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�ુજ રાતમાં કાપડ રં ગાટ અને છાપકામનો ઈિતહાસ
�ાચીન ભારતનો ઈિતહાસ દશા�વે છે ક� ભારતીય કાપડ લગભગ ૨000 વષ� �ુધ ી સમ� સ�ય જગતભરમાં િનિવ�વ ાદ
ચ�ડયાતાપ�ુ ં ભોગવ� ું હ�.ું ઋ�વે દ વ�ણ�ુ ં વણ�ન કરતાં ‘�हर�य�ा�प’ ક� ચમકતા સોને ર� વણેલા ડગલાની વાત કર� છે અને
પોતાના ભ�તોના ર�ક તર�ક�ન ા અ��નને લગતા એના ઉ�લેખમાં ‘वम�व �यतम
ु ’् (સીવે લી બંડ� �વો) શ�દ �યો� છે . મહાભારત
‘म�णमीर’ , �ાય: મોતી વણેલી �કનારોવા�ં ચીર જણાવે છે . પા�લ�ંથ ો એકસો હ�ર ચાંદ�ના િસ�ાઓની �ક�મ તના વારાણસીના
‘कसेटयक’ નો િનદ� શ કર� છે .

મોહ�- જો-ડ�રોમાં સં�યાબંધ મળે લાં તકલીનાં ચકરડાં અને કાંસ ાની સોયો �ાચીન ભારતમાં વણાટની અને ભરતકામની કલાની

ુ ા) રં ગના િનશાન દશા�વે છે ક�; વન�પિતના
િવશાળ લોકિ�યતાની સાખ � ૂર� છે . �ુત રાઉ કાપડના �ૂકડા પરના મ�જ�ઠયા(�ં�ડ

અને પ�થરના રં ગો �ાચીન સમયથી બહોળા �માણમાં વપરાતા. �ુ�ય વન�પિત રં ગો હતા-ગળ�, લાખ, હળદર અને ક�ુબ
ં ી.
‘�श�पर�न’ િવિવધ ઘટકો વડ� �વાક� શારદ હર�ત, હાથીનો રં ગ અને બ�ુલ ફળ, અ��ન અને જળના રં ગો તૈ ય ાર કરવાનીર�તો

િન�પે છે . પહ�લાં � ૂળ રં ગ જ વપરાતા. આ�દવાસી તથા પરં પ રાગત ર�તે બનાવાતા કપડામાં હ� આ રં ગોનો ઉપયોગ જોવા

મળે છે . રં ગોના ઉપયોગ પર વ�ુ કા� ૂ ખિનજોમાંથ ી રં ગોના થતા િવકાસ અને પાકા રં ગની શોધ સાથે આ�યો. કાપડની બાંધ ણી
પણ �ાચીન સમયમાં �ચ�લત હતી. ‘मानसो�लास’ માં એનો િનદ� શ કરાયો છે .
કાપડની બીબાં છપાઈ પણ ભારતમાંન ી �ાચીન કલા છે . �ીક િવ�ાન એ�રયન � સમય િવશે લખે છે તે સમયમાં ચો�સ અને

�ાય: મહાભારતના સમયમાં પણ �ણીતી હતી. સૌથી �િસ�ધ છાપે � ું કાપડ હ� ું મ�સ�લયા , અવા�ચીન �ુસ લીપ�મ કાપડ.
�પાંકનો તથા રં ગની રમણીયતા અને રં ગોની ગહ�રાશે ભારતના �ાચીન છાપે લા કાપડને સમ�ત સમકાલીન જગતમાં લોકિ�ય
બના��ુ,ં એ પછ�ના સમયના �ુરોપમાં પ�ર�ચત એવાં ઘણાંખરાં છાપે લાં કાપડ અને છ�ટના આ�-�કારો તર�ક� કામ આવ�.ું

