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Í þessari ritgerð verða rannsakaðar skoðanir Gandhis á caste erfðastéttakerfinu. Byrjað 

verður að fjalla um hindúismann til að veita lesendum skilning á því hvernig kerfið var 

uppbyggt og hverju Gandhi var mótfallinn í því. Næst verður fjallað stuttlega um ævi 

Gandhis til að veita innsýn á hvaða mann Gandhi hafði að geyma og sýnt verður fram á 

upphaf baráttu hans gegn ósnertanleika og helstu áhrifavöldum á skoðanir hans um 

erfðastéttakerfið. Þá verður fjallað um skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu og þróun 

þeirra út frá þremur þáttum: erfðastéttakerfinu sjálfu, skoðunum hans á boðum og 

bönnum um giftingar milli stétta og næst skoðanir hans á boðum og bönnum um 

borðhald fólks af ólíkum stéttum. Að lokum verður fjallað um skoðanaskipti 

Ambedkars og Gandhis um erfðastéttakerfið. Í lok þess kafla verður fjallað um þróun 

mála í stjórnmálum og stéttakerfismálum. 
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1.0 Inngangur 

 

„Caste is the great power and secret of Hinduism.“
1
  

Gandhi, 8.05.1915 

 

„I do not believe in caste as it is at present constituted, but I do believe in the four 

fundamental divisions regulated according to the four principal occupations. The 

existing innumerable divisions with the attendant artificial restrictions and elaborate 

ceremonial are harmful to the growth of a religious spirit, as also to the social wellbeing 

of the Hindus and therefore also their neighbours.“
 2

   

Gandhi, 25.02.1926 

 

„...We should unhesitatingly accord the highest importance to marriages between Ati-

Sudras and caste-Hindus. The question of provincial boundaries will not even arise 

then.“
3
  

Gandhi, 06.05.1945 

Rannsóknarspurningin 

Svona hljómuðu skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu á mismunandi tímapunktum í lífi 

hans. Rannsóknarspurningar mínar eru: Hver var skoðun Gandhis á erfðastéttakerfinu, 

hvað vildi hann hafa margar stéttir og hvernig átti samskiptum þeirra að vera háttað. 

Hvernig rökstuddi hann skoðanir sínar um stéttakerfið? Hvernig vildi hann breyta því 

og hvers vegna. Þetta eru þær spurningar sem ég mun leitast við að svara út frá 

aðferðum nýju menningarsögunnar. Nýja menningarsagan var hvað mest áberandi á 9. 

og 10. áratug síðustu aldar. Menning líftrygginga, menning mótmæla, menning 

fjárhættuspils voru meðal titla á verkum sagnfræðinga á þessum tíma. Bandaríski 

mannfræðingurinn Clifford Geertz setti fram túlkunafræðilega nálgun á menningu. 

Hann leggur áherslu á það sem hann kallar þykka lýsingu.
4
 Þykk lýsing útskýrir ekki 

einungis hegðun, heldur samhengið líka þannig að maður sem kemur inn í framandi 

menningu getur skilið hegðun fólksins. Hægt er að lesa í texta og greina hann á 

                                                 

1
 Gandhi, Mahatma:  Collected Works, 14. bd., bls. 440.  

2
 Gandhi, Mahatma:  Collected Works, 34. bd., bls. 322.  

3
 Gandhi, Mahatma:  Collected Works, 86. bd., bls. 316.  

4
 Burke, Peter: What is Cultural History bls. 37.  
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svipaðan hátt og hegðun með þykkri lýsingu. Sagnfræðingurinn Robert Darnton nýtti 

sér túlkunarfræðilegu nálgun Geertz í greinasafninu The Great Cat Massacre. Darnton 

telur að með því að nota táknfræðilega aðferð til að greina gjörðir manna, þar með talið 

skrif, 18. aldar fólks, þá eigum við að geta skilið hugsunarhátt þeirra.
5
 Ég ætla nálgast 

skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu á svipuðum forsendum, þ. e. skoðanir hans, þau 

skrif sem eru til eftir hann. Táknræn hegðun og frumheimildirnar verða skoðaðar út frá 

þykkri lýsingu til að túlka skoðanir hans og verður greinasafn Darntons notuð líkt og 

handbók til að vinna þessa ritgerð.  

1.2 Aðferðir og nálgun á efninu 

Ég mun nálgast þetta efni út frá nýju menningarsögunni. Nýja menningarsagan er 

mannfræðilegt sjónarhorn á söguna.
6
 Sagnfræðilegar rannsóknir hafa verið stundaðar á 

þessu viðfangsefni frá 9. áratugnum fram til dagsins í dag. Einnig mun ég nýta mér 

hugtök úr félagssögu, sálsögu og hugarfarssögu. Sálsöguna mun ég nota til að skilja 

hvatir Gandhis. Hugarfarssagan er notuð til að skilja viðhorf hans til erfðastéttakerfisins, 

rýnt í heimildir bæði til að skilja ómeðvitaðar skoðanir á erfðastéttakerfinu og birtar 

skoðanir. Ritgerðin flokkast undir hugarfarssögu vegna þess að rannsakaðir eru siðir og 

venjur fólks, þá á ég við að hindúisminn gerir ráð fyrir erfðastéttakerfi og það hafði 

áhrif á Gandhi, sökum þess að hann var trúaður. Þetta er félagssaga vegna þess að 

stéttirnar hegða sér mismunandi gagnvart hvor annarri. Í þessari ritgerð mun ég notast 

við svipaðar aðferðir og nálgun að efninu eins og Robert Darnton notaði við skrif á 

greinasafni sínu. Darnton rýndi í frumheimildir og reyndi að skilja hvað höfundur átti 

við með þessum og hinum skrifum og ætla ég að gera slíkt hið sama. Ég tek mér það 

bessaleyfi að skilja hugarfar Gandhis út frá litlum texta í frumheimildunum. Ég tel, eins 

og Darnton, að leiðin til að skilja hugarfar einstaklings sé að rýna í frumheimildirnar og 

nýta mannfræðina. Því skoðun Gandhis, hvort sem hún er skrifuð og óskrifuð, er til 

staðar í heimildunum. 

                                                 

5
 Green, Anna: Cultural History bls. 57-58.  

6
 Burke, Peter: What is Cultural History bls. 42. 
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.3 Heimildir  

Til að rannsaka skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu mun ég styðjast við 

frumheimildir, og þá einkum The Collected Works of Mahatma Gandhi sem gefin voru 

út í mörgum bindum.
7
 Þar er að finna mikinn fróðleik um skoðanir hans. Þær 

eftirheimildir sem ég mun nota eru meðal annars Pauline Kolenda, Caste in 

Contemporary India, Sarvepalli Radhakrishnan, Mahatma Gandhi: essays and 

reflections on his life and work,William Shirer, Gandhi: a memoir og margar aðrar 

heimildir.
8
  Til er aragrúi eftirheimilda en einu frumheimildirnar sem ég hafði aðgang að 

er ritsafn Gandhis. Ég mat flestar heimildirnar sem áreiðanlegar og tel að 

upplýsingarnar sem þær geyma séu réttar. Í ritgerðinni studdist ég við sjálfsævisögu 

Gandhis sem frumheimild. John Burnett bendir á að kostur við sjálfsævisögur sé að þær 

eru sagðar í fyrstu persónu, þar sem sögumaður segir frá sinni eigin reynslu en ekki 

utanaðkomandi aðila sem getur mistúlkað frásögnina og breytt aðstæðum. Með 

sjálfsævisögum er hægt að komast í persónulegar reynslusögur af atburðum. Stundum 

mistúlka sjálfsævisögur atburðina viljandi vegna þess að sá sem segir söguna vill halda 

ímynd sinni óflekkaðri.
9
 Það er margt sem ber að varast við lestur sjálfsævisagna. 

Hversu mikið er treyst á minnið? Hafa viðhorf breyst í tímans rás? Er hægt að treysta 

lýsingum á atburðum eða málarekstri? Er verið að réttlæta fyrri gjörðir? Og þannig 

mætti lengi halda áfram. Því þarf að meta gildi textans hverju sinni og kaus ég því að 

vera á varðbergi gagnvart áreiðanleika sjálfsævisögu Gandhis. Kosturinn við bréfaskrif 

Gandhis er að þar er að finna efni sem tekur til daglegs lífs hans. Bréfin eru alltaf 

skrifuð með lesanda í huga en gallinn er sá að höfundur hagræddi sannleikanum. 

1.4 Orðræða og greining á texta 

Í ritgerðinni verða rannsakaðar skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu, en þær breyttust 

mikið yfir ævi hans og fór hann úr því að verja kerfið í að vilja afnema það með öllu. 

Gandhi skipti margoft um skoðun á ævi sinni og er því erfitt að túlka skoðanir hans á 

köflum. Gandhi skrifaði árið 1915 að hann væri hlynntur erfðastéttakerfinu, að það væri 

                                                 

7
 Hér er stuðst við netútgáfu verksins, sem skiptist í 98 bindi; sjá „Collected Works of Mahatma Gandhi 

Online“.  

8
 Fyrir frekari upplýsingar er lesandanum bennt á heimildaskránna.  

9
 Burnett, John: Destiny Obscure bls. xi-xii.  
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gott og væri sérkenni hindúismans.
10

 Við skulum aðeins líta á erfðastéttakerfið sem var 

við líði á tímum Gandhis.  

Erfðastéttakerfið var hluti af hindúismanum. Kerfið var líkt og blanda á milli 

lögstéttakerfis og starfsstéttakerfis. Á tímum Gandhis var kerfið stíft og lítil sem engin 

hreyfing á milli stétta. En áður fyrr hafði erfðastéttakerfið verið opið allt til um árið 250 

eftir Krist.
 11

  Hindúar trúa því að maðurinn fæðist inn í stétt, sem er fyrirfram ákveðin 

út frá því hvernig viðkomandi maður lifði í fyrra lífi. Maðurinn átti að fylgja heilögu 

lögmáli sem nefndist dharma sem voru í raun samfélagsskyldur hans.
12  

Þessum 

hugmyndum og fleirum var Gandhi hlynntur.
13

 Það kerfi einkenndist helst af 

lagskiptingu. Erfðastéttakerfið skiptist í fjórar stéttir: æðsta stéttin hét brahman, þeir 

voru aðallega prestar, fyrir neðan þá stétt var kshatriya, sem stunduðu hermennsku og 

önnur skyld störf, svo var það vaishya sem var kaupmannastéttin og á botninum var 

sudra stéttin. Sú stétt stundaði þjónustu við hinar þrjár stéttirnar.
 14

 Einstaklingur 

fæddist í eina af þessum fjórum stéttum. Um leið og viðkomandi einstaklingur fæddist 

inn í stéttina var ákveðið við hvað hann skyldi vinna. Þetta var eingöngu byggt á hvaða 

stétt og hvaða undirstétt einstaklingurinn fæddist inn í. Ef hann fæddist í undirstétt 

skóara, varð sá nýfæddi einstaklingur að skóara. Ef hann var heppinn átti hann kost á að 

velja sér starf, til dæmis við pípulagningar eða trésmíði. Engin leyfi þurfti til 

starfsréttinda, einungis þá iðnmenntun sem einstaklingurinn hlaut sjálfkrafa. 

Undirstéttirnar giftust innbyrðis. Það er, skósmiðir giftust inn í fjölskyldur skósmiða.
15

 

Hann gat þó ekki farið upp eða niður um stétt.
 16

 Ein stétt var þó undir þessum fjórum en 

strangt til tekið flokkast hún ekki til stéttar, það voru hinir ósnertanlegu. Þeir unnu við 

sorphirðu, hreinsuðu dauð dýr af vegum og aðra vinnu sem var talin óhrein. Þessi stétt 

var nánast réttindalaus og var komið farið fram við meðlimi hennar eins og skepnur. 

Þeir máttu ekki nota sömu vegi og hinar stéttirnar, máttu ekki borða nálægt hinum 

                                                 

10
 Gandhi, Mahatma:  Collected Works, 14. bd.,  bls. 440.  

11
 Kolenda, Pauline: „Caste in Contemporary India.“ bls. 29-32. 

12
 Deutsch, Eliot: The Bhagavad Gita. bls, 8. 

13
 Gandhi, Mahatma: Collected Works bls. 5. Bindi 71. 

14
 Cohn, S. Bernard: India bls. 129. 

15
 Mayer, C. Adrian: Caste & Kinship in Central India. bls. 27. 

16
 Kolenda, Pauline: Caste in Contemporary India bls. 3. 



7 

stéttunum, máttu ekki sækja flest musteri og máttu ekki eiga jörð eða fasteign.
 17

 

Einstaklingur sem fæddist inn í þessa stétt átti hann sér litla framtíðar von. Gandhi 

barðist fyrir réttindum ósnertanlegra meirihluta ævi sinnar.
18

  

Einstaklingur sem tilheyrði skóarastétt mátti ekki borða með fólki sem tilheyrði 

píparastétt. Brahmani þurfti að elda ofan í sig sjálfur í veislum vegna þess að hann mátti 

einungis taka við óelduðum mat frá óæðri stétt. Ef að sudra horfði á matinn var hann 

mengaður í augum annarra stétta og ef sá einstaklingur horfði inn í eldhúsið þurfti að 

brjóta öll mataráhöld.
19

  Oft var erfitt að túlka skoðanir Gandhis á þessum boðum og 

bönnum um giftingar milli stétta og borðhaldi milli stétta. Einfaldast er að segja að 

skoðanir hans flökkuðu ört á milli þess að aðhyllast þessi bönn og vilja hans til að 

afnema þau. Það mun vera betur útskýrt í fimmta kafla.  

 Gandhi skipti ört um skoðun á stéttakerfinu. Vægast sagt voru skoðanir hans 

sveiflukenndar. Til að byrja með var hann hlynntur stéttakerfinu
20

 og taldi það tryggja 

stöðugleika í samfélaginu.
21

 Hann studdi boð og bönn um borðhald og giftingar milli 

stétta.
22

 Hann taldi meðal annars að ef lægri stétt kom við matinn hans þá gæti maturinn 

verið mengaður
23

 og það myndi stuðla að friði hjá þjóðinni ef fólk af ólíkum stéttum 

borðaði ekki saman.
 24

 Gandhi taldi að undirstéttirnar gengu ekki upp lengur, og þurfti 

því að leyfa giftingar milli undirstéttanna, en alls ekki milli allra?stétta.
 25

 Nokkrum 

árum seinna taldi hann að best væri að sameina allar undirstéttir í eina stóra stétt.
26

 

Gandhi var ávallt á móti ósnertanleika og þær skoðanir breyttust ekkert alla hans tíð. 

Hann taldi að hinir ósnertanlegu þyrftu að hætta reykja, drekka og stunda fjárhættuspil 

og fleiri ósiði til þess að tekið yrði við þeim í almennu samfélagi.
 27

 Gandhi skipti um 

                                                 

17
 Keane, David: Caste-based discrimination in international human law rights law. bls. 1-2. 

18
 Gandhi, Mahatma: Collected Works 59. bd., bls. 508-510.  

19
 Bouglé, Célestin: ,,Essays on the Caste System.“ bls. 23. 

20
 Gandhi, Mahatma:  Collected Works, 14. bd., bls. 440.  

21
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 31. bd., bls. 141.  

22
 Gandhi, Mahatma:  Collected Works, 15. bd., bls. 227.   

23
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 22. bd., 314-315.  

24
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 19. bd., bls. 417-419.   

25
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 27. bd., bls. 392.   

26
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 28. bd., bls. 296.   

27
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 16. bd., bls. 137-141.   
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skoðun á erfðastéttakerfinu og þróaði hann sitt eigið kerfi út frá erfðastéttakerfinu sem 

hann kallaði varnadharma.
 28

 Gandhi var ekki einn í baráttu sinni við að reyna afnema 

ósnertanleikann og kemur indverski stjórnmálaleiðtoginn og lögfræðingurinn B.R. 

Ambedkar því við sögu í þessari ritgerð. Hann og Gandhi höfðu ólíkar skoðanir á 

erfðastéttakerfinu og höfðu þeir áhrif á hvorn annan. Nánar verður fjallað um þessar 

skoðanir og fleiri og þróun þeirra í fjórða kafla.   

