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महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळाने हाती घेतलेल्या चवचवध साचहत्य चवषयक कायवक्रमातंगवत 
अनेक चवषयावरील प स्तके प्रकाचशत केली आहेत. चवज्ञान, िचतहास, प्रािीन रारतीय संस्कृती, कला व 
साचहत्य ित्यादी चवषयावरील अनेक प स्तके प्रकाचशत करून मराठी राचषकानंा उपलब्ध करून चदली 
आहेत. अप्रकाचशत साचहत्याच्या प्रकाशनातही मंडळाने लक्ष घातले आहे. मंडळातरे्फ प्रकाचशत करण्यात 
येणाऱ्या कलप्पा यशवतं ढाले यानंी चलचहलेली दैनंचदनी या प्रकारात येईल.या दैनंचदनीिे काही राग आता 
उपलब्ध झाले असून ते मंडळ प स्तक रुपाने प्रकाचशत करीत आहे. कै. ढाले हे दचलत होते. ज्या काळात 
दचलतानंा चशक्षण घेण्यात अनेक अडिणी होत्या त्या काळात कै. ढाले यानंी महत प्रयासाने चशक्षण घेतले. 
त्याचं्या शकै्षचणक कारचकदीत आलेल्या कौर् ंचबक अडिणींिी थोडीर्फार नोंद जरी या दैनंचदनीत असली 
तरी सववसाधारण दचलत समाजािी त्याकाळी काय स्स्थती होती हे कळण्यास सहाय्य होईल. आजच्या 
य गातही दैनंचदनी चलचहण्यािी सवय चदसून येत नाही. ती सवय कै. ढाले यानंी स मारे ७५ वषापूवी 
अंगीकारलेली होती. कै. ढाले याचं्या या दैनंचदनीत अनेक नोंदी अशा आहेत की ज्या आजही सववि 
समाजातील लोकानंा मागवदशवक ठराव्यात. हे लक्षात घेऊन कै. ढाले यािंी अप्रकाचशत दैनंचदनी वािकानंा 
सादर करण्यािे मंडळाने ठरचवले. 

 
मंडाळािे माजी सदस्य, श्री. दया पवार यानंी ही दैनंचदनी मंडळास उपलब्ध करून चदली तसेि 

चतिे सपंादनही त्यानंीि केले. प स्तकािी प्रस्तावनाही त्यानंीि चलचहली. या सवव गोष्टींबद्दल मंडळाच्या 
वतीने मी त्यािंा आरारी आहे. 
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१९११ ते १९२४ सालात चलचहलेली ही डायरी. सत्तर ऐशी वषापूवी दचलत समाजातील एखादा 

माणूस डायरी ठेवत होता आचण त्यािे नातेवाईक हा ठेवा मोहरािंा हंडा जपून ठेवावा तसा जपून ठेवत 
आहेत; ह्यािेि खरे अप्रूप. आता ह्या डायरींतील पाने खूपि जीणव झालीत. काळाच्या गतेत उद्या ती 
नाचहशीही होतील. 

 
गोरेगाव (म ंबई) येथे रहात असलेले श्री. डी. के. दोडामणी ह्याचं्या वचडलािंी ही डायरी. सद्या ते 

रेल्वते हेड र्ी. ि. आहेत. काही राग मराठीत चलचहलेला व बाकीिा सववि मजकूर लफ्रे्फदार मोडीत. 
सत्तर ऐशी वषापूवीिा दचलत समाज, त्यािी जगण्यासाठी िाललेली धडपड, त्यािे आिार, चविार, 
चशक्षण प्रबोधनािी िळवळ याम ळे त्याचं्या िच्छा आकाकें्षला र्फ र्लेले पखं ह्यािे वास्तव दशवन डायरीच्या 
पानापानातून होते. 

 
श्री. डी. के. दोडामणी ह्यानंी आपल्या वचडलांसंबधंी साचंगतलेली माचहती अशीं– कल्लप्पा यशवतं 

ढाले ह्यािें म ळगाव जत, चज. सागंली, जत हे संस्थान असल्याम ळे तेथील रचहवाशाना चिर्ीशाचं्या हद्दीत 
म्हणजे उरलेल्या रारताच्या रागात त्याकाळी सरकारी नोकरी चमळायिी नाही. महार जातींत जन्माला 
आल्याम ळे जत संस्थानात श्री. ढाले ह्यानंा नोकरी चमळण्यािी शक्यता नव्हती. त्याम ळे श्री. ढाले हे १९३० 
साली म . कोकर्नूर ता. अथना चज. बेळगाव येथील महार वतनदार श्री. यल्लप्पा दोडामणी याचं्या घरी 
दत्तक गेले. तेव्हा पासून ढालेिे दोडामणी झाले. 

 
दोडामणी यािा अथव कानडी राषेत ‘मोठे घर’ असा साचंगतला जातो. पण श्री. ढाले ह्यािंी डायरी 

वािलीं तर मोठे घर पोकळ वासे असेि दृष्ट्य चदसते. रोगलेल्या दाचरद्र्यािे काळीज चपळवरू्न जाईल असे 
वणवन त्यात आलेले आहे. चशक्षण घेण्याकचरता श्री. ढाले ह्यानंी कमालीिे कष्ट घेतलेले चदसतात. समाजात 
मान्यता पावलेली माणसे झळकताना चदसतात पण ढालेसारखी चकतीतरी अज्ञात माणसे ह्या रमूीने 
चगळंकृत केलेली आहेत. 

 
आपण वकील व्हाव े हे ढालें िे स्वप्न होते. चवठ्ठल रामजी शशदे, डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर यािंा 

सहवास ढाले ह्यानंा चमळालेला. चशक्षणासाठी अमेचरकेत जाव ेअसेही ढाले ह्यानंा वार्त होते. 
 
लेखी परीके्षत आपणास जादा माकव  चमळतात पण तोंडी परीके्षत तेवढे माकव  घेता येत नाहीत हे 

त्यािें डायरीतील वाक्य त्या काळच्या सासं्कृचतक मूल्य कल्पनेवर झगझगीत प्रकाश पाडते. आय ष्ट्याच्या 
उरारीत त्यानंा जसा सवणव मंडळीने हातरार लावला तसाि बेळगावसारख्या शहरात खाजगी घरािी सबब 
प ढे करून चशकवणीसाठी महार म्हणून त्यािंी बार् धरली जात होती, सबब घरात प्रवशे नव्हता. त्याम ळे 
चशकता येत नव्हते ह्यािीही प्रखर जाणीव होते. 

 
महारारताति काही द्रोणािायव आचण एकलव्य नव्हते तर चवसाव्या शतकापयंत ही परंपरा िालत 

आलेली. महात्मा र्फ ले याचं्या सत्यशोधक िळवळीिा त्याचं्यावर नकळत पचरणाम झाला असावा. देवाला 
जर िंद्रीय असेल तर मग माणसात आचण देवात र्फरक काय असा चवद्रोही प्रश्न त्याम ळेि चविारू शकतात 
पण त्यािंा हा चवद्रोह प ढे प ढे समाज पचरस्स्थतीच्या रेट्याम ळे हरलेले चदसतो. आपल्या आय ष्ट्यािे अध रे 
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स्वप्न त्यानंी वाऱ्यावर सोडून मचहना िाळीस रुपये पगारावर त्यानंी डीस्रीक्र् लोकल बोडात चशक्षक 
म्हणून नोकरी धरलेली चदसते. 

 
दचलत समाजािे चवदारक दशवन चलचहताना ते क ठेही किरले नाहीत जातीिी बदनामी होते असा 

पाढंरपेशी चविार त्यानंा स्पशव करू शकत नाही. त्या काळात अस्पशृ्य म लाकंचरता वगेळ्या शाळा होत्या. 
चशकचवण्यासही अस्पृश्य मास्तर. उच्चवणीय शाळा तपासणीस आला तर दूरूनि म लाचं्या पाट्या पहात. 
ह्या वातावरणातही ढाले ह्यािंी चशक्षण घेण्यािी तळमळ चदसून येते. 

 
जातीयतेच्या चवषारी िंगळ्या डसूनही त्यािंी जीवन चनष्टा मालवलेली चदसत नाही. शकवा कडवर् 

होत नाहीत. मारवाडी मंडळी म लासंाठी द ष्ट्काळात र्फ र्ाणे वार्ीत. सवा ठायीं परमेश्वर मानणारा रक्त 
र्फक्त सवणव म लािंीि र क द ष्ट्काळात रागवीत होते. अशा वळेी ढाले ह्यानंी र केपायी र्फ र्ाणे िोरले तर 
त्यानंा कोंबड्याच्या ख राड्यात कोंडण्यात आले आचण गेर्ावरच्या नायकाने महाराच्या दाडंग्या म लास हे 
काम साचंगतले. सवणव मारण्यासाठी सवणव हात कसा लावणार? साधा गूळ खाण्यास चमळावा म्हणून गळू 
चिकर्लेली पोती ध ण्यािे काम केले. चिकर्लेला गळू तरी खाण्यास चमळेल ह्या आशनेे हे काम लहान 
वयातींल कल्लप्पाने केले. 

 
समाज व्यवस्थेम ळेि आपले शोषण होत आहे यािे रान ढाले ह्यानंा होते. साधे शतेातले कणीस 

घेतले म्हणनू ढाले आचण त्यािें वडींल ह्यानंा बेदम मारण्यात आले. िाह्मण कारक नाने महारकींिे काम 
केले असताना स द्धा वडींलािें खाडे माडंले. त्याम ळे सरकारीं काम ब डचवले म्हणनू १२ रुपये त्याला घरावर 
सरकारी वसूली आली. १२ रुपयेही ररण्यास नसल्याम ळे त्याचं्या घरािा चललाव प कारला. आईच्या 
अंगावरिा एक लता एक दाचगना गहाण ठेवनू रुपय ि कते केले तेव्हा क ठे घरािा चललाव थाबंला. हे सारं 
सागंताना ढाले क ठेही आक्रस्ताळी झाले नाहीत. अचतशय थंडपणे हे सत्य सागंतात. त्याम ळे वािक 
हादरून गेला नाहीं तरि नवल! 

 
डायरीतील साराि अन रव हा धक्का देणारा. दचलतातील चवसंगतीं, राडंणे कजवबाजारीपणा 

अरावग्रस्त समाजात जन्माला आल्याम ळे घरातील चिडिीड हे ढाले यानंी आडपडदा न ठेवता माडंले 
आहे. आपले जीच्याशी लग्न झाले ती पाि वषािी आहे बरे झाले. बायको लहान आहे त्याम ळे अभ्यास 
करता येईल शकवा बोडींगात वश्यार् खायला चमळत नाही त्याम ळे केवळ मर्ण खाण्यासाठी बोडींग मधून 
पळून जाणे ि. गोष्टी चमस्कीलपणे त्यानी नोंदवल्या आहेत. गेल्या ९० वषात बदलत जाणारा दचलत समाज 
त्यातींल िड उतार, मूठररि लोक रौचतक दृष्टीने समृद्ध झालेत पण बाकीिा समाज आजही ग हा जीवन 
जगतो ह्यािीि आठवण ही डायरी वािताना होत असते. दचलताच्या आजच्या तरुणािंी मानचसकता आचण 
त्या वळेिा कल्लप्पा सारख्या संवदेनाशील तरुणािी मानचसकता ही तपासणे हाही पलूै ह्या डायरीला आहे. 
चदल्लीतला एखादा सवणव खासदार मचहना एक रुपयािी मनीऑडवर पाठचवतो शकवा एखादा सवणव एखादे 
अभ्यासािे प स्तक रेर् देतो त्या संदरात उपकाराच्या झ्याने कल्लप्पा वाकलेले चदसतात. त्यािें आरार 
मानावयास कल्लप्पा चवसरत नाहीत. 

 
आज दचलत साचहत्य िळवळीस चवशषे सामर्थयव मराठीत प्राप्त झाले आहे. अनेक दचलत लेखक, 

कवींिे लेखन चवद्यापीठीय स्तरावर अभ्यासक्रमाला लावले गेले आहे. दचलत साचहत्यातील ‘आत्मिचरत्र’ हे 
समृद्ध दालन समजले जाते. ह्या दालनािी क ळी जाळी शोधण्यास ह्या डायरीिी मोलािी मदत होणार 
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आहे. दचलत साचहत्य नेमके क णापासून स रू झाले ह्या वादावरही ह्या डायरीम ळे नवा प्रकाश पडेल. चकसन 
र्फागजूी बनसोडे, पंडीत कोंडाराम जानबा काबंळे ह्या आद्य लेखकाचं्या यादीत कल्लप्पा यशवतं ढाले 
ह्यािंीही िचतहासाला नोंद घ्यावी लागेल. 

 
एवढ्या वषानी का होईना एक साचहत्यातून प सला गेलेला नवा िेहरा आज उजेडात येतो आहे. 

त्याचं्या डायरीतील राषा, म्हणी, वाक प्रिार हे मराठी राषेिे श द्ध स्वरुप म्हणूनही संशोधकानंा चविार 
करायला लावील ह्या बद्दल शकंा वार्त नाही. ‘पूवा’ माचसकािे संपादक चदनकर साक्रीकर आचण श्री. 
वसंत मून ह्यानंी मोलािे सहकायव केले ह्याबद्दल मःनपूववक आरार! 

 
– दया पवार 

 
2 D ‘स्वरूप’ 
स राष नगर, गोरेगाव (पूवव) 
म ंबई–४०० ०६३ 
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मा्या वचडलाचं्या ऐचतहाचतक डायरीिी पचहली आवृत्ती आपल्या हाती देताना मला र्फार आनंद 

होत आहे. त्यािंी डायरी हेि म ळी चविारपूववक र्ाकलेले पाऊल आहे. साचहस्त्यक, सासं्कृचतक व 
सामाचजक िळवळींत प रोगामी चविाराना उिलून धरणारी ही डायरी मला कशी चमळाली. हे दोन शब्द 
चलचहताना मा्या छप्पन्न वषांच्या जीवनािा येथे उल्लखे करणे र्फारि आवश्यक आहे. कारण या काळात 
डायरी मा्याबरोबर आहे. ताल का आथनी म क्कामी वडील मामलेदार किेरींत कारकून असताना १५ एचप्रल 
१९२८ साली माझा जन्म झाला. १९३० साली वचडलािंी बदली बेळगावच्या मामलेदार किेरीत झाल्यावर 
ही डायरी ते बेळगावला घेऊन गेले. बेळगावला ते आजारी पडले. आथनीस येण्यास चनघाल्यावर वारे्त 
जास्त झाले म्हणून ते शडेबाळ येथे नातेवाईकाकंडे उतरले. ऑगस्र् मचहन्यािे पावसाळी चदवस, थंडगार 
वारा अशा पचरस्स्थतीत माझे वचडल तीन-िार चदवस शडेबाळ येथे राचहले. सोबत त्यािंी बचहण साऊबाई 
आचण चतिा बारा-तेरा वषांिा म लगा बाळकृष्ट्ण, वचडलािंी आई कृष्ट्णाबाई, पत्नी ताराबाई, तीन वषािा मी 
व बचहण शक ं तला सहा मचहन्यािी असे क र् ंब होते. आजार वाढल्याम ळे प्रकृती चिचकत्सेसाठी वचडलानंा 
चमरज हॉस्स्पर्लमध्ये नेले. 

 
द देवाने २६ ऑगस्र् १९३१ साली वडील वारले. त्यानंी बरोबर आणलेले सवव सामान शडेबाळच्या 

नातेवाईकाच्या घरीि होते. सामानाच्या पेर्ीत ही डायरी होती. वडील वारले असताना दैनंचदनी कोण 
सारंाळणार? घरातले सगळेि अचशचक्षत. छोट्या क र् ंबावर डोंगर कोसळला. ऑगस्र् मचहन्यािा पाऊस 
या क र् ंबाच्या डोळ्याचं्या धारा होऊन धरतीवर पडला. माझी आई घराबाहेर कधी गेली नव्हती तीन म ले 
गेल्यावर बऱ्याि नवसासायासानंी मी जन्माला आलो होतो. 

 
गेल्या पंधरा वषात वचडलाचं्या तीन बचहणी, एक राऊ व वचडलािें वडील (आजोबा) मरण पावले. 

आचण आता क ठे संसार बहरत आहे असे वार्त असतानाि वचडलािें चनधन झाले. न कतेि उमलत 
असलेले र्फ ल क णीतरी तोडून त्यािा िोळामोळा करावा तसेि वचडलाचं्या चनधनाने आमच्या क र् ंबािे 
झाले. काळेरोर पाण्याने ररलेल्या ढगानंा जोराने आलेल्या वाऱ्याने चमरज शहरावर असे थाबंवले की, सूयव 
बाहेर आलाि नाही. घरिा सूयव प्रकाश नाचहसा झाल्यावर घरातील माणसाना आधार क ठून चमळणार? 
क र् ंब उघडे पडले. पावसा–वाऱ्यानं वचडलािंा देह अचंतम संस्कार करण्याकरीता आथनीस मोर्ारीने 
आणला. ही दैनंचदनी शेंडबाळात सामानाच्या पेर्ीत होती. ह्या दैनंचदनीला काय माचहत की, माझी पाने एक 
चदवस छापली जाणार आहेत. वडील आथनीस असताना एक घर आथनीत आचण एक घर कोक्कर्नूरातं 
बाधंले होते. जते्तिे नाते आथनी मड्डी (िलवादी) घराण्यात होते. म्हणनू मा्या वडीलािंा देह आथनीला 
आणला आचण अचंतम कायव केले. बरेि मचहने झाल्यानंतर द ःखािा चवसर पडल्यानंतर शेंडबाळहून सवव 
सामान आणले. त्या पेर्ीत ही दैनंचदनी होती. आचण हा वारसा आथनीला पोहिला. घरी कोणी चशकलेले 
नव्हते. मड्ड्ड्यावरिे घराणे–जोगतीनिे घराणे–कानडी बोलणारे, मा्या वचडलानंी काय कोठे चलहून 
ठेवले आहे ते कोणालाि माचहत नव्हते. तेवढ्यात वचडलािें दत्तक बाप यल्लप्पा यानंी मा्या आईवर खोरे् 
दत्तक म्हणून खर्ला केला. वडील वारल्यािे द ःख, दत्तक खर्ला व घरात उदरचनवाहाला काही नाही. 
उदरचनवाहासाठी घरातले सवव सामान हळूहळू चवकले गेले. दत्तक खर्ला यल्लप्पा हयात असे पयंत 
िालला. त्यानंतर कोक्कर्नूरिे समस्त महारानंीही दत्तक जमीन म्हारकीिी जमीन आहे, पाळी (बलूत) िा 
हक्क आहे. या कारणास्तव १९४५ साली खर्ला ररला. तो १९६५ पयंत सवव कोर्ात िालून आमच्या बाजूने 
चनकाल लागला. खर्ल्यािा खिव, घरिा खिव याम ळे अक्षरशः आम्ही वारे्वर पडलो. काही वळेा कोक्कर्नूर 
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महारानंी मला ठार मारण्यािा प्रयत्न केला. मा्या आईला कोक्कर्नूरहून हाकालण्यािा प्रयत्न केला. 
बल त कामाकरीता मेलेली जनावरे झढणे, पे्रत देह राखणे ित्यादी बल त कामे पाळीने करून न घेता सोळा 
आणे हीस्सेदारीने करून घेऊन र्फार त्रास चदला. कोक्कर्नूर गाव नऊ कसब्यािे, देसगती जमीन, यल्लम्मा 
देवीिे म ख्य ठाण, मातंग्गेिी पूजा आमच्या घराण्याला होती. गाव िाकरी म्हणून ६४ एकर जमीनीिी 
िनामदारी या घराण्याला होती. हे महाराना व दत्तक नातेवाईकानंा बघवले नाही. म्हणून त्यानंी आईला 
आचण आम्हाला घराच्या बाहेर काढले. आईला अन्यायाला, सकंर्ाना तोंड देण्यासाठी बोडींगच्या म लाना 
जेवण बनवण्यािी नोकरी करावी लागली. आई त्रासाला वैतागनू कधी आथनी, कोक्कर्नूर, वाडी, जत, 
बेळगावं, धारवाड, माहेरी (चशरनादंगी) व म ंबई येथील सवव नातेवाईकाकंडे आसरा चमळण्याकचरता चर्फरली 
पण कोणी मदत केली नाही. 

 
ही दैनंचदनी सामानाच्या पेर्ीत होती. मी अथनी, बेळगावं, चवजापूर येथील शाळामंधून चशक्षण घेत 

मरॅीकला येऊन पोहोिलो. काही वळेा सामान काढताना मा्या हाती ही दैनंचदनी लागली होती. कानडी 
चशक्षण असल्याम ळे माझे मराठी मोडके तोडके. ही डायरी वािताना माझी आजी व आत्या साऊबाई 
म्हणायच्या ह्या डायरीनेि त ्या बापािा घात केला आहे स्हणून त्या दैनंचदनी रे्फकून द्यायच्या. ही दैनंचदनी 
क ठल्या सामानात होती हे मला बरोबर आठवत नाही. मी मरॅीक पास झालो आचण माझे लग्न सोलापूर 
येथील सातप ते घराण्यातल्या म लीशी झाले. खाजगी रांडणािे चनचमत्त करून मड्ड्ड्यावरच्या लोकानी 
आमच्या घरातून आम्हाला बाहेर काढले. आम्ही िारंाराच्या घरात राड्याने राचहलो मड्ड्ड्यावरच्या 
लोकानी सामानािी पेर्ी चदली नाही. त्या लोकानंी वचडलािंी प स्तके, वह्या चवकल्या तरी देचखल डायरी 
सलामत होती, हेि आश्चयव आहे. सन १९५७ साली नेवल डॉकमध्ये मला नोकरी लागली आचण राडूंप 
नेव्हल कॉलनीत राहायला आलो. यावळेी आजी कृष्ट्णाबाई, आत्या साऊबाई आचण आत्यािा म लगा 
बाळकृष्ट्ण वारले होते. मी मा्या पत्नीला व आईला घेऊन म ंबईत रहात होतो व बचहण शक ं तलािे लग्न 
झाले होते. खाजगी राडंणे चमर्ल्यावर सामानािी पेर्ी म ंबईस आणली तर ही डायरी पेर्ीत होती. माझे 
लक्ष त्या डायरीकडे नव्हते. माझी पत्नी सौ. नंदादेवी ही मराठी सातवी पास होती, म्हणून ती अधून मधून 
ही डायरी वाित होती. चतने डायरी काढून आपल्या पेर्ीत ठेवली. 

 
१९६० साली नेव्हल डॉक सोडून रेल्वते मी नोकरी पत्करली. उदयपूरला कोसवसाठी एक वषव 

गेल्यानंतर सौ. नंदादेवी डायरी सोलापूरला घेऊन गेली. रेल्वते नेमणूक झाल्यावर घर बदली करताना 
गोरेगाव, वडाळा, दादर, अधेंरी अशी माझी पत्नी ही डायरी बरोबर चर्फरवत होती. सध्याच्या घरात १९६४ 
साली आलो. एके चदवशी नातेवाईक श्री. दया पवार आमिेकडे आले. त्यानंी ही डायरी वािली आचण 
मा्या पत्नीस म्हणाले, ‘मराठीत राषातंर करा.’ त्याचं्या म्हणण्याप्रमाणे डायरी सोलापूरला घेऊन गेलो 
आचण नातेवाईक श्री. रगवान शींगे ग रुजी (जत) आचण नातेवाईक राऊसाहेब सातप ते (सोलापूर) या 
दोघानंी चमळून बराि प्रयत्न, त्रास घेऊन डायरी मराठीत चलहून काढली. मराठीत राषातंर केलेला 
दैनंचदनीिा काही राग श्री. दया पवार यानंी ‘पूवा’ माचसकामध्ये छापला आचण प्रयत्न करून महाराष्ट्र 
सरकारकडे छापण्यास चदला. असो. या दैनंचदनीचवषयी छापताना मला अत्यानंद होत आहे. 

