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सत्सार, अंक १ 

 
 पडंडता रमाबाईंनी २९ सपं्टेबर, १८८३ रोजी लडंन येथ े द्रहदं ुधमाषचा त्याग करून ख्रिस्ती धमाषची 
दीक्षा घेतली. १७ फेब्रवुारी १८८६, रोजी त्या इंग्लडंहून अमेररकेला जाण्यासाठी तनघाल्या. अमेररकेत 
जवळजवळ तीन वर् े राहून पडंडता रमाबाई १८८९ च्या फेब्रवुारीत मायदेशी परतल्या. परदेशातील 
वास्तव्यात रमाबाई ख्रिस्ती झाल्याची बातमी कळताच “इंदपु्रकाश”, “ज्ञानप्रकाश” सारख्या 
समाजसधुारणांची तरफदारी करणार् या वत््तपरांांनी देलील “रमाबाई बाटली”, “रमाबाईने शवेटी फसववले” 
असा आरडाओरडा करण्यास सरुुवात केली. “ज्ञानचक्षु”, “पणेुवभैव” वगरेै वत््तपरांांनी तर रमाबाईवर 
अपशबदांचा वर्ाषव केला. केसरीचे पद्रहले सपंादक गोपाळराव आगरकर यांनी रमाबाईंच्या बदु्धीववर्यी व 
धैयाषववर्यी प्रशसंापर मजकूर १६ ऑक्टोबर, १८८३ च्या अकंात छापला होता. पण रमाबाईंनी धमाांतर 
केल्याचे वत््त लरे असल्याचा फादर ररवव्हंगटन यांनी वत््तपरांात परां छापनू तनवाषळा देताच आगरकरांच्या 
केसरीनेही “पडंडतनेे सगळ्यानाच उत्क्ष्ट रीतीने लासे चकववले” (केसरी ६ नोव्हेंबर, १८८३) असे ललहून 
इंदपु्रकाशकत्याांची री ओढली. ब्राह्मणी वत््तपरांांप्रमाणेच “शिूातील ककत्येकांनी पडंडता रमाबाईच्या नावाने 
आपले ऊर बडववले” तवे्हा रमाबाईची कड घेऊन महात्मा फुल्यांनी १८८५ साली सत्सार, अकं १ व सत्सार, 
अकं २ प्रकालशत करून रमाबाईंच्या टीकाकारांवर झोड उठवली. 
 

 सत्सारच्या पद्रहल्या अकंाच्या पद्रहल्या पानावर फुल्यांनी एक कटाव छापला आहे त्यात 
“ज्ञानप्रकाश”, “ज्ञानचक्ष”ु, “पणेुवभैव” या वत््तपरांांचा आडवळणाने उल्लेल केलेला आहे. सत्सारच्या 
पद्रहल्या अकंाच्या मलपष््ठावर जोतीरावांनी सहीतनशी जी जाद्रहरात प्रलसद्ध केली आहे तीवरून दीनबधं ू
परांाचे कत ेनारायणराव लोलंड ेयांच्याशी जोतीरावांचे बबनसले होत ेअसा समज होतो 
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सत्सार 
हे लहानसे पसु्तक 

जोतीराव गोववदंराव फुले 
यांनी 

लोक हहतार्थ केले 
कटाव 

 

    ॥ धतूष आयाांची मतत लुंटली ॥ 

    ॥ रमा पंडडता बरर बाटली ॥ 
    ॥ मद्य वपउशी आता ंवाटली ॥ 
    ॥ दे ब्रांडडची मला बाटली ॥ 
    ॥ ज्ञान गेलें, चकु्ष थथजले ॥ 
    ॥ आता कैचें वभैव मेलें ॥ 
    ॥ दास तुकाच ेचलेे बनती ॥ 
    ॥ शिू लशवाच ेगळी लागती ॥ 
 

पणेु सौजन्यलमरां छापलान्यात छावपले. 
१८८५ 

पसु्तकाची सवष मालकी पसु्तककत्याषने ठेववली आहे. 
ककंमत एक आणा. 

 
 
 



उपोदघात 

 
इंग्रज बाहादरच े राज्याच्या प्रतापानें अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांस तुरळक तुरळक ललद्रहतां वाचतां 
येऊं लागलें आहे, म्हणून आज हजारों वर्ाांपासून धतूष आयाांकडून शूिाद्रद अततशूि चोहंूकडून नाडले 
जातात, याववर्यीं सत्सार या नावाच ेछोटेलानी पुस्तकांत तनत्य वाटाघाट करून जगद्वेष््या आयष 
बाह्मणांची लारांी करावी, म्हणून हा पद्रहला अकं वाचकांपुढें आख्रणला आहे. या पुस्तकाच ेपुढचे 
अकं आम्ही अमक्या वेळीं प्रलसद्ध करीत जाऊं, म्हणून आम्ही वचनानें बांधले जात नाहीं. परंतु या 
आमच्या अल्पशा प्रयत्नास आमच े तन:पक्षपाती ववचारशील महंमदी, ख्रिस्ती व द्रहदं ु बांधवानीं 
उदार आश्रय द्रदल्यास या पुढच ेअकं दर आठवड्यासुद्धां सादर केले जातील. 
 
