
 
 

વણાટ: દીવ શ્રી વાાંઝા સમદુાયની વારસાગત અન ેપારાંપરરક હસ્તકળા પર એક નજર 

 

 

 

સમર્થ ઇતતહાસકારોના કર્ાનુસાર વણાટકામનો ઉદ્ભવ ભારત ભૂતમમાાં ર્યો એવો યુરોતપય તવદ્વાનો પણ કબલૂ કરે છે. દીવમાાં હજારો વર્થ 

પૂવેર્ી વણાટકામ ર્તુાં આવે છે. બારમીર્ી અઢારમી સદી સુધી આપણી જ્ઞાતતમાાં મોટા પ્રમાણમાાં વણાટકામનો ધાંધો ચાલતો, તેનો યુરોપ તર્ા 

આરિકામાાં પ્રચાર ર્યો હતો. પોટુથગીઝો પણ દીવમાાંર્ી કાપડ લઈને આરિકા જતા તેનાાં દસ્તાવેજો મોજૂદ છે. 

દીવમાાં સાટીન, રૂમાલો, કોરનુ ધોતતયુાં, કાંગવો, અાંગૂછો, ચાદરો વગેરે આપણા ભાઈઓ બનાવતા અને વતણકો તે ખરીદી આરિકા મોકલતાાં. પરાંતુ 

ઈ.સ. ૧૮૯૦માાં કારખાનાઓ શરૂ ર્તાાં હાર્વણાટનુાં કામ ઓછુાં ર્તુાં ગયુાં એટલે આપણા ભાઈઓ પયથટન કરવાાં લાગયાાં. ઈ.સ. ૧૯૪૫ સધુી 

અહીં પાાંચર્ી સાત ઘરમાાં વણાટકામ ર્તુાં હતુાં, ત્યારે મુતતતની ચળવળ ઉપડતાાં અને સૂતર આવવુ ભાંગ ર્તાાં વણાટકામ બાંધ ર્તુાં ગયુાં જેનો 
પુનરુદ્ધાર કરવાની હવે આવશ્યકતા છે. 

દીવની શેરીઓમાાં લટાર મારતી વખતે લોકોને વાાંઝા જ્ઞાતતબાંધુઓના ઘરની હાર્સાળમાાંર્ી આવતો લયબદ્ધ સાંગીતમય અવાજ અચૂક સાાંભળવા 

મળતો. દીવ હાર્વણાટ વડે બનતા કાપડના એક મુખ્ય ઉત્પાદન કને્દ્ર તરીકે પ્રખ્યાત રહી ચૂકયુાં છે. કાચા અને સાદા રૂના ગાાંસડામાાંર્ી કાાંતવામાાંર્ી 

આવતા દોરા વડે સાડી, પાનેતર, ધોતત, રૂમાલ, ચાદર વગેરેની વણાટ કળાની પ્રરિયા જોવાનુાં અહીં રસપ્રદ બની રહેતુ. 

દીવ શહેરમાાં તવતવધ જ્ઞાતત અને સાંપ્રદાયના સમુદાયો વસે છે, જેના માટે દીવના વાાંઝા સમદુાયે આ કળાને પોતાની આજીતવકા ચલાવવા માટેની 

આવકનુાં મુખ્ય સાધન ગણી વ્યવસાયી ક્ષેતે્ર બહોળો ફાળો આપ્યો છે. તે સમયના દરેક વાાંઝા પરરવારો માટે આ વણાટ કળાનો કારોબાર એક 

મુખ્ય ગ્રહઉદ્યોગ બન્દ્યો હતો. તેઓ આમ કાપડ વણી તેના પાનેતરો બનાવીને દેશ કે તવદેશના મોટા વેપારીઓને વેચતા. 

