
આપણી જ્ઞાતિની ઉત્પતિ 

 

યગુો પહલેાાં ક્ષતિયોનો જુલમ વધી જિાાં મહાષ્મતિ નગરીના ચક્રવિી મહારાજા સહસ્ત્રાજુનેુ તવના 
અપરાધે મહતષિ જમદગ્નનને મારી નાખિા િેના પિુ શ્રી. પરશરુામે એકવીસ વાર પથૃ્વીને નક્ષતિ 
કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેિા ક્ષતિયો જાિ છુપાવિાાં નાસિાાં ફરિાાં હિાાં. 

આ સમયે કેટલાક ક્ષતિયો તવિંધ્યાચળ પવુિ પર માિા હહિંગળાજના મઠમાાં િેમના શરણે ગયાાં હિાાં. ત્યાાં 
પાસેના એક આશ્રમમાાં િાંતપુાળ ઋતષ િપશ્ચયાુ કરિા હિા.  

એવામાાં શ્રી. પરશરુામ માર માર કરિા ત્યાાં આવ્યા એટલે માિા હહિંગળાજે કહ્ુાં કે “અમારા બાળકો છે 
ક્ષતિયો નીી”, ત્યારે શ્રી. પરશરુામે કહ્ુાં કે “િેમના હતીયારો અને ધનષુ્યબાણો આપી દો”. માિાજીએ 
ક્ષતિયોને હતીયારો આપી દેવા જણાવ્ય ુએટલે બધાાંએ પોિાનાાં હતીયારો આપી દઈ ક્ષતિય ધમુ છોડી 
દીધો. બાદમાાં શ્રી. પરશરુામ િમામ શસ્ત્રો લઈને ચાલ્યા ગયા. િે પછી માિા હહિંગળાજે ક્ષતિયોન ેએક 
મોટો પાટ આપ્યો અને કહ્ુાં કે “િમે આ પાટ પર બેસજો, િમારા માટે હુાં હમણાાંજ ીાળ મોકલુાં છુાં િે 
જમજો”. 

ક્ષિીઓએ માિાજીનો આભાર માન્યો. માિાજી માંહદરમાાં ગયા, ક્ષતિઓ પાટ પર બેઠાાં. 

શ્રી. પરશરુામને ક્ષતિઓ પર શાંકા જિા િેઓ વણણકનો વેશ લઈને આવ્યા. ક્ષતિઓ પાટ ઉપરીી ઊભા 
ીઈ ગયાાં અને શ્રી. પરશરુામને પાટ ઉપર બેસાડયા. 

માિા હહિંગળાજ માંહદરે પહોંચ્યા અને માિા મહાલક્ષ્મીજીને ીાળ આપી પાટ પર બેઠેલાાંઓને આપવા 
જણાવ્ય,ુ જેીી લક્ષ્મીજી ીાળ લઈને ગયા અને પાટ પર બેઠેલા શ્રી. મહતષિ પરશરુામને ીાળ આપ્યો. 
શ્રી. પરશરુામ ીાળ લઈને ચાલ્યા ગયા.  

ીોડી વારમાાં માિા હહિંગળાજ આવ્યા. ક્ષતિયો પાસેીી ીાળ વણણક લઇ ગયાની હકીકિ જાણી. ક્ષતિયોએ 
પછૂયુાં કે “હતીયાર વગર અમારે શુાં ધાંધો કરવો?”. માિાજી બધી પહરગ્થીતિ જાણી ગયા અને કહ્ુાં કે “હવે 
િમે વસ્ત્રો વણવાનુાં કામ કરો”. 

માિાજીએ આટ, કાટ અને બોંિેર લાકડી આપી અને કહ્ુાં કે "પાસેના આશ્રમમાાં િાંતપુાળ ઋતષ િપશ્ચયાુ 
કરે છે, િેઓ િમને સિૂરનો િાાંિણો આપશે, િેનાીી િમો વણાટનુાં કામ કરજો. તવિંધ્યાચળ પવુિના 
ઓીે રહ્ાાં છો િેીી "વાાંઝા" િરીકે પ્રખ્યાિ પામશો. ચિૈ માસની અમાસે મારા માંહદરમાાં માનભોગનો 
ીાળ ધરાવી, ઘીનો દીવો અને અગરબિીનો ધપૂ કરી, તસિંદૂરનુાં તિશલુ કરી મારી પજૂા કરજો. ચોખા િીા 
જુવારીી વધાવજો, કાંકુના છાાંટા છાાંટજો, અમાસે કામે બસેશો નહહ. આટલુાં કરવાીી િમે સખુી ીશો”. 
માિાજીનુાં કહવે ુ ાં સાાંભળી સવે ક્ષતિઓ માિાજીને ચરણે પડ્ાાં અને કહ્ુાં કે "આપની કૃપાીી અમો જીવાંિ 
રહ્ાાં છીએ, આપનો ઉપકાર કદી ભલુીશુાં નહહ”. 



