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પ્રસ્તાવના  
            આજે ભારત અને જગતભરમાાં 
જ્યારે ગાાંધી જન્મ શતાબ્દી ઉજવાઈ રહી છે 
ત્યારે આ મહામાનવના વવવવધ વવચારો પર 
ચચાટ થાય એ ખબૂ જ આવશ્યક છે. 
ગાાંધીજીનુાં દ્રષ્ટર્કોણ માનવ જીવનની 
ઘડવાનુાં સવાાંગી દૃષ્ટર્ કોણ છે. ગાાંધીજી એ 
યગુ પરુુષ હતા. તેઓ સમાજ રચનાનો 
પાયો બદલવા માાંગતા હતા અને એ 
સાંદભટમાાં જ તેમના આવથિક વવચારો 
સમજવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. આજે 
કેર્લાક વર્ુટળો તરફથી ગાાંધીજીના આવથિક 
વવચારોને જૂનવાણી ને પ્રગવતના બાધક 
ગણી હસી કઢાય છે. પરાંર્ ુ જગતનો 
ઇવતહાસ તપાસતા જણાય છે કે ઇવતહાસમાાં 
આજ સધુી જે નથી થયુાં તે કાલે થશે એમ 
જે માને છે તે જ સમાજ પરરવતટન કરી શકે 
છે. માર્કસટ પહલેા કોઈએ નહોર્ ુાં માનો  કે 
દુવનયામાાંથી ગરીબી નાબદૂી થઈ શકે છે 
પણ માકટસે કહ્ુાં કે હુાં જે કહી રહ્યો છાં તે એક 
વૈજ્ઞાવનક વસદ્ાાંત છે. 
      ગાાંધીજીની એક સભામાાં એક 
સદ્દગહૃસ્થે માથે મોર્ી પાઘડી પહરેીને 
આવેલા હતા ગાાંધીજીને માથે ર્ોપી પહરેેલી 
ન જોતા તે સદગહૃસ્થે તેમને સ્વાભાવવક 
રીતે પછૂ્ુાં કે તમે માથે ર્ોપી કેમ પહરેેલી 
નથી? ગાાંધીજીને જવાબ આપવાનો સરસ 
મોકો મળ્યો તે કેમ ચકેૂ તેમને બે ઝડપ કહ્ુાં 

કે તમે પાઘડી પહરેી છે આ પાઘડીમાાં 
બીજા વીસ જણાની ર્ોપીઓ સમાઈ ગઈ છે 
તેથી બીજા વીસ  જણા ર્ોપીઓ વસવાયના 
જ રહીને હુાં એ વીસમાાંથી એક છાં આવા 
ઘણા પ્રસાંગો અને તેમના ઉદ્દગારો તથા 
વતટનની સમગ્ર છાપ પરથી તેમના આવથિક 
વવચારો વવશે આપણને વનદેશ મળી રહી છે. 
ગાાંધીજીના આવથિક વવચારસરણી મખુ્યત્વે 
વણટધમટ , વાલીપણુાં અને વવવેક કેન્દ્રીકરણ 
એ ત્રણ વસદ્ાાંતો પર રચાયેલી હતી . 
ગાાંધીજીના આવથિક વવચારોએ આ દેશની 
સામાજજક, નૈવતક અને આવથિક પરરસ્સ્થવતના 
અભ્યાસના પરરપક રૂપે હતા. આ 
વ્યવહારરક અનભુવના કારણે તેઓ આવથિક 
બાબતોના સૈદ્ાાંવતક પાંરડત કરતા આવથિક 
સધુારક બન્યા. ગાાંધીજીએ આવથિક વવકાસ 
અંગે સદૈ્ાાંવતક માળખુાં આપયુાં નથી. પણ 
કેર્લીક જ ધારણાઓ પર તેઓએ ભાવી 
અથટ રચના કેવી હોવી જોઈએ તેનુાં ચચત્ર 
આપયુાં છે.  તેમની ધારણાઓ ફર્કત આવથિક 
ન હતી પણ સામાજજક અને નૈવતક ધારણા 
ઓના આધાર તેમણ ેલીધો હતો. 
    અમયાટરદત જરૂરરયાતો ઈચ્છાઓ કરતા 
સ્વેચ્છાએ કામ ઉકેલ જરૂરરયાતો કે ઈચ્છા 
હોય પ્રગવતનુાં સચૂક છે. દરેક સામાન્ય 
વ્યસ્ર્કત હાંમેશા મહત્તમ નફો મેળવવા જ 
તત્પર નથી હોતી. પરાંર્ ુ તે તો એર્લુાં જ 
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ઈચ્છે છે કે તેની મહનેતના બદલામાાં 
કર્ોકર્ીના સમયમાાં કામ લાગે તે મારે્ થોડી 
બચત રહી હરીફાઈ કરતા સહકાર એ 
જીવનનુાં વધ ુસારુાં વસદ્ાાંત છે.  શ્રમ તરફ 
હાંમેશા ધણુાથી જોવુાં યોગ્ય નથી દરેક 
વ્યસ્ર્કતમાાં વવકાસ મારે્ની મરુ્કત શસ્ર્કત 
પડલેી જ હોય છે અને દરેકની તેના જીવન 
વનભાવ થઈ શકે તેર્લા સાધનો તો આપવા 
જ જોઈએ. રાજ્ય પરનુાં વધ ુપડતો આધાર 
ઘાતક છે. આ ધારણાઓનુાં ખ્યાલમાાં 
ગાાંધીજીએ રચનાત્મક કાયટક્રમો આપયા છે. 