                                                 

28
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 21. bd., bls. 453.  
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2.0 Hindúismi 

Þegar fólk hugsar til Indlands kemur líklega Taj Mahal höllin og erfðastéttakerfið (e. 

caste system) hindúa flestum í hug. Erfðastéttakerfið verður útskýrt í þessum kafla en til 

að skilja það verður fyrst að útskýra hindúismann þangað sem kerfið rekur uppruna 

sinn.
29

 Þessi kafli er aðeins til að veita lesandanum innsýn í erfðastéttakerfið eins og það 

var á tíma Gandhis. Skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu verða raknar í næsta kafla. Í 

þessum kafla verða undirstöðuatriðin um erfðastéttakerfið útskýrð og bent á það sem 

Gandhi var ósáttur við. Aðstæður nútíma Indlands er best að skilja út frá fjölbreytileika 

indversku þjóðarinnar, en þar gegnumsýra trúarskoðanir stjórnmálin, efnahags- og 

samfélagskerfið. Hindúisminn á uppruna sinn á Norður-Indlandi og búddhismi á einnig 

rætur að rekja þangað. Hindúisminn er fjölgyðistrú, en þrír helstu guðirnir eru Brahma 

sem skapaði alheiminn, Vishnu sem viðheldur alheiminum, og Shiva sem er guð 

eyðileggingar og endurfæðingar. Í kristni og mörgum öðrum trúarbrögðum er litið á 

tímann sem beina línu; þar deyja menn og lenda í himnaríki eða helvíti.  

Samkvæmt hindúismanum er tíminn hringlaga, sem byggist á endurfæðingu eða 

endurholdgun og guðir geta jafnvel endurfæðst. Þessi hringrás endurtekur sig 

samkvæmt lögum um karma, þannig að hindúar vilja gera góða hluti til að hætta að 

endurfæðast. Þegar fólk talar um að einhver sé með slæmt karma þá er átt við að þær 

slæmu aðstæður sem manneskjan býr við nú séu afleiðing af mistökum í fyrri lífum. 

Sumir trúa að slæmar gjörðir séu hvatir sem við gerum í óhófi, svo sem að borða, stunda 

kynlíf og fleira. Því reyna sumir að afneita hvötum sínum. Þegar þeir ná að afneita 

hvötum sínum, er það kallað moksha, þá hætta þeir að endurfæðast til að geta sameinað 

sál sína við guð. Það að ná moksha er takmark hindúa.
30

 

 Hindúisma má líkja við skóg. Margar tegundir af trjám, plöntum, sveppum og 

dýrum mynda skóginn. Í hindúismanum eru mörg trúarbrot, mismunandi helgiathafnir 

og fjöldinn allur af guðum. Öll þessi ólíku trúarbrot og hefðir mynda svo eina heild, 

hindúismann.
31

 Hindúisminn er ekki stofnanavæddur eins og kristni og á sér ekki 

kreddur. Þrátt fyrir að hindúar hafi sín helgu rit er kallast shashtra, trúa ekki allir 

                                                 

29
 Ýtarlegri upplýsingar um hindúatrú má finna í Gavin D. Flood, An Introduction to Hinduism. 

30
 Nijeim, Michael J.:  Gandhi and King bls. 54-56. 

31
 Goffman, Ethan: „God, Humanity, and Nature: Comparative Religious Views of the Environment“ 
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hindúar á þau heldur dýrka sumir þeirra guði sem eru án nokkurs máttar.  Hér sést að 

hindúismi er ekki ein trúarbrögð, þar sem allir hindúar flokkast undir eitt kerfi, heldur er 

hann ólík tilbrigði sem ganga öll út frá sömu frumkenningu. Ég tel að það sé best að 

líkja þessu saman við abrahamísk trúarbrögð þar sem kristni, kaþólismi, islam, 

gyðingdómur, grískur rétttrúnaður og gnostisimi eru sett undir einn hatt og kölluð 

abrahamismi. Öll þessi trúarbrögð eða trúarbrot eiga margt sameiginlegt. Hindúisminn 

er þannig svipaður abrahamíska kerfinu. 

2.1   Uppruni hindúismans 

Hindúisminn á rætur sínar að rekja til svokallaðrar Indus-menningarinnar sem á upphaf 

sitt í Indus dalnum um 2500 árum fyrir Krist. Þegar hinn svokallaði aríski þjóðflokkur 

frá Persíu fluttist til þess svæðis sem nú tilheyrir Norður-Indland í kringum 1500 f. Kr., 

þá skiptu þeir sér í þrjár stéttir; presta, hermenn og almúgann.
32

 Fólk af þessum stéttum 

giftist innbyrðis.  

 Á Veda-tímabilinu, sem stóð yfir frá 1000-500 f. Kr, bjuggu aríar í litlum 

þorpum og skiptust í fylkingar. Hindúisminn dreifðist út á meðal hinna sigruðu þjóða og 

að lokum var erfðastéttakerfinu komið á víðast hvar á Indlandi. Til að hægt væri að 

viðhalda erfðastéttakerfinu urðu allir að vera sammála um vald yfirstéttarinnar. Í 

Rigveda-bókinni er lýst skyldum hverrar stéttar fyrir sig. Rigveda er hluti af trúar ritum 

hindúa. Í því riti er lýst guðfræði hindúa. Í versi 90, 10. hring eða „kafla“ bókarinnar er 

lýst risanum Purusa sem er  

með munn brahmana, hendur hans eru kshatriya sem eru stríðsmenn, vaisya sem eru 

kaupmenn eru læri hans og sudra sem eru handverksmenn eru fætur hans.
33

 Hægt að 

líkja Purusa við risann Ými úr ásatrú. Gandhi leit svo á að stéttirnar fjórar ættu að vera 

jafnar, en gjarnan var litið á að brahman væri yfir sudra.
34

 Þeir sem tilheyrðu stétt 

brahmana, kshatriya og vaishya, töldust hafa endurholdgast eða endurfæðst, en þeir sem 

flokkuðust í sudra-stétt höfðu ekki fæðst áður og því voru þeir neðstir í stéttarstiganum. 

En eftir því sem fleiri hernumdir ættbálkar voru innlimaðir í stéttakerfið þá þurfti að búa 

til enn lægri stétt. Sú stétt var talin óhrein og mátti ekki koma við þá. Þeir voru hinir 

                                                 

32
 Wolpert, Stanley: A New History of India, bls. 27. 

33
 The Hyms of Rigveda, bls. 469 (10-090). 

34
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 12. bd., bls. 193.  
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ósnertanlegu. Með þessum hætti gátu efri stéttir haldið neðri stéttum niðri og haldið 

völdum.
35

 Gandhi var ávallt á móti ósnertanleika
36

 og taldi hugmyndir um hreinleika og 

óhreinleika vera brenglaðar.
37

 Varna er orð í sanskrít og þýðir bæði stétt og litur. 

Stéttunum var gefinn viðeigandi litur. Hvítur litur fyrir brahmana, rauður fyrir 

kshatriya, brúnn fyrir vaishya og svartur fyrir sudra. Hinir ósnertanlegu tilheyra strangt 

til tekið ekki stétt og var þeim ekki úthlutaður litur fyrir þeirra stétt. Viðhorf til lita í 

indversku samfélagi hefur svo mótað félagslega viðhorfið sem ristir djúpt í 

menningunni.  

 Vegna ótta við að missa völd giftist fólk af sömu stétt innbyrðis.
38

 Aríar fluttu 

með sér hugtakið dharma sem er heilagt lögmál, helgar og samfélagslegar skyldur þínar 

sem þú átt að gegna í lífinu. Þú átt að vera á þínum stað. Þú fæddist á þennan stað og þú 

átt að vera á þessum stað í lífinu, þú átt semsagt að vinna út frá því sem þú ert.
39

 

Hvernig fólk hegðar sér í þessu lífi, hefur áhrif á í hvaða stétt það fæðist í næsta lífi. Á 

þessum tíma, 1500 fyrir Krist, var hægt að skipta um stétt, menn gátu gerst hermenn, 

prestar eða kaupmenn. Þetta var opið stéttakerfi og fólk fæddist ekki inn í einhverja 

ákveðna stétt heldur var frelsi til staðar. Erfðastéttakerfið eins og við þekkjum það nú 

kom seinna með hugmyndum um hreinleika. Eftir að dharma lögmálinu var komið á var 

stéttakerfinu settar skorður, því að samkvæmt því gátu einstaklingar ekki fært sig upp 

eða niður um stétt og karma lögmálið viðhélt hugmyndum um að bágborin kjör lægri 

stéttanna væru eðlileg.
40

 Þessum hugmyndum um óhreyfanleika stétta og dharma var 

Gandhi hlynntur.
41

  Þær hugmyndir komu ekki fram fyrr en eftir 250 f. Kr. Eftir það 

voru sudra og hinum ósnertanlegu bannað að læra vedunar, hin helgu rit hindúa.
42

 

Hugmyndirnar um ósnertanleika og stéttartengdan hreinleika komu fram á þessum tíma, 

250 árum eftir Kristsburð, með lögum Manu.
43

 Lög Manu segja fyrir um uppskriftir, 

                                                 

35
 Wolpert, Stanley: A New History of India. bls. 41-42. 

36
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 9. bd., bls. 291.. 

37
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 21. bd., bls. 453.  

38
 Wolpert, Stanley: A New History of India, bls. 42. 

39
 Deutsch, Eliot: The Bhagavad Gita. bls, 8. 

40
 Keane, David: Caste-based discrimination in international human rights law. bls. 6. 

41
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 71. bd., bls. 5.. 

42
 Kolenda, Pauline: Caste in Contemporary India, bls. 29-32.  

43
 Kolenda, Pauline: Caste in Contemporary India. bls. 35. 
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klæðaburð, reglur um hreinlæti, kurteisisreglur og bönn og boð um allt milli himins og 

jarðar og þessum reglum þurfa hindúar að lúta enn þann dag í dag. Það er engin tilvísun 

til ósnertanlegra í Rigveda en líklegt er að hugmyndir um ósnertanleika hafi komið frá 

upphaflegum íbúum Indusdalsins fyrir 1500 f. Kr., vegna þess að hugmyndir um 

hreinleika voru til staðar áður en aríar komu til Indlands.
44

  

2.2  Skipulag stétta 

Erfðastéttakerfið einkennist af því að það er lagskipt. Einstaklingar eru fæddir inn í 

ákveðna stétt. Þegar fólk fæðist í slíka stétt er ætlast til þess að það hegði sér á ákveðinn 

hátt. Það eru gerðar væntingar til þess, settar skyldur sem hver og einn á að uppfylla og 

hver einstaklingur er metinn eftir því úr hvaða stétt hann kemur. Einnig er 

einstaklingum meinaður aðgangur að vissum störfum og stöðum.  Það er sama hvað 

hver einstaklingurinn getur, hann færist ekki upp um stétt.
45

  Þetta kerfi hindraði 

tæknilegar framfarir að mati sænska hagfræðingsins Gunnars Myrdals sem skrifaði um 

erfðastéttakerfið.
46

 

  Erfðastéttakerfið skiptist í fjórar stéttir eða varna. Því kerfi er viðhaldið af 

brahmönum, eða prestum. Þessir prestar eru efstir í stéttakerfinu. Frá fæðingu er 

innprentað í alla að brahmanar séu vitringar og séu sem næstir guðunum.
47

 Margir í 

brahmanastétt eru í dag læknar og prestar og yfirmenn í stórfyrirtækjum.
48

 Næst eru 

kshatriyas, þeir eru hermenn og konungar; þeir viðhalda lögum og reglum og eru 

stjórnmálamenn. Vaishyas voru kaupmenn og verslunareigendur.
49

 Sudra stéttin átti að 

þjónusta þessar þrjár stéttir. Þeir unnu við byggingavinnu og ýmis þjónustustörf. Hinir 

ósnertanlegu unnu þá vinnu sem aðrar stéttir unnu ekki, eins og að sjá um að fjarlægja 

dauð dýr af vegum, sópa götur, stunda leðurvinnu og vinna við sorphirðu. Í raun þá 

vinnu sem var talin . Hugtakið ósnertanleiki þýðir að ekki megi snerta þetta fólk því að 

þá er talið að fólk mengist af því. Þetta fólk mátti ekki drepa fæti í musterin og ekki nota 

                                                 

44
 Wolpert, Stanley: A New History of India, bls. 32. 

45
 Kolenda, Pauline: Caste in Contemporary India bls. 3. 

46
 Kolenda, Pauline: Caste in Contemporary India bls. 4. 

47
 Bouglé, Célestin: „Essays on the Caste System.“ bls. 66. 

48
 Cohn, S. Bernard: India bls. 124. 

49
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sömu vegi og hinar stéttirnar.
50

 Gandhi barðist fyrir því að tryggja hinum ósnertanlegu 

réttindi, þar á meðal að þeir mættu nota musterin.
51

 Hver stétt hefur sína iðngrein og það 

eru margar undirstéttir í hverri stétt, skósmiðir, járnsmiðir, leirkeralistamenn og fleira.
 52

 

Meðlimir þessara undirstétta giftast innan eigin stétta,  þ.e. börn skósmiða verða 

skósmiðir og giftast inn í fjölskyldur skósmiða.
53

 Gandhi vildi útrýma undirstéttunum 

og sameina þær í eina stóra stétt.
54

 Það sem er undirliggjandi í þessum störfum og 

iðnum eru hugmyndir um óhreinindi og hreinleika.
55

 Hreinleiki er meiri því ofar sem þú 

ferð í stétt.
56

 Þökk sé trú um óhreinleika þá þurfti brahman að elda ofan í sig sjálfur í 

veislum vegna þess að hann mátti einungis taka við óelduðum mat frá óæðri stétt. Ef að 

sudra horfði á matinn var hann mengaður í augum annarra stétta og ef hann horfði inn í 

eldhúsið þurfti að brjóta öll mataráhöld.
57

 Í veislu þá sitja allir á mottum og borða 

matinn, en brahman situr einn á sinni mottu og eldar sinn mat. Undir lok ævi sinnar var 

Gandhi orðinn mótfallinn þessari hugmynd og taldi að stéttirnar gætu og ættu að borða 

saman með hinum ósnertanlegu svo lengi sem venjulegs hreinlætis væri gætt.
58

 

 Við borðhald sjást stéttirnar því greinilega; þeir sem eru næst brahmana eru af 

æðri stéttum, og á endanum sitja hinir ósnertanlegu og bíða eftir að fá leifarnar af 

diskunum frá hinum.
59

 Lægri stéttir eru fæddar óhreinar, rakarinn  verður óhreinn af því 

að klippa hár, þvottamaðurinn verður óhreinn við að þvo óhrein föt. Efri stéttir geta 

þvegið óhreinindin burt með ákveðinni helgiathöfn en neðri stéttir geta það ekki.
60

 En 

þrátt fyrir öll þessi völd þá voru sumir brahmanar fátækir og aðrir ríkir.
61

  Margir 

brahmanar sem voru fátækir stunduðu búskap en máttu ekki plægja akurinn sökum þess 

                                                 

50
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51
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61
 M., Srinivas N.: Social Change in Modern India. bls. 68. 



14 

að slíkt óhreinkaði þá. Þeir sáu um guðsþjónustur og helgiathafnir. Flestar stéttir 

stunduðu búskap með annarri vinnu.
62

  

 Við skulum nú snúa okkur að þeim nútímamanni sem átti eftir að hafa hvað mest 

áhrif á erfðastéttakerfið, Mohandas Karamchand Gandhi. 

