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 „ब्राह्मणकन्या‟  ही श्री.वं्य.केतकर यांची प्रसिद्ध कादंबरी आहे. ही कादंबरी १९३०च्या 

च्या िुमाराि प्रसिद्ध झाली. „ब्राह्मणकन्या‟ या कादंबरीचे स्वरूप प्रश्नसनष्ठ आहे. „ 

असिष्ट स्री-पुरुष िंबंध व त्यापािून उत्पन्न झालेल्या अधमम िंततीचा मुख्य प्रश्न या 

कादंबरीत चसचमला आहे’१  „ब्राह्मणकन्या‟ या कादंबरीची  मुख्य नासयका कासलंदी सह 

आहे. कासलंदी ही आप्पािाहेब डगे्ग नावाच्या एका ब्राह्मण वसकलाची मुलगी आहे. 

कासलंदीच्या आईचे नाव िांताबाई आहे. िांताबाई यांचा सववाह आप्पािाहेब डगे्ग 

यांच्याबरोबर झाला तो िमाजिुधारणेच्या हेतूने. कारण िांताबाई या डॉ. सचत्तोपंत 

यांच्या रखेलीची म्हणजे मंजुलेची मुलगी आहे. या िवम कौटंुसबक पार्श्मभूमीमुळे 

कासलंदीच्या सववाहाचा प्रश्न सनमामण झाला आहे. आप्पािाहेब डगे्ग यांनी िांताबाईिी 

सववाह करताना िमाजिुधारणेचे धे्यय डोळ्यािमोर ठेवले होते. िांतेिी सववाह 

करण्याचा हेतू हाच की, नायकीण वगामतील मुलीि चांगल्या वगामत जाता येणे िक्य आहे 

हे सिद्ध करण्यािाठी अिे ते म्हणत. अप्पािाहेब यांचा मुख्य हेतू जातीभेद सनमूमलनाचा 

आहे.  

  कासलंदीवर दोन व्यक्ीचंा फार प्रभाव आहे. त्या व्यक्ी म्हणजे िांताबाई आसण आजी मंजुळा. 

त्यातूनच कासलंदीचे समश्र व्यक्तक्मत्व घडत गेले आहे. िांतेच्या सठकाणी अिणारा दुबळा हळवेपणा 

आसण आजी मंजुळा सहच्या सठकाणी अिणारी  तडफ याचे िंुदर समश्रण कासलंदीच्या सठकाणी झाले 

आहे. कासलंदी िंुदर आहे. ती अनौरि अिल्याने सतचे लग्न होत नाही. अिा वेळी कासलंदी 

आप्पािाहेबांचे घर िोडते आसण सिविरणप्पा याच्या घरी राहायला जाते. सिविरण याचे लग्न झाले 

आहे. त्याची रखेल म्हणून ती राहते. या घटनेपािून खऱ्या अथामने कादंबरीला िुरुवात होते.  

  सिविरणप्पा याचे लग्न झाले आहे. त्याची बायको असिसित आहे. त्याला अपत्य नाही म्हणून तो 

कासलंदीचा स्वीकार करतो तर सिविरण आनंदी नाही म्हणून आपण त्याला आनंद देऊ अिी 

िहानुभूतीपूणम भूसमका कासलंदीची आहे. सिविरणप्पा व्यवहारी आहे. त्याचे सििण कमी अिल्याने तो 

आडदांडपणे बेसफकीरीने वागतो. सिविरण कासलंदीला कोणताही िन्मान देत नाही. या दरम्यान त्यांना 

एक अपत्य होते. सिविरण आपल्याकडे लि देत नाही म्हणून कासलंदीच्या मनात आत्महते्यचे सवचार 

येतात. आिेकडून सनरािेकडे सतचा प्रवाि िुरु होतो. 

 एितर सकले्लदार या नावाची कासलंदीची एक मैत्रीण आहे. सतची आसण कासलंदीची भेट   

झाल्यावर ती  एितर सकले्लदारकडे राहायला जाते. येथे सतच्या मनातील सनरािेचे, आत्महते्यचे सवचार 

नष्ट होतात आसण ती नोकरी करायला तयार होते. कासलंदी नोकरीच्या िोधात मंुबईला जाते. तेथे लेबर 
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ऑसफिमधे्य सतला नोकरी समळते. याच सठकाणी रामराव नावाच्या कामगार पुढाऱ्यािी सतची ओळख 

होते. दोघे नंतर सववाहबद्ध होतात.  

