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વાયાાંળ-અભીફા થી  રઈને આજના ડડઝીર્ર યગુના ભાનલીની વલકાવ માત્રાને જ ક્રવભક યીતે 
તાવલાભાાં આલે ત તેભાાં ઉત્તયતય સખુાકાયીના ડયભાણન વાંચાય જલા ભે છે. સખુાકાયી 
એ ભાનલીની મૂભતૂ ઈચ્છા છે અને વયેયાળ ભાનલી આ સખુાકાયી થી દૂય શમ છે તેની 
વાંલેદનાને યસ્કકન નાભના ચચિંતકે “અન ટ ૂ ધીસ રાસ્ટ” નાભના કુતકભાાં પ્રકતતુ કયેરી છે. 
વાભાન્દ્મ ડયબાાભાાં સખુાકાયી એર્રે યર્ી કડા અને ભકાન એભ ઓખલાભાાં આલે છે. 
યાંત ુવભાજવલજ્ઞાનની અંદય સખુાકાયીના વલચાયને વલવલધ વાંદબે મરૂલલાન પ્રમાવ થમ છે. 
સખુાકાયીના ખ્મારભા અથટળાસ્ત્ર જયાક અરગ ડી ને વભજાલલાન પ્રમત્ન કયે છે. લેબ્રન 
જેલા વાંકથાનલાદી અથટળાસ્ત્રીએ સખુાકાયીના આવથિક તત્લજ્ઞાનભાાં જે અવતયેક જલા ભે છે તેની 
આકયી ર્ીકા કયી તેઓના ભત મજુફ ભાનલી એક વાભાજજક પ્રાણી તયીકે જીલત શલાથી 
વભાજના વલટઅંગ સખુાકાયીને કળે છે કેલ ઉમગીતાનુાં તત્લજ્ઞાન કે ડશળાફી તત્લજ્ઞાન એ 
સખુાકાયી નથી. ૧૯ભી વદીભાાં ઇંગ્રેન્દ્ડની ્યોગચગક ક્રાાંવત છી સખુાકાયી અંગે કારટ ભાકટવે 
ઉદાયલાદી વલચાયધાયા યજૂ કયી. તેઓના ભતે સખુાકાયી એ કેલ વાંવતનુાં ડયણાભ નથી 
સખુાકાયીભાાં ઉત્ાદન વાંફાંધ ભશત્લના છે. ેયેર્ના ભત પ્રભાણે જ્માયે વભાજન કઈ એક લગટ 
અન્દ્મના ડશતને ફાધક ન ફનતા તાના ડશત વાધલાની કવળળ કયે છે ત્માયે સખુાકાયી લધે 
છે. મૂ ાડકકતાનના અને તે વભમે ય.ુએન.ડી.ી.ભાાં પયજ ફજાલતા લડયષ્ઠ આવથિક તજજ્ઞ 
ભશબેફુ-ઉર-શકે આવથિક વદૃ્ધિ અને સખુાકાયી લચ્ચેના લાકતવલક વાંફાંધને લૈજ્ઞાનીક કલરૂે વલશ્વ 
વભક્ષ મકુલાન પ્રમત્ન કયુું. ભાનલ વલકાવ અશલેાર સખુાકાયીનુાં લાકતવલક કલરૂ વભજલા 
ભારે્ ખફુજ ઉમગી અને ભશત્લન દકતાલેજ છે. રકળાશી યાજ્મતાંત્રભાાં તાજત્લક યીતે એભ 
વભજલાભાાં આલે છે કે, “રોકળાહી એટરે રોકો ભાટે, રોકો લડ ે અને રોકોનુું ચારતુું ળાસન- 
ડભેોકે્રળી પોય ધ ીર, ફામ ધ ીર એન્ડ ઓપ ધ ીર” યાંત ુવલશ્વના ફધાજ રકળાશી 
દેળભાાં કઈ ણ અલાદ લગય જેની ખયીદ-ળક્તત ઊંચી છે તે લગટનુાં વત્તાકીમ પ્રભતુ્લ લધ ુ
જલા ભે છે, તેથી પ્રત્મેક લગટ રકળાશીભાાં તાનુાં પ્રભતુ્લ લધાયલા ભારે્ આવથિક સખુાકાયીના 
ઉચ્ચતભ ધયણને પ્રાપ્ત કયલા ભારે્ પ્રમત્નળીર યશ ે છે જે આવથિક સખુાકાયીના વાંદબટભાાં 
વભાજભાાં ડક્રમાળીર એલા લગટબેદને ણ આ ેછે. 
ચાલીરૂ ળબ્દો:- સખુાકાયી, આવથિક સખુાકાયી, ફ્રીડભ, ડલેેરભેન્દ્ર્, તાંદૂયકતી, વાંવત, તસુ્ષ્ર્ 
ગણુ, કલ્માણ, ઉત્ાદન, લશચેણી, એન્દ્રાઈર્ન્દ્ર્ વેલ્પ, વાંક્રાાંવતકા, ઈમ્વીફીરીર્ી, ર્કાઉક્ષભ 
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વલકાવ, ભાનલ વલકાવ, વલટ વભાલેળક વદૃ્ધિ, ક્ષભતા, અંદાજત્ર, ઇનલેળન, ગયીફી, રકળાશી 
૧.૧ પ્રસ્િાલના :- 
 ભાનલજાવતન  ઈવતશાવ મૂભતૂ યીતે સખુાકાયીન ઈવતશાવ છે એભ વભજલાભાાં આલે 
છે. અભીફા થી  રઈને આજના ડડઝીર્ર યગુના ભાનલીની વલકાવ માત્રાને જ ક્રવભક યીતે 
તાવલાભાાં આલે ત તેભાાં ઉત્તયતય સખુાકાયીના ડયભાણન વાંચાય જલા ભે છે. આનોલ્ડ 
ર્માંફીના જગ-વલખ્માત કુતક, “સલાાર્લિંગ ધ ફૂયચુય(૧૯૭૧)”ન વાય બાગ ભાનલ અક્કતત્લન ે
બવલષ્મભાાં કેલી યીતે ર્કાલી યાખલ તેનુાં ડદળા સચુન કયે છે. એલ્લ્લન ર્ફ્રયના “ધી થડા લેલ” 
નાભના કુતકભાાં વલશ્વના ઇવતશાવભાાં અત્માય સધુીની થમેર ક્રાાંવતઓ અને શલે છી 
રે્કનરજીના ડયણાભે આલનાય ક્રાાંવતઓ ભાનલ જીલનને કેર્રા પ્રભાણભાાં અને કેલી યીતે 
સવુ ાંલાદીત કે વલવાંલાડદત ફનાલળે તેનુાં વનરૂણ કયેલુાં છે. સખુાકાયી એ ભાનલીની મૂભતૂ 
ઈચ્છા છે અને વયેયાળ ભાનલી આ સખુાકાયી થી દૂય શમ છે તેની વાંલેદનાને યસ્કકન નાભના 
ચચિંતકે “અન ટ ૂ ધીસ રાસ્ટ” નાભના કુતકભાાં પ્રકતતુ કયેરી છે. વલશ્વના કઈણ ખણૂાભાાં 
કઈણ તબ્ફકે વલકાવની જે માત્રા આણ ે  જઈએ છીએ તેન મૂભતૂ રક્ષણ એક ભાત્ર 
સખુાકાયીન શમ છે. 
