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�જુરાતમા ંકાપડ રંગાટ અને છાપકામનો ઈિતહાસ

�ાચીન  ભારતનો  ઈિતહાસ  દશા�વે  છે  ક�  ભારતીય  કાપડ  લગભગ  ૨000  વષ�  �ધુી  સમ�  સ�ય  જગતભરમાં િનિવ�વાદ
ચ�ડયાતાપ�ુ ંભોગવ�ુ ંહ� ુ.ં ઋ�વેદ વ�ણ�ુ ંવણ�ન  કરતાં ‘�हर�य�ा�प’ ક� ચમકતા સોનેર� વણલેા ડગલાની વાત  કર�  છે  અને
પોતાના ભ�તોના ર�ક તર�ક�ના અ��નને લગતા એના ઉ�લખેમા ં‘वम�व �यतुम’् (સીવેલી બડં� �વો) શ�દ �યો� છે. મહાભારત
‘म�णमीर’ , �ાય: મોતી વણલેી �કનારોવા�ં ચીર જણાવે છે. પા�લ�થંો એકસો હ�ર ચાદં�ના િસ�ાઓની �ક�મતના વારાણસીના
‘कसेटयक’ નો િનદ�શ કર� છે.

મોહ�-જો-ડ�રોમાં સ�ંયાબધં મળેલાં તકલીનાં ચકરડાં અને કાસંાની સોયો �ાચીન ભારતમાં વણાટની અને ભરતકામની કલાની
િવશાળ લોકિ�યતાની સાખ �રૂ� છે. �તુરાઉ કાપડના �કૂડા પરના મ�જ�ઠયા(�ં�ડુા) રંગના િનશાન દશા�વે છે ક�; વન�પિતના
અને પ�થરના રંગો �ાચીન સમયથી બહોળા �માણમા ંવપરાતા. ��ુય વન�પિત રંગો હતા-ગળ�, લાખ, હળદર અને ક�ુબંી.
‘�श�पर�न’ િવિવધ ઘટકો વડ� �વાક� શારદ હર�ત, હાથીનો રંગ અને બ�ુલ ફળ, અ��ન અને જળના રંગો તૈયાર કરવાનીર�તો
િન�પે છે. પહ�લાં �ળૂ રંગ જ વપરાતા. આ�દવાસી તથા પરંપરાગત ર�તે બનાવાતા કપડામાં હ� આ રંગોનો ઉપયોગ જોવા
મળે છે. રંગોના ઉપયોગ પર વ� ુકા� ૂખિનજોમાથંી રંગોના થતા િવકાસ અને પાકા રંગની શોધ સાથે આ�યો. કાપડની બાધંણી
પણ �ાચીન સમયમા ં�ચ�લત હતી. ‘मानसो�लास’ મા ંએનો િનદ�શ કરાયો છે.

કાપડની બીબા ંછપાઈ પણ ભારતમાનંી �ાચીન કલા છે. �ીક િવ�ાન એ�રયન � સમય િવશે લખે છે તે સમયમા ંચો�સ અને
�ાય: મહાભારતના સમયમાં પણ �ણીતી હતી. સૌથી �િસ�ધ છાપે� ુ ંકાપડ હ� ુ ંમ�સ�લયા , અવા�ચીન �સુલીપ�મ કાપડ.
�પાકંનો તથા રંગની રમણીયતા અને રંગોની ગહ�રાશે ભારતના �ાચીન છાપેલા કાપડને સમ�ત સમકાલીન જગતમા ંલોકિ�ય
બના��ુ,ં એ પછ�ના સમયના �રુોપમા ંપ�ર�ચત એવા ંઘણાખંરા ંછાપેલા ંકાપડ અને છ�ટના આ�-�કારો તર�ક� કામ આવ�ુ.ં

