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આર્થિક સધુારક તરીકે ગાાંધીજીના કાર્યો 
ડૉ. સ્મિતા તેજસ શાસ્ત્રી 

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ, કોમસ્ એન્ડ કોલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દેવભમૂમ દ્વારકા 
સારાાંશ:  પ્રસ્તતુ અબ્યાસમાાં ગાાંધીજીના આમથિક મવચારો અંગેનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે.મહાત્મા ગાાંધીજી એક  
શ્રષે્ઠ તત્વચચિંતક હતાાં. ગાાંધીજી આમથિક સામાજજક ગમતશીલતા અન ેવાસ્તમવકતાને ધ્યાનમાાં રાખીન ેઆમથિક મવચારો 
રજુ કયા્ છે. તમેના મવચારો થકી સમગ્ર દેશ અંગે્રજોની ગલુામીમાાંથી આઝાદી મળેવવાાં મદદરૂપ બન્યા છે. એક 
આમથિક સધુારક તરીકેની મહત્વની ભમૂમકા તમેની રહી છે. ગાાંધીજીના મવચારો સ્વદેશી ગ્રામમવકાસ સધુારક તરફી 
હતા. તઓે નાના તથા કુટિર ઉધોગોના મવકાસ માિે પરેણાદાયી છે. આ માિે તમેણ ેરેંટિયો અન ેખાદી ગ્રામધોગો 
તરફ પ્રયાણ કરવાનુાં સચૂવ્ય ુછે. વતમ્ાન સમયમાાં પણ આજે ખાદી અન ેગ્રામોધોગો મવષ ેલોકોમાાં જાગતૃતા આવી 
છે. રોજગારીના માધ્યામ તરીકે આજે પ્રચચલત છે. ખાદીપ્રમેી ગાાંધીજી જેના થકી ખાદી ગહૃઉધોગોના પરેકરૂપે આજે 
પણ ગાાંધીજી જીવાંત રહ્યા છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો : યાાંમિકરણ,ખાદી, ગ્રામઉધોગો,મવકેન્દ્ન્િકરણ, મડૂીવાદ,રચનાત્મક કાયક્્રમ  
પ્રમતાવના 
ભારતમાાં આમથિક મવચારસરણીના પાયા 19 
મી સદીથી નાંખાયા છે. આ મવચારધારા પર  
યરુોમપય આમથિક અસર હતી. મહાત્મા ગાાંધી 
દ્વારા મવસ્તતૃ આધ્યાજત્મક અને સામાજજક-
આમથિક મસદ્ાાંતો પર આધાટરત આમથિક 
મવચારની એક શાળા છે. ત ે સામાન્યતઃ 
માનવીને તાટકિક પદાથ્ કે જે હાંમેશા 
પોતાનો સ્વાથ્ વધારે, જે શાસ્ત્રીય 
અથ્શાસ્ત્રનો પાયો પણ છે તરીકે અવગણ ે
છે. રસ્કીનના પસુ્તક ‘અન રુ્ ધીશ લાસ્િ’ 
માાંથી ગાાંધીજી એ િણ મસદ્ાાંતો અપનાવ્યા: 
(૧)સવ્ના કલ્યાણમાાં પ્રત્યેક વ્યક્તત નુાં 
કલ્યાણ સમાયેલુાં છે. 
(૨)વકીલ અને વાણાંદના કામની ટકિંમત 
સમાન છે. કારણ  બને શ્રમ  દ્વારા પોતાનો 
મનવા્હ કરે છે. 
(3)જમીન ખેડતા ખેડતૂના જેવુાં શ્રમયતુત 
જીવન જ  સાચુાં જીવવા યોગ્ય જીવન છે. 
ગાાંધીજીના આર્થિક સધુારક તરીકેના કાર્યય : 

ગાાંધીજીના મવચારો સ્વદેશ તરફી 
હતા.ગ્રામીણ તથા શહરેી સવાાંગી મવકાસ 
થાય તેના પર વધ ુ ભાર આપતા હતા. 
