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❖ પ્રસ્તાવના :  

 दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल 
सािरमती के सतं तनेू कर ददया कमाल  

ઉપરોક્ત પકં્ક્તને સાર્થક કરતા 
તેમજ ભારતના યગુ પરુુષ અન ે
રાષ્ટ્રપપતાનુ ં બિરૂદ જેમને આપવામા ંઆવયુ ં
છે તેવા મહાત્મા ગાધંી કે જેમણે ભારત 
દેશને 200 વષથર્ી ગલુામીની ઝાઝંીરોમા ં
જકડી રાખનાર એવા બિટિશ શાસનમારં્ી 
મકુ્ક્ત અપાવી હતી. પરંત ુમહાત્મા ગાધંીનુ ં
કાર્થ માત્ર સ્વતતં્રતા પરૂત ુ ં સીપમત ન હત ુ ં
તેની સાર્ે તેમણે ભારત દશથન દ્વારા સમગ્ર 
રાષ્ટ્રને એક કરી સમાજમા ંરહલેી કુપ્રર્ાઓ, 
કુટરવાજો, ભેદભાવો, અસમાનતાઓ જેવી 
અનેક સામાજજક સમસ્ર્ાઓમારં્ી દેશને 
મકુ્ક્ત આપવાનો માગથ પણ તેમના પવચારો 
અને કાર્ો દ્વારા આપતા ગર્ા છે.  

ભારત દેશને પરતતં્રતાના 
દટરર્ામારં્ી પાર ઉતારનાર, સત્ર્ અને 
અટહિંસાના પજૂારી એવા મહાત્મા ગાધંીના 
પવચારોની વાત કરીએ તો તેમનુ ં પવચાર 
જગત સ્વાભાપવ કરીતે જ ઘણુ ંવર્ાપક અન ે
અસરકારક રહ્ુ ં હશ.ે આપણા રાષ્ટ્રપપતા 
મહાત્મા ગાધંી દેશને પોતાનુ ંજીવન અપથણ 
કરી, દેશ માિે શહીદ િની ઈપતહાસમા ં
અમર િની ગર્ા છે. ગોળી મારીને તેમના 
ટદવર્ દેહને શાતં કરી શકાર્ પરંત ુતેમના 