મ�યકાળમા ંકાપડ રંગકામનો ઉ�ોગ ઉ�ત હતો. ટ�ર�ના ��ૃાતં અ�સુાર બરછટ �તુરાઉ કાપડને પાકા ંરંગોથી રંગવામા ંઅથવા
છાપવામાં આવ�ુ ંહ� ુ.ં પદંરમી સદ�ના એક ચીની ��ૃાતંમાં તેમજ  બિન�યર અને  ટ�વિન�યરના ��ૃાતંોમાં કા�લકટથી છાપેલા
�તુરાઉ કાપડની આયાત થતી હોવાના સદંભ� મળે છે. રંગકામમા ંપાકા રંગોનો �યોગ અને હાથછપાઈની � ુદંર છ�ટો, પડદા
તેમજ �ઘુલ દરબારોમાનંા છાપેલા વ�ોનો િનદ�શ પણ મળે છે.

ભારતીય રંગર�� અટપટ� ���યાઓ ઉપ�વી િવિવધ રંગછટાઓ�ુ ં િનમા�ણ ક�ુ� અને �ના લીધે કાપડ પર પાકા રંગ ચડાવી
શકાય. િવ�લયમ �રૂના જણા�યા ં�માણે �ઘુલ સમયમા ંકા�મીર�ઓ �ણસોથી વધાર� આછા રંગોનો ઉપયોગ કર� શકતા હતા,
પરં� ુઓગણીસમી સદ�ના આરંભમા ંઆ સ�ંયા ઘટ�ને ફ�ત ચ�સઠની થઈ ગઈ હતી. રાજ�થાન� ુ ંબમ�ુ ંરંગાટ� કામ ( એક બા�ુ
રાતો, બી� બા�ુ પીળો ક� લીલો) અને �જુરાત, આ���દ�શ અને ઓ�ર�સા�ુ ંબાધંણી રંગાટ�કામ (કાપડના તાણા અને વાણા
બનંેના તારને દોર�થી બાધંીને એવી ર�તે રંગવામા ંઆવતા ક� બાધંેલા ભાગોમા ંરંગ �દર ના લાગે. અને તેમાથંી એક ભાગ આ
ર�તે  વણાટ �ારા મેળવી શકાતો.) એ  બે િવિશ�ટ �કારની રંગાટ� કામની ��યાઓ છે  ક�  �માં ભારતીય  રંગર�જોએ  પોતાની
અદ�તૂ �ુશળતાઓ છતી કર� હતી.

મલમલ પછ�, િવદ�શી બ�રોમા ંસૌથી વધાર� લોકિ�ય ભારતીય કાપડ હ� ુ-ંરંગીત કાપડ. � ક��લકો તર�ક� વધાર� �ણી� ુ ંબ��ું
છે.  ક��લકોમાં  આ���દ�શમાં  આવેલ  �સુ�લપ�મ,  �ચ�ગલ�રુ,  મ�ુરાઈ,  થ�ં�રુ,  સાલમે,  કલાહ�તી  અને  ચ�ેાઈમાનંા
નાગ�પ��નમ�ું કલમકાર� અથવા બા�ટક રંગ અને  ભાતમાં અ�પુમ  સ��ૃ�ધ  ધરાવતી �બૂ � ૂચંવણભર� �િતકાકારની �બૂ
�મભર� ���યા માટ�  સૌથી �યાતનામ  બને�ુ ંછે. ત�ન  સભંિવત  છે  ક�  હાલમાં ઈ�ડોનેિશયામાં બા�ટકની �  ��યાત  ���યા
િવશાળ પાયા પર ચાલે છે તે આ�� �દ�શમાથંી િનકાસ થઈ હતી. જો ક� રંગ માટ� � �ુદરતી ��યો વપરાતાં તે �દ�શે-�દ�શે
�ુદાં હતા,ં છતાં ભારતમાં બીબાં છાપની પ�ધિત  સવ��  ઉપયોગમાં લવેાય  છે. ભારતના છાપગરોએ તેમની આ કાર�ગર�માં
ઉ�મ િસ��ધ હાસંલ કર� હતી. કાપડ પર રંગકામ-છાપકામને ‘િશ�પ’ની પ�રભાષામા ં�કૂવામા ંઆવે છે અને આ માટ�ના �રુાવા
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વૈ�દક સા�હ�યમાથંી પણ ઉપલ�ધ થાય છે.

