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ગાાંધીનાાં આર્થિક ર્િચારનાાં પે્રરણામરૂ્તિઓ અને ર્િચારકો 

૧.  પ્રસ્તાિના 

અર્થશાસ્ત્રનો મખુ્ય ઉદે્દશ સમાજ કલ્યાણને મહત્તમ કરવાનો છે પરંત ુસાધ્ય અને સાધનની બાબતના 
મતભેદને કારણે વવકાસની વવચારયાત્રામા ં બે પ્રવાહો જોવા મળે છે. જેમા ં પવિમમા ં વવકસેલ પરંપરાગત 
અર્થશાસ્ત્ર જેમા ં આવર્િક માનવીના મહત્તમ સતંોષ અને નફા વચ્ચેનો વવચાર વવમશથ છે. જે તકથબદ્ધ વતથનનો 
ઉલ્લેખ કરે છે. તેમ જ નવી ટેકનોલોજી અને સશંોધનના કારણે હાલમા ંમાગંને સતંોષવા સધુી વસવમત ન રહતેા 
નવી માગં સર્જવાનો બની રહ્યો છે. આવી ઉપભોગવાદી સમાજવ્યવસ્ર્ામા ંઅસતંોષ, અસલામતી, અસમાનતા, 
અને પયાથવરણના પ્રશ્નો ગભંીર બન્યા છે. જયા ંમાનવીની લાગણી દુભાય છે. જયારે પવૂથમા ંવવકસેલ અને પવિમના 
કેટલાક વવદ્વાનો દ્વારા સમર્થન પામેલી વવચારધારામા ંમાનવી કેન્ર સ્ર્ાને છે. અહી જરૂરીયાતો મયાથદિતદત કરવા પર 
ભાર મકુાયો છે. જે બાબતનો ઉલ્લેખ ગાધંીજી પોતાના આવર્િક વવચારોમા ંકરે છે.(શાહ,2004). 

 

ગાધંીએ જે આવર્િક વવચારો રજૂ કયાથ છે તે ખ્યાલના સ્વરૂપે છે શાસ્ત્રના સ્વરૂપે નર્ી. ગાધંીએ પોતાની 
આવર્િક રષ્ટટ, આવર્િક ગવતશીલતા, અને સામાજજક વાસ્તવવકતાને ધ્યાનમા ં રાખીને સમય અને સજંોગો પ્રમાણે 
પોતાના વવચારો રજૂ કયાથ હતા. ગાધંી ક્યારેય અર્થશાસ્ત્ર અને નીવતશાસ્ત્ર વચ્ચે ભેદ પાડતા જ ન હતા. મારા 
સ્વપ્નનુ ંભારતમા ંઆર. કે. પ્રભ ુ(સ)ં ગાધંીજીના શબ્દોમા ંજ જણાવે છે કે,“ “મારે કબલુ કરવુ ંજોઇએ કે અર્થશાસ્ત્ર 
અને નીવતશાસ્ત્ર વચ્ચે હુ ંભેદ પાડતો નર્ી.” જેમ બધુ ં સાચુ ંનીવતશાસ્ત્ર તેના નામ પ્રમાણે સારંુ અર્થશાસ્ત્ર પણ હોવુ ં
જોઇએ તેમ સાચુ ંઅર્થશાસ્ત્ર ઉંચામા ં ઉંચા નૈવતક ધોરણને વવરોધી ન હોય” આમ, ગાધંીના આવર્િક વવચારો એ 
સમાજના નૈવતક મલૂ્ય પર આધાદિતરત વવચારો જોવા મળે છે. 

 

 ગાધંીના આવર્િક વવચારોમા ં ગ્રામવવકાસને કેન્ર સ્ર્ાને જોવા મળે છે. ગાધંીએ જે ગ્રામસ્વરાજનો 
ખ્યાલ રજૂ કયો તેમા ં તેમણે ભારતના આદશથ ગામની રૂપરેખા રજૂ કરી છે. જેમા ં ગાધંીએ ગ્રામવવકાસ સારે્ 
જોડાયેલી બાબતો જેવી કે વ્યક્તતની પ્રાર્વમક જરૂદિતરયાતો, વ્યવસાય, રોજગારી, વશક્ષણ, ગામની પાયાની 
જરૂદિતરયાતો, સ્વચ્છતા, ગામના લોકોના જીવનધોરણ વવશેની ચચાથ કરી છે. જેના પરર્ી ગાધંીના આવર્િક વવચારોમા ં
ગ્રામવવકાસનો ખ્યાલ સ્પટટ ર્ાય છે. 