જે ફર્કત આવથિક કાયટક્રમ નથી પણ 
માનવીના જ સામાજજક તથા સાાંસ્કૃવતક પનુ: 
ઉત્થાન મારે્ના કાયટક્રમ પણ હર્ુાં . તેમના 
રચનાત્મક કાયટક્રમમાાં કોમી એકતા 
અપશૃ્યતા વનવારણ દારૂબાંધી ખાધી અને 
ગ્રામ ઉદ્યોગો બવુનયાદી કેળવણી ગ્રામ્ય 
સમાજવાદ વશક્ષણ સ્ત્રી  જાગવૃત આરોગ્ય 
અને સ્વચ્છતાનુાં વશક્ષણ રાટર ભાષાનો 
પ્રચાર માર્ભૃાષા નુાં પ્રચાર તથા આવથિક 
સમાનતા મારે્ કાયટ કરવાનુાં સમાવેશ કરી 
શકાય. ગાાંધીજીના મત ે સરળ આવથિક 
વવકાસ મારે્નુાં આ બધા સામાજજક સાધનો 
છે આ રીતે તઓે અત્યારની અથટશાસ્ત્રની 
ભાષામાાં કહુાં તો આવથિક વવકાસ મારે્ના 
ચબનઆવથિક ઘર્કોનુાં મહત્વ દશાટવે છે. 
ભારતના આવથિક વવકાસ મારે્ તેમના મતે 
ગ્રામ્ય પનુ: ઉત્થાન ગ્રામ ઉધોગ રાજ્યના 
પાયા રૂપે છે . તેમની કલ્પના નુાં ગ્રામ્ય 
સ્વરાજ્યમાાં ગામડુાં એ સાંપણૂટ સ્વાયત ઘર્ક 
હશ.ે પાયાની જરૂરરયાતો મારે્ પડોશી પર 
આધાર રાખર્ુાં નહીં હોય અને છતાાં 
પરવલાંબનનુાં જ્યાાં જરૂરી જ હોય ત્યાાં 
આશ્રય લેશે.  ગાાંધીજીની કલ્પનામાાં ગ્રામ્ય 

સ્વરાજ્યમાાં માનવીની મહત્તા સમાનતા 
રસ્ર્ીશીપ વવવેકેન્દ્રીકરણ સ્વદેશી સ્વયાં 
વનભટયતા સહકાર સત્યાગ્રહ અને સવટ ધમટ 
સમાનતા હશે. 
        આજના  વતટમાન સમયમાાં  
કોમ્પયરુ્ર અને વવજ્ઞાન અને રે્કનોલોજી નો 
સમય છે. આજે આવથિક ક્ષેત્ર ેવવકાસ બાાંધવા 
મારે્ વ્યાપક અવનવા અનેક પ્રયાસો અને 
પ્રયોગો કરવાના આવી રહ્યા છે ત ે
વાસ્તવવકતા થી કાંઈક અંશે અલગ અન ે
વધારે હોય તેમ ગણી શકાય આમ છતાાં 
આવથિક વવકાસની બાબતોમાાં જોઈએ એવુાં 
પરરવતટન લાવવ ુ શક્ય નથી ગાાંધીજીએ 
આપેલા આવથિક વવચારો ભારતીય 
સાંસ્કૃવતના યોગ્ય આવથિક વવકાસ જાણવુાં 
જરૂરી છે   
૧. નૈવતક આવથિક જીવન 
        નૈવતક આવથિક જીવન વવશ ે
ગાાંધીજીએ સ્પટર્પણે કહ્ુાં છે કે અથટ અને 
નીવતશાસ્ત્રની ક્યારેય પણ જુદા પડી જ ન 
શકાય. સાચુાં અથટશાસ્ત્ર ઊંચામાાં ઊંચા 
નૈવતક ધોરણની વવરુદ્ જ ન હોય શકે મારે્ 
તો કહવેાયુાં છે કે ધન સાંચય મારે્ નબળાના 
ભોગે સબળાઓનો વવકાસ ન થવો જોઈએ. 
       માનવ કલ્યાણ મારે્ ગાાંધીજીએ 
સ્પટર્ પણ ે સમજાયેલુાં કે કોઈપણ આવથિક 
વવચારસરણીને કોઈપણ માનો કલ્યાણ કે 
જનસેવા થી અલગ રાખવામાાં આવ ેતો ત ે
પ્રકારના સમાજનુાં આવથિક જીવન ક્યારેય 
પણ ઊંચુાં લાવી શકાય નહીં. તેમજ આવા 
સમાજનો આવથિક વવકાસ પણ સાાંભળી 
શકાય નહીં. તેથી ધન કરતાાં પણ માનવ 
કલ્યાણને વધ ુમહત્વ આપે છે. ગાાંધીજીના 
વવચારો સવટગ્રાહી અને સવટ વ્યાપકતા હતા 
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તેમની સમગ્ર માનવજાત અને એકાંદરે 
માનવ જીવનના પનુ:ગઠન આધારોની શોધ 
હતી. આ શોધમાાંથી તેમની બે મખુ્ય 
વવચારો ઉપર સમગ્ર માનવ જીવનની 
માાંડણી કરવા જેવી લાગી હતી. આ બ ે
તત્વો હત્યા સત્ય અને અરહિંસા ગાાંધીવાદી 
અથટ રચનાનો આધાર પણ આ બ ે તત્વો 
બન્યા આમ ગાાંધીજીની માનવ કલ્યાણ 
દ્વારા અથટશાસ્ત્રમાાં પરરવતટન લાવવા 
ઈચ્છતા હતા અન ે માનવ કલ્યાણ દ્વારા 
લાવેલુાં આવથિક પરરવતટન એ દીઘટકાલીન 
હોય છે જે ઘણા અથટશાસ્ત્રીઓ પણ સ્વીકારી 
છે. 
૨. સાદુાં જીવન 
          સાદુાં જીવન ગાાંધીજીએ આપણન ે
હાંમેશા મારે્ એક સાંદેશ આપયો છે. Simple 
living and high thinking કેમકે આવથિક 
જીવનમાાં પણ જેમ બન ે તેમ સાદાય 
અપનાવા સચૂવેલ છે આપણે અનાંત એવી 
જરૂરરયાતોને ઘર્ાડીને જેમ બને તેમ ઓછી 
જરૂરરયાતો કરવાનુાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 
માનવની ઇચ્છાઓ ક્યારેય પણ પરૂી 
થવાની નથી ઈચ્છાઓ વારાંવાર ઉત્પન્ન 
થતી રહ ે છે. એક પણૂટ કરો તો બીજી 
તાત્કાચલક ઊભી થાય છે. એર્લ ે
ઈચ્છાઓનો દર ચાલ ુજ રહવેાનુાં પરાંર્ ુતેને 
પણૂટ કરવા મારે્ સાંસાધનો સીવમત છે. આ 
વાત પરરવાર તેમજ સમાજ બાંનેને લાગ ુ
પડ ે છે. પરરવારની જરૂરરયાત રોર્ી કપડા 
આવાસ વશક્ષા પરરવહન સ્વાસ્્ય મનોરાંજન 
વગેરેની હોય છે. જેમ જેમ પણૂટ થતી જાય 
છે તેમ તેમ તેમાાં વધારો થતો જાય છે. 