 
या आवृत्तीच्या चनचमत्ताने पाचहलेल्या व माचहती चदलेल्या मा्या आईस धन्यवाद व साष्टागं 

नमस्कार. श्री. दया पवार, श्री. बचॅरस्र्र S.N. माने (कोल्हापूर) आचण राजाराम हायस्कूल (कोल्हापूर) 
हेडमास्तर श्री. पार्ील आचण राऊसाहेब सातप ते (सोलापूर), रगवान शशगे (सोलापूर), म द्रक व प्रकाशक 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ, त्यािें ऋण आराराने चर्फर्णार नाहीत. 
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 – णड. के. दोडामनी (ढाले) 
६७/५३६, चसद्धाथव नगर,  
आदशव चवद्यालय जवळ  
गोरेगाव (वसे्र्) म ंबई– ४०० ०६२  
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श्री. कल्लपा यशवतं ढाले उर्फव  दोडामणी 

जन्म : १५-७-१८९८ 
चनधन : २६-८-१९३१ 
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कल्लाप्पािंी आई कृष्ट्णाताई श्री. कल्लाप्पािंी पत्नी चपताबंरा उर्फव  
ताराबाई 

 

 
श्री. कल्लापािें चिरंजीव श्री. दयानंद दोडामणी आचण कल्लापािंी सून नंदादेवी 
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बसून िैनी केली व जेव्हा ते रुपये संपले त्यावळेी पळून जाण्यािा बेत केला (चशवबाई सह) त्या 
प्रमाणे एका रात्री सवव तयारी करून माणसे चजकडे चतकडे सामसूम झाल्यावर रात्री एक दोन वाजण्याच्या 
स मारास सवव मंडळी चनघाली व त्याचं्या बरोबर मा्या आई-बापानाही पळून जाव ेलागले, त्यािे कारण 
सवाना समजेलि. प ढे गाव सोडून एक दोन मलै आल्यावर जेव्हा आगगाडीने चसर्ी चदली त्यावळेी गाडी 
अंगावर येईल म्हणनू सवव घाबरले व चशऊिा नवरा येऊन धरेल म्हणून रान नाही ते पळू लागले. सवव सडे-
सारे्-स खरुप होते. पण माझे आई बाप लेकरुवाळे व बहीण चशऊबाई ही लहान असल्याम ळे त्याच्या ितके 
पळता येईना तरीपण जीवािा धडा करून व आम्हास धरतील असे समजून त्यािें मागोमाग धाऊ लागले. 
धावता धावता मा्या मातोश्रीच्या (कृष्ट्णाबाईच्या) पायात झाडािी म ळी अडकली व त्या सरसी मी खाली 
पडलो व ‘ह्या ऽ ह्या ऽऽ म्हणून झरडू लागलो नंतर १५–१६ चमचनरे् स्तब्ध पडलो असे पाहून म ल मेले 
म्हणून रडू लागले. तेव्हा प न्हा जेव्हा जीव आला असे चदसून आले. त्यावळेी जरा जीवात जीव येऊन धैयव 
धरून वार् िालू लागले. व प ढे त्यािी एका गावी गाठ पडली तेव्हा ही सवव हचकगत सागंता र्फक्त थोरल्या 
ि लत्यास वाईर् वार्ले व रडू लागला व घरी प न्हा पचहल्या प्रमाणे चरक्षा मागीत जत गाव गाठले व मोल 
मज री करून जोंधळ्यािंी स गी येऊ पयंत पोर् ररले. स गी आर्ोपल्या नंतर माझे नाव ठेवण्यािं ठरले. 
तेव्हा थोरल्या ि लत्याने दगडा धोंड्या प्रमाणे जगू दे! म्हणून कल्लप्पा हे नाव ठेवले. जन्म नाव ‘यल्लप्पा’ 
चनघाले प ढे मी जस जसा थोर होत िाललो तसतसे थोडे थोडे स ख लागत िालले. प ढे तीन िार वषांनी 
आणखी (एकदा माझा पधंरा वीस चमचनरे् जीव गेला होता. असे सागंतात) एक म लगा झाला त्यािे नाव 
‘सीताराम’ ठेवले व जन्म नाव शलगप्पा ठेवले. पण शनगप्पा या नावानेि लोक बोलू लागले. त्यािे माझे 
ितके वनवास झाले नाही हे सवव मा्या आई बाप्पाचं्या सागंण्यावरून चलहीले आहे.  
 

(ता. ६ माहे एचप्रल सन १९११ ि.म . जत) 
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प ढे जेव्हा ५-६ वषािा झालो. त्यावळेीही द ष्ट्काळािे चदवस आल्याम ळे मा्या बापाने घरातील सवव 
थाळा, ताबंे देव वगैरे सामान चवकले व जीव जपण्यािा प्रयत्न िालचवला. शवेर्ी मा्या गळ्यात एक 
रुप्यािी सरी व कानात चदड रुप्याच्या म धा होत्या. त्यावर डोळा घाल न ते काढून घेण्यािीही खर्पर् 
िालचवली हे मला समजताि मी पळू लागलो व पेठेिी वार् धरली. शवेर्ी मला धरले व तसेि माझी 
समजूत घालून त ला खायाला पैसे देतो म्हणून मा्या अंगावरून काढून घेतले व एकादी आठवड्यािी गजंी 
करून घेतली. प ढे प ढे र्फारि पोर्ािी र्फचजती होऊ लागली. कारण ‘माझा बाप हाताने ख ळा असल्याने’ 
व्हाव ेचततके काम करून मज री चमळव ूशकत नाही. म्हणूनि पोर्ािी र्फचजती होत असे. उगेि आपले क रू् 
क रू् पोर् िालत असे. प ढे सरकारने ‘धमव खाता’ म्हणजे गरीब लोकाना राकरी व आमर्ी घालण्यािी 
व्यवस्था केली. त्यावळेी मला १ राकरी व थोडे साबंार व तसेि शनगप्पासही चमळत असे. त्यापकैी मी व 
शनगप्पा वरती कोररर राकरी वार्ति घ्याव े व खाव.े माझी मातोश्री आपल्या दोन राकरीतूनही आम्हा 
दोघाना अधी अधी राकरी द्यावी व आपण एकि खाऊन बसाव.े प ढे एवढ्यात रागत नाही असे समजून 
माझी बहीण शाऊबाईने असा चविार केला की, कल्लप्पा व मी रोज गावात चरक्षा माचगतल्यास पोर्ाप रते 
दाणे द णे आणून असा शहाण्या व ित र बहीणीने ठरचवले व आपल्या बरोबर मला दररोज गावात घेऊन 
जात असे व तीन चिपर्ी शकवा शरे दाणे व थोडी राकरी आणीत असे. या म ळे आम्हा सवांस पोर्रर अन्न 
चमळत असे ह्या प्रमाणे अकंलगी येथेही माझे प ष्ट्कळ वनवास झाले आहे – 
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प ढे असेि आम्ही रोज जात असताना एके चदवशी एका वाईर् िाह्मणाच्या म लीने आपल्या क त्र्यास 
बोलाचवले. व आमच्याकडे पाठचवले ते एकदम आरडा झरडा करून आले. त्याम ळे मी र्फार भ्यालो व 
घरीि लागलेि आलो व त्या चदवसापासून मी मा्या बहीणीबरोबर जाण्यािे सोडले व ती एकर्ीि काही 
चदवस गेली. व लवकरि चतिेही जाणे बंद पडले कारण सोबत असली म्हणजे र्फारशी चरती कोणासही 
वार्त नाही. व प ढे पाऊस पाणी पडून स काळ आला. अशा चरतीने तो द ष्ट्काळ पार पडला. 

 
(ता. ६-४-१९११ ि.म . कोल्हापूर) जत 
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प ढे जेव्हा मी सात आठ वषािा झालो. तेव्हा माझे ि लते व बाप हे मला शाळेत घालण्यािा बते 

ठरचवला. परंत  मी मास्तरास र्फार चरत असे. या म ळे त्याना मा्या वरती सक्ती करता येईना. मी असे 
म्हणत असे की, जर मला त म्ही जबरीने शाळेत घालाल तर मी कोणीकडे तरी चनघनू जाईन एके चदवशी 
ि लते, बाप व बरीि बाहेरिी मंडळी आमच्या घराप ढील अंगणात बसले असताना त्यानी आम्हा उरयता 
रावास (म्हणजे शनगप्पा व मी) पाहाताि शाळेिी गोष्ट काढली तेव्हा मा्या अंगावर कार्ा आला. व मी 
मा्या आईकडे घरात जाऊ लागलो तरी पण त्यानी मला धरले. पंिाप ढे आणले. व चविारले की, ‘तू ग रे 
राखण्यास िाकरी रहा, अथवा शाळेत जा’ मग मी उत्तर चदले की, ‘ग रे राखण्यास जातो’ नंतर तसेि 
शनगप्पास चविारले तो म्हणाला, ‘मी शाळेस जातो’ असे उत्तर चमळताि मला िाकरी ठेवण्यािे ठरले व 
शनगप्पास शाळेत घालण्यािे ठरले. प ढे काही चदवसानी माझा ि लत राऊ (कझन) चत. रा. गंगाराम हा 
आपल्या घरी वािीत असताना मी उगीि त्याचं्याकडे जाई व त्याच्या जवळ बसे. प ढे एके चदवशी त्याने मला 
एक लहानसा चहशोब (पैशाला िार केळी तर आण्यािी चकती) साचंगतला मी लागलेि त्यािे उत्तर बरोबर 
चदले. व त्याला मोठा आनंद झाला. असेि प ढे काही तरी चहशोब सागें व तो मी करी. असे वार्ता वार्ता 
एके चदवशी चशकलेली मंडळी म्हणजे यल्लपा काका (चत. मयत) लक्ष्मण, रामिंद्र, तात्याबा व त काराम 
वगैरे मंडळी तक्याच्या (महारिावडीच्या) पारावर बसले असताना तेथे मला मा्या ि लत रावाने नेले. व 
त्याचं्या कडून एक चहशबे (बराि कठीण) साचंगतला तेव्हा मी चरत चरत त्याच्या जवळ गेलो. (कारण मी 
प्रत्येक मोठ्या माणसाना चरत असे व चत. रा. कृष्ट्णाजी मास्तर मयत याना तर ितके चरत होतो की, त्याचं्या 
समोर मी कधीि जात नसे) आचण त्यानी साचंगतलेले तोंडिे चहशबे (िौथी ियते्तिा) िे उत्तर बरोबर चदले. 
हे पाहून त्यानंा ितका आनंद झाला की, ते िथे चलचहताि येत नाही. असेि दररोज संध्याकाळी एकत्र 
चमळून बसत असे. तेनेकरून माझी चरती मोडत जाऊन थोर मन ष्ट्यात बसण्यािी संवयी झाली व त्याच्याि 
समागमनाने (संगतीने) चत. रा. कृष्ट्णाजी मास्तर यािंी चरती मोडून बलेाशक त्याच्या समोर चर्फरे व 
त्याचं्याशी थोडे चरत चरत बोले. प ढे चत. रा. गंगाराम यािें बरोबर मी शाळेत जाई. त्यािे स्लेर् घेऊन 
काहीतरी चशके. असे करून एकदंर पचहल्यादंा मूळाक्षरे संपचवली. नंतर चत. रा. कृष्ट्णाजी मास्तर यानी 
माझी समजूत घालून काही उपदेश केला. त्यावरुन मा्या डोक्यात शाळेत जाण्यािे घेतले व मा्या 
बापासही मास्तर यानी साचंगतले. तेव्हा माझा बापही आनंदी होऊन शाळेत घालण्यािी िच्छा होऊन पार्ी 
घेण्यािे ठरले. ते चदवसही द ष्ट्काळिे असल्याम ळे स्लेर् घेण्याला पैसे लवकर चमळाले नाहीत. नंतर थोड्या 
चदवसानी मा्या बापाने मा्या बहीणीजवळ (शाऊबाई जवळ) तीन आणे पसेै स्लेर् करीता व १ पैसा 
पेस्न्सली करीता चदले. नंतर मी, साऊबाई व रेवण असे चतघेजण स्लेर् घेण्यास गेलो. स्लेर् आणली. 
म लाना शाळेत घालताना नारळ वगैरे घेऊन पूजा करतात. पण तसे मला शाळेत घालताना पूजा वगैरे न 
करता एकदम शाळेत नाव दाखल केले. प्रथम मला चत. रा. मास्तर यानी ‘क का’ िी बाराखडी चदली. 
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तेव्हढी पाठ करून लागलेि दाखचवली. नंतर ‘ग गा जेव्हा घातली तेव्हा असेि सगळी बाराखडी ज्ञ ज्ञा 
पयंत असेल असे गंगाराम यास चविारले. त्यानी होय म्हणताि ती सगळी बाराखडी काढून दाखचवली.  

 
ती पाहून मास्तरसाहेब हे र्फारि आनंदी झाले. प ढे एके चदवशी शाळेत गावातली कचमर्ी नाल 

साहेब हे आले होते. तेव्हा त्यानंी मास्तराच्या सागण्यावरून मला एक चहशोब साचंगतला तो हा की, 
‘तोळ्याला ९६ रु. तर एका ग ंज्याला चकती?’ एक दोन चमचनर्ानी एक रुपये म्हणून लागलेि उत्तर चदले. 
ते पाहून नालसाहेब हे र्फारि शाबसकी देऊन गेले. नंतर थोड्या चदवसानीि कृष्ट्णाजी मास्तर काही चदवस 
आजारी पडून मयत झाले व त्याच्याबद्दल मला द ःख झाले पण ईश्वर मजी. त्याप ढे नाईलाज आहे. 
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प ढे काही चदवस शाळा बंद पडून प न्हा स रू झाली. त्यावळेी चम. लक्ष्मण ह्याना मास्तर नेमण्यात 

आले. त्यावळेी माझे पाढे संपवनू पावकी चनमकी िालली होती. नंतर चत. रा. कृष्ट्णाजी मास्तर यािंा म लगा 
स जाव यािा जवळ मराठी १ ले बूक होते. ते मी सहा पैशास घेतले आचण लागलेि त्यातील १ ला धडा 
वािण्यास प्रारंर केला. मी एकदम वािलेले पाहून, चम. लक्ष्मण याना आनंद झाला आचण ते मला चवद्यामतृ 
पाजण्याच्या कामी प ष्ट्कळ लक्ष देत असत. त्याबद्दल त्यािा मी र्फार आरारी आहे. प ढे १ ली ियते्तिी परीक्षा 
आली. परीके्षच्या चदवशी मास्तरानी सवव म लास आठ वाजता स्वच्छ कपडे व आंघोळ करून येण्यास 
सोडले. तेव्हा मी माझे वडील हे उरयता श्री यल्लमा देवीकडे स्नान करण्यास गेलो होतो. चतकडून येण्यास 
अदमासे ११–०० वाजले होते. तोि रावसाहेब खरे, डे. ए ि हे येऊन परीक्षा घेत होते व पचहली ियते्तिी 
परीक्षा आर्पत आली होती. त्याम ळे लक्ष्मण मास्तर हे मा्यावर रागावनू दातझठ खाऊ लागले व त ला 
मारतो व प न्हा १ लीति ठेवतो. असे म्हणू लागले. तेने करून मा्या जीवात जीव राचहला नाही. मी र्फार 
भ्यालो व शाळेस एक आठ चदवस येण्यािे सोडले. 

 
नंतर लक्ष्मण मास्तर कृपाळू होऊन मारलेही नाहीत. द सऱ्या ियते्तत मा्या ह शारीम ळे घातले. प ढे 

द सऱ्या ियते्तत असताना मास्तर र्फारि कडक चरतीने (Strickly) पाढे करून घेत असत. एके चदवशी 
मा्या वगातील रा. तसण्णा, रानप्पा व यशवतंा यानंा पाढे येत नाहीत म्हणून र्फार र्फार मारले व त्यािें हात 
लाल रडक करून सोडले. मलाही थोडे बहूत मारले. असेि एके चदवशी माझे डोळे द खत (आले) होते 
त्याम ळे मला शाळेस जावचवले नाही तरी पण लक्ष्मण मास्तरानंी दोन म लास मा्या घरी पाठचवले व मला 
झढून नेण्यास त्या दाडंकेश्वर म लानंी आरंर केला. त्यावळेी आमिे घरी कोणीस नसून आई-बाप रानात 
गेले होते. (र्फक्त आमिा ि लता लायप्प काकाि व चि. रा. शलगप्पा बधूं हे होते) मला झढू लागले तेव्हा 
शनगप्पाही मजबरोबर रडू लागला. मी काका काका म्हणनू झरडू लागलो. पण त्यानाही माझी दया न येता 
त्या म लानंा झढून न्या म्हणून साचंगतले. तेव्हा माझी पािावर धारण बसली. मी सोडण्याबद्दल त्या म लानंा 
प ष्ट्कळ चवनवणी केली पण सववही र्फ कर् गेली. त्यानंी वारे्ने झढून नेताना माझे प ष्ट्कळ हाल केले. ते सवव 
मला सोसून घ्याव ेलागले शवेर्ी शाळेत दाखल झालो. मग लक्ष्मण मास्तर हे ितके काय रागावले होते ते 
येथे चलचहताि येत नाही. खरोखर, तो राग मजवरिा नसून द सऱ्या कोणावरिा असावा असे मला वार्त 
होते. नंतर पेर्ीतील सामान काढून तोत मला कोंडून ठेवण्यािे ठरले. या बद्दल मी लक्ष्मण मास्तराचं्या 
पायावर लोर्ागंणे घेतले व र्फार र्फार चवनवणी केली. त्याम ळे त्यानाही दया येऊन र्फारसे मारले नाही. या 
दोन कारणाम ळे आम्ही चतघेजण एके चदवशी शाळेस गेलो नाही. र्फक्त यशवतंा हा गेला होता. 

 



 अनुक्रमणिका 

आमच्या चतघात िनैीच्या गोष्टी िालल्या व रा. तमण्णा हा म्हणू लागला की, तो मास्तर नव्हे, वादी 
आहे. कारण रावबंद असल्याम ळे आम्हास अशा चरतीने वागचवतो. ह्या त्याच्या म्हणण्यास आम्हीही माना 
डोलचवल्या. खरोखर हे आमिे बोलणे चकती ि कीिे व आपराधािे आहे. हे आपणास समजेलि. मग त्याि 
चदवशी संध्याकाळी प्लेगोबािी स्वारी जतेत आल्याम ळे शाळा बंद ठेवण्याबद्दल नोर्ीस आली. ती हचकगत 
लागलीि यशवतंानी येऊन साचंगतलं त्यावळेी आम्हास ितका काय आनंद झाला तो येथे चलहीण्यास येति 
नाही. 

 
(ता. ७-४-११ ि. जत) 

 
    ५     

 
प ढे तीन िार मचहन्यानी प न्हा शाळा स रु झाली. त्यावळेी लक्ष्मण मास्तर जाऊन त्याबद्दल 

(चर्वन्स) रामिंद्र राऊ हे आले व अभ्यास बरा िालला. ितक्यात आणखी प न्हा पाऊस पडेना व दाणे 
महाग होऊन द ष्ट्काळास आरंर झाला. तेव्हा प नः शाळा बंद ठेवण्यात आली. त्यावळेी मला र्फारि वाईर् 
वार्ले. पण नाईलाज. नंतर सरकारानी तळेवर सडकावरती माणसास जगचवण्यािे स रु केले. त्यावळेीही 
आमिे र्फारि पोर्ािे हाल होऊ लागले. आमिी मातोश्री हे एकरे्ि काम करणारी होती व बापास काम 
होत नसल्याम ळे पोर्ाने मराव ेलागले माझी आई दाण्यात कोणीतरी चदलेला कशािा तरी कोंडा घालून 
राकरी करून वळे मारीत असे व राजी अचतशय कचनष्ट आणनू घालीत त्या राजीिी नाव े मला माहीत 
नाहीत. माझी आई सडकेिे काम करूनही आमिे कोणािे तरी दळण काडंण करीत असे व गावात शणे 
घालून पोर्ाप रते त कडे आणीत असे. चतच्या प्रमाणे माझी शहाणी बहीण साऊबाई ही काही तरी खर्पर् 
करीत असे. व मी व माझा शनगप्पा हे आम्ही उरयता– त्याच्या सागंण्यावरून व झळचखवरून मन 
नाईचकनीच्या (र्फळवातीनीच्या) घरी रोज शणे घालून थोडीशी राकर आणीत असे तसेि ग रवाचं्या घरी 
पत्रावळ्या करण्यास शलबाच्या काड्या गोळा करून देऊन त्याच्याकडूनही राकरी आणीत असे. याम ळे त्या 
द ष्ट्काळातून र्फक्त हाडाने जगलो. त्यावळेी मी मा्या मनात म्हणत असे की, प्राण गेलेला बरा, हा त्रास 
नको. परंत  प्राण जाणार क ठला. या चदवसाति दयाळू चशवकरण यास मारवाडी गरीब म लािंी दया येऊन 
दररोज ि रम रे–र्फ र्ाणे वार्ीत असे. त्याम ळे म लानंा सकाळी न्याहारीस र्फ र्ानी चमळत असत. एकेचदवशी 
िेंकर् नारुच्या द कानाप ढे मी व शनगप्पा गेलो व तेथे र्फ र्ाण्यािी वगैरे र्ोपली ररून ठेवली होती. त्यात मी 
हात घालून थोडेसे र्फ र्ाणे घेतले. ते या िेंकर् नारूने पाचहले. लागलेि त्याने मला जवळच्या ग्यार्ीवर 
नायकाच्या स्वाधीन केले; तेव्हा त्या नायकाने कोंबडीच्या ख राड्यामध्ये कोंडून घालण्यास एका महाराच्या 
दाडंग्या म लास बोलाचवले त्या दाडंग्याने मला आत ढकलले, त्याम ळे मा्या डोक्यास दगड लागनू रक्त 
चनघाले. तो म लगा मा्या झळखीिा होता. त्यािे नाव िंदू. त्याला प ष्ट्कळ चवनंती केली परंत  त्याने आतं 
ढकलण्यािे सोडले नाही. मग त्या नायकासि माझी चकव येऊन सोडण्यास साचंगतले. तेथून मी घरी आलो 
व त्या चदवसापासून पेठेत काही चदवस जाण्यािे सोडले. मी म लाबरोबर गावात गूळ खाण्यास जात असे. 
म ले गाडीतील ढेपा र्फोडून गूळ घेत असत व शनगप्पाही घेत असे. पण मला त्या मूळच्या गोष्टीिी आठवण 
होऊन मी चशवत नसे, मात्र वाणी लोकास चवनवणी करून ग ळािे बोरे ध ण्यास मागत असे, त्यालाही माझी 
दया येऊन, बोरे देत असत. त्यातील गूळ काढून मी ते स्वच्छ ध ऊन देत असत. ितके असूनही एके चदवशी 
एका वाण्याने माझे डोक्यावरील पागोरे् उगीच्या उगीि काढून घेतले. मग मी रडू लागलो तेव्हा त्याने मला 
परत चदले. प ढे पाऊस पडून चपकेचबके बरी आली. जीवास थोडेसे स ख लार ूलागले. 

 



 अनुक्रमणिका 

(ता. ७-४-१९११ जत) 
 

    ६     
 
प न्हा शाळा स रू झाली त्यावळेीही रामिंद्र मास्तरि होते. प्लेगाम ळे व द ष्ट्काळाम ळे माझी मराठी 

द सरी ियत्ता दोन वष ेिालली होती. मा्या वगातील सवव म ले शाळा सोडली त्याम ळे मा्याही मनाने 
त्याप्रमाणे करण्यािे घेतले. पण बापाच्या धास्तीने व रामिंद्र मास्तराच्या कृपाळूपणाणे मी कसा तरी 
द सरीिा अभ्यास केला. माझी आई कृष्ट्णाबाई हीने मला शाळेतून काढण्यािी र्फार खर्पर् केली पण मा्या 
बापाने चतिे िालू चदले नाही. माझा बाप म्हणत असे की, कलाप्पाला प ढे काम होणार नाही. याकरीता 
त्याला शाळेति ठेवले पाचहजे. त्याच्या नचशबाने तो काहीतरी चशकला तर त्यािा बिाव लागेल नाहीतर 
व्यथव मरुन जाईल. खरोखर मी आता स द्धा र्फारि अशक्त व नाजूक आहे. लहानपणी तर मी र्फारि नाजूक 
होतो त्यात संशय नाही. व खरोखर मला काम होणार नाही हे म्हणणे बरोबर होते. त्याम ळे मा्या आईनेही 
आपली खर्पर् सोडून चदली. नंतर माझी २ री परीक्षा पास होऊन ३ री ियते्तत मास्तरानं ठेवले. मी ३ रीत 
असताना काही कारणाम ळे मे. करंदीकर काररारी यानंी आमिी शाळा गावंातील म सलमान शाळेत 
ररचवली. ती शाळा आमच्या घरापासून जरा दूर असल्याम ळे लवकर जाववत नव्हते व मा्या क्लासात 
एकर्ाि असल्याम ळे व्हावा तसा अभ्यासही होऊ शकत नसे. त्याम ळे रामिंद्र मास्तर मा्यावर र्फारि 
रागाचवत असे. प न्हा जेव्हा आमिी शाळा पचहल्या शाळेत ररू लागली तेव्हा मी अभ्यासासही स रुवात 
केली. मला माझे मास्तर ब कािंी वगैरे गोष्टीने र्फार मदत करीत असत व म्हणत असत की, तू र्फार गरीब 
आहेस. त झे कल्याण मा्याने होईल चततके खर्पर् करून करतो. असे म्हणताि मलाही मोठा आनंद 
वार्त असे. व त्यानी मला चतसरी व िौथी ियते्तिी काही ज नी व काही नवी प स्तके देऊन मदत केली. 
त्याबद्दल मी त्यािंा र्फार र्फार आरारी आहे. व त्यािें उपकार जन्मरर चवसरणार नाही असा मी मनािा 
ठरावि केला आहे. मी २ रीत, ३ रीत होतो. त्या वळेेपासून मा्या बापाबरोबर रानात चरक्षा मागण्यास जात 
असे व रानात गेलो म्हणजे कणसे मोडून बापाजवळ देत असे. असे करून दररोज पायली अड सरीिी 
बेजमी आम्ही आणीत असे. मी, माझी आई व बाप हे चतघेजण दररोज आसपासच्या खेड्याच्या रानास 
(कंठी पाषाण वगैरे) बाजरीच्या पेंढ्या मागण्यास जात असे. मा्यावािनू माझा बाप रानात जात नसे. 
कारण मी गेलो म्हणजे रयत लोकाचं्या मळ्यात माती घालून पोर् ररीत असे. त्यावळेी मी शाळेतही जात 
असे. सकाळी शाळा संध्याकाळी रान असे नेहमी िाललेले असे. एके चदवशी संर ूमळ्यात व्हंडी मोडतात 
असे समजताि मी, शनगप्पा व बाप असे चतघेजण गेलो. तेथे जाताि शनगाप्पाने एक कणीस मोडून आणले. 
चततक्यात माळ्याने पाचहले व गोर्फण घेऊन आला व आम्हा चतघासही त्या गोर्फणीने झोडपू लागला. मी, व 
शनगप्पा मा्या बापाच्या मागे चरवनू आड होताना त्याने दाडंगेश्वराने मा्या बापास ितके मारले की, 
त्याचं्या अंगावर मोठ मोठे वळ उठले. आमच्याही थोडेसे उठले होते पण बापािे ते वळ बघून आम्ही दोघे 
राऊ राऊ रडू लागलो. पण काय कराव ेिलाज नाही. त्यावळेी आम्हास ितके काय द ःख व संकर् प्राप्त 
झाले होते. ते येथे चलचहण्यास माझी लेखनीि िालत नाही. नंतर तेथून आम्ही घरी आलो. मा्या आईने हे 
आमिे वळ वगैरे बघून रडण्यािा गोंधळ माडंीला व चतच्या बरोबर रडू लागलो. मग आम्ही रानात जाऊन 
र्फक्त चरके्षच्या पेंढ्या आणनू पोर् िालचवले. ितके द ःख सोसूनही मी माझा अभ्यास करीत असे. नंतर माझी 
चतसरीिी परीक्षा पास झाली. मला कागद वगैरे खिास प शािी र्फारि अडिण येईल तेव्हा पोर्ातलेि कमी 
करून माझा बाप मला पैसे देत असे. आईिे मन आमच्या चवरुद्ध होते. ती म्हणे की, आम्हा महार लोकास 
चशकून काय करावयािे तरी पण मी शाळा सोडली नाही. अशा रीतीने माझी ३ री ियत्ता सन १९०६ मध्ये 
प री केली. 