 

૨.   ગાાંધીના આર્થિક ર્િચારો 
 અર્થશાસ્ત્ર ઉત્પાદન, વપરાશ અને વહેંચણી આ ત્રણ પાયાના વસદ્ધાતંો પર રચાયેલ છે જયારે 

ગાધંીએ જે આવર્િક વવચારો રજૂ કયાથ તેને કોઈ સૈદ્ધાવંતકરૂપે નહી પણ ખ્યાલના સ્વરૂપે રજૂ કરેલ છે. ગાધંીના જુદા 
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જુદા આવર્િક વવચારોને ઉત્પાદન, વપરાશ અને વહેંચણીના પાયામા ંવવભાજજત કરવામા ંઆવતા નીચેની આકૃવતમા ં
દશાથવ્યા પ્રમાણે ચચત્ર ઊભ ુ ર્ાય. ગાધંીનો પણૂથ રોજગારી, યતં્રોની મયાથદા, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ અન ે
જાતમહનેતનો વવચાર ઉત્પાદનના ખ્યાલ સારે્ સબંધં ધરાવે છે. જરૂરીયાતો પર અંકુશ એ વપરાશના ખ્યાલ સારે્ 
અને આવર્િક સમાનતા વહેંચણીના ખ્યાલ સારે્ સબંધં ધરાવે છે. તેમજ વવકેન્રીકરણ, અદિતહિંસક અર્થવ્યવસ્ર્ા અન ે
વાલીપણાનો ખ્યાલ આ વવચારોનો ત્રણેય આવર્િક પાયા સારે્ સબંધં ધરાવે છે. જયારે નૈવતકતાને આ દરેકની 
ઉપર હોય એવુ ંદશાથવવામા ંઆવ્ય ુછે. આમ, અહી ગાધંીનો ક્યો આવર્િક વવચાર અર્થશાસ્ત્રના પાયાના ક્યા વસદ્ધાતં 
સારે્ સબંધં ધરાવે છે તે અતે્ર દશાથવવામા ંઆવ્ય ુછે સારે્ સારે્ ગાધંીનો આવર્િક પાયો નૈવતકતા પર રચાયેલ છે 
તેની પણ સમજુતી અપાયેલ છે. આ ગાધંીના આવર્િક વવચારોની રજૂઆત આકૃવતમા ંનીચે મજુબ છે. 

 
 

ર્િકેન્દ્રીકરણ 

અહ િંસક અથથવ્યિસ્થા 

િાલીપણાનો ખ્યાલ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પણૂથ રોજગારી 

યાંત્રોની મયાથદા 

ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ 

જાતમ નેત 

 
 
 
 નૈર્તકતા 

ગાધંીના દરેક વવચાર સારે્ નૈવતકતા જોડાયેલ છે. તેઓ અર્થશાસ્ત્ર અને નૈવતકતાને કદી અલગ જોતા 

િ ેંચણી ઉત્પાદન િપરાશ 

સ્િદેશી અને 

સ્િાિલાંબન 

આર્થિક 
સમાનતા 

જરૂરીયાતો પર અંકુશ 

નૈવતકતા 
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જ ન હતા. માનવી સમાજના નૈવતક મલૂ્યો સારે્ જોડાયેલ છે એટલે કે તે નીવતપ્રધાન માનવી છે. માનવી માત્ર 
આવર્િક પ્રવવૃત જ કરતો નર્ી પરંત ુ સમાજના ં સભ્ય તરીકે સમાજ સારે્ જોડાયેલ પણ છે. માટે તેને આવર્િક 
વનણથયો લેવા માટે સમાજનો વવચાર કરવો આવશ્યક બને છે. 

 ર્િકેન્દ્ન્દ્રકરણ 
વવકેષ્ન્રત અર્થવ્યવસ્ર્ાની વ્યાખ્યા આપતા કુમારપ્પા જણાવે છે કે, વવકેષ્ન્રત અર્થવ્યવસ્ર્ામા ંપ્રત્યેક 

ઉત્પાદક પોતાના કારખાનાનો સ્વય ંમાચલક હશે. તેમજ બધી જ જવાબદારી એના પર હોવાના ંકારણે તે પોતાની 
સમજણ શક્તત અને કુશળતાનો વવકાસ કરી શકશે.  વવકેષ્ન્રત અર્થવ્યવસ્ર્ામા ંશોષણનો અભાવ રહલેો છે. ખાદી 
અને ગ્રામોદ્યોગો વડે ઊભા ર્તા સ્વાયત્ત ગામડા ંએ ગાધંીવાદની વવકેષ્ન્રત અર્થવ્યવસ્ર્ાનુ ંધ્યેય છે. 

 ટ્રસ્ટીશીપનો ર્સદ્ાાંત 

વ્યક્તતન ે વારસામા ં કે વેપાર-ઉદ્યોગમા ં ઠીક ઠીક પ્રમાણમા ં ધન પ્રાપ્ત ર્યુ ં હોય તો તે પોતે તેનો 
માચલક નર્ી. તે વમલકત સમાજની માચલકીની છે અને સમાજના દિતહત માટે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. ટ્રસ્ટી 
વમલકતનો રખેવાળ છે અને બદલામા ંતે મહનેતાણુ ં મેળવી શકે છે. આમ, ગાધંીએ સપંવત્તના વપરાશ, વહેંચણી 
અને ઉત્પાદકીય પ્રવવૃતઓમા ંજોડવાની સચોટ રજૂઆત કરી છે. 

 અહ િંસક અથથવ્યિસ્થા 

આ વવચારમા ં ગાધંીએ એવી અર્થવ્યવસ્ર્ાની વાત કરી છે જેમા ં અદિતહિંસાને સ્ર્ાન આપ્ય ુ છે. સાચુ ં
અર્થશાસ્ત્ર અદિતહિંસાના પાયા પર રચાયેલ હોવુ ંજોઈએ અને તેના દરેક કે્ષત્રમા ંકોઈનુ ંશોષણ ર્તુ ંન હોય. અહી 
ગાધંીએ અર્થવવ્યવસ્ર્ા પર આ બાબતનો ખાસ ભાર મકુયો છે. 

