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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

सर्वसिारे्शकता- स्र्ार्लांबनाचा हक्क   

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते र्ाचकांना वर्नामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण र्ाचो र्ा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद र्ाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यारं्? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई सावहत्यच्या लेखकांना, टीमला आवण तमु्हाला आनंद वमळेल 

आवण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  

िमु्िी आहिर्ााद आहि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या हित्ाांचे िेल पत्त ेआम्हाला द्या 

वमत्ांना आिच्याबद्दल िेल आहि Whatsapp करा 

ई साहित्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना आिांहत्ि 

करा. सोशल वमवडयार्र ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्ााि बिुिोल अिा ििुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने 

लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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• हर्नािलू्य हर्िरिासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ि ेफ़ॉरर्डा करू िकिा.  

• ि े ई पु् िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी हकां र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोििािी र्ापर करण्यापरु्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेिे 

आर्श्यक आि.े 
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प्रस्तार्ना 

 

 

अपंगत्र्, मग ते जन्मत: असो र्ा नतंर आलेल,े जीर्नार्र खोलर्र 

पररणाम करते. अपंगत्र्ाचा प्रकार र् स्र्रूप ह्यानसुार होणारे पररणाम 

बदलतात. अपंग व्यक्ती ही एक व्यक्ती म्हणनू समाधानाने जग ूशकत,े पण 

त्यासाठी त्या व्यक्ती सोबत त्या कुटंुबाचा र् समाजाचा सहभाग र् मदत खपू 

आर्श्यक असत.े  

 

मकंू करोवत र्ाचाल ंपंगुं लंघयते वगरर । 

यत ्कृपा तमह ंर्ंद ेपरमानदं माधर्म ्॥ 

 

त्यातील वगरी म्हणज े अडचणींचा डोंगर आवण प्रयत्न केले तर 

अडचणींर्र नक्की मात करता येत.ेअडचणी समजनू त्या कमी करण्यासाठी 

कुटंुब र् समाज सज्ज हर्ा.  

माझ्या पहाण्यात काही व्यक्ती अशा आल्या की ज्यांचा कोणत्याही 

प्रकारच्या अपंग व्यक्तीशी कधीच संपकव  आलेला नाही. अशा व्यक्तींना मग 

त्यांच्या अडचणी समजणार तरी कशा? खरे तर सर्वसमार्ेशक समाजाची 



 

कल्पना करतांना जाणर्त ेकी समाजात जागरूकता वनमावण करण्यांची वनतांत 

गरज आह.े ह्यासाठी ह्या पसु्तकाचे लेखन केलेले आह.े  

अपंगत्र् असणे, मग ते शारीररक असो र्ा मानवसक, त्या व्यक्ती सोबत 

पररर्ाराला बदलनू टाकते. मलू जन्मत: जर अपंग  असेल तर त्या पालकांना ते 

वस्र्कारणे दवेखल कठीण जाऊ शकते.  आपल्याकडे काही र्ेळा ह्याकडे 

दरे्ाचा कोप वकंर्ा परू्व जन्मीच्या पापाची वशक्षा असे पावहले जात.े काही र्ेळा 

अपंगत्र् ह ेअनरु्ंवशक अस ूशकत.े  आज शास्त्र प्रगत झाले आह,े अंधश्रध्दा 

ठेर् ूनय.े आलेल्या समस्येला डोळसपण ेसामोरी जाण ेगरजेच ेअसत.े अर्ावत ह े

खपू कठीण र् आव्हानात्मकही असत.े पण म्हणनूच ह्यात कुटंुबाची र् 

समाजाची, सरकारची मदत गरजेची ठरते.  

अपंगत्र् वर्वर्ध प्रकारचे असत,े तसेच त्याची वतव्रता र्ेगर्ेगळी असत.े 

त्याचे होणारे पररणाम त्या व्यक्तीच्या र्यानसुार बदलतात. ती व्यक्ती 

समाजाच्या कोणत्या स्तरातील आह े तसेच वतचे वलंग ह्यानसुार ती व्यक्ती 

वतच्या अपंगत्र्ला कशी सामोरी जात ेर् कशी त्यातनू मागव काढण्याचे प्रयत्न 

करू शकते ह ेअर्लंबनू असते.  

अपंग व्यक्तींनी स्र्त: त्यांचे अनभुर् आपल्याला ह्या पसु्तकाच्या 

माध्यमातनू सांवगतले आहते. काहींनी त्यांची नार्े गवुपत ठेर्ण्यासाठी बदलनू 

वलवहली आहते तर काहींनी ती सांवगतली आहते. अपंग अपत्यास र्ाढर्तांना 



 

आईची होणारी धार्पळ र् मानवसक घालमेल आपल्याला ह्या कर्नातनू 

समजते र् पालकांनी खंबीरपणे र्स्तवुस्र्ती मान्य करून खचनू न जाता काय 

करण े गरजेचे आह े ह े पण समजते. सवुनता ओक ह्यांनी प्रार्वमक शाळेत 

वशवक्षका व मुख्याध्यपिका म्हणनू अनेक मलुांना वशकवर्ल.े स्र्त:चा मलुगा 

राहूल ह्याला अपंगत्र् आह े ह े कळल्यार्र त्यांनी त्याच्या सर्ाांवगण 

वर्कासासाठी खपू प्रयत्न केले. आज राहूल एका नॅशनलाइज्ड बॅकेंत नोकरी 

करतो, तो स्र्ार्लंबी आह.े 

 ह ेसर्व सत्य अनभुर् आहते. मनोजकुमार ह्यांनी इगं्रजीत त्यांचे अनभुर् 

वलहून पाठर्ल ेर् मी ते मराठीतनू वलवहल ेआहते. मळू वलखाण पसु्तकाच्या 

शेर्टी जोडल ेआह.े 

 सजुाता कुलकणी ह्यांचे जीर्न र् अनभुर् ह ेत्यांनी वर्वर्ध अडचणींर्र 

यशस्र्ीपणे कशी मात केली ह े दशववर्त े र् प्रेरणादायी सधु्दा आहते. त्या 

स्र्ार्लंबी जीर्न जगताहते इतकेच नव्ह ेतर समाजकायव दवेखल करीत आहते. 

एखादी व्यक्ती जेव्हां आपले अनभुर् सांगते तेव्हा ते खपू महत्र्ाच ेठरते. 

ह्या वलखाणात आपल्याला प्रत्यक्ष अनभुर्ाच ेबोल लेवखका र्ा लेखक सांगत 

आह.ेतेव्हा खपू काही नव्याने समजते.  काही गोष्टींचा आपण नव्यान ेवर्चार 

करू लागतो. आपल्या आजबूाजलूा कोणाला काही मदतीची गरज अस ूशकेल 

का असा वर्चार सरुू होतो. सरकारची काही जबाबदारी आह ेतेव्हा त्यानसुार 



 

काही केले जातेय का असा प्रश्न आपण वर्चारतो. माझ्या आजबूाजलूा मी 

काही मदतीसाठी फेरफार करू शकेन का वकंर्ा माझा र्ेळ मी दऊे शकेन का 

असा स्र्त:च्या मनाशी वर्चार र् तसा आचार करूया, ह्या साठी ह ेपसु्तक 

वलवहत आह.े  

आपण खरेच वर्चार करार्यास हर्ा की “ नॉमवल” म्हणज ेकाय आवण 

“ ॲबनॉमवल” म्हणज ेकाय ह ेकोणी ठरर्ले? आपल्यात वर्वभन्नता असणार 

र् ती आपण मनापासनू वस्र्कारार्यास हर्ी.  

ह्या सर्व व्यक्तींनी त्यांचे र्ैयवक्तक अनभुर् र् भार्ना व्यक्त केल्या ह्या 

बद्दल त्यांच ेमनापासनू आभार. 

पसु्तकाचे टंकलेखन राजश्री वशंपी वहने केले, त्याबद्दल त्यांचे आभार. 

तसेच, ह ेपसु्तक ई सावहत्य प्रकाशनाने प्रवसध्द करून सर्ाांपयांत पोहोचर्ले 

त्याबद्दल त्यांचे आभार. मखुपषृ्टासाठी चैतन्य चव्हाण ह्यांचे आभार. 

माणसू म्हणनू प्रत्येकाला जगता यार्े अशी आशा करूया.  

आपल्या सर्ाांना ह ेपसु्तक आर्डेल र् उपयकु्त ठरेल अशी आशा करत.े 
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अनुक्रमणणका 

 

अपंगांचे जीवन व समस्या                  सुजाता कुलकणी 

मला मोकळे सोडा                             वंदना 

बणहष्कृत                                           मनोजकुमार  

आत्मकें द्रीपणा : आॅ टीझम              सुणिला  

अपंग अपत्याचं मातृत्व हे सुदैवच!      सुणनता ओक 

दृष्टी                                                  रवी 

अपंगत्व                                            सुजाता मोरे चव्हाण 

 

पररणिष्ठ  



 

अपंगांचे जीवन व समस्या  

 

णसंहावलोकन 

 

लहान असताना र्ाटलं नव्हतं 

कधी 

आयषु्यात काही करु शकेन 

आईचं बोट धरुन चालायला लागले 

पण दरे्ाने चालायचे स्र्प्न मातीमोल केले 

नंतर वमळाली र्ाट खाचखळगयांची 

दया वकंर्ा सहानभुतूी यांच्या साक्षीने जगण्याची 

मनार्र उठले नजरांच ेओरखडे 

र्ेगर्ेगळ्या नजरा झेलण्याचे वमळाले धडे 

कळायला लागल्यापासनू मन कोडगे 

पण सर्य कधी झालीच नाही 

जखमा कधी भरल्याच नाहीत.  



 

 

अपंग म्हटले की एक लंगडत चालत असलेला माणसू डोळ्यासमोर 

येतो. अपंगाची व्याख्या खपू व्यापक आह.े ज्याला एक अर्यर् कमी आह ेर् 

त्यांची चेतना काम करत नाही अशा व्यक्तीला अपंग म्हणतात. हल्ली अपंग न 

म्हणता त्याला वदव्यांग म्हणतात. 

वदव्यांग म्हणजे शारीररक व्यंग असलेला, मकू, बवधर, अंध र् मवतमंद; 

अशा सगळ्या व्यक्तींचा अंतभावर् होतो. शारीररक अपंगत्र् असलेल्या 

माणसाला एक अर्यर् नसतो. म्हणज ेएक हात वकंर्ा एक पाय नसतो. कधी 

कधी दोन्ही पाय नसतात. कधीकधी दोन्ही हात नसतात. काही र्ेळेस ह ेअर्यर् 

असतात पण पणूवपणे वर्कवसत झालेले नसतात. अस ेअपंग जन्मतः अपंग 

असतात. पण खपू र्ेळेला काही आजारामळेु अपंगत्र् येत.े चकुीचे इजेंक्शन 

वदल्याने हात वनकामी होतो वकंर्ा पाय वनकामी होतो. 

पण खपूशा र्ेळेला काही अपघातामळेु ती व्यक्ती आपल्या अर्यर्ांची 

कायवक्षमता गमार्नू बसते. कधी कधी आजारपणामळेु पाय वकंर्ा हात कापार्ा 

लागतो. ह े अपंगत्र् लहानपणी आले तर ते र्यामळेु ती व्यक्ती लर्कर 

स्र्ीकारते. पण मध्यम र्याच्या माणसाला अपंगत्र् आले तर ते स्र्ीकारणे 

कठीण जात.े जर तो घरातला कमार्ता मलुगा असेल तर त्याच्यार्र आभाळच 

कोसळते. त्याला आपल ेभवर्ष्य अंधकारमय र्ाटू लागते. लगन झालेल्या 



 

मवहलेला अपंगत्र् आलं की वतला र्ाटतं वक आपलं र्ैर्ावहक आयषु्य संपलं. 

मवतमंद मलुीच्या बाबतीत खपू कठीण असतं. त्यांना मावसक पाळी 

आली तरी समजत नाही. स्र्तःची  स्र्च्छता कशी ठेर्ार्ी ह ेसमजत नाही. 

वतच्या आई र्वडलांना कायम एक तणार् जाणर्तो. वतचा कोणी गैरर्ापर 

करणार नाही ना अशी भीती कायम मनात घर करुन असते. 

मवतमंद व्यक्ती र्याने र्ाढली वक र्यानसुार येणाऱ्या भार्ना सगळ्या 

असतात. त्या भार्नानंा हाताळणं, कठीण र्यात असलेली मलुं खपू र्ेळेस 

वबर्रतात. एका सर्ेक्षणात असं आढळून आले आह ेवक जास्त करुन मलुींर्र 

होणारे लैंवगक अत्याचार जर्ळच्या नातेर्ाईकांकडून होतात. मवतमंद मलुींच्या 

बाबतीत तर ह ेखपू सोपं असत. त्या प्रवतकार करु शकत नाहीत. 

अपंगांबद्दल एर्ढी सखोल मावहती मला कशी याचा खलुासा करत.े 

मी स्र्तः अपंग आह.े र्याच्या दसुऱ्या र्र्षी तापाचं वनवमत्त होऊन माझा 

डार्ा पाय कमजोर झाला. साठ र्र्षाांपरू्ी पोवलयो या आजाराचं नार् पण माहीत 

नव्हतं. त्याची उपचार पद्धती कशी असत,े याची पण कल्पना नव्हती. माझे 

आईर्वडल खेडेगार्ातनू आलेले. त्यांना ह्या गोष्टीच ं ज्ञान नव्हतं. सदुरै्ान े

आमचे फॅवमली डॉक्टर र्वडलांचे खास वमत् होते. त्यांनी खपू व्यर्वस्र्तपण ेती 

पररवस्र्ती हाताळली. इतक्या लहान र्यात ते सर्व सरुळीतपणे पार पडलं. 

आईर्वडलांनी घेतलेल्या श्रमाचं चीज झालं. सगळ्या हलां मलुापं्रमाणे मी पण 



 

शाळेत जाऊ लागले. शाळेतल्या बाईनंी खपू समजनू घेतलं. पण हळूहळू 

आपण इतरापेंक्षा र्ेगळे आहोत याची जाणीर् व्हायला लागली. आपल्याला 

पळता येत नाही. याचं भान आलं. P.T. चा तास असतांना बाजलूा बसायला 

लागायचे. माझा र्गव दसुऱ्या मजल्यार्र होता. सगळी मलुं गेल्यानंतर मला र्र 

जाऊ वदलं जायचं, कारण मलुी धक्का दतेील र् पाडतील. प्रार्वना झाल्यार्र 

मी र्गावत जायची. मला माझं दप्तर उचलता यायच ंनाही. ते घेऊन जीन ेचढता 

येणार नाही म्हणनू एक कामर्ाली लार्ली होती. मला ते आर्डत नव्हतं. मी 

वतच्यार्र वचडायची. आता त्याचं र्ाईट र्ाटतं. तरी दहार्ीपयांत सगळं सरुळीत 

झालं. शाळा मलुींची होती म्हणनू खपू मोठी समस्या आली नाही. 

