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:: :: :: :: ाचायाचेाचायाचेाचायाचेाचायाचे    ममममनोगतनोगतनोगतनोगत    ::::::::    

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे व महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर यां या संयु  

िव मानान े दनांक 9 मे 2022 रोजी ' वातं या या अमृतमहो सवी वषाच'ं औिच य साधून महािव ालया या 

अथशा  िवभागा या वतीने "भारतीय आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता" या िवषयावर एक दवसीय 

आंतरशाखीय आंतररा ीय ऑनलाइन प रषद आयोिजत केलेली होती. या प रषदसे 125 पे ा अिधक संशोधकानंी 

ऑनलाइन सहभाग न दवून या प रषदलेा यश वी केले याब ल मी यांचे अिभनंदन करतो. 

भारतीय आ थक िवचारांना एक ाचीन वारसा आह.े मानवी व सामािजक क याण क बद ूठेवून, भारतीय 

आ थक िवचार मांडले गेलेले आहते. चार वेद, िविवध पुराने, महाका े, संत सािह य यातून भारतीय आ थक 

िवचारांचा मागोवा घेता येतो. भारताम ये चाण यांनी 'अथशा ' या यां या ंथाम ये 'सावजिनक िव ' िवषयक 

मांडलेले िवचार आजही जागितक पातळीवर अ यासले जातात. भारतातील महा मा गांधी, जवाहरलाल नेह , डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर, डॉ. मनमोहन सग, अम य सेन, अिभिजत बॅनज  यासार या अनेक अथशा ांनी 

मांडले या आ थक िवचारांना जागितक मा यता लाभलेली आह.े जागितक तरावर भारतीय आ थक िवचार िविवध 

िविवध िव ापीठांम ये अ यासले जातात. अनेक रा  भारतीय आ थक िवचारांना समोर ठेवून आपले आ थक 

धोरणे ठरवतात.  

थोड यात, भारतीय आ थक िवचारांचा ठेवा, जागितक पातळीवर मानवी क याण साध यासाठी आजही 

मह वपूण व मागदशक आह.े हणूनच भारतीय आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता ही येक जागितक आ थक 

संकटा या काळात कषाने जाणवते.  अगदी आजही 'रिशया- यु े न' यां यातील यु द संघषामुळे िनमाण झाले या 

आ थक संकटा या काळात भारतीय आ थक िवचार ह ेया संकटातून माग दाखवणारे िवचार हणून ल ात घेतल े

जातात, हणून वैि क तरावर भारतीय आ थक िवचार ासंिगक आहते. 

या आंतररा ीय प रषदे या िनिम ाने जे संशोधन लेख ा  झाले त े अ यंत अ यासपूण चतनशील व 

भारतीय आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता दशवणारे आहते. या संशोधन लेखात वैिव यपूणता आहचे, तसेच 

भारतीय आ थक िवचार यांचे  वेगवेगळे कंगोरे आप यासमोर मांड याचा संशोधना मक य  अिभनंदनास पा  

आह.े याम ये एका बाजूला समाजवादी आ थक िवचारांना भारतीय चेहरा दणेारे राम मनोहर लोिहया यांचे िवचार 

आहते, तर दसु-या बाजूला भांडवलशाही व समाजवाद या दो ही िवचार करणार एक ीत गंुफून पंिडत नेह  यांनी 

मांडलेले आ थक िवचार, पंिडत दीनदयाल उपा याय यांनी मांडलेले एका ममानवतावादावर आधा रत आ थक 

िवचार, शेती, शेतकरी, ामीण िवकास, मानवी व सामािजक आ थक क याण क बद ूमानून मांडलेले भारतीय 

आ थक िवचार आजही ासंिगक आहते. यािवषयी मांडलेले िनरी ण अ यासकांना उपयोगी ठरणारे आहते यात 
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शंका नाही. 

अ यंत कमी वेळेम ये, यश वीपणे प रषदचेे आंतररा ीय तरावर आयोजन क न ती यश वी के याब ल 

प रषदचेे संयोजक व या िवशेषांकाचे संपादक, अथशा  िवभाग मुख व महािव ालयाचे उप ाचाय डॉ. दगुादास 

चौधरी यांचे कौतकु, अिभनंदन! 

महािव ालयीन ा यापक व िश केतर कमचारी यांनी या प रषदसेाठी केले या सहकायाब ल ध यवाद! 

              

     ाचााचााचााचायययय    डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार        
महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर. िज हा.- लातरू. 
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:: :: :: :: सपंादक यसपंादक यसपंादक यसपंादक य    ::::::::    

"भारतीय आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता" या िवषयावर कोि हड-19 साथ रोगा या पा भूमीवर 
होत असले या वैचा रक मंथना या अमृत कणांचा एक सा ीदार बन याचे भा य या िवशेष वा षक अंका या 
िनिम ान ेसंपादक हणून मला िमळाले याब ल मी मा. ाचाय डॉ.वसंत िबरादार व संयोजन सिमतीचा आभारी 
आह.े  

भारतीय आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता अनुषंगान ेिववेचन करताना भारतीय आ थक िवचारांचा 
ाचीन वारसा ल ात घेणे आव यक ठरते. वेद, मृती, पुराणे, महाभारत, रामायण यासार या हद ू धमा या 

सािह यातनू तसचे जैन, बौ  धमा या सािह यातून भारतीय आ थक िवचारांची ाचीन स यता व मा यता 
आप याला ल ात घेता येते. पा ा य व आधुिनक आ थक िवचारां या म ये तुलनेम ये भारतीय आ थक िवचाराचंा 
पाया हा वहा रकतेपे ा, भौितकतेपे ा आ याि मकता, आदशवादी दिृ कोनावर आधा रत आह.े हणून 
भारता या आ थक िवचारांम ये, आ थक क याणा या िवचारांची बीजे सापडतात. पा ा य िवचारांपे ा भारतीय 
आ थक िवचारांच ेह ेवेगळेपण या दिृ कोनातून ल ात घेणे आव यक ठरत.े  

भारतीय आ थक िवचारांचा अ यास करताना शु िनती, आय चाण य अथात िव णुगु  यां या 'अथशा ' 
ंथातील आ थक, शासिनक िवचार मुलगामी व मागदशक आहते. या ाचीन आ थक िवचारांचा भाव जगातील 

अनेक रा ांवर होता. म ययुगीन काळात भारतात घोरी, गजनी यासार या िवदशेी आ मकांनी सुजलाम सुफलाम, 
"सोन ेक  िचिडया" असलेली भारतीय अथ व था उ व त केली. याच काळात मोगल आ मकांनी भारतातील 
अनेक सं थािनकांना मांडिलक केल ेव भारतीय अथ व थेवर मोगल िवचारांची छाप पडू लागली. महारा ाम ये 
मुगल बादशाह औरंगजेबा या स ेला आ हान िनमाण क न राजस ा िनमाण करणारे, वरा य िनमाण करणारे 
छ पती िशवाजी महाराज यां यामुळे भारतीय आ थक िवचारांना नवे आ मभान िमळाले. छ पती िशवाजी 
महाराजांनी वतः या अथनीतीतून वरा याची अथ व था नावा पाला आणली. वतःचे चलन िनमाण क न, 

वहारात वाप न वतःची आ थक नीती िवकिसत कर याचा य  छ पती िशवाजी महाराजांनी केला. असाच 
य  भारता या वेगवेग या भागाम ये झालेला दसून येतो. 

पुढे भारतीय सुब ा पा न, भारतीय अथ व था लुट यासाठी भारताम य े इं ज ापारी हणून आले. 
इं जांनी 'ई ट इंिडया कंपनी या' मा यमातून आपले सा ा य थािपत कर याचा य  केला. ि टशांनी 
भारतीय अथ व थेला वेगवेग या मागाने लुट याचा य  क न, भारताला दा र ा या दु च ात कशा कारे 
अडकवले ह ेभारतीय आ थक िवचाराच ेजनक महादवे गो वद रानड ेतसेच दादाभाई नौरोजी, लोकमा य टळक 
यांनी स माण दाखवून दले. यामुळे या काळातील भारतीय आ थक िवचार ह े ामु याने ि टशांनी केले या 
भारता या आ थक लूटीला समोर आणणारे होत.े  

याच काळात भारतातील ि टश शासनाला शेतकरी, सामा य लोक यां या क याणासाठी, आ थक 
िवकासासाठी काय धोरणे असावीत या अनुषंगान े थोर समाज सुधारक महा मा फुले यांनी अनेक िनवेदन दऊेन 

य  केले. शेती, शेतक यां या क क यां या आ थक सम यांना बोलके कर याच े काय आप या आ थक िवचार 
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मांडणीतून केले यांनी शेती, उ ोग यािवषयी मांडलेले आ थक िवचार आजही केवळ भारतासाठीच नाही तर 
वैि क तरावर ासंिगक व मागदशक आहते. 

महा मा गांध नी वदशेी, िव त संक पना,  ाम वराज्य यासार या संक पना मक मांडणीतून नवीन 
भारतीय आ थक िवचारांचा वारसा िनमाण केला. पंिडत नेह  यांनी यां या पंचशील धोरणातून जी अथिनती 
मांडली ती भारतीय अथनीती हणून जागितक तरावर ल ात घेतली जात.े ी राम मनोहर लोिहया यांचा 
मानवीय चेहरा असलेला आ थक समाजवादी िवचार, दीनदयाल उपा याय यांचा एका ममानवतावाद, यासार या 
आ थक िवचारांनी भारतीय आ थक िवचारांचा वारसा अिधक समृ  केला.  

राजष  शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी शेती, शेतकरी, क करी यां या आ थक सम यांना 
बोलके कर यासाठी केलेले आ थक िववेचन, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी जगातील चलनांचा अ यास क न, 
मांडलेले चलन िवषयक सै ािंतकिवचार आजही वैि क तरावर मागदशक व ासंिगक आहते.  

वातं यानंतर महालनोबीस, हानंद वक ल, पी ही नर सहराव, डॉ. मनमोहन सग, अहलुवािलया, 
नोबेल पुर कार ा  डॉ. अम य सेन, अिभजीत बॅनज ,यासार या आ थक िवचारवंतानंी भारतीय आ थक 
िवचारांना जागितक मा यता ा  क न दली.  

महारा ाम ये यशवंतराव च हाण, गंगाधर गाडगीळ अ णाभाऊ साठे, शंकरराव च हाण, वसंतराव नाईक 
यां या मा यमातून जनते या क याणा या आ थक संक पना, योजना मांड या गे या. या भारतीय आ थक 
िवचारांचा वारसा समृ  करणा या ठरलेला आहते.         

आज रिशया- यु े न या संघषमय पा भूमीवर जागितक तरावर िनमाण झाले या आ थक संकटाला, 
भारत, भारतीय आ थकनीतीमुळे यश वीपणे त ड दते आलेला आह.े जगाम ये अमे रका, ीलंका, पा क तान 
यासार या रा ांम ये मो ा माणावर वाढ या महागाईमुळे अथ व थेसमोर आ हान े िनमाण झाली आहते.  
परंतु भारता या आ थक िवचारांचा वारसा मुळे या आ हानांची ती ता भारतीय अथ व थेला भेडसावत नाही. 
थोड यात, या जागितक आ थक संकटा या काळात 'भारतीय आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता' ठळकपणे 
दसून येते. 

या प रषदलेा संशोधन लेखा यामा यमातून व य  ऑनलाइन उपि थतीतून िमळालेला ितसाद 
आ हाला अिधक ऊजा दणेारा ठरला आह.े यािवशेष अंकाला भरभ न ितसाद द याब ल, काशकांसह  आप या 
सवाचे आभार!  

ध यवाद! 

    
ोोोो. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . डीडीडीडी. . . . डीडीडीडी. . . . चौधरीचौधरीचौधरीचौधरी    

(संपादक) 
उप ाचाय, अथशा  िवभाग मुख, महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर 
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ABSTRACT  
Education trains young generations to make them ready for the future. It gives knowledge 

and understanding and makes a person employable. The education 
other countries due to its modification and evolution from the ancient to modern education system. 
During the ancient periods, students were taught by teachers in such a way that they could survive in 
that era. Post independence, there is a incredible growth in the Indian education system. Now it aims 
to provide learning in all aspects. This paper focuses on ancient Indian education system, its 
comparison with contemporary education and how our today’s modern education need 
fundamentals of ancient education. The paper also emphasize on the significance of applying the 
Indian economic thoughts for the betterment of the present education system. This research is an 
attempt to showcase the functioning Indian economi
paradigm shift in thinking, imbibing traditional education and economic thoughts, comparing  
difference in the education system and planning to adapt the ancient thoughts to overcome the 
problems and take our education system forward.
KEYWORDS: Education System, Epics, Indian Economic Models, History, Economic ideas
1.1 INTRODUCTION  

Both formal and informal education system existed in ancient India. Initial education was 
given at home, temples, traditional 
There were people there who guided children to imbibe pure ways of life.

The pupils were taught to realize the balance between humans and nature. Teaching and 
learning of Vedas and Upanishads taught
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Education trains young generations to make them ready for the future. It gives knowledge 
and understanding and makes a person employable. The education system of India is admired among 
other countries due to its modification and evolution from the ancient to modern education system. 
During the ancient periods, students were taught by teachers in such a way that they could survive in 

dence, there is a incredible growth in the Indian education system. Now it aims 
to provide learning in all aspects. This paper focuses on ancient Indian education system, its 
comparison with contemporary education and how our today’s modern education need 
fundamentals of ancient education. The paper also emphasize on the significance of applying the 
Indian economic thoughts for the betterment of the present education system. This research is an 
attempt to showcase the functioning Indian economic models in the right perspective, need  for 
paradigm shift in thinking, imbibing traditional education and economic thoughts, comparing  
difference in the education system and planning to adapt the ancient thoughts to overcome the 

ucation system forward. 
: Education System, Epics, Indian Economic Models, History, Economic ideas

Both formal and informal education system existed in ancient India. Initial education was 
given at home, temples, traditional pathshalas, chatuspadis and more commonly known gurukuls. 
There were people there who guided children to imbibe pure ways of life. 

The pupils were taught to realize the balance between humans and nature. Teaching and 
learning of Vedas and Upanishads taught fulfilling duties towards self, family and society. This 
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helped to encompass all aspects of life. Ancient education system emphasized on learning, physical 
development and holistic development of the student. 

The present day education system has a lot to discover from the ancient education system of 
India. Therefore, the emphasis is being laid on linking learning to the world outside the school. 
Today the educationists are recognizing the role and importance of multi-faceted education, to 
connect the ancient and traditional knowledge with the contemporary one. 
1.2 REVIEW OF LITERATURE 

Ajit K. Dasgupta 1993 ‘A History of Indian Economic Thought’ opined that 
history of Indian economic thought provides rich insights into both economic issue and the 
mechanism of the Indian mind. It provided the first overview of economic thought in our sub-
continent. Arguing that it would be inapt to rely on formal economic analyses as it draws on a 
wide range of sources; epics, religious and moral texts for the early period and public 
speeches, addresses, and newspaper articles for controversies from the nineteenth century 
onwards. The author concludes with Gandhian economics and Indian economic thought since 
Independence. 

Dreze, Jean & Sen, Amartya, 1999. "India: Economic Development and Social 
Opportunity," OUP Catalogue, Oxford University Press, in his book presented an analysis of 
prevalent deprivation in India and public action to address the problem. The study is based on an 
extensive view of economic development, focal point on human well-being and 'social 
opportunity' rather than the typical indicators of economic escalation. India's success in dropping 
deprivation since Independence has been limited. A recent diagnosis of this failure of policy has 
concentrated on the counterproductive role of government regulation, and on the need for 
economic incentives to accelerate the economy. 

Ilhan Ozturk, The role of education in economic development: A Theoretical 
Perspective, 2001 mentioned that Education is one of the fundamental factors of development. 
No nation can attain sustainable economic development without considerable investment in 
human capital. Education augments people indulgent of themselves and world. It enhances the 
quality of lives and leads to wide social benefits to persons and society. Education increases 
people’s efficiency and creativity and encourages entrepreneurship and technological advances. 
Additionally, it plays a very vital role in securing economic and social progress thus improving 
income allocation. 
1.3 OBJECTIVES OF STUDY 

1. To study about ancient Indian education system. 
2. To compare ancient and contemporary education.  
3. To study significance of applying the Indian economic thoughts for the betterment of the 

present education system. 
1.4 TRADITIONAL VERSUS MODERN EDUCATION 

Traditional education is also called customary education or conventional education, passed on 
the values, manners skills and social practice to the coming generation. These are necessary for their 
survival. In conventional education student learned about the customs and tradition of the society 
which was mostly imparted orally. It has been given the term traditional as this education system 
included the awareness about customs, traditions, and religions.  
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Both traditional and modern education systems are related to each other and also different. In 
the early history of India, there were no schools. The children gained education from their ancestors. 
That time the knowledge focused merely on the skills necessary for survival.  

The kings in India sent their sons to gurukuls where they were taught to use different 
weapons to protect themselves and attack enemies. The remaining children in the empire learnt the 
skill which from their parents. With democratic government established in the coming years, the 
significance of education extended throughout the country. Schools were opened where all kind of 
students could learn. This was the founding of modern education. 

Modern education is taught in the schools today and deals about the skills of science and 
technology, etc. The method used for education is very interactive. Modern education is presently an 
evolution of the customary education which was imparted to the pupils a few years back. 
1.5 ANCIENT ECONOMIC THOUGHTS 

Ancient Indian economic thought provides prosperous insights into both financial issues and 
works of the Indian scholars. The facts available for the learning  of earliest Indian economic 
thinking are Upanishads the Vedas, the Epics – Mahabharata and Ramayana, Niti and Smritis 
Shastras mainly those of Shukra and Manu. Amongst these, the two well-known early Indian 
writings are Manusmriti and Arthasastra. Kautilya was the main philosopher, whose ‘Arthasastra’ 
has been well thought-out the most trustworthy work on early Indian economic thinking. It must be 
noted that early Indian thinkers had no clear idea of economic system and their views were a mixture 
of finances, affairs of state and ethics . Kautilya (350 BC-275 BC) taught political science at the 
Takshashila University of early India, and afterwards became the chief  of Chandragupta Maurya 
who ruled over the well-built Indian territory in the 4 th century BC. He wrote the Arthashastra 
("Science of Material Gain" or "''Science of political economy" in Sanskrit).both names that are 
usually recognized with Kautilya.  
1.6 INDIAN ECONOMIC MODELS OF ECONOMY, BUSINESS AND  MANAGEMENT 

This complete and widely researched study deals mainly with the economic, commerce and 
administration models from the Indian perspectives. It gives detailed information collected from 
surveys undertaken in different industrial and commercial centers throughout the country. 
The Indian economy is increasing at a very steady motion for more than 25 years and its 
performance has been very extraordinary during the last few years. The elevated performance of the 
country during the last decade has positioned India among the fast-moving with lot of potential 
economy in the world. The most important thing is to get familiar with the ground realties and 
allocation of recourses and apply methods on hand for creating a rich and peaceful society. An effort 
to present the smooth functioning of Indian economy, commerce and industrial management models 
in the correct way.  

The facts have been obtained from a mixture of empirical and research studies and reputed 
nationwide and global sources. India remained a well-built economic, commercial, business and 
management authority for the majority of the occasion in the past, and India has the potential to 
achieve that even today. It gives analysis of the Indian Financial, Commercial and management 
models, but most importantly the fiscal, commerce and management models of the other developed 
countries. It asserts that a example move in thoughts is instantly desired to recognize the process and 
the execution of Indian economic systems, so that the nation can be lead  with the needed orientation 
and appropriate  economic policies. 
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1.7 RELEVANCE OF ANCIENT ECONOMIC THOUGHTS ON CONTE MPORARY 
EDUCATION  

There are two different views with respect to the significance of study of History of 
Economic Thought. One set of financial experts assumed that there is no requirement to understand 
and study the history of Economic Thought because it is a history of hit and trial method. Whereas 
another thought process is that one cannot understand the knowledge of any economic doctrine 
unless we study the history of economic process. 

So a learning of History of Economic thinking is significant for the following reasons: 
� The study of Economic Thought will guide us to be familiar with the base of economics. 
� The study of History of Economic Thought evidently tells us that there is a definite 

connection between the economic thought process and this connect us with olden times. 
� Economic ideas change by time, place and situation. 
� Economic ideas have been helpful in shaping the political and economical policies of 

different nations. 
� A study of Economic Thought gives us a wide basis for comparison of different thoughts. It 

will allow a person to have a proportionate and sensible result. 
� Through the study of Economic Thought the student will understand that economics and 

economists are different from each other. 
� The study of History of Economic Thought will make us understand the  key person behind 

the execution of  important  principles. 
� The study of the topic helps us to avoid the mistakes done by previous economic thinkers. 

1.8 CONCLUSION  
The situation of learning now is very different from the scenario which was prevailing a few 

years back. In olden time the modern education system was not considered as good, and in newer 
times the traditional methods are considered as no good. As the needs arise, the people are shifting, 
the education method also has to modify. And this change should be acknowledged by the nation. 
Previously people used to educate their family how to fulfill their needs. This was the main aim 
behind education in the past also the same in present. The only thing that has changed is the need of 
the people. With the changing time, the things which were considered a luxury has become basic 
need now. As the needs grew, the education had to fulfill the demands. If the education system does 
not progress and amalgamate with traditional thoughts, it would be hard to accomplish the needs of 
today. Consequently, many universities and schools and new education policy have introduced 
subjects pertaining to Indian ethics, social responsibility, Yoga, environmental consciousness along 
with emphasis on skill development. 
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ABSTRACT: 
 The present study reveals the Global relevance to economic thoughts of Mahatma 
Gandhi.Gandhiji’s economic thought is imbibed in his overall philosophy. His approach is holistic 
and aims at the socio-economic reconstruction of society. Once, Gandhiji was asked to write down 
the text of his economic thought, he refused, saying that his framework is based on some basic 
principles which he applies to solve the day to day practical problems. So it can’t be summarized in a 
few equations. His economic thought centers on sustainable growth, focus on man against machine 
and reducing economic inequality. These are answers to the problem of Global Warming and lead us 
to ‘inclusive growth’ which has become a buzz word. His approach and concepts are the only 
solution if the mankind wants to survive. 
KEY WORDS: Non-violence, Truth, Gandhi’s ideology, Satyagrah, Gandhi’s Philosophy, 
Sarvodaya,khadi, Swarajetc. 
INTRODUCTION:  

Gandhian economics is a school of economic thought  based on the spiritual and socio-
economic  principles expounded by Indian leader Mahatma Gandhi.  It is largely characterized by 
rejection of the concept of the human being as a rational actor always seeking to maximize material 
self-interest that underlies classical economic thinking. Where Western economic systems were 
based on what he called the “multiplication of wants,” Gandhi felt that this was both unsustainable 
and devastating to the human spirit. His model, by contrast, aimed at the fulfillment of needs – 
including the need for meaning and community. As a school of economics the resulting model 
contained elements of Protectionism, Nationalism, adherence to the principles and objectives of 
nonviolence and a rejection of class war in favor of socio-economic harmony. Gandhi's economic 
ideas also aim to promote spiritual development and harmony with a rejection of materialism. The 
term "Gandhian economics" was coined by J.C.Kumarappa, a close supporter of Gandhi.Gandhi's 
thinking on what we would consider socio-secular. Gandhi sought to develop ways to fight India's 
extreme poverty, backwardness, and socio-economic challenges as a part of his wider involvement in 
the Indian independence movement. Gandhi's championing of Swadeshi and non-cooperation were 
centered on the principles of economic self-sufficiency. 

Now in the twenty first century, Gandhi is a world phenomenon. It means, as if he has been 
reborn. The world knows that Dr. Martin Luther King II, Lekh Walesa, Nelson Mandela, Ho-Chi-
Minh, Yung-Su-Ky, Mr. Aryaratna, Daisaku Ikeda and a host of the geniuses of the world have 
followed the footprints of the great Mahatma. In 1981, 53 Nobel Prize winners’ men and women of 
the both Hemisphere warned us of an unprecedented holocaust, encompassing all the horrors of 
exterminations and extending the frontiers of barbarism and death. Strangely enough, they all 
unanimously look to one man-Gandhi and his non-violent action to fight the most fundamental battle 
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of human rights- the right to life. Mahatma Gandhi wrote: “Nationalism is not the highest concept; 
the highest concept is world community. I would not like to live in this world, if is not to be one.” 
The quintessence of divine wisdom, “Vasudhaiv Kutumbkum”or (“Mankind is one family”), 
proclaimed by India millennium ago, was the ultimate aim of Mahatma and his thought.  
OBJECTIVES OF STUDY:  

1) To understand different thoughts of Mahatma Gandhi. 
2) To understand Mahatma Gandhi's thoughts and its global relevance. 
3) To understand MahatmaGandhi's ideology. 
4)  To understand Mahatma Gandhi's economical thoughts. 

RESEARCH METHODOLOGY: 
 This study depend on secondary data include in that reference books, journals, articles, 
research papers and govt. reports etc. 
ECONOMIC THOUGHTS OF MAHATMA GANDHI : 

The following top fifteen economic ideas of Mahatma Gandhi. The economic ideas are:  
1) Non-Violent Economy: 

According to Gandhi, advocated non-violence and hence his economics may be called 
economics of nonviolence. The principle of non-violence is the principle of Gandhian philosophy. 
As there was no industry and no activity without certain violence, he wanted to minimize it. He 
believed that violence in any form breeds greater violence.He defined a non-violent occupation as 
one “which is fundamentally free from violence and which involves no exploitation or envy of 
others”. 
2) Khadi Industry:  

According to Gandhi, He believed that Khadi industry would save millions of people from 
starvation and would supplement the earnings of poor people. To him, the music of the spinning 
wheel was sweeter and more profitable than harmonium. Gandhiji advocated the use of charkha due 
to its advantages. Charkha requires a small amount of capital; it is simple in operation. It is a source 
of steady income; it does not depend upon monsoon; it helps in solving the problem of 
unemployment. Charkha was considered to be the symbol of nonviolence. His slogan was “swaraj 
through spinning”. 
3) Decentralization and Cottage Industries: 

According to Gandhi, decentralization was essential for the survival of democracy and for the 
establishment of a non-violent state. Gandhi preferred the decentralization of small units of 
production to the concentration of large scale units in few places. He wanted to carry the production 
units to the homes of the masses, particularly in villages. Cottage and village industries help 
increasing employment. Commodities can be produced cheaply as there is no need for a separate 
establishment; very few tools are needed. There is no problem of storage.  
4) Food Problem: 

 Gandhiji had seen the worst famine of his life during 1943-44, when Bengal suffered heavily 
owing to the country-wide shortage of food. To start with, Gandhiji thought that this scarcity of food 
had been artificially created. But after visiting Madras, Bengal and Assam, he arrived at the 
conclusion that the shortage of food was real and not artificial. 

Gandhiji was against food controls, because he thought that it not only created artificial 
scarcity, but made the people to depend upon others. They become spoon-fed. That is why, in 
November, 1947 he asked the Government of India to remove food controls. 
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5) Economic Laws: 
According to Gandhi, The laws of economics, which deal with practical problems, are not 

universal. The economic laws of a country are determined by the climatic, geological and 
temperamental conditions of that country. Hence they vary with the conditions of the nations. 

[ 
6) Use of Machines: 

According to Gandhi, machinery is ‘great sin’. He believed that the modern technology was 
responsible for human frustration, violence and war. It was also responsible for the multiplication of 
material wants. The use of machines created a class of wealthy people and led to unequal distribution 
of wealth. Gandhiji was not against machinery.He says “the spinning wheel itself is a machine; a 
little toothpick is a machine, what I object to is the craze for labour saving machinery. Men go on 
saving labour, till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation”. 
7) Law of Bread Labour: 

According to Gandhi, If all people labored for their bread, there would be enough food and 
clothing for all, they would be healthier and happier, and there would be no problem of food 
shortage, no disease and no misery. He strongly believed that without physical labour no one was 
entitled to get his food. He advised the rich also to do bodily labour for the bread. 
8) Regeneration of Villages or Village Sarvodaya: 

According to Gandhi, the real India was to be found in villages and not in the towns and he 
accepted the remark that an Indian village was “a collection of insanitary dwellings constructed on a 
dunghill”. His desire was that every Indian village may be converted into a little self-sufficient 
republic. Gandhiji said, “Production was simultaneous with consumption and distribution and the 
vicious circle of money economy was absent. Production was for immediate use and not for distant 
markets. The whole structure of society was founded on non-violence.” 
9) The Trusteeship Doctrine: 

According to Gandhi, All social property is meant for all people -rich or poor. Capitalists 
being trustees would take care of not only themselves but also of others. The workers would treat the 
capitalists as their benefactors and would keep faith in them. In this way there would be mutual trust 
and confidence with the help of which the remarkable ideal of economic equality could be achieved. 
10) Population: 

According to Gandhi,The most important problem which attracted the attention of Gandhiji 
was the rapid increase in population. Gandhiji opposed the use of contraceptives as its use in India 
would make the middle class male population imbecile through abuse of the creative functions. 
Gandhiji was in favor of birth control through self-control or brahmacharya and not through the use 
of artificial methods. He considered self-control as the “infallible sovereign remedy”. 
11) Simplicity: 

According to Gandhi, He was against the multiplication of human wants. In order to lead a 
simple life  a life untouched by immorality, untruth and political gain, he did not want many things. 
As he observed- “The less you possess, the less you want, the better you are, better not for the 
enjoyment of this life but for the enjoyment of personal service to one’s fellow beings, service to 
which you dedicate yourself, body, soul and mind”. 
12) Prohibition: 

According to Gandhiji, the use of coffee, tea, tobacco, and alcohol was detrimental to the 
mental, physical, and moral development of an individual. In his opinion, the use of liquor was a 
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disease rather than a vice. He had no objection to the use of liquor if taken under medical advice. He 
would have preferred India to be reduced to a state of pauperism than have ‘thousands of drunkards 
in our midst’. 
13) Exchange Economy: 

According to Gandhi, exchange economy is based on the swadeshi spirit. Every Indian 
village should be a self-supporting and self-contained unit exchanging only necessary commodities 
with other villages where they are not locally producible.Mahatma Gandhi recognized money as a 
token of exchange only. In the economy envisaged by him, commodities were to be exchanged with 
commodities. He suggested that in order to make khadi universal, it should be made available in 
exchange for yarn currency. 
14) Untouchability: 

According to Gandhi, He believed that untouchability was a sin against God and man. It was 
“like poison slowly eating into the very vitals of Hinduism”. It degraded both the untouchables and 
the touchables. He felt that Swaraj had no meaning if about 4 crores of people were kept under 
perpetual subjection; and were deliberately denied the fruits of their labour and national culture.” To 
him, untouchability was not only part and parcel of Hinduism but a plague which every Hindu 
should try to combat. 
15) Labour Welfare: 

According to Gandhi, “capital should be labor's servant, not its master”. Moreover, he 
believed in the formation of labour unions. If the rights of workers were not conceded, they could go 
on a strike which should be based on non-violence and truth. 
Mahatma Gandhi and Global Relevance: 

Gandhi's movements to earn rights for Indians through strictly non-violent movements both 
in South Africa and India have been an invaluable component of the globalisation of the civil rights 
movement. There is little doubt that the civil rights movement in the USA in the 1960s led by 'one of 
the greatest American leaders of our time' was the echo of 'the forces unleashed by Gandhi in 
1930s'7. The strict adherence to non-violent means by Dr. Martin Luther King Jr., despite various 
provocations, portrays the depth of Gandhian beliefs in the American Negroes' civil rights 
movement. At the risk of oversimplification, we can claim that it was Gandhian ideology that 
prevented this movement to turn into another West Bank. The Gandhian satyagraha was also adopted 
in South Africa firstly by the Natal Indian Congress and later personified by Nelson Mandela. In this 
age of violence, many of the most important civil rights movements throughout the world have been 
remarkably Gandhian in practice. The most notable ones include the Iranian Revolution of 1978-9, 
overthrow of Ferdinand Marcos in the Philippines and pro-democracy movements in Nepal, 
Indonesia, Burma, Taiwan, Thailand, and South Korea.9 The recent revolution in Georgia is another 
example of non-violent populist powers prevailing over a minority elite. These movements have 
often met with violent resistance, as in Tiananmen Square, yet haven't changed their own nature. 

Gandhian philosophy has been totally rejected is that of global spread of violence. 
Throughout the post WWII period when globalisation was maturing, numerous conflicts outline the 
Cold War. To this day, bitter conflicts exist in numerous parts of the world, notable ones being in 
Africa, Middle East, Chechnya and Kashmir. Post 9/11 has also seen international terrorism coming 
to the global arena with new and hideous dedication towards violent means. This spread of violence 
can be directly linked to the globalisation process. The only consolation remains that non-violence in 
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anti-globalisation movements remains alive as can be seen in any protests outside a WTO 
convention. 
CONCLUSION : 

Gandhi's  economic  thoughts  have  great  impact  on  Indian  economy.Truth and Non-
Violence are the foundation stones of Gandhian Economics thoughts. According to Gandhiji, work is 
not only an economic activity. It’s necessary for spiritual growth. Bapu wanted that India should 
have its own economic policy. It should not follow any foreign countries policy. India should 
emphasis on the policy of Gandhi ji which specially represent the Swadeshi policy and work for 
human being. 
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INTRODUCTION: 
Gandhi was the great philosopher of India who had played major role in the national 

movement that defeated the British colonialism in India. He engaged in non-cooperation, non-
violence and peaceful struggle against British rule.Gandhian economics is economic thought based 
on the spiritual and socio-economic principles of Mahatma Gandhi. Gandhi himself was not an 
economist professional. 

The spirit and economic dimension of Swadeshi Gandhi’s economic thoughts would not be 
understood and would be incomplete without referring to Swadeshi. In Gandhi’s word Swadeshi is 
that spirit in us which restricts us to the use and service of our immediate surroundings to the 
exclusion of the more remote. Myself to my ancestral religion. That is, the use of my immediate 
religious surrounding. If I should make use of the indigenous institutions and serve them by curing 
them of their proved defects. In that of economics, I should use only things that are produced by my 
where they might be found wanting. It is suggested that such Swadeshi, if reduced to practice, will 
lead to the millennium  

Gandhian economics is economic thought based on the spiritual and socio-economic 
principles of Mahatma Gandhi. Gandhi himself was not an economist professional.  
KEYWORDS:  British, governance, nonviolence, social Introduction  
OBJECTIVES: 

1. To study the economic thought of Mahatma Gandhi 
2. To study the indigenous and rural development of Mahatma Gandhi 
3. To study the concept and economic thinking of Mahatmaji's trustee 
4. To study cottage industries in Gandhiji's concept 

HYPOTHESIS: 
1. Industries have been decentralized due to Mahatma Gandhi's economic ideas  
2. Development of Khadi Village Industries has taken place 
3. Industries in rural areas are given priority 
4. Cottage industries have been developed in rural areas 

RESPECT FOR LABOR: 
Gandhiji believed in the greatness of labour. According to his approach towards the bomb, it 

should be necessary for every person to do physical labor, that is, every person should do some 
physical labor in the production of essential things basic to life. One who does not labor should not 
even eat.Shaw has also said that consuming without producing is the same as stealing. Gandhiji 
believed that no work is bad but not doing any work properly is bad, on this basis he started the 
Harijan Liberation Movement. 
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ECONOMIC INDEPENDENCE: 
He considered regional self-reliance necessary for the establishment of non-violence and non-

absorbent society. He wanted that different countries should be more self-sufficient in respect of 
their material needs and foreign trade should be reduced to a minimum. This will reduce the spirit of 
conflict in the world Similar thoughts are expressed by Will Kaplai in his book How to Tell Yourself 
from apes 
Gandhiji's Economic Thoughts: 

Gandhi's views on economics are economically self-sufficient, production and meeting one's 
own needs in the domestic market. This will not only improve the structure of the rural economy. 
India had also thwarted the economic motives of the exploiting British. Gandhiji had spread the 
morality of people's economic self-sufficiency all over India. 
Khadi Village Industries and Charkha 

India is an agricultural country. The development of India is based on the development of six 
lakh villages. He proved that the development of small and cottage industries in the district with low 
capital is the development of the country. Unemployment has not been created by producing khadi 
through Charkha and providing employment to the people of the village and providing employment 
with less capital. He gave the slogan of Swadeshi for the use of khadi cloth by all and this gave a 
boost to the industry 
Development of small scale industries: 

According to Mahatma Gandhi, rural people would be financially self-sufficient if they were 
given manual labor in the villages to reduce unemployment, poverty and destitution. Therefore, low-
capitalized industries should be set up which will create a lot of employment in the villages. So 
Mahatma Gandhiji says let's go to the village. True India is in the village.  
Opposition to large industries: 

Mahatma Gandhi wanted to eradicate poverty in the country, so rural industry was important 
in providing employment to the rural people. He was opposed to big industry. They are in big cities, 
but since India is a country of villages, these industries are scarce in the countryside, so Mahatma 
Gandhi opposed big industries. 
CONCLUSION: 

In his article, Mahatma Gandhi, while presenting economic ideas, has given importance to the 
overall development of the village. The use of indigenous goods is given more importance by their 
economic considerations. If the goods of the country are used by the people of all the countries, then 
it will give a boost to the industries of all the countries. It will provide employment to the people and 
make rural villages self-sufficient. Mahatma Gandhi's aim was to reduce poverty and unemployment 
in the country and achieve economic empowerment. 
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INDIA WINS FREEDOM: 

On 14 August 1947, Nehru had declared: “Long years ago we made a tryst with destiny, and 
now the time comes when we shall redeem our pledge. The achievement we celebrate today is but a 
step, an opening of opportunity, to the great triumph and achievement’s that await us.” He reminded 
the country that the tasks ahead included “the ending of poverty and ignorance and disease and 
inequality of opportunity”. These were the basic foundations on which India embarked upon its path 
of development since gaining independence in 1947.  
INDIAN PLANNING PROCESS 

The objective of India’s development strategy has been to establish a socialistic pattern of 
society through economic growth with self-reliance, social justice and alleviation of poverty. These 
objectives were to be achieved within a democratic political framework using the mechanism of a 
mixed economy where both public and private sectors co-exist. India initiated planning for national 
economic development with the establishment of the Planning Commission. The aim of the First 
Five Year Plan (1951-56) was to raise domestic savings for growth and to help the economy 
resurrect itself from colonial rule. The real break with the past in planning came with the Second 
Five Year Plan (Nehru-Mahalanobis Plan). The industrialization strategy articulated by Professor 
Mahalanobis placed emphasis on the development of heavy industries and envisaged a dominant role 
for the public sector in the economy.The plannersand policy makers suggested the need for using a 
wide variety of instruments like state allocation of investment, licensing and other regulatory 
controls to steer Indian industrial development on a closed economy basis. 

Hence, the roots of the liberalization program were started in the late 80’s when Rajiv Gandhi 
was the Prime Minister of India, but the reach and force of the reform program was rather limited. 
There were political reasons as to why this program could not be enhanced which we talk about later. 
THE FAILURE OF THE PLANNING PROCESS 

While the reasons for adopting a centrally directed strategy of development were 
understandable against the background of colonial rule, it, however soon became clear that the actual 
results of this strategy were far below expectations. Instead of showing high growth, high public 
savings and a high degree of self-reliance, India was actually showing one of the lowest rates of 
growth in the developing world with a rising public deficit and a periodic balance of payment crises. 
Between 1950 and 1990, India’s growth rate averaged less than 4 per cent per annum and this was at 
a time when the developing world, including Sub-Saharan Africa and other least developed 
countries, showed a growth rate of 5.2 % PA An important assumption in the choice of post-
independence development strategy was the generation of public savings, which could be used for 
higher and higher levels of investment. However, this did not happen, and the public sector-instead 
of being a generator of savings for the community’s good- became, over time, a consumer of 
community’s savings. During 1960-1975, total public sector borrowings averaged 4.4 % of GDP. 
These increased to 6 % of GDP by 1980-81, and further to 9 % by 1989-90. Thus, the public sector, 
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which was supposed to generate resources for the growth of the rest of the economy, gradually 
became a net drain on the society as a whole. 
1) The legal system in India is such that it provides full protection to the private interests of the so 
called ‘public servant’, often at the expense of the public that he or she is supposed to serve. In 
addition to complete job security, any group of public servants in any public sector organization can 
go on strike in search of higher wages, promotions and bonuses for themselves, irrespective of the 
costs and inconvenience to the public. Problems have become worse over time and there is little or 
no accountability of the public servant to perform the public duty. 
2) The ‘authority’ of governments, at both centre and states, to enforce their decisions has eroded 
over time. Government can pass orders, for example, for relocation of unauthorized industrial units 
or other structures, but implementation can be delayed if they run counter to private interests of some 
(at the expense of the general public interest). 
3) The process and procedures for conducting business in government and public service 
organizations, over time, have become non-functional. There are multiplicity of departments 
involved in the simplest of decisions, and administrative rules generally concentrate on the process 
rather than results.  
THE BHAGWATI-SEN DEBATE 

Jagdish Bhagwati and Amartya Sen, probably the two most influential voices amongst Indian 
economists, represent the two divergent ways of thinking about the development path. Though 
formally no such debates exist, apart from occasional jibes against Sen in the writings of Bhagwati, I 
believe by scrutinizing their positions a lot of introspection can be done. As Bhagwati says “my view 
as to what went wrong with Indian planning is completely at odds with that of Prof Sen”. My 
objective in this section is bring out the intellectual divergence amongst these two great minds and 
possibly to learn something from that. 

Let us start with the points on which they agree. I think the fact that India needs an egalitarian 
development path is quite well acknowledged by both of them. The Nehruvian dream of an 
egalitarian growth process was what both of them would endorse. As Bhagwati says “I have often 
reminded the critics of Indian strategy, who attack it from the perspective of poverty which is 
juxtaposed against growth, that it is incorrect to think that the Indian planners got it wrong by going 
for growth rather than attacking poverty: they confuse means with ends. In fact, the phrase 
“minimum income” and the aim of providing it to India’s poor were very much part of the lexicon 
and at the heart of our thinking and analysis when I worked at the Indian Planning Commission in 
the early 1960’s”. The key strategy that defined the resulting developmental effort was the decision 
to target efforts at accelerating the growth rate.  
THE POINTS OF DIVERGENCE 

I believe the real disparity concerns the means of achieving these common goals. Bhagwati’s 
arguments can be summarized as follows. The development process consists of two steps. As a first 
step, a growth accelerated strategy would generate enhanced investments and whose objective was to 
jolt the economy up into a higher investment mode that would generate a much higher growth rate.  

I would suggest that what one needs is such critical studies which would illuminate the 
failure of Brazil on one hand as against Sri Lanka on the other, to illustrate the fact that why an 
egalitarian growth process was not successfully implemented in these cases. We will have useful 
lessons to learn in that case for the future of development.  
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The debate between Bhagwati and Sen (or rather the created debate in this paper) gives rise to 
such an agenda. 
THE REFORMS OF MANMOHAN SINGH: 

At the beginning of 90’s the reform process was started by the then Finance Minister of India, 
Manmohan Singh. The way I will organize this section is the following: First, I will give a short 
summary of the reform process, in the sense what were its general goals and ideas. Then I will 
mention some aspects of the reforms which I think are very encouraging. After that I will scrutinize 
the reforms more stringently in order to assess whether there is real cause for such jubilation that we 
tend to observe regarding India. 
1) The Background:  

India’s economic reforms began in 1991 under the Narsimha Rao Government. By that time 
the surge in oil prices triggered by the Gulf War in 1990 imposed a severe strain on a balance of 
payments already made fragile by several years of large fiscal deficits and increasing external debt as 
was 
discussed before. Coming at a time of internal political instability, the balance of-payments crises 
quickly ballooned into a crisis of confidence which intensified in 1991 even though oil prices quickly 
normalized.  
2) The Reforms in a Nutshell:  

The reforms had two broad objectives. One was the reorientation of the economy from a 
statist, centrally directed and highly controlled economy to what is referred to in the current jargon as 
a ‘market friendly economy’. A reduction direct controls and physical planning was expected to 
improve the efficiency of the economy. It was to be made more ‘open’ to trade and external flows 
through a reduction in trade barriers and liberalization of foreign investment policies. A second 
objective of the reform measures were macro-economic stabilization. This was to be achieved by 
substantially reducing fiscal deficits and the government’s draft on society’s savings. 
3) Results:  

Compared with the historical trend, the impact of these policies has been positive and 
significant. The growth rate of the economy during 1992-93 to 1999-2000 was close to 6.5 per cent 
per annum. The balance of payments position has also substantially improved. Despite several 
external developments, including the imposition of sanctions in 1998 and sharp rise in oil prices in 
2000-01, foreign exchange reserves are at a record level. Current account deficits have been 
moderate, and India’s external debt (as a percentage of GDP) and the debt servicing burden have 
actually come down since the early nineties. 
4) A Closer Scrutiny:  

When we talk about GDP growth we talk about the aggregate figures. Let us closely look at 
the sectoral composition. If we look at the growth rates with respect to different sectors we find that 
the growth rates of agricultural and industrial production have not increased at all in the nineties, 
compared with the eighties. The increase in overall growth in the 1990’s is overwhelmingly driven 
by accelerated growth of the ‘service’ sector. The service sector includes some very dynamic fields, 
such as uses of information technology and electronic servicing, in both of which India has made 
remarkable progress.  

How has the Reforms been successful in creating a widely shared developmental process? 
The issue as to whether the reforms have been successful in eliminating poverty to a greater extent 
than say in the 80’s is a contentious issue. Experience prior to the 1990s suggests that economic 
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growth in India has typically reduced poverty. Using data from 1958 to 1991, Ravallion and Datt 
(1996) find that the elasticity of the incidence of poverty with respect to net domestic product per 
capita was –0.75 and that with respect to private consumption per capita it was –0.9. However, the 
1990s are more contentious. Some observers have argued that poverty has fallen far more rapidly in 
the 1990s than previously (for example, Bhalla, 2000). Others have argued that poverty reduction has 
stalled and that the poverty rate may even have risen (for example, Sen, 2001). The basic question of 
measuring India’s poverty rate has turned out to be harder to answer than it needed to be because of 
difficulties with coverage and comparability of the survey data. Correcting for all those, Datt and 
Ravallion in a recent study find that India has probably maintained its 1980s rate of poverty 
reduction in the 1990s, though they do not find any convincing evidence of an acceleration in the 
decline of poverty. It is probably apt to remark here that oftentimes the public rhetoric fails to take 
the incomparability problems in the surveys from which the poverty estimates are calculated and try 
to interpret the estimates to reinforce their particular arguments. Even the Finance Minister’s ‘budget 
speech’ of Feb 2001 concluded firmly that ‘poverty has fallen from 36 percent in 1993-4 to 26 
percent or less now’. It is worth noting that even if one were to endorse the official 1999-2000 
headcount ratio of 26 per cent, which is known to be biased downwards, one would find that poverty 
reduction in the 90s has proceeded at a similar rate as in the earlier decades, in spite of a significant 
acceleration in the economic growth rate. As things stand, this is the most optimistic reading of the 
available evidence. 
CONCLUSION 

Let us go back to Bhagwati-Sen debate which was used as a theoretical underpinning for my 
analyses on the developmental process since Independence. As Bhagwati argues, “India had a major 
setback in her planning process when she turned inwards following the balance of payments crises in 
1956-57. The explicit strategy of an IS strategy (Import Substitution) was desired then, reflecting the 
economic logic of elasticity pessimism that characterized the thinking of Indian planners. The result 
was that the inducement to invest in the economy was constrained by the growth of demand from the 
agricultural sector and the public sector savings. But agriculture has grown nowhere by more than 4 
per cent per annum over a sustained period of over a decade. And we discussed the issue of public 
sector savings earlier. By contrast, the East Asian investment rate began its take-off to phenomenal 
levels because East Asia turned to the Export Promotion strategy. In that case, the world markets 
were profitable to aim for, guaranteeing in turn that the inducement to invest was no longer 
constrained by the growth of the domestic market as in the IS strategy.” Hence the liberalization 
program of Manmohan Singh in 1991 was a welcome step towards achieving the logic which has 
been argued by Bhagwati. Unfortunately, the second step of the developmental process, that of 
derived demand for education and other social issues, have been far from being realized at least a 
decade after the reform process. 

The situation that India faced in the early 90’s (which led to the reform process in the first 
place) was an extreme situation. Hence Manmohan Singh’s initial years as Finance Minister was 
trying to cope up with this crisis in some sense. Given budget constraint considerations it was 
impossible for Dr Singh to allocate more resources into those neglected issues. According to Dr 
Singh, the government had planned more resources for health, education and social sectors after the 
economy recovered from the crises. Unfortunately, the Congress government had to leave soon given 
the rise of BJP and its subsequent control of the Parliament. 
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Hence I think, that Manmohan Singh’s achievements have to be evaluated in this light given 
the initial conditions from which he started. It wouldhave been likely that India would have fallen 
into a situation such as that of Argentina inthe current years, if not because of the timely reform 
process. In this aspect I think Prof Senoften ignores the feasibility issue and the conditions in which 
the reform process started. 
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Introduction 

 
The economic philosophy of Gandhi is written about, discussed and talked about. However, 

when it comes to implementation, it is criticized for being impractical and imaginary. For instance, 
the concept of trusteeship as enunciated by Gandhi demands non-possession. It seeks individual to 
dispossess his wealth and income beyond his requirements so that the economic welfare of the less 
capable is realized. The principle of non-possession and trusteeship is not realized practically 
because individuals are immensely attached to their wealth in the ordinary course of life. Gandhi and 
even later day Gandhians have not been able to find the root cause of attachment to wealth and its 
accumulation overtime. 

The family according to me the basic unit of a capitalist system in which wealth and property 
is personally owned by individuals and families. The family not only owns and accumulates material 
wealth but also owns progeny. The ownership of progeny is established through sexual relations 
between husband and wife (the union of sperm and the egg). It is in fact the ownership of the sperm 
and the egg that leads to the ownership of progeny. However, sperms and eggs are autonomously 
produced inside the body of human beings irrespective of the desire or command of the person. What 
is therefore autonomously produced and the man or the woman has no contribution in the production 
of sperm and egg, cannot therefore be owned by man or woman and hence husband and wife cannot 
claim ownership over the progeny. Parenthood (motherhood and fatherhood) is social and not 
biological. The bodies of men and women are only apparatuses used by nature to procreate in an 
endless series of generations. Once the realization of the non-ownership of progeny is dawned on 
human beings, the principle of non-possession and trusteeship as enunciated by Gandhi will 
complete its loop and the Idea will assume pragmatism. Sarvodaya or the rising of one and all will 
not only become possible but also become a fact of life once the root cause of possession and 
accumulation is exposed to the satisfaction of one and all. Gandhi was perhaps not been able to look 
at non-possession of sperms and eggs because of his pre-occupation with celibacy or brahmacharya. 

The towering presence of Gandhi in Indian society and the world at large need no further 
emphasis or restatement. A millennium of democracy in Great Britain, roughly three centuries of 
democracy and capitalism (post Adam Smith) in the United States and France and other countries of 
Europe, America, Africa, Asia and the continent of Australia is yet to create a society free from the 
worries of bread and free from the fears of penury. Wide income inequalities both within and 
between the nations of the world, widespread poverty in Asia and Africa and the countries of Central 
America point to the fact that the Western Model of capitalism that was adopted by the countries of 
the world (save exceptions) and that which survives along with its flip side to this day has not really 
delivered the people to light, wisdom and happiness. Economic growth without social justice and 
equity, destructive technological development and mindless consumerism that has engulfed the spirit 
of modern men and women is creating a dysfunctional society that is on the brink of disaster and 
destruction. 
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The synthesis of the ideas of Mahatma Gandhi with the ideas of the modern world will create 
a more holistic and integrated society. It will deliver more happiness, generate more altruistic 
economic surplus and bring about a more egalitarian society than what is now available to us. 

Mahatma Gandhi never created a body of literature known by the name 'Gandhian 
Economics'. He neither claimed to be an economist nor was trained in Economics. He was not a 
voracious reader of economic literature. Nevertheless, he expressed his views on economics at 
various points of time in his life. His reflections on Economics found expression in his writings and 
thoughts. Students of Gandhian thought and writings collated his reflections on economics and 
created a body of literature known as 'Gandhian Economics'. The literature thus created is known to 
be enormous enough to be unparalleled in the history of modern Indian economic thought. 

Synthesis of Economics and Ethics 
Thomas Weber says that Gandhi was deeply influenced by Ruskin's book 'Unto This Last' 

and that it would not be out of place to say that Ruskin was the father of Gandhian economic 
thought. Gandhi summarized the teachings of 'Unto This Last' under three basic truths: 

1) The good of the individual is contained in the good of all (Sarvodaya). 
2) Each person has the right to earn livelihood from his work and there is dignity of labor, 

meaning thereby that there is nothing called high and low labor (Bread labor). 
3) The life of the tiller of the soil and the handicraftsmen is the life worth living (Village 

industries and Swadeshi). 
Gandhi admitted that he was clearly aware of the first truth with little awareness about the 

second and clearly he was unaware about the third truth. However, Gandhi realized that the second 
and third truths contained in the first. Gandhi revealed that Ruskin's book transformed him overnight 
from a lawyer and city dweller into a rustic living away from Durban on a farm called the Phoenix 
Settlement (ashram). Another writer who deeply influenced Gandhi was Leo Tolstoy. Tolstoy's work 
'The Kingdom of God is within you' left an indelible impression on Gandhi. Gandhi admitted that the 
profound morality, independent thinking and truthfulness of Tolstoy's work had overwhelmed him 
and everything else paled into insignificance. Gandhi realized that the best way to help the poor was 
to get off their backs and practice 'bread labor' - that man must earn his bread by laboring with his 
own hands. The principle of 'bread labor' is central to the economic philosophy of Gandhi. 

Gandhi claimed that "True economics never militates against the highest ethical standard just 
as all true ethics must also be good economics... True economics stands for social justice; it promotes 
the good of all including the weakest and is indispensable for decent life". Subhash Mehta writing on 
Gandhi's economic philosophy says that, Khaddar economics was based on ethics and self 
sufficiency. That the ideal of man is spiritual progress first and last and no economic progress can 
violate this principle. Gandhian economics lay emphasis on spiritual satisfaction. Spiritualism holds 
sway over consumerism. Gandhi emphasized on minimizing wants and keeping away from luxuries. 
(A handbook of Sarvodaya, Part-2, compiled by Subhash Mehta, pp 69-72). 

Gandhi never advocated the destruction of factories and machines but sought regulation of 
their excesses. He felt that production and consumption must be decentralized and both these 
functions must take place near the source of production. Gandhi had explained that his small scale 
rural based economic system was not based on the rejection of machinery but on objection to the 
craze for machinery. "The craze is for what they call labor-saving machinery. Men go on 'saving 
labor' till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation. I want to 
save time and labor not for a fraction of mankind but for all. I want the concentration of wealth not in 
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the hands of few but in the hands of all. Today machinery merely helps a few to ride on the backs of 
millions. The impetus behind it all is not the philanthropy to save labor but greed". 

Gandhi says that greed leads to parasitism. Both greed and parasitism are unsustainable. He 
says that "earth provides enough to satisfy every man's need but not for every man's greed". 
Gandhian economics was thus normative and highly ethical. 

Diwan and Lutz while pointing out the essentials of Gandhian economics says that Gandhian 
economics boils down to a simple injunction that "never advocate actions or policies that lead to 
material advancement at the cost of social, moral or spiritual impoverishment". (Diwan & Lutz, 
'Essays in Gandhian Economics', p-13). The seven social sins of Gandhi constituted the key elements 
of Gandhi's political and economic thought. They are: politics without principles, wealth without 
work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, 
science without humanity and worship without sacrifice. 
Swadeshi and Bread Labor 

During his Salt March to Dandi in 1930, in his speech at village Bhatgam, Gandhi said, "to 
live above the means befitting a poor country is to live on stolen food". Bread labor became central 
to the economic philosophy of Gandhi. Bread labor means, each person should labor to earn his 
bread. Gandhi quotes Gita to emphasize bread labor, "one who eats without labor eats stolen food". 
Gandhi saw humility inherent in labor. If you labor for others, it becomes Yajna or sacrifice. If you 
labor in a spirit of service, it will lead to self realization (talks with ashram women, 1926 CWMG 
Vol.32, p-491). 

Gandhi wanted people to consume locally produced goods and particularly village industry 
produced goods instead of imported or factory goods. Diwan and Lutz point out that Swadeshi 
demands the sacrifice of utility for the sake of loyalty. The trade-off between utility and loyalty is 
exemplified in Gandhi's explanation of the principle of neighborliness. He said, "I refuse to buy from 
anybody anything however nice or beautiful if it interferes with my growth or injures those whom 
nature has made my first care" (Swadeshi and Nationalism, Young India, 12 March, 1925). At a 
women's meeting in 1919, he pointed out that "Swadeshi is that spirit in them which required them to 
serve their immediate neighbors before others and to use things produced in their neighborhoods in 
preference to those more remote. So doing they served humanity to the best of their capacity. They 
could not serve humanity neglecting their neighbors" (Diwan and Lutz, "Essays in Gandhian 
Economics", p-14). 
Trusteeship and Non-possession 

Gandhi believed that when we take more than what we need, it amounts to stealing. He says, 
"We are not always aware of our needs and most of us improperly multiply our wants and thus 
unconsciously make thieves of ourselves. Today we only desire possession of a thing; tomorrow we 
shall begin to adopt measures, straight if possible, crooked when thought necessary, to acquire its 
possession" (Gandhi from Yeravada Mandir, pp 14-15). Gandhi thus believed that ownership was a 
form of violence. He felt that there is enough in nature for everyone and therefore there is no need 
for exploitation. Accumulation of wealth is a sin and non-possession will end inequalities of wealth. 

According to Gandhi's theory of trusteeship, the rich will be free to possess their wealth but 
will use only that part of their wealth which is required to satisfy their needs and hold the rest in trust 
for the use of the society. Non-violence was subsumed in the principle of trusteeship and if the rich 
did not come forward to help the poor by holding their surplus wealth in trust, Gandhi had the 
weapon of non-cooperation for he believed that the rich cannot accumulate wealth without the 
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cooperation of the poor. Gandhi wanted to delegitimize gross accumulation of wealth and follow 
trusteeship as a principle of economic conscience. Gandhi felt that the rich could be persuaded 
through moral pressure to become trustees. And if the capitalists still refuse to act as trustees, 
ownership of wealth can be regulated through legislation (Practical trusteeship formula, Harijan, 25th 
October, 1952). The legislative measure quoted here was approved by Gandhi during his lifetime. 
Gandhi's belief in trusteeship came from his belief in non-violence and non-possession (aparigraha). 
Possession necessarily implies storage of wealth and violence is inevitable in defending the stored 
wealth. Hence, non-possession or trusteeship becomes complementary to non-violence. 

Gandhi was against capitalism but not the capitalists. He was against the destruction of the 
capitalist class and wanted to use them as managers of industries. He said, "In reality, the toiler is the 
owner of what he produces. If the toilers intelligently combine, they will become an irresistible 
power. That is how I do not see the necessity of class conflict. If I thought it inevitable, I shall not 
hesitate to preach it and teach it". (A Handbook of Sarvodaya, Part-2 by Subhash Mehta, pp 69-72, 
Ch.10 Economic Philosophy). 

While answering a question at a Round Table Conference in England on the mechanism to 
bring about trusteeship, Gandhi replied, "....My means are non-cooperation. No person can amass 
wealth without the co-operation, willing or forced of the people concerned". Further, he advised the 
workers to unite for a non-violent struggle and aimed at a stateless society through non-violent 
revolution because anything secured through violence will fail in the end. 

The problem of economic inequality and equitable distribution of income and wealth was 
sought to be addressed through the principle of trusteeship. The principle of non-violence was at the 
center of Gandhian thought. The modern world sought to address the problem of economic 
inequality through violent means. For instance, Marx prescribed class conflict and the annihilation of 
the capitalist class and the modern welfare State sought to achieve equitable distribution of income 
by imposing heavy income and corporate taxes on the rich and redistributing it in favor of the poor. 
While class conflict was essentially and actively violent and inhuman, the policy of heavy taxation 
created a feeling of grudge amongst the tax payers against the poor and perpetrated the classes of 
haves and have-nots. By propagating the principle of trusteeship, Gandhi also sought to create a 
single class of workers with the class of entrepreneurs as specialized workers who would hold capital 
in trust and function as the trustees of the society. A trustee is a person who holds public wealth in 
trust. He or she manages wealth to bring about economic welfare of the people. In order to ensure 
equity, Gandhi said that a person should only use that part of his wealth which is required for his 
personal well being and give away or use the rest for the economic welfare of the society. In this 
way, every person should become a trustee. 

Gandhi wanted capitalism to be replaced by trusteeship where in no person will accumulate 
wealth beyond his needs and part the balance of his wealth to the trust and production will not be 
guided by desire but by need. Mr. Jamnalal Bajaj was greatly inspired by the Gandhian idea of 
trusteeship and went on to set up the Jamnalal Seva Trust at Wardha in Maharashtra. 
Sarvodaya or the rising of all 

Sarvodaya means the rising of all in the society. In the economic context, it means the 
economic welfare of all. Gandhi believed that the followers of non-violence will not stop at the 
utilitarian principle 'greatest good of the greatest number' but move ahead and achieve the greatest 
good of all. The rich could uplift their moral statue and walk the ethical path by giving up their 
privileges and become trustees by dispossessing their wealth for the welfare of all. Gandhi 
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paraphrased John Ruskin's book 'Unto This Last' into Gujarati with the title 'Sarvodaya'. Literally, 
sarvodaya means the rise of all human beings. The society should function as an organic whole 
rather than being disjointed into economic classes or social castes. In order to maintain purity in 
personal life, Gandhi wanted the people to follow vegetarianism and be teetotalers. The practice of 
non-violence, respect for others religion, serving neighbors and eradicating untouchability were at 
the core of the principle of Sarvodaya. Gandhi felt, if justice and right wages were given to all, no 
person will be able to accumulate wealth beyond his requirements. According to Gandhi, women 
epitomized non-violence. She must enjoy equal rights with men. There should be no illiteracy and 
disease in the society. Poverty and cowardice shall be banished from the society following 
Sarvodaya. A Sarvodaya State shall be a secular State. The Sarvodaya program as charted out by 
Gandhi and supplemented by Dr. Rajendra Prasad, the first President of independent India has the 
following features: 

1) Farmers and workers will be at the center of a Sarvodaya State. There will be no exploitation 
of the farmers and the workers. To this end, the farmers and the workers should organize 
themselves. 

2) Children will be given basic education and adults will be given basic as well as technical 
education. 

3) Village industries, health and hygiene will be emphasized. 
4) The villages to become self sufficient republics. 
5) Every household will spin yarn in the village. 
6) There shall be social justice and communal harmony. 

Industrialization or Khadi and Village Industries 
Reflecting on the problems of industrialization, Gandhi observed that "any machinery which 

does not deprive masses of men of the opportunity to labor but which helps the individual and adds 
to his efficiency and which a man can handle at will without being its slave was a good thing" (A 
discussion, Harijan, 22nd June, 1935). In fact, he would prize every invention of science made for 
the benefit of all the heavy machinery for work of public utility which cannot be undertaken by 
human labor has its inevitable place but all that would be owned by the State and used entirely for 
the welfare of the people. I can have no consideration for machinery which is meant either to enrich 
the few at the expense of the many or without cause to displace the useful labor of many. Gandhi was 
therefore against labor displacing machinery and conceded the use of labor displacing machinery 
only when enterprises using such machinery were State owned because the profits made by State 
enterprises were used for the welfare of all. Any private use of such machinery would lead to 
concentration of economic power and wealth. Further, the workers working for the State enterprises 
will be working under ideal conditions unlike private enterprises where there is little concern for the 
working conditions of the laborers. 

Gandhi believed that human beings cannot become the slave of the machines and in fact the 
machine must help the man in his work. The workers must have the freedom and control over the 
machines. Gandhi wanted the decentralization of all economic functions and industries. In 1928, 
Gandhi said, "According to me, the economic constitution of India and for that matter the world 
should be such that no one under it should suffer from wants of food and clothing. In other words, 
everybody should be able to get sufficient work to enable him to make the two ends meet. And this 
ideal can be universally realized only if the means of production of the elementary necessaries of life 
remain the control of the masses. These should be freely available to all as God's air and water are or 
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ought to be, they should not be made a vehicle of traffic for the exploitation of others. This 
monopolization by any country, nation or group of persons would be unjust. The neglect of this 
simple principle is the cause of destitution that we witness today not only in this unhappy land but 
other parts of the world too". (A Hand Book of Sarvodaya, Part-2, compiled by Subhash Mehta, 
P.No.70, Ch.10: Economic philosophy). 

India lives in her villages and hence the village economy must be revived. In order to create 
village swaraj, Khadi and village industries must be established. Gandhi considered the spinning 
wheel as a symbol of non-violence and akin to the sun in the solar system with the village industries 
as the planets within it. A person wearing khadi will abjure violence and hypocrisy. In 1920, Gandhi 
estimated that each person would require 13 vars (measure of cloth) of cloth. The textile mills in 
India are incapable of taking care of the clothing requirements of Indian people. Hence, Khadi 
industries should be promoted to make villages self-sufficient. Khadi industry was sought to be 
promoted to make value addition to make the final product within the villages so that the villagers 
become the beneficiaries of the value addition/final product. Gandhi proposed that every villager 
must have one spinning wheel/charkha and every village must have one or more looms to make 
Indian villages self sufficient in terms of khadi. When each villager produces his own cloth/khadi, 
the economic and moral life of the people will be revived. 

The khadi industry needs less capital and only elementary training is required to be given to 
the people. It ensures certainty of employment income to the villagers because Gandhi felt that there 
is a ready and unlimited market for khadi. Khadi unlike agriculture is not a seasonal industry but a 
yearly industry. In order to promote Khadi and village industry, Gandhi suggested the following 
measures: 

1) Spinning yarn be made an essential and compulsory subject in all primary and secondary 
schools in the country and cotton may be cultivated in non-cotton growing areas also. The 
weaving industry may be organized through cooperative institutions. 

2) Employees from the departments of education, cooperation, municipality, zilla parishads and 
gram panchayats must pass the spinning yarn examination. 

3) Cloth produced by mechanized looms be banned in areas where hand spun cotton clothe is 
abundantly available. 

4) Government employees must use handloom clothes. 
5) Old textile mills should not be permitted to expand capacity and new mills should not be set 

up and textile imports should be banned. 
Other village industries such as jiggery making, handicrafts, rope making, oil pressing, soap 

making, flour making, match box making, paper making, leather making, toy making, mat making 
and honey extraction be promoted. These industries will provide gainful employment to the villages 
and the surplus can be sold to the cities. These industries need only rudimentary capital and basic 
skills which can be easily arranged and cultivated or imparted. The village industries will also play 
an important role in providing nutritious food for the villages. He emphasized on the consumption of 
hand milled coarse wheat flour which is more nutritious than the powdered machine milled wheat 
flour. Similarly, jiggery is more nutritious than sugar which is artificially manufactured in the sugar 
mills. The oil extracted by the village oil presser is again free from adulteration than the factory 
made refined oil. Coarse rice is more nutritious than the polished rice of the rice mills. Thus the 
village industries will not only provide employment and alleviate rural poverty but also provide 
healthy and nutritious food the rural population. 
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Epilogue 
Six decades down the line, India today faces all kinds of problems across the segments of the 

population and across the length and breadth of the country. In his times, there were seven lakh plus 
villages and today we have six lakh plus villages. More than one lakh villages have got transformed 
into urban areas. There are overcrowded villages and overcrowded cities. Unemployment is 
widespread both in the cities and in the villages. Poverty is widespread across the country. There is 
mal-nutrition, disease and early death amongst a large number of poor. Then organic farming and 
organic food was the order of the day. Today, the affluent is willing to pay double the price for what 
is called organic food which is sold through the modern retains food chains. What is what was 
consumed by the ordinary person until the early 20th century and even today, in the villages, has 
become fashionable amongst the urban-elite. 

It is true that India cannot be isolated from the comity of nation States which are rapidly 
industrializing and growing and some of these have already become developed and powerful nation 
States. India must compete and run along with other to find her place in the sun and to do that India 
has no alternative but to go along with rapid industrialization and economic growth which means 
increasing the pace of urbanization or transformation of villages into cities. However, the problem 
confronted by Gandhi during his times continues to confound us to this day. In the name of 
modernization, we neither have modern cities nor have we modern villages. What we have today in 
the name of cities and villages are both moth eaten. 

The heavy industry city centric model of development paid lip service to rural development 
leading to massive rural to urban migration. Today the so called great metropolises of India do not 
provide any comfort to the ordinary man. The village swaraj model of development could have been 
implemented in select villages of the country by ensuring sufficient flexibility in the techniques of 
production so that these villages not only attain self sufficiency but also generates sufficient 
agricultural and village industry surplus for the growing urban population of the country. More and 
more villages could have come under the village swaraj model under various five year plans and over 
the years the village swaraj model could have evolved to be in sync with the changing times without 
losing sight of the basic objectives. Industrialization, urbanization and village swaraj could have 
simultaneously taken place and perhaps the growth of overgrown villages and cities with their 
attendant evils could have been avoided. 
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“ECONOMIC THOUGHTS OF DADABHAI NAUROJI 
IN PRE-INDEPENDENCE PERIOD OF INDIA” 

 

Dr. Parag P. Kadam 
ABSTRACT   

India ruled by British Empire for more than 150 years. East India Company came to India 
with the proposal of trade and which is afterwards went under the ruling of British domain. In pre-
independence period India was divided among the various kings. Therefore, the economic situation 
was quite goods, it is said that ‘India was a golden sparrow’. Economic study is the expression of the 
conditions of the time in which it emerges. Dadabhai Nauroji a scholar economist, father of Indian 
political economy, studied the real situation happened in that period which is important to understand 
the policy of Britishers towards India. His drain theory and work on national income estimate are the 
unique contribution to reference for today’s situation, too. What is gained and what is loosed by our 
country during the working of the economic process of British in India. Present paper tries to focus 
on the situation and tactics used by ruler against India and how they got their profit through using 
Indian resources.    
KEYWORDS:  dadabhai naoroji, poverty, unemployment, national income, drain theory, economy. 
INTRODUCTION:   

Dadabhai Naoroji a philosopher, mathematician, economist studied the situation and wrote a 
lot on Indian poverty, underemployment, national income analysis, public finance and public 
expenditure system and drain theory. He wrote a book titled “Poverty and Un-British Rule in India” 
in 1901, which revised in 1911. British Empire came into India through East India Company to do 
trade. But their real agenda was to detain India. This writings are very important to understand the 
policy and its effects on Indian economy. Dadabhai Naoroji strongly advocates a welfare state of 
India. He estimated India’s national income, this type of study is important because it gives idea of 
economy in pre-independence period. He was the first who influenced by classical thinkers and 
provided the pattern of economic thought to modern India. He stressed on the unified principle for 
economic phenomena. Produce of the country the actual condition of the people and material 
production determines the wealth and values and these shape to the economic policy of the nation. 
He believed economic phenomena linked with the moral, sociological and political factors. His 
views on wealth and circulation of national income are important for social justice. Dadabhai 
provided a new line of thinking for the future plans and policy which are necessary for the 
sustainable development of the economy. 
Backdrop of Dadabhai Naoroji-  

Dadabhai came from a poor priest Parsi family. He was the first Indian Professor of 
Mathematics and Philosopher. He completed his study from Elphinstone College, Bombay. He left 
this job in 1855 and joined as a partner in one commercial business in England, even though he 
involved in social activities to give justice to grievance of Indians. Through establishing East Indian 
Organization in England he convinced British people about economic and political condition of 
India. He established London-Indian Society with the help of W.C.Banerjee to bring Indians and 
British people together for exchange of development in Indian context.  In 1893, Dadabhai elected as 
a member of British Parliament. In 1886, 1893 and 1906 he was a President of the Indian National 
Congress.      
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Dadabhai Nauroji’s Economic Thoughts-  
1. Drain Theory-  

Dadabhai Nauroji was the first economist explained that Indian resources have draining from 
India to England. The transfer of resources from India to England started in the middle of the 18th 
century. It took the place through the form of unrequited export of goods from India. Elements of 
drain theory are as following- i) by arising from the remittance of European officials for their 
savings. ii) remittance to England by European employees for the support of their families, iii) for 
their expenditure, pension and salaries paid in England, iii) remittance for Government expenditure 
on purchase of British goods and manufactured in Britain, iv) arising from the remittance paid of 
interest charges paid to England on public debt. As well as, the expenditure incurred in Wars has 
been exacted from the Indians. Dadabhai also noticed internal drain with transfer of purchasing 
power from the poor rural areas to rich urban areas. Tax revenue collected from poor Indians was 
near about 75%. Burden of taxation, high rate public debt, profitless exports, wastage of human skill 
and efficiency with wipe out cottage, handicrafts and artisans from villages, draining away 
professional-skilled Indians to England, this is called a drain theory. The drain which was estimated 
3 million pound per year in the beginning of the 19th century, increased to the tune of 350 million 
pound during 1814-1865. Therefore, Dadabhai Nauroji suggests solution to solve the problem of 
poverty and drain that- India and England should pay all salaries to their people within their own 
limits. As reasonable salaries were paid to Englishmen, no pension should be paid to them and India 
should not be charged any portion of the expenditure incurred in the maintenance of defense. 
2. National Income Estimate-  

Dadabhai stated that the national income estimate was not correct, British government 
publish it in the Material and Moral Progress of India, but the data used was manipulated and not 
computed every year. as per Dadabhai studied that in 1970-71 India’s per capita income was only 
Rs.20/-, whereas it was Rs. 420/- in UK. Therefore, Dadabhai surveyed this calculation on the bare 
minimum needs and to maintain daily minimum requirements he found that the average daily needs 
Rs.34/- for bare subsistence. It means Indians per capita income was much less than the requirement 
of average income they receives. Dadabhai strongly opposes the method of calculation that as it took 
into account railway wealth, government stock, foreign trade and so on. Dadabhai thinks that these 
items do not create any material wealth, even if profit gains through foreign trade goes to England.  
3. Poverty in India-  

It is clear from the data provided by Dadabhai on per capita income, that it was Rs.20/- on an 
average and the per capita subsistence cost in India was Rs.34/-. It directly affects the living 
standards of the people and the people suffer mainly in this situation. The difference between the 
salaries in Indians and British employees was also discriminating. These differences in income 
distribution were also emphasized racial and regional disparities of income and led to poverty. It was 
resulted in exploitation of Indians by British rulers. As above mentioned a main cause of Indian 
poverty was the economic drain from India. British government finishes rural business, handicrafts, 
cottage industries, ruin agriculture which resulted in diminishing agriculture produce, 
unemployment, low wages, etc. Poverty in India was a result of the exploitation made by British 
government in Indian agriculture, trade, commerce and in manufacture field. British government 
used raw material for their industries as industrial revolution took place in England. India was the big 
market to sale final produce in high rate and to earn huge profit. They transferred capital and wealth 
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to England, excessive expenditure on their services, raised high rate public debt and made India a 
poor country. 
4. Public Finance and Financial Administration-  

British government took every opportunity to deceive India in the area of income and 
expenditure. They used these procedure by heavy burden of taxation in relation to limited taxable 
capacity of Indians i.e. poor cultivators, the tax system was highly regressive in character as higher 
tax rate in India as compare to England. British government spends a very high amount on 
expenditure on army and defense which was very expensive and the charged flow of capital flows to 
England. Exchange rate of rupee against the British pound sterling is also negative to India. Public 
debt of India rapidly increased every year and led to poverty in India. The financial administrative 
system was used against the India’s prosperity and drain the wealth of India to England.  
5. Reforms-  

Dadabhai studied the situation and suggest some remedial measures to overcome on this 
situation it is known as reforms or measures- to have a equitable adjustment of financial relations 
between England and India, India needs to use its own sources of production, consumption and 
investment to discharge the taxation burden, making India self reliant and independent to maintain its 
own resources, heavily public debt was made a bad effect on development it should be reduce and at 
low rate of interest, unnecessary expenditure on allowances, pension, etc. should be avoid, 
administrative expenditure should be reduced as well as the interest on public debt, top priorities 
should be give to education with comprehensive plan, and understanding the needs and requirements 
of agriculturist capital formation, and keeping social welfare in the interest and for the betterment of 
the poor and downtrodden people needs special attention through public work programs.  
CONCLUSION -  

Dadabhai Naoroji a father of Indian political economy contributed a lot and explained the real 
situation in the pre-independence period in India. His thought on the Indian economy was 
extraordinary and revealed the reality of exploitation of India. His work on national income 
estimation, drain theory, poverty and public finance and public administration provided a path for 
future policy. He was in favor of a welfare state for India. He explained that state play a vital role in 
acceleration growth and development through use its resources. Public finance, trade, education, 
employment, agriculture, industry are those areas of economy where government should focus and 
provide special attention to fulfill their requirements. Therefore, government should avoid wastage 
and unnecessary expenditure, too.  
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INTRODUCTION - 

Dr. BabasahebAmbedkarwas an Indian jurist, economist, politician and social reformer who 
inspired the Modern Buddhist Movement and campaigned against social discrimination 
against Untouchables while also supporting the rights of women and labour. He was Independent 
India's first law minister and the principal architect of the Constitution of India. 

Dr. Babasaheb.Ambedkar was an economist by training and until 1921 his career was as a 
professional economist. It was after that time that he became a political leader. He wrote three 
scholarly books on economics such as “Administration and Finance of the East India Company”, 
“The Evolution of Provincial Finance in British India”, “The Problem of the Rupee: Its Origin and 
Its Solution” and most significant book among his economic writings is “States and Minorities”. This 
book stands as one of the masterpiece. 
RESEARCH METHODOLOGY  –  

This research paper is prepared on the basis of secondary data .I used reference books 
magazines& websites.  
OBJECTIVES  –  

Objectives of this research paper is as follows  
1.To studies the thoughts of BabasahebAmbedkar on Industry &Land Reforms  
2. To studies the thoughts ofBabasahebAmbedkar on Tax & Currency. 

INDUSTRIES - 
Dr.BabasahebAmbedkar thought that fast development of India is impossible without 

Industrialization. According to him creating large scale employment produces essential goods for 
mass consumption. It utilizes raw materials, reduces foreign dependence and increasing security to 
labour, and ultimately leads to the overall economical development of the country. The private sector 
industries cannot make big industries for want of large scale investments. So, government should 
come forward to start large scale industries .The smaller industries should be kept in private sector. 
The insurance and transport companies should be nationalized. Rights to strike should be given to 
labourers. Dr.BabasahebAmbedkaradvocates nationalization of all the major industries. He was of 
the opinion that private industries are the means of unequal distribution of wealth. If the major 
industries are given to private organization, then there would be absolute exploitation of wealth and 
labour. Nationalization of industries would give security to the workers and it will help in equal 
distribution of wealth. He also advocated Nationalization of insurance, which will gives greater 
security to the people. 
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LAND REFORMS – 
Dr.BabasahebAmbedkar’s main concerns were the nature of land holdings especially their 

fragmentation and division into unproductive and economically in viable structure. He criticized the 
existing definition of economic holding which was defined from the point of view of consumption 
rather than that of production. He remarked, “any definition, therefore, that leans on consumption 
mistakes the nature of an economic holding which is essentially an enterprise in production. What is 
more important for the purpose of production is the process of combining the factors of production.” 
The basic problem of Indian agriculture was that it was unable to generate surplus which ultimately 
led to scarcity of capital. This resulted in the inefficient use of resources, surplus labour and 
superfluous employment which by raising the cost of production culminated in low agricultural 
productivity. Thus the process of overall economic growth gets adversely affected. Ambedkar was of 
opinion that the process of consolidation of holding could eradicate the ill effect of uneconomic 
holding and usher in the progress of the cultivators. He favoured successful growth of 
industrialization and described that how agriculture is improved by the reflex effect of 
industrialization. He stated “Industrialization facilitates consolidation. It is a barrier against 
futuresubdivision and consolidation.”Ambedkar was of the opinion that the state should acquire all 
the agricultural land held by private individuals like the owners, tenants or mortgages and pay them 
compensation equal to the value of land. The state should provide the land required into farms of 
standard size and should let out the farms for cultivation to the residents of the villages. 

i. Agriculture shall be a state industry 
ii.  Key and basic industries shall be owned and run by the State, 
iii.  Nationalization of Insurance policy shall be compulsory and monopoly of the state for every 

citizen, 
iv. The State shall acquire the subsisting rights in such industries, insurance and agricultural land 

held by private individuals, 
v. The State shall divide the land acquired into farms of standard size, 

vi. The farm shall be cultivated as a collective farm, 
vii.  The farm shall be cultivated in accordance with rules and directions issued by Government, 
viii.  The tenants shall share among themselves in the manner prescribed the produce of the farm 

left after the payment of charges properly liveable on the farm, 
ix. The land shall be let out to villagers without distinction of caste or creed, 
x. There will be no landlord, no tenant and no landless labourer, 

xi. The collective farms shall be distributes the water, draft animal, implements, manure, seeds 
etc. 

xii. The State shall be entitled to levy on the following charges produce by the farms: 
a) A portion for land revenue, 
b) A portion to pay the debenture-holders, 
c) Portion to pay for the use of capital goods supplied 

Tax – 
Dr.Ambedkar expressed his views on taxation in the manifesto of 'SwatantraMajdur Party' in 

1936. He opposed Land Revenue and its system and their taxes as the burden of these taxes are 
significant on the poor sections of the society. He suggested some taxes as follows. 
Tax should be imposed on payer’s capacity and not on income. Tax should be less on poor and more 
on rich. Tax exemption should be given up to certain limit. There should be equality between 
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different sections in tax imposition. Tax should not lead to lowering the standard of life of the 
people. Land Revenue tax should be more flexible and should not levy on agricultural land. He 
suggested that Indian tax system at that time was based on discrimination and inequality 
CURRENCY –  

Dr. BabasahebAmbedkarwas not in favour of linking the rupee with gold and recommended 
establishment of a fully managed in-convertible currency with fixed limit of issue. Dr. 
BabasahebAmbedkar stated “ It is  much better to introduce a currency system which will do away 
with the exchange  standard and also the gold standard reserve” According to Dr. Babasaheb 
Ambedkar the pure gold standard comprises use of gold in some form convertible standard, paper 
money is also issued in addition to gold  coins and is pledged to be  redeemable in gold. In contrast 
under the gold exchanged standard the medium of exchange comprises only paper money which is 
kept exchangeable at fixed rates with gold and authorities back it up with foreign currency reserves 
of such countries as on the gold standard. Dr.BabasahebAmbedkar vehemently criticized Keynes and 
other supporters of the gold exchanged standard and argued in favour of the gold standard of a 
modified form. In his evidence before the royal commission on Indian currency and finance 1925 Dr. 
BabasahebAmbedkar proposed the following steps for the reform of Indian currency: 

1)   Stop the coinage of rupees by absolutely closing the mints to the government as they are 
to public 

2)    Open a gold mint  for the coinage of a suitable gold coin 
3)   Fix a ratio between the gold coin and the rupee 
4)    Rupee not to be convertible in gold and gold not to be convertible in rupees, but both to 

circulate as unlimited  legal  tender  at the ratio  fixed by law. BabasahebAmbedkar favoured Gold 
currency and wanted to close down the mint as this will eradicate the money inflation and 
imbalances in internal payments. For the flexibility in currency he was of the opinion that Gold is a 
suitable measure for the flexibility of money. 
CONCLUSION - 

Dr.BabasahebAmbedkar'sas an Economist, it’s a great loss for Indian Economics. He could 
have revived our economy through his Economic Framework and could have done a great job in the 
field of economics. If he would have chosen to be in touch with economics then he would have 
championed the economist of those times. Since he went for social reforms and law making, India 
had lost a great economist. 

Need to reconsider the thoughts of Dr.BabasahebAmbedkar and again frame our economic 
policies towards better economic growth of India. 
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ABSTRACT: 
We know Chanakya as a teacher, philosopher, author, economist, strategist, jurist, and royal 

advisor. He is considered as a great personality of India and is placed at par in history with Aristotle 
and Pluto of west.Chanakya’s teachings have relevance in modern economic sphere. His teachings 
on taxation, corruption in economy, international trade, auditing and business ethics are few to 
mention.Taxation is a device used by every government. It has been an integral part of every system 
of government whether it may me monarchy, republic or modern democratic system in India.  Tax is 
a compulsory payment to state made by its citizens for the general welfare of the society. 
“KoshaMooloDanda, included in the teachings of Chanakya means ‘revenue is the backbone of 
administration’. This verse is also part of the official logo of the income tax department of India in 
the Devanagari script, which itself depicts its importance in taxation policy framing.Chanakya 
understood that taxation is a most important source of income for the state. He said Revenue 
collection officers must be dedicated, honest and professional.  According to Chanakyacorruption, 
greed, arrogance, negligence of duty, greed and other non-professionalbehaviour are reasons for the 
loss of revenue of the state. He also argued and suggested for a strong audit system and efficient and 
honest administrative staff.He wrote that taxshould be levied once a year and it should not prove 
burdensome for the public. He also insisted that taxes should be levied according to the ability to 
pay. According to him public of the state should not be exploited by imposing heavy taxes on them. 
He very smartly quoted that “Governments should collect taxes like a honeybee, which sucks just the 
right amount of honey from the flower without causing any harm”.He also mentioned about the rules 
of foreign trade during those timings.  He imparted knowledge about the international trade, which 
included warning of national economy to collapse if the state does not maintain balance between 
imports and exports.Teachings of Chanakya are still applicable in global scenario. One can follow 
his useful principles and instructions to achieve success. Any individual, organization and 
government can be benefited by many of his teachings. 
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ABSTRACT  
The ancient Indian economic thought is a great combination of economic issues and the 

thinking of the Indian scholars. It provides a deeper vision of our rich culture, tradition and economic 
status. 

Among these, the well-knownancient Indian writing is ‘Arthashastra’ written by Kautilya 
who was a teacher, philosopher, economist and royal advisor.Arthashastra of Kautilya is a base of 
the ancient Indian economy which covers the contents of commerce, economics, politics, business & 
administration,and is the oldest book on management in the world. The theory mentioned by the 
Kautilya is not only applied to India but also functional universally.The principles mentioned in 
Kautilya’s Arthashastra are relevant for the modern technique and have given many directions to the 
modern economic concept.It covers nearly everyfeatureofthetheoryandpracticeofeconomics.The 
study on modern economics and Kautilya’s Arthashastra is completely based on specific scientific 
principles. The principles of Arthashatra are showcasing the strategies for state management. The 
views of the Kautilya also mentioned the aspects of today’s current diplomatic relationship among all 
the countries of the world. The ideas of Kautilya are still significant for the modern economy. Hence, 
the principles given by the great philosopher have an important place in the study of modern 
economic theories.The development of economics as science must take insightinto the economic 
ethics and thoughts presented in the Arthashastra which helps to reveal the true origins of economic 
thought and its evolution. It is only by considering the methodological problems from a historical 
perspective one can understand the modern methodological and conceptual issues. 
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कौ ट य कौ ट य कौ ट य कौ ट य ----    आ थक िवचार आिण ासिंगकताआ थक िवचार आिण ासिंगकताआ थक िवचार आिण ासिंगकताआ थक िवचार आिण ासिंगकता    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दगबंर भगवानराव रोडेदगबंर भगवानराव रोडेदगबंर भगवानराव रोडेदगबंर भगवानराव रोडे    
सहायक ा यापक,अथशा  िवभाग, ी िशवाजी महािव ालय,परभणी 

 

आ थक िवचारांचा अ यास हा अथशा ाचा अ यास िवषय आह ेआिण अथशा  हा िवषय सामािजकशा  
पैक  एक आह.े हणून आ थक िवचार यावर समाजातील बदल या प रि थती, आचार-िवचार, वहार इ याद चा 

प रणाम झालेला दसून येतो. जगा या पाठीवर आ थक िवचारांचा इितहास अ यासत असताना अले झांडर े 
हणतात ' अथशा ीय िवचार ह े मानवी िवचारा इतकेच जुने असले पािहज'े हणजेच या दशेात कवा या 

ठकाणी मनु य राहत होता या ठकाणी आ थक िवचाराचंा ज म झालेला आह.े हणून आ थक िवचार ह ेकुठ याही 
एक दशे कवा कुठ याही एका काळाशी संबंिधत अ यासून चालणार नाही. जगा या पाठीवर अनेक दशेांचा आ थक 

िवचारांचा वारसा िनमाण झा याचे पहावयास िमळते. आ थक िवचारां या इितहासाम ये जगातील सवच आ थक 

िवचारवंतांचा व यांच े आ थक िवचाराचंा अ यास करावा लागतो.  