 સ્િાિલાંબન અને સ્િદેશીયતા 

ગાધંી ગ્રામ સ્વાવલબંનના પાયા પર અર્થવ્યવસ્ર્ાનુ ંમાળખુ ંઊભ ુકરવા માગંતા હતા. તેઓ કહતેા કે, 
સમાજનુ ં એકમ એક કાલ્પવનક ગામ યા જૂર્ હોવુ ં જોઇએ. તે એકમ સ્વાવલબંી રહી શકે અને જૂર્ની અંદર 
પરસ્પરાવલબંન તો રહવે ુ ંજ જોઇએ. જો વ્યક્તત પોતાને જરૂરી હોય તેટલુ ંધાન્ય પૈદા કરી લે, વસ્ત્ર તૈયાર કરી લ ે
તો તે સ્વાવલબંન જરૂર હાસંલ કરશે. 

ગાધંીના મતે ‘સ્વદેશી આપણામા ંરહલેી એ ભાવના છે કે જે આપણી પાસેની પદિતરક્સ્ર્વતનો ઉપયોગ 
કરવા અને તેની સેવા કરવા તર્ા દૂરની પદિતરક્સ્ર્વતનો ત્યાગ કરવા તરફ પે્રરે છે.’(વ્યાસ હદિતરપ્રસાદ(સ)ં-
૧૯૬૩)આમ જો દેશ સ્વદેશી ર્ઈ જાય તો તેને અન્યનો સહારો લેવો ન પડે. 

 

 પણૂથ રોજગારી 
ગાધંીના વવચાર અનસુાર જેમ વ્યક્તતને જીવન જીવવાનો અવધકાર છે તેમ જ અન્ન, વસ્ત્ર અને આવાસ 

જેવી પ્રાર્વમક જરૂરીયાતો સતંોષવા માટે રોજગારી મેળવવાનો પણ હક્ક છે. વ્યક્તત પોતાને જરૂરી હોય તે કે્ષત્રમા ં
જોડાય અને રોજગારી પ્રાપ્ત કરે તે જરૂરી છે. સ્વદેશી, સ્વાવલબંન, ખેતી, પશપુાલન, ખાદી અને અન્ય ઉદ્યોગોના 
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કારણે વ્યક્તતને પણૂથ રોજગારી પ્રાપ્ત ર્ઈ શકે છે. 

 જાતમ નેત 
આ વવચાર ગાધંીએ વ્યક્તતને ધમથ સારે્ વનકટતા જોડીને રજૂ કરેલ છે જેમા ંજુદા જુદા ધાવમિક પસુ્તકમા ં

રજૂ ર્યેલ જાતમહનેતની રજૂઆત તેઓ પોતાની રીતે મકુી સમાજને ઉત્પાદનના કે્ષતે્ર વાળે છે. આમ, વ્યક્તત 
શ્રમના આધારે પોતાની જરૂરતો પરૂી કરી શકે છે જેની રજૂઆત ગાધંીએ કરેલ છે. 

 યાંત્રની મયાથદા 
ગાધંી વવચારધારામા ંયતં્રની મયાથદા પર ભાર મકુવામા ંઆવ્યો છે. આ વવચારધારા લોકોની રોજગારી 

વછનવતા યતં્રો સપંણૂથ વવરોધ કરે છે. પરંત ુજે યતં્રો માણસની શરીરતોડ મહનેતમા ંઘટાડો કરે છે. તેમને આવકાર 
પણ આપે છે પણ શરત એટલી કે તેનો ઉત્પાદન દેશમા ંજ ર્વુ ંજોઇએ. 

 ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ 
ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગમો ખ્યાલ એ ગ્રામીણ લોકોની રોજગારી, આવક અને જીવનધોરણના સધુારા 

સારે્ સકંળાયેલ છે. બીજુ ંકે આવા ઉદ્યોગો ઓછી મડૂીએ સ્ર્પાતા હોય છે, જયારે રોજગારીના પ્રમાણમા ંઘણો જ 
વધારો કરતા હોય છે. ગ્રામોદ્યોગોમા ંચમોદ્યોગ, મધમાખી ઉછેર, સાબ,ુ હાર્ કાગળ વગેરે ઉદ્યોગોનો સમાવેશ ર્ાય 
છે. 

 જરૂરીયાતો પર અંકુશ 
ગાધંી ‛ સાદંુ જીવન અને ઉચ્ચ વવચાર’ના આગ્રહી હતા. તેમની જીવન પધ્ધવત પરર્ી જરૂરીયાત 

અંકુશમા ંલાવવાનો વવચાર જોવા મળે છે. માનવીએ પોતાની પ્રાર્વમક જરૂરીયાત સતંોષાય તેટલુ ંજ તેને કુદરત 
પાસેર્ી લેવ ુજોઇએ અને સસંાધનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 

 આર્થિક સમાનતા 
ગાધંીના મતે આવર્િક સમાનતા એટલે કે જગતના બધા મનટુયો પાસે એકસરખી સપંવત્ત હોવાપણુ ં

એટલે કે સહુની પાસે પોતાની કુદરતી આવશ્કતા પરૂતી સપંવત્ત હોવુ.ં અતે્ર કુદરતી આવશ્કતા એટલે અન્ન, વસ્ત્ર 
અને આવાસની જરૂરી હોય તેટલી જરૂરીયાત. 

