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णनिेदन 
 

१. आध चिक शासे्त्र, ज्ञािचवज्ञािे, िंत्र आचण अचभयाचंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यािप्रमाणे भारिीय 
प्रािीि संस्कृिी, इचिहास कला इत्यादी चवषयांि मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञािदाि करण्यािे 
सामर्थयय याव ेहा म ख्य उदे्दश लक्षाि घेऊि साचहत्य-संस्कृचि मंडळािे वाङ्मय-चिर्ममिीिा चवचवध काययक्रम 
हािी घेिला आहे. चवश्वकोश, मराठी भाषेिा महाकोश, वाङ्मयकोश, चवज्ञािमाला, भाषािंरमाला, 
आंिरभारिी-चवश्वभारिी, महाराष्ट्रचेिहास इत्यादी योनिा या काययक्रमाि अंिभभूयि के्या आहेि. 
 

२. मराठी भाषेला चवद्यापीठीय भाषेिे प्रग्भ स्वरूप व दना येण्याकचरिा मराठीि चवज्ञाि, 
ित्त्वज्ञाि, सामाचनक शासे्त्र आचण िंत्रचवज्ञाि या चवषयावंरील संशोधिात्मक व अद्यावि माचहिीिे य क्ि 
अशा गं्रथािंी रििा मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. चशक्षणाच्या प्रसारािे मराठी भाषेिा 
चवकास होईल ही गोष्ट िर चिर्मववादि आहे. पण मराठी भाषेिा चवकास होण्यास आणखीही एक साधि 
आहे आचण िे साधि म्हणने मराठी भाषेि चिमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. नीविाच्या भाषेिि ज्ञाि 
व संस्कृिी यािें अचधष्ठाि ियार व्हाव ेलागिे. नोपयंि माणसे परकीय भाषेच्याि आश्रयािे चशक्षण घेिाि, 
कामे करिाि व  चविार व्यक्ि करिाि िोपयंि चशक्षण सकस बिि िाही; संशोधिाला परावलंचबत्व राहिे व 
चविाराला अस्सलपणा येि िाही. एवढेि िव्हे िर वगेािे वाढणाऱ्या ज्ञािचवज्ञािापासभूि सवयसामान्य माणसे 
वचंिि राहिाि. 
 

३. वरील चवषयावंर केवळ पाचरभाषाकोश अथवा पाठ्यप स्िके प्रकाचशि करूि चवद्यापीठीय 
स्िरावर अशा प्रकारिे स्वरूप व दना मराठी भाषेला प्राप्ि होणार िाही. सवयसामान्य स चशचक्षिापासभूि िो 
प्रज्ञाविं पचंडिापंयंि मान्य होिील अशा गं्रथािंी रििा व्हावयास पाचहने. मराठी भाषेि ककवा अन्य भारिीय 
भाषामंध्ये चवज्ञाि, सामाचनक शासे्त्र व िंत्रचवज्ञाि या चवषयािें प्रचिपादि करावयास उपय क्ि अशा 
पचरभाषासभूिी ककवा पचरभाषा कोश ियार होि आहेि. पचिमी भाषािंा अशा प्रकारच्या कोशािंी गरन िसिे. 
यािे कारण उघड आहे. पचिमी भाषािं ज्या चवद्यािंा सगं्रह केलेला असिो, त्या चवद्यािंी पचरभाषा सिि 
वापरािे रूढ झालेली असिे. या शबदािें अथय त्याचं्या उच्चाराबंरोबर वा वाििाबरोबर वािकाचं्या लक्षाि 
येिाि, चिदाि त्या त्या चवषयािंील चनज्ञासभूंिा िरी िे माहीि असिाि. अशी स्स्थिी मराठी ककवा अन्य 
भारिीय भाषािंी िाही. पचरभाषा ककवा शबद यािंा प्रचिपादिाच्या ओघाि समपयकपणे वारंवार प्रचिचष्ठि 
लेखािं व गं्रथाि उपयोग के्यािे अथय व्यक्ि करण्यािी त्याि शक्िी येिे. अशा िऱ्हेिे उपयोगाि ि आलेले 
शबद केवळ कोशाि पडभूि राचह्यािे अथयशभून्य राहिाि. म्हणभूि मराठीला आध चिक ज्ञािचवज्ञािािी भाषा 
बिचवण्याकचरिा शासि, चवद्यापीठे, प्रकाशिससं्था व त्या त्या चवषयािें क शल लेखक यािंी मराठीि 
गं्रथरििा करणे आवश्यक आहे. 
 

४. वरील उदे्दश ध्यािाि ठेवभूि मंडळािे नो बह चवध वाङ्मयीि काययक्रम आखला आहे,त्यािील 
पचहली पायरी म्हणभूि सामान्य स चशचक्षि वािकवगाकचरिा, इंग्रनी ि येणाऱ्या क शल कामगाराकचरिा व 
पदचवका घेिले्या अचभयंत्याकचरिा–स बोध भाषेि चलचहलेली चवज्ञाि व िंत्रचवषयक प स्िके प्रकाचशि 
करूि स्व्प ककमिीि देण्यािी व्यवस्था केलेली आहे. मंडळािे आनवर आरोग्यशास्त्र, शारीरचवज्ञाि, 
नीवशास्त्र, आय वेद, गचणि, ज्योचिषशास्त्र, भौचिकी, रेचडओ, अण चवज्ञाि, सासं्ख्यकी, स्थापत्यशास्त्र, 
विस्पचिशास्त्र, इत्यादी चवषयावंर ३२ दनेदार प स्िके चवज्ञािमालेि प्रकाचशि केली आहेि. 
प्रकाशचित्रणकला, गणकयतें्र, रंग, कृचत्रम धागे, प स्िक–बाधंणी, मोटार–द रुस्िी, वैमाचिक चवद्या, 
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अवकाशयाि, साखर-चिर्ममिी, पाणीप रवठा, सीमेंट, वास्ि कला इत्यादी इिर अिेक चवषयावंरील प स्िके 
ियार होि आहेि. 
 

प्रस्ि ि “स िी वस्त्रोद्योग”हे प स्िक कै. ि. गो. देवधर, सोलापभूर यािंी मंडळाला चलहभूि चदले. सदर 
प स्िक मंडळाच्या चवज्ञाि मालेि प्रकाचशि करण्यास मंडळास आिंद होि आहे. 
 
वाई; 
आषाढ ९, शके १८९७ लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
चटळकप ण्यचिथी. अध्यक्ष, 
चदिाकं १ ऑगस्ट, १९७५ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-संस्कृचि मंडळ. 
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पुस्स्तकेसबंंधी थोडेसे 
 

महारार राज्य साचहत्य आचण संस्कृचि मंडळािे सामान्य लोकािंा वैज्ञाचिक व दद्योचगक चवषयािें 
ज्ञाि करूि देण्याच्या उदे्दशािे चवज्ञािमाला स रू केली आहे. 
 

आध चिक वैज्ञाचिक नगाि ‘वैचशष्ट्य’ हे वैचशष्ट्य राहभूि शकि िाही. याि प्रगिीिा मागय असिो. 
सामान्य वािकािंा आप्या देशािील चिरचिराळे उद्योग-व्यवसाय कसे िालिाि यािे ज्ञाि होण्यास अशा 
प स्िकािंी मदि होिे. या बाबिीि आनपयंि भासि असलेली उणीव थोड्याफार अंशािे या 
प स्िकामालेिफे सरकार दभूर करीि आहे हे अचभमािास्पद आहे. सरकारचशवाय व्यस्क्िगि असे प्रयत्ि 
कटकटीच्या व पैशाच्या दृष्टीिे अशक्यि असिाि. त्याि्या त्याि दद्योचगक चवषयावर िर फारि कठीण 
होिे. 
 

अशा या प स्िका-मालेि मला वस्त्रोद्योगासंबधंी चलचहण्यािी सधंी ‘साचहत्य आचण संस्कृचि मंडळा’ 
माफय ि चदली गेली याबद्दल मी मंडळािा उिराई आहे. मी हा एक माझा माि समनिो. 
 

या वस्त्रोद्योगाि बरीि स धारणा होि असभूि, िवीि ित्त्व ेअि सरली नाऊ लागली आहेि. हे शास्त्र 
चित्य िवीि रंग धारण करिे. 
 

या प स्िकािा उपयोग नाणकारासंाठी िसभूि केवळ चनज्ञासा असणाऱ्याचं्या उपयोगासाठी आहे, हे 
िेथे िमभूद केले पाचहने. नाणकार यािं प ष्ट्कळ उणीवा शोधिील, त्या त्यािंा सापडिीलही. अशा ‘टॉप-
रकँकग’ नाणकारासंाठी स्विंत्र प स्िके व चियिकाचलके असिाि. सामान्य वािकािंा असे संदभयगं्रथ अगर 
चियिकाचलके घेणे परवडणारे िसिे. त्याम ळेि ‘साचहत्य आचण संस्कृचि मंडळा’ च्या पे्ररणेिे ही प्रकाशिे 
प्रकाचशि होि आहेि असे म्हणणे वावगे होणार िाही. 
 

या वस्त्रोद्योगाबरोबर आणखी चकिी िरी उद्योगावंर अशी प स्िके प्रचसद्ध होिील. त्यािील हे एक 
आहे. या प स्िकािे चनज्ञासभूिंी चनज्ञासा थोडी नरी सिंोष पावली िरी लेखकास घेिले्या पचरश्रमािे 
साथयक झाले असे वाटेल. 
 

या प स्िकाच्या चलखाणास ज्यािंी ज्यािंी िालिा चदली त्या सवांिा लेखक ऋणी आहेि. 
 

न.गो. देिधर 
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पृष्ठे १३ + २७८, ककमि रु. ४–००. 
 
प्राणिसृणि–भाग१—लेखक–डॉ. म. चव. आपटे, 
पृष्ठे ४४८, ककमि रु. ७–०० (सचित्र). 
 
प्राणिसृणि–भाग २—लेखक–डॉ. म. चव. आपटे, 
पृष्ठे ११ + ४००, ककमि रु. १०–०० (सचित्र). 
 
रेणडओ दुरुस्ती—(सुधाणरत तृतीयािृत्ती) लेखक— 
श्री. चव. सोहोिी, पृष्ठे १३ + ५१९, ककमि रु. १०–०० (सचित्र). 
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ग्रहगणत णसद्धान्त—लेखक–कै. चश. ग. पवार, 
पृष्ठे २० + ४४८, रु. १०–५०. 
 
रेणडओ : रचना आणि कायय—लेखक–श्री. श्री. चव. सोहोिी, 
पृष्ठे १२ + ४१४, ककमि रु. ८–०० (सचित्र). 
 
अिुयुग—लेखक–श्री. चव. त्र्य.ं आठवले, 
पृष्ठे १३+ ३८४, ककमि रु. १२–०० (सचित्र). 
 
आयुिेणदक शब्दकोश—भाग १ व २ (संस्कृि–संस्कृि) 
संपादक–पं. वणेीमाधवशास्त्री नोशी आचण कै. पं. िा. ह. नोशी, 
पृष्ठे २२ + ९७५, ककमि रु. ५०–०० 
 
आयुिेदीय शब्दकोश—भाग १ व २ (संस्कृि–संस्कृि–मराठी) 
संपादक–पं. वणेीमाधवशास्त्री नोशी आचण 
कै. पं. िा. ह. नोशी, पृष्ठे २८ + १७२१, ककमि रु. ७५–००. 
 
िैज्ञाणनक पाणरभाणषक संज्ञाकोश—(पदाथयचवज्ञाि, रसायिशास्त्र 
आचण गचणिशास्त्र यािंील पाचरभाचषक शबदािंी सभूिी) संपादक– 
प्रा. गो. रा. परानंपे, पृष्ठे ९ + ३५७, ककमि रु. १०–००. 
 
ग्रह–गणित माणलका—लेखक–कै. द. व.े केिकर, 
पृष्ठे १८ + १०३०, ककमि रु. २३–०० 
 
मधुमेह— लेखक–डॉ. म. ग. गोगटे, 
पृष्ठे १११, ककमि रु. २–२५. 
 
कातनयतं्राचे अतंरंग—लेखक–श्री. श.ं गो. चभडे, 
पृष्ठे १२६ककमि रु. १–९५ (सचित्र). 
 
मानिी देह—भाग १ (खंड १ व २) लेखक–डॉ. म. चव. 
आपटे, पृष्ठे ८७६, ककमि रु. १८–०० (सचित्र). 
 
मानिी देह—भाग२ –लेखकडॉ. म. चव. आपटे, 
पृष्ठे ५७६, ककमि रु. ११–०० (सचित्र). 
 
िनश्रीसृिी—भाग १ –लेखक डॉ. म. चव. आपटे, 
पृष्ठे ५८४, ककमि रु. १०–०० (सचित्र). 
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िनश्रीसृिी—भाग २ –लेखक–डॉ. म. चव. आपटे, 
पृष्ठे ५२६, ककमि रु. १०–०० (सचित्र). 
 
सृणिज्ञान आकाशदशयन ॲटलास—संपादक–डॉ. गो.रा. 
परानंपे, पृष्ठे २६६, ककमि रु. ५०–०० 
 
रेकाडय प्लेअर—श्री. श्री. चव. सोहिी, 
पृष्ठे ८ + १५५, ककमि रु. ३–८५ (सचित्र) 
 
अतंणरक्ष–दशयन—लेखक–श्री. व्यं. ग. गोखले, 
पृष्ठे १२ + २४०, ककमि रु. २२–५०. 
 
मानिी शरीर णिज्ञान—लेखक–कै. डॉ. व्य.ं र. सािे, 
पृष्ठे १६ + ७१७, ककमि रु. २४–००. 
 
प्राणिजन्य मानिी रोग—लेखक–डॉ. मो. रा. देव, 
पृष्ठे १६ + २३६, ककमि रु. ११–५०. 
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सुती िस्त्रोद्योग 
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प्रथम खंड (कापसापासून सूत-णनर्ममती)  
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(१) णिषय-प्रिेश 
 

‘वस्त्रािेि मि ष्ट्या आले श्रषे्ठत्व या नगामानी’ असे एक कचवविि अस्यािे सागंिाि. या 
कचववििािील अथय नाणभूि घ्यावयािा झाला िर िौफेर िनर चफरवावी लागिे. त्यािप्रमाणे ‘एक िभूर 
आदमी िो दस िभूर कपडा’ या कहाविेिील अथयही सहन ध्यािाि येिो. 
 

एक िभूर आदमीला दस िभूर कपडा लागिो म्हणने स्पष्ट काय? असा प्रश्ि मिाि आला म्हणने 
मािवाला आपले नीवि सफल करण्यास चवचवध प्रकारच्या वस्त्रािंा चिरचिराळ्या वळेी वापर करावा लागिो 
असे अि माि चिघिे. मािवाच्या गरनेि सार वस्त्रािे–कापडािें–हर प्रकार आन बानाराि दृष्टोत्पत्तीस 
येिाि. हे सवय प्रकार, िऱ्हा प्रत्यक्ष पहावयाच्या असिील िर एखाद्या स ट्टीच्या चदवसाि अगर लग्िसराईि 
चमत्र-मंडळींसह कापडबानारािभूि फेरफटका मारला िर बह िेक कापड-द कािे कापड–सनावटीिे, 
आकषयक स्वरूपाि िटचवलेली चदसिील. त्याि प्रत्येक व्यक्िीच्या उपयोगी चवचशष्ट रंगसंगिीिे ख ललेले 
प्रकार आढळिाि. प्रत्यक्षाि नर हे चवचवध प्रकार हािाळण्यास अगर डोळ्यािंी मिसोक्ि पहाण्यास चमळाले 
िर! असा भाव मिाला आ्हादभूि सोडिो. 
 

आपली िनर द कािािील चवचवध प्रकार न्याहाळीि आहे असे िाणाक्ष द कािदाराच्या ध्यािी येिाि 
िो आपले सहास्य स्वागिि करील. ‘या, आि या व स्वस्थपणे सगळे प्रकार पहा की, या आि या. अहो, 
आन काल आप्यासारखे चनज्ञासभू व िौकस फारि थोडे. या िा, आि या.’ अशा गोड वाणीि आपले 
स्वागिि करील. आचण द कािाच्या चवचवध चदशािंा उभ्या असले्या आप्या िोकरािंा उदे्दशभूि फमावील, 
“यािंा कापडािे–वस्त्रािें सवय प्रकार दाखवा. म ळीि हयगय करू िका.” 
 

द कािदारािे अशा प्रकारे दाखचवले्या सौनन्यशीलिेिा आप्या मिावर इष्ट िोि प्रभाव होिो व 
आपले पाय आपोआप द कािाच्या पायऱ्या िढभू  लागिाि. द कािाि चशरिाि एखाद्या भभूलभ लैयाि 
आ्याप्रमाणे आपले डोळे इकडे-चिकडे धावभू लागिील. द कािाच्या कोणत्या कोपऱ्यापासभूि 
वस्त्रावलोकिास आरंभ करावा हा ि स टणारा प्रश्ि आपला यक्षप्रश्ि होऊि बसिो. 
 

‘साहेब, हे शचटंग पहा’ असे शबद कािी पडिाि आपला प्रश्ि स टिो व आपण शचटंग–चवभागाकडे 
वळिो. िोकर आप्याप ढे पॉपणलन, हरक, कँणिक, णट ि्िड, के्रप, लोन, सूसी, सनॅ्फोराइज्ड अशी शचटंग 
कापडाच्या नािींिी िाव ेघेि घेि प्रत्येकािा एक एक िागा आप्याप ढे ख ला करूि पडि असिो. अशा 
प्रकारे शचटंगच्या नािी-पोटनािी पाहभूि आपला चिणयय अणनिीत राहील. कारण यापैकी कोणिे िागंले, 
कोणिे चटकाऊ, कोणिे मोहक; कोणिे व्यस्क्ित्वास उठाव देणारे असा संभ्रम चिमाण होिो. क्षणभर ‘प ढे 
पाहभू’ असा स ज्ञ चविार करूि ‘कोकटग’-चवभागाकडे वळिाि णिल; पॉपणलन; कॉडय; हनािा; णट ि्िड िसेि 
चिरचिराळ्या िक्षीदार य क्ि रंगदार कपडे आप्या मिाला भ रळ पाडिील व प न्हा िीि अवस्था होिे. काय 
कराव,े कोणिे पसंि कराव?े या प्रश्िचिन्हािे डोके खानवीि माि वर केली िर िेथील कपाटाचं्या वर व 
कोपऱ्याि जाजमे; सतरंज्या; मच्छरदाण्या; नाळीदार लीनो िर िोकटी मॉकलीनो िनरेस पडिील. 
िसेि नाळीदार डबल िेस्ट, लाबं बाह्ाचें िर स्लीव्हलेस गंजीफ्राक्स व पायमोजे यािंी खोकी आढळिाि. 
द कािाच्या द सऱ्या कोपऱ्याि िनर चखळिाि रेनकोटस व उलया स्ट लाि मभूठदार नेंटस् िशाि लेडीज् 
छत्र्यािंी बंडले आढळिील. 
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अशा प्रकारिे स्विःिे अवलोकि िालभू  असिा द कािाच्या निािा-चवभागािभूि टोपपदरी; 
गभयरेशमी; बनारसी; कोईमतुरी; नगरी, सोलापुरी; शहापुरी; इदुंरी; खिलेकाठी; जॉजेटी; ताबंडा पदर ि 
काठं; मुगी चौकट; चौकडा; डमडम अशा शबदािंी फैर कािी पडिाि आपले लक्ष सहनगत्या त्या 
चवभागाि रमभू लागिे. 
 

वरील सवय प्रकारािंी वस्त्रप्रावरणे अवलोकि करीि असिा एक चमस्ष्ट्कल चविार मिाि येिो की, हे 
सवय प्रकार नर आहेि िर कॅन्व्हास; होल्डऑल; दोर; कंणदलाची–णदव्याची–स्टोव्हची वाि आहे का 
चविाराव.े खरोखर क स्त्सिपणे असा प्रश्ि यदा कदाचिि चविारला गेलाि िर द कािदार आपणास 
आप्याि भावाच्या द कािाि िोकराबरोबर पाठवील व पोऱ्यास चिरोप देईल : “सेठनींिा म्हणाव,ं 
मालकािंी काही चनज्ञासभू पाठचवले आहेि, ि संकोििा त्यािंी चनज्ञासा प री करा. आचण िभूही िेथेि 
त्याचं्याबरोबर रहा.” 
 

अशा प्रकारे आपण द सऱ्या द कािाि नेव्हा येऊ िेव्हा िेथे स िले्या सवय चिनािंा भरपभूर साठा 
आढळेल. िेथभूि आपण शनेारच्या द कािाि डोकावले िर मॅणकन्टॉश (मेणकापड), बँडेज क्लॉथ, सलट, 
बुक बाइणंडग क्लॉथ; रेग्झीिच्या बेंड ळीच्या बेंड ळी पाहभूि आियय वाटेल. कारण हे कापडािे प्रकार आपण 
रोन हािाळि िाही, दैिंचदि वापर िसभूि द कािािभूि बेंड ळीच्या बेंड ळी सारखी खपि असिाि. ही नािाि 
िरी कोठे ? असे चविार्यास दोि-िार छापखान्यािंी िसेि रुग्णालयािंी िाव े कािावर पडिाि या 
कापडाचं्या िािाचवध प्रकारािंी मि ग ंग होि नािे. 
 

वरील प्रकारच्या चविारािे मि ग ंग होऊ लागले म्हणने एक प्रकारच्या स्वप्िावस्थेिा भास होिो. 
कारण ‘मिी वसे िे स्वप्िी चदसे’ ही म्हण खोटी कशी होणार एकंदरीि थोडक्याि असेही म्हणिा येईल की 
िािाचवध कपड्यािंी मि ष्ट्य आपले ने शरीरसौंदयय वाढचविो असे सवय िऱ्हेिे व प्रकारिे कपडे त्याला 
चिसगयचिर्ममि कापसापासभूि चमळिाि. वस्त्रोपयोगी हा कापभूस नसा भारि देशाि चपकिो िसा आन काल 
परदेशािही म बलक प्रमाणाि चपकिो. 
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(२) कापसाची उत्पत्ती ि णिकास 
 

असे मान्य करण्याि आले आहे की, कापसािा मभूळ उगम प्रारंभी आप्या ‘भारि’ देशािि झाला. 
फार प्रािीि काळी गंगा-कसधभू िद्याचं्या खोऱ्याि कापसािी उत्कृष्ट लागवड होि होिी. त्यापासभूि बिचवली 
गेलेली वसे्त्र इिकी िलम चि हलकी असि की,’ दरंगनेबािी कन्या साि साड्या िेसभूि दरबारी आली 
िेव्हा ‘ही चववस्त्र का?’ अशी शकंा बादशहाच्या मिास िाटभूि गेली. यािील गर्मभि अथय ध्यािी येिाि 
आप्या या गंगा-कसधभूच्या खोऱ्याि उगवणाऱ्या कापसािी ग णवत्ता सहन पटिे. 
 

वृक्षरूपी कापसािे िंिभू वस्त्रोत्पादिास उपय क्ि ठरिाि. यावर म ळाि पािात्त्यािंा चवश्वासि 
िव्हिा. परंि  ही घटिा षटकणी होऊि ही शक्यिा पािात्त्यािंा प्रथम ध्यािाि आली िेव्हा त्यािंी आप्या 
वाङ्मयाि या कापासािे पोवाडे गावयास स रुवाि केली व त्या कापसाच्या झाडािे वणयि “लोकर देणारे 
झाड”असे केले. पभूवयकालीि हा कापभूस इिका स ंदर होिा की त्यापासभूि नी वस्त्रप्रावरणे बिचवली नाि िी 
मौ्यावाि वस्िभूंिी मढवभूि अचधक आकषयक व चकमिी बिचवली नाि असि. मधभूि मधभूि ही वस्त्रप्रावरणे 
परदेशाि ‘हीरक िस्त्र’; ‘मणिणचरा’ अशा रििात्मक िावािंी रानेरनवाड्यासं भारिीयािंी भेट म्हणभूि 
पाठचवली नाि. यािा व्हावयािा िोि पचरणाम झाला. भारिाि येणाऱ्या परदेशी प्रवश्यािें लक्ष याकडे 
वधेले गेले व त्याचं्यामाफय ि ही वसे्त्र परदेशाि ‘भारिीय चवणलेली हवा’ अशा दत्स क्यपभूणय चवशषेणास पात्र 
ठरली. याम ळे पौवात्य व पाचिमात्य देशािंा नोडणारा िवा द वा ियार झाला. 
 

या वस्त्रोद्योगाच्या माध्यमािभूि य रोप-आचशया खंडाि नो व्यापर वाढीस लागला त्याम ळे भारिीय 
कापसािा अभ्यास करण्यािी प्रवृत्ती पाचिमात्यािं चिमाण झाली व आपाप्या देशाि भारिाप्रमाणे कापभूस-
उत्पादिािे त्यािंी प्रयोग केले. त्यािं त्यािंी झपायािे प्रगिीही केली. १७ व्या शिकाि अमेचरकेिील 
‘व्हर्मनचिया’ चवभागाि प्रथम लागवडीस प्रारंभ झाला. त्यािंिरच्या २०० वषांच्या काळाि ‘कापभूस’ हे िगदी 
पीक समनभूि त्यावर अमेचरकिािंी लक्ष कें चद्रि केले. थोड्याि अवधीि इिके घवघवीि पीक चमळभू लागले 
व िे अद्यापयंि आपला दना राखभूि आहे की “आन अमेचरका नर कशावर नगि असेल िर िेथे चपकणाऱ्या 
कापसावर.”असे चवधाि अचिशयोक्िीिे वाटणार िाही. 
 

कापसािी लागवड भारिाि व अमेचरकेि होि असिा इिर देशािंही कापसािे पीक घेण्यास 
स रुवाि झाली होिी. काही चठकाणी हे प्रयोग यशस्वी झाले िर काही चठकाणी चिरथयक ठरले. अमेचरका 
(उत्तर-दचक्षण), भारि, आचिका इचनप्ि, पाचकस्िाि वगैरे देशािं कापसािे हे पीक ‘राष्ट्रीय पीक’ क्पभूि 
आपापले देश ‘कापभूस-बानार’ म्हणभूि नगाच्या भभूगोलाि िमकभू  लागले. अथाि राष्ट्रीय पीक राष्ट्रीय 
संपत्ती-वधयक मािभूि हरएक राष्ट्र या चपकाच्या संवधयिासाठी प्रयत्िशील आहे. 
 

नगािील सवय कापसाि ॲटलाचंटक महासागरािील ‘वसे्ट इंडीन’ बेटापंैकी ने ‘चफनी’ बेट आहे 
त्यािील कापभूस ग णवते्ति, स बकिेि, उपय क्ििेि, िलमपणाि सवांि श्रेष्ठ समनला नािो. हा कापभूस 
‘रेशमािा ग ंडा’ वाटावा इिका हलका सोिेरी रंगािा व लोण्याहभूिही मऊ असिो. हेि यािे वैचशष्ट्य होय. 
 

कापभूस ही सामान्य संज्ञा नरी असली िरी सामान्य माणभूस नरी याकडे वस्त्रोत्पादक चिसगयचिर्ममि 
पदाथय म्हणभूि पहाि असला िरी इिर अिेक वस्त्रोत्पादक िंिभूंपकैी हा एक महत्त्वािा मािला नािो. इिर 
वस्त्रोत्पादक िंि मय पदाथांिी उत्पादिावस्थेि सार िीि चवभागािं चवभागणी केली नािे. त्यािंा– (१) 
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विस्पचिनन्य, (२) प्राचणनन्य, व (३) खचिन अशी िाव े चदली गेली. गे्या काही वषांि या वगयवारीि 
आणखी एकािी भर पडली असभूि त्यास ‘मािवचिर्ममि’ असे िामाचभकरण आहे. या प्रत्येक चवभागाि 
पोटचवभागही आढळिाि. याम ळे आनच्या काळाि वस्त्रोत्पादक िंि मय पदाथांिी सखं्या बरीि वाढलेली 
आढळिे. 
 

कापभूस हा नसा विस्पचिनन्य मािला नािो िसेि कार्थया, िाग, अंबाडी, अळशी वगैरे िावािे 
ओळखले नाणारे वस्त्रोत्पादक विस्पचिनन्य पदाथय आहेि. यापासभूि बिचवली नाणारी वसे्त्र खरोखरीिी 
वापरली नाणारी वसे्त्र िसली िरी मािवािे नीवि सफल व समदृ्ध करण्यास उपयोगी अशीि आहेि. 
कापभूस हा नसा चिमाण होिो त्याि अवस्थेि फक्ि वस्त्रोत्पादिासाठी वापरला नािो. परंि  कार्थया, िाग, 
अंबाडी हे मभूळ अवस्थेि, वस्त्रोत्पादिासाठीि मािवास चदली गेलेली देणगी ठरि िाही. िर याचं्या ‘द य्यम 
धंदा’ या दृष्टीिे वापर करण्यासाठी प्रचक्रया करूि मगि त्यािंा वस्त्रोत्पादिाकडे वापर केला नािो. कार्थया, 
िाग, अंबाडी, अळशी वगैरेिी झाडे िोडभूि पाण्याि चभनवभूि, बडवभूि, कापभूि उपयोगाि आणली नािाि 
म्हणभूि हे सवय िंि मय पदाथय ‘बास्ट’ (Bast) िंिभू म्हणभूि विस्पिीिा पोट-चवभाग चिमाण झाला. अशा 
चवचवध प्रकाराचं्या िंि मय वस्त्रोत्पादक पदाथांिा वस्त्रोत्पादिाच्या दृष्टीिे चविार केला िर असे स्पष्ट होिे की 
चिसगािे कापसािी चिर्ममिी मािवाच्या वस्त्रोत्पादिासाठी त्याच्या पाठोपाठ केली. कारण कापभूस नसा 
चिमाण होिो त्याि अवस्थेि-प्रचक्रयारचहि वापरला नािो. याम ळे वस्त्रोत्पादिाच्या दृष्टीिे कापसास ‘िंि मय 
पदाथांिा राना’ (King Cotton) हा बह माि प्राप्ि झाला आहे. 
 

कापसाव्यचिचरक्ि आन चकिीही ग णधमािे चभन्न िंि मय पदाथांिा वस्त्रोत्पादिासाठी उपयोग केला 
गेला िरी कापसािे स्विःकडे खेिभूि घेिलेले व हनारो वष ेनिि करूि ठेवलेले रानेपण चिलेप रहाणार 
आहे. कारण कापभूस हा चिसगयचिर्ममि असभूि, भारिीय हवामािाला अि सरूि असभूि देखील गोर-
गरीबापंासभूि रावापंयंिच्या चखशाला परवडेल अशाि अथािा बोध होिो. त्या मािािे आजच्या मािवचिर्ममि 
िंि मय पदाथांपासभूि बिचवलेली वस्त्रप्रावरणे एक प्रकारे िकली वाटिाि. आन िावीन्याच्या आधारे ही िवी 
वसे्त्र आकषयक, स बक वाटिाि. काही वळे त्यािंा आस्वाद घेिा येिो, पण कापसाचशवाय द सरा श्रेष्ठ तंतुमय 
पदाथय िाही हेही चििकेि खरे होय. 
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(३) औद्योणगक क्रातंीचा प्रभाि 
 

“आनिा मािव चवज्ञािाच्या आधारे प्रगि झाला आहे.”असे आन आपण अचभमािािे उद्गारिो, 
आजची प्रगि अवस्था प्राप्ि होण्यास शकेडो वषांिा काळ कामी आला. इ. स. पभूवी ४०० वषांमागे िरफ, 
प ली व रहाट अशी साधिे श्रम कमी पडण्यासाठी उपयोगाि आली. प ढे प ढे ‘गचॅलचलओ’ (Galileo), 
‘न्यभूटि’ (Newton) वगैरेसारख्या या पभूवापार िालि आले्या साधिािंा चविारपभूवयक अभ्यास करूि िव्या 
य गाच्या चवज्ञािािा दरवाना उघडला व याचं्या िंिर क्पिेिभूि क्पिा चिमाण होऊि अिेक शास्त्रज्ञािंी 
िसेि याचंत्रकािंी अहोरात्र पचरश्रम करूि आनच्या चवज्ञािाच्या नगािा श्रीगणेशा चलचहला. एवढेि िव्हे िर 
अशक्य कोटीिील घटिा–िंद्रलोकावर नाण्यािी घटिा–या इहलोकीच्या मत्यय मािवािे शक्य करूि 
दाखचवली. उद्या क्पिेिे थाटले्या स्वगाला भभूलोकी आणण्यािे सामर्थयय मािवाि कशावरूि िसेल! 
 

