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ટ ૂંકસાર: ગાૂંધીજી અંગેના આર્થિક ર્વચારો આજે સાૂંપ્રત સમયમાૂં ખ  બજ અગત્યના છે. આજે રાજય દ્વારા  
સમાજ કલ્યાણના માગે દેશનો ર્વકાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગાૂંધીના ર્વચારો એક પે્રરણા પ  રી પાડે છે. 
અથટશાસ્ત્રનો મખુ્ય ઉદે્દશ સમાજનુૂં મહત્તમ કલ્યાણ કરવાનો છે. આ કલ્યાણ ઉદે્દશને ર્સધ્ધ કરવા 
ગાૂંધીવાદી આર્થિક ર્વચારણા અથટતૂંત્રને વેગ આપે છે.ઉત્પાદન,વપરાશ અને વહેંચણી આ ત્રણ ર્સદ્ાૂંત 
પર અથટશાસ્ત્ર રચાયેલુૂં છે. સ્વરાજ,ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ,સ્વદેશી ભાવના,ર્વકેન્રીકરણ,સવોદયનો ખ્યાલ 
તેમજ વાલીપણાનો ર્સદ્ાૂંત વગેરે જેવા ર્વષયો પર ગાૂંધીજીના ર્વચારો સાૂંપ્રત સમયમાૂં ખ  બ જ 
અગત્યના છે,21 મ સદીમાૂં ભારત સમક્ષ ઘણી આર્થિક સમસ્યાઓ જેવીકે ગરીબી, 
બેરોજગારી,આવકનીઅસમાનતા, સત્તાનુૂં કેન્રીકરણ,પયાટવરણીય સમસ્યાઓ વગેરે મારે્ ગાૂંધીજીના 
ર્વચારો એક પે્રરકબળ પ  રુૂં પાડે છે. 
પ્રસ્તાવના :‘મારુૂં જીવન એજ મારો સૂંદેશ 
છે.’ આવા ઉચ્ચ ર્વચારો ધરાવતા મહાત્મા 
ગાૂંધી કે જેઓ એ સત્ય અને અહહિંસાના 
અજોડ હર્થયારનો ઉપયોગ કરી ભારતને 
સ્વતૂંત્રતા અપાવી. આ મળેલ સ્વતૂંત્રતાથી 
ભારતના ભાવીન ે ઘડવાની જવાબદારી 
આપણા સૌની છે. મહાત્મા ગાૂંધીના આર્થિક, 
રાજકીય, સામાજજક, બરુ્નયાદી ર્શક્ષણ 
અંગેના ર્વચારો ઉત્કૃષ્ઠ છે. મહાત્મા ગાૂંધી 
એ જે આર્થિક ર્વચારો રજ  કયાટ તે ખ્યાલના 
સ્વરૂપે છે, શાસ્ત્રના સ્વરૂપે નહીં. ગાૂંધી 
ક્યારેય અથટશાસ્ત્ર અને નીર્તશાસ્ત્ર વચ્ચ ે
ભેદ પાડતા જ ન હતા. મારા સ્વપ્નનુૂં 
ભારત પસુ્તકમાૂં આર.કે.પ્રભ ુ ગાૂંધીજીના 
શબ્દોમાૂં જ જણાવે છે કે ‘મારે કબ  લ કરવુૂં 
જોઈએ કે અથટશાસ્ત્ર અને નીર્તશાસ્ત્ર વચ્ચ ે
હુૂં ભેદ પાડતો નથી. જેમ બધ ુ સાચુૂં 
નીર્તશાસ્ત્ર તેના નામ પ્રમાણે સારુૂં અથટશાસ્ત્ર 
પણ હોવુૂં જોઈએ તેમ સાચુૂં અથટશાસ્ત્ર 

ઊંચામાૂં ઊંચા નૈર્તક ધોરણને ર્વરોધી ન 
હોય.’ આમ ગાૂંધીજીના આર્થિક ર્વચારો એ 
સમાજના નૈર્તક મ  લ્ય પર આધાહરત છે. 