મ�યકાળમાં કાપડ રં ગકામનો ઉ�ોગ ઉ�ત હતો. ટ� ર�ના � ૃ�ાંત અ�ુસ ાર બરછટ �ુત રાઉ કાપડને પાકાં રં ગોથી રં ગવામાં અથવા
છાપવામાં આવ� ું હ�.ું પંદરમી સદ�ના એક ચીની � ૃ�ાંત માં તે મ જ બિન�ય ર અને ટ� વ િન�ય રના � ૃ�ાંત ોમાં કા�લકટથી છાપે લા

ું ર છ�ટો, પડદા
�ુત રાઉ કાપડની આયાત થતી હોવાના સંદભ� મળે છે . રં ગકામમાં પાકા રં ગોનો �યોગ અને હાથછપાઈની � દ
તે મ જ �ુઘ લ દરબારોમાંન ા છાપે લા વ�ોનો િનદ� શ પણ મળે છે .

ભારતીય રં ગર� � અટપટ� ���યાઓ ઉપ�વી િવિવધ રં ગછટાઓ�ુ ં િનમા�ણ ક�ુ� અને �ના લીધે કાપડ પર પાકા રં ગ ચડાવી

શકાય. િવ�લયમ � ૂરના જણા�યાં �માણે �ુઘ લ સમયમાં કા�મીર�ઓ �ણસોથી વધાર� આછા રં ગોનો ઉપયોગ કર� શકતા હતા,
પરં � ુ ઓગણીસમી સદ�ના આરં ભમાં આ સં�યા ઘટ�ને ફ�ત ચ�સઠની થઈ ગઈ હતી. રાજ�થાન� ુ ં બમ�ુ ં રં ગાટ� કામ ( એક બા�ુ

રાતો, બી� બા�ુ પીળો ક� લીલો) અને �ુજ રાત, આ���દ� શ અને ઓ�ર�સા�ુ ં બાંધ ણી રં ગાટ�કામ (કાપડના તાણા અને વાણા
બંને ન ા તારને દોર�થી બાંધ ીને એવી ર�તે રં ગવામાં આવતા ક� બાંધે લા ભાગોમાં રં ગ �દર ના લાગે. અને તે મ ાંથ ી એક ભાગ આ

ર�તે વણાટ �ારા મે ળવી શકાતો.) એ બે િવિશ�ટ �કારની રં ગાટ� કામની ��યાઓ છે ક� �માં ભારતીય રં ગર� જ ોએ પોતાની
અદ� ૂત �ુશ ળતાઓ છતી કર� હતી.

ું ગીત કાપડ. � ક��લકો તર�ક� વધાર� �ણી� ું બ��ું
મલમલ પછ�, િવદ� શ ી બ�રોમાં સૌથી વધાર� લોકિ�ય ભારતીય કાપડ હ�-રં
છે . ક��લકોમાં આ���દ� શ માં આવે લ �ુસ �લપ�મ, �ચ�ગલ�ુર, મ�ુરાઈ, થં��ુર, સાલેમ , કલાહ�તી અને ચે� ાઈમાંન ા

નાગ�પ��નમ�ુ ં કલમકાર� અથવા બા�ટક રં ગ અને ભાતમાં અ�ુપ મ સ� ૃ��ધ ધરાવતી � ૂબ �ચ
ં ૂ વણભર� �િતકાકારની � ૂબ
�મભર� ���યા માટ� સૌથી �યાતનામ બને � ું છે . ત�ન સંભિવત છે ક� હાલમાં ઈ�ડોને િશયામાં બા�ટકની � ��યાત ���યા
િવશાળ પાયા પર ચાલે છે તે આ�� �દ� શ માંથ ી િનકાસ થઈ હતી. જો ક� રં ગ માટ� � �ુદરતી ��યો વપરાતાં તે �દ� શે - �દ� શે

�ુ દાં હતાં, છતાં ભારતમાં બીબાં છાપની પ�ધિત સવ� � ઉપયોગમાં લેવ ાય છે . ભારતના છાપગરોએ તે મ ની આ કાર�ગર�માં