આમ ગાધંીએ માનવી, સમાજ, ગામ અને કુદરતને ધ્યાનમા ંરાખીને પોતાના વવચારો રજૂ કરેલ છે. 

૩.   ગાાંધીની આર્થિક ર્િચારોની પે્રરણામરૂ્તિઓ 
 ગાધંીના જીવન અને વવચારો પર શ્રીમદ્ રાજચરં, ગોપાલકૃટણ ગોખલે, જ્હોન રષ્સ્કન, ચલયો 

ટોલ્સટોય, હનેરી ડેવવડ ર્ોરો, સત્યવીર સોકે્રટીસ, ભગવાન બદુ્ધ, ઇસ ુ ચિસ્ત, સ્વામી વવવેકાનદં, શ્રીમદ ભગવદ્ 
ગીતા, મહાભારત, રામાયણ, ઉપવનષદ વગેરેનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. દરેકમારં્ી કંઇકને કંઇક પે્રરણા લઈ 
પોતાના જીવનને જ સદેંશ બનાવ્યો છે. આમ, તેમના ં આવર્િક વવચારો પર પણ ભારતીય તેમજ પાશ્વાત્ય 
મહાપરુૂષો, વવચારકો અન ેધમથગ્રરં્ોનો પ્રભાવ પડયો હતો. 
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 ભારતીય મ ાપરુૂષો 
 શ્રીમદ્ રાજચરંને ગાધંી આધ્યાજત્મક ગરુૂ માનતા હતા. તેમના ંજીવનમારં્ી ગાધંીને સત્યની પે્રરણા 

મળેલ હતી. ગોપાલકૃટણ ગોખલે કે જેઓને ગાધંી રાજકીય ગરુૂ માનતા હતા અને તેમના ંસચૂનર્ી ગાધંીએ દેશનો 
પ્રવાસ કયો, તેમારં્ી તેમને દેશના આત્માનો અનભુવ ર્યો અને તેમણે સ્વૈચ્ચ્છક ગરીબી અને સાદાઈ જેવા 
ગણુોનો ત્યારપછી આજીવન સ્વીકાર કયો. ગોખલેએ ગાધંીમા ં સ્વદેશાચભમાન પ્રગટાવ્યુ ં અને તેમની પે્રરણાર્ી 
ર્યેલા દદિતરરતાના અનભુવોમારં્ી દદિતરરનારાયણની ભાવના પ્રગટ ર્ઈ. તે વસવાય સ્વામી વવવેકાનદંના વવચારોની 
પણ ગાધંીની દદિતરરનારાયણ ભાવના પર અસર ર્ઈ હતી. 

ર્િદેશી મ ાનભુિો 
 વવદેશી મહાનભુવોમા ં જ્હોન રષ્સ્કન, ચલયો ટોલ્સટોય, હનેરી ડેવવડ ર્ોરો વગેરેના જીવન અને 

ચચિંતનમારં્ી ગાધંીને વવવશટટ પ્રેરણા મળી છે. 
 

 રષ્સ્કનએ અંગ્રેજી સાદિતહત્યના ઉચ્ચ કોદિતટના વવદ્વાન, લેખક, ચચિંતક અને સાદિતહત્ય મીમાસંક હતા. 
તેમના‘ંઅન ટુ વધસ લાસ્ટ’ પસુ્તકની ગાધંીના પર અનોખી જ અસર ર્ઈ. પસુ્તકમા ંકહ્ુ ંહત ુ ંકે આધવુનક અર્થશાસ્ત્ર 
એ અનર્થશાસ્ત્ર છે. રષ્સ્કનનુ ં અર્થશાસ્ત્ર સામાજજક ન્યાય, આવર્િક સમાનતા, વગથમેળ પર રચાયેલુ ં માનવીય 
અર્થશાસ્ત્ર છે. તે યતં્રોનો વવરોધ કરે છે. માચલક અને કામદારોના સમેુળની દિતહમાયત કરે છે. ગાધંીના સવોદય, 
ટ્રસ્ટીશીપ, માચલક-મજદૂરના સબંધંો, શ્રમભાવના, દદિતરરનારાયણની ભાવના વગેરે આવર્િક વવચારોનુ ંમળૂ રષ્સ્કનના 
વવચારોમા ંપડેલુ ંછે. 

 

 ટોલ્સટોય રવશયાના મહાન સાદિતહત્યકાર અને તત્વચચિંતક હતા. તેમના ં‘ What Next Shall We Do 
Then? To The Labourers Even The Fool’  પસુ્તકર્ી ગાધંી પ્રભાવવત ર્ઈ તેમણે ગરીબી, શોષણ, અસમાનતા 
નાબદૂી માટે ઉત્પાદનના સાધનો પર ખાનગી વનરાકરણનો ખ્યાલ મેળવ્યો હતો. ટોલ્સટોયે કહ્ુ ં હત ુ ં કે મહનેત 
કરનારાઓને કામ આપો, કરવાના સાધનો આપો, ખાનગી માચલકી દૂર કરો અને જમીનની ફેરવહેંચણી કરો. 
આમારં્ી પે્રરણા લઈને ગાધંીએ જાતમહનેત, સવોદય અને ભદૂાનના વવચારનો વવકસાવ્યો. ‘The Kingdom of 
God Is Within you’  પસુ્તકના અદિતહિંસા, પદિતરશ્રમ, સાદાઈ અને સત્યના વવચારોર્ી ગાધંી પ્રભાવવત ર્યા હતા. 