      ગાૂંધીજીના જીવન અને ર્વચારો પર 
જોહ્ન રસ્સ્કન, લીઓ ર્ૉલ્સ્ર્ૉય, સ્વામી 
ર્વવેકાનૂંદ, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, શ્રીમદ 
રાજચૂંર, ડરે્વડ થોરો, ભગવાન બધુ્ધ, ઇસ ુ
લિસ્ત જેવા મહાપરુુષો તથા શ્રીમદ 
ભાગવત ગીતા, મહાભારત અને રામાયણ 
જેવા ધમટગ્રૂંથોનો પ્રભાવ જોવા મળે છે.જોહ્ન 
રસ્સ્કનના ‘અન ટુ ધ લાસ્ર્’ પસુ્તકમાૂંથી 
આધરુ્નક અથટશાસ્ત્ર અંગેના સવોદય, 
ટ્રસ્ર્ીશીપ, માલલક-મજદ રના સબૂંધો તથા 
શ્રમભાવના જેવા ર્વચારોની ગાૂંધીજી પર 
અનોખી અસર થઈ હતી. ર્ૉલ્સ્ર્ૉયના 
‘WHAT NEXT SHALL WE DO THEN 

TO THE LABOURERS EVEN THE 

FOOL’પસુ્તકથી પ્રભાર્વત થઈ ગાૂંધીજી એ 
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ગરીબી,શોષણ તથા અસમાનતા નાબ  દી 
મારે્ ઉત્પાદનના સાધનો પર ખાનગી 
ર્નરાકરણનો ખ્યાલ મેળવ્યો હતો. (કુરેશી,મે 
2017) અમેહરકન લચિંતક થોરોની પ્રબળ 
અસર ગાૂંધીજી પર પડી. જેમાૂંથી તેમણ ે
‘સાદુૂં જીવન અને ઉચ્ચ ર્વચારો’ નો ખ્યાલ 
મેળવ્યો હતો. તેમણ ે બાળપણમાૂં જોયેલા 
નાર્ક ‘સત્યવાદી રાજા હહરશ્ચૂંર’ પરથી 
જીવનના સત્યને મહત્વ આપ્્ુૂં અને 
સત્યાગ્રહી થયા. આમ ગાૂંધીજીના જીવન 
તેમજ ર્વચારોમાૂં ઘણા તત્વલચિંતકોનો 
મહત્વનો ફાળો રહલેો છે. 
         માનવજીવન અને વ્યક્તતની 
આર્થિક પ્રવરુ્ત્તઓ જેવી કે અથટવ્યવસ્થાનુૂં 
સૂંચાલન,ઉત્પાદન,રોજગારી,બેહકિંગ 
માળખુૂં,ર્વર્નમય,આવક 
વહેંચણી,નાણુૂં,પયાટવરણીય સમસ્યાઓનો 
ઉકેલ વગેરે સૂંદભોમાૂં રજ  કરવામાૂં આવેલા 
ર્વચારોને આર્થિક ર્વચારો કહવેામાૂં આવે 
છે.એડમ ક્સ્મથ,કાલમાતસટ,પ્રો. માશટલ,જહૉન 
કેઈન્સ,સેમ્્લુસન,રોલબનસન્સ અને કૌહર્લ્ય 
વગેરેના આર્થિક ર્વચારો અથટતૂંત્ર મારે્ 
મહત્વના છે. જેમ કે એડમ ક્સ્મથના “welth  
of nations”માૂં ઉત્પાદન,વહેંચણી,વપરાશ 
અને ર્વર્નમય અંગેના આર્થિક 
ર્વચારો,રૉલબન્સસના અછત પસૂંદગીના 
આર્થિક ર્વચારો 1930ની ર્વશ્વ મહામૂંદીના 
સૂંદભે પ્રો. કેઈન્સના આવક અને 
રોજગારીના આર્થિક ર્વચારો,અમત્યટસેનના 
ગરીબો અંગેના ર્વચારો વગેરે અથટતૂંત્રને 
હદશા આપવા મારે્ મદદરૂપ થાય છે. તે જ 
રીતે ગાૂંધીજી અંગેના આર્થિક ર્વચારો 
એર્લાજ મહત્વના છે. આજે રાજય સમાજ 
કલ્યાણના માગે દેશનો ર્વકાસ થઈ રહ્યો છે 

ત્યારે ગાૂંધીના ર્વચારો એક પ્રેરણા પ  રી 
પાડ ે છે. અથટશાસ્ત્રનો મખુ્ય ઉદે્દશ સમાજનુૂં 
મહત્તમ કલ્યાણ કરવાનો છે. આ કલ્યાણ 
ઉદે્દશન ે ર્સધ્ધ કરવા ગાૂંધીવાદી આર્થિક 
ર્વચારણા અથટતૂંત્રન ેવેગ આપે છે. 