ઉ�મ િસ��ધ હાંસ લ કર� હતી. કાપડ પર રં ગકામ-છાપકામને ‘િશ�પ’ની પ�રભાષામાં � ૂકવામાં આવે છે અને આ માટ� ન ા �ુરાવા
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વૈ �દક સા�હ�યમાંથ ી પણ ઉપલ�ધ થાય છે .
વૈ �દક �ુગમાં અને ક િશ�પો અને �યવસાયોનો ઉદય થઈ � ૂ�ો હતો અને િવ�ભ� શૈ ��પક તથા �યાવસાિયક સંઘ ો અથવા વગ�

અ��ત�વમાં આવી � ૂ�ા હતાં. વે દથી લઈને ઉપિનષદકાળ �ુધ ી � અને ક િશ�પો અને �યવસાયોનો ઉદય થઈ � ૂ�ો હતો.
ુ ીલન �ારા ડૉ. પી.વી. કાણેએ તે મ ના
તે ન ાં ઉ�લેખ સં�હતાઓ, �ા�ણ�ંથ ો, આર�યકો અને ઉપિનષદોમાં મળે છે . �ના અ� શ

�ંથ ‘धम�शा�� का इ�तहास ’ ભાગ-1માં તે મ ના ઉ�લેખો કયા� છે . આ �ંથ માં તે મ ણે રં ગર� જ માટ� रं ग�पत ृ શ�દ વાપય� છે તથા
વ�ો�ોગ રં ગકામને તે મ ણે મોટા ઉ�ોગ તર�ક� વણ��યો છે . મૌય� કાળ અને �ુ� તકાળ દરિમયાન રચાયે લ �ંથ ા�દ સા�હ�યમાંથ ી

વ�ો રં ગવા તથા છાપવા �ગેન ી ક�ટલીક મા�હતી �ા�ત થાય છે . � �ુજ બ: ‘વ�ુદ�વ �હ�ડ�’– �ન ધમ� કથામાં િવિવધ �કારના

વ�ોના સં�યાબંધ ઉ�લેખ મળે છે . �માં પ�છ�થી રં ગલ
ે ાં �ચનાઈ વ� , �ુ� �ુ�મ અને ધવલ ‘હંસ લ�ણ’ વ�, ઈ���વજ ઉપર

ુ , કૌશે ય ,
વ�ટાળવા માટ� � ુ ં ‘પલાશપટ’નામના વ�, તળાઈ ઉપરના ઓછાડ માટ� ‘પ���ુ લકા’ નામના વ� તથા �ુ�ૂલ, �ચનાં� ક
કસવધ� ન આ�દ વ�ોના નામો�લેખ મળે છે . પા�લ�ંથ �દ��નકાયમાં પ�ચીસ મોટા િશ�પોનો ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો છે . �માં

પણ રજકનો ઉ�લેખ થયે લો છે . �ના પરથી ત�કાલીન ઉ�ોગ-ધંધ ામાં કાપડની રં ગાઈ તથા રં ગર� જ ો�ુ ં મહ�વ�ુ ં હોવા�ુ ં માની
શકાય છે .

સ�તનતકાળની શ�આતમાં લખાયે લા ‘ના�ભનંદનો�ધાર �બંધ ’માં �ુજ રાત�ુ ં વણ�ન કરતાં �ી ક�� ૂ�ર જણાવે છે ક�, ‘આ દ� શ ના

લોકો ક�ુબ
ં ાના અને મ�જઠના રં ગથી રં ગાયે લા અને �ચી �તના વણાટવાળા ભાતભાતના કપડાં પહ�ર� છે . આ �દ� શ માં આવે લ
ગામડાં અને શહ�રો અિતશય વૈ ભવવાળાં છે ’.

