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આધનુિક ભારતનુું ગાુંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર: સસુુંગતતા અિે 
નવસુંગતતા 
ડૉ.ક્રિષ્િા લાલા 

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેિર (અર્થશાસ્ત્ર), ગવન્મેન્ટ આટથિ અન ેકોમિથ કોલેજ, ગાાંભોઈ 
પ્રસ્તાવિા 

ગાાંધીજીની આસર્િક સવચારિરણી 
ઘણી પ્રચલલત અને બાંધબિેતી જણાય છે, 
પરાંત ુ જયારે તેના અમલીકરણની વાત 
આવે છે ત્યારે તે અવ્યવહારુ અને કાલ્પસનક 
હોવાની ટીકા કરવામાાં આવી છે. ઉદાહરણ 
તરીકે તેમાાં રહલેી સવભાવનાઓ જેવી કે 
“ટ્રસ્ટીશીપનો સિધધાાંત” જેમાાં લબન-
માલલકીની વાત કરવામાાં આવી છે, તેના 
મજુબ વ્યક્તતને તેની જરૂરરયાતો કરતાાં વધ ુ
િાંપસિ અને આવકનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, 
જેર્ી અિક્ષમ કે ઓછા-િક્ષમ લોકોનુાં 
આસર્િક કલ્યાણ ર્ાય. પરાંત ુ વાસ્તસવક 
જગતમાાં લબન-માલલકી અને ટ્રસ્ટીશીપનો 
સિદ્ાાંત વ્યવહારીક રીતે િાકાર ર્તો નર્ી 
કારણકે વ્યક્તતઓ જીવનના િામાન્ય 
માગથમાાં તેમની િાંપસિ અને તેની માલલકી 
િાર્ે ઘસનષ્ટ રીતે જોડાયેલા હોય છે અન ે
િતત િાંપસિ એકઠી કરે છે. આમ, ગાાંધીજી 
અને ગાાંધીવાદીઓ પણ િાંપસિ પ્રત્યેના 
લગાવ અને િાંપસિ-િાંચયનુાં મળૂ કારણ 
જાણી શક્યા નર્ી. 

કુટુાંબ એ મડૂીવાદી વ્યવસ્ર્ાનુાં 
મળૂભતૂ અને મહત્વનુાં એકમ છે; જેમાાં 
િાંપસિ અને સમલકત કોઈ એક વ્યક્તત કે 
પરરવારની માલલકીની હોય છે. કુટુાંબ માત્ર 
ભૌસતકિાંપસિનો જ માલલક નર્ી પણ ત ે

તેનો િાંચય કરે છે અને તેનો વારિો પણ 
ધરાવે છે. જ્યારે માલલકી અને િાંચયનુાં 
મળૂકારણ એક કે અનેકના િાંતોષ માટે 
બહાર આવશે ત્યારે િવોદય માત્ર શક્ય જ 
નહી બને પણ જીવનની હકીકત પણ બની 
જશે. સપતતૃ્વ (માતતૃ્વ અને સપતતૃ્વ) એક 
િામાજજક ઘટના છે, જૈસવક નર્ી. ગાાંધીજી 
કદાચ પોતાના બ્રહ્મચયથને લીધે લબન-
માલલકીને જોવા માટે િક્ષમ ન હતા. પરાંત ુ
માનવીનુાં શરીર એ માત્ર એક ઉપકરણ છે 
જેનાર્ી કુદરત દ્વારા પેઢીઓની અનાંત 
શ્રખુ્લાનુાં િર્જન ર્ાય છે. એકવાર મનષુ્યને 
જો િાંતાનની માલલકી ન હોવાની અનભુસૂત 
ર્ઈ જાય, તો ગાાંધીજી દ્વારા દશાથવવામાાં 
આવેલ લબન-માલલકી અને ટ્રસ્ટીશીપના 
સિદ્ાાંતની પરરકલ્પનાનો સ્વીકાર ર્શે, તેનુાં 
ચક્ર પણૂથ ર્શે  અન ે આ સવચાર 
વ્યવહારરકતા ધારણ કરશે (મહતેા , 
2004).  

ભારતીય િમાજ અન ે િમગ્ર 
સવશ્વમાાં ગાાંધીજીના સવચારોના અનેક 
પરુાવાઓ જોવા મળે છે. દુસનયાના અનેક 
મોટા અને િક્ષમ દેશોની લોકશાહી અને 
મડૂીવાડી અર્થવ્યવસ્ર્ામાાં અનેક વષો પછી 
પણ હજુ સધુી મતુત િમાજનુાં સનમાથણ 
કરવાનુાં બાકી છે; જે ભોજનની લચિંતાઓ 
અને ધનના ભયર્ી મતુત હશ.ે સવશ્વના 
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દેશોમાાં આંતર અને આંતરરક રીતે આવકની 
અિમાનતાઓ અન ે વ્યાપક ગરીબી એ 
સનદેશ કરે છે કે પસિમી મડૂીવાદી મોડલ 
સવશ્વના જે દેશો દ્વારા અપનાવવામાાં આવ્્ુાં 
હત ુાં, તે આજ રદન સધુી લોકોને ખરેખર 
આસર્િક અન ે િામાજજક કલ્યાણ અપાવી 
શક્ુાં નર્ી. આર્ીજ, આધસુનક સવશ્વના 
સવચારો િાર્ે ગાાંધીજીના સવચારોનુાં સમશ્રણ 
વધ ુ િવથગ્રાહી અને િાંકલલત િમાજનુાં 
સનમાથણ કરશે, વધ ુ કલ્યાણ આપશે, વધ ુ
પરોપકારી આસર્િક અસધશેિ પેદા કરશે 
અને વધારે િમાનતાવાદી િમાજની રચના 
કરશ.ે 