દીવમાાં કોળીવાડાના ચાર રસ્તા નજીક કુશાલપરા શેરીમાાં આવલે એક તાજા રાંગેલ મકાનની બહાર દીવાલ પર “તવજય લીસબોઆ વણાટ” નામ ે

એક તવશાળ તખતી જોવા મળે છે, જેની બાંને બાજુ પોટુથગલના ધ્વજો તચતે્રલ જોવા મળે છે. દીવમાાં હાર્ વડે પાનેતર વણવાની કળાનુાં જ્ઞાન 

ધરાવતા શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ એકજ વ્યતતત છે. પોતે રદવસનો અધો ભાગ ખારવા સમાજ માટે લાલ અને પીળા સોનેરી રાંગોના પાનેતર 



 
 

વણવામાાં ગાળે છે. આ કુશાલપરા શેરીના મકાનમાાં પહેલે માળે આ વણાટ કળાના હુન્દ્નરની હાજરી તે તવશેના લાાંબા સમયના ઇતતહાસની 

સાક્ષી પુરાવે છે. ભાઈ તવજયના દાદાશ્રી, શ્રી હરખચાંદ પાનાચાંદ, જેમનો જન્દ્મ દીવમાાં ૧૯૦૮માાં ર્યો હતો અને તેમના તપતા શ્રી કુમળદાસ 

હરખચાંદ, જેમનો જન્દ્મ દીવમાાં ૧૯૩૬માાં ર્યો હતો, તેઓએ તેમજ તેઓના પૂવથજોએ પેઢી દર પેઢી વણાટકામની કળા કુશળતાપૂવથક ચાલ ુ

રાખી. હાલમાાં ભાઈ તવજયની મુખ્ય પ્રવુતિ નવાાં મકાનો બાાંધવાની છે, જે મોઝાતબબક દેશના દરરયાકાાંઠ ેઆવલે શહેર મતશશીમાાં વસતાાં વાાંઝા 
જ્ઞાતતબાંધુઓ અને વેપારીઓને પણ વેચે છે. દીવમાાં આવતા મહેમાનો તેમજ જ્ઞાતતના ભાઈબાંધુઓને તેઓ મકાન ભાડે આપે છે. તદુપરાાંત 

પ્રણામી માંરદરની સામે ઘોરડયા શેરીમાાં તેઓ ખાના સૂત્ર નામની ખાણીપીણીની દુકાન ચલાવે છે. 

 

 

કુશાલપરા શરેીમાાં આવેલ એક તાજા રાંગેલ મકાનની બહાર દીવાલ પર “તવજય લીસબોઆ વણાટ” નામે એક તવશાળ તખતી આ તસવીરમાાં જોવા મળ ેછે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન 

તવજય કુમળદાસ. 

  

હાર્સાળ પર વણાટ કરતા શ્રી હરખચાંદ પાનાચાંદ. 



 
 

 

આ પ્રાચીન કળાને અત્યાર સુધી જીવાંત રાખનાર દીવના વાાંઝા શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ આ વારસાગત અને પારાંપરરક કળા પર ગવથ અનુભવે 

છે. પાનેતર વણવાની આ કળામાાં પરરવારના દરેક સભ્ય બહોળો ફાળો આપે છે. આ કળા તવરે્ શ્રીમાન ભાઈ તવજય પોતાના ચહેરા પર આનાંદ 

અને આાંખોમાાં તેજ સાર્ે તવગતવાર અને તવસ્તૃત રીતે ગવથર્ી સમજાવે છે અને એ કળાનો અમૂલ્ય વારસો જાળવી રાખવા માટે તેઓ કરટબદ્ધ 

છે. પાનેતર વણવામાાં જેમ સૂતરના પ્રત્યકે તારને એકજ હારમાાં રાખી તાણાવાણાની પ્રરિયા પ્રમાણે ગોઠવવામાાં આવે છે તેમ વાાંઝા જ્ઞાતતના 

આ પરરવારના દરેક સભ્ય પણ પોતાની આ આગવી કળાને લઈને તાણાવાણાની જેમ એક ર્ઈ કામ કરે છે. 

