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ऄपंग: आततहसलेखनाच्या सीमपेलीकडच ेरतहवाशी 

  
 
श्री. तवजय साहबेराव  कदम 

 

आततहास ही भतुकाळाची कहाणी ऄसनु  व्यातमश्रतेने भरलेली ती एक तवशाल 

ज्ञानशाखा अहे. जातीव्यवस्था व स्त्रीदास्य ह े भारतातील सामातजक सधुारणांच्या ऄनषुंगाने 

झालेल्या आततहासलेखनाचे प्रमखु तवषय रातहलेले अहते. एकुणच ऄपंग-व्यक्ती-समहु हा तवषय 

भारतीय आततहासलेखनाच्या पररघापलीकडे रातहला अह.े ऄथाातच आततहास या सकंल्पनेची 

व्याप्ती मोठी अह.े आततहासलेखन ही सातत्याने चालणारी, गततमान व पररवतानशील प्रतिया 

अहे. त्यामळेु ऄनेक नवनवीन तवषयांची आततहासात भर पडत अहे. तरी दखेील ऄपंगांसारखे 

काही तवषय आततहासाच्या पररघापलीकडे रातहले अहते. ऄपंगांच्या सदंभाात झालेल्या 

सामातजक सधुारणा, त्यांच्या मानवी हककांसाठीचे सघंषा, त्यांच्या जीवनबदलामागील पे्ररणा, 

त्यांच्या ऎततहातसक दयु्यमत्वाची कारणमीमांसा, ऄपंगत्वशी सबंंतधत ससं्था व सकंल्पना, ऄपंगत्वाच्या मागील तवचारव्यवु्ह आत्यादी  

तवषयांवर ऄद्याप आततहासलेखन झालेले तदसत नाही. आततहासलेखनातील कोणत्याही प्रवाहाकडुन त्याची दखल अजवर परेुशा प्रमाणात 

घेतली गेली नाही. 

    आततहासलेखनाची प्रतिया ही मळुात ज्ञान तनतमातीची प्रतिया ऄसते. सामातजक समस्या अतण प्रश्न यांना दखेील आततहास ऄसतो. 

अतदम मानवी समाजापासनु ऄपंगत्वाची समस्या कायम अहे. या समस्येची ऎततहातसक मीमांसा करण ेगरजेचे अहे. या प्रकारचे सशंोधन 

ह ेआततहास या ज्ञानशाखेला परुक ठरणारे अहे. तस्त्रया, दतलत व आतर ऄल्पसखंयांक सामदुायांनी ज्याप्रमाणे अपापल्या भतुकाळाचा शोध 

घेउन  आततहासातील त्यांचे ऄतस्तत्व शोधनु आततहासलेखन केले अहे. त्याप्रमाणे ऄपंगांच्या भतुकालीन  ऄतस्तत्वाचा शोध घेउन 

आततहासलेखन करण ेशकय अहे. तस ेकेल्याने त्यांच्या ईन्नत वतामानाला सकारात्मक तदशा तमळु शकते. 

 ऄपंग हा घटक शतकानशुतके मानवाच्या जीवन तवकासाकररता तनमााण झालेल्या सवा प्रकारच्या व्यवस्था, रचना, तवचारशास्त्रीय 

बांधणी या बाबतीत दलुातित व तझडकारलेला घटक अह.े  तसचे ज्ञानरचनावादाच्या बाबतीतही तो दयु्यमस्थानी रातहला अह.े सदुृढ 

व्यक्तीप्रमाणे समतातधष्टीत नागरी जीवनाचा ईपभोग घेण्याकरीता ऄतस्तत्वात ऄसलेल्या  सामातजक, राजकीय, अतथाक, सांस्कृततक, 

ज्ञानशास्त्रीय, रचनावादी ऄशा सवा प्रकारच्या व्यवस्था या ऄपंगांशी दयु्यमत्वाचा व्यवहार करत अलेल्या अहते. ऄपंगांना तनसगात: येणारी 

