“ मी १९०७ बोलतोय ”
महराष्ट्ी राज्य ् ापन ह होययापन व
् पन ासह
् ज्या रामामा प पन रपरपन र् यया पन ारड्रर गास
यग
ु प २८ ववठप वरी

उभा असा उल्लपख प पन ारड्रर गायया तरतीमययप तपोतो त्या राममा प

राज्याचा ा ् ापन हपपन व
् पन ासह
् या राज्यायया रामसासहाचा ा चा ालववलपला गाडा हा माझया मक
ु
अस््तत्वाचा ा पन रु ावा तहप . “ख पर तर मला तज अचा ाहक बोलावस वाटल करा चा  तस
घडल ” एख पादया वयोवय
ृ द मा ासायया डोोयातुह अश्र् यावपत व
चा ष्ट्मा अचा ाहक ख पाली यावा व

डोोयावरील असलपला

डोोयातुह तलपलप अश्र् पन स
ु ावपत अस काहहस गपल्यावष

घडल.
माझया स्् र अस््तत्वाह अहपक मोचा े, सभा, बैठका, काययसाोा सारगलीचा पचा 
हवहप तर राज्याचा प अहपक रह य
य घपतलपत अ ायत माझया वावरात असलपल्या व रामसासहात
उयचा  पन दी पन ोहचा लपल्या काहीही तप घपतलपत दप ख पील. तसपचा  काहहरहा भलप बरु प अहभ
ु व तलपत
दप ख पील. यात मला गपल्या काही वषायत महापन रु ाचा ा वपपा दप ख पील पन डला.
मला बोलावस वाटल याचा  कार

अस की, माझया समोर व माझी काहहसी

ववकलारगता एका रामसासकाह जा ली सट
ु सट
ु ीत पन  ा व हपटकपपन  ा कसा असावा याचा  एक
उदाहर

हदसल. तता तर माझया भपवती तरू ारचा ी लगबग असतप अ ायत

झाल्यासारख प वाटत. कार

ोड तरू

वाय फाय हावाचा ी एक तधरु हक यरत्र ा माझया माघ्यमातह
्

पन रु वली जातप ती दप ख पील मोफत ्वरूपन ात.
२६ जाहपवरी, १ मप

व

१५ ऑग्ट हप

हदहारक मला तसप सालाबाद

राममा प

यो ारप चा . चा पहरप व त्यारचा प समह
् कालंघारराममा प बदलतचा  जातो. मात्र या वष जरा
वपगोप पन  ा जा वला
वाटप त पन 

माझया वर ववदयत
ु रोष ाई कपली गपली हपहममचा  होतप असप तम्
ु हास

हह सप्त रर गारचा ी होती. माझया समोर वाहहारचा ी रहट हपटकी वयव् ा लावली.

यप ा-या जा ा-यारचा ी सोय बघीतली गपली. पन ावसाोया तधी माझायवरली चा ारगली हवीह
कंल बसवली गपली ख पर सारगु ततायया भाषपत बोलाव तर कलपन  लावल्यासारख प वाटल.
माझा स्जनयावर लोख परडी पन टयालावह
रर गवह
्
् तो जीहा रहट हपटका करययात तला.
अहपक रामसासकीय अधधका-यारही माझया माययमातह
् रामसासकीय
या पन ार पन ाडल्या पन 

जबाबदा-

यारयया सारयया रामसासकीय अधधका-यारही ( मा सपख परजी गायकावाड

साहप ब ) मला ओोख पल सारगलीयया र्त्यावर वो ावर वाहत्कीचा ी
तहप त. ज ् लक्ष्मीयया पन ा ल ख पु ाचा  उमटल्यासारख प वाटतय.

धचा नहप उमटती

कृषा माईयया काठआ तता सरु उमट्लागलपत अ ायत कृष्ट् ा काठ जागा झाला अस
वाट् लागलाय आणखी ऐक साहे बाांनी त्ाांच््ा कक्षाच््ा बाहे ए

क चितचर प रदर्शक

बसविा आहे . जशी िहानपणी ईसापननती शशकविी जा्ची तए सामान्् माणसान
व्ावहाएात कस जवाव ्ाांचे े े पवएविे जातात ्थाात ्ावासन कशी कएावीत ंकांवा
खा्ी पाककृती कश््ा रदरकाएे केिी जाते ंकांबहवना त्ाहन

क पा ि पव े जात सामान्
्

पणे रदरशासकी् ज्ञान पवएवि जाते.

तता काही हदवसारही माझया भोवतीचा ी वदय ो कमी होईल असी सरका यपत
तहप . स्जल्हयाचा  वाहतक
् ीचा  मय
ु य ् ाह माझया पन ासह
् काहह अरतरावर तहप . ब-यारचा 
ज ारचा ी

सोंय होत होती.

मात्र कालाय त्मै हम: अस म्ह ाव लागत.

अख पपर माझया

सारयया काोया पन ाषा ारही चा ंकोहाही उभया असलपल्या मक
ु अस््तत्वाला मला कहहस
हटवह
् मला तपन सक
ु चा  सबदारयया माययमात्ह बोलक कपल हहरप घडव ारा कलाकारचा 
तहप . याचा ी जा ीव झाल्यावाचा ह
् रहात हाही.
अख पपर माझया मक
य ओोख पल्या बदृल त्यारहा
ु या अस््तत्वाला जा ीव पन व
ु क
सबदरुपपन ी तभार यक
ु त हम्कार
तपन ला

हम्र

१९०७ जजल्हातेकाएी का्ाि्
साांविी इमाएत

वदारा कपदार रववद्र जोसी
तलाठआ पन ह
ु वयसह

