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ગ ાંધી દર્શન, રચન ત્મક ક ર્શક્રમ અને ખ દી 
ટેર નનયલકુભાય હશતેળબાઈ 

વેન્ટ્રર યનુનલવીટી ઓપ ગજુયાત, ગાાંધીનલચાય અને ળાાંનત અધ્મમન કેન્ટ્ર, વાભાજજક 
નલજ્ઞાન વાંસ્થાન વેક્ટય ૩૦ ગાાંધીનગય, ગજુયાત ીન કોડ ૩૮૨૦૩૦ વાંકક : 

9429161073 
(એબ્સ્ટ્રેક્ટ) :-  ગાાંધીજીએ આેર યચનાત્ભક કામકક્રભભાાં નલળે ભશત્લની નલચાયણા 
સ્લદેળીની યશી છે. સ્લયાજ્મને સ્લબાનલક યીતે પ્રગટાલતી તથા આત્ભનનબકય ફનાલતી 
એભની મોજનાભાાં સ્લદેળીએ વાચા મનૂતિરૂભાાં પ્રગટ થતો યચનાત્ભક કામકક્રભ છે. 
ગાાંધીજીની રષ્ટટએ સ્લદેળીએ વનાતન છે, સ્લદેળીએ બાલ છે, જમાયે ખાદી તેના 
અભબવ્મક્ક્તનુાં પ્રથભ ભચહ્ન છે. ખાદીએ સ્લયાજ્મની રડતનુાં એક અવયકાયક વાધન શત ુાં 
વાથે જ સ્લતાંત્ર થમેર યાટરના નલનનભાકણ ભાટેનુાં એક ભશત્લણૂક અંગ યહ્ુાં શત ુાં. 
મ ાંત્રયગુના હયણાભે વર્જકતી આનથિક અવભાનતા, ફેકાયી અને ગયીફી નનલાયલાનો ળાાંત 
અને અવયકાયક ભાગક ગાાંધીજીના ભચિંતનભાાં  ખાદીનલચાયની નલળેતા યશી છે. ખાદી-
નલચાયણાભાાં ભાત્ર દેળનો યાજકીમ કે આનથિક પ્રશ્ન  જ વાંકામેરો નથી, ણ ગાાંધીજીએ 
ખાદી પ્રવનુિ દ્વાયા દેળભાાં વભાજ સધુાયાનુાં કામક ણ કયુું છે. ઇંગ્રેંડભાાં ફનતો ભાર 
હશિંદના ફર્જયભાાં ગભે તે હકિંભતે લેચી હશિંદની પ્રર્જનુાં આનથિક ળોણ ભિટીળ વયકાય કયી 
યશી શતી. તેનાથી દેળને ફચાલલા ભાટે ગાાંધીજીએ સ્લદેળી કાડનો આદળક પ્રર્જ વભક્ષ 
મકુ્યો શતો. તેભણે સ્લદેળી નભરોને નશીં, ણ ખાદીને જ ભશત્લ આપયુાં અને સ્ટટ કયુું 
કે “ખાદી એ લસ્ત્ર નહશ ણ નલચાય છે”. 
પ્ર્ત વન  :  
      જમાયે આણને ખાદી માદ આલે ત્માયે આણા ભનભાાં ગાાંધીજીની વાદગી, વત્મ, 
અહશિંવા લગેયે વદ્ ગણુો માદ આલે છે. આણને એભ થામ કે ખાદી એટરે લી શુાં ? 