                                                 

62
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3.0 Æviágrip Gandhis  

Mohandas Karamchand Gandhi fæddist 2. október 1869 í bænum Porbandar í 

norðvesturhluta Indlands.
63

 Foreldrar hans höfðu mest áhrif á Gandhi.  Gandhi fékk 

trúarlegt uppeldi frá móður sinni og lærði mikinn sjálfsaga og sjálfstjórn af henni.
64

 

Hann var mjög hæfur stjórnmálamaður þökk sé föður sínum sem hann lærði mikið af.
65

 

Gandhi fæddist inn í svokallaða bania-erfðastétt en þeirri stétt tilheyrðu aðallega 

kaupmenn. Gandhi flutti með foreldrum sínum til borgarinnar Rajkot í Gujarat-fylki þar 

sem hann gekk í skóla. Hann var slakur námsmaður og átti fáa vini.
66

 Þegar hann varð 

13 ára giftist hann konu sinni Kasturi Bai í gegnum fyrirfram ákveðið brúðkaup.
67

 Sem 

barn var Gandhi frekar taugaveiklaður, hann var þjófhræddur, myrkfælinn, hræddur við 

drauga, hræddur við snáka og hætti sér ekki út fyrir hússins dyr eftir myrkur.
68

 Til þess 

að hjálpa sér til sigrast á þessum ótta tók hann upp á því að þylja upp ljóðið 

Ramayana.
69

 

 Hann tók næst upp á því að lesa Bhagavad gita, en það er helsta trúarrit hindúa, 

rétt eins og biblían okkar. Ritið er byggt upp sem samtal milli guðsins Krishna og 

hetjunnar Arjuna og er leiðarbók um hvernig manneskjan á að lifa lífi sínu. Í ritinu er 

okkur bent á að við skulum ekki bara snúast og hrærast í þessum jarðneska heimi, að við 

eigum að hugsa um aðra og að hugleiða, og margt fleira.
70

  Á þessum tíma byrjaði hann 

að lesa Manusmriti, sem eru trúarlög hindúa. Gandhi sannfærðist um að siðferði væri 

grundvöllur alls og sannleikur uppistaða alls siðferðis. Með því varð leitin að 

sannleikanum tilgangur Gandhis. Lífsregla úr Vaishnava-trúnni hans kom upp í huga 

hans: það að gera gott fyrir illt. Þetta hjálpaði honum að sigrast á hræðslu, á svipaðan 

                                                 

63
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hátt og þegar trúaðir einstaklingar eru hræddir þylja þeir upp vers úr sínum helgu 

ritum.
71

 

 Þegar Gandhi var ungur var honum bannað að leika við annan strák sem var af 

lægstu stétt. Gandhi skildi aldrei af hverju hann mátti ekki leika við né snerta þennan 

vin sinn og þar með hófst barátta hans fyrir upprætingu ósnertanleikans.
72

 Þegar hann 

var 18 ára kom til hans Mavji Dave, sem var Brahman-spámaður, og skipaði svo fyrir 

að Gandhi myndi fara í lögfræði í Englandi. Því fór Gandhi til frænda síns í Porbandar 

til að fá leyfi til ferðarinnar og að fá styrk frá ríkinu. Þann 4. september  1887 fór hann 

með skipi til Englands.
73

 

 Gandhi kunni mjög lítið í ensku á þessum tíma og átti erfitt í fyrstu með að 

aðlagast ensku samfélagi.  Hann flutti inn til vinar síns í Richmond, sem er úthverfi í 

London, þar sem hann lærði ensku og enska siði.
74

 Hann var grænmetisæta og stofnaði 

grænmetisklúbb og gerði sjálfan sig að ritara klúbbsins en með þessu öðlaðist hann 

reynslu við að skipuleggja hópa. Hann gerðist einnig meðlimur í London Vegetarian 

Club.
75

 Í London kynnti sér hann fyrst Bhagavad gita til hlítar og það rit átti eftir að 

verða  ,,leiðarvísir um fullkomna hegðun ... og bauð upp á lausn gegn öllum 

vandamálum mínum“.
76

 Í Manchester hitti Gandhi kristinn mann sem bað hann um að 

lesa Biblíuna. Gandhi las Biblíuna og hafði fjallræða Jesúsar mikinn áhrif á hann og 

varð líklegast kveikjan að hugmyndum um ofbeldislausa baráttu.
77

 Hann varð 

sannfærður um að Guð hefði bjargað honum frá glötun og taldi að bænir væru jafn 

raunverulegar og að borða og ganga. Í London hitti Gandhi mann að nafni Narayan 

Hemchandra sem var vel þekktur rithöfundur frá heimahéraði Ghandís, Gujrat. Þessi 

maður var undarlega klæddur í hvítum kufli og ferðaðist um á þriðja farrými og hafði 

þetta mikil áhrif á hegðun Gandhis, sem valdi sér síðar þessi sérkenni. Hann tók 
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lögfræðiprófið varð lögmaður þann 10. júní 1891. Hann sneri  aftur til Indlands daginn 

eftir.
78

  

 Gallinn var sá að hann hafði lært ensk lög en ekki indversk og kunni því illa að 

starfa sem lögfræðingur í heimalandinu.
79

 Hann fór til Bombay með því hugarfari að 

læra indversk lög og fá reynslu til að stunda lögmannstörf við hæstarétt Indlands. Hann 

fluttist til Rajkot aftur eftir að illa gekk í Bombay. Gandhi taldi að lögfræðingarnir þar 

væru ekki starfi sínu vaxnir og honum gekk illa að fóta sig þar. Vegna þessa ákvað hann 

að sniðganga bresk-indverska dómstóla. Hann fékk boð um vinnu í Pretoríu í Suður-

Afríku sem borgaði vel og var hann ekki lengi að taka tilboðinu.
 
Samningurinn hljóðaði 

upp á að hann starfaði eitt ár við fjárhagslegt uppgjör á milli tveggja fyrirtækja
80

 og 

endaði málið með sátt.
81

 

 Á meðan hann bjó í Pretoríu árið 1893 gerði Gandhi könnun á félagslegum, 

efnahagslegum og pólitískum aðstæðum Indverja sem bjuggu í borginni og nágrenni 

hennar. Hann barðist fyrir bættum kjörum þeirra, setti til hliðar stéttarfordóma sína gegn 

lægri stéttunum og kvartaði við yfirvöld yfir bágum aðstæðum samlanda sinna. Hann 

bauðst til að aðstoða þá lagalega og kenndi sumum Indverjunum á svæðinu ensku. Hann 

sannfærði mann að nafni  Jacobius de Wet, sem var embættismaður í Pretoriu, um 

réttmæti þess að leyfa Indverjum að kaupa lestarmiða á fyrsta og öðru farrými, en áður 

höfðu þeir aðeins rétt á að ferðast á þriðja farrými. Indverjar sem sóttu um dvalarleyfi 

voru látnir borga þungan skatt. Þeir máttu ekki eiga land, máttu ekki reka fyrirtæki, 

máttu ekki ganga á gangstéttum og var bannað að fara út eftir klukkan níu á kvöldin. 

Gandhi stofnaði samtök Indverja í Natal 22. maí  1894. Samtökunum var ætlað að 

berjast fyrir kjörum Indverja á staðnum. Eftir að málarekstri hans í Pretoríu lauk fluttist 

hann til Durban en ætlaði sér aftur heim til Indlands. En þá las hann í fréttablaði að lagt 

hefði verið frumvarp fyrir Suður-Afríska þingið um að afnema réttindi Indverja til að 

kjósa samtök Indverja í Natal. Lægstu stéttirnar báðu Gandhi um að berjast fyrir 

réttindum þeirra. Sendar voru beiðnir til stjórnmálamanna þar sem þeir voru beðnir um 

að staðfesta ekki frumvarpið en allt kom fyrir ekki. Þetta var fyrsta tilraun Gandhis til 
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þess að skipuleggja og kveikja baráttueld í fólki. Hann var beðinn um að setjast að í 

Natal til að tryggja réttindi Indverja.  Á þessum tíma snerist vinna hans aðallega um 

almenningsþjónustu sem lýsti sér í því að Gandhi vann án endurgjalds fyrir fólk sem 

hafði vanalega ekki efni slíkri þjónustu.
82

 Gandhi sneri aftur til Indlands árið 1896 og 

sótti konu sína og fjölskyldu. Hann skrifaði  svo kallaðan „Græna seðil“ rétt fyrir 

heimförina, en hann var opið bréf sem sent var til helstu fjölmiðla og stjórnmálaflokka 

þar sem Gandhi lýsti því hvernig komið væri fram við Indverja í Suður Afríku.
83

 Eftir 

eins árs þjónustu í Búastríðinu fór Gandhi til Indlands árið 1901 en fór aftur til Suður 

Afríku 1903.
84

 Um 1906 byrjaði Gandhi að stunda svo kallað brahmacharya, sem þýðir 

að stunda einfalt líferni.
85

  

 Haustið 1906 í Suður Afríku lagði maður að nafni Lionel Curtis fram frumvarp 

að lögum í Transvaal-héraði
86

 sem skylduðu alla Indverja í héraðinu til að skrá sig hjá 

ríkinu, en margir voru þar óskráðir og því erfitt fyrir ríkið að skattleggja þá. Ef þeir 

myndu ekki skrá sig og ekki framvísa skráningarvottorðum hvar og hvenær sem þeir 

voru krafðir um þau myndu þeir verða reknir úr landi eða hnepptir í fangelsi. Þessu 

mótmæltu Indverjar í Suður Afríku og Gandhi hvatti þá til að efna til friðsamlegra 

mótmæla. Gandhi var reyndar aldrei hrifinn af orðinu „friðsamlegur“ og notaði frekar 

orðið satyagraha, sem þýðir sannleiks ákveðni. Satyagraha er hugtak sem telur manninn 

vera æðri en að beita ofbeldisverknaði, og vill sameina sálir mannsins í bróðurlegum 

kærleik. Samkvæmt því slítur ofbeldi í sundur tengslin manna á milli, fólki skal ekki 

refsað heldur skal því vera fyrirgefið.
87

 Gandhi tókst ekki að fá frumvarpinu vísað frá og 

var það samþykkt 21. mars 1907. Aðeins um 500 manns létu samt skrá sig og 

ríkisstjórnin kallaði þá fyrir nokkra leiðtoga satyagraha-hreyfingarinnar fyrir rétt, 

Gandhi þar á meðal. Gandhi hlýddi ekki kvaðningunni  og var því handtekinn og settur í 

fangelsi. Ekki dugði það til að fá Indverja til að skrá sig og því sömdu stjórnvöld við 
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Gandhi um að Indverjar myndu með fúsum og frjálsum vilja skrá sig en engar refsingar 

yrðu fyrir þá sem höfðu ekki skráð sig fram að því.
88

 

 Til að skapa efnahagslegan grundvöll fyrir satyagraha-hreyfinguna gaf 

auðkýfingur nokkur Gandhi jörð og stofnaði Gandhi þar býli sem hann kallaði Tolstoy-

býlið. Þar bjuggu meðlimir hreyfingarinnar saman og unnu að því að yrkja jörðina.
89

 

Fleiri og fleiri urðu fyrir áhrifum frá Gandhi og haustið 1913 fóru námuverkamenn í 

Newcastle í Suður Afríku
90

 í verkfall og báðu hann um að aðstoða sig við að ná fram 

betri kjörum. Þeim var hótað öllu illu og greip Gandhi til þess ráðs að ganga með 

námuverkamönnunum yfir landamærin til Transvaal sem var 36 mílur frá Newcastle. 

Þar gistu þeir sjálfviljugir í fangageymslu.
91

 Tekið skal fram að þeir voru ekki fangar og 

fylgdu fúsir sínum messías, Gandhi. Gandhi ætlaði að fara til Tolstoy-býlisins og bíða 

með námuverkamennina förunauta sína þar þangað til að málinu lyki. En hann var 

handtekinn á leiðinni og settur í steininn.
92

 Að lokum skrifaði Gandhi undir samning 30. 

júní 1914 þar sem betri kjörum Indverskra verkamanna var náð fram.  Meðal ákvæða í 

samningnum var að Indverjar mættu setjast að í Suður Afríku. Eftir átökin sór Gandhi 

eið að lifa það sem eftir væri í fátækt og eiga ekki neitt.
93

 Hann varð enn meiri hetja í 

augum samlanda sinna í  bæði Suður Afríku og Indlandi með því að semja fyrir þeirra 

hönd um betri réttindi bænda og verkamanna í kringum 1917 en þá var hann kominn 

aftur til Indlands. líklegast er að samið hafi verið í gegnum síma eða bréfaskipti.
94

 

 Árið 1919 sameinuðust múslimar og hindúar og stofnuðu svokallaða Khilafat-

hreyfingu í Bombay. Þeir og stuðningsmenn þeirra mótmæltu stjórnvöldum.  Þann 28. 

maí 1920 bað Gandhi meðlimi hreyfingunnar að beita óhlýðni við stjórnvöld en ekki 

ofbeldi.
95

 Gandhi stofnaði líka háskóla í Ahmedabad,  sem er borg í Gujrat héraði þar 

sem Gandhi ólst upp og er það vottur um vilja hans til að ýta undir menntun indversku 

þjóðarinnar og til marks um að hann áleit að menntunin sáði fræjum 
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sjálfstæðishreyfingarinnar.
96

 Gandhi benti á að Bretar stíuðu indverskum hindúum og 

múslimum í sundur og að þannig skapaðist gjá sem þyrfti að brúa til þess að Indland 

yrði sjálfstætt.
97

  

 Gandhi taldi að til þess að koma á sjálfstæðu Indlandi yrði að breyta samfélaginu 

og útrýma hugmyndinni um neðstu stéttina, hina ósnertanlegu. Hann taldi 

ósnertanleikann svartan blett á hindúismanum. Að hans mati var það ekki trúin sem 

gerði hina ósnertanlegu ósnertanlega heldur héldu þeir sem fóru með völdin þeim niðri. 

Að áliti Gandhis mátti rekja allt slæmt sem gerst hafði í sögu Indlands til framkomunnar 

við hina ósnertanlegu. Á endanum tókst Gandhi að sannfæra hina ósnertanlegu um að 

sýna óhlýðni við stétta-hindúa. Sumir brahmanar voru jafnvel komin á band Gandhis 

með að trúa að hinir ósnertanlegu væru ekki lengur ósnertanlegir og mættu vinna og búa 

við hlið annarra stétta. Hann bað Indverja um að standa saman og berjast gegn 

yfirvöldum en ekki innbyrðis. Karlar og konur mótmæltu stjórnvöldum hlið við hlið. 

Gandhi fór að vefa sjálfur sín eigin föt í stað þess að ganga í erlendum fötum.
98

 

 Gandhi var handtekinn í mars 1922.
99

 Það var réttað yfir honum og hann 

dæmdur í sex ára fangelsi.
100

 Þrátt fyrir að Gandhi sæti í fangelsi héldu Indverjar 

sjálfstæðisbaráttunni áfram og samþykktu Bretar í febrúar 1923 að semja stjórnarskrá 

fyrir sjálfsstjórn Indlands.  Í ársbyrjun 1924 fékk Gandhi botnlangabólgu og þurfti að 

gangast undir aðgerð. Á meðan hann sat í fangelsi náðu indverskir sjálfstæðismenn, sem 

nefndust Swarajítar, þingmeirihluta og knúðu fram heimastjórn landsins. Hann var 

látinn laus úr fangelsi árið 1924 og dró sig í hlé frá stjórnmálum og helgaði sér því að 

sameina múslima og hindúa, afnema ósnertanleika og  efla heimilisiðnað í landinu, til 

dæmis með því að auka fataframleiðslu.
 101

  

 Árið 1924 fastaði Gandhi í 21 dag vegna þess að múslimar og hindúar gátu ekki 

komið sér saman um frið á milli þessara hópa, en vegna þess að báðir trúarhópar höfðu 

mikla trú á Gandhi náðu þeir að lokum saman að því leytinu til að ekki urðu opinberar 
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deilur á milli þeirra, að minnsta kosti tímabundið.
102

 Þegar hann kom á fundi þá settist 

hann oft hjá hinum ósnertanlegu. Oft kom til deilna á milli brahmananna og hinna 

ósnertanlegu en flestir voru sáttir við að telja þá með sem fullgilda meðlimi 

samfélagsins.
103

 Þann 12. mars 1930 fór Gandhi í mótmælagöngu gegn saltbanni Breta á 

Indlandi Mótmæli hans gegn því voru liður í sjálfstæðisbaráttunni.  Bretar höfðu 

skattlagt innflutning á salti og bannað Indverjum að vinna eða selja salt. Með því að 

skattleggja salt höfðu Bretar skaðað Indverja, því Indverjar þurftu lífsnauðsynlega á 

salti að halda. Til að mótmæla Bretum og ná sjálfstæði þá braut Gandhi saltbannið. 