ગાાંધીજીએ પાશ્ચાત્ય અથ્પ્રણાલીઓન ે
માનવીની જરૂરીયાતો માિે અક્સ્થર અને 
મવનાશકારી કહી હતી કારણ કે તે 
પ્રણાલીઓ તમેના શબ્દોમાાં "ઇચ્છાઓના 
ગણુાકાર" પર આધાટરત હતી. તેનાથી 
મવપરીત, ગાાંધીજીનુાં આમથિક મૉડલ 
જરૂરીયાતોની પમૂતિ (મતલબ અને 
સમદુાયની જરૂરીયાતો સટહત) પર 
આધાટરત હત ુાં. આમથિક શાખા તરીકે, ઉત્પન્ન 
થયેલા આ મૉડલમાાં સાંરક્ષણવાદ, 
રાષ્રવાદ, અટહિંસાના મસદ્ાાંતો અને ઉદે્દશોનુાં 
પાલન, અને સામાજજક-આમથિક સમેુળની 
તરફેણમાાં વગ્ યદુ્ને નકારી કાઢવાનાાં 
તત્વો શામેલ હતાાં. ગાાંધીજીના આમથિક 
મવચારો પણ આધ્યાજત્મક મવકાસ અને 
ભૌમતકવાદના અસ્વીકાર સાથે સમેુળને 
પ્રોત્સાહન આપવાનુાં લક્ષ્ય ધરાવે છે.
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ગાાંધીવાદી સમાજવાદની આમથિક 
નીમતઓનાાં મખુ્ય પાસાાં નૈમતકતા પર 
આધાટરત છે. ગાાંધીજીના મતે: "માનવ 
અથવા રાષ્રની નૈમતક સખુાકારીને નકુસાન 
પહોંચાડનારૂાં અથ્શાસ્ત્ર અનૈમતક છે અન ે
તેથી પાપી છે." તથેી, બધા માિે 
સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપીને ગાાંધીવાદી 
સમાજવાદ એ આમથિક સામાજજક ન્યાયનુાં 
મળૂ છે.આ મવચારધારાથી મવકમસત 
ગાાંધીવાદી સમાજવાદના આમથિક ઘિકો 
સ્વરાજની આસપાસ કેન્દ્ન્િત છે, જે સાંપણૂ ્
આમથિક સ્વતાંિતામાાંથી ઉદ્ભવ ે છે. આ 
સ્વાવલાંબન અને આત્મમનભ્રતા દ્વારા 
પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાાં, દરેકને તેના શ્રમનો 
યોગ્ય ટહસ્સો મળે છે. તેથી ગાાંધીવાદી 
સમાજવાદ આમથિક વગો મવનાના સમાજની 
ટહમાયત કરે છે, જેન ે ગાાંધીજીએ તને ે
સવોદય ગણાવ્યો હતો. ભારતમાાં પાંચાયત 
રાજના અમલીકરણમાાં આ ખ્યાલનુાં 
ઉદાહરણ જોઇ શકાય છે.૧૯૩૮માાં, સ્વતાંિ 
પછીના ભારત માિેની આમથિક યોજના 
બનાવતી વખતે, એ નોંધાયુાં હત ુાં કે 
લોકતાાંમિક ભારત હઠેળની યોજના મવમવધ 
સમાજવાદી, મડૂીવાદી, અથવા ફાસીવાદનુાં 
અનકુરણ કરીને લોકોનુાં જીવન-ધોરણ 
વધારવા મવશેની નહીં પરાંત ુ તે ભારતીય 
ભમૂમ અને ભારતની સમસ્યાઓ તરફ 
કેન્દ્ન્િત હોવી જોઈએ.રાજકીય અને આમથિક 
શક્તતનુાં ગઠબાંધન, તકનીકીના 
આધમુનકીકરણ અને મોિા પાયે 
ઔદ્યોચગકીકરણ પ્રત્ય ે પરાંપરાગતવાદી 
અમનચ્છા, જ્યારે સ્વ-રોજગાર અન ે
આત્મમનભ્રતા પર ભાર મકૂવો એ 

ગાાંધીવાદી સમાજવાદની મખુ્ય 
લાક્ષચણકતાઓ છે. 