 

पुस्तककताथ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

सत्सार 

 
नंबर १ 

 
 सत्यशोधक समाजांतील शूि सभासदांचें अनेक गह्स्थांबरोबर संभार्ण झालें, त्यापैकीं 
थोडथोड्या मुद्याच्या गोष्टी येथें घेतल्या आहेत, त्या आमच ेसूज्ञ ववचारशील वाचकांपुढे सादर 
कररतों. 
 शूद्र—प्रश्न—ज्या वेळीं पुण्यांत रमाबाईनें येऊन द्रहदंधुमषप्रततपादक अनेक व्याख्यानें द्रदलीं, 
त्या वेळीं मला यांच्या व्याख्यानांची फारशी थोरवी वाटली नाही. कारण द्रहदं ूधमाषचे उत्पादकांनी 
स्रांी व शूिाद्रद अततशूि जातीवर कोणकोणत्या प्रकारच्या अगी पालडून त्यांजवर अनेक प्रकारचे 
जुलमी लेल केले, हें त्या बबचार् या गाई बापुड्या पंडडतां रमाबाईस माहीत कोठून ! परंतु धमाषचा 
हेकड व पक्षपातीपणा द्रदसून आल्याबरोबर त्यांनीं द्रहदं ु धमाषचा थध:कार करून ख्रिस्ती धमाषचा 
अथंगकार केला ककंव कसें? याववर्यी सवाांनीं आपली लारांी करून घ्यावी, म्हणून आपण पंडडता 
रमाबाईस परत द्रहदंसु्थानांत बोलावून घ्याल, तर फार लोकांच े डोळे उघडणार आहेत. व अशा 
शोधक सावववनीस पहाण्याची ककत्येकांस फार इच्छा झाली आहे. 
  

 ब्राह्मण—उत्तर—त्यांच्या घरगुती परांावरून असें द्रदसून येतें कीं, त्या आतांशी ब्रह्मधमाषचा 
बारीक शोध करीत आहेत व त्या थोड्याच काळांत परत द्रहदंसु्थानांत येतील असें मला वाटतें. 
  

 शूद्र—मुख, बाहू, जांग आख्रण पद यांपासून ब्राह्मण, क्षबरांय, वैश्य आख्रण शूिास जन्म देणारें 
ब्रह्म म्हणावें, ककंवा अतत लावजरवाण्या पक्षपाती ग्रंथ करणार् या मनूस जन्म देणार् यास ब्रह्म 
म्हणावें, अथवा तुमच्यांतील ककत्येक तकष बाजांनी या सवष सव्ष्टउत्पन्नकत्याष आद्रदकारणास द्रदलेलें 
ब्रह्म नाव म्हणावें. यांतनू तुम्हा ब्रह्मसमाजाचें लास ब्रह्म कोणतें, हें तरी एकदाचें कळंू द्या? 
  

 ब्राह्मण—आम्हां ब्रह्मसमाजाचें ब्रह्म म्हणजे त्याला जाततभेद वगैरे काहीं नाहीं. त े
तनराकार परब्रह्म आहे. 
  

 शूद्र—ज्यापेक्षां तुम्ही ब्रह्मसमावजयन जाततभेद मानीत नाहीं, त्या अथी आपण सवष 
ब्रह्मीनीं प्रथम एकंदर सवष मांगमहारांस ब्रह्मी करून त्यांस आपल्या ब्रह्मसमाजांत सामील करून 
कां घेत नाहीं? 
 ब्राह्मण—महारमांगांस ब्रह्मो करण्याची ब्रह्मसमाजाची इच्छा आहे. पण त्याप्रमाणें आम्हां 



सवष समावजयनांची लटपटही चालूच आहे. परंतु या कामीं आपण सवष शिूांनींसुद्धां आम्हांस मदत 
करंू लागलें पाद्रहजे, कारण आपण सवष जेव्हा इराणांतून या देशात आलों, तेव्हा आपण सवाांनीं 
येथील मूळच्या स्थाईक रद्रहवाशी महारामांगाचें सवषस्व हरण करून आपण येथील अथधपती झालों. 
  

 शूद्र—यावरून आपल्या आयष पूवषज ब्राह्मणांनीं इराणांतून द्रहदंसु्थानांत येण्याच ेपूवी त्यांनी 
आम्हा शूिांच े पूवषजांस दास केलें होतें. ककंवा आयाांनीं इराणांतून द्रहदंसु्थानांत येतेवेळीं आम्हा 
शूिांच े पूवषजांस वाटेंतच दास करून येथें बरोबर घेऊन आले, ककंवा तुम्हां आयष ब्राह्मणांच्या 
पूवषजांनी इराणांतून द्रहदंसू्थानांत आल्यावर आम्हां शूिांच ेपूवषजांस आपले दास केलें, यापैकीं लरें 
कोणतें, तें तरी चटकन कळंू द्या? आतां का उत्तर देण्यास ववलंब? अहो, तुम्हीं ज्यापेक्षां आम्हां 
शूिांस दास व अततशूिांस अनुदास करून आम्हा सवाांस वंशपरंपरेने हा काळपावेतों छळीत आलां, 
त्याअथी आपण केल्या कमाषचा पश्चात्ताप मानून प्रथम मागामहारांचे वाजवी मानवी अथधकार 
त्यांच ेत्यांस देऊन त्यांजपाशीं तुमच्या पूवषजांनी केलेल्या दषु्ट कमाषची क्षमा मागा. नंतर आम्हां 
अज्ञानी शूिांबरोबर सल्ला करण्याकररता आल्यावर पुढे त्याववर्यीं पहाता येईल. आतां आम्हांला 
तुमच ेब्रह्मसमाज व प्राथषनासमाज नकोत. पुरे झाले तुमच ेछक्केपंजे. 
  