 સખુાકાયીન તત્લજ્ઞાન લૈજ્ઞાવનક યીતે ચબન્ન રષ્ર્ીએ તાવલાભાાં આલેર છે. તત્લજ્ઞાન 
જેલા વભાજ વલજ્ઞાનભાાં સખુાકાયીન ખ્માર અમતૃ છે ત ભનલૈજ્ઞાવનક સખુાયીને ભાનલ 
ગવતવલવધ વાથે જડ ેછે, વભાજળાસ્ત્રીઓ સખુાકાયીને વાભાજજક વાંકથાકીમ યીફના વાંદબટભાાં 
મરુલાન પ્રમાવ કયે છે ત અથટળાસ્ત્રભાાં સખુાકાયીને આવથિક સખુાકાયી તયીકે ઓખલાન 
પ્રમાવ થમેર છે. અથટળાસ્ત્રીમ અચબગભ સખુાકાયીને વલવળષ્ર્ યીતે ઉવાલે છે જેભાાં લૈજ્ઞાવનક 
તકટ ઉયાાંત યાંયાલાદી લરણન વલચાય કયલાભાાં આવ્મ છે. આભ સખુાકાયીન પરક ઘણ 
વલળા છે અને આ વાંદબટભાાં તેને ાભલા ભારે્ની લૈજ્ઞાવનક રૂયેખા અભ્માવન મખુ્મ વલમ 
ફને છે. 
૧.૨ સખુાકાયીનો ખ્માર :- 
 વાભાન્દ્મ ડયબાાભાાં સખુાકાયી એર્રે યર્ી કડા અને ભકાન એભ ઓખલાભાાં આલ ે
છે. યાંત ુવભાજવલજ્ઞાનની અંદય સખુાકાયીના વલચાયને વલવલધ વાંદબ ેમરૂલલાન પ્રમાવ થમ 
છે. 
 સખુાકાયીના ખ્મારનુાં ફીજ વકે્રર્ીવના પ્રશ્નભાાં યશલેુાં છે. વકે્રર્ીવ એ એક સચૂક વલાર 
કમો, “હાઉ શડુ એન ઇન્ન્ડર્લજ્યઅુર રીલ લન્સ રાઈપ?” એર્રે કે કઈ એક વ્મક્તતએ તેનુાં 
જીલન કેલી યીતે વ્મતીત કયવુાં જઈએ? વકે્રર્ીવના આ પ્રશ્ન થી ળરૂ થમેરી સખુાકાયીની આ 
માત્રા આજે અભત્મટ વેનનાાં “ફ્રીડભ એઝ ડલેેરોભેન્ટ”ના ખ્માર સધુી રાંફામેરી છે. અભત્મટ વને 
કલાતાંત્ર્મને વલકાવના સચૂક પ્રવતક તયીકે મરૂલલાન પ્રમત્ન કયે છે તેભાાં ણ સખુાકાયી 
અચબપ્રેત છે, ગજુયાતી બાાભાાં સખુાકાયીને રગતી ભાનલ તાંદૂયકતી વાથે જડતી એક વય 
કશલેત છે, “હલેુું સખુ િે જાિે નમાા” તદી ગજુયાતીભાાં એભ ણ કશલેાયુાં કે “ઘયભાું કોઠીએ 
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જાય એટરે સખુાકાયી” એભ ણ કશલેામ છે કે “ભખેૂ બજન ન થામ ગોાા” ડશન્દ્દીભાાં વાંત 
કફીયે એભ કહ્ુાં કે, “કફીય કહ ેકભાર કો, દો ફાિે ળીખ રે, કય ખદુા રક ફુંદગી ભખેૂ કો કુછ દે” 
સખુાકાયીના પરકને વલકતાયીને અંગ્રેજીભાાં એભ કશલેાયુાં કે “ભેન ડઝ નોટ રીલ ફામ બે્રડ 
એરોન”.  

 સખુાકાયીના ખ્મારભા અથટળાસ્ત્ર જયાક અરગ ડી ને વભજાલલાન પ્રમત્ન કયે છે. 
ગ્રીક તત્લજ્ઞાની એયીકર્ૉર્ર વાંવતના વાંગ્રશ ન વનેધ દળાટવ્મ અને એભ ણ કહ્ુાં કે, ”યઝુયી 
ઈઝ એ સીન” એર્રે કે વ્માજખયી એ ા છે. કોર્ીલ્મના અથટળાસ્ત્રભાાં પ્રજાની સખુાકાયી એ 
તાંત્રનુાં પ્રાથવભક કતટવ્મ છે એભ દળાટલલાભાાં આવ્યુાં. 