माझ्या आई र्वडला नी माझ्या  अपंगत्र्ची लाज बाळगवल  नाही.माझ्या 

बवहणीने पण  कघी एकट पाडल नाही. वतच्या यजमानांनी  पण मला बवहणी 

सारख प्रेम  वदल. मी  र् माझी बहीण  एकाच  शाळेत वशकत होतो.वतने मला 

खपू संरक्षण वदले. 

कॉलेजात गेल्यानंतर र्ोडं वर्श्व ्बदललं. मलुं र् मलुी एकत् असण्याची 

सर्य करायला लागली. शाळेत यवुनफॉमव होता. पण कॉलेजात स्कटव र् 

ब्लाऊज घालायची. आपल ेपाय उघडे वदसतात त्याची लाज र्ाटायची. बटू र् 

कॅवलपर मळेु खपू वर्वचत् र्ाटायच.ं मलुगे शेरे मारायचे. लंगडी म्हणनू 

वचडर्ायचे. त्यामळेु पेहरेार्ात बदल केला. बेलबॉटम पॅन्ट र् कुताव घालायची. 



 

कधी शरारा घालायची. पण नंतर साधी नेसायला सरुुर्ात केली. 

शाळेत असतांना सायन्स शाखेकडे जाऊ असं ठरर्लं होतं. पण उभे राहून 

सायन्सची प्रॅवक्टकल्स करणं जमणार नाही असं त्यार्ेळेचे प्राचायव म्हणाले. 

म्हणनू मग कला शाखेत प्रर्ेश घेतला. कॉलेजमध ेअसतांना N.S.S. मधे नार् 

नोंदर्लं. त्याचा एक भाग म्हणनू अंध मलुाचं्या शाळेत त्यांना र्ाचनू 

दाखर्ण्यासाठी जाऊ कागल. तेव्हा त्यांच्याशी बोलतांना त्यांच्या समस्यांची 

जाणीर् झाली. एका गोष्टीची कमी असेल तर दसुरीकडे दरे् त्याची भरपाई 

करतो. त्यांची श्रर्णशक्ती खपू प्रभार्ी असत.े चालण्याच्या आर्ाजार्रुन  ती 

व्यक्ती कोण आह ेह ेओळख ूशकतात. स्पशवज्ञान पण खपू प्रभार्ी असतं. अंध 

व्यक्ती गाण्यामधे तरबेज असतात. त्यांची स्मरणशक्ती खपू चागंली असत.े 

आपल्या बोलण्याच्या आर्ाजार्रुन आपल्या भार्ना खपू छान ओळख ू

शकतात. तो एक छान अनभुर् होता. एक सगळं करत असताना माझा 

आत्मवर्श्वास र्ाढला. बी. ए ला मानसशास्त्र हा वर्र्षय होता. त्यानंतर 

समाजशास्त्रात एम.ए ची पदर्ी घेतली. 

एम.ए नंतर वनमवला वनकेतन मधे M.S.W. साठी ऍडवमशन घेतली. त्या 

वशक्षणाचा एक भाग म्हणनू प्रर्म र्र्षावला मकू बवधर मलुांच्या शाळेत जाऊ 

लागले. त्याच्या समस्या, त्यांची संर्ाद कौशल्य ेजाणनू घेतली. मी पण अपंग 

र् ते पण अपंग म्हणनू मी त्यांच्यातीलच र्ाटू लागल.े त्यांना समजनू घेणं सोपं 



 

गेलं. वितीय र्र्षावला अधं मलुीच्या शाळेत अनभुर् घ्यायला जाऊ लागले. 

त्यातनू खपू वशकायला वमळाले. 

वशक्षण संपल्यानंतर लहान मलुांच्या र्ावडया हॉवस्पटल मधे र्दै्यकीय 

समाज सेवर्का म्हणनू काम केले. तेर् ेशारीररक अपंगत्र् आलेल्या मलुांशी र् 

त्यांच्या पालकांशी बोलार्ं लागायचं. उपचार सातत्याने चाल ू ठेर्णे वकती 

गरजेच ेआह.े ह ेत्यांना पटर्नू द्यायचं. पण माझ्याकडे बघनू त्यांना मी सांगते ते 

पटायचं र् उत्साह यायचा. आपलं मलू अपंग झाल ंम्हटल्यानंतर पालकांना 

काय र्ाटतं ते मी समज ूशकत होते. माझ्या अपंगत्र्ाचा अशा प्रकारे पररणाम 

झाला. 

शारीररक अपंगत्र् वदसतं त्यामळेु त्यांना जास्त सहानभुतूी वमळत.े पण 

बघणाऱ्याच्या नजरेतल्या भार्ना त्या व्यक्तीला घायाळ करतात. गरीब वबचारा 

अशा प्रवतविया येतात. पण आम्हा अपंगांना कीर् करण ेनको असत.े पण 

आम्हाला समजनू घेण्याची गरज असत.े 

मकू र् बवधर व्यक्तींचं अपंगत्र् समजत नाही. त्यामळेु बघणाऱ्याला प्रश्न 

पडतो " त्यांना कळत का नाही?" 

आपल्या दशेात अपंगांसाठी सोई-सवुर्धा कमी आहते. मी जेव्हा 

अमेररकेला गेल ेतेव्हा मनात सारखी काळजी र्ाटू लागली. आपण कसं काय 

सगळं करु शकू? पण वतर्े लोकांची मानवसकता खपू र्ेगळी आह.े ते अपंग 



 

लोकांना र्ेगळं समजतच नाहीत. इतक्या सोईसवुर्धा आहते की मला काहीच 

त्ास झाला नाही. अपंग व्यक्ती रस्ता पार करत असेल तर सगळ्या गाड्या तो 

पणूव रस्ता पार करेपयांत र्ांबनू जातात. आपल्याकडे लाल वसगनल असेल तरी 

गाडी पढेु घालायची घाई करतात. आपल्याकडे फुटपार् एर्ढ े उंच असतात 

की आम्ही र्र चढू शकत नाही. 

वशक्षण संपल्यानंतर माझ्या लगनाचं बघायला लागल,े तेव्हा सगळ्यांच्या 

चेहऱ्यार्र एकच प्रश्नवचन्ह असायचं- वहला लगनात वकती ह डंा द्यायला लागेल? 

माझ्या र्वडलांनी, माझं लगन होईल की नाही, माहीत नाही. पण  मला स्र्तःच्या 

पायार्र उभं रहाण्यासाठी सक्षम बनर्लं, माझं अपंगत्र् माझ्या आईर्वडलांनी 

स्र्ीकारलं. कुठेही गेले तरी मला घेऊन जात होते. त्याची लाज बाळगली नाही. 

ह्या सगळ्याचंे वर्र्ाह ही एक मोठी समस्या आह.े एका अपंगांसाठी 

चालवर्लया जाणाऱ्या वर्र्ाह मंडळात मला माझा जोडीदार वमळाला. त्यांना 

पण दोन्ही पायांना अपंगत्र् होते. बटू र् कुबड्या घेऊन चालायचे. एका मोठ्या 

कंपनीत मोठ्या ह द्यार्र कामाला होत.े मलुगा झाला तेव्हा आमच्या जीर्नाला 

अर्व प्राप्त झाला. त्याच्या संगोपनाची मोठी समस्या होती. माझे यजमान मलुाला 

अंघोळ घालण्यापासनू जेर्ण बनर्ण्यापयांत सगळं काही करायच.े 

एकदा मी माझ्या र्वडलांच्या वमत्ाच्या घरी गेले होत.े त्यांची पत्नी खपू 

सोर्ळं पाळणारी होती. वतने मला बटू काढून घरात येण्यास सांवगतले. मी 



 

दरर्ाज्याजर्ळ खचूीर्र बसनू रावहले. कोणाच्याही घरी जाताना हा वर्चार 

करायला लागतो. सर्वसाधारणपणे कोणाकडे गेल्यानंतर वस्त्रया स्र्यंपाकघरात 

मदतीला जातात. पण आम्ही जाऊ शकत नाही. 

माझा मलुगा खपू लहान होता. २-३ र्र्षाांचा. मी आईकडे दादरला कधी 

तरी जायच.े संध्याकाळी त्याला पाकव मधे घेऊन जायचे खेळायला. आमच्या 

वबवल्डंगमध्ये त्याच्याच र्याची एक मलुगी होती. वतच ेआजोबा वतला परत 

येताना कडेर्र घेऊन यायचे. ते बघनू माझ्या मलुाने हट्ट केला वक, त ूमला 

उचलनू घेतल्यावशर्ाय मी घरी येणार नाही. मी खपू समजार्नू सांवगतल.े पण 

तो हट्टास पेटला. शेर्टी मी त्याला उचलनू घेतलं र् बाजचू्या वभंतीचा आधार 

घेत हळूहळू घरापयांत आले. त्यानंतर त्यान ेकधीही हट्ट केला नाही. संध्याकाळी 

वफरायला गलेो तरी लांब पाळायचा नाही. बाबांच्या काठ्या पकडून बरोबर 

चालायचा. अकाली समजतूदार झाला. तो खेळायचा तेव्हा मी वतर् ेबसार्ं 

अशी त्याची अपेक्षा होती. त्याच्यासाठी ते पण केल.ं 

आमच्याबरोबर राहून त्याचा जीर्नाकडे बघायचा दृष्टीकोन तसाच 

बनला. तो पण डोळसपण ेजगाकडे बघायला लागला. त्याला आमच्या समस्या 

ना सांगता संघ ूलागल्या. जोपयांत तमु्ही अपंगांबरोबर रहात नाही, तोपयांत 

आमच्या समस्या कळणार नाहीत. आम्हाला असं र्ाटायचं, जे आम्ही करू 

शकलो नाही ते त्यान ेकरार्ं. त्याला खेळ खेळण्यासाठी प्रोत्साहन वदले. त्यान े



 

कराटेचे टे्रनींग घेतल ेर् नेपाळमधे भरल्या जाणाऱ्या अवलंवपक मधे सलग चार 

र्र्ष ेभाग घेतला र् कांस्य पदक वमळर्ल.े नंतर करत ेसोडून फुटबॉल र् हॉकी 

खेळू लागला र् गोलकीपर म्हणनू नार् कमार्लं. वदर्स खपू अवभमानाच े

आहते. नंतर अंपायरची पण परीक्षा वदली. आपण वकती वदर्स परुणार त्याला? 

म्हणनू त्याला स्र्ार्लंबी र् कणखर बनर्लं. त्याला पाककलेत पण रुची आह.े 

मला मलुगी नाही म्हणनू सर्व कामात तो तरबेज आह.े 

आमच्याकडे माझ्या मलुाला सांभाळायला एक मलुगी होती. कुठेही 

जातांना ती आमच्याबरोबर असायची. पण वतला आमच्याबरोबर उभं रहायची 

लाज र्ाटायची. 

माझे वमस्टर ५ र्र्षाांपरू्ी गेले. त्याचर्ेळेस माझ्या पायाला फॅ्रक्चर झाल ं

होतं. दोन मवहने जागेर्र बसनू होते. नंतर र्ॉकरच्या साहाय्याने चाल ूलागले. 

पण घरात मी एकटी असायचे. माझी ८६ र्र्षाांची आई माझ्याबरोबर असायची. 

मला हातात भांडं घेऊन चालता यायचं नाही. मी सगळ्या र्स्त ूजवमनीर्र ठेर्नू 

सरकर्त हॉल मधे आणायची. मलुगा कॉलेज मधे गेलेला असायचा. मग मला 

एक कल्पना सचुली. वर्मानात र्ापरतात तशी ट्रॉली कुठे वमळते का याचा शोध 

घेतला. तशी ट्रॉली वमळाली. आता सगळ्या जेर्णाच्या गोष्टी त्यार्र ठेर्नू 

आण ूशकत.े कोणार्र अर्लंबनू राहायची गरज नाही. 

अजनू एक समस्या जाणर्ते तो म्हणजे स्र्यंपाक घरात र्स्त ू ठेर्ताना 



 

हाताला पोहचतील अशा ठेर्ायला पावहज.े घरी आई, वकंर्ा सास ूयांनी ह े

कटाक्षाने पाळायला पावहजे र् सगळ्या गोष्टी जवमनीलगत पण ठेर्नू चालत 

नाही. कारण खाली र्ाकून काढणं कठीण जातं. आमच्या घरी आम्ही दोघं 

अपंग असल्यामळेु ह ेआम्ही कटाक्षान ेपळायचो. आमच्या कामर्ालीला पण 

ताकीद वदलेली होती. इगं्रजीत म्हण आह,े Where there is a will; there 

is a way! मनात असेल तर मागव वनघतात. 

हल्ली आपण बवघतल ेआह,े खपू वदव्यांगांनी आपल्या र्ैगणु्यार्र मात 

केली र् यशश्री वमळर्नू वदली भारताला. अजनू एक समस्या भेडसार्त ेती 

म्हणज ेशारीररक व्यंग असणाऱ्यांना भारतीय शौचालय सोयीचं नाही. एकतर 

वदर्सभर बाहरे असणाऱ्यांना ही उणीर् जाणर्त.े मवहलांचा र् अपंग लोकांचा 

हा प्रॉब्लेम आह.ॆ 

भारतीय वर्र्ाह पद्धतीत सगळे वर्धी खाली बसनू केले जातात. आमच्या 

सारख्या अपंगांना ते जमत नाही. त्यात बदल घडर्नू आणार्ा लागतो. सगळ्या 

सार्वजवनक वठकाणी जवमनी गळुगळुीत असतात. वतर्ल्या पायऱ्यांना धरायला 

रॉड नसतो. त्यामळेु आमच्या सारखी अशा वठकाणी जाऊ शकत नाहीत. 

खपूशा दकुानांमध्ये जायला पायऱ्या असतात. त्या आम्ही चढू शकत नाही. 

आम्ही कल्याणला राहातो. कल्याणच्या स्टेशनर्र २५-३० पायऱ्या 

आहते. पण बाजलूा धरायला काही नाही. म्हणनू मी सह्यांची मोहीम उघडली. 



 

त्यार्ेळेस खपू वर्वचत् प्रवतविया ऐकायला वमळाल्या. आमच्या घरी कोणी 

अपंग नाही, मग आम्ही का सह्या दऊे? तमु्ही कुठल्या पक्षातफे काम करता? 

तमु्हाला यातनू काय वमळणार आह?े पण सर्वसाधारण माणसं ह ेसमजत नाहीत 

की आज माझ्या घरी कोणी अपंग नाही पण नंतर कोणाला अपंगत्र् येणार नाही 

याची खात्ी कोणी दरे् ूशकेल का? 

माझं सगळ्या अपंगांना असं सांगणं आह ेकी आपण अपंग आहोत याचं 

भांडर्ल करू नय.े आपला र्क्तशीरपणा, आपली वजद्द, कामातला सच्चेपणा 

काहीही स्र्ीकारायची तयारी असेल तर आपण समोरच्याला नमर् ूशकतो. 

संस्कृत मधे एक श्लोक आह.े "पंग ुलंघयते वगरीम" अपंग माणसू सदु्धा गड चढू 

शकतो. वजद्द असेल तर. उगीच कारणावशर्ाय मदत घेऊ नय.े 

या जगात जगायच ेअसले तर वजद्द हर्ी र् सकारात्मकता हर्ी. कधी 

कधी नैराश्य येत. पढेु काय? र्यानसुार येणाऱ्या अडचणी र्ाढत जातात. 

