
1 
 

महा�मा गाधंी�णीत पचंायतराज 

डॉ. िवनोद मारोतराव मुड े

सहायक �ा�यापक – रा�यशा� िवभाग �मखु 

�ी साईबाबा लोक �बोधन कला महािव�ालय, वडणेर. िज�हा वधा�. 

 

साराशं (Abstract) : 

  पंचायतराजचा उ�लेख करताना महा�मा गांध�चा �ाम �वरा�याची क�पनेचा 

उ�लखेही आव�यक आह े कारणपंचायत�ना सव� अिधकार िमळाले पािहजेत 

हगेांधीज�चे �व� पूण� कर�या�या उ�ेशाने 1992 म�ये संिवधानात 73 वी 

घटनाद�ु�ती क�न पंचायत राजसं�थेची संक�पना मांड�यात आली. या काय�ांनी 

�थािनक �वरा�य सं�थांना अिधकािधक अिधकाराबरोबरआ�थ�क िवकास आिण 

सामािजक �यायाच े अिधकारही �दले.गाव- खेडांना धोका िनमा�ण झाला तर 

भारताला धोका िनमा�ण होईल, असे गांधीच ेमत होते. गांधीज�चे भ�म आिण 

मजबूत गावांच े �व� पूण� कर�या�या उ�ेशानेच 24 एि�ल 1993 रोजी 

रा�यघटनेत 73 वी घटनाद�ु�ती क�न पंचायतराज �व�था लाग ू कर�यात 

आली.  

पंचायतीराजम�य े गांध�ची �ासंिगकता,गांध�ची आजची खरी गरज कशी 

आह?ेतसेच �वातं�या�या 'अमृत महो�सवा'त बापूंना आदरांजली वाह�यासाठी 

सरकार आिण राजकार�यांनी आ�मपरी�ण केले पािहज.ेगांधीज�ना �ामसुशासन 

आिण �ाम�वरा�या�या कसोटीवर पंचायत ही स�ाधारी सं�था �हणून न�ह,े तर 

एकोपा जागृत कर�यासाठी एक रचना�मक सं�था �हणून िवकिसत करायची 

होती. या सं�थेमुळे गावात सुधारणेचे वातावरण िनमा�ण होऊ शकते, असा 

�यांचा िव�ास होता.�यां�या िनण�यांचा गावांवर कसा प�रणाम होत आह,े ह े

जाणून घेणे आव�यक आहते. 
 

बीज स�ंा (Key-Words) : 

 �ाम�वरा�य, िवक� �ीकरण, पंचायतराज, गांध�ची �ासंिगकता, आ�हाने.  
 

शोधिनबधंाची उ��� े(Objectives of Research Paper) : 

1. महा�मा गांध��या �ाम�वरा�यसंक�पनेतून पंचायतराज �व�थेचा �ामीण 

दिृ�कोण अ�यासण.े   

2. पंचायतराज संबंधीची महा�मा गांध�ची �ासंिगकता काय आहते याचा 

िवचार करणे.  

3. गांधी�णीत पंचायतराज �व�थेसमोरील आ�हान ेयावर चचा� करण.े  

4. महा�मा गांधीज��या िवचारांची वत�मानातील उपयु�ता समजून घणे.े  
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गहृीतके (Hypothesis) : 

    �ामीण पंचायतराज �व�थेचा िवकासात महा�मा गांधी�या िवचारांचे 

योगदान आजही मह�वपूण� आह.े  

 

��तावना (Introduction) : 

     भारताचा आ�मा खे�ात राहतो. 'पंचायतराज पूण�तः ��थािपत 

झा�यावर जनमता�या जोरावर जे काही करता येईल त े �हसंाचारातून कधीच 

श�य नाही,' असा �यांचा िव�ास होता. �यांचा इशारा न��च �वरा�याकडे 

होता. गांधी �वतःला गावकरी समजत होत ेआिण गावातच �थाियक झाले होते. 