मयाादा तशी खपु कमी ऄसते, परंत ुती ऄतधक मानव तनतमात ऄसते. ईदा. मानवतनतमात भौततक पयाावरण, रस्त,े आमारती, सहलींची तठकाण,े 

मोटार व वाहतकु व्यवस्था या सवा  गोष्टींचे तडझाआन्स ह ेसवासाधारण तथाकतथत सदुृढ व्यक्तींच्या गरजेनरुुप, त्यांना परुक ठरेल ऄसे तनमााण 

करण्यात अलेले तदसतात.  शतकानशुतके ही तनमीतीची प्रतिया ऄशीच ऄपंग व्यक्तीतवरहीत सरुु अह.े  त्यामळेु अजपयंतच्या आततहासात 

तरी कोठेही ऄपंगानकुुल भौतीक साधनांची तनतमाती झालेली तदसत नाही. सांस्कृततक व्यवहाराच्या बाबतीतही ऄसचे दयु्यमत्व पहावयास 

तमळते अहे.   

कृष्ण दहे, शे्वत दहे,  स्त्री दहे, परुुष दहे, तरुण दहे, वदृ्ध दहे, सुदंर दहे, कुरुप दहे, सयुोगय दहे, ऄयोगय दहे, ऄपंग दहे, सदुृढ दहे 

आत्यादी प्रकारच्या लेबलांनी मानवी दहेाची  तवषमतेवर अधारलेली तवभागणी केलेली अहे. ऎतहातसकदृष्टया या तवषम दहेाकृतींची तनतमाती 

करणा-या तवतवध तवचारशास्त्रीय घटकांनीच मानवाच्या भतवष्याला अकार दणेा-या भतुकाळाची मांडणी केलेली अहे. ऄथाातच ही मांडणी 

दखेील त्याच तवषम तहतसबंंधांनी जखडलेली ऄसते. ह े तहतसबंंध तवतशष्ट सामातजक घटकांवर दयुमत्व लादते. त्यातनुच वंतचत घटकांचे 
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आततहासातील ऄदृशीकरण होते. थोडकयात, समाजातील तवतशष्ट मलु्यव्यवस्था ऄशा तवषम दहेाकृतींची तनतमाती करत ेव या दहेाकृती त्या 

समाजाचा आततहास तनमााण करतात. ह े दहेाकृतींचे भेद शतकानशुतके तवतशष्ट दहेाकृतींना सामातजक सरंचनेचे प्रमाण मापदडं ऄसल्याचे 

तनधाारीत करतात अतण या प्रमाण रचनेत न बसणा-या दहेाकृतींना दयु्यम ठरवतात. कालओघात मानवतावादाचे ऄसे कृतिम तनकष 

बनवण्यात अले अहते की ज्यामध्ये काही तवतशष्ट दहेाकृती ऄगदी चपखल बसतात तर काही या चौकटीबाहरे राहतात. जे या चौकटीबाहरे 

रातहले त्यांच्या वाटयाला ऎततहातसक दयु्यमत्व अले. माणसुकीच्या प्रमाण मापदडंाच्या बाहरेील जीवन काहीस े ऄतलप्त व तनरोपयोगी 

मानले जाउ लागले. पयाायाने ऄपंग व्यक्तींच्या जीवनाची कहाणी ही तसमांत समहुाच्या जीवनाची कहाणी ठरली अहे. ऄपंग व्यक्तींकररता 

त्यांचा आततहास हा प्रामखुयाने तनशब्दतेचा आततहास अहे. “ऄपंगांचे जगण े केवळ दयु्यमत्वाचे जगणे नाही तर त े दयु्य्यमातील दयु्यमांचे 