अजनू आपलं सरकार अपंगांच्या समस्यांबद्दल असंर्ेदनशील आह.े र्र 

खचुीर्र बसलेल्या नेत्यांना आमची समस्या कळण्यासाठी वकती काळ जार्ा 

लागेल मावहत नाही. आता अपंगांनी चळर्ळ सरुु करण्याची गरज आह.े 

आधी पालकांनी मलुांचं अपंगत्र् स्र्ीकारलं पावहजे. त्याला जी उपचार 

पद्धती करायला तज्ञांनी सावंगतली आह ेती सातत्यान ेकरायला पावहजे. कंटाळा 

करून चालणार नाही. मलु ंव्यायाम वकंर्ा कसरत करायला कंटाळा करतात. 



 

पण गोड बोलनू त्यांच्याकडून करर्नू घेतलं पावहज.े 

शासकीय रुगणालयात बटू र् कॅवलपर कमी वकमतीत वमळतात. ह ेखपू 

जणांना माहीतच नाही. मकू बवधर मलुाच्या श्रर्णयंत्ाची वकंमत खपू जास्त 

असते. सामान्य माणसाच्या अर्ाक्याबाहरे आहते. पण काही सेर्ाभार्ी संस्र्ा 

आहते, त्या आपल्याला मदत करू शकतात. तसंच त्या दृष्टीन ेवर्चार केला तर 

मागव सापडतात. 

आपल ेप्रॉब्लेम आपणच सगळ्यांना सांवगतल ेपावहजेत. मी कुठल्याही 

दकुानात गेल ेवक त्यांना रॉड लार्ायला सांगते. एक दोन दकुानदारांनी ऐकल ं

आह.े काही लोकांना सांवगतल्यावशर्ाय काळात नाही. मी वजर् ेकामाला होत े

त्या कुटंुब न्यायालयात तेव्हा एक दोनदा अपंग पक्षकारांना पायऱ्यांर्रुन 

उचलनू आणलेलं बवघतलं. शासकीय वनयमाप्रमाण े इमारतीमधे रॅम्प असणं 

गरजेचं आह.े मग मी पाठपरुार्ा करून रॅम्प बसर्ायला भाग पाडल.े त्याचा 

फायदा मला पण झाला.  



 

अतृप्त इच्छा 

 

उंच टाचांच्या चपला घालनू 

टेचात नाचायला वमळेल का कधी? 

जीन्स, टी शटव घालनू हाय हलॅो करून 

ड्रम बीट्स र्र नाचायला वमळेल का कधी? 

सुंदर सुंदर चपला घालनू 

वमरर्ायला वमळेल का कधी? 

पांढरा टी शटव र् शॉट्वस घालनू 

ऐटीत खेळायला वमळेल का कधी? 

धार्त धार्त पायऱ्या टेचात 

चढायला वमळतील का कधी? 

लोकांच्या नजरेतला भार् 

बदलणार नाही का कधी? 

लोकांच्या कृतीत बदल होणार नाही का कधी? 

  



 

माझ्या आई र्वडलानी माझ्या  अपंगत्र्ाची लाज बाळगली  नाही. माझ्या 

बवहणीने पण  कघी एकटं पाडलं नाही. वतच्या यजमानांनी पण मला बवहणी 

सारखं प्रेम वदलं. मी र् माझी बहीण एकाच  शाळेत वशकत होतो. वतने मला 

खपु संरक्षण वदले. 

अपंगाना सहानभुतूीपेक्षा समजनू घेण्याची गरज आह.े त्यांना ह्या 

समाजाचा एक घटक म्हणनू र्ागणकू द्या. त्यांची कीर् करुन मानवसक 

खवच्चकरण करु नका. त्यांना प्रोत्साहन द्या. 

 

 

- सजुाता कुलकणी  



 

मला मोकळे सोडा 

 

आज माझे र्य पस्तीस र्र्ष.े मला दोन भाऊ र् दोन बवहणी. मी पवहले 

अपत्य. ‘मलुगी धनाची पटेी’. माझा जन्म झाला तेव्हा तो साजरा केला 

गेला. आज र्ाटतंय की माझ्यासाठी तो समारंभ हा पवहला र् शेर्टचा होता. 

मला आईने सांवगतले की मी तीन चार मवहन्यांची असतांना मला खपू ताप 

आला, आकडी आली. आम्ही गार्ी रहात होतो. शहरात जाऊन ईलाज 

करायला र्ेळ र् पैसा दोन्ही नव्हते. मामाने मला काही मवहन्यांनंतर डॉक्टरांकडे 

नेले. काही उपचार केले गेले, पण नंतर वनयवमत जाणे अशक्य होते. आई 

घरकामात गुंतलेली, र्वडल कामार्र जात. घरात आजी आजोबा होते. नंतर 

मला भार्ंडे झाली.  

सगळे म्हणायचे, मला अक्कल नाही, कमी समज आह.े मला शाळेत 

घातले. पण पवहली - दसुरी नंतर माझी शाळा सटुली. मला चालत जाण े

अशक्य होते. 

मला र्ाटायच ेकी मी दप्तर घेऊन शाळेत जार्े. बाहरे खेळार्े. पण मला 

घरातली काम ेकरार्ी लागत. भाऊ अभ्यास करीत बसायचा. वचते् काढायचा, 

रंग भरायचा. मी नसुतं बघत बसायचे.  



 

हळूहळू माझ्या पायातली शक्ती कमी होत गेली. हातातला जोरपण कमी 

होऊ लागला. मला घरात चालणे पण कठीण जात होते. मी दखुतंय अस े

सांवगतले तर घरातले म्हणायचे, “त ूनाटक करतेस, काम करायच ेनाही म्हणनू 

सांगतेस”.  

पढेु भार्ंडांची लगने झाली. मला लगनात नेल े पण कोपऱ्यात बसर्नू 

ठेर्ले. घरात कोणी पाह णे आले तर मला घरात एका खोलीत कोंडायच.े मला 

नटायला आर्डायच ेपण कोणी त्याकडे लक्ष दते नस.े 

“तलुा कशाला नखरे हर्ेत?”  

आता मला र्ाटते, भाच्यांशी खेळार्े. पण कोणी माझ्याकडे येत नाही. 

सगळे आपापल्या कामात मगन असतात. 

 मध्यंतरी माझे र्वडल गेले. आईला त्यांचे पेन्शन वमळते. आईच्यान ेपण 

फारसे काम होत नाही. र्वहन्या आहते, पण आईला काळजी र्ाटते की 

वतच्यानंतर मला कोण सांभाळणार? मला र्ाटते की मी आईच्या आधी 

मरायला हर्.े मी स्र्त:र्र रागार्ते, मग जेर्ण नको र्ाटते. खपू ओरडार्ेस े

र्ाटते. घरात सगळे मला नीट र्ागायला सांगतात. नीट म्हणज ेत्यांना हर् ेतसे. 

मी बसल्याबसल्या घरात कामे करत.े गोधड्या वशर्ायच्या ॲाडवर घेते. र्ोडे 

पैस ेवमळतात. पण ते आई घेते.  



 

मला कधी र्ाटत,े बाजारात जाऊन मी मला हर् ेतसे कानातले, बागंड्या 

र्गैरे आणार्े. मला कोणी समजनूच घेत नाहीत.  

मी गाणी वकंर्ा भजन ेऐकत बसते. र्ोडे शांत र्ाटत.े पण परत नैराश्य 

येत.े मरण येत नाही म्हणनू जगायच.े 

आज मला स्र्त:बद्दल वर्चारले म्हणनू ह े वर्चार मनात आल.े खरंच 

‘मला काय र्ाटतंय’ ह ेकोणीतरी वर्चारले ह्यामळेु खपू बरे र्ाटले. मला 

बाहरे मोकळ्या र्ातार्रणात वफरायचयं. पाणीपरुी खायची नंतर आईवस्िम 

आवण मग वफरत्या चिात बसायच े गोलगोल वफरायचे. अख्खा वदर्स 

वफरायचे.  

येईल का हो असा वदर्स माझ्या आयषु्यात? 

 

——- वदंना  



 

बणहष्कृत 

 

 

मला खपूदा प्रश्न पडतात. डॉक्टरांनी गरोदर स्त्रीच्या पोटातील बाळ अपंग 

आह ेअस ेसांवगतल्यार्र त्या पालकांचे काय होत असेल? अपंग व्यक्तीशी 

लगन करायला कोण तयार असते? अपंगत्र् नसलेली व्यक्ती अपंगाशी लगन 

करायला तयार होऊ शकत े का? अपंगत्र्ाचे वर्वर्ध प्रकार, त्यात सर्व 

एकमेकांना वस्र्कारतात का?  

ह्या र् अशा प्रश्नांची उत्तरे सापेक्ष आहते. पण ह ेआपल्याला दाखर्त ेकी 

अपंग व्यक्तीचा कुटंुबात र् समाजात सहजपणे वस्र्कार केला जात नाही.  

बाळ अपंग आह ेह ेकळल्यार्र कुटंुबार्र कुऱ्हाड पडत.े अपंग नसनूही 

अपंग व्यक्तीशी लगन करायला कोणी तयार होत नाही आवण असा कोणी वर्चार 

जरी केला तरी तो मान्य केला जात नाही. अपंगत्र् ह ेत्या व्यक्तीला कुटंुबात र्ा 

समाजात र्ेगळे पाडत असते. अपंगांशी फक्त इतर व्यक्तीच नाही तर अपंग 

सधु्दा र्ेगळेपण ेर्ागतात. वशक्षण, खेळ, सावहत्य, कामकाज, प्रर्ास तसेच 

राजकारण ह्या सर्वच क्षेत्ात त्यांना र्ेगळी र् बवहष्कृत केल्यासारखी र्ागणकू 

वमळते. अपंगांमध्ये कमी वदसणारे र् अवजबात न वदसणारे ह्या दोहोंमध्य ेपण 

त्यांना वमळणाऱ्या र्ागणकूीत तफार्त वदसनू येत.े काहीही न पाहू शकणाऱ्यांना 



 

पांढरी काठीधारक अस े संबोधले जात े र् त्यांना र्ेगळे पाडल ेजात.े मला 

स्र्त:ला परू्ी र्ोडे वदसायचे तेव्हा मी हा अनभुर् घतेला र् मी पण त्यांतला 

एक होतो ह ेआता जाणर्तय. मला माझ्या लहाणपणी वमळालेली र्ेगळी 

र्ागणकू आठर्तेय. इतरंकडून ह ेकदावचत नकळत होत असेलही पण ते खपू 

त्ासदायक असत.े 

माझे नार् मनोजकुमार. माझा जन्म २७ मे १९८६ रोजी उत्तर प्रदशेातील 

मेरठ येर् े झाला. मी जन्मत: काही प्रमाणात दृष्टीहीन होतो. सर्वसाधारण 

बाळासारखा मी जन्मत: रडलो. माझी आई राजेश्र्र्री वहच्या मांडीर्र मी 

र्ाढलो. माझे अपंगत्र् कळल्यामळेु माझी आत्या सोमर्ती र् इतर नातेर्ाईक 

नाखरू्ष झाले. माझा जन्म साजरा केला गेला नाही, वकंबह ना माझ्या जन्मानंतर 

तीन वदर्स घरात कोणी जेर्लेही नाही, घरात द:ुख पसरले होते. आईने मला 

खपू जपल.े वतने मला वतच्या नजरेआड कधी केले नाही. मला नीट वदसत 

नसल्याने मी कुठे धडपडेन र् इजा होईल ह्या भीतीने वतने मला कधी बाहरे 

खेळायला पाठर्ले नाही. मी नेहमी एकटाच असायचो.  

मला र्ाटते, ह े एकटेपण मला त्ासदायक होते. बाहरेच्या जगापासनू 

अवलप्त रावहल्यान ेमाझ्यात न्यनुगंड वनमावण झाला.  

तसेच अपंगांना वर्वर्ध सवुर्धा र् सर्लती असतात ह े मला आधी 

कळले नाही. मला वशकायचे होते र् त्यासाठी मी सतत हट्टही करीत रावहलो. 



 

शेर्टी माझी आई आमच्या येवर्ल इगं्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या (जेर् ेमाझा 

मोठा भाऊ वशकायचा) मखु्याध्यावपका श्रीमती उर्षा चार्ला ह्यानंा भेटली र् 

मला प्रर्ेश द्यार्ा अशी गळ घातली. शेर्टी त्यांनी मला फी माफ करून नसवरीत 

प्रर्ेश वदला. शाळेत प्रर्ेश तर वमळर्ला, पण तेर् ेवशकर्त ते कळायला कठीण 

जायचे. माझ्या सारख्या अपंगाला वशकर्ायच े त्यांना जमत नव्हत ेर् मला 

त्यांची पद्धत कठीण जात होती. माझी वशकण्याची वजद्द होती. माझा भाऊ, श्री. 

वर्नोदकुमार र् माझ्या शाळेतील वशवक्षका, अलका अह जा ह्यांनी मला खपूच 

मदत केली. वहदंी र् इगं्रजी ह्या दोन भारे्षतील अक्षरांतील फरक समजणे मला 

कठीण जात होते. पसु्तकात अक्षरे लहान आकाराची असल्यामळेु र्ाचणे 

अशक्य व्हायच.े तसेच फळ्यार्रचे मला नीट वदसत नव्हत.े ह्यामळेु मला 

र्ाचन र् लेखन येत नस.े मी ह ेर्ारंर्ार माझ्या आईला सांगायचो तर ती शाळेत 

मखु्याध्यावपकांना भेटत अस ेर् त्यांना तोंडी वशकर्ण्याची वर्नंती करीत अस.े 

कसेबस ेवतसरीत मी वलखाण र् र्ाचन वशकलो. नंतर रातं्वदर्स मेहनत घेऊन 

मी वशक्षण चाल ूठेर्ले. पाचर्ीत माझा माझ्या र्गावत पवहला नंबर आला आवण 

माझा आत्मवर्श्वास र्ाढला. इतरांना पण माझ्यातील गणु समजले. पढेु सहार्ी 

र् सातर्ीत माझा दसुरा र् वतसरा नंबर आला. आठर्ीत असतांना एकेवदर्शी 

सकाळी उठल्यार्र मला जाणर्ले की माझी  दृष्टी अजनू कमी झाली आह.े मी 

आईला सांवगतले. वतने मला आमच्या येवर्ल मलुचंद सरस्र्ती दरे्ी हॉवस्पटल 

मध्य ेनेल.े उपचार सरुू झाले. दोन मवहन्यांच्या उपचारांनी माझी दृष्टी सधुारली 



 

नाही. पण जेर्ढी होती वततकी वटकर्ण्यास मदत झाली. मी आठर्ीची बोडावची 

पररक्षा खपू मेहनत घेऊन वदली. मी माझे पेपर वलवहल.े मला वलवहणे कठीण 

जात होते, त्यामळेु मला खपू चांगले माकव स ्वमळर्ता आले नाहीत.  