इ. स. १७५० िे इ. स. १८५० हा शभंर वषांिा काळ य रोपाि ‘दद्योचगक क्रािंी’ िा काळ म्हणभूि 
मािला गेला. वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरना प ऱ्या करण्यािी क वि यंत्रय गापभूवीच्या काराचगरािं 
राचहली िाही. मागणी सीमापार गेली, या दृष्टीिे उत्पादि घटभू  लागले. या कचठण भासणाऱ्या पचरस्स्थिीवर 
माि करण्यासाठी य रोचपयिािंी ब चद्धबलाच्या सहाय्यािे िंग बाधंला व उत्पादिाच्या िवीि िवीि सोयी 
शोधभूि काढ्या. अपेके्षप्रमाणे त्या सवय काययरि राचह्या. या चिमाण झाले्या वािावरणाम ळे ने व्यवसाय 
‘हस्िकला’ मािली नाि होिी त्यािे स्वरूप पालटि नाऊि त्याला याचंत्रक स्वरूप प्राप्ि झाले. यािा 
कलाक शलिेवर, कलात्मक उत्पादिावर चवपरीि पचरणाम होऊ लागला हे नरी खरे मािले िरी गरन ही 
म ख्य व्यथा मािभूि, याचंत्रकीकरणािा आश्रय घेि घेि मािव आपली चिकडीिी गरन भागचवण्यामागे 
लागला. त्या दद्योचगक क्रािंीिे िवा मागय दाखचवला व त्यािे िो अवलंचबला हा सारा प्रकार नरी ‘झटपट 
रंगारी’ सारखा भासला िरी ‘गरन प रचविा येिे’ याि एका ध्येयािे दद्योचगक क्रािंी प ढे िालभू  लागली. 
यािा प्रभाव असा चदसभूि आला की ने छोटे व्यवसाय–चवख रले्या अवस्थेि होिे त्यािें कें द्रीकरण होऊ 
लागभूि त्यािंा ‘कारखािे–चगरण् या’ अशी िवी सजं्ञा प्राप्ि झाली. ‘चदि दभूिा राि िौग िा’ िालीवर य रोपाि 
ही दद्योचगक क्रािंी फैलावभू लागली. याम ळे वस्त्रोत्पादिावरही आवश्यक िो पचरणाम झाला. 
 

अचिपभूवयकालीि ज्या हािमागाच्या सहाय्यािे वस्त्रचिर्ममिी होि होिी िी अचिमंद असे. परंि  एका 
क्पक चवणकरािे इ. स. १७३३ साली ‘धाविा धोटा’ शोधभूि काढला. या धावत्या धोयाच्या सहाय्यािे 
वस्त्रचिर्ममिीस गिी आली, िर वस्त्रोपयोगी स िािा अभाव नाणवभू लागला. हा सामोरे टाकलेला यक्ष प्रश्ि 
हािाळण्यासाठी द सऱ्या एका क्पक इंग्रनािे–नेम्स हरग्रीव्हनिे (James Hergreaves) १७६४ साली 
गचिमाि, अचधक उत्पादि देणाऱ्या ‘नेिी’– (Jane) िा शोध लावला. या नेिीवर एका वळेी एकि स ई 
(स्स्पंडल Spindle) वापरली नाि अस्याम ळे, उत्पादि नरी गचिशील होिे िरी म बलक िव्हिेि. या 
अडिणींिा चविारपभूवयक चविार करूि क्राँप्टि (Crompton) यािे ‘म्यभूल’ िी रििा उभारूि पचरस्स्थिी 
काबभूि ठेवण्यािा प्रयत्ि केला. हे नरी होि होिे, प्रगिी झपायािे होि राचहली िरी चिमात्याला नििेिी 
वस्त्रािंी मागणी प री करणे म स्ष्ट्कल झाले. यावर माि करण्यासाठी इ. स. १७८५ साली काटयचरट 
(Cartwright) यािे गचिमाि, वगेवाि, नलद उत्पादि देणाऱ्या ‘पॉवर लभूम’–(Power-loom) िा शोध 
लावण्याि यश चमळचवले. अशा िऱ्हेिे दद्योचगक क्रािंी एक एक अडिण पार करीि करीि आपली 
प्रगिीिी पावले दररोन कालखंडावर सिि ठेवि िालली आहे. हे आपण वारंवार अि भचविोि. 
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पभूवी भारिाि नो वस्त्रचिर्ममिीिा व्यवसाय होि होिा िो प्रािीि कालापासभूि घरग िी व्यवसाय अगर 
छोटेखािी हािमागावर होि होिा. य रोपाि नी दद्योचगक क्रािंी झाली त्या क्रािंीिे वारे प ढे सरकि 
सरकि भारिभभूमीवर पसरू लागले व येथेही या चवख रले्या व्यवसायाला कें द्रीकरणािे–समष्टीिे स्वरूप 
येऊ लागले. पचरणाम असा झाला की, पभूवीच्या स्स्थर, शािं वािावरणाि खळबळ मानभू लागली. याि 
स मारास इंग्रनाचं्या साचन्नध्याम ळे भारिीय चविारविं समनभू शकले की, “देशािी भरभराट िेथील 
लोकसंख्येवर अवलंबभूि िसभूि उद्योगशीलिेवर आहे. आपल्याला जर आपला देश उन्नि करावयािा असेल 
िर य रोचपयिाचं्या पावलावर पाऊल टाकभू ि येथेही दद्योचगक क्रािंीिे स्वागिि झाले पाचहने.”या 
चविारसरणीि सार आप्याकडील वस्त्रोत्पादिास प्रथम स्वरूप देण्यािा माि मरहभूम कािसजी दादाभाई 
दािर या धाडसी, उत्साहपे्रमी, उद्योगशील पारशी गृहस्थािंा चमळिो. सि १८५४ साली म ंबईच्या भभूमीवर 
दद्योचगक स्वरूप असलेली प्रथम चगरणी उभारली गेली. िेव्हापासभूि आनिागायि वस्त्रोत्पादिाच्या 
कायासाठी नवळ नवळ ५२० चगरण्या असभूि त्याि सव्वा कोटी (१·२५ कोटी) स्स्पडं्सवर सभूि चिर्ममिी 
होि असभूि त्या स िास वस्त्रािे रूप देण्यासाठी सव्वा दोि लाख (२·२५ लक्ष) माग ग ंिले आहेि. इिके 
प्रिंड स्वरूप प्राप्ि झाले्या या वस्त्रोद्योगासाठी दरसाल ६५ लक्ष कापसाच्या गासड्या लागिाि. त्याम ळे 
मंुबई, अहमदाबाद, सोलापूर, नागपूर, मद्रास, कानपूर, कोईमतूर अशी चकिी िरी शहरे आन िौफेर 
वस्त्रचिर्ममिीिी प्रम ख कें दे्र बिली आहेि. 
 

दद्योचगक स्वरूप प्राप्ि झालेला आपला वस्त्रोद्योग नरी आकारमािािे मोठा प्रिंड वाटला िरी 
आन याि वाढ होण्यास बराि वाव आहे. आनिी भारिीयािंी लोकसंख्या ५२ कोटी आहे व प्रत्येकास 
वस्त्राच्छादिासाठी सालीिा १४ मीटसय कापड असे वाटप ठरचवले, िर हे कापड-उत्पादि ७२ लक्ष ८० 
हनार मीटसय लागेल. आचण कापडािे इिके उत्पादि होण्यास प्रत्येकी १७२ चकलो वनिाच्या सव्वािार 
(४·२५) कोट गासड्यािंी आवश्यकिा उभी राहिे. िेव्हा वरीलप्रमाणे माफक प्रमाणाि वस्त्राच्छादि 
प रवावयािे म्हणने एक प्रकारे राष्ट्रीय डोकेद खी ठरिे. याचवरचहि, असंिोष सपं, टाळेबंदी, पावसािी 
अवकृपा, अचिवृष्टी, पभूर, द ष्ट्काळ, वादळ, आग अशा पौरुषेय–अपौरुषेय कारणािंी वस्त्रोत्पादिाि िािा 
व्याधी उद्भविाि. एवढे असभूि देखील आपला भारि देश वस्त्रोत्पादिाच्या के्षत्राि बराि िाणावलेला आहे हे 
काय थोडे समाधाि आहे! 
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(४) कापसाचे शेतीजन्य उत्पादन 
 

कापसािे उत्पादि विस्पचिनन्य म्हणनेि शिेीप्रधाि अस्याम ळे शिेकऱ्यािी नमीि, वापरले 
गेलेले बी-चबयाणे, नचमिीिी केली नाणारी मशागि, नचमिीिा कस पाऊस-पाणी, हवामाि याबरोबर 
शिेकऱ्यािे मिःस्वास्र्थय वगैरे बाबींवर कापभूस-चपकािी सफलिा अवलंबभूि असिे. त्याम ळे साधारण मािािे 
कापभूस-उत्पादक देशाचें भौगोचलक वािावरण नरी सवयसामान्यपणे सारखे असले िरी एकरी उत्पादिाि व 
त्यािबरोबर कापसाच्या ग णवते्ति बरीि िफावि असिे. या िफाविीम ळे कापसािी बानारी ककमि बदलिे 
व त्याबरोबर त्याच्या ग णवते्तिही फरक पडिो. 
 

सवांिी मान्य केले आहे की, ॲटलॅस्न्टक महासागराि नी सी आयलंडस् आहेि िेथे उत्पाचदि 
होणारा कापभूस दनाच्या दृष्टीिे सवयश्रेष्ठ ठरिो. व इिर कापभूस त्यािंिर चविाराि घेिला नािो. नवळ 
नवळ या ‘सी आयलंड’ सारखाि पण ग णवते्ति ककचिि मागे असा कापभूस म्हणने ‘इणजस्प्शअन’ होय. हा 
कापभूस इचनप्िच्या ‘िाइल’ िदीच्या खोऱ्याि चपकचवला नािो. (अचिप्रािीि काली भारिािही गंगा-कसधभू 
िद्याचं्या खोऱ्याि यापेक्षाही सरस कापसािे उत्पादि होि असे.) इचनस्प्शअिच्या खालोखाल ‘आणफ्रकन’ 
देशािं चपकणारा कापभूस होय. याचवरचहि इिर देशािंील कापभूस थोड्या फार फरकािे सारखेि मािले 
नािाि. अशा िऱ्हेिे ‘सी आयलंड’; ‘इचनस्प्शअि’; ‘आचिकि’; ‘अमेचरकि’; ‘पाचकस्िािी’ व ‘भारिीय’ 
अशी कापसािंी ग णवते्तवरूि वगयवारी मािली गेली आहे. दैवद र्मवलास हाि की, वदेकालापासभूि भारिाि 
चपकचवला नाि असलेला कापभूस, नो काशायसम वस्त्रोत्पादिासाठी वापरला नाि होिा िोि आन चिकृष्ट 
म्हणने ग णाि क्रमाि हलका, शवेटच्या स्थािी पडलेला आहे. असा हा आपला कापभूस फक्ि ग णवते्तिि 
खाली उिरला असे िव्हे, िर चिरचिराळ्या कापभूस-उत्पादक-देशािंील एकरी उत्पादिािही मागे पडला. 
नगािील कापभूस-उत्पादक देशािं अमेचरका एकरी २७० चकलो उत्पादि करूि सवयश्रेष्ठ ठरिे, िर भारि 
अचि कमी उत्पादिाम ळे (५२ चकलो) मागे पडिो. िरी आपले राष्ट्रीय सरकार एकरी उत्पादि 
वाढचवण्याच्या कामी नागृि आहे. आप्याकडील पीक म ख्यत्व ेकरूि पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबभूि 
असिे. या अचिचिि व िंिल िैसर्मगक कृपेवर अवलंबभूि ि राहिा त्यावर उपाय म्हणभूि धरणे, 
पाटबंधाऱ्याचं्या सहाय्यािे पाण्यािा ि टवडा कमी करूि भरघोस उत्पादि घेण्यािा प्रयत्िाि आहे. 
 

‘संपभूणय स्वदेशी’ व्रिािा अवलंब करूि नर वस्त्रोद्योग िालवावयािा ठरचवले िर आप्याि हािािे 
आप्याि पायावर दगड टाकण्यासारखा प्रकार होईल व देशाप ढे बरीि मोठी समस्या उभी राहील. यािे 
कारण असे दाखचविा येिे की, आपला भारि देश उष्ट्ण कचटबंधापासभूि समशीिोष्ट्ण कचटबंधापयंि पसरला 
असभूि त्याि अिेकचवध हवामािािे प्रकार आहेि. चशवाय कापसािे उत्पादि त्या त्या प्रािंाच्या हवामािावर 
अवलंबभूि अस्याम ळे भारिीय कापसाच्या चवचवध िऱ्हा–ग णवते्तवरूि–माि्या गे्या. प्रत्येक िऱ्हेिे 
आपापले वैचशष्ट्य त्या त्या कापसाि दृश्यमाि असिे. िेव्हा सवय थरािंील लोकािंा आवडणारी वस्त्रोत्पादक 
क्षमिा सगळ्याि कापसाि आढळभूि येि िाही. 
 

उंिी वस्त्रोत्पादिासाठी नेव्हा ठराचवक ग णवते्तिा कापभूस हवा असिो िेव्हा िो आयाि करावा 
लागिो. िसेि इिर देशािंी हलक्या कापसािी गरन भागचवण्यासाठी आपला कापभूस चियाि करावा 
लागिो. ही देवाण-घेवाण त्याज्य िाही. 
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प्रत्येक देशािील एकरी उत्पादिाकडे पाचहले म्हणने मिाि प्रश्ि येिो की, हे असे का? िर उत्तर 
असे सापडेल की, पािात्त्य देशािं शिेीिे याचंत्रकीकरण झाले आहे, एकरी उत्पन्नावर अचधक भर चदला 
नािो, शिेी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबभूि ि ठेविा पाट-बंधारे वगैरे साधिािंी य क्ि, आध चिक 
शिेीशास्त्रािा वापर करूि िेथील शिेी बह नि स खाय-बह नि चहिाय अशी नोपासली नािे. 
 

शिेाि शिेीपद्धिीि सार कापसािी लागवड केली नािे. भारिाि पावसाच्या आरंभी–नभूिच्या 
स मारास बी पेरूि अंदाने एक आठवड्यािे नचमिीि लहाि लहाि रोपे चदसभू लागिाि व काही चदवसािं 
दोि लहाि पािािं त्यािे रूपािंर होिे व झाडे वाढीस लागिाि. दीड-दोि मचहन्यािंंिर त्यािंा फ ले 
येिाि. फ ले फ ल्यावर एक आठवड्यािे बारीक बी व त्यावर केसाळ भाग चदसभू लागिो. (हेि िे आपणास 
वस्त्रोत्पादिास उपयोगी पडणारे िंिभू होि.) हे िंिभू िंिभूंच्या सपंभूणय लाबंीच्या एकिृिीआंश होइिो िे िनरेि 
भरि िाहीि. याप ढील दोि आठवड्यािं िंिभूंिी वाढ होि असिे, परंि  या अवस्थेि िंिभूंिी फक्ि लाबंीि 
पभूणय होिे. अद्याप िे पचरपक्व झालेले िसिाि. ही पचरपक्विा येण्यास आणखी ८–१० चदवसािंा काळ नावा 
लागिो. या अवस्थेिील िंिभूंिा त्याचं्या वाढीस उपय क्ि असा अन्नािा प रवठा झाडाच्या िसािसािंभूि होि 
असिो. िंिभूंिी ही वाढ होि असिा ि कळि त्यावंर अचिसभूक्ष्म िेलकट प ट िढि रहािे. हे िेलकट प ट 
म्हणने िंिभूंिे ऊन्ह, वारा, पाऊस, वगैरेपासभूि संरक्षक कविि होय. 
 

ज्या पौचष्टक द्रव्यािंी िंिभूंिी वाढ होि असिे त्यािा साठा बीमध्ये असभूि िंिभूंिी वाढ पभूणय झाली 
म्हणने त्या नागी पोकळी चिमाण होिे. याकामी सभूययप्रकाशािी (३०° C इिकी) उष्ट्णिा पोषक समनली 
नािे. उष्ट्णिामािाि कमिरिा झाली िर िंिभूंिा चवकास ख ंटिो. उलट नास्ि झाली िर िंिभू करपिाि. हे 
उष्ट्णिामाि स्स्थर राखण्यासाठी नचमिीिील ओलसरपणा बराि उपय क्ि ठरिो. िथाचप कधी कडक ऊन्ह 
िर कधी धो धो पावसाच्या सरी, िर कधी वादळी वारे यािंा िंिभूंिा िोंड द्याव ेलागि अस्याम ळे थोड्या 
फार प्रमाणाि िंिभूंवर अचिष्ट पचरणाम होिोि. याम ळेि कापसाच्या बोंडािील काही िंिभू अचिपक्व िर काही 
अपचरपक्व असे आढळिाि. ज्या कापसाि अचरपक्व व अचिपक्व िंिभूंिे प्रमाण अचधक भरिे िो कापभूस सभूि-
किाईच्या दृष्टीिे कमी प्रिीिा ठरिो. 
 

शिेाि शिेीपद्धिीि सार नसा कापभूस चपकिो िसा वृक्षरूपािही चमळिो. कापसािी झाडे ६ िे ८ 
फ ट उंि वाढिाि. इिर झाडापं्रमाणे याला फादं्याही फ टिाि. ही झाडे सिि ८ िे १० वषपेयंि कापभूस देि 
असिाि. चशवाय ओसाड नचमिीिही या झाडािंी लागवड होऊ शकिे. वृक्षकपाशीपासभूि चमळणारे िंिभू 
इिर शिेीनन्य िंिभूंसारखेि असिाि. िरीही या वृक्ष-कपाशीिी लागवड िोहींकडे होि िस्याम ळे यािे 
उत्पादि ‘िगद पीक’ च्या ऐवनी घरग िी कामाकडे या उत्पादिािा वापर केला नािो. काडवािी 
(देवपभूनेसाठी), देवािंी वसे्त्र, फ लवािी, नािवीनोड अशा धार्ममक व्यवहाराि यािा वापर मयाचदि ठेवला 
गेला आहे. नर याकडे लक्ष देऊि घराभोविी वृक्षकापसािी नोपासिा झाली िर शिेीकापसािा भासणारा 
ि टवडा थोडा कमी होईल. 
 

कापसािे िंिभू चिसगाच्या अि कभू ल–प्रचिकभू ल वािावरणाि वाढि असिाि. म्हणभूि केव्हा केव्हा या 
चपकावर कीड पडभूि बरेि ि कसाि होिे. “बॉलवमय”; “िाबंोरा”; “चिरक”; “खारप ळी”; “लष्ट्करी 
आळी”वगैरे कीड कपाशीच्या उत्पन्नाि बाधा आणणाऱ्या चकडी होि. चपकास धोका आहे असे चदसिाि 
शिेी-िज्ञािंा सल्ला चमळिो व दषधी अगर कीड-िाशक फवाऱ्यािंी याला प्रचिबधं घालिा येिो. अशा िऱ्हेिे 
नोपासिा करूि कापसाच्या चपकािी नोपासिा केली िरचकडीम ळे होणारे ि कसाि वािेल व राष्ट्रीय 
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संपत्तीि भर पडेल, स्विःला धिलाभ होईल. पण असे रोग चपकावर पडणे हा ‘दैवी कोप आहे’ अशा 
िैराश्याच्या उद्गारािे काहीि साधि िाही. 
 

कापसािी फ ले फ लभूि त्यािें बोंडाि रूपािंर झाले म्हणने त्याि नी बी ियार होिे िी एकि बी 
िसिे, िर त्या नागी चबयािंी माळ चिसगय बिचविो. त्या माळा ३ पदरी वा ५ पदरी असिाि. 
इचनस्प्शअिसारख्या उंिी कापसािील चबयाचं्या माळा ५ पदरी असिाि िर आप्याकडील कापसाि त्या 
िीि पदरी आढळिाि. या चबयावंर िंिभूंिी नोपासिा होि अस्याम ळे नास्ि पदरी कपाशीपासभूि नास्ि 
िंिभू चमळिाि हे चिराळे सागंण्यािी आवश्यकिा रहाि िाही. 
 

कापसाच्या िंिभूंिे इिर िंिभूंपेक्षा वैचशष्ट्य म्हणने कापसाच्या िंिभूंि िैसर्मगक पीळ असिो. या 
चपळाम ळे िंिभू एकमेकािं सहन न ळिाि व त्यािंी सागंड घालभूि (बाह्योपिारी पीळ देऊि) त्यापासभूि धागा 
बिचवणे सोपे नािे.  
 
 

सुताची बळकटी 
 

कापसािा िंिभू सभूक्ष्मदशयक यंत्रािभूि पाचहला िर िो एखाद्या िोटीसारखा चदसिो. त्याच्या कडा 
नाड अस्यािे दृष्टोत्पत्तीस येिे व िंिभूंच्या आंिरभागािील हा िैसर्मगक पीळ स्पष्ट चदसिो. िंिभूंिी वाढ 
होिािा नो द्रव पदाथय िंिभूंि वहाि असिो िो िंिभूंिी पभूणय वाढ झा्यावर स कभू  लागिो व त्यािे िैसर्मगक 
चपळाि रूपािंर होिे. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(कापसाच्या झाडािर भरिारी उत्कृि बोंडे) 
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रासायचिक शास्त्रज्ञािंी िनर सामान्य माणसापेंक्षा थोडीशी चिराळी असिे. त्याचं्या दृष्टीिे आपला 
वस्त्रोत्पादक कापभूस हा ‘से्य लोन’ िा साठा असिो. त्याच्या भाषेि याि खालीलप्रमाणे घटक असिाि : 
 

से्य लोन ९० भाग 
इिर भाग १० भाग 

 
िथाचप या इिर भागाि पाणी, िेल, िरबी व क्षार द्रव्ये असिाि. याचं्या साकेंचिक भाषेि याला 

C₆H₁₀O₅ अशी संज्ञा आहे. नर कापसािे िंिभू नाळले िर िे सहन नळिाि व एक प्रकारिी घाण येिे. 
‘क प्रमोचियम’ च्या द्रावाि कापभूस पभूणयपणे चवरघळिो व आयोडीिच्या समविे चिळा पडिो असे रासायचिक 
शास्त्रज्ञािें म्हणणे पडिे. 

 
थोडक्याि म्हणने नमीि, हवामाि, चिसगािी कृपा, मािवी ब द्धी, अि भव, रासायचिक खि-

पाणी, भरपभूर अंगमेहिि, याचंत्रक अवनारे इत्यादी साधिाचं्या सहाय्यािे आपली मािृभभूमी आपणास मागील 
चित्राि दाखचव्याप्रमाणे प्रफ ल्लिेिे फ ललेली व भरपभूर िंिभू देणारी बोंडे म क्ि हस्िािे बहाल करील. 
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(५) कापसाचे गुिणिशेष 
 

वस्त्रोत्पादिासाठी लागणाऱ्या स िासाठी कापसािी चिवड पभूणय पारख करूि करावी लागिे. ही 
पारख झा्यावरि कोणिा कापभूस कशा प्रकारच्या सभूिी-चिर्ममिीसाठी स योग्य आहे, हव्या असले्या 
स िाच्या दृष्टीिे त्याि कोणिे चवचशष्ट ग ण चकिी प्रमाणाि आहेि यािा अंदान घेणे अत्यंि नरूर असिे. 
पारख करणाऱ्याच्यानवळ नर बराि अि भव असेल, िर िो कापभूस फक्ि पाहभूि व थोडासा हािाळभूि 
त्यासंबधंी आपला अचभप्राय नवळनवळ बरोबर देऊ शकिो. पण सवयसाधारण माणसाला हे नमि िाही. 
त्यािे अंदान केवळ अंदानि ठरिाि. 
 

िंिभूंिी लाबंी, बळकटी, नाडी, स्पशय, रंग, लवचिकपणा, नलशोषणप्रवृत्ती वगैरे ग णाचं्या दृष्टीिे 
सभूि-चिर्ममिीपभूवी कापसािी िपासणी केली नािे. या चशवाय कापसावर ‘चनकिग’ िी चक्रया (बोंडािील 
चबयापासभूि िंिभू अलग करण्यािी चक्रया) होि असिािा सदोष कायाम ळे िंिभूंच्या गोळ्या (िेप्स Neps) 
बििाि, अशा गोळ्या स िाि काय प्रमाणाि आहेि, कापसाि बाह्योपिारी किऱ्यािे प्रमाण काय पडेल, 
त्याि कृचत्रम पाण्यािा अंश आहे काय, कापसाच्या वगयवारीि सार िंिभूंिी नी लाबंी समनली असेल िर 
त्यािं आखभूड िंिभूंिे प्रमाण काय पडिे वगैरे चवचवध प्रकारािंी कापसािा सभूिचिर्ममिीस उपयोग 
करण्याअगोदर िपासणी नरूर ठरिे. 
 

ज्या कापसािे िंिभू लाबं, बारीक, लवचिक असिाि असे कापभूस अचििमल सभूि काढण्यास 
उपय क्ि ठरिाि. अशा ग णचवशषेािे समनलेला कापभूस ‘सवोत्कृष्ट’ कापभूस’ मािला नािो. या दृष्टीिे 
ॲटलँचटक महासागरािील ‘वसे्ट इंडीन’ बेटािं नो ‘सी आयलंड’ चपकचवला नािो िो अशा सवय ग णािंी 
य क्ि असिो असेि िाही िर हे सवय ग ण सवयश्रेष्ठ-प्रथमश्रेणी मािले नािाि. या कापसािा िलमपणा लक्षाि 
येण्यासाठी एवढेि प रे की, या सी आयलंडच्या १ चकलोगॅ्रम कापसापासभूि ४०० िे ४३० चकलो-चमटसय लाबं 
धागा बिचवला नािो. या चवधािािे िागं्या कापसाच्या ग णचवशषेािी क्पिा करिा येिे. 
 
(अ) तंतंूची लाबंी : 
 

सभूि-चिर्ममिीच्या दृष्टीिे िंिभूंच्या सवय ग णचवशषेािं त्याच्या लाबंीिा प्राम ख्यािे उल्लखे केला नािो. 
या लाबंीवरि ियार होणाऱ्या स िािी प्रि–दना–िंबर अवलंबभूि असिो. ज्या मािािे िंिभूंिी लाबंी नास्ि 
त्या प्रमाणाि त्यापासभूि िलम सभूि काढिा येिे. हे ित्त्व ध्यािाि ठेवले िर कापसाच्या चवचवध लाबंींपासभूि ४ 
िंबरपासभूि १८० िंबरपयंि सभूि बिचविा येिे. (स िाच्या चिदेश चनिक्या नास्ि िंबरािे होईल िेवढ्या 
प्रमाणाि सभूि िलम मािले नािे.) 
 

चवचवध कापसािें िम िे िपासभूि पाचह्यास िंिभूंच्या लाबंीि सार १·२ सें. मी. पासभूि ५ सें. मी. पयंि 
िंिभू लाबं असिाि. एखाद्या कापसािे िंिभू चकिी लाबं आहेि हे पाहावयािे असेल िेव्हा उपलबध असले्या 
सहन हािाळिा येिील अशा छोटेखािी ‘बॉल–साटयर’ अगर ‘वअेर सॉटयर’ िावािे ओळख्या नाणाऱ्या 
यंत्रािें सहाय्य घेिाि. िम न्याच्या कापसाि ने थोडेबह ि लाबं अगर आखभूड िंिभू असिाि त्या सवांिी 
Stand according to height ह्या ह क माि सार माडंणी करूि चमळिे. याि सार कापसाच्या िंिभूंिी सरासरी 
ठरचवली नािे व चवचशष्ट कापभूस चवचशष्ट लाबं िंिभूंिा आहे असे मािले नािे. 
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प्रत्यक्ष पाचहले िर असेही िनरेस पडिे की, नो कापभूस २·५ सें. मी. लाबंीिा आहे असे गृहीि धरले 
िर त्यािील सवयच्या सवय िंिभू एकसारख्या लाबंीिे कधीि िसिाि. असलेि िर िो सोिेमें स गधं ठरिो. 
पण अिेक हवामािािे, चिसगािे िडाखे खाि खाि िंिभूंिी वाढ होि असिे िेव्हा त्याि डावा–उनवा हा 
प्रकार सापडिोि. हा म द्दा नरी कायद्यावर बोट ठेवभूि असत्य िसला िरी त्यािील बह संख्य िंिभू ज्या 
लाबंीिे भरिाि िी त्या कापसाच्या िंिभूंिी लाबंी समनली नािे. प्रत्यक्ष डोळ्यािंा कापसािील आखभूड 
िसेि लाबं िंिभू चदसि िसले िरी त्यािं समाचवष्ट असलेले िंिभू ‘चगरणी’ च्या आवाराि ‘काचडंग’ अगर 
‘काचडंग व कोंकबग’ यंत्राचं्या सहाय्यािे दभूर केले नािाि. या दोन्ही अगर एखाद्या िरी, स िासाठी कापभूस 
ियार करण्यास, त्यािील अिावश्यक भाग काढभूि टाकण्यासाठी व इिर चक्रयांिा सोयीिे पडेल असे 
कापसास बाह्य रूप देण्यासाठी, आवश्यक ठरिाि. साधारण मािािे ५ िे ७ टके्क ‘काचडंग’ च्या सहाय्यािे 
किरा बाहेर काढला नािो िर ‘काचडंग व कोंकबग’ माफय ि यािे प्रमाण २० िे २४ पडिे. 
 

प्रत्येक चगरणीि कापसाच्या िंिभूंिी लाबंी अनमाचवण्यासाठी ‘बॉल-सॉटयर’ सारखी साधिे िसिील 
िेव्हा अंदान बाधंण्यासाठी हस्िकलेिा आश्रय घेिला नािो. 
 

िम न्याच्या कापसािी लाबंी अंदानण्यासाठी ‘कापभूस-िज्ञ’ कापसािा थोडासा भाग हािाि घेिो. 
िो दोन्ही हािािंी पकडभूि ओढिो. ओढ्याम ळे त्यािे दोि भाग होऊि एकेका हािाि एक एक रहािो. 
त्यापैकी कोणिा िरी प न्हा पचह्याप्रमाणे ओढिो. चवरळ झाले्या कडेला िंिभू चदसभू लागिाि. हे दृश्यमाि 
िंिभू हािािा आंगठा व पचहले बोट याचं्या पकडीि धरिो व िे मभूळ कापसापासभूि अलग करण्यासाठी प न्हा 
दभूर ओढिो. असे के्यावर चिमटीि धरलेले िंिभू कापसापासभूि अलग होऊि चिमटीि राहिाि. प न्हा 
िसाि प्रयोग करूि अलग झालेले िंिभू एकत्र करूि सम पािळीवर आणिो. िे प न्हा हािाि घेऊि सरळ 
करिो, साफ करिो व बारीक िंिभू दभूर टाकिो. अशा पद्धिीिी बरीि सवय असावी लागिे हेही खरेि. 
वरील वणयिात्मक चक्रया चित्ररूपाि खाली दाखचवली आहे. 
 

 

कापसाची तंतंूचे दृिीने तपासिी करण्याची होिारी हाताचंी णक्रया 
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िम न्याच्या कापसािा कोणत्या िंबरिे स िास उपयोग होईल यािा नवळ नवळ िक्की अंदान 
काढण्यासाठी िंिभूंिी लाबंी व त्याि सार ियार होणारे सभूि याचं्यासाठी एक सभूत्र प्रस्थाचपि केले गेले. म ंबई 
येथील ‘इंचडयि सेंरल कॉटि कचमटी’ या चिमसरकारी प्रयोगशीर प्रयोगशाळेिे १९३८ साली प्रचसद्ध केले. 
िे सभूत्र असे होिे : 
 

L२ = ०·६ + ०·०१०४ C + ०·०३ 
 

वरील सभूत्राि गृहीि धरलेला ‘L’ म्हणने आवश्यक असलेली िंिभूिी लाबंी व ‘C’ म्हणने त्यापासभूि 
बिचव्या नाणाऱ्या स िािा िंबर. या सभूत्राि सार एक चिचिि धरूि द सऱ्यािा अंदान लाविा येिो. इ.ं सें. 
कॉ. क. िे हे ने सभूि बिचवले िे त्यािंी केले्या भारिीय कापसावरील प्रयोगािें सार म्हणभूि प्रकाचशि 
झाले. याम ळे नेव्हा भारिीय कापसािा चविार करावयािा असेल त्या वळेी या सभूत्रािे बरेि मागयदशयि होिे. 
या सभूत्राि सार प ढीलप्रमाणे िंिभूंिी लाबंी व सभूि-िंबर (चिचटश पद्धि) अंदाचनला गेला. 
 

