
Year-3  |   Issue-1   |  Continuous issue-13  |  July-August 2014

સા�ંત સમયમા ંઆદ�વાસી સમાજમા ંકઝીન લ�નો

ભારતમા ંમામા-ફોઈના સતંાનો વ�ચે લ�ન કરવાની �થા ઘણા �ા�ચન સમયથી �ચલીત છે. �ા�ણોએ આ �વ�ુપના લ�નોને
અમા�ય  ગ�યા  હોવા  છતાં િવિશ�ટ  સામા�જક  પ�ર��થતીમાં તેનો  �વીકાર  કય�  છે.  વૈદ�ક  કાળ દરિમયાન  �ા�ણ �ાતીમાં
મામા-ફોઈના સતંાનો વ�ચે લ�ન થતા. મહાભારતકાળ દરિમયાન રાજ�તુ �ાતીમાં મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે લ�ન થતા.
અ�ુ �ને મામા ��ુી �ભુ�ા સાથે અને ��એ મામા અને ફોઇની ��ુી અ��ુમે �ુકમણી અને િમ�િવ�દા સાથે લ�ન કયા� હતા[1].
પાચંાલના રા� ભા�ભાયા�ના ��ુ બા�ભાદ�ાએ મામાની ��ુી સાથે લ�ન કયા� હતા. દશમી સદ�મા ંરા� પહામ� અને બહ�ન
બ�ં�ુ ુદંર� અને બારમી સદ�માં સોમ�ભાચાય� અને બહ�ન સ�યભામાએ તેમના સતંાનો ��ુત થઈ લ�ન કર�  તેવી ઈ�છા રાખી
હતી. �જુરાતમા ંસોરઠ �દોશના લોકો પોતોને યાદવ �ુળના વશંજો ગણતા હોવાથી સૌરા��ની ઘણી �ાતીઓમા ંમામા-ફોઇના
સતંાનો વ�ચે લ�ન થાય છે. દા.ત. કાઠ�. આવા અપવાદ�ુપ �ક�સાઓથી શ�ુ થયેલ મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે થતા લ�નો
ધીમે ધીમે ભારતીય સમાજમાં �વીકારાવા લા�યા, સમાજમા�ય બ�યા. ભારતમાં મગધ, કાશી, કોશાલા, માળવા, િવદભ� અને
મ�સય �દ�શમા ંવસતા ઇ�ડો આય�ન લોકોમા ંમામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે લ�ન થાય છે. િવ�ના �ુદા �ુદા દ�શો અને ભારતમાં
વસતા ��ુલીમ સ�હુોમા ંસગા મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચ ેલ�ન કરવાની �થા અ�યતં �ચ�લત છે.

િવ�, ભારત અને �જુરાતમા ંવસતી અનેક આ�દવાસી �િતઓમા ંમામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચ ેલ�ન કરવાની �થા �ચ�લત છે.

ઓ���લીયામાં વસતી  કર�એરા, ક��ડોલ અને  ક���ુ  આ�દવાસી  �િતમાં મામા-ફોઇના  સતંાનો  લ�ન  કર�  છે. ભારતમાં વસતા
આદ�વાસીઓ પોતાને �િવડોના વશંજ ગણતા હોવાથી �િવડ લોકોમા ં�ચ�લત મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે લ�ન કરવાની �થા
આ�દવાસી સમા� �વીકાર� હશે. તેથી દ��ણ ભારતમા ંમલબાર, કોચીન, �ાવણકોર અને તે��ુ ુભાષા બોલાતી હોય તેવા બધા
�જ�લાઓમાં  વસવાટ  કરતા  આ�દવાસીઓમાં  મામા-ફોઇના  સતંાનો  વ�ચે  લ�ન  કરવાનો  ર�વાજ  છે.  �જુરાતમાં  વડોદરા
�જ�લાના નસવાડ� તા�કુાના �મુણા, ��ાસ અને છારબારા ગામોમાં વસતા �ુગંર� ભીલ આ�દવાસીઓમાં સગા અને વગ��ત
ભાઇ-બહ�નો લ�ન કર� છે.[2] ભ�ુચ અને વલસાડમા ંવસતા અ��ુમે કોટવાળ�યા અને વારલી આદ�વાસીઓમા ંપણ આ �વ�ુપના
લ�નો સમાજમા�ય છે. ઉપરોકત �િતઓમાં મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે થતા લ�નો �ીપ�ી છે. ઇગો મામા ક� ફોઇ બ�ેમાથંી
કોઇ એકની ��ુી સાથે લ�ન કર� શક� છે.