સામ્ર્યવાદના ર્વચારો 
     19 મી સદી થી કાલ્માતસ્ની 
મવચારધારા પટરણામે સામ્યવાદ નામની 
મવચારસરણી નુાં સર્જન થયુાં હત.ુ ગાાંધીજીને 
સામ્યવાદનો વગ્મવગ્રહ નો મસદ્ાાંત માન્ય 
ન હતો. કારણ તેઓ માનતા હતાાં કે માચલક 
અને મજૂર વચ્ચે  સતત ઘષ્ણ હોવુાં જરૂરી 
નથી. ગાાંધીજી કહ ે છે કે હુાં એ િશ્ય કલ્પી 
શકુ છાં કે,, "જેમાાં શ્રીમાંતો ગરીબોન ે ભોગ ે
સીમાંત થવાનુાં નકારે છે અને ગરીબો 
શ્રીમાંતોની અદેખાય ન કરે. પણૂતાએ 
પોહચેલા કલહ અને િશેભાવને તો દૂર કરી 
જ શકીયે એમ કરવુાં જોઈએ. "મડૂીવાદ નો 
પાયો આમથિક અસમાનતા છે. ગાાંધીજી  
આમથિક અસમાનતા નો અંત કરવા માિે 
ઉત્સકુ હતાાં. એમના રચનાત્મક કાય્ક્રમમાાં 
આમથિક સમાનતા ને મહત્વ અપાયુાં છે. 
એિલુાંજ નટહ પણ એને પણૂ ્ સ્વરાજની 
ચાવી માનવામાાં આવી હતી. તેમના 
મતે,"આમથિક સમાનતા માિે કાય્ કરવુાં 
એિલે મડુીને મજુરી વચ્ચેના કાયમ ના 
ઝગડા  મમિાવવા એનો અથ્ એ કે એક 
બાજુ થી જે થોડા પૈસાવાળા લોકોના 
હાથમાાં રાષ્રર ની સાંપમતનો મખુ્ય ભાગ 
એકઠો થયો છે. તેમની સાંપમિ ઘિાડવી 
અને બીજી બાજુથી અધ્ ભખૂ્યા રહતેા 
કરોડો વચ્ચેનુાં બહોળાં અંતર ચાલ ુરહ ે ત્યાાં 
સધુી અટહિંસાના પાયા પર  ચાલતો રાજ 
વહીવિી સાંભમવત નથી. સ્વતાંિ 
ટહન્દુસ્તાનના દેશના સૌથી તવાંગર માણસો 
જેિલી સતા ભોગવતાાં હશે તેિલી જ 
ગરીબોની હશે.તેમાાં નવી ટદલ્હીના મહલેોને 
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તેમની પડખે જ આવેલા ગરીબ મજુર 
વસ્તીમાાં કાંગાળ લોકો વચ્ચે જે કારમો 
તફાવત આજે દેખાય છે તે એક ટદવસભર 
પણ નટહ નભે. 
ર્યાંત્ર અંગેનો અભિગિ 
      ઓઘોચગક ક્રાાંમતને પટરણામે કેિલાક 
એમ કહતેા હતાાં કે, કામદારોના કામના 
કલાકો ઓછા થશે. ઉત્પાદનમાાં અનેકગણો 
વધારો થશે પટરણામે પથુ્વી પર સ્વગ ્
ઉતરી આવશે. ગાાંધીજી યાંિના મવરોધી 
હતા. તેઓ કહતેા હતાાં કે, " થોડા ગણ્યા 
ગાાંટઠયા પાસે સાંપમત નો સાંચય થાય એમ 
નટહ પણ સૌની પાસે થાય એમ હુાં ઈચ્છાં છાં. 