िंिभूंिी लाबंी  
दशािं इंिािं चम.चम. सभूि िंबर 
०·७५४ १९·३३ १२ 
०·७७५ १९·६८ १४ 
०·७९६ २०·२० १६ 
०·८१७ २०·४० १८ 
०·८३८ २१·२८ २० 
०·८५८ २१·८७ २२ 
०·८७९ २२·३२ २४ 
०·९०० २२·८६ २६ 
०·९४२ २३·९० ३० 
०·९८३ २४·९६ ३४ 
१·००४ २५·५० ३६ 
१·०४५ २६·०३ ४० 

 
भारिीय कापसाच्या िंिभूंिी लाबंी १·१ इंिापेक्षा (२६·८ चम. मी. पेक्षा) नास्ि िसिे. असलीि िर 

काही चवचशष्ट कापसािी अस्याम ळे २६·०३ चम.मी. लाबंीच्या प ढील िंिभूंिा चविार चवस्िारभयाम ळे 
आवरिा घ्यावा लागला आहे. 
 

कापसाच्या वस्त्रोत्पादक धंद्यािा आन भारिाि सवयत्र प्रसार झाला अस्याम ळे, चगरण्यािंा 
आपापले व्यवहार स रचळि हािाळण्यास सोईिे नावे, त्याचं्या अडिणींवर उपाय-योनिा स िचवण्यास 
सोईिे पडेल या हेिभूिे देशाच्या िारी चदशािंा प्रयोगशील िंज्ञाचं्या संस्था उभार्या गे्या आहेि. ‘ATIRA’ 
(Ahmadabad Textile Industries Research Association), ‘BITRA’ Bombay Textile Industries 
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Research Association), ‘SITRA’ (South India Textile Research Association) अशा प्रयोगशील 
प्रयोगशाळापंकैी काहींिी िाव ेवरीलप्रमाणे होि. 
 
(आ) तंतंूची बळकटी ि जाडी : 
 

िंिभूंच्या लाबंीिंिर त्यािंी बळकटी व नाडीिा चविार केला नािो. या दोन्ही ग णामं ळे ियार 
होणाऱ्या स िावर बराि पचरणाम होिो. िंिभू नर बळकट व चिवट असिील िर त्यापासभूि बिचवलेले सभूिही 
बळकट चिघिे. परंि  नाडीच्या बाबिीि मात्र असे सागंिा येि िाही. िसे पाचहले िर नाड व राकट 
प्रकृिीिे िंिभू स िाच्या दृष्टीिे अि पय क्ि ठरिाि. या नाडीच्या ग णािी सामान्यिः चगरणीि मागणी होि 
िाही. साधारणिः ने िंिभू नाड असिाि िे िोकडे असिाि व ने बारीक असिाि िे लाबं असिाि. 
 

चगरणीच्या आवाराि सभूिचिर्ममिीसाठी नसा लाबंीिा चविार होिोिसा त्याच्या नाडीिा होि िाही. 
कारण िंिभूंिी नाडी अचिसभूक्ष्म म्हणने डोळ्यािे अगर पट्टीिे ि मोनिा येण्याइिकी कमी असिे. 
प्रयोगशाळािंभूि िंिभूंिी नाडी मापली नािे. ही नाडी ‘मायक्रोि’ या सभूक्ष्म पचरमाणाि मापली नािे. (१ 
मायक्रोि म्हणने १ चम. चम. िा एक-हनाराशं भाग; अगर १००० मायक्रॉि म्हणने १ चम. चम. होय.) 
साधारणिः कापसाच्या िंिभूंिी नाडी ३ िे ३·५ मायक्रोिपासभूि १४ िे १५ मायक्रोि इिकी असिे. िेव्हा 
कापसाच्या नाडीचवषयी “१३ मायक्रोि”असे बोलले नािे. िेव्हा िी नाडी १३/१००० चम. चम. आहे. असे 
समनण्याि येिे. 
 

क्वचिि प्रसंगी चवचभन्न कापसािंी नाडी सारखी असिे. पण केवळ नाडी सारखी आहे म्हणभूि 
त्यापंासभूि बिचवले्या स िािंी बळकटीही सारखीि भरेल अशी क्पिा करू िये. कारण काही िंिभू 
ि सिेि फोफश ेअसिाि. अशा फोफशा िंिभूंिा आिील भागास पोकळी बिलेली असिे. या पोकळीम ळे 
बळकटीिा अंश कमी भरिो. अशा िंिभूंपासभूि बळकट सभूि चिघि िाही. कारण बळकटी देणारा िंिभूिील 
िेलकट अंश स कलेला असिो. 
 
(इ) तंतूचा रंग : 
 

बळकटीबरोबरच स िाच्या दृष्टीिे कापसाच्या (िंिभूंच्या) िैसर्मगक रंगाला महत्त्व चदले नािे. 
‘कापसािा रंग पाढंरा’ असे आपण माििो व बोलिोही; परंि  चिरचिराळे कापभूस बारीक िनरेिे न्याहाळळे 
िर त्याि अिेक छटा असले्या दृष्टोत्पत्तीस येिाि. कापसािा रंग काळसर पाढंऱ्यापासभूि चपवळट पाढंरा 
अशा छटािं आढळिो. िंिभूंपासभूि कोणत्या कामासाठी, कोणत्या दनािे सभूि काढावयािे आहे यािा चिणयय 
होिाि त्याि सार रंगाच्या दृष्टीिे कापसािी चिवड करावी लागिे. म्हणभूि वापरला नाणारा कापभूस अगदी 
एकसारख्या रंगािाि असावा लागिो. याि नर िनरिभूक अगर हयगय झाली िर त्याम ळे स िाच्या 
रंगाला(िैसर्मगक व कृचत्रमही) बाध येिो. अशा दोषैक स िापासभूि होणारी वस्त्रचिर्ममिीही िशीि हलक्या 
प्रिीिी समनली नाण्यािा संभव असिो. कापडाि चिरचिराळ्या छटािें पटे्ट चदसिाि. 
 

‘कापसािा रंग पाढंरा’ असे नरी मािले िरी काही कापसािंा िाबंभूस चवटकरी रंग िैसर्मगकदृष्ट्या 
येिो.भारिाच्या आधं्र प्रदेशािील नो कापभूस “ग ंिभूर”िावािे बानाराि येिो िो, व इचनप्िच्या काही भागाि 
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नो ‘िाऊि इचनस्प्शअि’ म्हणभूि मािला नािो िो, अशा चवचभन्न रंगािें असिाि. सवयसाधारणपणे हा कापभूस 
अपवादात्मक मािला नािो. 
 
(ई) तंतूचा स्पशय : 
 

आिा कापसाच्या स्पशाचवषयी चविार करू. या दृष्टीिे कापसािी िपासणी करिािा आपली 
स्पशेंणद्रये नागिृ ठेवावी लागिाि. ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ हे नेव्हा आपण म्हणिो अगदी त्याि अथािे 
चिरचिराळ्या कापसािी स्पशािे दृष्टीिे िपासणी करिािा िनर ठेवणे नरूरीिे असिे. हािास होणारा 
कापसािा स्पशय व त्या स्पशािभूि उद्भवणारी संवदेिा कशा प्रकारिी आहे हे नाणभूि कापभूस मऊसभूद, 
साधारण मऊसभूद, कणखर, राकट, अचि राकट असे त्यािे स्पशाच्या नाचणविेे भेद पडिाि. ‘इचनस्प्शअि 
कापभूस मऊसभूद िर ‘भारिीय’ राकट-कणखर भासिो. याि राकट स्पशाम ळे आप्या भारिीय कापसािे 
सभूि व कापड कडक व खरखरीि लागिे. अशा िनरेिे कापसाकडे पाचहले िर ‘स्पशय’ या कापसाच्या 
ग णचवशषेास महत्त्व येिेि. 
 
(ए) तंतूचे जल-शोषि : 
 

कापसाच्या िंिभूि लाबंी, नाडी, बळकटी, रंग, स्पशय यािंा ने महत्त्व आहे त्यािप्रमाणे िंिभूंिे अंगी 
असले्या नल शोषण चक्रयेलाही आहे. कापसािा उपयोग स िासाठी, स िािा वस्त्रोत्पादिासाठी व वस्त्रािंा 
शरीरसौष्ठवासाठी अशा अवस्थेिा अस्याम ळे, प्रत्येक वािावरणाशी कापसािे िंिभू चमळिे न ळिे रहाविे, 
त्यापासभूि सभूि व वस्त्रचिर्ममिी सहन स लभ व्हावी यासाठी णनसगाने त्याि ६॥िे ८॥टके्क. नलधारणेिा ग ण 
चदला आहे. या िैसर्मगक ग णाम ळे स िास लवचिकपणा प्राप्ि होिो, याम ळे स िािी बळकटी वाढीस लागिे. 
कृचत्रमरीिीिे (स ि-कपडा ओला केला िर) नास्ि नल समाचवष्ट झाले िर हा नलभार सभूि अगर कपडा 
फेकभू ि देिो. याम ळे कपडा नरी ओला असला िरी िो स किो, नरी स कला िरी ‘ड्रायबोि’ अवस्थेस नाि 
िाही, त्यािंील लवचिकपणा कायम राहिो यािे खरे ममय म्हणने कापसास प्राप्ि झालेली जल-शोषि 
शक्िी. 
 
(ऐ) तंतंूचा बाह् कचरा : 
 

वापरावयाच्या कापसािील किरा कोणत्याही स्वरूपाि असला िरी िो स िािे–पयायािे 
वस्त्रोत्पादिाच्या दृष्टीिे अिावश्यक असिो. परंि  िको म्हटले िरी िो थोड्याफार फरकािे असिोि. त्याि 
वाळले्या पािािें ि कडे, काड्या-फादं्यािे भाग, बारीक रेिी, कापसाच्या चबया अगर बीिी टरफले वगैरे 
प्रकार आढळिाि. ज्या कापसाि अशा अिावश्यक पदाथांिा समावशे नास्ि त्या कापसािी बानारी ककमि 
उिरिे. हा किरा दभूर करण्यासाठी सभूि-चिर्ममिीपभूवी कापसावर मोठमोठ्या यंत्रािंा वापर करावा लागिो. 
चिसगाच्या साचन्नध्याि कापसािे अस्स्ित्व अस्याम ळे वादळी वारे, ऊन्ह वगैरे कारणािंी कापसाि किरा 
साठिो. देशमािाप्रमाणे व िेथील हवामािाि सार, पचरस्स्थिीि रूप हे बाह्य किऱ्यािे प्रमाण ५ िे १४ 
टके्कपयंि कमी-नास्ि असिे. उंिी कापसाि ५ टके्क िर हलक्या कापसाि १४ टके्क अशा फरकािे हा बाह्य 
किरा सामान्यपणे कापसाि असिोि. 
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एखाद्या कापसाि खरोखरी बाह्य किऱ्यािे प्रमाण काय आहे, त्याम ळे कापसाि चकिी घट येईल 
वगैरेसंबंधी अंदान बाधंण्यासाठी, हवचे्या चफरकी गचिय क्ि एका छोटेखािी यंत्रािी मदि घेिा येिे. याला 
‘शली अिलायझर’ िाव आहे. यंत्राि अंदाने िपासणीिा कापभूस २ चकलो वापरिा येिो. थोड्या वळेािे 
कापसािील किरा पभूणयपणे दभूर होऊि किरारचहि कापभूस राहिो. या चक्रयेम ळे असलेले अंदान बाधंणे सोपे 
नािे. 
 

अशा िऱ्हेिे कापसािील ‘बाह्य किरा’ म्हणने काय हे लक्षाि आ्यावर चिरचिराळ्या कापसािं 
सामान्यपणे त्यािे प्रमाण ५ िे १६–१७ टके्क पडिे. 
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(६) कापसाच्या जाती-पोटजाती ि नािे 
 

कापसास आपण वस्त्रोत्पादक उपय क्ि िीन माििो, िर रासायचिक शास्त्रज्ञ त्याला ‘से्य लोन’ 
म्हणभूि पहािाि. C₆H₁₀O₅ हे त्यािे रासायचिक िाव. शास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीस हा एकि पदाथय ठरिो िर 
वस्त्रोत्पादकाचं्या दृष्टीिे त्याच्या नािी पोटनािी व म्हणभूि चिरचिराळी िावे ओळख पटण्यासाठी असिाि. 
ज्या प्रदेशाि हा चपकिो िेथील हवामाि, नचमिीिा कस, चबयािंील चनविं घटक, चबयािंील उत्पादक 
प्रवृत्ती वगैरे कारणािे एका कापसाि आढळणारे ग ण द सऱ्या कापसाि असिीलि असे िाही. याम ळे 
कापसाच्या ग णवते्तवरूि त्याच्या नािी पड्या. याि सार ‘इचनस्प्शयि’, ‘ऑचिकि’, ‘अमेचरकि’, 
‘पेरुस्व्हअि’, ‘देशी’ अशा नािी चिमाण झा्या. ह्या नािी देशपरत्व े पड्या असे मािले िर प्रत्येक 
देशािील चवचवध के्षत्री उत्पाचदि होणारा कापभूस पोटनािीि सामावला नािो. अशा िऱ्हेिे प्रत्येक नािी-
पोटनािीिा कापभूस चवचशष्ट ग णधमािा असिो. हे ग णधमय ओळखीिे अस्याखेरीन स योग्य सभूिचिर्ममिी 
होि िाही. याम ळे या ग णधमािी िोंडओळख करूि देण्यासाठी हा खटाटोप होय. 
 
इणजस्प्शयन कापूस : 
 

नो कापभूस इचनप्ि देशाि चपकिो िो इचनस्प्शयि नािीिा. सवयसाधारणपणे हा कापभूस लाबं िंिभूंिा 
बारीक व बळकट, स्पशाला मऊसभूद याम ळे यािा सभूिचिर्ममिीिा दना उच्च मािला नािो. एकंदरीिे यािे 
िंिभू ३·२ सें. चम. िे ५ सें. चम. असिाि व बाह्य किऱ्यािे प्रमाणही बरेि कमी असिे. 
 

उपय क्ििेच्या दृष्टीिे या इचनस्प्शअि नािीच्या िीि पोट-नािी पडिाि. पचह्या पोट-नािीिील 
िंिभू लाबं असभूि िे ४ सें. चम. िे ५ से. चम. लाबं अस्याम ळे १०० िे १५० पयंि दनाच्या स िासाठी उपयोगी 
पडिाि. या पोटनािीि ‘मराड’; ‘मलाकी’; ‘अमोि’; ‘किाक’; ‘मेिोकी’ यािंा समावशे केला नािो. 
 

इचनस्प्शअि कापसाि ‘गीझा २६’;‘गीझा ३०’; ‘झगोरा’; ‘अपलॅन्ड’ वगैरे कापभूस गोवले नािाि; िर 
चिसऱ्या पोटनािीि थोडा हलका कापभूस समाचवष्ट केला नािो. ‘अशमौिी’; ‘झगोरा’ हा िो कापभूस असभूि 
त्याच्या ३ िे ३·४ सें.चम. लाबंीच्या िंिभूंपासभूि ४० िे ७० िंबरपयंि सभूि चिघिे. 
 
आणफ्रकी कापूस : 
 

आचिकि कापसािा िोंडावळा बऱ्याि अशंी इचनस्प्शअिशी चमळिा-न ळिा असला िरी बराि 
फरकही आढळिो. आचिकि कापसापकैी ‘कंपाला’; ‘ब सोगा’; ‘कझना’; ‘BP५२’; ‘स दाि’ यासंारखे कापभूस 
वरच्या नािीिे मािले नािाि, िर ‘कझना’ सारखे हलके समनले नािाि. साधारणिः हेआचिकि कापभूस 
३ िे ४॥सें. चम. लाबंीि असभूि ४० िे ६० पयंि िागं्या स िास योग्य मािले नािाि. हे कापभूस नरी मऊ 
आसले िरी इचनस्प्शअिसारखे मऊसभूद िसिाि. 
 
अमेणरकन कापूस 
 

अमेचरकेि याचंत्रकीकरणािा इिका प्रभाव आहे की येथील शिेी देखील याचंत्रक दृचष्टकोिािभूि 
हािाळली नािे. नगाि नास्ि एकरी उत्पादि येथे होिे. त्याम ळे ‘कापसािी फार मोठी बानारपेठ’ म्हणभूि 
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अमेचरकेिा बोलबाला झाला आहे. याम ळे अमेचरकि कापसाि नवळ नवळ सारखेपणा आढळिो. िरी त्या 
प्रत्येकाि थोडा-फार फरक आढळेल, पण वरकरणी सारखेि भासिाि. ‘टेक्सस’, ‘चमचसचसपी’; 
‘आराकाि’; ‘अलाबामा’; ‘नॉर्मनया’; ‘दचक्षण कॅरोचलिा’; ‘उत्तर कॅरोचलिा’; ‘कॅचलफोर्मिया’ वगैरे चकिी 
िरी प्रचसद्ध कापसाच्या पोटनािी होि. साधारणिः िी कापभूस ३·२ सें. चम. पासभूि ३·७ सें. चम. लाबंीिा, 
पाढंऱ्या रंगािा पण याचंत्रकीकरणाम ळे अचधक बाह्य किऱ्यािे भरलेला असिो. चशवाय यािे उत्पन्न 
पावसावर अवलंबभूि ि ठेविा पाटबधंाऱ्यािभूि आवश्यक पाण्यािी सोय अस्याम ळे कापसाच्या ग णचवशषेाि 
अडथळा आलेला चदसिो. ३६ िे ४८ पयंि िंबराचं्या स िासाठी या अमेचरकि कापसािा िागंला उपयोग 
होिो. 
 
भारतीय कापूस 
 

मिाि येिे, आप्या या चवशाल भारिाि असा एकही प्रािं िसेल की नेथे कापभूस चपकि िाही. 
आन चमिीस भारिीय कापसािे उत्पन्न ६२ लाख गासड्या सालीिा इिके होिे. 
 

म्हैसभूर प्रािंाि चपकचवला नाणारा ‘ॲन्ून’ कापभूस भारिीय ‘सी आयलंड’ होय. कारण यािी 
चिपनही सी आयलंडच्या बीपासभूिि झाली आहे. याच्याि वगाि बसणारे ‘चिन्हेव्हॅली’, ‘कंबोचडया’; बिी 
या ‘ॲन्ून’ िे स्िेही होि. यािंिरही द सरी पोटनाि म्हणने ‘म्हैसभूर-अमेचरकि’; ‘देचवरान’; ‘कहगणघाट’; 
गावराणी यािी होय. ‘नयविं’; ‘नरीला’; ‘क मठा’; ‘लक्ष्मी’; ‘नयघर’; ‘चदग्वीनय’; ‘प्रिाप’; ‘CO₂’; वगैरे 
कापभूस थोड्या हलक्या प्रकाराि येिाि. िर ‘खािदेश’; ‘धारवाड’; ‘गोध्रा’; ‘कोकोिाडा’ खालच्या दनािे 
मािले नािाि. ‘बंगाल देशी’ की ज्यािे िंिभू २ सें. चम. नेमिेम भरिील असे चिकृष्ट व सभूिकिाईच्या दृष्टीिे 
चिकामी समनले नािाि. 
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(७) कापसातील सरकी 
 

कापसाच्या पेरणीिंिर झाडािंी हळभूहळभू वाढ होऊ लागभूि चडसेंबरच्या अखेरीस नेव्हा कापसािे 
पीक पभूणयत्वास पोहोििे िेव्हा कापसाच्या झाडावरील बोंडे ख डली नािाि व एकत्र नमवभूि त्यािील बी व 
बीवरील वस्त्रोपयोगी िंिभू अलग करण्यासाठी त्यािंी रवािगी ‘चनकिग’ कारखान्याि केली नािे. या 
कारखान्याि कापसाच्या बोंडािंील कापसािे बी व िंिभू अलग करूि कापभूस (िंिभू) गाठींच्या स्वरूपाि 
बानाराि वस्त्रोत्पादिासाठी येिो. या प्रचक्रयेि बोंडािील ने बी अलग केले नािे त्यालाि ‘सरकी’ असे 
संबोचधले नािे. 
 

दद्योचगक क्रािंीच्या अगोदर हे महत्त्वािे काम हािािे कराव ेलागे. याम ळे याि वळे, मािवी शक्िी 
व पैसा प्रमाणाबाहेर खिय होऊ लागला. हे अलग करण्यासाठी अमेचरकेि इ. स. १७९३ साली “इली 
व्हीटिे” (Ely Whitne) या गृहस्थािे यंत्रयोनिा केली. आन या चनकिग प्रचक्रयेसाठी ‘करविी–चनि’ 
(Saw Jin) व “रोलर–चनि” (Roller Jin) िावािी नी यंत्रसाम ग्री उपयोगाि आहे ही इली व्हीटिेच्याि 
चनििी वशंन होि. साधारण मािािे ज्या प्रदेशाि कापभूस-के्षत्र असेल अशा के्षत्राच्या मध्यावर चनकिगिा 
कारखािा सोईिा म्हणभूि उभारला नािो. याि आनभूबानभूच्या प्रदेशािील कापभूस चनकिगसाठी येिो. 
 

चनकिग पे्रसच्या सहाय्यािे सरकीपासभूि िंिभू अलग करण्यािे काम होिाि हे स टे िंिभू बेकलग 
पे्रसच्या सहाय्यािे गाठीि रूपािंचरि होिाि. देशमािाप्रमाणे गाठीिील कापसािे वनि कमी-नास्ि भरिे. 
साधारणिः अंदाने १७८ िे १८० चकलो वनिाच्या भारिीय गाठी असिाि िर अमेचरकि व इचनस्प्शअि 
अि क्रमे २३० िे ३२० चकलो वनिाच्या असिाि. 
 

आप्याकडे, नेथे सोय िसेल अशा प्रदेशाि िंिभू गाठीच्या रूपाि बाधं्या नाि िसभूि मोठ्या 
पोत्याि भरूि, पायािे ि डवभूि व मािवी दाब देऊि ‘ढोकळे’ बाधंले नािाि. अथाि गाठीपेक्षा ढोकळ्यािंा 
आकार फोफसा चदसिो व त्याि गाठीपेक्षा चिम्माि कापभूस सामावला नािो. ‘ढोकळा’ स्वरूपाि चमळणारा 
कापभूस नरी सोईिा िसला िरी आवश्यकिेि सार यािा अि सर केला नािो. 
 

अशा प्रकारे चनकिग पे्रसच्या प्रचक्रयेिभूि बोंडािील सरकी व िंिभू अलग करण्यािे आवश्यक काम प रे 
झा्यावर सरकीच्या रूपाि कापसािील घट अंदानली नािे. चनकिग पे्रसच्या या वगीकरणाि िंिभूंच्या 
िीिपट सरकीिे प्रमाण आढळिे. अथाि कापसाच्या नािी-पोटनािींवर हे प्रमाण थोडे-फार बदलिे हा 
म द्दा चिराळा. बोंडािभूि अलग केली गेलेली सरकी अगदी टाकाऊ भाग िसभूि एक पोषक अन्न ठरिे. याम ळे 
बानाराि सरकीला मोल आले. या सरकीपासभूि खाद्य िेल, विस्पिी िभूप; लोणी व त्यािंिर द भत्या 
निावरासंाठी उपय क्ि पेंड अगर मभूळ सरकीच्या स्वरूपाि अचि पोषक असे अन्न ठरिे. या दृष्टीिे 
कपाशीच्या चपकािे अवलोकि केले िर त्याि ‘आमके आम ग ठली के दाम’ अशी पचरस्स्थिी आढळभूि येिे. 
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(८) कापसाचे णमश्रि 
 

कापसापासभूि प्रथम सभूि-चिर्ममिी व िंिर वस्त्रोत्पादि अशा प्रचक्रयेिभूि नाणारा कापभूस चगरणीि 
गाठींच्या रूपाि येिो. त्या वळेी ग दामाि त्यािंी रवािगी करूि त्यािा साठा कापसाच्या प्रचिि सार केला 
नािो. याम ळे दररोन प्रत्येक प्रकारिा कापभूस सभूिचिर्ममिीसाठी व प न्हा खरेदी करण्यासाठी व चशल्लक 
ठेवण्यासाठी सोय होिे. प्रत्येक गाठीिे आ्या वळेिे वनि, कापसािी नाि, कोणत्या स िासाठी उपयोग 
करावयािा, आन वापरला चकिी, त्यािं चकिी गाठींिी भर पडली व एकभू ण साठा चकिी आहे यािे चिरीक्षण 
रोन चगरणी व्यवस्थापकािंा कराव ेलागिे. 
 

हे करिािा असेही स्पष्ट होिे की काही कापभूस समग णी, समदशी आहेि, पण एकेकािा साठा 
भरपभूर आवश्यकिेइिका िाही. अशी पचरस्स्थिी वारंवार उद्भविे व एकाि प्रकारच्या कापसािा प रवठा 
सिि बारा मचहिे–अठरा काळ होईलि यािी शाश्विी िसिे. चशवाय रोनि कापसाच्या भावाि िढ-उिार 
होि अस्याम ळे, त्यािा व्यवसायावर अचिष्ट पचरणाम होण्यािे भयही असिे. या अडिणीिभूि 
स टण्यासाठी, समाि दनािे, समग णी, समदशी कापभूस एकाि एक चमसळभूि त्यािा आवश्यकिे ि सार 
संग्रह केला नािो. कापसािे चमश्रण चगरणीि चवचवध दृचष्टकोिािभूि केले नािे. चमश्रण म्हणने भेसळ, भेसळ 
म्हणने दना खालावणे हे नरी खोटे िसले िरी चकमिीकडे लक्ष देऊि, पचरस्स्थिी उत्पादिाि अि कभू ल 
राहावी या हेिभूिे चगरणीि कापसािे चमश्रण केले नािे. मात्र अचि उंिी वस्त्रासाठी, अचि दनेदार कापसाच्या 
बाबिीि अपवाद म्हणभूि चमश्रण केले नाि िाही. काही न न्या, अि भवी िज्ज्ञाचं्या मिे कोणत्याही 
पचरस्स्थिीि कापसाि भेसळ करणे म्हणने वस्त्रािी ग णवत्ता उिरचवणे होय. हे खरे असले िरी 
व्यवहारासाठी (साधारणिः मध्यम व कचिष्ठ वस्त्रासंाठी) कापसािे चमश्रण करणे आनच्या पचरस्स्थिीि 
आवश्यक ठरिे. 
 

कापभूस-चमश्रणािे उचद्दष्ट मान्य केले म्हणने चमश्रण करिािा काही पर्थथे पाळावी लागिाि. िी अशी 
: 
 

(१) साधारणिः सारख्याि लाबं असले्या िंिभूंच्या कापसािें चमश्रण होिे. 
(२) चमश्रणासाठी चिवडलेला कापभूस स्पशाच्या दृष्टीिे समग णी असावा. 
(३) ज्या कापसाच्या िैसर्मगक रंगाि सारखेपणा असेल असाि कापभूस चिवडावा. 
(४) कापसािील बाह्य किऱ्यािे प्रमाण साधारणपणे सारखे असाव.े 
(५) मऊ कापभूस राकट कापसाि चमसळभू ियेि. 

 
ही पर्थथे पाळभूि कापसािे चमश्रण के्यावर ह्या चमश्रणाला स्विःिी चवचशष्टिा प्राप्ि होिे त्याम ळे िे 

बरेि चदवस प रिे व उत्पादिाि समिोल साधला नािो. 
 

उदाहरणादाखल चमश्रणासाठी काय प्रमाणाि कोणिा कापभूस वापरिा येिो हे खालील कोष्टक 
देण्यािा अथय आहे. 
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सूत नंबर कापसाचे प्रकार ि प्रमाि एकूि णमश्रि 
२० िंबर कलोल ४० टके्क 

 

१०० मोवी ४० टके्क 
िादेंड २० टके्क 

२४ िंबर उदगीर १० टके्क 

 

१०० पंनाब-अमेचरकि १० टके्क 
ह बळी ८० टके्क 

४२ िंबर बिी कहगणघाट ३० टके्क 

 

१०० म्हैसभूर-अमेचरकि ३० टके्क 
गावराणी ४० टके्क 

४८ िंबर कंपाला ७५ टके्क 

 
१०० 

ब खेड २५ टके्क 
७० िंबर किाक ४० टके्क 

 

१०० चमिाफी ४० टके्क 
पीमा २० टके्क 

 
चमश्रण केलेला कापभूस (त्यािें िंिभू) चमश्रअवस्थेि इिके बेमालभूम द सऱ्याशी समरस होिाि की 

त्यापासभूि बिचवलेले सभूि अगर वस्त्र चमश्र कापसापासभूििे आहे हे सागंभूिही चवश्वासाहय वाटि िाही. ज्याला 
कापसािी पभूणय पारख आहे अशाि पारखीकडे हे काम सोपचवणे चहिावह ठरिे. कारण पारख्यािंा कापसािंी 
चिवड करिािा ि सिी पर्थयेि पाळावयािी िसभूि उत्पाचदि वस्त्राचं्या चवक्रीवरही िनर ठेवावी लागिे. 

 
काहींिा ‘कापसािे चमश्रण’, ‘भेसळ’ हे शबद नर ओंगळ, अपचवत्र वाटि असिील िर त्यािंी या 

प्रथेस ‘कॉटि बलें कडग’ असे आंग्लाचभम खी िाव द्याव ेव मिािे समाधाि कराव.े 
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(९) सूत-णनर्ममतीसाठी याणंत्रक णक्रया 
 

सभूि चिर्ममिीसाठी कापसाच्या गाठी नेव्हा चगरणीच्या आवाराि येिाि िेव्हा त्यािी रीिसर साठवण 
करूि, हव्या त्या प्रमाणाि रोन त्यावर याचंत्रक चक्रया करण्यासाठी पाठचव्या नािाि. येथभूि चगरणीच्या 
कामाला आरंभ होिो असे म्हणणे अयोग्य िाही. 
 

ही याचंत्रक चक्रया एकंदर िीि चवभागािं माडंली नािे, व प्रत्येक चवभागािील चक्रया स्विंत्र यंत्राचं्या 
सहाय्यािे करूि त्या चठकाणिा प्रचक्रया झालेला कापभूस प ढील प्रचक्रयेसाठी प ढे प ढे सरकि नािो व 
‘स्स्पकिग’ खात्याच्या शवेटच्या टप्प्याला कापसािे हव्या असले्या, वस्त्रोत्पादिास उपय क्ि ठरण्यासाठी 
स िािे रूप चदले नािे. या दृष्टीिे ने चवभाग पडिाि िे असे : 
 

कापसािील बाह्य किरा िंिभूंपासभूि अलग करूि, त्यािंी गाठीिली चवस्कचळि अवस्था 
स धारण्यास मदि म्हणभूि, चमसळले्या चवचवध कापसािे चमश्रण होण्याच्या दृष्टीिे उपयोगी पडणारा 
चवभाग. यास “्बोरूम”असे म्हणिाि. या चवचवधागंी कामासाठी या चवभागाि खालील िाव े असलेली 
यंत्रसाम ग्री– सवयच्या सवय अगर नरूरीप्रमाणे एकाद-द सरे वगळभूि–उपयोगाि आणली नािे; ‘बेल िेकर’; 
‘हॉपर फीडर’; ‘पारक्यभूपाइि’; ‘क्रायटि’, ‘एग्झॉट’; ‘बकली’ अशी चवचवध िाव ेअसलेली पण अि क्रमे एका 
प ढे एक चक्रयाशील राहण्यासाठी माडंणी केलेली असिे. 
 

बेल िेकर : अगदी आरंभी या यंत्रावर कापसाच्या गाठी फोडभूि त्यािंील ढेपळेच्या ढेपळे या 
साच्याि भरचवले नािाि. याचंत्रक रििेम ळे हे ढेपळे आकारमािािे लहाि लहाि होि नािािा ही चक्रया 
होि असिािा कापसाि ग रफटलेला बाह्य किरा मोकळा होिो, ज्या चिरचिराळ्या कापसािंा वापर केला 
असेल िे आपोआप चमश्रणीि होिाि व थोडे बारीक झालेले ढेपळे प ढील चक्रयेसाठी ‘हॉफर फीडर’ वर 
सोडले नािाि. 
 

