे आपण मोठे होतो तसतसं आपण �ान               
�ा�त करत असतो, असा �स�धांत त�ुह� मांडला. िजतके आपण मोठे आ�ण िजतका आपला अनभुव,              
�ततकेच आपले �ान, याला एि�प�र�स�म/empiricism असे �हणतात. लोक या �वचारसरणीचे          
एक�वसा�या शतकातील फार मोठे समथ�क होत.े िजतका आपला अनभुव, िजत�या आप�या भावना            
�ततकच आपलं �ान. आ�ण या सग�यां�या एक�ीकरणाने आपण �या गो�ट� �शकतो आ�ण जे �वचार              
�यातनू �नमा�ण होतात �यानेच �यि�तम�व �नमा�ण होतं. मोल��य�ुस यांनी लोक यांना �वचारले क�,             
जर एखा�या अंध �य�ती�या हातात आपण एक �यबू/ घन आ�ण एक ��वेअर/ चौरस असे वेगवेगळे               
आकार �दले तर तो �या आकाराचा अंदाज कसा लावेल. साहिजकपणे �याला �पशा��या मा�यमांनी या              
आकारानं ब�दल मा�हती होईल. पण जर का तीच �य�ती अंध नसल� तर �या �यबू आ�ण ��वेअर कडे                 
कशा �कारे बघेल? डोळस �य�ती �याच आकाराकडे वेग�या ��ट�कोनाने बघेल. �हणजेच �या गो�ट�             
एक अंध �यि�त समजू शकतो �याचा गो�ट� एक डोळस �य�ती समजनू घेऊ शकत नाह�. दो�ह�               
प�रि�थतीम�ये वेगवेग�या �ि�टकोनाने ब�घत�या जातात मोल��य�ुस यांने मांडलेल� ह� गो�ट लोक           
यांनी सहजपणे �वीकार केल�. मोल��य�ुस यांनी �या काळात लोक यांना �वचारलेले ��न आजह�             
संबं�धत आहे. �या �कारे कॅमेराचे शटर उघडले जाऊ शकते �याच �कारे एखा�या अंध �य�तीची ��ट�               
देखील परत आणता येऊ शकत ेहे आप�याला कळतं. 
 
मी त�ुहाला या �वषयावर भरपरू मा�हती �दल�. आता मी सरळ म�ु�यावर येतो. जे लोक ज�मतः अंध                
असतात �यांना रंग �कंवा इतर गो�ट�ंची पवा� नसते कारण �यांनी ते कधी ब�घतलेच नाह�त. पण �यांना                
थो�याफार �माणात �दसतं �यांना रंगांब�दलची ओळख असते आ�ण �यांचा जगाकडे बघ�याचा           
��ट�कोन पणू�तः वेगळा अस�याची श�यता असू शकत.े या सग�याकडे बघ�याचा अजनू एक �ि�टकोन             
आहे, तो �हणजे सगळे इं��य वेगवेग�यार��या काय� करत नसनू ते एका�म�पाने एकाच वेळी काम              
करतात आ�ण यालाच Synisthesia असे �हणतात. उदाहरणाथ� मा�या डो�यांपढेु लाडू ठेवले तर मला             
मा�या आजींची आठवण येते कारण लाडूशी जळुले�या आजीं�या आठवणी मा�या मनात आहेत आ�ण             
याच �कारे मानवी मन आठवणी आ�ण भावना यां�या समतोलाने काय� करत असत.े आ�ण �हणनूच              
अंध लोकांना Synisthesiaअनभुव नसतो ह� समज पणू�पणे चकु�ची आहे. �यांना रंगांब�दल काह�ह�            
ओळख नसत ेहा गैरसमज पसरवला गेला आहे. तो चकु�चा आहे. 
 
या �े�ात देखील अनेक लोकांनी काम केले. अठरा�या शतकात लोक �य�त�र�त �ेल �लपीचे ��स�ध              
�� च �वचारवंत, Paris �डडरेोत यांनी 'Letter on the Blind' या नावाचे प�ुतक �ल�हले. तर मग               

64



आतापय�त आपण कॅमेराचे शटर बंद हो�याब�दल जे काह� ब�घतले �याचा काय अथ� होतो बघयूा.              
आजची प�रि�थती बघता अंध�वाला दोन प�धतीने समज�या जाऊ शकत. एक प�धत अंध�वाला            
वै�यक�य ने�रोगशा��ा�या प�रभाषते बघणे, दसुरे ��येक अंध �य�ती�या अंध�वाची ती�ता वेगळी           
असनू �याला �याच �कारे ब�या�या यावे. 
 
उदाहरणाथ�, मी �ेलचा वापर करतो, कॉ��यटुर वापरताना �पीच- आवाज सॉ�टवेअरचा वापर करतो            
आ�ण अशाच �कारे संपणू� जगात आ��का असो �कंवा आ�शया , यात तं��ान उपल�ध क�न �दले               
जात आहेत. या शोधानंतर जणू एक �ांती घडल� आहे. यावर आधा�रत �वशषे �श�ण �यव�था �वक�सत               
कर�यात आलेल� आहे. पण आता याह� पढेु जाऊन अंध मलुांना �वशषे अंधशाळा म�ये न �शकवता               
सामा�य मलुांसारखे म�ुय �वाहात आण�याची वेळ आल� आहे, हा देखील �वचार कर�यात येत आहे.              
�हणजे �नराळेपणाची भावना कमी करायची आहे. मा�या मते दो�ह� गो�ट� �तत�याच मह�वा�या            
आहेत अंध मलुांना �वशषे �ेल �श�ण आ�ण �याचबरोबर इतर मलुांसारखी वागणकू देखील �ततक�च             
गरजेची आहे. सग�यांनी एक� येऊन सपुीक वातावरण �न�म�ती कर�याची आव�यकता आहे.  
ध�यवाद  
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Lecture – 14 

Blindness and metaphor(��ट�ह�नता आ�ण �पके) 
 

 
सवा�चे प�ुहा एकदा �वागत आहे. आपण आज अंध�वा�या दसु�या पैलू ब�दल बघणार आहोत. �हणजेच              

व�तिु�थती आ�ण आध�ुनक �वचार ल�ात घेऊन अंध�वकडे एक �पक/ metaphor �हणनू बघणार            

आहोत. अंध�व एक �पक, याला अंध�व आ�ण लपंडावाचा खेळ या दोन गो�ट�ंची तलुना करताना या               
दोघांम�ये सा�य आहे असा आढळून येतं. त�ुह� �वतः एक �ि�टह�न असाल �कंवा त�ुह� कुठ�या अंध               

�य�तीला ओळखत असाल �कंवा नसाल परंतु ��येकाने कुठे ना कुठे अंध�वाब�दल �कंवा अंध�वाचा             
�पका�माणे वापर �हणनू न�क�च ब�घतला असतो. लहान मलुाला जर त�ुह� डोळे झाकून लपंडावाचा             

खेळ खेळायला सां�गतला आ�ण �याला डोळे झाकले अस�यावरच काका कुठे गेले असे �वचारले �कंवा              

काका गेलेत असे सां�गतले तर तो लहान मलुगा �यावर �व�रत �व�वास ठेवतो आ�ण नसुते डोळे झाकून                
ठेव�यामळेु �याला वाटत ेक� काका �तथनू �नघनू गेलेत.  

 
अशा �कारचे खेळ आपण लहानपणा पासनू खेळत आलो आहे आ�ण हा उ�लेख म�ुदाम मी इथे त�ुहा                

सग�यांना सांगू इि�छतो. हे समजाव�याक�रता मी �ेमाचे उदाहरण त�ुहाला देऊ इि�छतो. अनेकदा असे             

�हटले जात ेक� त�ुह� �ेमात आंधळे होता.  
 

श�ेस�पअरे �ल�खत मच�ट ऑफ वे�नस (Merchant of Venice ) या ��स�ध ना�यातील एक ओळ मी               
त�ुहाला वाचनू दाखवतो, "पण �ेम हे आंधळ असतं आ�ण �ेमात आपण हमखास चकुा करत असतो               

आ�ण अशा अव�थेत जर का कुणी �या �े�मकेकडे ब�घतले तर तो �ेमात पणू�पणे बदललेला �य�ती               

वाटेल."  मच��ट ऑफ वे�नस ब�दल स�या त�ुह� �वचार क� नका पण हे वा�य तमु�या ल�ात ठेवा. 
 

"�ेम आंधळ असतं" अनेकदा हे वा�य आप�याला सां�गतले जात.े मी लहान असताना मला देखील ह�               
गो�ट अनेकदा सांग�यात आल�. यामागचे एक कारण असं आहे क�, जे�हा एखाद� �य�ती �ेमात पडते               

त�ेहा ती मनात येतील �या गो�ट� करते आ�ण दसु�या �यि�तब�दल ब�ुधीने �वचार करत नाह�.              

अशावेळी �ेमाची भावना इतक� अ�रशः मनाचा ताबा घेते क� आपण तक� संगत ब�ुधीने �वचार             
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कर�याची सारासार तारत�य �मता अिजबात गमावनू बसतो आ�ण �हणनूच �ेम आंधळ आहे असं             
�हट�या जात. हा झाला एक ��ट�ह�नता �य�त कर�याचा एक आ�व�कार. या�य�त�र�त �ेम हे             

तका�पासनू कोसो दरू आहे आ�ण �ेमात फ�त आपलं भानच हरवत नाह�त तर आपण �वतःला देखील               
हरवनू बसतो, असे देखील �हणता येत.े �ेमात एकमेकांना भेटव�तू देणे अगद� साधारण बाब आहे.              

Molyneux यांनी मांडलेले �स�धांत अशी वेडी आठवतात. आ�ण भेटव�तू देत असताना जोडपे एकमेकांचे             

डोळे बंद करायला लावतात. या मागे तसे ब�घतले तर काह� तक� संगती नाह�. ह� �ेम �य�त कर�याची                
एक प�धत आहे.  

 
ह� सव� उदाहरणं अंध�वाब�दलची �पके आहेत आ�ण ते काह� �माणात बरोबर देखील आहेत. पण अशा               

�वचारात अनेक सम�या आहेत. �ेमाचा आ�ण आंधळेपणाचा संबंध जोड�याने भरपरू गो�ट� चकु��या            

प�धतीने समज�या जातात. आ�ण �हणनूच �ेमा�या ना�यात अंध असले�या �य�तीला �दसत           
नस�यामळेु इतर इं��यांचा वापर करता येतो. या �वषयावर अनेक क�वता �ल�ह�या गे�या आहेत. अंध              

अपंग �कंवा स�ुढ ��येक �कार�या लोकांनी या �वषयावर क�वता के�या आहेत. John Keats यावर              
बोलताना इं��यां�या पल�कडे जाऊन गो�ट�ंकडे बघ�याचे ��ट�कोन आपण �वक�सत करायला पा�हजे           

असे सांगतात. 

अनेक �च�पटांम�ये आप�याला डो�यांना प�ट� बांधनू एखाद� �य�ती कुठेतर� घेऊन जाताना �दसत.े            
सा�ह�य आ�ण �च�पटांम�ये अंध�वला रोमां�टक �ेमा�या �ि�टकोनाने दाखव�यात येत. आ�ण �हणनूच           

मी श�ेस�पयर/ Shakespeare यां�या �ल�डनेस इस लवस� �ग�ट असा उ�लेख केला होता. 
 

आता आपण भारतातील भ�ती परंपरेब�दल बघयूा. ह� फार जनुी परंपरा आहे आ�ण अनेक वषा�पासनू              

अनेक दशकांपासनु स�ु आहे. �या परंपरेम�ये देखील अंध�वाला लपंडाव सारखे बघ�यात येत.े अंध�व             
एक �पक याचे भ�ती परंपरेतील अ�वैत हे उदाहरण आहे. याचा अथ� देवाची सगुण आ�ण �नगु�ण अशी                

दोन �पे नसनू, देव आ�ण मन�ुय एकच आहेत असे सांग�यात आले आहे. देव मन�ुय आहे आ�ण मन�ुय                 
देव. परमा�मा ह� इतर कुठेह� नसनू मन�ुया�या �पात, आप�या आत आहे. 

 

�या सग�या गो�ट� त�ुहाला फार �व�च� वाटत असणार. परंतु �या �वषयाकडे भ�ती परंपरेतील गाणे,              
क�वता, �वनंती अशा प�धतीने यावर उपाय शोध�याचा �य�न केला आहे. एम एस स�ुबल�मी, कना�टक              

गायनातील फार मोठं नाव माझं या �वषयातील एक आवडत उदाहरण आहे. �यांनी राजगोपालाचार� यांचे              
कुराई ओं�ुं इ�लाई मारे मतू� कांना हे गाणे गायले होत.े याचा अथ� असा क� मा�यात काह� कमतरता                 

नाह� आ�ण मला कुठल�ह� अडचण देखील नाह�. परंतु मला कुठल�ह� संकटे, अडथळे नाह�त, ह�च माझी               

खर� सम�या आहे. माझी अडचण अशी आहे, मला मा�हती आहे क� तू आहेस परंतु मला तु �दसत नाह�.                  
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भ�ताची ह�च भावना असत.े �मराबाई आ�ण सरूदास हेदेखील याचे उदाहरण. वेगवेग�या प�धतीने            
�वतःला �ास देऊन,कधी आगीचा �पश� क�न �वतःला वेदना सहन क�न हे लोक परमा��या�या             

शोधात असतात आ�ण असे क�न परमा�मा सापडले �याची खा�ी नसते पण एक समाधान न�क�              
�मळतं. देवाचे दश�न आप�या मनात होत असत. हे सगळ ब�घत�यानंतर आप�याला कळले असणार क�              

�ेमात तक� संगती, �ववेक, ब�ु�धवाद- rationality असतोच असे नाह�, याचा काय अथ� ते डोळस, अथवा              

स�य असतचे असा नाह�.  
 

मी त�ुहाला एक उदाहरण देतो. �न�ष�ध �ानाची संक�पना पा�चा�य देशांतमधनू आल� आहे. म�ुयतः             
�ीक प�धतीमधनू. त�ुहाला ऑइडीपसू Rex यांची कथा मा�हती असणार. �यांना एका �ापामळेु फार             

वेदना सहन करा�या लाग�या. �याने �वतः�या व�डलांचा खनू केला आ�ण �यांना �वतः�या आईशी             

ल�न करावे लागेल आ�ण �या सग�या गो�ट� सहन न क� शक�यामळेु �यांनी �वतःला ��ट�चा �याग               
क�न घेतला. 
 
�वतः�या ��ट�चा �याग क�न घे�याचा देखील एक इ�तहास आहे. अनेक लोक ब�लदाना�या भावनेने              

देखील आंधळे होतात. अनेक लोक देव पावेल अशा भावनेने देखील आंधळे होतात. मी लहान असताना               

जे�हा खोडकरपणा करत असू त�ेहा माझी आजी मला देव तलुा आंधळ करेल, असा धाक �यायची. �याची                
कदा�चत �या सव� पा�व�भमूीमळेु डोळे नस�याने �ान �ा�ती होत नाह� �कंवा �ान�ा�ती म�ये अडचणी              

�नमा�ण होतात असा समाज �नमा�ण झाला. याच कारणाने अंध होणे हे फार �ासदायक समजले जायचे               
आ�ण आजह� ते तसेच समजले जात.े डो�यांना आ��यात �वेश कर�याचा माग� समजला जातो.             

अनेकदा कुठे तर� चकू घड�यास देव लोकांना आंधळ करतो असं देखील आप�याला सांग�यात येतं आ�ण               

यामागे देखील एक पा� चा�य इ�तहास आ�ण परंपरा आहे. आप�या देशांम�ये देखील त ेबघायला �मळत.े  
 

आता मी त�ुहाला चौथे उदाहरण देतो. यात प�ुहा लपंडाव याचा उ�लेख आपण क�. या �तसरे उदाहरण                
ऑइडीपसू पझल ब�दल होत.े �यांनी �वतःला शापापासनू वाचव�याक�रता आ�ण घडलेले पाप �दसू नये             

याक�रता �वतःचे डोळे काढून घेतले. 

 
80% �ान डो�यां�या मागा�ने �मळवता येतं, असा समज भरपरू लोकांम�ये आहे आ�ण �या गो�ट�त              

काह�ह� स�यता नाह�. जी ट�केवार� सांग�यात येते ती आई �य/ूIQ टेि�टंग व�न काढ�यात येत.े त�ुह�               
कुठ�याह� वयात असा आकडवेाडी पणू�पणे अचकू असू शकत नाह�. उदाहरणाथ� एकाच वयोगटातील एक             

�य�ती गावातनू असेल �कंवा �ामीण भागातनू असेल उदाहरणाथ� एखाद� गर�ब घरातील मलुगी असेल             

आ�ण �तचे आई-वडील �तला "त�ुया �श�णाचा काय अथ�, तू मजरु� कर" असे सांगत असतील तर हा                
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�त�या �ान�ा�ती म�ये अथा�त आहे. �हणनू �ान�ा�ती म�ये ने� के�हा �पश� हेच अडथळा आहेत ह�               
गो�ट पणू�पणे चकु�ची आहे. या�या उलट केवळ इं��यां�या सहा�याने आप�याला �ान �ा�त होईल ह�              

गो�ट देखील चकु�ची आहे. 
आपण या �वषयाब�दल बघयूा जे �नर��णा�या सहा�याने �वक�सत कर�यात येतात. �यांना           

अंध�वाब�दल �वशषे �ची असत.े मी या संदभा�त अंध�वकले वै�यक�य ��ट�कोन �हणनू सांगतो            

आहे. उदा. अंध �य�ती �व�ाना�या �े�ात ठसा उमटवू शकत नाह� असा समज अनेक लोकांम�ये आहे.               
�व�ान हे �नर��णा�या बळावर काय� करत.े �हणनूच एक अंध �य�ती �नर��ण शकत नाह�, डो�याने              

बघ ूशकत नाह�, �हणनू तो एक चांगला वै�ा�नक बन ूशकत नाह� असा देखील समज आहे. 
 

याचबरोबर आपण आता एि�प�र�स�म या �वषया ब�दल काह� मा�हती घेणार आहोत. अनेक लोकांना या              
�वषयाब�दल कुतहूल असतं. यामागचे कारण असं क�, अनेक �वषय �नर��णा�या आधारावर �ि�ट ह�न             

लोकांब�दल मा�हती क�न घे�याक�रता फार उ�सकु असतात. येथे मी अंध�वाचा उ�लेख metaphor            
�हणनू न करता वै�यक�य बाब �हणनू करतो आहे. अथा�तच या देखील metaphorical ��ट�ने बघता येऊ               

शकत, परंतु आपण हा �वषय इतर वेळी बघ.ू मी त�ूहाला �व�ानया �वषयाब�दल उदाहरण देऊ इि�छतो.               
अंध मलुं सहसा �व�ान �वषयाची �नवड करताना �दसत नाह�त. �व�ान तक� संगत आहे आ�ण अंध              
मलुांना ग�णत आ�ण वै�ा�नक �योग कळत नाह�त हे �या मागचं कारण नसनू �व�ान �नर��णावर              

आधा�रत आहे आ�ण वै�ा�नक बन�या क�रता �नर��ण करता आलेच पा�हजे हा समज �नमा�ण कर�यात              
आला आहे.  
 

मी या म�ु�यावर अनेकदा वाद �ववाद करत आलो आहे आ�ण आजह� मी लोकांना ह�च गो�ट               
समजव�याचा �य�न करतो क� ऑ�झव�शन/ �नर��ण �वतः�या डो�यांनी करणं मळुातच गरजेचे नाह�.            

जर का मला �योग शाळेमधील के�मकल �योगाचे आकडे मा�हती करायचे असतील तर माझा �व�याथ�              
मला अचकूपणे आकडे सांगू शकतो. �यात कुठल�ह� अडचण येणार नाह� जे�हा �व�याथ� सांगतात क�              

के�मकल चा रंग लाल होतो आहे, त�ेहा मी काय घडतय ते सांगू शकतो. या �कारची पर�परावलंबनाची                
संक�पना अनेक वै�ा�नकांम�ये व वै�ा�नक �यव�थांम�ये आजह� उपि�थत नाह� आहे. आ�ण �हणनूच            

आप�याला �व�ान या �े�ात अंध लोक फार कमी �माणात �दसायला �मळतात. याच �कारे कायदा              

आ�ण इतर �े�ाब�दल ह�च गो�ट खर� आहे. काय�या ब�दल बोलायचे झाले तर कायदा परुा�यां�या              
आधारे काम करत असतो. तर मी एखा�या �ठकाणी बसनू �कतीह� लं�या चव�या थापा मार�या, असे               

सां�गतले क� एखाद� �य�ती मी जेवण करत असताना मला थापड मा�न गेल� परंतु मी जे�हा �या                
�य�तीवर कायदेशीर कारवाई करायला जाईल, त�ेहा कोट� मला परुावे सादर करा असे सांगेल. याच              

कारणामळेु अनेक देशांम�ये अंध �य�तींना �यायाधीश �हणनू नेमले जात नाह�. कारण परुावे हेस�ुधा             
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डोळस पणे ब�घतले�या गो�ट� असतात असा समज आहे. यात पर�परावलंबन, �नर��ण, intuition ,             
verification अशा सग�या संक�पना अि�त�वातच नाह�त. 

 
इतकेच नाह� तर न �दसणे याला ऑटोनोमी आ�ण एज�सी नसणे असे देखील समज�यात येते आ�ण               

याच मळेु मी त�ुहा सग�यांना एज�सी आ�ण ऑटोनोमी न�क� काय असतं हा ��न मी �वचा� इि�छतो.                

सो�या भाषते सांगायचे झाले तर एखाद� �य�ती पणू�पणे �वतःत गंुतनू राहू शकत नाह� आ�ण आ�ण               
पणू�पणे ती इतरां�या �वाधीन देखील राहू शकत नाह�. आ�ण �हणनूच आप�याला अंध�व हे             

�ान�ा�ती�या मागा�त अडथळा नाह� असे मा�य करावे लागेल. 
 

अंध�वा कडे बघ�याचा हा एक �ि�टकोन आहे असे देखील समजले जाऊ शकत.े एखा�या गो�ट�कडे              

बघ�याचा वेगळा �ि�टकोन यासंदभा�त ब�घतले तर अंध�व आप�याला एक पणू�पणे वेगळी ��ट� �दान             
करत.ेउदाहरणाथ�, म�हलांकडे एकटक पाहत राहणे हा डोळस अस�याचा नकारा�मक �ि�टकोन आहे.           

रोसेमार� थॉमस यांचे "�टे�रगं" नावाचे प�ुतक या �वषयाब�दल अ�धक मा�हती क�न घे�याक�रता            
वाचावे. 

आता आपण आज�या �या�याना�या अंत भागाकडे पोहोचलो आहे. आ�ण अंध�वाकळे त�ुह� �कतीह�            

आध�ुनक वै�ा�नक ��ट�कोनाने बघा �कंवा �पकाचा �ि�टकोनाने बघा, �यामळेु आप�याला डोळस           
पणाब�दल �कंवा �दस�याब�दल अनेक गो�ट� मा�हती होतात हे आप�याला मा�य करावे लागेल. परंतु             

�ि�ट ह�न लोकांना जग�यासाठ� संघष� करावा लागतो. �यांना रोजगार, रोजचे जीवन, ल��गकता आ�ण             
अ�या अनेक �वषयांना पढेु जावे लागते आ�ण �हणनूच आप�याला अंध�वाब�दल अ�यास करताना हे             

दो�ह� म�ुदे ल�ात ठेवणे फार गरजेचे आहे.  

ध�यवाद. 
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Eugenics/ स�ुजननशा�� 
 
 

प�ुहा एकदा तमु�या सग�यांचे �डसे�ब�लट� �टडीज या �या�यानात �वागत आहे. आज�या �वषयाचे            
नाव Eugenics/ स�ुजननशा�� असे आहे. ह� संक�पना मोठ� चम�का�रक आहे. मी असे का बोलत              
आहे हे त�ुहाला पढेु कळेल. Eugenics/ स�ुजननशा�� आध�ुनक संक�पना असनू ती दोनशे ते तीनशे              
वष� पवू�पासनू वापरात आहे. तं��ाना�या जा�तीत जा�त वापरामळेु स�ुजननशा�� या ब�दल �ची            
अजनू जा�त �माणात वाढत चालल� आहे. स�ुजननशा�� याचा अथ� तं��ाना�या �कंवा इतर व�तूं�या             
साहा�याने एखा�या अ�म �जातीचा खा�मा क�न, वंश श�ुध ठेवता येतो, अशी मांडणी आहे. प�रपणू�              
लोक �यांचे शर�र, मन, ब�ु�धम�ा, भावना सगळेच काह� प�रपणू� आहे.सो�या भाषते सांगायचे झाले तर              
स�ुजननशा�� ह� �वचारसरणी मानवी वंशाला अखंड ठेव�याचा �य�न आहे.  
 
 
या संपणू� संक�पनेत घोळ आहे. प�हल� गो�ट अशी क�, अखंड मानवी समाज तयार करणे ह� क�पनाच                
�वकृत आहे. ह� संक�पना कधीच श�य नाह� आ�ण हे एखा�या�या क�पनेत होऊ शकत . मला जर का                 
त�ुह� �वचारलं तर मी तर सांगेल क� एखादा समहू, प�रवार, शहर, गाव, �कंवा कसबा नेहमीच हा तक� देत                  
असतो क� �यांचा समाज, �यांचा प�रवार हा सव��े�ठ आहे आ�ण �याला अखंड ठेवणं �यांची जबाबदार�               
आहे. परंतु हे सगळे थोतांड आहे. माझा प�रवार सव��े�ठ, तमुचा प�रवार कमी दजा�चा; मी गोरे, त�ुह�                
सावळे; माझं शहर सुंदर, तमुचं गाव बकाल; माझा देश चांगला, माझा तमुचा देश वाईट अशी तलुना                
नेहमी आप�याला बघायला �मळतात. अशा संक�पना दबदबा ��था�पत कर�याक�रता वापर�या          
जातात. आपसात भांडण लाव�याकर�ता देखील यांचा वापर केला जातो. अशा �वचारांमळेु अनेक लोकांना             
ब�ह�कृत कर�यात आले आहे, अनेकांची क�ल कर�यात आल�. हे सगळे नसुतं एका �वकृत �वचारामळेु.              
स�ुजननशा�� ह� संक�पना नेहमी पासनूच अि�त�वात होती परंतु वै�ा�नक आध�ुनकतमेळेु यात           
काह�तर� फरक पडलेला आहे. बघा जर आप�याला एखा�याचा नाश करायचा आहे तर �याची आप�याला              
क�ल करावी लागेल परंतु जर का या क�ल�ला समथ�न कर�यामागे �व�ान असेल तर हे काम अजनूच                
सो�या प�धतीने कर�यात येत.े यामळेु लोकांचे जीव घेणे हे देखील बरोबर आहे असे देखील पटवनू               
दे�यात येत. त�ुहाला आतापय�त कळले असेल क� योजना ह� वै�ा�नकर��या मा�य केलेल� बाब असनू              
मानवी वंश अखंड कसा ठेवता येईल �या कर�त हे काय� करत असतात. 
 
 
1883 म�ये Francis Galton यांनी प�ह�यांदा eugenics हा श�द वापरला. त�ेहापासनू �याचा संबंध             
�व�ान, तं��ान, आ�ण आध�ुनकता या सग�यांशी जोडला गेला. प�ह�यांदा डा�व�न यांनी �स�धांत            
मांडून ह� संक�पना स�ुनि�चत केल� आ�ण सां�गतले क� �पध�त जो सवा�त जा�त �फट आहे तोच               
िजंकतो. eugenics चळवळीमागे साय�सचा काय प�व�ा आहे हे बघयूा. हा म�ुदा आपण            
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ट��या-ट��याने समजनू घेऊया. यिु�तवाद, टे�नॉलॉिजकल pragmatism आ�ण �वचारधारेची �गती या          
ती�ह� गो�ट�ना ल�ात घेउन �व�ान eugenics कशा �कारे �ो�साहन देते हे आपण समजनू घेऊ.आपण              
वै�ा�नक ��ट�कोनाचे उदाहरण घेतले तर एखा�या �य�तीला �ल�हता वाचता येत नसेल �कंवा �यांची             
जग�याची प�रि�थती �न�न �तराची असेल तर ती �य�ती आजार� असो �कंवा अपंग �कंवा व�ृध असो               
�यांना ब�ुधी-रॅशनल प�धतीने �वचार करणं जरा कठ�ण जातं. 
 
 
मी अशी अनेक उदाहरणं तमु�या पढेु ठेवू शकतो. जर का आपण जग�या�या दजा� �या �ि�टकोनाने               
�याच लोकांकडे ब�घतले तर त�ुहाला हे लोक फार खाल�या पातळीचे जीवन जगत आहेत असं वाटू               
शकत.ं मग आता अशा लोकांचं काय करायचं? तर �यांना मा�न टाकायचं, �हणजे ��न सटुतो. आ�ण               
�यांना सहा�य करण देखील थांबायच?. �याने काय होईल, एक तर देशाची संप�ी देखील वाचेल आ�ण ते                
�फट नस�याकारणाने �याचा खा�मा देखील होईल असा एक अ�ववेक� �वचार�वाह स�ा�थानी �कंवा            
�बळ असतो .  
 
 
एखा�या �य�तीने टे�नॉलॉजी �कंवा तं��ानाचा वापर न कर�याचे ठरवले तर �याला मखू� घो�षत             
कर�यात येत. त�ुहाला एक उदाहरण देऊ इि�छतो, जे लोक ज�मतः कण�ब�धर असतात आ�ण �यांना              
कुठलाह� आवाज ऐकू येत नाह� �यांना कॉकल�अर इम�ला�ट यांचा वापर करणे सचु�वले जात.े हे यं�               
आप�या म�दतू आ�ण कानाम�ये बसनू ऐकणे श�य करता येत.े परंतु ह� ���या sign ल��वेज/भाषा ला               
पया�य �हणनू बघता येणार नाह�. �हणनूच जे लोक कॉकल�अर इम�ला�ट न करता साईन भाषचेा वापर               
करतात �यांना मखू� �हणनू ब�घतला जात.े �यांना चांगलं जीवन जग�याची संधी गमावत आहेत असे              
देखील �हंटले जात.े 
मी त�ुहाला शहर� �नयोजनाचे एक उदाहरण देतो, त�ुहाला तमु�या आजबूाज�ूया वातावरणाकडे फ�त            
एक नजर �फरवायची आहे. जे�हा आपण आप�या आजबूाज�ूया वातावरणाकडे बघतो त�ेहा आप�याला            
आध�ुनक प�धतीचे शहर �नमा�ण होताना �दसतात. जर का मा�या शहरात कुठ�यातर�           
रा���य/आंतररा���य ��डा�पधा� आयोिजत के�या असतील, उदाहरणाथ� ए�शयन गे�सच आयोजन         
कर�यात येत असेल �कंवा मोठा उ�घाटन सोहळा, अ�तमहनीय �य�तीचे आगमन असेल तर शहरातील             
�भक मागणाया�ना, झोपडप�ट� स��य घरांना नजरेआड केले जाते �कंवा �यात असणा�या लोकांना            
शहराबाहेर हाकलले जात.े आ�ण आपले शहर/गाव �कती छान आ�ण नीटनेटके आहे असे दाखव�याचा             
�य�न केला जातो. सगळे शहर �सगंापरू येथील घरांसारखी �दसल� पा�हजे असा �य�न केला जातो.  
 
 
ठरवनू कुठ�या �व�श�ट वंशा�या लोकांचा खा�मा कर�यात येतो याब�दल जर का तमु�या मनात शंका              
असेल तर तमुची शंका अ��ततु नसल� तर� खर� नाह�. आपण इ�तहासात या संदभा�तील अनेक उदाहरणे               
ब�घतल� आहेत. आज�या �या�यानात मी eugenics काय असतं आ�ण कुठ�या लोकांना याअंतग�त            
मारलं जातं याब�दल बघणार आहोत. वेगवेग�या �कार�या वां�शक अ�पसं�यांक �कंवा वेगळे ल��गक            
कल असणा�या लोकांना याचा सामना करावा लागतो. वेगळा �वभाव असणा�या लोकांना देखील            
eugenics अंतग�त मार�यात येत. जा�त ब�ुयांक असणार� लोक �यां�यामळेु तशीच �पढ� पढेु ज�माला             
आणता येईल अशा लोकांना यात समथ�न कर�यात येतं. मो�या घरा�यातले लोक पे�ड�ी समजले             
जातात आ�ण अशाच लोकांपासनू पढुची �पढ� देखील तसेच बनेल या �वचाराचे समथ�न आहे. 
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eugenics सामािजक अ�भयां��क� �हणनू काम करत असतो. हा बदल आप�याला हळुवारपणे �दसू            
लागतो. नाझी काळातील जम�नीचा उ�लेख के�याने आजह� लोक हाद�न जातात. �हटलरने जीव, वेड,े             
वां�शक अ�पसं�यांक आ�ण इतर वां�शक लोकांना गॅस च�बरम�ये अ�रशः मा�न टाकले. �वसा�या            
शतका�या स�ुवातीला अग�णत लोकांना ठार मार�यात आले. �हटलर आ�ण �यां�या �वचारधारेचे लोक            
वेडे आ�ण �वकलांग लोकांना �न�न दजा�चे समजत आ�ण �यामळेु �यांना कु�ा मांजरांसारखे, अ�यंत             
�ूरपणे मार�यात आले. ह� �ूरता दसु� या जाग�तक य�ुधा�या अंतापय�त स�ु रा�हल�. यानंतरच लोकांना             
कळू लागले संपणू��व ह� नसुती का�प�नक बाब आहे. मी हे कसं बोलू शकतो क� मी तमु�यापे�ा जा�त                 
�नद�ष, �व�छंआहे �कंवा त�ुह� मा�यापे�ा जा�त दोषी, चकु�चे आहात. माझी आजी सांगायची,कधी            
हाताचे सगळेच बोट एकसारखे नसतात आ�ण �हणनूच प�रवारातील भाऊ-बह�ण आ�ण इतर सद�य            
एकसारखे नसतात. परंतु ह� दःुखद बाब आहे क� आपण हाच तक� यजुए�न�स संदभा�त समजनू घेत               
नाह�. eugenics मळेु खरंतर जगावर फार कठ�ण वेळ आणल� आहे. परंतु आज�या काळात आपण हा               
�वषय कसा समजनू घेऊ शकतो. संक�पनेचा �पात अनेक �कारांम�ये आप�याला बघायला �मळत.े            
कारण परफे�ट मानवी वंश ह� संक�पना आज देखील �व�ान आ�ण तं��ाना�या आधारावर िजवंत             
आहे. prenatal टेि�टंग हे �याचेच एक उदाहरण आहे. 
 
 
आता आपण भारतातील प�रि�थतीचा आढावा घेऊ. त�ुह� ��ी �णू ह�या ब�दल ऐकले असणारच.             
त�मळनाडूम�ये देखील "क�त�मा" यासार�या ��स�ध �च�पटांमधनू ��ी�णू ह�या यासारखे         
�ासदायक �वषय मांड�यात आले आहेत. आ�ण हे आज�या काळात देखील स�य आहे. मलु�ंना आदेखील              
ओझं �हणनू बघ�यात येत. हंुडा �थेमळेु मलु�ला गभा�तच मार�यात येत. मलु�चे ल�न क�न �यायचे,              
�तला सामािजक अडचणींचा सामना करावा लागेल �यापे�ा �तला गभा�तच मा�न टाकायचं �हणजे            
�वषय संपला. एकंदर�त �णू ह�या ह� आज�या काळातील अि�त�व आहे. आज जर� ��ी�णूह�येवर             
कायदे अि�त�वात आहेत परंतु म�हलांब�दल अ�याय अ�याचार स�ुच आहेत. बाळा�या ज�माअगोदर           
टेि�टंग आ�ण गभा�ची प�रि�थती माप�याचे देखील यं� अस�याने बाळाला काह� अपंग�व असेल तर             
�तथेच गभा�चा अंत कर�याची परवानगी देखील �दल� जात.े 
 
 
टॉम श�ेस�पअर यांनी यावर आपले मत �य�त केले आहे. �द�यांग �य�ती �दस�यास �याकाळात             
prenatal टेि�टंग अि�त�वात नसले�या काह� कारणाने त�ुह� जगू शकला असे बोलणारे लोक स�ुधा             
होत.े याचा अथ� असा, तां��क चकुा घड�यामळेु एखाद� �द�यांग �य�ती िजवंत आहे. मायकल सँडल              
यां�या reith ले�चर �सर�जचा संदभ� घेऊन �यांनी ऑलि�पक म�ये drugs/उ�ेजक ��यचा वापर            
थांबव�या ब�दल काह� गो�ट� सां�गत�या आहेत. �यांनी सां�गतले क� �ग चा वापर पणू�पणे थांबवला              
पा�हजे. �यामागचे कारण सांगताना स�डल �हणतात क� एखादा खेळाडू जे�हा drugs- उ�ेजक ��याचा             
वापर के�यानंतर िजंकतो आ�ण �याला दसुरे लोक �वचारतात क� तू कुठल� drugs घेतल�स त�ेहा �या               
खेळाडूमं�ये �पधा� नसनू ती वेगवेग�या drugs बनवणा�या कंपनीम�ये �पधा� असत.े आ�ण या            
सग�यांचा एकंदर�त प�रणाम फार वाईट आहे. �हणनू कुठ�या ��स वापरणे �कंवा अस�या घातक             
तं��ाना�या मदतीने मानवी वंश �नद�ष बनवता येईल हा �वचार मागास आ�ण असं�कृत आहे, �हणनू              
तो आपण सोडून �यायला हवा. याच �कारे आज�या काळात समोरासमोर सामना न करता छु�या �कारे               
तं��ाना�या आ�ण �व�ाना�या �वषार� मदतीने �तत�याच �ूरर��या अनेकांना मार�यात येत आहे. 
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    मला आशा आहे क� त�ुहाला आजचा म�ुदा कळला असेल. ध�यवाद.  
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Lecture 16

Disability Pride / िडसॅिबिलटी प्राईड

नम�कार. आज�या भागात पु�हा एकदा तुमचे �वागत आहे.

आज आपण िडसॅिबिलटी प्राईड या िवषयाब�ल जाणून घेणार आहोत. आता पय�तं तु�हाला कळले असणार की कुठलीही
चळवळ सव�सामा�य��या संघष�तून आिण तळापासून केले�या चळवळीतून प्रभािवत होते व राजनिैतक पातळीवर आपले
अि�त�व दश�िवत असते. िडसॅिबिलटी studies याला अपवाद नाही. मो�या प्रमाणात अपगं आिण सुदढृ गटातील
लोक��या चळवळीं व�न िडसॅिबिलटी �टडी प्रभािवत होते.

आपला आज�या �या�यानाचा िवषय �हणजेच- िडसॅिबिलटी प्राईड ही एक सकारा�मक क�पना आहे. बरेचदा
अपगं�वाकडे वै�कीय बाब �हणून बघ�यात येते. जसे अंध �य�तीकडे �या�या अंध अस�या �यितिर�त बिघतले जात
नाही. याच प्रकारे आपण हाड�चा �ास असणा�या �य�तीकडे �याच द�ृीने बघत नाही. �हणूनच अपगं�वाकडे नुसता
वै�कीय द�ृीकोन ठेवणे अपुरे आहे.

या िवषयाचे अशा प्रकारचे पतन नहेमीच होत आले आहे आिण आज सु�ा ते तसेच सु� आहे. या संदभ�त िडसॅिबिलटी
pride एक मह�वाची भूिमका पार पाडतो. आिण आप�या पुढे सकारा�मक द�ृीकोन ठेवतो. कुठ�या �य�तीला वै�कीय
�ास असेल तर �या �य�तीची ओळख ितत�या पूत� मय�िदत होत नाही. मग अपगं �य�तींसोबत असं का करायचे. कुणी
�हीलचेअरचा वापर करत असणार तर �या �य�ती�या �हीलचेअरकडे संपूण� ल� देऊन आपण �या �य�तीची ओळख
ितत�या पूरती मय�िदत करणे बरोबर नाही. �हीलचेअर पलीकडे देखील बरचं काही असत.ं �याचं �यि�तम�व , समाज,

पिरवार, स��कृितक ओळख आिण बरेच काही. िडसॅिबिलटी प्राइड आप�या पुढे हीच गो� आणू इि�छतो. जसे दिलत
समुदाय दिलत या ओळखी�या आधारे �य�चे राजकीय प्रितिनिध�व सुिनि�त कर�याचा प्रय� करतात, तसेच अपगं
�य�तींना �वतःची ओळख मा�य क�न सकारा�मक बदलाकडे पाऊल टाकता येतो. हा एकटेपणा िव�� देखील एक
प्रय� आहे. आता अपगं �य�तीला एका खोलीत कॲबून ठेवता येत नाही. �य�ना �वत�ंपणे जग�याचा पूण� अिधकार
आहे.
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िडसॅिबिलटी pride याही पुढे जाऊन काही गो�ी स�गतो. Simi Linton य�चे "मा�या िशवाय मा�या िवषयीची कुठलीही
गो� होणे श�य नाही" हे वा�य जगभरात एक प्रकारचे ब्रीदवा�य बनले आहे. मा�या वतीने तु�ही न�ीच िनण�य घेऊ
शकता पण माझी सहमती �यात अिनवाय� आहे. आमदारकी असो, डॉ�टर, पिरवार, समाज, कायदेशीर,राजनिैतक,

आिथ�क सं�था, जसे बकँ, िबमा कंपनी, िकंवा कामगार संघटना कुणीही मा�या वतीने िनण�य �या पण अगोदर माझी
सहमती घेणे गरजेचे आहे. अपगं लोक�ना, हे ब्रीदवा�य वारवंार उघडपणे बोलत राह�यामुळे इतर�चा सहभाग देखील
यात िदसू लागतो. आिण असं के�याने अपगं �य�तीं�या जीवनात सामािजक आिण राजकीय अथ� देखील प्रा�त होऊ
लागतो.

मला इतर�पुढे महान आिण सव�सामावेशक अशी छाप िनम�ण करायची असेल तर मी मा�या जेवणा�या िकंवा मीिटंग टेबल
वर एखा�ा अपगं, िकंवा िन� जातीचा, िकंवा मिहला �यात सु�ा �लॅक अशा लोक�ना बसायला स�िगतल. मा�या मनात
अ�पसं�य�क, विंचत, अपगं लोक�प्रती िकतीही हीन भाव असले तरीही. परतंु अशी वत�णूक समथ�नीय नाहीच, आिण हे
समाजाकिरता पोषक देखील ठरणार नाही.

थोड�यात िडसॅिबिलटी pride ब�ल स�गायचे झाले तर हा एक सकारा�मक पाऊल आहे. अपगं �य�तीने आजवर भरपूर
हालअपे�ा सहन के�या आहेत आिण आता सकारा�मकतेने जगभरात िविवध �पात या िवषय�वर काय� कर�याची वेळ
आली आहे. आपण याच िवषयावर पुढे चच� करणार आहोत. िडसॅिबिलटी प्राइड ही संक�पना समजून घे�याकिरता आपण
अगोदर mad pride या संक�पनबे�ल जाणून घेऊ.

जे�हा आपण एखा�ा मानिसक रो�याकळे बघतो ते�हा समाजा�या दबावामुळे िक�हा आग्रहामुळे आपण �या �य�ती पासण
ल�ब राह�याचा प्रय� करतो. याच समाजा�या दबावामुळे अ�या लोक�ना एका खोलीत कॲडून ठेव�यात येते. तुम�या
एखा�ा भावडंाला जर का असा काही �ास असेल तर तु�ही �य�ना लाजेपोटी सग�य�पासुन लपवून ठेव�याचा प्रय�
करता. मी इथे मानिसक रोगाचा उ�लेख केला कारण अशा लोक�ना िवकृत समज�यात येते आिण �हणूनच �य�ना
�वत�ंता नाकारली जाते..याला agency असे �हणतात. �हणूनच मानिसक रो�य�प्रती सकारा�मक पाऊल उचलून
कसे काम करता येईल हे समजून घेणे फार मह�वाचे आहे. अ�या वेळी mad pride ही संक�पना पुढे येते. जे�हा
िव�ाना�या िव�� जा�याचा प्रय� केला जातो ते�हा mad pride सिक्रय भूिमका बजावते.

िव�ान मागील ३०० वष�पासून आिण मनोिव�ान मागील १०० वष�पासून या िवषयात मोलाचे काय� करीत आहे. यामुळे
आप�याला मानिसक अपगं�व िक�हा वेळेपणा ब�ल अनके नवीन मािहती िमळत आहे.

DSM (diagnostic statistical manual ) म�ये वेगवेगळे िनदान आिण आकडेवारीची नॲद आहे. आिण िविभ�
श्रेणीम�ये मानिसक गडबडींची नॲद कर�यात आली आहे. या �यितिर�त मनोिव�ाना अनुसार म�दतूील रासायिनक
असंतुलन, अनुव�िशक कारणं आिण रचना�मक गडबडी मुळे मानिसक िवकार होतात असं नमूद आहे. या िवकार�ना जो
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�य�ती मा�य करत नाही �याला दसुरा काहीच पय�य िदला जात नाही. अनकेदा जे लोक वेगळे िदसतात िक�हा वेगळे
कपडे घालतात, खाल�या जाळीचे, वेग�या वशंाचे असतात �य�ना दवाखा�यात टाकून �य��या वागणुकीवर क्�ररी�या
उपचार केले जातात. अशा वै�कीय पुरा�यामुळे वेगळी वागणूक असणा�या लोक�ना मानिसक िवकार नसत�ना देखील
दसुरा कुठलाही पय�य िनवडता येत नाही. �हणून काही प्रमाणात mad pride एक संघष�चीच बाब आहे. एकतर mad

pride प्र�थािपत �ानािव��, मनोिव�ान समुपदेशन, मानसोपचार, मनोिव�लेषण, औषध िनिम�ती शा�� आिण इतर
ब�याच अशा प्र�थािपत �ाना�या �यव�थेवर प्र�िच�ह उपि�थत करतात. या िवषयी दसुरा कुठलाच द�ृीकोण
नस�यामुळे सगळा गॲधळ िनम�ण झाला आहे. समाजात िविवधता अि�त�वात असते व आपण हे मा�य करायला हव.ं

जगभरात �हणूनच mad pride चे मह�व िदवस�िदवस वाढत चालले आहे.

एखा�ा �य�तीला डोकं दखु�यास हमखास परॅािसटामोल औषध/ गोळी िदली जाते. प्रोझकॅ या गोळीचा शोध लाग�या
पासून लोक या गोळीला रामबाण उपाय समजायला लागले. आता पय�तं ६ ते 7 दशल� लोक�ना या गोळीचे डोस िदले
गेले आहेत. पण ही औषधे गुणकारी नसून �य�चे द�ुपिरणाम देखील बघायला िमळत आहेत. या औषधींपासून ल�ब
राहले�या लोक�ना वेगळे अनुभव आले. वर िदले�या उदाहरणा प्रमाणेच mad pride चळवळ आपले �वतःचे मू�य
समजून घे�याबाबत आहे. आनदं, दःुख, भीती िकंवा दोष भावना या सग�या भावन��या समावेशाने �यि�तम�व तयार होतं
आिण आपण हे �वीकारायला हवा. आपण जसे आहोत तसे �वतःला �वीकारायला हव.ं

आता आपण mad pride चे काही अनुकरणीय प्रसंग बघूया. �वतः ची ओळख आिण �यि�तम�व जपणारी आिण
जोपासणारी प्र�येक �य�ती अनुकरणीय आहे, परतंु आपण इितहासात होऊन गेले�या काही महान �य�तींचे उदाहरण
बघू. १९�या शतकात , Wallace Elizabeth Packet य�नी १८८० म�ये अमेिरकेत पिह�य�दा power law आिण
मनोिव�ानाला आ�हान िदले. �य�चे पती �वतः चच� म�ये िमिन�टर होते तरी देखील एिलझाबेथ य�चे देवाशी �वतःहून
संपक� करणे �य�ना आवडत न�हते . एिलझाबेथ य��या पतीने �य�ना पागल अस�याचा दावा क�न तु�ंगात पाठवले,
पण एिलझाबेथ लढ�या आिण तु�ंगातून परत�या. �य�चे �हणणे इतकेच होते की �या वेगळा िवचार करत अस�यामुळे
�य�ना पागल �हणून तु�ंगात टाकणे चुकीचे आहे आिण प्र�येकाला वेगळेपण जप�याचा अिधकार देखील आहे. भारतात
अनके मिहल�ना �य�चे पती पागल िस� क�न �य�चा छळ करतात व घट�फोट देतात. भारतात अनके Elizabeth

packet आहेत आिण �य�ना �याय िमळ�याची वाट आहे.

पुढे Leonard Roy Frank य�चे उदाहरण बघूया. Leonard अमेिरकेतील mad pride चळवळीचे नावाजलेले
नाव आहे. �य�ना मानिसक सुधार क�दर्ात पाठवून िवजेचे झटके दे�यात आले होते आिण या प्रकरणापासून �य�चा
चळवळीत सहभाग आहे. वेगळा िवचार के�या मुळे �य�ना इतका �ास दे�यात आला. Leonard ग�धीं�या िवचार�पासुन
प्रेिरत होते. ग�धींनी आ�मा आिण शरीर य�चे िमलन घडवून आण�या करीता प्रचंड शोध घेतला आहे. तुम�यात धैय�
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असेल आिण तुमचे �हणणे न घाबरता म�ड�याचे सामथ� असेल तर अथ�पूण� जीवन जग�यास मदत िमळते. िलओनाड�
फ्रॅकं या िस��तावर जगत राहीले.

रे�मा वि�लअ�पन य�चे एक उदाहरण आप�यापुढे आहे. �ा �कीझोफ्रेिनया (schizophrenia) असले�या लेिखका
आहेत. �य�ने या मनोिवकारावर मात क�न लेिखका �हणून �वतःची �वत�ं ओळख िनम�ण केली आहे. "Following

Standing : �कीझोफ्रेनी�ट �हणून माझे जीवन" हे प्रिस� आ�मकथना�मक पु�तक �य�नी िलिहले आहे. हे पु�तक
वाचून तु�हाला शोषण आिण अनुिचत वागणुकीचा सामना कशा प�तीन ेकरायचा हे कळेल.

ही उदाहरणे वाच�यानतंर मी तु�हाला mad pride चळवळीमुळे समाजावर काय पिरणाम झालेत �या ब�ल स�गू
इि�छतो. mad pride चळवळीमुळे critical psychiatry आिण cultural psychiatry �ा संक�पना िवकिसत
झा�या आिण ब�यापैकी िवषयी अंतमु�ख होऊन संवाद �हायला सु�वात झाली व भावन�ना आहे तसे �वीकार�याची द�ृी
देखील िनम�ण झाली.

राग आला तर राग �य�त करणे, साव�जिनक आिण खाजगी िठकाणावर �या अनुसार वागणे, आिण मु�य �हणजे �य�त
होणे अितशय मह�वाचे आहे. भावन�ना आत दाबून न ठेवता �य�ना स�भाळणं िशकले पाहजे नाहीतर घुसमट होऊन �ास
हो�याची श�यता नाकारता येत नाही. भावभावन�चा िनचरा झाला पािहजे तो वेळीच. �ा िवषय�ब�ल आप�याला स�ग�यात
येत नाही आिण �हणूनच pride चळवळ जगभरात यावर जाग�कता िनम�ण कर�याचे काय� करत असते. या
पलीकडे एखा�ा �य�तीत चुका शोध�यापे�ा समाजाला जाग�क कर�याची आिण समाजातील चुका, दोष द�ु�त
कर�याची गरज आहे. तु�हाला या चळवळीब�ल उ�सुकता असेल आिण समाजातील उिणवा, �ढी, वाईट सवयी दरू
कर�याची इ�छा झाली असेल तर तु�हाला हा िवषय न�ीच समजला असे मी �हणेन. पुढ�या भागात आपण disability

pride संदभ�त भारतातील पिरि�थतीचा आढावा घेऊया.
ध�यवाद.
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नम�कार. �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड या कोस� मधील दसु�या भागात आपणा सवा�चे सहष�             

�वागत. या भागात आपण एकंदर भारतीय प�रि�थती याबाबत चचा� करणार आहोत. खरंतर मी या              

कोस�ला �डसे�ब�लट� �ाईड (�द�यांग �मता): समाज सधुार�याचा एक �ामा�णक �य�न असं नाव देईन.  

 

पाि�चमा�य देशांम�ये �डसे�ब�लट� �ाईड (�द�यांग �मता) ह� चळवळ �ाम�ुयाने स�ु झाल� �याम�ये            

�यि�तवाद हे �या पाठ�मागील �मखु कारण होतं. याम�ये काह� गैर न�हतं पण ती एक रचना�मक               

प�धती होती. �याची गरज भारताम�येह� होती. परंतु भारत एक गर�ब रा�� होत,े आप�याकडे इतर              

अनेक सम�या हो�या. ब�याच लोकांना एक वेळचे अ�न �मळत न�हत.े �यां�या शार��रक �कंवा मान�सक              

आजारासाठ� �यांना हॉि�पटलची सोय उपल�ध होत न�हती, कारण संसाधने अ�यंत कमी होत.े  

 

याचबरोबर येथे अनेकवेळा अनेक �कार अनेक �कारची �हसंा घडून येत होती. अशा प�रि�थतीत मा�या              

ग�रबीमळेु मला मा�या �डसेबल अस�याचा अ�भमान कसा काय वाटेल? �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता)            

�टडीज अशा �व�च� पण वा�त�वक प�रि�थतीत सापडले आहे.  

 

या सव� गो�ट�ंचा �वचार करता समाज बदल�याक�रता �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �टडी म�ये            

लव�चकताआणणे गरजेचे आहे. येथे लव�चकता �हणजे नेमके काय? कधीकधी थोडसं पाठ�मागे येऊन            

न�याने स�ुवात करणं. मी चालेल मी अडखळेन, मी पडने, मला इजा होईल इजा होईल… मग कुणीतर�                

माझी मदत करेल, मी प�ुहा न�याने चालायला लागेन…. 
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या �कारची लव�चकता आता संपणू� समाजाम�ये पस� लागले आहे. समाज सधुारतो आहे तसेच �डसेबल              

लोकांब�दलचा �ि�टकोन बदलतो आहे. यामळेु �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड �नमा�ण हो�यास           

मदत होत ेआहे. 

 

याचे एक उदाहरण पाहू. ह� लव�चकता आप�याला लहान-मो�या �संगांमधनू �दसनू येईल. येथे मी             

खेडगेावात राहणा�या पालकांची गो�ट सांगतो, जे हमालाचे काम कर�त होत.े �यांना एक मलुगी होती, ते               

�तला दररोज अ�यासा�वषयी आ�ण नै�तकते �वषयी कठोरपणे सचूना �यायचे. ती मलुगी खपू हुशार होती              

ती खपू मन लावनू अ�यास करायची, कालांतराने ती एक चांगलचांगल� धावपटू बनल�. ती नेहमी वगा�त               

�थम येत असे, ती खपु सुंदर अशी त�णी बनल�, नंतर ती वेगवेग�या �पधा� पर��ा पास होऊन �तने                 

IIT म�ये �वेश घेतला. हे मलु�ंकरता सहज श�य न�हत,े पण तर�ह� काह� सामा�य मलु� स�ुधा हे श�य                 

क�न दाखवतात.  

 

वर�ल उदाहरणांम�ये पालक व एक��तपणे �य�न करतात व आय�ुयाला एक �दशा देतात, अनेक             

सम�यांवरती मात करतात. ��स�ध अशा शै��णक सं�थेम�ये �वतःचे �थान �नमा�ण करतात. हे एक             

उदाहरण झाले. मोठा �वजय झाला. यामधील काह� लहान-सहान �संगआपण पाहू. याम�ये प�ुष �धान             

सं�कृती, �लगंभेद, सामािजक असंतोष अशा अनेक गो�ट�ंचे उदाहरण देता येईल. यामधनू ह� लव�चकता             

चांग�या �कारे �प�ट करता येईल.  

 

या �य�त�र�त इतर कोण�या बाबतीत भारताम�ये �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड �य�त करता            

येईल ते पाहू. अमे�रका, इं�लंडम�ये काह� बाबतीम�ये ऑटोनॉमी आहे, पण, भारताम�ये �यमुन            

�डि�नट�ला (मानवी ��त�ठा) मह�व �दले जात.े �यामळेु ह� एक अ�यंत आव�यक अशी गो�ट आहे, सव�               

बंधनातनू म�ुत आहे.  

 

या�ठकाणी मला एक �संग सांगावासा वाटतो, जो ता�मळनाडू मधील इ�वाडी या �ठकाणी घडला             

होता.याम�ये 40 मान�सक ��ण आगीम�ये सापडून �यांचा म�ृयू झाला होता. �यांनी मानवी साखळी             

तयार केल� होती, हे सव�जण आगीम�ये सापडले. अशा मान�सक आजारांम�ये ��त असणा�या लोकांना             

वेगवेग�या आध�ुनक उपचार प�धती �द�या जातात, लोबोटोमी ह� �यापैक�च एक आहे.  
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याम�ये जे लोक मानवी साखळी म�ये एक� आले नाह�त ते मा� वाचू शकले. �हणजेच येथे आपण                

रचना�मक �हसें�व��ध िजंकू शकलो पण �यमुन �डि�नट� (मानवी ��त�ठा) म�ये मा� हरलो.  
 

आणखी एक उदाहरण पाहू. एखाद� मलुगी मान�सक ��ण आहे तसेच ती सामािजक ���या व शार��रक               

���या अपंग आहे असे समजनू �तचे यटेुरस काढून टाकले जाते जेणेक�न कडून कोण�याह� नवीन              

जीवास ज�म �दला जाऊ नये याची खबरदार� घेतल� जात.े ह� देखील एक �कारची �हसंाच आहे अशा                

घटना अ�यंत चलाखीने वअ�यंत शांतपणे के�या जातात जेणेक�न याची जाणीव कोणासह� होऊ नये.             

अशा घटनांना �वरोध कर�यासाठ� भारताम�ये �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड ह� चळवळ स�ु आहे.  

 

याम�ये संबं�धत �य�तीवर ती खटला भरणे, �पडीतांना �यां�यावर होणा�या अ�यायाची जाणीव क�न            

देणे �यांचे मनोबल उंचावणे अशा घटनांचा समावेश होतो. तसेच एक��तपणे अनेक घटनांशी कसे लढता              

येईल याचे माग�दश�न होत.े �डसेबल लोकांसाठ� काम करणा�या अनेक संघटना याम�ये एकमेकांना कने�ट             

आहेत, मकूब�धर, अंध, मान�सक रोगी अशा लोकांसाठ� या संघटना काम करतात. या संघटना जर�              

�वतं�पणे काय� कर�त अस�या तर� �या गरज पड�यास एकमेकां�या संपका�त येऊन अ�धक �भावीपणे व              

जोमाने अ�याया�व��ध लढतात. येथे �डसेबल क�य�ुनट� �हणजे शार��रक तसेच मान�सक ���या           

अपंग�व आलेले �कंवा अशा सं�थांम�ये काम करणारे सव� लोक होय.  

 

�हणनूच �यमुन �डि�नट� (मानवी ��त�ठा) याला मह�व �ा�त क�न दे�यासाठ� ह� चळवळ भारतभर             

�भावीपणे काय�रत आहे. यास परूक अशा काह� मलूभतू सां�कृ�तक व सामािजक तसेच राजक�य बदल              

आता समाजाम�ये घडू लागले आहेत.जसे क� त�ंुगातील कै�यांचा छळ होणे आता अ�धक �माणात             

थांबले आहे व खेळ करणारा अ�यंत �भावी व ताकतवान हा �वचार आता लोप पावत चालला आहे.कारण                

असा छळ करणे �हणजे �य�ती�या शर�रावर मनावर म�दवूर व �या�या एकंदर अि�त�वावरच ह�ला             

करणे आहे व हे अ�यंत अयो�य आहे, �यामळेु अशा गो�ट� थांबवनू आपण पण �यमुन �डि�नट� (मानवी                

��त�ठा) वाढ�स लावू शकतो त�ेहा हा �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड याला �यमुन �डि�नट� (मानवी              

��त�ठा) बरोबर जोडले असता त ेअ�यंत �भावीपणे राबव�यात मदत होईल व त ेयो�य �दशनेे पढेु जाईल. 

 

आता पढु�ल म�ुदा आहे तो �हणजे काळजी घेणे. �डसेबल मलुांचे पालक हे एक �कारचे रचना�मक �हसंा                

�व��ध लढणारे यो�धे आहेत. �यांची �डसेबल मलुं आहेत �यांची ओळख असतात �यामळेु ते ते              

�यां�यासाठ� खपू �य�न करतात, �यां�या सधुारणेसाठ� ते अ�यंत �य�नवाद� असतात. कारण �या            
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मलुांचा �वजय तोच �या�या आईचा �कंवा पालकांचा �वजय असतो. या�ठकाणी पालक �कंवा आई वडील              

यां�यापैक� कोणीह� �डसेबल नसेल आ�ण तर�ह� ते �वतः अशा मलुांसाठ� काय�रत असतील तर तसे�ुधा              

खरे यो�धे आहेत.  

 

अशा �बकट प�रि�थती म�ये आपण �डसेबल मलुांची काळजी घेणे �यां�या उपल�धी मधील एक भाग              

बनणे हे देखील अ�यंत मह�वाचे असनू ते एक �कारचे �वजय उ�सव साजरे करणे असत.े �यामळेु आपण                

अशा मलुांची �वशषे काळजी घेऊन आई अस�याचे �कंवा पालक अस�याचे यो�य असे कत��य बजावू              

शकतो आ�ण याची गरज आहे. एखादे मलू बोलू शकत नसेल अशा वेळेला �या�या आईने �कंवा पालकांनी                

�या�यासाठ� बोलले पा�हजे जे �याला समजेल जाणीव होईल अशा प�धतीने आपण बोल�याचा �य�न             

केला पा�हजे �या�यामळेु �याची जाणीव �कंवा �समलेुशन, वैचा�रक पातळी, भाव�नक ओढ, सामािजक            

राहणीमान सां�कृ�तक भान तसेच �या�यामधील कलाकुसर, कलागुण तसेच �याचे �लगंभान आ�ण           

अ�याि�मक पणा या सव� गो�ट� वाढ�स लागेल असा �य�न केला पा�हजे.  

 

या सव� भाव�नक तसे मान�सक अशा अचीवम�ट आहेत व रचना�मक �हसंा�व��ध या सव� �मळवणे              

�हणजे खरतर एक कठ�ण असे काम आहे. पण असे असताना देखील हे लोक घेतलेला वसा अध�वट सोडत                 

नाह� ते प�रि�थतीशी लढतात �याचा सामना करतात व �यात यश�वी होतातहे खरंतर अ�भनंदनीय आहे.              

या सव� सेवेचे फळ �यांना अखेर �मळत.े हे सव� खरे तर आई अस�याचे समाधान आहे. काळजी घेणे हे एक                   

एक dyadic �व�पाचे काम आहे, �याम�ये दोन �य�ती एकमेकांची भाव�नक �र�या जळुले�या असतात.             

जसे आई बाळाशी भाव�नक �र�या जळुलेल� असते तसेच बाळ आईशी भाव�नक �र�या जळुलेले असते              

�हणजे या एकमेकां�या भाव�नक गरजा आहेत. आ�ण यालाच dyadic बॉि�डगं असे �हणतात. या             

���याम�ये आई आ�ण �तचे मलु हे दोघेह� वेगवेग�या अव�था साजरा करतात जसे क� यश, आनंद,               

आ�ण मना�या इतर अनेक अव�था जसे क� एकमेकांब�दलचा समजतूदारपणा होय.  

 

�डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �टडी हे आप�याला मान�यशा�� संबं�धत वा�त�वक मा�हती जाणनू           

घे�याकरता मदत करत.े यामधनू �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड मधील लव�चकतचेे मळेु एक            

चांग�या �कारचा समाज तयार हो�यास मदत होत.े �हणजे �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड �कंवा             

या�यातील लव�चक �यामळेु घडून येणारे प�रवत�न हे एक �कारचे आशादायी असं वण�न असते असं              

�हणायला हरकत नाह�.  
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हे पया�यी वण�न, याम�ये अनेक स�यकथांचासहभाग होतो. अशा स�यकथा �कंवा वण�ने नेहमीच            

stereotypical वण�नापे�ा �भावी असतात वेगळे असतात. येथे मी अ�णा रामचं� शानबाग �हचे उदाहरण             

देत आहे.  

 

अ�णा वर�ल �नय�मत उपचार हे एखा�या या ��स�ध अशा वण�नापे�ा कमी नाह�. अ�णा ह� एक               

से�ल��ट� बनल� कारण �तची असलेल� वै�यक�य व मान�सक अव�था. �कंग एडवड� मे�डकल हॉि�पटल             

मुंबई म�ये ह� प�रचा�रकेचे काम कर�त होती. दर�यान �त�यावरती �त�याच एका सहकाया�ने बला�कार             

के�याची घटना घडल�. म�दलूा ऑि�सजनची कमतरता अस�यामळेु क� कोमाम�ये गेल� �हणजेच           

कायम�व�पी बेश�ुध अव�थेत गेल�. त�बल 42 वष� ती या अव�थेत हॉि�पटलम�ये ॲड�मट होती.             

अथा�तच ह� घटना आपणा सवा�ना माह�त असेलच, �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड मधील हे एक              

पया�यी वण�नाचे एक उदाहरण आहे.  

 

अ�णा बाबत �पकं� �वराणी या �त�या मै��णीने अ�यंत मह�वाचे असे �लखाण क�न ठेवले आहे.              

�याम�ये �तने असे �हटले आहे क� खपू कालावधीसाठ� अ�णा ह� अस�य वेदना असलेले आय�ुय जगत               

आहे त�ेहा, �त�या अि�त�वाचा व व मानवी म�ूयांचा �वचार क�न �यामधनू �तला म�ुत करणे हे गरजेचे                

आहे. असा �वचार क�न �तने अ�णा�या संदभा�त euthanasia �हणजे मस��क�लगं (दया म�ृय)ू साठ�             

कायदेशीर �र�या अज� केला. �हणजेच �तला आपण कायदेशीर �र�या या वेदनेतनू व अव�थे मधनू म�ुत               

कर�याक�रता वै�यक�य प�धतीने �तला मा�न टाकले जावे व या सव� वेदनेतनू �तला म�ुत कर�यात              

यावे. त�ेहा हे �करण कोटा�त गेले. कोटा�ने स�ुधा अ�णाची काळजी घेणा�या लोकांनी यावरती �नण�य              

�यावा असे सनुावले.  

 

भारताम�ये मस��क�लगं (दया म�ृय)ू खरतर बेकायदेशीर मानले जात,े पण अनेक लोक अ�ना�शवाय            

पा�या�शवाय औषधोपचार या�शवाय मरत आहेत याकडे मा� ल� �दले जात नाह� �कंवा हे बेकायदेशीर              

मानले जात नाह�. अ�णा �या बाबतीत मा� �त�या काळजी घेणा�या लोकांनी या सव� �काराला �वरोध               

केला व �यांनी असे �हटले क� अ�णा ची काळजी घेणे हे �यां�यासाठ� आनंददायी व व अ�याि�मकआनंद                 

देणारे आहे तसेच अ�णाला ते लहान मलुा�माणे जपतात �तची काळजी घेतात �यामळेु �यां�याम�ये एक              

अतटू नात ेतयार झाले आहे.  
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आता इथं दोन गो�ट� आहेत. प�हल� �हणजे अ�णा ह� एक �वतं� �य�ती आहे. �त�या शर�रावरती ती                

जीवावरती �तचा अ�धकार आहे. �तची अव�था पाहता ती मे�डकल सपोट� �स�ट�म वरती िजवंत आहे. या               

वेदनादायी अव�थे मधनू �तची म�ुतता होणे हे �त�या �हताचेच आहे. हा यातील एक �वचार आहे.  

 

आता जो पया�यी �वचार आहे तो �हणजे काळजी घे�यास संदभा�तील, तो पाहू. काळजी घेणे हे काह� एखादं                 

रोमँ�टक �संग सारखं नाह�, हे खपू क�टदायी असू शकत,ं काह� वेळेला केअर टेकर व ��ण यां�याम�ये                

एखादं नातं असू शकत,े ब�याच वेळेला याचे �पांतर अ�धकारांम�ये होत असत.े त�ेहा आपण जे�हा              

�डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड वर चचा� करतो त�ेहा, अ�णा �या बाबतीत �तची काळजी करणा�या              

प�रचा�रका यांचे काय� खपू �वल�ण असेच आहे. 

 

�डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) ह� एक इतरांवर अवलंबनू अस�याची ची अव�था आहे, �यामळेु अशावेळी             

कर�यात आले�या सेवेला एक वेगळे आ�ण उ�च दजा�चे मह�व आहे. भारतासार�या �वकसनशील            

देशांम�ये िजथं �डसेबल लोकांची सं�या अ�धक आहे, अशा �ठकाणी �डसेबल लोकांची काळजी घे�यास             

संबंधातील गो�ट�,  �यांचा अथ�,  �यांचे मह�व सामािजक र��या साजरे करणे गरजेचे आहे.  

 

या�ठकाणी मला एवढेच नमदू करायचे आहे क� �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाईड हे एक �कारचे              

आशादायी गो�ट आहे �कंवा वण�न आहे, हे इतर गो�ट�ंपे�ा वेगळे असतील, पणआय�ुय जगत असताना               

एकमेकांची काळजी घेणे एकमेकांना �ेम देणे, आय�ुयाचा अथ� समजावनू घेऊन जोडीदाराला साथ देणे या              

गो�ट�ंना एक मह�व आहे. अशा अनेक गो�ट� आपणाला आप�या आजबूाजलूा �मळतील. अ�णा ची केस              

मी�डयामळेु व कोट�म�ये गाजले�या खट�यामळेु खपू ��स�ध झाल�. मला मा�हती आहे आप�या            

आजबूाजलूा कुटंुबाम�ये समाजाम�ये अशा अनेक केसेस आहेत, गरज आहे ती फ�त डोळे उघडे क�न              

�याकड ेपाह�याची व �यांचे ह� अि�त�व मा�य कर�याची.  
 

या सव� चच�चा �न�कष� आहे क�, �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ाइड हा वेगवेग�या आकारांम�ये             

पाि�चमा�य देशांम�ये अि�त�वात आहे. हा जसा �वाय�तशेी संबं�धत आहे तसेच �यि�त�वातं�य व            

साव�भौम�व यां�याशी देखील संबं�धत आहे. तसेच यातील लव�चकता देखील मह�वाचे आहे.  ध�यवाद.  
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नम�कार. हे �या�यान �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �टडीज वर�ल �या�यानमालेतील एक मह�वाचे           

�या�यान आहे. आज मी �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं (अपंग�व नाह�से होणे) या �वषयावर चचा�              

करणार आहे �हणनूच या �या�यानाचे शीष�क �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं: �नळा को�हा आ�ण             

�याचे ढ�ग असे आहे. त�ुह� �हणाल येथे को��याचा काय संबंध? पण आपणास �ा�यां�या पंचतं�ा�या              

कथा माह�त असतीलच, �यातील �न�या को��याची कथा आपणास मा�हत असेल. 

 

या कथेनसुार एक को�हा धावत असताना एका धो�या�या�या घराम�ये असले�या डाय�या भां�यांम�ये            

जाऊन पडतो. �न�या रंगा�या डाय मळेु को�हा �न�या रंगाचा बनतो. �या�या पणू� शर�रावर डायचा �नळा               

रंग पसरतो. �याला बदलले�या रंगामळेु कोणीच ओळखू शकत नाह�, सवा�ना वाटते हा एखादा नवीन �ाणी               

आहे. को��याला�ह तचे हवे असत,े तो सवा�ना मखू� बन�व�याचा �वचार करतो. ह� बातमी संपणू�              

जंगलांम�ये पसरते अगद� �सहंालाह� �याचा हेवा वाटू लागतो. एके �दवशी इतर को��याची को�हेकुई             

ऐकून हा को�हा देखील �यां�यासारखा ओरडू लागतो. त�ेहा �याची खर� ओळख सवा��या समोर येते व तो                

पकडला जातो.  
 

अशा लहान मलुां�या पंचतं�ा�या कथांमधील भ�दू �माणेच समाजात अनेक ढ�गी (imposter) आहेत.            

�डसे�ब�लट� पा�सगं हे �ाथ�मक �व�पात अशा भ�द�ूगर� सारखेच आहे. आज एक�वसा�या शतकाम�ये            

या गो�ट� वाचत असताना, �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं �हणजेच �डसे�ब�लट� मधील ढ�गीपणा            

�कषा�ने  जाणवतो, आज आपण �याब�दलच चचा� करणार आहोत.  
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याची स�ुवात कर�याअगोदर हा ढ�गीपणा का घडतो याब�दल थोडसं बोल.ू याची काह� उदाहरणे आहेत.              

आपण एका ��ीचे उदाहरण घेऊ. आज आज समाजाम�ये एक�या ��ीचे राहणे अ�यंत अवघड बनले              

आहे. �यामळेु काह� ि��या आपण �ववा�हत अस�याचे भासवतात �कंवा तसे ढ�ग करतात. व आपण              

एंगेज आहोत असे दाख�वतात. �यासाठ� ते काह� �वशषे दा�गने प�रधान करतात. अशा�कारे �यां�या             

सोयीनसुार, �यांची गरज �हणनू त ेढ�ग करतात.  

 

यानंतरचे उदाहरण आहे: Sanskritization. एम एन �ी�नवास यांनी ह� कॉ�से�ट (संक�पना) उदयास            

आणल� आहे. �यां�या मत,े Sanskritization �हणजे, खाल�या जातीतील लोकांनी वर�या जाती�या           

�कंवा ��था�पत अशा लोकांचे केलेले अनकुरण होय. �यां�यासारखे कपड,े �यां�यासारखी देहबोल�,           

�यां�यासारखे वागणे बोलणे  अशा अनेक  गो�ट�ंचे अनकुरण करणे होय.  हेह� एक �कारचे  ढ�गचआहे.  

 

एखा�या �य�तीने आपले वय लपवनू कमी वय अस�याचे सांगणे हेदेखील ढ�गीपणाचे उदाहरण आहे.             

�यामळेु चाळीस वषा�चे असताना तीस वषा�चे अस�याचे सांगणे हा खोटेपणाच आहे. बरेच जण आपले              

रा���य�व, �वचार, चेहरा, एवढेच काय तर �वचेचा रंग देखील बदलनू वेग�या वंशाचे अस�याचे             

भासवतात. आपणा सवा�ना मायकल जॅ�सन याचे उदाहरण माह�त असेलच, �याने �म�लयन डॉलस�            

(को�यावधी �पये) खच� क�न आप�या �वचेचा रंग बदलला होता. काह�जण आप�या बोल�या�या            

उ�चाराम�ये बदल करतात, ब�याच वेळेला हे गरजेचे असत,े �हणनू उ�चार म�ये केलेला बदल हे              

�डसे�ब�लट� मधील ढ�गीपणाचे उदाहरण होत नाह�. कारण त ेअ�याव�यक असत.े  

 

आता आपण पाहू हे सव� का होत?े अपंग�व �नघनू जाणे मे हा अपंग�वाचा कलंक असणा�या लोकांसाठ�                

चांगला उपचार आहे. जसे क�, समाजात अनेक वेगवेगळे सम�या आहेत उदाहरणाथ�, �वधवा असणे,             

अपंग असणे, धा�म�क अ�पसं�यांक असणे, भा�षक अ�पसं�यांक असणे असे अनेक �कार आहेत. पण             

इं�ट�ेशन �हणजेच सव�समावेशकता हा यावर�ल एक उ�म पया�य आहे. �हणजे आपण जर�            

अ�पसं�यांक असलो तर� मेन���म म�ये �कंवा बहुसं�यांक लोकांम�ये आपण पण �मसळ�याचा �य�न            

करतो व �यां�यातीलच एक होऊन जातो  यालाच Sanskritization असे �हटले आहे.  

 

ह� अपंग�व �नघनू जा�याची ���या कशा प�धतीने होते हे पाहू. जंगलाम�ये �या�माणे ‘बळी तो कान               

�पळी’ ह� �हण लागू पडते तसेच समाजाम�ये देखील लागू पडत.े हे सव� आप�या कृती वरती अवलंबनू                

असते �याला आपण परफॉम��स असे �हण.ू याम�ये अपंग, अ�पसं�यांक, समाजातील ब�ह�कृत लोक,            
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तसेच �यां�यावर अ�याय झाला आहे असे सव� वेगवेग�या �कार�या असं�य अशा कृती करत असतात.              

या कृती कोण�या? तर चांगले �दसणे, चांगले बोलणे, चांगले वागणे, ठरा�वक लोकांशी �यवहार करणे,              

�यां�यात �मसळणे अशा अनेक गो�ट�ंचा �य�न त ेकरत असतात.  

 

Judith Butler ने �हट�या�माणे आपले ज�डर (�लगं) �हणजेच मेल (प�ुष) असणं �कंवा �फमेल (��ी)              

असणं हा देखील एक �कारचा परफॉम��स (काम�गर�) असतो. �या�णी एखा�याचा ज�म होतो �या             

वेळेला �याला मलुगा असे �हटले जात,े �हणजेच येथनू पढेु �यांनी कशा �कारे जीवन �यतीत केले पा�हजे                

याचे सं�कार �या�यावर स�ु होतात. �याचा रंग शार��रक अवयव, �या�या भावना या सवा�वरती कुटंुबाची              

व समाजाची जी काह� बंधने येतात व एक मलुगा �हणनू �याला �व�श�ट अशा प�धतीचे जीवन जगावे                

लागत.े  

 

तर, �या परफॉम��स (काम�गर�) म�ये वेगवेगळे �कार आहेत. जसे क� मी मा�या वगा�त गे�यानंतर 30               

ते 40 मलुांना ऐकू जाईल अशा आवाजात �या�यान देतो, �यावेळेस माझी गरज असेल �यावेळेला मी               

इतरांना अ�तशय �वनंतीवजा आवाजाम�ये �वनंती करतो, �या वेळेस मी एखादे ढ�ग कर�त असतो �कंवा              

खोटे बोलत असतो अशा वेळेस मी माझा चेहरा लप�व�याचा �य�न करतो. हे सव� आपण नकळतपणे               

कर�त असतो. आपोआप आप�याला कळते क� कधी शांत राहायचे आहे व कधी बोलायचे आहे. आपले               

�श�क वगा�बाहेर �फरत असताना �व�याथ� �वनाकारण दंगा कर�त  नाह�त हे याचेच उदाहरण आहे.  

 

हे सव� �व�वध परफॉम��स (काम�गर�) आहेत. पा�सगं �कंवा अपंग�व �नघनू जाणे �हणजेच आपण �वतः              

नसनू इतर कोणीतर� अस�या�माणे परफॉम��स (कलाकृती) करणे. तसेच आपला परफॉम��स (काम�गर�)           

हा ��येक �ठकाणी, वेळेनसुार, प�रि�थतीनसुार बदलत असतो.  
 

आता पण �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं �हणजेच अपंग�वमधनूबाहेर पड�यात संदभा�त बोल.ू           

अपंग�व हा एक कलंक समजला जातो, �यि�तम�वातील कमीपणा समजला जातो �यामळेु �यातनू बाहेर             

पड�याचे �य�न वारंवार होत असतात.  हे  पढु�ल उदाहरणाव�न �प�ट होईल. 

 

याम�ये एखा�या देखा�याचे �यव�थापन आपण पाहू. देखावा हा ��यमान �हणजेच visualअसतो.           

याम�ये देखावे आकष�क कर�यासाठ� visual चा �लो (�वाह) वापरला जातो. अशा अनेक देखा�या नसुार              

आपण पण शाळेला जाताना कोणते कपडे घालतो, ठरा�वक काय��मांना जाताना कोणते कपडे घालतो             
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याची एक ठरा�वक प�धती ठरलेल� आहे. समाजाम�ये अनेक कु�यात व वेडसर क�पना आहेत, �वशषेता              

ि��यां�या शर�राची ठेवण याबाबत अनेक सामािजक क�पना समाजाम�ये �ढ आहेत.  

 

त�ेहा एखादा अ�नपदाथ� चवीला कसा आहे यापे�ाह� �याचे बा�य आवरण �कती आकष�क आहे यावरती              

�याचा दजा� ठरला जातो. हे त�ुहालाह� पटेल असंच आहे. हा �न�वळ �दखाऊपणा नाह� तर आप�या               

�वचारांमधील ��ट�दोष आहे, आप�यातील एक अपंग�व आहे. बरेचदा अपंग लोकस�ुधा अपंग�व           

लप�व�याचा �कंवाअपंग�व ना�हसे कर�याचा �य�न करतात. मी इथे �वतःचे उदाहरण देतो. ब�याचदा            

मीदेखील माझी हालचाल कर�याची काठ� लप�व�याचा �य�न करतो. एक ��स�ध च�र�कार व            

�नबंधकार, वेद मेहता हा अपंग असनू तो काठ� �शवाय �क�येक दशकं चालतो आहे. बरेच कठ�ण               

प�रि�थती म�ये देखील तो काठ� न वापर�याचा �य�न करतो. नकुताच तो �या�या मो�ब�लट� �कट              

(हालचाल कर�याची काठ�) बरोबर पाह�यात आला होता यावरती बरंच ऍनॅ�ल�सस (प�ुट�करण) देखील            

झालं.  
 

तर वर�ल उदाहरणांम�ये आपण पण पा�हले ह� कशा�कारे लोन अनेक �दखा�यांचा वापर क�न जगत              

असतात. बरेच लोक ऐकू ये�यासाठ� वापरल� जाणार� साधने लपव�याचा �य�न करतात. �कंवा ती             

सहजपणे इतरां�या ��ट�स येणार नाह�त याची जाणीवपवू�क काळजी घेतात. पण याउलट जर आपण             

महाग�या व�तू �कंवा �ँडडे (�व�श�ट कंप�यां�या) व�तू वापरतो असाल तर मा� या आपण पण मोठेपणा               

�मरवत वापरतो �याम�ये आप�याला कोणताह� कमीपणा वाटत नाह�.तर ह� �डसे�ब�लट� पा�सगंचे           

वै�श��ये आहेत. 

 

आप�या अपंग�वावर मात कर�यासाठ�,अपंग लोक अनेक पया�यी माग� वापरतात �कंवा मान�सक ���या            

नकळतपणे ते वापरले जातात.ब�याच वेळेला अपंग लोक नकळतपणे अशा �कारची कामे करतात            

�त�याम�ये �यांचे अपंग�व �दसनू येणार नाह�. �झवे�ट हे हे �यां�या �ह�लचेअर �शवाय फोटोसाठ� पोज              

दे�यात माह�र होत.े दैनं�दन जीवनात मा� हेच अपंग लोक खपू मह�वा�या या भ�ूमका पार पडत असतात                

कोणी चांगले �श�क असत,े कोणी चांगल� आई असत,े �कंवा आपाप�या �े�ांम�ये ते �ामा�णकपणे काम              

कर�त असतात. हे देखील �यां�या अपंग�वाला पया�य ठ� शकेल अशा प�धतीने ते काम कर�त असतात.               

व आप�या अपंग�वावर मात कर�त असतात �कंवा �यातनू बाहेर पडत असतात. हा स�ुधा �डसे�ब�लट�              

(�द�यांग �मता) पा�सगंचाच �कार आहे. 
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आज, एक�वसा�या शतकाम�ये आपण आपला अ�या�हून अ�धक वेळ क��यटुर इंटरनेट मोबाईल फोन            

�कंवा इतर अनेक उपकरणे वापर�यात घालवतो. �हणजेच आपण पण अ�या�हून अ�धक वेळ आपल�             

�ह�यु�अल ओळख बन�व�यात त ् घालवतो (अनेकदाओळख वाईट देखील असू शकत)े. ह� ओळख मळू             

�य�तीपे�ा अ�यंत �यापक �व�पाची, धाडसी �व�पाची �कंवा अ�यंत कृ�तशील असू शकत,े कदाचीत            

पणु�पणे वेगळी एखा�या नवीन �य�तीसाठ� देखील असू शकत,े जो आप�याला आवडणारा अवतार असू             

शकेल. 

 

आप�या या �यि�तम�वाला simulation �हणजे न�कल �कंवा ढ�ग असे �हण.ू अपंग लोक अशा �कारचे              

�ह�यु�अल �यि�तम�व तयार करतात. अगद� वेगवेग�या आजारांम�ये ��त असणारे अपंग लोक देखील            

वेगवेग�या �ह�यु�अल �लॅटफॉम� (आभासी �थर) वरती आपण �वशषे �य�ती, कौश�यपणू� �य�ती           

अस�या�माणे वागतात. हेदेखील �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगंचे उदाहरण आहे. अपंग लोक           

अनेक वेळा फोन वरती बोलत असताना त े �वनाकारण आपण अपंग अस�याचे सांगत नाह�त.  

 

ब�याच वेळेला मला असा ��न पडतो क�, इंटर�यसूाठ� गे�यानंतर मी अपंग अस�याचे समोर�या             

�य�तीला सांगावे क� न सांगावे? HR (मानव संसाधन) लोकांशी फोनवर बोलताना मा�या आवाजामळेु             

मला चांगल� नोकर� �मळेल, पण पण मी अपंग अस�याचे कळतात कदा�चत ते मला नोकर� देणार               

नाह�त, �कंवा अपंग अस�यामळेु कदा�चत नोकर� देतील. असा ��न वारंवार  पडतो.  
 

अशा�कारे समाजाम�ये �डसे�ब�लट� पा�सगं चे �कार होत असतात �याम�ये आपण आप�या दहेुर�            

�यि�तम�वाचा आधार घेत असतो. या�य�त�र�त याचे काह� इतर �कार आहेत. आपला �यि�तम�व            

�वकास �हणजे देखील �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगंचा एक �कार आहे.  

 

पण शार��रक ���या अपंग असणा�या लोकां�या बाबतीत मा� प�रि�थती थोडीशी �चतंाजनक आहे,            

कारण वा�तवाम�ये अशा लोकांना आपले भ�ुमका �नभावत असताना �कंवा संबं�धत काम कर�त            

असताना खपू क�ट करावे लागतात तसेच यातना सहन करा�या लागतात. उदाहरणाथ�, एखाद� अपंग             

म�हला, ह� दहेुर� क�ट व यातना सहन करत असत.े एक तर ती ��ी आहे �यामळेु अनेक सामािजक                 

बंधने आहेत तसेच ती अपंगह� आहे �यामळेु ��येक �ठकाणी �तला वेगवेग�या प�धती�या अडचणींना             

सामोरे जावे लागत.े �यामळेु �तला आप�या बोल�याम�ये, भाषमे�ये तसेच देहबोल� म�ये गरजेनसुार व             

प�रि�थतीनसुार बदल करावे  लागतात.  
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अपंग लोकां�या वाग�याम�ये synesthetic character असतो. �हणजेच ��येक वेळेला �यांना इतर           

लोकांकडून ऑपरेट (वापरले) केले जावे �कंवा हँडल (हाताळले) केले जावे असे नाह�. पण इतर लोकांनी               

अपंग लोकांची मते कशा�कारे समजनू घेतल� पा�हजेत, �यांना कशा �कारे समजनू घेऊन �र�पॉ�स             

(��तसाद) �दला पा�हजे याची ची जाणीव �यां�या परफॉम��स (कृती) म�ये असत.े  

 

याबाबतीतील भारतातील प�रि�थती अ�यंत वेगळी आहे. येथे अनेकदा रचना�मक व त�सम घटना घडत             

असतात. अशा सामािजक प�रि�थतीम�ये �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं फस�या �व�पाचे          

देखील अस ूशकत े�याला आपण �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �ॉड (खोटेपणा) असे �हण.ू  

 

आज �य�तीमधील अपंग�वाचे �माण हे वै�यक�य �माणप� �वारे ठरले जात,े याम�ये ब�याच वेळेला             

अपंग�वाचे �माण कमी असलेले लोक याचा गैरफायदा घेऊन अपंग�वाचे �माण जा�त अस�याचे            

दाखवतात. अगद� काह� वेळेस अपंग�वाचे �माण अशा �माणप� म�ये कमी क�न दाखवले जात.े या              

सव� गो�ट�ंमळेु अगद� सव�साधारण �य�ती देखील �फिजकल� �डसेबल अस�याचे भासवनू �याचा           

गैरफायदा घेऊ शकत.े �हणजेच सव�साधारण �य�ती ह� नॉन �डसेबल (अपंग नसणे) ते �फिजकल�             

�डसेबल  (शार��रक अपंग�व) या�कारे पा�सगं क� शकत.े  

 

�यामळेु �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं हे फ�त शार��रक ���या मह�वाचे नसनू सामािजक            

म�ूये, नी�तम�ा, मान�सकता या सवा�शी �नगडीत आहे. ह� राजक�य सामािजक अशी प�रि�थती आहे,             

�यामळेु आप�याला या उदर�नवा�ह करता, �यवि�थतआय�ुय जग�याकरता काह� वेळेस गो�ट�त�या या            

�न�या को�हा �माणे वेळोवेळी अनेक �कारचे स�ग �यावे लागत.े ह� प�रि�थती सधुार�याक�रता बराच             

वेळ वाट पहावी लागेल. ध�यवाद. 
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�डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं या ले�चर�या दसु�या भागात आपले �वागत. या भागाचे नाव             

Coming out: a performance in Disability Inhabitation असे आहे. मागील ले�चर (�या�यान) म�ये             

आपण पा�हले क� �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं ह� एक स�हा�यवल ��ॅटेजी (जग�यासाठ�            

आव�यक रणनीती) आहे. ��येकानं आप�या अपंग�वावरती मात कर�यासाठ� अमलात आणलेल� ह� एक            

प�धती आहे. 

 

पण यातनू बाहेर पडून आपण जसे आहोत तसे आप�याला मा�य करावे लागेल, जसे आहोत तसेच               

जगासमोर येणे गरजेचे आहे. मी जर� अपंग असलो तर� �याब�दल मला कमीपणा वाटत नाह�, �कंवा मी                

एक ��ी आहे �याब�दल मला कमीपणा वाटत नाह�, �कंवा मी एक द�लत आहे, पण मला �याब�दल                

कमीपणा वाटत नाह�. माझा पगार कमी आहे �कंवा माझा रंग काळा आहे पण या गो�ट�ंब�दल मला                

कमीपणा वाटत नाह�, असं असणं काह� वाईट नाह�, अशी भावना �वतःम�ये �वक�सत करणे गरजेचे              

आहे.  

 

�याम�ये दोन गो�ट� आहेत, प�हल� �हणजे आपण हे �वतःला पटवनू देणे आ�ण दसुर� �हणजे इतरांना               

पटवनू देणे. �यामळेु क�मगं आऊट हे डीसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) पा�सगं�या �व��धाथ� आहे असे             

�हटले तर� हरकत नाह�. आता याब�दल आपण अ�धक मा�हती घेऊ, हे कोण�या �कारे काम करते �कंवा                

करत नाह� ते पाहू. याम�ये दोन मोड (प�धती) आहेत, ते �हणजे �यि�तगत प�धती आ�ण आ�ण               

साव�ज�नक प�धती. या गो�ट� आपण स�व�तर पाहू. 
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�थम �य�तीगत मोड पाहू. मी नकुतचे सां�गतलं क� क�मगं आऊट �हणजे �वतःब�दल सांगणे, याम�ये              

आपले इनर �पीच (मनाचा आवाज) असतो. �लटरेचर �या �व�या�या�ना monologues (�वगत),           

soliloquies (�वतःशीच बोलणे), stream of consciousness (देहभान �वाह), narratives (कथा, वण�ने)           

अशा अनेक गो�ट� अ�यास�मात अस�याने माह�त असतील. इथं आप�या मनातील वेगवेग�या भावना            

याम�ये येतात. �याम�ये ब�याच वेळा अपराधीपणाची भावना �कंवा इतर अनेक नै�तक सम�या असतील. 

 

मी आपणास एक उदाहरण देतो. समजा एखा�याने �या�या कण�ब�धर आईला चार चौघात �कंवा समाजात              

�मसळू �दले नाह� �कंवा एखा�याने आप�या व�डलांना घरातनू बाहेरच पडू �दले नाह�, तर पढेु जाऊन               

कालांतराने आप�यालाह� कळेल क� हे �कती वाईट आहे. येथे अनेक ��न उपि�थत होतील जसे क�, या                

काळजी घे�याला काय अथ� आहे?, इथं �य�ती�या अि�त�वाला काह� मह�व नाह� का?, ना�यांना             

कोणताच अथ� नाह� का? मग पण आप�या वैयि�तक आय�ुयाम�ये या कोण�याच गो�ट�चे काह� मह�व              

नाह� का? असे अनेक ��न आप�याला पडतात.  

 

खरतर मला ट��ह�वर�ल काह� काय��मांचा �वेष वाटतो, ते अ�तशय भाव�नक प�धतीने गर�ब लोकां�या             

�यि�तगत आय�ुयातील घटनांना �यां�या भावनांना, दःुखांना सव� जगासमोर आणनू अ�तशय �व�च�           

प�धतीने �ेझ�ट (सादर) करतात. �यामधील �नवेदक �या गर�ब लोकांना �यां�या वैयि�तक           

आय�ुयामधील दःुखद �कंवा �ासदायक घटना याब�दलची मा�हती अ�तशय वाईट प�धतीने �वचारतात.           

बरेच वेळेला आप�या वैयि�तक आय�ुयात अशा अनेक घटना �संग असतात पण अशा प�धतीने             

लोकांसमोर अ�तशय नाटक�य �व�पात अशा घटना �व�च� �कारांम�ये बाहेर येणे अ�तशय ध�कादायक            

आहे.  

 

�हणनूच मी काय �हणतोय ते ल�ात �या, क�मगं आऊट �हणजे या प�रि�थतीतनूबाहेर येणे गरजेचे              

आहे, हा संघष� आप�या मनाम�ये, डो�याम�ये मनाम�ये स�ु असतो. बाहेर�ल जगाला याची �व�चत             

क�पनाह� नसत.े या�या आणखी एक वै�श��य आहे.  

 

�ा�सफॉम�शन ‘प�रवत�न’ हेच ते वै�श��य आहे. �हणजे नेमके काय ते पाहू. आपण कोणीतर� वेगळी              

�य�ती होणे. एखाद� लाजर�बजुर� मलुगी झाशीची राणी होणे �कंवा ऑ�लि�पक चॅि�पयन (�वजेती) होणे.             

�या �य�तीला नेहमी मखू� �हणनू �चडव�यात येते अशा �य�तीने एखाद� मोठ� हुशार� क�न दाखवणे,              
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एखा�या �भ�या �य�तीने एखा�याचा खनू करणे, अशा अनेक श� यता आप�या आजबूाजलूा आहेत            

�कंवा घडतात. �यामळेु �ा�सफॉम�शन (एकंदर बदल) �हणजे एक अंतग�त �वास आहे �या वेळेला तो पणू�               

होतो त�ेहा आप�याकडून होणा�या या कृती मधनू हेच �प�ट होत.े आ�ण मग आपला परफॉम��स              

(काम�गर�) समाजाला आपल� �वशषेता आपलं कौश�य,  वै�श�ट  पटवनू देतो.  
 