પવચારો તો આજે પણ અમર અન ે
અપવનાશી છે તેનો ક્યારેર્ પણ અંત લાવી 
શકાર્ તેમ નર્ી. કેમકે તેમના પવચારો 
એિલા ગહન અને ઉચ્ચ કોટિના રહ્યા છે કે 
તે કોઈ પણ યગુની કોઈ પણ પટરક્સ્ર્પતમા ં
દરેક વર્ક્ક્ત માિે માગથદશથન રૂપ િની શકે 
તેમ છે. એિલુ ં જ નહી પરંત ુ તેમના મતૃ્ય ુ
પછી તેમની પવચારધારા એિલે કે ગાધંી 
પવચારધારા પ્રચાર-પ્રસાર પામી છે. અને 
આજે તેમના મતૃ્યનુા 75 વષે પણ તેમના 
પવચારો એિલા જ સાર્થક અને દેશની 
પ્રજાને સત્ર્નો માગથ દેખાડનાર દીવાદાડંી 
રૂપ છે. તેમના પવચારોમા ં આજના અન ે
ભપવષ્ટ્ર્ના દરેક પ્રશ્નોન ે ઉકેલવાની 
અદ્વદ્વતીર્ શક્ક્ત રહલેી છે. ગાધંીજીએ 
ભારતની ગલુામી પાછળના કારણોની 
શોધમા ં જણાવયુ ં છે કે – “કેિલીક પાર્ાની 
સમસ્ર્ાઓ જેવી કે જ્ઞાપતગત ભેદભાવ, 
અસ્પશૃ્ર્તા, સામાજજક અન્ર્ાર્, સ્ત્રીઓનુ ં
નીચુ ં સ્ર્ાન વગેરે જેવી ઘણી દેશની 
સામાજજક સમસ્ર્ાઓ કારણરૂપ િને છે કે 
જેનાર્ી ભારતીર્ સમાજનો પાર્ો નિળો 
પડી રહ્યો છે.” તેર્ી ગાધંીજીએ આ કારણો 
અન ે પ્રશ્નોના પનવારણ માિે સ્વતતં્રતા 
ચળવળની સાર્ ે જ રચનાત્મક કાર્થક્રમો 
ચલાવવાનુ ં કાર્થ હાર્ ધયુું હત.ુ તત્કાલીન  
સમર્મા ં જે સમસ્ર્ાઓ દૂર કરવા 
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ગાધંીજીએ પ્રર્ાસો કર્ાથ હતા આજે પણ એ 
પ્રશ્ન ઓછે વત્ત ેઅંશ ેસમાજમા ંસ્ર્ાન ધરાવે 
છે. આજે પવશ્વ અન ે ભારતમા ં ગરીિી, 
િેકારી, વસ્તીવદૃ્વિ, મોંઘવારી, પછાત ગ્રામ્ર્ 
પવસ્તાર, અસ્પશૃ્ર્તા, અંધશ્રિા, આતકંવાદ, 
પનરક્ષરતા, સપંપત્તની અસમાન વહેંચણી, 
પ્રદૂષણ, અસ્વચ્છતા જેવી પાર્ાની 
સમસ્ર્ાઓ પ્રવતી રહી છે. ટદવસ ેને ટદવસ ે
તે ગભંીર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી છે. તેન ે
નાર્વા ભારત અન ે પવશ્વના િધા જ દેશો 
ઝઝૂમી રહ્યા છે, ત્ર્ારે આ અન ેઆવી િીજી 
અનેક સમસ્ર્ાઓના ઉકેલ ગાધંીપવચારના 
રચનાત્મક કાર્થક્રમોમા ંરહલેા છે. 
 મહાત્મા ગાધંી માિે સમાજ એ એવુ ં
માળખુ ં છે જેમા ં મોિાભાગના વર્વહારો 
પરસ્પર સહકારના આધારે ર્ાર્ છે. િીજા 
શબ્દોમા ં કહીએ તો, પરસ્પર સહકાર એ 
સમાજના રોજજિંદા વતથનના સચંાલનનો 
આધાર છે. મહાત્મા ગાધંીના આ 
અબભપ્રાર્મારં્ી જે સાર કાઢી શકાર્ છે ત ે
એ છે કે સમાજમા ંિધા સમાન છે સમાજના 
ર્ોગ્ર્ સચંાલન તેમજ તમામ પ્રવપૃત્તઓ 
માિે સમાજના દરેક સભ્ર્ની સમંપત અન ે
સહકાર હોવો અપનવાર્થ છે. તેઓ સિૈાપંતક 
રીતે પણ એવુ ં સમજાવે છે કે સમાજના 
સભ્ર્ોમા ંકોઈ નીચુ ંનર્ી, કોઈ ઊંચુ ંનર્ી. 
તેઓ ઉ.દા. આપતા કહ ે છે કે વર્ક્ક્તગત 
શરીરમા ં પણ માથુ ં િોચ પર હોવાર્ી તે 
ઊંચુ ં નર્ી તેવી જ રીતે પગના તબળર્ા 
નીચા નર્ી કારણ કે તે પથૃ્વીને સ્પશે છે. 
શરીરના દરેક અંગનુ ંપોતાનુ ંકાર્થ છે અને 
દરેક અંગનુ ં કાર્થ પણ સમાન રીતે મહત્વ 
ધરાવે છે. આમ વર્ક્ક્તગત શરીરના અંગો 

