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"स्त्री भ्रणु हत्या: एक समाजशास्त्रीय मूल्यमापन" 

"आई हवी ....... ताई हवी ...... 

पण त्यासाठी जगात बार्इ तर हवी ?" 

 

प्रा. डॉ. चंद्रकांत कांबळे 

वस ंधरा महाववद्यालय ज ळे, सोलापूर 

 

             भारतीय समाजाची ओळखच पारंपारीकतेने होते. धमम संसृ्कती आवि परंपराचा प्रभाव या समाजावर 

असल्याने शास्त्रश ध्द सामावजक ववचाराची स रुवात उशीरा झाली आहे. वहंद ची ववचारसरिी येथील समाजाच्या 

जडिघडिीस आधारभ त ठरली आहे. स्त्री - प रुष समता हा प्राचीन काळापासून वादातीत म द्दा रावहला आहे. 

मन वादीप्रवृत्तीने स्त्रीयांच्या स्वातंत्र्या ववषयीचा हक्क ववववध पध्दतीने वहरावून घेतला आहे. मग तो जगण्याचा असोेे की 

जन्माचा ! सतीप्रथा, बालवववाह, ववधवावववाह बंदी व वारसा हक्क नाकारिे हंडापध्दती इ. कवनष्ठ प्रथा समाजात रुढ 

करुन स्त्रीयांना अपमानीत केले आहे. वशक्षि, राजकारि, अथमकारिापासून त्ांना वंचीत करुन त्ा प रुषांच्या कशा 

पध्दतीने दास वकंवा ग लाम होतील अशी व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर या प रुषप्रधान संसृ्कतीने वदला आहे. 

एकीकडे स्त्रीची देवी म्हिून पूजा करिारा वकंवा 'स्वामी आईववना वतन्ही जगाचा वभकारी' असा म्हििारा समाज वतचे 

अस्तित्वच नाकारत आहे. वतच्या जन्माची अंसत ष्टता दाखवून वतचा जन्मच रोखत आहे. स वशक्षीत समाजातही स्त्रीयांना 

द य्यम स्थान असिे ही फार लाजीरवािी बाब आहेच पि त्ाही प ढील बाब म्हिजे आध वनक तंत्रज्ञानाचा गौरवापर 

करुन म लीची गभामतच हत्ा करिे ही अतं्त खेदाची व सामावजक कलंक वकंवा कीड असल्याची बाब आहे. या 

हते्ला ईश्वरस ध्दा माफ करिार नाही. एका लहान कळीचा त म्ही जगण्याचा अवधकार वहरावून घेता तोही त मच्या 

स्वाथामसाठी ! कारि ती मोठी झाल्यावर लग्नाचा हंड¶ेाचा खचम त म्हाला झेपन नाही म्हिून वकंवा वंशाचा वदवा पावहजे 

म्हिून ? पि त मच्या डोक्यात हे का घ सत नाही की, 'पितीच नसेल तर वदवा कोठून लागिार आहे ?' एक वेळ अशी 

येईल की, स्त्रीजातीचे अस्तित्व संपूष्टात आल्याम ळे मानव जातच संप ष्टात येईल. ववश्वाच्या उत्पत्तीसाठी स्त्री जशी 

कारिीभूत आहे. तशीच जगाच्या ववनाशासाठी स ध्दा ठरेल.  

म्हिून वेळीच आपि या प्रश्नाचा गांभीयामने ववचार करण्याची गरजआहे. स्त्री प रुष समता जशी महत्वाची आहे 

त्ाबरोबरच स्त्री-प रुष समतोल असिेही गरजेचे आहे. महाराष्टर ातील स्त्री-प रुष प्रमािातील स्थीती वचंताजनक आहे. 