अनेक अशी मलुं आहेत जी अ�यासाम�ये संथ गतीने वाटचाल करतात �कंवा जी मलेु अ�यासात मागे               

असतात, �यांना आपण “ढ” असे संबोधतो. त�मळ भाषमे�ये अशा मलुांना मंडू (mandu) असे �हटले              

जात.े याचा अथ� ‘मखू� �कंवा �बनडोक’ असा आहे. अशा मलुांम�ये देखील �ा�सफॉम�शन होऊन ते हळूहळू               

बदलू लागतात. Kafka’s Metamorphosis म�ये सां�गत�या�माणे अचानकपणे आप�याला आपण         

कुणीतर� �नराळे अस�याचा, आप�याकडे काह�तर� वै�श�टपणू� अशी गो�ट अस�याचा सा�ा�कार होतो           

आ�ण आपण बदलनू जातो, असे होऊ शकत.े 

 

��येकाम�ये हे �ा�सफॉम�शन (प�रवत�न) वेगवेग�या प�धतीने होते याम�ये स�जेि�ट�वट� असेल.          

��येका मधील हा आवाज इतरांपे�ा वेगळा असेल. �या�याम�ये �चंड साम�य� असेल.आज आपण जे             

कोणी आहोत, उ�या �यापे�ाह� साम�य�वान बनू शकू, हो हे श�यआहे. कारण जीवन हेच �टॅ�टक (ि�थर)                

नाह� �हणजेच प�रवत�न हा जीवनाचा �नयम आहे. तू एखा�या नद�चा �वाह सारखा आहे. �हणनू क�मगं               

आऊट �हणजे �यि�त�व, आ�मभान, �वचार बदल�याची एकंदर ���या होय.  

 

पालक आ�ण �डसेबल (�द�यांग �मता) �व�याथ� यां�याक�रता क�मगं आऊट �याम�ये �ा�सफॉम�शन           

(प�रवत�न) आहे एक मह�वाची ���या आहे. यामधनू अनेक क� जण �वतः�या मनाचा आवाज ऐकून              

�यां�या मनामधील अपराधीपणाची जाणीव, अनेक नकारा�मक गो�ट� नाह�शा होतील. यामळेु �यांचे           

�यि�तम�व प�रप�व हो�यास, �यांचे मन घ�ट हो�यास मदत होईल, सव�जण एक� येतील व एक मोठा               

बदल �दसनू येईल. 

 

�डसेबल मलुां�या पालकां�या मनि�थती अ�यंत पॉ�झ�ट�ह (होकाराथ�) बन�यास मदत होईल. व ते            

आप�या मलुांचे अपंग�व स�म पणे हाताळ�यास व �यास सामोरे जा�यास तयार होतील. या गो�ट�चा              

�यांना कमीपणा न वाटता, ते खलेुपणाने सांगू शकतील क�, ‘हो माझा मलुगा मान�सक���या अपंग              

आहे, पण तू यातनू बाहेर येईल व व जगाला सामोरे जाईल’. आपण सव� अशा मलुांना मदत क�, पण                  
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�याम�ये �यांचे �य�न देखील मह�वाचे आहेत. �वतःला बदल�याची ह� तहान आपण �यां�याम�ये            

�नमा�ण केल� पा�हजे.  

 

यापवू� सां�गत�या�माणे आपण वैयि�तक म�ुदा पा�हला, आता आपण पण पि�लक डोमेन (साव�ज�नक            

�थर) �हणजेच साव�ज�नक प�धत पाहू. �ा�सफॉम�शन (एकंदर बदल) हा केवळ चार �भतंी म�येच             

मया��दत नसावा तर �याचे पडसाद समाजात, साव�ज�नक जीवनात देखील जाणवतात. फ�त कुटंुबातच            

नाह� तर समाजात देखील आप�याला अगद� �यवि�थतपणे वागता आले पा�हजे. आ�ण याम�ये            

घाबर�यासारखं काह�ह� नसतं. 
 

आता साव�ज�नक जीवनाम�ये वेगवेग�या प�धतीचे चॅल�जेस (आ�हाने) असतात. आ�ण मग नॉन           

�डसेब�ड (अपंग नसलेले) �हणजे सव�साधारण लोकांकडून ब�याच इतर लोकांची ���चरल कॉम�टर�,           

�हणजेच रचना�मक अशी �व�श�ट वग�वार� केल� जात.े याम�ये कोणाला द�लत �हटले जात,े कोणाला             

�ा�सज�डर (�लगं बदललेले) �हटले जात,े काह�ंना होमोसे�सअुल (समल��गक) �हटले जात,े तर काह�ंना            

अपंग �हटले जात.े अशा प�धतीने �यांची ओळख �नमा�ण केल� जाते व व �यांची इतरांकडून समी�ा �कंवा                

ट�का �ट�पणी केल� जात,े  आ�ण हे साव�ज�नक जीवनाम�ये नेहमी घडत असत.े  

 

काह� वेळेस एखादा मलुगा हा �ा�सज�डर आहे असे �हटले जाते �कंवा एखादा मलुगा हा अ�यंत �भ�ा आहे                 

हे असेह� �हटले जात.े याचा अथ� तो कायम�व�पी �भ�ा असतो असे नाह�. �या�याह� मनाम�ये              

�ा�सफॉम�शन (प�रवत�न) स�ुत अव�थेत स�ु असते �यामळेु पटकन पि�लकल� �रऍ�ट (साव�ज�नक           

�र�या ��त��या देणे) असे न होता �या�या मनातील आवाज ऐकून तो �वतः म�ये बदल घडव�याची               

���या कर�त असतो.  
 

�सझो�े�नया �कंवा डीसलेि�सया हे अशा �कारचे �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) आहेत क� �या            

चेह�यावरती पटकन �दसनू येत नाह�त. कारण हे इन�वजीबल (डो�यांना न �दसनू येणार) असे अपंग�व              

आहे. जर एखा�या शाळेम�ये असे �व�याथ� अस�याचे उघड झाले तर काय होईल? एक तर �यांना               

शाळेतनू काढून टाकतील, �यां�यावर ती खपू ट�का होईल �कंवा आपण अशा �व�या�या�ना �यवि�थतपणे             

सांभाळ�या करता स�म आहोत का? यावर �वचार होईल व �याक�रता काह� नवीन क�पना राबव�या              

जातील.  

 

94



साव�ज�नक �व�पाम�ये लोक वेगवेग�या �कार�या कमी लेख�या जाणा�या �कंवा दलु���त लोकांशी           

एक�प हो�याचा �य�न करतील जसे क�ं द�लत, �ांसज�डर, डीसलेि�सक �कंवा मान�सक तणावाखाल�            

असलेले लोक. कारण या सव� लोकां�या मनाम�ये �यां�या प�रवत�नासाठ� आव�यक असा आवाज घमुत             

असेल. �यामळेु हा दलु���तपणा �कंवा इतरांहून वेगळे अस�याची जाणीव, ह� प�रवत�नास मदत क�             

शकेल. 

 

�यामळेु आपण पण �या पो�झशनला आहोत, या अव�थेम�ये आहोत �याचा �वीकार क�न पढु�ल             

वाटचाल करणे. इतर लोक �ेट असतील पणआपण �ेट नाह� आहोत आ�ण असे असणे काह� वाईट नाह�                 

याची जाणीव �वतःला क�न देता आल� पा�हजे. मी येथे चे�नई रेनबो �ाईड या सं�थेचे उदाहरण देईन.                

एल जी बी ट� (सम�लगंी समदुाय) या समाजाकरता, �यां�या अ�धकाराक�रता ह� सं�था काम करत.े अशा               

सव� द�ुयम लेख�याचा जाणा�या लोकांना एक� आण�याचे काम ह� सं�था करत.े आप�यावरती जर             

अ�याय होत असेल तर आपण एक� येणे गरजेचे आहे, समाजा�या म�ुय �वाहाम�ये आलं पा�हजे.              

�हणजे समाज आपल� दखल घेईल, आप�या अस�याची �कंवा अि�त�वाची �यांनाह� जाणीव होईल व             

आप�या ब�दल ते चांगला �वचार करतील. याक�रता एक� येणे �हणजेच क�मगं आऊट �कंवा �वतः�या              

नैरा�यवाद� मान�सकततेनू बाहेर येणे होय.  

 

अशा�कारे क�मगं आऊट हे एक �कारची घोषणा आहे, आपण �वतः कृ�तशील बन�याची. �यामळेु आपण              

आप�याला आवडले ते केले पा�हजे पण �याचबरोबर आप�या प�रि�थतीम�ये सधुारणा कर�यासाठ�           

तसेच मान�सकतमे�ये बदल कर�यासाठ� नेहमी कृ�तशील असले पा�हजे. �या �दशनेे आपण पण �य�न             

केले पा�हजे �हणजे माग��मण केले पा�हजे. आ�ण �वतः�या आय�ुयाम�ये प�रि�थतीन�ुप बदल घडवनू            

आण�याचा �य�न केला पा�हजे.  

 

समजा पया�वरणवाद� काय�कता� असेल तर, मी �वतः कार �कंवा इतर त�सम वाहनांचा �वास टाळून              

सायकलचा �वास करेन व इतरांना तसे कर�यास समजावेन. जगाम�ये अशा अनेक �कार�या चळवळी             

स�ु आहेत. काह� �ठकाणी खरंच बदल होतो तर काह� �ठकाणी �न�वळ �दखावा केला जातो. यातनू एक                

नवा �ोटे�ट (संघष�) अ�तशय �यापक �माणात घडून येईल.  

 

आता आपण �या गो�ट� पा�ह�या �याची थोड�यात उजळणी क�. आपण पा�हले क� �डसे�ब�लट�             

(�द�यांग �मता) पा�सगं हे दोन �कारे करता येतं; एक �हणजे अपंग�व असलेले लोक अपंग�व              
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नस�यासारखे वागतात आ�ण आ�ण दसुरे �हणजे, अपंग�व नसलेले लोक ब�याच वेळेला काह� फायदे             

घे�यासाठ� अपंग�व असले�या सारखे वागतात, या�वारे आपण पण �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता)           

पा�सगं करतो. काह� लोकांना जग�याक�रता, उदर�नवा�ह कर�याक�रता ब�याचशा अशा गो�ट� करा�या           

लागतात, हे आपण पा�हले. 

 

यानंतर आपण क�मगं आऊट �हणजे काय हे पाह�ले. याम�ये आपण �शकलो क� प�रि�थती पासनू पळून               

जाता, �तचा �वीकार करणे व �त�या म�ये बदल कर�यासाठ� �वतःची मान�सक ि�थती सधुारणे, व              

संघष� क�न प�रि�थती वरती मात करणे.याम�ये आपले वैयि�तक आय�ुय असेल �कंवा साव�ज�नक            

आय�ुय असते सव� आघा�यांवरती आप�याला काम केले पा�हजे. याम�ये आपले कुटंुब, आपले �म�,             

वेगवेग�या �कारचे समहू एकमेकांम�ये �मळून �मसळून हे श�य करतील. या�वारे आपण केवळ चार             

�भतंी म�येच नाह� तर समाजातह� बदल घडू शकतो व आपल� द�ुयमपणाची अव�था आपण बदलनू              

टाकू.  

 

�डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �टडीज मधील या दोन वेग�या मह�वा�या संक�पना इतर अनेक             

सामािजक चळवळींम�ये देखील उपल�ध असतात. जसे क� आपण चे�नई येथील एल जी बी ट� (सम�लगंी               

समदुाय) यासाठ� काम करणा�या सं�थेचे उदाहरण पा�हले. तसेच प�ुष�धान सं�कृतीमळेु अ�याय           

होणा� या मलु�चेह� उदाहरण पा�हले. �यामळेु इतरां�या जाचक ब�धनापे�ा आप�या आवडी�नवडी          

मह�वा�या आहेत हे पा�हले.  

 

क�मगं आऊट �हणजे खरतर वेगवेग�या �कारचे परफॉम��स (काम�गर�) आहेत जसे क� एखादे उ�कृ�ट             

भाषण �कंवा एखादा उ�कृ�ट असा �लखाणाचा �कंवा वण�नाचा नमनुा. उदाहरणाथ�, Georgina Kleege ह�             

एक �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) �टडीज मधील समी�कआहे, ती डो�याने अंध आहे. �त�या मत,े अंध               

अस�यामळेुच �वतः�या मनाचा आवाज ओळखू शकल�, �वतःम�ये बदल घडवू शकल� वेगवेग�या           

�वषयांवर �लखाण क� शकल�. कदा�चत ती नॉम�ल (�यवि�थत)असतील तर �तला हे जमले नसते असे              

ती �हणत.े  

 

या �या�यानाचा �न�कष� आपण अशा प�धतीने जाह�र क� शकतो क�, क�मगं आऊट हे एकाच थेरपी               

(उपचार प�धती) सारखे आहे. अनेक लोक अशा प�धतीने बदलेले आहेत, �यां�या मळू मान�सक             

अव�थेचे मधनू बाहेर आले आहेत. ��येकाची त�हा कदा�चत वेगळी असेल; वेग�या प�धतीने ते बदलले              
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असतील, खपू वेगवेग�या प�धतीने �यांनी हे जगासमोर आणले असेल. हे सव� न�क�च गौरवा�पद आहे.              

ध�यवाद.  
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Disability Studies: An Introduction 

Prof. Hemachandran Karah 

Department of Humanities and Social Sciences 

Indian Institute of Technology Madras  

Lecture - 20 

Assistive Technology: An interview with Prof. Madhusudan Rao 

  

Hemachandran Karah: नम�कार, �डसेबल (�द�यांग �मता) �टडीजमधील पढु�ल �या�यानाम�ये         

आपणा सवा�चे �वागत. याम�ये आपण आय आय ट�, �द�ल� येथील �ा�यापक मधसुदून राव यांची              

मलुाखत घेणार आहोत. ते मेकॅ�नकल इंिज�नअ�रगंचे (यां��क� अ�भयां��क�) �ा�यापक आहेत तसेच           

�डझाईन इंिज�नअ�रगं (अ�भक�प अ�भयां��क�) �वभागाचे �मखु आहेत Assistive Technology         

(सहा�यक तं��ान) म�ये �यांनी �वशषे काम�गर� केलेल� आहे. यामधील उ�लेखनीय बाब �हणजे �यांनी             

तयार केलेला अ�तशय �व�त असा Braille computer (अंध लोकांक�रता असलेला संगणक) आ�ण अंध             

लोकांसाठ� तयार केलेल� mobility cane �हणजे चालताना वापर�याची काठ� �या�याम�ये अ��ासाउंड           

से�सर (आवाज संवेदक) बस�वलेले असतात.  

�यां�यासोबत या सव� गो�ट�ंवर चचा� स�ु कर�याअगोदर मला आपणास तं��ान आ�ण सहा�यक तं��ान             

या ब�दल थोडसं सांगायचं आहे. आप�याला मशीन आ�ण इतर उपकरणे या तं��ानाब�दल मा�हती आहे              

परंतु तं��ानाचे अनेक असे घटक आहे ह� �यांचा वापर क�न आपण पया�वरणाचा अ�यास क� शकतो,               

खपू सा�या ऑपरे�टगं �स�ट�मचा (काय�रत �यव�था)अ�यास क� शकतो, �याम�ये अपंग लोकस�ुधा           

अशा अशा गो�ट�ंचा वापर क�न ट��ह� पाहणे, ि�ह�डओज तयार करणे, छाया�च�ण करणे या गो�ट� क�               

शकतात �कंवा या गो�ट�ंचा आ�वाद त ेघेऊ शकतात. 

�यामळेु तं��ान हे एखा�या अपंग �य�ती�या जीवनाम�ये अमलुा� बदल घडवनू आणू शकते �कंवा             

�या�या आय�ुयाला �व�श�ट असा आकार देऊ शकत.े �हणनू तं��ान �हणजे केवळ मशीन नाह� ह� तर               

कोणतीह� �यव�था समजनू घे�याक�रता उपयोगात आणलेलं तं� आहे, आ�ण यालाच ‘Assistive           

Technology’ (AT) �हणजे सहा�यक तं��ान असे �हणतात. �याचा वापर क�न अपंग लोक आपले             
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आय�ुय थो�याफार �माणात सकुर क� शकतात. या�या वापरामळेु अपंग लोक �यवि�थतपणे �वास            

घेणे, �वचार करणे, संवाद साधने आ�ण आ�ण सो�या प�धतीने आय�ुय जगणे या गो�ट� चांग�या              

प�धतीने क� शकतात. तर, मी या अनषुंगाने �ा�यापक राव यां�याशी चचा� स�ु करतो.  

�ा�यापक राव, आपण गेल� अनेक वष� या तं��ाना�या प�धतीम�ये काम कर�त आहात. पण �या              

अगोदर आपण �वतः�वषयी, आप�या �श�णा�वषयी, तसेच आपण या तं��ान प�धतीकडे कसे आलात            

या�वषयी मा�हती �यावी.  

Madhusudan Rao: मी बावीस वषा�पवू�, पीएचडी पणू� के�यानंतआय आय ट� �द�ल� येथे मेकॅ�नकल             

इंिज�नअ�रगं �वभागाम�ये �जू झालो.तसेच मी मी मेकॅ�नकल इंिज�नअ�रगं आ�ण इ�फम�शन          

टे�नॉलॉजी (मा�हती तं��ान) यामधील अनेक �व�वध �वभागांम�ये देखील काम केलेले आहे.           

दर�यान�या काळात आमचे क��यटुर साय�स या �वभागातील काह� �व�याथ� अपंग लोकांसाठ�           

वेगवेग�या तं��ानाची मदत घेऊन काह� नवीन गो�ट� करत होत.े या �ोजे�टम�ये �यांना मेकॅ�नकल             

इंिज�नअ�रगं मधील �य�तीची गरज होती, यासंदभा�त �यांनी मा�याकडून मदत घेतल�. आ�ण गेल� बारा             

वष� मी या �े�ात Assistive Technology �हणजेच सहा�यक तं��ान या �े�ात काम कर�त आहे.  

या बारा वषा�म�ये �वशषेतः अंध लोकांसाठ� तसेच �ि�टदोष असणा�या लोकांक�रता मी वेगवेग�या            

प�धतीने या तं��ानाचा वापर केलेला आहे आ�ण आ�ण जवळपास चार वेगवेग�या तं��ान आ�ह�             

�वक�सत के�या आहेत.  

HK: खपू छान! तर गे�या बारा वषा�म�ये आपण आप�या मळू �वभागांम�ये �हणजेच मेकॅ�नकल             

इंिज�नय�रगं म�ये कशा �कारे काय� केले? तसेच आपण अपंग लोकांसाठ� करत असले�या कामाचा             

एकंदर �भाव आप�या  �शकव�यावर कशाप�धतीने पडला? 

MR: हो, फ�त मेकॅ�नकल इंिज�नअ�रगं नाह� तर जगामधील अनेक वेगवेग�या �व�याशाखा या            

एकमेकांशी संबं�धत होऊन �यातनू अनेक नवीन गो�ट� तयार झालेले आहेत.तसेच अशा �कारे अनेक             

�व�याशाखांचे एक� क�न �यातनू अनेक सम�यांवरती उपाय शोध�यासाठ� तं��ानाचा वापर श�य           

झाला आहे. फ�त एकाच �व�याशाखेचा वापर क�न कदा�चत सम�या �नवारण होणार नाह� पण अनेक              

�व�याशाखांचा वापर क�न हे श�य आहे हे आता �स�ध झालेले आहे. तसेच अनेक �व�याशाखांमधील              

त� एक� आ�याने �यामधनू खपू पया�यी माग� �कंवा सो�यशु�स बाहेर येतात.  
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HK: त�ुह� काह� उदाहरणे देऊ शकाल का? आप�या �ो�यांम�ये खपूजण त�ण अ�भयंते आहेत �यामळेु              

वेगवेगळे उदाहरणे �यां�यासाठ� गरजेचे ठरत.े  

MR: ठ�क आहे. आ�ह� ह� सहा�यक तं��ानामधील (Assistive Technology) दोन मह�वा�या गो�ट�ंवर            

ती काम करतो. प�हल� �हणजे अपंग लोकांना �यवि�थतपणे हालचाल करता यावी या संदभा�त आ�ण              

दसुरे �हणजे �यां�या शै��णक साधनां�या मदतीक�रता. आयट� �द�ल� येथील �योगशाळेम�ये आ�ह�           

अपंग लोकां�या हालचाल�साठ� मदत करणा�या टे�नॉलॉजीकाम करतो. �यवि�थत हलचाल करता येणे           

ह� ह� शै��णक गरजेपे�ा ह� अ�यंत मह�वाची अस�याने आ�ह� �यावरती काम स�ु केले. याम�ये आ�ह�               

एक एक उपकरण तयार केले �याला �माट� केन (अ�यावत काठ�) असे �हणतात. हे उपकरण अंध               

�य�तींना �कंवा �ि�टदोष असणा�या �य�तींना हलचाल करत असताना, �यां�या मागा�म�ये येणा�या           

अडथ�यां�वषयी मा�हती देत.े �हाईट केन (अंध लोकांक�रता असलेल� काठ�) हे फ�त गुड�या�या उंची             

पय�तचे अडथळे   कळव ूशकत,े पण �या�यापे�ा जा�त उंची वर�ल अडथळे कळव ूशकत नाह�.  

HK: हो. मलादेखील बया�च वेळेला उ�या असले�या �क मळेु अनेकदा चालत असताना अडथळे होतात,              

�वशषेता �क�या पाठ�मागील बाजसू. कारण त े �हाईट केन �या मदतीने सहजपणे जाणवत नाह�.  

MR: हो उभे असलेले �क हे  अंध लोकांसाठ� मोठ� सम�या आहे �वशषेता आप�या देशाम�ये. 

HK: तसेच उघ�या �खड�या देखील  

MR: हो  उघ�या �खड�या देखील एक मोठ� सम�या आहे.  

HK: हो, बरोबर आहे  

MR: �खड�या बरोबरच जागोजागी असलेले एयर कंडीशनर, झाडा�या फां�या आ�ण र��यांकडचेे फलक            

या देखील अनेक सम�या आहेत. �यामळेु आम�याकडे अशा अनेक सम�यां�वषयी�या त�ार� आ�या            

हो�या. यामधनूच �माट� केन (अ�यावत काठ�) तयार कर�या�वषयी �वास स�ु झाला. स�ुवातीला            

कं�यटूर इंजी�नय�रगं मधील एका पदवीधराने याम�ये काम स�ु केले. नंतर मेकॅ�नकल इंिज�नअ�रगं            

मधील �व�या�या�चा देखील याम�ये सहभाग हवा असे आ�हाला वाट�याने �यांनाह� याम�ये समा�व�ट            

क�न घेतले व एक��तर��या काम स�ु झाले.  
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कारण �या वेळेला क��यटुर इंिजनीअ�रगं �या �व�या�या�ने तयार केलेले �ॉड�ट (�नमा�ण) लोकांसमोर            

आण�यात आले �यावेळेस लोकांकडून असे वेगवेगळे ��न �वचार�यात आले, जे मेकॅ�नकल इंिज�नअ�रगं            

�वषयातील आहेत. �हणनू �यांचाह� सहभाग याम�ये क�न घे�यात आला.  

HK:  असे कोणत े��न होत?े 

MR: जसे क�, �याचे वजन खपू जा�त आहे. �यामळेु याचा जा�त वापर के�याने �यामळेु हाताला वेदना                

होतील. �यामळेु याम�ये वापर�यात आले�या धातमु�ये बदल करणे गरजेचे वाटले. मग आम�या ल�ात             

आले क� हे खपू सारे ��न मेकॅ�नकल इंिज�नअ�रगं मधील आहेत आ�ण आ�ह� ह� पढेु एक��त�र�या काम                

क� लागलो.  

HK: याम�ये साउंड इंजी�नय�रगं (�व�न अ�भयां��क�) �कंवा बायोटे�नॉलॉजी (जैवतं��ान) या मधील           

लोकांचा सहभाग होता का? कारण याम�ये अ��ासाउंड �ड�हाइसेस (आवाज �नयं�क यं�) जे मानवी             

शर�राबरोबर इंटरॅ�ट (संवाद) करतात ते वापर�यात आलेले होत.े �कंवा ए��हायरम�ट इंजी�नय�रगं           

(पया�वरण अ�भयां��क�) यामधील कोणी सहभागी होतं का? कदा�चत माझा ��न चकु�चा असेल, त�ेहा             

आपण तो बरोबर क�न याचे उ�र �यावे. 

MR: ठ�क आहे.आपण पा�हले क� स�ुवातीला क��यटुर साय�स म�ये स�ु झालेला �ोजे�ट पढेु जाऊन              

मेकॅ�नकल इंिज�नअ�रगं (यां��क� अ�भयां��क�) म�ये पोहोचला. नंतर ल�ात आले क�, याम�ये �डझाइन            

इंिज�नय�रगंचा (अ�भक�प अ�भयां��क�) देखील भाग मह�वाचा आहे �यामळेु काह� �डझाईन          

इंिज�नयस�ना देखील याम�ये घे�यात आले. �यानंतर आम�या ल�ात आले क� येथे सोशल साय�स             

�हणजेच सामािजक शा�� हे देखील मह�वाचे आहे. कारण अपंग लोक कशा प�धतीचं जीवन जगतात,              

�यां�या सवयी, �वचार जाणनू घे�याक�रता याची आ�हाला मदत होणार होती. तसेच अनेक �कार�या             

सामािजक �कंवा वैयि�तक सम�या समजावनू घेणं गरजेचं होतं, या नवीन साधनांचा वापर क�न             

कोणकोण�या सम�यांवरती मात करता येते हे देखील जाणनू घेणं �ततकंच मह�वाचं होतं. �यामळेु या              

�ोजे�टम�ये सोशल साय�स (सामािजक शा��) मधील काह� �श�कांचा समावेश क�न घे�यात आला.            

अशा प�धतीने �व�वध शाखांमधील आठ ते दहा लोक एक� येऊन हा �ोजे�ट यश�वी बनेल              

बन�व�याक�रता क�ट क� लागले व या �ोजे�टचे �व�प इंटर�ड�सि�लनर� ( अंतः�वषय ) बनले.  

HK: खपू छान! सहा�यक तं��ान (Assistive Technology) ह� एक �व�वधता असलेले मह�वाचे �े�             

आहे. तसेच ते इंटर�ड�सि�लनर� (अंतः�वषय ) व म�ट� �ड�सि�लन�र (बहु-अनशुासना�मक) आहे. आयट�           

इंड���ने (मा�हती तं��ान उ�योग) खरं तर या बाबतीत अपंग लोकांची हालचाल व �यांचे कौश�य              
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�वकास याम�ये खपू काह� �य�न करणे गरजेचे आहे. अपंग लोकांचे अनेक सम�या आहेत जसे क�               

अवयवांवर कं�ोल (�नयं�ण) नसणे, �यवि�थतपणे हालचाल न होणे, कण�ब�धरता असणे, �मतृी�ंश           

होणे, शर�रातील �वर यं�णा यं�णेम�ये �बघाड अस�याने बोलताना न येणे, सततचे आजारपण अशा             

अनेक �कारचे आजारपण पण असू शकेल. अशा अनेक �कार�या आजारपणावरती वेग�या प�धतीने            

�वचार क�न �याम�ये हे तं��ानाचा वापर क�न वेगवेगळे मॉड�ेस (साधने) करता येतील �यांचा वापर              

अपंग लोक क� शकतील. �ा�यापक राव त�ुह� चार वेगवेग�या �कारचे �ोजे�ट तयार केले असे              

सां�गतले. या �य�त�र�त आणखी काह� त�ुह� सांगू शकाल का? 

MR: हो. यातील एक �ॉड�टमळेु �ि�टदोष असणारे लोक साव�ज�नक बसेसचा �वतं�पणे व            

�यवि�थतर��या वापर क� शकतील. हे एक मो�ब�लट� �डवाइस (हलचाल कर�याचे यं�) आहे, मो�ब�लट�             

�ड�हाइसेस �ायो�गक त�वावरती �द�ल�मधील काह� बसेस म�ये लाव�यात आलेले आहे. स�या हे काम             

मो�या �माणात स�ु आहे. 

HK: आपण हे �यवि�थतपणे �प�ट क�न सांगाल का? अपंग लोक �वतः या साधनाचा वापर क�न               

कशा�कारे बसचा वापर करतात? 

MR: साव�ज�नक बसचा वापर करताना �ाम�ुयाने दोन सम�या अपंग लोकांना जाणवतात. �या �हणजे             

बस कोण�या नंबरची आहे आ�ण आ�ण बसचा दरवाजा नेमका कुठे आहे? कारणआप�याकडे बस अगद�               

नेम�या पॉ�टला थांबेल असं नाह�. �यामळेु हा ग�धळ होतो. काह� वेळेला बस, बस-�टॉप �या काह� मीटर                

पढेु �कंवा काह� मीटर पाठ�मागे थांबत.े यामळेु बसचा दरवाजा नेमका कुठे आहे हे �ि�टह�न लोकांना               

समजत नाह�. ह� एक �मखु सम�या आहे. 

अशा वेळेला या बस�या या येणा�या आवाजा�या अंदाजाने हे लोक बस पकड�याचा �य�न करतात              

याम�ये काह� वेळेस अपघात हो�याची ची दाट श�यता असत.े या सम�या वरती उपाय कर�यासाठ�              

आ�ह� बस�या दरवाजाम�ये एक �पीकर लावलेला आहे, त�ेहा हा यजुरने (वापरक�या�ने) �या�ठकाणी            

आप�या बसचा नंबर �ेस करायचा आहे, लगेचच �या �ट�कर मधनू �या नंबर�या बसचे �डटे�स सां�गतले               

जातील जेणेक�न अपंग �य�तीला आप�या साठ� कोणती बस यो�य आहे �कंवा नाह� याची मा�हती              

�मळेल व �यानसुार ते संबं�धत बसचा �वास करतील.अशा �कारे ते �वतं��र�या यो�य अशा बसचा �वास               

क� शकतील.  

आमचे �तसरे साधन अ�यास�मा�या प�ुतकांमधील वेगवेग�या �व�पाचे डाय�ॅम (आकृती)         

बन�व�याचे काम करत.े �ि�टह�न लोकांना �कंवा �ि�टदोष असणा�या लोकांना अ�यास�मां�या          
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प�ुतकांमधील असलेले नकाश,े आकृ�या सहजपणे समजा�यात, वाचता या�यात, �याचं अवलोकन करता           

यावं याकरता हे साधन बन�व�यात आले आहे. �व�वध अ�यास�मां�या प�ुतकांचे �पांतर �यावेळेला            

अपंग लोकांसाठ� असणा�या प�ुतकांम�ये कर�यात येते �यावेळेला सव� आकृ�या व नकाशे �यातनू            

�डल�ट कर�यात येतात �न�वळ �यातील �ल�खत मजकूर �पांत�रत कर�यात येतो. �यामळेु �व�याथ�            

फ�त हा �ल�खत मजकूर अ�यासतात, पण यामळेु एकंदर संक�पना �कंवा अ�यास�म समज�याम�ये            

अडचणी येतात.  

�यावेळेस आपण उ�च �श�ण घेत असतो अशा वेळेला �व�ान, ग�णत आ�ण अथ�शा�� असे �वषय              

�शकत असतानासव� संक�पना आकृ�या �शवाय समजणे अवघड असत.े �यामळेु आ�ह� NCERT           

अ�यास�मातील प�ुतके अपंग लोकांना देखील समजतील अशा प�धतीने �पांत�रत केल� �याम�ये           

आकृ�यांचा देखील समावेश होता. याक�रता आ�ह� �लाि�टक पेपर आ�ण thermoforming ���या           

वाप�न अनेक आकृ�या डाय�ॅम ए�बॉस (आकृती छाप) केल�. यावरती ती �पश� क�न अंध लोक �या               

आकृ�यांचा �फल (चेतनना�मक संवेदना) घेऊन �याचं पस��शन (��त�बबं) �यां�या मनाम�ये घडते व ती             

आकृती समज�यास मदत होत.े अशा�कारे आ�ह� ह� अनेक प�ुतकांचे �पांत अपंगांना समजतील अशा             

प�ुतकांम�ये कर�याचे काम स�ु केले. अशी �पांत�रत प�ुतके वापरणा�या अपंग लोकांची सं�याह� खपू             

मोठ� आहे. 

HK: �हणजे �या �ठकाणी वेगवेग�या गो�ट�ंचा छाप �लाि�टक पेपर वरती वापर�यात येतो व �याकरता              

thermoforming ह� ���या वापरल� जात,े बरोबर आहे ना? 

MR: बरोबर, याम�ये ये �लाि�टक पेपर तापवला जातो व मळू छाप �यावरती �ेस केला जातो �यामळेु                

मळू छाप म�ये असणार� आकृती ह� �या �लाि�टक पेपर वरती आकारल� जात.े  

HK: आ�ण ह�च ���या या इतर ��त तयार कर�यासाठ� वापरल� जात.े  

MR:  हो. यानसुार त�ुह� �कतीह� सं�येने �या�या नकला तयार क� शकता.  

HK:  हो.  

MR: पण याम�ये मळू छाप तयार करणे ह� मह�वाची �ोसेस आहे. 

HK:  हो.  
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MR: हे सव� कर�याक�रता अनेक नवीन तं��ान जसे क� �ी डी ���ंटगं वापरले जात.े आ�ण d3d ��टेंड                 

मो�ड आ�ण छाप यांचा वापर क�न आपण thermoformed तसेच �पश� क�न जाणवतील अशा आकृ�या,              

डाय�ॅम बनव ूशकतो. 

HK: आ�ण हे सव� टे�ट कर�यासाठ� त�ुह� ते ते शालेय �व�या�या�ना देऊ शकता. �व�याथ� त�ुहाला               

�याचा यो�य असाच फ�डबॅक देतील. उदाहरणाथ�, काह� आकृ�यांम�ये, काह� �व�श�ट �ठकाणी जा�त            

�माणात �ेस कर�याची गरज असते �यामळेु �पश� के�यानंतर जाणीव �प�टपणे होते अशा �कारचे             

अनेक फ�डबॅक आप�याला �मळतील.  

MR:  यावरती फ�डबॅक (��तसाद) घेणे आव�यक आहे.  

HK:  हो.  

MR:  फ�त �व�या�या�कडूनच नाह� तर इतर लोकांकडून देखील तो घेतला पा�हजे.  

HK:  हो.  

MR: याक�रता आपण अनेक �श�ण त� यां�यासोबत खपू मो�या �माणात काम केले पा�हजे.  

HK:  ओके. 

MR: गेल� बारा वषा�पासनू हे काम करत असताना एक चांगल� गो�ट झाल� ती �हणजे आ�ह� अनेक                

वेगवेग�या सं�था, खपू सारे �श�णत� व अपंगांसाठ� काम करणारे अनेक त� या लोकां�या सहवासात              

येऊन �यां�याशी चांगले संबंध ��था�पत झाले. 

HK:  हो.  

MR: �यामळेु त ेआम�या ट�मचा एक भाग आहेत �यां�याकडून खपू मदतह� �मळाल�. 

HK: बरोबर आहे.  

MR: या लोकांसोबत काम करत असताना अनेक �कारचे उपाय शोध�यात आले.बरेच वेळा आपण पाहतो              

क� व�तु �नमा�ण करणारा वेगळा व�तू वापरणारा वेगळा �य�ती असतो पण या टे�नॉलॉजीम�ये आ�ह�              

वापरक�या�ना देखील सहभागी क�न घेत�याने त ेमह�वाचे ठरले.  
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HK: �हणजे एकूण ���येम�ये त ेदेखील सह�नमा�त ेआहेत?  

MR: बरोबर, त ेदेखील सह�नमा�त ेआहेत.  

HK: खपू छान! मी आपणाला �यमून टे�नॉलॉजी इंटरफेस Human Technology Interface (मानवी            

तं��ान अंत-पु�ट) याबाबत �वचारणार आहे. �ह संक�पना मी इंटरनेट व�न घेतलेल� आहे. त�ुह� या सव�               

गो�ट� सहा�यक तं��ानाम�ये (Assistive Technology) कशा�कारे आण�या?  

MR: वा�त�वक पाहता या सव� सहा�यक तं��ानाला म�ये �यमुन मशीन इंटरफेस (मानवी तं��ान             

अंत-पु�ट) या गो�ट�ची गरज आहे कारण हा या सव� ���येचा एक अ�वभा�य घटक आहे. गेल� दहा वष�                 

आपण मोबाईल तसेच क��यटुस� अ�तशय �वपलु �माणात हाताळतो आहोत �यामळेु हे तं��ान            

सहा�यक तं��ानाम�ये वापरणे गरजेचे होत.े कारण मानवाचे व क��यटुरचे संबंध क��यटुर साय�स            

आ�ण �डझाइन यामधील मह�वाचा भाग आहे. �यामळेु अ�तशय मो�या �माणात या �े�ात अनेक             

ए�सपट� देखील उपल�ध आहेत, �यामळेु खपू वेळा याचा आ�हाला लाभ झाला. व �यावर�ल उपाय योजना               

आ�हाला करता आ�या.  

HK: �हणजेच अपंग लोक हे इतर सव�सामा�य लोकांपे�ा अशा सहा�यक तं��ानाचा अ�तशय यो�यपणे             

वापर कर�त आहेत. कारण मी देखील अशा तं��ानाचा वापर कर�त आहे जसे क� ���न र�डर. �यावेळेस                

आ�ह� काह� �म� एक� येतो, �यावेळेस आ�ह� कोणती �पीच जा�त चांगले आहे यावरती चचा� करतो. व                

�या �पीच मधील आवाजाशी आ�ह� समरस होऊन जातो, यामळेु आ�हाला �शक�याचा आनंद �मळतो.             

त�ुह� खपू वेळा सहा�यक तं��ानाचा वापर करणा�या लोकांची ��य� भेट घेतल� असेल �यां�याशी चचा�              

केल� असेल.  

�यां�याम�ये व सहा�यक तं��ानाम�ये घ�न�ठ संबंध तयार झाले आहेत असे त�ुहाला जाणवते का?             

�कंवा अ�तशय �व�श�ट प�धतीने याचा वापर करतात असे जाणवत ेका? 

MR: होय. गे�या दशकभरापासनू या भेट�गाठ� व चचा� स�ु आहेत… त�ुह� काह� वेळापवू� सहा�यक              

तं��ान व इतर तं��ान अशा दोन वेग�या गो�ट� ब�दल �वचारलं होतं? 

HK: होय.  
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MR: खरंतर आपण या दो�ह� गो�ट�ंम�ये फरक क� नये. खरोखर त�ुह� मला जर �वचारले क� कोणते                

सहा�यक तं��ान लोकांना हवे आहे? माझ ेउ�र ‘कोणतचे नाह�’ असे असेल. 

HK:  हो.  

MR: कारण जे तं��ान इतर सव�साधारण लोक वापरतात तशाच �कारचे तं��ान अपंग लोकांना देखील              

वापरावे असेच वाटत असत.े अशा वेळेला आपण जर वेगवेग�या प�धतीचे �डझाईन असलेले �ोड�स             

तयार केले, �याम�ये काह� ॲ�डशनल कं�ोल (अ�धकचे �नयं�ण) ची स�ुवधा �दल� तर, अशी उपकरणे              

सव�साधारण उपकरणं सारखीच �दसतील पण ती अपंग लोकांकरता जा�त परूक असतील.  

उदाहरणाथ�, मनात मेला अंध लोक अशी त�ार करतात तू �यावेळेस आ�ह� बाजारात एखाद� व�तू �वकत               

घे�यास जातो �या वेळेला वजन काटा हा �कती वजन आहे याची घोषणा कर�त नाह� �यामळेु आ�हाला                

नेमके वजन �कती आहे हे माह�त होत नाह�. �यांना पणू�पणे अशा �कारचे वजन काटे हवे आहेत �याम�ये                 

एक इंटरफेस असेल जो वजन �कती आहे याचं र��डगं घेऊन �याची घोषणा करेल. जसे क� ���न र�डर                 

(पड�यावर�ल वाचक) आ�ण Braille computers. �यामळेु तं��ानातील वेगवेगळे बदल हे �या वेळेला            

अशा अपंग �कंवा अंध लोकां�या सम�यांचे समाधान कर�त नाह�त अशा वेळेला ह� सहा�यक टे�नॉलॉजी              

(AT) यावरती उपाय ठरत.े 

HK: होय. यामळेु मी खपू सा� या वेबसाईट ब�दल �वचार केला, यामधील काह� संकेत�थळ उपल�ध              

होतात पण अनेक संकेत�थळ क�रता वाद करावा लागतो �कंवा �वनंती करावी लागते �क या देखील               

उपल�ध �हावेत.कारण काह� ह� संकेत�थळ या अ�यंत मह�वा�या आहेत जसे क� आपण �याव�न खरेद�              

क� शकतो बस �तक�ट �कंवा �वमान �तक�ट �कंवा रे�वेचे �तक�ट बकु क� शकतो �कंवा आरो�य               

�वषयीची मा�हती घेऊ शकतो. याम�ये मी काह� ह� सॉ�टवेअस� ब�दल ऐकले आहे जसे क� B O B B Y                   

3.0 हे तं��ान संकेत�थळ तयार करणा�या �य�तीस उपयोगी आहे. जगातील अनेक तं�� वेगवेग�या             

प�धतीचे �डझाइ�स या�या मदतीने अनेक �डझाईन व फॅ�स�लट�जचा (सोई-स�ुवधा) वापर क�न अनेक            

मोबाईल फो�स तयार करतात.  

MR: होय.  

HK: पण काह� जण तसे करत नाह�त. खरंतर या आदश�वाद� जगाम�ये अपंग लोकांसाठ� पणू�पणे वेगळे               

अशा तं��ानाची गरज न�हती �यांना सव�साधारण लोकां�माणेच मेन���म (म�ुय �वाह) म�ये           

वापर�यात येणा�या तं��ांना ची गरज होती. आपण आपले जग हे आदश�वाद� जग नाह�. �यामळेु अपंग               
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लोकांना लोकांक�रता वेगळी तं��ान वापर�याची वेळ आल� आहे. आपण आप�या पढु�ल �ॉड�ट जसे क�              

Braille Computer ब�दल मा�हती सांगवी.  

MR: ठ�क. पण �या अगोदर त�ुह� �हट�या�माणे मी काह� संकेत�थळ आ�ण मोबाईल ॲि�लकेशन             

(अन�ुयोग) ब�दल थोडसं बोलेन. याम�ये देखील आमचे �रसच� (संशोधन) स�ु आहेत. मोबाईल फो�स             

म�ये आजकाल खपू वै�श��ये उपल�ध आहेत क� �या�या वापरामळेु आपण अगद� सव�साधारण            

लोकां�माणे �याचा वापर क� शकतो. प�ुयाम�ये काह� मया�दा देखील आहेत. आपण �हट�या�माणे            

मोबाईल तयार करणारे �डझायनस� संकेत�थळ तयार करणार� �डझाईनर असतील �कंवा ��श��त           

असतील तर त ेब�याच सोयीस�ुवधा देऊ शकतील.  

जसे क� उदाहरण �यायचे झा�यास मी सांगेन, त�ेहा एखा�या मोबाईलचे �कंवा संकेत�थळचे अंत-पु�ट             

�नमा�ण केले जात,े �याम�ये तीन गो�ट� अ�यंत मह�वा�या असतात. 1. वापर, 2. उपय�ुतता आ�ण 3.               

वापरणा�या लोकांचा अनभुव. ब�याच वेळेला अशा मोबाइलम�ये �कंवा संकेत�थळम�ये प�ह�या गो�ट�चा           

वापर केलेला �दसतो पण उपय�ुतता आ�ण वापरणा�या लोकांचा अनभुव अशा गो�ट�ंना मा� �वशषे             

�ाधा�य �दले जात नाह�.  

मी आपणास एक उदाहरण देतो. समजा मला एखा�या संकेत�थळव�न एक व�तू �वकत �यायचे आहे.              

जसे क� एक प�ुतक �वकत �यायचे आहे. अंध लोकांक�रता हा अनभुव खपू �ासदायक व न�ट�ाय असू                

शकतो �यां�याकडून ऑड�र देत असताना ब�याच चकुा होऊ शकतात.अशा वेळेस उपय�ुतता आ�ण            

वापरणा�या �य�तीचा अनभुव या दोन गो�ट� अ�यंत मह�वा�या आहेत आ�ण �याम�ये यो�य बदल केले              

तर अशा �कार�या सम�या येणार नाह�त.यावरती काह� माग�दश�क त�वे तयार क�न याचा फायदा आपण              

घेऊ शकतो. या गो�ट� ब�याच �ठकाणी अि�त�वात नाह� तर �या अि�त�वात असा�यात यासाठ� �य�न              

करणे गरजेचे आहे.  

�यानंतर मी �ेल कं�यटूर Braille computer याब�दल बोल�न. याला आपण पण ‘डॉट बकु’ असे �हणतो,               

याम�ये �ेल �ड��ले असतो. हे उपकरण एखा�या लॅपटॉप सारखे असते फ�त याम�ये �नय�मत �ड��ले              

नसनू �ेल �ड��ले असतो. �याम�ये चाळीस कॅरे�टस� (40 वेगवेगळे अ�र) वापरता येतील. याचा वापर              

वाचणे, �ल�हणे, �ाऊज करणे, चचा� करणे, ऐकणे, संपादन करणे व इतर क��यटुर �कंवा लॅपटॉप �या               

वापरा �माणे वापरता येतो. �हणजेच हे एक असे यं� आहे �याचा वापर क�न अपंग लोक �कंवा अंध                 

लोक स�ुधा �डिजटल टे�नॉलॉजी, इंटरनेट अशा अनेक गो�ट�ंचा वापर यो�यपणे क� शकतात. �यावेळेस             

आ�ह� अशा अनेक �व�या�या�ना या तं��ानाब�दल मा�हती देत होतो त�ेहा याचा वापर क�न ते अनेक               
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नवीन गो�ट� �शकले व �याब�दलचा अनभुव �यांनी सोशल मी�डया वरती लगेच शअेर केला. �यामळेु              

आ�हाला हेह� समजले क� हे लोक सोशल मी�डयाचा देखील वापर अगद� यो�य �माणे क� शकतात.  

HK: ओके. आपण उपय�ुतता श�द उ�चारला हे एक बरे केले कारण अशा खपू सा� या संक�पना आहेत                

�याचा वापर अशा वेग�या �ॉड�ट म�ये होणं गरजेचं आहे. बरेच वेळा आपण एखा�या �स�टम म�ये               

लॉ�गन (�वेश) करतो पण �यातनू लॉग आऊट (बाहेर पडणे) करते वेळेस मा� खपू अडचणी येतात आ�ण                

आपण �या च��यहू म�ये अडकून पडतो. पण उपय�ुतता मळेु �डवाइस वापरणा�या �य�तीला यो�यवेळी             

यो�य प�धतीने संबं�धत वेबसाईट हाताळणे सोयीचे होईल. ब�याच �ठकाणी जसे क� �व�यापीठ �कंवा             

महा�व�यालय अशा �ठकाणी �डसेबल (�द�यांग �मता) लोकांना कोण�या प�धतीने �यां�याम�ये          

समावनू घेता येईल, �यां�यासाठ� काय करता येईल? आपण तयार केलेले डॉट बकु याचा आप�याला              

वेगवेग�या प�धतीने अनभुव आलेला आहे �याचा वापर अ�न लोकांक�रता क�न तसेच �यमून इंटरफेस             

ल�न�ग (मानवी तं��ान �श�ण) याचादेखील वापर कशा प�धतीने होऊ शकतो? 

MR: यासंदभा�त मी सांगू इि�छतो क� आ�ह� �न�वळ उपकरण तयार केले नाह� तर �याचा वापर कर�त                

असताना लोकांना आणखी कोण�या गो�ट�ंची आव�यकता आहे याचा �वचार क�न इंटरफेस म�ये बदल             

केले. जवळपास तीन वष� आ�ह� संबं�धत सॉ�टवेअस� वरती काम केले. यजूर ला ह�या असले�या अनेक               

गो�ट� हे सॉ�टवेअर जाणनू घेऊ �या देऊ शकतो.उदाहरणाथ� त�ुहाला �यजू पेपर �या एखा�या वेबसाईट              

व�न आज�या ठळक बात�या जाणनू �याय�या आहेत. त�ेहा आपण अशा एखा�या वेबसाईटला �वजीट             

क�न संबं�धत �यजु पय�त पोहोचेपय�त जवळपास पंधरा वेळा वेगवेग�या पया�य वरती ि�लक करावे             

लागेल. पण Braille computers मधील इंटरफेस याबाबतीत आप�याला यो�य अशी मदत क� शकेल जी              

अंध लोकांक�रता अ�यंत मह�वाचे आहे. याम�ये आ�हाला खपू चांगला अनभुव येतो कारण याम�ये             

���न र�डर (पड�यावर�ल वाचक) अस�या कारणाने ते यो�य अशा एचट�एमएल नम�ुयाचा वापर क�न             

यो�य असा प�रणाम आपणासमोर सादर करत.े 

पण Braille उपकरण म�ये तमुचा इंटरफेस हा इतर अनेक इंटरफेस सारखा असला पा�हजे. �यामळेु              

आपणास अनेक चांग�या प�धतीने याचा अनभुव घेता येईल. तसेच आपण जे काह� बोलतो �याचे �पांतर               

�पीच म�ये �कंवा �याचे �पांतर �ेलम�ये होत असत.े �याचे �पांतर �पीच म�ये होत असेल तर ह� खरंतर                 

�शक�याची एक पॅ�स�ह प�धती आहे. कारण एखादा �व�याथ� एखाद� गो�ट �शकत असेल आ�ण �याचे              

�पांतर जर तीच म�ये होत असेल तर तो फ�त ती गो�ट ऐकू शकेल पण तचे जर �या गो�ट�चे �पांतर हे                    

�ेल म�ये झाले तर गो�ट ऐक�याबरोबरच �या श�दांचे �पे�लगं तो अनभुवू शकतो �यामळेु �याचा              
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�शक�याचा अनभुव हा सम�ृध होईल. यामळेु फ�त �शक�यासाठ�च नाह� तर नोकर� �मळव�याक�रता            

�कंवा उ�च �श�णाक�रता देखील याचा वापर अ�तशय यो�य प�धतीने करता येईल.  

HK: अगद� बरोबर. �हणजे आपण पण याचा वापर क�न एका बाजलूा गो�ट ऐकू शकतो आ�ण �याच                

वेळेला �याची ��टं (छापलेला कागद) जवळ घेऊन ह� �यि�तगतर��या वाचू शकतो �कंवा �पश� क�न              

अनभुव ूशकतो. ह� प�धती जा�त उपय�ुत आहे. तसेच या प�धतीचा वापर आपण वारंवार क� शकतो.  

�यामळेु Braille मधील नमनुा आ�ण आ�ण ती गो�ट या दो�ह� मनाम�ये आप�या न�द होतात. हे एक                

�कारचे ॲ�नमेशन आहे �याम�ये आपण पण ग�णतीय �ॉ�लेम तसेच नकाशे �शकतो. एखा�या            

संगीतकाराला देखील पेपर वरती �ल�हले�या श�दाव�न �कंवा �च�हांव�न �या�या डो�यात संगीत तयार            

होत असत.े Braille देखील अशाच प�धतीने काम करत असत.े एखा�या उता�यातील वण�न या �वारे              

आप�या ल�ात येऊ शकत.े आपण जी गो�ट ऐकतो �याचे ��त�बबं आप�या मनाम�ये तयार होत असत.े               

जगामधील अनेक लोक सहा�यक तं��ान यावरती खपू मोठ� चचा� कर�त आहेत.पण आपण �वकसनशील             

देशांम�ये मोडतो �कंवा थड� व�ड� (�तसरे जग) म�ये अस�याने यावरती ब�याच मया�दा देखील येत              

असतात.  

MR: हो न�क�च. �वक�सत देश आ�ण �वकसनशील देश यामधील फरक फार मोठा आहे �यामधील अपंग               

लोकां�या प�रि�थतीम�ये देखील आ�ण �यां�यासाठ� काय�रत तं��ानाम�ये देखील खपू फरक आहे.           

यामधील आ�थ�क गंुतवणकू, याम�ये �मळणारा टेि�नकल अ�स�टंट (तां��क सहा�य) तसेच या दो�ह�ह�            

�देशांमधील अपंग लोकांकडे पाह�याचा �ि�टकोन, �यांना मदत कर�याचा ��ट�कोण याम�ये भरपरू           

फरक आहे. तसेच �वक�सत देशांम�ये अशा तं��ाना साठ� मोठे बाजारपेठ उपल�ध आहे या�याम�ये             

शासनाचा मोठा हातभार आहे. परंतु भारतासार�या देशात �कंवा जगाचा �वचार केला तर 90 ट�केपे�ा              

जा�त �देशांम�ये अपंग लोकांसाठ� तयार कर�यात आले�या तं��ानास अशा बाजारपेठम�ये अजनू           

�वेश ह� झाले�या नाह� असे �कषा�ने जाणवत.े 

या�ठकाणी तं��ानाम�ये �वकास हा खपू उ�शरा स�ु झाला. �वक�सत देशांम�ये तयार झालेले वेगळे             

फडके हे भारतातील अपंग लोकांक�रता �ततकेसे सोयीचे न�हती हे आम�या एकंदर ���यांमधनू ल�ात             

आले.येथील सामािजक अव�था पया�वरणा मधील घटक तसेच �या वेगवेग�या प�रि�थतीम�ये ह� साधने            

वापरल� जातात ह� प�रि�थती इतर देशांतनू पणू�पणे वेगळी अस�याने सदर साधने वापरताना खपू             

अडचणी येतात. उदाहरणाथ� हालचाल कर�याची काठ�. काह� गो�ट� परदेशातनू आ�ह� आण�या व �या             

येथील लोकांना वापर�यास �दला परंतु �यां�या अगद� सोयी�या अस�याचे आम�या ल�ात आले �यामळेु             
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अशा साधनांम�ये आणखी थोडे बदल क�न आप�या येथील लोकांसाठ� परूक अशी साधने तयार करणे              

गरजेचे आहे हेल�ात आले.  

HK: मी येथे एक वैयि�तक उदाहरण देऊ का? मी इं�लंड येथे असताना हालचाल कर�याची काठ� चा वापर                 

कर�त होतो. �याची रचना एका �व�श�ट �कारचे होती, येथील र�ते व इतर प�रसर याला परूक अशा                

�कारची ह� रचना होती, जेणेक�न र��यावरती चालत असताना काठ� वळकठ� क�न देखील आपण चालू              

शकतो. काठ� वारंवार उचलनू पढेु ठेव�याची गरज भासत न�हती. 

पण �या वेळेला र��यांचे �व�प बदलले �यावेळेस मा� �यामधील रोलर �लाईड होऊन वरती यायला              

लागला. व आपण र��यांचा प�रसर सोडून फरसबंद� वरती चालत अस�याचे समजले. त�ेहा हा परत              

आप�याला �यावर काठ� ��येक वेळेस उचलनू ठेवावी लागत.े अशा�कारे अनेक देशांम�ये मा�, र�त,े बस              

ओळख यासंदभा�त अपंग लोकांक�रता सोय कर�यात आलेल� नाह�.  

MR: बरोबर. बस नेहमी �त�या �नयोिजत जागेवर थांबते �यामळेु आयड��ट�फकेशन �स�टम (ओळख            

�यव�था) ची तथेे गरज भासत नाह�. 

HK: अगद� बरोबर.  

MR: �हणनूच �या वेळेला सहा�यक तं��ाना ब�दल (AT) आपण बोलतो �यावेळेला �व�ान जर�             

�लोबल असले तर� तं��ान हे मा� लोकल आहे असे �हणावे लागेल. 

HK: या गो�ट� आपण सवा��या �नदश�नास आण�या पा�हजेत. 

MR: हो.  

HK: आपण �वक�सत देश व �वकसनशील देश या ब�दल चचा� कर�त असताना तथेील उपल�ध              

साधनां�या �कंमती �वषयी ल�ात घेतले पा�हजे.  

MR: हो बरोबर आहे.  

HK: मला पढेुह� �वचारायचे आहे क�, �यावेळेस भारताने मंगळ मोह�म फ�े केल� �यावेळेला अनेक              

व�ृप�ांनी या मो�हमेम�ये वापर�यात आले�या 'Frugal Engineering' मधील कमी �कमतीचे मटे�रयल           

यावरती खपू बात�या �द�या. इतर देशां�या तलुनेत आपण खपू कमी खचा�म�ये ह� मोह�म राबवल�. अशा               
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इंिज�नअ�रगं चा वापर सहा�यक तं��ान तयार कर�याम�ये होऊ शकतो का? यावरती आपण थोडे             

बोलावे. 

MR: हो हे न�क�च श�य आहे. या तं��ानाचा वापर आपण सहा�यक तं��ाना मधील �व�वध उपकरणे               

तयार करत असताना मह�वाचा आहे. आज भारताम�ये अनेक नवीन �पढ�तील त�ण या �े�ाकडे वळत              

आहेत व आज�या अपंग लोकां�या गरजेनसुार ते अनेक उपकरणे तयार कर�यासाठ� नवनवीन क�पना             

राबवत आहेत जेणेक�न ह� उपकरणे अ�तशय यो�यर��या व आज�या काळाला अनसु�न तयार केलेल�             

आहेत. ह� सव� उपकरणे करणे जाग�तक दजा�ची असनू अ�तशय दज�दार असावीत याकडहे� �यांचा कल              

आहे. या सव� गो�ट� कर�त असताना या साधनांची �कंमत हादेखील एक अ�यंत मह�वाचा �वषय आहे.               

तसेच या सव� गो�ट� आप�यासाठ� उपल�धआहेत त ्याची मा�हतीच मळेु खपू अशा अपंग लोकांना असत                

नाह�. अशावेळेस �यां�याम�ये या सव� गो�ट�ंब�दल अवेअरनेस तयार करणे हादेखील एक मह�वाचा भाग             

आहे. �व�वध �े�ातील लोकांना �यां�या �े�ातील वेगवेग�या सम�या जाणवतात याब�दल चचा�ह�           

करतात पण �या वरती जे उपाय आहेत ते देखील आप�या आसपास वेगवेग�या गो�ट�ं�या मा�यमातनू              

आपण शोधू शकतो �कंवा ते आप�यासमोर आहेत याची मा� �यांना क�पना असत नाह�. या सव�               

गो�ट�ंची क�पना अशा अपंग लोकांना देऊन �यांना या गो�ट�ंब�दलची यो�य अशी मा�हती देणे हे देखील               

काळाची गरज आहे.  

�हणजेच आप�याला या सव� गो�ट�ंब�दल चा अवेअरनेस �नमा�ण केला पा�हजे. दसुर� मह�वाची गो�ट             

�हणजे अशा सव� साधनांचा ची उपल�धता कोण�या मा�यमातनू होऊ शकेल, कोण�या योजने�वारे �कंवा             

�यवसाया�वारे ह� सव� साधने लोकांक�रता उपल�ध होतील याचीह� मा�हती �यांना देणे गरजेचे आहे. या              

सव� गो�ट�ं�या मा�यमातनू आपण Affordability (परवडणार�), Access (एखा�या गो�ट�तील संधी)          

आ�ण Awareness (गो�ट�ंब�दल मा�हती) आ�ण या तीनह� गो�ट� वरती काम क� शकतो.  

HK: अगद� बरोबर.आपण �कतीह� �डिजटल यगुा�या ग�पा मार�या तर�ह� आप�याला आव�यक           

असलेल� मा�हती मा� आप�या जवळ नसत ेहेच खरे.  

MR: हो. 

HK: मी वंदना चौधर� यांचे एक खपू सुंदर लेख वाचला. �याम�ये �यांनी या सव� �काराला आभासी                

असमानता �हटले आहे. �हणजेच जगाम�ये अनेक �कारची मा�हती उपल�धआहे पण ह� सव� मा�हती ती               

�यां�या अ�यंत उपयोगाचे आहे �यां�यापय�त �दल� गेल� नाह� �कंवा पोहोचू शकल� नाह�, �वशषेता             
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�ामीण भागाम�ये, तर अशा अनेक गो�ट�ंब�दल आप�याला मा�हती �मळू शकणार नाह� आ�ण आपण             

या गो�ट� नकळतपणे इ�नोर क� �कंवा �यां�या वापरा पासनू वं�चत राहू. 

MR: हो, मी आप�याशी सहमत आहे. जे�हापासनू पढु�ल तं��ान उदयास आलेला आहे त�ेहापासनू             

�च�मय साम�ी अ�धक �माणात वापरात आणले आहे, �यामळेु जर आप�याकडे अपंग लोकांक�रता असे             

सहा�यक तं��ान उपल�ध झाले तर अशा �च�मय साम�ीचा देखील या लोकांना आ�वाद घेता येईल. 

HK: हो. या �वचारा मधनूच आपण तयार केलेले साधनांची �न�म�ती झालेल� आहे. आप�या पढु�ल              

आय�ुयात आपण या �े�ात कशा प�धतीने काय�रत असणार आहात कृपया �याब�दल थोडी मा�हती �या.  

MR: ठ�क. गेल� दहा ते बारा वष� या �े�ातील माझा सहभाग अगद� �यवसा�यकपणे आ�ण वैयि�तक               

�र�या देखील समाधानाचा रा�हला आहे.  

HK: ओके. 

MR: भ�व�यात देखील आ�ह� हे काम स�ुच ठेव.ू तसेच मला क�पना आहे क� अजनू खपू सा�या सम�या                 

आहेत �या�या वरती काम करणे बाक� आहे. तसेच मला सांगावयास आनंद वाटतो क� नवीन �पढ�मधील               

अनेक त�ण-त�णी या �े�ाम�ये काम कर�यासाठ� येत आहेत अ�यंत आवडीने काम कर�त आहेत.             

�यामळेु आप�या सवा�कडे एक चांगल� संधी �नमा�ण होत आहे.आपण भारतीय लोकांक�रता तयार कर�त             

असले�या उपकरणांना परदेशात देखील मागणी वाढत आहे. येथे सांगावेसे वाटते �क �वक�सत देशांम�ये             

तयार झाले�या व�तू कदा�चत येथे यो�य �माणे वापरात येणार नाह� परंतु तू येथे तयार केले�या अनेक                

व�तू तू �वक�सत देशांम�ये स�ुधा यो�य प�धतीने वापरता येतील. इं�लंड अमे�रका यासारखे अनेक देश              

या व�तूंची एक �मखु बाजारपेठ आहेत.  

आपण �शकवत असले�या �डसेबल (�द�यांग �मता) �टडी या कोस��या ��ट�ने एक मह�वाची गो�ट             

�हणजे सव� अपंग लोकांचे क�ट कमी कर�याकरता आपण अनेक सामािजक घटकांची खबरदार� घेऊन या              

�े�ाम�ये संशोधन केले पा�हजे व �यामधनू नवीन चॅल�जेस (आ�हाने) ना आपण उपाय सचुवले पा�हजेत.              

जसे क� प�ुतकांमधील आकृ�या देखील �यवि�थतपणे समजावे �हणनू आपण पण �ि�टदोष असणा�या            

लोकांक�रता काह� �वशषे असे प�ुतके बनवत आहोत हात या संशोधनाचाच एक भाग आहे.याम�ये अ�धक              

संशोधनाची गरज आहे �हणनू आ�ह� आम�या काह� �व�या�या�ना अशा �व�पाचे �वषय �यां�या            

पीएचडी क�रता देत आहोत.  
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HK: याम�ये सां�कृ�तक भाग देखील मह�वाचा आहे. 

MR: बरोबर.  

HK: हो.  

MR: याक�रता आ�ह� frugal engineering (काटकसर� अ�भयां��क�) म�ये काम स�ु केले. याम�ये            

देखील अनेक बे�सक (मळू) ��न आहेत. या सव� ��नांवर ती आपण संशोधन क�न �यामधनू वेगवेगळे               

उपाय आपण सचुवणार आहोत �यानसुार या तं��ानाम�ये बदल क�न नवनवीन उपकरणे तयार            

कर�याचा �य�न करणार आहोत. अनेक वेळा सहा�यक तं��ानाम�ये उलटे होते �हणजे उपकरण तयार             

क�न �याचा वापर कर�त असताना अनेक ��न भेडसावत आ�ण मग �या ��नांवरती संशोधना�मक काम              

क�न �यामधील उपाय योजना नसुार संबं�धत उपकरणांम�ये बदल कर�यात येतो.  

HK: खपू छान! �हणजे या�ठकाणी �श�ण त� यांनी �यां�या पर�ने योगदान देणे गरजेचे आहे तर.               

कशा�कारे �यांची गरज आपणास भासत?े  

MR: पवू�पे�ाह� आ�ा�या काळात �यांची गरज जा�त भासत.े  

HK: ठ�क आहे.  

MR: याबरोबरच आप�याला आणखी एका घटकाची ची गरज भासते ती �हणजे सहा�यक तं��ान             

�यवसा�यक (Assistive Technology Professionals) होय. या सव� उपकरणांची यो�य अशी मा�हती           

संबं�धत अपंग लोकांना देतील, �याब�दलचे स�ले देतील, तसेच या संशोधन काया�म�ये �यांची            

अ��य�पणे मदत होऊ शकेल. यांना आपण सहा�यक तं��ान त� असे देखील �हणू शकतो स�या�या              

घडीला आप�या देशांम�ये अशा लोकांची खपू गरज आहे. �यामळेु आ�ह� ह� सहा�यक तं��ान या              

�वषयाम�ये पदवी अ�यास�म स�ु कर�या�या तयार�त आहोत. जेणेक�न भ�व�याम�ये अशा �े�ांम�ये           

अनेक ए�सपोट� तयार होतील व �यांची मदत समाजाला होईल. आज रोजी आप�या देशांम�ये अशा              

�नया�तचे �माण एकंदर अपंग �य�तीं�या दरडोई �माणाम�ये अ�य�प आहे, इतर देशां�या तलुनेने ते             

अ�यंत कमी आहे. यामळेु लवकरच आप�या देशाम�ये सहा�यक तं��ानामधील �यावसा�यक यांचे           

�माण वाढून �यांची मदत होईल.  
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HK: या �े�ाम�ये आपण रोबो�ट�स वापर कर�याचा �वचार केला आहे का? जे त�ुह� भ�व�याम�ये या               

�े�ाम�ये क� शकता.  

MR: हो. �वशषेता जपान म�ये अशा गो�ट�ंचा वापर केला जातो. याब�दल �व�ताराम�ये न जाता              

रोबो�टक �या खपू सा�या ॲि�लकेशनचा वापर आप�याला या सहा�यक तं��ानाचा म�ये करता येईल.             

तसेच आप�या देशाम�ये अनेक कमी �कमतीम�ये उपल�ध होणा�या तं��ानाचा वापर होणे अपे��त            

आहे. रोबो�ट�स हे थोडी महागड ेतं��ान आहे पण लवकरच तहे� उपल�ध होईल अशी मला आशा आहे.  

HK: छान! आपण आता या चच��या शवेटाकडे आलेलो आहोत. आप�या बरोबर ग�पा मा�न खपू छान               

वाटले. आता आपण �या म�ु�यांवर चचा� केल� �यांची समर� मी आप�या �ो�यांना थोड�यात सांगतो. 

सहा�यक तं��ान �हणजे काह� अगद� वेगळी �े� आहे असं नाह�, ती इतर तं��ानाचा एक अ�वभा�य               

घटक आहे, हे तं��ान केवळ �श�णा परुते उपयोगी आहे असं नाह� तर एकंदर अपंग �य�ती�या               

अि�त�वा क�रता हे अ�यंत उपयोगाचे आहे. या �े�ाम�ये �वशषे ल� देणे गरजेचे आहे तसेच याम�ये               

�श�ण �े�ातील अनेक त� लोकांची गरज आहे हे जे �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) वरती काम करतील               

तसेच तं��ान व अपंग लोक यामधील एक दवुा बनतील. कारण ह� स�या�या घडीची अ�यंत �नकडीची               

अशी गरज आहे.  

�ा�यापक राव, आपण येथे आलात व आपले अनभुव आम�याबरोबर शअेर केले याब�दल आपले खपू खपू               

आभार. 

MR: ध�यवाद. आपण �वक�सत कर�त असले�या या कोस�साठ� मी आपले आभार मानतो.  

HK: ध�यवाद , �ा�यापक राव. 
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Prof. Hemachandran Karah 
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Lecture – 21 

Disability and Ethnography: An Interview with Prof James Staples 

 

Hemachandran Karah: नम�कार, सवा�चे �वागत. �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) ब�दल आपण अनेक           

�कार पा�हजे, आज आपण �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) आ�ण मानववंश �व�ान हा भाग पाहणार             

आहोत. मी एक समी�क अस�याने या �े�ाब�दल मला �वशषे मा�हती नाह�. आज आप�या सोबत              

�ा�यापक जे�स �टेपलआहेत. यांनी द��ण भारताम�ये वेगवेग�या �कारचे फ��ड वक� (�े�भेट) केलेल�             

आहे. �यांना जवळपास दोन भारतीय भाषांची मा�हती आहे व ते येथे गेल� वीस वष� काम करत आहेत.                 

�यां�या कामावर आधा�रत ‘Leprosy and the Life in South India: Journeys with a Tamil Brahmin’               

हे प�ुतक �यांनी �ल�हले आहे जे मी स�या वाचत आहे. कु�ठरोग �कंवा महारोग याबरोबरच भारतीयां�या               

अनेक एक इतर गो�ट�ंम�ये �यांना �वशषे रस आहे जसे क� जात धम� खा�यसं�कृती सामािजक �ढ�               

परंपरा इ�याद�. मी �ा�यापक जे�स यांचे �वागत करतो, तसेच आपण �यां�या या मानववंशशा���ा�या             

��श�णा �वषयी �यां�याशी चचा� क�. 

James Staples: माझे ��श�ण मानववंशशा�� या �वषयांम�ये झालेले आहे. या �वषयांम�ये मी School             

of Oriental and African Studies (SOAS) येथनू पदवीचे �श�ण घेतले आहे. जवळपास ऐंशी�या             

दशका�या उ�राधा�त मी भारताम�ये आलो होतो आ�ण येथील कु�ठरो�यां�या वसाहतीम�ये मी बराच            

काळ घालवला आहे �यावेळेस माझ ेपीएचडी साठ� काह� फ��ड वक�  (�े�भेट) सु� होत.े  

�यामळेु या �कार�या �श�णामळेु मला भारतीय लोक तसेच कु�ठरोगी यां�या ब�दल एक आकष�ण             

�नमा�ण झाले व �या �े�ात काम क� लागलो. सव��थम पदवी �श�णा वेळेस मी प�हले �फ�डवक�               
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या�ठकाणी केले परंतु मा�या ल�ात आल� क� आणखी तीन म�हने या �ठकाणी राहून काम करावे लागेल.                

�यानंतर दहा वषा�त मी पीएचडी साठ� तथेे गेलो. दर�यान�या काळात मी प�का�रते म�ये काम केले व                

काह� कालावधीसाठ� भारताम�ये येऊन येथील अनेक लोकांशी नात ेसंबंध �नमा�ण केले.  

1998 यावष� माझे पीएचडीचे �श�ण पणू� झाले. दर�यान�या काळात मी मी तलेगु भाषा �शकलो.              

इं�लंडम�ये मा�या आसपास कोणीह� तलेगुु भा�षक लोक नाह�त. अगोदरपासनूच मला थोडी तलेगू कळत             

होती.  

मा�या ��श�णा दर�यान मी खपू काळ द��ण भारताम�ये �फ�डवक� (�े�भेट) म�ये घालवला.            

या�ठकाणी �न माझा इथनो�फ� (मानव वंश �व�ान) या �वषयाचा अ�यास देखील केला. दररोज सकाळी              

मी तलेगुु �शक�याक�रता येथील एका �श�का�या संपका�त तलेगू �शक�याचा �य�न कर�त असे. मला             

तलेगूु भाषतेील �याकरण �यवि�थत कळत नसले तर� बोल�यापरुते व समज�या परुते तलेगुु न�क�च             

येऊ लागल�. यामळेु मी तथेील लोकांशी �यवि�थतपणे चचा� क� लागलो.  

Oriental and African Studies (SOAS) मधील ��श�णादर�यान दररोज सकाळी सवा�चे एक मह�वाची            

चचा�स� घेतले जायचे याम�ये �फ�डवक� (�े�भेट) दर�यान उपयोगात येणा�या अनेक तं� व गो�ट�             

�शकव�या जाय�या. सं�हआ�मक संशोधन कसे करायचे, अ�यास�माचा वापर �ा�य��क गो�ट�ंक�रता          

कसा करायचा याबरोबरच इतर अनेक मह�वा�या गो�ट� ब�दल �याम�ये चचा� �हायची. याम�ये हे             

�व�याथ� देखील अनेक वेळा से�मनार देत होत,े �याम�ये  सहभागी होत होत.े  

�यावेळेस आ�ह� अनेक व��यांना आमं��त कर�त असे, वेगवेग�या �वषयांवरती �यांची मते जाणनू            

�यायची, �यां�यासोबत अनेक चचा� करायचे, ना�व�यपणू� असा तो उप�म असे. ���टशां�या अनेक इतर             

देशांम�ये वसाहती अस�याने ते अनेक देशांम�ये �यांचे काम पसरले होते �यामळेु तथेील सम�या व              

राजकारण यासार�या अनेक �वषयांवरची चचा� �हायची.  

ते �श�ण अनभुवातनू येणारे �श�ण होत,े �हणजे लोकांम�ये वावरताना, �यां�याशी बोलनू �यां�या            

सम�या जाणनू घेऊन �यावरती आपले �वचार मांडले यातनू आमची समज सम�ृध बनत गेल� व �याचा               

आ�हाला फायदा होत गेला. 

HK: ध�यवाद.  

JS: माझी एचडी पणू� झा�यानंतर मी भारताम�ये परत आलो. जवळपास एक वष�भर येथील �ामीण              

भागात रा�हलो येथील समाजाशी समरस झालो आ�ण तो एक मह�वाचा असा अनभुव होता.बराच वेळ              
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लोकां�यात �मसळून �यां�याबरोबर सग�या गो�ट�ंवर चचा� करायची आ�ण आ�ण उरले�या वेळेत           

आप�या �म म�ये जाऊन �कंवा लाय�र�म�ये जाऊन एका कोप� यात कुठेतर� बसनू संगणकावर या             

सग�या गो�ट�ंची स�व�तर न�द करायची अशा प�धतीचे काम स�ु झाले.यासाठ� मला मा�या पीएचडी             

�या अ�यास�मातील प�हले वष� व �या वष� केलेला अ�यास याची खपू मदत झाल� तसेच याअगोदर               

अनेक वेळा अनेक लोकांची भेटून �यांचे अनभुव ऐकून ते श�दब�ध कर�याची कला अवगत झाल� होती               

�याचाह� येथे फायदा झाला.  

�हणनू मी असं �हणेन क� हे सव� मा�या ��श�णाचा एक भाग आहे. या कामी माझे पीएचडीचे माग�दश�क                 

�ा�यापक डिे�हड यांची अनेकदा खपू मदत झाल�.खपू वेळा �यांनी मी �ल�हलेले उतारे वाचनू �यामधील              

चकुा सां�गत�या �याम�ये बदल सां�गतले तसेच अनेकदा �यांनी �यावरती समी�ा क�न यो�य असे             

बदल सचुवले. हे कंटाळवाणे काम यांनी अ�तशय �ामा�णकपणे व अचकूपणे पार पडले.कदा�चत ह� सव�              

मा�हती �हणजे आपण �वचारले�या ��नाचे उ�र नसेल परंतु हे सव� येथे सांगणे मला अ�तशय मह�वाचे               

वाटत.े  

HK: हो न�क�च. �यानंतर आपण 1980 दर�यान भारताम�ये आपणास का रस होता त ेआपण सांगावे. 

JS: हो. 

HK: कृपया हे �व�ताराने सांगावे.  

JS: ठ�क आहे. 1984 साडी मी भारताम�ये आलो ह� वेळ अ�यंत मनोरंजक अशी होती. �यावेळेस मला                

भारताब�दल अ�तशय कमी मा�हती होती. माझे वय फ�त अठरा वष� होते व मी नकुतचे शाळा सोडल�                

होती. मा�या एका �म�ाची काक� कु�ठरो�यां�या वसाहतीम�ये काम कर�त होती. ती नस�चे काम कर�त              

असे. �या वयाम�ये मला �वतः�या �देशापासनू, देशापासनू दरू कुठेतर� जाऊन वेग�या वातावरणाम�ये            

राहून काह�तर� ना�व�यपणू� असा उ�योग कर�याची इ�छा होती उमेद होती. 

हे सव� काम मला भारताम�येच करायचे होते असे नाह� परंतु भारताम�ये आ�यानंतर मला एक संधी               

�मळाल� आ�ण �यानसुार मी हे काम स�ु केले. मला आठवतंय, मी �यावेळेस भारताम�ये आलो होतो               

�यावेळेस पंत�धान इं�दरा गांधी यांनी आं��देशचे म�ुयमं�ी यांना �यां�या पदाव�न पायउतार केले होते             

�यामळेु येथील प�रि�थती �चघळल� होती. जनतनेे आम�या �ेन वरती दगडफेक केल� होती. राजक�य             

���या तो काळ अ�यंत चढ-उताराचा होता. 
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नंतर�या काळात इं�दरा गांधींची ह�या कर�यात आल�. यानंतर भारताम�ये अनेक �े�ांम�ये �व�वध            

बदल घडून आले. अशा अनेक बदलांचा मी मी सा�ीदार आहे �या खेडगेावांम�ये मी कु�ठरो�यां�या              

वसाहतीम�ये काह� �दवस घालवले होते तथेे मी 1984 या वष� आलो, �यावेळेस फ�त एका �य�तीकडे               

टेलेफोन नावाचे यं� होत.े�यामळेु त�ुहाला जर कोणाला कॉल करायचा असेल तर या टे�लफोन पय�त              

जा�यासाठ� खपु अंतर पायी चालनू जावे लागत असे. कोणाकडहे� ट��ह� �कंवा ��ज �या काळी न�हता, हो                

अगद� अशीच प�रि�थती होती.  

HK: हो बरोबर आहे. 

JS: स�या�या काळात लोकांकडे टे�लि�हजन आ�ण इतर अनेक साधने उपल�ध आहेत. परंतु तथेील लोक              

अ�यंत गर�ब आहे खपू वेग�या प�धतीने आय�ुय जगत आहे. हे सव� पाहून मला ��न पडतो क�                

भतूकाळात या लोकांची काय प�रि�थती असेल? �याकाळी थंड पेय घे�यासाठ� प�रि�थती न�हती. पण             

आज आपण वापरा�या अनेक व�त ूअगद� सहज �वकत घेऊ शकतो.  

HK: आज पा�यापे�ा खपू �वकत घेणे जा�त सोपे आहे. 

JS: अगद� बरोबर. 1984 चाल� फ�त अमलू कंपनीचे चॉकलेट �कंवा बटर उपल�ध होत.े 

HK: हो मला मा�हत आहे. 

JS: नंतर गो�ट�ंपैक� ब� याच गो�ट� �वकत घे�याबाबत अनेक वेगवेगळे बंधने असतात यामळेु �ान एकदा              

आपल� बदलती सामािजक प�रि�थती �कंवा वेळेनसुार �याम�ये होणारा बदल या गो�ट�ंवर ती �वचार             

कर�त असे. याचा सव� �भाव हा समाजातील अनेक वगा�वर होत असे. मी �थम �यावेळेला भारताम�ये               

आलो होतो �यावेळेस मी मानववंशशा��� न�हतो, तर�देखील �या सव� लोकांची माझा संपक� आला.             

कालांतराने �यां�याम�ये समरस होऊन गेलो आ�ण अशा प�धतीने �यां�यातील अशा अनेक प�धतीचे            

बदल मी जवळून पा�हलेले आहे आहेत, जे �यां�या समाजात घडून आले.  

HK: मला वाटत,े रा�या-रा�यातील भांडण, वाद तसेच अनेक धा�म�क दंगल� यामळेु अथ�कारणावर            

झालेला �वपर�त प�रणाम अशा अनेक घटना �या काळात झालेले आहे.  

JS:  हो.  

HK: तो काळ �हणजे भारतासाठ� राजक�य ���या अ�यंत �ासदायक होता तसेच लोकांसाठ�ह�            

वेदनादायक असाच होता, बरोबर ना? 
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JS: बरोबर आहे. �यावेळेस मी खरंतर मा�याच �व�वात रमलो होतो मी �या लोकां�या सोबत राहायचं,               

काम करायचं �यां�याम�येच मी रममान झालो होतो. �यामळेु बाहेर�या जगाचं मला खरतर �वसर पडला              

होता. बाहेर मा� अ�तशय �वदारक अशी प�रि�थती होती, �वशषेतः हैदराबाद म�ये मिु�लम आ�ण �हदंू              

लोकांम�ये दंगल झाल� होती.  

HK: बरोबर. 1980 �या दर�यान व �यानंतर�या काळात �हणजेच इं�दरा गांधीं�या ह�येनंतर अनेक             

रा�यांमधील संघष� उफाळून आला होता.  

JS: होय.  

HK: ठ�क. मी जे�हा तमुचे प�ुतक वाचत होतो �या वेळेला आपण कु�ठरोगाचे जे वण�न आपण केले आहे                 

हे खपू मह�वाचे आहे. �याला आपण ‘We are one caste , one disease and one religion’ (आपण एकाच                  

जाती-धमा�चे आ�ण एकाच आजाराने ��त) असे नाव �दले आहे. या�ठकाणी भारतामधील धा�म�क            

�व�वधता व �यामधील दंगल� ह� गो�ट ल�ात घे�यासारखी आहे. अशा�कारे आपण भारतातील राजक�य,             

सामािजक, धा�म�क �व�वधता व �यामधील वाद-�ववाद, दंगल� अशा अनेक गो�ट�, अनभुव, �याचे वण�न             

एक मानववंशशा��� अस�याने �व�श�ट �कारे केले आहे. आपण कु�ठरोगाचे वण�न करत असताना या             

एका वसाहतीवरच ल� क� ��त केलेले �दसत.े असे का? आपणास भारतातील इतर अनेक भागातील अशा              

लोकांची मा�हती नस�यामळेु �कंवा या वसाहतीम�ये या रोगा मळेु अव�था वाईट होती �हणनू, यापैक�              

नेमके कारण कोणत?े  

JS: खपू चांगला ��न आहे. ह� वसाहत मा�या आठवणीतील अनेक मह�वा�या गो�ट�ंपैक� ची एक आहे               

कारण मी मा�या शै��णक���या, सामािजक���या, वैचा�रक���या व एकंदर मा�या �यि�तम�व          

�वकासाचा��ट�ने या वसाहती बरोबर, येथील लोकांना बरोबर, येथील कु�ठरोगबरोबर व येथील एकंदर            

प�रि�थती बरोबर बांधलो गेलेलो आहे. संपणू� देशांमधील अनेक सामािजक अव�था म�ये एकृप            

हो�यापे�ा एका �व�श�ट भागातील सामािजक प�रि�थती बरोबर एक�प होणे, �तचा �यवि�थतपणे           

अ�यास करणे हे एखा�या मानववंश शा��� साठ� मह�वाचे असत ेतसेच श�य असत.े 

�यामळेु, एका �व�श�ट समाजाम�ये राहून तथेील लोकांचा अशा आजाराकडे पाह�याचा �ि�टकोन काय            

आहे हे समजावनू घेता आले. येथील लोकांचा जा�त�यव�थेचे �वषयीचा, धमा� �वषयीचा �ि�टकोन            

याब�दलची जाणीव क�न घेता आल�. �या�ठकाणी अनेक भागातनू आलेले लोक राहत होत.े कोणी �हदंू              

होत,े कोणी मिु�लम होते तर कोणी ���चन होत,े �हणजे धा�म�क ���या �व�वधता होती. तसेच अनेक               

जाती-पातीचे लोक �याम�ये होत.े अनेक जण �हदंू धमा� मधनू ���चन धमा� म�ये �पांत�रत झालेले लोक               
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देखील होत,े एकंदर �या सवा� वरती �हदंू धमा�चा �भाव जा�त होता. �यामळेु अशा �व�वधतनेे नटले�या               

छो�याशा  गावाचा अ�यास करणे जा�त सोयीचे होत.े  

�यामळेु ज�ुया काळातील मानववंश शा���ा�माणे �वचार क�न चालणार न�हत.े या सव� व            

प�रि�थतीकडे न�याने, न�या �ि�टकोनाने पाहणे व �तचे अवलोकन करणे गरजेचे होत.े जे काह� संपणू�              

भारताम�ये घडतच होत,े ते सव� कमी-अ�धक �व�पात या �ठकाणी अ�खल घडत होत.े�याचे पडसाद             

या�ठकाणी �दसनू येत होत.े �यामळेु छो�या �माणात का असेना, पण येथे संपणू� देशा�या प�रि�थतीचे              

��त�बबं जाणवत होत.े �यामळेु या सव� प�रि�थतीचा अ�यास कर�यासाठ� इतर कोण�याह� �ठकाणी            

जा�याची तशी �वशषे गरज भासल� नाह�.  

येथील कु�ठरोग यांसोबत काम करत असताना �या लोकांवरती अनेक रा���य तसेच आंतररा���य            

घडामोडींचा �भाव �दसनू आला. भारतामधील अनेक रा���य धोरणे तसेच व�ड� हे�थ ऑग�नायझशेन            

(जाग�तक आरो�य संघटना) व इतर अनेक रा�� यां�या अंतरा����य धोरणे या सवा�चा �भाव येथील              

कु�ठरोगी व �यां�या एकंदर आय�ुयावरती पडत होता. �यामळेु अशा अनेक गो�ट�ं�वारे हा प�रसर एक              

�कारे रा���य घडामोडींची तसेच आंतररा���य घडामोडींची संल�न होता. अथा�त कु�ठरोगाचे �माण कमी            

हो�याक�रता या सव� गो�ट�ंचा फायदा झाला. वसाहतीमधील अनेक कु�ठरोगी बांधवांनी मुंबईम�ये भीक            

माग�यांम�ये आय�ुयातील अनेक �दवस �यतीत केले होत.े  

�यामळेु मी केले�या फ��डवक� चा उपयोग मला अशा सव� लोकांपय�त जाऊन �यांची जीवन समजनू             

घे�याकरता झाला. बया�च वेळेस, हे लोक �यां�या मळु गावी देखील जात असत, कधी म�ुबईला जाऊन               

तथेील जीवणाचा अनभुव घेत असत. मी देखील हा �वास क�न �यांचे आय�ुय जवळून पाह�याचा �य�न               

केला, त ेकसे भीक मागतात, कसे बोलतात, कुथे झोपतात, कसे जगतात या सव� गो�ट�ंची पाहणी केल�.  

HK: आपण जे स�या सांगत आहात ते त�ुह� �ल�हले�या ता�मळ �ा�मण या प�ुतकातील क�पने �वषयी               

आहे �यामळेु या सव� गो�ट� हळूहळू कशाब�दल हे आपणास मा�हत आहे. त�ेहा या वरती आपण               

स�व�तरपणे सांगावे.  

JS: ठ�क आहे. एक मानव वंश शा��� �हणनू त�ुह� सव�च गो�ट� एका �कारे समजनू घेऊ शकत नाह�                 

�याक�रता वेगवेग�या अव�था म�ये �या गो�ट�चा �वचार करावा लागेल. �यातील वेगवेगळे पैलू �वचारात             

घेऊन सव� घटना, �यांची कारणमीमांसा तसेच �यांचे प�रणाम, वेगवेग�या अव�थेम�ये �य�ती कशा            

प�धती वागतो, �वचार करतो अशा अनेक घटकांचा अ�यास करावा लागेल. यातनू पढेु �य�तीम�ये             

प�रि�थतीन�ुप कशा �कारे बदल होत जातो याब�दल मा�हती �मळत जात.े  
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HK: या�ठकाणी आप�या �ो�यांना क�रता मला मानववंशशा�� याब�दल थोडसं सांगावं लागेल. मला            

वाटतं हा �वषय �हणजे बोल�याची �कंवा संवाद कर�याची �कंवा एखा�या गो�ट� समजनू घे�याची एक              

प�धत होय. बरोबर आहे ना?  

JS: बरोबर आहे. मला वाटते आपण इथनो��फची (मानववंशशा��) ब�यापैक� वण�न केले आहे. Clifford             

Geertz या थोर �वचारवंतांनी मानववंशशा��ब�दल काह� वण�न केल� आहे. �या�याम�ये मानववंशशा��           

�हणजे ‘deep hanging-out’ (खोल दर�) होय. ब�याच वेळेला लोकांना इथनो�फ� �हणजे काह�तर� वेगळं             

अस�याचा भास होतो. अनेकांनी �यां�या पर�ने अनेक एक �योग क�न तसेच अना�ल�सस (पथृ�करण)             

क�न मानववंशशा�� �हणजे काय हे �प�ट केले आहे. परंतु तू हे सव� सामा�य माणसाला �कतपत कळते                

याबाबत ��न�च�ह आहे. मला वाटते याम�ये माणसू कसा वागतो काय करतो काय बोलतो कोण�या              

प�रि�थतीम�ये बोलतो अशा सव� व गो�ट�ंचा अ�यास क�न �याब�दल एकंदर अथ� लावणे आ�ण             

ब�दलचा �न�कष� काढणे होय. 

HK: �हणजे �याब�दलची मा�हती गोळा क�न �कंवा मनाम�ये अंदाज  बांधून? ऊन  

JS: हो. त�ुह� अ�तशय मनमोकळेपणे या सव� गो�ट� �वीकार�या पा�हजेत. इतर �व�ानापे�ा हे वेगळे              

आहे �यामळेु कोण�याह� समाजाकडे �व�श�ट अशा �फ�स हायपो�थ�सस (�नि�चत गहृ�तक) मनाम�ये           

घेऊन जाऊ नये. कदा�चत आप�याला जे �स�ध करायचे आहे, स�य �यापे�ा वेग�या असू शकतील              

�याचाह� �वीकार केला पा�हजे. �यामळेु कोणताह� पवू��ह मनाम�ये न बाळगता अ�तशय मनमोकळेपणे            

तथेील लोकांबरोबर चचा� क�न ब�याचशा ��नांची उ�रे �मळव�याने तमुचे अना�ल�सस अ�धक मजबतू            

होत.े मी अनेकदा लोकांना अ�तशय मोकळेपणाने �यां�या कु�टरोगाब�दल �वचारतो. 

लोक �यां�या कु�ठरोगा�वषयी बोल�याकरता अ�तशय उ�सकु असत नाह�त. ब�याच वेळेला मा�हती           

�मळव�याकरता अ�य वेगवेग�या प�धतींचा देखील वापर करायला लागतो.�यामळेु गावांमधील लोक          

कशाम�ये जा�त उ�सकु आहेत याची मा�हती �यावी लागत.े गावामधील लोकं राजकारण समजनू �याव             

लागत.ं �यां�यासाठ� मह�वा�या असणा�या गो�ट� कोण�या याचाह� अंदाज बांधावा लागतो आ�ण मग            

अशा अनेक घटनांचा अ�यास क�न लोकां�या �वभावानसुार �कंवा �यां�या एकंदर आवडीनसुार           

�यां�याशी वेगवेग�या प�धती ने चचा� करावी लागत.े व अ��य�पणे यां�याकडून अपे��त �वषयावर�ल            

मा�हती �मळवावी लागत.े  

उदाहरणाथ�, लोक अनेक वेळा गरज नसताना पणेु इतर �वषयांवर चचा� करतात, परंतु �यांना �यां�या या               

आवडी�या �कंवा सोयी�या �वषयां�या चच�म�ये गंुतवनू ठेवनू �यातनूच आपणास ह�या असले�या           
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��नांकडे नकळतपणे �यावे लागत.े यामधनूच �यां�याब�दलची माझी समज ह� अ�तशय सम�ृध बनत            

गेल�. �यांचा भतूकाळ �यांचा वत�मानकाळ व भ�व�या ब�दलचे �यांचे �वचार या सवा�चा �वचार करता              

�यां�याब�दलचे अनेक गो�ट� जाणनू घे�यास मदत झाल�. �व�श�ट अशा प�धतीम�ये �यांची वागणकू            

�यां�या चकुा व एखादे काम कर�याची �यांची प�धत या सवा�व�न एकंदर �यां�या �यि�तम�वाचा             

अ�यास करणे सोपे झाले.  

�यामळेु इथनो�फ� मधील अशा अनेक एक गो�ट आहे �यांचा आपण आप�याला फायदा होईल. ह�              

देखील एक �कारची मान�सक उपचार प�धती सारखीच आहे.याम�ये देखील लोकांना बोलते क�न            

�यां�या सम�या जाणनू घेत�या जातात. अनेक वेळा गरज नसताना देखील �यांना �यां�या इंटरे�ट             

नसुार, आवड�या �वषयानसुार अनेक गो�ट� �वचार�या जातात �यामधनू पा�हजे असले�या गो�ट�ंकडे           

�यांना आणले जात.े  

HK: हा सव� �कार �हणजे �यांना एक �कारे आरशाम�ये �यांची ��तमा दाखव�यासारखे आहे. कारण              

याम�ये लोकांना �यां�याच सम�यां�वषयी �कंवा आवडी�नवडी �वषयी �कंवा �यां�याशी संबं�धत          

मह�वा�या गो�ट�ं�वषयी �वचार�यात येत.े �वतःब�दल अ�धक जाणीवपवू�क �वचार क� लागतात,          

�वतःब�दलची म�ये तयार क� लागतात.  

JS: अगद� बरोबर. या चच�नंतर या सव� गो�ट� �ल�खत �व�पात �पांतर करणं हे खपू िज�कर�चं होतं. या                 

सव� चच�वर ती अ�तशय बारकाईने �वचार क�न �यातील गरजे�या गो�ट� या फ�त रेकॉड� (�ल�खत न�द)               

म�ये आणावे लागत. ब�याच वेळेला या चचा� अ�तशय जा�त वेळ लांब होतात देखील. अशा वेळेस चचा�                

थांबवनू लगेचच �मवर जावे लागते �तथे जाऊन या सव� गो�ट� ल�ात घेऊन जा�याअगोदर �कंवा              

�या�यातील अ�य मह�वा�या गो�ट� डो�यातनू �नघनू जा�या अगोदर �या �ल�हणे खपू गरजेचे असते             

�यावेळेस मा� खपू तारांबळ होत.े कारण या क�रता �कमान तीन त ेचार तास लागू शकतात.  

यानंतर �या सव� �लखाणाचा अ�यास क�न �यामधील एक �व�श�ट असा पॅटन� (नमनुा) ल�ात �यावा              

लागतो. भषूण खेळ लोकांकडून एकाच �वषयावरची मा�हती वेगवेग�या प�धतीने �मळते परंतु एकाच            

�य�तीकडून अ�तशय प�रणामकारक �र�या �मळेल असं नाह�. �यामळेु जा�तीत जा�त लोकांकडून           

मा�हती �मळ�व�याक�रता अनेकांना �वनंती करणे गरजेचे असत.ेतसेच �यां�याकडून सांग�यात आलेल�          

मा�हती ह� थो�या वेग�या �व�पात न�द करणे देखील गरजेचे असत.े  
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HK: ब�याच वेळेला त�ुह� �या नो�स �लहून काढतात आ�ण परत चच�साठ� लोकांसमोर जातात �यावेळेस              

�या �वषयांम�ये �कंवा मह�वा�या म�ु�यांम�ये बदल होत असावा �कंवा नवीन भेट� नसुार �या भेट�चा              

हेत ूदेखील बदलला जात असेल? 