સમાન છે તેવી જ રીતે સમાજના સભ્ર્ો 
પણ સમાન છે. મહાત્મા ગાધંીએ તેમના આ 
પવચારો દ્વારા સમાજમા ં રહલેી તમામ 
પ્રકારની અસમાનતાઓ, ભેદભાવો તેમજ 
ભારતીર્ સમાજના કલકં રૂપ એવી 
અસ્પશૃ્ર્તાની સમસ્ર્ાને જડમળૂમારં્ી દૂર 
કરવાનો માગથ રજૂ કર્ો છે.    
 મહાત્મા ગાધંી એ માત્ર દેશ માિે જ 
નહી પરંત ુસમગ્ર સમાજ માિે પણ All Life 
is One ની પવભાવનાન ે વાસ્તપવકતામા ં
રૂપાતંટરત કરવા માિેનો મખુ્ર્ આધાર િની 
રહ્યા છે. તેઓ માનવ જીવનની એકતામા ં
માને છે જે એક ખિૂ જ જટિલ સમગ્રતા છે 
અને તેને ન તો સામાજજક, ધાપમિક, 
રાજકીર્, નૈપતક કે નૈપતક જેવા ક્ષેત્રોમા ં
પવભાજજત કરી શકાર્ છે અને ન તો તેન ે
પવપવધ સ્તરોમા ંઅલગ કરી શકાર્ છે. અન ે
અહીં સમાજમા ં સમસ્ર્ાઓમારં્ી મકુ્ક્ત 
મેળવીને અને સઘંષોર્ી મકુ્ત િનીન ે
જનતા સવોદર્ના માગથ તરફ આગળ વધી 
શકે છે [સવથનુ ંસૌર્ી મોટંુ ભલુ ંઅને સૌર્ી 
મોિી સખં્ર્ાના સૌર્ી મોિા સારામા ં નહીં] 
જર્ા ંસમાનતા અને સ્વતતં્રતા ઉપરાતં, છે. 
સખુી જીવન જીવવાની તમામ શક્યતાઓ, 
અને દરેક અને દરેકને સામાજજક ન્ર્ાર્ની 
િારં્ધરી, જેની ગેરહાજરીમા ં પવપવધ 
પ્રકારની સમસ્ર્ાઓ અન ે સઘંષો ઉદભવ ે
છે. 

મહાત્મા ગાધંી ભારતના અગ્રણી 
સામાજજક અને રાજકીર્ નતેા હતા જેમણ ે
બિટિશ સસં્ર્ાનવાદી શાસનર્ી દેશની 
આઝાદીની લડતમા ં મખુ્ર્ ભપૂમકા ભજવી 
હતી. તેમના સમગ્ર જીવન દરપમર્ાન, તેઓ 
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સામાજજક સમસ્ર્ાઓ પવશ ે ઘણા પવચારો 
ધરાવતા હતા અને તેમને ઉકેલવા માિે 
અર્ાક મહનેત કરી હતી. સામાજજક 
સમસ્ર્ાઓ પર ગાધંીજીના પવચારોમાનંા 
કેિલાક મખુ્ર્ પવચારો નીચે મજુિ છે.  

❖ મહાત્મા ગાાંધીના વવચારોમાાં 
વતતમાન સામાજિક સમસ્યાઓ અને 
તેના ઉકેલો :  

➢ ગરીબી: મહાત્મા ગાધંી માનતા 
હતા કે ગરીિી એ ભારતની સૌર્ી 
મોિી સામાજજક સમસ્ર્ાઓ પૈકીની 
એક છે અને તે અન્ર્ાર્ી સામાજજક 
અને આપર્િક વર્વસ્ર્ાનુ ં પટરણામ 
છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે 
આત્મપનભથરતા, સામદુાપર્ક સહકાર 
અને સપંપત્તના પનુઃપવતરણ દ્વારા 
ગરીિી દૂર કરી શકાર્ છે. 
ગરીિીની સાર્ે િેરોજગારી જેવી 
સમસ્ર્ાઓના ઉકેલ માિે ગાધંીજી 
બપુનર્ાદી પશક્ષણ આપવાની વાત 
કરે છે. આજના પરીક્ષાલક્ષી 
પશક્ષણર્ી વર્ક્ક્તને રોજગારી પ્રાપ્ત 
ર્તી નર્ી. તેર્ી ગાધંીજીએ 
વર્ાવહારુ પશક્ષણ અને તાલીમ 
આપવાનુ ં કહ ે છે કે જેર્ી વર્ક્ક્ત 
િેકાર ન રહ ેઅને તે દ્વારા ગરીિી 
પણ દૂર કરી શકાર્. 

