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महा मा गांधीजी या वचारातील समाज 

 
संगशे ी आर एम 

संगमे वर कॉलेज सोलापूर. 
 
 

भारतीय वातं यल यात अनेक महान नेते होऊन गेले. 
याम ये महा मा गांधीजी एक होय. महा मा गांधीनी वतं  
भारताचे व न पाहत असताना भारतातील समाज जात-पात-धम 
पल कडे जाऊन जीवन जगणारा व यात ी वा पु ष असा 
भेदभाव नसेल अशा समाजाची अपे ा केलेल  होती. याच बरोबर 
गाव हा क बंद ू मानून गावातील गरज आहे. या गावातच पूण 
झा याने वयंपूण समाजाची न मती ह  यांची संक पना साकारणार होती. साहािजकच यातून एका 
आदश भारताची न मती साकारणे श य होत.े याबाबत बोलताना महा मा गांधीजींनी वरा य हा 
श दाचा अथ सांगताना हटले आहे क , वरा य हा एक वै दक श द असून याचा अथ आ म 
शासन आ ण आ मसंयम आहे. इं जीत याला इं डपड स हणतात. परंतु यात सव कार या 
व छंद वातं याचा अंतभाव अस याने इं डपड स हणजे वरा य होऊ शकत नाह . ह  आ ण 

राजक य श तीचा भाव अ धका धक वाढत चाल याने गांधीजी राजनीतीतील सप कंु डल  समान 
मानतात. गांधीजीं या ाम वरा य संक पनेतील वर ल दोन श तीमुळे धोका पोहोचेल ह  भावना 
यां या मनाम ये होती.गाव या गरजा गावातच पूण हा यात ह  यांची धारणा होती. शहरातील 
अनाव यक पधा मक औ यो गकरणामुळे गावाला पयावरणाचा धोका पोहोचेल अशी यांची धारणा 
होती. यां याम ये शहरेह  गावा या शोषणाची क े आहेत. गावातील पयावरण संतु लत राह यासाठ  
ते हणतात क , गावांम ये येकाकडे  पया तजमीन असले पा हज.े तसेच येकाने आप या शवा 
न ठापूवक द या पा हजेत. तसेच येकाकडे पया त जमीन असल  पा हजे वृ  व लहान मुला 
क रता गावात गावातील येकाला ◌्यां या आव यक गरजे या पूततेसाठ  यो य ते काम मळाले 
पा हज.े यं ाचा वापर के याने माणसावर बेकार ची कु  हाड कोसळेल अशा कार या यां क करणाला 
यांचा वरोध होता. हणून ते हणतात क  ,यं ाचा वापर शोषणासाठ  व यापाराचे साधन हणून 
होता कामा नय.े आज पयावरणाम ये आपण वृ लागवड व वध कारचे दूषण यांचा वचार कर त 
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असताना गांधी युगात दूषण हा श द च लत नसला तर  गांधीजींचा आ म हा पयावरणासाठ  एक 
आदश होता. गांधीजीने थापन केले या आ मात वयंसहा यता था नकांचा आ म व वासपूवक 
सहभाग पर पर सहयोग ल गक समानता याला मह व दे यात आले होते . यामुळे आ मात मदान 
वृ ारोपण कृषी यव था आधी राहणे आव यक होती. या सवसाधारण जीवनशैल मुळे पयावरणाला 
पोषक वातावरण आ मात वाढ यामुळेच माणूस भौ तक  कर या या पाठ मागे लागून 
औ यो गक करणाचा वीकार करतो. आ ण औ यो गक कारणामुळेच पृ वीला धोका पोहोच याचा 
संभव असतो हणून गांधीजींनी सां गतलेल.े पयावरणा या ट ने आदशच मानावे लागेल. या जीवन 
शैल  वषयी भौ तकशा ातील नोबेल पा रतो षक वजेता जॉक े परा हणतात. क  गांधीजी 
नसगा वषयी नुसते बोलतातच असे नाह  तर य पणे आप या आ मात ते यांची अनुभूती घेतात. 
कारण गांधीजीं या मते कुठ याह  गो ट ंचे लालच नको आहे आराम हा थकवा घालव यासाठ  असावा 
नाह  तर यातून वलास सुवृ ती नमाण होईल. 
        आ म आ ण शाळा मधील फरक सांगताना ते हणतात क , शाळेतील पद या या घोषणा 
सार या झा या आहेत. आप याला मळाले या पदवीचा वापर जन हताक रता झाला पा हज.े यामुळे 
श ण हणजे आपणाला फायदा देणार  कामधेनु न हे अशा कार या पद या या यां याच जागेवर 
शोभा देतात.परंतु अल कडे नी तमू यांचा हास होत असून पूव या शाळा यामुळेच आता पे ा े ठ 
अस याचे सांगतात ते हणतात क , या शाळेत नीती मू यांना ाथ मक थान होते .आ ण तेच खरे 
ाथ मक श ण होयअशा कार या श णावर माणसा या जीवनाची इमारत उभी राहणार असते 