हॉफर फीडर : रििेि व साधारण आकारमािाि हॉफर फीडर बेल िेकरच्याि रूपािा असिो. 
फक्ि चकरकोळ भेद असिाि. िथाचप या फीडरवर पभूवीसारखेि काम प न्हा एकदा होि रहािे. याचठकाणी 
ढेपळ्यािें प ंनके बििाि— आकार लहाि होिो. त्यािंिरिी यंते्र म्हणने ‘पाक्यभूपाईि-ओपिर’; ‘क्रायटि-
ओपिर’; ‘एग्झॉट-ओपिर’. या ओपिसयिी माचलका स रू होिे. ‘ओपिसय’ या शबदावंरूिि स्पष्ट होिे की या 
यंत्रावर हॉपर-फीडर वरूि भरचवला गेलेला कापभूस आणखीि फोडला नािो. त्याचं्याकरवी कापभूस 
फोडला गेला की त्यािा (प नंक्यािंा) आकार लहाि लहाि होि नािो. नसा कापभूस याचंत्रक चक्रयामं ळे 
मोकळा होिो िसा त्यािील किरा चिसटभूि यंत्राचं्या बानभूला गळभूि पडिो, कापसािे आणखी चमश्रण 
करण्यािे कायय िालभूि रहािे. या वळेपयंि कापसाि समाचवष्ट झालेला बाह्य किरा बऱ्याि प्रमाणाि म्हणने 
भारिीय कापसाचं्या दृष्टीिे ८ िे १० टके्क दभूर केला नािो. या अवस्थेिही कापभूस अद्याप गढभूळलेला-
किराय क्ि असिोि. चशवाय कापसाच्या िंिभूंिी माडंणी अद्याप समपािळीि, सारख्या स्वरूपाि झालेली 
िसिे. हे करण्यासाठी ‘स्किर’ िावाच्या यंत्रािा वापर करूि कापसाि चशल्लक राचहलेले दोष दभूर करूि 
कापसाला लाबंलिक पण ग ंडाळले् या गादीसारखे लॅप (Lap-रूप) प्राप्ि होिे. साधारण मािािे ३९ सें. 
मी. इिकी रंुदीिी ही लॅप होिे. चििी लाबंी ३३-३४ मीटसय असभूि त्यािे वनि १३ िे १४ चकलो असिे. 
अगदी बारकाईिे उनेडाि लॅपिा ि कडा पाचहला िर त्यास अद्याप पचरपभूणयिा आलेली िस्यास प न्हा 
लॅप्स बिचवण्यािी प िरावृत्ती अि सरली नािे. 
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सभूि-चिर्ममिीच्या प्रथमावस्थेि कापभूस साफ करण्यािे व इिर कामे होि असिाि, िी करण्यासाठी 

काही न न्या स्वरूपाच्या चगरण्यािील यंते्र स टी असि. पण आध चिक काळाि यंत्रािेंही याचंत्रकीकरण होऊ 
लाग्याम ळे ही सवय यंते्र एकमेकासं नोडभूि सलग साधंभूि, हवचे्या प्रवाहाच्या साहाय्यािे कापभूस प ढे ओढणे 
व त्यावि कायय करणे या हेिभूिे नी िवी यंत्ररििा अचलकडे चगरण्यािंभूि आढळिे. त्यास ‘कसगल प्रोसेस 
बलोरूम’ असे िवीि िामाचभधाि झाले. सोयीसाठी यािा उल्लेख ‘एकेरी पद्धि’ असेही म्हणिाि. 
 

‘कसगल प्रोसेस बलोरूम’ च्या पद्धिीम ळे पचह्यापेक्षा ही स धारलेली आवृत्ती नास्ि उपय क्ि, 
सोयीिी, आटोपशीर व स व्यवस्स्थि असिे. त्यास नागा कमी लागिे. उत्पादि नास्ि होिे, मािवी 
शक्िीिी बिि होिे. एवढेि िसभूि आरोग्याच्या दृष्टीिेही स कर ठरिे. सवय यंते्र एकत्र नोडली अस्याम ळे 
एकाच्या कायावर द सऱ्यािे चियंत्रण िसेि एखाद्या चठकाणी अडथळा आला िर सवयि मशीि बंद पडण्यािी 
योनिा बऱ्याि अंशी फायदेशीर असिे. अशा प्रकारे गाठीिील कापभूस फोडण्यापासभूि त्यािी स्वच्छ स ंदर 
लॅप ियार होईिो कापभूस हस्िस्पशयरचहि अस्याकारिे कापसािे मभूळिे ग णचवशषे िसेि राहिाि. 
नरुरीप्रमाणे यंत्राचं्या प ढीलभागी लॅप बिचवणारा भाग दोि-िीि चवभागािं चवभागभूि एकाि वळेी दोि-िीि 
स्विंत्ररीत्या लॅप ियार होिाि हे कसगल प्रोसेस बलोरूम सवयत्र बंद–हवा बंद अस्याम ळे हविे–
वािावरणाि कापसािे िंिभू उडि िाहीि व त्याि सार बलोरूम किऱ्यािे प्रमाण कमी भरिे. 
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सवयसाधारणपणे हे एकत्र साधंलेले कसगल प्रोसेस मशीि कसे चदसिे हे सोबिच्या दोि चित्रावंरूि 
ध्यािाि येण्यास सहाय्य होिे. 
 

नेव्हा कापभूस फोडण्यािे, चमश्रणािे व साफ करण्यािे कायय बलोरूममध्ये होि असिे िेव्हा साधारण 
प्रिचलि कापसािभूि प ढीलप्रमाणे शकेडा घट येिे असे अि भवी िज्ज्ञािें मि पडिे. 
 

कापसाचा प्रकार शे. ब्लोरूम घट 
इचनस्प्शअि ४ िे ४·५ 
सभूदाि, गीझा ५ िे ६ 
आचिकि ५·५ िे ६ 
ॲन्ड््रयभून;म्हैसभूर अमेचरकि ६ िे ७ 
गावराणी; बिी ७ िे ८·५ 
प्रिाप ७ िे ८·५ 
CO₂; ९ िे १० 
लक्ष्मी; चवनय १० िे ११ 
वगड; भडोि ११ िे १२ 
नरीला १३ िे १४ 
नयविं; उमरान १५ िे १६ 
पंढरपभूर; लािभूर १६ िे १७ 

 
(अ) काणडिंग : 
 

चगरणीव्यावसाइकािं एक म्हण प्रिचलि आहे की, ‘टभू  काडय वले् ईन टभू  स्स्पि वले्’ (To card well 
is to spin well) यािा अथय असा की कापसािे काचडंग िागंले झाले िर सभूिही िागंले चिघिे. या 
अथाि सार सभूि-चिर्ममिीच्या व्यवसायाि काचडंगच्या चक्रयेला चकिी महत्त्व आहे हे ि सागंिा लक्षाि 
येण्यासारखे आहे. 
 

बलोरूम मध्ये ियार झालेली लॅप पाचहली िर िी संपभूणय किरारचहि आहे असे िसिे. चशवाय त्याि 
कामाच्या दृष्टीिे अयोग्य असे बारीक-िोकडे िंिभू फार असिाि कापसाला असलेले, ने सभूि चिर्ममिीस 
बाधकारक ठरिील िे राचहले्या किऱ्यासह दभूर करण्यासाठी व िंिभूंिा बऱ्याि अशंी सरळ करण्यासाठी व 
लॅपिे स्वरूप बदलभूि त्यािंा ३ सें. मी. नाड अशा दोरासारखे लाबंिे लाबं रूप देण्यासाठी चगरणीि या 
‘काचडंग’ यंत्राम ळे होिे. िंिभूंिा हा नो िवीि आकार चमळिो त्यास पेळभू अगर ‘स्लायव्हर’(Sliver) 
म्हणिाि. या संपभूणय चक्रयेला ‘काचडंग’ (Carding) म्हणिाि. 
 

वर चिदेचशलेले काम पार पाडण्यासाठी ‘फीड-प्लेट’, ‘फीड-रोलर’, ‘चलकचरि’, ‘चसलेंडर’, 
‘फ्लॅटस’, ‘डाफर’ व वनिदार रोल आचण पेळभू साठचवण्यासाठी ‘कॉयलर’ योनिा अशा अवयवािंा 
प्राम ख्यािे समावशे असिो. काचडंग सािाच्या या अवयवाम ळे बलोरूम लॅपमध्ये अद्याप असलेला केर-
किरा, आखभूड िंिभू दभूर करण्यािे पण आवश्यक काम होि असिे. साधारणिः १०० चकलो लॅपरूपाि 
कापभूस वापरला िर या यंत्राम ळे केरकिरा १·५ िे २, आखभूड िंिभू ३ िे ३·५ व इिर िागंला (प्रत्यक्ष िागंले 
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व उत्तम कपनलेले िंिभू; परंि  मधभूि मधभूि ि ट्याम ळे नमा झालेला पण प न्हा वापरिा येणारा) भाग १ िे १·५ 
टक्का असे प्रमाण पडिे. 
 

 

 
काचडंगच्या सहाय्यािे लॅपला ने पेळभूिे स्वरूप प्राप्ि होिे त्याि वनिाि सारखेपणा िसिो. (१ 

मीटर लाबं स्लायव्हर असे ८–१० ि कडे चिरचिराळे वनि केले िर त्याि िफावि आढळिे.) व िागं्या 
सभूिचिर्ममिीच्या दृष्टीिे हा पेळभूिील दोष समनला नािो. परंि  हा दोष दभूर करण्यािे श्रेय प ढील ‘ड्रॉइंग’ 
सािामाफय ि बराि स धारला नािो. एका फेरीि हे साधले िाही िर प न्हा आणखी िीि चक्रया द सऱ्या 
ड्रॉइंगवर व प न्हा आवश्यकिा भास्यास चिसऱ्यादंा उरकली म्हणने पेळभूिील काचडंगम ळे उद् भवलेलादोष 
९० िे ९५ टके्क दभूर केला नािो. 
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ज्या ‘ड्रॉइंग’–सािािे चित्र (पाि ३६ वर) चदले आहे अशा स्वरूपािा हा सािा असिो. नेव्हा 
ड्रॉइंगिी पेळभूि समवनि साधण्यासाठी दोि-िीि वळेा प्रयोग केला नािो त्या प्रत्येक प्रयोगास ‘हेड’ अगर 
अवस्था म्हणिाि व प्रत्येक हेडवर म बलक, दोषरचहि उत्पादि व्हाव े यासाठी प्रत्येक ड्रॉइंगवर स्विंत्र 
चवभाग असिाि. असे चवभाग ६ िे ७ पयंिही असिाि. या प्रत्येक चवभागास ‘चडचलव्हरी’ असे मािले नािे. 
 

‘ड्रॉइंग’च्या एखाद्या ‘हेड’ वरील एका चडचलव्हरीच्या मागे ६ अगर ८ काचडंगच्या वािी एकचत्रि 
करण्यासाठी एका नवळ द सरी अशा प्रकारे भरचव्या नािाि. सािाच्या रोलािंी गिी मागभूि प ढे वाढिी 
अस्याम ळे ६ िे ८ पट नाड झालेली काचडंगिी वाि चििक्याि खेिीिे ड्राफ्ट (Draft) प ढे ओढली नािे व 
याम ळे वािीिील िंिभू सारख्या प्रमाणाि ियार होणाऱ्या पेळभूि रहािाि. अशा रीिीिे काचडंग वािीिील 
वनिािा असमिोल दभूर करूि वािीिी स धारूि बिचवलेली वाि ड्रॉइगं सािाम ळे चमळिे. साच्याच्या ह्या 
कायाम ळे चगरणीि ‘ड्रॉइंग’ सािाला महत्त्व चदले नािे. 
 

 
 

मािली िर आवश्यक, िाही म्हटले िर अिावश्यक अशी एक प्रचक्रया काचडंगिंिर पण ड्रॉइंगच्या 
अगोदर केली नािे. नेथे ही चक्रया केली नािे त्या चवभागास ‘कोंकबग’ म्हणिाि व ही कोंकबगिी प्रचक्रया 
साधण्यासाठी ज्या प्रम ख यतं्रािंा वापर केला नािो त्यास ‘कोंबर’ सािा असे संबोचधले नािे. या सािावर 
नी चक्रया होिे चििा िेहरा-मोहरा ‘काचडंग’ सारखाि असिो. नो कापभूस कोंकबग चक्रयेिभूि घ्यावा असे ठरले 
नािे त्यापासभूि सवयग णसंपन्न बारीक व उंिी वस्त्रोत्पादिास उपयोगी पडणारे सभूि काढले नािे. साधारणिः 
६० िंबरच्या वरच्या दनािे सभूि कोंकबग प्रचक्रयेच्या सहाय्यािे बिचवलेले असिे असे मािले नािे. 
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(आ) कोंसबग 
 

कोंकबगिी चक्रया स कर व्हावी यासाठी काचडंग पेळभूिी लहाि आकारािी लॅप १८–२४ वािी 
लावभूि–बिचवली नािे. ही लॅप साधारण ४५ सें. मी. लाबंीच्या व १०२ सें. मी. नाडीच्या लाकडी रोलवर 
बिचवली नािे. या लॅप बिचवणाऱ्या यंत्राला ‘स्लायव्हर-लॅप-मशीि’ म्हणिाि. पण कॉचडंग वािीिीि 
चवशषेिा याि असिे. ज्या हेिभूिे ड्रॉइंगिा वापर केला नािो त्याि हेिभूिे अशा ६–८ स्लायव्हर लॅपपासभूि–
त्या सवांिा एकत्र साठा व चमश्रण होऊि प न्हा त्याि आकारमािािी ‘चरबि-लॅप’ बिचवली नािे. या द सऱ्या 
चिराळ्या ठेवणीच्या सािाला कायाि रूप ‘चरबि-लॅप मशीि’ म्हणिाि व त्यािंिर या चरबि लॅप्सवर प्रत्यक्ष 
कोंबर यंत्रािा प्रभाव होऊि एक बऱ्याि अंशी स ंदर, दोषरचहि पेळभू बिला नािो. 
 

 
 

‘कोंबर’ यंत्रावर प्रचक्रया होि असिािा चरबि लॅप्समधील कापभूस संपभूणयपणे साफ–स धरा असिो व 
िो चिदोष स िाच्या दृष्टीिे सोईस्कर बिचवला नािो हेि ‘कोंबर’ सािािे महत्त्व होय. 
 

दद्योचगक क्रािंीला बराि काळ लोटला िरी िवीि िवीि यंते्र वापरूि सभूिचिर्ममिीकडे शास्त्रज्ञािें 
व यंत्रज्ञािें लक्ष होिेि. १९०० साली ‘हेलमि’ (Heilman) या गृहस्थािे स्विःच्या क्पिेिे प्रथम-कोंबरिा 
शोध लावला. त्यािंिर आनपाविेो, त्यािंील मािले गेलेले दोष, दभूर करण्याच्या दृष्टीिे बरेि फेरफार 
झाले. अत्याध चिक स्वरूपािे आन उपलबध असलेले कोंबसय ‘स्व्हचटि’; ‘ड प्लेक्स’; ‘िॅस्मीथ’ व ‘चरटर’ 
अशा िावािंी चमळिाि. 
 
(इ) फे्रम खाता 
 

बलोरूमपासभूि कोंबर–ड्रॉइंगपयंि आले्या कापसावर प्रथमोपिार झाले. याम ळे त्यािंील किरा 
दभूर झाला; िंिभूंिी सारखी सरळ माडंणी झाली, कापसािभूि िागंले सभूिचिर्ममिीस बाधक ठरणारे आखभूड िंिभू 
दभूर केले गेले. यालाि कॉनन–चमस्क्संग, कॉटि–स्क्लकिग, पॅरलायझेशि अशा अथािे चगरणीनगाि 
ओळखिाि. आिा मभूळ कापसाला (पेळभूंिा) सभूिचिर्ममिीस उपय क्ि स्वरूप देण्यासाठी ‘अयभूचिएश’ म्हणभूि 
भाग राचहला. हे कायय या पचह्या अवस्थेप्रमाणे एकाि यंत्रािारे होणे अशक्य अस्याम ळे हळभूहळभू त्याला 
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अंचिम स िािे रूप प्राप्ि होण्यास दोि अगर िीि अवस्थािंभूि िेले नािे. या अवस्थेि पेळभूिी नाडी कमी 
करणे; नाडी कमी झा्याम ळे िंिभूंिी संख्या कमी व त्याम ळे िे बारीक पेळभूिभूि गळभूि पडभू  ियेि म्हणभूि त्यास 
त्याि पेळभूच्या अवस्थेि राखण्यासाठी आवश्यक िेवढा पीळ देणे, हे होि असिा सािावंरील स्स्पंड्सच्या 
गिीबरोबर, उदे्दशािे पचरपभूणय असा शेंडा बाबीन्सवर ग ंडाळणे, अशी महत्त्वपभूणय कामे कापसावर होि 
असिाि. 
 

 
 

अत्याध चिक काळापभूवी अगर ‘नलद खेि योनिे’ िा प्रसार होईिो, हे काम ‘स्लकबग’, ‘इंटर’ व 
‘रोस्व्हंग’ आचण कधी कधी ‘नॅक’ या िावािे पचरचिि, असलेली, िेि िेि काम करणारी पण अि क्रमे 
आकारािे लहाि लहाि असले्या अवयवािंी य क्ि, अशी यंते्र वापरली नाि. परंि  ‘नलद खेि’, ‘हाय 
ड्रास्फ्टंग’ िा शोध लाग्यापासभूि चगरण्याचं्या यंत्रसाम ग्रीि, त्याचं्या कायाि व त्याि सार आकारमािािही 
बराि फरक झाला. िो इिका की पंिवीस वषांपभूवी चगरणीि काम करणारा गृहस्थ आन चगरणीि 
फेरफटका मारू लागला िर “आपण आप्याि व्यवसायाच्या वािावरणाि आहोि का?”हा प्रश्ि त्याला 
वडेाचपसाबिवील. 
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िेमखात्याच्या वणयिाि स्लकबग, अगर इंटर सािावर नी बॉबीि ियार होिेत्यािी क्पिा 
शनेारच्या चित्रावरूि येईल अशी आशा आहे. 
 

कापसास स िािे अचंिम रूप देण्यासाठी चित्राि दाखचव्या गेले्यासारख्या प ढील ‘करगिेम’ वर 
वापर करूि, अपेके्षप्रमाणे, क्पिेि सार, नरूर िी पर्थथे पाळभूि हव्या असले्या आकार–माप–वनिािे 
सभूि बिचवले नािे. या ‘करग–पे्रम’ वर हे अंचिम रूप चदले नािे त्या वळेी कापसावरील अखेरिी–अं चिम 
अवस्था पभूणय होिे. 
 
(ई) सरग फे्रम 
 

या करग िेममाफय ि ने काम चगरणीि अपेचक्षले नािे व त्याि सार होि असिे व सवय काम िाचत्त्वक 
दृष्टीिे स्पीड–िेमसारखेि असिे. परंि  स िास अचंिम अवस्था येथेि होि अस्याम ळे व उत्पादिाच्या 
दृष्टीिे इिर यंत्राचं्या मािािे यािी संख्या बरीि असिे. त्यािे प्रमाण मध्यम स िासाठी १, स्लकबगसाठी १२ 
करग िेम िर बारीक–उंिी स िासाठी २० िे २४ करग िेमपयंिही पोहोििे. ि लिेिे स्लकबग सािावर 
स्स्पंड्सिी संख्या ७८ िे ८४ असेल िर एका करग िेमवर ४०० िे ४४० पयंिही असिे. एक स्स्पंडल म्हणने 
सभूि-चिर्ममिीिे एक पचरमाण. करग िेमच्या स्स्पंड्सच्या एकभू ण संख्येवर चगरणीिी ‘कायय-शक्िी’ 
(प्रोडस्क्टव्ह कपचॅसटी’ अनमावली नािे. काही वषांपभूवी साधारण ‘चगरणी’ संजे्ञस पोहोंिलेली चगरणी 
४०,००० (िाळीस हनार) स्स्पंड्सिी असे. काही यापेक्षाही मोठ्या असि. पण अचलकडे सहकारी 
ित्त्वाि सार ज्या िवीि िवीि चगरण्या उदयास येि आहेि अगर आ्या आहेि त्यािंी काययशक्िी बरीि 
मयाचदि म्हणने १२ िे १६ हनार स्स्पंड्स इिकीि असिे. कदाचिि हे चवकें द्रीकरण असाव.े 
 

चगरणीिे सभूि-चिर्ममिीच्या दृष्टीिे आन दोि प्रकार मािले नािाि. एक प्रकार म्हणने नेथे फक्ि 
सभूि-चिर्ममिी व त्यािा व्यापार करण्याच्या दृष्टीिे आवश्यक स्वरूप देणारी यंत्रय क्ि चगरणी होय. याला 
‘फक्ि स्स्पकिग चमल’ म्हणिाि. नर नेथे सभूि-चिर्ममिीिंिर वस्त्रोद्योगही हािाळला नािो असा द सरा प्रकार 
होय. याला ‘काँपोिंट चमल’ म्हटले नािे. 
 

एखाद्या चगरणीिी काययशक्िी चिच्या स्स्पंड्सच्या संख्येवर अवलंबभूि असिे हे नरी खरे असले िरी 
एखाद्या चगरणीि िलम, नास्ि िंबरिे सभूि ियार होि आहे व द सरीि मध्यम अगर नाडेभरडे सभूि-
उत्पादि होि आहे असे मािले िर वनिी उत्पादिाच्या दृष्टीिे द सऱ्या चगरण्या स्स्पंड्सिे कमी असभूि 
देखील अचधक काययशक्िीच्या ठरिील. हा घोटाळा टाळण्यासाठी एखाद्या चगरणीि ज्या ज्या िंबरिे नेवढे 
सभूि ियार होि असेल त्या सवय प्रकारच्या उत्पादिास एका चवचशष्ट सभूि िंबराि बसवभूि (उदाहरणाथय २० 
िंबर) चगरणीिी काययशक्िी बरोबर िाडली नािे. व याम ळे चगरणीच्या काययशक्िीबद्दल खरा अंदान करिा 
येिो. या प्रथेला ‘ट वेंटीन कन्व्हरशि’ असे म्हणिाि. मग स्स्पंड्सिी संख्या चकिीही असो अगर 
कोणत्याही दनािे सभूि ियार होि असो. शवेटी हे चवसरूि िालणार िाही की अंदान हा अंदान असिो. 
िरी िो सत्य पचरस्स्थिीहभूि वगेळा िसिो. 
 

आन ज्याला आपण सभूिचिर्ममिीिे साधि समनिो िे यतं्र आन ‘करग-िेम’ म्हणभूि ओळखले नािो. 
आनच्या करग िेमला आलेले स्वरूप डारस्व्हिच्या ‘चथअरी ऑफ इव्हो्यभूशि’िे धरिीवर आहे असे िाचत्त्वक 
दृष्ट्या चदसिे. दद्योचगक क्रािंीच्या काळाि. सभूि-चिर्ममिीसाठी नेम्स हरग्रीव्हनिे नेिी ियार केली, त्यािं 
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स धारणा-बदल होि होि ‘थ्रोसल’ (Throsal) िंिर  ‘म्यभूल’(Mule) असे बदलत्या काळाि रूप फरक होि 
होि आनिे करग िेमिे रूप १७६४ च्या ‘नेिी’ ला आले आहे. 
 

या सािावर स िास पीळ देण्यासाठी ३ सें. मी. िे ४·४ सें. मी. व्यासाच्या करग्न, प्रत्येक 
स्स्पंडलसाठी एक असभूि त्याच्या काठाकंाठावंर इंग्रनी C आकाराच्या बारीक करगा (रव्हलसय Travellers) 
असभूि या करगािंभूि सभूि ओवभूि घेिलेले असिे व स्स्पंडलच्या गिीपेक्षा ककचिि कमी वगेािे हे रव्हलसय बागंडी 
(करग्न Rings) भोविी सिि, स िाशी सबंंध असेपयंि, चफरि रहािाि. करग पे्रमवर स िास नो 
आवश्यकिेि सार पीळ चदला नािो िो या रव्हलसयच्याि माध्यमािभूि. चशवाय सभूि बॉबीिवर ग ंडाळण्यासाठी 
स िास स्विःच्या वनिाि रूप िाण देऊि बॉबीिवर घट्ट अशा अवस्थेि सभूि ग ंडाळण्यािे महत्त्वािे कायय 
रॅव्हलसयिा कराव ेलागिे. 
 

 

 
करग िेमवर स िास पीळ देण्यासाठी यािंा उपयोग होि अस्याम ळे या रॅव्हलसयच्या वनिावरूि 

त्यािी वगयवारी लावली नािे. १ िंबर िम न्यािा अगर आधारभभूि मािभूि नेव्हा हे आंकडे ‘/०’ अशा संजे्ञिे 
सनचवले नािाि िेव्हा त्यािें वनि कमी कमी होि नािे. असे हलके रॅव्हलसय हलक्या स िासंाठी वापरणे, 
त्यािा स िावर नो िाण पडिो त्या दृष्टीिे महत्त्वािे असिे. 
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साधारण मािािे या सभूिचिर्ममिीच्या कामी ज्या करग िेमिा वापर केला नािो त्यािे वरील 
चित्रावरूि चित्र मिाि चििारिा येिे. ही करग िेम अिेक यंत्रज्ञामंाफय ि अिेक मेकसयिी चमळभू शकिाि. 
प्रत्येक कारखािदारािे प्रत्येकाि काहींिा काही वैचशष्ट्य असिे हे चिर्मववाद होय. िरी सवय प्रकारच्या करग 
िेम्सिा स्थायी भाव हाि की चिदोष, अपेचक्षि ग णधमािे य क्ि इच्छेबरह कभू म सभूि-चिर्ममिी चविाव्यत्यय, 
स्विाि व कमी पचरश्रमाि होईल. 
 

चगरणीिील करग-रूमच्या चवभागाि चिरचिराळ्या सािावंर अिेकचवध वस्त्रचिर्ममिीच्या दृष्टीिे सभूि-
चिर्ममिी होि असिे. अशा चिराळ्या स िािंा व सािािंा िपशील साधारण मािािे खाली दशयचव्यासारखा 
असिो. प्रत्येकाच्या अि भवावर कापसाच्या क विीवर व हवामािािा चविार केला िर याि थोडासा 
अचधक–उणा फरक पडेल. िरी सवयसाधारण मािािे असे असिे : 
 
सभूि प्रकार ⟶ िाणा बाणा वॉइल होचनअरी चशवणासाठी 
कापभूस ⟶ इचनस्प्शअि कंपाला इचनप. इचनप. कंपाला 
सभूि िंिर ⟶ ८०s ६०s १००s ६०s ४०s 
वापरले्या पेळभूिािंबर } ३·१ २·० ३·१ २·४ २·२ 
सािािी खेि  २५·९ ३०·० ३२·३ २५·० १८·२ 
स्स्पंडलगिी १०५०० ९७०० ११००० ८७०० ९३०० 
रोलर गिी १३३ ११८ १०९ १२६ १२३ 
स िािील दर इंिी पीळ } २८·३ ३०·० ३६·८ २५·१ २५·८ 
पीळ ग णक  ३·७ ३·९ ६·७ ३·२५ ४·२ 
रॅव्हलसय  २४/० २५/० २४/० १४/० १८/० 
प्रत्यक्ष सभूि िंबर  ७२·२ ५९·८ ९९·७ ५८·४ ३९·१ 
सेि बळकटी (पौंड)  २४·० ४८·० १८·० ३६ ४२ 
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(१॰) सुताचा नंबर 
 

आिापयंिच्या सवय चवविेिाि स िाच्या िंबरािा नो उल्लेख आला िो चिचटश पद्धिीि सार आला 
आहे. चिचटश रानसते्तखालीि आप्या देशाि कापड-उद्योग दद्योचगक दृष्टीिे भारिाि आन दीडश ेवष े
अस्स्ित्वाि अस्याम ळे चिचटश-पद्धिीि हाडी-मासंी चखळभूि गेली आहे. भारिीय वस्त्रोद्योगािा आरंभ-
चवस्िार व वाढ याि चिचटशाचं्या काळाि झा्याम ळे अनभूिपयंि ही चिचटश पद्धिि अगंीकारली नािे आहे. 
त्याच्या मिावर इिका प्रभाव होिो की कोटापेक्षा शटय बारीक. शटयपेक्षा धोिर िलम. िसेि साडीपेक्षा 
बलाऊन नाड व बलाऊनपेक्षा पेचटकोट नाड समनला नािो. ही िलम व नाड चवशषेणे स िाच्या िंबराकडे 
पाहभूि चदली नािाि. 
 

आन चमिीस वस्त्रोद्योग सवयत्र पसरला आहे. प्रत्येक देशाि–सनािीय–चवनािीय स िािी नाडी व 
लाबंी यािंा मेळ बसचवण्यासाठी काही चियम पाळले गेले. त्याि सार स िाला िंबर चदले गेले. प्रत्येक देशाि 
चिरचिराळे सभूि िंबर काढण्याच्या रीिी अि सर्या नाि आहेि. िरी आध चिक काळाि त्याि समन्वय 
साधण्यािेही प्रकार होि आहेि. 
 

वर उल्लेचखले्या काही पद्धिींचवषयी थोडेसे पाहभू. 
 

णिणटश पद्धत : या पद्धिीि ८४० वार सभूि लाबंी कायम ठेवभूि त्यािे ने वनि पौंडािं भरेल िो 
त्यािा िंबर समनला नािो. नेव्हा आपण सभूि िाळीस िंबरिे माििो िेव्हा िे सभूि १ पौंड वनिाि ८४० च्या 
४० पट लाबं भरिे. म्हणने नेवढे सभूि बारीक िेवढा त्यािा िंिर नास्ि संख्येवर असिो. 
 

इंटरिॅशिल पद्धि : अलीकडे मीटसय व गॅ्रम्सिा प्रिार झाला अस्याम ळे पभूवीिी वार व पौंड ही 
पचरमाणे बाद झाली व त्याऐवनी ‘मीटसय’ व ‘गॅ्रम्स’ अगर ‘चकलोगॅ्रम’ आले. यािा स िाच्या िंबरावरही इष्ट 
िोि प्रभाव झाला. त्याम ळे १ हनार मीटसय सभूि लाबं व िे १ चकलो वनिाि भरिे असे अस्यास त्यास १ 
िंबर चदला नािो. म्हणने याि व चिचटश याि चवशषे फरक िाही. फक्ि पचरमाणाि फरक पडिो. िेव्हा 
अंकगचणिाच्या सहाय्यािे एकास द सऱ्यािे रूप सहन देिा येिे. चिचटश िंबराला १·६८ िे व इं. िॅ. िंबराला 
०·५९५ िे ग णले म्हणने इंटरिॅशिल िंबर अगर चिचटश िंबर चमळिो. 
 

उदाहरणाथय : ४० चिचटश सभूि िंबर घेऊ. 
४० × १·६८ = ६७·२० (६७ इ.ं िॅ. िंबर) 
इं. िॅ. ४० िंबर सभूि असेल िर 
४० × ०·५९५ = २३·७०० = (२३·७ चिचटश िंबर) 

 
सवय नगाि सवय िंि मय स िासंाठी एकि पद्धि असावी असा चविार, पभूवी १८७३ साली टेक्सटाइल 

कॉन्फरन्समध्ये झाला. परंि  आंिरराष्ट्रीय दद्योचगक एकीकरणािे साधि िस्याम ळे त्याला प्रचिसाद 
चमळाला िाही. प ढे १९४८ सालीं या चविाराला िालिा चमळाली व प न्हा हा प्रश्ि उपस्स्थि केला गेला. त्या 
वळेी ‘टेक्स’ िी प्रथा मान्य करण्याि आली. परंि त्यािही बऱ्याि अडिणी उद्भव्याम ळे आिा िें ि पद्धि 
प्रिाराि येि िाही. ही िें ि पद्धि अशी : 
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फ्रें च पद्धत : स िािी लाबंी १००० मीटसय ठेवावयािी व त्यािे वनि ५०० गॅ्रम्स भरले िर त्यास १ 
िंबर म्हणावयािे असे ठरले. ही िें ि पद्धि व अगोदरिी इंटरिॅशिल पद्धि याि कोणिाि फरक आढळि 
िाही. फक्ि वनि चिम्मे झाले. त्याम ळे चिचटश पद्धि थोडी फार चहश्शािे कायमि राचहली असे म्हणि येिे. 
फक्ि पचरमाणे बदलली. त्याम ळे पभूवीच्या चिचटश स िाला िें ि िंबराि बदलणे सोपे नािे. िसेि िें िला 
चिचटश िंबराि सहन बदलिा येिे. 
 

 

 
उदा. चिचटश ४० िंबरिे सभूि असेल. िेव्हा 
 ४० × ०·८५ = ३४·०० िें ि िंबर व 
 ६० × १·१८ = ७०·८० चिचटश सभूि िंबर. 

 
याही प ढे नाऊि ‘िॉट’ व ‘बंडल’ साठी असे मािण्याि आले की १० हँक्स् िी एक िॉट व ५ 

चकलोगॅ्रमच्या एका बंडलाि चनिक्या िॉट असिील िो त्या स िािा िंबर होय. 
 