 અથટળાસ્ત્રભાાં જેને વતાભશ ગણલાભાાં આલે છે તેલા આદભ ક્કભથે ૧૭૭૬ભાાં “ધી લેલ્થ 
ઓપ નેળન્સ” નાભન ગ્રાંથ રખ્મ જેભાાં તેઓએ અથટળાસ્ત્ર ને વાંવત્તનુાં ળાસ્ત્ર એભ વભજાલલાન 
પ્રમત્ન કમો તેઓએ વભસ્ષ્ર્ના વલકાવને ભારે્ ફજાયરૂી અરશ્મ શાથની લાત કયી અને રાાંફા 
ગાે અથટકાયણભાાં કલમાં વભતરુા આલળે તેલ તકટ યજૂ કમો અરફત આ અગાઉ ૧૭૫૭ભા 
આદભ ક્કભથે “ધ થીમયી ઓપ ભોયર સેન્ટીભેન્ટસ” નાભનુાં કુતક રખ્યુાં શત ુાં જેભાાં સખુાકાયીના 
નૈવતક ાવાને ઉજાગય કયલાન પ્રમત્ન કમો શત યાંત ુ લેલ્થ ઓપ નેળન્દ્વભાાં સખુાકાયીના 
આવથિક તકટની જે ચચાટ કયલાભાાં આલી તેને કારાટઇડ જેલા એ ડુક્કયનાાં તત્લજ્ઞાન વભાન 
ગણાલીને આકયી અલશરેના કયી શતી. 
 સખુાકાયીની આ માત્રાને પ્ર. ભાળટરે તસુ્ષ્ર્ ગણુના રૂભાાં મકુલાન પ્રમત્ન કમો કઇણ 
લકતભુાાં ભાનલીની જરૂયીમાતને વાંતલાન યશરે ગણુ એર્રે તસુ્ષ્ર્ ગણુ આભ કશીને વ્મક્તત 
તેની લયાવ વવૃત્ત થી તસુ્ષ્ર્ ગણુને કઈ યીતે ાભે છે અને એ તસુ્ષ્ર્ ગણુ સખુાકાયી વાથે કઈ 
યીતે જડામેર છે તેની ચચાટ કયેરી છે જેભાાં કલ્માણનાાં ખ્મારને ણ વભજાલલાન પ્રમાવ 
કયલાભાાં આવ્મ છે.  

 પ્ર. ફેન્દ્થાભેં આવથિક વાંદબટભાાં “લેર ફીઈંગ” ળબ્દ ન પ્રમગ કમો અને તેભન લેર 
ફીઈંગન વલચાય તસૃ્ષ્ર્ ગણુના વલચાય થી કઈ યીતે જુદ ડ ેછે તેનુાં ર્ીકાત્ભક યીક્ષણ કયે છે. 
ફેન્દ્થાભની રસ્ષ્ર્થી ભાનલીની આવથિક સખુાકાયીનુાં ભાદાંડ કેલ તસુ્ષ્ર્ ગણુ ન શઈ ળકે. 

લેબ્રન જેલા વાંકથાનલાદી અથટળાસ્ત્રીએ સખુાકાયીના આવથિક તત્લજ્ઞાનભાાં જે અવતયેક 
જલા ભે છે તેની આકયી ર્ીકા કયી તેઓના ભત મજુફ ભાનલી એક વાભાજજક પ્રાણી તયીકે 
જીલત શલાથી વભાજના વલટઅંગ સખુાકાયીને કળે છે કેલ ઉમગીતાનુાં તત્લજ્ઞાન કે 
ડશળાફી તત્લજ્ઞાન એ સખુાકાયી નથી. 
 ૧૯ભી વદીભાાં ઇંગ્રેન્દ્ડની ્યોગચગક ક્રાાંવત છી સખુાકાયી અંગે કારટ ભાકટવે ઉદાયલાદી 
વલચાયધાયા યજૂ કયી. તેઓના ભતે સખુાકાયી એ કેલ વાંવતનુાં ડયણાભ નથી સખુાકાયીભાાં 
ઉત્ાદન વાંફાંધ ભશત્લના છે. એર્રે કે કઈ ણ એક એકભભાાં કાભ કયત ભજૂય, એકભન 
ભાચરક અને ઉત્ાડદત ભાર તેના આંતય વાંફાંધ સખુાકાયીને નક્કી કયે છે. એલી કઈ ણ 
આવથિક વ્મલકથા કે જેભાાં ઉત્ાદક તયીકે ભાચરક ભશતભ અવધળે પ્રાપ્ત કયે અને શ્રવભક કે જેને 
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લાકતલભાાં ભજૂયી કયી છે તેને આ અવધળેન નગણ્મ બાગ ચકુલલાભાાં આલે ત્માયે સખુાકાયીન 
છેદ થામ છે. ભાતવટ લગટ વલગ્રશની વાંબાલના વ્મતત કયે છે અને તત્કારીન શ્રવભકને ળણ 
વલરુિ ન્દ્મામ અને સખુાકાયી ભારે્ એક થલા ગર્જના કયે છે. કારટ ભાતવટના વલચાય મજુફ 
સખુાકાયી કેલ ઉત્ાદન નડશ યાંત ુલશચેણી વાથે જડામેર છે. 