મહાત્મા ગાાંધીએ ક્યારેય પણ 
'ગાાંધીજીનુાં અર્થશાસ્ત્ર' ના નામર્ી 
ઓળખાતા િારહત્યની રચના કરી ન હતી. 
તેમણે ના તો અર્થશાસ્ત્રી હોવાનો દાવો કયો 
હતો કે ના તો તેઓ અર્થશાસ્ત્ર સવષયના 
જાણકાર હતા. તેઓ આસર્િક િારહત્યના 
વાચક પણ ન હતા. તમે છતાાં, તેમણ ે
તેમના જીવનના સવસવધ િમયે અર્થશાસ્ત્ર 
પર તેમના સવચારો વ્યતત કયાથ હતા. 
અર્થશાસ્ત્ર પરના તેમના પ્રસતલબિંબન ેતેમના 
લખાણો અને સવચારોમાાં અલભવ્યક્તત મળી 
છે. ગાાંધીજીના અર્થશાસ્ત્ર પરના સવચારો 
અને લખાણોને તેમના અનયુાયીઓએ 
યોગ્ય રીતે એકસત્રત કરી અને 'ગાાંધીજીનુાં 
અર્થશાસ્ત્ર' તરીકે ઓળખાતા િારહત્યની 
રચના કરી છે. આ રીતે રચાયલે ુ આ 
િારહત્ય આધસુનક ભારતીય આસર્િક 
લચિંતનના ઈસતહાિમાાં અતલુ્ય ગણાય તેટલુાં 
સવશાળ, બાંધબેિત ુાં અને મહત્વપણૂથ છે. 
અર્થશાસ્ત્ર અિે િીનતશાસ્ત્રનુું નવશ્લેષણ 

ર્ોમિ વબેર જણાવે છે કે ગાાંધીજી 
રસ્સ્કનના પસુ્તક 'અિ ટ ૂ ધીસ લાસ્ટ' ર્ી 
ખબૂ જ પ્રભાસવત હતા અને એવુાં કહવે ુ ાં 
જરાય અસતશયોક્તત નર્ી કે રસ્સ્કન 
ગાાંધીવાદી આસર્િક સવચારના સપતા કે 
સ્ર્ાપક હતા. ગાાંધીજીએ ત્રણ મળૂભતૂ િત્યો 
હઠેળ 'અનટુ ધીિ લાસ્ટ' ના ઉપદેશોનો 
િારાાંશ આપ્યો છે. તેમના મતે, બધાનુાં ભલુાં 
એટલે કે િવોદયમાાં વ્યક્તતનુાં ભલુાં રહલેુાં 
છે. દરેક વ્યક્તતને તેના કામર્ી આજીસવકા 
મેળવવાનો અસધકાર છે અને જે ત ે
વ્યક્તતનો શ્રમ તેનુાં ગૌરવ છે, જેમાાં વ્હાઈટ 
કોલર જોબ કે બ્લ ુકોલર જોબ વચ્ચ ેકોઈજ 
ભેદભાવ નર્ી. માટી ખડેવાવાળા અન ે
હસ્તકલા કારીગરોનુાં જીવન પણ જીવવા 
લાયક ઉિમ જીવન છે. જે ગ્રામોદ્યોગનો 
સવકાિ કરે છે અને સ્વદેશી છે. 

ગાાંધીજી પર ઊંડો પ્રભાવ પાડનાર 
અન્ય એક લેખક લીઓ ટોલ્િટોય હતા. 
ટોલ્િટોયના પસુ્તક 'ધ ક્રકિંગડમ ઑફ ગૉડ 
ઇઝ નવર્ ઇિ ય'ુ એ ગાાંધીજી પર ઊંડી 
છાપ છોડી હતી. ગાાંધીજીએ સ્વીકા્ુું હત ુાં  કે 
ગહન નૈસતકતા, સ્વતાંત્ર સવચારિરણી અન ે
ટોલ્િટોયના કાયથની િત્યતામાાં તેઓ ડબૂી 
ગયા હતા અને બાકીનુાં બધુાં તચુ્છ બની 
ગ્ુાં હત ુાં. ગાાંધીજીને િમજા્ુાં કે ગરીબોને 
મદદ કરવાનો શ્રેષ્ઠ માગથ “બ્રેડ લબેર” છે 
એટલે કે માણિે પોતાના હારે્ મજૂરી કરીને 
પોતાની રોટલી કમાવી જોઈએ. આર્ી 
ગાાંધીજીના આસર્િક તત્વજ્ઞાન માાં 'બ્રેડ 
લેબર'નો સિદ્ાાંત કેસ્ન્િય છે. 