 ब्राह्मण—उत्तर—आम्हांस जर मदत करण्याची आपली मजी नसेल, तर आपण तरी 
मांगामहारांस त्यांच ेमानवी अथधकार समजावुन त्यांस मागाषवर आणा, म्हणजे बरें होईल. 
  

 शूद्र—तुमच्या पूवषजांनी इराणांतून येऊन या देशांतील मूळच्या एकंदर सवष रद्रहवाशी लोकांवर 
अनेक स्वार् या केल्या. त्यांचें सवषस्वी हरण करून ते (ब्राह्नण) त्यांचे अथधपतत होऊन बसले. 
त्यांस आपले दासानुदास करून त्यांस ववद्या लशकण्याची बंदी केली. त्यांपकी ककत्येकांस 
स्पशषसुद्धां करण्याचा तनबांध करून त्यांचा सवोपरी छळ केला. त्याववर्यीं तुमच्या पूवषजांनीं केलेल्या 
मनूसारख्या घाणेरड्या ग्रंथांत अततकू्रर लेल सापडतात. यावरून शूिाद्रद अततशूिांचा तुम्ही 
(आयाांनीं) सवषस्वी नाश केला, हे सवष आपण डोळ्यांनी प्रत्यक्ष पहातों कां नाही बरें? या तुमच्या 
पूवषजांनी केलेल्या नीच कमाषचा मागमुद्दा नाहींसा व्हावा, म्हणून तुम्ही मांगामहारांस ज्ञान देऊन 
त्यांस तुम्ही योजून काढलेल्या समाजांत सरते करून घ्या. या कामीं आम्ही शूिांनी तुम्हां आयष 
ब्राह्मणांस मदत द्यावी ती कां? तुमच्या पूवषजांनीं महारामांगांच्या मागाांत पसरलेले काटे तुमच े
तुम्ही वेंचनू काढा. 
  
  
 
 



 ब्राह्मण—तुम्ही आम्हापासून पथ्क होऊं पहातां असें होईल तरी कसें? अहो, ज्यापेक्षा 
तुमच्या कोळणीपासून प्रसवलेल्या व्यासास व चांडाळणीपासून प्रसवलेल्या वलसष्ठास आम्हीं 
आपल्यांत सरते करून घेऊन त्यांच ेवंशजांस आम्ही ब्राह्मणासारला मान देतों कां नाही? यावरून 
तुम्हीं आम्हांपासून पथ्क कसे होऊ शकाल? 

  

 शूद्र—व्यास व वलसष्ठ यांचा शूिाद्रद अततशूि कुळातील होत्या, हें जरी तुमच्या 
ग्रंथाधारावरून लरें मातनलें, तथावप व्यास व वलसष्ठ यांच ेवपताजी शूिाद्रद अततशूि नव्हते, परंत ु
त्यांच े जन्मदाते आयषब्राह्मण होते. म्हणूनच तुमच्या पूवषजांनीं व्यास व वलसष्ठास ब्राह्मणांत 
सरते करून घेतलें यात नवल तें काय? कारण त ेतुम्हां आयष ब्राह्मणांचें बीज होय. परंतु शूिाद्रद 
अततशूिापासून आयष ब्राह्मणीस झालेल्या उत्पत्तीस तुम्ही आयषब्राह्मणांनीं  आपल्यांत सरत े
करून घेतल्याववर्यीं तुमच्या ग्रंथांत काही मुदे्द सापडतील काय? 
 

 ब्राह्मण—द्रहदं ू धमाांतील ग्रंथांत  त्याववर्यीं काय काय गडबडगुंडा आहे, तो मला लास 
करून सांगता येत नाही.ं 
 

 शूद्र--यावरून आपण समाजमंद्रदरांत हमेशा गच्च डोळे झांकून परब्रह्म सनातन ब्रह्माची 
प्राथषना करीत असून ते (ब्रह्म) तुम्हांस मांगमहारांच्या पूवीच्या वास्तववक वस्थतीववर्यीं बोध 
करून तुमच ेडोळे कां उघडीस नाहीं? 
 

 ब्राह्मण—असो, परंतु आम्हीं आयष ब्राह्मण ते ककती आख्रण तुम्हां शूिाद्रद अततशूिांची संख्या 
आयष लोकांपेक्षा नऊपट असून आम्हां मुठभर आयाषच्यानें तुम्हां शूिाद्रद अततशूिांस वजंकून त्यांस 
आपले दास तरी कसें करवलें? 
 

 शूद्र—अहो, तुमच्यांतील बहुतेक अतत महारथी अस्रांांवर ओं, भो म्हणून छू छू केल्याबरोबर 
परशरांूचं्या अक्षौद्रहणीच्या अक्षौद्रहणी दलांचा नाश करीत होते, असें तुमच े ग्रंथावरून लसद्ध होत 
असून तुम्हां द्रहदंसु्थानांतील आयष ब्राह्मणांसद्रहत तुमच े दासानुदास शूिाद्रद अततशूि वीस कोटी 
असून मूठभर महंमदी व इंग्रज लोक तुमच ेभूपतत कसे झाले? 
 

 ब्राह्मण—आम्हीं ब्राह्मो तसल्या भाकड दंतकथांनीं भरलेल्या ग्रंथांवर भरवंसा ठेवीत नाहीं. 
 