एक हजार प रुषांमागे 925 असे प्रमािे आहे. भारतामधे्य हे प्रमािे 940 आहे. महाराष्टर ाचा स्त्रीभ्रहत्ा संदभामत सहावा 

क्रमांक लागतो आवि यामधे्य बीड वजल्ह्याचा प्रथम क्रमांक लागतो. प रोगामी समजिाज्या महाराष्टर ाला हा मोठा कलंक 

आहे. यासाठी मागे सामावजक, धावममक, सांसृ्कवतक अशी कारिे जबाबदार असली तरीही वंशाला म लगा हवा ही 

मानवसकता त्ासाठी अवधक जबाबदार आहे. वौज्ञावनक अववष्काराचा पररिाम म्हिून अन्ट्र ासाऊंड (सोनोग्राफी) चा 

शोध लागला आवि त्ातून गभामतील असिारे भ्र ि स्त्री आहे की प रुष असे वलंगवनदान केले जाऊ लागले तेव्हा हा 

प्रश्न गंभीररुपाने उद्यास आला. खरे, तर सोनोग्राफीचा वापर गभामतील भ्र िाची शारीररक व मानवसक अवस्था 

शोधण्यासाठी असते पि मानवाने याचा गौरवापर केला आहे व ही समस्या तीव्र केली आहे.  

 

शोधावनबंधाची उवद्दषे्ट :-  

1) स्त्री - प रुष प्रमािातील असमतोलाचा भारतातील व महाराष्टर ाच्या संदभामत आढावा घेिे.  

2) स्त्री-भ्र िहत्ा ही आध वनक काळातील एक ज्वलंत सामावजक प्रश्न म्हिून अभ्यासिे 

3) स्त्री भ्र िहत्ांच्या कारि, पररिामांचा वचवकत्सक अभ्यास करिे व उपाय मांडिे.  
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गृवहतेके   

स्त्री - प रुष प्रमािातील असमतोलाचे वनवित कारि म्हिून स्त्री भ्र िहत्ा कारिीभूत ठरली आहे.  

नव्या तंत्रज्ञानाचा च कीचा वापर करुन गभमवलंग वनदान चाचिीतून स्त्रीभ्र िहत्ा होत आहेत.? 

कायद्याची कडक अमलबजाविी नसल्याम ळे स्त्री भ्र िहत्ा घडून आहे याम ळे समाजाचे संतूलन ढासाळले आहे. 

 

आशयववशे्लषि   :-  

प्रि त शोधवनबंधामधे्य स्त्री - भ्र िहते्चा वचवकत्सक पध्दतीने अभ्यास करण्यासाठी कारि व पररिामांचा वममांसा केली 

आहे. सामावजक, आवथमक, कौट ंवबक व अज्ञान हे घटक स्त्रीभ्र िहते्साठी जबाबदार असले तरी इतर ही घटक 

कारिीभूत असल्याचे संशोधनात आढळले आहे. त्ाची तपशीलवार मांडिी खालील प्रमािे केली आहे.   

 

 

1) स्त्री-प रुष प्रमािाची सद्यस्तस्थती :-  

सद्यस्तस्थतीत प रुषांचे प्रमाि स्त्रीयांच्या त लनेत अवधक आहे. ज्याकाळात तंत्रज्ञान प्रगत नव्हते. त्ा काळातही स्त्रीयांचे 

प्रमाि कमीच वदसून येते. खालील तक्त्यावरुन या आकड¶ेाेंचा खेळ व मेळ समजून येईल.  

 स्त्री - प रुष प्रमाि (दरहजारी) 

 

वषम  1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

भारत 972 964 955 950 945 946 941 930 934 926 933 940 

महाराष्टर --- --- 950 947 949 941 936 936 937 936 922 925 

महाराष्टर ाचा वयोगटान सार वलंगप्रमाि (दरहजारी) 

 

 

वयोगट 1991 2001 

0-6 945 913 

7-14 933 918 

15-19 922 893 

 

महाराष्टर ातील बालमृत् चे प्रमाि 

 

वषम 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

बालमृत्   271 237 207 208 109 96 72 54 48 42 

 

वरील तक्त्यावरुन महाराष्टर ातील बालमृत् च्या प्रमािात घट होताना वदसत असली तरी स्त्री बालमृत्  जाि आढळतात. 