मला तोपयांत ब्रेल वलपी बद्दल काही माहीत नव्हत.े खरेतर वशकतांना ह्या 

वलपीचा तसेच रेकॉडव केलेली इलेक्ट्रॉवनक पसु्तके ह्यांची मला खपू मदत होऊ 

शकली असती.  

माझ्या र्वडलांचे वमत् श्री. लवलत शमाव ह्यांनी मला ब्रेलवलपी बद्दल र् 

ऑडीयो पसु्तका बद्दल मावहती वदली. त्यांचा ब्रह्मपरुीत एस.टी.डी. चा बरु् 

माझ्या र्वडलांच्या दकुानाजर्ळ होता. त्यांनी मला ब्रह्मपरुी बाल ॲकॅडमी येर्े 

प्रर्ेश वमळर्नू द्यायला मदत केली. तेर् ेश्री. राजीर् वमथ्र्ल ह्यांच्याकडून मी 

ब्रेल वलपी वशकलो. तेव्हा पवहल्यांदा मला समज ू शकणारी वलपी मला 

सापडली. आमच्यासाठी काही उपकरणे आहते ह ेसमजल.े 

र्याच्या १८-२० व्या र्र्षी जर दृष्टी गेली तर अशांना दृष्टीवहनांच्या 

स्पेशल शाळेत प्रर्ेश वमळर्ण ेकठीण जात ेकारण तोर्र त्यांनी ब्रेलवलपी 

र्ापरलेली नसत.े डेहराडूनच्या ‘नॅशनल इवन्स्टट्यटू ॲाफ वव्हज्यअुली 

हवॅन्डकॅप’ ह्या संस्रे्त प्रर्ेश वमळर्णे मला कठीण जात होते कारण मी ब्रेल 

वलपीत सराईत नव्हतो. ब्रेल वलपी वलवहण्याचा र् र्ाचण्याचा र्ेग असायला 

हर्ा तो मला नव्हता. ॲावडयो कॅसेटचा र्ापर माझ्यासाठी नवर्न होता. प्रत्येक 



 

वर्र्षयाची आठ-नऊ ब्रेल मधील पसु्तके म्हणज ेपाच वर्र्षयांसाठीची पंधरा ते 

र्ीस पसु्तके आवण आठशे कॅसेटस ्ऐकून अभ्यास करण ेह ेमला खपू मोठे 

आव्हान होत.े 

सहारनपरूची भारतीय नेत्वहन वर्द्यालय र् वदल्लीची जेरोमल पररमल 

मेमोररयल वसवनयर सेकंडरी शाळा ह्यांनी मला पररक्षेवर्ना प्रर्ेश वदला. ह्या दोन 

संस्र्ांचा माझ्या आजच्या यशात खपू मोलाचा र्ाटा आह.े मी पढेु सेंट वस्टफन 

कॉलेजमधनू इवतहास वर्र्षय वदल्ली वर्द्यावपठातनू घेऊन बॅचलसव केले. आता 

मी टाटा सामावजक वर्ज्ञान संस्रे्त पी.एच.डी.करीत आह.े 

आम्हाला लेखवनक घेऊन पररक्षा दतेा येत े ह ेमला दहार्ीत कळल.े 

जे.पी.एम. वसवनयर सेकंडरी शाळेने माझ्यासाठी ही सवुर्धा उपलब्ध करून 

वदली. ते पण मला तसे खपूसे सोप ेगेल ेनाही. 

संगीताच्या पररक्षेत ‘स्र्र वलपी’ वलवहण्याचा पेपर होता. मला र्ोडे 

र्ोडे वदसत असल्याने मी पटापट उत्तरे वलहीत गेलो. पण ज्यांना वदसतच नव्हते 

त्यांना काही उत्तर वलवहता आले नाही. त्यांनी तो प्रश्न सोडर्ला नाही. पाच 

माकाांचा प्रश्न त्यांना सोडून द्यार्ा लागला. माझ्या. मनात आले की ह ेकोणाच्या 

लक्षात का आले नाही? 

अपंगांना सर्व वठकाणी जाता यायला हर्,े नोकरी वमळायला हर्ी. 

आपला वर्कास घडर्तांना अपंगांचा वर्चार व्हायला हर्ा. कुठेही जाण ेह ेजर 



 

अपंगांना जमल ेतर त्यांना र्गळले जाणार नाही. पण आज अनभुर् सांगतो की 

सर्वसमार्ेशता ही समाजात र् नोकरीच्या बाबतात वदसनू येत नाही. ही मला 

खंत आह.े  

 

 

—- मनोजकुमार 

 

  



 

आत्मकें द्रीपणा : ऑटीझम  

 

अमीत आता बारा र्र्षावचा आह.े मी त्याची आई. माझी आई प्रार्वमक 

शाळेत वशवक्षका होती. मी कोल्हापरूला एका महावर्द्यालयात वशकर्त होते. 

माझा वर्र्षय होता इगं्रजी. माझे लगन र्याच्या पंचर्ीसाव्या र्र्षी झाले. 

नातेर्ाईकांनी लगन ठरर्ले. लगनानंतर मी सवुशलसोबत मुंबईत रहायला आल.े 

माझी नोकरी मी सोडली. सवुशलचा स्र्त:चा व्यर्साय आह.े त्याच ेआईर्वडल 

आमच्या सोबतच रहातात, त्याचा भाऊ परदशेात असतो. सवुशलचे र्वडल 

आता ररटायर झाले, त्याची आई गवृहणी. घरात कामाला दोन बायका. मला 

लगनानंतर पवहल्याच र्र्षी अमीत झाला. नऊ मवहने बरेच जपार् ेलागले. 

वडवलव्हरी तशी नॉमवल झाली पण नंतर खपू रक्तस्त्रार् झाला र् मला रक्त 

चढर्ार्े लागले. मलुगा झाला म्हणनू घरचे आनंदात होते. मी चार वदर्सांत 

बरी झाले. सातव्या वदर्शी घरी आले. बाळंतपण सासरी केले कारण मला 

प्रर्ास करायला मनाई होती. आई आमच्याकडे रहायला आली होती. 

मवहनाभर ती माझ्यासोबत होती. अमीत मोठा होत होता. त्याला मोठा आर्ाज 

आर्डत नस.े मोठा आर्ाज झाला की र्रर्र कापायचा र् रडायचा. घरात 

वमक्सरचा आर्ाजही त्याला चालत नसे. रस्त्यार्र स्कूटरर्रून त्याला नेता यते 

नसे, कारण बाजनूे र्ाहन गेले की तो घाबरायचा. त्याला गदी चालत नस.े तो 



 

एकटा खेळायचा. शाळेत नार् घातले. पण तो कोणाशी खेळत नस.े त्याला 

हर्ा असललेा खेळ जर दसुऱ्याने घतेला तर तो वचडायचा, आरडाओरडा 

करायचा आवण ते खेळणे वमळेपयांत गप्प होत नस.े घरीपण हट्टीपणा करायचा. 

वशर्ाय त्याला काय हर् ेते तो नीट सांग ूशकत नस.े त्याची स्मरणशक्ती मात् 

छान आह.े त्याला भेटलेली माणसे र् वठकाणं त्याला नीट आठर्ायचे. मात् 

त्याच्या मनावर्रूद्ध काही झालेले त्याला अवजबात चालत नस.े मला त्याच्या 

र्ागण्यात जरा र्ेगळे र्ाटत होते पण घरचे म्हणायचे की तो लहान आह,े मोठा 

झाला की शांत होईल. तो चार र्र्षावचा झाला. र्ाढवदर्साच्या पाटीत तर त्याने 

हट्टीपणामळेु खपूच रडारड केली. मग मात् मी त्याला एका डॉक्टरकडे घेऊन 

गेले. त्यांनी दसुऱ्या स्पेशावलस्टकडे पाठर्ले. तीन चार तज्ञांकडे जाऊन आले. 

घरच्यांना तर ह ेपटत नव्हत.े शेर्टी अमीतच्या समस्येच ेवनदान झाल.े 

‘ऑवटझम’ अस े वनदान झाले. ऑटीस्टीक चाईल्ड म्हणज ेकाय ह े

गगुलर्र आधी शोधले. त्यार्रची मावहती गोळा केली. त्याच्या शाळेत वटचरना 

भेटले. पण शाळेत कोणाला त्याबद्दल काहीही मावहत नव्हत,े मीच त्यांना 

सगळी मावहती वदली. अमीत वलहायचा कंटाळा करायचा. तोंडी उत्तरे पटापट 

द्यायचा पण लेखी पररक्षेत खपू कठीण जायच.े अमीतला तज्ञांच्या मदतीन े

उपचार सरुू केले. मी त्याला वनयवमतपण ेनेत रावहल.े घरच्यांना अजनूही माझ े

म्हणण े पटत नव्हत.े मी मात् वजद्दीने त्याच े उपचार चाल ू ठेर्ले. त्याला 



 

ऑक्यपेुशनल र्ेरावपस्ट वदर्सभराची काम े स्र्त: करायला वर्वर्ध व्यायाम 

वशकर्त होती. हळूहळू इतरांमध्ये वमसळायला त्यान ेसरुर्ात केली. हट्टीपणा, 

आिस्र्ाळेपणा र्ोडा कमी झाला. एका जागी बसनू र्ाचायला तो लागला. 

संगीतोपचाराचंा पररणाम वदसनू आला. वर्वर्ध र्ेरापीमाफव त उपचार सरुू 

ठेर्ले. आता तो वलवहतो पण र्ेग कमी पडतो. शाळेतल्या वटचसवने सहकायव 

केले, त्याची समस्या समजनू घेतली. माझे वर्श्व म्हणज ेअमीत र् त्यार्रच े

उपचार. मी नेटाने त्याच्यामागे लागल.े प्रयत्न करून त्याला वमत्ांमध्ये 

खेळायला नेल.े त्याला आर्ाजांचा होणारा त्ास कमी करण्यासाठी त्याची 

वभती घालर्ण्याचे प्रयत्न केले. त्याच्या र्याच्या मलुांना हाताशी घेऊन त्याला 

इतरांशी खेळायला लार्ल.े त्याचा  वदनिम आखनू घेतला. नातेर्ाईकांकडे 

त्याला नेत अस ेपण मी सोबत लागत अस.े पण तरीही त्याला मी इतरांकडे 

जातांना मदु्दाम सोबत नेत होते. आता त्याची शब्द संपदा र्ाढली. त्याला काय 

र्ाटतंय, काय हर्ंय ते तो सांग ूशकतो. आता तो सहार्ीत आह.े  

माझी ही मागची आठ दहा र्र्ष े केर्ळ अमीतभोर्ती गेली. घरच्यांना 

पटर्ण्यात तीन- चार र्र्ष े गेली. पण मला आज समाधान र्ाटतंय की 

अमीतमध्य ेप्रगती झाली आह.े मला जावणर् आह ेकी अजनू बराच मोठा पल्ला 

गाठायचाय.  

माझ्या मनात वर्चार येतो की, मलुाचा सांभाळ- दखेरेख ही जबाबदारी 



 

फक्त आईचीच का? मलुांच्या यशाच ेश्रेय बाबा लगेच घेतात पण काही उवणर्ा 

असल्या तर लगेच आईची ती जबाबदारी ठरते. अमीतला र्ाढर्तांना मला ह े

खपूदा खटकले. मी अमीतर्र माझे सर्व लक्ष कें द्रीत करीत होते. जास्तीत जास्त 

प्रयत्न करून इतर मलुांच्या बरोबरीला आणण्यासाठी मी झटत होते.  

दोन र्र्षावपरू्ी तो शाळेत जरा रूळत होता. तोच करोनामळेु शाळा 

ऑनलाईन झाली. मळुात त्याला एकटं रहायला आर्डायचे, त्यातनू शाळा बंद 

झाल्याने त्याच ेइतरांशी वमसळण ेबंद झाले. माझी इतक्या मवहन्यांची मेहनत 

र्ाया जात होती. वशर्ाय ऑनलाईनची त्याला सर्य करून द्यार्ी लागली. 

हळूहळू ते शक्य झाले. आता ह्यार्र्षी शाळा परत उघडली, परत माझ्यापढेु नर्े 

आव्हान उभे रावहले.  

अमीत मोठा होतोय तसतेस े त्याला जगाशी संबंध र्ाढर्नू ती नाती 

समजनू नीट हाताळायला वशकर्ण्याचे मी प्रयत्न करतेय. अमीतकडे लक्ष दतेा 

यार्े म्हणनू मी दसुरे मलु होऊ वदले नाही. अमीत मलुगा असल्यान ेकदावचत 

हा वनणवय माझ्या घरच्यांनी मान्य केला असार्ा.  

अजनू खपू मोठा पल्ला मला गाठायचा आह.े माझी र्याची चाळीशी 

जर्ळ आली. एकटीन े ह े आव्हान पेलण े जड जाते. मला र्ाटते की 

माझ्यासारख्यांना मानवसक आधार दणेारे कोणीतरी हर्े. माझ्या छोट्याछोट्या 

समस्यांना, शंकांना कोणीतरी ऐकार् ेर् उत्तरे शोधायला मदत करार्ी. अमीत 



 

सारखी अजनूही काही मलुे असतील त्यांच्या आयांशी संर्ाद - चचाव र् 

अनभुर्ांची दरे्ाणघेर्ाण होऊ शकली तर खपू उपयोग होईल. 

आज ह्या वलखाणाच्या वनवमत्तान ेमी माझ्याकडे र् अमीतकडे नव्याने 

पावहले. आपण बरेच अडर्ळे पार करीत इर्र्र आलोय ह ेलक्षात आल,े 

स्र्त:ला शाबासकी द्यार्ीशी र्ाटली. पढुच्या प्रर्ासात इतरांची मदत वमळेल 

अशा आशेर्र वलवहणे र्ांबर्ते. 

 

—— सुणिला 

 

 

Note: Autism or autism spectrum disorder (ASD)- It is a 

complicated condition that includes problems with 

communication and behavior. ASD can be a minor problem or 

a disability that may need full-time care in a special facility.  

 

  



 

अपंग अपत्याचं मातृत्व हे सुदैवच! 