 
ગાૂંધીજીના આર્થિક ર્વચારો:- 
                ઉત્પાદન,વપરાશ અન ે
વહેંચણી. આ ત્રણ ર્સદ્ાૂંત પર અથટશાસ્ત્ર 
રચાયેલુૂં છે. સ્વરાજ,ખાદી અન ે
ગ્રામોદ્યોગ,સ્વદેશી 
ભાવના,ર્વકેન્રીકરણ,બેરોજગારી ઘર્ાડવા 
સવોદયનો ખ્યાલ તેમજ વાલીપણાનો 
ર્સદ્ાૂંત વગેરે જેવા ર્વષયો પર ગાૂંધીજીના 
ર્વચારો સાૂંપ્રદ સમયમાૂં ખ  બ જ અગત્યના 
છે 
1). ટ્રસ્ર્ીશીપનો ર્સધ્ધાૂંત:- ગાૂંધીજી એ 
ગરીબ અને ધર્નક વચ્ચેની અસમાનતા દ ર 
કરવા મારે્ ટ્રસ્ર્ીશીપનો ર્સધ્ધાૂંત આપ્યો. 
તેમના મતે મ  ડીવાદીઓ એ મ  ડીના માલલક 
નથી તેઓ મ  ડીના ટ્રસ્ર્ી કે વાલી છે અને 
તેઓ એ પોતાની ર્મલકતનો સમાજના 
હહતમાૂં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વ્યક્તત એ 
તેની જરૂહરયાત પ્રમાણેની ર્મલકતનો 
ઉપયોગ કરી બાકી ર્મલકતનો સમાજના 
લાભ મારે્ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
2). યૂંત્રો અંગે:- જે યૂંત્રો લોકોની રોજગારી 
છીનવી લે તેવા યૂંત્રોના ગાૂંધીજી સખત 
ર્વરોધી હતા. યૂંત્રોનો વધ ુપડતો ઉપયોગ 
લોકોની ગરીબીમાૂં વધારો કરે છે. ગાૂંધીજી 
માનતા કે યૂંત્રોનો ઉપયોગ મનષુ્યની 
જરૂહરયાત પ  ણટ કરવા મારે્ હોવો જોઈએ 
નહીં કે તેમના આત્મબળને છીનવી લેવા 
મારે્. યૂંત્રોનો મયાટહદત ઉપયોગ કરી 
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વ્યક્તતએ સ્વર્નભટર બનવુૂં જોઈએ કારણ કે 
યૂંત્રો વ્યક્તતને આળસ ુ બનાવે છે. જે 
યૂંત્રોના ઉપયોગથી ગ્રામોદ્યોગો પડી ભાૂંગ ે
તેવા યૂંત્રોનુૂં અક્સ્તત્વ ન હોવુૂં જોઈએ. 
તેમના મત મજુબ જે યૂંત્રો હજારો લોકોને 
બેરોજગાર બનાવે તેવા યૂંત્રોની દેશને જરૂર 
નથી. યૂંત્રોથી સૂંપર્ત્તનુૂં કેન્રીકરણ થાય છે. 