આ�દવાસી સમાજમા ંક�યા ��ુક �કૂવવાનો �રવાજ હોવાથી ક�યા��ુકની રકમ �ુ�ંુબમા ંક� ન�કના સબંધંીઓમા ંરહ� તેવી ઇ�છા,
વશં ��યે ગવ�ની લાગણી, વશં�ુથની એકતા અને ર�તની ��ુધતા ટકાવી રાખવાનો �યાલ, �ુળો વ�ચનેી િનકટતાની મા�ા
િવગેર� આિથ�ક અને સામા�જક પ�રબળો/પ�ર��થિતઓને કારણે આ�દવાસી સમાજમા ંમામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે લ�નો કરવાની
�થા �ચ�લત બની, �વીકારાઇ અને આ �વ�ુપના લ�નો ફરજ�ુપ ગણાયા. સામા�ય ર�તે વ�ુ ંિનકટતા ધરાવતા �ુળના �ી-
��ુુષો પર�પર લ�ન કરવાનો આ�હ રાખે છે. તે માટ� સ�યોને ફરજ પાડ� છે. માતાના વશં�ુથ સાથે તેના ભાઇનો વશં વ�ું
િનકટતા ધરાવતો હોવાથી ઓ���લીયાની ક��ડોલ આ�દવાસી �િતમા ંઇગો મામાની ��ુી સાથે લ�ન કર� તે ફરજ�ુપ ગણાય છે.

એવીજ  ર�તે  િશકાર  કર�  �જુરાન  ચલાવનાર  ક��ડ�ુ  આ�દવાસી  �િતમાં  ભાઇ-બહ�ન  સાથે  િશકાર  કરવા  જતા  હોવાથી
ભાઇ-બહ�નના �ળૂની િનકટતા વ�ુ ંહોય છે. તેને કારણે બહ�ન પોતાની ઓળખ ભાઇના વશંથી આપતા ગવ� અને �શુી અ�ભુવે
છે. તેથીજ બહ�ન પોતાની ��ુીના લ�ન ભાઇના ��ુ સાથે કરાવે છે.[3] વલસાડની વારલી �િતમાં લ�ન પછ� નવદંપ�ીને
આશીવા�દ આપતી વખતે મામા પ�સ તરફથી ક�યા મળ� હોવા� ુ ંયાદ કરાવી તેમના સતંાનના લ�ન મામાના ��ુ-��ુી સાથે
કરવા અ�રુોધ કર� છે.[4]

�ા�ચન સમયમાં મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે લ�ન કરવાના આવા ફરજ�ુપ બધંનો �બુ મજ�તૂ હતા. બ�ે પ�ો આ ફરજ�ું
પાલન થાય તે માટ� તક�દાર� રાખતા, �ય�ન કરતા. એટ�જુ નહ� બ�ે પ�ો વ�ચે લ�ન�ુ ંઆ બધંન જળવાઇ રહ� તે માટ� કડક
સામા�જક િનય�ંણ કરવામા ંઆવ�ુ.ં કોઇ એક પ� પોતાના સતંાનના લ�ન સામા પ� સાથે કરવાની ના પાડ�, અસમંતી દશા�વે
તો તેને સ� કરવામાં આવતી. અસમંત થનાર પ�ે સામા પ�ને આિથ�ક વળતર �કૂવ�ુ ંપડ� ુ.ં પિ�મ મડંલા અને બ�તર
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�દ�શમા ંવસતી ગ�ડ �િતમા ંભાઇએ બહ�નના ��ુને લ�ન માટ� ��ુી આપી હોવાથી બહ�ન પોતાની ��ુીના લ�ન ભાઇના ��ુ
સાથે કર� તે ફરજ�ુપ ગણાય છે. જો બહ�ન આ ફરજ �માણ ેપોતાની ��ુીના લ�ન ભાઇના ��ુ સાથે કર�તો તેણ ે�ુધ પા�ં વા��ું
(Duth lautana/ bringing back the milk) તેમ ગણાય છે. જો તે ��ુીના લ�ન ભાઇના ��ુ સાથે કરવાની ના પાડ�તો તેણે
ભાઇના �ુ�ંુબને આિથ�ક વળતર (nen) આપ�ુ ંપડ� છે.[5]

