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ગાધંી િવચારની ���ટએ િવકાસ

ભારત દ�શમાં ગાધંી�ને રા��િપતા તર�ક� સ�માન આપવામાં આવે છે. િવ�ના ઈિતહાસમાં તેમને �ેમ, શાિંત અને ��હસાના
�રુ�કતા�  તર�ક�� ું �થાન  અપા�ુ ંછે. પરં� ુ સમાજશા�ીઓની ���ટએ  તેઓ ભારતના િવકાસ  માટ�  એક િવિશ�ટ િવચારસરણી
આપનાર એક મહાન �ચ�તક અને �ધુારક હતા.ં

દ��ણ આ��કામા ંસામા�ક – રાજક�ય અસમાનતા અને અ�યાય સામે સફળ અ�હ�સક �દોલન ચલા�યા બાદ “ વીર ગાધંી� ”

ક� “ મહા�મા ગાધંી� ” તર�ક� લોકસ�કાર ઝીલી, ગાધંી� �હ�દ પાછા આ�યા. તેમણે સમ� દ�શમા ં�મણ કર�, સામા�જક, આિથ�ક
અને રાજક�ય પ�ર��થિતનો કયાસ કાઢયો. સાબરમતી તટ� આ�મ �થાપી, ભારતીય સમાજને નવી �દશા ચ�ધવા� ુ ંક��� ઉ�ું
ક�ુ�. સેવા�ામ અને �જુરાત િવ�ાપીઠની �થાપના �ારા તેમા ંનવા મણકા ંપરો�યા.

લોકમા�ય િતલકના દ�હિવલય બાદ આઝાદ�ની લડતની �રૂા ક��ેસે ગાધંી�ના હાથમા ંસ�પી, �યારથી માડં�ને ૧૯૪૮ ના શહ�દ
�દન �ધુીનાં સમયગાળાને ઈિતહાસકારો “ ગાધંી�ગુ ” ગણે છે. લગભગ ૨૮ વષ�નો આ દ�ઘ� સમય મા� �વાત�ંય-�ા��તની
લડતનો ન હતો પરં� ુતે સાચા અથ�મા ંિવકાસ માટ�નો �ગુ હતો.

ગાધંી�એ પોતાની િવચારસરણી �જુબ ભારતીય સમાજ માટ� િવકાસની એક આગવી “ ��� ૂિ��ટ ” ર�ૂ કર� હતી.

આ ���ટએ ગાધંી� મા� રાજક�ય આઝાદ�ના આ�હ� ન હતા.ં તેમની ���ટએ રાજક�ય �વત�ંતા મેળવનાર સમાજમા ં�યા ં�ધુી
આિથ�ક અને સામા�જક અસમાનતા �ૂર ન થાય �યા ં�ધુી તે �બન અસરકારક બની રહ�. આથી ભારતીય સમાજ માટ�ના તેમનાં
���ટ�બ��ુઓ સમજવાં અને અમલમાં �કૂવાં આ� પણ એટલાં જ આવ�યક છે �ટલાં ૧૯૫૦ માં આયોજન પચંની રચના અને
૧૯૫૧  માં  �થમ  પચંવિષ�ય  યોજનાના  �ારંભ  સમયે  હતાં  કારણક�  મહાિવ�િૂતઓના  ક�ટલાકં  ���ટ�બ��ુઓ  અને  ક�ટલીક
િવચારસરણીઓ �ાણવતં અને �દઘ��વી તથા લાભ દાયી હોય છે.

આપણ ેગાધંી િવચાર ક���મા ંરાખી િવકાસને �ણ િવભાગો ( Three Dimensions) મા ંિવભા�ત કર� શક�એ.

આિથ�ક િવકાસ1. 

સામા�જક િવકાસ2. 

રાજક�ય િવકાસ3. 

(૧) આિથ�ક િવકાસઃ

િવશાળ પરંપરાગત, ��ઢ��ુત અને �ાિત ��ણત ભારતીય સમાજનો લગભગ ૮૦ % ભાગ ગામડામંાં વસતો હતો. તે ���ટશ
શાસનથી શોિષત, દ�લત, પી�ડત અને આિથ�ક ર�તે દ�ર�નારાયણની ��થિતમા ં�કૂાઈ ગયો હતો.

આિથ�ક અ�યાય અને અસમાનતા �ૂર કરવા ગાધંી�એ �વદ�શી, �વાવલબંનને લ�મા ંરાખી અઢાર ��ુાનો રચના�મક કાય��મ
આ�યો.