3)સવોદય:- “સવોદય એર્લે સવટનો ઉદય 
થવો.” ગાૂંધીજી એ હહિંસાથી મતુત 
સમાજવાદની કલ્પના કરી હતી જેમાૂં 
ર્નરાધાર અને હદનહીન સવેનો ઉદય થાય 
તે મારે્ તેમણે ‘સવોદય’ નામ આપ્્ુૂં. 
‘ગાૂંધી જેવા જોયા જાણ્યા ર્વનોબા એ’ 
પસુ્તકમાૂં કાૂંર્ત શાહ જણાવે છે કે આજનો 
જમાનો સવનેા ઉદયનો ન ે સવેના 
સહયોગનો. આજના સમયના પ્રશ્નોનુૂં 
સમાધાન સમાજવાદ, સામ્યવાદ,મ  ડીવાદ 
અને કલ્યાણરાજવાદ જેવા કોઈ વાદમાૂં 
નથી પણ સવોદયમાૂં જ શક્ય છે. 
4). ર્વકેસ્ન્રત અથટવ્યવસ્થા:- ગાૂંધીજી એ 
ભારત મારે્ ર્વકેસ્ન્રત અથટવ્યવસ્થાની 
ભલામણ કરી છે. ર્વકેસ્ન્રત અથટવ્યવસ્થા 
એર્લે આર્થિક સત્તાનુૂં કેન્રીકરણ થોડાક 
લોકોના હાથમાૂં થવાન ે બદલે તેની 
વહેંચણી ર્વશાળ સમદુાય વચ્ચે થવી 
જોઈએ. ગાૂંધીજીના મત મજુબ આર્થિક 
સૂંપર્ત્ત સમાજના અમકુ વગો વચ્ચ ે કેસ્ન્રત 
ન હોવી જોઈએ. ગ્રામ્ય ર્વસ્તારોને પણ 
તેનો સમાન ધોરણ ે લાભ મળવો જોઈએ. 
ગામડાઓ સમધૃ્ધ હશે તો દેશ પણ સમધૃ્ધ 
થશે. 
5). શ્રમનુૂં ગૌરવ:- ગાૂંધીજી શ્રમના 
હહમાયતી હતા. તેઓ માનતા કે સમાજનો 
દરેક વ્યક્તત શ્રમની મદદથી પોતાની 

જરૂરીયાતો પ  ણટ કરી શકે તેર્લો સ્વર્નભટર 
હોવો જોઈએ. શ્રમ કરનાર દરેક વ્યક્તતને 
કરેલ શ્રમના પ્રમાણમાૂં યોગ્ય વેતન મળવુૂં 
જોઈએ જેથી ત ેસમાજમાૂં સ્વમાનભેર જીવી 
શકે. હાલના યાૂંર્ત્રકીકરણના સમયમાૂં શ્રમનુૂં 
મહત્વ ભ  લાત ુૂં જાય છે. ગાૂંધીજી શ્રમના 
ભોગે યાૂંર્ત્રકીકરણના ર્વરોધી હતા.  
6)પ  ણટ રોજગારી:- પ  ણટ રોજગારી એર્લે 
“બેરોજગારીના અભાવની પહરક્સ્થર્ત.” 
ગાૂંધીજી એવુૂં કહતેા કે જેમ વ્યક્તતને જીવન 
જીવવાનો અર્ધકાર છે તેમ તેણ ે પ્રાથર્મક 
જરૂહરયાત સૂંતોષવા મારે્ રોજગારી 
મેળવવાનો પણ હક છે. વ્યક્તત 
ખેતી,પશપુાલન,ખાદી તેમજ સ્વાવલૂંબનથી 
પ  ણટ રોજગારી મેળવી શકે છે. 
