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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er indversk hjónabönd og áhrif kastakerfisins á makaval 

hindúa. Stuðst er við kenningu Marcel Mauss um gjafaskipti og varpað ljósi á það hvernig 

hjónaband er ekki trúarlegt fyrirbæri heldur viðskiptasamningur milli tveggja fjölskyldna. 

Hjónaband er skoðað út frá þeim þáttum sem hafa áhrif á hjónabands 

viðskiptasamninginn líkt og brúðarauður, heimamundur, reglur um innvens og útvensl, 

búsetumynstur, ættrakning og félagsleg- og efnahagsleg staða fólks. Indversk hjónabönd 

eru skoðuð út frá hugmyndum hindúisma og þróun hjónabandsaðferða í ljósi 

nútímavæðingu Indlands. Á Indlandi hefur hjónabandsaldur hækkað bæði hjá stúlkum og 

drengjum, hjónabönd náinna ættingja eru talin óæskileg og svokölluð ástarhjónabönd 

hafa aukist. Skipulögð hjónabönd eru enn ríkjandi siður indveskrar menningar en í dag er 

orðið algengara að foreldrar velji maka með tilliti til skoðana barna sinna. Í þessari ritgerð 

er makaval hindúa skoðað í tengslum við hlutverk kasta, en kasti er hugtak sem vísar til 

hóps fólks sem hefur ákveðna félagslega stöðu innan indverska samfélagsins. Kasti 

einstaklings ákvarðast við fæðingu og er óbreytanlegur. Þegar kemur að makavali hindúa 

er kasti mikilvægasti þátturinn og þrátt fyrir að hlutverk kasta sé að breytast eru 

hjónabönd milli ólíkra kasta ennþá forboðin. Þegar einstaklingur giftist utan síns kasta, þá 

sérstaklega aðila úr neðri kasta, er hjónabandið talið menga ættarlínu efri kastans. 

Hugmyndir hindúsima um hreinleika og óhreinleika styrkir kastakerfið og reglur um 

mikilvægi kasta-innvensla hjónabanda eru notaðar til þess að varðveita hreinleika kasta. 

 

 

Lykilorð: hjónaband, hindúismi, kastakerfið, gjafaskipti, hjónabandssamningur, makaval. 
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Abstract 

The subject of this thesis is Indian marriages and the effect of the caste system on Hindu 

mate selection. Marcel Mauss theory of gift exchange is used to shed light on how 

marriage is not a religious phenomenon but a business contract between two families. In 

this essay marriage is examined by the factors that affect the marriage contract such as; 

bride-wealth, dowry, people‘s social and economic status, descent principles, rules about 

residency and rules about endogamy and exogamy. Indian marriages are examined from 

the perspective of Hinduism and the development of marriage methods in light of 

modern India. In India the age of marriage has risen for both girls and boys, close-kin 

marriage is no longer preferred and love marriages have become more common. 

Arranged marriages still remain the norm but today the mode of arrangement has 

changed and it has become more common for parents to choose a spouse in 

consideration of their children‘s opinion. In this essay the mate selection is explored in 

relation to the role of caste. Caste is a term that refers to a group of people who have a 

particular social status within the Indian society. Caste is prescribed at birth and one 

cannot change it throughout life. Caste is the most important factor in mate selection and 

although the role of caste is changing, marriages between different castes are still 

considered taboo. When a person marries outside his caste and especially a person from 

a lower caste, the marriage is believed to pollute the lineage of the upper caste. The 

Hindu notion of purity and impurity strengthens the caste system and rules about the 

importance of caste-endogamous marriage are used to preserve caste purity. 

 

Key words: marriage, Hinduism, caste system, gift exchange, marriage contract, mate 

selection. 

  



 

6 

Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu við félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild 
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1 Inngangur 

Það eru fáir þættir samfélagsins sem mannfræðingar hafa rannsakað jafn mikið eins og 

sifjar. Flestir þeirra hafa lagt áherslu á að skoða sifjakerfið út frá blóðböndum, eins og 

tengslum foreldra og barna, en mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss (Eriksen, 2001) 

lagði áherslu á félagslega smíðað samband eiginkonu og eiginmanns. Hjónaband hefur frá 

örófi alda verið ein mikilvægasta stofnun samfélaga og leggur grunninn að uppbyggingu 

fjölskyldunnar (Eriksen, 2001). Efni þessarar ritgerðar varð fyrir valinu út frá áhuga og 

forvitni um menningu Indlands eftir að höfundur ferðaðist um Indland fyrir nokkrum 

árum. Á ferðalaginu um Indland kynntist höfundur manni sem vakti áhuga á hindúisma 

og eftir að hafa séð fjölbreytni indverskra samfélaga með eigin augum spruttu upp margar 

vangaveltur. Ári seinna fór höfundur síðan að vinna á indverskum veitingarstað í eigu 

indverskra hjóna. Samræður þeirra á milli snérust mikið um indverskan mat og 

fyrirkomulag indverskra brúðkaupa. Höfundur hefur ávallt haft áhuga á indverskum 

brúðkaupum og ætlaði sér upprunalega að skrifa um merkingu og tákn indverskra 

brúðkaupa en með hjálp leiðbeinanda síns komst hann að þeirri niðurstöðu að indversk 

hjónabönd eru eitthvað sem sem höfundurinn hafði áhuga á að vita meira um. Áður en 

höfundur hóf heimildavinnu við þessa ritgerð vissi hann lítið sem ekkert um kastakerfið á 

Indlandi og áttaði sig ekki á því hversu rótgróinn þáttur það er í indveskri menningu og 

mótun hjónabanda.  

Í þessari ritgerð verður gerð tilraun til þess að varpa ljósi á það hvernig hjónaband 

er í grunninn samningur sem sameinar efnahag, félasleg tengsl, erfðir og stöðu tveggja 

einstaklinga. Hvernig hjónaband er viðskiptasamningur milli tveggja fjölskyldna og hver 

áhrif kastakerfisins eru á makaval hindúa. Ritgerðin skiptist upp í fimm kafla: inngang, 

fræðilega umfjöllun, hjónaband á Indlandi, áhrif kastakerfisins á indversk hjónabönd og 

makaval og þá að lokum umræður og lokaorð. Fræðilega umfjöllunin skiptist í fjóra kafla 

og sá fyrsti segir frá uppruna hindúisma og hvernig hindúar trúa því að gjörðir manns í 

þessu lífi hafi áhrif á það næsta. Þeir trúa því að þeir fæðist með ákveðin 

grundvallareinkenni út frá gjörðum þeirra úr fyrra lífi sem síðan ákvarða hvar í 

kastakerfinu þeir fæðast. Kastakerfinu má lýsa sem félaglegu stigveldi og vísar hugtakið 

kasti til hóps fólks sem hefur ákveðna félagslega stöðu innan indverska samfélagsins. Í 
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öðrum kafla fræðilegu umfjöllunarinnar er útskýrt hvernig kastakerfið byggist á 

stigveldisflokkun samfélagsins í fjórar yfirstéttir sem skiptir samfélaginu upp eftir 

starfsgreinum út frá hugmyndum hindúisma um hreinleika og óhreinleika. Kastakerfið er 

í raun erfðastéttarkerfi þar sem kasti einstaklings ákvarðast við fæðingu og er 

óbreytanlegur. Þrátt fyrir að einstaklingur sæki sér menntun, hækki efnahagstöðu sína 

eða breyti um starf breytist félagslega staða hans ekki innan samfélagsins þar sem hún 

ákvarðast ávallt út frá kasta einstaklingsins (Morris, 2006; Usman, 2017).  Í þriðja kafla 

fræðilegu umfjöllunarinnar er hjónaband skoðað út frá kenningu Marcel Mauss (Olson, 

2002) um gjafaskipti og hvað gjafaskipti segja um félagsleg samskipti fólks. Í Gjöfinni lýsir 

Mauss hvernig gjafaskipti eru ekki valfrjáls aðgerð þar sem gjöf felur ávallt í sér skyldu og 

eigin hagsmuni. Maður gefur gjöf vegna þess að maður er er skyldugur til þess en einnig 

vegna þess að maður veit að sá sem þiggur gjöfina mun þurfa að endurgjalda hana (Olson, 

2002). Í mörgum menningarheimum er hjónaband samþykkt með skiptum á gjöfum á milli 

fjölskyldna brúðhjónanna og fjallar því fjórði kafli fræðilegu umfjöllunarinnar um það 

hvernig hjónaband er viðurkennt með viðskiptum í formi gjafaskipta. Gerð er grein fyrir 

því hvernig hjónaband er viðskiptasamningur á milli tveggja fjölskyldna og hvaða þættir 

hafa áhrif á þennan samning, eins og: reglur um innvensl og útvensl, brúðarauður, 

heimamundur og staða fólks. Farið er yfir hefðina fyrir skipulögðum hjónaböndum og 

hvernig mikilvægi makavals er nátengt félagslegri uppbyggingu samfélagsins.  