 शूद्र—तर मग तुमचें हें ब्रह्म कोणत्या ग्रंथांतून घेतलें आहे, कीं ज्या ग्रंथाचा संबंध असल्या 
भाकडकथाभरीत ग्रंथांशीं मुळींच नाहीं. 
 



 ब्राह्मण—येथें मारां लसमा झाली, ब्रह्म अथवा ब्राह्मण शबद कोणाच ेतोंडांतून तनघाला कीं, 
तुमचें माथें कफरतें. 
 

 शूद्र—अहो, जरी मुसलमान व इंग्रज तुमच्या आयष पूवषजांच ेभुपतत झाले, तरी तुमच्या आयष 
पूवषजांनीं या धमष शबदाच े आडून शूिाद्रद अततशूिांच े भूदेव बनून त्यांच्यांतील कुणबी, माळी, 
आगरी, कोळी, भील, रामोशी, मांग, महार वगैरे लोकांचीं अशी रालरांगोळी केली, याबद्दल कां 
सतशील महंमदी व ख्रिस्ती लोकांवर आपलें माथें कफरवावें? 
 

 ब्राह्मण—तसें नव्हे महाराज, आम्ही प्राथषना व ब्रह्मसमावजयनांनीं एकंदर सवष द्रहदं,ु 
ख्रिस्ती, महंमदी वगैरे धमाांतील असत्याचा त्याग करून त्यांतील बाकी उरलेल्या सत्याप्रमाणें 
वतषन करण्याचा तनश्चय केला आहे. 
 

 शूद्र—ख्रिस्ती धमषपुस्तकावर तुम्ही पाद्रहजेल त्या द्रटका केल्यास चालतील. कारण 
त्यांच्यातील उपदेशकांस पाद्रहजेल त्यानें पकडावे, झोडावे, कुटावे, वपटावे व धतूष ठकांच्या 
फुसलावणीवरून अज्ञानी शूिांच्या पोरासोरांनीं त्यांच्या मागें बोंबाआरोळ्या मारतां मारतां त्यांजवर 
धळूमातीचा भडीमार करून, त्यांस पाद्रहजेल ततकड े ख्रलदाडावें, परंतु महंमदी लोक आपल्या 
कुराणाला तुम्हाला बोटसुद्धां लावूं देणार नाहींत त्यांच्यांशी अशा तुमच्या गमज्या चालणार नाहींत. 
उगीच कां मनाच े मांड े करून लातां? असो, परंतु आपण ब्रह्मोनीं एकंदर सवष द्रहदं ू धमाांतील 
असत्य तनवडून काढून त्या सवाांवर हरताळीच्या बोळ कफरवून बाकी उरलेल्या सत्याचा एक पथ्क 
ग्रंथ केला आहे काय? 
 

 ब्राह्मण—तसला ग्रंथ आम्ही केला नाहीं. तसें करण्याचा आम्हा ब्रह्मोंचा ववचार केला आहे. 
 

 शूद्र—अ: तसला ग्रंथ तुम्हीं ब्रह्मो तयार कररतोंपावेतों आम्ही शूिाद्रद अततशूिांसद्रहत पंडडता 
रमाबाईनें तुमच्या पोकळ बोलण्यावर ववश्वास तरी कसा ठेवावा? कारण पुढें एलादे वेळीं आयष 
ब्राह्मणांत परशुरामासारला अथवा नाना पेशव्यासारला धाडस-दंगेलोर तनमाषण झाला व त्याच्या 
साह्यानें शंकराचायाषसारला पाताळयंन्ती ब्राह्मण पुन्हा प्रततपादन करंू लागला कीं, एकंदर सवष 
आयष ब्राह्मणांच े ग्रंथात जे काय ललद्रहलें आहे, तें सवां ईश्वरप्रणीत आहे, तर त्या वाचाळाच्या 
तोंडाला अज्ञानी मांगामहारांज्यानें हात लाववेल काय? जेथें तुम्ही महंमदी व ख्रिस्ती साध ू
ववद्वानांच्या हातांत हा काळपावेतो तुरी देत आलांत, तेथें शूिाद्रद अततशूिांचा काय पाड? 
 
  



 ब्राह्मण––(मोठ्या ववनोदानें गालांतल्या गालांत हास्यवदन करून) म्हणाले,–– कां बरें तात्या, 
असें कां म्हणतां? आतांशीं आम्हीं ब्रह्मसमाजाच्या आधारावरून द्रहदं ु धमाांत ललद्रहलेल्या 
प्रततबंधाचा थध:क्कार करून अज्ञानी वस्रांयांस ववद्यादान देण्याच्या कामीं लटाटोप चालववली आहे 
कां नाही? 
 

 शूद्र––तुम्हीं उगीच काय जें तुमच्या तोंडाला येईल तें बोलू नका राव. अहो, इंवग्लश 
राज्याच ेववद्येच्या प्रतापानें द्रहदं ूवस्रांयांस लरे ज्ञान लमळण्याचा प्रसंग आला आहे. व त्याप्रमाणें 
ते सवष आपल्या आपण घडून प्रचारांत येत चाललें आहे. एवढेंच नव्हे, परंतु आपण सवाांनी 
उपवस्थत केलेले सवष बाररक मोठे समाज त्यांच्याच लशक्षणाचें फळ होय. आतां तुम्ही, (उसमें मेरा 
ब्रह्मसमाज चांदभाई) म्हणण्याचें सोडा. असो, जर कां शूिाद्रद अततशूिांस तुमच े वस्रांयांसारली 
सहज ववद्या लमळण्याची पवषणी येऊन त्यांस जेव्हां त्यांच ेमानवी अथधकार समजंू लागतील, तेव्हां 
तुम्हां सवष आयष ब्राह्मणांस मारवाड्यासारख्या तीन शेंड्या वाढवाव्या लागतील, कारण आतांच्या 
तुमच्या एका शेंडीवर शूिाद्रद अततशूिांसद्रहत पंडडता रमाबाईचा तनवाषह होणार नाही. 
 