 या कादंबरीचा सवचार केला तर या कादंबरीत पात्र िंख्या फार कमी आहे. अिे अिले तरी ही 

पाते्र फार बोलकी आहेत. पात्रांचा सवचार केला तर अिे सदिते की, या पात्रांचे जे वतमन घडते ते 

पररक्तथथतीमुळे. या कादंबरीत पात्रांच्या चचाम/ िंवाद यामुळे कादंबरीत नाट्यगुण  बऱ्याच सठकाणी सदिून 

येतात. कासलंदीने कॉलेज िोडले. एव्हढेच नवे्ह, तर आपल्या आई बापाचे घर िोडून देऊन ती एका 

सिविरणप्पा नावाच्या व्यापाऱ्याची केवळ रखेली म्हणून रासहली अिे वाचाकांिाठीचे उतं्कठावधमक 

प्रिंग नाट्य सनमामण करतात. या िंदभामत श्री.रा.िं. वासळंबे सलसहतात, „या कादंबरीत घटना फारिा 

नाहीत. घर िोडण्याचा प्रिंग वाचकांची उतं्कठा वाढसवतो.‟२  

 या कादंबरीच्या सनसमत्ताने डॉ.श्री.वं्य.केतकर यांची भूसमका स्पष्ट होते. श्री.वं्य.केतकर यांचे 

सििण परदेिात झाले. तेथील सवचारांचा प्रभाव त्यांच्यावर होता. परदेिात सिकत अितांना त्यांनी „ 

भारतातील जातीचंा इसतहाि‟ यावर िंिोधन केले होते. भारतातील अवघी जातिमस्या त्यांनी 

ऐसतहासिक दृष्टीने मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागे त्यांचा िमाजिास्त्रीय दृष्टीकोन सदिून येतो. परंपरेने 

आसण पांसडत्याने रूढ झालेले शु्रती-सृ्मतीतील जातीसवषयक सनयम व सववाहसवषयक सनयम 

श्री.वं्य.केतकर यांनी आथथेने अभ्यािले होते.िामासजक रीसतचे, जातीजातीतील परस्पर िंबंधाचे, अधमम 

िंततीचे, सनरीिण त्यांनी पोटसतडकीने केले होते. डॉ.श्री.वं्य.केतकर िमाजिास्त्रीय व धममिास्त्रीय 

लेखात सलसहतात, „ जातीभेद जो मोडावयाचा तो आमच्यातील काही लोक, िवम माणिे ईर्श्राची लेकरे 

आहेत म्हणून िांगतात त्यािाठी नवे्ह,तर आमच्या देिातील िवम लोकांचे एकीकरण करून आमचे एक 

बलवान राष्टर  करावयाचे व सहंदुथथानचे महत्व आम्हाि जगात वाढवायचे यािाठी होय.‟
३  

केतकरांच्या कादंबरीचा सवचार करता हाच दृष्टीकोन सदितो. केतकरांची पाते्र भावभावना 

यापािून असलप्त आहेत. श्री.वं्य.केतकर व्यवहारवादी आसण वास्तववादी होते. त्यांच्या वास्तववादी 

मनाला रोमँसटसिझम पटणे िक्य नव्हते. िमाजिास्त्रीय अभ्यािामुळे त्यांची वृत्ती रोमँसटसिझमसवरोधी 

झाली होती. इंगं्लडमधे्य िॉ ज्याप्रमाणे रोमँसटसिझमचा बुरखा ओढून काढत होता तेच काम केतकर 

मराठीत करू इक्तित होते.
४
  

  कानेल सवद्यापीठात सिकल्यावर त्यांनी तेथील िंसृ्कती, िासहत्य यांचा अभ्याि केला. िामासजक 

िुधारणा हे तत्व त्यांनी स्वीकारले त्यातूनच ते वास्तववादी होत गेले. „ब्राह्मणकन्या‟ या कादंबरीचा सवचार 