Í þriðja kafla þessarar ritgerðar er hjónaband á Indlandi skoðað út frá lagalegum 

breytingum í tengslum við trúarlegar hugmyndir hindúisma, kenningu Marcel Mauss um 

gjafaskipti og þróun hjónabandsaðferða í ljósi nútímavæðingar Indlands. Hindúar hafa 

ávallt litið á hjónaband sem heilagt samband og samkvæmt Shastric lögunum gengur 

hjónaband út á að gegna trúarlegum og andlegum skyldum í stað líkamlegra þarfa. Róttæk 

breyting átti sér síðan stað árið 1955 þegar hindúa hjónabandslögin voru sett. Í kjölfar 

lagabreytinganna varð hækkun á hjónabandsaldri stúlkna og drengja, einkvæni var kynnt 

fyrir hindúum í fyrsta sinn, skilyrðið um sérstaka trúarlega athöfn til þess að samþykkja 

hjónabandið var fellt úr gildi og í stað þess urðu skilyrði fyrir siði heimamundar sem felur 

í sér greiðslu verðmæta frá fjölskyldu brúðarinnar til fjölskyldu brúðgumans (Sharma o.fl., 

2013; Singh, 2014). Í fjórða kafla ritgerðarinnar er síðan farið yfir áhrif kastakerfisins á 

indversk hjónabönd og makaval. Á Indlandi hafa foreldrar sterkar skoðanir á makavali 

barna sinna og skipta trúarbrögð, efnahagsástand og móðurmál miklu máli en 
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mikilvægasti þátturinn er að fjölskyldur hjónanna séu í sama kasta. Slík líkindi eru talin 

kjarni farsæls hjónabands. Hlutverk kasta er þó að breytast og auknir efnahagslegir hvatar 

líkt og menntun og tekjur hafa aukið vægi í makavali og eru því kasta-útvensla hjónabönd 

að aukast sem er þegar eiginkonan og eiginmaðurinn tilheyra ólíkum kasta. Þrátt fyrir að 

kasta-útvensl séu algengari þá er mikilvægi kasta enn til staðar og eru kasta-útvensla 

hjónabönd talin forboðin (Ahuja og Ostermann, 2016; Narzy og Ladusingh, 2019). Í þessari 

ritgerð verður gerð tilraun til þess að svara spurningunum: hvernig er hjónaband í 

grunninn viðskiptasamningur og hvaða áhrif hefur kastakerfið á makaval hindúa?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Hindúismi 

Í gegnum tíðina hefur það reynst fræðimönnum erfitt að skilgreina hindúisma, einkum 

vegna þess hversu gríðarstórt og flókið fyrirbæri hann er (Morris, 2006). Hindúismi er 

meðal stærstu trúarbragða heims og árið 2012 gáfu Hackett o.fl. (2012) út skýrslu sem 

sýndi fram á bæði stærð og landfræðilega dreifingu helstu trúarbragðahópa heims. Í 

þessari skýrslu kemur fram að árið 2010 mældust hindúar um 1 milljarður, sem nemur 

um 15 prósent jarðarbúa, og að um 99 prósent þeirra eru búsettir í Suður-Asíu.  Af þeim 

löndum sem teljast til Suður-Asíu, samkvæmt sameinuðu þjóðunum, er yfirgnæfandi 

meirihluti hindúa búsettir á Indlandi, eða rúmlega 94 prósent allra hindúa heims (Hackett 

o.fl., 2012, bls. 28-30), og því beinist þessi ritgerð aðallega að Indlandi. 

Mannfræðingar hafa yfirleitt átt erfiðara með að skilgreina hindúisma í samanburði 

við önnur trúarbrögð vegna þess að hindúismi hefur engan upphafsmann heldur 

samanstendur hann af fjölbreyttum trúar- og félagslegum viðhorfum, venjum og 

goðsögnum marga menningarheima. Í hindúisma er ekki að finna eitthvert eitt rit, eins og 

Biblíuna, heldur byggja þessi trúarbrögð á gömlum Veda ritningum og  yngri Upanishads 

ritum. Í þessum helgiritum er að finna mikið magn af reglum um lifnaðarhætti hindúa, til 

dæmis um það hverjum þeir mega giftast, með hverjum þeir megi deila máltíð og hvert 

starf þeirra skuli vera.  Í dag eru margar hverjar af þessum reglum þó örlítið sveigjanlegar 

og fer það oftast eftir félagslegri stöðu einstaklinga og hvort um sé að ræða menntaða 

menn eður ei (Farquhar, 1912; Morris, 2006).  

Í seinni Veda ritningunum, Upanishads, er lýst tveimur hugmyndum innan hindúisma. 

Hér verður sú fyrri útskýrð þar sem hún er nátengd kastakerfinu, sem er meðal aðalatriða 

þessara ritgerðar og er útskýrt betur í næsta kafla. Karma er kenning innan hindúisma um 

siðferðilega orsök og afleiðingu þar sem gjörðir manns í þessu lífi hafa áhrif á það næsta. 

Hindúar trúa því að þeir endurfæðist og að allir lifandi hlutir, þar á meðal andar og guðir, 

séu hluti af þessari hringrás lífsins. Hindúar trúa því að þeir fæðist ekki sem óskrifað blað, 

tabula rasa, heldur fæðast með ákveðin grundavallareinkenni sem ákvarðast af gjörðum 

þeirra úr fyrra lífi. Það er því mikilvægt fyrir hindúa að fylgja reglum og siðum hindúisma 

til þess að ganga úr skugga um að í næsta lífi munu þeir eiga góða endurfæðingu. Þessi 

hugmynd karma er nátengd kastakerfinu á þann hátt að hindúar trúa því að gjörðir þeirra 
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í fyrra lífi hafi áhrif á það hvar í kastakerfinu þeir munu fæðast. Þeir trúa því að ef þeir lifa 

lífinu sem góður hindúi í þessu lífi munu þeir fæðast inn í góðan kasta í því næsta, þ.e.a.s 

þá munu þeir endurfæðast sem Brahmanas, Kshatriya eða Vaishya, en ef þeir lifa lífinu 

ekki í samræmi við reglur og siði hindúisma þá munu þeir endurfæðast í slæman kasta 

sem Sudra (Morris, 2006). En hvað þýðir það að fæðast sem Brahmanas, Kshatriya, 

Vaishya eða Sudra? Í næsta kafla mun vera gerð tilraun til þess að svara þessari spurningu 

með því að útskýra uppruna kastakerfisins og hvernig kastakerfið er grundvallarþáttur í 

hindúisma. 

 

2.2 Kastakerfið 

Kastakerfinu á Indlandi má lýsa sem félagslegu stigveldi sem ávallt hefur verið rótgróinn 

þáttur í indverskri menningu. Rekja má rætur kastakerfisins alla leið aftur til helgirita 

hindúa, Vedic ritninganna, sem skrifaðir voru á sanskrít á milli 1500 og 800 fyrir Krist 

(Mondal, 2012; Morris, 2006; Narzy og Ladusingh, 2019). Þar er hugmyndin um 

fyrirmyndarsamfélag hindúa útskýrð sem byggir á stigveldisflokkun samfélagsins í fjórar 

yfirstéttir, eða kasta, sem kallast varnas. Hver varna tengdist tilteknu starfi; efstir voru 

Brahmanas sem voru prestar, næst komu Kshatriyas sem voru stjórnendur og hermenn, 

þar á eftir Vaishya sem voru kaupmenn og síðast en ekki síst Sudra sem áttu að þjónusta 

hinar þrjár stéttirnar. Einnig hefur myndast enn ein flokkunin sem er neðar í stigveldinu 

en Sudra og stundum óformlega vísað í sem fimmta stéttin. Þessi hópur fékk heitið hinir 

ósnertanlegu (e. the untouchables) því þeir voru taldir svo óhreinir að ekki mætti snerta 

þá. Þessi hópur fólks er ekki talinn vera hluti af kastakerfinu og því er ekki hægt að segja 

að þau séu fimmta stéttin þar sem þau eru í raun og veru stéttleysingar. Í dag vilja þeir 

láta kalla sig Dalíta en ekki hina ósnertanlegu (Dumont, 1970/1998; Morris, 2006; Narzy 

og Ladusingh, 2019). Þar sem hindúismi á sér ekki einn upphafsmann eða eitt ákveðið rit, 

heldur nokkur, hafa komið upp þó nokkuð margar kenningar meðal fræðimanna um 

uppruna kastakerfisins. Flestir þeirra eru þó sammála um það að kastakerfið hafi myndast 

í kjölfar innrásar arískra þjóðflokka til Indlands. Til eru þrjár meginkenningar um uppruna 

og merkingu þeirra fjögurra varna, eða yfirstétta, sem kastakerfið byggir á (Mondal, 2012) 

og til þess að skilja kastakerfið í sögulegu sjónarhorni er mikilvægt að gera grein fyrir 

þessum þremur kenningum. 
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Fyrsta kenningin er trúarleg kenning sem heldur því fram að fyrstu merki um 

kastakerfið sé að finna í Purusa-sukta sálminum úr einum af helgitextum Veda 

ritninganna. Þar er útskýrt hvernig yfirstéttirnar fjórar komu frá æðstu veru heims, 

skaparanum sjálfum; Brahma. Yfirstéttin Brahmanas er sögð koma frá munni skaparans, 

Kshatriyas frá höndum hans, Vaishya frá lærum og  Sudra frá fótum. Þessar hugmyndir 

útskýra hvernig Brahmanas yfirstéttin eru leiðbeinendur, hvernig Kshatriyas eru 

stríðsmenn, Vaishya bændur og Sudra, neðsta stéttin, eru þjónar hinna stéttanna 

(Mondal, 2012, bls. 194-195). 

Önnur kenningin er líffræðileg kenning sem byggist á eðlishyggju. Hún heldur því fram 

að staða einstaklingsins í samfélaginu ákvarðist út frá hvaða eiginleikum hann býr yfir. Sú 

kenning heldur því fram að við búum yfir þremur eiginleikum; rajah, sattva og tamah. 