સ�તનતકાળમાં રચાયે લ વણ�કોમાં િવિવધ �કારના વ�ોની યાદ� આપે લી છે . તે ઉપરથી કાપડ ઉ�ોગના વૈ િવ�ય� �ુ ત

િવકાસનો �યાલ આવી શક� છે . � �ુજ બ �ુજ રાતની છ�ટોનો મોટો વે પ ાર મલા�ા તથા � ૂવ� ન ા દ� શ ો સાથે હતો. ઈ.સ.૧૫૧૪માં

�ુજ રાત આવે લા �ફરં ગી એલચીના સાથીદારોને રં ગીન મલમલના ઝ�ભા આપવામાં આ�યા હતાં. િમરાંતે અહ�મ દ� �પ�ટ શ�દોમાં
જણાવે છે ક� �ુજ રાતના ��
ુ રની ક�િત� ઈરાન, �કુ � , રોમ અને િસ�રયા �ુધ ી િવ�તર� હતી. ખંભાતમાં કાપડનો મોટામાં મોટો

ઉ�ોગ હતો. વથ� મ ા તથા બારબોસા તે ન ો ઉ�લેખ પોતાના લખાણોમાં કર� છે . િસઝર ��ડ�રક� ન���ું છે ક� છાપે લા સફ�દ અને રં ગીન

કાપડની એટલી બધી �તો બનતી હતી ક� ગણી શકાય નહ�. �ફરં ગીઓ મર� વગેર� તે �ના લાવી બદલામાં ખંભાતથી કાપડ ભર�
જતા હતા. એ લોકો ખંભાતને ‘�ુિનયા�ુ ં વ�’ કહ�ત ા હતા. અમદાવાદમાં થતા ર� શ મી કાપડ પરના રં ગ �વા રં ગ બી� �ાંય

બેસ તા ન હતા. િવદ� શ ોમાં અમદાવાદના કાપડ માટ� પડાપડ� થતી હતી. અમદાવાદમાં છ�ટ, બાંધ ણી વગેર� રં ગાટ� કામના
ઉ�ોગ-ધંધ ા િવક�યા હતા. �કનખાબ અને મલમલના ઉ�ોગ-ધંધ ા પણ િવક�યા હતા.

ભ�ચ માટ� ટવ� િનયર ન�ધે છે ક� ભ�ચ પાસે ન ી નમ� દા�ુ ં પાણી છ�ટ કાપડ પર સફ�દાઈ લાવવા માટ� સદ�ઓથી �ણી� ું હ�.ું કોરા
કાપડને િનખારવા (��લ�ચ�ગ)નો ઉ�ોગ અહ� �ખ�યો હતો. આ�ા, લાહોર અને બંગાળમાંથ ી સફ�દ બા�ટા કાપડ ભ�ચ અને

નવસાર� લઈ જવામાં આવ� ું હ�.ું �યાં એને લ��ુન ા રસવાળા પાણીમાં ઝબોળવામાં આવ� ું હ�.ું �ુઘ લ સમયમાં ભારતમાં
આવે લ િવ�લયમ � ૂર� �ુજ રાતના રં ગર� જ ો માટ� ન�ધ કર� છે ક� �ુજ રાતના રં ગર� જ ો એ કાપડના તાણા અને વાણા બંને ન ા તારને

દોર�થી બાંધ ીને એવી ર�તે તે ને રં ગ કરતા ક� બાંધે લા ભાગોમાં રં ગ �દર ના લાગે અને તે મ ાંથ ી એક ભાગ આ ર�તે વણાટ �ારા
� ૂત �ુશ ળતા
મે ળવી શકાતો હતો. એ બે િવિશ�ટ �કારની રં ગાટ� કામની ��યાઓ હતી. �માં ભારતીય રં ગર� જ ોએ પોતાની અ��
ુ ત પણ વ�ો�ોગ-રં ગકામના મોટા ક���ો હતા. � ૂરત સોનાની
છતી કર� હતી. ભ�ચ ઉપરાંત અમદાવાદ, પાટણ, વડોદરા, � ર
� ૂરત �ંથ માં જણા�યા અ�ુસ ાર �ુિનયામાં �ાંય ન થાય તે � ું �ુદ
ં ર છાપકામ �ુરતમાં થ� ું હ�.ું એના રં ગ �ુદ
ં ર, કાયમી તથા
ુ તની િવિશ�ટતા હતી.
અનોખી ભભકવાળા હતા. અતલસના કાપડમાં સોનાની કોર એ � ર

