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"हुंडा एक सामाजिक समस्या व उपाय योिना" 

 

प्रा.डॉ. विलास भगिानराि वभल्लारे 

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, 

कला ि विज्ञान महाविद्यालय, 

चौसाळा, ता.वज. बीड. 

 

प्रस्तािना :- 

 आज भारतीय समाज व्यिस्थेमधे्य अनेक िर्ाापासून समाज घातक अवनष्ठ अशा प्रथा आवि परंपरा 

असल्यामुळे त्याचा समाज जीिनािर विपरीत पररिाम होताना आपिास विसून येत आहे. त्यातील एक समाज 

घातक प्रथा म्हिून 'हंडा' या प्रथेकडे पाहता येईल. सिा समाज ि जातीमधे्य वकंिा प्रते्यक धमाात हंडा विला जातो 

आवि घेतला जातो. ही पद्धत अगिी प्राचीन काळापासून भारतात चालत आलेली आहे. िेि उपवनरे्धामधे्य ि 

िेििेितांच्या आवि राजकुमाराच्या वििािामधे्य सुद्धा मौल्यिान िसू्त भेट विल्याचे आढळून येते वकंिा तसा उले्लख 

प्राचीन वलखानामधे्य सापडतो. 

 आज समाजात हंडा िेिे घेिे ही सामावजक प्रवतषे्ठचे मानले जाऊ लागले. कालांतराने िररष्ठ समाजाकडून 

कवनष्ठ समाजाकडे ही प्रथा संक्रवमत होऊ लागल्याचे आपिास विसून येत आहे. 

संशोधन विधान :- हंडा एक सामावजक समस्या आवि बिलता दृविकोि एक समाजशास्त्रीय अभ्यास.  

उवििये :- 

1. हंडा या अवनष्ठ प्रथेचे स्वरुप समजून घेिे. 

2. हंडयाच्या िाढत्या प्रमािाचे कारिे ि पररिाम यांचा अभ्यास करिे. 

3. समाजाचा हंडयाकडे पाहण्याचा दृविकोि अभ्यासिे. 

4. समाज जीिनािर होिाज्या िूष्पररिामांचा सखोल अभ्यास करिे. 

5. 'हंडा िेिार नाही ि घेिार नाही' या विचाराचा समाज व्यिस्थेत जागर वनमााि करिे. 

हंडा पद्धतीचे सविस्तर वििेचन :- 

 हंडा ही एक िधू पक्षाकडून िर पक्षाकडे विली िा घेतली जािारी वनवित स्वरुपाची भेट असून याची 

पूताता नाही झाली तर वििाह विधी पार पडत नाहीत. आज ही प्रथा एक प्रकारे वििाहातील िराची वकंमतच 

ठरित असून समाजामधे्य आवथाकदृिया गरीब असिाज्या कुटंुबातील मुलामुलीचं्या वििाहासाठी ही प्रथा जीिघेिी 

ठरत आहे. त्यामुळे योग्यिेळी योग्य ियात लग्न न होिे, समाजामधे्य व्याभीचाराचे प्रमाि िाढण्याचा संभाव्य धोका 

होिू शकतो. ऐपत नसताना कजा काढून मुलीचें लग्न करिे, पुन्हा कजाबाजारी होिून अनेक कुटंुब रसातळाला 

जातात. पररिामी घर, जमीन, सोने, नािे विकण्याची िेळ त्यांच्यािर येते. वििाहामधे्य ठरलेल्या हंडयाची िा िसू्त 

िेण्यास विलंब झाला तर मुलीचा अमानुष्य छळ केला जातो. अपमानकारक िागििे, उपाशी ठेििे, विनाकारि 

चाररत्र्यािर संशय घेिे, असे प्रसंग काही िोर् नसताना मुलीिर सतत येत असतात. 