7).ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ:- ‘મારા સ્વપ્નનુૂં 
ભારત’ પસુ્તકમાૂં આર.કે.પ્રભ.ુ જણાવે છે કે 
ખાદી એ હહન્દુસ્તાનની આખી વસ્તી 
એકતાનુૂં અને તેની આર્થિક સ્વતૂંત્રતા અન ે
સમાનતાનુૂં પ્રર્તક છે. વળી ખાદી માનસનો 
અથટ થાય છે જીવનની જરૂહરયાતોની પેદાશ 
તેમજ વહેંચણીનો ર્વકેન્રીકરણ. ગાૂંધીના 
મતે ખાદી એ આવક પ્રાપ્પ્તનુૂં સાધન જ 
નહીં પણ ખાદી એ એક ર્વચાર હતો જેમાૂં 
સ્વદેશીપણુૂં,સ્વર્નભટરતા અને એકતાનુૂં 
પ્રર્તક હત ુૂં. ગ્રામોદ્યોગો ગ્રામ્ય ર્વસ્તારોમાૂં 
રોજગારી પ  રી પાડતા હોવાથી ગ્રામોદ્યોગોને 
વધ ુ વેગ મળે તેની ગાૂંધીજી હહમાયત 
કરતાૂં. 
8).અહહિંસક અથટવ્યવસ્થા: ગાૂંધીજી માનતા 
કે સાચી અથટવ્યવસ્થા એર્લે કે જેમાૂં કોઈનુૂં 
શોષણ ન થાય અથાટત હહિંસા ન થાય. દરેક 
વ્યક્તતને તેની જરૂહરયાત પ્રમાણે બધ ુ જ 
મળી રહ ે ત્યારે અહહિંસક અથટવ્યવસ્થા 
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ઉદ્દભવી શકે. શ્રર્મકોને અન્યાય ન થાય 
તેઓનો શ્રમ જીવૂંત રહ ે તે મારે્ અહહિંસક 
અથટવ્યવસ્થા જરૂરી છે.  
9)સાદુૂં જીવન અને ઉચ્ચ ર્વચાર : ગાૂંધીજી 
માનતા કે દરેક વ્યક્તતને તેની જરૂહરયાત 
પ્રમાણે મળી રહ ે તેર્લજુ રાખવુૂં જોઈએ. 
જરૂરીયાતો પર અંકુશ જરૂરી છે. તઓે 
માનતા કે જરૂરીયાતો  મયાટહદત રાખવાથી 
સાચુૂં સખુ મળી રહ.ે સાદુૂં જીવન અને ઉચ્ચ 
ર્વઈએ ચારોમાૂં માનતા હતા.સાદગીપ  ણટ 
જીવન દ્વારા સાચા સખુને પ્રાપ્ત કરી 
શકીએ.  
10)સ્વદેશનીયતા:સ્વદેશી આપણામાૂં રહલેી 
એ ભાવના છે કે જે આપણને આપણી 
પહરક્સ્થર્તનો ઉપયોગ કરવા અને તેની 
સેવા કરવા તથા દ રની પહરક્સ્થર્તનો ત્યાગ 
કરવા પે્રરે છે.આપણ ે આર્થિક અન ે
ઔધોલગક જીવનમાૂં સ્વદેશીનો ત્યાગ 
કરવાથી દેશને હાર્ન પહોંચ ેછે(પ્રભ,ુ2013). 
સ્વદેશનીયતા દેશને પરાધીન થતો 
અર્કાવે છે. ગાૂંધીજી ગરીબી દ ર કરવા 
,સ્વર્નભટરતા મારે્,સ્વદેશ ભાવના જાગ્રત 
કરવા મારે્  સ્વદેશનીયતા અગત્યની છે.     
                ગાૂંધીજીના આર્થિક ર્વચારો 
ઉપરાૂંત આર્થિક 
સમાનતા,ગ્રામસ્વરાજ,સ્ત્રીઓનો દરજ્જો 
,માતભૃાષાને મહત્વ , કેળવણી અંગેના 
ર્વચારો, ગોરક્ષા, ગ્રામસેવા, શહરેોની 
સ્વરચ્છતા વગેરે જેવી બાબતો પણ તેમના 
ર્વચારોમાૂં રજ  કરેલ છે. 