રં ગાટ�કામ માટ� �મનગર, �ત�ુર, ગ�ડલ, રાજકોટ, ભાવનગર, અમર� લી, િશહોર, વડોદરા, બગસરા, � ૂજ, માંડવી, ��ર,

નવસાર�, ગણદ� વ ી, વલસાડ, બારડોલી, ચીખલી વગેર� �ણીતા હતા. અમર� લીમાં �ચા �કાર�ુ ં રં ગાટ�કામ થ� ું હ�.ું ક�છમાં
રં ગબેરંગી �દડ�,
ંૂ
સાફા, શીરક, �માલ, ઉપરણાં, ચાદરો વગેર�� ુ ં છાપકામ વખણા� ું હ�.ું ચોબાર� તથા લખપત�ુ ં અજરખ, લાલ
� ૂિમકા ઉપર � ૂરા રં ગના છાપકામવા�ં કાપડ વખણા� ું હ�.ું � ૂરત, ભ�ચ અને અમદાવાદમાં ક�ટલાંક ગળ� વડ� પણ રં ગકામ
કરતા હતા, તે ઓ ગ�ળયારા કહ�વ ાતા હતા. ગામડાઓમાં ગળ� વડ� રં ગાયે લા કપડાની ખપત વ�ુ થતી હતી.

કડ�, પે થ ા�ુર, િસ�ધ�ુર, વડનગર રં ગકામ તથા છાપકામના મોટા ક���ો હતાં. ગોધરા, દાહોદ અને કાલોલ પણ છાપકામ સાથે

સંકળાયે લા હતા. કપડવંજ પણ રં ગાટ તથા છાપકામ માટ� અ��થાને હ�.ું આ� પણ �યાં �હોર નદ�ના �કનાર� નાના-નાના

પ�થરોમાં કોચેલી �ૂંડ�ઓ મળ� આવે છે . �નો ઉપયોગ રં ગ ઓગાળવા માટ� થતો હતો. �થાિનક બ�રો ઉપરાંત િવદ� શ ોમાં પણ
�ુજ રાતમાં રં ગાયે લા તથા છપાયે લા કાપડની � ૂબ જ માંગ રહ�ત ી હતી. પે થ ા�ુરમાં છપાયે લા સા�લાનો િસયામમાં ઘણી માંગ
રહ�ત ી હતી. દર વષ� આશર� �ણ લાખ સા�લાંન ી િનકાસ થતી હતી.
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�ુજ રાતમાં ચાલતા કાપડ અને રં ગાટ ઉ�ોગને જોરદાર ફટકો પડ�ો તે ન ી પાછળ ત�કાલીન રાજક�ય પ�ર��થિત જવાબદાર

હોવા�ુ ં કહ� શકાય. કારણક� �ુઘ લ બાદશાહ અકબરના સમય �ુધ ી કાપડ પરના છાપકામ રં ગકામને �ટ�ું મહ�વ મ��ું તે

પછ�ના સમયમાં જળવા�ું નહ�. ઔરં ગઝેબના � ૃ��ુ પછ� ��ેજ ો�ુ ં જોર � ૂબ જ વધી ગ�ું હ�.ું �ુઘ લકાળમાં �ગલે�ડમાં
ભારતીય કાપડની માંગ એટલી બધી વધી ગઈ હતી ક� �યાંન ા વે પ ાર�ઓ તથા વણકરોએ ઈ.સ.૧૭૨૧માં ભારતના કાપડની

આયાતનો િવરોધ અને �દોલનો કયા� હતાં. �ુરોપના અ�ય દ� શ ોએ પણ ભારતમાંથ ી કાપડની આયાત બંધ કર� તે થ ી
�ુજ રાતનાં કાપડ ઉ�ોગને પણ ફટકો પડ�ો હતો. ભારતીય વ�-ઉ�ોગની �યવ�થામાં અરાજકતા ફ�લાઈ ગઈ. ભારતીય
બ�રમાં �ુરોપીય માલ આવવાના કારણે તથા ઔ�ો�ગક �ાંિતના કારણે રં ગાટ તથા છાપકામ ઉપર � ૂબ જ િવપ�રત અસર પડ�.
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