 अनुक्रमणिका 

 
(ता. ७।५।१९११ जत) 

 
    ७     

 
माझे ३ री ियत्ता पास झाल्यावर सन १९०६ मध्ये ४ थी ियते्तमध्ये आलो. या वळेी रामिंद्र मास्तर 

यानी मला प स्तकािंी र्फारि मदत केली व अभ्यासास स रवात करवीत त्याबद्दल मी र्फार त्यािंा आरारी 
आहे. असे तीन िार मचहने जातात, तोंि १९०७ साली प न्हा पाऊस पडेनासा होऊन द ष्ट्काळास आरंर 
झाला. शवेर्ी आमिी महार शाळा बंद ठेवण्यात आली. 

 
शाळा बंद होताि. बापाखेरीज करून आम्ही सवव शपपरी मळ्याकडे सडकेस लागलो. या पूवी मी 

मा्या आई बरोबर लाकडे आणनू चवकत असे व पोर् ररत असे. त्यावळेी माझे वय अदमासे १० वषांिे होते. 
आईस ६ पैसे, मला ४ पैसे, व शनगापास ४ असे रोज ३॥ आणे यायािे. एवढ्यामध्ये आमच्या सवव क र् ंबािा 
खिव रागणे शक्य नव्हते. आमिा बापही काही तरी पोर्ाप रते रोज आणीत असे पण मला म ळीि काम 
करण्यािी संवय नसल्याने ररण्यािेही व पार्ी घेण्यािे होत नसे. डोकीवर पार्ी घेतली म्हणजे डोके रग 
रग होई. व पार्ी वारे्ति खाली र्ाकी. याम ळे एकदम रागाने जाऊन कारक नास माझी गैरहजेरी 
माडंण्यास सागं. याम ळे मी कसे तरी करुन पार्ी घ्यावी. आचण रडाव ेआचण चदवस काढावा. असे करून, 
करून मी र्फारि कावलो. दररोज पहारे्स माझी आई कामास उठचवताना चतच्यावरि राग आणून काहीतरी 
म्हणे. पण ती चबिारी काही एक मला न म्हणता उगीि माया लावनू उठवाव ेव कामास चनघाव.े एके चदवशी 
मी र्फारि रागावलो आचण मा्या लहान बचहणीस व बापास म्हर्ले ‘त म्हास काय झाले काम करायला. 
त म्ही का कामास लागत नाही, आम्हीि त म्हास राबनू घालाव े असा मक्ता घेतला आहे काय. मी आज 
कामास जात नाही.’ असे म्हणताि बाप गप्प बसला. चबिारा काही एक बोलला नाहीं. व तसाि मी रागात 
कामावर गेलो. असे दररोज हे राडंण होत असे. एके चदवशी घरी येण्यास रात्र होईल म्हणून आम्ही त्या 
चदवशी रात्री ऐथेि झोपडीमध्ये राचहलो. कारण घरापासून तीन िार मलै अतंर होते. 

 
त्या चदवशी पावसािी झडही लागली होती. आमिी आई द सऱ्याजवळ दाणे उसने घेऊन आली. 

डबऱ्यात कण्या चशजवीत होती. तेव्हा माझी लहान बहीण साऊबाई ही रडत रडत आईकडे िालली व 
डबऱ्यात ितक्यात पडणार तोि मी जाऊन धरले त्या चदवशी झड लागलेली होती व काळोखही पडलेला 
होता. जर आम्ही म लाला धरले नसते तर खिीत मेले असते. त्या चदवसामध्ये बापाने करडे घालण्यािे 
कबूल करून पेवातील काळे दाणे एक मणरर आणले होते. ते मला खेरीज करून सववजण खात असत. 
असे ४।५ मचहने रडत झरडत काम केले व प ढे पाऊस पडू लागला. रानात राजीपाला येऊ लागला. तेव्हा 
मी काम सोडून चदले व बाबाबरोबर कोठे तरी मळ्यानी जाऊ लागलो. मी बापास व बहीण सीऱ्याव्वाबाईस 
जे मागे बोललो होतो त्यािा मला पश्चात्ताप वार्ला व मी मूखव, गाढव त्यावळेी होतो असे म्हणर्ले. 
अजूनस द्धा त्या गोष्टीिी आठवण होताि र्फार वाईर् वार्ते. प ढे पाऊस पाणी होऊन चपके आली. तेव्हा 
सववजणि काम सोडले व पचहल्याप्रमाणे प न्हा रानात जाऊ लागलो व पोर् ररू लागलो. 

 
(ता. ७।४।१९११ ि. जत) 
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    ८     
 
प न्हा शाळा स रू झाली व अभ्यासास स रवात झाली. त्या द ष्ट्काळाम ळे माझे एक वषव र्फ कर् गेले. 

मग एक वषव ४ थीिा अभ्यास करून सन १९०७ िसवी मचहन्याच्या आक्र्ोबरच्या ३१ व्या तारखेस ४ थीिी 
परीक्षा चदली. परीक्षा घेण्यास कृष्ट्णराव केशवराव गोखले (रा. प णे) हे आले होते. मी ग ळाच्या पाण्याने 
बालबोध अक्षर (छापीला सारखी) चलहून पाढंरे करून शाळेत शरतीस डकचवले होते. ते पाहून ते र्फार 
आनंदी झाले. पचहल्यादा मला त्याने दोन उदाहरणे घातली. ती मी करून दाखचवली. प न्हा गावातील 
मराठी १ च्या शाळेत ५ वी ियते्तत घातलेले उदाहरण मला तोंडी करण्यास साचंगतले. ते मी तोंडीि करून 
दाखचवले. (एक काम १७ मन ष्ट्ये १५ चदवसात करतात तर ३४ मन ष्ट्ये दोन काम करण्यास चकती चदवस 
लागतील?) तसेि द सऱ्या प्रश्नािंी उत्तरे चदली. ती पाहून त्याना र्फार नवल वार्ले. व त्यानंी शरेा खाली 
चलहील्याप्रमाणे चदला. 

 
शाळा जत नं. ३ (महार शाळा) 
 
चशक्षक मेहनती व योग्य आहेत. पचहल्या नंबरच्या म लाने (कल्लप्पा यशवतं महार (ढाले) याने) 

चविारलेल्या प्रश्नािे उत्तर चदले. ते पाहून आम्हास र्फारि आश्चयव वार्ले. सदरहू म लगा र्फार ह शार आहे. 
जत शहरात हाि काय तो ह शार म लगा आहे असे आम्हास चदसते. आम्ही त्यास स्पेशल स्कॉलसचशप 
देण्याबद्दल चशर्फारस करणार आहोत. बाकीच्या म लानंीही समाधानकारक उत्तरे चदली. ता. ३१-१०- 
१९०७ ि. 

 
 सही 
 के.के. गोखले 
 डे. ए. ि. संस्थान जत 

 
असा शरेा चमळताि मी मोठा आनंदी झालो व रावसाहेब गोखले यानी मला तोंडीही साचंगतले होते 

की, त ला मी काही तरी सरकाराकडून मदत करवीन व चदवाळी चदवशी एक पावली चदली. त्यानी 
चविारल्यावरून मी सवव मा्या घरिी हचकगत कळचवली होती. माझा बाप काम करू शकत नाही. सध्या 
रानात बाजरीच्या पेंढ्या मागण्यास जात असतो असे साचंगतले होते. ते उद्याला आपल्या बंगल्याकडे ये असे 
साचंगतले. तेव्हा मी गेलो. ते मे. काररारीसाहेब त्याना चविारले नाही असे म्हणाले तेव्हा याकचरता मी रोज 
जात असे. शवेर्ी श्रीमंत रामराव डर्फळे त्यानी सक्तीिी शाळा काढण्यािे ठरचवले तेव्हा त्यात मास्तरास 
दोन रुपये घेऊन मदत करावी असे ठरले. प ढे थोड्या चदवसानंीि जतेला प्लेग महाराजािंी स्वारी 
आल्याम ळे गावं र्फ र्ले. झोपडी बाधूंन लोक रानात गेले. प्लेगोबाने माणसे मारण्यािा सपार्ा िालचवला. 
एके चदवशी चनलप्पा यािी आई व बहीण ह्या एकदाि मयत झाल्या. त्यावळेी मा्याजवळ २ आण्यािे पसेै 
होते मला असे वार्ले, मन ष्ट्य ररारा मरत आहेत तर आपली धडगत उरावयािी नाही. आता जर मरण 
आले तर हे दोन आण्यािे पसेै मा्या मागे येणार नाही. असे समजून त्या दोन आण्यािे ग ळ-खोबरे आणले 
व शाळेत बसून खाल्ले. नंतर मी. चनलप्पा सकाळी मला रेर्ले. त्याच्या द ःखाबद्दल मलाही र्फार वाईर् 
वार्ले. प ढे प्लेग र्फारि वाढला व तेही चदवस िागंले नसल्याम ळे आमच्या क र् ंबाच्या पोर्ािी र्फचजतीि 
िालली होती. तशात मा्या मनाने त्या दोन कारणाम ळे शहगणगावास जाण्यािे घेतले. ितक्यात माझा 
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मावस राऊ परशू हा सोरडीस माझी मावस बहीण आऊबाई चहला आणावयास िालला होता. तेव्हा त्यास 
मा्या आईबापाने मला घेऊन जाणेस साचंगतले. त्याप्रमाणे तो लवकर आला नाही म्हणून मा्या बापाने 
खलार्ीपयंत घालचवत आला व तेथून एक्र्ा जा असे म्हणाला. ितक्यात मावस राऊ परशू हा त्या गावास 
आला. आम्ही मग उरयता शहगणगावंिी वार् धरली. त्या वळेी मी मा्या बापाच्या पाया पडताना त्याला ह्या 
प्लेगािे द ःख वारू्न रडला. तेव्हा मलाही थाबंचवले नाही. नंतर बापाने जतेिी वार् धरली व आम्ही शहगण 
गावास चनघालो. तेथे गेल्यावर मा्या मावशी (कोयनाबाई जोगती) ‘म्हणाले बरे आलास बाबा तेथला प्लेग 
जाऊपयंत येथेि रहा.’ कधी कधी आमच्या आईच्या मावशीकडे जाऊन जेवत असे. चहरा मानीगावंकर व 
परशू दररोज करंजा आणून त्यातील चबया चवकून पोर् चनवाह करीत असे. त्याच्या बरोबर मी करंजा घरी 
र्फोडून चबया काढीत असे. १५।१६ चद. राचहल्यावर थोडेसे वाईर् वारू्न सेरेनासे झाली व एके चदवशी मा्या 
मावस बहीणीने (चशऊबाईने) काही कारणाने मला एक चशवी चदली. त्याम ळे मला र्फार वाईर् वार्ले. तेथून 
चनघून जाण्यािे ठरचवले. मी तेथून कवठ्यास जाऊन घराकडे पत्र पाठचवत असे. ितक्यात माझा मावस 
राऊ लहू (वडील) हा आपल्या बस्तवड्याहून काही कामाकचरता आला होता. तेही त्यावळेी पोर्ाने उपाशी 
मरत होते पण त्यानी मला र्फार ख षीने नेले. ते चदवस रूईम गाच्या शेंगा काढण्यािे होते. तेव्हा रोज सेंगा 
खाण्यास चमळत होत्या. माझी थोरली मावशी आकूबाई ही र्फारि मायाळू असल्याम ळे चतने माझे पोर्ाला 
र्फार पाचहले. दररोज रात्री आपल्यातील राकरी कमी करून मला न्याहारीस थोडीशी राकरी ठेवीत असे. 
माझा लहान मावसराऊ हरी हा वडेगळ असल्याम ळे तो मा्या अंगावर पडे. काहीतरी िावर्पणा करी, ते 
मला न आवडून मी मारे व माझी मावशीही मारे व दररोज सेंगा खायला चमळाल्याम ळे (माझी गालर्फ गी 
लहानपणापासून उठत असे) माझी गालर्फ गी उरारली व द खू लागली. (कारण सेंगाचं्या वावड्याने ती 
र्फ गत असते) त्यावळेी तेथे शकचित प्लेग होता. ‘तेव्हा प्लेगोबाने कल्लपाला गाठले असे मा्या मावशीस 
वारू्न ती मा्या रोवती रडत बसू लागली’ तेव्हा मी चतला साचंगतले तू चरऊ नकोस, कारण मला ती 
गालर्फ गी होत असते. तरी चतला चरती वारू्न चतने जो देव पीरसाहेब त्यास एक पैशािी साखर वार्तो असे 
नवस कर म्हणजे चठक होईल. त्या चतच्या म्हणण्याप्रमणे मी त्या देवास नवस केले. प ढे एके चदवशी पत्र 
चलहून घेण्यास एक बाई आली. चतने त्या पत्राबद्दल १ पसैा चदला. तोि पसैा मी त्या देवास अपवण केला. प ढे 
चतथे तीन आठवडे राहीलो असताना माझे मावस बहीण कासाबाई चहने मला र्फार ममतेने वागचवले त्याबद्दल 
चतिा मी आरारी आहे. नंतर मी जतेिा प्लेग बंद झाला असे समजून प न्हा जतेस जाव े म्हणून मा्या 
आकूबाई मावशीस शहगणगावापयंत घेऊन आलो. ितक्यात माझा बाप (यशवतं) शहगणगावास आला होता. 
तेव्हा त्याने मला साचंगतले की. त ला दोन रुपये देण्यािे रावसाहेब गोखले यानंी ठरचवले आहे. कचरतां मी 
घेऊन जाण्यास आलो आहे असे सागंताि मला मोठा आनंद झाला आचण एक चदवस राहून चतसऱ्या चदवशी 
जतेस जाण्यास चनघालो. तेथे गेल्या दोन मचहन्यािा पगार ४ रु. घेतला. माहे चडसेंबर सन १९०७ ि. 
मचहन्यापासून दोन रुपये स रू झाले. (आणखी एक गोष्ट मागाहून आठवण झाली आहे. याम ळे येथे चलहीतो 
माझा बाप काही सरकारी कामावर असताना, आगाऊ पगार घेतला होता तेव्हा त्याने थोडे चदवस काम केले 
नव्हते. असे कारकून याने गैरहजेरी माडंली होती. म्हणून १२ रु. िे आमच्या घराला चनलाव लागणार होते. 
खरोखर आमिे बापाने काम केले होते पण नाईलाज त्या कारक नािी ही िूक, असो! मग एके चदवशी 
आमिा बाप कवठ्यास गेला असताना पार्ील/क लकणी येऊन चनलाव करू लागले. मी पार्लास 
साचंगतले की, माझा बाप आल्यावर जे करावयािे आहे ते करा. 

 
तरी पण त्यानंी माझे मनावर न घेता चनलाव िालचवला, प्रथम ऐदाले त काराम यानी ३ रु. ठरचवले. 

परंत  चसताराम काळे हा आमच्या बापािा वादी असल्याम ळे त्याने जास्त वाढचवण्यािा सपार्ा िालचवला. 
तेव्हा घर त्याने घेतले म्हणजे प न्हा आम्हास चमळणार नाही असे समजून मी रामिंद्र मास्तर यािेंकडे 
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शाळेस रडत रडत गेलो व ही हचकगत साचंगतली. तेव्हा मास्तरास माझी दया येऊन त्याने आपल्या 
मातोश्रींच्या हातातील तोळबदं घेतली व मूळिे १२ रु. ररले. प ढे त्यािे रुपये आम्ही रे्फडून र्ाचकले पण घर 
आमिे आम्हास चमळाले म्हणून मी आमिे माणसे त्यािे आरारी आहोत. मी िौथी ियते्तत असताना एके 
चदवशी रामिदं्र मास्तर यानंी शब्दाथाबद्दल मा्या हातावर दोन छड्या मारल्या तेव्हा मला घेरी येऊन मी 
पडलो. तेव्हा मला र्फारि द ःख होऊन रडू लागलो. तो दोष मा्याकडेि. चवद्यामृत पाजण्याच्या कामी 
लक्ष्मणापेक्षा रामिदं्र यानी र्फार मेहनत घेतली आहे. मी याच्या मागे लंगौर्ी घालीत होतो. प ढे जेव्हा १३-
१४ वषािा झालो त्यावळेी कपडे चमळू लागून धोतरे नेसण्यािे संवयी लाव ूलागली. त्यावळेी मलाही पण 
लाज वारू् लागली व धोतरािा िाळाही मी संवयी होऊपयंत वरतीि खचवत असे. मा्या अंगावर जेव्हा 
कपडे लोकानंा चदसू लागली तेव्हा ते माझी िेष्टा करू लागली व वारगीिी म लेही र्फार िेष्टा करू लागले. 
तेव्हा मलाही प ष्ट्कळ राग येऊ येत असे पण ‘सरडािी धाव क पणापयंत’ अशी गत झाली होती. कारण अंगी 
सक्ती नसल्याम ळे ‘राग आहे पण बळ नाही’ असे होऊन गेले होते. चजकडे चतकडे मला शनदू लागले. िेष्टा 
करू लागले व एखाद्या चदवशी रडव ू लागले व राडंण काढू लागले. ितके सोसूनही मी गप्प बसे व 
कोणाबरोबर चवशषे बोलत नसे. प ढे ते र्फार िेष्टा करू लागले तेव्हा मी त्याच्याबरोबर दोन मचहने 
बोलण्यािेि सोडले व घराच्या बाहेर र्फारसे चनघत नसे ‘आपली शाळा रली की आगण रले’ वाईर् 
लोकािंी संगत धरण्यापेक्षा सभ्य व िागंल्या मन ष्ट्यािंी संगती धरल्याने आपले बरे होईल म्हणून असल्या 
मन ष्ट्यास बरेि चदवस शोधीत होतो कळाव ेता. ८।४।१९११ ि. म क्काम कोल्हापूर. 

 
    ९     

 
नंतर मी मराठी ५ वीत पडलो व ‘मदतगार’ या नावाने २ रु. स्कॉलर-चमळू लागली. िागंल्या 

मन ष्ट्यािी संगत शोधीत असल्याम ळे मला स दैवाने मी. चनलाप्पा ऐदाळे सस्क्त चशक्षण मास्तर यािी संगती 
घडून आली. यावळेी माझे वय अजमासे १५ वषािे असे व सभ्य चनष्ट्कपर्ी व कोणािी शनदा न करणारे 
असल्याम ळे त्याचं्यावािनू एक चमचनर् स द्धा रहावत नसे. मी त्याचं्या घरी (शाळेच्या वळेाचशवाय) चदवसरर 
बसत असे. वाईर् लोकाच्या बोलण्यािा चवसर पडू लागला. येणेकरून माझी शनदा व िेष्टा करण्यािे 
चकत्येक कचनष्ट मन ष्ट्याने सोडून चदले; पण काही लोकानंी मात्र प ढे काही चदवस सोडले नाही. जरी मला 
दोन रुपये चमळत होते तरी पण मी मास्तरास कोणत्याि प्रकारिी मदत करीत नसे व मास्तरही काही 
बोलत नसे. याबद्दल त्यािंा आरारी आहे. प ढे नोकर लोकानंा पेन्सली देण्यािे श्री. रामराव डर्फळे यानंी 
ठरचवले तेव्हा पगारातून प्रत्येक रुपयातून एक आणा काढून घेण्यािे असल्याम ळे मला ‘मदतगार’ 
म्हणण्यािे सोडून देऊन स्कॉलरचशप चवद्याथी म्हणू लागले. कपर्पणा सोडून देऊन सत्य वागण्याबद्दल व 
संकर् समयी न सोडल्याबद्दल माझे व चनलाप्पािी हातावर हात मारून शपथ झाली. चतथून आम्ही 
एकमेकातं कपर्पणा व शनदा होऊ न देण्याबद्दल खबरदारी घेतली. प ढे प ढे आम्हा दोघामध्ये िैचनच्या गोष्टी 
होऊ लागल्या व मौज करू लागलो येऊन जाऊन शाळेत, घरीदारी, रानात ह्याि प्रकारच्या गोष्टी बोलू 
लागलो क कमे घडत. त्यावळेी माझे वय १५।१६ वषािे असल्याम ळे मला वार्त असे की, मी वयाने प ष्ट्कळ 
मोठा आहे व मला तरुणपणही प्राप्त झाले आहे. ह्या आमच्या कायाबद्दल लोक आम्हा दोघासही वाईर् म्हण ू
लागले. या िैनीच्या गोष्टीमध्ये माझा ५ वी ियते्तिा अभ्यास चबलकूल झाला नाही. ह्यावळेीि चम. चशवराम 
जानबा काबंळे याचं्या ‘सोमवशंीय’ नावाच्या छोट्या पत्रकामध्ये आमच्या जातीिी िागंली स धारणा होत 
आहे व बडोद्यािे श्रीमतं सयाजीराव महाराज गायकवाड याचं्या देशात आमच्या जातीकचरता प ष्ट्कळ 
कनवाळू लोक उत्पन्न होऊन आम्हा लोकाना सस्क्तने िंग्रजी व मराठी चशकचवतात व महाराजसाहेब हेही 
र्फारि काळजी वाहतात. असे वािून मला र्फार आनंद झाला व चतकडे जाण्यािे माझे मनाने घेतले आचण 
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चतकडे जाण्याबद्दल मे गोखले साहेब त्याना चविारले तेव्हा तें म्हणाले, चतकडे जाऊ नको. मी स्वतः िगं्रजी 
चशकवतो. असे म्हणताि त्यानी लागलेि आपल्या म लीिी िंग्रजी शब्द उतरलेली वही मला पाठ करण्यास 
दली व द सऱ्या चदवशी प्रायमरही चदले. हे त्यािे कृपाळूपणािे कृत्य पाहून मला ितका काय आनद झाला 
तो पोर्ात मावनेा. लवकरि मी प्रायमर ब क संपचवले व र्फस्र्व ब क घेतले नंतर वार्षषक पचरक्षा आल्याम ळे ५ 
ियते्तिी परीक्षा द्यावी लागली पण मी बरोबर अभ्यास केला नसल्याम ळे (कारण चनलाप्पाच्या संगतीने) 
परीके्षस उरे राहण्यास चरती वारू् लागली. 