રચના�મક કાય��મઃ

�ામીણ �કસાનો અને કાર�ગરોની આિથ�ક બહેાલી �ધુારવા �ામો�ોગ તથા હ�ત-ઉ�ોગોનો િવકાસ કરવાનો ગાધંી�એ યો�ય જ
આ�હ રા�યો હતો. �મને �ાધા�ય આ��ુ ંહ� ુ.ં �િુનયાદ� તાલીમના પાયામા ંપણ આ બાબત વણી લીધી હતી.

અ�યાર �ધુીનો ૭ પચંવિષ�ય યોજનાઓમા ંઅબજો �િપયા ખચ�વા છતા ં�યાર� આ� ૪૦ % થી વ� ુલોકો ગર�બીની ર�ખા હ�ઠળ
�વે  છે  અને  િશ��ત  તથા  અિશ��ત  લોકો  બકેાર�નો  સામનો  કર�  ર�ા  છે,  �યાર�  ગાધંી�નો  સવ�દયનો  �યાલ  હ�ુ  પણ
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અસરકારક  ર�ો  છે.  છે�લામાં છે�લા  માણસ�ું આિથ�ક  �હત  કરવા  ખાદ�,  �ામ  ઉ�ોગ,  �કસાન  અને  કાર�ગરોનાં સગંઠનો,
આ�દવાસીઓ  અને  પછાત-�િતઓનાં  સેવા  મડંળો,  �ી-ઉ�િત,  હ�રજન  ક�યાણ,  કોમી-એકતા,  �મ,  સફાઈ,  આરો�ય,

મ�-િનષેધ, �ોઢ-િશ�ણ અને �િુનયાદ� િશ�ણ વગેર� રચના�મક ��િૃ�ઓ શ� કર�.

ગાધંી�એ  �ામીણ  િવકાસ  માટ�  ખતેી,  પ�-ુપાલન,  ડ�ર�,  ચમ�-ઉ�ોગ,  ઘાણી-ઉ�ોગ,  હાથ  કાગળ,  તાડગોળ,  વાસંકામ,

માટ�-કામ, �હુાર� કામ, �થુાર� કામ, મધમાખી ઉછેર વગેર� માટ� અ�રુોધ કય� હતો. ખ�ુેતોને �યાજ��ુત લોન આપીને ખતેીને
ઉ�ેજન આપવા જણા��ુ ંહ� ુ.ં

વાલીપણાનો િસ�ધાતંઃ-

સામા�જક સમાનતાના આ�હ� હોવા છતાં ગાધંી�એ  ખાનગી િમ�કતનો  િવરોધ  નહોતો  કય�. પરં� ,ુ  અયો�ય  માગ�એ  થતી
ધન-�ા��ત અને ભોગવટાનો તેમણે િવરોધ કય� હતો. જ�રત કરતાં વ�  ુ�ડૂ� રાખવાને તેઓ “પાપ” ગણતા હતા.ં આ માટ�
તેમણે “વાલીપણાનો િસ�ધાતં” આ�યો. દર�ક પોતાના અિત�ર�ત ધનને સમાજ�ુ ં��ટ ગણી, પોતાને તેના ��ટ� બનાવી, તેનો
ઉપયોગ જન-ક�યાણના ંકાય�મા ંકરવા અ�રુોધ કય� હતો.

યં� ઉ�ોગોઃ

ગાધંી� ય�ંોના િવરોધી ન  હતા, પરં� ુ તેનો  �ૂ�પયોગ, તે  માટ�ની ઘેલછા અને  તેના �ારા �મ�વીઓનો  થતાં શોષણના
િવરોધી હતા.ં આથી ઉ�ોગોમા ંિવક���ીકરણ અને સચંાલનમા ં�મ�વીઓના �હ�સાની વાત તેમણે ર�ૂ કર� હતી. આિથ�ક સ�ા
��ુીભર  લોકોના  હાથમાં ક���ીત  થાય  છે  �યાર�  અનથ�  સ��ય  છે.  તેમણે �ચૂવેલી  િવક���ીત  અથ��યવ�થામાં ટ�કનોલો�  ક�
મોટા-ઉ�ોગોની અવગણના ન હતી.

�મ�ુ ંગૌરવઃ-

ગાધંી�એ સમાજ અને દ�શના �હત માટ� ��યેક �યવસાયને સરખા મહ�વનો ગણા�યો હતો. આથી જ સવ�દયની િવચારસરણીમાં
તેમણ ે“વક�લ અને વાળંદ” બનંેના કામ�ુ ંસમાન ��ૂય ��ુ ંહ� ુ ંકારણક� આ�િવકાનો હક દર�કને એક સરખો છે.