गावा�या गरजा भागव�यासाठी �यांनी अनेक सं�था �थापन क�न गावक�यांची 

शारी�रक, आ�थ�क, सामािजक आिण निैतक ि�थती सुधार�यासाठी सव�तोपरी 

�य� केले. गावांची ि�थती सुधा�नच दशेाला सव�च बाबतीत अजेय बनवता 

येईल, यावर �यांचा ठाम िव�ास होता. इं�ज सरकारने खेडी परावलंबी 

बनव�याच े षडयं� रचले होते, ह े समजून घेऊन �यांनी �ामो�ती हचे सव� 

रोगांचे औषध मानले. �यामुळे संिवधानातील कलम ४० अ�वय े गांधीज��या 

क�पनेनुसार �ामपंचायत��या संघटनेची �व�था कर�यात आली.   

महा�मा गांध�ना �वातं�य चळवळी�या काळात गावां�या नविनमा�णाची गरज 

समजली होती. समाजातील पिहली आिण शेवटची ��� यां�यातील वाढती दरी 

कमी कर�यासाठी गांध�नी पंचायत राज �व�थे�या �थापनेला मह�व �दले. 

�ामीण जनते�या िवकासासाठी क� �, रा�य आिण �थािनक �वरा�य 

सं�थांकडूनवेळोवेळी िवकास आराखड े तयार क�न �यांची अंमलबजावणी केली 

जाते, गांधी िवचारा�या अनुषंगाने राबिव�यात ये�या�या 

िविवधउप�मांचीअंमलबजावणीही तेव�ाच गंभीरपण े �हायला हवी. परंत ु

पंचायती राज�या अंमलबजावणीतील आ�हानांमुळे योजनांचा लाभ �या 

�ाम�थांपय�त पोहोचत नाही. यामागील आ�हाने, �याची खरोखर गरज आह,े 

ती �शासक�य अंमलबजावणी करणा�या यं�णांशी संबंिधत यं�णामंुळे �दवस��दवस 

वाढत आहते.पंचायतराज �व�थेची ि��तरीय रचना, ितची पा��भूमी, िविवध 

सिम�या आिण लोकशाही िवक� �ीकरण आिण पंचायत��या संदभा�त गांधी 

त�व�ानाची उपयु�ता समजून घे�याचा �य� केला पािहज.े 
 

सशंोधनाची प�दती (Research methodology):  

    ��तुतशोधिनबंधहा द�ुयम साधनसामु�ीवर आधारललेा आह.े या संक�पनेशी 

संबंधीत िविवध सदंभ��ंथ, �ंथ, िनयत कािलके, मािसके, वृ�प�,े 

इंटरनेटइ�याद�मधून मािहतीच े संकलन क�न ��तुत संशोिधत पेपर तयार 

कर�यात आला आह.े 
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लोकशाही िवक� �ीकरण:-  

     लोकशाही िवक� �ीकरण �हणजे स�ा एका जागी क� ��त कर�याऐवजी ती 

�थािनक पातळीवर िवभागली जावी, जेणेक�न सामा�य माणसाला स�ेत आपला 

सहभाग सुिनि�त करता येईल आिण तो �या�या आवडीनुसार आिण गरजेनुसार 

रा�यकारभारात योगदान दऊे शकेल. �वातं�यानंतर पंचायत राजची �थापना ही 

लोकशाही िवक� �ीकरणाची संक�पना साकार कर�यासाठी उचल�यात आलेले एक 

मह�वाचे पाऊल होते. गांधीज��या श�दात- "खरी लोकशाही क� �ात बसून रा�य 

चालवत नाही, तर ती गावातील ��येका�या सहकाया�ने चालत.े"   