Rajah eru eiginleikar eins og stolt og ástríða, sattva eru eiginleikar líkt og hreinskilni, viska 

og greind, og tamah eru slæmu eiginleikarnir heimska og skortur á sköpunarhæfni. Þessi 

hugmynd útskýrir því hvernig starf stéttanna ákvarðaðist út frá eiginleikunum sem þær 

bjuggu yfir; Brahmanas yfirstéttin voru leiðbeinendur og prestar því þeir bjuggu yfir 

sattva eiginleikunum visku, greind og hreinskilni, Kshatriyas og Vaishya yfirstéttirnar 

gegndu virðulegum störfum þar sem þær bjuggu yfir rajah eiginleikunum og Sudra 

yfirstéttin bjó yfir neikvæðu tamah eiginleikunum sem gerði það að verkum að þessi stétt 

fékk störf sem talin voru óæðri hinum. Það er ákveðin röksemd til fyrir þessari kenningu, 

sérstaklega þar sem hún byggir á eðlishyggju, en þar sem ekki allir einstaklingar Sudra 

stéttarinnar voru heimskir eða skorti sköpunarhæfni og finna mátti einstaklinga innan 

Kshatriyas stéttarinnar sem voru greindir og bjuggu yfir visku þá var ekki hægt að styðjast 

við þessa kenningu (Mondal, 2012, bls. 195). 

Þriðja kenningin er félagsfræðileg kenning og talin sú raunhæfasta hingað til. Hún 

heldur því fram að á Indlandi var að finna marga þjóðflokka ýmissa kynþátta en þegar að 

arískir þjóðflokkar frá Suður- og Norður-Asíu réðust inn í landið og tók völdin fór 

kastakerfið að myndast. Það byrjaði með því að arísku innrásamennirnir hundsuðu 

menningu hinna þjóðflokkanna og fóru að skipta fólkinu upp í þrjá hópa; presta, 

stríðsmenn og bændur. Fyrir utan þessa þrjá hópa sem fengu nöfnin Brahmanas, 

Kshatriya og Vaishya gerðu arísku innrásamennirnir til fjórða hópinn, Sudras, sem voru 
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verkamennirnir og þau samfélög sem ekki voru af arískum ættum (Mondal, 2012, bls. 

196). 

Þrátt fyrir að félagsfræðilega kenningin er talin sú raunhæfasta hingað til, en ekki 

trúarlega kenningin, þá hefur stigveldi indverska samfélagsins ávallt haldist með 

trúarlegum hugmyndum. Eins og sagt hefur verið áður þá trúa hindúar því að þeir fæðist 

með ákveðna eðlislæga eiginleika sem ákvarða, meðal annars, hvar í kastakerfinu þeir 

lenda. Þessir ákveðnu eiginleikar tengjast hugmyndum hindúa um hreinleika og 

óhreinleika. Hindúar trúa því að þeir fæðist hreinir eða óhreinir, og Brahmanas eru taldir 

í eðli sínu hreinir. Hreinleika er síðan viðhaldið meðal annars með því að borða mat sem 

talinn er vera viðeigandi fyrir þann kasta, með því að baða sig undir rennandi vatni og 

komast hjá líkamlegri snertingu við lægri kasta. Lægstu kastarnir eru taldir svo óhreinir að 

þeim er ekki leyfilegt að stíga inn fyrir dyr Brahmanas mustera eða vera búsettir nálægt 

hærri köstum. Með þessum hugmyndum um hreinleika og óhreinleika hafa æðri kastar 

getað viðhaldið völdum í stigveldi kastakerfisins (Farquhar, 1912; Usman, 2017). En hvað 

er kasti og hver er munurinn á kasta og yfirstéttunum fjórum sem kallast varnas? 

Kasti (e. caste) er hugtak sem vísar til hóp fólks sem hefur ákveðna félagslega stöðu 

innan indverska samfélagsins. Kasti er í raun ekki ólíkt hugtakinu stétt, sem tengist 

kapítalísku félagskerfi, en í þessari ritgerð verður notast við hugtakið kasti þar sem það er 

hugtak sem nær betur yfir lagskiptingu hindúa - sem strangt til tekið er erfðastéttakerfi. 

En áður en það verður útskýrt nánar er vert að gera grein fyrir því að munurinn á kasta og 

varna er sú að varnas eru í raun fjórir yfirflokkar sem allir kastarnir flokkast undir. Kasti er 

hópur fólks sem getur verið allt frá nokkrum tugum einstaklinga upp í þúsundir 

einstaklinga. Hver kasti hefur sínar eigin reglur og siði og til eru þúsundir mismunandi 

kasta. Þessum þúsundum kasta eru síðan flokkað í þær fjórar varnas, eða yfirstéttir, sem 

hafa verið nefndar hér áður; Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas og Sudras (Mondal, 2012). 

Orðið kasti er dregið af portúgalska orðinu „casta“ sem þýðir kyn, kynþáttur eða 

ætterni (Usman, 2017, bls. 91). Kastakerfið (e. caste system) er í raun erfðastéttarkerfi 

þar sem kasti, eða stétt, einstaklings ákvarðast við fæðingu og er óbreytanlegur. Það sem 

gerir kastakerfið frábrugðið öðrum stéttarkerfum er sá þáttur að einstaklingurinn fæðist 

inn í ákveðinn kasta sem ákvarðar félagslega stöðu hans í samfélaginu. Í flestum 

stéttakerfum ákvarðast félagleg staða einstaklingsins aftur á móti út frá mörgum þáttum 
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og í Bretlandi geta þættir eins og efnahagur, búseta, þjóðerni, menntun, trú og jafnvel 

hreimur (e. accent) ákvarðað félagslega stöðu einstaklingsins. Þetta gerir það að verkum 

að einstaklingur búsettur í Bretlandi getur búið yfir margskonar sjálfumleika og færst upp 

og niður stigveldi stéttarkerfisins (Dorling, 2014; Narzy og Ladusingh, 2019). Í Kastakerfinu 

fylgir aftur á móti sjálfumleiki einstaklingsins honum út lífið þar sem hann ákvarðast af 

kasta einstaklingsins sem er, eins og útskýrt hér að ofan, óbreytanlegur. Sjálfumleiki (e. 

identity) er hugtak sem getur verið erfitt að útskýra vegna þess hversu flókin og margþætt 

merking þess er. Grundvallarskilgreining hugtaksins er sú að sjálfumleiki eru þeir þættir 

sem gera einstakling að þeim sem hann er og það sem gerir hann frábrugðin öðrum. 

Sjálfumleiki einstaklings getur myndast af mörgum ólíkum þáttum eins og trú, menningu 

eða etnerni (Cohen, 1993; Golubovic, 2011, bls.25; Sökefeld, 1999, bls. 417).  Þrátt fyrir 

að einstaklingur innan kastakerfisins breyti um starf, sæki sér menntun eða hækkar 

efnahagsstöðu sína í samfélaginu breytist félagsleg staða hans ekki innan samfélagsins 

þar sem hún ákvarðast ávallt út frá kasta einstaklingsins. Einstaklingur sem fæðist í einn 

af lægri köstunum mun því ávallt þurfa að þola ákveðna fordóma innan samfélagsins út 

frá sjálfumleika kastans síns þrátt fyrir að sá hinn sami starfi við eitt af virðulegustu 

störfum landsins, eins og til dæmis sem læknir (Usman, 2017, bls. 94). Til eru þó dæmi 

um að konur geti breytt um kasta með því að giftist karlmanni úr öðrum kasta en sínum 

eigin, og kallast þau hjónabönd inter-caste marriages og munu fá heitið kasta-útvensla 

hjónabönd í þessari ritgerð. Þegar konur giftast taka þær nefnilega upp kasta eiginmanns 

síns og eiga því möguleikann á því að hækka sig upp um kasta (Ahuja og Ostermann, 

2016). Kasti spilar því lykilhlutverk í indversku samfélagi þegar kemur að makavali þar sem 

hann getur haft áhrif á félagslega stöðu ættarinnar til frambúðar. 
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2.3 Gjöfin eftir Marcel Mauss 

Vin sínum 

skal maður vinur vera 

og gjalda gjöf við gjöf. 

Hlátur við hlátri 

skyli höldar taka 

en lausung við lygi. 

 

(Eddukvæði, 1999, bls. 32). 

 

Áhrifamesta verk franska félagsfræðingsins Marcel Mauss er bókin Essai sur le don, eða 

Gjöfin. Gjöfin birtist upphaflega sem löng ritgerð í tímariti Émile Durkheims, L’Année 

Sociologique, árið 1924 og var síðan endurútgefin árið 1950. Mauss var lærlingur frænda 

síns Durkheim en ólíkt honum var aðaláhugi Mauss að skoða menningu samfélaga utan 

Evrópu eins og sjá má í Gjöfinni (Olson, 2002; Eriksen, 2001). Fræðimennirnir Claude Lévi-

Strauss, Louis Dumont og E. E. Evans-Pritchard töldu Gjöfina vera eitt mesta framlag 

Mauss til fræðimanna sem stunda rannsóknir innan félagsfræðinnar og þjóðfræðinnar, 

en máttur Mauss til að hvetja aðra hefur þó náð töluvert út fyrir þessar greinar 

(Trautmann, 2017, bls. 487).  