JS: हो. वेगवेग�या भेट�दर�यान लोकांची क� मान�सकता आता बदलत अस�याकारणाने एकाच           

�वषयावर�ल �यांची मते वेगवेग�या वेळेस बदलत असतात. तसेच दररोज काह� ना काह� बदल होत              

असतात, तसेच �यां�याबरोबर आप�याह� मान�सकतमे�ये वेळेनसुार बदल होत असतो आ�ण या सव�            

घटकांचा प�रणाम हा आप�या एना�ल�सस (पथृ�करण) वरती असतो.  

त�ुहाला मा�हत असते क� त�ुह� वै�ा�नक नाह�त, आप�याला शांतपणे फ�त लोकांचे चे �नर��ण             

करायचे आहे आहे असेह� नाह�. कारण या सव� एकंदर ���येचा आपण देखील एक मह�वाचा असतो.               

याम�ये सव� घटनांचा आ�ण चच�चा आढावा घेऊन �यानसुार नोट तयार करणे आ�ण �याव�न पढु�ल              

ऍनॅ�ल�सस (पथृ�करण) करणे हा खरंतर आप�या या कामाचा एक �वशषे भाग आहे.  

HK: मला वाटतं �लटरर� �टडीज (सा�ह�याचा अ�यास) म�ये याला इंटर-स�जेि�ट�वट�          

(आंतर-�यि�त�न�ठता) असे �हणतात, बरोबर ना?  

JS: बरोबर. 1990 दर�यान कु�ठरो�यां�या वसाहतीमधील या वेळात �यांना �यां�या समाजा�वषयी ��न            

जळत असेल �यावेळेस काह� लोकांनी मला एक �लफलेट �दल� याम�ये बर�चशी मा�हती आहे असे              

सां�गतले. परंतु ते पा�ह�यानंतर मा�या ल�ात आले क� ती �लफलेट 1980 �या दर�यान मी �वतः तयार                

केल� होती. वेगवेग�या फं�डगं एज�सी ना �यां�याब�दल ची सम�या सांगून �यां�याक�रता आ�थ�क मदत             

उभार�याक�रता तो एक �य�न केला होता. वेगवेग�या �कारे आ�थ�क मदत जमा क�न ह� या              

वसाहतीला, �यां�या उदर�नवा�हाचा क�रता �कंवा इतर आ�ण �ोजे�ट राब�व�याक�रता �दले जायचे.  

अशा�कारे मी यापवू� तयार केलेले वेगवेगळे द�तऐवज पढु�ल काळाम�ये लोक मलाच संदभ� �हणनू देत              

होत.े यानंतर मी फ��ड वक� (�े�भेट) क�रता प�ुहा जे�हा या भागात आलो �यावेळेस अनेक अशा गो�ट�                

मा�याकडून न�द�व�यात आ�या. �यामळेु आपण डटेा तयार करतो अशा वेळेस आपण �याचा फ�त एक              

भाग बननू राहतो, बाक� आप�या हाताम�ये काह�ह� राहत नाह�. आपण फ�त �या एकंदर ���येचा एक               

भाग असतो.  

HK: मला वाटते आपणास इथनो�फ� म�ये �कंवा च�र� इ�तहास या गो�ट�ंम�ये हे खपू रस आहे.               

�हणनूच आपण  कु�ठरोग ऐक एक �वषय �नवडून �याम�ये काम कर�त आहात.  
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JS: खरं आहे. जवळपास गेल� 35 वष� मी भारताम�ये घेऊन या सव� �वषयांम�ये काम कर�त आहे. या                 

कालावधीम�ये अनेक लोकांशी माझा संपक� आला. अनेकांनी मा�यासोबत काह� कालावधीसाठ� काम           

देखील केले. याम�ये बरेच जण मा�हती देणारे होते तर काह�जण या ���येम�ये भाषांतराचे काम करणारे               

असे लोक होत.ेहे सव� माझे चांगले �म� देखील बनले आहेत. तसेच एकाच �देशांम�ये एवढा �द�घ� काळ                

घालव�यामळेु झालेले बदल,  सामािजक अव�था या सव� जवळून अनभुव�यास आ�या. 

�यामळेु लोकां�या आय�ुयात वेळेनसुार होणारे बदल मला जवळून पाहता आले. भतूकाळातील अनेक            

घटनांचा आपण या�न�म�ाने आढावा घेत असतो. माझा एक संशोधनातील सहकार� �म� होता, �याचे             

च�र� �ल�हले आहे. �याकरता आ�ह� �या�या आय�ुयातील अनेक मह�वा�या घटनांचा मागोवा घेतला,            

�याक�रता �या�या मळू गावी मी गेलो, अनेक �ठकाणांना भेट� �द�या. आ�ण अशा�कारे अनेक मलुाखती              

आ�ण संदभ� एक� क�न या सव� गो�ट� तयार के�या. �यामळेु अशा अनेक कळतील घटनांचा मागोवा घेणे                

व �यामधनू एखाद� �न�म�ती करणे देखील इ�तहासाचा अ�यास के�यासारखे आहे.  

�यामळेु एखा�या �य�ती�या बाबतीत जर� �याचा इ�तहास �वचारात घेतला तर�देखील �या �व�श�ट            

काळाम�ये संबं�धत �देशाचा समािजक राजक�य आ�थ�क व �व�वधांगी इ�तहास देखील आप�याला           

ल�ात �यावा लागतो. उदाहरणाथ� 1970 चाल� भारताम�ये आणीबाणी घो�षत कर�यात आल�. �या            

दर�यान मी भारतात �थम आलो होतो. पणआणीबाणी �वषयक अनेक घटना मी �या वेळेला अनभुव�या               

�यांचा उ�लेख इ�तहासा�या प�ुतकांम�ये �कंवा संदभ� �ंथांम�ये नाह�. �यामळेु सदर काळातील एकंदर            

जीवन प�धती व �याब�दलची आपल� मा�हती ह� या ��ट�ने खपू मह�वाची ठरत.े आ�ण अशी सव�च               

मा�हती �न�वळ प�ुतकांमधनू �कंवा संदभ� �ंथांमधनू �मळेलच असे नाह�. अनेकदा �तने अनभुवातनू,            

�कंवा एकमेकांचे अनभुव ऐकून, चच�तनू सव� मा�हती �मळत असत.े  

अशी अनेक कारणे आहेत �यामळेु मी अशा गो�ट�ंकडे आलो. मा�या �म�ा�या च�र� �वषयी सांगायचे              

झाले तर अनेकदा गरज नसले�या गो�ट�ंची मा�हती देखील आप�याला चच�तनू �मळत असत.े कारण             

आपण अनेकदा �वतःब�दल �कंवा इतरांब�दल कळत नकळत अनेक वेगवेगळे दाखले देत असत तो             

�कंवा �यांची चचा� कर�त असत �यामधनू अनेक एक वाद-�ववाद तयार होत असतात. �यामळेु अशा              

आवांतर गो�ट� अशा च�र�ाम�ये �कंवा ऐ�तहा�सक द�तावेज म�ये आव�यक नसतील तर �या टाळणे हेच              

सोयीचे असत.े �यामळेु कोणतीह� �य�ती क� �सगंल नसनू �त�याभोवती अशा �कारचे अनेक वाद-�ववाद             

यांचे क�डाळे असत े�कंवा अशा अनेक गो�ट�ंशी क�पनांशी संल�न असत.े  
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HK: खरंच, �या�या आय�ुयाचा इ�तहास मोठा आठवणींचा सं�ह असतो. याम�ये आ�ण वैयि�तक            

आठवणी आ�ण कलेि�ट�ह (एक��त) आठवणी यांचा समावेश असतो. याम�ये अनेकदा दःुखद �कंवा            

�ासदायक घटनांचा देखील समावेश असतो. ब�याच वेळेला अशा घटनांना वेगवेग�या प�धतीने आपण            

सामोरे गेलेलो असतो. इतर कोणताह� �कार अशा �यापक �व�पा�या घटनांचा आढावा आपणास देऊ             

शकणार नाह�, असे मला वाटत.े 

JS: हो. बरोबर आहे. अनेकदा कु�ठरोग झाले�या या दोघां�या म�ये देखील अनेक �ासदायक अशा              

आठवणी असतील �याला आपण trauma (आघात) असे �हण.ू �यामळेु �यां�या आय�ुयामधील असे बरेच             

अनभुव असतील �यांचा समावेश �लखाणाम�ये असणे गरजेचे आहे. �यां�या या सव� �ासदायक अशा             

गो�ट� सं���त �व�पात का होईना, परंतु �या लोकांसमोर आ�या पा�हजेत. परंतु ब�याच वेळा असे लोक               

अ�तशय थोड�यात �यांचा पणू� आय�ुयपट संशोधकांना समोर मांडतात.  

आ�ह� खपू वेळा लोकांना �यां�या आय�ुयाब�दल, अनेक मह�वा�या घटनांचा ब�दल �वचार कर�याची            

ची संधी देतो. अशा वेळेस फ�त कु�ठरोग एकमेव अशी मह�वाची घटना �यां�या आय�ुयाम�ये असते              

असं नाह�, ह� ब�याच इतर अशा घटना असतात �यांचा �यां�या आय�ुयावरती बराचसा �भाव असतो.              

उदाहरणाथ�,  आणीबाणी �कंवा अनेक ब�या ने�यां�या  ह�या. 

याबरोबरच, जाग�तक आरो�य संघटना मधील वेगवेग�या धोरणे, �कंवा �यामळेु होणार प�रणाम अशा            

अनेक घटना आहे �यांची न�द घेणे गरजेचे आहे. �यामळेु काम कर�त असताना आपण लोकांना              

बोल�याची संधी देतो, �यां�या भावनांना वाट क�न देतो, �याक�रता एक अ��य� मंच उपल�ध क�न              

घेऊन येतो असे मला वाटत.े 

HK: हो �या प�ुतक म�ये आपण या सव� गो�ट� अनभुवू शकतो. �या प�ुतका�या �ा�ता�वक ए म�ये                

आपण दास या �य�ती�या आय�ुयाब�दल, तसेच आय�ुयामधील दहेुर� �ि�टकोण (dwelling          

perspective) याब�दल चचा� केल� आहे.  

याबरोबरच त�ुह� इतर अनेक गो�ट� तथेील गावाब�दल �ल�हलेले आहेत. अशा�कारे आपण रे�वे तसेच             

बस चा �वास क�न तंजावर �तथे पोचलात तसेच �या�ठकाणी दास या �य�तीने �याचे लहानपण पण व                

आय�ुयातील तीस वष� �यतीत केल�, तथेील सव� आठवणी लहानपणीचे काह� आनंद� आ�ण दःुखी असे              

अ�व�मरणीय �संग उ�या मधील दोलायमान मान�सक अव�था �च� वण�न केलेले आहे.  

JS: हो का? 
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HK: हो. आ�ण त�ुह� अशा जीवन इ�तहास आ�ण मानववंशशा�� या गो�ट�ंब�दल तसेच दोलायमान             

मान�सक अव�था याब�दल थोडसेे सांगू शकता.  

JS: ओके. ह� एक �कारची त�व�ानाशी संबं�धत अशी क�पना आहे. �हणजे या�वारे आपण मन�ुय�ाणी              

आ�ण तो �या �ठकाणी वाढला रा�हला ते �ठकाण �कंवा तथेील �जाती यामधील फरक या गो�ट� �प�ट                

करत.े मा�या मते आप�या मनाची जडण-घडण, �वकास, आपले आय�ुय हे अशा प�रसरामळेु,            

पया�वरणामळेु, तथेील भौगो�लक, ऐ�तहा�सक अशा अनेक घटनांमळेु �याला आकार �ा�त होतो �यामळेु            

ब�याच वेळेस एखा�या �य�तीचे च�र� �लह�त असताना, �या �य�तीने �या �ठकाणी आय�ुयातील बराच             

काळ �यतीत केला �या �ठकाणाला भेट देणे, येथील अ�यास करणे हे गरजेचे होत.े  

या �ठकाणी मला सांगावेसे वाटते �यावेळेस आपण एखा�या हमालाचे च�र� �लहू, अशा वेळेस �याने              

आय�ुयातील पराचा कालावधी �या �टेशन वरती घाल�वला, तथेे जाऊन येथील प�रि�थती पाहणे            

मह�वाचे असत.े त�ुया �लॅटफॉम�वर काम कर�त होता, �या�या इतर सहका� यांबरोबर तो �या �ठकाणी             

बसत होता, प�े खेळत होता, �या �ठकाणी राहत होता, �या �ठकाणी �हणजेच केळी �व�ेता असेल �कंवा                

प�ुतक �व�ेता असेल �कंवा इतर अ�य कोणताह� �व�ेता असे असेल �यां�याजवळ तो ग�पा मार�त              

बसत असेल अशा अनेक �ठकाणांना भेट �द�यानंतर, �या �य�तीला �या�या आय�ुयात घडून गेलेल�             

अनेक �संग तंतोतंत आठवतील व �याब�दल आधीच �प�टपणाने व नेमकेपणाने बोलणं �याला सहज             

श�य होईल. या�वारे एखाद� �य�ती �कंवा �त�या आय�ुयाम�ये घडले�या अनेक घटना आ�ण आ�ण             

संबं�धत प�रसर,  �ठकाण  �यांचे एक वेगळे नात ेअसत,े  �याचे दश�न होईल.  

HK: या�य�त�र�त आणखी काह� मनोरंजक अशा गो�ट� या प�धतीम�ये आहेत. जसे क� ग�रबीमळेु             

�कंवा रोजगार �मळव�याक�रता वेगवेग�या �ठकाणी जाऊन तथेे राहावे लागत,े अशा वेळेस अनेक            

�ठकाणांची आपले नातसेंबंध तयार होतात. व अनेक घटनां�या आठवणी �संग नंतर�या काळात            

आपणास आठवतात. 

JS: बरोबर आहे. जर आपण आप�या या क� भोवती असणा�या �ठकाणांची �कंवा पया�वरणाची समरस होऊ               

शकलो नाह� ह� तर आपण पण एकाक� बनतो व एखा�या फरार �य�तीसारखे आय�ुय जगतो. इथनो�फ�               

म�ये ब�याच वेळेला ठरा�वक प�रि�थतीम�ये आधी�या �पढ�तील लोकांनी काय केले व �याच �ठकाणी             

आ�ण नंतर�या �पढ�तील लोकांनी काय केले याचादेखील अ�यास करता येतो. एकच ��ीने मला कशा              

प�धतीने �तचा नवरा फार झाला व मलुगा रे�वेमधनू �नघनू गेला तो परत आलाच नाह� नाह� अशी एक                 

घटना सां�गतल�. �याकाळी �यावेळेस आप�याकडे फेसबकू, �हा�सअप, �कंवा अ�य कोणतहे� ह�           
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समाजमा�यम नसताना अशा�कारे एखाद� �य�ती ती संपका�तनू �नघनू जाणे अ�यंत �लेशदायक घटना            

आहे. 

मला वाटते आज देखील असे मान�सक �ासाने �य�त असलेले लोक आहेत जे घरांमधनू पळून जातात               

�कंवा आप�या अवतीभोवती असणा�या लोकांमधनू ते दरू �नघनू जातात.असं आ�ण घटना मी पा�हलेले             

आहे.अनेकदा ि��यांना ना पळूनह� जाता येत नाह�, अशा वेळेस �यां�या मान�सक अव�था ह� म�ये              

वाईट असे प�रणाम होत असतो. कारण �यां�या हालचाल� या अनेक प�धतीने बांध�या गेलेले आहेत,              

मया��दत के�या गेले�या आहे.  

HK: कदा�चत �वयंपाक घरापरु�या मया��दत आहेत. 

JS: हो नेहमीच.  

ि��या घरा बाहेर जा�त जात नाह� केवळ भाजी आण�याकरता �कंवा माक� टला �कंवा अगद� जवळ�या              

शजेा� यांकडे या�य�त�र�त �यांची �या�ती अ�यंत मया��दत असत.े �यामळेु घरातनू पळून जाणे जराशी            

अश�य�ाय गो�ट आहे. या सव� �कारामळेु ि��या प�ुषांपे�ा तलुनेने जा�त दःुखी असतात �कंवा �यांना              

जा�त सोसावे लागते हेह� खरे आहे.यामधनू ि��यांमधील अनेक मान�सक अव�था तयार होतात. ब�याच             

जणी कायम मान�सक ��ण बनवतात. यामळेु �यां�याम�ये आ�मह�ये�वषयी चे �वचार स�ु होतात,            

कोण�याह� आ�मह�या क� शकतात �कंवा अगद� टोकाचा �नण�य घेऊ शकतात. अशाच �नराश होऊन             

मान�सक ��ण बनले�या ि��यांना घराबाहेर देखील अनेकदा अ�यायाचं सामना करावा लागतो. लोक            

�यांना अ�तशय अ�यायकारक प�धतीने वागवतात. हे �च� अ�तशय �वदारक �व�पाचं आहे.  

अशा�कारे आय�ुयाम�ये चांग�या तसेच वाईट �ासदायक अशा घटना देखील आहे व अशा�कारे दहेुर�             

�ि�टकोनातनू याकडे पाह�याची गरज आहे. लाइफ �ह��� ह� अशा अनेक घटनांनी भरलेल� असत.े             

वेगवेग�या �न�म�ाने आप�याला अनेक अशा दःुखद घटनांची आठवण प�ुहा प�ुहा होत असत.े या सव�              

घटनांची न�द मानव वंश शा��म�ये अ�यंत मह�वाची ठरत.े  

HK: स�ुवातीला ह� चचा� आपण मळु यापे�ाह� अ�यंत �यापक �व�पात स�ु केल� होती. तसेच अशा               

अनेक बाबींचा मानव वंश शा��ाने बरोबर अ�यंत िज�हा�याचा संबंध आहे आहे �हणनू मानववंशशा�� हे              

एक एक �व�ततृ असे �े� आहे याम�ये चचा� करणे ऐकणे या गो�ट�ंना मह�व आहे. कोण�याह� घटनेचा                

वा�तव वाद� वण�न हा मानववंशशा�� चा आ�मा आहे. आ�ण प�रि�थतीनसुार आपण �याब�दलची            

आपले �नर��ण न�दवत असतो. �यावेळेस आपण या सव� गो�ट� अपंग लोकां�या बाबतीत पाहतो             
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�यावेळेस ल�ात येते क� visuality and disability (��यमानता आ�ण आ�ण �द�यांग �मता) याम�ये             

एक �वशषे असा संबंध आहे तर याकड ेकसे प�हले पा�हजे?  

JS: हे खरंतर खपू मनोरंजक आहे. एखा�या अपंग �य�तीकडे पा�ह�यानंतर �कंवा �या�या अपंगतवा             

ब�दल �वचार करत असताना त�ुह� अपंग असलेले पा�हजे असे नाह�. �याकर�ता �यां�यासोबत खपू वेळ              

घाल�वला, वेगवेग�या �वषयांवर चचा� केल�, �यां�या अनेक गो�ट� समजावनू घेत�या तर त�ुहाला            

�यां�या अपंग�व ब�दल बर�चशी मा�हती �मळवनू जात.े �यांचे आय�ुय नेम� या कोण�या प�धतीने ते             

जगत आहे आहेत याची मा�हती �मळत.े ब�याचदा रे�वेमधनू कु�ठरोगी �वास करतात अशा वेळेला तथेील              

इतर लोक तीनशे त�ुछतनेे �यांना वागणकू देतात, परंतु खेडगेावांम�ये हे �च� थोडसेे उलटे आहे, �हणजे               

याबाबतीत खेडगेावातील लोकांचा �वचार हा इतर लोकांपे�ा �नि�चत वेग�या �व�पाचा आहे. हे ल�ात             

घेतले पा�हजे.  

अनेकदा लोकांकडून �मळवल� जाणार� ह� वागणकू केवळ बोल�यातनूच �मळते असं नाह� खपूदा �यांची             

�याची नजर व व �यांची बॉडी लँ�वेज (देहबोल�) खपू काह� सांगून जात.े संपणू� जगभर �वास कर�त                

असताना अशा अनेक केसेस मी पा�ह�या. काह� लोक मला पाय नस�याने अपंग�व आलेले, तसेच इतर               

अनेक �कारचे अपंग�व असलेले दोन व �यां�या�ती इतर लोकांकडून �मळणार� वागणकू ह�देखील            

अनभुवल� आहे. खरंतर मानवी �पश�, हे अ�यंत मह�वाचे असे एक घटक आहे लोकांक�रता तसेच              

मान�सक आजाराने ��त असले�या लोकांक�रता एक मह�वाचे औषध देखील आहे.  

कु�ठरोग आ�ण कु�ठरो�यां�या समवेत काम कर�त असताना मानवी �पश� हा अनेकदा अ�यंत मह�वाचा             

ठरतो. कारण ण पा�हले असेल क� ब�याच जा अशा लवकर ब� या न होणा� या व असा�य रो�यांना �यां�या                 

वेदने स�हत टाकून �दले जातील �कंवा घर�यांकडून ब�ह�कृत क�न सोडून �दले जात.े अशावेळेस             

इतरांकडून अशा लोकांना �पश� केला जात नाह�, �कंवा �पश� करणे टाळले जात.े एक �व�श�ट �कारचे ची                

वाळीत टाक�याची अनभुतूी या �ठकाणी असत.े काह� वेळेस �या �ठकाणी जे लोक येत ते त�डाला �माल                

बांधत असत जेणेक�न कु�ठरोग यांचा संसग� �यांना हवेमाफ� त होऊ नये.  

�यामळेु या सव� प�रि�थतीमधनू अशा लोकांशी एक वेगळं कने�शन �नमा�ण करावं लागतं आ�ण             

�याकरता एक वेग�या �कार�या समजतूदारपणा आप�या अंगी असणे गरजेचे आहे. 2003 म�ये            

�का�शत झाले�या Anthropological Institute �या �नयतका�लकम�ये मी या गो�ट� अ�धक �व�ततृ           

�व�पात �ल�हले�या आहेत.मी मा�या हाताने एका कु�ठरोगी म�हलेला खा�या�प�या�या व�तू �त�या           

बोट नसले�या या हाताम�ये �द�या हो�या जेणेक�न ती �या खा�यपदाथा�चाआ�वाद घेऊ शकेल.अशा            
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वेळेला एखा�या �व�श�ट अवयव �शवाय आपण काह� गो�ट� क� शकणे हे खरं तर खपू कौतकुा�पद आहे.                

कदा�चत मी तमु�या ��नाचे उ�र �दले आहे क� नाह� हे सांगता येत नाह�.  

HK: नाह� असे काह� नाह�. खरंतर मी देखील मानववंशशा�� आ�ण मानववंशशा��� यां�या एकंदर             

�या�ती ब�दल तसेच इंटक� ने�शन (पर�पर संबंध) ब�दल �वचार कर�त होतो. तसेच मानववंशशा���            

कोण कोण�या प�धतीने मा�हती जमा करतो �याचे जजम�टल वण�न हे देखील या �ठकाणी मह�वाचे              

असत.े  

JS: बरोबर. 

HK: याव�न हे �प�ट होते क� अपंग�व असेल �कंवा कु�ठरोग याम�ये judgmental attitude and              

judgmental performances (�नण�याबाबतीतला �ि�टकोण आ�ण काम�गर�) या मानववंशशा��साठ�        

मह�वा�या गो�ट� आहेत. Rosemarie Garland-Thomson यांचं Incredibly नावाचे भट�या लोकांवरती          

एक प�ुतक आहे. याम�ये अनेक द�ुम�ळ अशा भट�या लोकांची �व�ततृ असे वण�न आढळत.े�यामळेु             

आप�या मनाम�ये अशा अनेक आपणास मा�हत नसले�या पणआप�या आजबूाजलूा वावरणा�या अनेक            

गो�ट�ं�वषयी कुतहूल �कंवा िज�ासा जागी होत.े अपंग लोकांब�दल देखील िज�ासा का मी येऊन �यां�या              

ब�दलची अ�धक मा�हती गोळा केल� जाऊ शकत,े  आ�ण हे देखील एका इथनो��ाफर चे �मखु काम आहे. 

JS: बरोबर. जे�हा मी पीएचडी नंतर हैदराबाद येथे �फ�डवक� (�े�भेट) कर�त होतो �यावेळेस देखील मी               

अनेक अपंग लोकां�या सोबत होतो. �यावेळेस मी जाणवले क�अपंग लोक देखील �वतः�या अपंग�वाची             

�या�या कशा �कारे करतात �कंवा एक अपंग �य�ती �हणनू �वतःला कसे �मोट करतात.एका �व�श�ट              

�कारे ते �वतःचे अपंग�वाचे अनेक अनभुव कथन करतात. तसेच इतर लोकांब�दल देखील अनभुव             

सांगतात �याम�ये एखादा अपंग �य�ती �कंवा �याचे अपंग�व कसे ओळखावे �याब�दलचे मा�हती देखील             

त ेसांगतात.  

�हणजे कशा�कारे शर�राची ठेवण असते �कंवा एका �व�श�ट �कार�या शार��रक हालचाल� असतात            

�याव�न आपण गहृ�त धरतो ती समोर�ल �य�ती अपंग आहे. अथा�त काह� लोकांसोबत खपू वेळ चचा�               

के�यानंतर �कंवा खपू वेळ �यतीत के�यानंतर समजते क� �यां�याम�ये कोण�या �कारचे अपंग�व आहे.             

उदाहरण सांगायचे झाले तर बसम�ये चढताना �कंवा उतरताना एखाद� �य�ती आप�या एका पायाचा             

वापर कर�त नसेल तर �याव�न ल�ात येते सदर �य�ती अपंग आहे. अशा �य�ती जवळ जाऊन               

�त�याशी बोलायचा �य�न करावे असे वाटत.े ती �य�ती आप�या ��ट�ने अपंग आहे, पण ती �वतःला               

अपंग मानत ेका नाह� ह�? हा ��न या�ठकाणी उपि�थत होतो.  
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एक आठवण सांगतो, एका �य�तीने आपला एक पाय माग�या बाजनेू वाकवला होता, �यामळेु मला ते               

अपंगअस�यासारखे वाटले. तसेच काह� वय�कर लोक �या �ठकाणी होत,े �यापैक� अनेकांची एका बाजचूी             

��ट� अधू होती, मला ते �ि�टह�न अस�याचे वाटले, परंतु मी �यावेळेस �यां�याबरोबर चचा� केल�,              

�यावेळेस मला समजले क�, ते अंध नसनू वय झा�यामळेु �यांची ��ट� कमी झाले होती. �यां�याकडून               

समजले क� �यांची सनू �यां�याकरता वत�मान प� वाचनू दाखवत,े �यांची सेवा करत,े �यांचा मलुगा              

नोकर� करतो. अशा�कारे �यां�या कडे �यां�या कुटंुबीयांची ल� असत,े जवळपास हेच प�ुष �धान             

सं�कृती म�ये श�यतो �दसनू येत.े  

�यामळेु खरं तर हे एक आ�हान आहे ��येक वेळेस �न�वळ शार��रक हालचाल� व�न आपण एखा�याचे               

अपंग�व ओळखू शकत नाह�. तसेच या वरती मी सच� करत असताना त�ुह� ह� लोकांना अपंग समजनू                

�यां�याशी वागावे क� सव�सामा�य लोकां�माणे �यां�याशी वागावे हा खरोखर एक मह�वाचा ��न आहे.             

�यामळेु अशा लोकांबरोबर चचा� करताना �यांची मते जाणनू घेताना समाधानकारक उ�रे �मळतीलच असे             

नाह� पण या एकंदर ���येम�ये हे लोक �या �ठकाणी वा�त�य करतात �या �ठकाणांना आ�ण या एकंदर                

प�रि�थतीला अ�यंत मह�व आहे. 

हैदराबाद मधील एका डो�यां�या दवाखा�याम�ये फ��ड वक� केले आहे, तथेे येणारे लोक, �यां�या             

सम�या, �यांचे कुटंुबीय अनेक गो�ट�ंची मा�हती घेतल� आहे. तसेच ब�याच लोकांना आपण �थमदश�नी             

ओळख�यात चकू करतो असा अनभुव मला आला आहे. आ�ह� प�ह�या भेट�त, पटकन सांगता येणार              

नाह� क� कोण �ि�टह�न आहे �कंवा कोण नाह�. �यामळेु लोकांब�दलचे मत अगद� लगेच ठरवू नये हेच                

खरे.  

ब�याचदा मी अपंग मलुां�या पालकांशी देखील चचा� केल�. �यां�याकडून समजले क� �यांना �यांचा मलुांना              

बाहेर घेऊन जाणे, �कंवा चार चौघात घेऊन जाणे आवडत नाह�. कारण सव�सामा�य लोकांकडून �यां�या              

मलुांकडे खपू �व�च� नजरेने पा�हले जात,े जणु ते �ा�णसं�हालयामधील �ाणी पाहत आहेत. ह�             

प�रि�थती  �यां�याक�रता अ�यंत वेदनादायी असत.े जी टाळ�याचा त ेअ�यंत �य�न करत असतात. 

�यामळेु मा�यासार�या �य�तीला अशा अनेक अडचणींना त�ड �यावे लागत.े या सग�या मान�सक            

अडचणी आहेत. �यामळेु लोकांब�दल आपले मत ठरवताना काळजी �यावी लागत.े याबरोबरच आ�ण            

एक मह�वाची अडचण मा�यासमोर असत.े मी एक �वेतवण�य मानववंशशा���, जो परदेशातनू आला            

आहे, आ�ण जो येथील लोकांशी चचा� करतो, �यां�या सम�या जाणनू घेतो. �यां�याशी चचा� करतोय ते               

अ�यंत गर�ब, दयनीय अशा अव�थेम�ये आहे, बरेच जण अ�श��त आहेत.अशा वेळेस अनेक            
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अडचणींना त�ड देत या कु�ठरोग यांकडून मा�हती काढावी लागत,े कुणीह� लगेचच आपण होऊन ह� सव�               

मा�हती देत नाह�.तसेच वेगवेग�या चा�रटेबल ��ट आ�ण सं�थांशी बोलणी क�न या लोकांक�रता            

आ�थ�क फंड उभा करावा लागतो हेदेखील िज�कर�चे काम आहे. पण या सव� गो�ट� करा�या लागतात,               

�याकड ेदलु�� क�न चालत नाह�. 

HK: याक�रता मानववंशशा��म�ये ��श�ण देखील �यावे लागत असेल? तसेच मानववंशशा���आ�ण          

अपंग �य�ती यां�याम�ये हे एक �कारचे नातसेंबंध तयार �हावे लागतात. ह� एक �कारची             

इंटरस�जेि�ट�वट� (अंतर-�यि�त�न�ठता) असते �याला इंतीमसी असे देखील �हणतात.तसेच ते काम          

करणार� �य�ती जर� हुशार असल� तर� नेवीगेशन क�रता �याला अ�य �य�तींची गरज असत,े एखा�या              

सहा�यकाची गरज असत,े जी �य�ती वेगवेग�या �व�पाची मा�हती देत असतो. अपंग �य�ती बरोबर             

जवळीक साध�यासाठ� या सव� मा�हतीचा वापर मह�वाचा ठरतो. असे मला वाटत,े आपले याबाबत काय              

मत आहे?  

JS: हे खरंच खपू मनोरंजन आहे. ब�याच ह� गो�ट खपू मह�वाची आहे असे स�ुवातीला वाटत नाह�, परंतु                 

नंतर ती गरजेची बनत.े मी मा�या प�ह�या �रसच� �मळेल कु�ठरो�यांवर ती काम केले. बरेच कु�ठरोगी हे                

�यावेळेस सव�सामा�य लोकां�माणे काम कर�त असत.े हैदराबाद मधील माझा अनभुव देखील अशाच            

�कारचा होता. जे खपूच आजार� आहेत असेच लोक काम क� शकत नसत. �यावेळेला �या लोकांची               

स�ुुषा  करणे �कंवा �याक�रता �यांना मदत करणे हे गरजेचे असत.े  

�या �कारची आपलुक�, आपलेपणा एखा�या पालक व �या�या पा�याम�ये असतो, अशा �कारचे            

नातसेंबंध व आपलुक� आप�याम�ये व अपंग �य�ती म�ये �कंवा कु�ठरोगयांम�ये तयार �हावी लागत.े             

टॉयलेट ला जाणे, अंघोळ करणे असा अनेक कामांम�ये �यांना आपल� मदत लागत.े मी अशा अनेक               

पालकांची मलुाखत घेतल� आहे �यांची मलुं अपंग आहेत �कंवा कु�ठरोगी आहे, अशा पालकांना व �या               

मलुांना दैनं�दन काम करत असतात कोणकोण�या अडचणींना त�ड �यावे लागते याची चचा� देखील केल�              

आहे.यामधनू मला हे समजले क� अपंग�व जर� एका शर�राम�ये असलं तर�, एक �कारे संपणू� कुटंुबच               

अपंग बननू जात,े  �यांचे संपणू� आय�ुय यामळेु �भा�वत होऊन जात.े  

�यामळेु एखा�या आईचे �कंवा अशा लोकांची काळजी घेणा�या व सेवा करणा�या ��येकाची अनभुव             

याम�ये मह�वाचे आहेत.अशा वेळेस नंतर अनेक पया�यी मागा�नी आपण या अपंग लोकांना �र�ेझ�ट (प�ुहा              

सादर) केले पा�हजे. �याकरता अनेक लोकांकडून नोन-वब�ल (श�द र�हत) संभाषण कौश�य यांचाह� वापर             

अ�यंत खबुीने कर�यात येतो. मी देखील मलुाखत घेत असताना या प�धतीचाच वापर करतो, कारण              

��येक वेळेस त�ुह� पारंपा�रक प�धतीने मलुाखत घेऊ शकत नाह�.  
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HK: आता आपण या चच��या शवेटाकडे आलो आहोत. आपण पण �डसे�ब�लट� (�द�यांग �मता) आ�ण              

मानववंशशा�� आ�ण या�वषयी अ�यंत मह�वपणू� अशी चचा� केल�. आ�ण हे सव� �वचार आपण अमलात              

आण.ू  या सव� चच�साठ� मी आपला आभार� आहे.  

JS: ठ�क.  तमुचेह�  खूप खपू आभार.  
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Lecture – 22 

Schizophrenia: A Personal Account and Interview with Reshma Valliappan 

  

Henchandran Karah: सवा�चे �वागत . आज आपण Schizophrenia (�या रोगाम�ये �वचार, भावना व            

कृती यांम�ये फारकत पडत जाते असा मान�सक रोग ) यावर चचा� करणार आहोत . याबाबत लोकांचे अनेक               

गैरसमज आहेत . आजकाल कोण�याह� गो�ट�ला Schizophrenic (या आजाराने ��त) अस�याचे �हटले           

जात े.  उदाहरणाथ� , शअेर बाजारातील  चढ -उतार .  

कोणतीह� अशी गो�ट जी �यवि�थत काम कर�त नाह� , �तला Schizophrenic (या आजाराने ��त) �हटले              

जात े. परंतु मे�डकल साय�सनसुार (वै�यक शा��नसुार) Schizophrenia �हणजे यापे�ा वेगळे आहे .           

म�दमूधील व र�ता�या चाचणीम�ये काह� �वशषे गुणदोष आढळ�याने याचे �नदान होत े. याम�ये अनेक             

�कार  देखील  आहेत . पण  आपण  या  गो�ट�  पाहणार  नाह� .  

या�ठकाणी , �या�यान आतील पढु�ल भाग पाह�याअगोदर , मला आपणास सांगायचे आहे क� , आज            

मा�यासोबत Fallen Standing: My Life as a Schizophrenist, या प�ुतका�या ले�खका , रे�मा            

व�ल�अपन आहेत , आपण �यां�याशी �काईप �वारे संवाद साधणार आहोत . आपण स�ुवात क� या .             

माझा  प�हला  ��न  आहे , schizophrenia �हणजे  काय ? 
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Reshma Valliappan: हॅलो हेमचं�न . Schizophrenia आपण रोज�या जीवनाम�ये आप�या आजबूाजलूा          

अनभुवतो , पणू� जगभर �याचे अि�त�व आहे . मान�सक ग�धळ �कंवा वेड , �यावेळेस �या�या अ�धक उ�म              

पातळीला जात े, ते �हणजे schizophrenia असते असे मला वाटत े. एखा�या �य�ती मधील अनेक म�टल              

�डसॉड�र  (मान�सक �बघाड)  आ�ण  �यामधील  गैरमेळ  �हणजेच  थोड�यात  schizophrenia आहे . 

HK: येथे मला भौ�तकशा��ातील long ago Davo या प�ुतकाची आठवण होते �याम�ये organized             

dance of the cosmos (वेगवेग�या संक�पनांमधील गैरमेळ) ह� संक�पना मांड�यात आल� आहे . येथे             

आपण  म�टल  �डसॉड�र  (मान�सक �बघाड)  आ�ण  �यामधील  गैरमेळ  याची  चचा�  कर�त   आहोत . 

RV: होय , तथेे  कॉसमॉस  चा   डीसऑग�नाइ�ड   डा�स  ह�  संक�पना  सां�गतल�  आहे . 

HK:या�ठकाणी आप�या �ो�यांना मला हे सांगावेसे वाटते �क , �सझो�े�नयाचे �नदान आ�ण आ�ण            

�यावर�ल वै�यक शा��ीय �नदान प�धती या सार�या नाह�त . उदाहरणाथ� , अठरा�या शतकापय�त           

मान�सक अव�थेतील ग�धळ �कंवा �बघाड याला idiocy असे �हटले जात असे , �वशषे क�न , जे फ�त               

वयाने आ�ण शर�राने वाढले परंतु म�दनेू �कंवा मान�सकतनेे वाढले नाह�त अशा लोकांना असे �हटले जाई .               

तसेच मोठ� झा�यानंतर अ�तशय �हसंक �व�ृी असणे �कंवा अ�तशय दःुखी �व�ृी बनवणे याला             

Dementia (वेड)  �हटले  जात  असे .  

काह� वै�ा�नकांनी , �वशषेता , Kraepelin and Bleuler यांनी �याकाळी अशा अनेक मान�सक           

अव�थाम�ये बदल असनू �याचे �नदान देखील श�य आहे , अशी आशा �य�त केल� होती . तर              

�सझो�े�नया आ�ण मानवी मन याम�ये हे कोण�या �कारचे अनेक �ण आहे ? मघाशी आपण             

�व�वाब�दल  बोललो , परंत ु  मानवी  मन  आ�ण  �या�या  पल�कड े देखील  काह�  आहे  का ?  

RV: मा�या संशोधनानसुार , मला असणा�या अनभुवानसुार , मी असे �हणे क� , अनेक मान�सक रोगांचे             

मळू �सझो�े�नया म�ये असत े. �यामळेु याला ‘फादर ऑफ ऑल डीसोड�र ’ (मान�सकआजार मधील �मखु              

आजार) असे �हटले जात े. �व�श�ट �कारचे मान�सक ध�के आ�ण वेगवेग�या प�धतीने झालेले भेदभाव             

यामळेु याची उ�प�ी होत े. �यावेळेस आपण संपणू� �व�वाचा �वचार क� , �यावेळेस �सझो�े�नया �हणजे             

एका  वेग�या  भाषते  संपणू�  जगा  सोबत  साधलेला  एक  संवाद  असतो .  

�यावेळेस एखाद� �य�ती ह� अनेक मान�सक आघात सोसनू , ते सहन कर�यापल�कडे जाते अशा वेळेला              

असा आघातांचा �या �य�तीवर �व�च� �व�पाम�ये प�रणाम �दसनू येतो .मन�ुय हा एक सामािजक �ाणी             

व  ब�ु�धमान देखील  असतो .  
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ब�याच वेळा अशा अनेक भावना दाब�या गे�या जातात . जसजसे आपण पण मोठे होत असतो , तसे               

आपण नकळतपणे अशा भावनांना आप�या स�ुत मनाम�ये दाबनू टाकतो . कारण आप�याला एका            

�व�श�ट  भाषमे�ये  �कंवा  �वचारां�वारे  �य�त   हो�यास  �शकवलेले  असत े.  

�यामळेु असा कोणताह� �वचार �कंवा भावना िज या �नयमांम�ये बसत नाह� ती आपण दाबनू टाकतो ,               

�याकडे दलु�� करतो . तसेच आपण सव�जण आय�ुयाम�ये अनेक ध�के सहन केलेले असतात . असे ध�के              

�हणजे अ�यंत भयंकर असतात , असे नाह� .एखा�या �य�तीची ल��गक���या �हसंा झाल� असेल , तर�            

हेदेखील   एक  �कारचा  ध�काच  असतो .  

एखाद� �य�ती अचानक पणे आप�याला अ�तशय उम�ट भाषते काह�तर� बोलल� , हा देखील एक �कारचा              

ध�काच आहे . असे अनेक बार�क -सार�क ध�के आप�या डो�याम�ये खपू मोठा गदारोळ कर�त असतात .             

परंतु आपण या सव� भावना �कंवा मान�सक �कार यो�य श�दांम�ये इतरांसमोर �यवि�थतपणे मांडू             

शकत नाह� . तसेच अनेक वेळा इतर लोकांकडून आप�याला असे कर�यापासनू म�जाव केला जातो . या              

गो�ट�  खपू  मह�वा�या  नाह�त , त�ेहा  �याकड े दलु��  कर�याचा  स�ला  �दला  जातो .  

�याकडे दलु�� कर , आपण मोठे झालो आहोत , समाजात या सग�या गो�ट� चालतात …. अशा�कार�या             

�ट�पणी देऊन , समजावनू सांग�याचा �य�न केला जातो . आई�या उदरातनू आपण �या वेळेला ज�म             

घेतो , �यावेळेस आपण रडत असतो , �यामळेु रडणे ह� जीवनाची �ाथ�मक अव�था असत े. �यामळेु मला              

असे वाटत े, आय�ुयाम�ये �यावेळी आपण रडत अस ू, �हणजेच आप�याला मदतीची गरज असत े, �कंवा             

आपण  औदा�स�य  म�ये  असतो .  

परंतु या�ठकाणी �हणजे आप�याला पढेु जगायचे आहे याची एक खनू असत े. परंतु अशा मान�सक ध�के               

सहन कर�याची ताकद नाह�शी होत े, �कंवा आपण पण पवू��या कोण�याह� प�धतीने या धो�यांना सामोरे              

जाऊ शकत नाह� , अशा वेळेला आप�या मनाचे अनेक तकुडे होतात , आपले �यि�तम�व या आ�ण              

तकु�यांम�ये  �वभागले  जात े.  

HK: �हणजेच अशा धो�यांना सामोरे जा�यासाठ� आप�या मनाम�ये अनेक �कारचे एक वेगळे आवाज             

तयार  होतात . �या�वारे  आपण  अंतग�त  तसेच  बा�य  गो�ट�ंना  सामोरे  जात  असतो . बरोबर  आहे  का ? 

RV: हो . ��स�ध मानसशा��� R. D. Laing यांनी �यां�या The Divided Self या प�ुतकाम�ये याबाबत               

अनेक गो�ट�ंचा खलुासा केला आहे . �यां�याम�ये आपला एक �रयल से�फ असतो , �हणजे आपण �वतः              

आप�या अनेक गो�ट� दाबनू टाकतो , अशा वेळेला आपण आपला �रयल से�फ बाजलूा सा�न �वतःची              
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एक खोट� ओळख �नमा�ण करतो . अनेक �व�श�ट अशा �संगांम�ये आपण �ह ओळख इतरांसमोर आणतो .              

वारंवार  अशा  �कार�या  दहेुर�  �यि�तम�वाचा  वापर   झा�याने  आपण  आपल�  मळू  ओळख  �वस�न  जातो .  

HK: होय . 

RV: कारण तमु�या समोर जे काह� प�रि�थती येईल , �यानसुार त�ुह� �याचा अथ� लाव�याचा �य�न              

कर�त  असता . 

HK: या�ठकाणी मी तमु�या आ�मच�र�ाचा संदभ� देऊ इि�छतो , ते पारंपा�रक प�धतीने �ल�हलेले            

आ�मच�र� नाह� . �याम�ये snippets, emails, scribbles, letters, gossips, detailed narrative, disjunct           

statements, proverbs, rants आ�ण stream of conscious narratives यांचा समावेश आहे . �यामळेु आपण             

या  आ�मच�र�  �वषयी  थोडसेे  सांगावे  ह�  �वनंती .  

RV:खरंतर माझे प�ुतक �हणजे माझा एक मनोरंजकअसा �वास आहे . �यावेळेस �काशक मा�याकडे            

आले . �यावेळेस तर मा�याकडे प�ुतकाचे ह�त�ल�खत देखील उपल�ध न�हत े. मला तर प�ुतक कसे             

�ल�हतात याचेदेखील �ान �ा�त न�हत े. या सव� गो�ट�ंची मा�हती दे�या�या ��ट�ने �काशकांनी मला             

��न �वचारले . प�हला ��न होता , त�ुया ि�कझो�े�नयाचे कारण काय आहे ? या एका ��ना�या             

उ�रामळेु  माझ े पणू�  प�ुतक   तयार   झाले . 

HK: ओके .  

RV: कारण मी �या �कारचा �सझो�े�नया अनभुवलं , या प�धतीने �याचा अथ� लावनू मी माझे प�ुतक               

�लहायला  स�ुवात  केल� . आय�ुयातील  ��येक  �संग  याच  �कारे  मी  �टप�याचा  �य�न  केला . 

�सझो�े�नया �हणजे एक �कारचे के�मकल इनबॅल�स (रासाय�नक गैरमेळ) आहे �कंवा एक �कारचे            

मे�डकल �रझन (वै�यक�य कारण) आहे . हा यामधील एक �वचार आहे . पण हे फ�त सै�धां�तक मा�हती               

झाल� . याम�ये कोण�याह� �कारचे आशादायी �च� नाह� . �यामळेु मे�डकल �े�ाम�ये �सझो�े�नया साठ�            

आपण  औषध  �याल  आप�याला  बरे  वाटेल  असे  आपण  �वचार  कराल .  

हा आजार , इतर सारखा पटकन समजाऊन घेता येत नाह� , �कंवा �याची ल�णे पटकन जाणवत नाह� .               

कक� रोग ��णांना या�कारे उपचार �दले जातात , �यां�याशी वागले जाते अशा प�धतीची उपचार            

�सझो�े�नयाम�ये �दल� जात नाह� .तसेच �सझो�े�नया चा ��ण हा औषधा अभावी कक� रोगा�या           

��णांसारखा  लवकरच  मरणार  नसतो , �यामळेु  �या�याकड े अगद�  �ाधा�याने  ल�  �दले  जात  नाह� .  
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HK: कमीत  कमी  मी  त े �य�तीचे  अि�त�व  तर�  नाका�  शकत  नाह�त .  

RV: बरोबर . यानंतर मी मा�या प�ुतक �ल�ह�या�या ���येम�ये गंुतले . यामळेु मी मा�या भतूकाळात             

म�ये रमनू गेले . �यावेळेस आप�या भतूळा मधील अनेक वेगवेग�या प�धतीचे आघात होऊन गेलेले             

असतात , अशा वेळेस �याब�दलचा �वचार करणे ते देखील क�टाचे असत े. �सझो�े�नया हा एक असा              

मान�सक रोग आहे , �याचे पवू� �नदान तसेच �यातनू ऊन ऊन पणू�पणे बर� हो�याची ���या या सवा�साठ�                

�कती  काळ  जाईल  याची  शा�वती  देता  येत  नसत े. यामधील  �म�  हे  खपू  आशादायी  नाह� .  

HK: आकडवेार�नसुार हे  अश�य  आहे .  

RV: अगद� बरोबर . �यामळेु पालकांना आपले मलू या मधनू कधी बाहेर पडले याब�दल हो�याची याची               

खा�ी कोणीह� देत नाह� . मा�याह� पालकांनी , मी यातनू कधी बाहेर पडने असा ��न �वचारला होता .               

याबाबतीत उपचार करणा�या डॉ�टरचे उ�र नेहमी , ‘सांगता येत नाह� ’ असे असत े. ते फ�त औषधोपचार              

स�ु  ठेव�याचा  स�ला  देतात .  

भ�व�यात देखील अनेक वेळा हा आजार औषधोपचार स�ु असताना देखील पवू�पदावर ती येतो , कधी              

आय�ुयभर चालू राहतो , तर कधी ��णाला हॉि�पटलम�ये दाखल करावे लागत े. ते अशा ��णांना             

नेहमीच इतरां�या मान�सक सपोट�ची �नतांत गरज आज असत े, ते इतरां वरती अवलंबनू असतात .             

�यां�यापढेु एक भयावह व अंधारलेले भ�व�य असत े, या सव� गो�ट�ंचा �यां�यावर �वप�रत प�रणाम होत              

असतो .  

HK: बरोबर . 

RV: �हणजेच थोड�यात सांगायचे झाले तर , अशा �य�ती�या आय�ुयाम�ये , �या�या जग�याम�ये           

कोण�याह� �कारचा आशावाद नसतो . या सव� गो�ट� या ��णांकडून कौ�स�लगं सेशन दर�यान तसेच             

सायको थेरपी दर�यान सां�गत�या जातात . याम�ये भतूकाळ आ�ण �याम�ये घडले�या अनेक ब�यावाईट            

गो�ट�  याब�दल  ��ण  �वतः  सांगतात . 

��णा�या मनाम�ये �कंवा �या�या डो�याम�ये ऐकू येणारे आवाज वेगवेग�या क�पना , तसेच �या�या            

अ�टरनेट पस�नॅ�लट�ज (वैकि�पक �यि�तम�व), या सवा�ची मा�हती घेऊन �याचे ऍनॅ�ल�सस          

(पथृ�करण) सदर डॉ�टरला करावे लागत े. याक�रता��णांना अनभुवास येणारे hallucinations, delusion          

(�म आ�ण सं�म) अशा अनेक गो�ट�ंचा बारकाईने अ�यास करावा लागतो . तसेच कधीकधी ��णाला             

बोलतं  कर�यासाठ�  भतुाटक�  उतरव�याचे  अनेक  खोटे  देखावे  देखील  करावे  लागतात . 
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HK: ��णा�या  क�चर  नसुार  हे  असत े. 

RV: हो . �या वेळेस त�ुह� या वरती उपचार घेणे करता एखा�या मानसोपचार त�ाकडे अनेक वष�               

वेगवेगळे मी�टगं करता , �याम�ये अनेक वेळा खपू खपू खच�ह� होतो , अनेक �दवस ह� उपचार प�धती चालू                

राहत े. तीन मी�टगं नंतर मा� मा�याकडे पढु�ल उपचारासाठ� , �कंवा मानसोपचार त� सोबत पढु�ल             

�म�टगं  कर�यासाठ�  आता  पैसे  उपल�ध  न�हत े.  

HK: ठ�क . 

RV: �यामळेु सायकोथेरपी (मानसोपचार प�धत) हा पया�य त�ुह� तमु�या मनातनू बाजलूा काढून टाकू             

शकता . हे सव� मला मा�या प�ुतकामळेु श�य झाले . माझे प�ुतक एक हेच मा�यासाठ� एक �कारचे               

मानसोपचार त� बनले . यामळेु मी मा�या भतूकाळात म�ये जाऊन येऊ शकले , �याबाबत स�व�तर             

असा �वचार क� शकले , आ�ण याच ���येला आ�ण औषध उपचार प�धतीला सायको�सस            

(मानसशा��ीय) ���या असे �हणतात . ब�याच गो�ट�ंवर ती मात करणे श�य आहे , कारण कोणीह� ��ण              

�सझो�े�नया हा मान�सक रोग आई�या उदरातनू ज�मतः सोबत घेऊन येत नाह� नाह� हे आपण ल�ात               

ठेवले  पा�हजे .  

मी मोठ� होत रा�हले , वेगवेग�या आघा�यांवरती समथ�पणे जग�याचा �य�न क� लागले . एक भारतीय             

मलुगी , या ना�याने मा�यावरती देखील अनेक कॉि��लकेटेड , वादातीत अशा �ढ� -परंपरांचा , बंधनांचा           

�भाव  होता . तसेच  �सझो�े�नया  यामळेु   आय�ुय  अ�यंत  �भा�वत  झाले  होत े.  

HK: ठ�क . �हणजे त�ुया मत े, हे प�ुतक �ल�ह�याक�रता तो �वचार कर�यात आला , या एकंदर              

���येमळेु तलुा �सझो�े�नया बरोबर एक �कारे लढाई करता आल� , �यामधील अनेक नकरा�मक            

गो�ट�ंशी समथ�पणे पढेु जाता आलं . त�ुया �यि�तम�वाम�ये अनेक होकाराथ� ब�दल घडले .           

�सझो�े�नया मळेु येणारे वेगवेगळे मनातील आवाज याम�ये तझुा मळूचा आवाज जा�त समथ� पणे तू पढेु               

आणला , आ�ण तझुे बालपण आ�ण त�णपण या कालखंडाम�ये यो�य असा बदल घडत गेला . त�ुया              

प�ुतकाम�ये तू अनेक असे रंजक पण वा�तवात घडलेले असे �संग अंग सां�गतले आहेत , �यामधनू              

तलुाह�  इतरांची  एक  �य�ती  �हणनू  �हणनू  अ�यंत  काळजी  आहे  हे  �दसनू  येत े.  

एका मान�सक आजाराने ��त असले�या मलु�ने �तची हातावरची शीर काप�याचा �य�न के�याचा            

�क�सा तू सां�गतला . आ�ण �त�याब�दल सहानभुतूी वाट�याने तसेच �त�या भावना तू �सझो�े�नया मळेु             

अनभुव�या अस�याकारणाने , तू �तला वाच�व�यासाठ� �य�न केला , यामधनू तझुी खंबीरता �दसनू           
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येत े.तसेच प�ुतकामधील वण�न �हणजे एक �कारे त�ुया मधील इतर अनेक आवाज आज �यांची मते              

यांचे  केलेले  �कट�करण  होय . ह�  बाब  अशा  अनेक  �संगांमधनू  �प�ट  होत े.  

RV: होय हे बरोबर आहे . ह� एकंदर ���या �हणजे मा�या मनातील एका भागाकडून मना�या दसु�या               

भागापय�त  पोहोचणे  होय . तसेच  मनातील  कालवाकालव  थांबव�याचा  देखील  हा  एक  �य�न  होता .  

HK: कृपया  पढेु  सांगा ...  

RV: जे�हा आपण �सझो�े�नया ब�दल बोलतो �यावेळेस आपण ि�कझो�े�नया �हणजेच ि��लट           

पस�नॅ�लट� (�वभागलेले �यि�तम�व) असा गैरसमज क�न घेतो . खरंतर हे एक �कारचे मनाचे �वभाजन             

असत े.याम�ये �य�ती �वतः साठ� कोण�या गो�ट� बरोबर आहेत तसेच इतरांसाठ� कोण�या गो�ट� बरोबर             

आहे या �वचारांम�ये गुरफटून जातो . हा फार मोठा गंुता असतो . आपण इतरांसाठ� ह� गो�ट केल� पा�हजे ,                

नाह� नको , मी अडचणीत येईल …, पण मला वाचव�याची जबाबदार� तर इतरांची आहे …, मग मी हे               

दसु�यांसाठ� क� क� नको , क� अगोदर �वतःची मदत क� …, मग यो�य काय आ�ण अयो�य काय …?               

असे अनेक वाद मनाम�ये �नमा�ण होतात . हे सव� मते �हणजे , तमु�यातील तमुचेच अनेक �कारचे              

आवाज असतात . अशा प�रि�थतीमळेु , आप�यातील अनेक आवाजामळेु , वादामळेु आपण कोणतीह�          

गो�ट  �यवि�थतपणे  कर�यास  स�म  रहात  नाह� .  

यामधील पढुचा भाग �हणजे तमु�यामधील असणा�या अनेक आवाजांची मतांचे भांडण होय . आप�या            

डो�यातील �वचार �यावेळेस आपापसात भांडतात , यो�य -अयो�य याम�ये �यावेळेस वाद स�ु होतो ,           

अशा वेळेस �सझो�े�नक �य�ती परुता भांबावनू जातो , काय करावे हे �याला सचुत नाह� . अशावेळेस              

अनेकजण �वतःला गंभीर दखुापत �कंवा इजा क�न घेतात . कारण �यां�या मत े, �यांनी जर �वतःला              

इजा क�न घेतल� नाह� तर , ते इतरांना इजा करतील . आ�ण हे टाळ�यासाठ� ते �वतःला इजा क�न                

घेतात .  

या सव� गो�ट�ंची जाणीव अस�याने सदर �य�तीस अ�यंत हे�पलेस अस�याचे जाणवत े. �यांचा क�डमारा             

होतो . व हे जग �यां�याक�रता जग�यासाठ� यो�य �ठकाण रहात नाह� , असे �यांना वाटू लागत े. अशा               

वेळेस काह� ��ण इतर अनेक मा�यमां�वारे या प�रि�थतीचा सामना करतात , तसेच काह� ��णांना             

�यां�या  डी  एन  ए  मधनू  याला  सामोरे  जा�याचे  बळ  �मळत े. 

HK: होय . 

RV: त े देखील  याचा  सामना  करतात . 
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HK: होय . 

RV: आ�ण आपण सव� जण हे अगद� एकमेकां सारखेच असतो असे नाह� . तसेच आप�या सवा�चा जगाकडे                

पाह�याचा �ि�टकोन वेगळा आहे , आप�याम�ये यो�य आ�ण अयो�य याम�ये ��येकाचे मत वेगळे आहे .             

या�ठकाणी मी माझा वैयि�तक �ि�टकोन सांगत आहे . इतर मान�सक ��णांचा �ि�टकोन यापे�ा            

न�क�च वेगळा आहे . मळुात काय यो�य आहे काय अयो�य याचाच गंुता अस�याने अशा मान�सक              

��णांना �याय व अ�याय याम�ये देखील गफलत वाटू लागत े. आ�ण जर अ�यायाची भावना �यां�या              

मनाम�ये घर क�न रा�हल� तर मा� ते �वतः वरती उपाय �हणनू नकळतपणे गंभीर �व�पा�या घटना               

�यां�याकडून  घडू  शकतात .  

या�ठकाणी मला हायपर सेि�स�ट�ह �हणजेच अ�तसंवेदनशील हा श�द�योग जा�त यो�य वाटतो . ब�याच            

लोकांना या जगाचा अनभुव 60 decibels ला येतो . परंतु काह� लोक कानाने अपंग आहेत �यांना कदा�चत                

हाच  अनभुव  थो�या  वेग�या  प�धतीने  �हणजेच  120 decibels ला  येत  असावा .  

HK: �हणजे  आप�याला  यातनू  काय  सांगायचे  आहे ?  

RV: थोड�यात  काय  तर  ��येक  जण  हा  अगद�ं  ती�   �व�पाची  �य�ती  असत े.  

HK: ओके . 

RV: �यामळेु ��येकजण हा आपाप�या ��ट�ने , �वचाराने जगाकडे पाहत असतो . एखा�याला शंभर गो�ट�             

�दसतील , तर  एखा�याला  एक  हजार  गो�ट�  �दसतील . �यामळेु  याम�ये  फरक  हा  असणारच .  

HK: कारण  हे  सव�  आपाप�या  नजरे  मधनू  �फ�टर  होत  असत े.  

RV: अगद� बरोबर . अगद� उदाहरण सांगायचे झा�यास , आपण चहा �कंवा कॉफ� बनवतो , याम�ये             

देखील  ��येकाची  प�धत  वेगळी  आहे ,  �हणजेच  येथे देखील  �फ�टर  (गाळणी)  आहे , बरोबर  ना ?  

HK: होय . 

RV: या �ोसेस मधनू आप�याला कदा�चत चांग�या �कारची जी साम�ी �मळतह� असेल . परंतु मा�या              

�कंवा  मान�सक  ��णां�या  डो�याम�ये  म�द ू �कंवा  मन  याम�ये  कोण�याह�  �कारचे  �फ�टर  (गाळणी)  नाह� .  

HK: हो .  
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RV: �यामळेु मी मी मा�या म�दकूडून येणार� मा�हती , अगद� ��येक आवाज अनभुवत े. इतरां�माणे मला              

ते �लॉक (अडथळा) करता येत नाह� . याम�ये �शकणे , सराव करणे आ�ण �या गो�ट�ची सवय क�न घेणे                

या सव� उपायां�वारे हे मा�यासाठ� श�य झाले आहे . आ�ण हे �व�ॉल �हणजेच हे सव� �वचार बाहेर                

पाड�याची प�धत हे �कारचे �डफे�स मेकॅ�नझम ् (संर�ण यं�णा) आहे . तसेच हे ठ�क आहे , वाईट आहे               

असे  नाह� .  

HK: �हणजे हा सव� यो�य आ�ण अयो�य यामधील घोळ आहे . याम�ये आपले आतील आवाज काय               

यो�य आ�ण काय अयो�य याम�ये हे ग�धळ �नमा�ण करतात , आ�ण आपण �यामळेु �ास सहन करतो .               

बरोबर  ना ?  

RV: बरोबर  आहे , जवळपास  दररोज  अशा�कारे  घडत े.  

HK: खपू सारे लेखक �हणतात क� हे सव� �लहायचे असेल तर ते अगोदर बाहेर येणे गरजेचे आहे . अगद�                  

Edward Sade ने देखील याचा अनभुव घेतला आहे . �यमॅु�नट� (मान�यशा��) आ�ण सामािजक            

शा��ातील �व�या�या�ना याब�दल याब�दल क�पना असेल . �तथे आप�याला वेगवेग�या �कार�या          

वनवासाब�दल  बोलायचे  आहे .  

एका बाजलूा वेगवेग�या �व�पा�या आवाजामधील म�य�ती , �यातील �नय�मतपणा व अ�नय�मतपणा ,          

दसु�या बाजलूा या सव� गो�ट� बाहेर काढून �यानसुार मनाम�ये काय चालले आहे हे समजनू घेणे ,               

�तसर ्या बाजलूा या सव� गो�ट� समजावनू घेऊन �याचे कागदावरती वण�न करणे आ�ण तहे� �वतः�या              

�य�तीम�वा  �वषयी , अशा�कारे   ह�  ���या  चाल ू आहे , बरोबर  ना ?  

RV: बरोबर . �या प�धतीने एखादा प�टर (रंगाडी) हा पया�वरणा�या म�ये राहून �यातील अनेक गो�ट�ंची              

�च�े रंगवतो �कंवा एखादा संगीतकार हा अनेक लोकां�या पढेु �याचा परफॉम��स (काम�गर�) सादर करतो              

�याच प�धतीने एखा�या लेखकासाठ� एकांत हा एक अ�यंत मह�वाचा घटक आहे . �यवि�थतपणे            

एखा�या  �वषयावर  �ल�ह�यासाठ� , खपू  �वचार  करावा  लागतो  आ�ण  �याक�रता  एकांत  मह�वाचा  आहे .  

HK: बरोबर . 

RV: �यामळेु एका बाजलूा मला प�ुतक �ल�ह�यासाठ� इतरांपासनू वेगळे राहावे लागते परंतु �याच वेळेला              

मला मा�या इतर �यि�तम�वे सोबत , �यां�याम�ये �मसळून राहावे लागत े. तसेच एक �कारचे            

constructive distraction (रचना�मक नाश)  �नमा�ण  करावे  लागत े. 
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HK: हा  एक  �कारचा  slip in, slip out approach आहे . 

RV: हो , �यामळेु मला वेळोवेळी �वचारांची आ�ण �लखाणाची ���या �यामळेु थांबव�यास मदत होत े,             

कारण मी एक �नय�मत लेखक नाह� . तसेच मी जर मा�या मनाम�ये खपू खोलवर गेले तर परत बाहेर                 

येणे  अश�य  आहे .  

खरंतर हे एक �कारचे �वडबंन �हणावे लागेल . �यामळेु मा�यातील सव� ग�धळाचे �यवि�थत �च�ण             

कर�याक�रता , मा�यातील इतर आवाजांचे �यवि�थत वण�न कर�याक�रता , मला एकटे राहणे गरजेचे           

आहे . पण याम�ये एक अडचण देखील आहे , �हणजे एकदा मा�या मनाम�ये , तथेील आवाजाम�ये �वेश              

केला , बाहेर  पडणे  थोडसेे  कठ�ण  असत े.  

HK: बाहेर  पडणे . 

RV: हो , माझे मते �सझो�े�नया हा एक मह�वाचा घटक आहे . कारण एकदा का मी मा�या �वचारांम�ये ,                

मनातील इतर आवाजाम�ये गंुतले क� �याम�येच गुरफटून पडत े. त�ेहा बाहेर�ल एखा�या �य�तीस मला             

बाहेर  �यातनू  बाहेर  आणणे  अश�य  होऊन  जात े,  या  सव�  गो�ट�  इि��हिजबल  आहेत .  

HK: हो  का ?  

RV: आ�ण  जर  कोणी  �यातनू  मला  बाहेर  काढत  असेल  त े �हणजे  माझ े मांजर . 

HK:  ओके .  

RV: �यांना ते बरोबर जमत े, काल देखील दोन वेळेस मा�याम�ये �ेक डाऊन (यां��क �बघाड) झालेला               

आ�ण कामा�या ताणामळेु मी एकट�च होत े. �यामळेु मी पा�हजे �यावेळेला मखुवटा घालू शकत े. जसे              

सक� शीतले �वदषूक घालतात तसे . �यामळेु जर एखाद� गो�ट त�ुहाला मा� शकत नसेल तर� त�ुहाला ती               

भयभीत  तर�  करतचे .  

HK: हो , याब�दल  मी  देखील  ऐकले  आहे .  

RV: ह�च गो�ट आहे क� िज मला भयभीत देखील बनवते आ�ण साम�य�वान देखील बनवत े. अनेक वेळा                

मी दरवाजा उघडू शकत नाह� परंतु मी मा�या मनाम�ये माझे अनेक �म� रडत आहेत �यांना मदतीची                

गरज  आहे  हे  जाणवत े. मी  जर  �यांना  �वचारलं  तर  त े सांगतात  क�  आ�हाला  बरं  वाटत  नाह� .  
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मा�या बाबतीत मी खपू वेग�या आ�ण �व�च� �कारचं वेडपेणाच असं आय�ुय जगत े. परंतु कुणीह�              

मा�या सोबत बोल�याचा �य�न केला , तर �याम�ये मी सहजपणे एका �वचारातनू दसु�या �वचारांम�ये             

�वीच होत े, मा�यासाठ� ते अगद� श�य आहे . कदा�चत ते फेक असेल , कदा�चत खरंह� असेल �कंवा               

समोर�याला ते पटणार देखील नाह� पण असे घडत े. अगद� लहानपणापासनू मी या गो�ट� �सझो�े�नया              

मळेु नकळतपणे �शकले आहे . जे�हा मी अशा �वचारां�या गंुतागुंती�या जा�यात अडकत े, त�ेहा अगद�             

मा�या जवळ�या लोकांना स�ुधा मला �यातनू बाहेर काढणे सहज श�य होत नाह� . आ�ण या              

पा�व�भमूीवर मी मी मा�याच �सझो�े�नया ब�दल वण�न करायचं , �हणजे माझाच आ�मा , �वचार ,            

वेगवेगळे  मा�यातले  आवाज  हे  प�धतशीरपणे  लोकांसमोर  मांड�यासाठ�  आहे .  

एक �कारे हा लोकांसोबत केलेला अ�याय �हणावा लागेल , कारण ते याबाबतीत अ�यंत अ�ल�त आ�ण              

आज आण आहेत , अशा वेळेस मी मी मा�यात�या सव� ि�ल�ट गो�ट� �यां�यासमोर आणत े. आ�ण              

तर�स�ुधा  �यांना  या  गो�ट�  करा�यात  यासाठ�  मी  �य�न  करत े. 

HK: ठ�क , �हणजे  हे  �कारचे   potent metaphor (जोरदार �पक)  आहे . 

RV: अगद�  बरोबर .  

HK: हो .  

RV: �यासपीठवरती काम�गर� करताना मी �या वेळेला �चतंा��त होत े, �यावेळेस मा�या सोबत            

असणा�या एका अंध �य�तीला �याची क�पना होत े, तसेच ती �य�ती या गो�ट� अनभुवू शकत े, याचे               

कथन क� शकत े. परंतु मला मॉडरेट (नेम�त) करणारा �य�ती हे पाहू शकतो , परंतु ते �यवि�थतपणे सांगू                

शकत  नाह� .  

HK: हो  �यावर  ती  देखील  चचा�  करायची  आहे .  

RV: तलुा हे �यवि�थत समजले असेल . खरंतर मी अनेकदा वेगवेग�या आघा�यांवरती लोकांना , तसेच             

वेग�या �वषयांना सामोरे गेलेले आहे . वेगवेगळे भाषण �दलेले आहेत . �यामळेु कधी कधी आपण             

�चतंा��त देखील होऊन जातो . �यासपीठावर असताना खपू �काश आप�या या चेह�यावरती पडलेले            

असतात ब�याच वेळेस �लॅश लाईट देखील चेह�यावरती असतो . �यामळेु एक ि�कझो�े�नक �य�ती अशा             

��ट�ने आप�याकडे पा�हले जात े, आप�याला जज केले जात े. अशा वेळेस मा�या चेह�यावर�ल �लॅश             

लाईट हट�व�यास सां�गतल� जात े, कारण �या�यामळेु मान�सक �बघाड �नमा�ण हो�याचा धोका असतो ,            

मानवत�ेया  भावनेतनू  या  गो�ट�  के�या  जातात .  
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तसेच इतर नाग�रकांना , �य�तीला �यवि�थतपणे वागणकू दे�याची एक प�धत आप�याकडे आहे . तसेच            

एका �णाला आप�याला अनभुव घेतो क� क� लोक आप�याला एक सव�साधारण �य�ती �हणनू नाह� तर               

एक ि�कझो�े�नक �य�ती �हणनू आप�याला ��ट कर�त आहेत . त�ेहा लोकांनी ल�ात ठेवावी क� ,             

कदा�चत  मी  वेडी  असेन , पण  मी  मखू�  नाह� .  

HK: आ�ण  असंवेदनशील  देखील  नाह� . 

RV: हो . खरंतर  मी  खपू  संवेदनशील  आहे , त�ेहा  मी  इतरांसोबत  पण  �याबाबत  काळजी  घेत े.  

HK: यानंतर आपण पण त�ुया �लखाणाकडे येऊ . क�रता तू ई -मेल या मा�यमाचा वापर केला . याचे नेमके                

कारण काय आहे ? तलुा हे मा�यम जा�त सोयीचे वाटत े, हा त�ुया या �ोटेि�ट�ह मेकॅ�नझम              

(संर�णा�मक यं�णा) चा एक भाग आहे ? कारण हे एक �भावी मा�यम आहे परंतु आपण पण �वतःलाच                

ईमेल  कसा  काय  क�  शकतो , �कंवा  केला  तर  तो  कदा�चत  आप�याक�रता  नसतो .  

RV: �ामा�णकपणे सांगायचं झा�यास हे कोणतहे� �ोटे�ट मेकॅ�नझम (संर�णा�मक यं�णा) नाह� .           

खरंतर  मी  �वतःला  कने�ट  हो�याचा  (�वतःची जोड�याचा)  �य�न  करत े.  

HK: ठ�क.  

RV: सव�  मेल  मी  मी  मा�या  �काशकाला  �ल�हत े.  

HK: ठ�क .  

RV: याम�ये मला दोन पया�य �दले आहेत . प�हला �हणजे संपणू� ह�त�ल�खत एका वेळेस �लहून पणू�               

क�न ते सादर करणे , आ�ण दसुरा पया�य जो आ�हा दोघांनाह� यो�य वाटला तो �हणजे , अशा मान�सक                

अव�थेम�ये  वेगवेगळे  �वचार  �कंवा  आवाज   यांना  छो�या  छो�या  तकु�यांम�ये  गोळा करणे .  

आ�ण मा�या आय�ुयाम�ये मानवी नातसेंबंध आ�ण �यामधील ससुंवाद याचा थोडासा अभाव अस�याने            

मी , मा�या आतील �वचार , �य�ती �कंवा आवाज यां�याशी जोडल� जाऊ लागले . त�ेहा मी रोज�या रोज               

मा�या मना मधील वादळ ई -मेल �वारे पाठवू लागले . �यामळेु माझी �काशक ह� फ�त एक �काशक न                

राहता , माझे अंतरंग , मान�सकता आ�ण एकंदर �वचार ���या समजावनू घेऊ लागल� . ती देखील             

��येक  ई -मेल  वाचनू  �याला  ��तसाद देऊ  लागल� ,  याचा  आ�हाला  बराच  फायदा  झाला .  

144



�यामळेु तीनशे पानांची ह�त�ल�खत सहा म�ह�यानंतर पाठव�यापे�ा रोज�या रोज पाठ�वलेले ई -मेल           

जा�त उपय�ुत ठरले . कारण �यामळेु मा�या मनातील वेगवेग�या आवाजांना , �यां�याम�ये झाले�या           

बदलांना �याय �मळाला , व �याचे �यवि�थत वण�न काल�मानसुार कर�यात आले . यामळेु इतर            

लोकांकडून  मला  समजनू  घे�यात  येईल  याची  मला  आशा  आहे .  

HK: न�क�च . मी या प�ुतकातील त�णपणीचा तसेच �ौढपणातील आतील भाग �यावेळेस वाचला ,            

�याम�ये नायक हा आपल� मतं �यवि�थतपणे इतरांकडून समजावनू घेतल� जावीत याक�रता क�ट कर�त             

असतो , �वतः�या मतांची ठामपणे सादर�करण करत असतो �यावेळेस खरंतर मला एक गाजलेले प�ुतक             

�याचे  नाव  Catcher in the Right आहे , �याची  आठवण  झाल� .  

RV: होय .  

HK: खरं तर मला माह�त नाह� , ह� परंतु प�ुतक वाचत असताना मी नेहमी प�ुतकाचा �वचार कर�त असे .                 

आ�ा दहा �म�नटांपवू� तझुे सां�गतलं , ते अगद� यो�य आहे . कारण पणू� प�ुतक वर तू त�ुया मधील अनेक                 

आवाज , यां�यातील वाद �ववाद या सवा�म�ये �यवि�थतपणे अथ� लाव�याची ���या केल� आहेस हे             

�दसनू येत े. ब�याच �ठकाणी तू �यांना ॲ�नमेट (सजीव) केले आहेस , तसेच �यांनी तलुा ॲ�नमेट (सजीव)               

केले आहे . आ�ण तू एखा�या त� �य�ती �माणे एक ि�कझो�े�नक �य�ती �हणनू �वतःचा असा ठसा               

उमट�वला  आहे .  

RV:  हो  अगद�  यो�य .  

HK: �यामळेु अगद� लहानपणापासनू तू हे सव� अनभुव घेत�याने , या गो�ट� इतरांसोबत वाटणे हा तझुा               

एक  �नसग�द�  अ�धकार  आहे .  

RV: हो , मी देखील मा�या मनाम�ये हेच अनभुवत े, अगद� अ�या�म देखील याच गो�ट� आप�याला              

सांगत े.  

HK: मी  देखील  अ�याि�मकतकेड े येणारच  होतो ,  कृपया पढेु सांग.  

RV: जसं क� तलुा मा�हत आहे , अगद� लहानपणापासनू मी या सव� गो�ट� सोस�या आहेत , खपू क�ट                

सहन केले आहेत . शाळेम�ये मी फार फार तर वीस �म�नटांपे�ा जा�त वेळ थांबू शकत न�हत े. जर मला                 

मानसोपचार त� त�ण वयात भेटला असता तर कदा�चत मला इंटले��युअल �डसे�ब�लट� डीसोड�र चा             

�ास  झाला  असता .  
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HK: साधारण  �या  �कारचा ,  बरोबर .  

RV: मला हेह� मा�हत आहे क� मी सव�साधारण न�हत े. मला लहानपणी नेहमीच धमकाव�यात येत असे ,               

तसेच मी एक �कारचे अडचण �नमा�ण करणार� , उम�ट आ�ण बंडखोर व�ृीची मलुगी आहे असे भास�वले               

जात असे . कुठे मी ि�कझो�े�नया मधनू ब�यापैक� बाहेर आ�यानंतर , औषध उपचारानंतर या सव� गो�ट�              

खलेुपणाने  जगासमोर  मांडत े आहे .  

कारण याम�ये मा�या मो�या भावंडांचा मला खपू मह�वाचा स�ला नेहमीच असे , क� मी जगाकडे              

व�त�ुन�ठ �ि�टकोनातनू पा�हले पा�हजे , तसेच एक ि�कझो�े�नक �य�ती �हणनू नाह� . �यांनी कधीह�            

मी �यां�यासारखीच वा गावी �हणनू �य�न केले नाह�त , परंतु मी मा�यातनू बाहेर येऊन �यवि�थतपणे              

सव�  गो�ट�  करा�यात  यासाठ�  मा�  त े �य�नशील  होत े.  

परंतु माझे जग हे अ�यंत मया��दत अस�याने या सव� गो�ट� करणे मला थोडसेे अवघड होत े. तसेच मी                 

अनेक सामािजक कौश�य �शकणे हे केवळ अश�य होते कारण कधीच मला इतरांनी �यां�याम�ये �मसळू              

�दले नाह� , त�ेहा सोशल हो�याचा ��नच येत नाह� . मी वेगवेगळे नोकर� केल� , �यादर�यान देखील              

अनेकांनी मला वेगवेगळे ��न अडचणी �नमा�ण के�या . �वनाकारण मला �ास दे�याचा देखील �य�न             

झाला , परंत ु नेहमीच  मी  शांत  रा�हले .  

HK: हो .  

RV: मा�याकरता देख वेग�या �व�च� अशा नावांचा �योग देखील झाला , परंतु आज मी अ�यंत ठामपणे               

सांगू इि�छत े, हो मी पर�हवासी आहे , पर�हाव�न आल� आहे , आ�ण मी इतरांपासनू न�क�च वेगळे आहे .               

मी  नेहमीच  सवा�सोबत  �यवि�थत  रा�हल�  आहे , तर�  देखील  अनेकदा  �य�ती  इतरांना  नावं  ठेवत  असतो .  

कदा�चत मी दसु�या देशांम�ये ज�माला आल� असती , खपू मोठा झगा , घालनू दाढ� वाढवनू एखादे प�ुतक               

�ल�हलेले असत े, तर कदा�चत मा�या मोटार�ची , कामाची ची दखल घेऊन अनेकजण माझे अनयुायी             

बनले असत े, खपू ��स�धी �मळाल� असती . परंतु या�ठकाणी आ�ण फ�त एक फरक आहे तो �हणजे , हे                

संपणू�  जग  एक  �कारे  ि�कझो�े�नक  बनले  आहे .  

HK: हो , केवळ एकाच �कारे �यातनू बाहेर पडणे श�य नाह� �याक�रता दोन �कारे बाहेर पडावे लागेल ,                

बरोबर  ना ? 

RV: हो  हे  दोन  �कारे  �हावे  लागेल .  
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HK: हो , पढेु  सांगा .  

RV: या�ठकाणी मला एक उदाहरण �यायचे आहे ते �हणजे George Murphy, हे एक ��स�ध              

neurologists (चेतासं�था�या रोगावर उपचार करणारा त�) आहेत . तसेच ते Sacred Pathway या            

प�ुतकाचे  लेखक  देखील  आहेत . �यांनी  माझ े प�ुतक  वाचले .  

HK: ओके . 

RV: �यांना देखील schizophrenist ह� संक�पनाआवडल� . �यांनी या सव� वण�नाला schizophrenistry असे            

�हटले आहे . जसे दंत�वकार त� एक dentistry आहे , तसेच �सझो�े�नया हे �सझो�े�न�टर� आहे . यामळेु              

तू त�ुयातील वेगवेगळे आवाज , भावना �डकोड क�न �या �यवि�थतपणे जगासमोर आण�यात यश�वी            

झाल� आहेस . असे �यांनी �हटले आहे . मी देखील ��येक �दवशी जाणवणा�या अशा घटनांना अथ�              

लाव�याचा  �यवि�थत  �य�न  केला  आहे .  

आ�ण आता मला जाणवत आहे क� क� मी संपणू� जगाची �यवि�थतपणे या सव� गो�ट� क�य�ुनकेट क�                

शकल� आहे . याक�रता मी श�द वापरले कृती वापरल� . आ�ण हे सव� मा�या क�रता एक �सझो�े�न�ट               

�य�ती �हणनू खपू काह� आहे . मी कोण�याह� गो�ट�ला बांधील नाह� कारण , माझी आय�ुय जग�याची              

एक  वेगळीच  प�धत  आहे  झाला  संपणू�  जग  वेडपेणा  �हणत े.  

HK: एक schizophrenist अस�याबरोबरच तू एक अ�याि�मक �व�पाची �य�तीदेखील आहेस . त�ुया           

प�ुतकामधील  खपूसे  उतारे  आहेत  याव�न  हे  �स�ध  होत े. अनेक  उदाहरणं  याबाबत  सांगता  येतील .  

�यामळेु प�ुतकांमधनू तझुी अ�याि�मकता उ�र लोक समजू शकतात . परंतु मला ना हे सव� त�ुयाकडून              

समजनू �यायला आवडले क� , एका बाजलूा तू �हट�या�माणे मनाचा वेडपेणा आ�ण दसु�या बाजलूा             

अ�याि�मकता  याचा  संगम  कसा  साधला ?  

RV: या  �ठकाणी  खरं  तर  तीन  उ�र  आहेत .  

HK: ओके . 

RV: प�हलं , ि�कझो�े�नया  पासनू  स�ुवात   क� . 

HK: ठ�क . 

147



RV: प�हल� अव�था �हणजे , �या वेळेस त�ुहाला असणा�या आजारच �नदान कळले जात े. उदाहरणाथ� ,             

�दयाचे  आजार ,  मधमेुह  �कंवा  �सझो�े�नया .  

HK: हो . ओ  

RV: �यावेळेस  अगद�  प�हला  ��न  त�ुह�  �वतःला  �वचारतात  तो  �हणजे , का ?  

HK: हो . 

RV: �यावेळेस  मा�या  आईने  देखील  देवासमोर  हाच  ��न  �वचारला  क� ,  माझचे   मलु  का ?  

HK: बरोबर . 

RV: खरे  तर  अगद�  सव�साधारण अशी  गो�ट  आहे .  

HK: हो  आ�ण  अगद�  यो�य  असा  ��न  आहे .  

RV: होय . काह� कालावधीनंतर मी मा�या आईस �वचारले होते ये �क , तझुचे मलु का नाह� ? इतर कोणाचे                 

का ? असा  �वचार  करणे  खरंच  यो�य  आहे  का ? 

परंतु अनेक वेळा इतरां�या मलुांना कक� रोग होतो , पण आप�या मलुांना नाह� , हादेखील �वचार केला              

पा�हजे . कदा�चत मी �फलोसोफ� या �वषयातनू पदवीचे �श�ण पणू� केले अस�याने , असे �वचार मा�या              

मनाम�ये येत असावेत . लहानपणापासनू मा�या मनात असे अनेक �श ्न �नमा�ण �हायचे , परंतु एक             

�य�ती �हणनू माझे कधीह� �याबाबत समाधान झाले नाह� . लहान असताना मला नेहमी �हटले जायचे              

क�  त ू खपू  ��न  �वचारत े आहेस .  

त�ुहालाह� मा�हत आहे आहे क� आपण आप�या लहान मलुां�वषयी अशी चचा� करतो क� ते खपू ��न                

�वचारतात . परंतु आपण असेह� �हणतो क� ते खपू �माट� असतात . �हणजेच आपण दोन वेगवेग�या              

��ट�ने  �यां�याकड े पाहत  असतो .  

�यामळेु अशा कुतहूल असणा�या मनामळेु देखील ��येक �दवशी मी schizophrenic बनत असे .            

मा�याम�ये कुतहुल असे क� मी अशी का आहे , हे इतर लोक असे का आहे , आहेत असे अनेक ��न मला                   

भेडसावत . तसेच  मा�याम�ये  इतर  कोणता  डीसोड�र  आहे  का ?  असाह�  ��न  मला  पडत  असे .  
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जसे क� अनेक लोकांम�ये पर�पर �वरोधी �द�यांग �मता �दसनू येत े. जसे क� , �यांना कुणीतर� सां�गतले               

त�ुहाला  �दयाची  सम�या आहे ,  हे  तर  त े  लगेच  हे  ए�से�ट  क�न  आपल�  जीवनप�धती  बदलनू  टाकतात . 

HK: बरोबर . 

RV: आप�याम�ये जर एखाद� अपंग�व असेल तर , लोक आपले लाइफ�टाइल च�ज करतात . परंतु कुणीह�              

�यांना  �वतःम�ये  बदल करायचा  असतो  हे  सांगत  नाह�त .  

��येक वेळेस आपण इतर कोणाचा तर� स�ला घेतो , मी देखील असंच अनेकांना मा�या बाबत �वचारणा               

केल� होती , क� त�ुह� मा�याकडे पाह�याचा �ि�टकोन का बदलत नाह�त ? खरं तर त�ुह� मला �वचारायला               

हवं होतं , क� एक schizophrenic �य�ती �हणनू तू �वतःला कसं सावरतसे , �कंवा कसं सामोरे जात               

आहेस , कारण या�यामळेु त�ुया या एकंदर आय�ुयावर ती �भाव पडतोय . असे लोकांनी खरतर मला              

�वचारायला  हवे  होत े.  

जसे क� सवा�ना माह�त आहे क� आप�याला भतूकाळ म�ये जाऊन आपलं वत�मान बदलता येत नाह� . सव�                

आई -वडील डॉ�टरांना �वनंती करत असतात ती मला माझी मलुगी परत �या . परंतु मला वाटते क�               

त�ुहाला भतूकाळातील मलुगी कशाला परत हवी आहे ? वत�मानाला �वीकारायला आपण �शकले पा�हजे .            

कदा�चत ह�च एक वेळ असेल क� या मधनू आपण साव�न आप�या आय�ुय जग�या�या प�धतीम�ये              

बदल के�या पा�हजे . आ�ण मा�यामते अ�या�म हे दसुरे -�तसरे काह� नसनू हेच आहे . आप�याला वाटत              

असेल  क�  अ�या�म  �हणजे  काह�तर�  वेगळे  आहे  परंत ु तसे  नाह� .  

ब�याच वेळेस वयाची साठ वष� पार के�यानंतर , �यावेळेस आपले केस पांढरे झालेले असतील , आपल� मलुं               

मोठ� होऊन ि�थर�थावर झालेले असतील , �यावेळेस आप�याला आ�म�ान �ा�त होते असे �हणतात .            

परंतु मा�या मते एव�या उ�शरा या गो�ट� समजणे �हणजे �कारची �वकृतीच आहे . आय�ुय �हणजे खरं               

तर एक �कारचे आ�हान आहे , �याम�ये अनेक �कार�या सम�या असतात . अनेक वेळा तमु�याकडं             

कोण�याह� �कारची �नवड नसत े, अशा वेळेस मा� आप�याला आपले आय�ुय जसे आहे तसे �वीका�न              

�याम�ये  होकाराथ� �ि�टकोन  ठेवनू  सव�  सम�या  सोबत  लढणे  गरजेचे  आहे .  

परंतु आपण या सम�यांकडे �यात नकारा�मक �ि�टकोनातनू पाहतो . �कंवा काह� लोक �याकडे वेग�या             

�कार�या संधी �या �व�पात पाहतात . आ�ण नवीन वाट �नवडून आय�ुय न�याने स�ु करतात . हा जो               

अ�या�माचा मला समजलेला अथ� आहे याला मी ब�ु�धझम असे �हणत े. जी असे सांगते क� क� त�ुह�                

तमु�या  सम�यांचा  �वीकार  करा  आ�ण  आ�ण  �याची  कारणे  काय  आहेत  हे  आपणास  �रयलाईज  होईल . 
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�वतः�या सम�यां सोबत जगत असताना देखील , त�ुह� �या वेळेस दसु�यां�या सम�या �नवारण याचा             

�य�न करता त�ेहा आपणास �व�वातील चार नोबल स�य आहेत याचा उलगडा होतो . हादेखील             

अ�या�माचा भाग आहे . मी देखील अशा कुटंुबातनू येते यां�यावरती �हदंू धम�वाद चा पगडा आहे . मा�या               

व�डलां�या  मालक�ची  ची  अनेक  मं�दरे  आहेत .  

HK: ठ�क .  

RV: मले�शयाला घर� आ�यानंतर माझे वडील देखील अ�तशय बंडखोर व�ृीचे असनू ते एक वै�ा�नक              

देखील आहेत . परंतु एक वै�ा�नक हा नेहमी ��न �वचारणारा असला पा�हजे . सव� जगाशी स�य काय आहे ,                

हेच �प�ट कर�याक�रता भांडणारा असला पा�हजे , माझे वडीलह� तसेच आहेत . �यां�यातील काह� गुण             

मा�या देखील आहेत . तसेच माझे वडील मला सांगतात तीन कशा�कारे �यांनी �यां�या व�डलांना             

वेळोवेळी  ��न  �वचारले  होत े.  

आपण ठरा�वक प�धतीनेच देवाची पजूा करतो ? आपण अ�न का खातो ? आपण जनावरांचे मांस का खाऊ               

शकत नाह� ? �यां�या व�डलांनी �यांना या ��नांची उ�रे �दल� होती , तसेच मा�या व�डलांनी देखील मला               

ह� उ�रे �दल� . �या वेळेला एखा�या ��नाचे �यां�याकडे उ�र न�हत े, �यावेळेस �यांनी ते �ामा�णक �र�या               

मा�य  क�न  मला  �याचे  उ�र  शोध�यास  सां�गतले  होत े.  

मा�यावरती या �वचारांचा �भाव आहे , मी देखील अशा अनेक ��नां�या उ�रांचा शोधात आहे . �यामळेु              

प�रि�थती आपण टाळू शकत नाह� . जे काह� आय�ुय आप�या वा�याला आले आहे , हे आप�याला टाळता               

येत  नाह� .  

HK: अगद�  बरोबर .  

RV: �व�ान आप�याला काय �शकवते हा मळुात ��न नाह� , परंतु �या वेळेस आप�या सम�या या               

आप�या समोर येतात �यावेळेस मा� आपण �याला �व�श�ट �कारचे नशीब असे माननू �रकामे होतो . �या               

मधनू  बाहेर  पड�याचा  आपण  नंतर  �य�न  करावयास  हवा .  

HK: काह�  �व�श�ट  �कारचे  �वभाव  गुण  हे  अनवुं�शक  असतात . 

RV: हो बरोबर आहे . ब�याचदा अनेक ��नांची उ�रं ह� इतरांनी �यावीत असेच आप�याला वाटत असत े.               

कारण सम�या या नेहमीच आप�यामधील भाव�नक बाजशूी �नगडीत असतात . �यामळेु एक �य�ती            
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�हणनू मी न�क� कोण आहे आहे हे माझं दसुरं उ�र असेल . आ�ण �तसरे उ�र �हणजे , schizophrenia हा                 

काह�  मा�या  मनावर  �कंवा  ब�ुधीवर  झालेला  प�हला  आघात  नाह� .  

वया�या जवळपास द�ड वषा�पासनू मी मी या वरती अनेक उपचार क�न घेत आहे . �सझो�े�नया बरोबरच               

मी मा�या �ेन �यमूर (म�द�ूया रोगाची गाठ) चा देखील उपचार क�न घेत आहे . तसेच मला च�कर येणे                 

आ�ण ि�लप डीसोड�र (झोपेचे �वकार) याचा देखील �ास आहे . या सव� सम�या सोबत जगणे मी �शकले                

आहे .  

HK: ठ�क .  

RV: याम�ये मी खपू संशोधन केले आहे , ���चन तसेच अनेक धमा��या �वचारसरणीचा अ�यास केला              

आहे , वेगवेग�या आदश�वादाचा अ�यास केला आहे . आपले आय�ुय हे अनेक गुढ आ�ण मान�सक गो�ट�ने              

�यापलेले  आहे . या  दो�ह�  गो�ट�  अगद�  अथांग  सागरासारखे  आहेत .  

HK: हो .  

RV: �मि�टक �हणजे एक ठरा�वक �कारचा र�ता आहे असा आप�याला �शकव�यात आले आहे . खरोखर              

याचा अथ� एखादा �वजनर� �कंवा ��टा असा �य�ती होय . जो आप�या बालपणापासनू , त�णपणापासनू             

आ�ण �ौढपणा मधनू काह�तर� �शकलेला आहे . व आय�ुयात पढेु जाऊन �याचा वापर कर�त आहे असा               

�य�ती होय . आ�ण सायको�टक �हणजे अगद� अकि�मत आप�या आय�ुयाम�ये एखाद� गो�ट घडणे            

होय . हा  दोन  गो�ट�ंमधील  मलूभतू  फरक  आहे . 

HK: या  सवा�ची  मळू  जीवशा��म�ये  आहे .  

RV: होय . अचानकपणे त�ुह� जागे होता , आ�ण समोर सम�यांचा थांब सागर पाहून देवाला दोष देत               

बसता . परंतु याबाबतीत एखादा ��टा �य�ती हेच आय�ुय अगद� सुंदरपणे जगू शकतो . �मि�टक आ�ण              

सायकॉ�टक दो�ह� इं�जी भाषतेील श�द आहेत . परंतु �मि�टक अ�तशय वजनदार असा श�द आहे आ�ण              

आ�ण  सायको�टक  हा  तलुनेने  सुंदर  श�द  नाह� .  

HK: तू सां�गत�या �माणे ि�कझो�े�नया आ�ण आ�ण इतर अनेक सम�या मळेु खपू सा�या चांग�या              

तसेच वाईट सम�या त�ुया आय�ुयाम�ये आ�या . एक�कडे आप�याला वैयि�तक आय�ुयाम�ये या सव�            

गो�ट�ंना सामोरे जावे लागत े. आ�ण दसु�या बाजलूा आप�या सामािजक जीवनाम�ये या गो�ट�ंना सोबत             

घेऊन  जगावे  लागत े. 
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RV: बरोबर . 

HK: आप�या या मलुाखती�या शवेट�या भागाकडे आपण आलो आहोत . तू एकटेपणाब�दल खपू काह�             

सां�गतलेस . मी सा�ह�य आ�ण सं�कृती हा �वषय �शकवतो . �याम�ये Georg Simmel या �नबंधकाराचा             

“Metropolis and Mental Life” हा एक ��स�ध �नबंध आहे . �याम�ये शहर�करणामळेु आपण कसे एकटे              

पडलो  आहोत  याचे  वण�न  केले  आहे . तलुा  हे  लागू  होत े का ?  

RV: होय  आ�ण  नाह�  देखील .  

HK: हे  जरा  आप�या  �ो�यांसाठ�  �प�ट  क�न  सांग . 

RV: हो . मी देखील शहरांम�ये राहत े, इतर लोकां�माणे मीदेखील वेगवेगळे इले��ॉ�नक यं� वापरत े.             

तसेच  आपल�  असरु��तता  इतरांसमोर   येऊ  नये  याची  काळजी  घेत े,  कारण  भीती  ��येकाला  आहे .  

HK: बरोबर .  

RV: अगद�  ��येक  ना�यांम�ये .  

HK: बरोबर . 

RV: या �हावरती अगद� �ामा�णक आ�ण �व�वासपा� लोकांची सं�या अ�यंत कमी अस�याने            

आप�याला नै�तक आ�ण आ�ण �यावसा�यक असे आय�ुय जगणे कठ�ण होऊन बसले आहे . �हणनूच             

आपण नेहमी मी आपला संर�णआ�ण देव यावर �वसंबनू आहोत . कदा�चत मा�या या �सझो�े�नयामळेु             

मी  जा�त  असरु��त  असेन .  

असे लोकांना वाटत असावं , परंतु या असरु��तते मळेु मी अ�यंत साम�य�वान बनत आहे . मला मा�हत               

आहे मी असरु��त आहे परंत ु, याच मळेु माझे आय�ुय इतरांपे�ा वेगळे आहे , �यामळेु कोणीह� �ह मला                

अगद�  सहजपणे  �ास  देऊ  शकत  नाह� .  