ગાાંધીજીએ દાવો કયો હતો કે "િાચુાં 
અર્થશાસ્ત્ર ક્યારેય િવોચ્ચ નૈસતક ધોરણો 
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િામે લડતુાં નર્ી કે તેની સવરુધધ હોત ુાં નર્ી, 
જેર્ી િારૂ નીસતશાસ્ત્ર એ િાચુાં અર્થશાસ્ત્ર 
હોવુાં જોઈએ. િાચુાં અર્થશાસ્ત્ર િામાજજક 
ન્યાય માટે અસનવાયથ છે. તે નબળા િરહત 
તમામને પ્રોત્િાહન આપે છે અન ે ઉિમ 
જીવન માટે અસનવાયથ છે". ગાાંધીવાદી 
અર્થશાસ્ત્ર ‘આધયાજત્મક િાંતોષ’ પર ભાર 
મકેૂ છે. આધયાજત્મકતા ઉપભોતતાવાદ પર 
પ્રભતુ્વ ધરાવે છે. ગાાંધીજીએ ઈચ્છાઓ 
ઘટાડવા અને વૈભવર્ી દૂર રહવેા પર ભાર 
મકૂ્યો હતો. ગાાંધીજીએ ક્યારેય કારખાનાઓ 
અને મશીનોના સવનાશની રહમાયત કરી ન 
હતી પરાંત ુતેમણે તેના અસતરેકને સનયાંસત્રત 
કરવાની માાંગ કરી હતી. તેઓ માનતા હતા 
કે ઉત્પાદન અને વપરાશનુાં સવકેન્િીકરણ 
ર્યેલુાં હોવુાં જોઈએ અને આ બાંને કાયો 
ઉત્પાદનના સ્ત્રોતની નજીક જ ર્વા જોઈએ. 
ગાાંધીજી જણાવે છે કે તેમની નાનાપાયે 
રચાયેલી ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્ર્ા મશીનરીના 
અસ્વીકાર પર આધારરત નર્ી પરાંત ુ
મશીનરી માટેના ઘલેછા િામે તેમણ ેવાાંધો 
છે. મશીનની ઘલેછા કે જેને તેઓ શ્રમ-
બચત મશીનરી કહ ે છે. આ મશીનોનો 
ઉપયોગ માનવ શ્રમ બચાવવા કરતો રહ ે
ત્યાાં સધુી તે યોગ્ય છે પરાંત ુ હજારો લોકો 
મશીનોર્ી બેરોજગાર બને તે સ્વીકાયથ 
નર્ી. ગાાંધીજી િમય અને શ્રમ બચાવવાના 
રહમાયતી હતા. તેઓ માનતા હતા કે 
િાંપસિનુાં કેન્િીકરણ ર્વુાં ન જોઈએ, તે 
અમકુ લોકોના હાર્માાં નહીં પરાંત ુ બધાના 
હાર્માાં હોય. ગાાંધીજી કહ ેછે કે  પથૃ્વી દરેક 
માણિની જરૂરરયાતને િાંતોષવા માટે પરૂત ુાં 
પરુૂાં પાડ ેછે પરાંત ુદરેકના લોભ માટે નહીં. 

ગાાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર આમ એક આદશથ અન ે
ઉચ્ચ-નૈસતક છે. 

રદવાન અને લતુ્ઝ ગાાંધીવાદી 
અર્થશાસ્ત્રની આવશ્યકતાઓ સવષ ેજણાવે છે 
કે ગાાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર િામાજજક, નૈસતક 
અર્વા આધયાજત્મક ગરીબીના ખચે ભૌસતક 
પ્રગસત તરફ દોરી જાય તેવી રક્રયાઓ 
અર્વા નીસતઓની ક્યારેય રહમાયત કરતુાં  
નર્ી" (દીવાન અને લટુ્ઝ, 1985). 
ગાાંધીજીના િાત િામાજજક પાપો. . સિદ્ાાંતો 
સવનાનુાં રાજકારણ, કામ સવનાની િાંપસિ, 
અંતરાત્મા સવનાનુાં આનાંદ, ચારરત્ર સવનાનુાં 
જ્ઞાન, નૈસતકતા સવનાનુાં વાલણજ્ય, માનવતા 
સવનાનુાં સવજ્ઞાન અને બલલદાન સવનાની 
પજૂા એ ગાાંધીજીના રાજકીય અને આસર્િક 
સવચારના મખુ્ય ઘટકોની રચના કરે છે. 
સ્વદેશી બિો અિે શ્રમનુું ગૌરવ  

ગાાંધીજીના આસર્િક તત્વજ્ઞાનમાાં 
ખોરાક માટે કરવામાાં આવતો શ્રમ કેન્િ 
સ્ર્ાને છે. બ્રેડ-લેબરનો અર્થ છે કે દરેક 
વ્યક્તતએ તેની રોટલી કમાવવા માટે 
મહનેત કરવી જોઈએ. ગાાંધીજી બ્રેડ-લબેર 
અંગે ગીતા ટાાંકે છે કે, "જે શ્રમ સવના ખાય 
છે તે ચોરીનુાં ખાય છે". ગાાંધીજી ઇચ્છતા 
હતા કે લોકો આયાતી વસ્તઓુ અને ફેતટરી-
મેડ માલને બદલે સ્ર્ાસનક રીતે ઉત્પારદત 
માલ (સ્વદેશી) અને ખાિ કરીને ગ્રામ્ય 
ઉદ્યોગ દ્વારા ઉત્પારદત માલની વપરાશ કરે. 
રદવાન અને લતુ્ઝ સનદેશ કરે છે કે 
ગાાંધીજીનો “પાડોશીતાિો નસદ્ાુંત” 
ઉપયોલગતા અને વફાદારી વચ્ચેના 
વેપારનુાં ઉદાહરણ છે. તેમણે કહ્ુાં છે કે, 
જેઓમાાં સ્વદેશી ભાવના છે તેઓ અન્ય 
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લોકો િમક્ષ તેમના નજીકના પડોશીઓની 
િેવા કરવા અને તેમના પડોશમાાં ઉત્પારદત 
વસ્તઓુનો ઉપયોગ વધ ુદૂરના લોકો કરતાાં 
વધ ુ કરવા માટે જરૂરી છે. આમ કરીને 
તેઓએ તેમની ક્ષમતા મજુબ માનવતાની 
િેવા કરી છે. તઓે તેમના પડોશીઓની 
અવગણના કરીને માનવતાની િેવા કરી 
શકશે નહી" (દીવાન અને લતુ્ઝ, 1985). 
ટ્રસ્ટીશીપ અિે બબિ-માબલકી  