ખાદી એટરે કાવના છોડભાાંથી પ્રાપત થત ુાં  રૂ, યેળભ કે બાયતભાાં ચયખા ય શાથ લડ ે
લણેલુાં કે કાાંતેલુાં કાડ કે લસ્ત્ર. ખાદી એટરે કે ગાભડાના અંતહયમા- છેલાડાના ભાનલી 
એ ોતાના ળયીય ય ઓઢલા ભાટે ફનાલેલુાં કડુાં, ખાદી એટરે કે ગયીફીને દૂય કયતી 
અને ફેયોજગાય રોકોને યોજગાય આતી સ્લભબભાન ર્જલી યાખલાની પ્રવનુિ. ખાદી 
એટરે કે આજના વભમભાાં ભાનલીના ળોણરૂી હશિંવાભાાં શોભાતા નભરઉદ્યોગના કાડ 
લચ્ચે અહશિંવાનો ભાગક ફતાલતો વાંદેળ. વાદગી, સ્લેદળી અને શ્રદ્ધાન ુ પ્રનતક એટરે 
ખાદી. ખાદી એટરે કે આઝાદીન ુલસ્ત્ર, ખાદી એટરે કે આઝાદીનુાં ળસ્ત્ર. આજના વભમભાાં 
ખાદી એટરે દેળના યલુાનો ભાટેના પેવનેફર કુતાક, ડેનીભ, ામર્જભા, ટો લગેયેએ 
ખાદીન ુ લૈનલધ્મ લધાયુું છે. યાંત ુ ખાદીના આયાંબથી રઇને અત્માય સધુી  નલકાવની
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મળગાથા કેલી યશી અને ખાદી કેલી યીતે નલસ્તયી તેનો ઘટના ક્રભ, ઇનતશાવ યવપ્રદ 
છે(૧) 
ચ વીરૂ ર્બ્સ્ટદો (કી વર્ડશસ): વલોદમ, સ્લદેળી, ગ્રાભોદ્યોગ, આઝાદીન ુલસ્ત્ર, ગ્રાભસ્લયાજ, 
યચનાત્ભકતા.  
નવિંધ ુખીણની વાંસ્કૃનતભાાંથી ભી આલેરાાં  ૌયાભણક ઐનતશાનવક નગયોભાાં ભોશેં-જો-દડો  
અને  શડપા વભ્મતાભાાંથી ભી આલેરા અલળેોના આધાયો યથી કશી ળકામ કે 
ાાંચશર્જય લક શરેા ણ શાથ લણાટ અને કાાંતણનો આણે ત્માાં વ્માક રૂભાાં 
નલકાવ થમો શતો અને તેના યુાલા આણને ભે છે. યાંત ુ આણે ર્જણીએ છીએ કે 
ઘણા આક્રભણો, યદુ્ધો, વાભાજજક કુહયલાજો લગેયે ને કાયણે આણી બાયતીમ વાંસ્કૃનતક 
વભ્મતાની જેલી યીતે ચડતી ડતી થઇ તેલી જ યીતે ખાદી ક્ષેતે્ર ણ ચડાલ-ઉતાય 
થમા. તેનુાં જો કોઈ કાયણ શોમ તો ઈટટ ઇષ્ન્ટ્ડમા કાંનીન ુ  બાયતભાાં આગભન અને 
અંગ્રજોન ુબાયતભાાં આગભન. ખાદી એટરે ભાત્ર લસ્ત્રનો ટુકડો નહશ ણ રૂભાાંથી ઉજેરા 
ગ્રામ્મ રૂી સ્લયાજના તાણા-લણાને હયક્લ, તાંદુયસ્ત યાખતી ગ્રામ્મ વલોદમની 
ગુાંથણી છે.  ભશાત્ભા ગાાંધીને આ ખભુાયી રૂી નલચાયની ઓખ દામકાઓ ેશરા થઇ 
શતી. આજે ણ ગ્રાભીણ ઉદ્યોગો દ્વાયા ચારતી યચનાત્ભક પ્રવનુિઓ અનેક વભાજ 
કલ્માણ વાંસ્થાઓના સબુગ વભન્ટ્લમથી નલકાવ રૂી નલચાય જોડામેરો છે. સતુયના 
તાાંતણે સ્લયાજ, સ્લદેળીનો ામો ઊબો કયનાયા ભશાત્ભાના નલચાય-વફતાની 
ીઠીકાભાાં ગ્રાભોઉધ્મોગ અને ખાદીને આભુણ રૂી ઘટકો તયીકે વભસ્ત ભાનલ જગતે 
ર્જણ્મા અને વભજ્મા છે. (૨)  