આથી માનવ સાંસાધનોનુાં વધનેુ વધ ુ
ઉપયોગ કરી તેને પણૂટ કરવાના પ્રયાસો કરે 

છે. આથી કુદરતી તેમજ માનવસજિત 
સાંસાધનોનુાં દુરવ્યય થાય છે જેની અસર 
તત્કાલીન તેમજ લાાંબા સમયે સમાજ તેમજ 
અથટતાંત્ર ઉપર વવધાનાત્મક અસર ઉદભવ ે
છે. આથી ગાાંધીજી સાદુાં જીવન પર વધારે 
ભાર મકેૂ છે તેમનો આ વવચાર લાાંબા ગાળે 
સવટને અસર કરે છે. 
૩. આવથિક સ્વતાંત્રતા 
        ગાાંધીજી રાજકીય સ્વતાંત્રતા કરતા 
પણ આવથિક સ્વતાંત્ર પર ભાર મકૂતો જણાવે 
છે. કે આવથિક સ્વતાંત્રતા વસવાય રાજકીય 
સ્વતાંત્રતા નકામી છે. વતટમાન સમયમાાં 
આવથિક સ્સ્થવત ગાાંધીજીએ આપેલા આવથિક 
સ્વતાંત્રતાના વસદ્ાાંતો વવરુદ્ છે જે દૂર કરવી 
ખાસ જરૂરી છે. આવથિક સમાનતા એર્લે 
જગતના બધા મનટુય પાસે એક સરખી 
કુદરતી સાંપવત હોવા પણ એર્લે એર્લ ે
સૌની પાસે પોતાની કુદરતી આવશ્યકતા 
પણૂટ કરતી કુદરતી સાંપવત્ત હોવી જોઈએ. 
આવથિક સમાનતા ની જળમાાં ધવનક નુાં રસ્ર્ી 
પણુાં રહલે છે એ આદશટ પ્રમાણે ધવનક 
પોતાના પડોશી કરતા એક પણ કોડી 
વધારે રાખવાનો અવધકાર નથી. ત્યારે શુાં 
વધારાનુાં એની પાસેથી છીનવી લેવુાં એમ 
કરતાાં રહિંસાનો આશ્રય લેવો પડ ેઅને રહિંસા 
વડ ે એમ કરવુાં સાંભવે તોય સમાજે 
સમાજની તેથી ફાયદો ન થાય કેમ કે દ્રવ્ય 
એકઠુાં કરવાની શસ્ર્કત ધરાવનાર એક 
માણસની શસ્ર્કતને સમાજ કોઈ બીજા  
અરહિંસક માગટ એ થયો કે માન્ય થઈ શકે. 
એર્લે તેની હાજત પરૂી પડી બાકીના ને તે 
પ્રજાની વતી રસ્ર્ી બની જો પ્રમાચણકતા 
પણે સાંરક્ષક બન ે તો  જે દ્રવ્ય તે ઉત્પન્ન 
કરશે તેનુાં સદેવ પણ કરશે. વળી જ્યારે 
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મનટુય પોતાની સમાજનુાં સેવક માને 
સમાજન ેઅથી ધન કમાઈ સમાજ કલ્યાણન ે
અથે વાપરી ત્યારે તેની કમાણીમાાં શદુ્તા 
આવશ ેતેના સાહસમાાં પણ અરહિંસા હશે. આ 
પ્રમાણે જો કાયટ પ્રણાલી ગોઠવાઈ તો 
સમાજમાાં વારાંવાર ગૌસમમખુ ક્રાાંવત પેદા 
થાય તેમજ આવથિક સમાનતા સ્થાપી કરી 
શકાય. 
૪. શ્રમ વવષયક વવચાર  
     ગાાંધીજીએ સ્વાસ્્ય પર ભાર મકુતા 
કહ્ુાં છે કે જાતે મેં મહનેત મનટુય માત્ર ને 
મારે્ અવનવાયટ છે. તેમને શ્રમના મહત્વની 
ઈશ્વરી વનયમ તરીકે નવાજેલો છે તેથી 
બૌદ્ધદ્ક અને શારીરરક શ્રમને અપનાવવાનુાં 
કહ ેછે. શરીર શ્રમ માનવ જીવન મારે્ ઘણુાં 
મહત્વનુાં છે. આમ અથટતાંત્રની આંર્ાઘુાંર્ીઓ 
માાંથી મસુ્ર્કત મેળવવા મારે્ શારીરરક અને 
માનવસક શ્રમ ઘણ ુ આવશ્યક છે. 