 
 

 પ્રકૃવતના સાવનધ્યમા ંસરોવર દિતકનારે ઝપંડી બાધંીને રહતેા અમેદિતરકન ચચિંતક હનેરી ડેવવડ ર્ોરોના 
વવચારોનુ ં ગાધંી પર પ્રભાવ જોવા મળે છે. ગાધંીનો સાદંુ જીવન અને ઉચ્ચ વવચાર એ સતૂ્ર મળૂમા ં ર્ોરોના 
વવચારમા ંરહલે છે. ર્ોરોનુ ંપસુ્તક ‘વોલ્ડન’ એ ગાધંીના વવચારોનુ ંપે્રરક બન્યુ.ં વળી ર્ોરોના ‘ On The Duty Of 
Civil Disobedience’ વનબધં પરર્ી ગાધંીને ‘ સવવનય કાનનૂભગં’ની પે્રરણા મળી.  ગાધંીએ પણ સ્વીકયુથ છે કે 
ર્ોરો તેમના ં ગરુૂ હતા અને તેમના ં સવવનય કાનનૂ ભગંના ધમથ વવષેના વનબધં દ્વારા દચક્ષણ આદિતિકામા ં કરેલ 
પ્રવવૃતમા ં તેમને પે્રરણા મળી. અલબત્ત ગાધંી ર્ોરોર્ી આગળ વધીને અદિતહિંસક પ્રવતકાર, અસહકાર, પ્રેમપણૂથ 
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કટટસહન અને હ્યદય પદિતરવતથન તર્ા સમાજના કલ્યાણ માટે કાયદાને આવશ્યક ગણે છે. 
 

 
ધમથગરુૂઓ અને ધાર્મિક ગ્રાંથો 

 મહાવીર સ્વામી અને ગૌતમ બદુ્ધની અદિતહિંસાની ભાવનાર્ી ગાધંી પ્રભાવવત ર્યા હતા. ગાધંીએ બૌદ્ધ 
ધમથના અદિતહિંસા, સમાનતા, નીવતવનયમ અને જીવનમાત્રની પવવત્રતાના વસદ્ધાતં અપનાવ્યા હતા. જૈન ધમથના 
અપદિતરગ્રહ, અદિતહિંસા, બ્રહ્મચયથ અને સ્વાદ ત્યાગના વવચારોની અસર ગાધંીના વવચારોમા ંપણ જોવા મળે છે. ઇસ ુ
ચિસ્તની જનસેવાની ભાવના અને વ્યાપક માનવ પ્રેમભાવના ગાધંીન ેસ્પશી ગયા હતા. દદિતરરનારાયણની ભાવના 
મળૂમા ંઇસ ુચિસ્તનો જીવન વસદ્ધાતં પણ છે. ગાધંીએ ભગવદ્ ગીતાના પ્રભાવના કારણે કમથયોગ અપનાવ્યો હતો. 
ગીતા ઉપરાતં મહાભારત અને રામાયણનો પણ તેમના ંપર પ્રભાવ હતો. આ મહાકાવ્યોમા ંસત્ય અને અસત્યના 
યદુ્ધમા ંસત્યનો જ વવજય વનરૂપાયો છે. જેનાર્ી ગાધંીનો સત્યાગ્રહ પ્રત્યેનો મનોબળ વધ્યો હતો. તેમણે પોતાની 
આત્મકર્ામા ં દશાથવ્યુ ં છે કે તેઓ ટ્રસ્ટી શબ્દનો અર્થ ગીતાના અભ્યાસ પરર્ી સમજી શક્યા છે. જાતમહનેતનો 
ગાધંીનો વવચાર મળૂમા ંગીતામા ંજ રહલે છે. ઇશાવસ્યા ઉપવનષદ દ્વારા વાલીપણા અને સવોદયની ભાવનાનો 
વવકસાવી તેને વવચારના સ્વરૂપે રજૂ કરી. ગાધંી વૈટણવ પરં્ર્ી પણ પ્રભાવવત ર્યા અને તેમને ‘હદિતરજન’ શબ્દનો 
ઉચ્ચાર પણ પણ કયો હતો. નરવસિંહ મહતેાનો “વૈટણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીર પરાઇ જાણે રે”  તેમનો વપ્રય 
ભજન હતો. ગાધંીની સવંેદનશીલતાની ભાવના વૈટણવ પરં્ના વવચારો સાર્ ેજોડાયેલ છે. 

 

 આમ, ગાધંીએ રજૂ કરેલ વવચારો એ પોતે જ વવકસાવેલ છે એમ નર્ી કે અન્ય વવચારકો રજૂ કરેલ 
હોય તેના તે જ છે એમ પણ નર્ી પરંત ુતત્કાલીન સમયે ઉદ્દભવેલ ક્સ્ર્વત સામે જુદા જુદા વવદ્વાનો અને ધમથગરુૂ 
અને ગ્રરં્ોના પ્રભાવના કારણે પોતે પદિતરક્સ્ર્વતને અનકુળૂ રજૂ કરેલ વવચારો છે. દેશમા ં જુદા જુદા સમયે આ 
વવચારોની પ્રસ્તતુતા રજૂ કરનાર ગાધંીના આવર્િક વવચારકો અને તેમના ંવવચારોની ચચાથ નીચે મજુબ છે. 