कुठ याही आ थक िवचारवंताने दले या आ थक िवचारांचा संबंध हा या दशेातील त कालीन 

आ थक,सामािजक,सां कृितक,भौगोिलक व राजक य प रि थतीशी असतो. असे असले तरीही काही िवचारवंतानंी 

दलेले आ थक िवचार ह े सावि क व सावकािलक ठर याचे आप याला पाहायला िमळते. भारता या आ थक 
िवचारांचा इितहास अ यासत असताना याची एक मोठी परंपरा पाहावयास िमळते. ागैितहािसक काळ, सधू 

सं कृती, वै दक काळातील आ थक िवचार, उ र वै दक कालीन िवचार, रामायण, महाभारत, सू  ंथ, ि िपटक, 

पुराण यातून आचरण, सं कृती इ. िवषयक मांड यात आले या िवचारात आ थक िवचार पहायला िमळतात. कृषी, 

कृषीधन, पशुधन, मू य, संप ी, सचन, पशुपालन, उ ोग व ापार, कर, आ थक दडं, िविनमयाचे मा यम, 

उ प , सामािजक क याण, रा नीती इ यादी  बाबतीत िव ेषण व मांडणी केली अस याचे पाहायला िमळत.े 

ाचीन िवचारवंतांम ये ह पती, कामंदक, कौ ट य, शु  इ याद या िवचारात आ थक िवचारांचा समावेश आह.े 

हा आ थक िवचारांचा पुरातन काळापासनू आलेला वारसा सामािजक व आ थक बदला बरोबर बदललेला आह,े 
यातून आ थक िवचार उदयास आले. संतां या िवचारातही आ थक िवचार आलेले आहते. जसे संत ाने र याचंे 

संप ी िवषयक मांडणी करताना ‘आ हा घरी धन श दांचीच र े’ कवा सतं तकुारामां या उ प  ा ी या 
मागाबाबत ‘जोडूिनया धन उ म वहारे’ यांसार या अभंगातून यांचे अथ िवषयी िवचार आढळतात.  

भारतातील म ययुगीन काळात शा ा,  राजघराणी यां या आ थक नीती याचंाही अ यास आ थक 
िवचारात येतो. छ पती िशवाजी महाराज यांचे उ ोग, कृषी, संप ी, अथनीती िवषयक धोरणे हा आ थक 

िवचारांचा अ यासाचा वतं  िवषय आह.े अलीकडील काळातील आ थक िवचारवंतांम ये भारतातील दादाभाई 

नौरोजी, महा मा फुले, महा मा गांधी, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, धनंजय गाडगीळ, अम य सेन इ याद चा िवचार 

करता यतेो. या सव िवचारवंतां या अगोदरचे कौ ट याचे अथशा  िवषयी िवचार इसिवसन पूव ३०० वष इतके 
जुने आहते. व ते आजही भारत व जगातील सव दशेां या आ थक ा या सोडवणुक साठी उपयु  व मागदशक 
ठरतात. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LIV           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 34 

कौ ट य ह े  चाण य कवा िव णुगु  या नावाने िस  आहते. कौ ट य  इसवीसनपूव ३७५ ते 
इसवीसनपूव २८३ या काळात होऊन गेले. ते लेखक, दाशिनक, अथशा , राजनीित , िश क रािहले आहते. 

यांनी ‘त शीला िव िव ालयात आचाय’ हणून काय केलेले आह.े कौ ट यांनी ‘अथशा ’ या ंथाची िन मती 
केली. चं गु  मौय यांना मागदशन कर या या उ शेाने िलिहले या अथशा  या ंथात राजकारभार िवषयी 
मागदशन करताना अथनीती, राजकोष, पररा  संबंध, ापार, कर इ यादी आ थक बाब चे सिव तर िव ेषण 

केलेले आह.े ज े आजही भारतालाच न ह े तर जगातील सवच रा ानंा आ थक नीती ठरवत असताना व राजाला 
जनते ती भूिमका बजावत असताना मागदशक ठरते. कौ ट य यांचे आ थक िवचारांची ासंिगकता खालील 
मु ां या आधारे कळते. कौ ट याचे आ थक िवचार आिण आज जागितक संदभात ते मागदशक ठरतात ते िस  
होते. 

इ.सन पूव काळाम ये लोक रानटी अव थेत वावरत असताना कौ ट य ह े रा य सरकार व रा य 
व थेब ल भा य करत होते. कौ ट याने अथिवषयक िवचार मांडत असताना सरकारने िनरिनरा या मागानी 

िव ीय कवा महसूल उभा क न अथ व था कशी चालवावी याचे िव तृत चचा केली आह.े कौ ट याने आप या 
िवचारात आयकर वसुलीची आखणी कशी असावी या संदभात मांडणी केली आह.े आिण तो रा या या महसुलाचा 
मु य भाग बनवला होता. कौ ट या या काळात िव कर तसेच जिमनीची खरेदी-िव  सु ा कर आका न केली 
जात असे. 

जुगारी अ ावर िनयं ण ठेव यासाठी ितथून कर जमा केला जावा असे सांिगतले आह.े ही व था 
अलीकडील काळात शासनाला कर उ पादनाचे मागदशन करते. इतकेच न ह े तर अशा कारे जमा झाले या 
महसुलाचा सावजिनक सेवावंर खच केला जावा याची मांडणी यांनी केली आह.े सावजिनक सेवा, शै िणक 
सं थांची उभारणी, न ा खे ाची िन मती व समाजाला उपयोगी पडतील अशा कामांवर खच करावा अस े
सांिगतले आह.े अलीकडील काळात हचे िवचार जगातील कमी-अिधक माणात सव  रा ांनी वीकारले असनू 
आज िव कर, मालम ा कर, उ प  कर यासार या करा या मा यमातनू जगातील सवच रा  कर जमा करतात व 

यातून सावजिनक िहताची कामे करताना दसत आहते,याचे मागदशन कौ ट याने इसवीसनपूव केले आह.े 
कौ ट य यांनी कर िवषयक िवचार मांडत असताना कराची अिधक माग असावेत असं सांिगतलेला आह.े 

कमकुवत लोकांपे ा संप  नी अिधक कर भरावा असे सांिगतल ेआह.े रोग त, दबुळे, मुले यानंा कर सवलत 
व कजमाफ  दे याचे काय कौ ट याने सािंगतले आह.े हणजेच करातनू सवलत ची िवचार कौ ट य यानंी मांडललेे 
आहते. जिमनीचा महसूल कवा ापारावरील करमहसूल कधी गोळा करावा याबाबत व कर दे या या मतनेुसार 
कर दर व कालावधी िनि त केला जाईल याबाबत िवचार मांडले आहते. भा , पा दक आिण वासतंीक कारच ेकर 

सहा माही कारचे वसूल करावयाची कर होते. ापायावरील करात जकात कर, िव कर, उलढाल आिण 

वसाय कर तसचे य  करांचा समावेश होता. आज जवळपास सवच दशेांतनू य  आिण अ य  करां या 
मा यमातून उ प  वाढव यासाठी िविवध कर आकारले जातात. जगात या येक दशेातील सरकार या 
उ प ातील कर उ प  हा मुख माग बनला आह.े इतकेच न ह े तर कौ ट य ने सांिगत या माणे कराचे िभ  

कार, कराचे िविवध दर, कराचे वसुलीतील िविवध सवलती दले या आहते. शासनामाफत कर आकारणी करत 

असताना उपयु  असलेली करारोपण त वे कौ ट य यांनी दले या कररचननेुसार अस याचे सांगता येते. 
कौ ट या या मते ापार करत असताना व तूं या कमती, बाजारपेठ इ यादी संदभात मािहती गोळा 

क न ापा  यांचा दबावगट िनमाण करणे गरजेचे असते.  ही उ ोगाची ाथिमक गरज आह.े उ ोजकानंी 
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बाजारात वेश कसा िमळेल, कमती आिण मागणी याचा अ यास, वाहतूक खच या सव गो ी बरोबर सरकारची 

भूिमका कशी असायला हवी संदभात कौ ट यांनी सिव तर मांडणी केली आह.े आजही येक दशेाला आपले 
ापार िवषयक धोरण ठरवत असताना या गो चा अ यास करावा लागतो. कोण या उ ोगाला परवाना ावा, 

कोण या व तूं या उ पादनाला ाधा य ायला हवे, व तू या उ पादनांवर कराचे दर कसे असायला हवेत िवचार 

करत असताना कौ ट याच े िवचार मागदशक ठरतात. कौ ट यांचे मते रा या या जनते या सवसाधारण 
क याणावर प रणाम करणा या ापारी वहारांवर सरकारचे थोडीतरी ल  असायला पािहजे. सरकारन े

ावसाियक वातावरण िनकोप राह यासाठी कायदशेीरपणा आिण सुर ा दान करणे आव यक अस याच े
सांिगतले ह ेआजही तंतोतंत लागू पडते. 

सावजिनक खच बाबतीम ये िव ेषण करत असताना कौ ट य सांगतात क  कोण याही  शासनाचे ह ेकत  
आह ेक , िमळकतीम ये भर पडावी व खच कमी करत जावा. याचा अथ रा याने आपली िव ीय तुट कमी कर या 

साठी य  करायला हवेत. भारत असो कवा अ य ब याच िवकसनशील दे यात िव ीय तुट मो ा माणात आह े
आिण ही िव ीय तूट कमी कर यासाठी ह ेसू  वापरले जाते. 

एकिवसा ा शतकाम ये जगातील सवच अथ व था या ‘क याणकारी रा य, भूिमकेतून काय करत 
असताना दसतात पण हा िवचार २४०० वष अगोदर कौ ट याने मांडलेले आह.े कौ ट या या रा याची ा ी खूप 
िव तृत आह.े मानवा या सवागीण िवकासाची जबाबदारी ते रा यावर सोपवून आधुिनक युगातील क याणकारी 
रा य बनवतात. यानंी रा यावर अनेक कामे सोपवली आहते. उदाहरणाथ, धरणे, तलाव आिण सचनाची इतर 

साधने बांधणे, खाण चा िवकास, नापीक जमीन नागंरणे, पशुसंवधन, वन िवकास इ. यािशवाय सावजिनक 

करमणूक रा या या ता यात होती. अनाथ, गरीब, अपंग, मिहलां या स मानाचे र ण, पुन ववाहाची व था 

इ यादीही रा याची कत े होती. अशा कारे कौ ट यानी सांिगतलेल ेरा य ह ेसव ापी रा य आह.े सावजिनक 
क याण आिण चांगले शासन थािपत करणे ह े याचे येय आह,े याम ये धम आिण नैितकता एक साधन हणून 

वापरली जाते. कौ ट याचे मते " जे या सुखातच राजाचे सुख सामावलेले आह े आिण जेचे क याण हणजचे 
राजाचे क याण होय". याव न असे हणता यतेे क  आज या असणा या रा यक याना व नाग रकांना कौ ट याच े
िवचार मागदशक ठरतात. कौ ट य यां या संपूण िवचारांत 'क याणकारी रा य' ही संक पना जली होती. कौ ट य 

यां या धोरणांचा सवािगण िवचार केला तर ती ापारी आिण कामगार, सामा य नाग रक क याण या िहताची 
होती. कौती यांचे मते रा यांची भूिमका अनुकूल वातावरण िन मती करणे आिण वसाियक िहतसंबंधांचे र ण 
करणे, जनतेचे क याण करणे, यांची समृ ी वाढव यास मदत करणे एवढीच आह.े आज जगातील सव रा  

जनक याणासाठी काय करताना सामा य नाग रक हाच दशेा या सरकार या धोरणाचा क  बद ूबनला आह.े  
कौ ट य यांनी पररा  संबंधां या आचरणासाठी सहा कार या धोरणांचा तपशील दला आह.े आज 

जागितक करणा या काळात पररा  धोरण तयार करताना आिण पररा  संबंध सांभाळत असताना ही धोरणे 
मागदशक ठरतात.   

(i) शांतता राख यासाठी समतु य कवा अिधक शि शाली राजाशी तह केला जाऊ शकतो. वसरं णा या 
दिृ कोनातून श ूशीही करार केला जाऊ शकतो. परंतु याचे येय ह ेश ूला कालातंरान ेकमकुवत करणे ह ेआह.े 

(ii) िव ह कवा श ूिव  यु ाची िन मती. 

(iii) यु ाची घोषणा न करता वाहन कवा ह याची तयारी. 
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(iv) पिव ा कवा तट थतेचे धोरण. 

(v) संसार हणजे वसंर णाथ दसु या राजा या आ याला जाणे. 

(vi) तैवाद हणजे एका राजाशी शांतता करार करणे आिण दसु या राजाशी यु  करणे. 

आजही जगातील सवच रा  आपली पररा  नीती ठरवत असताना वरील बाब चा िवचार करतात. पररा  
धोरण ठरवताना समान असले या रा ांचे गट तयार क न आपली या रा ा ती असलेली भूिमका ठरवावी अस े
कोती यानी सांिगतले आह.े याला यांनी मंडळ असे हणले आह.े 

पिहले मंडल- यात वतः िविजगीषू, याचा िम , या या िम ाचा िम  यांचा समावेश होतो. 

दसुरे मंडल- या मंडलात िविजिगषूचा श ू, िविजिगषू या श ूचा िम  आिण श ू या िम ाचा िम  यांचा 

समावेश आह.े 
ितसरे मंडळ- या मंडळात मा यम, याचा िम  आिण या या िम ाचा िम  यांचा समावेश होतो. 

चौथा मंडल- या मंडळात उदासीन, याचा िम  आिण या या िम ाचा िम  यांचा समावेश होतो. 

आजही रा ानंा आपले िम  कवा श ू रा  ओळख यासाठी व आपली पररा  नीती ठरव यासाठी या 
कौ ट यांचे िवचार मागदशक ठरतात. 

 वरील सव िव ेषणा या माधमातून आप याला कौ ट य यांनी ाचीन काळी सांिगतलेले आ थक 
िवचार आज या संगी भारतालाच न ह े तर संपूण जगाला आ थक धोरण, पररा  धोरण आिण सरकारची 
जनते ती जबाबदारी ठरवताना उपयु  आिण मागदशक ठरतात ह ेन  सांगता येत.े  
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    

1.1.1.1. डॉ.रामनेरेश ि पाठी, ाचीन भारतीय आ थक िवचारवंत,वोहरा पि लशस ए ड िड ी यूटस, इलाहाबाद, थम आवृ ी 
१९८१. 

2.2.2.2. डॉ.सुखदवे खंदारे, भारतीय आ थक िवचारवंत, कैलाश पि लकेश स, औरंगपुरा, औरंगाबाद, थम आवृ ी. २०१६ 
3.3.3.3. रव  गुजर (अनुवाद), कौ ट याचे अथशा , जयको पि ल शग हाऊस,मुंबई, २०१३ 
4.4.4.4. दता य उमले,चाण य नीती,अिमत पॉकेट बु स,जालंधर. 
5.5.5.5. ा.रायखेलकर/ डॉ दामजी, आ थक िवचारांचा इितहास ,िव ा बु स, नागपूर 

6.6.6.6. एस.सी.वै य, आ थक िवचार  का इितहास, रतन काशन मि दर, मु बई. 
7.7.7.7. पी.आर.कुमानाचे, आ थक िवचारांचा इितहास, िव ा बु स, नागपूर 
8.8.8.8. https://en.wikipedia.org/wiki/Chanakya 
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कौ ट  यकौ ट  यकौ ट  यकौ ट  य यां  या यां  या यां  या यां  या आ थक िवचाराचंी आज  या आ थक िवचाराचंी आज  या आ थक िवचाराचंी आज  या आ थक िवचाराचंी आज  या काळातील ासिंगकता काळातील ासिंगकता काळातील ासिंगकता काळातील ासिंगकता    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . .  यं यं यं यंकटेश काळुराम मदनरेुकटेश काळुराम मदनरेुकटेश काळुराम मदनरेुकटेश काळुराम मदनरेु    
अ थशा   िवभाग, पानसरे महािव ालय अजापूर ता. िबलाली िज. नांदेड –४३१७११ 

 

अथशा   िवषयाला  वतं  अ  यास िवषयाचा दजा जरी १७७६ म  ये िमळाला असला तरी आ थक 
िवचारां  या मांडणीची ृंखला मा  फार जुनी आह.े ई. पूव काळापासून आ थक िवचार िवखुरले  या  व पात 
आि  ा  वात होते. ािचन आ थक िवचार केवळ पा  चा  य रा  ातच मांड  यात आले असे नाही तर भारतात दिेखल 

ािचन काळापासून आ थक िवचारांचे मंथन चालू होते ह ेअिलकडचे सापडले  या ऐितहािसक संशोधनातनू ह ेिस  द 
झाले आह.े ािचन काळात भारतात जातक, ा  हणी, वेद, उपिनषद,े धमशा  , नीतीशा  , महाभारत, रामायन, 

मनु  मृती इ. अनेक ंथात अथशा  ीय िवचार िवखुरले  या  व पात अस  याचे आढळून येते. या सव ंथापैक  
कौ ट  य यांनी आप  या ‘अथशा  ’ नामक ंथाम  ये माडं  यात आलेल ेआ थक िवचार अितशय मह  वाचे समजले 

जातात.  
कौ ट  य हा चं गु  त मौय यां  या रा  य दरबारातील मुख मं ी होता. कौ ट  याने नंद राजाच े रा  य 

चं गु  त मौय यां  याकड ेह  तांतरीत कर  यात मोठी भूिमका पार पाडली होती. चं गु  त मौय यांना रा  य कारभार 
करत असताना मागदशक ठरेल या उ शेाने ई.पूव ४०० वषम  ये ‘अथशा  ’ नामक ंथ िलिहला  यात 

रा  यकारभार, शासन, समाजकारण,अथशा   व इतर रा  या  या दिृ ने उपयु  त ठरवणा-या मागदशक सूचना 

कर  यात आले  या आहते.  तुत ंथात ज े आ थक िवचार मांड  यात आलेले आहते त े आज  या काळात दिेखल 
उपयु  त ठरणारे आहते.  

कौ ट  याने आपला ंथ त  कािलन चिलत भाषा सं  कृत म  ये िलिहला होता.  या काळी छपाईची 
कोणतीच सिुवधा उपल  ध नस  यामुळे  तुत ंथ ह  तिलखीत आह.े अथशा   हा ंथ ब-याच काळापयत 
कुणा  याच हाती लागला न  हता. १९०४ म  य े  हसैरु  या थंसं हालयाच े  यव  थापक ी आर. शामशा  ी यां  या 
हाती लागला. हा ंथ मुळ पात सं  कृतम  ये आह.े  याचा आर. शामशा  ी यांनी सवािगन अ  यास क न  याच े
इं जीत भाषातंर केल े  यानतंर अनेक भाषेत  याच ेअनुवाद झाले. मुळ ंथ हा १५ करणाम  ये िवभाग  यात आला 
असून एकूण ४३० एवढी पृ  ठ सं  या आह.े  

कौ ट  य यांनाच आयचान  य कवा िव  णुगु  त या नावाने दिेखल ओळखले जात.े कौ ट  य यां  या मत े
अथशा   ह ेधमशा  ा न वेगळे आह.े राजाचा एकमेव उ शे आप  या जनतेच ेक  याण करणे हा असावा. या ंथात 
कौ ट  य यांनी आपले आ थक िवचारांचे सिव  तर िववेचन तर केलेच आह े पण  याच बरोबर खे ातील शासन, 

शहरातील शासन,  याय  यव  था, राज  व, सै  य  यव  था, शेती,  यापार, पशुपालन इ. अनेक िवषयांची चचा 

केली आह.े याचा सिव  तर आढावा पुढील माणे घेता येईल. 
११११) सपं  तीसपं  तीसपं  तीसपं  तीिवषयक िवचार िवषयक िवचार िवषयक िवचार िवषयक िवचार ::::----        

कौ ट  या  या मत ेसंप  ती या सं ेचा अथ अितशय िव  ततृ आह.े यात पैसा, सोन,े चांदी, मौ  यवान धात,ू 

व  तू व ह  तांतरीत कर  याजोगे सवघटकांचा समावेश संप  ती या स ेत होतो. संप  तीचा नेहमी सचंय केला जावा. 
क ठण संगी सं चीत संप  तीचा वापर करता येतो. संप  तीचा उपयोग जनते  या क  याणासाठी केला जावा. 
तत्  कालीन प रि थतीत दु  काळ मो ा माणात पडत असे अशावेळी स ंचीत स ंप  तीचा वापर करावा. संप  ती िह 
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नैितक मागानेच िमळवावी अनैितक मागानेिमळवू नये ह े िवचार आज  या काळातील  टाचारा  या घटना 
ऐक  यानंतर असे वाटते क  कौ ट  या  या संप  ती संपादन कर  या  या िवचाराचंी आज सु  दा आव  यकता आह.े  
२२२२) शतेी व पशुपालन िवषयक िवचार शतेी व पशुपालन िवषयक िवचार शतेी व पशुपालन िवषयक िवचार शतेी व पशुपालन िवषयक िवचार ::::----        

भारतीय अथ  यव  था िह कृषी े ावर अवलंबून आह ेह ेइ.पूव काळात कौ ट  यानी आप  या ‘अथशा  ’ 

नामक ंथात मांडले आह.े जे आज सु  दा स  य ठरते. कौ ट  य यांचे शेती िवषयक मत िनसगवा ांनी साध  य 
साधनारे आह.े शेती  या मा  यमातून अनेक कारची संप  ती ा  त होते. ािचन काळी भारतीय शेती  यवसाय हा 
पूण  वास पोहचला होता.  याकाळी भारतात सखोल व िव  तृत अशा दो  ही प  दतीने शेती के  या जात होती. 
कौ ट  य यां  या मते कृषी उ  पादन वाढीसाठी खतांचा वापर केला जावा, िपकांचे संर ण केले जावे एवढेच न  ह ेतर 

िपकांची फेर-पालट करावी ह ेसु  दा कौ ट  यान ेई. पूव काळात सािंगतल ेआह.े ज ेआज कृ षीत  शेतक-यानंा स  ला 
दते असतात. याव न ािचन कालीन आ थक िवचार आजसु  दा कती उपयु  त आहते याव न िस  द होते. एवढेच 
नाही तर शेतीसाठी पशुधन सु  दा आव  यक आह.े  यािशवाय शेती अपूरी आह ेहचे आज कृषी त  शेतीला पूरक 
 यवसाय  हणून पशुपालन  यवसायाचा स  ला दतेात. 

कौ ट  यानी शेती  या तकुडीकरणामुळे िनमाण होणा-या सम  या दिेखल सांिगत  या आहते. तसेच पिडक 
जिमन लागवडीखाली आणावी, रा  याने शेती िवकासासाठी य  न करावेत. शेतीसाठी चांग  या बी-िबया  यांचा 

वापर करावा असे अनेक शेती िवकासासाठी आव  यक असणा-या घटकांची चचा कौ ट  यांना आप  या ‘अथशा  ’ 

नामक ंथात केली आह.े आज आपण शेती व शेतक-यां  या िवकासासाठी िविवध आयोग िनयु  त क न शेती 
िवषयक अ  यास क न  या बाब ची चचा करतो.  याच बाबी ई. पूव काळात  हणजचे जवळपास २५०० वषापूव  
कौ ट  यांनी आप  या िवचारात मांडलेले आहते असे दसून येते.  
३३३३) लोकसं  यालोकसं  यालोकसं  यालोकसं  या    िवषयक िवचार िवषयक िवचार िवषयक िवचार िवषयक िवचार ::::----    

ाचीन काळी वाढ  या लोकसं  येची सम  या अि त  वात न  हती  यामुळे लोकसं  या अिधक असणे 
रा  या  या िवकासासाठी मह  वाची मानली जात अस.े तसेच ािचन काळात वै कय सुिवधेअभावी व सतत लहान 
मोठे यु  द होत अस  यामुळे मृ  यूदर हा अिधक अस  यामुळे ठरािवक मयादपेे ा अिधक लोकसं  या वाढत नसे. 
 यामुळे कौ ट  याने वाढ  या लोकसं  येचे समथन केले. रा  यातील जनता ही आप  या राजा ित ामािणक असावी 

जनता िनितमान असावी अशा प  दतीचे िवचार  य  त केले जे आज  या प रि थतीत दिेखल उपयु  त ठरतात.  
४४४४)  या या या यापार िवषयक िवचार पार िवषयक िवचार पार िवषयक िवचार पार िवषयक िवचार ::::----    

रा  या  या िवकासासाठी रा  यातील  यापार  यव  थेचा िवकास होणे अितशय आव  यक आह े असे मत 
कौ ट  य यांनी  य  त केले. अथ  यव  थेतील  यापाराचे मह  व कौ ट  य जाणून होत े  हणून  यानंी आप  या 
‘अथशा  ’ नामक ंथातील दोन करणे  यापार िवषयक िवचार  य  त कर  यासाठी खच  घातले आहते. 

कौ ट  या  या मते रा  यातील  यापारा  या िवकासासाठी रा  यातील वाहतकु व दळण-वळण  यव  थेचा िवकास 
होणे आव  यक आह.े यासाठी रा  यान े य  निशल असणे आव  यक आह.े  यापा-यांनी जेची हानी होईल असा नफा 
घे  यापासून  यांना परावृ  त करावे.  यापा-यांनी सरकारी माल ठरवून दले  या कमतीलाच िवकावा. परक य 
 यापाराला चालना िमळेल अशा प  दतीचे परक य  यापार िवषयक धोरण आखले जावे.  यापा-याकडून जनतेची 

फसवणूक होणार नाही याची  यव  था रा  याने करावी ठरािवक कालाविधनतंर वजन व मापे यांची तपासणी 
कर  यासाठी अिधकारी नेमावेत.  यापा-यांना माल साठवणूक साठी गोदामांची  यव  था करावी. एवढेच नाहीतर 
 यापा-यांना  यापारा  या िनिम  ताने सतत वास करावा लागतो  यासाठी गावोगावी िव ांती गृह ेबांधावीत.  
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आज आपण मु  त अथ  यव  थेचा पुर  कार करत आहोत परंत ु ई.पूव काळात कौ ट  य यांनी मु  त 
अथ  यव  थेचा पुर  कार तर केलाच  याच बरोबर  यापारा  या िवकासासाठी आव  यक असणा-या अनके बाब चा 
िवचार दिेखल कौ ट  याने ािचन काळी के  याचे िनदशनास येते.  
५५५५) व  तूव  तूव  तूव  तूची कमत आिण मू  यची कमत आिण मू  यची कमत आिण मू  यची कमत आिण मू  य िवषयक िवचार  िवषयक िवचार  िवषयक िवचार  िवषयक िवचार ::::----    

चं गु  त मौय यां  या रा  य  यव  थेत बाजारपेठेतील कमत िनयं णाचे काय वािण  य अिध क यां  याकड े
सोपव  यात आले होते. वािण  य अिध का ारे व  तूची कमत िनधा रत करत असताना िव े ता व ाहक या 
दोघांचेही शोषण होणार नाही याची काळजी घतेली जावी. 

कौ ट  य यां  या मत ेव  तूची कमत िह व  तूला असणारी मागणी व पुरव ाव न ठरत असते. एखा ावेळी 
बाजारपेठेत व  तुची मागणी वाढ  यास व  तु  या कमतीत वाढ होते. कौ ट  यान े व  तु  या  यायी कमतीचा 
पुर  कार केला  यायी कमत  हणजे व  तु  या उ  पादन खचात यो  य इतका नफा समािव  ट के  यानंतर जी कमत 
येईल ती कमत होय. िव े  यांनी  यायी कमतीपे ा अिधक कमत आकारणे अपराध असेल. आज  या भांडवलशाही 
युगात कौ ट  य यांचे कमत िवषयक िवचार अितशय उपयु  त ठरतात.  
६६६६) सावजिनक आयसावजिनक आयसावजिनक आयसावजिनक आय----  य य य यय िवषयक िवचाय िवषयक िवचाय िवषयक िवचाय िवषयक िवचार र र र ::::----    

सावजिनक आय-  यय  हणजचे शासनाच ेउ  प  न व खच होय. रा  याने कोण  या  ोता ारे उ  प  न जमवावे 
व जमवलेले उ  प  न कशा प  दतीने खचकरावे यासंबंधीचे सिव  तर िववेचन केलेले आह.े कौ ट  याने तीन पू षाथ 
सांिगतले आहते. त े  हणज ेधम, अथ आिण काम यापैक  अथ ह ेअितशय मह  वाचा घटक आह ेकारण धम आिण 

काम ह े दो  ही पु षाथ अथावरचअवलंबुन आहते. कौ ट  याने रा  या  या राज  वाला मह  वाचे  थान दले आह.े 
राजाने कोणतेही मोठे काय हाती घे  याअगोदर ‘अथा’(पैशाची) ची  यव  था अगोदर करणे आव  यक आह.े रा  यान े

उ  प  न गोळा कर  यासाठी रा  यातील जनतेवर िविवध कारच े कर आकारावेत जिमनीवर,शेतीवर, जंगलावर, 

मालम  तेवर, उ  पादनावर, आयात-िनयात होणा-या व  तूवर, र   यावर धा मक िवधी-सोह यावर वासाच े

परवाणे, वे  या  यवसाय जुगार, दा , सोन,े मीठ, अशा िविवध व  तू व   यवसायावर कर आकारले जावेत.  

कर आकारणी करत असताना करदा  यावर  याचा अिधक भार पडणार नाही अथवा कराच ओझ वाटनार 
अशा प  दतीने कर आकारणी कर  यात यावी. मधमाशी जशी फुलाला कोणतेही नकुसान न पोहचवता फुलातील 
मध कोमलतेने गोळा करत,े तसेच राजानहेी जेकडून कर गोळा करावेत. वषातनू एकदाच कर गोळा करावा. 

ीमंताकडून अिधक व ग रबांकडून कमी कर आकारावेत तसेच रा  यान े अिधक उ  प  न िमळव  यासाठी  वतःच े
 यवसाय सु  करावेत.  

राजाने िमळाले  या उ  प  नातुन सरं णावर, शासनाकडून सरकारी गोदाम  यव  था, मं याचे वेतन व 

इतर खच करावा आिण िश  लक र  कम रा  या  या ितजोरीत जमा ठेवावी. आज आपण तुटी  या अंदाज प काचा 
पुर  कार करत आहोत पण कौ ट  याने ई.पूव काळात तुटी  या अंदाज प काचा पुर  कार केला होता. अंदाज प कात 
तुट आ  यास रा  याने स  तीने कर गोळा क न तुट भ न काढावी असा स  ला दला होता. 
७७७७) सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सरुि तता व क  यासरुि तता व क  यासरुि तता व क  यासरुि तता व क  याणकारी रा  याणकारी रा  याणकारी रा  याणकारी रा  यासबंधंीच ेिवचार सबंधंीच ेिवचार सबंधंीच ेिवचार सबंधंीच ेिवचार ::::----        

ाचीन काळी रा  य कारभार चालव  यासाठी िनती िनयमांचा आधार घेतला जात असे. राजाने सदवै 
जनते  या क  याणासाठी काय केले पािहजे. राजाच े थम कत  य  हणज ेजनतेच ेक  याण ह ेहोय. संप  तीच ेसमान 
वाटप होईल, कामगार व कुळांचे कस  याच कारचे शोषण होणार नाही. साठेबाजी व व  तू मिधल भसेळीवर 
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कठोर कायद े असावेत. रा  यातील वृ  द, दबुल, िवधवा, अपंग इ  या दना आधार नसेल तर  याचंे पालन-पोषण 

रा  यान ेकरावे. तसेच बेरोजगारांना रोजगार उपल  ध क न ावा. ग रबांना घरे बाधंुन ावीत, अ  नदान करावे, 

रो  यासाठी दवाखाने सु  करावेत, दु  काळ पड  यास शेतक-यांना बी-िबयाने मोफत उपल  ध क न ावेत अस े

अनेक िवचार क  याणकारी रा  य िन मतीसाठी उपयु  त आहते. कौ ट यांचे िवचार सामािजक सुरि तता िमळवून 
दणेारे तर आहतेच पण  याच सोबत क  याणकारी रा  य कसे असावे त ेसु  दा ितपादन करणारेही आहते. 

कौ ट  याचा ‘अथशा  ’ हा ंथ जरी रा  यशा  ाची सिव  तर चचा करणारा असला तरी  याम  ये राजान े

कवा रा  याने कोणती आ थक कामे, कती माणात व कशा प  दतीने करावेत याच बारकाईने िवचार कर  यात 

आ  याचे दसून येते. कौ ट  याने रा  या  या िवकासासंबंधी मांडले  या संक  पना  हणजेच सावजिनक आय-  यय, 

खुली अथ  यव  था, सामािजक सुरि तता, क  याणकारी रा  य या आज  या आधुिनक युगात दिेखल उपयु  त आहते. 

 यांनी जिमन महसूल आिण आयात करािवषयी मांडललेे िवचार आजही मागदशक ठरतात. याव न अस े  हणता 
येते क  कौ ट  य यांचे आ थक िवचार आज  या प रि थतीत दिेखल ासंिगक ठरतात.  
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कौ ट यकौ ट यकौ ट यकौ ट य    यां यायां यायां यायां या    िवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंी    विै कविै कविै कविै क    ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    डीडीडीडी. . . . मु टेमु टेमु टेमु टे    
िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, हगोलीहगोलीहगोलीहगोली. 

तावनातावनातावनातावना    
भारतीय िवचारवंत कौ ट य ह े ाचीन काळातील मुख  आ थक िवचारवंत आहते. कौ ट य यांचे िवचार 

हणज े अथशा ाची ख या अथाने सु वात आह.े कौ ट य यांचा कालखंड हा इ.स.पूव 321 ते 296 हा आह.े 

अथशा ा या िवचारा संबंधी वै दक वाङमय, उपिनषद,ेरामायण,महाभारत अशा अनेक ंथांम ये उ लेख आढळून 

येतो. कौ ट य यांनी िलिहले या अथशा  या िलिखत व पातील िवचारा पासून अथशा ा या अ यासाला ख या 

अथाने सु वात झा याचे दसून येते. कौ ट य यांनी राजान े क याणकारी रा याची िन मती कशी करावी व 

यासाठी अथ-संप ी कशा प तीने उपल ध करावी याचे माग काय असावे आिण उपल ध  झाले या संप ी या 
मदतीने रा यातील चे क याण कशा प तीने केले जावे या संदभात मागदशक असे िवचार अथशा ीय 
व पात मांडले आहते. कौ ट याने कृषी, ापार-उ ोग, सावजिनक आय- य व रा याची काय यासंदभात 

आ थक िवचार मांडले आह.े कौ ट य यांचे ह े िवचार हणज े कौ ट य पासून ते वा तव शासन प तीला एक 

मागदशक दशा दणेारे असे िवचार आहते. 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता    
          ाचीन काळातील िवचारां या अ यासा या आधारे आपणास या काळातील आ थक ि थतीच े वणन, 

िव ेषण उपल ध होते. यामुळे या काळातील उ ोग, वसाय, ापार,सामािजक-आ थक ि थती या िवषयी 

मािहती िमळते, ि थतीची क पना येत.े कौ ट य यां या काळाम ये रा यशाही शासनप ती होती या काळात 

रा यशाही शासन प तीचा मु य उ शे क याणकारी रा यांची िन मती करणे हा होता आिण आजही रा यशाही 
शासन प तीम ये बदल होऊन लोकशाही शासन प ती आपण वीकार केलेला आह.ेपरंतु दो ही कार या शासन 

प तीचा मु य उ शे एकच आह े तो हणज े क याणकारी रा यांची िन मती करणे ही एक समानता दो ही 
कालखंडाम ये दसून येते. याचा आढावा घे याची आव यकता ल ात घेऊन तुत लघु संशोधन कर यात आले 

आह.े 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   
1) अथशा  कौ ट य यां या आ थक िवचारांचा आढावा घेणे. 

2) कौ ट य यांच ेिवचार आिण आजची ि थती यांचा तुलना मक अ यास करन.े 

3) कौ ट य यां या आ थक िवचारांची ासंिगकता िव ेषण करने. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    

तुत संशोधन कायासाठी संशोधना या दु यम प तीचा वापर कर यात आला आह.े याम ये संशोधन 

अ यास संदभातील यापूव  िलिखत ंथ, िमक पु तके, मािसके यातील लेख या साधनांचा आधार घे यात आला 
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आह.े 

कौ ट यकौ ट यकौ ट यकौ ट य    यां यायां यायां यायां या    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंी    विै कविै कविै कविै क    ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    
अथशा  कौ ट य यांनी आप या िवचारांम ये मानवी क याण व क याणकारी रा याची िन मती हा 

घटक क बद ू मानून क याणकारी रा याची िन मती कर या या उ शेाने रा य शासन प तीम ये सरकार या 
उ प ाचे िविवध माग,सरकारचा खच आिण या काळाम ये कृषी व इतर उ पादनाची जी व था आहते या सव 

घटकांवर काश टाक याच े यां या िवचारातनू के याचे दसून येत.े यां या अथशा ीय िवचारा संबंधीचा आढावा 

खालील माणे 
सपं ीसपं ीसपं ीसपं ी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    

अथशा  कौ ट य यां यामते ‘संप ी हा रा ा या िवकासातील एक मह वाचा घटक आह.े संप ी या 

आधारे रा ाला िवकिसत व क याणकारी रा याच ेिन मती करता येणे श य होत.ेसंप ी ह ेिवकासाच ेसाधन आह'े.¹ 

यामुळे संप ी या मदतीने जनतेच ेपालन पोषण, दानधम, दु काळ दरू करणे यासारखे काय करता येणे श य होते. 

यामुळे गरजा पूण झा या या नंतर काही संप ीचा संचय क न ठेवणे हाही मह वाचा घटक मानला आह.े 

संप ीम ये पैसा, व तू, सोने-चांदी संिचत संप ी या घटकांचा समावेश केला आह.े 'संप ीम ये वा तिवकता, 

उपभोग मता, ह तांतरण आिण मालक  ह  थािपत करणे ह ेगुण असावे असाही उ लेख यांनी केला आह.े'² 

कौ ट य यांनी सांिगतलेल ेसंप ी िवषयक िवचार आजही लागू होतात कारण संप ीम ये व तू,पैसा ,सोन-े

चांदी, संिचत संप ी याचा समावेश होतो. संप ी म ये वा तिवकता, उपभोग मता, ह तांतरण आिण मालक  ह  

थािपत कर याच े गुण आहते. संप ी या मदतीन े दशेांम ये िनमाण होणारे मानव व नैस गक संकटे दरू 

कर यासाठी संप ीची मह वाची भूिमका असते ह ेवा तव आह ेआह.े 

सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    आय यआय यआय यआय य    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
कौ ट य यांनी सावजिनक आय- य या मह वपूण घटकािवषयी आपले िवचार प  केल ेआहते. सरकारी 

उ प  आिण संप ी हा मह वाचे घटक आह ेकारण संप ी ह ेिवकासाच ेएक साधन आह ेसावजिनक आय य याची 
मह वाचे साधन हणून कर या घटकावर वर यांनी भर दला आह.े 'कराच े यांनी दोन भाग केलेत याम ये 

दशेातील व तूवरील कर आिण आयात िनयात व तू वरील कर आयात व तू वरील कर हा उ पादन खचा या 1/5 

असावा. िनयातीला ो साहन दले जाऊ नये'.³ कर हा वषातून एकदाच आकारावा आिण ीमंतांवर अिधक तर 

ग रबांना कमी असावा, करदा यावर् हा असा  होऊ नये, समाज क याणला हािनकारक अशा चैनी या व त ूवरील 

कर अिधक असावा अशा मागदशक सूचनाही यांनी के या आहते. सरकारी उ प ाचे घटक हणून यांनी उ ोग, 

जंगले, खाणी, मासेमारी, 'जमीन महसूल हा जिमनीतील उ प ा या 1/12 त े 1/3 या माणात असावा'⁴ तसेच 

र त ेघर फळबागा या घटकावर कर आकारला जावा आिण ापार हा रा या या उ पनाचा मह वपूण घटक आह े
याचा उ लेख केला आह.े 

           स ि थतीम य े ही कौ ट य यांनी सावजिनक आय य यासंदभात मांडलेले िवचार आिण केले या 
मागदशक सूचना यानुसारच क -रा य सरकार यां या आय ययाची रचना अस याच े दसून येते. 
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         सरकारी अंदाजप का िवषयी मा  िभ ता दसून येत.े अलीकडील काळात सरकार या अंदाजप क ह े

सामा यतः तुटीच े अंदाजप क असते तर कौ ट य यां यामते सरकारची अंदाजप क ह े सामा यतः तुटीच े नसावे 
आिण जर ती तूट िनमाण झाली तर कजातनू भ न काढावे. 

कृषीकृषीकृषीकृषी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
भारतीय ाचीन अथ व थेत कृषी े  ह े मुख े  अस याच े दसून येत.े कौ ट य यांनी शेती े ाला 

आप या िवचारांम य े मह वाचे थान दले आह.े यां या मते शेती हा एक मह वाचा िवकासाचा घटक आह े

शेतीमधून समाजाला अ धा य,पशुधन,सुवण आिण व त मश  उपल ध होत असत.े यामुळे शेतीवर 

शासना या वतीन ेनवीन योग कर यासाठी एक अिधकारी नेमावा याआधारे शेतीचे आधुिनक करण करा, कृषी 

िवकास कर याची जबाबदारी ही समाजाची आिण रा याचे संयु री या आह ेअसे िवचार यांनी मांडले. 

आधुिनक काळातही भारतीय अथ व थेम ये कृषी े  ह े मह वाचे े  आह.े ‘एकूण लोकसं येपैक  

ामीण भागात राहणा या जवळपास 80 ट े  लोकांच े मुख उपजीिवकेचे साधन कृषी आह’े.5 

कमतकमतकमतकमत    िनयं णिनयं णिनयं णिनयं ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार 
अथ व थेतील ाहकांचे ापा यांकडून लूट होऊ नये या उ शेाने सरकार कडून व तू व सेवां या 

कमतीवर िनयं ण ठेवले जावे. िवशेषतः जीवनाव यक व तू आिण सेवा यांचा ापार शासनान ेमा य केले या 

ापा याकडून हावा क , यामुळे जीवनाव यक व तूं या कमती वाढणार नाहीत आिण समाजात दा र  िनमाण 

होणार नाही ही या पाठीमागची भूिमका अस याचे दसून येते. 

लोकशाही प तीम येही शासनाच े कमत िनयं ण ठेवणे ह े मुख उ  आह.े या उ पूत साठी शासन 

काम करत अस याचे दसून येते. 

क याणक याणक याणक याण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
कौ ट य यां या काळातही सामािजक क याण हा एक मह वपूण घटक अस याचा यां या िवचारातनू 

दसून येतो. सामािजक क याणाची जबाबदारी ही राजाची असून राजान े यासाठी य  करावेत दशेाला आिण 

समाजाला वावलंबी आिण वयंपूण बनव यासाठी व ो ोग पशुपालन ह त वसाय यां या िवकास िन मतीवर 
भर ावा,उपभोग व िवतरण यावर िनयं ण ठेवून क याणकारी रा याची िन मती करावी. आजही शासन 

क याणकारी रा या या िन मती या उ शेाने काय करीत अस याच े दसून येते. 

सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सरुि ततासरुि ततासरुि ततासरुि तता    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
सामािजक क याण बरोबरच सामािजक सुरि तता हा घटक मह वाचा आह ेअस ेिवचार कौश यांच ेआहते. 

सामािजक सुरि तता राख याची जबाबदारी रा यांची आह.े यासाठी रा यान े जाती-धम याम ये तेढ िनमाण 

होनार नाही याचबरोबर गरीब, दबुल अशा लोकांसाठी काय करावे यांना संर ण ावे. 

          सामािजक सुरि तता िनमाण कर याची जबाबदारी आजही आपण पाहतो क ,शासनाची आह.े आिण ती 

जबाबदारी शासनाकडून पूण कर याचा य  अिवरतपणे चाल ूआह.े 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं 
अथशा  कौ ट याने इ. स. पूव काळाम य ेमांडलेले आ थक िवचार याम ये रा याचे संप ी िन मती, 

जमीन महसूल, कमत िनयं ण, क याण, सामािजक सुरि तता, रा  िवकास या एकूण आ थक िवचारांचा अ यास 

करताना असे दसून येते क , िवसा ा शतकाम ये ही कौ ट य यांचे िवचार लागू होतात कारण आजची शासन 

प ती आिण कौ ट याच े िवचार याम ये फार काही फरक जाणून येत नाही कौ ट या या आज िवचारा माणे 
आजची शासन प ती काय करत अस याचे दसून येते याम ये सरकारच े उ प - खच क याण, सामािजक 

सुरि तता, कमत िनयं ण, कर, रा  िवकास या व इतर शासना या कृतीम य ेकौ ट य यां या िवचारांचा संदभ 

आह.े यामुळे कौ ट या या वैि क ासंिगकता अस याचे दसून येत.े 
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दादाभाई नौरोजी यां  यादादाभाई नौरोजी यां  यादादाभाई नौरोजी यां  यादादाभाई नौरोजी यां  या आ थक िवचाराचंी विै क  आ थक िवचाराचंी विै क  आ थक िवचाराचंी विै क  आ थक िवचाराचंी विै क 
ासंिगकताासंिगकताासंिगकताासंिगकता    

 

ा. डॉ. राजे ी अ  पाराव जाधव    
अथशा   िवभाग. महा  मा गांधी महािव ालय, अहमदपूर, िज.लातरू 

दादाभाई नौरोजी यांना भारताचा ‘ ड ओ  ड मॅन’  हटले जाते.  वातं यल ाचा पाया रचनारा अॅ कटेक 
 हणून पािहले जाणारे दादाभाई नौरोजी ह े  वातं यसनेानी होते. भारतीय रा  ीय  वाचे जनक आिण भारतात. 
 वंयशासन प तीच ेजनक  हणून दादाभाईचा उ  लखे केला जातो.  याचंा ज  म ४ स  टबर १८२५ रोजी मंुबई म  य े

एका गरीब पारशी कुटंुबात झाला. दादाभाइ नौरोजी  लहान असतानाच  यां  या विडलांचे िनधन झाले आिण 
 यां  या पालन पोषणाची पूण जबाबदारी  यां  या आईवर पडली. दादाभाई नौरोजी ह े कुशा  बु ीचे होत.े 

महािव ालयीन िश ण घतेाना  यानंा अनेक पुर  कार ा  त झाले. अनेक े ांत  यानंी थम भारतीय  हणून नाव 
न दवले. गिणत िवषय िशकवणारे ते पिहले भारतीय ा  यापक होते. भारतात सामािजक व राजक य सुधारणा 
घडवून आणून अनेक सं  था  थापन करणारे ते पिहले भारतीय होते. िव  त आयोगाचे सद  य  हणून दखेील पिहल े
भारतीय होत.े एक चांगले िश क,  यापारी व भारताच े सामािजक व राजक य नते े होत.े १८९२ त े १८९५ या 
कालावधीत िलबरल पाट चे सद  य  हणून ि टश संसदचेे सद  य बनणारे पिहले अिशयाई होते. दादाभाई नौरोजी 
ह े १८९३ आिण १९०६ म  ये भारतीय रा  ीय काँ ेसचे तीन वेळा अ  य  होते. १८५९ म  ये  यानंी  वतःची 
कॉटन े डग फम तयार केली  याचे नाव ‘नौरोजी अड को’ होते. 

इं  लंडम  ये असताना दादाभाई नौरोजी यांनी तेथे अनके चांग  या सोसायटीत ज ू झाले. अनेक भाषणे 
केली. भारताची दशा-ददुशा सांग  यासाठी भाषणे केली, लेख िलिहले, १ िडसबर १८६६ रोजी दादाभाई नौरोजीन े

इं  ट इंिडया असोिशयनची  थापना केली १८८० म  ये परत लंडनला गेले. तथेे  यांनी भारतीय त णांना 
आय.सी.ए. प र सेाठी सहकाय केले. भारतीय व ि टश यां  यातील वैचारीक दवेाण-घेवाण वाढावी  हणून 
इंिडयन सोसायटीची  थापना केली.१९१६ म  य े  यांना मंुबई िव ािपठाने ‘डॉ  टर ऑफ लॉ’ ही स  माननीय पदवी 
बहाल केली. दादाभा नी Poverty and Un-British Rule in India ह ेपु  तक १९०१ म  ये िलिहले. 

दादाभाई नौरोजी याचं ेआ थक िवचारदादाभाई नौरोजी याचं ेआ थक िवचारदादाभाई नौरोजी याचं ेआ थक िवचारदादाभाई नौरोजी याचं ेआ थक िवचार    
१) The Drain Theory (िन  सारण िस ातं) – 

Poverty and Un-British Rule in India या पु  तकात मांडलेला हा सवात मह  वाचा िस ांत  हणज े

िन  सारणाचा िस ातं होय.  यांनी या िस ांतात इं जाची रा  यकारभार कर  याची प ती भारताला खूप 
हानीकारक आह ेह े  या ंथात  प  ट मांडले ि टश भारताचे कसे शोषण करतात. सपं  ती व संशोधनाची लूट कशी 
करतात. ते भारताला गरीब बनवत आहते ह े  या िस ांत दादाभाईनी  प  ट केले. आप  या दशेातील संप  तीचा ओघ 
इं  लंडकड ेजात अस  यान ेभारत द र ी झाला असे मत दादाभा नी  य  त केले. इं जां  या रा  यकार भाराचा खच 
हीच मोठी भारता  या साधनसाम ीला लागलेली गळती होय. इ ंजानी आकारलेल ेकर, तेथील पररा  ीय  यापार 

व भारतातील मुलक  सेवा यांचे सवी  तर िव  लेषण दादाभाई नौरोजी यानंी केले आिण आ थक शोषणाचे  व प 
 प  ट केले. एखा ा ठकाणी जमा झालेल े पाणी वा न जात.े  या माणे भारताची संप  ती इं  लंडला वा न नलेी 

होती.  हणून या येला नौरोजीनी गळतीचा िस ांत ह ेनाव दले होते. 
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ि टशां  या अिनयंि त जलुमी  यव  थेमुळे भारताची उ  पादन मता कमी-कमी होत गेली. मो ा 
माणात भांडवल टंचाई झाली. भारताची उ  पादनाची साधनसाम ी िवदशेी भांडवलदारा  या हातात गेली. 

ि टश सरकारने भारतात गोळा केलेला महसूल दशेात वापरला तर उ  पादनासाठी लागणारे भांडवल उपल  ध 
झाले पण  य ात दरवष  िमळणा या ५ कोटी प ड उत्  प  नापैक  २ कोटी प ड उ  प  न इं  लंडला जात होत े
सात  यान े वषानुवष असचे चालू अस  याने भारताची उ  पादन मता कमी झाली. असंतुलीत  यापार शत मूळे 
भारतीयांचे फार मोठे नुकसान झाले. एका काळात भारत हा कापडाचा िनयात दार होता. तो आज कापडाचा 
आयातदार बनला. 

िस  अथशा   जे.एस.िमलने History of India  या पु  तकात भारताच े शोषण कस े होते याच े

सिव  तर िववेचन केले. िन  सारण  हणजे रा  ीय उ ोगां  या शरीरातून र  त काढून घे  यासारखे आह.े 
दादाभाई नौरोजी  या मते १८४९ ते १८९५ या काळात भारतातून ५२.६७ कोटी प ड कमतीची िनयात 

होत होती. या िनयात होणा या रकमे  या बद  यात आपणाला काहीच िमळत न  हते. भारतात ाथिमक व  तचूी 
िनयात इं  लंडला होत होती. या िनयातीत चहा, कॉफ , मसा  याचे पदाथ, इ  यादी व  तूचा समावेश होता. यातनू 

जो नफा िमळत होता तो इं  लंडला जात होता. असतंुलीत  यापार शत मुळे भारताचे फार मोठे नुकसान झाले. 
भारतात चहा  या म यात ि टशांनी गंुतवणूक केली होती. या गुंतवणूक मधून जो फायदा होत होता. तो  वतःचा 
समजनू इं  लडंला पाठवला जात होता. भारतातनू जी मालाची आयात कवा िनयात होत होती. ती परक यां  या 
बोटीतून होत होती. या मालाचा िवमा उतरव  याचे काम ि टश कंप  यात करीत हो  या. बोटीचे भाड ेव िव  याच े
पैसे भारता  या संप  तीमधून परक यांना दले जात होते.  

अशा िविवध मागाने भारतामधून संप  ती वा न जात रािह  यामुळे भारताला  वतः  या भांडवलामधनू 
रे  वे उ ोगाचा िवकास साधाता आला नाही. भारताला कजबाजारी  हावे लागले भारताची सवच मागाने ि टश 
सरकार लूट करीत होते. तीच भारता  या दा र याचे मु  य कारण आह.े 
२) The Problem of Poverty (भारतातील दा र याचा  न)- 

“ कमान अव  यक गरजांची पूतता न होणे  हणजे दा र य होय.” दादाभाई नौरोजी यां  या मते, ि टश 

राजवटीत भारतीयांचे दरडोई उ  प  न फ  त २० पये होते.  यांना िनवाह पातळीच ेजीवन जग  यासाठी दरडोई 
कमान ३४ पये खच करावा लागतो. ि टशां  या काळात भारत गरीब बनत चालला ह ेनौरोजीने दाखवून दले. 

ि टशां  या राजवटीचा प रणाम  हणजे दा र य आह.े ब तांश लोकांचे उ  प  न ह े  यां  या जीवनाव  यक गरजाचंी 
पूतता होईल एवढे सु ा न  हते. 

नौरोजी  या मत े भारतातील दा र यांचे मूख कारण  हणजे- १) ि टशांनी भारतीय संप  तीची केलले े
लूट. २) ि टश सरकारचा शासनावर होणारा खच. ३) सरकारचे सतत वाढणारे कज. 

दा र यासबंंधी बोलताना नौरोजी  हणतात क  ि टशां  या शोषणकारी धोरणामूळे भारताची सपं  ती 
कमी होत गेली व भारताचे खूप मो ा माणात नुकसान झाले. १८६० ते १८८० या काळात सात मोठे दु  काळ 
पडले.  यात १० कोटी माणसे मृ  यूपावली. ि टश राजवटीत दु  काळ िनवारण यं णा न  हती. तसेच शेतक याचंी 
उ  प  न असो वा नसो, शेतक यांना शेतसारा दे  याची स  ती केली जात होती. इं  लंडम  ये रा  ीय उ  प  ना  या ८% 

तर भारतात रा  ीय उ  प  ना  या १५% कर होता. तसेच वेतन, नफा, लाभांश, भाड,े पे  शन ह े सव भारतीय 

संप  ती इं  लंकड ेजात होती. ि टशांसाठी शासक य जागा राखीव हो  या. 
भारतातील दा र याचा  न सोडव  यासाठी दादाभाई नौरोजीने काही उपाय सुचिवले ते खालील माणे. 

• भारतातील इं ज कमचा यानंा यो  य पगार िमळत असेल तर  यानंी िनवृ  ती वेतने दवूे नये. 
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• आप  या दशेाला सागरी बाजूने आ मनाचा धोका नाही.  यामूळे  याचा खच भारतावर लादने यो  य नाही. 
• कर आकारणीचे दर कमी करावेत. 
•  यवहार तोलातील तूट कमी करावी. 
३) रा  ीय उ  प  न (National Income)- 

दादाभाई नौरोजी ह े भारताचे रा  ीय उ  प  नाचे िव  लेषण व अ  यास करणारे पिहले भारतीय होते. 
रा  ीय उ  प  न मोज  या  या प ती ि टशां  या काळात अि त  वात न  ह  या.  यामूळे भारतात रा  ीय उ  प  न, 
दरडोई उ  प  न यािवषयी िनि त आकडवेारी उपल  ध न  हती. रा  ीय उ  प  नाची मािहती व दरडोई उ  प  नाची 
मािहती िमळा  यासच दशेा  या समृ ीची क  पना येते. भारतातील दा र या  या क  पना ये  यासाठी दादाभाईनी 
रा  ीय उ  प  नाची आकडवेारी जमा कर  याचा य  न केला. दादाभाई नौरोजी यांनी एकूण दशेाचे रा  ीय उ  प  न 
व दरडोई उ  प  न या दो  ही संक  पनाचा अ  यास केला. 

दादाभाई नौरोजी यानंी रा  ीय उ  प  न मोजताना अ  य  प ती  वीकारली. भारताचा एकूण जमीन 
महसूल २१ दशल  प ड आह.े जिमन महसूल शेती उ  प  ना  या १/८ असतो. असे असे हीत माननू शेती 
उ  पादनाचे मू  य १६८ दशल  प ड होईल. असा अंदाज दादाभाई नौरोजीन ेमांडला.  यात उ ोग, अबकारी कर, 
दलाल यासाठी १०० दशल  प ड तसचे अफू, िमठ यासाठी ३२ दशल  प ड उ  प  न िमळेल. या काळात १७ कोटी 
एवढी लोकसं  या होती. दरडोई उ  प  न २० पये होते. १८६७ ते १८७० या काळात मंुबईसाठी सरकारी 
मािहती  या आधारे दादाभा नी आकडवेारी िमळवली ती  हणज ेउ  प  ना  या आक ानूसार एकूण रा  ीय उ  प  न 
३४ कोटी होते. आिण लोकसं  या १७ कोटी होती. 
४) दादाभाई नौरोजी यांच ेकरिवषयक िवचार- 

भारतीय जनतेवर करभार हा इं ज जनतेपे ा कतीतरी अिधक आह ेह ेदादाभाई नौरोजी यानंी दाखवून 
दले. ि टशांना सरासरी २ प ड १० िश लग एवढा कर ावा लागतो. भारतीय लोकांना कमी कर ावा लागत 

असला तरी भारतीय लोकाचंे उ  प  न फार कमी आह.े इं  लंडमधील नाग रकाचंे सरासरी दरडोई उ  प  न ३५ प ड 
तर भारतीयांच े२ प ड आह.े याव न कराचा भार कोणावर जा  त पडतो ह ेल ात यतेे. 

करांचे ओझे कमी अस  याचे ि टश सरकारच े मत होते. यात नौरोजीयांनी आकडवेारी  या सहा यान े
दाखवून दले. इं  लंड  या नाग रकांचे सरासरी उ  प  न ३५ प ड असताना २ प ड १० िस लग कर दते होत.े 
भारतीय नाग रक २ प ड उ  प  नातून ५ िस लग कर दते होते. इं  लंडमधील ीमंत जिमनदार केवळ २ त े३% कर 
दते होते. भारतात ६.७ कोटी पयां  या उ  प  नात शेतसा याचा िह  सा २.७ पये होता. कर पाने सु ा भारताचे 
आ थक शोषण होत होते. 

अशा कारे भारतीय रा  ीय  वाचे जनक दादाभाई नौरोजी यांनी भारताम  ये राजकारण समाजकारण, 
अथकारण, िश ण अशा अनेक े ांत मोलाची कामिगरी केली. ि टश भारतात ये  याअगोदर भारत कसा 
सुजलाम, सुफलाम होता. आिण ि टशांनी भारतांवर आपली स  ता  थापन केली त  हा भारताला दा र य आले. 
भारतीय लोकां  या दा र याला इं ज सरकार व  यांच े धोरण कसे जबाबदार आह.े ह े दादाभाई नौरोजी यांनी 
दाखवून दले. दादाभाई नौरोजी यांनी मांडले  या आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता मह  वाची आह.े दादाभाई 
नौरोजी यानंी आ थक यचे े वा  तव व प रपूण िच   यानंी उभ े केल.े भारता  या रा  ीय अंदोलना  या 
इितहासात  यांचे नाव आिण काय िचरंजीव  व पाचे आह.े 
संदभ सूचीः-    

१) आ थक िवचारांचा इितहास – ा.रायखेलकर, डॉ.दामजी. 
२) आ थक िवचारांचा इितहास – ा.बी.डी.इंगळे. 
३) आ थक िवचार व िवचारवंत – डॉ.बी.डी.कुलकण , डॉ.एस.  ही.ढमढेरे. 
४) https://hi.m.wikipedia.org. 

५) https://w.w.w.mpsctoday.com. 
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ाचीन भारत के आ थक िवचार क --वैि क ासंिगकता    
 

संशोधन छाञ 
डॉ. शखे रिशदा रहमेतु ला 

ाचीन भारतीय अथ व था और वैि क अथ व था इनके बारेमे दखेा जाए तो ाचीन भारत िपछडा 
आ था यह  आय लोग रहतेे थे पोतृगीज, च, मोगल और ि टीशोने भी राज कया. इ ह ने कभी हदू तानक  

अथ व थाको कभी ऊंचा नह  उठाया. यानी क  दशेम कभी आ थक गती नह  लाई ले कन दशे को लुटने क  
कोईभी तरतीब नह  छोडी. 

एक व त था हदू तान सोने क  िचडीया थी हदू तानम सोने, चांदी, िहरे, मािनक, मोती युरेिनयम क  
खदाने आ करती थी. अ ेजोने इस ेबड े पैमाने पर लुटा उस व त दशे म मु न व था नह  थी व तू िविनमय 
प ती कोही बहोत मह व था हदू तानम जो भी जातीय  थी वह जजमानी व थाम बटी ई थी ग वका बडा 
जमीनदार था वह यजमान कहलेाता था हर जात य  अपने वसायस ेजानी जातीथी और एक दसुरे के उदयोग को 
मदत करत ेकरत ेवह अपने यजमानके िलएभी काम करतेथे और कामके बदले मे यजमान अपने जजमानको अनाज, 
कपडा ल ा या फर कोई और ज रत क  चीजे दतेा था य क  उस व त मु ण (पैसा) नह  था व त िबतता गया 
औदयोिगक ांती ई और फर मिशनरीस ेनोटा और ाईनस छपने लगे और शहरेोसे लेकर ग व गॉवं तक प चंन े
लगे फर धीरे धीरे जजमानी व था ख म होती गई यह  पर हमे ाचीन भारतीय आ थक िवचारोक  वैि क 

ांसिगकता दखाई दतेी ह.ै  
भारत िव का सबसे बडा लोकत ञ ह.ै भारतने अपन े 60 वष के इितहासमे जात ञके थािय वक  

िमसाल कायमक  ह ैभारतके साथ आझाद ए कई दशेोम राजनीितक थािय व का सकंट खडा हो चूका ह.ै भारतमे 
16 % आबादी िनवास करती ह.ै उपिनवेशवादी शोषण तथा वतंञताके साथ उ प  सम याओने दशेके िवकास क  

गतीको भािवत कयाह.ै पडोसी दशेो िवशेषकर चीन व पा क तानके साथ भारत को यु ो क  चनूौितय के सामना 
करना पडा ह.ै भारतने हमेशा शांतताको अपनाया, चचासे दो दशेोके बीचक  दु मनी सुलझाई. इस तरह भारतक  
वैि क भूिमका सदवै भािवत रही ह.ै इसस ेभारतक  आ थक िवचारोमे बढो री होती ह ैदसुरे दशेोके साथ आ थक 
मैञी बढ जाती ह.ै 
अ ययन के उ शे अ ययन के उ शे अ ययन के उ शे अ ययन के उ शे :::: 
1)  ाचीन भारतके आ थक िवचारोका अ ययन करना 
2)  ाचीन भारतके व तूिविनमय प दतका अ ययन करना  
3)  ाचीन आ थक िवचारोसे आधुिनक भारतको ब  कराना 

िनदशन पधदती िनदशन पधदती िनदशन पधदती िनदशन पधदती ::::    

ाचीन भारत के आ थक िवचार क  वैि क ासंिगकता इस िशषकका अ ययन करते समय सही 
िनदशनका चयन कए िबना अनुसंधान काय पूरा नंही हो सकता प रवारके हर एक सद यसे सामु ी एकञ करन ेक  
कोिशश क  तो वखत, पैसा और मेहनत जाया जाया होगी, 
अनसुधंान पदधती अनसुधंान पदधती अनसुधंान पदधती अनसुधंान पदधती : : : :     

तुत शोध बंध    ाचीन भारत के आ थक िवचार क  वैि क ासंिगकता उसके िलए दु यम सामु ीका 
इ तेमाल अनुसंधानकतान े कया ह.ै संदभ ंथ, इंटरनेट, websites, पञे, आ मच रञे, शोधपिञका, 

समाचारपिञका, सा ािहक इसका इ तेमाल कया ह.ै 
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पुजंीवाद पुजंीवाद पुजंीवाद पुजंीवाद :::: 

सदीय से हमेशा मनु यनेही मनु यको शा ररीक यातनाए ं दी ह ै इसमे मजदरूोसे अित रकत काम कराके 
लेकर उ ह ेकम मजदरूी दनेा. 18 वी सदी के औदयोिगक ांतीसे पंुजीवादके सुवणयुगक  शु वात ई. इसके बाद 
रा वादका उदय आ. िव ानका िवकास इतना नही आ था. तबभी दसुरे दशेके लोग भारतमे आ थक वहार 
करन ेआएथे. पोतृगीज, ा स, मो ल सभी आकर गए इ ह न ेभारत पर राजभी कया. ि टीश लोगभी भारत आएथ े

ापार करनेके िलए  और फर रा यकत बन गए मतलब ि टीश लोगोने भारतीय पर बहोत जुलूम ढाए और 
तखरीबन 150 साल राज कया. 
िव ानका िवकास ानका िवकास ानका िवकास ानका िवकास ::::    

जैसेही पंुजीवादका उदय आ दसुरी तरफ िव ानके िवकासके साथही नई नई तकनीकोका अिव कार आ 
िजससे उ पादकता बढती गई. आवकजावकके साधन बढनके  वजाहस ेअलगअलग    

दशेके लोगोसे करीबस े एक दसुरेसे संबंध आन े लगा. इसी बीच राजनीितक और औदयोिगक प रवतन 
होनेसे यरुोपमे आधुिनक पंुजीवादी रा  उठ खड े ए. 
कुटीर उदयोग कुटीर उदयोग कुटीर उदयोग कुटीर उदयोग ::::    (Cottage Industry)(Cottage Industry)(Cottage Industry)(Cottage Industry) 

औदयोिगक ांित के पहलेे कुटीर उदयोग, लघु उदयोगका बोलबालाथा. प रवारका मूख  प रवारके 
सभी लोगोको साथ लेकर कोईभी उदयोग खडा करताथा. उसीमे बना आ माल लोग ले जाकर इ तेमाल करतथेे. 
ले कन जैसेही औदयोिगक ांित आई लोग ग व छोडकर कारखानोम काम करनकेे िलए दौडने लगे और इस तरह 
कुटीर उदयोग खतम होनेके कगार पर आ ख़डा आ इससे ाचीन आ थक िवचार कतन ेखोकलेथ ेयह नजर आता 
ह.ै 
भीसी भरनाभीसी भरनाभीसी भरनाभीसी भरना    ::::    

ाचीन कालसे मिहलाए ंिमलकर काम करतीथी. उनके पास जोभी पैसा आताथा तो उसे वह भीसीके पम 
भरतीथी संशोिधकाक  नानी ग वम पान बेचनेके बाद जो पैसे आतेथ ेवह थोड ेभीसीम डालतेथे और बाक  पैसोस े
घर चलात ेथे कुछ ह त ेबाद भीसी उठतीथी तो यह मिहलाए ंउस दन enjoy  करतीथी. सभी मिहलाए ं कसी 

एकके घर पर आकर घुमने जातीथी या फर हॉटेलम जाकर खाना खातीथी इससे पता चलताक  हमारी ाचीन 
भारतक  अथ व था कतनी ाचीन कालम मजबूत थी उसमे औदयोिगक ांितन े बदलाव लाया. िबना 
मिशनरीक  दिुनयामभी लोग खुशीसे जी रहथेे. 
बचत गट  बचत गट  बचत गट  बचत गट  ::::    

यह अवधारना बांगलादशेके ामीण बकर मंहमद युनूसन ेखोजी. बु ड समाज जो रा ते के कनारेपे बैठकर 
बांबूसे टोकरीय , िखलौन,े कु सयॉ, सुप बनातहे.ै यह लोग बहोत गरीबथे एक    दन मंहमद युनूस वह से गुजर रहथे े
उ होने दखेा यह लोग बहोत गरीब ह ैउनके घरमे खानेके लाल ेपड ेह.ै  उ होन े बु ड समाजके लोगोको अपनहेी 
जेबसे 40 . कजके पम दए. यह बु ड समाजन े कुछही दनोम उसी पैसोस े नफा बनाकर वह रखम वापस 
लौटाई. मंहमद युनूस शांतताका नोबेल दकेर नवाजा गया. पुराने व तम जब मिहलाऔके िलए पैसा कमानेके िलए 
कोई कारगर platform नह था इसस े पता चलता ह ै क  भारतके ाचीन आ थक िवचार िव से जुड गए यही 

वैि क ांसिगकताह.ै 
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खतेीका क ा माल  खतेीका क ा माल  खतेीका क ा माल  खतेीका क ा माल  ::::    

जबसे मिहलाओने खेतीक  खोज लगाई. खेतीसे जो उ पादन िनकलता उसपर िबना मशनरीकेभी याक  
जातीथी जैस-े ग ेसे गुड बनाना, दालोके िबज से दाल बनाना, घानोस े बीज का तेल िनकालना, कपाससे धागा 
बनाकर हातकरघा पर कपडा बुनना यह सारी चीजे ाचीन भारतम होती रहतेीथी. जैसेही औदयोिगक ांती ई 
इसने जसैे ाचीन भारतके आ थक िवचारोको लु  कर दया ाचीन भारतके आ थक व थाको हटाया और 
कारखानदारीने ग वग व तक थान मांडके बैठ गई वैि क ांसिगकताने ाचीन भारतके आ थक िवचारोको नया 

प, नया आयाम दया 
स म मिहलाए ं  स म मिहलाए ं  स म मिहलाए ं  स म मिहलाए ं  ::::    

    हम जानतहे ैमिहलाए ंस म हो रहीह ैइसका मतलब यह नहीक  पहलेे मिहलाए ंस म नह  थी. आजक  
नारी दमाग, मनगट, शरीरसे मजबुत होती जारही ह.ै ाचीन भारतमे पती िशकार करने गयातो मिहलाए ंघर पर 
रहकेर प रवार संभालतीथी. धीरे धीरे व तके साथ मिहलाओकोभी बदलना पडा और उ हभेी दशेके िवकासके 

वाहम आगे लाना पडा य क  मिहला िवकासके िबना दशेका िवकास अधुराह ैइसिलए मिहलाओको आगे लाना 
पड रहा ह ैउदयोगसे, बचतगटसे, िश ासे, नोकरीसे मिहलाओका िवकास हो रहाह.ै  
क ी रोड  क ी रोड  क ी रोड  क ी रोड  ::::    

            क ी रोड होनेक  वजाहस ेग व वालोको खेतोमका उ पादन ग वके बाजारोम बेचना पडताह.ै यातायातके 
साधन उपलब  न होनेक  वजहसे वह अपने खेतका माल शहरेो तक नह  प चंा पाते    थे बड ेबेपारी अपना माल 
उंट, घोड,े हाथीके ज रए एक जगहसे दसुरी जगह ले जाते थेये हमारे आ थक िवचार बदल गए आज इसे वैि क 

ांसिगकताका जोड िमलाह ै आज हमारा माल जहाज, ेन, क, बसेस, मालगाडी इसके ज रए एक दशेसे दसुरे 
दशेको िनयात होता ह ैिव ने ांसिगकता दखानकेे कारण ाचीन भारतके आ थक िवचार आधुिनक बन गए     
सं षेणसं षेणसं षेणसं षेण    ािंत ािंत ािंत ािंत ::::    

                    सं ेषणम ांित होनेक  वजाहसे आज ग व ग वम इंटरनेट प तं गयाह ैजब सं षेण ांित नहंी हईथी 
तब मेल रनर बड ेबड ेtorch लेकर यह ग वसे उस ग व तक खत बाटते रहतेथेे. इसमे हसक जानवरोके हमलोका 

भी सामना करना पडताथा. सं ेषण ांित क  वजाहस ेहमारा दशे बहोत ज द िव से जुड गया. ाचीन भारतके 
आ थक व थाम सं ेषणम ांितन ेप रवतन लाया ये ह ैवैि क ांसंिगकता. 
परुाना वही सोना  परुाना वही सोना  परुाना वही सोना  परुाना वही सोना  ::::    

                        ाचीन भारतके आ थक िवचारोको हम पुराना वही सोना  मानते ह.ै व तेके चलते इ सान आधुिनक 
वाहम बह ेगया वह यह भूल गया क  हम ाचीन कालसेही िवकास करते आए ह ैहमने िवकासभी कया ले कन 

पयावरन को नुकसान नह  प चंाया हमे हमेशा ाचीन भारतके आ थक िवचारोको लेकर चलनाह ैयानीक  पुराना 
वही सोना यह बात सच करके दखाना ह ैले कन आजका मनु य लालची हो चूकाह.ै गांधीजी कहते ेह ै““““ इ सानक  

ज रते हमारी धरती पूरी करतीह ैले कन उनक  लालचू कभी पूरी नह  कर सकती है““““    ाचीन भारतके आ थक 

िवचारोको संभाले रखना ह ैतो वैि क ांसंिगकता.बहोत ज री है    
िन कष  िन कष  िन कष  िन कष  ::::    

    ाचीन भारत आज वैि क भारत बन चूकाह ैयह के आ थक िवचारोको भी वैि क प िमलाह ैिपछडा 
भारत अब तेजीसे महास ा बनने जा रहा ह.ै िजस दशेके पास यादा डॉलर वह दशे िव  का िलडर होगा हमारा 
दशे ाचीन कालसेही पि मी दशेोसे ापार करता आया ह ै  और आयात और िनयात भी करता आयाह ै अगर 
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हमारा दशे आयात कम और िनयात यादा करेगा तो दशेमे यादा डॉलर आएगें इससे हमारा दशे आ थक दृ या 
मजबूत होगा गरीब आदीभी अ छेसे कमा लेगा इसके िलए घरमे बैठकर online business  करके हम अ सछेे 

अ छी कमाई कर सकते ह.ै    
सदंभ सचूी   सदंभ सचूी   सदंभ सचूी   सदंभ सचूी   ::::    

1)     निलनी पिंडतनिलनी पिंडतनिलनी पिंडतनिलनी पिंडत    वैि करन और भारत, जानेवारी 2004, भूपेश गु ा भवन, 85, सयानी रोड, भादेवी, मंुबई. 
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महा मा गाधंीमहा मा गाधंीमहा मा गाधंीमहा मा गाधंीज चेज चेज चेज चे    आ थक िवचारआ थक िवचारआ थक िवचारआ थक िवचार    वववव    ासंिगकताासंिगकताासंिगकताासंिगकता    
    

डॉडॉडॉडॉ....    भरत बाबरुाव नागरगोजेभरत बाबरुाव नागरगोजेभरत बाबरुाव नागरगोजेभरत बाबरुाव नागरगोजे    
सहायक ा यापक, अथशा  िवभाग, ी िशवाजी महािव ालय,परभणी 

डॉडॉडॉडॉ. . . . दगबंर भगवानराव रोडेदगबंर भगवानराव रोडेदगबंर भगवानराव रोडेदगबंर भगवानराव रोडे    
सहायक ा यापक, अथशा  िवभाग, ी िशवाजी महािव ालय,परभणी 

तावनातावनातावनातावना::::    

भारत दशे अनके लहान मो ा खे ांनी िमळून बनलेला दशे आह.े  भारतातील एकूण लोकस-ं येपैक  70 

ट े  लोकसं या ही खे ात राहते यामुळे भारत दशेाला खे ांचा दशे हणून ओळखले जाते. यामुळे भारताच े
रा िपता महा मा गांधीज नी असा िवचार मांडला क   जर  भारत दशेाचा सवागीण दिृ कोनातून िवकास 

करावयाचा असेल तर सव थम भारतातील जी लहानमोठी  खेडी आहते यांचा िवकास होणे मह वाच े आह.े 

भारतातील खेडी  सव बाबतीम ये वयंपूण झाली पािहजेत अस ेगांधीज च ेमत होत े यासाठी महा मा गांधीज नी 

खे ाकड ेचला असा संदशे दला. 
ाचीन कालखंडाम ये भारतातील खेडी आ थक दृ ा वयंिनभर होती. यामुळे ाचीन कालखंडात 

लोकांना आप या उपजीिवका भागव यासाठी दसु या ठकाणी जाऊन काम कर याची गरज न हती  यामुळे 

ाचीन कालखंडाम ये लोकांचे जीवनमान ही सुखी समाधानाचे होते. ाचीन  कालखंडात खे ापा ांम ये 

दा र , बेरोजगारी, उपासमारी, उपोषण,आ थक िवषमता इ. कार या सम या अि त वात न ह या. परंत ु 

जे हापासून इं ज सरकारने भारतात आपली स ा थािपत केली व आप या वाथापोटी  भारतातील क ामाल 

कवडीमोल कमतीत िवकत घेऊन यावर या क न तोच माल पु हा भारतातील ामीण भागात जा त 
कमतीस िवकत हणज े यानंी दो ही बाजनूे लोकांची आ थक िपळवणूक सु  केली. प रणामी ामीण भागातील  

लघु व कुटीर उ ोग बंद पडले. ामीण भागाम ये दा र , बेरोजगारी, उपासमारी,  कुपोषण, आ थक िवषमता, 

थलांतर इ. कार या अनेक सम या िनमाण झा या. प रणामी भारतातील ामीण अथ व था पूणपणे 
िव कळीत झाली. इं जां या अशा अ यायकारक प रि थती या िवरोधात भारतातील अनेक ने यांनी आवाज 
उठवून िवरोध दशवला या सवाम ये भारताचरेा िपता  महा मा गांधीज चे नाव सव थम घेतले जाते. 

स या या प रि थतीत भारताचा िवचार केला तर भारत हा दशे लोकसं ये या दृ ीने जगात दसु या 
मांकाचा दशे आह.े यातले यात एक मह वाच े वैिश  हणजे भारत हा दशे जगाम ये त णांचा दशे हणून 

ओळखला जातो. भारतात एव ा मो ा माणात  त ण वग असताना सु ा भारत आ थक िवकासा या तुलनते 

इतर दशेां या मानाने पाठीम ये अस याचा दसून येतो, कारण क   भारताम ये दा र , बेरोजगारी, कुपोषण, 

आ थक िवषमता इ यादी कार या अनेक सम या दसून येतात. भारताला आ थक िवकासात इतर दशेां या 
बरोबरीने यायच ेअसेल  तर वरील कार या सम यांपासून सुटका िमळिव यािशवाय दसुरा पयाय नाही आिण या 

सम यांपासून मु  हो यासाठी गांधीज या आ थक िवचारांचा वीकार के यािशवाय दसुरा कोणताही माग नाही 
ह ेसवाना मा य करावेच लागेल. 
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भारताने आप या आ थक िवकासा या दिृ कोनातून जी धोरणे वीकारली आहते यापैक  1991च े

सुधारणािवषयक आ थक धोरण अितशय मह वाचे मानले जाते. या धोरणात जागितक करण उदारीकरणआिण 

खाजगीकरण यांचा वीकार केलेला दसून येतो. या धोरणाचा वीकार क न जवळपास तीन दशके होऊन गेली 
आहते तरीसु ा भारत दशेातील समाजामधील आ थक िवषमता, बेरोजगारी, कुपोषण, उपासमार, गु हगेारी 

इ यादी कार या अनके सम या कमी झाले या दसून येत नाहीत. या सम यांपासून दशेाला जर मु  हायच े

असेल तर गांधीज नी जे आ थक िवचार मांडले आहते यांचा वीकार के यािशवाय दसुरा कोणताही पयाय 

नाही असे हणणे वावगे ठरणार नाही. 

सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ  े   ::::    
• महा मा गांधीज या आ थक िवचारांचा अ यास करणे. 
• स  प रि थतीम ये गांधीज या आ थक िवचारांची ासंिगकता अ यासणे. 

गिृहतेगिृहतेगिृहतेगिृहते    ::::    
• एकिवसा ा शतकात महा मा गांध चे आ थक िवचार उपयु  ठरतात. 

आ थक िवचार व ासिंगकआ थक िवचार व ासिंगकआ थक िवचार व ासिंगकआ थक िवचार व ासिंगकताताताता    
िव त िव त िव त िव त क पनाक पनाक पनाक पना    

महा मा गांध नीजे आ थक िवचार मांडले आहते या िवचारांम ये िव त क पना या िवचारास मह व 
दलेले दसून येते. गांधीज नी िव त ही संक पना मांडताना अप र ह हणजे संप ीचा साठा न कर याची वृ ी 

या त वाचा आधार घतेलेला आह.े गांधीज या मते संप ी या सा ामधूनच आ थक िवषमतेची सम या िनमाण 
होते.  यामुळे लोकांनी आप याकड ेजी संप ी आह ेिव त हणून उपयोग केला पािहजे. हणज ेआप याकड ेजी 

जा तीची संप ी आह े ितचा समाजातील गरजू लोकांसाठी वापर केला पािहजे. आपणास आव यक तेवढीच 

संप ी वतःजवळ ठेवली पािहजे. जर असे केल े तर सपं ीचे िविश  लोकांकड े सं हण होणार नाही  आिण या 

मदती या भावनतेून समाजातील आ थक िवषमता कमी हो यास मदत होईल अशी गांधीज ची धारणा होती. 
यामुळे समाजातील ीमंत लोकांनी संप ीचे मालक न होता आप याकडील अित र  संप ी िव त समजावी 

आिण गरीब लोकां या गरजासंाठी वापरावी अशी गांधीज ची अपे ा होती. 

आज या जागितक करणा या येम ये येक दशे आ थक िवकासा या पाठीमागे लागलेला आह.े 
यामधून मो ा माणात भांडवलशाहीचे अि त व िनमाण झाले आह.े भांडवलशाही अथ व थेत संप ीचा साठा 

हा समाजातील िविश  लोकांकड े होतो यामधून समाजात मो ा माणात आ थक िवषमता िनमाण झा याच े

दसून येते. भारत दशेाला या येपासून अिल  समजता येत नाही. भारता या दृ ीने िवचार केला तर भारतात 

दवस दवस अ जाधीशांची सं या वाढत आह.े भारता या एकूण संप ी पैक  जवळपास 73% संप ी ही दशेातील 

मूठभर लोकां या हणजे 10% लोकांकड ेअस याचे ऑ सफाम सं थे या  अहवालातून दसून यतेे. याव न प  

होते क  एक कड े अ जाधीशांची सं या वाढत आह े तर दसुरीकड े ग रबांची सं या वाढत आह.े संप ी या अशा 
िवषम वाटपामुळे दशेात दा र ाचे माण व आ थक िवषमतेतवाढ होत अस याचे दसून येते. परंतु आ थक 

िवषमता दशेा या आ थक िवकासात एक मोठा अडथळा मानला जातो यामुळे जर दशेाचा आ थक िवकास 
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करावयाचा असेल तर समाजात आ थक समानता िनमाण होणे आव यक असते. आ थक िवषमता कमी कर यासाठी 

आज सु ा गांधीज नी मांडले या िव त या क पनेचा वीकार के यािशवाय  ग यंतर नाही. 

ाम वरा याम वरा याम वरा याम वरा य    ::::    
गांधीज या आ थक िवचारामंधील ाम वरा य हा एक मह वाचा िवचार आह.े ाम वराज ही संक पना 

प  करताना गांधीज नी खे ां या िवकासावर भर दला आह.े गांधीज नी अस े हटले क  भारत हा खे ांचा दशे 
आह ेशहराचा नाही. भारतातील एकूण लोकसं येपैक  70% लोकसं या ही खे ात राहत.े यामुळे शहरी भागां या 

िवकासातनू भारताचा िवकास होणे श य नाही. जर भारताचा सवागीण िवकास होणे अपेि त असेल तर 
भारतातील सव खे ांचा िवकास होणे मह वाचे आह.े खे ां या िवकासातनू ामीण भागातील लोकाचं े
जीवनमान सुधारेल. ामीण लोकांचे जीवनमान सुधारले तर दशेाच े जीवनमान उंचावेल व दशेा या आ थक 
िवकासास मदत होईल असा िवचार क न गांधीज नी ाम वरा याची संक पना मांडली. परंतु वातं य ा ीनंतर 
दशेा या आ थक िवकासासाठी औ ोिगकरण धोरणाचा वीकार केला. औ ोिगकरणामुळे मो ा माणात नवीन 
तं ान वापर यास सु वात झाली.तं ाना- या वापरामुळे ामीण भागातीललघु व कुटीर उ ोग बंद पडले 
यामुळे  ाचीन काळात जी खेडी आ थकदृ ा वयंपूण होती यांचीप रि थती खूप गंभीर झाली. यामुळे 

बेरोजगारी,दा र , उपासमार,कुपोषण, गु हगेारी इ. कार या सम यात वाढ झाली. ामीण भागात शेतीिशवाय 

दसुरा कोणताही वसाय िश लक रािहलेला दसून येत नाही. याचबरोबर उ ोगधं ाचे क ीकरण शहरी भागात 
झा याने खे ांकड े दलु  झा याचे दसून येते. यामुळे खे ांम ये वाहतुक चा अभाव, िश णा या सोय ची 

कमतरता यामुळे खेडी जा तच बकाल झालेली दसतात. रोजगार व  शहरािवषयी असलेले आकषण यामुळे 

शहरांकड े मो ा माणात थलांतर झाले. शहरी भागात सामािजक, आ थक, शै िणक, गु हगेारी इ यादी 

कार या सम या िनमाण  झा या आहते. 

शहरी भागातिनमाण झाले या सम या कमी करावया या असतील आिण खे ांचा िवकास करावयाचा 
असेल तर गांधीज नी मांडलेली ाम वरा याची संक पना उपयोगात आण यािशवाय पयाय नाही याव न अस े

ल ात यतेे क  आज सु ा ाम वरा याची संक पना  मह वाची आह.े 

यं ाला िवरोधयं ाला िवरोधयं ाला िवरोधयं ाला िवरोध    
यं ाला िवरोध हा एक महा मा गांध नी मांडलेला आ थक िवचार आह.े महा मा गांध नी म धान 

तं ानाचे मह व जाणले होते. यामुळे भारतासार या जा त लोकसं या असले या दशेात यं ाला अित र  मह व 
न दतेा म धान तं ाचा वीकार केला पािहजे असे मत मांडले. गांधीज नी यं ाचा वापरच क  नये असे कधीच 
हटले नाही हणजेच या ठकाणी माचा वापर करणे श य नाही तथेेच यं ाचा वापर करावा अशा कारच े
यांचे मत होते. याव न असे ल ात येते क   यांचा फ  मोठ-मो ा यं ालाच िवरोध होता. यानंी असे दाखवून 

दले क  जर सवच ठकाणी यं ाचा वापर केला तर लोकांना म कर याची गरज पडणार नाही, प रणामी लोक 

आळशी बनतील व यातून आयते बसून खाणा यांची सं या वाढेल. याचबरोबर जर सवच ठकाणी यं ाचा वापर 
केला तर लोकां या हाताला काम िमळणार नाही प रणामी बेरोजगारी, दा र , उपासमार, गु हगेारी, कुपोषण 

इ. कार या सम या िनमाण होतील. यांि क करणामुळे समाजातील काही ठरािवक लोकांकड े संप ीचे सं हण 
होईल प रणामी समाजात गरीब व ीमंत असे दोन वग िनमाण होऊन  यां यातील आ थक िवषमतेची दरी 
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वाढतच राहील. अशा कारची प रि थती दशेा या िवकासासाठी व शातंतेसाठी घातक व पाची असते यामुळे 
गांधीज नी यांि क युगास िवरोध केलेला दसनू यतेो. 

