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Continuous Issue-32| July – September 2018 
 

ખાદી એ વસ્ત્ર નહી,  પણ વવચાર 
 

પ્રસ્તાવનાાઃ 

            ભારતમાાં હાથથી તૈયાર થતા વસ્ત્રોને ખાદી કહવેામાાં આવે છે. ખાદી વસ્ત્ર સતૂરાઉ, રેશમ કે ઉનના હોઈ 

શકે. ખાદી માટે વપરાત ુસતૂર ચરખાની મદદથી તૈયાર કરવામાાં આવે છે. તેમાાં ક્ાાંય ઈલેક્ટ્રીકનો ઉપયોગ કરવામાાં 

આવતો નથી. 

           ખાદીના વસ્ત્રોની વવશેષતા એ છે કે તે શરીરને ગરમીમાાં ઠાંડુ અને ઠાંડીમાાં ગરમ રાખે છે.  

ખાદી એ ઈકોફે્રન્ડલી કાપડ છે. જેમાાં સ્કીન શ્વાસ લઈ શકે છે. ખાદીમાાં હવ ેબદલાવ આવી રહ્યો છે. ખાદી મોડનન બની 
રહી છે. અત્યારે ખાદી ફેશનમાાં છે, તેનુાં સ્લોગન પણ છે કે ખાદી ઈઝ ફેશન, ખાદી ઈઝ નેશન. મને ખાત્રી છે કે 

ખાદીની ફેશન દુવનયાભરનાાં લોકો પર પોતાનો પ્રભાવ નાાંખીને તેમને ઘેલા બનાવી શકે છે. આવનાર સમયમાાં ‘ખાદી 

ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશન’નુાં સતૂ્ર ઘણુાં ઉપયોગી નીવડી શકે છે. 

વસ્ત્રોન ું મહત્વાઃ 

             વસ્ત્ર એ માનવીની અગત્યની જરૂરરયાત છે. આરદયગુથી શરીરનાાં રક્ષણ માટે જુદ જુદા પ્રયત્ન થતાાં રહ ે
છે. જેમાાંથી વસ્ત્રની શોધ થઈ. વસ્ત્ર એ શરીરનુાં ઠાંડીથી, ગરમીથી અન ેજીવાણુાંઓથી રક્ષણ કરે છે. કાપડની શોધ થઈ 
ત્યારે સૌપ્રથમ કુદરતમાાંથી પ્રાપ્ત તાાંતણામાાંથી જ કાપડ તૈયાર કરવામાાં આવતુાં હત ુાં.  

વસ્ત્રોનો ઇવતહાસાઃ 

            દરેક સાંસ્કૃવતનાાં ઇવતહાસમાાં કુદરતી રેસાઓમાાંથી કાપડ તૈયાર કરવાનો ઉલ્લેખ મળે જ છે. કપાસ, રેશમ 
ઊન વગેરેનો ઉપયોગ બધા દેશોમાાં થતો હતો. પરુાણો પ્રમાણ ેભારતમાાં વસ્ત્ર વનમાનણ એક મહત્વપણૂન હસ્તકલા હતી 
તથા વૈરદકયગુથી જ ભારતવાસીઓ રાંગબેરાંગી વવભભન્ન પ્રકારના સુાંદર વસ્ત્રો પ્રત્ય ેરૂભચ રાખતા હતા. તે વખતે રાજ 
પરરવારનાાં વ્યક્ક્ટ્તઓનાાં વસ્ત્રો સોના ચાાંદીના તારોમાાંથી તૈયાર કરવામાાં આવતા હતો.  

            ઈ. સ. ની ૩૭૨ વષન પહલેાાંથી ભારતમાાં હાથથી કપડાાં તૈયાર થતાાં અને આ કળા ચરમસીમાપર હતી. 
અહીંયાની ઢાાંકાની મલમલનો આખો તાકો માચીસનાાં બોક્ટ્સમાાં સમાઈ જતો, વીટીંમાાંથી આખો તાકો પસાર થઈ જતો. 