 
नंतर रावसाहेब गोखले यानी एकंदर ४ उदा॰ घातली. त्यापैकी माझे १ ि कल्याम ळे व तसाि 

द सराही अभ्यास कच्चा असल्याम ळे उत्तरे बरोबर देता न आल्याम ळे ग दस्तािी उमेद त ्या जवळ नाही, 
यंदा तू अभ्यास केला नाही असे म्हणाले तेव्हा मला र्फार वाईर् वार्ले पण काय कराव.े िैनीिा व मौजेिा 
बाजार केला होता!! मला िचतहासािी काहीि उत्तरे आली नाहीत म्हणनू त्यानी थोडासा म्हणजे १५-१६ 
पाने आठ चदवसाच्या म दतीने चदला व तो पाठ करून चम. लेले मास्तर याना दाखीव म्हणजे त ला पास 
करीन. असे म्हणताि मी र्फार घाबरलो आचण महारवाड्यातील लोकही नाव ेठेव ूलागले. तरी पण धैयव न 
सोडता चनलाप्पािी संगत (थोडे चदवस) सोडून देऊन मी मा्या िचतहासाकडे वळलो व म दतशीर पाठ 
करून लेले मास्तराना दाखचवला तेव्हा त्यानी ५० पकैी ४० माकव  चदले व अशा चरतीने पास झालो. प नः 
दररोज रावसाहेब गोखले याचं्याकडे चशकण्यास जाऊ लागलो व पचहले र्फस्र्व ब क २ मचहन्यात संपचवले व 
लागलेि सेंकड बूक रावसाहेबानंी चदले. मे मचहन्यात रावसाहेब गोखले हे प ण्यास जाऊ लागले. रावसाहेब 
हे प ण्यास जातेवळेी ह्या आमच्या चवयोगाम ळे मला एक आठ चदवसापयंत चबलकूल बरे वार्ले नाही. अन्न 
स द्धा गोड लागत नव्हते. कारण चप्रतीि र्फार बसली होती. तेव्हा त्यानंी माझे चशक्षण बदं पडू नये म्हणून चत. 
रा. वझे मास्तर यानंा चशकचवण्याबद्दल सूिचवले. तेव्हा त्यानी माझे सेकंड बूकही सपंवनू सरळव्याज वगैरे 
उदाहरणािी माचहती चदली. याबद्दल मी चत. रा गोशवद वझे िंस्ग्लश मास्तर (रहाण्यािे चठकाण कोल्हापूर) 
यािंा री र्फार र्फार आरारी आहे. प ढे रा. गोखले हे जून मचहन्यात येऊन त्यानी मला थडव बकू (चतसरे) 
लावले. तेव्हा मी म्हणर्ले न सते प्रोज (वािन) होऊन रागणार नाही. कचरता मेहरबानगी करून 
राषातंरही घेण्यािे कराव.े तेव्हा ते म्हणाले, राषातंरिी आता जरुरी नाही. पण मा्या आग्रहाने ते चशकव ू
लागले. लवकरि पचहले राषातंर संपवनू द सऱ्यास आरंर केला. ितक्यात िंस्ग्लश शाळेिी परीक्षा िालली 
होती. तेव्हा रावसाहेब गोखले यानी मला ३ च्या परीके्षस बसचवले तेव्हा ८ पैकी ३ उदा. आली व िस्ग्लशही 
थोडे कचे्च असल्याम ळे द्यावी तशी उत्तरे देता आली नाहीत व िचतहास रगूोल तर काहीि आला नाही. प ढे 
कोल्हापूंरास अथवा म ंबईस जाण्यािे जेव्हा मा्या मनाने घेतले तेव्हा जाण्याबद्दल रावसाहेब गोखले याना 
चविारले व त्यानीही परवानगी चदली, प ढे मला चशकचवण्यािेही बंद पाडीले कारण मी कोणीकडे तरी 
जाणार होतो तर कशाला चशकवाव ेअसे म्हणत असे. त्यावळेीि चम. चजवाप्पा व रामिंद्र मास्तर बरोबर 
कोल्हापूरास येण्यास चनघाले. पण घरच्या आईबापाचं्या म्हणण्याच्या चवरुद्ध जाऊ नये म्हणनू मी 
त्याचं्याबरोबर कोल्हापूरास गेलो नाही. प ढे आणखी रावसाहेब गोखले हे पचहल्याप्रमाणे चशकव ूलामले व 
माहे जून सन १९०९ ि मचहन्यापासून ३ रु. स्कॉलरचशप स रू झाली. 

 

माझे थडव बकू व नंतर राषातंरािे काही धडे झाल तोि प न्हा चजवाप्पा, शनगप्पा, ऐदाळे व म्हाळू हे 
कोल्हापूरास जाऊ लागले. तेव्हा मलाही जाण्यािी िच्छा उत्पन्न झाली व मा्या आईबापानी परवानगी 
चदली व सकाळी पहारे्स जाण्यािे ठरले. 

 
श्रीमंत डर्फळे सरकार माझी स्कॉलरचशप िालचवण्याबद्दल अजव केला. त्याप्रमाणे स्कॉलरचशप िालू 

झाली. 
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पण द देवाने असा एक र्फार्ा पडला की, चत. रा. त काराम चसद्राम ढाले व गंगाराम ढाले (कझन) 

हे म्हणू लागले की, ‘तू त्याच्याबरोबर कोल्हापूरला जाऊ नकोस. कारण ते काही तरी त झा घात करतील. 
त काराम हा म्हणू लागला की, अथणीिा द ंडप्पा हा बेळगावास आहे. त्यािी व माझी झळख आहे तर त ला 
त्याच्याबरोबर घेऊन जाण्यास सागंतो व बेळगावच्या ख द्द डे.ए िन्स्पे. याचं्याकडून स्कॉलरचशप देवचवण्यात 
सागंतो’ असे म्हणताि मलाही मोठा आनंद झाला व बापासही बरे वारू्न जाण्यािे बंद पाडले. तेव्हा शनगप्पा 
व चजवप्पा ऐदाळे त्या चदवशी पहारे्स चनघून आले. मी सकाळी रावसाहेब गोखले यािेंकडे गेलो असताना 
ते र्फार मा्यावर रागावले व म्हणू लागले की, ‘त झी स्कॉलरचशप बंद करतो. त झी चशकण्यािी िच्छा नाही 
असे मला वार्ते. जर तू ह्या मचहन्यात कोठेका होईना, शाळेत नाव घातलेस तर स्कॉलरचशप चमळेल 
नाहीतर चमळणार नाही असे म्हणताि माझी पािावर धारण बसली व कोणािे न ऐकता जाण्यािे ठरचवले. 

 
(म . कोल्हापूर ता. ८।४।१९११) 
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रावसाहेब गोखले हे रागवल्याम ळे त्याि चदवशी म्हणजे जानेवारी १९१० मध्ये मा्या बापास 

शहगणगावापयंत घेऊन गेले. नंतर तेथून द सऱ्या चदवशी चहरा मानीगावंकर यास चमरजेपयंत घेऊन आलो. 
चमरजेत त्या रात्री चनजण्यास जागा िागंली चमळाली नाही. कसेतरी रात्र काढली व सकाळी गाडीत 
बसलो. मानीगावकर हा परत गेला. मी गाडीत कधीि बसलो नसल्याम ळे गाडीत मला मोठा आनंद झाला 
व झाडे पळालीसारखे पाहून थोडशी घेरी आल्यासारखी झाली. नंतर कोल्हापूर स्रे्शनवर उतरलो व 
वावड्यािी वार् धरली व कृष्ट्णाच्या घरी पोहोिलो. रकू र्फार लागल्याम ळे लवकरि नदीत स्नान करून 
जेवण केले. नंतर कृष्ट्णास बरोबर घेऊन कोल्हापूर बोडींगास गेलो व शनगप्पा व चजवाप्पास रेरू्न प न्हा 
बावड्यास गलो व रावसाहब कदम याना बोचडंगात घेण्याबद्दल चविारले की, मला जतेकडून ३ रु. 
स्कॉलरचशप चमळत असते. ते म्हणाले चतकडून स्कॉलरचशप चमळाली तर काही हरकत नाही. त ला आम्ही 
बोचडंगात घेतो. पण त्यावळेी बोचडंगातील म लािंी पोर्ािी र्फार र्फचजती होती. कारण स्वयंपाकी 
नसल्याम ळे स्वतः करून चहरवे द रव ेखात असते, तेव्हा मला त्या चदवशी बोचडंगात यावसेे वार्ले नाही. 
स दैवाने लवकरि मानाई नावािी स्वयपंाकी चमळाली. तेव्हा २-३ चदवसानंतर मी बोचडंगात आलो. त्यावळेी 
रावसाहेब कदम ह्यानी म लािंी पोर्ािी करावी तशी व्यवस्था केली नव्हती. तेव्हा पोर्ािी थोडीशी ताराबंळ 
होत असे. मला मास खाण्यािी र्फार र्फार आवड असल्याम ळे रावजी कदम याना चविारले व त्याच्या पाठी 
लागनू मर्ण देण्यािी व्यवस्था केली. मला न समजता (चकिन) स्वयपंाक घरात मी दररोज पायताण 
(वहाणा)ं नेत असे मग एके चदवशी चम. शनगप्पा ऐदाळे यानी मला त्याबद्दल बजाचवले पण त्यािे मी ऐकले 
नाही. प ढे याने चत. रा. सावतं मास्तर (खासगी) त्याना साचंगतली, मा्यावर ते र्फार रागावले, तेव्हा क्षमा 
करा असे मी साचंगतले व शनगीपास म्हणर्ले. तू वादी आहेस खरा खवर्ने खवर्पणाने सागंतोस हे काही 
बरोबर नाही. प ढे काही चदवसानी मी सावतं मास्तरास साचंगतले की तो आमिा वादी आहे. याम ळे 
काहीतरी सागंून माझा नाश करण्यास बघतात. खरोखर हे माझे सागंणे वाजवी नव्हते. जतेहून आल्यावर 
मी प्रथम राजाराम हायस्कूलमध्ये द सरीच्या क्लासात बसलो. पण मला व्याकरण व गचणत यािी माचहती 
झाली नसल्याम ळे व चत. रा. सावतं (खाजगी) मास्तर यानी साचंगतल्याम ळे व क्लास मास्तरानंी 
साचंगतल्याम ळे १ लीत मी बसलो. मी १ ली बसल्या पासून माझा प ष्ट्कळ र्फायदा झाला व बचक्षसे चमळचवली. 

 



 अनुक्रमणिका 

िंस्ग्लश मला जािले नाही. पण रावसाहेब गोखले ह्या बद्दल काहीतरी म्हणतील अशी चरती होतीि 
पण ते काही बोलले नाहीत. कोल्हाप रात असतानाि त काराम ढाले यानी मला एक रुपाया पाठचवला 
याबद्दल मी त्यािा आरारी आहे. व गंगाराम यानीही दोन अडीि रुपये चदले म्हणून त्यािाही आरारी आहे. 
व गंगाराम यानीही दोन अडीि रुपये चदले म्हणनू त्यािाही आरारी आहे. प ढे एचप्रल मचहन्यात सहामाही 
परीक्षा होऊन उन्हाळ्याच्या स र्ीत जतेस गेलो. ते चदवस उन्हाळ्यािे असल्याम ळे मला िालण्यािी 
पराकाष्टा झाली. व कसे तरी आनंदपूर गाठले व गंगारामाजवळ दोन । तीन चदवस राचहलो. व जतेस गेलो. 
व चपरसाहेबािा ऊरूस केला. उन्हाळ्याच्या स र्ीत चसडलल्पा ररमप्पा केसरकर हा आजारी आहे. व 
जगण्यािा ररवसा नाही असे समजताि मी चपर साहेबास नवस केले की, चसडलाप्पा हा कोल्हाप रात येऊ 
दे म्हणजे त ला २॥ पैशािी साखर घालतो. त्याप्रमाणे खऱ्या देवाने माझे नवस चसद्ध केले. व मीही साखर 
वार्ली. चजवाप्पािे लग्न होत असताना मला जेवणास बोलावतील म्हणून मी खलार्ीस चनघून गेलो 
(प तणी गौराबाई हीच्या लग्नास) पण त्यािे जेवण काही कारणाने मी जतेस आल्यावर झाले व चम. शनगप्पा 
हा बोलावण्यास आला पण आतीिे लोक काहीतरी म्हणतील म्हणून गेलो नाही. व चमत्रािा मान मानला 
नाही. ह्यािा मला मागाहून पश्चाताप वार्ला व माझे लग्न करण्याबद्दल मा्या आईबापाना मी िागंलेि 
बजाचवले. प ढे जून मचहन्यात मी शनगप्पा व चजवाप्पा कोल्हापूरास आलो. व प ढे लवकरि कोल्हाप री प्लेग 
आल्याम ळे जतेिी वार् धरली. कळाव े

 
(ता. १०-४-१९११ ि. म . कोल्हापूर.) 
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जतेस गेल्यावर थोड्याि चदवसानी माझे आईबाप मौजे मायर्फळ या गावास स गी कचरता चनघनू 

गेले. व मी मौजे पाच्छापूर एथे (साऊबाईच्या धरी) १५ चदवस राचहलो. व नंतर गंगाराम मास्तर आनंदपूर 
एथे १०-१२ चद. राचहलो. व गंगाराम-चसताबाई-रामा व मी-कृष्ट्णा नदीच्या स्नानास गेलो होतो. परत 
आनंदप रास आल्यावर बाप (सनवडी) येथे आजारी आहे असे समजताि ताबडतोब पाच्छाप राला चनघनू 
गेलो व तेथून लागलेि सनमडीस गेलो व बापास जतेस आचणले. जतेस ४ चदवस राहून पाच्छाप रास दोघेही 
१५ चदवस राचहलो. बाप आजारी असल्याम ळे औषधपाणी करण्यास मला र्फार पचरश्रम करावे लागले. १५ 
चदवसापयंत माझा पाय धरणीला नव्हता. जत, मायर्फळ व पाच्छापूर या गावास एकसारखे चर्फराव ेलागले, 
याबद्दल मा्या बापास माया येऊन त्याने असे उद गार काढले की, ‘बाळा मा्यासाठी चकती खर्ार्ोप 
खातोस. ‘तू र्फार दमलास’ असे म्हणताि मला आनंद झाला. प ढे मेव्हणा ग राप्पा हा साऊबाईस रागराग 
करावयास लागला. तेव्हा आम्हास वाईर् वारू्न मी मायथळास जाऊन जी काही स गी केली होती त्यािे 
दाणे करण्यास खर्पर् केली. कणसे बडवताना मा्या हातास र्फोड आले व येत नाही असे लोक म्हण ू
लागले. तसे कसेतरी करून दाणे काढले व आईस सवव म लासह जतेस घेऊन आलो नंतर ३ मचहने र्फ कर् 
गेल्याम ळे रावसाहेब गोखले म्हणू लागल की, चवनाकारण चदवस का घालवतोस, म ंबईस तरी जा. तेव्हा मी 
एक पत्र चलहीले पण तूतव तरी जागा चरकामी नाही. असे आल्याम ळे जाणे रचहत झाले व कोल्हापूरिा प्लेग 
बंद झाला आहे असे समजताि ता. १।१। १९११ ि. रोजी कोल्हाप रास चनघून आलो व लवकरि वार्षषक 
परीक्षा (१ ली ियते्तिी) संपली व गचणत, मराठी व हस्ताक्षर याबद्दल १२ रु. बचक्षस चमळाले. 
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संकटे 
 
मा्या १ ली ियते्तच्या ६ माही काडामध्ये मराठी चवषयामध्ये ६६ माकव  चमळाले असून सेवकेरी 

मास्तर यानंी ि कून ६८ माकव  चलचहले होते. (खोडून) प ढे बचक्षसच्या वळेी जनरल बचक्षस जात आहे समजून 
ते काडव मी त्याना दाखचवले. तोि चरझल्र् ब कामध्ये ६६ माकव  होते. मी त्याचं्यापाशी जरा उद्धर्पणाने राषण 
केले. तेव्हा ते म्हण ूलागले की, त ला बोचडंगातून काढून र्ाकतो असे म्हणताि मी र्फार घाबरलो. तरी पण 
धैयव सोडले नाही. प ढे मला सवकेरी मास्तर यानी मला चविारले तेव्हा मी खरे असेल ते साचंगतले. खरोखर 
ही माझी िकू झाली नव्हती. पण ईश्वर मजी. पण सेवकेरी मास्तर याचं्याशी जरा उद्धर्पणाने राषण केले. 
त्याच्याबद्दल मी अपराधी आहे असे साचंगतले तेव्हा त्यानी ही रावसाहेब झळकर याना साचंगतले की, ही 
त्यािी िकू नव्हे असे सागंताि मला आनंद झाला. मा्या त्या बोलण्याबद्दल सेवकेरीने क्यॉर्लॉग 
रचजष्टरमध्ये ‘दाडंगेश्वर’ असे चलचहले व अद्यापीही काडव चदले नाही. मीही मागावयािेि सोडले आहे. ह्या 
त्याच्या खोडाखाडीबद्दल मला देसाई नावाच्या म लाने साचंगतले व प ढें तो संकर्समयी ि कवले म्हणून 
त्याच्याकडून कबूली चलहून घेतले आहे. 
 

कळाव.े 
 
मला एकदा रावसाहेब गोखले याच्याजवळ चशकत असता काळवीर्ीने र्फार घाबरे केले होते. तेव्हा 

मी जोर करून त्यास माचरले व चनघनू गेले. आणखी एक गोष्ट आठवते ती सागंतो. रावसाहेब गोखले 
याचं्याजवळ चशकत असताना चवनाकारण पतकी नावाच्या मास्तराने रा. गो. याना साचंगतले की, 
‘त मच्याजवळ चशकण्यास येणाऱ्या महाराच्या म लाने आमिी म ले झढ्यात खेळत असताना झऱ्यात थ ंकला 
आहे’ तेव्हा ते रागावनू मला म्हणू लागले की, त ला मी चशक्षा करतो. त  र्फाजील व िावर् म लगा आहेस’ 
तेव्हा मी साचंगतले की ही गोष्ट मा्या हातून झालीि नाही. तेव्हा त्यानी मा्या समक्ष मास्तरास चविारले 
तेव्हा तो म्हणाला की, त्याच्या आठवणीत नसेल. तेव्हा लागलेि गोखले साहेबाने झळखले व मला 
झळखले. व मला चरऊ नकोस म्हणून साचंगतले. मी साचंगतले की असेि काहीतरी मा्यावर क ं बाडपणा 
आणनू आपली मा्यावरिी नजर बंद पाडावी म्हणून खर्पर् करता आहेत. अशा चरतीने हे एक सकंर् पार 
पडले. 

 
(ता. १३-४-११) 
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मला बोचडंगातील सेके्रर्री नेमले आहे. तेव्हा त काराम मागं आळतेकर हा मा्या चवरुद्ध वाग ू

लागला व कोणतीि गोष्ट ऐकेना म्हणनू काहीतरी त्याच्यावर ग न्हा ठेऊन चशक्षा करवावी अशी िच्छा होऊन 
एके चदवशी जेवताना चशव ूवकोस म्हणून साचंगतले. परंत  तो न ऐकता उलर् बोलू लागला व मी चशवणार 
असे म्हणू लागला. तेव्हा मी मे. झळकर मास्तर यािेंकडे गेलो. त्यानी त्याला ताकीद चदली की, तू 
चशवलास म्हणजे त ला बोचडंगातून काढून र्ाकीन. बोर्षडगात आल्यावर तो म्हणू लागला की, मोडशलबकर 
चिस्ती आहे, त्याने चशवलेले कोणतेि आम्ही घेणार नाही. तेव्हा म द्दाम त्यास चशवण्यास साचंगतले. 
त्याप्रमाणे त्यानी चशवले व लागलेि त काराम यानी त्यास चशवले व त काने सगळ्या अन्नास चशवले ह्या 
स्पृशाम ळे सवव म लाना मा्याबरोबर उपवासी पडाव े लागले. रावसाहेब झळकर यानंी िौकशी करून 
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ग न्हेगारास (त कारामास) घरी जाण्याबद्दल आज्ञा केली तेव्हा तो घरी िालला पण त्याना दया येऊन ठेवनू 
घेतले. खरोखर र्फक्त त्यािी खोड मोडण्यासाठी हे सवव मी केले. आम्हास पूवी मर्ण (रावसाहेब कदम) हे 
देत होते. पण एकदम बंद केले. त्याम ळे मला र्फारि वाईर् वार्ले. मी मासािा र्फार शौकी आहे. मी 
रावसाहेब लठे्ठ यािेंकडे अजव केला पण काही चविार झाला नाही. प न्हा मनेॅशजग कमेर्ीकडे अजव देण्यािा 
चविार आहे. 

 
(१४-४-११ म . कोल्हापूर) 

 
आमच्या बोचडंगात रावसाहेब झळकर मास्तर यानंी २।२ तास काम केले पाचहजे अशी ताचकत 

चदली कारण त म्ही महार असून आपापले काम चशकून चवद्या चशकावयािी म्हणजे त म्हास त मच्या 
वाडवचडलािें जे काम होते तेही आले पाचहजे. पण मी अचतशय अशक्त असल्याम ळे मला दोन तास चनरवत 
नाही असे म्हणताि ते रागावले व त ला काढून र्ाकतो असे म्हणाले तेव्हा मला र्फार वाईर् वारू्न मन 
उदास झाले आहे. 

 
(ता. १४-४-१९११ म . कोल्हापूर) 

 
मी सेवकेरी मास्तर याना तूतव कमी केले; म्हणून त्याचं्या कृपाळूपणाबद्दल व वागण्याबद्दल मला 

आज र्फार वाईर् वार्त आहे. मागे त्याच्याशी उद्दर्पणाने बोलल्याबद्दल पश्चाताप झाला. प न्हा त्याना 
नेमतील अशी ईश्वरास प्राथवना करीत आहे. 

 
(ता. १९-४-११ म . कोल्हापूर.) 

 
िंग्रजी १ ली ियते्तत मराठी, गचणत व हस्ताक्षर या प्रत्येकात १ ला नंबर आल्याम ळे प्रत्येकास ४ रु. 

प्रमाणे एकूण १२ रु. िी प स्तके चमळाली. त्यािंी नाव नावे–चिपळूणकर मराठी, यािे चडक्सनरी, िेंबसविी 
िंग्रजी चडक्सनरी, नवनीत आपरे् कृत गाईड, राडंारकर कृत संस्कृत १ ले, २ रे ब क र्ॉर्स स्र् डन्ट स 
मनॅ्य अर गोळे यािें १ ले ससं्कृत ब क, आठवले यािंा आलजीिा व रघ वशं आचण कंपास पेर्ी एकूण ११ 
चजनसे चमळाली. असेि सवांच्या आचशवादाने काहीतरी यशवतं जाई अशी आशा करतो व ईश्वरािी प्राथवना 
करतो. 

 
(ता. २१-४-११ म . कोल्हापूर) 

 
मला आज एक गोष्ट स ित आहे ते िथे सागंतो. सभ्य व िागंल्या चवद्यार्थयाने अगर माणसाने 

कोणत्याही प्रकारे द सऱ्यािे मन द खवनू आपल्या डोक्यावर पातक घेऊ नये. एखाद्या प्राण्यािा जीव मारणे 
काय आचण मन ष्ट्यािे मन द खचवणे काय हे सारखेि. उदाहरणात – एखाद्या िाह्मणाला माहीत नसताना 
महाराने चशवले तर त्यािे पाप त्या महाराला लागणार नाही, पण जर तो महार झळखीिा असला तर मात्र 
त्या िाह्मणािे मन द ःखीत होऊन खरोखर ते पातक त्या महाराच्या डोक्यावर बसेल. ह्याकचरता प्रत्येक 
मन ष्ट्याने द सऱ्यािे मन न द खचवण्याबद्दल खबरदारी घ्यावी असे माझे मत आहे. 

 
(ता. २२-४-११ म . कोल्हापूर) 
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मला आंबर् चपत्तािी बाधा असल्याम ळे वारंवार त्रास होत आहे. प ष्ट्कळ औषधे केली पण काही बरे 
होईना. कधीतरी डोके द खून उलट्या होतात. आज एक उलर्ी झाली. 

 
(ता. २४-४-११) 

 
चम. सेवकेरी मास्तर याना बदलीवर घेतले पण कायम नाहीत. कायम होतील अशी आशा आहे. 
 

(ता. २२-४-११) 
 
मला जी खोरे् बोलण्यािी व वाईर् रीतीने वागण्यािी (आमच्या जाती मध्ये) संवय होती, ती आता 

कमी होत िालली आहे व बरेि खोरे् बोलण्यािी संवय स र्त िालली आहे. असेि सवव मा्या अंगातील 
वाईर् ग ण घालचवण्यािा प्रयत्न करीत आहे व ती लवकरि चसद्धीस नेईन अशी खात्री आहे. कळावे. 

 
(ता. २६-४-११) 

 
मी ती. रा. सावतं मास्तर याचं्याकडून कपड्यास तीन रु. घेतले होते. त्यापकैी दोन रुपये न 

मागताि मी चदले. व एक रुपया जतहून आलो म्हणजे देईन असे म्हणताि ते काही एक न म्हणता, ‘ठीक 
आहे’ असे म्हणाले. त्याच्या कृपाळूपणाबद्दल व उपकाराबद्दल मी आरारी आहे. सावतं मास्तर हे आमच्या 
बोचडंगिे खाजगी मास्तर होते. त्यावळेी माझा अभ्यास क्लासाच्या प ढे िालत होता. पण त्यािंी जेव्हा 
चशकवणी बंद पडली तेव्हा मला द ःख झाले. 

 
(म . कोल्हापूर ता. ३०-४-११) 

 
बापाने लग्नाबद्दल कजाऊ रुपये काढण्यासाठी प ष्ट्कळ खर्पर् केली, परंत  कोणीि चदले नाहीत. 

लग्न करण्यािा सगळा महारवडारर बोरार्ा झाला व लग्न रहीत झाले असे वार्ले, तेव्हा मीि ही गोष्ट 
मनावर घेतली व रुपये काढण्याच्या ररीस पडलो. व तात्काळ रुपये काढले. सात  महार याने मा्या बद्दल 
क ड्या गहाण ठेऊन रुपये चदले. त्या बद्दल मी त्यािंा आरारी आहे. आचण ती. रा. गंगाराम कझन याने 
मा्यासाठी ह्याकामी मेहेनत घेतली त्याबद्दल त्यािंाही आरारी आहे असे म्हर्ल्यावािनू राहवत नाही. 
लागलेि शचनवार ता. ३।६।१९११ ि. रोजी संध्याकाळी पाि वाजता लग्ने लागली (तादूंळ पडले) माझी 
वािफ्  नाव चपताबंरा अजमासे ४ वषािी असेल. लहान झाली ही मोठी िागंली गोष्ट आहे. माझा अभ्यासही 
प रा होईल. बायकोिे माहेर मोजे सोरनादंगी (स. जत) कजव केव्हा चर्फरे्ल ह्यासाठी मोठी काळजी लागली 
आहे. अन्यखिव काढण्याबद्दल खर्पर् करीत आहे. कळाव.े 

 
(जत ता. १३-६-१९११) 

 
िथे आल्यापासून मन थोडेसे उदास झाले आहे. प स्तकाकडे पहावतस द्धा नाही. अभ्यास 

करण्यािी िच्छा प ष्ट्कळ करीतो पण नाईलाज आहे. र्फक्त चनजून व बसून चदवस िालले आहेत. 
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कोणाबरोबर राडंण-तंर्ा काढू नये व द सऱ्याने बोलल्याने सहन करून घ्याव ेअशी िच्छा होती, 
पण प्रत्येक मन ष्ट्याच्या अंगी िषा उत्पन्न होते व कोणािे जास्त होऊ देऊ नये म्हणून त्याच्या तोंडास लागाव े
लागते, ह्याप्रमाणेि काल एक गोष्ट आमच्यामध्ये घडून आली व मागाहून पच्छाताप झाला.  