ગાાંધીજી માનતા હતા કે આપણ ે
હાંમેશા આપણી જરૂરરયાતોર્ી વાકેફ હોતા 
નર્ી અને અયોગ્ય રીતે આપણી 
ઈચ્છાઓનો ગણુાકાર કરીએ છીએ અને આ 
રીતે અજાગતૃપણે આપને આપણી જાતન ે
ચોર બનાવીએ છે. ગાાંધીજી માનતા હતા કે 
માલલકી રહિંિાનુાં એક સ્વરૂપ છે. તેઓ 
માનતા હતા કે પ્રકૃસત પાિે દરેક માટે પરૂત ુાં 
છે અને તેર્ી શોષણની જરૂર નર્ી. િાંપસિ 
એકઠી કરવી એ પાપ છે અને તેની માલલકી 
ન રાખવાર્ી િાંપસિની અિમાનતાનો અંત 
આવશે. ગાાંધીજીના ટ્રસ્ટીશીપના સિદ્ાાંત 
મજુબ, ધસનકો તેમની િાંપસિ ધરાવવા માટે 
સ્વતાંત્ર હશે પરાંત ુતેમની િાંપસિના માત્ર ત ે
જ ભાગનો ઉપયોગ કરશે જે તેમની 
જરૂરરયાતોને િાંતોષવા માટે પરુતો છે અન ે
અન્યને િમાજના ઉપયોગ માટે ટ્રસ્ટમાાં 
રાખશે. જો ધસનકો પોતાની વધારાની 
િાંપસિ ટ્રસ્ટમાાં રાખીન ે ગરીબોન ે મદદ 
કરવા આગળ ન આવ ે તો ગાાંધીજીએ 
અિહકારના શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવા જણાવ્્ુાં 
હત ુાં કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે િહકાર 
સવના ધસનકો િાંપસિ એકઠી કરી શકતા 
નર્ી. ગાાંધીજીએ િાંપસિના િાંચયન ે

કાયદેિર બનાવવા અને આસર્િક 
અંત:કરણના સિદ્ાાંત તરીકે ટ્રસ્ટીશીપને 
અનિુરવા માાંગતા હતા.  

ગાાંધીજી માનતા હતાકે શ્રીમાંતોને 
નૈસતક દબાણ દ્વારા ટ્રસ્ટી બનવા માટે 
િમજાવી શકાય છે. ટ્રસ્ટીશીપમાાં ગાાંધીજીનો 
સવશ્વાિ અરહિંિા અને લબન-માલલકીમાાંની 
તેમની માન્યતામાાંર્ી આવ્યો હતો. માલલકી 
આવશ્યકપણે િાંપસિનો િાંગ્રહ સચૂવે છે 
અને િાંગ્રરહત િાંપસિના બચાવમાાં રહિંિા 
અસનવાયથ છે. આર્ી, લબન-માલલકી અર્વા 
ટ્રસ્ટીશીપ અને અરહિંિાના એકબીજાના પરૂક 
છે. ગાાંધીજી મડૂીવાદના સવરોધી હતા પણ 
મડૂીવાદીઓના નહીં. તઓે મડૂીવાદી વગથના 
સવનાશની સવરુદ્ હતા અને તમેનો ઉપયોગ 
ઉદ્યોગોના િાંચાલક તરીકે કરવા માાંગતા 
હતા. ગાાંધીજી જણાવે છે કે વાસ્તવમાાં, શ્રમ 
પોતે જે ઉત્પાદન કરે છે તે તેનો માલલક છે. 
જો શ્રમ બદુ્ધદ્પવૂથક જોડશે, તો તેઓ એક 
અસનવાયથ શક્તત બની જશે. આ રીત ે
ગાાંધીજી વગથિાંઘષથની શક્યતાને નકારે છે. 
ઈંગ્લેન્ડમાાં યોજાયેલી ગોળમેજી પરરષદમાાં 
ટ્રસ્ટીશીપ અંગે ગાાંધીજી એ કહ્ુાં હત ુાં કે  
"મારો અર્થ અિહકાર છે. કોઈ પણ વ્યક્તત 
િહકાર, ઈચ્છા કે દબાણ વગર િાંપસિ 
એકઠી કરી શકતી નર્ી.” વધમુાાં, તેમણ ે
કામદારોને અરહિંિક િાંઘષથ માટે એક 
ર્વાની િલાહ આપી અન ે અરહિંિક ક્રાાંસત 
દ્વારા રાજ્યસવહીન િમાજનની રચના કરવા 
જણાવ્્ુાં હત ુાં.  