तसेच 1991 व 2001 या वषामतील 0-6 या बालवयोगटातील स्त्री व प रुष प्रमाि पावहल्यास आपिास स्त्रीयांचे प्रमाि 

कमीच आढळते. स्त्रीयांचे महत्त्व अवथमक, सामावजक, राजकीयदृष्ट¶ेा कमी मानले गेले. कारि स्त्रीचे अवधकार के्षत्र 'च ल 

व मूल' एवढेच मानले गेले. स्त्रीयांच्या संदभामत स्त्री ही एक उपभोगाची वि  मानली गेली. यासाठी  त्ांनी 

धममगं्रथामधे्यच तरतूद केली.  
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2) स्त्री-भ्र िहत्ांची कारिमीमांसा :-  

अ) अवनष्ठ प्रथा व परंपरा :-  

प रातकाळापासून सतीप्रथा, केशवपन, मूरळी, दासी अवनष्ठ प्रथा व परंपरेने समाज ढवळून वनघाला होता. मानवसकदृष्ट्या 

न्य नगंड मनामधे्य वनमामि झाल्याने भय कायमस्वरुपी रवहल्याने 'म लगीच नको' ही मानवसकता बन  लागली आहे.  

 

अ.क्र वषम प रुष स्त्री एकूि (%) 

1) 1951 31.4 9.8 20.9 

2) 1961 42.1 16 29.8 

3) 1971 51 26.4 41 

4) 1981 69.66 41.01 55.5 

5) 1991 76.56 72.36 64.9 

6) 2001 86.3 67.5 77.3 

 

तक्ता : महाराष्टर ातील साक्षरता प्रमाि 

 

वरील तक्त्यान सार आपिास असे वदसून येते की, स्त्री साक्षरता जरी वाढत असली तरी प रुष साक्षरतेच्या प्रमािापेक्षा 

कमी आहे.  

आजही राजस्थानसारख्या राज्यांमधे्य सतीप्रथा व बालवववाह होतात. जरी कायद्याने बालवववाहास प्रवतबंध घातले असले 

तरी वराचे वय 21 पेक्षा कमी व 18 वषामपेक्षा वध चे वय कमी असिारे बालवववाह पळवाटा शोधून वववाहनोदंिी न 

करता आटोपशीरपिे ठराववक नातेवाईकांच्या उपस्तस्थतीत अज्ञातस्थळी पर पाडले जातात. परंत  कमी वयात वववाह 

झाल्याने अपररपक्व म ले होऊन जन्मापूवीच मृत् मूखी पडतात. कारि कमी वयात म लीची शारररीक व मानवसक स्तस्थती 

ववकवसत होऊ शकत नाही.  

ब) वारसाहक्क नाकारल्याम ळे :-  

1955 वहंद वववाह कायद्यान सार वारसा हक्क मंज र करण्यात आला आहे. पि समाजमान्य झालेला नाही. कारि 'स्त्री 

परक्याचे धन आहे' जर आपि वारसाहक्काने स्त्रीस अवधकार वदल्यास अनेक स्तिस्ट स्वरुपाच्या समस्या वनमामि 

होतील.  

उदा. म लीच्या संपत्तीत सासरचे लोक हक्क सांगतील त्ाम ळे आपल्या वारसदारांना कोटमकचेज्यांच्या पायज्या झीजवाया 

लागतील या न्य नगंडातून असे झाले आहे. याचे कारि 'हम दो, हमारे दो' ही राष्टर ीय लोकसंख्या 1986च्या धोरिाची 

घोषिा ही स्त्री-भ्र िहते्स अप्रत्क्षपिे कारिीभूत ठरली आहे. कारि सवमप्रथम म लगी झाल्यास वारसाहक्कासाठी 

घराण्याचा वारस शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्ातून लोक गौरमागामने स्त्री भ्र िहत्ा घड न येतात.  

 

 

क) दैववाद व अज्ञान :-  

महाराष्टर ातील सवम सामावजक समस्यांचे म ळे दैववाद व अज्ञान आहे. त्ाच प्रमािे स्त्री भ्र िहत्ासाठीही  हेच कारि 

जबाबदार आहे. उदा. 'म लगा हा वंशाचा वदवा आहे', 'म्हातारपिाची काठी', 'पौसे कमाववण्याचे साधन', 'हंडा भरपूर 

वमळतो', 'क ट ंबाचा वारसा चालववतो.' इ. कल्पनेतून 'म लगाच हवा' हा अट्टहास प्रते्क क ट ंबामधे्य केला जातो. याम ळेच 

'म लगी अपशकूनी, पांढज्या पायाची' मानतात. याम ळेच नाख शीनेच म लीचा जन्म स्तस्वकारला जातो.  
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ड) प त्र प्राप्तीचा हव्यास :-  

'लहान क टं  े ब' ही संकल्पना कायद्याने स्तस्वकारल्याने लोकांनी याचा धसका घेतला. पवहली म लगी झाल्यानंतर द सरे 

अपत् म लगाच असावा यासाठी वरपक्षाचे लोक कमालीचा प्रयत्न करु लागले. मग यासाठी गभमवलंगवनदान चाचिी 

करुन भ्र ि स्त्री जातीचे असेल तर डॉक्टरची मनधरिा करुन गभमपात केला जाऊ लागला. गभमपातासाठी आईची 

परवानगी नसली तरीही वतच्या वर जबरदिी केली जाऊ लागली आहे. वतला वंश ब डवी म्हिू लागले. 