जगण ेअह,े ते सीमांत समहुातील ऄतततसमांत  अहते.”
१
 

तलंडा मॅकडॉल अतण जॉन शापा यांनी दयु्यमत्व ही सकंल्पना स्पष्ट केली अहे- ‚दयुमत्व ऄथवा ऄन्यत्व तह सकंल्पना स्थलु 

मानाने  तवतशष्ट घटकाचे परस्पर तवरोधी ऄथा दशावतात. आगं्रजीत त्याला ‘ऄपोज़ीट बायनरी ऄस ेम्हणतात.  ईदा.  स्व-पर, पवूा-पतिम, 

पतुल्लंगी-स्त्रीतलंगी. आत्यादी.  अतधक स्पष्टपने सांगायचे  तर दयुमत्व  ह ेस्वतः पेिा आतराचे तभन्नत्व त्यांच्या  वय, रंग, लैंतगकता, 

शारीररक िमता तकंवा  आतर तनकषांमधील तभन्नतेद्वारे व्यतु्पन्न केलेले भेद अधोरेखीत करते.‛
२
 

          स्त्रीवादी आततहासलेखन, दतलत आततहासलेखन यांसारखया दयु्यम समहुांच्या आततहासच्या ऄन्वेषन पद्धती ऄपंगांच्या 

आततहासलेखनाला परुक ठरणा-या अहते. ईदाहरणाथा  ऄपंगांचे ऎततहातसक दयु्यमत्व ही सकंल्पना तस्त्रयांच्या ऎततहातसक 

दयु्यमत्वासारखीच अहे. या सदंभाात  तवद्यतु भागवत म्हणतात, “जवळ जवळ सवा ज्ञात मानवी समाजामध्ये परुुषांच्या तलुनेत तस्त्रयांचे 

स्थान तभन्न तर ऄसतेच परंत ुदयु्यमही ऄसते. अपल्यापैकी बहतुेकांना या दयु्यम स्थानाची सवय होते. त े‘नैसतगाक’ वाटु लागते. हजारो वषे 

ऄसचे चालत अले अह.े कारखानदारी, यंियगु अतण भांडवलशाही ह ेआततहासाचे टप्पे माग ेटाकुन अपण भतुकाळात गेलो तर तेथेही 

तस्त्रयांच्या कतनष्ठ दजााचे वेगवेगळ्या त-हचेे परुावे सापडु लागतात. म्हणनुच केवळ शारररीकदृष््टया तस्त्रया परुुषांपेिा वेगळ्या ऄसतात या 

एकाच कारणाभोवती तस्त्रयांच्या कतनष्ठ दजााचे स्पष्टीकरण करण ेयोगय वाटत नाही. थोडकयात सांगायचे तर स्त्री-परुुष तवषमता कशी घडत 

गेली ह ेऄभ्यासणे महत्वाचे अहे. स्त्रीचे दयु्यमत्व नैसतगाक नसनु आततहासात ऄनेक गोष्टी घडतवल्या जातात तसचे घडतवले गेले अहे ह े

यातनु तसध्द होते. भतुकाळाची नवी रचना करणे ह्यामळेु शकय होते”
३
 तस्त्रया परुुषांच्या बरोबरीने शतकानशुतके  ऄनेक ऄनभुव घेउन 

जगल्या अहते अतण कामेही करीत अल्या अहते. आततहासात ऄततशय प्रभावीपणे  कृती करणा-या तस्त्रयांची ऄनेक ईदाहरणे अहते, परंत ु

एवढे ऄसनुही आततहास घडतवण्यामधला त्यांचा सहभाग माि नेहमी नाकारला जातो. दसु-या शब्दात सांगायचे तर भतुकाळाचा नवा ऄथा 

लावण्यामध्ये तस्त्रयांचा कताा सहभाग नाकारला जातो. म्हणनु अजवरचा तलतखत आततहास हा परुुषी चष्म्यातनु तलतहला गेलेला, वरच्या 