     लॉड� �रपन यांना भारतातील �थािनक �वरा�य सं�थांच े जनक मानले 

जात.े 1882 म�ये �यांनी �थािनक �वरा�य सं�थांचा ��ताव मांडला, �याला 

�थािनक �वरा�य सं�थांचा 'मॅगना काटा�' �हणतात. 1919 �या भारत 

सरकार�या काय�ानुसार �ांतांम�य े दहुरेी सरकारची �व�था कर�यात आली 

आिण �थािनक �वरा�य सं�थांना ह�तांत�रत िवषयां�या यादीत �थान द�ेयात 

आल.े �वातं�यानंतर, सन 1957 म�य,े समूह िवकास काय��म आिण रा�ीय 

िव�तार सेवा काय��म (वष� 1993) यांचा अ�यास कर�यासाठी िनयोजन 

आयोगाने (आता NITI आयोग) 'बलवंत राय मेहता सिमती' �थापन केली. 

नो�ह�बर 1957 म�ये, सिमतीन े आपला अहवालात ि��तरीय पंचायतराज 

�व�था लाग ूकर�याची सूचना केली. सन 1993 म�य े73�ा आिण 74�ा 

घटनाद�ु�ती �ारे ि��तरीय पंचायतराज �व�थेला घटना�मक दजा� िमळाला. या 

�व�थेम�ये �ामपंचायत (गाव पातळीवर), पंचायत सिमती (म�यवत� 

�तरावर) आिण िज�हा प�रषद (िज�हा �तरावर) यांचा समावेश होतो. 
 

पचंायत��या सदंभा�त गाधंी त�व�ान  

   �ामपंचायती �भावी हो�यासाठी आिण �ाचीन वैभवाशी जुळवून घे�यास 

थोडा वेळ लागेल, असा गांधीज�ना वाटत होत.े सु�वातीलाच दंडा�मक अिधकार 

�यां�या हाती �द�यास �याचा अनुकूल प�रणाम हो�याऐवजी िवपरीत प�रणाम 

होईल �या मुळे सु�वातीलाच असे अिधकार दतेांना सावधिगरी बाळगण ेआव�यक 

आह,े सु�वातीला पंचायतीला दडं आकार�याचा �कंवा कोणावर बिह�कार 

टाक�याचा अिधकार दऊे नये. गांधीज�चा हा िवचार पंचायतीला अिधकारापासून 

वंिचत कर�यासाठी न�हता, तर अिधकारांसाठी िश�ा �हणून संयमपण े

वापरायचा होता. महा�मा गांधी �हणायचे क�, भारतातील ��येक गावात 

पंचायतराज �थापन झाले तर मी �वत:�या या िच�ाची स�यता िस� क� 

शकेन. �याम�ये पिहली आिण शेवटची ��� दो�ही समान असतील �कंवा फ� 

असे �हणा क� कोणीही पिहला �कंवा शेवटचा नसतो. �वतं� भारतात 

पंचायत��या पुन�था�पनेचे �ेय रा�िपता महा�मा गांधी यांना जाते. �यां�या मते 

श�यतोवर पंचायती िबनिवरोध व िबनिवरोध िनवडून आ�या पािहजेत आिण 

गावाचा कारभार �यां�यामाफ� त चालवावा. 
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पचंायती राजम�य ेगाधं�ची �ासिंगकता 

    पंचायती राजम�ये गांध�ची �ासंिगकता गांध�ची आज खरी गरज कशी 

आह?े गांधीज��या काय�प�तीचे �व�प काय होते? गांध�ना �ाम�वरा�यात काय 

हव े होते आिण आज काय चालले आह े यावर चचा� करणे आव�यक ठरते. 

