“ मी १९०९ बोलतोय ”
महाराष्ट्अ राज्य ्ाापन ह होययापन व
् पन ासह
् ज्या रमाणे पन ंढरपन र् च्या पन ांड्रं गास
यग
ु े २८ ववठे वरी

उभा असा उललेख प पन ांड्रं गाच्या तरतीमयये तढोतो त्या रमाणे

राज्याचा ा ्ाापन हेपन व
् पन ासह
् या राज्याच्या रसासहाचा ा चा ालववलेला गाडा हा माझया मक
ु
अस््तत्वाचा ा पन रु ावा तहे . “ख पर तर मला तज अचा ाहक बोलावस वाटल कराणचा  तस
घडल ” एख पादया वयोवय
ृ द माणासाच्या डोोयातुह अश्र् यावेत व
चा ष्ट्मा अचा ाहक ख पाली यावा व

डोोयावरील असलेला

डोोयातुह तलेले अश्र् पन स
ु ावेत अस काहहस गेलयावष

घडल.
माझया स््ार अस््तत्वाह अहेक मोचा े, सभा, बैठका, काययसाोा सांगलीचा ेचा 
हव्हे तर राज्याचा े अहेक रहणयय घेतलेत अाायत माझया वावरात असलेलया व रसासहात
उच्चा  पन दी पन ोहचा लेलया काहीही ते घेतलेत दे ख पील. तसेचा  काहहंहा भले बरु े अहभ
ु व तलेत
दे ख पील. यात मला गेलया काही वषायत महापन रु ाचा ा वेढा दे ख पील पन डला.
मला बोलावस वाटल याचा  कारण अस की, माझया समोर व माझी काहहसी
ववकलांगता एका रसासकाह जाणली सट
ु सट
ु ीत पन णा व हेटकेपन णा कसा असावा याचा  एक
उदाहरण हदसल. तता तर माझया भेवती तरूणांचा ी लगबग असते अाायत ाोड तरूण
झालयासारख प वाटत. कारण वाय फाय हावाचा ी एक तधरु हक यंत्रणा माझया माघ्यमातह
्
पन रु वली जाते ती दे ख पील मोफत ्वरूपन ात.
२६ जाहेवरी, १ मे

व

१५ ऑग्ट हे

हदहांक मला तसे सालाबाद

रमाणे

योणारे चा . चा ेहरे व त्यांचा े समह
् कालंघांरमाणे बदलतचा  जातो. मात्र या वष जरा
वेगोे पन णा जाणवला

माझया वर ववदयत
ु रोषणाई केली गेली हेहममचा  होते असे तम्
ु हास

वाटे त पन ण हह सप्त रं गांचा ी होती. माझया समोर वाहहांचा ी रहट हेटकी व्यव्ाा लावली.
येणा-या जाणा-यांचा ी सोय बघीतली गेली. पन ावसाोया तधी माझायवरली चा ांगली हवीह
कंल बसवली गेली ख पर सांगु तताच्या भाषेत बोलाव तर कलपन  लावलयासारख प वाटल.
माझा स्जनयावर लोख पंडी पन टयालावह
रं गवह
्
् तो जीहा रहट हेटका करययात तला.
अहेक रसासकीय अधधका-यांही माझया माययमातह
् रसासकीय
या पन ार पन ाडलया पन ण यांच्या सारयया रसासकीय अधधका-यांही

( मा सेख परजी गायकवाड

साहे ब ) मला ओोख पल सांगलीच्या र्त्यावर वोणावर वाहत्कीचा ी
तहे त. जण् लक्ष्मीच्या पन ा ल ख पुणाचा  उमटलयासारख प वाटतय.

जबाबदा-

धचा नहे उमटती

कृष्ट्णा माईच्या काठआ तता सरु उमट्लागलेत अाायत कृष्ट्णा काठ जागा
झाला अस वाट् लागलाय आणखी ऐक साहे बाांनी त्ाांच्ा कक्षाच्ा बाहे ए

क चितचर

प्रदर्शक बसविा आहे . जर्ी िहानपणी ईसापननती शर्कविी जा्ची तए सामान््
माणसान व््ावहाएात कस जवाव ्ाांचे े े पवएविे जातात ्थााशत ्ावासन कर्ी
कएावीत ककांवा

खादी पाककृती कश्ा प्रकाएे केिी जाते ककांबहवना त्ाहन

क पा ि पव े

जात सामान् पणे प्रर्ासकी् ज्ञान पवएवि जाते.

तता काही हदवसांही माझया भोवतीचा ी वदय ो कमी होईल असी संका येत
तहे . स्जलहयाचा  वाहतक
् ीचा  मय
ु य ्ााह माझया पन ासह
् काहह अंतरावर तहे . ब-यांचा 
जणांचा ी

सोंय होत होती.

मात्र कालाय त्मै हम: अस म्हणाव लागत.

अख पेर माझया

सारयया काोया पन ाषाणांही चा ंकोहाही उभया असलेलया मक
ु अस््तत्वाला मला कहहस
हटवह
् मला तपन सक
ु चा  सबदांच्या माययमात्ह बोलक केल हहरे घडवणारा कलाकारचा 
तहे . याचा ी जाणीव झालयावाचा ह
् रहात हाही.
अख पेर माझया मक
य ओोख पलया बदृल त्यांहा
ु या अस््तत्वाला जाणीव पन व
ु क
सबदरुपपन ी तभार यक
ु त हम्कार
तपन ला

हम्र

१९०९ जजल्हातेकाएी का्ाशि्
साांविी इमाएत

व्दारा केदार रववद्र जोसी
तलाठआ पन ह
ु वयसह