.आ ण तीच पु ढे टकणार असते अशा कारचे नी तमू यांचीचे श ण यां या आ मात मळत 
होतेयाउलट स या माणूस हा भौ तक सुखा या पाठ मागे लाग याने नसगा वषयी चा यांचा 
ि टकोन बदलत चालला आहे. मानवाला आव यक असणा या गरजा पृ वी आपण जननी ज मभूमी 
हणत आलो आहोत. हणूनच प ह यापासूनच माणसाने पयावरणाचा वचार केलेला आहे .गांधीजीने 

ह  नसगाला ई वराशी जोड याचा य न करतात कारण अनंत पे पृ वीचे अि त व आपणास 
ई वरा या सा ात आहे .आ ण या सव गो ट ची अनुभूती आपणास आ मात पहावयास 
मळतेगांधीजींना अपे त समाज हा मू यावर आधा रत असून अशा समाजाची न मती झा यास 
भारताचे च  पालट यासाठ  वेळ लागणार नाह  .या वषयी गांधीजींची भू मका प ट करताना काका 
कालेलकर ल हतात क , गांधीजी हे य ती या पल कडे एक सं था आ ण नवीन सं कृतीचे संदेश 
वाहक आहेत जे भौ तक आ ण जातीय समीकरण आला मानत नाह त यांनी पेरले या बीजाला अंकुर 
ये यास नि चतच वेळ लागणार आहे परंतु हे नि चत आहे क  यांनी भारताचा चहेरा बदलला आहे 
आ ण आता यांचा दावा आहे क ये या शंभर वषात ते पूण जगाचा चेहरा बदलून टाकतील हे कर त 
असताना यां यात कोठेह  भाषा दसत न हती कारण ते कधीच त ठा मळव यासाठ  काम करत 
नसतात यां याम ये त ठाह  राजदरबारातील व तू आहे आ ण मी तर सवसामा य भारतीय माणे 
मुसलमान इसाई पारशी आ ण यहु द  यांचा सेवक आहे. 
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कोण याह  सेवकाला त ठेसाठ  न हे तर ेमाची गरज असत.े मला जनतेने जे ेम दले आहे 
तोपयत मी जनतेचा सेवक हणून काम करणार आहे. गांधीजीं या मते देशाला वातं याचा दावा 
करताना हे यानात घेतले पा हजे क , आपले गाव सव बाबतीत वयंपूण असले पा हज.े येकाला 
रोजगाराची खा ी असल  पा हज.े यातून आपणाला आव यक गरजांची पूत  करता येईल. याक रता 
शहर आ ण गाव अशा सवच लोकात स य अ हंसा अप र ह भावना वाढ स लागल  पा हज.े 
उ योगधं यांचा वकास करतांना आपणाला लघुउ योग याकडे ल  दे याची गरज आहे .कारण 
लघुउ योग यामुळेच आपल  ामीण अथ यव था सुधा न आ थक प रवतन हो यास मदत मळणार 
आहे. आपणाला जर पृ वीवर राहायचे असेल तर आ हाला पृ वीचे संर ण केले पा हजे. ह  
मह वाची बाब हणजे व ान आ ण औ योगीकरणाला कुठल ह  सीमा नसते खरंतर अं तम सीमा 
आहे .ती हणजे राम रा य कंवा सव दय आज जग फारच छोटे झाले आहे. कारण एक परमाणु 
बॉ ब सा या पृ वीला धोका पोचवु शकतो. आ ण हणूनच जगाला गांधीजीं या वचारांची गरज आहे.. 
हणून गांधीजींच ेआ म हणजे माणूस घड व याचे उ तम साधन होते कारण यां या आ मात न  
याला मह वाचे थान होत.े यां याम ये न तेचा पूण अथ शू य आहे आ ण शू य हणजे मो  
आहे एवढेच नाह तर  गांधीजीं या आ मात ता मळ आ का या ठकाणाव न ह  लोक आलेले होते 
ते एक  राहतात. व एक  जेवत सु ा असतात यामुळे प रपूण मानवाची जडणघडण आ मात होणे 
अपे त होत.े अशा र तीने गांधीजी या व नातील समाज घड यासाठ  वयंपूण गावाची न मती 
मया दत यां क करण लघुउ योग गावभर स य आ ण अप र ह या गो ट  आचरणात आणणे 
मह वाचे असत.े 
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