 ब्राह्मण––तसा प्रसंग आल्यावर आम्हीं आपली आहे ती शेंडीसुद्धां भादरून संन्याशी बनूं. 
नंतर ते सवष आमचें काय करणार? परंतु आतां तमुचा धमष तरी कोणता, तात्या? 
 

 शूद्र––ईश्वराचा हातांत तुरी देऊन तुम्हां आयषब्राह्मणांची सेवाचाकरी करणें हाच कां आम्हां 
शूिांचा धमष? आमच्या सोईकररतां पाद्रहजेल त्या वेळीं आम्ही महंमदी अथवा ख्रिस्ती धमाषचा 
स्वीकार करंू, नाही तर आपण सवाांचा तनमाषणकताष आहे, त्यापाशीं उत्तम धमष मागून घेऊं. तुम्ही 
आतां आमची पोकळ काळजी करंू नका. परंतु तुम्ही संन्याशी होऊन आपल्या पंडडता रसासारख्या 
सुलशक्षक्षत वस्रांयांस ख्रिस्ती धमाांत घुसण्याकररतां मागष मोकळा करून आपण व्यथष वाया जाऊं 
नका, म्हणजे झालें. 
 नंतर सदरचें सवष संभार्ण रा. रा. कोंडाजी रावजी पाटील, माळ्याचें कुरूळ यांनी मन:पूवषक 
ऐकलें होतें. सबब दोन प्रहरीं जेवण घेतल्यानंतर सत्यशोधक समाजांतील त्यांच े
समाजबांधवांबरोबर संभार्ण झालें, तें लाली ललद्रहल्याप्रमाणें:-- 
 

 कोंडाजी पाटील––प्रश्न––तात्यासाहेब, सकाळीं आपण उभयतांमवयें मालमषक भार्ण 
ऐकल्यावरून मला एक प्रश्न सुचला आहे तो असा कीं––ऋर्ीचें कूळ आख्रण नदीचें मूळ याचा शोध 
करंू नये”, म्हणून एकंदर सवष भटब्राह्मण म्हणत असतात. तर हा ब्रह्मघोळ आहे तरी काय? 
 

 तात्या––उत्तर––अहो, हे ब्राह्मणांच ेब्रह्मकपट तुम्हांस एकाएकीं समजणें फार कठीण. 
 



 कोंडाजी––या ब्रह्मकपटाववर्यीं तुमचें काय म्हणणें आहे, तें तरी कळंू द्या. नंतर मग तें 
आम्हास समजलें नाहीं, तर तुम्हीं काय कराल? 
 

 तात्या––पूवी जर आयषब्राह्मण शूिाद्रद अततशूद्रिणीपासून जन्मलेल्या आपल्या लास 
उत्पत्तीस ते (आयषब्राह्मण) आपल्ल्या जातींत सरते करून घेत होत,े तर हल्लीं भटब्राह्मण 
आपल्या पाळीव यवनी व शूि वेसवेपासून जन्मलेल्या अष्टपैलू रत्नास आपल्या जातींत सरत ेकां 
करून घेत नाहींत? 
 

 कोंडाजी––त्यांच्या जन्मदात्या भटब्राह्मण वडडलांनी त्यांस ववद्वान केल्यामुळें , ते ब्राह्मणी 
पागोटी घालतात व संधान साधल्याबरोबर गळ्यांत सुताच्या पाष््या (जानवीं) घालून लासे म्हराठे 
बनतात. नंतर तनवळ कुणबयांचा थधक्कार करून त्यांच्यामवयें मोठ्या शलेीनें लमरवतात. ही 
ब्राह्मणांच्या उत्पत्तीची अडचण आम्हा शूिांत ती कां? 
 

 तात्या––उत्तर––ते कसलींही पागोटीं बांधनू आपल्या गळ्यांत चर् हाटें का आडकवीनात. 
तुम्हाला त्यांच्याशीं काय करावयाचें आहे? परंतु भटब्राह्मणांनी तुम्हां तनवळ कुळवाड्यांत पसरलेलें 
त्यांनीं (ब्राह्मणांनी) आपल्या जातींत पूवीप्रमाणें, लमळवून घेणें यांत त्यांचा थोरपणा होय. 
 

 कोंडाजी––सवष द्रहदंसु्थानांत आयष ब्राह्मणांचें लचांड पसरलें असून पंडडता रमाबाई हाडाची 
लरी ब्राह्मणीण असतां, वजनें जुलमी आयष धमाांत हा काळ पावतेों वावरल्याबद्दल ख्रिस्तीयन 
लोकांच ेद्वारें प्रायवश्चत (बाप्तीस्मा) घेऊन ख्रिस्ती मंडळांत रमली, म्हणून भटब्राह्मणांनीं बाईच्या 
नावानें लशमगा केला यात नवल तें काय? कारण पंडडता रमाबाईनें त्यांच्या क्बरांमी धमाषच्या 
नाकाला चनुा लाववला. परंतु शुिांतील ककत्येकांनी पंडडता रमाबाईच्या नावानें आपलें ऊर बडववलें, 
याचें कारण काय असावें बरें? 
 