 

अपंग अपत्याच्या आई-र्वडलांचे दःुख ह ेदबुोध - न समजणार असतं, 

कारण ह ेदःुख वकती काळ कसं आवण कुठपयांत सोसायचं आवण पचर्ायचं 

आह ेयाची अस्पष्ट पसुटशी सदु्धा सीमारेर्षा दृष्टीपर्ात येणार नसत,े आवण ती 

येणारही नाही! अन ्तरीही वचर्टपणे, असहायपण ेधीराच्या कुबड्या घेऊन 

आपल्या अपंग मलुासह तसंच ठेचकाळत, रक्तबंबाळ होत, परत ओठांर्रच 

हस ूमार्ळू न दतेा त्याचा र् आपला जीर्निम आिमायचा असतो. याची 

नेमकी नस र्ा माझ्या बोलण्याचा नेमका सरू ज्याच ंमलू अपंग आह ेत्यालाच 

भार्ेल र्ा वभडेल. खरंतर, इतरेजनांना याची यवत्कंवचतही जाणीर् नसत.े कारण 

साध्या (नॉमवल) मलुांच्या खस्ता खाताना मनाशी एक उमेद, आशा असत ेकी 

कधीतरी ह ेकष्ट संपणार आहते! आवण काही काळच आपल्याला ह ेकष्ट करार्े 

लागणार आहते. हीच मलुं पढेु आपल्याला "वर्चारणार" आहते, आपला 

आधार होणार आहते. पण अपंग अपत्याकडून तशी कोणतीही आशा नसत.े 

तरीही उसन्या अर्सानाने, उत्साहाने त्यांना वर्कवसत करण ेिमप्राप्तच असत.े 

वर्चारात गढून गेल्यान ेहातातल ंकाम हातातच रावहलं! उद्या राह लची 

सकाळची शाळा आह,े म्हणजे आज त्याची परू्वतयारी केल्याखेरीज चालणार 

नाही. त्यातच तो, माझी इगं्रजी कवर्ता पाठ म्हणनू घे म्हणनू, माझ्यामाग े



 

लागलाच आह.े 

खरंच, माझा मकूबवधर राह ल इगं्रजी सदु्धा र्ाचतो ह ेपाहून मला त्याच्या 

शाळेचा पवहला वदर्स आठर्ला. त्यावदर्शी त्या मकु्या बवहऱ्यांच्या शाळेत 

मलुांना र्ाचताना पाहून मी हमसनू हमसनू रडल.े रडता रडताच त्या अश्रतूनू 

त्याच्या असहाय्य जीर्नाचा भवर्ष्यकाळ डोळ्यासमोरून सरकून गेला. मी 

वशवक्षका असल्यानं मला, नॉमवल मलुांना दखेील मळुाक्षरांपासनू पणूव छान 

र्ाचायला यायला दोन र्र्षव जार्ी लागतात, ह ेमाहीत होते. तरी त्या मलुांच्या 

कानार्र प्रत्यके शब्द सातत्याने पडत असतो. इर् ेतर तोंड आवण कान, दोहोंचे 

दरर्ाजे घट्ट बंद होते आवण त्या बंद दारांना वकती धडका द्याव्या लागणार 

आहते...... आवण मग राह ल कधी र्ाचणार, वलवहणार.....  या प्रचंड 

कालौघाचा प्रर्ाह, प्रर्ास आठर्नूच मला ती शाळेतली मलुं र्ाचताना पाहून 

रडू येत होतं. र्ाटलं, ह ेसर्व कधी करणार? कसं करणार? आवण या मलुांसारखा 

माझा राह ल कधी र्ाचणार? याचं भलं मोठं प्रश्नवचन्ह माझ्यापढेु उभं रावहलं. ह े

सार क्षण- दोन क्षणांपरुतच! नंतर अश्र ूवनपटले. पनु्हा हस ूओठी आणल.ं कारण 

ही मलुं र्ाचता येण्याआधी आईचा चेहरा मात् सतत 'र्ाचत' असतात ह े

अनभुर्ानं पटलं होतं. आवण मग ती कोकरं गोरीमोरी होऊन जातात हहेी पावहल ं

होतं. पण आता माझा मकूबवधर राह ल मराठीच काय, वहदंी - इगं्रजी सदु्धा 

र्ाचतो. या शाळेतच मला ओष्ठर्ाचन, श्रर्णयंत्ाचा उपयोग, नाक-गाल-



 

घशार्र हात ठेर्ल्याने होणारे उच्चार समजल,े र् सतत बोलल्याने तसेच वचत् 

मानपट््टया याचं्या सहाय्यान ेमलुं प्रगती चटकन करू शकतात ह ेसमजल्याने मी 

तशा पट््टया घरातील प्रत्येक र्स्तरू्र लार्ल्याही होत्या. 

आता तोच राह ल मला समजार्तो, आई बघ एवलफंट मधला अँट म्हणज े

मुंगीचे स्पेवलंग - आह ेकी नाही गंमत! एका स्पेवलंग मधनू दसुरं स्पेवलंग तयार 

होतं. पण हाच राह ल बी आवण डी मध्य ेगोंधळ करून माकव  घालर्तो तेव्हा 

मात् मन फुटून फुटून जातं. र्ाटतं की सगळं सगळं सोडून द्यार्ं! 

आवण हाच क्षण पकडून त्याचे बाबा मला व्यर्हारी दृष्टीने समजार्तात! 

अगं, कशाला एर्ढा आटावपटा करतेस? अपंग मलुाकडून वकती अपेक्षा 

ठेर्ायच्या? त्यांना र्ाटतं, या दगडाला पाझर फोडण्याचा आटावपटा करून 

त्यातनू जीर्न वनमावण करण्यापेक्षा आपण ती आपली कायमची जबाबदारी 

समजनू त्याचं जीर्न ससुह्य होईल इतके पैस े वमळर्ार्ेत. त्याच्यार्र अशी 

शक्ती खचव करण्यापेक्षा तीच शक्ती आपण आपली आवर्वक बाज ूबळकट 

करण्याकररता लार्ार्ी. पण इर्े त्यांचे आवण माझे मतभेद होत. मला र्ाटे, 

अशी पुंजी त्याला वकती आवण कोठपयांत परुणार? त्यापेक्षा जीर्नाशी झुंज- 

टक्कर दऊेन त्याला स्र्तःच्या पायार्र उभं करार्ं. हीच त्याची खरी पुंजी आह.े 

हा क्षणभराचा आळस, वनवष्ियता तात्परुता आनंद दईेलही, पण त्याच्याच 

पोटी उद्याची उदासीनता आह!े पण फार र्ादात न पडता ससु्कारा सोडून त्यांना 



 

समजार्णीच्या सरुात र्ाटेला लार्ते. हा असाच आटावपटा मी राह लच्या 

मोठ्या दोन भार्ंडांच्या बाबतीतही केला. पण त्यांच्या बाबतीत ती नॉमवल 

असल्याने तो फलदू्रप झालेला लर्कर दृगोचर झाला आवण याचं भवर्ष्य मात् 

अजनू अंधारातच आह.े 

भवर्ष्यार्रून आठर्लं, ह्यांचं - माझं भवर्ष्य मी खपू ज्योवतर्षांकडे 

पावहलं. खपू दरे्धमव, उपासतापास केले. पण कशाचा काही उपयोग झाला 

नाही. उपयोगी पडली की काही दरे्माणसं. त्यापैकी एक संध्याताई आपटे. 

त्याच यायच्यात म्हणनू राह ल खपू आनंदात आह.े अगदी त्याच 

परब्रम्हच. परब्रम्ह दारी आल्यार्र संतांना काय र्ाटलं असेल, त्यांना कसा 

आनंद झाला असेल ते मला याच्या उधाण - उत्साहा र्रून समजतं! त्यालाच 

काय, मला दखेील वततकाच आनंद होतो आह.े पण र्याच्या बंधनामळेु मी तो 

व्यक्त करू शकत नाही, इतकच! यात संध्याताईचं्या प्रोत्साहनाने, आधारान,े 

ठामपणे वदलेल्या धीरामळेु मी त्याला "बालमोहन वर्द्यामंवदर" या नॉमवल 

शाळेत घातला. येर् े त्याला त्या शाळेतील मलुांनी आत्मवर्श्वास वदला. या 

शाळेतील त्याच्या र्गावतील त्याचा वमत् आनंद सार् ेयाने तर, तो लहान असनू 

सदु्धा नार्ाप्रमाणेच आनदं आवण धीर वदला. मी जेव्हा शाळेत जाई तेव्हा 

त्याच्या बाई मला म्हणत, "तमुच्या राह लचा हा पाठीराखा आनंद आह ेतोर्र 

तमु्ही मळुीच काळजी करू नका." अजनूही राह ल परीक्षेचा पेपर टाकल्यार्र 



 

आनंदान ेधार्त जाऊन त्याच्या या छोट्या बाल आनदंला भेटून आल्यावशर्ाय 

राहत नाही. आवण आनंदचे कुटंुबीय सदु्धा वततक्याच उत्कट प्रवतसादासह 

त्यांच्या मैत्ीत सहभागी होतात. 

याच राह ल बद्दल त्याच्या बाईकंडून तिार आली. त्या म्हणाल्या, "हा 

मलुींच्या जर्ळ जातो, त्यांना हात लार्तो." तेव्हा माझ्या मनाला चटका 

बसला. त्या माझ्या चटक्यार्र संध्याताईनंी हळू फंुकर घातली. त्यांनी 

सांवगतलं, "र्यानं मोठ्या असलेल्या राह लचं मानवसक र्य त्याच्या र्गावतील 

वतसरीच्या  मलुा इतकंच  आह.े तमु्ही काही काळजी करू नका. त्याच्या बाईनंा 

ह ेउलगडून सांगा." आवण त्या शाळेतील समंजस वशक्षक र्गावने ते समजनूही 

घेतलं. याच शाळेने राह लला वधटाई वदली आवण तो अवधकच आत्मवनभवर 

झाला. 

वदर्स जातच होते. कधी हस ूतर कधी आस ूयांनी भरलेले! 

अशीच एकदा माझ्या मलुीची मैत्ीण आली होती. वतच्या बोलण्यातनू 

समजलं की, वतचाही एक मार्स भाऊ असाच आह.े पण ड्रॉइगंच्या परीक्षा 

वदल्याने तो उत्तम नोकरीलाही लागलाय. 

ह ेऐकल्यार्र पनु्हा मनाची मरगळ झटकली गेली. ही अशी काही माणसं 

येऊन गेली की बरं र्ाटतं. काही पसु्तकं तर सोबतीला आहतेच. उदा. 'मला 

वनसटलंच पावहज'े, 'सखुदा', 'ब्लॅक इज ब्यटुीफूल', 'उंच माणसांचे बेट'..... ही 



 

र् अशी काही पसु्तकं, की, जी शरीराचा र् मनाचा शीण घालर्तात आवण 

पढुची र्ाटचाल करण्यास उमेद दतेात. झाडांच्या सार्लीसारखी, रं्डाई दणेारी 

र्ाटतात. राह ल से बाबा माझ्या या र्ाचनर्ेडाला आक्षेप घेतात! पण तेच त्याचे 

बाबा त्याला मात् र्ाचनाच ंर्ेड लार् म्हणनू सांगतात! हो, पण त्यासाठी वकती 

पररश्रम, परू्वतयारी हर्ी. त्याच्या बाबानंा र्ाटतं, तो केर्ळ गुंतनू राहून त्याचा 

र्ेळ जार्ा अन हाच त्यांच्या र्ाचनामागील उद्दशे! 

याच र्ाचनाचा फार र्ेगळा उद्दशे मला दाखर्नू वदला तो त्याच्या जयश्री 

ताई र्ैद्य यांनी. त्यांचा उद्दशे मला फारच आर्डला. या काय वकंर्ा संध्याताई 

काय..... वर्जयाताई भागर्त या र् अशा वशवक्षका मला भेटल्या की त्यांच्या 

पायाशी हजारो परुस्कार ओतले तरी "यांची तलुना व्हार्ी कैसी?" 

या जयश्री ताईनंी मला अर्ांतर भार्षा, बातम्या, संर्ाद, लेखन यािारे 

मकूबवधरांची भार्षा कशी र्ाढू लागते ह ेसांवगतल,ं आवण त्याचा उपयोग पढेु 

नकळत पाठ्यपसु्तकातील प्रश्नोत्तरांसाठी कसा होतो, हहेी मला आपोआप 

समजलं. त्याच्या संध्याताई मला पटर्नू द्यायला सारखं सांगतात आवण 

म्हणतात, "अहो राह लच्या आई, शंभर र्ेळा सांगायची तयारी ठेर्ार्ी लागत े

तेव्हा कुठे या मलुांना समजतं. आवण सातत्य जपार्ं लागतं. सगळ्या परीक्षेला 

बसर्ा त्याला." असं वन तसं! 

त्यांची भेट झाली की मन पनु्हा उचंबळून येतं. वकती करायचं न वकती 



 

करून घ्यार्याच ं रावहलं या जावणर्ेने मन अवधकच धडपडू लागतं. 

त्यांच्याजर्ळ मधनू मधनू जार्ं वन उत्साहाची कुपी घेऊन यार्ं असंच माझं 

चाललेलं असतं. बाकी अपंग मलुाचं आयषु्य म्हणज े"गोठलेल्या र्ाटाच!" या 

र्ाटा (मागव) आशेच्या, प्रयत्नाच्या वटकार्नं फोडून त्यातील संकटाचा बफव  

वकतीही दरू करून पढेु गेलं तरी पढुच्या टप्प्याला तो बफावचा र्र असतोच! बफव  

म्हणज े'स्नो!' 

'स्नो' र्रून आठर्लं, राह ल ला स्नो लार्नू नटणं आर्डतं. स्र्ारी बह दा 

वमत्ाकडे एकटीच जात.े आता हा एकटा कुठेही जातो. बसनं, पायी, रेल्र्ेने येतो 

जातो. येता यतेा र्ोडीफार खरेदीही करतो. सरुुर्ाती सरुुर्ातीला त्याच्याबरोबर 

रजा घेऊन जार् ंलागायचं. मग त्याला एकट्याला सोडून त्याच्या मागं जायची, 

र् नंतर अगदी एकट्याला सोडायची! अर्ावत पनु्हा तो घरी यईेपयांत जीर् 

टांगणीला असायचा ते वनराळे! पण, "त्याला एकट्याला पाठर्ा, सोडा..." हा 

उपदशे र् धीर मला वदला वर्जयाताईनंी. त्यांच्याच मळेु मला संध्याताई 

भेटल्या. त्यांच्यामळेु राह ल नॉमवल शाळेत गलेा. त्याला त्याच्या ताई 

दादांसारखं र्ागर्ा हहेी त्यांनीच मला वनक्षनू सांवगतलं. आवण मी राह लला 

रे्गळं र्ागर्लं नाही. त्यामळेु त्यालाही र्ाटतं की आपणही आपल्या काही 

दादांसारखं खपू वशकायचं, खपू बक्षीस वमळर्ायची. 

परर्ाच त्याला बवुद्धबळ स्पधेत दसुरे बक्षीस वमळालं. त्यार्ेळी मला काय 



 

र्ाटलं ह ेशब्दात नाही पकडता यायचं. मला तर खेळाचं कोण र्ार्डे. ह्यांनी 

कधी पत्त ेखळूेया म्हटलं तर मी अशी वचडायची! पण हचे पत्त ेमी राह ल साठी 

प्रर्म हातात घेतल.े त्याला पत्तयांच्या सर्व खणुा समजार्नू त्याच्याशी खेळू 

लागले. कारण त्याचा सटु्टीतला र्ेळ जाणार कसा? त्याला खेळायला कोण 

घेणार? नंतर नंतर मात् स्र्ारी मोठ्या मोठ्यांना चकर् ू लागली, आवण 

नाकातल्या नाकात हस ूलागली! 