 

 

જુદાજુદા રાંગોમાાં તારને બોળીને ભટ્ટીમાાં પકવવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 

 

ગરમ પાણીમાાં યોગય રાંગ નાખી તાર રાંગવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 



 
 

ગરમ પાણીમાાં યોગય રાંગ નાખી તાર રાંગવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 

 

ગરમ પાણીમાાં યોગય રાંગ નાખી તાર રાંગવામાાં આવે છે. શ્રીમાન ભાઈ તવજય મજૂરોની સહાયર્ી તારને રાંગતા જોવા મળે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 



 
 

 

ગરમ પાણીમાાં યોગય રાંગ નાખી તાર રાંગવામાાં આવે છે. બહેન ભાવના મજૂરોની સહાયર્ી તારને રાંગતા જોવા મળે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 

 

રાંગાયેલા તારને તડકે સુકવવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 



 
 

 

રેંરટયા પર રૂમાાંર્ી કાંતાયેલા સૂતરના તાર આ તસવીરમાાં જોવા મળે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ.    

 

 

તારને રાંગતાાં પહેલાાં પાણીમાાં પલાળવવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 



 
 

તારને રાંગતાાં પહેલાાં પાણીમાાં પલાળવવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 

 

આ તસવીરમાાં સૂતરના ધોયલેા તારને બે સ્તાંભ વચ્ચે ખેંચીને બાાંધેલા જોવા મળ ેછે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 



 
 

સૂતરનાનો તારો ચરખાનો ઉપયોગ કરીને ફાળકામાાં ભરવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 

કોકડીમાાંર્ી સૂતરના તાર ફણીમાાંર્ી ર્ઈ તાણા બાાંધવાના માાંચા પર તાણા બને છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 



 
 

આ તસવીરમાાં બહેન ભાવના કુમળદાસ ફણીની મદદર્ી તાણા બાાંધવાના માાંચા પર તાણાની તૈયારી કરતા જોવા મળે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 

આ તસવીરમાાં હાર્સાળ પર સૂતરના તાર ચડાવેલ જોવા મળ ેછે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 



 
 

 

આ તસવીરમાાં વણાટકામની હસ્તકળા વડે તૈયાર કરાયેલી સુાંદર સાડી જોવા મળે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 



 
 

વાણાની ફાળકી અને સાાંપી. સાાંપીમાાં વાણાની ફાળકી ગોઠવી વણાટકામ કરવામાાં આવે છે. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન તવજય કુમળદાસ. 

 

દીવમાાં પોટુથગીઝ શાસનની સમાતપ્ત પહેલાાં અને ત્યાર પછી પણ વાાંઝા અને દરજી જ્ઞાતતબાંધુઓને મોઝાતબબકમાાં વેપારની તવતવધ તકો સાાંપડતાાં 

ગોવા, દમણ અને દીવના તવતવધ ગુજરાતી જ્ઞાતત અને સાંપ્રદાયના લોકો ત્યાાં જઈ વસ્યા અને પોતાનો વેપાર તવકસાવ્યો. છેલ્લા બે સકૈાઓર્ી 

દીવની વતણક જ્ઞાતત વેપારાર્ે મોઝાતબબકમાાં ખૂબ સરિય હતી. લગભગ વીશમી સદીના અાંતે દીવમાાં વાાંઝાબાંધુઓની કાપડ વણાટની હસ્તકળા 

અને દરજીબાંધુઓની કપડાાં સીવવાની કારીગરીની માાંગમાાં તીવ્ર ઘટાડો ર્તાાં તેઓએ પોતાની આજીતવકાને લઈને વેપારના તવકસાર્ે મોઝાતબબક 

સ્ર્ળાાંતર કયુું અને ત્યાાં તેઓ આગળ વધીને વેપારની દુતનયામાાં નવાાં તશખરો સર કયાથ. એમ કહી શકાય કે દીવના વાાંઝા અને દરજીબાંધુઓ કાપડ 

અને કપડાાંના વેપારાર્ે એક બીજા સાર્ે પરસ્પર જોડાયેલી હોવાર્ી જ્યારે દીવમાાં તેઓના કામની માાંગ ઘટતાાં તેઓને પોતાનુાં વતન છોડી 

તવદેશગમાન કરવુાં પડયુાં. 