Í byrjun þessa kafla má sjá erindi úr Eddukvæðunum sem kallast Hávamál sem Mauss 

vísar til í inngangi Gjafarinnar. Þar notaðist Mauss við þýdda útgáfu af kvæðinu en hér að 

ofan má sjá það á sínu upprunalega tungumáli - íslensku. Boðskapur þessa kvæðis er sá 

að gjalda skal gjöf með gjöf, hlátur með hlátri, og vinskap með vinskap, eða í öðrum orðum 

að allar gjafir skal endurgjalda á einn eða annan hátt og í sömu mynt. Líta má því á þetta 

kvæði sem ákveðin kjörorð bókarinnar þar sem það varpar ljósi á  hugmyndir Mauss um 

gjafaskipti. Aðalviðfansefni Gjafarinnar snýr að merkingu hugtaksins potlach sem hefur 

fengið ýmsar skilgreiningar eins og; „ að fæða, að neyta“ og „kerfi til að skiptast á gjöfum“, 

en í stuttu máli er potlach í raun og veru bara eitt heilstætt gjafakerfi þar sem hver gjöf er 

hluti af kerfi gagnkvæmnis. Gjafskiptin eiga sér stað bæði innan kynslóða og milli þeirra, 

mynda félagsleg tengsl og sameina fólk (Mauss, 1950/2002, bls. vii, xi). Það sem vekur 

sérstaka athygli varðandi gjafaskiptakerfið er þríþætting skyldunnar sem fylgir 

gjafaskiptum; skyldan að gefa, þiggja og endurgjalda gjöf (Trautmann, 2017). 
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Í þessari ritgerð verður hjónaband skoðað út frá kenningu Mauss um gjafaskipti og þá 

sérstaklega út frá félagslegri þýðingu (e. social significance) gjafaskipta; hvað gjafaskiptin 

segja um félagslegu samskiptin í tilteknu samhengi. Í Gjöfinni vildi Mauss bera kennsl á 

þýðingu gjafarinnar, hvaða upplýsingar gjafaskiptin gefa okkur um hlutina sem eru gefnir 

og fengnir og hlutverk þeirra aðila sem gefa gjafirnar og þiggja þær. Í kenningu hans um 

gjafaskipti myndast þríþætting skyldunnar; að gefa, þiggja og endurgjalda gjöf, eilífa 

hringrás gjafaskipta sem býr til reglusamt kerfi sem stjórnast af samfélaginu. Mauss telur 

að gefa gjöf sé ekki valfrjáls aðgerð vegna þess að gjöf felur alltaf í sér skyldu og eigin 

efnahagslega hagsmuni. Maður gefur gjöf vegna þess að maður er skyldugur til þess en 

einnig vegna þess að maður veit að sá sem þiggur gjöfina mun þurfa að endurgjalda hana. 

Það felst alveg jafn mikil skylda í  því að þiggja gjöf eins og að gefa hana og telur Mauss 

að með því að neita að þiggja gjöf væri eins og að lýsa yfir stríði milli bandalaga (Olson, 

2002). Mauss telur því að ekkert sé til sem heitir „ókeypis gjöf“ því þá myndi það þýða að 

sá sem þiggur gjöfina þurfi ekki að endurgjalda hana og ef gjöf gerir ekkert til að efla 

samstöðu fólks er hún mótsögn. Til þess að útskýra þetta nánar verður tekið dæmi úr 

formála Gjafarinnar þar sem Mary Douglas útskýrir hvernig öll hugmyndin um ókeypis gjöf 

er byggð á misskilningi. Þó svo að gjafir séu í eðli sínu eins og þær séu gefnar af fúsum og 

frjálsum vilja þá er ávallt eitthvað á bakvið ásetningu gefandans. Það er alltaf búist við 

endurgjöf á einhvern hátt og hefur því gjöf ætíð eitthvert gjald. Mary Douglas talar um 

hvernig góðgerðarstarfsemi á að vera form af ókeypis gjöf en sú er ekki raunin. Hún segir 

frá góðgerðarstofnun sem hún starfaði hjá sem fékk kröfu um að láta frá sér háar 

fjárhæðir sem skilyrði fyrir undanþágu skatts. Mary Douglas útskýrir hvernig það ættu 

ekki að vera neinar ókeypis gjafir því þá er búið að taka í burtu skyldu gefandans til þess 

að þiggja gjöf á móti. Þegar búið er að gefa „ókeypis gjöf“ er skyldan til endurgjalds ógild 

og eins og greint er frá hér að ofan þá telur Mauss að gjöf sem ekki er endurgoldin gerir 

ekkert til þess að efla tengsl og samstöðu fólks og er því mótsögn (Mauss, 1950/2002, bls. 

viiii-x). 

Með skilaboðum Gjafarinnar breyttist sýn mannfræðinga á hagkerfinu í tengslum við 

aðra þætti samfélagsins. Margir horfðu áður á hagkerfið sem aðskilinn þátt frá sifjum og 

trúarbrögðum en í raun tengjast allir þessir þættir saman. Kenning Mauss um gjafaskipti 

er því fullkomin til þess að sýna fram á hvernig gjafaskipti eru sambland trúarbragða, sifja 

og hagkerfis. Gott dæmi um þetta er til dæmis hvernig þjóðflokkurinn Blackfoot frá 
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Montana notar gjafaskipti til að viðurkenna hjónaband opinberlega. Þar er samfélagslegt 

samþykki hjónabandsins haldið hátíðlega með skiptum á gjöfum á milli fjölskyldna 

brúðhjónanna. Ættingjar leggja sitt að mörkum til þess að gera gjafirnar sem glæsilegastar 

og undantekningarlaust innihalda gjafirnar eitt eða fleiri hross, skikkjur eða teppi, og 

heimilisvörur af minna gildi (Huber, Danaher og Breedlove, 2011). Með þessu má sjá 

hvernig hjónabandið var viðurkennt með viðskiptum í formi gjafaskipta og mun því næsti 

kafli í þessari ritgerð snúa að hjónaböndum.  

 

2.4 Hjónaband 

Kenningar mannfræðinga um sifjar og hjónaband á fyrri hluta 20. aldar eru meiri en þær 

sem mannfræðingar hafa komið með um aðra þætti félagslífsins (Holy, 1996, bls. 1). 

Mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss rannsakaði sifjar og skoðaði sifjakerfið út frá þeirri 

fræðilegu nálgun sem hann er hvað þekktastur fyrir - formgerðarhyggju. Hann taldi að 

sifjakerfið samanstæði af samböndum og tengslum fólks frekar en „stöðu“ þeirra. Faðir 

er til dæmis ekki faðir nema í tengslum við börnin sín. Hann lagði áherslu á að skoða 

sifjakerfið ekki einungis út frá blóðböndum, eins og tengsl foreldra og barna, heldur einnig 

út frá félagslega smíðuðum samböndunum, eins og tengsl eiginkonu og eiginmanns. 

Hjónaband er því samblanda menningar og líffræði þar sem einstaklingur velur ekki 

foreldra sína en verður að velja sér maka sinn. Makaval spilar því lykilhlutverk í hjónabandi 

sem hefur frá örófi alda verið ein mikilvægasta stofnun samfélaga. Hjónaband leggur 

grunninn að uppbyggingu fjölskyldunnar og varðveislu ættleggsins (Eriksen, 2001, bls. 

105; I. Sharma, Pandit, Pathak og R. Sharma, 2013, bls. 243). Hjónabandsstofnunin hefur 

orðið fyrir miklum breytingum í gegnum tíðina en lengi vel var hjónabandið samofið 

trúarlegu gildakerfi samfélagsins. Hjónavígslur voru að jafnaði trúarlegar athafnir sem 

fóru meðal annars fram í kirkju og hefur trúarlegt samhengi hjónabands til dæmis 

varðveist í orðatakinu „að ganga í það heilaga“ (Loftur Guttormsson, 1992, bls. 157). En 

hvað er það sem gerir hjónabandið gilt? Er það trúarleg athöfn eða er hjónaband í 

grunninn ekki trúarlegt fyrirbæri heldur í rauninni viðskiptasamningur?  

Þegar fólk sem lifir við vestræna menningu hugsar um hjónaband og giftingu kemur 

oftast ímyndin af brúðkaupi upp í kollinn á þeim; brúðurin í hvítum kjól að ganga inn 

altarisgólfið í átt að tilvonandi eiginmanni sínum, kirkjan full af fjölskyldumeðlimum og 
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vinum og presturinn við altarið. En er það þessi trúarlega athöfn sem gildir hjónabandið? 

Hvað með fólk sem giftir sig borgaralega hjá sýslumanni? Í þessum kafla verður gerð 

tilraun til þess að gera grein fyrir því hvernig hjónaband er í raun og veru í grunninn 

samningur sem sameinar efnahag, félagsleg tengsl, erfðir og stöðu, tveggja einstaklinga. 

Hvernig hjónaband er viðskiptasamningur milli tveggja fjölskyldna í ljósi allra þeirra þátta 

sem hafa áhrif á þennan samning, eins og: brúðarauður, heimamundur, reglur um 

innvensl og útvensl, æxlunarárangur og síðast en ekki síst félagsleg- og efnahagsleg staða 

fólks. 