 
जत ता.सदर 

 
कोल्हापूरहून रचववार ता. ७-६-११ रोजी चनघून ता. ९-६-११ रोजी जतेस पोहोिलो. वारे्ने 

येताना उन्हाच्या त्रासाने बरेि द ःख झाले; आचण झझेही बरेि त्रासदायक होते. घरी येताि घरच्या 
माणसानी साऊबाई बचहणीिा जीव जाऊन जे द ःख चतला झाले होते ते समजताि मला मोठे द ःख झाले व 
लहानपणच्या आमच्या वनवासास आठवनू अचतशय द ःख झाले. असो. ईश्वर मजी. 

 
(म . जत, ता. १३-६-११) 

 
माझे लग्न करण्यािी आई-बापाना िच्छा आहे व कजव काढण्यास तयारी आहेत, पण माझे नको 

आहे. परंत  आमच्या ह्या लहानपणीि व कजवररी होऊन जी लग्न करण्यािी पद्धत पडली आहे ती 
तोट्यािी आहे. ह्या जातीधमाबद्दल चशवाय रोख ३०-३९ रुपये लागले. घरररणीच्या वळेेला ३० रुपयािा 
खिव लागेल. ८-९ पायली गहू, ३ पायली डाळ, एक मण मूग, एक पायली तादूंळ लागली. एकूण ६० रुपये 
खिव झाला. कळाव.े 

 
(ता. ६-६-१९११ ि. म . जत) 

 
ग रुवार ता. ८-६-१ ११ ि. रोजी कोल्हापूरास (पहारे्स) येण्यास चनघालो. चनघताना वारे्त साप 

आडवा होता. तो पाहताि सवव लोक म्हणू लागले, ‘आडवा काळ आला आहे, कचरता आज जाऊ नको.’ 
असे म्हणताि मी मोठ्या चवविंनेत पडलो. श क्रवार हा माझा घातवार असल्याम ळे व बेंदूरजवळ आल्याम ळे 
जाणे लवकर होणार नाही म्हणून लागलेि पीर साहेब मेब स बाना यास पाि प शािी साखर वार्ली व 
घरच्या माणसािी व बापािीही ख षीने परवानगी घेऊन चनघालो. वारे्ने पावसाच्या त्रासाने थोडे हाल झाले, 
असो. 

 
 
ता. १०-६-११ रोजी कोल्हापूरी स खरुप पोिलो. कळाव े
 

(ता. ११-६-१९११ ि. म . कोल्हापूर) 
 
िथे आल्यापासून आई-बापाच्या व बचहणी रावडंाच्या तार्ात र्ीम ळे मन उदास झाले आहे. 
 

(ता. १२-६-११ म . कोल्हापूर) 
 
काल रोजी एक मचॅरक झालेला म लगा एकादशी चनचमत्य नदीस आंघोळीस गेला होता. त्यावळेी 

तो ब डून अदृश्य झाला. ह्याबद्दल मनास र्फार द ःख झाले त्याने ितके चदवस चकती तरी द ःख सोसले असेल 
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व त्याच्या चशकण्यािी काही एक र्फायदा न घेता चबिारा मेला म्हणून मनास वार्तें की, आपणही 
चवनाकारण त्रास घ्यावयािा व शवेर्ी मरून जायािे, तेव्हा हा त्रास चजवास न देता बसाव ेहेि बरे!! 

 
मन ष्ट्य प्राणी जन्मास येणे हेि व्यथव आहे असे म्हर्ल्या वािनू राहवत नाही. असो ईश्वरमजी. 
 

(ता. ८-७-१९११) 
 
मी ईश्वररोपदेशाला जात असल्याम ळे मा्या मनास जो काय ईश्वराचवषयी उपदेश झाला आहे 

त्यास अन सरून मी आजपासून ईश्वर प्राथवना करण्यािे मनावर घेतले आहे. खरोखर!!! आपणा सवास 
ज्याने उत्पन्न केले आहे, व ह्या जगावर नानाचवध प्राणी, डोंगर, सम द्र, झाडे-झ डपे ित्यादी व सूयव-िंद्र, 
िादंण्या वगैरे ज्याने उत्पन्न केले आहे आचण आम्हास ज्याने ब चद्ध व वािा चदली आहे, अशा ह्या खऱ्या देवास 
सोडून आम्ही मूखवपणाने त्यािे नाव न ठेवता आपल्या म लाबाळात, आई-बापात, आप्तात व ससंारात ग ंग 
होतो ही चकती द ःखािी गोष्ट आहे. आचण हे अज्ञान लोक एखादा धोंडा (तो लगबी बललेला का असेना) 
घ्यावयािा व त्याला ठोके मारून मूर्षत करण्यािी व त्याला देव म्हणावयािा अशी जी आम्हामध्ये िाल 
पडली आहे ही मोठी िूक म्हर्ल्या वािून बह ताशंी राहवत नाही. खरोखर म्हर्ले असता देवाला जर िंचद्रय 
असते तर आमच्यात आचण त्याच्यात अंतर काय? काही नाही तर मग त्याला िचंद्रय नाही हे चनचश्चत आहे. 
 

(ता. १०-७-१९११) 
 
मी चलहून चजतके माकव  घेईन चततके तोंडी घेता येत नाही. ह्यासाठी मला वाईर् वार्ते. असो 

खर्ार्ोप करणे आपणाकडे. 
 

(ता. १२-७-११) 
 
मी आज तीन चदवसापंासून आजारी असल्याम ळे व घरिे कजािा तगादा लागला आहे असे पत्र 

आल्याम ळे मन अचतशय उदास झाले आहे व अन्न प रेसा जाईना. हे चशकणेही काही बरे नाही असे वारू् 
लागले आहे. आईबापाजवळ असणे हे बरे. िथे कोणी चविारणार-प सणारा नाही. ह्याम ळे एकदा जतेस 
जाव ेअसे वार्त आहे. तरी पण तसेि मनास धीर घेत आहे व शाळेस जात आहे. 

 
(ता. २२-७-११) 

 
क्लासात ड्रािंगिा तास असल्याम ळे व ड्रािंग चशकलेि पाचहजे असे असल्याम ळे जरी मला त्यािंा 

कंर्ाळा वर्तो. तरी पण मी खर्पर् करीतो. पण काही ज ळत नाही. तेव्हा हे काम ज ळण्यास परमेश्वर यश 
देईल अशी प्राथवना करीतो. 

 
(ता. २८-७-११) 

 
आम्हा बोचडंगावार मेहेरबानी करून चम. तात्याबा पार्ील (जैन बोचडंगातील चवद्याथी) हे 

सवडीन सार येऊन जे आम्हास उपदेशपर शब्द सागंतात व आम्हास सन्मागव दाखचवतात व आम्हास 
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बोलण्यािी प्रसॅ्क्र्स करचवतात त्याबद्दल मी व सवव स्र् डंर्   आरारी आहोत. आणखी ह्या कृपाळू चमत्रानी 
आम्हास खेड्यानी घेऊन जाऊन काही आमच्या ज्ञातबाधंवाकडून रं्फड गोळा करण्यािी िच्छा उत्पन्न करून 
काल रोजी आम्हाप ढे माडंली व आम्हीही माना डोलचवल्या. त्याप्रमाणे एखाद्या सवडीवर हे आम्हास घेऊन 
जातील व काही स दैवाने रं्फड गोळा होईल तर आम्ही खरोखर त्यािें ऋणी झाल्यावािून राहाणार नाही. 

 
हल्ली आमच्या गरीब बोचडंगात असावी चततकी म ले नाहीत ह्याम ळे मला द ःख वार्त आहे. तरी 

ह्यापेक्षा जास्त म ले वाढचवण्यािे जरी आमच्या अंगी सामर्थयव नाही, तरी अशा प्रकाराने चरक्षा मागून तरी म ले 
वाढचवण्यािी शस्क्त आम्हासं ईश्वर देईल अशी देवास प्राथवना करीतो. 

 
(ता. ३०-७-११) 

 
काल संध्याकाळी चम. तात्याबा पार्ील यानंी ‘प्राण्यावर दया’ या चवषयावर राषण केले. ते म्हणाले, 

‘जो प्राणी संकर्ात पडलेला असेल त्यास आपल्या हातून चजतकी मदत होईल चततकी करून सोडचवण्यािे 
आपले देवाने चदलेले म ख्य कतवव्य आहे. जसे आपणास लोक मदत करतात तसेि आपणही केले पाचहजे. 
जसे आम्हासं एखादे वळेेस त्रास झाला असताना द ःख होते. तद्वत  म क्या जनावराना का होऊ नये? असे 
असता स द्धा ही माणसे गाई. मेंढी वगैरे प्राण्यानंा मारून खातात हे ईश्वरास बरे वारे्ल काय? नाही! तर 
मग असे जे घात करतात ते सोडून देणे योग्य नाही काय? अथात आहे. तरी त म्ही होता होईल चततके 
करून मासं खाणे सोडून द्या.’ 

 
तेव्हा आताच्या वळेेस मा्या मनाने घेतले आहे की, ईश्वराने ह्या जगामध्ये जे काय चनमाण केले 

आहे ते सवव मन ष्ट्यासाठीि. ज्या प्रमाणे अन्न आहे. त्याप्रमाणेि ते पौष्टीक अन्न आहे. तेंव्हा मासं खाणे हेि 
बह ताशंी बरोबर आहे, असे माझे मत आहे. कळाव.े 

 
(ता. ६-८-१९११) 

 
काल रोजी चम. पार्ील यानंी ‘सवय’ या चवषयावर राषण केले. ते म्हणाले, ‘कोणत्या का प्रकारिी 

वाईर् अगर िागंली सवय लावनू घेण्यास कारणीरतू आपणि होतो, तर जी िागंली गोष्ट असेल चतिी 
सवय करून घेण्यास ि कू नये. उदाहरणाथव – पहारे्स उठण्यािी सवय जर आपणास नसली तर ती सवय 
लावनू घेण्यास थोडे चदवस जािेल. पण प ढे ती एकदा सवय लागली म्हणजे काही वार्ायिे नाही. तसेि 
कच्चा अभ्यास करण्यािी सवय असल्यास ती स धारावी. असे प ष्ट्कळ उदाहरणे देऊन आपले राषण प रे 
केले. 

 
मला जी वाईर् सवय होती ती काढून र्ाकण्यािी खर्पर् करीत आहे. मी प्रत्येक गोष्ट करताना 

िागंल्या सवयीिी आठवण करून देऊन त्यािप्रमाणे वागण्यािी खर्पर् करीत जाईन. हा चकत्ता घालून 
चदल्याबद्दल चम. पार्ील यािंा मी आरारी आहे. 

 
(ता. १३-८-१९११) 
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काल संध्याकाळी चम. पार्ील यानंी, ‘आईबापाबरोबर व चमत्राबरोबर कसे वागाव.े’ या चवषयावर 
राषण केले. ‘आईबापानंी आम्हास जन्म चदला आहे व लहानािे मोठे करून जगामध्ये कळण्यास सामर्थयव 
चदले. तेव्हा त्यािंी देवाप्रमाणे रस्क्त व सेवा केली पाचहजे.’ ित्याचद अनेक उदाहरणे देऊन राषण प रे केले. 

 
मी मागे थोडेसे मातेशी उद्धर्पणािे राषण केल्याम ळे (ते मागे चदलेि आहे) मला प न्हा र्फारि 

पश्चात्ताप झाला व ईश्वरापाशी त्या ग न्ह्यािी मार्फी मागीतली. कोणतीही गोष्ट आई-बापानंी साचंगतली तरी 
मोडू नये व जर आपल्या र्फायद्यािी असेल तर त्यानंा बोध करून त्यािंी समज त घालून द्यावी. 
उदाहरणाथव, ‘मला माझे आई-बाप जेव्हा मी कोल्हापूरास िंग्रजी चशकण्यास चनघालो तेव्हा ते नको म्हणत 
असत. तेव्हा त्यािंी आज्ञा मी मोडून आलो नाही व त्याम ळे माझा र्फायदा झाला तो हा की, - मला पूवी ३ रु. 
चमळत होते. त्याचं्या आजे्ञवरून मी िकडे न येता तेथच्या श्री. डर्फळे सरकार याचं्याकडे तीि स्कॉलरचशप 
परगावी िालचवण्याबद्दल अजव करताि मला मा्या अजाप्रमाणे व्यवस्था केली. खरोखर ही स्कॉलरचशप 
(३।–रु.) चमळाली त्या त्याचं्याि आचशवादाने म्हणनू आई–बापािी आज्ञा अवश्य पाळली पाचहजे. 

 
चत. रा. रामिदं्र सावतं मास्तर हे बरेि चदवस खासगी चशकवण्यास येत नव्हते. ते आजपासून 

येणार हे पाहून मला र्फार आनंद होत आहे. 
 

(ता. २०-८-११) 
 
या खेपेस जतेहून आल्यापासून चजवास काहीतरी त्रास (द ःख) होति आहे. व चत. रा. झळकर 

मास्तर व सावतं मास्तर हेही मला वाईर् होत िालला आहे, असे म्हणू लागले आहेत. ह्यािे कारण की; 
(आमच्या) बोडींगातील म लामंध्ये जमून येईना व काहीतरी तक्रारी होत आहेत तेव्हा आजपासून कोणास 
काही कपर्पणाने व वाईर् शब्दाने न बोलण्याबद्दल खबरदारी घेतली पाचहजे. जतेहून येताना आडवा साप 
गेला व लोकानंी जाऊ नको म्हणून साचंगतले पण न ऐकता आलो व त्याम ळेि  अशी द ःखे होत आहेत असा 
संशय बाधत आहे. तेव्हा हा संशय काढण्यासाठी वार्षषक पचरक्षा झाल्यानंतर घरी जाऊन येण्यािा बेत आहे. 
पण ईश्वरमजी. 

 
(ता. ७-९-११) 

 
काल रोजी जतेिे पत्र आले. त्यात उंदीर पडत आहे असे वािून मन उदास झाले आहे. असो ईश्वर 

मजी ता. (२१-९-११) आक्र्ोबर िार पासून वार्षषक पचरक्षा स रू होऊन संपली. ता - नाही. 
 
मा्या लग्नाच्या बाजीम ळे जीवास र्फार काळजी लागली आहे. चत. रा. सावतं मास्तर अगर 

झळकर मास्तर याचं्यापैकी एकजण तरी येतील अशी पूणव आशा होती. पण आज ितके काय चनराशा झाली 
आहे की, सावतं मास्तर म्हणाले ‘मजजवळ पैसे नाहीत व आळेकर मास्तर म्हणाले की, तू चवद्याथी 
असल्याकारणाने त ला पैसे देता येत नाही. तू असल्या रानगडीत पडू नकोस. ह्या गोष्टीबद्दल मी चपरास 
नवसस द्धा केले आहे. पण पीर यश देत नाही. मा्याबद्दल आई–बापास सकंर्ास पाडले. ह्याबद्दल मला 
र्फार द ःख झाले ितके काय मन द ःखीत झाले आहे. ते स्पष्ट एथे चलचहण्यास लेखनी िालेना. मन अगदी 
थाऱ्यावर नाही 
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(ता २४-६-११ म . कोल्हापूर) 
 
वार्षषक पचरक्षा सपंली. ता. १२-१०-११ रोजी कोल्हापूराहून चनघून ता. १४-१०-११ रोजी शडेबाळ, 

मंगस ळीवरून जत म क्कामी स खरुप पोहोिलो. रोगराई काही नाही ही गोष्ट बरी झाली. 
 

(ता. १७-१०-११ म . जत.) 
 
ह्या घरच्या गरीब पचरस्स्थतीम ळे मन ितके कष्टी झाले आहे की, ते काय एथे चलचहता येत नाही. 

लोकाचं्या कजाम ळे व घरच्या पोर्ापाण्याच्या तारांबळीम ळे हे चशकणे बंद पाडाव ेव काहीतरी कामकाज 
करून पोर् रराव ेअसे वार्त आहे. मोठ्या चवविेनात पडलो आहे. (ता. २३-१०-११ म . जत.) शाळा स रू 
झाली असेल असे वारू्न कोल्हापूरास चनघण्यािा बते ठरचवला. पण पगारािे बील मंजूर अद्यापी (म्हणजे 
ता. ११-११-११ ि. पयंत) न झाल्याम ळे पगार चमळाला नाही. गाडीखिव पाचहजे होता. व पंिेही नव्हते 
म्हणून पगारािी वार् पहात होतो. आता काय कराव ेम्हणून तसाि रावसाहेब गोखले यािेंकडे गेलो व ही 
सवव हचकगत साचंगतली. तेव्हा त्यानी मला पगाराऐवजी ३। - रु. चदले व पिंा व एक सदरा चदला. तेव्हा मी 
र्फार खूष होऊन घरी आलो. लागलेि सकाळीि म्हणजे रचववार ता. १२-११-११ ि. रोजी गोशवदसह 
चनघालो. 

 
आज डोके द खत आहे. तापही आला आहे. दवाखाण्यात गेलो होतो. तेव्हा डॉक्र्र म्हणालें , ‘त म्ही 

नेहमी आजारी असता तेव्हा एक मचहना औषध सारखे घ्या.’ करीता आजपासून औषध स रु केले आहे. 
 

(ता. १३-१-१९१२) 
 
म्यानेशजग कचमर्ीने ठरचवल्यावरुन आम्ही बोडीगातील म लाना संध्याकाळी व्यायामा ऐवजी दोन 

तास काम केले पाचहजे. तेव्हा बोडवसना काम होत नाही अगर लाकडे र्फोडण्यािे होत नाही असे म्हणनू 
बोडींगच्या बाहेर ता. १६-१-१२ सववि पडले. व आम्ही घरी जातो म्हणू लागले. त्याचं्या संगतीने व नादाने 
मीही बाहेर पडलो. दोन –तीन चदवस पोर्ािी र्फचजती झाली. दोन–तीन चदवसानंी मे. झळकर मास्तर 
बोलावतील अशा आशनेे राहून व शवेर्ी न बोलावणे आल्यावरुन आपापल्या घरी काही म ले चनघून गेली 
लागलीि मी मे. झळकर याचं्याकडे मार्फीिा अजव ता. १८-१-१२ ि. रोजी चदला. व १९-१-१२ 
तारखेपासून त्याचं्या मार्फव त खानावळीत जेव ूलागलो. चम. चशल्लापा केरुरकर हे कंप्याचनयन चमळाल्यानंतर 
आज रोजी बोडीग हाऊस झपन केले. 

 
(ता. २१-१-१३.) 

 
बापही शहगणगावापयंत घालचवत आला होता. चतघे २ चद. राहून ता. १५-११-११ ि. रोजी 

कोल्हापूर येथे रात्री स खरुप पोहोिलो. 
 

(ता. १७-११-११ म . कोल्हापूर.) 
 



 अनुक्रमणिका 

ह्या घरच्या अडिणींम ळे पगारातून पैसे घेऊन पते्र वगैरे खिव करणे होत नाही. असा चविार येऊन 
काहीतरी द सरे काम पत्रा कागदा प रते तरी कराव ेअसे वारू्न मे. चपसाळ (चवश्व बंधू छापखाण्यािे मालक) 
याना गावात पते्र वार्ण्यािी जागा द्यावी असे चविारले. तेव्हा त्यानीही मज गरीबावरती मेहेरबानी करून 
पते्र वार्ण्यािी सवड काढून चदली. व आज पासूस वार्ीत आहे. 

 
(ता. २७-११-११ म . कोल्हापूर) 

 
    १३     

 
आज रोजी मे. झळकर याजकडून वळेेवर पैसे न चमळाल्याम ळे चदवसरर उपाशी पडाव ेलागले. 

तशात आज मोहरमिा चदवस असून चजकडे चतकडे आनंद िालला आहे. व आमिी ही स्स्थती झाली आहे 
ह्या बद्दल र्फार द ःख झाले आहे. व चशकणे काही बरे नाही असे वार्त आहे. संध्याकाळी ४।५ वाजता जेवण 
चमळाले. 

 
(ता १-१-१२ म . कोल्हापूर) 

 
कालच्या सारखाि आजही सेके्रर्री क रणे याच्यावर म लाचं्या हयगयम ळे उपासािा चदवस प्राप्त 

झाला आहे. आजतर एकि वळे संध्याकाळी जेवण चमळाले. र्फार वाईर् वार्ते. 
 

(ता. २-१-१२) 
 
मा्या ि. २ री ियते्तच्या परीक्षस मराठी, िंस्ग्लश, अक्षर व एकूण बेरजेत प्रत्येकी १ ला नंबर 

आल्याम ळे एकूण १७।– रु. िे बचक्षस चमळाले. मे. चप्रन्सीपॉल साहेब (डाबी) यानंी मजवर मेहेरबानकी 
करून १७।–रु. रोख चदले. ह्या बद्दल मी त्यािंा आरारी आहे. 

 
(ता. ८-२-१९१२ ि. म .) 

 
आज रोजी १७।– रु.िी मचनऑडवर बापाच्या नाव ेकेली. ता. ९-२-१२ मा्या लग्नािे कजव रे्फडले 

असे घरिे पत्र आज आल्याम ळे मला समाधान वार्ले. 
 

(ता. १६-२-१९१२) 
सहामाही परीक्षा संपल्यावर रचववार ता. १४-४-१२ रोजी चनघून तारीख १६-४-१२ रोजी 

(मंगळवारी) जत एथे स खरुप पोहोिलो. घरी शळेी असल्याम ळे रोज दूध घेण्यास स रुवात केली आहे. ही 
गोष्ट मा्या अशक्तपणास शसक्त होण्यास मदत चमळाली म्हणर्ली पाचहजे. 

 
(ता. १८-४-१२) 

 
मी िंग्रजी चशकतो आहे व ह शारीम ळे बचक्षस वगैरे काहीतरी चमळते आहे हे बघवनेासे होऊन स राना 

ऐदाळे यानंी मा्या बापाबरोबर राडंण काढून ‘त झा म लगा िंग्रजी चशकतो आहे व शहणा होत आहे, ही गोष्ट 
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िागंली नाही. तरी त्यािे चशकणे बंद पाड. नाहीपेक्षा त्यािे चशकणे बंद पाडणे अथवा अपघात करणे मा्या 
हाती आहे’ असे म्हणाला. मग त्यािा उदे्दश काय आहे कोण जाणे. या चरतीम ळे माझे आई–बाप िकडे 
पाठचवण्यास चबलकूल संमती देईनात. शवेर्ी मोठ्या कष्टाने परवानगी चदली व ता. २-६-१२ रोजी चनघून ३ 
तारखेस एथे आलो. 

 
(ता. १२-६-१२) 

 
जतेस कॉलरा असून बचहण साळूबाईस मंगळवार ता २५-६-१२ रोजी कॉलरा उत्पन्न होऊन 

ब धवारी रात्री ४-०० वाजता देवाज्ञा झाली असे घराकडून पत्र पाहून जीवास र्फार द ःख झाले. असो ईश्वर 
मजी. ता. ३०-६-१२ कोल्हापूर. मे. प्रधान ह्यानंी मेहेरबानी करून एक कोर् व एक शर्व चदला. कॉलरामध्ये 
वचडल यशवतं चवठू ढाले हे शचनवार ता. २९-६-१२ रोजी संध्याकाळी वारल्यािे आज रोजी पत्र पाहून 
जीवास अत्यंत द ःख झाले आहे. मन थाऱ्यावर नाही. असा द ःखािा प्रसंग आजपयंत जन्मात कधी मजवर 
ग दरला नव्हता. 

 
घरी जाण्यािी िच्छा वार्ते आहे. परंत  तेथे सध्या कॉलरा स रु असल्याम ळे जाऊ नये असे लोकािें 

म्हणणे आहे. असो ईश्वर मजी !!! 
 

(ता. ४-७-१२ ि.) 
 
कॉलरा बंद आहे असे समजल्यावरुन ता. १३-७-१२ रोजी चनघून ता. १४-७-१२ रोजी जतेस 

पोहोिलो. मला पहाताि आई वगैरे र्फार द ःख करू लागले आहेत. त्यािे समजूत मीही करीत आहे. 
 
चि. शनगप्पा चत. रा. गंगाराम हे म्हणतात की, ‘आता तू कोल्हापूरला न जाता येथेि चशकण्यािी 

सोय कर.’ म्हणून त्यानंी प ष्ट्कळ अडथळे करीत आहेत परंत  येथे राचहल्यास माझे चशक्षण िागंल्या चरतीने 
होणार नाही. अशी त्यािें खात्री करून चदली. व चतकडे जाण्यािा बेत करीत आहे. माझी स्कॉलरचशप 
जास्त वाढचवण्यासाठी श्रीमतं डर्फळे सरकार यािेंकडे गेलो. ते म्हणाले, ‘काररारी यािेंकडे अजव कर.’ 
तेव्हा मे काररारी याना तोंडीि चविारले. तेव्हा ते म्हणाले तूतव सवड नाही.’ लागलेि त्यािे सवािे विन 
घेऊन ता. २४-७-१२ रोजी चनघनू ता. २५-७-१२ रोजी स खरुप येऊन पोहोिलो. म लािंा अभ्यास प ढे 
गेल्याम ळे अभ्यासािी मेहनत केली पाचहजे. 