વૈ�દક �ગુમા ંઅનેક િશ�પો અને �યવસાયોનો ઉદય થઈ ��ૂો હતો અને િવ�ભ� શૈ��પક તથા �યાવસાિયક સઘંો અથવા વગ�
અ��ત�વમાં આવી ��ૂા હતા.ં વેદથી લઈને ઉપિનષદકાળ �ધુી � અનેક િશ�પો અને �યવસાયોનો ઉદય થઈ ��ૂો હતો.
તેનાં ઉ�લખે સ�ંહતાઓ, �ા�ણ�થંો, આર�યકો અને ઉપિનષદોમાં મળે છે. �ના અ�શુીલન �ારા ડૉ. પી.વી. કાણએે તેમના
�થં ‘धम�शा�� का इ�तहास ’ ભાગ-1મા ંતેમના ઉ�લખેો કયા� છે. આ �થંમા ંતેમણે રંગર�જ માટ� रंग�पत ृશ�દ વાપય� છે તથા
વ�ો�ોગ રંગકામને તેમણે મોટા ઉ�ોગ તર�ક� વણ��યો છે. મૌય�કાળ અને ��ુતકાળ દરિમયાન રચાયેલ �થંા�દ સા�હ�યમાથંી
વ�ો રંગવા તથા છાપવા �ગેની ક�ટલીક મા�હતી �ા�ત થાય છે. � �જુબ: ‘વ�દુ�વ �હ�ડ�’– �ન ધમ�કથામા ંિવિવધ �કારના
વ�ોના સ�ંયાબધં ઉ�લખે મળે છે. �મા ંપ�છ�થી રંગેલા ં�ચનાઈ વ� , ��ુ ��ુમ અને ધવલ ‘હસં લ�ણ’ વ�, ઈ���વજ ઉપર
વ�ટાળવા માટ�� ુ ં‘પલાશપટ’નામના વ�, તળાઈ ઉપરના ઓછાડ માટ� ‘પ���ુલકા’ નામના વ� તથા �ુ�લૂ, �ચના�ંકુ, કૌશેય,

કસવધ�ન આ�દ વ�ોના નામો�લખે મળે છે. પા�લ�થં �દ��નકાયમા ંપ�ચીસ મોટા િશ�પોનો ઉ�લખે કરવામા ંઆ�યો છે. �માં
પણ રજકનો ઉ�લખે થયેલો છે. �ના પરથી ત�કાલીન ઉ�ોગ-ધધંામાં કાપડની રંગાઈ તથા રંગર�જો�ુ ંમહ�વ�ુ ંહોવા�ુ ંમાની
શકાય છે.

સ�તનતકાળની શ�આતમા ંલખાયેલા ‘ના�ભનદંનો�ધાર �બધં’મા ં�જુરાત�ુ ંવણ�ન કરતા ં�ી ક���ૂર જણાવે છે ક�, ‘આ દ�શના
લોકો ક�ુબંાના અને મ�જઠના રંગથી રંગાયેલા અને �ચી �તના વણાટવાળા ભાતભાતના કપડા ંપહ�ર� છે. આ �દ�શમા ંઆવેલ
ગામડા ંઅને શહ�રો અિતશય વૈભવવાળા ંછે’.