वगााच्या जाणीवांना महत्व दणेारा, तदशाभलु करणारा ऄसा अह ेऄसे ब-याच स्त्रीवादी ऄभ्यासकांना वाटते. भारतीय तस्त्रयांच्या स्वातंत्र्याचा 

तवचार प्रत्यिात अणावयाचा ऄसले तर भारतीय सामातजक अतण सांस्कृततक जीवनाची तवतशष्टता लिात घेउन भारतीय तस्त्रयांचे 

दयु्यमत्व कस ेघडवले गेले हे समजावनु घेण ेगरजेचे अह.े ऄसे प्रततपादन तवद्यतु भागवत, शतमाला रेगे व वंदना पलसाने आत्यादी स्त्रीवादी 

ऄभ्यासक करतात. याच दृष्टीकोनातनु ऄपंगांच्या आततहासाकडे पाहण्याची गरज अहे. त्याखेरीज भतुकाळाची नवी रचना करण ेशकय होणार 

नाही. भतुकाळाची नवी रचना करण ेम्हणजे काय? आततहास हा तलतखत ऄसतो, तसचे न तलतहलेला, परंत ुलोकांच्या मखुातनु तपढयानतपढया 

सिंतमत झालेला ही ऄसतो. लोकगीते, लोककथा, कला अतण ऄनेक त-हचे्या प्रथा व ससं्कार यातनु मौतखक परंपरा जतन केलेली अहे. 

जनुी तशल्पे, तशलालेख, तचितलपीतील सांकेततक लेखन, ताम्रपट यांच्या वाचनातनु तकंवा ऄथा लावण्यातनु जनुा आततहास नव्याने ईभारला 

जातो. म्हणजेच, आततहासाचे लेखन करणा-या ऄभ्यासकांच्या दृष्टीकोनाचे महत्व फार ऄसते. मातहती, परुावे यांची जळुवणी कशी केली 

गेली ह े ऄभ्यासणे महत्वाचे ऄसते. अजवर तलहीला गेलेला अतण मान्यता पावलेला आततहास धमागरुु, राजदरबारातील सवेक तकंवा 

तवद्यापीठातनु प्रतशतित झालेल्या तज्ञांनी तलहीला गेला अहे. ही सवा आततहासकार मंडळी बहतुांशी परुुष अतण वरच्या जाती-वगाातील होती 

तशीच ती तथाकतथत सदुृढ दहेाकृती धारकही होती. तलतहण्याची कला अली अतण छापखाने अले तेव्हा मौतखक परंपरा जतन करणारे गट 

माग ेपडले अतण तलतहण्या, वाचण्याचे कौशल्य येणा-या काही मठूभरांच्या हातात ज्ञानाचा मक्ता अला. ह्या मंडळींनी स्वत:च्याही नकळत 

परुुषांचे, वरच्या जाती-वगााच ेआततहासातील योगदान काय याची नोंदणी अतधक केली अहे, अतण तस्त्रया तकंवा  ऄपंगांसारखे दडपलेले 

समहु  ह्यांच्या योगदानाकडे ऄत्यंत नाममाि लि तदले अहे. ईषा भालेराव यांनी म्हटल्या प्रमाणे, “ऄनेक ऄंध ऄपंग मतहलांनी अपल्या 

ऄसामान्य मानतसक अतण बौध्दीक िमतेच्या बळावर समकालीन समाजात ईच्च स्थान प्राप्त केलेले ऄसते, परंत ु त्याची चचाा सातहत्य 
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वाड.मयाच्या िेिात ऄततशय ऄल्प स्वरुपात होते तकंवा ऄतजबात होत नाही. पररणामत: समाज ऄशा कतृात्वान व्यक्तींच्या कायााबद्दल 

ऄनतभज्ञ राहतो.”
४
 

ईवाशी बटुातलया यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “अजवर जो आततहास तलतहला गेला अह,े तो तस्त्रयांच्या बाबतीत, मलुांच्या बाबतीत हात 