 
૪.  ગાાંધીના આર્થિક ર્િચારકો 

 ગાધંીએ જે આવર્િક વવચારો રજૂ કયાથ તેમને વવસ્તતૃ અને સ્પટટ રીતે રજૂ કરનાર ગાધંીના આવર્િક 
વવચારકોમા ંકુમારપ્પા, નરહરી પરીખ, વવઠ્ઠલદાસ કોઠારી, જે. કે. મહતેા, શ્રીમન્નારાયણ, સમુાકર, જે. એસ માથરુ, 
એ. એસ માથરુ, એસ. એન. ઝા અને દિતકશોરલાલ મશરૂવાળા વગેરેઓ સમાવેશ ર્ાય છે કે જેઓએ ગાધંી પછી 
પણ તેના આવર્િક વવચારોને પ્રવતથમાન પદિતરક્સ્ર્વત અનકુળૂ રીતે રજૂ કરેલ છે. 

 

 જે. સી. કુમારપ્પા (જોસેફ ચેલ્લારુલાઈ ફોરેન્જીલ્યસ કુમારપ્પા, 1892-1960) કે જેઓ ગાધંીના 
આવર્િક વવચારોના પ્રમખુ પ્રવતતા હતા. માનવીય આવર્િક વવકાસના પદિતરપે્રક્ષ્યમા ં તેમના ં વવચારો એક અલગ 
આયામ રજૂ કરે છે. તેમના ં વવચારોમા ંઆવર્િક વવકાસ અને પયાથવરણ વનસ્બત અંગેની ઘવનટઠતા રજૂ ર્ઈ છે. “ 
Public Finance and Indian’s Poverty (જાહરે અર્થવવધાન અને ભારતીય ગરીબી)” અંગેનો તેમનો પારંગત 
સ્તરનો અભ્યાસ ભારતમા ંઅંગ્રેજોની નાણાકંીય નીવત અંગેનો હતો. જેમા ંતેમને ભારતની આવર્િક પદિતરક્સ્ર્વતના 
કારણોની જાણકારી મળી. ભારત પરત આવ્યા બાદ ગાધંીજીના સપંકથમા ંઆવી ખેડા જજલ્લાના ંમાતર તાલકુાની 
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આવર્િક મોજણી કરી. તેમણે ગાધંીના ંવવચારો આધાદિતરત ભારતના નવવનમાથણ માટે પ્રયત્ન કયો. વ્યક્તતનુ ંસ્વરૂપ, 
શ્રમનો વસદ્ધાતં, કામનુ ંસ્વરૂપ, શ્રમવવભાજન, રાજયની ભવૂમકા, માચલકી હક અને વવવનમયના ંમાધ્યમ તરીકે નાણુ ં
આ બધા અંગે આવર્િક વસદ્ધાતં અને દશથનના મળૂભતૂ પ્રશ્નોને હલ કરવા માટેના માળખાની રચના કરી. આમ, 
કુમારપ્પાએ ગાધંીના વવચારોને ચોક્કસ માળખામા ંરજૂ કયાથ. 

 

 નરહરી પરીખ (1891-1957) વકીલાત સાર્ે જોડાયેલ હતા પણ ગાધંીના સપંકથમા ં આવવાર્ી 
તેમણે  વકીલાતના વ્યવસાયનો ત્યાગ કરી ગાધંીજીના અંતવાથસી તરીકે કામ કયુથ. આ ઉપરાતં તેમણે ગજુરાત 
વવદ્યાપીઠમા ં મહામાત્ર તરીકે પણ કામ કયુથ હત.ુ તેમણે દિતકશોરલાલ મશરૂવાલા અને મહરેઅલીના આગ્રહર્ી 
1945મા ં‘માનવ અર્થશાસ્ત્ર’ પસુ્તક લખ્યુ.ં જેમા ંઅર્થશાસ્ત્રની મખુ્ય વવચારધારા સામે ગાધંી કે માનવ અર્થશાસ્ત્રની 
વવચારધારાનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. મખુ્ય વવચારધારામા ંત્રદુિતટઓ જણાય છે જેમા ંમાનવને ભલૂી મડૂી પર વધારે ભાર 
આપવામા ંઆવે આ બધી બાબત પર જોર આપતા નરહરી પરીખે એક નવ ુજ અર્થશાસ્ત્ર વવકસાવ્યુ ં હોય તેમ 
જણાય છે. નરહરી પરીખે સ્વદેશી, યતં્રોની મયાથદા, જરૂદિતરયાતો પર અંકુશ, વાલીપણાનો વસદ્ધાતંા અને મલૂ્ય 
પદિતરવતથન પર પોતાના વવચારો રજૂ કયાથ હતા.   