           વત્મ, અહશિંવા, ચોયી ન કયલી, લણજોઈત ુ નલ વાંઘયવ,ુ િહ્મચમકને ર્જતે 
ભશનેત. કોઈ અડે ના અબડાવ.ુ અબમ, સ્લદેળી સ્લાથક ત્માગને વલકધભક વયખાાં ગણલા 
આ અભગમાય ભશાવ્રતો આણે ફાણભાાં પ્રાથનભક ળાાભાાં ગાતા શતા. તેભાાંથી વત્મ 
અને અહશિંવાનો ઉલ્રેખ  આણા લેદો, યુાણોભાાં અને ળાસ્ત્રોભાાં નલળે રૂ ેજોલા ભે 
છે.  બગલાન ભશાલીય અને બગલાન બદેુ્ધ ફતાલેરા અહશિંવાના ભાગકને ગાાંધીજીએ 
આગ ધાવ્મો છે.  જે વત્મ અન ે અહશિંવાની લાત ગાાંધીજીએ કયી તે શરેા આ 
મલૂ્મોને વ્મક્ક્તગત ધભકના આચયણના બાગ રૂે જોલાભાાં આલતા શતા. વલક પ્રથભ 
ગાાંધીજીએ આ ફધા વ્રતોને વામહુશક આચયણનો ધભક ગણાવ્મા અને તેની ળરૂઆત 
દભક્ષણ આહિકાભાાં કયી ત્માય ફાદ બાયતભાાં સ્લતાંત્ર અંદોરનભાાં ગાાંધીજી આ વ્રતો વાથ ે
યાખીને વ્મક્ક્તગત જીલનભાાં આચયણભાાં મકૂીને આગ લધ્મા.  (3)  
          વભાજના દયેક વ્મક્ક્તને આત્ભનનબકય ફનાલલાની બાલના તેભાાં નનહશત 
થમેરી શતી. ગાાંધીજી કશ ે છે-  “વતત ચલ અનલશ્રાાંત ઉદ્યોગયામણતા અને 
દક્ષતાબયી વ્મલસ્થાળક્ક્ત એ ફેળક સ્લયાજ્મની ળયતો છે. વાંકલ્ફ આખા જગતનુાં 
રાલીશુાં, છતાાં આ ળયતો નહશ શોમ તો આણે શાયલાના છીએ.” (૪) ગાાંધીજી અનવુાય 
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સ્લદેળી એ ળાશ્વત મલૂ્મ ફયાફય છે અને તેભને સ્લદેળીને ોતાનો ધભક ભાન્ટ્મો છે. 
ગાાંધીજી કશ ેછે કે “તીવ્રરૂે એક હદલવ આણે સ્લદેળી વ્રત ાીએ તો આજે સ્લયાજ 
શાથભાાં છે” (૫) ખાદી એ વાભાજજક સ્લદેળી બાલનાનુાં પ્રથભ ગનથયુાં છે. સ્લદેળી 
ધભકની કોઈ હયવીભા નથી શોતી. ખાદી નવલામ અન્ટ્મ લસ્ત્રો જે શયેે છે તે સ્લદેળી 
ધભકન ુ ારન કયતા નથી. ઈ. વ. ૧૯૨૦ભાાં જમાયે અવશકાયની રડતભાાં નલદેળી 
ભારના ફહશટકાયન ુ અંદોરન જમાયે ળરુ કયાયુાં ત્માયે દેળની જનતાના બનલટમની 
નલચાયણાભાાંથી સ્લદેળી બાલનાનો ઉદમ થમો છે. તેનુાં તત્કારીન હયક્સ્થનતભાાં તેનુાં 
સ્થૂ તેભજ સકૂ્ષ્ભ ફને્ન રષ્ટટએ ભશત્લ યશલે ુાં છે. પ્રથભ સ્લદેળીના ારન નલના નલદેળી 
ભારનો ફહશટકાય કયલો અળક્ય છે. એટરા ભાટે સ્લેદળી અને ગ્રાભોદ્યોગને નલળે 
ભશત્લ આાયુાં છે ફીજુ ાં અવશકાયના અંદોરનથી રોકોભાાં આલેરી ર્જગનૃતને યચનાત્ભક 
કામક તયપ લાી જીલનના, વત્મના નલધામક રૂનુાં દળકન કયાલલા ભાટે ગાાંધીજી પ્રર્જ 
વભક્ષ યચનાત્ભક કામકક્રભ મકેુ છે. (૬) 
         જીલનના દયેક કે્ષત્રભાાં આણે સ્લદેળીના નવદ્ધાાંતોને રાગ ુ કયી ળકીએ છીએ. 