 
(ता. २६-७-१२) 

केव्हा केव्हा तरी घराकडील आठवण झाली म्हणजे जीवास र्फार द ःख होऊन मोठ्या काळजीत 
पडतो. वचडलानी मा्या चशक्षणासाठी र्फार श्रम घेतले होते ते माझे मलाि माचहत. एखाद्या चदवशी मला 
कागदा वगैरेिी गरज पडली की, घरी उपाशी का रहाणे का होईना पण माझी अडिण दूर करीत. 

 
एखाद्या िाह्मणासारखे आपल्या म लास चवद्या चशकचवण्याच्याकामी तसदी घेत असत त्यािें नाव 

रहाणेसाठी थडगे बाधंण्यािा माझा चविार आहे. हा चविार ईश्वर चसद्धीस नेवो. मी जन्मल्यापासून त्यािा 
ह कमािा अगर कोणत्याही गोष्टीच्या बाहेर वागलो नाही. 
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(ता. १५-७-१२) 
 
चि. रा. शनगप्पा लहान बंधू हा चविाराने व चशस्तीने वागत आहे हे पाहून मला र्फार आनंद वार्त 

आहे. 
 

(ता. १५-७-१२) 
 
काही चदवस जतेस गेल्याम ळे माझा अभ्यास मागे पडला आहे व पडत आहे. ह्याम ळे चत. सावतं 

मास्तर व झळकर मास्तर हे नावं ेठेचवत आहेत. कचरता जास्त मेहनत घेतली पाचहजे असे वार्ते. 
 

(ता. १९-८-१२) 
 
क्लास रे्फलो कृष्ट्णा गायकवाड ह्यानी मजवर कृपा करून स्रे्शनरी सामान व एक धोतर चदले. 

त्याबद्दल त्यािंा मी आरारी आहे. स दैवाने यंदाच्या ३ री ियते्तच्या वार्षषक परीके्षमध्ये १ ला नंबर आला. व 
चतन्ही ियते्तच्या माकांत १ ला नंबर आल्याम ळे मे. डाबीसाहेब याने १० रु. िे घड्याळ बचक्षस चदले. 

 
(ता. २२-१०-१९१२) 

 
आज रोजी मराठा बोडींग हाऊसमधील काही कनवाळू चमत्राने सक्तीन सार मदत केली. याबद्दल 

या सवांिा आरारी आहे. त्यािंी नाव ेखाली चलचहल्याप्रमाणे : 
 

१ रु. पार्ील एस. एस. Ã पडवळ के. बी. 
·ÀÀ· देसाई जे. बी. Ã लाड 
·À ⁼ यादव िदसव Ã बंडूराई ताबंोळी 
Ã तोडरमल व्ही. जी. Ã सावतं एस. एि 
Ã शनबाळकर आर. व्ही. Æ– ÀÀÀ मराठे एन . जी 
Ã सर देसाई बी. एन . Ã सावतं आर. व्ही. 
Ã घार्गे के. बी. Æ– तावडे ए  . एम् . 
Ã शशदे आर. बी. ३.।. ।।। ितके पैसे त्याने चदले. 
 

(ता. २३-१०-१९१२) 
 
आज रोजी क्लास रे्फलो शकंर चवनायक जोशी यानी कृपाळू होऊन ॥·आणेिे पैसे चदले, याबद्दल 

त्यािे आरार मजवर झाले आहे. आचण अशा क्लास रे्फलोने मदत केली म्हणजे मोठी आनंदािी गोष्ट 
म्हणर्ली पाचहजे. 

 
(ता. २४-१०-१२) 
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ता. ६-११-१२ रोजी चनघून ता. ७ रोजी जतेस स खरुप येऊन पोहोिलो. घरी बाप एक बचहण 
नसल्याकारणाने उपयोग्य झाले. असो ईश्वर मजी!! 

 
यंदाच्या साली चपके बरी नसल्याम ळे धारण र्फार महाग म्हणजे ६।७ शरे आहे. याम ळे क र् ंबािा 

उपासमार होणार म्हणून मनी द ःखीत झाले आहे. 
 

(ता. १२-११-१२) 
 
ता. २७-११-१२ रोजी चनघून संध्याकाळी शहगणगावास वस्ती करून ता. २८-११-१२ रोजी स खरुप 

पोहोिलो. 
 

(ता. १९-११-१२) 
 

    १४     
 
ता. २४-१२-१२ रोजी येथून जतेस ता. २८-१२-१२ रोजी स खरुप पोहोिलो. नाताळच्या स ट्टीनंतर 

जत्रा असल्याम ळे व स्कॉलरचशप वाढचवण्याबद्दल डर्फळे सरकारकडे चवनंती करण्याबद्दल ता. ११-१-१३ 
पयंत जतेस रहाणे राग पडले. ता. ७-१-१३ रोजी डर्फळे यािेंकडे अजव केला. ११-१-१३ रोजी चत. रा. 
त काराम चसद्राम ढाले व मरेप्पा याजबरोबर त्याि चदवशी रात्री मंगस ळीस पोहोिलो. वारे्ने िालण्याच्या 
श्रमाम ळे र्फार त्रास झाला. प ढे सोमवार रोजी संक्रात असल्याम ळे राहून ता. १४-१-१३ रोजी द पार ३ 
वाजता बोचडंगमध्ये हजर राचहलो. त काराम यानंी १ नव े धोतर व सदऱ्यास सेलेिे कापड व नाद रुस्त 
घड्याळ चदल्याबद्दल मी त्यािा आरारी आहे. 

 
(ता. १४-१-१३) 

 
बचहण बाळाबाई उर्फव  चवठाबाई (वय ४ वष)े ही आडात पडून मेली असे आज पत्र वािनू मन अगदी 

द ःखात पडले आहे. यंदा आमच्या पाठी साडीसातीने पाठ घेतली आहे. असो ईश्वर मजी! 
 

(ता. २८-१-१९१३) 
 
मला सी. चडस्व्हजन मध्ये ठेवल्याने ती. रा. प जारी हे. मा. यानंा ए चडव्हीजन मध्ये घालण्याबद्दल 

चवनंती केली. परंत  त्यानंी चवनंती मान्य केले नाही. 
 

(ता. ४-२-२३) 
शवेर्ी ए चडस्व्हजनमध्ये घातले. ता. २५।२।१३. मला झळकर मास्तर हे वरिेवर तू वाईर् आहस 

असे म्हणतात. ह्यािे कारण काही समजत नाही. मी काही एक िूकही करीत नसून चवनाकारण दोष देतात 
ही गोष्ट बरी नाही. असे वारू्न, बोडींग सोडून जाण्यािा चविार करीत आहे 

 
(ता. ९-२-१३) 
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चि. रा. शनगप्पा हा आजारी पडला आहे. ताप येत असतो. असे घराकडून मातोश्रीिे पत्र आले. 
याम ळे जीवास र्फार काळजी लागनू जीव उदास झाला आहे. 

 
(१०-२-१३) 

 
चि. रा. शनगप्पा यास बरे वार्त आहे. असे पत्र आल्याबरोबर काळजी नाहीशी झाली आहे. 
 

(ता. १२-३-१३) 
 
प नः आजारी पडून ताप येत आहे असे पत्र वािून जीव काळजीत पडला आहे. 
 

(ता. २६-३-१३) 
 
चि. शनगाप्पास िागंले वार्त आहे. (ता. २।४।१३) येथील राजाराम हायस्कूलमध्ये र्रचमनल 

अन्य वल पचरके्षत ४ नंबर पयंत येणाऱ्या म लास एक र्मव मध्ये दर महा ४।-रु. प्रमाणे स्कॉलरचशप चमळते. 
यंदाच्या सहामाही परीक्षामध्ये िंस्ग्लशिा पेपर उलरू्न न पाचहल्याम ळे ५ वा नंबर लागून स्कॉलरचशप गेली. 
त्याबद्दल वाईर् वार्ते. असो ईश्वर मजी ! 

 

(ता. १९-४-१९१३) 
 
ती. होळकर मास्तर हे उन्हातान्हात चदवसरर कामास लावीत असल्याम ळे जीव कासावीस होऊन 

अचतशय अती त्रास होत आहे. याचशवाय त्यािे माझे पर्त नसल्याम ळे बोडींग सोडून जाव ेअसे मनास वार्त 
आहे. पण तसे केल्याम ळे न कसान होईल वार्ते. 

 
ता. २३।४।१९१३ रोजी कोल्हापूरहून चनघून जतेस ता. २५।४।१३ रोजी स खरुप पोहोिलो. वारे्ने 

उन्हाच्या त्रासाने बराि त्रास झाला. 
 

(ता. २६-४-१९१३) 
 
जतेहून ता. ५।६।१३ चनघनू मंगस ळी वरून रोडबाळ पयंत मरेप्पास संगती घेऊन कोल्हापूरी ता. 

७।७।१९१३ रोजी शचनवारी स खरुप येऊन पोहोिलो. (ता. ७।७।१३) येथाल बोचडंगच्या त्रासाम ळे कोठेतरी 
बाहेर राहून अभ्यास करावा या िच्छेने जतेच्या महाराजाकडे जाऊन स्कॉलरचशप वाढचवण्याचवषयी तोंडी 
साचंगतले. त्यानंी दयाळू होऊन लागलेि मे. चत. रोडेकर काररारी यास एक मा्याजवळ २ रु. 
वाढचवण्याबद्दल चिट्टी चदली. काररारी यानी प न्हा लागलेि महाराजाने कळचवले की त्याच्याबद्दल 
कोल्हाप राहून काही बातमी आणावयािी आहे. ती आली म्हणजे मागाहून काहीतरी कळव.ू येथे येऊन 
पहातो तो त्यानंी आमच्या बोडींगाच्या स पचर. झळकर याजकडे एक पत्र चलचहले आहे की, ‘त मच्या 
बोचडंगातं १ ल्यासारखे जेवण खाणे चमळत नसून त्यास अभ्यासास अडथळा होईल असे काम लावता. तो 
म लगा ह शार व मेहनती आहे. त्यास त म्ही काम लाव ूनये.’ हे मला झळकरच्या तोंडून कळल्याबरोबर 
मलाही पश्चात्ताप झाला. कारण न कळत हे काम करावयािे होते. पण उघडकीस आले व स्कॉलरचशपही 
वाढली नाही. याम ळे नाईलाजास्तव प न्हा झळकरिी चवणवणी करावी लागली व बोचडंगात राचहलो. 
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मग झळकराना राग येऊन, ते म्हणू लागले की, तू आम्हास त झी चनम्मी स्कॉलरचशप बोचडंगाकडे 
चदली पाचहजे. नंतर मी चवणचवनी केली की, त्यातील मला काही एक देता येत नाही. त्यातून त म्ही घेतले 
तर माझे चशक्षण एकदम बंद पडेल. 

 
मे. र्ेंगसे डॉक्र्रसाहेब यानंी मा्यावर कृपा करून आपल्या म लास चमळालेल्या स्कॉलरचशपेतील 

३। -रु. दरमहा देण्यािे अचरविन चदले आहे. त्यातील काहीतरी बोचडंगाकडे देईन असे म्हणताि गप्प 
बसले आहेत. 

 
(ता. १२-६-१९१३) 

 
आता बोचडंगात थोडेसे बरे वार्त आहे. झळकर मास्तर हेही मा्यावर मेहेरनजर केली आहे 

याम ळे आनंदून अभ्यासासही उते्तजन चमळाले आहे. 
 

(ता. २१-६-१३) 
 
माहे ज लै १९१३ पासून श्रीमतं डर्फळे सरकार यानंी कृपा करून दरमहा १ रु. वाढचवला याबद्दल 

त्यािे र्फार उपकार झाले. तसेंि माझा ३ ियते्तच्या वार्षषक पचरके्षमध्ये १ ला नंबर आल्यावर मी एक र्मवच्या 
स्कॉलरचशपबद्दल, रावबहाद दूर चदवाणसाहेब यािेंकडे अजव केला. 

 
त्याअन्वये, रावसाहेब चत्रबकराव मराठे मामासो यानी दरमहा रुपये २ प्रमाणे व श्रीमान महाराज 

सरकार यानी दरमहा १। -रु. प्रमाणे एकूण ३। -रु. प्रमाणे एक वषवरर माहे जून १९१३ पासून स्कॉलरचशप 
स रु केली आहे. याजबद्दल त्यािेबद्दल उपकार झाले आहे. ईश्वर त्याना दीघीयू करो. 

 
(ता. २०-७-१९१३) 

 
ह्या र्मवमध्ये नार्के वगैरे बघण्यािा र्फार नाद लागला आहे. याम ळे पैशािी नासाडी होतेि परंत  

अभ्यासास र्फारि अडथळा होऊन मन कावरे बावरे झाले आहे व कोणतेही काम नीर् रीतीने होईनासे झाले 
आहे; यािे प्रायचश्चत चमळत आहे. 

 
ह्या मचहन्याच्या आठवड्याच्या परीके्षमध्ये संस्कृतमध्ये माकव  अगदी कमी चमळाल्याम ळे मन अगदी 

द ःखीत झाले आहे व आजपयंत ज्या रीतीने अभ्यास करून जय चमळत होता त्यािा नाश होऊन नावाला 
काळीमा लावीत आहे ही कल्पना मनात आली म्हणजे अंगावर शहारे येतात तेव्हा ईश्वराजवळ एवढीि 
प्राथवना करतो की, ‘हे ईश्वरा असली वासना आजपासून मला देऊ नकोस व मा्या अभ्यासाला माझे मन 
लागू दे.’ 

 
(ता. २९-७-१९१३ ि) 

 
चि. रा. शनगप्पा हा मातोश्रीस र्फार त्रास देत असतो असे आईिे पत्र आले आहे व शनगप्पािा र्फार 

राग आला आहे. 
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(ता. १५-८-१९१३ ि) 
 
पाऊस नाही व चपके नाहीत व लोक सगळे पोर् ररण्यास द सरीकडे जाणार आहेत त्याचं्याबरोबर 

चि. रा. शनगप्पा हाही जातो असे आज रोजी पत्र मला चमळाले. 
 
हे ऐकून मनात र्फार वाईर् वार्ते. द ष्ट्काळ असा शब्द ऐकल्याबरोबर अंगावर कारे् येतात. कचरता 

आईस व शनगप्पास िकडेि बोलावनू घ्याव ेअसे मनात आणीले आहे. 
 

(ता. २९-९-१९१३ ि) 
 
आम्ही स्वयपंाकीस येथेि रोज जेऊ चदल्याम ळे आमिे सवांिे तीन चदवसािे एक वळेिे जेवण बंद 

करण्यात आले आहे. चशवाय प्रत्येक वळेेस ३०½ िसमास ५० कोळंवी धान्ये (जोंधळा व तादूंळ) प्रमाणे ७ 
िसमास सकाळ व संध्याकाळी चमळून १६ कोळवी जोंधळा व ७ कोळवी तादूंळ एकूण २३ कोळवी धान्ये 
सकाळ संध्याकाळ चमळून देण्यािे- 

 
वर चदलेल्या प्रमाणाने चहशबे करून पाहून बरोबर असल्यािी खात्री करून घेऊन वरील प्रमाणे 

सामान देण्यािे या ह क मािी अंमलबजावणी ता. ४-९-१३ पासून होणेिी आहे. 
 

(ता. ३-९-१९१३) 
सही ए. बी. ओळकर 

 

असा लखी ह कूम झाल्याम ळे उपासरार होत आहे व अभ्यासािी खोर्ी आहे. उरलेल्या राकरी 
वगैरे स्वयंपाकणीनेि न्याव े असे होळकरनीि साचंगतले होते. म्हणून उरलेले अन्न खात होती. एकाद्या 
चदवशी नसले म्हणजे ती घरी अगर हॉरे्ल मध्ये जेवीत होती. असे असताना त्यािे मन प न्हा उलर्ल्याम ळे 
आम्हालाि ह्या चशके्षला बळी पडाव ेलागत आहे. कचरता कोठे बाहेर राहून अभ्यास करावा. असे मनात येत 
आहे. ईश्वर काय करील ते करो!! 

 
(ता. ५-९-१९१३ ि.) 

 
बोचडंगास त्रासून झळकर मास्तर व सावतं मास्तर त्यािें परवानगीनेि आज रोजी येथील थोरल्या 

महारवाड्यातील बाबू चरमा महार यािे घरी राचहलो. त्यानी मजवर कृपा करून आपल्या घरी मला जागा 
चदली याबद्दल मी त्यािंा आरारी आहे. 

(ता. ६-९-१९१३ कोल्हापूर) 
 
महार वाड्यात राहील्याम ळे म्हणा शकवा आणखी काही कारणाम ळे म्हणा माझा अभ्यास व्हावा तसा 

होऊन पचरके्षत ४ नंबरच्या आत नंबर आला नाही . व स्कॉलरचशप चमळाली नाही, याबद्दल मनास अचतशय 
वाईर् वारू्न प न्हा बोचडंग हाऊसमध्ये १।– दंड देऊन आलो. बोचडंगात वारे्ल तसले त्रास सोसून घेण्यािा 
चनश्चयि केला आहे. हाल सोसल्या वािून कोणत्याही मन ष्ट्यास स ख चमळत नाही. व मोठेपणही प्राप्त होत 
नाही अशी प ष्ट्कळ उदाहरणे दृष्टीस पडत आहेत. ता. २०-१०-१३ बोचडंगात दाखल झालो. 
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स ट्टीचनचमत्त जतेस ता. २६।१०।१३ रोजी चनघून ता. २७।१०।१३ रोजी जतेस स खरुप पोहोिलो. 
चपके नसल्याम ळे लोकािंी पोर्ािी ताराबंळ होत आहे. ह्याम ळे मनास र्फार वाईर् वार्त आहे. 

 
(ता. २८-१०-१३) 

 
ह्याखेपेस हंगरेस सौ. चशरेव्वाबाईस रेरू्न आलो. माझा सासू सासरा व क र् ंबही आल्याम ळे 

त्याचं्याही रेर्ी झाल्या. ता. २०।११।१३ रोजी चनघून ता. २१ रोजी कोल्हापूरी स खरुप येऊन पोहोिलो. 
शाळेत जात आहे. 

 
(ता. २२-११-१३) 

 
येथे आल्यावर मामासाहेब मराठे हे उदराच्या चवकाराने मरण पावले असे समजल्यावरून अचतशय 

द ःख होत होत आहे. परमेश्वर त्याचं्या आत्म्यास शातंी देवो अशी प्राथवना आहे. त्यानी आपल्या खासगीतून 
दरमहा २ रु. प्रमाणे १ वषवरर स्कॉलरचशप देतो म्हणनू विन चदले होते. त्यापैकी ८ रु. चमळाले. 

 
(ता. २२-११-१३) 

 
    १५     

 
आमच्या या हास्रे्लला प रेसा रं्फड नसल्याम ळे बोडवसविी संख्या वाढणे शक्य नाही. ही उणीव 

आपण तरी खेडोखेडी चरक्षा मागून ररून काढावी अशा हेत ने नाताळािी स ट्टी साधून शचनवार ता. 
२०।१२।१३ रोजी सकाळच्या ८ च्या गाडीने बाहेर पडलो. मा्या सोबतीस चम. ग ंडे चसद्राम ध माळे व रामिदं्र 
सखाराम काबंळे हेही आले होते. संध्याकाळी ब धगावी िारंार व महार चमळून अजमासे ५० मंडळी जमवनू १ 
तासपयंत राषण केले. ते माझे राषण काही सद गृहस्थास परू्न आम्ही काहीतरी जमवनू देऊ असे 
साचंगतले. चम. काबंळे यािें नातेवाईक असल्याम ळे आमच्या पोर्ािी सोय बरी झाली. 

 
नंतर कापूस खेडास गेलो, तीकडील लोक अगचदि आडसंगे असल्याम ळे त्याने आमिे सागंणे 

स द्धा ऐकून घेतले नाही म्हणून आम्ही वाळव े ताल क्यािे मामलेदार शखे सो यानंा रेरू्न ही हचकगत 
कळचवली. तेव्हा त्यानी आमिी चवणवनी मान्य करून ‘रे्फि वारीमध्ये त म्ही आल्यास मी रं्फड जमवनू देईन’ 
असे साचंगतले. नंतर िस्लामपूर, पेड, नेरल, ित्यादी चठकाणिे लोकही अगदी तसेि होते. चम. ध माळे 
याचं्या माता-चपत्याने आमच्या पोर्ािी व्यवस्था छान ठेवली होती. त्यानी आमच्यासाठी एकदा कोंबडा 
कापून जेवण घातले. तसेि एकदा पोळीिे जेवण चदले. आचण ध माळ याच्या ि लत्यानी (दादूनीही) एकदा 
आम्हास पोळी केली होती. हे िथे साचंगतल्या वािून मला रहावत नाही. प न्हा ब धगावास येऊन मदत 
माचगतली परंत  ते लोक आपापसात एकमेकावर ढकलू लागले. नंतर मी येडबाळास मातोश्रीस व शनगापास 
रेर्ण्यास गेलो तेथे हे स गीस आले होते. 

 
शाळा पाहून मला मोठा आनंद झाला. व काही म लांिे कानडी वािन घेतले. म ले र्फारि ह शार 

चदसली. चम. ग राप्पा व रामप्पा पट्टण अथणीकर हे मास्तर आहेत त्यािंीही झळख करून घेऊन एथे 
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श क्रवार ता. २-१-१९१४ रोजी स खरुप पोहोिलो. ताजा कलम : ििलकरंजी, क रंुदवाड, आळेत वगैरे 
चठकाणी जाण्यािी िच्छा होती. परंत  पायास बूर् लागनू िालता येत नव्हते म्हणून जाणे झाले नाही. 

 
(ता. ७-१-१९१४) 

 
मी चदवसे चदवस Dull डल्ल होत िाललो असे मास्तर लोकही म्हणतात. मलाही तसेि वारू् लागले 

आहे असे का होते ते काही समजत नाही. ईश्वर मा्या ब द्धीस िांगले वळण देवो अशी त्यािी प्राथवना 
करतो. वाईर् गोष्टी करणे शकवा बोलणे हे बन्द ठेवण्याचवषयी शपथ घेतली . चनदान आज पासून २ वष ेतरी 
ही शपथ पाळली पाचहजे. 

 
(ता. ९-१-१९१४) 

 
मन उदास झाल्याम ळे कोठेरी जाऊन याव े  अशी िच्छा झाल्याम ळे मंगस ळीस जाऊन आलो. मागे 

उदासिे पत्र घराकडे चलचहल्याम ळे चि. शनगप्पा व मातोश्रीही घाबरून मंगस ळीस आले होते. त्यािंी 
सजजूत घालून व शििलीच्या जते्रस जाऊन आलो. गेल्यािी तारीख ता. ११-२-१९१४ व आल्यािी तारीख 
१५-२-१९१४. ता. ४।४।१९१४ शचनवार रोजी कोल्हापूरहून चनघून त्याि चदवशी मंगस ळीस १२-०० वाजता 
येऊन पोहोिलो. ५।६।७ तारखेस मंगस ळीस म क्काम करुन ता. ८ रोजी चनधून ९।४।१४ रोजी जतेस ११-०० 
वा. स खरुप पोहोिलो. 

 
(१०-४-१९१४) 

 
शचनवार ता. ११-४-१४ रोजी श्रीमंत रावराव डर्फळे सरकार यािंी रेर् घेतली. स्कॉलरचशप 

वाढचवण्यासाठी काररारी साहेब व िीर्फ साहेब यािेंकडे चवनंती केली. पण काही झाले नाही. 
 

(ता. १-६-१९१४) 
 
आचदतवार ता. १४-६-१९१४ रोजी चनघून शहगण गाव एथे १।२ म क्काम करून मंगळवारी कोल्हापूर 

िथे स खरुप येऊन पोहोिलो. येथे आल्यापासून आनंद होत आहे. पण अभ्यास प ढे गेल्याम ळे वाईर् वार्ते. 
 

(ता. १७-६-१९१४) 
 
चत. रा. रामिदं्र नारायण सावतं यानंी काही बोलल्याबद्दल मन उदास झाले. गोशवद ऐंदाळे यािे 

माझे परू्न येत नसल्याम ळे त्यािीि सावतं मास्तर तडर्फदारी करतात अशी मनािी खात्री करून बोचडंग 
कायमिे सोडून आलो. 

 
(ता. ९-९-१४ म . जत.) 

 
श्रीमंत िीर्फ साहेबानी तोंडी साचंगतल्याप्रमाणे स्कॉलरचशप वाढचवण्यासाठी अजव त्यािेंकडे चदला 

आहे. प न्हा सोमवारी रेर्ण्यास साचंगतले आहे. 
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(शचनवार ता. ११-९-१४ म . जत.) 
 
पहारे् एक रुपाया सापडलेला होता. तो यल्लप्पा दादाजवळ देऊन आलो. स्कॉलरचशप वाढचवता 

येत नाही असा श्रीमंतािा तोंडी ह कूम झाला. 
 

(ता १३-९-१४) 
 
नंतर ता. १६।९।१४ रोजी चवजापूरास जाण्यास चनघालो ता. २० रोजी चवजापूरास पोहोिलो. 