આસર્િક અિમાનતા અન ે આવક 
અને િાંપસિના િમાનસવતરણની િમસ્યાન ે
ટ્રસ્ટીશીપના સિદ્ાાંત દ્વારા ઉકેલી શકાય છે. 
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ટ્રસ્ટીશીપના સિદ્ાાંતનો પ્રચાર કરીને, 
ગાાંધીજીએ ઉદ્યોગિાહસિકોના વગથ િાર્ ે
સવસશષ્ટ કામદારો તરીકે કામદારોનો એક 
વગથ બનાવવાનો પણ પ્રયાિ કયો જેઓ 
ટ્રસ્ટમાાં મડૂી રાખે અને િમાજના ટ્રસ્ટી 
તરીકે કાયથ કરે છે. ટ્રસ્ટી એવી વ્યક્તત છે જે 
ટ્રસ્ટમાાં જાહરે િાંપસિ ધરાવે છે અને લોકોના 
આસર્િક કલ્યાણ માટે િાંપસિનુાં િાંચાલન કરે 
છે. ઇક્તવટી સસુનસિત કરવા માટે, 
ગાાંધીજીએ કહ્ુાં હત ુાં કે વ્યક્તતએ તેની 
િાંપસિનો ત ે ભાગ જ વાપરવો જોઈએ જે 
તેના અંગત સખુાકારી માટે જરૂરી છે અને 
બાકીનો ભાગ િમાજના આસર્િક કલ્યાણ 
માટે આપવો જોઈએ અર્વા વાપરવો 
જોઈએ. આ રીતે દરેક વ્યક્તતએ ટ્રસ્ટી 
બનવુાં અને લોકોના આસર્િક કલ્યાણ માટે 
િાંપસિનુાં િાંચાલન કરવુાં. ગાાંધીજી ઇચ્છતા 
હતા કે મડૂીવાદને ટ્રસ્ટીશીપ દ્વારા 
બદલવામાાં આવે જ્યાાં કોઈ વ્યક્તત તેની 
જરૂરરયાતોર્ી વધ ુિાંપસિ એકઠા કરશે નહીં 
અને તેની િાંપસિનુાં િાંતલુન ટ્રસ્ટમાાં વહેંચશે 
અને ઉત્પાદન ઇચ્છા દ્વારા નહીં પરાંત ુ
જરૂરરયાત દ્વારા િાંચાલલત ર્શે. શ્રી 
જમનાલાલ બજાજ ટ્રસ્ટીશીપના ગાાંધીવાદી 
સવચારર્ી ખબૂ ર્ઈ મહારાષ્ટ્રમાાં વધાથ ખાત ે
જમનાલાલ િેવા ટ્રસ્ટની સ્ર્ાપના કરી 
હતી. 
સવોદય  

િવોદય એટલે િમાજમાાં િૌનો 
ઉદય. આસર્િક િાંદભથમાાં બધાનુાં આસર્િક 
કલ્યાણ. ગાાંધીજી માનતા હતા કે 
ઉપયોલગતાવાદી સિદ્ાાંત 'િૌ માટે િૌર્ી 
વધ ુ િારુાં' પર અટકશે નહીં પરાંત ુઆગળ 

વધી અને િવથર્ી વધ ુ િારુાં પ્રાપ્ત કરશે. 
શ્રીમાંત લોકો તેમની નસૈતક પ્રસતમાને 
ઉત્ર્ાન આપી શકે છે અને તેમના 
સવશેષાસધકારો છોડીને નૈસતક માગે ચાલી 
શકે છે અને બધાના કલ્યાણ માટે તેમની 
િાંપસિનો સનકાલ કરીને ટ્રસ્ટી બની શકે છે. 
િવોદયનો અર્થ તમામ મનષુ્યોનો ઉદય 
ર્ાય છે. િમાજે આસર્િક વગો અર્વા 
િામાજજક જાસતઓમાાં સવભાજજત ર્વાન ે
બદલે િમગ્ર તરીકે કાયથ કરવુાં જોઈએ. 
ગાાંધીજી માનતા હતા કે જો બધાને ન્યાય 
અને યોગ્ય વેતન આપવામાાં આવે તો કોઈ 
પણ વ્યક્તત તેની જરૂરરયાત કરતાાં વધ ુ
િાંપસિ એકઠી કરી શકશે નહીં. િવોદયન ે
અનિુરીને િમાજમાાંર્ી ગરીબી અને 
કાયરતા દૂર ર્શે. િવોદય રાજ્ય 
ધમથસનરપેક્ષ રાજ્ય હશે. અન્ય ધમથ પ્રત્ય ે
આદર, પડોશીઓની િેવા અને અસ્પશૃ્યતા 
નાબદૂી િવોદયના સિદ્ાાંતના મળૂમાાં હતા. 
ગાાંધીજીના મતે, સ્ત્રીઓ અરહિંિાનુાં પ્રતીક છે. 
તેણીએ પરુુષો િારે્ િમાન અસધકારોનો 
આનાંદ માણવો જોઈએ. િમાજમાાં 
સનરક્ષરતા અને રોગ ન હોવો જોઈએ. 
િવોદયને અનિુરીને િમાજમાાંર્ી ગરીબી 
અને કાયરતા દૂર ર્શે. િવોદય રાજ્ય એક 
ધમથસનરપેક્ષ રાજ્ય હશે. સ્વતાંત્ર ભારતના 
પ્રર્મ રાષ્ટ્રપસત ગાાંધીજી દ્વારા તૈયાર 
કરાયેલા અને ડો. રાજેન્િ પ્રિાદ દ્વારા પરૂક 
બનાવવામાાં આવલે િવોદય કાયથક્રમમાાં 
કેટલીક સવશેષતાઓ આ મજુબ છે, ખેડતૂો 
અને કામદારો િવોદય રાજ્યના કેન્િમાાં 
હશે. ખેડતૂો અને મજૂરોનુાં શોષણ નહીં 
ર્ાય. આ માટે ખેડતૂો અને કામદારોએ 
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પોતાને િાંગરઠત ર્ાય. બાળકોને પાયાનુાં 
સશક્ષણ આપવામાાં આવશે અને પખુ્ત 
વયના લોકોને મળૂભતૂ તેમજ ટેકસનકલ 
સશક્ષણ આપવામાાં આવશે. ગ્રામોદ્યોગ, 
આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા પર ભાર મકૂવામાાં 
આવશે. ગામડાઓ આત્મસનભથર પ્રજાિિાક 
બનશ.ે દરેક ઘર ગામમાાં રેંટીયાકામ કરશે. 
આમ િામાજજક ન્યાય અને િાાંપ્રદાસયક 
િાંવારદતા સ્ર્પાશ.ે 
ઔદ્યોબગકીકરણ  અિે ગ્રામોદ્યોગ 