(ર) સામા�જક િવકાસઃ-

સમાજમા ંતમામ વણ� અને વગ�ના લોકોનો ઉ�કષ� થાય તે માટ� ગાધંી�એ અસમાનતાની ના�દૂ� શ� બનાવવા �ાિત-�ાિત
વ�ચનેા ભદેભાવો �લૂી જઈ �તર �ાતીય ભોજનો અને લ�નોને ઉ�ેજન આ��ુ ંહ� ુ.ં �ૂનાં જડ ધાિમ�ક ��ૂયોનો �યાગ કર�
સવણ� અને અસવણ� વ�ચનેા ભદેભાવોની ના�દૂ� માટ� તેમણે અથાગ પ�ર�મ કય� હતો. “��ૂતા” ક� “પછાતતા” �ુ ંકારણ જો
�ાિત હોય તો અ�કુ �ાિતમા ંજ�મ થવો એ માણસની પસદંગીની બાબત ન હોવાથી, તેને કારણે ચા�યો આવતો અ�યાય ક�વી
ર�તે સહ� લવેાય? તે માટ� �વાથ�, ��ઢ-��ુત લોકોએ ઉભા ંકર�લા ંબધંનો ફગાવી દ�વા ંજોઈએ. �ય��તગત યો�યતા, �ણુવ�ાને
ધોરણ ેદર�કને �ગિત માટ� સમાન તક મળવી જોઈએ.

�ી િવકાસઃ

દ�શની �ુલ વ�તીના લગભગ અડઘા ભાગ �ટલી �ીઓ જો ઘરની ચાર �દવાલની વ�ચે જ �વન �વે તે ક�મ ચાલે ? આથી
ગાધંી�એ  �ી�ું  �વમાન  હણનારા  સામા�જક  �ુ�રવાજો  અને  ��ૂયો  સામે  �હાદ  જગાવી  િવધવા  �નુ�લ�ન,  �ુઘંટ�થા,
સતંિતિનયમન, �ી-િશ�ણ વગેર�ને ઉ�ેજન આ��ુ.ં

કોમી એકતાઃ

રા���ય અ સામા�જક િવકાસ માટ� કોમી એખલાસ, શાિંત અને ઐ� અિનવાય� છે. �મ એક જ પ�રવારમા ંરહ�તા લોકો ઝઘડતાં
રહ� તો �ુ�ંુબના �ખુ શાિંત હણાઈ �ય છે અને િવકાસ �ધંાઈ �ય છે તેમ સમ� દ�શ�પી િવશાળ પ�રવારમાં રહ�તા િવિવધ
કોમોના લોકોએ �દરો-�દર સઘંષ� કરવાને બદલે સપંીને રહ�� ુ ંજોઈએ. ��ુલડો, આતકં, �નૂા-મરક� અને �હ�સાથી દ�શ નબળો
પડ� છે. ગાધંી�એ  કોમી-એખલાસ  �થાપવા પોતાના અ��ૂય  �વન�ું બ�લદાન  આપ�ું પડ�ુ ંહ� ુ.ં  ગાધંી�ના કોમી-એકતા
િવષેના િવચારો હ�ુ આ� પણ �બૂ ઉપયોગી અને અમલમા ં�કૂવા યો�ય છે, તેમ થાય તો જ સાચા અથ�મા ં“સવ�દયી” સમાજ
�થાપવા શ� બને.
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નશાબધંીઃ

ગાધંી�એ મ�દરાપાનને માણસના આિથ�ક, સામા�જક તથા નૈિતક પાયમાલી કરતી મોટામા ંમાટો બદ� ગણાવી હતી. આ� પણ
દ�શના  અને  ભાગોમાં દા�  ક�  લ�ાથી  અનેક  પ�રવારો  રોજ  તબાહ  થઈ  ર�ાં છે. બી�  અનેક  ર�તે  લોકોને  નશો  કરતા  ક�મ
અટકાવવા તે એક િવકટ સમ�યા છે. અફ�ણ, ગાજંો, ચરસ, ભાગં, તમા�ુ-�નૂાનો માવો, પાન-મસાલા, બીડ�-સીગાર�ટ, તમા�ંુ�ું
પે�ટ વગેર�થી દ�શજનોને પાયમામ થતા ંરોકવા હ�ુ આ� પણ �બૂ જ�ર� છે. તો જ અધોગિત અટકશે અને િવકાસ શ� બનશે.