�हणनू ह� माझी एक �कारची ताकद आहे . आ�ा आपण केले�या या चच�चे थोड�यात �प�ट�करण              

सांगायचे झा�यास मी सांगेन क� , भारताम�ये जर� खपू लोकसं�या असल� तर� देखील आपण सव� त�ण               

लोक हे एकटे आहोत , एकमेकांपासनू आपण दरू जा�याचा �य�न कर�त आहोत . सव� नातीगोती आपण              

�वस�न  गेलो  आहोत  आ�ण  �ह  एक  वरवरचे वा�तव  आहे  हे  �वस�न  चालणार  नाह� .  
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आप�याला बरेच का आपण यश�वी झा�याचा भास होतो , परंतु हे यश आपण ब�याचदा अनेक ना�यां�या               

बद�यात �मळवलेले असत े. त�ेहा मी �या �ठकाणी मलुांना �शकवत े, तथेे देखील या सव� गो�ट� �यांना               

नेहमी सांगत असत े, कारण ब�याचदा आपण अशा गो�ट�ं�या पाठ�मागे लागतो आ�ण आप�या सम�या             

वाढत जातात तसेच आपण अनेक चांग�या ना�यांना देखील गमावनू बसतो . ब�याचदा मी मी �वतःहून              

अनेक लोकां�या म�ये �मसळ�याचा �य�न देखील करत े, परंतु कदा�चत �यांना मा�या सोबत इंटरॅ�शन             

करणे  कठ�ण  जात  असावे  असे  वाटत े.  

HK: बरोबर .  

RV: �यामळेु मी माझा खपू वेळ कामात घालवत े, �कंवा घर�च घालवत े. �यामळेु कदा�चत अनेक लोकांना               

�यांना मला मदत करायची आहे , �यांना नेमकेपणाने कळत नसावे क� क� मला कशा �कारे ते मदत क�                 

शकतील . �यामळेु दो�ह� बाजूंनी याक�रता �य�न होणे अ�यंत गरजेचे आहे . मलादेखील इतरां�या            

मदतीची गरज आहे . �यामळेु मी अगद�च एकट� आहे असेह� नाह� . आ�ण तसेह� ह� मा�या मना मधील                

वेगवेगळे  आवाज , हे  जर�  ��य� मा�या  सोबत  नसले  तर�देखील  त े मा�याम�येच  कुठेतर�  आहेत .  

HK: समजले . असरु��तता  हा  देखील  एक  �कारचा  संसाधनआहे . 

RV: होय . 

HK: छान , रे�मा .  

RV: असरु��तता .  

HK: हो .  

RV: यामळेु  आपण  मानवी  नातसेंबंध  �था�पत  क�  शकतो .  

HK: अगद� बरोबर . खपू छान . रे�मा , त�ुयाशी बोलनू खपू बरे वाटले , खपू काह� �शकायला �मळाले . तझुा                

आभार�  आहे . 

RV:  मी  देखील  तझुी  आभार�  आहे .  
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Disability Studies: An Introduction 

Prof. Hemachandran Karah 

Department of Humanities and Social sciences 

Indian Institute of Technology, Madras 

  

Lecture – 23 

Autism and the Indian Family: An interview with Dr. Shubhangi Vaidhya 

  

Hemachadran Karah: सवा�चे �वागत . आजचा आपला �वषय आहे , ऑ�टझम (Autism- आ�मक� ��पणा).           

याबाबत ब�याच लोकां�या वेगवेग�या क�पना आहेत , कुणी याला वेडपेणा �हणतात , तर कुणी याला             

मानवी मनातील जड�व असे �हणतात . तर कुणी आला �यरूो �व�वधता असे देखील �हणतात . अनेक              

गाजले�या �य�तींबाबत ऑ�टझमचे अनेक �क�से ��स�ध आहेत . उदाहरणाथ� इजाक �यटून , अ�बट�           

आई��टाईन , वीटगे�सटेन , मोझाट� , Henry Thoreau, Emily Dickinson, Lewis Carroll, George          

Orwell इ�याद� . यामधील  अ�धक  जन  प�ुष  आहेत .  

आज आपण पण ऑ�टझम (आ�मक� ��पणा) आ�ण आ�ण �या�या इतर वै�श��यांब�दल चचा� करणार            

आहोत . परंतु हे सव� मी एकटा करणार नाह� . तर आप�या सोबत डॉ . शभुांगी वै�य , सहयोगी �ा�यापक ,                

IGNOU या देखील �काईप �वारे उपि�थत आहेत . �या फ�त �श�णाशी जोड�या गेले�या नाह�तर �या              

वक�ल देखील आहेत तसेच ऑ�टझम हा आजार असले�या मलुा�या �या आईदेखील आहेत . �यांनी             

ऑ�टझम वरती अनेक प�ुतके �ल�हल� आहेत , Autism and Family in Urban India हे �यापैक� एक आहे .                

मी  शभुांगी  यांचे  �वागत  करतो .  

Shubhangi Vaidhya: हॅलो  हेमचं�न , इथे  येऊन  खपू  बरे  वाटले . 

HK: ऑ�टझम ब�दल अ�धक मा�हती जाणनू घे�याअगोदर ऑ�टझम �हणजे काय हे कृपया आम�या             

�ो�यांना  सांगा . 
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SV: हो न�क�च . भारताम�ये ऑ�टझम (आ�मक� ��पणा) हा एक न�याने उदयास आलेला मान�सक            

आजार आहे , परंतु पाि�चमा�य देशांम�ये हा आजार 1940 आ�ण 50 �या दर�यान उदयास आला . हा               

आजार सव��थम ऑ��े�लयन मानसशा��� Leo Kanner याने शोधनू काढला , �याने 11 मलुांचा            

अ�यास केला , �यां�यामधील वत�वणकू आ�ण �यांची वै�श��ये यांचा सखोल अ�यास केला . या            

अ�यासाम�ये �याला अशा मलुांमधील ठरा�वक गो�ट� जसे क� �यां�यातील aloofness (अ�ल�तपणा)           

�दसनू  आला .  

ते �यां�याच जगाम�ये मशगुल अस�याचे �दसनू आले . ते �यां�याच �वचारांम�ये अ�तशय ती�पणे            

सामील अस�याचे �दसनू आले तसेच ते �यां�या अवतीभोवती असले�या जगात पासनू अ�ल�त            

अस�याचे जाणवले . अथांग सातारा मधील एखा�या छो�या बेटा �माणे ते समाजाम�ये असनू स�ुधा             

वेगळे अस�याचे �दसनू आले . अनेक मान�सक आजार हे �यांना एखादे �वशषे नाव �मळा�यानंतर             

��स�धीस आले परत , या अगोदर अि�त�वातच न�हते असं नाह� . जसे क� आपण पा�हले क�              

भतूकाळातील  अनेक  ��स�ध  लोकांना  देखील  ऑट�झम  चा  �ास  होता .  

पवू� हा रोग ना कोण�या दवाखा�याम�ये उघडक�स आला , ना �याब�दल �वशषे अशी मा�हती �ा�त              

झाल� , कारण ख�या अथा�ने तो 1940 आ�ण प�नास�या दर�यानच एकंदर जगासमोर आला , कारण             

�यावरती अ�यास स�ु झाला . अगोदर�या काळात ऑ�टझम�या अ�यंत कमी केसेस हो�या परंतु 80             

आ�ण 90�या दशकात पाि�चमा�य देशांम�ये याम�ये �चंड वाढ होऊ लागल� त�ेहा ऑ�टझम ए�पदे�मक             

(आ�मक� ��पणा- एक साथीचा रोग) हा एक �वतं� असा �वषय स�ु झाला . यावरती सखोल चचा� �हायला               

स�ुवात झाल� . परंतु �यावेळेस कोण�याह� मान�सक आजाराचे �नधन कर�याचे कोणतीह� अशी �व�श�ट            

प�धती �कंवा शासन न�हत े, �यामळेु एकूणच या �े�ाम�ये अनेक अडचणी हो�या . तसेच बर ्याच             

मान�सक आजारांची ल�णंह� सारखी अस�याने कोण�या आजाराला कोणते लेबल �कंवा नाव �यावे            

याबाबत  देखील  अनेक  मत�वाह  होत े.  

�यामळेु येथे मह�वाची गो�ट ह� आहे क� , सग�याच �कारचे �वकार हे अि�त�वात होतचे असे नाह� , ह�                

परंतु सामािजक रचने मधनू काह� �वकार तयार झालेले आहेत याबाबतची अ�धक मा�हती अपंग�वा�या             

अ�यासाम�येस ् �दसनू येईल . या �कारची अपंग�व केवळ एक वै�यक�य अव�था नाह� . �या�या            

पाठ�मागे अनेक सामािजक कारणे देखील आहेत , ऑ�टझम�या (आ�मक� ��पणा) बाबतीत देखील हेच           

लागू होत े. आपण पा�हले क� एखा�या मान�सक आजाराचा अ�यास झाला , �या वरती चचा� झाल� , �याला               
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�वशषे असे नाव दे�यात आले क� मग आप�याला अशी ल�णे असणारे लोक आप�या आजबूाजलूा              

आढळतात . �यामळेु  असे  लोक  अगोदरपासनूच  आप�या  अवतीभोवती  आहेत .  
  

फ�त आपण �यांना �वशषे असे नाव देतो . भारताम�ये ऑ�टझम (आ�मक� ��पणा) हा काह� अ�यंत जनुा              

नाह� , वीस वष� अगोदर पासनू तो मा�हती झाला आहे . अगद� मोजकेच त� डॉ�टर भारताम�ये उपल�ध               

आहे जे ऑ�टझम बाबत �नदान करतील �कंवा �यावरती उपचार स�ु करतील . अथा�त 1980-90 नंतर              

याम�ये  �चंड  वेगाने  वाढ  होत  आहे ,  हे  ��ण  सं�या  वाढत  आहे . तसेच  याबाबत  ओपनल�  चचा�  होत  आहे .  

  

�यामळेु ऑ�टझम (आ�मक� ��पणा) हे जर� वा�तव असलं तर� म�दशूी संल�न आहे , �यामधील नव�स             

�स�टमशी (म�दमूधील सव� �यव�था) ते संल�न आहे .तसेच आपण पा�हले क� याचे �नदान हे आपले              

याबाबतचे  �ान , आपल�  प�रि�थती , सामािजक  अव�था  या  सव�  घटनांशी  संल�न  असत े.  

HK: हो . या अगोदर�या काळाम�ये �यावेळेस वै�ा�नक �गती झाल� न�हती , �यावेळेस ऑ�टझम            

(आ�मक� ��पणा) सार�या मान�सक आजारांना एक आजार न समजता दैवी चम�कार �कंवा देवाचा कोप             

समजले  जात  असे .  �यानसुार  सदर  �य�तीला  अनेकदा  अघोर�  उपचार  �दले  जात  असे .  

SV: हो , आपण सवा�नी हे वाचले आहे . आपण इ�तहासाम�ये हे पा�हले आहे क� म�ययगुीन यरुोपम�ये               

Divine Innocent (�द�य �नद�ष) आ�ण Sacred Fool (प�व� मखू�) अशा संक�पना �च�लत हो�या .             

याम�ये मान�सक ��णांना �व�श�ट अशा जा�यात पकडून �यांना तो मानवी वत�णकू �दल� जायची . काह�              

लोकांना वाईट , कपट� ठरवनू अ�यंत �ूर अशा �श�ा �द�या जाय�या . आ�ण अशा लोकांक�रता �द�य              

�नद�ष  �कंवा  प�व� मखू�  या  संक�पना  वापरले�या  आहेत .  

अनेकदा अशा ��णांना वेगवेग�या �कारचे सामािजक कौश�यांचे �ान नस�याने �यांना इतरांसोबत           

सामा�यपणे वावरताना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागत असे . तसेच इतर लोकांचे �वचार            

भावना �ि�टकोन समजनू घेताना �यांना अनेक सम�या येत असत , �यामळेु ते सहजपणे कोणा�याह� ह�              

जा�यात सापडत . परंतु याबाबतीत होकाराथ� अशी एकच गो�ट असेल ती �हणजे , हे लोक देवा�या अगद�               

जवळचे आहेत , तसेच ते अ�यंत �ामा�णक आहेत अशी समजतू इतर लोकांम�ये खपू �दवसांपासनू �ढ              

होती .  

अशा�कारे सामािजक अव�था , �नयम , सं�कार , एकंदर वत�णकु�ची प�धत या गो�ट� �यांना आ�मसात            

करणे अगद�च अश�य आहे , �कंवा �यांची या गो�ट� आ�मसात कर�याची मान�सक पा�ता नाह� अशा              

157



लोकांना या �कारचा मान�सक �वकार आहे असे याबाबतचे पॅथॉलॉजी (रोग�नदान शा��) �नदान सांगत े.             

�यामळेु ऑ�फसला हे मानवी आय�ुयाचा एक अ�वभा�य घटक आहे असे �हणायला हरकत नाह� . हे सदैव               

समाजाम�ये अि�त�वात होतचे , �या वेळेस याला �वशषे नाव दे�यात आले त�ेहापासनू हे ओळख�यात             

येऊ  लागले .  

�यामळेु लोक जगाला कशा प�धतीने सामोरे जातात �कंवा जगाशी कशा प�धतीने जोडलेले आहेत , तसेच              

ते इतरांशी कशा�कारे संवाद करतात या सव� गो�ट� येथे मह�वा�या आहेत . अशा अशा �कार�या या               

मान�सक अपंग त�वांना ब�ु�धम�ा अपंग�व असे �हटले जात े. आ�ण या �कार�या अपंग�व मधील             

पी�डत  लोकांना  नेहमी   ‘साधा  �कंवा  भोळा ’ असे  �हटले  जात े.  

HK: अगद�  बरोबर  आहे .  

SV: या काह� पॅथॉलॉिजकल (रोग�नदान शा��) संक�पना नाह�त , तर या माणसानेच �ेमाने तयार             

केले�या  क�पना  आहेत .  

HK: हो .  

SV: आपण अशा लोकांना अ�तशय �यवि�थत ओळखत असतो . कदा�चत �यां�याकडे कपट�पणाचा           

अभाव असतो , ते कोणतहे� कार�थान कर�त नाह�त , कमी हुशार असतील �कंवा नसतीलह� परंतु ते कधीह�               

इतरांना उगीच �ास देत नाह�त . परंतु अशा अशा �कारची ब�ु�धम�ा नसणे हे ज�ुया काळाम�ये              

कमीपणाचे समजले जात न�हत े. कारण असे लोक इतर अनेक गो�ट� �वतः�या हाताने क� शकत              

असत , फ�त �यांची �वचार कर�याची ���या ह� थोडीशी पंगु असत े. तसेच अशा लोकांना शार��रक              

अपंग�व  नाह�  ह�  देखील  �या  मधील  एक  जमेची  गो�ट  आहे . 

HK: हो . 

SV: आज�या काळात अशा �कारे ब�ु�धम�ेचा अभाव असणारे लोकांना अपंग समजले जात नाह� . परंतु              

या लोकांना �ामा�णक , �नरागस समजले जात े. �याच�माणे अशा लोकांना अगद� सहजपणे मखू� बनवता             

येत े, �यांना  फसवता  येत े अशा  देखील  गो�ट�  या  आध�ुनक  काळाम�ये  �च�लत  आहेत .  

HK: आपण , तू सां�गतले�या Kanner and Clinicalization या म�ु�याकडे परत येऊ . मा�या            

मा�हतीनसुार Kanner याने Asperger syndrome याबाबतचे संशोधन क�न म�ययगुीन वै�यक          

शा��ांम�ये हे अनेक डाय�नोि�टक टू�स (रोग �नदान करणारे उपकरण) तयार केले आहेत . याम�ये             

158



MRI, DSM आ�ण ICD या�कारचे �ला�स�फकेशन वापर�यात येत े. मा� या सा�या गो�ट�ंमळेु ऑ�टझम             

हा  एक  वै�यक�य असा  आजार  बनला .  

SV: हो न�क�च . Kanner ने या सव� गो�ट� उदयास आण�याने infantile Autism (अ�प �माणातील              

आ�मक� ��पणा)  ह�  संक�पना  उदयास  आल� .  

HK: ठ�क .  

SV: ऑ�टझम  हा  श�द  खरंतर  मळूचा  Eugen Bleuler  याने  वापरले�या  श�दापासनू  �वक�सत  झाला  आहे .  

HK: B L E U L E R बरोबर ?  

SV: अगद�  बरोबर .  

HK: हो . 

SV: हा  श�द  �सझो�े�नयाचे  वण�न  कर�याक�रता  �वशषेण  �हणनू  वापरला  होता .  

HK: ओके .  

SV: खरंतर  ऑ�टझम  आ�ण  लहानपणीचा  �सझो�े�नया  याम�ये  अनेक  �कारचे  संबंध  आहेत . 

HK: ठ�क .  

SV: अगद�  घ�ट  �व�पाचे  संबंध  आहेत .  

HK: हो .  

SV: नंतर�या  काळात  हे  �यरूोलॉिजकल  �डसॉड�र  (म�द ूमधील �वकार)  या  संक�पने�वारे  जगासमोर  आले .  

HK: ठ�क .  
  

SV: अशा �कारे याचा खपू मोठा इ�तहास आहे . मघाशी आपण पण Kanner Asperger याचा संदभ� �दला .                

�याने खरंतर चार त�ण मलुांचा �वशषे अ�यास केला . याम�ये कोण कोणती ल�ण सारखी आहेत �कंवा               

वेगळे आहेत याचादेखील बारकाईने �वचार कर�यात आला , सव� गो�ट�ंचे पर��ण कर�यात आले . या             

�वशषे  मलुांना  �याने   लहान �ा�यापक  असे  �हटले  आहे .  
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HK: (हसतो ).  

SV: �यांना �यां�या आवड�या अशा �े�ांमधील �वशषे असे �ान आहे . ते खपू बोलके आहेत . तसेच ते                

सामािजक जीवनापासनू थोडसेे अ�ल�त आहेत . इतरांसोबत कशा प�धतीने संवाद साधायचे ,          

समाजाम�ये हे वावरताना अशा�कारे वागायचे याबाबत मा� ते अन�भ� आहेत . या �यां�या या             

सामा�यपणे जाणवणा�या ल�णांचा अ�यास क�न , मानसशा���ांनी �यांना सामािजक आय�ुयाम�ये         

इतर  लोकांसोबत  वावर�यासाठ�ची  मलूभतू  पा�तचेी  कमतरता  असे  संबोधले  आहे .  

ऑ�टझमची (आ�मक� ��पणा) ल�णे आढळले�या लोकांम�ये वर�ल �माणे ल�णे असतात , या गो�ट�           

आता आप�यासमोर आले आहेत . नंतर�या काळात मा� ऑ�टझम वरती अनेक प�ुतके अनेक नो�स             

तयार झा�या . ऑ�टझम वरती संशोधन करणा�यांपैक� , Lorna Wing या संशोधकांनी Asperger's work            

(Asperger चे संपणू� �लखाण) पणू�पणे इं�जी भाषते उपल�ध क�न �दले . �त�या मते ऑ�टझम             

(आ�मक� ��पणा) म�ये अनेक अमया�द अशी ल�णे आहेत , �य�ती नसुार �त बदलू शकतात , तसेच             

याम�ये  अनेक  �कारची  मान�सक  �याधी  देखील  आहे .  

HK: ती  एका  ऑ�टि�टक  (आ�मक� ��त)  मलुाची  आई  आहे ,  बरोबर  ना ?  

SV: हो .  

HK: ओके .  

SV: �त�या  मलु�ला  ऑ�टझम  (आ�मक� ��पणा)  होता . 

HK: ओके .  

SV: ऑट�झम (आ�मक� ��पणा) असले�या �य�तीला अनेक एक सम�या असू शकतात , जसे क� बोलता             

न ये�याची गंभीर सम�या , क�पनाश�तीचा अभाव . �कंवा काह� जण �यवि�थत बोलू शकत असतील ,             

परंतु �यांना इतर बे�सक अशा अनेक गो�ट�ंम�ये गंभीर �व�पा�या कमतरता �कंवा अडचणी असू             

शकतात , सामा�यपणे  त े सामािजक  आय�ुय  जगताना  या  अडचणी  अ�तशय  गंभीर  �व�पात  पढेु  येतात .  

एक �कारे याम�ये अनेक लोकांचा समावेश होतो . कारण �य�ती�नहाय ��येकाला कोण�या ना कोण�या             

गो�ट�ची सम�या �कंवा कमतरता असतचे . �यामळेु ऑ�टझम असले�या या लोकांम�ये �व�वध �कार�या            
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ए�ब�लट� डी�फक�ट�ज (पा�तबेाबत असणा�या सम�या) असतात आ�ण याचे �माण खपू खपू �यापक            

असत े.  

  

�यामळेु आज�या काळाचा जर �वचार केला तर , आज लोकांम�ये ऑ�टझम (आ�मक� ��पणा) या            

�वषयासंदभा�त खपू वेगवेग�या �कारची सखोल मा�हती उपल�ध आहे . डी एस एम �या �तस�या             

आव�ृीम�ये ऑ�टझम या मान�सक आजाराचा आ�ण �या�या �नदान ���येचा समावेश कर�यात आला            

आहे . तसेच आपणास माह�त असेल क� , Asperger's syndrome (ल�णे) हा देखील autistic syndrome             

(�वकृती दश�वणारे ल�णे) चा भाग आहे . तसेच डी एस एम �या पाच�या आव�ृीम�ये या दो�ह� गो�ट�                

एक� के�या असनू �यातनू एक �वशषे �कार समोर आला आहे . �यामळेु �यांना दोन वेगवेगळे �कार               

मानले  जात  नाह�त .  

HK: ठ�क . Asperger का  लोक  पावले , असे  का  झाले ,  तलुा  याब�दल  काह�  मा�हती  आहे  का ?  

SV: कारण जसे क� आप�या सवा�ना माह�त आहे क� एसपॅस�जर (एक मान�सकआजार) आ�ण ऑ�टझम               

या दो�ह� मान�सक रोगांम�ये हे आढळून आलेल� ल�णे सारखीच आहेत . दो�ह� कार�या रो�यांम�ये हे              

सामािजक आय�ुय जगत असताना , जे मलूभतू ��न , सम�या , अडचणी �कंवा कमतरता भासत , �या सव�              

अगद�  सार�याच  �व�पा�या  आहेत . �यामळेु  या  दो�ह�  गो�ट�ंना  एकाच  �काराम�ये  आणले  आहे .  

एसपॅस�जरचे (एक मान�सक आजार) �नदान झाले�या अनेक ��णांना अशा �कारचा मान�सक तणाव            

होता क� , आपण पण एका �व�च� अशा प�रि�थतीम�ये सापडलो आहोत िजथे अनेक अनोळखी लोक              

आप�या सोबत भांडण कर�त आहेत , आ�ण ह� प�रि�थती आप�यासाठ� घातक आहे . अनेक पाि�चमा�य             

देशांम�ये अशा ��णांसाठ� वेगवेग�या �कार�या इतर सोयीस�ुवधा परुव�या जातात , याम�ये �यां�या           

राह�याची  क�  यो�य  �कारे  सोय  केल�  जात े,  कारण  या  गो�ट�  मह�वा�या  आहेत .  

HK: बरोबर आहे . आपण �यां�या सामािजक अ�ल�तता याबाबत बोल ू. मा�या ऐक�यात आले आहे क� ,              

Baron Cohen या त�ाने कोण�या मलुांना ऑ�टझम आहे आहे �कंवा नाह� हे जोगी ओळख�यासाठ�              

वेगवेग�या �कारचे मलुाखतीचे तं� तयार केले आहेत . �याचा वापर �ाम�ुयाने पालक , �श�क ,            

मानसोपचार त� , �वशषे� क� शकतात . यामधनू यो�य असे �नदान होते का ? हा नेमका काय �कार               

आहे ?  

SV: नाह� . �याम�ये  अनेक  चाच�या आहेत .  
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HK: ओके .  

SV: Baron Cohen याने  उदयास  आणलेल�  संक�पना  �हणजे  मा�ड  �लाइंडनेस (मन अंध�व)  होय . 

HK: बरोबर .  

SV: ह� अ�यंत रंजक अशी संक�पना आहे , याचा अथ� एखा�याचे मन वाचू न शकणे . Baron Cohen याने                 

ऑ�फसम�ये मह�वाचे संशोधन केले आहे तसेच प�ुषा�या म�दू बाबत काह� वादातीत �स�धांत देखील             

याने मांडले आहेत . �यामळेु एक �कारे याने ऑ�टझम हा बे�सकल� प�ुषांशी जा�त �माणात �नग�डत              

आहे , असा  दावा  कर�याचा  �य�न  केला  आहे .  

या वादाम�ये मी जा�त वेळ घालवणार नाह� . पण याम�ये इतर अनेक रोग �नदान चाचणी आहेत .               

यामधील अनेक चाच�या अशा आहे �त�या �क�येक वष� स�ु राहतात , तसेच याम�ये तपासणीचा भाग              

देखील खपू �माणात आहे . याम�ये ऑ�टझम (आ�मक� ��पणा) म�ये �ाम�ुयाने सामािजक का�प�नक           

आ�ण  सामािजक अव�थांम�ये  म�ये  आढळणा�या  अडचणी  आ�ण  कमतरता  तपास�या  जातात .  

HK: अगद�  बरोबर , हे  तीन  �मखु  �े� आहेत .  

SV: या सव� टे�ट या भारतीय प�धतीने , भारतीय सामािजक प�रि�थती ल�ात घेऊन तयार कर�यात              

आले�या आहेत . तसेच ऑ�टझमचे (आ�मक� ��पणा) �भावीपणे �नदान कर�यासाठ� याम�ये देखील          

थोडीफार �गती होऊन आता अगद� लोकल सामािजक प�रि�थती ती ल�ात घेऊन याम�ये काह�             

ॲसेसम�ट  टू�स  (तपासणी चे सा�ह�य)  आ�ण  �ट�डड� (दजा�)  यांचा  न�याने  समावेश  कर�यात  आला  आहे . 

HK: आजबूाजचूी प�रि�थती !  

SV: होय .  

HK: खपू  छान . मघाशी  त ू लहान �ा�यापक  याब�दल  बोलल�  होतीस . 

SV: अगद�  बरोबर .  

HK: हा . 

SV: अशा  �कारचा  �यांचा  �भाव  �नमा�ण  झाला  होता .  
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HK: �हणजे ऑट�झम (आ�मक� ��पणा) झालेले लोक �व�वान असतात असा समज लोकां�या म�ये            

�नमा�ण  झाला . 

SV: खपू रंजक असा ��न आहे . यासंदभा�त savant �स�ंोम (साम�ुहक रोग ल�णे) हा खपू मह�वाचा               

बनला  आहे . 

HK: तां��क���यात�ुह�  याबाबत  अ�धक  मा�हती  देऊ  शकाल  का ? 

SV: बरोबर .  

HK: आपण  काय  बोलतो  आहोत  हे  सवा�ना  मा�हती  असत े. 

SV: बरोबर . savant  �हणजे  एखा�या  �वशषे  �े�ातील  खपू  �ान  असणार�  �य�ती  होय .  

HK: उदाहरणाथ� , ग�णत .  

SV: हो , ग�णत �कंवा संगीत �कंवा प��टगं . याम�ये एक �वशषे असा गुणधम� असतो �याला ला या                

�े�ांम�ये ऑ�टि�टक savant (अ�यंत हुशार पण आ�मक� �� त) असे �हणतात . अनेक अपंग�व , अनेक            

कमतरता असतानादेखील एखा�या �वशषे �े�ातील अ�यंत उपय�ुत अशी मा�हती , �ान अशा �य�तीस            

�ा�त असत े, �कंवा �याचा �या �े�ांम�ये हातखंडा असतो असे �हटले जात े. परंतु असे �हणणे हेदेखील               

अडचणीचे �कंवा धो�याचेच आहे , कारण आ�मक� �� त लोक , काह� ठरा�वक कमतरता आ�ण अपंग�वाचा            

अपवाद  वगळता  इतर  लोकां�माणे   असतात . �यांना  अगद�  वेगळे  समजणे  हे  धो�याचे  ठ�  शकत े.  

एकंदर , अपंग नसले�या लोकसं�येचा �वचार करता , अशी �वशषे अ�ब�लट� असणारे लोक सं�येने अ�यंत             

कमी आहेत . आ�ण ऑ�टझम �डसे�ब�लट� (आ�मक� �� अपंग�व) असणा�या लोकांचा �वचार करता अशी            

�वशषे अ�ब�लट� असणारे लोक अगद�च नाममा� �माणात आहे , कारण अनेकांचे कौश�य संबं�धत            

�े�ांम�ये �यवि�थतपणे सधुा� शकलेले नसत े. अनेक जणांकडून अशा आ�मक� �� लोकांवरती          

अजाणतपेणी अशा �कारची �मता �वक�सत कर�यासाठ� एक �कारचा दबाव आणला जातो . ह�च            

अव�था इतर अपंग�व असणा�यांम�ये जाणवत े. उदाहरणाथ� , लोकांचा आवाज अ�तशय चांगला असतो ,           

�कंवा  त े खपू  चांगले  गायक  असतात  अशी  लोकांची  समजतू  असत े.  

HK: जण ू त े काह�  अंध  रा��कवी  असतात . 
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SV: हा सव� �कार खरतर हा�या�पद आहे , तसेच या सव� खो�या सां�कृ�तक समजतुी आहेत . या�वषयी               

अ�धक सांगायचे झा�यास मला या �ठकाणी 1988 यावष� एक �च�पट आला होता �याचे उदाहरण �यावे               

लागेल . या  �च�पटा�या  मा�यमातनू  ख�या  अथा�ने  ऑ�टझम  लोकांसमोर  आला .  

HK: Rain Man, होय  ना ? 

SV: हो . The Rain Man हा �च�पट पाहून लोकांना ऑ�टझम �वषयी अनेक �कारची ची मा�हती �मळाल� ,                

तसेच  यामळेु  �यांचा  ऑ�टि�टक  पस�न  कड े पाह�याचा  �ि�टकोन  बदलला .  

HK: �याने  इ�तहास  �नमा�ण  केला ,  �ान  दे�याचे  काम  केले .  
  

SV: ऑ�टझम या रोगा�वषयीचा सां�कृ�तक इ�तहास फार मह�वाचा आहे . The Rain Man या             

�च�पटांम�ये जी म�यवत� भ�ूमका होती एका आ�मक� �� �य�तीची होती . Dustin Hoffman या            

कलाकाराने ती भ�ूमका साकारल� होती . याम�ये ऑ�टि�टक (आ�मक� �� ) �य�ती हा काड� �या खेळाम�ये             

(प�यां�या खेळाम�ये ) काड� न पाहता ओळख�यात पटाईत होता असे दाखव�यात आले आहे . पढेु जाऊन              

तो कशा�कारे एक �सर�यल �कलर (खनूी) बनतो याचे �च�ण या �च�पटांम�ये आहे . या सव� रंजक               

गो�ट�ंमळेु �च�पट खपू रंजक झाला , परंतु यामळेु ऑ�टि�टक (आ�मक� �� ) �य�ती�वषयीचे हे सव�            

गैरसमज समाजाम�ये पसरले . आ�ण ऑ�टि�टक �य�तीकडे कोणती ना कोणती अशी एक �वशषे �मता             

असत े असा  समज  सव��  पसरला .  

HK: तसेच  �यां�याकड े �पीच  (भाषणाची कला)  ह�देखील  �मता असत े असाह�  समज  झाला .  

SV: Yeah, yeah. 

SV: अगद�  बरोबर .  

HK: �यां�या  शार��रक  हालचाल�  मया�द�त  अस�याने , बरोबर  ना ?  

SV: अगद� बरोबर . भारताम�ये �या वेळेस ‘माय नेम इज खान ’ हा �च�पट �द�श�त झाला , याम�ये               

शाह�ख खान याने ऑ�टि�टक (आ�मक� ��त) �य�तीची भ�ूमका अ�यंत उ�म �कारे पार पाडल� . तसेच             

Dustin Hoffman याचीच एकंदर प�धत वापरल� . ख�या अथा�ने हा The Rain Man या �च�पटाची              

भारतीय  आव�ृी  आहे ,  असे  �हणायला  हरकत  नाह� .  
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HK: हो , त�मळ  भाषमे�ये  Deiva Thirumagal हा  याच  �वषयावर�ल  एक  �च�पट  आहे .  

SV: होय .  

HK: �याम�ये  हे  एक  ऑ�टि�टक  (आ�मक� �� ) प�ुष  हे  म�यवत�  भ�ूमकेत  आहे .  

SV: ओके .  

HK: तो �या�या मलु� क�रता एक कायदेशीर लढाई लढतो , आ�ण कोटा�त याबाबतचा वाद -��तवाद याचे              

�च�ण  �च�पटाम�ये   केलेले  आहे .  

SV: ओके .  

HK: ऑ�टझम  या  रोगाने  पी�डत  �य�ती  ह�  एक  कृ�तशील  वडील  अस ू शकत े?  

SV: बरोबर .  

HK: �हणनूच ...  

SV: �च�पट  �हदं�  भाषते  देखील  आला  होता .  

HK: हो  मी  मा�या  �व�या�या�मधील  �या�याब�दलची  चचा�  ऐकल�  आहे .  

SV: हो , एक �य�तीची ऑ�टि�टक (आ�मक� �� ) असनू देखील आप�या मलु�करता कायदेशीर लढाई            

लढतो .  साधारणपणे  अशा  �कारची  गो�ट  होती . 

HK: हो  अगद�  बरोबर  आहे .  

HK: ऑ�टझमची कारणे कोणती हे देखील मह�वाचे आहे . तसेच तसेच याबाबतचा इ�तहास देखील खपू              

�च��व�च� असा आहे . याबाबत �यरूोलॉिजकल �प�ट�करण , एम आर आय अनेक गो�ट� आहेत .            

एखा�या या कुटंुबांम�ये अशा मलुाचा �वेश होतो , आ�ण यामळेु सव�जण आईला दोष देत राहतात . अशा               

�कारचे अनेक जेने�टक �कंवा अनवुं�शक उदाहरणे आप�या आसपास आहेत . अनेक �कारचे अ�याय            

कारक �संग देखील याम�ये आहेत . तसेच अनेक गैरसमजतुीने याम�ये �वष कालव�याचे काम केले             

आहे . यु एस एस म�ये एक संशोधन झाले होते �यामधनू असे �दसनू आले क� केबल ट��ह� चा �सार                  

झा�याने ऑ�टझम हा मान�सक आजार समाजाम�ये वाढ�स लागला . तसेच अशा अनेक रंजक आ�ण             
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�व�च� गो�ट� ऑ�टझम बाबत�या इ�तहासाम�ये आहेत . �यामळेु या वरती �व�वास ठेवायचा का नाह� हा              

देखील  एक  ��नच  आहे .  

SV: न�क�च , या म�ये खपू सारे ए�स�लेनेशन आहेत , �स�धांत आहेत , तसेच मानसशा��ातील            

वेगवेगळे �स�धांत आहेत �याम�ये अनेक वेगवेगळी कारणे सां�गतलेल� आहे .आ�ण कारणे अनेकदा या            

आजारा�या  �नदानशी  जोडल�  गेलेल�  आहेत .  

HK: बरोबर , बरोबर .  

SV: तमु�याकड े कारण  अस�या�शवाय , त े बरे  होत  नाह� . 

HK:  बरोबर .  

SV: खरं सांगायचं झालं तर , आजपय�त आप�याला ऑ�टझमची वा�त�वक कारणे मा�हत करता आलेल�             

नाह� .  आजह�  �यावरती  वाद  स�ु  आहे .  

HK: अनेक वै�यक�य प�रि�थती�माणे यावरती देखील आप�याकडे कोणतंह� यो�य �प�ट�करण नाह� ,           

बरोबर  ना ?  

  

SV: अगद� बरोबर . हा कोणताह� �वषाणू नाह� , �कंवा कोणताह� िजवाणू देखील नाह� . याबाबत नेमक�              

कोणती  मा�हती  उपल�ध  आहे  त े  पाहू .  

HK: बरोबर . 

  

SV: आज आप�याला मा�हत आहे क� , ऑ�टझम ह� एक Neuro-developmental condition आहे . �याला             

Neuro-developmental disorder आला असेह� �हटले जात े, तसेच याचे कारण हे अनवुं�शकता मानले            

जात े. तसेच इतर अनेक कारणांवरती वाद -�ववाद स�ु आहेत , परंतु एकमत झालेले नाह� . 1950 आ�ण              

1960 �यादर�यान Psychogenic theory चा �वकास झाला . याम�ये ‘Refrigerate Mother’ �ह एक            

संक�पना वापरल� जात े. ह� संक�पना सव��थम Kanner याने वापरल� , �यानंतर �तचा वापर इतर अनेक              

त�ांकडून स�ु झाला . Bruno Bettelheim हा �यापैक�च एक त� होता , याने �या�या ‘The Empty              

Fortress’ या प�ुतकांम�ये या�वषयी अ�धक मा�हती �दल� आहे . �याम�ये असे �हटले आहे क� ,             

ऑ�टि�टक मलेु लहानपणी आ�ण �यां�या आईकडून संगोपन , �ेम िज�हाळा या गो�ट� �यवि�थतपणे            
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�मळवू शकत नाह� . पाि�चमा�य देशांम�ये अनेक वेळा आई नोकर��न�म�ाने आप�या मलुांकडे दलु��            

करत े, असे  �च�  आहे .  परंत ु भारताम�ये  असे  नसनू  देखील  येथील  आईला  नेहमीच  दोष  �दला  जातो .  

HK: हो . याब�दलची त�मळ भाषमेधील एक �हण अ�तशय ��स�ध आहे ती �हणजे , ‘taai pula pillai,               

nuLai puLa selai’. याचा अथ� असा असा आहे क� , क� �या �माणे ती धा�या वरती ती �यवि�थतपणे                 

सं�कार झा�याने �यापासनू उ�म साडी तयार होते तसेच आई�या �यवि�थत सं�कारामधनूच चांगले मलू             

तयार  होत े.  

SV: बरोबर .  

HK: हा . 

SV: �हणजे  आई  ह�  अशी  एक  गो�ट  आहे  जी  मलुाला  घडवत े �कंवा  बीघडवत े.  

HK: हो  असेच  काह�से .  

SV: �हणजे एखादे �डसेबल मलू ज�माला आले तर �याची सव� पतू�ता �कंवा दोष हा आईचा असतो ,                

कारण  �तने  �याला  ज�म  �दलेला  आहे . असे  मानले  जात े.  

HK: �कंवा  �या  �णी  मलुाला  जीवे   मार�यास  देखील  सां�गतले  जात े.  

SV: �कंवा  कोण�याह�  �कारे  न�ट  केले  जात े,  तलुा  मा�हती  आहे .  

HK: हो .  

SV: जर एखादे मलू चांग�या �कारचे आय�ुय जगू लागले तर असे �हटले जाते क� आईने यासाठ� खपू                 

खपू  क�ट  केले  आहेत , परंत ु एखादे  वाईट  वागत  असेल  तर , �याचा  दोष  आईलाच  �दला  जातो .  

HK: हो  असेच  होत े.  

SV: परंत ु ती  एकट�  परेुशी  नाह� .  

HK:  �त  संपनू  गेल�य . 

SV:  अशा�कार�या  �वचारांमळेु  नोकर�  करणार�  आई  खपू  कलं�कत  झाल�  आहे .  
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HK: मला  मा�हती  आहे . 

SV: ती नोकर� करते आ�ण �तने �त�या मलुाकडे पणू�पणे दलु�� केले आहे . �हणनू �तचा मलुगा अशा                

�व�च� प�धतीने आय�ुय जगतो आहे .अशा प�धतीची रे��जरेटर मदर हा �स�धांत सायकोअन�ल�टकल           

थेअर�म�ये (मानसशा��ीय �स�धांत) हे साधारणपणे 1950 आ�ण 1960 यादर�यान पाि�चमा�य          

देशांम�ये �ढ होता . परंतु लवकरच याम�ये काह� बदल झाले आ�ण पालक�व हे एकमेव कारण नसनू               

याम�ये इतरह� अनेक कारणे आहेत हे �प�ट करणारे Clara Claiborne Clark या एका आईने �ल�हलेले               

प�ुतक , ‘Siege’ �का�शत  झाले . (बरोबर : Clara Claiborne Park) 

HK: होय .  

SV: Park, सॉर� . 

HK: हो .  

SV: Clara Clairborne �हने आप�या लहान मलु� वरती िज ओट�ि�टक (आ�मक� �� ) होती �त�या�वषयी हे              

प�ुतक �ल�हले आहे . या प�ुतकाम�ये वेगवेग�या �कारचे पालक�व , �यांचे मलुांकडे होणारे दलु�� तसेच             

याबाबतचे अनेक �वषय याम�ये हाताळ�यात आलेले आहेत . तसेच या प�ुतकाम�ये �दले�या           

मा�हतीनसुार अनेक कुटंुबांम�ये इतर लोकांना कोणतीह� �डसे�ब�लट� नसताना देखील �तथे काह� मलुांना            

ऑ�टझमचा  �ास  आहे . हे  आपण  ल�ात  घेतले  पा�हजे .  

�यामळेु पढेु जाऊन या �वषयाम�ये अनेक संशोधन झाले , �यामधनू अशी मा�हती पढेु आल� आहेक� , क�               

चकु�चे पालक�व हे ऑ�टझम साठ� कारणीभतू नाह� , तर हा �यरूोलॉिजकल ड�ेहलपम�ट मधील एक             

�डसॉड�र (म�द�ूया �वकासासंदभा�तील एक �वकार) आहे . ह� एक �ाथ�मक गो�ट आहे जी आप�याला             

अगोदर समजनू घेतल� पा�हजे . तसेच याम�ये अनेक वेगवेग�या लसीकरण याचा जर अ�त वापर             

कर�यात आला , तर �यातनू देखील ऑ�टझमची बाधा हो�याची ची श�यता आहे . �वशषेता the Measles,              

Mumps and Rubella vaccine the MMR या लसी बाळाला वया�या दसु�या वष� �द�या जातात , असेच               

ऑ�टझम  असणार ्या  मलुांना  �याच  वेळेस  ऑ�टझमची  �ाथ�मक  ल�णे  �दसनू  येतात .  

HK: �संगानसुार  बरोबर  आहे .  

SV:  हो , �संगानसुार  हे  बरोबर  आहे . 
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HK: बरोबर .  

SV: वै�यक�य �े�ांम�ये अशी एक �कारची म�तदेार� आहे , �यांचा वेगवेग�या �कार�या लसी            

बनव�याम�ये असेच या वेगवेग�या �कार�या ��णांना दे�याम�ये मोठा सहभाग आहे . परंतु ब�याच            

वेळेला अशा लसीकरणाचा ओ�हर डोस ऑ�टझम सार�या या अनेक आजारांना आमं�ण देत असतो . परंतु              

तू अनेक �कारचे �रसच� आ�ण �स�धांत यां�यानसुार लसीकरण आ�ण आ�ण ऑ�टझम यांचा काह�ह�             

संबंध नस�याचे सांगतात , तसेच याम�ये अनेक वै�यक�य �व�वान म�ये दमुत आहे . �यामळेु यो�य             

�नण�य होत नाह�ये . परंतु याम�ये वेगवेग�या लसी तयार करणार� वै�यक�य �े�ांमधील लॉबी अ�यंत             

�भावशाल�  असनू  कदा�चत  �यां�यामळेु  हे  वाद  �मटत  नसावेत .  

HK: [हसतात ]. 

SV: याबरोबरच अनेक �कारचे पया�वरणा मधील घटक आहेत जे वेगवेग�या �कारचे म�दलूा अपायकारक             

असे घटक �नमा�ण करतात . अशा�कारे वै�यक�य �े�ांमधील काह� घटक तसेच पया�वरणातील काह�            

�वषार� घटक हे �यरूोलॉिजकल डवेलपम�ट म�ये बाधा आणनू वेगवेग�या �कारचे ऑ�टझम सारखे अनेक             

�वकार तयार  करतात , �कंवा  �यां�या  उ�प�ीस  त े कारणीभतू  असतात .  

या सव� गो�ट� समजनू घेऊन , यातील अनेक त�ांनी एक� येऊन यावरती ती साधक -बाधक चचा� क�न               

यो�य असा स�ला लोकांना देणे गरजेचे आहे , यापे�ा जा�त आपण सांगू शकत नाह� . इथे मळू ��न                

ऑ�टझम कशामळेु होतो हा नसनू मा�यासाठ� हे मह�वाचे आहे क� , ऑ�टझम झाले�या लोकांसाठ�             

कोणकोण�या �कार�या उपाययोजना अि�त�वात आहेत , आपण �यांना कशा प�धतीने उपचार देऊ           

शकतो , �यांचे संगोपन क� शकतो आ�ण आ�ण समाजाम�ये �यांचे मह�व देखील �टकून रहावे याक�रता              

कशा  प�धतीने  लोकांचे  समपुदेशन  क�  शकतो ,  या  सव�  गो�ट�  अ�यंत  मह�वा�या  आहेत .  

HK: बरोबर आहे , पण या �ठकाणी �यरूो ड�ेहलपम�ट या सम� संक�पने�वषयी आपण पण काह� सांगू               

शकता  का ?  

SV: हो  न�क�च .  

HK: या�ठकाणी �यरूो आ�ण डवेलपम�ट या दोन गो�ट� एक� येतात . यावरती आप�याला स�व�तर             

सांगायचे  आहे  का ?  
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SV: ह�  माझी  संक�पना  नाह� . म�द�ूया  �वकासा�या  ���येबाबत  �नग�डत  असणार�  एक  अव�था  आहे .  
  

HK: बरोबर . 
  

SV: �यामळेु �यरूोलॉिजकल �ोसेस (म�दमूधील ���ये�वारे) म�ये एक �कारचा �भाव �नमा�ण झा�याने            

ऑ�टझम  ची  �न�म�ती  होत े.  
  

HK: हो .  

SV: याम�ये बोलणे , क�पना करणे ���येम�ये याचा �भाव पडतो , तसेच एखाद� गो�ट समजनू घेणे              

अशा  गो�ट�ंम�ये   �डसॉड�र  तयार  होतो .  

HK: नाह� , मी  �यावेळेस  ��न  �वचारला  होता …  

SV: हो ...  

HK: त�ेहा  मा�या  मनाम�ये  ह� ग�त�शलता होती , उदाहरणाथ� ....  

SV: हो ...  

HK: जसे  क� … आपण  असे  समज ू क� ,  एखा�या  मलुा�या  ऑ�टझमचे  कारण  अनवुं�शक  आहे . 

SV: ठ�क .  

HK: आप�याला हे सांगणे अश�य आहे क� , ऑ�टझमचा उदय कसा होतो कारण ह� एक अव�था आहे ,                

आ�ण ज�मानंतर जे�हा मलु हळूहळू पया�वरणाबरोबर संवाद करते �यावेळेस हे हळूहळू तयार होत े. तसेच              

इतर अनेक घटनांमधनू �कंवा �संगांमधनू देखील �नमा�ण होत असत े. या गो�ट� ऑ�टझम�या �न�म�तीशी             

�नगडीत  असा�यात  असे  मला  वाटत े.  

SV: होय . परंतु खरं सांगायचं झालं तर , हे माझं �वशषे असं �े� नाह� , �यामळेु याब�दल �वशषे मा�हती                 

ती मा�याकडे नाह� . मी एखाद� मानसशा��� �कंवा मे�डकल डॉ�टर नाह� . तर� याबाबत�या अ�धक             

गंुतागुंती�या गो�ट� पाह�यापे�ा आपण याबाबत�या उपाययोजनांवरती जा�त भर �दला पा�हजे असे           

माझे मत आहे . स�ुवाती�या काळात मलुाला जर काह� �वशषे उपचार आ�ण ठरा�वक �कारचे संगोपन              
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�मळाले तर �या�याक�रता ऑ�टझम सार�या गो�ट� सहन करणे �कंवा �याला सामोरे जाणे हे थोडसेे कमी               

�ासाचे होत े, �कंवा बर ्यापैक� सोयीचे देखील होत े. आपण जर तीन वषा��या मलुाचे उदाहरण घेतले तर               

आप�याला  मा�हत  आहे  �क  हे  मलु  वा�त�वक  �र�या  इतरांना  �यवि�थत  ��तसाद देऊ  शकत  नाह� .  

HK: हो  ��तसाद देऊ  शकत  नाह� . 

SV: अशा वेळेस ऑ�टि�टक �य�ती आ�ण �याचा ऑ�टझम याम�ये एक �कारची म�य�थी कर�याची             

गरज असत े, �याक�रता वेगवेग�या क�पना मानसोपचार त� �कंवा काह� पालक , �श�क वापरत            

असतात . �यामधील सम�यांचा आढावा घेऊन �यावर ती उपचार �दले जाऊ शकतात . उदाहरणाथ� ,            

ऑट�झम असले�या अनेक मलुांना चांग�या �कारचे ��श�ण देऊन �यांना चांग�या �कारचे visual            

learners बनव ू शकतो .  

HK: ओके .  

SV: अशा  वेळेस  त�ुहाला  माह�त  पा�हजे  क�  �यांना  ि�ह�यअु�स  के�हा  दाखवायचे ...  

HK: मा�हती ...  

SV: तसेच  इतर  संकेत ...  

HK: होय .  

SV: तसेच ि�ह�यअु�स ल�न�ग �वारे ते खपू चांग�या �कारे , �भावीपणे �शकू शकतील , परंतु �न�वळ              

ऐक�या�या मा�यमातनू , ते जा�त चांग�या , �भावीपणे �शकणार नाह�त , कारण श�दांचा मारा �यांना            

समजणे आ�ण �यावर ��तसाद देणे हे �यांना अवघड जाईल . �यामळेु एखा�या ऑ�टि�टक मलुाला �कंवा              

�या�या म�ये ऑ�टझमची ल�णे आहेत अशा मलुाला , �या�या प�धतीने �शकवले तर तो �याम�ये             

�गती क� शकतो . अशा �कारची सोपी प�धती �यां�याकरता अ�यंत फाय�याची आहे , याची �यांना             

भरपरू मदत होईल . अथा�त यामळेु �यांचा ऑ�टझम पणू�पणे बरा होईल असे मी �हणत नाह� , कारण ती                

एक  लाईफ  लॉगं  अशी  अव�था  आहे .  

HK: बरोबर .  

SV: याच �कारे �यां�या ऑ�टझम वरती देखील वेगवेग�या मा�यमातनू , समपुदेशन मधनू आप�याला            

काम करणे गरजेचे आहे . �यामळेु �यांना आप�या सम�यांसी जळुवनू घेणे थोडसेे सोपे होईल . असे              
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�हणतात क� , मानवी म�दू हा अ�यंत लव�चक असतो , �यामळेु तो नेहमी काह�ना काह� नवीन �शकत               

असतो . यामळेु ऑ�टझम झाले�या मलुांक�रता आप�याकडून वापरात येणा�या अनेक प�धती यामधनू           

तदेेखील नकळतपणे वेगवेग�या गो�ट� थो�याफार �माणात �शकत असतात , पढु�ल आय�ुयात �यां�या           

सम�यांची  जळुवनू  घे�यात  या  गो�ट�ंचा  फायदा  होऊ  शकतो .  

HK: खपू छान . या�ठकाणी आपण एक �कार�या ॲि�ट�वजम ब�दल बोलत आहोत . कारण पण             

ऑ�टि�टक  मलुांक�रता  कर�यात  येणारे  �य�न  हा  ॲि�ट�वजमचा  एक  भाग  आहे .  

SV: हो .  

HK: याम�ये  ऑ�टि�टक  लोक  �यां�याब�दल  व  �यां�याशी  संबं�धत  लोकांब�दल  बोलतात .  

SV: अगद�  बरोबर .  

HK: आ�ण  �यांची  काळजी  घेणा�याब�दल .  

SV: हो .  

HK: याम�ये  प�रि�थतीन�ुप   बरेचसे  फरक  असतात .  

SV: हो . 

HK: तसेच  हेच  ॲि�ट�वजमचे  �व�प  देखील  वेगवेगळे  असत े.  

SV: हो . 

HK: ��येक �ठकाणी आ�ण �याचे �व�प अगद� वेगवेगळे असत े. उदाहरणाथ� , पाि�चमा�य देशांम�ये            

याचे �व�प भारतापे�ा अ�यंत वेगळे आहे . या�ठकाणी आ�ण तमु�या Autism and Family in India या               

प�ुतकाचे  मह�व  वाढत े.  

SV: बरोबर . हे  प�ुतक  मा�या  पीएचडी  मधील  संशोधनावर  आधा�रत  आहे .  

HK: ठ�क . 

SV:  हा  �द�ल�मधील  ऑ�टझम  असणार ्या  मलुां�या  कुटंुबांचा  एक  समाजशा��ीय अ�यास  आहे .  
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HK: ठ�क . 

SV: या अ�यासाचा हेतू आहे क� , अशा कुटंुबातील लोक अशा प�धतीने ऑट�झम असले�या मलुांचे              

सामािजक  आ�ण  सं�कृती   �र�या  संगोपन  करतात ,  व  �यांची  अव�था  काय  असत े याचा  अ�यास  करणे .  

HK: हो .  

SV: तसेच  याम�ये  �यांचे  दैनं�दन  जीवन  देखील   यावरदेखील  �काश  टाकला  आहे .  

HK: हो .  

SV: अशा कुटंुबातील दैनं�दन अव�था फारशी चांगल� नसत े. या प�रि�थतीम�ये वेगवेग�या प�धतीचे            

पैलु आहेत हे आप�याला �वचारात घेतले पा�हजेत . ऑ�टझमचे �नदान कसे झाले असेल ? �यावेळेस             

सव��थम पालकांनाह� समजले असेल क� , आपला मलुगा हा सव�साधारण नाह� , �यावेळेस �यांची भावना             

काय असेल ? �यांनी इतरांची मदत कशा�कारे घेतल� असेल ? वडील , आई , ब�हण �कंवा भाऊ यांची              

��त��या  काय  असेल ?  अशा  आहे  गो�ट�ंचा   �वचार  आप�याला  करायला  हवा . 

या प�ुतकांमधील एक पणू� भाग हा समाजाकडून �मळणार ्या ��त��येवर आहे .तसेच याम�ये एका घटना             

अ�यासाचा देखील समावेश कर�यात आला आहे , �याम�ये �द�ल�मधील ‘ॲ�शन फॉर ऑ�टझम ’           

यासाठ� काम करणा�या एका एनजीओ चा अ�यास कर�यात आला आहे . या�कारे हे प�ुतक अशा फॅ�मल�               

ब�दल आप�याला मा�हती देते क� , �याम�ये ऑ�टझम बरोबर लढा �दला जातो , तसेच अशा मलुांना              

समाजाशी एकृप हो�याक�रता वेगवेग�या प�धतीने तयार केले जातात . �यामळेु या मधनू ऑ�टझम            

ऑ�टि�टक  �य�ती  ब�दल  अनेक  वा�त�वक  गो�ट�  पाहायला  �मळतील .  

HK:  मला  �द�या  आ�ण  अंशू  यांची  केस  �टडी  (घटना अ�यास)  आठवत े.  

SV: हो .  

HK: दोघेह�  वेगवेग�या  वगा�तील  आहेत .  

SV: हो . 

HK: याबरोबरच मला त�ुया प�ुतकातील एक मह�वाचा टॉ�पक sibling and parental surrogacy देखील             

आठवतो .  
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SV: ओके .  

HK: भावंड  आप�या  ऑ�टि�टक  भावासोबत  कशा  प�धतीने  राहतात .  

SV: हो .  

HK: या �ठकाणी तू यातील काह� गो�ट� सांगा�यात , कारण �ो�यांनी प�ुतक वाचले असेलच असे              

नाह� .�यामळेु  यातील  काह�  भाग  हा  �म�ांसाठ�  अ�यंत  मह�वाचा  आ�ण  हे�पफुलअस ू शकतो .  

SV: न�क�च . त ू सां�गतले�या  भागापासनू  मी  स�ुवात  करत े.  

HK: ओके .  

SV: ऑ�टि�टक मलु असणा�या कुटंुबांम�ये आपण नेहमी पाहतो क� , भावंडं पैक�च कोणीतर�            

ऑ�टि�टक मलुा क�रता �कंवा �डसेबल मलुा क�रता काम कर�त असतो , आ�ण तो �डसेबल मलुा�या              

��ट�ने  ने  अ�यंत  मह�वाची  भ�ूमका  पार  पाडत  असतो .  

HK: होय .  

SV: कारण आप�याला मा�हत आहे �क श�यतो भाऊ हाच अशा �य�ती�या पढु�ल आय�ुयभर �याची              

काळजी  घे�याचे ,  �याचा  सांभाळ  कर�याचे  काम  कर�त  असतो .  

HK: हो .  

SV: एखा�या  र�का�माने .  

HK: हो  बरोबर .  

SV: जण ू आय�ुयभराचा  एखादा  र�कच .  

HK: हो .  

SV: जण ू एखादा  सरोगेट  वडील होय .  

HK: हो .  
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SV: खरं तर भाऊ हा सरोगेट वडील असतो , जो पढु�ल आय�ुयभर �याची काळजी घेणार असतो तर ब�हण                 

ह�  जन ु सरोगेट  आई असत े,  व  आई�माणे  काळजी  घेत े.  
  

HK: हो .  

SV:  ती , आई�माणे  सव�  �कारचे  काम  करत  असत े, वागत  असत े बोलत  देखील  असत े. 

HK: हो . 

SV: �या वेळेस मी काह� ऑ�टि�टक मलेु आ�ण �यां�या इतर भावंडांची चचा� केल� , �यावेळेस मी               

आपणास  सांगू  शकत  नाह�  क�  कशा  प�धतीने  मा�या  मनाची  अव�था  झाले .  

HK: हो .  

SV: अशी भावंड खपू �वशषे असतात , मा�या ��ट�ने ते शह�द आहेत . कारण पणू� आय�ुयभर ते अपंग                

नसताना  एका  अपंगाचे  आय�ुय  जगतात .  

HK: (हसतो ).  

SV: भावंड , ह�  जगातील  अ�यंत  छान  �ेमळ  अशी  मलुं  असतात .  

HK: हो .  

SV: तो  खरं  तर  �या�या  भावंडचें  अपंग�व  कमी  कर�याचा  �य�न  करतो .  

HK: हो .  

SV:  एका  वेग�या  प�धतीने , जे  मला  खपू  भावले .  

HK: हो .  

SV: तसेच  काह�  �ठकाणी  भावंडांम�ये  भांडण  देखील  आहेत ,  त े एकमेकास  श� ू मानतात  

HK: ह�  पाि�चमा�य  क�पना  आहे .  

SV: अगद�  पाि�चमा�य  क�पना  आहे .  
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HK: हो .  

SV: जी  आपण  भारतीय  प�रि�थतीम�ये  आयात करतो .  

HK: हो .  

SV: परंतु भारताम�ये भावंडांमधील नातसेंबंध हे अ�तशय वेग�या �व�पाचे असतात . ते एकमेकांचे श�ू             

कधीच नसतात . अगद� याबाबतचे सं�कृतीक संदभ� देखील हेच सांगतात . उदाहरणाथ� राम आ�ण ल�मण             

यां�यातील  बंध�ेुम  हे  जग��स�ध  आहे . हे  नातसेंबंध  पाि�चमा�य  सं�कृतीपे�ा  अ�यंत  वेगळे  आहेत .  

�यामळेु भावंडांमधील द�ुमनी , ह� भारताम�ये अि�त�वात नाह� . तसेच �याचा इथं उपयोग देखील नाह� .             

पढेु मा�या संशोधनाम�ये मी हे अनभुवले क� , याम�ये �लगं अ�यंत मह�वाची भ�ूमका पार पाडत े, आ�ण               

हे  सव�  खपू  रंजक आहे .  

HK: हो .  

SV: याम�ये ज�डरचे (�लगं) अनेक �कारचे �नयम आहेत जे भावंडांमधील भाऊ आ�ण ब�हणींना             

वेगवेग�या  प�धतीने  लागू  होतात .  

HK: हो . 

SV: ब�हण ब�दल बोलायचे झाले तर , �यां�याम�ये जबाबदार�ची जाणीव अ�यंत ती� �व�पाम�ये            

�दसनू  येत े.  

HK: हो .  

SV: अनेक मलु�ंनी तर मला असे सां�गतले क� , जोपय�त �यांना �यां�या अपंग भावास�हत �वीकारणारा              

जोडीदार  �मळत  नाह� ,  तोपय�त  �या  ल�न  करणार  नाह� .  

HK: हो .  

SV: �या�या  स�हत .  

HK: हो .  
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SV: यामळेु आपण असं �हणू शकतो क� , ते आप�या अपंग भावांना �वतः�या आय�ुयाचा एक              

अ�वभा�य  घटक  मानतात .  

HK: बरोबर . 

SV: या  उलट  काह�  जण  यामधनू  बाहेर  पड�याचा  �वचार  करतील .  

HK: हो . 

SV: माझा हा भावंडं �वषयीचा अ�यास अ�यंत �दय�पश� असा आहे . याम�ये एक गो�ट अ�यंत �कषा�ने               

जाणवत े, ती �हणजे या सव� प�रि�थतीवर आपला �लास (समाजातील दजा� ) यांचा �भाव असतो .             

�यामळेु �या कुटंुबांकडे �श�णाबाबतचे वेगवेगळे संसाधन उपल�ध आहेत ते �यां�या अपंग नातवेाईका            

चा सांभाळ ब�यापैक� �यवि�थत क� शकतात , परंतु �यां�याकडे अशा संसाधनची कमतरता आहे हे             

�यांची  प�रि�थती  या  ��ट�ने  वाईट  असत े.  

HK: हो . 

SV: ब�याच �मळेल समाजातील वग� आ�ण अपंग मलुांना �वीकार�याची ची पा�ता यामधील संबंध उलटा              

अस�याचे देखील �दसनू येत े. �हणजेच गर�ब असलेले लोक स�ुधा अपंग मलुांना देखील अगद� सहजपणे              

�वीकारतात . 

HK: बरोबर .  

SV: अशा  कुटंुबांमधील  आई  घर�  असत े तसेच  व�डलांना  देखील  जा�त  पगाराची  नोकर�  नसत े.  

HK: तसेच  वडील  रा�ी  उ�शरापय�त  काम  क�न  घर�  येतात .  

SV: बरोबर  आहे . तर�  देखील  त े सव�  �यवि�थत सांभाळतात .  

HK: हो .  

SV: खरतर अपंग मलु अ�यंत ल�णीय असत े, परंतु काह� कुटंुबांम�ये अशा मलुांना �या कुटंुबाला              

लागलेला  डाग   �कंवा  कमीपणा  अस�याचे  समजले  जात े.  

HK: हो .  
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SV: जण ू �या  कुटंुबाला  लागलेला  डाग !  

HK: बरोबर .  

SV: या  समजतुीचा  समाजातील  वगा�शी  काह�  संबंध  नाह� .  

HK: हो .  

SV: मा�या संशोधन दर�यान काह� अशी कुटंुबे मा�या पाह�यात आल� क� , आ�थ�क आ�ण सामािजक              

���या सदर कुटंुब अ�तशय ऐ�वया�चे जीवन जगत असताना देखील �यां�या घर� असले�या अपंग             

मलुांचा मा� ते �तटकारा करत , �यांना समाजापासनू लपवनू ठेवत , चार चौघात �मसळून �दले जात              

नसत . कारण  यामळेु  �यांचा  समाजातील  दजा�  कमी  होईल  अशी  �यांना  भीती  असत े.  

HK: हो  मलाह�  असे  �क�से  मा�हत  आहेत .  

SV: ओके .  

HK: येस .  

SV: �यां�या मते अशी मलुं क� �या कुटंुबा लागलेला कलंक आहेत , �यां�यामळेु समाजातील कुटंुबाची              

असलेल�  ओळख  नकाराथ�  प�धतीने  तयार  होत े.  

HK: �कंवा  हे  अशभु  मानलं  जातं .  

SV: बरोबर . अशा �कारचे �संग आपण अनेक वेळा ऐकले असतील �कंवा पा�हले असतील . यासंदभा�तील              

संशोधन  2005 त े 2007 या  काळात  कर�यात  आला  व  यावर  आधा�रत  हे  प�ुतक  बन�व�यात  आले .  

HK: हो .  

SV: याला बर�च वष� झाल� , �या मलुांबरोबर या प�ुतकात संभाषण केलेले आहे , ती मलेु आता मोठ�                

होऊन  �ौढ  झाल�  असतील .  

HK:  बरोबर .  

SV: हा  एक  मह�वाचा  असा   longitudinal research (रेखांशचे संशोधन)  आहे .  
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HK: �हणजे  दोन  �प�यामधला ...  

SV: �याहूनह� जा�त . परंतु हे सव� पा�ह�यानंतर असे वाटते क� पौगंडाव�थेतील मलुांचे काय हाल होत               

असतील ...  

HK: हो .  

SV: त�णपणात  काय  होत  असेल ?  

HK: हो . 

SV: स�या मी �नयोजन करते आहे क� लवकरच अपंग मलुांची त�णपणातील अव�था यावरती काम स�ु               

स�ु  करावे . कारण  या  �ठकाणी  मला  एक  पालक  �हणनू  �वतःचा  अनभुव  देखील  इतरांना सांगता येईल . 

HK: बरोबर .  

SV: कारण  मी  �या  वेळेस  हे संशोधन  स�ु   केले , �यावेळेस   माझ े मलु  लहान  होत े.  

HK: हो .  

SV: आज  तो  त�ण  आहे . 

HK: हो .  

SV: तलुा माह�तच आहे क� , ऑट�झम असले�या �य�तीबरोबर मी �वतः जगते आहे . हा अनभुव खपू               

मह�वाचा  आहे .  

HK: कशा�वषयी ?  

SV: त�णपणातील  वेगवेग�या  अडचणी .  

HK: हो , न�क�च . ॲि�ट�वजमब�दल काय सांगशील ? पाि�चमा�य देश आ�ण इथल� प�रि�थती कशा            

�कारे  वेगळे  आहे ,  �याला  �यरूो  डाय�ह�स�ट�  (म�द�ूया ���येमधील �व�वधता)  असे  काह�तर�  �हणतात . 
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SV: हो न�क�च . �याम�ये खपू खरच आहे . पाि�चमा�य देशांम�ये �नरो डाय�ह�स�ट� (म�द�ूया            

���येमधील �व�वधता) नावाची एक चळवळ अि�त�वात आहे , �याम�ये अनेक वेग�या �कारचा संघष�            

पाहायला  �मळतो .  

HK: हो .  

SV: जवळपास  1990 पासनू .  

HK: �यरूो  डाय�ह�स�ट�  �हणजे  काय  हे  थोड�यात  सांगशील  का ?  

SV: न�क�च .  

HK: हो .  

SV:  �यरूो  डाय�ह�स�ट�  सव��थम  ऑ��े�लयन  समाजशा���  Judy Singer ने  उदयास  आणल� .  

HK: हो .  

SV: �त�या मत े, ऑट�झम सार�या आजाराने ��त असले�या या लोकांना अपंग समजले जाऊ नये तर ,               

तदेेखील एक �कारे मन�ुय �ाणी आहेत , याम�ये अनेक वेगवेग�या �कारचे लोक असू शकतात . �या              

�कारे �नसगा�म�ये बहु�व�वधता असते �याच �कारे �यरूोलॉजी म�ये देखील �व�वधता असत े. आपण            

सव�जण  देखील  अशाच  प�धतीने  बनलो  आहोत . आप�याम�ये  देखील  बहु�व�वधता  आहे .  

HK: याम�ये  देखील  हाड�वेअर  आ�ण  सॉ�टवेअर  असे  घटक  आहेत .  

SV: अगद� बरोबर .  

HK:  एखा�या  संगणका  �माणे . 

SV: अगद� .  

HK: येस .  
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SV: आ�ण या �ठकाणी हे देखील इंटरेि�टंग आहे क� असनू देखील इंटरनेट�या मा�यमातनू आपण              

ऑ�टझम ब�दल वेगवेग�या �व�पाचे �ान माह�त क�न घेऊ शकत आहोत . �या�वारे �यां�याशी संवाद             

साधनू �यांचे �वचार समजनू घेऊ शकतो . या �यामळेु ऑ�टझम असणा�या लोकां�या ब�याच �करकोळ             

अडचणी  आपण  सहजपणे  दरू  क�  शकतो .  

HK:  यामधनू  होकाराथ� आ�ण  संमतीदश�क  अशा  �कारची  ओळख  �नमा�ण  क�  शकतो .  

SV: बरोबर . होकाराथ� ओळख  तयार  कर�यासाठ�चे  हे  एक  अ�यंत  उपय�ुत  असे  गो�टआहे . 

HK: हो . 

  

SV: पाि�चमा�य देशांमधील �यरूो �व�वधता या चळवळींम�ये अनेक नामां�कत अशा व�कलांना           

समा�व�ट क�न घे�यात आले आहे , परंतु भारताम�ये मा� अजनूह� ह� चळवळ मो�या �माणाम�ये             

�वक�सत झालेल� नाह� . स�या फ�त RTDA या काय�यापरुती मया��दत रा�हल� आहे . या अगोदर ती              

नॅशनल ��ट ॲ�ट �रलेटेड होती �याम�ये पालक�व हा मह�वाचा �वषय होता . परंतु आज �याचा समावेश               

Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 या काय�याम�ये झाला आहे . लवकरच या �े�ांम�ये              

अपंग �कंवा ऑ�टि�टक लोकांना देखील इतर मानवी ह�कांचे संर�ण पण �मळेल याची तजवीज स�ु              

आहे . तसेच एकंदर ���येम�ये ऑ�टझमशी संबं�धत अनेक लोक एक� येऊन लढा देतील याचा मला              

�व�वास  आहे .  

आज रोजी आपण पहात आहोत क� ऑ�टि�टक मलेु दहावी , बारावी पास होऊन कॉलेजमधील वेगवेग�या              

कोस�सना �वे�शत आहेत , तसेच ते उ�च �श�ण घेत आहे . भ�व�यात �याम�ये आणखी ची वाढ होईल ,               

�यामळेु �यां�याकडील पढु�ल आय�ुयाम�ये हे �वतःला �वक�सत कर�या�या अनेक संधी उपल�ध           

होतील . परंतु आपण जर भतूकाळाचा �वचार केला तर पंधरा ते वीस वषा�पवू� अशा मलुांना शाळेत �वेश                

देखील  �दला  जात  नसे .  

HK: हो , मला  मा�हती  आहे . 

SV: परंतु आज अनेक अशी मलुं शाळेला जातात , इतर �व�या�या�कडून �यांचा �वीकार होतो तसेच              

�यां�याशी खलेुपणाने वाग�याचा �य�न होत आहे . या�ठकाणी मला नमदू करावेसे वाटते क� , ह� मलुं इतर               

अपंग  मलुां�या  बाबतीत  कमी  �व�पाचे  अपंग  असतात .  
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HK: हो  कमी  अपंग  असतात .  

SV: परंतु हे खरं तर अ�यंत ददु�वी आहे , कारण जा�त अपंग�व असणा�या मलुांना देखील मो�या �माणात                

सहा�य  कर�याची  आव�यकता  आहे .  

HK: हो  खर  आहे . त�ुह�  ॲ�शन  फॉर  ऑ�टझम  म�ये  सां�गत�या�माणे .  

SV:  अगद�  बरोबर .  

HK: शभुांगी , �याब�दल  थोडसेे  सांग .  

SV:  ती   एक  अ�ग�य  अशी  एनजीओ  (सामािजक सं�था)  आहे  

HK: ओके .  

SV: ह� प�हल� एनजीओ (सामािजक सं�था) आहे , िजने ऑ�टझम हा �ाम�ुयाने लोकां�या चच�म�ये             

आणला .  

HK: हो .  

SV: काह� पालकांकडून चालवल� जाणार� अशी ह� सं�था आहे , �याम�ये काह� पालकांचा एक छोटासा �ुप               

काय�रत  आहे .  

HK: हो .  

SV: �यांनीच  ह�  सं�था  स�ु  केल� .  

HK: हो .  

SV: �यानंतर हळूहळू काह� वषा�म�ये याचे �पांतर एन जी ओ म�ये झाल� . यांचेकडून शासनाकडून अपंग               

लोकांसाठ� �नग��मत कर�यात येणा�या धोरणांम�ये सधुारणा सचुवल� जात े, असे �यां�याकडून ‘ओपन           

डोअर �कुल’ स�ु कर�यात आले आहे . याम�ये ऑट�झम असले�या मलुांक�रता कशाप�धतीने उप�म            

राबवले  जावेत  याचे  मॉडले  दाखव�यात  येत े तसेच  त े एक  �कारचे  ‘वोकेशनल  ि�कल  स�टर’  देखील  आहे .  

 

182



अशा�कारे अनेक कृती या सं�थे�वारे के�या जात आहेत . �वशषेतः ब�ु�धम�ा अपंग�व , मान�सक            

अपंग�व अशा �े�ांम�ये संपणू� भारतभर कशा प�धतीने काम केले जावे या संबं�धत अनेक ��श�ण              

काय��म या सं�थेकडून राब�वले जातात . इतरह� अनेक ��स�ध अशा सं�था आहेत . उदाहरणाथ� तम�ना ,             

म�ुकान ... अशा अनेक पालकांकडून चालव�यात येणा�या सं�था आहेत , �या खपू चांगले काम कर�त             

आहेत व हळूहळू या सं�थांचे �पांतर मो�या या सं�थांम�ये होत आहे . तसेच या सं�था पालकांकडून               

चालव�यात येत अस�याने �यांना �यां�या ऑ�टि�टक �कंवा अपंग मलुांसोबत राहून �यां�या अनभुवाचा            

फायदा व मा�हती ती सं�थेकडून राब�व�यात येणा�या वेगवेग�या उप�मांम�ये होत असते �यामळेु            

�यांचं  काय�  या  �े�ात  अ�यंत  �भावीपणे  स�ु  आहे .  

HK: हा  पालकांचा  स��यता आहे .  

SV: अगद�  बरोबर .  

HK: �हणजे हे हुशार लोकांसाठ� आ�ण अपंग मलुांसाठ� आहे . तसेच हे आता खपू मो�या �यापक �व�पात                

�पांत�रत  होत  आहे ,  कारण  ह�च  अपंग  मलुं  पढेु  जाऊन  मोठ�  होऊन  इतरांसाठ�  काम  क�  शकतात .  

SV: हो .  

HK: त�ुया  आ�मच�र�ा�या  अनभुवानसुार  पालकांचा  स��यता  कोण�या  �व�पाचा  आहे  हे  सांग .  

SV: खपू रंजक असा हा ��न आहे . कारण अनेक पालक आप�यानंतर आप�या ब�ु�धम�ा अपंग�व �कंवा               

शार��रक अपंग�व असणा�या मलुांचं काय असा �वचार कर�त असतात . या स��यता मधनू �यांना             

�वतं�पणे �वचार क�न आप�या अपंग मलुांक�रता �यां�या सहा�य ते क�रता अ�तशय �भावीपणे            

वेगवेगळे उप�म राब�व�यात क�रता हा ॲि�ट�वजम मदत करतो . तसेच आप�या अपंग मलुांक�रता            

काळजी घे�यासाठ� वेगळी �य�ती असावा यापे�ाह�आपण �वतः मलुांची काळजी �यावी असे वाटणारे            

पालक जा�त आहेत . �यामळेु ह� स��यता �यांना अ�यंत उपय�ुत आहे , आ�ण आप�या पा�यांची �वतः              

काळजी घेणे याम�ये एक �कारचे समाधान आहे �याला आपण पण �डि�नट� ऑफ �र�क (धोका प�क�न               

�मळणारा मोठेपणा) असे  �हण ू.  

HK: कृपया  परत  एकदा  सांगा . 

SV: �डि�नट�  ऑफ  �र�क  (धोका प�क�न �मळणारा मोठेपणा). 
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HK: ठ�क .  

SV: जोपय�त ...  

HK: ठ�क .  

SV: आपण अनेक त�णांना �याम�ये �य�न कर�यास भाग पाडत नाह� �यांनाह� धोका प�कर�यास भाग              

पडत नाह� तोपय�त �यांना �डि�नट� ऑफ �र�क (धोका प�क�न �मळणारा मोठेपणा) ल�ात येणार नाह� .              

आप�या पालकां�या स��यते साठ� अ�यंत मह�वाचे आहे . �या गो�ट� आप�या मलुां�या संगोपनासाठ�            

आ�ण  �यांना  चांग�या  �कारे  उपचारप�धती  दे�यासाठ�  पणू�  आय�ुयभर  उपयोगी  पडतील . 

HK: हो , नेहमीच .  

SV:  कायमच .  

HK: हो .  
  

SV: द�पक यां�या बाबतीतच होतो असं नाह� . अनेक इतर �य�तींना देखील अशा अशा�कार�या उपचार              

प�धतीची गरज असत े. अनेकदा आपण वयाने मोठे झालेले �य�ती देखील वा�त�वक पाहता मनाने �कंवा              

ब�ुधीने �कंवा समजतुदारपणाने मोठे असंच नाह� , पालकांना पालकांकडून अगद� यो�य प�धतीची           

उपचारप�धती यांना �मळालेल� नसत े. अशा लोकांचा �कंवा पालकांचा अनादर केला जातो , ��येक �य�ती             

ह� वेगळी असते याचा �वीकार आपण केला पा�हजे . �यांना ख�या अथा�ने स�म बन�व�यासाठ� , एक              

चांगला मन�ुय�ाणी घडव�यासाठ� , �यां�या मान�सक बौ��धक �वकासासाठ� आपण �य�न केले          

पा�हजेत . आ�ण हा �या लोकांचा ह�क आ�ण अ�धकार आहे क� �यांनादेखील सव�साधारण लोकां�माणे             

समान  वागणकू  �मळाल�  पा�हजे .  

  

�यामळेु पालकांची स��यता कुठे संपतो असा ��न त�ुहाला पडले , पालकांची स��यता कुठेच संपत नाह� .              

या�वारे आपण आप�या पा�यांची मत े, �यांची जाणीव आ�ण समजतूदारपणा सम�ृध क� शकतो .            

तसेच  �यांना  संगोपन  देऊन  जगाम�ये  यांना  �यांची  �वतःचे  ओळख  तयार  कर�यास  स�म  क�  शकतो .  

HK: ओके . मला  वाटत े याचे  �व�प  दहेुर� नातसेंबंध  सारखे  आहे .  
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SV: बरोबर .  

HK: तू समाजशा��ाची अ�यासक आहेस , नोट�स म�ये देखील काम करत आहेस . त�ुयावरती असणारा             

या  सव�  गो�ट�ंचा  �भाव  अपंग  लोकांना  बरोबर  काम  करताना  तलुा  कसा  उपयोगात  आला ?  

SV: हा  �भाव  अ�यंत  उपयोगी  तसेच  आनंददायी  आ�ण  समाधानाचा  ठरला .  

HK: ओके .  

SV: कारण या �ठकाणी आपण फ�त मान�सक अपंग�व या�वषयी बोलत नाह� तर शार��रक अपंग�व              

देखील मह�वाचे आहे , ब�याच वेळेला अनेक शार��रक अवयवबाबत आपण चचा� असताना मया�दा येतात .             

पर  आ�ण  गो�ट�ंमधील  शार��रक  अनभुव  मह�वाचा  असतो .  

HK: बरोबर  आहे .  

SV: उदाहरणाथ� , असले�या ��येक �य�तीला आय�ुय जगत असताना , वेगवेग�याअव�थांमधनू जावे          

लागत े,  यापासनू  कुणीह�  अ�ल�त  राहू  शकत  नाह� . या  सव�  गो�ट�  आप�याला  ल�ात  ठेव�या  पा�हजेत .  

HK: बरोबर .  

SV: बरोबर .  

HK: हो , त ू सां�गत�या  �माणे  वेगवेग�या  �व�पाची  अव�था  अस ू शकत े.  

SV: �हणनू  शर�राची  भौ�तक  अव�था  देखील  मह�वाची  असत े.  

HK: हो .  

SV: या सव� मा�हती मधनू �लगं संबंध यावरचा माझा अ�यास �दसनू येईल , परंतु याचे कारण �हणजे                

लोकांम�ये  जाणवणारा  �लगं हा घटक  होय . 

HK: होय .  

SV: आपण जर वेगवेग�या �कारची �दसा�ब�लट� , रोग , आजारपण याबाबतची सामािजक �कंवा           

सां�कृ�तक पा�व�भमूी पा�हल� तर , ल�ात येईल क� हे सव� घटक समाजशा��, disciplines of             
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anthropology, particularly medical anthropology या �वषयांशी �नग�डत आहे . तसेच माझा मलुगा           

ऑ�टि�टक अस�याने मी �वतः समाजशा�� मधील अस�याने मला यामधील अनेक गो�ट�ंम�ये रस आहे            

तसेच यामधील माझा अ�यास आहे . तसेच या �कार�या अंतर-�वषयांचा अ�यास करणे आ�ण या �े�ात              

काय�रत राहणे ह� मा�याकरता अ�यंत समाधानकारक आ�ण आनंदाची बाब आहे . मला �व�वास आहे क� ,              

सोशल साय�स मधील अनेक त�ण �व�याथ� अपंग�व अ�यास म�ये येऊन वेगवेग�या प�धतीचे काम             

करतील . �यामळेु ऑ�टझम �कंवा अपंग�व हा �वषय फ�त वै�यक�य �कंवा मानसशा�� यां�याशी            

�नग�डत  आहे ,  �याच�माणे  सामािजक  आ�ण  सं�कृती  यां�याशी  देखील  �नग�डत  आहे .  

HK: या�ठकाणी  मला  आप�या  या  मलुाखतीचा  शवेट  करावा  लागतोय .  

SV: ओके .  

HK: शभुांगी , त�ुयाशी  बोलनू  फार  बरे  वाटले ,  खपू  चांग�या  प�धतीचे  �ड�कशन  झाले .  

SV: मला  देखील  बरे  वाटले .  

HK: परंतु मला वाटते आपण फ�त ऑ�टझम या �वषयावरती अगद� बे�सक चचा� केल� आहे . याम�ये               

अजनू  खपू  स�व�तर चचा�  होणे  गरजेचे  आहे . पढु�ल  वेळेस  आपण  ती  न�क�  क� . तझु े खपू  आभार .  

SV: न�क�च . ध�यवाद .  
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Disability Studies: An Introduction

Prof. Hemachandran Karah

Department of Humanities and Social sciences

Indian Institute of Technology, Madras

Lecture – 24

Dyslexia and the Modern University an Interview with Prof. Tanya Titchkosky

Hemchandran Karah: नम�कार, सव�चे �वागत. आज�या आप�या मुलाखतीचा िवषय आहे डीसलेि�सया (वाचन
करताना िकंवा अ�र�चा अ�यास करताना प्रचंड �व�पा�या अडचणी येतात असा एक मानिसक रोग). आपलेकिरता
डीसलेि�सया हा एक गुढ, अनाकलनीय असा िवषय आहे, भारताम�ये तो जा�त लोकिप्रय नाही. परतंु अनके लोक�म�ये
याबाबतची तीव्र अशी ि�थती आढळते. आजचा िवषय डीसलेि�सया आिण आधुिनक िव�ापीठ असा आहे, याम�ये आपण
पण महािव�ालय, सा�रता, िशकणे, वाचणे, िलिहणे आिण िवचार करणे याब�ल चच� करणार आहोत.

आज आप�या सोबत या चच�म�ये सहभागी झाले आहेत Prof. Tanya Titchkosky, �य�नी या िवषयावरती अनके पु�तके
िलिहली आहेत, �या टोर�टो िवद्यापीठ टोर�टो येथे काय�रत आहेत. मला अ�यतं आनदं आहे की, आज आप�या सोबत
Prof. Tanya Titchkosky आहेत, आपण सु�वात क�. कुठे आपण आपला पिरचय क�न �ावा, आिण या चच�स
सु�वात करावी.

Tanya Titchkosky: ठीक, ध�यवाद. यािठकाणी येऊन आपणा सव�शी श्री चच� सु� करताना मला आनदं होत आहे.

गेली वीस वष� मी कॅनडा येथील दोन वेगवेग�या िव�ापीठ�म�ये म�ये (St. Francis Xavier University and

University of Toronto) िडसेिबिलटी �टडी (िदव्यांग क्षमता अभ्यास) हा िवषय िशकवते आहे. तसेच गे�या
सोळा वष�पासून याम�ये माझं संशोधन काय�, िलखाण आिण वेगवेगळे कोस�स चालवणे अशा गो�ी सु� आहेत. मानवी
का�पिनकता आिण िडसेिबिलटी �टडीज (िदव्यांग क्षमता अभ्यास) असे काही कोस�स जे या िवषयाशी अ�यतं
िनगडीत आहेत, हे स�या सु� आहेत.
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HK: छान. िडसलेि�सया �हणजे नमेकं काय? �हणजे सु�वातीला आपण �याची ि�लिनकल डेिफनशेन (वैद्यकीय

व्याख्या) पाहू, आिण मग इतर सिव�तर चच�कडे क�.

TT: ओके. खुप छान असा प्र� अगदी सु�वातीलाच िवचार�यात आला आहे. वै�कीय �े�ाम�ये िडसलेि�सया वेगवेग�या
देशातील अनके डॉ�टस�कडून वेग�या प�तीने �प� कर�यात आला आहे. या सव� �या�य�चा िवचार करता �यामधून असा
अथ� िनघतो की, अ�रे, िदशा, आकडे, लॉिजक अशा गो�ींम�ये हे समजून घे�याची एक कमतरता िनम�ण होणे �हणजे
िडसलेि�सया होय. िश�णामधील िकंवा सा�रते मधील िडसलेि�सया ओळखणे जरी सोपे असले तरी इतर बाबतीत मा� हे
ओळखणे िकंवा याचे िनदान करणे अ�यतं अवघड आहे.

�यावेळेस आपण एखा�ा अपगं�वा�या अव�थेब�ल िवचार करतो, �यावेळेस आप�याला जाणवते की सदर अपगं�व हे �या
�य�ती�या स��कृितक घटक�शी िनगिडत आहे. स��कृितक घटक�पासून अशा सव� अपगं�वा�या अव�थ�ना वेगळे करणे
खूप अवघड आहे. यािठकाणी मी प्र�ाकडे येते, येथे िडसलेि�सयाचे प्रमाण जाणवते का? होय अगदी प्र�येक
सं�कृतीम�ये िडसलेि�सया जाणवतो. कारण प्र�येक समाजाम�ये वाचना या प्रिक्रयेम�ये येणारे अडथळे, िलिह�या�या
प्रिक्रयेम�ये, िदशा, तक� अशा अनके प्रकार�या सम�या उपल�ध आहेत, �यामुळे िडसलेि�सया हा िविश� अशा
एखा�ा सं�कृतीशी िनगडीत नाही तर सव�� उपल�ध आहे.

या िठकाणी वै�कीय �या�या आिण सामािजक �या�या या दो�ही एकमेक�ना पूरक अशा आहेत �या लोक��या सा�रतेशी
आिण प्र�येका�या िशक�या�या प्रिक्रयेशी जोड�या गेले�या आहेत. तसेच सामािजक वग�करण, गरीबी आिण इतर
अनके सम�य�नी ग्र�त असणारे पालक तसेच सुिशि�त असा वग� या सव� घटक�म�ये िडसलेि�सया चे प्रमाण आढळून
येते. अशाप्रकारे आपण �हणू शकतो की िडसलेि�सया सव�� आढळून येतो, याम�ये एकंदर िशक�या�या प्रिक्रयेमधील
अडथळे प्रमु�याने जाणवतात.

HK: खूप छान. �हणजेच िड�लेि�सया �या बाबतीत वै�कीय �े�ाम�ये प्रचंड प्रगती होणे गरजेचे आहे तसेच �यूरो
साय�स (मेंदूच्या प्रक्िरये संदर्भातील िवज्ञान) मधील अिधक मािहती यो�य प�तीने समोर येणे गरजेचे
आहे. परतंु स� पिरि�थतीम�ये िड�लेि�सया हा जा�त प्रमाणात सा�रता आिण आिण िशक�या�या प�तीतील अडथळे
याम�येच �यापलेला िदसतो. कारण आपण नहेमीच एका प्रगतशील अशा िनिम�ती प्रिक्रयेचे घटक रािहलो आहोत,

�यामुळे आप�याला प्र�येक वेळेस कोण�याही शारीिरक व मानिसक अडथ�यािशवाय प्रगती करणे हेच यो�यतेचे ल�ण
वाटते. इतर गो�ी आप�या द�ृीने गौण आहेत असा िवचार समाज करतो. (हसतात)
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मी सािह�य िशकवतो, �याम�ये रीिडगं िबटवीन टू लाइ�स �हणजेच �या ओळींचा मितताथ� ल�ात येणे येणे �हणजे सा�रता
असे अपेि�त आहे. HR (मानव संसाधन) म�ये लोक�ना आप�या सोबत घेऊन जा�या�या या कौश�याला सा�रता
समजतात. आता वेगवेग�या फॉम� मधील सा�रता यावरती िडसलेि�सया वेगवेगळे प्रकार अवलंबून आहेत का?

TT: यािठकाणी मी असं �हणेन की, अशा वेगवेग�या �व�पा�या िव�ाशाख��या असले�या सा�रतेबाबत�या वेगवेग�या
प्रमाणानुसार, िकंवा प्रकारानुसार डीसले�सीयाचे देखील वेगवेगळे �व�पाचे उपप्रकार असू शकतात आिण याला
याबाबतचे वै�कीय िनदान करणारे डॉ�टर िकंवा यातील त� सहमत असतील. तसेच वेगवेग�या प्रकारचे सा�रते�या
प्रकारानुसार देखील याबाबतची ल�णे वेग�या �व�पाची असतात अशी देखील नॲद आहे. Calgary Alberta

Canada येथे मी लहानाची मोठी झाली, या िठकाणी माझे देखील काही याबाबतचे अनुभव आहे. प्राथिमक िश�ण घेत
असताना अनकेदा वेगवेग�या प्रकार�या पेपस� वर िरका�या जागा भरा अशा प्रकारचे प्र� िवचारलेले असायचे. परतंु तू
सदर प्र� सोडवत असताना, माझा नहेमी गॲधळ उडायचा. एखादं वा�य िलिहताना िकंवा वाचत असताना खूप अडचणी
येत नसत, परतंु तू वा�यातील िरका�या जागा भ�न हे पूण� करणे अ�यतं अवघड असे, �या िठकाणी यो�य उ�र अपे�ा
अनके पय�यी उ�रे देखील बरोबर वाटू लागत. याबाबतचा यो�य अथ� समजायला अवघड वाटे. आिण मनातून वेगवेग�या
प्रकारचे आवाज येई की, तुला हे जमत नाही ही, जमणारही नाही... आिण मग मला �वतःची लाज वाटू लागली,
कमीपणा वाटू लागला.

स�या�या काळात, िश�णाचे पूण�पणे नोकरशाहीम�ये �प�तर झाले आहे. कोण�याही प्रकारचे उ�र िलहायचे असेल तर
एक िविश� अशी प�त ठरलेली आहे, िवशेष प्रकारचे श�द, िलिह�याची प�त ठरलेले आहे, जर आप�याला अशी
िविश� प�त येत नसेल तर आपण चुकीचे ठरलो जातो. मला नीट वाचता येत नसे िह माझी सम�या होती, परतंु
आप�याला वेगवेग�या समाजाम�ये अशा प्रकारची वाचना�या बाबत सम�या असणारे लोक लोक सापडतील.

मला वाटते तुझं बरोबर आहे, सा�रते�या वेगवेग�या उपप्रकारानुसार डीसले�सीयाचे देखील प्रकार असावेत, िकंवा
असणे आव�यक आहे. व नतंर हेच प्रकार समाजातील वेगवेग�या प्रकार�या पॉवर सोबत ब�धले गेलेले आहे. एक �य�ती
आहे, �याने Imagined Communities हे पु�तक िलिहले आहे, याम�ये �याने ब�जािमन असे �हटले आहे. तुला आठवते
का?

HK: हो मला ब�जािमन आठवते.

TT: हो, पु�तकाम�ये छपाई भ�डवलशाही िवषयी मािहती स�िगतली आहे, िविश� प्र�थािपत समाज घटक�कडून इतर
घटक��या बाबतीत भेदभाव क�न �य�ना मु�य प्रवाहापासून विंचत केले जाते याबाबतचे �प�ीकरण �याम�ये पाहायला
िमळते. छपाई भ�डवलशाही �हणजे मोठमोठे संदभ� ग्रथं, पु�तक, इतर छापलेले मटेिरयल इ�यादी तयार क� �यापासून
मो�या प्रमाणात पैसा िमळवणे, फायदा िमळवून ठरािवक प्रकारची िलटरसी समाजाम�ये िनम�ण करणे. तसेच यामधून
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िडसलेि�सया ही जगासमोरील सम�या बनली आहे याचा प्रचार क�न �यामधून देखील ठरािवक प�तीने पैसा कमावला
जातो. व भ�डवलशाहीचा अज�डा पुढे रेटला जातो.

HK: स��या�या समाजाम�ये नमुनदेार अशा म�यमवग�य लोक�म�ये वेगवेग�या प्रकारचे राहाणीमानाबाबत तसेच इतर
अनके गो�ींब�ल काही िवशेष असे िनयम (काय करावे आिण काय क� नये) अिलिखतपणे अनुसरण केले जात आहेत. जे
लोक या िटिपकल मेथड बरोबर जुळवून घेऊ शकत नाहीत, �य�ना मागे टाकून हा समाज पुढे िनघून जाईल. िड�लेि�सया
म�ये हे नवीन नाही. तसेच स�या इवॉ�युशन माक�ट (मूल्यमापन बाजार) हा नवीन प्रकार चालू झाला आहे. याचा
िवचार तु केला आहेस का?

TT: बरोबर. मी तु�याशी सहमत आहे. तु इथे फ�त िड�लेि�सयाबाबत स�िगतलेस, पण याबरोबरच, इतर अनके
अपगं�व प्रकार आहेत, �या सं�क्�ती, समाज आिण नमुनदेार लोक��या िवचार�चे िविश� जाळे य��याशी िनगिडत
आहेत. कोणतेही नोटीिसंग आिण पस��शन हे स��क्�तीनुसार तयार केले गेलेले असते. तसेच the networks of

literacy िकंवा print capitalism य�नी याकरीता अनके प�तींचा वापर केला आहे. य�चेनुसार सव�साधारण आिण
िड�लेि�सया असलेले लोक य��याम�ये फरक क�न, य��या तयार केले�या िनयम�नुसार �य�ना िवचार करणे, िशकने

जमत नाही, �य�ना य�नी वेगळे क�न �यावर िड�लेि�सया हा िश�ा मारला आहे. �यामुळे मी वाचू शकत नाही असे नाही,
तर मी हा म�यम वग�चा ढॲगीपणा न�ेच वाचू शकते, समजू शकते..

पण, इतर��या पधतीनुसार मी हे वाचू शकत नाही, परतंू मी मा�या प�तीनुसार हे सव� वाचून �याचा अथ� समजाऊन घेऊ
शकते.