 શબ્વ અને શલે્લીવીમવ નાભના તત્લચચિંતકએ સખુાકાયીને દૈડશક કલાથટ થી ય એલા 
“એન્રાઈટન્ટ સેલ્પ” તયીકે વભજાલલાન પ્રમત્ન કમો તેઓના ભતે વભાજભાાં સખુાકાયી વલટ 
વભાન પ્રલતટભાન નથી કેભ કે કલાથટનુાં તત્લ જ્ઞાન લધતે ઓછે અંળે ફાધક ફને છે. ૨૦ભી 
વદીભાાં નલ-પ્રવળષ્ર્ અથટળાસ્ત્રભાાં યશરેી ભમાટદાઓ અને પ્રવળષ્ર્ અથટળાસ્ત્રભાાં યશરેી ભમાટદાઓને 
ઓખીને પ્રભાણભાાં વભન્દ્લમ રૂ કશી ળકામ તેલ વલચાય જ્શન ભેનાડટ કેઇન્દ્વે આપ્મ. કેઈન્દ્વ 
સખુાકાયી અંગેના ભાતવટના તત્લજ્ઞાનન ે વલબાજક, ડશિંવક અને નકાયાત્ભક જણાવ્યુાં. કેઈન્દ્વના 
ભત મજુફ લશચેણીની અવભાનતા સખુાકાયી ભારે્ ફાધક છે તે તથ્મ છે યાંત ુતેના ડયણાભ 
થી વલચચરત થઇને સખુાકાયી ભારે્ ભાકટવે દળાટલેર આક્રભકતા જરૂયી નથી. કેઈન્દ્વે તેના 
“જનયર થીમયી” નાભના ગ્રાંથભાાં વલકતાય લૂટક આવથિક પ્રવવૃતભાાં ળાવનની ભવૂભકાની છણાલર્ 
કયી છે તેઓના ભતે મડૂીલાદી વલચાયધાયા મૂભતૂ યીતે પ્રકતતુ છે યાંત ુઅવનમાંવત્રત મડૂીલાદ 
આવથિક અયાજકતા ઉબી કયે છે અને આ આવથિક અયાજકતા ક્રભળ: ભાંદીને નતયે છે જે 
સખુાકાયીન છેદ રાલે છે તેથી જ તેઓએ વયકાયના પ્રત્મક્ષ શકતક્ષેની બરાભણ કયી. 
કેઈન્દ્વના ભત મજુફ મડૂીલાદ થી વનષ્ન્ન અવભતરુા દૂય કયલા ભારે્ ઓછી કયલા ભારે્ તાંત્રની 
દયમ્માનગીયી આલશ્મક ફને છે. અથટળાસ્ત્રના પ્રાયાંચબક અભ્માવભાાં કેઈન્દ્વનુાં આ કથન, “ખાડા 
ખોદો અને બયુો” વલળે પ્રચચરત ફન્દ્યુાં છે. અથટકાયણભાાં એક એલ નાજુક તફક્ક આલે છે જેને 
વાંક્રાાંવતકા કશલેાભાાં આલે છે. કેઈન્દ્વ એભ દળાટલે છે કે રાાંફા ગાે કલમભ વભતરુાની પ્રડક્રમા 
કલીકામટ છે યાંત ુરાાંફા ગાાભાાં ત કઈ યશલેાનુાં નથી ત ટૂાંકા ગાાની અવભતરુાનુાં શુાં અને 
તેથી તેભને જાશયે અથટવલધાનની બરાભણ કયી. કેઈન્દ્વ ન જાશયે અથટવલધાનન આ વલચાય 
મૂભતૂ યીતે સખુાકાયીના વાંદબટભાાં જલા ભે છે. 
 અથટળાસ્ત્રભાાં કલ્માણના અથટળાસ્ત્રન વલચાય ણ કયલાભાાં આવ્મ છે જેભાાં ખાવ કયીને 
ેયેર્ન ઈષ્ર્તભીકયણન વવધધાાંત વલળે ઉલ્રખેનીમ છે. ેયેર્ના કલ્માણના અથટળાસ્ત્રભાાં 
કષ્ર્ યીતે કશલેાભાાં આવ્યુાં છે કે ફીજાના ડશતને નકુળાન કમાટ લગય તાના ડશતન ઉત્કટ 
થામ તે કલ્માણન ક વલચાય છે અશીં ેયેર્ના ભત પ્રભાણે જ્માયે વભાજન કઈ એક લગટ 
અન્દ્મના ડશતને ફાધક ન ફનતા તાના ડશત વાધલાની કવળળ કયે છે ત્માયે સખુાકાયી લધે 
છે. ૧૯૫૩ભા કેનેથ એય એ “ઈમ્ોસીફીરીટી”ન થીમયભ યજૂ કમો જેભાાં વ્મક્તત કે વભાજન 
કઈ એક વમશૂ અન્દ્મ નાાં ડશતની અલશરેના લગય તાના કલ્માણને ભારે્ પ્રમત્નળીર યશ ે
તેની ભમાટદાઓ દળાટલલાભાાં આલેર છે. 
૧.૩ સખુાકાયીભાું નલીનીકયણ :- 
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 આવથિક સખુાકાયી અને વલકાવના ાયકડયક વાંફાંધને વભગ્રરક્ષી અથટળાસ્ત્રભાાં વલવલધ 
વાંદબે તાવલાના પ્રમત્ન થમા છે ૨૦ભી વદીના ઉતયાધટભાાં જેભ જેભ માાંત્રીકયણ તયપની દર્ 
લધતી ગઈ તેભ તેભ એકાંદય વભાજભાાં વલવાંલાડદતા ણ લધતી ગઈ. ખાવ કયીને 
ઉબગતાલાદના અવતક્રભણ થી વભાજભાાં અધીળે જખભ લધલા રાગ્મ આ કુદયતી 
વાંવાધનના અવત ઉમગને કાયણે બવલષ્મની ેઢી ભારે્ ખતય ઉબ થલા રાગ્મ માટલયણીમ 
વાંવાધનની ખેંચ લધતી ગઈ આ ડયક્કથવતભાાં વભગ્ર વલશ્વ શતપ્રબ થલા રાગ્યુાં શત ુાં વલકવવત 
યાષ્ર વલકાવની અવભતરુા ભારે્ અને માટલયણીમ અલમલુ્મન ભારે્ અલ્ વલકવવત દેળ તયપ 