KCG-Portal of Journals 

2 | P a g e  

 

આટલો અદભતૂ અન ેભવ્ય વારસો ભારત ધરાવે છે. તેમાાં વણકરો હાથથી જ આ કાપડ કોટનમાાંથી અને રેશમમાાંથી 
તૈયાર કરતાાં. વવદેશી લોકો પોતાની સાથે મલમલ અન ેવસલ્ક લઈ ગયા અને તેનાાં ભરપરૂ વખાણ પણ કયાન. ભારતીય 
વસ્ત્રોન ે અરબનાાં વ્યાપારીઓએ પવિમી દેશો સધુી પહોંચાડીને ખબૂ ધન મેળવ્યુાં. વાસ્તવમાાં આ વ્યાપારીઓએ 
ભારતીય સાંસ્કૃવતની યશપતાકા વવદેશોમાાં લહરેાવામાાં મહત્વની ભવૂમકા ભજવી. ભારતીય રાજવીઓ પણ પોતાના 
કારીગરો પાસ ેતૈયાર કરાવેલ વસ્ત્રો અન્ય રાજા મહારાજાઓન ેભેટ સોગાદમાાં આપતાાં વણકરોને મો માગ્ય ુઈનામ પણ 
આપતાાં. વસ્ત્ર કે વસ્ત્રકળાનો આટલો સુાંદર અન ેભવ્ય ભારતનો ઇવતહાસ છે.  

અંગ્રજોન ું  ભારત આગમન અને કાપડ ઉદ્યોગાઃ 

            અંગ્રજોનાાં ભારત આગમન પછી પરરક્સ્થવત સાવ બદલાઈ ગઈ. ભારતનો હસ્ત ઉદ્યોગ પડી ભાગ્યો . 
મનષુ્યની વસ્ત્ર સાંબાંધી માાંગમાાં વધૃ્ધધ થઈ તથા રૂભચમાાં પરરવતનનને કારણ ેવસ્ત્રવવજ્ઞાનમાાં પરરવતનન તેમજ ઉન્નવત થઈ. 
શાળ પર તૈયાર થયેલુાં વસ્ત્ર પહરેવા યોગ્ય હોત ુાં નથી, ખરબજડુાં અને રાંગવવહીન હોય છે જેને ‘ગે્ર ગડુઝ ’ કહવેાય છે. 
તેન ેસુાંદર રાંગીન, પહરેવા યોગ્ય બનાવવા માટે પ્રયોગ શાળાઓમાાં નીતનવા પ્રયોગો થવા લાગ્યા . અન ેતેમાાંથી 
ફીનીસીંગની નવી નવી તરકીબો શોધાઈ. જે કામ પહલેા હાથથી થતુાં હત ુાં તે કામ હવ ેમશીનોમાાં ઝડપથી થવા લાગ્યુાં. 
પહલેા શાળ ઉપર કાપડ વણવામાાં આવતુાં તેમાાં સમય લાગતો. એક કારીગર રદવસો સધુી કામ કરતો ત્યારે અમકુ 
મીટર કાપડ તૈયાર થતુાં. તેની સામે મશીનોમાાં કલાકમાાં ઘણાાં મીટર કાપડ તૈયૈર થવા લાગ્યુાં. જેને કારણ ેગામડાનો 
કારીગર વગન જે આનાાં પર નભતો હતો તે બેહાલાબન્યો.  

              પહલેા ગામડામાાં જ કાપડ તૈયાર થતુાં. ગામના ખેતરમાાં કપાસ ઊગતો. ગામનાાં જ વણકારો વણતા અને 
રાંગારા તેને રાંગતા. એટલ ેગામડાનાાં કારીગરોને રોજી મળી રહતેી. પરાંત ુમશીનોનાાં આવવાથી ગામડુાં અને ગામડાનાાં 
કારીગરો પડી ભાગ્યાાં. 

ખાદી નો ઇવતહાસાઃ 
 

               ખાદી માત્ર કાપડનો ટુકડો નથી એ એક વવચારધારા છે. ખાદી અને ચરખો – આ બે તો એવા પ્રવતક છે 

કે જેણે આઝાદીની લડાઈમાાં સમગ્ર દેશને સાંગરઠત કયો. ખાદીનાાં શસ્ત્રથી આપણે ૧૯૪૭ પહલેા શાસન જમાવીને 

બેઠેલી વવદેશી સલ્તનતને પડકાર ફેંક્ો, અન ે ખાદી વવદેશી સામ્રાજ્યવાદ સામેની લડતનુાં પ્રવતક બની ગઈ. 

જનશક્ક્ટ્તને જાગતૃ કરનારુાં અદ્દભતુ શસ્ત્ર બની ગઈ. 
 

            પાંજાબમાાં ફુલકારી કરવાાં આવે છે તે પણ ખાદી પર કરવામાાં આવે છે. ભારતના સ્વતાંત્રતા આંદોલનમાાં 

ખાદીનુાં ખબૂજ મહત્વ રહ્ુાં. ગાાંધીજીએ 1920ના દાયકામાાં ગામડાઓન ેઆત્મવનભનર બનાવવા માટે ખાદીના પ્રચાર અને 

પ્રસાર પર ખબૂજ ભાર આપ્યો. 
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ગાાંધીજીએ ખાદીન ેસ્વદેશી ગણી છે. તેમણે કહ્ુાં હત ુાં કે ‘સ્વધમે વનધન શ્રેયઃ પરધમો ભયાવહ’ આનો અથન એમ જરૂર 
કરી શકાય કે સ્વદેશી પાળતા મતૃ્ય ુથાય તોયે સારુ છે. પરદેશીતો ભયાનક જ છે.  