राखनुच तलतहला अहे.”
५
  ऄशाच प्रकारे ऄपंगांचा आततहास त्याच्या ऄनलु्लेखामळेु नष्ट झाला अहे. ऄगदी मोठया तकंवा प्रभावी वाटणा-

या घटनांच्याबाबतीही ऄपंग  कें द्रीत आततहासलेखन होउ शकलेले नाही. ईदाहरणाथा सन १९४७ साली तहदंसु्थानची फाळणी झाली. या 

फाळणीत जो प्रिोभ झाला,  तहसंाचार ईफाळुन अला, मानवी सहंार झाला त्याला आततहासात तोड सापडणार नाही. तो एक रक्तलांतछत 

नवा आततहास अहे. फाळणीमळेु एक कोटी वीस लाख लोकांनी स्थलांतर केले. दहा लाख लोकांचा बळी गेला. तहसंाचाराची पररसीमा 

झाली.  पंच्याहत्तर हजार तस्त्रयांना पळवनु नेण्यात अले, त्यांच्यावर बलात्कार केले गेले. ऄसखंय तस्त्रया ऄत्याचाराच्या बळी ठरल्या. 

कुटंुबाची वाताहात झाली, माणसांची ताटातटु झाली. घरे-दारे, साधन-सपंत्ती नष्ट झाली. लोकांचं जीवन ईदध््वस्त झाले. ईवाशी बटुातलया 

यांनी फाळणीवर सशंोधन करुन वस्ततुनष्ठ आततहास त्यांनी तलतहला. फाळणीचा जनमाणसावर झालेला सखोल पररणाम, तस्त्रया, मलेु, दतलत, 

दलुातित समाज त्यांच्या व्यथा, यातना याचे ययाथा दशान ‘द ऄदर साइड ऑफ सायलेन्स’ या त्यांच्या पसु्तकात घडते. फाळणीच्या 

तहसंाचारात धमा, जातपात, तस्त्रया, स्त्री भावना यांचा बळी तदला. तकत्येक गोष्टी लोकांना मातहत नव्हत्या त्या त्यांनी प्रकाशात अणल्या. ह े

करताना ज्या कुणाला आततहासाची अवड अहे. त्यांनी समाजातल्या ईपेतित लोकांचा आततहास समजनु घेतला पातहजे. ऄशी त्यांची धारणा 

होती. त्यांचे हे सशंोधन स्त्रीवादी ऄभ्यासाला नवी तदशा दणेारे ठरले अहे. फाळणी ही स्वतंि भारतातील सवाात मोठी व दरुगामी पररणाम 

करणारी घटना अहे. फाळणीमळेु  जे लाखो लोक ऄपंग झाले त्यांचे पढेु काय झाले? ऄसे प्रश्न ऄद्याप ऄनतु्तरीतच अहते. या घटनेच्या 

पररणामस्वरुप अलेल्या ऄपंगत्वाचा, त्यांच्या जीवनावरील तवपररत पररणामांचा स्वतंिपण ेऄभ्यास झालेला नाही. याचे कारण ऄपंगत्व हा 

तवषय दयु्यमातील दयु्यम ऄभ्यास तवषय अहे. ऄपंगत्व हा आततहासाच्या पररघिेिातील तवषय अहे ऄशी जाण ऄद्यापही बाल्यावस्थेत 

अहे. 