સ્લદેળીનો નવદ્ધાાંત આનથિક કે્ષત્રભાાં જોઈમે તો એલો અથક થામ કે ભાણવે ોતાની 
નજીકના કાયીગય દ્વાયા ફનાલેરી ચીજલસ્તનુો ઉમોગ કયલો જોઈમે. જેથી કયીને 
સ્થાનનક રોકોને યોજગાયી ભી યશ ેઅને સ્લદેળી વલોદમના આદળકનો, વલકના ઉત્કકનો 
ામો નખામ. એલી જ યીતે સ્લદેળી નવદ્ધાાંત યદેળી કાડ, નલદેળભાાં ફનેરી લસ્તઓુનો 
ઉમોગ નહશ કયલાભાાં છે. સ્લદેળીથી જુદા જુદા ગશૃઉદ્યોગોભાાં યોકામેરા કાયીગયોને 
સ્લયોજગાયનાાં વાધનો પ્રાપત થામ છે. વ્માક અથકભાાં જોલા જઈમે તો સ્લદેળીની 
વ્માખ્મા એ છે કે હશન્ટ્દુસ્તાનનાાં ગશૃઉદ્યોગોનો જો નાળ થામ તો બાયત દેળ દહયર ફને 
એલાાં ગશૃઉદ્યોગોનાાં યક્ષણ કયલા ભાટે જરૂયી છે કે ફને એટરી અંળે સ્લદેળભાાં ફનેરી 
લસ્તઓુનો ઉમોગ કયલા ભાટે આગ્રશ યાખલો. ગાાંધીજીના અભબપ્રામ પ્રભાણે કોઈ ણ 
લસ્ત ુગભે તેટરી રાબદામક શોમ છતાાં તેનો ઉમોગ કયલાથી જો કોઈ નનધકન ફનતુાં 
શોમ તો તે લસ્ત ુસ્લદેળી શોલા છતાાં યદેળી છે. (૭)  ગાાંધીજીને ભન ાકી ખાતયી શતી 
કે શાથકાાંતણ અન ેશાથલણાટના નુઃવર્જનથી બાયતના આનથિક અન ેનૈનતક ઉત્થાનભાાં 
લધ ુભાાં લધ ુરાબ થળે. બાયત દેળ ખેતીપ્રધાન દેળ છે, ખેડતૂો ાવે ખેતી નવલામ યુક 
ધાંધા તયીકે વાદો શાથ ઉદ્યોગ શોલો જોઈએ. કાાંતણ લો ેશરા આણા દેળભાાં 
ગશૃઉદ્યોગ શતો અને શર્જયો રોકોને ભખુભયાથી ફચલા ભાટે ચયખો દાખર થલો જોઈએ. 
તેલી ક્સ્થનત પયી નનભાકણ થલી જોઈએ એભ ગાાંધીજી ભાનતા શતા. ગાાંધીજીએ 
વત્માગ્રશની  વાથે વાથે યચનાત્ભક કામકક્રભ સ્લદેળી બાલનાને આગ ધાલલા ભાટેની 
ભશત્લની નલચાયણા યજૂ કયેરી શતી. (૮)  
આજે આણે જોઈએ છીએ કે ભોટા ભોટા માંત્રોથી ગયીફી દુય થલાને ફદરે ગયીફી 
લધી છે. એટરે ગાાંધીજીન ુભાનવુાં શત ુાં કે ભોટા માંત્રોથી દેળની ગયીફી અને આવ દુય 
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થલાને ફદરે  માંત્રોએ ગયીફી અને ફેકાયીની વભસ્માઓ લધાયી છે. એટરા ભાટે 
ગાાંધીજીએ ચયખાની હશભામત કયી છે. આંદોરન, વત્માગ્રશ, અવશકાય, વનલનમ કાનનુ 
બાંગ, દાાંડી કચૂ લગેયે  વાધનો તેભને આપમા અને બાયતને ગરુાભીભાાંથી મકુ્ક્ત કાજે 
કુળતાથી અનાલી ફતાવ્મો. એ જ ભાગે  ભાહટિન લ્યથૂય, નેરવન ભાંડેરા તથા 
દુનનમાના અન્ટ્મ ઘણા યતાંત્ર દેળોએ પ્રેયણા રઈને બાયતના ગરે સ્લતાંત્રતા ભેલી.  