 

 



 
 

 

છેલાજી રે... મારા હાટુ પાટણર્ી પટોળા મોંઘાાં લાવજો... ગુજરાતના આ પ્રખ્યાત લોકગીત જેમાાં પત્ની તેના પતતને કહે છે કે, મારા માટે તમ ે

પાટણર્ી કકાંમતી પટોળા લેતા આવજો. ગુજરાત રાજ્યના ઉિર ગુજરાત તજલ્લામાાં આવેલા પાટણ શહેરમાાં આ પટોળા બનાવવામાાં આવે છે. 

પટોળા એટલે સામાન્દ્ય રીતે રેશમમાાંર્ી વણાટ કરીને બનાવવામાાં આવતી સાડી છે. પટોળા એ બહુવચન શબ્દ છે, જ્યારે એકવચનમાાં પટોળુાં 

કહેવામાાં આવે છે. આ રેશમી વસ્ત્રમાાંર્ી બનાવવામાાં આવતા પટોળા તે સોલાંકી વાંશના રાજવી અને ઉચ્ચ કુટુાંબોમાાં પહેરવામાાં આવતા હતા. 

 

પાટણર્ી પટોળાાં મોંઘાાં લાવજો 

 

છેલાજી ર ે

મારે હાટુ પાટણર્ી પટોળાાં મોંઘાાં લાવજો 

એમાાં રૂડાાં રે મોરતલયા તચતરાવજો 

પાટણર્ી પટોળાાં મોંઘાાં લાવજો 

છેલાજી ર ે

 

રાંગ રતુાંબલ કોર કસુાંબલ 

પાલવ પ્રાણ તબછાવજો ર ે

પાટણર્ી પટોળાાં મોંઘાાં લાવજો 

છેલાજી ર ે

 

ઓલ્યા પાટણ શે’રની રે મારે ર્ાવુાં પદમણી નાર 

ઓઢી અાંગ પટોળુાં રે એની રેલાવુાં રાંગધાર 



 
 

હીરે મઢેલા ચૂડલાની જોડ મોંઘી મઢાવજો ર ે

પાટણર્ી પટોળાાં મોંઘાાં લાવજો 

છેલાજી ર ે

 

ઓલી રાંગ નીતરતી રે મને પામરી ગમતી ર ે

એને પહેરતાાં પગમાાં રે પાયલ છમછમતી ર ે

નર્ણી લવવાંતગયાાં ને ઝૂમખાાંમાાં મોંઘાાં મોતી મઢાવજો ર ે

પાટણર્ી પટોળાાં મોંઘાાં લાવજો 

છેલાજી ર ે

 

દીપક કનકવસાંહ 

સાંકલનકતાથ 

 

આ લેખના ગુજરાતી અનુવાદ અને સાંપાદન કાયથ માટે મને તનરાંતર સહાય કરવા બદલ હુાં શ્રીમાન પ્રદીપ વસાંતલાલ પ્રતી મારી કૃતજ્ઞતા વ્યતત 

કરુાં છુાં.  

આ લેખમાાં મકૂવામાાં આવલે તસવીરો પૂરી પાડવા માટે હુાં શ્રીમાન તવજય કુમળદાસનો ખાસ આભારી છુાં . 

 

શ્રી પરશે અમરચાંદ દીવની મુસાફરી વેળાએ શ્રી તવજય કુમળદાસના તનવાસસ્ર્ાન તસ્ર્ત હાર્સાળ ઉદ્યોગની લીધેલી મલુાકાત દરતમયાન. છબી સૌજન્દ્ય શ્રીમાન પરેશ અમરચાંદ. 

દીવ વાાંઝા દરજી સમાજ યુકેના પ્રમુખ શ્રી પરેશ અમરચાંદની ૨૦૧૮માાં દીવની મુસાફરી વેળાએ શ્રી તવજય કુમળદાસના તનવાસસ્ર્ાન તસ્ર્ત 

હાર્સાળ ઉદ્યોગની લીધેલી મુલાકાત દરતમયાન પાડલે તસવીર પૂરી પાડવા બદલ શ્રી પરેશભાઈ અમરચાંદનો પણ ખબૂ આભાર વ્યતત કરુાં છુાં. 