આંગી ચીધલા રાગ્મા. ત અલ્ વલકવવત ત વલકવવત યાષ્ર ના ઉડાઉણા ને દ દેલા 
રાગ્મા. આ વભગ્ર વલલાદભાાં કેન્દ્ર કથાને વભતચુરત પ્રાકૃવતક વલકાવન મદુ્દ શત. ૧૯૮૬ભાાં 
બ્રેર્નવડૂ ખાતે મજામેરી ડયદભાાં વલશ્વ ફેંકના લડા યોફટા  ભેક્નાભાયા એ લધતી જતી 
અવભાનતા અને ઉબતતાલાદના અવતક્રભણથી સખુાકાયી કઈ યીતે જખભભાાં છે તેન કષ્ર્ 
વનદેળ કમો અને બ્રન્દ્ર્રેન્દ્ડ કન્દ્પયાંળભાાં ઉક્કથત યાષ્ર એ વલટવાંભતીથી એક ઘણા ત્ર 
તૈમાય કયુું જે, ”અલય કોભન પયચુય” તયીકે અમલૂ્મ દકતાલેજ તયીકે જાણીત થમ છે જેભાાં વો 
પ્રથભ લખત “ટકાઉક્ષભ ર્લકાસ”ન ખ્માર પ્રમજલાભાાં આવ્મ. તેને વ્માખ્માવમત કયતા એવુાં 
દળાટલલાભાાં આવ્યુાં કે “સસ્ટેનેફર ડલેરોભેન્ટ ભીન્સ યટુીરાઇઝેળન ઓપ પે્રઝન્ટ અલેરેફર 
નેચયર યીસોસીસ ફામ ધી પે્રઝન્ટ જનયેળન ર્લધાઉટ કોમ્પ્રોભાઈઝીંગ અલેફીરીટી ઓપ પયચુય 
જનયેળન પોય યીસોસીસ” ર્કાઉક્ષભ વલકાવન આ ખ્માર બશૃદ સખુાકાયીને યજૂ કયે છે જેભાાં 
જરૂડયમાત અને રબ લચેન તપાલત કલમભ પચરત થામ છે. ભશાત્ભા ગાાંધીના ળબ્દભાાં કશીએ 
ત, ”નેચય હઝે ગીફ્ટેડ એલયી લન ઇન એકોડંન્સ ર્લથ લન્સ નીડ ફટ નોટ એકોડીંગ ટુ લન્સ 
ગ્રીડ” યવલળાંકય ભશાયાજે ઉબગતાલાદની ભમાટદાને સખુાકાયીના વાંદબટભાાં વભજાલતા કહ્ુાં કે, 
”લેચી ને ખાવુું િે રોબનુું પ્રર્િક છે, લહચેી ને ખાવુું િે સખુાકાયીનુું પ્રર્િક છે”. 
 જેભ જેભ આવથિક વલકાવની માત્રા આગ લધતી ગઈ તેભ તેભ સખુાકાયી ભારે્ની 
ભાન્દ્મતા અને વભજન ણ વલકાવ થલા રાગ્મ. એક કાે યર્ી, કડા ્ય ભકાન એ 
સખુાકાયીનુાં પ્રવતક ગણાતા શતા યાંયાગત અથટળાસ્ત્રભાાં ણ આવથિક વદૃ્ધિ અને સખુાકાયીને 
ણ સયેુખ વાંફાંધ શલાનુાં વભજલાભાાં આવ્યુાં જે વલચાય આજે ણ રશ્મભાન છે આ વલચાય 
પ્રભાણે કઈ ણ વભાજની જેભ જેભ આવથિક વદૃ્ધિ થતી જામ એર્ર ેકે તેન વદૃ્ધિ દય ઊંચ જામ 
ત તે પ્રત્મક્ષ યીતે ભાનલ સખુાકાયીભાાં રૂાાંતડયત થામ છે આ તકટને ૧૯૩૦-૪૦ થી રઈન ે
૧૯૮૦ના વભમગાાભાાં ખફુ લશતે કયલાભાાં આવ્મ ભર્ા બાગના અથટતાંત્ર વદૃ્ધિ મરુક 
વલચાયધાયાને અનળુાયલા રાગ્મા ચીન જેલા વામ્મલાદી ગણાતા દેળે ણ ૧૯૭૮ભાાં 
સખુાકાયીના વલકતાય અને વદૃ્ધિ ભારે્ ઊંચા વદૃ્ધિદયના ભાગટને અભરભાાં મકુ્ય ફીજી તયપ વદૃ્ધિ 
દયના કેર્રાક નકયાત્ભ ડયણાભ ણ વાર્ી ય દેખાલા રાગ્મા શતા ૧૯૮૫ છીના વભમભાાં 
મૂ ાડકકતાનના અને તે વભમે ય.ુએન.ડી.ી.ભાાં પયજ ફજાલતા લડયષ્ઠ આવથિક તજજ્ઞ 
ભશબેફુ-ઉર-શકે આવથિક વદૃ્ધિ અને સખુાકાયી લચ્ચેના લાકતવલક વાંફાંધને લૈજ્ઞાનીક કલરૂે વલશ્વ 
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વભક્ષ મકુલાન પ્રમત્ન કયુું. કઇણ યાષ્રભાાં ઝથી લધત જત વદૃ્ધિ દય શુાં તે વભાજના 
જન્દ્ભ વભમે અેચક્ષત આયષુ્મની ભમાટદાભાાં લધાય રાલે છે? શુાં ઝડ થી લધત જત વદૃ્ધિદય 
વભાજના વાક્ષયતા દયની વદૃ્ધિભાાં ડયણાભે છે? શુાં ઊંચ વદૃ્ધિદય તકની વભાનતા રાલે છે? 
જ્માાં ઊંચ વદૃ્ધિદય છે ત્માાં ભડશરાઓન દયજ્જ ઉન્નવતકાયક અને સયુચક્ષત છે ખય? આલા લેધક 
પ્રશ્ન ભશબેફુ-ઉર-શકે જુદા જુદા દેળના ૩૦ લટના આવથિક લરણને તાવીને યજૂ કામટ અને 
આ આખા લૈજ્ઞાવનક ઉક્રભને “ભાનલ ર્લકાસ”ની વાંજ્ઞા આી અને ૧૯૯૦ થી આજ મટન્દ્ત દય 
લે ય.ુએન.ડી.ી. દ્વાયા વલશ્વના દેળન ભાનલ વલકાવ અશલેાર પ્રવવિ કયલાભાાં આલે છે. આ 
ભાનલ વલકાવ અશલેાર સખુાકાયીનુાં લાકતવલક કલરૂ વભજલા ભારે્ ખફુજ ઉમગી અને 
ભશત્લન દકતાલેજ છે. 