  ગાૂંધીજીના આર્થિક ર્વચારો અને સાૂંપ્રત 
પ્રવાહો : 
            ગાૂંધીજીના આર્થિક ર્વચારોનો 
આધાર લઈ કુમારપ્પા,નરહરી પરીખ,ર્વઠ્ઠલ 

દાસ કોઠારી,જે. એસ.માથરુ,હકશોરલાલ 
મશરૂમવાલા,એસ. એન.ઝા  વગેરે એ  
ગાૂંધી પછી પણ તેના આર્થિક ર્વચારોન ે
પ્રવતટમાન પહરક્સ્થર્તને અનકુ ળ રીતે રજ  
કરેલ છે.(કુરેશી,મે 2017)ઘણા 
અથટશાસ્ત્રીઓએ ગાૂંધીજીના ર્વચારનો 
આધાર લઈને ર્વશ્વ મારે્ નવી આર્થિક 
પધ્ધર્તની તરફેણ કરી રહ્યા છે.21 મી 
સદીમાૂં ભારત સમક્ષ ઘણી આર્થિક 
સમસ્યાઓ જેવીકે ગરીબી, બેરોજગારી, 
આવકનીઅસમાનતા, સત્તાનુૂં 
કેન્રીકરણ,પયાટવરણીય સમસ્યાઓ વગેરે 
મારે્ ગાૂંધીજીના ર્વચારો એક પે્રરકબળ પ  રુૂં 
પાડ ે છે. ભારતજેવા દેશમાૂં જયાૂં શ્રમનો 
અમયાટહદત પરુવઠો હોય ત્યાૂં ગ્રામ્યઉધોગો 
દ્વારા બેરોજગારીને ઘર્ાડી શકાય. ગાૂંધી 
એવુૂં માનતા કે ગ્રામઉધોગો નાશ થશે તો 
ગામડાઓ નાશ થશે.તે મારે્ ગ્રામઉધોગોને 
જીવૂંત રાખવા અગત્યના છે.તેનાથી 
ગ્રામઉધોગોને પ  રક રોજગારી મળી શકશે 
અને શહરેીકરણને ઓછૂં કરી શક્યા છે. 
સવોદયના ખ્યાલ થી સવટના ઉદયની સાથ ે
સાથે દેશનો ર્વકાસ કરી શકાય. 
ટ્રસ્ર્ીશીપના ર્વચારોથી આવકની 
અસમાનતા ઘર્ાડી શકાય અને ગરીબીમાૂં 
ઘર્ાડો કરી શકાય. ભારત જેવા દેશમાૂં જયાૂં 
60 થી 70%લોકો ગ્રામ્ય ર્વસ્તારમાૂં રહ ેછે. 
ત્યાૂં સ્વદેશનીયતા દ્વારા સ્વાવલૂંબી બની 
શકાય. ગાૂંધીજીના સ્વચ્છતા અંગેના 
ર્વચારોથી ગ્રામ્ય અને શહરેી વસ્તીમાૂં 
ગૂંદકી દ ર કરી સારુૂં આરોગ્ય મેળવી 
શકાયકેમ કે સારા આરોગ્ય સાથે  
ઉત્પાદનના કામના  સૂંભર્વત માનવ 
કલાકો વધે છે. શ્રર્મકોની ઉત્પાદકતામાૂં 
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વધારો,માનવ વસવાર્ અને વસાહતોના 
ર્વકાસ થાય,નવપ્રસ્થાન અન ે
રે્તનોલોજીકલ પ્રગર્ત અંગેના માનવ 
વલણોમાૂં પહરવતટન આવે છે.સ્ત્રી ર્શક્ષણમાૂં 
વધારો કરવાથી જીવનધોરણમાૂં વધારો 
કરી શકાય છે. આમ ગાૂંધીજીના આર્થિક 
ર્વચારો સાૂંપ્રત સમયમાૂં ખબુજ અગત્યના 
છેતેનાથી દેશ આર્થિક રીતે મજબ  ત બની 
શકે છે. 
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