HK: मी लवकरच तु�या िड�लेि�सया �या बाबत�या मु���कडे येणार आहे. परतंु मी येथे भारतीय पिरि�थतीचा िवचार
करीत आहे, जगातील सव�त समाज बहभुािषक आहेत. परतंु हीच बाब भारतात काही िठकाणी ददु�वी आहे हे असे �हणावे
लागेल. कारण पण काही िवशेष समाज हे पॉिलसी मेिकंग (धोरण िनि�ती) म�ये अ�यतं प्रबळ आहेत. तसेच लोक��या
सामािजक हालचालींवर तसेच �यावसाियक हालचालींवर �य�चा िवशेष प्रभाव आहे. �यामुळे बहभुािषक, तसेच समान
भािषक िकंवा इतर कोण�याही अव�थेम�ये कमी-अिधक प्रमाणात हेच िच� पहावयास िमळते, तसेच अपगं�साठी
असले�या पुनव�सन क�दर् िकंवा िवशेष आधार क�दर् याम�ये देखील ही अव�था िदसून येते.

एखा�ा िवशेष भाषे�या वग�म�ये िकंवा बहभुािषक अव�थ�म�ये प्र�येक वापरकर�याकडून अपेि�त पिरणाम वेगळा असतो.
या बाबतीत आपण िडसलेि�सया कडे कसे पाहू शकतो?

TT: याब�ल आपण पण िवचार क� शकतो परतंु एखा�ा �यावसाियक �य�तीप्रमाणे आपण �याम�ये नमेकेपणाने

सामािजक िकंवा वै�कीय असा फरक क� शकत नाही. कॅनडा या देश�म�ये िश�ण त��ना एक वेग�या प्रकारचे
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प्रिश�ण िदले जाते, �याम�ये अशा प�तीने वग�करण करता येणे श�य आहे. उदाहरणाथ�, कोण�या लोक�ना घरी इतर
काम करताना अडचण येत नाही, िकंवा पैशाची कमतरता अस�याने अडचण येत नाही, परतंु भाषेमुळे िकंवा याम�ये
सम�या अस�याने �य�ना अनके अडचणी येतात. या प्रिक्रये�ारे आपण �या लोक�ना �य��यामधील डीसले�सी�या
सम�येमुळे भाषा समजून घे�यात िकंवा वाचन प्रिक्रयेम�ये अडचणी येतात �य�ना आपण पटकन ओळखू शकतो. अशा
�पेशल िश�ण त��ना कॅनडाम�ये नमेके काय �हणतात हे मला माहीत नाहीये.

अशा प्रकारचा प्रय� होणं गरजेचं आहे �याम�ये आपण वेगवेग�या �व�पाचे सामािजक अपगं�व ओळखू शकतो आिण
�य�ना वेगळं क�न �य��यावरती रोगिनदानशा��म�ये संबिंधत अपगं�व बाबत िनदान होईल. िडसलेि�सया हा देखील एक
सामािजक अपगं�वाचा प्रकार आहे. हा वग�करणाचा प्रय� िवशेष अशा त� लोक�कडून केला जातो. मला मािहत नाही
की मी तु�या प्र�ाचे उ�र िदले आहे की नाही.

HK: मला वाटते बहभुािषकता हेच खूप च�गली प�त आहे या�ारे आपण पण या�याशी िरलेटेड अनके सम�या या
चच�म�ये �यावर ती उपाय शोधू शकतो, कारण प्र�येक भाषा समजून घेत असताना िडसलेि�सया �या बाबतीत सम�या
सार�याच असतात, तसेच यामधून काही िनदान कर�या�या प�ती देखील सव�ना समजतील. आप�याला �लो लन�स�
(इतर मुलांच्या तुलनेत हळूहळू िशकणारे) ही संक�पना मािहत आहे. िड�लेि�सया असलेले लोक, िशक�या
म�ये अडचणी असणारे िव�ाथ�, िकंवा एखादी गो� िशक�याकिरता, वाच�याकिरता इतर�पे�ा खूप जा�त वेळ लागणारे
िव�ाथ� य�ना प्रामु�याने �लो लन�स� �हटले जाते. या सव� प्रकार�म�ये कशा प्रकारे वग�करण केले जाते?

TT: मला वाटते हा प्र� आपण पण िडसेिबिलटी �टडीज (िदव्यांग क्षमता अभ्यास) मधील लोक�ना िवचारायला
हवा.

HK: ठीक.

TT: कारण या सव� संक�पना जगभरातील वेगवेग�या सं�कृती�या, समाजा�या लोक�ना वेगवेग�या प्रकार�म�ये हे
विग�कृत कर�याकिरता वापर�या जातात.

HK: तू खूप च�ग�या प�तीने उ�र िदलेस. पुढे स�ग.

TT: हो.

HK: हो.
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TT: या सव� क�पना जगभरातील लोक��या आयु�यातील वेगवेग�या गो�ींना अमलात आण�याकिरता वापर�या
जातात.यामधील काही क�पना जर तुम�या साठी वापर�यात येत असतील, तर तु�ही तुमचे भा�य समजले पािहजे, आिण
जर आप�याला या क�पना लागू पडत नसतील तर, आपण मागासलेले आहोत असा याचा अथ� होतो. याम�ये प्रामु�याने

दोन गो�ी होतील. पिहली �हणजे, लोक तुम�याकडे दलु�� करतील, तु�हाला िवचारणार ही नाहीत. आिण दसुरी गो�
�हणजे, ते तुम�याकडून ल� देतील, तु�ही कशा प�तीने िशकत आहात, िशक�याकिरता तु�हाला कोण�या प्रकारची
मदत हवी आहे याचा िवचार ते करतील.

�हणून मला असे वाटते की, मा�यासाठी तसेच िडसलेि�सया �टडीज (िद�य�ग �मता अ�यास) साठी आपण या गो�ी
तपासून पािह�या पािहजेत. या क�पना कोणी शोधून काढ�या, या कशा प�तीने वापर�या जातात, अनके अव�थ�म�ये या
कशा प�तीने बदल�या जातात, या सव� गो�ींचा आपण िवचार केला पािहजे. यामुळे कदािचत अनके शै�िणक �यव�थ�ना
फायदा होऊ शकतो, तसेच यामुळे अशा वेग�या प�तीने िशकणा�या मुल�ना देखील याचा मो�या प्रमाणात फायदा होऊ
शकतो.

�यामुळे हे अ�यतं मह��वाचे आहे, िक या गो�ींचे फायदे, य�चा वापर आिण �यामुळे िनम�ण होणारे नवीन बदल य�चा
अ�यास करणे गरजेचे आहे. थोर िवचारवतं W. I. Thomas य�नी असे �हटले आहे की, माणसाने एखादी गो� खरी
अस�याचे स�िगतले तर ती गो� आिण ितचे पिरणाम खरचं िदसून येतात. (हसतात).

येथे मी म�दमूधील िबघाड िकंवा डो�याचं होणारे �कॅिनगं (दृष्टी परीक्षा) आिण िड�लेि�सयाचे िनदान यावरती
बोलणार नसून माझा मु�ा वेगळा आहे, �यावेळेस याचे सव� पिरणाम एखा�ा मुला�या आयु�याम�ये िदसून येतील, �याचे
आयु�य प्रभािवत होऊन जाईल, �यावेळेस तो िनराशावादी बनले िकंवा �या�या मनाम�ये आयु�य उ��व�त झा�याची भावना
तयार होईल...

HK: होय, लोक�ना सोडून िदले जाईल.

TT: हो. Zygmunt Bauman या िवचारवतंाने �हट�याप्रमाणे, बरेच लोक अनके अपगं लोक�ना वा�यावर सोडतात,

�य�ना कोणी वाली उरत नाही. िदसािबिलटी �टडीज (िदव्यांग क्षमता अभ्यास) मधील एक मोठा अडथळा आहे.

वै�क शा��ाम�ये देखील वेगवेग�या प्रकार�या संक�पना आ�या, िनदाना�या वेगवेग�या प�ती आ�या, संपूण� जगभर
�या गो�ींचा अवलंब सु� झाला. या गो�ींचा समाजाम�ये उलटा पिरणाम देखील िदसून येतो. यामधून आप�याला नमेकं
अपेि�त काय होतं आिण जगात घडते काय आहे, ही िवचार कर�यासारखी गो� आहे. याचा िवचार होऊन अपे�ेप्रमाणे
घडून ये�यासाठी प्रय� केले पािहजेत.
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HK: बरोबर, याकडे एक संधी �हणून पािहजे, आिण ही पिरि�थती िनय�ंणात आण�यात करता एखा�ा गो�ीचे िनदान
कर�या�या प�ती म�ये आव�यक बदल केला पािहजे.

TT: हो. अव�था िबकट आहे. कॅनडा म�ये एक सं�था आहे, नाव ‘डीसलेि�सक कॅनडा’ असे आहे. ही सं�था काही
सेवािनवृ� लोक�कडून चालवली जाते, �यामधील काही लोक��या मुल�ना िड�लेि�सया आहे, तर काही लोक�ना देखील
�यामधील िड�लेि�सया आहे. �य��या मते अशाम अपगं�वा�या प्रकार�म�ये िनदान हो�याची प्रिक्रया वाढवली पािहजे,

जेणेक�न अिधकािधक ��ण�ना िडसलेि�सया अस�याचे कळेल. �यानतंर ते यामधील वेगवेग�या उपचार प�ती आिण
�याबाबतचे संसाधने याचा शोध घेतील आिण एक प्रकारे या गो�ींचा �य�ना लाभ होईल. तसेच िश�क�ना देखील याबाबत
िनदान कर�याचे वेगवेग�या प�तींची प्रिश�ण िदले गेले पािहजे. परतंु यामुळे यो�य अशा िरसोस�स बरोबरच इतर अनके
तकलादू गो�ी वापरात ये�याची देखील श�यता आहे.

HK: भारतीय पिरि�थती म�ये याचा िवचार के�यास असे िदसून येते की, ितथले म�यमवग�य लोक इगं्रजी मा�यमात
िश�ण घेतात, पुढील िश�णाकिरता परदेशात जातात व तेथून अशा प्रकार�या नवीन संक�पना भारतात घेऊन येतात.

आिण आता तर िडसलेि�सया हा अिधकृतिर�या मानिसक आजार अस�याचे �प� झाले आहे. अशा ��ण��या बाबतीत
वेगवेग�या िनयमावली (ह� व अिधकार) �प� झाले आहे. हे सव� ह� अिधकार िकंवा सोयीसुिवधा या ��ण�पय�तं
पोहोचतात का, �याचा �य�ना लाभ होतो का हे तपासणे खूप मह��वाचे आहे.

TT: होय.

HK: हा एक मह��वाचा संदेश आहे जो आपण सव�नी ल�पूव�क ऐकला पािहजे.

TT: होय.

HK: तू गेली वीस वष� िडसेिबिलटी �टडीज (िदव्यांग समता अभ्यास) िशकवत आहात. याम�ये िड�लेि�सया
आिण अंध�व या अपगं प्रकारा बाबत आपण िशकवले आहे.या अ�यतं दिुम�ळ अशा एकि�त अपगं�वाबाबत तुझे अनुभव
स�ग.

TT: [हसते] ओके. या दो�ही अपगं�व प्रकार�कडे एकि�तपणे पाहणे गरजेचे आहे. माझे वडील, Ranma Calcio, 100

ट�े अंध आहेत, ते सोशॉलॉजीम�ये (सामािजक शा�ांम�ये) पीएचडी असून अनके पु�तक�चे लेखन �य�नी केले आहे.

सामािजक द�ृ�या िवचार केला तर, िडसलेि�सया, अंध�व आिण इतर अपगं�व पूरक असून लोक�ची याबाबतची
प्रितिक्रया सारखीच असते. परतंु आप�याला अशा सव� प्रकार�या अपगं लोक�चे सोबत एकि�तपणे काम करणे गरजेचे
आहे, हा एक मह�वाचा आिण सोयीचा माग� देखील आहे.
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यािठकाणी मी माझं आिण मा�या विडल�चे उदाहरण देते. आ�ही एक� िलिहतो, िफरतो, वेगवेग�या िठकाणी प्रवास करतो.
याम�ये हे माझा िडसलेि�सया आिण मा�या विडल�चे अंध�व या गो�ी जरी आ�हाला टाळता येत नस�या तरी �य�ना आ�ही
�यवि�थतपणे सामोरे जातो. या िठकाणी मला स�गावेसे वाटते की एका आंध�या �य�ती�या चेह�यावरती असणारे हावभाव
मी नहेमी वाचत आली आहे, �यामधून वेगवेग�या प्रकारचे �ान िमळत असते, जे कदािचत द�ृी असणा�या �य�ती�या
चेह�यावरती िदसत नाही.

परतंु अंधे चेह�यावरती मला सुचणारे श�द थोडेसे ितरकस असतात, सरळ िदशेने असत नाहीत िकंिचत िविच� वाटतात,

कारण हे एक प्रकारे आम�या दोघ�चे एकि�त असे शि�दक िनम�ण असते. अशाप्रकारे मी खरतंर �य�त होते, अनके
श�द एक� क�न �यातून वाच�याचा प्रय� करते, ब�याच वेळा यातून िवनोद होत असतो, कधी अथ�ही बदलत असतो.
(हसते).

ब�याच वेळेस मी चुकी�या प�तीने वाचते आहे िकंवा बोलते आहे, हे मला जाणवते. ब�याच वेळेस मी अडखळते, न�याने

बोल�याचा प्रय� करते, कधी िनराश होते. परतंु िवचार के�यानतंर मला हे कळते की, कसेही असले तरी हे माझे �वतःचे
बोलणे, वाचणे आहे आिण �वतःची एक िविश� अशी प�त आहे. �यामुळे आंध�या �य�तीला �या�या हातातील काठी कशी
मदत करते, तसेच मा�यासार�या या �य�तीला हे वाच�या-बोल�याचे प्रय� मदत करीत असतात. आप�या बोल�यातून
ब�याच वेळेस िवनोद, िवरोधाभास आिण नविनिम�ती तयार होत असते. �यामुळे अंध�व आिण आिण िडसलेि�सया एक�
आ�याने भाषेचे एक निवनच �व�प तयार होते. नुकताच आ�ही ‘ट्र�ॅहिलंग �लाइडं’ नावाचा संशोधन पेपर देखील
प्रकािशत केला आहे.

याम�ये िड�लेि�सया वरती जा�त भरलेला नाही, परतंु एक अंध �य�ती �हणून जगभर िफरत असताना वेगवेग�या िठकाणी
लोक कशा प�तीने अपगं�ना सामावून घेतात यावरती हा पेपर भा�य करतो. जगातील वेगवेग�या सं�कृती म�ये, अपगं
लोक�नी िवशेषता अंध लोक�नी अशाप्रकारे रािहले पािहजे, वागले पािहजे, अशाप्रकारे �य�चे सभोवताल असते हे
िवषय याम�ये आढळून येतात. याव�न, एक प्रकारे िड�लेि�सया आिण अंध�व हे अपगं प्रकार एक� येऊन प्रवास
करतात िकंवा िलिहतात असेच �हणावे लागेल.

HK: ठीक, याला एक प्रकारे आपण द�ृयता आिण अद�ृयता एक� आले असे �हणू शकतो. कारण अंध�व हे लोक�ना
िदसून येते �हणून ते द�ृयमान आहे, आहे परतंु िड�लेि�सया हा वरवर पाहता िदसून येत नाही �हणून तो अद�ृय आहे, तर हे
कशा प्रकारे काम करते? �हणजे खरतंर हा एक गमतीदार प्रकार देखील आहे (हसतात). कृपया याब�ल जा�त मािहती
दे.
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TT: हो ठीक. येथे मी एक उदाहरण देते. िड�लेि�सया अस�याने मला श�द�बाबत, �य�ची रचना, िदशा, क्रम याबाबत
अडचणी असत. तसेच र�ता ओल�डताना िकंवा इतर प्रकारची हालचाल करताना देखील अडचणी असत.

HK: बरोबर आहे.

TT: �यामुळे िडसलेि�सया िकंवा अंध अस�यामुळे आजूबाजूला वळत असताना, आपली कोणाशी ट�र होऊ नये िकंवा
आप�या हालचाली अितशय िनयिं�त असा�यात आिण �याकिरता आवाज देणारी काठी वाप�न ित�याकडून िमळणारा िदसे
बाबत�या सूचना या�ारे आ�ही हलचाल करीत असे. काही वेळेस या सव� सूचना अगदी �प� असत नसत.

HK: बरोबर.

TT: �हणून हा एक प्रकारचा संघष� आहे. द�ृय आिण अद�ृय गो�ी, द�ृी आिण �ान तसेच �ान िमळव�याचा प्रय� आिण
�यातून िमळालेले �ान या सव� गो�ी मधील संघष�. याम�ये द�ृी असणा�या लोक�ना दिृ�हीन लोक�पे�ा जा�त �ान
प्रा�त असते अशी अपे�ा असते परतंु खरेच असे असते का? आिण या सव� सं�कृितक क�पना आहेत.

�हणून अंध �य�ती िकंवा माझे बाबा मला नहेमी वेगवेग�या गो�ी िवचारतील, िदशा, र�ता िकंवा अडथळे अशा अनके
गो�ी ते मला िवचारतील. याचा अथ� असा नाही की अंध �य�तीला काहीच मािहत नाही आिण द�ृी असणा�या �य�तीला
सव� काही �ान आहे. परतंु आपण या सव� गो�ी एकमेक�म�ये िम�स के�या आहेत आिण यातून चुकी�या समजुती तयार
झाले आहेत या सव� गो�ी पु�हा एकदा िवचार करायला लावणा�या आहेत.

HK: होय, बरोबर. मी देखील पाहू शकतो, मला तु�हा दोघ��या सोबत आले पािहजे, �याकिरता मी खूप उ�सुक आहे. (

हसतात).

TT: होय.

HK: खूप छान. या िठकाणी तू खूप काही गो�ी एकमेक�सोबत जोड�यास. या िठकाणी मी भौगोिलक मॅप �हणजेच नकाशे
याबाबत बोलत नाही तर बोध आिण अथ� लावणे या दोन गो�ी तू जोड�यास. या िठकाणी तू तु�या पु�तकातील खूप काही
गो�ी अ�यतं सुलभपणे �प� के�यास. मला तुला िवनतंी करायची आहे की यामधील आणखी गो�ी �प� कर.

TT: हो. (तॲडी आवाज). मी काय स�गत आहे आहे हे समजून घे�याकिरता बरोबर ना... (हसतात).

हे सव� प्रकारचे जोडणी एखा�ा रेिसपी प्रमाणे असते. कारण हे समाजातून िकंवा सं�कृतीमधून आलेली असते, तसेच
रेिसपीज देखील सं�कृती मधूनच आले�या असतात. अनके पदाथ�ना एक� आणून, �याची िविश� प�तीने स�गड घालून
या तयार के�या जातात, प्रथम कुठला पदाथ� व शेवटी कुठला पदाथ� या गो�ी ठरले�या आहेत. �यामुळे जोडणी �हणजे
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अनके गो�ी एक� आणून �या�ारे लोक��या हालचालींना अथ� लावणे होय. आपण समाजाम�ये राहत असताना िविश�
अशा प�तीम�ये कोणकोण�या प्रकारचे कौश�य संच आप�याकडे असणे गरजेचे आहे हे या मू�यमापना�ारे आप�याला
कळते.

तसेच आपण �वतःला कशाप्रकारे इतर�समोर आण�याचा प्रय� करतो िकंवा �वतःला कशाप्रकारे सादर करतो हे
देखील मह�वाचे असते. �यामुळे याबाबतीत नकाशे �हणजे एक प्रकारे सं�कृितक ह�तिलिखत िकंवा रेिसपी आहे. एका
िठकाणाहून दसु�या िठकाणी कसे जावे यापे�ा �या दोन िठकाण�मधील प्र�येक गो� मह��वाची आहे आिण �या सव�ना
सामोरे गेले पािहजे हे मह��वाचे आहे. Sylvia Wynter ही एक Barbadian scholar असून ित�याम�ये आपण ठरािवक
प्रदेशाकिरता नकाशे वापरताना नहेमी चुका करतो.

परतंु आप�याकडे, आपला वशं कोणता, आपले ज�डर कोणते, अपगं�व �हणजे काय अशा प्रकारचे नकाशे आहेत. अपगं�व
हे कोण�याही नकाश��या मय�देपलीकडचे आहे, ते कोण�याही नकाशा म�ये िफट बसत नाही. परतंु मला येथे स�गावेसे
वाटते की आपण पण एका िविश� अशा सं�कृती मॅप म�ये आलो आहोत िजथे एखा�ा आंध�या �य�तीला आपण
कशाप्रकारे मदत क� शकतो हे आप�याला समजते तसेच िड�लेि�सया �हणजे काय आिण तो कसा ओळखावा हे आपण
समजून घेऊ शकतो.

वा�तिवक पाहता, िश�क�नी याबाबतीतले प्रिश�ण घेतले असेल �य�ना असे सव� नकाशे िदलेले असतात या�या
सहा�याने अपगं िव�ाथ� ओळखू शकतात आिण �य�ना �य��या गरजेनुसार आिण आव�यकतेनुसार वेगवेग�या वग� म�ये हे
वेगवेग�या संसाधनसाठी पाठवू शकतात. �यामुळे काही नकाशे गरजेचे आहेत तर काही नकाशे अनाव�यक आहेत. परतंु ते
वापरत असताना प्र�येक अपगं जीवाचे, �य�तीचे अि�त�व मा�य क�न वेगवेग�या प�तीचे नकाशे केले पािहजे.

�हणून मला असे वाटते की राजकीय िकंवा प्राकृितक िकंवा नसैिग�क नकाशात पे�ाही सामािजक नकाशे जा�त
मह��वाचे आहे, �यामधून आप�याला समाजाची ि�थती �याचे आरो�य याबाबत�या गो�ी िकंवा मािहती िमळेल. आिण मग
आप�याला ठरािवक प्रदेशामधील लोक�ची सामािजक ि�थती तसेच या िठकाणी असले�या अपगं लोक�ची सं�या �य�ची
अव�था याबाबतची सखोल मािहती िमळेल. ही सखोल मािहती ती �हणजे �या िविश� प्रदेशाची सखोल मािहती होय.

HK: होय.

TT: तसेच या नकाशा मधून कोण�या प्रकारचे नाते संबधं जोडले जाऊ शकतात यावरती आपण जा�त ल� क�िदर्त
केले पािहजे. तसेच नवनवीन िठकाणी गे�यानतंर आप�याला आपण पय�टक असून येथील मूळ रिहवासी नाही हे माहीत
असते. (हसतात).
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HK: बरोबर. (हसतात).

TT: अशाप्रकारे वेगवेग�या गो�ींचा केलेलं नकाशे हे अपगं लोक�चे सामािजक द�ृ�या िनम�ण होणा�या वेगवेग�या
पिरि�थतींम�ये अ�यतं मह��वाचे ठरते. अपगं लोक�नी हे करावे, हे क� नये िकंवा अशा प�तीने करावे, अशा प�तीने

क� नये ये िकंवा तु�ही आहात, तु�ही नाही आहात असे अनके वेगवेग�या प्रकारचे समज समाजाम�ये प्रचिलत आहेत.

(हसतात).

HK: (हसतात). हे उदाहरण खूप छान आहे. तु�ही अि�त�वात नाहीत परतंु आ�ा या िठकाणी हजर आहात �यामुळे तु�ही
पूण�पणे अनपेि�त िर�या आलेला आहात. (हसतात).

TT: हो, या िठकाणी संर�ण करणे, नजर ठेवणे अशा सव� गो�ी येतात.

HK: हो. सव�काही ॲिनमेटेड (भासवणारी) असते. कारण िविश� नकाशाम�ये तुमची उपि�थती कोणाला हवीहवीशी
िकंवा अपेि�त नसते.

TT: हो. �हणून अशा नकाशाम�ये कर�याचा प्रय� कर�यापे�ा हे सव� जुळवणीअगदी न�या प�तीने पु�हा एकदा
कर�याची िनत�त गरज आहे. आिण �याकिरता वेगवेग�या सामािजक समजुतींना बाजूला सारले पािहजे.

HK: आिण प्र�येक वेळेस हे न�याने तयार कर�याची गरज आहे.

TT: हो, मला देखील असेच वाटते.

HK: िडसेिबिलटी �टडीज (िदव्यांग क्षमता अभ्यास) काय क� शकते हे यामधीलच हा एक भाग आहे. हे
न�याने तयार केले पािहजे.

TT: ही प्रिक्रया �हणजे अनके गो�ींना नोकरशाही�या बधंनातून मु�त कर�याची प्रिक्रया आहे.

HK: तु�ही �य�ना जखडून ठेवू शकत नाही.

TT: मला वाटते िडसेिबिलटीचे नोकरशाहीकरणमो�या प्रमाणात झाले आहे. येथे आपण University of Toronto चे
उदाहरण घेऊ. कोण�याही िडसेिबिलटी (अपंगत्व) प्रकारासाठी यािठकाणी अनके वेगवेग�या प्रकारचे अज� भ�न
घेतले जातात, �यानतंर �या वेगवेग�या प्रकारानुसार डॉ�टरकडून वेगवेग�या प्रकार�या अज�दार�ना सा��िकत क�न
घेतली जाते. याम�ये परत वेगवेग�या प्रकार�या िनयम व अटी असतात, �या वेळोवेळी पूण� करणे गरजेचे असते. तसेच
या पूण� प्रिक्रयेम�ये कुठेही अडथळा येऊ नये याची काळजी �यावी लागते. याम�ये अगदी नवीन अपगं मुल�ना खूप �ास
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सहन करावा लागतो, एक तर �य�ना यामधील पूण� मािहती नसते, �यामुळे �वताला या सव� िनयम व अटी य��यासोबत
�वतः ला जुळवून घेणे याम�ये �य�ना अ�यतं �ासदायक ठरते.

ही सव� प्रिक्रया अगदी िवरोधी िदशेने चालू असते. प्र�येक वेळेस अपगं �य�तीला �या�यामधील अपगं�वाचा सा�ा�कार
घडवून आणावा लागतो. खरतंर अपगं�व ही एक प्रकारची कमतरता असते परतंु आ�हाला येथे ती कशाप्रकारे हजर आहे
हे पुरा�यािनशी िस� करावे लागते आिण हे सव� ददु�वी आहे. तसेच प्र�येक वग�ने देखील या�यािव�� प�तीने काम केले
पािहजे. आिण या सव� प्रिक्रयेम�ये बदल गरजेचा आहे हे तो �वीका�न या मुल�साठीचे वग�, िश�ण प�ती याम�ये
आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. तरच आपण अपगं लोक�ना मु�य प्रवाहाम�ये आण�या�या िदशेने सु�वात क� शकू.

मला वाटते येथे मी िवषय�तर करत आहे...

HK: नाही...

TT: ओके (हसतात).

HK: (हसतात) मी या िठकाणी भारतीय पिरि�थतीचा िवचार करीत आहे. भारताम�ये अपगं लोक�चे मु�य प्रवाहात
सामील क�न घे�याकिरता होणारे प्रय�, �या�यावरील नोकरशाहीचा असणारा प्रभाव आिण या सव� अव�थेम�ये
गरजेची असलेली सु�यव�था या गो�ी ये�याकिरता खूप मोठा काळ जावा लागेल असे वाटते. हे सव� काम काही िठकाणी
अ�यतं अ�प प्रमाणात आिण वेगवेग�या तुक�य�म�ये सु� झाले आहे. परतंु यामधील सामािजक, आिथ�क, राजकीय आिण
सव�त मह��वाचं �हणजे सं�कृतीक प्रभाव �यवि�थतपणे हाताळला जाणे गरजेचे आहे. अनके युगापासुन पुरातन, कठोर,

परपंरागत िवचारसरणी आिण गैरसमजुती या प्रिक्रयेमधील प्रमुख अडथळे आहेत.

TT: मला वाटते, येथील सामािजक पिरि�थतीचे भान ठेवून, �याचा अथ� ल�ात घेऊन �यासोबत कशा प�तीने अपगं
लोक�ना समावेश क�न घेऊ शकतो, याची सु�वात होणे गरजेची आहे. आिण हे नोकरशाही�या िढसाळ कारभारपे�ा बरे
आहे.

HK: हे बरोबर आहे.

TT: कोण�याही �े�ात काय�लयीन प�ती �जवण याकरता काय�लयावर आिण याम�ये काम करणा�या लोक�वर िवश् वास
बसणे गरजेचे आहे, सव�किरता समान िनयम आिण कामाची प�ती असणे गरजेचे आहे. यािठकाणी मी अपगं असणा�या सव�
लोक�किरता समान िनयम, ह�, अिधकार असावेत असे �हणतो आहे. परतंु आपण पाहतो की, ही संपूण� काय�लयीन
प्रिक्रया अपगं�ना �य�चे ह�, अिधकार आिण सोयीसुिवधा िमळवून दे�याम�ये एक प्रमुख अडथळा ठरत आहे. अ�यतं
वेग�या �व�पाचे कठोर असे िनयम बनवले जात आहेत. एका बाजूला अपगं�ना सव� सुख सोयी िमळा�यात �हणून कॅ�पेिनगं
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केले जाते आिण दसुर ्या बाजूला कठोर िनयम बनवून अनके त�ि�क दोष काढले जातात �यामुळे सव�च अपगं�ना या सोयी
सुिवधा िमळवणं श�य होत नाही.

यािठकाणी �व�पाचे अनके िनयम असतील, अशा िठकाणी तु�ही आ�ही सहजपणे एखादे काम क� शकणार नाही. �यामुळे
आपण पय�वरणाशी जुळवून घेऊन �वतःला या �यव�थेम�ये जोडले पािहजे, �याकिरता नोकश�ही िकंवा काय�लयीन
कामकाज प�ती य�ना बगल िदली पािहजे, तरच आपण या एकंदर प्रिक्रयेमधील अडथळे दरू क� शकू. अपगं लोक�ना
आपण �य��या �य��या अपगंतवा नुसार कशा प�तीने वेगवेग�या सोयीसुिवध�चा लाभ घेऊ शकतात याब�ल नमेकेपणाने

माग�दश�न करणे गरजेचे आहे, तर ते आप�याला प्रितसाद देतील आिण �य��याकरता उपल�ध असणा�या साधन�चा
उपभोग घेऊ शकतील.

HK: अगदी यो�य मािहती िदलीस. मु�य प्रवाहाम�ये समावेश आिण �यामधील प्रमुख अडथळे यािवषयी आपण बोललो,
आता अपगं�व समजून घे�यासंदभ�त आपण चच� क�. याम�ये सव�प्रथम स��कृितक आिण सामािजक प्रथा-परपंरा आिण
�यामधून अपगं लोक��या आयु�यावर होणारा पिरणाम याचे एकमेक�सोबत जोडणी करणे गरजेचे आहे. ही गो� अ�यतं
मह��वाची आहे आिण याकिरता यामधील �ान असणे, �यवि�थत समज असणे गरजेचे आहे, हे आप�याला समजले. परतंु
याचे वण�न आपण कसे क� शकतो आिण याब�ल तुझे मत काय आहे?

TT: जसं की तुला मािहती आहे, मी, Rod, Michael Coe, सव�जण अपगं�व समजून घेत आहोत, �याची एकंदर
चौकशी करत आहोत, याम�ये कोण�या गो�ी अंतभू�त होतात आिण कोण�या नाही याचा सखोल अ�यास करीत आहोत.

याम�ये खरतंर सव� अपगं लोक खेळ अनपेि�तपणे आिण अ�यायाने या पिरि�थतीम�ये ते आलेले असतात. परतंु याम�ये
सं�कृती देखील मह��वपूण� भूिमका िनभावते.

उदाहरणाथ�, जे�हा मी एक अपगं �य�ती किरता असलेले अज� भर�याचा प्रय� करीन, �यावेळेस मी मी �या संबिंधत
एकूण काय�लयीन प्रिक्रयेचा एक भाग बनून जाईल, या ल�बलचक प्रिक्रयेमुळे एक प्रकारची अना�था, अिव�ास
िनम�ण होईल. माझी �यवि�थतपणे नॲदणी हो�याकिरता या सव� पिरि�थतीचा मला एक प्रकारे सामना करावा लागेल.

आिण हे अ�यतं अवघड आहे. याम�ये सं�कृती आिण सामािजक घटक �य�ची भूिमका मह��वाची आहे. तरीदेखील या
गो�ी िमळिव�याकिरता खूप घासाघीस करावी लागते.

�हणजेच, संबिंधत घटक असून देखील िन�वळ वरील कारण�मुळे मी अज� �यवि�थत भ� शकत नसेन. �हणजे यामधील
समावेश हा मा�यावर िकंवा अपगं �य�तीवर अवलंबून नसून, तो एकंदर प्रिक्रयेवर अवलंबून आहे आिण या सव� गो�ी
एकि�त काम करतात. एक �य�ती आिण प्रिक्रया िकंवा समाज एकि�त काम करतात. एकि�त काम के�यानचे तुमचा
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समावेश �याम�ये होऊ शकतो अ�यथा एक�याने काम के�यास तुमचा �याम�ये समावेश होणार नाही, हे सामािजक आिण
सं�कृितक वा�तव आहे या िठकाणी �प� केले पािहजे.

हा सव� समावेश फ�त �याम�ये समावेश क� इि�छणा�या लोक�वर अवलंबून नसून �य��या एकि�त प्रय��वर अवलंबून
असतो. तु�हाला या ब�ल काय मािहती आहे, काय अपे�ा आहेत, आप�या सं�कृतीम�ये तुम�या अपगं�वाचा अथ� काय आहे
या सव� गो�ींची स�गड येथे मह��वाचे आहे. कारण या वरती आपला समावेश अवलंबून असेल. या सव� गो�ी आप�याला
या या समावेशाबाबत असलेली श�यता �प� करतात.

HK: हो, पुढे स�ग.

TT: मी Devon Healey या मुली िवषयी थोडं स�गेन. ितने पीएचडी पूण� केली आहे, ती पूण�पणे अंध आहे. ितन,े

Blindness and Five Acts हा शोध प्रबधं िलिहला आहे. ितने याम�ये वरील सव� प्रकारचा अ�यास केला आहे.

वग�तील मधील वातावरण, र��यामधील सम�या, समाजामधील क�पना या सार�या अनके गो�ींचा ितने आपला अनुभव
याम�ये स�िगतला आहे. एक अंध �य�ती �हणून ती कशाप्रकारे वावरते आपले काम करते, वग�म�ये वावरते याबरोबरच
आयु�यातील अ�यतं मह��वा�या �ण�चे ितने अ�यतं बारकाईने वण�न केले आहे.

ितने दिृ� असणारी सं�कृती �हणजेच द�ृीने पिरपूण� असणा�या लोक�चे िवचार आिण द�ृीने अधू असणा�या लोक�चे
िवचार यामधील तफावत म�त केली आहे. द�ृीने पिरपूण� असणारे �वत�ं असू शकतात आिण द�ृीने अधू असणारे
अवलंिबत असतात हा गोड गैरसमज ितने खोडून काढला आहे. मा�या मते अपगं�व आकडे आिण आिण �या�याशी संबिंधत
सं�कृती घटक�कडे याम�ये न�या प�तीने पािहले आहे. �हणजेच �याप्रकारे सं�कृतीमधून आप�याकडे अनके िनयम येत
असतात �याच प्रकारे आप�या वत�णुकीतून देखील नवीन िनयम सं�कृतीम�ये �जत असतात.

अशाप्रकारे या सव� गो�ींचा अथ� लाव�याची प्रिक्रया सु� आहे, परतंु एक ल�ात घेतले पािहजे की ही प्रिक्रया
असमान अशा दोन घटक�ना कडून होत नाही. कारण �ान िनिम�ती प्रिक्रयेम�ये नहेमी एक प्रकारचा पदक्रम आप�या
सं�कृतीम�ये �जू आहे.

HK: बरोबर. जर असा असेल तर, �ान िनम�ण करणे हे एक प्रकारे अनके गो�ींचा अथ� लाव�याचे शा�� आहे. आहे
कारण �याम�ये अपगं लोक�चे मूित�मंत अनुभव उपयोगी पडतात. दसुरी गो� �हणजे, बाहेरील लोक�नी �हणजेच अपगं
नसले�या या लोक�नी य�नी �य��या िवचारानुसार लावलेला अथ�. आिण ितसरे �हणजे, या दो�हीही प्रकारे लाव�यात येणारे
अथ� प्रचिलत असणे होय. अशाप्रकारे अथ� िनम�ण कर�याची प्रिक्रया या स�या सु� आहे, हे असे मला तु�या
िलखाणामधून समजले. हे बरोबर आहे ना?
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TT: मी तु�या समजूतदारपणा चे कौतुक करते, परतंु हे सव� �ान अि�थर �व�पाचे आहे. कदािचत हे सव� िव�ानातून,

औषधशा��ातून आिण इतर पूव�क �े�ामधून आलेले असेल. तसेच हे अपगं लोक�चा जीवनाम�ये िकती पूरक आहे
हादेखील एक प्र�च आहे. �हणून मी येथील तु�याशी सहमत आहे की हे सव� मानवी �ान ह� न�ीच अि�थर �व�पाचे
आहे. याम�ये अिधकृत मान्यताला मह��व आहे. कारण �यामुळेच �या या �ानातील असुरि�तता िकंवा अि�थरता
कमी होऊ शकेल असे मला वाटते.

ही असुरि�तता िकंवा अि�थरता यामधील एक मह��वाचा अडथळा आहे, आहे �यामुळे आपण पुढे जाय�या ऐवजी या
�े�ात पाठीमागे येऊ शकतो, �यामुळे येथे मािहती असणे िकंवा अिधकृत मा�यता अ�यतं मह��वाचे आहे. मला अंध�व
मािहत आहे, मला िड�लेि�सया मािहती आहे, या सव� गो�ी �हणजे आपली सं�कृती, �यामधील नीितमू�ये, आप�या
हालचाली आिण आपले समज या सव�चे िमश्रण असते. या सव� गो�ी �हणजे आप�याला िमळालेली एक मह��वाची देणगी
असते.

यािठकाणी खरतंर अपगं�व हा एक िवनोद बनून गेलेला आहे. आ�ही देखील अनके अपगं लोक �या वेळेस एक� येतो िकंवा
जे�हा मी अनके अंध लोक�ना भेटते, �यावेळी आम�याम�ये देखील या सव� िवषय�वर चच� होते, अनकेदा िवनोद होतात.

HK: होय (हसतात).

TT: अशा प्रकारे चच� क�न, हा�यिवनोद क�न एक प्रकारे मोकळीक िमळते.

HK: हो.

TT: िकंवा नवीन िवचार, द�ृीकोन देखील िमळतो.

HK: हो. भारतीय प�तीम�ये आ�ही याला कॉमेडी असे �हणतो, �याला ितकडे लोक िवनोद �हणतात.

TT: ओके.

HK: आ�ही कॉमेडी हा इगं्रजी श�द याकिरता तयार केला आहे. (हसतात).

TT: खूप छान. कॉमेडी िकंवा िवनोद हा जरी या मधील शेवट असला तरीदेखील न�याने अथ� लाव�या�या प्रिक्रयेम�ये ही
खरी सु�वात समजायला हरकत नाही, कारण या पुढील वेळेस आणखी वेग�या प�तीने िवचार करता येईल.

HK: (हसतात) हो. तु�या ‘वक� ओन ए�सेस’ या पु�तकातील 5 W’s �हणजे काय आहे?
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TT: ओके. मी हे पु�तक 5 W’s म�ये ऑग�नाईज केले आहे. याम�ये मी पाच वेगवेग�या प्रकारचे W स�िगतले आहेत.

Who (कोण), What (काय), Where (कोठे), When (के�हा) and Why (का) हीच ते पाच ड��यू आहेत. परतंु पुढे
जाऊन मी का? हा प्र� कसे? याम�ये �प�तिरत केला आहे. �यामुळे या शेवट�या श�द�म�ये ड��यू (W) हे अ�र शेवटी
येते.

Who (कोण), What (काय), Where (कोठे), When (के�हा) and Why (का)... आप�याला िडसलेि�सया का आहे?,

अपगं लोक�चे का भेदभाव केले जाते?, तसेच कशा प्रकारे केले जाते? हे काही मह��वाचे प्र� आहेत.

अपगं लोक�ना आपण कशाप्रकारे हाताळले केले पािहजे, अपगं�व कशाप्रकारे आप�या आयु�यात प्रवेश करते आिण
आयु�यातील एक मह��वाचा घटक बनते, येथे मी सव� प्र� का? व�न कसे? याकडे �प�तिरत करीत आहे. कॅनडाम�ये
एक कथाकार आहे �याने The Truth about Stories हे पु�तक िलिहले आहे. �याम�ये �याने प्र�येक गो�ी�या शेवटी
सार�याच ओळी पु�हा पु�हा वापरले आहेत, आिण �या�ारे एक िविश� मेसेज िदला आहे, कारण �या�या सव� गो�ींचे मूळ
एकच आहे.

तसेच अपगं लोक�ना तु�ही कोण आहात हे स�िगतले जाईल, परतंु आपण पण इतर�ना तु�ही आिण आ�ही एक�च असून,

आपण सव�जण कोण आहोत या गो�ी कशा प्रकारे स�िगत�या पािहजेत हे आप�याला कळायला हवे. धम�िवषयी �या आिण
िव�ानािवषयी �या प्र��ना (का) असे अनके प्र� िवचारले पािहजे, परतंु सामािजक सं�कृती आिण आपले नातेसंबधं
मधील प्र��ना (कसे) प्र� िवचारला पािहजे. �यामुळे आप�याला आपण काय करतो, कसे करतो, आपण काय �हणतो,
कसे �हणतो असे आिण प्र� मह��वाचे आहे �यामधून आपण वेगवेग�या प�तीचे नवीन अथ� िनम�ण क� शकू.

HK: खूप छान. मी क�पना क� शकतो की, कशा प्रकारे प्रश् न�ची िनिम�ती क�न आिण �य�चा अवलंब क�न
वेगवेग�या लोक�पय�तं पोहोचता येईल, �य��याशी चच� होईल. तसेच सव� उ�रही आप�या शारीिरक अव�थे मधून आिण
मानिसक अव�थेचे मधून �य�त होतील. �यामुळे ही जाणीव अ�यतं दरुवर आिण वेगवेग�या िदशेने समाजाम�ये पसरेल.

ठीक. यािठकाणी मला असे िवचारायचे आहे की 21 �या शतकातील िव�ापीठ आिण तेथील िडसलेि�सया याकडे तू कशी
पाहतेस? कारण स�या�या युगात िव�ापीठ�वर सं�था�मकरणाचा अ�यतं जा�त प्रभाव िदसून येत आहे.

TT: अगदी बरोबर. खर तर या प्र�ाला कसं उ�र �ावं हे मला मािहती नाही. िड�लेि�सया कशाप्रकारे येथे पसरतो
आहे? मलाही मािहती आहे की, िडसलेि�सया सार�या �यूरोसेस (मेंदू प्रक्िरया िवषयक) �े�ाम�ये देखील
वेगवेग�या सं�था उभा राहत आहेत. अशा सं�था िड�लेि�सयाचे िनदान क�न व �याचे उपचार देऊन प्रचंड मो�या
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प्रमाणात पैसा कमवत आहेत. आिण आपण िव�ापीठ ठरावावर प्रय� करतो आहोत की जा�तीत जा�त मानिसक ��ण�ना
वेगवेग�या �व�पाची मदत करता येईल.

HK: मला वाटते हे उ�र अपगं�वतील इतर प्रकार�ना देखील लागू आहे. कारण या �े�ाम�ये सु�यव�था आणायची
असेल तर यामधील काय�लयीन गॲधळ कमी केला पािहजे आिण वेगवेग�या प्रिक्रया सहज श�य के�या पािहजेत.

�यामधून अपगं लोक��या क�युिनटीकिरता याचा मो�या प्रमाणात फायदा होईल.

TT: मला वाटते तुझं बरोबर आहे. मला असे वाटते की िव�ापीठ�म�ये काही ही अपगं िश�क�ना पगार देऊन �य�ची
नमेणूक करावी, आिण �य�चे मदतीने एका ठरािवक प्रिक्रये�ारे अपगं लोक�चे �य��या अपगं�वा�या प्रकारानुसार
वग�करण क�न, मोजमाप व िगनती क�न �य�ना च�ग�या प्रकारचे उपचार दे�याकिरता पुढील पाठपुरावा करावा.
याकिरता अपगं लोक�ना संधी देऊन �य��या�ारे हे काम करावे, जेणेक�न �य�नाही ही एका प्रकार�या या काम�म�ये रस
िनम�ण होईल व ते इतर अपगं लोक�ची मदत क� शकतील. याकिरता काही राजकीय िश�ाचार िशिथल कर�याची
देखील गरज आहे.

�हणून आपण असे �हणू शकतो की, िद�य�ग �मता ही एकंदर सव� िवकासामधील एक प्रकारचा अडथळा मानला जातो.
वर स�िगतले�या प्रिक्रयेम�ये कदािचत अपगं लोक आप�याला िवचारतील ही अपगं�व तपास�याची एकमेव यो�य प�त
आहे का? यामधील दज�, िश�ाचार अगदी यो�य आहेत का? यामुळे काही अपगं िव�ान लोक अनके नवीन गो�ी देखील
सुचवतील.

HK: �याची कोणी क�पनादेखील केली नसेल (हसतात).

TT: हो, अगदी बरोबर.

HK: गेले तासभर आपण चच� करतोय, �याकरता तुझे खूप आभार.

TT: ओके.

HK: काित�क वेळ संप�याचे सुचवत आहे.

TT: ग्रेट.

HK: खूप छान चच� झाली.

TT: हो तु�याशी बोलून खूप छान वाटले.
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HK: आपण पु�हा के�हातरी आणखी चच� क�.

TT: हो, लवकरच आपण अशी चच� क�.

HK: न�ीच. �यामधून खूप मजा येईल. (हसतात).

TT: तुला तु�या प्रक�पकरता आिण िशकव�याकिरता खूप खूप शुभे�छा.

HK: मला वाटते आपण पण या िवषयावर िलखाण केले पािहजे.

TT: हो न�ीच.

HK: भिव�यात, एकि�तपणे.

TT: होय.

HK: खूप मजेदार अनुभव असेल तो.

TT: आपण जरी जगा�या वेगवेग�या भागात असलो तरी अपगं �हणून सार�याच अव�थेम�ये आहोत.

HK: खर आहे. (हसतात), तुझे खूप खूप आभार आिण तुला खूप सा�या शुभे�छा, ध�यवाद.

TT: ध�यवाद.

204



Disabilities Studies: An Introduction

Prof. Hemachandran Karah

Prof. Anita Ghai

Department of Humanities and Social Sciences

Indian Institute of Technology, Madras

Lecture - 25

Gender and Disability Interviews with Prof. Anita Ghai

िलंग आिण अपंगत्व -  प्रोफेसर अिनता घाई यांची मुलाखत

हेमचंद्र कराह - नमस्कार तुम्हा सर्वांचे “िलंग आिण अपंगत्व” या आजच्या

व्याख्यानात स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर िदल्लीतील आंबेडकर िवद्यापीठातील

प्रोफेसर अिनता घाई उपस्िथत आहेत. त्या िडपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन स्टडीज येथे

कार्यरत आहेत. त्यांचे कार्य िश�णा व्यितिरक्त संशोधन, ॲि�ट�वजम, िलंग आिण

अपंगत्व, िफल्म स्टडीज अशा बऱ्याच क्षेत्रात पसरले आहे. आजच्या व्याख्यानात मी

तुमचे स्वागत करतो  अिनता.

अिनता घाई -  धन्यवाद हेमचंद्र जी.

HK- अिनता, आपल्या प्रेक्षकांना तुम्ही तुमचा पिरचय करून द्यावा, अशी मी तुम्हाला

िवनंती करतो.

AG- हेमचंद्र सरांनी सांिगतल्या प्रमाणे, माझे नाव अिनता असून मी एक िश�क म्हणून

स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज येथे कार्यरत आहे. मी िदसािबिलटी स्टडीज हा कोर्स येथे सुरू

केला आिण यात िविवध िवषयातील िवद्यार्थ्याना जसे इंग्रजी, समाज शा�, अर्थशा� आिण

इतर बरेच िवषय यातील िवद्यार्थ्याना एकत्िरत आणून या कोर्सला इंटरिडिसप्िलनरी रूप

देऊन जेमतेम आठ िवद्यार्थ्यांसोबत सुरुवात केली होती. आज या कोर्स मधील िवद्यार्थी

संख्या 41 वर पोहोचलेली आहे आिण िविवध िवषयातील िवद्यार्थ्याना िदसािबिलटी

स्टडीजचे महत्व हळूहळू कळायला सुरुवात झाली आहे.
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HK- वा ही तर आनंदाची बाब आहे.

AG- या िवषयाब�ल िव�ा�य�ची �ची वाढताना बघणे च�गला संकेत आहे.

HK- खूप छान.

AG- मी दोन वष�ची असताना मला ददु�वाने पोिलओ झाला आिण माझे आयु�य �याने प्रचंड प्रमाणात प्रभािवत झाले.
मी माझे िश�ण इिंटग्रेटेड प्रकार�या शाळेतून पूण� केले आिण अशा पिरि�थतीत एम. ए. करणं हाच एक पय�य
मा�यापुढे होता. मला आय ए एस (IAS) ची परी�ा दे�याची फार इ�छा होती, परतंु मी ते क� शकले नाही आिण
पिह�य�दा मला मा�या शारीिरक असमथ�ना ब�ल  जािणव झाली.
यानतंर मी सामािजक चळवळींम�ये उ��फूत�पणे भाग �यायला सु�वात केली िवशेषतः मिहल��या चळवळी म�ये आिण
इतरही संबिंधत िवषय जसे मुलींची छेडछाड, हुंडा प्रथा या सारखे िवषय �याकाळात समाजात मोठे अडथळे होते. या
संपूण� पा��भूमीवरच मिहल�किरता िश�णाचे काय�क्रम देखील मी यश�वीिर�या  राबवू शकले.

�याकाळात कुठेतरी मिहल��या चळवळी, फेिमिनझम आिण इतर ��ीवादी मु�े देखील अपगं�वाला एक �वत�ं चळवळ
�हणून बघत न�हते. आिण तु�हाला क�पना आहेच की कुठ�याही चळवळी किरता राजकीय भाषा आिण राजकीय सहभाग
िततकाच मह��वाचा आहे.

मला आठवत ं�या काळात माझे प्रबधं प्र�तुत केले ते�हा �यात मी मानिसक अपगं�वाचा उ�लेख केला होता.
1980-81 �या जवळपासचा काळ होता. ते�हा मी वेग�या प�तीने िवचार करत होते. परतंू हळूहळू मला कळायला
लागले की जर का मी �वतः कळे “मी अपगं आहे” �या द�ृीने बघणे बदं केले तरी देखील इतर लोक सतत मला मा�या
अपगं�व ब�ल आठवण क�न देत असतात. वेगवेग�या वा�प्रचार� �ारे लोक �य��या समजुती प्रमाणे मला हाक
मारतात िकंवा मा�या ब�ल िवचार करतात. अनकेदा ही वागणुक अपमान जनक देखील असते. �यानतंर मी जीजस अँड
मेरी िव�ापीठात िशकवायला सु�वात केली.  ितथे जवळपास 33 वष� मी मानसशा�� हा िवषय िशकवला.

HK- अच्छा

AG- यावर्षी मी िडपार्टमेंट ऑफ सायकॉलॉजी/ मनोिवज्ञान िवभागात कार्यरत होते.

तेव्हा मी ितथल्या प्रमुखांना अपंगत्व बद्दल एक परीक्षा देण्यास इच्छूक असल्याबद्दल

बद्दल िवचारले आिण त्यानंतर मी AUD 2015 मध्ये कार्य करायला सुरुवात केली. मी

अपंगत्वाला बद्दलचा कोर्स केल्यानंतर तोच कोर्स दोन-तीन IP महािवद्यालयांमध्ये
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िशकव�यात येत आहे. िवद्यार्थी या कोर्सचा अभ्यास छान प्रकारे करत आहेत हे बघून

मला फार समाधान वाटतं.

HK- हे जाणून फार आनदं झाला.

HK- मी मागील पचंवीस वष�पासून काय�ा�या �े�ात वकील �हणून काम करत आलो आहे आिण मी स�गू इि�छतो की
मी इतर�पे�ा एक वेगळी गो� केली. ती �हणजे विकली करत असताना मी अपगं�वशी िनगडीत िविवध काय�क्रमात
सहभाग घेतला. या सग�य�चा कुठे तरी पिरणाम न�ीच झाला. परतंू मी लोक�ना सजक कर�याकिरता भरपुर गो�ी
अजुनही बोललेलो नाही आहे.

AG: अच्छा.

HK- यामागचे कारण असे की मला वाटायचं की ज्या लोकांशी मी संवाद साधतो त्यांना

अपंगत्व बद्दल आधीपासून कल्पना असणार. परंतु जेव्हा मी लोकांशी बोलायला सुरुवात

केली तेव्हा असे आढळले की अनेक लोकांना अपंगत्व बद्दल हवी िततकी मािहती नव्हती.

म्हणूनच मी अशा कार्यक्रमात जायचं तेव्हा अपंगत्व बद्दल अजून उत्स्फूर्तपणे बोलू

लागलो. मी अशा कॉन्फरन्स वर्कशॉप िकंवा सेिमनारला नाही म्हणणं टाळत आलो आहे कारण

अनेक लोकांचे अपंग लोकां बद्दल चे िवचार िकंवा दृष्टी बदलण्याची अत्यंत आव�यकता

आहे. अपंग लोकांचा दृष्टीकोन बदलण्यापेक्षा सुदृढ लोकांचा िकंवा अपंग लोकांच्या

आजूबाजूला वावरणार् या लोकांचा दृष्िटकोन बदलण्याची आव�यकता जा�त आह.े

HK- होय आपल्या आजूबाजूची लोकं आिण त्यांचा दृष्टीकोन यािवषयी कधीच कोणी लक्ष

िदले नाही आिण म्हणूनच मी आज तुम्हाला या िवषयावर बोलण्याकरीता िनमंत्िरत केला

आहे. आपण अपंगत्व बद्दल तर बोलूच परंतु अपंग व्यक्तीच्या आजुबाजूला िकंवा

अवतीभवती वावरणाऱ्या बद्दल िविश� बोलू आिण आिण इतर दुर्लक्िषत िवषयांबद्दल देखील

चर्चा करू जसे...

AG- होय

HK- जसे िलंग आिण अपंगत्व.

AG- हो

HK- िवषयाला सुरुवात करताना मी िवकसनशील देशामंधील स्त्रीवाद आिण या चळवळीत

अपंगत्व कडे केले गेलेले दुर्लक्ष यावर तुमचे लक्ष केंद्िरत करू इच्िछतो.
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AG- हो

HK- अिनता तुम्ही  या िवषयाबद्दल आम्हाला  सांगाल?

AG- हो नक्कीच. हा प्र� मी कार्य करत असलेल्या िवषयाशी जुळलेला आहे. तुम्ही

उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक िवषय आहेत. त्यात मिहलांची चळवळ हा देखील एक िवषय

आहे आिण आपल्या सगळ्यांनाच अनेक प्रकारचे स्त्रीवाद अस्ितत्वात असण्याची मािहती

देखील आहे.

HK- होय

AG- स्त्रीवादाचे अनेक प्रकार आहेत. याचा भला मोठा इितहास देखील अनेकांना

मािहती आहे. जगातील संपूर्ण मिहला एकमेकांशी बिहणीच्या नात्याने जुळलेले आहेत

हा भाव या चळवळीतून उत्पन्न होतो. यालाच “युिनवर्सल िसस्टरहूड” असे देखील म्हणता.

येते अर्थात प्रत्येक मिहला ही इतर मिहलेची बहीण आहे असे समजले जाते.

परंतु एक बहीण दुसऱ्या बिहणीच्या अपंग शरीराकडे बघताना ितच्या अपंगत्व कडे दुर्लक्ष

करते. ितला अपंगत्वामुळे येणाऱ्या अडचणींची काहीच कल्पना नसते. एकमेकांच्या

गोष्टी आिण समस्या या सगळ्या ऐकून घेतात समजून देखील घेतात. परंतु अपंगत्व कडे

बघण्याचा दृष्िटकोन प्रगत नसतो. संस्कृतीने प्रभािवत अनेक समस्या एक बहीण दुसऱ्या

बिहणीची समजून घेणे कठीण असते.

आिण म्हणूनच इतर मिहलांनी आमचे िवषय ऐकून घेणे आिण ते समजून घेणे अत्यंत

महत्वाचा आहे. आम्ही आमच्या व्यक्ितगत जीवनात प्रत्येक गोष्टीसाठी लढा तर देतच

आहोत परंतु यात इतर मिहलांचा समावेश झाल्यास या लढ्याला बळ प्राप्त होईल. म्हणूनच

स्त्री वादी चळवळींमध्ये देखील अपंगत्व हा िवषय सामील करणे अत्यंत महत्त्वाचे

आहे.  असे केल्यास दुर्लक्िषत गटा कडे लक्ष देणे श�य होईल.

HK- हे िवषय दुर्लक्िषत राहण्याचे कारण काय?

AG- इथे मुख्य कारण हे आहे की सुदृढ लोक अपंग लोकांच्या समस्या समजून घेण्यात

अपयशी ठरले. आिण हे होणे स्वाभािवक देखील आहे. मिहलांच्या चळवळीने िपतृ सत्ते

िवरुद्ध लढा देत असताना इतर कुठल्याही गोष्टी कडे लक्ष िदले नाही. भारतात ही स्िथती

तशीच आहे. पााश् चा�य देशात देखील माझ्या मते अपंगत्व बद्दल िवचार करणारे लोक

208



मोजकेच होते. अनेक सुदृढ लोक अपंगा कडे दया आिण दानाच्या दृष्टीने बघत होते आिण

ही दुःखद व खेदजनक बाब आहे.

HK- अपंगत्वशी िनगडीत समस्या न समजून घेता अपंगत्व कडे असाधारण गोष्ट म्हणून

बघण्यात येते.

AG- हो नक्कीच.  ही गोष्ट आपल्याला सर्वत्र बघायला िमळते.

HK- हो

AG- माझ्याबाबतीत बिघतले तर मी काहीतरी चांगलं कार्य करते आहे हे बघून लोकांनी

मला प्रेरणेचे स्थान म्हणून बघायला सुरुवात केली. परंतु ही समाजात सहजपणे

आढळणारी गोष्ट नाही.

HK- मी समजू शकतो.

AG- या संपूर्ण िवचारसरणीला लक्षात घेऊन मी आता लोकांना, मी स्त्रीवादी चळवळीचा

भाग आहे असे सांगायला सुरुवात केली आहे. होय मी इंिडयन असोिसएशन ऑफ वुमन

स्टडीज चळवळीशी जोडलेले आहे. नक्कीच गोव्यातील आशा हंस आिण बंगलोर मधील िमनू

हे या कार्यात सतत सहभाग दर्शवत आले आहेत. म्हणून अपंगत्व स्त्रीवादी चळवळीची

जुळलेला आहे हे लोकांच्या लक्षात यायला सुरुवात झाली आहे.

HK- हो आिण मुंबई सुद्धा.

AG- त्यानंतर त्यांना ह्या कार्याकिरता पैसा िमळायला सुरुवात झाली. आिण त्यांनी

अपंगत्व या िवषयावर इन्स्िटट्यूट ऑफ वुमन स्टडीज मध्ये कुठले कार्यक्रम ठरवले नाही.

तुम्हाला गोवा कॉन्फरन्स बद्दल मािहती असेल. यावरून मला लक्षात आले की फार कमी

मिहला या िवषयावर संवाद साधत होते त्यातही त्या मिहला स्वतः िदव्यांग होत्या. यांच्या

व्यितिरक्त सुदृढ मिहलांना यािवषयी जास्त कल्पना नव्हती. जो काही संवाद घडत होता तो

पिहले पासून मािहती असणाऱ्या गटासोबत घडत होता आिण म्हणून अशा संवादाचा काही फारसा

उपयोग नाही.

म्हणूनच मी यापुढे अशा या गटांशी बोलणे टाळले. कारण जर का मी अगोदर पासून मािहती

असलेल्या िकंवा सजग असलेल्या गटांशी बोलत रािहले तर ज्यांना खरंच अपंगत्व

बद्दल मािहती जाणून घेण्याची गरज आहे त्यांच्या पर्यंत मी पोहोचू शकणार . याही
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पलीकडे जर का आपण िदव्यांगांना एक गट म्हणून वागणूक देत रािहलो तर त्यांचा समाजात

समावेश करणे अजूनच कठीण होत राहील आिण ते सदैव मर्यािदत गट म्हणून राहतील.

िविवध धर्मांच्या बाबतीत आपल्याला हीच गोष्ट बघायला िमळते. वेगळ्या भूमीवरील

वेगळे वातावरण वेगळी काळजी असे सगळ्याच गोष्टींमध्ये वेगळेपण िकंवा मर्यािदत

पणा बघायला िमळतो, जो समाजासाठी पोषक ठरणार नाही.

HK-  होय. मला कळत आहे तुम्ही काय सांगायचा प्रयत्न करत आहा.

AG- िदव्यांग बद्दल जाणून घेण्याकिरता तुम्हाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे फार

गरजेचे आहे. असे न घडल्यास या संपूर्ण चळवळीचा आिण या संपूर्ण संवादाचा काहीच

अर्थ िनघणार नाही. तीन वर्षातून एकदा लखनऊमध्ये मेळावा भरिवला जातो. तुम्हाला या

मेळाव्या बद्दल मािहती असणार. मला 2008 मध्ये या मेळाव्यात लखनऊ मध्ये मुख्य

वक्ता म्हणून आमंत्िरत करण्यात आले होते. हा असा मंच आहे िजथे मांडलेल्या गोष्टी

व्यवस्िथत िरत्या ऐकून घेतल्या जातात. िविवध मुद्दे इथे मांडले जातात. मला या

मेळाव्यातून अनेक गोष्टी िशकायला िमळाल्या. इथे आपल्या समाजात असलेल्या िविवध

प्र� जसे जात अपंगत्व अशा प्रकारच्या या गोष्टींवर चर्चा केली जाते. मी माझे मत

जेव्हा या व्यासपीठावरून मांडले तेव्हा सगळे लोक खूप प्रभािवत झाले आिण त्यांनी

उभे राहून माझा गौरव केला.  आजही ह्या गोष्टी माझ्या स्मृतीत ताज्या आहेत.

HK- हो मी समजू शकतो.

AG- जवळपास 500 मिहला माझे भाषण त्यावेळी ऐकत होत्या आिण मला िदलेल्या वीस

िमिनटात मी अपंगत्व या िवषयाला न्याय देऊ शकले असे मला वाटते. त्यावेळी मला

इंिडयन असोिसएशन ऑफ वुमन स्टडी ची प्रमुख नेमण्यात आले. त्यानंतरचा मेळावा

2011साली वर्धा इथे झाला. तुम्ही िव�ास ठेवणार नाही परंतु त्या मेळाव्यात मी अपंगत्व

बद्दल काही चर्चा केलेली आहे.

आम्ही आयडेंिटटी पॉिलिटक्स या मुद्द्याला जास्त महत्त्व िदले. अडचणींवर पडदा टाकून

िदव्यांग किरता कशा संधी उपलब्ध करून देता येईल व त्यांचा रोजगारात कसा सहभाग

नोंदवता येईल यावर चर्चा करण्यास महत्त्व िदले.

HK- बरोबर आहे.
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AG- वर्धेत मेळावा भरवण्यात आला होता तेव्हा त्यात िनव्वळ दोन-तीन िदव्यांग

मिहलांनी सहभाग घेतला. याचे कारण असे की वर्धा इथे पोहोचायला तुम्हाला नागपूर

पर्यन्त हवाई प्रवास करून यावं लागतं आिण त्यानंतर दोन तासाचा प्रवास करून तुम्ही

वर्ध्याला पोहोचता. या कारणामुळे िदव्यांग उपस्िथती वर्ध्याच्या मेळाव्यात कमी

प्रमाणात होती. या अनुभवांच्या आधारावर आम्ही पुढचा मेळावा गुवाहाटी येथे

2014मध्ये घेतला. त्यावेळी मुख्य मेळाव्या पूर्वी मी एक कार्यक्रम आयोिजत केला होता

आिण त्या कार्यक्रमात उत्तर-पूर्व राज्यातील िदव्यांग मिहलांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग

घेतला आिण मुख्य मेळाव्यात देखील त्यांची पूर्ण उपस्िथती आम्हाला बघायला िमळाले.

HK- स्त्रीवाद.

AG- मेळाव्यात सुद्धा.

HK-  अच्छा

AG-  मी एक पाऊल पुढे टाकला अशी भावना मला �यावेळी आली.

HK-होय

AG- आिण त्यानंतर चेन्नई येथे पुढचा मेळावा आयोिजत करण्यात आला. चेन्नई नंतर

एक महत्त्वाचे पॅनल आयोिजत करण्यात आले. त्यात िसम्पोिसयम देखील होते. परंतु

त्यावेळी ितथे जलीकट्टू चे आयोजन असल्या कारणाने आमच्या कार्यक्रमात अडथळे

िनर्माण झाले.

HK- अच्छा

AG- परंतु त्यावेळी मी नाममात्र तेथे उपस्िथत आहे अशी भावना झाली. परंतु माझा मुळ

स्वभाव अिधकार न जुमानणारा असल्या कारणाने मी यांना नाम मात्र सहभागाला देखील

चांगल्या पद्धतीने स्वीकार केले.

HK- मला माफ करा अिनता परंतु मी तुम्हाला इथे थांबवतो आिण मला तुम्ही तुमचे अनुभव

सांगावे अशी िवनंती करतो.

AG- नक्कीच
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HK- राजकारणात िदव्यांग िवषयांना कसे पुढे आणता येईल आिण यांची मांडणी कशा

प्रकारे करता येईल याबद्दल तुम्ही आम्हाला काही सांगावं.

AG- हो नक्कीच मी तुम्हाला हेच सांगायचं प्रयत्न करते आहे की अपंगत्व िकंवा

िदव्यांग िवषय कशा�कारे मुख्य प्रवाहात आणता येईल. याकिरता अनेक िदव्यांग लोकच नाही

तर सुदृढ लोकांनी देखील या िवषयांवर मोठ्या प्रमाणात कार्य करायला सुरुवात केली आहे.

आपल्यापुढे रेणू सारखे उदाहरण आहेतच चे अपंगत्व या िवषयात कार्य करत आहेत.

HK- हो

AG- िहंसा या िवषयावर जेव्हा मेळावा भरवण्यात आला तेव्हा मी त्या कार्यक्रमाचे

प्रमुख होते. त्या वेळी अपंगत्व नसलेल्या मुलींना त्या कार्यक्रमात सहभाग घेताना

बिघतले. ह्या मुली अपंगत्व बद्दल लेखन करत असल्याची मािहती सुद्धा मला िमळाली.

यातून मला हे लक्षात आले की सुदृढ लोक देखील अपंगत्व बद्दल िवचार करायला सुरुवात

करत आहेत. परंतु इथे एिपस्तेमोलॉजी चा प्र� कशा प्रकारे मांडता येईल हे मला

अजूनही लक्षात आले नाही. कारण बघा जर का तुम्ही स्त्रीवादाची संबंिधत एिपस्तेमोलॉजी

समजून घेत आहात तर तुम्हाला अपंगत्वशी िनगिडत एिपस्तेमोलॉजी देखील समजून घ्यावी

लागेल कारण जर का अपंगत्वाला तुम्ही ज्ञानाचा मार्ग म्हणून समजून घेतले नाही तर

त्याला खालच्या दर्जाची मान्यता िकंवा सवलतीच्या दृष्िटकोनाने बिघतल्या जाऊ शकतो.

HK- अपंगत्वाला ज्ञानाचा स्त्रोत म्हणून बघणे म्हणजे नक्की काय?

AG- अपंगत्वाबद्दल एक समज असा आहे की िदव्यांग लोक इतरांना काहीच देणे लागत

नाहीत आिण ते सदैव लोकांकडून घेत असतात. सदैव त्यांचा सांभाळ करण्याची गरज

असते आिण इतर गोष्टींची सदैव मदत त्यांना भासत असते. अर्थात िदव्यांग लोक

स्वतंत्रपणे जगू शकत नाहीत. ते नेहमीच कुणावर अवलंबून असतात, परावलंबी असतात.

HK- बरोबर

AG- परंतु, स्त्रीवादातून ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली की वैचारीक प्रवाह परावलंबना

बद्दल नसून, परस्परावलंबनना बद्दल असायला हवा. कोणीच पूर्णपणे अवलंिबत िकंवा

पूर्णपणे स्वतंत्र नसतोच. कुणाला गंभीर अपंगत्व असले तरीही ती व्यक्ती देखील

पूर्णपणे इतरांवर अवलंबून  नसते.

HK- हो
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AG- आिण तुम्हाला मािहती असेल की स्त्रीवादी संकल्पना नेहमीच कामासाठी समान

मोबदला  िमळावा याकिरता कार्य करत आली आहे.

HK- मोफत

AG- होय आिण ते देखील अपंगत्व किरता.

आपल्याला मािहतीच आहे िक आई जे काम करते त्या किरता ितला पैशा�ंया रुपात मोबदला

िदला जात नाही. पण कधी तुम्ही सतत काळजी देणार्या व्यक्तीला िवचारून बघाल की त्यांना

काय वाटतं िकंवा त्यांच्या काय भावना आहेत. मिहला आिण स्त्रीवादी चळवळीमध्ये हा

मुद्दा नेहमीच लक्षात घेतला जातो की मिहला सदैव इतरांची काळजी घेत असतात. लहान

मुलांची, घरातील बुजूर्ग लोकांची िकंवा अपंग लोकांची देखील काळजी मिहला घेत

असतात. या पार्श् वभूमीवर अपंग मिहला इतर लोकांची काळजी कशा पद्धतीने घेऊ शकतात

हे बोलत आहोत.

HK- हो नक्कीच

AG- मला या संकल्पने बद्दल िव�ास आहे आिण असं करता येऊ शकतो असे देखील

वाटतं.

HK- वेगवेगळ्या क्षमतांच्या उपयोगाने काळजी घेणे असे आपण याला म्हणू शकतो.

AG- याच कारणामुळे अपंगत्व हा िवषय शाळेतील अभ्यासक्रमात िशकवला जात असतांना

मला बोलावले जायचे. मला बोलावण्यामागे अपंगत्वाचा शारी�रक दृष्टीकोन यासंदर्भात

मांडणी करायची अपेक्षा ते माझ्याकडून करत. परंतु अपंगत्व शारी�रक क्षमता पर्यंत

िनर्धािरत नाही ही बाब लोक आिण शाळेत िशकवले जाणारे पाठ्यक्रम लक्षात घेत नाहीत.

म्हणून मी िवचार करते की जरी पुढचा व्यक्ती माझ्या प्रती सहानुभूती िकंवा िदव्यांग प्रित

सहानुभूती व्यक्त करतो परंतु त्याचे िवचार करण्याची क्षमता संकुिचत असते.

सर्वसमावेशक पाठ्यक्रम आजही आपल्या शाळांम�ये आिण िवद्यापीठांमध्ये िशकवला जात

नाही. मी जेंडर प्रोग्राम मध्ये देखील असे िवषय शोध�याचा प्रयत्न केला परंतु मला

अपंगत्व यािवषयी फारसं काही सापडले नाही.

आिण म्हणूनच माझं स्वप्न आहे की सगळ्यांनी अपंगत्वाला ज्ञानाचा स्त्रोत िकंवा ज्ञान

िमळवण्याच्या दृष्िटकोनाने बघावे. अपंगा बद्दल मािहतीचा अभाव आिण अपंगत्व बद्दल

213



केले गेलेले दुर्लक्ष हे माझ्या मते यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे. आिण जर का

आपण चार्ल्स िमल सारख्या व्यक्तींकडे बिघतले तर त्यांनी वंश या संकल्पनेकडे

झालेले दुर्लक्ष याकडे सगळ्यांचे लक्ष आकर्िषत केले.

HK- नक्की

AG- दोन उदाहरणं

HK- हो

AG- पिहले उदाहरण अिनता देसाई यांच्या पुस्तकातला आहे. त्यात अशा राज्याची कल्पना

देसाई यांनी मांडली आहे ज्यात अपंगत्वकडे गंभीर दृष्िटकोनाने पािहल जाते. या

कादंबरीत एका मुलाचे पात्र आहे ज्याचा भाऊ िदव्यांग आहे आिण दुसऱ्या मुलाचा आवाज

कधी कोणीच ऐकलेला नसतो. परंतु सर्वत्र लोक त्या मुलाची चर्चा करताना िदसतात. दुसरे

उदाहरण िफरदोस कांगा यांच्या कादंबरीतील तुलना याबद्दल आहे.

HK- होय िफरदोस कांगा

AG- आिण िसक्स हॅिपनेस नावाचा िचत्रपट या िवषयावर आधािरत आहे. तुम्ही मुलांना हा

िचत्रपट नक्की दाखवलं पािहजे असे मला वाटतं.

HK- नक्की

AG- कारण मला वाटतं की हा िचत्रपट अत्यंत प्रभावशाली आहे. हा भारतावर आधािरत

असून अत्यंत अर्थपूर्ण िचत्रपट आहे. आपल्याला जाणवतं की हा िचत्रपट संवेदनशीलपणे

िदव्यांग बद्दल बोलतो आहे. याद्वारे आपण कुठल्याही प्रकारच्या अपंगत्वावर कशा

प्रकारे उपाय शोधू शकतो या भोवती कथानक रचले आहे. आपण ह्या िवषयावर चर्चा करतो

तेव्हा सुनील कक्कर हे नाव आपल्या पुढे येतं.

HK- मुख्य िवषय?

AG- सदैव िदव्यांग लोकांच्या अपंगत्वावर समाजमान्य उपाय सापडावा ही या िचत्रपटाची

मूळ भूिमका आहे.

HK- उपाय म्हणजे नक्की काय?
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AG- नक्कीच कुठलाही तोडगा या िवषयावर काढता आलेला नाही आहे. वस्तुस्िथती तरी

अशीच आह.े

HK- नाही

AG- मिहला अनेकदा िवचारतात, त्यांचा उपचार कशा�कारे करता येईल. तेव्हा मला एक

महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात येतो, तो म्हणजे PCPNDT कायदा. अमेिरकेच्या तुलनेत

भारतात गर्भपात करणे सहजरीत्या अमलात आणण्यात आले. भारतात ही प्रक्िरया

सहजिरत्या अमलात आणण्या मागचे कारण िलंग जाणून घेणे आहे. लोकांना कळले की

ऍम्नीऑसेन्तेसीस टेस्ट द्वारे गर्भात वाढणारे बाळ स्त्रीिलंगी असेल तर त्याचा

गर्भपात करणे श�य आह.े

आिण त्यात गर्भपात करण्याची प्रक्िरया सामील झाली आिण त्याच बरोबर ह्यात येणाऱ्या

अडचणी पुढे येऊ लागल्या. त्यानंतरच हळूहळू याबद्दल जागृकता देखील िनर्माण व्हायला

लागले. आिण असे िनर्धािरत होणे सुरू झाले की गर्भात जर का कुठल्या प्रकारचा अभाव

असेल िकंवा िडफेक्ट असेल तरच गर्भपात करण्याचा मार्ग िनवडता येईल.

परंतु माझ्यापुढे हा प्र� आहे की तुम्ही ही अशा बाळाचा गर्भपात करायची परवानगी का देत

नाही जो कुठल्या अकायदेशीर गुन्हेगारी घटनेतून उदयास आला आहे. या कायद्याचे दोन

िभन्न पैलू आपल्याला इथे बघायला िमळतात. आिण या िवषयावर वुमन स्टडी आिण

िडसेिबिलटी स्टडी ची भूिमका देखील वेगळी आहे. कुठल्या बाळाला ठेवायचे आिण

कुठल्या बाळाचा गर्भपात करायचा याबद्दल भूिमका िविभन्न आहेत.

HK- परंतु स्त्री वादी भूिमका मिहलांचा त्यांच्या स्वतःच्या शरीरावर अिधकार आहे अशी

भूिमका  मांडते.

AG- अगदी बरोबर

HK- हो

AG- परंतु अशा पिरस्िथतीत कायद्यात गर्भपात करण्याची सवलत उपलब्ध करून िदली गेली

आहे परंतु माझ्या सारखी व्यक्ती कधीच असं करण्याचा िनर्णय घेणार नाही. मी अपंगत्व

असलेले बाळ जन्माला घालील आिण त्याचे छान संगोपन करेल.

HK- अच्छा
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AG-तुम्हाला  मािहती  असणार.

HK-आपणपण असं वातावरण िनर्माण करायला हवं ज्यात मिहलांना असे पाऊल िकंवा असा

िवचार देखील करायला करायची गरज पडायला नको तुम्हाला हीच गोष्ट बोलायची आहे ना

तुम्ही हेच सांगू इच्िछता बरोबर

AG- नाही हे त्यात ितघं बदल आहे ज्यांना तपासणी तून अगोदरच कळले की बाळाला

अपंगत्व आहे परंतु तरीही ते गर्भपात करायचा िनर्णय घेत नाहीत

HK- हो नक्कीच

AG- असे बरेच उदाहरण आपल्यापुढे आहेत

HK- हो बरेच उदाहरण

AG-आिण त्याचबरोबर

HK- हो

AG- तुम्हाला आिण मला ही कल्पना आहेत की वांिशक घटकांची भूिमका अत्यंत मर्यािदत

आहे कदािचत फक्त तीन ते पाच टक्के घटक हे अनुवंिशक असतात. परंतु जेव्हा तुम्ही

संपूर्ण भूखंडांचा िवचार करतात िकंवा क�मीर येथील पॅलेट िवचार करता िकंवा कुठल्या

नैसर्िगक आपत्तीचा िकंवा मानवामुळे घडलेल्या आपत्तीचा िवचार करता तेव्हा या

गोष्टी वेगळ्या असतात.

HK- हो

AG- हो असं होतं.. आिण त्यानंतर काय घडतं? या सगळ्या पिरस्िथतीतही अपंगत्व तर

सदैव तसेच होते. माझ्या मािहतीनुसार िदल्लीत दर तीन िमिनटाला एक अपघात होतो आिण

तुम्ही िवचार करा िकती मोठ्या प्रमाणात इजा होतांना िदसते.

HK- पोस्टकॉलोिनयल िथओरी संदर्भात तुमचे काय मत आहे.

AG- हो नक्कीच

HK- आिण िलंग आिण पोस्टकॉलोिनयल या दोघांमध्ये देखील संबंध आहेत िकंवा दोघेही

एकमेकांपासून प्रभािवत नेहमीच होत आले आहेत.
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AG- अपंगत्वाचा िवचार तुम्ही फक्त वांिशक आधारावर करू शकत नाही. कारण अपंगत्व

कुठल्याही कारणाने होऊ शकत आिण कुणालाही होऊ शकत, कुठल्याही वेळी होऊ शकत आिण

म्हणूनच मला टेम्पररी  वाकप्रचार फार रोचक वाटतो

HK- tab, TEMPORARILY ABLE BODIED

AG- आिण एका दृष्टीने बिघतले तर हे तर्कधीष्टीत आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनाच्या

कुठल्याही पायरीवर अपंग होऊ शकता.

HK- अगदी बरोबर

AG- परंतु या िवषयाबद्दल मािहतीचा अभाव आिण सजग दृष्िटकोन नसल्याकारणाने यावर

फारशी चर्चा देखील केली जात नाही. यावेळी मला शे�सिपअर यांच्या कार्यातील िवसंगती

संबंिधत लेखाबद्दल आठवण येते. कारण सर्वांच्या मनात, आपण अपंग तर होणार नाही

अशी भीती सदवै असते आिण �हणून अपंग�व ब�ल ��थािपत िवचार प्रगितशील नाही.

HK- अगदी बरोबर

AG- बरोबर

HK- अगदी औपचािरकता म्हणून देखील.

AG- होय.  बरोबर.

HK- अगदी बरोबर. आता तुम्ही पोस्टकॉलोिनयल- वसाहतोत्तर आिण जेंडर पॉिलिटक्स

बद्दल बोलताना थर्ड वर्ल्ड पॉिलिटक्स कशा प्रकारे वेगळी आहे हे अगदी उिचत

पद्धतीने समजावून सांिगतले.

AG- हो.

HK- आिण या सगळ्याची नोंद आपण ठेवायला हवी.  तुमचे यावर काय मत आहे?

AG- मी यावर शोध प� िलिहले आहते.

HK- हो मी वाचलेत.

AG- हो.
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HK- रोचक आहेत.

AG- मी काही शोध प� िलिहले आहते.

HK- हो.

AG- ज्यात मी होमी भाभा  यांच्याबद्दल िलिहले आहे.

HK- अच्छा.

AG- मी गायत्री स्िपवक आिण सबअल्टन. त्याच बरोबर फ्रांक फॅनन यांसारख्या

िवचारवंतांनी बद्दल  िलखाण केले आहे.

HK- हो.

AG- मुख्यतः यांच्याबद्दल िवशषे कार्य केले आहे परंतु इथे त्याचा उल्लेख करणं

टाळेल.

HK- काही हरकत नाही.

AG- पण आपण फॅनन यांनी केलेल्या कार्याकडे लक्षपूर्वक बिघतले तर त्यांनी

िदलेल्या ब्लॅक स्िकन उदाहरणांवरून आपल्याला वंश वा वर्णभेद लक्षात येतो. त्यांनी

सांिगतले की जर का वर्ण काळा असेल तर तुम्हाला त्या नजरेने बघण्यात येतं आिण

इथेच पोस्ट कॉलोिनयल पार्�भूमी कार्यरत होते. यावरच पुढे त्यांनी “ब्लॅक स्िकन वाईट

स्िकन”  नावाचे पुस्तक िलिहले.

HK- होय

AG- तुम्हाला ठाऊक असणार

HK- हो

AG- मी जेव्हा यांच्या कार्याचा अभ्यास केला तेव्हा बरीच उदाहरण माझ्या पुढे आले.

एक उदाहरण सैिनकाचे होते. जेव्हा एखादा सैिनक युद्धातून परततो तेव्हा जर का तो

ब्लॅक असेल तर त्याला त्याच्या गटातून सहानुभूती प्राप्त होते. परंतु इतर लोकांकडून

त्याला वाईट नजरेने बघण्यात येत आिण याच वेळी कॉलोनील मानिसकता आपल्याला

बघायला िमळते. याच मानिसकतेला त्या सैिनकाला तोंड द्यावे लागते. जेव्हा मी हा
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मुद्दा उचलला तेव्हा मी िवचारायचे की जर का तुम्ही वंशा मुळे घडत असलेल्या

अत्याचारांिवरुद्ध लढा देत आहात तेव्हा तुम्ही अपंगत्वाला लक्षात का घेत नाही.

अपंगत्व आिण वंश या दोघांनाही सोबत लक्षात घेणे िकंवा समजून घेणे महत्त्वाचे

आहे.

HK- दोघांमध्ये भरपूर संयोजन आहे.

AG- हो

HK- हो

AG- दोघांमध्ये भरपूर संयोजन आहे.

HK- बरोबर बरोबर

AG- याच गोष्टीत मुख्य अडथळा दडलेला आहे. कारण जर का तुम्ही गायत्री स्िपवक यांचे

म्हणणे लक्षात घेतले तर तुम्हाला इसेन्िशयलीजम बद्दल मािहती होईल. एखादी व्यक्ती

कुठल्या रुपात प्रभािवत झाली आहे तरीही त्यांनी अपंगत्व बद्दल कधीच कोणते म्हणणे

मांडले नाही. माणसाबद्दल बोलतांना अपंगत्वावर न बोलणे म्हणजे अर्धवट म्हणणे

मांडले आहे. आपण कैद्यांचे उदाहरण घेतले तर अशी देखील गुलाम त्या काळात

असतीलच जे अपंग होते पण या सगळ्यांची कुठेच नोंद िकंवा याबद्दल कुठेच बोलले

जात नाही.

HK- हो नक्कीच असू शकतो कारण गुलामिगरी मुळे अनेक वाईट पिरणाम समाजावर बघायला

िमळतात.

AG- हो नक्कीच

HK- गुलामिगरी अत्यंत क्रूर  पद्धत असून अनेकांचा छळ करण्यात आला आहे.

AG- अगदी  बरोबर

HK- हो

AG- मी ब्लॅक या िचत्रपटाचे उदाहरण देत असते. तुम्ही ब्लॅक ह्या िचत्रपटाचा अभ्यास

केला तर तुम्हाला यांनी दर्शिवले�या आक्षेप ज्यात “िडसेिबिलटी ऑब्जेक्शन” असे
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म्हणण्यात आले, कडून येते. या िचत्रपटात िश�काची भूिमका करणारे अिमताभ बच्चन

यांचं उदाहरण आपल्या मुळे हेलेन केलर या मेिडकल कार्यकर्ता आिण िश�क वरून

प्रभािवत आहे असे कळते.

HK- हो

AG- िचत्रपटाच्या पिहल्या भागात असे पाहायला िमळतं की िश�क अपंग िवद्यार्थ्यांवर

ओरडतो. आिण ओरडल्यािशवाय हे मुलं त्यांच काही ऐकत नाहीत. रागावल्या िशवाय ते कुठलं

काम करत नाहीत. परंतु िचत्रपटाच्या दुसऱ्या भागात 23 भाग आहेत. मी याकडे तुमचे लक्ष

केंद्रीत करू इच्िछते. पिहली गोष्ट अशी की त्यात नाियका म्हणते की ती शेवटी उत्तीर्ण

झाले. याचा अर्थ असा की ती त्यापूर्वी तीन ते चार नापास झाली होती अनुत्तीर्ण झाली

होती. यात मला इतकेच बरे वाटले की या गोष्टीला त्यांनी सगळेच अपंग मुलं उत्तीर्ण

होऊ शकतात अशी मांडणी केली नाही. व याने अपंग मुलाने प्रभािवत व्हावे असे देखील

सांिगतले नाही.

HK- हो

AG- पिहल्याच टप्प्यात उत्तीर्ण व्हा वगैरे.

HK- हो

AG- परंतु दुसऱ्या भागात राणी मुखर्जी यांचे पात्र अिमताभ बच्चन म्हणजेच

िचत्रपटातील िश�क ‘मला तुमचे चुंबन घ्यायचे आहे’ असे म्हणते. जेव्हा असे म्हणते

तेव्हा िश�क असल्याच्या नात्याने अिमताभ बच्चन घाबरून जातात आिण यावरूनच

आपल्याला अपंग व्यक्तींच्या क्वािलटी चा मुद्दा लक्षात येतो. पोस्टकॉलोिनयल काळात

घडलेल्या कार्यावरून आपल्याला आपल् शरीर जरी ही अपंग असेल परंतु इतर इच्छा

आकांक्षा आिण गरजा प्रत्येक व्यक्तीच्या असतात हे लक्षात येतात.

आपण जर का ह्यूमन जीनोम रीसर्च लक्षात घेतले आिण त्या िवपरीत सगळ्यांची अपेक्षा

असते त्या लक्षात घेतल्या तर यांच्यात कुठेतरी ताळमेळ बसत नाही. प्रत्येक

आई-विडलांना त्यांचे बाळ सुंदर असावं परफेक्ट असावा अशीच अपेक्षा असते.

प्रत्येक व्यक्तीला त्याचं वजन िझरो िकंवा ज्याचा शरीर एक िविश� प्रकारचा असावा अशी

अपेक्षा असते. परंतु असे घडणे कधीच श�य नाही. कुठलीही व्यक्ती परफेक्ट कधीही होऊ

शकत नाही. असे देखील म्हणता येत नाही िक जर का तुमच्या जीवनात एक परफेक्ट स्त्री
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आहे तर तुम्हाला सदैव आनंद िमळत राहील. पण खरंच हे परफेक्शन िमळवणे

काल्पिनक आहे .

HK- बरोबर आहे.  असं कधीच होऊ शकत नाही

AG- एक अजून मुद्दा मी तुम्हाला येथे सांगू इच्िछते. लोकांच अपंग स्त्िरयांकडे

बघण्याचा दृष्िटकोन असा आहे की त्यांना लैंिगक गरजा जास्त असतात िकंवा ते

हाइपर्सेक्शअुिलटी असतात. मिहलांना लैंिगक अपेक्षा असणे या गोष्टीकडे चुकीच्या

दृष्टीने बघण्यात येत. परंतु मिहलांच्या लैंिगक गरजा असणे ही अत्यंत साधारण बाब

आहे. त्यात अजून एक प्रकार आपल्याला बघायला िमळतो या सगळ्या िवषयात अितशयो��

आहे.

HK- हो

AG- तुम्हाला मािहती आहे

HK- हो हो नक्कीच

AG- आिण कुठेतरी आपण सगळे पण ह्याच िवचारसरणीचे आहोत. िजथे िववाह फार

महत्त्वाचे आहे ही भूिमका आपण स्वीकार केली आहे. पण मुळात बिघतले तर िववाह आिण

लैंिगकता दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या स्वतंत्र आहेत आिण जर का िववाह नसेल तर तुम्ही

सेक्सऊल होऊ शकत नाही ही बाब बरोबर नाही.

HK- या िवषयाची िविचत्रच गोष्ट आहे.

AG- आताची तरुण िपढी या िवषयावर संवाद साधायला सुरुवात करते आहे. जे चांगले

संकेत आहे. लग्नाचे अर्थ आिण महत्त्व देखील आजच्या काळात बदल झाले आहेत

परंतु माझ्या काळात असे काही नव्हते.

HK: Yeah.

HK- हो

AG- माझ्या िवद्यार्थ्यांसोबत अशा गोष्टी घडतात. माझ्या सोबत असे कधीच घडले नाही.

आिण मी तुम्हाला अगोदर त्याबद्दल सांिगतले देखील. या सगळ्या गोष्टींमुळे एखाद्या

व्यक्तीचे शोषण होण्याची श�यता फार जास्त होते आिण त्यातल्या त्यात ती व्यक्ती अपंग
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असेल तर िवचार करणे देखील भयावह आहे. माझे देखील शोषण होऊ शकते पण मी कुणाच

शोषण क� शकत नाही.

HK- हो  हो या उलट होऊ शकत नाही

AG- हो

HK- तुमच्याकडे आकर्षणाची वस्तू म्हणून बिघतलं जातं.

AG- हो

तुम्हाला िनधी यांचे उदाहरण मािहती असेल.

HK- गोयल हो.

AG- हो िनधी  गोयल.

HK- हो.

AG- िनधी यांनी त्यांचे अनुभव सांिगतले आिण मी देखील अनुभावले आहे. त्यांनी

सांिगतले की त्यांचा एक िमत्र होता, तो दक्िषण भारतातील होता आिण तो म्हणायचा की

कुठलीही मिहला त्यांच्या घरी येऊ शकत नाही. कारण त्याच्या आई-विडलांना ही गोष्ट

आवडत नाही. परंतु एक िदवस त्यांनी सांिगतले की तू येऊ शकतेस. तेव्हा मी त्याला

िवचारले की, का? मी का येऊ शकते? तुझ्या आई-विडलांनाही आवडले नाही? तेव्हा त्याने

सांिगतले की मी अपंग आहे असे त्याने त्याच्या आई-विडलांना सांिगतले आिण म्हणून

त्यांना ितच्या घरी येण्याने काहीच हरकत नाही. तेव्हा ितच्या लक्षात आले की पुढचा

व्यक्ती ितच्याकडे एक स्त्री म्हणून मुळातच बघत नाही. त्याला ितचे अपंग असणे

िदसायचे. त्या मुलाने िनधीला याच कारणामुळे बोलावले होते. मी देखील ही गोष्ट

अनुभवली आहे. एक व्यक्ती मला बोलला िक मी तुझा सांभाळ करायला तयार आहे िकंवा मी

तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे, परंतु तुला मी जसं बोलेल तसं वागावं लागेल. आता

हा िवषय आपण लक्षात घेतला तर वुमन स्टडीज मध्ये फार मोठा आिण गंभीर िवषय आहे.

HK- हो नक्कीच.

AG- अशा काही कारणांमुळे आम्ही पुढे मोकळ्या पद्धतीने पुढच्या व्यक्तीशी कधी बोलू

शकत नाही. आ�ही आम�या अपे�ा आिण इ�छा दखेील कोणाला सांगू शकत नाही.
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HK- अगदी बरोबर

आपण या मुलाखतीच्या शवेट�या टप्प्यात पोहोचलो आहे. आजच्या संवादातून अनेक

महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या प्रेक्षकांना ऐकायला िमळाल्या. तुम्ही आम्हाला ज्या गोष्टी

सांिगतल्या त्या वरून अपंगत्व बद्दल िकंवा अपंग लोकांकडे बघण्याचा आमचा दृष्िटकोन

प्रभािवत झाला आहे. एक सामान्य व्यक्ती ज्या गोष्टींचा िवचार देखील करू शकत नाही त्या

गोष्टी आज  सगळ्यांच्या लक्षात  आल्या असतील.

AG- हो.

HK- दुसरी गोष्ट अशी की सगळ्यांना त्यांचा दृष्िटकोन बदलण्याची गरज आहे. िवशषेतः

अपंग लोकांकडे बघण्याचा दृष्िटकोन आिण त्यातही पॉिलिटक्स ऑफ िडझायर याकडे

बघण्याचा दृष्टीकोन देखील.

AG-हो

HK- पॉिलिटक्स ऑफ िडझायर.

AG- हो

HK-भौितक जीवनातील ही सत्य आिण महत्त्वाची गोष्ट आहे.

AG- हो.

HK- कारण इच्छांना नुसतं भावना अशा दिृ�कोनाने बघता येत नाही.

AG- हो

HK- इच्छा खऱ्या असतात. हे जाणून घेण्या किरता तुम्ही अनेक लोकांना भेटू शकता

त्यांच्याशी सवंाद साधू  शकता.

AG- हो माझे वडील देखील मला सांगायचे की तू स्वतःकिरता जोडीदार शोध. परंतु

माझ्याकडे एक स्त्री म्हणून   कुठलीही व्यक्ती बघत नाही.

HK- अगदी बरोबर.  ही व्यवस्थाच कुठेतरी संकुिचत िवचाराची आहे.

AG- मी कसे भेटेल  लोकांना. मला  जीवन साथी कसा सापडेल?
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HK- अगदी बरोबर पूर्ण व्यवस्था, सगळे लोक, परंपरा, कुणीच समर्थन करत नाही.

AG- हो

HK- आिण त्याच मुळे  साधारण गोष्टी करणे फार कठीण होते.

AG- हो खरच फार कठीण.

HK- हो

AG- परंतु या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट चांगली घडली आहे. ती म्हणजे कदािचत तुम्ही हे

स्िकन स्टोरीस मध्ये घेऊ शकता. ज्या एक पॉईंट ऑफ व्िहएव मांडला जातो आिण िवशाखा

आिण तीच सारखे अनेक लोक यासाठी कार्य करत आहेत.

HK- हो हो

AG- मी सुद्धा अनेक गोष्टी करू शकते आहे कारण नाना प्रकारच्या लोकांचे नाना अनुभव

आता आपल्या पुढे यायला लागले आहेत. अनेक लोक त्यांचे अनुभव सगळ्यात समक्ष

मांडू लागले आहेत. आिण यानेच कुठेही आपल्याला देखील िविभन्न लोक अशा प्रकारचे

जीवन जगतात याबद्दल कल्पना येते. कारण बघा मी आज साठ वर्षाची आहे आिण आमच्या

काळात मी लोकांबद्दल तेव्हाच जाणून घेऊ शकते जेव्हा ते माझ्या बरोबर येऊन संवाद

साधायचे. त्याव्यितिरक्त माझ्याकडे कुठलाच मार्ग नव्हता. त्याने मी इतर लोकांच्या

जीवनाबद्दल समजून घेऊ शकेल आिण त्या काळात लोक इतक्या मोकळेपणाने देखील बोलत

नव्हते. परंतु आज युवा िपढी कडे जेव्हा मी बघते तेव्हा मला नक्कीच वाटतं की हे खुल्या

िवचाराचे आहेत आिण यांना संवाद साधण्याची काहीच हरकत नाही. आजची िपढी जास्त

साहसी आहे असं मला वाटतं.