आज त्याच्या ओठा-नाका र्रचे  ते हस ूपाहताना मी मात् या हसण्याला 

वकती पालखी झाले होते, ते आठर्तं. मगाशी दमुुवखलेली असतानाच "सखुदा" 

ही कादबंरी माझ्या र्ाचनात आली. तेव्हापासनू मी चेहरा प्रसन्न ठेर्ण्याचा 

प्रयत्न करू लागले. तसाच खणुांचा र्ापरही त्याच्याशी बोलताना करू लागले. 

हळूहळू त्याचा वर्कास होतोय. अजनू खपू पल्ला गाठायचा आह!े यश येईल 

की नाही, मावहत नाही. कारण हल्ली भरीत भर म्हणनू त्याला वफट येत.े मग तो 

आठ दहा वदर्स मरगळून जातो. सारी सारी उमेद उसर्नू जात.े पनु्हा प्रयत्नांचा 

सईु दोरा हातातच राहतो. आता तो सात र्र्षाांचा आह ेकुणास ठाऊक कुठपयांत 

मजल गाठेल? 

पण आता मात् उत्साह संपनू- वर्झनू गेल्यासारखा र्ाटतो. नोकरी, संसार, 

आवण हा असा! याच्यार्र लक्ष कें वद्रत केल्याने मोठ्या नॉमवल मलुार्र, दलुवक्ष 

होऊन, अन्याय व्हायला नको, म्हणनू जीर्ाच्या करारानं तीही फळी मजबतू 



 

राखण्यासाठी धडपड करायची. या सर्व धडपडीनं जीर् अगदी वशणनू गेलाय. 

अशा वर्चारात गढलेली असतानाच राह ल अंदाज घेऊन वर्चारतो, "आई, 

माझी काळजी करतेस? मी लहान असताना, बाळ झाल्यार्र सगळ्यांना आनंद 

झाला तसा तलुा नाही का ग झाला? मी असा म्हणनू?" 

तेव्हा त्याला उडी धरून मी पोटभर रडून घेते. त्यार्ेळी माझा उिके 

र्ांबण्याची र्ाट पाहून नतंर राह ल म्हणतो, "आई, मी खपू अभ्यास करीन, 

दहार्ी पास होईन. त ूकाळजी करू नकोस. मला कळतं, तलुा नोकरी, घरकाम, 

मला वशकर्णं यानं खपू त्ास होतो. पण काय करणार?" र्ाटतं, या सोन्याला 

एर्ढी समज आली, खपू झालं. पनु्हा डोळे पसुनू, आर्ंढा वगळून मी म्हणत,े 

"नाही रे राजा, चल, मी तलुा पढुचं वशकर्ते." त्यार्र तो म्हणतो, "राहू द ेआई, 

आज माझा अभ्यास मीच करतो." ह ेअसेच आंबट गोड वदर्स जात आहते. 

आता तो र्यात आल्याने अवधक न पडणारा होतो आह ेआवण मला मात् 

असंच पंखात बळ घेऊन त्याच्या सकट उडायचं आह,े उडायचं आह.े.... 

अपंग पत्तयाचं आपल्यालाच माततृ्र् लाभणं ह ेसदुरै् समजार्ं की ददुरै् 

याबद्दल मनात संभ्रम उत्पन्न होतो. कारण, अपंग अपत्याची माता म्हणनू 

आलेली जबाबदारी पार पाडण ेसोपं नसतं. म्हणनू ददुरै्! आवण एका अपंग 

जीर्ाला स्र्यंपणूव करण्याची दलुवभ संधी प्राप्त होत ेम्हणनू सदुरै्!! या संधीचं 

सोनं करणं ह े वशर्धनषु्य पेलण्याइतकंच आव्हानात्मक आह े ह े वनवित. 



 

मातेच्या शारीररक, मानवसक आवण बौवद्धक शक्तींची परीक्षा घेणाऱ्या या 

समस्येला धीरान ंवर्चारपरू्वक सामोरं जायला हर्ं. कोणाच्याही दयेची, भीक 

मागण्याची पाळी आपल्या अपंग बालकार्र, नव्ह,े दशेाच्या या भार्ी 

नागररकार्र येऊ नय ेया दृष्टीने आपली अनन्य साधारण जबाबदारी मातेने 

स्मरणात ठेर्ायला हर्ी. तरच वतचं अपत्य जीर्नात कुटंुबालाच नव्ह,े तर 

समाजालाही कधी भारभतू होणार नाही. माझे ह ेअनभुर्ाचे बोल आहते, असं 

नम्रपण ेसांगार्सं र्ाटतं. 

 

—-  सवुनता ओक. 

 

  



 

दृष्टी? 

 

मी महाराष्ट्रातील जालना ह्या गार्चा. आता माझे र्य बत्तीस र्र्ष.े मी 

तीन मवहन्यांचा होतो तेव्हा मला खपू ताप आला. साधारण पंधरा वदर्स माझ े

डोळे बंदच होते. त्या दरम्यान माझी दृष्टी गेली. लहानपणापासनू मी माझ्या 

आजीकडे होतो. माझा मामा र् आजी ह्यांनी मला र्ाढर्ले. त्यांची आवर्वक 

वस्र्ती बेताचीच होती. पण त्यांनी माझा सांभाळ केला. काही संस्र्ा र् दानशरू 

व्यक्तींच्या मदतीमळेु मी वशक्षण घेऊ शकलो.  

आमच्या गार्ातील शाळांनी मला प्रर्ेश नाकारला. अंधांच्या वर्शेर्ष 

शाळेत मला आजीन ेनेल.े मॅट्रीक होईपयांत मी त्या शाळेत होतो. वतर्ल्या 

जीर्नात मी बरेच काही वशकलो र् शाळेने माझ्या आयषु्याला योगय र्ळण 

वदले. 

नंतर मी पढुच्या वशक्षणाकररता मुंबईत आलो. सवुनल सरांची माझी भेट 

झाली. त्यांनी मला अनार्ालयात नेल.े तेर् ेमला ब्रदर जोसेफ भेटल.े ह्या दोन्ही 

व्यक्तींनी माझ्या जीर्नाची वदशा दाखर्ली. सेंट कॅर्रीन स्कूलने तर मला सर्वच 

वदले.  

मी रूईया महावर्द्यालयातनू पदर्ीचे वशक्षण पणूव केले. वनमवला वनकेतन 

महावर्द्यालयातनू मास्टर ऑफ सोशल र्कव ची पदर्ी घेतली. पढेु दोन र्र्ष ेमी 



 

नोकरी केली. २०१४ साली पढुील वशक्षणासाठी मुंबईतील आय. आय. पी. 

एस. ह्या संस्रे्त प्रर्ेश घेतला. त्याच्याकडे मी पवहलाच असा अंध वर्द्यार्ी 

होतो. सगळे तसे माझ्या कुर्ती बाबत साशंकच होते. परंत ुमाझा आत्मवर्श्वास, 

वचकाटी, मेहनत करण्याची तयारी र् जोडीला तेर्ील व्यर्स्र्ापकांनी समजनू 

घेतलेली माझी पररवस्र्ती ह्या सर्ाांमळेु मी एम. ए र् नंतर एम. फील तेर् ेपणूव 

केले.  

नंतर मुंबईच्या टाटा सामावजक वर्ज्ञान संस्रे्त पी.एच.डी साठी मी प्रर्ेश 

घेतला.  

वशक्षणासोबत मी वर्वर्ध खेळात सहभाग घेतला. ॲर्लेटीक्स, विकेट 

र् बवुद्धबळ ह्या खेळात मी प्रांवतय र् राष्ट्रीय पातळीर्र खेळलो. २००९ पासनू 

मी योगा सरुू केला.  

आतापयांतच्या माझ्या जीर्नात बऱ्याचदा मला वदसत नाही म्हणनू 

फसर्ले गेले, र्ेगळी र्ागणकू वदली गेली, वचडर्लहेी गेले. माझी कधी वटंगल 

उडर्ली गेली तर कधी मला एकटे पाडल ेगेले. मी आयषु्यात फारस ेकाही करू 

शकेन यार्र माझ्या कुटंुवबयांचा र्ा समाजाचा वर्श्वास नव्हता.  या सर्ावमळेु 

माझा स्र्त:र्रचा वर्श्वास डळमळायचा. मी हळूहळू आत्मकेवन्द्रत होत गेलो. 

समाजात वमसळण्याचे मी टाळू लागलो. पण मुंबईत आल्यार्र मला मोठे 

अर्काश वमळाले. मला वमत् वमळाले. इतरांशी बोलनू, वमळून वमसळून र्ागनू 



 

माझा आत्मवर्श्वास र्ाढला. आपण चांगली प्रगती करू शकू याची आशा 

माझ्या मनात वनमावण झाली. मोठी स्र्प्ने पहायला मी सरुर्ात केली. मी 

स्र्त:कडे सकारात्मकपणे पाहू लागलो. आपल्यात जे कमी आह ेत्यार्र मी 

काम करू लागलो. र्ाचन र्ाढर्ले. आजबूाजचूे र्ातार्रण बारकाईने 

अनभुर्ायला लागलो. आपल्या अपंगत्र्ाच्या सामावजक, राजकीय तसेच 

आवर्वक बाज ूसमजनू घेऊ लागलो. ह्या सर्ाांमळेु माझ्या वर्चारसरणीत फरक 

पडला. माझे अपंगत्र् मी मनापासनू वस्र्कारले. एक गोष्ट नसली तरी बाकी 

बरेच काही माझ्याकडे आह े ह ेप्रकर्षावन ेमला जाणर्ले. माझ्या अपंगत्र्ाने 

माझ्यात आलेला न्यनूगंड मी घालर्ला. माझे अपंगत्र् ही खरेतर समस्या 

नव्हती. तर त्याबद्दलची माझी नकारात्मकता ही मळू समस्या होती ह े मी 

समजलो. अपंगत्र्ाबद्दल समाजात बरेच गैरसमज आहते ते काढून टाकायला 

हर्ेत. समाजात आम्हाला सामार्नू घ्यायला हर्.े मी माझ्या पातळीर्र हा 

बदल घडर्नू आणण्याचे प्रयत्न इतरांशी बोलनू वकंर्ा लेख वलहून र् संशोघन 

करून करत आह.े आशा आह ेकी पररवस्र्ती लर्करच बदलेल.  

——रवी 

 

  



 

अपंगत्व  

———- 

 
अपंगत्व म्हणजे काय? 

 

र्ल्डव हले्र् ऑगवनायझेशन (WHO) च्या नसुार अपंगत्र् ही एक 

वर्स्तारीत (Broad) अर्स्र्ा आह;े ज्यात अर्यर्ांतील वबघाड, वफरण्यात र्ा 

कामकाज करण्यात मयावदा येण,े सहभाग घेता न यणे ेह्या वस्र्ती आढळून 

येतात. (Disability is an umbrella term which covers impairment, 

activity limitation and participation restrictions) (WHO,2011). 

जगभरात १० ते १५% लोक अपंग आहते, ज्या पैकी २ ते ४% गंभीर 

स्र्रूपाचे अपंग आहते. (World Disability Report, 2011).  

भारतातील अपंगांची संख्या, २०११ च्या जनगणनेनसुार, 

२६,८१०,५५७ इतकी आह.े भारतात अपंगांची २.२१% लोकसंख्या आह,े 

ज्यात ५८% परुूर्ष, तर ४२% वस्त्रया आहते. जनगणना,२०११ नसुार भारतात 

प्रत्येक दहा घरांपैकी एका घरात एकतरी अपंग व्यक्ती आह.े भारतातील अपंग 



 

व्यक्तींमध्ये साधारण २०% अपंगांना शारररीक हालचालीत समस्या असत ेतर 

१९% व्यक्तींना डोळ्यांनी वदसण्यास कठीण जाते र् १९% ना ऐकण्यात 

अपंगत्र् असत.े 

 पालकांना अपंग मलु र्ाढर्तांना खपू आव्हानात्मक ठरते. कुटंुबातील 

नातेसंबंधांर्र त्याच े पडसाद उमटतात. अपंगांपैकी ७५ प्रतीशत व्यक्ती ह्या 

गार्ात रहातात. बह तांशी अपंग मलुे वशक्षणापासनू र्ंवचत रहातात. फक्त ४५ 

टक्के वशवक्षत आहते तर २६ टक्के नोकरी करतात. (NSSO, 2002). नोकरी 

करणाऱ्यांपैकी ७० टक्के ह ेअसंघटीत स्र्रूपाच्या वठकाणी काम करतात. 

एखादी व्यक्ती अपंग असते म्हणजे काय ह ेसमजनू घेतल ेपावहजे. मला 

र्ाटते की प्रत्येक व्यक्ती कधी न कधी अपंगत्र् अनभुर्ते, भले ते तात्परुता 

असेल.  “नॅामवल” म्हणजे काय? ह ेकोण र् कसे ठरर्णार? अपंग व्यक्ती 

म्हणज ेकोण ह ेसांगणे सरळ सोप ेनसत.े अपंगत्र्ाची व्याख्या गुंतागुंतीची र् 

काळानरुूप बदललेली वदसनू येत.े  

आपल्याला एखादी भार्षा येत नसेल तर आपल्याला संर्ाद साधतांना 

काय अनभुर् येतो? जेंव्हा आपण; काही कारणाने; परार्लंबी बनतो तेव्हा 

आपल्याला कस ेर्ाटते? कोणी आपल्याला त्यांच्यात सहभागी करून न घेता 

बाजलूा टाकल ेतर आपण कष्टी होतो. आपल ेअनभुर् आपण जरा पडताळून 

पाहूया म्हणज ेअपंगत्र् म्हणज ेकाय अस ूशकत ेह ेसमजायला र्ोडी मदत 



 

होईल.  

अपंगत्र्ाबद्दल बरेच अभ्यास केले जातात. काळानरुूप त्याबद्दलची 

समज बदलत आह.े परू्ी काहींना अपंगत्र् ह ेआपल्या पापामळेु - कमावमळेु 

आले आह ेर् ती आपल्याला र् आपल्या कुटंुबाला वमळालेली वशक्षा आह े

असे र्ाटे.  अपंगांकडे सहानभुतुी दाखर्ली जायची. नंतर अपंगत्र् म्हणजे 

काहीतरी वबघाड अस े मानले जाऊ लागले. र्ैद्यकीय शास्त्राच्या आधारे 

अपंगत्र् जाणनू घ्यायच े प्रयत्न झाले. भारतात  स्र्ातंत्र्योत्तर काळात 

अपंगासाठी National Council For Handicapped Welfare तफे 

दर्ाखान्यातफे अपंगांच्या पनुर्वसनाचा वर्चार केला गेला. अपंगत्र् म्हणज ेएक 

प्रकारचा वबघाड अस े मानल्यामळेु त्यार्र उपाय करून ते वबघाड दरुूस्त 

करण्याचे प्रयत्न केले जात. यात तज्ञ मंडळींना सर्व कळते र् ते योगय तेच उपचार 

करू शकतात अशी धारणा होती. पढेु १९८३-१९९२ ह ेअपंगांच ेदशक साजरे 

केले गेले तेव्हा अपंगांसाठी वर्वर्ध स्र्यंसेर्ी संस्र्ांचा उदय झाला. सरकारी 

तसेच समावजक पातळ्यांर्र ह्या संस्र्ांची मदत सरुू झाली. ह्या संस्र्ा काही 

वठकाणी मदत दते र्ा जनजागतृीचे काम करीत होत्या. अपंगत्र्ार्र शास्त्रीय 

प्रकारे अभ्यासही केला जात होता. ह्यातनूच अपंगत्र्ाचे कारण; ‘समाजातील 

र्ातार्रण’ ही संकल्पना पढेु आली. अपंग व्यक्तीला समाजात मानाने 

जगण्याचा अवधकार असतो. सर्ाांसोबत ती व्यक्ती राहू शकली पाहीज ेर् त्यांना 



 

सामार्नू घेण्याची जबाबदारी ही समाजाची असत ेहा वर्चार पढेु आला. अपंग 

व्यक्तींना सामार्नू घेण्यासाठी काही सवुर्धा र्ा सर्लती मागण्यात आल्या. 