જેલી યીતે સ્લતાંત્રતા ચલનો અરગ ઇનતશાવ છે તેલી જ યીતે  ખાદીનો ણ એક 
અરગ ઈનતશાવ છે.  કારક ભાક્વક દ્વાયા રખામેર ‘દાવ કેનટર’ ભાાં ણ બાયત દેળના 
કાાંતણ અને શાથ લણાટનો ઉલ્રેખ જોલા ભે છે. (૯) ચયખો તેભજ વા શર્જયો 
કાાંતનાયા તથા લણકયોન ે યોજી આતો શતો, બાયતીમ વભાજની આજીનલકાનો મખુ્મ 
આધાય શતો. અંગ્રેજોના બાયત આગભન ફાદ તથા માંત્રયગુના હયણાભે ભિટીળ 
વયકાયને હશન્ટ્દુસ્થાનભાાં યાજકીમ વિા કયતા ણ લધાયે આકકણ શત ુાં તે બાયતના  
નલળા ફર્જયનુાં તેભાાં ણ ખાવ કયીને કાચા ભારનુાં. આ ફને્ન લસ્તઓુ બાયતભાાંથી યૂી 
ાડલાભાાં આલતી. અંગ્રજેોના બાયત આગભન ફાદ ખાદી ઉદ્યોગનો નાળ થલા રાગ્મો. 
ગાાંધીજી ચયખો અને ખાદીનો જન્ટ્ભ થમો તે શરેા ણ ખાદી નલે નલચાયતા શળે તેવુાં 
ઈ.વ ૧૯૧૩ભાાં  તા. 5 જુરાઈ ના યોજ પ્રનવદ્ધ થમેર ઇન્ટ્ડીમન ઓીનીમનના 
(વાભનમક) તેભણે રખેર એક રેખભાાં “ાણી શાંભેળા ઉકાેલુાં અને ર્જડી વાપ વપેદ ખાદી 
લડે જ ગાીને ીવુાં જોઈએ” જેલા લાક્યો યથી આણને વભજ આલી ળકે છે. (૧૦)   
       ઈ. વ લૂક 600ના પ્રાયાંબે હશન્ટ્દુસ્થાનનુાં કાડ શ્રેટઠ  શ્રેણીન ુ લણાટ, નલનલધ 
પ્રકાયની કરાત્ભક કાયીગીયી, ઝીણુાં ોત, મરુામભતા લગેયેના કાયણે દેળ-નલદેળભાાં 
પ્રચભરત શત ુાં. ઈસ્ટ ઇષ્ન્ટ્ડમા કાંનીની ળરૂઆત લૂકના દેળો વાથે વ્માાય કયલા ભાટે 
ઈંગ્રેન્ટ્ડભાાં ામો નખામો શતો. જભકન, ગ્રીક, ડચ અને ઈંગ્રેન્ટ્ડની પ્રર્જ ણ રૂભાાંથી 
કાડ ફનાલતી શતી. યાંત ુ  બાયતભાાં તૈમાય કયલાભાાં આલેર લસ્ત્રોની નલળે ભાાંગ 
શતી.  ખાદી એ લસ્ત્ર તયીકે કે યોજગાયના વાધન તયીકે જ ભાત્ર નહશ ણ સ્લયાજ 
ભેલલાના વાધન તયીકે ણ આલશ્મક અંગ તયીકે ગણી છે. સ્લતાંત્રતા ભેલી રીધા 
ફાદ નલકેષ્ન્ટ્રત અથકવ્મલસ્થા અને તેના દ્વ્રાયા એક અહશિંવક વભાજનનભાકણભાાં ચયખાન ે
કેન્ટ્ર સ્થાને મકુ્યો છે.  (૧૧)   
આ આણે ખાદી અને ચયખાની પ્રાયાંભબક ભનૂભકા જોઈ શલે આણે તેનો નલકાવ જોઈશુાં. 