બાઇબલમાાં કહ ે છે કે તારી રોર્ી ર્ ુાં તારો 
પસીનો રેડીને કમાજે ને જે ખાજે. જો 
કરોડપવત પણ જો પોતાના ખાર્લ ે
આળોર્ીયા કરે ને તેના મોમાાં કાંઈ ખાવાનુાં 
ચકેૂ ત્યારે તે લાાંબો વખત ખાઈ શકતો 
નથી. તેમાાં તેને રસ પણ રહશેે નહીં 
.ગ્રામસ્વ શરીર શ્રમ કરીને કમાયેલુાં રોર્લો 
તેને મીઠો લાગશે અને તેમનુાં આરોગ્ય 
તાંદુરસ્ત રહશેે. ગાાંધીજી શ્રમ અંગ ેજણાવતા 
કહ ે છે કે પોતાના ભોજન મારે્ જેને 
પ્રામાચણકપણે શ્રમ કયો નથી તેન ે મફત 
ખવડાવવાનો વવચાર મારી મતે અરહિંસામાાં 
બેસતો નથી મારી મત ે સત્તા હોય તો હુાં 
બધા જ સદાવ્રત બાંધ કરાવી દઉં સદાવ્રતો 
એ પ્રજાની અધોગવત કરી છે અને સસુ્તી 
આળસ ગનુાખોરીને તેમજ ઉચ નીચના 

ભેદને ઉત્તેજન આપયુાં છે. આવા અપાત્ર 
દાનથી દેશની ભૌવતક કે આધ્યાજત્મક 
સાંપવત્તમાાં કશો વધારો થતો નથી. અંદર 
દાન દેનારાઓની પણુ્ય કાયટનો ભ્રમ થાય 
છે. દાતાઓ પરરશ્રમાલય ખોલે ને  જ્યાાં 
ભોજનાલયમાાં  કામ કરવાની જતી સ્ત્રી 
પરુુષો આરોગ્યપ્રદ સ્વર વાતાવરણમાાં શ્રમ 
આપીને ભોજન આપે તો કેવુાં તરત ડહાપણ 
પણ ભયુાં કહવેાય શ્રમ ન કરે તેને ભોજન 
નહીં મળે. 
૫. યાંત્ર વવષયક વવચાર  
      આજે વતટમાન સમયની સમસ્યાઓ 
જો કોઈ હોય તો ત ેબેરોજગારી છે ભારત 
દેશ ગામડાઓનુાં બનેલ છે કૃવષ પ્રધાન દેશ 
છે. આથી બેરોજગારી સમસ્યાને દૂર કરવા 
મારે્ ગામડાને સમદૃ્ કરવા પડશે. અન ે
ગામડાને સમદૃ્ કરવા મારે્ ગહૃ ઉદ્યોગ લઘ ુ
ઉદ્યોગ નુાં પ્રયાણ વધારવુાં પડશે. ગ્રામ્ય 
ક્ષેતે્ર ઉદ્યોગોનુાં પ્રમાણ વધારવુાં પડશે તો 
આવથિક ક્ષેતે્ર પણ ઘણુાં પરરણામ લાવી 
શકાય તેમ છે. ગામડાઓનો નાશ થશ ેતો 
ભારતનો પણ નાશ. પછી ભારત નહીં રહ ે 
જગતમાાં એનુાં જે વવવશટર્ કાયટ છે તે લપુત 
થઈ જશ.ે ગામડુાં સજીવન ત્યારે જ થાય 
જ્યારે એનુાં શોષણ થર્ુાં અર્કે વવશાલ 
ઉદ્યોગોની સાથે હરીફાઈ અને ખપતના પ્રશ્નો 
આવશે એર્લ ે ગ્રામ વાસીઓનુાં સીધુાં કે 
આડકતરુાં શોષણ થયા વવના નહીં જ 
રહવેાનુાં . તેથી ગામડાની સ્વાવલાંબી સ્વયાં 
પણૂટ અને આત્મ વનભટર બનાવવા ગ્રામ 
ઉદ્યોગોનો વવકાસ કરવો જોઈએ. કારણ કે 
ત્રીજા ભાગનુાં ભારત ભારતના ગામડાઓમાાં 
વનવાસ કરે છે ગાાંધીજીને  કોઈએ પણ પ્રશ્ન 
કરેલ તમે યાંત્રના વવરોધી છો ? ગાાંધીજી 
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તેનો જવાબ આપતા જણાવે છે કે યાંત્ર સામે 
મારુાં કોઈ વવરોધ નથી પણ હુાં યાંત્રોનો 
વવરોધ સ્વીકારુાં છાં જે યાંત્રો માનવ શ્રમ મારે્ 
તેમજ માનવીની સવુવધા મારે્ ઉપયોગી છે 
ઉપયોગી છે પરાંર્ ુ જે યાંત્રો માનવજીવન 
મારે્ દુરોગામી અસરો કે પ્રભાવ ઉપજાવે છે 
તેવા યાંત્રોનુાં હુ ાં સખત વવરોધ કરુાં છાં. મારો 
વવરોધ યાંત્રોની ઘલેછા સામે છે. તો જેન ે
શ્રમનો બચાવ કરનારા યાંત્રો કહવેામાાં આવે 
છે તેની લોકોને ઘલેછા લાગી છે શ્રમનો 
બચાવ થાય છે ખરી પણ લાાંબો લાખો 
લોકો કામ વવનાના થઈ. ભખૂે રઝળતાાં 
રસ્તા ઉપર ભર્કે છે. સમય અને શ્રમનો 
બચાવ હુાં પણ કરુાં છાં ઈચ્છાં છાં પરાંર્ ુઅમકુ 
વગટનો નહીં આખી માનવ જાવતને થવુાં 
જોઈએ. થોડા ઘણા ગાાંરઠયા પાસે સાંપવત્તનુાં 
સાંચય થાય એમ નહીં પણ સૌની પાસે થાય 
એમ ગાાંધીજી ઇચ્છતા હતા. માનવજાતની 
આવથિક કાંગાચળયાતમાાંથી મસુ્ર્કત મેળવવા 
મારે્ વવવવધ ક્ષતે્રોનુાં યાંત્રોનુાં ઉપયોગને 
બદલે મયાટરદત ક્ષેત્રમાાં યાંત્ર અપનાવા 
જોઈએ. કારણ કે યાંત્ર માણસને મારે છે 
અને માણસ યાંત્રને મારે નહીં અમયાટરદત 
યાંત્રોનો ઉપયોગથી મનટુયની કુશળતા 
કુાંરઠતથી થાય છે આમ ગાાંધીજી યાંત્રો અંગ ે
જણાવતા કહ ેછે કે યાંત્રો સામે આમ તો કોઈ 
વાાંધો નથી જો કોઈ વાાંધો હોય તો ત ેએવા 
યાંત્રો સામે છે કે થોડાક કાયોમાાં નફો 
એકવત્રત કરવા મારે્ સજાટયેલા હોય 
૬. રસ્ર્ીશીપ નો વસદ્ાાંત 
       ગાાંધીજી રસ્ર્ીશીપ ના વસદ્ાાંતમાાં 
સાંપણૂટ વવશ્વાસ હતો તેમના આ વસદ્ાાંત દ્વારા 
ઉત્પાદન પ્રરક્રયામાાં દરેક સમાજના વવચભન્ન 
વગોની અનકુળૂ પડશે તેમનો અથટ એ હતો 

કે ધન સાંપવત  જમીનદાર ખેડતૂ અને 
સરકાર બધા એકસાથે કામ કરવુાં જોઈએ. 