 આવથિક વલકાવના આમાભ તયીકે ર્કાઉક્ષભ વલકાવ અને ભાનલ વલકાવ છી જે નલ 
વલચાય લશતે થમ છે તે “સલા સભાલેળક વદૃ્ધદ્નો” છે. આભ ત ૧૯૭૫-૭૬ની લૈવશ્વક ફેઠકભાાં 
વલટ વભાલેળનનુાં ફીજ જલા ભે છે. યાંત ુ૧૯૯૨-૯૩ભાાં જીનીલા ખાતે આલરે આંતયયાષ્રીમ 
શ્રભ વાંગઠન(ILO)ભાાં તેના અશલેારભાાં વોપ્રથભ લખત “સલા સભાલેળક વદૃ્ધદ્”ના ખ્મારન ે
કામટસચૂચભાાં રેલાભાાં આવ્મ. વલશ્વના ભર્ાબાગના દેળન એલ અનબુલ યહ્ય છે કે આવથિક 
વદૃ્ધિના ગતાનુાં ગવતક ઉક્રભ થી વયલાે જે વદૃ્ધિ જલા ભી છે તે તાંદૂયકત વદૃ્ધિ નથી 
વભાજની કુર આલક લધી છે, વભાજનુાં કુર ઉત્ાદન ણ લધયુાં છે ાંયત ુઆલક કે ઉત્ાદનની 
વદૃ્ધિના પ વભાજના છેલાડાના ભાનલી સધુી શચ્મા નથી. ફીજા અથટભાાં કશીએ ત 
વલકાવની પ્રડક્રમાભાાં વમિૃ વભાજભાાં ણ વભાજન પ્રત્મેક લગટ પ્રત્મક્ષ યીતે વાંવભચરત નથી 
વલકાવના એકાંદય ડયણાભ જે પ્રાપ્ત થમા છે તેભાાં એવુાં જલા ભળયુાં છે કે એક ભર્ લગટ 
વલકાવ માત્રા જેભ જેભ લધતી ગઈ છે તેભ તેભ શાાંવવમાભાાં ધકેરાત ગમ છે વલશ્વના ભર્ા 
બાગના દેળભાાં આ ચચત્ર જલા ભે છે. શાાંવવમાભાાં ધકેરામેર લગટ વિભની વયખાભણીભાાં 
એવળમાઈ દેળભાાં ભશત્તભ છે અને એવળમાઈ દેળભાાં ણ વલળે કયીને બાયતભાાં વલકાવની ધયી 
થી દૂય શમ તેલ લગટ ઘણ ભર્ જલા ભે છે. વલશ્વ ફેંક દ્વાયા ૨૦૦૨ભાાં બાયતન એક કરે્ટ્વ 
યીર્ટ તૈમાય કયલાભાાં આવ્મ જે “ોલટી એન્ડ એક્સ્લઝુન ઇન ઇન્ન્ડમા” તયીકે પ્રવળિ થયુાં 
તેભાાં વલકાવની પ્રડક્રમા થી લાંચચત શમ તેલા લગટભાાં અનસુચુચત જાવત, અનસુચુચત જનજાવત, 
અન્દ્મ છાત લગો, ભડશરાઓ, વલકરાાંગ અને વિૃન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે. આ લગટન ે
ફડશષ્કૃત ગણલાભાાં આલે છે. બાયત જેલા દેળભાાં જ્માાં વાભાજજક અને વાંકકૃવતક વાંકથાઓ ણ 
પ્રભતુ્લ ધયાલે છે ત્માાં આવથિક અને વાભાજજક ફાંને કલરૂન ફડશષ્કાય જલા ભે છે. 
 આવથિક સખુાકાયીની તાજત્લક માત્રાભાાં ર્કાઉક્ષભ વલકાવ, ભાનલ વલકાવ, અને વલટ 
વભાવલષ્ર્ વલકાવ આ ત્રણેમ ન વાંદબટ વલળે ભશત્લન ફની યશ ેછે. 
૧.૪ આર્થિક સખુાકાયી  અથા અને રક્ષણો :- 
 સખુાકાયીની મૂ વલબાલના વલળાર પરકને આલયી ર ેછે. ભાનવલજ્ઞાનભાાં સખુાકાયીને 
ભાનવવક ચેતના વાથે જડલાભાાં આલે છે અને તેભાાં વાંતના ગણુને જડીને સખુાકાયી 
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મરુલલાભાાં આલે છે. ભનલૈજ્ઞાવનક સખુાકાયીભાાં ચફન-આવથિક ડયફનુાં પ્રાધાન્દ્મ છે. વ્મક્તતની 
કે એકાંદય વભાજની ભાનવવકતા થડાભાાં વાંતની શમ ત્માયે સખુાકાયીની પ્રાલ્પ્ત વલકર્ ફનતી 
નથી. બાયતીમ ળાસ્ત્રભાાં, તત્લજ્ઞાનભાાં સખુાકાયીને ાયરોડકક કલરૂે જલાભાાં આલે છે. 
વિભનુાં તત્લજ્ઞાન સખુાકાયીને અથટ વાથે લધાયે જડ ેછે. વિભના વલખ્માત તત્લજ્ઞાની ફરાટન્દ્ડ 
યવેર નુાં એક વલધાન સચૂક છે તેઓ કશ ેછે કે, “આઈ ડુ નોટ ભીન ધેટ ીર આય ગડૂ એન્ડ 
ધેમ આય હપે્ી ફટ આઈ ભીન ધેટ એસ ધેમ આય હપે્ી ધેમ આય ગડૂ”. 