शांतता ��थािपत कर�या�या आिण �सारा�या संदभा�त गांधी िवचारांची 

आंतररा�ीय गरज आह,े परंत ु भारताचा िवचार करता, सरकारांना गांध�चा 

अवलंब करणे अ�वहाय� आिण अ�ासंिगक का वाटत आह?े गांध��या पालनात 

राजकार�यांची �होट बँक न� हो�याचा धोका आह.े �वाथा�पोटीही गांध�चा 

�वीकार करण ेआज�या सरकारांना अ�वहाय� आिण अ�ासंिगक वाटत.ेगांध�नी 

पंचायत�ना आदश� �जास�ाक �थापनेसाठी एक मा�यम आिण प�त दो�ही 

मानले. स�य, अ�हसंा, समरसता आिण ����वातं�य, अ�पृ�य समाज या 

त�वांच ेपालन पंचायत�म�य ेकरायचे होते. असे वातावरण िनमा�ण कर�यासाठी 

गांध��या आदशा�नुसार राजक�य प�ाचा उमेदवार न होता िनवडणूक लढव�याची 

नैितकता उमेदवारांना असायला हवी होती. राजक�य प�ांनी पंचायत�म�य ेप�ीय 

आधारावर ह�त�ेप न कर�याची नैितकताही असली पािहज,े पण ती आता लोप 

पावली आहते. 
 

गाधंीज��या आदश� �ामपचंायती 

    गांधीज�ना वाटत होते क�, आदश� �ामपंचायती िनमा�ण करणे �कंवा 

�यांचा �चार करण े सोपे नाही. एका गावाला आदश� �ामपचंायत बनव�यात 

संपूण� आयु�य घालवता येते. गांध�नी ह े काम अवघड मानले असाव े कारण 

�यावेळी समाजातील दबु�ल लोक आज�या तलुनेत जा�त घाबरले होते. 

खे�ापा�ातील दबंग �कंवा सावकारांम�य ेआपले मत मांडण े माणसाला सोप े

न�हत.े खु�या �ामसभांम�य ेह ेकरण ेअिधक कठीण झाले असत.े आजही अशा 

बात�या येतात क� �ामीण भागात दा� मा�फया, वाळूमा�फया, भू-मा�फया 

राजक�य िब�डस� व ठेकेदार यांनी अवै�,��ाचार व अनैितक मागा�ने 

कमावले�यापसैा, संप�ी वसाधनसमु�ी�या जोरावर  गावागा�ातील  गावगुंड  

पंचायतीनवर आपला दबाव िनमा�ण केला आहते तर काही क� पाहत आहते ही 

व�तुि�थती आहते. अ�या गांधीिवरोधी वातावरणातूनपंचायती �व�छ, सुंदर व 

तणावम�ु करण ेआव�यक आह.े  
 

आप�ी�या काळात पचंायत�ची जबाबदारी 

    रोजगारा�या मु��ावर मनरेगाच े उ��� पूण� करणे ह े पचंायतीचे सवा�त 

मह�वाचे काम आह.े अनेक पंचायत�म�ये वाचनालय, पाळणा यांसार�या मूलभूत 

सुिवधाही नाहीत. ब�तांश पंचायत भागात �ाथिमक आरो�य क� �ही नाही. या 

संसगा��या (कोरोना) काळातही सद� �कंवा तापामुळे गावक�यांना जवळपास 20 
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त े25 मैल दरू असले�या शहरात जाव ेलागते. आजही खे�ापा�ात गभ�वती 

मिहलांसाठी �सूतीची सोय नाही. ना�, संगीत, सािह�य, ��डा आिण 

कौश�य िवकास यांसार�या �े�ांत पंचायतीची स��यता �कंवा सहभाग हवा 

होता.सं�मण काळात गरीब कुटंुबांना मलुां�या िश�णासाठी महागड े अँ�ॉइड 

फोन आिण फोन कंपनीची िबले परवडत नाहीत, अशा वेळी �ामीण भागातील 

िव�ा�या��या िश�णात पंचायती मह�वाची भूिमका बजावू शकतात, ितथे कमी 

खचा�त िश�ण उपल�ध होऊ शकते.  
 

पचंायत राज�या यशातील आ�हाने  

     पंचायत�ना िव� िमळ�यासाठी कोणताही भ�म आधार नसतो, �यांना 

अथ�साहा�यासाठी रा�य सरकारांवर अवलंबनू राहावे लागते. ह ेजाणून �यायचे 

आह ेक� रा�य सरकारकडून �दलेला िव� हा केवळ एका िविश� व�तूवर खच� 

कर�यासाठी असतो.अनेक रा�यांम�य े पंचायत िनवडणुका वेळेवर होत नाहीत. 