સ�તનતકાળમાં રચાયેલ  વણ�કોમાં િવિવધ  �કારના  વ�ોની  યાદ�  આપેલી  છે.  તે  ઉપરથી  કાપડ  ઉ�ોગના  વૈિવ�ય��ુત
િવકાસનો �યાલ આવી શક� છે. � �જુબ �જુરાતની છ�ટોનો મોટો વેપાર મલા�ા તથા �વૂ�ના દ�શો સાથે હતો. ઈ.સ.૧૫૧૪માં
�જુરાત આવેલા �ફરંગી એલચીના સાથીદારોને રંગીન મલમલના ઝ�ભા આપવામા ંઆ�યા હતા.ં િમરાતેં અહ�મદ� �પ�ટ શ�દોમાં
જણાવે  છે  ક�  �જુરાતના ��ુરની ક�િત� ઈરાન, �કુ�, રોમ  અને  િસ�રયા �ધુી િવ�તર� હતી. ખભંાતમાં કાપડનો મોટામાં મોટો
ઉ�ોગ હતો. વથ�મા તથા બારબોસા તેનો ઉ�લખે પોતાના લખાણોમા ંકર� છે. િસઝર ��ડ�રક� ન���ુ ંછે ક� છાપેલા સફ�દ અને રંગીન
કાપડની એટલી બધી �તો બનતી હતી ક� ગણી શકાય નહ�. �ફરંગીઓ મર� વગેર� તે�ના લાવી બદલામા ંખભંાતથી કાપડ ભર�
જતા હતા. એ લોકો ખભંાતને ‘�ુિનયા�ુ ંવ�’ કહ�તા હતા. અમદાવાદમાં થતા ર�શમી કાપડ પરના રંગ �વા રંગ બી� �ાયં
બસેતા ન  હતા. િવદ�શોમાં અમદાવાદના કાપડ માટ�  પડાપડ� થતી હતી. અમદાવાદમાં છ�ટ, બાધંણી વગેર�  રંગાટ� કામના
ઉ�ોગ-ધધંા િવક�યા હતા. �કનખાબ અને મલમલના ઉ�ોગ-ધધંા પણ િવક�યા હતા.

ભ�ચ માટ� ટવ�િનયર ન�ધે છે ક� ભ�ચ પાસેની 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  બગંાળમાથંી  સફ�દ  બા�ટા  કાપડ  ભ�ચ અને
નવસાર� લઈ  જવામાં આવ�ુ ંહ� ુ.ં  �યાં એને  લ��નુા રસવાળા પાણીમાં ઝબોળવામાં આવ�ુ ંહ� ુ.ં  �ઘુલ સમયમાં ભારતમાં
આવેલ િવ�લયમ �રૂ� �જુરાતના રંગર�જો માટ� ન�ધ કર� છે ક� �જુરાતના રંગર�જો એ કાપડના તાણા અને વાણા બનંેના તારને
દોર�થી બાધંીને એવી ર�તે તેને રંગ કરતા ક� બાધંેલા ભાગોમા ંરંગ �દર ના લાગે અને તેમાથંી એક ભાગ આ ર�તે વણાટ �ારા
મેળવી શકાતો હતો. એ બે િવિશ�ટ �કારની રંગાટ� કામની ��યાઓ હતી. �મા ંભારતીય રંગર�જોએ પોતાની અ� ��તૂ �ુશળતા
છતી કર� હતી. ભ�ચ ઉપરાતં અમદાવાદ, પાટણ, વડોદરા, �રુત પણ વ�ો�ોગ-રંગકામના મોટા ક���ો હતા. �રૂત સોનાની
�રૂત �થંમા ંજણા�યા અ�સુાર �ુિનયામા ં�ાયં ન થાય તે� ુ ં�ુદંર છાપકામ �રુતમા ંથ�ુ ંહ� ુ.ં એના રંગ �ુદંર, કાયમી તથા
અનોખી ભભકવાળા હતા. અતલસના કાપડમા ંસોનાની કોર એ �રુતની િવિશ�ટતા હતી.