ઔદ્યોલગકીકરણની િમસ્યાઓ પર 
લચિંતન કરતાાં, ગાાંધીજી નોંધ ેછે કે "કોઈપણ 
મશીનરી જે માણિોન ેશ્રમ કરવાની તકર્ી 
વાંલચત કરતી નર્ી, પરાંત ુતેને મદદ કરે છે 
અને તેની કાયથક્ષમતામાાં વધારો કરે છે અને 
જે માણિ તેના ગલુામ બન્યા સવના 
ઇચ્છાર્ી િાંભાળી શકે છે તે યોગ્ય છે."  
(ગાાંધી, 1947). વાસ્તવમાાં, તે જાહરે 
ઉપયોલગતાના કામ માટે તમામ ભારે 
મશીનરીના લાભ માટે કરવામાાં આવેલ 
સવજ્ઞાનની દરેક શોધને ઇનામ આપશે જે 
માનવ શ્રમ દ્વારા હાર્ ધરવામાાં આવી 
શકતુાં નર્ી તેનુાં અસનવાયથ સ્ર્ાન છે પરાંત ુ
તે બધુાં રાજ્યની માલલકીની હશે અન ેતેનો 
િાંપણૂથ ઉપયોગ કલ્યાણ માટે ર્શે. ગાાંધીજી 
શ્રમ-સવસ્ર્ાપન મશીનરીના સવરોધી હતા 
અને જ્યારે આવી મશીનરીનો ઉપયોગ 
કરતા િાહિો રાજ્યની માલલકીના હતા 
ત્યારે જ શ્રમ-સવસ્ર્ાપન મશીનરીનો 
ઉપયોગ સ્વીકાયો હતો કારણ કે રાજ્યના 
િાહિો દ્વારા કરાયેલા નફાનો ઉપયોગ 
બધાના કલ્યાણ માટે ર્તો હતો. પરાંત ુ
આવી મશીનરીનો કોઈપણ ખાનગી 

ઉપયોગ આસર્િક શક્તત અને િાંપસિના 
કેન્િીકરણ તરફ દોરી જશે. ગાાંધીજી માનતા 
હતા કે મનષુ્ય મશીનનો ગલુામ બની 
શકતો નર્ી અને હકીકતમાાં મશીન ે
માણિને તેના કામમાાં મદદ કરવી જોઈએ. 
કામદારોને મશીનો પર સ્વતાંત્રતા અન ે
સનયાંત્રણ હોવુાં જોઈએ. ગાાંધીજી તમામ 
આસર્િક કાયો અને ઉદ્યોગોનુાં સવકેન્િીકરણ 
ઇચ્છતા હતા. કોઈપણ દેશ, રાષ્ટ્ર અર્વા 
વ્યક્તતઓના જૂર્ દ્વારા આ ઈજારો અન્યાયી 
હશ.ે 