આજે તો થોડા માણસોન ે કરોડોની ખાાંધ 
ઉપર ચડી બેસવામાાં યાંિો મદદગાર થઈ 
રહ્યા છે. યાંિોના ઉપયોગની પાછળ 
પે્રરકરૂપ કારણ શ્રમના બચાવ નુાં નથી પણ 
ધનના લોભનુાં છે. " આમ તેમના મવચારો 
યાંિ ના મવરોધી હતાાં. 
     યાંિો નીમતમય જીવન જીવવામાાં 
અંતરાય રૂપ બને છે. એ માંતવ્ય રજૂ કરતા 
ગાાંધીજી ટહિંદ સ્વરાજમાાં " મુાંબઈના મમલ 
મજૂરોની અને ખાસ કરીને મટહલા મજૂરોની 
જે દુદ્શા થાય છે. એનો દાખલો િાાંકે છે. 
આ ઉપરાાંત અસમાનતા, શોષણ, 
અસહકારની ભાવના, પ્રમતસ્પધા્ને ઉતેજન 
આપે છે. યાંિોના ઉપયોગને લીધ ે
બેરોજગારીમાાં વધારો થાય છે. ગાાંધીજી કહ ે
છે, “એક તરફ શ્રમનો બચાવ થાય અન ે
બીજી તરફ લાખો માણસો યાંિના લીધ ે
બેકાર બની ભખૂે મરતા રસ્તા પર રઝળતા 
થઈ જાય છે. સમય અને શ્રમ નો બચાવ હુાં 
જરૂર ઇચ્છાં પણ તે અમકુ વગ્ને માિે નટહ, 
આખી માનવજાત માિે થવો જોઈએ.  

ટ્રમટીશીપનો ર્સદ્ાાંત  
     મડુીવાદી સમાજવ્યવસ્થામાાં માચલક 
બધો નફો પોતાના પાસે રાખે.મજૂરો ને ત ે
નફામાાંથી કોઈ ભાગ નથી આપવામાાં 
આવતો. સમાજવાદી સમાજરચનામાાં 
રાજ્યને માચલકી અમધકાર આપી એના દ્વારા 
ઉધોગોનુાં મનયાંિણ કરવામાાં આવે છે. પણ 
ગાાંધીજી આ પટરક્સ્થમત ઉભી કરવામાિે 
બાહ્ય મનયાંિણને બદલ ે મનષુ્ય માાં રહલે 
ઉદાત ભાવનાઓને જગાડી એનુાં હ્રદય 
પટરવત્ન કરી એને મવશ્વસ્ત તરીકે 
વત્વાની માચલકીપણામાાંથી મમલકતનો 
રખેવાળ કે રસ્િી બનવાની સલાહ આપે છે. 
૧૯૪૬માાં રસ્િીશીપના મસદ્ાાંત મવષ ે
પ્રો.દાાંતવાળા એ ઠરાવ તૈયાર કયો એ માિે 
ગાાંધીજીની સાંમમત મળેવી જેમાાં, 
(૧)મડુીપમત ને સધુારવાની અને પોતાની 
સાંપમતનો સમાજ માિે ઉપયોગ કરવાની 
તક મળે છે. 
(૨)માિ અંગત ઉપયોગ માિે સમાજ 
જેિલી ખાનગી મમલકતની છૂિ રાખ ે ત ે
મસવાયની ખાનગી મમલકતનો હક એમાાં 
માન્ય નથી.  
(3)માચલકી હક તથા સાંપમતના ઉપયોગનુાં 
કાયદાથી મનયમ કરવાની એમાાં મનાઈ 
નથી.  
(૪)રાજ્ય દ્વારા સાંચાચલત વાલીપણાની 
વ્યવસ્થામાાં વ્યક્તતને પોતાના સ્વાથ ્
પોષવા અથવા સમાજ ટહતની અવગણના 
થાય એ રીતે સાંપમત ધરાવવાની કે તેનો 
ઉપયોગ કરવાની છૂિ નહી હોય.  