�ા�ચન સમયની સામા�જક પ�ર��થતીઓને કારણે �ુદા �ુદા સમાજોમાં �ચ�લત મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે થતા લ�નો ટક�
ર�ા હતા. તેમાયં આ�દવાસી સ�દુાયોની ભૌગો�લક- સામા�જક પ�ર��થતીઓના કારણે આ લ�નએ �થા ઘણા લાબંા સમય �ધુી
પોતા�ુ ંઅ�તી�વ ટકાવી રા��ુ.ં �ા�ચન સમયમાં જગંલો, �ુગંરાળ �દ�શો અને �તર�યાળ િવ�તારોમાં આ�દવાસીઓ વસવાટ
કરતા હોવાથી આ સ�દુાયો �ામીણ અને શહ�ર� િવ�તારોથી અલગતા ધરાવતા હતા. તેથી �ળૂ િનવાસી ગણાતા આ�દવાસીઓ
અ�ય સમાજના લોકોના સપંક�મા ંઆ�યા નહતા. અથવા તેમની સાથે �બૂ ઓછો સપંક� ધરાવતા હતા. િશ�ણ અને સહિશ�ણનો
અભાવ હતો. અથવા તે� ુ ં�માણ �બૂ ઓ�ં હ� ુ.ં તેને કારણ ેસબંધંીઓ વ�ચેના સામા�જક બધંનો મજ�તૂ હોવાથી મામા-ફોઇના
સતંાનો વ�ચે થતા લ�નની �થા આ�દવાસીઓમા ંલાબંા સમય �ધુી ટક� રહ�. પરં� ુ ંવત�માન સમયમા ંપ�ર��થતીઓ બદલાઇ
છે. આ�દવાસી િવ�તારોની અલગતા �ટુ� છે. રોડ-ર�તા, વાહન�યવહાર, સચંારમા�યમો અને સહિશ�ણની શોધ, સગવડતાઓ
અને  તકોને  કારણે  આ  સમાજના  લોકો  બા�  સમાજના  સપંક�માં  આ�યા  છે.  શાળા/કોલજે,  બાગ-બગીચા,  બ�ર/હાટ,
હોટલો/ભોજનાલયો અને આવા અ�ય �હ�ર �થળોએ બી� આ�દવાસી �િતના લોકો અને �ામીણ- શહ�ર� સ�દુાયમાં વસતા
�ભ�  �ાિત  અને  ધમ�  પાળતા લોકો સાથે  આ�દવાસીઓનો સપંક�  દ�ન-�િત�દન  વધતો �ય  છે. કોલજેમાં યો�તા સા�ં�િતક
કાય��મો અને રમતો�સવોને કારણે આ સપંક� વ�ુ ંિવ��તૃ બ�યા છે. �વન શાથી પસદંગીના ધોરણોમા ંપ�રવત�ન આ��ુ ંછે.