➢ જાવત ભેદભાવ: મહાત્મા ગાધંી 
ભારતમા ં જાપત પ્રર્ાના તદ્દન 
પવરોધી હતા. તેઓ માનતા હતા કે 
ભેદભાવ અને અસમાનતા કાર્મી 
છે. તેમણે જાપત પ્રર્ા નાબદૂ 
કરવાની ટહમાર્ત કરી અન ે

સામાજજક સમાનતા અને પરસ્પર 
આદરના પસિાતંો પર આધાટરત 
જાપતપવહીન સમાજના પવચારને 
પ્રોત્સાહન આપ્યુ ંહત ુ.ં 

➢ હહિંસા: મહાત્મા ગાધંી માનતા હતા 
કે ટહિંસા ક્યારેર્ સામાજજક 
સમસ્ર્ાઓનો ઉકેલ નર્ી અને તે 
માત્ર નફરત અને પવનાશના ચક્રને 
કાર્મી િનાવે છે. તેમણે સામાજજક 
અને રાજકીર્ પટરવતથન લાવવાના 
સાધન તરીકે અટહિંસક પ્રપતકાર 
અને નાગટરક અસહકારની 
ટહમાર્ત કરી હતી. 

➢ મહહલા અવધકારો: મહાત્મા ગાધંી 
મટહલા અપધકારોના મજબતૂ 
ટહમાર્તી હતા અને માનતા હતા કે 
મટહલાઓને પરુૂષોની જેમ સમાન 
તકો અને સ્વતતં્રતાઓ હોવી 
જોઈએ. તેમણે બલિંગ ભેદભાવ દૂર 
કરવા પર ભાર મકૂ્યો હતો તર્ા 
મટહલા પશક્ષણ અન ેસશક્ક્તકરણને 
પ્રોત્સાહન આપ્યુ ંહત ુ.ં 

➢ ધાવમિક - સાાંપ્રદાવયક સાંવાહદતા: 
ગાધંીજીના ધાપમિક પવચારો દ્વારા 
ધાપમિક પવસવંાટદતા દૂર ર્ઈ શકે છે 
તેઓ સવથધમથસમભાવમા ં માનતા 
હતા અને િધા પાસે તેવા જ 
આચરણની અપકે્ષા રાખતા હતા જે 
બિનસાપં્રદાપર્કતા લાવવામા ં ખિૂ 
જ ઉપર્ોગી છે. મહાત્મા ગાધંી 
પવપવધ ધમો અને જાપતઓના લોકો 
વચ્ચ ે સાપં્રદાપર્ક સવંાટદતા અન ે
એકતાના મહત્વમા ં માનતા હતા. 
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તેમણે આંતરધમથ સવંાદને 
પ્રોત્સાહન આપ્યુ ંઅને એવુ ંમાનતા 
હતા કે િધા ધમોમા ં કંઈક 
મલૂ્ર્વાન રહલેુ ંછે. 

➢ અસ્પશૃ્યતા વનવારણ: મહાત્મા 
ગાધંી કહતેા કે – જેના પવૂથજોએ 
અસ્પશૃ્ર્તાવાળં આચરણ કરવાનુ ં
પાપ કયુું છે, તેમણ ે તેના 
પ્રાશ્ચીતના રૂપમા ં અસ્પશૃ્ર્તા 
પનવારણનુ ં કાર્થ કરવુ ંજોઈએ અન ે
અસ્પશૃ્ર્ ગણાતા ભાઈ-િહનેની 
સેવા કરીને તેન ેસમાનતા આપવી 
જોઈએ. જેર્ી અસ્પશૃ્ર્તા દૂર કરી 
શકાર્. આ ઉકેલ ગાધંીજીએ 
આપેલ છે. સફાઈ કમીઓની 
સમસ્ર્ાઓ અને અસ્પશૃ્ર્તા 
પનવારણ માિે સ્વચ્છતા આંદોલન 
ચલાવનારા સૌ પ્રર્મ મહાત્મા 
ગાધંી હતા. 