आज या आधुिनक युगात येक दशे आप या िवकासासाठी नवनवीन व सुधा रत यं ाचा वापर करत आह.े 
भांडवलशाही अथ व था असले या दशेात म धान तं ाऐवजी  पूण मतेने यं ाचा वापर कर यावर भर दललेा 

आह.े यामुळे सवच दशेांम ये दवस दवस बेरोजगारी, दा र , उपासमार, आ थक िवषमता इ यादी कार या 

सम यात वाढ झालेली दसनू येत आह.े यामुळे आज या यांि क करणा या युगात गांधीज नी  यं ा या संदभात 

जो िवचार मांडला होता तो कती उपयु  आह ेह ेल ात येते. 
वदशेीवदशेीवदशेीवदशेी    

गांधीज या आ थक िवचारांपैक  वदशेी हा एक मह वाचा आ थक िवचार मानला जातो. या मागचा 
मह वाचा उ शे हणजे ि टीशां या  मालावर बंदी घालने हा होता. याचबरोबर भारतातील ामीण भागातील 

शेतीवर आधा रत जी लघ ुआिण कुटीर उ ोग होते या उ ोगांना  परक य उ ोगांपासून सरं ण दणेे, याचबरोबर 

ि टश सरकार या िवरोधात लोकां या  मनात ितर कार िनमाण करणे अशी अनेक हते ू यामागे होती. कारण 

ि टश भारतातील  क ामाल  अितशय कमी कमतीत खरेदी क न यावर या क न प या मालात पांतर 

करत आिण तोच माल पु हा भारतात आणून जा त कमतीत िवकायच.े यामुळे भारतातील ामीण भागात लघु व 
कुटीर उ ोगातून या मालाचे उ पादन होत असे यास बाजारपेठ िमळणे अवघड झाले. प रणामी भारतातील लघु 
व कुटीर उ ोग बंद पडत होती. यामुळे  गांधीज नी भारतातील ामीण भागातील लघु व कुटीर उ ोगांना 

जीवनदान दे या या दृ ीन े याच बरोबर ामीण उ ोग बंद पड यामुळे ामीण भागात बेरोजगारी, दा र , 

आ थक िवषमता,उपासमार, गु हगेारी इ यादी कार या या सम या िनमाण झा या हो या या सम या कमी 

कर या या दिृ कोनातनू वदशेी ही संक पना मांडलेली दसून येते. 
आज या जागितक करणा या युगात सु ा वदशेी ही सकं पना मह वाची आह.े भारता या दृ ीन ेिवचार 

केला तर भारताला वातं य िमळून जवळपास सात दशकांपे ा जा त कालखंड होऊन गेला आह ेतरीसु ा भारतास 
गांधीज नी मांडले या वदशेी िवचाराची आव यकता दसून येते. वातं य ा ीनंतर आ थक िवकासासाठी नवीन 
आ थक धोरणांचा वीकार केलेला दसून येतो. याचा प रणाम हणजे आंतररा ीय ापारात मो ा माणात 
वाढ झालेली दसून यतेे. आंतररा ीय ापारातील आयात िनयाती या अ यासाव न असे दसनू येत े क  
िनयातीपे ा भारत हा दशे पर कय व तू आिण सेवांची मो ा माणात आयात करतो. िनयात कमी आिण आयात 
जा त अस यामुळे दशेा या वहारतोलात मो ा माणात तूट िनमाण झा याचे दसून येत.े वहारतोलातील 
ही तूट भ न काढ यासाठी परक य कज यावे लागते यामुळे दशेावरील कजाचे माण वाढत अस याचे दसून 
येते. 

यापासून सुटका िमळवायची असेल तर गांधीज ची वदशेी क पना मोलाची ठरते. जर दशेातील लोकानंी 
वदशेीचा वीकार केला तर  परक य व तू व सेवांची आयात कमी होईल प रणामी कजाचा बोजा कमी होऊन 

दशेातील लहान-मो ा उ ोगांना चालना िमळून िवकास होईल. यातूनच रोजगारात वाढ होईल बेकारी व 
दा र  कमी होऊन िनयातीस चालना िमळेल. 
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िन कषिन कषिन कषिन कष    
आज या जागितक करणा या युगात येक दशेासमोर अनेक  कार या सम या िनमाण झा या. याम य े

सामािजक सम या, दा र , बेरोजगारी, वाढता कजबाजारीपणा, कुपोषण, उपासमारी इ यादी कार या अनेक 

सम या दसून यतेात. खास क न या सम या ामीण भागांम ये जा त माणात दसून यतेात. या सम यांपासून 
जर मु ता पािहज ेअसेल तर स या या काळात सु ा गांध नी जे आ थक िवचार मांडले आहते याम ये िव त, 

वदशेी, ाम वरा य  यांि क करणास िवरोध इ यादी आ थक िवचारांचा वीकार के यािशवाय आपणास दसुरा 

कोणताही पयाय उपल ध नस याचे दसून येते. 
संदभ    
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दीन दयाल उपा याय के आ थक िवचार  क  वतमान समय म 
ासंिगकता 

›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ. Ó̂²Ö¸ü�ú¸ü 
−Öê.ÃÖã.²ÖÖê. ´ÖÆüÖ. −ÖÓÖ¤êü›ü 

दीन दयाल उपा याय का आ थक चतन आज के समय के िलए अ यंत उपयोगी, सामियक तथा मह वता 
का िवषय ह।ै आज के परंपरागत अकादिमक दिृ  से दीन दयाल उपा याय अथशा ी नह  थे, इस से भी बढ़कर थे। 
अथ चतक होन े के साथ ही उनका ि व समाजसेवी भाव से भरा आ था। दशे और समाज क  वहा रक 
सम या  का गहन अ ययन के उपरांत भारत क  वतमान ि थती के िहसाब और ावहा रक प स ेअथ चतन के 
या सू  हो सकत ेह, इस संबंध म पंिडत दीन दयाल उपा याय का ब त उपयोगी मागदशन हम सभी को ा  

होता ह।ै जब भारत क  दो पंचवष य योजना पूरी हो गई तो योजना क  संक पना, अव यकता, दिृ  और दशा को 
लेकर उ ह ने ब त ही मािणक सारग भत ट पणी करने वाली एक पुि तका ‘भारतीय अथनीित-िवकास क  एक 
दशा‘ िलखी थी। जो क अथ चतन के िवषय मं◌े ब त मह व रखती ह।ै वे कहा करते थ े क भारत को एडम ि मथ, 

माशल, माकर्◌्स, कज क  अथ चतन क  जकड़न से बाहर िनकल के भारतीय अथ चतन के बारे म िवचार करना 
चािहए। साथ ही पंिडत जी सामा य तौर से बोला करत ेथे क भारत इतना सनातन, पुरातन और समृ  दशे रहा ह ै
तो इस दशे का अपना कोई अथ चतन, तं , वहार और दिृ  ज र रही होगी। आज के समय म उसका भी 
अ ययन आवश्यक ह।ै इन दो आयामां◌े को लेकर दीन दयाल उपा याय ने अपने िवचार तुत कए। कसी भी 
िवषय, िस ांत, नई रचना, व था के बारे म िवचार करत ेह तो िव  दिृ  का िवचार करना पड़ता ह।ै उ ह न े
कहा क पि म म खंिडत, यांि क िव  दिृ  के आधार पर सै ांितक रचनाए ंगढ़ी गई ह। वो मनु य को सुख नह  द े
सकती और न ही मनु य का क याण कर सकती ह। आज वतमान समय क  भी यही ज रत ह ै क सम , सम वियत 
और एका म िव  दिृ  के आधार पर आगे बढ़ा जाए। दीन दयाल का यह मानना था क हम अपनी पुरानी सनातन 
परंपरा को िब कुल भी न भूलाकर युकानुकूल रचना बनानी ह।ै वतमान समय के सवाल  का जबाव दने े के िलए, 
उ प  ई सम या  का समाधान करन ेके िलए हम आज क  प रि थितय  के अनुसार ही रा िहत म िवचार करना 
होगा। हमारा अथतं  कस तरह से रा  के िवकास म अपनी भूिमका सुिनि त कर सकता ह ैयह वतमान समय म 
अकादिमक तर पर शोध का िवषय बन चुका ह।ै पि मी दशे  क  चकाच ध का अंधभ  बनकर अनुसरण करन ेस े
बचत े ए अपने दशे के जीवन मू य  के आधार पर दशे क  अथ रचना को आगे बढ़ाने म पंिडत दीन दयाल उपा याय 
का अथ चतन ब त मह व रखता ह।ै आ थक योजना  तथा नीितय  को बनात ेसमय जातं  तथा सां कृितक 
मू य  को यान म रखना भारतीय अथतं  का उदे् य होना चािहए। दीन दयाल उपा याय न ेएक समाज अथ चतक 
के प म ब त सारग भत सू ो को हम सभी के सम  रखा ह ैजो क रा  के िवकास तथा समृि  म अव य ही 
उपादये सािबत ह गे। 

lkjk a'k if.Mr nhu n;ky mik/;k; Hkkjrh; tul?ak ds usrk] foy{k.k cqf)] ljy O;fäRo 
,oa urs̀Ro ds vufxur xq.ks ds Lokeh FkAs mudk ekuuk Fk fd lektoknh vkSj i¡tw hoknh nkus ksa 
fopkj/kkjk, O;fDr ds ,dkadh fodkl dh ckr djrh gSa tcfd O;fDr dh lexz t:jrksa dk fodkl 
fd, fcuk dksbZ Hkh fopkj Hk jr ds fodkl ds vuqdyw ugha gks ldrkA mUgkusas O;fDr ds lok±xh.k 
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fodkl ds fy, ,dkRe vFkZuhfr dk izfriknu fd;kA ,dkRe vFkZuhfr ls rkRi;Z ,lsh vFkuZhfr ls gS 
tks vkfFkZd n`f‘Vdk.sk rd lhfer u gkds j thou dks le`) ,oa l[qkh cukus ds fy, lexz igyqvksa 
dks fn'k funZfs'kr djrh gSA mudk ekuukFk fd fdlh Hkh ns'k dk vkfFkZd fodkl rHkh laHko gS tc 
ge lekt ds lcls fupys ik;nku ij tks O;fDr gS mldk fodkl dj ik,aA mlds mRFk u dk 
iz;kl izkFkfedrk ij gksuk pkfg,A orZeku esa dUsnz esa Hkkjrh; turk ikVhZ dh ljdkj gS] ftldh 
uhao dh igyh b±V j[kus esa mik/;k; th dk ;ksxnku FkA vr% ljdkj }kjk LVkVZvi] LVSaMvi] 
nhun;ky mik/;k; vaR;kns ; ;kstuk] esd bu bf.M;k dk;ZØe ds ek/;e ls vke O;fDr dks vkfFkZd 
:i ls vkRefuHkZj cukus ds fy, dk;Z dj jgh gSA orZeku esa dUs nz ljdkj Ñf"k lq/kj dks vk/kqfud 
rduhd ds ek/;e ls djus dh fn'k esa yxkrkj iz;kljr gSA ;s lHkh dk;Z if.Mr nhu n;ky 
mik/;k; ds fopkjksa ls vkrs &izksr utj vkrs gSaA nhu n;ky mik/;k; ds vaR;ksn; ds y{; vkSj 
,dkRe ekuokn ds oSpkfjdh fl)kUr dks vkRelkr djds gh ekuo dY;k.k ds y{;kas dks Hkjrh;rk ds 
ewy Lo:i esa izkIr fd;k tk ldrk gSA 

उनका िवचारिवचारिवचारिवचार था -- “आ थकआ थकआ थकआ थक योजना  तथा आ थकआ थकआ थकआ थक गित का माप समाज के ऊपर क  सीढ़ी पर प चँे 
ए ि  नह , बल क  सबसे नीचे के तर पर िव ावान ि  स ेहोगा।" इसी के अनुसार उनक  अं योदय क  

दिृ  प र ा  होती ह ै- हर हाथ को काम क  संक पना के साथ। 

iafMr nhu n;ky mik/;k; dk fparu mPp dksfV dk rFkk Hkkjrh; laLd`fr] lH;rk vkSj 
ifjfLFkfr;ksa ds vuq#i gSA nhu n;ky mik/;k; Hkkjrh; tula?k ds usrk vkSj Hkkjrh; jktuhfrd ,oa 
vkfFkZd fparu dks oSpkfjd fn”kk nuss okys iqjks/kk FksA nhun;ky th lektokn vkSj lkE;okn dks 
dkxth vkSj vO;kogkfjd fl)kUr ds #i es a ns[krs Fks mudk Li’V ekuuk Fkk fd Hkkjrh; izfjizs{; es 
a;s fopkj u rks Hkkjrh;rk ds vuq#i gS vkSj uk gh O;kogkfjd gSA Hkkjr dks pykus ds fy, Hkkjrh; 
n”kZu gh dkjxj oSpkfjd midj.k gks ldrk gS] pkgs jktuhfr dk iz”u gks] pkgs vFkZO;oLFkk dk iz”u 
lc dh lek/kku;qDr foospuk vius oSpkfjd ys[kks aes adh gSA Hkkjrh; jktuhfr dSlh gks] bldk Lo#i 
D;k gks] bu lkj s fo’k;ks a dks iafMr nhu n;ky mik/;k; us Hkkjrh; vFkZuhfr fodkl dh fn 

KEYWORDS: nhu n;ky mik/;k;] jk’Vªokn] vFkZuhfr]”kk esa j[kk gSA 
iafMr nhu n;ky mik/;k; us fy[kk gS fd ^^ns”k dk nzkfjnz; nwj gksuk pkfg, blesa nks er 

ugh fdUrq iz”u ;g gS fd xjhch dSls nwj gks] ge vesfjdk ds ekxZ ij pysa ;k #l ds ekxZ ij 
vFkok ;wjksfi; ns”kks dk vuqdj.k djsaA lHkh us e”khuksa dks gh vkfFkZd izxfr dk lk/ku ekuk gSA 
e”khu dk loZiz/kku xq.k gS de euq’;ksa }kjk vf/kdre mRiknu djokukA ifj.kker% bu ns”kk sa dks 
Lons”k esa c<w 

nhu n;ky mik/;k; dh egRoiw.kZ ekU;rk O;fDr ds laca/k esa gS muds vuqlkj iw¡thoknh 
vFkZ”kkL= euq’; dks ,d vFkZyksyqi izk.kh ekudj pyrk gSA mlds lHkh fu.kZ; vkfFkZd n`f’Vdks.k ls 
gksrs gSa -------- og vFkksZRiknu dh izsj.kk ls gh dke djrk gSA¼mik/;k;] 1998 i`090½ nwljh vksj ekDlZ 
rFkk lkE;oknh O;oLfkk esa euq’; dks jksVhe; cuk fn;kA nksuksa O;oLFkk,¡ O;fDr ds iztkra=h; vf/kdkj 
,oa mlds LoLFk fodkl ds izfrdwy gSA nhu n;ky mik/;k; th yksdra= dks dsoy jktuhfrd 
thou dk vk;ke ugh ekursA mudk er gS fd ^izR;sd dks oksV* tSls jktuhfrd iztkra= dk fu’d’kZ 
gS oSls gh ^izR;sd dks dke* ;g vkfFkZd iztkra= dk ekin.M gSA vr% nhu n;ky mik/;k; th ekurs 
gSa fd ^izR;sd dks dke* dk vf/kdkj feyuk pkfg,A nhu n;ky th dk vkxzg Lons”kh] LokoyEch ,oa 
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fodsfUnzr vFkZra= ,oa mRiknu ra= viukus ij FkkA mik/;k; th jk’Vªh; vkS|ksfxd {ks= esa fons”kh 
iw¡th ds cy ij vkS|ksxhd`r ugha fd;k tkuk pkfg, fons”kh iw¡th ds jktuSfrd ds vykok vkfFkZd 
izHkko Hkh v”kqHk gksrs gS aA fons”kh iw¡th dk fofu;ksx Lons”kh Je dk “kks’k.k djrk gSA ---------------- cM+s 
m|ksx o fons”kh iw¡th dk fofu;ksx gekjs ;gk¡ if”peh izdkj ds “kks’k.koknh iwthokn dks mRiUu 
djsxkA iwthokn ds lHkh nks’kksa dk gekjs lekt esa izos”k gekjh lkekftd 

laLd`fr ds fy, cgqr fo’kSyk gksxkA mik/;k; th euq’; rRo ij e”khu ds gkoh gks tkus ds 
fojks/kh gSaA mudk er gS& ^^---------- tgk¡ ,d vksj e”khu ds J)kyq HkDr gSa rks nwljh vksj dêj nq”eu 
Hkh ekStwn gSA ,d e”khu ds vfHkuohdj.k ds vHkko dks gh Hkkjr dh xjhch dk dkj.k ekudj pyrs 
gS rks nwljs vfHkuohdj.k vkSj ;a=hdj.k dks gh ns”k ds fouk”k ds fy, ftEesnkj ekurs gSaA okLro esa 
e”khu u rks euq’; dk “k=q gS u fe=A og ,d lk/ku gS rFkk mldh mikns;rk lekt dh vusd 
“kfDr;ksa dh fØ;k&izfrfØ;k ij fuHkZj djrh gSA nhun;ky th dgrs gSa ^^gekjh e”khu gekjh vkfFkZd 
vko”;drkvksa ds vuqd wy ugha] vfirq gekjs lkaLd`frd ,oa jktuSfrd thou ewY;ksa dh iks’kd ugh rks 
de ls de vfojks/kh vo”; gksuh pkfg,A** bl rjg nhu n;ky mik/;k; u rks e”khu ds HkDr Fks 
vkSj u fojks/khA os e”khuksa dks lekt ,oa vFkZO;oLFkk ij gkoh ugh gksus nsuk pkgrs FksA 

iafMr nhu n;ky mik/;k; th ekurs gS fdlku ds LokfeRo ds vk/kkj ij [ksrh dk 
iquZfu;kstu dh O;kogkfjd o gekjh ekufld jpuk ds vuqdwy gSA tkiku ,oa vU; ns”kk  esa blls 
lokZf/kd vPNk ifj.kke fudyk gSA iksyS.M dks lgdkfjrk d`f’k ds iz;ksx esa vlQyrk izkIr djus ds 
ckn fQj ls blh i)fr dk lgkjk ysuk iM+kA ¼mik/;k;]1991 i`039½ vr% mik/;k; th cM+s m|ksxksa 
ds vk/kkj ij jfpr vFkZO;oLFkk dks Hkkjrh; ifjfLFkfr esa mfpr ugh le>rs FksA d`f’k ds {ks= esa NksVs 
rFkk LokfeRooku [ksrksa ds fgek;r FksA nhu n;ky mik/;k; th m|ksxksa esa leqfpr izdkj dh 
fofHkUurk ykuk pkgrs Fks mudk n`xfr”khy lqO;ofLFkr foi.ku O;oLFkk fo”ks’k #i ls mŸkjnk;h 
gSA¼mRRkj izns”k lans”k]flra01991½ 

fodkl  ds vk;kfrr fl)kUr dh vkykspuk esa ia0 th ds fopkj mYys[kuh; gS mUgksaus Hkkjrh; 
vFkZuhfr fodkl dh ,d fn”kk uked viuh iqLrd esa dgk gS fd Lora=rk ds ckn gekjs n`f’Vdks.k es 
vUrj vk;k gSA vc ge izR;sd iz”u dks vkfFkZd n`f’Vdks.k ls ns[krs gSaA mudk ekuuk Fkk fd gekjh 
ijaijk vkSj laLd`fr gesa ;g crkrh gS fd euq’; dsoy HkkSfrd vko”;drkvksa rFkk bPNkvksa dk fiaM 
ugh vfirq ,d vk/;kfRed rRo gS --------ns”k vkSj dky dh fofHkUu ifjfLFkfr;ksa ds dkj.k Hkh gekjs 
fodkl dk ekxZ if”pe ls fHkUu gksuk pkfg,A ge ek”kZy vkSj ekDlZ ls cqjh rjg ca/k x, gSaA 
vFkZ”kkL= ds ftu fu;eksa dh mUgksaus foospuk dh gS ge mUgsa “kk”or ekudj py jgsa gSaA iafMr th us 
Hkkjrh;rk dh ftl fopkj/kkjk dks ,dkaxh vkSj vk;kfrr ekudj [kkfjt djrs gSa Hkkjrh;rk dh ftl 
fodkloknh n`f’Vdks.k dks vius fl)kUrksa esa izfrikfnr fd;k] vius dk;Zdky ds rhu o’kZ iwjk gk sus 
ij U;w bf.M;k ds rgr r; y{;ksa dh iwfrZ ds fy, ladYi ysrs gq, o’kZ 2022 rd iwjk djus dh ea”kk 
trk;hA mudk dguk Fkk fd U;w bf.M;k ds ladYi dk ;gh lgh le; gSA ge lc feydj ,d ,sls 
Hkkjr dk fuekZ.k djsaxs tgk¡ xjhc ds ikl iDdk ?kj gksxk] fctyh gksxh] ikuh gksxk] ns”k dk fdlku 
fpark ls ugh pSu ls lks;sxkA nhun;ky mik/;k; }kjk izLrqr vUR;ksn; dh vo/kkj.kk esa euq’; dks 
vkfFkZd izk.kh ds #i esa ns[kdj mldh reke t#jrksa dh iwfrZ dk lexzrk esa fparu fd;k x;kA 
“kklu dh uhfr;k¡ tc drkj ij cSBs vafre O;fDr dh lexz t#jrksa dks /;ku esa j[krs gq, cukbZ 
tk, vkSj mldh igq¡p dks ml le; rd lqfuf”pr fd;k tk, rc tkdj lgh ek;us esa vUR;ksn; 
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dh vo/kkj.kk dks O;kogkfjd tkek iguk;k tk ldrk gSA nhu n;ky th dk ekuuk Fkk fd vFkZ dh 
vfr iz/kkurk vkSj vFkZ dk vHkko nksuksa gh mfpr ugh gSA vkt vFkZ ra= dk ewY;kadu djsa rks lekt 
ds vafre ik;nku ij [kM+k ,d fo”kky rcdk eq[; /kkjk ls ykHkkfUor ugh gks ik jgk gSA cSafdax {ks= 
ds jk’Vªh;dj.k ds ckotwn ,d oxZ ,slk Fkk tks cSad [kkrk ugh [kksy ik;k gSA 2011 dh tux.kuk 
rd 42 Qhlnh ifjokj dsikl ,d Hkh cSad [kkrk ugh FkkA 28 vxLr 2014 dks iz/kkuea=h us 
iz/kkuea=h tu/ku ;kstuk dh “kq#vkr dh] orZeku le; esa tu/ku ;kstuk ds rgr yxHkx 25 djksM+ 
yksxksa dks cSad [kkrs ds ek/;e ls vFkZra= dk fgLlk cuk;k x;k gSA ns”k dh vFkZ O;oLFkk esa vke 
xjhc yksxksa dh Hkkxhnkjh lqfuf”pr gks x;h gSA vafre O;fDr dks vFkZra= ls tksM+us dk iz;kl fd;k 
x;kA vkt LoPNrk tu vkUnksyu cu xbZ gSA blds varxZr xzkeh.k LoPNrk dojst esa mYys[kuh; 
o`f) gqbZ gSA vDVwcj 2014 esa 39 izfr”kr ls 2018 esa 95 izfr”kr gks x;h gSA 

if.Mr nhun;ky mik/;k; ds vkfFkZd fopkj euq"; ds lok±xh.k fodkl dh dYiuk ds fy, 
nhun;ky mik/;k; us ,dkRe ekuookn ij vk/kkfjr ,dkRe&vFkZuhfr dk izfriknu fd;kA ,dkRe 
vFkZuhfr dk rkRi;Z ,lsh vFkZuhfr gS tks ,dkadh vkfFkZd n`f‘Vdks.k rd lhfer u jgdj ekuo ,oa 
ekuoÙskj n`f‘V ls ikjLikfjd ,dkRe lEcU/kksa rd thou dks lEc) ,oa lq[kh cukus ds lexz igyqvksa 
dk fn'kk&funsZ'ku djrh gSA if.Mr nhun;ky mik/;k; th dk vkfFkZd fpUru ,dkRe ekuookn ls 
fu"ikfnr gS] ftleas O;fDr ,dkadh ugha gS cfYd lEiw.kZ dh ,d bdkbZ gSA muds vuqlkj O;fDr eu] 
cqf)] vkRek ,oa 'kjhj dk ,d leqPp; gSA vr% ekuo ds lna HkZ esa bu pkjksa dks foHkkftr djds ugha 
n[s kk tk ldrkA vkfFkZd n`f‘V ls nhun;ky th rhu ckrksa dks egRoiw.kZ ekurs FksA izFke mRiknu 
dks c<kauk 2 leku forj.k djkuk 3 la;fer miHkksx bu fruks dks feykdj vFkkZ;ke dgk tkrk gSA 
vkfFkZd txr esa lkekU; fu;kstu] fuZns”ku] fu;eu vkSj fu;a=.k dk nkf;Ro jkT; ljdkj ij gksuk 
pkfg,A 

 
LoHkkfod fodkl ds izfrdyw gSa vr% geas fodsUnhz dj.k ds lkFk&lkFk 'kfDr;kas ds 

fodUnzhdj.k ij Hkh fopkj djuk gkxskA if.Mr nhun;ky th ekurs gSa fd vkfFkZd {ks= eas lkekU; 
fu;kstu] funZ s'ku] fu;eu vkSj fu;a=+.k dk nkf;Ro jkT; ljdkj ij gksuk pkfg, blfy, mUgkusas 
jkT; dks gh nkf;Ro fn;k fd dkSu ls m|ksx /kU/ks jkT; ds v/khu gksus pkfg,A Hkkjh m|ksxkas dk 
jk"Vªh;dj.k gksuk pkfg,] j{kk m|kxs] Hkkjh iwath oLrq m|ksx jk"Vª ds v/khu gks] ijUrq Hkkjr ds fy, 
NksVs NksVs m|kxs T;knk mi;kxsh gSaA cMs + m|ksxkas eas dUsnzhdj.k dh izo`fr ikbZ tkrh gS tcfd NkVss 
m|kxs Hkkjrh; Jfed dh ikjLifjd dq'kyrk LFkkuh; vko';drkvksa vkfn dh 'krsZ ijw h djrs gSaA 
ijUrq cM+s o NksVs m|ksxksa dk rkyeys vkSj xBcU/ku Hkkjrh; vFkZO;oLFkk esa t:jh gS blfy, 
nhun;ky th us {k=s fu/kkZj.k dh ckr dgh vkSj bl lna HkZ eas mudk dguk Fkk fd y?kq m|kxs 
miHkksx oLrq,a cuk, vkSj cM+s iSekus ds m|ksx mRiknu oLrq, cuk,A ftll s nksuksa izdkj ds m|ksx 
jg ldsaA 

Ñf"k fodkl ds dk;ZØekas ij if.Mr th dk /;ku xgurk ls FkkA muds vuqlkj Ñf"k fodkl 
ds dk;ZØekas dks nks fgLlksa eas ck¡V ldrs gSa& 1- izkfof/kd] 2- laLFkkxrA izkfof/kd dk;ZØe ds vUrxZr 
[ksrh dh i)fr esa vk/kqfudre rduhd dk iz;kxs djus esa geas ladksp ugha gksuk pkfg,A exj e'khu 
dk iz;ksx djrs le; geas ;g la;e cjruk gksxk fd mlls fdlku ds gkFk csjkstxkjh u yxs tcfd 
laLFkkxr dk;ZØe ds vUrxZr Hkwfe lq/kkj] lgdkfjrk] Ñf"k {ks= ds fy, itwah vkfn tqVkus dh laLFkk,a 
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fodflr djus ij if.Mr th us fopkj O;Dr fd;s FksA if.Mr nhun;ky mik/;k; th gj gkFk dks 
dke ds fl)kUr dks iztkrU= dh jh< + ekursa FksA muds vuqlkj dke thfodkisktZu gks rFkk O;fDr 
dks mls pquus dh Lor=ark gksA ;fn dke ds cnys jk"Vªh; vk; dk U;k;ksfpr Hkkx mls ugha feyrk 
rc ml dke dh fxurh csxkj esa gksxhA bl n`f‘V ls U;wure osru U;k;ksfpr forj.k rFkk fdlh u 
fdlh izdkj dh lkekftd lqj{kk dh O;oLFkk vko';d gks tkrh gSA muds vuqlkj 'kklu dk mís'; 
vaR;ksn; dh ifjdYiuk ds vuq:i gkusk pkfg, mudk ekuuk Fkk fd fdlh Hkh n'sk dk vkfFkZd 
fodkl rHkh laHko gS tc ge lekt ds vfUre Nkjs ij [kMs + O;fDr dk fodkl dj ldsa vFkkZr 
lekt ds fupys ik;nku ij tks O;fDr gS mlds mRFkku dk iz;kl izkFkfedrk gksuh pkfg,A if.Mr 
nhun;ky mik/;k; dh ,dkRe vFkZuhfr ewyr% jk"Vª dh ,drk] lqj{kk] izR;ds O;fDr dks U;uwre 
thou Lrj dk vk'oklu] izR;sd O;fDr dks vkthfodk ds volj miyC/k djkus dh vko';drk] 
mRiknu lk/kuka s ds vuqlkj vkS|kfs xdh ds fodkl dh vko';drk rFkk izkÑfrd lk/kuksa dk ekuoh; 
n`f‘V vkSj vko';drkuqlkj nksgu] fuji{sk vkSj lkis{k :i ls vfHkO;Dr gSA bl n`f‘V ls og O;fDr 
dks l'kDr ns[kuk pkgrs gSa vkSj jk"Vª dks HkhA bu nksuksa ds eyw esa ekuo dks dsUnz ekurs gq, leLr 
ekuo tkfr ds dY;k.k dh n`f‘V nhun;ky th ds fpUru esa fn[kkbZ iM+rh gSA 

if.Mr th fodsfUnzr O;oLFkk ds i{k/kj FkAs vkfFkZd lÙkk dk dsUnzhdj.k vkfFkZd ykds ra= ds 
fo:) gSA iatw hoknh vFkZO;oLFkk esa vkfFkZd dsUnzhdj.k dh izo`fr gkrsh gSA blesa vkfFkZd 'kks"k.k gksrk 
gSA tcfd lektoknh vFkZO;oLFkk esa mRiknu dh iz.kkyh ij jkT; dk fu;a=.k gksrk gS mudk ekuuk 
Fkk fd nksuksa gh O;oLFkk,a O;fDr ds iztkr=a h; vf/kdkj vkSj 

xjhch nj 10 lky dh vof/k esa 55 izfr”kr ls ?kVdj 28 izfr”kr gks x;k gSA Hkq[kejh esa 
Hkkjr dh fLFkfr cgqr gh [kjkc gSA Xykscy gaxj baMsDl esa Hkkjr dks 119 ns”kks adh lwph esa 103ok¡ 
LFkku feyk gSA lwpdkad esa Hkkjr dks xaHkhj oxZ esa j[kk x;k gSA o’kZ 2009 ls ukSdfj;ksa dh deh gksrh 
tk jgh gSA dsUnz ljdkj us NksVs m|e “kq# djus ds fy, iz/kkuea=h eqnzk ;kstuk “kq# dhA blds 
rgr yksxksa dks viuk m|e “kq# djus ds fy, NksVh jde dk ykHk fn;k tkrk gSA eqnzk ;kstuk dh 
[kkl ckr gS fd blds rgr yksu ysus okys yksxkas esa 3 efgyk,¡ gSaA 23 ekpZ 2018 rd 228144 djksM+ 
yksu eatwj fd;s x, gSaA nhu n;ky xzke T;ksfr ;kstuk dh “kq#vkr gqbZ Fkh rc 1275 xk¡o ,sls Fks 
ftuesa va/ksjk Fkk] ,sls ?kjksa esa izdk”k dk izca/k fd;k x;kA 17 vizSy 2016 rd 5684 vfrfjDr xk¡oksa 
dk fo|qrhdj.k fd;k x;kA ljdkj fdlkuksa ds fy, fpafrr gSA iz/kkuea=h Qly chek ls fdlkuksa dks 
ykHk feyk gSA Qly esa ls fdlh uqdlku dh fLFkfr esa fdlkuksa dks chek doj vkSj foŸkh; lgk;rk 
nsus dk izko/kku fd;k x;kA d`f’k {ks= esa _.k dh miyC/krk lqfuf”pr dh xbZ gSA iz/kkuea=h 
mTtoyk ;kstuk ns”k ds lHkh ?kjksa rd ,y0ih0th0 dusD”ku igq¡pkus ds fy, ,d cM+h dksf”k”k gSA 
bu ;kstukvksa dh lgk;rk ls ljdkj xjhch js[kk ls uhps ds de ls de 5 djksM+ ifjokjksa rd 
,y0ih0th0 xSl dusD”ku igq¡pkus dk iz;Ru dj jgh gSA bl rjg nhu n;ky mik/;k; ds ,dkRe 
ekuookn dk mís”; Lons”kh] lkekftd vkfFkZd ekWMy izLrqr djuk gS ftlds fodkl ds dsUnz esa 
ekuo gksA lkekftd vkfFkZd #i ls tc O;fDr dk mRFkku gksxk rks O;fDr&O;fDr feydj lekt dk 
mRFkku djsaxs vkSj fQj jk’Vª lekt ds ek/;e ls mRFkku djus dh vksj vxzlj gksxkA nhu n;ky 
mik/;k; th us dgk gS ^^fo”o dk Kku vkSj vkt rd dh viuh laiw.kZ ijaijk ds vk/kkj ij ge ,slk 
Hkkjr fuekZ.k djsaxs tks gekjs iwoZtksa ds Hkkjr ls vf/kd xkSjo”kkyh gksxk ftlesa tUek ekuo vius 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LIV           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 62 

O;fDrRo dk fodkl djrk gqvk laiw.kZ ekuo gh ugh vfirq l`f’V ds lkFk lk{kkRdkj dj uj ls 
ukjk;.k cuus esa leFkZ gksxkA 
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महा मा गाधंी याचं ेआ थक िवचारमहा मा गाधंी याचं ेआ थक िवचारमहा मा गाधंी याचं ेआ थक िवचारमहा मा गाधंी याचं ेआ थक िवचार    
    

डॉडॉडॉडॉ....    होन ी यशवतं पाटीलहोन ी यशवतं पाटीलहोन ी यशवतं पाटीलहोन ी यशवतं पाटील    
एचएचएचएच....    पीपीपीपी....    टीटीटीटी....    आ स अॅ ड आरआ स अॅ ड आरआ स अॅ ड आरआ स अॅ ड आर....    वायवायवायवाय....    के साय स कॉलजेके साय स कॉलजेके साय स कॉलजेके साय स कॉलजे,,,,    नािशकनािशकनािशकनािशक 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं        
महा मा गांध नी दशेातील व जगातील आ थक चतनाला एक नवीन दशा दली आज या काळात 

खाजगीकरण, उदारीकरण व जागितक करण यासंदभात गांध चे िवचार आव यक हणावे लागतात गांधीज च े
िवचार आदशवादी आहते याम ये स य, अ हसा समानता, संर ण, पयावरण तसेच भांडवलदारीत िव ासाची 
भूिमका आ थक स ेचे िवक ीकरण, ामिवकास, म ित ा, यांि क करण इ याद चा समावेश होतो. आज 
चंगळवाद सं कृती आह ेआ थक, सामािजक, राजक य शोषण होत अस याचे दसून येते येकाला भौितक सुखाची 
लालसा आह े जागितक करणाम ये गळेकापू पधा िनमाण झाली आह े या अिन  बाब ना पायबंद घाल यासाठी 
गांधीज चे िवचार मागदशक ठरतात. 
क  वडक  वडक  वडक  वड – महा मा गांधी व यांचे आ थक िवचार. 

तावना तावना तावना तावना     
आधुिनक भारतीय आ थक िवचारसरणीत महा मा गाधंी यांचे थान मह वाचे आह.ेभारताला  वतं य 

िमळवून दणेा या म ये यांचे नाव अितशय गौरवाने घेतले जाते.रा िपता हणून ही ते ओळखल े
जातात.महा मा गांधी यानंी अथशा ा या प रभाषते अथशा  सांिगतले नाही. आ थक िवकसापे ा उ  
सामािजक आिण वैयि क मु ये थािपत कर यावर यांनी अिधक भर दला,मा  यातून आ थक ांची उ रे 
न  िमळतात. यांच ेअथशा  ह ेनैितक आिण सामािजक असून यां यातनू सव भारतीयांना मोठा संदशे िमळतो, 
महा मा गांधीजीनी यांचे िवचार अथशा ा या प रभाषेत मांडले नसले तरी जीवन वहाराशी संबधीत असे 
िवचार महा मा गांधीनी मांडले आहते.१                       

भारताला पारतं यातून मु  कर याचे काय महा मा गांधीनी केल.े शांतते या मागाने वातं य िमळवून 
दणेारे महान सनैानी होते. याकाळी इं ज ह े ापारी हणून आल ेआिण रा यकत बनले. हणून महा मा गांधीनी 
आ थक िवचार मांडताना वदशेी व ामीण उ ेगाला ाधा य दले. यांनी दशेांचा िवकास घडवून आ यासाठी 
‘खे ाकड ेचला’ हा नारा दला. यांनी खे ांचा िवकास हयलाच ाधा य दले. गांधीजीनी खादी व ामो ोगाला 
मह व ा  क न दले. वदशेात िनमाण झाले याच व तू वापर यास ाधा य दले क  यामुळे दशेा या 
उ ोगाला चालना िमळेल व दशेाचा िवकास होईल. महा मा गांधीनी सव जगाला मानवतेचा माग दाखिवला 
यां या आ थक िवचारातून उ ोगांचे िवके ीकरण व िव तांची संक पना उदयाला आ या.२  

उ द ेउ द ेउ द ेउ द े        
महा मा गांधीज या आ थक िवचारांचा अ यास करणे.  

महा मा गाधंीजीचा जीवन प रचयमहा मा गाधंीजीचा जीवन प रचयमहा मा गाधंीजीचा जीवन प रचयमहा मा गाधंीजीचा जीवन प रचय, , , , कामिगरी व अथशा ीय लखेन   कामिगरी व अथशा ीय लखेन   कामिगरी व अथशा ीय लखेन   कामिगरी व अथशा ीय लखेन       
जीवन प रचय ––––  

मोहनदास करमचंद गांधी यांचा ज म गुजरात रा यातील पोरबंदर येथे २ ऑ टोबर १८६९ रोजी झाला. 
शालेय िश ण पोरबंदर येथे झाले.पुढे यां या बंधूनी गांधीिजना िश णासाठी िवदशेात पाठिवले.तेथे यांनी 
काय ाचा अ यास केला.लहानपनापासून यो य सं कारामुळे गांधीजी घडत गेले.परदशेात पदवी ा  क न 
आ यानंतर १९१४ म ये यांनी भारतीय राजकारणात वेश केला.असहकार,स य,अ हसा या त वां या आधारावर 
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भारतीय राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटिवला. यां या एकूण आयु याम ये यांनी जे काही आ थक िवचार 
मांडले ते भारतासाठी अितशय मै यावन ठरले.  
कामिगरी –        

रा िपता हणून यांचा गौरव केला जातो ते महा मा गांधी दादाभाई नौरो ज या िनधनानंतर तीन वषानी 
(१९२०) म ये भारतीय राजकारणात स य झाले.१९२० मधील असहकार आंदोलन,१९३० मधील 
दांडीया ा,१९४० मधील सिवनय कायदभेंग चळवळ,१९४२ म ये ‘चले जाओ घोषणा’ अशा यां या आंदोलनातनू 
१५ ऑग ट १९४७ रोजी भारताला वातं य िमळवून दे याचे यांचे व  साकार झाले.सन १९४८ म ये याचंी 
ह या झाली. यामुळे स य,धम, ेम व अ हसा या त वांनी जगभरात जोराने उसळी घेतली.गांधीजी थोर िवचारवंत 
होते. यांच े िवचारांवर गीता,उपिनषद े या महान ंथाचा तसचे सतं कबीर,मीराबाई,गु नानक या संता या 
िवचारांचा आिण थोरो,रि कन,टॉल टाय या िवचारवंतांचा भाव होता.नामदार गोपाळकृ ण गोखले यांच े
राजक य गु  होते.गांधीजी अथशा  न हत े कवा आ थक िवचार कट करणारा वतं  ंथही यांनी िलिहला 
नाही. यानंी राजकारण,धम आिण एकूण जीवनािवषयक जे त व ान मांडले यातच यांचे आ थक िवचार 
िवखुरलेले आहते. ह े िवचार आज या जागितक करणा या येत मह वाचे आह.े याम ये 
िव ताची,िवके ीकरणाची संक पना,साधी राहणी व उ  िवचारसरणी,उ पादक रोजगार आिण आ थक वृ ीचे 

ितमान या ल या िवचाराचंा समावेश करावा लागतो.३  
महा मा गांधीचे अथशा ीय लेखन –        

१. इंिडयन ओिपिनयन १८९४ २. िहद वरा य १९०८ ३. स या ह १९१९ ४. यंग इंिडया व नवजीवन 
१९२० ५. माझे स याचे योग १९२७ ६. ह रजन १९३३. 
िवषय िववचेन िवषय िववचेन िवषय िववचेन िवषय िववचेन ––––        

याम ये महा मा गांधी याचंे आ थक िवचार मांडले आह.े रा िपता महा मा गांधी ह े एका अथान े
अथशा  न हते आिण यांनी अथशा ािवषयक वतं  ंथही िलिहला नाही.तथािप, यांनी धम, राजकारण 
कवा एकूणच जीवनाचे जे त व ान मांडले यातच यांचे आ थक िवचार िवखुरललेे आढळतात. यांना एकि त 

कर याचे काम यांचे िविवध अनुयायांनी केल े याम य ेडॉ.कुमार माचा उ लेख करायला हवा.आपण गांधीवादी 
अथशा ाची चचा करीत असलो तरी या त हचेा काही कार आह ेह ेगांधीजीना मा य न हते,कारण यां या दृ ीन े
अथशा  ह ेवेगळे नसून जीवना या माचा व त व ानाचाच एक भाग आह.ेअथशा  व नीती यांची फारकत करणे 
यांना मा य न हते कबा न नैितक िवचाराचंा भाव आ थक जीवनावर असायलाच हवा. पािशमा य णालीतील 

भैितकवादाचा अितरेक अयो य असून गांधीजी या दृ ीन े ावहा रक शा ाला नैितक मु यांची जोड द यािशवाय 
चे व रा ाचे क याण होऊ शकत नाही.  

नीतीशा  –  

महा मा गांधी या िवचाराचा पाया नैितक व आ याती क िवचारातच उभारलेला आह.े यातून यां या व 
यांना अिभ ेत काही बाबी प  आहते. साधेपणा- समाजातील येक ने साधे जीवन जग याचा य  

के यास समाजातील सव  सुटतील वे छेन े साधेपणा व समाधानी असावे. अ हसा – भांडवलशाहीतील 

िपळवणूक नाका न अ हसा अिभ ेत आह.े अ हसा ही शौयाची करसीमा आह.े नैितक मु ये – पैसा आिण भैितक 

सुखापे ा,नैितक व मानवी मु ये जा त मह वाची आहते असे गांधीजीचे मत होते. 
समाजवाद, सा यवाद व गाधंीवाद –  
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म. गांधी व:तला समाजवादी हणत,पण यांचा समाजवाद वेगळा होता. “समाजवादाची ही क पना 
माझी वत:ची आह े सा या समाजवादयांनी मा यापासून समाजवाद िशकवा.” अनेकदा गांधीवादी क पना, 
समाजवादी कवा सा यवादी संक पनाशी जुळणा या वाटतात.काही बाबतीत िवशेषतः मह वा या उ ोगावर 
शासनाचे िनयं ण असणे, म े दारी न  करणे, शेती आिण अ य े ात, सहकारी सं था थापन करणे इ. गांधीचे 
िवचार समाजवादाशी जुळणारे आहते. समाजवाद, सा यवाद आिण गांधीवाद ामु याने समाजा या क याणासाठी 
आहते.मा ,सा यवादाला समानता भैितक आिण सामािजक तरापयत मया दत आह.े मा  गांधीजीचा िवचार 
िनती वावर आधा रत आह.े गांधीजीना ि िवकास अिभ ीत होता. या िवकासाचे साधन हणून रा ाच े
अि त व असते. यावर गांधीवाद उभारला आह.े ब िवध क याणाबरोबर नैितक मू यांचा यात िवचार कर याची 
आव यकता गांधीजीनी ितपादन केली. 
सव दय – 

समाजातील ु ितल ु ाचिह िवकास होईल सवा या क याणात आपले क याण मान यास समाजात 
अि त वात असणारे सव उ ोग सारखेच ित ा असणारे असतात तो एक पोटापा याचा ह  आह े साधे 
अंगमेहनतीचे जीवन हणज ेखरे जीवन असे िवचार महा मा गांध नी सव दया या सकं पनेत मांडले आहते दसु या 
श दात आ थक िवकासा या येत यानंी सामा य माणसा या अ , व , िनवारा, िश ण व वै क य मदत वा 
गरज पूण कर यास अ म दला थोड यात सव दय हणजेच सवाचा उदय ही संक पना िवकिसत केली 
गांधीज वर रि कन यां या टू द ला ट या पु तकाचा मोठा भाव होता यांनी सव म नावाने या पु तकाच े
भाषांतर केले सव दय सकं पना मांडणारे गांधीजी आधुिनक काळातील पिहले िवचारवंत होते. 

ाम वरा य-  
गांधी अथशा ा या ाम वरा य आिण वावलंबन हा गाभा होता गांधीज ना अ ,व ,िनवारा इ यादी 

संदभात येक खेड े वयंपूण अपे ेत होते ाचीन भारतातील खेडी वयंपूण होती वयंपूण खे ात उ पादन, 
उपभोग, िवतरण या एकाच वेळी घडा ात उ ोग िवक त असावेत. ामीण भागात सु  बेकारी नसावी 
यां या मते जर खे ांचा िवकास झाला तरच दशेाचा िवकास होईल. भारता या सवागीण िवकासासाठी 

गांधीज नी ामीण िवकासावर भर दला यांनी ाम रा य ही सकं पना मांडली या अंतगत म ित ा, 
वयंपूणता, िवक ीकरण, ामीण वसाय िश ण, ौढ सा रता, सहकारी शेती, अ पृ यता िनवारण, ी उ ार, 

आ थक समता इ यादी त वांवर भर दला. ामीण भागात असणा या िविवध कार या सम या जसे आरो य, 
दा र , िश ण इ यादी सम या सोडव या तर ामीण भागाचे खे ाचे पुन ीवन होईल असा िव ास 
गांधीज ना वाटत होता. ३ 
गांधीज चे यं  संबंधीचे िवचार-  

गांधीज ना यं ाब ल घृणा होती. ितर कार होता आप या जीवना या सु वाती या काळात यांनी यं ाची 
तुलना रा साची केली होती. यां यामते मानवा या अधोगतीस यं  हचे एकमेव कारण आह े यं ात असणा या 
वाईट गो ी आपण माहीत क न घते या तर कालातंराने यं ा या दगुुणापासून आपण मु  होऊ असे गांध ना वाटत 
होते. यासाठी गांध नी हातचर यास मह व दले. वातं य ा ीच ेत ेएक साधन समज होते. गांधीज चा यं ाला 
िवरोध अस याच े कारण यं ामुळे दशेा या संप ीचे क ीकरण काही थो ा लोकांकड े होते. गांधीजी समाज 
सुधारक अस यान ेदशेाची सपं ी केवळ काही लोकां या हातात क ीत न होता दशेातील सव लोकात ितच ेिवतरण 
झाले पािहजे असे यांना वाटत होते. यं ामुळे बेरोजगारी वाढते हणून याला िवरोध होता. या ठकाणी 
भांडवलाची उपल धता जा त असून माची कमतरता आह ेअशा ठकाणी यं  उपयु  आहते परंतु भारतासार या 
रा ात जेथ े मश  िवपुल आह ेतेथे यं  उपयु  नाहीत. गांधीिजनी यं ाला सरसकट िवरोध केला नाही कारण 
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मनु याचे शरीर ह ेदखेील यं  आह ेकारण यांनी यांचा पुर कार केला तो चरखा दखेील यं च आह ेयाची जाणीव 
यांना होती. यं ामुळे समाजाची बचत होते ह ेजरी खरे असले तरी केवळ मूठभर लोकांचा वेळ वाचत असेल तर त े

यो य नाही संपूण मानव जातीचा  वेळ यं ामुळे वाचिवला जावा असे गांध ना वाटत होते. 
यांि क करणासंबंधीचे िवचार-  

गांधीजी यांि क करणा या बाजून े न हत े यां या यांि क करणाला िवरोध होता. ामु यान े
भारतासार या रा ात जेथ ेकाम करणा यांची सं या जा त आह ेआिण अपेि त काम कमी आह.े कारण यं ामुळे 
बेरोजगारीत वाढ होईल. यां यामते मनु याची गती जसजशी होत जाते तसतशा मनु या या गरजा वाढत 
जातात आिण जीवनाची उद ा उ  मागे पडून भौितक सुखाची लालसा मनावर वार होते. ही सुखी पूण झाली 
नाहीत तर सहािजकच ताण व िनराशा यां या जीवनात िनमाण होतात परंतु अवजड व मूलभूत उ ोगात यं ाचा 
वापर करणे अपयायी असत.े याबाबत गांधीज च े असे हणणे होते क  यािं क करण अप रहाय असते याबाबत 
गांधीज चे असे हणणे होते क  यांि क करण अिपहाय संकट अस यामुळे अशा े ांम ये याचा अवलंब करावाच 
लागेल पण तेथेदखेील शोषण होऊ नये यासाठी या उ ोगावर शासनाची मालक  हवी मूलभूत उ ोग कोणत े
असावेत याचा यो य िवचार करावा व इतर े ात लघु उ ोगांना ो साहन ावे अस ेमत गांधीज ची होते.  

म ित ा संबंधी गांधीज चे िवचार-  
महा मा गांधी कोण याही कार या कामाला कमी तीचे समजत न हते यां यामते काम कवा म ह े

कोण याही कार या संप ी कवा भांडवलपे ा कमी नाहीत. म कवा कामाची पूजा करावी असे ते हणत. 
आपले आरो य चांगले ठेव याचा एकमेव माग हणजे काम करणे हा आह.े माला महा मा गांधी कृतीचा एक 
िनयम समजत असत जी  या िनसग िनयमाचे उ लघंन करेल ती वतः अडचणीत येईल यां या मते शारी रक 

मामुळे मनु याचे आरो य चांगले राहतेस पण याचबरोबर मानिसक श  दखेील चांगली राहते. म कर यास त े
शाप समजत नसत तर जीवनातील आनंद समजत असत. यांना वाटे क  शारी रक म करणे ह े येक माणसाचे एक 
पिव  कत  आह.े अशा कार या मामुळे मनु याला समाजात ित ा िमळाली पािहजे असे यानंा वाटत. 
महा मा गांधीज ना ज ेलोक काम न करता केवळ सु ी घतेात अशा लोकांबाबत ितर कार होता.४.                

िवके ीकरण सबंिधचे िवचार-  
िवके ीकरण हणजे वेगवेग या ठकाणी लहान माणातील उ पादन व लोकांना घरांम ये केले जाणारे 

उ पादन होय. महा मा गांधी िवके ीत अथ व थेचा पुर कार केला.व तूचे उ पादन छो ा माणावर अनेक 
ठकाणी पसरलेले असावे. यां या मत े उ पादनाच े के ीकरण झाले ते ाहकांची वाढ मोठया माणावर 

होईल.रोजगार िमळव यासाठी ामीण भागातील लोक शहराकड े यतेील. शहराचंी लोकसं या वाढेल यातून 
सामािजक व आ थक  िनमाण होतील.लोकांना राह यासाठी घरे उपल ध होणार नाहीत यामुळे मोठया 

माणात झोपडप यांची वाढ होईल लोकसं या वाढ याने आरो य,पाणीपुरवठा, िश ण इ. सोयीसुिवधांवर ताण 
पडले शहरां या वाढीमुळे दषूण, हसा, अ याचार या सार या अनेक सम या मोठया माणात वाढतील. यामुळे 
गांधीजीचा मोठया उ ोगांना िवरोध होता. परंतु यानंी काही मो ा उ ोगांना मा यता दली. मोठया उ ोगांमुळे 
लहान उ ोग न  होणार नाही यांची मा   काळजी घतेली पािहजेत अशी यांची अट होती.५  
िन कषिन कषिन कषिन कष – 

समाजातील आ थक िवषमता व सामािजक दृ ा उपेि त वगािवषयी यां या उ कषा िवषयी गांधीज ची 
तळमळ यां या आदशवादी िवचारसरणीत आढळते. वदशेी व तूंचा वापर आिण िवदशेी व तूंवर बिह कार ह ेसू  
गांधीज नी भारतीयांना आ मसात कर यास सांिगतले. सा ा यशाही या आ थक ख ीकरण कर यासाठी व वदशेी 
उ ोगांचे सरं ण कर यासाठी वदशेी िवचार उपयु  ठरतात. गांधीज नी साधी राहणी व कमान गरजा यावर 
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भर दला. याचबरोबर िवक ीकरणाची, िव ासाची ाम वरा याची सकं पना गांधीज नी आप या 
िवचारसरणीत मांडली. गांधीज या िवचारसरणीतचा जगातील नामवंत िवचारवंतानी गौरव केला. 
भारतासार या रा ाला गाधंीवाद आजही उपयु  आह.े थोड यात गांधीज या आ थक िवचारांची आज या 
बदल या प रि थतीत िनतातं आव यकता आह.े 
सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी     

१. महा मा गांधीचे अथशा - गौरव मुठे, सकाळ -३ ऑ टोबर २०१८ 
२. महा मा गांधीचे आ थक िवचार – ा पवार बळीराम मु ा श द जनल पान १० व ११  
३. आ थक िवचार व िवचारवंत –डॉ.कुलकण , डॉ.ढमढेरे,डायमंड पि लकेश स पान २२८  त े२३२   
४. आ थक िवचारांचा इितहास- ा.रायखेलकर िव ा बु स पि लशस पान २४९ त े२५९   
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¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ |ÉÉºÉÆÊMÉEòiÉÉ 
 

 

b÷Éì. |ÉÉ. ¤ÉÆbä÷ ¨ÉÉä½þxÉ ´ªÉÆEò]õ®úÉ´É 
ºÉ½þªÉÉäMÉÒ {ÉÉvªÉÉ{ÉEò,+lÉÇ¶ÉÉºjÉ Ê´É¦ÉÉMÉ |É¨ÉÖJÉ, ¨ÉÉº]õ®ú ÊnùxÉÉxÉÉlÉ ¨ÉÆMÉä¶ÉEò®ú EòÉì±ÉäVÉ +Éè®úÉnù ¶É½þÉ. iÉÉ. ÊxÉ±ÉÆMÉÉ ÊVÉ. ±ÉÉiÉÚ®ú 

 
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ VÉªÉÆiÉÒSÉÉ ¶ÉiÉEòÉäkÉ®ú ºÉÖ́ ÉhÉÇ̈ É½þÉäiºÉ´ÉÒ ºÉÉä½þ³ýÉ 2019 ®úÉäVÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ¦É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ 

EòÉªÉÇGò¨ÉÉÆxÉÒ ºÉÉVÉ®úÉ Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ. iÉºÉäSÉ VÉMÉÉiÉÒ±É +xÉäEò näù¶ÉÉÆ¨ÉvªÉä MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÉ |É¨ÉÉhÉ ¨ÉÉxÉhÉÉ−ªÉÉ +xÉÖªÉÉªÉÉÆxÉÒ½þÒ ºÉÉVÉ®úÉ 

Eäò±ÉÉ. ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ 1920 {ÉÉºÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉ±ÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ Ê¨É³äý{ÉªÉÈiÉ ¨½þhÉVÉäSÉ 1947 {ÉªÉÈiÉ BEÚòhÉ ºÉkÉÉ´ÉÒºÉ ´É¹Éæ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 

º´ÉÉiÉÆjªÉ±Éfø¬ÉSÉä ºÉiªÉ +ÉÊhÉ +Ë½þºÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ªÉ¶Éº´ÉÒ xÉäiÉÞi´É Eäò±Éä. iªÉÉSÉÒ ¡ò±É¸ÉÖiÉÒ ¨½þhÉVÉä 15 +ÉìMÉ¹]õ 1947 ±ÉÉ 

¦ÉÉ®úiÉÉ±ÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ Ê¨É³ýÉ±Éä. ¨É. MÉÉÆvÉÓSªÉÉ ´ªÉÎCiÉ¨Ék´ÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨½þhÉVÉä +xÉäEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ ºÉÉMÉ®úSÉ 

½þÉäªÉ. iªÉÉiÉ±ªÉÉ iªÉÉiÉ ¨É. MÉÉÆvÉÓSÉä +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú +ÉÊhÉ +ÉÌlÉEò iÉk´ÉYÉÉxÉ ½äþ iÉ®ú +ÉVÉSªÉÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +ÉÊhÉ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSªÉÉ 

ªÉÖMÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÉºÉÉ®úJªÉÉ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ SÉGò´ªÉÖ½þÉiÉ +Éäfø±ªÉÉ MÉä±Éä±ªÉÉ +lÉḈ ªÉ´ÉºlÉä±ÉÉ Ênù{ÉºiÉÆ¦ÉÉ|É¨ÉÉhÉä Ênù¶ÉÉ näùhÉÉ®äú 

+É½äþiÉ. ªÉÉiÉ +ÊiÉ¶ÉªÉÉäCiÉÒ +É½äþ +ºÉä ´ÉÉ]õhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ xÉÉ½þÒ. VÉMÉ ½þÒ BEò ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä̀ ö ZÉÉ±Éä±ÉÒ +ºÉiÉÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉºÉÉ®úJªÉÉ 
+¡òÉ]õ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ +lÉḈ ªÉ´ÉºlÉäiÉ xÉ´É¸ÉÒ¨ÉÆiÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉä̀ öÉ ´ÉMÉÇ =nùªÉÉ±ÉÉ +É±Éä±ÉÉ +É½äþ. ½þÉ xÉ´É¸ÉÒ¨ÉÆiÉÉÆSÉÉ ´ÉMÉÇ ¨ÉÉä`ö¬É 

|É¨ÉÉhÉÉiÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä vÉÉ´ÉiÉÉä +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ ½þÒ SÉÆMÉ³ý´ÉÉnùÒ ºÉÆºEÞòiÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆSªÉÉ +ÉÊhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨É½þÉxÉ 

ºÉÆºEÞòiÉÒSªÉÉ Ê½þiÉÉSÉÒ xÉÉ½þÒ. ½äþ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PÉähªÉÉºÉÉ`öÒ +ÉVÉSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ MÉ®úVÉ +É½äþ iÉÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ +ÉÊhÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÉ 

+Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò°üxÉ +Éi¨ÉÉäzÉiÉÒ ºÉÉvªÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ. ¨½þhÉÚxÉSÉ b÷Éì. ®úPÉÖxÉÉlÉ ¨ÉÉ¶Éä±ÉEò®ú ªÉÉÆxÉÒ ¨½þ]±Éä +É½äþ EòÒ, ""ªÉÉ VÉMÉÉ±ÉÉ 

+ÉiÉÉ ¡òCiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ |ÉÊhÉiÉ +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒSÉ iÉÉ°ü ¶ÉEäò±É''. 

¦ÉÉ®úiÉÉºÉÉ®úJªÉÉ |ÉSÉÆb÷ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉ½þÒ nùÉÊ®úpù¬ +ÉÊhÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ ªÉÉºÉÉ®úJªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉäxÉä OÉºiÉ 

+lÉḈ ªÉ´ÉºlÉä±ÉÉ iÉÉ®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +ÉiÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆÊ¶É´ÉÉªÉ MÉiªÉÆiÉ®ú xÉÉ½þÒ. ½äþ +ÉiÉÉiÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +lÉḈ ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ 
®úÉVªÉEòiªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉxªÉ Eò®úÉ´ÉäSÉ ±ÉÉMÉä±É. EòÉ®úhÉ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉ, JÉÉVÉMÉÒEò®úhÉ +ÉÊhÉ =nùÉ®úÒEò®úhÉ ªÉÉºÉÉ®úJªÉÉ +ÉÌlÉEò 

ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆSÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò°üxÉ VÉ´É³ýVÉ´É³ý +aöÉ´ÉÒºÉ ´É¹ÉÉÈSÉÉ EòÉ³ý ±ÉÉä]õ±ÉÉ +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, 

nùÉÊ®úpù¬, ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ, EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ +ÉÊhÉ <iÉ®ú +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉÆSÉÉ Ê´É³ýJÉÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò PÉ^õ ½þÉäiÉ SÉÉ±É±ÉÉ +É½äþ. ªÉÉiÉÚxÉ ºÉÖ]õEòÉ 

½þÉähªÉÉºÉÉ`öÒ ¨É. MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆSÉä +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ{ÉhÉä ¡òÉªÉnäù¶ÉÒ®ú `ö®úiÉÒ±É. 

¨É. MÉÉÆvÉÓSªÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆ̈ ÉvªÉä OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ, º´Énäù¶ÉÒ =tÉäMÉ, OÉÉ¨Éº´É®úÉVªÉ, Ê´É·ÉºiÉ +ÉÊhÉ ¸É¨É|ÉÊiÉ¹`öÉ <iªÉÉnùÒ 

ºÉÆEò±{ÉxÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä. ¨É. MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆxÉÒ VÉÉhÉÒ´É{ÉÚ́ ÉÇEò +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eäò±ÉÒ xÉÉ½þÒ. {É®ÆúiÉÖ º´É+ÉSÉ®úhÉÉiÉÚxÉ 

iªÉÉÆxÉÒ +xÉäEò +lÉÇ¶ÉÉºjÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú VÉMÉÉ±ÉÉ Ênù±Éä. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉÆSªÉÉ ®úÉVÉEòÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÉ VÉä́ ÉføÒ |ÉÊºÉrù ±ÉÉ¦É±ÉÒ iÉä́ Éb÷Ò +ÉÌlÉEò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É±ÉÒ xÉÉ½þÒ. ¨½þhÉÚxÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆ̈ ÉvÉÒ±É +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉä ¨É½þk´É +ÉVÉSªÉÉ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉEòÉ³ýÉiÉ ÊEòiÉÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ 

+ÉÊhÉ |ÉÉºÉÆÊMÉEò +É½äþiÉ ½äþ +vÉÉä®äúÊJÉiÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ""¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ |ÉÉºÉÆÊMÉEòiÉÉ'' 

½þÉ Ê´É¹ÉªÉ ¶ÉÉävÉÊxÉ¤ÉÆvÉÉºÉÉ`öÒ ÊxÉ´Éb÷±ÉÉ +É½äþ. 
1)JÉÉnùÒOÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ 

¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ ¨ÉiÉä |ÉiªÉäEò ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ |ÉÊiÉ´É¹ÉÔ VÉ´É³ý{ÉÉºÉ ¤ÉÉ®úÉ ¨ÉÒ]õ®ú EòÉ{Éb÷ÉSÉÒ MÉ®úVÉ ¦ÉÉºÉiÉä. iÉÒ 

¦ÉÉMÉ´ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ EòÉ{Éb÷ ÊMÉ®úhªÉÉ EòÉføhÉä ½þÉ iªÉÉ´É®úSÉÉ {ÉªÉÉÇªÉ xÉÉ½þÒ. iÉ®ú JÉÉnùÒ OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ½þÒ MÉ®úVÉ {ÉÚhÉÇ 
Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ JÉÉnùÒ OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉ´É®ú ¦É®ú Ênù±ÉÉ. 1925SªÉÉ ºÉ{]åõ¤É®ú ¨ÉÊ½þxªÉÉiÉ ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ "+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 

SÉ®úJÉÉ ºÉÆPÉÉ'SÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä JÉÉnùÒ ´ÉºjÉ BEòiÉäSÉä, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉäSÉä, +ÉÌlÉEò º´ÉÉiÉÆjªÉÉSÉä +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉxÉiÉäSÉä |ÉÊiÉEò 

+É½äþ. JÉÉnùÒ ´ÉºjÉ ¨½þhÉVÉä =i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉiÉ®úhÉÉSÉä Ê´ÉEåòpùÒEò®úhÉ ½þÉäªÉ. nùÊIÉhÉ +Ê£òEäòiÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉ +É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ 

JÉÉnùÒ OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ SÉ³ý´É³ý EòÉfø±ÉÒ. ¨É. MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆxÉÉ +ºÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉäiÉÉ EòÒ JÉÉnùÒ OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ ½þÉ EòÉä]õ¬É´ÉvÉÒ 
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¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆSªÉÉ +zÉÉSÉÒ (¦ÉÚEäòSÉÒ) MÉ®úVÉ {ÉÚhÉÇ Eò°ü ¶ÉEäò±É. iÉºÉäSÉ MÉÊ®ú¤ÉÉÆxÉÉ ªÉÉiÉÚxÉ =i{ÉzÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉä<Ç±É. ¨½þhÉÚxÉSÉ iªÉÉÆxÉÒ 

SÉ®úJªÉÉSªÉÉ ºÉÉÁÉxÉä ºÉÖiÉEòiÉÉ<ÇSÉÉ ºÉ±±ÉÉ Ênù±ÉÉ. SÉ®úJÉÉ ½þÉiÉÉ³ýhªÉÉSÉä iÉÆjÉ ºÉÉä{Éä +ÉÊhÉ ½þ¨ÉJÉÉºÉ =i{ÉzÉÉSÉÒ ½þ¨ÉÒ. EòÉ®úhÉ 

EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ½ÆþMÉÉ¨ÉÉiÉ ªÉÉ´É®ú EòÉ¨É Eò®úhÉä ºÉÉäªÉÒSÉä +ºÉiÉä. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒSÉÉ |É¶xÉ ºÉÖ]õiÉÉä. 

JÉÉnùÒ OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉÉSªÉÉ |ÉMÉiÉÒºÉÉ`öÒ ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É ¤ÉÉ¤ÉÒ +Ê¦É|ÉäiÉ ½þÉäiªÉÉ. 

1. ºÉ´ÉÇ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +ÉÊhÉ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ¶ÉÉ³ýÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÖiÉ EòÉiÉhÉä +É´É¶ªÉEò Eò®úhÉä. 
2. VªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ EòÉ{ÉºÉÉSÉä {ÉÒEò PÉäiÉ±Éä VÉÉiÉ xÉÉ½þÒ +¶ÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ EòÉ{ÉºÉÉSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 

3. EòÉ{Éb÷ÉSÉä Ê´ÉhÉEòÉ¨É ¤É½Öþ=qäù¶ÉÒªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉÆ̈ ÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úÉ´Éä. 

4. Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉ½þEòÉ®ú, xÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ, ÊVÉ±½þÉ ¨ÉÆb÷³äý +ÉÊhÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÒ¨ÉvÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÒ ºÉÖiÉEòiÉÉ<ÇSÉÒ 

{É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. +xªÉlÉÉ iªÉÉÆxÉÉ +{ÉÉjÉ `ö®ú´ÉÉ´Éä. 

5. ½þÉiÉÉ¨ÉÉMÉÉ´É®ú Ê´ÉhÉ±Éä±ªÉÉ EòÉ{Éb÷ÉSªÉÉ ËEò¨ÉiÉÒ Ê¨É±ÉSªÉÉ EòÉ{Éb÷É{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉÉ´ªÉÉiÉ. 

6. ½þÉiÉ¨ÉÉMÉÉSªÉÉ EòÉ{Éb÷É±ÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ xÉºÉ±ªÉÉºÉ Ê¨É±ÉSªÉÉ EòÉ{Éb÷É´É®ú ¤ÉÆnùÒ PÉÉ±ÉÉ´ÉÒ. 

7. ºÉ´ÉÇ ºÉ®úEòÉ®úÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ½þÉiÉÉxÉä Ê´ÉhÉ±Éä±ªÉÉ EòÉ{Éb÷ÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úÉ´ÉÉ. 
8. xÉ´ÉÒxÉ EòÉ{Éb÷ ÊMÉ®úhªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näù>ð xÉªÉä. 

9. EòÉ{Éb÷ÉSªÉÉ +ÉªÉÉiÉÒ´É®ú ¤ÉÆnùÒ PÉÉ±ÉÉ´ÉÒ. 

´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ={ÉÉªÉÉÆ̈ ÉÖ³äý JÉÉnùÒ OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉ ¦É®ú¦É®úÉ]õÒ±ÉÉ ªÉäiÉÒ±É +¶ÉÒ ¨É. MÉÉÆvÉÓSÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉÆSÉä ½äþ Ê´ÉSÉÉ®ú 

¦ÉÉ®úiÉÉºÉÉ®úJªÉÉ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÉSÉÒ ]ÆõSÉÉ<Ç +ÉÊhÉ ¨ÉÖ¤É±ÉEò ¸ÉÊ¨ÉEòÉÆSªÉÉ näù¶ÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ +ÉVÉ½þÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEò +É½äþiÉ. 
2)¸É¨É|ÉvÉÉxÉ =i{ÉÉnùxÉ iÉÆjÉ (º´Énäù¶ÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆiÉÒ) 

¨É. MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä ¨ÉÉä`ö¬É ªÉÆjÉÉSÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¨ÉÉä̀ äö nÖù¹EÞòiªÉ ½þÉäªÉ. +ÉvÉÖÊxÉEò iÉÆjÉYÉÉxÉ ½äþ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ xÉè®úÉ¶ªÉäSÉä, Ë½þºÉäSÉä 
+ÉÊhÉ ªÉÖrùÉSÉä EòÉ®úhÉ ½þÉäªÉ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¨ÉÉxÉ´ÉÒ MÉ®úVÉÉ ºÉiÉiÉ ´ÉÉføiÉ VÉÉiÉÉiÉ. ¨ÉÉä̀ ö¬É ªÉÆjÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉ{É®úÉ¨ÉÖ³äý ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÉÆSÉÉ 

(¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®ú) ´ÉMÉÇ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ºÉÆ{ÉkÉÒSÉä Ê´É¹É¨É Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉSÉÉ +lÉÇ ¨É. MÉÉÆvÉÒ ªÉÆjÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ 

xÉ´½þiÉä iÉ®ú iªÉÉSªÉÉ ´ÉÉ{É®úÉiÉÚxÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ Ê´É¹É¨ÉiÉäSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä ¨ÉÉä̀ ö¬É ªÉÆjÉÉSªÉÉ ´ÉÉ{É®úÉ¨ÉÖ³äý ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ ´ÉÉfäø±É. 

iªÉÉiÉÚxÉ ={ÉÉºÉ¨ÉÉ®ú, ¦ÉÚEò¤É³ýÒ ªÉÉºÉÉ®úJªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ =nÂù¦É´ÉiÉÒ±É. ¸ÉÊ¨ÉEòÉÆSÉä ¸É¨É ´ÉÉSÉ´ÉhÉÉ−ªÉÉ ªÉÆjÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÒ º´ÉÉMÉiÉSÉ Eäò±Éä. 

½þÊ®úVÉxÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEòÉiÉ ¨É. MÉÉÆvÉÒ Ê±ÉÊ½þiÉÉiÉ, ""¨ÉÒ VÉ®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù¶ÉÉSªÉÉ MÉ®úVÉÉ 30 EòÉä]õÒ ±ÉÉäEòÉÆBä́ ÉVÉÒ 30 ½þVÉÉ®ú ±ÉÉäEòÉÆuùÉ®äú {ÉÚhÉÇ 

Eò°ü ¶ÉEòiÉ +ºÉä±É iÉ®ú ¤ÉÉEòÒ ±ÉÉäEò +É³ýÉ¶ÉÒ ´É ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ®úÉ½þiÉÒ±É.'' 

Ê¥É]õÒ¶É ºÉ®úEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÉEòbä÷ iÉªÉÉ®ú +ÉÊhÉ {ÉCCªÉÉ ¨ÉÉ±ÉÉºÉÉ`öÒ ½þCEòÉSÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä̀ ö ¨½þhÉÚxÉ {É½þÉiÉ ½þÉäiÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ 
Ê{ÉEòhÉÉ®úÉ =SSÉ |ÉiÉÒSÉÉ EòÉ{ÉÚºÉ Eò´Éb÷Ò¨ÉÉä±É ¦ÉÉ´ÉÉxÉä JÉ®äúnùÒ Eò°üxÉ <ÆM±ÉÆb÷±ÉÉ xªÉÉªÉSÉÉ +ÉÊhÉ ÊiÉlÉ±ªÉÉ ÊMÉ®úhªÉÉÆ̈ ÉvªÉä vÉÉMÉä 

EòÉfÚøxÉ ´ÉºjÉ iÉªÉÉ®ú Eò°üxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ +ÉhÉÉªÉSÉä +ÉÊhÉ +´´ÉÉSªÉÉ ºÉ´´ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉEòÉªÉSÉä ½þÉ iªÉÉÆSÉÉ vÉÚiÉÇ{ÉhÉÉ 

½þÉäiÉÉ. ½äþ +Éä³ýJÉÚxÉ ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ SÉ®úJªÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ JÉÉnùÒOÉÉ¨ÉÉätÉäMÉÉ±ÉÉ SÉÉ±ÉxÉÉ Ênù±ÉÒ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ¨ÉÉ±ÉÉ±ÉÉ ªÉÉäMªÉ ¦ÉÉ´É, 

EòÉ¨ÉMÉÉ®úÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÉ±ÉÉ EòÉ¨É iÉºÉäSÉ º´ÉºiÉ nù®úÉiÉ JÉÉnùÒ´ÉºjÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý º´Énäù¶ÉÒ =tÉäMÉÉ±ÉÉ SÉÉ±ÉxÉÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÒ. ªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ 

|Éä®úhÉÉ PÉä>ðxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ =tÉäVÉEò =tÉäMÉ{ÉiÉÓxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç +ÉÊhÉ +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ªÉälÉä EòÉ{Éb÷ÊMÉ®úhªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±ªÉÉ. ªÉÉiÉÚxÉ 

º´Énäù¶ÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆiÉÒSÉÉ =nùªÉ ZÉÉ±ÉÉ. ¦ÉÉ®úiÉÉºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉSÉ iÉªÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÒ ½þÉ ¨ÉÆjÉ ¨É. 

MÉÉÆvÉÓxÉÒ näù¶ÉÉiÉ±ªÉÉ UôÉä]õ¬É-¨ÉÉä̀ ö¬É =tÉäVÉEòÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ. ªÉÉiÉÚxÉ |Éä®úhÉÉ PÉä>ðxÉ ]õÉ]õÉ, Ê¤É®ú±ÉÉ, ¤ÉVÉÉVÉ ªÉÉ =tÉäVÉEòÉÆxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
=tÉäMÉ ºÉÖ°ü Eäò±Éä. ªÉÉiÉÚxÉSÉ º´Énäù¶ÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò®úhÉ +ÎºiÉi´ÉÉiÉ +É±Éä. 
3)Ê´É·ÉºiÉ 

¨É. MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ ¨ÉiÉä ¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®ú VªÉÉÆxÉÒ +ÊiÉÊ®úCiÉ {ÉèºÉÉ VÉ¨É´É±ÉÉ iÉä ¶ÉÉä¹ÉEò ½þÉäiÉ. BJÉÉtÉ ´ªÉCiÉÒxÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®úú-

=tÉäMÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ JÉÚ{É ºÉÆ{ÉkÉÒ VÉ¨É´É±ÉÒ ªÉÉSÉÉ +lÉÇ iÉÒ ºÉÆ{ÉkÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ZÉÉ±ÉÒ +ºÉä xÉÉ½þÒ. iÉÒ ºÉÆ{ÉkÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ 
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+É½äþ +ÉÊhÉ iÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉÉºÉÉ`öÒ JÉSÉÇ ZÉÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ ¨ÉiÉä ¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®ú ½äþ Ê´É·ÉºiÉ +É½äþiÉ. iªÉÉÆxÉÒ 

º´ÉiÉ:¤É®úÉä¤É®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ +ÉÊhÉ MÉÉä®úMÉ®úÒ¤É VÉxÉiÉäSÉÒ EòÉ³ýVÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. EòÉ¨ÉMÉÉ®úÉÆxÉÒ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®úÉǼ É®ú Ê´É·ÉÉºÉ ä̀ö´ÉÉ´ÉÉ. 

iªÉÉ¨ÉÖ³äý +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É. ¨É. MÉÉÆvÉÓSÉÒ Ê´É·ÉºiÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉªÉtÉSªÉÉ ¤ÉÉ½äþ®úSÉÒ MÉÉä¹]õ +É½äþ. Ê´É·ÉºiÉÉSªÉÉ 

Eò±{ÉxÉäiÉ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÉ±ÉEòÒSªÉÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÉxªÉ xÉÉ½þÒ. ¨ÉÉjÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ +É´É¶ªÉEòiÉäºÉÉ`öÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä Ênù±Éä±ªÉÉ 

{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ B´ÉføÒ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ iªÉÉ±ÉÉ ä̀ö´ÉiÉÉ ªÉä<Ç±É. Ê´É·ÉºiÉ ªÉÉ Eò±{ÉxÉäiÉ |ÉiªÉäEòÉ±ÉÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½þÉä<Ç±É <iÉEäò =i{ÉzÉ Ê¨É³ýÉ±Éä 
{ÉÉÊ½þVÉä. +ÊvÉEòiÉ¨É =i{ÉzÉ +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ =i{ÉzÉ ªÉÉ¨ÉvªÉä Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ¡ò®úEò +ºÉÉ´ÉÉ +ÉÊhÉ ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ MÉ®úVÉäxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉiÉ 

¤Énù±ÉÉSÉÒ |É´ÉÞkÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ iÉÒ Ê´É¹É¨ÉiÉäSÉÒ nù®úÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhÉÉ®úÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ¨É. MÉÉÆvÉÓSÉÒ Ê´É·ÉºiÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ +ÉVÉ 

¦ÉÉ®úiÉÉºÉÉ`öÒ +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Eò¨ÉÉ±ÉÒSÉÒ ´ÉÉfø±ÉÒ +É½äþ. iªÉÉºÉÉ`öÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉ]õiÉä. iÉºÉäSÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÉÆSÉÒ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉä nùÉxÉ Eò°üxÉ 

MÉ®úVÉÚÆSªÉÉ MÉ®úVÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉÉ®úÒ +É½äþ. 
4)OÉÉ¨Éº´É®úÉVªÉ 

 OÉÉ¨Éº´É®úÉVªÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ º{É¹]õ Eò®úiÉÉxÉÉ ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ |ÉÉ¨ÉÖJªÉÉxÉä JÉäb÷¬ÉÆSªÉÉ º´ÉªÉÆÊxÉ¦ÉÇ®úiÉä́ É®ú ¦É®ú Ênù±ÉÉ. iªÉÉÆxÉÉ +ºÉä 

´ÉÉ]õiÉ +ºÉä EòÒ, |ÉiªÉäEò JÉäbä÷ ½äþ +É{É±ªÉÉ MÉÉ´ÉÉSªÉÉ MÉ®úVÉÉ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ º´ÉªÉÆ{ÉÚhÉÇ +ºÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉä. iÉºÉäSÉ MÉÉ´ÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
½þÉ ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò iÉk´ÉÉ´É®úSÉ ZÉÉ±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. ¨É. MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSÉÒ +ÉÌlÉEò =zÉiÉÒ ¨É½þk´ÉÉSÉÒ +ºÉÚxÉ iÉÒ ºÉÉvªÉ 

Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +É¨½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. EòÉ®úhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä JÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ ½þÉ ¶É½þ®úÉiÉ xÉºÉÚxÉ JÉäb÷¬ÉiÉ ´ÉºÉ±Éä±ÉÉ +É½äþ. ½þÒ 

MÉÉä¹]õ iÉä VÉÉhÉÚxÉ ½þÉäiÉä. ¨½þhÉÚxÉ ¶É½þ®úÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉiÉÚxÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähÉä ¶ÉCªÉ xÉÉ½þÒ. {É®ÆúiÉÖ JÉäb÷¬ÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ZÉÉ±ÉÉ, JÉäb÷Ò 

º´ÉªÉÆ{ÉÚhÉÇ ZÉÉ±ÉÒ iÉ®ú ºÉ´ÉÉÈSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¶ÉCªÉ +É½äþ. OÉÉ¨ÉÒhÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÉxÉ =ÆSÉÉ´É±Éä iÉ®ú ºÉ´ÉÉÈxÉÉ +É{É±Éä VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÉxÉ 

=ÆSÉÉ´ÉiÉÉ ªÉä<Ç±É. ªÉÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉSÉ ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ "OÉÉ¨Éº´É®úÉVªÉ' ½þÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ. iªÉÉÆSÉÒ ½þÒ 

ºÉÆEò±{ÉxÉÉ +ÉVÉSªÉÉ ¶É½þ®úÒEò®úhÉÉSªÉÉ ´ÉÉføiªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ +ºÉÚxÉ ¶É½þ®úÒEò®úhÉÉ¨ÉÖ³äý ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉǼ É®ú iÉÒ ®úÉ¨É¤ÉÉhÉ ={ÉÉªÉ +É½äþ. ¨½þhÉÚxÉ iÉ®ú MÉÉÆvÉÓSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú +ÉVÉ½þÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEò 

+É½äþiÉ. 
5)OÉÉ¨ÉºÉ¨ÉÞrùÒºÉÉ`öÒ ¶ÉäiÉÒÊ´ÉEòÉºÉ 

 ¨É. MÉÉÆvÉÒ ªÉÉÆxÉÒ OÉÉ¨É ºÉ¨ÉÞrùÒºÉÉ`öÒ ¶ÉäiÉÒ Ê´ÉEòÉºÉÉ´É®ú ¦É®ú näù>ðxÉ ¶ÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉiÉÚxÉ OÉÉ¨É ºÉ¨ÉÞrùÒ 

ºÉÉvªÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä ½þÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ. iªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ OÉÉ¨ÉÒhÉ ªÉÖ́ ÉÉ¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ iÉÉä ¶ÉCªÉ +É½äþ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. 

iªÉÉºÉÉ`öÒ OÉÉ¨ÉÒhÉ ªÉÖ́ ÉEòÉÆSÉä EòÉ½þÒ {ÉlÉEò iÉªÉÉ®ú Eò°üxÉ iªÉÉÆxÉÒ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSÉä |É¤ÉÉävÉxÉ +ÉÊhÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eò®úÉ´Éä. VÉähÉäEò°üxÉ 

OÉÉ¨ÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ OÉÉ¨ÉºÉ¨ÉÞrùÒSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ́ ÉÇ EòÉ³ýÉiÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ 
+ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ +ÉVÉSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ ¶ÉäiÉÒSªÉÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ +iªÉÆiÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ |ÉÉºÉÆÊMÉEò +ºÉÉSÉ +É½äþ. ¨É. MÉÉÆvÉÓSªÉÉ 

¨ÉiÉä ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSªÉÉ +ÉÌlÉEò =zÉiÉÒºÉÉ`öÒ {ÉÒEò {ÉrùiÉÒiÉ =ÊSÉiÉ ¤Énù±É Eäò±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆxÉÒ =tÉäMÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÉ EòSSÉÉ 

¨ÉÉ±É =i{ÉÉnùÒiÉ Eò®úhªÉÉ{ÉäIÉÉ +zÉvÉÉxªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉä<Ç±É <iÉEäò +zÉvÉÉxªÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷ Eò®úÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ ¤ÉÉEòÒ VÉÊ¨ÉxÉÒiÉ 

¶ÉäVÉÉ®úSªÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ½þ´ªÉÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ´ÉºiÉÚÆSÉä =i{ÉÉnùxÉ Eò®úÉ´Éä.  

 ¨É. MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ ¨ÉiÉä ¶ÉäiÉÒºÉÉ`öÒ ËºÉSÉxÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. VÉähÉäEò°üxÉ {ÉÉ´ÉºÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉ´É®úÒ±É ¶ÉäiÉÒSÉä 

+´É±ÉÆ¤ÉÒi´É Eò¨ÉÒ ½þÉä<Ç±É. +xªÉlÉÉ ¶ÉäiÉÒ VÉÖMÉÉ®ú ¤ÉxÉÚxÉ ®úÉÊ½þ±É. iªÉÉºÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ½þ®úÒ JÉÉänùhÉä, iÉ±ÉÉ´É ¤ÉÉÆvÉhÉä, VÉÖxªÉÉ iÉ±ÉÉ´ÉÉÆSÉÒ 

nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä, iÉ±ÉÉ´ÉÉiÉÒ±É MÉÉ³ý EòÉfÚøxÉ ºÉÉ`ö´ÉhÉ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉÉfø´ÉÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ ½þÒ ºÉ´ÉÇ EòÉ¨Éä ¸É¨ÉnùÉxÉÉiÉÚxÉ ºÉÉEòÉ®úÉ´ÉÒiÉ. 
 ¶ÉäiÉÒ Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ ËºÉSÉxÉÉ¤É®úÉä¤É®úSÉ SÉÉÆMÉ±ªÉÉ nùVÉÉÇSÉä Ê¤ÉªÉÉhÉä ÊxÉ´Éb÷É´Éä. =SSÉ nùVÉÉÇSÉä Ê¤ÉªÉÉhÉä ºlÉÉÊxÉEò ªÉÆjÉhÉäxÉä 

VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ PÉä>ðxÉ ={É±É¤vÉ Eò®úÉ´Éä. ¶ÉäiÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉÉxÉÉ OÉÉ¨ÉÉätÉäMÉÉÆxÉÉ SÉÉ±ÉxÉÉ näùhÉÉ®äú ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eò®úÉ´Éä. VÉähÉäEò°üxÉ ¶ÉäiÉÒ, 

¶ÉäiÉEò®úÒ +ÉÊhÉ MÉÉ´É ºÉ¨ÉÞrù ½þÉä<Ç±É. ¨É. MÉÉÆvÉÓSÉÉ ½þÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +ÉVÉSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ½þÒ ¶ÉiÉ|ÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉºÉÆÊMÉEò +É½äþ. 
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6)ºÉÉvÉÒ ®úÉ½þhÉÒ-=SSÉ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ 

 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆSÉÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úÉªÉSÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú =i{ÉzÉ +ÉÊhÉ JÉSÉÉÇSÉÉ ¨Éä³ý PÉÉiÉ±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. iÉÉä ¤ÉºÉiÉ 

xÉºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ºÉÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ näù¶É EòVÉÉÇSªÉÉ JÉÉ<ÇiÉ ±ÉÉä]õ±ÉÉ MÉä±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉºÉÉ`öÒ JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ MÉ®úVÉÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ä̀ö>ðxÉ 

VÉMÉiÉÉ +É±Éä {ÉÉÊ½þVÉä. iªÉÉSÉ´Éä³ýÒ =i{ÉzÉÉiÉ ´ÉÉfø Eò®úhªÉÉSÉä |ÉªÉixÉ ZÉÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉäiÉ. ºÉÉvÉÒ ®úÉhÉÒ +ÉÊhÉ =SSÉ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ ½äþ 

MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ +lÉÉÇxÉÒiÉÒSÉÉSÉ ¦ÉÉMÉ ½þÉäiÉä. +É{É±Éä Ê´ÉSÉÉ®ú <iÉ®úÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉhªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ iªÉÉSÉÒ ºÉȪ û´ÉÉiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ º´ÉiÉ:{ÉÉºÉÚxÉ Eäò±ÉÒ 
¨½þhÉVÉä, "+ÉvÉÒ Eäò±Éä ¨ÉMÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä' ªÉÉ =CiÉÒ|É¨ÉÉhÉä iªÉÉÆSÉä +ÉSÉ®úhÉ ½þÉäiÉä. +ÉÊ£òEäòiÉÚxÉ +É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ:SÉÉ =ÆSÉÒ 

{ÉÉä¹ÉÉJÉ EòÉfÚøxÉ ]õÉEò±ÉÉ +ÉÊhÉ Eäò´É³ý vÉÉäiÉÒ +ÉÊhÉ {ÉÆSÉÉ ªÉÉ´É®úSÉ +ÉªÉÖ¹ªÉ EòÉfø±Éä. ¤ÉÆMÉ±ªÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ UôÉä]õ¬É¶ÉÉ 

ZÉÉä{Éb÷ÒiÉ +É¸ÉªÉ PÉäiÉ±ÉÉ. º´ÉiÉ:SÉÒ ºÉ´ÉÇ EòÉ¨Éä º´ÉiÉ:SÉ Eò®úiÉ. ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ {ÉÖ®úÉiÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉi´ÉYÉÉxÉÉSÉÒ VÉÉäb÷ Ênù±ÉÒ. 

iªÉÉ¨ÉÖ³äý iªÉÉÆSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò´É³ý ¦ÉÉ®úiÉÉiÉSÉ xÉÉ½þÒ iÉ®ú VÉMÉ¦É®ú |ÉÊºÉrù ZÉÉ±Éä. +xÉäEòÉÆxÉÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ Îº´ÉEòÉ®ú Eò°üxÉ 

+Éi¨É=rùÉ®ú ºÉÉvªÉ Eäò±ÉÉ. 