लंडि शहरी १९७० सालच्या नभूि मचहन्याि एक कॉन्फरन्स झाली. चििे िर या िवीि पद्धिीवर 
नोर देऊि असे घोचषि केले की १९७४ च्या नािेवारीपासभूि सवयत्र ही पद्धि अि सरली नाईल. 
 

हे सभूि िंबराि ने हेलकाव ेघेि आहेि िे स्स्थर होईिो त्यासबंंधी काही ि बोललेलेि योग्य ठरिे. 
िेव्हा याचवषयी नास्ि सागंण्यािीअगर खोल पाण्याि नाण्यािी आवश्यकिा िाही. 
 

वरील कोणत्याही पद्धिीि स िािा िंबर ठरवावयािा म्हणने लाबंी व वनि मापण्यासाठी उपय क्ि 
साधिे हािाशी असावी लागिाि. लाबंी मापण्यासाठी ठराचवक पचरघ असलेले ‘रॅपरील’ व वनिासंाठी 
संवदेिक्षम िरानभू व पचरमाणािी अचिसभूक्ष्म वनिे हािाशी असणे आवश्यक ठरिे. खालील चित्रािं रॅपरील 
व वनिपेटीसह िरानभू पाचहले म्हणने म्हणण्यािा अथय सहन लक्षाि येईल. 
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(११) सुताचे प्रकार ि काही दोष 
 

नेवणािी थाळी चवचवधरसय क्ि पदाथािे भरलेली असेल िे स ग्रास व रुिकर नेवण मािले नािे. 
असे रुिकर, िचवष्ट, नेवण बिवावयािे िर हर प्रकारच्या चनिसेला उपय क्ि मालमसा्यािी आवश्यकिा 
असिेि. ििि वस्त्रािेंही आहे. वस्त्राव्यचिचरक्ि मोटरगाड्याचं्या िसेि सायकलींच्या टायसय, कापसािे सभूि 
वापरूिि बिचविाि. वाणी आप्या द कािाि प ड्या बाधंण्यासाठी दोरा वापरिो, कशपी कपडे चशविो िेही 
दोऱ्यािेि. अशा कामाला अगर चवणकामाला–चिकटग(Knitting) साठीही कापसािा दोरा उपयोगाि 
आणिाि. त्यािप्रमाणे पायमोने, हािमोने, गंनीिॉक्स, टॉवे् स, टेचिस शभू, वगैरे वस्िभूही कापसाच्या 
स िापासभूि बििाि. ऊन्ह व पाऊस या चवषम हवामािािभूि स टका करूि घेण्यासाठीही ज्या छत्रीिा 
उपयोग केला नािो िी छत्रीही कापसाच्या स िाच्या आधारेि बिचवली नािे; टारपोचलि, यंत्रािंा 
िालचवणारे पटे्ट-दोर, आग चवझचवण्यास उपयोगी पडणारे होनपाइप्स, पाण्यािा साठा करण्यासाठी वॉटर 
बॅग्न, उनेडासाठी चदव्यािं वापर्या नाणाऱ्या वािी अशा घरग िी िसेि दद्योचगक के्षत्राि हरप्रकारािे 
कापसाच्या स िािा वापर करावा लागिो. हे वापर करीि असिा त्या त्या चनिसािें ग णधमय लक्षाि घेऊि 
िो काययभाग प रा करणाऱ्या चवचवध प्रकारािंी सभूिचिर्ममिी करावी लागिे, होि असिे. या कामी सब घोडे 
बारा टके्क व्ययहार अव्यवहायय ठरिो. 
 

मिलब असा की, माणसािे शरीर असे वस्त्रप्रावरणावर स ंदर चदसिे िसेि त्यािे नीविही 
फ लण्यास अिेकचवध गरना भागचवण्यासाठी कापभूस व त्यापासभूि बिचवलेले सभूि उपयोगी पडिे. 
 

वर साचंगि्याप्रमाणे िािाचवध उपयोगासाठी नेव्हा स िािा वापर होिो िेव्हा प्रत्येक स िािे 
ग णधमय, स्वभाववैचशष्ट्य, उपय क्ििा, स बकिा, िक्षी, आकषयकिा आणली नािे व अपेचक्षि कायाकडे लक्ष 
देऊि चवचवध प्रकारच्या स िािे प्रकार दृष्टीस पडिाि. 
 

दद्योचगक दृचष्टकोिािभूि नरी िव्हे िरी ज्या चगरणीि वस्त्रोत्पादिासाठी सभूिचिर्ममिी होि असिे त्या 
चिर्ममिीि िाण्यािे (Wrap), बाण्यािे (Weft), काडेड कोंबड; ध वट (Bleached), मसयराइज्ड 
(Mercerised); छापील (Printed) द हेरी, डबल, रंगीि वगैरे चकिी िरी प्रकारािें सभूि बिचविाि. त्यािी 
थोडक्याि ओळख करूि घेऊ. 
 

ताण्याचे सूत : कापड बिचवण्यास कापडाि ने उभे धागे वापरले नािाि त्यास ‘िाणा’ सभूि–वॉपय-
सभूि म्हणिाि. करग िेमवर िंिभूंिा स िािी अवस्था प्राप्ि झा्यावर हे सभूि करग बॉचबन्सवरूि मोठ्या 
आकाराच्या बॉचबन्सवर घेऊि, असे अिेक धागे बानभू बानभूिे मोठा लाकडी रोलवर ग ंडाळभूि वॉपयवर बीम व 
अशा ५ िे ८ चबमावंरील धागे प न्हा त्यावर गंनीिी प्रचक्रया करूि िंिर सायझसय बीम अशा अवस्थेिभूि घेऊि 
मगि कापड बिचवणाऱ्या सािावर वस्त्रचिमाण करण्यासाठी येिे. हे वस्त्रािे एक अगं होय. 
 

बाण्याचे सूत : कापड बिचवण्यासाठी कापडाच्या रंुदीि ने धागे टाकले नािाि िे बाण्यािे सभूि 
होय. साधारणिः ज्या अवस्थेि करग िेमवर हे सभूि बिचवले नािे त्यावर कोणत्याही प्रकारिी–
वॉपयस िासाठी–प्रचक्रया होि िाही. िाही म्हणायला काडंीवरील सभूि घट्ट व थोडे नास्ि चमळण्याच्या हेिभूिे 
ने सभूि साधारणिः त्याि आकारमािाच्या द सऱ्या काडंीवर ‘री-वाइंड’ केले नािे. या चक्रयेि स िािील 
क्ष ल्लक दोषही दभूर होिाि व कापड-चिर्ममिी स खकर होिे असे सागंिाि. 
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काडेड सूत : सभूिचिर्ममिीसाठी त्याच्या प्रथमावस्थेि नर फक्ि काचडंग सािािाि वापर करूि सभूि 
ियार केले िर त्यास ‘काडेड’ सभूि म्हणभूि मािले नािे. या उलट नर काचडंगिंिर ‘कोंबर’ िाही वापर 
करूि सभूि बिचवले िर त्यास कोंबड सभूि मािले नािे. पचहले थोडे दोषय क्ि असिे िर द सरे साफ-
स थरावस्थेि चमळिे. 
 

रंगीत सूत : कापडाि स बकिा आणण्यासाठी बरेि वळेा सभूि रंगवभूि वापरले नािे. ियार स िास 
हव्या असले्या रंगाच्या पाण्याि ब िकळभूि वाळवभूि ियार करिाि. हे आयाचं्या (Hanks) अगर 
गोळ्याच्या (Cheeses) रूपाि, िर काही वळेा वॉरकपग चबमािाि वापर करूि रंगचविाि. याि अिेक 
रंगाचं्या छटा अस्याम ळे त्या प्रत्येकािे पोटचवभाग पडिाि. 
 

धुिट सूत : स िावर असलेला कापसािा िैसर्मगक िेलकट रंग साफ ध ऊि त्यास पाढंरे स्वच्छ 
करूि ने सभूि बिचवले नािे िे ध वट सभूि होय. स िावर कॉस्स्टक सोडा, बलीकिग पावडर; पोटॅचशअम 
परमगॅिेट वगैरे द्रव्याचं्या सहाय्यािे हे ध वट सभूि बिचवले नािे. ध वट अवस्थेम ळे स िाि काही दोष चिमाण 
होिाि. पण हेि दोष मसयराइन स िाि िावभूि–ख लावभूि चिघिाि. मसयराइन सभूि ध वट स िापेक्षा नास्ि 
बळकट, कणखर, िकाकीि व भरीव आढळिे. सभूि मसयराइन करूि मग रंगवावयािे ठरले, िर रंग कमी 
लागिो व रंग उठावदार चदसिो. 
 

छापील सूत : स िाचं्या आयावंर मधभूि मधभूि, थोड्या थोड्या अिंरािे नाड रंग लावला िर िे सभूि 
छापील होिे. असे छापील सभूि नर कापडाि बाणासभूि म्हणभूि वापरले िर कापडािे सौंदयय ख लिे. त्याि 
आकषयकिा येिे. 
 

गॅ्रन्िील सूत : दोि चवचभन्न रंगािें स ि एकनीव केले िर त्या रंगाम ळे स िास चिराळेि सौंदयय व 
सौष्ठव येिे. िेि सारख्याि रंगािी दोि स िे याचंत्रक पीळ देऊि एकत्र केली िर फक्ि त्या रंगािे डबल सभूि 
होिे. हे साधे डबल सभूि झाले. यापेक्षा गॅ्रन्ड्रील सभूि अचधक आकषयक ठरिे. 
 

दो-सुती सूत : हे सभूि देखील डबल स िािाि प्रकार मािावा लागिो. पण फरक एवढाि की दोि 
धागे एक आहेि असे समनभूि वापरले नािाि व याचंत्रक डबल स िाप्रमाणे यास पीळ िसिो. पासोड्या-
नानमे वगैरेसारख्या कामी यािा वापर फार आढळिो. 
 

के्रप सूत : स िास नेवढा पीळ असणे आवश्यक असिे त्यापेक्षा नास्ि पीळ देऊि स िास 
राकटपणा, िसाि कणखरपणा येिो. नेव्हा चवचशष्ट उदे्दशािे असे सभूि नास्ि चपळािे बिचवले नािे िेव्हा 
त्याला के्रप सभूि म्हटले नािे. 
 

भरतकामाचे सूत : भरिकामासाठी मऊसभूद असे लोण्यासारखे सभूि वापरिाि. या कारणािे 
इचनस्प्शअि कापसापासभूि थोड्या कमी चपळािे सभूि बिचविाि. कमी चपळाम ळे स िास ने मादयव प्राप्ि होिे 
त्याम ळे अशा स िािा वापर भरिकामाकडे चिरचिराळ्या रंगाचं्या छटा देऊि वापरले नािे. 
 

गॅस सूत :कोणिेही सभूि नर िे ‘गसॅ सभूि’ िसेल िर, त्या स िाच्या अंिरंगािभूिकाही िंिभूंिी टोके 
बाहेर डोकावि असिाि. अचि उंिी वस्त्रासाठी ही डोकावणारी िंिभूंिी टोके कापडािे सौंदयय व ख मारी 
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चबघडचविील म्हणभूि सभूि अचि नलद गिीिे पेटत्या गसॅच्या ज्योिीिभूि–अग्िीचदव्यािभूि पार पडिे व ही सवय 
टोके नमभूि सभूि एकसारखे, ग ळग ळीि सौंदययय क्ि होिे. 
 

असे चवचवध प्रकारिे सभूि चगरणीि वस्त्रोपयोगी म्हणभूि ियार होि असिे. 
 

ने ने स िािे रंग-रूप-ग णधमय वगैरे अथािे प्रकार बििाि त्याचं्या नोडीला रेशीम; नरी; बादला, 
लोकरय क्ि, िागय क्ि वगैरे चवनािीय स िािंाही चिमाण होणाऱ्या वस्त्रािी मोहकिा, सौंदयय िसेि आकषयण 
वाढचवण्यासाठी उपयोग होिो. 
 

चगरणीि सभूि-चिर्ममिी याचंत्रकी सहाय्यािे होि असिा, िी चिर्ममिी ‘िागंले सभूि आहे’ अशा 
चवशषेणास य क्ि असेल अशीि सवांिी इच्छा असिे हे नरी खरे असले, िरी शबदाचंकि भाविेिे अक्षरन् 
अक्षर चिदोष सभूि-चिर्ममिी कोणासि शक्य िसिे. िेव्हा एक िाही दोि िाही शकेडो कारणािंी स िाि क ठे 
िा क ठे िरी एखादा िरी दोष रहािोि. म्हणभूि स िाकडे दृष्टी लाविािा व्यावहाचरक िनर ठेवभूि थोडासा 
व्यवहार करावा लागिो. सवयसाधारणपणे हलक्या व मध्यम प्रिीच्या ३०s पयंि हे दोष ३ िे ४ टके्क; िागं्या 
स िासाठी (६० िंबरपयंि) ४ िे ५ टके्क व त्या पेक्षा भारी स िाि ५ िे ६ टके्क दोष व्यवहायय मािाव ेअशी 
आकाकं्षा असिे. 
 

साधारण मािािे— (१) स िािा िंबर कमी लागणे; (२) स िाि मधभूि मधभूि नाड-बारीक भाग 
आढळणे; (३) स िाच्या रंगाि चवचवध रंगािंी छटा दृष्टीस पडणे; (४) स िाि पालापािोळा चदसणे; (५) 
स िावर िंिभूंच्या बारीक गोळ्या आढळणे; (६) स िाि मधभूि मधभूि काते्र काते्र सापडणे, (७) स िावर लोंबिे 
िंिभू िरंगणे वगैरे िािा प्रकारिे दोष आढळिाि. या दोषािें दृश्यमाि चित्र ियार करण्यासाठी एका लहाि 
आकाराच्या काळ्या फळीवर समािंर ३०-४० धागे लपेटाविे व चिरीक्षण के्यास हे अगर काही इिर दोष 
काय प्रमाणाि आहेि. सभूि एकंदरीिे कसे चदसिे, यािा अंदान चमळिो. या परीक्षणाला सभूिचिमात्यापेक्षा 
सभूि वापरणाऱ्याला नास्ि महत्त्व असिे. अशा परीक्षणास ‘बलॅकबोडय रॅकपग’ (Black Board Wrapping) 
असेही समनंिाि. 
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अशाि अथािे परीक्षाथी सभूि बोडावर कसे चदसेल हे खालील चित्रावरूि ध्यािाि येईल. 
 
 

सुताची ब्लॅकबोडय रॅसपग 
  



 

 अनुक्रमणिका 

(१२) सुताची बळकटी 
 

वस्त्रािे आय ष्ट्य त्यासाठी वापर्या गेले्या स िाच्या बळकटीवर प्राधान्येकरूि अवलंचबि असिे 
असे म्हणणे अचिशयोक्िीिे ठरणार िाही; कारण वस्त्रािी चिर्ममिी स िाचं्या एकत्रीकरणािभूि व स िाच्या 
िंिभूंच्या एकत्रीकरणािभूि होिे. चगरणीि स िाच्या बळकटीिा अि भव घेण्यासाठी (चित्राि 
दाखचव्याप्रमाणे) स िािे भरलेली बॉबीि धरूि त्यावरील सभूि थोडे उलगडभूि व िाणभूि पहािाि. असे 
करिािा सभूि ि टण्यास साधारण चकिी िाकद वापरावी लागिे यािी संवदेिािारे क्पिा येिे. स िािे 
भरले्या िार-पाि बॉचबन्सवरील सभूि िोडण्यािा प्रयत्ि केला िर त्या स िाच्या बळकटीिा अिभूक अंदान 
ध्यािाि येिो. ही स िािी म लिः िंिभूच्या बळकटीवर (फायबर स्टेंग्थ Fibre Strength) अवलंबभूि असिे. 
िंिभूंच्या या िैसर्मगक ग णावरि यािे प्राधान्य अवलंचबि असिे. त्यािप्रमाणे सभूि-चिर्ममिीस (नाडीच्या 
दृष्टीिे) चकिी िंिभू लागले यावरही स िािी बळकटी अवलंबभूि रहािे. चशवाय कापसाच्या िंिभूंिाही 
(लाबंीिा) प्रभाव या कायावर होिो. समना, एकाि नािीच्या कापसापासभूि १६ िे २४ िंबरिे सभूि बिचवले, 
िर २४ िंबर सभूि १६ िंबरपेक्षा बारीक म्हणने कमी िंिभूंिी व्याप्ि म्हणभूि १६ पेक्षा २४ िंबरिे सभूि बळकटीिे 
कमी भरेल हे उघडि आहे. 
 

 

 
बराि कापभूस हािाळ्यािंिर दीघय म दिीच्या अि भवावर आधाचरि िज्ञािंी प्रत्येक नािीच्या 

कापसािी काययक्षमिा ठरचवली. त्यास िे काऊंट-टेस्ट प्रॉडक्ट (Count test product) (िंबर व 
बळकटीिा ग णाकार) संबोचधिाि. याचं्या म्हणण्याप्रमाणे खलीलप्रमाणे काऊंट-टेस्ट-प्रॉडक्ट व्यवहायय 
मािले गेले आहेि िे असे. ही आकडेवारी सहीि सही बरोबरि आहे असा दावा कोणी करीि िाही. िरी 
 

कापूस जात मान्य संख्या 

 

अगदीि वाममागािा अवलंब होि िाही िा 
यािी खात्री पटण्यास यािा बराि उपयोग 
होिो. याचं्या आसपास क ठे िरी असले िरी 
सफलिा चमळिे. 

सी आयलंड 
अगर ित्सम २३०० 

इचनस्प्शअि २१०० 
आचिकि १९०० 
अमेचरकि १८५० 
भारिीय १३०० 
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कापसाच्या नािी व प्रकार या स्थळी भारिीय कापसाच्या बऱ्याि नािी उल्लेचख्या. कोणिाही 
कापभूस घेिला िरी त्यािंील िंिभू एकाि लाबंीिे कधीि िसिाि. याम ळे स िाच्या बळकटीवर थोडा फार 
पचरणाम होिो. िरी स िास प्राप्ि झाले्या बळकटीवरूि स िािी वस्त्रोत्पादकिा चसद्ध होिे. 
 

नेथे नेथे सभूि-चिर्ममिी होि असिे िेथे िेथे स िािी बळकटी मापणारे छोटेखािी परंि  उभट 
आकारािे यंत्र असिे. यािे दृश्यचित्र सोबि आहेि. (पृष्ठ ५७ वर पाहाव.े) 
 

बळकटी ज्या स िािी मोनावयािी असेल त्यािी ठराचवक लाबंी आटीिे रूपाि बिचविाि. (१२० 
वार अगर १०९ मीटसय) घेऊि िी आटी यतं्राच्या बळकटी दशयक िबकडीशी सलंग्ि असले्या कडीि 
अडकवभूि लडीिे द सरे टोक स्क्रभू ि बसचवले्या आकडीि अडकवायिे. िंिर आटीिील धागे सरळ करूि 
िंिर यंत्र िालभू  केले म्हणने स्क्रभू िील आकडी स्क्रभू च्या रििेम ळे खाली खाली िाणली नािे व ह्या िाणाम ळे 
यंत्रािील काटा हळभू हळभू सरकभू  लागिो. िाण सहि करण्यािी स िािी मयादा संपली म्हणने धागे ि टभू  
लागिाि व प ढे प ढे सरकणारा काटा स्स्थर रहािो. कायािी उभारणी एका िबकडीवर केली अस्याम ळे 
व त्यावर बळकटीदशयक आकडे (घड्याळासारखेि) अस्याम ळे नेथे काटा स्स्थर राहिो िी त्या स िािी 
बळकटी समनली नािे. आध चिक कालाि एकेरी धाग्यािी बळकटी मापण्यािे ‘कसगल थे्रड टेस्स्टंग मशीि’ 
(Single Thread Testing Machine) उपलबध असिे. काहींच्या मिे हे ‘कसगल थे्रड’ मशीिच्या प्रयोगािे 
समाधाि लाभि िाही. िरी पचहलेि प्रिाराि नास्ि येिे. स िािी लाबंीही भरपभूर अस्याम ळे स िािील सवय 
ग ण-दोषािंा त्याि प्राद भाव सामावलेला असिो, म ळािि िो एक िम िा समनला नािो. 
 

 



 

 अनुक्रमणिका 

स िािी बळकटी त्यािं ग फ्या गेले्या सामभूचहक िंिभूंिी बळकटी ठरिे हे मान्य के्यावर आणखी 
दोि बाबींिा चविार करावाि लागिो. त्या बाबी म्हणने स िािील िंिभूंिा संलग्ि ठेवण्यासाठी नो याचंत्रक 
पीळ चदला नािो ही बाब व द सरी म्हणने एकाि प्रकारिे सभूि चभन्न लाबंीच्या िंिभूंपासभूि बिचवले िरीही हा 
फरक स्पष्ट होिो. 
 

आपणाकडे स िाच्या कामिलावभू उपय क्ििेवर िनर देऊि नास्िीि नास्ि उत्पादिाकडे लक्ष 
ठेवभूि स िास पीळ (आवश्यक िेवढाि) चदला नािो. परंि  इंग्लंड-अमेचरकेि स िास दीघाय ष्ट्य लाभाव े
म्हणभूि आप्यापेक्षा थोडे लाबं िंिभू िरी सभूि-चिर्ममिीसाठी वापरले नाि असिाि, अगर दर सें. मी. मध्ये 
पडणारे चपळािे प्रमाण आप्यापेक्षा नास्ि असिे. पचरणाम असा होिो की, परदेशी कापड नास्ि चटकाऊ 
असिे. एका टेक्सटाइल कॉन्फरन्समध्ये (१९४७ िी कािपभूर कॉन्फरन्स) भारिािे भारिीय ित्कालीि 
गव्हयिर निरल श्री. रानगोपाला िारी यािंी अध्यक्षीय भाषणाि उत्कृष्ट व मार्ममक उल्लेख केला. भारिीय 
कापडािी व्याख्या त्यािंी Our cloth is for tear and not for wear अशा शबदािं केली. वाक्याच्या 
अि रोधािे त्यािंी व्यथा स्पष्ट होिे. िेव्हा सागंावयािा म द्दा असा की, स िािी ही बळकटी चद्या नाणाऱ्या 
लाबंीच्या पचरमाणाि वाढ केली िर नास्ि बळकटी येिे. केवळ नास्ि बळकटीवर िनर देऊि सभूि ि सिेि 
चपळि राचहले िर पोट फ टणाऱ्या बेडकीसारखी स िािी अवस्था होिे. म्हणने प्रमाणबद्धिा असावी, 
चिक्कभू पणा िसावा. 
 

 

 
आिा िंिभूंच्या लाबंीच्या दृष्टीिे सारख्याि सभूि-िंबराि बळकटी कशी पालटिे यािी दोि स ंदर 

चिते्र खाली उद धृि केली आहेि. बऱ्याि वषांपभूवी टेक्सटाइल मरक्य रीच्या एका माचसकाि आली. 
 

(ही चिते्र चिचटश पचरमाणािंी आहेि यािी दखल घ्यावी.) 
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काडेड सूत: 
 
िंिभूंिी लाबंी ⅞ इंि १ इंि १ ⅛ इंि १ ¼ इंि   

१०s १५० १८६ २१८ २५४ 

 

पौंड पचरमाणाि 
सभूि-बळकटी 

१६s ९० १११ १३२ १५५ 
२०s ६८ ८५ १०३ १२२ 
२४s ५३ ६९ ८३ ९८ 
३२s ३५ ४८ ६० ६९ 

 
कोंब्ड सूत : 
 
िंिभूंिी लाबंी १ ⅛ इंि १ ¼ इंि १ ¾ इंि १ ½ इंि   

४० ४८ ५७ ६८ ७७ 

 

पौंड पचरमाणाि 
सभूि-बळकटी 

४८ ३७ ४६ ५४ ६२ 
६० २६ ३२ ४० ४५ 
७० X २६ ३१ ३६ 
८० X २० २६ ३० 

 
ही दोि शबदाचंकि चिते्र चकिी बोलकी आहेि! 



 

 अनुक्रमणिका 

(१३) काही णकरकोळ 
 

वस्त्रचिर्ममिीच्या दृष्टीिे नेव्हा चगरणीि स िािे उत्पादि होि असिे त्या स िाच्या व ज्या कापसाच्या 
िंिभूपासभूि िे बिचवले नािे त्यावर आिापयंि बराि प्रकाश पडला. िरी या दृष्टीिे काही चकरकोळ बाबी 
िशाि रहािाि. यािा अथय असा िव्हे की, त्या बाबींिा महत्त्व िसिे. महत्त्व असिे पण त्या बाबी इिक्या 
कोिा कोपऱ्याि असिाि की सामान्य व वरवरच्या वियिाि त्याकडे द लयक्ष होिे. हा हेटाळणीिा भाग िसभूि 
पचरस्स्थिीिा प्रभाव मािावा लागिो. स िािी नाडी, स िािे संक चित्त्व, सभूि-चिर्ममिीच्या चठकाणिे हवामाि; 
कापसािी नलशोषण शक्िी वगैरे चकरकोळ बाबी ठरिाि. िरी हा कापसाच्या िंिभूपासभूि सभूि ियार 
होईपयंिच्या चवस्िाराि त्यािंी थोडीशी िरी ओळख देण्यासाठी हे प्रकरण चदले आहे. 
 

सुताची जाडी : स िािी नाडी त्याि सामावले्या िंिभूंच्या मभूळ नाडीवरि व स िाच्या दनावर 
अवलंबभूि असिे. चनिके सभूि नाड िेवढे कापडाि धागेदोरे कमी बसिाि. हे सहन लक्षाि येण्यासारखे 
आहे. सामान्यपणे माणभूस कापड हािाळभूि त्यािी ग णवत्ता ठरचविो. िर वस्त्रचवशारद चखशािभूि द र्मबण 
काढभूि कापडाि सामावले्या दर सें. मी. अगर दर इंिाि प्रत्येकी चकिी धागे दोरे आहेि हे पाहील. हा 
झाला व्यावसाचयक दृचष्टकोि. हा दृचष्टकोि होण्यास त्यािी मिोभभूमी त्याचं्या कािी सागंिे की ज्या कापडाि 
नास्ि धागे-दोरे िे कापड िागंले; यािाि अथय असाही लागिो की स िाला नाडी असिे. या नाडीिा 
वनिावरही पचरणाम होिो. सवयसाधारणपणे अशी समनभूि आहे की स िाच्या वगयम ळास ३२ िे ग णभूि नो 
ग णाकार येईल िेवढे भाग एकमेकासं चिकटभूि माडंले िर २·५ सें. मी. (१ इंि) नागा भरिे. व त्या 
आकड्यािे एकास भागले म्हणने नेवढा भागाकार येईल िी त्या स िािी नाडी मािली नािे. (चिचटश 
पद्धि). 
 

एका काळ्या कागदावर चिरचिराळे सभूि चिकटचवले िर त्याच्या नाडीिी सहन क्पिा येिे. ही 
क्पिा देणारे प ढील चित्र न्याहाळाव.े (पृष्ठ ६०) 
 
सुताचे संकुणचत्ि : 
 

कापसाच्या िंिभूंिा स िािे रूप देण्यासाठी याचंत्रक साधिािंी नेव्हा त्याि पीळ पडि नािो (िंिभूंिी 
िंिभूंि ग फंण होि असिे) िेव्हा चपळािा अदृश्य प्रभाव त्याि होिो. िो म्हणने चपळाच्या मयादेि सार सभूि 
संक चिि पावि नािे. प्रत्यक्ष व्यवहाराि यािा फारसा उपयोग िसिो. म्हणभूि चगरणीि याला महत्त्व चदले 
नाि िाही. म्हणने असे की सािाच्या रोळािभूि १० मीटर सभूि दर चमचिटास बिि असिािा त्याि दर सें. 
मी. मध्ये नर १० पीळ पडि असिील िर ियार होणारे सभूि लाबंीला १० मीटसय ि भरिा कमी म्हणने ९ 
१/२ मीटसयि चमळिे. यािाि अथय असा लागिो की सभूि, सभूिकिाईच्या चक्रयेि १/२ मीटरिी घट आली िी 
स िाच्या संक चििपणाम ळे. साधारणिः ५·५ िे ६ टके्क असे संक चित्व आढळिे. नर नास्ि चपळािे सभूि 
असेल िर हे सकं चित्व नास्िही भरेल. 
 
 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 

सुताची जाडी 
 

हे स िािे संक चित्व अि भवावयािे असेल िर दोि हािािं साधारण ३० सें. मी. सभूि िाठ धराव े
िंिर एका बानभूिे िे चपळि नाव.े चपळण्यासाठी आपणास द सरा हाि थोडा नवळ न्यावा लागिो. िंिर 
प न्हा चदलेला पीळ उलगडण्यासाठी द सऱ्या हािािे उलट चफरवावा. असे केले म्हणने सकं चित्व म्हणने 
काय हे चवशषे ख लासा ि करिा लक्षाि येिे. 
 

या स िाच्या संक चिि पावण्यािी सीमा नर ओलाडंली गेली िर प ढील अवस्थािं स िािा वापर 
करिािा त्रास अगर अडिणी चिमाण होण्यािे भय असिे. चवशषेिः नेव्हा स िावर गनंी िढचवण्यािे अगर 
रंगणीिे कायय होि असिे िेव्हा स िािील िंिभू आवळले गे्याम ळे गनंी अगर रंगािे पाणी िंिभूंच्या 
गाभ्यापयंि िीट पोहोिि िाही. त्याम ळे सभूि चबघडिे. िसेि िे उलगडिािा त्याच्या करळ्या (स्िालयस् 
Snarls) बििाि. त्यािं आनभूबानभूिे धागे ग ंिण्यािा सभंवही उद्भविो. एवढ्या दृष्टीिे स िाि वानवीपेक्षा 
नास्ि संक चित्व िसाव.े 
 

हिामान : सभूि-चिर्ममिीिे आवार आद्रिेिे व्यापलेले असावे. साधारण मािािे याला ‘ह्य चमचडटी’ 
(Humidity) म्हणिाि व िी मापण्यासाठी छोटी यंते्रही असिाि. सभूि ियार होिािा त्यावर नी याचंत्रकी 
चक्रया होि असिे त्याम ळे िंिभू काहीसे कोरडे, िाठ व राठ बििाि. यंत्राचं्या गिीम ळे हवा उष्ट्ण होि नािे. 
हवा उष्ट्ण होि गेली म्हणने कापसािील िैसर्मगक पाणी स कभू  लागिे. अशा वािावरणाि यंत्राचं्या गिीम ळे 
एक प्रकारिा चवद्य त प्रवाह (स्टॅचटक इलेस्क्रचसटी Static Electricity) ियार होऊि िंिभू स िापासभूि बाहेर 
फेकले नाण्यािा बराि संभव असिो. अशा प्रकारे अचिष्ट होि नाणाऱ्या वािावरणाशी माि करण्यासाठी 
आद्रयिाय क्ि वािावरण ठेवाव ेलागिे. एवढ्यासाठी ह्य चमचडटी प्लाटं चगरणीि असावा लागिो. चगरणीच्या 
आवाराि नेथे उत्पादिािे कायय होि असिे त्याला अि सरूि िेथील हवामाि राखाव ेलागिे. चगरणीि 
अंदाने खालीलप्रमाणे ह्य चमडीटी पर-सेंट राखले नािे. 
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खाते हु्णमणडटी टके्क 

बलोरूम ४५–५० 
काचडंग ५०–५५ 
कोंकबग ५५ 
ड्रॉइंग िेम ५५ िे ६० 
करग िेम ६० िे ६२ 
कपडाखािा ७५ िे ८५ 
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णितीय खंड सुतापासून िस्त्रणनर्ममती 
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(१४) सुताची पूिािस्था 
 

आिापयंिच्या वणयिावरूि कापसाच्या िंिभूंपासभूि सभूिचिर्ममिी होण्यास कापसाच्या िंिभूंवर काय 
संस्कार व्हाव े लागिाि; सभूिचिर्ममिीसाठी कोणत्या कापसािा वापर करावा, त्याि सफल व स कर 
सभूिचिर्ममिी कशी होईल हे ध्येय ठरवभूि होणारी वाटिाल करिािा त्याि वळेोवळेी नाणवणारे खािखळगे 
नमनण्यास सहाय्य होिे. आिा स िािा उपयोग वस्त्रोत्पादि करण्यासाठी या स िावर कोणिे संस्कार, 
प्रचक्रया, पचरक्रमा कराव्या लागिाि हे पहावयािे राचहले. 
 