2.4.1 Hjónaband er viðskiptasamningur 

Í gegnum tíðina hafa skipti á verðmætum milli fjölskyldna verið stór hluti 

hjónabandssamninga, þessi skipti eru í raun einskonar hjónabands viðskipti sem fara fram 

í formi gjafa. Tvö algengustu form hjónabandsviðskipta, eða gjafaskipta, á milli fjölskyldna 

eru brúðarauður (e. bride-wealth) og heimamundur (e. dowry). Brúðarauður felur í sér 

greiðslu verðmæta frá fjölskyldu brúðgumans til foreldra brúðarinnar, en heimamundur 

felur í sér greiðslu verðmæta frá föður brúðarinnar, eða fjölskyldu hennar, til hjónanna 

sjálfra og fjölskyldu hans. Þessi gjafaskipti geta valdið mikilli fjárhagslegri streitu fyrir 

fjölskyldur þar sem verðmæti þeirra geta verið stór hluti af framfærslu fjölskyldunnar. Að 

þurfa að greiða heimamund með dætrum sínum getur verið gríðarlega kostnaðarsamt 

fyrir sumar fjölskyldur og í öfgafyllstu tilfellunum hafa þessi verulegu verðmæti 

heimamunda verið tengd við aukna tíðni ungbarnamorða stúlkna (Fortunato, Holden og 

Mace, 2006; Holy, 1996).  

Brúðarauður er mun algengari og útbreiddari siður en heimamundur. Í sumum 

menningarheimum ber brúðarauður ennþá heitið brúðarverð (e. bride-price) vegna þess 

að þar gildir sú trú; að þar sem hjónaband er talið gilt við greiðslu verðmæta frá 

brúðgumanum til foreldra brúðarinnar - að þá þýði það að brúðguminn sé að greiða fyrir 

brúðina sjálfa og þar með að kaupa hana, en svo er ekki. Í tímaritinu Man 1929-31 

(Tambiah, Goheen, Gottlieb, Guyer, Olson, Piot, Van Der Veen og Vuyk, 1989) var umræða 

meðal mannfræðinga og breskra nýlendustjóra birt þar sem viðfangsefnið var að finna 

betri þýðingu á afrískum viðskiptum sem kallast labola. Labola er ríkjandi siður í Suður-

Afríku þar sem efnahagsleg verðmæti, sem í flestum tilfellum eru peningar eða nautgripir, 

eru gefin af fjölskyldu brúðgumans til foreldra brúðarinnar sem þakklætisvottur fyrir að 
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leyfa syninum að giftast dótturinni. Þessi siður var þýddur yfir á ensku sem „bride-price“ 

sem nokkrum mannfræðingum fannst gefa ranga hugmynd af siðnum þar sem enska 

orðið „price“ gefur í skyn að verið er að kaupa einhverskonar varning. Þeir töldu því að 

nota orðið „price“ í þessu samhengi gefur til kynna að konan sjálf sé varningur sem verið 

er að kaupa. Radcliffe-Brown bent á það hvernig greiðsla nautgripa fyrir konu á að vera 

talin trygging eða bætur til fjölskyldunnar fyrir að missa konuna yfir í aðra fjölskyldu - þar 

sem fjölskyldan hennar var í rauninni að missa vinnuafl. Evans-Pritchard kom þá með þá 

hugmynd að nota hlutlausara hugtak sem leggur áherslu á efnahagsleg gildi allra þeirra 

þátta sem fjölskylda brúðgumans öðlast með komu konunnar inn í fjölskylduna. Tillaga 

hans var að kalla þennan sið „bride-wealth“, eða brúðarauður, í stað brúðarverðs. 

Brúðarauður er það heiti sem mannfræðingar notast við í dag og einna helst vegna þess 

að brúðarauður hefur ekki einungis efnahagsleg áhrif heldur einnig félagsleg áhrif (Holy, 

1996; Tambiah o.fl, 1989). 

Mannfræðingar hafa skoðað hjónabandsviðskipti frá ýmsum sjónarhornum og lagt 

fyrst og fremst áherslu á tákn og merkingu þeirra í tengslum við eignir, stöðu, þörf á 

vinnuafli, ættrakningu og búsetumynstur. Í samfélögum þar sem ættarrakningin er í 

karllegg (e. patrilineal) erfast eignir, réttindi, titlar og fleira frá föður til sonar og þar sem 

ættrakningin er í kvenlegg (e. matrilineal) erfast þessir hlutir frá móður til dóttur. Síðan 

eru til ýmis búsetumynstur eins og karlbýli (e. patrilocal), sem er sá siður að nýgift hjón 

setjast að hjá foreldrum brúðgumans og kvenbýli (e. matrilocal), sem er þegar þau setjast 

að hjá foreldrum brúðarinnar. Mannfræðingar líta svo á að þeir þættir sem fjölskylda 

brúðgumans öðlist til dæmis með brúðarauði eru ekki einungis efnahagsleg verðmæti 

heldur einnig ákveðin réttindi; réttindi í vinnuframlagi hennar og réttindin yfir þeim 

börnum sem hún ber, þ.e.a.s. ef um er að ræða fjölskyldu þar sem búsetumynstrið er 

karlbýli og þar sem ættarrakningin er í karllegg (Holy, 1996; Huber o.fl., 2011). Til þess að 

setja alla þessa þætti í samhengi við þá kenningu að hjónaband sé í grunninn 

viðskiptasamningur ætla ég að koma með smá dæmi: 

Kona að nafni Ágústa er að sækja um vinnu hjá bílasölu og fer í starfsmannaviðtal. Þar 

er gerður starfsmannasamningur með ákveðnum skilyrðum og hlunnindum. Bílasalan 

setur þau skilyrði að Ágústa þurfi að mæta á réttum tíma í vinnuna og selja tilskilin 

fjölda bíla á mánuði. Ágústa er vön að keyra systkini sín í skólann klukkan átta á 
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morgnana en mun ekki geta það lengur þar sem hún þarf að mæta á bílasöluna 

klukkan sjö á morgnana. Bílasalan býðst þá til þess að senda einn af bílstjórum sínum 

til þess að sækja systkini hennar á morgnana og skutla þeim í skólann. Segjum svo að 

upp komi sú staða að Ágústa mæti alltaf of seint í vinnuna eða selur ekki einn einasta 

bíl í marga mánuði. Þetta verður til þess að fyrirtækið þarf að segja henni upp. Nú er 

Ágústa aftur laus á morgnana til að skutla systkinum sínum en bílasalan hefur misst 

bæði vinnuafl og ágóða af sölu bíla. Fölskylda Ágústu þarf því að „skila“ bílstjóranum 

sem bílasalan útvegaði þeim.  

Skoðum þetta dæmi aftur en núna út frá hjónabandi þar sem venjan er karlleggur og 

karlbýli: starfsmannasamningurinn í þessu samhengi er hjónaband, Ágústa er brúðurin, 

bílasalan er brúðguminn og fjölskylda hans, sala á bílum eru barneignir, bílstjórinn er 

brúðarauðurinn, uppsögnin er skilnaður, bílasalan er karlbýlið og ágóði sölunnar sem 

rennur til bílasölunnar er eins og rétturinn sem brúðguminn hefur yfir  börnunum. Með 

þessu dæmi má sjá hvernig hjónaband er í raun og veru eins og viðskiptasamningur milli 

tveggja aðila og fjölskyldna þeirra. Þegar brúðguminn og fjölskylda hans greiða fjölskyldu 

brúðarinnar brúðarauð eignast brúðguminn réttindin yfir vinnuframlagi hennar og 

börnum þeirra sem hún mun bera. Í sumum þessara hjónabandssamninga hafa síðan 

komið upp tilfelli þar sem eiginkonan getur ekki uppfyllt „skilyrði“ samningsins, þ.e.a.s 

hún ber eiginmanni sínum ekki börn vegna ófrjósemis. Það hefur leitt til þess að sum 

hjónabönd endi með skilnaði þar sem eiginkonan flytur aftur heim til fjölskyldu sinnar. Í 

þeim tilfellum hefur brúðguminn og fjölskyldan hans misst vinnuafl og möguleika á 

afkomendum, og er þá venjan sú að fjölskylda eiginkonunnar skilar brúðarauðinum (Holy, 

1996).  

Í samfélögum þar sem meginhluti landbúnaðarstarfa eru unnin af konum og þar sem 

ræktun ræður ríkjum má búast við að finna greiðslu brúðarauðs við hjónaband og háa 

tíðni fjölkvænis. Fjölkvæni (e. polygyny) er þegar karlmaður er giftur tveimur eða fleiri 

konum í einu og það sem kallast fjölveri (e. polyandry) er þegar kona er gift tveimur eða 

fleiri karlmönnum í einu. Þessa tegund samfélaga má til dæmis finna í Afríku, suður af 

Sahara. Þar eru konur vinnusamar, hafa nokkurt efnahagslegt sjálfstæði út frá sölu á eigin 

ræktun og einungis takmarkaðan stuðningsrétt frá eiginmönnum sínum. Aftur á móti í 

samfélögum þar sem plógrækt ræður ríkjum og þar sem karlar vinna meiri 
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landbúnaðarstörf en konur má búast við að finna greiðslu heimamundar og háa tíðni 

einkvænis. Einkvæni (e. monogamy) er þegar karlmaður er giftur einni konu í einu og 

þegar kona er gift einum karlmanni í einu. Þessi samfélög eru undir áhrifum arabískrar-, 

kínverskrar- og hindúamenningar. Þar eru konur algjörlega háðar eiginmönnum sínum 

fyrir efnahagslegan stuðning og þar bera eiginmennirnir skyldu til að framfæra eiginkonu 

sinni og börnum. Í flestum hindúasamfélögum er heimamundurinn ákveðin leið fyrir 

fjölskyldu stúlkunnar til þess að tryggja henni góða stöðu innan fjölskyldu eiginmanns síns 

(Holy, 1996, bls. 62; Tambiah o.fl., 1989, bls. 416). Brúðarauður er mun algengari og 

útbreiddari siður, en í þessari ritgerð verður sjónum beint að heimamundir þar sem það 

er siður indverskrar menningar. 