(5)મનવા્હ માિે મજુરીનુાં લઘતુમ ધોરણ 
નક્કી કરવાનુાં મવચારવામાાં આવ્યુાં છે. એજ 
રીતે ગરુૂતમ ધોરણ પણ નક્કી થવુાં જરૂરી 
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છે. આ બેની વચ્ચેનો તફાવત ન્યાયોચચત 
હોવો જોઈએ .એિલુાં જ નટહ પણ અંત ેએ 
સદાંતર નાબદુ થાય એ માિે એમાાં 
વખતોવખત ફેરફાર થાય રહ ે એ જાતનો 
હોવો જોઈએ. 
(6)ઉત્પાદન નુાં સ્વરૂપ મડુીપમત ની મરજી 
પર નહી પણ સમાજની જરૂરીયાત પ્રમાણ ે
કરવામાાં આવે. 
     ગાાંધીજી વ્યટકગત સાંપમત નાબદુ 
કરવાના પક્ષમાાં નહોતા,પણ તે સાથ ેતઓે 
વારસા હકમાાં મવશ્વાસ ધરાવતા 
નહોતા.એમની ઈચ્છા તો હતી કે ધમનકો 
પોતાના વાંશજોમાિે કઇ ન રાખી જાય, 
રસ્િીના અનગુામી મવષેના પશ્નોના સાંદભમ્ાાં 
એમ કહ્ુાં કે, રસ્િી પોતાના અનગુામી 
મનયતુત કરી શકે,પણ એ મનયકુ્તત રાજ્ય 
દ્વારા માંજુર થવી જોઈએ. જેથી રસ્િી અને 
રાજ્યનો એકબીજા પર અંકુશ રહ.ે વ્યાપક 
અથ્માાં એક વ્યક્તત પાસે જે કઇ ગણુો 
અથવા પોતાની સાંપમત હોય જેવી કે 
જમીન, જાગીર, ઉધોગ, ધાંધો, બદુ્ધદ્બળ, 
બાહબુળ, કળા કારીગરી તેને કેવળ પોતાના 
માિે ઉપયોગ ન કરતા સમાજને ચરણે ધરી 
દેવામાાં આવે. 
    ગાાંધીજી આમથિક ક્ષિેમાાં મડુીવાદી  
અથ્તાંિનો મવરોધ કરે છે. અને સમાજવાદી 
અથ્તાંિની સ્થાપના પર ભાર મકેુ છે. 
તેમણે કહ્કેુ મડુીવાદીઓ પોતાના ફાયદા 
માિે અથ્તાંિ ચાવે સામાજજક ટહત સાથે 
કોઈ લેવા દેવા નથી. ઉધોગો નુાં યાાંમિકરણ 
કરીને તેઓ બેરોજગારી વધારે મજૂરો અન ે
ગ્રાહકો નુાં શોષણ કરે છે.   
મવદેશી કાર્યય 

     ભારતમાાં અંગ્રેજોની આમથિક નીમતન ે
કારણે દેશમાાં મવદેશી માલ સમાનના ઢગલા 
થવા માાંડયા. દેશના ઉધોગ ધાંધા પડી 
ભાાંગવા માાંડયા. દેશના કુશળ કારીગરો 
બેરોજગાર બનવા લાગ્યા. નાના પાયાના 
તથા ગહૃધુોગો નષ્િ થવા લાગ્યા આ માિે 
ગાાંધીજી એ પરદેશી માલ સામાનના 
બટહષ્કારની વાત કરી તથા સ્વદેશીના 
પ્રચારનો કાય્ક્રમ સચૂવ્યો. સ્વદેશી કાય્ક્રમ 
એિલે સ્થાઈક આજુબાજુના મવસ્તારમાાં 
ઉત્પન્ન થતા માલસામાન નો ઉપયોગ કરવો 
અને સ્થામનક ઉધોગોને પ્રોત્સાહન આપવુાં. 