गभमवलंगवनदानबंदी कायद्याने महाराष्टर शासनाने 1988 साली तर भारत शासनाने 1994 साली केली आहे. पि गभमपात 

करिारी मंडळी कायद्याला झ गारुन छ प्प्या व गौरपध्दतीने गभमपात करु लागले डॉक्टर यासाठी 500 रुपया पासून ते 

30,000/- पेक्षा जाि रक्कम घेतो. म्हिून स्तस्त्रभ्र िहते्चे स्वरुप संघवटत ग ने्हगारी समज न मन ष्यवधाचा ग न्हा नोदंवविे 

गरजेचे आहे. 

इ) क ट ंबाचे दाररद्रय :-  

क ट ंबाचे दाररद्रयही स्त्री-भ्र िहते्साठी कारिीभूत ठरले आहे. म लीचे लग्न व लग्नासाठी द्यावा लागिारा हंडा या 

कारिानेही स्त्री - भ्र िहते्चे प्रमाि वाढले आहे. वाढती महागाई व हंड¶ेाची वाढती रक्कम आवलकडे म लीचं्या 

बापाचा वचंतेचा ववषय झाला आहे. प वीच म ली आहेत. आिखी म लगी झाली तर वतच्या लग्नाचा खचम पेलता येईल की 

नाही? या वचंतेतून स्त्री-भ्र िहत्ा घड न येतात. पि अडािी वकंवा गरीब वगामत स वशवक्षत वगामपेक्षा स्त्री- भ्र िहते्चे 

प्रमाि कमी आहे.  

 स्त्री-भ्र िहते्च्या पररिामांची वममांसा :- 

1) स्त्री-भ्र िहत्ा सामावजकदृष्ट¶ेा अतं्त गंभीर असून त्ाम ळे क ट ंब व वववाहसंस्थेचे स्वास्थ्य धोक्यात येिार आहे. 2) 

म लीचं्या घटत्ा प्रमािाम ळे एकवेळ अशी येईल की लग्नासाठी वध मूल्य तर द्यावेच लागेल पि त्ातही स्पधाम वाढीस 

लागून वध साठी ख न,मारामाज्या, अपहरि, बलात्काराचे प्रश्न गंभीर स्वरुप धारि करतील. 3) याम ळे सामावजक संतूलन व 

स्वास्थ धोक्यात येिार आहे. बहपती वववाहासारख्या प्रथा अस्तित्वात येतील. 4) सामावजक संकेत टाळून 'बळी तो 

कान वपळी' अशीही अवस्था वनमामि होईल. 5) याम ळे समाजातील नाते संबंधालाच स रंुग लागेल. समाजात मोठ¶ेा 

प्रमािात ववषमता वाढेल.  

  स्त्री-भ्र िहत्ा रोखण्यासाठी उपायात्मक बाजू :-  

1) स्त्री-भ्र िहत्ा केवळ कायद्याने आटोक्यात येिार नाही तर त्ासाठी व्यापक प्रमािात जनजागृती हवी आहे. 2) 

द रदशमन, रेडीओ व वृत्तपते्र या प्रसारमाध्यामावरुन स्त्री-भ्र िहते् ववरोधात प्रबोधन व्हावे. 3) वलंगवनवडीस कायद्याने बंदी 

आहेच पि ती व्यापक व कडक व दंडात्मक स्वरुपात आमलात आिावी. 4) दोषी व्यक्तीस कलम 302 न सार सदोष 

मन ष्य वधाचा ग न्हा पात्र ठरवावा. 5) सवम सोनोग्राफी कें द्रांची नोदंिी तसेच तपासिी ऑनलाईन करावी.  सामावजक व 

स्वयंसेवी संस्थानी यासाठी प ढाकार घ्यावा. 6) शासनाने समाजात म लीच्या जन्माची आवड वनमामि व्हावी यासाठी ववववध 

कायमक्रम व उपक्रम राबवावेत. तसेच म लगी जन्मल्याबरोबर वतच्या 18 वषामपयंत शासनाने ववमा रक्कम भरावी. 7) लेक 

लाडकी अवभयान राबवावे, बावलकावदन साजरा करावा. सेव्ह द बेबी गलम डॉट कॉम अवभयान अवधक यशस्वी करावे. 