 આવથિક સખુાકાયીની માત્રા યર્ી, કડા ્ય ભકાન થી ળરૂ થઇ છે અને આજે અભત્મટ 
વેન “કેેફીરીટી એન્ડ ફ્રીડભ”ને સખુાકાયીના અંગભતૂ તત્લ ગણાલે છે. વેનનુાં એક અત્માંત 
જાણીત ુાં કુતક “કભડીર્ી એન્દ્ડ કેેફીરીર્ી” છે તેભાાં જણાલે છે કે લતટભાન વભમભાાં જે ગયીફી 
જલા ભે છે તેનુાં કાયણ વાધનની અછત નશીં યાંત ુ ક્ષભતાન અબાલ છે યાંયાગત 
અથટળાસ્ત્રભાાં ભાાંગની જે વ્માખ્મા કયલાભાાં આલી તેભાાં ણ ક્ષભતા અચબપે્રત છે જેભ કે, “ર્નર્િિ 
ફજાય રકિંભિે વ્મક્ક્િની લસ્ત ુખયીદલાની ઈચ્છા, ળક્ક્િ અને િૈમાયી એટરે ભાુંગ” અભત્મટ વને 
અને તાજેતયના ફીજા ગણા અથટળાસ્ત્રીઓએ સખુાકાયીનુાં લૈજ્ઞાવનક વનરૂણ કયુું છે. આવથિક 
સખુાકાયી ડકાય એર્રા ભારે્ ફન્દ્મ છે કે તેભાાં પ્રત્મક્ષ યીતે ‘અથટનુાં તત્લ જડામેલુાં છે. 
અથટળાસ્ત્રની યાંભયાગત વ્માખ્માભાાં ણ એવુાં અચબપે્રત છે કે ભાનલ એ ઈચ્છાઓનુાં ર્લુાં છે. 
અને યફીન્દ્વ વભજાલે છે તેભ અથટળાસ્ત્ર એ એક એવુાં ળાસ્ત્ર છે જે અભમાટડદત ભાનલીમ 
જરૂડયમાત અને લૈકલ્લ્ક ઉમગ ધયાલતા ભામાટડદત વાધન લચ્ચેના વાંફાંધન અભ્માવ કયે 
છે આવથિક સખુાકાયીનુાં ફીજ આભાાં વભામેલુાં છે. 
  ઉત્તયતય આલક વદૃ્ધિની ખેલના એ જરૂડયમાતનુાં વલધેમ છે. કઇણ અથટતાંત્રભાાં 
કાક્રભે ખાવ કયીને વાંગડઠત ક્ષેત્રભાાં લેતનભાાં વદૃ્ધિ કયલાભાાં આલે છે તે ક્ષભતાની વદૃ્ધિના શતે ુ
થી કયલાભાાં આલે છે. જ આવથિક સખુાકાયીને ફુગાલાના તત્લજ્ઞાન વાથે જડલાભાાં આલે ત કર 
ફનટ કશ ે છે તેભ, “ટ ૂ ભચ ભની ચેઝઝિંગ ટ ૂ પય ુ ગડૂ્સ” એર્રે કે ઘણાફધા રૂવમા નજીલી 
લકતઓુ ભારે્ જરૂયી ફને છે. આ આખી માંત્રણાભાાં સખુાકાયીનુાં ગચણત અકત-વ્મકત થામ છે. 
કોટુાંચફક અંદાજત્ર થી રઇને યાષ્રીમ અંદાજત્રભાાં આજે વલકાવ અને સખુાકાયીને એકફીજાના 
યુક ગણીને અંદાજત્રનુાં કદ લધાયલાની કધાટ ચારી યશી છે. 
 આવથિક સખુાકાયીનુાં તત્લજ્ઞાન વ્મક્તતગત સખુાકાયીનુાં તત્લજ્ઞાન અને જાશયે સખુાકાયીનુાં 
તત્લજ્ઞાન લચ્ચે ણ પયક છે. વ્મક્તતની આવથિક સખુાકાયીભાાં છેડી જેર્રી વ તાણલાન 
ખ્માર અેચક્ષત છે એર્રે કે વ્મક્તત એ પ્રાપ્મ નાણાાંકીમ વાધનની ભમાટદાને ધમાનભાાં રઇને 
સખુાકાયીનુાં પરક વલકતાયવુાં જઈએ. વાાંપ્રત્કારીન ફજાય અથટતાંત્રભાાં ઉત્ાદક લગટ તેના આવથિક 
સખુાકાયીના ગચણતને વવિ કયલા ભારે્ ફજાયન આળય વલજ્ઞાન જેલા વાધનથી ર ે છે. 
શમુ્ીર્યની બાાભાાં કશીએ ત પ્રડતર્ ઇનલેળન અને ભાકેર્ ઇનલેળન થકી ઉબતતાઓને 
આકટલાન પ્રમત્ન કયલાભાાં આલે છે જેના કાયણે ઉબતતાલાદ લધત જામ છે. લધતા જતા 
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ઉબતતાલાદન ેકાયણે નાણાાંકીમ વાધનની ખેંચ ઉબી થામ છે અન ેવભાજ-જીલન પ્રાપ્માતાના 
કઈ ણ તફકે્ક સખુાકાયી થી દૂય શમ એવુાં ચચત્ર ઉભુાં થામ છે. 
 આવથિક સખુાકાયી ગયીફીની જેભ વનયેક્ષ અને વાકે્ષ કલરૂ ધયાલે છે. વલકાવળીર 
અથટતાંત્રભાાં આજે વનયેક્ષ ગયીફીનુાં પ્રભાણ ઉત્તયતય ઘર્તુાં ગયુાં છે ણ વાેક્ષ ગયીફી 
વલકયા ભ પાડી ને ઉબી છે. તેવુાં જ ભશદઅંળે આવથિક સખુાકાયીના વાંદબટભાાં જલા ભે છે. 
ગઈ કાર કયતાાં આજના ભાનલીએ જીલનભાાં આવથિક સખુાકાયીનુાં પ્રભાણ લધાયુું છે, યાંત ુ
વભાજના અન્દ્મ લગોની વયખાભણીભાાં આવથિક સખુાકાયીનુાં પ્રભાણ ઘણુાં જ ઓછાં જલા ભે છે. 