HK- जास्त साहसी.

AG- आिण 1991  नंतरचा काळ आहे हा, हेदेखील आपण लक्षात घेऊ शकतो.

HK- हो मी पूर्णपणे तुमच्याशी सहमत आहे नक्कीच आजची िपढी जास्त खुली आहे िलबरल

आहे.

AG- हो आिण तुम्हाला तर मािहतीच आहे की या काळात दूरदर्शन देखील आले. त्याचा

देखील प्रभाव या िपढीवर आहे.
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HK- बरोबर.

AG- आिण तुम्हाला मािहतीच असेल.

जेव्हा दूरदर्शन आले तेव्हा मिहलादेखील यात सहभाग घेऊ लागल्या आिण यासारखे

अनेक िवचार पुढे यायला सुरू झाले. त्या काळात मी दूरदर्शनवर येणाऱ्या कार्यक्रमा

बद्दलचे िनरीक्षण करायची. माझ्या लक्षात आले की यात अपंगत्वाचे प्रितिनिधत्व

कुठेच नाही. तुम्हीच बघा ना, आहे का? नाही!आिण तेव्हा मला आठवतं की मी स्टार प्लस या

वािहनीच्या लोकांशी सवंाद साधला होता आिण �यां�यापुढे हा मुद्दा मांडला.

आिण मला तो संवाद आजही आठवतो. स्टार प्लस च्या लोकांनी मला सांिगतले की तुम्ही अशा

लोकांबद्दल आम्हाला बोलत आहात त्यांच्याबद्दल तुम्ही गंभीर आहात की नाही. आिण

माझ्याकडे त्या काळच्या त्या  संबंधाचे रेकॉर्िडंग आज देखील आहे.

HK- मी समजू शकतो.

AG- आिण ह्या सगळ्या गोष्टी एका मािलकेद्वारे प्रेक्षकांपुढे उपस्िथत करणे दूरदर्शन

मध्ये काम करणाऱ्यांना फार कठीण बाब वाटायचे. यामागचे कारण असे की संपूर्ण प्रणाली

भांडवलदारी च्या िसद्धांतावर कार्य करत असते.

HK- हो

AG- मोटार द्वारे चालणारी व्हीलचेअर.

HK- बरोबर

AG- आिण एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही मोटार द्वारे चालणारी व्हीलचेअर देता म्हणजेच

त्या व्यक्तीचे जीवन आिण जीवन जगण्याची शलैी �चंड प्रमाणात बदलेल.

HK- अगदी बरोबर

AG- ती व्यक्ती साधारण बदलामुळे अनेक गोष्टी करू शकेल. आता माझ्या अनेक िमत्र

मैत्िरणी कडे अशी व्हीलचेअर आहे आिण हे सगळे िदल्लीत राहणारे लोक आहेत.

खरेदी करू शक�याची मला आठवतं. जेव्हा 6 वेतन आयोग लागू झाले होते तेव्हा पिहली

गोष्ट मी जी केली ती म्हणजे स्वतःसाठी व्हीलचेअर खरेदी केली.
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HK- मला कळतंय.

AG- तुम्ही खरेदी करू शकता क� नाही हा इथे मुद्दा नाही.

HK- इथे मुद्दा कसा आहे की अपंगांकिरता साधन बाजारात उपलब्धच नाहीत.

AG- या गोष्टी मागचे कारण असे आहे की भांडवल दारी मध्ये माईक ओलीवर यांनी

सांिगतलेल्या गोष्टीं प्रमाणे राजकीय घटकांमुळे प्रभािवत झालेल्या िवत्त संबंिधत

गोष्टींमध्ये अपंगत्वाला स्थान नाही िकंवा त्याची इतकी मागणी नाही. ही गोष्ट साहिजक

आहे अपंग लोक मायनॉिरटी आहेत आिण राजकारणात त्यांचा िततका सहभाग देखील नाही

.भांडवलदारी आिण अशा फायदा आिण तोटा तोटे यावर आधािरत व्यवस्िथत फायदा एक

महत्त्वाचा पैलू असतो आिण तुम्हाला जर काही ह्या पिरस्िथतीत काही बदल घडवून आणायचा

आहे की आपल्या मागण्या पूर्ण करून घ्यायचे आहेत तर तुम्ही व्यवस्थेला िवत्त व्यवस्थे

साठी उपयोगात असायला हवे. अपंग लोकांकिरता रोजगार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

नोकरदार अपंग वर्ग कर भरतो काही लोक कर भरत देखील नाही परंतु त्यांना सवलतीचे

तीनशे �पये द�ेयात येतात. अ�यंत कमी आहते.

HK- हो

AG- माझा हे सगळं सांगण्याचा उद्देश असा आहे की कामाच्या िठकाणी सरकार घरी

अपंगांना सवलती देतो. परंतु गैरसरकारी आिण कॉर्पोरेट जगात अपंगत्व कडे बघण्याचा

दृष्िटकोन वेगळा आहे. कॉर्पोरेट जगात प्रत्येक गोष्टीकडे फायद्याच्या दृष्टीने

बिघतल जात आिण जर का तुम्ही अपंग लोकांना नोकरीवर ठेवले तर तुमचे खर्च वाढेल.

परंतु असे पण कॉर्पोरेट आहेत जे त्यांच्या कार्यशैलीत बदल करत आहे आिण

अपंगत्वकडे समजून घेण्याचा दृष्िटकोण अमलात आणत आहेत.

HK- हो गोष्टी पिरस्िथती बदलत आहे. मी देखील काही अपंग लोकांना सर्िवस इंडस्ट्री

सेवा क्षेत्रात कार्य करताना बघतो आहे

AG- हो

HK- या सर्व क्षेत्रांमध्ये अपंग लोकांना कधी स्थान िदले गेले नाही संधी िदली

गेली नाही
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AG- हो

AG- परंतु आजही मला असं वाटतं की लोक अपंगत्व बद्दल दुर्लक्ष करतात. उदाहरणार्थ

कुठली इमारत उभी करताना अपंग लोकांचा िवचार केला जात नाही. या क्षेत्रात सुप्रीम

कोर्ट कायदे तयार करत आहे आिण यांचा प्रभाव 2010 पर्यंत आपल्याला बघायला

िमळेल.

HK: Yes.

HK- हो

HK-हो

AG- आता ह्या सगळ्या गोष्टी अमलात आणावे लागतील.

HK- हो नक्कीच

AG- परंतु आज जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टींचा िवचार करतो तेव्हा पिरस्िथती फार

बदललेली िदसते. िकती जास्त पैसा कमवता येईल हाच िवचार करत असतात. परंतु कुणीही

वृद्ध, लहान मुलं, गर्भवती मिहला यांच्याकिरता एखादे असे िडझाइन िनर्माण करायचे

ज्याने या संपूर्ण लोकांना फायदा होईल असा कुणीच िवचार करत नाही.

HK-याने सगळ्यांचाच फायदा होईल.

AG- हो नुसते अपंग लोकच नाही पण सगळ्यांचाच फायदा होईल.

HK-हो

AG- या सगळ्या गोष्टींना ट्रान्सफॉर्मर पॉिलिटक्स असे म्हटले जाते.

HK- हो राजकारण

AG- आिण ह्याचा िवचार मी सदैव करत आले आहे. स्त्रीवादी दृष्टीकोन देखील आिण

अशावेळी मला बेल �क यांचे नाव सदवै आठवते  �मरणात मनात असते.

HK- अत्यंत प्रभावशाली लेखक आहते बेल.
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AG- माझ्याबरोबर आज त्यांचे एक पुस्तक आहे आिण मी त्यातील काही प्रसंग वाचून

दाखवावे अशी माझी इ�छा आह.े

HK- नक्की नक्की.  आपल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या अंती तुम्ही आम्हाला वाचून दाखवा.

AG- मला काही भाग आठवतो आिण तो मी तुम्हाला सांगते. इथेच अपंगत्व कडे बघण्याचा

दृष्िटकोण याबद्दल पुनर्िवचार करण्याची सुरुवात भारतात झाले. मी देखील पुस्तक या

िवषयावर एक पुस्तक िलिहले आहे.

कॉलोनीआिलसम मुळे आलेले चांगले बदल बेल हुक आपल्यापुढे मांडतात.

पोस्टकॉलोिनयल काळाबद्दल सुद्धा ते त्यांचे मत म्हणतात. मी देखील यावर माझे मत

मांडले आहेत आिण माझे म्हणणे असे आहे की तुमचा अभ्यास करण्याकिरता आपल्याला

डॉिमनंट भूिमका साकारणे गरजेचे नाही. नॉन -नॉर्मिटव्ह हेगेमोिनएस आिण

अपारथेइड-वर्णभेद िवषयांवर देखील वारंवार संवाद आिण शोधकाय� सुरू असतं. या संपूर्ण

िवषयांमध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा हे पूर्णपणे समजून घेण्याचा आहे. ज्यात

जाणीवपूर्वक िकंवा न जाणता श�ैिणक दृष्िटकोनला मागे ठेवण्यात आले आहे. यामागचे

कारण असे की आपण एका िसद्धांताला सदैव महत्त्व देत आलो आहे.

जेव्हा हा माणसात भेद आपण प्रखरपणे बघायला लागतो तेव्हा बर्थडे िनर्माण व्हायला

सुरुवात होते. आिण म्हणूनच मी सदैव िवद्यापीठात आिण समाजात अशा जागेच्या शोधात

असते िजथे मला खुला संवाद साधता येईल. अथवा या संपूर्ण उपक्रमांचा काहीच अर्थ

उरणार नाही.

HK- अरे वा! खूप छान

AG- मला वाटते  इतके  पुरे आहे.

HK- नक्कीच

AG- यातला काही ओळी मला समजून घ्यायची इच्छा आहे आिण आता तुम्ही िवषय काढलाच

आहेत तर AUD उल्लेख इथे करू इच्िछते. मी माझ्या जीवनात बरेच वाचन केले आहे.

पा�ा�य आिण भारतीय दोन्ही प्रवाह मला मािहती आहेत. परंतु प्रत्येक माणसाला हे िवचार

कळतील हे देखील गरजेचे नाही.

HK- हो असेल तर घडण्याची श�यता असते
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AG- आपण जेव्हा अशा गो�ी करतो ते�हा

HK- आपण कधी त्याचा िवचार केलेला नाही

AG- यातून िशक�यासारखी गोष्ट अशी की ही सगळे लोक अपंगत्वावर प्रामािणकपणे काम करू

इच्िछतात.

HK- बरोबर

AG- तुम्हाला मािहती  असणार

HK- बरोबर

AG- मला असं वाटतं की मोठ्या प्रमाणात जर का आपल्याला लोकांना प्रभािवत करायचा

आहे तर अपंगत्व असणारे आिण नसणारे दोन्ही प्रकारच्या लोकांचा सहभाग िमळणे फार

गरजेचे आिण महत्त्वाचे आहे. मला सदैव असं वाटतं की अपंगत्व कुठल्या शारी�रक

भागात आहे हे ओळखून कशा�कारे व्यावहािरक जीवनात त्यामुळे येणाऱ्या अडचणींना मात

करून चांगले जीवन व्यतीत करता येईल यावर कार्य आिण िवचार करण्याची सगळ्यांनाच

गरज आहे.  असे न घडल्यास या गटाच्या प्रगतीत अडथळा िनर्माण होईल.

HK- तुम्ही आमच्या समक्ष तुमचे मत मांडले याकिरता धन्यवाद. आपण िवषयाला िजथून

सुरुवात केली होती ितथेच पुन्हा येऊन थांबलो आहे आिण यारीत्या आपला या िवषयाशी

संबंिधत वर्तुळ पूर्ण झाला आहे.

AG-  होय.

HK- आिण मला वाटत अिनता की तुमच्या कार्यात �ेय या संपूर्ण मुलाखतीतून आपल्याला

बघायला िमळाला. तुम्ही इथे उपस्िथत झाल्याबद्दल मी तुमचा धन्यवाद करतो आिण अशा

करतो की सगळ्यांनाच आजच्या मुलाखतीवरून भरपूर काही िशकायला िमळाले असेल.

AG- होय मला देखील आशा आह ेक� �यांना काहीतरी िशकायला िमळाला असेल.

HK- होय नक्कीच

AG- पुढे देखील मी या िवषया संबंिधत कुठलीही गरज भासल्यास नेहमी तुम्हा सहकार्य

करेन.
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HK- होय

AG- धन्यवाद.  असे कधीही घडू शकते.

HK-  होय धन्यवाद.

AG- होय

HK- स्वतःची काळजी घ्या.

AG- धन्यवाद. Bye

HK- ठीक आहे. Bye
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हेमचं� करा- त�ुहा सवा�चे प�ुहा एकदा �लगं आ�ण अपंग�व या अ�यंत मह�वा�या �वषयावर             

आज�या मलुाखतीत �वागत आहे. मी �याला अपंग म�हलांवर झालेले अ�याचार आ�ण �या संबं�धत             

मह�वाचे संशोधन आ�ण �ोफेसर नं�दनी घोष यांची मलुाखत असे �हणेल. आप�याबरोबर �ोफेसर            

नं�दनी आहेत. �यांचे अपंग�व आ�ण �लगं या �वषयावर फार मोठे काय� आहे. काळजी आ�ण मानव               

वंश �व�ान हा �ि�टकोन ल�ात ठेवनू नं�दनी काय करत आले आहेत आ�ण आ�ण हे सव� करत                

असताना �यांना मानव वंश �व�ानाशी �नग�डत मलूभतू �वषयांना त�ड �यावे लागले. घरगुती            

वातावरणात घडणार� �हसंा हा  नं�दनी�या काया�त एक मह�वाचा �वषय आहे.  

या ���येत प�र�कृत अपंग�वमा�हतीवर आधा�रत ��ीवाद�  �ान शा�� आप�यापढेु उलगडून  येत.े  

 

नं�दनी घोष :ध�यवाद हेमचं�. त�ुह� सग�यांना माझी ओळख क�न �दल� �याब�दल आभार.            

शै��णक पातळीवर सांगायचे झाले तर मी सहा�यक �ा�यापक �हणनू कलक�ा येथील           

इि��ट�यटू ऑफ ड�ेहलपम�ट �टडीज येथे काय�रत आहे. इथे �वकासाशी संबं�धत �वषयांवर संशोधन            

केले जात.े  यात �लगं, �वा��य, �श�ण इ�याद� सारखे �वषय आहेत. 

 

माझा मळु �वषय इंटरनॅशनल आयड��टट� यां�याशी संबं�धत आहे. याअंतग�त मी अपंग�वकडे �लगं,             

जात अशा �कार�या �व�भ�न आयड��टट� काय� करत.े इथे आ�ह� ड�ेहलपम�ट �टडीजया �वषयात एम.             

�फल. सारखे कोस� उपल�ध क�न �दले आहेत �यात आ�ह� समाजशा��, सामा�य �ान, सीमंतकरण             

इ�याद� �वषय सामील केले आहेत. इथे ड�ेहलपम�ट �टडीज म�ये पी एच डी स�ुधा उपल�धआहे आ�ण मी                 

स�ुधा स�या पीएचडी करते आहे. परंतु मी �या �वषयाकडे वळ�यापवू� भरपरू काय� केले असनू �याला               

हळूहळू शै��णक �ा�प �धान केले. 
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HK- मी स�ुवात करताना त�ुहाला �वचा� इि�छतो क� अशा काय गो�ट� आहेत �यामळेु फ��ड वक�               

करताना अपंग अस�या कारणाने अडचणी �नमा�ण होतात? मला त�ुह� याब�दल काह� मा�हती            

�याल. 

 

N G-  तमुची परवानगी असेल तर मी  या ��नाची मांडणी अजनू �प�टपणे क� इि�छत.े 

  

 HK- हो न�क�च. 
 

NG- त�ुह� इथे अपंग�व असणारा शोध करता कशा �कारे फ��डवक� करतो आ�ण �यात �याला काय               

अडचणी येतात हे �वचा� इि�छता, क� त�ुह� �लगंामळेु अपंग�व कशा �कारे अडचणीचे ठरते हे              

�वचा� इि�छता? 
 

HK-  मी त�ुहाला �फ�ड ब�दल �वचारतो आहे. 
 

       NG-  �फ�ड �हणजे जे�हा शोधकरता एखा�या फ��डवर  जातो असाच? 
 

 

HK-  आ�ण हो न�क�च अपंग�व असणा�या म�हला आ�ण �यां�या �वषयाब�दल आपण पढेु बोल.ू 
 

       NG-  ठ�क आहे. 

 

HK:  हो. 
 

NG: अ�छा. मी स�ुवातीला त�ुहाला मा�या �वतः�या अनभुवांब�दल सांगू इि�छते आ�ण पढेु            

याब�दल अजनु  �व�ताराने सांगत.े  
 

HK:  न�क�च 

 

NG: बघा, जे�हा एखादा शोध करता �फ�डवर एखा�या अपंग म�हले ब�दल मा�हती गोळा करायला              

�नघतो त�ेहा �तला �लगं �कंवा अपंग�व या दो�ह� ��ट�कोना ब�दल परेुपरू मा�हती असते आ�ण �यांना               
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समाजात घडत असलेले ल��गक असमतोल याब�दल देखील परेुपरू मा�हती असत.े पण तर�देखील जे�हा             

हा �फ�डवर एखा�या म�हलेला प�ह�यांदा ब�घतले जाते त�ेहा �तचे जीवन अ�यंत साधारण आहे अशी              

भावना कुठेतर� �नमा�ण होत.े अ�यंत साधारण �हणजे इतर ि��यां�माणेच अपंग ��ीचे जीवन देखील             

अ�यंत साधारण असत ेपरंत ु�यात न�क� अंतर असतो. 
व�तिु�थती अशी आहे क� अपंग�व असले तर�ह� अनेक म�हलांना घरातल� काम आ�ण बरेचदा बाहेर              

देखील काम करावं लागतं कारण घरातल� प�रि�थती अनेकदा ग�रबीची असत,े हालाक�ची असत.े जर का              

अपंग�व फार जा�त �माणात नसेल तर म�हला आप�याला �व�वध  �कारची काम करताना �दसतात. 

या संपणू� दैनं�दन जीवनात एक �कारची ि�थरता आ�ण साधारण भाव उ�प�न होतो. अपंग�व असलेल�              

��ी अस�याने दैनं�दन जीवन जगणे अजनूच कठ�ण होत.े उदाहरणाथ� हालचाल कर�यात अडचण            

असेल �कंवा अंध�व असेल तर एखा�या ��ीला घरगुती काय� करताना फार �ास होतो. सा�या गो�ट� जसे                

कपड ेवाढवणे, कपड ेधणेु आ�ण घरातील इतर काय� करणे अपंग�वामळेु फार कठ�ण होत.े 
 

लोकोमोटर अस�या कारणाने एखा�या ��ीला कपडे धणेु आ�ण पा�याने भरलेल� �कंवा धतुले�या            

कप�याने भरलेल� बकेट उचलनू हालचाल करणे अ�यंत कठ�ण गो�ट आहे. �हणनूच अपंग�व आ�ण             

घरची काम या दोन गो�ट�त संतलुन बनवणे फार कठ�ण जातो आ�ण द�ुपट �ास म�हलांना सोसावा               

लागतो. अपंग�व असणा�या प�ुषांना आप�या समाजातील �पतसृ�ाक समाज�यव�थे कारणाने म�हलां          

�माणे घरगुती सम�यांना पढेु जावे लागत नाह�. प�ुषांची घरातील कुठल� �य�ती �यांची काळजी घेत              

असत.े कपडे घाल�यात मदत करणे, आंघोळ घालनू देणे इ�याद� गो�ट� क�न �द�या जातात परंतु              

म�हलांना जा�तीत जा�त �वतं�पणे सगळे काम करायला �ो�साहन �दले जाते आ�ण �हणनूच �या             

घरातील काम �वतः करणे यो�य असतात. यामळेु घरातील इतर लोक देखील म�हलांना घर� ठेवनू              

मोकळेपणाने बाहेर देखील जाऊ शकतात �कंवा कामाला जाऊ शकतात �यां�यामागे सतत अस�याची            

गरज पडत नाह�. 
 

 

HK:  याबाबतीत काम करणे �हणजे न�क� काय? 

 NG: होय 

 

 HK: आ�ण यांचा घरगुती गो�ट�ंशी आ�ण  इंतीमसी काय संबंध आहे? 
 

NG: हा म�ुदा समजनू घेणे फार कठ�ण आहे आ�ण यात  नेहमीच दोन ट�पे काय�रत असतात. 
 

HK:  अ�छा 
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 NG:  काय होतं  न  हेमचं�,  एक तर अपंग�व असले�या ि��या पणू�पणे घरगुती कामात असतात. 

 

HK : अ�छा 
 

NG: परंतु जर का त�ुह� �यां�या प�रवाराची �कंवा समाजाची भ�ूमका ब�घतल� तर ते नेहमी असे               

�हणतात क� आ�ह� �यां�याकडून काह�च काम क�न घेत नाह�. समाजात ह� �वचार धारा �च�लत आहे               

क� जर का एखाद� म�हला अपंग असेल तर �तला घरची काम करता येणार नाह�त. अपंग म�हला इतरांची                 

काळजी घे�यास असमथ� आहेत, �या �जनन कर�यास देखील असमथ� आहेत असा समज �च�लत आहे.              

अपंग म�हला कुठ�याच �कारचे काय�  करणे यो�य नाह�त असा �ि�टकोण समाजात आहे. 

 

परंतु या सग�यांची दसुर� बाजू ल�ात घेतल� तर असं �दसनू येतं क� वैवा�हक जीवन सोडले तर अपंग                 

म�हला घरातील बरेच काम करत असतात. असे असले तर�ह� समाज हे मा�य क�न �यायला तयार नाह�                

ह� उदासीनता आहे. घर� म�हला घरातील अनेक काम करतात तर�ह� लोकांची मान�सकता बदलताना             

�दसत नाह�. ते आताह� अपंग म�हलांना अकाय��म आ�ण कमजोर समजतात. इंट�मसी- िजवाभावाची            

मै�ी, घ�न�टतबे�दल सांगायचे झाले तर ह� गो�ट �कचकटआहे कारण ल�न झाले�या अपंग म�हला फार               

कमी आहेत. 

�ामीण भागात ल�न झालेले अपंग ि��या बघायला �मळतात परंतु �यां�या इंट�मसीचा ��न अजनूह�             

दलु���त आहे. �यां�या इ�छा  आकांशा दलु���त आहेत. �या�वषयी जाणीव जागतृी अ�य�प आहे. 

 

अनेक ि��यांनी मला �यां�या पतीने �यां�यावर ल��गक शोषण के�याचे सां�गतले आहे. अनेकदा अपंग             

म�हलांवर �यांचे पती जोर जबरद�ती देखील करतात आ�ण �या �नमटूपणे सहन करतात कारण तसं न               

के�यास �यांचा पती �यांना सोडून देईल ह� भीती �यांना सदैव असत.े  

हा एक �कारचा �यवहार आहे �यात अपंग प�नी �त�या पतीला कधीच ‘नाह�’ �हणत नाह� आ�ण �या                

मोबद�यात तो �तला सोबत राहू देतो. अनेक ि��यांनी हे देखील सां�गतले आहे क� �यांचा पती जे�हा                

वाटेल त�ेहा �यां�याशी ल��गक संबंध ��था�पत क� शकतो आ�ण �यांना नाह� �हणू शकत नाह�त आ�ण               

�हणनू इंट�मसीचा ��न �कंवा भाव�नक जवळीकचा ��न लांबच राहतो.  हा �न�वळ �यवहार होतो. 
आ�ण अनेकदा  भावना ि��यांना  �य�त करता येत नाह�त. 
 

HK: आपण ल��गकतबे�दल बोलत आहोत �हणनू मी इथे सांगू इि�छतो क� आता एक नवीन �कार               

�याला डी सेि�संग असे �हणतात. तो बघायला �मळतो आहे. अनेक ��ीवाद� �वचारवंत याब�दल �यांचे              
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�वचार मांडत आहेत. म�हला अल��गकते कडे वळतआहेत. आ�ण हा खाजगी इंट�मसी उ�लंघन ब�दल              

गंभीर �वषय आहे. 

 

NG:  हो 
 

HK: एका बाजनेू ब�घतले तर प�ुष अपंग म�हलांवर जबरद�ती करताना �दसतात आ�ण दसु�यावर बाजनेू             

ब�घतले तर म�हला �वतःला अ ल��गक अस�याचे सांगतात. हा �वरोधाभास आपण कशा �कारे समजनू              

घेऊ शकतो? 
 

NG:  मला नाह� वाटत क� हा �वरोधाभास आहे. 
 

HK:  अ�छा. 
 

NG: मला वाटतं क� या दो�ह� गो�ट�ंम�ये काह� संबंध आहे �यामळेु �या एकमेकां �वरोधात अस�याचा              

भास होतो. 
 

HK: अ�छा 
 

NG: एका बाजनेू अपंग लोकांना �वषमता असणारे �हटले जात.े �यात�या �यात म�हलांना �वशषेतः             

अल��गक समजले जात.े 

आ�ण ल��गक अस�या कारणाने अपंग लोक �जनन कर�यास असमथ� आहेत आ�ण �हणनू �यांचं ल�न              

क�न देता येत नाह� असा देखील �वचार केला जातो. 
अपंग �य�ती ब�दल �वचार करणारा �चंड मोठा सामािजक गट आहे. 

याउलट दसुर� बाजू देखील आप�याला बघायला �मळते ती �हणजे अपंग �य�तींचे मो�या �माणात             

ल��गक शोषण केले जात.े 

इत�या मो�या �माणात अपंग लोकांचे ल��गक शोषण केले जाते कारण समाजात अशी धारणा आहे क� हे                

लोक अल��गक अस�या कारणाने कुठल�ह� �य�ती �यांना �ास देईल, �वशषेतः अपंग म�हलांना �ास देईल              

तर ती �य�ती पकडल� जाणार नाह�. अशा गैरवत�न क�न स�ुधा अगद� सो�या प�धतीने सटुका �मळते               

असा गैरसमज समाजात आहे. 
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HK: होय. 

 

NG: अपंग लोकांना ल��गक उपभोगाची व�तू समजले जात.े आ�ण �या चचा�स� �वारे हा ��न               

आप�यापढेु उभा आहे क� समाजात इत�या स�ुढ आ�ण सुंदर म�हला अशा लोकां�या अवती भोवती              

असतात. मग अपंग म�हलांवर इतके अ�याय का करतात? माझे �हणणे येथे चकु�चे वाटू नये. अ�य               

कुठ�याह� �य�तीबरोबर  अ�याचार होणे सदैव चुक�चे आहे. 

 

HK: बरोबर 

 

NG: असं घड�यामागचे म�ुय कारण अपंग मलु� �यां�याशी झाले�या गैरवत�नाब�दल जर� त�ुहाला            

येऊन सांगतील पण �यां�यावर �व�वास कुणीह� करत नाह�. आ�ण अजनू एक ��ट�कोन असा आहे या               

सव� गो�ट�ंकडे बघ�याचा तो �हणजे हाइपस��शअु�लट� �कंवा अ�त ल��गकता. काह� �व�श�ट अपंग�व            

सदैव जोडल� गेल� आहे. �वशषेतः त�ुह� ल� �दले तर त�ुहाला कळेल क� कण�ब�धर म�हलांना              

हायपरस��शअुल अस�याचे सां�गतले जात.े अनेक म�तमंद म�हलांना अशाच �कारे दाखव�यात येतो.           

या सव� गो�ट� �यां�या ता�यात नाह�त असे आप�याला दश�व�यात येतं. 
 

HK:  अगद� बरोबर 

 

NG: आ�ण �या सग�या �वचारांमळेु अशा म�हला मला सदैव उपल�धआहेत अशी भाषा �यां�या �वषयी               

वापरल� जात.े यात देखील दोन �कार�या म�हला आप�याला बघायला �मळतात. एक �कार असा �यात              

म�हला �यां�या भावना �य�त करतात आ�ण दसु�या �कारात �या लपवनू ठेवतात. �य�त न क� शकणे               

�कंवा बोलू न शकणे हे �यातील एक म�ुय कारण आहे. �य�त न क� शकणा�या मळेु अनेकदा समाजाचे                 

भान अशा लोकांना राहत नाह� आ�ण �हणनू ते उघडपणे �वतः�या भावना सवा��या समोर �य�त              

करतात आ�ण �हणनू �यांना अ�त ल��गक अस�या�या ��ट�ने बघ�यात येतो. 
HK:  हो 
 

NG: आप�याला दोन �वपर�त �वचार बघायला �मळतात. एका बाजनेू अपंग लोकां�या �वषयांकडे            

दलु�� केलं जातं. आ�ण �हणनू अपंग मलु�ंना छेडणे �कंवा �यांचा ल��गक छळ करणे लोकांना सोपं वाटत.                

जर का �या मलु�ंनी गैरवत�नाची त�ार केल� तर संपणू� दोष �या मलु�ला आ�ण �त�या              

हायपरसे�सऊल�ट� ला �दला जातो.  अशा अनेक गो�ट� एक सोबत काय�रत असत. 

 

236



HK: आपण �या संदभा�त बोलत असताना नं�दनी मला घरगुती �हसंा आ�ण प�ुषस�ाक प�धती             

अस�याने अपंग म�हलांवर कसे अ�याचार केले जातात हे आठवलं. तमु�या काया�तनू मला हे समजनू              

आलं क� या म�हला या संघषा�ला त�ड देऊ शकत. यासंपणू� �वषयांवर काह� उपाय योजना केल� जाऊ शकत.े 
 

NG: हो 
 

HK: हा �वषय समजनू घे�या क�रता त�ुह� आ�हाला काह� उदाहरण �याल जेणेक�न ज�मनी पातळीवर              

गो�ट� कशा �कारे काम करतात हे आ�हाला समजनू घेता येईल. 

 

NG: मी त�ुहाला �हसें�या प�रि�थतीब�दल तीन उदाहरण देत े. 
 

HK:  हो 
 

 

NG: �त�ह� उदाहरण वेगवेग�या घटनांनी जोडलेले आहेत. प�हले उदाहरण मी �ह�ट�रकटॉमी चे देऊ             

इि�छत.े 
 

HK:  94 या काळात देखील असे �कार घडायचे. 
 

HK:  मी त�ुहाला  थांबव�याब�दल �मा करा. 
 

NG:होय 

 

HK: �ह�ट�रकटॉमी �हणजे  न�क� काय? 

 

NG: ओके 
 

HK:  होय 

 

NG: �ह�टर�टॉमी ह� ���या आहे �यात म�हला �यांचा गभा�शय काढून घेतात, जेणेक�न �यांना पढुचे             

जीवन जगणे सोपे होत.े परंतु अपंग म�हलांब�दल काय होतं क� �यांचं मा�सक पाळीवर काह�च �नयं�ण               

नसतं आ�ण अशा प�रि�थतीत काय करावं याचं भान देखील �यांना नसतं. 
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आ�ण �हणनू म�हलांना �ह�ट�रकटॉमी या ���येतनू जावे लागत.े जेणेक�न �यांना म�हला अस�याचा            

द�ुपट �ास सहन करावं लागू नये. ह� या मागची संक�पना होती. परंतु या ���येचा द�ुपयोग कर�यात                

आला. 1994 and 2000 या वषा�म�ये काह� उ�लंघना�या घटना पढेु येऊ लाग�या. या दो�ह� घटना               

महारा�� रा�यातील हो�या िजथे मान�सक अपंग�व असणा�या मलु�ंक�रता अनेक काय�शाळा अि�त�वात           

आहेत. या�वषयी कोटा�त स�ु असले�या खट�याने स�ुवातीला काह� मलु�ंना वर �ह�ट�रकटॉमी कर�यास            

परवानगी �दल�.  आ�ण �यांनी सां�गतले क� यातनू मलु�ंना �ास दे�यात आला नाह� पा�हजे. 
 

परंतु या सग�यांचे झाले असे क� रा�य�वारेच मान�सक अपंग�व असणा�या म�हलांचे ल��गक ह�क             

पणू�पणे काढून घे�यात आले.�यांची गभ��पशवी काढून घेत�याने अशा म�हलांचे ल��गक ह�क पणू�पणे            

�हसकावनू घे�यात येतात आ�ण �हणनू हा �यायालयीन खटलाया म�हलां�या ह�कां�या �व��ध ठरला            

आ�ण अशा �नण�यामळेु अपंग मलु�ंवर होणारे अ�याचार वाढ�याची आ�ण �यां�यावर शोषण करणा�यांना            

शोधणे अ�धकच कठ�ण होऊ लागले. 

 

HK:  बरोबर 

 

NG: सरकार �वतः अपंग मलुांवर ल��गक अ�याचार अ��य�र��या एक�कारे �ो�सा�हत करत होत.े अशा             

मलुा-मलु�ं�या पालकांना देखील �ह�ट�रकटॉमीला सामा�य बाब �हणनू �वीकारणे स�ु केले होत.े आ�ण            

�या सग�यांचे तोटे कुणा�याह� ल�ात येत न�हत.े हे एक उदाहरण झाले �यात सरकार अपंग मलु�ं�या               

शोषणासाठ� जबाबदार ठरत.े दसुरा खटला चं�दगड इथला आहे. 
 

HK:  अ�छा 
 

NG: सरकार�वारे चालव�यात येणा�या एका व�तीगहृात एक मान�सक अपंग�व असणार� मलुगी राहत            

होती आ�ण �तथे राहत असताना �त�यावर �तथ�या गाड�ने ल��गक शोषण केले आ�ण �यातनू ती मलुगी               

गभ�वती झाल�. 
 

HK:  ओके. 
 

NG: अशा प�रि�थतीत सरकार� वसतीगहृ कोटा�त गेले आ�ण तथेे �यांनी ती मलुगी मान�सकर��या अपंग              

अस�या कारणाने आई हो�यास समथ� नाह� असे सां�गतले. आ�ण �हणनू कोटा�ने �तला गभ�पात             

कर�याची परवानगी �यावी.   या म�ु�याला अनेक लोकांनी उचलनू धरला.  
आ�ण या संपणू� गो�ट�त कुणीह� �या मलु��या ह�कां�या उ�लंघनाब�दल बोलत न�हत.े �या मलु�ची             

जबाबदार� आधीपासनू सरकार कडे होती आ�ण सरकारच �तचे पालन पोषण आ�ण र�ण कर�याक�रता             
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जबाबदार होते आ�ण असे अस�यावरह� जे लोक �तची काळजी घे�यासाठ� जबाबदार होते �यांनीच �तचे              

शोषण केले. या संपणू� �वषयाब�दल काह� चचा� होत न�हती. सगळी चचा� �या मलु�ने आई होऊ नये या                 

भोवती होत.े एका ��ट�ने हे रा�याने एका मलु�चे आई हो�याचे ह�क बजावायला हवेत परंतु �यात उलटच                

घडत होत.े 
  
HK:  बरोबर 

 

NG: आ�ण संपणू� वाद�ववाद याच अवतीभवती होता क� ह� मलुगी एक चांगल� आई होऊ शकेल क� नाह�.                  

ती आप�या बाळाचे संगोपन �यवि�थतपणे क� शकेल क� नाह�. अशा �कारे आप�याला ह� दसुर�              

घटना बघायला �मळत.े येथे अपंग म�हलां�या ह�कांचे उ�लंघन होताना �दसत.े आता मी �तस�या             

घटनेब�दल त�ुहाला सांगू इि�छत.े हे उदाहरण गैर शासक�य सं�थे मधले आहे. परंतु यात शासनाची              

भ�ूमका मह�वाची आहे. पि�चम बंगाल येथील कलक�याव�न काह� अंतरावर मान�सक अपंग�व           

असणा�या म�हलांक�रता वसतीगहृ चालवले जायचे. या सं�थे म�ये �चंड �माणात म�हलांचे ल��गक            

शोषण �हायचे.  हा एक �कारचा ल��गक शोषणाचा  अ�डा झाले होत.े 
 

HK:  अ�छा 
 

NG: रा�ी अनेक प�ुष �तथे यायचे आ�ण या मान�सक अपंग म�हलांचे ल��गक शोषण करायचे. या               

शोषणाची पातळी इतक� भयावह होती क� या मलु�ंना मान�सक, शार��रक आ�ण ल��गक �ास �द�यामळेु              

काह� मलु�ंचा म�ृयू तथेे झाला. आ�ण �या मतृ म�हलांचे शर�र �याच सं�थेत गाडूनन टाक�यात आले               

आ�ण �याची कुठेच न�द न�हती.  सगळे परुावे न�ट क�न टाक�यात आले. 

 

HK:  अ�छा 
 

NG: या खट�यात सरकारांनी फार रोचक भ�ूमका घेतल�. दोन गो�ट� �यांनी सवा� पढेु उपि�थत के�या.              

�या �हणजे सरकार अशा केसेस चा संदभ� देत �या मान�सक सामािजक अपंग�व असणा�या बेघर              

म�हलांना आप�याया कायदेशीर ह�द�त घेऊन �यांना सांभाळ गहृात पाठवले जाईल. या संपणू� म�हलांची             

जबाबदार� सरकारची असनू दहा म�हला एक वेळी अशा संभाळ गुहांम�ये पाठव�या गे�या. तर             

�यां�याकड ेवेळोवेळी ल� दे�याची जबाबदार� देखील सरकारचीच असणार असे ठरले. 

 

NG: मला मा�हती नाह� �यानंतर काय घडले परंतु सरकारने �या सांभाळ गहृाकडे ल� देणे पणू�पणे               

थांबवले. कदा�चत लाचखोर�चा �कार असावा. यामळेु �तथे मो�या �माणात ल��गक शोषणआ�ण �हसंा             
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घडायला स�ुवात झाल�. �यानंतर 2008 -09 जवळपास काय झाले क�, �तथे राहणा�या काह� म�हला              

�भतं पार क�न जवळ�या गावात राहणा�या लोकांना  �यां�या  ददु�वी अव�थेब�दल सां�गतले. 

HK:  अ�छा. 
 

NG: गावात�या लोकांनी पो�लसांना या संपणू� �काराब�दल मा�हती �दल� आ�ण �या घटना पढेु येऊ              

लाग�या. �या सांभाळ गहृात पो�लसांनी छापे मारले त�ेहा �यांना अनेक म�हला दयनीय प�रि�थतीत             

आढळ�या. �तथे खोद काय� के�यावर जवळपास 16 म�हलांचे सांगाडे देखील सापडले. �या म�हलांना             

माग�या काह� म�ह�यात �तथे गाड�यात आले असावे. हे अजनू एक उदाहरण आहे �यात सरकार अपंग               

मलु�ंचे संर�क आ�ण �यांचे ह�क अबा�धत ठेवणार� सं�था �हणनू काम करायला हवे होत.े परंतु तसे               

घडले नाह�. 
 

सरकार र�क न बनता भ�काची भ�ूमका घेताना आप�याला या म�हलां�या घटनांव�न ल�ात येतं.             

आतापय�त आपण अपंग म�हलांची �नग�डत अनेक म�ु�यांवर चचा� केल�, हाइपस��शअु�लट� यातलाच           

एक मह�वाचा म�ुदा आपण ब�घतला. या संपणू� गो�ट�ंकडे ब�घतले तर सरकार कशा �कारे अपंग�व              

असणा�या म�हलांना वागणकू देत ेहे आप�याला ल�ात  येतं. 
 

HK: हो मा�या स�ुधा या सग�या गो�ट� ल�ात येत आहेत. आ�ण अशा चचा�स�ा �वारे आपण या                

�वषयांवर बोल ूशकतो. 
 

NG: न�क�. आ�ण हा म�ुदा आप�याला एखा�या व�तू �वषयी शोधकाया�त संबं�धत अडथ�यांवर घेऊन             

जातो. 
 

HK: हो . 
 

NG: शोध काया��या प�धतीम�ये एक ��स�ध प�धत ए�प�तमेोलॉजी �या �ि�टकोनाने वं�चत लोकांना           

लोकांचा आवाज बन�याचे काय� करत करत.े आ�ण हळूहळू ह� प�धत �भावशाल� बनत जाते आ�ण              

वं�चत समाजातील �व�वध �वाहांना �य�त हो�याचा माग� �मळतो. �या�कारे ��ीवाद� आवाजांना बळ            

�मळाले आहे �याच �कारे. 

 

HK:  हो न�क�च हा माग� फार �भावशाल� आहे 

 

NG:  हो 
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HK: परंतु त�ुह� �हसेंचे वेगवेगळे �कार घडताना ब�घतले आहेत आ�ण �यात त�ुह� शोध काय� देखील               

केले आहे. काह� �हसंा उघ�या डो�याने �दसणार� नसते �कंवा लपलेल� असते तर काह� �दसनू पडत.े               

अशावेळी  ए�प�तमेोलॉजी काय काय भ�ूमका बजावतो? 

 

NG: हो. ��ीवाद� ��ट�कोन आ�ण ब�घतले तर आपण न�क�च अनेकदा उ�लेख करत असतो. आ�ण या               

प�धतीमळेु न�क�च शोध काय� कर�याची �गत आ�ण समान प�धत आप�याला �मळाल� �ा�त झाल�             

आहे. 

परंतु जे�हा त�ुह� ज�मनीवर जाता आ�ण अपंग म�हलां�या सम�या जाणनू घेतात त�ेहा न�क�च             

ए�प�तमेोलॉजी �ि�टकोण अडचणीचा ठरतो. अपंग�व अ�यासा�या ��ट�ने हा खरंच अडचणीचा          

��ट�कोन ठरत ठरतो. संवाद न क� शकणे हा �यातील म�ुय अडथळा आप�याला बघायला �मळतो              

कारण शोध काया�त संभाषण मह�वाचे आहे. कण�ब�धर म�हला यां�याशी संभाषण करणे सोपे असू             

शकते असा आपण गहृ�त धरले तर.घर� तमुची सांके�तक भाषा सारखी असल� तर�ह� जर का कण�बधीर               

म�हलेला ती येत नसेल तर संभाषण घडून आणणे मोठा सम�येचा  �वषय �हणनू  आप�यापढेु येतो. 
 

याह�पढेु जाऊन आपण ब�घतले तर या म�हलांना कायदेशीर ह�क �दले जात नाह�त मग यातनू असा               

�वषय �नमा�ण होतो क� जर का ह�कच नाह� तर ते �वतःचे ��त�न�ध�व कसे करतील?आ�ण �कतपत ते                

�वतःच �ती नेत�ृव क� शकतात हा देखील एक चच�चा म�ुदा आहे? आ�ण �हणनू हा देखील               

ए�प�तमेोलॉजी यासंदभा�त एक अडथळा  आहे. 

 

परंतु इथे अजनू एक ��ट�कोन आहे तो �हणजे जे�हा त�ुह� काम कर�यासाठ� �फ�डवर जाता त�ेहा               

कोण�या गो�ट� मह�वा�या असतात.जाग�कता �नमा�ण कर�याचा ��न ��ीवाद� ए�प�तमेोलॉजी         

�ि�टकोनात असतो  तसाच अपंग�व शी संबं�धत असतो काय? 

 

HK:  हो 
 

NG: अपंग म�हलांम�ये जाणीव �नमा�ण कर�याक�रता काय पाऊल उचलायला हवेत? जे�हा त�ुह�            

��य� भागात �फ�डवर जाऊन अपंग म�हलांशी संवाद साधता त�ेहा जर का �यांची प�रि�थती             

बदल�याक�रता तमु�या हातात काह�च नसेल त�ेहा त�ुह� �यांना जाणीव �नमा�ण क�न दे�याचे काय�             

न�क�च क� शकता. 
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ए�प�तमेोलॉजी �या �ि�टकोनाने जाणीव �नमा�ण करणे मला �ततके उ�चत वाटत नाह�. कारण एकदा             

एका म�हलेशी बोलत असताना �यांनी मला सां�गतले क� �या �यां�या व�डलां�या घर� �कंवा भावा�या घर�               

राहतात. आ�ण �या सदैव �तथेच राहतील जोपय�त �यांचा भाऊ �कंवा व�हनी घराबाहेर काढत नाह�              

तोपय�त.  

आ�ण मी �यांना म�हलांना समान ह�क आहेत असे सगळे सांगत होत.े आ�ण �यावर �या बोलत क�, हो                 

ह�क आहेत, पण व�तिु�थती �कंवा ख�या जगात ते अमलात आणता येत नाह�त. अशावेळी �यांनी काय               

कराव?ं अशावेळी आपण तर� काय कराव?ं अशा वेळी तमु�याकडे �यां�या जीवनात ह�त�ेप            

कर�या�शवाय कुठला माग�च उरत नाह�. 
 

HK:  बरोबर 

 

NG: आ�ण दसुर� गो�ट अशी क� मला कळतं क� �पतसृ�ाक �भावामळेु असं घडतंय. परंतु व�तिु�थती               

इतक� सोपी नाह�. 
 

HK: बरोबर. अशावेळी नं�दनी तमुची �वचारसरणी काय आहे?आ�ण त�ुह� कुठला गो�ट�ंचे ��त�न�ध�व            

करता? कारण मी जे�हा माझे मत सांगतो त�ेहा ते �पतसृ�ाक समाजाचे मत �हणनू बघ�यात येतात               

परंतु तमु�यासारखी �य�ती जे�हा �यांचे मत सांगते तर ते जीवन जग�याचा माग� �हणनू बघ�यात              

येतात. 

 

NG: अगद� बरोबर. याच प�रि�थतीम�ये हे लोक �वतःला सांभाळ करतआहेत. �व�वध प�धतीने ते तळ               

जोळ क�न आवाज उचल�याचा �य�न करत आहेत. परंतु हे आवाज �ततके बलशाल� नस�यामळेु गो�ट�              

अजनूह� �भावी �र�या बदलत नाह� आहेत. आ�ण �हणनूच मी �हणते क� जे�हा ए�प�तमेोलॉजी �च�ात              

येते त�ेहा अनेक बंधन �याच बरोबर येतात. कारण जाणीव �नमा�ण करणे, ते देखील संवाद साधनू कठ�ण                

काय� आहे. मी �यांना वेगळी वागणकू कशा �कारे �दल� जाते याची जाणीव क�न देते आ�ण त�ुहाला                

आ�चय� वाटेल क� हे �यांना कधीच कळायचे नाह�. मी �यांना ह�च गो�ट देत असत.े �यां�या               

प�रि�थतीब�दल असमाधानाची भावना मी �नमा�ण क�न देत.े जोपय�त शोधकाया�ला त�ुह� बदल घडवनू            

आण�याचे साधन �हणनू वापरत नाह� तोपय�त शोधकाय�चा उ�देश अपरुा रा�हला असे समजा. कारण             

अनेक वेळा त�ुहाला  बदलावावर आधा�रत  शोध काय� करावा  लागत.े 
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HK: त�ुह� भेटत असणा�या म�हलांना �यां�या प�रि�थतीची जाणीव �नमा�ण क�न देता आ�ण ते             

त�ुहाला या बद�यात काय देतात. कारण ह� देवाण-घेवाणची ���या आहे. तमु�या शोध काया��या             

�वासातनू न�क�च त�ुहाला अनेक गो�ट� �शकायला �मळा�या असतील. 

 

NG: हो . 
 

HK: त�ुह� आ�हाला काह� �संग सांगावे. 

 

NG: बघा मी आज पय�त िजतका ह� संवाद या म�हलांसोबत केला आहे आ�ण एका �द�घ� काळासाठ� मी हा                  

संवाद केला आहे, तर� माझे डोळे उघडले. माझं मन, माझे �वचार श�ती आ�ण ब�याच गो�ट� �याने                

�भा�वत झा�या आ�ण सग�यात मह�वाची गो�ट �हणजे या म�हला मला �वीकार करतात. 

 

HK:  काय �वीकार करतात? 

 

NG:  या म�हला एखा�या  शोधक�या�चा �वीकार करतात. 

 

HK: ओके . 
 

NG: सहजतनेे अपंग म�हला त�ुहाला �वीकारतात. आ�ण यातनू जर का तमुचे छान संबंध �नमा�ण झाले               

तर �यातनू बर�च मा�हती त�ुहाला �मळते आ�ण ती मग तमुची जबाबदार� आहे क� �या मा�हतीचा वापर                

त�ुह� कशा �कारे करता. 
HK: बरोबर 

 

NG: या मा�हतीचा त�ुह� कशा �कारे उपयोग करता, कशा �कारे बाहेर�या जगापढेु ती मांडता ते मह�वाचे                

आहे. अपंग म�हलां�या प�रि�थती आ�ण मा�हती कशा �कारे लोकांपय�त पोहोचते ह� तमुची जबाबदार�             

असत.े ह� झाल� एक गो�ट. दसुर� गो�ट अशी आहे क� जे�हा मी एखा�या मलु�शी बोलायला स�ुवात                

करायची त�ेहा �या मला �वचारत क� त�ुहाला आम�यापासनू काय मा�हती हवी आहे. आमचं जीवन �कती               

साधारण आहे आम�याकडे कुठलं �ानस�ुधा नाह�. आ�ण �यानंतर जीवनातील �संग उलगड�याचा           

�वास स�ु �हायचा. 
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या संपणू� ���येत आ�ह� भरपरू मा�हती गोळा केल�. दो�ह� बाजूंची भ�ूमका मह�वाची आहे. इथे नसुतं               

मी बोलत अस�याने इथे नसुतं माझे बोलणे मह�वाचे नाह�. एक गो�ट इथे मह�वाची आहे, ती �हणजे                

पावर /श�ती �धान कर�याची. 
 

HK: आ�ण त�ुहाला जाणीव होते क� शोधकता� आ�ण शोधाचा �वषय या पल�कडे या दोघांम�ये एक               

ओढाताण स�ु असत ेती देखील हळूहळू �न�फळ होत जात.े 

 

NG: जे�हा मी शोध काय� करायला स�ुवात केल� त�ेहा मी शोधकता� आ�ण अपंग म�हला माझे शोध                

कर�याचे �वषय होत.े 

 

HK: अगद� बरोबर 

 

NG: आ�ण �यावेळी �यांना वाटते क� मी �यां�यापे�ा जा�त �ानी आहे. आ�ण ते मा�यापे�ा साधे लोक                

आहेत आ�ण मला �यां�या पासनू काय �शकायला �मळेल. परंतु याच बरोबर ते हळूहळू मला �वीकार               

करायला देखील लागले.  �हणजे एका ��ट�ने मी �यां�या सारखी आहे असे �यांना वाटू लागले. 

 

HK: बरोबर 

NG: मला देखील अडचणी आहेत, त�ुहाला देखील अडचणी आहेत. आ�ण याच पातळीवर ते मा�याशी              

जडूु शकले. कदा�चत �यात कारणामळेु ते मा�याशी खलुं होऊन बोलायला लागले. मी सदैव आम�यात              

काय फरक आहे �याब�दल सजग होत.े कारण न�क�च मी मला �वशषेा�धकार असलेल� पा�व�भमूी             

लाभल� होती. आ�ण �याची जाणीव मला असायची. मी �श�ण �मळवू शकले आ�ण आज आहे �या               

पदापय�त पोहोच�याची मा�याकडे साधन उपल�ध होती. मग अशावेळी शोध काया��या वेळी नाते कसे             

सांभाळावे. मी त�ुहाला एक लहान उदाहरण  देऊन सांगत.े 

 

HK:  ठ�क आहे 

 

NG: एक मलुगी होती. �तला �तचा भाऊ �ास �यायचा. कारण �याला �त�या ह�काची मालम�ा              

�त�याबरोबर वाटून �यायची न�हती �कंवा �तला �यायची न�हती. आ�ण �या मलु�ला समाजात            

वावरतांना संकोच �हायचा. आ�ण �तला मा�हती होतं क� �तचा मालम�ेत वाटा आहे. तर �त�या घर�या               

लोकांनी काय केलं गावात �या मलु� �वषयी अफवा पसरव�या. गावांम�ये ह� अनेकदा वापरल� जाणार�              

प�धत आहे.  �यांनी गावात  पसरवले क� �या मलु�चे च�र� वाईट आहे. 

245



 

HK:  हो कळतय मला. 
 

NG: आ�ण �तचे अनेक लोकांबरोबर संबंध आहेत. आ�ण �या सग�या गो�ट�ंना स�य माननू �ाम              

पंचायत येथील लोक देखील �त�या �व��ध झाले. 

 

HK: हो 
 

NG: �या लोकांनी �तला प�रवारातील मालम�ा �मळवनू दे�यास समथ�न �दले ते देखील �त�या �व��ध              

झाले. इथे मला अडचण अशी होती क� मी �तला हवा तो पा�ठंबा पोल�सांकडून �मळवनू �दला. �तची त�ार                 

न�दव�यात मदत केल�. परंत ुमी कुठपय�त �या मलु�ला पा�ठंबा देऊ शकेल हा देखील एक ��न आहे. 

 

HK: एकदम बरोबर. �या मलु�ला �या गावातनू बाहेर घेऊन जाऊन एखा�या वस�तगहृात ठेवणे हा एक माग�                

अस ूशकणार होता. 
HK: कुठ�या पातळीपय�त जाऊन त�ुह� अशा मलु�ंना मदत कराल? आ�ण �या�याशी जळुलेले मोठे              

��न �हणजे पा�ठंबा देणार� �यव�था आ�ण यासंदभा�त मदत करणारे लोक आ�ण चळवळ उभी कर�याची              

आव�यकता समाजाला आहे. 

 

HK: आप�याकड ेवेळेची कमतरता अस�याकारणाने मी त�ुहाला इथेच थांबतो. 
 

NG:  अगद�. 
 

HK:  हो 
 

NG:  हो 
 

HK: अधा� तास कसा �नघनु गेला कळलेच नाह�. त�ुह� आ�हाला या �वषयात खपू छान मा�हती �दल�.                 

आ�ण इथनो��फक �रसच� या �वषयावर नं�दनी तमुचा अ�यास, अनभुव आज आ�हाला शअेर केलात.             

एक भीषण वा�तव त�ुह� समोर ठेवलात.  

 

NG:  हो 
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NG: बरोबर.  

 

HK:  �व�याथ� �कंवा माणसू �हणनू देखील. 

 

NG: हो  
 

HK: त�ुह� आम�या पढेु उपि�थत झालात आ�ण आ�हाला इतक� छान मा�हती �दल� �याब�दल             

ध�यवाद न�दनी. 
 

NG:  हो  
 

HK: हो  
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Disability Studies: An Introduction 
Prof. Hemachandran Karah 

Department of Humanities and Social Sciences 
Indian Institute of Technology, Madras 

 
Lecture – 27.1 

The Normal and its End An interview with Prof. Lennard Davis 
Part 1 

सामा�यपणा आ�ण �याचा अतं 
�ोफ. लेओनाड�  ड�ेवस  यां�यासह मलुाखत  

 
 
 

 

�ोफेसर हेमचं� करा - “सामा�यपणा” या �वषयावर आज�या स�ात त�ुहा सवा�चे �वागत आहे. मी तर              

हेच सांगेल क� सामा�यपणा हा �वतःत एक अंत �कंवा �येय आहे जो आप�याला गाठायचा आहे.               

आप�याबरोबर �ोफेसर लेओनाड� ड�ेवस आहेत. खरं तर �यांना कुठ�याच प�रचयाची आव�यकता नाह�            

आहे. परंतु औपचा�रकता �हणनू मी सवा�ना �यां�याब�दल थोड�यात सांगू इि�छतो. �ोफेसर ड�ेवस            

यांनी जैव सं�कृती, सरकार�पणा यासार�या �वषयांवर �चंड लेखन केले आहे आ�ण ते अपंग�व अ�यास              

�या �े�ात एक मह�वाची �य�ती देखील आहेत.  मी �ोफेसर ड�ेवस यांचे आज�या स�ात �वागत करतो. 

�ोफेसर लेओनाड� ड�ेवस:   ध�यवाद �ोफेसर करा. 

HK:  त�ुह� तमु�या ब�दल थोड�यात सग�यांना काह� सांगावं अशी मी �वनंती करतो. 

LD: न�क�च. मी इं�जी वै�यक�य �श�ण आ�ण अपंग�व अ�यास �या �वषयात य�ूनव�स�ट� ऑफ             

इ�लनोईस, �शकागो येथे �ा�यापक आहे. मी अपंग�वा ब�दल अनेक प�ुतकं �ल�हल� आहेत आ�ण �याच              

बरोबर जैव सं�कृती आ�ण जैव राजनीती या �वषयांवर देखील प�ुतकं �ल�हल� आहेत. मी या �े�ात               

ये�यामागचे कारण, माझे आई-वडील दोघेह� कण�ब�धर होते आ�ण �या अथा�ने मी कण�ब�धर �य�तींचा             

मलुगा �हणजेच चाइ�ड ऑफ �डफ एड�ट (CODA) आहे. आ�ण �याच पा�व�भमूीमळेु मला कण�ब�धर             

आ�ण  अपंग�व या �वषयांम�ये �ची आहे आ�ण माझा यात हातखंडा देखील आहे. 
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HK: नोरम�सी �कंवा सामा�यपण या �वषयाकडे वळ�यापवू� त�ुह� आ�हाला जैव सं�कृती ब�दल            

मा�हती �यावी. 

 

LD: जैव सं�कृती जैव राजनीतीची एक शाखा आहे. याचा अथ� असा क� चांगला नाग�रक बन�याक�रता               

त�ुहाला �व�ान-तं��ान, वै�यक�य गो�ट�त आ�ण सं�कृती यां�या संबंध ब�दल मा�हती असायला हवी.            

उदाहरणाथ� जे�हा मतदान करायची वेळ येते आ�ण मी एखा�या राजक�य दलाची �नवड करतो त�ेहा माझी               

�व�ान शाखेत �कती �ची आहे हे काह�च मोलाचे नाह�. परंतु �याकाळात अनेक नै�तक ��न �व�ान,               

तं��ान आ�ण वै�यक�य गो�ट�ंवर �नभ�र करतात आ�ण �हणनु जर का मला उ�चत राजक�य �नवड              

करायची असेल तर मला �व�ान, �यामागचे वै�ा�नक �ि�टकोन आ�ण इतर गो�ट� समजनू घेणे अ�यंत              

मह�वाचे आहे. आ�ण �हणनूच आज�या काळात �व�ान आ�ण मानवशा�� या दो�ह� �े�ांना एक� येणे              

गरजेचे आहे. �हणनू राजक�य �नण�य घे�या क�रता वै�ा�नक �ि�टकोन ल�ात घेणे मह�वाचे आहे. 

 

HK: या सग�या गो�ट�ंना आपण पा�चा�य देशांमधील बौ��धक इ�तहासाचा भाग समज ूशकतो काय?  

 

LD: मला न�क�च वाटतं क� या सग�या गो�ट� मह�वा�या आहेत आ�ण मी केले�या काया��या              

�ि�टकोनाने ब�घतले तर हे मह�वाचे वाटत.े मायकल फुको सार�या �य�तीने याब�दल सां�गतले            

असताना �या �वषयाशी �नग�डत गो�ट� �वीकार करणे हे आप�यावर अवलंबनू असतं. औ�यो�गक            

�ांती�या काळापासनू �व�भ�न �वषयांवर चचा� �हायला स�ुवात झाल�. �यात मानवी शर�र आ�ण            

संबं�धत गो�ट�ंकडे वै�यक�य आ�ण मनोवै�ा�नक दो�ह� �ि�टकोनाने बघ�यात आले. �व�ान मानवी           

शर�राला पणू�पणे समजू शकेल अशी आशा �या काळात बघायला �मळाले. त�ुह� सारखं ल� �दले तर               

त�ुहाला आढळेल क� आप�याकडे भरपरू �च�पटां�वारे मानवी शर�राला आ�ण मानवी जीवनाला घेऊन            

संभावना �य�त कर�यात आ�या आहेत. एखा�या साधारण �व�या�या�ना मी काय बोलतोय हे समजनू             

�यायचे असेल तर �याने एखादा साय�स �फ�शन �च�पट बघावा. या �च�पटांम�ये मानवी जीवनावर             

�व�वध �कार�या वातावरणात कसा प�रणाम होईल हे अ�यंत उ�कृ�ट पणे दश��व�यात येत आ�ण             

�हणनूच ह� �च�पट बघणं मह�वाचं आहे. 
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HK: मानवी इ�तहासाचा �वास आपण ल�ात घेतला तर आप�याला अनेक �कार�या सम�यांवर तोडगा             

काढणे सोपे होईल. ��न जसे मानव आ�ण अमानव यां�या प�रभाषा, चांग�या जीवनाची प�रभाषा, हे              

सगळे आप�याला सहजपणे ल�ात येईल. 

LD:  अगद� बरोबर. 

HK:   हो 

LD: मला सामा�यपणा ह� क�पना अगद� सहजपणे सचुल�. मी एक वेळेस धावायला गेलो असताना              

काह� गो�ट� मा�या �नर��णात आ�या आ�ण �यातनूच मला हा �वचार सचुला. मी यावर ल� देऊन               

�वचार केला त�ेहा मा�या ल�ात आले क� “नॉम�ल” हा श�द �या काळात देखील �याच अथा�ने समजला                

जात असेल काय. मी ऑ�सफड� इंि�लश �ड�शनर� म�ये जे�हा नॉम�ल हा श�द शोधला त�ेहा मला कळले                

क� हा वा�य�चार फार उ�शरा अि�त�वात आला. इं�जी आ�ण यरुो�पयन भाषांम�ये हा श�द             

एको�णसा�या  शतका�या अंती  अि�त�वात आला.  याचा अथ� असा क� हा श�द फ�त 150 वष� जनुा आहे. 

नॉम�ल या श�दा�या अि�त�वात ये�या पवू� जग कसे होते हा ��न मला पडतो. �यापे�ा जा�त उ�सकुता                

मला या गो�ट�ची वाटते क� नॉम�ल हा श�द वापरात आला �यावेळी काय प�रि�थती होती. संशोधनाने मी                

या गो�ट� मा�हती कर�याचा �य�न केला. �नर��णातनू काह� गो�ट� आढळला. �याकाळात नॉम�ल ह�             

सहज घडणार� प�रि�थती न�हती. जगभरात जसे दधू �कंवा �ेम या संक�पना सहजर��या �च�लत हो�या              

�याच �कारे नॉम�ल हा श�द सहज कधीच न�हता. या श�दाचा उगम काह� �व�श�ट प�रि�थती म�ये,               

वै�ा�नक, सामािजक आ�ण राजक�य वाद-�ववाद या मधनू घडला आहे. मा�या �या शोधकाया�त            

एडॉ�फ कॅटल यांचे नाव समोर आले. यांनी प�ह�यांदाच मानवीय शर�राचे मोजमाप करायचे असा �वचार              

केला. �यांना �व�वध लोकां�या शर�रा�या मोजमापाव�न सरासर� मानवी शर�रा संबं�धत आकडे गोळा            

करायचे होत.े या मा�हती�या आधारावर कॅटल यांनी सरासर� मानवी शर�रा�यावर आधा�रत काह�            

क�पना �कंवा �वचार मांडले.  

�यांनी अनेक लोकांचे हात, पाय, डो�याचा आकार इ�याद� अनेक मोजमाप क�न आकडे गोळा केले. अशी               

आकडवेार� गोळा करणारा �थमच �य�ती त ेहोत.े  

कोणीतर� इतका �य�न क�न आकडवेार� जमा के�यामळेु आज आप�यापढेु मानवी शर�राब�दल           

आकडवेार� उपल�ध आहे आ�ण �याचा उपयोग आपण भरपरू �कारे क� शकतो. आज आप�याला जी              

मा�हती उपल�ध आहे ती अगोदर कुणीतर� अथक प�र�म क�न �मळवलेल� आहे ह� जाणीव आप�याला              

असायला हवी. एखा�या घंटा �माणे शर�रातील एखा�या अवयवाचा आकार आहे हे आप�याला अशा             

�कार�या उप�मामळेु आज मा�हती आहे. शा���ांनी आकाशा�या चे नकाशा तयार केले आहेत �यात             
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तारांची ठेवण आ�ण नकाशे ब�घतले क� आ�चय� वाटतं. आलेखावर �यवि�थत �र�या केले गेलेल� ठेवणे              

मानवी संशोधना�या अजबूा आहे. 

आकडवेार�त आढळलेला अ व� नॉम�ल व� �हणनू ओळख�यात आला. आ�ण यामागचे कारण असे क�              

सतुार वापरत असलेला ढाचा या आकृतीशी मेळ असायचा. L आकार असलेले व� जर का त�ुह� क�पना                

केले तर उभी रेष वर जाताना �दसते आ�ण �तलाच उलट केले तर ती खाल� जाताना �दसत.े आ�ण                 

�हणनूच मला सतुार कामात वापर�यात येणारा चौरस असे �हंटले  जायचे. 

नॉम�ल �या श�दात मळुात काह� अथ� न�हता. मोजमाप कर�याक�रता वापर�यात येणारा एक मोजप�ट�             

�हणनूच हा श�द वापर�यात येई. कॅटल नंतर �ाि�सस ग�टन नावा�या �य�तीने पढेु अजनू             

आकडवेाडी गोळा केल�. �ाि�सस ग�टन, चा�स� डा�व�न यांचे चलुत भाऊ असनू �यांनी मानवी शर�राला              

संबं�धत अनेक मोजमाप केल� आ�ण भरपरू �माणात आकडवेार� देखील जमा केल�. आकडवेार� जमा             

करणे शर�राची मोजमाप करणे या�य�त�र�त �ा�सेस यांनी यजेु�नकस ह� संक�पना सवा��या सम�            

मांडल�. 

आ�ण �ा�स घालतं हे प�हल� �य�ती होते �यांनी जम�न योजने शोध लावला आ�ण यामागची संक�पना,               

अशी होती क� अनेक मानवी शर�रांची मोजमाप क�न आकडवेार� गोळा करणे आ�ण या आकडवेार��या              

आधारे नॉम�ल �कंवा साधारण �य�ती कसा असतो हे �स�ध करणे. आ�ण �यानंतर मानवी शर�राला              

आ�ण जीवनाला कशा �कारे अजनू चांगले करता येईल यावर �वचार केला गेला. यजेु�नकस या श�दाची               

फूट पाडल� तर आप�याला यु �हणजे गुड आ�ण जेने�ट�स �हणजे जी�स अथा�त गुड जी�स �हणजे               

चांगले जनकेु  असा होतो. 

या सग�या गो�ट�ंव�न आप�याला हे कळतं क� जेने�ट�स या संक�पने मळेु मानवी शर�राला कसे              

सधुारले जाऊ शकत आ�ण सामा�य �कंवा नॉम�ल लोकसं�या कशी असते हे शोधनू काढणे. 19 �या               

शतका�या म�ये �ा�यांचे �जनन या �े�ात शोधकाय� उंचीवर होत.े या शोध काया�त गंुतलेले लोक �व�वध               

�कार�या कु�यां�या �जातींम�ये �जनन घडवनू आण�यास आ�ण तसेच �भ�न �ा�यां�या �जातींम�ये           

�जनन घडवनू आण�यास उ�साह� हो.ते जा�ती दधू देणा�या गा��या �जाती जा�तीत जा�त �माणात             

अंतर �जनन क�न वाढव�यास स�ुवात झाल�. या संपणू� पा�व�भमूीवर काह� लोकां�या असे ल�ात आले              

क� दर काह� गो�ट आपण �ा�यांसोबत क� शकतो तर मानवी शर�राबरोबर स�ुधा क� शकतो. 

काह� �माणात हा �वचार इतकाह� वाईट न�हता परंतु �याचे प�रणाम फार भयावह होत.े चांगले लोक               

आ�ण चांगले जी�स शोधायचे यामागे गा�टन आ�ण अनेक शोधकत� यरुोप मधील गोरे लोक होत.े आ�ण               

�हणनूच गोरा वंश चांगला वंशज �हणनू �नधा��रत �हायला लागले आ�ण वेळ होती जे�हा वां�शक              
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�व�ान �हणजेच साय�स ची स�ुवात झाल�, हे �व�ान आज�या या काळा�या अनसुार �ततके वै�ा�नक              

न�हते �हणनू मी “�व�ान” हा श�द कंसात �ल�हला आहे. ह� अशी संक�पना होती यानसुार काह� वंश                

उ�च दजा�चे तर काह� �न�न दजा�चे असे समजले जायचे काळे लोक, गडद रंगाचे लोक, जीव, इटा�लयन,                

�ीक यासार�या लोकांना कमी दजा�चं समज�या जाई. 

अचानक पणे �व�ानाचा उपयोग �वकृत आ�ण �व�वंसक काया�क�रता कर�यात आले. सामा�यपणे ह�            

क�पना ��था�पत कर�याक�रता �व�वध वां�शक गट तयार क�न �यांचा नाश करायला स�ुवात झाल�             

आ�ण �याच वेळी याचबरोबर अपंग लोक सामा�य नाह�त �कंवा नॉम�ल नाह�त अशी देखील संक�पना              

उदयास आले�या कारणाने अशा लोकांचाह� मो�या �माणात नाश कर�यात आला अपंग �य�ती �जनन             

के�यास पढुची �पढ� स�ुढ ज�माला येणार नाह�. आ�ण �हणनूच यजेु�नकस संक�पनेचा वापर क�न             

सव��म आ�ण तंद�ु�त मानवी वंश तयार कर�याची �व�वंसक �वचारसरणी �याकाळी �च�लत होती. 

आजदेखील तंद�ु�त असणे ह� क�पना सामा�यपणे आ�ण यजेु�नकस या संक�पनांची जळुलेल� आहे.            

यामागची संक�पना अशी होती क� जर का त�ुहाला कुठला देश तंद�ु�त बनवायचा असेल आ�ण �तथले               

लोक तंद�ु�त करायची असेल तर अपंग�व असणा�या लोकांना �तथं अपंग�व असणा�या लोकांचा नाश             

करायचा या�कारे सामा�य लोक आहेत �कंवा काळे �कंवा गडद रंगाचे आहेत त ेन�ट  होतील. 

 

HK: सामा�यपणे ह� संक�पना आज�या सं�कृतीत �वल�न हो�यापवू� त�ुह� या संक�पनेचा मळू �ीक             

सं�कृती म�ये उदयास आला असनू आज�या आध�ुनक जगात बसलेला आहे असे सांगत होत.े आ�हाला              

याब�दल थोडी अजनू �व�तारात मा�हती �यावी. 

 

LD: न�क�च. मी त�ुहाला सां�गतले क� मला जे�हा असे कळले क� नॉम�ल �कंवा साधारण असा श�द                

एकेकाळी अि�त�वात न�हता त�ेहा मा�या मनात �वचार आला क� नॉम�ल न�हता तर �या �य�त�र�त              

कुठला श�द वापरला जायचा आ�ण त�ेहा मा�या डो�यात आय�डयल �हणजेचआदश� हा श�द आला. जर               

का आप�याकडे अशी सं�कृती असेल �यात सामा�य/ नॉम�ल या श�दाऐवजी आदश� हा श�द वापरला              

जात असेल तर सगळेच लोक आदश� पे�ा कमीत असतील. अशा सं�कृतीम�ये िजथे राजा �कंवा देव               

अशा संक�पना अि�त�वात आहेत तथेे याच �य�ती आदश� असतील. मी इथे एक दैव मांडणा�या              

सं�कृतीब�दल बोलतो आहे कारण भारतासार�या देशांम�ये देव ह� संक�पना आदश� पे�ा फार मोठ� आहे.              

पा�चा�य देशां�या �वपर�त  मानवी भावना या संक�पनेशी  जळु�या आहेत. 
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परंतु देव जसे �े�षत जीजस, मोह�मद यां�याकडे आदश� �हणनू बघ�यात येतात, �याच �कारे ब�ुधांकडे              

देखील आदश� बघतो. आ�ण ��येक �य�ती �या आदश� �य�तीं सारखं हो�याचा �य�न करत असतो.              

आ�ण ��येकालाच ह� जाणीव असते क� कुठल�ह� �य�ती पणू�पणे आदश� कधीह� होऊ शकत नाह�. ह� एक                

श�यता आहे नाकारता येत नाह�. परंतु सामा�य �या संक�पनेब�दल काह� उलटच आहे. ��येक �य�ती              

सामा�य हो�याचा �य�न करत असत.े �कंवा सामा�य पे�ा चांगलं कसं होता येईल हा �य�न करत               

असतात आ�ण �या �य�नात भरपरू ताण तणाव असतो. नॉम�ल �कंवा साधारण या�याशी ह�च गो�ट              

जोडल� आहे �याचा हात अथ� होतो क� सदैव सगळेजण सामा�य �कंवा सामा�य पे�ा चांगलं हो�याचा               

�य�न करतात. 

या संपणू� वातावरणामळेु आ�ण �वचारांमळेु एक �कारचा मनात �नमा�ण होतो. वच��वा�या मानवी व�ृीतनू             

या तणावाचा उगम होत असतो. त�ुह� याकडे चांगलं काय� करायची �ेरणा चांगले बन�याची �ेरणा आ�ण               

जेने�टक �ि�टकोनाने देखील अ�धक चांगला हो�याची क�पना �हणनू बघू शकता. यात स�ुधा या गो�ट�              

आध�ुनक जगाशी आ�ण औ�योगीकरणाची जळु�या आहेत. �या आप�या जगात अनेक लोक �यायाम            

कर�याक�रता िजम खा�यात जातात, �व�वध व�तू कपडे खरेद� करतात आ�ण कुठेतर� प�रपणू�            

�दस�याचा सदैव �य�न करत असतात कुठ�याह� प�रि�थतीत त�ुह� सामा�य वागणकू ठेवायला हवे.            

सामा�य वागणकू जगाने ठरवले�या �वचारां�या अनसुार असायला हवी. 

 

HK: या क�पने �वषयी बोलत असताना त�ुह� �व�वध आ�ण या �व�वधतलेा घ�ट बांधनू ठेवणारे घटक               

याब�दल उ�लेख केला होता.  परंत ु अपंग�वाला म�ुय �वाहातनू  बाहेर ठेव�यात येतं. 

LD: हो. मी केले�या �लखाणाम�ये बराच भाग अमे�रकेतील आयड��टट� पॉ�ल�ट�स �हणजेच           

�यि�त�वाचे �कवा �यि�तपजेूचे राजकारण �वषय आहे. आ�ण त�ुहाला मा�हती आहे क� लोक अनेकदा             

वंश वग� �लगं अशा म�ु�यांवर चचा� करत असतात परंतु ते अपंग �वषयी चचा� करत नाह�त. आ�ण माझा                 

या संपणु� म�ुदा आहे क� त�ुह� �ि�टकोन ल�ात घेत असताना अपंग�वाला देखील �याय �यायला हवा.               

अपंग�वाचा देखील या चच�त समावेश �हायला हवा. मी असे देखील सचुवले क� अपंग�व ब�दल चचा�               

के�याने कदा�चत �यि�त�व �कंवा ओळख याब�दल बघ�याचा नवीन �ि�टकोन आप�याला �ा�त होईल.            

कारण अनेक आयड��टट� �नि�चत असतात जसे त�ुह� आ��कन अमे�रकन �हणनू ज�माला आला तर             

तमु�या संपणू� जीवन आ��कन अमे�रकन ओळखीचीच जळुले राह�ल. 

अजनु एक उदाहरण �यायचे झाले तर जर का त�ुह� म�हला �हणनू ज�माला आला आहात तर त�ुह�                

म�हला �हणनूच तर तमुचा म�हला �हणनूच म�ृयू होईल. ती प�रि�थती बघता जे�हा त�ुह� अनेक              
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���यां�वारे �लगं प�रवत�न करता. परंतु अपंग�व ह� अशी ओळख आहे �याचा �नधा��रत अथ� काढता येत               

नाह�. यात अनेक �कारचे अपंग�व आप�याला बघायला �मळतात. जसे एखाद� �य�ती कण�ब�धर �कंवा             

, अंध �कंवा वापरणारे �कंवा गंभीर अपंग�व असणार� �कंवा मान�सक अपंग�व असणार� असू शकत.े असे               

अनेक �कार अपंग�व बघायला �मळतात अपंग�व �नधा��रत ओळख �नमा�ण क� शकत नाह�. �वचार             

�वाह होत आहे तो �हणतो क� कुठल�ह� �य�ती  कुठ�याह� �णी अपंग होऊ शकत.े 

मी झोपी जाताना माझी वेगळी ओळख आ�ण उठ�यावर वेगळी ओळख असं श�य नाह�. मी झोपेतनू               

उठ�यावर एखा�या सकाळी �वतःला आ��कन अमे�रकन म�हला �हणनू सांगू शकत नाह� परंतु मी             

�ह�लचेअर वापरणारा �य�ती दोन सेकंदात बनू शकतो र�ता. र�ता �ॉस करताना एखा�या वाहनाने मला              

धडक �दल� तर मला अपंग �हायला काह�च वेळ लागणार नाह�. आ�ण �हणनूच अपंग�व बदलत राहणार�               

संक�पना आहे असा �ि�टकोन जर का आपण ठेवला तर ओळखीची संबं�धत अनेक मोठे �हणते आपण               

सहज �वचारपवू�क सोडवू शकू. आ�ण मी या संक�पनेला पो�टमॉड�न�शम �हण�या �य�त�र�त           

या�य�त�र�त द�समो�दन�झम असे �हणतो. 

मा�या मते �दस मोरनी ज�म आज�या काळात ओळख �हणजेच आयड��टट� कडे बघ�याचा वेगळा             

�ि�टकोन आहे. सरळ सो�या �दसणा� या संक�पना या �तत�याच साधा नसनू मराठ� राजकारण आपले             

�मतावादा�या �े�ात येत.े �वतं�पणे जीवन जग�या�वषयी अनेक �वचार अि�त�वात आहेत आ�ण           

एखा�या �य�तीला �वतःची ओळख �नमा�ण कर�याक�रता �कंवा ओळख याब�दल जाणनू घे�याक�रता           

�वतः प�र�म करावे लागतात. �याचबरोबर आप�यासारखी ओळख असणा�या �य�तींशी देखील संवाद           

साधावा लागतो.  

 

HK: आज�या या प�रि�थतीत इतक� �व�वधता आहे क� सामा�य हा श�द कुठ�या उ�देशाने वापरला              

जातो हे कळत नाह�?  यावर तमुच ेमत काय आहे? 

 

LD: मला मा�हती आहे क� हा �वषय �दसतो �ततका सोपा नाह� आहे आ�ण �व�वधता असणं ह� चांगल�                 

गो�ट आहे आ�ण सरतशेवेट� त�ुहाला असे वाटत नसणार क� एकाच �य�तीने सग�या गो�ट�ंचे आ�ण              

संपणू� सं�कृतीचे ��त�न�ध�व करायला हवे. उदाहरणाथ� गोरे प�ुष आदश� आहे आ�ण इतर सगळे कमी              

दजा�चे. असं �हणणं उ�चत नाह�. आ�ण �हणनूच �व�वधता ह� उ�कृ�ट क�पना असनू आपण सगळेच              

लोक एकमेकापासनू वेगळे आहोत आ�ण यात �द�यांग लोकांचा देखील समावेश आहे जे बरेचदा लोक              

�व�वधत�ेया गो�ट� करत असताना �वसरतात. 
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परंतु ह� संक�पना सी�मत आहे कारण मा�या मते आपण सगळेच लोक वेगवेगळे आहोत याचा काय               

अथ� होतो. आ�ण �हणनूच सगळे लोक वेगवेगळे अस�याकारणाने सारखे आहेत. याब�दल त�ुह� थोडा             

�वचार केला तर कळेल क� �व�वधता गरजेची असनू याच आधारावर आप�याला समानता ��था�पत             

करता येऊ शकत.े आ�ण सगळेच लोक समान असले तर �व�वधता कमी �हायला लागत.े काल मा�स�               

सांगायचे �या�कारे �व�वधता अ��य �हायला स�ुवात होत.े आ�ण �हणनूच �व�वधतमेळेु आपण सगळे            

वेगळे आहोत हे आप�या ल�ात येतं आ�ण �या सग�यांचा अथ� काय होतो आप�याला �द�घ� काळाने               

कळतं. 

 

HK: परंतु वेगळे �हणजे न�क� काय आ�ण कुठ�या �ि�टकोनाने वेगळ. या वेगळे पण आतनू कुठला                

संभावना  �नमा�ण होतात? 

 

LD: हो न�क�च असू शकतो परंतु हा �वषय �चंड मोठा अस�याकारणाने आप�याला ��येक �य�तीत ह�               

गो�ट वेगळी आ�ण कशा�कारे वेगळी हे शोधनू काढणं कठ�ण आहे. आ�ण �हणनू काह� लोक नसुतं               

या�वषयी गो�ट� करत असतात. मला सांगा �कती लोक जैव�व�वधतेत �ची ठेवतात �कंवा अ�यास             

करतात ते नेपाळ �कंवा बो��वाना यासार�या देशांम�ये राहणा�या लोकां�या जीवनाचा �कंवा           

�यां�याब�दल अ�यास करतात.  �व�चतच  अस ंघडतं. 

 

HK:  हो.  या�या असं�य संभावना आहेत. 

 

LD: आ�ण जे�हा इत�या खपू संभावना असतात त�ेहा कुठल�ह� �य�ती सगळच काह� �कंवा जाणनू              

घे�याचा �य�न करत नाह�. आ�ण �या संपणू� संघषा�त त�ुह� कुठ�याह� �य�तीशी कसा संवाद साधा              

जे�हा  सगळेच लोक सगळच काह� जाणनू घे�या�या मागे लागले आहेत.  

 

HK: या संपणू� प�रि�थतीत बहुसां�कृ�तकता च �थान काय? कारण अपंग�वाला सामा�य पणा�या            

�ि�टकोनाने बघत असताना त�ुह� बहुसां�कृ�तक �तचा उ�लेख  करत असता . 
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LD: जे देश बहुसां�कृ�तक नाह�त �यां�याक�रता बहुसां�कृ�तकततेनू चांगले उपाय सचुवले जातात.           

आपण जगभरातील उदाहरणं ब�घतल� तर आप�या ल�ात येईल क� सां�कृ�तक �व�वधता नसणारे देश             

आज अि�त�वासाठ� संघष� करत आहेत.  

या संपणू� संक�पने मागे देखील आदश�वाद दडला असनू बहुसां�कृ�तकता साजर� के�याने सगळे ��न             

सटुतीलच असे नाह�. जे�हा क� आज अशा राजक�य प�रि�थतीत आपण आहोत येथे बहुसां�कृ�तक             

�यामळेु भरपरू �न�फळ बघायला �मळतात. असं �हणणं फार सोपा आहे क� बघा एखाद� �य�ती 30               

वषा�पासनू �कंवा चाळीस वषा�पासनू बहुसां�कृ�तकते चा अ�यास करत आहे परंतु जीवनात याचा अवलंब             

करणे �ततके सोपे नाह�. 

आ�ण आता ब�याच देशांम�ये परदेशातनू कायम व�ती कर�यासाठ� येणा�या परक�यनाग�रकां �ती           

�व�वंसक भ�ूमका सरकार घेत आहेत �यांना बहुसां�कृ�तकता वाद परेुपरु उ�र दे�यास कमी पडत आहे.              

त�ुहाला कळत ेना मी काय सांगायचं �य�न करत  आहे. 

 

HK: हो आ�ण कदा�चत शवेट� बहुसां�कृ�तकतावाद ह� फ�त एक जीवन जग�याची प�धत �हणनूच             

राहून जाईल. 

 

LD: हो अगद� बरोबर बोललात त�ुह�. अमे�रकेत असंच काह� घडताना �दसत. इथे बहुसां�कृ�तकता वाद              

जीवन जग�याची प�धत �हणनू संकु�चत �भतंींम�ये ओळखला आहे. मा�या �पढ��या लोकांनी           

अमे�रकेत नागर� ह�कांची चळवळ स�ु असतानाचा काळ ब�घतला आहे. आ�ण बहु सं�कृती ते कडे              

असणारे सगळे �वचार �वाह आ�ण �य�न आ�ण सग�या गटांना समान �वतं� अस�याचे महान त�व              

त�ेहा अमे�रकेत बघायला �मळायचे. परंतु मला असं वाटतं क� हा संपणू� �वचार �वाह आ�ण सगळे �य�न                

एका �व�श�ट गटाक�रता मया��दत रा�हले असनू ते लोकांम�ये सामा�य लोकांम�ये �ततके पसरले नाह�त             

आ�ण याच कारणाने या �वषयांचा राजक�य �वषयांम�ये �पांतर करता आलं नाह�. 

 

आपण �व�वधता, बहुसां�कृ�तकता वाद, कुठले श�द वापरायचे कुठले श�द टाळायचे कुठला लोकांशी कसं             

बोलायचं या सग�या गो�ट� वर चचा� करतो आहे परंतु या संपणू� �वचारांचं काय�यात �पांतर करणं �ततकं                
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व�तिु�थती बघायला �मळालं नाह�. �हणजे बघा ना, अमे�रकेत अपंग�वशी संबं�धत सग�यात मोठा            

कायदा आहे अमे�रकन �वथ �दसा�ब�लट� ॲ�ट तो 1990 म�ये अमे�रकेत मंजरू कर�यात आला होता.              

आ�ण �या काळातील नागर� ह�कांची संबं�धत कुणालाह� मा�हती असेल �यात सग�यात मोठा कायदा             

होता.  

हा कायदा या �े�ात असले�या काय�यांम�ये सवा�त �व�ततृ कायदा असनू याचा उगम शै��णक             

काया�तनू झालेला नसनू राजक�य काय� आ�ण चळवळीतनू झालेला आहे. शै��णक �वाहातनू �भावी            

सामािजक बदल कसा घडवनू आणता येईल हा जगभरात  मह�वाचा �वषय  आहे. 

HK: मला वाटतं आपण आज�या या मलुाखती�या अं�तम भागात पोहोचलो आहोत परंतु जाताना मी              

त�ुहाला एक ��न अजनू �वचा� इि�छतो. त�ुह� �वतः मोठे होत असताना सामा�य �कंवा नॉम�ल या               

श�दाला कसा ��तसाद देत आले आ�ण लेि�सकॉ�फ� ब�दल तमुचे मत काय. मला मा�हती आहे त�ुह�               

याचे उ�र देताना तमुचं लहानपणीचा �वास आ�ण त�ुह� �वतः कण�ब�धर �य�तींचा मलुगा �हणनू मला              

सांगाल परंत ुतमुच ेनॉम�ल या श�दाशी जोडलेले अनभुव आ�हाला ऐकायला आवडले. 

 

LD: मला असं वाटतं क� माझा ज�म अशा घरात झाला िजथे माझे आई वडील �वतः कण�ब�धर होत.े                 

परंतु ह� �या काळाची गो�ट आहे जे�हा हा कण�ब�धरतलेा राजक�य पातळीवर �कंवा इतर �े�ातह�              

कण�ब�धर तलेा अडचणी �हणनू बघ�यात येत न�हत.े 1950 काळाची गो�ट मी त�ुहाला सांगतो आहे              

जे�हा मी तीन लहान मलुगा होतो आ�ण �या काळात कण�ब�धर लोकांना �ा�यांचे �ा�यात समजायचे              

�ा�यांसारखे वागणकू �मळायची. �यांना स�मानाने वागणकू देत नसत. आ�ह� शहरात राहत असताना            

जे�हा माझे आई-वडील रे�वेने �वास करत त�ेहा हा आई वडील जे�हा सांके�तक भाषते बोलायचे त�ेहा               

सगळे लोक �यां�याकड ेबघत राहायचे.  

मी लहान असताना स�ुधा या गो�ट�ब�दल फार नाराज �हायचं मला वाईट वाटायचे. तर मी काय करायचं                

जे�हा लोक मा�या आईव�डलांकडे अशा नजरेने बघायचे त�ेहा मी �या लोकांकडे बघायचं �यांना दसु�या              

बघ�यास मजबरू करायचं. िजतके ह� लोकशाह� व�डलांकडे बघायचे सग�यांचीच मी असं करायचं. मला             

आहे �यवि�थत�र�या मा�हती होते क� इतर लोक मा�या आई-व�डलांना कमी लेखतात. मला पणू�             

प�रि�थतीब�दल फार वाईट  वाटायचे. 

माझे आई-वडील हुशार होते आ�ण खपू ��ए�ट�ह-सज�नशील देखील होत.े परंतु लोक �यां�याकडे �या             

नजरेनेच बघायचे जसे माझे आई-वडील असामा�य असतील. आ�ण �या �कारची भाषा इतर लोक             

मा�या आई-व�डलांना �ती वापरायचे जसे आ�ण सतत माझे वडील लोकांना सांगायचे क� मी कण�ब�धर              
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आहे मकुा नाह� मकूब�धर नाह�. लोक माझे आई-वडील ब�ु�धह�न आहेत या उ�देशाने या श�दाचा वापर               

करायचे.  

हे सगळं सांग�याचा उ�देश असा क� मी मोठे होत असतानाच अपंग �य�तींकडे अपंग �य�तींसोबत              

होणारा गैरवत�न आ�ण अ�याय मा�या पालकांना लोक जसे वागणकू �यायचे �याव�न अनभुव करत             

आलो आहे. लोकांना कण�ब�धरता काय असते हे मळुातच कळत नाह�. मी लहान असतांना मी या संपणू�                

गो�ट�ंकरता काह�च क� शकलो नाह� मी हे सगळं बदल�यासाठ� काह� क� शकलो नाह� परंतु आता मी                

मोठा झालो आहे आ�ण संपणू� अनभुवांब�दल �वचार करणे स�ु केला आहे. अनेक कण�ब�धर लोकांना              

भेटून �यांचे जीवन आ�ण संघष� समजनू घे�याचा �य�न करत आलो आहे. आ�ण अशा लोकांक�रता              

नॉम�ल साधारण श�द वापरणे अगद� अन�ुचत आहे. 

मी अनेकदा लोकांना असे सांगायचा �य�न केला क� आपण हा श�द थांबयूा. चोवीस तासांसाठ� नॉम�ल हा                

श�द वाप�न बंद क�. मी �वशषे यवुा �पढ�ला असं करायला सांगायचं. परंतु हे फार कठ�ण आहे. आ�ण                 

जे�हा लोकांना कळतं नॉम�ल श�द नसनू �यामागे भेदभाव आ�ण इतर दबाव काय�रत असतो त�ेहा �यांना               

�या �वषयाची गंभीरता ल�ात येत.े सजग अशा जगाची क�पना करा िजथे नॉम�ल या श�दाचा अि�त�वच               

नाह� �कं�हा असं जगा पण नॉम�ल हा श�द न वाप�न तयार क� शकतो. कारण अशी कुठल�च श�ती                 

नाह� जी नॉम�ल आहे.  

 

HK: आम�याशी संवाद साध�या क�रता खपू खपू ध�यवाद लेणी. बोलता-बोलता अधा� तास कसा �नघनु              

गेला कळलेच नाह�. मी आ�ण ऐकत असणारे सगळे लोक त�ुह� आ�हाला वेळ �द�याब�दल तमुचे खपू               

खपू आभार� आहोत. 

 

LD: त�ुह� मला ह� संधी �दल� �याक�रता ध�यवाद. 

HK:  ध�यवाद आ�ण काळजी �या 

 LD: ध�यवाद.  
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The Normal and its End

Part 2

सामान्यपणा आिण त्याचा अंितम भाग २

सामा�यपणावरील �या�याना�या दसु�या भागात तु�हा सव�चे �वागत आहे. तु�ही नुकतीच प्रोफेसर डेिवस य�ची मुलाखत
बिघतली. प्रोफेसर डेिवस आप�याला जा�त वेळ देऊ शकले नाही �हणून मी सामा�यपणा चा संदभ� अजून �प�पणे
समजावा याकिरता तु�हाला काही गो�ी स�गू इि�छतो.

आिण �हणूनच आज�या �या�यानाचे शीष�क सामा�यपणा आिण �याचा संदभ� असे आहे. प्रोफेसर डेिवस य�नी नॉम�ल
िकंवा नॉम�लसी �हणजेच सामा�यपणा या श�दाशी जोडलेले बौि�क इितहास आप�याला स�िगतला असून, �य�ना
Foucauldian िवचारधारेची पा��भूमी लाभली. Foucauldian िवचारप्रणाली सरकारीपणा, नोकरशाहीकरण आिण
जैवराजकीय भूिमका समजावते. सु�वातीला तु�हाला सरकारी पणा ब�ल �यवहािरक दिृ�कोनाने स�गू इि�छतो.
आप�याकडे एक रा�य असत,ं ते रा�य रा�यकारभार किरता जबाबदार असतात आिण तेच काय���या अंमलबजावणी
साठी जबाबदार असत.  रा�य समाजात श�तता, सलोखा, सुरळीत पणा राहावा असा प्रय� करत असते.

याच प्रकारे आपल्याकडे इतर संस्थात्मक सोयीसुिवधा उपलब्ध आहेत, जसे शालेय िश�ण,

वैद्यकीय िवभाग आिण इतर सोयी. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा व्यवस्िथतरीत्या काम करत

असतात तेव्हा आपण आपल्या व्यवहाराबद्दल आिण िवचारांबद्दल पडताळणी करायला

सुरुवात करतो. आिण ह्यालाच सरकारीपणा असे म्हणतात. या प्रक्िरयेतून आपण कायदा आिण

िश�ण या सारख्या क्षेत्रांमध्ये सक्िरय सहभाग घ्यायला सुरुवात करतो. तेव्हा

गुणवत्तेचा देखील िवचार सुरू होतो.

259



एक उदाहरण द्यायचे झाले तर, आय आयटी सारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश िमळावा

याकिरता हजारो मुलं प्रवेश परीक्षा देतात. त्यातले काही िनवडक मुलं त्या परीक्षा

उत्तीर्ण होतात. यावरून आपल्याला गुणवत्तेमुळे कशा प्रकारे इंजीिनयिरंग संस्थानच्या

भोवती उद्योग उभे होतात हे पाहायला िमळते. Foucault य�नी जे�हा रा�याचा अ�यास केला ते�हा
पिरि�थती वेगळी होती. रा�याचे �व�प काल�तराने बदलत गेले. �याकाळात रा�याचे अि�त�व एक होते. फुको य�नी
सरकारीकरना किरता ब�थम य�नी िदलेला पनॅॉि�टकॉनचा वापर केला. पनॅॉि�टकॉनचा �हणजे एक अशी �यव�था िजथे
तु�ंगावर देखरेख कर�याकिरता एक मनोरा असेल �यावर एक माणूस सदैव सग�या कै��वर ल� ठेवेल. तु�ंगात
कैदी हे समजून घेतात की कोणीतरी सदैव �य��यावर ल� ठेवत आहे. आिण �हणून ते काळजीपूव�क वागतात.

काळजीपूव�क झोप, काळजीपूव�क िवचार करणे आिण काळजीपूव�क आपसात चच� करणे �ा सग�या गो�ी तु�ंगातील
कैदी या भीतीने करायचे की कुणीतरी सदैव �य��यावर टॉवर व�न ल� ठेवत आहे. जरी टॉवर वर कुणीच नसेल तरी
कैदी काळजीपूव�क  वागतात. हे िनय�ंण ठेव�याचं एक मानिसक त�ं आहे.