Hann gat gert þetta án þess að afleiðingarnar lentu á þeim sem minnst máttu sín.
104

 

Þátttakendurnir, sem skiptu tugum Indverja, löbbuðu frá Ahmedabad.
105

  Það tók þá 24 

daga að ganga til smábæjarins Dandi sem er við Arabíska hafið, þar var ein af aðal 

saltnámum Indverja. 6. apríl fór hann í saltnámu, tók upp saltmola sem lá við ströndina 

og braut hann í tvennt. Það að Gandhi skyldi brjóta saltmolann í tvennt braut þá 

saltbannið og Indverjar fóru að vinna salt og selja það. Fyrir það var hann handtekinn og 

settur í fangelsi.
106

 Honum var sleppt í janúar 1931.
107 

Með samningum við yfirvöld 

náði Gandhi að knýja fram hagstæðari fullveldissáttmála sama ár.
108

 Gandhi fór til 

Englands í þrjá mánuði til að vera viðstaddur hringborðsfund um málefni Indlands.
109

 

Tilgangurinn með ferðinni var að berjast fyrir sjálfstæði landsins með því að reyna 

semja við stjórnmálamenn í umboði sjálfstæðisflokks Indlands. Tilraunin skilaði engum 

árangri.
110

 

 Árið 1932 gripu Bretar til þess ráðs að skipta indversku þingmönnunum upp í 

hópa eftir því hvaða stétt þeir tilheyrðu. Gandhi mótmælti þessu og taldi aðgerðinni 

beint gegn hagsmunum hinna ósnertanlegu. Hann sagðist mundu fasta sig í hel ef þetta 
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færi í gegn. Á endanum var uppskiptingin ekki samþykkt og hætti Gandhi að fasta.
111

 

Þetta var ein af fáum föstum sem hann lagði á sig fyrir velferð hinna ósnertanlegu. Hann 

nýtti sér frekar mótmæli en föstur þegar kom að málefnum þeirra. Í kjölfar þessa var 

stofnað All-India sambandið sem vildi útrýma hugmyndinni um ósnertanleika og 

fordómum í garð stéttar hinna ósnertanlegu.
112

 En að sjálfsögðu var það ekki það eina 

sem hann barðist fyrir, heldur var sjálfstæði Indlands honum efst í huga. Hinir 

ósnertanlegu vildu byggja musteri og studdi Gandhi það og barðist fyrir réttindum 

þeirra til að ná því fram.
113

 Skólar og musteri sem þetta fólk hafði áður ekki mátt sækja 

urðu nú opin þeim.
114

  

 Á næstu árum hneppti breska ríkisstjórnin Gandhi ýmist í eða leysti úr fangelsi. 

Hann einbeitti sér að Delhi sem var höfuðborgin en eftir að illa gekk hætti hann í 

stjórnmálum um tíma og einbeitti sér, ásamt fylgismönnum sínum, að því að mennta 

landsbyggðarfólkið í kringum Delhi, meðal annars í að búa til sín eigin föt, sótthreinsa 

vatnið, hafa hreint í kringum sig, bera áburð á túnin og fleira. Það gekk vel í hans tíð en 

á heildina litið er langt í land hvað menntun og hreinlæti varðar á þessum slóðum. Þegar 

seinni heimstyrjöldin braust út tók Gandhi aftur að berjast fyrir sjálfstæði og hafði hann 

þetta að segja um stríðið: „If there ever could be a justifiable war in the name of and for 

humanity, war against Germany to prevent the wanton persecution of a whole race 

would be completely justified. But I do not believe in any war.“ Um útrýmingu gyðinga 

og framgöngu nasista sagði hann þetta: „Allow themselves to be slaughtered by Hitler‘s 

legions.“ Því hann taldi að nasistar myndu átta sig á að svona athæfi ætti ekki að stunda 

og biðjast afsökunar ef að andstæðingar nasista myndu ekki veita andspyrnu. Þegar 

nasistar gerðu loftárásir á Breta sagði Gandhi: „Let Hitler take possession of your 

beautiful island but not of your minds and your souls.“ En samstarfsmenn Gandhis 

studdu aðgerðir Bandamanna.
115

  

 Árið 1945 vann Frjálslyndi flokkurinn kosningarnar í Bretlandi og eftir það 

hófust samningaviðræður milli leiðtoga Breta, Indverja og múslima um nýja 
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stjórnarskrá og fullt sjálfstæði Indlands. Múslimar gátu ekki sætt sig við sum ákvæði í 

stjórnarskránni  og endaði sú deila með því að þeir brutu sig frá Indlandi og stofnuðu 

sitt eigið ríki, Pakistan. Sjálfstæði fékkst þann 15. ágúst 1947. Gandhi var mjög sár af 

því að múslimar og hindúar gætu ekki sæst og reyndi því að fasta til að fá hindúa og 

múslima að sættast. Endaði það með því að Gandhi var myrtur 30. janúar 1948 þegar 

hann var á kvöldgöngu.
116

 Nathuram Godse, morðingi Gandhis, framdi glæpinn vegna 

þess að hann taldi að Gandhi hefði klofið þjóðina, í múslima og hindúa, og að Nathuram 

væri að gera þjóðinni greiða með að losa hana við Gandhi sem þjóðarleiðtoga og til þess 

að hafa þannig hemil á Pakistönum sem væru ill þjóð.
117

 Eftir andlát Gandhis var 

ósnertanleiki gerður ólöglegur, þ.e. þeir fengu sömu réttindi og allir aðrir þegnar 

þjóðarinnar.
118

 Ástæðan fyrir að lögin voru samþykkt er líklegast vegna virðingar við 

Gandhi. Afleiðingar þessara lagasetningar og framvinda verður rakin í fimmta kafla.  
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4.0 Skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu 

Til að byrja með, í kringum 1909-1910, er hægt að segja að Gandhi hafi verið hlynntur 

erfðastéttakerfinu að öllu leyti nema í tveimur atriðum. Ef við byrjum á því sem hann 

taldi vera í lagi þá getum við nefnt að Gandhi var hlynntur boðum og bönnum sem 

leyfðu fólki af ólíkum stéttum ekki að borða saman.
119

 Hann taldi einnig að það væri til 

góðs að banna eða takmarka að fólk giftist milli stétta.
120

 Annað var að hann taldi að 

hugmyndir um æðri og óæðri stéttir þyrfti að uppræta og væri ekkert annað en 

sjálfselska og dramb að líta niður á lægri stéttir.
 121

 Hann taldi að sá tími myndi koma að 

það yrði mikill heiður að stunda þá vinnu sem lægstu stéttirnar stunduðu.
122

 Gandhi 

taldi að það væri hugmyndin um æðri og óæðri stéttir sem gerði fólk í lægri stéttum 

óánægt og þar af leiðandi sköpuðust stéttaátök.
123

 Að hans mati gátu stéttirnar ekki 

leitað hamingju utan sinnar stéttar.
124

 Stéttamismunun taldi hann vera bæði 

nauðsynlegan og ónauðsynlegan. Gandhi vildi halda stéttamismuninum en hann vildi að 

stéttirnar teldust jafnháar.
125

 Gandhi taldi ekkert mæla á móti því að vinna líkamlega 

vinnu. Ef bakari væri búinn að mennta sig í þeirri iðn, þá væri það eðlilegt að hann 

stundaði bakstur. Ég túlka skoðun hans á þann hátt að það þýði að það var allt í lagi að 

vera sudra, enda er nauðsynlegt að einhver vinni líkamlega vinnu ef samfélagið á að 

virka. Á þessum tíma hlaut fólk sérhæfða, stéttartengda menntun. Ef fólk var í stétt 

bakara, þá fengu þeir menntun af því tagi. Þátt fyrir að fólk hefði hlotið tiltekna 

menntun, kom það oft fyrir að fólk leitaði að öðrum störfum en var leyfilegt innan 

stéttakerfisins. Þetta taldi Gandhi vera svik við erfðastéttakerfið.
126

 Hér vil ég minna 

lesendur á að Gandhi var sjálfur menntaður lögfræðingur og starfaði við það, þrátt fyrir 

að hann hefði verið úr stétt kaup- og verslunarmanna. Fólk úr lægstu stéttum kvartaði 

gjarnan yfir því að hafa ekki tíma til andlegrar þjálfunar. Gandhi sagði að þetta væri 
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hluti af of miklum ósveigjanleika erfðastéttakerfisins. Fólk kvarti vegna þess að það 

hefur ekki menntast, ekki hlotið skólagöngu og því ekki orðið hamingjusamt.
127

 

 Eitt af því sem Gandhi þótti þörf á að breyta í tengslum við stéttakerfin, var 

ósnertanleikinn. Hann vildi að ósnertanleikinn yrði fjarlægður með öllu og að stétta-

hindúar myndu hætta að koma illa fram við hina ósnertanlegu.
128

 Hann taldi að gagn 

væri af erfðastéttakerfinu en það væri misbeiting að viðhalda fordómum gegn lægri 

stéttum. Gandhi taldi þrælahald blökkumanna skárra en ósnertanleikann.
129

 Gandhi vildi 

helst að fólk áttaði sig á að allir Indverjar væru landar sínir, úr hvaða stétt sem þeir 

komu.
130

 Gandhi taldi að hinir ósnertanlegu þyrftu að vera hluti af stéttakerfinu en ekki 

utan þess, þ.e. til að tryggja réttindi þeirra þyrftu þeir að tilheyra stétt.
131

 Ef hinir 

ósnertanlegu myndu baða sig, hætta að éta kjöt og fella niður fleiri ósiði þá væri hægt að 

kenna þeim að vera hreinir og allir hindúar gætu tekið þeim með opnum örmum.
132

 Þrátt 

fyrir þessa galla á erfðastéttakerfinu taldi hann kerfið gott og vera sérkenni 

hindúismans,
133

en ósnertanleika taldi Gandhi vera synd og glæp og ef hindúar eyddu 

þeirri hugmynd ekki þá myndu trúarbrögðin eyðileggjast innan frá.
 134

 Gandhi var 

þeirrar skoðunar að losna þyrfti við þessa trúvillu um ósnertanleikann og leiðrétta 

erfðastéttakerfið. Þau rit sem fjölluðu um ósnertanleika var ekki hægt að vitna í, því að í 

þeim lögum hefði verið margt sem enginn færi eftir. Það gæti enginn lifað án þess að 

brjóta þær reglur sem eru í þeim ritum, mansmriti, sem eru lög Manu, vegna þess að þau 

væru mörg úrelt og pössuðu ekki inn í lagakerfi Indlands. Gandhi taldi að sjálfstæði 

væri ekki hægt að ná án þess að útrýma fyrst ósnertanleika og til að gera það vildi hann 

innlima hina ósnertanlegu í sudra stéttina.
135

  Honum var svo annt um hina ósnertanlegu 
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að árið 1925 vildi Gandhi sjálfur verða ósnertanlegur, því hann taldi að ef hann væri 

hreinn og snyrtilegur til fara þá yrði hann hamingjusamur.
136

 

4.1 Caste erfðastéttakerfið og varnadharma  

Árið 1915 var Gandhi búinn að þróa hugmyndir sínar um varnashrama dharma. Oft 

stytti hann þetta hugtak sem varnadharma. Það var öðruvísi stéttakerfi sem átti að leysa 

erfðastéttakerfið af hólmi. Það kerfi byggist á því að það séu fjórar stéttir og engar 

undirstéttir. Í þessu kerfi er enginn stéttamismunur, einungis mismunur á störfum 

stéttanna, sem kemur fram í mismunandi þjónustu við samfélagið í gegnum vinnu 

þeirra. Í varnadharma getur hver og einn fundið starfsánægju í erfðri stöðu sinni.
137

 

Samkvæmt varnadharma er mönnum ekki bannað að læra leiðir annarra stétta. Sudra 

má því læra að verða hermaður eða kaupmaður, en hann á ekki að gera það að ævistarfi 

sínu.
138

 Undirstéttirnar taldi Gandhi að væru hindrun á félagslegri framför.
139

  

 Erfðastéttin var búin til þess að allir gætu þjónað í sínum störfum; brahmani er 

kennari og prestur, kshatriya þjónar sem hermaður til að vernda fólkið, vaishya selur 

vörur og sudra stundar líkamlega vinnu. En þessar stéttir voru allar jafnar í augum 

Gandhis.
140

  

 Þrátt fyrir galla erfðastéttakerfisins vildi Gandhi halda því fyrst um sinn. Árið 

1917 birtist grein eftir hann þar sem hann segir að erfðastéttakerfið sé, þrátt fyrir sína 

galla, hentugt kerfi til að skipuleggja samfélagið því að það svari trúarlegri þörf 

einstaklinga og pólitískri þörf á skipulagningu samfélagsins. Með því að þorpin sjá um 

sín eigin stéttarmál í gegnum erfðastéttakerfið, þá voru þau laus við konungleg afskipti 

af stéttarmálum.
141

 Gandhi taldi erfðastéttakerfið náttúrulega stofnun og á Indlandi væri 

það einnig trúarleg stofnun. Gandhi var á móti tilraunum til að leggja kerfið niður þótt 

hann viðurkenndi að gallar væru á því sem þyrfti að laga.
142

 Árið 1918 birti Gandhi 

grein þar sem hann taldi að erfðastéttakerfið væri hindrun en ekki synd.  Með því átti 
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hann við að ósnertanleikinn væri hluti af erfðastéttakerfinu. Að mati Gandhis var hið 

upphaflega erfðastéttakerfi ekki lengur til staðar í samfélaginu. Þeir sem kölluðu sig 

brahmana væru hættir að læra hin helgu rit og höfðu tekið upp önnur störf en 

guðsþjónustu og kennslu. Hann benti á gjá sem væri að myndast milli brahmana og 

annarra stétta.
143

 Það sama var uppi á teningnum með hinar stéttirnar.
144

 Gandhi taldi að 

hindúisminn væri smitaður af villutrú. En upphaflega var það í gegnum hindúismann 

sem Gandhi lærði að bera virðingu fyrir öllum mönnum óháð trú. Að hans mati var 

skíturinn sem huldi þann ósnertanlega eitthvað sem fjarlægja mætti með þvotti. En sú 

trú að ósnertanleiki megi viðgangast eru óhreinindi sem festast í sálinni og þau 

óhreinindi væri erfitt að fjarlægja. Ef einhverjir væru til sem teldust ósnertanlegir þá 

væru það þeir sem væru fylltir voru af hatri gegn hinum ósnertanlegu. Gandhi taldi sig 

hafa 35 ára reynslu af trúarbrögðum þar sem hann hafði velt vöngum yfir trúarbrögðum 

frá unga aldri. Að hans mati þurftu Indverjar að lesa helgu ritin til að lifa lífinu, því að 

annars villtust þeir af leið. Til að skilja helgu ritin fór Gandhi ekki til brahmana og 

vegna þess að enginn spámaður var nógu klókur til að svara honum varð Gandhi sinn 

eigin spámaður. Hann taldi flesta brahmana ekki geta hjálpað sér með andleg málefni.  

Gandhi sagðist vera rétttrúnaðar hindúi sem hafði mikla trú á hinum helgu ritum, 

Ramayana Mahabharata og Upanishads. Því að ekkert stæði þar um hina ósnertanlegu. 

Gandhi sagðist vita af göllum helgu ritanna og því trúði hann á varnadharma í stað 

erfðastéttakerfisins.
145

 Nokkrum árum seinna, eða árið 1925, skipti Gandhi um skoðun 

og sagði að erfðastéttakerfið væri enn gagnlegt. Það væri vísindalegt kerfi og rökhyggja 

mótmælti kerfinu ekki þó það hafði sína kosti og ókosti. Ókostina taldi hann vera meðal 

annars félagslegar og siðferðislegar hömlur. Það var til dæmis ekkert sem hamlaði 

brahman að þjóna sudra. Gandhi taldi ekki að hægt væri að breyta erfðastéttakerfinu á 

þann hátt að það innihéldi fleiri stéttir. Gandhi taldi á þessum tíma að tilvist undirstétta 

væri hrein illska og aftraði félagslegri framför. Hann var því tilbúinn til að umbylta 

erfðastéttakerfinu og leiðrétta það sem honum misbauð, en vildi ekki leggja 

erfðastéttakerfið niður.
146

 Árið 1925 skrifaði Gandhi aðra grein þar sem stóð að 
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einhverntímann í framtíðinni gæti erfðastéttakerfið verið tekið af en á tíma hans þyrfti 

erfðastéttakerfið að vera viðloðandi til að viðhalda stöðugleika í samfélaginu.
147

 Aftur 

birti Gandhi grein sumarið 1930 þar sem hann skrifaði að hann vildi taka af hefðir sem 

voru ekki upprunnar úr trúarritunum, sem dæmi má nefna, ósnertanleika, hugmyndir um 

efri og lægri stéttir og yfirburði stéttanna.
148

 Afleiðing þess að stunda aðra vinnu væri 

uppræting stéttanna og Gandhi sá enga ástæðu til að uppræta þær þrátt fyrir að hann 

vissi að erfðastéttakerfið væri hindrun á efnisleg gæði. Vissulega var það rétt en þótti 

allt í lagi þar sem byggist á trúarlegum forsendum en ekki efnislegum.
149 

Hann taldi að 

erfðastéttakerfið ætti að kenna fólki sjálfsstjórn, en í þáverandi mynd var það hindrun í 

stað þess að fólk gæti agað sig með því.
150

 Hér má sjá að Gandhi var stundum örlítið 

tvístíga með skoðanir sínar varðandi erfðastéttakerfið. 