આભ, આવથિક સખુાકાયીન પ્રશ્ન વાેક્ષ યીતે લધ ુડકાયરૂ ફન્દ્મ છે 

  આવથિક સખુાકાયીની લાકતવલકતા વલકાવના અન્દ્મ ચર ડયણાભના વાંદબટભાાં ણ 
તાવલાની જરૂય છે. જેભ કે વલકાવની માત્રાભાાં વભાજ જેભ જેભ આગ લધત જામ છે તેભ 
તેભ વભમાાંતયે પ્રાકૃવતક, રે્તનરજીકર, વાાંકકૃવતક કે આવથિક એલી નાની ભર્ી દુઘટર્નાઓ ણ 
આકાય ાભે છે. જલા ભતી આ દુઘટર્નાઓ પ્રાયાંચબક તફકે્ક સખુાકાયીન છેદ રાલે છે અને 
છી થી સખુાકાયીભાાં ઉભેય કયે છે. આંતયયાષ્રીમ અને યાષ્રીમ  કક્ષાના ડીઝાકર્ય ડલેરભેન્દ્ર્ 
યીર્ટન ુાં થૃ્થક્કયણ કયલાભાાં આલે ત ભશદઅંળે એવુાં જલા ભળયુાં છે કે આવથિક સખુાકાયીભાાં 
એકાંદયે જે નફ લગટ છે જે છાત છે તેની પ્રવતકાય ક્ષભતા ગણી ભામાટડદત શલાથી આ લગટ 
ઉય આદની વલયીત અવય ઘણી લધ ુ થામ છે અને આદા છી જીલનને લૂટલત 
કયલાભાાં આ લગટ ને ખાકવ રાાંફ વભમ રાગે છે. આવથિક રષ્ર્ીએ જે પ્રભાણભાાં વમિૃ લગટ છે 
તેને ણ આદાની વલયીત અવય થામ છે ાંયત ુતરુનાત્ભક યીતે તેની પ્રવતકાય ક્ષભતા લધ ુ
શલાને કાયણે તેના જીલનભાાં આ વલયીત અવય વભમના રાાંફાગાા સધુી જલા ભતી નથી. 
આવથિક સખુાકાયી અશી ફ ે યીતે અવય કયે છે (૧) આવથિક રસ્ષ્ર્ એ વમિૃ લગટ આવથિક 
અગભચેતી લધ ુધયાલે છે એર્રે કે તેની આલાવ સવુલધા તેની જીલન ળૈરી આદાઓને ખાી 
ળકલા ભારે્ અથલા ત તેની વલયીત અવયને શલી કયલા ભારે્ વક્ષભ શમ છે જમાયે તેથી 
વલયીત આવથિક સખુાકાયીની રષ્ર્ીએ જેને નફ લગટ ગણલાભાાં આલે છે તે લગટની આવથિક 
અગભચેતી ણ ભામાટડદત શમ છે તેથી આદાઓ લખતે તે માતનાઓથી મતુત યશી ળકત 
નથી. (૨) આવથિક સખુાકાયી જે લગટની વાયી છે તે લગટ આદા છીના વભમભાાં ણ લધ ુ
આવથિક ક્ષભતાને કાયણે ઝડથી ક્કથય થામ છે જ્માયે આવથિક સખુાકાયીએ જે લગટ નફ છે તે 
આદા છીના વભમભાાં ણ ભામાટડદત આવથિક ક્ષભતાને કાયણે વભમવય ગબય થઇ ળકત 
નથી. 
 આવથિક સખુાકાયી વાભાજજક તાંદૂયકતી વાથે વલધામક વાંફાંધ ધયાલે છે. ફજાય આધાડયત 
અથટતાંત્રભાાં નાણાકીમ વાંવાધન વાભાજજક વમદૃ્ધિનુાં વલધેમ ગણામ છે. તદી ગજુયાતીભાાં જે 
જૂની ઉકતી શતી, “નાણા લગય નો નાર્થમો અને નાણે નાથારાર” ત ે ફજાય આધાડયત 
અથટતાંત્રભાાં કષ્ર્ ણે જલા ભે છે. જેની આવથિક સખુાકાયીનુાં પ્રભાણ લધ,ુ જેની ાવ ે
નાણાકીમ વાંળાધન ક્ષભતા લધ ુ તેની વાભાજજક પ્રવતષ્ઠા ણ લધ ુ ગણલાભાાં આલે છે. 
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યાંયાગત બાયતીમ વભાજભાાં ણ વાભાજજક રષ્ર્ીએ ઉચ્ચ ગણાતા ણ આવથિક રષ્ર્ીએ 
લાંચચત શમ તેલા કુટુાંફ શાાંવવમાભાાં જલા ભે છે અને તેથી વલયીત વાભાજજક રષ્ર્ીએ છાત 
ગણાતા કુટુાંફ ણ જ લધ ુવાધન વાંન્ન શળે ત વલકાવની મખુ્મ ધયીભાાં જડામેરા જલા ભે 
છે. આભ, આવથિક સખુાકાયી લતટભાનભાાં વભાજની એકાંદય સખુાકાયીનુાં પ્રાથવભક ચારક ફ 
ગણલાભાાં આલે છે. 
 રકળાશી યાજ્મતાંત્રભાાં તાજત્લક યીતે એભ વભજલાભાાં આલે છે કે, “રોકળાહી એટરે 
રોકો ભાટે, રોકો લડ ેઅને રોકોનુું ચારતુું ળાસન- ડેભોકે્રળી પોય ધ ીર, ફામ ધ ીર 
એન્ડ ઓપ ધ ીર” યાંત ુવલશ્વના ફધાજ રકળાશી દેળભાાં કઈ ણ અલાદ લગય જેની 
ખયીદ-ળક્તત ઊંચી છે તે લગટનુાં વત્તાકીમ પ્રભતુ્લ લધ ુ જલા ભે છે, તેથી પ્રત્મેક લગટ 
રકળાશીભાાં તાનુાં પ્રભતુ્લ લધાયલા ભારે્ આવથિક સખુાકાયીના ઉચ્ચતભ ધયણને પ્રાપ્ત કયલા 
ભારે્ પ્રમત્નળીર યશ ે છે જે આવથિક સખુાકાયીના વાંદબટભાાં વભાજભાાં ડક્રમાળીર એલા લગટબેદને 
ણ આે છે. 
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