अनेक पंचायत�म�ये िजथे मिहला �मखु आहते, �यां�या पु�ष नातेवाईकांपैक� 

एका�या आदशेानुसार काम केले जात,े मिहला केवळ नाममा� �मुख आहते. 

यामुळे पंचायत�म�ये मिहला आर�णा�या उ���ावर नकारा�मक प�रणाम होतो. 

�ादिेशक राजक�य सघंटना पंचायत��या कारभारात ढवळाढवळ करतात �यामुळे 

�यां�या कृती आिण िनण�यांवर �भाव पडतो.रा�याने िनयु� केललेे अिधकारी 

यां�यात सामंज�य िनमा�ण करणे कठीण जाते, �यामुळे पंचायत��या िवकासावर 

प�रणाम होतो. 

      �थािनक �वरा�य सं�थाही �व�था �ाचीन काळापासून भारतातील 

�ामीण समुदायांनी िजवंत ठेवली होती. गावांम�य े िविवध समाज एकमेकांना 

आधार दते होते आिण एकमेकांवर अवलंबनूही होते. जु�या चालीरीती आिण 

परंपरांमुळे समाजाची भावना �टकून राह�यास मदत झाली. अनेक सा�ा�ये 

िनमा�ण झाली आिण कोसळली पण या �ामीण समुदायांनी नेहमीच आपल े

अि�त�व आिण आ�मा जपला आह,े �हणजे अनादी काळापासून, �ामपंचायती 

आप�या �ामीण समाजाचा अिवभा�य भाग आहते. या �णाली अंतग�त, 

गावातील �मुख ���ना पंच बनवले गेले, �यां�या माग�दश�नाखाली पंचायती 

गावा�या �याय, कायदा आिण सु�व�था, िवकास आिण िश�ण यासह संपूण� 

आ�थ�क आिण सामािजक िवकासासाठी काम करत असत. गावातील ��येक 

���चा �ामपंचायत�वर अतूट िव�ास होता, परंत ु पंचायतराज�व�थे�या 

इितहासात असाही आता काळ आला आह ेक�, लोक या �व�थपेासून दरू जात 

असून या �व�थेची �ित�ा एक �कारे कमी होत आहते. 

      गांध�ना �वावलंबी आिण �वयंिनण�य गावांम�ये आ�थ�क लोकशाही हवी 

होती, पण आज �ामपंचायत �तरावरील िनयोजनाच े �वातं�य बाजूला ठेवून 

िज�हा पंचायत �तरावर िनयोजनाच े ��ताव रखडल े आहते. गाव आिण 

�ामपंचायत�ची आ�थ�क सभंावना आिण उ�प� दयनीय बनले आह,े हहेी कारण 
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आह.े �यांना रा�य �कंवा क� �ाकडून केवळ पूव�िनयोिजत योजनांसाठी पैसे 

िमळतात. अशा ि�थतीत �ामपंचायत�म�य े �ाधा�यान े काम करणे आिण मंजूर 

झाले�या योजनांचा �� सुटत नाही.िव� आयोगाने मंजूर केलेल े�ामपंचायत�चे 

पैसेही �यांना वेळेवर �दले जात नाहीत, अशी लािजरवाणी बाब काही 

रा�यांम�य ेघडली आह.े आ�थ�क दबु�लतेबरोबरच अिधकारी-कम�चारी, िवशेषत: 

तांि�क अिभयंते आद�चा अभाव ही सम�या आह.े 
 

पचंायत िनवडणकु�त �हसंाचार आिण प�ाचा ह�त�पे 

       ��य�ात �ामपंचायत��या िनवडणुकाही प�ीय पातळीवरच झा�या ह े

गे�या अनेकिनवडणुक�त िस� झाले आह.े उमेदवारांना िनवडणूक लढव�याची 

परवानगी �दली गेली नाही, �यांचे अपहरण केले गेले �कंवा �यांची ह�या 

कर�यात आ�याची उदाहरण ेकमी नाहीत. पंचायत�मधील अ�हसंक वातावरणा�या 

उलट,दबाव, मारहाण, अपहरणा�या धम�या यांम�ये काम कराव े लागते. 