ભારત તેના ગામડાઓમાાં રહલે ુ છે 
અને તેર્ી ગ્રામ્ય અર્થતાંત્રને પનુજીસવત 
કરવુાં જોઈએ. ગ્રામ્ય સ્વરાજ બનાવવા માટે 
ખાદી અન ે ગ્રામોદ્યોગની સ્ર્ાપના કરવી 
પડશે. ગાાંધીજી રેંટીયાને અરહિંિાનુાં પ્રતીક 
માનતા હતા. ગામડાઓને આત્મસનભથર 
બનાવવા ખાદી ઉદ્યોગોને પ્રોત્િાહન આપવુાં 
જોઈએ. ખાદી ઉદ્યોગને ગામડાઓમાાં અંસતમ 
ઉત્પાદન બનાવવા માટે મલૂ્યવધથન કરવા 
માટે પ્રોત્િાહન આપવાની માાંગ કરવામાાં 
આવી હતી જેર્ી ગ્રામજનો મલૂ્યવદૃ્ધદ્ કે 
અંસતમ ઉત્પાદનના લાભાર્ી બન.ે 
ગાાંધીજીએ દરખાસ્ત કરી હતી કે ભારતીય 
ગામડાઓને ખાદીની િસ્ષ્ટએ આત્મસનભથર 
બનાવવા માટે દરેક ગ્રામજન પાિે એક 
ચરખો હોવા જોઈએ અને દરેક ગામમાાં એક 
અર્વા વધ ુ લમૂ્િ હોવા જોઈએ. જ્યારે 
દરેક ગ્રામજન પોતાનુાં કાપડ/ખાદીનુાં 
ઉત્પાદન કરશે, ત્યારે લોકોનુાં આસર્િક અને 
નૈસતક જીવન પનુજીસવત ર્શે. 

ખાદી ઉદ્યોગને ઓછી મડૂીની જરૂર 
છે અન ે લોકોન ે માત્ર પ્રાર્સમક તાલીમ 
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આપવાની જરૂર છે. તે ગ્રામજનોને રોજગાર 
અને આવક સસુનસિત કરે છે કારણ કે 
ગાાંધીજીને લાગ્્ુાં કે ખાદી માટે તૈયાર અને 
અમયાથરદત બજાર છે. ખતેીર્ી સવપરીત 
ખાદી એ મોિમી ઉદ્યોગ નર્ી પણ વાસષિક 
ઉદ્યોગ છે. ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગન ે
પ્રોત્િાહન આપવા માટે, ગાાંધીજી એ 
રેંટીયાને દેશની તમામ પ્રાર્સમક અને 
માધયસમક શાળાઓમાાં આવશ્યક અન ે
ફરજજયાત સવષય બનાવવામાાં આવ ે તેની 
રહમાયત કરી છે અન ે કપાિની ખેતી 
સિવાયના સવસ્તારોમાાં પણ કપાિની ખેતી 
કરી શકાય. વણાટ-ઉદ્યોગ િહકારી 
િાંસ્ર્ાઓ દ્વારા િાંગરઠત ર્ઈ શકે છે. સશક્ષણ, 
િહકાર, નગરપાલલકા, જજલ્લા પરરષદો 
અને ગ્રામ પાંચાયતોના સવભાગોના 
કમથચારીઓએ રેંટીયાની પરીક્ષા પાિ કરવી 
આવશ્યક છે. કાપડ જ્યાાં હાર્ર્ી કાાંતેલા 
સતુરાઉ કપડા પષુ્કળ પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ 
હોય તેવા સવસ્તારોમાાં યાંત્રો દ્વારા ઉત્પારદત 
કાપડ પ્રસતબાંસધત કરવામાાં આવે. િરકારી 
કમથચારીઓએ હને્ડલમૂના કપડાાંનો ઉપયોગ 
કરવો જ જોઈએ. જૂની કાપડ સમલોને 
ક્ષમતા વધારવાની માંજૂરી આપવી જોઈએ 
નહીં અને નવી સમલોની સ્ર્ાપના ર્વી 
જોઈએ નહીં અને કાપડની આયાત પર 
પ્રસતબાંધ મકૂવો જોઈએ. 

અન્ય ગ્રામીણ ઉદ્યોગો જેમ કે ગોળ 
બનાવવો, હસ્તકલા, દોરડુાં બનાવવુાં, તલે 
દબાવવુાં, િાબ ુ બનાવવો, લોટ બનાવવો, 
મેચ બોતિ બનાવવુાં, કાગળ બનાવવુાં, 
ચામડુાં બનાવવુાં, રમકડા બનાવવા, િાદડી 
બનાવવી અને મધ-સનષ્કષથણ કરવુાં. આ 

ઉદ્યોગોર્ી ગામડાઓન ે નફાકારક રોજગારી 
મળશે અન ેઅસધશેષ શહરેોને વેચી શકાશે. 
આ ઉદ્યોગોને માત્ર પ્રાર્સમક મડૂી અને 
મળૂભતૂ કૌશલ્યોની જરૂર છે જે િરળતાર્ી 
ગોઠવી શકાય અન ે ખતેી કરી શકાય 
અર્વા આપી શકાય. ગ્રામ્ય ઉદ્યોગો પણ 
ગામડાઓને પૌસ્ષ્ટક ખોરાક પરૂો પાડવામાાં 
મહત્વની ભસૂમકા ભજવશે. ગાાંધીજીએ 
હારે્ર્ી પીિેલા બરછટ ઘઉંના લોટના 
વપરાશ પર ભાર મકૂ્યો હતો જે મશીનર્ી 
પીિેલા ઘઉંના લોટ કરતાાં વધ ુપૌસ્ષ્ટક છે. 
એ જ રીતે, ગોળ ખાાંડ કરતાાં વધ ુપૌસ્ષ્ટક 
છે જે કૃસત્રમ રીતે ખાાંડની સમલોમાાં 
બનાવવામાાં આવે છે. ગામડાના ઓઇલ 
પે્રિર દ્વારા કાઢવામાાં આવતુાં તેલ ફરીર્ી 
ફેતટરી દ્વારા બનાવેલા રરફાઇન્ડ તેલ કરતાાં 
ભેળિેળર્ી મતુત અને પોષણ્તુત છે. 
રાઇિ સમલોના પોલલશ્ડ ચોખા કરતાાં 
બરછટ ચોખા વધ ુ પૌસ્ષ્ટક હોય છે. આમ 
ગ્રામ્યઉદ્યોગો રોજગારી પરૂી પાડશે અને 
ગ્રામીણ ગરીબી દૂર ર્શે એટલ ુ જ નહી 
પરાંત ુગ્રામીણ વસ્તીને સ્વસ્ર્ અને પૌસ્ષ્ટક 
ખોરાક પણ મળશે. 
ઉપસુંહાર 