         ગાાંધીજી ખરા મતુ્સદી અને રચનાત્મક આગેવાન હતા. એમણે સત્યાગ્રહની સાથોસાથ દેશને સવન દૃષ્ષ્ટએ 
પ્રાણવાન બનાવવાનુાં પણ વવચાયુન. ગાાંધીજીએ રહન્દની જનતા સમક્ષ સાંપણૂન સ્વદેશી વાપરવાનુાં વ્રત લેવ,ુ ખાદી 
પહરેવી, વવદેશી કાપડની હોળી કરવી જેવા રચનાત્મક કાયો કયાન હતા. જેનો મખુ્ય આશય એ જ હતો કે લોકો સ્વદેશી 
અપનાવે ગામના લોકોન ેગામડામાાં જ રોજગારી મળી રહ.ે ગામડા ભાાંગ ેનરહિં. 

            ખાદી જાડીને ખરબચડી હશે તો પણ તેમાાં રહલેી સુાંદરતા જોવાને તમારે સમભાવ વાળાં હૃદય અને 
સમજવાની આંખ કેળવવી પડશ.ે પછી સાચા અથનમાાં જે કદી તમારી નગ્નતાને ઢાાંકી શકતુાં નથી. તે મીલના ઝીણા કે 
સુાંવાળા કાપડના મોહમાાં આપણે ફસાવુાં જોઈએ નહીં. ગાાંધીજી કહતેા તમારી નગ્નતા ઢાાંકવાનો અન ેઆપણાાં દેશમાાંથી 
ભખૂમરાને હાાંકી કાઢવાનો એકમાત્ર ઈલાજ તમારુાં અનાજ અને કાપડ તમારે જાત ેતૈયાર કરવુાં જોઈએ. આ અત્યાંત 
સખુદ વસધ્ધધ આપણે મેળવી લઈએ તો આખી દુવનયાની નજર રહન્દુસ્તાન તરફ વળશે. આપણે જે પરદેશી કાપડ 
વાપરીએ છીએ તેનાાં બદલે સ્વદેશી કાપડ વાપરીએ તો આપણા દેશના કારીગરોને રોજગારી મળી રહ.ે જો આપણે 
વવદેશી કાપડ ખરીદીએ તો નફો વવદેશમાાં જાય, જેનાાંથી આપણા દેશેનાાં કારીગરો બેકાર અને બેહાલ બનતા જશે. 
આપણે નાના પાયાપર ચાલતા ઉદ્યોગોને મદદ કરીએ તો રાષ્રીય સાંપવિમાાં ઉમેરો થાય અને ગહૃ ઉદ્યોગોને ઉિેજન 
મળે તે જ સાચ ુ સ્વદેશી છે. પ્રજાની સર્જન શક્ક્ટ્ત ને કળા – કારીગરીનાાં વવકાસનાાં દ્વારા એ જ રીત ેખલૂે તેમ છે. 
આપણા દેશમાાં  સેંકડો યવુાનો બેકાર પડયા છે તેમને પણ તેના દ્વારા ઉપયોગી વ્યવસાય મળી રહશેે. 

           અહીંયા ગાાંધીજીએ સ્વદેશીની વાતમાાં જે ખાદીની વાત મકૂી તે તેઓની દીઘન દૃષ્ષ્ટ છે. એ પણ કેવી સરસ 
સમજણ છે કે ખાદીમાાં ગરીબ લોકોનો પરસેવો છે. જે લોકો પાસે કોઈ વ્યવસાય નથી તેઓને વ્યવસાય મળી રહ.ે 
આજનુાં યવુા ધન વેડફાઈ રહ્ ુ છે તેન ે પણ યોગ્ય માગન મળી રહ.ે લોકોન ે શહરેનો મોહ પણ ન રહ.ે ગાાંધીજીએ 
ગહૃઉદ્યોગોની વાત કરી તો તેમાાં મોટી મીલોનાાં ઉદ્યોગોનાાં રહત જોડે કોઈ ઘષનણ રહતે ુનથી.  