આવથિક સમાનતાની જળમાાં ધવનક નુાં 
રસ્ર્ીપણ ુરહલેુાં છે એ આદશટ પ્રમાણે ધવનક 
ને પોતાના પાડોશી કરતા એક રોર્ી પણ  
વધારે રાખવાનો અવધકાર નથી. ત્યારે શુાં 
વધારાનુાં એની પાસેથી લેવુાં એમ કરતાાં 
રહિંસાનો આશરે લેવો પડ ે અને રહિંસા વડ ે
એમ કરવુાં સાંભવવત તોય સમાજને તેથી 
ફાયદો ન થાય. કેમ કે દ્રવ્ય એકઠુાં કરવાની 
શસ્ર્કત ધરાવનાર એક માણસની શસ્ર્કતન ે
સમાજ ખોઈ બેસ ેએર્લ ેઅ રહિંસક માગટ એ 
થયો કે માન્ય થઈ શકે એર્લી તેની હાજરી 
પરૂી પાડીને બાકીનુાં તે પ્રજાવતી રસ્ર્ી બને. 
         આજની મડૂીવાદી સમાજ 
વ્યવસ્થાને સમાનતા વાળી સમાજ 
વ્યવસ્થામાાં પલર્ી નાખવા મારે્નુાં સાધન 
છે મડૂીવાદને તે આશ્રય આપતો નથી પણ 
આજનો મડૂીસર વગટ સધુારવાની તક આપે 
છે . માનવ સ્વભાવની સધુારણા મારે્ 
સદાય અવકાશ હોય છે એ શ્રદ્ા પર એનુાં 
મતદાન છે પોતાના રહત મારે્ સમાજ 
જેર્લી ખાનગી વમલકતની છૂર્ રાખે છે તે 
વસવાય વમલકતની ખાનગી વમલકતની હક 
તે માન્ય રાખતો નથી. માચલકી હક તથા 
સાંપવત્તના ઉપયોગનુાં કાયદાથી વનયમન 
કરવાનુાં એમાાં વનષેધ નથી. રાજ્ય દ્વારા 
સાંચાચલત રસ્ર્ની વ્યવસ્થામાાં વ્યસ્ર્કતન ે
પોતાની સ્વાથટ ને સાંતોષવા મારે્ અથવા 
સમાજના રહતની અવગણ થાય એ રીતે 
સાંપવત્ત ધરાવવાની કે તેનો ઉપયોગ 
કરવાની છૂર્ નહીં થાય. વનવાટહ મારે્ 
મજૂરીનુાં લઘતુ્તમ ધોરણ નક્કી કરવાનુાં 
વવચારવામાાં આવ્યુાં છે. તે જ રીતે સમાજમાાં 
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એક વ્યસ્ર્કતને વધમુાાં વધ ુ કેર્લી આવકની 
છૂર્ આપવી તે પણ નક્કી કરવુાં જોઈએ. 
આવી લઘતુ્તમ તેમજ ગરુુત્તમ આવક 
વચ્ચેનુાં તફાવત સમજપવૂટકનો ન્યાય પણૂટ 
સર તથા છેવરે્ એ નાબદૂ થાય એ રીતનુાં 
તેમાાં વખોતો વખત ફેરફાર થતા રહ ેછે એ 
જાતનો હોવો જોઈએ. ગાાંધીવાદી આવથિક 
વ્યવસ્થામાાં ઉત્પાદનનુાં સ્વરૂપ સમાજની 
જરૂરરયાત પ્રમાણ ે નક્કી કરવામાાં આવશ ે
વ્યસ્ર્કતના મનમાાં આવ ેતે પ્રમાણે ત ેપ્રમાણ ે
ન લોભ સાંતોષાય.  
૭. અસ્પશૃ્યતા વનવારણ 
      અસ્પશૃ્યતા રહન્દુ ધમટનુાં અંગ નથી 
એર્લુાં જ નહીં પણ રહન્દુ ધમટમાાં બેસી 
ગયેલુાં સ્થળો છે વહમે છે પાપ છે અને તેનુાં 
વનવારણ કરવુાં પ્રત્યેક રહિંદનો ધમટ છે. તેનુાં 
પરમ કતટવ્ય છે તેથી જ તને ેપાપ માન ેછે 
તે તેનુાં પ્રાયાવશ્રત રૂપ ે પણ ધમટ સમજીન ે
સમજદાર રહિંદુ પ્રત્યેક અપશૃ્ય ગણતા ભાઈ 
બહનેને અપનાવે. તનેો હરે્ ુ સેવા ભાવે 
સ્પશટ કરી સ્પટર્ કરી પોતાની પાવન થયેલ 
માની અપશૃ્યના દુુઃખો દૂર કરી વષો થયા 
તેમની કચડી નાખવામાાં આવેલ છે તેથી 
તેમનામાાં જે અજ્ઞાની દોષો બેસી ગયા છે ત ે
ધીરજ પવૂટક દૂર કરવામાાં તેમને મદદ કરે. 
અને આ બીજા રહન્દુને  કરવા મનાવે પે્રરે. 
         ગાાંધીજી કહ ે છે કે આ કામ કેર્લુાં 
કપરૂ છે તે હુાં એ હવે જાણુાં છાં પણ 
સ્વરાજ્યની ઇમારત ઊભી કરવાનુાં જે કાયટ 
આપણ ે લઈ બેઠા છીએ તનેા જ આ એક 
ભાગ છે ગાાંધીજીના વતટમાન વવચાર દશટન 
ને સૌ સાધકે પાલન કરી તેના જીવનને 
આદશટ રૂપી દીપ પ્રગર્ાવો જોઈએ. 