ક્ષતિઓ િાંતપુાળ ઋતષ પાસે આવ્યાાં. ઋતષએ કપાસના જીંડવામાાં રૂ જુદુાં પાડી સિૂરનો િાાંિણો અને 
કાપડ બનાવિા શીખવ્ય.ુ ક્ષતિયો રાજી ીયાાં. પણુકુટી બનાવી ત્યાાં રહ્ાાં. બદુ્ધિ ચલાવી ચ ૂાંદડી વણી 
પ્રીમ માિાજીને ચડાવિા માિાજીએ પ્રસન્ન ીઈ આશીવાુદ આપ્યા.  

આ પછી બધાાં એકિ ીઈને રહયાાં અને િેઓએ જ્ઞાતિ માંડળ થીાપ્યુાં. મોટા પ્રમાણમાાં કપાસ વાવી સિૂર 
બનાવી િેનો અનેક ગામોમાાં પ્રચાર કયો. કેટલાકે થીળાાંિર કયુું અને બીજા દેશોમાાં વસવાટ કયોં. 
આગળ જિા વાણાટકામમાાં સધુારો ીવા લાનયો અને જ્ઞાતિ થીપાણી અન ેિેની ઉન્નતિ ીવા લાગી.  

વણાટકામનુાં ઉદ્ભવ થીાન  

સમીુ ઇતિહાસકારોના કીાનસુાર વણાટકામનો ઉદ્ભવ ભારિ ભતૂમમાાં ીયો એવો યરુોતપય તવદ્વાનો પણ 
કબલૂ કરે છે. દીવમાાં હજારો વષુ પવેૂીી વણાટકામ ીત ુઆવે છે. બારમીીી અઢારમી સદી સધુીઆપણી 
જ્ઞાતિમાાં મોટા પ્રમાણમાાં વણાટકામનો ધાંધો ચાલિો, િેનો યરુોપ િીા આહિકામાાં પ્રચાર ીયો હિો. 
પોરુુ્ગીઝો પણ દીવમાાંીી કાપડ લઈને આહિકા જિાાં િેનાાં દથિાવેજો મોજૂદ છે. 

દીવમાાં સાટીન, રૂમાલો, કોરન ુધોતિયુાં, કાંગવો, અંગછૂો, ચાદરો વગેરે આપણા ભાઈઓ બનાવિાાં અને િે 
વણણકો ખરીદી આહિકા મોકલિાાં. પરાંત ુઈ.સ. ૧૮૯૦માાં કારખાનાઓ શરુ ીિાાં હાીવણાટનુાં કામ ઓછુાં 
ીત ુગય.ુ એટલે આપણા ભાઈઓ પયુટન કરવાાં લાનયાાં. ઈ.સ. ૧૯૫૪ સધુી અહીં ૫ ીી ૭ ઘરમાાં 
વાણાટકામ ીત ુહત,ુ ત્યારે મગુ્તિની ચળવળ ઉપડિા સિૂર આવવ ુભાંગ ીિા વાણાટકામ બાંધ ીત ુગય ુ
જેનો પનુરુિાર કરવાની હવે આવશ્યકિા છે. 

 

આપણી જ્ઞાતિની હથિી 

 

દીવમાાં આપણી જ્ઞાતિની હથિી હજારો વષો પવેૂીી છે. ત્યારબાદ ગજુરાિમાાંીી અસાંખ્ય જ્ઞાતિબાંધઓુ 
દીવમાાં આવી આપણી જ્ઞાતિમાાં ભળી ગયાાં, જેના પરુાવા બારોટજીના ચોપડ ેમોજૂદ છે. 

તવક્રમ સાંવિ ૧૨૮૦ માાં તસિપરુ પાટણીી ચીખલી અીવા ચેવલ ીઈ વાઘલેાવાંશી અમરાજી પ્રીમ 
દીવમાાં આવ્યા હિા. ત્યાર પછી િેજ શાખાના જ્ઞાતિ ભાઈઓ તવ.સાં ૧૩૫૩ માાં દીવમાાં આવી ભળી ગયાાં. 