िवशेषत: �या �ामपंचायत�म�य ेनैस�ग�क संसाधने मुबलक आहते, िजथे जिमनीचे 

बाजारभाव वाढत आहते, िजथे बेकायदशेीरपण े वाळू, खडी �कंवा खिनज 

उ�खनन केले जाते �कंवा िजथे मो�ा �क�पांसाठी 'जनसुनावणी'ची मंजुरी 

मािगतली जात.े  
 

पचंायत िनवडणकुामं�य ेदा�चे वच��व :  

      पंचायत िनवडणुक�त दा�च े इतके वच��व असते क� मिहला 

उमेदवारांनाही िनवडणुक�त दा��या मागणीला सामोरे जाव ेलागते. दा�, �हसंा 

आिण पैशा�या जोरावर पंच-परमे�र िनवडून आले असते तर गांध�ना त ेकधीच 

मा�य झाले नसत.े मिहला �धानांना िवव� केल,े दिलत �धानांना खुच�वर बसू 

�दले नाही �कंवा �यांनी खुच�वर बसणे टाळल ेअशा बात�या �सारमा�यमांम�य े

आ�या आहते. त े �हसंेच े �तीक दखेील आहते आिण संसग� आिण भेदभावाचे 

दखेील �तीक आहते. या सवा�चा असाही प�रणाम झाला आह.े  
 

पचंायत�म�य ेघोड-े�ापार :- 

    पंचायत�म�ये घोड-े�ापारा�या �लोभनांचा महापूर आला आह.े 

उ�राखंडमधील 'नैिनताल उ� �यायालयाला' गे�या पंचायत िनवडणुक�तही 

ह�त�ेप करावा लागला होता. या जनिहत यािचकेवर �यायालयाने रा�य सरकार 

आिण 'रा�य िनवडणूक आयोगा'ला जाब िवचारावा, �याम�ये �लॉक आिण 

िज�हा�तरीय पंचायती�या िनवडणुक�त लाखो आिण को�वधी �पयां�या खचा�वर 

आ�ेप घे�यात आला होता. असे असूनही, �लॉक अ�य�ां�या िनवडणुक�पूव�, 

उ�राखंड पोिलसांना हरवल�ेया डझनभर पंचायत �ितिनध�चा शोध घे�यासाठी 

आिण पुन�ा�� कर�यासाठी �ठक�ठकाणी छाप े टाकावे लागले.गावातील सरकार 

चालवणा�या सद�य -सरपंचां�या सरु�ेचा ��ही मह�वाचा ठरत आह े �� 
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प�त�चा अवलंब कर�या�या स��मुळे मिहला पंच आिण �मखुांम�ये दहशतीचे 

वातावरण िनमा�ण होत आह.े  
 

पचंायतराज �व�था मजबूत कर�यासाठी उपाययोजना :- 

1. गांध�नी �ाम�वरा�यात वैयि�क आिण �ामसभा या दो�ही गो�ी 

मह�वा�या मान�या. गावातील सामा�य जनता गावातील सभांम�ये स��य 

सहभाग घेईल आिण तेथे गावाच े �ाधा�य�म आिण गरजा ओळख�या 

जातील अशी �यांची अपे�ा होती. याउलट, आज �ामीण लोकसहभागाची 

पातळी अशी आह े क�, �ामसभा आिण पंचायत सिम�यांम�य े वैधािनक 

सं�या �कमान ठेवली तरी कोरम पूण� होत नाही.�ामसभा व मािसक 

सभेम�ये स��यता मह�वाची आहते. 