 

2.4.2 Skipulagt hjónaband og makaval 

Í skipulögðu hjónabandi (e. arranged marriage) tíðkast sú venja að hjónabandið er 

fyrirfram skipulagt af foreldrum. Foreldrarnir velja maka fyrir dóttur sína eða son og oftast 

er lítið sem ekkert samband milli tilvonandi maka fyrir hjónaband. Foreldrar skoða marga 

þætti þegar kemur að makavali og velja oftast maka út frá trúarbrögðum, þjóðerni og 

félagslegri og efnahagslegri stöðu tilvonandi maka og fjölskyldu hans (Allendorf og 

Pandian, 2016).  Mikilvægi kerfisins til þess að velja sér maka er nátengt mikilvægi 

sifjakerfisins í félagslegri uppbyggingu samfélagsins. Fyrirkomulagið við val á maka er 

mjög mismunandi milli samfélaga. Í sumum menningarheimum er lögð áhersla á 

hamingju maka og í öðrum er lögð áhersla á stöðu þeirra í stigveldi samfélagsins. 

Efnahagslegar eignir tilvonandi maka geta verið mikilvægar í sumum tilvikum og tengsl 

fjölskyldna mikilvæg í öðrum. Eflaust má  finna allar þessar ólíku áherslur á makavali í 

flestum menningum, en hvar áherslurnar liggja getur verið misjafn eftir samfélögum. 

Þrátt fyrir að sum samfélög leggi minni áherslu á skyldleika en önnur þegar kemur að 

makavali þá er í flestum þeirra samt sem áður einhverskonar ættarkerfi og reglur um arf 

sem ráðast af hjónabandi (Mogey, 1963, bls. 91-93). 

Ein megin ástæða þess að foreldrar vilja hafa áhrif á makaval barna sinna er sú að 

þeim finnst þeir að hluta til hæfari en unga fólkið sjálft til þess að velja makann og finnst 

þeir einnig bera ábyrgð á því að taka rétt val fyrir þá. Í flestum menningarheimum, eins 

og nefnt er hér að ofan, leggja foreldrarnir meiri áherslu á auð, stöðu og skyldleika en 
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unga fólkið sem í dag er farið að leggja meiri áherslu á ást og persónuleg eiginleika þegar 

kemur að makavali. Því hefur verið spáð að vegna þeirrar miklu fjölbreytni í 

fjölskylduhegðun sem er að finna í löndum utan Vesturlanda sé tíðni skipulagðra 

hjónabanda, sem er hefð sem að mestu leyti er að finna í Asíu og Afríku, að minnka. Þó 

svo að foreldrarnir hafi sama markmið og þau ungu - farsælt hjónaband, þá telja foreldrar 

oftast að aðrir eiginleikar makanna muni leiða til meiri ánægju en ást og persónulegir 

eiginleikar. En þrátt fyrir að áhrif vestrænna venja, af völdum iðnvæðingar og 

þéttbýlismyndunar, séu að auka svokölluð „ástarhjónabönd“ (e. love marriage) þar sem 

einstaklinar eru að velja sér maka á grundvelli ástar og persónulegra eiginleika, þá er 

hefðin fyrir skiplögðum hjónaböndum enn í föstum skorðum í indverskum samfélögum 

(Allendorf og Pandian, 2016; Mogey, 1963, bls. 91-93). 

Ef við skoðum síðan hvers vegna það er mikilvægt að velja „réttan“ maka, frekar en 

maka vegna ástar, í skipulögðum hjónaböndum þarf einnig að gera grein fyrir líffræðilega 

sjónarhorninu - sjónarhorni náttúrufræðingsins Charles Darwin. Hann telur að fólk noti 

hjónaband sem hluta af langtímastefnu til að hámarka æxlunarárangur. Val á langvarandi 

maka er því yfirleitt litið á sem alvarlegt mál því foreldrar deila afritum af genum með 

brúðhjónunum. Foreldrar og nánir ættingjar hjónanna hafa því sterk áhrif á makavalið og 

hjónabands samningsviðræðurnar þar sem hjónaband eykur líkurnar á að fá afrit af 

genum foreldra og ættingja í næstu kynslóðir (Huber o.fl., 2011, bls. 340,366). Áður en 

farið verður dýpra í mikilvægi makavals og áhrifum kastakerfisins á makaval hindúa er 

vert að skoða þær breytingar sem hafa orðið á hefðbundnum hjónabandsaðferðum 

hindúa af völdum nútímavæðingar Indlands. 
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3 Hjónaband á Indlandi 

Í þessum kafla verður hjónaband á Indlandi skoðað út frá lagalegum breytingum í 

tengslum við trúarlegar hugmyndir hindúisma, út frá þróun og breytingum 

hjónabandsaðferða í ljósi nútímavæðingu Indlands, og út frá hlutverki heimamundar. 

 

3.1 Indverskt hjónaband í ljósi trúarbragða og lagalegra breytinga 

Hindúar hafa ávallt litið á hjónaband sem trúarlega stofnun og enn þann dag í dag líta 

flestir hindúar á hjónaband sem heilagt samband. Í Shastric lögum hindúa er litið á 

hjónaband sem ein af nauðsynlegustu sakramentum (e. sacrament) hindúa. Þar kemur 

fram að sérhver hindúi verður að giftast og að konur eru skapaðar til þess að gegna 

móðurhlutverki og karlar til þess að gegna föðurhlutverki. Samkvæmt Shastric lögunum 

er hjónaband heilagt samband sem gengur fyrst og fremst út á að gegna trúarlegum og 

andlegum skyldum í stað líkamlegra þarfa. Ógilding hjónabanda er talin ógerleg  vegna 

þess að litið er á hjónaband sem sameiningu sálar, líkama og huga. Þegar dóttir er gefin 

til hjónabands verður hún eiginkona þess sem hún er gefin allt sitt líf.  Fyrir árið 1955 voru 

engin lög um lágmarksaldur til hjónabanda og barnahjónabönd talin eðlileg, skilnaður var 

bannaður og fjölkvæni algeng.  

Róttæk breyting átti sér stað þegar The Hindu Marriage Act, eða hindúa 

hjónabandslögin, voru sett árið 1955. Einkvæni var kynnt fyrir hindúum í fyrsta sinn, 

skilyrði urðu fyrir því að brúðgumi þurfi að vera orðinn 21 árs og brúður 18 ára gömul til 

þess að hjónaband yrði samþykkt og eftir gildan skilnað mega báðir aðilar gifta sig á ný. Í 

kjölfar lagabreytinganna var skilyrðið um sérstaka trúarlega athöfn til þess að samþykkja 

hjónabandið fellt úr gildi og nú er litið á hjónaband hindúa sem afleiðingu gagnkvæmis 

samþykkis frekar en heilagt samband og ein af nauðsynlegustu sakramentunum (Sharma 

o.fl., 2013; Singh, 2014). Þó svo að miklar breytingar hafi orðið á lögum hindúa þá líta 

flestir þeirra enn á hjónaband sem heilagt samband sem sameinar konu eiginmanni sínum 

varanlega og gerir henni þar með ómögulegt að leita skilnaðar og giftast á ný (Sharma 

o.fl., 2013; Tambiah o.fl., 1989). Með breytingum hindúalaga má sjá töluverða þróun á 

hjónabandsformi hindúa og í næsta kafla verður skoðað hver þróun hjónabandsins hefur 

orðið í kjölfar nútímavæðingar Indlands. 
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3.2 Þróun indverskra hjónabanda 

Með vaxandi áhrifum nútímavæðingar og vestrænnar menntunar á Indlandi hefur orðið 

sýnileg breyting á hefðbundnum hjónabandsaðferðum. Félags- og efnahagsleg þróun 

ásamt alþjóðavæðingu indverska hagkerfisins hefur einnig stuðlað að breyttri þróun 

hjónabanda sem sjá má með hækkun aldurs kvenna við hjónabönd og nánast alhliða 

upptöku siðsins heimamundar sem skilyrði fyrir hjónabandi. Þessa breytingu má til dæmis 

sjá meðal Tamil Brahman kastans sem talinn er vera partur af svokallaðri „miðstétt“ 

indverskra samfélaga. Þar hefur hjónabandsaldurinn hækkað hjá bæði stúlkum og 

drengjum, barnahjónabönd eru liðin tíð, börn eru alin upp í foreldrahúsum frekar en á 

heimili móðurbróður síns eins og tíðkaðist, hjónabönd náinna ættingja eru talin óæskileg 

og svokölluð ástarhjónabönd eru algengari (Fuller og Narasimhan, 2008; Goli, Singh og 

Sekher, 2013; Narzy og Ladusingh, 2019). Í ljósi allra þessara breytinga hafa fræðimenn 

velt því fyrir sér hvort að ríkjandi hefð Indlands fyrir skipulögðum hjónaböndum sé að 

minnka þar sem fáeinar rannsóknir hafa bent til þess. Samkvæmt gögnum frá The Indian 

Human Development Survey (IHDS) er hefðin fyrir skipulögðum hjónaböndum ekki 

endilega að minnka heldur frekar að breytast. Á 20. öldinni urðu ungar konur sífellt virkari 

í að velja sinn eigin maka, algengara varð að makar hittust fyrir brúðkaupsdaginn og að 

konur giftust karlmanni úr öðrum kasta en sínum eigin (Allendorf og Pandian, 2016). 