 ¨É. MÉÉÆvÉÓxÉÒ +É{É±ªÉÉ ½þªÉÉiÉÒiÉ +xÉäEò |ÉªÉÉäMÉ Eò°üxÉ {ÉÉÊ½þVÉä. {ÉÖfäø iÉäSÉ iªÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉÉSÉä iÉk´ÉYÉÉxÉ ZÉÉ±Éä +ÉÊhÉ 

+xÉäEòÉÆxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ {Éb÷±Éä. ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEòiÉÉ `ö³ýEò{ÉhÉä VÉÉhÉ´ÉÉ´ÉÒ +¶ÉÒSÉ +É½äþ. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    गांध यागांध यागांध यागांध या    आ थकआ थकआ थकआ थक    त व ानाचीत व ानाचीत व ानाचीत व ानाची    वैि कवैि कवैि कवैि क    ासंिगकताासंिगकताासंिगकताासंिगकता    
डॉडॉडॉडॉ....    टकाळेटकाळेटकाळेटकाळे    सवुणासवुणासवुणासवुणा    उमाकांतउमाकांतउमाकांतउमाकांत    

त व ान िवभाग मुख, कमयोगी तुळशीराम पवार महािव ालय, हडोळती-413514 ता. अहमदपूर, िज. लातूर. 

तावनातावनातावनातावना::::    

अ हसे या मागाने भारत दशेाला ि टीशां या जुलमी राजवटीतून वातं य िमळवून दणेारे गांधीजी ह ेकाही 

अथशा  न हत.े तरीही गांधीज चे या काळातील आ थक िवचार आज एकिवसा ा शतकात मानवा या 

क याणासाठी उपयु  आहते. हद वराज या पु तकातुन यांचे आ थक िवचार प पणे दसून येतात. आधुिनक 

भारतातील घडामोडी गांध ज या आ थक िवचारांची नेहमी आठवण क न दतेात. महा मा गांध नी यां या 

आ थक िवचारात िव त संक पना, सव दय, वदशेी, म ित ा, ामो ोग व यांि क करणास िवरोधी 

इ यादीबाबत िवचार मांडून अ हसक प तीने आ थक समता िन मतीचा मूलमं  दला. 

वदशेीवदशेीवदशेीवदशेी::::    

 भारत पारतं यात होता अशा ि थतीत िवदशेी मालापासून वदशेी उ ोग टकिव यासाठी गांधीज नी 

वदशेी या पुर काराची क पना सामा यां या दयापयत पोहोचवली व याला यशही मोठया माणात ा  झाले 

होत.े आज गांधीज या या क पनेचा पु हा एकदा वापर याची गरज आह.े स यि थतीतील भारतातील वाढ या 

महागाईवर िनयं ण ठेव यासाठी वदशेी व तूंचा पुर कार केला व वदशेी व तू खरेदी के या तर एका िविश  

काळानंतर भारतातील महागाई आटो यात येऊ शकते. आयात के या जाणा या परक य व तू भारतीय व तूं या 

मानान े व त असतात. हणून भारतीय लोक परदशेी व तू खरेदी करतात. प रणामी दशेातील व तूंची िन मती व 

िव  दो ही घटतात. व तूंची िन मती उ ोगांम ये कमी अस यान ेउ पादन खच अिधक येतो व प रणामी व तूं या 

कमती कमी करणे उ ोजकांना श य होत नाही. परंत ुजे हा वदशेी व तू खरेदी के या जाऊ लाग यास हळूहळू 

उ पादन व िव  वाढ याने उ पादन खच कमी कमी होत जाऊन व तूं या कमती िविश  कालखंडानंतर कमी होऊ 

शकतात. हणून वदशेीचा वीकार करणे आज या घडीला आप यासाठी खरोखरच मह वाचे आह.े यामुळे कती 

तरी भारतीय उ ोगांना जीवनदान िमळू शकेल व भरभराटी होईल. 

 गांधीज ची वदशेी क पना भारताला मौलीक व ासंिगक दणे आह.े यांनी वदशेी या मा यमातून 

ामो ोगाला पुनज वीत केले. वदशेी मालाचा उपयोग के यामुळे भारतीय अथ व था ब रा ीय कंप यां या 

वच वापासून वाचू शकत.े ामीण भागातून होणारे थलांतर थांबवता येते. तसेच ामीण लघु व कुटीर उ ोगामुळे 

कारागीर समृ  होतील. गरीबी, बेरोजगारी, दा र य इ यादी सम या दरू होऊन आपली अथ व था स म बनले. 

स म अथ व था आदश रा यासाठीची ाथिमक पायरी आह.े 
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िवक ीकरणिवक ीकरणिवक ीकरणिवक ीकरण::::    

उ पादना या क ीकरणामुळे काही िनवडक लोक उ पादनावर िनयं ण ठेवून लाखो लोकांना आपले गुलाम 

बनिवतात ह ेगांध ज ना ात होत.े हणून गांध नी यां या अथ व थेत उ पादनां या िवक ीकरणाला मह वाचे 

थान दले आह.े गाव तालुका, िज हा यांनी सहकायाने व पर परांसोबत सहकायान े काम केले तर काही अंशी 

वावलंबी घटक िनमाण होतील. यातील वग य कलह िमटतील. जीवघेणी आ थक पधा संपेल. याचा म य बद ु

खेडे हा मानला तर, अधपोटी व अधबेकार बायकांनाही काम िमळेल. यासाठी यांनी खादी व ामो ोगावर भर 

दला आह.े गे या काही वषात भारत सरकार व महारा  सरकारन ेउ ोगा या िवक ीकरणाऐवजी क ीकरणावर 

भर दलेला दसतो. यातून शहरांची वाढ चंड झाली. शहरांना सूज आली. झोपडप या िनमाण झा या. ह ेकेवळ 

गांधीज या िवक ीकरण या संबंधी या िवचाराकड ेदलु  के यामुळेच होय. 

यािं क करणासयािं क करणासयािं क करणासयािं क करणास    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध::::    

    मानवाचे उ ाटन करणे ही यं ाची वृ ी आह.े शंभर मानवाचे काम यं  करते. यामुळे बेकार व 

अधबेकारां या सं येत भर पडते. आज एकिवसा ा शतकात जगभर रोबोटीक अथात यं मानव ांती झा यान े

उ ोग वसायातील क करी मानव कमचा यांऐवजी यं मानवांचा वापर सु  के यामुळे या उ ोग वसायातील 

अनेक कमचारी बेरोजगार झा याचे दसून येत आह.े इतकेच नाही तर, मोठया णालयातील प रचारीका, मो ा 

पंचतारांक त हॉटे स व रे टॉरंटमधील कमचा यांचीजागा ही आता या यं मानवाने घेत यान े यांना नोक यांपासून 

मुकावे लागत आह.े यामुळे गांध ज नी या यां ीक करणाला का िवरोध केला व तो कसा यो य होता. याची िचती 

आज या काळात आप याला येते. भारतासार या लोकसं या धान व कृषी धान रा ाम ये यं ाऐवजी उपल ध 

मश चा वापर पया  व पात केला तर, दशेातील बेरोजगारी कमी होते. मीकांची यश  वाढते. यातून 

दशेांतगत व तूंच ेउ पादन व मागणी यांचा समतोल साधून आ थक गितमानता वाढते असे गांधीज या िवचारातनू 

दसून येते.    

सव दयसव दयसव दयसव दय::::    

    समाजातील सव घटकांचे क याण झाले पािहजे असे गांध चे मत होत.े गांध ना यां या सव दय संक पनेत 

जीवना या सामािजक, राजक य तसेच सां कृितक बाब चा अ यास अिभ ेत आह.े तसेच येकाला काम िमळाले 

पािहजे. पुरेशे अ  व िनवारा उपल ध झाला पािहजे ह ेदखेील अिभ ेत होत.े गांध या मते, सव दयी समाजात 

लोक ख या अथाने वतं  असतील. सव जातीधमाचा आदर या समाजात केला जाईल. कोण याही कारचा 

वगसंघष याम ये नसेल. तसेच समाजातील लोक रोग, भीती, दा र य यापासून मु  असतील. यामुळे दशेात 

सामािजक व आ थक समानता थापीत होईल.माझा मते आधुिनक युगात गांध ची सव दय संक पना ही सव 

कार या राजक य व समािजक द:ुखावर रामबाण उपाय ठरेल 
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िव ताचीिव ताचीिव ताचीिव ताची    क पनाक पनाक पनाक पना::::    

    गांध या मते, आ थक िवषमतेच े समाज व थेवर अ यंत घातक प रणाम होतात. जगातील अनेक 

दशेांनी िवषमता दरू कर यासाठी ांती व यु द केली. परंत ुगांधीनी आ थक िवषमता दरू कर यासाठी एक अिभनव 

माग सांिगतला. तो हणज ेिव ताची क पना होय. गांधी या मते, ीमंत नी कमावले या पैशांपैक  यां या 

मयादीत गरजा भागव यासाठी जेवढा पैसा लागतो, तेवढा पैसा ीमंताचा व बाक चा पैसा ीमंतांनी िनधनांसाठी 

व गोरग रबासाठी िव त िनधी हणून दयावा व या िनधीच े िव त बनावे. आज या काळात आ थक समता 

थापन कर यासाठी गांध चा िवचार उपयु  आह.े भारतीय व एकंदरीत जागितक घडामोडीचा िवचार केला तर, 

आप याला असे दसून येत ेक , प रि थतीची वत: या संप ीचा वापर समाजा या क याणासाठी कर याऐवजी 

जनते याच पैशाचा वापर वत:साठी कर याची वृ ी वाढली. ाचाराचा हा  केवळ कायदयान े सुटणार 

नाही. गांध ची िव त वृ ी हा यावर चांगला उपाय आह.े  

ामो ोगामो ोगामो ोगामो ोग::::    

भारत दशे हा कृषी धान असून तो अनेक खेडया-पाडयांनी बनलेला आह.े आप या दशेाला आ थकदृ या 

वावलंबी बनवायचे असेल तर, खेडे हा घटक क बद ूमानला पािहजे. तर ख या अथाने वावलंबी व वंयपूण 

होतील. महा मा गांध या मते, खरा भारत खेडयात आह.े हणून खेडयामधील लोकांना रोजगार िमळावा, 

यां यात आ मिव ास िनमाण हावा यासाठी महा मा गांधीजीनी अनेक योजना सुचिव या. याम ये खादी व 

कुटीरो ोगांना ो साहन दणेे, शेतीत सुधारणा करणे, यातूनच ामीण समाजाला वावलंबी बनिवता येईल अस े

यांचे ठाम मत होत.े पण आज या प तीने, झपाटयाने शहरीकरणाच े माण वाढत आह.े यामुळे खेडयातील लोक 

शहराकड ेआक षत होऊन खेडी ओस पडत आहते. याचे मु य कारण हणज ेरा यक यानी आिण ामीण भागातील 

लोकांनी महा मा गांधी या ामो ोगाकड ेकेलेले दलु  हणता येईल आिण आज मोठया माणात वाढत चाललेले 

यांि क करण हणता येईल. पण असे असले तरी ामो ोगािशवाय ामीण अथकारण पूण होणार अशी महा मा 

गांध ची धारणा होती. 

ामो ोग अ पभांडवल आिण कमान कौश य आिण सो या ानावर चाल ुशकतात. दळणे, कांडणे कागद, 

आगपेटया, तेल काढणे, कातडी कमावणे आ द ामो ोग ामीण भागात सु  के यास ामीण अथकारण अथपूण व 

वावलंबी होईल. महा मा गांध नी सांिगतले या या िवचारानुसार माग मण केले तर ामीण भागातील दा र य, 

उपासमार व बेकारी आ द सम या सोडिव यास िनि त मदत होईल व आज रोजगारासाठी खेडयाव न लोकांच ेज े

शहरांकड ेल ढे जात आहते ते ब याच माणात कमी होतील. 

म ित ाम ित ाम ित ाम ित ा::::    

महा मा गांध नी आप या आ थक िवचारात मानवी माला अिधक मह व दले. महा मा गांध या मत,े 

ामीण अथतं ाचा सं कार म ित े ारे िवकिसत करता येतो. यातून बौि दक सं कार घडिवणे सहज श य आह.े 
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भारतात ि टशपूव कालखंडात नेमके याकड ेदलु  झाले आिण आधुिनक िश ण प दतीने तर यापासून फारकत 

घेतली. प रणामी भारतीय समाजाची संरचना ामीण अथतं ा या सामुिहकतेपासून दरू गेली. ह े गांधीजी या 

ल ात आ याने बौ दीक सं कार व म ित ा यांची सागंड घातली. नयी तालीम, बुिनयादी िश ण कवा वधा 

िश ण योजनतेून यांनी समाजातील मािधि त मु या या वाढीसाठी िश ण दयावे अशी योजना मांडली होती. 

आजही भारतात रा ीय सवेा योजने या मा यमातून मसं कार िशबीराचे आयोजन क न त णातं म ित ा 

जोपास याच ेकाय केल ेजाते. या ारे त णांम य े वावलंबनाची भावना िवकिसत होते. या अंगी असले या 

सु  कलागुणांचा िवकास होतो. येकाला माचा मोबदला िमळणार अस यान ेमाणसाला मावर िन ा ठेवणे 

सोपे जात.े यामुळे सामािजक आ थक िवषमता न  होईल. 

िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

महा मा गांधीनी आप या िवचारात जी िव कुटंुबाची संक पना मांडली आह,े याव न यां या मत े

अथ व थेतील कुठलाही घटक वंिचत असता कामा नये कवा यांच े शोषण होउ नये. ामीण लघु व कुटीर 

उ ोगाची भरभराट होऊन खेडी वयंपूण झाली पािहजेत. यातच कुठलाही भेदभाव, जातपात व वगकलह असता 

कामा नये. हणून यांनी ामो ोगावर भर दऊेन अितरेक  यांि क करणाला िवरोध केलेला दसून येतो. तसचे 

वदशेी चळवळ व माला ित ा िमळावी हणून त े वत:च चरखा चालवायच ेआिण आपले व  आपणच तयार 

करायच.े या ारे माला ित ा िमळवून दली आह.े याव न महा मा गांधीज च े िवसा ा शतकातील आ थक 

िवचार आज एकिवसा ा शतकात जागितक करणा या युगातही भारत व संपूण िव ासाठी कालबा  न होता 

ासंिगक आहते. आज खाऊजा धोरणामूळे भांडवलदारांचा मो ा माणात फायदा व मीकांचे आिण गरीबांच े

शोषण होत चालले आह.े दशेात मूठभर लोकां या हातात आ थक संप ीचे क ीकरण झाले असून आ थक 

िवषमतेची दरी दवस दवस वाढत आह.े यातून मु  हावयाच े असेल तर, गांध चे िवचार आज या युगातही 

उपयु  ठरतात. 
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egkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjegkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjegkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjegkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkj    
    

MkWMkWMkWMkW----    lqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtj    
vFkZ”kkL= foHkkx f”kokth egkfo|ky;] mnxhj ft-ykrwj 

    

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk 

egkRek tksrhck Qqys gs egkjk’Vªkrhy Hkkjrh; lkekftd dk;ZdrsZ] fopkjoar] tkfrfojks/kh 

lektlq/kkjd vkf.k ys[kd gksrs- vLi`”;rk] tkfrO;oLFksps fuewZyu] fL=;kauk vkf.k ekxkl tkrhP;k 

yksdkauk f”k{k.k ns.;kps v”kk vusd {ks=ke/;s R;kauh dk;Z dsys- egkRek tksrhjko Qqys ;kaps f”k{k.k o 

vH;klØekrwu izdV gks.kkjs fopkj Lokra™;] lerk vkf.k ca/kqHkko ;k =;haoj furkar Hkjolk Bso.kkjs 

vkf.k lkekftd fo’kersP;k fojks/kkr vkokt mBfo.kkjs egkRek Qqys gs egkiq#’k gksrs- R;kauk egkjk’Vªkps 

ekfVZu Y;wFkj Eg.kwu vksG[kys tkrs- rs ekuorkoknh fopkjkps gksrs- R;kauh lR;”kks/kd lekt ukokph 

laLFkk LFkkiu dsyh- “ksrdjh vkf.k cgqtu lektkP;k leL;kauk dsanzLFkkuh Bsowu iqjksxkeh fopkjkaph 

ekaM.kh dsyh- egkRek Qqys vkf.k R;kaP;k iRuh lkfo=hckbZ Qqys gs nks?ks Hkkjrkrhy L=h f”k{k.kkps iz.ksrs 

vkgsr- T;kauh iq.;kyk eqyhph ifgyh “kkGk lq: dsyh vkf.k egkjk’Vªkrhy L=h f”k{k.kkph eqgwrZes< 

jksoyh Eg.kwu vkt vkiyk lekt ekukus loZ izdkjps f”k{k.k ?kssr vkgs- 

egkRek Qqys ;kauh vkiY;k vkfFkZd fopkjkarwu izkeq[;kus “ksrh o “ksrdÚ;kaph fLFkrh ;kfo’k;h 

fopkj ekaMys o ;ke/kwu “ksrdÚ;kaps izcks/ku d:u R;kaP;kr tutkx`rh ?kMowu vk.k.;kpk iz;Ru dsyk- 

“ksrh o “ksrhoj vk/kkfjr vl.kkÚ;k m|ksx/ka|koj >kysY;k ifj.kkekaph ppkZ vkfFkZd fopkjkrwu ;srs- 

Lka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓs    

1½ egkRek Qqys ;kaP;k vkfFkZd fopkjkaP;k izsj.kkapk “kks/k ?ks.ks- 

2½ egkRek Qqys ;kaP;k vkfFkZd fopkjkaps useds Lo:Ik letwu ?ks.ks- 

2½ l/;kP;k dkGkr egkRek Qqys ;kaP;k fopkjkaP;k vaeyctko.khph vifjgk;Zrk lkax.ks- 

Lka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rh    

,dfolkO;k “krdkr la”kks/kukyk fo”ks’k egÙo izkIr >kys vkgs- izR;sd fo’k;ke/;s la”kks/ku 

dj.;klkBh osxosxGÓk la”kks/ku i)rhpk okij dj.;kr vkyk vkgs- izLrqr la”kks/ku gs egkRek tksrhck 

Qqys ;kaps vkfFkZd fopkj gs ,d la”kks/ku vlwu lnjhy la”kks/ku ys[k fyfg.;klkBh vkRepfj=] fofo/k 

ys[kdkaph iqLrds] ys[k] i= rlsp baVjusVojhy ekfgrhpk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs- 

“kks/kfuca/kkdfjrk izkeq[;kus nq¸;e L=ksrkapk o fo”ys’k.kkRed i)rhpk mi;ksx “kks/kfuca/kklkBh dj.;kr 

vkyk vkgs- 

egkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjegkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjegkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjegkRek Qqys ;kaps vkfFkZd fopkj    

 egkRek Qqys ;kaP;k vkfFkZd fopkjkapk vk<kok ?ksrkuk izkeq[;kus L=h&”kqnzkfr”kwnz o “ksrdjh 

;kaP;k gyk[khP;k ifjfLFkrhP;k eqGk”kh vKku] f”k{k.k ul.ks R;kcjkscjp czkEg.kh vf/kdkÚ;kaph ywV] 
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/kekZP;k ukokoj dsys tk.kkjs vkfFkZd “kks’k.k o tksMhyk uSlfxZd vkiÙkh vls lanHkZ ;srkr- nSU;] nkL; 

;kaP;k eqGk”kh czkEg.kh /keZ ijaijk o /kkfeZd xzaFk rj gksrsp ijarq R;kpcjkscj baxztkaps /kksj.kgh 

dkj.khHkwr gksrs- 

 vkiY;k fopkjkapk izlkj Ogkok ;kLkkBh egkRek Qqys ;kauh vusd xzaFkkps fy[kku dsys- ¼1½ 

r`rh;jRu ¼2½ N=irh f”kokthjkts Hkkslys ;kapk iksokMk ¼3½ czkEg.kkaps dlc ¼4½ xqykefxjh ¼5½ 

“ksrdÚ;kpk vlwM ¼6½ lRlkj ¼7½ b”kkjk bR;knh xzaFkkapk lekos”k gksrks- 

1½1½1½1½    xqykefxjh %xqykefxjh %xqykefxjh %xqykefxjh %    

 egkRek Qqys dks.kR;kgh Lo:ikP;k xqykehP;k Bke fojks/kkr gksrs- /kkfeZd xzaFk o /kekZP;k ukokus 

pky.kkÚ;k deZdkaMkus L=h “kqnzkfr”kwnz oxkZyk vkfFkZd fooapusps th.ks txkos ykxr vls- lkekftd 

fo’kersph fpjQkM o L=h “kqnzkfr”kwnz ;kaP;k vkfFkZd nkL;Rokps eeZHksnh o.kZu ;k xzaFkkr QqY;kauh d:u 

vesfjdsrhy dkGÓk fuxzks yksdkaP;k xqykehP;k fojks/kh y<Ókr lkFk ns.kkÚ;k lnkpkjh yksdkauk gk xzaFk 

viZ.k d:u rs tkxfrd ekuorkoknkr fdrh laosnu”khy gksrs gs Li’V gksrs- 

/kkfeZdrsP;k ukok[kkyh L=h&”kqnzkfr”kwnzkaph gks.kkjh vkfFkZd NGo.kwd QqY;kauk vLoLFk djrs o 

rs ;k xqykehP;k csMÓk rksMwu Vkdrkr- rs vkiY;k xzaFkkP;k izLrkousrp Eg.krkr dh] “kqnzkfr”kwnz 

“ksdMks o’kkZaiklwu xqykehps th.ks txr vkgsr- ukuk izdkjP;k ;kruk rs lgu djhr vkgsr- R;kaps ;k 

xks’VhdMs y{k os/k.;kpk o R;kfo’k;h uhV fopkj d:u HkV&czkEg.kkaP;k xqykehrwu eqDr gks.;klkBh 

xzaFkkph fufeZrh dsyh vkgs- ;kr R;kauh vkfFkZd nkL;kyk o xqykefxjhyk vKku dls tckcnkj vkgs rs 

fofo/k mnkgj.kkauh iVowu fnys vkgs- 

2½2½2½2½    “ksrdÚ;kpk vlwM %“ksrdÚ;kpk vlwM %“ksrdÚ;kpk vlwM %“ksrdÚ;kpk vlwM %    

 ^”ksrdÚ;kpk vlwM* gk xzaFk 18 tqyS 1883 lkyh fyfgyk- ;k xzaFkkr QqY;kauh “ksrh] “ksrdjh 

;klaca/kh ewyHkwr vkf.k ewyxkeh fy[kk.k dsys vkgs- “ksrdÚ;kaph vkfFkZd nSuk] R;kaP;k eqGk”kh f”k{k.k 

ul.ks ;kcÌy ewyHkwr ekaM.kh dsyh- rs Eg.krkr& 

^fo|sfouk efr xsyh] erh fouk uhrh xsyh 

uhfr fouk xfr xsyh] xfr fouk foÙk xsys 

foÙkk fouk “kqnz [kpys] brds vuFkZ ,dk vfo|sus dsys* 

“ksrdÚ;kaP;k vkfFkZd eqGk”kh R;kps vKku gsp R;kP;k eqGk”kh vkgs- “ksrdjh] f”k{k.k] ikVca/kkjs] 

tfeuhph /kwi Fkkacfo.ks] taxys] mÙke izrhP;k ch&fc;k.kkaph iSnkl] “ksrdÚ;kauk izksRlkguij cf{kls 

vktP;k dkGkr gh izLrqrrk fVdfo.kkÚ;k xks’Vh Qqys 1883 lkyh izLrqr djrkr- ;ko:u QqY;kaps 

“ksrh] “ksrdjh] R;kaps iz”u ;kcÌyPkk vH;kl o vkLFkk fnlwu ;srs- 

1½1½1½1½    czkEg.k fHk{kqd”kkghoj gYyk %czkEg.k fHk{kqd”kkghoj gYyk %czkEg.k fHk{kqd”kkghoj gYyk %czkEg.k fHk{kqd”kkghoj gYyk %    

 ^”ksrdÚ;kpk vlwM* P;k ifgY;k izdj.kkr o ^czkEg.kkaps dlc* ;k xzaFkkr vKkuh o nsoHkksGÓk 

“ksrdÚ;kaph HkVfHk{kqd d”kh fiGo.kwd djrkr gs Qqys ;kauh ekaMys vkgs- rlsp ;k xzaFkkr tks”kh 
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“kqnzkaP;k ?kjh eqy tUeys Eg.kts ;sÅu dlk iSlk miVrks] czkEg.k tks”kh “kqnzkauk yXukr dlk yqckMrks 

;kps vR;ar okLrooknh fp= js[kkVys vkgs- 

2½2½2½2½    lkodkj”kkghoj gYyk %lkodkj”kkghoj gYyk %lkodkj”kkghoj gYyk %lkodkj”kkghoj gYyk %    

 fHk{kqd”kkgh cjkscjp lkodkj”kkghojgh Qqys ;kauh Vhdk dsyh gksrh- deh ikÅl] tkLr ikÅl] 

deh mRiknu o nSuafnu xjtkaph iqrhZ bR;knhaeqGs “ksrdÚ;kauk lkodkjkadMs tkos ykxs- Hkkjrkrhy 

vKkuh o “kqnz “ksrdÚ;kaph fLFkrh brj ns”kkarhy “ksrdÚ;kais{kk fu—‘B vkgs vlk nkok rs djrkr- ;k 

fLFkrhyk lkodkj”kkghl rs dkgh va”kh tckcnkj /kjrkr- gs lkodkj vKkuh “ksrdÚ;kaP;k vKkukpk 

Qk;nk ?ksowu R;kauk yqVr] gs R;kauh ^b”kkjk* o ^”ksrdÚ;kpk vlwM* ;k xzaFkkr ekaMys vkgs- 

3½3½3½3½    czkEg.k uksdj”kkghoj gYyk %czkEg.k uksdj”kkghoj gYyk %czkEg.k uksdj”kkghoj gYyk %czkEg.k uksdj”kkghoj gYyk %    

 czkEg.k uksdj”kkgh gh rj Qqys ;kaP;k [kkl fVdspk fo’k; gksrk- baxzth f”k{k.k ?ksrysY;k 

yksdkauk fczfV”kkauh uksdÚ;kar vxzØe fnyk- f”k{k.kkph ijaijk&vkoM gh czkEg.k oxkZr vlY;kus f”k{k.k 

?ksÅu czkEg.k oxZ “kklu ;a=.ksr vf/kdkjkph ins Hkksxw ykxyk- U;k;k/kh”k] odhy] QkStnkj] MkWDVj] 

rykBh] ekeysnkj b- inkaoj czkEg.k oxZ eksBÓk la[;sus fnlw ykxyk- uksdj”kkghcÌy R;kauk euLoh 

frVdkjk gksrk- uksdj”kkgh gh “ksrdÚ;kaP;k Jekoj ikslysyh vkgs- rh “ksrdÚ;kaph vMo.kwd o 

fiGo.kwd djrs- uksdj”kkgh Hkz’V vkgs o rh ,s’kvkjkekps thou txrs] gs uksdj”kkghoj R;kaps vk{ksi 

gksrs- 

egkRek QqY;kauh dsoG “ksrh o “ksrdÚ;kaP;k nqjoLFkscÌy R;kaP;k “kks’k.kkcÌyps fopkj ekaMys 

vkgsr vls ukgh rj “ksrh o “ksrdÚ;kaps thou lqlgÓ gks.;klkBh R;kauh R;koj fofo/k v”kk eqyxkeh 

Lo:ikP;k lwpuk] f”kQkj”kh] mik;;kstuk lqpfoY;k vkgsr- ;k n`’Vhus R;kaps fopkj dkGkP;k 

dlksVhoj fn?kZdkG fVd.kkjs vkgsr- 

fu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZ    

1½ egkRek QqY;kaP;k lexz ok³~e;kr lkekftd] vkfFkZd fo’kerk nwj Ogkoh] lektifjorZu ?kMkos] 

ekuodY;k.k ?kMkos ;kckcrph vkarfjd rGeG fnlwu ;srs- 

2½ egkRek QqY;kauh fL=;k o “kqnz ;kaP;k mUurhlkBh] lkekftd leL;k nwj gks.;klkBh ys[k.kh] 

ok.kh] —rh] pGoG bR;knhaP;k ek/;ekrwu Økafrdkjd dk;Z dsY;kps fnlwu ;srs- 

3½ egkRek Qqys ;kaP;k ys[kukyk ykHkysys vuqHkokps o fparukps vf/k’Bku] nkgd lektthoukps 

okLro vkdyu] lektkP;k vourhph fpfdRld dkj.kehekalk] Hkk’ksrhy ij[kMi.kk] 

ys[kukrhy vpwd fn”kkn”kZdrk] R;keqGs R;kaps ys[ku ekxZn”kZd] ifj.kkedkjd o izsj.kknk;h 

>kys vkgs- 

4½ “ksrhPks&”ksrdÚ;kaps fofo/k iz”u lksMfo.;klkBh dkSVqafcd] lkekftd] vkfFkZd] “kS{kf.kd] jk’Vªh; 

v”kk fofo/k iz”ukalkBh] leL;kalkBh QqY;kaps fopkj nhiLraHkkleku ekxZn”kZd Bjrkr-   
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5½ egkRek Qqys ;kaps fopkjdk;Z jkt’khZ “kkgw egkjkt] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj vknhauk vkf.k nfyr 

o fofo/k iqjksxkeh pGoGhauk ekxZn”kZd o izsj.kknk;h Bjys vkgsr-    

lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    

1½ MkW-“kke dne] ^egkRek Qqys vkf.k egkjk’Vªkrhy jktdkj.k*] fpUe; izdk”ku] vkSjaxkckn] izFke vko`Ùkh 2009] 

i`-Ø-69&70 

2½ MkW-,l-,l- xkBkG] ^vkacsMdjh pGoGhpk bfrgkl*] dSykl ifCy”kds”kUl] vkSjaxiqjk] vkSjaxkckn] izFkeko`Ùkh] 

2010] i`-Ø- 52&53 

3½ izk-ch-Mh- baxGs] ^vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl*] v:.kk izdk”ku] ykrwj] i`-Ø-133 

4½ MkW-vfuydqekj okojs] izk-lat; /kksaMs] MkW-vfuy l=s] ^vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl*] ,T;qds”kuy ifCy”klZ] 

vkSjaxkckn] izFkeko`Ùkh 2015] i`-Ø-109  

5½ MkW-fnik lkcGs @eksjs] ^vk/kqfud egkjk’Vªkpk bfrgkl*] ,T;qds”kuy ifCy”klZ] vkSjaxiqjk] vkSjaxkckn] 

6½ https://www.wikipedia.org   

7½ https://www.oldhistricity.ibp.world   

8½ https://manavlokcollegeofscoialwork.co.in  
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    यांचेयांचेयांचेयांचे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    

दीपक सोपान जाधव 
मु.पो.वाघलगाव ता.वैजापु िज.औरंगाबाद-423701. 

मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    

डॉ. िव नाथ को र सर 
संशोधक मागदशक व िवभाग मुख अथशा  िवभाग, राजष  शा  महािव ालय,वाळुज, ता.गंगापरु,िज.औरंगाबाद. 

तावनातावनातावनातावना::::    

        आज भारतात शेतकर्यां या आ मह येची मोठी सम या आह.ेिवशेषत महारा ात एकिवसा ा शतकात 

भारतान ेजागितक करण वीकारल ेआह.े यामुळे येकास आंतररा ीय बाजारपेठेशी पधा करावी लागत आह.ेया 

काळात भारतात शेतकर्यां या आ मह या ल ा पद आहते.शेतकर्यांना वेळेवर कज दले नाही,ह े महा मा फुल े

यांनी िस  क न दाखिवले आह.ेकज दे यामागे शेतकर्यांची जमीन हडप कर याचा ि टशांचा उ शे 

होता.शेतक यांना कज िमळिव यासाठी अिधका यांना लाच ावी लागत असे. यामुळे शेतकर्यांना वेळेवर कज 

िमळत नाही. यावर महा मा फुले यांनी काश टाकला.यािशवाय भारतातील शेतक यांना आपला माल थेट 

ाहकांना िवकता येत नाही. ापारी म य थ व दलालांकडून शेतक यांची लूट केली जात.ेमहा मा फुल ेयांनी या 

सम येचा अ यास केला.एकिवसा ा शतकात महा मा फुले यांनी सुचवले क , ापारी,म य थ व दलाल यांना 

शेतकरी व ाहक यां यापासून दरू ठेवले पािहजे. यामुळे शेतक यांना आपला माल यो य भावात िव  करता 

येईल.व ाहकांची ही िपळवणूक होणार नाही.एकिवसा ा शतकात िविवध धा मक िवधी केल े

जातात,ल समारंभांवर भरपूर खच करावा लागतो. चारधाम या ा,मं दर बांधणे इ यादीवर शेतकरी मोठा पैसा 

खच करतात.ह े सव ित ा िमळव यासाठी शेतकरी करतात,यासाठी सावकाराकडून कज घेणे त े पसंत 

करतात.वरील अनु पादक खच शेतकरी करतात. यामुळे कजाची परतफेड कर यात शेतकरी असमथ ठरतो. यामुळे 

शेतक यां या आ मह या वाढतात.गरीब लोक खुप धा मक असतात अिशि तपणा व ग रबी यामुळे ते मो ा 

माणात धा मक िवध वर खच करतात यामुळे यांची आ थक ि थती सुधारत नाही.19 ा शतकात महा मा फुल े

यांनी वरील सव अनु पादक खच शेतकर्यांनी क  नय,ेअशी सूचना केली.ह ेसमारंभ पार पाड यासाठी शेतकर्यांनी 

काहीतरी पयायी व था करावी,असे मत मांडले.भूतकाळापे ा आज या शेतक यांनाही ह ेिवचार मो ा माणात 

लागू होतात. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती----    

               महा मा फुले यां या आ थक िवचारांचा अ यास कर यासाठी वणना मक संशोधन प तीचा वापर 

कर यात आला आह.े 
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सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    सािह याचासािह याचासािह याचासािह याचा    आढावाआढावाआढावाआढावा----    

1)भीमा रंगनाथराव रासकर यां या वष 2015 पीएचडी संशोधन बंधातून  महा मा फुले यां या िविवध आ थक 

िवचारासंबंधी माहीती घेतली आह.े 

2)अशोक चौसाळकर यां या  महा मा फुले आिण शेतकरी चळवळ या 2013 साली कािशत झाले या पु तकातनू 

िविवध मािहती घेतली आह.े 

3)शोधगंगा डॉटकॉम या संकेत थळाव न िविवध शोध बंधाचा अ यास क न महा मा फुले यां या आ थक िवचार 

संबंधी  मािहती िमळिवली आह.े 

उ ेउ ेउ ेउ -े---    

1)महा मा फुले यां या आ थक िवचारांचा अ यास करणे. 

2)अनु पादक खचासंबंिधत महा मा फुले यां या आ थक िवचारांचा अ यास करणे. 

3)ि टश राजवटीकडून भारतातील ामीण भागा या आ थक िन सारणासंबंधी महा मा फुले यां या आ थक 

िवचारांचा अ यास करणे. 

4)महा मा फुले यांचे रोजगार िन मतीसंबंधी त व समजून घेणे. 

5)महा मा फुले यां या शेतसारा व िव कर यासंबंधी आ थक िवचारांचा अ यास करणे. 

6)महा मा फुले यांचे कृषी अथ व थेसंबंधी िवचार समजून घेणे. 

7)शेतक यां या कज घे या या उ शेांचा अ यास करणे. 

महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    यां यायां यायां यायां या    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारासबंधंीिवचारासबंधंीिवचारासबंधंीिवचारासबंधंी    िव षेणा मकिव षेणा मकिव षेणा मकिव षेणा मक    चचाचचाचचाचचा----    

          आज गरीब व म यमवग य कुटंुबांना खाजगी सावकाराकडून कज यावे लागते. डंा दणेे, समारंभ करणे 

इ यादी अनु पादक खच करावा लागतो व आपली संप ी, जमीन मालम ा गमवावी लागते. याबाबत जागृती 

िनमाण हो यासाठी मुला-मुल ना िश ण दे याची सूचना महा मा फुले यांनी केली. एकिवसा ा शतकात मानव 

पूव पे ा अिधक धा मक झाला आह.ेतीथया ेवरील खच सात यान ेवाढत आह ेआिण मं दरांची समृ ता खूप वेगान े

वाढत आह.े मा  मं दरांची ीमंती अनु पादक आह.े मं दरांवर सवसामा यांची भाविनक ा आह,े परंतु सरकार 

मं दराची संप ी पायाभूत सुिवधांवर खच क  शकत नाही. एका बाजूला ग रबी वाढत आह े याचबरोबर दसुरीकड े

मं दरातील संप ी पडून आह.े महा मा फुल े यांनी या गो ीस िवरोध केला यांनी सुचवले क  धा मक िवधी व 

समारंभावर केला जाणारा खच िश णावर खच केला जावा. स या िश णासाठी महा मा फुले आ ही होत े

महा मा फुले यांनी शेतक यांना सचन सुिवधा, कजाची उपल धता, पाझर तलाव बांधणे, शेततळे इ. सुिवधा 

दे यात या ा. यामुळे दु काळी प रि थतीवर मात करता येईल. वरील सव सूचना महा मा फुले यांनी 

एकोिणसा ा शतकात के या हो या. महा मा फुल ेयांनी यां या अथिवकासा या आदश त वात  नैितकता घेतली 

आह.े सरकारी खा यात आज नैितकतेचा अभाव अस यान ेराजकारणी  होत आहते. ाचार आिण ग रबांची 
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संप ी आिण स ा िहरावून घेतली आह े व संप ीचे क ीकरण झाले यामुळे सामा य माणसाकड े येणारे पैशाच े

प रचालन थांबल ेआह ेव काळा पैसा वाढला आह.े यामुळे महा मा फुले यांचे नैितकतेच ेत व िवकास येत खूप 

मह वाचे आह.े आ थक क पनांम ये नैितकता समानता इ यादी महा मा फुले यांनी िवचारात घेतले 

आह.ेदु काळामुळे ामीण भागातुन शहरी भागाकड ेहोणारे थलांतर यामुळे  सुटू शकत नाही. यामुळे शहरी 

भागात सम या वाढतील. हणून ामीण भागात कृषी े ात गंुतवणूक करावी. शहरी भागातील औ ोिगक करण 

अकुशल कामगारांना रोजगार दऊे शकत नाही. कुशल कामगारांना खुप जा त मोबदला दला जातो. यामुळे 

समाजात िवषमता िनमाण होत,े वाढलेली ग रबी ही समाजा या आरो यासाठी घातक आह.े कृषी िवकासातून 

ग रबी हटव याचा संक प महा मा फुले यांनी केला. आज भारताचा िवकास दर मो ा माणात वाढला आह ेपण 

याचबरोबर 60% लोकसं येस या िवकासाचा फारसा लाभ झालेला नाही.िवकास दरासोबतच ग रबी ही मो ा 

माणात वाढली आह.े महा मा फुले यांनी शेती हा रा ाचा कणा आह ेअसे हटल ेआह.े शेती या उ पादनात वाढ 

हावी कृषीत आधुिनकता आणावी आधुिनकतेमुळे ग रबी कमी होईल. बेरोजगारी व िवषमता कमी कर यासाठी 

आिण िवकास घडवून आण यास यामुळे मदत होईल. कृषी े  दशेा या 80% समाजा या क याणासाठी 

िवकिसत करावे असे मत महा मा फुले यांनी मांडले. महा मा फुले यांनी रोजगार िन मतीसाठी वेगवेग या सूचना 

के या आहते. सरकारी े ात कमान वेतनात जा तीत जा त रोजगार िन मती ह े यांचे त व होत.े आज सरकारन े

फुल या त वा माणे रोजगार िन मतीसाठी कं ाटी आधार वीकारला. फुले यांची रोजगार िन मतीची क पना 

वहाय अस याचे याव न िस  होते. 1960 म ये माओ- से-तुंगन े चीनम ये पगारदार मॉडलेचा वापर केला 

होता. पायाभूत सुिवधांचा िवकास करावा असे फुले यानंी सुचिवले आ थक िवकासासाठी पगारदार कमचार्यांना 

यां या कामासाठी जबाबदार धरले पािहजे आिण यांचे उ रदािय व यां या दयेकाशी संबंिधत असले पािहजे. 

यातून रा ाचा िवकास घडून येईल. संप ी िन सारणाचा शोध महा मा फुले यां यासाठी उ कृ  संशोधन आह.े 

महा मा फुले यां या मत,े शहराचा िवकास हा गावां या शोषणाचा प रणाम आह.े भारतात शेतकर्यांची मोठी 

जमीन धरणे बांध यासाठी संपा दत कर यात आली आह.े 70%पाणी शहरांसाठी आरि त आह.े सोबतच शेतकरी 

िव थािपत झाले आह.े या शेतकर्यां या जिमनी आहते, यांना पा यापासून वंिचत ठेव यात आले आह.े यांना 

सुिवधांचा पुरवठा कर यात आलेला नाही. याउलट शहरी भागांत पाणी, वीज, र त ेया सुिवधा पुरिव यात आ या 

आहते. महा मा फुले यां या मते, दशेाचा अंतगत िवकास घडवून आण यासाठी कमी िवकिसत दशेांनी कृषी े ाचा 

िवकास केला पािहजे. यामुळे यांनी ि टश सरकारला शेतीला िविवध सोयी सुिवधा पुरिव याची सूचना 

केली.गावपातळीवर शाळा आिण िश ण स चे झाले पािहज.े फुल े यांनी मा स माणे समाजा या 

मागासलेपणाचा अ यास केला.समाजाला दोन गटात िवभागले एक गट ा णांचा होता दसुरा गट शू ाितशू  यांच े

होत.े उ ूं या गटांकडे मो ा माणात संप ी आह ेआिण दसुरीकड ेमूलभूत गरजा पूण कर यासाठी दसुरा वग 

झटत आह.े फुले ह ेसमाजा या वग करणाबाबत अगदी अचूक होत.े म ावरील िव  कर वाढव याची फुले यांची 
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सूचना अितशय यो य व वहाय होती 

महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंायाचंायाचंायाचंा    सपं ीसपं ीसपं ीसपं ी    िन सारणाचािन सारणाचािन सारणाचािन सारणाचा    िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    ----    

             भारतातील संप ी दोन कारे ह तांत रत होते. पिहले गावापासून शहरापयत आिण गावापासून ि टन 

पयत  अंदाजे 80 ते 85% महसूल गावक यांकडून जमीनमहसूल हणून गोळा केला जात असे. शेतसारा व िव कर 

यां या मा यमातून ि टश गावावर मा  1 ते 2% एवढाच खच करातून करत होत.े गावातून वसूल केलेले उ प  

सरकारचा पगार, र तेबांधणी, रे वे, वीज, पाणी, पा◌ेिलस व सै य इ याद वर खच केले जात होत.े 

महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    यां यायां यायां यायां या    संप ीसंप ीसंप ीसंप ी    िन सारणिन सारणिन सारणिन सारण    िस ातंाचीिस ातंाचीिस ातंाचीिस ातंाची    गृिहतेगृिहतेगृिहतेगृिहते----    

1)कृषी ह े मुख े  आह.े 

2)दोन कारची िपके घेतली जातात नाशवंत व अिवनाशी पीके. 

3)शेतकरी यांची िपके अंतगत आिण बा  बाजारात िवकतात. 

4)पे शनधारक शहरात राहणे कवा ि टनला जाणे पसंत करतात. 

5)पगारदार कमचारी यांच ेउ प  शहरपातळीवर कवा ि टनम ये खच करतात. 

6)शासनाचा महसूल शेतसा यांतून जमा होतो. 

7)ि टश सरकार या धोरणांमुळे उ ोग उ व त होतात. 

8)सावकार शहरात राहतात आिण लहान शेतकर्यांना कज दतेात. 

ि टशाकंडूनि टशाकंडूनि टशाकंडूनि टशाकंडून    चारचारचारचार    करकरकरकर    तरावरीलतरावरीलतरावरीलतरावरील    सपं ीचासपं ीचासपं ीचासपं ीचा    िनचरािनचरािनचरािनचरा----    

              एकोिणसा ा शतकात जमीन महसूल हा मु य कर होता. 1855-1856 म ये बॉ बे ेिसडे सी म य े

जमीन महसुलाचा िह सा 57.5% होता. िनयातीवर िविश  व पाचा व तू कर आकारला जात असे  अफू आिण 

दसुरे िमठ िव  यावर िमळून 26.3% कर एकूण महसुलात या दोन व तूंचा वाटा आह.े 1858-1859 म य े

सरकारन ेअिधक आधुिनक कारच ेकर जसे क  आयकर, सीमा शु क आिण अबकारी महसुला या अ प माणात  

8.8% बॉ बे ेिसडे सीला जिमनीतून 83.8% महसूल िमळाला. गितशील करापासून 8.8% महसूल िमळाला. 

ि टश सरकार शेतक यां या मुलां या िश णावर खच कर यास उ सुक न हत.ेज ेिश क गावपातळीवर िशकवत 

होत े यांना 10 पये मानधन दले जात होत.े याच माणे िश णावर खच कर याची ि टशांची इ छा न हती. 

ाम थांसाठी र त,ेवीज,पाणी आदी सुिवधा दे यासाठी ि टश सरकार तयार न हत.े 

सपं ीसपं ीसपं ीसपं ी    ि टनलाि टनलाि टनलाि टनला    पाठिवणेपाठिवणेपाठिवणेपाठिवणे----    

          भारतातील संप ी मो ा माणात ि टनम ये पाठिवली जात आह ेअशी महा मा फुले यांची धारणा होती. 

फुले यांनी ि टश सरकारला िवनंती केली क  नोकरीत भारतीय अिधकारी असावेत. कारण ते पे शन वीकारतात 

पे शन या मोबद यात यांनी गावक यांसाठी यांची सेवा ावी.पोिलसांना वेतन दणेे ह ेअनु पादक आह ेअसे मत 

फुले यांच ेहोत.े पोलीस सेवा गावक यांसाठी उपयु  नाही यां या सेवेची गरज शहरवािसयांना आह.े बंधारे, धरणे, 
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कालवे इ यादी बांध यासाठी सुमारे 85% महसूल खे ापा ातून सरकार जमा करते. परंतु खेडय़ांवर एक नाणे ही 

खच ि टश सरकार करत न हत.े 

शहरपातळीवरशहरपातळीवरशहरपातळीवरशहरपातळीवर    सपं ीचासपं ीचासपं ीचासपं ीचा    िनचरािनचरािनचरािनचरा----    

        शेतकरी आपला भाजीपाला, दधू, अ धा य इ यादी उ पादन शहरात िव साठी आणत असे. शहरात 

पािलकेने सुिवधां या नावाखाली ापारी शेतकरी इ याद कडून जकात वसूल केली. शेतकरी भाजीपाला शहरात 

िव साठी घेऊन गेला ते हा वाटेत जकात व उ पादन शु क यास भरावे लागत असे. पािलका शहरवासीयांसाठी 

काय करत ेपरंतु महसूल गावक यांकडून गोळा केला जातो. महसूल गावक यांकडून जमा क न शहरी सुिवधांसाठी 

याचा वापर केला गेला. 

उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन    तरावरीलतरावरीलतरावरीलतरावरील    सपं ीचासपं ीचासपं ीचासपं ीचा    िनचरािनचरािनचरािनचरा----    
नाशवतंनाशवतंनाशवतंनाशवतं    व तूव तूव तूव तू----    

शहरातील पािलकांनी म य थ,अिधकारी ापार्यानंा पा ठबा दला.अिशि त आिण शि हीन 

शेतकर्यांचे शोषण कर याची संधी यांना िमळाली. माल िवक यासाठी शेतकरी माला या गा ा घेऊन येत अस.े 

ते हा शहरातील िव ासघातक  म य थांना किमशन दणेे, बाजारात चुक या वजनान ेखरेदी करणे आिण पािलकेच े

उ पादन शु क भरावयास लावणे इ.मुळे शेतकरी घरी परत यावर आप या मुलांसमोर रडत बसत असे. 

अिवनाशीअिवनाशीअिवनाशीअिवनाशी    व तूव तूव तूव तू----    

तांदळू, कापूस, जवस व चामडे इ यादी. थािनक बाजारपेठेत पुरेशी िव  होत नस.े कारण ि टश 

सरकार या कापड धोरणामुळे उ ोगधंद ेन  झाले. इं लंडम ये िशि त आिण कुशल कामगार होत.े उ पादन या 

व नवीन तं ान होत.े बाजारात ि टश ापार्यांनी आपली म े दारी िनमाण केली. कृिषमालाची कमत कमी 

केली, यामुळे शेतक यांना आपला माल ि टशांना िवक यािशवाय पयाय न हता.  

कृषी अथ व था-वाढ या लोकसं येमुळे जंगलातील फळांवर उदरिनवाह होऊ शकला नाही. यामुळे यांनी 

मासे, ाणी व प यांची िशकार केली. जे हा तेदखेील अपुरे पडू लागले ते हा उदरिनवाहासाठी यांनी शेती सु  

केली. अवजारे तयार कर याचे कौश य यांनी अवगत केले व एकामागून एक दशे लागवडीखाली आणला असावा. 

िवकिसत ट यांत समुदाय गावात पांतरीत झाला. 

महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते    शतेकर्शतेकर्शतेकर्शतेकर्याकंडूनयाकंडूनयाकंडूनयाकंडून    कजकजकजकज    खालीलखालीलखालीलखालील    पाचपाचपाचपाच    उ ेउ ेउ ेउ  े   पूणपूणपूणपूण    कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी    घतेलेघतेलेघतेलेघतेले    जातजातजातजात    असेअसेअसेअसे----    

1)धा मक िवधी पूण कर यासाठी. 

2)कृषी मालावरील शेतसारा व िव  कर भर यासाठी. 

3) ापारी,दलाल व अिधकारी यांना लाच दणेे व उधळप ी कर यासाठी. 

4)लागवड कर यासाठी. 

5)ल ा या उ शेासाठी. 
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सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प रणामप रणामप रणामप रणाम    ----    

1)महा मा फुले यांचे आ थक िवचार समजून घे यास मदत होईल. 

2)अनु पादक खचा संबंधी महा मा फुले यां या िवचारांचा समाजास आजही फायदा क न दतेा  येईल. 

3)ि टशांचे भारतातील शेतकर्यांचे गळचेपी करणारे धोरण समजून घेता येईल. 

4)महा मा फुले यांच ेरोजगारिन मती संबिधत त व आजही समाजास उपयोगी आह,े याचा फायदा समाजास 

क न घेता येईल. 

5)महा मा फुले यांचे शेतसारा व िव  करासंबंधी िवचार समज यास मदत होईल. 

6)शेतक यांच े कज घे याचे उ शे आजही बदललेले नाहीत. यामुळे अनु पादक खचा संबंधी समाजात 

जनजागृती कर यास मदत होईल. 

िन कषिन कषिन कषिन कष----    

          महा मा फुले यांनी एकोिणसा ा शतकात मह वाचे आ थक िवचार मांडले. शेतकर्यांचा अनु पादक खच 

कती िन पयोगी आह ेह े यांनी प  केले. ि टश राजवटीकडून भारतीय शेतकर्यांचे शेतसारा व िव  करा या 

नावाखाली मो ा माणावर िपळवणूक कर यात आली. महा मा फुले यांचे रोजगार िन मतीसंबंधी त व, कृषी 

अथ व थेसंबंधी िवचार आजही समाजास उपयोगी पडतात. तसेच शेतक यांचा कज घे याचा उ शे आजही 

बदललेला नाही. याकड ेआज या शेतकर्यांनी ल  दणेे आव यक आह.े महा मा फुले यांचे शेतक यांसंबंधी आ थक 

िवचार आजही समाजास उपयोगी पडतील. 
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महा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी वतमानकालीन उपयु तामहा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी वतमानकालीन उपयु तामहा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी वतमानकालीन उपयु तामहा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी वतमानकालीन उपयु ता    
                             

डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतं नानाराव पतगंेवसतं नानाराव पतगंेवसतं नानाराव पतगंेवसतं नानाराव पतगंे    
सहा यक ा यापकसहा यक ा यापकसहा यक ा यापकसहा यक ा यापक,    अथशा  िवभाग अथशा  िवभाग अथशा  िवभाग अथशा  िवभाग अअअअ....    रररर. . . . भाभाभाभा. . . . ग ड ग ड ग ड ग ड महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,    शदणूशदणूशदणूशदणू     िजिजिजिज. . . . जळगावजळगावजळगावजळगाव    

    

तावनातावनातावनातावना::::    

अथशा ावर ामु याने पाि मा य िवचारवंतांचा जा त भाव आह,े पाि मा य िवचारवंतांनी आपल े

आ थक िवचार सै ांितक व पात मांडलेले अस यामुळे त ेसवसामा यांना समज यास कठीण आहते अनेक गृहीत 
प रि थती मानूनपाि मा यांनी आप या आ थक िवचारांची मांडणी केली आह.े भारतीय आ थक िवचारवंताम ये 
चाण यांनी इसवीसन पूव काळाम ये अथशा ा या दृ ीने ब मोल असे योगदान दले आह.े महा मा गांधी, 

दादाभाई नौरोजी, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर इ यादी समाज सुधारकांनी आप या आ थक िवचारा ारे अथशा ात 

ब मू य योगदान दल े आह.े भारतीय आ थक िवचारवंतांचे आ थक िवचार सवसामा यांनाही समजतील अशा 
सा या सो या भाषेम ये आहते. महा मा योितबा फुले यांनी समाज सुधारणे बरोबरच आप या आ थक िवचारानंी  
दशेा या जडणघडणीत अमू य असे योगदान दले आह.े महा मा फुले ह े सामािजक ांतीचे जनक होते मानवी 
समता, मानवी ह , मानवी वातं य यांचे ते कैवारी होते. समाजाम ये असणा या कु था, दु  िन ूर चालीरीती 

यािवषयी यांना चंड चीड होती या अशा अिन  ढी िवरोधात यानंी सामािजक जनजागृतीच ेकाम केले. अनके 
अिन  ढी परंपरा न  के या या ढी परंपराची जोखड फेकून दे यासाठी िश ण ह ेमह वाचे आह ेह ेमहा मा फुल े
यांनी जाणले होते यामुळे यांनी िश णावर अिधकािधक भर दला, िवशेषता ी िश णासाठी फुले दांप यांनी 

वतः या िजवाची पवा न करता मुल ना िश ण दे याचे काय अहोरा  सु  ठेवले. 
महा मा योितबा फुले यांचा ज म एका शेतकरी कुटंुबात झाला होता आिण त े वतः शेतकरी होत.े 

शेतीम ये असणा या अनेक सम यांिवषयी ते सरकारला ठणकावून सांगायच ेव या सम या सोडिव यासाठी काय 
उपाय योजावे लागतील तेही सरकारकड ेमांडायचे. गुलामिगरी, शेतक याचंा आसूड, ा हणाचे कसब अशा िविवध 

लेखनातून यांनी शेतक याचंी दै याव था जगासमोर मांडली. भारतीय शेती, िश ण, कामगारांच े , दशेातील 

आ थक सम या  इ याद संबंधी मांडलेले िवचार यां या िविवध ंथातून दसनू येतात. 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ :े:::    

1. महा मा फुले यां या शै िणक कायाचे अ ययन करणे. 
2. महा मा फुले यांचे शेती व शेतक यांिवषयी िवचार समजनू घेणे. 
3. महा मा फुले यांचे यां या आ थक िवचाराचे अ ययन करणे. 
4. महा मा फुले यां या िवचाराचंी स कालीन उपयु ता प  करणे. 

शै िणक कायशै िणक कायशै िणक कायशै िणक काय::::    
दशेाचा आ थक िवकास हो यासाठी िश ण ह ेअितशय मह वाचे आह.े आज जगाम ये जे दशे िवकिसत 

हणून ओळखले जातात ितथे िश णाचे माण सवािधक आह.े िवकिसत दशेांम ये ी िश णाला ाधा य दल े
जाते या तुलनते िवकसनशील दशेांम ये मा  िश णाचे माण कमी आह.े यातही ी-पु ष असा भेदभाव 
िश णात केला जातो याव नच महा मा फुल ेयांनी या काळाम ये मांडलेले िश ण िवषयक िवचार ह ेभिव याचा 
वेध घेऊन असणारे होते व यांची दरूदृ ी वाखाण याजोगी होती. िश णािशवाय दशे गती क  शकत नाही ह े
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आज या प रि थतीव न प  झाले आह.े िश णािशवाय समाजाची गती नाही ह े महा मा फुले यांनी जाणले 
होते. यातनूच यानंी ब जन वगानी िश ण घेऊन आपला व दशेाचा िवकास सा य करावा अस े यांना वाटत असे, 

पु षांबरोबरच ी िश णावर यांनी भर दला िज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाचा उ ार करीिज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाचा उ ार करीिज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाचा उ ार करीिज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाचा उ ार करी या 
उ माणे यांनी ि यांनी िश ण यावे यािवषयी जनजागृती कर यास सु वात केली. िश ण िवषयक या 
िवचारांना समाजातून खर िवरोध झाला परंतु याला न जुमानता आपले शै िणक काय महा मा फुले यानंी सु  
ठेवले. यांनी िश णावर भर दे यास सु वात केली आप या दशेातील को ावधी लोक िश णाअभावी आपली 
माणुसक  गमावून बसले होते आिण ते धा मक गुलामिगरी या च ुहात अडकले होते यानंा या च ूहातनू 
बाहरे काढ यासाठी िश ण गरजेचे आह ेह ेमहा मा फुलनी ओळखल ेहोते. भारतात हटंर िश ण आयोग नेम यात 
आला या आयोगापुढे दले या िनवेदनात महा मा फुल ेयानंी ाथिमक िश ण ह ेस चे असावे अस ेसचुिवले आिण 
ह े ाथिमक िश ण सवच ब जन वगाना िमळावे अशी िशफारस केली. वातं यानतंर सरकारन े ाथिमक िश ण 
स चे केले आह े याव नच िश णािवषयीचा असणारा ग भ दृ ीकोण आप या ल ात यतेो. सरकारला 
िमळणा या करातून अिधकािधक खच ाथिमक िश णावर करावा, यासाठी शाळांची सं या वाढवावी अशा अनेक 

िशफारशी महा मा फुले यांनी के या या िशफारशी व न िश णािवषयी असणारी याचंी तळमळ दसून येते.    
िव िेवना मती गलेीिव िेवना मती गलेीिव िेवना मती गलेीिव िेवना मती गलेी,,,,    मतीिवना नीती गलेीमतीिवना नीती गलेीमतीिवना नीती गलेीमतीिवना नीती गलेी,,,,    नीतीिवना गती गलेीनीतीिवना गती गलेीनीतीिवना गती गलेीनीतीिवना गती गलेी,,,,    गतीिवना िव  गलेेगतीिवना िव  गलेेगतीिवना िव  गलेेगतीिवना िव  गलेे,,,,    िव ािवना शू  िव ािवना शू  िव ािवना शू  िव ािवना शू  

खचलेखचलेखचलेखचले,,,,    इतके अनथ एका अिव ने ेकेलेइतके अनथ एका अिव ने ेकेलेइतके अनथ एका अिव ने ेकेलेइतके अनथ एका अिव ने ेकेल.े या ओळीतनूच महा मा फुले यांनी िश णाचे मह व अधोरेिखत केले आह.े 

महा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचार::::    
भारत हा कृिष धान दशे असून भारतातील ब सं य लोकसं या शेतीवर अवलंबून आह.े वातं यानंतर 70 

वष होऊनही भारतातील शेती व शेतक यांचे  सुटल ेनाहीत अजूनही भारतीय शेती िनसगाचा जुगार मानली 
जाते. भारतीय शेतकरी दा र ा या दु च ात आिण कजा या साप यात अडकला  आह.े महा मा फुले यां या मत े
शेतकरी हा येक दशेाचा मु य आधार तंभ असतो. शेतकरी रा ं दवस शेतीत रा नही याचे जीवन अ यंत 
हलाखीत जगतो, महा मा फुले ह े वतः शेतकरी होते शेतक यांशी यांचा जवळचा सबंंध होता यामुळे शेतक याचंी 

अव था यांनी वतः अनुभवली होती आिण हणूनच यानंी शेतक यां या असतंोषाला वाचा फोडली हणून यानंा 
शेतक यां या असतंोषाचे जनक हणतात. या काळात बागायती शेतीचे माण खूप कमी होते. शेतीसाठी लागणारे 
भांडवल सावकाराकडून कज व पात यावे लागत अस ेसावकार या कजावर जा त ाज आकारायचे  यामुळे 
ती कजफेड नाही झाली, तर या शेतीवर सावकाराचंा ताबा असायचा. यािवरोधात महा मा फुले यानंी 

शेतक यांम ये जनजागृती क न शेतक यांवर होणा  या  अ याया िव   आवाज उठिवला आिण याचाच प रणाम 
हणजे अनेक सावकारां या ता यात गेले या हजारो एकर जमीन परत शेतक यांना िमळा या.शेतकरी दा र ात 

ज मतो,दा र ात जगतो आिण याचा शेवट दा र ात होतो. शेतक यां या  दा र ाची कारण मीमांसा ही यानंी 

आप या िलखाणातून केली आह.े   
शतेक  यांशतेक  यांशतेक  यांशतेक  यां या दा र याची कारणेया दा र याची कारणेया दा र याची कारणेया दा र याची कारणे::::       

1.शेतीचे िवभाजन व तुकडीकरण  
2.वीजेचीकमतरता 
3.िवदशेातून होणारी शेतमालाची आयात  
4.शेतक याचंे शोषण  
5. सावकारांकडून होणारी शेतक यांची लूट 
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6. जागितक मंदी  
7. शासनाचेशेतीकडील दलु   
8.  ामीण भागातील ीमंतांचे शेतीवर असणारे वच व  
अशी अनेक कारणे शेतक यां या दा र ाची महा मा फुलनी आप या िविवध िलखाणातून प  केली 

आहते. 
शेतक यांची ि थती सुधार यासाठी यांनी काही उपाययोजना सुचिव या आहते, याम ये शेतीला 

जल सचन सुिवधा उपल ध क न दे याची िशफारस यांनी केली. यािशवाय शेतीचे उ पादन वाढणार नाही ह े
यांना मािहत होते शेती िवषयी यांचा दिृ कोन आधुिनक होता धरणाच ेपाणी ह ेमृत असत े यामुळे याचा वापर 

शेतीत कर यासाठी शेतकरी घाबरत होते शेतक यांची ती भीती घालव यासाठी महा मा फुले यांनी धरणातील 
पा या ारे वतःची शेती फुलिवली आिण शेती उ पादनात वाढ केली. शेतीम ये असणारे जल सचनाचे मह व 
यांनी शेतक यानंा समजावून सांिगतले व शेतक यानंी धरणातील पा याचा वापर क न आप या शेती उ पादनात 

वाढ करावी यासाठी ो सािहत केले.सरकारने शेतीला उ ेजन दे यासाठी शेतक यांना मदत करावी अशी मागणी 
केली.सुधा रत िबयाणे अवजारे व नवीन तं ानाचा शेती उ पादन वाढिव यासाठी वापर करावा यावर यांनी भर 
दला,शेतक यांनी िश ण यावे यावर  यानंी भर दला. शेतक यांकडून स या कर वसुलीला महा मा फुल ेयांचा 

िवरोध होता दु काळा या काळात शेतक याकंडून कर वसूल न करता यानंा सरकारने आ थक मदत ावी अशी 
मागणी केली व आप या लखेातून, अभंगातून सरकारवर कडक टीका केली. सरकार िविश  लोकांना हाताशी ध न 

शेतक यांची लूट करीत आह ेह ेसरकारला उघडपणे सांिगतले आप या गुलामिगरी या ंथातील अभंगात सरकारवर 
टीका करताना महा मा फुले हणतात क , 

व कलाचंी महागाईव कलाचंी महागाईव कलाचंी महागाईव कलाचंी महागाई,,,,    यायाधीशा दया नाहीयायाधीशा दया नाहीयायाधीशा दया नाहीयायाधीशा दया नाही,,,,    

पापपापपापपाप----पु य जथे ेनाहीपु य जथे ेनाहीपु य जथे ेनाहीपु य जथे ेनाही,,,,    पशैा परुत ेदादाभाईपशैा परुत ेदादाभाईपशैा परुत ेदादाभाईपशैा परुत ेदादाभाई    

िन य जमती एके ठाईिन य जमती एके ठाईिन य जमती एके ठाईिन य जमती एके ठाई,,,,    शू ाचंी ती दाद नाहीशू ाचंी ती दाद नाहीशू ाचंी ती दाद नाहीशू ाचंी ती दाद नाही....    

शासनात िविश  वगाचे वच व अस यामुळे यां याकडून शेतकरी िवरोधी धोरणे राबिवली जातात. 
यामुळे शासनात कवा सवच े ात कुठ या एका िविश  वगाचे वच व असता कामा नये, सवच ब जनानंा या 

े ात योगदान दतेा आले पािहजे असे मत महा माज चे होते. यां या या िवचारांना काही लोकाचंा िवरोध होता. 
शेतकरी व ग रबांवर होणा या अ यायािवरोधात यानंी गावोगावी जाऊन जनजागृती केली आिण या अ याय 
िवरोधात आवाज उठव याची गरज अस याची जाणीव िनमाण केली. कृषी वसाय, कृषी उ पादन प ती, कृषी 

बाजारपेठ, कृषी मालाचे भाव यािवषयीचा यांचा दिृ कोन आधुिनक व शा ीय होता. 

आज भारतीय कृषी िवपणन व थेम ये असणारे दोष महा मा फुले यांनी याकाळी स माण दशवून दले 
होते. दलाल, अडते शेतक यांची मो ा माणात लूट करतात यांच कृषी बाजार पेठेवर वच व असू नये असे मत 

महा मा फुले यांचे होते आजही या दोषांचे िनराकरण झालेले नाही. शेती ही पूणतः िनसगावर अवलंबून अस यामुळे 
शेतीला जोड वसायची आव यकता आह े यािशवाय शेतक याचे उ प ात वाढ होणार नाही ह े यांनी आप या 
लेखनातून प  केले. पाणी आडवा पाणी िजरवा, तलाव, बंधारे,िविहरी बांधणे पा याचा काटकसरीने वापर, 

तलावातील गाळ शेतक  यानंा फुकट दणेे, शेतमालाचे दशन भरवणे, जंगलाचे र ण करणे असे अनेक उपाय यांनी 
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शेती या संदभात सचुिवले आहते. शेती आिण शेतक यांची गती झा यािशवाय दशेाची गती होणार नाही हा 
यांचा दिृ कोन होता तो भारतीय अथ व थेला तंतोतंत लागू पडतो. 
म व कामगार िवषयक िवचारम व कामगार िवषयक िवचारम व कामगार िवषयक िवचारम व कामगार िवषयक िवचार::::    

महा मा गांधीज नी माला आप या जीवनात खूप ित ा दली होती. असे हटले जाते क  ही पृ वी 
नागा या डो यावर उभी नसून मा या डो यावर उभी आह े आिण या दशेात माला ित ा आह े तो दशे 
िवकासा या यो य मागावर चाललो आह ेअसे समजावे. आप या दशेात मा  माला कमी लेखून जे कुठलेही म 
करीत नाहीत अशा वगाला मा  उ  ित ा दली जाते ह ेददुवी आह े यामुळे माला ित ा दली तर रा िहत 
साधता येते असे प  मत महा मा फुले यांचे  होत.े महा मा फुले यांनी कामगाराचंे होणारे शोषण या िवरोधात 
आवाज उठवला. मंुबईतील िगरणी कामगारांचे होणारे शोषण यािवषयी परखड मत यांनी आप या लेखणीतून 

 केले. कामगारांम य ेही ी-पु ष असा भेदभाव केला जातो ि यानंा यां या कामाचा मोबदला तुलनते कमी 
िमळते, यामुळे ि यांच ेहोणारे शोषण थांबवावे, तसेच लहान मुलांना कामावर ठेवू नये ि यानंा कामात सवलती 

ा ात, कामगारांना म यंतरी सु ी ावी अशी मागणी यांनी सरकारकड े केली. आजही असंघ टत े ातील 

कामगारांचे मो ा माणात शोषण केले जाते ते शोषण थांबिव यासाठी महा मा फुले यांचे िवचार उपयु  आहते 
याव नच यां या िवचाराचंी उपयु ता आजही िस  होते. 

संपूण दशे दु काळाने होरपळत होता अशा दु काळात महा मा फुले यांनी अनेक मजुरांना काम उपल ध 
क न दले व यांची होणारी उपासमार यातनू टाळली. महा मा फुले यांनी वतः कामगारांना अनके सोयी 
सवलती द या कामगारांच ेजीवनमान सुधारावे यासाठी चांगले वेतन दल ेआप या वतणुक तनू यानंी उ ोजक 
वगाना कामगार िवषयक धोरण कसे असावे याचा आदश घालून दला. स यशोधक समाजा या मा यमातून 
दु काळ तांसाठी अनेक ठकाणी कॅ प लावून यां या राह याची जेवणाची व था केली अनेक ठकाणी मदत क  े
सु  केल.े 
महा मा फुल ेयाचं ेसा यवाद सबंधंी िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेसा यवाद सबंधंी िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेसा यवाद सबंधंी िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेसा यवाद सबंधंी िवचार::::    

काल मा स यां या सा यवादी िवचारांनी जगात ांती घडवून आणली. उ ोजक कवा मालक ह े
कामगारांचे कसे शोषण करतात आिण यातून कसे ीमंत झाले आहते याची िव तृत िववेचन काल मा स यांनी 
आप या दास कॅिपटल या थंात केले आह.े या िवचाराचंा भाव महा मा फुल ेयां यावरही जाणवतो. भारतातही 
उ वण य व इं जांकडून मो ा माणात लोकांचे शोषण केले जात अस,े लहान शेतकरी-शेतमजूर ह ेया ीमंत 

वगाचे एक कारे गुलामच होते आिण यांची िपळवणूक करणे ही ह ेउ वण यांचा यांचा ज मिस  ह  आह.े असे 
समाजातील अनके वगाना वाटत असे यािवरोधात महा मा फुले यांनी आप या िलखाणातून वाचा फोडली. आप या 
दशेातील लोकां या ददुशेला इं जांबरोबरच काही िविश  वगाला ही यांनी जबाबदार धरले. भारतात मो ा 

माणात उ नीचता, े -किन ता, काळे गोरे असा भेदभाव केला जात अस े हा सव भेदभाव समूळ न  

कर यासाठी महा मा फुल े यांचे काय मोलाचे आह े या सव सम या सोडिव यासाठी महा मा फुले यांनी 
सा यवादाचा पुर कार केला. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

महा मा योितबा फुले यानंी  समाजसुधारणेच े ांितकारी अस ेकाय केले. महा मा फुलयांचा  जो काळ 
होता तो इं ज राजवटीचा व समाजावर अंध ा ढी-परंपरा यांचा पगडा असणारा होता. अशा काळात यानंी 
वै ािनक व शा ीय दिृ कोन मांडून समाजाला नवी दशा दे याचा य  केला. िश णाचे मह व जाणून यांनी 
समाजाचा खर िवरोध असतानाही िश णाचा चार आिण सार केला. वातं यानंतर आजही भारतात 
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िश णापासून वंिचत असणा या मुलांची सं या जा त आह.े उ  िश णापयत येणा या मुलांची सं या तर 50 ट े  
पे ाही कमी आह ेअशा वेळेस महा मा ज ची िश णािवषयी असणारी दरूदृ ी आप या ल ात यतेे. अनके अिन  
चालीरीतीचा  समूळ नायनाट केला व तळागाळातील लोकांना नवसंजीवनी दली. शेतीव शेतक यांिवषयी यानंी 
जे काय केले त े या काळात न हत े तर आज या काळात उपयु  आह.े शेतकरी आ मह या रोख यासाठी, 

शेतमालाची कमत धोरण ठरिव यासाठी, जल सचन सुिवधांसाठी महा मा फुले यांचे िवचार आजही उपयु  

आहते. यानंी सुचिवले या उपाया ारे शेतक याला दा र ा या दु च ातून बाहरे काढता येईल. आह ेआज आपण 
पाहतो क  असंघ टत े ात कामगारांची मो ा माणात िपळवणूक होत,े बेरोजगारीचा दर सात याने वाढत आह े

ही िपळवणूक थांबव यासाठी व रोजगारा या संधी िनमाण कर यासाठीमहा माज चा कामगार िवषयक जो 
दिृ कोन होता याची उपयु ता आजही आह.े महा मा फुले यां यावर समाजवादी िवचारसरणीचा भाव असला 
तरीही यांनी भांडवलशाहीला िवरोध केला नाही तर भांडवलशाही मधील भांडवलदारी वृ ीला यांचा िवरोध 
होता. महा मा फुले यांचे आ थक िवचार सवसामा यांना जग याचा ावहा रक दिृ कोन दणेारे होते यां या 
आ थक िवचारांम ये सै ांितक व ि ल ता कुठेही आढळून येत नाही. यांचे आ थक िवचार सवसामा यांना 
समजणारे होत े यांनी आप या िवचारातून दशेाची गती हणजे केवळ भांडवलदारांची गती न ह ेतर शेतकरी, 

शेतमजूर व ि या अशा सवच घटकांची उ ती साधणे हणजे दशेाची गती होय असे परखड आ थक िवचारांची 
मांडणी महा माजीनी केली. आपण आ थक महास चेे व  पाहत आहोत ते स यात उतर यासाठी महा मा फुल या 
वा तिवक िवचारांची आप या दशेाला आजही गरज आह ेहचे वरील िव ेषणाव न प  होते. 
सदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूी::::    

1. ा.रायखेलकर, डॉ. दामजी, आ थक िवचारांचा इितहास, िव ा बुक पि लशस, औरंगाबाद, जून 2011 

2. ीराम गंुदकेर, महारा ाचे िश पकार महा मा योितबा फुले, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ मुंबई, जुलै 2004 

3. धनंजय क र डॉ. द. स. मालशे, डॉ. य. द. फडके, महा मा फुले सम  वाङमय  महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ 

मुंबई 
4. पं सी पाटील, महा मा योितराव फुले यांचा अ प प रचय, महारा  रा य सािह य सं कृती मंडळ मुंबई  माय ो ाफ िगरगाव 

मुंबई तृतीय आवृ ी 1990. 

5. महा मा योितबा फुले, शेतक यांचा आसूड आसूड   
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महा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी ासिंगकतामहा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी ासिंगकतामहा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी ासिंगकतामहा मा फुल ेयां या आ थक िवचाराचंी ासिंगकता    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . डीडीडीडी. . . . पीपीपीपी. . . . काबंळेकाबंळेकाबंळेकाबंळे    
अथशा  िवभाग मुख शहीद भगत सग महािव ालय, क लारी ता. औसा िज. लातरू 

तावनातावनातावनातावना::::    

सामािजक सुधारणा आ थक सुधारणेसाठी मह वपूण ठरतात. याची प  जािणव झालेले युगपु ष हणजे 
महा मा जोितबा फुल.े समाजजीवन व अथकारणाला दशा दे याचे खर साम य यां याजवळ होते. शोषणरिहत 
समाजिन मतीचा अखंड यास घेऊन आयु यभर यु पातळीवर िश ण ह े आ थक िवकासाचा पाया आह े हणून 
सवा या िश णावर भर दला. गुलामिगरी न  क न माणुसक  ा ीसाठी जनतते िव ेचा सार झाला पािहजे. 
िव ा रा ाचा ाण आह.े या िव ेिवना माणुस, रा  व जग यांना अनेक सम यांना सामोरे जावे लागते. हा िवचार 

 कर यासाठी मांडले या यां या पुढील ओळी संपूण मानव जातीला जीवनाचे िश ण दणेा या अशा आहते.  
"िव ेिवना मित गेली, मती िवना नीती गेली, 

िनितिवना गती गेली, गितिवना िव  गेले, 

िव ािवना शु  खचले, इतके अनथ एका अिव नेे केले." 
अिव ेचा समूळ नाश कर याचे एकमेव साधन िश ण आह.े िश णानेच खरा व शा त िवकास साधता 

येतो. सवसंप ता ा ीची मता िश णाने माणसा या अंगी येते. समता, वातं य आिण बु ी ामा य या 

वैचा रक आधारावर समाजरचना कर यावर िवशेष भर द यास सामािजक गती साधते ह े िस  कर यासाठी 
संपूण आयु य वेचले.  
उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::---- 

1. म. जोितबा फुले यां या िवचारांचा अ यास करणे.  
2. शै िणक कायाचा आढावा घणेे.  
3. शेती िवकास व सुधारणा संबंधीचे िवचार अ यासणे.  
4. आ थक िवचाराचंा आढावा घेणे. 

गृगगृृगृिहिहिहिहतततत    ::::----    
म. फुले यां या िवचारात समाजजीवन व अथकारणास दशा दे याचे साम य आह.े  

ा ी ा ी ा ी ा ी : : : :     
फुले यां या आ थक िवचाराचंा अ यास क न यां या िवचारांचे मह व थोड यात समजून घे या या दृ ीन े

कर यात आलेला एक य  यामुळे वाचक विव ा याना महा मा फुले यां या िवचारांची शा तता ल ात यऊे 
शकेल. सवागीण क याण साधताना या िवचारांचा य  जीवनात अनुभव घेता येईल.  
सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती : : : :     

भारतीय आ थक िवचारवंत, सम  फुले सािह य, इतर पु तकातील िवचारां या आधारे हा शोधिनबंध 

तयार कर यात आलेला आह.े  
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िश णिवषयक काय िश णिवषयक काय िश णिवषयक काय िश णिवषयक काय : : : :     
भावी माता सुिशि त अस यावर यांनी भर दला होता. १८४८ म ये पु या या बुधवार पेठेत 

महारा ातील मुलीची पिहली शाळा सु  केली. ३ जुलै १८५१, १७ स टबर १८५१ रा ता पेठ पुणे आिण १५ माच 

१८५२ वेताळपेठ पुणे अशा मुल या शाळा सु  के या. सािव ीबा नी िचखलफेक, दगडफेक या सव कारांना न 

जुमानता महा मा फुले यां या बरोबरीने मुल या िश णाचे काय चालवले. अ पृ यांसाठी १८५१ ला नानापेठेत 
ौढांसाठी रा ीची शाळा काढली. प रणामी फुले दा प यास गो वदरावांनी घराबाहरे काढले.  

सामािजसामािजसामािजसामािजक सधुारणा क सधुारणा क सधुारणा क सधुारणा : : : :     
चुक या धा मक ढी व सामािजक चाली- रतीवर हार केला. समता, वातं य, बु ी ामा यावर 

आधा रत समाजरचना कर या या दृ ीने य  केले. कामगारां या िहतासाठी तळमळ, ाचार व लाच – 

लुचपतीवरताशेरे ओढले. ा णेतरांना नोक यासाठी मागणी, कोण याही े ात कोणा एका जातीची म े दारी 

नसावी असे िवचार कट केले. सवाना समान याय दणेा या धोरणाची आव यकता अस याचे ितपादन केले.  
शतेीिवषयक िवचार शतेीिवषयक िवचार शतेीिवषयक िवचार शतेीिवषयक िवचार : : : :     

महा मा फुले अथशा  नसूनही यांनी यां या िलखाणातून आ थक ेरणांची जाणीव क न दे याचे काय 
केले. भूमी आिण भूमीपु  यां यािशवाय कृषी धान दशेात सवागीण िवकास साधता येत नाही. भारतीय 
माणसा या आ थक िवकासात शेती खुप मह वाची आह.े समाजातील येक माणसा या दनैं दन जीवनात शेतीचा 
सहभाग असतो. शेतीतनूच मानवा या दनैं दन िजवनासाठी आव यक असणा या व तु िमळतात. असे असले तरी 
भारतीय शेतीचे दर हे टरी उ पादन कमी आह.े जोडधं ाचा िवकास झालेला नाही. कृषी े ात आधुिनक तं ाचा 
वापर नाही. यामुळे शेतक याची ि थती समाधानकारक नाही. महा मा फुल ेयां या मतानुसार शेतकरी, सैिनक व 

शासक य अिधकारी ह े तीन घटक दशेाचा मु य आधार असतात. यातीन घटकांवर दशेांचा आ थक िवकास 
अवलंबून असतो. यापैक  शेतक यांची अव था फारच वाईट होती. एकंदरीत भारतीय शेतकरी कजात ज मतो, 

कजात वाढतो व कजातच मरतो यापे ा वाईट ि थती ती कोणती असेल? शेतक याचे अवघे जीवन दा र ात व 

कजाची परतफेड कर यात जाते. अ , व  व िनवारा या आव यक गरजाचंी पुतताही न करता ये यासार या 

कायम ि थतीतून शेतक याला वर काढ यासाठी आ थक मदत दली पािहज े असा म. फु यांचा आ ह होता. 
शेतक यांची कजातून मु ता झा यािशवाय भारतीय शेती सुधारणार नाही हचे खरे कारण आह.े आजही याच 
दु च ात गुरफटून शेतकरी आ मह या करतोय. शेतक याला कजमु  कर यासाठी महा मा फु यांनी उपाय 
सुचिवले होत ेत े हणज,े शासनाचा अनु पादक खच कमी झाला पािहजे. या शासना या अनु पादक खचाच े माण 

अिधक असते तो दशे औ ोिगक व कृषी े ात समाधानकारक गती क  शकत नाही.  
म ित ा म ित ा म ित ा म ित ा : : : :     

माला समाजात ित ा िमळायला पािहजे. माचा व मानवी जीवनाचा, माचा व दशेा या सं कृतीचा, 

माचा आिण िश णाचा संबंध जोडून माला मह व दणेारे आिण या आधारे सामािजक ित चेा िनकष बदलनू 
शु , अितशु  व भुिमहीन यां या जीवनाला सामािजक ित ा िमळवून दे याचा य  म. फुले यानंी केला. 

शेतक यांना शेतीच े ान हावे यासाठी शेतीची पु तके ावेत. शेतसा यापासनू िमळणा या उ प ाचा उपयोग 
सरकारनेशेतक यां या मुलानंा िश ण दे यासाठी करावा असे ितपादन केले.  
    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LIV           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 93 

सावजिनक खच सावजिनक खच सावजिनक खच सावजिनक खच : : : :     
मो ा पगाराचे अिधकारी कमी करावे. रा यकारभारावर होणारा खच कमी करावा. भारतीय लोकांचा 

पैसा यु ावर खच क  नये. शेतक यांना कजमु  करावे. शेतक यां या जीवनात सुधारणा झाली पािहज ेही आ ही 
भूिमका ठेवून जल सचन व था व धुप रोख यासाठी उपाय सुचवतात. सै य व पोलीसांकरवी नदीवर धरणे 
बांधावीत वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस मुरवावा, जिमनीची धुप होणार नाही याची काळजी यावी. पालापोचाळा, 

खत वा न जाणार नाही याची व था करावी. टेक ावर तलाव बांधावेत. न ावर धरणे बांधावीत, नदीचे पाणी 

िविहरीत साठवून, फळबाग व शेतीसाठी वापरावे. जे शेतकरी िविहरी खणतील यानंा ो साहनपर ब ीसे ावीत, 

अिधकािधक िपके घेणा या शेतक यांना ब ीसे ावीत. एकूण शेती िव ानिन  कर यावर भर दला व शेतक  
दशने भरवावीत हहेी सांिगतले.  

दा र ाची कारण ेदा र ाची कारण ेदा र ाची कारण ेदा र ाची कारण े: : : :     
ि टीश राजवटीने शेतकरी व भारतीय नाग रकाचंे जीवन हलाखीच ेबनिवले. अथात शेतकरी शेतमजरुांच े

दा र  वाढले.  
1. सं थानातील सै य भर या कमी झा या, बेकारीत वाढ झाली, शेतीवरील भार वाढला.  

2. लोकसं या वाढ शांतते या काळात लोकसं या वाढली व वारसा ह ान ेजिमनीच ेतुकडीकरण झाले. शेती 
खच वाढला. शेतीचे काम कमी झाले, उ प  घटले. दा र ात भर पडला.  

3. वनिवभागाने जिमनी ह तगत के या. प रणामी कुरणाअभावी शेतकरी, शेतमजुर अडचणीत येऊन चारा 

िमळणे अवघड झाले.  
4. ि टीशांनी आयातीवरील कर र  केला. ामीण लघुकुटीरो ोग ह तकला उ ोग बंद पडले. छोटे 

ावसाियक मजरु बनले. काम मागणा यांची सं या वाढली. रोजगारसंधी कमी झा या, उ प  घटले.  

5. ि टीश भांडवलदारांनी शेतक यांना कज दली, सावकारांची लबाडी व चंड ाजदर यामुळे शेतक यांच े

दा र  वाढले.  
साराशं साराशं साराशं साराशं : : : :     

ि टश राजवटीने राबिवले या चुक या राजकारभाराचा डकंा वाजवलाव यां याकरवी होणा या चुका 
दु त कर याचा य  केला. याबरोबरच भारतीय समाजातील चकु या ढी परंपरा व जाती-पाती आिण ि -
पु ष भेदभाव संपु ात आणून अ ान, अिव ा दरू कर यासाठी िश णाच े मह व जनते या मनीमानसी 

उतरिव याचा आटोकाट य  केला. शेतीवर आधा रत भारतीय अथ व था व भारतीय शेतक यांचे कजमय 
जीवन कजिवरिहत कर या या दृ ीने सवािगण िवचार कटीकरण िविवध उपाय योजनांचा उहापोह केला व 
कसोशीने िव े ारे अथात िश णाने व सामािजक सुधारणाने सवसमावेशक व टकावू िवकास घडवून आणता येईल. 
अशी सकारा मक य ांची पराका ा महा मा फुले यांनी केली. आजही यां या या िवचारांचा भारतीय सरकार व 
एकूणच समाज घटकानंी बोध घेऊन सुधार याचा य  कर याची अिधक आव यकता आह.े  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ : : : :     

१) फडके य. द. (संपा.), म. फुले वाङमय, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई, १९९१.  

२) डॉ. क डेवार यु.बी., आ थक िवचारांचा इितहास, अहमदपूर, २००५. 
३) डॉ. कुलकण , डॉ. ढमढेरे, आ थक िवचार व िवचारवंत, पुणे, २००८. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार आिण आजची याचं ेआ थक िवचार आिण आजची याचं ेआ थक िवचार आिण आजची याचं ेआ थक िवचार आिण आजची 
आ थक प रि थितआ थक प रि थितआ थक प रि थितआ थक प रि थित    

  डॉडॉडॉडॉ. . . . िमना गीताराम महे ेिमना गीताराम महे ेिमना गीताराम महे ेिमना गीताराम महे े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
अथशा  िवभागअथशा  िवभागअथशा  िवभागअथशा  िवभाग,    वदैयनाथ महािव ालयवदैयनाथ महािव ालयवदैयनाथ महािव ालयवदैयनाथ महािव ालय, परळीपरळीपरळीपरळी----वैववैैवै....    

तावनातावनातावनातावना:::: 
 कोर ना हायरसने जगासमोर खूप मोठ वै क य आ हान उभ केल, पण हा िवषाणू केवळ एकच संकट 

घेऊन आला नाही तर दवसागिणक खचत जाणारी अथ व था ह ेन टाळता येणार संकट घेऊन आला. कोर नाचा 
संसग झाला तरी याचा सवात वाईट प रणाम हणजेच मृ यू टाळता येऊ शकतो, पण यामुळे लाद या गेले या 

लॉकडाउनमुळे जागितक आिण पयायाने थािनक अथ व थेला बसणारा फटका टाळता ये यासारखा नाही, तो 

अटळ आह.े कोरोनाचा िवषाणू य ात कोणताही िवषाणू भेदभाव करत नाही, याला ती समजही नाही. पण 

मानवरिचत अथ व थेच तस नाही एक तर ती िवषमतवेर आधारलेली आह े कवा िजथ ती या आधारावर उभी 
नाही, ितथ ितचा प रणाम हणून आ थक िवषमता तयार झाली आह.े या कटू स याला न गत िव ात या 

अथ व था अपवाद आहते न ितस  या जगात या अथ व था. हणूनच िजथ िवषाणूपे ा िवषमतेमुळे होणार 
मानवजातीच नुकसान अिधक आिण अटळ आह,े ितथे डॉ. आंबेडकरांचा अथिवचार उपचार हणून आव यक आह.े  

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेअथशा  हणून ओळखले जातात. यांचा मु य िवषय अथशा  होता. या 

िवषयावर यांनी िवपुल लेखन केले आह.े आदश चलन प ती, कृषी उ ोग, खासगी सावकार ितबंधक िवधेयक, 

जातीचे अथशा , आ थक पायाभरणी इ यादी िवषयावर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी िवचार मांडले आहते. 