करग खात्याि कापडासाठी ियार होणारे सभूि दोि िऱ्हेिे असिे. त्यािील एक िाणासभूि व द सरे 
बाणासभूि होय. यापंैकी द सरे म्हणने बाणासभूि–वफे्ट अगर चफकलग–सभूि नसे ियार होिे िसेि वापरले 
नािे. पण पचह्या प्रकारिे सभूि मात्र चििकेसे सोयीिे िस्याम ळे त्यािंा सोयीच्या अवस्थेि उिरचवणे 
अगोदर आवश्यक ठरिे. प्रथम िाणासभूि ियार कराव ेलागिे. मग त्यास िीि-िार अवस्थािंभूि नाव ेलागिे 
व मगि बाणास िािी आवश्यकिा उभी रहािे. यासाठी वस्त्रोत्पादि-चक्रयेिा काययक्रम आखिािा प्रथम 
वॉपय–िाणास िािा चविार करणे आवश्यक पडिे. 
 

करग-िेमवर ज्या बॉचबन्सवर करग-िेममाफय ि ियार झालेले सभूि ग ंडाळले नािे त्यािी लाबंी फारि 
अप री असिे. म्हणभूि अशा अिेक बॉचबन्सवरील सभूि एकत्र करूि उपय क्ि व सोईिी लाबंी बिवभूि घेणे हे 
प्रथम कराव ेलागिे. त्या िंिर करावयाच्या कापडािी रंुदी व त्याि सामावलेले दर सें. मीटरािील धागे 
यावरूि एकभू ण धाग्यािंी उभारणी करणे हे द सरे काम. वस्त्रोत्पादि ज्या ‘लभूम’ सािाच्या सहाय्यािे होिे व हे 
होि असिािा स िास ने असंख्य चहसके बसिाि िे स िास सहि करण्यािी िाकि िसेल िर िी त्याि 
उत्पन्न करणे व िंिर या वॉपयस िाि बाणासभूि ग ंफण्यासाठी स िािंी नी माडंणी असावी लागिे िी प री करूि 
घ्यावी लागिे. अशा चवचवधागंी अवस्थािंभूि वॉपयसभूि गेले िरि त्यािा वस्त्रोत्पादिास उपयोग होिो. 
चगरणीच्या आवाराि ही स्स्थत्यंिरे ज्या क्रमािे होिाि त्या प्रत्येक स्स्थत्यिंरािा स्थभूल मािािे चविार 
करावयािा आहे. िेव्हा हे पा्हाळ आवरिे घेऊि चिकडे वळणे श्रेयस्कर होय. 
 

िाईंसडग : स िािी एकत्र लाबंी अपेके्षप्रमाणे आणण्यासाठी ही चक्रया प्रायः वापरलीनािे. आध चिक 
कालाि हे एकत्रीकरण गोळ्यािे स्वरूपाि होिे व िे दृिगिीिेही होि असिे. स िाला ग ंडाळण्यािी चक्रया 
चमचिटास ४०० िे ४४० मीटसय इिकी असभूि या यंत्रािंा गोळ्याच्या आकारमािाप्रमाणे ‘िीन वाइंकडग मशीि’ 
(Cheese Winding Machine) अगर ‘कोि वाइंकडग मशीि’ (Cone Winding Machine) अशी िाव े
आहेि. यािें अगोदर मंदगिीिी ‘व्हर्मटकल गे्र वाइकंडग’ (Verticle Grey Winding) अगर ‘ड्रम वाइंकडग’ 
(Drum Winding) अशा िावािे ओळखली नाणारी यतें्र होिी. परंि  आिा ही न िी यंते्र वस्त्रोद्योगाच्या 
पभूवयकालीि इचिहासाि नमा झाली अस्यािे त्यािंा ऊहापोह करण्याि कालापव्य टाळलेला बरा. 
 

या द्र िगिी वाइकंडगम ळे करग िेमवरील स िाला कस्या प्रकारिे स्वरूप चमळिे हे खालील 
चित्राचं्या सहाय्यािे लक्षाि येिे. 
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चिरचिराळ्या यंत्रोत्पादकािंी या कामािी यंते्र बिचवली आहेि. त्या सवांिा हेिभू हाि की एके नागी, 

एका स्वरूपाि बरेि लाबं सभूि चमळावे, करग स िाि नर काही कमनोर भाग असिील िर या अवस्थेिभूि 
नािािा िो थोडा िाण अगर ओढ चिमाण होिे िेव्हा िे ि टेल. ि टले की प न्हा साधंिा येिे. चशवाय स िावर 
नर काही िंिभू िरंगि अगर चढले असिील िर िे आपोआप दभूर केले नािील व स िािे दोष दभूर होिील. या 
अवस्थेि करग बॉचबिवरील सभूि उलगडले नािे व प न्हा ग ंडाळले नािे म्हणभूि या चक्रयेला री–वाइंकडग–
म्हणण्यािाही प्रघाि आहे. वस्त्रोत्पादिासाठी नी काययक्षमिा आवश्यक असिे िी या री–वाइंकडगम ळे 
सफल होण्यास मदि होिे म्हणभूि ही प्रथा व्यवसायचप्रय झाली. 
 

वर वणयि के्याप्रमाणे नी द्र िगिी यतें्र वापरली नािाि त्यािंी क्पिा येण्यासाठी दोि दृश्य चिते्र 
चदली आहेि. िी अि क्रमे ‘चलसोिा कोि वाइंडर’ व ‘व्हो्टस कोि वाइंडर’ िी आहेि. दोन्ही चित्राचं्यामध्ये 
करग बॉचबन्स कोठे ठेव्या नािाि व त्यावरील धागा कोि बिचवण्यासाठी सािािे वरील बानभूस नािो हे 
स्पष्ट होिे. या स िाच्या मागाि एक छोटीशी िार असिे व वर नाणारे सभूि या संवदेिाक्षम िारेशी चिगचडि 
असिे. नेव्हा एखादे सभूि ि टिे िेव्हा िारेवर पडणारा स िािा दाब दभूर होिो व त्याम ळे कोिशी संलग्ि 
असलेला िकेॅट स्स्प्रगंच्या मदिीिे वरील बानभूस उिलला नािो व कोििे घषयण बदं पडिे. प न्हा ि टलेला 
धागा साधंभूि कोि हािािे अलगद घषयणासाठी ड्रमवर ठेवला म्हणने ड्रमच्या गिीबरोबर कोि चफरू लागिो 
व सभूि ग ंडाळण्यािी चक्रया पभूवयवि स रू होिे. वाइंकडग सािािंा हा स्थायी भाग कोणत्याही वाइंडर यंत्राि 
असिो. बाकीिे चकरकोळ फरक बरेि असले िरी काम आपोआप, चबििभूक, व्यवस्स्थि व्हाव,े श्रचमकािें 
श्रम वािाविे, उत्पादि नास्ि याव ेयाि हेिभूिे असिाि. 
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या कोि अगर िीनिा चवशषे हा की ग ंडाळलेले सभूि कोि अगर िीनच्या एक सारखे एका 

अंगावरूि द सऱ्या–उनवीकडभूि डावीकडे व प न्हा डावीकडभूि उनवीकडे शीघ्र गिीिे होि असिे. िेव्हा 
एका घरािंिरिा द सरा घर त्याि पभूवीच्या स िावर ि पडिा थोडा िेढा पडिो–िो क्रॉस पडिो. याम ळे 
अगोदरच्या थराला घट्टपणा येण्यास सहाय्य होिे. हे काम करण्यासाठी नो ड्रम वापरला नािो त्याला 
दोन्ही बानभूंिी बारीक खािा असिाि व खािेच्या बाहेरील अंग चिमभूळिे अस्याम ळे सभूि बाहेर येि िाही व 
कोि–िीनच्या दोन्ही कडावंरूि सभूि ग ंडाळण्यािी चक्रया व्यवस्स्थि अव्याहि होि असिे. या कोििी 
ड्रमिी खािं कशी असिे यािी क्पिा खालील चित्रावरूि येईल. 
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िॉरसपग : 
 

कमी लाबंीच्या करगबॉबीिवरील स िािी लाबंी वाढचव्यािंिर असे कोन्स अगर िीनेस स िास 
प ढील रूप देण्यासाठी वॉरकपग (Warpping) िावािे ओळख्या नाणाऱ्या सािािा वापर करिाि. या 
सािाच्या मागील अंगास बॉबीन्स (न न्या वाइंकडगवर बिचव्या गे्यास) कोि अगर िीनेस-चवशषेिः 
कोन्सि ठेवण्यासाठी एक लाकडी सागंाडा असभूि त्या उभ्या रेषेि िसेि आडव्या रेषेि सवय चमळभूि ४८० िे 
५२० स िािे साठे साठवभूि त्या प्रत्येक कोिवरील सभूि सािािे प ढील अंगी ९ िे ११ सें. मी. नाडीच्या व १३५ 
िे १४० सें. मी. लाबंीच्या व दोि बानभूंस थाळ्या असले्या लाकडी रोलवर ग ंडाळले नािे. आध चिक 
काळाि ही यंते्र देखील ‘वाइंकडग’ यंत्राप्रमाणे शीघ्रगिी िालीिी असभूि, सवय दोषप्रचिबधंक साधिािंी य क्ि 
असभूि चबमावर नेवढी प्रत्येक स िािी लाबंी अपेचक्षली असेल िी प री होिाि अगर हे वॉरकपगिे काम िालभू 
असिा एखादे सभूि ि टले िर त्याि कमिरिा येऊ िये म्हणभूि दोन्ही हेिभूंिी सािा िाबडिोब बंद होण्यािी 
व्यवस्था असिे. 
 

कदाचिि एखादा कोि संपला िर सभूि ग ंडाळण्यासाठी कमी पडभू  िये, िसेि कोन्स मोकळे झाले 
म्हणने प न्हा िे क्रील (सागंाड्याि) ठेवभूि, ओवभूि, पभूवीच्या स िास नोडण्याि वळे खिय होऊ िये म्हणभूि 
याि क्रीलच्या शनेारीि द सरे क्रील असभूि त्यािं पचह्यासारखेि राखीव म्हणभूि कोन्स भरूि ठेवलेले 
असिाि. या राखीव व िालभू कोिािे सभूि (िालभूच्या शवेटिे टोक व राखीवच्या आरंभीिे टोक गाठ मारूि 
साधंले नािे. या द हेरी क्रीयेम ळे व इिर याचंत्रक योनिामं ळे वारकपगिा सािा काययक्षम ठरिो. या सािाच्या 
मदिीिे कोन्सवरील सभूि लाबंीिे नरी अपेके्षप्रमाणे असले िरी वस्त्रोत्पादिास आवश्यक असले्या सखं्येि 
िसिाि. ही नी एक िृटी वॉरकपगवर आढळिे िी दभूर करण्यासाठी प न्हा अशा ४ िे ८ वॉरकपग चबमावंरील 
सवय धागे प न्हा अन्वाइकंडग व री-वाइंकडगच्या ित्त्वाि सार प न्हा चिराळ्या चबमावर एकत्र केले नािाि. ही 
धाग्याच्या एकत्रीकरणािी चक्रया होि असिािा स िास कृचत्रम रीिीिे अचधक बळकट बिचवण्यासाठी त्यावर 
गंनी िढचवली नािे. याम ळे स िािे बाह्य रूप थोडे बदलिे व त्याच्या ग णचवशषेािं फरक पडिो. या चक्रयेला 
‘सायकझग’ (Sizing) म्हणिाि स िावर नी गंनी िढचवली नािे त्यावर बऱ्याि अंशी वस्त्रोत्पादिािी 
यशस्स्विा अवलंबभूि असिे. नसे पभूवी To card well is to spin well िसेि To size perfect is to weave 
perfect असे वाक्प्रिार ऐकले नािाि. 
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वॉरकपग सािाच्या आनभूबानभूला चवनेच्या साहाय्यािे िालणारे पंखे असिाि त्यािंा उपयोग स िावंर 
पडलेला किरा अगर चढले िंिभू दभूर करण्यािा अस्याम ळे वॉरकपग सािावर सभूि काययक्षम अवस्थेि 
उिरिे. 
 

सोबिच्या वॉरकपग सािाच्या चित्रावरूि वरील वणयि समनण्यास सहाय्य होईल. 
 

 

 
सायसझग : 
 

To size perfectis to weave perfect या चगरणीव्यवसायाि प्रिचलि असले्या वाक्प्रिारावरूिि 
चसद्ध होिे की, या सायकझग-गंनी देण्यािे-कामािे वस्त्रोत्पादिाच्या दृष्टीिे कोणिे व चकिी महत्त्व आहे. 
 

आिा हे ‘सायकझग’ अगर ‘गंनी देणे’ म्हणने काय असा प्रश्ि उद्भवणे साहचनक आहे. स िास 
सायकझग केले नािे अगर गंनी िढचवली नािे यािा अथय असा की, अिेक पदाथय एकि चशनवभूि ियार 
केलेले चमश्रण होय व या द्रवरूपाि असले्या–चशनवभूि ियार केले्या पदाथािभूि सभूि िेणे. अशा िऱ्हेिे 
त्या गनंीिा थोडासा अंश स िाला चिकटिो. या चिकटण्याम ळे सायकझगिी चक्रया होिे. हे झाले गावठी 
चवविेि. ही गंनी देण्यािी प्रथास द्धा वस्त्रोत्पादिाच्या म ळारंभापासभूि नन्मली असावी. वस्त्रोद्योगाच्या चवचवध 
स धारणा नशा आ्या िशा त्या ‘सायकझग’च्या प्रचक्रयेिही आ्या. 
 

स िासाठी गनंी बिचवली नािे व त्यासाठी ज्या पदाथांिा वापर होिो त्या प्रत्येकािे ग णधमय पाचहले 
म्हणने त्यािें परस्पर प्रमाण काय असाव,े कोणिे पदाथय अगोदर घ्याविे वगैरेच्या अि भवािभूि एक शास्त्रि 
ियार झाले आहे. या गनंी ियार करण्याच्या कामाला चगरणीि इिके महत्त्व चदले नािे की, ‘कोणिे 
पदाथय, काय प्रमाणाि गनंीसाठी वापरले’ हे व्यावसाचयक ‘ग चपि’ समनले नािे. कारण नी गनंी बिचवली 
नािे िी चवचशष्ट पचरस्स्थिीला अि सरूि, चवचशष्ट वस्त्रोत्पादिासाठी, हवामाि वगैरे बाबींिा सभूक्ष्म अभ्यास 
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करूि, अि भवािभूि नाऊि ख लावभूि एकेकािे सगं्रही साठचवलेले ज्ञाि होय. अशी सवयसाधारण समन 
अस्याम ळे हा म द्दा िेथेि सोडणे बरे. 
 

प न्हा गनंी देण्याच्या चवषयाकडे वळभू. गंनी देण्यािा मभूळ हेिभू म्हणने या चक्रयेम ळे स िास खालील 
चवचशष्टिा प्राप्ि करूि देणे हा होय. 
 

(१) स िाच्या मभूळ वनिाि भर घालणे. 
(२) स िािभूि डोकावणारे िंिभू स िाबरोबर घेऊि त्याि सार स िािी बळकटी वाढचवणे. 
(३) कृमीकीटकापंासभूि स िािे सरंक्षण करणे. 
(४) हविेील पाण्यािा अंश स िापयंि पोहोिवभूि स िास स व्यवस्स्थि ठेवणे. 
(५) स िाच्या रंगाि समिोल साधणे. 

 
ज्या पदाथांच्या वापराम ळे वरील ग ण गंनीि येिाि अशा पदाथांिी िाव ेखाली त्याचं्या ग णाि सार 

चदली आहे. 
 

(१) स िािे वनि वाढचवणारे : 
िायिा क्ले; िें ि िॉक; खडभू  वगैरे. 

(२) स िािी बळकटी वाढचवणारे : 
गव्हािे पीठ, बटाटे, रिाळी, मका, साब दाणा, िादंभूळ, कििोके वगैरे पदाथांिी सत्त्व.े 

(३) स िास मऊपणा आणणारे : 
िरबी; एरंडी-खोबरे-कपाशी वगैरेंिी िेले; काही साबण, टकी रेड ऑइल; स्ग्लसरीि 
वगैरेसारखे स्स्िग्ध पदाथय. 

(४) कृमीकीटकापंासभूि स िािे रक्षण करणारे : 
कझक क्लोराइड, कॅरबॉचलक ॲचसड; सचॅलचसचलक ॲचसड, थायमॉल वगैरे. 

(५) हविेील पाण्यािा स िास प रवठा करणारे : 
मगॅ्िेचशयम क्लोराइड; कॅस््शअम क्लोराइड; स्ग्लसचरि, मगॅ्िेचशयम स्फेट. 

(६) रंगसंगिी प्रस्थाचपि करणारे : 
िीळ, काही हलके पण कचे्च रंग. 

 
वर साचंगि्याप्रमाणे चिरचिराळ्या पदाथांच्या चमश्रणािे गंनी बिचवली नािे व स िावर िढचवली 

नािे. आवश्यकिेि सार त्यािे प्रकार-पािळ, पािळ मध्यम-दाट; दाट; एकदम दाट. साधारण मािािे 
कापडािे उपयोगाच्या दृष्टीिे खळीिे स िाच्या वनिाशी ५ पासभूि १८ टके्कपयंि प्रमाण पडिे. 
 

चगरणीि ज्या यतं्राच्या सहाय्यािे स िास गनंी िढचवण्यािे काम केले नािे त्यास ‘साईकझग मशीि’ 
(Sizing Machine) व खात्यास ‘साईकझग खािे’ म्हणिाि. रििेच्या व स िाच्या मागाि सार यािे पाि 
चवभाग खालीलप्रमाणे पडिाि : 
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(१) क्रील :यावर वॉरकपग बीम (नरूर िेवढी) ठेवली नािाि. 
(२) गंनीिी टाकी :ियार झालेली खळ, खळ िढचवण्यासाठी साठचवली नािे. 
(३) चसलेंडसय :गंनीम ळे स िास आलेला ओलसरपणा काढभूि टाकण्यासाठी हे गरम हविेे 

अगर स्टीमिे गरम ठेवलेले असिाि. 
(४) पंखे :गरम स िास थंडावा आणण्यासाठी यािंा उपयोग होिो. 
(५) या चवभागाि सवय धागे एकत्र करूि सायझसय बीम ियार होिे. 

 
एकदा सायझसय बीम ियार झा्यावर त्यावरील धागे चवणकामास उपय क्ि पडाविे त्यािंी सािावर 

खाली–वर उिल योग्य िऱ्हेिे व्हावी म्हणभूि हे बीम ‘वई’ खात्याि पाठचवले नाऊि त्यािील प्रत्येक धागा 
चिरचिराळ्या वईिभूि (ही्डस–Healds) व ‘फणी’ (रीड–Reed) मधभूि ओऊि घेण्यासाठी पाठचवले 
म्हणने या चठकाणी स िाला–चबमाला–ने चिराळेि रूप प्राप्ि होिे त्यास सायझसय बीम ि मािि 
‘वीवसयबीम’ (Weavers Beam) म्हणभूि समनले नािे. 
 

अशा स्स्थत्यिंरामागभूि स्स्थत्यंिराि नाऊि वस्त्रोत्पादिािे वॉपय सभूि ियार होिे. आिा वफे्ट 
स िाच्या मागावर चविार करावयािा राचहला. 
 

वस्त्रोत्पादिासाठी वफे्ट म्हणभूि ने सभूि वापरले नािे िे सामान्यिः कोणत्याही प्रकारिी चवचशष्ट 
चक्रया के्याचविा िसेि वापरले नािे हे सागंणे असत्य िाही. िथाचप ज्या ‘करग िेम’ वर हे ियार होिे िे, 
िवीि साधिे उपय क्ि झा्याम ळे, चििकेसे स योग्य व काययक्षमिेच्या दृष्टीिे िागंले समनले नाि िाही. या 
दृष्टीिे एकेका काडंीवर स िािी लाबंी िोकडी पडिे, म ळ स िाि असलेले दोष िसेि रहािाि. यावर उपाय 
म्हणभूि हे सभूि योग्य आकाराच्या काडंीवर प न्हा ग ंडाळण्यािी िवीि स्वरूपाि काडंी वापरण्यािी 
आवश्यकिा चिमाण झाली. या दृचष्टकोिाबरोबर द्र िगिी री-वाइंकडग करण्यािी प्रथा चिमाण झाली. या 
कामासाठी नी यतें्र वापरली नािाि त्यािंा ‘वफे्ट वाइकंडग’ अगर ‘पिय वाइंडर’ अशी िाव े चदली नािाि. 
अशा पिय वाइंडरिे स्वरूप लक्षाि येण्यासाठी ‘चलसोिा–पिय वाइंडर’ िे चित्र खाली चदले आहे. 
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या यंत्राि काडं्या (मोकळ्या) बसचवण्यासाठी स्स्पंड्स आडवी असभूि िी सािाच्या दोन्ही अंगासं 
असिाि. या स्स्पंड्सिी आिील टोके एका चगअर बॉक्समध्ये असभूि िे सवय अवयव सिि िेलाि राहिील 
अशी योनिा असिे. याम ळे यािील यंत्ररििेिी घषयणाम ळे झीन कमी होिे. नलद गिीम ळे स्स्पंड्स गरम 
होि िाहीि. अशा पाचहने िेवढ्या चगअर बॉक्सेस असलेली यंते्र खरेचदिा येिाि. एका चगअर बॉक्समध्ये 
एकेका बानभूिे दोि असे िार स्स्पंडलिे ‘य चिट’ मािले नािे. या चगअर बॉक्सच्या सहाय्यािे स्स्पंडलला 
गिी देणे, िे थंड ठेवणे, सभूि काडंीच्या सवांगावर ग डाळले नाण्यासाठी रॅव्हस, सभूि ि ट्यास अगर काडंी 
प री भर्यास स्स्पंडल बंद करणे वगैरे अिेक चक्रया सलंग्ि अस्याम ळे ही ‘चगअर बॉक्स’ सािािे हृदयि 
होय असे भासिे. 
 

 

 
अशाि हेिभूिे पण अत्याध चिक व परस्पर आपोआप मािवी चक्रया करणारी बह ग णी बह चवध यतें्र 

असिाि. स्स्पंडलरचहि; चफरिे (Changing), आपोआप मोकळी काडंी स्वीकारूि सभूि ग ंडाळण्यािी चक्रया 
अबाचधि िालभू  ठेवणे काडंी भरली म्हणने िी दभूर सारूि साठा करणे वगैरे उदे्दश्यपभूिी अत्याध चिक 
यंत्रामाफय ि होि असिे. 
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(१५) िस्त्रोत्पादन 
 

वस्त्रोत्पादक चगरणीिे ने कामाि रूप भाग पडिाि त्यािील वस्त्रोत्पादिाच्या अवस्थेिील द सरा 
होय. नसे पचह्यावर (स्स्पकिग–सभूि-चिर्ममिी) द सरीिे (वस्त्रोत्पादि) यशापयश अवलंबभूि असिे अगदी 
त्याि प्रमाणाि या द सऱ्यावर चिसऱ्या (चफचिकशग) चवभागािे यश अवलंबभूि असिे. 
 

या वस्त्रोत्पादक चवभागाि, ज्या एका छपराखाली शकेडो सािे लभूम्स (Looms) काम करीि 
असिाि त्याचं्या सहाय्यािे कापड-चिर्ममिीिे कायय क्षणाक्षणाला होि असिे. अशा नागेला ‘कपडा-खािा’–
लभूम शडे (Loom-Shed) म्हणभूि संबोचधिाि. 
 

चगरणी पाहण्याच्या हेिभूिे गेलो अस्यास नेव्हा कापड खात्याि पाऊल टाकभू  िेव्हा प्रत्येक 
सािाकडभूि ियार होि असलेले कापड चदसेल. प्रत्येक गल्लीगल्लीि चिरचिराळ्या रंुदीच्या, रंगीि, साध्या 
िौकडीच्या पट्ट्यापट्ट्याचं्या, मधे साधे व कडािंा रंगीि िक्षीदार चकिारी िर कोठे आप्याि कोटाच्या 
कोकटगसारखे कापड–उत्पादि होि असलेले पाहभूि ही शडे एक अनबखािाि असिो. द सरे असे की 
इिक्या मोठ्या सम दायािे, धकाधकीच्या वािावरणाि, बरेि चवणकर सािावर उघड्या अंगािे, घामािे 
िहाि असलेले, डोक्यावर पावडरीिा पाढंरटपणा िढले्या अवस्थेि चदसिाि. प्रत्येक सािाकडभूि 
होणाऱ्या ‘खटक् –खटक् ’ आवानािे आपले काि चकटभूि नािील. शनेारिा काही बोलभू  लागला िर आपण 
बचहरट अस्यािा दाट संशय येिो. थोड्यावळेािंिर आपलेही अंग घामाघभूम होऊि केव्हा एकदा शडेच्या 
बाहेर नािो असे कदाचिि वाटिही असाव.े 
 

लभूमशडेमध्ये फेरफटका िालभू  असिा, चवचवध प्रकाराचं्या स िापासभूि िािाचवध उपय क्ििेसाठी 
वस्त्रािें अिेक प्रकार पाहभूि ‘सािामाफय ि हे सगळे होिे कसे?’ असे क िभूहल चिमाण होिे व कोणी नाणकार 
चदसिो का यािे शोधाि दृष्टी िहभूंकडे चफरू लागिे. सािािंा आकार त्याच्या िो ‘चकिी इिं आहे’ या 
शबदप्रयोगािभूि स्पष्ट होिो. साधारणिः शडेमध्ये असलेले चवचभन्न आकारमािािे सािे ३२ इंिापासभूि ८० इंि 
असिाि. काही चवचशष्ट कापडासाठी िे १००–१२० इंिीही असिाि, पण सगळीकडे िाही. या 
शबदप्रयोगाम ळे अशी समनभूि होईल की सािािी लाबंी चििकी आहे. पण िसे िव्हे िर एखाद्या चवचशष्ट 
सािावर चकिी पन्ह्यािे कापड बिचविा येिे यािाि उल्लखे समनावा. अथाि सोईि सार सािाच्या रंुदीपेक्षा 
४ इंि कमी रंुदीिे कापड बिचविाि. ही झाली सोय. यावरूि ‘३२ इंिी’ सािावर कोकटग, टॉवे् स, फार 
िर शचटंग, ल ं गी असे कापड ियार होिे, िर ‘६० इंिी’ सािावंर धोिरे, पािळे, बेड कव्हसय, टेबल क्लॉथ 
अशासंारखे रंुद कापड बिचवले नािे. 
 

शडेमध्ये असले्या सािािें अवलोकि के्यास असेही दृष्टोत्पत्तीस येिे की िार–िार सािािंा 
एक छोटा समभूह असभूि दोि सािे समोरासमोर आहेि. यािे कारण म्हणने एकाि चवणकारास या िारी 
सािावंर लक्ष कें चद्रि करिा याव,े म्हणभूि ‘दोि उनव्या व दोि डाव्या हािािें’ असा िो समभूह आढळिो. 
 

साहचनकि सािािा हाि म्हणने काय? हे लक्षाि येि िाही. िेव्हा सािािे प ढील बानभूस (ियार 
कापड चदसि असिे त्या बानभूस) उभे राहभूि सािाला गिी देणारा ‘िाप’ –स्टाचटंग हँडल (Starting 
handle) आप्या ज्या हािाला असेल िो त्या सािािा हाि समनला नािो. 
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लूम शेडची न नबी दृष्टादृष्ट होऊि थोडासा चवसावा घेण्यासाठी शडेमधभूि दभूर गेले िरी काही वळे 
डोळ्यािंी चटपलेले त्या शडेिे दृश्य डोळ्यासंमोरूि दभूर होणार िाही. खालील चित्रासारखी दृश्ये वारंवार 
डोळ्यापं ढे येिील–नािील. 
 

लभूमशडेमध्ये ने ने सािे चदसिील त्यािें वैयस्क्िक स्वरूपही थोडेसे चभन्न आढळिे. काही िा काही 
उपय क्ि नोड असिे िर काहींिी नोड त्याहभूि वगेळी असिे. या प्रत्येक नोड-सहाय्यक साधिाम ळे 
कापडाि नी स बकिा, िक्षी, आकषयकिा उिरचवली नािे िी या नोडाचं्या सहाय्यािे. काही सािावंर 
पािळे ियार होि असभूि पािळािें काठ, सािाच्या वरच्या बानभूस नो ‘कपनऱ्या’– (Dobby) सारखा भाग 
असिो त्याच्या सहाय्यािे ि सिे काठि िचक्षय क्ि चिघिाि असे िाही िर अंगभर देखील भलीमोठी िक्षीही 
ियार होि असिे. हा नो मोठा कपनरा म्हटला त्याला ‘नकाडय’ (Jacauard) असे िाव असिे िर आणखी 
एक प्रकारिा नोड सािाच्या डाव्या हािाशी सलंग्ि असभूि त्यामाफय ि ियार कापडाि रंुदीच्या मागािे रंगीि 
सभूि–चिरचिराळ्या वळेी चिरचिराळे पडि असलेले पाहभूि हे कोणी केले, कसे झाले वगैरे आियांिी 
भारावलेले मि सागेंल की ही चकमया चनला ‘डबल पेटी’ ड्रॉप–बॉकस (Drop-Box) म्हणिाि त्याम ळे 
झाली. अशा िऱ्हेिे साच्यािे चवचवध प्रकार दृष्टीस पडिाि. 
 

लभूम शडेच्या द सऱ्या कोपऱ्यािही एक लहािसे द सरे लभूम शडे चदसिे. त्याकडे नर िनर चफरचवली 
िर या चठकाणिे सािे चिराळ्याि स्वरूपािे आढळिाि. पभूवीच्या मािािे येथे माणसािंी दाटी चदसणार 
िाही िर सवय सािे ओळीि असभूि त्याच्या आनभूबानभूला पट्ट्यािें फेरेही आढळि िाहीि. िसेि त्याचं्यावर 
शाफ्टही चदसि िाहीि. सामसभूम वािावरण आढळले िरी येथे वस्त्रोत्पादि होि असलेले मात्र िनरेि 
भरेल. असे सािे देशी िसभूि परदेशी वाटिाि. यािंा आपली सवय कामे स्विःि करावी लागिाि. अशा 
सािािंा स्वयिंचलि-ॲटोमचॅटक लभूम्स म्हणभूि सबंोचधले नािे. 
 

वस्त्रोत्पादि करणारा सािा उनव्या हािािा असो, डॉबीिे नोडलेला अगर डॉबीसह डबल पेटीिा 
असो, ककवा अगदी साधे कापड काढणारा सािा असो, प्रत्येकास कापडउत्पादिाच्या दृष्टीिे खालील चक्रया 
अपेके्षप्रमाणे, चबििभूक, द सऱ्याि अडथळा ि आणिा कराव्या लागिाि. 
 

(१) िाणा धाग्याि बाणा धागा सोडण्यासाठी िाणा धाग्यािें चवभानि करूि वफे्ट स िासाठी मागय 
ियार करणे. याला ‘शकेडग’ (Shedding) असे समनले नािे. 
 

(२) शकेडग बि्याबरोबर वफे्ट सभूि असलेला धोटा एका अंगावरूि द सऱ्या अंगावर फेकणे. याला 
‘चपककग’ (Picking) म्हणिाि. 
 

(३) िर टाकलेला पीक कापडाच्या टोकापयंि िेणे व त्या चठकाणी िो घट्ट बसेल अशा िऱ्हेिे 
ठोकठभूकीिे ठेवणे. याला ‘बीकटग’ (Beating) मािले नािे. 
 

या िीि चक्रया सदोचदि एकाि क्रमािे व्हाव्या लागिाि. या िीि चक्रया झा्याखेरीन 
कापडचिर्ममिीि होि िाही. म्हणभूि यािंा ‘प्राथचमक चक्रया’ प्रायमरी मोशन्स (Primary–Motions) म्हणभूि 
गणले नािे. क्रमवार दर सािाच्या फेऱ्यागचणक या चिन्ही चक्रया होि असिाि. द सऱ्या फेऱ्याला पचहली व 
चिसरी त्याि चदशिेे होि असिे. मात्र चपककग सािाच्या द सऱ्या बानभूकडभूि होिे. म्हणनेि सािाच्या प्रत्येक 
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फेऱ्याि एक शकेडग, एक चपककग व एक बीकटग होिे व १ चपक इिके कापड-उत्पादि होिे. उपयोगाच्या 
दृष्टीिे असे हनारो चपकस् पडाव ेलागिाि िेव्हा त्या वॉपय व वफे्टच्या ग ंफणीला कापड संज्ञा प्राप्ि होिे. 
 

आिा असा प्रश्ि येिो की, िाणास िाि वफे्ट चपक पड्याम ळे काही वॉपयिी नागा वफे्ट चपकच्या 
नाडीिे अडचवली. मग द सरा चपक कसा पडणार? पण सािाच्या रििेि अशाही बऱ्याि सोयी असिाि की 
कोणत्याही प्रकारिी अडिण उत्पन्न ि होिा वस्त्रोत्पादि हमखास होि राहील. या सहाय्यक चक्रया 
खालीलप्रमाणे काययरि असिाि म्हणभूिि सािािे काम स रचळि िालिे. 
 