૮. સવોદય અંગેનો ગાાંધીજીનો વવચાર  

        આ દેહ કેવળ પરમાત્માને  કારણે 
આપણન ે મળ્યો છે અન ે તેથી યજ્ઞ કયાટ 
વવના જે જમે છે તે ચોરીનુાં જમે છે. એમ 
ગીતાકારે કહી દીધુાં છે.  શદુ્ જીવન ગાળવા 
ઈચ્છનારુાં બધુાં કાયટ યજ્ઞરૂપે હોય. આપણ ે
યજ્ઞ સાથે અવતરીયા એર્લે આપણ ે
સદાયના ઋણી દેવાદાર રહ્યા. તેથી આપણ ે
જગતના હાંમેશા ગલુામ સેવક અને 
ગલુામના  સ્વામી જેમ સેવા લવેાની 
કારણકે  અન્ન વસ્ત્રાદી આપે છે. તે આભાર 
પવૂટક લઈએ તેર્લો કેર્લાનુાં પણ આપણને 
હક છે એવુાં ન માની એર્લે કે તે મળે તો 
સ્વામીને વગોવીએ.  આ શરીર તેનુાં છે 
તેની ઈચ્છા પ્રમાણ ે તેને રાખે કે ના રાખ ે
આ સ્સ્થવત દુુઃખ નથી. પણ જો આપણુાં 
સ્થાન સમજી લઈએ તો સ્વાભાવવક છે. 
તેથી સખુદ અને ઈચ્છવા યોગ્ય છે. આ 
ઉપરાાંત સખુ અનભુવવાની સારુ અચચલત 
શ્રદ્ાની આવશ્યકતા છે. પોતાની વવશે ચચિંતા 
જ ભોગવી .બધી પરમેશ્વરને સોંપી દેવી 
આવો આદેશ મેં તો બધા ધમટમાાં જોયો છે. 
મન સ્વચ્છ રાખી જે સેવાનો આરામ કરે 
તેની આવશ્યકતા રદન પ્રવતરદન સ્પટર્ 
થતી જાય છે ને તમે તેમ તેની શ્રદ્ા વધતી 
જાય છે.  જે સ્વાથટ છોડવાની તૈયાર જ 
નથી પોતાની જન્મની સ્સ્થવતને ઓળખવા 
જ તૈયાર નથી તેને સારુાં તો સેવા માગ ે
મશુ્કેલ છે તેની સેવામાાં સ્વાથટની ગાંધ 
આવ્યા જ કરશે. જો બારમા માાંથી સેવા 
કરવાની વવૃત્ત વધ્યા જ કરશે તો તેનો 
આપણુાં ખરુાં સખુ છે અને જગતનુાં સખુ છે. 
અરહિંસાનુાં પજૂારી ઉપયોગીતાવાદના 
વસદ્ાાંતન ે ફળને જ ચડાવી શકે એ તો 
સમસ્ત સષૃ્ટર્ના  અથ ે મળશે. અને એ 
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આદશટને  સત્ય કરવાના પ્રયત્નમાાં મળશે. 
આમ બીજા જીવે એર્લા ખાતર પાંડ ેમરવા 
તે હાંમેશા ખશુી હશે.  જાતે મરીને ત ે
બાકીના સૌની સેવા કરશ ે અને તેમાાં જ 
તેની પોતાની જાતની સવેા પણ આવી ગઈ 
હશ.ે  સમસ્તની આવી સવોચ્ચ સેવામાાં 
વધારે સાંખ્યાનુાં વધારે  તો આવી જ ગયુાં. 
પોતાના માગટમાાં એકબીજાના પગલાાંમાાં 
પગલુાં મકૂીને માગટમાાં આક્રમકતા નજરે પડ ે
પડશ.ે 
     માણસ આધ્યાજત્મક ઉન્નવત કરી તેની 
આસપાસના નીચ ેપડ ેતેવુાં હુ ાં માનતો નથી 
હુાં અદ્વતૈમાાં માનુાં છાં યથા પીંડ ેતથા બ્રહ્ાાંડ ે
એ ન્યાય માણસમાાં બલ્કે જીવન માત્ર માાં 
એક જ આત્મા વ્યાપી રહ્ુાં છે એમ હુાં માનુાં 
છાં અને તેથી હુાં માનુાં છાં કે જેર્લી અંશે એક 
માણસ ચડ ે છે તે એર્લે અંશે આખુાં જગત 
ચડ ેછે. અગર પડ ેછે ખરી રીતે તો નીવતનો 
એકે વવષય નથી. જેનુાં પરરણામ કેવળ 
વનવિત સાંચાવનારને મળે છે.  કેર્લીક 
વખત એમ કહવેામાાં આવે છે કે સત્યતા 
વગેરે ગણુોનુાં સામેના માણસ સાથે સાંબાંધ 
નથી 
સત્યનુાં પાલન કરવા ઇચ્છનાર અહાંકારી 
કેમ થઈ શકે? બીજાને સારુાં પ્રાણ પાથરના 
પોતાની જગ્યા ક્યાાં રોકવા જાય છે? આ 
નમ્રતા એર્લ ેપરુુષાથટ રહતેો ન હોય એવો 
અથટ રહન્દુ ધમટમાાં કરી નખાયો છે ખરો. ખરુાં 
જોતા નમ્રતા એર્લે તીવ્રતમ પરુુષાથટ પણ 
તે બધો પરમાથટને કારણ ે હોય સમદુ્રથી 
છૂરે્લા ચબિંદુને સારુાં આરામની કલ્પના 
આપણ ે કરી શકીએ છીએ. પણ સમદૃ્માાં 
રહલેા ચબિંદુ ને આરામ કયાાંથી? બરાબર એ 
જ પ્રમાણ ે આપણુાં છે ઈશ્વર રૂપ સમદુ્રમાાં 

આપણે મળી મળીએ છીએ એર્લે આપણો 
આરામ ગયો આરામની જરૂર પણ ગઈ. એ 
જ આરામ એ જ મહા અશાાંવતમાાં શાાંવત તેથી 
ફરી નમ્રતા આપણી પાસ ે જીવન માત્રની 
સેવા અથે સવટ પરની આશા રાખી છે. 