भारताची क य बँक - भारतीय रझव बँके या थापनेत बाबासाहबेांचे मोठे योगदान आह.े 

भारता या क तवंत सुपु ांम ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच े नाव अ थानी आह.े भारत दशेा या 
इितहासातील पिहल े सव े  अथशा  ह े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर होत. दशेा या सामािजक-राजक य 
ि ितजावर यांचा उदय इ.स. १९२० या दशकात झाला. समाजा या, अ पृ य हणून िहणिव या गेले या अगदी 

तळातील वगा या पुन थानासाठी सामािजक, राजक य, आ थक आिण धा मक पातळीवर ते हापासनूच याचंा 

संघष सु  होता. बाबासाहबे एक थोर िवचारवंत होते आिण यांनी अथशा , समाजशा , िविध , 

िश णत , प कार, संसद सद य आिण या सवा या पलीकड ेजाऊन समाजसुधारक आिण मानवािधकारांचा र क 

या ना यान े केलेल े काय अतुलनीय आह.े दशेभरातील अ पृ य समाजाला एकवटून, संघ टत क न सामािजक 

समते या येया त जा या या दृ ीने राजक य माग कसा अवलंबायचा, यािवषयी यांनी दशादशन केले. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा मूळ अ यासिवषय अथशा  हाच होता. बाबासाहबेांनी अथशा ात 
िवपुल िलखाण केले असून, या िवषयावर यांची तीन मुख पु तके आहते. : १) अ ॅडिमिन ेशन � ड फायना स 

ऑफ द ई ट इंिडया कंपनी, २) द इ हो यूशन ऑफ ोि हि शयल फायना स इन ि टश इंिडया आिण ३) द 
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ॉ लेम ऑफ द पी : इ स ओ रिजन � ड इ स सो यशून. भारत आज आ थक ि थ यंतरा या उंबरठयावर उभा 

असताना डा◌ॅ. बाबासाहबेां या आ थक िवचारांचे मनन- चतन करणे आव यक ठरते. यासाठी हा य : 
डॉ. आंबेडकर याचंे ि म व अनेक पैलूंनी यु  असल ेतरी यात एक समान धागा होता आिण तो आ थक िहत 
पाहणारा होता. 'ब जन िहताय, ब जन सुखाय' या यांनी दले या मं ातूनच याचंे आ थक िवचार सु प पणे 

दसून येतात. 
अ यायनाची उि ेअ यायनाची उि ेअ यायनाची उि ेअ यायनाची उि :े:::  

1) भारतीय आ थक िवचारवंत डॉ. आंबेडकर यां या आ थक िवचाराचंा अ यास करणे. 
2) कोर ना काळात आंबेडकर यां या आ थक िवचारांची गरज. 
3) आंबेडकरां या आ थक िवचार सव जगासाठी कस ेउपयु  आहते ह ेतपासणे.  

संशोधनप ती :  
सदरील संशोधन ह े ि तीय मािहती सं हण प ती ारे जमा केली आह.े िविवध पु तके, लेख, 

िनयतकािलके, इंटरनेट इ. ारे मािहती गोळा केली आह.े  

आबंेडकराचं ेआ थक िवचार व आजची आ थक प रि थितआबंेडकराचं ेआ थक िवचार व आजची आ थक प रि थितआबंेडकराचं ेआ थक िवचार व आजची आ थक प रि थितआबंेडकराचं ेआ थक िवचार व आजची आ थक प रि थित: : : :  
कोरोना या काळात लौकडाउन मुले औ ोिगक उ पादन थांबल, बाजारपेठा बंद आहते, यामुळे 

अ याव यक आिण गरजे या व तूिशवाय दसुर काही खरेदी केल जात नाहीये. अशावेळी आ थक उतरंडीवर अगदी 
शेवटी असले या, हातावर पोत असले या ि ला याची झळ लौकडाऊन सु  होता णीच बसली आह.े ती आता 

सग या े ांम ये पसरत आह.े बेकारी वाढलेली आह,े सरकारचेही आ थक ोत आटू लागले आहते आिण उ पादन 

सु  नस याने खाजगी े  दखेील अडचणीत सापडले आह.े कोर नाचा संसग मया दत रािहला तरीही थांबलले 
अथच  गितमान कर यासाठी बराच वेळ लागेल, आिण हाच वेळ आ थक िवषमता वाढवत नेईल. अशा ि थतीत 

डॉ. आंबेडकर यांच ेअथिवचार उपयोगी पडतील. आंबेडकरांनी केलेल ं चतन अथ व थेला आधार दे यासोबतच 
य ात येऊ शकणा  या िवषमतेला रोख यास उपयोगी ठरतील. 

कोरोनामुळे लौकडाऊन सु  झाला, आिण िमक तसेच मजुरां या हातचे काम पिह यांदा गेले. ते यांना 

परत िमळणार क  नाही याचीही शा ती नाही. अथ व था खचली क  पिहलं बळी याच वगाचा जातो. 
यु काळात जे हा दशेांची आ थक ससंाधन संर ण े ाकड ेवळवली जातात, आ थक मालम ेच चंड नुकसान 

होत, इतर व तूचंे उ पादन थांबते ते हाही अशीच ि थित होते. दसु  या महायु ानंतर जे हा त कालीन ि टश 

सरकारन ेभारतात ‘यु ो र आ थक पुनरचना योजना’ आणली होती, ते हा या योजनेची उ ी े ठरिव यासाठी 

थापन केले या सिमतीम ये डॉ. आंबेडकर होते. या सिमतीत काम करताना यांचे आ थक िनयोजनासंबधीच े
िवचार मह वाचे आहते. बाबासाहबेां या या भूिमकेसंबधी ये  अथत  डॉ. सुखदवे थोरात यां या ‘बाबासाहबे 

आंबेडकर: िनयोजन, जल व िव ुत िवकास, भूिमका व योगदान’ या पु तकात िलिहतात, ‘ िमक आिण गरीब यांना 

आ थक सुरि तता दे यात भांडवलशाही अथ व थेला काही मयादा पडतात ही आंबेडकरांची भूिमका होती. 
दशेा या िनयोजनब  आ थक िवकासात िमक आिण गरीब वग यांना मह वपूण थान असावे, अशी आंबेडकराचंी 

भूिमका होती. िनयोजनब  आ थक िवकासात सामा य माणसा या गरजा, उदा. शांतता, िनवारा, पुरेसे व , 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LIV           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 96 

िश ण, चांगले आरो य आिण स मानाचे अिधकार इ. समाधानकारकपणे िमळ यासाठी रा याने िनयोजनात तरतदू 

करावी, ही भूिमका आंबेडकरांनी मंडळी. गरीबानंा यां या गरजेनसुार वैयि क िवकासासाठी आव यक सुिवधा 

पुरिव याची मोठी जबाबदारी सरकारने यावी. यासाठी सरकार िनरह त ेपा या धोरणाचा वीकार करणारे अस ू
नये तर आव यक ि थतीत अथ व थेत ह त ेप करणारे असावे, अस डॉ. थोरातानंी िलिहलय.  

डॉ. आंबेडकरांची ही भूिमका यु ो र ि थतीत तयार झाले या िबकट अथ व थेतून बाहरे ये या या 
काळातील आह.े आज कोरोना िवषाणूमूळे उ वलेले सकंट यु ापे ा वेगळे नाही, कब ना यु काळात जी काही 

े  प रणामांपसून दरू राहतात, ती सु ा आज कोरोना या काळात झळ सोसत आहते. आंबेडकर हणतात तस, 

िमक आिण गरीबांना क थानी ठेवून िनयोजन कर याची गरज आजही असणार आह.े याच िमकांचे ल ढे 
शेकडो कलोमीटर पायी चालत आप या घराकड े जाताना आपण पिहले आह.े यांना आव यक या सोयी 
पुरव याची अपे ा, यांना काम दणेा  या कं ाटदाराकडून नाही तर सरकारकडूनच केली जाईल. यामुळे यात 

ह त ेप करणारे सरकारचे धोरण असावे, ह ेडॉ. आंबेडकरांचे धोरण आज अंिगकारण मह वाचे ठरेल.    

क  िव  रा यसरकारक  िव  रा यसरकारक  िव  रा यसरकारक  िव  रा यसरकार::::  
क  आिण रा यसरकारम य ेकोरोना संकट हाताळ यासाठी आ थक तरतू दव न वाद चालू होत,े आ थक 

संकटा या काळात ह ेवाद अिधकच िबकट होत चालल ेआहते. अशा वेळेस बाबासाहबेांचे िवचार मह वाच ेठरतील, 

असे मत डॉ. नर  जाधव यानंी  केले. ‘बाबासाहबे आंबेडकरांचा सवच आ थक िवचारांचा क बद ूसवसामा य 

माणूस होता.’ समजात या सवात खालचा आ थक वगच यां या नजरेसमोर होता. आज या प रि थतीत िवचारात 

घेता येईल अशी गो  हणजे, घटनेत यानंी जी फायना स किमशनची तरतूद केली होती, यात क  आिण रा य 

सरकार या आ थक संबंधिवषयी िलिहलय, या सग याचा आधार यांचा पीएच.डी.चा बंध आह.े आपण को-

ओपरेटी ह फेड लझम ब ल बोलतो, याचा आधारही तोच आह.े स या या काळात अथ व थे या या िबकट 

काळात यानंी केलेले ते मागदशन आव यक आह’े, असे ड . जाधव यांना वाटते.  

भाडंवलशाहीवर टीकाभाडंवलशाहीवर टीकाभाडंवलशाहीवर टीकाभाडंवलशाहीवर टीका::::  
आंबेडकरांच भांडवलशाहीब लचे मत टका मक होत,े असे हटंले जात.े याचे कारण यां या 

अथिवचारां या के थानी ि वातं य होते. यामुळे उ ोगधारीत अथ व थेची िनकड समजनूही त ेनोकरदार 
वग व मजुरां या िहतासाठी आव यक सरकारी ह त ेप असलाच पािहज,े असे मत आंबेडकर  करतात. आ थक 

वहारामधून सरकारने अंग काढून घेतले तर वातं य िमळेलही, पण ह े वातं य हणजे जागामलकानंा भाड े

वाढव याचे वातं य, भांडवलदारांना कामाच ेतास वाढव याचे आिण मोबदला कमी कर याचे वातं य, असा अथ 

बाबासाहबेांनी सांिगतला. क करी वगाच,े नोकरदाराचंे िहत मह वाचे मानताना आंबेडकर िलिहतात, ‘ या 

अथ व थेत कामगाराचंी मोठी सै य ठरािवक वेळात चंड उ पादन कर यासाठी कामाला लावली जातात, 

कोणीतरी कामगार कामही करतील आिण उ ोगही सु  राहतील, यासाठी िनयम केले पािहजेत. जर सरकार त े

करणार नसेल तर मालक ते करतील, हणजेच सरकारी िनयं णापासून मुि  याचा दसूरा अथ हा मालकाचंी 

कुमशाही’ 
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िवरोधाभासी जगिवरोधाभासी जगिवरोधाभासी जगिवरोधाभासी जग::::  
आज आपण भांडवलवादी अथ व था वीका न क यके वष उलटली आहते. आता कोरोना ाने ध ा 

पोहोचले या अथ व थेत कती नोक  या टकतील, कती जनांना कमाव न काढल ेजाईल, ह ेसांगता येत नाही. 

अशा वेळेस आंबेडकरांच े िवचार िवचारात यावे लागतील. उ ोगांना वातं य दतेानाही आव यक सरकारी 
ह त ेपाब ल ते आ ही होत.े आताही खाजगी े ात या ब तांशांचा रोजगार वाचव यासाठी कमान ह त ेपाची 
गरज आव यक आह.े एका बाजूला वै क य संकटातनू सवाना वाचव यासाठी आपण सव नाग रकांना समान 
उपचार आिण दवाखा यांची रचना करतोय. पण यानंतर येणा  या आ थक सकंटात असा कोणताही भेदभाव नसले 
असे िनयोजन आपण क  शकतो का?  

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    
संिवधान सभते या यां या शेवट या आिण गाजले या भाषणात बाबासाहबे हणाले, ’26 जानेवारी 

1950 रोजी आपण एका िवरोधाभासाने भरले या आयु यात वेश करणार आहोत. राजकरणात आप याकड े
समानता असेल, पण सामािजक आिण आ थक आयु यात मा  िवषमता असेल. एक , एक मत आिण एक मू य 

असे राजकरणात आपले त व आपण वीकारणार आहोत. पण आप या सामािजक आिण आ थक जीवनात, ितथे 

असले या रचनेमुळे, आपण एक  एक मू य, ह े त व मा  नाकारत राहणार आहोत. कती कल आपण ह े

िवरोधाभासी आयु य जगत राहणार आहोत? कती कल आपण सामािजक आिण आ थक असमानता टकवून 

ठेवणार आहोत? 

आंबेडकरांनी उ लेखलेला हाच िवरोधाभास कोरोनामुळे िनमाण झाले या आ थक सकंटादर यान 
आप यासमोर पु हा उभा राहणार आह.े तो कसा टाळायचा, याच उ र आंबेडकरां या अथिवचारा तनू शोधता 

येईल.   
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Hkkjrkrhy lektlq/kkjdkaps vkfFkZd fopkj vkf.k R;kaph Hkkjrkrhy lektlq/kkjdkaps vkfFkZd fopkj vkf.k R;kaph Hkkjrkrhy lektlq/kkjdkaps vkfFkZd fopkj vkf.k R;kaph Hkkjrkrhy lektlq/kkjdkaps vkfFkZd fopkj vkf.k R;kaph 
oSf”od izklafxdrkoSf”od izklafxdrkoSf”od izklafxdrkoSf”od izklafxdrk    

    

MkWMkWMkWMkW----lqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtjlqfurk fyacjkt xqtj    

vFkZ”kkL= foHkkx] f”kokth egkfo|ky;] mnxhj ft-ykrwj 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk 

ohjkaph Hkweh] lk/kqlarkph Hkweh] fopkjoarkaph Hkweh ;k “kCnQqykauh vusd fopkjoar d’Vdjh 

egarkauh ;k Hkkjr Hkqehpk xkSjo dsyk vkgs- vkiY;k ;k fofo/krsus uVysY;k jk’Vªke/;s vusd Fkksj lar] 

fopkjoar] egkRes gksoqu xsysys vkgsr- v”kk Fkksj lar] egkRE;kauhp ekulkyk ek.kql Eg.kqu dla 

txk;pa gsp f”kdoysya vkgs- pkSdl cq/nhus fopkj vkf.k vkpkj djk;yk f”kdoya vkgs- [kÚ;k vFkkZus 

19 O;k “krdkP;k mRrjk/kkZr Eg.ktsp lu 1850 uarjP;k dkGkr HkkjrkP;k vkfFkZd o lkekftd 

jpusr eksB;k izek.kkr cny gksÅ ykxy-s R;kl Hkkjrkrhy fczfV”k jktoV dkj.khHkqr Bjyh- fczfV”k 

ljdkjP;k tqyeh jkts fojks/kh ns”kkr vlarks’kkph ykV fuekZ.k >kyh- ;kpk ifj.kke Hkkjrkr ufou 

i/nrhP;k vkfFkZd o lkekftd fopkjkapk fodkl ?kMwu vkyk- Hkkjrkr uO;k fopkjl.khP;k vkfFkZd 

fopkjoarkapk mn; ;k dkGkr >kyk- ;k fopkjoarkae/;s izkeq[;kus nknkHkkbZ ukSjksth] egkRek T;ksrhck 

Qqys] jkt’khZ N=irh “kkgq] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj] egknso xksfoan jkuMs] fo-jk- f”kans- egkRek xka/kh 

;kapk vxzØekus mYys[k djrk ;sbZy-  

egkjk’VªkP;k lekt izcks/kukP;k rlsp lkekftd ifjorZukP;k pGoGhr egkRek Qqys] N=irh 

“kkgq egkjkt] eg’khZ fo-jk- f”kans vkf.k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;k pkj lekt Økarhdkjdkauk 

dasnzLFkkuh Bsokos ykxrs- rCcy nksu “krdkaps izfrfuf/kRo dj.kkÚ;k ;k lekt/kqfj.kkauh egkjk’Vªkr lexz 

lkekftd Økarhph eqgqrZes< jksoyh- ;k fopkjoarkuh o dk;ZdR;kZuh vkfFkZd “kks’k.kkP;k iz”ukdMs 

yksdkaps y{k os/kqu ?ksrys- 

Lka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓsLka”kks/kukph mfÌ’VÓs    

1½ Hkkjrkrhy lekt lq/kkjdkaP;k vkfFkZd dk;Zkpk vH;kl dj.ks- 

2½ Hkkjrkrhy lekt lq/kkjdkaP;k vkfFkZd fopkjkaph izklafxdrk vH;kl.ks- 

Lka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rhLka”kks/ku i)rh    

izLrqr la”kks/ku gs ^Hkkjrkrhy lekt lq/kkjdkaps vkfFkZd fopkj vkf.k R;kaph oSf”od 

izklafxdrk^ gs ,d la”kks/ku vlqu lnjhy la”kks/ku ys[k fyfg.;klkBh fofo/k ys[kdkaps iqLrd] ys[k] 

i= rlsp Internet ojhy ekfgrhpk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs- izkeq[;kus nq¸;e L=ksrkapk o 

fo”ys’k.kkRed i/nrhpk mi;ksx “kks/kfuca/kklkBh dj.;kr vkyk vkgs- 

egkRek Qqys ;kauh vkiY;k vkfFkZd fopkjkrwu izkeq[;kus “ksrh o “ksrdÚ;kaph fLFkrh ;k fo’k;h 

fopkj ekaMys o ;ke/kqu “ksrdÚ;kaps izcks/ku d#u R;kaP;kr tutkx`rh ?kMoqu vk.k.;kpk iz;Ru dsyk- 
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“ksrh o “ksrhoj vk/kkjhr vl.kkÚ;k mn;ksx /kan;koj >kysY;k ifj.kkekaph ppkZ vkfFkZd fopkjkrwu ;sRks- 

rlsp lekftd fo’kersph fpjQkM o L=h “kqnzkfr”kqnz ;kaP;k vkfFkZd nkL;Rokps eeZHksnh o.kZu 

^xqykefxjh^ ;k xzaFkkr QqY;kauh dsys vkg-s ^“ksrdÚ;kPkk vlqM^ gk xzaFk 18 tqyS 1883 lkyh fyfgyk- 

;k xzaFkkr QqY;kauh “ksrh] “ksrdjh ;k laca/kh eqyHkqr vkf.k eqyxkeh fy[kk.k dsys vkgs- ;k xzaFkkP;k 

ifgY;k izdj.kkr o czkEg.kkps dlc ;k xzaFkkr vKkuh o nsoHkksG;k “ksrdÚ;kaph HkVfHk{kqd d”kh 

fioG.kqd djrkr gs QqYks ;kauh ekaMys vkgs- rlsp f”k{k.kkcjkscj “ksrdjh o “ksrhiz”u ;kaph lkaxM 

ns[khy  egkRek Qqys ;kauh lkekftd lers”kh ?kkryh- 

egkRek Qqyspk okjlk 19 O;k “krdkP;k “ksoVh o 20 O;k “krdkP;k ifgY;k n”kdkr eg’khZ 

f”kans o jkt’khZ “kkgq egkjkt ;kauh leFkZi.ks pkyoyk- 1894 e/;s o;kP;k dsoG 20 O;k o’khZ “kkgq 

egkjkt xknhoj vkys o iq<s rhu n”kds R;kauh dksYgkiqj laLFkkukPkk jkT;dkjHkkj T;k i/nrhus 

pkyoyk R;kyk vk/kqfud egkjk’VªkP;k bfrgklkr rksM ukgh- “kkgq egkjktkaps vkfFkZd /kksj.k “ksrh o 

mn;ksx ;k nksgksauk iqjd vls gksrs- R;kauh “ksrh la”kks/kukoj Hkj fnyk gksrk-    ^“kkgq N=irh fLifuax 

vWUM ohfOgax fey^] “kkgqiqjh O;kikjisB] “ksrdÚ;kaph lgdkjh laLFkk] “ksrdh ra=KkukP;k la”kks/kuklkBh 

^fdax ,MoMZ vWfxzdYpjy bfULVV;qV bR;knh laLFkk dksYgkiqjkr LFkki.;kr R;kapk izeq[k okVk gksrk- 

nq’dkGkoj dk;eph ekr dj.;klkBh “kkgq egkjktkauh gkrh ?ksrysyh egRokdka{kh ;kstuk Eg.kts 

^jk/kkuxjh /kj.k ;kstuk^ gks;- ;k izdYikph ;kstuk 1907 e/;s lq# >kyh- gk izdYi “kkgq egkjktkauh 

Hkksxkorh unhoj cka/k.;kps fuf”pr dsys rlsp “ksrdÚ;kauk dtZ miyC/k d#u ns.ks v”kk miØekarwu 

gh R;kauh d`’kh fodklkdMs y{k iqjoys- 

egkRek Qqys] eg’khZ f”kans o “kkgq egkjkt ;kaP;k lkekftd lersph pGoG 20 O;k “kdrdkr 

leFkZi.ks pkyfo.;kps Js; MksW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kauk tkrs- vkacsMdjkauh vkiY;k vkfFkZd ra=kr 

O;kikj] d`’kh laca/kh T;k izeq[k ?kVdkaoj ts fopkj ekaMys] R;ke/;s izkeq[;kus Hkkjrh; “ksrhps /kkj.k {ks= 

MkW-vkacsMdj ;kauh vkiY;k 1918 e/;s fyfgysY;k Small Hoding in India and their Remedies 

;k xzaFkke/kqu Hkkjrh; “ksrhe/khy ygku vkdkjekukP;k /kkj.k {ks=koj izdk”k Vkdyk ukihd o ifMd 

tehuhpk fopkj] tehu eglqy] lkeqnkf;d “ksrh] lgdkjh “ksrh] egkj oru] [kksrh i/nrh bR;knh 

?kVdkapk lekos”k vkgs- rlsp vkSn;ksfxd dkexkjkaP;k {ks=kr vkacsMdjkauh 1936 e/;s Lora= etqj 

i{kkph LFkkiuk dsyh- ^izkCyse vkWQ n #ih^ ;k iqLrdkr #i;kP;k voeqY;ukoj vkacsMdjkauh vkfFkZd 

fodklke/;s efgykaP;k ;ksxnkukyk egRoiq.kZ ekuys vkgs- Eg.kqup R;kauh lafo/kkukP;k ek/;ekrwu 

efgykauk Lora= vf/kdkjp feGowu fnysys vkgsr- 

egkRek xka/khuh Lora= vls vkfFkZd fopkj ekaMys UkOgr-s ek= R;kauh ekaMysys rRoKku vkf.k 

R;kaP;k  fofo/k dYiukae/kwu R;kaP;k vkfFkZd fopkjkaps izfrfcac fnlwu ;srs Lo;aiq.kZ [ksMh gk egkRek 

xka/khthP;k fopkjkapk vkRek gksrk rj xzkefodkl ghp ns”kkP;k fodklkph xq#fdYyh R;kauh ekuyh 
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gksrh- egkRek xka/khthuh xzkeh.k vFkZO;oLFksP;k iquoZthoukoj y{k dasnzhr dsys gksrs vkf.k xzkeh.k 

vFkZO;oLFksps iquoZthou ?kMoqu vk.kko;kps vlsy rj ^pj[kk^ gs egRokps lk/ku vkgs vls R;kaps er 

gksrs- R;kaph fodsanzhdj.kkph ladYiuk gh izkeq[;kus mRiknu O;oLFkslacfa/kr gksrh- ,dq.kp egkRek 

xka/khP;k fopkjkr lexz ekuotkrhaps dY;k.k vkf.k ekuokpk lokZaxh.k fodkl ;kckch lkekoysY;k 

vkgsr- 

egknso xksfoan jkuMs ;kauh HkkjrkP;k vkfFkZd fLFkrhpk l[kksy o fpdhRld vH;kl dsyk- 

R;kauh 1818 Ek/;s Hkkjrh; vFkZ”kkL=kojhy fuca/k gk xzaFk izfl/n d:u Hkkjrh; vFkZO;oLFksckcr vkiys 

fopkj ekaMys R;kauh “ksrhP;k ;ka=hfddj.kkoj o mRikndrsr ok< dj.;koj Hkj fnyk- 

vkSn;ksfxdhdj.kklaca/kh fopkj ekaMys- nknkHkkbZ ukSjksath ;kauh Hkkjrkrhy nkfjnz;kP;k iz”ukoj izdk”k 

Vkdyk vkgs- 

Qqys] “kkgq] f”kans] vkacsMdj] jkuMs vkf.k egkRek xka/kh ;k Hkkjrh; lekt lq/kkjdkauk “kks’k.k 

eqY;kaoj mHkh vlysyh /kEkZO;oLFkk] tkrhO;oLFkk mn/oLr djk;ph gksrh- rsp R;kaP;k fopkjkaps vafre 

/;s; gksrs- ;k egkiq#’kkaps fopkj ekuoh tkrhyk ekxZn”kZd dj.;klkBh Hkfo’;krgh nhiLraHk gksowu 

rGir jkg.kkj vkgsr- 

fu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZ 

1½ Hkkjrkrhy lektlq/kkjdkauh “kksf’kr ihMhr lektklkBh mnaM dk;Z d#u R;kauk vkfFkZd U;k; 

feGowu fnyk- 

2½ Hkkjrkrhy leklq/kkjdkauh LOkkra«;] lerk] ca/kqrk] d#.kk g;k oSf”od ekuoh eqY;kauk egRo 

fnys- 

3½ Hkkjrh; lekt lq/kkjdkaps fopkj dk;Z ekXkZn”kZd o izsj.kknk;h Bjys vkgs- 

lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    

1½ MkW-efu’k lksuo.ks ¼laik-½] Qqys&“kkgq&vkacsMdj fopkjkaph izklafxdrk] vFkoZ ifCyds”kUl] /kqGs] izFkeko`Rrh 2022- 
2½ MkW-jksghnkl tk/ko] MkW-lanhi jru dkacGs ¼laik-½] Qqys&“kkgq&vkacsMdj % fopkjkaph fo”oO;kidrk] ;”kksnhi ifCyds”ku] 

iq.ks] 30- 
3½ MkW-vfuy dqekj okojs] izk- lat; /kksssaMs] MkW-vfuy l=s] ^^vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl^^] ,T;qds”kuy ifCy”klZ] vkSjaxiqjk] 

vkSjaxkckn- 
4½ izk-MkW]fc-Mh baxGs] ^^vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl^^] v#.kk izdk”ku]ykrwj] izFkeko`Rrh 2011- 
5½ izk-,-vkj- jk;[ksydj]  ^^vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl^^] fo|k cqDl ifCy”klZ] vkSjaxiqjk] vkSjaxkckn] 2005- 
6½ https://mr.m.wikipedia.org.   
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21 O;k “krdkr21 O;k “krdkr21 O;k “krdkr21 O;k “krdkr    lar jfonklkaP;k fopkjkaph izklafxdrklar jfonklkaP;k fopkjkaph izklafxdrklar jfonklkaP;k fopkjkaph izklafxdrklar jfonklkaP;k fopkjkaph izklafxdrk    
        

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW    ----jRukdj jkejko dkacGsjRukdj jkejko dkacGsjRukdj jkejko dkacGsjRukdj jkejko dkacGs    
izk/;kid] vFkZ”kkL= foHkkx] “kkjnk egkfo|ky;] ijHk.kh 

1111----1 1 1 1 izkLrkfod %izkLrkfod %izkLrkfod %izkLrkfod %    
Hkkjr gh larkph Hkqeh vkgs- iq.;oarkph iq.; uxjh vkgs] lqihd o lksTToG fopkjkaph Bso vkgs- 

larkP;k furhrRokeqGsp ek.klkyk fopkjkph CkSBd izkIr >kyh- pkaxY;k laLdkjkpk okjlk ;k ekrhyk 
larkiklwu feGkyk] larkaps ln~xqu ;k ekrhr #tys] larkP;k tUekeqGsp gh Hkqeh ikou >kyh] eaxy >kyh- 
Hkkjrkr larijaijsph ekSDrhdekykp fuekZ.k >kyh vkgs- ;k larekyhdspk okjdjh laiznk;kr xtj dsyk tkrks-  
lar Lor%lkBh txys ukghr rj rs rqeP;k vkeP;k dY;k.kklkBh txys- loZ ekuotkrhyk Kkukpk ekxZ 
nk[ko.kkjs gs lar Hkqrykojhy nsop Bjys- lar okM-e;hu bfrgklkP;k ikukaikukar xnhZ d#u clysY;k vusd 
larkiSdh lar f”kjkse.kh xq# jfonklnklkaP;k  fopkjkauk egRoiw.kZ  LFkku vkgs- ejkBh ek.klkyk lar jfonkl 
Eg.kts HkDrh laiznk;krhy ,d egku lar brdkp dk; rks ifjp;] ijarw okLrfod ikgrk lar jfonklkauh 
ijes”oj HkDrhis{kk lkekftd tutkx̀rh o lkekftd la?k’kZ [kwi eksB;k izek.kkr dsyk R;kaP;k ;k la?k’kkZyk 
^HkDrh vkanksyu*^HkDrh vkanksyu*^HkDrh vkanksyu*^HkDrh vkanksyu* EgVys tkrs-1 ;k la”kks/ku isije/;s vki.k lar jfonkl egkjkt ;kaP;k fopkjkaph vkfFkZd] 
lkekftd] jktdh;] /kkfeZd o lkaLd`frd fopkjkaph izklafxdrk vH;kl.kkj vkgksr-  
1111----2 2 2 2 ftou&ifjp;%ftou&ifjp;%ftou&ifjp;%ftou&ifjp;%    

lar f'kjkse.kh jfonkl ;kapk tUe Hkkjrkr v'kkosGh >kyk dh] tsOgk vLi`'; tkrhoj eksB;k izek.kkr 
vU;k;] vR;kpkj gksr gksrs- laiw.kZ Hkkjrkr tkrhokn] o.kZokn] czkEg.kokn o :<hokn ;kaps opZLo gksrs- lar 
jfonkl egkjkt ;kaP;k TkUe d/kh >kyk ;kfo’k;h Li’V iqjkos miyC/k ulY;kus vusd fopkjoarkuh fofo/k 
i/nrhus ers O;Dr dsyh vkgsr- rjh tkLrhr tkLr lanHkZ iq<hyizek.ks miyC/k >kys vkgsr- 

     pkSnklksa rsgsrhl dh ek?k lqnh ia/kjkl~ !pkSnklksa rsgsrhl dh ek?k lqnh ia/kjkl~ !pkSnklksa rsgsrhl dh ek?k lqnh ia/kjkl~ !pkSnklksa rsgsrhl dh ek?k lqnh ia/kjkl~ !    
                        nqqf[k;ksa ds dY;k.k fgr izxVs xq: jfonkl !!nqqf[k;ksa ds dY;k.k fgr izxVs xq: jfonkl !!nqqf[k;ksa ds dY;k.k fgr izxVs xq: jfonkl !!nqqf[k;ksa ds dY;k.k fgr izxVs xq: jfonkl !!    

lar jfonkl egkjkt ;kaPkk tUe 14 O;k “krdkr mRrj izns'kkrhy okjk.k'kh iklwu 4 fd-eh- varjkoj 
vlysY;k ekaMwj ;k xkoke/;s jfookj ek?k ikSf.kZek 22 Qsczqokjh 1398 jksth >kyk- R;kaP;k ofMykaps uko 
j?kquanu ¼j?kqjke½ o vkbZps uko dekZnsoh ¼j?kqjk.kh½ vls gksrs- jksfgnklkP;k iRuhps ukao yksuknsoh vls gksrs- 
lar jfonkl ;kauk ygkui.kkiklwup izopu o lRlaxkps osM gksrs- xq# jfonkl ckjk o’kkZps vlrkukp larkapk 
vknj djk;yk ykxys- o’kkZuqo’kZ  pkyr vlysY;k  vU;k; vR;kpkj o “kks’k.kkfo#/n rs mHks jkghys- ;keqGs 
ofMykaP;k ijaijkxr dkrMh deko.;kP;k /ka|ke/;s R;kaps y++{k uOgrs- R;akP;k vkbZ ofMykauh R;kauk osGksosGh 
letkowu lkafxrys i.k jksfgnklkauh R;kdMs nqyZ{k dsys- R;kauh pkaHkkjkpk O;olk; d/khp dsyk ukgh-2 lar 
jfonkl dks.kR;kgh 'kkGsr u tkrk izfl/n doh] lkfgfR;d o lektlq/kkjd gksrs- R;kaph ekSf[kd ijaijsus 
xk;ysyh ins ,d= d:u ^^jSnkl dh ckuh** ;k ukokP;k inlaxzg vlwu f'k[kkpk izfl/n /keZxzaFk 
^^xw:xzaFklkfgc** e/;s jfonklakph 40 ins vkgsr- lar jfonklkaP;k laiq.kZ lkfgR;ke/;s ^^eu paxk rks dBkSrh esa 
xaxk** gk ekuorkoknh ǹ’Vhdksu fnlwu ;srks- ekuokps eu LoPN fueZG jkfgys rj R;kaP;k nkjkr y{eh] 
laiRrh pkywu ;srs- rlsp R;kyk tkrh;oknkpk Li'kZ >kyk ulsy rj dqaMkrgh xaxktykps ikfo™; fnlwu ;srs 
vls jfonkl Eg.kr- 

1111----3 3 3 3 xjhch gh vkfFkZd rj tkr gh lkekftd leL;k %xjhch gh vkfFkZd rj tkr gh lkekftd leL;k %xjhch gh vkfFkZd rj tkr gh lkekftd leL;k %xjhch gh vkfFkZd rj tkr gh lkekftd leL;k %    
^^vki.kkl ,d lR; letwu ?ksÅu lq:okr djk;yk goh dh] Hkkjrh; lektkr nksu xks’Vhpk iw.kZi.ks 

vHkko vkgs- lkekftdǹV;k Hkkjrke/;s vkiyk lekt pkrqoZ.;Z vk/kkfjr vlekursP;k rRokoj vk/kkfjr vkgs- 
T;kpk vFkZ vlk vkgs dh dkgh yksdkaph [kwi izxrh vkf.k brjkaph v/kksxrh] vkfFkZd ǹ’Vhus dkgh yksd vls 
vkgsr T;kaP;ktoG vR;kf/kd laiRrh vkgs- ijarq nqlÚ;k cktqyk cgqla[; yksd vls vkgsr] ts vR;kf/kd 
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xjhche/;s thou txrkr- 26 tkusokjh 1950 ;k fno”kh vki.k ,dk fojks/kkHkklkus HkjysY;k thouke/;s izos”k 
djr vkgksr- vki.kkl jktdh; thouke/;s lekurk vlsy] ijarq lkekftd vkf.k vkfFkZd thouke/;s ek= 
vlekurk vlsy- vki.kkl “kD; rso<;k yodj gk fojks/kkHkkl u’V dj.ks vko”;d vkgs- ukgh rj ts yksd 
vlekursps f”kdkj vkgsr- rs jktdh; yksd”kkghP;k ;k Hkoukpk fo/oal djrhy( T;kl lafo/kku lHksus 
vfr”k; d’Vkus r;kj dsys vkgs-** vlk mYys[k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh lafo/kkukpk elqnk iw.kZ 
>kY;koj 25 uksOgsacj 1949 jksth lafo/kku lHksP;k leksj fnysY;k vkiY;k ,sfrgkfld Hkk’k.kke/;s dsyk- tkrh 
o xfjch g;k dsoG lkekftd vkf.k vkfFkZd leL;kp ukghr rj ns”kkph le`/nh] izxrh o fodklkP;k 
ekxkZrhy lokZr eksBk vMFkGk vkgsr- tjh xfjch txkrhy brj ns”kke/;s vfLrRokr vlyh rjh Hkkjrkckcr 
gh xks’V lokZr osxGh vkgs- Hkkjr gk ,deso ns”k vkgs T;k ns”kkr tkfrO;oLFkspk mxe vkf.k “ksoV gksrks- 
Hkkjrke/;s uSlfxZd o HkkSfrd lk/kulkexzh tls ik.kh] taxy] [kfuts] tehu] laiRrh o m|ksx/kans bR;knhps 
ekydh gDd o fu;a=.k Bjfo.;kps dk;Z gh tkrhO;oLFkk djhr vlrs- 26 tkusokjh 1949 e/;s lafo/kku ykxw 
>kY;kuarj Hkkjr ,d iztklRrkd jk’Vª cuys- Lokra™;] lerk o ca/kqrk gh dks.kR;kgh iztklRrkdkph vko”;d 
rRos vkgsr- tkrhO;oLFksps fuewZyu dj.;klkBh] xjhchps mPPkkVu dj.;klkBh Hkkjrh; tursP;k jktdh;] 
lkekftd o vkfFkZd n`’Vhdksukrwu lerk] Lokra™; o ca/kqrk gh mfÌ’V;s lk/; dj.;klkBh Hkkjrh; 
lafo/kkuke/;s rjrqnh dsY;k vkgsr- tkrhP;k fueqZyuklkBh o xjhchP;k mPPkkV.kklkBh Hkkjrh; lafo/kkukr 
rjrqnh dsY;k vlY;k rjh Hkkjrke/;s lafo/kkukP;k vaeyctko.khiklwup cgqtu oxZ vkf.k mPpo.khZ; tkrh 
;kaP;ke/;s iz[kj la?k’kZ fuekZ.k >kyk vkgs- cgqtu tkrhyk tkrhO;oLFkseqGs nq%[ks Hkksxkoh ykxyh vkgsr o rs 
xjhchps cGh Bjys vkgsr-  
1111----4 4 4 4 tkrhO;oLFkk %tkrhO;oLFkk %tkrhO;oLFkk %tkrhO;oLFkk %    

tkrhO;oLFksfo”k;h xq# jfonklkaps fopkj ,dne Li’V vkgsr- Xkq# jfonkl Eg.krkr & 
   ^^tkr tkr es tkr gS] T;ks dsyu esa ikr^^tkr tkr es tkr gS] T;ks dsyu esa ikr^^tkr tkr es tkr gS] T;ks dsyu esa ikr^^tkr tkr es tkr gS] T;ks dsyu esa ikr    AAAA    
^jfonkl* u ekuq’k tqM ldS] tkS ykS tkr u tkr^jfonkl* u ekuq’k tqM ldS] tkS ykS tkr u tkr^jfonkl* u ekuq’k tqM ldS] tkS ykS tkr u tkr^jfonkl* u ekuq’k tqM ldS] tkS ykS tkr u tkr    AA**AA**AA**AA**3333    

xq: jfonkl Eg.krkr]^^lkekftd O;oLFkk dsGkP;k >kMklkj[kh vkgs- T;kizek.ks dsGkP;k >kMkae/;s 
ikukuarj iku vkf.k R;kuarj ikup] ;kizdkjs “ksoVi;Zar ikup feGrkr- ghp fLFkrh lektO;oLFskph vkgs- 
T;ke/;s tkrhuarj tkr vkf.k iqUgk tkr] ;kizek.ks “ksoVi;Zar tkrp fnlrs- tksi;Zar tkrhO;oLFkk u’V gks.kkj 
ukgh rksi;Zar ekuokps ekuok”kh ca/kqRo fuekZ.k gks.kkj ukgh- vkt ns”kke/;s vLi`”;rk deh >kyh vkgs ijarw 
tkrhO;oLFksph iz[kjrk vtwugh tk.kors- 
1111----5 5 5 5 fganw&eqLyhe fganw&eqLyhe fganw&eqLyhe fganw&eqLyhe lerk o lerk o lerk o lerk o ca/kqHkko %ca/kqHkko %ca/kqHkko %ca/kqHkko %  

lar jfonkl [kÚ;k vFkkZus /keZfujis{krkoknh gksrs- R;kaP;k inko#u ekghrh feGrs dh rs  
fganw&eqlyeku ;k lxG;kauk lkj[ks letr- Xkq# jfonkl Eg.krkr & 

^^Ekqlyeku lksa nkslrh] fganqvu lksa dj izhr^^Ekqlyeku lksa nkslrh] fganqvu lksa dj izhr^^Ekqlyeku lksa nkslrh] fganqvu lksa dj izhr^^Ekqlyeku lksa nkslrh] fganqvu lksa dj izhr    AAAA    
^jfonkl* T;ksfr lHk jke dh] lHk gS vius ehr ^jfonkl* T;ksfr lHk jke dh] lHk gS vius ehr ^jfonkl* T;ksfr lHk jke dh] lHk gS vius ehr ^jfonkl* T;ksfr lHk jke dh] lHk gS vius ehr AA**AA**AA**AA**4444    

Ekqlyeku vkf.k fganq ;k lokZalkscr vkEgh fe=rsua okxk;yk ikfgts vkf.k lxG;koj izse dsys ikghts- 
lxGs ,dkp ijekRE;krwu mRiUu >kysys vkgsr- Eg.kwu lxGs vkiys fe= vkgsr vkf.k dks.khgh ygku&eksBk 
ukgh- bZ”ojkP;k utjsr lxGs lkj[ks vkgsr** l/;kyk egkjk’Vªkr eLthn vkf.k eanhjke/;s Hkksaxk yko.;ko:u 
okn lq: vkgsr R;kP;koj jktdkj.k dsys tkrs- jk’Vªh; ,dkRerk ;k laoS/kkfud eqY;kl cktwyk Bsowu dk;nk 
o lqO;oLFkspk iz”u fuekZ.k dsyk tkr vkgs- tks ns”kfgrkl gkuhdkjd vkgs- ;k v”kk ?kVukaeqGs /keZ vkf.k 
tkfrokn ok<yk tkbZy- ,dk fganh dohus ;kps o.kZu vkiY;k lkfgR;kr dsys vkgs-  

^^uQjrksa dk vlj ns[kks] tkuojksa dk ^^uQjrksa dk vlj ns[kks] tkuojksa dk ^^uQjrksa dk vlj ns[kks] tkuojksa dk ^^uQjrksa dk vlj ns[kks] tkuojksa dk cVokjk gks x;k] xk; fganw gks x;h] vkSj cdjk eqlyeku gks cVokjk gks x;k] xk; fganw gks x;h] vkSj cdjk eqlyeku gks cVokjk gks x;k] xk; fganw gks x;h] vkSj cdjk eqlyeku gks cVokjk gks x;k] xk; fganw gks x;h] vkSj cdjk eqlyeku gks 
x;kx;kx;kx;k----    eafnjksa es fganw ns[ks] efLtnksa es eqlyeku] “kke dks eS[kkus x;s] tc tkdj fn[ks bulkueafnjksa es fganw ns[ks] efLtnksa es eqlyeku] “kke dks eS[kkus x;s] tc tkdj fn[ks bulkueafnjksa es fganw ns[ks] efLtnksa es eqlyeku] “kke dks eS[kkus x;s] tc tkdj fn[ks bulkueafnjksa es fganw ns[ks] efLtnksa es eqlyeku] “kke dks eS[kkus x;s] tc tkdj fn[ks bulku----    
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;g isM ;g iRrs ;g “kk[ksa Hkh ijs”kku gks tk,] lq[ks esos Hkh ;g ns[kdj ijs”kku gks x;s] u tkus dc ;g isM ;g iRrs ;g “kk[ksa Hkh ijs”kku gks tk,] lq[ks esos Hkh ;g ns[kdj ijs”kku gks x;s] u tkus dc ;g isM ;g iRrs ;g “kk[ksa Hkh ijs”kku gks tk,] lq[ks esos Hkh ;g ns[kdj ijs”kku gks x;s] u tkus dc ;g isM ;g iRrs ;g “kk[ksa Hkh ijs”kku gks tk,] lq[ks esos Hkh ;g ns[kdj ijs”kku gks x;s] u tkus dc 
ukfj;yukfj;yukfj;yukfj;y    fgUnw vkSj [ktwj eqlyeku gks x;sfgUnw vkSj [ktwj eqlyeku gks x;sfgUnw vkSj [ktwj eqlyeku gks x;sfgUnw vkSj [ktwj eqlyeku gks x;s----    ftl rjg ls /kje etgc is jaXkksa dks Hkh ckWaVrs tk jgs gS] dh ftl rjg ls /kje etgc is jaXkksa dks Hkh ckWaVrs tk jgs gS] dh ftl rjg ls /kje etgc is jaXkksa dks Hkh ckWaVrs tk jgs gS] dh ftl rjg ls /kje etgc is jaXkksa dks Hkh ckWaVrs tk jgs gS] dh 
gjk eqlyeku dk vkSj yky fgUnw dk jax gS] rks og fnu nwj ugh tc lkjh dh lkjh lfCt;kWa eqlyekuksa dh gjk eqlyeku dk vkSj yky fgUnw dk jax gS] rks og fnu nwj ugh tc lkjh dh lkjh lfCt;kWa eqlyekuksa dh gjk eqlyeku dk vkSj yky fgUnw dk jax gS] rks og fnu nwj ugh tc lkjh dh lkjh lfCt;kWa eqlyekuksa dh gjk eqlyeku dk vkSj yky fgUnw dk jax gS] rks og fnu nwj ugh tc lkjh dh lkjh lfCt;kWa eqlyekuksa dh 
gks tk,axh] vkSj fgUnqvksa ds fgLls cl xktj vkSj VekVj gh vkgks tk,axh] vkSj fgUnqvksa ds fgLls cl xktj vkSj VekVj gh vkgks tk,axh] vkSj fgUnqvksa ds fgLls cl xktj vkSj VekVj gh vkgks tk,axh] vkSj fgUnqvksa ds fgLls cl xktj vkSj VekVj gh vk,axs],axs],axs],axs]    vc le> ugha vk jgk] ;s rjcwt vc le> ugha vk jgk] ;s rjcwt vc le> ugha vk jgk] ;s rjcwt vc le> ugha vk jgk] ;s rjcwt 
fdlds fgLls tk,xk] ;g cspkjk Åij ls eqlyeku vkSj vanj ls fgaUnw jg tk,xkfdlds fgLls tk,xk] ;g cspkjk Åij ls eqlyeku vkSj vanj ls fgaUnw jg tk,xkfdlds fgLls tk,xk] ;g cspkjk Åij ls eqlyeku vkSj vanj ls fgaUnw jg tk,xkfdlds fgLls tk,xk] ;g cspkjk Åij ls eqlyeku vkSj vanj ls fgaUnw jg tk,xk----** ** ** **     

dohus dsysY;k ;k dforse/;s [kwi eksBk HkkokFkZ nMysyk vkgs- l|fLFkrhps o.kZu ;kr fnlwu ;srs] 
/kkehZd okn fuekZ.k gksow u;sr ;klkBh lerk vkf.k ca/kqrk ;k laoS/kkfud eqY;kph tksikluk dj.;klkBh  21 
O;k “krdkr lar jfonkl ;kaP;k fopkjkaph vko”;drk vkgs-  
1111----6 6 6 6 nkfjnz; %nkfjnz; %nkfjnz; %nkfjnz; %    

laiw.kZ lektkP;k dY;k.kfo’k;h R;kaps vls er gksrs& 
^^,slk pkgks jkt eSa] tgkW feyS lcu dks vUuA^^,slk pkgks jkt eSa] tgkW feyS lcu dks vUuA^^,slk pkgks jkt eSa] tgkW feyS lcu dks vUuA^^,slk pkgks jkt eSa] tgkW feyS lcu dks vUuA    

            NksV cMks lc le clSa jfonkl jgS izlUuNksV cMks lc le clSa jfonkl jgS izlUuNksV cMks lc le clSa jfonkl jgS izlUuNksV cMks lc le clSa jfonkl jgS izlUu    AA**AA**AA**AA**5555    

^^eyk ;k ns”kkr v”kkh lekt O;oLFkk] vls jkT; ikghts tsFks lokZuk vUu feGkos] xjhc&Jhear vlk 
Hksn u’V gksÅu R;kaP;ke/;s ca/kqHkko fuekZ.k >kyk ikghts] lektkrys nkfjnz; ukghls gksowu] lektoknh lekt 
fuekZ.k >kyk ikfgts-* 
1111----7 7 7 7 Lokra™; %Lokra™; %Lokra™; %Lokra™; %    

Xkq# jfonkl Eg.krkr & 
    ^^ijkf/kurk iki gS] tku ysgq js ehr^^ijkf/kurk iki gS] tku ysgq js ehr^^ijkf/kurk iki gS] tku ysgq js ehr^^ijkf/kurk iki gS] tku ysgq js ehr    AAAA    

        ^jfonkl* nkl izk/khu ls dkSu djS gS izhr ^jfonkl* nkl izk/khu ls dkSu djS gS izhr ^jfonkl* nkl izk/khu ls dkSu djS gS izhr ^jfonkl* nkl izk/khu ls dkSu djS gS izhr AAAAAAAA    
            ijk/khu dkS nhu D;k] ijk/khu csnhu Aijk/khu dkS nhu D;k] ijk/khu csnhu Aijk/khu dkS nhu D;k] ijk/khu csnhu Aijk/khu dkS nhu D;k] ijk/khu csnhu A    
^jfonkl* nkl izk/khu dks] lcfg le>S ghu^jfonkl* nkl izk/khu dks] lcfg le>S ghu^jfonkl* nkl izk/khu dks] lcfg le>S ghu^jfonkl* nkl izk/khu dks] lcfg le>S ghu    AA**AA**AA**AA**6666    

^^ekÖ;k cka/kokauks] fe=kauks] ikjra™; Qkj eksBs iki vkgs- ,d eksBk vfHk’kki vkgs- gh xks’V pkaxY;k 
izdkjs letwu ?;k- th O;Drh ijk/khu] dks.kkph rjh xqyke vkgs ] R;kP;koj dks.khgh izse djr ukgh] R;kpk 
loZtu frjLdkj djrkr] vieku djrkr vkf.k R;kyk Bksdjrkr- Eg.kwu xqykehpk f/kDdkj djk vkf.k Lora= 
jkgwu thou txk-** xqyke O;Drhyk dks.krkp /keZ ulrks] xqyke O;Drhl Lora= okx.;kph lks; ulrs] R;kps 
dke rj nqlÚ;kP;k vkKk ikyu dj.ks ,o<sp vlrs- xqykekauk loZtu uhp letrkr] R;kpk vuknj djrkr] 
tj ijk/khurk o ghurk ;kaP;krwu lqVdk djko;kph vlsy rj Lok/khursps iqtkjh cuk vkf.k loZizdkjs Lora= 
jkg.;kpk usgeh iz;Ru djk** ijk/khurk u’V dj.;klkBh lektkus la?kVhr gksÅu LokfHkekukpk vkf.k eqyHkwr 
gDdkpk la?k’kZ djk;yk ikghts]  vkt cgqtu lekt 6000 tkrhe/;s foHkkxysyk vkgs- cgqtu lektkph 
/kkj.kk vkgs dh] ^Bsfoys vuars rSlsfp jgkos] fpRrh vlw |kos lek/kku-* ;s.kkjk dkG tj vU;k;eqDr] 
“kks’k.keqDr djk;pk vlsy rj lektkrhy lwK yksdkauh Lor%ph tckcnkjh vksG[kwu izR;sd lekt tkx`r 
djkok ykxsy- 

v”kkizdkjs R;kaps lkekftd dk;Z ok<rp xsys vkiY;k vlhe fu’Bsus] vfojr ifjJe vkf.k 
lnkpkjkP;k cGkoj lOkkZsPp LFkku o lUeku izkIr dsyk - R;kaP;k dk;kZph dhrhZ laiq.kZ HkkjrHkj iljyh R;kauh 
vkiY;k ok.khus laiq.kZ Hkkjr tkxr̀ dsyk vkf.k tkfr tkrhr foHkkxysY;k lektkyk ,drsP;k lq++=kr cka/kwu 
lekttkxr̀h dj.;kpk iz;Ru dsyk- R;kaph ok.kh ,sdwu vusd yksd R;kaps f”k’; cuys- T;kauh xq# jfonklkauk 
xq# ekuwu nh{kk ?ksryh R;kr izeq[kr% fpRrksM jkt?kjk.;kph jk.kh lar fejkckbZ] jk.kh >kyh] ihikth egkjkt] 
liuk ohj] fnYyhpk lqyrku fldanj “kkg yks/kh rlsp y{kko/kh L=h&iq#”k R;kaps f”k’; cuys- R;kaP;k 
lkekftd ifjorZukP;k dk;kZpk izpkj o izlkj laiq.kZ Hkkjrkr loZnwj iljyk laiw.kZ Hkkjrkr jksfgnkl ;kauk 
vusd ukokus vksG[kys tkrs iatkce/;s jSnkl fdaok jSFkhnkl] egkjk’Vªkr jksfgnkl jktLFkkue/;s jksfgnkl] 
if”pe caxkye/;s :bZnkl fdaok :;nkl] xqtjkre/;s jfonkl] e/;izns'kkr o mRrjizns'kkr jSnkl] jfonkl 
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Eg.krkr- ;kaP;k fofo/k ukoko#u gs fl/n gksrs dh] R;kaP;k izHkkoh O;DrheRokpk vkf.k lkekftd] vkfFkZd o 
jktdh; fopkjkapk vkf[ky Hkkjrh; Lrjkoj izHkko gksrk-7 

v”kk fopkjkapk ifj.kke MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k eukoj >kyk-  lar jfonklkaP;k fopkjkapk MkW-
ckcklkgsc vkacsMdjkauh LokfHkekuh thou tx.;klkBh ^<ky* Eg.kwu okij dsyk vkf.k laiq.kZ lektkyk ^f”kdk] 
la?k’kZ djk] vkf.k la?kfVr Ogk* vlk lekteqDrhpk lans”k fnyk vkf.k R;kpk ifj.kke Eg.kwu MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh vkiyk ^^The Untouchablity** gk xzaFk lar jfonklkauk viZ.k dsyk- vkiY;k Hkkjrkrhy izR;sd 
O;Drhpk jktdh;] lkekftd] “kS{kf.kd] vkfFkZd o lkaLd`rhd fodkl dj.;klkBh jkT;kus vko”;d vz”kh 
ifjfLFkrh fuekZ.k dj.ks gs jkT;kps drZO;p vkgs- tksi;Zar jkT; v”kh ifjfLFkrh fuekZ.k dj.kkj ukgh rksi;Zar  
O;Drhpk fodkl v”kD; vkgs- O;Drhus dsysY;k v”kk ekx.khyk jkT;kus ekU;rk ns.ks Eg.kts gDd gks;-
yksd”kkghps Lo#i Li’V Ogkos Eg.kqu eqyHkwr gDdkph rjrwn jkT;?kVusr dj.;kr vkysyh vkgs- ukxfjdkaP;k 
lq[kh o vkuanh thouklkBh gs gDd vko”;d vlrkr-8 

1111----8 8 8 8 lkjka”k %lkjka”k %lkjka”k %lkjka”k %    
Hkkjrh; jkT;?kVusr izdj.k rhu e/khy 12 rs 35 e/;s eqyHkwr gDdkapk lekos”k dj.;kr vkyk vkgs- 

l/;k Hkkjrh; ukxfjdkauk lgk eqyHkwr gDd izkIr vkgsr- lekurspk gDd] Lokra=~;kpk gDd] ”kks’kukfo#/npk 
vf/kdkj] /keZ Lokra=~;kpk gDd] lkaLd`rhd f”k{k.kfo’k;d gDd] o ?kVukRed mik;;kstukpk gDd- Hkkjrh; 
jkT;?kVusus fnysys loZ gDd Eg.kts lar f”kjkse.kh jfonklkaP;k fopkjkapk lkj vkgs- vkt nss”kkleksj nkfjnz;] 
csdkjh] ok<rh yksdla[;k] nfyrkaojhy vU;k;] /keZokn] tkfrokn] O;lukf/kurk] vkradokn v”kk ,d uk 
vusd leL;kauh FkSeku ?kkrys vkgs- ;k loZ leL;kaph mRrjs feGok;ph vlrhy rj vkEgkyk lar f”kjkse.kh 
xq# jfonklkaP;k fopkjkaph vko”;drk vkgs- gs fopkj lar jfonklkauh 14 O;k “krdkr ekaMys R;kps vkt 21 
O;k “krdkrgh egRo dk;e vkgs- 
lanHkZ xzaFk %&lanHkZ xzaFk %&lanHkZ xzaFk %&lanHkZ xzaFk %&    

1. Hknz’khy jkor] lar jSnkl ok.kh es ckS/n fparu] lE;d izdk”ku] if”peiqjh ubZ fnYyh] 2005       i`’B Øa- 30 

2. us=ikyflag vuqokn MkW- ‘;kelqanj ok?kekjs] ^^Hkkjrh; lafo/kku euqLe`rhP;k xqykehiklwu eqDrh** lR;’kks/ku izdk”ku] 
uoh fnYyh- 2010 ì’B  Øa- 10&11- 

3. Ikzk-MkW- panz’ks[kj pkansdj] Lkekftd Økarhps iz.ksrs lar f’kjkse.kh xq: jfonkl] lerk  izdk”ku] ukxiwj 1999 ì’B Ø- 17 

4. MkW- lR;nso f’kans    peZdkj] lqxkok izdk”ku iq.ks- 2002 ì’B Øa 45 

5. MkW- lksguiky lqeuk{kj] laiknd- ys[k & MkW- fot; fd’kksj    ys[k & pekj oa”k % bfrgkl ds >jksds- ^^vkfne tkfr 
pekj- bfrgkl] /keZ o laLd`fr-** 2002 ì’B Ø- 17 

6. MkW- lksguiky lqeuk{kj] laiknd- ys[k & vkpk;Z uQs flag f<yks< pkokZd] pekj oa”k vkSj mldk /keZ] vkfne tkfr 
pekj] bfrgkl /keZ vkSj laLd`rh] Hkkjrh; nfyr lkfgR; vdkneh] 233] VSxksj ikdZ] ekMy VkÅu] fnYyh] 2002 ì’B 
Øa- 100 

7. lruke flag] Pkekj tkrh dk xkSjo’kkyh bfrgkl] lE;d izdk”ku uoh fnYyh-  2009 ì’B Øa-33 

8. MkW- lR;nso f’kans ^peZdkj* lqxkok izdk”ku] lnkf’ko isB] iq.ks- 2002 i`’B  Ø-34 

9. Ikzk-MkW- panz’ks[kj pkansdj] Lkekftd Økarhps iz.ksrs lar f’kjkse.kh xq: jfonkl] lerk  izdk”ku] ukxiwj 1999 ì’B Ø- 17 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    जोितबाजोितबाजोितबाजोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . परशरुामपरशरुामपरशरुामपरशरुाम    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    

अथशा  िवभाग मुख, ी योगानंद वामी कला महािव ालय, वसमतनगर, िज हा हगोली. 
 

सामािजक ांतीच े जनक, आधूिनक भारतातील ी िश णाचे जनक, ीयां या वातं याचे व ह ाच े
उ ागाते, शेतकरी व मजूरां या द:ुख आिण दा र य िनमूलनासाठी झटणारे, िनभय स यशोधक, िवचारवंत, लेखक 
महा मा जोितबा फुले यांचा ज म पुणे येथ े ११ एि ल १८२७, चै  शु द पौ णमा शके १७४९ रोजी झाला.  
यां या वडीलांचे नाव गो वदराव आिण आईचे नाव िचमणाबाई होते.  जोतीरावंाचे वाडवडील मुळचे गोरे 

अथात यांच े मूळ आडनाव गोरे होत.े  जोितबां या आजोबापासून ते पु यात फुलांचा वसाय करीत होत.े  
बागकाम करणारे, फुलांचे हारतुरे करणारे हणून लोक या मंडळ ना‘फुले’ नावाने ओळखु लागले.  जोितबा नऊ-दहा 
मिह याचे असतांना यांची आई िचमणाबाई यांचा मृ यू झाला.  जोितबा मातृसुखापासून दरुावले.  महा मा 
जोितराव फु यांच े ाथिमक िश ण १८३४ ते १८३८ पयत पंतोजी या शाळेत झाले.  मा यिमक िश ण इं जी 
मा यमातून १८४१ त े१८४७ पयत िमशनरी शाळेत झाले.  शाळेत त ेउ म रतीन ेअ यास करणारे बु दीमान 
िव ाथ  हणून चमकल.े  यांना उ म कारचे इं जी भाषेचे ान होत.े  ब जन समाज िश णा या अभावी गती 
पासून वंिचत आह.े  ह ेल ात घेवून यांनी िश ण साराच ेकाय केले.  १९४८ म ये अ पृशांसाठी शाळा काढली, 
तर १८५२ म ये मूल ची शाळा सू  केली. सामािजक ांतीच े त े णेते होत.े  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी 
महा मा जोितबांना गु  मानले.  जोितरावानंी ा यान े दली, पु तके िलहीली.  वातं य, समता, बंधुता, िव ान, 
लोकशाही या आधुिनक जीवन मु यांची जवण योतीरावांनी केली.  ११ मे १९८८ रोजी मंुबई येथे महा मा फुल े
यांनी केले या कायाब ल कृत ता  कर यासाठी जनतकेडून स कार कर यात आला.  यांना ‘महा मा’ ही 
पदवी बहाल कर यात आली.  २८ नो हबर १८९० म ये यांचा मृ यू झाला.महा मामहा मामहा मामहा मा    जोितबाजोितबाजोितबाजोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    
िवचारिवचारिवचारिवचार    : : : : एकएकएकएक    दृ ी पेदृ ी पेदृ ी पेदृ ी पे    यायायाया    िवषयालािवषयालािवषयालािवषयाला    अनसु नअनसु नअनसु नअनसु न    तावनातावनातावनातावना, , , , महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शतेीबाबतचेशतेीबाबतचेशतेीबाबतचेशतेीबाबतचे    िवचारिवचारिवचारिवचार, , , , जल सचनिवषयकजल सचनिवषयकजल सचनिवषयकजल सचनिवषयक    
िवचारिवचारिवचारिवचार, , , , सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    क याणाचेक याणाचेक याणाचेक याणाचे    िवचारिवचारिवचारिवचार    इ यादीइ यादीइ यादीइ यादी    बाबतचेबाबतचेबाबतचेबाबतचे    िवचारिवचारिवचारिवचार    माडं याचामाडं याचामाडं याचामाडं याचा    यययय     केलाकेलाकेलाकेला    आहेआहेआहेआहे....    

महा मा फुले यांनी अनेक ंथ िलहीली.  यात ामु याने गुलामिगरी १८७३, १८८३ म ये शेतक यांचा 
आसुड, १८९० म ये सावजिनक स यधम, खंड-का  – १८६९ म ये ा हणांच े कसब इ यादी. तसेच यांनी  
नाटक, पोवाड,े प लेखन इ यादी कसदार साही य िन मती, तेज वी लेखन केले आह.े  महा मा फुले यां या आ थक 
िवचारावर या मह वा या घटकांचा भाव पडला होता याम ये थॉमसपेन या िवचारवंतान ेिलिहलेला ‘मानवाच े
ह ’ (Rights of man) हा ंथ महा मा फुल े यांनी वाचला आिण यां या मनावर इतका भाव झाला क , 
योितरावानंी आपले संपुण आयु य मानवी वातं यासाठी अपण केले.  तसेच महा मा फुले यां या िवचारसरणीवर 

िनसगवादी िवचारसरणीचा भाव पडला होता.    
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    
१)))) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शतेीसबंधंीशतेीसबंधंीशतेीसबंधंीशतेीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

महा मा फुल े यांनी शेतकरी व शेती या दनैव थेची िविवध कारणे सांिगतली आहते व यावर सुधारणा 
कर यासाठी काही उपाय सु दा सांिगतल े आहते.  शेती या गतीवर दशेाची गती अवलंबून असत.े  दशेा या 
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िवकासात शेतीला अ यंत मह वाच े थान आह.े  परंत ू कामगार वगाची सतत उपे ा केली.  शेती मागासलेली 
रािहली, शेतक यान ेदा र यात जीवन जगणे भाग पडू लागले.  शेतक यां या दयनीय अव थेचे िच ण महा मा फुले 
यांनी ‘शेतक यांचा आसुड’ या ंथात केले आह.े  अ ानामूळे भारतीय शेतक यांना शेतीचा िवकास करता येत नाही.  
भारतातील शेतीची सुधारणा कर यासाठी शेतक यां या मुला-मुल ना शेती कर यासंबंधीच े िश ण ावे, इं ज 
सरकारन ेयुरोपीयन शेतक या माणे कृषीशाळा, कृषी महािव ालय,े कृषी िव ापीठ काढून कृषीिव ान िशकवावे, 
यं ा ारे शेती करता येईल इतके ान शेतक यानंा ावे, जे शेतकरी सरकारी मदतीिशवाय िवहीर खोदत असतील 
व ती बांधून काढीत असतील या शेतक यांना सरकारन ेबि स दे याची प दत सु  करावी, शेतक यां या सुिशि त 
मुलांना सरकारी खचान ेपरदशेात शेती शाळा पाह यासाठी पाठवावे.  जेणे क न तेथील शेती कर याची प दत 
पा न आप या शेतीत सुधारणा क  शकतील, असे महा मा योितबा फुले यांनी िवचार मांडले, शेतकरी हा 
समाजाचा कणा आह.े  तो सवाचा पो शदा आह.े  शेती या गतीवर दशेाची गती अवलंबून आह.े  हणून शेती, 
शेतकरी यां या उ तीसाठी मह वपूण उपाय योजना यांनी सुचव या आहते.    
२२२२. . . . जल सचनिवषयकजल सचनिवषयकजल सचनिवषयकजल सचनिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ––––        

शेतक यांना सुखी जीवन जग यासाठी व यां या जीवनात आ थक समृ दी ये यासाठी, शेतीला जल सचन 
सुिवधा उपल ध होणे आव यक आह,े असे म. फुले यांनी हटले आह.े  पा याचा गैरवापर होऊ नय,े पाणी वाया 
जाऊ नय ेयाकड ेसु दा महा मा फुलनी ल  दले होत.े  म. फुले यां यामते “सरकारने येक शेतक यां या शेतात 
पा या या माना माणे एकेक तोटी क न ावी.  यामुळे शेतक यास वाजवीपे ा जा त पाणी घेता येणार नाही,  
यामुळे पाणी सोड यासाठी कमचा यांची गरज राहणार नाही.  यामुळे जी बचत होईल ितचा उपयोग पा याचे दर 

कमी कर यासाठी करावा”.  अथात पा याचा यो य प दतीने, काटकसरीन े वापर करावा.  पा याचे यो य 
व थापन करावे, पाणी वाया जाणार नाही याची द ता सवानी घेतली पाहीते असे महा मा फुलना वाटत 

होत.ेसरकारन े जागोजागी लहान बंधारे बांधावेत, यामुळे िविहर ना बारमाही पाणी पुरवठा होईल, यामुळे 
शेतक यांना बारमाही शेती करता येईल अशी सोयि टीश सरकारन ेशेतक यांना उपल ध क ण ा ात हणजचे 
शेतक यां या शेताला पाणी पुरवठा यो य प दतीन ेझाला तर सचनातून समृ दी ये यास मदत होऊ शकेल असे 
िवचार महा मा फुलनी मांडले होत.े 
३३३३. . . . सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    क याणाबाबतचेक याणाबाबतचेक याणाबाबतचेक याणाबाबतचे    िवचारिवचारिवचारिवचार    –––– 

महा मा फुले यां या काळात चे सामािजक, राज कय, शै िणक व सां कृितक जीवन ह े
जाती व थेते या तटबंद नी बंिध थ झालेले होत.े  उ  जातीय लोक ऐश आरामाच ेजीवन जगत होत ेतर किन  
जातीय लोक धनसंप ी या अभावामुळे गरीबीचे व क ाचे जीवन जगत होत.े  महा मा कोणाला हणायचे 
?िववेकानंद हणत, “Him I call a mahatma whose heart bleeds for the poor”दीनदिलतांचे द:ुख पा न 
वतो तो महा मा !  महष  िव ल रामजी शद ेयांनी आपली भावना  केली, जो एका गीता या लयीत – 

‘स याचा पालनवालाl  पिततांचा पालनवालाl ध य जोितबा झाला’l योितबांनी आप या एका आयु यात जे केले त े
अनेकांना अनेक ज म घेऊनही करता येणार नाही (दीप तंभ – ाचाय िशवाजीराव भोसले, अ र ह काशन पुणे, 
पेज न.ं ४९) अथात म. फुले यांनी लोकां या क याणासाठी आप या आयु यभर काय केले.  िश णाचा सार केला.  
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अंध दा िनमूलनासाठी य  केले, रा ातील संप ीचे याय प दतीने वाटप कर यासाठी सरकारन े य  करावेत, 
प रणामी सामािजक क याणात वाढ होईल असे म. फुले यांनी हटले आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

महा मा फुले ह े सामािजक ांतीच े णेते होत.े ब जन समाजाला जागे कर याचे काम यांनी केले.  
भारतीय शेतक यांच ेद:ुख, दा र य दरु कर यासाठी उपाय सुचिवले.  भारतीय शेतक याची सावकार व सरकारी 
अिधकारी व सवण यां या शोषणापासून मु ता हो यासाठी व आपली गती करावयाची असेल तर किन  
वगातील लोकांनी थम िव ा, िश ण घेतल ेपािहज.े  हणजेच िश णाचे मह व म. फुले यांनी जाणले होत.े अनेक 
मागानी पटवून दले होत.े  तेवढीच यां या कायाची ासंिगकता आजही आह.े  शेतीचा िवकास कर यासाठी, शेती, 
शेतकरी यांची प रि थती सधुार यासाठी यांनी य  केले.  समाजातील े -किन  हा भेद नाहीसा हो यासाठी, 
शेतक यांच ेअ ान दरु कर यासाठी म. फुले यांनी िश णाचे मह व सांिगतले.  शेती, शेतकरी यां या िहतासाठी 
अनेक मह वाच ेउपाय सुचवले.  वातं य, समता, बंधुता, िव ान, लोकशाही, यासार या जीवनमु यांची जवन म. 
योितबा फुलनी केली.  म. फुले यांच ेशेती, शेतकरी िवषयक िवचार, जल सचनाबाबतच ेिवचार, माला समाजात 
ित ा िमळावी याबाबतच े िवचार, सामािजक क याणाबाबतचे िवचार, आज या प रि थतीत मह वाचे ठ  

शकतात. 
िव िेवनािव िेवनािव िेवनािव िेवना    मतीमतीमतीमती    गेलीगेलीगेलीगेली    l l l l मतीिवनामतीिवनामतीिवनामतीिवना    नीतीनीतीनीतीनीती    गलेीगलेीगलेीगलेी    llllllll    
नीतीिवनानीतीिवनानीतीिवनानीतीिवना    गतीगतीगतीगती    गलेीगलेीगलेीगलेी    l l l l गतीिवनागतीिवनागतीिवनागतीिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे    llllllll    

िव िवनािव िवनािव िवनािव िवना    शूशशूूशू     खचलेखचलेखचलेखचले    l l l l इतकेइतकेइतकेइतके    अनथअनथअनथअनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केलेकेलेकेलेकेले    llllllll    
- महा मामहा मामहा मामहा मा    जोितबाजोितबाजोितबाजोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले    

सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचुीसचुीसचुीसचुी    
१. रायखेलकर, रामजी (जून २०११), आ थक िवचारांचा इितहास, िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद दसुरी आवृ ी. 
२. पी.आर. कुमानाचे, िवलास खंदारे (ऑग ट २००५), आ थक िवचारांचा इितहास, कैलास पि लकेश स, औरंगाबाद, 

थम आवृ ी. 
३. िशवाजीराव भोसले (फे ूवारी २०१०), ‘दीप तंभ’, अ र ह काशन, पुण ेएि ल १९९४ 
४. दै. लोकमत, सकाळ, लोकस ा. 
५. ‘शेतक यांचा आसुड’ महा मा जोितराव फुल े
६. नाडग डे गु नाथ (आ टो. १९९९), सामािजक संशोधन, फडके काशन, को हापूर. आवृ ी तृतीय. 
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भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    समाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    विै वकविै वकविै वकविै वक    
ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मोरेमोरेमोरेमोरे    अजनूअजनूअजनूअजनू    मोहनरावमोहनरावमोहनरावमोहनराव    
(अथशा  िवभाग मुख) वसंुधरा महािव ालय, घाटनांदरू ता.अंबाजोगाई िज.बीड 

तावनातावनातावनातावना    ::::    

 भारतीय समाज सुधारकांच े काय ह े नेतृ दप व पाचे दसून येते. या समाज सधुारका म ये सवच 

जाती,धमा या ी-पु षांचा समावेश झालेला आह.े या समाज सुधारकानंी समाजातील अिन  था परंपरा यांना 

िवरोध क न या बंद के या. यां या सामािजक कायामुळे समाजात सवधम समभाव, ी-पु ष समानता, सवाना 

समान िवकासाची संधी इ यादी व पात समाज िवकास घडून आला आह.े या समाज सुधारकांनी समाजातील 

अिन  था परंपरांनाच िवरोध केला नाही तर समाजात आ थक िवकास घडवून आण याचे काय केले. 

आ थक िवकासाच े व प ह ेउ ोग, वसाय, औ ोिगकरण इ यादीची िन मती अशा कारे दसून येते. 

आ थक िवकास घडवून आण या करीता थळ, काळ आिण प रि थतीनसुार िवचार करावा लागतो. या काळाम ये 

जशी प रि थती असेल या प रि थतीला अनुस न आ थक िवकासाच े िनयोजन करावे लागते. यामुळे राजाराम 

मोहन रॉय, महा मा फुले, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, शा  महाराज, सयाजीराव गायकवाड, महा मा गांधी यां या 

काळात या कारे आ थक िवकासाची प रि थती होती. या प रि थतीला अनुस न या समाज सुधारकानंी आ थक 

िवकासा संबंधी िवचार मांडून काय केले आहते. या समाज सुधारकानंी आ थक िवकासात समतोल िवकासाला 

मह व दले. याम ये ामीण िवकासावर अिधक भर दला. याम ये शेतीक रता पाणी, नवनवीन िब-िबयाणे, 

नगदी िपके, शेतीचे िवभाजन, कुटीर उ ोग शेतीला जोड उ ोग, लघुउ ोग, ापार, बाजारपेठ, औ ोिगकरण, 

दळण-वळणा या सुिवधा इ यादीला मह व दले आह.े या समाज सुधारकां या आ थक िवचाराच े व प 

मांड याक रता पुढील माणे संशोधनाची उ  ेमांड यात आली आहते. 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::    

1) समाज सुधाकरां या कायाचा आढावा घेणे. 

2) समाज सुधारकां या आ थक िवचारांची पा वभूमी जाण्◌ा◌ून घेणे. 

3) समान सुधारकांनी आ थक िवकासाक रता केले या कायाचा आढावा घेणे. 

 सदरील उ ांना अनुस न पुढील माणे संशोधना या गृिहतकाचंी मांडणी कर यात आली आह.े 

गिृहतगिृहतगिृहतगिृहतकेकेकेके    : : : :     

1) भारतीय आ थक िवकासाला समाज सुधारकांच ेयोगदान लाभले आह.े 

2) भारता या समतोल िवकासाला समाज सुधारकानंी दशा दली. 
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3) समाज सुधारकांनी आ थक िवकासाची पायाभरणी केली. 

सदरील गृिहतकां या पडताळणी क रता पुढील माणे संशोधन प दतीचा आवलंब कर यात आला. 

सशंोधसशंोधसशंोधसशंोधनानानाना    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    

 सदरील संशोधन िवषया या त य संकलना क रता ि तीयक ोताचा आवलंब कर यात आला. याम ये 

संदभ ंथ, मािसके, िनयतकािलके, वतमान प ातील लेख इ यादीचा वापर केला आह.े तसेच अ काशीत एम. फल., 

पीएच.डी.चे बंध, इंटरनेट यांचा ही वापर कर यात आला आह.े  

िवषयिवषयिवषयिवषय    ितपादनितपादनितपादनितपादन    ::::    

1)1)1)1)    डॉडॉडॉडॉ....बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंेडकरआबंेडकरआबंेडकरआबंेडकर    ::::    

 डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह े अथशा  हणून ओळखले जातात. यांचा मु य िवषय अथशा  होता. 

बाबासाहबेांनी अथशा ात िवपुल िलखाण केले, असून या िवषयावर यांची तीन मुख पु तके आहते. याम ये 1) 

ऍडिमिन ेशन ऍ ड फायना स ऑफ द ई ट इंिडया कंपनी 2) द इ हो यूशन ऑफ ोि हि शयल फायना स इन 

ि टश इंिडया 3) द. ॉ लेम ऑफ द पी : इट्स ओ रिजन ऍ ड इट्स सो यूशन यातीन पु तकाम ये यांनी 

आ थक िवचार नमुद केले आहते. आंबेडकरांची पिहली दोन पु तके सावजिनक िव व थेवरील असून यातील 

पिह या पु तकात ई ट इंिडया कंपनीचा आ थक वहारात भा य केले आह े तर दसु या पु तकात ि टशां या 

राजवटीतील भारतात िव ीय वहारामधील क  आिण रा य संबंधावर भा य केल ेआह.े यांनी ितस या पु तकात 

चलन िवषयक अथशा ावरील िवचार मांडले आहते. 

 जाती व था आिण अ पृ तेसार या सामािजक आजारांच े आ थक पैलु उलगडून दाखिवणे ह े

डॉ.आंबेडकरांच ेआणखी एक िव तापूण काय होय. मिवभागणी या त वानसुार महा मा गांधीनी जाती व थेच े

अि त व ि वकारले होत.े मा  आंबेडकरांनी जातीच ेिव वंसन या आप या ंथात यावर कडाडून टीका केली होती 

जाती व थेमुळे केवळ माची िवभागणी केली गेली नसून िमकांचीच िवभागणी केली गेली आह े ह े यांनी 

िनदशनास आणून दले. डॉ.आंबेडकरांच जाती व थेवरील ह ला ह े केवळ उ वण यां या वच वाला दलेल े

आ हान न हत ेतर आ थक िवकासाशी यां या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व थेमुळे माची आिण 

भांडवलाची गतीिशलता कमी झाली असून याचा दशेा या अथ व थेवर आिण िवकासावर ितकुल प रणाम 

झाला आह.े असे यांनी प  केले. आंबेडकर आ थक लोकशाहीच ेपुर कत होत.े यां या मते सामािजक व आ थक 

लोकशाहीकड ेदलु  क न राजक य लोकशाही टकु शकणार नाही. यांनी डायरेि ट ह ि ि सप स ऑफ द टेट 

पॉिलसी हा अनुछेद घटनेत समािव  क न आ थक लोकशाहीचा हतेू िवशद केला. 

2. 2. 2. 2. छछछछ पतीपतीपतीपती    राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    ::::    

 शा  महाराजांनी आ थक िवकास कर याक रता शेती िवकासाला ाधा य दले. शेतीक रता को हापूर 

सं थानात बंधारे बांधले यामुळे हरीत ांती घडून आली पडणा या दु काळावर उपाय हणून शेतक यांना शेत 
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सा याम य े सुट दली. यां या मते शेतक यांचा आ थक िवकास घडून ये याक रता शेती वसायाला नगदी 

िपकाची जोड दवूेन दु काळावर मात केली पािहजे. याच बरोबर यां या मते कोण याही दशेाने उ ोग े ात 

िवकास केला तर तो दशे आ थक दृ ीने स म होतो. या िवचारातनू यांनी को हापूर सं थानात औ ोिगक े ाचा 

िवकास कर यावर भर दला. यांनी उ ोगधं ा या मा यमातून तेल, कापड, सुत याम ये गती केली पािहजे. 

तसेच साखर, रबर, चहाकॉपी, इ यादीची िन मती केली. या उ ोगाक रता यांनी भांडवलाची तरतूद केली.    

शा  महाराजानंी आ थक िवचारा क रता ापार वाढीवर ल  क ीत केल.े यांनी शेतक यां या माला 

क रता बाजार पेठेची थापना केली. उ ोगधं ाचा िवकास घडून यावा या क रता बकेची व था केली. ापारी 

वगाला संर ण दले. यातून यांनी को हापूर सं थािनकाचा िवकास घडून आणला थोड यात शा  महाराजानी 

आ थक िवकासाक रता शेतीिवकास, उ ोगिवकास, ापार, लघुउ ोग कुटीर उ ोग यां या िवकासाला चालना 

दली. शा  महाराजां या मते आ थक िवकास घडवून आण याक रता मुळ उ पादन े ाचा िवकास करणे आव यक 

आह.े या क रता कृषी, ापार औ ोिगकरण, कुटीर उ ोग यांचा िवकास घडवून आणला पािहज.े  

3. 3. 3. 3. महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    ::::    

 महा मा फुले अथशा ा न हत.े परंत ू ते कृतीशील समाज चतक होत.े त हा यांचे िवचार ह े यां या 

अनुभवातून समोर आले. यांनी आ थक िवचार मांडीत असताना शेतक यांची दा र यातील ि थती, क करी 

समाजाची ि थती यां या जीवनावर यांनी आ थक िवचार मांडले आहते. महा मा फुले यांनी आ थक िवचार 

मांडताना प  केले क , थमत: शेतक यांना शेती उ ोगाचे पूण वातं य असावे. क  करणा याची शेती हा िवचार 

ि वकारला पािहज.े शेतक यांना यां या मालाची कमत ठरिवताना आली पािहजे. सरकारन े शेतक यांना पाणी, 

शेती अवजारे, शेतीसाठी लागणारे िब-िबयाणे आिण दु काळावर आ थक मदत केली पािहज.े ते हाचं शेतक यांची 

आ थक ि थती सुधारेल थोड यात महा मा फुल ेयांनी शेतकरी व शेती वसाय यां या िवकासावर आ थक िवकास 

आवलंबून आह ेयावर भर दला. 

4. 4. 4. 4. महा मामहा मामहा मामहा मा    गांगांगांगांधीजीचेधीजीचेधीजीचेधीजीचे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

 गांधी या मते दशेाची अथ व था मोठया माणात पाणी सुिवधा, उ ोगधंद,े कुटीर उ ोग यां या 

सुिवधावर आवलंबुन आह.े गांधीजी आ थक िवचारासं◌बंंधी हणतात क  आ थक िवकासाक रता सवच घटकांचा 

समतोल िवकास केला पािहजे. तसेच सवच जाती धम ी-पु ष यांचा ही समतोल िवकास घडून आला पािहजे. 

आ थक िवकासाक रता समानवादी समाजाची थापना करणे आव यक आह.े आ थक िवकासाक रता बेरोजगारी 

शोषण आिण मागासलेले घटक यांचा िवकास घडून आला क  आ थक गती होत.े तसेच समाजातील हसेच े

िनमुलन करणे आव यक आह.े आ थक िवकासाक रता संशोधन आिण यो य प दतीने िवतरण घडून आले पािहजे. 

गांधीजीन ेराजक य दृ ीकोनातून आ थक िवकासावर ल  क त केले. यां या मते आ थक िवकासाक रता ापार 

व पात योजना आख या पािहजेत. योजना आखीत असताना ामीण भागातील लोकांना उ ोगाची िन मती केली 
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पािहजे. या योजनांचा लाभ मागसले या वगाला झाला पािहजे. आ थक िवकासातून असमानतेच ेिनमुलन कुपोषण, 

आ थक शोषण, बेरोजगारी, दा र य यांचे िनमुलन झाले पािहजे. यांनी आ थक िवकासात औ ोिगकरणाला 

िवरोध केला यां या मते औ ोिगकरणामुळे कुटीर उ ोग संपू ात येतील ामीण ावसाियकांची बेरोजगारी 

िनमाण होईल. असे होवू नये या क रता कुटीर उ ोगा या िवकासातनू आ थक िवकास घडवून आणला पािहजे. 

5. 5. 5. 5. राजारामराजारामराजारामराजाराम    मोहनमोहनमोहनमोहन    रॉयरॉयरॉयरॉय    ::::    

राजाराम मोहन रॉय यांनी आ थक िवकासा संबंधी कोणताही िस दांत अथवा पु तक िलिहलेल े नाही. 

यांनी आ थक िवकासाच े व प आिण आ थक िवकासाच ेघटक यां या मा यमातून मिहलांच ेसबलीकरण या िवषय 

आले िवचार मांडलेले आहते. यां या मते जमीनदार, जागीरदार यां या िवरोधात आवाज उठवून शेतकरी, मजूर, 

क करी यां या आ थक िवकासाकड े ल  क ीत केले. यांना जमीनीच े वामी व मा य न हत.े जे कसीन याची 

जमीन कुळदाराची जमीन असली पािहजे या िवचारातून यांनी आ थक िवकासाची मांडणी केली. जमीनीचे 

िवभाजन झाले तर उ पादनात वाढ होईल. यातून आ थक िवकासाला गती िमळेल अस े यांचे मत होत.े तसचे 

लघुउ ोग कुटीर उ ोगांना गती ावी या उ ोगाम य ेमिहलांना थान ावे. यामुळे यांच ेसबलीकरण घडून 

येईल. राजाराम मोहन रॉय यांनी वतं  ापार आिण बाजारपेठां या िन मतीला मह व दले. यांनी समतोल 

आ थक िवकासाचा पुर कार केला.   

6. 6. 6. 6. सयाजीरावसयाजीरावसयाजीरावसयाजीराव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    ::::    

सयाजीराव गायकवाड ह े बडोदा सं थानाच े राज े होते. यांनी आप या सं थानाम ये आ थक िवकास 

घडवून आण यासाक रता शेती वसाय सुधार यावर भर दला. शेती क रता पाणी, नवनवीन पीकाची लागवड, 

शेती मालाला बाजारपेठ याला मह व दले. याच बरोबर यांनी समतोल आ थक िवकास घडवून आण याक रता 

लघु उ ोग, कुटीर उ ोग, शेतीला जोड उ ोग यावर भर दला. याचबरोबर आ थक िवकास घडवून 

आण याक रता सुिशि त पीढी िनमाण झाली पािहजे या क रता यांनी िश णावर भर दला. यांनी आप या 

रा यातील ाप यांना संर ण दले. बाजार पेठा या िन मती बरोबरच ापारी वगाला आ थक मदत ही दली. 

यां या मते शेती उ ोग सुधारले, कुटीर उ ोगाला गती िमळाली आिण बाजारपेठाची थापना झाली क  आ थक 

िवकास घडून येतो. 

अ ययनाअ ययनाअ ययनाअ ययनाचेचचेेचे    मह वमह वमह वमह व    ::::    

तुत अ ययना या मा यमातून भारतीय समाज सुधारकांनी समाजातील सम यांचे िनमुलन क न समान 

एकसंघ बांध याचा य  केला. याच माणात समाजा या िवकासाक रता आ थक घटकाच े मह व कसे मांडले. 

याचे अ ययन घडून आले. याचबरोबर समाज सुधारकानंा आ थक िवकासातनू काय सा य करावयाच ेहोत ेयाची 

जाणीव झाली. सदरील अ ययना या मा यमातून िव ाथ  संशोधक राजक य नेत ेयांना आ थक िवकासाच ेघटक 

कस े असावेत आ थक िवकासातून सामािजक िवकास कसा घडून आणावा याची दशा िमळेल. तसेच स ा या 
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राजक य ने यांना आ थक िवकासा या मा यमातून समाजाचा समतोल कसा ठेवावा. सवच घटकांना िवकास 

येत कसे सहभागी क न यावे याची दशा िमळेल. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    

भारतीय समाज सुधारक ह े फ  समाजातील असमतोल संपू ात िआण्◌ात न हते. तर ते समाजाचा, 

रा ाचा आ थक िवकास कसा करता येईल याचा िवचार क न या प दतीन ेआ थक िवकासाची योजना िनमाण 

करीत होत.े योजने माणे आ थक िवकासा या या राबिवत होत.े याची जाणीव तुत अ ययना या 

मा यमातून प  होत आह.े 
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भारतीलभारतीलभारतीलभारतील    समाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    विै कविै कविै कविै क    
ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता    

    

शभुमशभुमशभुमशभुम    नामदेवनामदेवनामदेवनामदेव    आबंकेरआबंकेरआबंकेरआबंकेर    
संशोधक िव ाथ  शासक य िवदभ ान िव ान सं था अमरावती 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा            

भारतीय समाज िविवधतेन ेनटलेला आह.े भारतीय समाजावर परक य आ मण, म यम काळातील वाढती 

जातीय क रता, अिन  ढी, परंपरा याचा प रणाम झालेला आढळतो. या सव गो ीचा भारतीय समाजा या 

अथशा ीय बाबीवर प रणाम झालेला आह.े याचा अ यास भारतातील काही समाजसुधारकानंी केला आह.े तुत 

शोधिनबंधाम ये आपण भारतीय    समाजसुधारकांच ेआ थक िवचार आिण याची वैि क ासंिगकता याचा अ यास 
करणार आहोत. 