(१) वॉपय लेट ऑफ : (Wrap Let off) 
 

एकं एक चपक पडि नािा नािा मागील चबमावरील धागे प ढे कापंडाि रूपािंचरि होण्यासाठी 
उलगडले नािाि. 
 

(२) टेक-अप : एक एक चपक पडभूि कापड ियार होिे िसे िे रोलवर त्यािा गिीि ग डंाळले नािे. 
याि ग ंडाळण्याम ळे अगर िाणाम ळे चबमावरील सभूि उलगडले नािे. 
 

या दोि चक्रयािं कायासंबधंी समन्वय–समाििा असावी लागिे. िी नर िसेल िर िाणाधागे 
ि टिील अगर कापड चबिचपकिे करळी वना होईल. 
 

या चवरचहि (३) वफे्ट स्टॉप मोशि िालभू  सािावरील वफे्टसभूि ि टले अगर संपले िर सािा 
आपोआप बंद पडण्यािी चक्रया; (४) िेक मोशिम ळे हव्या त्या घडीला सािेवा्यास सािा बंद करिा यावा 
अशी योनिा; (५) चबमावरील िाणा धागे नर एकमेकासं चिकटले असिील िर िो चिकटा दभूर 
करण्यासाठी ऑचसलेकटग मोशि’ िसेि (६) काही कारणािे धोयािा मागय ककचिि बदलला िर धोटा 
धोटा-पेटीि नाण्याऐवनी बाहेर फेकला नाऊि अपघाि टाळण्यासाठी ‘शटलगाडय’ कायद्यािेि प्रस्थाचपि 
केला आहे. (७) ज्या वगेािे धोटा पेटीि प्रवशे करिो िो सवय वगे शभून्यावर आणभूि धोयास परि गिीस 
ियार करण्यासाठी िेक–स्टॅपिी योनिा असणे आवश्यक होिे. 
 

मागील प्राथचमक चक्रयाचं्या नोडीला ह्या साहाय्यक चक्रया कायास्न्वि राचह्या म्हणने कापड-
चिर्ममिीिा हेिभू स कर होिो. व साधारण मािािे १६० िे २१० वगेािे सािे वगेवाि असिाि. ियार होणाऱ्या 
कापडािी उत्पत्ती दर मीटर लाबंीि चकिी चपक्स सामावलेले असिाि यावरूि सािािी काययक्षमिा 
चहशबेाि धरूि त्यािा सािाचं्या संख्येशी मेळ बसभूि दैिंचदि कापड उत्पादि चकिी येईल यािा अंदान 
बाधंभूि उत्पादिािे काम िालभू  ठेवले नािे. 
 

वर साचंगिलेि की कापड-उत्पादिासाठी साच्याला एकामागभूि एक चक्रया चबििभूक, सवांिा 
समिोल राखभूि कराव्या लागिाि. यािंील काही चक्रया दर चपकसाठी व्हाव्या लागिाि िर काही एकाआड 
एक चपकिे होिाि. िेव्हा अपेके्षप्रमाणे योग्य वळेी योग्य चक्रया होण्यासाठी सािाि दोि लाबं शफॅ्टस असभूि 
एकास टॉप-लभूम शफॅ्ट िर द सऱ्यास खालिा-बॉटम शफॅ्ट अशी िाव ेत्याचं्या अवस्थेवरूि चदली नािाि. 
ज्या चक्रया प्रत्येक चपकसाठी अपेचक्ष्या नािाि त्यािंा सबंंध टॉप शफॅ्टशी व द सऱ्यािा संबधं बॉटम शफॅ्टशी 
नोडला नािो. पैकी वरिा शफॅ्ट प ्या अगर मोटरिे सहाय्यािे िालचवला नािो िर टॉपवरूि िक्राचं्या 
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सहाय्यािे बॉटम शफॅ्ट २ : १ या प्रमाणि चफरचवला नािो व चक्रयेच्या आवश्यिेि सार त्यािंा सबंंध टॉप 
अगर बॉटम शफॅ्टशी सलंग्ि केला नािो. हे लक्षाि येण्यासाठी असेही सागंिा येिे की, वॉपयमध्ये चपककग 
चक्रयेम ळे टाकला गेलेला चपक दर खेपेस प ढे न्यावा लागिो. म्हणने सािाच्या प्रत्येक फेऱ्याला हे काम 
व्हाव ेलागिे. म्हणभूि हे काम करणारा नो स्लेिा व फणीिा भाग असिो िो दर फेऱ्याला काययक्षम रहावा 
म्हणभूि टॉपशफॅ्टशी नोडला नािो. िर वॉपय धाग्यािंी उिल एकआड एक चपकसाठी होि असिे म्हणभूि 
वईिा नोड बॉटम शफॅ्टशी सलंग्ि असिाि. 
 

या संघचटि चक्रयावं्यचिचरक्ि उत्पादिास पोषक अशा अिेक सोयी सािावर असिाि. उदाहरणाथय, 
वॉपय धागा ि टला अगर वफे्ट ि टले िर दोषय क्ि कपडा चिघभू िये म्हणभूि सािा बदं पडण्यािी चक्रया बंद 
पडलेला सािा प न्हा िालभू  करिािा कापडाि करळी राहभू िये म्हणभूि चरचलकझग मोशि; अशा चकिी िरी 
योनिा सवयसाधारण सािाि असिाि. म्हणभूि अपेके्षस सानेसे कापड-उत्पादि िालभू  असिे. अशा चवचवधागंी 
सोयी असले्या सािािे चित्र खाली चदले आहे. 
 

 

 
अंदाने ५० वषांपभूवीपयंि कापड उत्पादि वरील चित्राि दाखचव्या गेले्या ‘साधा-सािा’ –प्लेि 

लभूम (Plain Loom) च्या सहाय्यिेिे होि असे. िरी आध चिक वाढत्या स्पधेम ळे कमी खिाि, नास्िीि 
नास्ि उत्पादि कसे होईल व बानार कसा साभंाळिा येईल या गरनेिभूि व प्रगि होि िालले्या या 
वस्त्रोद्योगािे ‘स्वयंिचलि’ –ऑटोमचॅटक–लभूमिे (Automatic Looms) स्वागि केले व त्यािंी शाि 
वाढचवली. आन िर नगािील बरेिसे वस्त्रोत्पादि अशा स्वयंिचलि सािािंफेि होि आहे. नेथे अद्याप 
न न्या िाचलरीिीच्या सािािंी नागा कायम आहे िेथेही हा बदल कालािंरािे होि नाईल. 
 

या स्वयंिचलि साच्यािंा ग णचवशषे हा की साच्यावरि एका बानभूला वफे्ट प रचवणाऱ्या काडं्यािंा 
साठा ठेवण्यासाठी मगॅझीि क्रील असिे. त्यािंी संख्या साधारणिः २४ काडं्या इिकी असिे. साच्यावरील 
िालभू  काडंी संपली की याचंत्रक चक्रयेिे मगॅझीिमधील एक काडंी धोयािील चरकामी काडंी दभूर सारूि 
िवीि आपोआप बसचवली नािे. काडंीवरील धागा धोयािभूि आपोआप धोयाि अडकचवला नािो व धोटा 
पभूवीप्रमाणे काययरि राहिो. ही िवीि योनिा ियार झा्याम ळे सािेवा्यािे बरेि काम कमी होणार म्हणभूि 
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त्याला अचधक सािे संभाळणे सहन शक्य झाले. पचरणाम असा झाला की, नेथे पभूवी एक सािेवाला फक्ि २ 
सािे सभंाळीि असे त्याऐवनी आिा २४, २४ सािे संभाळभू शकिो.  

 
 

 
या संख्येचवषयी असेही साचंगिले नािे की, इंग्लंड, अमेचरका, नपाि, आचद अचिप्रगि देशािं हे 
वस्त्रोत्पादिािे कायय चस्त्रया करीि असभूि एक स्त्री ४८ िे ५२ पयंि सािे संभाळिे. हे नर सत्य असेल िर 
आपणास वाटिाल करण्यास बराि वाव आहे. साच्यािी काडंी बदलण्यासाठी सािा थाबंवावा लागि 
िाही, धागा धोयाि ओवण्यासाठी वळे खिय होि िाही, नो धागा पभूवी िोंडािे फ ं कभू ि ओवावा लागे िो आिा 
आपोआप ओवला नािो म्हणभूि आरोग्यदायक ठरले. चशवाय उत्पादिवाढीस व मन रािंा खिय बऱ्याि 
प्रमाणाि कमी येिो म्हणभूि हा स्वयंिचलि वस्त्रोत्पादिािे आशास्थाि झाले आहे; साधारण मािािे हे 
स्वयंिचलि सािे पभूवीच्याि गिीिे अद्याप िालचवले नािाि. म्हणने लहाि सािे २०० फेरे िर मोठे रंुद 
सािे १४० िे १६० फेरे असे असिाि. आिा िर म्हणे हे सािे चमचिटास ४०० च्या आसपास गिीिे काम 
करिाि. ‘रूटी’िावािे ओळखले नाणारे स्वयंिचलि सािे अशा दृिगिीिा िम िा म्हणभूि दाखचविा येिाि. 
या मगॅचझिबरोबर व्यावसाचयक इिर आवश्यकिेिा व पभूवीच्या अडिणींिा संपभूणय अभ्यास करूि त्या सवय 
अडिणी व नरूरी दभूर करण्यािेही प्रयत्ि फलद्रभूप झाले आहेि. म्हणभूि आनिे स्वयिंचलि लभू म्स आध चिक 
कालािी, गचिमाि नगािी चिशाणी ठरिे. 
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वर वणयि केलेला स्वयिंचलि सािा कसा असिो व त्याि मगॅझीि कसे व कोठे असिे यािी 

क्पिा खालील चित्रावरूि सहन येिे. 
 

 

 
स्वयंिचलि साच्यािे ने काडंी बदलण्यािे कायय होिे िे पहाि काही वळे उभे राचहले िर हे काम 

डोळ्यािे पािे लवण्यापेक्षाही कमी वळेाि होिे. हे पाचहले म्हणने ‘धन्य िे क्पक!’ असा भािवोद्गार 
उमटिो. हे नरी खरे असले िरी डबल पेरीिे िसेि चवचवध िक्षी कापडाि उिरचवण्यासाठी ‘म्टीपरपझ’, 
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‘डॉबी’ अशा स धारणा अद्याप याि आणावयाच्या आहेि. अद्याप क्पकािंा बराि वाव आहे. अशा सवय 
प्रकारच्या आवश्यकिेिी पभूिी झाली म्हणने आनिे न न्या काळिे लभूम्स इचिहासनमा होिील. पण 
वस्त्रोद्योग कायम राहील. 
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(१६) कापडातील दोष 
 

वस्त्रोत्पादिासाठी चकिीही आध चिक पद्धिीिी यंते्र वापरली िरी ि कभू ि-माकभू ि, याचंत्रक दोषाम ळे 
याचंत्रक चक्रयािंभूि चिमाण होणारे कापड थोडेफार दोषय क्ि असणे स्वाभाचवक असिे. िथाचप चगरणीच्या 
आवाराि ियार झालेले कापड आप्या लौचककास सानेसे, चगऱ्हाइकािंा आवडणारे, चगरणीिी प्रचिष्ठा 
वाढचवणारे, व्यापाराच्या सवय अटी प ऱ्या करू शकणारे आहे ककवा िाही यािी िपासणी व छाििी करूि 
मगि िे थाटभूि, सनवभूि, अवस्थेि बानाराि पाठचवले नािे. 
 

चगरणीच्या कापडखात्याि रोन हनारो मीटसय कापड ियार होि असिे व दररोन त्यािी 
पभूवयिपासणी करूि त्यािील सदोष भाग बानभूस काढभूि अगर माम ली दोष असेल िर कािरी, फणी अशाि 
इिर साहाय्यािे खोडभूि काढभूि मग त्याच्या योग्य घड्या घालणे, ध णे, त्यावर चफचिकशग करणे, त्यास 
िमक देणे वगैरे चक्रया के्यावर प न्हा चवक्रीला सोईच्या अशा ‘िागा’ रूपाि ियार करूि कायद्याि सार 
त्यावर छपाई, वषे्टणे, लेबले वगैरे डकवभूि त्यािंा स ंदर, आकषयक स्वरूपाि चगऱ्हाइकािंा ‘घ्याव,े हेि घ्याव’े 
अशा चमटक्या मारण्यास लावणाऱ्या स्वरूपाि रवािा करणे वगैरे प्रम ख कामे करण्यासाठी 
वस्त्रोत्पादिािंिरिा चगरणीिील चिसऱ्या चवभागास आरंभ होिो. आवश्यकिेि सार कोरे कापड ध ण्यासाठी, 
मसयराइन करण्यासाठी अगर िाणण्यासाठी द सरा एक पोटचवभाग असिो िो ‘चफचिकशग’ म्हणभूि गणला 
नािो. 
 

नसे वस्त्रोत्पादिािे यश करगखात्यावर िसेि वस्त्रोत्पादिािे स यश या ‘चफचिकशग’ वर अवलंबभूि 
अस्याम ळे आनकाल चगरणीच्या आवाराि या चफचिकशग प्रोसेस चवभागास अचधकि महत्त्व आले आहे. या 
महत्त्वाम ळे या कामाि िज्ज्ञ, चवद्याचवभभूचषि अि भवी व्यक्िींिी चिवड करूि त्याचं्या क शलिेवर चगरणीिेही 
भचविव्य चिगचडि झालेले प्रत्ययास येिे. 
 

आिा प न्हा ‘कापडािील दोष’ कोणकोणिे असिाि हे पाहभू. दोष कोणिा, कसा, चकिी व कोठभूि 
चिमाण झाला हे समनले म्हणने योग्य त्या खबरदारीिे कामास स रुवाि करिा येिे. लभूमशडेमध्ये ियार 
होणाऱ्या कापडाि सामान्यिः चिरीक्षकास खालील दोष आढळिाि : (१) चभन्न बाण्यािा वफे्टिा उपयोग 
झा्याम ळे कापडाि पटे्ट चदसभू लागिाि. (२) वफे्ट सभूि मधभूि मधभूि ि टलेले िसेि कापडाच्या पृष्ठभागावर 
िरंगिे अगर डोकावि असलेले चदसिे; (३) िाणा-धागे व बाणा-धागे याि समाििा चवशषेिः वफे्टमध्ये 
कमिरिा व त्याम ळे कापड चवरचवरीि, काहीसे नाळीदार आढळिे. (४) कापडािी चकिार चबघडलेली–
धागे िसलेली, धागे उपसलेली अगर बारीक बारीक भोके असलेली, (५) कापडाि िाणा-धागे 
अदृश्यावस्थेि असणे, (६) वॉपय व वफे्ट स िािे प नंके चदसणे, (७) वॉपय धागे ग ंिभूि अगर िे ि कीच्या वई 
फणीिभूि ओवले गे्याम ळे कापडािी ख मास चबघडणे, (८) कापडावर िेलकट डाग पडणे (९) वापरलेली 
फणी–वाकडी-चिकडी दािािंी अगर दाि ि टलेली अस्यासही काही दोष चिमाण होिाि. 
 

आणखी नरी खोलाि गेलो िाही व एवढेि दोष मािभूि त्यािंी कसभूि िौकशी व त्यावर उपाय-
योनिा केली िरी बरेि स यश वस्त्रोत्पादिाच्या दृष्टीिे पदराि पडिे. ‘हेही िसे थोडके’ यािा आस्वाद घेिा 
येिो. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

(१७) कापडाचे पृथक्करि 
 

प ष्ट्कळ वळेा चगरणीि एखादा व्यापारी िम िा घेऊि येिो व िसाि चदसणाऱ्या कापडासंबंधी बोलणी 
करिो. अगर बानाराि एका चवचशष्ट कापडाला बराि उठाव असिो म्हणभूि मला त्या बरह कभू म कापड-
उत्पादि करूि Make hay while the sun shines धिीवर स्विःिे उखळ पाढंरे करण्यासाठी त्या 
कापडािे अगर िम न्यािे प्रथम पृथक्करण करणे आवश्यक पडिे. या िंिर पृथक्करण म्हणने काय हे पाहभू. 
पृथक्करण म्हणने कापडािे सवांगीण िपासणी. त्यासाठी कापड फाडाव,े चिरावधे वाव,े उकळावळेी लागिे. 
त्या िंिरि िशा कापड-उत्पादिासाठी चकिी सािे ठेवावयािे, त्यािंील वॉपय व वफे्ट स िािंी ग ंफण कशी 
आहे, िक्षी चकिी प्रमाणाि आहे, यासाठी उपय क्ि डॉबी अगर नकाडय ड्रॉप बॉक्सिे सािे चकिी उपलबध 
होऊ शकिील, कापडाच्या रंुदीि सार त्या रंुदीिे सािे चकिी असावयास हव,े अपेचक्षि कापडािे उत्पादि 
प रे होण्यास चकिी कालावधी लागेल वगैरे गोष्टींिा अंदान घेि्यावर प्रत्यक्ष कापडािे पृथक्करण केले नािे 
: 
 

पृथक्करण करण्यासाठी हािी असले्या कापडािी छाििी साधारणिः खालीलप्रमाणे केली नािे. 
 

(१) कापडािी नाि व प्रकार, िसेि सवयसाधारणपणे िे कोणत्या व्यावहाचरक उपयोगासाठी 
आहे, 

(२) कापडािील वॉपय व वफे्ट धागे एकमेकािं कोणत्या िऱ्हेिे ग ंफले आहेि (कापडािी वीण 
कोणत्या प्रकारिी आहे), 

(३) कापड बीिचकिारीिे अस्यास वॉपय बानभू कोणिी, 
(४) कापड उरफाटे-स रफाटे कसे आहे, 
(५) कापडािील िाणा-बाणा (वफे्ट) सभूि दर इंिाि चकिी आहे, 
(६) िाणा व वफे्ट स िािे अगर स िािें िंबर काय आहेि, 
(७) अपेके्षप्रमाणे कापडािा पन्हा व लाबंी हवी िेवढीि उिरण्यासाठी मार्मनि काय राखावा, 
(८) कापडावर गंनी अस्यास िी काय प्रमाणाि आहे, 
(९) कापडाि चिरचिराळ्या प्रकारािें अगर रंगािें धागे अस्यास त्या प्रत्येकािे एकमेकाशंी 

प्रमाण काय, 
(१०) कापडािी चकिार कशी आहे, 
(११) ठराचवक कापडािे उत्पादि करण्यासाठी चवचवध स िािंा रोन उत्पादि िालभू  

राहण्यासाठी चकिी प रवठा आवश्यक आहे. 
(१२) िम न्याबरह कभू म कापड बिचवण्यासाठी कोणत्या साच्यािंी व चकिी साच्यािंी 

आवश्यकिा आहे, 
(१३) आवश्यकिेि सार सािे केव्हा, चकिी हािाशी येिील, 
(१४) कापडािे उत्पादि पभूणय होण्यास सवय अडीअडिणींिा चविार करूि चकिी काळ 

लागेल. 
 

वगैरे वगैरे बाबींिा खोल व चबििभूक अंदान घ्यावा लागिो व मगि कापड-उत्पादिास हाि 
घािला नािो. अशा मागािे मागोवा घेि घेि गे्यास उत्पादिािा काययक्रम यथा योनिा सफल होिो असे 
िज्ज्ञ सागंिाि.  



 

 अनुक्रमणिका 

(१८) कापडातील समतोल 
 

कापडखरेदीसाठी नेव्हा आपण एखाद्या वस्त्रचिकेििाि नािो व कापडािी िपासणी करिो िेव्हा 
त्यािा एक पदर उनव्या हािाच्या बोटाि धरूि हाि मागे खेििो. हे असे का करिो? िर त्याम ळे आपण 
अप्रत्यक्ष कापडाच्या चटकाऊपणा अंदानीि असिो. कारण आपली पक्की समनभूि झालेली असिे ने कापड 
घट्ट चवणीिे िेि चटकाऊ. कारण कापडािील उभ्या-आडव्या धाग्यािंा समिोल साधला गेलेला असिो. 
नर हा समिोल कापडाि िसेल िर ओढण्याच्या चक्रयेम ळे चढले अगर कमक वि धागे एकत्र गोळा होिील, 
िाही िर कापड फाटेलही. िेव्हा हे उघड आहे की, कापड चटकाऊ, मनबभूि, समिोल आकषयक, मोहक 
असेल िर त्याम ळे ियार करणाऱ्या चगरणीिी प्रचिष्ठा वाढीस लागिे. वारंवार कापडािी मागणी वाढिी 
रहािे. एक प्रकारिी िालिी-बोलिी नाचहरािि होिे. िेव्हा ह्या कापडािील समिोलाचवषयी थोडेफार 
समनले िर बरे. 
 

कापडािा चटकाऊपणा नसा धाग्या-दोऱ्याचं्या संख्येवर असिो िसा सभूि ज्या कापसापासभूि 
बिचवलेले असिे त्यावरही बऱ्याि अंशी अवलंबभूि असिे. चशवाय सभूि िंबर व स िािी नाडी यावरही िो 
चवसंबभूि असिो. साधारणिः कापडािील िाणा-बाणा सभूि एकाि प्रकारच्या कापसापासभूि बिचवलेले असले 
म्हणने प्रत्येक धाग्यािी बळकटी समपािळीि असिे. िसेि त्यािंी कापडािील दर इंिी संख्याही 
साधारणिः समसमाि अस्यास एकमेकासं पभूरक होिाि. कापड चवरचवरीि चदसभू िये म्हणभूि स िाच्या 
नाडीिा चविार करूि िाणा–बाणा धाग्यािंी संख्या त्याचं्या मोकळेपणास वाव राहील अशा बेिाि असावी. 
असे समनभू की कापड ियार करण्यास ३६ िंबरिे सभूि वापरले (चिचटश), िर एकास एक अगदी चिकटभूि 
यािे दोरे साधंले िर १९०-१९२ धाग्याचं्या संख्येिे इिं इिं व्यापला नाईल. या धाग्याि वफे्ट सभूिही पडिे 
असिे. िेव्हा वफे्टला सामावण्यासाठीही नागा हवीि. चशवाय प्रत्येक वॉपय व वफे्ट स िास मोकळेपणा 
वाटावा म्हणभूि शकेडा १० टके्क वाव चदला िर असा अंदान बाधंिा येिो की, नर िे कापड दर इंिी ७४ िे 
८८ धाग्यािें-दोऱ्यािें असेल त्या कापडाि स िािंा समिोल राखला नािो, त्यािभूि कापडास भरीवपणा 
प्राप्ि होिो व कापड ‘चटकाऊ’ चवशषेणास पात्र ठरिे. 
 

आिा कापडािील वॉपय व वफे्ट चभन्न िंबरिे आहेि व ‘चड्रल’ सारखे कापड ियार करावयािे असभूि 
िे भारिीय २·२ सें. मी. िंिभूंपासभूि बिचवले आहे; िर ‘चड्रल’ धाग्या दोऱ्यािंी वीण ‘टभू  अप–वि डाऊि’ अशी 
असेल िर दर िीि धाग्यािं २ िाणा व १ बाणा धागा असभूि त्यािें प्रमाण ३ : २ अगर ३ : १ असे राहिे म्हणभूि 
याकडे लक्ष देऊि सभूि िंबर व स िािंी संख् या अंदानभूि चड्रल ियार केले िर िे समिोल साधील व 
समिोलािे उद्दीष्टही प रे होईल. 
 

एकाि प्रकारिे–प्लेि शचटंग–कापड नर चवचभन्न कापसाच्या पण २४ िंबरिे असेल िर ने सभूि 
वरच्या दनाच्या कापसापासभूि बिचवलेले असेल. त्यािे कापड उत्कृष्ट दनािे चिघिे. 
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तृतीय खंडकच्च ेकापड पके्क बनणििे 
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(१९) कच्च्या कापडाचे पक्क्या कापडात रूपातंर 
 

कापसाच्या िंिभूंपासभूि सभूि व स िापासभूि वस्त्रोत्पादि स्थभूल मािािे कसे रूपािंचरि होिे हे समनले 
म्हणने सहनि शकंा येिे की, बानाराि चमळणारे कापड यापेक्षा चकिी िरी पाढंरे सफेि, आकषयक, 
िमकदार व रंगारंगािंी िटलेले असिे. िे कापड हेि का? हा प्रश्ि चिमाण होिाि कापड खात्याि ियार 
झाले्या कापडावर िनर टाकिािा सहनगत्या िाक म रडले नािे. यािे कारण असे की, कापड 
खात्यािील कापड कच्च्या अवस्थेि असिे. अनभूि त्यावर स्कावकरग, बलीकिग, मसयरायकझग, कप्रकटग वगैरे 
चक्रया व्हावयाच्या असिाि. कच्च्या कापडास या चक्रया-प्रचक्रयामं ळे ‘पके्क कापड’ मािले नािे. 
 

वर ज्यािा उल्लखे केला िे ‘गे्र कॉथ (Grey-Cloth) म्हणभूि संबोचधले नािे व ‘पके्क कापड’ चफचिश्ड 
कॉथ (Finished-cloth) होय. कापड खराब चदसिे यािे कारण म्हणने सभूि चवणण्यास सोपे नाव ेम्हणभूि 
त्यावर खळ िढचवलेली असिे. त्याम ळे कापडास मळकट स्वरूप प्राप्ि होिे. इिकेि िाही िर अशा 
कापडाच्या वापरापासभूि अंगास खान स टिे, वास मारिे. त्यावर िेलकट वगैरे डाग असिाि. वगैरे चकिी 
िरी दोष अस्याम ळे त्याला त्या मभूळ अवस्थेि पक्क्या कापडािे स्वरूप प्राप्ि होि िाही. 
 

प्रथम चक्रया कच्च्या कापडावर होिे िी िे कापड उकळण्यािी–ज्याला स्कावकरग (Scouring) 
म्हणिाििी. हे कापड-चशनचवण्यासाठी मोठ्या आकारमािाच्या टाक्यािंा–चकअसय (Kiers) िा वापर 
करूि त्यािंा बाहेरिा भाग िायिा क्लेसारख्या चिकट मािीिे कलपभूि घेिलेला असिो. नेव्हा चकअरमध्ये 
कापड उकळण्यासाठी वाफ–स्टीम वापरली नािे िेव्हा चििा प रा प रा वापर व्हावा, त्यािील उष्ट्णिेिे 
प्रमाण कमी होऊ िये. अशा िऱ्हेिे टाकीिील कापड ढवळभूि ढवळभूि िागंले चशनचवले नािे. त्याम ळे 
कापडावरील गंनी साफ ध िली नािे, िेलकट वगैरे डागही कमी होिाि. िथाचप स िाला िैसर्मगक िंिभूंिा 
नो रंग असिो िो मात्र कमी होि िाही. अद्याप कापडास ‘स्िो-व्हाइट’ दना चमळि िाही म्हणभूि प ढील 
बलीकिगिी चक्रया आवश्यक ठरिे. 
 
ब्लीसचग : 
 

स्कॉव्हकरगच्या चक्रयेिभूि कापडािील बरीि धभूळ, घाण, खळीिे अवशषे दभूर के्यावर कापडाच्या 
काळपट रंगाला ‘स्िो-व्हाइट’ पाढंराफेक रंग िढचवण्यासाठी त्यावर बलीकिगिी (Bleaching) चक्रया केली 
नािे. िोपयंि मि प्रसन्न होि िाही. बलीकिगिे अपेचक्षि कायय प्राम ख्यािे क्लोचरि (Chlorine) या घिरूपी 
पदाथािा वापर केला नािो. 
 

चिसगाि क्लोचरि मभूलभभूि अवस्थेि िसिे, िर िे चमठािा अवशषे बिलेला असिो. या चमठावर 
स्फ्य चरक आम्लािा प्रभाव झाला म्हणने िे क्लोरीिला दभूर सारिे. दभूर सारलेले क्लोचरि अशा िऱ्हेिे मीठ 
व स्फ्य चरक आम्लािा अमलािभूि उदयास येिे. िे प्रारंभी वाय रूपाि. हा क्लोचरि वायभू िाका-िोंडाला 
झोंबिो, चिखटसा लागिो व िो ह ंगला गेला िर खाकरा, ओकाऱ्या स रू होिाि. िेव्हा हा वायभू स खकारक 
ठरि िाही. चशवाय इिर वायभूंप्रमाणे हा हवचे्या चदशिेे वर आकाशाकडे नाि िाहीि िर नचमिीकडे धाविो. 
हे यािे वैचशष्ट्य असिे. यािा रंग चपवळा असिो. वाय रूपाि असलेले क्लोचरि स पर-कभू लरच्या सहाय्यािे 
(–३४°C) द्रवरूप होिो व प न्हा ं–१२०°C इिक्या थंड वािावरणाि घिरूप धारण करिो. या वायभूिा 
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चवशषे हा की हा पाण्याशी िटकि सधंाि बाधंिो. कापडावर सफेिी आणण्यासाठी या घिरूप क्लोचरििाि 
प्राम ख्यािे वापर करिाि. 
 

असे सागंिाि की, कापडावर बलीकिगिी चक्रया प्रारंभी इ. स. पभूवी ३०० वषांमागे डि लोक करीि 
व हे काम करण्यास कालावधीही लागे. ही चक्रया िाक व ि िखडी याचं्या मदिीिे केली नाई. पण आन 
हायड्रोक्लोचरक व स्फ्य चरक आम्लािंा शोध लाग्याम ळे ही चक्रया बरीि झटपट होऊ लागली. आन २४ 
िासािं बलीकिग प रे होिे. धन्य िे वैज्ञाचिक की ज्यािंी पचरश्रमािभूि एवढी दौड मारली! 
 

ज्याला आपण ‘क्लोचरि पावडर’ क्लोचरि िभूणय म्हणभू िे आकारहीि चपठासारखे पाढंरे असिे. याि 
क्लोचरि ३५ टके्कि असिे, ९ टके्क क्लोराइड; ४० टके्क ि िा िर १५–१६ टके्क पाणी पृथक्करण के्यास 
सापडिे, असे रासायचिक वैज्ञाचिक सागंिाि. 
 

कापडावर चदली गेलेली बलीकिगिी चक्रया क्लोचरिच्या कोणत्याही स्वरूपाि केलेली असो, या 
चक्रयेिा कापडावर इष्ट-अचिष्ट पचरणाम होिो हे चिचिि. िंिभूंिी नलशोषण चक्रया वाढिे. त्याम ळे सभूि 
रंगचवण्यास सहाय्य होिे. परंि  या चक्रयेम ळे िंिभूंिी िाकद काही प्रमाणाि ७ िे ९ टके्क कमी होिे. िंिभूंच्या 
अथाि त्यापासभूि बिले्या कापडािी मभूळ िाकद कमी होणे बरे िव्हे. म्हणभूि ठराचवक मयादेखाली ही 
िाकद घटणार िाही. िसेि त्यावर आणखी काही प्रभाव होऊ िये म्हणभूि अत्यिं दक्षिेिे बलीकिगिे काम 
हािाळाव ेलागिे. िाही िर ‘होम करिे हाथ नला’ सारखी पचरस्स्थिी होिे. असे सभूचिि करण्यािे कारण 
असे की, कापसाि नो से्य लोन असिो त्यािे बलीकिगच्या साचन्नध्याि ‘ऑक्सी से्य लोन’ मध्ये रूपािंर 
होि नािे व िंिभू चिकामी बिि नािाि. 
 

िेव्हा क्लोचरििा अचिष्ट पचरणाम होि िाही िा, िसेि बलीकिगिी चक्रया हव्या त्या दनाला 
पोहोिली ककवा िाही यािा अंदान घेण्यासाठी िोडगा स िचवला नािो की नर बलीकिगिी चक्रया प री झाली 
असभूि िंिभूंिील से्य लोन ख ला झाला असेल िर त्याि मेचथचलि बलभू  थोड्या प्रमाणाि शोषभूि घेिले नािे. 
नर बलीकिग अप रे अगर क्लोचरििा अप रा प्रभाव झाला अस्यास मेचथचलि बलभू  नास्ि प्रमाणाि शोषभूि 
घेिले नािे. असे होण्यािे कारण असे सागंिाि की, नर िंिभूंिी प्रचथिे–नी अद्याप क्लोचरिच्या अप ऱ्या 
चक्रयेम ळे दभूर केली गेलेली िसिाि. भारिीय कापसापेक्षा ही प्रथीिे इचनस्प्शअि कापसाि नास्ि प्रमाणाि 
असिाि. याम ळे यावर मेचथचलि बलभूिी चक्रया प्रभावी ठरिे. 
 