વપરાશની વસ્તઓુ બીજા દેશ પર આધાર 
રાખતા નજીકના મવસ્તારોની ચીજ 
વસ્તઓુનો ઉપયોગ કરવો. ગાાંધીજી 
પરદેશી વસ્ત ુ એવી હોય કે જેનાથી કોઈ 
વ્યક્તત કે ઉધોગને નકુશાન ન થતુાં હોય 
.દેશને ફાયદો થતો હોય તેને ગાાંધીજી 
વજ્ય્ નથી માનતા. પરાંત ુ જો પરદેશ થી 
થતા માલની આયાતના કારણે સ્વદેશી 
ગામના લાખો લોકો બેકાર બનતા હોય તો 
એના સામ ે મવરોધ દશા્વતા હતા. 
ટહન્દુસ્તાન સદીઓથી આખી દુમનયામાાં 
સતુરાઉ માલ પરુૂાં પાડત ુાં હત ુાં.એજ 
ટહન્દુસ્તાનમાાં અંગ્રેજોના આગમન પછી 
ઇંગ્લેન્ડથી મનયા્ત થતા કાપડના ચોથો 
ભાગ આવતો એ વાત થી ગાાંધીજી અત્યાંત 
વ્યમથત બન્યા અને આ ક્સ્થમતમાાંથી 
ટહન્દુસ્તાનને બહાર લાવવા માિેના ઉપાયો 
શોધવા લાગ્યા. એ ઉપાય એમને મળ્યો 
અને ખાદી અને ગ્રામોધોગોના પનુરુધારની 
વાત દેશ સમક્ષ મકૂી. 
ગાાંધીજીની સ્વદેશી ચળવળ ખાદી  
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     ગાાંધીજી દેશના સ્થામનક લોકોને બેકાર 
થતા અિકાવવા તથા ગહૃધુોગોના 
પનુરુદ્ારમાિે ૧૯૨૦માાં દેશ સમક્ષ રેંિીયા 
અને ખાદી ની વાત કરી એ પછી “સતુર ને 
તાાંતણે સ્વરાજ “ નુાં સિૂ દેશવ્યાપી બન્યુાં. 
ગ્રામોઉધોગોને એમણે સય્ૂ અને એના 
ગ્રહમાંડળ સાથે સરખાવતા રેંિીયા ને સય્ૂ 
સાથે સરખાવ્યો. ગ્રામોધોગોના પનુરુદ્ાર 
માિે એમણે ૧૯૨૦માાં અચખલ ભારતીય 
ગ્રામોધોગો સાંઘની અને ૧૯૨૫માાં અચખલ 
ભારતીય કાાંતણ સાંઘની સ્થાપના કરી.ર્ૂાંકમાાં 
સ્વદેશીના ગાાંધી મવચારનો નક્કર અમલ 
અસહકારના આંદોલન દરમમયાન શરુ થયા. 
પોતાની ફુરસદના સમયમાાં ઘરમાાં ચરખો 
ચલાવી એક ખેડતૂ અથવા બેકાર વ્યક્તત 
પોતાની આવકમાાં વધારો કરી શકે એ રીતે 
ખાદી આમથિક ઉન્નમતનુાં મહત્વ નુાં સાધન તો 
ખરુાં જ પણ ગાાંધીજીને માિે તો એ 
જનમાનસ બદલાનુાં તથા એ દ્વારા ક્રાાંમત 
માિેનુાં અણમોલ સાધન પણ હતુાં. વળી 
એમાાં મડૂીરોકાણની પણ જરૂર  નથી પડતી. 