प रचयप रचयप रचयप रचय    
भारतावर ि टशांनी १५०  वष रा य केले. या काळात यांनी भारतीय संप ी इं लंडला नेली. हणून 

भारत हा शोषणाचा िशकार झाला. भारतात क ामाल मो ा माणावर उपल ध होता आिण मानवी म सु ा 

तेव ाच माणात उपल ध होत.े पण ि टशां या शोषणकारी धोरणामुळे या सव गो ीचा फायदा भारताला 

झाला नाही. भारतात इं जां या काळाम ये दा र  मो ा माणावर वाढले. सा रतेचा दर कमी होता. प रणामी 

भारतात होणा या आ थक  िपळवणूक िवषयी कोणीही िवचार मांडले नाही. 19 ा शतकाम ये िश णाचा सार 

झाला आिण हळूहळू भारतीय लोक आपले आ थक िवचार मांडायला लागले. याम ये दादाभाई नौरोजी, रानड,े 

गोखले, महा मा फुले, बाबासाहबे आंबेडकर आिण महा मा गांधी अशा अनेक समाजसुधारकानंी आपले िवचार 

मांडायला सु वात केली. या सवाम ये रानड े यांचे योगदान मह वाच े वाटते. कारण यांनी थम भारतीय 

अथ व थेचा अ यास क न आपले िवचार मांडले, याम ये यांनी भारतीय दा र ाच े मुख कारण ि टशांचे 
आ थक धोरण आह े असे सािंगतले. याकाळातील भारतीय अथशा ांनी ि टशां या आ थक धोरणावर टीका 
केली. यामुळे भारतीय अथ शा ांना रा वादी अथशा  सु ा हणतात. कारण यांनी भारताच ेहोत असलले े

शोषण आिण भारता या संप ीचे इं लंडकडे होत असलेले िन सारण यािवषयी िवचार मांडले. भारतीय 

समाजसुधारकां या आ थक िवचारावर खालील बाब चा भाव पडलेला आढळतो.  

भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    दा रदा रदा रदा र     
ि टशां या आ थक धोरणामुळे भारतात मो ा माणावर ग रबी होती. कारण भारतीय लोकांचे शोषण 

कशा कारे होईल याच उ शेाने ि टश लोक आपले आ थक धोरण ठरवत होते, यामुळे भारतीय लोकांच ेउ प  
कमी होत.े उ प  कमी अस यामुळे यांचे राहणीमान, िश णाचे माण, आरो या या सोयी सुिवधा यावर होणारा 

खच कमी होता. खच कमी अस यामुळे पु हा उ पादन कमी होत.े अशा कारे भारत दा र ाचा दु च ाम ये 
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अडकलेला होता. पण भारताम ये हळूहळू िश णाचा सार झाला या सव गो ी िशि त भारतीयांना ल ात येऊ 
लाग या आिण मग यांनी आपले िवचार मांडायला सु वात केली. 

रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    भावनाभावनाभावनाभावना    
भारताम य े ि टशां या आ थक धोरणामुळे मो ा माणावर िपळवणूक झाली. भारत इतर दशेां या 

तुलनेत खूप मागासलेला होता. िशि त भारतीय समाज या वेळेला िश णासाठी िवदशेात जात होता. तेथील 
प रि थतीचे, यांचा उ पादन प तीचे, राहणीमानाच ेिनरी ण क न  परत येत होता. या सवाची तुलना यांनी 
भारतीय प रि थतीशी केली आिण या या ल ात आले क  भारतीय अथ व था आणखी खूप मागासलेली आह.े 
यामधूनच रा ीय भावनेचा उदय झाला.  

ि टशि टशि टशि टश    सरकारचासरकारचासरकारचासरकारचा    वाढतावाढतावाढतावाढता    खचखचखचखच    
भारतीय आ थक बाब वर भारतीय समाज सुधारकांना िवचार करायला भाग पाडणारी आणखी एक गो  

हणज े ि टीशांचा वाढता खच. िवशेष हणजे हा सव खच भारतीय लोकां या िखशातून जात होता. आप या 

शासन काळात इं जांनी जे ापारी धोरण राबवले होत,े याम ये फ  इं जी लोकां या िहताचा िवचार केला. या 

भेदभावपूण धोरणामुळे दशे आणखीनच गरीब झाला. भारतातील उ प ाचा ¼ भाग हा इं लंडमधील खच 

भागव यासाठी पाठवला जात होता.  इं जांनी १९००-१९०१ दर यान १७५ लाख पये इं लंड ला पाठवले. 

भारतीय नागरीक यामुळे आणखीनच गरीब झाला, पण पाठवले या पैशाने इं लंडचे नाग रक मा  ीमंत झाले. 

भारतातील सुधारानांवर ि टश सरकार नाम मा  खच करत होती, पण यापे ा जा त खच ि टश लोक यां या 

पगारावर करत. या सव गो ीमुळे भारतीय समाजसुधारकांना कळून चुकल ेक  वतमान ि टीश धोरणामुळे भारतीय 
अथ व थेचा िवकास होणार नाही, हणून यांनी ि टशां या आ थक धोरणावर टीका करायला सु वात केली. 

बु ीवा ाचंाबु ीवा ाचंाबु ीवा ाचंाबु ीवा ाचंा    उदयउदयउदयउदय        
19 ा शतकानंतर भारताम ये िश णाचा सार झाला. भारतातील काही समाजसुधारकानंी 

िश णासाठी शाळा काढ या आिण या शाळेत भारतातील एक िपढी िश ण घेऊ लागली. या िपढीचे िश ण पूण 
झा यानंतर यांनी भारतीय प रि थतीवर आपले िवचार मांड यास सु वात केली. याम ये महा मा फुल,े 
बाबासाहबे आंबेडकर, दादाभाई नौरोजी, राजाराम मोहन रॉय आिण महा मा गांधी अशा अनेक समाजसुधारकानंी 
आपले आ थक िवचार मांडले. या बुि वा ां या उदयामुळे भारतीय अथशा ाला हातभार लागला. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती        
तुत संशोधनासाठी दु यम साधनसाम ीचा वापर कर यात आला आह.े याम ये संदभ ंथांचा समावेश 

आह.े 

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    समाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
महा मामहा मामहा मामहा मा    जोितबाजोितबाजोितबाजोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले    

महा मा फुल े यांचा अथशा  पे ा भारतीय समाज सुधारणे म ये जा त योगदान पाहायला िमळते. 
महा मा फुले ह ेनावाजलेले अथत  न हते, तर ते कृितशील समाज सुधारक व समाज चतक होते. हणून यां या 
िवचारांम ये सै ांितक अथशा  आढळत नाही. पण याकाळी असले या प रि थतीचा िवचार केला असता, यांनी 
’शेतक याच े आसुड’ या ंथाम ये शेतक यां या शोषणाचे अ यंत सू मपणे चतन केले. याकाळी शेतक याची 
प रि थती, शेतक यांच े  याचा सखोल अ यास केला. शेती सुधारणे िवषयी फुले यांनी केले या मूलभूत सूचना 
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आजही उपयु  आिण मह वाचा आहते. शेतक याच े घर, घरातील व तू, दािगने, अ , ल ातील होणारा खच, 
शेतीवर होणारा खच या सव गो ी चे िववेचन ंथांम ये पाहायला िमळते. महा मा फुले यांनी शेतक याचंा 
शोषणाला काही घटक कारणीभूत मानले आह,े ते खालील माणे:-  

सावकारसावकारसावकारसावकार 
महा मा फुले ह ेनेहमी सावकारशाई या िव  होते. कारण यां या मते, या काळातील शेतकरी हा याच 

सावकारशाही मुळे कजबाजारी झाला होता. जिमनीची खासगी मालक , वसायात पैशाचा वापर, 
दळणवळणा या साधनांचा िवकास, बाजारपेठेचा िव तार इ यादी. कारणामुळे समाजात एक व र  असा ापारी 
वग िनमाण झाला. या या अगदी िव  कमी उ प , यामुळे शेतीवर होणारे कमी खच, पावसावर अवलंिब व, 
राहणीमानाचा दजा कमी असणारा असा एक शेतकरी वग िनमाण झाला. शेतकरी वगाला आप या गरजा 
भागव यासाठी पैशाची गरज भास ूलागली. तो सावकाराकड ेजाऊ लागला, यातून तो कजबाजारी होऊन भारतीय 
शेतीचा हास हो यास सु वात झाली. 

िश णिश णिश णिश ण    
अिशि त समाज हा ानामुळे जखडला अस यान ेआपली आ थक गती क  शकला नाही. हणून यांनी 

आप या समाज कायाम ये िश णाला खूप मह व दले. ी िश णाचे आ  वतक हणून यांना ओळखले जात.े 
दशेाची आ थक गती जर करायची असेल तर समाजातील ब जन वग आधी िशि त झाला पािहजे, असे महा मा 
फुले यांच ेिवचार होत.े 

डॉडॉडॉडॉ.... बाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    

डॉ. आंबेडकरांनी आप या जीवनाम ये समाज सुधारणे पासून तर राजक य सुधारणा असो कवा आ थक 
यावर आपले मत मांडले. बाबासाहबेांच ेआ थक िवचार खूप सखोल आिण जागितक तरावरील होते. पण यां या 
आ थक िवचारांचा अ यास मा  तेव ा माणात झालेला आढळत नाही. यां या ि म वातील “अथशा ” 
हा भाग कदािचत दलुि त रािहला. यांच ेअथशा  ह ेजाित व थेचे, अथशा  अ पृ यांचे अथशा , समाजवादी 
अथशा , हदु ववादी अथशा , सा यवाद आिण आ थक लोकशाही इ यादी शाखांचा अ यास डॉ. आंबेडकरांनी 
आप या अथशा ीय िववेचनात केला. यांनी कोलंिबया िव यापीठातून एम. ए. पदवी ा  कर यासाठी ाचीन 

भारतीय वािण य हा बंध सादर केला. १९१६ म ये सादर केले या “भारताच ेरा ीय उ प  एक ऐितहािसक व 
िव ेषणा मक अ ययन” या बंधास पीएच.डी पदवी िमळाली. अथशा ीय िवषयात यांचा रस वाढत गेला. त े
इथेच  थांबले नाही, तर यांनी लंडन कूल ऑफ एकॉनोिम स एडं पोिलटीकॅल साय स सं थेत वेश घेतला. येथनू 
यांनी एम.एस.सी. केली. यासाठी यांनी “ि टश भारतातील राजेशाही िव ाचे ादिेशक क ीकरण” हा बंध 

सादर केला. डॉ. आंबेडकरांनी “ि टश भारतातील ांितक अथ व थेची उ ांती” हा बंध िलिहला. याम ये 
आंबेडकरांनी ि टश सा ा यशाही या हदु थानातील पैलूवर काश झोत टाकला. डॉ. आंबेडकर यांनी अितशय 
सू मपणे अ यास क न भारतातील आ थक बाब िवषयी अ यंत सखोल असे आपले िवचार मांडले. बाबासाहबेां या 
िवचारांम ये दिलत कवा ब जन समाजा या ग रबी िवषयी िव ेषण पाहायला िमळते. 

समाजवादसमाजवादसमाजवादसमाजवाद    आिणआिणआिणआिण    डॉडॉडॉडॉ. . . . आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर 

डॉ. आंबेडकर ह े समाजवादी िवचाराच े होते. यां या मते, संपूण संप ी रा ीय मालक ची असावी. 

संप ीचे रा ीयीकरण करावे. खेड ेहा घटक मानून संप ीचा कवा जिमनीचा वाटप करावा संप ीचे वाटप करताना 
जात, धम, वंश याचा िवचार क  नये. यामुळेच वतं  भारत सरकारन ेआप या पंचवा षक योजना राबवताना 
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बाबासाहबेांनी सांिगतलेले. समाजवादी समाजरचनेच े त व वीकारले. यांनी आ थक िवषमतेवर आपले िवचार 
मांडले. याम ये यांनी आ थक िवषमतेचा कडाडून िवरोध केला. आ थक िवषमता समाजाम ये तेढ िनमाण करत े
आिण वग संघषाला ज म दतेे, असे यांचे मत होत.े बाबासाहबे जिमनी या तुकडी कर या या िव  होत.े 
यां याम ये जिमनी या तुकडीकरणामुळे जिमनीची उ पादकता कमी होते. हणून आंबेडकरांनी जमीन 

एक ीकरणावर भर दला. बाबासाहबे हणायचे, भारताम ये रकामा मजूर आिण िन पयोगी भांडवल ह े दोन 
मह वाचे  आह.े  परंत ुह ेदोन  ि ल  आिण एकमेकांपासून िभ  आह.े यासाठी दशेांम ये भांडवलाचा आिण 
मजुरांचा वापर क न उ पादन करणे आव यक आह.े शेतीवरील लोकसं येचा भार कमी कर यासाठी उ ोग 
झपा ाने वाढवावेत. औ ोगीकरणाला गती ावी. शेतीवर आधा रत उ ोग आिण इतर पूरक उ ोग शेती 

वसायावर बरोबर वाढले, तर शेतीवर पडणारा अित र  लोकसं येचा भार कमी होईल, असे बाबासाहबे 
हणायच.े 

महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    
महा मा गांधीचे आ थक िवचार पा या य िवचारसरणी या अगदी उलट होत.े पा या य कवा युरोपातील 

अथशा ांनी अथशा ाचा संबंध भौितकतेशी लावला. तर महा मा गांधी यांनी अथशा ाचा संबंध नैितकतशेी 
लावाला. यां यानुसार अथशा  एक नैितक शा  आह.े अथशा ाचा उ शे मानवी स यता यांचा अ यास करणे 
आिण यांच ेदा र  िमटवणे आह.े यां या अथशा ीय अ यासात सदाचारी वतणुक ला वाव आह ेआिण एक आदश 
समाज घडवणे असा याचा उ शे आह.े याचा अथ असा होत नाही क  गांधीजी पैसा कमाव या या िव  होत.े 

यांनी मानवी जीवनाम ये पैशाचे मह व मानले. पण पैसा हा सा य नसून साधन आह,े असे ते नेहमी हणायच.े 
जेवढा पैसा हा जीवन जग यासाठी आव यक आह,े तेवढाच कमवायचा आिण बाक  पीिडतां या सुधार यासाठी 
वापरायचा, असे गांधीजी हणायचे. त ेनेहमी हणायच ेजग यासाठी खा खा यासाठी जगू नका. 

गांधीजी जीवनाम ये यागाला खूप मह व ायचे. यां यानुसार जीवन जग यासाठी माणसाला जेव ा 
गो ी आव यक आह.े तेवढयाच िमळवला पािहजे, जा तीचे उ पादन कवा उपभोगा या मागे लागून अथ व था 
एका पधला ज म दतेे. ही पधा नंतर संघषाची प घेते. मग संघष हा मानवी जीवना या दःुखाचे कारण बनतो. 
यां या मतानुसार, उपभोग आिण आप या आव यकता ा उ प ाला झेपावेल तसाच असला पािहज.े गांध या 

िवचारांम ये िवलािसततेला काही मह व न हत.े ते साधे जीवन आिण उ  िवचार, आदश समाज हाच यां या 
अथशा ाचा उ शे होता. 

गांधीजी मानवी माला खूप मह व ायचे. येक मनु याने शारी रक म केले पािहजे, येक माणसान े
आप या आव यक ते पैक  काही गो ी आप या मातून िमळव या  पािहजे. आ थक िवकास होत असताना माचा 
वापर मो ा माणात झाला पािहजे. औ ोिगकरणामुळे मोठ-मो ा मशनरी वापरा या िव  होते. या जागी 
सरकारन े माचा वापर केला पािहजे. यामधून भारतीय लोकांना मो ा माणावर रोजगार िमळेल. गांधीज नी 
मो ा उ ोगाला मह व न दतेा खे ाम ये असले या ामीण कुटीर उ ो याला खूप मह व दले. यां या 
मतानुसार, मोठमो ा उ ोगाचा िवकास के यामुळे भारतीय अथ व थे या िवकास होणार नाही. तर तो 
खे ातील लहान-लहान उ ोगाचा िवकास के यान े होईल. सोबतच यां या िवचारांम ये समाजवाद आढळतो. 

मो ा उ ोजकांनी कमावलेला नफा तो आपला न समजता यांनी याचा वापर समाजा या भ यासाठी करावा. 
यामुळे समाजाम य े आ थक िवषमता कमी हो यास मदत होईल. समाजातील ब जन आिण पीिडत वग यां या 
आ थक सुधारणांना हात लागेल गांधीज नी भारतातील आ थक िवषमते या िवरोधात िलखाण केल ेआह.े  
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गांधीज वर समाजवादी िवचारांचा भाव जाणवत असला, तरी तो गांधीवादी समाजवाद होता कवा 
आपण याला लोकशाही समाजवाद हणू शकतो. गांधीजी एक कड े समाजवादी िवचाराच े होते, पण यांनी 

ि गत वातं याला पण मह व दले. येक ला आप या आवडीनुसार आपला वसाय िनवड याच े
वातं य ावे. कोणता वसाय करायचा, कोठे करायचा, याची िनवड कर याच े वतं  यांना असावे. 
वसायात कोणती उ पादन प ती वापरायची याचे वतं  उ ोजकाला असावे. या सव गो ी मु  

अथ व थेम ये पाहायला िमळतात.  
गांधीज नी आप या आ थक िवचारांम य े आ मिनभरतलेा खूप मह व दले. भारतीय समाज आ मिनभर 

झाला पािहजे. यांनी गावाकड ेपरत चला असा नारा दला. आदश ाम ची संक पना मांडली. भारताचा िवकास 
करायचा असेल तर माट िसटी नाहीतर माट खेड े हा क प राबवला पािहजे.  पूव  खेड े ह े सव गो ी या 
बाबतीत वयंपूण होते, सगळे वहार गावात या गावातच हायचे. पण औ ोगीकरण आिण यामुळे झालेल े
शहरीकरणामुळे खेडे ह े शहरावर अवलंबून राहायला लागले. याचा गांधीजीन े िवरोध केला खेडयांना आपली 
पूव ची ि थती िमळवून दली पािहजे. 
गाधंीज चागाधंीज चागाधंीज चागाधंीज चा    सव दयसव दयसव दयसव दय    दशनदशनदशनदशन    िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    

हा िस ांत बायबलमधील “पीिडतांची र ा करा” या िवषयावर आधारलेला आह.े या अंतगत गांधीजी 
हणतात. दिलतांना आिण पीिडतांना आधी मदत करा आिण यांची प रि थती सुधार याचा य  करा. या 

िस ांताला मधून यांनी भारतीय समाजाम ये असले या िवषमते या मुळावर घाव घातला. 

राजारामराजारामराजारामराजाराम    मोहनमोहनमोहनमोहन    रॉयरॉयरॉयरॉय    
राजाराम मोहन रॉय यांना आधुिनक भारताच ेजनक हणतात. कारण यांनी भारतीय समाजाला आधुिनक 

िवचारांची जोड दली. रॉय यां या काळात भारतात ि टशांचे सरकार होते. ि टशांनी भारताम य ेआ थक धोरण 
राबवले, यामुळे भारतीय समाज गरीब बनला. जीवनाव यक व तू वर सु ा कर लाव यात आले होते. ि टशांनी 
िमठावर कर लावले. या िमठाम ये सु ा भेसळ दसत होती. दकुानातनू मीठ घरी नेई पयत यामधील मातीच 
िश लक राहत होती. अशावेळी रॉय यांनी आवाज उठवला आिण िमठावरील कर बंद कर याची मागणी सरकारला 
केली. यावर उपाय हणून रॉय यांनी सरकारला िमठा या उ पादनातील म े दारी संपवा आिण मीठ उ पादन 
कर याचा अिधकार भारतीयांना ावा.  अशा कार या उपाययोजना सुचव या. यामुळे िमठा या उ पादनाम य े
पधा िनमाण होईल आिण उ पा दत  व तूचा दजा सुधारेल. व तूची कमत बाजारभावानसुार ठरली जाईल, 

प रणामी मीठाची कमत सु ा कमी होईल. या व न ल ात येत ेक  रॉय वातं  अथ व थेला पा ठबा दणेारे 
होते. ते एकािधकाराला अथ व थे या िवकासाम ये बाधक मानत होते. यां या मतानुसार अथ व थेत जर 
पधा असेल तर माला या कमती बाजारपेठेत ठरव या जातील आिण या कमी असतील आिण व तूंचा दजा सु ा 

चांगला असेल. याव न आप या ल ात येते क  रॉय यांचे िवचार ग रबां या बाजून े होते. ग रबां या जीवन 

जग यासाठी आव यक असणा या गो ी या कमती कमी झा या पािहजे. जेणेक न ते आप या उ प ातून या व त ू
िवकत घेऊ शकले पािहजे आिण यां या राहणीमानाचा दजा सुधारला पािहज.े 

दादाभाईदादाभाईदादाभाईदादाभाई    नौरोजी नौरोजी नौरोजी नौरोजी     
दादाभाई नौरोजी यांचा ज म ४ स टबर १८२५ ला मंुबई येथ े झाला. यांनी एल फ टन कॉलेजमधून 

आपले उ िश ण पूण केले. ते थम गिणतीय शा ातील ाचाय होते. त े थम इं लंडमधील भारतीय संसदचेे 
सद य होते. नौरोजी थम  होत े क  यांनी भारतासाठी वरा याची मागणी केली. दादाभाई नौरोजी 
युरोपम ये िश णासाठी गे यानंतर यांनी तेथील अथ व थेचे सू मपणे अ ययन केले. यानुसार भारतातील 
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प रि थतीवर आधा रत िलखाण यांनी चालू केले. १९०१ म ये यांचा “पावट  ड अनि टश ल इन इंिडया”  
हा ंथ कािशत झाला. या ंथाम ये यांनी भारतीय आ थक प रि थतीच ेवणन खालील मु ा या आधारे केले.  

ग रबीग रबीग रबीग रबी    
ि टशां या आ थक धोरणामुळे भारत हा िपळून िनघालेला होता. दादाभाई नौरोजी यांनी सवात थम 

भारतातील ग रबीवर आपले िवचार मांडले. भारतातील लोक गरीब आह,े यामुळे ते अिशि त आहते, यांना 
रोजगार नाही, उ प ाचे साधन नाही, आरो या या सोयी सुिवधा नाही, एकंदरीत भारतीय समाजात गरीब आिण 
द र ी बनला आह.े या सवाना जबाबदार ि टशांचे आ थक धोरण आह.े यां या अ यायना नुसार भारतातील ित 

ि  आय २० पये आह े आिण लोकांचा ित  खच हा ३५  पये आह.े यांचे कारण ि टश सरकार 
भारतीय लोकांना रोजगार पुरवत नसे. भारताम य ेरे वे चा िवकास कर यात आला, पण या कामांम ये सवािधक 
वापर ि टश लोकांचा झाला. यामधून भारतीय लोकांना रोजगार िमळाला नाही. रे वे मधून िमळणारे उ प  
यांनी भारतातील सुधारणा कर यावर खच करणे अपेि त होत.े पण यांनी त े ि टश लोकां या पगारावर खच 

केले. रे वे उभारणीसाठी घेतलेल े कज मा  भारतीय लोकां या खां ावर टाक यात आले.  या सव धोरणामुळे 
भारतीय अथ व था जजर झाली. ि टशां या ापारी धोरणामुळे भारतातील कुटीर उ ोगाचा नाश झाला. 

भारतातील ह तकला वसाय हा ि टशांनी आणले या औ ोिगक गतीमुळे नाश पावला. प रणामी भारतीय 
समाज बेरोजगार झाला. लहान लहान उ ोगांची जागा मो ा उ ोगांनी घेतली. याम ये उ पादनासाठी मोठ-
मो ा मशनरी चा वापर कर यात येऊ लागला. प रणामी बेरोजगारीचा दर आणखीन वाढला. 

ग रबीचेग रबीचेग रबीचेग रबीचे    कारणकारणकारणकारण        
भारतातील ग रबी या कारणािवषयी ते बोलतात क  इं ज सरकारच े कु िस  आ थक धोरण भारतीय 

ग रबीला जबाबदार आह.े ि टशांनी भारतात आ यापासून िजथून िमळेल, ितथून संप ी जमा केली आिण 
इं लंडला पाठवली. यामधून भारतीय संप ीच े िन सारण इं लंडला झाले. भारतीय शेतीवर लावलेला कर असो 

कवा एखा ा उ ोगातील िमळालेला नफा या सवातनू िमळालेले उ प  इं लंडला पाठव यात आले या कारणामुळे 
भारतात ग रबी वाढली.  
सपं ी यासपं ी यासपं ी यासपं ी या    िन सािन सािन सािन सारणाचारणाचारणाचारणाचा        िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    

हा दादाभाई नौरोजी यां या अ यासाचा क बद ूआह.े ि टश सरकार भारतीयावर मो ा माणावर कर 
लावत असे. यामधून यांना उ प  िमळत असे िमळालेले सव उ प  त ेआप या दशेात हणज ेइं लंडला पाठवायच.े 
भारतीय पैसा कवा संप ी इं लंडला गेली नौरोजी यां या मते, हा कर हणून िमळालेला पैसा जर भारताम यचे 
खच केला तर भारतीय अथ व थे या िवकास होईल. 

रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    उ पउ पउ पउ प     
दादाभाई नौरोजी थम भारतीय  होते. यांनी भारता या रा ीय उ प ाची गणना केली. यां या 

वेळेस भारतीय उ प ाची आकडवेारी “द इंिडयन इकॉनॉिम ट” म ये कािशत होत असे. ही आकडवेारी अपुरी 
आिण कमी लोकसं येचा िवचार क न काढलेली अस यामुळे ती स य प रि थती दाखवत न हती. या कारणामुळे 
नौरोजी यांनी वतः या म ये अ ययन केले आिण सरकारी आक ानुसार अनुमान काढून १८६७-६८ म ये मंुबई 

ांताचे ित  उ प  २० पये आह ेआिण यांना जीवन जग यासाठी आव यक असलेला ित  खच हा 
३४ पये आह ेअसा िन कष मांडला. एकाच सामा य ला जेवढे कपडे आिण अ  िमळत नाही. तेवढे कपड े
आिण अ  ि टशां या कारागृहात कै ांना िमळत असे. 
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गोपालगोपालगोपालगोपाल    कृ णकृ णकृ णकृ ण    गोखलेगोखलेगोखलेगोखले    
गोपाल कृ ण गोखले यां या अथशा ीय िवचारावर यायमूत  रानड ेआिण दादाभाई नौरोजी यांचा भाव 

पाहायला िमळतो. भारता या सावजिनक अथशा  िवषयी यांनी सखोल अ यास केला. गोखले यां या अथशा ीय 
िवचारांचा अ यास केला असता, यामधून ल ात येते क  यांचा मु य उ शे भारतीय ग रबी दरू करणे हा होता. 
यांनी खालील मु ावर आपले िवचार मांडले. 

� यांनी या काळातील अथसंक पीय येवर मो ा माणावर टीका केली. कारण  ि टश सरकारन े
भारतीयानंा अथसंक प िवषयी कोणतेच अिधकार दऊे केल े न हते. याचा िवरोध गोखले यांनी केला 
यां या मते भारतीय लोकांना अथसंक पावर भाषण कर याचा अिधकार असावा. अथसंक पावर मतदान 

कर याचा कवा अथसंक प फेटाळून लाव याचा अिधकार भारतीय लोकांना असावा. 

� ि टश सरकार करत असले या अित र  खचावर सु ा गोखले यांनी टीका केली. यां या मत ेसंर णावर 
होणारा खच हा अनु पादक आह.े यामधनू रा ा या संप ीम ये उ प  िमळत नाही. हणून तो माणशीर 
हावा. ि टश सरकार भारतीयांकडून मो ा माणावर कर गोळा करते. यातून िमळाले या पैशाचा 

वापर भारताम य ेसुधारणा कर यासाठी कर यात यावा. 

� गोखले जे हा िवधान प रषदवेर सद य हणून गेले. ते हा यांनी ”लँड एिलगेशन िबल” या काय ाचा 
मसुदा सरकारला सादर केला या काय ाम य े यांनी भारतीय शेतक यां या जिमनी सावकाराचा हातात 
नजा ा आिण शेतकरी भूिमहीन न हावा यािवषयी तरतुदी के या. 

� गोखले यांनी आप या िवचारातून सहकाराला खूप मह व दले. यामुळे यांना भारतातील सहकारी 
आंदोलनाचा ज मदाता हणतात. यां या मते भारतीय आ थक सुधारणा करायचा असेल तर सहकार हा 
एक उ म उपाय आह.े 

� गोखले यांनी वतं  ापार धोरणाच ेसमथन केल ेआह.े ि टश सरकारन े ापारी धोरण फ  िनयात 
आधा रत राबवले. भारताचा माल परदशेात जात असेल तर यावर जा त कर आिण परदशेातील माल 
भारतात येत असेल तर यावर कमी कर. असा ापार याकाळी चालायचा याचा िवरोध गोखले यांनी 
आप या अथशा ीय िववेचनात केला. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    
 भारतात अथशा ीय िवषयाचा अ यास खूप पूव पासून झाला होता. भारतीय वेदच अथत  होते. ऋ वेद, 

यजुवद, अथववेद, सामवेद या चार मुख वेदानपैक  अथववेदात अथशा  हा एक उपवेद हणून येतो. ऋ वेदाम ये 
सु ा लोकसं या, उ पादन, िविनमय, िवभाजन या िवषयीचे िवचार आढळतात. १९ ा शतकानतंर भारताम ये 
आ थक िवचारांना चालना िमळाली. याम ये १९ ा शतका या आधीसु ा काही समाजसुधारकांनी आपल े

िवचार मांडले. महा मा फुले यांनी अठरा ा शतकात शेतक यां या सम येचे अ यंत सू मपणे वणन केले. 

शेतक या या ग रबीला कारणीभूत असणा या गो ीिवषयी यांनी वणन केल.े यांनी केलेले शेतक यां या ि थतीच े

िच ण ह ेभारतातच नाही तर जागितक पातळीवर सु ा खरे आह,े कारण जगातील येक अ पिवकिसत दशेातील 
शेतक यांना ा सम या जाणवतात.  

महा मा गांधी यांनी केले या आ थक िववेचन ह े जवेढे भारतीय प रि थतीला अनु प आह े तेवढेच 
भारतासार या अ पिवकिसत दशेा या प रि थती ला सु ा लागू पडते. कारण अ पिवकिसत दशेांम ये जनता 
जा त ामीण भागांम ये राहते. गांधीज च े िवचार ह े ामसमृ ी या दशेने आहते. आज जगात खूप माणात 
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औ ोगीकरण झाले. चंड संघष वाढला आह.े जगा या पाठीवरील दशे आप या अथ व थेचा िवकास कर यासाठी 
अनैितक मागाचा अवलंब करतात. यावेळी गांधीज या नैितक अथशा ाची गरज जगाला जाणवते. कारण आ थक 

संघषातनू िनमाण होणारे शीतयु  आिण यांचे पांतर यु  म ये होत ेआिण या सव गो ीमुळे मनु य दःुखा या 
दरीत कोसळतो. 

राजाराम मोहन रॉय यांचे िवचार यावेळी जगात बोधनकारी होते. राजाराम मोहन रॉय यांनी 
सरकारला जीवनाव यक व तू वरील कर कमी कर यास सांिगतले. म े दारी म ये असणारे उ ोग सवासाठी खुले 
कर यास सांिगतले. अथ व थेत पधला वाव दे या या िवचाराच ेत ेहोते. या सव गो ी जागितक पातळीवर ही 
तेव ाच मह वा या आहते. दादाभाई नौरोजी यानंी भारतीय अथ व थेचा िच क सक अ यास केला. यांनी 
भारता या ग रबीची कारणे आिण उपाययोजना सुचव या. ा भारतातच न ह े तर जागितक पातळीवर सु ा 
कोण याही दशेाला लागू झाले असते, जर  तो दशे इं जा या गुलामिगरीत असता.  

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या अ ययनात अथशा िवषयी सखोल िवचार मांडले. पण यांना 

एक अथशा  हणून जा त िस ी िमळाली नाही. भारतीय अथ व थेिवषयी बाबासाहबेांनी खूप उपाय 
योजना सुचव या. याम ये रझव बँकेची थापना करणे, अंदाजप क िवषयी तरतदुी, दिलत वगा या ग रबीची 
कारणे, भारतीय मजुरांचा , शेती या तुकडी करणाचा , कामावर मिहलांना तुती िवषयक रजा, 
कामगाराच ेकामाच ेतास, कामगारांचे होणारे शोषण अशा अनेक गो ीवर यांनी िवचार मांडले. यांचा जग िस  
अथशा  हणून उ लेख करणे चुक च ेनाही.  

अशा रीतीन े भारतीय समाज सुधारकानंी समाज सुधारणे बरोबरच आ थक सुधारणांना वाव दला. 
यां या आ थक सुधारणां या िवचारांम ये अथशा ाचे खूप िस ांत दळलेले आढळतात. मग तो समाजातील 

पीिडत वगाचा शोषणाचा  असो कवा कामगार वगा या शोषणाचा  या सव क याणकारी अथशा ा या 
बाबी यां या िवचारांम य े पाहायला िमळतात. सरकारी अंदाजप काचे िव ेषण आिण याम ये सुधारणा 
कशा कारे करता येईल त े यावेळी भारतीय समाज सुधारकांनी सरकारला सांिगतले. वैि क अथ व था 
कशा कारे ाम अथ व थेवर आधारलेली आह ेह े यांनी आप या िवचारांमधून सांिगतले. कारण औ ोगीकरणाला 
लागणारा क ामाल हा ाथिमक े ातून हणजेच ामीण े ातून पुरवला जातो. भारतामधील समाजसुधारका 
पैक  काही समाज सुधारक भूदान चळवळीच ेसमथक होते. यां या मते, समाजातील या वगाकडे जा त जमीन 
आह े यांनी ती जमीन भूिमहीन शेतक याकड े ावी. जणेेक न दशेात आ थक िवषमतेला आळा बसेल. भारतीय 
समाजसुधारकां या अथशा ीय िव ेषणात नैितक अथशा ाला वाव आप याला दसतो. कारण आज जगा या 
पाठीवर ब तांश दशे आपली आ थक स ा गाजव यासाठी उ पादनाचे अनैितक माग वापरतात आिण यातून 
पयावरणाचा रास िविवध दघुटना अशा सम यांना मानव जातीला सामोर जावे लागते. हणून जागितक पातळीवर 
आज नैितक अथशा ाची गरज भासत आह.े ही सकं पना भारतीय समाजसुधारकांनी दली. वतःचा दशे 
गुलामिगरीत असून सु ा याकाळी मु  अथ व थेची संक पना मांडणारे समाज सुधारक भारतात होते. 
अथ व थेत म े दारी नसली पािहजे तर पधा असली पािहजे यामुळे उ पादन चांग या तीचे होईल आिण 
याचा भाव सु ा यो य राहील, हणज ेमु  अथ व थेची त व भारतीय अथशा ांनी जगाला ते हाच दले. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार व  यांबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार व  यांबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार व  यांबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार व  यांची वैि क ची वैि क ची वैि क ची वैि क 
ासगंीकताासगंीकताासगंीकताासगंीकता    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ि या भाि या भाि या भाि या भा. . . . बोचेबोचेबोचेबोचे    
संत गाडग ेबाबा कला महािव ालय, सदखेड राजा िज. बुलडाणा 

 

 ता ता ता तावनाःवनाःवनाःवनाः    
मानवा  या ज  मापासून आिण मानवी सं  कृती  या आरंभापासून आ थक िवचारांचा उगम सु  झाला. 

मानवा  या उ  प  तीपासूनच मानवी गरज सु  झाली. आ थक िवचार सु  दा ते  हापासनूच अि त  वात आले. मानवी 
गरजा पूण कर  याकरीता मानवाला सतत य  न करावे लागतात, वेगवेग या प रि थतीत िनमाण झालेल े  न 

सोडवावे लागतात,  याचाच अ  यास क न िवचारवंत आपले मत- दशन क न आपल ेिवचार मांडतात. 	डमि मथ 

यां  या पासूनच आ थक िवचारांचा उदय झाला असे  हटले जात असले तरी  यापूव ही आ थक िवचारांची परंपरा 
इितहासात दसत.े धम ंथ, िनतीशा  , करणे याम  ये आधुिनक अथशा  ाचे वष मानले जात असले तरी 

अथशा  ातील िवचार हजारो वषापासनू समाजाम  ये दसून येतात. आधुिनक अथशा  ा माणे मा   यां  या 
आ थक िवचारांम  ये व माडंणीम  ये समब  दता दसून येत नाही, परंतु त रही आ थक िवचार होत.े काही 

िवचारवंता  या संक  पनेत आधुिनक िस  दांताची बीजे सापडतात, अशा अनेक िवचारवंतां  या आ थक िवचारांच े

एक ीकरण  हणजे आथ क िवचारांचा इितहास होय. आ थक िवचारां  या इितहासाचे तीन कालखंडात वग करण 
केले आह.े ाचीन कालखंड, म  यमयुगीन कालखंड (इ.स.500 ते 1500), आधुिनक कालखंड हा कालखंड 16  या 

शतका  या उ  तराधापासनू मान  या जातो. 1776म  ये 	डमि मथ यांनी रा  ाची संप  ती हा ंथा कािशत केला. 

ते  हापासून आधुिनक अथशा  ाचा ारंभ झाला असे मानले जात.े 16  या शतका  या उ  तराध ते आजपयत अनके 
अथकार शा  ांनी अथशा  ात मौलीक िस  दांताची भर घातली याम  ये  यापारवादी, िनसगवादी, सनातन 

वा ांम  ये डमि मथ व  याचंे अनुयायी, रा  वादी िवचारसरणी,सं दाय समाजवादी, शा  ीय समाजवादाचे जनक 

काल मा  स, ऑ  ीयन सं दाय जातीतील सं दाय, आधुिनक अथशा  ात या सवाचा समावेश होतो. 

भारता  या दृ  टीकोनातून िवचार करावयाचा झा  यास भारतात आजपयत अनेक अथशा   जगािव  यात 
होवून गेले.  यांच ेआ थक िवचार आजही जगाला मागदशन करणारे ठरत आहते,  यापैक च एक नाव आप  याला 

घेता येईल ते  हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर. बाबासाहबेांचे अथशा  ाला दलेले योगदान, िवचार समजून 

घेत  यािशवाय अथशा  ीय अ  यास पूण होवूच शकत नाही.  यांचचे आ थक िवचार समजून घे  याचा य  न व 
आज  या ि थतीचा ते कसे मागदशक ठरतील यासंबंधीचा य  न व आज  या ि थतीचा त ेकस ेमागदशक ठरतील 
यासंबंधीचा य  न  तूत शोधिनबंधात कर  याचा य  न केला आह.े 
उ ी  टःउ ी  टःउ ी  टःउ ी  टः    

1) डॉ. बाबासाहबेां  या आ थक िवचारांचा अ  यास करणे. 

2) डॉ.बाबासाहबेां  या आ थक िवचारांवर इतर घटकांचा असलेला भाव अ  यासणे. 
3) डॉ. आंबेडकरां  या आ थक िवचारांची स ि थतीतील ासंगीकता अ  यासणे. 
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िव  लेिव  लेिव  लेिव  लेषणःषणःषणःषणः    
 भारतीय समाज  यव  थेत अनेक समाज सुधारक होवून गेल,े परंत ु डॉ.बाबासाहबेांसारखे सापडणे ह े

  विचतच असेच आह.े सामािजक चळवळीम  ये अनेक समाजसुधारक होवून गेले असले तरी  यांचा दृ  टीकोन हा 
पूणपणे वेगळा अस  याचे दसते. काही िवचारवंतानंी चलीत सामािजक ि थतीम  ये छो ा-मो ा सुधारणा 
कर  याचा य  न केला, परंतु साहबेांनी मा  संपूण समाजरचना नाका न समाज पूनरचनेची मागणी केली. 

समाजा  या शै िणक िवकासाचा रा  ा  या िवकासाम  ये सहाचा वाटा असतो,  यामुळेच  यांनी ाथिमक िश ण 

मोफत व स  तीचे कर  याची तरतुद भारतीय रा  यघटनेत केली.  याचाच प रणाम  हणजे वातं य िमळतानंा 
असलेली 12 ट  के सा रता आज 74 ट  के दसते. समाजातील  ीचा व इतर सव अपे ीत वगा  या िश णाब ल 
ते जाग क होत,े कारण  यांना मािहत होत ेक , िशि त  य  ती समाजात जे काय क  शकते त ेदसुरे कोणीही क  

शकत नाही. जर चिलत समाज  यव  थेत बदल ह ेिश णाने होवू शकत,े खाल  या समाजा  या उ  नती कर  याचा 

 न आ थक अस  याचे मान  यात येत े पण ते चुक आह े कारण हदु  थानातील दिलत समाजाची उ  नती उ  नती 
करणे  हणजे  यां  या अ  न, व  , िनवा-याची सोय क न पूव माणे  यांना उ  चवगाची सेवा कर  यास भाग 

पाडले न  ह े खाल  या वगाची गती क न  यांना दसु-याची गुलाम  हावे लागत अस  यामुळे  यां  यात होणारा 
 यूनगंड नाहीसा करणे ह ेखरे िश णाचे  येय आह.े धम हा माणसासाठी, माणसा  या भ  यासाठी अस  या पािहज े

ना क  माणूस हा धमासाठी,  तािपत समाजाने मागास जातीतील लोकां  या  याय ह  का  या संर णासाठी 

जािणवपूवक य  न केले पाहीजेत.  यांनी भारतातील सव जाती धमाम  ये िवखूरले  या आिण अ  पसं  य 
असले  यां  या िहताचे र ण केलेव भारतीय संिवधानात  यांनी तशी तरतुद केली. भारतातील सामािजक, धा मक, 

शै िणक,राजक य प रि थतीचा भाव  यां  या आ थक िवचारांवर पडला. 

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एक  यात अथत  होते.  यांनी आप  या आ थक िवचारांम  ये कृिष उ ोग 
िवषयक िवचार, शेती व शेतक-यांचे शोषण करणारी खाजगी सावकारी बंद कर  यासंबंधी आदश चलन प  दती. 

आ थक आ थक  यव  थमेधील जातीच े  थान, ई  ट इंिडया कंपनीच े अथकारण, भारतीय रझ  ह बके  या 

 थापनेबाबत काही मुलभतू उ ोगांचे रा  ीयीकरण कर  याबाबत,  ीयां  या वा आ थक वातं याबाबतच े

कामगारां  या आ थक उ  नतीबाबत तसेच अ  पृ  य सामािजक, राजक य उ  थानाबाबतचे िवचार  यांनी मांडले. 

भारतीय अथ  यव  थेबाबतच े आपली आ थक िवचार मांडतांना  यानंी दशेा  या नैसग क साधन संप  तीचा आिण 
ाचीन काळापासून चालत आले  या शेतीवर आधा रत अथ  यव  थेतचा िवचार केला  यांचे शेतीबाबतची सम  या व 

उपायाबाबत  यांचे चतन अ  यंत मह  वाचे आिण रा  िवकासाला पोषक आह.े  यानंी आपल् या The evolution 

of provincial finance in India ंथात  भारतीय अथ  यव  थे  या संरचनेचा िस  दांत मांडला. ई  ट इंिडया 

कंपनी  या अथकारणाचे िव  लेषण अ  यंत  प  ट व कठोर भाषेत केल.े क  चा माल कमी भावात इं  लंडम  ये नेणे व 
ितथून प  का माल तयार क न तो परत भारतात राजक य व ल  करी श  तीच ्या जोरावर तो माल परत भारतातच 
आणून िवकणे या दहूरेी फाय ा  या उ ोग क न कंपनीकडून भारताची चंड आ थक िपळवणूक कशी होत े  यामुळे 
इं  लंडची अथ  यव  था कशी मजबूत झाली व भारताची अथ  यव  था कशी मोडकळीस आली या अ  यायाकड े
अ  यासकांच े ि टीश सरकारचे ल  वेध  याचा य  न केला. क   या माला  या मा  यमातून भारतीय शेतीच े व 
अ  पवेतनी कामगारां  या मा  यमातून भारतीय माच े इं जांनी शोषण व अवमू  यन केले. या अ  यायावर  यांनी 
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कठोर टका केली. भारता  या पान ेबाजारपेठ स म कर  याच ेधोरण आिण  यातनू भारतीय ाहकांची आ थक 
लुटमार भारतासाठी घातक आह ेअसे िवचार  यानंी आप  या ंथात मांडले. आज  या जागितक करणाला ससुंगत 
वाटणा-या पण फ  त एकाच दशेा  या अथात इं  लंड  या आ थक िहताच े र ण करणा-या त  कालीन सरकारी 
धोरणावर  यानंी सडकून टका केली. दशेाची अथ  यव  था ही  या  या भागातील ग रबांना आधार दणेारी  यांची 

गती करणारी असावी असे वैि क िवचार दणेारी  यांची गती करणारी असावी असे वै  वीक िवचार  यांनी 
मांडले. मीकां  या ममू  यांचा उ  प  न आिण िवकासदर, कृिष धान ममू  यांचा उ  प  न आिण िवकासदर, 

कृिष धान भारतीय अथ  यव  था उ ोग वण कशी होवू लागली याचेही िववेचन  यांनी आप  या ंथात केले. 
भारताम  ये शेतीवर आधा रत कारखाने व उ ोगधंद े योगधंद े उभे तर राहीले परंत ुमालक  ि टीशांची होती व 
कामगार भारतीय होते.  यामुळे भारतीय कामगारांची िपळवणूक कशी होते ते  यांनी दाखिवले. 
  या  या The problem of rupee या ंथात ि टीशांनी भारतीयानंा दलेलली अथ  यव  था कारखानदार 

व जमीनदारानंा अनकूुल असून ती क  टक-यां  या बाजनूे वळवली पाहीजे अस ेमत  यांनी मांडले. कारखा  यातील 
मजुरांनी 12 तास काम करणे  यांना मा  य न  हत,े कामाचे तास व  या बद  यात िमळणारा अ  य  प मोबदला 

याबाबत  यांनी कठोर टका केली.  यानंी आपले आ थक िवचार समाजातील सव घटकांसाठी मांडले.  याचंे िवचार 
 वानभुवातनू आिण आत ्म चतनातनू असलले े दसतात. उ  पादन, िव य आिण चलन याव न ामीण अथ  यव  था 

ही  वयंपूण वाटत असली तरी सु  दा ितथ े शेतक-यांचे शोषण कसे होते याबाबत  यांनी आपले िवचार मांडले. 
आ थक  वयंपूणता व सामािजक बदलासाठी दलीत बांधवांनी शहरात जावून िश ण घे  याचा स  ला  यांनी दला. 
शहरातील वा  त  य आिण िश णातून आ थक सुधारणा आिण  यातून सामािजक ित  ठा  यांना ा  त होवू शकत.े  
 History of Indian Currency and banking या ंथा ारे  यांनी अथ  यव  थे  या यो  य संतुलनासाठी 

चलन चलीत आिण बक ग े ाची गरज याबाबत िवचार मांडले. भारतीय रझ  ह बके  या  थापनेबाबत 
 थापनेबाबत बाबासाहबेां  या मागदशनाचे फार मोठे योगदान आह.े  यांनी आप  या The problem of rupee 

म  य े ि टीश सरकार करीत असले  या पया  या अवमू  यावंर कठोर टका केली.  यानंी केलले े पयां  या 
अवमू  यनाचे भाक त आज खरे ठरले. दर महा वषानी चलनात बदल  हावा असे  यांनी सांगीतल.े नोटाबंदीचा 
िनणय हा  यांनी सांगीतले  या उपाय योजनांचा एक भाग आह.े भारतीय िव  त आयोगाची  थापना 1951 साली 
झाली.  याचा उ  लेख डॉ. आंबेडकरां  या Ph.D.  या बंधात आह.े या आधारावरच िव  त आयोगाची  थापना 

झाली आजपयतचे सव आयोग ाच आधारे कर  यात आले. बाबासाहबेांच राजक य जीवन ह े ांती करणारं आह,े 

तरी सु  दा  यांचा अथशा   हा िवषय व  यांचे अथशा  ीय चतन ह े आजही जगाला कठीण प रि थतीत व 
ओढवले  या संकटात मागदशन करणारे ठरतात. सवच े ातील िवषमतेचे िनमूलन करणे हा  यां  या िवचार व 
चतनाचे मूळ होते व  या माणेच  यांनी सामािजक, राजक य व आ थक े ातील िवषमता कमी कर  याचा य  न 

केला आह.े दसु-या महायु  दानंतर त  कालीन ि टीश सरकारने भारतात यु  दो  तर आ थक पूनरचना योजना आणली 
ते  हा यामधील उ ी  ट ठरिव  यासाठी  थापन केले  या सिमतीम  ये डॉ. आंबेडकर होते.  यावेळी  यांनी ज े
धोरण/योजना िनि त क न द  या  या आजही जगा  या आ थक सकंटा  या काळात मागदशक आहते. दशेा  या 
िनयोजनब  द आ थक िवकासात मीक आिण गरीबवग यांना मह  वपूण  थान असावे. िनयोजनब  द आ थक 
िवकासात सामा  य माणसा  या गरजा आिण स  मानाचे अिधकार इ  यादी समाधानकारकपणे िमळव  यासाठी 
रा  यान े िनयोजनात तरतुद करावी. ग रबानंा  यां  या गरजनेुसार वैयि क िवकासासाठी आव  यक सुिवधा 
पुरव  याची मोठी जबाबदारी सरकारन े  यावी.  यासाठी आव  यक  या प रि थतीत अथ  यव  थेत ह  त ेप करणारे 
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धोरण सरकारच ेअसावे. सरकारन ेआपले  येय िमक व गरीबांना क  थानी ठेवून तयार करावे. क  आिण रा  य 
सरकारम  ये नहेमी आ थक बाबीव न वाद होत असतात आिण आ थक संकट काळात त ेवाद िवकोपाला जातात. 
 यासंबंधी सु  दा िवचार आबेंडकरांनी मांडून ठेवले अशी प रि थती िनमाण झा  यास कोण  या प  दतीने माग 

काढावा ह ेसु  दा  यांनी सांगीतले. स  या  या करोना  या आ थक िव  कटले  या काळात  यांचे िवचार उपयोगी ठरत 
आह.े नोकरदार व मजुरां  या िहतासाठी आव  यक त े सरकारी ह  त ेप असलाच पाहीजे.  य  ती वातं या  या 
भोवती यांचे आ थक िवचार आहते. उ  पादन  यवसायाला सरकारी िनयं णापासून मु  ती  हणजे मालकाची 
कूमशाही होय. खाजगी े ातील ब तांश रोगारांवर सरकारी िनयं ण असावे, जेणेक न कामगारांचे िहत 

जोपासले जाईल. 
आज  याआज  याआज  याआज  या काळात िवचाराचंी उपयु  त काळात िवचाराचंी उपयु  त काळात िवचाराचंी उपयु  त काळात िवचाराचंी उपयु  तताःताःताःताः    
    डॉ. बाबासाहबेानंी आप  या संिवधाना  या शेवट  या भाषणात ते  हणतात आपण एका िवराधाभासान े
भरले  या आयु  यात वेश करणार आहोत. राजकारणात समानता असेल पण सामािजक आिण आ थक आयु  यात 
मा  िवषमता असेल. एक  य  ती, एकमत आिण एकमत एकमू  य असं राजकारण असेल पण सामािजक, आ थक 

रचनेमुळे एक  य  ती एक मू  य ह ेत  व नाकारत राहणार, कती काळ आपण हा िवरोधाभास सहन करणार, हा 

मह  वाचा िवचार आह.े आज  या करोना  या काळात  यांचे आ थक िवचार फारच मागदशक व उपयु  त ठरणार 
आहते, कारण या काळात समाजाची आ थक घडी िव  कटलेली आह,े अनेक कामगारांचे काम हातचे काम गेले, 

दशेाला एका नवीन आ थक संकटाला समोर जावे लागत अस  यामुळे आज  या काळात जर आपण  यां  या आ थक 
िवचाराला ाधा  य दवूेन दशेाचे धोरण ठरिवले तर एका नवीन युगाला सु वात होईल व दशेाची चांगली गती 
होईल. 
साराशंःसाराशंःसाराशंःसाराशंः    
    डॉ. बाबासाहबेांचे आ थक िवचार ह ेआज  या करोना काळात फारच उपयु  त ठरणारे आह.े या काळात 
अनेक लोकां  या हातचे काम गे  यामुळे बेरोजगारीचा  न वाढला आह.े सरकारचे आ थक  ोत आटू लागले आह.े 
ह े थांबलेल े अथच  गतीमान करायला बरच वेळ लागणार आह.े अथ  यव  था कोलमडली क  पिहला बळी हा 
कामगारांचा जात असते. दशेा  या आथ क ि थती ही यु  दकाळात अ  याच कारची होत असते. परंत ु या 
प रि थतीवर माग काढ  यासाठी डॉ. आंबेडकरांचे अथिवचार ह ेमोलाच ेठरणार आहते ह ेिवस न चाणार नाही. 
सदंभ थंःसदंभ थंःसदंभ थंःसदंभ थंः    

1) https://mr.m.wikipedia.org 
2) http://maharashtratimes.com 

3) डॉ. आंबेडकर आ थक िवचार एवं दशन, लेखक संपादन डॉ.नर  जाधव 
4) महामानव डॉ. िभमराव रामजी आंबेडकर, डॉ. ानराज काशीनाथ गायकवाड 
5) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर जीवन च र , धनंजय कर 
6) http://www.legakervicesindia.com 
7) महामानवाचे आ थक िवचार. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    विै वकविै वकविै वकविै वक    
ासंिगकताासंिगकताासंिगकताासंिगकता    : : : : एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास    

    

ाााा....    ीमंतीमंतीमंतीमंत    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    कावळेकावळेकावळेकावळे    
अथशा  िवभाग मुख कै.शंकरराव गु े कला, वािण य व िव ान महािव ालय, धमापूरी ता. परळी वै. िज. बीड 

तावनातावनातावनातावना    ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े 20 ा शतकातील िविवध छटांनी रंगलेले बौि दक ांतीकारक मु स ी 

ि म व होत.े रंज यागाजं या शोिषत समाजाच े ते दीप तंभ होत े त े समाजवादी, इितहासकार, अथत , 

राजक य मु स ी, घटनाकार, सां कृितके ांतीकारक हणून िस द होत.े आंबेडकरांनी वत:साठी काहीच िवचार 

केला नाही. जर यांनी वत:साठी िवचार केला असता तर यांना काहीच कमी पडले नसत.े 

 अथशा  या िवषयावर यांनी वेळोवेळी घटना सिमती, लोकसभा, भाषणा ारे, लेखा ारे आिण िवपना ारे 

रा ा या अनेक आ थक ावर िवचार मांडले आहते. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक िवचार थोड यात मांडणे 

अश य आह.े यांच े आ थक िवचार हा वतं य अ यास होऊ शकतो. भारताचे ददूवै ह े क  1991 या 

ज मशता दीपयत डॉ.बाबासाहबेां या आ थक िवचाराकड े तसे गंभीर ल  दे यात आले नाही. स या सरकार व 

िव विव ालयात याचा अ यास सु  झाला आह.े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी शोध िनबंध िलिहलेत, याकाळी 

यांनी जी भाषणे केली, वतमानप ातून जे िलखाण केले, वतं  मंजूर प ाचा जो जािहरनामा मांडला आिण 

अथशा ावरील जी पु तके िलिहल े याम ये यांचे आ थक िवचार दसून येतात. डॉ.बाबासाहबेांनी इतर 

िवचारा माणे नवीन आ थक िस दांत जरी मांडले नसले तरी आ थक ासंबंधी यांनी आपले िवचार मांडले 

आहते. यापैक  मह वपुण िवचारांचा या ठकाणी आढावा घे यात आला आह.े 

1) 1) 1) 1) अथशा ाचेअथशा ाचेअथशा ाचेअथशा ाचे    व पव पव पव प    : : : :     

 अथशा ाम ये फ  संप ी व आ थक संबधाचा अ यास न करता समाजा या क याणाचा दखेील अ यास 

केला पािहजे असे सांिगतल.े संप ीचे िवभाजन समाजाम ये सार याच माणात झाले पािहजे. असा िवचार यांनी 

मांडला. जाती व थेचा भारता या अथ व थेवर कसा प रणाम झाला आह.े ह े यांनी प  केल.े दशेातील 

भांडवल, चलन पुरवठा, उपयोग व मिवभागणी यावर जाती व थेचा िवपरीत प रणाम झाला आह े असे 

आंबेडकरांनी ितपादन केले. यातूनच दा र य, िपळवणूक, असमानता यात वाढ होत गेली. याचा अिन  प रणाम 

भारता या आ थक िवकासावर     झाला. दशेातील सामा य लोकांच े क याण कस े सा य होईल. याचा िवचार 

अथशा ात झाला पािहज ेअसे आंबेडकरांनी सांिगतले. 

 डॉ. बाबासाहबेांनी 1936 साली मजूर प ाची थापना क न प ाचा जो जािहरनामा केला या 

जािहरना यात बाबासाहबेांनी एक आ थक धोरण जाहीर केले. या जािहरना याम ये यांनी असे सांिगतले क  
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दशेातील भू-िवकास बका, खरेदी-िव  मंडळे, शेतक यां या पतसं था या सवाना शेती िवकासाला मदत करावी. 

जमीनी या तुकडीकरणाची या रोखली पािहज.े लोकिहत ल ात घेऊन आव यकतेनसुार उ ोगाची मालक  

सरकारन े वीकारावी. तसेच औ ोिगक कामगारासाठी क याणकारी योजना राबव यात असे ही सांिगतल.े तसचे 

यांनी शेतकरी व कुळांना सरं ण ावे शेती व िबगरशेती कामगारांना कमान वेतन ावे. 

2) 2) 2) 2) शतेीशतेीशतेीशतेी    सबंधंीचेसबंधंीचेसबंधंीचेसबंधंीचे    िबगरिबगरिबगरिबगर    ::::    

डॉ. बाबासाहबेांनी असे सांिगतले क , शेती हा भारताचा सवात मोठा उ ोग आह.े शेती या उ पादकतेवर 

प रणाम करणारा कोणता घटक असेल तर तो आह ेभारतीय शेतीचा आकार असे डॉ.बाबासाहबेांच ेमत होत.े 1918 

िलिहले या अंकात यांनी आपले वरील कारच े िवचार मांडले आहते. भारतीय शेती लहान लहान तुकडयात 

िवभागती आह.े यामुळे भारतीय शेतीची उ पादकता कमी आह ेआंबेडकरांनी असा िवचार मांडला क , िवखुरले या 

जमीनीच ेएक ीकरण क न यांचा आकार वाढवून ती कफायतशीर करणे आव यक आह ेअसा िवचार मांडला क , 

तसेच भिव यात तुकड े होणार नाहीत यांची काळजी सु दा घेतली पािहजे. अशा कारचे तुकड े हो यास हद-ू

मुि लमामधील कायद ेजबाबदार आहते असा िवचार यांनी मांडला. शेतीचा आकार कफायतशीर होत नसेल तर 

कोटान ेपरवानगी नाकारावी व िसि हल ोिसजर कोडम ये सुधारणा हावी अशा कारची सुचना यांनी केली. 

जमनीचा आकार कफायतशीर आह े कवा नाही ह ेउ पादन साधना या आधारे ठरवावे डॉ.बाबासाहबेांनी सामूिहक 

शेतीचा पुर कार केला. भारताम य े जमीनीची मालक  खाजगी व पाची आह.े भू-सूधारणा करताना मालक  

ह ा या बाबतीत जी सुधारणा हायला पािहजे ती झाली नाही. 

3) 3) 3) 3) उ ोगासबंधंीउ ोगासबंधंीउ ोगासबंधंीउ ोगासबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    : : : :     

डॉ. बाबासाहबेांनी आ थक िवकासात शेतीला जेवढे मह व दले तेवढेच मह व उ ोगालाही दले आह.े 

औ ोिगक िवकास झाला पािहज ेअसे यांचे मत होत ेपरंत ूऔ ोिगकरणातून िवषमता, संप ीचे क करण, म े  

यात वाढ होऊ नये असे यांचे मत हो◌ेत.े यांचा सरकार या मालक या उ ोगाला िवरोध न हता. काही मुलभूत 

व पाचे उ ोग सरकारन ेचालवावेत असे यांना वाटत होत.े सरकारन ेउ ोग चालिव यासाठी महामंडळे िनमाण 

करावीत िवमा उ ोगाच ेरा ीयकरण हावे असे यांना वाटत होत.े 

 डॉ. बाबासाहबेां या मते यं े व यं ामुळे आले या आधुिनक सं कृितचा मया दत लोकांना फायदा होतो. 

हणून यं ाला व यं ामुळे िनमाण झाले या आधुिनक सं कृितचा फायदा सव लोकांना िमळतील. भारतीय 

उ ोजांचा िवकास झा यािशवाय भारतीयांचा िवकास होऊ शकणार नाही असे ितपादन केल.े 

4) 4) 4) 4) पयाचापयाचापयाचापयाचा        ::::    

 डॉ. बाबासाहबेांनी डॉ टर ऑफ साय स पदवीसाठी The Problem of Rupee हा बंध िलिहला. 

भारतीय चलन प दतीचा अ यास करणारे डॉ.बाबासाहबे ह े पिहले अथत  होत.े ि टशां या काळात अनेक 

चलनप दतीच े योग झाले पण भारतीयानंा हवी असणारी चलन प दती मा  ि टशांनी सु  केली नाही. याकाळी 
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भारतीयानंा सो याचे खूप आकषण होत.े हणून सो याची नाणी असणारी चलन प दती असावी असे लोकांना वाटत 

होत.े ि टशांनी भारतात ि धातूक चलन प दती सु  केली परंत ूही प दती अिधक काळ टकली नाही. 

 ि टशांनी भारतात चलन प रणामा एवैजी सुवण िविनमय प रणाम अि त वात आणेल. परंत ूइ लंडम ये 

मा  सुवणा चलन प रणाम होत.े हणून भारतीयांनी दखेील याच प रणामाची मागणी केली. भारताम य ेकोणती 

चलन प दती असावी यासाठी इं जांनी वेगवेगळया किमशनची नेमणूक केली. डॉ. आंबेडकरांनी पुरा ािनशी अस े

दाखवून दले क , सुवण प रणामाम ये भारतातील व तूं या कमती कशा ि थर हो या आिण सुवण दनीमय 

प रमाणा या अवलंब के यानंतर व तूचया कमतीम ये कशी वाढ झाली. डॉ.बाबासाहबेांनी या काळात जी 

सुवणचीन प रणाम प दती चालू होती या प दतीला िवरोध केला. मया दत चलन िन मती या अिधकारावर 

अप रवतनीय पया प दतीचा पुर कार केला. सुवण चलन प रमाणाऐवजी सुवण चलन िविनमय दर प दतीचा 

वापर झाला पािहजे. कारण पयाची कृयश  जोपयत ि थर ठेवू शकत नाही तोपयत पया ि थर होणार नाही. 

हणून डॉ.बाबासाहबेांनी अप रवतनीय कागदी चलन प दतीचा पुर कार सुचिवला. 

5) 5) 5) 5) रा यरा यरा यरा य    समाजवादसमाजवादसमाजवादसमाजवाद    ::::    

 समाजाची रचना दोन कारची असते. एक भांडवलशाही व दसुरी समाजवादी. परंत ूया दो ही व था 

डॉ. बाबासाहबेांना मा य न ह या कारण भांडवलशाहीम ये भांडवलदाराकडून शेत मजूर व कामगार यांची 

िपळवणुक होत े तर समाजवादात दशेातील साधनावर सरकारची मालक  असत े समाजाची अ थक रचना कशा 

कारची असावी याच े प ीकरण कर यासाठी डॉ. बाबासाहबेांनी रा य समाजवादाची क पना मांडली. रा य 

समाजवादाची क पना मांडून आ थक रचनेचा ितसरा पयाय डॉ.बाबासाहबेांनी सुचिवला. रा य समाजवाद हणज े

दशेातील मुलभूत उ ोग व इतर उ ोगधंद े सरकारन े चालिवणे होय. दशेातील मुलभूत उ ोग वत: सरकारन े

पुढाकार घेऊन सरकारनेच चालवावेत िम  व पाची अथ व था हा यां या आ थक रचनेचा मु य आधार होता. 

6) 6) 6) 6) करकरकरकर    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

िविश  मयादपेयत या उ प ावर कराची आकारणी क  नये कराची आकारणी करीत असतांना ि च े

उ प  कती आह े यापे ा कर भर याची मता कती आह ेह ेल ात घेतले पािहजे. कर मालम ेवर आकारावा, 

कराची आकारणी गतीशील दराने करावी. ीमंतांनी अिधक कर भरला पािहजे. ि टशा या काळात दशेी उ ोग 

व ापारावर अंतगत व बिहगत कर आकारल ेजात होत.े डॉ.बाबासाहबेांनी या करानंा िवरोध केला. 

7) 7) 7) 7) दा बदंीदा बदंीदा बदंीदा बदंी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

 डॉ. बाबासाहबेां या मते दा बंदी कर यात आली तर दशेातील ि  बेकायदशेीर दा  उ पादन करतील व 

सरकारला िमळवायाचा महसूल बुडले. याचा अथ असा नाही क  बाबासाहबेांना दा चे दु प रणाम माहीत न हते. 

यांची भूिमका अशी होती क  लोकां या दनैं दन जीवनातून दा  न  झाली पािहज.े दा या उ पादनावर व 
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िवतरणावर सरकारन ेबंदी घालावी. डॉ.बाबासाहबेांनी असे सुचिवल ेक  परवाना प दती व िशधावाटप प दती सु  

करावी हणज ेउ पादनावर व िप यावर िनयं ण येईल. 

8) 8) 8) 8) शतेमजरूािवषयीशतेमजरूािवषयीशतेमजरूािवषयीशतेमजरूािवषयी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

 डॉ. बाबासाहबेांनी शेत मजूरां या उ तीसाठी काही सुधारणा सुचवला आहते. यां या त े औ ोिगक 

कामगारांना या सवलती िमळतात जे फायद े िमळतात तेच फायद े शेतमजूंराना दखेील िमळाले पािहजेत. जस े

औ ोिगक कामागारांना भिव यिनवाह िनधी, आरो य िवमा, अपघात िवमा, नुकसान भरपाई ई. व पा या सोई 

िमळतात याच सोई शेतमजूरांना िमळा या पािहजेत. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    

 डॉ. बाबासाहबेां या आ थक िवचारांच े मु यमापन करणे सोपे नाही. रॅ र नबस यांनी छ  बेडिशची 

क पना मांडली या अगोदर कती वष डॉ.आंबेडकरांनी िन ीय रोजगाराची क पना मांडली होती. डॉ. 

आंबेडकरांनी मजूरीसंबंधीच ेजे िवचार मांडले आहते ते ऍडम ि मथ या िवचारासारखेच आहते. डॉ.बाबासाहबेानंी 

समाजसूधारक, राजकारणी, कायदपंेिडत ई यादी भूिमका जीवनात पार पाड या आहते. अथत  हणून यांची 

भूिमका मागे पडली आह.े यांनी अथशा ीय िवचारासाठी पुरेसा वेळ न द यामुळे यांनी अथशा ासंबंधी ज े

िवचार मांडले यात िनि त कमतरता दसून येते. भारतातील अ पृशांचा  हा वग यु दाचा  आह े अशी 

यांची भूिमका होती. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1) आ थक िवचारांचा इितहास - ा.डॉ.बी.डी.इंगळे. 

2) अथशा ीय िवचारांचा इितहास - ा.पी.आर. कुमानाचे. 

3) आ थक िवचारांचा इितहास - ा.रायखेलकर, डॉ.दामजी. 
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;”koarjko pOgk.k ;kaps vkfFkZd fopkj;”koarjko pOgk.k ;kaps vkfFkZd fopkj;”koarjko pOgk.k ;kaps vkfFkZd fopkj;”koarjko pOgk.k ;kaps vkfFkZd fopkj    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ujoMs OghujoMs OghujoMs OghujoMs Ogh----    ,,,,----    
vFkZ”kkL= foHkkx] [kksys”oj egkfo+|ky;] vacktksxkbZ 

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    chchchch----    chchchch----    dkxnsdkxnsdkxnsdkxns    
vFkZ”kkL= foHkkx izeq[k]    [kksys”oj egkfo+|ky;] vacktksxkbZ    

izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&    
    ;”koarjko pOgk.k Eg.kts vkiY;kleksj jktdkj.kh O;Drh Eg.kwu MksG~;kleksj mHkk jkgrks- 
ijarw rs ekxZn”kZd] rRoKkuh] dq”ky iz”kkld] mnkjeroknh] jfld o mRd`’V lalniVw v”kh 
vusd vCtko/kkauh :is R;kaph gksrh- R;lkr egkjk’Vªkpk fodkl gk tyn Lo:ikr dlk djrk 
;sbZy ;klkBh R;kauh vkfFkZd fodkl gh ladYi.kk :< dsyh- R;kr R;kaph jkT;kP;k 
vFkZO;oLFksP;k fodklkP;k n`’Vhdksukrwu d`’kh] eRL;] O;olk;] mn~;ksx] ou vkf.k lgdkjk”kh 
fuxMhr dk;Zdze r;kj d:.k jkcfo.ks vko”;d vkgs- ;”koarjko pOgk.k ;kaP;k vkfFkZd 
fopjkapk xkHkk gk izkeq[;kus “ksrrh gk gksrk- “ksrhe/khy fofo/k fidkaps mRiknu rj ok<ok;ps 
vlsy rj lgdkjh “ksrhps leFkZu dsys vkgs- 
 vk/kqfud egkjk’Vªkph tM.k?kM.k dj.kkjs f”kYidkj] ,d eqRln~nh] eqjCch usrk Eg.kwu 
;”koarjko pOgk.k vksG[kys tkrkr- 1956 e/;s f}Hkkf’kd eqacbZ jkT;kps eq[;ea=h vkf.k 1 es 
1960 jksth tsOgk la;qDr egkjk’Vªkph fufeZrh >kyh rsOgk egkjk’Vªkps ifgys eq[;ea=h Eg.kwu 
R;kauh leFkZi.ks lq=s gkrh ?ksryh- [ksM~;kr] xfjc “ksrdjh dqVwackr tUeysY;k ;”koarjkokauh 
LodrZ`RokP;k cGkoj Hkkjrkps x`gea=h] vFkZea=h] laj{k.keaa=h] ijjk’Vªea=h ] miiariz/kku vkf. 
vkBO;k for vk;ksxkps v/;{k gh ins feGoyh- ;k izR;sd inkoj dke djrkuk R;kaph oSpkfjd 
cSBd iDdh gksrh- R;kauh nwjn`’Vhus osGksosGh ?ksrysys fu.kZ; ns”k o jkT;fgrkl iks’kdp Bjy;ksp 
fnlrs- ;”koarjkokaP;k vkfFkZd fopkjkaopk ijke”kZ gksr vlrkuk R;kaps rRdkyhu fu.kZ;] vkfFkZd 
fopkj gs vktP;k tkxfrdhdj.kkP;k ;qxkr HkkjrkP;k fodkl izfdz;sl dls mi;qDr Bjrkr 
;kpk Ågkiksg ;lk “kks/kfuca/kkr dsyk vkgs- 
“kks/kfuca/kkph mfn~n’V;s %&“kks/kfuca/kkph mfn~n’V;s %&“kks/kfuca/kkph mfn~n’V;s %&“kks/kfuca/kkph mfn~n’V;s %&    

1½ ;”koarjko pOgk.k ;kaP;k vkfFkZd fopkjkapk “kks/k ?ks.ks- 
2½ ;”koarjko pOgk.kkaP;k vkfFkZd fopkjkaph mi;qDrrk Li’V dj.ks- 

“kks/kfuca/kkph vH;kl i/nrh %&“kks/kfuca/kkph vH;kl i/nrh %&“kks/kfuca/kkph vH;kl i/nrh %&“kks/kfuca/kkph vH;kl i/nrh %&    
 Lnj “kks/kfuca/k nq¸;e lkexzhoj vk/kkfjr vlwu vkfFkZd fopkjkapk “kks/k ?ks.;klkBh 
;”koarjko pOgk.k ;kaph izdkf”kr Hkk’k.ks] lkfgR;] ekflds] orZekui=krhy ys[k&iqLrds 
bR;knhapk vk/kkj ?ksryk vkgs- 
;”koarjko ;kaps vkfFkZd fopkj %&;”koarjko ;kaps vkfFkZd fopkj %&;”koarjko ;kaps vkfFkZd fopkj %&;”koarjko ;kaps vkfFkZd fopkj %& 
1½ lgdkj pGoG1½ lgdkj pGoG1½ lgdkj pGoG1½ lgdkj pGoG    
    egkjk’VªkP;k vkfFkZd fodklkyk xrh ns.;klkBh lgdkjh pGoGh xzkeh.k Hkkxkr 
:to.;koj R;kauh Hkj fnyk- xkokxkokae/;s lgdkjh laLFkk LFkkiu >kY;k ikfgtsr] vlk R;kapk 
vkxzg gksrk- lgdkjh cWadk] lgdkjh lk[kj dkj[kkunkjh lq: dj.;klkBh r;kauh enr dsyh- 
lgdkjkP;k ek/;ekrwu xzkeh.k Hkkxkr fodklkph xaxk usyh- R;kp cjkscj vkS|ksfxd olkgrh 
LFkkiu dj.;kph ladYiuk izR;{kkr vk.kwu m|ksxkalkBh iks’kd okrkoj.k fuekZ.k dsys- xzkeh.k 
Hkkxkr eksB;k izek.kkoj jkstxkj fufeZrh gksbZy] ;klkBh HkxhjFk iz;Ru dys R;keqGs lkgftdp 
xzkeh.k HkkxkP;k vkfFkZd fodklkyk lgdkjkP;k ek/;ekrwu xrh feGkyh- Lokra«;kuarj ifgY;k 
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gfjr dzkarheqGs ns”k vUu/kkU; mRiknukr Lo;aiw.kZ >kyk pkjk ik.kh] vUu lqj{kslkBh] Hkwd] 
dqiks’k.kklkBh] fueqZyuklkBh vkiY;kyk iqUgk gfjr dzkarhph xjt vlwu R;klkBh ftjkbZr 
“ksrhoj tkLr y{k n~;k;yk gos vls er R;kaps gksrs- 
2½ vkS|ksfxd /kksj.k %&2½ vkS|ksfxd /kksj.k %&2½ vkS|ksfxd /kksj.k %&2½ vkS|ksfxd /kksj.k %&    
    jk’VªkP;k vkS|ksfxd /kksj.kkpk ifj.kke O;DrhP;k vkfFkZd vkjksX;koj gksr vlrks Eg.kwu 
R;kauh jk’Vªkps vkS|ksfxd /kksj.k Bjor vlrkuk loZlkekU; O;Drhyk dsanzfcanw ekuwu /kksj.k 
jkcors rh th “kklu O;oLFkk v”kk izdkjps vkS|ksfxd /kksj.k jkcors rhp “kklu O;oLFkk 
yksdfiz; vlY;kps gh fnlwu ;srs- Hkkjrklkj[;k yksd”kkgh “kklu O;oLFkk LohdkjysY;k ns”kkr 
“kklukP;k izeq[kkyk izk/kkU;dzek.ks o vR;ar nwjn`’Vh nk[kor loZlkekU; O;DrhP;k vkfFkZd 
vkjksX; y{kr ?ksowup vkS|ksfxd /kksj.k Bjo.ks vkxR;kps vlrs- 
 ns”kkrhy vU; jkT;kaP;k rqyusr egkjk’Vªkrhy loZlkekU; O;Drhps vkfFkZd vkjksX; 
FkksMsQkj pkaxys vlY;kps fnlwu ;srs- ;kaps laiw.kZ Js; egkjk’VªkP;k uofufeZrhps f”kYidkj o 
jkT;kps ifgys x`gea=h ;”koarjko pOgk.k ;kaukp fnys ikfgts- 
3½ cWadkaP;k jk’Vªh;hdj.kkfo’k;h Hkwfedk %&3½ cWadkaP;k jk’Vªh;hdj.kkfo’k;h Hkwfedk %&3½ cWadkaP;k jk’Vªh;hdj.kkfo’k;h Hkwfedk %&3½ cWadkaP;k jk’Vªh;hdj.kkfo’k;h Hkwfedk %&    
    dsanzh; ikrGhoj cWadkaP;k jk’Vªh;hdj.kkpk fu.kZ; 1969 >kyk vlyk rjh Hkkjrkr gh 
Hkwfedk izFke ;”koarjko pOgk.kkaP;k usr`Rok[kkyh egkjk’Vªkus ekaMY;kps fnlrs- 1964 lkyh fVGd 
Hkou ;sFks >kysY;k dkWaxzsl lferhP;k cSBdhr v”kk i/nrhpk Bjko ikl dj.;kr vkyk- 
4½ “ksrheky fdaerfo’k;d /kksj.k %&4½ “ksrheky fdaerfo’k;d /kksj.k %&4½ “ksrheky fdaerfo’k;d /kksj.k %&4½ “ksrheky fdaerfo’k;d /kksj.k %&    
    izR;{k “ksrheky mRikfnr dj.kkÚ;k “ksrdÚ;kyk feG.kkjh fdaer o xzkgdkyk |koh 
ykx.kkjh fdaer ;kr izpaM rQkor vlrs gh rQkor e/;LFkkaP;k lk[kGh.ks fuekZ.k gksrs- 
“ksrhekykpk oktoh Hkko feGkyk ikfgts o xzkgdkyk fg rsk Hkko jkLr okVyk ikfgts R;klkBh 
e/;LFk u’V gks.ks xjtsps vkgs vls R;kaps er gksrs- R;klkBh mik; lwporkuk rs Eg.krkr 
ljdkjusp loZ vUu/kkU;kpk O;kikj vkiY;k gkrkr ?ksryk dh] “ksrdÚ;kykgh ;ksX; Hkko feGsy 
vkf.k xzkgdkaph gh yqckM.kwd gks.kkj ukgh- 
 l| fLFkrhr “ksrheky vk/kkj fdaer /kksj.k vUu egkeaMGkekQZr dsyh tk.kkjh [kjsnh o 
lkoZtfud forj.k O;oLFksrwu forj.k ;ke/;s ;”koarjko pOgk.kkaP;k fopkjkaps izfrfcac fnlrs- 
5½ vkBO;k for vk;ksxkrhy f”kQkj”kh %&5½ vkBO;k for vk;ksxkrhy f”kQkj”kh %&5½ vkBO;k for vk;ksxkrhy f”kQkj”kh %&5½ vkBO;k for vk;ksxkrhy f”kQkj”kh %&    
    21 twu 1982 jksth dsanz ljdkjus ;”koarjko pOgk.k ;kaP;k v/;{krs[kkyh vkBO;k for 
vk;ksxkph LFkkiuk dsyh- 30 ,fizy 1984 jksth ;k vk;ksxkus vkiyk vafre vgoky dsanz 
ljdkjyk lknj dsyk- ;k vk;ksxkus dsysY;k loZ f”kQkj”kh ljdkjus LohdkjY;k- T;k jkT;kaph 
vankti=ds rqVhph gksrh v”kk 10 jkT;kauk vuqnku ns.;kr ;kos- jkT; deZpkÚ;kauk dsanzkizek.ksp 
egkxkbZ HkRrk ns.;kr ;kok- nqcZy ekxkl jkT;kauk fo”ks’k vuqnku ns.;kr ;kos- jkT;kauk 
feG.kkÚ;k dtkZr ekxkl o deh mRiUu ikrGh vlysY;k jkT;kauk lqV ns.;kr ;koh- rack[kq] 
lk[kj] lqrh dkiM m|ksxkaoj vfrfjDr mRiknu djkP;k ckcrhr jkT;kaph yksdla[;k o 
mRiknu ;kaP;ke/;s leUo; lk/kwu dj vkdkj.khps /kksj.k Bjokos- dsanzh; mRiknu “kqYdkP;k 45 
fuOoG eglqy jkT;kauk |kok- ,danjhr ns”kkP;k vkfFkZd fodklkckcrpk R;kapk n`’Vhdksu] 
ekxkoj izns”kkP;k fodklklaca/khpk n`’Vhdksu gk leU;k;h rRokoj vk/kkjysyk gksrk gs ;k 
f”kQkj”khe/kwu fnlwu ;srs- 
6½ lgdkjps l”kfDrd6½ lgdkjps l”kfDrd6½ lgdkjps l”kfDrd6½ lgdkjps l”kfDrdj.k %&j.k %&j.k %&j.k %&    vkt l”kDr lgdkjkph furkar xjt fuekZ.k >kyh vkgs- 
dkj.k HkkaMoy”kkgheqGs fuekZ.k gks.kkÚ;k vkfFkZd o lkekftd iz”ukauk leFkZi.ks rksaM ns.;kps 
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lkeF;Z QDr lgdkjh pGoGhrp vkgs- dkj.k vkiY;k ns”kkr lgkdjh pGoG 100 o’kkZis{kk 
tkLr dkGkiklwu vfLrRokr vkgs-    
 1904 lkyh ykoysY;k lgdkjkP;k jksiV~;kps :ikarj vkt eksB;k oVo`{kkr >kysys vkgs] 
i.k lgdkjh laLFks}kjs lsok ,soth esok usR;kae/;s fuekZ.k >kyh rsOgkiklwu Hkz’Vkpkjkph dhMgh 
oVo`{kkP;k Qkan;ke/kwu ok<rkuk fnlrs- lgdkjkpk gk oVo`{k Hkz’Vkpkj] LokFkZ] jktdjkj.k] 
vigkj ;klkj[;k okGohus xzLr >kyk vlwu vkrqu iks[kjyk xsyk vlwu rks dsOgkgh 
dkslG.;kP;k voLFksr vkgs- 
fu’d’kZ %&fu’d’kZ %&fu’d’kZ %&fu’d’kZ %&    

;”koarjko pOgk.k ;kauh vkarjjk’Vhª;] jk’Vªh; o jkT; ikrGhoj ekaMysys vkfFkZd fopkj gs 
vFkZ”kkL=h; fl/nkUr vkf.k ;kauh lkaxM ?kkyrkuk fnlrkr- 

vkarjjk’Vªh; uk.ksfu/khr pyufo’k;d lq/kkj.kklaca/khP;k fu.kZ;kr lgHkkxh gks.;kpok gDd 
fodlu”khy ns”kkauk vkgs- fo”ks’k mpy vf/kdkjkpk laca/k fodklk”kh tksM.;kr rs vf/kd 
la;qfDrd Bjsy- ;k fopkjkaph ekaM.kh rs vkarjjk’Vªh; Lrjkoj djrkr- 
lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&    

1½ pOgk.k ;”koarjko] uk.ks lq/kkj.kk vkf.k fodklu”khy ns”k 1979 Hkwfedk izsLVht ifCyds”ku] iq.ks 
2½ pOgk.k ;”koarjko] iqjksxkeh vkfFkZd /kksj.k] 1979 Hkwfedk] izsLVht ifCyds”ku 
3½ pOgk.k ;”koarjko fuoMd Hkk’k.ks] 1979 Hkwfedk izLVht ifCyds”ku] iq.ks 
4½ MkW- ns”keq[k f”kokthjko “kSyhdkj ;”koarjko 2009 dkSlY;k ifCyds”ku] lksykiwj 
5½ olsdj ds”ko lg;kfnzps okjs ,d vH;kl] 1999 iou izdk”ku ijHk.kh  
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LIV           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 132 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    यां यायां यायां यायां या    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंी    विै कविै कविै कविै क    
ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . डीडीडीडी. . . . डीडीडीडी. . . . भोसलेभोसलेभोसलेभोसले    
अथशा  िवभाग, यशवंत महािव ालय, नांदेड 

 

आ थक िवचारां या इितहासाचा आढावा घेतला असता असे ल ात येते क , पा ा य दशेात या माणे 

अनेक िवचारवंतांनी अथशा ा संदभात िवचार मांडले आहते अगदी याच माणे भारताम य े दखेील अनेक 

िवचारवंतांनी  अथशा  या िवषयावर िवचार मांडले आहते याम ये ामु याने या िवचारवंतांच ेनाव घेतल ेजात े

यापैक  कौ ट य, दादाभाई नवरोजी, महा मा फुले, महा मा गांधी आिण यानंतर एक नाव ामु याने घेतले जात ेत े

हणज ेडॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 

सामा यतः भारतीय अ यासकांनी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे रा यघटना िन मती,भारतीय 

समाजामधील सामािजक सुधारणा कवा सामािजक ांती, अ पृ यता आिण  जातीयता िनमूलन , प का रता, 

सामािजक चळवळ आिण िविभ  कायद ेआिण िनयम यांची मांडणी आिण िन मती  इ यादी े ामधील योगदान 

चा अ यास क न तोच भाग आप या पुढे मांड याचे दसून येते पण वा तिवकतः ज हा आपण डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकर यां या  िवचारसरणीचा  आिण यांनी घेतले या  शै िणक पद ांचा ज हा अ यास करतो त हा अस े

दसून येते क  यांनी सव थम अमे रके या कोलंिबया िव ापीठातून  एम. ए .अथशा त्र  ही पदवी ा  केली या  

वेळ यांनी एम. ए . ला  ाचीन भारताचा ापार हा बंध सादर केला  यावेळी यांना ोफेसर से लगमन  आिण 

ोफेसर एडिवन कॅनन  या िस  अथशा ांचे मागदशन लाभले  पुढे भारतात परत आ यावर 1917 ला यांनी 

मंुबई या  िसडनहमॅ महािव ालयात अथशा ाचे ा यापक हणून काय केल े.परत 1920 लते ि टनला कूल ऑफ 

इकॉनॉिम स म ये एम .एस .ही सव  पदवी ा  कर यासाठी गेले एम. एस .ईन इकॉनॉिम स या  पदवीसाठी "द 

ॉ लेम ऑफ इंिडयन पी" नावाचा ंथ 1923  यावष  िलिहला. याव न असे प  होत ेक ,  यांची वैचा रक 

जडण-घडण अथशा ाम ये झाली होती.  हणून जीवन भर यांनी  केले या कायातून आिण िवचारसरणी मधून  

अथशा ातील मूलभूत  िस ांताच े ित बब पहावयास िमळते.याव न एक बाब मा  प  होत ेक  डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर एक अथत  होते. हणून यां या आ थक िवचारांची वैि क संगी तपासून पाह यासाठी तुत 

शोधिनबंधाची िनवड कर यात आली आह.े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाचीिवषयाचीिवषयाचीिवषयाची    उ ेउ ेउ ेउ (ेObjective)(Objective)(Objective)(Objective)    

1)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता अ यासणे. 

2)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची भारतीय पयाची सम या  ही संक पना आढावा घेणे. 
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3)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या रा य समाजवादाची संक पना अ यासणे 

4)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या दिेशक िव    िवषयक िवचारांचा आढावा मांडणे 

5)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या  कृषी िवषयक िवचारांचा आढावा घेणे. 