 Árið 1926 taldi Gandhi að erfðastéttakerfið væri orðið skrípaleikur um reglur 

milli stétta.
151

 Hann taldi að rekja mætti ástæðuna fyrir því að stéttaskipting væri enn til 

staðar til trúarinnar á ósnertanleika.
152

 Því fyrr sem losnað væri við þáverandi mynd 

erfðastéttakerfisins, því betra. Gandhi vildi hafa sitt varnadharma kerfi.
153

 Hann taldi að 

mennta ætti hina ósnertanlegu og hjálpa þeim að ná árangri í lífinu en ekki refsa þeim 

fyrir gjörðir sínar í fyrra lífi.
154

 Þrátt fyrir að Gandhi teldi undirstéttirnar vera hindrun á 

félagslegar framfarir,  var að hans mati ekki þörf á umbreytingu á því kerfi strax, því 

ósnertanleika þyrfti að afnema fyrst.
155

 Að hans mati voru undirstéttirnar hluti af hefð 

en ekki trú og þeirri hefð þyrfti að breyta.
156

 Árið 1927 þótti Gandhi erfðastéttakerfið 

vera stökkbreytt frá varnadharma og sagði að stéttakerfið væri að hindra félagslega 

framför með því að ýta undir hugmyndir um að ein stétt væri yfir aðra hafin.
157

 Sama ár 
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skrifaði hann í grein að umbreyting á erfðastéttakerfinu myndi vera erfið og taka 

tíma.
158

 

Gandhi vildi að fólk gerði greinarmun á erfðastéttakerfinu og hans varnadharma 

kerfi. Varnadharma kerfið styddi fólk til menntunar og að fólk lærði það sem það sjálft 

vildi læra. En fólk átti að halda sér í þeirri vinnu sem það fæddist til að sinna. Í 

Varnadharma kerfinu voru ekki undirstéttir til staðar. Samkvæmt varnadharma áttu 

allar stéttir að vera jafnar, einungis mismunandi vinna og þar að leiðandi mismunandi 

þjónusta fyrir samfélagið. Varnadharma var náttúrulegt lögmál sem maðurinn 

uppgötvaði. Aftur á móti í erfðastéttakerfinu var stéttarmismunur, æðri og óæðri stéttir 

og fólk mátti í raun ekki giftast milli undirstétta. Fólk mátti ekki mennta sig í öðru en 

sinni vinnu. Þar voru boð og bönn um að stéttirnar mættu ekki borða saman og giftingar 

bannaðar milli stétta. Caste erfðastéttakerfið var lögmál sem maðurinn fann upp vegna 

félagslegra, trúarlegra og efnahagslegra þarfa. Gandhi taldi einnig að helgu ritin hefðu 

verið túlkuð mismunandi eftir tímabilum og eftir þeim aðstæðum sem fólk var í á 

hverjum tíma fyrir sig.
159

 Hann taldi að ef hægt væri að fjarlægja ósnertanleika þá væri 

hægt að breyta erfðastéttakerfinu á þann hátt að til yrði sanngjarnt kerfi.
160

 Gandhi vildi 

að efri stéttirnar prófuðu að stunda líkamlega vinnu eins og sudra og hinir ósnertanlegu, 

þar á meðal að færa dauð dýr af vegum, þannig myndu þeir sjá að þessi vinna væri 

nauðsynleg og ekki óæðri en þau störf sem aðrar stéttir stunda.
161

 Til að fjarlægja 

ósnertanleika, ætlaði Gandhi að nota áróður, dreifa bæklingum og fleira og sagðist hann 

ekki þurfa stuðning frá helgu ritunum.
162 

 Það sem þurfti að gera var að vinna með 

hinum ósnertanlegu og kenna þeim hvað þeir voru að gera rangt.
163

 Gandhi vildi helst 

að stétta-hindúar hleyptu hinum ósnertanlegu inn í musteri sín til þess að þeir gætu 

beðist fyrir og framkvæmt fórnir.
164

 Það þurfti vissulega að mennta-hina ósnertanlegu, 

en það þurfti líka að mennta stétta-hindúa, vegna þess að þeir væru með rangar 
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hugmyndir varðandi trú sína. Þeir töldu að adharma, ólögmál, væri dharma, lögmál, að 

óumburðarlyndi væri umburðarlyndi og fleira rangtúlkuðu stétta-hindúar varðandi 

hegðun sína gagnvart hinum ósnertanlegu. Hans skoðun var sú að ósnertanleiki væri 

líka til hjá erfðastéttunum, allir þeir sem voru ekki brahman voru ósnertanlegir í augum 

brahmans. Samkvæmt Gandhi var munur á fordómunum í norður og suður Indlandi, það 

hafi verið meira um þá í Suður Indlandi og dýpri gjá milli stéttanna þar.
165

  

Í viðtali sem var tekið við Gandhi árið 1928 var hann spurður hvort hann hefði 

trú á erfðastéttakerfinu og sagðist hann ekki hafa trú á kerfinu eins og það væri. Hann 

sagðist trúa á fjórar stéttir, en að undirstéttirnar væru ekki góður hlutur.
166

 Árið 1932 

taldi Gandhi að eina leiðin til að útrýma öllum undirstéttum væri sú að láta fólk giftast 

milli undirstétta til að skapa óvissu um hvaða undirstétt börnin væru fædd í, myndu þá 

undirstéttirnar leysast upp er fram liðu stundir.
167

 Gandhi var á þeirri skoðun að ef fólk 

væri að stunda vinnu utan þess sem það fæddist til að sinna, félli það úr sinni stétt og 

yrði villt í lífi sínu.
168

 Gandhi fullyrti að vegna mikilla breytinga á hindúisma, hafði 

varnadharma glatast og að allir væru í einni stétt, sudra.
169

 Í október 1932 vildi hann 

leggja erfðastéttakerfið niður, en hann sagðist ekki vera viss hvort hægt væri að gera 

það í þessari kynslóð.
170

 Stuttu seinna taldi hann einu leiðina til að koma að 

umbreytingum á erfðastéttakerfinu væri að sýna umburðarlyndi og láta-hindúa átta sig á 

þeirri illsku sem þeir væru að gera trúbræðrum sínum.
171

 Þessar mótsagnir að vilja 

umbreytingar á erfðastéttakerfinu ásamt því að vilja koma á varnadharma kerfinu, túlka 

ég sem vilja Gandhis til að að umbreyta caste erfðastéttakerfinu með því að innlima 

hugmyndir sínar um varnadharma inn í kerfið.  

Skyldur stétta-hindúa í varnadharma væri að koma vel fram við þá 

ósnertanlegu.
172

 Gandhi vildi að allar stéttir yrðu að ósnertanlegum. Hann vildi að allir 
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sinntu þeirri vinnu sem ósnertanlegir sinntu. Þannig mátti uppræta ósnertanleikann.
173

 

Það þýddi því ekki fyrir fólk eins og Ambedkar að vilja afnema erfðastéttakerfið heldur 

urðu þeir að vera þolinmóðir og bíða endurbóta á kerfinu. Gandhi sá hina þáverandi 

ósnertanlegu sem skítuga og fátæka aumingja upp til hópa. Hann taldi að flestir væru 

ómenntaðir og þyrfti að sjá um þá eins og börn. Ambedkar var einn af hinum fáum 

menntuðum ósnertanlegum.
174

  

Skoðun Gandhis á erfðastéttakerfinu var sú að það var tiltölulega nýtt kerfi. Það 

hafði verið gagnlegt á árum áður en var það ekki á hans tíma og væri því úr sér gengið. 

Erfðastéttakerfið hafði tryggt að ekki voru átök sem einkenndust af græðgi milli stétta. 

En eftir að kerfið spilltist þá hafði kerfið verið misnotað til að halda niðri hinum 

ósnertanlegu. Varnadharma var hins vegar byggt á helgu ritunum. Ef að ósnertanleiki 

væri lagður niður þá myndi erfðastéttakerfið lagast til muna.
175

 Þarna sést að árið 1933 

vildi Gandhi  ekki enn láta útrýma erfðastéttakerfinu.
176

 Að hans mati var caste 

erfðastéttakerfið byggt á ósnertanleika sem var stofnun kölska og því vildi hann losa 

Indland við þau áhrif strax. En á hinn bóginn var varnadharma náttúrulögmál sem 

maðurinn yrði að lúta. Varnadharma var líka efnahagslegt lögmál. Ef að allur 

heimurinn fylgdi því lögmáli þá hættum við að sjá stétta mismunun hvar sem var í 

heiminum. Þó að margt væri að erfðastéttakerfinu vildi Gandhi ekki láta eyða því, því 

að rétt eins og er með tré sem hefur eitraðar greinar eigum við ekki að höggva tréð niður 

heldur frekar klippa á eitruðu greinarnar. Þessar eitruðu greinar voru félagslegu, 

efnahagslegu og trúarlegu gallar kerfisins.
177

 Gandhi vildi endurreisa varnadharma með 

því að hreinsa sjálfan sig með því að fasta og sýna sjálfsaga, sem hann gerði, en ekki 

tókst að koma varnadharma kerfinu á.
178

 Þessi mótsögn að vilja leggja niður stéttakerfið 

en á sama tíma ekki vilja gera það, getur gert lesandann ringlaðan. Mín túlkun á því 

hvers vegna það voru mótsagnir í skoðunum Gandhis er að hann hegðaði sér eins og 

margir stjórnmálamenn. Ástæðan fyrir því af hverju að Gandhi hegðaði sér svona má 
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eflaust rekja til þess að hans markmið í lífinu var að afnema ósnertanleika. Hann hafi 

því sett upp tvær grímur, önnur gríman var sú að hann sagði það sem andstæðingar 

caste kerfisins vildu heyra og lesa.  Hin gríman var sú að Gandhi vildi í raun ekki 

afnema caste kerfið en hann sagði það til að öðlast stuðning frá rétttrúnaðar hindúum, til 

að geta unnið að sjálfstæðisbaráttu Indlands. Þökk sé grímunum hafði Gandhi með sér 

rétttrúnaðar hindúa sem vildu sjálfstæði þjóðarinnar ásamt andstæðingum 

erfðastéttakerfisins sem vildu líka sjálfstæði. Þó tel ég að raunverulega hafi hann viljað 

afnema caste kerfið og koma á varnadharma kerfinu því að árið 1934 sagði Gandhi að 

hann taldi erfðastéttakerfið eins og það var í sinni þáverandi mynd vera bráðamein 

hindúismans. Því væri viðhaldið af Bretunum og erfðastéttakerfið styrkist út af því að 

hinir valdameiri halda sínum völdum og gera allt í sínu valdi sem þeir geta til að 

viðhalda þeim.
179

 Þetta sýnir að mínu mati að raunverulegur vilji Gandhis var að losa 

samfélagið við caste erfðastéttakerfið.  

 Árið 1936 var mat Gandhis á erfðastéttakerfinu að það væri ekki hluti af 

hindúismanum. Skoðun hans á erfðastéttakerfinu var að hver maður ætti að geta stundað 

þá vinnu sem hann vill og læra það sem hann vill en á þrátt fyrir það að vera í sinni stétt, 

og vinna við það sem hann hefur fæðst til að sinna því annars myndi fólk villast í trúnni 

og lífinu.
180

 Það sama ár sagði Gandhi að erfðastéttakerfið hefði misst öll völd sín. Fólk 

trúði ekki lengur á kerfið, öll völd höfðu færst yfir til stjórnmálaflokkanna. Þeir sem enn 

vildu halda í hugmyndina um erfðastéttakerfið héldu í miðaldarsamfélag en hinir sem 

vildu losna við það trúðu á framfarir og nútíma þróun, að mati Gandhis.
181

  

 Árið 1942 vildi Gandhi enn halda í erfðastéttakerfið. Hann birti grein sem flutti 

skilaboð til hinna ósnertanlegu. Þeir ættu enn að þjóna stétta-hindúum. Og ef að stétta-

hindúar henda í þá steinum þá eru stétta-hindúar bara að gera það verra fyrir sjálfan 

sig.
182

 Gandhi sagði að ef hindúar gætu gleymt ósnertanleikanum og erfðastétta 

stéttarmun þá myndu fordómar hverfa úr samfélaginu og fólk myndi koma sér saman.
183
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4.2 Skoðanir Gandhis um boð og bönn um borðhald 

Í kringum 1919 vildi Gandhi ekki bera fordóma í garð hinna ósnertanlegu saman við 

það að vilja ekki borða og drekka með öðrum stéttum vegna stéttamismunar. Það að 

vilja ekki borða með öðrum stéttum væri smekkur.
184

 En áður hafði lítið borið á 

skoðunum hans hvað þetta varðaði. Gandhi taldi að át væri hluti af frumþörfunum og 

ætti ekki að stunda meðal fólks. Þúsundir hindúa borða í einrúmi vegna þess að þeir 

vilja ekki borða með öðrum. Gandhi tók sem dæmi fræga Indverja sem borðuðu ávallt í 

einrúmi en höfðu þrátt fyrir það ekki fordóma fyrir öðrum stéttum. Því meiri sjálfsaga 

sem við sýnum gagnvart eðlishvötum okkur, því betri verðum við og þroskumst hraðar 

andlega.
185

 Gandhi hryllti við tilhugsuninni að þurfa borða með fólki af öðrum stéttum. 