  भारतीय समाजात परुुषसत्ताक व्यवस्थेमळेु एकुणच तस्त्रयांना दयु्यम स्थान रातहले अहे.  त्यामळेु हजारो वषांपासनू त्यांचे तवतवध 

प्रकारे शोषण होते.  ह ेबहशु्नतु अहे. तसचे ऄंध ऄपंगांनाही वषांनवुषे समाजावरील बोजा मानले गेल्याने त्यांच्या वाटयाला दनै्याखेरीज दसुरे 

काही अले नाही. साहतजकच ऄपंग तस्त्रयांचा तवचार करताना, स्त्री म्हणनू होणारे शोषण व ऄपंग म्हणनू वाटयाला अलेली दनै्यावस्था 

ऄशा दहुरेी शोषणाचा तवचार करावा लागतो. त्यातच या तस्त्रया अतथाक, सामातजकदृष््टया दबुाल  घटकामधनू येत ऄसतील तर त्यांचे 

शोषण, दनै्य व ऄगततकता टप्प्या-टप्प्याने ऄतधक तीव्र होत  जात.े  

दतलतांसहीत आतर सवा मागास घटकांची स्वातंत्र्योतर काळात स्वतंि सामातजक, राजकीय, दबाव गट ऄतस्तत्वात अले. 

स्वाभातवकच दतलत ईद्धार कायािम हाती घेताना शासकीय धोरणांवर या गटांनी अपला प्रभाव टाकला पररणामत: या गटांची 

सिमीकरणाची प्रतिया  ऄतधक वेगवान झाली. ऄपंगांच्या बाबतीत ऄसे दबाव गट ऄतस्तत्वात नाहीत. पररणामत: ऄपंगांच्या 

सिमीकरणाची चळवळ मंदगतीने पढेु सरकत अहे. थोडकयात ऄपंग ह ेसीमांतांच्याही सीमेपलीकडचे रतहवाशी अहते. 

डॉ. अंबेडकरांसारखया नेत्यांनी सामातजक बतहष्कृतेचे चटके ऄनभुवले ऄसल्याने या समहुांना सामातजक न्याय तमळवनु दणेा-या 

धोरणात्मक प्रतियेत ऄतधक ऄवकाश तमळु शकला तथातप बच्च ुकडंुसारखे काही ऄपवाद वगळले तर ऄपंगांच्या प्रश्नाची जाण ऄसलेला 

ऄथवा ऄपंगांचे ऄनभुव तवश्व खोलवर समजलेला एकही राजकीय पढुारी ऄद्याप ईदयाला अला नाही. त्यामळेु ऄपंग तवकासाची 

धोरणात्मक बाजु तोकडी रातहली. सन १९९५ अ तण सन २०१६ ऄस े  दोन ऄपंग व्यक्ती ऄतधतनयम ऄतस्तत्वात अले ऄसले तरी 

महाराष्रात सन २०२० परं्य़त राज्याचे स्वत:चे ऄपंगतवषयक धोरण ऄतस्तत्वात अलेले नाही, ही गोष्ट परेुशी बोलकी अहे. प्रस्ततु तठकाणी 

दतलत चळवळ तकंवा तस्त्रवादी  चळवळ अतण ऄपंग चळवळ याचा तलुनात्मक ऄभ्यास करण े ऄतभपे्रत नाही. माि ऄपंग व्यक्तींचे 

सामातजक दयु्यमत्व ऄतधक अधोरेतखत व्हावे  यासाठी ईपरोक्त सदंभा घेतला अहे. 

ऄपंगांचे अयषु्य हे द:ुख, दाररद््रय अतण सवातोपरी सीमातांचे (मातझानालाइज्ड ) प्रातततनधीक स्वरुप ऄसनु त ेमखुय सामातजक 

प्रवाहाच्या तकत्येक मैल दरु रातहले अहे. सामातजक सरंचनेतील व्यतमश्रता ईदा. जात, तलंग, धमा, यांच्या प्रमाणचे दाररद््रय हा घटकही ऄपंग 

व्यक्तीच्या ऄनभुव तवश्वावर ऄतधिेप करत ऄसतो. तितटश साम्राराज्यवादाच्या जॊखडातनु बाहरे पडल्यानंतर सदु्धा बहसुखंय भारतीय 