દુકાળ જેવી કુદરતી આપમતઓના સમયમાાં 
તાત્કાચલક રાહત આપે છે. કુમારપ્પા કહ ેછે 
કે, “ગાાંધીજી સાથે સાંકળાયેલા પ્રતીકોમાાંન ુાં 
સૌથી વધ ુ મહત્વનુાં તેમજ સૌથી વધ ુ
લોકમપ્રય પ્રમતક ચરખો છે.ગાાંધીજી માનતા 
હતા કે દરેક ગામમાાં ગાય, રેંિીયો, ઘ ાંિી, 
ખાડણીયા જેવા ઉપકરણો અને કુાંભાર, 
લહુાર, મોચી, ઘાાંચી, આદી કારીગરો હોય 
એ જરૂરી છે. જેનાથી ગામ સ્વાવલાંબી બની 
શકે ગ્રામોધોગો એ સ્વદેશી સ્વાવલાંબ તરીકે 
નુાં મહત્વનુાં અંગ હતુાં. ગ્રામોધોગોમાાં તલે, 
ધાણી, હાથકાગળ, કુાંભારકામ, ગોળનો 
ઉધોગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.આ 

ઉપરાાંત વાાંસના િોપલા, સાદડીઓ, કાથાના 
દોરડા બનાવવા, મરઘા- બતકા ઉછેર, 
મધમાખી ઉછેર વગેરે ઉધોગોને સ્થમનક 
સગવડ પ્રમાણે મવકાસ કરી ગ્રામ મવકાસ 
સાધી શકાય. 
ર્વકેન્દ્રીકરણનો ર્સદ્ાાંત  
     ખાદીના અથશ્ાસ્ત્રમાાં ઉત્પાદન અન ે
મવતરણના મવકેન્િીક્રરણ નો ખ્યાલ 
સાંકળાયેલો છે. ખાદીનો મખુ્ય ઉદેશ દરેક 
ગામને અન્ન અને વસ્ત્રના ક્ષેિે સ્વાવલાંબી 
બનાવવાનો છે.ગાાંધીજીની એ દઢ માન્યતા 
હતી કે કેન્િીકરણના આધાર પર ક્યારેય 
અટહિંસક સમાજની સ્થાપના થઈ જ ના શકે. 
ગાાંધીવાદી મવકેન્િીકરણ નો મસદ્ાાંત 
સમાજપટરવત્નની પ્રટક્રયાનો તેમજ અહી 
સર સમાજની સ્થાપનાનો મખુ્ય આધાર છે. 
છતાાં ગાાંધીજી દરેક જામતના કેન્િીકરણનો 
મવરોધ કરતા એમ કહવે ુાં ઉચચત નથી. 
પાયાના ઉધોગોનુાં રાષ્રીયકરણ થયુાં હોય 
અને એના દ્વારા ગ્રામોધોગોને હામન ન 
પહોચતી હોય તો એના કેન્િીકરણ સામ ે
તેમને વાાંધો ન હોય. એ જ પ્રમાણે તઓે 
દરેક ગામ પ્રદેશો કે દેશો સાથે કોઈ જાતનો 
સાંબાંધ ન રાખે એમ પણ નહોતા ઈચ્છતા. 
સૌ હળી મળીને રહ ેઅને અટહિંસક સમાજની 
સ્થાપનાના મળૂ નાખ ેએ તેમનો જીવનમાંિ 
હતો. 
ઉપસાંહાર  
પ્રસ્તતુ અભ્યાસ પરથી  જણાય છે કે 
ગાાંધીજી ના આમથિક મવચારો ગ્રામમવકાસ  
સધુારક તથા પ્રજાના ટહતમાાં સચૂવ્યા છે. 
તેમછતાાં િીકાપાિ બન્યા છે. ઘણા કહ ેછે કે 
ગાાંધીજી દેશ સમાજ ને પાછળ ધકેલે છે. 