En það að vilja ekki borða með öðrum stéttum eða öðru fólki hefur engin áhrif á 

vináttubönd hans. Það að borða ekki saman og giftast ekki milli stétta hefur ekki verið 

mikilvægt atriði til að halda friði milli stétta.
186

 Það að vilja ekki borða með öðru fólki 

út af fordómum gegn öðrum stéttum væri synd. Það að vilja ekki borða með öðru fólki 

vegna sjálfsaga væri dyggð.
187

 Árið 1921 gaf hann út aðra yfirlýsingu þar sem Gandhi 

taldi að bann við því að borða með eða giftast fólki af öðrum stéttum væri sett til að 

vernda menninguna. Hann taldi að maturinn gæti orðið óhreinn ef maður af lægri stétt 

kæmi við matinn. Þá gætu verið sýklar og fleira á matnum og það að borða ekki saman 

tryggði að heilsa hvers og eins er vernduð.
188

 

Sú hugmynd að fólk úr mismunandi stéttum mætti giftast og borða saman væri 

komin frá Vesturlöndum. Árið 1925 var Gandhi búinn að þróa hugmynd sína um 

varnadharma enn frekar og trú Gandhis á varnashrama dharma leyfði honum að borða 

með lægstu stéttunum.
189

  

 Gandhi skipti um skoðun á erfðastéttakerfinu varðandi boð og bönn um giftingar 

og borðhald milli stétta. Árið 1926 vildi hann leyfa giftingar innan undirstétta en ekki á 
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milli stétta.
190

 Viss þróun varð á skoðunum Gandhis í byrjun fjórða áratugsins því að 

árið 1931 var það hans mat að það mætti giftast á milli stétta, þá mætti sudra giftast 

brahmani.
191

 Hann taldi það að borða saman og gifting milli stétta væri ekki byggð á 

trúarlegum forsendum.
192

 Það að borða saman undir sama þaki var að hans mati ekki 

það sama og að borða með öðrum stéttum. Þær stéttir sem mega snerta matinn hans, það 

eru þær stéttir sem honum finnst í lagi að borða með. Ef að ósnertanleiki yrði fjarlægður 

gætu allar stéttir borðað saman. Það að borða ekki saman var tilkomið vegna 

erfðastéttakerfisins, og hann taldi það mismunun að borða ekki með fólki úr öðrum 

stéttum.
193

 

Árið 1933 taldi Gandhi það að borða saman væri hvorki hluti af trúarlegu kerfi 

né erfðastéttakerfinu, heldur væri það persónulegur smekkur hvers og eins hvort hann 

eða hún vildi borða með öðrum stéttum.
194

 Gandhi taldi að það væri best að halda 

sambandinu við aðrar stéttir og þjóna þeim og það var allt í lagi að borða með sömu 

stétt og maður sjálfur væri í. Það að vilja ekki taka við mat eldaðan af óæðri stétt, var 

ekki rétt út á trúna að gera, en það að vilja ekki taka við drykk frá einhverjum úr óæðri 

stétt væri rökrétt vegna þess að þá gat vatnið verið mengað.
195

  

Gandhi var kátur árið 1938 því að þá voru sumir stétta-hindúar byrjaðir að borða 

með hinum ósnertanlegu og þannig þvoðu þeir af sér syndina um ósnertanleikann.
196

 

Um vorið 1946 var hann kominn á þá skoðun að það væri allt í lagi að borða með hinum 

ósnertanlegu og öðrum stéttum og það sé allt í lagi að þiggja vatn frá þeim, svo lengi 

sem hreinlætis er gætt.
197

  Hann taldi ef fólk myndi borða með hinum ósnertanlegu þá 

myndi það brúa bilið milli stétta-hindúa og hinna ósnertanlegu.
198

 

 

4.3 Skoðanir Gandhis á giftingum milli stétta og undirstétta 
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Árið 1920 sá Gandhi enga ástæðu fyrir því að banna giftingar á milli undirstétta. Hann 

taldi það skapa nýbreytni og hleypa nýju blóði í undirstéttirnar. Hann taldi gott að 

sameina allar undirstéttirnar í eina stóra yfirstétt í sínu varnadharma stéttakerfi. Hann 

vildi hafa fjórar varna-stéttir. Gandhi taldi að undirstéttirnar ættu eftir að stækka, m.a. af 

því ef að einstaklingar gerðu eitthvað af sér í trúarefnum þá mætti úthýsa honum úr 

samfélaginu og þar með yrði hann stéttlaus.
199

 En giftingar fólks af mismunandi stéttum 

átti ekki að leyfa í neinum tilfellum samkvæmt Gandhi og hans túlkun á helgu ritunum.  

Með því að hvetja til giftinga milli undirstétta og sameina þær í eina stóra stétt var hann 

að koma til móts við byltingarsinna, eða með öðrum orðum þá sem vildu breyta 

erfðastéttakerfinu.
200

 Hér túlka ég skoðun Gandhis á þann veg að hann vildi leyfa 

giftingar milli undirstétta. Gandhi sagðist vilja banna það að fólk giftist á milli stétta og 

helst áttu undirstéttirnar að giftast sín á milli, þ.e. klæðskerar ættu, að hans mati, að 

giftast öðrum klæðskerum.
201

 Þetta er gagnstætt því sem hann hafði áður sagt og túlka 

ég þessa yfirlýsingu þannig að Gandhi hafi verið gagnrýndur af rétttrúnaðar hindúum og 

hafi því dregið fyrrnefnda yfirlýsingu sína til baka. Gandhi taldi þó í lagi að leyfa 

millistéttagiftingar þegar ást var til staðar en vildi helst að fólk giftist innan eigin 

undirstéttar.
202

 En þegar leið á haustið 1921 þá taldi Gandhi að það þyrfti að breyta 

boðunum varðandi það að borða með öðrum stéttum.
203

 Hér má sjá ákveðna þróun í 

skoðunum hans því að árið 1924 taldi hann að leyfa ætti giftingar milli undirstétta þar 

sem fólk kom saman og borðaði með öðrum undirstéttum. Sem þýðir að skóarar gátu 

gifst pípulagningamönnum ef fólk af þessum stéttum borðaði saman.
204

 Þrátt fyrir 

þessar skoðanir sínar gaf Gandhi út grein árið 1925 sem stangaðist á við áðurnefnda 

skoðun hans sem sagði að ekki ætti að leggja niður bönn eða takmarkanir á að borða og 

giftast milli stétta.
205

 Ástæðuna kvað hann vera þá að erfðastéttakerfið bauð upp á 

þjónustu, en gifting var ekki bein þjónusta við samfélagið.
206

 Ekki er alveg víst af 
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hverju Gandhi hafði svona ör skoðanaskipti en ég tel að hugsanlega ástæðan geti verið 

sú að hann hafi mætt fordómum í samfélaginu og ekki talið sig geta mætt þeim 

fordómum á þeim tíma. 

 Gandhi taldi að þrátt fyrir að fólk giftist á milli stétta þá héldi það stéttinni sinni 

af því að með giftingunni var það ekki að yfirgefa sína vinnu. Þar af leiðir gat fólk gifts 

fólki að öðrum stéttum.
207

 Á þessum árum kemur fram að Gandhi hafi viljað leggja 

niður barnagiftingar sem hann taldi vera slæmar fyrir samfélagið.
208

 Hann taldi að ekki 

ætti að gefa börn í hjónabönd fyrr en þau væru orðin 16 ára gömul.
209

 Hans álit var að 

foreldar ættu að hætta gifta börnin sín vegna peninga.
210

 Gandhi taldi að 

erfðastéttakerfið ætti að koma í veg fyrir barnagiftingar. En þvert á móti virtist 

erfðastéttakerfið hvetja til þannig háttsemi.
211

 Þó að það mætti ekki giftast í aðrar stéttir 

mátti giftast í undirstéttir.
212

 

 Eina leið taldi Gandhi færa til að uppræta undirstéttir og stéttir, en hún var að 

blanda saman, efri og neðri stéttum.
213

 Það er, að leyfa giftingar á milli stétta. Í október 

árið 1933 sagði Gandhi að leyfa mætti giftingar milli stétta í sumum tilfellum en annars 

væri hann almennt á móti því. Þetta mátti vegna þess að það voru ekki lengur til fjórar 

stéttir heldur var aðeins ein stétt eftir. Gifting var ekki leið til að fá útrás á hvötum 

heldur leið til að sýna sjálfsstjórn.
214

 Giftingarlögunum þurfti að breyta að mati Gandhis 

árið 1935.
215

 Gandhi svaraði bréfi Chi Shripatrao árið 1935 að það mætti giftast í aðra 

stétt en það væri betra að halda giftingum innan stéttarinnar.
216

 Hann taldi hömlurnar 

sem settar voru á giftingar milli stétta og það að borða með öðrum stéttum væri ekki til 

góðs, því þær stóðu í vegi fyrir félagslegri þróun.
217

 Hér spyr lesandi sjálfan sig 

                                                 

207
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 57. bd., bls. 335.  

208
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 39. bd., bls. 451.   

209
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 40. bd., bls. 272.   

210
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 69. bd., bls. 31.     

211
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 35. bd., bls. 144.   

212
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 59. bd., bls. 113.   

213
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 60. bd., bls. 416.   

214
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 62. bd., bls. 38.     

215
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 66. bd., bls. 140-141.  

216
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 66. bd., bls. 353.   

217
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 68. bd., bls. 178.     



37 

hugsanlega að fyrst Gandhi var á móti hömlum á giftingum milli stétta af hverju vill 

hann þá ekki að fólk giftist milli stétta? Svarið tel ég vera að á þessum tímapunkti hafi 

Gandhi verið á þeirri skoðun að hömlurnar væru slæmar, en hann var ekki kominn á það 

stig að hann vildi alfarið leyfa giftingar milli stétta.  

 Árið 1938 sagði Gandhi í viðtali að hann tryði ekki á að fólk mætti gifta sig 

innan sinnar stéttar. Hann vildi frekar að fólk gifti sig öðrum stéttum. Mín túlkun er sú 

að hann vildi með því útrýma stéttareinkennum. Ef að sudra og brahmani eignast barn, í 

hvaða stétt er þá barnið? Svarið er: engri. Þannig að með því móti væri úti um 

stéttareinkennin. Það var hans hugsunargangur, með þessari yfirlýsingu.
218

 Í janúar 1940 

var ósnertanleg brúður borin í lokuðum burðarstól með samþykki stétta-hindúa á 

svæðinu. Gandhi sagði stuttu eftir þennan atburð að allir stétta-hindúar ættu að bera 

ósnertanlega brúður í lokuðum burðarstól.
219

  Margar indverskar brúðir voru bornar í 

lokuðum burðarstól og það sem þótti sérstakt var að stétta-hindúar væru að bera 

ósnertanlega brúði. Maður að nafni Shri Harekrushna Mahtab sendi Gandhi bréf um 

giftingu milli stétta-hindúa pilts og ósnertanlegrar stúlku og var Gandhi hlynntur því 

brúðkaupi.
220

 

Gandhi studdi þar með ekki lengur að giftingar færu aðeins fram innan sömu 

stéttar.
221

 Núna vildi hann hafa giftingar milli ósnertanlegra og stétta-hindúa til að 

útrýma stéttamismun.
222

 Að lokum gaf hann út yfirlýsingu í lok árs 1945 þar sem hann 

sagði að honum væri orðið sama um giftingar, hvort sem það var milli stétta, innan 

stéttar eða giftingar milli brahmana og ósnertanlegra.
223

  

 Hann var alfarið á móti barnagiftingum og taldi að leggja ætti niður 

barnagiftingar, því það væri ekkert annað en sala á börnum.
224
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 Ekki voru allir sammála skoðunum Gandhis á erfðastéttakerfinu. Einna helst 

lenti hann í skoðanaskiptum við mann sem hét Ambedkar. Ambedkar var ósnertanlegur 

en hafði aflað sér háskólamenntunar. Við skulum nú líta á helstu deilumál þeirra. 
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5.0 Skoðanaskipti Gandhis og Ambedkars: þróun og 

afleiðingar 

Í þessum kafla verður fjallað um hugmynda- og stjórnmálafræðileg átök sem áttu sér 

stað á milli B.R. Ambedkars og Gandhis. Ambedkar var úr stétt ósnertanlegra en hafði 

hlotið menntun sökum sérstaka aðstæðna, en það að fá menntun var mjög óalgengt fyrir 

hina ósnertanlegu.  Ambedkar vildi leggja niður erfðastéttakerfið eins og það lagði sig, 

en afstaða  Gandhis til erfðastéttakerfisins var fremur óljós.
225

 Gandhi og Ambedkar 

börðust báðir fyrir því að ósnertanleikinn yrði aflagður. En þeir höfðu ólíkar skoðanir á 

því hvernig mætti afmá hann. Gandhi, sem kallaði sig ósnertanlegan, var úr Vaishya 

stétt og horfði á aðstæður hinna ósnertanlegu með augum „stétta-hindúa“, þ.e. þeirra 

hindúískra Indverja sem höfðu stöðu í erfðastéttakerfinu. Hann sá hina ósnertanlegu 

sem fólk sem þjáðist. Þeir voru bundnir hindúismanum og vantaði mannréttindi. Gandhi 

sagði að hinir ósnertanlegu væru eins og kýr sem skildu ekki muninn milli kristni og 

hindúisma.
226

 Þessi lýsing á hinum ósnertanlegu lýsir hugmyndum hans varðandi hina 

ósnertanlegu, það er, hann taldi hina ósnertanlegu vera kýr, ómenntaða aumingja sem 

gátu ekki séð um sig sjálfir.  

Ambedkar (1891-1956) var menntaður í lögfræði við Columbia-háskólann í New 

York.
227

 Hann var af stétt ósnertanlegra en vildi breyta aðstæðum stéttarsystkina sinna. 

Ambedkar var menntaður, snyrtilegur og hafði náð langt í lífinu. Hann taldi gjá vera 

milli stétta-hindúa og hinna ósnertanlegu; að í hverju þorpi væru í raun tvö þorp, eitt 

þorp samansett af hinum ósnertanlegu og hitt af stétta-hindúum. Það að bæta fjárhag 

þeirra ósnertanlegu og styrkja þá með því að tryggja þeim pólitísk réttindi, var ekki nóg 

og að þeir þyrftu frelsi frá trúarlegum böndum. Ambedkar vildi ná fram sams konar 

byltingu í trú Indverja eins og hafði verið að gerast í stjórnmálum landsins.
228

 

Árið 1924 studdi Gandhi sjálfstæðishreyfingu hinna ósnertanlegu við 

Vaikamborg. Hann fór þangað og rökræddi við brahmana um ósnertanleikann.  En illa 

                                                 

225
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 60. bd., bls. 345. Bindi 60.  

226
 Gandhi, Mahatma: Collected Works, 70. bd., bls. 77. Bindi 70. 

227
 Mines, P. Diane: „Hindu Nationalism, Untouchable Reform and the Ritual Production of a South 

Indian Village.“ bls. 72. 

228
 Zelliot, Eleanor: Ambedkar‘s Conversion bls. 7. 



40 

gekk að breyta hugsunargangi brahmana. Gandhi sendi Ambedkar bréf og hvatti hann 

áfram í baráttu sinni fyrir því að mega nota brunninn þar.
229

  

 Ambedkar sendi eftirfarandi fullyrðingu í blaðið Harijan í febrúar 1933:  

The outcaste is a bye-product [svo] of the caste system. There will be outcastes 

as long as there are castes. Nothing can emancipate the outcaste except the 

destruction of the caste system. Nothing can help to save Hindus and ensure 

their survival in the coming struggle except the purging of the Hindu faith of this 

odious and vicious dogma.
230

 

 

Gandhi svaraði og sagði að Ambedkar væri bitur og hefði fullan rétt á því. Hann 

væri hreinn og snyrtilegur eins og brahmani en þrátt fyrir það var illa komið fram við 

hann sökum þess að hann var ósnertanlegur. En Gandhi var ósammála honum um að 

erfðastéttakerfið væri slæmt kerfi. Gandhi líkti erfðastéttakerfinu við uppskeru; þó að 

það sé illgresi í uppskerunni á að taka illgresið burt en ekki uppskeruna. Gandhi sagði 

að ósnertanleiki væri ekki uppruninn úr erfðastéttakerfinu heldur væri hann kominn frá 

hugmyndum um æðri og óæðri stéttir. Þegar ósnertanleikinn hverfur þá hreinsast 

erfðastéttakerfið og umbreytist í varnakerfið. Gandhi sagði að Ambedkar yrði að gera 

greinarmun á erfðastéttakerfinu og varnadharma. Hann fullvissaði Ambedkar um að til 

væru margir stétta-hindúar sem vildu afnema ósnertanleika. Til að hægt sé að afnema 

ósnertanleika þarf að snúa hugum fólksins og fá það yfir á sína skoðun.
231

 

5.1 Varnadharma 

Gandhi sagðist vera sammála Ambedkar um ósnertanleika og framkomu fólks við þá. 

En hann vildi ekki ganga jafn langt og Ambedkar. Gandhi hafði barist fyrir réttindum 

ósnertanlegra, en ekki af greiða til þeirra heldur vegna trúarlegrar skyldu, dharma. 

Hvorugur þeirra taldi að ósnertanleiki væri hluti af hindúismanum. Með því að losa sig 

við hugmyndir um æðri og óæðri stéttir þá hverfi ósnertanleikinn. Gandhi taldi að 

Ambedkar væri að berjast á móti sömu hugmynd, hrokanum um yfirburði hjá stéttunum. 

En þegar Ambedkar réðst gegn stéttunum sem Gandhi kallaði varnadharma þá gat 
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Gandhi ekki barist með honum. Gandhi trúði að stéttirnar þyrftu að vera til staðar vegna 

þess að hin helgu rit gerðu ráð fyrir þeim. Hann taldi bara eina stétt vera eftir og það 

væri sudra stéttin. Hann bað Ambedkar um að leggja til hliðar biturleika sinn og njóta-

hindúismans. Hann var sammála Ambedkar um að opna yrði musterin fyrir hinum 

ósnertanlegu með heilum hug eða sleppa því annars. Bættur hagur þeirra betri 

heilsugæslu þeim til handa bætti ekki andlega líðan þeirra, heldur þurftu hinir 

ósnertanlegu musterin fyrir andlega vellíðan. Það yrði mögulegt að opna dyr musteris 

þegar stétta-hindúar tækju á móti hinum ósnertanlegu með opnum örmum en ekki fyrr.  