तसेच सवुर्धा परुर्ल्या जाण ेही गरजही लक्षात आली.  

अपंग व्यक्तींचे अनभुर् ह े सरधोपटपण े सारखेच नसतात. ती व्यक्ती 

समाजातील कोणत्या स्तरात आह ेत्यानसुार अनभुर् बदलतात. जात, वलंग र् 

र्गव ह्यानसुार पररवस्र्ती बदलते. एखाद्या कुटंुबात जर एखादी व्यक्ती अपंग 

असेल तर त्या व्यक्तीच ेत्या कुटंुबातील स्र्ान, इतरांशी असललेे नाते, वलंग 

अशा वर्वर्ध गोष्टींनसुार त्या व्यक्तीच्या समस्या बदलतात. समाजात जात र् 

आवर्वक वस्र्ती ह्यानसुारपण अनभुर् बदलतात. म्हणजेच अपंगांना एकाच 

स्तंभात ठेर्ता येणार नाही, प्रत्येकासाठी सर्व बाबींचा वर्चार व्हायला हर्ा.  

भारताच्या राज्यघटनेनसुार सर्व नागररकांना समता, स्र्ातंत्र्य, न्याय 

आवण प्रवतष्ठेचे आश् र्ासन दणे् यात आले आह ेर् ह्यामध्ये अपंग नागररकांचाही 

अर्ावतच वनवर्वर्ाद समार्ेश आह.े  तसेच घटनेनसुार अपंगांच्या 

सक्षमीकरणाची र्ेट जबाबदारी राज्य सरकारांर्र सोपर्ण्यात आली आह.े 

घटनेच्या 253 व्या कलमातल्या संघराज्य सचूीतील 13 िमांकाच्या 

मदु्दयामध्ये अवधवनयवमत केले आह ेकी “अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची 

सरुक्षा आवण संपणूव सहभाग) कायदा, 1995” नसुार अपंगांना समान संधी 

वमळेल तसेच राष्ट्र-उभारणीच्या कायावत त्यांचा संपणूव सहभाग राहील.  जम्म-ू



 

काश्मीर र्गळता हा कायदा भारतभर लाग ूआह.े  जम्म-ूकाश्मीरमध्य ेअपंग 

व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सरुक्षा आवण संपणूव सहभाग) कायदा, 1998” 

अवधवनयवमत केला आह.े 

वर्वर्धांगी सहकायावत्मक  वर्चाराने, सर्व संबंवधत सरकारी वर्भागांना 

म्हणज ेकें द्र सरकारमधील मंत्ी, राज्य सरकारे र् कें द्रशावसत प्रदशे, कें द्रीय र् 

राज्यीय महामंडळे, स्र्ावनक र् अन्य उवचत प्रावधकरण ेह्यांना सामील करून 

ह्या कायद्यातील वर्वर्ध तरतदुींच्या कायावन् र्यनाच् या दृष्टीने पार्ल ेटाकण् यात 

येत आहते. 

 

अपंगत्वाची कारणे 

आता आपण अपंगत्र्ाची कारण ेबघयूा. आपण कारणांची प्रमखु तीन 

वर्भागात र्गवर्ारी करू शकतो-  

१ अनरु्ंवशक 

२ गभावरपणी र्ा जन्माच्या र्ेळची कारण े

३ जन्मानंतरच्या घटना  

जेनेटीक कारण े अनरु्ंवशक अपंगत्र्ात वदसनू यतेात. गरोदरपणातले 

काही आजार र्ा जन्माच्या र्ेळी काही प्रवतकूल पररवस्र्ती ह्यामळेु बाळ अपंग 



 

होऊ शकत.े मलुाला नंतर काही गंभीर आजार र्ा अपघात झाल्यास अपंगत्र् 

येऊ शकत.े  

अनुवांणिक कारणे :- 

       अ) रंगसुते्र :- 

          परुूर्ष र् स्त्रीयांमध्ये ज्या 23 रंगसतु्ांच्या जोडया असतात. यामध्य े

परुूर्षांमधील 23 पैकी  

         22 जोडया या क्षक्ष (xx) स्र्रूपाच्या असतात. या 22 जोडयांना 

‘ॲटोझोमल िोमोझोम’ असे म्हणतात. 

         तर 23 र्ी जोडी ही वलंगवनवितीची म्हणजेच ‘सेक्स वडटरमाईन

’ असत.े ती क्षक्ष (xx) वकंर्ा क्षय (xy)  

        परंत ुस्त्रीयांमधील 23 च्या 23 जोडया या क्षक्ष (xx) स्र्रूपाच्या  

असतात. मलुगा वकंर्ा मलुगी होणे ह े 

        पणूांत: परुूर्षाच्या 23 व्या जोडीर्र अर्लंबनू असत.े 23 

रंगसतु्ांच्या जोडयातील 21 व्या जोडीमध्ये एक 

        अवतररक्त रंगसतु्  आल्यास डाउन वसंड्रोम ही वस्र्ती उदभर्त.े 

 

       ब) गुणसुते्र :- 



 

       ज्याप्रमाणे रंगसतु्ाच्या जोडया असतात त्याचप्रमाणे गणुसतु्ांच्याही 

जोडया  असतात. 

 

       क) नात्यातील लगन :- 

       समान रक्त संबंधातील व्यक्तीशी वर्र्ाह संबंधातनू जन्मास येणारे 

मलु अपंग अस ूशकत.े 

 

       सभोवतालच्या वातावरणातील कारणे :- 

 

        जन्मपवूव अवस्थेतील कारणे (Prenatal Causes):- 

•      स्त्री-परुूर्ष र्य 

•     ‘क्ष’ वकरण तपासणी 

•      वर्र्षबाधा 

•      अमली पदार्ाांचे सेर्न 

•      अवनयमीत रक्तदाब 

•      शारररीक अर्र्ा मानवसक आघात / अपघात 

•      गभवपात करण्याचा प्रयत्न 



 

•      मधमेुह 

•      स्त्रीला रूबेलाची लागण 

•      अपस्मार 

•      संसगवजन्य आजार  

•      हायपोवझया 

•      डॉक्टरांच्या सल्ल्यावशर्ाय और्षधांचे सेर्न 

•      गभवर्ती स्त्रीचा आहार 

 

 प्रसुती होतांनाची कारणे (Natal Causes):- 

•      कमी वदर्साचे बाळ 

•      कमी र्जनाचे बाळ 

•      श्वासार्रोध  (Asphyxia) 

•      प्रसतुी कालार्धी 

•      एकापेक्षा जास्त बाळ जन्मल्यास 

•      अपसामान्य सादरीकरण 

•      अर्जार र् हत्याऱ्याच्या सहाय्यान ेहोणारी प्रसतुी 

•      प्रसतुीचे वठकाण 



 

•      नाळ आधी बाहरे येणे 

•      कावर्ळ 

•      स्त्रीला झटके येण े(अपस्मार) 

•      रक्तस्त्रार् 

•      अवनयमीत रक्तदाब 

•      संसगवजन्य रोगाची लागण / आजार (Herpes Infection) 

•      श्वसनात अडचण 

•      ऑवक्सजनचा परुर्ठा 

•      मेंदलूा इजा झाल्यास 

    

प्रसुतीनंतरची कारणे (Postnatal Causes):- 

•      दगुधपान 

•      कावर्ळ 

•      आघात / जखम 

•      संसगव 

•      झटके  येणे 

•      श्वसनात अडचण 



 

•      मेंदलूा सजू आल्यास 

•      वट. बी झाल्यास 

•      वर्र्षबाधा झाल्यास 

•      योगय आहार 

•      लसीकरण 

 

 मनोसामाणजक कारणे (Psychosomatic Causes):- 

·मानणसक – िारररीक आघात, ताण- तणाव 

उपरोक्त कारणांव्यवतररक्त अजनूही काही कारण े असण्याची शक्यता 

आह.े परंत ुआपण प्रवतबंधनात्मक उपाय म्हणनू र्र वदलेल्या कारणांची योगय 

र्ेळी काळजी घेण ेआर्श्यक आह.े  

 

अपंगत्वाचे प्रकार —  

शारीरीक र्ा मानवसक अपंगत्र्. काही अपंगत्र्ात ऐकू न येण,े दृष्टी कमी 

र्ा नसण ेह े वदसनू येत.े काही र्ेळा हात र्ा पाय नीट काम करीत नाहीत. 

पायाच्या कमकुर्तपणामळेु हालचाल करण्यास कठीण जाते. मानवसक 

आजाराने अपंगत्र् येऊ शकते. बदु्धीर्र परीणाम झाल्यास त्या व्यक्तीची समज 



 

कमी होते.  

 

अपंगत्वाचे पररणाम 

अपंगत्र्ाच े पररणाम ह ेअपंगत्र्ाचा प्रकार र् प्रमाण ह्याच सोबत ती 

व्यक्ती कोण आह,े कुठे रहाते र् त्या व्यक्तीचे वशक्षण, कमाई अशा बऱ्याच 

गोष्टींर्र अर्लंबनू असतात.  

एकतर हालचाल कमी झाल्यास ती व्यक्ती इतरांपासनू लांब रहाते र् त्या 

व्यक्तीची सर्ाांवगण र्ाढ होण ेकठीण जाते. वदसत नसेल र्ा ऐकू येत नसेल तर 

बाहरेच्या जगाशी संपकव  कमी होतो. एकूण पररणाम केर्ळ शरीरापरुते मयाववदत 

न राहाता मनार्रही होतात.कुटंुबातील इतर सदस्याचंा तसेच समाजाचा अपंग 

व्यक्तीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वनरोगी नसल्याने अपंग व्यक्तीला बऱ्याच 

अडर्ळ्यांना सामोरी जार्े लागते. बऱ्याचदा त्यानंा र्ाळीत टाकले जात.े 

आपल्याकडे सार्वजवनक वठकाणी अपंगाना जाणे शक्य होत नाही. अपंगार्र 

होणारे अत्याचार वलंगानसुार बदलतानंा वदसतात. अपंग मलुींर्र होणाऱ्या 

बलात्कारांची संख्या खपू जास्त आह.े  

अपंगाना वशक्षणाची र्ा नोकरीची संधी वमळतेच असे होत नाही. वर्वर्ध 

सरकारी सर्लतींची मावहती त्यांच्यापयांत खपूदा पोहचत नाही. त्यांच्या गरजा 

लक्षात घेऊन समाजातील सर्ाांनी त्यांना सामार्नू घ्यायला हर्.े 



 

 

णववाह, वैवाणहक नाती -  

बऱ्याचदा वदव्यांग व्यक्तीच्या बाबतीत वर्र्ाहाबद्दल वर्चारही केला जात 

नाही. ही व्यक्ती कुटंुबार्र र् समाजार्र एक बोजा आह ेअशी भार्ना असत.े 

खरेतर ही व्यक्ती इतरांपैक्षा जरा र्ेगळी असत ेइतकेच. वशर्ाय अशा व्यक्तीने 

कुटंुबाच्या र् समाजाच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली सतत का जगार्?े 

शारीररक र् मानवसक क्षमतेनसुार ह्या व्यक्तींच्याही भार्नांना र् गरजांना योगय 

ते महत्तर् र् लक्ष वदले जाण ेमहत्तर्ाचे ठरते. ह्या व्यक्तीशी वर्र्ाह करतांना 

त्यांच्या मयावदा पण लक्षात घ्यार्यास हव्यात. माणसू म्हणनू आपण सर्ाांनी 

त्यांना वस्र्कारले र् तसे र्ागर्ल ेतर त्यांचे जीर्न सखुकर होऊ शकत.े  

 

कोणवडचा काळ व अपंग  

कोवर्डच्या महामारीत अपंगांना खपू समस्यांना सामोरी जार्े लागल.े 

एकतर त्यांची काळजी घेणारे त्यांच्यापयांत पोहोच ूशकत नव्हत.े ज्यांना वदसत 

नव्हते त्यांना स्पशावन ेसंर्ाद साधण्याची सर्य असत ेपण त्यार्रच बंदी आली. 

ज्यांना ऐकू यते नव्हत ेत्यांच्यापयांत बातम्या पोहचत नव्हत्या त्यामळेु त्यांचा 

गोंधळ उडाला होता. बाहरे जायचे नाही, घरातच रहायचे त्यामळेु काहींची 

घसुमट झाली. ज्यांचे रोजच ेउपचार चाल ूहोते त्यात खंड पडला. शाळा घरून 



 

झाली. सर्ाांकडे मोबाईल नव्हते त्यामळेु अनेकांची शाळा - वशक्षण बंद झाले. 

मलुींची लर्कर - लहान र्यातच लगने लार्नू वदली गेली. काहींची कमाई 

र्ांबली. एकूण ह्या महामारीत अपंग इतरांपैक्षा जास्त होळपळून वनघाले. 

 

अपंगांसाठीचा कायदा व योजना  

आपल्याकडे अपंगांसाठी कायदा आह ेतसेच काही योजनाही आहते. 

अपंगत्र्ाचे प्रमाण ठरर्नू तसे प्रमाणपत् वमळत ेर् त्यानसुार काही सर्लती र् 

सवुर्धा वमळू शकतात.  

आपल्याकडे १९९५ ला अपंगांसाठी कायदा आला र् तो सधुारून 

२०१६ ला वदव्यांग कायदा आला. 

(The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016). 

 त्या कायद्यात अपंगत्र्ाचे २१ प्रकार वदलेल ेआहते. वशर्ाय वर्वर्ध 

सर्लती जशा की, स्कॉलरशीप, प्रर्ेशासाठी सर्लत, नोकरीसाठी आरक्षण, 

वर्वर्ध उपकरणांची उपलब्धता तसेच त्यांच्यापयांत ते पोहोचवर्णे गरजेच ेठरते. 

सामावजक न्याय र् सशक् तीकरण मंत्ालया मधील अपंगत्र् वर्भाग, अपंग 

व्यक्तींना सबल र् सक्षम करण्याचे काम करतो.  