ઈ.વ. ૧૯૦૮ભાાં દભક્ષણ આહિકાથી બાયત ાછા આલતા સ્ટીભયભાાં ગાાંધીજી ‘હશન્ટ્દ 
સ્લયાજ’ નાભના સુ્તકભાાં ખાદી અને ચયખા દ્વાયા બાયતની કાંગાભરમત દુય થઇ ળકે છે 
એલી લાતનો ઉલ્રેખ કયે છે.(૧૨)  તે દયમ્માન ગાાંધીજીએ ચયખાના દળકન ણ કમાક 
નશોતા. અભદાલાદભાાં આશ્રભ સ્થામ છે ત્માાંયે વા લવાલીને લણાટકામકનો પ્રાયાંબ 
કમો,  ૧૯૧૭ભાાં બરૂચ કેલણી હયદભાાં નલધલા ગાંગા ફશનેન ે ગાાંધીજીએ ચયખો 
ળોધલા ભાટે યજૂઆત કયી. ગાંગા ફશને અથાગ પ્રમત્ન દ્વાયા નલર્જયુથી ચયખો ળોધી 
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રઇ આલી વાફયભતી આશ્રભ ોશાચ્મા. આ લાતનો ઉલ્રેખ ગાાંધીજી ોતાની 
આત્ભકથા ‘વત્મના પ્રમોગ’ ભાાં ‘ભળ્મો’ નાભના ળીકક શઠે કયે છે. ખાદીનો જન્ટ્ભ, 
ચયખાની ળોધ, સ્લદેળીનો પ્રાયાંબ લગયેની એક નલી ળરૂઆત થામ છે. (૧૩)  
            ગાાંધીજી ભાટે ખાદીની નુઃ ળોધ કયલી એ ઉદેશ્મ નશતો ખાદી દ્વાયા તેઓ 
એક નલી વભાજ યચનાના અવયકાયક વાધન તયીકેની કલ્ના તેભણે વેલી શતી તથા 
ચયખા અને ખાદીને સ્લતાંત્રતા પ્રાપત કયલાનુાં એક અવયકાયક વાધન તેભણે ભાન્ટ્યુાં શત ુાં.  
ઘણા ગાાંધીલાદીઓનુાં ભાનવુાં છે કે ખાદી એ ભાત્ર લસ્ત્ર નથી યાંત ુ તેની ાછ એક 
નલળા લૈચાહયક ક્રાાંનતની ભનૂભકા યશરેી છે. યચનાત્ભક કામકક્રભભાાં ગાાંધીજીએ ખાદીન ે
દહયરનાયામણના માકમરૂે સ્થાનત કયી અન ે તનેી આવાવ અસ્શૃ્મતા નનલાયણ, 
યાટરબાા, સ્ત્રી-ઉન્નતી, ગૌવેલા, વપાઈ, સ્લદેળીવ્રત, ગ્રાભસ્લયાજ, ળોણમકુ્ક્ત લગેયે  
કામકક્રભોને ખાદીના વશામક બાગરૂે વાાંકીન ેગાાંધીજીએ વાભાજજક હયલતકન વર્જલાની 
ભશત્લણૂક ભનૂભકા અદા કયી છે. (૧૪) ખાદીકામક નલકેષ્ન્ટ્રત વભાજ યચનાનો મૂ ામો 