Gandhi hafði ekki trú á, frekar en Ambedkar, að stétta-hindúar myndu vilja opna 

musteri sín.
232

 Ambedkar vildi opna musterin ásamt því að breyta hugmyndum um æðri 

og óæðri stéttir. Ef hægt væri að snúa hugmyndum um hærri og lægri stéttir þá hyrfi 

ósnertanleiki sjálfkrafa og um leið það sem Ambedkar vildi hreinsa burt. Ambedkar 

taldi varnashrama vera lóðrétt stéttakerfi en Gandhi taldi það vera lárétt kerfi þar sem 

allir væru jafnir en sæktu mismunandi vinnu.
233

  Hann benti á að Ambedkar væri reiður 

út í hindúismann og sæi ekki skóginn fyrir trjánum, þ.e. hann skildi ekki muninn á 

varnadharma og erfðastéttakerfinu og héldi að ósnertanleiki yrði til staðar þangað til að 

stéttarmismunur hyrfi.
234

  Ambedkar sagðist ekki ætla hætta fyrr en hann kæmist á sama 

stað og brahmanar. Sama hvað það kostaði þá ætlaði hann ekki að láta snöru 

erfðastéttakerfisins halda aftur af sér. En samkvæmt Gandhi þá var brahmani jafngildur 

sudra, bara með aðra vinnu.
235

  

5.2 Fulltrúar fyrir hina ósnertanlegu 

Árið 1930 voru haldnar viðræður um breytta stjórnarskrá á Indlandi í London. 

Ambedkar var kosinn fulltrúi hinna ósnertanlegu. Hann vildi ná fram betri kjörum fyrir 

sína stétt með samningunum þannig að hinir ósnertanlegu fengju pólitísk völd. 

Ambedkar var á því máli að hafa fulltrúa fyrir hina ósnertanlegu, en hann var sammála 

Gandhi að því leytinu að slíkt myndi kljúfa Indverska þingið. Vegna þess að það þýddi 

að það yrðu stétta-hindúar á móti hinum ósnertanlegu, múslimum og sikhum. En af því 
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að hinir ósnertanlegu voru í minnihluta, þá kaus Ambedkar að hafa sér fulltrúa fyrir 

hvern hóp, einn fyrir sikha, annan fyrir múslima þriðja fyrir ósnertanlega og svo 

framvegis.
236

 Gandhi og Ambedkar hittust 1931 í Bombay. Gandhi sagðist hafa barist 

fyrir réttindum hinna ósnertanlegu en Ambedkar svaraði því að ef þingið hefði verið 

heiðarlegt þá hefði það afnumið ósnertanleikann. Stétta-hindúar borðuðu ekki með 

hinum ósnertanlegu, réðu þá ekki í vinnu og Ambedkar sá ekki fram á að Gandhi myndi 

sigra hugi hindúa, því ætti ekki að treysta þinginu né hindúum. Hann spurði næst hvað 

Gandhi fyndist um hafa fulltrúa á þinginu fyrir hina ósnertanlegu. Gandhi sagðist ekki 

vilja það vegna þess að slík krafa jafngilti pólitísku sjálfsmorði. Ambedkar strunsaði 

strax út eftir það svar.
 237

 

Árið 1931 hittust Gandhi og Ambedkar á fundi í London þar deildu þeir um tvö 

málefni. Þeir deildu annars vegar um að hafa mismunandi fulltrúa fyrir hina 

ósnertanlegu á indverska þinginu og hins vegar hver skyldi sitja á þinginu fyrir hönd 

hinna ósnertanlegu. Það er erfitt að túlka niðurstöðuna. Í blaðinu The Hindustan sagðist 

Gandhi vera leiðtogi hinna ósnertanlegu en á fundinum sagði hann þingið tala fyrir hönd 

hinna ósnertanlegu og að hann talaði fyrir þingið og myndi deila því hlutverki með 

Ambedkar. En Gandhi vildi að þingið yrði sameinað en ekki klofið í trúarhópa. Þingið 

var í raun klofið í fulltrúa hindúa, múslima og sikha. 
238

 Ambedkar sagði hina 

ósnertanlegu ekki treysta þinginu og að þeir vildu sig sem leiðtoga sinn. Gandhi sagði 

aftur á móti að ef hinir ósnertanlegu mættu kjósa þá myndu þeir kjósa sig sem sinn 

leiðtoga á þinginu. Tvíeykið hélt áfram að deila en Ambedkar hafði flesta á sínu bandi. 

Það reitti Gandhi til reiði og komst Gandhi þá fyrst að því að Ambedkar væri 

ósnertanlegur, sem sýnir þá ímynd sem Gandhi hafði um hina ósnertanlegu sem 

ómenntaðan lýð. Gandhi og Ambedkar deildu um það hvernig leysa ætti vandamálið um 

ósnertanleikann. Ambedkar vildi fá fulltrúa fyrir hina ósnertanlegu. Gandhi sætti sig við 

að fulltrúar væru fyrir hindúa, sikha og múslima, en vildi ekki hafa sérstakan fulltrúa 

fyrir hina ósnertanlegu því að það myndi lengja tímann sem það tæki að afnema 

ósnertanleikann ef sífellt væri verið að minna á stöðu þeirra í samfélaginu. Eina leiðin 

til að losna við ósnertanleika væri að hindúar myndu hætta fordómunum og passa upp á 
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að hinir ósnertanlegu fengju ný störf, þannig að þeir yrðu ekki lengur ósnertanlegir 

vegna atvinnu og hegðanamynsturs. Ambedkar brást illa við þessu og sagði að hann 

vildi fá fulltrúa fyrir ósnertanlega. Þá fauk í Gandhi sem sagði að eina leiðin til að 

útrýma fordómum væri að fá hina ósnertanlegu til að hætta stunda óhreina hegðun, eins 

og að reykja og fjarlægja dauð dýr af vegum. Rétta leiðin væri að koma þeim inn í sudra 

stéttina, þar sem réttindi þeirra yrðu vernduð.
239

 Mikilvægasti skoðanamunur Gandhis 

og Ambedkars var sá að Gandhi vildi innlima hina ósnertanlegu í sudra stéttina til að 

tryggja hinum ósnertanlegu réttindi á meðan að Ambedkar vildi ekki vera hluti af neðstu 

stéttunum.   

5.3 Poona samningurinn 

Vorið 1933 lögðu stéttaleiðtogar í Bombay til að fyrstu réttindi ósnertanlegra væru 

aðgangur að brunnum, skólum, vegum og almenningsstofnunum. Þetta opnaði leiðina í 

baráttunni hjá Ambedkari, musteri voru opnuð fyrir hinum ósnertanlegu og 

ósnertanlegir og brahmanar átu saman.  Gandhi var ánægður með árangurinn en vildi 

greinilega meira fyrst hann fór að fasta. Hann sendi bresku stjórninni bréf þar sem hann 

hótaði að fasta sig í hel ef hinir ósnertanlegu fengju fulltrúa á þing.
240 

 Gandhi vildi, eins 

og áður sagði ekki fá fulltrúa fyrir hina ósnertanlegu því hann taldi að það skemmdi 

algerlega fyrir þeim ef fólk væri stöðugt minnt á bágborna stöðu þeirra í samfélaginu. 

Ambedkar kom til Gandhis í fangelsið þar sem hann fastaði vegna baráttu sinnar fyrir 

réttindum hinna ósnertanlegu og reyndi að sannfæra Gandhi um að hætta föstunni. 

Ambedkar náði að semja við hann um að ósnertanlegir fengju 148 sæti í indverska 

þinginu og 18% þingmanna væru þá ósnertanlegir í stað óskilgreindrar blöndu fulltrúa 

eins og upphaflega var gert ráð fyrir. Gandhi fannst ekki að Ambedkar gæti talað fyrir 

hina ósnertanlegu um land allt.
241

  Að mati Gandhis var Ambedkar bitur og tortrygginn 

út í stétta-hindúa og Gandhi var sannfærður um að fulltrúar á þinginu fyrir hina 

ósnertanlegu myndu ekki færa honum félagslegar endurbætur.
242

 Hann taldi að 

Ambedkar sæi hindúisma allt til foráttu og þar að leiðandi væri hann ekki rétti maðurinn 
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til að vera talsmaður ósnertanlegra. Þess í stað ætti Gandhi sjálfur að vera talsmaður 

þeirra.
243

 Ambedkar ásamt öðrum, átti erfitt með að sætta sig við að Gandhi, sem var 

ekki ósnertanlegur, gæti verið talsmaður hinna ósnertanlegu.
244

  Gandhi vildi ekki hafa 

tvær fylkingar innan hindúismans, stétta-hindúisma á móti ósnertanleika, því að þá 

myndi skapast gjá í samfélaginu byggð á andúð á milli ósnertanlegra og stétta-hindúa.
245

 

Líklegast er að Gandhi hafi viljað sameina indverskt samfélag með því að færa hina 

ósnertanlegu inn í sudra stétt, en ekki hrófla við of miklu í trúarbrögðunum. Ambedkar 

vildi aftur á móti berjast fyrir réttindum hinna ósnertanlegu á þeirra eigin forsendum og 

treysti stétta-hindúum ekki fyrir því.  

Ambedkar og Gandhi höfðu báðir sigur í þessari deilu. Ambedkar vann með því 

að hann fékk fleiri sæti fyrir  hina ósnertanlegu á þingi en upphaflega var gert ráð fyrir 

74 sætum á þingi.  Gandhi vann með því að hann fékk sitt skilyrði uppfyllt um að hafa 

ekki aðskilda fulltrúa. Þar með yrðu ósnertanlegir innlimaðir í erfðastéttakerfið í 

umbreyttum hindúisma. En það tók 20 ár að afnema ósnertanleikann með lögum. 

Ambedkar og Gandhi sættust að hluta til. Gandhi taldi að sín leið myndi tryggja betri 

stöðu fyrir hina ósnertanlegu og myndi hugsanlega fá hindúa til að breyta skoðunum 

sínum á hinum ósnertanlegu. Sem hluti af samningnum varð Gandhi að hella sér út í 

baráttu fyrir hina ósnertanlegu og ætlaði hann sér að finna hinum ósnertanlegu stað í 

erfðastéttakerfinu.
246

 

Gandhi og Ambedkar komust að niðurstöðu um málið og Gandhi taldi að 

Ambedkar hefði komist að einlægri niðurstöðu.  Þetta skýtur nokkur skökku við vegna 

þess að Gandhi hafði áður sagt að hann vildi ekki að hinir ósnertanlegu hefðu talsmann 

á þingi, en þrátt fyrir það fengu þeir 148 sæti á þingi í stað þess að láta fulltrúa tala fyrir 

sig.
247

 Ambedkar reyndi að semja við Gandhi um hlutfall ósnertanlegra á þinginu. 

Gandhi fékk því framgengt með hungurverkfalli sínu að 18% fulltrúa á þinginu kæmu 

úr röðum ósnertanlegra.
248

 Ambedkar vildi að hinir ósnertanlegu fengju fleiri sæti á 
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þingi og yrðu jafnvel í meirihluta. Gandhi og Ambedkar tókust á um hugmyndir um 

musterin. Gandhi var sannfærður um að stétta-hindúar myndu ekki opna musteri sín 

fyrir hinum ósnertanlegu. Ambedkar var áhugalaus um þessi mál, þar sem hann taldi að 

ekki skipti miklu máli hvort ósnertanlegir fengju að snæða með hindúum eða fara í 

musterin. Mikilvægara þótti honum að koma í veg fyrir ofbeldið og ranglætið gagnvart 

hinum ósnertanlegu. Þeir mættu ekki eiga land, ekki gista á hótelum og voru almennt 

niðurlægðir hvar sem þeir komu. Þetta voru helstu baráttumál Ambedkars og Gandhi gat 

tekið undir allar kröfurnar.
249

 

Gandhi taldi að hinir ósnertanlegu fengju líklegast ekki inni í musterunum vegna 

þess að þeir höfðu ekki barist fyrir því að komast inn í musterin, enda hafði hann beðið 

þá um að gera það ekki.
250

  Með ósigri hinna ósnertanlegu á þinginu öðlaðist Gandhi 

skilning á baráttu Ambedkars fyrir því að þeir fengju fulltrúa á þing. Ef þeim hefði ekki 

verið tryggð þessi 148 sæti hefðu þeir aldrei komist inn á þing. Gandhi sagði að þessi 

sæti væru þeirra eina björgun á þingi.
251

 

5.4 Frumvörp til réttinda hinna ósnertanlegu 

Ambedkar var ósáttur við frumvörpin sem lögð voru fram um hina ósnertanlegu. Hér 

var um tvö frumvörp að ræða, hið fyrra þeirra tryggði réttindi hinna ósnertanlegu, svo 

sem mannréttindi, og hið síðara tryggði þeim aðgang að musterum. Gandhi sagði að ef 

það er hægt að ná báðum frumvörpunum í gegn þá væri hinum ósnertanlegu allir vegir 

færir.  Eina leiðin til að losa sig við ósnertanleikann væri að tryggja ósnertanlegum 

pólitísk völd. Með því móti myndu þeir stíga hærra í félagslega kerfinu. Ambedkar taldi 

óraunsætt að prestarnir hleyptu hinum ósnertanlegu nálægt fórnaraltörum musteranna til 

að færa fórnir. Gandhi sagði þá að hægt væri að breyta lagatextanum.
252

 Ambedkar gaf 

út þá yfirlýsingu að frumvarpið um að hleypa ósnertanlegum inn í musterin yrði aldrei 

samþykkt vegna þess að meirihluti væri á móti frumvarpinu. Því gætu hinir 

ósnertanlegu á þingi ekki stutt þetta frumvarp.
253
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Gandhi hóf að túlka helgu ritin á nýjan hátt og taldi það hvergi standa að hinir 

ósnertanlegu væru óæðri öðrum stéttum. Ýmsir fræðimenn voru sammála honum og 

sögðu að ef hinir ósnertanlegu myndu skipta um siði, þá mættu þeir taka þátt í 

samfélaginu. Gandhi borðaði með hinum ósnertanlegu og dvaldist með þeim. 