जनतेची अतथाक दरुावस्था सपंली नाही. ८० टकके लोकांचे दनंैतदन ईत्पन्न १०० रुपयाच्या अत अहे. तकंबहनुा त्यांची ियशक्ती 

दाररद्ररेषेखाली अह.े अमात्य सने यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारतीय ऄपंगत्वाचा तवचार ‚परावततात ऄपंगत्व‛ या सकंल्पनेनसुार करण ेगरजेचे 

अहे. ‚ईत्पादन िमतेच्या तलुनेत ऄपंगत्वामळेु होणारा खचा व सामतजक तनतष्ियता आ. कारणांमळेु ऄपंग व्यक्तीची ईत्पादन िमता 
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घटलेली ऄसते.‛
६
 ही बाब ऄपंग तवकासातील मखुय ऄडथळा ठरली अहे अमात्य सने यांच्या तसध्दांतांची चचाा करण ेयेथे ऄतभपे्रत नाही. 

तरी ऄपंगत्वाच्या एकुण प्रश्नाचे अकलन होण्यासाठी त्याचा ऄल्पसा ईल्लेख केला अहे. बहतुांशी लोकांचे ईत्पन्न दाररद्रयरेषेखाली ऄसणे 

म्हणजे भारताला तवकसनशील दशेाच्या यादीत समातवष्ट होण ेहोय. या घटकाचा पररणाम ऄपंग तवकासाच्या तवतवध योजनांवर झाल्याचे 

पहावयास तमळते. 

कोणत्याही दयु्यम घटकाला अपल्या ऄतभव्यक्तीच्या ऄतनबंध ऄतवष्कारासाठी अवश्यक ऄसलेला समातजक व ज्ञानशास्त्रीय 

ऄवकाश ईपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्या आततहासची साधनेदखेील तोकडी ऄसतात. ‚कॅन सबाल्टना तस्पक ?”
७
 हा गायिी चटजी तस्पयॉक 

यांचा प्रश्न या पाश्वाभमुीवर ऄतधक ऄथापणुा ठरतो. ऄपंगत्व हा स्वतंि सामातजक घटक गहृीत धरुन त्याचा स्वतंिपण ेतवचार करावा लागतो. 

“कृष्णवणीय स्त्रीवादी ऄभ्यासकांनी आततहासाचे वगा, वणा अतण तलंगभावावर अधाररत समाजशास्त्रीय तचतकत्सा केली व त्यातनु 

ऄंततवाच्छेदनाचे राजकारण स्पष्ट केले.”
८
  ऄपंगांचा आततहास ईलगडण्याकररता हा दृतष्टकोन ईपयकु्त ठरणारा अहे. भारतीय सदंभाात जात, 

वगा, वणा व तलंगभाव यांचे ऄपंगत्वाशी ऄसलेले सहसबंंध एका तनतित ऄशा ऎततहातसक प्रतियेचा भाग अहते. ती ऎततहातसक प्रतिया 

ईलगडण्याकररता नव्या ऄन्वेशन पद्धतीची व दृष्टीकोनाची गरज अहे. 

 ऄपंगत्वाच्या प्रश्नाकडे एक समस्या म्हणनु न पाहता त ेदखेील मलुभतु मानवीमलु्यधारक घटक अहते ऄशा दृष्टीने पहायला हवे. 

मानवी मलु्ये अतण ऄतखल मानव जात ह ेवस्त ु तवषय नसनु कताा घटक अहते. मानवी अत्म्याच्या ईत्थानासाठी अवश्यक ऄसलेला 

ऄवकाश तनमााण करणारे अतण सते्तच्या दरुुपयोगापासनु रिणाची हमी दणेारे मलुभतु मानवी स्वातंि ह ेअधतुनक यगुातील  मानवातधकार 

ऄतभयानाचे पायाभतु मलु्य रातहले अहे. ह े स्वातंत्र्य जपण्यासाठी अत्मसन्मान, स्वायत्ता, समता, ऎकय ही चार मलु्ये सवासाधारण 