6)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या म िवषयक  िवचारांचे िव ेषण करणे 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    (Research Methodology)(Research Methodology)(Research Methodology)(Research Methodology)    

तुत संशोधन सम येचे िव ेषण कर यासाठी दु यम त य संकलन प तीचा वापर कर यात अला आह.े 

याम ये ामु याने संशोधन िवषया या अनुषंगान े कािशत कर यात आले या संदभ ंथांचा तसेच िविभ  

िनयतकािलके आिण संकेत थळावर उपल ध मािहती उपयोग कर यात आला आह.ेआिण यां या आधारे तुत 

िवषयाचे िव ेषण कर यात येत आह.े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    सम यचेेसम यचेेसम यचेेसम यचेे    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण: (Explanation of rese: (Explanation of rese: (Explanation of rese: (Explanation of research problem)arch problem)arch problem)arch problem) 

तुत संशोधन सम येचे िव ेषण पुढील माणे कर यात आले  

1)1)1)1) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    चलनचलनचलनचलन    पया यापया यापया यापया या    प रमाणाचेप रमाणाचेप रमाणाचेप रमाणाचे    िनधरणिनधरणिनधरणिनधरण::::  

रझव बँक ऑफ इंिडयाची थापना करत े वेळेस भारताचे चलन पया याचे प रमाण सुवण िविनमय 

प रमाणात (Gold exchange standard)असावे क  सुवण प रमाणात(Gold standard) असावे या संदभात 

वाद िनमाण झाला होता या संदभात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी असे मत मांडले क ,भारतान ेसुवण प रमाण 

प तीचा वीकार करावा करण यामुळे भारताम ये भाववाढ िनमाण होणार नाही आिण अथ व थेम ये आ थक 

थैय आपोआप पणे थािपत होईल.आज दखेील इकॉनॉिमक टेबलाइझेसन  िनमाण कर यासाठी या चलन 

प तीचा वीकार केला जावा असे अनेक अथत ांच े मत आह.े हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा भारतीय 

पयाचा  या संदभातील िवचार वैि क ासंिगकता  ठेवतो. 

2)2)2)2)रा यरा यरा यरा य    समाजवादसमाजवादसमाजवादसमाजवाद::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आ थक िवचार  समाजवादी रा या या संक पनेवर आधा रत होत.े 

यां यामत े मानवजातीच े क याण ह े केवळ समाजवादी िवचारातनूच होत े भांडवलशाहीचा मु य हते ू हा नफा 

कमावणे असतो. सेवा करणे हा नसतो. हणून यांनी समाजवादाचा पुर कार केला यांचा हा िवचारदखेील आज 

वैि क ासंिगकता ठेवतो. 

3)3)3)3) ादिेशकादिेशकादिेशकादिेशक    िविविविव     सदंभातीलसदंभातीलसदंभातीलसदंभातील    िवचारिवचारिवचारिवचार::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी पीएच. डी. पदवी संपादन कर यासाठी "द ई हॅ युएशन ऑफ ोि हजनल 

इन ि टश इंिडया"या नावाचा बंध िलिहला होता. या बंधाम ये यांनी त कालीन भारतातील क ा मधील 

ि टश सरकार आिण रा य सरकार तसेच सं थािनक यां या मधील ादिेशक िव  आिण आ थक संबंध बाबतीत 

सम यांचा आढावा घेऊन उपाययोजना सुचिव या आहते. या िवचारांम य े यांनी दशेाला एक संघ आिण अखंड 
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ठेव यासाठी क  सरकारला जा त िव ीय अिधकार दे यासंदभातील मत  केले होत.ेयाचबरोबर रा यां या 

ादिेशक िभ तेचा आिण व-शासनाचा तसेच वाय ते या िवचाराचा दखेील पुर कार केला होता. यांचा हा 

िवचार दखेील वैि क ासंिगकता ठेवतो. 

4)4)4)4)कृषीकृषीकृषीकृषी    संदभातीलसंदभातीलसंदभातीलसंदभातील    िवचारिवचारिवचारिवचार::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी " मॉल हो डग इन इंिडया अँ ड दयेर रेमेडीज्" नावाचा एक वतं  लेख 

या िवषयावर िलिहला आह.े यां या मते भारतीय शेतीची गती आिण उ पादकता फ  िवभाजन आिण 

तुकडीकरणामुळेच थांबली  आह.ेजर भारताला कृषी े ाचा िवकास करायचा असेल तर भारतान ेवारसा ह ाचा 

कायदा र  क न भारतातील शेत जिमनी रा या या मालक या करा ात व जो कसेल याला ती जमीन ावी 

आिण या मोबद यात याला एक िनयिमत उ प  पगारदार नोकरा माणे ावी कवा सामुदाियक शेतीचा  वापर 

करावा यामुळे भारतातील शेती आिण शेतक यां या अव थेम ये चांगले बदल होतील. यांचा हा िवचार दखेील 

वैि क ासंिगकता ठेवतो. 

5)5)5)5)कामगारकामगारकामगारकामगार    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार::::  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी कामगार िवषयक अनेक कायद े आिण िनयम तयार केल े आहते. यांनी 

भारताम य ेसव थम कामगारां या कामाचे तास सोळा तासा व न आठ तास केले याचबरोबर यां या वै क य 

रजा आिण वैयि क रजांचा अिधकार दान केला.तसचे कामगार आिण मजुरां या िव याचा माग  लावून 

सरकारला यांना िव याचे कवच दे यास भाग पाडले.आज या आधुिनक काळाम ये दखेील डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांच ेकामगार िवषयक ह ेिवचारअ यंत उपयुक्त आिण वैि क ासंिगकता ठेवणारे आहते. 

िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    

उपरो  िववेचनाव न असा िन कष कवा सारांश िनघतो क ,डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांनीभारतीय 

पयाचा , रा य समाजवाद , ादिेशक िव ,भारतीय शेतीच े ,अनेक कामगार िवषय  कायद े व िनयमया 

संदभात मांडलेले सवच आ थक िवचारआज दखेील वैसी पीक ासंिगकता ठेवणारी आहते. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं;;;;    

1) डॉ. िवजय किवमंडन ;आ थक िवचारांचा इितहास, ी मंगेश काशन. नागपूर 

2) डॉ. सदानंद मोरे; समाजसुधारक, सकाळ काशन. 

3) धनंजय क र ;डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर जीवन च र , पॉ युलर काशन ाइ हटे िलिमटेड. 

4) ा.  रायखेलकर ए.आर.,डॉ.दामजी बी.एन.;आ थक िवचारांचा इितहास, िव ा बुक पि लशस,औरंगाबाद. 

5)संकेत थळ: https://www.dnyansagar.in/2020/12/krushi-sahitya.html 
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 ““““डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकरच ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकरच ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकरच ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकरच ेआ थक िवचार””””    
 

डॉ. ल मी रामभाऊ कांगुणे     
ी ाने र महािव ालय नेवासा. ता. नेवासा, िज. अहमदनगर . 

 

तािवकतािवकतािवकतािवक    ::::----    

बाबासाहबे एक थोर िवचारवंत होत.े यांनी अथशा , समाजशा , िविध , िश णत , प कार, 

संसद सद य आिण या सवा या पलीकड ेजाऊन समाजसुधारक आिण मानवािधकारांचा र क या ना याने केललेे 
काय अतुलनीय आह.ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या कार कद चे ढोबळमानाने दोन भाग करता येतात. १९२१ 
पयत एक अथत  हणून यांनी केले या िलखाणाचा एक कालखंड असून, यानंतर या दसु या कालखंडात ते एक 

राजक य नेते हणून उदयाला आले आिण १९५६ म ये महािनवाणापयत यांनी शोिषत, पीिडत समाजासाठी उदडं 

काय केले.डॉ. आंबेडकर याचंे ि म व अनेक पैलूंनी यु  असले तरी यात एक समान धागा होता आिण तो 
आ थक िहत पाहणारा होता. 'ब जन िहताय, ब जन सखुाय' या यानंी दले या मं ातूनच यांच ेआ थक िवचार 

सु प पणे दसून येतातडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा मु य िवषय अथशा  होता व ते एक िशि त अथशा  
होते व यावेळ या शै िणक मानदडं व गरजेनुसार यानंी अथशा  या िवषयावर िवपुल लेखनही केले आह.े या 
िलखाणाम ये ामु याने कृषी-उ ोग िवषयक िवचार, शेती व शेतकया चे शोषण करणारी खासगी सावकारी बंद 

कर याबाबतचे िवचार, आदश चलन प तीबाबतचे िवचार, आ थक व थेमधील जात चे थान यािवषयीचे 

सखोल िववेचन, ई ट इंिडया कंपनीचे अथकारण, भारतीय रझ ह बँके या थापनेबाबतचे िवचार, दशेातील 

आयु व यासार या काही मूलभूत उ ोगांचे रा ीयीकरण कर याबाबतच े िवचार, ि यां या आ थक 

वातं याबाबतचे िवचार, कामगारां या आ थक उ तीबाबतचे िवचार आिण सवात मह वाचे हणज ेभारतातील 

अ पृ य जात या आ थक-सामािजक-राजक य उ थानाबाबतचे िवचार इ याद चा या ठकाणी उ लेख करणे 
आव यक आह.ेडॉ. आंबेडकरांचा जाती व थेवरील ह ला ह ेकेवळ उ वण यां या वच ववादाला दलेले आ हान 
न हत,े तर आ थक िवकासाशी यां या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व थेमुळे माची आिण 

भांडवलाची गितशीलता कमी झाली असून, याचा दशेा या अथ व थेवर आिण िवकासावर ितकूल प रणाम 

झाला आह,े असे यांचे ितपादन होत.े 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेआबंेडकर याचं े मखु थं बाबासाहबेआबंेडकर याचं े मखु थं बाबासाहबेआबंेडकर याचं े मखु थं बाबासाहबेआबंेडकर याचं े मखु थं ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची ंथसंपदा व इतर लेखन ह ेिवपूल माणात आह.े यां या लेखन सािह यात 
यांनी िलिहलेली ंथ-पु तके, बंध, लेख, भाषणे, फुटलेख, प े, वतमानप े इ याद चा समावेश होतो. 

भारतातील कोण याही राजक य ने याने केले नाही एवढे अिधक लेखन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी केलेल ेआह.े 
पूण झालेले एकूण २२ थं आिण पुि तका, १० अपूण रािहलेले ंथ, १० िनवेदने कवा सा ीपुरावे, १० 

शोधिनबंध, लेख आिण प र णे हा एवढा सं ह आबेंडकरां या इं जी लेखनाचा आह.े आंबेडकर ह े ब मुखी 

ितभाशाली होते. ते मराठी, सं कृत, पाली, इंि लश, हदी, च, जमन, गुजराती, बंगाली, क ड व पारसी या 
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भाषा जाणणारे िव ान होत.े आंबेडकरांच ेब तांश लेखन ह े इं जीत, काही मराठीत आिण बाक  इतर भाषेतील 

आह.े यानंी आप या लेखनातून धमसुधारणा व समाजसुधारणा याकड े ामु याने ल  दले. महारा  शासनान े
बाबासाहबेां या भाषण व लखेन सािह याचे आतापयत एकूण २२ खंड कािशत केले आह े
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर च ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर च ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर च ेआ थक बाबासाहबे आबंडेकर च ेआ थक िवचारिवचारिवचारिवचार::::----    

बाबासाहबे िश णाने अथवे े होत.े मंुबई िव ापीठातून अथशा  आिण रा यशा ाची मूलभूत पदवी ा  
के यानंतर जगातील दोन मह वा या िव ापीठांत यांना अथशा ाचे उ  िश ण घेता आले. अमे रकेतील 
कोलंिबया िव ापीठ आिण इं लंडमधील लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिम स. कोलिंबया िव ापीठात बाबासाहबेजेमतेम 
तीन वष होते. परंतु या काळात यांनी अथशा ाशी सबंंिधत िविवध २९ अ यास म पूण केले.डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरां या सग याच आ थक िवचारांचा क बद ूहा कॉमन मॅन होता.बाबासाहबे आंबेडकर  यानी अथशा ात 
िवपुल िलखाण केले असून, या िवषयावर यांचे तीन मुख ंथ आहते. : 

1)1)1)1) Administration And Finance Of the East India Company:Administration And Finance Of the East India Company:Administration And Finance Of the East India Company:Administration And Finance Of the East India Company:----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी िलिहलेला एक शोधिनबंध आह,े जो यांनी एम.ए. या पदवीसाठी 

अमे रकेतील कोलंिबया िव ापीठाला इ.स १९१५ म ये सादर केला होता. हा ४२ पृ ांचा शोधिनबंध होता. डॉ. 
बाबासाहबेांनी इ.स.१७१२ ते १८५८ या कालखंडात ि टश ई ट इंिडया कंपनीचा रा यकारभार आिण िव  या 
संदभातील धोरणां या बदलाचा ऐितहािसक आढावा घेतला आह.े ई ट इंिडया कंपनीची आ थक धोरणे 
भारतीयां या हालअ े ांना कसे कारणीभूत ठरल ेयाचे िवदारक आ थक ि थतीचे व प या बंधात मांडले आह.ेया 

बंधात यांनी कंपनी या काळातील जमीन महसूल, तो जमा क यासाठी तयार आललेी 'जमीनदारी' व 'रयतवारी 

प त', िमठावरील कर, क टम ुटी व ट प ुटी, इ याद चा तकशु  िवचार केला आह.े च कत करणारी गो  

हणजे या काळात 1792-93 पासून 1857-58 पयत, हणजे भारताचा रा यकारभार कंपनीकडून ि टश 

सरकारकड ेजाईपयत ६६ वषाम ये कंपनीने जमा केलेला एकूण महसूल आिण केले या खचाची वषवार आकडवेारी 
यात दली आह.े अथात, कंपनीचे संपूण िव ीय धोरण ह ेभारताला लुबाडणारे, आ थक शोषण करणारे होत,े ह े

सांगून बाबासाहबेानंी कंपनी या धोरणाचे वाभाड ेकाढले. 
2)2)2)2) The EvoluThe EvoluThe EvoluThe Evolution of Provincial Finance in British India:tion of Provincial Finance in British India:tion of Provincial Finance in British India:tion of Provincial Finance in British India:----    

दसुरे पु तक ि टशां या आमदनीतील भारतात िव ीय वहारांमधील क  आिण रा य संबंधांवर भा य 
करते. हा कालखंड 1833 ते 1921 असा आह.ेकायदमंे ी असताना आंबेडकरानंी इ.स. १९५१ म ये ताि वक 

आधार यां या इ हो यूशन ऑफ ोि हि शयल फायना स इन ि टश इंिडया या बंधाचा आधार घेउन भारतीय 
िव  आयोगाची थापना केली. 
3333) ) ) ) 'The Problem of the Rupee:'The Problem of the Rupee:'The Problem of the Rupee:'The Problem of the Rupee:----    

चलनिवषयक अथशा ावरील एक उ कृ  ंथ मानला गेला आह.े या पु तकात 1800 पासून 1893 
पयत या कालखंडात िविनमयाचे मा यम हणून भारतीय चलनाची कशी उ ातंी झाली, ह े बाबासाहबेांनी 

सांिगतले आह.े तसेच 1920 या दशका या पूवाधात सयुो य चलनाची िनवड कर यात आले या अडथ यांचीही 
चचा यांनी केली आह े भारतासार या दशेाला कोणती प रमाण प दती अिधक उपयु  कवा फायदशेीर ठरेल 
याबाबतचे अितशय सखोल व अ यासपूण िववेचन केलेले आह.े यावेळी चिलत असले या सुवण प रमाण 
(अथ व थेतील दवेाण-घेवाणीसाठी सुवण ना यांचा वापर करणे) व सुवण िविनमय प रमाण (अथ व थेतील 
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दवेाण-घेवाणीसाठी कागदी चलनाचा वापर करणे) या दोह पैक  भारताला कोणती प त अिधक उपयु  ठरेल 
यािवषयीचा वाद अथशा ांम ये चालू होता. यावेळचे िस  अथशा  ा. के स यांचे असे मत होत ेक , इतर 

अनेक दशेां माणे भारताला सुवण िविनमय प रमाण प ती ही अिधक उपयु  व प रणामकारक ठरेल कारण 
यातील लविचकतेमुळे जे हा हवे ते हा कागदी चलनाचे सो याम ये पांतर करता येऊ शकते. परंतु ा. के स 

यां या या मताशी डॉ. आंबेडकर सहमत नस याचे यां या पु तकात नमूद कर यात आलेले आह.े डॉ. आंबेडकरां या 
मते, सुवण िविनमय प रमाण प तीतील लविचकता हा गुणधम जरी चांगला असला तरी यामुळे भारतातील 

य  चलन िन मतीवर याचे काहीही िनयं ण असणार नाही. याचा प रणाम अित र  चलन िन मतीम य े
होऊन दशेांतगत बाजारपेठेम ये महागाई वाढेल. याचाच अथ असा क , पयाची एकूणच यश  कमी होईल 

आिण यामुळे िविनमयाचे साधन हणून पया अि थर होईल.डॉ. आंबेडकर हणतात क , “ पयाला सो या या 

कमतीबरोबर असलेले सा य कायम ठेव यात अपयश आलेले आह.े यामुळे तो आपली यश  गमावून बसला 
आह”े आिण हणूनच यांचे असे ठाम मत होत ेक , पयाचे मू य ि थर राह यासाठी चलन िन मतीवर िनयं ण 

असले पािहजे. आिण ते कर यासाठी या माणे लोकांना टांकसाळी बंद असतात, या माणे या सरकारलाही बंद 

के या पािहजते. जे हा वाटेल ते हा व िजतक  वाटेल िततक  चलन िन मती के यामुळेच चलन फुगवटा होऊन 
महागाई वाढेल आिण आंतररा ीय पातळीवर पयाच े मू य कमी होईल. हणजचे आप या काही मूलभतू गरजा 
भागिव यासाठी भारताला आंतररा ीय बाजारपेठेम ये अिधक पये दऊेन खरेदी करावी लागेल. याचा पुढील 
प रणाम हणजे दशेावरील परक य कजाचा ड गर वाढत जाऊन शेवटी दशेा या आ थक वातं याचा व पयायान े
सावभौम वाचा  िनमाण होईल. आिण अस े होऊ दणेे, ह े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां यासार या खर 

दशेभ ाला कदापीही मा य हो यासारखे न हते. हणजचे चिलत िविनमय प ती ही इं लंड या फाय ाची होती 
कारण प ड खरेदी कर यासाठी भारताला अिधक पये ावे लागत होते. हणूनच यांचा या िविनमय प दतीला 
िवरोध होता, असे वाटते. यावर उपाय सुचिवताना डॉ. आंबेडकर हणतात क , िनगमनाची एक िनि त मयादा 

असलेला अप रवतनीय पया हाच ि थर रा  शकतो आिण यासाठी भारतान ेयो य ती पावले उचलली पािहजेत. 
बाबासाहबेां या या आ हामुळे अखेर ि टश सरकारने चलनाचा ितढा सोडव यासाठी रॉयल किमशनची थापना 
केली. या किमशनसमोर बाबासाहबेांनी केले या सूचना मुळातच वाच यासार या आहते. यांच े हणणे होत-े 
आप याला दोनच गो ी िवचारात या ा लागतील. एक हणज ेआपला िविनमयाचा दर आपण िनि त करावा 
का? आिण केला तर अ यां या तुलनते याचे गुणो र काय असावे? या वादात बाबासाहबेांनी िविनमय 

दरिनि तीपे ा भाववाढ िनयं णास मह व दले. 
मिवभाजन आिण अथशामिवभाजन आिण अथशामिवभाजन आिण अथशामिवभाजन आिण अथशा ::::----    

जाती व था आिण अ पृ यतेसार या सामािजक आजारांचे आ थक पैलू उलगडून दाखिवणे, ह े डॉ. 

आंबेडकरांचे आणखी एक िव ापूण काय होय. मिवभागणी या त वानुसार महा मा गांध नीही जाती व थचे े
अि त व वीकारले होत.े मा , आंबेडकरांनी ‘जात चा उ छेद’ या आप या पु तकात यावर कडाडून टीका केली 

होती. जाती व थेमुळे केवळ माची िवभागणी केली गेली नसनू, िमकांचीच िवभागणी केली गेली आह,े ह े

यांनी िनदशनास आणून दले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व थेवरील ह ला ह ेकेवळ उ वण यां या वच ववादाला 
दलेले आ हान न हत,े तर आ थक िवकासाशी यां या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व थेमुळे माची 
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आिण भांडवलाची गितशीलता कमी झाली असून, याचा दशेा या अथ व थेवर आिण िवकासावर ितकूल 

प रणाम झाला आह,े असे मत यानी  केले. 

वदशेीसबंधंीच ेिवचारवदशेीसबंधंीच ेिवचारवदशेीसबंधंीच ेिवचारवदशेीसबंधंीच ेिवचार::::----    

“ वदशेी माल उ प  क न हा द र ी दशे सधन होईल अशी वचने सांगणा या तारवठले या वदशेी 
अथशा ांनी ल ात यायला हवे क , परदशेी माल आयात होतो याच ेकारण तो कमी कमतीत िमळतो. तसाच 

माल वदशेात उ प  होत नाही. याचे कारण तो अिधक भावाचा पड यामुळे ापारात परदशेी मालापुढे याचा 
टकाव लागत नाही. याचा टकाव लागावा हणून परदशेी मालास अटकाव करा, या महामं ाचा जप चालला 

आह.े पण परदशेी मालास अटकाव झा यास लोकांस अिधक भावाचा वदशेी माल िवकत घेणे भाग पडले याचा 
िवचार करावा कोणी? असे के याने दशेाचे क याण होईल, असे हण याऐवजी दशेातील भांडवलवा यांचे क याण 

होईल. कारण अिनयंि त ापार प तीत िमळत असलेला व प भावाचा माल िनयंि त ापार प तीत 
गोरगरीबांना अिधक दाम दऊेन िवकत यावा लागणार आह.े यात यांची होणारी नागवण ‘ वदशेी’ या लाड या 
श दाने भ न िनघेल असे मानून ते समाधान पावतील असे संभवत नाही. सुसंप तेचा हा वदशेी माग यांना 
भोवेल.” 
आ थक िनयोजनासबंधंीच ेिवचारआ थक िनयोजनासबंधंीच ेिवचारआ थक िनयोजनासबंधंीच ेिवचारआ थक िनयोजनासबंधंीच ेिवचार::::----    

दसु या महायु ानंतर जे हा त कालीन ि टश सरकारने भारतात 'यु ो र आ थक पुनरचना योजना' 

आणली होती, ते हा या योजनेची उ  ं ठरिव यासाठी थापन केले या सिमतीम ये डॉ. आंबेडकर होते.या 

सिमतीत काम करताना याचंे आ थक िनयोजनासंबंधीचे िवचार मह वाच ेआहते.'िनयोजनब  आ थक िवकासात 

सामा य माणसा या गरजा, उदा. शांतता, िनवारा, पुरेसे व , िश ण, चांगले आरो य आिण स मानाचे अिधकार 

इ यादी समाधानकारकपणे िमळ यासाठी रा याने िनयोजनात तरतूद करावी, ही भूिमका आंबेडकरानंी 

मांडली. िमक आिण गरीब यांना आ थक सुरि तता दे यात भांडवलशाही अथ व थेला काही मयादा पडतात ही 
आंबेडकरांची भूिमका होती. दशेा या िनयोजनब  आ थक िवकासात िमक आिण गरीबवग यांना मह वपूण थान 
असावे, अशी आंबेडकरांची भूिमका होती. 

भाडंवलशाहीसबंधंीच ेिवचारभाडंवलशाहीसबंधंीच ेिवचारभाडंवलशाहीसबंधंीच ेिवचारभाडंवलशाहीसबंधंीच ेिवचार::::----    

डॉ आंबेडकरांचं भांडवलशाहीब लचं मत टीका मक होत,ं . याचं कारण यां या अथिवचारां या 

क थानी ि वातं य होतं. यामुळे उ ोगाधा रत अथ व थेची िनकड समजूनही त े नोकरदार वग वा 
मजुरां या िहतासाठी आव यक सरकारी ह त ेप असलाच पािहज,े असं मत डॉ आंबेडकर  करतात.आ थक 

वहारांमधून सरकारने अंग काढून घेतलं तर वातं य िमळेलही, पण ह े वातं य हणजे 'जागामालकांना भाड ं

वाढव याचं वातं य, भांडवलधारांना कामाच ेतास वाढव याचं आिण मोबदला कमी कर याचं वातं य', असा अथ 

बाबासाहबेांनी सािंगतलेला.क करी वगाच,ं नोकरदाराचं िहत मह वाचं मानताना डॉ. आंबेडकर िलिहतात, " या 

अथ व थेत कामगाराचंी मोठी सै य ठरािवक वेळात चंड उ पादन कर यासाठी कामाला लावली जातात, 

कोणीतरी कामगार कामही करतील आिण उ ोगही सु  राहतील, यासाठी िनयम केले पािहजेत. जर सरकार त े
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करणार नाही तर मालक ते करतील, हणजेच सरकारी िनयं णापासून मु  याचा दसुरा अथ हा मालकाचंी 

कूमशाही. 

1948-49 म ये घटना सिमतीचे अ य  हणून भारतीय रा यघटनेला आकार दतेानाही यां यातील 
अथत  आप याला दसून येतो. मानवी अिधकाराचंे मूलत व हणून यानंी लोकशाही रा य व थेचा ताकदीन े
पुर कार आिण पाठपुरावा केला. समता, वातं य आिण बंधुभाव या तीन लोकशाही त वांचा केवळ राजक य ह  क 

असा संकुिचत अथ लावला जाऊ नय,े असे यांनी हटले आह.ेसंिवधान सभेत या यां या शेवट या आिण 

गाजले या भाषणात बाबासाहबे हणाले होत,े "26 जानेवारी 1950 रोजी आपण एका िवरोधाभासाने भरले या 

आयु यात वेश करणार आहोत. राजकारणात आप याकड ेसमानता असेल, पण सामािजक आिण आ थक आयु यात 

मा  िवषमता असेल. एक , एक मत आिण एक मत, एक मू य असं राजकारणात आपलं त व आपण 

वीकारणार आहोत. पण आप या सामािजक आिण आ थक जीवनात, ितथे असले या रचनेमुळे, आपण एक  

एक मू य, ह े त व मा  नाकारत राहणार आहोत. कती काळ आपण ह े िवरोधाभासी आयु य जगत राहणार 

आहोत? कती काळ आपण सामािजक आिण आ थक असमानता टकवून ठेवणार आहोत?" सामािजक आिण 

आ थक लोकशाहीचे ते खंद ेपुर कत होते आिण सामािजक-आ थक लोकशाहीकड ेदलु ून राजक य लोकशाही टकू 
शकणार नाही, असा इशाराही ायला ते िवसरले नाहीत. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ पु तके  पु तके  पु तके  पु तके     
1.डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर‘मूकनायक’ या िनयतकािलकात 28 फे ुवारी 1920 

2.थोरात. सुखदवे 'बाबासाहबे आंबेडकर: िनयोजन, जल व िव ुत िवकास, भूिमका व योगदान' 

3.क र, धनंजय, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, मुंबई.1966 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर––––    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    ासंिगकताासंिगकताासंिगकताासंिगकता    
डॉडॉडॉडॉ. . . . अनतंाअनतंाअनतंाअनतंा    बापरुावबापरुावबापरुावबापरुाव    दशेमखुदशेमखुदशेमखुदशेमखु    

सहायकसहायकसहायकसहायक    ा यापका यापका यापका यापक    वववव    िवभागिवभागिवभागिवभाग    मखुमखुमखुमखु,,,, अथशाअथशाअथशाअथशा     िवभागिवभागिवभागिवभाग, , , , िजजामातािजजामातािजजामातािजजामाता    िश णिश णिश णिश ण    सं थचेेसं थचेेसं थचेेसं थचेे,,,, कलाकलाकलाकला, , , , वािण यवािण यवािण यवािण य    वववव    िव ानिव ानिव ानिव ान    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, , , , 
नदंरुबारनदंरुबारनदंरुबारनदंरुबार    

 

भारतर  डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर पददिलतांचे उ ारक, ांितकारी व याशील िवचारवंत, राजनीती , 

महान समाजसुधारक, िश णत , कायदपंेिडत, संसदपटू स, प कार, सािहि यक हणून आपणास प रिचत आहते. 

बाबासाहबेांनी कायदाशा , रा यशा , समाजशा , इितहास, सािह यशा , धमशा , त व ान, िव ान 
थाप यशा  इ यादी िविवध िवषयात केवळ भु व संपादन केले असे न ह,े नवीन मौिलक भरटाकली 

बाबासाहबेां या या दै द यमान व अ पैलू ि म वातील एका मह वा या आ थक िवचारावर काश टाक याचा 
य  केलेला आह.े   

उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश.                                                         .                                                         .                                                         .                                                             

१.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा जीवनपरीचे अ यासणे.                                          

२.  डॉ.  बाबासाहबे आंबेडकरां या आ थक िवचारांचा अ यास करणे.                                 

३.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे अथशा ातील योगदान अ यासणे.   

जीवनजीवनजीवनजीवन    प रचयप रचयप रचयप रचय    ----    

भारतर  डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा ज म१४ एि ल १९९१ म ये कोकणात झाला. १९०७ 

म ये मॅ कची परी ा उ ीण झाले. नंतर एि फ टन महािव ालयात यांनी पुढील िश णासाठी वेश घेतला. बी. 

ए. ची पदवी घेत या नतंर काही काळ बडोदा सं थानात सेवा केली. पुढे सयाजीराव गायकवाडां या पा ठ याने त े

कोलंिबया िव ापीठात उ िश णासाठी गेले. तेथे एम. ए. या पदवीसाठी यांनी ाचीन भारताचा ापार हा 

बंध सादर केला. काही काळ यांनी मंुबई या िसडने हमॅ महािव ालया या अथशा  िवषयाचे अ ययनाचे काय 

केले. सन १९२० म ये लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिम स यथेे अथशा ाचा सखोल अ यास कर यासाठी दाखल झाली. 

एम. एसी. आिण डी. एसी. अशा सव  पद ा ा  के या. ा. से लगमन ह े िस  अथशा  यांचे मागदशक 

होत.े याच माणे इं लंडम ये यांना डॉ. कॅनन या िस  अथशा ाचे मागदशन लाभले. इं लंडम ये असताना 

लाय रीम ये बसून अ यास केला. िस  सा यवादी अथशा  काल मा स यानंी दखेील येथे बसनू आपला िस  

ंथ 'दास कॅिपटल' िलिहला होता. इं लंडम ये असताना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी "The problem of Rupee 

" पयांचा  डॉ. कॅनन यां या मागदशना खाली संशोधना मक बंध िलिहला. तसेच काय ाचा अ यास दखेील 

केला आिण बॅ र टर ही पदवी ा  केली. भारतात परत यावर यांनी मंुबईतील शासक य िवधी महािव ालयात 

काही काळ आ यापक आिण ाचाय हणून काम केल.े            
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी पुढे राजकारण आिण समाजकारणात भाग घेतला. १९३७ म ये यांनी वतं  

मजूर प ाची थापना केली. भारताला वातं य िमळा यावर ती वतं  भारताचे पिहले कायदामं ी झाले. घटना 

सिमतीचे अ य  होत.े १९५६ म ये यांनी बौ  धमाचा वीकार केला. सहा िडसबर १९५६ रोजी ते बु वासी 

झाले. 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आ थक िवचार यां या अथशा ातील ंथातून यानंी वेळोवेळी केले या 

भाषणातून  केलेली दसतात. वतं  मजूर प ा या ना या यांचे आ थक िवचार आढळतात. यांनी मांडलेली 

काही मह वपूण आ थक िवचार पुढील माणे पाहता येतील. 

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    पयाचंापयाचंापयाचंापयाचंा    ----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी डॉ टर ऑफ साय स या पदवीसाठी पयाचा  हा बंध िलिहला. 

भारताचा पया आिण इं लडंचा प ड यां या संबंधाचा मह वपूण  या अ यासात समािव  होता. पयाचा  

या ंथाम ये डॉ. आंबेडकरानंी भारता या पयाची उ ांतीची ऐितहािसक मीमांसा सादर केली. 

 यावेळी अथत ांम ये भारतीय पयांची जडण-घडन ही सुवण प रमाणात (gold standard) असावी क , 

सुवण िविनमय असावी (gold Exchange Standard) यां यात वाद िनमाण झाला होता. सामा य पणे सुवण 

िविनमय प रमाणात कागदी चलनाचा वापर होणे एवढेच न ह ेतर कागदी चलन दऊेन सरकारकडून सोने िवकत 
घेता येऊ शकत.े 

या दोन प रमाणांपैक  कोणते प रणाम भारतासाठी यो य याबाबत अथशा ांत वाद चालला होता. ा. 

क स यांनी सुवण िविनमय परीमाणाचा पुर कार केला. यां या मत,े सुवण िविनमय प रमान लविचक अस यान े

भिव यकालीन अथ व थेसाठी उपयु  ठरेल. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी क स या िवचाराला िवरोध केला. 

यांनी असा िवचार मांडला क , सुवण िविनमय प रमाणात थैय रा  शकत नाही. याप तीत लविचकता हा 

गुणधम ज र असेल, परंतु यात चलन िन मती वर कोण या ही मयादा राहणार नाहीत. चलनात वाजवी पे ा 

जा त वाढ झाली तर यामुळे भाव वाढ होईल. प रणामी पयाची कमत कमी होईल आिण यातून िविनमयाचे 

साधन हणून पयाच े थान अि थर होऊ शकेल. ह े यांनी दाखवून दल.े आपले मत कस ेयो य आह ेह ेदाखवून 

दे यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी काही ऐितहािसक पुरावे दले. या पुरा ां ारे यानंी ह े प  केले क , सुवण 

परीमाणांम ये भारतातील व तूं या कमती कशा ि थर हो या. याउलट सुवण िविनमय प रमाण वीकार या नंतर 

कमती कशा वाढ या यांची साधारण िववेचन केलेली आह.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा असा आ ह होता क , चलन िनमाण करणा या सं थेवर अंकुश आव य 

आह.े नाही तर ही सं था वाटेल ते हा चलनाचा पुरवठा करेल. चलन पुरवठा वाढला क , भाववाढ होईल. भाववाढ 

मो ा माणात झाली क , आ थक थैय धो यात येईल. 
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आज या काळातील चलन िन मती मो ा माणावर होत आह.े चलन वाढीचा प रणाम हणून भाववाढ 

मो ा माणात होत आह.े १९२५ म ये चलनिन मती बाबत भूिमका घतेली ती भूिमका आज खरी ठरत आह.े 

थोड यात पयाचा आिण प डयाचा संबंध अंध भारतावर भार टाकणारा होता तर ि टशांचा फायदा करणारा 
होता. ह ेडॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी सांिगतलेले आह.े 

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शतेीशतेीशतेीशतेी    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय शेती व था, ित या सम या, ितची अव था या संबंधी िवचार 

मांडलेले १९१८ म ये The Journal of lndian Economics Society या अंकात small Holdings in India 

and Their Remedies हा लेख िस  झाला. या लेखनात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारता या दृ ीन ेशेती 

हा एक महान रा ीय उ ोग आह.े सव ाथिमक वसायांम ये शेतीचे मह व सवािधक आह,े असे िवषद केले आह.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या मते शेत जिमनीचा आकार लहान अस याने शेती या उ पादकतेत वाढ होत नाही. 

भारताच ेजिमनीचा आकार लहान आह.े परंतु ती वेगवेग या ठकाणी िवखुरलेली आह.े याचाच अथ भारतात शेत 

जिमनीचे िवभाजन व िवखुरी करण मो ा माणात झाले असून यामुळे शेती या उ पादकतेवर याचंा ितकूल 
प रणाम झाला आह.े 

या सम येवर उपाय हणून यां या मते, लहान आिण िवखुरले या लहान आकारा या जिमनी आपली मु य 

सम या आह.े ते हा जिमनीची उ पादकता वाढिव यासाठी केवळ जिमनीचे एक ीकरण करणे पुरेसे नाही. तर 

याचा आकारवाढवून यानंा कफायदशीर करणे ह ेदखेील मह वाचे आह.े जिमनी या एक ीकरणामुळे िवखुरले या 

धारण े ाचा  सुटेल, परंतु लहान लहान धारण े ा या सम या मा  सुटणार नाहीत. कमी े फळ 

अस यामुळे जे दु प रणाम होतात ते मा  दरू करता यणेार नाहीत. ते हा यासाठी जिमनी या े ाचा िवचार 

क न आ थक दृ ा कफायतशीर धारण े ावर भर ावयास हवा. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मत े जिमनीचे एक ीकरण केल े हणजे जिमनी या उ पादकतते वाढ 

कर याचा  सुटेल असे नाही. कारण आज लहान, लहान जिमनीचे एक ीकरण झाले, जिमनीचे े फळ वाढले, 

परंतु भिव यात एक ीकरण केले या जिमनीच ेिवभाजन होणार नाही, याची काळजी घेणे आव यक आह.े भारतात 

वारसा ह ाचा कायदा अस याने ह ेकायदचे उपिवभाजन आिण िवखुरीकरण कर यास जबाबदार ठरतात. ते हा 

वारसा ह ामुळे जिमनी या धारण े ाचा आकार िबन कफायतशीर पणे होत असेल तर काय ाने याला 
परवानगी दऊे नये. काय ामं ये सुधारणा करावी, असे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सुचिवल.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी शेतमजुरां या बाबतीत दखेील काही िवचार माडंले. यां या म य े जे फायद े

औ ोिगक कामगारानंा िमळतात ितचे फायद,े भरपाई, आरो य िवमा या सार या योजना शेतमजुरानंा दखेील 

िमळायला पािहजे. असे झाले तरच ामीण भागातील लाखो शेतमजुरांची ि थती सुधारेल. 
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उ ोगाउ ोगाउ ोगाउ ोगा    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी औ ोगीकरणाला िवरोध न करता आधुिनक औ ोगीकरणाचा पुर कार केला. 

परंतु असे औ ोगीकरणातून िवषमता, संप ी क ीकरण, म े दारी यांची वाढ होऊ नये असे यांना वाटत होत.े 

यांचा सरकार या मालक चा, उ ोगाला िवरोध न हता. काही मूलभूत व पाचे उ ोग सरकार चालवेल. अस े

उ ोग सु करणे कर यास, चालिव यास सरकारने पुढाकार यावा. सरकारने उ ोग सु  कर यासाठी महामंडळे 

िनमाण करावीत. िवमा उ ोगाचे रा ीयीकरण हावे, असे यांना वाटत होत.े 

अथशा ाच ेअथशा ाच ेअथशा ाच ेअथशा ाच े व पव पव पव प---- 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अथशा ाम ये संप ीचा व आ थक संबंधाचा अ यास हावा असा यांचा 

आ ह होता. समाजाम ये संप ीचे वाटप समानतेने हावे असे यांना वाटत होते. याच माणे जाित व थेचा 

दशेा या अथ व थेवर कसा िवपरीत प रणाम होतो ह ेदखेील यांनी प  केले आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 

असे दाखवून दले क , जाित व थेमुळे म िवभागणी, चलन पुरवठा, भांडवल, उपभोग या संक पनावर िवपरीत 

प रणाम होतो. जाती व थेत उ हात दा र , आ थक िपळवणूक, अस मानता कशी िनमाण झाली. याम ये वाढ 

कशी झाली याची सिव तर चचा यांनी केली. जाित व थेमुळे िवकासावर ितकूल प रणाम होतो, ह े दाबून 

दे याचे काम डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केल.े यािशवाय शिमकाला कमान वेतन िमळावे, असा यांचा आ ह 

होता. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िविवध आ थक क पनांचा आढावा घेतलेला आह.े यां या आ थक 

िवचारांम ये िनि त कोणती दशा होती याची क पना यांनी १९३७ म ये मजरू प ाची थापना के यावर जो 
जाहीर नामा िस  केला याव न यते.े जाहीरना याम ये आ थक धोरणा बाबत यांनी आपले काही िवचार 

मांडले आहते. ामु याने याधोरणात यांनी शेती, उ ोग, लोक िहत साध याची उपाय, कामगार व यांचे वेतन, 

कामगार क याण योजना, िभकारी िनवारण, सावकारी िनयं णा संबंधी आप या क पना मांडलेले आह.े डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांचे भारतीय अथ व थे या िवकासातील योगदान अमू य आह.े आजही यां या िवचाराचंी 

अनुकरण के यास आ थक व था िवकिसत होऊ शकत.े 

िन कष- 

1) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मांडलेली चलन िवषयक िवचार आह ेयो य वाटतात आिण ते िवचार आज ही 

लागू पडतात. 

2) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आधुिनक औ ोिग ककरण कर याचा पुर कार केलेला असून अशा औ ोिगक  

करणातून िवषमता, संप ीचे क ीकरण यांची वाढ होणार नाही. 

3) डॉ. आंबेडकरांनी शेती या िवकासावर भर दलेला आह े व शेती या िवकासावर भर द यास भारतीय 

अथ व था मजबूत होईल 
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4) डॉ. आंबेडकरां या मते अथशा ा या व पाम ये संप ीचा व आ थक संबंधाचा अ यासा सोबतच 

समाजाम ये संप ीचे वाटप समानतेन े हावे अस े यांना वाटत होत े
5) शेती या लहान धारण े ां या संदभात जे दु प रणाम होतात टाळून जमीनी या धारण े ाचा िवचार 

क न आ थक दृ ा कफायतशीर े ावर भर ावयास हवा. 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::----    

1) डॉ. बी. डी. कुलकण  व डॉ. एस. ही. ढमढेरे – आ थक िवचार व िवचारवंत, डायमंड पि लकेशन , पुण,े ऑग ट 
२००८  

2) डॉ. बाचल-भारतातील राजक य िवचारवंत, अिन  काशन, पुण े
3) डॉ. मुन – आ थक िवचारवंतांचा इितहास, डायमंड पि लकेशन, पुण े
4) ाचाय. पी. डी. देवरे व डॉ. डी. एस. िनकंुभ-भारतीय राजक य िवचारवंत 
5) डॉ. गो. द. पिहनकर -डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, साकेत काशन ा.िल., पुणे 
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शासक यशासक यशासक यशासक य    योजनाचंायोजनाचंायोजनाचंायोजनाचंा    आढावाआढावाआढावाआढावा    
डॉडॉडॉडॉ. . . . मोरेमोरेमोरेमोरे    अजनूअजनूअजनूअजनू    मोहनरावमोहनरावमोहनरावमोहनराव    

अथशा  िवभाग मुख वसंुधरा महािव ालय, घाटनांदरू ता.अंबाजोगाई िज.बीड 

तावनातावनातावनातावना    ::::    

 भारत ह े लोकशाही रा  असून येथे लोकक याणकारी रा याची संक पना मुलभूत आह.े क याणकारी 

रा याचा िवचार भांडवलशाहीला िवरोध करणा या समाजवादी िवचारातनू पुढे आला. रा य हणज ेसमाजातील 

सव घटकाम ये यायाचे वातावरण िनमाण करणारी व यायापासून वंिचत असले यांचे  सोडवणारी व था 

होय. तर क याणकारी रा य हणज े अशा कारची व था असत े क , यात अनेक कार या सामािजक सेवा 

समािव  असतात. या सेवा हणजेच सामािजक सुर ा मोफत िश ण, प रवहन, इंधन, अ धा य ा सुिवधा कमी 

दरात िनमाण क न दणेे. याचबरोबर कृषी े ाचा िवकास कर याक रता कृषी िवकास योजना राबिवणे. 

औ ोिगक िवकासाक रता िव ीय सुिवधा िनमाण करणे. बक सुिवधांचे जाळै िनमाण करणे. तसेच मारके, 

व तुसं हालय, ाणी सं हालय, कलादालन यांचे संर ण करणे अशा िविवध े ाचा िवकास कर याक रता 

योजना सु  क न या राबिवणे शासनाच ेलोकक याणकारी काय आह.े 

 लोकक याणकारी काय कर याक रता शासन सामािजक, शै िणक, ावसाियक आरो य इ यादी 

े ासंबंधी योजना राबिवत आह.े या म ये सामािजक े ाक रता घरकुल, शौचालय, पाणीपुरवठा, ना या, र ते, 

व त धा य वाटप, दा र य िनमुलन ा योजना राबिव या जात आहते. शै िणक े ाम ये व ती अंगणवाडी व 

बालवाडी गाव तेथ् ◌े◌ा ाथिमक शाळा िश णाक रता कॉलरिशप, व तीगृह या योजना दसून येतात. आरो य 

े ाम ये धानमं ी आरो य िवमा, महा मा फुले आरो य योजना, गाव तेथ ेनस व ॉ टर या योजना दसून येतात. 

उ ोग, वसायाक रता रा ीय ग्◌ा◌्रामीण रोजगार वण जयंती ाम वरोजगार, धानमं ी ामोदय, रोजगार 

आ वासन या योजना आहते. कृषी े ा या िवकासाक रता दसलाख िविहर योजना, फलबागाईत िवमा योजना 

सचन व तं ान, रा ीय कृषी िवकास, धानमं ी पीकिवमा मु यमं ी सौरकृषी वािहनी, मु यमं ी कृषी 

संजीवनी रा ीय कृषी ापार इ यादी योजना शासन राबिवत आह.े या योजनांच े व प उ शे आिण यांचे यश-

अपयश इ यादीचे अ ययन कर याक रता सदरील अ ययन िवषयाची िनवड कर यात आली आह.े तुत 

िवषया या अ ययना क रता पुढील माणे संशोधनाची उ ांची मांडणी कर यात आली आह.े 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::    

1) शासक य योजनांची संि  मािहती घेणे. 

2) शासक य योजनांच े व प व उ शे अ यासणे. 

3) शासक य योजनांच ेयश-अपयश अ यासणे. 
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तुत उ ां या पूततेक रता खालील माणे गृिहतकांची मांडणी कर यात आली आह.े 

गृगगृृगृिहतकेिहतकेिहतकेिहतके    ::::    

1) शासनान ेसवच े ाम ये लोकक याणकारी योजना राबिव या आहते. 

2) शासक य योजनांचा लाभ मोठया माणात नागरीक घेत आहते. 

3) शासक य योजनामुळे नागरीकांचा सवागीन िवकास घडून आला आह.े 

4) शासक य योजनां या अंमलबजावणी त परता नाही. 

सदरील गृिहतकां या अ ययनां या त य संकलनाक रता पुढील माणे संशोधन प दतीचा आवलंब कर यात 

आला आह.े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    

 उपरो  िवषया या त य सकंलनाक रता ामु याने ि ीयक ोताचा आवलंब कर यात आला. याम ये 

कािशत कागदोप ी त यातील संदभ ंथ, मािसके, िनयतकािलके, वतमानप े, शासनाच े अहवाल इ याद चा 

आवलंब कर यात आला. तर अ कािशत त याम य ेएम. फल पीएच.डी चे बंध खाजगी सं थांच ेअहवाल इंटरनेट 

इ यादीचा वापर कर यात आला. 

 सदरील िवषया या मांडणीक रता वणना मक संशोधन आराख ाचा आवलंब कर यात आला आह.े 

िवषयिवषयिवषयिवषय    ितपादनितपादनितपादनितपादन    ::::    

शासन लोकक याणकारी रा य बळ कर याक रता मानवा या जीवना संबंधी असणा या सवच े ाम ये 

मोठया माणात िवकासा मक योजना राबिवत आह.े या िवकासा मक योजनां या मा यमातून समुदायीक सुिवधा 

शै िणक सुिवधा, कृषी े ाचािवकास, उ ोगधं ाची िन मती रोजगाराची उपल धता आरो या या सुिवधा अशा 

सवच े ाम ये योजनां या मा यातून िवकास घडवून आणला जात आह.े या योजनांच े व प पुढील माणे नमुद 

करता येत.े 

शासना याशासना याशासना याशासना या    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    िवकासा मकिवकासा मकिवकासा मकिवकासा मक    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

पाणीपाणीपाणीपाणी    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा, , , , र तेर तेर तेर ते    वववव    ना याना याना याना या    योजनायोजनायोजनायोजना    : : : :     

 वातं यो र काळात शासनाने लोक याण्◌ा◌ाकारी दृ ीकोनातनू सामािजक िवकास घडवून आ याक रता 

पाणी पुरवठा, र ते, ना या यां या सुिवधा िन मतीवर भर दला पाणी पुरवठयाक रता गाव तेथ ेटुबवेल, िविहर, 

पाणीटाक , पाईपलाईन हया सुिवधा िनमाण क न द या जात आहते. या सुिवधा वर शासन मोठया माणात 

आ थक र म खच करीत आह.े तसेच गावातील सांडपा यामुळे दगुधी िनमाण होवू नये. नागरीकां या आरो यावर 

िवपरीत प रणाम होवू नय ेया क रता ना याबांध कामावर भर दला जात आह.े तसचे नागरीकांना रहदारी क रता 

िसमट र त े क न दले जात आहते. हया योजना गावात राबिव यात करीता थािनक लोक ितिनधीनी 

िज हाप रषदकडून या योजना मंजूर क न घेणे आव यक आह.े परंतू शासनाच े दलु  आिण ब तांशी 
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लोक ितिनधीना योजना व योजनांच े व प मािहत नस यामुळे हया योजना त परतेन े राबिव या जात नाहीत. 

हणून आजही ब तांशी खेडयात पाणीपुरवठा र ते ना या या योजना दसून येत नाहीत. 

घरकुलघरकुलघरकुलघरकुल    योजनायोजनायोजनायोजना    : (: (: (: (आवासआवासआवासआवास    योजनायोजनायोजनायोजना) ) ) )     

आ थक उ पादन कमी असणा या ना वत:च ेमजबुत घर बांधता येत नाही. अशा गरीब व दा र य 

रेषेखालील ना मजबुत व वत:चे घर िनमाण क न दे याक रता 1992 पासून इं दरा आवास योजना व 

2005 पासुन राजीव गांधी ामीण िनवास योजना राबिवली जात आह.े या योजनावर महारा  शासन आिण 

क शासन मोठया माणात खच करीत आह े या योजनांचा मु य उ शे ामीण भागातील दा र येरेषेखालील 

कंुटंुबाना घरे बांधुन दणेे हा आह.े या योजने या मागदशक त वानुसार 60 ट े  अनुदान अनुसूिचत जाती व 

अनुसूिचत जमाती क रता खच केली जात.े  

भारत सरकारन े2009-10 या वष  2,23,653 घरकुल बांध याचा िनधार केला. याक रता 457.74 कोटी 

र मेची तरतुद केली. तर सरकारन े947.76 कोटी र मेची तरतुद केली आह.े घरकुल योजनेचा लाभ ब ताशंी 

गरीब ना होत आह.े परंत ूघरकुल योजन ेक रता िमळणारी र म फारच अ प व पात असून महागाई जा त 

अस यान ेघरबांधताना आ थक सम या िनमाण होतात. यामुळे िनयोिजत व गुणवता पूण घराच ेबांधकाम होत 

नसलेल े दसून येते. तसेच शासन येक कुटंुबाला शौचालय बांध याक रता कमीत कमी 12000 पये अनुदान दते 

आह.े यामुळे घर तेथे शौचालय सुिवधा िनमाण झाली आह.े 

शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

शासन सा रतेच े माण वाढव याक रता येक मुल शाळेत यादृ ीकोनातून शै िणक योजना राबिवत 

आह.े या म ये व ती तेथ े अंगणवाडी, बालवाडी, गाव तेथ े ाथिमक मा यिमक शाळा, येक मुल शाळेत गेल े

पािहजे याक रता ाथिमक िश ण स चे व मोफत योजना सु  केली असून या क रता शाळेत मुलांना दधु,अंडी, 

िखचडी,उसळ असा उपहार दला जात आह.े मुल ना 12 वी पयत िश ण घेता यावे याक रता मोफत एस.टी.पास 

व तीग्◌ा◌ृह या सुिवधा द या जात आहते. तसेच गरीब मुलांना शै िणक फस म ये सवलत, उ िश णात 

आर ण, आ थक मदत हणून कॉलिशप दली जात आह.े 

मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणा यासबलीकरणा यासबलीकरणा यासबलीकरणा या    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

 मिहलांच ेसामािजक, शै ािणक, राजक य, धा मक सबलीकरण घडून यावे या क रता शासन वेगवेगळया 

योजना राबिवत आह.े या योजनाम य ेसािव ीबाई फुले ब उ िेशय मिहला योजना तर योजने अंतगत मिहलानंा 

कायद े िवषयक स ला दणेे. वसाय िनवडीब ल स ला, वसाय, िश ण, शै िणक सुिवधा, वाचनालयाची 

सुिवधा, सामािजक कायाची जाणीव, क न दली जात.े तसेच कामधेन ुयोजन ेअंतगत गरजु मिहलांना घर बस या 

रोजगार िमळावा याक रता शासक य व िन मशासक य े ातील 50 ट े  काम न दणी कृत मिहला सं था व 

मिहला बचत गटाला दले जात आह.े याम ये व तधा य वाटप, केरोिसन वाटप, अंगणवाडी खावू िशजवणे व 
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वाटप करणे, पेपर िपश ा तयार करणे पेपर िलफापे तयार करणे, मा क तयार करणे इ यादी होय. िजजामाता 

मिहला आधार िवमा योजना ही योजना 1 मे 1999 पासून सु  कर यात आली. या योजने अंतगत 21 त े 70 

वयोगटातील िवधवां या मुल या िववाह क रता 25000 पये र म अथसहा य हणून दली जात.े या योजनचेा 

उ शे मुली या िववाह या खचाचा दबाव िवधवा मिहलेवर िनमाण होवू नय ेहा आह.े 

इं धनु यइं धनु यइं धनु यइं धनु य    योजनायोजनायोजनायोजना    : : : :     

    िमशन इं धनु य ही मोिहम जे.पी.न ा या आरो य मं यानी 25 िडसबर 2014 रोजी जािहर केली. या 

योजनेचा उ शे 2 वषाखालील बालकांना व यां या मातांना सात कार या रोगापासून वाचिवणे आह ेही योजना 

दशेात सन 2020 पयत सव  राबिव याचा संक प आह.े इं धनु याचया सात रंगाव न सात रोगांचे िनमुलन 

कर यासाठी या योजनेच े नामकरण इं धनु य योजना असे कर यात आले आह.े सात रोगाम ये घटसप, डां या 

खोकला धनुवात पोिलआ◌े, यरोग, दवेी व कावीळ यांचा समावेश आह.े काही िनवडक रा याम ये िहमोफोिलया 

व इ युएझंा या रोगांचा समावेश कर यात आला आह.े या रोगा या लसीकरणतून सदरील रोगावर िनयं ण 

िमळिवणे व या रोगांना पूणपणे न  कर याच ेउ  ठेवले आह.े 

मु ामु ामु ामु ा    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

ही योजना 8 एि ल 2015 रोजी सु  कर यात आली. ही योजना वयंरोजगारासाठी सहजपणे कज 

उपल ध करणे दणे तसेच लघुउ ोगा ारे रोजगाराची िन मती करण्◌ो. या योजन ेअंतगत 23 माच 2018 पयत या 

योजनेतनू 2,28,144 कोटी पये कज मंजूर कर यात आले आह.े या पैक  2,20,596 कोटी पये कज वाटप 

कर यात आले मंजूरीक रता कोण याही कारची या शु क आकार या जात नाहीत. याच बरोबर या योजनते 

कजफेडीस 5 वष मुदतवाढ दली जात.े कजदारास एक मु ा काड दले जात.े या या मदतीन ेउ ोगाचा दनैं दन 

खच केला जाऊ शकतो. या योजनेत 5,0000 पयापयतचे कज 10 त े12 ट े  ाजदरान े दले जात.े 

आयु यमानआयु यमानआयु यमानआयु यमान    भारतभारतभारतभारत    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

ही आरो य िवमा योजना पंडीत दीनदयाळा उपा याय यां या जयंती दनी 25 स टबर 2018 रोजी सु  

कर यात आली. ही सवात मोठी आरो य िवमा योजना आह.े या योजन े शासन ितवष  ितकुटंुब 5 लाख 

पयापयतचा आरो य िवमा उपल ध क न दतेे. दशेात 10.74 कोटी गरीब कुटंुबाना या योजन ेलाभ िमळाला आह.े 

यावर 8.03 कोटी 46 लाख पये खच झाले आहते. या योजनेत 60 ट े  खच क  सरकार व 40 ट े  खच 

रा यसरकार करत.े या योजने या लाभा क रता ामीण गरीब व वंिचत घटकातील सद य असणे आव यक आह.े 

तसेच शहरातील रोजी रोजगार करणारे कामगार, कचरा गोळा करणा या  पा  ठरतात. 

पंत धान नर  मोदी यांनी 15 ऑग ट 2014 रोजी या योजनेची घोषण केली. या योजनेखाली 26 

जोनवारी 2015 पयत दशेातील 7.5 कोटी जनतेच े बकेत खाते उघड याचे येय िनि त कर यात आले. 

समाजातील दा र य, गरीब, िनर र, िनराधार, अपंग अशा ना शासक य आ थक मदत दे याक रता ही 
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योजना आमलात आली. या योजन े अंतगत ित ला ित सहा ित 2000 पये दले जातात. तसेच 

शेतक यांना ित सहामही 2000 पये दले जातात. या योजने मुळे द र  िनमुलन होवून लघुउ ोगाची िन मती 

होईल. तसेच या योजने या मा यमातून सामािजक ावसाियक, आ थक िवकास घडवून आण यांचा य  केला 

जात आह.े 

कृषीकृषीकृषीकृषी    िवकासिवकासिवकासिवकास    योजनायोजनायोजनायोजना        

रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    कृषीकृषीकृषीकृषी    िवकासिवकासिवकासिवकास    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

ही योजना क  सरकारन े 2007 पासून सु  केली. या योनज े अंतगत 2500 कोटी पये उपल ध क न 

दे यात आले. या योजनेचा उ शे कृषी े ात तांि क प दतीचा वापर क न उ पादन वाढ करणे. शेतक यांच े

आ थक उ पादन वाढवणे आह.े या योजन े2005-06 म ये 6997 कोटी पये खच कर यात आले. तर 2005 या 

कालावधीत 20478 कोटी पये खच कर यात आले. 

धानमं ीधानमं ीधानमं ीधानमं ी    कृषीकृषीकृषीकृषी    सचाईसचाईसचाईसचाई    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

या योजनेचा उ शे शेतीला पाणी सुिवधा क न दणेे आह.े कमी पा यात जा त उ पादन करणे होय. या 

योजन े अंतगत 28.5 लाख हे टर सचन े ाखाली आली आह.े या क रता 4510 कोटी िनधी खच झाला ही 

योजना यश वी हो याक रता 31 माच 2017 अखेर 23 पाटबंधारे क प पूण कर यात आले आहते. 

शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

शेतकरी अनुदान योजना 1986 पासून सु  कर यात आली आह.े या योजन े अंतगत अतीवृ ी, कोरडा 

दु काळ, आवषण पीकाला आग, रोग यामुळे शेती उ पादनाच े नुकसान झाले तर यास अनुदान (आ थक मदत) 

दली जात.े तसेच दशल  िविहर योजना, शेत तलाव, फळबागायत, पशुपालन या क रता अनुदान दले जात आह.े 

या योजनावर शासन सात याने खच करीत असुन या योजन े अंतगत लहान व मोठया शेतक यांच े शेती उ पादन 

वाढले आह.े या योजनांचा लाभ सवच शेतक यांना घेता येतो. 

धानमं ीधानमं ीधानमं ीधानमं ी    िपकिपकिपकिपक    िवमािवमािवमािवमा    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

ही योजना 26 जानेवारी 1996 पासून सु  कर यात आली या योजन ेअंतगत फळबाग, उस, हळद, बीट 

तसेच खरीप िपकाम ये, भात नाचणी, तूर मुग, उडीद, तीळ सोयाबीन कापूस या पीकांचा समावेश आह ेतर र बी 

िपकाम ये ग , हरभरा, जवस, करडई, सुयफुल, वारी, या िपकाचा समावेश आह.े या पीकावर रोग अथवा 

नैस गक आप ी िनमाण झाली तर शेतक यांना उ प ाची र म िवमा योजनेतनू िमळते या योजनेमुळे िपकां या 

नुकसानी कठीण प रि थतीम ये शेतक यांच ेआ थक थैय अबािधत राहत.े 

अ ययनाचअ ययनाचअ ययनाचअ ययनाच    मह वमह वमह वमह व    ::::    

तुत शोध िनबंधा या अ ययनातून शासना या योजनांची जाणीव िनमाण होत आह.े या योजनांच े व प 

योजनांच ेलाभाथ  कोण असतात याची मािहती िमळते याच बरोबर या योजनांचा उ शे व शासनाचा दृ ीकोन 
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ल ात येतो. योजनामुळे नागरीक समाज, रा य, रा  यावर कोणता व पात प रणाम होतो. याची वा तिवकता 

प  होत.े तसेच योजनामधील उिणवा ल ात येवून येतात. य उिणवा शासना या िनदशनास अनुदास दे यास 

मदत होत.े  

या मा यमातून शासनान ेसु  केले या जनक याणकारी योजनांची जाणीव होवून या योजनांच े व प व 

उ शे ल ात येतो. या योजनांचा लाभ घेणा या लाभाथ ची मािहती िमळते. या योजना कशा व पात राबिव या 

जात आहते ह ेसहज ल ात ये यास मदत होत.े 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    

1) क हाडे बी.एस.शासक य संशोधन प दती, पपळापुरे पि लकेशन नागपरू 2000. 

2) देशपांडे ी.आर. भारतीय अथ व था, िहमालय पि लकेशन हाऊस,मंुबई 2010. 

3) देसाई जय काश, भारतीय अथ व था िनराली काशन  

4) http//economictimes indiatimes.com 

5) http// navbharattimes. Indiatmes.com 

6) Wikipedia. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीज यागाधंीज यागाधंीज यागाधंीज या    जीवनातीलजीवनातीलजीवनातीलजीवनातील    मह वा यामह वा यामह वा यामह वा या    चळवळीचळवळीचळवळीचळवळी    आिणआिणआिणआिण    विै कविै कविै कविै क    
ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता    

 

ी. पंकज एकनाथ भोईर 
संशोधक िव ाथ , अथशा  िवभाग, चांगुकाना ठाकुर कॉलेज निवन पनवेल.410206 

तावनातावनातावनातावना::::    
महा मा गांधी आधुिनक भारताच े महान लोक नेत,े समाजसुधारक व नैितक त व ानी होते. यानंी 

ि टशांिवरोधात शांतते या मागाने लढून भारतीय वातं यासाठी अनेक चळवळ या मा यमातून आपले संपूण 
जीवन दशे सेवेसाठी सम पत केले. अशा महान चा ज म २ ऑ ट बर १८६९ रोजी गुजरात मधील पोरबंदर 
येथे झाला. महा मा गांधी हणून िस  असलेले मोहनदास करमचंद गांधी ह ेभारतातील वतं  चळवळीचे मुख 
राजक य नेत ेहोते. यांचे काय ाचे िश ण ह े१८८८ म ये लंडनम ये झाले बॅ र टर बनवले. १८८८ त े१८९१ या 
तीन वषा या काळात यांनी इं लंड म ये अनेक िवषयांचा अ यास केला. गांधीज या जीवनातील मह वाची घटना 
हणजे दि ण-आ केतील रे वे टेशनवर यां या सोबत झालेला षेपूण वणभेद होय. या घटने पासनू यानंी 

आप या जीवनात सामा य जनते या याय ह ासाठी चळवळ ची व आंदोलनांची सु वात केली. दि ण आ केत 
गे यानंतर महा मा गांध ना तेथील भारतीयांवर होणा  या अ याय व अ याचाराची जाणीव झाली. यािवरोधात 
लढा दे यासाठी महा मा गाधं नी स या हाचे साधन िवकिसत केले. जे पूणतः अ हसा मक प रवतनाचे साधन होते. 
बराच काळानतंर भारतात परत यावर गांध नी संपूण दशेाचा दौरा केला व भारतीय समाजाची व दशेाची 
प रि थती समजून घेतली व या- या भागातील सम यांवर उपाय काढ यासाठी अनेक कार या चळवळी व 
आंदोलने क न दशेातील सव सामा य जनतेला याय िमळवून दे याचे काय महा मा गांध नी सु  केले. उदा – 
भारतीय वातं य लढा हा वेगवेग या कालखंडानुसार हणजचे ट याट याने लढला गेला यातील १९२० त े
१९४७ चा कालखंड गांधी युग हणून ओळखला जातो. कारण ि टशां िवरोधात व याय ह ासाठी अनेक 
नवनिवन मागाचा अवलंब यांनी आप या कायात केला. उदा – कधी स या ह, कधी अ हसा मक कधी, उपोषण 
क न ि टशांना सळो कपळो क न सोडले. महा मा गांध या अ हसक आंदोलनाने भािवत होऊन "असा 
हाडामासाचा माणूस या भूतलावर होऊन गेला यावर पुढ या िप ांचा िव ास बसणार नाही", असले गौरवो ार 

िस  शा  अ बट आइ टाईन यांनी काढले होते. 
महा मा गांधी यांनी स य अ हसा व स या ह या मागाचा अवलंब क न भारताला वातं य िमळवून दले. 

हणून आचाय िवनोबा भावे गांध या भारतीय वतं ल ातील योगदान ब ल हणतात क, “भगवान बु ानंतर 

स य व अ हसेचा एवढा मोठा पुजारी दसुरा झाला नाही”. हणून भारतातील वातं य सं ामातील मुख नेत े
हणून ओळखले जाणारे महा मा गांधी यांचे वातं य ल ातील योगदान अन य साधारण व पाचे आह.े तुत 

शोधिनबंधात महा मा गांधीज या जीवनातील मह वा या चळवळी आिण वैि क संिगकता यांचे अ ययन 
कर यात आले आह.े    
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ :े:::    

१. महा मा गांधी या जीवनातील मह वा या चळवळ च ेअ ययन करणे. 
२. महा मा गांधी या चळवळ ची वैि क ासंिगकतेचे अ ययन. 
३. महा मा गांधी या भारतीय वातं य ल ातील कायाचे अ ययन करणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::    
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तुत अ यास हा मु यतः ि तीय संशोधन प तीवर आधारलेला असून त य सकंलनासाठी ि तीय साधन 
साम ीचा वापर कर यात आला आह.े ि तीय ोतांम ये ंथ, वतमाप े, मािसके, अ कािशत सािह य, शोधिनबंध, 

इंटरनेट-गुगल, युटूब यांचा वापर कर यात आला आह.े 

महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंी यागाधंी यागाधंी यागाधंी या    जीवनातीलजीवनातीलजीवनातीलजीवनातील    मह वा यामह वा यामह वा यामह वा या    चळवळीचळवळीचळवळीचळवळी    वववव    आदंोलनाचंीआदंोलनाचंीआदंोलनाचंीआदंोलनाचंी    विै कविै कविै कविै क    ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता::::    
११११. . . . शतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंी    आदंोलनेआदंोलनेआदंोलनेआदंोलने    आिणआिणआिणआिण    गाधंीचागाधंीचागाधंीचागाधंीचा    चपंार यलढाचपंार यलढाचपंार यलढाचपंार यलढा::::    

चांपर यात या शेतक यांनी १९१४ म ये पपराम ये आिण १९१६ म ये तूक िलया म ये स या िनळ 
उ पादना िवरोधात आवाज उठवला. या दो ह  ल ात जमीनदार आिण ि टश पोलीसांनी यांची आंदोलन ेदडपून 
टाकली होती. यामुळे चंपार यातील दयिनय ि थत पा न महा मा गांध  शेतक यां या बाजून े लढा दे यासाठी 
यां या पाठीमागे ठामपणे उभे रािहले होत.े 

२२२२. . . . चपंार यचपंार यचपंार यचपंार य    आिणआिणआिणआिण    खडेाखडेाखडेाखडेा    स या हस या हस या हस या ह::::    
चंपार य आिण खेडा स या हात गांध ना पािहले यश िमळाले. िबहारमधील जमीनदार आिण ि टश 

अिधकारी थािनक शेतक यांना स न ेनीळ उ पादन करायला लावत होते. परंत ु यांना याचा यो य मोबदला 
िमळत नस.े यामुळे शेतकरी ग रबीत जीवन जगत होते. शेतक यांची गावे अ व छ, आरो यासाठी हािनकारक, 

दा , अ पुशता, पडदा प त अशा अनेक सम या गावांमधे हो या. गुजात मधील खेडाम ये सु दा प रि थती काही 

वेगळी न हती. गांध नी तेथील सम या सोडव यासाठी तथेे आ म थापन क न व गावांचा सखोल अ यास क न 
गावातील वाईट था न  कर यास लोकानंा वृ  केले. जे हा याचा भाव जाणून आला त हा गांध ना अटक 
कर यात आली व तो भाग सोडून जा यास सांिगतले. हजारो लोकानंी अटकेचा िवरोध केला. 
३३३३. . . . िखलाफतिखलाफतिखलाफतिखलाफत    चळवळचळवळचळवळचळवळ: : : :     

स टबर १९१९ म ये िखलाफत किमटीची थापना झाली. या किमटीचे पिहले अिधवेशन २३ नो हबर 
१९१९ रोजी पारपडले. या अिधवेशनात महा मा गांधी उपि थत होते यांनी इं जां िवरोधात मुि लम जनतलेा 
सहकाय केले. याचे दसुरे अिधवेशन अलाहाबाद येथे संप  झाले होते पु हा महा मा गांधी आिण अँिनबेझंट, 

मोतीलाल नेह  दखेील उपि थत होत.े गांध या स या नुसारच १९ जानेवारी १९२० रोजी िश मंडल डॉ टर 
अ सारी यां या नतेृ वाखाली हाइसरॉय ये मकड यांना भेटलेव आप या माग या सांिगत या भारतातील व 
जगभरातील मुि लमांनी खिलफा या संर णासाठी िखलापत चळवळ सु  केली होती व भारतातील मु लीम 
लोकां या मदतीने गांधीनी िखलाफत चळवळीला पा ठबा दला. 
४४४४. . . . िमठाचािमठाचािमठाचािमठाचा    स या हस या हस या हस या ह::::    

महा मा गांध या आंदोलनातील िमठाचा स या ह ह ेआंदोलन मुख आंदोलन होते. याला दांडी या ा 
नावाने ही ओळखले जाते. दांडी या ाही २४ दवसांची होती. िमठावर लादले या करावर व ि टश सरकार 
िवरोधी १२ माच १९३० रोजी गांधीज नी साबरमती अ म ते दांडी गावापयत पायी या ा काढली होती. 
५५५५. . . . ह रजनह रजनह रजनह रजन    आदंोलनआदंोलनआदंोलनआदंोलन::::    
 ७ नो हबर १९३० रोजी वधामधून गांधीनी ह रजन या ा सु  केली होती. दिलत नेते बी. आर. आंबेडकर 
यां या य ांचा प रणाम हणून इं ज सरकारने एका नवीन घटनते अ पृ यांसाठी वतं  िनवडणुक  समा यता 
दली. याचा िवरोध हणून १९३२ म य े गांधीज नी येरवडा कारागृह रा न सहा दवस उपोषण केले आिण 

सरकारला एक समान व था (पूनाकरार) अवलंब यास भाग पाडले. 
६६६६. . . . असहकारअसहकारअसहकारअसहकार    आदंोलनआदंोलनआदंोलनआदंोलन::::    
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िडसबर १९२० म ये नागपूर येथे भरले या रा ीय काँ ेस या अिधवेशनात म ये सहकार चळवळीचा 
काय म हाती घे यात आला. सतत दोन वष संपूण भारतात अ हसक मागाने सरकार आंदोलन सु  झाले. फे ुवारी 
१९२२ म ये उ र भारतातील चौरीचौरा येथे एका हसक जमावाने पोिलस टेशनला आग लावली या आगीत 
पोिलस अिधका यांचे २१ जण मृ युमुखी पडले या घटनेमुळे गांधीज नी िथत होऊन असहकार आंदोलन मागे 
घे याची घोषणा केली. 
महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    यां यायां यायां यायां या    जीवनातीलजीवनातीलजीवनातीलजीवनातील    िविवधिविवधिविवधिविवध    चळवळीचीचळवळीचीचळवळीचीचळवळीची    विै  वविै  वविै  वविै  वकककक    ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता: : : :     

महा मा गांधी ह े भारता या वातं य सं ामातील मुख नेत े आिण त व  होत े यांनी दशेी यासाठी 
शेवट या ासा पयत लढा दला वातं य चळवळीतील असे नतेे होते यानंी अ हसेचा माग अवलंबून ि टश 
रा यक याना थ  केले होत.े महा मा गांध ना रा िपता हणून संबोधले जाते मा टन युथर कग आिण ने सन 
मंडलेा यां या वर ही याचंा स य आिण अ हसे या िवचार सरणीचा खूप भाव होता. महा मा गांधीनी आ केत 
सलग २१ वष अ याय आिण वण षेा िव  अ हसक लढा दला याची कमत केवळ आ केतच न ह े तर 
भारतातील ि टशांना भोगावी लागली होती. गांधीजी दि ण आ केतून भारतात परतले आिण नंतर आप या 
दशेा या वातं यासाठी यानंी कायकर यास सु वात केले. गांधी यांचे संपूण जीवन एका चळवळी सारखे होते. 
गांधीज नी दशेाला वातं य िमळवून दे यासाठी अनेक चळवळी सु  के या. तर गांधीनी काही चळवळी संपूण 
दशेात चालव या आिण या खूप यश वी झा या. याम ये मु य चळवळ म य े चंपार य स या ह १९७८ रोजी 
िबहार मधील चंपार यातील जमीनदार व ि टशां या जाचक व स या िनयमां या िव  शेतक यां या बाजनू े
यश वी लढा दला होता. तसेच १९१८ साली गुजरात मधील खेडा िज ातील पडले या दु काळामुळे शेतक याचंी 
िपके बुडाली असताना शासक य अिधकारी शेतक याकंडून जबरद तीने जो शेत सारा वसूल करत होते यास या 
वसुली िवरोधी आंदोलन केले होत.े १९२० रोजी महा मा गांध नी व भारतीय मुि लम ने यांनी तुक थान या 
खिलफाची स ा टकिव या क रता व धमाचे र ण कर या क रता ि टशांिव  जी चळवळ केली या 
चळवळीला िखलाफत चळवळ हणून ओळखले जाते. को रयाचे गांधीना लंदा िव ापीठाचे ा यापक पंकज मोहन 
यांनी या िवषयी बोलताना सांिगतल,ं "को रयाचा वातं य लढा गांधीज या िवचारांनी भािवत होता. 

गांधीज नी असहकार आिण वदशेी आंदोलनाचा माग वीकारला". याच धत वर को रया या वातं य ल ातील 
ने यांनी माग अनुसरला. या आंदोलनाचे वतक चोमनिसक यांना को रयाचे गांधी हटलं जातं. िसक यां यावर 
गांधीज या िवचारांचा भाव होता". 

ि टश सरकार या अ याया िव  कायदा जािलयनवाला बाग ह याकांड िखलापत चळवळ सरकारन े
चालिवले या या दडपशाही या स े या कारणांमुळे भारतीय जनता फार त झाली होती. दशेातील जनते या 
भावना ल ात घेऊन १० माच १९२० रोजी असहकार चळवळ याची घोषणा केली. तसेच माच १९३१ म ये 
िमठावर लाव यात आले या जाचक करा िवरोधात स या ह सु  केला. १२ माच ते एि ल याकाळात िमठावर 
लागले या करा िवरोधात आमदाबाद ते दांडी पायी वास केला आिण अशपृ यांचे जीवन सुधार यासाठी १९३३ 
रोजी ह रजन चळवळ सु  क न सामा य जनते या बाजूने लढा दला. सामा य माणूस श  घेऊन लढू शकत 
नाही. मा  याची सहन श  मोठी असते. गांध नी या सहन श चे संघटन क न यातून अ हसा व स या ह या 
दोन न ा व अिभनव श ांची िन मती केली. ह ेश  एवढे भावी व शि शाली होते क  यापुढे या सा ा या 
व न कधी सूय मावळत न हता ते ि टश सा ा य पराभूत झाले. प रणामी एकटा भारतच वतं  झाला नाही. 

दशे, ीलंका, दि ण आिशयातील व आ केतील अनेक दशे ही ते हा वतं  झाले. यां याच ेरणेने ने सन 

मंडलेांना दि ण आ केत वक यांची स ा आणता आली व मा टन युथर कगला याचा वण िव षे िवरोधी 
ल ा या ेरणा द या. अमे रकेचे माजी अ य  बराक ओबामा याच मुळे भारता या संसदते भाषण करताना 
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हणाले “तुम या दशेात गांधी ज माला आला नसता तर मी अमे रकेचा अ य  कधी झालो नसतो”. यां या 
ल ाने समाज बदलल,े लोकां या वृ ीबदल या व वत: पुरता िवचार करणारी माणसे दशे आिण समाज यांचा 

िवचार क न यां या उ थानात सहभागी होऊ लागली. राजा, सेनापती, धम सं थापक वा स ाधारी नसले या 

एका सामा य माणसाची ही असामा य कमया होती. गांधीजी केवळ वातं य ल ाचे नेते न हते. सामािजक 
उ थानाच,े दिलतां या उ ाराच,े सफाई कामगारां या क याणाच,े ि यां या सबलीकरणाच,े हद-ूमुि लम 

ऐ याचे, रा ीय एका मतेच ेव साºया जगात मनु य धमाचा वीकार होऊन जगाच ेऐ य घडून यावे यासाठी होणा-

या य ांचे व वाहांचे ते नतेे होते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    : : : :     

गांधीजी एक महान  मह व होत े तसचे त े यश वी आंदोलक होत.े आयु यात अनेक मह वा या 
आंदोलने आिण चळवळी यांनी के या यांची श  स य आिण अ हसा होती. दशेा या वातं यात गांधीचे मोलाच े
योगदान आह.े यानंी इतर वातं य सैिनकांसह अनेक आदंोलनां या मा यमातनू व चळवळ या जोरावर इं जांना 
भारत सोड यास भाग पाडले आिण भारतातील सामा य जनतेला व शेतक यानंा सखुी-समृ ी आिण वतं  जीवन 
जग याचा माग मोकळा क न दला. तसेच जगाम ये अ य कोणाचे नाही; पण महा मा गांधी यांचे स र न अिधक 

दशेांम ये पुतळे उभारले गेले आहते. बराक ओबामा, मा टन युथर कग, ने सन मंडलेा, हो - िच-िम ह अशा 

सा याच ने यांनी महा मा गांधी यांचे ऋण जाहीर पणे  केले आह.े युनो या आमसभेने एक मुखाने ताव केला 
आिण दोन ऑ टोबर हा महा मा गांधी जयंतीचा दवस 'जागितक अ हसा दन' हणून पाळ याचा िनणय घतेला. 
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गांधीगांधीगांधीगांधी    त व ानाचीत व ानाचीत व ानाचीत व ानाची    वतमानवतमानवतमानवतमान    कालीनकालीनकालीनकालीन    वैि कवैि कवैि कवैि क    ासंिगकताासंिगकताासंिगकताासंिगकता    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . आरआरआरआर. . . . पीपीपीपी. . . . इंगळेइंगळेइंगळेइंगळे    
अथशा  िवभाग मुख, कमयोगी तुळशीराम पवार महािव ालय, हाडोळती, िज हा लातरू 41 35 14 

ा तािवकःा तािवकःा तािवकःा तािवकः        
जागितक हसाचार, मतभेद, बेरोजगारी, महागाई आिण तणावपूण वातावरणात गांधीज चे त व ान 

आिण स य आिण अ हसेवर आधा रत िवचारांची आज कती ासंिगकता आह,े असा  वारंवार उपि थत केला 
जात आह.े  तथािप, गांधीवादाचा िवरोध करणार्यांना, यात ददुवाने इतर कोण याही दशेातील लोकांचा समावेश 
नाही, परंतु ब तेक फ  भारतीय आहते, यांना गांधीज या िवचारांची ासंिगकता ते िजवंत असतानाही ल ात 
आले नाही.  गांध या िवरोधातील या उ मादामुळे यांची ह या झाली, पण आज या श  गांध या 
िवचारांपासून िभ  हो या, याच श ना ह े कळू लागले आह े क  गांधी ह येनंतर यां या िवरोधकांइतके 
नुकसानकारक न हत,े ह े िस  होत आह.े  आिण याचं कारण एवढंच क , जग या माणे हसाचार, आ थक मंदी, 
भूक, बेरोजगारी, षे अशा सव प रि थत म ये अडकत चाललं आह,े याच माणे जग एका बाजून े गांध या 
त व ानाची आठवण ठेवत नाही. दसु-या बाजून ेगांध चं त व ान आ मसात कर याचाही य  करत आह,े अशी 
गरज ही मो ा उ साहान ेवाढली पािहज.े आज गांध चे मरण का होत आह ेआिण गांधीवादाची ासंिगकता का 
जाणवत आह,े इितहासा या अलीकड या काही घटनांकड ेपाहावे लागेल. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िनबधंाचीिनबधंाचीिनबधंाचीिनबधंाची    उ ेउ ेउ ेउ :े:::    

1. गांधी त व ानाची ओळख क न घेणे. 
2. गांधी त व ानाची प रणामकारकता अ यासणे. 
3. गांधी त व ानाचा मूलाधार अ हसा ह ेत व अ यासणे. 
4. गांधी त व ानाची वैि क ासंिगकता अ यासणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::    
तुत संशोधनात ामु याने दु यम साधनसामु ीचा वापर कर यात आलेला आह.े सदर दु यम साधन 

साम ी अंतगत गांधी व गांधीवादाशी संबंिधत िविवध संदभ ंथ, अहवाल, मािसके, वेब साईट, वतमानप  े
इ याद चा आधार घे यात आलेला आह.े 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचेिनबधंाचे    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण::::    

९/११ या अमे रकेवर झाले या दहशतवादी ह यान ेजागितक राजकारणाची दशाच बदलून टाकली.  
9/11 या दहशतवादी ह यानंतर अमे रकेचे त कालीन रा ा य  जॉज बुश यांनीही असेच काहीस े केले होत.े 
अमे रकेवर झालेला दहशतवादी ह ला हा अमे रके या वािभमानावरील ह ला मानून रा ा य  बुश यांनी 
दहशतवादािव  यु ाची घोषणा केली.  यां या या घोषणेनंतर आिण रा ा य  बुश यांची आ मक वृ ी ल ात 
आ यानंतर जगाचे दोन भाग झाले.  खु  जॉज बुश यांनीही यावेळी हटले होत ेक , जगातील दशेांसमोर दोनच 
माग आहते.  एकतर त ेमा यासोबत आहते कवा यां यासोबत (दहशतवाद).  ितसरा माग नाही.  साहिजकच, 
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शांततामय जगाची इ छा बाळगणा या जगातील ब तेक दशेांनी अमे रकेवरील संकटा या संधीच ेह ेगांभीय समजनू 
रा ा य  बुश यां या या आवाहनावर अमे रकेला साथ दली.  पण जगातील शांतताि य दशेांनी अमे रकेला 
दले या पा ठ याचा उ शे केवळ रा ा य  बुश यां या 'दहशतवादािव या यु ा' या घोषणेला पा ठबा 

दे याचा होता.  दहशतवादाने भािवत आिण भािवत झाले या अनेक दशेांना खरे तर जगभरात िनणायक यु  
अमे रके या नेतृ वाखाली दहशतवादािव  लढले जावे असे वाटत होत.े  अनेक दशकांपासून दहशतवादाने त 
असले या दशेांनी दहशतवादी घटनांपासून मु  हावे आिण जग शांततेत जगू शकेल आिण ह ेसव पूण ामािणकपणे 
आिण पारदशकतेने हायला हवे. परंत ुजगा या वरील सव क पना आिण इ छा अपयशी ठर या.  रा ा य  बुश 
यांनी दहशतवादािव  यु ाची घोषणा के यानंतर, बुश यां या संपूण कार कद त जगातील कोण याही दशेातून 
दहशतवादाचा नायनाट करता आला नाही.  अफगािण तान, इराक, इ ायल-पॅले टाईनम ये आजही हसाचार 
सु च आह ेआिण अल कायदासार या दहशतवादी संघटना पूव पे ा मजबूत झा या आहते. 

दहशतवादािव या लढाईचे भयावह प रणाम, या या नावावर िविवध दशेांत झालेले लाखो मृ यू, 
दहशतवादा या नावाखाली अ जावधी डॉलस खच करणे, लाखो िनरपराधांच े तसेच हजारो अमे रकन आिण 
या या िम  रा ांचे मृ यू आिण ह े सव अमे रकेतील 2009 या अ य ीय िनवडणुक त स य, अ हसा आिण 

शांततेची भाषा करणारे पिहले कृ णवण य अमे रकन रा ा य , गंभीर आ थक मंदी, बेरोजगारी आिण मानवी 
ह ांच े उ लंघन यामुळे जगभरातील असंतोषा या पा भूमीवर ओबामा यांनी अ य पदाची सू े हाती घेतली. 
यांची शपथ  अमे रकन ांितकारी राजकारणातील  बदलामागील रह य काय होते?  महाबली, सवशि मान 

अशा अनेक उपाध नी हट या जाणार्या अमे रकेतील जनता शेवटी जॉज बुश या तथाकिथत 'दहशतवादिवरोधी 
यु ा'ला कंटाळून शांतते या ग पा मारणा या ओबामां या समथनाथ एक  का आली?  या ऐितहािसक बदलामुळे 
पु हा एकदा आंतररा ीय तरावर  िनमाण झाला आह े क , आज या हसक वातावरणात महा मा गांध च े
आदश पु हा समपक वाटतात का?  तोपयत ओबामांचा संबंध आह,े ओबामा यांचे जीवन महा मा गांध या 
आदशानी े रत आह.े  अ य ीय िनवडणुक दर यान ओबामा यांनी यां या िसनेट कायालयात महा मा गांध चा 
फोटो लावला होता याम ये गांधी शांतीचा संदशे दतेाना दसत आहते.  ओबामा यांना महा मा गांध या महान 
त व ानाची खा ी आह,े या या अंतगत गांधीज नी जागितक समाजाला शांततापूण मागाने एखा ा या जाचक 
धोरणांना िवरोध कर याची ेरणा दली.  ओबामा यांनी कबूल केल ेक , यांनी गांधीज ना नेहमीच आपला आदश 
आिण ेरणा हणून पािहले आिण समजून घेतले.  यां या कायालयात गांधीज च े िचतर् लाव याबाबत ओबामा 
हणतात क , "मा या िसनेट कायालयात मा याकडे गांध चे िच  आह े जेणेक न खरा प रणाम केवळ 

वॉ श टनमधूनच न ह,े तर लोकांमधून येईल ह ेमला ल ात येईल." 
रिशयान ेयु े नवर केले या ह याचा जगभरातील शांतता ेमी लोक िनषेध करत आहते.  खुदद् रिशयातही 

या ह यािवरोधात िनदशने होत आहते.  जगाला अ हसेचा संदशे दणेा या महा मा गांध चे अनुयायी भारतातही या 
ावर आवाज उठवत आहते.  दशेाची राजधानी द लीत गांधीवादी संघटना आिण गांधी िवचारान े े रत 

झाले या लोकांनी गे या दोन दवसांत सलग दोन काय म घेऊन यु े नमधील िन:श  लोकांवर झाले या 
ह या या िवरोधात स यता दाखवली आिण ८ माच रोजी महा माज या समाधीवर शांतता थािपत केली 
आह.े 
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खरे तर, िव धमाचे िजवंत िच  मान या जाणा या गांधीज चा असा िव ास होता क , हसाचारा या कोण याही 
तरावर बोलले पािहज,े पण वा तव ह ेआह ेक  हसा हा कोण याही सम येवर पूण आिण कायमचा उपाय नाही.  
या माणे आज या जगात दहशतवाद आिण हसाचार िशगेला पोहोचला आह े आिण गांधीज या आदशा या 

समपकतेची चचा सव  होत आह,े याच माणे हसाचार िशगेला पोहोचला असताना गांधीजी अ हसेची चचा 
करायच.े 

संपूण जगाला अ हसेन े हसचेा पराभव कर याची िशकवण दणेा या गांधीज नी वतः गीतेपासून ेरणा 
घेतली.  जरी यांनी गीता हा आ याि मक ंथ हणून वीकारला.  परंत ु ीकृ णाने अजुनाला दले या संदशेात 
सांिगतले या कमा या त वाचा यां यावर खूप भाव पडला.  गीतेच े ह ेअितशय लोकि य वा य गांधीजी या 
प तीने समजावून सांगायचे - "फळाची अपे ा न करता कम करतच राहावे" खरे तर आज जीवना या येक 

े ात या ा येची ासंिगकता जाणवत आह.े 
आज राजकारणात स य असलेले लोक मु यतः क थानी स ा िमळव याचे येय ठेवून राजक य 

बुि बळाचा फलक लावतात.  या तथाकिथत राजकार याऐवजी, समाजसेवे या मा यमातून िवकास आिण 
गती या नावाखाली, लोकक याणा या मु ांवर, िनर रता आिण बेरोजगारी दरू कर या या नावाखाली, 

आरो य सेवा, र ते, वीज, पाणी या मूलभूत गो ची पूतता कर या या नावाखाली माणसां या गरजा, मतदारां या 
नावान ेजा आिण यांचा पा ठबा या आिण तु ही केले या कामा या नावावर जनतेचा पा ठबा िमळव याचा य  
करा.  याउलट आता कोणतेही काम न करता िनकाल िमळिव याचा हणजेच रा यस ा दडप याचा य  सु  
आह.े  हा 'शॉटकट' वीकार याचा प रणाम हणज े आज भारतभर जातीयवाद फोफावत आह.े  जगातील इतर 
अनेक दशेही यावेळी जातीयवाद आिण जातीयवादा या वेदनांनी त आहते.  स ेची फळे लवकरात लवकर आिण 
लवकरात लवकर िमळावीत हणून कुठेतरी जातीय दगंली घडवून आण या जातात, तर काही ठकाणी भाषा, जात, 
वग भेदा या रेषा आख या जातात. आता भारतातील एका िविश  रा यातील काही संकुिचत िवचारसरणीच ेलोक 
संपूण उ र भारतीयांिव  षेाची बीजे पेरत आहते. वा तिवक ह े ते कर्म नाही. उलट राजस चेी फळे 
िमळिव यासाठी यांची अव था जेसारखी झाली आह ेआिण एखादी  धोरणे, त वे अगदी माणुसक चा याग 
करत ेआिण केवळ येय सा य कर यासाठी खाल या तरापयतच ेिनणय घे यास मागेपुढे पाहत नाही. 
समारोपःसमारोपःसमारोपःसमारोपः    

आज जगातील कोण याही दशेात शांतता मोच असोत कवा अ याचार आिण हसचेा िनषेध असो कवा 
हसेला अ हसेन ेउ र ायचे असो, अशा सव संगी सपूंण जग गांधीज ची आठवण काढत ेआिण नेहमीच येईल.  
यामुळे गांधीजी, यांच े िवचार, यांचे त व ान आिण यांची त वे कालही ासंिगक होती, आजही आहते आिण 

जगासाठी सदवै ासंिगक राहतील, असे हणायला हरकत नाही. तसेच गांधीवादी त व ान ह ेजीवना या िविवध 
पैलूंसाठी एक सतत वाही श  आिण ेरणा ोत आह,े जे शतकानुशतके काशाचा करण हणून राहील.  
याऐवजी, जागितक गाव आिण बाजारावर आधा रत अथ व थे या या युगात गांधीवादाची ासंिगकता वाढली 

आह े
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    
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1. चतुवदी, स य नाथ, काल मा स के सामने वाली और गांधी के सा यवादी और गांधी के सा ययोगी आ थक िवचार  
ारा नये समाज क  रचना, क पना पि लकेश स द ली 2007. 