Rétttrúnaðarsinnar voru ævareiðir út í Gandhi og töldu hann hafa sagt skilið við 

hindúismann. Þeir mótmæltu aðgerðum Gandhis um að útrýma ósnertanleika. Honum 

var sýnt banatilræði og hættu hindúar að styrkja hann fjárhagslega. Á meðan Gandhi 

barðist fyrir hina ósnertanlegu var skoðun hans á erfðastéttakerfinu sú að hann vildi 

breyta kerfinu á þann hátt að allar stéttir yrðu jafnréttháar. Hreinleiki stéttanna væri 

tengdur vinnu þeirra, en stéttirnar taldi hann vera jafnar. Með því að viðhalda 

ósnertanleika sköpuðust hugmyndir um æðri og óæðri stéttir, sem orsakaði vanlíðan hjá 

stéttunum. Þrátt fyrir að gagnrýna þáverandi erfðastéttakerfi fyrir að viðhalda 

ósnertanleika þá vildi hann halda kerfinu og einungis sameina hina ósnertanlegu í sudra 

stéttina. Þessu hafnaði Ambedkar alfarið. Hann vildi sameina hina ósnertanlegu við 

indverskt samfélag. Gandhi vildi halda hinum ósnertanlegu í lægstu stétt samfélagsins 

en Ambedkar vildi að þetta fólk fengi vinnu við hæfi; að hver einstaklingur mætti 

mennta sig eftir getu og fá vinnu óháð því hvaða stétt hann tilheyrði.
254

 Ambedkar 

skrifaði grein þar sem hann hélt því fram að Gandhi réðist einungis á yfirborðið, þ.e. 

gegn ósnertanleikanum, en betra væri að ráðast gegn erfðastéttakerfinu sem slíku því að 

það væri rót vandans. Þetta er að mínu mati veiki hlekkur Gandhis í baráttu hans gegn 

ósnertanleikanum. Gandhi réðst gegn Ambedkar og sagði hann breyta merkingu helgu 

ritanna og að fólk gerði ekki greinarmun á því hvenær textinn væri lesinn rétt og hvenær 

væri verið að breyta merkingu hans. Ambedkar svaraði að fólk væri illa upplýst um 

helgu ritin og trúði þeim í blindni. Það væri auðvelt þegar meirihluti hinna ósnertanlegu 

er ólæs.
255

  

Árið 1932 stofnaði Gandhi félag hinna ósnertanlegu, Harijan Savek Sang, sem 

þýðir þjónar hinna ósnertanlegu. Þetta gerði hann til að gera réttindabaráttu hinna 

ósnertanlegu að hluta sjálfstæðisbaráttunnar. Hann skipaði Ambedkar formann 

félagsins. Ambedkar sagði fljótt af sér vegna þess að honum þótti félagið vera lítið 

annað en sjónarspil. Þeir sem réðu ríkjum í félaginu voru ekki ósnertanlegir og vildu 
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skattleggja hindúa til að hjálpa hinum ósnertanlegu út úr aðstæðum sínum. Með því að 

nota skattinn var hægt að búa til vegi, brunna og byggja skóla sem hinir ósnertanlegu 

máttu nota. Ambedkar var ósáttur við þær staðalmyndir sem ríktu um hinn ósnertanlega 

mann, enda voru þær ekki geðslegar. Samkvæmt henni þrifu þeir klósett. Þessi 

hugmynd átti að breyta hugum hindúa og fá þá til að iðrast fyrir sína framkomu við 

þennan einstakling. Gandhi kallaði þennan mann klósettkafara eða banghi.  Í raun má 

líkja þessu við hugmynd nasista um hinn fullkomna aríska karlmann sem átti að vera 

ljóshærður, vöðvastæltur og bláeygður. Á sama hátt var hin fullkomna mynd af hinum 

ósnertanlega sá sem var með þvegil sér í hönd og drullugur upp fyrir haus. Félagið gerði 

það skýrt fyrir Ambedkar að hinir ósnertanlegu ættu að vera þakklátir Savek Sang vegna 

þess að félagið hefði siðað hina ósnertanlegu og það væri leiðin til að umbylta trúarkerfi 

hindúa. Frumvarpi um að afnema ósnertanleika var hafnað af indverska þinginu. Það 

tók Gandhi átta löng ár í viðbót til að fá erfðastéttakerfið afnumið með öllu.
256

 

Árið 1935 var Ambedkar ákveðinn í að skipta um trú og hvatti alla ósnertanlega 

til að gera hið sama og þá skipti ekki öllu máli hver trúin væri. Þetta myndi tryggja 

jafnrétti, því ef þeir væru ekki hindúar þá væri ekki hægt að koma fram við þá sem 

slíka. Gandhi var ekki sáttur við þennan málflutning og sakaði Ambedkar um 

óþolinmæði í trúmálum.
257

 Gandhi sagði ekki væri hægt að skipta um trú eins og föt og 

þrátt fyrir að skipta um trú væru hinir ósnertanlegu ennþá ólæsir og byggju enn meðal 

stétta-hindúa. Því væri þetta ekki ávísun á breytingu.
258

 Gandhi taldi að ef hinir 

ósnertanlegu myndu skipta um trú þá væri það slæmt fyrir baráttuna gegn 

ósnertanleikanum. Við þetta sköpuðust tvær fylkingar, ein sem í væru fyrrverandi 

ósnertanlegir og önnur með þeim sem töldust áfram ósnertanlegir sem aftur þýddi að þá 

væru aðstæður þeirra verri en áður en þeir höfðu skipt um trú.
259

 Túlkun mín er sú að 

ástæðan fyrir því að Gandhi taldi aðstæður þeirra versna var vegna þess að ef þeir skiptu 

um trú, þá væru þeir samt sem áður á svæðinu að stunda sömu vinnu og áður ásamt því 

að umgangast sama fólkið. Þannig að í raun yrði lítil breyting á aðstæðum þeirra þrátt 

fyrir að þeir myndu skipta um trú. Fyrst og fremst þurfti að breyta aðstæðum þeirra.
   

Að 
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mati Eleanor Zelliot er hugsanlegt að hótun Ambedkars um að skipta um trú hafi í raun 

verið tilraun til að fá hindúa til að nútímavæða guðfræði hindúismans.
260

 Þeirri skoðun 

er ég sammála því að hann skipti ekki formlega um trú fyrr en tveimur áratugum seinna. 

Ambedkar spurði yfirvöld hvaða textar það væru sem ýttu undir ósnertanleika, hvort að 

tekið væri mark á öllum textum og af hverju einstaklingar úr ólíkum stéttum mættu ekki 

giftast og af hverju þeir mættu ekki borða saman. Um leið og hann spurði þessara 

spurninga andmælti hann þessum siðvenjum.
261

 Gandhi taldi hann ekki hafa valið bestu 

trúartextana til að styðja mál sitt og að trú ætti ekki að dæma út frá verstu þáttum 

hennar.
262 

Loks á fimmta áratugnum snerist Gandhi hugur og hann komst á þá skoðun að 

erfðastéttakerfið þyrfti að fjúka vegna þess að ekkert benti til þess að hindúar myndu 

breyta skoðunum sínum á ósnertanleika.  Árið 1945 sagði hann að Harijan Sevak Sangh 

þyrfti að breyta aðgerðum sínum, því að ekki væri nóg að siða hina ósnertanlegu og 

mennta þá. Það væri auðveldara að mennta hina ósnertanlegu en að breyta hugum 

hindúa. Hann tók upp hanskann fyrir Ambedkar og bað ósnertanlega um að vinna með 

sér að því að afnema ósnertanleikann. Gandhi taldi að því meir sem hinir ósnertanlegu 

treystu á fólk úr hinum stéttunum til að gefa því mat og sjá um sig, því minni líkur væru 

á því að þeir yrðu sjálfstæðir einstaklingar. Þetta er langt frá hans sjónarhorni á þriðja 

og fjórða áratugnum.
263

   

Það sem Ambedkar vildi ná fram voru breytingar á lögunum. Hann vildi að 

prestar gengjust undir hæfnispróf í guðfræði í stað þess að erfa prestsstöðu. Hann vildi 

hafa eina bók sem var trúarrit hindúa, í stað margra rita á borð við Vedabækurnar, 

Upanishads, Puranas, Mansmriti og mörg fleiri trúarrit.  Þau rit fjalla um allt milli 

himins og jarðar, allt frá sögum um sköpun heimsins til reglna um klæðnað og borðhald. 

Ambedkar vildi sem sagt hafa einhverskonar biblíu og að prestar þyrftu leyfi frá ríkinu 

til að vera eða verða prestar. Hann vildi hafa takmörk fyrir hversu margir prestar væru í 
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samfélaginu hverju sinni og að embættismenn fylgdust grannt með prestum, þeirra 

trúarskoðun og hegðun.
264

 Í raun vildi hann koma á ríkistrú. 

5.5 Breyting erfðastéttakerfisins eftir sjálfstæði Indlands 

Eftir að Indland öðlaðist sjálfstæði 15. ágúst 1947 heyrðust æ fleiri raddir frá þorpum 

um að frelsi hinna ósnertanlegu yrði aukið. Vegna þess að hinir ósnertanlegu voru 

komnir inn á þing þá kusu hinir ósnertanlegu sem bjuggu í þorpunum sína stéttafulltrúa 

inni á þingi. En áður höfðu þorpsbúar ekki verið áhrifavaldur í atkvæðagreiðslu til 

Indverska þingsins. Mun fleiri atkvæði bárust þá frá sveitaþorpunum.
265

 Sumar stéttir 

öfunduðust út í hina ósnertanlegu því að þeir höfðu öðlast meiri réttindi og forréttindi en 

hinar stéttirnar. Dæmi um það er að hinir ósnertanlegu hafi fengið styrk til að fara í 

skóla en börn og ungmenni úr öðrum stéttum höfðu minni möguleika á slíku.
266

 

Ambedkar myndaði Caste Federation árið 1942. Það var samband sem ætlað var að 

frelsa alla hina ósnertanlegu úr ánauð og frá bágum kjörum. Stofnun Caste Federation 

var mikilvægt skref í réttindabaráttu hinna ósnertanlegu, þar sem að það gat krafist þess 

að fá stöður fyrir meðlimi sína á þingi og háttsett störf í samfélaginu.  Á móti kom 

stuðningur frá hinum ósnertanlegu. Sambandið var einnig mikilvægt fyrir þá sök að það 

kom á sambandi á milli ólæsra einstaklinga í afskekktum sveitahéruðum og einstaklinga 

sem bjuggu í borgunum. Sambandið ráðfærði sig við sveitahéruðin og við borgirnar í 

gegnum borgarfulltrúa. Það fyrsta sem gerðist eftir að sjálfstæði var fengið var að efstu 

stéttirnar tóku við völdum af Bretum.  Næst myndaðist flokkakerfi og reyndu flokkar 

efristéttarfólks að fá lægri stéttina með sér til að styrkja völd sín. Þá næst var aukning í 

menntun, meiri þéttbýlismyndun víðsvegar á Indlandi  og réttindi einstaklinga voru 

aukin.
267

 Sambandið náði fram áformum sínum og var það sett í lög árið 1950 að hinir 

ósnertanlegu fengju mannréttindi og ættu ekki að vera dæmdir út frá sinni stétt.
268

 Bæði 

breska stjórnin, heimsstyrjaldirnar og friðsöm mótmæli Gandhis ýttu undir afnám 

stéttakerfisins.
269

 Síðan ósnertanleikinn var afnuminn hafa hinir ósnertanlegu öðlast 
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margskonar réttindi eins og rétt til að menntast, vegir voru lagðir til þeirra landsvæða 

þar sem hinir ósnertanlegu bjuggu, brunnar grafnir, skólar og sjúkrahús byggð og 

rafmagn lagt í hús.
270

 

Ákveðin hreyfing varð á Indlandi þar sem meðlimir þessarar ónefndu hreyfingar 

ráku áróður fyrir því að fólk skipti yfir í búddatrú. Hreyfingin var stofnuð af Ambedkar 

til þess að losa hina ósnertanlegu úr samfélagi hindúa vegna þess að hinir ósnertanlegu 

voru ekki taldir nauðsynlegir í samfélaginu til að stunda þjónustu.
 271

 Margir hinna 

ósnertanlegu tóku upp múhameðstrú í staðin fyrir búddatrú.
272

  

 Eftir að Indland hafði öðlast sjálfstæði varð sá hugsunarháttur ráðandi að allir 

menn væru skapaðir jafnir, eins og Rousseau orðaði það.
273

 Í dag telst sú kenning 

grundvöllur nútímastjórnmála, þ.e. stjórnmálin hafa nútímavæðst eins og margt annað á 

Indlandi. Fyrst eftir að sjálfstæðið fékkst var lítil hreyfing hvað þetta varðar. Svo fór að 

myndast samkeppni milli efri og neðri stéttanna og þær mynduðu fylkingar eða flokka. 

Loksins tóku lægstu stéttirnar við sér og byrjuðu að skipa sér í fylkingar. Pólitíkin varð 

ekki stéttartengd heldur urðu stéttirnar pólitískar.
 274

 Það sem gerðist eftir 1947 var að 

efri stéttirnar ákváðu að hafa neðri stéttirnar með í stjórnmálum. Þetta gerðist með því 

móti að í flokkunum voru meðlimir úr öllum stéttum. Þannig að stuðningur myndaðist 

og samheldni í stað mikilla átaka. Þetta er það sem gerist þegar það eru mjög hraðar 

breytingar í stjórnmálum og var því neðri stéttunum tímabundið leyft að fljóta með. 

Bretar vildu halda samfélaginu í föstum skorðum, en eftir því sem leið á fóru stéttirnar 

að berjast fyrir betri kjörum sér til handa.
275
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6.0 Lokaorð 

Rannsakaðar voru skoðanir Gandhis á erfðastéttakerfinu sem breyttust mikið á 

æviskeiði hans og þróaðist hann frá því að verja kerfið yfir í það að vilja afnema það 

með öllu. Hugsanlegt er að Gandhi hafi skipt svona ört um skoðun til að reyna afla sér 

meira fylgis frá rétttrúuðum hindúum með því að verja erfðastéttakerfið og 

andstæðingum stéttakerfisins með því að fara hægt í sakirnar að gagnrýna kerfið og ýja 

til breytinga á því án þess að styggja rétttrúaðar hindúa. Til að byrja með vildi Gandhi 

einungis afnema ósnertanleikann en skipti seinna meir um skoðun vegna þess að hann 

skynjaði að fordómar meðal stétta-hindúa í garð hinna ósnertanlegu minnkuðu ekki. 

Hann studdi þó erfðastéttakerfið að vissu leyti, meðal annars þegar kom að 

samfélagsskyldum einstaklingsins. Gandhi skipti margoft um skoðun á ævi sinni og var 

því erfitt að túlka skoðanir hans á köflum. Gandhi vildi hafa fjórar stéttir sem áttu allar 

að vera jafnar og hina ósnertanlegu vildi hann innlima í sudra stéttina til að tryggja 

réttindi þeirra og binda enda á fordóma gegn þeim. Hann rökstuddi skoðanir sínar á þá 

leið að engar heimildir væru í hinum helgu ritum fyrir tilvist ósnertanleika og 

stéttarmismun. Þessu vildi Gandhi breyta með því að koma sínu varnadharma 

erfðastéttakerfi á laggirnar. Hann taldi það kerfi vera mun betra en þáverandi caste 

erfðastéttakerfi þar sem varnadharma kerfið myndi koma í veg fyrir stéttaátök vegna 

þess að í því voru allar stéttir jafnar.  Gandhi taldi að erfðastéttakerfið væri orðið spillt 

og langt frá sinni upprunalegu mynd. Hann vildi afnema spillta erfðastéttakerfið og setja 

sitt varnadharma kerfi inn í staðinn. Í lok ritgerðarinnar var fjallað um skoðanaskipti 

Gandhis og Ambedkars og þróun stéttartengdra mála eftir andlát Gandhis. Notkun 

greinasafns Roberts Darntons, The Gtreat Cat Massacre, kom að miklum notum við 

gerð þessarar ritgerðar. Ljóst er að skoðanir Gandhis breyttust þó nokkuð yfir ævi hans 

og ekki er á færi allra að túlka þessar síbreytilegu skoðanir hans. Sjálfur lenti ég einmitt 

í vandræðum með túlkun frumheimildanna. En með hjálp Darntons var mögulegt að 

skrifa ritgerðina. Meðal þeirra fræðimanna sem hafa rannsakað Gandhi eru: Dennis G. 

Dalton sem hefur til að mynda skrifað mikið um skoðanir hans á erfðastéttakerfinu og 

Eleanor Zelliot sem á mikinn heiður skilið fyrir hvernig hún hefur túlkað hegðun 

Ambedkars. Naut ég góðs af rannsóknum þeirra Darntons og Zelliots sem áður höfðu 

troðið slóðina. Bók Zelliots veitti mér mikla innsýn í hugarheim Ambedkars. Í 

greinasafni Darntons nýtti ég mér aðallega grein sem hét Peasants Tell Tales: The 
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Meaning of Mother Goose. Í þeirri grein greinir Darnton þjóðsögur í Evrópu og nýtir 

þær til að skilja hugarfar fólks á upplýsingaöld. Ég nýtti mér aðferðirnar sem þar voru 

að finna. Það er ég greindi textann til að skilja skoðun og hugarfar Gandhis. Þeir sem 

vilja öðlast dýpri sýn á skoðunum Gandhis um erfðastéttakerfið er bent á lesa 

rannsóknirnar eftir þessa fræðimenn. 

  Stunda má frekari rannsóknir á skoðunum Gandhis. Einna helst má rannsaka 

frekar skoðanir Gandhis á barnagiftingum.  Hvernig hann taldi þær vera sölu á börnum 

og einnig er hægt að rannsaka hvort að fleiri hindúar hafi deilt sömu skoðunum með 

honum. Einnig er hægt að gera margs konar sagnfræðirannsóknir á skoðunum Gandhis, 

þar sem hann er hafsjór af skoðunum og upplýsingum um ástandið á tímum 

sjálfstæðisbaráttu Indlands.  
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