આ પછી ખેડુ જાદવ તવ. સાં ૧૩૨૬ માાં, ગાંગાજણળયા તવ. સાં. ૧૪૦૨ માાં, ણગરનારી જાદવ તવ. સાં. ૧૪૨૧ 
માાં, જેઠવા બરડાઈ તવ. સાં. ૧૪૫૪ માાં, ઉનેવાળ તવ. સાં. ૧૬૫૧ માાં, સોલાંકી તવ. સાં. ૧૬૭૯ માાં દીવમાાં 
આવીને વથયાાં છે. ગોહહલ, પરમાર, કટારીયા, ખેડુ જાદવ, રાઠોડ, ટીકડીયા રાઠોડ, શામળ, ખરેલ, જેઠવા, 
ચડુાસમા, ચૌહાણ, મકવાણા, પડીયાર, મકવાણા-વડવાણા વગેરે શાખાનાાં આપણા ભાઈઓ જેઓ અિે 
વસે છે િેઓ ગજુરાિમાાંીી પણ આવેલ છે. 



ગોહહલ ગાંગાજણળયા શાખાવાળા ભાઈઓ  તવ. સ. ૧૪૦૨ માાં કચ્છ માાંડવીીી અહીં આવ્યાાં. 

ણગરનારી જાદવના પ્રીમ ભાઈ જગદીશ તવ. સાં. ૧૪૨૧ માાં દીવમાાં આવલે.  

જેઠવા બરડાઈ શાખાના ભાઈ માવજી પ્રીમ જુનાગઢીી તવ. સાં. ૧૪૫૪ ની સાલમાાં અહીં આવ્યા. 

સોલાંકીના ચાર ભાઈઓ હિાાં, િેમાાં પ્રીમ ભાઈ જેતસિંગ તવ. સાં. ૧૬૭૯ માાં દીવમાાં આવ્યા.  

ઉનેવાળ શાખાના ભાઈઓ તવ. સાં. ૧૬૫૧ માાં આવ્યા. જેઠવા ઘરેવડા શાખાના પવુૂજ ભાઈ રામજી ઈ.  
સ. ૧૭૩૫ માાં પોષ સદુ ૫ ના સિેુજમાાંીી પ્રીમ દીવમાાં આવેલ, શ્રી. બારોટમાાંનાાં ચોપડા પાના અંક 
૧૨૯ના આધારે. 

પ્રાચીનકાળમાાં કુરુ્ાંબના સઘળા જ્ઞાતિભાઈઓ વણાટકામમાાં ગ ૂાંીાયેલાાં રહિેાાં હિાાં. અક્ષરજ્ઞાન માટે 
શાળાઓની વ્યવથીા ન હિી. મોટા ભાગે તનરક્ષરિા હિી બલ્કે અક્ષરજ્ઞાનના અભાવે તનરક્ષરિા 
પ્રવિુિી હિી. આજે આપણને જૂના દથિાવેજો મળી શકિાાં નીી, છિાાં અત્યારે ઈ. સ. ૧૮૨૦ પછીનાાં 
ચોપડા મળે છે. 

ધોળો વાટો ઉત્સવ, કનકાઈનુાં મામેરુાં, કબીર ભગિનો મહોત્સવ કાજળો અને અન્ય િહવેારો 
પ્રાચીનકાળીી અહીં ઉજવાિો આવ ેછે. 

જન્મ, લનન, મરણની નોંધ સન ૧૮૫૨ ની સાલ પોરુુ્ગીઝ શાસન દરમ્યાન કાયદો ીિા ફરજીયાિ બની 
છે. આ નોંધો આપણી જ્ઞાતિ દીવમાાં િેના ચોપડા ઉપર પણ લેવાય છે. ઈ. સ. ૧૯૧૦ માાં પોરુુ્ગલ 
પ્રજાસિાક બનિા િેના રાજ્યોમાાં ઈ.સ. ૧૯૧૨ માાં એ કાયદો ફરજજયાિ લાવેલ. આ કાયદાનુાં પથુિક 
૧૯૧૩ માાં પ્રગટ ીયેલ ત્યારીી દરેક નાગહરકોને ફરજજયાિ જન્મ, લનન, મરણને નોંધાવવાનો તનયમ 
ીયો અને પોિાની જ્ઞાતિના ચોપડામાાં પણ નોંધ રાખવાનો તનયમ ીિા આજે આ તનયમ ઘણો ઉપયોગી 
ીઇ પડ્ો છે. 