 तात्या––शूिांतील ककत्येकांनी पंडडता रमाबाईच्या नावानें आपलें ऊर बडववलें, म्हणून 
त्यांच्या रडगाण्यावर अशा प्रसंगी येथें टीका करणें शोभत नाहीं. कारण आतांशीं चहंूकड े
भटब्राह्मणांतील ब्रह्मस्पतीच्या तोलाच े ववद्वान, अज्ञान्याच ेभूदेव आपल्या देवपूजेसद्रहत संवळी 
भांड्याचें वैभव, छे गवाळीं कालेंत मारून, म्लेच्छांनी अनेक कुचके पदाथष रांधनू काढलेला तनवळ 
अकष दारूच्या बाटल्या घटाघटा वपऊन गटारांनी लोळत पडतात. तरी हे आमच ेशूि बांधव त्या सवष 
छाक्यांसह त्यांच्या जातीस पववरां मातनतात. परंतु सतशील पंडडता रमाबाईच्या माथ्यावर पािी 
आचायाषनें थोडसे स्वच्छ पाणी लशपंल्याबरोबर “पंडडता रमाबाई बाटली” “पंडडता रमाबाई बाटली” 
म्हणून भटब्राह्मणांस हाकाटी करंू लागणार् या शूिांची थोरवी ती काय? अहो, ककत्येक भटब्राह्मण 



बाटलींतील ऐन माल गट्ट करून शवेटीं इंग्लंडाकड ेदीन वदनें करून “रमाबाई बाटली” “रमाबाई 
बाटली” म्हणून रारांद्रदवस बाटल्यांचा तनजवयास कररतात; हेच कां वाचाळ आयष भटब्राह्मणांचें 
वैभवसौभाग्य? असो यापुढे तुमची मजी असल्यास दसुरे काही महत्त्वाच े प्रश्न करा कीं, 
ज्यापासून आपल्या शूि बांधवांच ेडोळे उघडतील. परंतु तूतष हा सवष मजकुर वतषमानपरांकत्याांनीं 
आपल्या परांातं, इतर परांांसारली यांत काही घालमेल न कररतां छापून प्रलसद्ध केल्यास पुढे 
तुमच्या मजीप्रमाणे कररतां येईल; 
 पुढे काही द्रदवस लोटल्यावर एके द्रदवशी दोन प्रहरच े जेवन घेतल्यानतंर थच. यशवतं 
जोतीराव फुले याजबरोबर संवाद सुरू झाला तो पुढे ललद्रहल्याप्रमाणें:- 
 

 यशवंतराव––तात्यासाहेब, आयषब्राह्मण भूदेवांची सेवाचाकरी करणें हाच काय तो शूिांचा धमष 
म्हणून आयाांच्या ग्रंथांत लेल सापडतात, यावर तमुचें काय म्हणणे आहे? 
 

 तात्या––त्या ग्रंथांच ेकते तुमच ेपुवषज नसल्यामुळें आयष धतूष ब्राह्मणांतील ग्रंथकारांनीं धमष 
शबदाच े अनेक अथष होत असल्यामुळें त्यांनीं (आयाांनी) मूळ धमष शबदाच े अथाषचा जो काही 
लबुीदार अनथष केला (तो मोठ) मोठ्या धमषसंस्थापकांच्या वयानांतसदु्धा आला नाहीं. तेथें अज्ञानी 
शूिांच्या लक्षांत तो सहज कोठून येणार? 
 

 यशवंत––धमष या शबदाचे अनेक अथष होत असल्यामुळें धमष शबदाच्या अथाषचा आयष 
ग्रंथकारांनीं अनथष केला तो कोणता? 
 

 तात्या––आयषब्राह्मणांनी जेव्हां द्रहदंसु्थानावर स्वार् या केल्या व येथील मुळच्या दस्यू लोकांस 
वजंकून, त्यांस आपलें दास केलें व त्याववर्यीं आपल्या ग्रंथांत लेल करून ठेववले आहेत. ते अस े
कीं, दासांनी (दस्युनीं) आयष ब्राह्मणांचें दाशत्व करावें, हा शूि दासाचा (शूि दस्यूचा) धमष होय. 
परंतु पुढें जरी महामदी व इंग्रजांनी हा देश काबीज करून आयष ब्राह्मणांस त्यांनी आपलें दास 
केलें नाही. तरी आयष ब्राह्मणांनी पूवी जेर केलेल्या शूिांवर आपला स्वालमत्वाचा पगडा जसाचा 
तसाच कायम ठेववला, कारण त्यावेळी शूि लोक इतके बळहीन व अज्ञानदशपे्रत पावले होते, की 
आयष ब्राह्मणांनी केलेल्या क्बरांमी ग्रंथास ते (शूि) ईश्वरदत्त मानूं लागले. असो, चोरी करणें हा 
चोराचा धमष––लबाडी करणें लबाडाचा धमष––घोड ेलाजववणें हा लाजदाराचा धमष––अज्ञान्यास फसऊन 
लाणें हा धतूष ठकाचा धमष. यालशवाय धमष या शबदाच ेअनेक अथष होत असून आयष ब्राह्मणांनी 
धमष या शबदाचा मूळचा लरा अथष येके बाजूला ठेवून त्याच शबदावर असें अधंळे गारूड रचनू, 
एकंदर सवष अज्ञानी शूिाद्रद अततशूि जनांस फसवून (आपला धमष) काद्रढला आहे. 
 