આ�દવાસી અને હ�રજન ક�યાણઃ-

આપણા દ�શની વ��તના પાચંમા ભાગ �ટલા આ�દવાસીઓ અને હ�રજનો િવકાસથી વ�ંચત અને પછાત ન રહ� �ય તે માટ�
ગાધંી�એ � ભાર ��ૂો હતો તે િવષે આપણ ેઆ� પણ બદેરકાર� ક�વી ર�તે સેવી શક�એ ?

(3) રાજક�ય િવકાસઃ-

લોકશાહ� અને પચંાયતીરાજઃ-

૧૯૪૭ માં દ�શ  �વત�ં  થયો અને  ૧૯૫૦ “ક�યાણ રા�ય” ના આદશ�વા�ં રા�ય  બધંારણ અમલમાં આ��ુ ં�યારથી રાજક�ય
િવકાસનો  �ારંભ થઈ  ��ૂો  છે. તમામ  નાગ�રકોને  ��ુત  વય  મ�ાિધકાર, સમાનતા, �વત�ંયતા અને  બ�ંતુા, પછાત  અને
નબળા વગ�ના લોકોને અપાયેલા િવશેષાિધકારો, િ��તર�ય પચંાયતીરાજ પ�ધિત વગેર�થી રાજક�ય �યાય અપાયાનો સતંોષ
મેળવી શકાય તેમ છે. પરં�,ુ હ�ુ સાચા અથ�મા ંપચંાયતીરાજ �ારા સ�ા�ુ ંિવક���ીકરણ ક� ગાધંી�ની ક�પનાના “રામરા�ય” નો
આદશ� િસ� થયેલ નથી. દ�શનો િવકાસ સાધવા ગામડાનંે �વાવલબંી બનાવવા ં�બૂ જ�ર� છે. સરકાર� મદદ ક� અ�દુાન િવના
પણ ગામડા ંપગભર બની શક� અને �વ જ��રયાત �જુબ િવકાસ સાધી શક� તે માટ� �ામ પચંાયતોને વ� ુશ��તશાળ� બનાવવી
જ�ર� છે.

ઉપસંહારઃ

�ૂંકમા ંસા�ંત ભારતીય સમાજના િવકાસ માટ� ગાધંી િવચાર�ુ ંઅમલીકરણ અિનવાય� છે એમ આપણ ે�વીકાર� ુ ંજ પડ�.

��ટાચાર, કટક�, કાળા નાણા,ં શોષણ અને  આિથ�ક િવચારો અપનાવવા આવ�યક છએ. હ� પણ રચના�મક કાય��મો,
વાલીપણાનંો િસ�ધાતં, ય�ં-ઉ�ોગોની સાથે  લ�  ુઅને  �ામ  ઉ�ોગો  તથા હ�ત-ઉ�ોગોને  ઉ�ેજન, �મ�ું ગૌરવ, વગેર�
બાબત તરફ આપના આયોજકો �ખ આડા કાન ન કર� શક�.
સામા�જક િવકાસ  માટ�  �ાિત  અને  કોમવાદની ઝ�નૂી લાગણી િમટાવી દ�વી જોઈએ. �ી-િવકાસને  િવિવધ  ર�ત  ઉ�ેજન
આપી તેમનો સામા�જક દર�જો �ચો આણવો જ�ર� છે.

િવિવધ �વ�પે ચાલી રહ�લ નશાખોર� કડક હાથે ડામી શકાય તો જ િવકાસ તરફ ડગ માડં� શકાશે.
આ�દવાસી અને હ�રજન ક�યાણ તરફ ઉદાસીનતા �ૂર કર�, સાચા અથ�મા ંતેમનામાના સૌથી નીચલા લોકોને પણ િવકાસનો
લાભ પહ�ચ ેતેવી �યવ�થા જ�ર� છે.

િનર�રતા િનવારણ �ૌઢ િશ�ણ, સતંિત િનયમન તથા �િુનયાદ� િશ�ણ િવષે આયોજકોએ નવેસરથી િવચારવાની જ�રત
છે.

�ામ પચંાયતોને િવકાસના ંક���ો બનાવી તેમને વ� ુસ�ા આપી ગાધંી�ની ક�પના�ુ ંરામરા�ય ક� �રુા�ય �થાપવા તરફ
આગળ વધ�ુ ંજ પડશે.
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