लोकांप्रमाणचे ऄपंगांच्या बाबतीत ही तवशेष महत्त्वाची अहते, म्हणनु ऄपंग व्यक्तींना वस्त ु तवषय समजण्याऎवजी कताा समजल्याखेरीज 

मलुभतु मानवातधकारांच्या किेत राहनु ऄपंग कें तद्रत आततहासलेखन करण े शकय होणार नाही. डॉ. तेज प्रकाश यांनी म्हटल्याप्रमाणे, 

“ऄपंगांच्या वतामान दतुस्थतीचे मळु त्यांच्या भतुकालीन सापेि ऄदृश्यतेमध्ये दडलेले अह.े आततहासात ऄपंगांना कताा (सबजेकट) न 

समजता तवषयवस्त ु(ऑबजेकट) समजले गेल्याने कायद्याच्या राज्याला ऄतभपे्रत ऄसलेल्या  मानवी मलु्यांपासनु ऄपंगांना ऄतलप्त ठेवणारी 

सवंकष व्यवस्था अकाराला येउन त्यांना दयु्यमत्व प्राप्त झाले.”
९
 

 मानवाचा अत्मसन्मान अतण ऄपंगत्वाची सामातजक बांधणी ह े दोन घटक परस्पर परुक अहते. मानवाचा अत्मसन्मान हा 

मानवी हककांचा गाभा अहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चे ऄमलु्य ऄसे एक ऄतस्तत्व अहे, म्हणनु कोणीही व्यक्ती ऄथाहीन ऄसत नाही. 

कोणताही मानव अतथाक, सामातजक ऄथवा आतर कोणत्याही बाबतीत ईपयकु्त घटक ऄसतो, म्हणनु तो मौल्यवान अहे ऄसे नाही, तर 

त्यांच्या स्वत:च्या ऄतस्तत्वामळेु तो मौल्यवान अह.े अत्मसन्मानाचे ह े मलु्य ऄपंगांसतहत सवांच्या समान ऄतस्तत्वाला तवतशष्ट समाज 

मान्यता तमळवनु दतेे. ऄपंग व्यक्ती या सामातजक, अतथाक तकंवा आतर कोणत्याही बाबतीत ईपयकु्त घटक ऄसोत ऄगर नसोत, तरी दखेील 

त्या महत्वाच्या अहते. डॉ. तेज प्रकाश म्हणतात त्याप्रमाणे, ‚ऄपंग ह ेआतरांच्या शेवटी नसनु ते स्वत:चा अरंभ व ऄंत ऄसलेला समदुाय 

अहे.‛
१०

 हा दृष्टीकोन व्यक्तीच्या ईपयकु्ततेनसुार त्याचा सामातजक ऄग्रिम ठरवणा-या सामातजक पे्ररणचे्या ऄगदी ईलट अह.े 

थोडकयात,अत्मसन्मान ह े मलु्य आतरांप्रमाणचे ऄपंगांच्याही मानवातधकाराचा पायाभतु घटक अहे. ऄपंग व्यक्ती या दयेस पाि ऄथवा 

सरंतित करण्याजोग ेवस्त ुतवषय अहते ऄसे मानले गेल्याने आततहासात त्यांचे सापेि ऄदृशीकरण झाले. जेव्हा ऄपंग लोक  स्वत: व आतर 

लोक ऄपंगांना वस्ततुवषय (ऑबजेकट) न समजता कताा ( सबजेकट) समज ु लागले, तेव्हा त्यांच्या तस्थतीत सकारात्मक बदल घडुन येण्यास 

सरुुवात झाली. ह े वास्तव नाकारता येणार नाही. ऄपंगांच्या आततहासलेखनाच्या बाबतीतही हाच सकेंत पाळल्याखेरीज वस्ततुनष्ठ 

आततहासलेखन करता येणे शकय होणार नाही. 
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