 

 જે. કે. મહતેા (પ્રો. જમશેદ હાઈકુશરુ મહતેા, 1901-1980)  તેમના ં પસુ્તક “ A Philosophical 
Interpretation of Economics  ( અર્થશાસ્ત્રની તત્વજ્ઞાનભયી સમજૂવત)” મા ં તેમણે વવષયને માનવીય અન ે
આધ્યાજત્મક સ્પશથ આપ્યો. તત્કાલીન ભારતના પ્રશ્નોને તેઓ યોગ્ય રીતે સમજયા હતા. ગાધંીના ંગ્રામલક્ષી આવર્િક 
આયોજન અને વવકાસની યોજનાર્ી તેઓ પ્રભાવવત ર્યા હતા. ગાધંીનો આધ્યાજત્મક અચભગમ તેમણે સ્વીકાયો 
હતો અને સ્વવનભથરતાને સાચા આનદંર્ી જોયો હતો. તેમના ં મતે આવર્િક આયોજનનો હતે ુઆનદં છે કે જેમા ં
ગરીબી નાબદૂ ર્વી જોઈએ અને શાતં તર્ા સરળ જીવન પ્રાપ્ત ર્વુ ં જોઈએ. તેઓ અદિતહિંસાના ં અર્થશાસ્ત્રમા ં
માનતા હતા. તેમના ંમત ેઆવર્િક જીવનના ંપાયાનુ ંસ્વરૂપ દિતહિંસક હોવાર્ી માનવીની ખશુી પ્રાપ્ત ર્ઈ શકતી નર્ી. 
તેમના ંમતે અર્થશાસ્ત્ર તે વવજ્ઞાનનુ ંફળ છે જે ફળ માનવજીવનનુ ંકલ્યાણ માનવજાતની ખશુી અર્વા કલ્યાણમા ં
કોઈ પણ પ્રકારનુ ંદદથ  હોત ુ ંનર્ી. માનવીની ઈચ્છાઓ દદથ  જન્માવે છે. પદિતરણામે ઈચ્છાઓર્ી મકુ્તત મેળવવી જરૂરી 
છે. અર્થશાસ્ત્રનુ ં વવજ્ઞાન આપણને ઈચ્છાઓર્ી મકુ્તત આપે છે. જેના પદિતરણામે આપણે દદથમારં્ી મતુત અને ખશુ 
બનીએ છીએ. કુદરત પર વવજય મેળવવાને બદલે માનવજાતે તેની સારે્ નમ્રતાપવૂથક અનકુલૂન સાધંીને રહવે ુ
જોઈએ. વ્યક્તત, પેઢી કે રાજય આ વસદ્ધાતંને અનસુરે તો અર્થશાસ્ત્રમા ંઅર્થશાસ્ત્ર અદિતહિંસક બને. આ સદંભભે  જે. કે. 
મહતેાના વવચારોને “પયાથવરણ વમત્ર આવર્િક વવચારો” પણ કહી શકાય. આમ, જે. કે. મહતેાનો જરૂદિતરયાતનો વસદ્ધાતં 
હકીકતમા ંગાધંી દશથનર્ી પે્રદિતરત છે જેનો આધારે તેમણે જણાવ્ય ુ કે જરૂદિતરયાતોને અંકુશમા ંલાવીને મનટુય સખુી 
રહી શએ છે. આમ, મનટુયએ પોતાની જરૂદિતરયાતોને અગ્રતા પ્રમાણે અંકુશમા ંલાવવી જોઈએ.   

 

 શ્રીમન્નારાયણ(1912-1973) ગાધંીના ં આવર્િક વવચારો અને સવોદયની દિતફલસફૂી માટે અત્યતં 
જાણીતા વવચારક છે. તેમના ંબે પસુ્તકો “ Gandhian Plan For Economic Development India” અને Gandhian 
Consitution For Free India”  જોવા મળે છે.  તેઓ સાસંદ, વશક્ષણવવદ, સામાજજક કાયથકર, ભારતના 
આયોજનપચંના સભ્ય, વવદેશમા ં ભારતના રાજદૂત, ગજુરાતના રાજયપાલ ઉપરાતં તેઓ ઘણી ગાધંીવાદી 
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સસં્ર્ાઓ સાર્ે પણ સકંળાયેલા હતા. ગાધંીના આવર્િક વવચારોમા ં જે વસદ્ધાતંો પાયાના ગણ્યા છે તેમા ં સાદાઈ, 
અદિતહિંસા, શ્રમનુ ંગૌરવ તર્ા માનવીય મલૂ્યોને પ્રોત્સાહનનો સમાવેશ ર્ાય છે. ગાધંીના આવર્િક વવચારોને આધારે 
તેમણે 1944મા ં ‘ગાધંીવાદી યોજના’ એટલે કે ‘ગાધંીવાદી આવર્િક પદ્ધવત’ આપી છે. ગાધંીવાદી આવર્િક પદ્ધવત 
સાદાઈ, સ્વૈચ્ચ્છક ગરીબી, આવર્િક સમાનતા, સ્વાવલબંન, જાતમહનેત, યતં્રનો મયાથદિતદત ઉપયોગ, વાલીપણુ,ં 
વવકેન્રીકરણ, સ્વદેશી, ગ્રામોદ્યોગો, નૈવતકતા, માનવકલ્યાણ જેવા ં વવવશટટ લક્ષણો ધરાવે છે. આમ, તેમના ંમતે 
આયોજનનો હતે ુ ભારતીય જનતાના ં ભૌવતક અને સાસંકૃવતક સ્તરમા ં વધારો કરી તેમને પાયાનુ ં જીવનધોરણ 
પ્રાપ્ત ર્યા તે હતો. 