 हंडा या प्रथेमुळे विनाकारि समाजामधे्य मुलीचं्या जन्मािरच प्रश्नवचन्ह वनमााि होिून गभापातासारखे 

घृिास्पि कृते्य समाजामधे्य केले जातात. म्हिजेच मुलीला जन्मापासूनच रोखले जाते. मुलगी जन्माला येिे म्हिजे 

एक प्रकारे कुटंुबािर संकटच ओढािले असे मानले जाते. मुलगी कुटंुबात जन्म घेिे म्हिजे एक प्रकारे आपत्तीच 

वकंिा पूिी जन्मीचे पापच आहे असे समजिे. आज सुद्धा समाज स्त्रीकडे उपभोग्य िसू्त म्हिूनच पाहत आला 

आहे. तसेच ही समाजाची िृत्तीच मूळामधे्य स्त्री-पुरुर् समानतेसाठी घातक ठरत आहे. समाज नेहमी स्त्रीला 

कवनष्ठच मानत आला आहे. समाजात वतचे िुय्यम स्थान असल्यामुळे वतची िेळो िेळी अिहेलना होत आहे. 
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भारताच्या प्राचीन इवतहासाकडे आपि सूक्ष्मपिे पावहले तर स्त्रीला मानाचे स्थान होते ि स्त्रीमधे्य िेिी िेितांचा 

अंश आहे असे समजून समाज वतची पुजा केली जात असे. पि काळाच्या ओघामधे्य भारतीय स्त्री-जीिनाला 

िास्यत्व प्राप्त झाले. स्त्रस्त्रयांचे जीिन विविध समस्यांनी ग्रासले गेले आहे, एकंिरीत आपिाला असे विसून येते. 

त्यापौकीच हंडा ही एक भीर्ि ि स्त्रस्त्रयांचे जीिन उद्धिस्त करिारी सामावजक समस्या असून वतचे स्वरुप आज 

वििसेंवििस गंभीर बनत चाललेले विसते. सामावजक प्रवतष्ठा म्हिून ही प्रथा रुढ झाली ि आज हीच प्रथा 

सामावजक समस्या म्हिून भारतीय समाज व्यिस्थेमधे्य सिात्र विसून येत आहे. 

हंडा पद्धतीची प्रमुख काही कारिे :- 

 भारतीय समाजव्यिस्थेमधे्य हंडा ही अवनष्ठा प्रथा रुजण्याची आवि झपाटयाने िाढण्याची काही कारिे 

आहेत. ते अभ्यासिे वततकेच महत्त्वाचे आहेत. त्यापौकी काही प्रमुख कारिे पुढीलप्रमािे- 

1. सामावजक प्रवतषे्ठसाठी :- 

 हंडा िेिे आवि घेिे हे सामावजक प्रवतषे्ठचे लक्षि मानले जात असल्यामुळे जास्त हंडा घेिे वकंिा िेिे 

म्हिजे प्रवतष्ठत ि कमी हंडा विला िा घेतला तर ते कुटंुब कमी प्रवतष्ठीत हा समज सिात्र पसरला होता. म्हिजे 

मोठेपिाची खोटी प्रवतष्ठा हे एक प्रमुख कारि होय. 

2. समाज मान्य मागााने लौवगंक गरजाची पूताता करिे :- 

 अन्न, िस्त्र ि वनिारा एिढीच लौवगंक गरजही महत्त्वाची असून या गरजेची पूताता करण्यासाठी समाज मान्य 

मागा म्हिजे वििाह अपत्य प्राप्ती होिून िंश िाढििे, कुटंुबाचे ि समाजाचे सातत्य वटकििे ही प्रते्यकाची 

जबाबिारी असल्यामुळे वििाहाचा हा राजमागा अवनिाया ठरलेला आहे. 

3. सामावजक प्रथा :- 

 वहंिूच्या धमाशास्त्रातील विविध उिाहरिािरुन प्रते्यक आई िवडलांनी आपल्या मुलीिंरील पे्रमापोटी ठराविक 

िसंू्तची भेट वििाहप्रसंगी विले जातात वकंिा मौल्यिान िावगिे, अलंकार, संपत्ती वििाहात िेण्याच्या पद्धतीमुळे 

कालांतराने याला अनन्य साधारि महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हे ही एक कारि मानले जात आहे. 

4. कुरुप मुली :- 

 मुलगा गोरा असू वकंिा काळा असो पि प्रते्यक मुलाला स्वत:ला बायको पाहताना ती संुिरच असािी 

अशी अपेक्षा असते. पि या समाजामधे्य कुरुप मुलीचंा झालेला जन्म ि नंतर कालांतराने आलेले कुरुपत्त्व; वकंिा 

वं्यग झाकण्यासाठी अमाप पौशाच्या स्वरुपात हंडा विला जातो. 