રંગાટ�કામ માટ� �મનગર, �ત�રુ, ગ�ડલ, રાજકોટ, ભાવનગર, અમર�લી, િશહોર, વડોદરા, બગસરા, �જૂ, માડંવી, ��ર,
નવસાર�, ગણદ�વી, વલસાડ, બારડોલી, ચીખલી વગેર�  �ણીતા હતા. અમર�લીમાં �ચા �કાર�ુ ંરંગાટ�કામ થ�ુ ંહ� ુ.ં ક�છમાં
રંગબરંેગી � ૂદંડ�, સાફા, શીરક, �માલ, ઉપરણા,ં ચાદરો વગેર��ુ ંછાપકામ વખણા� ુ ંહ� ુ.ં ચોબાર� તથા લખપત�ુ ંઅજરખ, લાલ
�િૂમકા ઉપર �રૂા રંગના છાપકામવા�ં કાપડ વખણા� ુ ંહ� ુ.ં �રૂત, ભ�ચ અને અમદાવાદમાં ક�ટલાકં ગળ� વડ� પણ રંગકામ
કરતા હતા, તેઓ ગ�ળયારા કહ�વાતા હતા. ગામડાઓમા ંગળ� વડ� રંગાયેલા કપડાની ખપત વ� ુથતી હતી.

કડ�, પેથા�રુ, િસ�ધ�રુ, વડનગર રંગકામ તથા છાપકામના મોટા ક���ો હતા.ં ગોધરા, દાહોદ અને કાલોલ પણ છાપકામ સાથે
સકંળાયેલા હતા. કપડવજં  પણ રંગાટ તથા છાપકામ  માટ�  અ��થાને  હ� ુ.ં  આ�  પણ �યાં �હોર નદ�ના �કનાર�  નાના-નાના
પ�થરોમા ંકોચલેી �ૂંડ�ઓ મળ� આવે છે. �નો ઉપયોગ રંગ ઓગાળવા માટ� થતો હતો. �થાિનક બ�રો ઉપરાતં િવદ�શોમા ંપણ
�જુરાતમાં રંગાયેલા તથા છપાયેલા કાપડની �બૂ જ માગં રહ�તી હતી. પેથા�રુમાં છપાયેલા સા�લાનો િસયામમાં ઘણી માગં
રહ�તી હતી. દર વષ� આશર� �ણ લાખ સા�લાનંી િનકાસ થતી હતી.
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�જુરાતમાં ચાલતા કાપડ અને  રંગાટ ઉ�ોગને  જોરદાર ફટકો  પડ�ો  તેની પાછળ ત�કાલીન  રાજક�ય  પ�ર��થિત  જવાબદાર
હોવા�ું કહ� શકાય. કારણક�  �ઘુલ બાદશાહ અકબરના સમય  �ધુી કાપડ પરના છાપકામ  રંગકામને  �ટ�ુ ંમહ�વ  મ��ુ ંતે
પછ�ના  સમયમાં જળવા�ું નહ�.  ઔરંગઝબેના  ��ૃ�ુ પછ�  ��ેજો�ું જોર  �બૂ જ  વધી  ગ�ું હ� ુ.ં  �ઘુલકાળમાં �ગલ�ેડમાં
ભારતીય  કાપડની માગં એટલી બધી વધી ગઈ  હતી ક�  �યાનંા વેપાર�ઓ તથા વણકરોએ  ઈ.સ.૧૭૨૧માં ભારતના કાપડની
આયાતનો  િવરોધ  અને  �દોલનો  કયા�  હતા.ં  �રુોપના  અ�ય  દ�શોએ  પણ  ભારતમાથંી  કાપડની  આયાત  બધં  કર�  તેથી
�જુરાતનાં કાપડ  ઉ�ોગને  પણ  ફટકો  પડ�ો  હતો.  ભારતીય  વ�-ઉ�ોગની  �યવ�થામાં અરાજકતા  ફ�લાઈ  ગઈ.  ભારતીય
બ�રમા ં�રુોપીય માલ આવવાના કારણ ેતથા ઔ�ો�ગક �ાિંતના કારણ ેરંગાટ તથા છાપકામ ઉપર �બૂ જ િવપ�રત અસર પડ�.
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