 



 यशवंत––यावरून आयषभट ब्राह्मणांजवळ भारेच ेभारे ग्रंथ आहेत, त्यापैकीं एका ग्रंथांतसुद्धां 
आपण म्हणतां त्याप्रमाणें धमष या शबदाचा लरा अथष नाहीं काय? 
 

 तात्या––भटब्राह्मणांच्या ग्रंथांत धमष या शबदाचा लरा अथष असून जर त्यांनी (आयाांनी) 
त्याप्रमाणें वतषणूक ठेववली असती, तर ककत्येक ववद्वान भटब्राह्मणांसह पंडडता रमाबाईंनें ख्रिस्ती 
धमाषचा स्वीकार केला नसता! 
 

 यशवंत––या तुमच्या बोलण्यावरून आयष ब्राह्मणांची सेवाचाकरी करण्याकररतां देवाजीनें 
शूिाद्रद अततशूिांस तनमाषण केलें असें लसद्ध होत नाही; परंतु आपण सवष आयाांच्या तावडींत 
सापडल्या द्रदवसापासून आयाांनी शूिाद्रद अततशूिांस बल व ज्ञानहीन करून धमष शबदाच्या आढून 
आपल्यामागे उपावयांसारले लागले आहेत. यास्तव भटब्राह्मणांनीं उपवस्थत केलेल्या टोलेजंग 
समाजांत या त्यांच्या क्बरांमी उपाधीववर्यीं शूिांतील ववद्वान ब्रसुद्धां काढीत नाहींत, हें कसें? 
 

 तात्या––बाबा, त्या समाजाच े उत्पादक अठ्ठल मुतत षपूजक तनवळ जाततअलभमान मानून 
सोंवळ्यांत असतां इंग्रजी पुस्तकाला स्पशष न करणारे आयष धतूष होते. यास्तव त्यांनीं आपल्या 
धमषरूपी उपाधीचा बचाव करण्याकररतां कोणी या समाजांत धमषसंबंधीं बोलूं नये, म्हणून समाजाच े
तनयमाच ेचोपडींत हा एक तनयम घुसडला आहे. 
 

 यशवंतराव––येथें मारां भटब्राह्मणांनी प्यादेमात केली. पुढे याववर्यीं बोलता येईल. परंतु या 
समाजाच्या (चा?) हेतु तरी काय असावा? 

  

 तात्या––हल्लीचं्या सरकारी कायद्यांत मनुसार (ख्या) काहीं चकु्या होऊं लागल्यास त्या 
चकु्यांची दरुुस्ती करण्याच े कामीं सरकारास सूचना देऊन त्यांस ताळ्यावर आणणें हा या 
समाजाचा हेतु असावा. 
 

 यशवंतराव––केवळ वपजंर् यांतील तोत्यासारले पोकळ लटपटपंची बोलो बेटा गंगाराम, म्हणून 
वेळ दडवण्यापेक्षां अशा आणीबाणीच्या वेळीं समाजांतील शूर सभासदांनीं द्रहराताचा बचाव 
करण्याच ेकामीं काहीच हालचाल करंू नये, हें मोठें  आश्चयष होय. 
 
  
 
 



 तात्या––असें कसें म्हणतोस बाळा? आपले शहाणे सरकारांनीं आजपावेतों रायल व लोकल 
फंडांतील को्यावधी रुपये लची घालून भटब्राह्मणांस ववद्वान केले. व त्यांस मोठमोठे जोलमीचे 
हुदे देऊन त्यांस सवोपरी सुलीं केलें. कारण हेंच असावें कीं, अशा आणीबाणीच्या प्रसंगीं ब्राह्मण 
ववद्वान सरकाराच ेउपयोगी पडतील. 
  

 यशवंत––यावरून ओंवळ्या नीच शूिाद्रद अततशूिांची परवा न कररतां रलशयन लोकांबरोबर 
पद्रहल्या टकरा सोवळे ववद्वान भटब्राह्मण घेतील, नाहीं बरें? 
 

 तात्या––याववर्यीं तुला संशय वाटतो काय? अहो, या लढायांच ेकामीं ववद्वान भटब्राह्मण 
तुम्हां शूिाद्रद अततशूिांचा ववटाळसुद्धां होऊं देणार नाहींत. वेळ मारां येऊं द्या, तीही मजा आपणच 
पाहंू. 
 

 यशवंत––पाहंू बरें आतां जपानुष्ठानाची व × × × × × × थोरवी. परंतु तात्या बहुतेक 
आयषब्राह्मण हमेशा म्हणतात कीं, ख्रिस्ती धमष स्वीकारल्याबरोबर द्रहदं ुलोकांतील स्वदेश अलभमान 
नाहींसा होतो याववर्यीं तमुच ेकाय म्हणणे आहे? 
 