      સવોદય અંગનેા વસદ્ાાંતો 
         ગાાંધીજીના વતટમાન સમયના 
વવચારોનુાં સવોદયના વસદ્ાાંતો નીચે મજુબ 
સમજાવ્યા હતા? બધાના  ભલામાાં આપણુાં 
ભલુાં છે .વકીલ તેમજ વાળાંદ બાંનેના 
કામની રકિંમત એક સરખી હોવી જોઈએ. 
કેમ કે આજીવવકા નો હક બધાને એકસરખુાં 
છે. સ્ત્રી પરુુષો ની સમાન કેળવણી આપવી 
જોઈએ. ગામમાાં ઢેડ ભાંગી હોય તો તેમની 
સાથે મૈત્રી રાખવી. તેના સેવક થવુાં અને 
તેમ કરવાથી અપશૃ્યતાનુાં વનવારણ થઈ 
શકે છે.  રાજાએ પ્રજાપવત પે્રમભાવ રાખવુાં 
જોઈએ. સત્ય ,અરહિંસા, અસ્તયે, અપરરગ્રહ, 
સ્વદેશી ,બ્રહ્ચયટ, અપશૃ્યતા  વનવારણ, 
સવટ ધમટ સમભાવ વગેરે એકાદશી વ્રતોનુાં 
સાધકોઈ એ પાલન કરવુાં જોઈએ. વણાટશ્રમ 
વ્યવસ્થાના વવચારોને સાધકોએ પોતાના 
જીવનમાાં સ્થાવપત કરવા જોઈએ . સાધ ુ
મજૂરીનુાં ખેડતૂનુાં જીવન જ ખરુાં જીવન છે. 
સાધકોએ આવથિક ઉપજન મારે્ના ખાદી 
રેરર્યો સાધનો જેવા કે ગહૃ ઉદ્યોગો વગેરેનો 
રહિંદમાાંથી વવનાશ ન થાય તેનુાં ધ્યાન રાખવુાં 
જોઈએ. સવટ લોકોને આવથિકતા સમાન રીતે 
જળવાઈ રહ ેતેવુાં આયોજન કરવુાં. 
   ગાાંધીજીના સવોદય અંગનેુાં ધ્યેય 
ગાાંધીજીના મતે સ્વરાજમાાં કોઈના દુશ્મન ન 
હોય બધા પોતપોતાની ફાળે ફાળો ભરે કોઈ 
વનરીક્ષણ ન હોય ઉતરોતર જ્ઞાન વધર્ુાં 
જાય. આથી પ્રજામાાં રોગ ઓછામાાં ઓછા 
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હોય કાંગાળ કોઈ હોઈ  ને મહનેત મળતી 
હોય’ તેમાાં જુગાર મતદાન વ્યાચભચાર ન 
હોય’ વગટવવગ્રહ ન હોય. ધવનક પોતાનુાં ધન 
વવવેકસર વાપરે ભોગવવલાસ વધારવા મારે્ 
અવતશય રાખવામાાં નહીં. મઠુ્ઠીભર ધવનક 
મીનાકારીના મહલેમાાં રહ ે અને હજારો કે 
લાખો લોકોની અંજવાળાં ન હોય એવા 
અંધારીયામાાં રહ ે એમ ન હોય.  રહન્દુ 
મસુલમાન સ્પશૃ્યાસ્પશૃ્ય ઊંચનીચના 
ભેદભાવ ન હોય એ જ માનવ જીવનનુાં 
પરમ દયેય છે. 
૯. વવશ્વ શાાંવત વવષયક વવચાર  
      વવશ્વ શાાંવત ના ક્ષેત્રમાાં પણ ગાાંધીજીનુાં 
અનોખુાં છે જગત પેદા થયુાં ત્યારથી શાાંવતની 
ખોજ ચાલ્યા કરે છે.  આંતરરાટરીય 
અથડામણુાં વનવારવા આખરી ઉકેલ 
આવવાનો નથી એ વાત હવે આખરી 
ઉકેલવાનુાં નથી એ વાત જગતના પ્રખર 
સત્તાધીશોને પણ સમજવા લાગી દરેક 
પ્રશ્નોનો ઉકેલ વવશ્વ શાાંવત અને માનવ 
વવકાસની દ્રષ્ટર્એ કરવુાં એ ગાાંધીજીની રીત 
હતી. વવચાર અને કાયટ મારફતે એમણ ે
જીવનભર એ વાત કહી હતી એનો ન ેચાર્ટર 
અને મોસ્કોમાાં થયેલા અણ ુ અખતરામાાં 
બાંધી કરાર એ વાત પરુવાર કરે છે.  ચેસ્ર્ર 
બોલ્સ જેવા તો એમાાં પણ ગાાંધીજીનો 
પ્રભાવ કામ કરી રહ્યા હોય એમ માનવ 
પ્રેરાય છે.  આંતરરાટરીય ટુકડો હોવા જ ન 
જોઈએ એ પ્રકારના યદુ્ોમાાં માનવ જાવતના 
સવટનાશ થવાની શક્યતા પડલેી છે અને 
માનવ હૃદય વવકાસશીલ હોય ને યદુ્ 
વસવાયની બીજી રીતે પણ પોતાના 
ઝઘડાઓ પતાવી શકે છે.  એ વવચારો હવ ે
વ્યાપક પણે સમજાવતા ન ેસ્વીકારતા જાય 

છે રવશયા અને અમેરરકામાાં હવે ઠાંડા યદુ્ની 
ભવૂમકામાાંથી કાંઈક બહાર નીકળવા લાગ્યા 
છે.  અને ઇન્સેપર્ અથડામણોનો ન થાય ત ે
વવયેર્ નામ જેવી રહિંસક પરરસ્સ્થવતનુાં વહલેી 
તકે ઉકેલ આવે એને મારે્ પરસ્પર સહકાર 
કરે છે. 