            ગાાંધીજી માનતા કે ગામડામાાં બનતી હોય તેવી જ ચીજો આપણે ખરીદવી જોઈએ. તે તેટલી જ વાપરીને 
ચલાવવુાં. મીલમાાં બનતુાં કાપડ ઝીણુાં ને મલુાયમ હોય પણ ગામડાનાાં કારીગરોએ તૈયાર કરેલુાં કાપડ ખરબચડુાં હોય 
પણ તેમાાં સ્વદેશની મહકે હોય છે.  

ખાદી વવશેના ગાુંધીજીના વવચારાઃ 

           ગાાંધીજી કહતેા કે મને યાદ નથી કે 1908 સધુી મેં ચરખો (રેંરટયો) કે શાળ જોયા નહોતા. છતાાંય મેં રહિંદ 

સ્વરાજમાાં એ સ્વીકાયુું છે કે રેંરટયા દ્વારા રહિંદુસ્તાનની કાંગાલીયત મટી શકે છે અને એ તો  સમજી શકાય તેવી વાત છે 

કે જેનાથી ભખૂમરો મટી શકે તે જ રસ્તે સ્વરાજ્ય પણ મળી શકે. 
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           ગાાંધીજી ઈ.સ.  1915માાં દભક્ષણ આરફ્રકાથી ભારત આવ્યા ત્યારે પણ તેઓએ શાળ દશનન કયાન નહોતા છતાાં 

આશ્રમની સ્થાપના કરતાની સાથે જ રેંરટયો અને શાળની શરૂઆત કરી દીધી હતી. પરાંત ુ કોઈન ે શાળ ચલાવતા 

આવડત ુનહોત ુાં. તેઓને કારઠયાવાડમાાંથી શાળ અન ેતેન ેચલાવતા શીખવનાર વ્યક્ક્ટ્ત પણ મળ્યો. પહલેા મગનલાલ 

ગાાંધીએ શીખ્યુાં અને વણાટ કરતા લોકોને તૈયાર કરતા ગયા. ત્યારબાદ આશ્રમ વાસીઓ પોતાના કપડાાં જાતે તૈયાર 

કરી પહરેવા લાગ્યા અન ેવનવિય કયો કે હાથશાળ પર તૈયાર કરેલુાં કાપડ જ પહરેશે. બાપ ુકહતેા કે જાતે તૈયાર કરેલુાં 

કાપડ પહરેવાના અમારા વનણનયથી અમોને ઘણુાં બધુાં શીખવા મળ્યુાં. રહિંદુસ્તાનમાાં વણકરોનાાં જીનની, તેઓની આવકની, 

સતૂર પ્રાપ્ત કરવામા પડતી મશુ્કેલીઓ,  તેઓ કેવી રીત ેછેતરાય છે અન ેદેવાદાર બને છે તેની જાણકારી મળી. 

              તે વખત ે દેશી મીલો પણ ખાદીનુાં કાપડ તૈયાર કરતી નહોતી. કારણ તે વખતે દેશી સતૂર કોઈ કાાંતત ુ

નહોત ુાં અન ેમીલોમાાં પણ દેશી સતૂર કાાંતવામાાં આવત ુનહોત ુાં. આજે પણ પાતળ સતુર કાંતાત ુનથી. ઘણી મહનેત પછી 

દેશી સતૂરમાાંથી વણાટ કરી આપનાર કારીગર મળ્યા અને તે પણ તે શતે કે જે કાપડ વણાશે તે ખરીદી લેવામાાં 

આવશે. આમ આશ્રમમાાં કાપડ વણાયુાં અને પહયેુન અને પહરનારે તેનો પ્રચાર કયો. ગાાંધીજીએ એ પછી વવચાયુું કે જ્યાાં 

સધુી જાતે કાાંતીશુાં નરહ ત્યાાં સધુી પરાધીનતા બની રહશેે. કારણ સતૂર બહારથી લાવવુાં પડતુાં હત ુાં. તેથી તેઓ હાથથી 

કાાંતવા માટે ચરખાની શોધ શરૂ કરી. કારણ તેઓ પાસે ચરખો કે ચરખા ચલાવવા વાળા મળતા નહોતા. તેઓ પાસ ે

કોકડી ભરવાના ચરખા હતા. પરાંત ુતેનાથી કાાંતી શકાય તેવો ખ્યાલ નહોતો. 
 