 तात्या––अहो भटब्राह्मणांच ेआलशवाषदावर भरवंसा ठेवून अज्ञानी शूिाद्रद जाततशूिांनी आपलीं 
लशरें हातांत घेऊन उपाशी-तापाशीं चणेफुटाणें लाऊन लढावें आख्रण धतूष भटब्राह्मणांनीं दोन वेळा 
सपाटून भोजने सारून भलत्या एकाद्या हवाशीर तनभषय देवळांत गोमुलींत हात घालून स्वस्थ 
गप्पा ताशीत बसून रारांीं मोजा माराव्यांत व शूिाद्रद अततशूिांनी जय लमळवून घरीं आल्यानतंर 
थोड्याच काळांत त्यांची मुलें अज्ञानी आहेत; त्यांस राज्य चालववण्याचें ज्ञान नाहीं म्हणून दोर् 
देऊन, त्या सवाांस सातार् यासारख्या बबकट गडांवर बंदींत ठेवून भटब्राह्मणांस आयता राज्यउपभोग 
घेता यावा, हाच काय तो यांचा तसें म्हणण्याचा मतलब होय, दसुरें काही नाहीं. कारण ख्रिस्ती 
झालेल्या द्रहदंतू जर स्वदेश अलभमान रहात नाहीं म्हणावें, तर आपल्यांतील सवष ख्रिस्ती लोकांनीं 
इग्रंज सरकारांपासून स्वदेश रक्षण करण्याकररतां हल्लीं शस्रांें मागून घेतली नसती. 
 

 यशवंत––नेटीव ख्रिस्तीयन लोकांसारले भटब्राह्मण लढाया करंू लागले, म्हणजे मी तर 
भलत्या एलाद्या रोकडोबाच्या ककंवा मरीआईच्या देवळांत जपानुष्टान करून देवीला वरबटाचा 
नावाला नैवेद्य दालवून लशुाल फुरके माररत बसेन. आतां कां तात्या लमटक्या माररतां? 
 

 तात्या––मी कां भटब्राह्मण आहे? मी पाद्रहजे त्यावेळीं तु्या पंक्तींत जेवण घेऊन 
जपानुष्ठानी होईन आख्रण ववष्णुच्या महामारी शक्तीआईची भक्कम पूजा करीन. 
 



 या मा्या अल्पशा प्रयत्नास आमच ेतन:पक्षपाती ववचारशील सुज्ञ ख्रिस्ती, महंमदी व द्रहदं ू
लमरांांनीं उदार आश्रय द्रदल्यावाचनू या पुढच े अकं छापून प्रलसद्ध करण्यास माझी छाती होणार 
नाही. 
 
 

ता. १३ जून 
सन १८८५ इ. 
पुणें पेठ, जुना गंज. 
 

         जोतीराव गोववदंराव फुले, 
          स. शो. स. सभासद  

 
 

‘सत्सार नंबर १ या पुस्तकाच्या १६ व्या पष््टावरील कटाव’ 
अशा मथळयालालीं एका हस्तललख्रलतांत सांपडलेला कटाव 
 
 

कटाव 
 

॥ राज दस्युची मजी कडकली ॥ आयषभटाची छाती दडपली ॥१॥ 
॥ ओतुरगांवी भाऊ भडकला ॥ जुन्नरकर शे् या धडकला ॥२॥ 

॥ आयष त्यामवये फुल्यास पाहती ॥ सोंवळीं भांडीं घेऊन पळती ॥३॥ 
॥ परांांमवयें हायहाय कररती ॥ शंकराचायष हाका माररती ॥४॥ 
॥ वजकड ेततकड ेपोथ्या वाथचती ॥ अज्ञान्यांची मनें गोववती ॥५॥ 
॥ अहो कासी यमुनाबाई ॥ उपाशी मरतो गे ताई ॥६॥ 
॥ लशदं्यानी कफररवली द्वाही ॥ पोटासाठीं घ्या तरी काहीं ॥७॥ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

सत्सार-१ च े४ रे् मलपषृ्ठ 
जाहहरात 

 
बाहेर गांवच ेलमरां-मंडळीस ववनंतत करण्यात येते कीं, सत्सार या पुस्तकाचा पद्रहला अकं ककंमत 
०१ आणा. टपाल लचष ४ प्रतीस आधाष आणा. गुलामथगरी ककंमत ०१२ आणे ट. ल. ०१ आणा. 
छरांपतत लशवाजीचा पवाडा ककंमत ०६ आणे ट. ल. 0॥ आणा. 
ही पुस्तके पुणे पेठ, जुना गंज, घर नं. ३९५ येथें रा. यशवंत जोतीराव फुले याजकड ेववकत 
लमळतील. 
 

ता. १३।६।८५. 
 

         जोतीराव गोववदंराव फुले 

 
 

जाहहरात 

 
सवष लोकांस कळववण्यांत येते कीं मौजे वांगणी गावी मी भोळ्याभावीक शूिबांधवास आपले पायांचे 
तीथष द्रदले म्हणून कोणी थोर गह्स्थाने दीनबंधतू मजकूर छापववला आहे तो अजीबात लोटा आहे. 
याववर्यी कच्ची हकीकत पुढे एकादे वेळी द्रदली जाईल. 
 

           जोतीराव फुले 

 
 

नोहटस—रा. रा. कोंडजी रावजी पाटील, माळ्याच े कुरुळ, वजल्हा सोलापूर, यास देण्यात येत ेकी 
आपण माझी पुस्तके अथवा त्यांची ककंमत, उसने नेलेले पैसे, असुडाचा चौथा भाग हे सवष आपण 
परत केल्यास मी तुमचा आभारी होईन. ता. १३।६।८५. 
 

           जोतीराव फुले 

 
---समाप्त--- 