8) हंडापध्दती कायद्याने सम ळ नष्ट करावी. तसेच साम दावयक वववाह सोहळ्याचा व त्ांच्या भावी संसाराचा खचम 

शासनामाफम त व्हावा.  

 असे असले तरी जो पयंत म लीलाच म लगा मानले जात नाही तसेच वंशाचा वदवा समजला जात नाही. तो 

पयंत स्त्री-भ्र ि हत्ा थांबिार नाहीत. म्हिून प्रथमत: सामावजक व मानवसक प्रबोधनही महत्वाचे ठरते.  

 वनष्कषम :- 

         त्री भ्र िहत्ा रोखण्याप रतेच नवे्ह तर स्त्रीयाना समाजामधे्य सवामथामने संरक्षि वमळावे म्हिून कायद्यात्मक 

तरतूदी करिे गरजेचे आहे. 1961 साली हंडाप्रतीबंधक कायदा अमलात आला असला तरीही हंडा घेिेदेिे थांबले नाही 

यासाठी समाजाची मनोवृत्ती बदलिे गरजेचे आहे. म लीलाच वंशाचा वदवा मानून वतच्या जन्माचे स्वागत केले तर 

समतोल ढासळला जािार नाही. सोलापूर मधे्य Save Girl अवभयान राबवले जाते. कोल्हापूरमधे्य सेव्ह द बेबी गलम डॉट 

काम स रु करुन सोनोग्राफी कें द्राची नोदंिी ऑनलाईन केली आहे. म ंबईमधे्य यशवंतराव चव्हाि प्रवतष्ठािने स्त्रीभ्र ि 

रोखण्यासाठी जागर हा जािीवांचा, त मच्या माझ्या लेकीचंा हा कायमक्रम हाती घेतला आहे. 
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1) स्त्री-प रुष प्रमािातील असमतोल हा जागवतक वचंतेचा ववषय झाला आहे. याम ळे एक वदवस जगाचा ववनाश अटळ 

आहे. नातेसंबंध व क ट ंबसंस्था वटकवायची असेल तर स्त्रीयांचे अस्तित्व अवधक गरजेचे आहे. त्ावशवाय क ट ंब संस्था 

उदयास येऊ शकत नाही.  

2) स्त्री- जन्माचे स्वागत व सन्मान करण्याची मानवसकता प्रते्क समाजामधे्य वनमामि झाली पावहजे म लीलाच म लाप्रमािे 

वागिूक द्यावी केवळ वंशाचा वदवा म्हिून ही बाब पाहण्यापेक्षा भववष्याचे गांभीयमही लक्षात घेिे गरजेचे आहे.  

                म्हिूनच स्त्री-भ्र िहत्ा थांबवविे काळाची गरज आहे. समाजाची पारंपारीक मनोवृत्ती 

बदलण्यासाठी जनजागरि मोवहम राबवावही व म लगा म लगी समान मानावे म लीनंा जगण्याचा वतचा हक्क द्यावा. या 

प्रश्नांची सोडविूक करण्यासाठी एकत्रीत प्रयत्नाची गरज आह 

         

 

 संदभम :- 

1) इंवडयन सोशल प्रोबलेम्स  - राम आहूजा   

           2) इंवडयन सोशल प्रोबलेम्स  - जी. आर. मदन  

           3) स्त्री-भ्र ि हत्ा ववरोधी अभीयान - जयक्रांती चचाम सत्र 2012 

          4) प्रवतयोगीता दपमि   - 

          5) लोकराज्य    - सप्टेंबर 2011 

          6) वृत्त पते्र    - वदव्य मराठी, सकाळ 

          7)  इंटरनेट ग गल सचम          

          8) समाजशास्त्रीय ववचारधारा:- ज्योती डोईफोडे 

http://www.jetir.org/