 

 વવઠ્ઠલદાસ કોઠારી (1900-1972) એ ગાધંી, દિતકશોરલાલ મશરૂવાલા, આચાયથ કૃપલાની, કાકાસાહબે 
કાલેલકર અને મગનભાઈ દેસાઈ પાસેર્ી જીવન વશક્ષણ મેળવનાર, ગાધંીના વવચારક અન ેઅર્થશાસ્ત્રના અધ્યાપક 
તરીકે તે જાણીતા બન્યા છે. તેમણે અર્થશાસ્ત્ર પ્રવેવશકા, દિતહિંદનુ ંપ્રજાકીય અર્થશાસ્ત્ર, અંબર ચરખો શા માટે ?, ખાદી 
ઉદ્યોગ શા માટે ?, ગ્રામોદ્યોગની વવચારધારા અન ેઅર્થશાસ્ત્ર, શેરર્ાની આવર્િક તપાસ, ખેડુતપોર્ી, દોઢ સદીનો 
આવર્િક ઈવતહાસ, પ્રાચીન અર્થવવચાર એક દોહન, કેળવણી વડે ક્રાવંત ભાગ-1,2 જેવા પસુ્તકો લખેલ જોવા મળે છે. 
તેઓ ગાધંીના ંઆવર્િક વવચારના ંસમર્થક અને કુશળ ચચિંતક હતા. ગાધંીવવચારના ંઆ પ્રખર અર્થશાસ્ત્રનુ ંજીવન 
પણ ગાધંીવવચારને સમવપિત હત ુ.ં ગાધંીએ સચૂવેલ સ્વૈચ્ચ્છક ગરીબીના ં ઉદાહરણ વવઠ્ઠલદાસ કોઠારી છે અને 
ટ્રસ્ટીશીપના સાચા ટ્રસ્ટી બનીને પણ તેમણે સમાજના દિતહતાર્ભે  જીવન સમપથણ કયુથ. તેમના ંઆવર્િક વવચારો નીચે 
મજુબ છે. 

 કેવળ આવર્િક સખુ સગવડો વધારવી એ કોઈ માનવજીવનનુ ંધ્યેય નર્ી. 
 ઉત્પાદક, મજુરના ંભોગે સાવ સસ્તો બને છે. તેર્ી સમાજને લાભ કરતા નકુશાન વધારે ર્ાય છે. 
 નફો કરવો એ નહી પણ સમાજની જરૂરીયાતો પરૂી કરવી એ અર્થ પ્રવવૃતનુ ંધ્યેય છે. 
 સઘંની પ્રવવૃત નકામી છે એટલુ ંજ નહી પણ પ્રમાચણકતાર્ી ચાલતા વેપારમા ંદખલ  કરનાર છે. 
 ખોટી અને લલચાવનારી જાહરેાતો દ્વારા લોકોમા ંલગભગ ચબનજરૂરી અર્વા નકુશાનકારી ચીજોના પ્રચાર 

કરવામા ંઆવે છે. તે પ્રવવૃત પણ સમાજને હાવનકારક હોય છે અર્થકારી છે. 
 ઉત્પાદનને વવકેષ્ન્રત કયાથ વવના દુવનયાભરનુ ંગ ૂચંવાયેલુ ંકોકડુ ંઉકેલી શકે તેમ નર્ી. 
 માનવના ંભોગે આપણે કાઈં અર્ોત્પાદન કરવાનુ ંનર્ી કારણ કે અર્થ છેવટે તો માણસ માટે છે માણસ અર્થ 

માટે નર્ી. 
 શમુાખરે ‘નાનુ ં તે સહુામણુ(ંSmall is Beautiful)નો આદશથ આપ્યો હતો તે પણ ગાધંીના વવચારોને 
અનસુરતા હોય તેમ જણાય છે .   
 
 

૫.  સમીક્ષા 
 આમ, ચોક્કસ કદિતહ ન શકાય કે ગાધંીએ જે આવર્િક વવચારો રજુ કયાથ તેમા ંઘણા લોકોનો પ્રભાવ છે કે તેને 
આવર્િક વસદ્ધાતંનુ ં સ્વરૂપ આપી ન શકાય કે તેમના ંપછીના ં તેમના પરં્દશથકો (આવર્િક વવચારકો) આ ખ્યાલોને 
વસદ્ધાતંોમા ં ફેરવ્યા છે કે નર્ી. આ દરેક પ્રશ્નોના ંકારણે ગાધંીના આવર્િક વવચારોને વાસ્તવવકતાર્ી ઉપર જોવામા ં
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આવે છે એટલે કે તેને આદશથની નજરે જોવામા ંઆવે છે. જયારે હાલમા ંપયાથવરણીય પ્રશ્નની ગભંીરતાને ધ્યાને 
લઈ આપણે સપંોવષતતા તરફ વળ્યા છે ત્યારે એ બાબત પર વવચારવુ ંજોઈએ કે આમા ંગાધંીના આવર્િક વવચાર 
છે કે નદિતહ. જો છે તો આપણે કેવી રીતે કદિતહ શકીએ ગાધંીના આવર્િક વવચારો વતથમાનમા ંપ્રસ્તતુ નર્ી. 
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