Skipulögð hjónabönd eru því ennþá ríkjandi siður indverskrar menningar og ein af megin 

ástæðum þess er sú að hindúar líta á hjónaband sem félagslega nauðsyn. Hindúar telja að 

megin ábyrgð foreldra sé að gifta börnin sín; dætur eiga að vera giftar sem fyrst, helst 

snemma á þrítugsaldri, og synir um leið og þeir byrja að vinna fyrir sér. Hjónabandi fylgir 

nefnilega mikil virðing og talið var niðurlægjandi fyrir feður ef þeir leyfðu dætrum sínum 

að ná fyrsta stigi kynþroska ógiftum. Mikil skömm fylgir því að vera einhleypur á Indlandi 

og sérstaklega fyrir konur. Hjónaband veitir indverskum konum bæði efnahagslegt öryggi, 

þar sem óalgengt er að indverskar konur vinni fyrir sér og eru þar með háðar 

fjárhagslegum stuðningi eiginmanna sinna, og reisn út frá þeirri virðingu sem fylgir giftri 

stöðu (Billig, 1991; Sharma o.fl., 2013; Tambiah o.fl., 1989).  

Nútímavæðing Indlands hefur haft í för með sér að svokölluð ástarhjónabönd eru 

orðin sífellt vinsælli meðal ungs fólks. Þar er áherslan lögð á að finna sér maka á grundvelli 

ástar, gagnkvæmnar virðingar, aðdráttarafls og persónuleika. Unga fólkið vill velja 

makann sinn sjálft og að makavalið sé sett upp á þann máta að valið leiði til góðs maka 
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samkvæmt viðmiðum menningu þeirra. Ástin skiptir þau máli en viðmið menningar þeirra 

skiptir þau líka máli. Á Indlandi hefur þróast „nýtt“ hjónabandsfyrirkomulag sem lýsa má 

sem samblöndu af skipulögðu hjónabandi og ástarhjónabandi. Þar velur unga fólkið sér 

maka með þátttöku og samþykki foreldra sinna. Slíkt samþykki foreldra er að öllum 

líkindum veitt þegar að reglum er fylgt um kasta-innvensl og greiðslu heimamundar. 

Innvensl (e. endogamy) er sá siður að giftast innan síns trúarbragða-, þjóðernis-, og 

þjóðfélagshóps, og útvensl (e. exogamy) er siðurinn að giftast utan þessa hópa. Á Indlandi 

stjórnast reglur innvensla og útvensla af kastakerfinu og algengasta hjónabandsform 

Indverja er caste-endagamous marriage, sem mun fá heitið kasta-innvensla hjónaband í 

þessari ritgerð. Kasta-innvensl er sá siður að giftast einstaklingi úr sama kasta og sínum 

eigin, og kasta-útvensl að giftast einstaklingi úr öðrum kasta en sínum eigin (De Neve, 

2016; Mogey, 1963). Áður en farið verður dýpra í kasta-innvensl og kasta-útvensl er vert 

að útskýra betur hvers vegna heimamundur er lykilatriði þegar kemur að samþykki og 

þátttöku foreldra við hjónaband.  

Hjónaband er í grunninn viðskiptasamsamningur sem fer fram í formi gjafaskipta eins 

og útskýrt hefur verið í þessari ritgerð. Til þess að fá hjónaband gilt þurfa foreldrar 

brúðarinnar að greiða heimamund fyrir dóttur sína og foreldrar brúðgumans að 

samþykkja hann. Heimamundur hindúa skiptist í þrennt. Stærsta hluta hans er stjórnað af 

fjölskyldu brúðgumans sem nota hann síðan í greiðslu heimamunda systra brúðgumans. 

Annar hluti hans fer í gjafir til mágkvenna brúðgumans og föðursystra hans og þriðji 

hlutinn, sem er ekki stór, fær brúðurin að halda sem sínum persónulegum eignum. 

Heimamundur hindúa er því partur af hinni eilífu hringrás gjafaskipta sem myndar 

félagsleg tengsl milli fjölskyldna. Í hindúasamfélögum er ættrakning í karllegg og hefð fyrir 

hjúskapaforminu karlbýli sem þýðir að brúðurin flytur inn á heimili brúðgumans og 

sameinast fjölskyldu hans. Vinnuframlag brúðarinnar fer til fjölskyldu brúðgumans og hér 

eftir á hún ávallt að heimsækja æskuheimili sitt sem gestur. Indverskar konur eru því 

algjörlega háðar fjárhagslegum stuðningi eiginmanna sinna og fjölskyldu hans. Samþykki 

makavals af hálfu fjölskyldnanna hefur einnig í för með sér öryggi indverskra kvenna þar 

sem eru til dæmi um það að ef hjónaband endar með skilnaði sem ekki var framkvæmt 

með samþykki foreldra með greiðslum heimamundar hafa konurnar verið sviptar 

möguleikanum á að leita skjóls og stuðnings til foreldra sinna. Þróun nýja hjónabands 

fyrirkomulagsins hefur þar með veitt indverskum konum aukið öryggi og er ein af megin 
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ástæðum þess að konur fylgja reglum kasta-innvensla (De Neve, 2016; Huber o.fl., 2011; 

Sharma o.fl., 2013; Tambiah o.fl., 1989). 
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4 Áhrif kastakerfisins á indversk hjónabönd og makaval 

Hjónaband er nánast algilt á Indlandi og líta hindúar á hjónaband sem sameiningu tveggja 

fjölskyldna. Foreldrar hafa sterkar skoðanir á makavali barna sinna og skipta trúarbrögð, 

efnahagsástand og móðurmál miklu máli þegar kemur að makavali, en mikilvægasti 

þátturinn er að fjölskyldur hjónanna séu í sama, eða svipuðum, kasta. Slík líkindi eru talin 

kjarni farsæls hjónabands (Narzy og Ladusingh, 2019). Hlutverk kasta er þó að breytast og 

auknir efnahagslegir hvatar líkt og menntun og tekjur hafa aukið vægi í makavali. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að hjónabönd milli efri kasta og Dalíta eru algengari en áður, 

þrátt fyrir að Dalítar séu ekki partur af kastakerfinu og telja fræðimenn ástæðuna vera 

breytt viðhorf til mikilvægi kasta. Menntaðar Dalíta-konur virðast vera á jöfnum 

grundvelli við aðrar konur í efri köstum og þar með eru þær ásættanlegar efri kasta 

karlmönnum í makavali. Ólíkt almennri trú þá hefur menntun ekki beint stuðlað að 

aukinni tíðni hjónabanda á milli kasta, það er að segja kasta-útvensla hjónaböndum, 

heldur hefur menntun gefið konum aukinn styrk og frelsi til þess að velja sér maka án 

afskipta foreldra sinna. Í svokölluðum ástarhjónaböndum og þegar konur velja sér maka 

sjálfar eru kasta-útvensl algengnari. Þrátt fyrir að kasta-útvensl séu algengari þá er 

mikilvægi kasta enn til staðar sem sjá má með þeirri ströngu löggæslu sem sett er á 

hjónaband á Indlandi (Ahuja og Osterman, 2016; Banerjee, Duflo, Ghatak og Lafortune, 

2013; Narzy og Ladusingh, 2019). 

Mikið af lögum og reglum um hjónabönd eru til staðar í Indlandi og öfgafyllsta form 

þessarar löggæslu eru heiðursmorð (e. honor killing) í kjölfar kasta-útvensla hjónabanda. 

Heiðursmorð eru morð á fjölskyldumeðlimi vegna þess að talið er að hann hafi sýnt 

vanvirðingu og orðið fjölskyldunni til skammar með því að brjóta gegn megin viðmiðum 

hjónabandsins. Vegna mikils menningarlegs mikilvægis sem sett er í hjónabandið og 

kastakerfið eru kasta-útvensla hjónabönd talin vera forboðin (Ahuja og Ostermann, 2016; 

Narzy og Ladusingh, 2019). Í byrjun 21. aldarinnar hafa verið tilkynnt meira en þúsund 

heiðursmorð frá ýmsum ríkjum Indlands þar sem ungir menn og konur sem gengu í 

hjónaband án samþykkis fjölskyldna sinna urðu fórnarlömb. Nýleg aukning slíks ofbeldis 

styður sjónarhornið að yngri kynslóðin, þá sérstaklega konur, sé smám saman að öðlast 

frelsi einstaklinga í hjónabandi. Eldri kynslóðin vill halda fast í  gömlu hefðirnar þar sem 

hjónaband er tákn um stöðu en ekki ást. Ríkisstjórn Indlands hefur gripið til 
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forvarnaraðgerða gegn heiðursmorðum og hefur Hæstiréttur kveðið upp úrskurð þar sem 

dómarar skilgreindu heiðursmorð sem grimmdarverk og villimennsku (Goli o.fl., 2013).  