છે. તેભાાં ભજુય અને ભાભરક લચ્ચે કોઈ વાંફાંધ શોતો નથી. સ્લદેળી વાથે ખાદીનો નલચાય 
ગ્રાભોત્થાન વાથ ેવાંકામરેો છે. યોજગાયીની રષ્ટટએ ખાદી ક્ષેત્ર વ્માક નથી તેભ છતાાં 
ણ સ્લાલરાંફી પ્રકાય ધયાલત ુાં કે્ષત્ર છે. જલાશયરાર નેશરુ નલકાવની ધનૂભાાં શતા તેભ 
છતાાં તેભને વાંવદભાાંભાાં કહ્ુાં શત ુાં કે, ગભે તેટરો નલકાવ થામ, યાંત ુખાદી ગ્રાભોદ્યોગ 
ક્ષેત્રની આલનાયા લો ભાાં જરૂય ડયા નલના નશીં યશ ે અને ખાદીને તેભને યાટરીમ 
ોાક કશીને ખાદી અને ચયખાની અનનલામકતા તભેણે સ્લીકાયી શતી.(૧૫)   
               એક તયપ વભગ્ર દેળભાાં સ્લતન્ટ્ત્રતા આંદોરન ચયભવીભાએ ચારી યહ્ુાં 
શત ુાં ત્માયે દેળભાાં શાથલણાટ અને શાથ કાાંતણનુાં કાભ ભોટા પ્રભાણભાાં ચારત ુાં શત ુાં.  યાંત ુ
અંગ્રેજોના ળાવન દયનભમાન કાક્રભે બાયતનાાં રઘઉુદ્યોગો ધીયે ધીયે નાળ ામ્મા. 
બાયત દેળ દુનનમાબયભાાં સતુયાઉ કાડના ભાટે પ્રનવદ્ધ શતો તે શલે નલદેળભાાંથી કાડની 
આમાત કયતો થઇ ગમો. એટરા ભાટે ગાાંધીજીએ હશન્ટ્દુસ્તાનની કાંગાભરમતને દુય કયલા 
ભાટે ચયખા નલના સ્લયાજ નથી એ નલચાય મકૂ્યો. ગાાંધીજી ોત ેલણકય ફન્ટ્મા અન ે
અભયેરીના યાભજી બાઈ ફહઢમા ાવે લણાટ કાભનુાં શસ્તકૌળલ્મ ભેલી અને બાયત 
દેળની સ્લતન્ટ્ત્રતા વાંદબે  જ્માાં જ્માાં વબાઓ કયી ત્માાં તેભને ખાદીનો પ્રચાય-પ્રવાય કમો 
તથા દેળભાાં આઝાદી ભેલલાના વાધન તયીકે ખાદીની લયાળ લધલા રાગી અને 
ત્માયફાદ યેંહટમાને યાટરધ્લજભાાં સ્થાન આલાભાાં આવ્યુાં. ઈ. વ. ૧૯૨૩ભાાં ગાાંધીજી એ 
ોતાનો જન્ટ્ભહદલવ બાદયલા લદ ફાયવને ‘યેંહટમાફાયવ’ તયીકે ઉજલલાનુાં નક્કી 
કયલાભાાં આવ્યુાં. વભગ્ર દેળભાાં લધનેુ લધ ુસતૂય કાાંનતને યેંહટમાફાયવ ઉજલલાભાાં આલી. 