5. िडीलांच्या संपत्तीत मुलीचंा िाटा :- 

 प्रचवलत 1956 च्या वहंिू िारसा हक्काच्या कायद्याने मुलीला वतच्या िडीलांच्या मालमते्तत मुलाप्रमािे समान 

अवधकार ि हक्क आहे. त्यामुळे संपत्ती वतच्या नंतर नािे करिे वकंिा वििाहाच्या पूिीच त्यािर खचा करिे असा 

एक विचार समाजामधे्य होता. त्यामुळे हंडा प्रथेत िाढ झाली असे म्हिता येईल. 

6. कजाबाजारीपिा :- 

 स्वत:च्या मुलीचा संसार सुखी व्हािा यासाठी चांगली आवि श्रीमंत स्थळे मुलीला यािीत म्हिजे आपोआप 

धनिान वकंिा श्रीमंताच्या घरी मुलगी द्यािी म्हिजे ती सुखात रावहल. हा लोकांचा चंगळ िािाचा समज होता. 

त्यामुळे स्वत:कडे पौसा नसताना सुद्धा शेती, घर विकून कजा काढून वििाह करण्याचे प्रमाि जास्त होते ि 

आजही ग्रामीि भागात मोठया प्रमािािर अशा प्रकारे कजा काढून वििाह केले जातात. 

7. स्त्री-भू्रिहत्त्या :- 

 मुलगी जन्माला आली म्हिजे हंडयाची तरतूि करािी लागेल. पुन्हा वििाह िेळी मोठा खचा होईल अशी 

धारिा समाजाची होती. त्यामुळे त्या मुलीचा जन्म होण्या आधीच वतची गभाामधे्य (गभापात) करुन हत्या केल्या 

जात होत्या. मुलगा म्हिजे िंशाचा वििा असून तोच िृद्धपकाळात आपला आधार आहे. मुलगी काय िुसज्याच्या 

घरचा िंश िाढििार असा एक विचार समाजात प्रचवलत होतो. 
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8. िाढता हव्यास :- 

 श्रीमंत आवि िेखना जािई िा पती मुलीस वमळिण्याचा हव्यास हा श्रीमंतापासून ते गरीबापयंत सिात्र 

आपिाला विसून येतो. त्यामुळे हंडयाच्या रक्कमेत मोठया प्रमािात िाढ केल्यामुळे आपिास मनपसंि जािई 

वमळेल. त्यासाठी हंडा रुपी वकंमत मोजण्यास समाज आकवर्ाला जात आहे, असे आपिाला सिात्र विसते. 

हंडा बंिीसाठी उपाय योजना :- 

 आपल्या िेशाच्या संविधानामधे्य स्त्री आवि पुरुर् समानता असून सुद्धा स्त्रीकडे आजही समाज उपभोग्य 

िसू्त म्हिून पाहत आहे. पुरुर् प्रधान संसृ्कती मधे्य स्त्रस्त्रयांचे असिारे िुय्यम स्थान हेच तर खरे स्त्री जीिनापुढील 

भीर्ि आवि भयािह संकट आहे. त्यातूनच विविध प्रकारच्या समस्यांना स्त्रस्त्रयांना तोडं द्यािे लागत आहे. हंडा 

यासारख्या अवनष्ठ प्रथेचे समूह उच्चाटन करण्यासाठी ठोस असे कृतीवशल कायाक्रम प्रत्यक्षात राबिािे लागतील. 

सामावजक सुधारकांचे मागािशान आवि कठोर कायद्यांची अंमलबजाििी करािी लागेल. म्हिजेच ही प्रथा 100% बंि 

होिार नाही पि आपिास त्याची तीव्रता कमी करण्यास मित होईल. काही प्रमुख उपाययोजना पुढील प्रमािे 

आहेत- 

1. हंडा बंिी कायद्याची प्रभािी अंमलबजाििी :- 

 भारतामधे्य 30 मे 1961 रोजी भारत सरकारने हंंंंुडा बंिी कायिा केला. 02 ऑक्ोबंर 1985-86 त्यामधे्य 

सुधारिा करुन अंमलबजाििी केली. गुने्हगाराला 5 िर्ााचा सक्षम कारािास ि 15000 रु. िंड आकारण्यात 

आला. पि प्रत्यक्ष हंडा बंिी असून सुद्धा हे व्यिहार आज सराास गुप्तपिे होत असल्याचे आपल्या लक्षात येते. 