वस्तुस्िथतीत बेंथम चे 19 व्या शतकातील पनॅॉि�टकॉन जरीही अस्ितत्वात नसले तरीही

सध्याच्या राज्यांच्या स्िथतीकडे बिघतले तर राज्य अनेक गोष्टींचा वापर करून लोकांवर

दबाव टाकत असते. आंतरसरकारी पॅनल, िसव्िहल सोसायटी समाजात घडत असणाऱ्या

गोष्टींकडे लक्ष देऊन असते. आिण आज जगात आपल्याकडे अनेक पद्धती उपलब्ध

आहेत ज्याने लक्ष ठेवता येतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर इंटरनेट. दुर्िबणचा वापर

आता जुना झालेला आहे.

उदाहरणाथ� माझे अनके युवा छा� इ�ंटाग्राम आिण �हा�सअप सार�या नवीन युगा�या संक�पनचेा वापर करतात आिण
याव�न ते �य��या आजूबाजूला घडत असले�या गो�ींकडे ल� ठेवून असतात. असं सगळ अस�यास या मुल�चा
जगाकडे बघ�याचा द�ृीकोन देखील बदलला आहे.

याच प्रकारे इंटरनेट मुळे अनेक श�यता असतात. आिण त्याच बरोबर अनेक बंधनं

देखील उपस्िथत होतात. इंटरनेट व्यितिरक्त अनेक प्रकारचे माध्यम आपल्याला

समाजात बघायला िमळतात. अनुभवावर, दुःखावर, पदानुक्रमवर आिण अशाच अनेक िविवध

गोष्टींवर आधािरत गट आज आपल्याला बघायला िमळतात. अशा�कारे आज िविवध वस्तूंच्या

आधारे िनरीक्षण करण्याची पद्धत आजच्या काळात बदललेली आहे आिण म्हणूनच

पनॅॉि�टकॉन प्रारूप पिरस्िथतीत उपयोगी  नाही.

�हणून प्रोफेसर डेिवस य�नी यावेळेस �या गो�ी आप�याला स�िगत�या �या आज�या काळानुसार असून जा�त
व�तुि�थतीशी जुळले�या आहेत. उदाहरणाथ� आपण �य�ना नॉम�ल या श�दाचा उगम कसा झाला हे स�गताना ऐकले परतंु
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पुढे जाऊन �य�नी �य��या पु�तका�या शेवटी, �य��या नुक�याच प्रकािशत झाले�या पु�तका�या शेवटी, ते स�गतात की
डाय�हिस�टी �हणजेच िविवधता सार�या संक�पना साधारण कुणाशी जोडलेले िवचार आ�मसात क�न अपगं�व या
िवषयाला साधारण न समजता अपवाद �हणून बघतात.

या िवचारधारे�या आिण श�दा�या उ�क्र�तीचा प्रवास समजून घे�याकिरता आप�याला सव�प्रथम डीस मॉडन� या
संक�पने ब�ल समजून �यायला हव. मी तु�हाला थोड�यात समज�याचा प्रय� करतो. तु�हा सग�य�ना मॉडिन�सम
�हणजेच आधुिनकतावाद �हणजे काय हे मािहती असणारच. अजून आधुिनकतावाद �हणजे एक अशी बौि�क चळवळ
िवसा�या शतका�या सु�वातीपासून अि�त�वात आली असून या अंतग�त रीितिरवाज बदल िविवधता आिण िविवध
िवचार�ची झुंजत असले�या लोक�नी नवीन िवचार प्रवाह प्र�थािपत केला.

आधुिनकतावाद आिण आधुिनकोत्तर युग एकमेका िवरुद्धा भूिमका मांडतात. आधुिनकोत्तर

युगात भांडवलशाहीआिण खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींच्या- ग्राहकाच्या पसंतीचा िवचार प्रधान

आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर पोस्ट आधुिनक युगात भव्यिदव्य तात्िवक परंपरांना

सोडून िविवधता, स्वातंत्र्य वर जोर देण्यात आला. यालाच iconoclasm असे देखील

म्हणतात.

�यानतंर dismodernism �हणजे स�िगतले�या मॉडन� आिण पो�ट मॉडन� संक�पनापे�ा वेगळे आहे. अथ�त यात
प्रगती, पूण��व, वेग, �यावसाियकता,नोरम�सी यासार�या गो�ी असतात �या आप�याला Dismodern मॉडन� प�तीत
बघायला िमळत नाहीत. डेिवस dismodern ब�ल काय भूिमका घेतात? दहा ते पधंरा वष� अगोदर ड्रेस य�नी ही
संक�पना सव��या समोर ठेवली ते�हा �याचा अथ� थोडा वेगळा होता ते�हा आप�या शरीराची िनगा राखणे इत�या पुरतं
मॉडन संक�पना मय�िदत होती परतंु आपण सगळेच आप�या शरीराची िनगा राखत असतो बरोबर आपण सॱदय�करणाचे
िविवध साधन�चा उपयोग करतो कपडे, पोशाख पिरधान करतो. एखा�ा नोकरीसाठी मुलाखतीला जात असताना आपण
�वतःला �बाबदार िदसावे यासाठी प्रय� करत असतो  इ�यादी.

परतंु आता शरीराची िनगा राखणे याचा अथ� �वतःला एका गटाचा अिवभा�य आिण मह��वपूण� भाग �हणून ओळखला
जाणारा �य�ती �हणून उपि�थत करणे. उदाहरणाथ� कण�बिधर िकंवा अंध लोक. यात सार�या शारीिरक अव�था
असणारे लोक एक� येतात. उदाहरण �ायचे झाले तर प्रा�य��या ह�ासाठी लढणारे लोक एक� येतात इ�यादी. मी पुढे
जाऊन शरीराची िनगा राखणं �हणजे उपभोगवादी सं�कृती �या पलीकडे जाऊन, िवटंबना वादी िवचार��या पलीकडे
जाऊन आप�या आजूबाजूला �या काही गो�ी हालचाल करतात �हणजेत िजवतं आहे. प्राणी आिण मनु�य य�नी एक
सोबत आपसात समतोल राखून अि�त�वात राहावे याचबरोबर मनु�य आिण कमजोर असणारे मनु�य य�नी देखील हा
समतोल राखावा �हणजे शरीराची िनगा राखणे.
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आता तुम्हाला कळले असणार जो गट दुर्लक्िषत रािहला आहे त्याच्या प्रगतीकडे लक्ष

देणे म्हणजे डेिवस यांनी सांिगतलेले डीस मॉडर्न. या संकल्पनेची सुरुवात दहा पंधरा

वर्ष अगोदर झाली परंतु पुढे जाऊन डेिवस यांनी यात काही अजून गोष्टींची भर टाकली.

त्यांनी या संकल्पनेत पात्रता सुिनि�त केली. उदाहरणार्थ त्यांनी अगंबेन यांचा संदर्भ

देऊन सांिगतले की काही जगण्याच्या पद्धती जगण्या योग्य असतात आिण काही जगण्या

योग्य नसतात. डेिवस यांनी अगंबेन यांच्या िसद्धांताच्या आधारावर बायोस/bios म्हणजे

जगण्यासाठी योग्य असे िठकाण उदाहरणार्थ एखादे शहर ज्याचा िवस्तार होत असतो. आिण

जुई /zooe म्हणजे उजाड जीवन, व्यसनाधीन लोक िकंवा कोमात असणारा, मरणासन्न

अवस्थेत असणारे लोक, गरीब अत्यंत हलाखीच्या पिरस्िथतीत असणारे लोक आिण असे

लोक ज्यांचा जगण्याचा काहीच उद्देश नाही अशा लोकांचा समावेश केला आहे. अशा

लोकांना अगंबेन यांनी जुई लोक असं म्हटलं.

अगंबेन य�नी म�डले�या िवचार�वर डेिवस य�नी पुनिव�चार क�न dismodern �हणजे अशा जुई आिण उजाड
जीवन जगणा� या लोक� कडे ल� �ायचे असे स�िगतले.

आिण यांच्या या भूिमकेवरून आपल्याला लक्षात येतं की अपंगत्व कडे बघण्याचा संकुिचत

दृष्िटकोन आता बदलायला हवा. त्यांनी कसे एका सेकंदात तुम्ही व्हीलचेअरधारी व्यक्ती

बनवू शकता असे सांिगतले .

म्हणजेच अपंगत्व आिण मानवी शरीरा बद्दल एक प्रकारची अिनि�तता आपल्याला बघायला

िमळते. म्हणून अपंगत्व स्िथर असतं ही संकल्पना आता बदलायला हवी आिण यानुसार

dismodern भूिमका कशी बदलेल याकडे देखील लक्ष द्यायला हवे. मी तुम्हाला आतापर्यंत

सांिगतलेल्या गोष्टींची उजळणी करतो.. सरकारी पणा आिण जय व संस्कृती या संकल्पना

समजून आपण सामान्य पणाचा बौद्िधक इितहास समजून घेऊ शकतो. आिण त्याचबरोबर

आपल्याला dismodern ही संकल्पना देखील समजून घेणे िततकेच महत्त्वाचे आहे. आता

पुढे िकती बद्दल तुम्हाला काही गोष्टी सांगू इच्िछतो.

संस्कृती प्रतीकात्मक संकल्पना असून, ती प्रितकात्मक असल्या बरोबर व्यवहािरक देखील

आहे. भारतात राहत असताना आपल्याला लहानपणा पासून वेगळेपणाची जाणीव करून िदली

जाते. जेव्हा मुलं अकरावी प्रवेश करतात तेव्हा त्यांना तुम्ही कुठल्या गटातल्या हा प्र�

िवचारला जातो. पिहला गट, दुसरा, ितसरा, चौथा, पाचवा देव जाणे आिण िकती गट. हे तर

असे झाले की तुम्हाला िवचारत आहेत लोक की पिहला गट म्हणजे तुम्हाला वैद्यकीय

शाखेत प्रवेश िमळेल, दुसरा गट म्हणजे तुम्ही कम्प्युटर िवज्ञान िशकू शकताआिण ितसरा गट
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म्हणजे तुम्ही कॉमर्स म्हणजेच वािणज्य �ेणीत प्रवेश घ्यावा आिण चौथा म्हणजे इितहास

आिण यासारखे इतर िवषय.  ही गटांची क्रमवारी आिण िवभाजनआपल्याला बघायला िमळते.

याचा अर्थ असा की लहान मुलांच्या मनात अगोदर पासून अशा गटांची संरचना प्रस्थािपत

केली जाते. िवज्ञान आिण मला शा� या देखील अशाच प्रकारे िवभाजन केले जाते. पण

वस्तुस्िथती अशी आह ेक� ही िवभागणी चुक�ची आह.े  चुक��या िसद्धान्तावर उभारली आहे.

आता िव�ान आिण मनोिव�ानशा�� या दो�ही �े��चे �ान एक� आण�याचा प्रय� सु� आहे. यातून सव�समावेशक
समज प्रदान कर�याचा प्रय� आहे. उदाहरणाथ� इथे डेिवस स�गतात की पेशी वै�कीय �ाना�या आधारे तयार केले
जाऊ शकतात आिण शरीरात बसव�या देखील जाऊ शकतात.

नॉम�ल हा श�द समजून घे�याकरता आप�याला लेि�सकोग्रािफकल मािहती असणे गरजेचे झाले आहे.

लेि�सकॉग्रिफकली मािहती असणे �हणजे िड�शनरीत एखादा श�द शोधून काढणे इ�यादी. एकोिणसा�या शतकातील
कॉलिनल काळातील आकडेवारीचा इितहास जाणून घेणे िततकेच मह��वाचे आहे. मीटर मायला यासारखे िकचकट
मोज�याचे प्रमाण कशाप्रकारे तयार कर�यात आले याची देखील समज आप�याला असायला हवी. आकाशाचे िनरी�ण,

समुदर्ाचे िनरी�ण जे आजही उलगडत चाललो आहे �याची मािहती जैिवक शा�� ची मािहती डािव�नचा िस��त
स�ह�य�हल ऑफ द िफटे�ट िवसा�या शतकातील टेिलफोनचा शोध ग्राहम बेल य�नी ऐक�यासंबधंी िदलेले सं�कृतीचे
िवचार या सग�या गो�ींिवषयी आप�याला मािहती असायला हवी. कुठलाही िवषय समजून घे�याकिरता िविवध
प्रकारची मािहती �यािवषयावर असणे गरजेचे.

या सग�या गो�ी एखा�ा कोड सारखे असून य�चा िव�तार अनके िठकाण�वर झालेला आहे. परतंु तु�ही एक िवचारवतं
�हणून कशाप्रकारे या सग�या मािहतीला एका िठकाणी आणता, �याचे वाचन करता आिण यातून िन�कष� काढतात हे
मह��वाचे आहे. याला �हणतात जैव सं�कृती. तु�ही �य�चे जैव सं�कृती वरचे काय� न�ी वाचावे. तु�हाला यातून अनके
गो�ी समजून येतील. सामा�यपण �यितिर�त या सग�या संक�पना समजून घेत�याने �य�ना कशी मदत झाली हे तु�हाला
यातून कळेल. �य�नी नरैा�यावर िलिहलेले लेख �यातीलच एक उदाहरण आहे. नरैा�यावर य�नी दोन-तीन दिृ�कोनाने
काय� केले. म�दतूील जैव रासायिनक दर्�य��या दिृ�कोनान.े कुठले रसायन कमी असेल तर सेरोटोिनन नावाची गोळी
खा��यान ेते वाढव�या जाऊ शकते आिण कुणाला याची खबरदारी देखील वाटत नाही.
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काही काळासाठी दःुखी वाटत असेल तर आज�या काळात य�ना नरैा�य असा श�द सहजपणे वापरला जातो. �ा संदभ�त
कसं समजून घेऊ शकतो आपण. उदाहरणाथ� एखादी �य�ती �यूयॉक�म�ये राहत असणार आिण दसुरी �य�ती िद�ली
िकंवा चे�ई िकंवा कुंभकोणम या िठकाणी राहत असणार तर या वेगवेग�या िठकाण�वर राहणा�या लोक�ना सारखे नरैा�य
येणे श�य नाही. कारण या लोक�ची जग�याची प�त वेगळी आहे आिण �य�चे जीवनातील संदभ� वेगवेगळे आहेत आिण
�याचबरोबर मनो�यापार, मानिसकता देखील अनके बदल होत चालले आहेत. �हणून एका संदभ�त �ा सग�या गो�ींना
समजून घे�या किरता जैव सं�कृती चा  अ�यास करणे गरजेचे आहे.

चला तर मग मला वाटतं मी आजच्या आपल्या िवषयाशी संबंिधत पुरेपूर मािहती तुम्हाला

िदले असून नॉर्मल श�दाचा उगम आिण त्याच्याशी जुळलेले संदर्भ जसे सरकारीकरण,

जैिवक राजकारण, dismodern यासारख्या संकल्पना समजून सांिगतल्या. तुम्ही तुमच्या

रोजच्या जीवनात सामान्यपणे या श�दाचा वापर कशा प्रकारे केला जातो, तुमच्या िवषयी हा

श�द कसा वापरला जातो या सर्व गोष्टींचे िनरीक्षण करावे. कुणी तुमच्या बद्दल हा श�द

वापरत असेल िकंवा तुम्ही कुठल्या व्यक्ती बद्दल असा श�द वापरत असाल तर तुम्ही या कडे

थोडं काळजीपूर्वक लक्ष देऊन बघा. िदव्यांग लोकां बद्दल जेव्हा हा श�द वापरला जातो

तेव्हा तुम्ही काळजी करू नका आिण तुमचे यावर काय िवचार आिण भावना आहेत याबद्दल

मािहती करा.

ध�यवाद
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अपंग�व अ�याससा�ह�य  या �वषयावर डॉ�टर �श�पा आनंद यांची मलुाखत  

हेमचं�न कराः - नम�कार सवा�चे आज�या मलुाखतीत �वागत आहे. आज आपण सा�ह�य �े�ाशी             

संबं�धत काह� गो�ट� बघणार आहोत. या �वषयावर बोल�याकर�ता आप�यापढेु आज डॉ�टर �श�पा            

आनंद उपि�थत झा�या आहेत. आप�या �वषयाकडे वळ�यापवू�, �दसा�ब�लट� �टडीज या �े�ात           

अपंग�वाकडे सा�ह�या�या �ि�टकोनाने बघयूा. सा�ह�याला सं�कृतीचे दप�ण आ�ण अपंग�वाकडे         

बघ�याचा �ि�टकोन �हणनू देखील बघता येतं. या �वषयात चचा� कर�यासारखे अनेक म�ुदे असनू,             

�श�पा त�ुह� �वतःब�दल आ�हाला काह� गो�ट� सांगा�या अशी �वनंती मी त�ुहाला करतो आ�ण �तथनू              

आपण आप�या मलुाखतीला स�ुवात क�. तमुच े�वागत आहे �श�पा. 

�श�पा आनंद - ध�यवाद डॉ�टर हेमचं�. मला त�ुह� या �यासपीठावर बोलावले आ�ण �या �वषयावर              

चचा� करायला स�ुवात के�याब�दल खपू खपू आभार. त�ुह� मला माझा प�रचय क�न �यायला             

सां�गतले. मी मा�या शै��णक प�रचय पासनू स�ुवात करत.े 

HK:  हो 

SA:  शै��णक पा�व�भमूी  पासन सरुवात करत.े 

HK: हो न�क� करा. 

SA: कारण मी इं�जीम�ये M. A. कर�यापासनू �वशषे �श�णा�या �े�ात माझा �वास केला आहे.              

�हणनू शै��णक पा�व�भमूी सांग�या पासनू मी स�ुवात क� इि�छत.े 

265



 

HK:   ओके  

 

SA: आ�ण �यापढेु मला अपंग�वाशी संबं�धत �वषयांम�ये �ची उ�प�न �हायला लागल�. मी अपंग             

लोकां�या जीवनात बदल घडवनू आण�या क�रता काय� करत होते �हणनू माझी या �वषयांम�ये �ची              

वाढत गेल�. आ�ण एक वेळ अशी आल� जे�हा मला मी काय �वचार करते आ�ण माझा या संपणू� ���येत                  

काय वाटा आहे असे ��न पडायला लागले. त�ेहा मी सां�कृ�तक अ�यास या �े�ात �ड�लोमा केला आ�ण                

या �ड�लोमा मदन मला �व�वध �कार�या संक�पना �शकायला �मळा�या. �यानंतर मी अमे�रकेत            

अ�यास काय��म कर�याक�रता नाव न�द�वले आ�ण य�ुनव�स�ट� ऑफ �शकागो इथे �श�ण घेतले. �तथे             

मला सा�ह�य आ�ण अपंग�व अ�यास या �े�ात �ोफेसर ले�नड� ड�ेवस बरोबर काम कर�याची संधी              

�मळाल�. 

ह� झाल� माझी शै��णक पा�व�भमूी. 

नोकर� ब�दल सांगायचे झाले तर मी �बनॉय इि��ट�यटू ऑफ टे�नोलॉजी अँड साय�स, हैदराबाद येथे              

काय�रत आहे. यापवू� मी क� ��य �व�यापीठात �हणजेच मौलाना आझाद नॅशनल उदू� य�ुन�ह�स�ट� म�ये             

चार वष� काम केले. �हणनू मला सरकार� �व�यापीठातील काम कर�या�या प�धती आ�ण �याच बरोबर              

गैर सरकार� �व�यापीठातील कामकाजा�या प�धती दोघांब�दलह� मा�हती आहे. अपंग लोकांना या दोन            

�कार�या �णाल�ंम�ये कशा �कारची वागणकू �मळत ेहे मला �या अनभुवातनू समजनू घेता आलं. 

मा�या ल�ात आले क� सरकार� �व�यापीठातील �णाल� म�ये जा�त �माणात अपंग लोक �दसनू             

पडतात जर� बाक� गैरसरकार� �व�यापीठांम�ये जा�त चांग�या स�ुवधा असतात तर� देखील. 

आता मी त�ुहाला थोडफार मा�या शोध काया�ब�दल सांगू इि�छत.े मी सदैव सां�कृ�तक इ�तहासा�या             

��ट�ने अपंग�वाकडे बघ�यात इ�छुक होत.े माझी या �वषयात स�ुवातीपासनू �ची होती. अपंग�व एक             

क�पना �हणनू कशा �कारे उदयास आलं? कशा प�रि�थती म�ये �याचा उदय झाला? हे मला जाणनू               

घे�यात फार आवड होती.  अपंग सव�� नसणार�  क�पना आहे अस ंआपण पण समज ूशकतो. 

वेगवेग�या �ठकाणी अंध �कंवा इतर अपंग�व असणारे लोक बघायला �मळत नाह�त, असा माझा यातनू              

अथ� नाह� आहे. मला �हणायचे आहे क� �या �कारे आपण शार��रक अंतर आ�ण ब�ु�धम�ा तील अंतर                

संपणू� जगात बघायला �मळतं �कंवा �व�वध सां�कृ�तक पा�व�भमूी याला लाभलेल� तर�ह� �याकडे            

बघ�याचा �ि�टकोन जगभरात सारखाच आहे.  

मा�या काया�ब�दल बोलायचे झाले तर माझे काह� काय� ऐ�तहा�सक प�ुतकांवर �कंवा परुातन काळातील             
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व�तूंवर आधा�रत आहे. परुातन काळातील व�तूंकडे नवीन ऐ�तहा�सक �ि�टकोनाने अ�यास कर�यावर           

माझा जा�त जोर असतो. उदाहरणाथ� भारतात अपंग�व ब�दल मा�हती गोळा करायची असेल तर आपण              

वै�यक�य कागदप� आ�ण गॅझटे यां�यातनू अपंग�व ह� क�पना कशा�कारे उदयास आल� ह� मा�हती             

गोळा क� शकतो. 

18 आ�ण 19 �या शतकातील वसाहतवादाचा काळ मा�या काया�क�रता एक �कारचे सपुीक वातावरण             

�दान करणारा काळ होता. �यानंतर मी सा�ह�य आ�ण सां�कृ�तक लेखनात शार��रक अंतर याकडे             

कशा�कारे बघ�यात आले या �वषयाकड ेल� �दले.   त�ुहाला असं वाटतं काय? 

 

HK: त�ुह� �या �कारे आज�या या �वषयासाठ� माग� दाखवला, �याव�न अपंग�वत�या सा�ह�या�या            

��ट�ने चांगल� पा�व�भमूी आप�याला �मळाले. 

SA:  हो 

 

HK: आ�ण �या पा�व�भमूीचा फायदा असा क� �याने आप�याला एक नवीन �च�क�सक सं�ह तयार              

करायची संधी �मळेल. 

SA:  हो 
 

HK:  या �वषयाला समजनू घे�याची आ�ण याचा अथ� जाणनू घे�याची संधी �मळेल. 

SA:  हो 
 

HK:   त�ुह� यापढेु आ�हाला काह� सांगू इि�छता? 

SA:  हो न�क�च.  त�ुह� �वचारले�या ��नावर मी थोड े�प�ट�करण देऊ इि�छत.े 

 

HK: हो 

SA: मला ��न पडतो ह�  सा�ह�य अपंग�व अ�यास एक गट �हणनू का रा�हला आहे. 

HK:   हो 
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SA: मला वाटतं या गो�ट�कडे वेगवेग�या प�धतीने ब�घत�या जाऊ शकत.े 70 आ�ण 80 �या दशकात               

अमे�रकेतील या संक�पनेचा उगम झाला. हे जर का आपण ल�ात घेतले तर या संक�पनेला सं�कृती               

अ�यास आ�ण आयड��टट� जळुलेले गट अशा चळवळीशी जोडून आपण बघ ूशकतो. 

आप�याकडे �लॅक �टडीज, ��वेअर �टडीज, ��ीवाद� अ�यास यासारखे �वषय आहेत. मला असं वाटतं             

क� सा�हि�यक अपंग�व अ�यास या संपणू� अ�यासामळेु उठून येतो. एक �वचार �वाह �हणनू या �े�ाकडे               

ब�घतलं जाऊ शकत. मला वाटतं सा�ह�य आ�ण सां�कृ�तक प�ुतक �यादेखील �व�वध भाषा आ�ण             

सामािजक एक पा�व�भमूीवर�या यां�या अ�यासाने आप�याला अपंग�व ब�दल भरपरू नवी मा�हती �ा�त            

होऊ शकत.े 

याला सव�सामा�यपणे आपण अपंग�व असे �हणतो. परंतु हे �वचार समािजक शा�� या �वषया�या             

�ि�टकोनाने एक अडचण �हणनूच सदैव बघ�यात आल� आहे. या �वषयात अपंग�वावर कसे उपाय             

शोधता येईल याच �ि�टकोनाने अ�यास अस�याकारणाने वा�त�वक सम�या सोड�व�यात ह� प�धत           

�ततक� काय��म ठरल� नाह�. आ�ण �हणनूच सा�हि�यक अपंग�व अ�यास या �वषयाला शर�राभोवती            

�वचार करायला �े�रत करत.े  

 

HK: मला वाटतं इतर �े�ात घडत असले�या चळवळी जसे वै�यक�य �े�, जात, औषधां�वषयी चळवळ              

स�ु आहे. यांचा देखील भाग सा�ह�य आहेत. 

SA: बरोबर 

HK: मी �वा��य या �वषयाचे उदाहरण �दले कारण या �े�ात बरेच बदल घडत आहेत, मान�सक                

�वा��यकड ेबघ�याचा �ि�टकोन ब�यापैक�  प�रव�त�त होतो आहे.  SA:  हो. 

HK:  हॉि�पटॅ�लट�. ह� माझा अथ� काळजी आहे. 

SA: हो 

HK:  आ�ण काळजी कड ेबघ�याचा ��ीवाद� ��ट�कोन देखील आप�यापढेु आहे. 

SA:  हो 
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HK:  यामळेु आप�याला नाना �कारचे सा�ह�य वाचनू घे�याची गरज भासत असत.े 

 

HK:  मानवी गरजा आप�याला यातनू मा�हती होतात. 

SA: हो 

 

HK: मला वाटतंय या �े�ात. 

SA: त�ुह� बरोबर सांगत आहात. वै�यक�य कारभाराचा हा एक �च�क�सक �ि�टकोन आहे. आ�ण             

त�ुहाला मा�हती असणार क� वै�यक�य मानवशा�� आ�ण अपंग�व अ�यास �कंवा सा�हि�यक अपंग�व            

अ�यास या �े�ांचा �च�क�सक अ�यासाशी गडद संबंध आहे. 

 

HK: सा�हि�यक अपंग�व अ�यासाचा उदय त�ुह� सां�गत�या �माणे अमे�रकेत झाला. इतर देशांनी या             

संक�पनेला चांगले �ो�साहन �दले आ�ण ���टश सा�हि�यक अपंग�व अ�यासाने आज �वतःची मळू            

��था�पत केल� आहेत. 

SA:  हो 

 

HK: ��टनम�ये तर �यांनी सग�याच �वषयांवर लेखन केल आहे. पनुजा�गरण यापासनू �वसा�या            

शतकापय�त. 

 

HK: अगद� का�प�नक  सा�ह�याम�ये स�ुधा. 

SA: हो 

 

HK:  त ेमग रोमँ�टक चळवळीचा काळ असो �कंवा पनुर जागरणाचा. 

SA: हो 
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HK:  आ�ण बरेच काह�. 

SA: हो. 

HK: �ि�टह�न माणसाची ��तमा �कंवा मनो��ण म�हलेची ��तमा ���टश सा�ह�यात आप�याला           

बघायला �मळत.े 

SA:  हो 

HK:    या गो�ट�ंची भारतात काय प�रि�थती आहे, �श�पा? 

SA: इथे मी मळू म�ुदा हा आहे �क, अमे�रकेत �दसा�ब�लट� �टडीज �हणजेच अपंग�व अ�यासाचा उगम               

झा�याचे मी सां�गतले. 

HK: हो 

SA: अमे�रकेत याला मानसशा��ाचे �व�प �ा�त असनू ��टनम�ये समाजशा��ाची पा�व�भमूी या           

�वषयाला लाभल� आहे. अंतग�त तर ��टनम�ये समाजशा�� आ�ण समाज क�याण नीती या अंतग�त हे              

राबवले जातात. मला वाटतं य�ुन�ह�स�ट� ऑफ ल�ड यांनी मला या �वषयावर पढेु काय� कर�याची �ेरणा               

�दल�. 
 

HK: हो.  

SA: कॉ�लन  बा�स� आ�ण इतर लोक. 

SA:न�क�च अपंग�वावर आधा�रत सग�यात स�ु�स�ध मा�सक ��टनम�ये छापल� जात.े  

ड�ेवड बो�ट यांची सा�ह�य आ�ण सां�कृ�तक अपंग�व अ�यास �यावर या �वषयावरची मा�सक. ��टन             

मधील �वचारवंतांनी या �े�ात जे काय� केला आहे ते अ�यंत रोचक असनू माग�या 5 वषा�म�ये �कंवा                

अ�या� दशकात हे काय� आप�या पढेु यायला स�ुवात झाल� आहे. परंतु भारतीय संदभा�त त�ुह�              

�वचारले�या ��नाचे उ�र �यायचे झाले तर, अपंग�व या �वषयावर सा�हि�यक अ�यास हा �वषय फार              

उ�शरा पढेु येऊ लागला. परंतु माग�या पाच वषा�म�ये आप�याला अनेक शोधकत� आ�ण �वचारवंत             
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म�ुयतः इं�जी �वभागातील लोक अपंग�व या �वषयावर �ची घेताना �दसनू येत आहेत. 

याव�न आप�याला ल�ात येतं क� भारतातील इं�जी �वभागांम�ये या �वषयावर काय� केले जात असनू              

अपंग�व या �वषयाचा �भाव इं�जी �वभागातील लोकांवर ब� यापैक� आहे. माग�या दोन-तीन वषा�म�ये            

आप�याला बरेच मेळावे आ�ण रा���य पातळीवर प�रषदा देखील या �वषयावर भारतात घडून येताना             

�दसलेत. या मेळा�यांम�ये भारतीय लेखनात अपंग�व या �वषयाचा कशा�कारे उ�लेखआ�ण वण�न केले             

जाते �याचबरोबर �व�वध भारतीय भाषांम�ये अपंग�व ब�दल कशा �कारे मांडणी केल� जाते यावर जोर              

दे�यात आला. भारतात अपंगांकडे सामािजक �ि�टकोनाने ब�घतले जात होत.े याला कारण देखील आहे.             

नसे इि��ट�यटू ऑफ सोशल साय�सेस, य�ुन�ह�स�ट� ऑफ हैदराबाद, �द�ल� �व�व�व�यालय अशा           

�व�वध सं�थांम�ये अपंग�वाला सामािजक आ�ण वै�ा�नक �ि�टकोनाने अ�यासले जात होते आ�ण           

�हणनू सा�हि�यक ��ट�कोण पढेु यायला जरा वेळ लागला.  

परंतु जे�हा या �ि�टकोना म�ये बदल घडायला लागला त�ेहा अनेक रोचक सा�हि�यक काय� आप�या पढेु               

यायला लागले. यात लोकांनी �व�वध पारंप�रक, त�डी आ�ण नॉन नॉम��ट�ह काम केलं असनू ��था�पत              

काया��या पल�कड ेजाऊन ना�व�यपणू� काय� क�न दाखवले आहेत. 

HK: खपू छान. सा�हि�यक अपंग�व अ�यास या �वषयाब�दल बोलत असताना आ�ण याचा उगम कसा              

झाला आ�ण येथे कसे �व�वध �कार आप�यापढेु आहेत, यांचा अ�यास कर�याक�रता खोलवर वाचन,             

�याचबरोबर लेखनाची शैल� याचे �व�लेषण आ�ण पा� कथा �यांचे �व�लेषण आप�याला करता येत.े 

SA:  बरोबर . 

HK: सा�ह�याशी अपंग�वाचा संबंध  कशा�कारे आला �श�पा? 

SA: हो. मला वाटतं त�ुह� अगोदरच आ�हाला काह� गो�ट� सां�गत�या, यातनू आप�याला या ��नाचे               

उ�र देता येईल. 

HK:   हो 

SA: परंतु मला वाटतं मा� कथेचा �वषय आ�ण कथा सांग�याची शैल� या सग�यांचा उ�कृ�ट प�धतीने               

अपंग�व समजनू घे�याक�रता वापर केला जाऊ शकतो. उदाहरणाथ� एखा�या �य�तीला अपंग�व           

असणा� या पा�ाला जगात कुठले �थान �दले गेले आहे आ�ण जगातील लेखांम�ये �यांचे कशा�कारे वण�न              

केले आहे.  
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मा�या मते जगभरात अनेक �वचारवंतांनी या �कार�या पा�ांत �वारे के�या जाणा�या �ती�न�ध�वा            

ब�दल काम केले आहे. मेर� शैल� यांनी �ल�हले�या �ॅ�के��टाईन या कादंबर�चे उदाहरण आपण घेतले              

आ�ण �यात वण�न केले�या रा�साच जवळून �नर��ण क�न �याचा अ�यास केला तर आप�याला काह�              

�तीका�मक गो�ट� याव�न कळून येतात. 

अशा �कार�या वण�नामळेु मेर� शैल� यांनी रा�सा�या पा�ाची मांडणी करताना अ�यायकारक भ�ूमका            

घेतल� असे काह� �वचारवंतांचे मत आहे. या�व��ध असे देखील �वचारवंत आहेत जे सांगतात क� या               

�नवडणकू लेखकांम�ये आहेत �यांनी आप�याला उ�चत �कारे अपंग�वाचे वण�न �यां�या कादंबर� �वारे            

क�न दाखवले. असे दो�ह� �वचार �वाह उपि�थत आहेत. या कादंबर�त रा�साचे वण�न केले आहे. �या               

रा�साकडे बघनू आप�याला अपंग लोक कशा अनभुवांतनू जातात हे कळतं. रा�स �दसायला एका             

�व�श�ट �कारचा अस�याकारणाने लोक �याला घाबरतात आ�ण असंच काह� अपंग लोकांसोबत घडत            

असतं. एखाद� �य�ती कशी �दसत,े �यापे�ा ती कशी आहे आ�ण कशा नै�तक आधारांवर जीवन जगते               

आ�ण वागत ेहे जा�त मह�वाचे आहे. 

मा�या मते सा�ह�य अपंग�व अ�यास या �वषयाला समजनू घे�याक�रता �व�वध पा�ांकडे बघणे आ�ण             

�यांचे �नर��ण करणे मह�वाचे असनू, आपण �या�या उदाहरणाव�न पवू�गामी वाचन केले. अपंग�व            

अ�यास या संपणू� प�रि�थतीत एक नवा �ि�टकोन आप�याला सचुवत असतो आ�ण �च�क�सक            

प�धतीने �वचार कर�याचा देखील संदेश अपंग�व अ�यास यातून आप�याला �मळतो. 

 

या �े�ात बरेच काय� उपल�ध आहे, परंतु इथे संदभ� दे�या क�रता लेखनातील �ॅजेडी �कार मला �वशषे                

रोचक वाटतो. आपण ऍ�र�टोटल यांनी �दले�या �याखेकडे ब�घतले तर ते सांगतात क� �े�कां�या मनात              

भीती आ�ण �भाव �नमा�ण करणे हा �ॅजेडीचा म�ुय उ�देश आहे. या क�रता आपण काह� उ�कृ�ट               

उदाहरण घेऊ. 

�रचड� �तसरे �कंवा मॅकबेथ यासारखे महाका�य आप�याला मा�हती आहेत. श�ेस�पअर यांनी           

�ल�हले�या �ॅजेडी �ीक  �ॅजेडी�या आधारावर �लह��या गे�या. 

 

HK: �ीक �ॅजेडी. 

SA: ओइ�डपस सार�या महान काया�चे उदाहरण आपण घेतले तर �यात अपंग�वामळेु �कंवा अपंग�वाचा             
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स�हत लाग�या कारणाने कथेतील नायकाचा नाश कशा�कारे होतो आ�ण �यावर �े�कांना आ�ण भीती             

चा भाव उ�प�न होतो हे बघायला �मळत. यात दया आ�ण �त�या भावाला कॅथा�स�स असे �हणतात.               

अशा�कारे अपंग�व अ�यासा�वारे �च�क�सक प�धतीने आप�याला �व�वध �कारचे लेखन वाचायची          

संधी उपल�ध होत.े 

अशा �कारे आप�याला �ॅजेडी �या लेखन प�धतीचा �च�क�सक अ�यास करायला �मळतो आ�ण �व�वध             

लेखना�या प�धती अनभुवायला �मळतात. �व�वध कारणांमळेु श�य नाह� होत असलेले, एक �कारचे            

पनुवा�चन या ���ये�वारे आप�याला करायला �मळतं.  

आता कथेब�दल बोलायचे झाले तर, कथा अपंग�व अ�यास या �े�ात रोचक �वषय असनू यात              

अन�गनत संभावना श�य आहेत. यात अन�गनत संभावनांवर काम क�न �चंड कथा�मक काय� केले             

जाऊ शकत.े  उदाहरण �यायचे झाले तर चैत�य कथा �वाह. 

HK: हो  

SA: चैत�य कथा �वाह �वसा�या शतका�या स�ुवातीला उदयास आला. हा �कार यरुोप इथला असनू,               

ह�  असंघ�टत कथा प�धती आहे. 

HK:  हो  

SA: या �कार�या असंघ�टत पणामळेु या लेखन शैल�त �वशषे �कारची सुंदरता आ�ण �या �णात               

जग�याचा भाव दडलेला असतो. यात एखा�या �वशषे पा�ावर ल� क� ��त न करता इतरह� गो�ट�ंकडे ल�               

�दले जात.े 

HK: बरोबर 

 

  

SA: वज��नया बोल व�ुफ या स�ु�स�ध ले�खकेने �मसेस सार�या कादंबर�त चैत�य कथा �वाह वापरला              

असनू रेखाटले�या पा�ा�या डो�यात आ�ण मनात असे �वचार स�ु आहेत, �वचारांम�ये स�ु असलेल�             

गंुतागुंती अशा रोज�या जीवनात घडणा�या �संगांचा उ�लेख केला जातो. वेगवेग�या काळात या शैल�त             

कथा पढेुमागे होत असत.े मान�सक तणाव, जगात स�ु असले�या गो�ट�ंचा एखा�या �य�ती�या            

�ि�टकोनावर कसा प�रणाम होतो �कंवा एखा�या �य�तीला जगाची समज कशी �नमा�ण होते असे �वषय              
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या या शैल�त आप�याला बघायला �मळतात. 

अशा�कारे अपंग�व अ�यास यात कथा अशी भ�ूमका पार पाडते हे आप�याला बघायला �मळाले.             

�वसा�या शतकातील अजनू उदाहरणे �यायची झाल� तर ट� एस इ�लयट यांचे नाव आप�या पढेु येत.े               

जाग�तक य�ुधानंतर झाले�या द�ुप�रणामांमळेु बाहेर�या द�ुनये बरोबर मन�ुय आतनू देखील खचला           

होता आ�ण इ�लयट या �व�कळीत �च�ाचे �यां�या श�दात वण�न करतात आ�ण जगाब�दल �यांचा             

�ि�टकोन आप�यापढेु मांडतात. 

इथेच आप�याला शोध काया�त असलेल� गॅप ल�ात येत.े हे संपणू� काय� पा�चा�य देशांम�ये घडले असले               

असताना भारतीय पा�व�भमूीवर अपंग�व �वषयी सा�हि�यक लेखनाचा �याप मोठा कर�याची संधी           

अनेकांना उपल�ध आहे. 

HK: त�ुह� आ�हाला आता पय�त खपू सुंदर श�दांम�ये कथा�मक आ�ण का�प�नक लेखनाब�दल             

�च�क�सक ��ट�कोनाने अपंग�वाला ल�ात ठेवनू मा�हती �दल�. परंतु मी तमु�याकडून कादंब�यांत           

पल�कडे जाऊन आ�मच�र�, च�र� अशासारखे ख�या जीवनावर आधा�रत काया�ब�दल जाणनू घेऊ           

इि�छतो. आ�मच�र� लेखन कशा�कारे अपंग�व शी संबं�धत लेखनासाठ� एक मह�वाचा भाग आहे हे             

आ�हाला त�ुह� सांगावं �श�पा. 

SA: हो न�क�च. अपंग�व जीवन लेखन या�वषयी अनेक गो�ट�ंब�दल आपण चचा� क� शकतो.             

पवू�पासनू अि�त�वात असले�या ओळखीवर आधा�रत चळवळीत अपंग�व चळवळीचा समावेश जरा          

उशीर झाला. जीवन लेखन शैल� अपंग�व ह� ओळख ��था�पत कर�याक�रता आ�ण �या संदभा�त             

असणारे गैरसमज दरू कर�याक�रता मह�वाची भ�ूमका पार पाडत.े 

जर का त�ुह� का�प�नक लेखनातील काया�चा आढावा घेतला तर कला�मक �े�ात अपंग�वाचा अपंग�व             

असलेले पा� आप�याला बघायला �मळतात. या पा�ां�या संदभा�त कोणीतर� सदैव �यां�या ह�कांची            

गो�ट करत असतो �कंवा �यांना होणारे �ास दसुर� एखाद� �य�ती सांगत असत.े  

आ�ण �हणनूच अपंग�व जीवन लेखन अि�त�वात आ�यापासनू �यांचा आवाज सदैव पड�याआड           

रा�हला आहे �यांना �वतः�या जीवनातील अनभुव आ�ण �संग �य�त करायचा एक माग� उपल�ध झाला              

आहे. रे�मा   वि�लअ�पन यांचे उदाहरण आपण या अगोदर ब�घतले आहे.  

 

HK: हो �यांचा खडतर �वास बस यातनू आप�याला बघायला �मळतो. 
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HK:  हो. 

SA: यांचा उ�कृ�ट उदाहरणआप�यापढेु आहे �यात �चीझो�ेनी�ट हा श�द �या या �यां�या प�ुतका�या              

शीष�कात वापरतात. असं के�याने �सझो�े�नया असणा�या �य�तीला काह� �वशषे अ�धकार आ�ण �थान            

आहे असे ल�ात येत.े आ�ण आपले ल� देखील या गो�ट�कडे जाते क� एखादे प�ुतक �सझो�े�नयाला               

लढा देत असणा�या �ल�हले आहे. या अगोदर एखाद� वै�यक�य �े�ाशी जळुलेल� �य�ती �कंवा             

मनोवै�ा�नक �कंवा �या �वषयात अ�यास करणार� �य�तीच �या श�दाचा वापर �याचे मळेु होणारे             

प�रणाम यांचा उ�लेख करतात. परंतु रेशमाचे प�ुतक संपणू�पणे वेगळी आहे आ�ण आ�ण यात �यांनी              

�यांचे �वतःचे अनभुव आ�ण �यां�या ��ट�ने जग कसं �दसतं हे आप�याला सां�गतला आहे.  

मला वाटतं अपंग�व जीवन लेखन मळेु भरपरू �ान नवीन �व�पाने आप�यापढेु ठेव�यात येत आहे. या               

अगोदर असा �वचार कुणीच करत न�हत.े एखाद� �य�ती �कंवा �या �वषयातील त�� जे�हा या �वषयावर               

�ल�हतो आ�ण �या �ासातनू जाणार� �य�ती जे�हा �या �वषयावर �ल�हते त�ेहा फरक तर न�क�च              

बघायला �मळतो.  

HK:  �दसा�ब�लट�  का�य-शा�� या संक�पनेब�दल आ�हाला सांगा. 

SA: हो 

HK: ��ीवाद� का�य-शा�� स�ुधा याचाच भाग आहे काय �श�पा? क� याह� पल�कडे अजनू काह� गो�ट�              

असतात? 

 

SA:अपंग�व का�य-शा�� लेखनाची अशी शैल� आहे �याचे अ�वेषण करायचे झाले तर या यात �व�वध              

लेखनाची शैल� आ�ण �लखाणाचे वग� उपि�थत असनू ते वेगवेग�या �वषय आप�या पढेु मांडत असतात.              

मी  इथे Ato Quayson यांचे ए�थे�टक नव�सनेस  या प�ुतकाचा उ�लेख   देऊ इि�छतो. 

HK: हो 

SA: या प�ुतकात आतो यांनी अपंग�व स�दय�शा�� कडे बघ�याचा एक रोचक �ि�टकोन आप�यापढेु             

मांडला आहे. या प�ुतकातील एका पाठात �यांनी अपंग�वाला कुठ�या �व�वध �कारे दश��वल� जाते             

याब�दल सां�गतले आहे. हा धडा वाच�यानंतर मला अपंग �याला कशा�कारे दश�व�यात येतं हे             

समजनू आले. अपंग�व शी संबं�धत चळवळीं�या अगोदर आ�ण या �े�ात स�या आहेत इतका अ�यास              

275



 

हो�यापवू� अशा �कार�या धारणा अपंग लोकां�वषयी हो�या हे देखील आप�याला हे प�ुतक वाचनू कळतं. 

�या पाठात �दले�या गो�ट� मला अ�यंत रोचक वाट�या. अपंग�व असलेले पा� आ�ण स�ुढ पा�ात              

कशा�कारे संवाद घडतो हे या प�ुतकात सां�गतले आहे. �या प�ुतकाचे शीष�क ए�थे�टक नव�सनेस/             

अ�व�थता असे असताना �या�वारे हे �वषय कसे हाताळले जातात ते सां�गतले आहे. अशा अनभुवांमळेु              

एक �कारची अ�व�थता �नमा�ण होत ेअसे  आहे देखील �यांनी सां�गतले  आहे. 

 HK:  ए�काऊंटर  

SA; बरोबर आ�ण अशा�कारे ते �व�वध अनभुव कशा�कारे सं�कृती मळेु �भा�वत होतात आ�ण �यांचा              

वापर सा�ह�यात कशा �कारे केला जातो याब�दल सां�गतले आहे. नै�तक चाचणीचे ह�क यासंदभा�त             

देखील ए�काऊंटर श�दाचा वापर केला जातो. �यांनी सां�गतले�या दहा �कारांमधनू आपण पण एका             

�वशषे गो�ट�वर ल� क� ��त क�. ते सांगतात क� जर का त�ुह� लोक सं�कृती आ�ण दंतकथा, लोककथा                

यांचा संदभ� घेतला तर नवनाथ आपण �नर��ण क�न ब�घतले तर ल�ात येतं क� �या एक नायकआ�ण                 

नाह� काका असतात. यांना एखा�या अडचणी�या प�रि�थतीत पर��ेतनू जावे लागते आ�ण कशा            

�कारची पर��ा.  अशी पर��ा जात नायक �कंवा नाह� केला एखा�या अपंग प�ासोबत दाख�वले जात.े 

�तथे त�ुहाला �वकलांग �य�ती दाख�वला जातो �याचा संबंध नायक �कंवा नाह� कशी कुठेतर� कथे�या              

म�ये येतो. अशा अपंग�व असणा�या या पा�ाला म�ुय प�ाची नै�तक पर��ा घे�याक�रता पाठवले जात.े              

यात म�ुय पा� कसा ��तसाद देतो तो �कंवा ती घाबरतात �कंवा �यांना चीड येते �कंवा दया येते हे सगळे                   

��स�ध ��तसाद ब�घतले जातात आ�ण याव�न �या पा� �वषयी �वचार �नमा�ण केले जातात. 

आपण या �वषयी थोडा �वचार केला तर अनेक कथा आप�या पढेु येऊ लागत.े मला वाटतं ह� ह� या                  

लेखकाची ए�काऊंटर �वषयीची संक�पना आहे �यात अपंग पा�ाचा कशा�कारे म�ुय पा�ाची नेता नै�तक             

पर��ा घे�याक�रता वापर केला जातो हे यात सां�गतले आहे. आ�ण मला संदभ� फार उपयोगाचा वाटतो               

कारण आपण अपंग प�ांना चांगले �याचबरोबर वाईट गुण देखील दश�वताना या कथांमधनू बघतो. आ�ण              

�हणनू आपण इथे थांबनू जरा  मो�या �च�ाचा �वचार करायला हवा.  

या कथांमधनू आप�याला �शकायला �मळतं क� एखादा समाज कशा�कारे �वचार करतो. एखा�या �वशषे             

प�रि�थतीवर कशा�कारे ��तसाद देतो आ�ण �याची �वतः कशा �कारे गंुतवणकू दश��वतो. अपंग पा�             

आ�ण स�ुढ पा� कसे असतात वावरतात हे देखील आप�याला या कथांमधनू बघायला �मळतो. हे एक               

उदाहरण झाले अपंग�व का�यशा��ाचे. अशी बर�च उदाहरणं आप�याला बघायला �मळतात जसे आपण            

Ato Quayson यांचे उ�कृ�ट काय� थोड�यात ब�घतले तसे बरेच कला�मक काय� आप�याला बघायला             
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�मळतात. यातनू एक अजनू रोचक गो�ट मा�या ल�ात आले ती �हणजे सा�ह�य �या �च�क�सक              

अ�यासाने एक नवीन ��ट� आ�ण �वचार  कर�याचा माग� आप�याला लाभतो. 

 आता आपण अ�व�वसनीय �नवेदकां  �वषयी बघ.ू  

HK:  हो 

SA: अ�व�वसनीय �नवेदक ह� संक�पना अनेकदा आ�ण वारंवार कला�मक लेखना�या �े�ात वापरल�             

जात.े याचा उपयोग �थम �य�ती�या �ि�टकोनाने कथा �याचबरोबर दसुया� आ�ण �तसया� �य�ती�या            

�ि�टकोनाने कथा याक�रता देखील केला जातो िजथे �प�टपणे आप�याला �नवेदकाची �व�वसनीयता           

�दसनू येत.े 

HK:  �नवेदक.  

SA: हा �वचार �वाह नवीन असनू अ�व�वसनीय येत ेया संक�पनेवर �वचार करणे आजह� स�ु आहे.  

 

HK: होय  अ�व�वसनीय. 

SA: परंतु एखा�या अपंग�व सोबत जगत असताना सै�धां�तक गो�ट� खरोखरच अ�व�वसनीय वाटायला            

लागतात. 

HK:: होय  अ�व�वसनीय. 

SA: हो मग �या ल�मण मळेु आप�याला सा�ह�याचे सै�धांतीकरण करणा�यांवर ��न �वचारायला संधी             

�मळत.े अपंग�व अ�यासामळेु पारंप�रक आर�या स�ु असले�या सा�ह�य लेखनाला �च�क�सकपणे          

बघ�याचा �ि�टकोन �ा�त होतो. परंतु यातनू काह� वेगळं अपंग�वाचा स�दय�करण घडून येतं असं मला              

नाह� वाटत परंतु न�क�च अशी संभावना उपि�थत होते आ�ण आ�ण यावर पढेु काम कर�याचे माग�               

देखील �दसायला लागतात. 

HK: हो बरोबर आहे. कारण अपंग स�दय�शा�� नसुते स�दय�शा�� परुते सी�मत नसनू यात अपंग              

पा�ां�या सम�या मांड�यात येतात. �बत लॉक आ�ण समहू यां�या भावना आ�ण �यांचे आपसात संबंध              

देखील या मा�यमा�वारे �य�त केले जातात. 
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SA:  हो. 

HK: �याचा आप�यावर काय प�रणाम होतो आ�ण आपण कशा�कारे याचा प�रणाम आप�यावर होऊ             

देतो. 

SA:  हो. 

HK: अशा �कारचे ��न स�दय�शा�� आप�या पढेु मांडत असते आ�ण यामळेु मोठा बदल देखील              

आप�याला बघायला �मळतो. 

SA: Yeah.  

SA:  हो 

HK:   �व�वध �े� या सम�या भवती काय� करत असतात. 

SA:   हो 

HK:  �श�पा प�ुहा आपण �पकांशी  संबं�धत �वषयांकड ेपोहोचलो आहे. 

SA:   हो 
 

HK: कारण अशाच वेळी गो�ट� ि�ल�ट होतात. �हणजे त�ुह� एखा�या �य�तीला तु वाघीण आहे असे                

संदभ� देत आहात तर काह� अडचण नाह� परंतु जर का हेच संदभ� नकारा�मक असतील तर याचा �या                 

�य�तीवर �चंड �माणात प�रणाम होतो. आ�ण पाळत ठेवणे, �नयं�ण करणे, गैरवत�न यासार�या            

गो�ट�ंना पढेु वाव देत.े मग आता इथे सा�ह�य अपंग�व अ�यासाचे मह�व कशा�कारे आपण ल�ात घेऊ               

शकू? 

SA:  भरपरू �चंड �माणात काय� आहे हे आपण �तथे ल�ात घेऊ शकतो. 

HK:  हो 

SA: परंतु मा�या मते संपणू� वाद�ववादाचा कल �पक या �वषयावर स�ु असताना जे�हा हा आपण               

आंधळा, कण�ब�धर, लंगडा असे श�द वापरतो त�ेहा हा �ि�टह�न अस�या�वषयी, अपंग असणे �वषयी             

278



 

�कंवा कण�ब�धर या�वषयी हेटाळणीय�ुत नकारा�मक भावना वारंवार �बबंव�यात येतात. या सग�या           

�पकांचा �द�यांग �य�ती�या मनावर  वाईट प�रणाम  बघायला �मळतो. 

HK:  बरोबर 

SA: आ�ण हा �भावशाल� �वचार सव�� पसरलेला आहे. मा�या मते अनेक �वचारवंत या क�पनेला ��न               

करत आहेत आ�ण इथे डॅ�नयल �ॉ��क� यांचे नाव  मला इथे सांगावसं वाटत.े 

HK:  हो 

SA: डॅ�नयल �ॉ��क� यांचे �पक या संबं�धत काय� �पक �वषयी अलंकार य�ुत भाव याकडे �च�क�सक               

��ट�ने बघ�या �वषयी आहे. �पक कशा�कारे �भाव टाकतात याची मांडणी यांनी केल� आहे आ�ण �या               

यांचे उदाहरण देऊनआप�याला समजव�याचा �य�न करतात. �� क यांनी सामािजक �याय या �वषयावर             

�चंड �माणात काय� केले आहे आ�ण ते सामािजक �याय या �वषयाचे �खर समथ�क देखील आहेत.               

डॅ�नयल सांगतात क� जर का सामािजक �याय या क�रता इतके �चंड काय� करणार� �य�ती अपंग�व या                

�वषयाशी संबं�धत �पकांचा वापर करत असेल तर याचा �भाव फार मो�या पातळीवर �दसायला लागतो. 
 

उदाहरणाथ� मला माझे हात पाय कापनू टाकावा असं वाटतं” असे वा�य जर कोणी बोलत असेल तर                

�याला �व�छेदन �पक असे �हणतात. डॅ�नयल या उदाहरणाव�न आप�याला सांगतात क� या �कारचे             

मह�व सामािजक �याय या �वषयावर यांनी �दले आहे �या�वारे �पक ब�दलआप�याला भरपरू मा�हती              

�मळत.े त�ुह� मा�या गो�ट�कडे दलु�� केले, ब�ह� यासारखे वागले असे वा�य समाजात वापरले जातात             

वापरले जातात. पणू�पणे अपंग�वशी संबं�धत अशी �पका�मक भाषा संपवायला हवी. आप�याला �याचे            

फायदे ल�ात घेऊन �यांचा चांग�या �कारे वापर करायला �शकायला हवे. नकारा�मक �कारची वा�य न              

वापरता जा�तीत जा�त सकारा�मक ��ट�कोन कसा भाषते आ�मसात करता येईल यावर सग�यांनी            

�मळून काम करायला हवे.  इं�जी बरोबर इतर भाषांवरह� भर �यायला हवा.  

�पकांचा वापर करताना आपण इतका जा�त इं�जीचा वापर करतो आहे क� सामा�य लोकांना �या गो�ट�               

आ�ण �वषय समजनू �यायला जरा कठ�ण जाईल. आपण आता �या मलुाखतीत इं�जी सा�ह�याचा             

�वषय बोलतो आहे �हणनू ठ�क आहे परंतु इतर भाषांना आ�ण भारतीय पा�व�भमूी ल�ात घेऊन              

आप�याला �ुप पकान संबं�धत इतर भाषांम�ये �च�लत वा�यांम�ये देखील बदल घडवनू आण�याची            

आव�यकता आहे.  

अशा �कारे इं�जी भाषते आपण एक �कारचे राज�कय अचकूपणा आण�याचा �य�न करतो आहे �याच              
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�कारे आपण इतर भाषांम�ये देखील असे क� शकतो काय यावर काम करायला भरपरू वाव आहे. या                

�वषयी अजनू मा�हती गोळा कर�याक�रता आ�ण अपंग�व अशी संबंधीत राजकारण कसे काम करते             

आ�ण �यांचा वापर �व�वध देशांमधील �व�वध भाषांम�ये कशा �कारे केला जातो हा देखील एक �वषय               

आप�यापढेु आहे. नै�तक पातळीवर या �वषयाला ध�न संकु�चत पणे �वचार कर�या �य�त�र�त आपण             

�व�वध भाषांम�ये कसे बदल घडवनू आण ूशकतो यावर �वचार करायची गरज आहे. 

HK: मला वाटतं त�ुह� या �वषयात खपू चांगले काय� केले आहे. मी एक �दवस त�ुहाला �द�यांग                

�वषयावर�ल अडथळे �व�वध द��ण भारतीय भाषांम�ये समजनू सांगताना ब�घतले. अशा उप�मांचा           

�था�नक पातळीवर वेगळा प�रणाम बघायला �मळतो. 

SA: हो 

HK: �पक वापर�याचा एक अजनू पैलू आप�याला बघायला �मळतो, तो �हणजे म�ुय �वाहातील             

�च�पटां �वारे िजथे कथेचे अंग �हणून �पकांचा वापर केला जातो. 

SA: हो 

HK:  अपंग�वाचा वापर कथा पढेु ने�या  क�रता केला जातो. 

SA:  हो 

HK:   आ�ण उपयोग �स�ध झाला �हणजे या �वषयाकड ेकोणी ल� देत नाह�. 

SA:  हो 

HK:  हो 

SA:  आ�ण  अपंग�व अ�यास यात एक नवीन काम कर�याची प�धत पढेु आलेल� आहे. 

HK:   हो 

SA:  ह� प�धत आता मो�या �माणात वापरले जात.े 

280



 

HK:  हो 

SA: �पकं �वारे कशा�कारे �तीका�मक गो�ट�ह� सां�गत�या जातात हे यातनू समजनू �यायला मदत             

�मळत.े 

HK:  बरोबर. 

SA: ड�ेवड  �मटचेल  आ�ण शरेॉन  सँयडर  यांचे उदाहरण आपण ब�घतले. 

HK:   त�ुह� बरोबर बोलताय �श�पा. परंत ुमग ���प�टेमॉलॉिज या रोचक श�दाचा काय अथ� आहे? 

SA: मला वाटतं ���प�टेमॉलॉिज हा श�द अपंग�वा�या संदभा�त अमे�रकेतील याच दोन �वचारवंतांनी            

शोधनू काढला.  �यांची नावे  मेर�  ल�सा जॉ�सन  आ�ण रॉबट�  मक�र  असे आहेत. 

HK:   हो. 

SA: वाटतं �यांनी समल��गक ह�क आ�ण ��ीवाद� त�वां�या �स�धांत व�न अपंग�वाची रोग�नवारण            

प�रि�थती समजनू घे�याक�रता अनेक गो�ट� आ�मसात के�या आहेत. �वषमतनेे ब�दल �वचार           

कर�याची प�ुहा एकदा संधी या�वारे उपल�ध क�न �दल� गेल� आहे आ�ण �वषमता कशा�कारे �याय              

�मळव�या�या मागा�त अडथळे तयार करतात याब�दल देखील मा�हती होतं. 
 

अपंग लोकां�या ल��गकत�ेवषयी देखील इथे मह�व �दले गेले असनू या �वषयाभोवती �व�वध �कारचे             

मत�वाह उपि�थत आहेत. याबाबतीत अपंग लोक पणू�पणे स�म आहेत आ�ण �हसंक समतचेी भावना             

अशा अनेक �कारांमधनू आ�ण अनेक �ि�टकोनाने ल��गकता या �वषयावर चच�त मह�वाची भ�ूमका पार             

पाडत.े हा अपंग �य�ती कशा गो�ट�ंब�दल इ�छुक आहे आ�ण कुठला गो�ट�ंब�दल इ�छुक नाह� या              

भोवती हा �वचार क� ��त आहे. अपंग शर�राकडे इतर लोकांचा पारंप�रक ��ट�कोन इ�छा सार�या             

�वषयांना मळुीच मह�व देत नाह� �कंवा हे �यां�या ल�ातह� येत नाह�. आ�ण �हणनू ���प�टेमॉलॉिज              

यावर पनु�व�चार कर�याचा एक माग� आहे. 

HK: एका ��ट�ने हा �च�क�सक लेखन �याचबरोबर कला�मक लेखन आ�ण लोककथा �या संपणू�             

लेखना�या प�धती अपंग�व या �वषयाला वेगळा �ि�टकोन देऊन बघतात. 

SA:  हो 
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HK : आ�ण �या �ि�टकोनाला �ततके मह�व �ा�त क�न देतात. 

SA:  हो. 

HK:  �या�यात ह�काचे. 

SA: बरोबर. जर का आपण ���प�टेमॉलॉिज चा उ�लेख केला तर भारतात आप�याला त�ुह� थोडा वेळ               

अगोदर सां�गत�या�माणे भाषचेा अडथळा जाणवतो. जसे आपण इं�जी भाषलेा आ�मसात केले आहेत            

तसेच इतर अनेक गो�ट� आपण पा�चा�य देशांमधनू आ�मसात के�या आहेत. 

SA: ���प�टेमॉलॉिज हा �स�धांत भारतीय पा�व�भमूीवर भारतीय पा�व�भमूीवर भाषांची �व�वधता ल�ात           

घेता कशा�कारे कशा�कारे अमलात आणता येईल कारण आपण संपणू�पणे स�य �वचारसरणीवर           

अवलंबनू राहू शकत नाह�. 

HK : हो 

SA:  हो 
 

HK: सो�या श�दात सांगायचे झाले तर भारतीय पा�व�भमूीवर ���प�टेमॉलॉिज चा �वषय संवादाची            

जोडलेला आहे. 

 

SA: हो परंतु मला त�ुहाला �वचारावं असं वाटतं क� आपण ���प�टेमॉलॉिज या�वषयी इतक� चचा� का               

करतो आहे. आपण इतर संक�पना शोधणे श�य नाह� कारण त�ुह� आता काह� शोधायला जाल �याचा               

अगोदरपासनू शोध लागलेला आहे असे त�ुहाला कळेल परंतु आपण भारतीय पा�व�भमूीवर अमलात            

आणता येईल असे बदल न�क�च क� शकतो.  

मी त�ुहाला सतरा आ�ण एको�णसा�या शतकातील एका ��स�ध त�मळ शैल�चे उदाहरण देऊ इि�छत.े             

�याला न�द� नाटकं असे �हणतात. 

HK: हो 
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SA: न�द� नाटकं या शैल�त म�ुय पा� अपंग दाखवले जात.े म�ुय पं� अपंग हो�यामागे �याने               

कुठ�यातर� द�ुकृ�य के�या मळेु �याचा एखादा हात �कंवा पाय कापनू टाक�यात आला आ�ण �याला              

अपंग कर�यात आले असे दाखव�यात येत.े �याला crippled कर�यात येतो. crippled हा श�द इथे              

कोणालाह� वाईट वाटावं �हणनू वापरत नाह�ये. 

HK;  हो 

SA: दसुर� एक रोचक गो�ट न�द� नाटकांब�दल अशी क� न�डी �हणजेच या नाटकाचा म�ुय पा� देवदास                

अन बरोबर संबंध ��था�पत के�यामळेु �कंवा �याला चोर� करताना पकड�यामळेु.  

SA: असे सगळे वाईट काम के�यामळेु न�द� याला एखा�या उ�च �य�तीकडून �श�ा कर�यात येत.े ती               

उ�च �य�ती एखादा राजा असू शकतो जो �याचे हातपाय कापायला सांगू शकतो �कंवा अशा�कारे �याला               

अपंग कर�याची �श�ा देऊ शकतो. अशा�कारे हे नाटक समता आ�ण मं�दरा�या अंगणात हे पारंपा�रक              

�र�या केले जात.े 

HK: बरोबर 

SA: देवांना �स�न कर�याचा देखील हा एक माग� आहे. 

आता मी सां�गतलेल� कथा त�ुह� जर थो�यावेळासाठ� बाजलूा ठेवल� आ�ण न�द� नाटकामळेु म�ये             

समीपता आ�ण चम�का�रक वण�न नाटका�या प�ह�या भागात दाखवल� आहे. न�द� या �कारचे वागतो ते              

सामा�य नाह�. 

HK:  हे अगद� बरोबर आहे आ�ण त�ुह� अशा �कारचे सं�ह ब�घतले देखील आहेत.  

SA:  हो. 

 

HK: अशा �कारचे उप�म न�क�च अपंग�वकडे बघ�याचा नवीन �ि�टकोन         

आप�याला देऊन जातात. 

 

SA:  हो 
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HK: �कंवा �ानाचा �वाह जो अपंग�व शा��ा�या ह� �वपर�त अस ूशकतो. 

 

SA: हो 

 

HK:  आ�ण �यात ब�याच इतर गो�ट�  आहेत. 

 

SA:हो. 

 

HK:  आप�याला बोलता बोलता एक तास कसा �नघनू गेला  मा�या ल�ात देखील आले नाह�. 

 

SA: OK 

 

HK :आपला संवाद अ�यंत फायदेशीर ठरला. या मलुाखती�या अंती मी त�ुहाला �वचा� इि�छतो क�             

एलईडीएस जा�हरातीची गरज आप�याला आहे काय आ�ण जर का तमुच ेउ�र हो असेल तर कशा �कारे? 

 

SA: या ��नावर जर आपण �वचार क�न बघयूा आ�ण जर का आपण असे उ�लेख केले क� या                 

जा�हरातीत काह�तर� गडबड आहे. �या�णी आपण असं जा�हराती ब�दल काह� बोललो �या �णी सव�              

गो�ट�वर पाणी सांड�यास  स�ुवात होईल. 

HK:   अगद� सरळपणे. रोखठोकपणे. 

SA: अगद� सरळपणे �या सग�या गो�ट� सवा��या सम� मांडते आहे आ�ण मी �या सग�या गो�ट�ं�या               

पणू�पणे �वरोधात आहे. 

HK:  ओके 

SA: असे �हणता येईल क� हा मोकळेपणाने �वचार कर�याचा �वषय आहे. 

HK: ok 
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SA: अशा�कारे इं�जी�य�त�र�त इतर भाषांम�ये देखील. 

HK:  ध�यवाद �श�पा.  

SA: ध�यवाद.  
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                    डॉ. �मचेल ��ए�दनेर यांची 'कण�ब�धर सं�कृती' �वषयावर मलुाखत 

 
 

हेमचं� करा: नम�कार. त�ुहा सवा�चे आज�या मलुाखतीत �वागत आहे. आज आपण कण�ब�धर             

सं�कृतीब�दल चचा� करणार आहोत. आज�या �वषयावर चचा� कर�याक�रता आप�या बरोबर          

य�ुन�ह�स�ट� ऑफ इ�लनोईस, �शकागो मधील डॉ�टर �मचेल ��ए�दनेर उपि�थत आहेत. �मचेल           

��ए�दनेर कण�ब�धर अ�यास या �े�ातले अ�यासक आहेत. �यां�याब�दल खास गो�ट �हणजे �या            

भारत आ�ण अमे�रका दो�ह�कडे काय� करत अस�या कारणाने �यांना जगा�या दोन टोकांम�ये            

कण�ब�धरतचेी प�रि�थती मा�हती आहे. आ�ण �हणनूच आज �या आप�याबरोबर जडुले�या आहेत.           

मी �यां�याशी संवाद साध�याक�रता खपू उ�सकु आहे. तमुचे �वागत आहे �मचेल. त�ुह�            

आम�याबरोबर संवाद साधायला उपि�थत झा�या याक�रता तमुचे आभार. त�ुह� आप�या          

�व�या�या�ना �वतःची थोड�यात ओळख क�न �यावी अशी मी त�ुहाला �वनंती करतो. 
 

�मचेल ��ए�दने: ध�यवाद हेमचं�. मला इथे बोल�याकर�ता खपू ध�यवाद. मी एक मे�डकल            

अँ�ोपोलॉिज�ट अथा�त वै�यक�य मानववंशशा��� आहे . याचा अथ� असा क� मी �व�वध लोकांचे             

वै�यक�य आ�ण गैर वै�यक�य अनभुव आ�ण �ाना�या शोधात असत.े लोक कुठ�या गो�ट�कडे            

कशा ��ट�ने बघतात आ�ण �याचा �च�क�सक ��ट�ने कसा �वचार करतात आ�ण �यावर कशा�कारे             

काम क�न आपल �ान वाढव�याचा �य�न करतात, या �वषयांम�ये माझी �वशषे �ची आहे.             

थोड�यात सांगायचे झाले तर मला लोकां�या अनभुवां ब�दल जाणनू घे�यात �ची आहे. 

 

 

मी माझे शोध काय� म�ुयतः भारतात करत असत,े परंतु अनेकदा मी अमे�रकेत देखील काम करत               

असत.े मी �तथे म�ुय पदावर अस�याकारणाने आ�ण कण�ब�धर अ�यास या �े�ात माझे काय�             
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अस�याकारणाने मला दो�ह� �ठकाणांवर उपि�थत असणे गरजेचे आहे. इथे य�ुनव�स�ट� ऑफ           

�शकागो म�ये मी आंतर �वषय सामािजक �व�ान �वभागात काय�रत असनू याला तलुना�मक            

मानवी �वकास असे देखील �हटले जात.े याअंतग�त मानववंशशा���, समाजशा���, �वकास          

मनो�वकारत�, भाषाशा��� अशा अनेक  �वषयांम�ये त� काम करत असतात. 

 

HK: खपू छान �मचेल. मी आप�या आज�या �वषयाकडे वळ�यापवू� काह� गो�ट� तमु�याकडून            

जाणनू घेऊ इि�छतो. जे�हा मी कण�ब�धर अ�यासातील काह� काया�चे वाचन करतो त�ेहा मा�यापढेु             

कण�ब�धर आ�ण ऐकू येत असणारे लोक अशा दोन गो�ट� पढेु येतात. 

 

MF: स�ुवात करताना काह� गो�ट� त�ुहाला सरुळीत वाटणार नाह�, परंतु मला सांगावस वाटतं �क              

कण�ब�धर सं�कृती ह� संक�पना कुठ�या �वचारवंताने आप�यापढेु मांडलेल� नाह�. या संक�पनेचा           

उगम मागे कॅरल पदडने हे नाव असनू 1980�या काळात हे �वचार पढेु आले. कण�ब�धर लोकांचे               

अनभुव साठवनू �यांचे �स�धांत �पांतरण कर�याचा �य�न, भाषचेा अ�यास करत या सग�या            

संक�पना पढेु येऊ लाग�या. 
 

सांके�तक भाष�ेया �वचारांमळेु जगा पढेु नवीन �वचार कर�याची संक�पना उदयास येऊ लागल�.            

��य आ�ण जागा ल�ात घेऊन भाषते प�रवत�न घडून येत.े �याच�माणे कण�ब�धर मलुां�या शाळा             

अि�त�वात आ�यामळेु �व�वध सामािजक, सां�कृ�तक पा�व�भमूी लाभनू वेगवेगळे भाषतेील बदल          

आप�याला अनभुवायला �मळत आहेत. कण�ब�धर सं�कृती �वषयी त�ुह� �वचारले�या ��ना ब�दल           

प�ुहा सांगायचे झाले तर कण�ब�धर लोक ऐकू येत असणा�या लोकांपे�ा वेगळे आहेत हेच मी इथे सांगू                

इि�छत.े 

असे वाट�या मागचे कारण मा�या मते कण�ब�धर लोकांचे अनभुव मह�वाचे असतात आ�ण अनभुव             

अपंग�व�वारे �कंवा कुठल�ह� गो�ट नस�या�या �ि�टकोनाने ब�घतले जाऊ शकत.े या व�न ल�ात            

येतं क� कण�ब�धरता आ�ण ऐकू येणे या दोन गो�ट�ंम�ये स�ु असलेले �वं�वा याच काळात यायला               

स�ुवात झाल� आ�ण  त�ेहा कण�ब�धर लोकांचे अनभुव समजनू घे�याला स�ुवात झाल�. 
 

मला वाटतं ऐंशी�या शतकानंतर पासनु आप�या ल�ात आले क� कण�ब�धर लोकांचे अनभुव आपण             

�वचार करतो �यापे�ा �कतीतर� जा�त �कचकट आहेत. अशा लोकांचे अनभुव �व�वध �कारात            

जोडलेले असनू, उदाहरणाथ� आपण भारतात अनेक �कार�या गटांब�दल बोलत असतो जसे जात,            

वग�, वंश व शै��णक पा�ता, भौगो�लक पा�व�भमूी इ�याद� या सग�याच घटकांचा संबंध            
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कण�ब�धरांशी असतो. �याच �माणे ऐ�तहा�सक काळापासनू कण�बधीर लोक आवाजासोबत काम          

करत आले आहेत. 
 

मा�या शोध काया�त असे आढळून आले �क आधी पासनु कण�ब�धर लोकांनी कॉकल�अर इम�ला�ट             

वापर के�या मळेु �यांना जगणे सोपे झाले आहे.हे यं� कानात बसवनू घेत�याने या साधना�वारे ऐकू               

शकणे संभव झाले आहे. माझे शोध काय� अशा लोकां संबं�धत स�ु आहे. स�या कण�ब�धर, ऐकू येत                

असणारे अशा �कार�या लोकांवर शोध काय� करते आहे. या �वषयात मला पढेु स�ुधा काय� करायचे               

आहे. 
 

त�ुह� कण�ब�धर ते �वषयी जो ��न केला तो अ�यंत मह�वाचा आहे हे त�ुहाला ल�ात आले असणार.                

असे असताना आज�या काळात कण�ब�धर अ�यास या �े�ात काम करणारे �वचारवंत आ�ण इतर             

�वचार इतर �े�ातील �वचारवंत देखील �या �वषयावर जा�तीत जा�त काम करत आहेत. मलापण             

वाटतं क� अशा �कार�या बदलावं मळेु कण�ब�धर लोकांना जगणे पवू� पासनं सोपे झाले आहे. 
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HK : जात, वग� अशी �व�वध गट असणा�या भारतीय व�तिु�थती �वषयी त�ुह� आ�हाला खपू छान              

पणे समजावनू सां�गतले. यात कण�ब�धर सं�कृती �वषयी कशा �कारचे श�द वापरले जातात            

याब�दल त�ुहाला सां�गतले. कमी ऐकू येणे, ऐक�यात �ास होणे, उ�शरा ऐकू येणे, ज�मतः             

कण�ब�धर जसे CODA असे श�द मा�या डो�यात येतात. त�ुह� आ�हाला अशा श�दांशी जळुलेले             

अथ� समजनू सांगाल?  
 

MF: माग�या काह� वषा�म�ये लॉवरकेस d आ�ण कॅ�पटल D कण�ब�धरता यां�यात अंतर तयार             

झाले आहे. लोअरकेस d चा अथ� असे लोक �यांना वै�यक�य पातळीवर कण�ब�धर अशी वग�णी              

कर�यात आल� आहे. �या लोकांना ऐक�यात �ास होतो. कॅ�पटल D कण�ब�धरता यापासनू थोडी             

वेगळी आहे.  

कॅ�पटल D कण�ब�धर सं�कृतीत कण�ब�धरतलेा दश��वत.े परंतु आता कण�ब�धर लोकांना भा�षक            

मायनॉ�रट� �हणनू बघ�यात येत अस�याने हे फरक अजनू गळत होत चालले आहेत. त�ेहा जे�स              

एडवड� यांनी 2016 यावष� सां�गतले, लोअरकेस d �कंवा कॅ�पटल D यात अंतर अस�यामळेु एक              

�कारचा संकु�चत �वचार या सव� गो�ट�ंकडे केला जातो आ�ण मला जर का असे फरक करायला               

सां�गतले तर मी फरक कर�याचा �नण�य घेणार नाह�. 
 

HK: अगद� बरोबर. 

 
 

MF: हो ते �वतः या गो�ट� पासनू खशु नाह� आहेत. �या�कारे ह� गो�ट सव�� पसरव�यात आल�                

आ�ण लोअरकेस d आ�ण कॅ�पटल D कण�ब�धर गंुतागुंती सोडव�याचा सचूना �यांनी �दल�. या             

दो�ह� गटांम�ये आढळणारे लोक �याचबरोबर या दो�ह� गटांम�ये नाह�त असे लोक देखील आहेत             

आ�ण आप�याला मा�हती असेल कण�ब�धरतचेे अनेक �कार आहेत.  
 

आ�ण मा�या मते या गंुतागुंती ला सांभाळून ठेवणे मह�वाचे आहे. परंतु d आ�ण कॅ�पटल D               

यां�या �वभाजनाने हे गंुतागुंती सांभाळून ठेव�यास असमथ� ठरले आ�ण जा�तीत जा�त �माणात            

�वचारवंत लोअरकेस डी चा वापर �दस �हणजेच कण�ब�धर हा श�द �ल�ह�यात करत असतात. परंतु              

मला जर का कॅ�पटलD चा वापर करायची इ�छा असेल तर सवा�त प�हले मी �या लोकांना संबो�धत                

करतो आहे �यांचे या�वषयी काय मत आहेत आ�ण राजक�य आ�ण ओळखी शी संबं�धत �वाह या               

�वषयी काय मत मांडतो हे  ल�ात घेणे मह�वाचे आहे, 
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लोअरकेस d आ�ण कॅ�पटल D अशा दोन संक�पना आप�यापढेु आहेत �यांचा अथ� ऐक�यास             

अडचण असणे �कंवा कण�ब�धर असणे असा होतो. वै�यक�य अव�था �हणनू काह� लोक कण�ब�धर             

असतात �यांना मा�हती असतं क� �यां�या कानाचा पडदा सपाट आहे.  

HK:  त�ुह� आज पण हे वापरता? 

 
 

MF: हो आज पण हे वापरले जातात परंतु सरकार� द�तरा�या कुठ�या सचूना प�ावर �कंवा एखा�या               

जा�हरातीवर अशा गो�ट� वापर�या जातात. पण मला असं वाटतं क� व�तिु�थती ल�ात घेतल� तर              

या गो�ट�त काह� त�य नाह� असे आप�याला ल�ात येते कारण जर का त�ुह� डबं या श�दाचा अथ�                 

मकेु असा घेतला तर त�ुह� थोडा �वचार केला तर कळेल �क कण�ब�धर लोक अनेक �कारचे आवाज                

उ�प�न क� शकतात. उदाहरणाथ� हाताने ताळा वाजवू नये त�ेहा पायात पाय आपटून आवाज करणे              

अशा आवाजांनी लोकांचे ल� ते �वतःकडे वळू शकतात. आ�ण �हणनू डीफ आ�ण डबं यासारखे श�द               

वापरणे चकु�चे आहे असे मला वाटत.े 
 

HK: अ�छा अ�छा 
 

MF:होय 
 

HK: CODA या सार�या श�दांचा काय अथ� होतो? 
 

MF: या श�दाचा अथ� c �कंवाk असू शकतो आ�ण चाइ�ड ऑफ डअेफ ऍड�टस �हणजेच कण�ब�धर               

लोकांची मलुं �कंवा �क�स ऑफ डअेफ ऍड�टस असा होतो. sod �हणनू देखील एक श�द अि�त�वात आहे                

�याचा अथ� �सब�लगं ऑफ �डफ �हणजे कण�ब�धर लोकांचे भाऊ-बह�ण. भारतात या संदभा�त चळवळ             

जोमाने वाढत चालल� आहे आ�ण मला वाटतं काह� वषा�त हे प�रवत�न घडायला लागले आहे. या वष�                

�द�ल�त �यांनी प�हला काय��म आयोिजत केला होता. या काय��मात एक उ�कृ�ट ि�हडीओ तयार क�न              

कण�ब�धर लोकां�या मलुांना कशा अडचणी येतात हे यात दाखवले होत.े 

 

HK: खपू छान. या �वषयाव�न आप�याला भाषचे ् वा�तव या�वषयी भाषशेी जडुलेल� �वशषे गो�ट             

�हणजे सांके�तक भाषा  या�वषयी काह� गो�ट� जाणनू  �याय�या आहेत.  

 

MF: मी कुठल�ह� भाषात� नाह� आ�ण �हणनू मी यावर काह�ह� उ�र �दले तर� ते अपरेु असणार. परंतु                 

मी इथे एक गो�ट न�क� सांगू इि�छते क� सांके�तक भाषा नैस�ग�क, कायदेशीर, पणू�पणे उ�चत आ�ण               
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खर�खरु� असनू इतर भाषे �माणेच आहे. सांके�तकभाषा बोलल� जात नाह� परंतु यात �व�वधता हातवारे              

आ�ण हावभाव वापरले जातात. या हात वा�यांचा �व�श�ट अथ� असतो. परंतु यात �च�हांचा वापर केला               

जात नाह� जशी इतर भाषा वापरल� जाते तसेच सांके�तक भाषा देखील वापरल� जात.े सांके�तक भाषते               

�वतःचं �वतं� �याकरण असतं. आ�ण यात देखील �ल�ट चा वापर केला जातो आ�ण प�ुहा मला इथे                

सांगावसं वाटतं क� सांके�तकभाषा इतर भाषण �माणेच असत.े ��येक देशात �यांची �वतःची सांके�तक             

भाषा असत ेआ�ण भारतीय सांके�तक  भाषचेी देखील �व�वध �कार अि�त�वात आहेत. 

 

केरळ म�ये वापरल� जाणार� सांके�तक भाषा �द�ल� येथे वापरणार� सांके�तक भाषपेे�ा वेगळी असत.े             

परंतु केरळ येथील लोक �द�ल�तील लोकांशी सांके�तक भाष�ेवारे संवाद साधू शकतात आ�ण �यां�या             

भाषतेील फरक देखील ते ओळखू शकतात �हणनू मला वाटतं क� भारतीय सांके�तक भाषा यांचे अि�त�व               

आपण मा�य करायला हवे. आ�ण ते समजनू देखील �यायला हवे. भारतीय सांके�तकभाषा अि�त�वात             

आहेत असे 2015 सल� सरकार मा�य इं�डयन ल��वेज �रसच� �े�नगं स�टर �द�ल� येथील संशोधनातनू              

�स�ध झाले आहे. 
 

 

इं�डयन साईन लँ�वेज र�सच� अँड �े�नगं स�टर इथे श�दकोश एक �क�प राबव�यात येतो आहे आ�ण               

�याचबरोबर इथे अनवुाद कर�याक�रता �शकवणी आ�ण �योगशाळा देखील घेत�या जातात जेणेक�न           

इथनू �शकून लोक बाहेर जगातील कण�ब�धर लोकांना शाळा �यां�या कामा�या �ठकाणी आ�ण इतर             

साव�ज�नक �ठकाणांवर मदत क� शकतील. परंत ुहा �क�प इतका �भावशाल� आहे काय? 

 

HK: हो मला वाटतं आहे सांके�तक भाषते �दसणे आ�ण �याच बरोबर हावभाव, हातवारे �ततकेच              

मह�वाचे आहेत. परंतु त�ुह� सां�गत�या �माणे जर का सांके�तक भाषा नैस�ग�क भाषा आहे, तर यात               

इतर भाषां�माणे �सटॅं�स �हणजे वा�य रचना आ�ण डायलेि�टक कशा�कारे �व�वध          

सांके�तकभाषांम�ये वेगळी असत.े 
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केरळम�ये वेगळे ��य पाहायला �मळत.े �तथे बोल�भाषा �कंवा डायरे�ट आ�ण उ�चार �हणजेच ए�स�ट             

वेगळे अस�यामळेु तथेील यवुा �पढ� संकेत �च�ह वापरते आ�ण मोठे लोक वेग�या �च�हांचा वापर              

करतात. आ�ण यां�यात अगद� उ�कृ�ट दजा�चा फरक असायला हवा. त�ुह� याब�दल आ�हाला काय सांगू              

इि�छता? 

 

MF: मी एक गो�ट इथे उ��फूत�पणे सांगू इि�छत,े ती �हणजे भाषात� हावभाव आ�ण �च�ह �यां�यात               

असलेला फरक कमी कर�याक�रता �चंड मेहनत घेत आहेत. मा�याबरोबर य�ुन�ह�स�ट� ऑफ �शकागो            

म�ये काम करणारे माझे सहकार� या �व�श�ट गो�ट�ंना हावभाव �हणतात आ�ण �या�य�त�र�त            

असणा�या गो�ट�ंना �च�ह �हणतात. आ�ण ते अशा दोन वेगवेग�या गो�ट� मांड�याचा पणू� �य�न करत              

आहेत. हावभाव आ�ण �च�ह या दो�ह� गो�ट� वेग�या आहेत हे सांग�याचा ते �य�न करत आहेत. या                

संपणू� ���येत अमे�रकेतील सांके�तक भाषचेा वापर ते करत आहेत. अमे�रकन सांके�तकभाषा इतर            

भाषांपे�ा वेगळी आहे हे देखील त े�स�ध कर�याचा �य�न करत आहेत. 
 

भारतात आणेल�स कु�टस� नावा�या मानववंशशा���आ�ण कण�ब�धर �वचारवंत आहेत. �यांनी मुंबईत           

सांके�तक भाषा वापरणा�या समहुा सोबत या �े�ात �चंड मोठे काम केले आहे. �यां�या मते हावभाव               

आ�ण संकेत �च�ह यां�यात एक �कारची अखंडता आहे. 

 

त�ुह� स�ुधा अशी अखंडता अस�याचे मा�य कराल. त�ुह� अगोदर सां�गत�या�माणे भारतीय           

भाषांम�ये �व�वधता तर आहेच परंतु ��येक भाषचेी वेगवेगळी वा�यरचना, श�दकोश, �याकरण,स�ुधा           

असत.े आ�ण हा संदभ� आपण भारतातच अवलंबू शकतो कारण इतर देश जसे अमे�रका, �तथे अमे�रकन               

साइन भाषा वाप�न क�वता आ�ण कथा देखील �ल�ह�या जातात. या �े�ात अजनू बरेच काम स�ु आहे                

आ�ण सांके�तक भाषशेी जळुलेला �चंड मोठा इ�तहास देखील आहे जो पणू�पणे आज पय�त सवा��या              

सम� आलेला नाह� आहे. 

 

आ�ण �हणनू मला असं वाटतं क� भाषा श�दांपल�कडहे� ब�याच गो�ट�ंना एक��त आणनू बनत असत.े ते               

मग �व�वध हातवारे असू दे �कंवा �च�, गाणे �कंवा वेगवेगळे आवाज. यां�या एक��त वापराने भाषचेा               

उगम होतो. हातवा�यांची हावभाव भाषा देखील एक मोठा चच�चा �वषय आहे. भाषकेडे बघ�याचा हा              

��ट�कोन पढेु यायला स�ुवात झाल� आहे आ�ण तो नसुत ंकण�ब�धर लोकांपय�त सी�मत रा�हलेला नाह�. 
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�या�याशी अनेक फायदे जोडलेले आहेत. परंतु हे फायदे त�ेहाच अमलात येतील जे�हा हावभाव             

भाषा ह� लहानपणापासनू �शकव�यात येईल. कारण लहान मलुं बोल�भाषा �शक�याअगोदरच          

हावभाव �शकतील. आ�ण असा समज आहे क�, एखाद� �य�ती दोन भाषा बोलत असेल, मग आता               

कण�ब�धर लोकां�या बाबतीत बोल� भाषा आ�ण हावभाव भाषा असतील तर �यां�या म�दतूील �व�श�ट             

भाग जा�त चांग�या �कारे काम करतो. आ�ण �हणनू सांके�तक भाषा आप�याला वेग�या �कारे             

�वचार कर�याचा �ि�टकोन देऊ शकतो असा देखील �वचार हावभाव भाषे �वषयी आप�याला करता             

येईल. सांके�तक भाषा �शकत असताना इतर भाषा �वषयी कशा �कारचे �वचार �नमा�ण होतात             

आ�ण दो�ह� भाषांम�ये काय अंतर आहे हेदेखील आप�या ल�ात  येत.े 

इथे एक गो�ट अजनू मी सांगू इि�छत,े ती �हणजे अमे�रकेत जे�हा अपंग�वशी संबं�धत चळवळ              

उदयास येत होती त�ेहा कण�ब�धर लोकांनी एक� यायला स�ुवात केल� आ�ण �यांनी साम�ूहक �पाने              

हावभाव भाषा वापरायला आ�ण �या�या �व�वध �कारांवर काम करायला स�ुवात केल�. असे क�न             

अमे�रकन सांके�तक भाषचेे वेगवेगळे tactile �कार नसनू हे �वतः एक tactile भाषा �हणनू आज              

अि�त�वात आहेत.  
 

       HK: खपू छान 

 

MF:   आ�ण याला  pro tactile/  यिु�तवाद चळवळ असे �हणतात. 

 

HK: अ�छा 
 

MF: ह� चळवळ कण�ब�धर लोकांक�रता मह�वाची ठरल�. यात फ�त एक कण�ब�धर ��ट�ह�नकवी            

यांचे नाव जॉन ल� �लाक� यांनी सहभाग घेतला. �लाक� यांनी �ड�टं�टसम या सम�ये�वषयी अनेक              

सुंदर क�वता आ�ण कथा �ल�ह�या आहेत. �यांनी �यां�या सार�या लोकांना इतर लोकां�या जवळ             

यायला आवडले, �यां�याशी संवाद साधायला, नाते ��था�पत करायला आवडले असे �यां�या           

काया�तनू सांग�याचा �य�न केला आहे. जे�हा ते एखा�या बाजारात जातात त�ेहा कुठ�याह� व�तलूा             

हात लावू शकत नाह�त . अशा म�ु�यां�वषयी आ�ण कण�ब�धर �कंवा अंध�व असणा�या �य�तीला             

कशा �कार�या अडचणी  येतात हे यातनू ल�ात येत आ�ण �हणनू ह� चळवळ देखील रोचक आहे.  
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HK: ह� फार आनंदाची बाब आहे �मशले. मी या �वषयी कधीच ऐकले न�हत.े त�ुह� सां�गतलेल�               

गो�ट फार उपयोगाची आहे.  

 

MF:हो 
  

HK: ह� खपू छान बातमी आहे. 
 

MF:मी त�ुहाला या �वषयाशी संबं�धत काह� लेख पाठव ूशकत.े 
 

HK: हो न�क�च. सा�ह�याचा �व�याथ� अस�या ना�याने मला हे लेख वाचायला खपू आवडले.             

सांके�तक  भाषबे�दल बोलत असताना भारतीय  सांके�तक भाष�ेवषयी त�ुह� काय सांगाल �मशले? 
 

MK: 2015 यावष� क� ��य सरकारने भारतीय सांके�तक भाषा संशोधन आ�ण ��श�ण क� � स�ु             

केले. इथे संके�तक भाषचेा श�दकोष तयार करणे आ�ण इंटर�ीटर ला ��श�ण दे�याचे काय� केले              

जात.े जा�तीत जा�त लोक भारतातील कण�ब�धर शाळांम�ये मलुांना संके�तक भाषे �वषयी           

��श�ण देत नाह�. ह� अशी गो�ट आहे जी कण�ब�धर मलुां�या आय�ुयात �कंवा �श�णात फार उ�शरा               

सां�गतल� जात.े आ�ण �हणनू त�डी प�धतीने �शकव�या जाणा� या संके�तक भाष�ेया शाळांम�ये           

कण�ब�धर मलुांना पाठवायला स�ुवात झाल� आहे. 
 

परंतु अनेक वेळा हे मलुं �चंड मो�या वगा�म�ये बस�वले जातात आ�ण �यां�याकडे �यि�तगत पणे              

ल� �दले जात नाह� आ�ण �याचबरोबर �यांना �शकवणारे �श�क �यवि�थत �र�या ��श��त            

नसतात.जे�हा ह� मलुं दहा�या वगा�तनू उ�ीण� होऊन शाळे बाहेर �नघतात त�ेहा �यांना भाषचेे पा�हजे              

�ततके नसते आ�ण अशावेळी हा म�ुदा अडचण �हणनू या मलुांना पढेु उभा असतो.या सग�या              

कारणांमळेु ह� मलुं मग पढेु जाऊन वोकेशनल ��श�ण काय��मांम�ये भाग घेतात आ�ण सा�या             

सरळ गुणांवर काम क�न संगणक �कंवा डाटा ए��� सार�या नोक�या करतात �याच बरोबर ते              

भारता�या हॉि�पटॅ�लट�  �े�ात काय� करतात. 
 

पढेु जाऊन अशा नोकर� संबं�धत ��श�ण काय��मांमधनू ह� मलुं भारतीय संके�तक भाषा �शकतात.             

लहान वयात कण�ब�धर मलुं मो�यांकडून ह� भाषा �शकत असतात. कण�ब�धर मलुं �यां�या            

कण�ब�धर पालकांकडून संके�तक भाषा �शकतात. परंतु भारतीय संके�तक भाषा जा�तीत जा�त           

मलुांना कण�ब�धर मलुांना �शकव�यात यावी आ�ण या भाषचेे सव�मा�य �प या मलुांना �शकव�यात             

यावे. 
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मला वाटतं या वष� �कंवा माग�या वष� अनेक लोकांनी भारतीय संके�तक भाषचेा रा���य भाषते              

समावेश �हावा याक�रता पीआय दाखल केले होत.े आता हे बघणे रोचक राह�ल क� ह� मागणी पणू�                

होणार क� नाह�. मला वाटतं भारतातील लोक �यांची संके�तक भाषा सव�मा�य �हावी आ�ण �याला              

मा�यता �मळावी याक�रता चांगले �य�न करता आहेत. जा�तीत जा�त कण�ब�धर लोकांना याचा            

फायदा �हावा यासाठ� स�ुधा �य�न स�ु आहेत 

 
 

HK: मग आता आप�या कण�ब�धर शाळेत �शकणा� या मलुांना दोन भाषांम�ये खणुा करता येतात             

काय? एक तर इं�जी �कंवा �यांची मातभृाषा जसे ते भारतीय संके�तक भाषा �कंवा नसुते भारतीय               

संके�तक भाषचेा वापर करतात तसे. 
 

 

MF: �दवस��दवस अशी समज ��था�पत होत आहे �क कण�ब�धर मलुांना भारतीय संके�तक            

भाष�ेया सहा�याने दोन भाषांम�ये �शकवणे गरजेचे आहे.परंतु असे व�तिु�थतीत घडत नाह� कारण            

संके�तक भाषते �शकवणारे �श�क �कंवा कण�ब�धर मलुांना �शकवणारे �श�क �वतः अशा           

�श�णातनू गेलेले नाह�. आ�ण �हणनू फार कमी �श�कांना भारतीय संके�तक भाषा मा�हती आहे             

आ�ण हा एक मोठा अडथळा या संपणू� काय��मात आहे. 
 

ह�रयाणा रा�यात एक आगळा-वेगळा काय��म राबवला जात आहे. या काय��माअंतग�त कण�ब�धर           

�श�कांना ��श�ण �दले जात.े मलुांना न �शकवता इथे �श�कांनाच कण�ब�धर भारतीय संके�तक            

भाषा �शकवल� जात.े असे उप�म भारता�या इतर रा�यांम�ये देखील राबवले जात आहेत आ�ण             

जा�तीत जा�त �माणात असे पाऊल उचल�यात यावे यासाठ� �य�न केले जात आहेत. 
 

भारताने संय�ुत रा��ा�या ग�तमंद लोकां�या ह�कासाठ� असले�या अ�धवेशनात सहभाग घेतला          

आहे आ�ण यामळेु संके�तक भाषवेर आधा�रत �श�ण उपल�ध क�न देणे भारतासाठ� मह�वाचे आहे.             