ભારત આજે અનેક પ્રકારની 
આસર્િક અને િામાજજક િમસ્યાઓનો 
િામનો કરી રહ્ુાં છે.ભારતમાાં હાલમાાં ૬ 
લાખ કરતા વધ ુ ગામડાાંઓ છે અન ે
શહરેીકરણની પ્રરકયા ખબુજ ઝડપી ર્યી 
રહી છે. આ શહરેો અને ગામડાઓમાાં 
ગરીબી અને બેરોજગારી વ્યાપક રીતે 
પ્રવતમાન છે. ગરીબોમાાં અપરૂતો ખોરાક, 
કુપોષણ, રોગ અને વહલેુાં  કે અનઅપેક્ષીત 



Research Guru: Volume-16, Issue-4, March-2023 (ISSN:2349-266X) 

Page | 209  

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

મતૃ્્ ુ જોવા મળે છે, તો બીજી બાજુ 
ધસનકોમાાં ઓગથસનક ફૂડ અને મોજશોખની 
વસ્તઓુની માાંગ વધી છે. આવી આર્ીક 
અને િામાજજક અિમાનતાઓ ભારતમાાં 
દરેક જગ્યા એ જોવા મળે છે. ગાાંધીજીએ 
પોતાના િમયમાાં જે િમસ્યાઓનો િામનો 
કયોત ે હજુ પણ પ્રવતથમાન છે અને 
મુાંજવણમાાં મકેુ તેવી છે કેમકે નવા 
ભારતના નામ ે ના તો આપડી પાિ ે
આધસુનક ગામડાઓ છે ના તો આધસુનક 
શહરેો.    

 ભારતમાાં અનેકતામાાં એકતા 
રહલેી છે અને તેને તેના આ િમહૂર્ી છૂટો 
પાડી શકાય તેમ નર્ી. ભારતમાાં રાજ્યો 
ઝડપર્ી ઔદ્યોલગકીકરણ અને સવકાિ કરી 
રહ્યા છે અન ેકેટલાક અગાઉર્ી જ સવકસિત 
અને શક્તતશાળી રાજ્યો બની ગયા છે. 
ભારતે સવશ્વમાાં પોતાનુાં સ્ર્ાન મેળવવા માટે 
અન્ય રાષ્ટ્રો િાર્ે સ્પધાથ કરવી પડશે અન ે
તે કરવા માટે ભારત પાિે ઝડપી 
ઔદ્યોલગકીકરણ અને આસર્િક વદૃ્ધદ્ િારે્ 
આગળ વધવા સિવાય કોઈ સવકલ્પ નર્ી. 
જેના માટે શહરેીકરણની ગસતમાાં વધારો 
કરવો અર્વા ગામડાઓને શહરેોમાાં 
રૂપાાંતરરત ર્વુાં જોઈએ. સવકાિના માગથમાાં 
પાયાના ભારે ઉદ્યોગો અને શહરે કેસ્ન્િત 
મોડલેે ગ્રામીણસવકાિને વ્યાપકપણે શહરેી 
સ્ર્ળાાંતર તરફ દોરી જાય છે. પરાંત ુઆજે 
પણ ભારતના મહાનગરોમાાં ઘણા બધા 
િામાન્ય માણિ પાયાની સસુવધાઓર્ી 
વાંલચત છે. ઉત્પાદનની તકનીકોમાાં પરૂતી 
સગુમતા સસુનસિત કરીને સવકાિનુાં 
ગ્રામસ્વરાજ મોડલ દેશના પિાંદગીના 

ગામોમાાં લાગ ુ કરીએ તો આ ગામડાઓ 
આત્મસનભથર બની શકે છે અને શહરેી 
વસ્તીમાાં ર્ઈ રહલેી વદૃ્ધદ્ માટે પરૂતા કૃસષ 
અને ગ્રામોદ્યોગ અસધશેષ પણ પેદા કરી 
શકાય છે. દેશ સવસવધ પાંચવષીય 
યોજનાઓ હઠેળ વધ ુ ને વધ ુ ગામો ગ્રામ 
સ્વરાજ મોડલ હઠેળ લાવી શકીએ તો 
ગ્રામસ્વરાજ મોડલના મળૂભતૂ ઉદે્દશ્યો 
બદલાતા િમય િારે્ સમેુળમાાં સવકસિત 
કરી શકાય છે. ઔદ્યોલગકીકરણ, શહરેીકરણ 
અને ગ્રામસ્વરાજ એક િાર્ે ર્ઈ અન ે
કદાચ ગામડાઓ અને શહરેોનો સવકાિ 
િાર્ ે તો તેની િાર્ે જોડાયેલા અસનષ્ટોર્ી 
બચી શકાય છે.  
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