તેઓ યાંિનો મવરોધ કરે છે મવકાસ નો 
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મવરોધ કરે તેમ કહવે ુાં યોગ્ય નથી. તેઓ 
માનવજીવન ન ે બેકાર કરતા યાંિ ના 
મવરોધી હતા મવકાસના નહી. ગાાંધીજી નો 
મળૂ મવરોધ યાંિ મવજ્ઞાન સામે નટહ પણ એ 
સમચુચત િેકનોલોજી ના સમથ્ક છે. સમક્ષ 
ભાર ઉધોગો અને કુિીર ઉધોગો મવકાસ 
સાથે દેશના મવકાસ સાથ ે નો છે.ગાાંધીજી 
પરદેશી મડૂીનો ઉપયોગ કયા્ મવના લોકોનુાં 
જીવનધોરણ ઊંચુાં આવે એ પ્રકારની 
યોજના ઘડવાનુાં સચૂવ્યુાં. ગરીબીની સમસ્યા 
મવપલુ ઉત્પાદન દ્વારા નટહ પણ લોકો માિે 
ઉત્પાદન દ્વારા જ ઉકેલી શકાય. ગાાંધીજીના 
આમથિક મવચારો સ્વકેન્દ્ન્િત નહી પણ 
સમાજમવમખુ કેન્દ્ન્િત હતા. સમતાવાદી 
સમાજનો માગ્ મોકળો થાય. બેરોજગારી, 
શોષણ પછાતતા જેવી આમથિક 
સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય છે.    
ગાાંધીજી ના મવચારો ઉચ્ચ કક્ષાના છે. જેન ે
ધ્યાન માાં લઇ ને દરેક રાજ્ય તેની 
અથ્વ્યવસ્થાને મજબતુ કરી શકે છે. તેથી 
ભારત ગાાંધીજીના મવચારો ને આધાર માની 
ને અથ્તાંિનુાં સાંચાલન કરી રહ્ુાં છે.તેમના 
મવચારો વાસ્તમવકતા અને વ્યવહાર પર 
આધારીત છે.  
ગાાંધીજી  પ્રાચીનકાળથી ચાલી આવતી 
બધીજ પરાંપરાઓ તથા માન્યતાઓનો 
સ્વીકાર નહોતા કરતા પરાંત ુ સત્ય અટહિંસા 
સદાચાર આટદ મલૂ્યોમાાં કોઈ પણ પ્રકારનુાં 
પટરવત્ન લાવવા નહોતા માાંગતા. આ 
મલુ્યોને અનસુરીને સમાજ માાં પટરવત્ન 
લાવવાનો હતો. ગાાંધીજી ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય 
સાંગ્રામ દરમમયાન જીવનસમાજ નુાં અને 
રાષ્રનુાં સવાાંગી દશ્ન રજુ કયુાં હત ુાં. તેમનુાં 
આમથિક ચચિંતન રાજકારણ સમાજકારણ 

ઉપરાાંત રાષ્રના ભાવી મવકાસની ટદશા 
ચીંધે છે. ર્ૂાંકમાાં ગાાંધીજી માનવકલ્યાણ 
માિેની સમદૃ્ સ્વસ્થ અને સગુ્રમથત સમાજ 
તરફ માિેની આમથિક ચાવી બતાવે છે. 
સાંદિયર્યાદી : 
૧.ગાાંધી મો.ક (૨૦૧૨) મારા સ્વપ્નનુાં 
ભારત , અમદાવાદ નવજીવન પ્રકાશન  
૨ ગાાંધી મો.ક (૨૦૦૯) ટહન્દ સ્વરાજ, 
અમદાવાદ 
3. ગાાંધી મો.ક રચનાત્મક કાય્ક્રમ, 
અમદાવાદ ૧૯૪૪  
૪. ગાાંધી મો.ક (૨૦૧૪)સત્યના પ્રયોગો, 
અમદાવાદ,નવજીવન પ્રકાશન  
૫. હરીજન ૧૬-૫ -૧૯૩૬  
૬. ગાાંધી મો.ક (૧૯૪૦) ગાાંધી 
મવચારદોહન, અમદાવાદ: નવજીવન 
પ્રકાશન                      
૭. ગાાંધી મો.ક યરવડા માંટદર  