पढु�या काह� वषा�म�ये या �े�ात कसे प�रवत�न होतात हे बघणे रोचक ठरेल. स�या असलेल�              

सरकार यावर कसे काय� करते हे बघ�यास मला उ�सकुता आहे. या सरकारने या �वषयाला गंभीर पणे                

घे�यास आ�ण यात मह�वाचे बदल घडवनू आण�यास इ�छा �य�त केल� आहे. या उप�मांम�ये             

संके�तक भाषचेा सहभाग होतो क� नाह� हे बघणे रोचक ठरेल. 
 

HK: हो आप�याला हे बघणे रोचक ठरेल. उप�मां�या पातळीवर आ�ण व�तिु�थती दो�ह� गो�ट�             

कशा �कारे उलगडतात हे आपण पढेु अनभुव  क�. 
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MF: हो. 

296



HK: अमे�रके�वषयी �वचारायचे झाले तर अमे�रकेत स�ुधा संके�तक भाषलेा रा���य भाषा समजले            

जात,े क� याला द�ुयम भाषा �हणनू �श�णात �थान �दले जात?े 
 

MK: अमे�रकेत अनेक बालवाडी आ�ण महा�व�यालयांम�ये संके�तक भाषलेा पररा���य भाषा          

समजले जात.े म�ुय �हणजे अमे�रकन संके�तक भाषलेा परदेशी समजले जात.े आ�ण �हणनू �व�याथ�             

अमे�रकन संके�तक भाषलेा परदेशी भाषा �हणनू �शकू शकतात. ब�याच शाळा आ�ण           

महा�व�यालयांम�ये अमे�रकन संके�तक भाषशेी संबं�धत कोस� देखील उपल�ध आहे. इथे य�ुनव�स�ट�           

ऑफ �शकागो म�ये दोन �कार�या संके�तक भाषा �शकव�या जातात. �व�वानां क�रता अमे�रकन            

संके�तक भाषा आ�ण सामा�य संके�तक भाषा. संके�तक भाषा �व�वध दरू�च�वाणी या काय��मात            

देखील वापर�यात येत.े 
 

अमे�रकेत �चंड �माणात ��स�ध असले�या काह� TV काय��मांम�ये देखील अमे�रकन साइन           

भाषा वापरल� जात.े हे काय��म अनेक लोकांनी ब�घतले आहेत. अमे�रकन कण�ब�धर मॉडले आ�ण             

कलाकार, नायल� �दमाक� �या अमे�रकेतील ��स�ध �पधा��मक काय��मांम�ये जसे अमे�रकास          

ने��ट टॉप मॉडले आ�ण डाि�संग �वथ द �टास� यासार�या काय��मांम�ये सहभागी झालेल� आहे.             

अशा काय��माला �वारे अमे�रकन संके�तक भाषचेा �व�तार न�क�च वाढत चालला आहे. 
 

 

HK: आ�ण कण�ब�धर लोकां�या सामािजकरणा�या ��नाचे उ�र कसे शोधायचे �मचेल. कारण          

मा�या मते संके�तक भाषे बरोबर कण�ब�धर सं�कृतीशी काह� �व�श�ट �कारचे पवू��ह जडुलेले            

असतात. या ब�दल मी त�ुहाला अगोदर सां�गतले होत.े माझा सरळ ��न इथे असा आहे �क,               

भारतातील यवुा �पढ� �वषयी कण�ब�धर सामािजकरण कसे वेगळे आहे. असा ��न पड�या मागे मी              

मोठा होत असतांना मा�या बरोबर स�ट लइुस शाळेत कण�ब�धर मलुं स�ुधा �शकत होत.े मी              

��ट�ह�नआ�ण कण�ब�धर मलुांक�रता  असले�या शाळेत �शकलो.  
 

MF: हो  
 

HK: कण�ब�धर मलुं ��डा �े�ात उ�कृ�ट होत.े �यांना शाळेशी आ�मीयता असायची आ�ण इतरांशी            

चांगले संबंध देखील ते ��था�पत करत. ��ट�ह�नमलुं �या सग�या गो�ट�ंम�ये मागे असत. �हणनू             

मला या ��नाचे उ�र जाणनू घे�यात उ�सकुता होती. 
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MF: मला वाटतं कण�ब�धर सं�कृती आ�ण भारतीय कण�ब�धर लोकां�वषयी मला असे आढळले �क             

इथे कण�ब�धर सं�कृती �वषयी लोक उ�सकु आहेत. �ह संक�पना �यां�याकरता मह�वाची असनू            

कण�ब�धर अनभुवांना सं��हत कर�याचा �य�न केला जातो आहे. 
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HK: �ामा�णक स�ुधा.  
 

MF: हो आ�ण �वकसनशील देखील.  
 

MF: हो आ�ण जे�हा आपण कण�ब�धर सामािजकरणाची गो�ट करतो त�ेहा लोकांचे सामािजक             

संबंध आ�ण �यांचे आपसात असलेले नाते अ�यंत गळत असत.े ते कुठ�याह� प�रि�थतीत            

एकमेकांची साथ देतात आ�ण मह�वाची मा�हती एकमेकांना सांगतात. एकमेकांना कुठल�ह� नवीन           

मा�हती सांगणे नवीन बातमी सांगणे याला कण�ब�धर लोकांम�ये फार मह�व �दले जात.े एखा�या             

कण�ब�धर �य�तीने जर का कुठल� नवीन गो�ट �शकले तर तो, ती इतर कण�ब�धर �य�तीला              

न�क�च सांगतो. या सग�या गो�ट� कण�ब�धर लोकां�या म�ूयांचा भाग आहे. एकमेकांसोबत           

मा�हती, नवीन बात�या, �यांचे देवान-घेवान �याने कण�ब�धर समदुायाची �गती होते आ�ण ते            

एक��त �पाने पढेु वडतात. 
 

मा�या मते कण�ब�धर लोकांम�ये ह� साम�ुहक मान�सकता असते आ�ण �हणनूच �यां�यात भाषचेा            

देखील आपसात अदलाबदल घडवनू आणला जातो. इतर लोक ह� भाषा वापरत नाह�त आ�ण �हणनू              

कण�ब�धर समदुायांम�ये भाषे भोवती स�ुधा म�ूय असतात. �यां�यात आपसात गो�ट� वाट�याचे           

आ�ण एकमेकांना जीवनात पढेु वाढ�याक�रता �ो�साहन दे�याची मान�सकता सदैव बघायला          

�मळत.े 
 

 

HK: हो.  
 

 

HK: मी कण�ब�धर/ डीफ गेन नावा�या संक�पनेब�दल देखील ऐकले आहे. त�ुह� कण�ब�धर            

ओंतोलॉजी �वषयी अगोदर आ�हाला जे सां�गतले �याच �वषयाशी हा �वषय जळुलेला. आहे हे दो�ह�              

�वषय सारखे आहेत काय?  
 

HK: हो. 
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MF: सगळे लोक ऐकू ये�याची �मता नसणे �कंवा ऐकू ये�यास अडथळा असणे याच �ि�टकोनाने              

या �वषयाकडे बघत आले आहेत. जणू एखाद� कमतरता असेल. परंतु �या �ि�टकोनाला आप�याला             

सकारा�मकतनेे बघ�याची गरज आहे. कण�ब�धर लोक या जगाला काय देतात आ�ण �यांची काय             

योगदान आहे. कण�ब�धर असले तर�ह� ते ��ट��या साहा�याने जगाकडे बघत असतात आ�ण �यांचे             

�वशषे योगदान सदैव असते समाजात वेडोवेडी अनभुवायला �मळत.े असा �वचार आप�याला           

करायला हवा. 
 

आता तर अशी संक�पना देखील पढेु यायला लागल� आहे �यात इमारत तयार करणारे लोक �कंवा               

आ�क� टे�चर अशा इमारती तयार करत आहेत �या �दसायला मोहक असतात आ�ण कण�ब�धर            

लोकांना मोहक वाटतात.  असे �ठकाण एक सकारा�मक ��ट�कोण न�क�च देऊन जातात. 
 

 

आपण यापवू� क�वतबे�दल उ�लेख केला. या �य�त�र�त अनेक असे शोध कण�ब�धर लोकांबरोबर            

काय� के�यानंतर मन�ुयाला �मळत केले. जसे अले�झांडर �ाहम बेल यांनी टेल�फोन चा आ�व�कार             

कण�ब�धर मलुां बरोबर काम क�न �यां�या ��त��या कागदावर न�दवनू, आवाजा�या लाट�           

कागदावर ठेवनू लावला. अशा �कारची सकारा�मक उदाहरणं वाप�न कण�ब�धर लोकांचे जगासाठ�           

असलेले योगदान आपण सवा�पढेु मांडू शकतो.  याने कण�ब�धर लोकांना देखील आ�म�व�वास येईल. 
 

मला अशा �कारचे �वचार फार �भावशाल� वाटतात आ�ण मी िजथे कुठे जगात लोकांशी बोलत              

असतो त�ेहा या �वचारधारेचा उ�लेख नेहमी करतो. भारतीय कण�बधीर लोकांक�रता �वशषेतः या            

�वचाराचे �कंवा या संक�पनेचे मह�व आहे. याने आपण कण�ब�धर लोकांना, बघा कण�ब�धर असणे             

�हणजे कुठल�ह� वाईट गो�ट नसनू याचे देखील फायदे आहेत पटवनू देऊ शकतो. आ�ण �या              

संक�पने�या आधारावर आपण कण�ब�धर लोकांना मो�या �माणात सश�त क� शकतो. परंतु           

आकडवेार��या �ि�टकोनाने बघायचे झाले तर मला �या संक�पनेत थोडी अडचण जाणवत.े           

कण�ब�धर लोकांचे मह�व त�ेहाच मा�य करणे जे�हा �यांनी काह�तर� मह�वाचे जगाला �दले असेल,             

ह� गो�ट जरा अपरु� आहे. 
 

HK: हो 
 

 

MF:  एका ��ट�ने �वचार केला तर ह�  �य ू �लबरल  �हणजेच  �वतं� �वचार धारा आहे. 
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MF: आपले योगदान मह�वाचे आहे आ�ण आपण सगळे समाजक�यां�या �हताचे आहो. 
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HK: हो जसे कुणाकडे �वशषे �मता असेल तसे. �या �वशषेत �मतांमळेु काह� गो�ट� त�ुह�             

इतरांपे�ा वेग�या क� शकता. 
 

MF: हो न�क�च. ह� अ�यंत सोपी गो�ट आहे. अशा �कारे �वचार क�न आपण वेग�या �मता               

असणे अशी मांडणी क� शकतो. 
 

 

HK: जीवनात प�ुहा मेहनत कर�याक�रता अनेक लोकांना अशा �वचार के�याने �ेरणा �मळू शकते              

परंत ु�याच वेळी �व�वध �कारचे शोषण आ�ण �हसंा देखील अशा �ि�टकोनामळेु दलु���त राहत.े 
 

 

MF:  हो मला पटतंय.  

 

 

HK: मी जे�हा लहान होतो �मशले, त�ेहा हा मी बरेचदा असे ऐकले क�, कण�ब�धर लोक �चंड आवाज                  

असणा�या वातावरणात जसे एखादे कारखाने ,छापखाने अशा आवाजा�या �ठकाणी काम करायचे.           

मन�ुय अशा अमानवीय प�रि�थतीत काम क� शकत नाह�. कण�ब�धर लोकां�वषयी अशी धारणा            

होती �क ते आवाज��त संपणू�पणे असंवेदनशील असतात परंतु वा�त�वक गो�ट वेगळी आहे.            

अ�यंत आवाज असणा�या वातावरणात कुठ�याह� �य�तीला �याचा �ास होईल. ती �य�ती           

कण�ब�धर असल� तर�ह�. 
 

आवाज आ�ण आवाजाचे �दषूण यांचा �वा�थावर देखील वाईट प�रणाम होतो. आज�या काळात            

नोकर��या �ठकाणावर आवाजाची काय प�रि�थती आहे? त�ुह� आ�हाला या�वषयी सांगावं. 
 

MF:भारतात. 
 

 

HK: हो 
 

 

MF: क� अमे�रकेत. 
 

 

302



HK:  भारतात. 
 

 

MF: अ�छा. 
 

 

HK:  प�हले त�ुह� आ�हाला आवाजा ब�दल सांगा. 
 

 

MF: आधी�या काळात भारतीय लोक वेि�डगं कारोबार मो�या �माणात करत होत.े ते मोठ              

मो�या सरकार� कारखा�यांम�ये, �याच बरोबर गैरसरकार� कारखा�यांम�ये �दवसभर वेि�डगं चे काम           
करायचे.  अशा �कारचे काय� करणारे अनेक कण�ब�धर लोक आजह� आप�याला �त�परु येथे आढळतात. 
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       HK: कुठलं? 
 

MF: ता�मळनाडू मधले �त�परु. 
 

HK: अ�छा �त�परु. 
 

MF:  �त�परु. 
 

HK:  हो. 
 

MF: इथे कण�ब�धर लोकांनी कमाल�ची काम�गर� क�न दाखवलेल� आहे. ते कपडे बनव�या�या             

कामात आ�ण इतर म�शनी चालव�या�या कामात चांगला पैसा देखील  कमवत आहेत. 
 

 

HK:   बरोबर. 

 
 

MF: या सग�या गो�ट� �यां�या �ठकाणी खपू चांगले काम करत आहेत परंतु मला �वशषे �ची या                

गो�ट�त वाटते क� �या �कारे भारतात उदार�करणा�या काळानंतर अपंग�व या �वषयावर �वशषे ल�             

�यायला स�ुवात झाल� असनू �व�वध अनेक एनजीओ ग�तमंद लोकांना नोकर�साठ� तयार कर�याचे            

��श�ण देत आहेत. हे ��श�ण अनेकदा सो�ट ि�क�स चे ��श�ण असते जेणेक�न कण�ब�धर             

लोक कॅफे कॉफ� ड,े कॉ�ता कॉफ� या सार�या �ठकाणांवर नोकर� �मळू शकतील. असे कोस�स स�ुधा               

आहेत िजथे मो�या �माणात ग�तमंद �यातह� कण�ब�धर लोकांना नोकर�वर ठेव�यात आले आहे.            

मा�हती तं��ाना�या �े�ात स�ुधा कण�ब�धर लोकांना डाटा ए��� आ�ण इतर काया�लयातील काम            

�दले जातात. 
 

परंतु या सग�या गो�ट�ंकडे ब�घत�यानंतर मा�या मनात काळजीचा भाव उ�प�न होतो कारण �या             

�कार�या नोक�या कण�ब�धर लोकांना �द�या जात आहेत �यां�यात कुठल ् भ�व�य नाह� �कंवा �या             

एक �कारचा बंद माग� आहेत. यात पद वाढ �मळव�याचा काह�च माग� नाह�. मी मा�या संशोधन               

काया�त अनेक कण�ब�धर लोकांना भेटले जे कॅफे कॉफ� डे म�ये काम करतआहेत. परंतु �यांना �याच                

नोकर�त समाधान मानावं लागत ं�यांना मॅनेजर ची भ�ूमका �दल� जात नाह�.  
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जे�हा कण�ब�धर मलुं वोकेशनल ��य� ��श�ण �यायला जातात त�ेहा �यांना ��न पडतो �कती             

काय क� शकतात कशा�कारची काम क� शकतात कशा�कारची नोकर� �मळू शकतात त�ेहा �यांना             

सो�ट ि�क�स ��श�णाचा माग� सचुवनू �यांची �गती �थ�गत होत.े  
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मी दहा वष� अगोदर कोइंबतरू इथे गेलो होतो, �तथे हे कण�ब�धर लोक नोकर� शोध�याक�रता �यां�या               

प�र�चत लोकांची मदत घेतात. आजबूाजलूा राहणारे लोक �यांना उ�चत नोकर�चे स�ले देत आ�ण             

अनेक कण�ब�धर लोक कपडे बनव�या�या कारखा�यांम�ये नोक�या करतात. परंतु �द�ल�, बंगलोर           

सार�या इतर शहरांम�ये कण�ब�धर लोकांना नोकर� शोध�याक�रता आजबूाज�ूया लोकांची �कंवा          

प�रवारातील लोकांची �ततक� मदत �मळत नाह�. �यांना एखा�या सामािजक सं�थेकडे जायला           

सां�गतले जाते आ�ण �तथनू �यांना नोकर� �मळ�यास मदत कर�यात येईल असे सचु�वले जाते परंतु              

बरेच वेळा सामािजक सं�थां�या मदतीने नोकर� �मळवल� जाते परंतु इथे कण�ब�धर कर�ता नोकर�             

ची संक�पना अगद� संकु�चत आहे. 

 
मला वाटतं कण�ब�धर लोकांना सरकार� नोकर� �मळव�याची इ�छा असत.े आ�ण या ���येत             

आर�ण �मळव�याची लढाई ते कसे लढतील हे बघणे रोचक ठरेल, कारण हे कठ�ण काय� आहे.               

आर�ण �मळ�व�या�या ���ये�वषयी अनेक लोकांना अपयश �मळाले आहे. अनेक नोक�या �र�त           

असनू अशा ��नांमळेु �या भर�या जात नाह�त. 

 

अनौपचा�रक �े�ात कण�ब�धर लोकांना जशा �कार�या नोक�या �मळत आहेत �या कडे बघणे            

देखील मह�वाचे आहे. मी एका �य�तीबरोबर ब�गलोर म�ये काम करत होत.े त�ेहा �या �य�तीने              

उ�यानात चहा �वक�याचा �यवसाय स�ु करायची इ�छा अस�याचे मला सां�गतले होत.े �याने �ीन             

ट� आ�ण चांग�या �कारचा चहा �वकायची स�ुवात �या उ�यानात के�ल. 
 

तो पहाटे �फरायला येणा�या लोकांना आ�ण कामाला जाणा�या लोकांना दहा �पये ��त कप असा चहा               

�वकायचा. मला वाटतं एका म�ह�यात तो जवळपास बावीस हजार ते तीस हजार �पये या उप�मातनू               

कमवत होता. याच उलट जर का �याने कॅफे कॉफ� डे सार�या �ठकाणी नोकर� केल� असती तर�                

�याला 8000 पे�ा जा�त कमवता आले नसत.े 
 

HK: बरोबर आहे. 
 

MF:8000 �पये 
 

HK:  बरोबर 
 

MF: हो 
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HK: हो बरोबर आहे. अमे�रकेत कण�ब�धर लोकां�या रोजगाराची प�रि�थती कशी आहे? �याह�            

अगोदर ��ट�ह�न �य�तीं�या रोजगाराची प�रि�थती भारतात कशी आहे कारण इथे सरकार म�ुय            

रोजगार �नम�ता असतो?   कण�ब�धर लोकांची प�रि�थती कशा�कारे वेगळी आहे? 
 

MF: मला आक�यांम�ये सांगता येणार नाह� परंतु रोजगार �मळ�व�याची �मता कण�ब�धर           

लोकांम�ये आहे. बँक असो, रे�वे �कंवा सरकार� काया�लय, या सग�या �ठकाणांवर कण�ब�धर            

लोकांना रोजगार �मळवता येऊ शकतो. 
 

HK:  अ�छा. 
 

MF: परंतु या संपणू� रोजगारा�या �वषयाब�दल मला शंका आहेत. कारण रोजगार तर उपल�ध             

क�न �दला जाऊ शकतो परंतु कण�ब�धर लोकां क�रता अथ�पणू� रोजगार �मळवणे आज स�ुधा कठ�ण              

आहे. जर� रोजगार असेल तर� �यात बढती न �मळणे, असे देखील �कार घडतात. अमे�रकेत              

कण�ब�धर लोक इतर लोकां�या तलुनेत बेरोजगार आहेत. हा अडथळा दरू कर�याक�रता कण�ब�धर            

लोकांना �यांचा क�रता अपंग�व काय�याची मागणी कर�याची गरज आहे. असा कायदा अस�याने            

रोजगारात होणारे भेदभाव दरू करता येईल. 
 

�दवस��दवस कमी ऐकू येणा�या लोकांना �व�वध �े�ांम�ये नोकर� करताना मी बघते आहे. अनेक             

�कार�या नोक�या जसे �श�क, �लक� , संगणक �ो�ामर, उ�योजक सार�या �े�ांम�ये कण�ब�धर           

लोक नोकर� करतांना �कंवा काम करताना  बघायला �मळतात. 
 

 

HK: आपण आज�या काय��मा�या अं�तम ट��याकडे वळतो आहे. त�ेहा मी त�ुहाला कण�ब�धर            

अ�यास आ�ण �याचा अपंग�व अ�यासाशी संबंध या�वषयी काह� गो�ट� �वचा� इि�छतो. या दो�ह�             

�े�ांम�ये भरपरू समानता आहे परंतु यात जसे श�दकोश वापरले जातात आ�ण �या�याशी संबं�धत             

लोक �वतःला कशा�कारे जोडून बघतात हा देखील ��न आहे. त�ुहाला या�वषयावर काय सांगावसं             

वाटतं?  
 

MF: आजह� या �वषयांना मो�या �माणात �वरोध प�कारावा लागतो. कण�ब�धर अ�यास या            

�वषयातील �वचारवंत या ओळखी�या चौकट�त बं�द�त झाले आहेत आ�ण ते अपंग�वा�या पढेु            

जाऊन �वचार करायला धडपडत आहेत. आज स�या ि�थतीत आपण कण�ब�धर अ�यास या �े�ात             

�तसर� लाट अनभुवतो आहे. कुणीतर� न�क�च कण�ब�धर अ�यासात ना�व�यपणू� उप�म आ�ण           

तं��ाना�या �े�ात काम करत अस�याने ह� लाट आप�याला बघायला �मळते आहे. कण�ब�धर            
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ओंतोलॉजी, ��ट��या वापराने �दसणा� या व�तूं �ती कण�ब�धर लोकां�या संवेदना आ�ण कण�ब�धर           

लोक भा�षक  अ�पसं�यांक असणे या सग�याच गो�ट�ंवर आजह� काय� स�ु आहे.  

मला �ह गो�ट फार रोचक वाटते क� या कोस� मधील अ�यासातील �वचारवंतांचे काय� अपंग�व              

अ�यासातील �वचारवंतां�या काया�शी मो�या �माणात मेल खात.े दो�ह� �वचार प�धतींम�ये          

वै�यक�य �ा�प याचा �च�क�सक अ�यास आ�ण सामािजक �ा�प या �ि�टकोनाने �वचार केला            

जातो. परंतु त�ुह� अपंग�व अ�यास मेळा�यांम�ये कण�ब�धर अ�यास �वचारवंतांचा शोध घेतला तर            

त�ुहाला  या संबं�धत �व�चतच लोक सापडतील. 
 

HK: आ�ण ह�देखील त�डी पणा या �वषयावर आधा�रत असतात. आप�याला इथे उ�च �श�णात             

कण�ब�धर  कसे �वेश घेऊ शकतात या�वषयी सादर�करण सापडतील. 
 

MF: मला हे �वषय अ�यंत रोचक वाटतात आ�ण पढेु या �े�ात प�रवत�न आ�ण �वकास कसे होणार                

हे बघ�यात मला फार �ची आहे. आ�ण जर का कण�ब�धर अ�यास, अपंग�व अ�यासा�या अजनु              

जवळ यायला लागला तर या संपणू� काया�चा मो�या �माणात अथ� �नघनू येईल आ�ण या दोन               

�े�ांम�ये असणार� �भतं  कोसळायला लागेल. 
 

HK: परंतु पाळत ठेवणे कुठ�याह� �े�ाक�रता चांगल� नसत.े परंतु मी यामागे असा �वचार करतो क�               

बहुसं�यांक वादाचा �च�क�सकपणे �वचार करणारे लोक कण�ब�धर अ�यासातनू अनेक मह�वा�या          

गो�ट� आ�मसात क� शकतात. या�वारे अ�पसं�यांक, �यांचे म�ुय �वाहात सामील�करण देखील           

अशा �ि�टकोनाने श�य आहे. त�ुहाला या�वषयी काय वाटतं �मशले? 
 

MF: त ेकसे? 
 

HK: अ�छा. मी त�ुहाला समजनू सांग�याचा �य�न करतो. कशा�कारे �हणजेच त�डाळपणा आ�ण            

�याची आलोचना केल� जात.े जे�हा एखा�या �य�ती �कंवा समहूाचे �श�णाचे �ोत आ�ण �यांना             

पणू�पणे �य�त हो�याचे माग� काढून टाकले जातात आ�ण ते देखील बहुसं�यांक वादा�या अ�धक             

सबल�करण यामळेु त�ेहा हे लोक �व�कळीत होतात. हेच उदाहरण आप�याला धा�म�क           

अ�पसं�यांक �कंवा जात, वंश आ�ण यासार�या घटनासोबत होताना �दसते िजथे �यांना म�ुय            

�वाहात ये�यापासनू वं�चत ठेवले जात.े हे समहू �वतःला �य�त क�न, �श�ा �ा�त क�न या              

भेदभावाला पढेु जाऊ शकतात. 
 

MF: हो मला कळत आहे.  
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HK: .खपू छान. एक तास कसा �नघनु गेला कळलेच नाह�. त�ुह� बोल�या ब�दल, इतके सुंदर �वचार               

आ�हाला सां�गत�या ब�दल ध�यवाद. इत�या कमी वेळात अनेक गो�ट� आ�हाला �शकायला           

�मळा�या  �याक�रता खपू खपू आभार. ध�यवाद �मचेल.  
 

MF:त�ुह� मला इथे बोलावले �याब�दल तमुचे आभार. आप�या मलुाखती ब�दल मलुांची काय            

��त��या आहे हे जाणनू �यायला आवडले. कुठ�याह� �य�तीला या �े�ाब�दल अ�धक मा�हती हवी             

असेल तर मला संपक� क� शकता. आमची मानव �वकास या �डपाट�म�टची वेबसाईट उपल�ध आहे.              

�या�वारे देखील त�ुह� तमुच ेमत �य�त क� शकतात. मला इथे बोलाव�य क�रता ध�यवाद. 

 

     HK:      ध�यवाद 
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अपंग�व आ�ण जीवनपट  

प�ुहा एकदा त�ुहा सवा�चे �वागत आहे. सा�ह�य आ�ण अपंग�व या �वषयावर आधा�रत काय��मात आज              

आपण एका मह�वा�या �वषयावर चचा� करणार आहोत. “अपंग�व आ�ण जीवनपट ” यावर आधा�रत             

लेखन असा आजचा �वषय आहे. आतापय�त सग�यांना अपंग�व �हणजे काय याची परेुपरू क�पना आल�              

असेल. परंतु जीवनपट �कंवा जीवनावर आधा�रत लेखन �हणजे न�क� काय? हे आपण आज�या             

�या�यानात बघणार आहोत. थोड�यात सांगायचे झाले तर �वतः ब�दल �कंवा �वतः�या �वासाब�दल            

लेखन करणे �हणजेच जीवनपट . उदाहरण �यायचे झाले तर उपचाराक�रता डॉ�टरने �दलेल� औषध,             

�यायाम आ�ण खानपाना�या न�द असलेल� �च�ठ� �याला �ेि��पशन असे �हणतात ते एक �कारे             

दैनं�दन जीवनात एखाद� �य�ती कशा �कारे जगणार आ�ण कशा �कारे शार��रक हालचाल करेल याचा              

आढावा असत.े �हणनूच ती साधारण �च�ठ� �ततक� साधारण नसनू �याह� पल�कडे �या �च�ट�ला �वशषे              

अथ� �ा�त असतो. 

जीवनपट ◌ाचे अनेक �कार आप�याला बघायला �मळतात. बायो�ाफ� �हणजेच जीवनच�र� हा           

�यातील एक �कार आहे. आता जीवन च�र� �हणजे न�क� काय? एखा�या �य�ती ब�दल लेखन करणे               

�हणजेच जीवनच�र� तयार करणे. बायो�ाफ� लेखनातील हा एक ��स�ध �कार आहे. जीवनातील            

�व�वध �संग प�ुहा जग�या क�रता �कंवा साव�ज�नक पातळीवर �य�त हो�याक�रता हा चांगला माग�             

आहे. 

जीवन च�र� �ल�ह�या क�रता �या �य�ती ब�दल आपण जीवन च�र� �ल�हतो आहे ती ��स�ध              

असायलाच हवी हे गरजेचे नाह�. बायो�ाफ� सारखा अजनू एक �कार अि�त�वात आहे. �याला             

ऑटोबायो�ाफ� असे �हणतात. �हणजेच आ�मच�र� लेखन. या �कारात �वतःब�दल आ�ण �वतः�या           

जीवना�या �व�वध अनभुवांब�दल एखाद� �य�ती �ल�हते व ते सवा�सम� ठेवत असत.े आ�मच�र�            

लेखन ऑटोइथनो�ाफ�ची �ेणी आहे. माझे जे�स �टेप�स यां�या बरोबरचे संवाद ऐक�यानंतर त�ुहाला            
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इथनो�ाफ� काय असते ह� क�पना आल� असावी. परंतु ऑटोइथनो�ाफ� �वतः ब�दल �व�वध गो�ट�             

शोध�या संदभा�त आहे. आ�ण �हणनूच ऑटोइथनो�ाफ�, आ�मच�र� पे�ाह� जा�त मह�वाचे आहे.           

कारण जे�हा त�ुह� �वतःब�दल �ल�हता �कंवा �वतः�या बहू अंगी गो�ट�ं�या शोधात असता त�ेहा ते              

लेखन  �वशषे दजा�चं असत. 

लाइफ �ह�टर� देखील यात एक �कार अि�त�वात आहे. याअंतग�त एखा�या �य�तीचे जीवन कशा             

�कारे �व�वध सामािजक, राजक�य आ�ण आ�थ�क गो�ट�ंमळेु �भा�वत होते हे आप�याला बघायला            

�मळत.े उदाहरणाथ� �व�याथ� व वगा�तील अनेक लोक �मले�नयम �हणजे एक�वसा�या शतकातील           

नवीन �पढ�चा भाग असतील. त�डी इ�तहास आ�ण जीवनपट �च�लत लेखनाची प�धत �हणनू पढेु येत              

आहे कारण या अंतग�त ज�ुया संक�पना आ�ण �वषयांचे अगद� �ांजळ लेखन कर�यात येत.े �या गो�ट�               

अगोदर चार �भतंीं�या आत दडवनू ठेव�या जात �या आता सहज मोकळेपणाने �कट के�या जातात ,               

कथन के�या जातात. 

 

यात अडचण अशी आहे क� औपचार�क लेखना�या प�धती जसे कादंबर�, आ�मकथन इ�याद� �ल�ह�या             

क�रता त�ुहाला औपचा�रक संबंध आ�ण तसे वातावरण �कंवा �काशन �े�ातील मा�हती असणे गरजेचे             

आहे. परंतु या पल�कडे असे लोक जे �वतःच �लखाण कधीच �का�शत क� शकले नाह� �कंवा आज यांचे                 

लेखन म�ुय �वाहापासनू सदैव लपलेले रा�हले �यांचा एक वेगळाच आ�ण मोठा इ�तहास आहे. मग अशा               

लोकां�या लेखनावर अ�यास करणे आ�ण ते शोधनू काढणे कठ�ण काय� आहे. म�ुय �वाहात असले�या              

�यव�था म�ये अशा �लखाणाची न�द सहसा सापडणे कठ�ण आहे आ�ण �हणनूच गैर सं�था�मक             

वातावरणात अशा लोकां�या अनभुवांना उलगडणे श�य आहे आ�ण जगा�या इ�तहासात असे घडले            

देखील आहे. परंतु त�डी इ�तहासाची न�द ठेवणे �ततक�च कठ�ण बाब असनू यात �नधा��रत �नयम लागू               

होत नाह�त आ�ण �व�वध �ि�टकोन �व�वध लोकांची मते यात आप�याला बघायला �मळतात आ�ण हेच              

जीवनपट चे वै�श�ट आहे. काह� वेळापवू� मी त�ुहाला �हटले क� तमु�यापैक� अनेक लोक आज�या              

�पढ�चे आहेत आ�ण आजची नवीन �पढ� जीवनपट क�रता आ�ण �वतःला �य�त कर�याक�रता मो�या             

�माणात इंटरनेट �कंवा सायबर उपकरणांचा वापर करत असत.े इथे लोक चॅट करतात, फेसबकु चा वापर               

करतात, �लॉग �ल�हणं �कंवा ऑनलाइन पस�नल डायर� �ल�हणे यासारखे उप�म करत असतात.            

�हणनूच जर का त�ुहाला या �े�ात, �हणजेच जीवनपट �या �े�ात संशोधन करायचे असेल, तर              

आज�या जगात सायबर इथनो�फ�चा वापर क�न �भावीर��या ते करता येईल. जीवनपट ◌ाचा देखील             

एक द�घ� इ�तहास आहे. त�ुहाला ��न पडला असेल क� जीवनपट ◌ाचा अपंग�वशी काय संबंध आहे. या                

दो�ह� गो�ट�ंम�ये बराच संबंध आहे. प�हल� गो�ट त�ुहा सग�यांना सांगायची झाल� तर जीवनपट �वारे              

�द�यांग लोकांकडे ब�घतला जाणारा ��ट�कोन बदलू शकतो. त�ुहाला ��न पडला असेल क� याचा काय              
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अथ� होतो. याचा अथ� असा क� त�ुह� �वतः ब�दल जोपय�त बोलत नाह� �कंवा �य�त होत नाह� तोपय�त                 

इतर लोक तमु�या�वषयी ह�या �या धारणा आ�ण �वचार करत असतात. �द�यांग लोकांम�ये हा �कार              

अनेकदा घडतो. कुणाला �दसत नसेल �कंवा ऐकू येत नसेल तर �या �य�तीकडे वेग�या नजरेने बघ�यात               

येतं. जीवनपट ◌ा मळेु �द�यांग लोकांकडे नसुतं �यांचं अपंग�व ल�ात घेऊन न बघता इतर बाबींकडे               

देखील ल� �दल जातं. 

इतर श�दांम�ये सांगायचं झाले तर �द�यांग लोकांकडे बघ�याचा ��था�पत �ि�टकोन जो �च�पट आ�ण             

इतर सामािजक मा�यमांमधनू पसर�व�यात आला आहे तो �भावीर��या जीवनपट ◌ा मळेु बदलला जाऊ             

शकतो. अनेकदा ��यात जा�हरातींम�ये �द�यांग लोकांकडे दये�या भावाने बघताना दाखवले जाते आ�ण            

हा सव�साधारण लोकांचा �ि�टकोन देखील आहे. यात होतं काय क� एक �कारे अपंग�वाचे व�तकूरण              

कर�यात येत.े दये�या भावनेने �यां�याकडे बघ�यात येते �यात ग�तमंद लोक अपंग�व असताना देखील             

कुठला काय� �कती छान प�धतीने क� शकतात यावर नवल �कंवा आ�चय� �य�त करणार� लोकं              

जा�हराती �वारे आप�याला दाखवल� जातात. अशा गो�ट� लोकां�या डो�यावर �बबंवनू अपंग�वकडे           

बघ�याचा चकु�चा �ि�टकोन पसरव�यात आला आहे. आ�ण �हणनूच �या संपणू� पा�व�भमूीला �कंवा            

वातावरणाला बदल�याक�रता �द�यांग लोकांचे �वतःचे अनभुव सवा��या समोर आणणे गरजेचे आहे.           

यामळेु �यां�याकड ेएक �य�ती �हणनू बघ�यात येईल आ�ण �यांचे व�तकूरण करण थांबेल.  

जीवनपट स�ुवात के�हा झाल�? साधारणतः पा�चा�य देशांम�ये महाय�ुधां�या काळात अनेक न�या           

गो�ट� पढेु आ�या. यादर�यान �व�वध �कार�या चळवळी आ�ण �यातच अपंग�वाची चळवळ देखील            

उदयास आल� आ�ण �याचबरोबर स�ुवात झाल� जीवनपट ◌ाची. य�ुधातनू परतताना अनेक लोक            

ग�तमंद होऊन परत यायचे. कुणाचे हात पाय कायमचे �नकामी �कंवा जायबंद� आहेत �कंवा कोणाचा              

जीवनाकडे बघ�याचा ��ट�कोन हरवला आहे �कंवा कोणी मान�सक �थैय� हरवलेत असे �भ�न लोक             

य�ुधातनू परत आलेत. असे लोक नवीन ओळखी�या शोधात होत.े आ�ण अशाच वेळी लेखनाचे �व�वध              

�कार �यां�या पढेु येऊ लागले. ते डायर� �लहायचे �कंवा ते ग�पा मारायचे. असे �नर�नराळे जीवनपट               

◌ाचे  �कार �या काळात पढेु यायला लागले. 

भारतातील प�रि�थतीचा आढावा �यायचा झाला तर, भारतात अशा �कारचे लेखन �हायला स�ुवात            

झाल� आहे. आपण रे�मा वेल�अ�पम यांचे आ�मकथन याब�दल �यापवू� ब�घतले होत.े याच �कारे             

अनेक उदाहरणे आज आप�याला बघायला �मळतात. या लेखनात अनेक �कारचे �वचार आ�ण ओळख             

यांचा �भाव आ�ण यां�यातील अनभुव आ�मसात केले गेले आहेत. जसे द�लत चळवळ, धा�म�क             

अ�पसं�यांक आ�ण भा�षक अ�पसं�यांक अशा �व�वध चळवळीपासनू अपंग�व अ�यास आ�ण लेखनाने           

अनेक गो�ट� घेत�या आहेत. जर�ह� ह� �व�व य�ुधा�या काळापासनू जीवनपट ची स�ुवात जगभरात             

झाल� आ�ण भारतात देखील आप�याला ते बघायला �मळाल�. तर�ह� मो�या जोमाने हा �कार             
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आप�याला 80 �या शतकापासनू बघायला �मळाला. या मागचे कारण काय? तर या मागचे मोठे कारण               

असे दोन मोठे आजार �या शतकात आप�यापढेु आले त े�हणजे एच आय �ह� आ�ण ए�स आ�ण कॅ�सर. 

मी अनेकदा असे ऐकले आहे क� HIV झाला �हणजे म�ृयदंुड �मळाले. एचआय�ह� मळेु �या�याशी              

जोडलेले गैरसमज देखील पढेु येऊ लागले. एचआय�ह� हो�यामागे �य�भचार म�ुय कारण आहे असेच             

समजले जात अस�यामळेु गैरसमज उदयास आले आहेत. असे अस�या कारणाने आप�याला जे�हा            

एखाद� �य�ती एचआय�ह� पॉ�झ�ट�ह अस�याचे कळते त�ेहा �या�याकडे बघ�याचा �ि�टकोन �नकोप           

नसतो. याच�कारे कॅ�सरशी देखील अनेक नकारा�मक �वचार, �हणी जळुले�या आहेत. कॅ�सर आ�ण            

�याब�दल असले�या �व�वध �वचारलं ब�दल अजनू मा�हती क�न घे�याक�रता त�ुह� ससुान सँ�टजे            

यांचे काय� त�ुह� न�क� वाचावे. कॅ�सरशी जळुलेले नकारा�मक �वचार जसे एखा�या म�हलेला �े�ट             

कॅ�सर झाला अस�यास �तचे ��ीपण ती गमावते असा �वचार �च�लत आहे. आ�ण यासारखे अनेक              

उदाहरणे आप�याला बघायला �मळतात. अशा वेळी ऑटोबायो�ाफ� �कंवा जीवनपट कशा �कारे उपय�ुत            

ठरतात हे आपण पढेु बघयूा. 

जीवनपट या संपणू� �वचारांना आ�हान देत.े उदाहरणाथ� मी िजवंत आहे �हणजे मी मेलो नाह�. माझे               

��ी�व माझे आहे, �या�कारे माझे शर�र माझे आहे आ�ण मा�या शर�राब�दल मला चांगले वाटते जर�ह�               

मी मॅसेजटॉमी सारखा ���येतनू गेले असले तर�ह�. अशा�कारे या लेखना�वारे �भा�वत �य�ती ब�दल             

�वाहापे�ा वेगळे मत मांडणे श�य आहे. यानेच �या�या कडे देखील बघ�याची ��ट� बदलता येऊ शकत.े               

या �वचार �वाहाला आवाहन दे�या �य�त�र�त अजनू कुठले काय� जीवनपट �वारे घडतं? जीवनपट             

ऍि�टि�हसमचा भाग �हणनू योगदान देत असत.े आ�ण त�ुहा सवा�ना तर हे मा�हतीच आहे क� चळवळ               

�कंवा ऍि�टि�हसम अनेक �कारचे आहे. ऍि�टि�हसमचा अथ� र��यावर उत�न नारे बाजी कर�यापरुताच            

सी�मत नाह�.  हा देखील  गैरसमज समाजात आहे. 

ऍि�टि�हसमचा अथ� एखा�या गो�ट�कडे ना�व�य पणू� ��ट�ने बघणे असा होतो. उदाहरणाथ� �द�यांग            

लोकांचे आई-वडील �कंवा जोडीदार �कंवा बह�ण-भाऊ देखील ऍि�टि�हसम म�ये �कंवा चळवळींम�ये           

उ��फूत�पणे भाग घेत असतात. म�ुयतः असे मलुं जे बोलू शकत नाह�त �कंवा मकूब�धर आहेत �यांचे               

आई-वडील �यां�या वतीने बोलतात �कंवा �यांचे �हणणे सवा��या सम� मांडतात.ऑ�टसम सार�या           

प�रि�थतीत देखील असेच घडत.े ऑ�टसम-�वम�न असणा�या मलुांची आई �यां�या वतीने बोलत,े           

�यां�या वतीने �या क�वता देखील करतात. असे अनेक �कार आप�याला बघायला �मळतात. अनेकदा             

ऑ�टसम असले�या मलुांची आई �य�त क�न दाखवतात आ�ण �या इत�या बार�क-सार�क गो�ट�            

समजनू घेतात आ�ण �या मलुां�या भावना समजनू घेतात क� आपण हे सगळे ब�घतलं क� आ�चय�               

वाटतं. 

313



या सग�या गो�ट�ंचा काय अथ� होतो जरा समजनू घेऊया? जे�हा पालकांचे ऍि�टि�हसम अि�त�वात येते              

त�ेहा पालक आप�या मलुां�या वतीने बोलणे पणू�पणे नै�तक अस�याचे आप�याला कळत.े कारण या             

प�रि�थतीम�ये मलुंपण आई वडीलांवर �नभ�र असतात. इतकेच नाह� तर आईचे मलुां सोबत �वशषे नाते              

असत,े �यात आई आ�ण मलुं एकमेकांवर �नभ�र असतात आ�ण �यांचे नाते �वशषे असनू आईला मलुाला               

काय हव असते ते कळतं. काळजीचा भाव हवे असलेले पोषण इतर भावना �या आई आ�ण मलुांम�ये                

नैस�ग�क �र�या असतात आ�ण �हणनूच मलुांचा आवाज आई होऊ शकत.े याच पा� व�भमूीवर            

ऑ�टबायो�ाफ� हा देखील ऑ�टसम संबं�धत लेखन आता एक नवीन �कार उदयास येताना आप�याला             

�दसतो. 

या नवीन लेखन प�धतीत अजनू काय घडतंय आपण बघ.ू �वतः �या जीवन�वषयी लेखनाचे �व�वध              

�कार हळूहळू आप�या पढेु यायला लागले आहेत. जसजसे नवनवीन रोग आ�ण शार��रक प�रि�थती             

आप�या पढेु यायला लागल� आहे �याच �कारे जीवनपट ते �कार देखील बदलत चालले आहेत. कधी               

कथा�पी, कधी कादंबर�, कधी ना�य, क�वता, का�य, कधी �नवेदना�मक. असे अनेक नवीन ल�लत             

वा�गम�यन �कार आले आहेत. उदाहरण �यायचे झाले तर, �द�फ�गुरमे�ट, डाउन �स��ोम,           

ए�पले�ससी- , ओबे�सट�-मेदरोग, ओ�सेस�स�ह कॉ�पि�स�ह �डसॉड�र, �टु�े�रगं, ��ो�स-प�ाघात,        

डायबे�टस-मधमेुह  असे बरेच �कार आप�याला आज�या जगात बघायला �मळतात.  

वर सां�गतले�या प�रि�थती नवीन नाह� आहे, परंतु �या प�धतीने या प�रि�थती ब�दल लाईफ राइ�टगं              

�वारे �लखाण कर�यात येते आहे ती प�धत अगद� ना�व�यपणू� आ�ण मह�वाची आहे. उदाहरणाथ�             

ल�ठपणाशी झुंजत असले�या लोकां �वषयी अनेक गो�ट� बोल�या जातात. �या जीवनपट �वारे            

चकु��या ठरव�यात येऊ शकतात. भांडवलशाह� आ�ण �यावसा�यक उ�योग म�ुयतः फॅशन उ�योग           

आ�ण कॉ�मे�टक-स�दय� उ�योग मानवी शर�रा कडे बघ�याचा �व�च� �ि�टकोन मांडत असतात. या            

संपणू� उ�योगांमळेु मानवी शर�राकडे बघ�याचा �ि�टकोन अ�यंत संकु�चत कर�यात आला आहे. या            

�े�ांम�ये म�हला आ�ण प�ुष काह� �व�श�ट बांधा आ�ण वजन गटात मोडणारे, �व�श�ट �कारचे             

�दसणारे, दहबोल� असणारे, �व�श�ट �कारे वत�न करणारे, �व�श�ट आहार खाणारे असायला हवे असे             

�च�लत कर�यात येत.े  सव� सामा�य लोक देखील या गो�ट�ंकड ेआक�ष�त होतात. 

एकदा एका खाजगी �वमान कंपनीवर कायदेशीर कारवाई कर�यात आल�, कारण �यांनी एका �य�तीला             

दोन �त�कटांचा दर लाव�याची गो�ट केल� कारण ती �य�ती ल�ठ अस�यामळेु दोन �य�तीं�या बरोबर              

होते असे �यांचे �हणणे होत.े ह� ल�ठपणा कडे बघ�याची अ�यंत वाईट व�ृी आहे. शर�र रचनेवर कमे�ट                

करणे, �यात ल�ठ लोकांवर �वनोद केले जातात आ�ण �यांची छेड काढल� जात.े ल�ठपणा असणारे लोक               

जीवनपट �वारे अशा लोकांना उ�र देऊ शकतात. �यांना कळेल क� असे �वनोद करणे उ�चत नाह�. अशा                
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�करला बॉडी श�ेमगं �हणतात, ससुं�कृत समाजात याला �थान नाह�. आता तर वै�ा�नक श�द जसे              

ओ�सेस�स�ह कॉ�पि�स�ह �डसऑड�र (OCD) चा वापर देखील कर�यात येतो आहे. आ�ण ल�ठपणाला            

पणू�पणे नवीन �ि�टकोन देखील �ा�त होत आहे. याच �कारे इतर सम�या जसे डाऊन �स�ंोम ब�दल               

देखील जीवनपट  �वारे नवीन �ि�टकोन आण�यात येतो आहे. 

वत�मान काळात या संपणू� गो�ट�ंकडे बघ�याचे �व�वध मत�वाह आपण बघ.ू मी त�ुहाला पवू�             

सां�गत�या �माणे जाग�तक य�ुधा�या काळा नंतर पासनू गो�ट�ंम�ये बदल �हायला स�ुवात झाल�.            

�वतःला �य�त कर�याचे मा�यम शोधायला स�ुवात झाले आ�ण 1980 नंतर �व�वध आयड��टट�            

जगभरात पढेु येऊ लाग�या. जसे अमे�रकेत वंशाशी संबं�धत राजकारण असो, �कंवा भारतात जातीशी             

संबं�धत म�ुदे असो �कंवा इं�लंडम�ये भाषा आ�ण धम� या संबं�धत गो�ट� असो, असे �व�वध उदाहरण पढेु                

यायला स�ुवात झाल� आ�ण याच बरोबर अपंग�वावर सा�ह�य लेखन स�ु झाले. 

अगद� स�ुवातीला मानवी ह�कां�या �वषयांवर लेखन करायला स�ुवात झाले. �वतःला �य�त करणे            

आ�ण समाजात �थान �नमा�ण करणे हा नसुता अि�त�व वादाचा म�ुदा रा�हला नाह�. हळूहळू नवीन              

�कार जीवनपट म�ये यायला स�ुवात झाल�. डायर� आ�ण ऑनलाईन �लॉ�गगं �कंवा ��वटर असे �कार              

यायला लागले. लोकां�या ल�ात येऊ लागले क� एक ��वट �कतीह� लहान वाटले तर�ह� ते अ�यंत               

�भावशाल� असू शकत.े त�ेहा असा समज �नमा�ण �हायला लागला क� मानवी ह�कांब�दल लेखन             

के�याने नवीन �ि�टकोन जीवनपट ला लाभेल �यातह� ग�तमंद लोकांची संबं�धत जीवनपट ची मला एक              

वेगळी �दशा मानवी ह�कां�या संबं�धत लाभेल. 

उदाहरणाथ� ��ट�ह�नलोक मानवी ह�कां�या म�ु�याशी सहजपणे समतोल साधतात. कारण �ि�टह�न          

�यामळेु �यांना �दस�याचा अ�धकार �मळत नाह�. जसे एखा�या प�ुतकालयात �यांना प�ुतक शोधायला,            

वाचायला �कंवा �याला �कॅन क�न �यायला देखील अनेक अडचणी येतात आ�ण �हणनू ��ट�ह�नलोकां             

क�रता वेगळी स�ुवधा उपल�ध क�न �यायला हवे. सामा�य लोक जसे सहजपणे एखादे प�ुतक उघडून              

वाचू शकतात �तत�याच सहजतनेे ��ट�ह�नलोक देखील प�ुतक वाचू शकतील अशी प�रि�थती �नमा�ण            

करायला हवी. डोळस द�ुनयेत असणा�या �व�वध\ गो�ट�ंना लोकांक�रता ऐक�या�या मा�यमांम�ये          

�पांतर क�न जसे ऑ�डओ म�ुह�ज, स�दय�, सं�कृती, जवळीकता असे उपल�ध क�न �यायला हवेत.             

�याच �कारे हालचाल�ंवर ��तबंध असणा�या लोकां क�रता �ह�लचेअर उपल�धता क�न �द�याने �यांना            

हालचाल कर�यास सोयीचे होईल असे उप�म राबव�यात आले पा�हजे. 

 

एक �कारे याच �कारे मन �कंवा शर�र �कंवा दो�ह� गो�ट�ंचे अपंग�व अस�यास यांना देखील मानवी               

ह�क आ�ण �वतःला �य�त करणे असे दो�ह� �येय गाठता येतात. भाव�नक ���या �कंवा थांबणे एखादे               
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मत मांडता यावे अशा �ि�टकोनातनू बसणा-या लोकांना सव�समावेशक भ�ूमका घेणे श�यआहे. अपंग�व             

असणा�या लोकांना काय हव आहे हे �यां�याकडून मा�हती होणे कधीह� उ�चत असतं. रॉबट� मफ� यांचे               

बॉडी सायल�ट अ�यंत ��स�धआ�ण मह�वाचे काय� ऑटो इथनो�फ� या �े�ात आप�याला उपल�ध आहे.              

यात मफ� यांनी �वतःला �य�त कर�या �वषयी काह� मह�वा�या गो�ट� आप�यापढेु मांडले आहेत. 

आज�या �या�यानात मला इतकेच तमु�या पढेु सांगायचे होत.े मी जाता जाता त�ुहाला जीवनपट आ�ण              

अपंग�व याचे काह� उदाहरण देऊ इि�छतो. मी माझे पीएचडी लेखन वेद मेहता यां�यावर केले आहे. या                

�वषयावर मी त�ुहाला अनेक गो�ट� सांगू शकतो परंतु इथे संदभा�त सांगायचे झाले तर मी वेद मेहता                

यां�यावर कर�याचा �नण�य घेतला कारण ते भारत, ��टेन आ�ण �याचबरोबर अमे�रकेत 40�या            

शतकापासनू राहून आहेत आ�ण �यांना वेगवेग�या �ठकाणांचा अनभुव आहे आ�ण �हणनूच �यां�या            

लेखनाव�न अपंग�वकडे असलेले सामािजक �ि�टकोन �व�वध देशांम�ये जसे भारत, ��टन आ�ण           

अमे�रका म�ये आप�याला बघायला �मळतात.  

या �या�याना�या अंती मी त�ुहाला सांगू इि�छतो क� जीवनपट आ�ण अपंग�व �कंवा ग�तमंद �य�तींचे              

जीवनपट या �वषयांना सग�यांनी गंभीरतनेे �यायची गरज आहे. कारण अशा उप�मां�वारे आप�याला            

��था�पत �वचारां �य�त�र�त इतर ��ट�कोन आ�ण राजक�य ��ट� बघायला �मळत.े या�वारे           

आप�याला जवळ जाऊन ग�तमंद लोकांचे जग बघायची संधी �ा�त होत.े �यां�या मनात कसे �वचार              

येतात, �यांचं जग कसं असतं, ग�तमंद �य�तीच जीवन कसं असतं, सग�या गो�ट� आप�याला जीवनपट              

मळेु समजनू येतात. याव�न सधुा�रत कायदे आ�ण वत�न कसे �नमा�ण करता येईल याची लेखी क�पना               

आप�याला �मळत.े 

आ�ण �तसर� गो�ट �हणजे जीवनपट �वारे वेगवेगळे मत�वाह आप�याला कळून येतात. एकाच ��ट�ने             

वण�न करत आ�यामळेु हे �व�वध वैचा�रक �वाह आ�ण �ि�टकोन कधीच सग�यां�या समोर येऊ शकले              

नाह�त आ�ण �हणनू जीवनपट मह�वाची भ�ूमका बजावत.े हाच संदेश त�ुह� सवा�नी आज�या या             

�या�यानातनू �यावा अशी माझी तमु�याकडून अपे�ा.  
 

ध�यवाद 
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अपगं�व आिण �पके

नम�कार आज�या �या�यानात तु�हा सव�चे �वागत आहे. आज�या �या�यानाला िवषय ‘अपगं�व आिण �पके’ असा
असून य�ना आपण- लोक, राज नीती आिण िविवध दिृ�कोन य��या द�ृीने अ�यासणार आहोत. हा िवषय सािहि�यक
अपगं�व आिण �वा��य प्रा�प या अंतग�त येतो. खरं पािहलं तर, अपगं�वा िवषयी �पक�चा वापर कशा प्रकारे केला
जातो यािवषयी आपण आज चच� करणार आहोत.

�पक �हणजे न�ी काय? या �या�येकडे वळ�यापूव� खाली िदलेले काही उदाहरण तु�ही ल�ात �या. उदाहरणाथ� तु�ही
जे�हा एखा�ा डॉ�टरकडे जाता आिण �य�ना “डॉ�टर मा�या पोटात दखुतय” असं स�गता. ते�हा तु�हाला डॉ�टर
िवचारतात की “कशा प्रकारच दखुतय?” ते�हा तु�ही स�गता “कुणीतरी मला जोरात मारत आहे” असं दखुतय आिण
“िजथे दखुत आहे ितथे मला गोडा झा�या सारखा भास देखील होतो आहे”. दसुरे उदाहरण �ायचे झाले तर एखा�ा
पिरि�थतीत तु�ही नापसंद करत असणा�या �य�तीला “तू तर गाढव आहे”, “मी �या�या सोबत मुळीच जाऊ शकत नाही”,
“मला �याचा सहवास मुळीच सहन होत नाही” िकंवा याउलट जे�हा आवडणारी �य�ती असते ते�हा आपण “ती माझी जीव
की प्राण आहे”, “तो माझा उजवा हात आहे”, इ�यादी �पक�चा वापर सहजरी�या करत असतो. इगं्रजी भाषेत वापरले
जाणारे िकंवा आप�या भारतीय भाष�म�ये देखील वापरले जाणारे हे काही उदाहरण आहेत. कधी आपण “तो तर फार जळ
वजनाचा आहे.” असे श�द वापरतो  ते�हा याचा अथ� एखादी �य�ती अहकंार आहे असा होतो .

या सग�या उदाहरणाव�न तु�हाला हे ल�ात आले असेल की, �पक आप�या जीवनात अनकेदा वापरली जातात. आपलं
मन आिण शरीर अनके �पक�चा ��ोत आहे. उदाहरणाथ� मी तु�हाला आ�ाच डो�या ब�ल एक उदाहरण िदले.
�याचप्रमाणे र�ताचा अथ� अमेिरकन कादबं�य�म�ये आिण भारतीय कादबं�य�म�ये वेग�या प�तीने समजला जाऊ शकतो.
�हणून या �पकाचे साव��ीकरण करता येणार नाही. तु�ही एखादा श�द बोलून असे स�गू शकत नाही िक हा सव�� याच
अथ�न ेवापरला जातो.
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आपण याची पिरभाषा कशा प्रकारे देऊ शकू? भाषेचा उपयोग शाि�दक अथ� �यितिर�त करता येणे �हणजेच एखादी
व�तू कुठली संक�पना, िवचार िकंवा कुठ�या दसु� या व�तू ब�ल स�गत असेल तर �याला �पक असे �हणतात. इतर
श�द�म�ये स�गायचे झाले तर, या प्रितका�मक गो�ीचा वापर करता येणे �हणजेच �पक. थो�यावेळासाठी या
पिरभाषेकडून तुमचे ल� मी या उदाहण�कळे नऊे इि�छतो. जे�हा एखादा ��ण डॉ�टरला, “मला यािठकाणी गाठ झाली
आहे”, असे स�गतो ते�हा, गाठ या श�दाचा श�दशः अथ� घेतला जात नाही. इथे याचा अथ� होतो गाठीसारखं काहीतरी.
��णा�या क�पनतेली गाठ आिण डॉ�टस��या क�पनतेली गाठ या दो�ही संक�पनमे�ये फरक असून, या सग�याशी
अपगं�वाचा काय संबधं आहे हे आपण पुढे  बघूया.

जॉज� लाकॉफ आिण माक� जॉ�सन य��या “मेटफस� िव िल�ह बाय” पु�तकावर आधािरत जगभरात शै�िणक िवचार�भवती
चच� आप�याला बघायला िमळते. मी आतापय�तं तु�हाला �याकाही गो�ी स�िगत�या, �या या पु�तकात देखील
स�िगत�या गे�या आहेत. परतंु यात र�ताचे सव�� सारखेच मह��व आहे, असे स�िगतले गेले आहे. मला वाटतं की इथेच
�य�ची चूक झाली. परतंु सव� साधारणपणे �य�नी �पकं ब�ल जी काही मािहती या पु�तकात िदली आहे, ती खरी आहे.

उदाहरणाथ� �य�नी “कॉि�निट�ह मेटफोर थेअरीचा ” �हणजेच सं�ाना�मक �पक�चे िस��त य�चा उ�लेख या पु�तकात
केला आहे. सो�या भाषेत स�गायचे झाले तर, �पकंमुळेच र�त, िवचार, मास, िवचार कर�याची श�ती, भावना या सग�या
गो�ी तयार होतात.

आता आपण अपगं�व आिण �पक य��यात संबधं, या िवषयाकडे वळूया. मी या िवषयाला “ �पक�सिहत आिण
�पक�िवना” अपगं�व असे �हणतो. याचा काय अथ� आहे?

रा�य पातळीवर अपगं लोक�ना �थान िमळावे याकिरता �पक अपगं�व�या िवरोधात काम करतात. �य�ना दरू कर�याची
गरज आहे. उदाहरणाथ� असा प्रितउ�र देणे असा �पक �थना�या कक�रोगावर मात करणा�या मिहल�िवषयी वापरला
जातो. कक�रोगाशी झुंज देत असताना आलेले अनुभव प्रखरपणे सव��या सम� म�डणे असा याचा अथ� होतो. परतंु
सदैव बोलून �वतःला �य�त करणे गरजेचे नसून �वतः�या वाग�यातून देखील असं करता येत.ं उदाहरण �ायचे झाले
तर,�थना�या कक�रोगावर मात करणा�य�नी �य��या प्रिक्रयेतून जात असताना िनडर राहून दाखवून �वतःब�ल
प्रतीका�मक पणे पुढे येऊन दाखवले आहे. अपगं लोक देखील �पक�चा वापर क�न �य��या िवषयी पसरव�यात आलेले
गैरसमज दरू क� शकतात. �वतःला �य�त कर�या किरता कण�बिधर स�केितक भाषेचा वापर क�न िकंवा कण�बिधर
अिभमान चळवळीचा संकेतआ�मक वापर क�न जगासमोर अपगं लोक�ना हे गैरसमज दरू करता येऊ  शकतात.

अपगं लोक �ान प्रा�त कर�याकिरता देखील एक मा�यम �हणून �पक�चा वाप� शकतात. दिृ�हीन लोक�चे
उदाहरण �यायचे झाले तर, अंध�व �हणजे काढोक, अ�ान, दिृ�हीनता अशा सार�या िवचार�शी सर�सपणे अंध�व
जोडले जाते. परतंु याच सव� गो�ींना �य��या अनुभव�व�न नवीन �पक��या वापराने सकारा�मक बनवता येऊ
शकतात. ते स�गू शकतात की अंध�व �हणजे काळोख नसून जीवन जग�याची प�त. आहे �हणजेच �पका �ारे अपगं
लोक �य��या िवषयी केले गेलेले िवचार बदलून �वतःिवषयी च�ग�या िवचार�चा प्रवाह सु� क� शकतात. �पक सव��
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असतात असे जॉ�सन आप�याला स�गतात. परतंु सग�या गो�ींबरोबर अनुभव�ची साथ असली तर कठीण वाटणा�या
गो�ी सहज िर�या समजून घेता येऊ शकतात. परतंु प्र�येक �य�ती कण�बिधरता िकंवा अंध�व कसे असते हे �वतः
अनुभवून बघू शकत नाही आिण �हणूनच अपगं�व असणा�या �य�तीने �वतःिवषयी स�िगतले तर कदािचत इतर लोक
�य�ना समजून घे�यास स�म होतील.

आिण �हणूनच या िदशेनी पिहला पाऊल उचलून अपगं�व आिण �पकाम�ये प्रभावशाली संबधं बनव�या किरता लोक
�वतः कशा प्रकारे �पक�चा वापर करतात आिण �पय�ना कशा प्रकारचे अथ� प्रदान करतात हे मह��वाचे आहे.

आता आपण या िवषयाला पुढे नतेाना याम�ये काय संबधं आहे हे स�गत असताना �पक�चा मह��वाचा गुण �हणजे
राजनिेतक �येय साधने असा देखील आहे. अपघाता िवषयी कशा प्रकारचे िवचार आिण �ान स�िगतले जाते हे देखील
मह��वाचे आहे. मी या संक�पनलेा �पक�िशवाय �ान प्र�थािपत करणे असे �हणतो. सािह�यात अशा उदाहरण�ची
भरमार आहे. उदाहरणाथ�, शे�सिपयर य��या टे�पे�ट नावा�या कादबंरीत एका वयोवृ� माणसा िवषयी स�िगतले आहेत.

�यात �या माणसाचे प्रचंड मोठे पखं असतात आिण हा �य�ती एका जोड�या�या अंगणात एके िदवशी आढळतो आिण
याच  भवती संपूण� गो� िफरत असते.  इथे या �हाता�या �य�तीला तु�ही �पक��या द�ृीन ेअ�यासू शकता.

हे जोडपं शारीिरक असमतोल आिण गावातील लोक कशाप्रकारे या सग�या गो�ींचा िवचार करतात हे �या कादबंरीत
स�िगतले आहे. लॅिटन अमेिरकेत शारीिरक अपगं�वाला कशाप्रकारे जादटूोणा सार�या गो�ीशी जोड�यात आले हे
आप�याला मािहती आहे. महाभारत आिण रामायणात देखील आप�याला शकूनी सारखे पा� बघायला िमळाले आहेत. आता
असे उदाहरण सव�� आप�याला बघायला िमळतात. गरज आहे तर तु�हाला फ�त िनरी�ण कर�याची आिण �पक�ची
अनके उदाहरणं तुम�या ल�ात येऊ लागतील.

इथे आपण सािह�याब�ल बोलत आहोत. सािह�यात िच� आिण िश�प या संदभ�त बोलताना अनकेदा हे सदर व रोज�या
जीवनात वापर�यात येणा�या भाषेत अपगं�व िवषयी �पक वापरले जातात. उदाहरणाथ� वेडेपणा किरता वापर�या जाणारे
�पक, �हणजेच तु�ही एखा�ा मानिसक सुधारक क�दर्ात जाऊन अडकले�या लोक�िवषयी. िकलपा इथे मानिसक रोग
या किरता दवाखाना ब�याच काळापासून ि�थत आहे. परतंु हे िठकाण एक प्रकारे वेडेपणाने वागणारय�ना उ�ेश
कर�याकिरता वापर�यात येणारे �पक �हणून वापरले जाते. अशा प्रकारची वा�यरचना सव�� आप�याला बघायला
िमळतात.

मी आतापय�तं तु�हाला सािह�यातले उदाहरण िदले. असे उदाहरण सगळीकडे आप�याला बघायला िमळतात. �यात तु�ही
कण�बिधर लोक�ब�ल वापरले जाणारे �पक य��याकडे ल� देऊन बघा. कण�बिधर �य�ती�या कानात सायरण वाजणे
�हणजेत तिमळम�ये से िवधान असा वा�यप्रचार वापरला जातो. एक प्रकारे ही कण�बिधर लोक�ची चे�ाच आहे. आिण
यावर आधािरत कण�बिधर लोक� िवषयी सामािजक दिृ�कोन म�डला जातो.
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अशा सामा�यपणे वापर�यात येणा�या �पकामुळे काय घडतं हे आपण बघूया. अशा �पकामुळे अपगं�व ही दःुखद गो�
आहे असा संदेश सग�य� पय�तं जातो. एक प्रकारचा श्राप िकंवा वाईट कम�ची फळ, िबमारी अशा सग�या गो�ी
अपगं�व ब�ल वापर�या जातात. या �े�ात काम करत असणारे डॉ�टर �वतः अशा प्रकारचे श�द अपगं लोक� किरता
वापरतात.  अशा सग�या श�द��या वापरामुळे िद�य�ग��या भावना दखुाव�याची संभावना वाढते.

अगोदर स�िगत�या प्रमाणे अपगं�वाचे दोन प्रकार आपण बिघतले. �यातला �पकािशवाय अपणारा प्रकार बघत
असताना आपण अगोदर सािह�य आिण कला�मक प्रकार बिघतले. दसु�या प्रकारात समाजात सव� साधारणपणे
वापर�या जाणा�या �हणींचा समावेश आहे. आिण िविवध िवषय आिण �ानाचे�ाना�या प्रणाली कशाप्रकारे काम करतात
हे ितस�या प्रकारात बघायला िमळते. भौितक शा�� पासन,ं मानवशा�� पय�तं. ��ीवाद यासारखे िवषय आिण
जवळपास सग�याच िवषय�म�ये �पक�चा वापर केला जातो. अपगं�व ब�ल �पक िवशेषतः वापरले जातात. पुढे
Sami Schalk य�चे उदाहरण मी तु�हाला देऊ इि�छतो.

अपगं�वा�या ितमाही मािसकेत, सामी य�चा लेख प्रकािशत झाला. �य�ना या िवषयात �ची आहे आिण पुढे अजून वाचन
कर�याची इ�छा आहे �य��या किरता, अपगं�व अ�यास ितमाही मािसका खूप च�गला ��ोत आहे. मह��वाचे �हणजे हा
मोफत असून ऑनलाईन उपल�ध आहे. यात तु�हाला िचिक�सक लेख, किवता, कथा आिण �यि�तगत कथा यासार�या
ब�याच उ�म गो�ी वाचायला िमळतील. यात सामी य�चा लेख �याचे शीष�क “��ीवादी िलखाणात स�म �पक”

असे आहे प्रकािशत झाला . िवदाऊट मधले �पकचे हे ितसरे उदाहरण आहे. सामी , महान ��ीवादी िचिक�सक बेल
हकु य��या “The Will to Change: Men, Masculinity and Love" 2004 वष� प्रकािशत झाले�या या
पु�तकातून काही गो�ींचा संदभ� आप�याला देतात. �यात पु�ष भाविनक िर�या अपगं असतात असे स�िगतले आहे.

पो�टकॉलोिनयल िचिक�सा असो िकंवा ��ीवादी, ओळखीवर आधािरत िचिक�सा कुठ�याही दिृ�कोनाने बिघतले तरीही
अपगं�वावर वापरले जाणारे �पक जा�तीत जा�त वापर�यात येत आहेत. मी भाविनक िर�या अपगं आहे असा �पक या
काय�त वापरला गेला आहे. हा या संपूण� िवषयाकडे बघ�याचा नािव�यपूण� दिृ�कोण आहे जो सामी य��या काय�तून
आप�याला अनुभवायला िमळतो. वादिववादाप्रित अंध असणे, एखा�ा द�ृीकोणाब�ल कण�बिधर असणे, वेळे असणे
यासारखे �पक सहजपणे वापरले जातात �य�चा िद�य�ग लोक�वर फार प्रभाव पडतो.

जे�हा हा िवषयी मी ��ीवादी मतप्रवाहा पुढे म�डतो ते�हा िपतृस�ा कशा प्रकारे पु�ष�वर आिण �य��या भावन�वर
प्रभाव टाकते आिण �य�ना भाविनक िर�या अपगं करते हे आप�याला येथे ल�ात येत. या सग�य� गो�ी काही मोठा
िवषय नाही, परतंु �याप्रकारे सामी, बैल बुक य��या िलखाणाचा संदभ� आप�याला देतात �यातून कळतं की, अपगं, मूख�
यासारखे �पक वापरणं गैर राजनिेतक िकंवा अ�ान आिण भोळेपणाची िनशाणी आहे. असे असता, य�चा िद�य�ग�वर
खराखुरा पिरणाम होत असतो. आिण इथे बेल य�नी नकळत समाजात ��ी-पु�ष समानता प्र�थािपत कर�या�या
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उ�ेशाने िपतृस�ेिव�� कधीही न संपणारे यु� पुकारले आहे. �या अपगं िकंवा यासारखे इतर�ना �ास होईल असे श�द
वापरायला थ�बवते आिण इतर�नीही असे श�द वापरायला थ�बवावे असे सुचवते. आिण ित�या संपूण� काय�त ितचा हाच
मु�ा आहे.

मग आता आपण सु�ा सज�नशीलपणे �पक वापरायला बदं करायला हवका? मुळीच नाही. सामी आप�याला हे
स�गायचा प्रय� करत नाही आहेत. मी देखील तु�हाला असे सुचवत नाही आहे. उदाहरणाथ� “आपण आंध�याग�लीत
येऊन पोहोचलो आहे”. िकंवा “ ही गो� कॅ�सर प्रमाणे पसरत आहे” असं कोणी बोललं तर मी तुरतं �य��यावर
�प�ीकरणचा हमला करायला हवा का? नाही अिजबात नाही. हे गरजेचे देखील नाही. एकच िनयम सग�य�नी इथे
ल�ात ठेवायला हवा तो �हणजे आपण कुठ�याही �य�तीला हानी पोहोचवायची नाही. सामी य�नी आप�याला तीन ते चार
िनयम देऊन कशा प्रकारे आपण नकारा�मक �पक वापरणे टाळू शकतो हे स�िगतले आहे.

पिहला िनयम �हणजे इतर�ना कुठलीही हानी न करणे. जर का तुम�या िचिक�सक दिृ�कोनामुळे कुणाला हानी पोहोचत
असेल तर �पक�चा वापर न केलेला बरा. जर का तु�ही एखादे डॉ�टर िकंवा िश�क आहात तर तुम�या िव�ा�य�म�ये
िवशेष ओळख असणा�या गटािवषयी �पक वापरायला नको. या िवषयाकडे जबाबदारीने बघायला हवे. �हणजेच तु�ही
जी भाषा वापरतात �या प्रती पूण�पणे तु�ही सजग असायला हवं आिण �याची जबाबदारी तु�ही �यायला हवी. या दो�ही
गो�ींचा आपसात संबधं आहे.

चौथा प्रकार �हणजे पोिलिसंग. पोिलिसंग करण थ�बायला हव. चुकी�या प्रकारचे �पक वापरणे िजतके चुकीचे आहे
आिण �याचा पिरणाम िजतका वाईट होतो िततकाच वाईट पिरणाम पॉिलसींचा होतो. राजनिेतक अचूकपणा
आण�याकिरता पोिलिसंग करणं चुकीचा आहे.

वर स�िगतले�या गो�ींचा सार मी आता तु�हाला स�गतो. पिहली गो� �हणजे �वतः िद�य�ग य�नी �पक�चा सज�नशील
वापर क�न �वतःची एक �वत�ं ओळख जगात िनम�ण करायला हवी. दसुर,ं अपगं�व नसणारे लोक �पक�चा वापर
करतात आिण तू �य�नी उिचत पणे करावा. सज�नशील पणे �य�त कर�याकिरता, एखादे पा� िनम�ण, किवता आिण
कथा स�ग�याची प�त �हणून. �याच बरोबर सामा�यपणे वापर�या जाणा�या �हणी आिण, वाद िववादम�ये देखील. ितसरा
�पक�चा उपयोग अपगं�व ब�ल मािहती तयार करणे आिण �या�याशी जोडलेला इितहास तयार करणे या�याशी जोडला
आहे.

दलु�ि�त लोक�चा इितहास िलिहणे इतक सो�प काय� नाही. कारण या लोक��या ईितहासाचे कागदी पुरावे उपल�ध नाहीत.

य�चा अिलिखत इितहास आहे आिण तो सव��च उपि�थत असून अद�ृय रािहलेला आहे. उदाहरणाथ� एखा�ा िवशेषत
जात, वग�, पा��भूमीतील मिहला, अपगं लोक, भीक मागणारे लोक �य��या जीवनाची काहीच िकंमत नाही. आिण असे
बरेच लोक य��या िवषयी इितहासात िलिहणे आिण मािहती करणे फार कठीण काय� आहे.
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देिवद िमशेल आिण शरण �नाईडर य�नी या किरता अ�यतं प्रभावशाली आिण उपयोगाचे उपकरण शोधून काढले. याला
नरेेिट�ह प्रो�थेिसस असे �हणतात. मी अगोदर तु�हाला अपगं�व अ�यास रीडर ब�ल स�िगतले होते. �यात तु�हाला या
िवषयावर लेख सापडेल. मी यापूव� या संक�पनचेा उ�लेख केला होता परतंु इथे पु�हा मी याब�ल िव�ताराने स�गू
इि�छतो. प्रो�थेिससचा अथ� असा की मी र��यावर एखा�ा �हीलचेअरचा उपयोग क� शकतो िकंवा र�ॅपचा उपयोग
क� शकतो, ऐकू न येणारे �य�ती �य�चे जीवन सोपे �हावे याकिरता denture वापर क� शकतात, ऐकू ये�याचे त�ं
वाप� शकतात. असे िविवध उपकरण वाप�न िद�य�ग लोक�चे जीवन सोपे करता येऊ शकते. या उपकरण�ना
प्रो�थेिटक असे �हणतात. ते हालचाल कर�याकिरता उपयोगी ठरतात. उदाहरणाथ� जर का मला चालता येत नसेल,

तर मी क्रचंेस �या सहा�याने चालू शकतो. मला पोहोचायचे असेल �या िठकाणावर पोहोच�यावर मी क्रचंेस बाजूला
काढून ठेवू शकतो. आिण माझे काम सहजपणे क� शकतो. गरज भास�यास मी पु�हा क्रचंेस�या वापराने चालायला
सु�वात क� शकतो. अशाप्रकारे दैनिंदन जीवनात मी वापर क�न जीवन �यतीत क� शकतो. देिवद िमशेल आिण
शरण �नाईडरया उदाहरणा�या सहा�याने सामािजक अपगं�व ब�ल�या सामािजक इितहासा ब�ल काही मह�वा�या गो�ी
आप�यापुढे म�डतात.

आप�यापुढे एक फार मह��वाची गो� म�डली आहे. ती �हणजे मीिडयाम�ये िद�य�ग लोक बरेच आहेत. उदाहरणाथ�
िच�पट आिण िच�कला या �े�ात बरेच िद�य�ग लोक तेसु�ा िविवध प्रकारचे अपगं�व असणारे आप�याला बघायला
िमळतात.परतंु अशा प्रकारचा सहभाग आप�याला इतर �े��म�ये बघायला िमळत नाही. �या प्रकारचे पा� िच�पट��ारे
दाखवले जातात, तसे खरचं जीवनात बघायला िमळतात. यात असलेला िवरोधाभास तु�ही इथे ल�ात �यावा.

सँयडर या उदाहरणा�या सहा�याने आपण असे नाव का वापरले हे स�गतात. िच�पट�म�ये अपगं लोक��या पा�ाचा वापर
प्रो�थेिसस �हणून केला जातो. िच�पटात अपगं �य�तीचे पा� मोहक व�तू�या �पाने कथा, पा�, कथेचा िवकास,

िच�पटाचे डायरे�शन, कॅमेरा िट्र�स असा ब�याच गो�ींकिरता वापरले जाते. याने अपगं�वाला मूख� दाखव�यात येते.

तु�ही या िवषयावर अजून वाचन करावं असे मी तु�हाला स�गेल आिण �याचबरोबर �पका म�ये अपगं�वाशी जोडलेला
इितहास प्रभावी िर�या बदल�याची �मता आहे हे देखील मी तु�हाला स�गेल. तॲडी इितहासात आपण सज�नशील पणे
�पक वाप�न इितहास तयार क� शकतो.

मी आतापय�तं तु�हाला “अपगं�व एक �पक” याब�ल स�िगतले. हा सािह�याचा एक भाग आहे. य�चा वापर अपगं�व
असणारे िकंवा नसणारे लोक अनके िवषय�म�ये आिण िविवध दिृ�कोनाने आिण �े��म�ये करत असतात. �पकं �ारे
अनके गो�ी िनध�िरत होत असतात. अपगं�व ब�ल मािहती िमळव�याचा �पक एक माग� देखील आहेत. �पक�चा
प्रभाव कशाप्रकारे िववीध लोक�वर पडतो हे देखील मह��वाचे आहे. एखा�ा डॉ�टर�या खोलीत िविश� �पक�चा
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काय प्रभाव पडतो आिण �याच �पक�चा एखा�ा वग�त काय पिरणाम पडतो य��यात फरक आहे. याच �पक�चा
एखा�ा िवशेष स��कृितक पिरि�थतीत वेगळा अथ� िनघू शकतो. आिण अपगं�व अ�यास या कोस� �ारे आपण सगळे या
िवषयी सजग असायला हवे.
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नम�कार त�ुहा सवा�चे प�ुहा एकदा �वागत आहे�. आज आपण �दसा�ब�लट� �टडीज या �या�यांना�या�
शवेट�या भागात पोहोचलो आहोत. आज�या भागाचे शीष�क “�दसा�ब�लट� �टडीज: रोड लेस �ॅ �ह�ड” 

(�दशा �व�हत मसुा�फर�) असे आहे�. �वषय असा �नवड�या मागचे कारण सांग�यापवू� आप�या कोस�
म�ये ब�घत�या  �व�वध  गो�ट�ंचा थोड�यात आढावा घेऊया.

प�हल� काम�गर� कु� ठल�? असा �वचार के� ला तर काह� गो�ट� आप�यापुढे येतात. �दसा�ब�लट� �टडीज�
आप�या चच�चा �वषय रा�हला तो औषधीशा�� या �वषयाशी जळुलेला आहे आ�ण �याच �कारे �या�या�
कमतरता देखील आप�यापुढे आणणारा �वषय आहे�. आपण या कोस��या स�ुवातीला व�ैयक�य आ�ण�
सामािजक �ा�पे यां�यात काय अतंर आहे याचा अ�यास क�न स�ुवात के� ल�. व�ैयक�य मॉडले अपंग�व�
कड ेसम�या या �ि�टकोनाने बघत.े शर�र आ�ण मन या दोघांम�ये काह�तर� कमतरता असणे आ�ण �या�
कमतरतवेर काह�तर� उपाय शोधणे अशी मया��दत संक�पना व�ैयक�य �े�ात अपंगतवा ब�दल आहे�. 
�याउलट सामािजक मॉडले �वधायकतावाद आ�ण पया�वरणाचा मानवावर झालेला प�रणाम आ�ण�
�यामळेु झालेले �बघाड या��ट�ने अपंग�व कड े बघत.े

परंत ुआप�याला या �वषयाचा सवा�गीण अ�यास कर�याक�रता सामािजक �याचबरोबर व�ैयक�य असे�
दो�ह� �ा�प समजनू घेणे आ�ण �यवि�थत अ�यासणे गरजेचे आहे�. व�ैयक�य �े� आ�ण �वा��य�
�वभाग आ�ण सेवा खरेखरेु असतात आ�ण �या सदैव अि�त�वात राहतील. अपंग�व देखील सदैव असेल. 

मानवी शर�र आ�ण जीवन आ�ण �याला हानी हो�याची श�यता देखील सदैव असेल आ�ण �हणनूच�
व�ैयक�य आ�ण सामािजक �ा�प हे दोघेह� गरजेचे आहेत. आ�ण �या दोघांचा पर�पर पोषक ससुंवाद�
देखील �ततकाच मह�वाचा आहे�. �दसा�ब�लट� �टडीज म�ये अनेक �कारचे �ा�प आ�ण �े� मवक�
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आप�याला बघायला �मळतात. यात काह� �ा�प वै�यक�य �े�ाकडे ��तकूल आहेत �याचबरोबर काह�            

�ा�प वै�यक�य �े�ात असले�या �कंवा �यामळेु �दसा�ब�लट� ब�दल होणा�या गैरसमज ब�दल दोषदश�            

आहेत.  

या�य�त�र�त वै�यक�य �े� आ�ण �दसा�ब�लट� �टडीज यांनी पर�पर सहयोगाची भ�ूमका घेणे मह�वाचे            

आहे.  मा�या मत ेआप�या या काय��मा�वारे हा एक मह�वाचा बोध आपण  सवा�नी �यायला हवा.  

दसुर� गो�ट जी आपण �शकतो ती �हणजे �दसा�ब�लट� �टडीज हे इंटर�डसी�ल�नर� �े� आहे. यात               

अनेक �वषयांचा सहभाग आप�याला बघायला �मळतो. उदाहरणाथ� आपले जैव सं�कृती, Assistive           

टेकनॉलॉिज /तं��ान, सा�ह�य समी�ा, �मतावाद आ�ण नॉम�ल या �वषयांवर�ल �या�याने आ�ण           

मलुाखती आपण ल�ात घेतले तर आप�याला कळतं क� �दसा�ब�लट� �टडीज खरोखर आंत�व��याशाखेय            

आहे. एक उदाहरण �यायचे झाले तर जैव सं�कृती �या �े�ात �व�भ�न �प प�धती अि�त�वात आहेत               

�या �व�ान आ�ण  मानवशा�� या दोन �वषयांम�ये   संबंधांवर आधा�रत आहे. 

आ�ण �हणनूच �दसा�ब�लट� �टडीज कळे बघ�याचा संकु�चत �ि�टकोन आपण सग�यांनीच          

�खडक�बाहेर फेकून �यायला हवा, असं मला �ामा�णकपणे वाटतं. �यानंतर मी �ोफेसर मधसुदून राव             

यांची Assistive तं��ानाचा या �वषयावर मलुाखत घेतल�. �याने इंजी�नय�रगं आ�ण मानवशा�� या            

दो�ह� �े�ांम�ये कसा तालमेल घडून येतो हे आप�याला पटवनू �दले. या�वारे तं��ानाचा वापर आ�ण              

�नमा�ण या�वषयी देखील आपण मा�हती ब�घतल�. 

�याच �माणे खबुला खान यांनी अठरा�या शतकातील �ल�हले�या का�याचा खोलवर अ�यास            

कर�याक�रता आप�याला आध�ुनकता, �यि�तवाद, �ेरणादायी इ�तहास या सार�या �वषयांची मा�हती          

आधीपासनू असणे गरजेचे आहे. त�ेहाच आपण हे का�य समजू शकतो. आ�ण �दसा�ब�लट� �टडीज             

जगभरात इंटर�डसी�ल�नर� मा�यता असणारा �े� अस�या कारणाने �नयम आ�ण सामा�य आ�ण           

यो�यतचेी क�पना हे �वषय आप�यापढेु आणत.े इतर आयड��टट�वर आधा�रत श�े आप�याला वंश,            

जात,वग� अशा बरेच गो�ट�ंब�दल सजग करते आ�ण हे �वषय कसे हाताळायचे हे देखील आप�याला              

�शकवतो.  

�तसरा धडा आपण �शकलो तो �हणजे �ा�सफॉम��ट�ह/बदल इं�डयावर - प�रवत�नवाद� भ�ूमका.           

�दसा�ब�लट� �टडीज न�क�च �ा�सफॉम��ट�ह आहे. कसे आपण बघयूा? अनेकओळखीवर आधा�रत �े�            

अपवाद आहेत. उदाहरणाथ� आपण वां�शक अ�यास कडे ब�घतले तर याअंतग�त नसुते racial सम�यांकडे             

ल� क� ��त केले जात.े 
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परंतु यामळेु काह� अडथळे होतात? �दसा�ब�लट� �टडीज संवेदनशील सरु�े�या म�ु�यांवर ल� क� ��त            

करत.े आ�ण हे �वषय टाळणं कुणालाच श�य नाह�. कुठल�ह� आयड��टट� वर आधा�रत �वचारधारा             

सरु�े�या म�ु�यावर दलु�� क� इि�छत नाह�. याउलट ते �व�भ�न �वचारधारांना आ�ण �े�ांना एक��त             

आण�याचे काम करत.े याह� पल�कडे जाऊन सांगायचे झाले तर �दसा�ब�लट� �टडीज �व�वध �े�ातील             

चळवळीमळेु आ�ण काया�मळेु उदयास आले. वंश, ��ी ह�कांची चळवळ, का�ट आ�ण यासार�या            

चळवळीं�या �वषयातनू उदयास आले. याचा अथ� असा के �दसा�ब�लट� �टडीज म�ये �व�भ�न            

चळवळीतनू चांग�या गो�ट� घे�याची �मता तर आहेच पण �यांचा ना�व�यपणू� �पाने उपयोग कर�याची             

देखील �मता आहे.  �दसा�ब�लट� �टडीज नेहमीच आपला �वषयांचा �याप वाढवत आले आहे. 

उदाहरणाथ� �ोफेसर नं�दनी घोष यां�यासोबत झाले�या मलुाखतीतनू आप�याला इ�थकस ऑफ थे           

एथनो�ाफर ब�दल मा�हती झाल�. आप�याशी बोलताना घोष यांनी सां�गतले क�, अपंग म�हलां�या            

जीवनाचा अ�यास करत असताना �यांना हे कळेना क� अ�यासाला �कती मया��दत ठेवायचे आहे. कारण              

अनेक म�ुदे आ�ण �वषय आजह� आहेत �यां�यावर अ�यास केला जाऊ शकतो. �यांची न�द ठेवल� जाऊ               

शकत.े 

परंतु या म�हलां�या जीवनाचा अ�यास करत असताना �यां�या सांसा�रक जीवनात �कती ढवळाढवळ            

करायची आ�ण कुठे थांबायचं हे ��न सदैव अ�यासकां�या पढेु येत रा�हले. �दसा�ब�लट� �टडीज काळजी              

घटका ब�दल सदैव सजक आ�ण संवेदनशील रा�हले आहे. उदाहरणाथ� या पा�य�माची �न�म�ती करताना             

ए�लट इि��ट�यशू�स म�ये �वेश नसणा�या लोकां क�रता हे �वषय सहजपणे समजनू घेता येतील.             

याक�रता �चंड �माणात काळजी घे�यात आल�. 

काळजी हा मानवी जीवनाचा एक मह�वाचा घटक आहे. प�रवार असो �कंवा एखादा �स�धांताची �न�म�ती,              

मै�ीचे नाते �कंवा एखा�या �व�यापीठाची �थापना सवा�म�येच काळजी मह�वाची भ�ूमका बजावत.े           

काळजी मानवी जीवनाचा आ�ण �यात अनभुवला जाणा�या अनेक �वषयांम�ये मह�वाचा घटक आहे.            

अगद� �दसा�ब�लट� �टडीज म�ये स�ुधा. काळजी सरु��ततबे�दल, साधारण मानवी प�रि�थती ब�दल,           

वं�चत ब�दल, अभाव, हानी, दःुख �याचबरोबर संरचना�मक �हसें ब�दल संवाद साधत असत.े आ�ण             

�हणनूच काळजी ब�दल चचा� करणे मह�वाचे आहे. असा होता आपला �तसरा धडा �यात �दसा�ब�लट�              

�टडीज बदलणारे �े� �कंवा �ा�सफॉम��ट�ह  इं�डयावर �हणनू ब�घतले आहे.  

चौथा धडा बघताना आपण �यात सां�कृ�तक पा�व�भमूीचा अ�यास केला. �दसा�ब�लट� �टडीज न चकुता             

अलगद पणे सां�कृ�तक पा�व�भमूीने �भा�वत होत असत.े उदाहरणाथ� त�ुह� माझे �ोफेसर मायकल            

यां�या बरोबरचे मलुाखत ऐकल� असणार. �यात आ�ह� कण�ब�धर ब�दल चचा� केल�. ऐकू ये�या�या या              
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���येत बहुसं�यांक समज �च�लत अस�यामळेु कण�ब�धरांना �लिं�वि�टक मायनॉ�रट� �हणनू समजले          

जावे अशी चचा� आपण केल�. 

�याचबरोबर ऑ�टझम या �वषयाकडे बघतांना �यरूो डाय�ह�स�ट� या �वषयाब�दल देखील आपण चचा�             

केल�. रे�मा वि�लअ�पन �यां�याशी बोलताना क�चर ऑफ सा�नसम or सा�नट� याब�दल �यांनी            

सां�गतले क� �ववेक ब�ुधी जीवनाचा माग�दश�क असत.े इतर श�दांम�ये सांगायचे झाले तर �मता आ�ण              

�नयम यां�या सहा�याने जीवनात अनेक गो�ट� �मळवता येतात �यात सं�कृती या म�ु�याला अनेक वेळा              

दलु���त ठेवला जात. आ�ण �हणनूच �या पा�य�मात �वारे �यवि�थत वाद-�ववाद आ�ण तक�            

मांड�यात आले. 

आतापय�त आपण या संपणू� पा�य�मात अ�यास अ�यास केले�या गो�ट�ंची न�द केल�. �दसा�ब�लट�            

�टडीज म�ये या पल�कडहे� अनेक गो�ट� आहेत आ�ण �हणनूच मी या �े�ाला रोड लेस �ॅ�ह�ड” असे                

रॉबट� �ॉ�ट यां�या ��स�ध “द रोड नोटे टेकन” या क�वततेील ओळीने संबो�धत क� इि�छतो. �या               

�े�ात अजनू बरेच शोध लाव�याची संधी आहे. खाल�लपैक� काह� संधी �दसा�ब�लट� टे�ट'म�ये            

आप�याला बघायला  �मळतील. 

इतर �े�ां�माणे �डसे�ब�लट� �टडीजचा उगम आ�ण याब�दलचे �ान देखील पा�चा�य देशात उदयास            

आले. आ�ण हळूहळू ते सव�� पस� लागले. आपण या �ानाचे �व�प बदलू शकतो परंतु याचे मळू                

पा�चा�य प�धतीचे आहे. मी इं�लंडम�ये तयार झालेले यं� खरेद� करायचं. अगद� साधे कवर �कंवा              

कॅ�बनेट मला इं�लंड मधनू मागवावे लागायचे. या व�तूंचे लहान सहान भाग मुंबईम�ये तयार �हायचे.              

आ�ण �हणनूच �डसे�ब�लट� �टडीचा अ�यास �यवि�थत �र�या कर�याक�रता इंि�लश भाषचेी साथ           

असायला हवी. भारतातील इतर भाषां�माणे इं�जी देखील एक भारतीय भाषा आहे आ�ण �हणनूच मी              

कधीच त�ुहाला इं�जी  �शकू नका अस ंसांगणार नाह�. 

या �वषयाशी �नग�डत ��येक गो�ट त�ुह� वाचायला हवी. ती गो�ट �वतःची आहे असे समजनू वाचायला               

हवे आ�ण कुठ�याह� गो�ट�ला �वतःच कर�या क�रता �तचे भाषांतर क�नआ�मसात करणे गरजेचे आहे.              

भारतीय भाषांचे �ान असणे स�ुधा �ततकेच गरजेचे आहे. भारतीय भाषांचा साठा �चंड मोठा असनू याने               

भारतीय प�ृठभमूी समजनू घे�यास मदत होत.े त�ुह� तमु�या या �े�ाशी संबं�धत नवीनअ�च�व �कंवा             

साठा तयार क� शकता. भारतीय लोककला, वां�मय, �च�पटांचा साठा, कला�े�, संगीत अशा �व�भ�न             

�े�ांम�ये मानवीय �मता अशांतता मानवी असरु��तता इ�याद� �वषयांवर ठसा उमटवला आहे.           

थोड�यात सांगायचे झाले तर �या �े�ात काम करणा�यांना क�रता �चंड संधी उपल�ध आहेत आ�ण              

�याहूनह� अ�धक �ानाचा साठा उपल�ध आहे.  
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�यानंतर आपण �व�वधतमेळेु येणा�या �व�भ�न आ�हानांचा अ�यास केला. भारत �व�वधतचेा देश आहे            

आ�ण ह� बाब सग�यांनाच मा�हती आहे. असे असताना आ�ण जनतलेा एक� आणणे �यातच फार मोठा               

परा�म होता.�या सग�या �य�नांमळेु आज मान�सक �वा��याकडे ल� �दले जात आहे. याअंतग�त            

वै�यक�य �े� आ�ण मानसशा�� चा अ�यास कर�यात येतो आहे. अशाच ब�याच �े�ा ब�दल त�ुहाला              

अजनू मा�हती �मळवता येईल आ�ण त�ुहाला चांगल� �दशा देखील �ा�त होईल. 

या�य�त�र�त बरेच �े� आहेत. �यांचा अ�यास करणे गरजेचे आहे. बायो-ए�थ�स, फॉ�क आट�            

यासार�या �े�ांचा �दसा�ब�लट� �टडीज�या �ि�टकोनाने अ�यास आ�ण शोध काय� कर�यात संधी           

उपल�ध आहे. �श�ण �े�ातील आ�ण तळाशी जोडलेले बरेच लोक �या �वषयांशी संबं�धत काम करत              

आहेत परंत ुयापल�कडहे� भरपरू काम कर�याची संधी आप�याकड ेआहे. 

हा पा�य�म �शकवताना मला फार आनंद �मळाला. मी ��येक �या�याना क�रता भरपरू मेहनत घेतल�.              

��येक मलुाखत आ�ण वगा�तील चचा�स� क�रता आपण सग�यांनीच प�र�म घेतले. मी त�ुहाला            

�दले�या अ�यासाची सा�ह�य �क�रता मा�या �व�या�या�चा आ�ण �म� मंडळीचा �याचबरोबर मलुाखत           

घेतल� �या संपणू� मा�यवरांचा फार आभार� आहे. त�ुहा सवा�नी तमुचा सहभाग न�दव�या ब�दल             

ध�यवाद.  मला आशा आहे क� �या �य�नांचे फळ न�क�च आप�याला �मळतील.  

आपल� भेट इतर कुठ�या पा�य�मात �वारे होईल अशी मी आशा करतो आ�ण त�ुहा सवा�ना हा �वषय                

समजनू घे�यास �ची �नमा�ण होईल असे समजतो. 

 ध�यवाद 
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