પ�રણામે �વનશાથી પસદંગી�ુ ંપરંપરાગત �ત:લ�ન�ુ ંધોરણ નબ�ં પડ�ુ ંછે, �ટુ�ુ ંછે. પ�રણામે �તર�િતય લ�નો વ�યા
છે. �ેમ થવાથી, અિશ��ત ક� �યસની હોવાથી આ�દવાસી સમાજમા ંઇગો મામા-ફોઇના ��ુ-��ુી સાથે લ�ન કરવા તૈયાર થતો
નથી, અસમંતી દશા�વે  છે. ભારતના મ�ણ�રુ રા�યમાં વસતા છોટ�  મા�ુવશંી આ�દવાસીઓમાં િશ�ણ, ���તીકરણ, બ�રના
�થળોએ  આ �િતના લોકોના અ�ય  આ�દવાસી �િતના લોકો  સાથે  વધેલા સામા�જક-આિથ�ક સપંક�, િવ�ાથ� પ�રષદ અને
રમત-ગમતની મીટ�ગો �વા સામા�જક પ�રબળોને કારણે પરંપરાગત ��ુય �યવ�થા નબળ� પડ� છે. તેને કારણે મામા-ફોઇના
સતંાનો વ�ચ ેથતા લ�નો�ુ ં�માણ ઘટ�ુ ંછે.[6] અવીજ ર�તે �જુરાતમા ંવસતા કોટવાળ�યા �િતમા ંમામાની ��ુી દા�ુ પીવા�ું
�યસન ધરાવતી હોવાથી મામાની ��ુી સાથે લ�ન કરવાની ના પાડ� છે. દા�ુના �યસનને કારણે શર�ર �ીણ થવાથી મ�ુર�એ
જઇ ન શકાય. પર�ણામે �ુ�ંુબની આવક ઘટ�, �ુ�ંુબની મયા�દ�ત રકમ દા�ુ પાછળ ખચા�ઇ �ય. પર�ણામે �ુ�ંુબ�ુ ં�વન િનવા�હ
��ૂક�લ બને. આવી સભંવીત અસરોથી �ુ�ંુબને બચાવવા તેઓ મામાની ��ુી સાથે લ�ન કરવા સમંત થયા નથી. આ �િતના
માસાહાર �ય� દ�ધેલ �ુ�ંુબના ક�ટલીક �ય��તઓએ માસાહાર કરનાર મામાના ��ુ-��ુી સાથે લ�ન કરવાની ના પાડ� છે. અ�ય
ક�ટલીક �ય��તઓએ મામાની ��ુીની �મર વ�  ુનાની ક�  મોટ� હોવાથી લ�ન  કરવા અસમંત  થયા છે. આમ  દા�ુ�ું �યસન,

માસંાહાર અને લ�નવયના તફાવતોને કારણ ેકોટવાળ�યા �િતમા ંમામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચ ેથતા લ�નો� ુ ં�માણ ઘટ�ુ ંછે.[7]

આમ  વત�માન  સમયમાં િશ�ણ, ���તીકરણ, બ�રના �થળોએ  આ �િતના લોકોના અ�ય  આ�દવાસી �િતના લોકો  સાથે
વધેલા સામા�જક-આિથ�ક સપંક�, િવ�ાથ� પ�રષદ અને  રમત-ગમતની મીટ�ગો, દા�ુ�ું �યસન, માસંાહાર અને  લ�નવયના
તફાવતો �વા સામા�જક પ�રબળો/પ�ર��થતીઓએ મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે થતા લ�નોની �યવ�થા નબળ� પાડ� છે. જોક�
તેનો અથ� એવો નથી કરવાનો અથવા એમ નથી સમજવા� ુ ંક� આ�દવાસી સમાજમાં મામા-ફોઇના સતંાનો વ�ચે થતા લ�નો
નાશ પા�યા છે, ��ુત થયા છે. અહ� કહ�વાનો હ�� ુ ંમા� એટલો છે ક� આ સમાજમાં ઉપર દશા��યા �જુબની નવી ઉદભવેલી
સામા�ક પ�ર��થતીઓને કારણ ેકઝીન લ�નોની �થામા ંપ�રવત�ન આ��ુ ંછે.
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