મલૂ્યાાંકન  
     ગાાંધીજીના ચચિંતનનુાં મખુ્ય રૂપ ઈસાઈ 
ધમટ ગીતા રષ્સ્કનના  અને બૌદ્ ધમટના 
પ્રભાવ પર રહી છે અરહિંસા અનાશસ્ર્કત 
ત્યાગ વવશ્વ બાંધતુ્વની ભાવના તેમણ ેવવષય 
ધમટ અન ે બૌદ્ ધમટ પાસથેી ગ્રહણ કરી 
હતી.  આ ગ્રહણ  સત્યાગ્રહ અને વવવેક 
કેન્દ્રકરણ અપનાવવાની પે્રરણા આપી છે. 
તેઓ કહ ે છે કે માનવીએ સમાજમાાં રહતેો 
હોવાથી તેણે પોતાના જીવનની ઉન્નવતમય 
બનાવવુાં જોઈએ કેમ કે આજે માનવી 
એર્લો રહિંસક બન્યો છે કે પોતાના જીવનના 
નૈવતક મલૂ્યના પાસા ભલૂી ગયો છે. તેથી 
પોતાના જીવનને કેવી રીતે સદગણુી બનાવુાં 
તેની પ્રેરણા ગાાંધીજીએ વતટમાન સમયના 
વવચારો સાથે વણટવી છે. 
      વતટમાન સમય સાથે કદમ વમલાવવા 
મારે્ આજે માનવી વશક્ષણ મેળવી રહ્યો છે 
તે વશક્ષણની પોતાના જીવનમાાં કેવી રીતે 
ખીલવે અને તેનો સદુપયોગ કેવી રીતે 
ફલશ્રવુત વનવડ ે તેની પે્રરણા ગાાંધીજી 
વતટમાન સમયના વવચાર સાથે વણટવી છે 
પહલેાના સમયમાાં સમાજના લોકો 
હરરજનને અપશૃ્યતા ગણતા હતા પરાંર્ ુ
ગાાંધીજી અપશૃ્યતા વનવારણ કરી તે લોકોને 
સમાજની અંદર સમાન દરજ્જો મળી રહ ે
તેવી પ્રેરણા આપી છે તે આજના વતટમાન 
સમયમાાં આદશટરૂપી દીપની જેમ જળહળી 
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છે તેમજ સમાજની સાથે મૈત્રી કેળવી સ્ત્રી 
પરુુષની સમાન કેળવણી આપવી રાજાએ 
પ્રજા સાથે પ્રેમ ભાવ રાખો સત્ય અરહિંસા 
અસ્તે અપરરગ્રહ સ્વદેશી બ્રહ્ચયટ અપશૃ્યતા 
વનવારણ સવટ ધમટ સમભાવ વગેરેનુાં પાલન 
કરવુાં. વ્યસ્ર્કતએ સાદુાં  અને ખરુાં જીવન 
જીવવુાં તથા સાથટકોએ આવથિક વવભાજન 
મારે્ ખાદી,રેરર્યો જેવા ગહૃ ઉદ્યોગના 
સાધનોનુાં વવકાસ કરવો જોઈએ. તેમજ સવટ 
લોકોનુાં આવથિક વવકાસ જળવાઈ રહ ે તેવા 
ઉદ્યોગોનુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ. રાટરીય 
અને આંતરરાટરીય પદ્વત ઝઘડાઓ ન 
કરતા તેમની સાથે મૈત્રી કેળવવામાાં આવે 
તો વવશ્વ શાાંવત જળવાઈ રહ ે છે.  તેથી 
તેમને વવવવધ રાજકીય વવચારધારા વચ્ચ ે
લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા શ્રેટઠ લાગે ત ે
પરૂી પાડી છે. આ વ્યવસ્થા ખબૂ જ ફળશ્રવુત 
વનવડ ે છે. કારણ કે વધમુાાં વધ ુ જાહરે 
પ્રગવત તકો અને વવકાસ લોકો પોતાની 
જાતે જ નક્કી કરી શકે છે તેમજ લોકો 
લોકોનુાં કલ્યાણ છે તેવી તેમણ ે પે્રરણા 
આપી. આમ ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનના 
વ્યસ્ર્કતગત વવચાર સમાજ આગળ પ્રગર્ 
કયાટ છે તેમના વવચાર અનસુાર તેઓ કહ ે
છે કે મારા વવચારો સૌ વ્યસ્ર્કતગત રીતે 
વતટમાન જીવનમાાં પ્રગર્ાવે તે જ મારો 
સાંદેશ છે. 
            ગાાંધીજીના મત ે સાચી સાંપવત 
પ્રમાચણક ,સાંસ્કૃતી અને વનસ્વાથી માણસોમાાં 
રહલેી છે. કોઈપણ અથટ વ્યવસ્થા એ સાધ્ય 
નરહ સાધ્ય તો સમાજનો અદનો માનવી છે. 
દેશમાાં અવનવાયટ હોય તેવા મોર્ા પાયા પર 
ચાલતા ઉદ્યોગોનુાં સ્થાન નાના ગ્રહ કે 
ગ્રામોઉદ્યોગો કરતા જરાપણ ઉતરર્ુાં ન હોવુાં 

જોઈએ ત ેગાાંધીજી માનતા હતા.  ગાાંધીજી 
ના આવથિક વવચાર અંગે પટ્ટાની સીતા મૈયા 
કહ ે છે કે ‘તે જીવનના કેલાક પ્રશ્નોના 
પ્રયત્નો નવા દ્રષ્ટર્કોણ છે, નવો અચભગમ 
છે. આધવુનક સમસ્યાઓનુાં વનરાકરણ છે. 
ગાાંધી વવચારના પ્રખર અભ્યાસી એસ.એન 
અગ્રવાલ કહ ે છે કે “ IN short, Gandhiji 
believes in Raising not merely the 
standard of living but also the slandered 
of life”   
સાંદભટ સચૂચ 
૧. નવજીવન ૨૧,૮,૧૯૨૭ પેજ-૪૦૭ 
૨.મહાત્મા ગાાંધીના વવચારો સાંપાદક –આર 
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