➢ આતાંકવાદ: મહાત્મા ગાધંી 
આતકંવાદને દૂર કરવા માિે 
અટહિંસા નામના શસ્ત્રનો ઉપર્ોગ 
કરવાનુ ંકહ ેછે.  

➢ વસ્તીવદૃ્ધિ: મહાત્મા ગાધંીના મત ે
આ સમસ્ર્ા િહ્મચર્થવ્રતના પાલન 
દ્વારા ઉકેલ આવી શકે છે તેમજ 
તેમના મતે- મટહલા જાગપૃત અન ે
સ્ત્રીપશક્ષણના આધારે જનજાગપૃત 
કેળવીને પણ વસ્તી વધારાને 
કાબમુા ંલાવી શકાર્ છે. 

➢ પ્રદૂષણ: પ્રદૂષણ એ આજે આપણા 
માિે પ્રાણ પ્રશ્ન િનીગર્ો છે. 
ગાધંીજીના સ્વચ્છતા અબભર્ાન 

દ્વારા કેિલાક અંશ ેતેન ેપણ હળવો 
કરી શકાર્ છે. ગ્રામ સફાઈ અન ે
ગ્રામોિારના કાર્થક્રમ હાર્ ધરીને 
તેમજ વર્ક્ક્ત તેની નૈપતક ફરજોનુ ં
પાલન કરે તો પ્રદૂષણ પણ 
અિકાવી શકાર્ છે. 

➢ કોમવાદ: મહાત્મા ગાધંીના મત ે
અસ્પશૃ્ર્તા પનવારણ દ્વારા કોમવાદ 
જેવી સમસ્ર્ાઓ ઉકેલી શકાર્ છે. 

➢ આ ઉપરાતં પનરક્ષરતા, 
રૂટઢચસુ્તતા, કોમીએકતાનો અભાવ, 
મોંઘવારી જેવી સમસ્ર્ાઓના ઉકેલ 
પણ ગાધંીજીના રચનાત્મક 
કાર્થક્રમો દ્વારા લાવી શકાર્ છે. 

❖ સમાપન : 
 આમ સામાજજક સમસ્ર્ાઓ પર 
ગાધંીજીના પવચારોની ભારત અને પવશ્વ પર 
ઊંડી અસર પડી છે. તેમના પવચારો અન ે
પસિાતંો ન્ર્ાર્, સમાનતા અને શાપંત માિે 
સામાજજક અને રાજકીર્ ચળવળોન ેપ્રેરણા 
અને માગથદશથન આપતા રહ ે છે. મહાત્મા 
ગાધંી જીવનપર્ુંત સમાજના દરેક ક્ષેત્ર 
અને દરેક માનવીને પર્ાથવરણીર્ તેમજ 
શારીટરક, માનપસક, સામાજજક સમાનતા 
પ્રાપ્ત ર્ાર્ તે માિેના સમાજ સધુારને 
લગતા રચનાત્મક કાર્ો કરતા રહ્યા હતા. 
આજની યવુા પેઢી માિે તેમના આ પવચારો 
આજે પણ એિલા જ પ્રસ્તતુ છે જેિલા તે 
સમર્મા ંહતા. આજના દરેક પ્રશ્નોના ઉકેલ 
પણ ગાધંી પવચારમા ં છુપાર્ેલા છે િસ 
માત્ર તેનુ ંઅનસુરણ કરવાનુ ંિાકી રહય ુછે. 
ગાધંી પવચારનુ ંિીજુ ંએક હકારાત્મક પાસુ ં
એ રહલેુ ંછે કે, તેમા ંજન કલ્ર્ાણની ભાવના 
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છુપાર્ેલી છે. દેશવાસીઓની દુદથશા જોઇન ે
તેઓ પોત ેએક ધોતી માત્ર અંગીકાર કરીને 
સામટુહક લોક કલ્ર્ાણની પ્રટક્રર્ામા ં જોડાઈ 
રહ્યા હતા. તેઓ વાસ્તવમા ંએક યગુપરુુષ 
અન ેપવશ્વપપતા જ હોઈ શકે છે. 
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