ખાદીની આજાઃ      
        

        7 મી ફેબ્રઆુરી 2017ના સાંદેશ દૈવનક પેપરમા એક સમાચાર વાાંચી ખશુી થઇ કે વશક્ષણમાંત્રીના નેતતૃ્વમાાં મળેલ 
બેઠકમાાં હવ ેદર માંગળવારે ખાદી વસ્ત્રો પરરધાન કરવા સાંકલ્પ લેવાયો હતો. મહાત્મા ગાાંધીજીના ખાદી વવચાર અને 

ખાદી ધવારા ગ્રાવમણ અથનતાંત્રને પ્રોત્સાહન મળે તેવા ઉમદા હતે ુ સાથે રાજયના વશક્ષણ વવભાગ સાથે સાંકળાયેલા 
અવધકારી, કમનચારી, વશક્ષકો વગેરે અઠવારડયામાાં એક રદવસ ખાદી પહરેે તેવા વશક્ષણ વવભાગનાાં સાંકલ્પન ેસાકાર 

કરવાના ભાગરૂપે વશક્ષણમાંત્રી ભપેુન્રવસિંહ ચડુાસમા અન ેપ્રાથવમક વશક્ષણ રાજયમાંત્રી નાનભુાઈ વાનાણીની અપીલને 

માન આપીને આ તમામ સાંવગન અઠવારડયામાાં એક રદવસ એટલ ે કે દર માંગળવારે ખાદી વસ્ત્ર પરરધાન કરશે તેવો 
સાંકલ્પ વશક્ષણ વવભાગ સાથ ેસાંકળાયેલા સાંગઠનોએ કયો છે. 
 

ખાદી અને ય વાવગગાઃ  
 

           આજે ખાદીનો રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. યવુા વગન હોંશથી ખાદી પહરેવા લાગ્યો છે. ઑક્ટ્ટોબરમા રડસ્કાઉન્ટ વખત ે
લોકો ખાદી ખરીદે છે અને શોખથી પહરેે પણ છે. ગરમીનુાં વધતુાં જતુાં પ્રમાણ પણ લોકોને ખાદી તરફ આકવષિત કરે છે 
તેમજ સોવશયલ મીરડયાનાાં કારણ ેપણ લોકોમા જાગવૃત આવી છે. યવુાવગન હવ ેલોકોથી પોતાને હટકે દેખાડવા માટે 
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પણ ખાદીના કુતાન અને ઝભ્ભો પહરેે છે. પહલેા જે ખાદી જાડી અને ખરબચડી હતી તે હવ ેખબૂજ આકષનક રાંગ, 
રડઝાઇન, તેમજ પાતળા મલુાયમ કાપડમાાં મળે છે. જેથી લાકો શોખથી ખાદી પહરેે છે. અન ેગીફ્ટમાાં પણ આપે છે. 
આજનો યવુાવગન હવ ેએ વાત સમજતો થયો છે કે ખાદી પહરેવાથી દૂરના અંતરરયાળ વવસ્તારમા બેઠેલા કારીગરને 
રોજગારી મળે છે. 

ખાદીનો વપરાશાઃ 
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              ઉપરનાાં આંકડા જોતા જાણી શકાય છે કે રદવસે રદવસ ેખાદીનો વપરાશ વધી રહ્યો  છે. ઈ.સ. 2000-
2001માાં ખાદીનુાં વેચાણ 7955.1 કરોડ હત ુજે ઈ.સ. 2004-5માાં 13105.19 કરોડ, ઈ.સ. 2005-6માાં 15276.02 કરોડ ,  
ઈ.સ. 2006-7માાં 17562.4 કરોડ, ઈ.સ. 2007-8માાં 21543.48 કરોડનુાં  હત ુજે 2008-9માાં 22748.19 થય ુછે, આમ 
ધીરે ધીરે લોકોમાાં ખાદીનુાં મહત્વ વધવા લાગ્ય ુછે. લાકો શોખથી ખાદી પહરેે છે. 

            1 મે 2017નાાં ટાઇમ્સ ઓફ ઇષ્ન્ડયાએ ખાદી એન્ડ વવલેજ ઇન્ડસ્રઝ કમીશન (KVIC)નો ખાદી અને ખાદી 
ગ્રામોદ્યોગના વાવષિક વેચાણનો અહવેાલ પ્રકાવશત  કયો હતો. જેમાાં દશાનવ્ય ુહત ુ કે ઈ.સ. 2016-17માાં પ્રથમ વખત 
ખાદી ગ્રામોદ્યોગની બધીજ પ્રોડક્ટ્ટનુાં વેચાણ 50 હજાર કરોડ રૂવપયાનુાં થય ુહત.ુ જે આગલા વષન કરતા 24 ટકા વધારે 
હત.ુ તેમાાંથી ખાદી પ્રોડક્ટ્ટનુાં વેચાણ 2005 કરોડ રૂવપયાનુાં થય ુહત.ુ જે આગલા વષે 1396 કરોડ હત.ુ જે આગલા વષન 
કરતા 35 ટકા વધારે હત.ુ ખાદી એન્ડ વવલેજ ઇન્ડસ્રઝ કમીશન (KVIC)નો ટાગેટ છે કે ઈ.સ. 2018-19માાં ખાદીનુાં 
વેચાણ 5000 કરોડ કરવાનો છે. 