यल्लप्पा दादािी लागलीि गाठ पडली. िंग्रजी शाळेच्या हे. मा. स जाऊन रेर्लो. त्यानी चलस्व्हंग सर्षर्. 
आल्यावािून शाळेत बसू देता येत नाही म्हणून साचंगतले. नंतर ५।१०।१४ रोजी चनघून जतेस आलो. आई व 
शनगप्पा स गीस परगावी गेले आहेत. म्हणनू पाच्छाप रास राचहलो. यल्लप्पा दादानी मा्या पोर्ास र्फ कर् १५ 
चदवस घातले. त्याबद्दल त्यािा मी र्फार आरारी आहे. 

 
(ता. १२-१०-१४) 

 
मे. गोखले सब जज्ज ससं्थान जत यािें वचशल्याने प णे एथे बोचडंगात आलो आहे. सोमवार ता. 

७।१२।१४ माझी जत संस्थानाकडून चमळणारी स्कॉलरचशप जानेवारी १९१५ पासून श्रीमंत डर्फळे सरकार 
यािें ह कमावरून बंद पडली. याम ळे वाईर् वार्ते. असो. आजपयंत चदल्याबद्दल मी श्रीमतंािंा अत्यतं 
आरारी आहे. 

 
(ता. १५-१२-१४) 

 
मी न्यू िंग्लीश स्कूलच्या वार्षषक परीके्षस बसलो. कोल्हापूर सोडल्यापासून प स्तकाकडे न 

पाचहल्याम ळे मराठीखेरीज करून सवव चवषयात नापास झालो. 
 

(ता २३-१२-१४) 
 

    १६    
 

मी येतेवळेी चलस्व्हंग सर्षर्. साठी कोल्हापूराहूनि आलो. सर्षर्. चमळाले. त्यात खोडाखोडी 
झाल्याम ळे व जन्म तारीख नसल्याम ळे कब ली केली नाही. म्हणून परत पाठवनू द सरी प्रत 
मागचवली. त्यातही जन्म तारीख नसल्याम ळे शाळेत नाव काही पडेना. याम ळे मन अगदी उदास 
झाले. शवेर्ी चत. रा. पर्वधवन मास्तर हे स्वतः शाळेत येऊन नाव घालण्याचवषयी खर्पर् केली. 
 
आर.एच् . केळकर मास्तर न्यू िंग्लीश स्कूल प णे यानी कृपाळू होऊन पीयरपािरं्िी जॉमेरी शकमत 

१२ व ऍर्होम अँड ॲिॉड शक. ८६ एकूण १८२ रु चदले. त्याबद्दल त्यािा मी र्फार आरारी आहे. 
 

(ता. ४-२-१६) 
 
आठवड्याच्या पचरके्षमध्ये िंग्रजीमध्ये हायस्र् माकव   चमळाले. 
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(ता. १२-२-१६) 

 
दोन चदवस झाले, ताप येऊन डोके द खते. याम ळे वाईर् वार्ते व घराकडील आठवण होते. 

तापाम ळे तोंड बेिव झाले आहे. िव येण्यासाठी नेहमीप्रमाणे अथवा संवयीप्रमाणे मर्ण अथवा मासे खायला 
हवते, पण चनयममहाराजािंी. मनाई असल्याम ळे नाईलाज झाला आहे. जवळ प सेही नाहीत. 

 
(ता. १६-२-१६) 

 
आजाराम ळे व काही कारणाम ळे मन बेिैन झाले आहे. कधी स र्ी चमळते व घरी कधी जाईन असे 

झाले आहे. ईश्वर करो व तो चदवस प्राप्त होवो. 
 

(ता. १६-२-१६) 
 
आज रोजी नाव पडले. 
 
चत. रा. पर्वधवन मास्तर यािंा मी र्फार आरारी आहे. प न्हा ५ वी ियते्तत बसलो. 
 

(२८-१-१५) 
 
चसस्र्र जनाबाई स पचर. ह्या पोर्ािी काळिी िागंली घेतात. स्वयंपाकीन नसल्याम ळे त्रास र्फार 

झाला. स्वयंपाकीण चमळाली. 
 

(ता. १८-१-१५) 
 
कोल्हापूरच्या बोर्षडगातील काही चमत्रािंी आठवण झाली म्हणजे मनास उदास वार्ते. त्यािी 

वागणकू व मनचमळावपूणा हे ग णािंी आठवण होते. 
 

(ता. ४-१-१९१५) 
 
घराकडील, आई, राऊ, बचहणीिी आठवण होऊन आज उदास वार्ते. 
 

(ता. १५-१-१५) 
 
दररोज सकाळी उठल्यावर अंगण झाडाव ेलागते. त्यािा र्फार कंर्ाळा आला आहे व कधी कधी 

तास दोन दोन तास स द्धा झाडण्यामध्ये जातात. 
 

(ता. २०-२-१५) 
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स पचर. जनाबाई शशदे ह्या थोड्याशा चतरसठ असल्याम ळे त्या काही तोंडातून शब्द स द्धा काढण्यािी 
सोय नाही. लागलेि माझा अपमान झाला म्हणून बसतात. एकदा स्रे्शनरीसाठी २ आणेिे पैसे चदले होते. 
त्यािा संध्याकाळी चहशबे देताना मला एका बोडवरिे (ज्ञानदेव द्र नाक घोलप) यािे उदाहरण देऊन म्हणाले 
‘असेि ज्ञानूला स्रे्शनरीसाठी पसेै चदले म्हणजे तो पसेै िोरून ठेवीत असे. व घराकडे पते्र वगैरे चलहीत 
असे.’ यावर मी उत्तर चदले, ‘आपणास जर माझा संशय येत असल्यास आपणि स्रे्शनरी आणनू देत जा.’ 
असे म्हणताि खूप रागावल्या व अपमान केला म्हणनू सेके्रर्री पर्वधवन याना साचंगतले. त्यानी मार्फी 
मागणेस साचंगतले व मी माचगतली. खरोखर या अपमानािी चशकस्त झाली. 

 
(ता. २०-२-१५) 

 
काल रोजी नाना वाड्यात ना. गोखले यािेंबद्दल द ःख प्रदर्षशत करण्याकचरता एक जंगी सरा 

ररली होती. तीत मोठमोठे गृहस्थ हजर होते. म ंबई िलाख्यािे गव्हनवरसाहेबही आले होते. तेव्हा अशा 
गृहस्थाच्या व्याख्याने ऐकण्यास चमळाली याबद्दल मोठा आनंद झाला व स्वतःस धन्य समजलो. या प ण्या 
शहरामंध्ये राचहल्याने चकती र्फायदा आहे! बॅचरस्र्र गाधंीसही पाचहले. 

 
(ता. ४-३-१९१५) 

 
आज सकाळी ड्रीलला जाताना वारे्त एक पैसा सापंडला. तो पोचलस िौकीवर ग दरला. 
 

(ता. ६-३-१९१५) 
 
उन्हाळ्याच्या स ट्टीचनचमत्त ता. १८।४।१५ रोजी चनघून ता. २३ रोजी श क्रवारी येऊन स खरुप 

पोहोिलो. येताना पढंरप राहून आलो. 
 

(ता. २४-४-१५) 
 
चसरनादंगीहून येताना साप रेर्ला होता व मी भ्यालो. कारण असा प्रसंग कधीि आला नव्हता. 
 

(ता. ९-४-१९१५) 
चि. रा. शनगप्पा यािे लग्न यंदा केले. आजमासे ८० रुपये खिव आला. लग्न िागंले 

म्हणण्यासारखे झाले. ह्याबद्दल कौत क वार्ते. वैशाख श ॥११ म्हणजे ता. २५।५।१५ रोजी हळदी होऊन 
द सरीच्या चदवशीि द्वादशीिी लग्ने लागली. 

 

(जत ता. ३०-५-१५) 
 
रचववार ता. १३।६।१५ रोजी जतेंहून चनघनू ता. १४।६।१५ रोजी संध्याकाळी कोल्हापूरास पोहोिलो. 
 

(ता. १५-६-१५) 
 
ग रुवार ता. १।७।१५ रोजी राजाराम हायस्कूल मध्ये नाव घातले. 
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(ता. २-७-१५) 

 
आजपयंत जन्म तारीख अद्याप कोठेि दाखल केले नसल्याम ळे आजमासाने १५ ज लै १८९८ ही 

ठरवनू राजाराम हायस्कूलमध्ये आज रोजी दाखल केली. 
 

(ता. ३-९-१५) 
 
आज्ञाधारकपणा हा ग ण खरोखरि अत्यंत मौल्यवान आहे. हा ग ण अंगी असला म्हणजे जीचवत 

संपादन होते म्हणर्ले तरी िालेल. 
 
र्मवचनल परीक्षा संपल्याबरोबर ता. १२।१०।१५ रोजी चनघनू नागपूरिी वस्ती करून ग रुवारी जतेस 

पोहोिलो. 
 

(ता. १४-१०-१५) 
 
२४।११।१५ रोजी चनघून शहगण गावात ग रुवार/श क्रवार राहून शचनवारी संध्याकाळी एथे स खरुप 

येऊन पोहोिलो. 
 

(ता. २७-११-१५) 
 
मी प ण्यािे बोडींग हाऊस सोडून प न्हा कोल्हाप री आल्याम ळे चडस्पे्र  ड क्लासचमशन (शहद स्तान) 

िे जनरल सेके्रर्री ग रुवयव रा. रा. चवट्ठल रामजी शशदे यानी प न्हा चतकडेि पाठचवण्याबद्दल व िकडे घेता 
येत नसल्यास आपल्या बोडींगमध्ये घेऊ नये. असे रावसो माधवराव याना चलचहले होते. त्यािे प्रकरण 
िालवनू शवेर्ी मला बोचडंगमध्ये घेऊि नये कळचवले. तेव्हा मी हताश होऊन अती द ःखाने जण  काय 
आपल्यावरती डोंगरि कोसळल्यासारखे होऊन ग रुवार ता. २।१२।१५ रोजी बोचडंगच्या बाहेर पडलो. रा. 
रा. िंद्र बाणदार महार यानंी कृपाळू होऊन आपल्या घरी जागा चदली. व काहीतरी सोय लागे पयंत जेवण 
वाढण्यािेही मनावर घेतले. याबद्दल त्यािें उपकार मानाव ेचततके थोडेि आहे. तसेि क्लासरे्फलो रा. रा. 
कृष्ट्णाजी गायकवाड यानंी मा्या बद्दलिा त्रास घेऊन सबंध एक चदवस सारखे शहडून दरमहा २/-रु. 
चमळकत काढल्याबद्दल त्यािेही मजवर अत्यतं उपकार झाले. त्याि प्रमाणे चत.रा. झळकर मास्तर व 
सावतं मास्तर व श्रीधरराव िव्हाण हे प्रत्येकी एकवार देण्यािे कबलू केले. या बद्दल त्यािंा मी आरारी 
आहे. अशीि काही सकंरे् सहन करूनही अभ्यास कोल्हाप राति करण्यािा चनश्चय केला आहे. पण 
प ण्याच्या बोचडंगात जायिे नाही असे ठरवनू ठेवले आहे. 

 
(ता. ५-१२-१५) 

 
जरुरीने येण्याबद्दल पते्र, आल्याम ळे आचदतवार रोजी चनघून शहगण गावािी वस्ती करून काळ 

सोमवारी संध्याकाळी (ता. २०।१२।१५) स खरुप येऊन पोहोिलो. एथे प्लेग असल्याम ळे गाव बाहेर पडले 
आहे. दररोज एक-दोन केसेस होतात. 
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(२१-१२-१५) 
 
प्लेग वाढत्या प्रमाणावर असल्याम ळे रावास व आईस बस्तवड्यात ठेऊन आपण कोल्हापूरास जाव े

असा बेत करून शचनवार ता २५।१२।१५ रोजी चनघून द सऱ्या चदवशी बस्तवाड्यात आलो. पहातो तो तोही 
गाव र्फ र्ला आहे. त रळक केसेस होतात असे ऐकल्याम ळे वाईर् वार्ले. सवांच्या रेर्ी झाल्या. आकू 
मावशीस पाहून र्फार चदवस झाल्या कारणाने म्हातारपणी रेर् झाली ही गोष्ट िागंली झाली. शवेर्ी आईच्या 
िच्छेने आई व शनगप्पा बस्तवड्यात राचहले. मी मावशींच्या आग्रहाम ळे जीवना बापूस पहाण्यास जाण्यािी 
सम्मती चदली. एक रुपया शनगपा जवळून व बचहण काचशबाई हीज कडून घेऊन गाडी खिव घेतला. 

 
मंगळवारी ता. २८।१२।१५ रोजी सकाळी न्याहारी करून तासगाव स्रे्शनवर तीनच्या गाडीने 

चनघाले. स्रे्शनपयंत चि. शनगप्पा आला होता. धारवाडास मेल िॉजव २।१।९ पडतात. माझे जवळ र्फक्त २ 
रु. १ आणाि होता तेव्हा अडिणि झाली. शवेर्ी बेळगाविे तूतव चतकीर् काढून घेतले. गाडीत बसल्यावर 
एका मारवाडी म लाजवळ ९ पैसे माचगतले त्यानी मेहेरबानकी करून चदले. तेव्हा बेळगावास द सरे चतकीर् 
काढून तीि गाडी पकडली व रात्री २ वाजता धारवाडास उतरलो. उजडे पयंत स्रे्शनवरि झोपी गेलो. 

 
चविारीत हेडक्वार्वरास सकाळी ८ वाजता पोहोिलो. रेर् होऊन बरेि चदवस झाल्याम ळे एकमेकास 

गाव नाव साचंगतल्या वािून झळखले नाही. 
 

(ता. २९-१२-१५) 
 
िार चदवस राहून ब धवार ता. ५।१।१९१६ रोजी रात्री १२ च्या गाडीने कोल्हाप रास चनघालो. 

गाडीखिव २रु. व येताना सौं. काचशबाईिा एक रुपाया व चि. शनगप्पा एक असे २ रु. एकूण ४।– रु. चत. रा. 
जीवना बापूने चदले. २ रु. येथून पाठवनू देणार होतो. परंत  येथे एकािे देणे असल्याम ळे त्याला देणे राग 
पडले. ग रुवारी संध्याकाळी रा. रा. िंद्रा बाणदार यािेंि घरी आलो. 

 
(ता. ६-१-१९१६) 

 
मे. गोशवदराव सोहनी वकील यानंी एक रुपया व कृष्ट्णराव सावतं याने िार आणे चदले. सावतं 

वचकलाने दर–महा िार आणे देण्यािे विन चदले आहे. याबद्दल या उरयतािंा र्फार आरारी आहे. 
 

(ता. १०-१-१६) 
 
चत. रा. िदं्रा बाणदार व त्यािें पत्नी सौ. तान बाई हे नवरा बायको मा्यावर आपल्या घरातल्या 

माणसाप्रमाणे चप्रती करतात. याबद्दल त्यािा मी अत्यतं उपकारी आहे. परमेश्वराजवळ प्राथवना करतो की, 
देव त्यानंा व त्याच्या म ला-ंलेकराना ख शाल ठेवो व त्यािें कल्याण करो. 

 
(ता. २०-२-१९१६) 
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चत. रा. िदं्रा बाणदार याच्या घरातून बाहेर आलो. आता मात्र अगदी ताराबंळ उडाली आहे. त्यािे 
एथे प ढे िालेना म्हणून बाहेर याव ेलागले. 

 
(ता. ६-३-१९१६) 

 
मे. सोहनी वकील यानी प न्हा एक रुपया चदला. 
 

(ता. ८-३-१९१६) 
 
क्लास रे्फलो र्फणसाळकर यानी एक रुपया चदला याबद्दल त्यािंा आरारी आहे. रावसाहेब गोखले 

दरमहा िार आणे देतात या बद्दल त्यािा आरारी आहे.  
 
रा. रा त काराम गणेशिायव कोगील यानी िंस्ग्लश िेंबसंिी चडक्सनरी सेकंडहँड शक. १४ आणे ही 

चवकत घेऊन चदली. 
 
आचण एक बारािे पसेै तीन आणे आले व द सऱ्याकडून त्यास चमळत असलेले.॥. आणे. एकूण १ रु. 

४ आणे दरमहा देतात. याबद्दल त्यािें चजतके मानावे चततके उपकार थोडेि आहे. 
 

(ता. १६-१-१९१६) 
 
एक चवद्याथी (चपसाळ यानंी) एक रुपया चदला. त्याबद्दल त्यािा मी आरारी आहे. 

(ता. १९-१-१६) 
 
मंगळवार ता. १४-११-१९१६ रोजी मला बोर्षडगात घेण्यात आले. संध्याकाळपासून जेवण स रू 

झाले. त्याबद्दल मी मे. झळकर व सावतं यािा मी अत्यतं आरारी आहे. मा्या गैरवतवण कीबद्दल मला क्षमा 
करून व मे. चवठ्ठल रामजी शशदेच्या म्हणण्याला न ज मानून केवळ माझे कल्याणाथव या उरयतानंी व तसेि 
या संस्थेतील प्रम ख मंडळीने आपला उदारपणा दाखचवल्याबद्दल या संस्थेिा मी र्फारि ऋणबद्द आहे. ते मी 
आजन्मात चवसरणार नाही. 

 
(ता. १५-११-१९१६) 

 
रा. रा. कृष्ट्णाजी बाबाजी दावणे यािंी एक स्कॉलरशीप दरमहा तीन रुपयािी असलेली मला 

जानेवारी सन १९१६ पासून दोन वष ेम दतीिी चमळाली. 
 

(ता. २२-९-१९१६) 
 
सहाव्या ियत्तिी सहामाही परीक्षा पास झाली. चदवाळीच्या स ट्टीचनचमत्त जतेस ता. २१-१०-१६ 

रोजी चनघून ता. २४-१०-१६ रोजी पोहोिलो. यंदाच्या साली या चदवसात पाऊस अतोनात झाला. 
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चदवाळीनंतर असा पाऊस कोणत्याि वषी झाला नव्हता, असे वचडल माणसे बोलतात. रचववार ता. 
१२।११।१९१६ रोजी चनघून सोमवारी २-० वाजता एथे स खरुपपणे पोहोिलो. 

 
(१५-११-१६ कोल्हापूर) 

 
चि. सौ. चशरोळाबाई (बहीण) ही बाळंत रोगाने मंगळवार तारीख १५-३-१९१६ रोजी देवाज्ञा 

झाली. अगदी द ःख झाले. ईश्वर मजी. बहीण र्फारि ग णवान पचतव्रता होती म्हणनू वाईर् वार्ते. चतच्या 
आत्म्यास शातंी चमळो. 

 
(ता. २२-३-१९१६) 

 
मे मचहन्याच्या स ट्टीत मातोश्रीसह श्री के्षत्र पंढरपूरिी यात्रा केली. ता. २०-६-१९१६ रोजी जतेहून 

कोल्हाप रास पोहोिलो. मे. रागववराव क ळकणी मास्तर मचहन्यास तूतव एक रुपाया देतात. मे. बापूसाहेब 
गायकवाड कृपाळू होऊन रोज वार देतात. क्लास रे्फलो केदारी िव्हाण वार देतात. त्या सवािा मी आरारी 
आहे. 

 
(ता. ७-१९१६) 

 
मे डाह्याराई परे्ल िचंजचनअर हे दरमहा एक रुपाया देतात याबद्दल त्यािंा मी आरारी आहे. 
 

(ता. १५-७-१९१६) 
 
श्रीमंत य वराज राजाराम महाराज याचं्या वाढचदवसा चनचमत्त सोमवार ता. ३१-७-१९१६ रोजी 

मराठा बोचडंगात चवद्याथी मंडळीिी सरा ररली होती. िौग ले रावसाहेब हे अध्यक्ष होते. बाकीच्या चवद्यार्थया 
प्रमाणे मी ही िार शब्द बोलाव ेअशी मे. सावतं मास्तर यानंी सूिना चदली. त्या प्रमाणे बोलण्यास उठून 
गेलो. अशा चठकाणी बोलण्यािा पचहलाि प्रसंग असल्याम ळे व चरतीम ळे अश द्ध वाक्ये व शब्द यािें रेलिेल 
होईल व मंडळीमध्ये हंशा चपकेल अशी चरती वार्त होती. परंत  ईश्वर कृपेने तसे झाले नाही. तेवढेि नव्हे 
तर राषणही िागंले व्यवस्स्थत झाले असे मागाहून सावतं मास्तराने साचंगतले. व तसेि  

 
अध्यक्षाना मा्या तोंडातून अस्पृश्य शब्द चनघण्यापूवी मी महार आहे असे त्यानंा वार्ले नाही. व 

राषण िागंले केले. असे त्यािें तोंडून उद गार चनघाले म्हणून सावतं मास्तराने कळचवले. त्याबद्दल 
परमेश्वरािा अत्यतं आरारी आहे व अशीि मला बूद्धी व यश देवो. अशी त्यािी सचवनय प्राथवना करतो. 

 
(ता. १-८-१९१६) 

 
तरुणपणी चवषय िचंद्रयािा द ःसत्ह रास होतो. चियाकडे र्क लावनू पहाण्यािी व मनात नाना 

प्रकारिी चविार आणण्यािी नेहमी प्रवृती होते. व त्याम ळे चदवसा व रात्री स द्धा मनािी िलचबिल होऊन 
िंचद्रयास त्याच्या िेतणे प्रमाणे वागण्यािी र्फ रसत सापंडल्याबरोबर आपला पगडा बसचवल्यावािून रहात 
नाही. व स्वप्नावस्थाही झाल्यावािून रहात नाही. तेनेकरून अशक्तपणा रासून शरीर चनस्तेज होते. 
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एकंदरीत पाचहले असता हे तरुणपण हे रालेच्या तीक्ष्ण र्ोकावरि असल्यासारखे मला वार्ते. कोणत्या 
वळेी रालेिे र्ोक शरीरास खूपसून शरीर अगदी खराब करेल यािा चनयम नाही. खरोखर पाचहले गेले 
असता चवषय नादापासून या जगी काडीिा स द्धा र्फायदा नाही. केवळ प्रजोउत्पती होण्यासाठीि 
परमेश्वराने ही िंचद्रये उत्पन्न केले आहे. हा सृष्टी चनयमािा चवध्वशं करून मनास वारे्ल तसे वागू चदल्यास 
त्यािा पचरणाम हानीकारकि केव्हा ही होणार ही चनर्षववाद गोष्ट आहे. या गोष्टीपासून चकती होत नाही अगर 
पैसा म बलक चमळत नाही. ही गोष्ट ध्यानात ठेवनू चतच्या पासून अलग रहाणेिा चनश्चय केला आहे. तो ईश्वर 
पार पाडो. 

 
(ता. ८-१९१६) 

 
चशकवण्यािी कला साधावी म्हणून मे. सावतं मास्तराच्या म लींना व हॉस्रे्लमधील ४ थीच्या 

क्लासास नाताळ स ट्टींत दररोज एक एक तास चशकवीत आहे. 
 

(ता. २७-१२-१९१६) 
 
मे. नवरेशािी ब वा हे दररोज मेहेरबानीने ससं्कृत चशकचवत असतात. त्याबद्दल मी त्यािा आरारी 

आहे. 
 

(ता. २७-१२-१९१६) 
 
मंगळवार ता. ६-२-१७ रोजी जतेतील आप्त मंडळी रेरू्न ब धवार ता. ७।२।१९१७ रोजी शििणीच्या 

याते्रस्तव येणाऱ्या पाच्छापूरातील माणसाबरोबर शििणीपयंत आली. शचनवारी शििणीला पोहोिनू 
आचदतवारी जते्रत म क्काम करून सोमवारी सकाळी गाडीने चनघनू येथे द पारी २-० वाजता स खरुप 
पोहोिलो. 

 
चिरंजीव शनगाप्पा बधूं हा सोमवार ता. १६-१-१७ ि. सन पहारे् तीन वाजता मरण पावल्यािे पत्र 

पोहिताि अचतशय द ःख झाले आहे. चप्रय बधूं सोडून गेला. लागलीि पत्र पोहोिताि ग रुवारी द पारी 
दोनच्या गाडीने गावी चनघालो. आज श क्रवार आहे, अन्न नसल्याम ळे वार् िालण्याला शस्क्त नाही. प ढे 
पाऊल स द्धा र्ाकवनेा. रात्री मल्लवाडीस वस्ती केली. स्वप्नही वाईर् पडले आहे, म्हणून जीव अगदी 
थाऱ्यावर नाही. परमेश्वर काय करणार ते करो. त्याला मी पाठि चदली आहे. (बेळ ंकीच्या चशवारात मधील 
झढाच्या जागी वडाच्या झाडाखाली.) 

 
(ता. १९-१२-१९१७) 

 
श क्रवारी चजरगाळ येथे वस्ती करून सकाळी घरी पोहोिलो. आईिे अचत द ःख बघून पोर्ात 

कालवाकालवी होऊ लागली. मला जग रयाण व चनसार चदसू लागले. करमेनासे झाले आहे. रावाच्या 
आत्म्यास शातंी चमळो. 

 
(ता. २१-१-१९१७) 
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मातोश्रीस पाच्छाप राला ठेवनू आलो आहे, मेव्हना ग रापाही आला होता. 
 

(१२-२-१९१७ कोल्हापूर) 
 
सध्यािी य द्धािी संधी आम्हा अस्पृश्य लोकानंा िागंली आहे असे मला वार्ते. शहद स्तानातील 

बह तेक सेना रणरमूीवर गेल्याम ळे नवीन चरक्र शर्ग ररती होऊ लागली आहे. जवळ जवळ जबरीने होत 
आहे तेव्हा ही सधंी साधून आम्हा अस्पशृ्य लोकापकैी काहीजण गेले तर र्फारि िागंले होईल. कृपाळू 
होऊन िंग्रज सरकारनी आम्हा लोकासही ररतीत घेण्यािा कायदा काढावा असे मला वार्ते. 