વભમાાંતયે ચયખાને લધ ુ કામકક્ષભ ફનાલલા ભાટે જરૂયી આલશ્મક પેયપાયો કયલાભાાં 
આવ્મા અને  નલા વાંળોધન ભાટે રૂ. ૫૦૦૦૦ શર્જય સધુીના ઇનાભો ર્જશયે કયલાભાાં 
આવ્મા. ત્માય ફાદ અભખર બાયતીમ ખાદી ભાંડની સ્થાના કયલાભાાં આલી જેથી 



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1261  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

કયીને ખાદીનાાં ઉત્ાદન, લેચાણને લધ ુગનત ભી. એ વભમ દયનભમાન ગાાંધી ટોી 
અક્સ્તત્લભાાં આલી. રોકો ખાદીની ગાાંધી ટોી શયેતા ગમા અને સ્લદેળી બાલનાનુાં 
ગૌયલ લધતુાં ગયુાં. ઈ. વ. ૧૯૩૦ ભાાં દાાંડીકચૂ છી જમાયે ગાાંધીજીની ધયકડ કયીને 
જમાયે મયલડા જેરભાાં ભોકરલાભાાં આવ્મા ત્માયે તેભને કાાંતણ ભાટે જે ચક્ર ફનાવ્યુાં તે 
ચક્ર ‘મયલડા ચક્ર’ તયીકે પ્રનવદ્ધ ફન્ટ્યુાં. ફીર્જ નલશ્વયદુ્ધ છી ભોંઘલાયી લધતા ખાદી બાલ 
લધ્મો ણ વાથે વાથે ખાદી કાડનો ઉમોગ કયનાયાઓભાાં લધાયો થમો. સ્લયાજ 
પ્રાપત થમા છી ખાદીની પ્રવનુિ ક્સ્થય ામા ય ચારલા રાગી. સ્લયાજ પ્રાપત થમા 
છી ફેયોજગાયી નનલાયણની રટટીએ ખાદી અને ગ્રાભોદ્યોગનો નલકાવ અનલયત ચારતો 
યહ્યો. (૧૭)   
નનષ્કર્શ   
               આભ ઉયોક્ત રેખ યથી આણે કશી ળકીએ છીએ કે, વલકનુ ાં કલ્માણ થામ 
એ શતેથુી અને યોકાયભમ જીલન જીલતા ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ ખાદીને વલકને ભાટે 
સ્લાશ્રમી ફનાલલા ભાટે સ્લીકાયી. ગાભડાભાાં વાભાન્ટ્મ જીલન જીલતા વાભાન્ટ્મ ભાનલીને, 
કાભનાાં અબાલે ળોનત ન થવુાં ડે એ શતેથુી ઉત્ાદન કયીને આત્ભનનબકય ફનલાનુાં કામક 
એટરે ખાદી. આઝાદીના વભમે ખાદીનો નલચાય, વભગ્ર બાયત દેળભાાં યશતેા ખેડૂતોની 
આનથિક હયક્સ્થનતભાાંથી ઉદ્ભવ્મો શોમ એભ જણામ છે. અહશિંવક વભાજ નનભાકણ અને ળોણ 
મકુ્ક્તનાાં પ્રાદુબાકલ કયલા ભાટે સ્લાશ્રમ અને સ્લદેળીનો સ્લીકાય કયલો જોઈએ. વભાજનો 
પ્રત્મેક વ્મક્ક્ત, કે યાટર યાલરાંફી ન યશ ેએ ભાટે ગાાંધીજીના સ્ટટ નલચાય યહ્યો છે. ખાદી 
નલચાય એક એલા પ્રકાયનો નલચાય છે કે જેનુાં લાસ્તનલક સ્લરૂ આજના લતકભાન યગુની 
વભગ્ર આનથિક વભસ્માઓનો જલાફ ભાત્ર બાયત ભાટે જ નશીં, યાંત ુ લૈનશ્વક અથકતાંત્રને 
હયલતકન કયલા ભાટે તથા વક્ષભ, વમદૃ્ધ ફનાલલા ભાટે ામો યુલાય થઇ ળકે છે.  
ગાાંધીતત્લને વભજનાય રોકોએ તેના વ્માક પ્રચાય પ્રવાય કયલાની જરૂય છે. ભશાત્ભા 
ગાાંધીજીનાાં અથકકયણનાાં મખુ્મ કેન્ટ્રભાાં અંનતભ જન યશરેો છે. તેભના ભત અનવુાય  દયેક 
પ્રવનુિ વલકજન હશતામ શોલી ઘટે. વભાજની દયેક વ્મક્ક્ત આત્ભનનબકય ફને એ લાતભાાં તેઓ 
નલશ્વાવ ધયાલતા શતા અને તેને કાયણે જ યચનાત્ભક કામકક્રભ પ્રાપત થમો, જેભાાંનો એક 
ભશત્લણૂક નલચાય ખાદી છે.  
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