        ખાદીના વવકાસ  માટે અરવીંદ પછી હવ ેબોમ્બેડાઇંગ , આરદત્ય બીરલા, રેમન્ડ, રીલાયન્સ રીટેલ  જેવી મોટી 
મોટી ઇન્ડસ્રીજ આગળ આવી છે. આરદત્ય બીરલા ફેશન રીટેઇલરે  ગોંડલનાાં ઉદ્યોગ ભારતીને 4500 મીટર ખાદીનો 
ઓડનર આપ્યો છે. 

ખાદી અને પર્ાગવરણાઃ 

           આંતરરયાળ ગામડામાાં જ્યાાં કોઇ રોજગાર નથી ત્યાાં આ ખાદી ઉદ્યોગ આશાનુાં એક રકરણ છે. ખાદી 
અપનાવવાથી દેશનાાં ભખૂ ેમરતા કરોડોને આવથિક લાભ થાય છે તેમજ આપણન,ે તેમજ પયાનવરણને પણ લાભ થાય 
છે. પયાનવરણ સ્વચ્છ રહ ેછે. જ્યારે આપણા આરોગ્ય પર વવપરીત અસર થતી નથી.  

          ખાદી એ સાંપણૂન ઇકોફે્રન્ડલી કાપડ છે. તેમાાં કપાસ ઉગાડવો, કપાસ વણવો, તેને ઝૂડવો, સાફ કરવો ને 
લોઢવો, પીંઝવુાં, પણૂીઓ બનાવવી, કાાંતવુાં, સતૂર રાંગવ,ુ વણવુાં, તે દરેક કામ ગામમાાં જ હાથથી કરવામાાં આવે છે. 
તેમાાં ક્ાાંય ઇલેક્ટ્રીકનો ઉપયોગ થતો નથી. માટે પયાનવરણનુાં રક્ષણ થાય છે.  

          પ્રશાાંત ઇન્ડસ્રીઝના માભલક પ્રકાશભાઇ શાહ ે એક ઝૂાંબેશ ઉઠાવી છે કે ગામડાના કારીગરને ગામમાાં જ 
રોજગારી મળી રહ ેતે માટે ગામડામાાં નાના નાના યનુીટ ઊભા કરવા. જેમાાં   સયૂન ઉજાન ધવારા ચાલતા 24 ત્રાકનાાં 
અંબર ચરખા હોય. આનાથી તૈયાર થતી ખાદીને ગ્રીન ખાદી કહવેામાાં આવશે. 

           ખાદી એટલ ેદેશનાાં બધા વતનીઓની આવથિક સ્વતાંત્રતા તેમજ સમાનતાની શરૂઆત. પણ કઇ વસ્ત ુકેવી છે 
તે વાપરવાથી જણાય. ઝાડનુાં પારખુાં તેનાાં ફળથી થાય તેવુાં દરેકે ખાદી વાપરીને તેનો ખદૂ પરરચય કેળવવો જોઇએ.  
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આધ વનક કાપડથી થત  પ્રદ ષણાઃ 

              વસ્ત્રવવજ્ઞાને વવકાસમાાં એટલી હરણફાળ ભરી છે કે તે હવ ેકુદરતી રેસાઓની જગ્યાએ કુવત્રમ રેસાઓમાાંથી 
કાપડ તૈયાર કરવા લાગ્ય ુછે. આ કાપડ આવથિક રીત ેસસ્ત ુપડત,ુ પરાંત ુતેન ેકારણ ેજે નકુશાન થતુાં તે પયાનવરણ અને 
માનવનાાં સ્વાસ્્ય પર થતુાં હત ુાં. પહલેા જે કાપડ, સતુરાઉ રેશમ, ઊન, શણ, વગેરે રૂપે કુદરતમાાંથી મળતુાં પરાંત ુઆનાાં 
વસવાય માણસે તેનાાં વવજ્ઞાનનાાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીન ેલાકડાનાાં માવામાાંથી કાપડ તૈયાર કરવા લાગ્યો. રેયોન એ 
માનવ સર્જર્જત તાાંતણો છે. જે સેલ્યલુોઝ કે લાકડાનાાં માવામાાંથી બનાવવામાાં આવે છે. તે રેશમ જેવો લાગ ેછે. માત્ર 
વજનમાાં વધારે હોય છે. આજનો માણસ રેયોન ખબૂ જ શોખથી પહરેે છે. પરાંત ુતેની પાછળ કેટલાાં ઝાડ કપાતા હશ ે
તેની કોઇને પરવાહ નથી. ઝાડ કપાતાાં પયાનવરણની સમતલુા ખોરવાઈ એ સાથે સાથ ેતેની મશીનરી ચલાવવા જે 
ઈંધણ વપરાયા છે તે પણ પયાનવરણને નકુશાન કરે છે, તેનો કચરો, તેનો ધમૂાડો વાતાવરણને પ્રદુવષત કરે છે.  