अपंग व्यक्तीला व्यक्ती म्हणनू जगता यायला हर्.े सर्ाांसोबत र्ाटचाल 

करता यायला हर्ी. शालेय तसेच उच्च वशक्षण त्यांना उपलब्ध करून द्यार्यास 



 

हर्े. सार्वजवनक वठकाणांर्र ते पोहोच ूशकल ेपावहजेत. जनमानसात त्यांचा 

खलु्या मनाने वस्र्कार व्हायला हर्ा. अपंगांसाठी असलेल्या सेर्ा र्ा सवुर्धांची 

मावहती त्यांच्यापयांत पोहोचर्ायला हर्ी ज्यासाठी एक तर कें न्द असार्ीत र्ा 

त्यांच्या घरापयांत ती मावहती पोहोचर्ली गेली पावहज.े त्यांना प्रमखु प्रर्ाहात 

आणार्यास हर्.े त्यांच्या अडचणी समजनू घ्यायला हव्यात. लर्करात 

लर्कर त्यांना सवुर्धा पोहोचल्या पावहजेत. त्यांच्यातील गणुांना र्ार् 

वमळार्यास हर्ा. त्यांच्या रोजगाराबद्दल योजना राबर्ार्यास हव्यात. खरेतर 

त्यांना समजनू घेण्यात आपण अपंग ठरतोय का? वशक्षणात, वर्वर्ध 

अभ्यासिमात अपंगाबद्दल मावहतीचा समार्ेश करण ेमहत्र्ाचे आह.े ज्यांच्या 

कुटंुबात र्ा पाहण्यात अपंग कोणी आले नसतात र् ज्यांना त्यांच्यावर्र्षयी 

मावहती नसत ेत्यांच्याकडे अपंगांवर्र्षयी सहसहानभुतुी असण ेकठीण असत.े 

म्हणनू लहाणपणापासनू अपंगत्र्ाबद्दल र् अशाही काही व्यक्ती असतात ह्याची 

मावहती र् जावणर् सर्ाांमध्य ेवनमावण करार्यास हर्ी.  

आपण सरुर्ातीला जे अनभुर् र्ाचले त्यार्रून तर ह ेप्रकर्षावने जाणर्त.े  

बांधकाम करतांना तेर् ेअपंग व्यक्तीस येण ेशक्य होईल ना ह्याचा वर्चार 

केला गेला पावहज.े सार्वजवनक वठकाणी सधु्दा सहज जाता यायला हर्.े खरेतर 

समाजातील प्रत्येकान ेह्यासाठी मागणी करार्यास हर्ी. सरकारी योजना तयार 

करून त्यांची अंमलबजार्णी केली जाणे गरजेच ेआह.े मदतीसाठी असणाऱ्या 



 

संस्र्ांचे संपकव  जाळे तयार करार्यास हर्.े अपंग व्यक्ती ही ‘र्ेगळी’ नसनू 

आपल्यातीलच आह ेह ेसमाजाने र्ागणकूीतनू दशवर्ले पावहजे.  

अपंगांना स्र्ार्लंबनाचा हक्क आह े र् सर्वसमार्ेशकता असण े ही 

आजची आर्श्यकता आह.े 

आज आपल्याकडे अपंग व्यक्तीला आपल ेआयषु्य जगतांना इतरांपेक्षा 

जास्त कठीण जातेय, आपण ही र्स्तवुस्र्ती बदलायला हर्ी 

 

दुररतांचे णतणमर जावो 

णवश्व स्वधमव सूये पाहो 

जो जे वांणछल तो ते लाहो 

मैत्र णजवांचे ॥ 

 

———-  डॉ. सुजाता मोरे चव्हाण 
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पररणिष्ठ 

 

 

 

If a Gynaecologist informs a family about the impairment 

of the foetus of the pregnant lady, will a special baby be easily 

accepted by the same family? If a sighted son or a sighted 

daughter of a disabled parents wants to marry with a disabled 

person, will he or she be easily allowed? Are the disabled 

persons being discriminated only by the nondisabled persons 

or also by the disabled persons? Although the answers of the 

above questions would be subjective in nature, why have these 

questions immerged in front of us? Are these questions 

emerging in the minds of the questioners for the fulfillment of 

their curiosity or emerging for the accentuation of their 

weaknesses due to their disabilities? All the questions of these 

sorts are symbolizing their exclusion almost from every sphere 

of life such as education, livelihood, sports, literature, 



 

travelling, society, politics, culture and the script of any 

language and their alienation from their performance, 

responsibilities and participation. It is really one of the biggest 

ironies about the disabled people that The discrimination 

against a disabled person is not merely being practiced by the 

sighted people but also by the disabled people. For instance, it 

is easily observed in the society that a totally blind person is 

not respected by a person having low vision in his/her eyes, 

which resulted inferiority complex in the minds of “White 

Cane Users”. Being a visually impaired person, I do not find 

myself exceptional in this case. Being a Partially Blind person 

during my childhood and Totally Blind person during my 

adolescence, I observed discrimination of the White Cane 

Users by me as a Partially Blind and also observed my own 

discrimination as a Totally Blind person by the Partially 

Blinds. Although I do not know that it is an intentional 

exclusion of the mainstream people or unintentional one, I 

know that this feeling of mine is not an illusion of exclusion 

because this feeling of mine is as similar as of the other 



 

disabled people. I have been feeling my exclusion from so 

many things since my childhood. 

Having been born as a partially visually impaired baby in 

my family on 27th of May in 1986, I was crying as similar as 

a normal baby in the lap of my mother Mrs. Rajeshwari, who 

herself told me this and also by my other relatives. However, 

my entire family and the other relatives, according to the real 

sister of my father Mrs. Somwati, went into mourning. She 

informed me one day, The ceremony of child birth was not 

celebrated at my house and my maternal and paternal parents 

did not have food for three days. Understanding that I need an 

extra care, my mother started to always keep me in front of her 

eyes. In the efforts of give me her true love, she began to keep 

me excluded from roaming here and there lonely and 

independently. In order to save me from the unexpected 

injuries and the road accidents, she did not allow me to play 

the outdoor games outside of the house. 

Exclusion from so many works is really one of the biggest 



 

obstacles for the persons having been understood inferior on 

the basis of even one angle by a greater number of people. 

Disables, their disabilities, their cultures, their behaviours, 

emotions and thoughts are excluded from the mainstream 

apparatuses. Being unaware of the education for the child like 

me, my parents did not want to educate me however my 

continuous stubborn for the education had enforced them to 

make efforts for my admission. Around five-time conversation 

of my mother with Mrs. Usha Chawla, the Principal of the 

English medium School situated in nearby my home in Meerut 

where my elder brother used to study had made the Principal 

think to give me admission in her school in the Nursery 

standard without taking any monthly fee. Although my 

continuous determination for education had assisted me to 

begin my schooling, the journey of my education was not very 

simple because all the teachers, used to teach over there, were 

not familiar with the friendly pedagogies of visually impaired 

children. Despite the dedicative endeavours of my elder 

brother Mr. Vinod Kumar in the house and the constant efforts 



 

of the teacher Ms. Alka Aahuja in the school, I could not learn 

reading and writing due to their inaccessible methods. 

Identifying the differences between two letters of Hindi and 

English languages from the textbooks due to their small fonts 

in size and the blackboards due to its distance from my row 

was extremely difficult for me. My class fellows and the 

neighbouring children to my house used to maintain distance. 

Whenever I had made a complaint from my mother regarding 

the exclusion from equal participation in the class by all the 

teachers, she used to meet with the School Principal in order to 

plead my case further and requested her to teach me with the 

Mooh-Jabani (oral) method not with the writing method. 

Anyway, I was able to learn identifying the differences 

between two letters, reading them out and writing them down 

in 3rd standard. When I got to know about the board 

examination in 5th standard from my teachers and seniors, I 

had laboriously studied every subject without looking day and 

night and had secured first position in my class which made 



 

me to understand my own values in my eyes and in the eyes of 

the others. I secured second and third positions consecutively 

in the 6th and 7th standards. My performance in the preboard 

examinations of 8th standard was also excellent. 

When I woke up on one morning of February after my 

preboard exams, I found my eyesight was slowly deteriorating. 

I was unable to clearly see the surrounding environment from 

my eyes. As soon as I informed my mother about the problems 

in my eyes, she took me to the Moolchand Sarwati Devi 

Hospital, Meerut for the checkup of my eyes. Although the 

Ophthalmologist (the Doctor of eyes) could not return my 

eyesight with the help of his two-month treatment, his 

medicines helped me to save my remaining eyesight. I would 

also like to draw your kind attention that the school, where I 

used to study during 5th and 8th standards, including my 

family and I were unaware about the provisions available for 

the blind students while appearing in the board examination. 

We were completely unaware about the facilities of scribe for 



 

the purpose of appearing in the board examination. I don’t 

know what had happened at that time other than knowing that 

I had appeared in the board examination of 8th standard with 

great difficulties. I myself wrote my board exams and hence 

could not secure good merit. 

Continuing my education had become very difficult after 

completing my 8th standard because I was not aware about the 

Braille Script, recorded and electronic books and the other 

helpful educational devises for the blind students. God is really 

great. The friend of my father Mr. Lalit Sharma, who had a 

shop of STD in Brahmpuri nearby the shop of my father, had 

become a hope of rope for a drowning person like me in the 

ocean of illiteracy. He had not only increased my knowledge 

about various facilities available for the blind students but had 

also assisted me to take admission in Brahmpuri Baal 

Academy School, Meerut, where I have learned Braille Script 

with the help of a Visually Impaired teacher Mr. Rajeev Mittal. 

First time in my life I got opportunity to be familiarized with 



 

the blind-friendly devises such as Braille Script and Contracted 

Braille of Hindi and English languages, Braille Sheets for 

writing Braille script, Braille Books, Braille Slate, Stylus (a 

type of pen to write Braille script on the Braille sheets), an 

accessible slate for a Visually Impaired Student for learning 

Arithmetic and Algebra, Brailler and White Cane etc. 

Many of you would, I think, not be familiar with the fact 

that it is extremely difficult to take admission in the Blind 

Schools by a Blind Student, who has lost his/her eyesight in 

the age of 18 to 20. His/her study in the sighted schools may 

go in vain while taking admission in the Blind Schools in 

absence of learning Braille Script. I have seen many such blind 

students struggling to take admission in the Blind Schools for 

continuing their further education and facing the entrance tests 

with their slower speed of writing Braille Script than those 

Blind Students, who have been learning Braille Script since 

their childhood. I struggled for three years to secure my 

admission in any Blind School for the purpose of continuing 



 

my further education. I faced the Entrance Test to take 

admission in National Institute of Visually Handicaps (NIVH), 

Dehradun and in Balanand Blind School, New Delhi but could 

not secure my admission in either of those schools. Knowing 

the answers of the questions, which were available in the 

Question-Papers, was not my problem; however, the biggest 

problem of mine was to write them down on the Braille sheets 

with the help of Braille Slate and Stylus because of my only 

one-year experience of learning Braille Script and my very 

poor speed of writing Braille Script on the Braille Sheets. I 

would surely be unable to complete my Bachelor in History 

Honors from St. Stephen’s College, University of Delhi and to 

become a Doctoral Scholar in Tata Institute of Social Sciences 

(TISS), Mumbai right now if Bhartiya Netraheen Vidyalaya, 

Saharanpur and Jeromal Periwal Memorial (JPM) Senior 

Secondary School for the Blinds, New Delhi would not allow 

me to take admission without facing Entrance Tests. I had 

neither faced Entrance Test nor Personal Interview while 

securing my admission in the blind school of Saharanpur and I 



 

had only faced Personal Interview for securing my admission 

in the blind school of New Delhi. In the journey of my 

education, my admission in both of those blind schools was no 

les than a bridge leading my educational trajectory from early 

education to PhD because enrolment of mine in 10th standard 

at one point of time had become extremely difficult work for 

me and moreover completing it successfully, was rather an 

impossible task for the person like me. Although I have left no 

stone unturned to increase the speed of writing Braille Script 

on the thick Braille sheets, attempting all the questions in the 

exams of 8th and 9th standards was very difficult for me due 

to only poor speed of my writing Braille Script. In spite of 

knowing the answers of the questions, I could not be able to 

attempt them within the stipulated time because of my poor 

writing speed. I could be able to attempt all the questions of all 

the trimonthly, half-yearly and annual question-papers of all 

the subjects in 11th standard because my continuous struggles 

had given me the victory over my poor speed of writing Braille 

Script. 



 

A good reading speed is also required to read the Braille 

Books for the visually challenged students otherwise he/she 

will not be able to prepare for his/her exams. Reading the 

Braille Script speedily with the help of the tip of the fingers is 

not as similar as reading the Devanagari and the Roman Scripts 

speedily with the help of the eyes. Hence, A visually 

challenged students used to either inspire for increasing his/her 

reading speed of Braille Script with the tip of his/her fingers as 

similar as the reading speed of a sighted students with his/her 

eyes or used to compel for depending on the audio cassettes for 

the preparation of his/her examinations. Starting my 

preparation of the exams with the help of the Braille Books and 

the Audio Cassettes was very new methods for me at that point 

of time. Handling eight-nine volumes of the Braille Books of 

one subject only, which means around forty-fifty books of total 

five subjects and managing around fifteen-twenty audio 

cassettes, which means around eighty-hundred cassettes of 

total five subjects was very difficult task. Breakage of the rill 

of the audio cassettes frequently while reading any book was 



 

one of the biggest challenges for the visually challenged 

students. One word or one sentence used to cut while sticking 

the broken rill. Navigation in one book of any subject based on 

the pages or the paragraphs or the headings or the chapters in 

the audio cassettes was also one of the biggest unsolvable 

challenges at that point of time. Studying with the help of audio 

cassettes used to make visually challenged students weak in 

the spellings of the English words and weak in using the 

punctuation marks properly in the sentences. 

Is it easy to attempt any exam for a visually challenged 

student with the help of a scribe? First time in my life, I had 

attempted the preboard exams of 10th standard with the help 

of a scribe. JPM Senior Secondary School used to arrange the 

scribes for all of us. I found that it was very difficult to make 

different structures of the different answers of the different 

questions and then to dictate the contents with proper sentence, 

punctuation and paragraph for the scribe to write them down 

on the sheets of papers. I would like to share below with you 



 

my one of the experiences of preboard and board examination 

of 10th standard as an example. 

It was the exam of Music. One question in the question-

paper was related to write the “Swar-Lipi”. I was able to 

attempt that question easily because I was a Partially Blind at 

that time and I had prepared the answer of that question with 

the help of my limited eyesight. I had observed approximately 

all the totally visually challenged students from their births 

struggling for attempting that particular question because 

learning how to write the Swar-Lipi was rather impossible task 

without the vision of one’s eyes and hence, they did not have 

any option other than either to leave the particular question 

unattended, which resulted to lose maximum five marks or to 

be enforced to show their respective scribes the papers of 

Swar-Lipi. Why did the Music teachers not used to teach the 

visually impaired students accessibly the Swar-Lipi to avoid 

the cheating in the exams? 

Why do you find approximately all the government and 



 

private jobs inaccessible for the Person with Disabilities 

(PWD)? I am extremely sure that all the PWDs will feel 

exclusion from every kinds of jobs in the absence of enshrining 

rights for their development in the constitution of India. If 

accessibility and exclusion cannot live together, why are both 

of these aspects live together in the jobs for PWDs? 

 

—-Manojkumar 
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