Kasta-útvensla hjónabönd eru ekki siður sem spratt upp út frá nútímavæðingu 

Indlands eins og margir vilja halda. Ef litið er aftur í söguna má sjá ummerki um hjónabönd 

á milli ólíkra kasta og talið er að ástæðan fyrir þeim hafi verið vegna fátæktar og vangetu 

fjölskyldu brúðarinnar til að greiða kröfu heimamundar (Narzy og Ladusingh, 2019). Í dag 

eru flest kasta-útvensla hjónabönd að finna í þéttbýlum og stórborgum. Í dreifbýlum 

Indlands ríkir enn sterk hefð fyrir kasta-innvensla hjónaböndum, þar verður ungt fólk enn 

fyrir ofbeldi fyrir brot gegn viðmiðum hjónabanda og ef að litið er á heildina er mjög lágt 

hlutfall kasta-útvensla á Indlandi. Í þessari ritgerð var sjónum beint að áhrifum 

kastakerfisins á makaval í Indlandi og áhugavert væri að skoða betur hvort hlutfall kasta-

útvensla segja til um þá mikla breytingu sem hefur orðið á nútímaviðhorfi Indverja til 

kasta. Rannsókn sem gerð var á rúmlega þúsund hjónaböndum leiddi í ljós að hlutfall 

hindúa sem giftast utan síns kasta segir ekki endilega til um áhuga fólks til kasta-útvensla 

hjónabanda. Hægt er að bera þetta saman við hjónabönd milli svarta og hvítra í 

Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að prósenta hjónabanda milli svartra og hvítra sé minna en 1 

prósent allra hjónabanda í Bandaríkjunum gefur það ekki til kynna um hversu mikil 

breyting hefur orðið á félagslegri viðurkenningu samfélagsins til þessara hjónabanda. Í 

stuttu máli má segja að lágt hlutfall kasta-útvensla gefi ekki endilega til kynna um lágt 

hlutfall félagslegs samþykkis þeirra. Samskipti milli efri og neðri kastahópa hafa umbreyst 

síðustu áratugi og í dag má sjá pólitísk bandalög á milli efri og neðri kasta. Dalítar hafa 

einnig risið upp í stöðu dómsmálaráðherra, forsetsráðherra og forseta Indlands. 

Kastakerfið er samt sem áður ennþá rótgróinn þáttur í indverskri menningu sem stjórnast 

af reglum í tengslum við hugmyndir hindúisma um hreinleika og óhreinleika. Þegar 

einstakingur giftist utan síns kasta og sérstaklega einstaklingi úr neðri kasta er 

hjónabandið talið menga ættarlínu efri kastans. Kasta-innvensla hjónabönd eru notuð til 

þess að varðveita hreinleika kastanna (Ahuja og Ostermann, 2016; Usman, 2017). 
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5 Umræður og lokaorð

Líkt og komið hefur fram þá er hindúismi stórt og flókið fyrirbæri sem mannfræðingar 

hafa átt erfitt með að skilgreina. Hann samanstendur af fjölbreyttum trúar- og 

félagslegum viðhorfum margra menningarheima. Í helstu helgiritum hans má finna mikið 

magn reglna um lifnaðarhætti hindúa sem segja meðal annars til um hverjum þeir megi 

giftast. Ein af grundvallarhugmyndum hindúisma er kenningin um karma sem útskýrir 

hvernig gjörðir þeirra úr fyrra lífi hafi áhrif á það hvar í kastakerfinu þeir endurfæðast. 

Kastakerfið byggir á hugmyndum hindúisma um hreinleika og óhreinleika þar sem efri 

kastar eru taldir eðlislega hreinni en lægri kastar. Hreinleika efri kasta er viðhaldið meðal 

annars með því að komast hjá líkamlegri snertingu við lægri kasta. Þetta hefur orðið til 

þess að hindúum lægri kasta er meðal annars óleyfilegt að búa nálægt efri köstum eða 

deila með þeim máltíð. Þar sem kasti einstaklings ákvarðast við fæðingu og er 

óbreytanlegur viðheldur kastakerfið stigveldi samfélagsins og stjórnar félagslegum 

samskiptum fólks. Kastakerfið er því enn rótgróinn þáttur í indverskri menningu og þrátt 

fyrir þá miklu breytingu sem Indland hefur orðið fyrir af völdum vestrænna áhrifa þá er 

lítið sem bendir til þess að einhverntímann muni vera hægt að afnema kastakerfið.  

Markmið ritgerðarinnar var að sýna fram á það hvernig hjónaband er ekki trúarlegt 

fyrirbæri heldur viðskiptasamningur milli tveggja fjölskyldna. Notast var við kenningu 

Marcel Mauss um gjafaskipti til þess að varpa ljósi á það hvernig hjónaband er viðurkennt 

með viðskiptum í formi gjafaskipta. Mauss talar um þríþættingu skyldunnar; að gefa, 

þiggja og endurgjalda gjöf. Hann sýnir fram á það hvernig gjöf er ekki valfrjáls aðgerð 

vegna þess að gjöf felur alltaf í sér skyldu og eigin efnahagslega hagsmuni. Maður gefur 

gjöf vegna þess að maður er skyldugur til þess en einnig vegna þess að maður veit að sá 

sem þiggur hana þarf að eldurgjalda hana. Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir tveimur 

helstu formum gjafaskipta við hjónabandssamning: brúðarauð og heimamund. Í indveskri 

menningu er sá siður að fjölskylda brúðarinnar greiði fjölskyldu brúðgumans heimamund 

og þarf fjölskylda brúðgumans að samþykkja hann til þess að hjónabandið sé viðkennt. 

Við greiðslu heimamundar myndast samningur á milli fjölskyldanna; brúðguminn og 

fjölskylda hans fá hin ýmsu verðmæti frá fjölskyldu brúðarinnar og í staðin veitir fjölskylda 

brúðgumans brúðurinni fjárhagslegan stuðning og stöðu. Heimamundur er þar með 

stundum notaður til þess að tryggja ungum indverskum konum reisn, öryggi og betri 

félagslega stöðu. Þar sem indverskar konur taka við kasta eiginmanns síns getur 
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hjónaband verið leið fyrir þær til þess að færa sig ofar í kastakerfinu sem annars er 

ómögulegt. Þetta hjónabandsfyrirkomulag er þó óalgengt en með háum kröfum 

heimamundar hafa feður getað tryggt dætrum sínum eiginmann úr hærri kasta. Kasti 

spilar því lykilhlutverk í makavali hindúa þar sem hann getur haft áhrif á félagslega stöðu 

ættarinnar til frambúðar.  

Í ritgerðinni var sjónum beint að hlutverki kasta í makavali hindúa og skoðað hvers 

vegna meirihluti Indverja fylgja reglum um kasta-innvensl. Makaval var skoðað út frá 

ríkjandi hefð Indverja fyrir skipulögðum hjónaböndum og  þróun hjónabandsaðferða í ljósi 

nútímavæðingu Indlands. Niðurstöður höfundar eru þær að skipulögð hjónabönd eru enn 

ríkjandi siður indverskra samfélaga vegna þess að Indverjar líta á hjónaband sem félaglega 

nauðsyn. Skömmin sem fylgir einhleypri stöðu á Indlandi setur mikla pressu á indverska 

foreldra til þess gifta börnin sín sem fyrst. Vegna mikilvægi kastakerfisins leggja foreldrar 

áherslu á að velja maka fyrir börnin sín sem tilheyra sama, eða svipuðum, kasta og 

sérstaklega vegna þess að slík líkindi eru talin kjarni farsæls hjónabands. Hlutverk kasta er 

þó að breytast og auknir efnahagslegir hvatar líkt og menntun og tekjur hafa aukið vægi í 

makavali. Þetta hefur haft í för með sér að ungt fólk í dag hefur aukið frelsi til þess að velja 

sér maka án afskipta foreldra sinna og er því orðið algengara að áhersla sé lögð á að finna 

sér maka á grundvelli ástar, aðdráttarafls og persónuleika. En eins og nefnt hefur verið þá 

er enn ríkjandi hefð fyrir skipulögðum hjónaböndum á Indlandi en sú hefð hefur þróast 

yfir í nýtt hjónabandsfyrirkomulag sem lýsa má sem sambland ástarhjónabands og 

skipulags hjónabands. Í dag er ungt fólk á Indlandi farið að taka þátt í vali tilvonandi maka 

sinna í samráði við foreldra sína þar sem áhersla er lögð á að mökum komi vel saman en 

einnig að fylgt er hjónabandsviðmiðum menningarinnar sem oftast stjórnast af kasta-

innvenslum. Nútímavæðing Indlands hefur því haft í för með sér breytingar þó þær séu 

ekki stórvægilegar. Hjónabandsfyrirkomulag og hlutverk kasta er augljóslega að breytast 

og þróast með áhrifum vestrænna siða af völdum iðnvæðingar og þéttbýlismyndunar, en 

þar sem að stærsta hlutfall Indverja búa í dreifbýli þar sem hefðin fyrir skipulögðum 

hjónaböndum er enn í föstum skorðum virðist sem hjónaband og makaval hindúa muni 

halda áfram að stjórnast í takt við kastakerfið.  

 Í þessari ritgerð hefur verið gerð grein fyrir nokkrum þáttum sem sýna fram á það 

hvers vegna kasta-innvensla hjónabönd eru enn ríkjandi siður hindúa og telur höfundur 
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kjarnann liggja í hugmyndum hindúa um hreinleika og óhreinleika. Stigveldi kastakerfisins 

byggist á þeirri hugmynd að lægri kastar eru eðlislega óhreinir og að hægt sé að viðhalda 

hreinleika efri kasta með því að komast hjá líkamlegri snertingu við lægri kasta. Þetta 

hefur því í för með sér að hjónabönd milli ólíkra kasta þar sem „ólík stig hreinleika“ 

blandast saman eru talin menga ættarlínu efri kastans. Kasta-innvensla hjónabönd eru 

þess vegna notuð til þess að varðveita hreinleika kasta sem hefur í för með sér að efri 

kastar eru ennþá ofar í stigveldinu og viðhalda þar með völdum í samfélaginu. Skoðun 

höfundar er sú að kastakerfið stuðlar að fordómum og ofbeldi, ýtir undir stigveldi inverska 

samfélagsins og brýtur á frelsi einstaklingsins.  

 

 

____________________________________ 
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