2. रा�य सरकारे पंच आिण पंचायत�ना सव� अिधकार, िवभाग, आ�थ�क 

अिधकार आिण कम�चारी द�ेयास टाळाटाळ करतात, �याचा �यांना 

घटना�मक अिधकार आह,े तर गांध�ना �ामपंचायत�म�ये िविधमंडळ, 

�यायपािलका आिण �शासक�य युिनटचे एकसंध �व�प पहायच े होते. 

गावां�या �वाय�तेसाठी, ��येक गावक�यान े भेदभाव न करता, न 

घाबरता, पारदश� कारभार आिण �वरा�यासाठी �वत:�या साधनसंप�ीने 

आिण मानवी �ित�नेे िवकासाची �लू ��ंट आिण अिधकार असण ेआव�यक 

आह.े 

3. पंचायती राज सं�थांना कर आकारणीच े काही �ापक अिधकार �दल े

पािहजेत. पंचायती राज सं�थांनी �वतःच ेआ�थ�क �ोत वाढवल ेपािहजेत. 

15 �ा िव� आयोगाने पंचायत��या िव� वाटपात वाढ करणे आव�यक 

असून पंचायती राज सं�थांना अिधक काय�कारी अिधकार द�ेयात यावेत.  

4. मिहलांना अिधकािधक मानिसक आिण सामािजकद�ृ�ा स�म केले पािहज े

जेणेक�न �या िनण�य घे�या�या बाबतीत �वावलंबी होऊ शकतील. 

पंचायत��या िनवडणुका �ादिेशक संघटनां�या ह�त�ेपािशवाय रा�य 

िनवडणूक आयोगा�या िनकषावंर ठरले�या वेळी झा�या पािहजेत.  

            गांधीजी�या �वाय� �ामसं�थेची व िवक� �ीत �ामौ�ोगा�या 

अथ�शा�ाची आदश� इमारत मानवी मू�ये, शरीर�म, साधे जीवन व अ�हसंा या 

चार त�वां�या खांबावर उभारललेी आह.े गांधीजी अ�यंत चपखलपण े आपल े

�हणण ेमांडत असत. त ेश�दही िनवडून वापरत. �यांनी 'राजकारण' हा श�द 

कधीही वापरला नाही. त े�हणत असत, 'रा�कारण'. स�ेच ेराजकारण नको, 

दशेाला पुढ ेनेणारे �य� हवेत. '�वातं�य' हा आपण वापरात आणलेला श�द. 

पण गांधीज�ना भावणारा श�द '�वरा�य'. �वातं�य आिण �वरा�य यातला 

नेमका फरक या महामानवान ेयो�य �कारे ओळखला होता.   
 

िन�कष� ( Conclusion) :  
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        महा�मा गांधी नावाचा एक माणूस भूतलावर होऊन गेला यावर 

पुढील िप�ांचा िव�ास बसणार नाही अशा आशयाचे व�� आईन�टाईनन ेकेले 

होते, �याचा ��यय महा�मा गांध�ना समजून घेताना पुनःपु�हा येत राहतो. 

जसजसा काळ िनघून जात आह ेतसतस े �यांचे िवचार अिधकच उजळून िनघत 

आहते, �यांची उपयु�ता वादातीत ठरत आह,े आिण माणुसक�ची मशाल हातात 

घेतललेा हा महा�मा काळा�याही पुढ ेकसा होता ह े िस� होत आह.ेसुसंवाद, 

शांतता आिण अ�हसंे�या मागा�नेच माणूस सुखी होऊ शकेल ह ेगांध�चे त�व�ान 

सा�या जगाने आता मा�य केले असून �यांनी दाखवले�या मागा�व�न जगाला पुढ े

जाव े लागणार आह.े आ�ही ह े िवचार पु�हा आप�यासमोर आणू शकलो तर 

याचा िनि�तच आनंद होईल. 
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