 
(कोल्हापूर ता. १६-२-१७) 

 
महार लोकािंी र्फलर्ण ठेवण्यास सरकारनी परवानगी चदली असे समजल्याबरोबर माझा आनंद 

गगनात मावनेासा झाला आहे. आपण र्फलर्णीत जाव ेअसे मला वारू् लागले आहे. संधी मोठी िागंली 
आली आहे. अशी सधंी प न्हा चमळावयािी नाही, तेव्हा रणरमूीवर जाऊन आपण देह ठेवावा शकवा हाती 
धरलेले काम तडीस न्याव ेयाबद्दलिे चविार तरंग सारखे मनात घोळत आहेत. परमेश्वरा ज्यात माझे व 
जातीिे कल्याण असेल ते मला करण्यास लाव हीि त ला प्राथवना आहे. 

 
(ता. २३-२-१९१७ कोल्हापूर) 

 
श्रीमंत कॅप्टन बाळासाहेब डर्फळे यािंी रेर् घेतली. हे सध्या चरक्र र्ींग ऑचर्फसर आहेत. त्यािेंकडून 

मा्या कायास काही मदत चमळावी अशी िच्छा प्रदर्षशत केली पण त म्ही र्फलर्णीत याव ेहे मला बरे चदसते 
यात त मिा र्फायदा आहे. चशकून काही उपयोग व्हायिा नाही. चतकडे त मिी बढती होत होत मोठे त म्ही 
व्हाल. असा उपदेश केला. चविारातंी व काही चवद्वान लोकानंी नको म्हणून साचंगतल्याने डर्फळे यानंा माझी 
ख षी नाही असे साचंगतले. र्फलर्णीत जाण्यापेक्षा चशक्षणात जास्त र्फायदा आहे असे चवद्वान लोकािें मत 
पडले. 

 
(ता. १७-३-१९१७) 

 
शनगप्पािी वरिेवर आठवण होते व आठवण झाली की, उरात धस्स करते. व डोळे ररून येतात, 

पोर्ात कालवाकालव होते. बाधंवाच्या मरणाने खरोखर अती द ःख झाले आहे असे यापूवी कोणाच्याही 
मरणाने झाले नव्हते . असो देवा तू ठेवील असे राचहले पाचहजे. 

 
(ता. १७-३-१७) 

 
शनगपािी प न्हा प न्हा आठवण होते. व आठवण झाल्या बरोबर पोर्ात धस्स होते. अंगाला जणू काय 

कारे् बोिल्यासारखे होते. अतंःकरण उचदणव होते. घरातील वाघ नाहीसा झाला असे वार्ते. आता त्या घरी 
मी राहू कसा असे होऊन गेले आहे. आठवण झाली की काळजािे पाणी होते व काय करु असे होऊन जाते. 
त्या ४-५ वषात क र् ंबातील ५ माणसानंा त्या चनघृण काळाने अगदी झढून नेले. त्याचं्यावर घारीसारखी 
झडप घातली. अशी एकावर एक द ःखे येऊन पडली. घर अगदी नेहमी ख लून असावयािे. अन्न 
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चमळचवणारा अगदी नाकी नऊ यायिे द ष्ट्काळात (स काळात स द्धा) पोर्रर अन्न आम्हास चमळत नसे. ितके 
क र् ंबातील माणसे आम्हा म लाना जगचवण्यासाठी आमच्या आई बाबानी चकती त्रास घेतले त्यािंी र्फळे 
त्याना चमळाली नाहीत. उलर् आईस मात्र द ःखेि प्राप्त झाली. त्या पेक्षा परमेश्वरा आम्हा सवांिा संयोग न 
करता तर या चवयोगािा आम्हास त्रास झाला नसता. व मा्या आई बापास जगचवण्यािे नसती खर्पर्ही 
पडली नसती. श्रीमंतािी म ले मेली तर काही घोर नसतो. कारण त्यािें पालन पोषण सहज होत असते पण 
गरीबाला आपली म ले जगचवण्यासाठी चिमणी सारखे तोंडात िारा आणून त्यािें पोषण कराव ेलागते. 

 
मा्या लहानग्या रावा बहीणीस जगचवण्यासाठी द ष्ट्काळात मला व माझी थोरली बहीण साहूबाई 

चहस गावात जाऊन चरक्षा मागावी लागली आहे. रानामाळातूंन कामे करावी लागली आहेत. या सवािे 
आठवण झाली म्हणजे खरोखर असे वार्ते की, आपणही कोठेतरी चवहीरीत पडून अगर काहीतरी चवष 
खाऊन आत्महत्त्या करावी. 

 
एकाद्या ग लाबािे अगर मोगऱ्याच्या झाडाला रात्ररर आलेली र्फ ले र्फ लचवण्यासाठी चकती त्रास 

सोसावा लागत असेल चकती वणेा द्याव ेलागत असेल. पण अगदी थोड्या वळेात म्हणजे सकाळी दोन 
तासात कोणीतरी यावयािे व दयामाया न करता तोडून न्यायिी अशी स्स्थचत आमच्या क रंू्बािी झाली 
आहे. मा्या रावा बचहनीच्या मागे आपण िहलोकी देह ठेवनू त्याना जाऊन चमळाव ेअसे वार्ते. देवा असा 
प्रसंग देऊ नयेस. 

 
(ता. २३-३-१९१७ कोल्हापूर) 

 
परमेश्वराने मला काही तरी तेव्हा त्यािें आरारी मानून त्यािंी िच्छा उद्योग करीत राहीले पाचहजे व 

चशक्षण संपले म्हणजे काय करावयािे हे र्फक्त आपल्या जात बाधंवाचं्या उन्नतीसाठी करावयािे कसल्याही 
लोराला बळी पडावयािे नाही. म्हणून हे जगत  िालका हे देवाचद देवा मी त झी प्राथवना करतो की, मा्या 
उद्योगात मला यश दे! व माझा हेतू तडीस नेण्यास मदत कर ऐवढेि त झ जवळ पदर पसरून हात जोडून 
मागत आहे. हे माझे मागणे मान्य कर आचण यािा उद्धार व मा्या लोकािंाही उद्धार कर! 

 
(ता. २-१०-१९१७ कोल्हापूर) 

 
ियते्तच्या र्रमीनल परीके्षमध्ये व मराठी खेरीज करून बाकीच्या गचणत, संस्कृत व सायन्स या 

चवषयात नापास झालो आहे, मी दूलवक्ष केल्याम ळे आचण जेणे करून अभ्यास न झाल्याम ळेही ही पाळी 
आली. ‘उद्योगा वािनू र्फळ कसे चमळाव’े 

 
(ता. २६-११-१७) 

 
हे मन अगदी िोररे् व अचतशय नीि असल्याम ळे त्यािा पगडा बसून मनात हलकर् चविार येतात. 

आचण शरीरासही आळसी करून र्ाकते. मन असल्या प्रकारिे असल्यावर जन्मािी सर्फलता तरी कशी 
होणार! म्हणून परमेश्वराला स्मरुन आचण सत प रुषास ध्यानी आणून आध्यास्त्मक व आचधरौचतक ज्ञान 
संपादण्यासाठी आचण त्यािे सवव श्रेय त्या दयाधन प्ररलूा देणेसाठी आतापासून खालील चदलेल्या 
वळेापत्रकाप्रमाणे आहे. 
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ता. २९।७।१८ ते ६।८।१९१८ पयंत मास्तरािे काम केले. परंत  शाळेच्या त्रासाम ळे आचण जेवणाच्या 
गैरसोयीम ळे तसेि महारवाडा चहडीस व बेस मार असल्याम ळे उभ्याने राजीनामा देऊन येथे ता. ८।८।१८ 
रोजी स खरुप पोहोिलो. 

 
(ता. २०।८।१८) 

 
शनगप्पा ऐंदाळे यािा व माझा बेबनाव झाल्याम ळे तेरदाळ सोडले. 
 
मी आचदतवार ता. ८।९।१८ चनघून पाच्छापूर व पाडेंझरी येथे म क्काम करून मंगळवार ता. १०।९।१८ 

रोजी चवजाप रास पोहोिलो. बरोबर ध ळाप्पा ग रशलगप्पा होता. 
 

(ता. १३-९-१९१८) 
 
अँड नाईक यास देवाज्ञा झाल्याम ळे द ःख प्रदर्षशत करण्याकचरता चवजापूर येथील मागासलेल्या 

लोकािंी सरा ररली होती. त्यात मीही आमच्या समाजा तरे्फ द ःख प्रदशवन केले. 
 
चवजापूर येथील शलगायत मडंळी र्फार स धारलेली आहेत. चम. िंडीमास्तर यानंी हायस्कूल मधील 

मास्तराकंडून वगवणी जमवनू मला कपड्यासाठी म्हणून ५।–रु. चदले असेि शलगायत लोकही शरंर-दीडश े
रुपये जमवनू देतो. येथील हायस्कूलमध्ये राहून अभ्यास प रा करावा असे साचंगतले. 

 
चम. चदवाण हे ही र्फारि दयाळू चदसले. त मिी लॉजींगिी वगैरे व्यवस्था करतो म्हणून त्यानंीही 

विन चदले आहे. परंत  िन्फ्य िंजाने आजारी पडल्याम ळे काही तात्काळ करता आले नाही. तशात मला त्या 
रोगाने पछाडल्याम ळे मातोश्री व काका यािें बरोबर ब धवार ता. २।१०।१८ रोजी चनघून पाच्छापूर येथे 
श क्रवार रोजी स खरुप पण आजारीि पोहोिलो. चत. यल्लप्पा (शतबा) दादा यानंीही बरीि खर्पर् केली. 

 
त्यािे मालक आनंदराव सबल यानी कृपाळू होऊन काम वगैरे काही न लावता त मिा अभ्यास 

सारंाळा असे सागंनू आठवड्यास दोन रुपये देत होते. त्यािे र्फार उपकार झाले आहे. आणखी काही सभ्य 
गृहस्थ मदत करतो म्हणून विन चदले आहे. पाच्छापूर येथे येऊन चदवसाआड ताप थंडीने आजारी पडतो, 
बराि अशक्त झालो. हा, साधारणपणे बरे वार्त आहे. प ढे ईश्वर मजी. जतेला स द्धा हा रोग स रू 
असल्यािे समजते. त्या रोगाने सबधं म ंबई िलाख्यारर घेरल्यािे चदसते. प्लेगापेक्षाही र्फारि उग्र चदसत 
आहे. श क्रवार ता. २७।९।१८ पासून ताप स रू. 

 
(ता. १७-१०-१८) 

 
पाच्छाप राहून शचनवार ता. १९।१०।१८ रोजी जतेस आलो शसधी अथवा दारू प्याल्याने बरे वार्ते 

असे लोकानें साचंगतल्याम ळे एक चदवशी शसधी घेतली तेव्हा प न्हा पडसे व अंग द खून आजारी पडलो. आज 
साधारण बरे वार्त आहे. पण ऊर ररला आहे. खोखला आहे. 

 
(ता. २६-१०-१८ शचनवार जत) 
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मातोश्रीस ल गडे नसल्याम ळे आचण काही अडिणीम ळे जत येथील महार शाळेवर बदली मास्तरिे 
काम ता. १।१२।१८ पासून ता. ८।१।१९ पयंत करून ग रुवारी ९।१।१९ रोजी चनघून ता. १०।१।१९ ला 
कोल्हापूरला पोहोिला. येथ आल्यावर रा. शशगे मास्तर, रमाकातं काबंळे व चहरोजी रोसले यािेंकडे जाणे 
येणे केल्याम ळे आचण तशातं बोडींगातील बोडवर त काराम माधव हा न चविारता गेल्याम ळे त्याला मीि 
चशकवनू पाठवनू चदले असा रा. ‘शनगप्पा शकंर ऐदाळे’ यािा समज झाला. 

 
अगोदरि रा. ऐदाळे यािा तेरदाळ म क्कामी असताना त्यािा ि लत बधं  गोशवद यास चवष घालून 

मारल्याच्या आरोपाम ळे मी एक िरिरीत पत्र चलहीले म्हणून मा्यावर राग होता. 
 
गोशवद हा क्षयाने मेला असून मा्यावर चवनाकारण आग पाखडण्यािा उपक्रम केला त्यािा मलाही 

राग आला आहे. एकूण दोघामध्ये बेबनाव असल्याम ळे माझे न कसान करण्यािे हेतूने म्हणा अगर आपले 
रक्षण करण्यािे हेतूने म्हणा. चलव्हींग सर्षर्. शनगाप्पाने अडथळा केला. केवळ त्यािे ग रू रामप्पा यास त म्ही 
दारू व मासं का खाता म्हणनू वादचववाद केला म्हणून ितका वाईर् पचरणाम झाला. पण रा. चनगप्पा यास 
आमिे बोर्षडगािे स पचर. नेमण्यािे कामी मी स्वतः चकती तरी श्रम केले होते. त्यािी जाणीव असताना 
म द्दामि त्रास देणे, गैर आहे असे वार्ले रा. दत्ताजी पवार िारंार या चमत्राने आम्हा दोघामध्ये ऐक्य घडबून 
आणीले. आचण ग रुवयव सावतं यािे पत्रावरून सर्षर्. चमळवनू चदले म्हणून रा. पवार यािा मी आरारी आहे. 
त्यािप्रमाणे रा. शशगे व नाना मागं (हवालदार) यानी दोन दोन रुपये देऊन गाडी खिािी सोय केली. 
याबद्दल त्यािाही आरारी आहे. सगळ्यास िागंला होऊन िाललो आहे. 

 
(ता. २३-१-१९१९ कोल्हापूर) 

 
बेळगावास २०।२१ चदवस राहून काम करून १० रु. चमळचवले. नंतर धारवाडास आलो. चवजापूरास 

विन चदले होते म्हणून चवजापूरास गेलो. आठ चदवस राहून पाचहलें  पण लवकर सोय होईना. तेव्हा 
चशमग्याचनचमत्त जतेस गेलो रा. गोखले म न्सक यािंी रेर् घेतली. त्यानी एक सर्षर्. देऊन, एक रुपयाही 
चदला त्या सर्षर्. वरूनि श्रीमंत आबासो डर्फळे सरकार यानी कृपाळू होऊन दरमहा ५ रु. प्रमाणे एक 
वषाच्या म दतीिे स्कॉलरचशपही मािव १९१९ पासून स रू केली आहे. त्या बद्दल मी त्यािा आरारी आहे. 
त्यानंतर रा. मावसराऊ जीवनादादा याच्या पत्रावरून लगेि चवजापूराहून तेथील लोकािंी रेर् न घेता थेर् 
धारवाडास चनघनू आलो. चशमगा झाल्यावर ब धवार ता. १९।३।१९ रोजी चनघून श क्रवार ता. २१।३।१९१९ 
रोजी एथे रात्री येऊन पोहोिलो. नंतर ग रुवार ता. २५।३।१९१९ रोजी धारवाड हायस्कूलमध्ये नाव दाखल 
केले  

 
(ता. १२।४।१९१९) 

 
मे. िंदावरकर मास्तर यािी बेळगावास वगव झाला. त्यािी जागी मे. ह नग ंद हे आले. त्यािी चरती 

होती पण कृपाळू होऊन आमिी िथे म सलमान याचं्या वक्तबात जेवणािी व्यवस्था केली. प्रत्येकी ८॥ रुपये 
पडले. 

 
(ता. ४-१२-१९१९) 
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शाळेत जाण्या-येण्यािा बराि त्रास होऊ लागला. शाळेपासून हेडक्वार्वसव स मारे दोन मलै आहे. 
राहणेस खोलीही िागंली चमलेनासी झाली. म्हणून हेडमास्तर िंदावरकर यािेंकडे अजव केला. त्यानंी 
कृपाळू होऊन मला व रा. मेघाजी रारमाजी काबंळे यानंा होस्रे्ल क्वार्वसव मध्ये एक खोली चदली आहे. 
बोचडंगात र्फ कर् जेवणािी सोय नसल्याने म लाचं्या खिाने जेवण चदले जात असे. आम्हाला तसे करता 
आले नाही. खोलीिे राडे वगैरे काही देण्यािे नाही. चडपे्रसस्ड क्लासेस चमशन धारवाड शाखेिे सेके्रर्री मे. 
िंदावरकर वकील यानंी व ह बळी शाखेिे मे. पर्वधवन यानंी कृपाळू होऊन आम्हा उरयतासं दरमहा 
स्कॉलरचशप म्हणून १० रु. देत आहेत. ज लै १९१९ पासून स रू आहे. चशवाय मे. िंदावरकर यानंी खाजगी 
वगवणी करून मला ८ रु. मदत केली. त्याबद्दल मी त्यािंा र्फार आरारी आहे. हॉस्रे्लिे स पचरर्ेंडेंर् मे. 
गोखले यानीही आमच्यासाठी श्रम घेऊन िालू मचहन्यासाठी म लाकंडून २॥ रु. जमवनू आम्हास चदले. र्फार 
आरारी आहोत. येथील शलगायत लोकानीही १०-११ रु. मदत केली म्हणनू त्यािंाही आरारी आहे. आता 
त्याचं्यात राडंत बसण्यात काही अथव नाही असे मला वार्त आहे. गोडी ग लाबीने वागून पण हक्कास बाध 
येत असल्यास साधारण प्रचतकार करून राष्ट्रचहत साधले पाचहजे, आचण आपल्या समाजाला वर आणले 
पाचहजे. असे माझे मत झाले आहे, पाहू काय होते ते. 

 
हेडक्वॉर्वसवला जाऊन जेवनू येण्यात वळे जात असल्याम ळे रा. काबंळेसह हातानेि येथील रनेींग 

कॉलेजमध्ये असलेला आपल्या जातीिा चवजापूर चजल्ह्यातील बेंबनूरिा रा. काळाप्पा ह सनापा यासं 
चदलेल्या खोलीत स्वयंपाक करीत आहे. साबंार व रात चमळत असल्याम ळे थोडे सोपे जात आहे. चतघेजण 
चमळूनि जेवीत असतो. 

 
चडपे्रस्ड क्लासेस चमशनिे जनरल सेके्रर्री ग . शशदे यािंी रेर् ह बळी येथे झाली. अभ्यास िागंला 

करून चशक्षणक्रम लवकर आर्ोपण्याबद्दल कळकळीने उपदेश केला. ता. २।११।१९ रोजी ह बळी येथे त्यानंी 
चदलेल्या व्याख्यानाने आचण ता. ३ रोजी धारवाड येथील व्याख्याने खरोखर ऐकून मला आनंद झाला. 
क णाशी तंर्ा अगर चशवीगाळ न करता आम्हा लोकािंी अस्पृश्यता घालवनू समाजात चमसळण्यािी त्यािंी 
सौम्य पण उदार अशी िळवळ प्रशसंनीय आहे. स धारणेच्छ  उदार आचण कत वत्ववान प रुषाचं्या सहाय्याने 
त्यानंी जे चमशनच्या तरे्फ चशक्षण अस्पृश्यता आचण राजकीय हक्का बदलिे प्रयत्न िालचवले आहेत. त्याबद्दल 
आम्ही सदैव आरारी ऋणी आहो. चवचहरी व धमवशाळा यामध्ये आम्हा लोकास मोकळीक असावी अशा 
बद्दलिे ना. बेळवी याच्या ठरावास चवरोध करणाऱ्या नामदारािा या सरातून त्यानंी केलेला तीव्र आचण 
झणझणीत चनषेध लक्षात घेता खरोखरि आमच्या चहतासाठी केवळ झर्ताहेत अशी मनािी खात्री होऊन 
जाते. 

 
(धारवाड ता. ६-९-१९) 

 
बहीण साऊबाई व मेह णा ग राप्पा उरयता आज आली व आक्रोश करू लागली. हे बघून मला रडे 

आले व अगदीि वाईर् वारू् लागले आहे. 
 

(ता. २१-१-१९१७) 
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मा्या कायाला एक मात्र अडथळा झाला आहे. तो हा की, मात ःश्रीच्या पोषणािी पंिाईत झाली 
आहे. आता प ढे काय कराव े हे काही समजत नाही मोठा पववति आडवा पडला आहे. यातूनि जाण्यािी 
शस्क्त देवा तूि दे. 

 
(ता. २२-१-१९१७ ि) 

 
अजून जतेस पर्की स रू आहे. मी पाछापूरास आलो आहे. 
 

(ता. २३-१-१९१७) 
 
बेळगाव चडस्स्रक्र् लोकलबोडव ऑचर्फसातं वीस रुपयािी नोकरी चमळाली. त्यापूवी सौ. तारा व मी 

महारवाड्यात पण द सऱ्याचं्या येथे सवव गैरसोय व कमीपणा वारू् लागला. ता. १७।१।१९२४ कामावर हजर 
झालो. 

 
१) प ना जाईन होणेबद्दल खर्पर्. वकीलािा अभ्यास होईना. बेळगावास क्लासला घेईनात रा. 

माणगावंकर यानंी पूवी विन चदले होते पण नंतर खाजगी घरािी सबब प ढे केली व घेण्यािे नाकारले. 
नामदार रास्करराव जाधव यास पानस पारी चदली. 

 
२) मी आनंदराव म ठकर व मे. वामनराव देसाई यानंी बी. ए. होण्याबद्दल उपदेश केला. 
 
३) आठ मचहन्यािी रजा घेतली व रचववार ता. २३ जूनला सौ. तारास बेळगाव सोडून एकर्ाि 

आलो. नाव घातले. नंतर सौ. तारास घेऊन याव ेम्हणून बेळगावस गेलो तो आई साऊबाई व चिरंजीव तम - 
 

१) र्फामव चमळाला नाही, व त्यािे कारणे. 
 

२) पोचलस स पचरर्ेंडेंर् याचं्या ऑचर्फसात एक मचहना काम केले 
 

३) जतेस गेलो. बायकोस नवसािे म्हणजे घरररणी केली. 
 

४) कोल्हाप रास व वकीलािी सनद चमळाली. (ज लै १९२०) नागपूर, म ंबई ह बळी जाव े
िच्छा, काही पैसे चमळाले. प ढे जतेला गेलो क र् ंबास आणखी पंधरा रुपये चदले. 

 
५) कोल्हाप री नोकरी मास्तरािे काम केले, अमेचरकेस जाण्यािी खर्पर्. बेळगावास 

नोकरी धरली. आईस व क र् ंबास पाठचवले. नाव तारा असे ठेचवले. 
 
६) नौकरी स र्ली. अभ्यास करण्यािा चनश्चय सौ. तारािा पाठबळ मदत Hely. 
 
७) साऊबाईिी दोन म ले वारली व सौ. तारा अजारु म्हणून गावी गेली. 
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८) बेळगावास आलो पण प्लेग स रु तेव्हा प न्हा जतेला गेलो. नंतर चशरनादंगीस राचहलो, 
सोलापूरास गेलो त्यापूवी जतेस नौकरी धरण्याबद्दल खर्पर् सौ. तारा गरोधर राचहली. 

 
९) प ण्यास गेलो. कोल्हाप रास आलो. 
 
१०) बेळगावला आलो, अभ्यास केला, र्फामव चमळाला पचरक्षा पास. 
 
११) एप्रीलमध्ये जतेस व चशरनादंगास गेलो. सौ. तारा बाळंत झाली म लगा झाला पण 

लगेि मेला. म ल स ंदर होते. सौ. तारास घेऊन धारवाडास कॉलेजमध्ये जाण्यािा चनश्चय. 
 
१२) कॉलेजमध्ये गव्हनवमेन्र् स्कालरचशप चमळाली, चिचशप चमळाली. 
 
१३) वकीली करण्याच्या िराद्याने हायकोर्व वकीलीिी पचरक्षा द्यावी. असे मनात आले 

म्हणून डॉ. आंबेडकरािंा सल्ला घेतला व क ठेतरी नोकरी धरून अभ्यास करावा म्हर्ले. म ंबईस 
जाण्यािी िच्छा पण चनरुत्साह झाली. 

 
१४) सौ. तारा हीस ग ंडीमामा चशरनादंगीस घेऊन गेले, करमेनासे झाले म्हणून व 

जेवणािी गैरसोय होऊ लागली म्हणनू कॉलेज सोडून चतकडे गेलो. आठ चदवसात याव े म्हर्ले 
पण येणे झाले नाही. मी चतकडे िार मचहने राचहलो नंतर नोकरीसाठी खर्पर् केली. 
 
मे. िंदावरकर मास्तर यािंा बेळगावला वगव झाला त्यािे जागी मे. ह नग ंद हे आले. त्यािंी रीचत 

होती पण कृपाळू होऊन आमिी येथे म सलमान याचं्या क्लबात जेवणािी सोय केली प्रत्येकी ८॥ रुपये. 
 

(ता. ४-१२-१९) 
 
चदवशी म्हणजे शचनवारी आले. रचववार संध्याकाळच्या गाडीने आलो. 
 
सौ. तारा बाळंत झाली, म लगा झाला आहे. नाव रास्कर असे ठेचवले आहे. जन्म ता. 
 
सहामाहीिी पचरक्षा झाली. नापास झालो. खिािी र्फार अडिण मे. वामनराव देसाई व रा. सा. 

नायडू यािंी मदत वळेेवर येत नाही आचण गव्हनवमेंर् स्कॉलरचशपही तीन मचहन्यानी चमळते म्हणून खिािी 
अत्यंत ताराबंळ. 

 
 

_____ 
 