कापडास अगर स िास क्लोचरिम ळे नसा स्वच्छपणा प्राप्ि होिो िसाि ‘पोटॅचशअम परमगँिेट’ 
(KMnO₄); हायड्रोनि–पर–ऑझ्साईल (H₂O₂) सोचडयम–पर–ऑक्साईड (Na₂O₂) त्यािप्रमाणे 
चिसगािी ख ली हवा अशा चवचवध प्रकारािंी क्लोचरिसारखीि चक्रया घडभू  शकिे. त्यािे प्रमाण अगर 
लागणारा वळे कमी-नास्ि असभू शकेल. 
 

बलीकिगच्या या प्रचक्रयेि कापड आक्रसिे हे मागे साचंगिलेि आहे. िेव्हा बलीि केलेले कापड 
पभूवीच्या लाबंी-रंुदीि आणण्यासाठी स्टेन्टकरग मशीििा वापर करूि हेिभू साधला नािो. या यंत्रावर कापड 
चकिारींिा धड चफरक्यामंध्ये अडकवभूि प ढे प ढे ओढले नािे. िसेि स रुवािीस थोडी कमी रंुदी व शवेटी 
थोडी अचधक रंुद अस्याम ळे यंत्रािे नो िाण पडिो िो ककचिि अवस्थेपासभूि भरपभूर कापडािील बाणा धागे 
ि टणार िाहीि इिक्या बेिािे देिाि व बलीकिगिे आकसण्यािा दोष दभूर केला नािो. 
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मसयरायसझग ि इतर आिश्यक णक्रया : 
 

वस्त्रचिकेििाि खरेदीसाठी गेलो िर काही कापडाचं्या ‘ठाणा’ वर “Mercerised” असा चशक्का 
आढळिो. असा चशक्का असलेले कापड इिर कापडापेक्षा िमकदार, घट्ट चवणीिे िसेि आकषयक रंगािंी 
िटलेलेही आढळिे. यािे कारण असे की, एक िर असे कापड उंिी कापसापासभूि बिचवलेले असिे, 
त्यािंिर त्यावर ‘कॉस्स्टक’िी प्रचिचकया करूि कापसािे मभूळ सौंदयय अचधकि उठावदार व आकषयक बििे. 
 

इ. स. १८४४ साली श्री. नॉि मसयर (John Mercer) या संशोधकािे कापसावरील स्पष्ट झालेला 
कॉस्स्टकिा प्रभाव प्रथम िोदंचवला. त्यािंिर इिरािंी त्याि लक्ष घालभूि कॉस्स्टकिी ही चक्रया इिकी 
स धारली की, यािभूि ने कापड ियार होिे त्यािा स्विंत्र वगयि मािला नाऊ लागला व मभूळ संशोधकाशंी 
कृिज्ञ राहभूि अशा वगास मसयराईज्ड (Mercersed) म्हणभूि उपाधी चदली. 
 

कापडावर िसेि स िावर कॉस्स्टकिा प्रभाव होिाि त्याला ‘से्य लोन हायड्र’े– (C₆H₁₀O₅ H₂O) 
िे रासायचिक रूपािंचरि होिे. याम ळे िंिभूंिे ग णधमयही बरेि बदलिाि. िंिभूंिी कॉस्स्टकिे द्रव शोषभूि 
घेिलेले आढळिे. िंिभूंिील चछद्रान्वषेी पेशी चमट्या नािाि, िंिभू अचधक घिमय–घट्ट बििो व त्या सवांिा 
पचरणाम कापडावर असा होिो की कापडािी ताकद अथाि चटकाऊपणा वाढिो. चशवाय मसयराइज्ड 
स िावर अगर कापडावर िमकदार रंग िढिो. 
 

मसयरायकझगिी ही चक्रया दोि िऱ्हेिे केली नािे. एक प्रकार असा की कापडावर िाण देऊि अगर 
प्रचक्रया झा्यावर िाण देणे. या द सऱ्या प्रकाराि मसयरायकझगिी चक्रया अगोदर झा्याम ळे िाण अचधक 
असावा लागिो. म्हणने मसयरायकझगच्या चक्रयेि िाण देणे हा चवशषे भाग असिो. नर िाण हवा चििका ि 
चदला गेला िर प्राप्ि होणारी िाकद कमी भरिे, िकाकी चहणकस ठरिे. 
 

मसयरायकझगिी चक्रया करिािा असेही आढळभूि येिे की या कापडावर साबभूिे पाणी पसरूि त्यावर 
नर हलक्या ॲचसटेक अगर फॉर्ममक आम्लािंा वापर करूि िी आम्ले ध ऊि ि टाकिा ंिशीि वाळभू चदली 
िर त्यास रेशमाप्रमाणे क रक रीिपणा येिो. हा क रक रीिपणा वाढचवण्यासाठी कोमट पाण्याि ८ टके्क 
ऑलीव्ह साबण व १ टक्का स्टािय वापरिाि. 
 

मसयरायकझगच्या प्रथेिभूि नास्ि क रकभू र वानणारे वस्त्र चिमाण झाले. िसेि ‘के्रप’ च्या पचरणामािेही 
िवीि धिीिे कापड बिचवले नािे. ज्यािंी मसयरायकझगमध्ये प्रावीण्य चमळचवले आहे असे िज्ज्ञ मसयराइज्ड 
वॉपय सभूि व िॉि मसयराइज्ड वफे्ट सभूि वापरूि प्रथम कापड काढिाि व िंिर िे प न्हा मसयराइझ करिाि व 
त्याम ळे हे ‘के्रप’ पचरणामािे, चिराळ्याि धिीिे वस्त्र ियार होिे. 
 

सवय साधारणिः अशी समनभूि असिे की, वस्त्रावर आम्लािा अचिष्ट पचरणाम होिो. परंि  हे कथि 
खोटे ठरवभूि ‘अरगंडी’ ग णय क्ििेिे िवीि वस्त्र ियार केले नािे िे याि मसयरायकझग चक्रयेिभूि उद्भविे. 
स्वीचडश रसायििज्ज्ञ क्िेि (Knecht) व हेबलीि (Heberlien) यािंी प्रयोगािंी चसद्ध केले की आम्ले–
हायड्रोक्लोचरक िसेि स्फ्य चरक आम्ले वस्त्राच्या दृष्टीिे अचिष्टकारक िाहीि िर उलट याचं्या योग्य 
वापरािभूि िवीि िवीि वस्त्रोत्पादिास मदिि होिे. कापड लोकरीसारखे उबदारि बििे. 



 

 अनुक्रमणिका 

हा चवषय संपचवण्यापभूवी मसयराइज्ड व िॉि-मसयराइज्ड कापड कसे ओळखाव े हे नाणभूि घेणे 
आवश्यक ठरिे. याचवषयी असे साचंगिले नािे की पोटॅचशअम आयोडाइडमध्ये आयोचडि चमसळ्यास ने 
िॉि-मसयराइज्ड कापड असेल िे कापड चफक्का िपचकरी रंग धारण करिे, िर मसयराइज्ड कापड काळ्या 
रंगाि बदलिे. िंिर िे ध ि्यावर हा काळा रंग चिळा होिो िर चफक्का िपचकरी रंग ध िला नािो. िसेि ४० 
टके्क ॲ्य चमचिअम क्लोराइड पाण्याि मसयराइन सभूि िॉकलेटी-िपचकरी रंग धरिो िर िॉि-मसयराइज्ड 
स िावर काहीि प्रभाव होि िाही. 
 

मसयराइज्ड कापडािंी ही चवचशष्ट ग णगाथा ऐक्यावर प्रत्येक िऱ्हेिे कापड मग िे चमश्र िंिभूंिे असो 
अगर कापसाव्यचिचरक्ि इिर िंिभूंपासभूि असो, मसयराइज्ड कराव ेअसे लालिी चविार मिाि येणे अशक्य 
िाही. पण कृचत्रम रेशमािे अगर कृचत्रम रेशमािा समावशे असलेले कापड कधीि मसयराइन करीि िाहीि. 
कारण कॉस्स्टक हा कापडािील कृचत्रम रेशीम खाऊि टाकिे व मभूळ हेिभू ध ळीस चमळिो. हे पर्थय पाळाविे 
लागिे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

(२॰) जल-रोधक िसे्त्र 
 

आध चिक काळाि वस्त्रािंा उपयोग फक्ि अंगा–खादं्यावर घेऊि शारीचरक-सौष्ठव वाढचवणे हा 
एकि राचहला िसभूि दद्योचगक नगाि त्यािे िवीि िवीि प्रकार उदयास आले. त्यािीलि नलरोधकािा 
प्रकार होय. 
 

पावसाळ्या चदवसाि पभूवी ‘इरलं’ वापरि होिो. आिा इरलं गेले व छत्री आली. छत्री नशी 
पावसाळ्याि उपयोगी पडिे िशीि िी उन्हाळ्याि िीव्र सभूययचकरणापासभूिही आपलं संरक्षण करिे. यावरूि 
असे स्पष्ट होिे की छत्रीि नसा नलरोधिािा ग ण असिो िसा उष्ट्णिा-रोधकही असावा. असे 
परस्परचवरोधी दोन्ही ग ण आध चिक छत्रीि आहेि. म्हणभूिि याला ‘छत्र’ असे आप लकीिे संबोचधले नािे. 
 

छत्रीि हे ग ण कापड ियार झा्यावर त्याि रसायिाचं्या मदिीिे उिरचवले नािाि. कमळाच्या 
िसेि अळभूच्या पािावंर पाणी पडले िर िे त्वचरि घसरि नाऊि खोलगट भागाि गोळीरूपाि स्स्थर होिे. 
कारण पािाचं्या पृष्ठभागािभूि िे आि उिरि िाही, िर घसरि नािे. या कमळाच्या पािाचं्या अभ्यासािभूि 
छत्रीसाठी कापडावर चवचशष्ट ग णधमांिे रोगण कापडावर िढवभूि त्यािी ग णवत्ता वाढचवली गेली. 
 

कापड बिवण्यासाठी वॉपय व वफे्ट याचं्या ग ंिाग ंिीम ळे त्याि चछदे्र असिाि. नर कापड नलरोधक 
अगर अस्ग्िशामक बिवावयािे झा्यास कापडािील चछदे्र झाकभू ि घेण्यासाठी कच्च्या रबरािभूि ने कणरूप 
रबर चमळिे यािे िसेि धाि य क्ि क्षारािंा वापर करूि ही चछदे्र ब नचवली नािाि. त्याप्रमाणे डाबंर, मेण 
वगैरे पदाथांिीही उपाययोनिा करिा येिे. 
 

अशा प्रकारे या िवीि प्रचक्रयेिभूि कापडाच्या उपय क्ििेि भरि पडि गेली. असे कापड खरोखर 
नलरोधक झाले ककवा िाही हे पाहण्यासाठी कापड दोन्ही हािािंी उनेडाकडे धरूि न्याहाळाव ेत्यािं चछदे्र 
चकिी प्रमाणाि आहेि यावरूि अंदान बाधंला नािो. त्यािप्रमाणे या प्रचक्रयेिील कापडाला वास अगर 
द गंधीअसभूि िालि िाही. त्यास घडीिे नागी िीर पडिा कामा िये. िे नास्ि िेलकट-मेणिट िसाव.े 
िसेि झाड्यावर त्या चछद्राि बसलेली पावडर झटकली नाऊ िये. िसेि १२०°F उष्ट्णिेिही कापडािी 
नलरोधि शक्िी कायम रहावी. एवढी काळनी घेणे नरुरीिे असिे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

(२१) कापड-छपाई 
 

एखाद्या चगरणीिा लोकचप्रय मिेॅनर सेवाचिवृत्त होि असिा त्यािे ग णचवशषे गाणारा लेख 
कापडावर छापभूि घेिला नािो हे आपण पाचहले आहे. काळ्या िंद्रकळेिे मभूळिेि सौंदयय अचधक 
वाढचवण्यासाठी त्यावर ‘खडी’ काढभूि घेिाि. अशा िऱ्हेिे कापडावर चवचवधरंगी–चवचवधाकृिी ठसे उठवभूि 
कपड्यािंी शाि वाढचविा येिे. हे ठसेय क्ि कापड म्हणने ‘छापलेले’ कापड. 
 

आनच्या याचंत्रक िसेि आध चिक नगाि कापड-छपाईिा व्याप बराि फैलावला आहे. 
साधारणपणे ३० वषांपभूवी ही कापड-छपाई घरग िी व्यवसाय म्हणभूि मािली नाई व छोया छोया 
लाबंीच्या कापडावर ही होि असे. या छपाई कलेिी ग णवत्ता व कापडािील मभूळिे काही दोष छपचवण्याच्या 
प्रवृत्तीिभूि प्रिंड प्रमाणाि कापड-छपाई याचंत्रक सहाय्यािे प्रस्थाचपि झाली. 
 

ही कापड-छपाई िीि चिरचिराळ्या प्रकारािंी केली नािे.—(१) स्क्रीि छपाई; (२) रोलर-छपाई 
व (३)स्पे्र-छपाई होऊ लागली.या प्रत्येकािी आपापली वैचशष्ट्ये आहेि. भारिाि चवशषेिः स िी कापडावर 
स्क्रीि छपाई अचधक प्रिचलि आहे. रोलर-छपाई अमेचरकेसारख्या देशाि बरीि लोकचप्रय मािली नािे. 
एका चडझाइििे हनारो मीटसय कापड छापावयािे असिे िेव्हा ही पद्धि चकफायिशीर समनली नािे. 
चशवाय मािवचिर्ममि रेयॉि व्हीसकॉससारख्या िंिभूंवर ही प्रभावी असिे. स्पे्र-छपाई कोणालाही करिा 
येण्यानोगी असिे. बाटलीवना लहाि टाकीि हवा असलेला रंग भरूि िो पंपाच्या सहाय्यािे नेथे रंगािा 
चशडकावा हवा असेल िसा देिा येिो. 
 

ही कापड-छपाई कोणत्याही प्रकारिी अि सरली नावो, ज्या कापडावर छपाई करावयािी असिे 
िे कापड प्रथम बलीि केलेले असाव ेलागिे. बलीकिगच्या चक्रयेम ळे छपाई पक्की होिे. चशवाय ही छपाई 
पाढंऱ्या स्वच्छ पृष्ठभभूमीवर उठावदार चदसिे. छपाई करावयािा कापडािा पृष्ठभाग चनिका िनेलदार व 
पाढंराफेक असेल त्या मािािे छपाई उत्कृष्ट चदसिे. 
 

कापड-छपाईसाठी ने रंग वापरावयािे असिाि िे ‘पके्क’ असाविे. नर िे िसे िसिील िर प्रत्येक 
ध ण्याला छपाईिे िेन चफके्क पडि नािे अगर एखादा रंग कालांिरािे अदृश्यही होिो, अगर शनेारील 
रंगाि चमसळभूि त्यािंी छटा चबघडचविो छपाई–कलेिील वापर्या नाणाऱ्या रंगािंी ही कमयकहाणी लक्षाि 
घेऊि छपाई रंगािें चिमािे ‘िेपथॉल’, ‘रॅपीडोनेि’, ‘वटॅ’, ‘चपगमेंट’, ‘इंचडगोसोल’–सारख्या प्रम ख 
नािीच्या रंगािीि चशफारस करिाि. 
 

पक्क्या रंगािी खात्री पट्यावर, कापडाच्या पभूवयियारीसाठी ने पाणी वापराव ेलागिे िे ‘हलके’ व 
स्वच्छ असणे अगत्यािे आहे. पाणी नर नड असेल िर रंगािी प्रभावळ डागाळिे व रंग छपाईि उठावदार 
िढि िाहीि. छपाई सपंिाि लगेि कापड वाहत्या पाण्यािभूि ध ऊि काढणे श्रयेस्कर ठरिे. कारण 
रंगािील क्षारय क्ि भाग, ध ऊि ि टाक्याम ळे िसाि रहािो व छपाई कमी दनािी ठरिे, रंग कापडािील 
िंिभूंशी एकनीव होि िाहीि. त्याि रंग चिकटण्यासाठी नर कडक वापरला गेला असेल िर त्याम ळे कापड 
खराबही होिे. यासाठी ‘इंचडयि गम’ अगर ‘गम रॅगाकाय’ सारख्यािा वापर िागंला ठरिो. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

आिापयंिच्या चवविेिाि रंगसंगिीच्या मदिीिे कापड छापभूि उठावदार, दोषरचहि, आकषयक 
कसे बिचवले नािे यािी प सटशी क्पिा आली. अलीकडेि वस्त्रचवशारद व रसायििज्ञ याचं्या 
समन्वयािभूि िंिभू नाळण्यािी व नळले्या चठकाणी पोकळी अगर चछदे्र, अगर मोकळी नागा चिमाण करूि 
कपडा िावीन्यािे िटचवण्यािी िवीि कला चिमाण झा्यािा चिवाळा बानार देिो. 
 

चमश्रिंिभूंच्या स िापासभूि अगर साध्या कापडाच्या पृष्ठभभूमीवर चवणकलामागे कापडाि चवनािीय 
िंिभूमय धाग्यािंी–रेशीम, रेयॉि, स्व्हसकॉस, िायलॉि वगैरे–कापडाि िक्षी उिरचवली नािे. आिा या 
कापडावर अशी रासायचिक चक्रया करावयािी की पाश्वयभभूमीच्या िंिभूंवर रसायिािा काही प्रभाव ि होिा िो 
फक्ि काही चवचशष्ट िंिभूवरि होऊि िे िंिभू रसायिास आत्मापयण करिाि. असे झाले म्हणने कापडाि नी 
ख ली नागा चिमाण होिे त्याम ळे कापड डोळ्याि भरिे. घ्याव ेघ्यावसेे वाटिे. ही िंिभू स्थािभ्रष्ट करण्यािी 
कृिी एका अथािे रंगहीि छपाईि ठरिे. आन ‘हॅकोबा, िासो’ िावािे अगर ित्सम िावािंी ओळखली 
नाणारी वसे्त्र याि प्रकाराि मोडिाि असे समनणे िभूक ठरणार िाही. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

(२२) भरीि कापड 
 

काही कापड हािाच्या स्पशाला नाड-भरीव असे भासिे. िेव्हा िे चटकाऊ असणारि असा भ्रम 
होण्यािी बरीि शक्यिा असिे. परंि  ज्या भागाि धागेदोऱ्यािंी सखं्या दर पचरमाणाि नास्ि िेि कापड 
खऱ्या अथािे चटकावभू ठरिे. 
 

आध चिक स्पधेि चटकाव लागावा म्हणभूि सामान्य कापड-कमी धाग्या दोऱ्यािें-वरकरणी नाड, 
मनबभूि, चटकाऊ, िमकदार असिे व सवयसाधारण उपयोगासाठी त्यािी खरेदीही-स्वस्ि म्हणभूि केली 
नािे. परंि  असे कापड एक–दोिदा ध ि्यावर त्यािंी चछद्रान्वषेी मच्छरदाणीि बििे. मग चविार स ििो 
की हे असे का? का िर अशा कापडावर खडभू-पावडर, िायिा क्लेसारख्या पदाथांिा बेमालभूम लेप चदला 
नािो. चशवाय चटिोपॉल, सफेदी, साबभू वगैरेच्या सहाय्यािे त्याि पाढंरेपणा, िमक, भरघोस, नाडनभूड, 
म्हणभूि बळकट असे स्वरूप येिे. या लेप देण्याच्या प्रचक्रयेला ‘बॅक चफकलग’ असे समनले नािे. बराि वळे 
असे ‘बॅकचफल’ केलेले कापड चभनि ठेवले म्हणने त्यावरील लेप पाण्याच्या प्रभावािे चवरळ होिो व 
कापसािे चपिळ उघडे पडिे. 
 

या मायावी कापडाि फरक असा होिो की ने कापड ‘कापड’ संजे्ञस लायक ठरिे त्याि सामान्यिः 
खालीलप्रमाणे घटक असिाि असे संशोधकािें म्हणणे आहे. 
 

ध वट  कापड ७८ टके्क िंिभू  ७ िे ८ टके्क  िैसर्मगक 
पाणी  

६-७ टके्क ६-७ 
टके्क 

आवश्यक इिर बाबी 
कोरे कापड ८३,, ,, ७ िे ८ टके्क ६-७ टके्क ,,  

 
या व्यचिचरक्ि ज्याि िंि मय स िािे प्रमाण ६० टके्क अगर त्याहभूि कमी भरले िर िे साधारणिः बॅक 

चफ्ड असाव ेअसे समनण्यास हरकि िाही. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

(२३) िस्त्राचंी णनगा 
 

चिढळाच्या घामािभूि चिमाण होणाऱ्या पैशाच्या सहाय्यािे आपण आप्या आवडीि सार, 
चदलख लास िसेि मिोवधेक वस्त्र खरेदी करिो. त्यािा स खाि भव िे चिकामी, फाटले अगर त्याज्य होईिो 
घेि रहािो व एक वगेळीि प्रसन्निा अि भविो. एखादे वस्त्र आपणास भेटीपोटी चमळाले िर त्याकडे दृष्टी 
नािाि आप्या स्मिृी, भाविा, मिोवगे नागिृ होऊि िवीि आिंदी ऊमीि स्विःस पार चवसरूि नािो. 
इिका या वस्त्रािंा आप्या, नसा शरीरावर प्रभाव होिो, िसा अंिःकरणािे पाप दे्रन् पाप दे्र फ लचवण्याि 
होिो. 
 

हे नरी खरे असले िरी ही वसे्त्र आप्या भाविािंा ि राडाही करिाि, नेव्हा िी हरगनीपणािे 
फाटिाि, भोके पडिाि, आटिािअगर चवटिाि. चिरुपाय म्हणभूि ‘नाऊ दे झालं. कापडि िे, फाटायि,ं 
चवटायि’ अशा िैराशात्मक समन िीिे मिािे समाधाि करण्यािा फोल प्रयत्ि करूि द ःख चवसरू पहािो. 
पण अशी अवस्था नरी िैसर्मगक असली िरी बऱ्याि वळेा आपलीि करणी त्याला कारणीभभूि होि 
अस्याम ळे आवडीिे चवकि घेिले्या वस्त्रािंी सामान्य रीिीिे चिगा का राखावी पेक्षा कशी राखावी 
याचवषयी िार शबद सागंावसेे वाटिाि. िे असे की, ‘बॅचसचलया’ (Bacilla) व ‘कोकाय’ (Cocei) िावाचं्या 
सभूक्ष्माचिसभूक्ष्म नंिभू आप्या वस्त्रावर असिाि. यािंा प्राद भाव खळय क्ि कच्च्या कापडावर चवशषे आढळिो. 
या नंिभूंिा नीविोपयोगी अन्नप रवठा असलेले पदाथय भरपभूर असिाि व हविेील आद्रिा वाढली म्हणने 
वािावरण नंिभूंिा पोषक होिे. 
 

म्हणभूि आपण ने कपडे साठविो िी नागा कोरडी असिे, िर कपाटाचं्या स्वरूपाि बंदही असिे. 
त्याम ळे वापरावयािी वसे्त्र कोरडी असिाि. चशवाय मधभूि मधभूि िी सभूययप्रकाश, ऊन्ह कोरडी वाफ, चफिॉल, 
क्लोरीि, कॉस्स्टक अशा िैसर्मगक व रासायचिक साधिाचं्या वापरािे या बॅचसचलया व कोकाय नंिभूंिा प्रभाव 
थाबंचविा येिो. िसेि कपडे ध ण्यासाठी ने पाणी वापरावयािे िे स्वच्छ व हलके असाव ेअसे सागंिाि. 
त्याि्या त्याि िे गढभूळ अगर खारट िसाव;े कारण अशा पाण्यािील क्षार वस्त्रािंा हाचिकारक असिाि. 
सहसा आपण कपडे ध ण्याअगोदर िे उकळत्या पाण्याि चभनवभूि त्याि सोडा–साबण नो वापरिो 
त्याम ळेही कपडे नंिभूरचहि होण्यास सहाय्य होिे. सभूययचकरणाि अ्राव्हायोलेट चकरण अस्याम ळे नंिभू 
त्याि चटकाव धरू शकि िाही. 
 

असे अस्याम ळेि आपण आपले कपडे धोबयाकडे देिो, अगर घरीि इस्त्री करिो. सभूययप्रकाशाि 
वाळचविो व कोरड्या व मोकळ्या व बंद कपाटाि िीट घडी करूि ठेविो. कधी कधी िर कपडे 
ठेवण्याअगोदर डी.डी.टी. पसरिो अगर डाबंरी गोळ्या पेरूि ठेविो. हे सवय कपडे नंिभूरचहि रहाविे 
यासाठीि हे करिो. 
 

पाण्याच्या साचन्नध्याि हे बॅचसचलया व कोकाय नंिभू िानेिवािे होण्यािा संभव असिो म्हणभूिि 
कपडे िासििास पाण्याि चभनि ठेवि िाहीि. चशवाय पाण्याि कापसािे िंिभू फ गिािि त्याम ळे कपडे 
लौकरही फाटिाि. अशा प्रकारे नर आपण आप्याि वस्त्रािंी चिगा ठेवली िर मेहििीिभूि चिमाण झालेला 
मािचसक आिंद सदा सवयदा अि भविा येिो व वस्त्रािंी शािही चटकचविा येिे. हे करूि पहाव ेहाि स्वाि भव 
होय. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

(२४) शेिटी-शेिटी 
 

आिापयंि कापभूस, कापसापासभूि सभूि-चिर्ममिी, स िापासभूि वस्त्रोत्पादि व िंिर त्यािें सौंदयय व 
उपय क्ििा वाढचवणाऱ्या प्रचक्रयािंी ओझरिी ओळख करूि देण्यािा प्रयत्ि झाला. 
 

वस्त्रोत्पादि आन हनारों वषांपासभूि होि आले अस्याम ळे वस्त्राच्या मभूळ प्रकृिीि कालमािाप्रमाणे 
बरीि स्स्थत्यिंरे झाली, होि आहेि व होि राहिीलही. अचलचखि वस्त्रोत्पादिािे हे शास्त्र हळभूहळभू गिी घेि 
आन अशा अवस्थेि पोहोिले आहे की या शाखेिे प्रत्येक अंिप्रत्यंग चवचशष्ट प्रकारिे शास्त्रश द्ध िंत्र बिले 
आहे. म्हणभूि आन वस्त्रोत्पादि ही एकािीि मालमत्ता राचहली िसभूि िी ‘साम दाचयक-कृिी’ या अवस्थेस 
पोहोिली आहे. 
 

या वस्त्रोत्पादिाच्या कृिीला साम दाचयक कौश्यािी आवश्यकिा अस्याम ळे कृिींिा ज्ञािप्रसार 
होऊ लागला. चशवाय याचंत्रक य गािे या ज्ञािप्रसारास गिी चदली. हनारो व्यावसाइकािंी आपआपले 
अि भव बोलभूि दाखचवले, चटपभूि ठेवले. यािंा मागोवा घेि घेि अिेक गेले. त्यािंीही आपली टािणे िोंदवभूि 
ठेवली व प्रगिीिा एकभू ण मागय सवांस ख ला झाला. िेव्हा अम क एक एकािे केले अगर चलचहले असे म्हणणे 
धाष्ट्यािे होणारे वाटिे. िरी ज्यािंी इचिहासािे िोंद घेिली आहे िी िोंदही डोळ्याआड करूि िालणार 
िाही. 
 

या सवयच्या सवय घटिािंी, प्रचक्रयािंी, याचंत्रक पचरणामािंी संपभूणय िोंद करणे या छोटेखािी 
प स्िकास ‘आस्माि के िारे नोडिा’ असे आहे. सबब या सवांिा बगल देऊि सामान्य निािंा ‘वस्त्रोद्योग’ 
कोणत्या मागािे नाि आहे यािी थोडक्याि झलक दाखचवणे हाि म ख्य हेिभू लेखिामागे आहे. 
 

या अफाट पसरले्या चवज्ञािािा व आध चिक यंत्रािा प्रभाव कसा, चकिी होिो हे चगरणी ि 
पाचहले्या निािंा थोडक्याि ज्ञाि व्हाव ेहाि म ख्य हेिभू अस्याम ळे चवचवध यंत्र-चिमात्यािंी बिचवलेली 
यंते्र प्रत्येकािे कामकान, कोणिे ग ण, कोणिे अवग ण, वगैरे बाबींच्या चविारापासभूि अचलप्ि राहण्यािा 
चविार समोर ठेवला आहे. 
 

ह्या प स्स्िकेिा हेिभू अि भवी, िंत्रज्ञ, यंत्रज्ञ, याचं्यासाठी िस्याम ळे या वािकािें िनरेिे प स्स्िका 
अपभूणय, काहीशी असंचदग्ध, त्रोटक, वगैरे रूपाि आढळेल. ही प स्स्िका चलचहण्यास व महाराष्ट्र राज्य 
सरकारच्या हािी ठेवण्यास ज्या ज्या आप्िस्वकीयािंी, चमत्रािंी, चहिकििकािंी प्रोत्साहि चदले त्यािें ऋण 
चशरावर आहेि हे ि चलहभूिही स्पष्ट होईल. 
 

शवेटी वािकािंा ही प स्स्िका वािभूि थोडा वळे मिरंनिाबरोबर कापभूस वस्त्रोद्योगािी प सटशी नरी 
क्पिा असली िरी श्रम वाया गेले िाहीि, एवढेि समाधाि लेखकास लाभेल व िे नििेच्या कृपाप्रसादािे 
लाभो हीि अखेरिी वािकासं िम्र चविंिी. 
 

—लेखक 
  



 

 अनुक्रमणिका 

सदंभय-गं्रथ 
 

(१) टेक्सटाईल फायबसय (मरॅ्थयभून) 
(२) टेक्सटाईल व्डय (चियिकाचलका) 
(३) टेक्सटाईल मनॅ्यभूफॅक्िर (,,) 
(४) टेक्सटाईल व इकली (,,) 
(५) टेक्सटाईल डायनेस्ट (,,) 
(६) कापभूस व त्यािे सभूि (ले.व.प्र. ि.गो. देवधर) 
(७) कापडकला (,, ,,) 

  



 

 अनुक्रमणिका 

णिषय-सूची 
आयाि-चियाि 
इंचडयि सें. कॉटि कचमटी 
दद्योचगक क्रािंी 
काऊंट टेस्ट प्रॉडक्ट 
कापड— 
कच्चेपके्क 
बलीकिग 
मसयरायकझग 
छपाई 
भरीव 
कापडचगरण्या 
कापूस— 
उगम 
लागवड 
उत्पादि 
कस-दना 
वगयवारी 
विस्पचिनन्य 
िंि मयिा 
चवकास 
ग ंिभूर 
पारख 
िपासणी 
वृक्षरूप 
कीड 
बी 
बोंडे 
नाचि–पोट नािी 
कापूसप्रकार— 
आचिकि 
अमेचरकि 
इचनस्प्शयि 
पाचकस्िािी 
चफनी बेटे 
भारिीय 



 

 अनुक्रमणिका 

सी-आयलंड 
काचडंग 
कॉटि बलेकडग 
कोंबरयंत्र 
कोंकबग 
गंनी-चक्रया 
चगरण्या-प्रकार 
नलरोधक वसे्त्र 
चनकिग पे्रस 
नेिी यंत्र 
ड्रॉइंग सािा 
तंतूणिशेष 
लाबंी 
नाडी 
रंग 
स्पशय 
नलशोषण 
बाह्य किरा 
दावर कावसनी दादाभाई 
धाविा धोटा 
पॉवरलभूम 
प्रयोगशाळा 
बॉल सॉटयर यंत्र 
बलॅकबोडय रॅकपग 
बलोरूमपद्धि 
मसयर नॉि 
चमश्रण 
म्यभूलयंत्र 
याचंत्रक चक्रया 
रानगोपाळािारी 
राष्ट्रीय पीक 
रासायचिक चक्रया 
करगिेम चक्रया 
लभूमशडे 
वस्त्रािें प्रकार 
वस्त्रोत्पादि 



 

 अनुक्रमणिका 

िस्त्रोत्पादन प्रकार— 
चिचटश 
इंटरिॅशिल 
िें ि 
िसे्त्र— 
अवस्था 
चिगा 
चफचिकशग 
पृथक्करण 
वाइंकडग-रीवाइंकडग 
वॉरकपग सािा 
शली अिलायझर 
शिेीशास्त्र 
सरकी 
सायकझग चक्रया 
कसगल थे्रड मशीि 
सूतप्रकार— 
दोष 
बळकटी 
नाडी 
संक चिि 
वफेटसभूि 
स्वयंिचलि सािे 
हवामाि पचरणाम 
हस्िकला 
हािमाग 

 