2. पा डेय, उपासना, उ र आधुिनकता और गांधी, रावत पि लकेशन, जयपुर 2001. 
3. गांधी मो. क. (अन)ु देशपांडे पा. ग. िवधायक काय म यांचे रह य व थान, नवजीवन काशन मं दर, अहमदाबाद. 
4. गांधी मो. क., मंगल भात, परंधाम काशन, पवनार- 2007. 
5. सोर वासंती, एकिवसा ा शतकात गांधी, परंधाम काशन पवनार, वधा, 2010. 
6. आ जा, राम, भारतीय समाज, रावत पि लकेशन, जयपुर- 2001. 
7. म. गांधी अ यास क , 21 ा शतकात गांधी िवचारांची आव यकता, ममता इंगोल े(संपा) एच. एन. िस हा कॉलेज, 

पातूर, 15 माच 2011. 
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""""भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    आ थकआ थकआ थकआ थक    रा वादाचेरा वादाचेरा वादाचेरा वादाचे    जनकजनकजनकजनक" " " " ----    लोकमा यलोकमा यलोकमा यलोकमा य    टळकटळकटळकटळक    
    

ोोोो....    डॉडॉडॉडॉ. . . . डीडीडीडी. . . . डीडीडीडी. . . . चौधरीचौधरीचौधरीचौधरी    
उप ाचायउप ाचायउप ाचायउप ाचाय, , , , अथशाअथशाअथशाअथशा     िवभागिवभागिवभागिवभाग    मखुमखुमखुमखु    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, , , , अहमदपरूअहमदपरूअहमदपरूअहमदपरू    

तावनातावनातावनातावना    ----        
             भारतीय असंतोषाचे जनक हणून यांना ओळखले जाते अस ेथोर भारतीय वातं याचे णेते लोकमा य 
बाळ गंगाधर टळक यांचा महा मा गांधी यांनी 'आधुिनक भारताच ेिनमात'े हणून गौरव केलेला आह.े लोकमा य 
टळक ह ेभारता या वातं यासाठी तन-मन-धनान ेसम पत नेतृ व होत.े भारता या वातं यासाठी यांनी केलेले 

काय आजही इितहासाम ये सुवण अ रान े गौरिव या जाते. लोकमा यांनी यांचे संपूण आयु य भारतीय 
वातं यासाठी वेचले. ह ेकर यासाठी यांना या या े ांचा अ यास करणे आव यक वाटले ते सव क न दशेिहत 

साध याचा य  यांनी केला. यासाठी यांनी भारतीय अथकारणाचा िवशेष अ यास केला व आप या िविवध 
लेखातून, भाषणातून, प ातून ि टश कालीन भारतीय अथकारण, ि टीशपूव भारतीय अथकारण यांची तुलना 
क न ि टशांनी भारतीय अथ व थेला कशा प तीने लुटले, उ व त केले यांचे िव ेषण यांनी केले.  

थोड यात, भारतीय अथकारणा या इितहासात यायमूत  रान ांनी केलेला अथशा ाचा अ यास, यांची 
मांडणी मह वाची आहचे. पण, टळकांनी रान ां या पुढे एक पाऊल टाकत या अथशा ाला राजक य प रवतन 
घडवणारे एक साधन बनवून टाकले. रानड ेह ेजर भारतीय अथशा ाचे जनक असतील तर याचे आ  चारक 
आिण सारक लोकमा य टळक आहते. हणून लोकमा य टळक यांची वातं य ल ाच ेअ णी ही एकमेव ओळख 
नाही तर त े एक आ थक िव ेषक व अथशा  होत.े हणून यां या आ थक िवचारांचा मागोवा घेणे हा या 
संशोधन लेखाचा हते ूआह.े  
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    आ थकआ थकआ थकआ थक    रा वादाचेरा वादाचेरा वादाचेरा वादाचे    जनकजनकजनकजनक    ---- 

ि टशांनी भारताला कती माणात लुटले ह ेसु वाती या काळात सांगणा या काही िनवडक अथत ात 
लोकमा य टळकांचा समावेश होतो. लोकमा यांनी आप या केसरी, मराठा या वतमानप ात शेती, शेतसारा, 
कररचना, दु काळ, ग रबी, उ ोगधंद,े कामगार, चलन यासार या िविवध आ थक िवषयांवर व आ थक सम यांवर 
केलेले अथशा ीय  िलखाण मांडलेले िव ेषण यां यातील एक अथशा  हणून आप याला लोकमा य टळकांची 
ओळख क न दतेात.  

दशेा या राजकारणाबरोबरच अथकारणावरही भारतीयांचा अिधकार असावा हा आ ह टळक 
वरा या या मागणीतून करत होत.े लोकमा यांनी ि टशांकडून भारतीयांवर ोना-या आ थक अ यायाला वाचा 

फोड यासाठी, यावर त कालीन उपाय शोधून लोकांचा ास कमी हावा यादृ ीने य  केल,े भारतीयांच ेआ थक 
िहतसंबंध जपणे, व यासाठी केले या कायातनू यांनी भारता या आ थक रा वादाची सु वात केली. लोकमा य 
टळकांनी वरा य, वदशेी यातून मांडलेले िवचार यां या आ थक रा वादाची िचती दतेात. हणून यांना 

"भारतीय आ थक रा वादाचे जनक" ह ेसंबोधन साथ ठरत.े 
गरीबीगरीबीगरीबीगरीबी    िवषयिवषयिवषयिवषयकककक    िवचारिवचारिवचारिवचार----        

भारतातील ि टश रा य व था ग रबांवर कराचा बोजा टाकत.े आपला भारतातील शासिनक खच व 
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यािशवाय इतर खचही यातनू पूण करत े हणून ि टशांचे धोरण ह ेभारतातील गरीबी सम या दरू कर यापे ा ती 
अिधक वाढव यासाठी होत,े असे ठाम मत लोकमा य टळकांच ेहोत.े  शासनान ेग रबांसाठी काम केले पािहजे ही 
यांची भूिमका होती. “सरकार ह े ीमंतांक रता नाही ते ग रबांक रताच आह.े गरीब रयत आपला बचाव क  शकत 

नाही व ीमंत वग गरीब समाजावर जुलूम करतात याचा ितकार कर याक रता सरकार” असे ते हणत. 
“ग रबांपासून कर वसूल क न याचा िविनयोग ीमंतांकड े करावयाचा नसतो, तर ीमंतांकडून उ प ावरील 
करासारखे कर जा तीत माणात घेतल ेपािहजे.” सरकारन ेशासक य मदती या मा यमातून गरीबांना अथसा  
दवूेन. दा र ा या दृ च ातून बाहरे काढ यासाठी य  करन ेआव यक आह.े  
अथ व थेिवषयी िवचार करताना आप या गरीबी ची कारणे कोणती ह े आपणास समजले तरच यावर यो य 
उपाय करता येतील. 
गरीबीगरीबीगरीबीगरीबी    कारणेकारणेकारणेकारणे----    

टळकां या मते दशेा या गरीबी ची मु य तीन कारणे असतात. 
1) दशेातले लोक सु त, िन ोगी व अ ानी अस यामुळे रोजगार िमळत नाही, ते वसाय, उ ोग 

थापन करत नाहीत. प रणामी उ प ाचे साधन नस यान,े यां याकडून हावी िततक  संप ी उ प  होत नाही. 
हणून दशेातील गरीबी या माणात वाढ होते. 

2)  जे भारतीय वतः पुढे येऊन उ ोग कवा वसाय िनमाण क न, िमळेल तो रोजगार ि वक ण उ प  
करत असतील, पण त े  उ प  ि टश सरकार कवा दसुरेच कोणीतरी काढून घतेात, शोषण करतात हणून 
गरीबी या माणात वाढ होते. 
  3) भारतात  िजतके लोक उ प  करतात यापे ा खच करणारे अिधक असतील हणून गरीबी या 

माणात वाढ होते. 
४) भारताम य ेअनेक त णां या मनाम ये वतःचा वसाय, उ ोग थापन करणे ही इ छा आह.े परंत ु

भांडवला या अभावामुळे त ेश य होत नाही हणून गरीबी ची सम या अिधक ती  होत आह.े 
अशा कारे ि टशांनी भारतीयांची केलेली लूट व द े रे हरी पलंगावरी ही काही भारतीयांची मानिसकता 

यामुळे भारतातील गरीबीचे माण वाढले आह.े असे यांचे मत होत.े 
गरीबीगरीबीगरीबीगरीबी    दरूदरूदरूदरू    कर याचेकर याचेकर याचेकर याचे    उपायउपायउपायउपाय----    

भारतातील गरीबीची सम या दरू कर यासाठी लोकमा य टळकांनी काही उपाय सुचवले त ेपुढील माणे 
ल ात घेता येतात. 

1) नैस गक संप ीचा शोध घेऊन, ितचा उपयोग क न आप या व दशेा या संप ी वाढ क न ग रबीवर 
मात करावी. 

2) साधनसाम ीचा उपयोग कर यासाठी लागणारे ान, कौश य, यांि क कलेतील िन णातता (कुशल 
इंिजनीयस, तं ) ा  कर यासाठी आप या िव ा याना युरोप, अमे रका, जपान येथे पाठवावे. यामुळे या 
दशेातील आधुिनक तं ान ते आ मसात करतील व आप या दशेाम ये रोजगार िनमाण करणारे उ प  िनमाण 
करणारे उ ोग वसाय थापन करतील तर अशा कारच ेउ ोग वसाय थापन म ये तर भारतातील लोकानंा 
रोजगार संधी िमळतील व उ प ाचे साधन िमळवून ग रबीचा  दरू होईल. 
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3) भांडवलाचा अभाव ह ेभारतीय उ ोग वसाय िनमाण हो यातील मह वाची अडचण आह ेही अडचण 
सोडव यासाठी लागणा या भांडवलाची तजवीज कर यासाठी सं थािनकांनी पुढाकार यावा.  

4) िव ा याना िश णासाठी अ प दरान ेपैसे दऊेन नंतर तो िव ाथ  कमावता झा यानंतर याने ह यान े
कजाची परतफेड करावी.  

5) मजुरी व क ा माल या आपणास अनुकूल असले या घटकांचा यो य उपयोग क न दशेी वसाय 
उ ोगांना ो साहन ावे यातून ग रबीचा  सोडव यास मदत होईल. 

अशा कारे भारतीय गरीबी या कारणांचा व या सम येतून बाहरे पड या या उपायांची चचा आप या 
िविवध लेखातून लोकमा य टळकांनी केलेली आह.े थोड यात,गरीबी चा  सोडिव यासाठी सरकारन े वतः 
पुढाकार घेणे आव यक आह ेअसे लोकमा य टळकांच ेमत होत.े 
शतेीशतेीशतेीशतेी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार---- 

शेतक यांब ल टळकांना फार कळकळ होती. टळक हणत दशे हणज ेशेतकरी, दशे हणजे काबाडक  
करणारी जनता. शेतकरी हा दशेाचा कणा आह,े रा ाचा आ मा आह.े या काबाडक  करणा याचंी आ थक ि थती 
जोपयत सुधारत नाही, तोपयत दशेाची प रि थती सुधारली असे हणता येणार नाही. शेतक यांच े मह व 
ओळखूनच यांनी सरकार या शेतसारा वाढव या या धोरणावर ह ला चढवला. सरकार ठरावीक काळानतंर 
जिमनीची पाहणी क न सारा वाढवते आह,े ही प त फारच अ यायकारक आह.े काही ठकाणी सरकारन ेमो ा 

माणावर सारा चढव याची उदाहरणे आहते व फेरतपासण त सारा दोनशे पटी न अिधक वाढतो ते हा 
शेतक यांनी त ार क  नये ह ेसव वी अ यायकारक आह ेअसे यांनी कठोरपणे सरकारला बजावले.  

ि टशांनी यां या िविवध धोरणांमुळे भारतीय शेती बुडवली असे अ यासपूण रतीन े पटवून दणेारे ते 
दशेातील पिहले कृषी-अथत  होत.े त े हणत ि टशांनी दशेातील शेतक  खाते भारतीय शेतीचा िवकास 
कर याऐवजी ि टशांना क ामाल िमळावा हणून जाणून-बुजून भारताची कृषी उ पादकता कमी कर यासाठी 

य  केले. यांनी भारतीय शेतीकड ेआप या उ ोगांना आव यक असणारा क ामाल पुरवठा करणारे रािखव े  
असावे या दिृ कोनातून पािहले. यामुळे भारतीय शेतकरी हा िवकासापासून वंिचत रािहला. भारतीय शेती व 
शेतक याला िवकासापासून वंिचत ठेव याचे पाप इं जांनी आप या वाथ  वृ ीतून केल.े  ह े यांनी पटवून दऊेन 
इं जां या चुक या कृिषिवषयक धोरणाची पोलखोल केली आह.े यावर उपाय हणून भारतीय शेतक यांनी वतः 
पुढे येऊन शेतीच ेउ प  वाढ यासाठी केवळ पूवापार प तीन ेशेती न करता शेती प तीत सुधारणा केली पािहजे. 
काही लोकांनी शेतीत सुधारणा कर यासाठी योग क न इतरां या फाय ासाठी तो लोकांपुढे ठेवला पािहज.े 
आजही आप या शेतकर्यांची अव था फारशी चांगली नाही. शेतीला ो साहन नस याने शेती उ पादकता फारशी 
वाढत नाही, हणून शेतीवर ल  क त करणं आव यक आह.े अशावेळी लोकमा य टळकांचे आ थक िवचार 
डो यांसमोर ठेवून िनयोजन करणे अ याव यक आह.े 
उ ोगिवषयकउ ोगिवषयकउ ोगिवषयकउ ोगिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार----        

लोकमा य टळकांचे उ ोग िवषयक िवचार ह ेआजही ासंिगक व पाचे आहते.  भारताचा औ ोिगक 
िवकास हावा यासाठी ि टश सरकार कड ेधोरणं न हती. उलट ि टश शासनान ेभारतीय उ ोगधं ांची वाताहत 
क न. संपूण भारतात ामीणीकरण  वाढले आिण यामुळे ापारात आिण उ ोगधं ांत गंुतलेले अनेक हात 
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शेतीकड े वळले. दशेातील लहान-मोठे उ ोग बंद पाडले. भारतीय उ ोगधं ांचा -हास होऊन होऊन भारत 
कायम व पी इं लंड या उ पा दत मालावर अवलंबून रा न कायम व पी उ प  दणेारा एक दशे राहावा हणून 
यांनी भारतीय औ ोिगक िवकासाकड े दलु  केल.ं औ ोिगक पारतं यात भारतीय उ ोगाला अथ व थेला 

ढकलले. १८९४ म ये यानंी ‘औ ोिगक पारतं य’ या िवषयावर जो िवचाराला चालना दणेारा लेख िलिहला 
याव न उघड दसते. या लेखात यांनी “इंि लश लोकांचे रा य येथे थापन हो यापूव  आप या दशेात आप यास 

लागणारे सव िज स आपण उ प  करीत होतो. इतकेच आप या दशेातून यापैक  पु कळ िज स परदशेीही पाठवीत 
होतो,”, “पण, याच शतकात काय गंमत झाली ती पाहा. ह ली आमचे लोक नुसता क ा माल उ प  कर याच े
मा  अिधकारी होऊन बसल ेआहते. प ा माल सव पि मेकडून येत आह ेआिण यामुळे आ हास सव वी परक य व 

ा  झाले आह.े”         
थोड यात, भारतीय उ ोगधंद े ि टश सरकारन े बुडिवले आहते ह े टळकांचे ठाम मत होते. भारतीय 

अथ व थेचा शेती हा कणा आह ेपरंत ुशेतीची उ पादकता वाढवायची असेल तर दशेा या गतीसाठी शेतीसार या 
ाथिमक उ ोगात कमीत कमी लोकांनी गंुतलेले असणे आव यक आह ेअसे यांना वाटे. यामुळे शेतीतील छु या 

बेरोजगारीची सम या सोडव यासाठी शेतीतील अित र  कामगारांनी शेतीम ये कामकर या ऐवजी या उ ोग 
कवा थािनक उ ोग या वसायात वतःला गंुतवून यावे अस े यांच ेमत होत.े हणजेच एका बाजूला शेतीतील 

छु या बेरोजगारीची सम या कमी होईल दसु या बाजूला शेती उ पादनावर या करणारे छोटे-मोठे उ ोग 
िनमाण होऊन उ प ाची साधने ासोबत बेरोजगारांना काम दणेारी े े हणून उ ोग समोर येतील. आप या 

मतांचा प रपूण वापर क न श य तेवढी वयंपूणता ा  करणे गरजेच े आह,े जेणेक न दशेी उ ोगधं ाचंी 
भरभराट होईल व दशेातील लोकांना रोजगार िमळेल असे टळकांचे मत होते. 

महारा ाची जमीन ही साखर उ ोगाला यो य आह,े ह े टळकांनी पिह यांदा मांडलं. 'कोण याही दशेाची 
सांपि क ि थती िन वळ शेतीवरच अवलंबून अस यास ती सदासवकाळ चांगली राहणे संभवनीय नसत'े असं हणून 
शेती कफायतशीर करणं आिण शेतीवर अवलंबून असले या लोकांच ं माण कमी होऊन यां या रोजगारासाठी 
उ ोगधंद ेहाच पयाय ठरतो, हा यांनी मांडलेला िवचार आजही कालसुसंगत आह.े  
भाडंवलासाठीभाडंवलासाठीभाडंवलासाठीभाडंवलासाठी    पैसापैसापैसापैसा    फंडफंडफंडफंड    सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना    ----  

दशेात उ ोगांचा िवकास हावा आिण यासाठी भांडणाची उभारणी करता यावी यासाठी टळकांनी पैसा 
फंड काढ यास सु वात केली. याअंतगत दशेातील त णांनी वषातील एका दवसाचे उ प  फंडात जमा कर याचे 
आवाहन कर यात आले. या जमा झाले या पैशांतून दशेात तं ान आणून उ ोग उभे करायच ेअसा यांचा मानस 
होता. लोकमा य टळक हणत, “आप या दशेात वाळू आह,े गारगोटी आह,े तरीपण काचेसारखा लहानसा िज स 
तयार कर यात कती अडचणी आहते या पहा. कारखा यात लागणा या माती या मुशी परदशेातून आणावे 
लागतात, ता पय, आमची औ ोिगक ि थती इतक  हीन झाली आह.े जवळ पदरात तांदळू आहते, पण भात 
करावयास गाडगे नाही हणून उपाशी मर याची पाळी आली आह.े” पैसा फंडा या मदतीने आिण टळकां या 
मागदशनाखाली दशेात शेकडो िविवध लहान मो ा व तू बनव याच ेकारखान ेसु  कर यात आले होत.े नवीन 
उ ोग यश वी झा यावर यात भांडवल घालव यास कोणीही ापारी तयार होईल. मा  अशा कारचा एखादा 
उ ोग आप या दशेात यश वी होईल क  नाही ह ेपाह यासाठी लागणारे बुडीत भांडवल घाल यास आपण तयार 
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झाले पािहजे आिण ह े बुडीत भांडवल उभार या क रताच पैसाफंड काढ यात आलेला आह.े पैसा फंड यामागची 
टळकांची भूिमका होती. टळकांनी 'पैसा फंड'सार या उप मांना ेरणा दऊेन उ ोगांसाठी भांडवल उभं केलं. 

औ ोिगक प रषदा भरव या. काडपेे ांचा कारखाना, लास कारखाना यांसार या लघु आिण म यम उ ोगांना 
यांनी ो साहन दलं, याची अनेक उदाहरणं आहते. थोड यात, पैसा फंडाचे लघु व कुटीर उ ोगा या संदभात 
यांचे िवचार ह ेआजही उपयु  आहते.  

कामगारकामगारकामगारकामगार    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार----    
दशेी उ ोगधं ांना चालना दे यासाठी य  करणारे लोकमा य टळक दशेातील कामगारांच े िहत 

जोपासले जावे यासाठी सु ा य शील होत.े पाि मा य दशेात कामगारांना या माणे अिधकार िमळतात तस े
भारतातील कामगारांना सु ा िमळावे अशी मागणी यांनी शासनाकड ेअनेक वेळा केली होती. 

शासनावर दबाव िनमाण कर यासाठी कामगारांनी संघटना क न एक  यावे आिण वतः या माग या 
सरकारसमोर मांडा ात यासाठी त ेकामगारांना े रत करत असत. कामगारांनी आप या केले या कामांना यो य 
याय िमळवून दे यासाठी संघ टत य  करणे हा कामगारांचा अिधकार आह े कामगार संघटना या सामूिहक 

श या बळावर ह े सव क  शकतात हणून कामगार संघटना असा ात हा िवचार यांनी मांडला. एकूणच 
कामगारांची िपळवणूक न होता यांना कामाचा यो य मोबदला व यो य याय िमळावा यासाठी यांनी पुढाकारही 
घेतलेला आह ेएकूणच कामगारा या संदभाम ये यांच ेिवचार आजही मागदशक व पाचे आहते. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप----        

टळक ह ेकेवळ पु तक  अथशा  न हत ेतर ते कृितशील अथत  होत.े लोकमा य टळकांचे अथिवषयक 
िवचार कालातीत आहते. आजही आप या शेतकर्यांची अव था फारशी चांगली नाही. जागितक करणामुळे आजही 
आपले लहान उ ोगधंद े बंद पडले आहते. सेवा े ांमुळे काहीसा रोजगार िश लक आह.े ीमंत आिण गरीब 
यां यातील दरी मोठी होताना दसते. अशा वेळी लोकमा य टळकांचे अथकारण डो यांसमोर ठेवून िनयोजन करणे 
अ याव यक आह.े दु काळ ही नैस गक घटना नसनू राजक य कारणांमुळे तो घडतो, हा मु य िस ांत लोकमा यांनी 
मांडला. आज या काळात अथत  अम य सेन यांनीही राजक य लोकशाहीचा अभाव आिण लोकांची यश  
कमी असणे ही दु काळामागची मु य मानविन मत कारणे आहते, ह े हटल े आह.े हणज े लोकमा य टळकां या 
आ थक िवचारांची ासंिगकता आजही दसून येत.े हणून आजही लोकमा य टळकांचे अथिवषयक िवचार 
कालातीत वाटतात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ----    
1) The Essence of Lokmanya B.G. Tilak's Economic Thought: (Editor Dr. Deepak Tilak) 
2) सम  लोकमा य टळक खंड 
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ाचीनाचीनाचीनाचीन    तगरतगरतगरतगर    ((((तरेतरेतरेतरे) ) ) ) बाजारपठेेचाबाजारपठेेचाबाजारपठेेचाबाजारपठेेचा    पाि मा यपाि मा यपाि मा यपाि मा य    रा ाशीरा ाशीरा ाशीरा ाशी    ापारापारापारापार    
 

सहासहासहासहा. . . . ाााा. . . . गगंथडेगगंथडेगगंथडेगगंथडे    रमशेरमशेरमशेरमशे    
भारी ाचाय. कमयोगी तुळशीराम पवार महािव ालय, हाडोळती तालुका अहमदपरू. िज हा लातूर. (महारा ् ) 

तावनातावनातावनातावना: 
 इसवी सन 1960 म ये रा याची पुनरचना करताना मराठवाडा हा महारा  रा याचा एक भाग बनला. 

ाचीन काळापासून त ेआजतागायत दि ण भारताचा इितहास व सं कृती या िवकासा या दृ ीने मराठवा ाला 
भौगोिलक रचनेच े मोठे योगदान लाभले आह.े स ा ी या पवतरांगामुळे मराठवा ाचे वैिश  साकारले 
आह.ेकोण याही प रसराचा अ थक िवकास हा तेथील भौगोिलक पा भूमीवरच अवलंबून असतो. पूव महारा ात 
मराठवा ातील उ मानाबाद (धारािशव) िज ात तरे ह े एक खेडगेाव आह.े हचे ाचीन काळातील नगर 
सातवाहन कालखंडात एक जग िस  आंतररा ीय बाजारपेठ होती. या नगराचा पाि मा य रा ात ापारी सबंंध 
होता.ह ेया शोधिनबंधाचे मह वाचे गृहीतक आह.ेउ मानाबाद या िज ा या ठकाणापासून ईशा य दशेला १८ 
कलोमीटर अंतरावर त ेवसले आह.ेलातूर कु डवाडी या रे वे मागावर तेर(१) नावाचे टेशन आह.ेह ेतेरणा नदी 

काठावर वसले आह.े उ मानाबाद िज ातील सवात मोठी नदी मांजरा ही आह.े ती या प रसरातनू वाहत.ेही नदी 
पुढे गोदावरी नदीला िमळते. तेर या भौगोिलक वैिश त   गोदावरीच े थान मह वपूण आह.ेयेथील जमीन 
अितशय सुपीक आह.े हवामान थोड े उ ण आढळते.वा षक सरासरी पज य 882 असून वषातील एकूण  
पज यमाना या 80 ट े  पाऊस हा नैऋ य यारे ाफ झाला मोसमी वा यांपासून पडतो. 

ाचीन तगर स याची तेर या नगरास बराच जुना इितहास आह ेतेथ ेइसवी सन पूव ितस या शतकापासून 
आजतागायत अ ाहत व ती होती ह े िविवध परक य वासाच े िलखाण वां मय कथा आलेख िशलालेख मं दरे व 
उ खननातील अवशेष याची सा  दतेात िविवध काळात िविवध नावान े ओळखले जात होत े मौय काळातील 
'तारकापद('२)सवात ाचीन  िशलालेखय पुरावा आह.े तेर ह े सातवाहनकालीन दि ण भारतातील सवात मोठे 

ापारी क (३) होत.ेया ाचीन नगराचा िव तार 2.5 मैल इतका सवदरू होता.तगर ही सातवाहनकालीन एक 
वैभवशाली आिण िस  आंतररा ीय बाजारपेठ होती. ाचीन काळात तेरला 'तगर('४)तगरपूर(५)  'तेरापूर'(६) 
थेर'(७) ही या नगराची ाचीन काळातील िविवध नावे आहते. ह े नाव चौदा ा, सोळा ा शतकातील 
िशलालेखाम ये आढळून आले आह.े ाचीन भारतात तगर, ित ान आिण भोगवधन या नगरान े आंतररा ीय 
बाजारपेठेत ापारा या मा यमातून आपला दबदबा िनमाण केला होता. याव न ह ेिस  करता येते क  ाचीन 
भारतात आ थक िवचारांची वैि क ासंिगकता होती ह ेया तुत संशोधन लेखनातनू प  होत.े  
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ .े...    

१) ाचीन मराठवा ातील बाजारपेठां या आंतररा ीय ापाराची मािहती जाणून घेणे. 
२) ाचीन मराठवा ाचे अंतगत आिण पाि मा य दशेाशी असले या संबंधाचा अ यास करणे. 
३) आयात-िनयात ापारातनू होणा या प रणामाचा अ यास करणे. 
४) दोन दशेातील आयात िनयात व तू चा आढावा घेणे. 
५) आंतररा ीय ापारामुळे दोन दशेात िनमाण झाले या पर पर सहकायाच ेअ ययन करणे. 
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सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::    
हा लेख पूण कर यासाठी सदंभ संशोधन प त व सव ण प त आिण टेिलि हजन वरील बात या या 

आधारे ह ेसंशोधन पूण केल ेआह.े 
तेर येथील वसाय व उ ोग धंद:े सातवाहनकाळात महारा ात शेती वसायाला सु वात झाली. शेती 

हा येथील लोकांचा मु य वसाय होता. तेर ह े तेरणा नदी या काठावर अस याने तेथील जिमनीत अनके 
मौ यवान खिनजे लोह, तांबे, गोमेद, इ यादीचा समावेश होता. येथे शेती, कापड उ ोग, काच उ ोग, मनी उ ोग, 
ह तीदतं व हाडा या व तूचा उ ोग, शंख उ ोग दगडा पासून व तू बनिव याचा उ ोग लोखंड व तां याचा 
उ ोग, माती उ ोग इ यादी अि त वात होत.े 
तरेतरेतरेतरे    वववव    रोमनरोमनरोमनरोमन    रा ाचेरा ाचेरा ाचेरा ाचे    ाचीनाचीनाचीनाचीन    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं::::    

आधुिनक काळात तेरला कर यात आले या उ खननात मौय ते सातवाहन काळातील एक व तू सापडली 
आह.ेयाव न या नगराचा ाचीन अि त वाचा पुरावा िमळतो.उ खनना या ितस या आिण चौ या थरात 
सातवाहनकालीन सं कृतीच(े८) शेकडो पुरावे हाती लागली आहते. तेर नगर नदीकाठावर अस यान े िशवाय 
भारता या पि म कना या पासून (भडोच व क याण)  येणा या शंका मुळे येथील उ ोग गत अव थेत होता. 
काचेला घासून र ाचा आकार दलेला लोलक,रोमन काचेचा चंबू इ यादी व त ूिमळा या आहते.यािशवाय रोमन 
नानी, ांझचे पुतळे हि तदतंी मूत  याव न तेरला रोमन ापा यांची वसाहत(९) होती ह ेडॉ. मधुसूदन दशेपांड े
िनदशीत केले आह.े 

 तेरे येथे कर यात आले या उ खननात तेरचा रोमसी व ीकांची संबंध अस याबाबतच े पुरावे िमळाल े
आहते. अफेरा दा ची रांजण रोममधून भारतात येत ह ेरांजण उंच व बुडाला िनमुळते आिण दोन कानाची असून 
दि ण भारतात अनेक ठकाणी सापडले आहते. तेरम ये ऑफेराची खापरे सापडतात त े आिण इतर दशेात 
सापडलेली खापरे(१०) सापडतात तेर आिण इतर दशेात सापडलेली खापरे यांची तुलना केली असता यात 
सारखेपणा जाणवतो. याव न रोम आिण ीकांचा ाचीन काळात व तुिविनमय होता हचे प  होत.े वरील 

ाचीन तेर रोम या संबंधाला पु ी दणेारे दसुरे मह वाचे साधन हणज ेकै. राम लग पा लामतुरे यांना इ .स.150 
ते 175 या काळातील हि तदतंी बा ली िमळाली आह.े अशाच कारची दसुरी बा ली इटली मधील पोपे(११) येथे 
सापडली आह.ेया बा लीची शैली रोमन आह ेयाव न तेर रोम संबंधाला पु ी िमळते. याव न ाचीन काळात 
मराठवा ातील तेरची वैि क ासंिगकता होती होती ह ेपुरा ािनशी िस  झाले आह.े पैठण माणेच तेर येथील 
िविवध उ पादनाला रोममधील बाजारपेठेत मागणी होती. या संबंधामुळे तेथला आंतररा ीय बाजारपेठेचा दजा 
िमळाला. 
तरेचातरेचातरेचातरेचा    पाि मा यपाि मा यपाि मा यपाि मा य    रा ाशीरा ाशीरा ाशीरा ाशी    ापारापारापारापार::::    

ाचीन काळात भारत व पाि मा य दशे यां यात ापारी दवेाण-घेवाण होती ह ेआपणास वेगवेग या 
िलिखत सािह य, परक य वाशांची वासवणने तसेच नाणी,आलेख,व िशलालेख याव न प  होत.े भारत व 
पाि मा य रा  ेयां यातील ापाराचा पिहला िलिखत उ लेख ि ती शका या सु वातीस इ.स.50 त े130 या 
काळात ीक वासी पे र लस ऑफ द एरी ीयनसी यांनी केला आह.े या ंथात अरबी समु ावर नौकानयन  
करणा या ापारासाठी भारत व लगत या बंदराची मािहती दली आह.े यां या मते दि ण भारतात पि मेकडील 
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बंदरात दोनच मह वाचे ापारी क  आहते. एक हणजे पैठण,तर दसुरे तेर ह ेहोय.बंदरापासून वीस दवसां या 
अंतरावर पैठण,तर पैठण न दहा दवसा या अंतरावर तेर ह े ठकाण आह.ेतेर येथील उ खननाव न भारत- 
पाि मा य रा ाचे ापारी संबंध अस याच े प  होत.े यात भूगोल त  टॉलेमी या ंथकारान े ापारासंबंधी 
मािहती न दवलेली आह.े 

िह पोलसन े मोसमी वा याचा शोध लाव यान े भूम यसागर व तांबडा समु  यां यातील वासाचे अंतर 
कमी झाले. यामुळे  पि म व पूव दशेाचे ापारी संबंध िनमाण झाले. मोसमी वार्या या शोधामुळे भारतीय 
मालाला नवीन बाजारपेठ उपल ध झा या. भारतीय बंदराच ेमह व वाढले.ऑग टस यावेळी रोमचा स ाट होता, 
यावेळी क येक भारतीय सातवाहन काळात रोमला गेले अस याचा पुरावा रोमन सािह यात िमळतो. इ.स. सन 

पिह या व दसु या शतकातील रोमन ना याच े सं ह उ खननात सापडले आहते.प शयन ग फ या खातात 
सापडलेली ांझ  ीमूत  सातवाहन कालीन आह. लिप लाझुली या िन या मौ यवान दगडाचे मणी सातवाहन 
काळात थम वापर यात आले. ह े अफगािण थान व इराणमधील अस याची श यता आह.े वरील सव 
िव ेषणाव न असे प  होते क , तेर व पाि मा य रा  ेयांचा पूव पासूनच वैि क ापारी संबंध होता. 
तरेचातरेचातरेचातरेचा    आयातआयातआयातआयात    वववव    िनयातिनयातिनयातिनयात    ापारापारापारापार::::    

सातवाहन काळात मराठवा ाला शांतता व थैय लाभ यामुळे सां कृितक व आ थक े ाचा िवकास 
मो ा माणात होत राहीला. कला िश प थाप य आिण ापारा या े ात मोठी भरभराट झाली. यात अनेक 

ापारी नगरे, ापारी क  व बंदराचे मह वाचे थान आह.े तेर या आंतररा ीय ापारी क ाला अन यसाधारण 
असे मह व होत.े ाचीन भारतीय मालाने पाि मा य (वैि क) बाजारपेठा काबीज के या हो या. ह े गतकालीन 
भौितक व िलिखत साधना या आधारे प  झाले आह.े या अनुषंगाने भारता या आ थक उ तीत अिधकच भर 
पडली. तेर या आंतररा ीय आयात- िनयात व तूचा तपशील पुढील माणे आह.े 
११११))))आयातआयातआयातआयात    व तूव तूव तूव तू::::    

पाि मा य रा ातनू भारता या दि ण भागात या वेगवेग या व तू आयात होत हो या, याचा उपयोग 
भारतीय उ  वग य साठी होत होता. आयात होणा या व तुत सुंदर दासी, वाळ िलनन, अफेरा दा ,िशसे, कथील, 
तांबे, सोन ेव चांदी(१२) इ यादी भारतात येत असत. भारतात आयात होणा या व तू चे माण कमी होत,े तर 
िनयात चंड माणात होत होती. 
२२२२) ) ) ) िनयातिनयातिनयातिनयात    व तूव तूव तूव तू::::    

दि ण भारतातील तेर ह ेमह वाचे ापारी क  अस यान ेयेथून पि मा य रा ांना मालाची िनयात होत 
होती. भारतातनू िनयात होणा या व तू थािनक तसेच चीन आिण म य आिशयातून आलेले असत. भारतातनू या 
रोमन सा ा या या पुवभागात पाठिव या जात. तेथून पि मा य दशेांना या व तू िनयात होत हो या याचे 

माण भारतात आयात होणा या व तू पे ा जा त होते. भारतात आयात होणा या व तू या फ  उ वग य साठी 
हो या, परंतु भारतातनू िनयात होणा या व तूचा उपयोग फ  उ  वग ययांनाच होत होता असे न ह,ेतर तरे व 
पैठण येथील कापड आिण मसा या या पदाथाने पाि मा य रा ातील  सवसामा य जनतेला वेड लावले होत.े येथून 
िनयात होणा या व तुत मोती, र , मािणक, लोकर,आले, थाळी, क तुरी, ह तीदतंी,(१३) रेशीम, मलमल, लाख, 
कापड, िमरची, िमरी, चंदन,साखर, तांदळू,सागवान लाकूड, शंख, औषधी वन पती(१४)लोखंडा या व त ू
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खासक न भांडी मोर प ी, कु ी, वाघ, सह, पशु प ी, माकड,े इ यादीचा समावेश होता. यािशवाय या 
प रसरात गोदावरीच ेखोरे अस यान ेतेथे कारनेिलयम,�गेट, जा पर, इ यादी मौ यवान दगड िमळत होती. या 
दगडापासून अलंकार, मणी व इतर व तू बनव यात येत असत. 'गोमेद'(१५) दगडाचा कार तेर न िनयात होत 
अस याचा उ लेख पे र लस ऑफ द ऐरीथीयनशी ंथात आला आह.े पैठणम ये  यालाच 'लस या' या नावान े
ओळखले जात.े इ यादी व तूचा िनयात ापारात समावेश होता. 
िन कषिन कषिन कषिन कष: 

मौयकाळापासून ते सातवाहन स े या अ तापयत तगरचा(तेर) पाि मा य रा ाशी ापारा या 
मा यमातून संबंध आला. सातवाहन स े या कालखंडात तगर चा पयायाने भारताचा आ थक िवकास झपा ान े
घडून आला. स या आंतररा ीय े ात पंत धान नर  मोदी मुळे भारताची िव सनीयता(१६) वाढली आह.े अस े
मत झी यूज टेिलि हजन वर दनांक ०२/०५/२०२२ रोजी सं याकाळी ९:१५ वाजता डी एन ए काय मात सुधीर 
चौधरी यांनी  केल ेआह.े सातवाहन स े या अ तानंतर तेरला आ थक सुब ा ऐवजी सां कृितक व धा मक 

े ात मह व ाप्त झाले.कालांतरान े तेही मह व रािहले नाही. आज तेर ह े एक फ  'संत गोरोबा काकाचे 
तेर' हणून ओळखले जात.े ाचीन काळात  भारता याच न ह ेतर जगा या पटलावर  तेरला त े थान ापारा या 

पाने ा  झाले आह ेहचे िस  होत.े 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . टीटीटीटी. . . . बीबीबीबी. . . . परुीपरुीपरुीपरुी    
रा यशा  िवभाग मुख, खोले र महािव ालय, अंबाजोगाई. 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
महामानव भारतर  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांना आधुिनक भारताच े िश पकार हटल ेजाते. भारतीय 

संिवधानाच े िश पकार, कांड कायदपंेिडत, नामवंत िश ण त  ,सामािजक चळवळीचे णेते, दिलतांच े कैवारी, 
अ पृ यांचे उ ारक, समाज सुधारक ,भारतीय बौ  धमाचे पुन ीवक, भारतीय लोकशाही व वातं याच े
पुर कत, प कार ,कृषी त , जलत , अथत  ,राजक य मु स ी व सां कृतीक ांितकारक होत.े डॉ.आंबेडकर 
यां या ब रंगी ि म वाचा एक िवशेष पैलू सवाना प रिचत आह े आिण तो हणजे ते एक जागितक क त च े
महान अथत  होत.े 
डॉडॉडॉडॉ. . . . आबंेडकराचंाआबंेडकराचंाआबंेडकराचंाआबंेडकराचंा    जीवनजीवनजीवनजीवन    प रचयप रचयप रचयप रचय    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा ज म 14 एि ल 1891 रोजी म  (िज हा इंदरू, म य दशे) या गावी 
िभमाबाई रामजी सकपाळ यां या पोटी झाला. यांचे मूळ गाव र ािगरी िज ातील मंडणगड तालु यातील 
आंबवडे होत.े ाथिमक िश ण दापोली व सातारा येथील कॅ प कूल मराठी शाळेत झाले .मा यिमक िश ण 
सातारा  सरकारी शाळेत झाले. सरकारी शाळेम ये  सकपाळ ऐवजी आंबडवेकर असे आडनाव वडील रामजी यांनी 
न दवले होत.े या शाळेत कृ णा केशव आंबेडकर या िश कांनी आंबडवेकर ह ेआडनाव आडिनड ेवाटत अस याने 
आंबेडकर ह ेमाझे आडनाव धारण कर यास सुचिवलेव भीमरावांनी होकार द यावर आंबेडकर अशी न द कर यात 
आली .पुढील मा यिमक िश ण एल फ टन हाय कूलम ये जाणारे व मॅ कची परी ा  उ ीण होणारे पिहल े
अ पृ य िव ाथ   आंबेडकर होत.े 

बडो ाचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी  भीमरावांची शारी पा न महािव ालयीन िश णासाठी 
दरमहा 25 पये िश यवृ ी दली. 1913 म ये एल फ टन महािव ालयातून बी.ए.ची पदवी संपादन करणारे 
अ पृ य वगातील पिहले िव ाथ  होत.ेमहाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी सं थानात नोकरी कर या या 
अटीवर अमे रकेत उ  िश ण घे यासाठी पु हा 11.50 पाऊंड िश यवृ ी मंजूर केली.कोलंिबया िव ापीठात वेश 
घेऊन एम. ए. अथशा  पदवी संपादन केली. 1915 साली पदवीसाठी ऍडिमिन ेशन अँड फायना स ऑफ टेट 
इंिडया कंपनी या िवषयावर यांनी बंध सादर केला होता .पीएच.डी.साठी ि टश भारतातील ांितक िव  

व थेचा िवकास या िवषयावर बंध सादर केला.कोलंिबया िव ापीठातून एम.ए.आिण पीएच.डी. या पद ा 
ा  के या.कोलंिबया िव ापीठ जॉन डयूई सार या िस  िवचारवंताचा सहवास यांना िमळाला.पीएच.डी नतंर 

डीएस.सी.पदवी साठी लंडन िव ापीठात वेश घेतला. परंत ुिश यवृ ीची मुदत संप यामुळे भारतात येऊन बडोदा 
सं थानात नोकरीसाठी जू झाले .नोकरी करत असताना अपमाना पद वागणुक मुळे नोकरीचा राजीनामा दऊेन 
िसडनेहमॅ महािव ालयात अथशा ाचे ा यापक हणून डॉ टर आंबेडकर यांनी काम सु  केले. समाज काय करत 
असताना राज ी शा  महाराजां या संपकात आले. यां या मदतीने डॉ टर आंबेडकरांनी मूकनायक ह ेपाि क सु  
केले.शा  महाराजांनी इं लंडम ये िश ण घे यासाठी िश यवृ ी मंजूर केली.लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिम स या 
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सं थेत यांनी वेश घेतला ि टश भारतातील अथ व थेचे ांितक क ीकरण हा बंध सादर क न डी.ए सी.ही 
सव  पदवी ा  केली. तसेच बॅ र टरची पदवी  ा  केली.  

 उ च ् िश ण पूण के यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी  सामािजक कायात भाग घेतलाअ पृ यांम ये 
जागृती घडवून आण याक रता बिह कृत िहतकारणी सभेची 1924 म ये थापना केली. याचबरोबर बिह कृत 
भारत ह े वतमानप  सु  केले1927  मंुबई  िवधीमंडळाचे सद य , 20 माच रोजी महाडचा स या ह, 1927 
मनु मृती दहन ,1928 मंुबई या सरकारी िवधी महािव ालयात ा यापक पदाची नोकरी वीकारली. 1930 
काळाराम मं दर वेश स या ह, याचबरोबर लंडन येथे भरले या गोलमेज प रषदते अ पृ यांचे ितिनधी हणून 
हजर रािहल.ेजातीय िनवाडा जाहीर झाला यािवरोधात महा मा गांधी यांनी पुणे येथे येरवडा कारागृहात आमरण 
उपोषण सु  केले.गांधीजीचे ाण संकटात होते यामुळे डॉ.आंबेडकर यांना गांधीजी सोबत चचा कर या िशवाय 
पयाय न हता व यातूनच1932 चा पुणे करार आंबेडकर आिण महा मा गांधी यांचे म ये झाला. यानंतर मंुबई या 
ग हमट कॉलेज चे ाचाय बनले .1935 नािशक िज ातील येवला येथील धमप रषदते बोलताना, मी ददुवाने हद ू
हणून ज माला आलेलो असलो तरी हद ू हणून मरणार नाही ही घोषणा केली. नंतर वतं  मजूर प ाची थापना 

व मंुबई िवधीमंडळाचे सद य बनले. िविधमंडळ िवरोधीप नेत े , हाईसराय लॉड िलनिलथगो यांनी डॉ. 
आंबेडकराची मजूर मं ी हणून नेमणूक केली . यानंतर घटना सिमतीच ेसद य व 29 ऑग ट 1947 रोजी मसुदा 
सिमतीच ेअ य  या ना यान ेकेले या कायामुळे भारतीय रा यघटनेच ेिश पकार हणून ओळखले जातात .नेह ं या 
मंि मंडळात कायदमंे ी ,1952 म ये रा यसभेच ेसद य हणून िनवडून आले .1952 म ये कोलंिबया िव ापीठान े
डॉ टर ऑफ लॉ, उ मािनया िव ापीठाने डॉ टर ऑफ िलटरेचर ही पदवी दली. 1955 ला भारतीय बौ  सभचेी 
थापना केली.14 ऑ टोबर 1956 रोजी नागपूर येथे बौ  धमाची दी ा घेतली.6 िडसबर 1956 रोजी 

डॉ.आंबेडकरांच े महाप रिनवाण झाले.डॉ. आंबेडकरांनी मूकनायक, बिह कृत भारत , जनता व बु  भारत ह े
वृ प  सु  केले. आप या समाज बांधवांना अ यायाचा ितकार कर यास व आप या ह ासाठी संघष कर यास 
यांनी िशकवले.डॉ. आंबेडकरानी आयु यभर  ानाची उपासना केली . िव ा, िवनय व शील ही यांची तीन 

उपा य दवैत होती. ानान ेमनु य ग व  होता कामा नये तो िवनयशील बनला पािहज ेआिण माणसान ेशीलिह 
पिव  ठेवले पािहज.े यांनी 1946 म ये पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली.डॉ. आंबेडकरांनी अनेक 

ंथाचे लेखन केलेल ेआह ेयाम ये  वेअर शु ाज , द अनटचेब स, बु  अँड िहज ध म, द ॉ लेम ऑफ पी, थॉ स 
ऑन पा क तान आ द ंथाचा उ लेख करता येतो. डॉ. आंबेडकरांनी भगवान बुदध् ,संत कबीर आिण योितबा फुल े
या ितघांना आपले गु  मानले होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सामािजक समतचेा आ ह धरला ,आपले िवचार 
समाजात मा य हो यासाठी यांनी कधीही हसाचाराचा, दडपशाहीचा माग वीकारला नाही हा यांचा िवशेष 
होता. 1990 म ये मरणो र भारतर  ही  पदवी दऊेन डॉ.आंबेडकरांचा गौरव कर यात आला. 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर एक महान भारतीय अथत  होत.े बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय व जगातील 
अनेक दशेां या अथ व थेचा सखोल अ यास क न आपले आ थक िवचार मांडलेले आहते. भारतीय समाजात 
मागास दिलत, शोिषत, वंिचत , बिह कृत घटकासाठी भारतीय अथ व थेत कोणते धोरण आख याची आव यकता 
आह ेयासंबंधी िच क सकपणे अ यास क न आप या ंथातून, लेखातून ,भाषणातून मांड याचा यांनी सात यान े

य  केलेला आह े.डॉ. आंबेडकरांनी दरूदृ ी ठेवून भिव याचा वेध घे याचा य  केलेला आह.ेभारतीय समाजात 
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सामािजक समता बरोबरच आ थक समता थािपत कर यासाठी यांच ेिवचार अितशय मोलाचे आहते. भारता या 
आ थक िवकासा या दिृ कोनातून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी िविवधांगी आ थक दिृ कोनातून िवचार केलेला 
आह.े याम ये भारताची िम  अथ व था , ामीण अथ व था, शेती उ पादन, अ पभूधारक े , औ ोगीकरण, 
मालम ेची मालक  ,आंतररा ीय ापार, आ थक लोकशाही, िवमा, अ पृ य उ ती, दा बंदी या िवचाराचंा 
याम ये िवशेष क न समावेश होतो. 1991 ज मशता दी पयत यां या आ थक िवचाराकड े हणावे तस ेगांभीयाने 
पािहले नाही .भारत दशेात काही भागात अितवृ ी होऊन पुर ,काही भागात कमी पाऊस अस यान े दु काळी 
प रि थती िनमाण होत ेया ाची सोडवणूक कर यासाठी नदी जोड क पाचा िवषय यांनी मांडलेला होता. डॉ. 
आंबेडकरांनी एकूणच भारता या आ थक संप ते या दिृ कोनातनू आ थक िवचार मांडलेले आहते . यािवषयी 
िवचार खालील मु ां या आधारे कर यात आलेला आह.े 
1) 1) 1) 1) शतेीिवषयकशतेीिवषयकशतेीिवषयकशतेीिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    
 डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी  वसाया या दृ ीने शेतीला अिधक मह व दले आह.े भारतातील शेती या 
सम या, शेतीची अव था यासंबंधी डॉ. आंबेडकर यांनी िवचार मांडले आहते .1918 म ये द जनरल ऑफ इंिडयन 
इकॉनॉमी सोसायटी या अंकात डॉ.आंबेडकरांनी िलिहलेले आह ेक , भारता या दृ ीने शेती हा एक महान रा ीय 
उ ोग आह.े सव ाथिमक वसायाम ये शेतीचे मह व सवािधक आह.ेशेत जिमनीचा आकार लहान अस यान े
शेती या उ पादकतेत वाढ होत नाही या सम येची आंबेडकरांना क पना होती. या सम येवर त ांनी उपाय सुचवल े
याम ये लहान धारण े  असले यांचे एक ीकरण करावे यामुळे जिमनीचा आकार वाढेल, जिमनीची उ पादकता 
वाढिव यासाठी जिमनीच ेएक ीकरण पुरेशी नाही तर याचा आकार वाढून यांना कफायतशीर करणे हदेखेील 
मह वाचे िवचार डॉ. आंबेडकर यांनी मांडलेला आह.े शेती या रा ीयकरणाच े िवचारा बरोबरच शेती या 
िवकासासाठी  सरकारन े शेतक यानंा अ प दराने कजाची हमी ावी ,शेती आधा रत उ ोग, लघु उ ोगांचा 
िवकास मह वाचा आह.े शेती उ पादनात वाढ करणे, जमीनदारी प ती न  करणे या दिृ कोनातून डॉ.आंबेडकरांनी 
आपले शेतीिवषयक आ थक िवचार मांडलेले आहते. 
2) 2) 2) 2) उ ोगासबंधंीचेउ ोगासबंधंीचेउ ोगासबंधंीचेउ ोगासबंधंीचे    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    
 डॉ.आंबेडकरांनी दशेा या आ थक िवकासात शेती े ाला जेवढे मह व दले तेवढेच मह व उ ोग े ाला 
दलेले आह.ेअित र  आिण कायिवहीन पडलेला लोकसं येचा मोठा भाग शेतीवर ताण िनमाण करतो. हणून 

भारता या शेतीिवषयक ाचे उ र औ ोगीकरणातच आह े असे आंबेडकरांच े मत होत.े दशेात उ ोगधं ाचा 
िवकास करताना औ ोगीकरणातून आ थक िवषमता व आ थक स ेचे क ीकरण होता कामा नये यासाठी यांनी 
उ ोगाच ेरा ीयीकरण करावे असे सुचवले. सावजिनक मालक चे काही मूलभूत उ ोग सरकारन े चालावेत यासाठी 
सरकारन े पुढाकार यावा . याचबरोबर काही महामंडळाची थापना करावी. उ ोगा या रा ीय कारणामुळे 
उ पादनात वाढ होईल , कामगारांना यो य वेतन िमळेल, कामगारांची आ थक, सामािजक सुरि तता वाढेल. 
नैस गक साधन संप ी व मश  मो ा माणात दशेात अस याने लघु उ ोग, मोठे उ ोग व शेतीवर आधा रत 
उ ोगांना चालना िमळेल. यासाठी उ ोग वसायात आधुिनक तं ानाचा वापर क न रा ीय उ प  वाढवता 
येते. यातूनच दशेाची, दशेातील लोकांची आ थक ि थती सुधा न दशे आ थक दृ ा संप  होईल.  बेकारी,ग रबी 
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दरू करता येईल या दिृ कोनातून डॉ.आंबेडकरांनी कृषी बरोबरच उ ोग यािवषयी आपले मौिलक िवचार मांडलेले 
आहते. 
3) 3) 3) 3) कामगारकामगारकामगारकामगार    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार :- 

डॉ. आंबेडकर यां या मते, औ ोिगक ांतीमुळे उ पादना या े ात आमूला  बदल झालेले आह े
.पारंप रक उ पादन प तीची जागा यांि क उ पादन प तीने घेतलेल े आह.े यामुळे व तूंच े मो ा माणावर 
मागणी पूण उ पादन होऊ लागले येथूनच भांडवलशाही अथ व था िनमाण झाली. भांडवलशाही अथ व थेत 
भांडवलदारां या कवा मूठभर लोकां या हातात उ पादनाची सव साधन े क त झालेली असतात .या मूठभर 
लोकांनाच भांडवलदार हणतात. ह ेसाम यवान व संप  असतात तर  आ थक दृ ा तर कामगार ह ेदबुल आिण 
गरीब असतात. जा त नफा िमळव यासाठी भांडवलदार कामगारांची िपळवणूक करतो यामुळे कामगाराचेआ थक 
शोषण होत.ेडॉ. आंबेडकर यांनी मांडलेले िवचार आज या प रि थतीम य ेलागू होतात. 
3) 3) 3) 3) करिवषयककरिवषयककरिवषयककरिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    
 डॉ. आंबेडकरांनी 1936 म ये मजूर प ा या जाहीरना यात करिवषयक िवचार मांडले आहते. यां या 
मते, उ प ापे ा कर पा तेवर आकार यात यावा.उ प ा या काही मयादपेयत कर आकार यात येऊ नयते. 
करामुळे राहणीमानावर प रणाम होणार नाही याची काळजी कर आकारताना घे यात यावी. यां यामत,ेकर थूल 
उ प ावर नसावेत तर मालम ेवर असावेत. कर् गतीशील असावेत ीमंतांना जा तीच ेकर व ग रबांना कमी कर 
असावेत. शेतीवरील जमीन महसुलाच ेदर लविचक असावेत आिण बदलणारे असावेत. अशा कारच ेकर िवषयक 
िवचार डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले आहते. 
4) 4) 4) 4) नवीननवीननवीननवीन    तं ातं ातं ातं ानािवषयीचेनािवषयीचेनािवषयीचेनािवषयीचे    िवचारिवचारिवचारिवचार    ----    
 इं लंडमधील औ ोिगक ातंीचा प रणाम हणून जगभरात व भारतातही उ पादना या े ात आधुिनक 
यं ाचा व तं ाचा वापर वाढला.आधुिनक यं  तं ामुळे आले या पाि मा य सं कृतीला दशेातील अनेकांनी िवरोध 
केला. यं ामुळे आले या पाि मा य सं कृतीला िवरोध करणे यो य नाही असे आंबेडकरांच ेमत होत े . पि मा य 
सं कृतीमुळे वाईट गो ी या तं ामुळे आले या नाहीत तर ि गत वाथापोटी व खाजगी मालम ेला मा यता 
दणेा या समाज व थेमुळे आलेले आहते. यं ामुळे चंड माणात उ पादनात वाढ होत े याचा फायदा मूठभर 
लोकांना होतो यामुळे पाि मा य सं कृतीला िवरोध कर याऐवजी यं ाचा वापर सव समाजाला कसा फायदशेीर 
होईल या दृ ीकोनातनू य  केल े पािहजेत. यासाठी समाज व था कशी बदलता येईल याचा िवचार झाला 
पािहजे. समाजाची रचना बदललीक  यांि क करणाच े सव फायद े समाजातील सव लोकांना िमळतील. अशा 

कारच ेतं ानािवषयी चे िवचार आंबेडकरांनी मांडलेले आहते. 
5) 5) 5) 5) आतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीय    ापारापारापारापार    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

भारतात वातं यपूव काळात ापाराच े िनयं ण ि टशाकडे होत.ेया काळात अिनयंि त व पाचा 
ापार अस यामुळे दशेात दा र  पसरलेले होत.ेभारतात वातं य आंदोलनामुळे परक य मालावर बिह कार 

आिण वदशेी मालाचा वीकार कर यावर भर दणेारे वदशेी आंदोलन होत.े डॉ.आंबेडकर हणतात या व त ू
दशेात तयार होत नाहीत, याची कमत कमी आह ेअशीच व तू परदशेातून आयात केली जावी कारण भारतात 
व तू िन मतीचा खच जा तीचा अस यान ेअशा व तू परदशेी व तू पुढे टकाव ध  शकत नाहीत. डॉ. आंबेडकर 
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यां या मते , वदशेी मालास ाधा य ावे पण वदशेी व तू या कमतीम ये होणारी भरमसाठ वाढ भारताला 
परवडणारी नस यान े कमती िनयंि त असावेत . याव न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच े आंतररा ीय ापार 
िवषयक िवचार वा तवाला ध न होत ेह ेनाकारता येत नाही. 
6) 6) 6) 6) शतेमजरूाशतेमजरूाशतेमजरूाशतेमजरूा    सबंधंीसबंधंीसबंधंीसबंधंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या मते , औ ोिगक कामगारांना या सवलती िमळतात ,ज ेफायद ेिमळतात 
ते शेतमजुरांना िमळाले पािहजेत. उदाहरणाथ भिव य िनवाह िनधी, आरो य िवमा, नुकसान भरपाई मजुरांना 
दखेील िमळाली  पािहजे. भूिमहीन शेतमजुरांच े  सोडवताना जमीन सुधारणा कायद ेक न चालणार नाहीत तर 
भूिमहीन शेतमजुरांना जिमनी िमळा या पािहजेत व यां या आ थक प रि थती सुधारणा होईल अशा कारचा 
िनणय झाला पािहज े व याची अंमलबजावणी झाली पािहज.े अशा कार या शेतमजुरा या उ तीसाठी 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी िवचार मांडलेले आहते. 
7) 7) 7) 7) चलनचलनचलनचलन    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ा. के स यांनी  चलना या मू यासाठी सुवण िविनमय प ती समथन केल े
होत े. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी  पारतं यातील भारतात सुवण िविनमय प तीन े पयाची हाताळणी केली जावी अस े
इं ज सरकारला वाटते तसेच ा. के स यांचेही मत होत.े परंतु ह ेमत डॉ.आंबेडकरांनी खोडून काढले .आंबेडकरां या 
मते सुवण िविनमय माण प तीत चलन थैय येऊ शकत नाही .डॉ.आंबेडकर यांनी आपले मत िस  कर यासाठी 
1800 ते 1893 या काळातील चलन मू याचा अ यास केला. अ यासांती यांनी दाखवून दले क  भारतासार या 
अिवकिसत दशेात सुवण िविनमय प ती चुक ची आह.ेया कारचे चलन िवषयक िवचार डॉ.आंबेडकरांनी मांडलेले 
आहते. 
8) 8) 8) 8) दा बदंीदा बदंीदा बदंीदा बदंी    िवषयीिवषयीिवषयीिवषयी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

डॉ.आंबेडकरां या मते शासनान े दा या उ पादनावर व िवतरणावर बंदी घालावी. दा  या संदभात 
परवाना प त व िशधावाटप प त शासनान ेसु  करावी . जेणेक न दा  उ पादन करणा यावर व िपणा या वर 
िनयं ण  ठेवता येईल. दा  वसायातून जो महसूल शासनाला िमळेल याचा वापर शेतकरी व िश ण या साठी 
करावा.अशा कारच ेमत दा बंदी िवषयी डॉ.आंबेडकर यांनी  केले आह.े 
9) 9) 9) 9) िवमािवमािवमािवमा    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

डॉ. आंबेडकर यांचे िवमा िवषयक िवचार अितशय मह वाचे आहते . िव याबाबत  सरकारची म े दारी 
असावी असे यांनी सुचवले याच े कारण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सांिगतले आहते.1-िव या या रा ीय 
कारणामुळे ला खाजगी िवमा सं थेपे ा सुरि तेचा अिधक िमळते. 2- सरकारला आपले आ थक िनयोजन 
पार पड यासाठी जा त ाजदरान े सावजिनक कज उभे करावे लागते . याऐवजी या ारे आव यक तो पैसा 
सरकारला उपल ध क न घेता येऊ शकतो.डॉ आंबेडकर यां या मते, शासनान े येक नाग रकाला या या  
उ प ा या कवा मजुरी या माणात आयु वमा प  घे याची स  करावी . िव याबाबत डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी आपले मह वपूण व उपयु  असेिवचार मांडले आहते. 
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10) 10) 10) 10) राज वराज वराज वराज व    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    
डॉ. आंबेडकरांनी  1925 म ये िलिहले या ादिेशक िव  या ंथात राज वा संबंधीचे िवचार मांडलेले 

आहते. ादिेशक िव   या ंथात 1833 ते 1921 या कालावधीत भारतीय अथ व थेचा िवकास कसा होत गेला 
यासंबंधीची मािहती दलेली आह.े ा यापक से लगमन यांनी हटल ेआह ेक  ,भारतातील ादिेशक िव ासंबंधी च े
िव ेषण कर यात आलेल आह.े याम ये डॉ. आंबेडकरांच ेयोगदान मह वपूण आह.ेडॉ. आंबेडकरांनी ादिेशक िव  
या ंथात  राज व िवषयक मह वपूण िवचार मांडलेअस याचे दसून येत.े 
11) 11) 11) 11) रा यरा यरा यरा य    समाजवादसमाजवादसमाजवादसमाजवाद    िवषयीिवषयीिवषयीिवषयी    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

डॉ. आंबेडकर यांनी रा य समाजवादा या संक पनेतून समाजाची आ थक रचना कशी असावी यािवषयी 
िवचार मांडले.  आंबेडकरां या मते , रा य समाजवाद दशेातील मूलभूत उ ोग व अ य उ ोग शासनाने चालिवणे 
होय. दशेातील मूलभूत उ ोग शासनान े वतः पुढाकार घेऊन चालवावेत व दशेातील सवच जिमनीवर शासनाची 
मालक  असावी. शासनान ेजाती, धम , पंथ व सं दाय कुठलाही िवचार न करता ती जमीन दशेातील जनतलेा 
लागवडीसाठी उपल ध क न ावी. हणजेच जमीनदार, मजूर आिण कुळ असे समाजात वग राहणार नाहीत. 
रा य समाजवादात  वग अि त वात राहणार नसून य ात तो उतरिव याचा य  डॉ. आंबेडकर यांनी केलेला 
आह.े रा य समाजवाद य ात उतरिवला तर समाजवाद दशेात येईल व कुमशाही पासून समाज आिण दशे मु  
राहील. आिण लोकशाही िवकास व संवधन होईल अशा कारची भूिमका रा य समाजवाद या दिृ कोनातनू मांडली 
आह.े     
12) 12) 12) 12) पाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठा    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::----    

शेती व औ ोिगक िवकासासाठी पाणी पुरवठा आव यक आह े .1942 ते 46 या कालावधीत आ थक 
िवकासाला चालना दे यासाठी अथनीती म ये डॉ.आंबेडकर यांनी फार मोठे योगदान दलेले आह.े यांनी सुचवलेल े
जल आिण िव ुत धोरण आजही उपयु  ठरेल. जल ोत असणा या न ांचा िवकास क न ब उ शेीय जल योजना 
िनमाण करा ात, नदी खोरे ािधकरणा या संक पनचेा वीकार क न यांचा अवलंब करावा ,िव ुत श  व 
जलसंप ीचा िनयोजनब  व काळजीपूवक िवकास कर यासाठी म यवत  अशी तांि क त  मंडळाची िन मती 
क न या ारे जलसंप ीचा साठा व िव ुत पुरवठा िनयोिजत करावा. दामोदर खोरे क पावर 1945 म ये यांनी 

ा यान दले होत.े म सचन व िव ुत धोरण सिमतीचे त ेअ य  होत.े1944 म ये यांनी ऊजा ािधकरणाची 
थापना केली होती. पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत अस याने पावसापासून पडणा या अित र  पा याच े

पाणी व थापन व संवधन करणे .आंबेडकरांनी इतर िवकिसत दशेा माणेच पा याचा नौकानयनासाठी 
ब उ शेीय उपयोगासाठी याचा वापर आव यक ठरतो. नौकानयन व त आिण सोयीच े होत.े यांनी दामोदर, 
महानदी, सोन नदी व इतर आंतररा य न ा वरील क पांना चालना दे याचा य  केला होता. याच माणे 
आप या दशेांम ये ामु याने पाणीपुरव ा या सुिवधा नाहीत अशा दशेात शेतक यां या आ मह या मो ा 

माणावर घडून येतात यामुळे शेती  बरोबरच औ ोिगक िवकास व रा ीय िवकासासाठी पाणीपुरवठा कवा 
पा याचे व थापन अितशय मह वाचे अस याच ेिवचार आंबेडकरांनी मांडलेले आहते. 
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::----    
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी आधुिनक भारता या आ थक िवकास व जडणघडणीम ये अितशय मह वाचे 

योगदान दलेले आह.े यांनी भारता या व जगातील अनेक दशेां या अथ व थेचा सखोल अ यास क न आपल े
आ थक िवचार मांडलेले आहते .भारतीय समाजात शोिषत, वंिचत, उपेि त, दिलत व गरीब घटकासाठी कोण या 
धोरणाची आव यकता आह े यािवषयी िच क सकपणे िवचार केलेला आह े .भारतात राजक य समते बरोबरच 
आ थक समता थािपत कर या या दिृ कोनातून यांनी मह वपूण िवचार मांडलेले आहते. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचे भारतीय शेती, शेतकरी, शेतमजूर, जल व थापन , िव ुत व थापन,उ ोग,आंतररा ीय 

ापार, िवमा, दा बंदी,राज व व नवीन तं ान आदी िवषयक िवचार आज या काळात अितशय मह वपूण 
आहते. डॉ. आंबेडकरांचे िवचार भारत दशेाला िवकासाकड े घेऊन जाणारे आहते. डॉ.आंबेडकरां या भारतीय 
िवकासा या संदभात आ थक िवचाराला अन यसाधारण अशा कारचे मह व ा  झालेले आह.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::----    

1) कर धनंजय, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर , पॉ युलर काशन, मुंबई. 
2) डॉ.भोळे भा.ल., भारतीय आिण पाि मा य राजक य िवचार, पपळापुरे पि लशस, नागपूर. 
3) डॉ.खंदारे एस .एम, जागितक आ थक िवचारांचा इितहास, कैलास पि लकेश स, औरंगाबाद. 
4) डॉ. मह  पाटील, भारतीय राजक य िवचारवंत, िव ा बु स पि लशस,  औरंगाबाद. 
5) डॉ. इंगळे िब.डी , आ थक िवचारांचा इितहास , अ णा काशन, लातूर.  
6) ा. रायखेलकर /डॉ. दामाजी, आ थक िवचारांचा इितहास, िव ा बु स पि लशस ,औरंगाबाद.  

7) डॉ. डी.आर. तांदळे , भारतीय िवचारवंत , िच मय काशन, औरंगाबाद. 
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राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंेमहाराजाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    े ातीले ातीले ातीले ातील    कायकायकायकाय    
 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . मोरेमोरेमोरेमोरे    ब वुानब वुानब वुानब वुान    केरबाजीकेरबाजीकेरबाजीकेरबाजी    
इितहास िवभाग मुख व संशोधन मागदशक, महा मा फुले महािव ालय अहमदपूर िज. लातूर 

तावनातावनातावनातावना: 
छ पती राजष  शा  महाराजांनी एकोिणसा ा शतका या शेवटी आिण िवसा ा शतका या सु वातीला 

इसवी सन 1894 त े इसवी सन 1922 पयत एकंदरीत 28 वष एक आदश राजा हणून जनतािभमुख व लोक 
क याणकारी रा यकारभार केला. राजष  शा  महाराजांनी िनरंकुश राजेशाही न राबवता राजेशाहीचा उपयोग 
जनसामा यां या क याणासाठी केला. राज ी शा  महाराज एक महान रा यकत, महान समाज सुधारक, महान 
धम सुधारक, महान िश ण महष , महान अथत , महान शासक होत े हणूनच राजष  शा  महाराजानंा 
लोकक याणकारी लोकराजा असे संबोधल ेजाते. 

राजष  शा  महाराजांनी रा यकारभार करताना सामा य जनते या आिण गोरगरीब जनते या 
क याणासाठी िवशेष ल  दले. हणूनच त कालीन भारतातील 462 दशेी सं थानांम य े को हापूरच े करवीर 
सं थान ह ेसव े  सं थान होत.े शा  महाराजांनी छ पती िशवाजी महाराजांचा वारसा अ यंत दरूदृ ीचा वापर 
क न जपलेला आह.े आज या एकिवसा ा शतकात सु ा राजष  शा  महाराजांच ेकायद ेआिण सुधारणा संपूण 
भारत दशेाला मागदशक ठरतात ह ेसवमा य झालेले आह.े 

आधुिनक भारता य इितहासात आप या शै िणक सामािजक व आ थक काया ारे ब जन वगातील 
समाजाचा िवकास घडवून आण याचे काय राजष  शा  महाराजानंी केल ेहोत.े यामुळे यांची याती महारा ात 
न ह े तर दशेात पसरली. सवसमाजचे  व सम या सोडिव यासाठी ते अहोरा  मुलाना िश णा या वाहात 
आणले. यातून दा र य सामािजक िवषमता, अ पृ यता, अंध ा कमी कर याचा य  होता. राजष  शा  ह े
वातं , समता व िवकासा या चळवळीतील दीप तंभ होत.े यांनी दिलत, आ दवासी, ब जन, शेतकरी कामगार व 

ि यां या सामािजक उ थानाला आधुिनक युगात गितमान केले. एक आदश राजा आिण ब जन व दिलत समाजाच े
नेत े हणून असलेली यांची लोकि यता शेवट पयत ठकवून ठेवली. यां या काळात वेदो  करण, 
कामगारिवषयक सुधारणा, ा हणे र चळवळ, जाितिनमुलनाचा य , ी िवषयक सुधारणा, वसितगृह चळवळ, 
माणगाव प रषद, आर ण इ यादी े ात शा  महारांजाची भूिमका मह वपूण ठरली होती. हा समाजप रवतनाचा 
वसा समथपणे आप या खा ावर पेलून ब जन िहताय ब जन सुखाय रा याची िनम ती व राजस ेचा उपयोग 
रयते या उ दारासाठी करणारा राजा हणून छ पती िशवाजी महाराजानंंतर राजष  शा  महाराजांचाउ लखे 
करावा लागतो. 

शा  महाराजानंी सामािजक, शै िणक, धोरणाबरोबरच आ थक धोरणाचा ि वकार केलेला आह.े आ थक 
सुधारणेकड े दलु  के यास सामािजक सुधारणा होत नाहीत यावर यांचा ठाम िव ास होता. शा  महाराजानंी 
आप या आ थक धोरणात शेती िवषयक िवचार, शेतीला पाणी पुरवठा, संशोधन िवषयक िवचार, सहकार, 
सं थानातील उ ोग, दळणवळणां या सुिवधा इ यादीवर भर दलेला आढळुन येतो. 
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सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    उ ेउ ेउ ेउ :े:::    
१. राजष  शा  महाराजां या त कालन सं थाना या अ थक प रि थतीचा आढावा घेणे. 
२. राजष  शा  महाराजां या आ थक धोरणाचा अ यास करणे. 
३. राजष  शा  महाराजां या अ थक िवचारांचा आढावा घेणे. 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गृिहतकेगृिहतकेगृिहतकेगृिहतके::::    
१. राजष  शा  महाराजांची त कानीन अ थक प रि थती मह वपूण आह.े 
२. राजष  शा  महाराजांची अ थक धोरण अ यंत ेरणदायी आह,े 
३. राजष  शा  महाराजांची आ थक िवचार धारा मह वाची मानली आह.े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::    
तुत अ यासाक रता वणना मक, िव ेषणा मक व संदभा मक संशोधन प दतीचा वापर केलेला आह.े 

राजषराजषराजषराजष     शा चंेशा चंेशा चंेशा चंे    उ ोगउ ोगउ ोगउ ोग    वववव    ापारापारापारापार    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    धोरणधोरणधोरणधोरण::::    
राजश  शा नंी उ ोग व ापार िवकासासाठी िवषेश य  केलेले दसून येतात. शा  महाराजांनी 

वीकारलेल ेउ ोग संर ण धोरण ह े१९ ा षतकातील जमन िवचारवंत फॅि क िल ट यां या धोरणाषी सुसंगत 
अस याचे दसून येते. महाराजांनी खाजगी, सावजिनक, सहकारी व संयु  अशा चारही े ात उ ोगांची उभारणी 
क न िम  अथ व थेचा वीकार केला. 

ापाराचा िवकास कर यासाठी र त े व रे वे िवकास यांसार या वाहतूक सुिवधा िनमाण के या आिण 
अनेक ठकाणी बाजारपेठांची िन मती सु दा केली. 

शा  मील थापन झा यापासून ३० वशापयत सं थानात दसूरी मील उभार यास बंदी घातली, "शा  
वी हस असोिसएषन आिण ी राजाराम वी हस असोिसएपन" या दोन सं थाचा खच वाढू नये हणून न दणी शु क 
माफ केल ेव उ पा दत मालाला मागणी िनमाण क न दे याची हमी क न दली. तसचे युवराज राजाराम महाराज 
ऑईल िमलला संर ण दे यासाठी या या थापनेपासून पाच वषापयत मील काढ यास बंदी घातली, इले ीक 
लाईट इंड ीला २५ वषापयतची म े दारी दली. सं थानातील कागद व शाई उ ोगांना संर ण दे यासाठी 
सं थानात थािनक उ ोगातून िनमाण झालेला कागद व शाईचा वापर कर याचा आदशे दला. सं थानातील 
फाउं ी फॅ ीला १० वशासाठी म े दारी दऊेन उ ोगांना संर ण दे या या संर ण धोरणाचा वीकार केला. 

राजष  शा   महाराजांनी ापारास संदभात १७ िडसबर १९१७ रोजी खामगांव येथ ेभरले या अिखल 
भारतीय मराठा िश ण प रशदे या अ य पदाव न बोलताना जे िवचार  केले ते ापारवादी िवचारवंतां या 
धोरणाशी सुसंगत असलेले दसून येतात. "आ ही शेतकरी कवा सैिनक रा न समाधानी रा  शकत नाही यामुळे 
आपण ापार आिण उ  दजा या उ ोगधं ाम ये वेश केला पािहजे. स या आपण ापार आिण उदीम 

े ाम ये वेश करत नाही. २० ा पतकातील रा ाचा िवकास हा आपण ापार कर याच ेधाडस केले नाही. तर 
आप या सव चळवळी िन तजे आिण िनरथक बनतील आिण हणूनच शा  महाराज आिण यां या दो ही मुलांना 

ापार उ ोग धं ाम ये घातलेल ेआह.े" 
शा पुरी, जय सगपूरी, गड ह लज, राधानगरी, मलकापूर इ यादी मह वा या ठकाणी बाजारपेठाची 

िन मती शा  महाराजांनी केली. पूव  को हापूर या गुळाला अितषय मह व होते. हा गूळ घोड,े बैल, गाढव 
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यां याव न राजापूरला जाई. तेथून तो राजापूरी गुळ हणून कोकण, मंुबई, गुजरात कड े जात अस.े शा  
महाराजांनी गुळापासून ापार वाढावा, बाहरेचा पैसा को हापूरात यावा व घेतक यांच ेक याण हावे या हतेनू े
१८९५ साली शा पुरी ापार पेठेची थापना केली. पेठेची वाढ हावी हणून मंुबई व पु याकडील 
भांडवलदारांना व ापा यांना सवलती दऊेन को हापूर पेठेत आणले. १८९९ साली िनपाणी या ापा यांना 
बोलावून को हापूर ह े ापारी क  कर यासाठी को हापूरात ापार करणा या ापा यांना सवलती दे याच े
जाहीर केले व आपला श द राजष  शा नंी पाळला. अशा कारे सु वातीला पाच ते  सात दकुानांची तीन चार 
लाखाची उलाढाल होणारी शा पुरी बाजारपेठ िनमाण झाली ऊसाची घेती फार खचाची अस यान े घेतक यांना 
पड, स फेट व पैसाचा पुरवठा दलालांकडून होऊ लागला. अशा कारे शा पुरी बाजार पेठेचा िवकास होऊ लागला. 
आज शा पुरी बाजार पेठेचे माकट याडम ये पांतर झाले. १९२७ साली शा पुरी माकट असोिसएशन ची थापना 
कर यात आली. पु हा १९३५ म ये या पेठेचा िव तार कर यात आला. आज ा माकट याडाचा िवकास होऊन ही 
एक मुख  ापारपेठ हणून रा यात िस ी पावली आह.े याच माकट याडचे शा  माकट याड असे नामकरण 
क न १९६० ला भारताच े त कालीन लोकि य रा पती ही. ही. िगरी यानी राजष  शा  महाराजांचा भ  
पुतळा थानाप  केला. आज या माकटची उलाढाल २५ कोटी न अिधक आह.े ही माकट को हापूर िज हाच े मुख 
आ थक क  बनलेले आह.े तसेच १९०७ म ये सहकारी त वावर एक कापड िगरणी सु दा राजष  शा नंी उभारली. 

१९९८ साली सहकारी चळवळीस चालना दऊेन बलभीम को-ऑपरे ट ह सोसायटी थापना केली. यानंतर 
को हापूरात अबन को-ऑपरे ट ह सोसायटी सार या सं था िनघा या. सहकारी त वावर कारखान ेिनमाण करणे ही 
राज ी शा  महाराजांची यावेळची योजना होती. आज को हापूरात अनेक सहकारी सोसाय ा, बँका, साखर 
कारखान ेव अ य अनेक कारखान ेसहकारी त वावर िनघून को हापूर ह ेदशेात सहकारी चळवळीत अ ेसर ठरले 
आह.े अशा ांतीकारक ापारी िवचारातनू दरूदृ ी या राजष  शा  महाराजां या ापारी दृ ीकोणाची क पना 
येते. केवळ उ ोग व सहकारी सोसायटी थापन कर यावरच शा  महाराजानंी भर दला असे नसुन यांनी 
उ ोगात दरूदृ ीला सु दा चालना दली.  उ ोगाम ये नवीन व तुचे उ पादन व िववरण, उ पादनाची नवीन 
प दती, न ा बाजार पेठांचा शोध, क या मालाचे नवीन ोत व न ा प दतीन े उ ोगांच े संघटन इ यादी 
नव वतने शा  महाराजानी आप या सं थानातील उ ोगाम ये कर याचा य  केला.सं थानातील नव नवीन 
व तु या उ पादनाला व िवतरणाला शा  महाराजांनी चालना दली. 

सं थानातील उ ोगातून िनमाण झालेला माल िवतरीत कर यासाठी सं थानात १८९१ ला रे वेची 
सु वात केली. तसेच सं थानात चहा, कॉफ वर आधारीत उ ोगां या िनम तीवर भर दला. कमी मात अिधक व 
चांगला माल िनमाण हावा हणून यांनी सं थानातील िविवध उ ोगां या पारंपारीक उ पादन प दतीला फाटा 
दवूेन, निवन उ पादन प दती या वापरास चालना दली. याकरीता राजष  शा  महाराजांनी शा िमल म ये 
आधूिनक यं े बसिवली. उ ोगांना क ा माल पुरवणा या शेती े ाम येसु दा उ पादना या निवन निवन प दतीचा 

ायोिगक दिृ कोनातनू योग केला. सं थानात तांि क िश णासाठी महाराजांनी जय सगराव घाटगे टे कल कुल 
व राजाराम इंड ीअल कुल थापन क न यामधून उ पादना या  नािव यपूण प दती व यं ाचा शोध 
लाव यासाठी सं थानातील िव ा याना िश ण दले. सं थानातील उ ोग व ापाराचा िवकास कर यासाठी 
राजष  शा महाराजांनी सं थानात रे वेची सु वात केली. रे वे सोबतच सं थानातील सव खे ांना महामागानी, 
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रे वे लाईनन े व बाजारपेठेशी जोड यासाठी सं थानात क या व प या र याच े जाळे िनमाण केले को हापूर 
सं थान दळणवळणासंदभात समृ  केले. 
२२२२) ) ) ) उ ोगउ ोगउ ोगउ ोग    वववव    सहकारसहकारसहकारसहकार    िवषयिवषयिवषयिवषय    धोरणधोरणधोरणधोरण::::    

शेती बरोबरच उ ोग े ात नव निवन उ ोगधंद ेआधुिनक तं ा ारे सं थान या  िविवध भागात काढून 
संबंधीत े ाचा भौितक व औ ोगीक िवकास आढावा व यातुन पुरेशा रोजगारा या संधी उपल ध क न 
दे यासंदभात शा  महाराजांची बळ घोरणा होती. मंुबईतील कापडाची म े दारी मोडीत काढ यासाठी 
को हापूरात शा  कापड िगरणी थापन केली. ज नग फॅ टरी, ऑईल िमल इ.उ ोग थापन केले. तसचे 
सहकारा या म यामातुन सव लोकांन एक  येऊन िविवध कार या सहकारी सं था थापन करत येकांनी 
आपली कुशलता .मेहनत,पैसा इ यादी एक  क न एकमेकांना सहकाय कर यासाठी शा  महाराजांनी े रत 
केले.याचाच भाग हणुन यांनी सहकारी त वावर अनेक उ पादन सं था, बँका, िव सं था, िविवध सहकारी 
सोसायटी आिण साखर कारखाने काढल.े 
३३३३) ) ) ) ापाापाापाापारररर        चालनाचालनाचालनाचालना    धोरणधोरणधोरणधोरण    ::::    

शा  महाराजानंी आप या सं थानात ापार वृ दी हावी यासाठी राज थान, गुजरात, बेळगांव, पूणे, 
मंुबई इ यादी ठकाण या ापा यांना मु ाम को हापुरात आणून यांना ो साहन व िविवध सवलती दवूे के या. 
को हापुर सं थानाबाहरेील ापा यांसाठी राजष  शा नंी शा पूरी पेठेत जागाही उपल ध क न दली. आज हीच 
माकट शा  माकट याड हणुन गुळासाठी संबंध महारा ाबरोबरच भारतात िस  आह.े 
४४४४) ) ) ) र तेर तेर तेर ते    वववव    रे वेरे वेरे वेरे वे    वाहतकुवाहतकुवाहतकुवाहतकु    ::::    

उ ोग धंदया या वाढीसाठी चालना िमळावी हणुन महाराजांनी को हापूर सं थानात दळणवळण व 
वाहतुक या आधुिनक सुिवधा  उपल ध क न द या. याचाच एक भाग हणून महाराजानंी सं थानाम ये १८५ 
मैल लांबीचे र त ेतयार केले सं थानातील सव खेड ेर यांना जोड याचे य  केल.े तसेच को हापूर त ेिमरज हा 
रे वे माग व को हापूर रे वे टेशनची िन मती केली. अशा कारे आप या सं थानात महाराजानंी शेती व 
उ ोगधंदयांना िवशेष चालना दऊेन ापार उ ोगाची भरभराट केली. 
िन कषिन कषिन कषिन कष: 

शा  महाराजांनी सं थानात व बाहरे वतं  समाजवादी अथ व था उभी केली. हणुनच आधुिनक 
अथ व थेचा णेता आिण समाजवादी मु स ी शा  महाराजां या पात आपणास पहावयास िमळतो. राजष  
शा नंी आप या सं थानाम ये या या सुधारणा राबिव या यां या आधुिनक समाजवादी अथशा ीय िस दांतावर 
आधारले या आहते.महाराजांनी िश ण सार,आ थक,सामािजक, औ ोगीक आ थक धोरणा मक सुधारणा 

क पातुन लोकजागृती आिण सवागीण वातं याच े जागरण केल.े माणसामाणसातील भेद कमी करणे आिण 
एकसंबंध समाजाची िन मती करणे हा मुख हते ुया वरील सव धोरणामागे होता. 

राजश  षा  महाराजाचं ेउ ोग व ापार िवषयक िवचार व या संदभात यांनी केललेे काय अ यास यास 
यां या उ ोग व ापार िवषयक िवचारांची व कायाची यथातता आजही मा य करावीच लागेल. भारताची 

अथ व था कृिष धान आह ेव भारतीय शेतकरी आधुिनक शेती क न अथ व थमे ये मोठे योगदान दते आहते.  
शेतीतील अित र  लोकांनी उ ोगा या े ाला ाधा य दऊेन याकड ेवळून उ ोग व ापारा या िवकासाला 
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हातभार लावावा. तसेच उ ोग व ापारा या िवकासाक रता आव यक असणा या वाहतूक व थेचा िवकास 
कर यासाठी र ते व रे वे िवकासासाठी य  केले. तसेच सहकार त वावर अनेक ापार सं थाची व बाजार 
पेठांची िन मती कर याच े काय केले. शा  महाराजानंी दु काळा या ि थतीवर मात कर यासाठी आमलात 
आणले या उपाययोजना आजही आमलात आणता येतील इत या ता या व दमदार आह.े दु काळावर मात 
कर यासाठी यांनी ापा यांना अ धा या या कमती कमी कर याच े आ हान केले. तसेच राजष  शा  
महाराजांनी सरकारी ह त पे नीतीचा वीकार क न दशेात िनमाण होणा या सम यां या िनवारणांसाठी तुटीच े
अंदाजप क हा उपाय सुचवला असे राजश  षा  महाराज छ पती, शेती, उ ोग, ापार व सहकार या मानवी 
जीवनाचा दजा वाढिवणा या मू याचे वतक ठरले आहते. राजष  शा  महाराजांच े ापार व उ ोग िवषयक काय 
आजही आधुिनक भारतासाठी पथदशक हणून वीकार यासारखे आह.े हणूनच राजष  शा  महाराजांच ेसमाज 
सुधारणा िवषयक, धमसुधारणा िवषयक िश ण सुधारणा िवषयक कायाबरोबरच आ थक सुधारणा िवषयक काय 
आजही ेरणा दतेे. 
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