करता १९१० ते १९२५ या कालखंडातील िमाजक्तथथतीचे सचत्रण ते या कादंबरीत करतात. त्यांनी अनौरि 

िंततीची िमस्या सचसत्रत केली अिली, तरी त्यांचे लि प्रामुख्याने स्रीजीवनावर क्तखळले आहे. या 

स्रीजीवनाचा सवचार करतांना गुलामीत िापडलेल्या  स्रीचा उद्धार या िंदभामत करू इक्तित नाहीत तर ते 

सस्रयांचे िमाजातील थथान िोधू पाहतात.
५ मातृित्ताक कुटंुब पद्धतीचा सवचार करतांनाच त्यांनी या 

कादंबरीत पे्रमभावनेला महत्व सदले आहे. त्यांनी िमाजिास्त्रीय सवचार व्यक् करण्यािाठी कादंबरी या 

माध्यमाचा वापर केला आहे; परंतु हे करत अिताना त्यांनी कादंबरीला रचनािौदंयम प्राप्त करून 

देणाऱ्या घटकांकडे पूणम दुलमि केले आहे. „ सनबंध कोणी वाचत नाही म्हणून त्यांनी कादंबरी हे माध्यम 

स्वीकारले. कादंबरीत अिा सवचारांना थथान देऊ नये अिे नवे्ह;परंतु हे सवचार असभव्यक् करण्याची 

कादंबरीची जी पद्धती आहे तीच स्वीकारायला हवी. केतकरांनी हे केले नाही. कादंबरीत िमाजिास्त्रीय 
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सवचार मांडतांना त्यांनी सनबंध लेखकाची भूसमका स्वीकारली, त्यामुळे त्यांच्या कादंबऱ्यांचे वरील कवच 

कादंबरीचे अिले तरी आतील गाभा मात्र पूणमपणे सनबंधाचा आहे.‟
५
 म्हणूनच उषा हस्तक पुढे सलसहतात, 

„ त्यामुळे त्यांच्या कादंबरीतील आिय नवे्ह सवषय सकतीही मौसलक अिला तरी त्याला कलात्मक घाट 

लाभू िकला नाही.‟६  

 या िंदभामत डॉ. हरीशं्चद्र थोरात यांचीही भूसमका लिात घ्यावी लागते, ते सलसहतात-„ िमाज 

आसण व्यक्ी यांच्यामधील परस्परिंबंधांच्या आकलनाला कादंबरी या िासहत्यप्रकारच्या िंदभामत अतं्यत 

महत्वाचे थथान आहे. िमाजिापेि मानवी व्यक्तक्मत्त्वाचा परामिम घेतांना अनेकदा कादंबरी उघडपणे 

िमाजिास्त्रीय स्वरूप धारण करते. सवसवध िामासजक िंथथा, त्यांचे मानवी वतमनावर होणारे पररणाम, 

िामासजक िंथथांचे बदलत जाणारे स्वरूप, या बदलांना योग्य सदिा देण्याचा प्रयत्न; यांची उघड मीमांिा 

श्री. वं्य. केतकर यांनी „ब्राह्मणकन्या‟ या कादंबरीत केली आहे.
७
  

  केतकरांचे सििण परदेिात झाल्याने त्यांचा िमाजाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. 

केतकरांनी मराठी कादंबरीला वास्तववादी बनसवले. सस्रयांचे प्रश्न मांडले. िमाजाला सवचारप्रवृत्त बनसवले. 

हेच त्यांच्या िासहत्याचे मोठेपण आसण वेगळेपण आहे. या िंदभामत चंद्रकांत बांसदवडेकर सलसहतात, 

“केतकरांच्या कादंबऱ्या िमाजाचे वसु्तलिी सचत्र उभे करतात. पे्रम आसण प्रणायािारख्या भावनांचाही ते 

स्विनं्दतावादी तरलपणाने सवचार करू िकत नाही. सवचार करू िकत नाही. याचे कारण त्यांना 

जीवनाचे रोकठोक व जिे आहे तिे सचत्र रेखाटायचे होते. फडक्यांच्या काळात व्याज – रोम ंसटक 

िंकेतांना बळी पडणाऱ्या कादंबरीला वास्तववादी मागामवर नेण्याचा महत्वपूणम प्रयत्न केतकर करत 

होते”
८
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