त्यामुळे कायद्याची अंमलबजाििी करता येत नाही. हंडा िेिारा ि घेिारा हंडयाची रक्कम गुप्तपिे घेतो. त्यामुळे 

या गोिी वलस्त्रखत स्वरुप नसतात ि पररिामी कायद्याच्या कके्षतून अशा प्रकारच्या गुने्हगारांची आपोआप सुटका 

होते हे खरे िुिेि आहे. 

2. मुली/मुलीनंा जीिनाचा जोडीिार वनिडीचे स्वातंत्र्य िेिे :- 

 अनेक वठकािी मुला-मुलीसाठी आई िडीलच जोडीिार वनिडतात. पूिी तर हे प्रमाि खुप मोठे होते. 

जर जोडीिार वनिडण्याचे स्वातंत्र्य मुलांना विले तर स्वत:च्या भविष्याचा विचार करुन ते योग्य वनिाय घेतील. 

त्यामुळे हंडयाचा प्रश्नच वनमााि होिार नाही. 

3. हंडा विरोधी चळिळ :- 

 समाजातील विविध सेिाभािी संस्था ि मवहला संघटनाने पुढाकार घेिून हंडा विरोधी चळिळ उभी करुन 

समाज जागृती करािी. मी स्वत: हंडा घेिार नाही ि हंडा िेिार नाही अशी प्रबोधनाच्या माध्यमातून युिक ि 

युितीचंी मानवसक स्त्रस्थती तयार करािी लागेल वकंिा तशी शपथ घ्यािी लागेल. 

4. आंतरजातीय ि आंतरधमीय वििाहांना प्रोत्साहन िेिे :- 

 मयाावित समाजातून वििाहाचा जोडीिार वनिडतांना काही मयाािा येतात. के्षत्र मयाावित असते, शोध 

मोवहमेसाठी स्पधाा करािी लागते, पारंपाररक समाजामधे्य समाज बंधने खुप होती. जोडीिार हा स्वत:च्या 

जातीतीलच वनिडािा लागत असे. समाजाने आंतरजातीय वििाहाचा बिलता दृविकोि स्त्रस्वकारुन या वििाहाला 

प्रोत्साहन विले पावहजे. भविष्यात मुले मुली स्वत:च्या भवितव्याचा विचार करुन स्वत:च्या जोडीिार स्वत: 

वनिडतील. त्यामुळे हंडयाचा प्रश्नच उद्भििार नाही. 

5. पे्रम वििाहाचे समथान करािे :- 

 उच्च वशक्षि, नौकरी ि व्यिसायाच्या माध्यमातून घराबाहेर पडलेल्या मुलामुलीचे पे्रम संबंध जुळून येतात ि 

त्याचे रुपांतर वििाहात होत असेल तर जातीपातीचा विचार न करता त्यांना जोडीिार वनिडीचे स्वातंत्र्य द्यािे. असे 

झालेले वििाह कुटंुबाने ि समाजाने स्त्रस्वकारािेत. त्यांना जातीतून बवहषृ्कत करण्याचे कृत्य करुन नयेत ि अशा 

पे्रम वििाहास प्रोत्साहन द्यािे. 

सारांश :- 

 हंडा ही भारतात प्राचीन काळापासूनची परंपरा असून कोित्या न् कोित्या भारतीयामधे्य सिाच 

जातीधमांमधे्य अस्त्रस्तत्त्वात होती. पुढे काळाच्या ओघात या समसे्यने तीव्र स्वरुप धारि केले ि ती एक गंभीर 
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सामावजक समस्या बनली. वतचे वनमूालन होण्यासाठी केिळ कायिे करुन चालिार नाही तर समाजाची मानवसकता 

बिलिे गरजेचे आहे. जोपयंत यात बिल होिार नाही तो पयंत कायिे वनष्फळ ठरतील. म्हिून शासन ि 

सेिाभािी संस्थांनी जनजागरि अवभयान राबिािे ि कायद्याची कायमस्वरुपी कठोर अंमलबजाििी करिे खरोखर 

गरजेचे आहे असे मला िाटते. 

वनष्कर्ा :- 

1. हंडा ही प्रथा भारतात प्राचीन काळापासून अस्त्रस्तत्त्वात आहे असे विसून आले. 

2. हंडयाच्या िाढत्या प्रमािामुळे हंडा बळी, स्त्री-भू्रिहत्त्या, आत्महत्त्या या सारख्या अनेक समस्यांचा जन्म झाला 

आहे.  

3. खज्या अथााने 2005 नंतर हंडयाचे प्रमाि प्रचंड िाढल्याचे विसून येत आहे. 
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