           આ જ રીત ે ઈ. સ. ૧૯૩૮માાં શોધાયેલ નાયલોન, ટેરીલીન કે જે સાંપણૂન રાસાયભણક તાાંતણા છે, જે 
રાસાયણોમાાંથી બને છે. આ રાસાયભણક તાાંતણો મજબતૂ હોય છે. વાપરવામાાં સરળ હોય છે. વૉશ એન્ડ વેર - ધ્રવુો 
અને પહરેો., તેમાાં ઈસ્ત્રીની કે બીજી કોઇ જ ાંજટ હોતી નથી. પરાંત ુતે જ્યાાં તૈયાર થાય છે તે કારખાનાઓ જે કચરો બહાર 
ફેકે છે તે મનષુ્યનાાં સ્વાસ્્ય સાથે તો રમત કરે છે સાથ ેસાથ ેતેને પહરેવાથી પણ ક્ારેક ચામડીના રોગો થાય છે. આ 
કાપડ તૈયાર કરતાાં વધેલો રાસાયભણક કચરો પાણીમાાં વહાવી દેવામાાં આવે છે. જે પાણીને પણ પ્રદુવષત કરે છે. સાથ ે
સાથે જમીનને પણ પ્રદુવષત કરે છે. આમ જોવા જઇએ તો સસ્તા કાપડની આપણી લાલચે આપણને કેવડી મોટી સજા 
આપી છે. આપણુાં પયાનવરણ ખોરવાઈ રહ્ ુછે.  

               કાપડ તૈયાર કરવાની સાથ ેસાથે કાપડ પરનાાં મનભાવન કૃવત્રમ રાંગો પણ પયાનવરણને નકુશાન કરે છે. 
પહલેા કાપડ પર જે રાંગકામ થતુાં તેમાાં કુદરતી રાંગોનો જ ઉપયોગ થતો પરાંત ુહાલમાાં રાસાયભણક રાંગો દ્વારા કાપડન ે
રાંગવામાાં આવે છે. આ રાંગનાાં કારખાનાાં પાસેથી પસાર થઈએ તો આપણન ેશ્વાસ લેવામાાં પણ તકલીફ પડે છે. તો એ 
વવચારવુાં જ રહ્ુાં કે તેમાાં કામ કરતાાં મજૂર, તે કારખાનાની આજુ બાજુ વસવાટ કરતાાં લોકો, તેની આજુ બાજુની 
વનસ્પવતની શુાં હાલત થતી આ રાસાયભણક કલરનાાં કારખાનાાંવાળા પોતાનુાં વપરાયેલુાં પાણી શહરેની નદી, નહરેમાાં 
ઠાલવે છે. જેનાાંથી જળ પ્રદુષણ થાય છે. અન ેજ્યાાં જ્યાાંથી આ કેનાલ કે નદી પસાર થાય છે ત્યાાં પણ પ્રદુષણ ફેલાય 
છે જેનાાંથી હવામાાં નકુશાન કારક પદાથેનુાં પ્રમાણ વધી જતાાં પયાનવરણને તો નકૂશાન થાય જ છે સાથે સાથ ેઆજુ 
બાજુના રહણેાાંક વાળા લોકો પણ અનેક ભબમારીઓનો ભોગ બને છે.  

           આ બધાનો સમગ્ર વવચાર કરતાાં એક વાતતો નક્કી જ છે કે આજનો મનષુ્ય સુાંદર વસ્ત્રોથી પોતાની એક 
આગવી ઓળખ ઊભી કરે છે પરાંત ુ કૃવત્રમ વસ્ત્રો આપણા કુદરતને કેટલુાં નકુશાન કરે છે તે ક્ારેય વવચાયુન છે ? 
આજનાાં માણસની તીજોરીઓ લેટેસ્ટ ફેશનના કપડાથી ઉભરાતી હોય છે ત્યારે ક્ારેય વવચાયુન છે કે તેનાાંથી 
પયાનવરણને કેટલુાં નકુશાન થયુાં છે ? અને આ જ પરરક્સ્થવત આગળ ચાલતી જ રહી તો આપણી આ આગેકચૂ ક્ાાં 
જઇને અટકશે ?  
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            આવે વખતે માણસ કુદરતી કાપડ વાપરે તે અગત્યનુાં છે. ગામડામાાં કોઇપણ જાતનાાં પયાનવરણનાાં નકુશાન 
વગર તૈયાર થતુાં ખાદીનુાં અને કુદરતી રાંગથી તૈયાર થતુાં કાપડ અપનાવતો થશે તો ગામડાનો કારીગર ફરી બેઠો થશે 
અને પયાનવરણ પણ સ્વચ્છ રહી શકશે. આવે વખતે લોકોમાાં જાગવૃત લાવવી પણ જરૂરી છે. ગામડામાાં  કુદરતી 
તાાંતણામાાંથી તૈયાર થયેલુાં કાપડ ભલે  મોંઘ ુપડે પરાંત ુ તે પયાનવરણનુાં જતન કરત ુાં ઇકો ફે્રન્ડલી કાપડ છે. અને 
પયાનવરણ તેમજ ગામડાના કારીગરોનો વવચાર કરશો તો તે કાપડ તમને ક્ાાંય મોંઘ ુનરહિં લાગ.ે ઉલટુ ગામડામાાં 
વસેલા ભારતનાાં પનુરૂત્થાનમાાં તમે આપેલુાં અમલૂ્ય યોગદાન હશ.ે સાથ ે સાથ ે પયાનવરણનાાં રક્ષણમાાં પણ તમારી 
મહત્વની ભવૂમકા હશ.ે  

ગ જરાત રાજ્ર્ ગ્રામોદ્યોગ બોડગ ાઃ 
 

             ગજુરાત રાજ્ય ગ્રામોદ્યોગ બોડન ગજુરાતનુાં સૌથી જૂન ુ અને ગજુરાતની સ્થાપના વખતથી અક્સ્તત્વ 

ધરાવત ુ  બોડન છે. ગજુરાત રાજ્ય ગ્રામોદ્યોગ બોડન પોતાના પાાંચ દાયકામાાં રાજય સરકારના ગ્રામીણ બે-રોજગારીના 

પ્રશ્નો હલ કરવા સબાંધે તેમજ ગ્રામીણ કક્ષાએ આંવશક,પરૂક અને સાંપણૂન રોજગારી પરુી પાડી ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગની 

પ્રવવૃતનો વ્યાપ  વધે તથા સમાજના પ્રેરણાસ્ત્રોત એવા પ.ૂગાાંધીજીની વવચારધારા જીવતાં રહ ેતે મજુબ ૨૦,૦૦૦(વીસ 

હજાર) થી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ગામડાઓ સ્વદેશી  ચીજ- વસ્તઓુ સ્થાવનક કક્ષાએ ઉપલબ્ધ બને અને સ્વરોજગારી 

ધવારા લોકો સ્વમાનભેર જીવી શકે તેવા અભીગમ સાથે પ્રયત્નશીલ છે. 
 

ઉપસુંહારાઃ  
 

ચાલો આપણે ખાદીને આપણાાં જીવનનો અભભન્ન રહસ્સો બનાવવાનો વનધાનર કરીએ. તમારે આખુાં કબાટ ખાદીથી ભરી 

દેવાની જરૂર નથી, પણ જાવ અને ખાદીની બહ ુનરહ તો થોડી ઘણી વસ્તઓુ ખરીદી લાવો. આ રીત ેતમે માત્ર મહાત્મા 

ગાાંધીનાાં આદશોને જીવશો એટલુાં જ નરહ પણ ગાાંધીજીનાાં રદલમાાં જેમનુાં વવશેષ સ્થાન હત ુાં તેવા દરરરનારાયણનાાં 

જીવનમાાં પણ આનાંદ અન ેસમધૃ્ધધનો પ્રકાશ ફેલાવી શકશો. 
 

સુંદભગગ્રુંથ 

I. વસ્ત્રવવજ્ઞાન એવાં પરરધાન – ડૉ. બ્રુાંદા વસિંહ 

II. પ્રાચીન ભારત કે વસ્ત્ર ઉદ્યોગ – મમતા વમશ્રા 

III. મહાત્મા ગાાંધીના વવચારો – આર. કે. પ્રભ,ુ ય.ૂ એન. રાવ 

IV. સાંદેશ દૈવનક – 7 ફેબ્રઆુરી 2017 

V. ટાઇમ્સ ઓફ ઇષ્ન્ડયા - 1 મે 2017 
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