
ક્ષત્રિમોના ગોિ 

ક્ષત્રિમ લળંાલરી ઉય ઘણા ઈત્રતશાવકયો અને ત્રલદ્વાનોએ ભતાતંય અથલા એક 
ભત થઈ ને ઘણુ ંફધુ ંરખ્યુ ંછે. યંત ુક્ષત્રિમોના ગોિ ઉય ખાવ કોઇ ત્રલળે ધ્માન 
આપ્યુ ંનથી. લસ્તતુ: લળંાલરી અને ગોિ ફન્ને એક ત્રવક્કાની ફે ફાજુ છે. જેલી યીતે 
ત્રવક્કાની ફન્ને ફાજુ વાચી શોમ તો જ ત્રવક્કાની કકંભત થામ છે. એક ફાજુ ખોટી શોમ 
તો ણ ત્રવક્કાની કકભંત યશતેી નથી. એલી જ યીતે ક્ષત્રિમોનો ઈત્રતશાવ લળંાલરીથી 
ણૂણ થઈ જામ છે એવુ ંનથી. આ ભાટે ગોિ ઉય ખાવ ધ્માન આવુ ંડળે. એભા ં
ખાઅધ્મમનની આલળક્યતા છે.ક્ષત્રિમ લળંાલરીની પ્રાભાણણકતા તેના ગોિથી જ 
થામ છે. ક્ષત્રિમોના ગોિ આણને પ્રાચીન ઋત્રઓના વતંાન શોલાનુ ંપ્રભાણણત કયે 
છે. પ્રાચીન ગ્રથં ભશાબાયતભા ંઉલ્રેખ છે કે ત્રલશ્વની ળરૂઆતભા ંપકત ચાય જ ઋત્ર 
શતા:- અંગીયા , કશ્મ , લત્રળષ્ઠ અને ભગૃ.ુ આ ચાય ઋત્ર ચાય મૂ ગોિ કશલેાભા ં
આલે છે.  
   

“मूऱगोत्राणि चत्वारर समूत्पनानन भारत:. 
अंगीरा कश्यप्श्चेन वनिष्ठों भगृुरेच”.. 

     આ ચાય ઋત્રમોથી જ આમોની ઉત્ત્રત થઈ. ગોિ ઋત્ર વપ્તત્રિમો ભાથંી કોઇ 
એક અથલા તેભના િુ અથલા લળંજ શોમ છે. ભગૃ ુઋત્રન ુ નાભ વપ્તત્રિમો ભા ં
આલત ુનથી. યંત ુતેભના લળંજ જભદગ્નન ન ુનાભ આલે છે. તેલી જ યીતે અંગીયા 
ઋત્રના સ્થાને તેભના ફે ૌિો બાયદ્વાજ તથા ગૌતભ ઋત્રઓના નાભ આલે છે. અત્રિ 
અને ત્રલશ્વાત્રભિ ણ વપ્તત્રિઓ છે.આલી યીતે અત્રિ , ત્રલશ્વાત્રભિ , ગૌતભ , બાયદ્વાજ , 

જભદગ્નન , કશ્મ , લત્રળષ્ઠ આ ફધા વપ્તત્રિઓ છે. આ વપ્તત્રિઓભા ં છીથી 
અગવત્મ ઋત્રનો ણ વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો છે. આ ફધા ગોિ ઋત્રઓ લેદોની 
જુદી જુદી ળાખાઓ ના પ્રલતણક શતા.ચન્દ્રલળંીઓ ના ગોિ અત્રિ છે. કાયણ કે , આ 
ક્ષત્રિમો ચન્દ્રના વતંાન છે અને ચન્દ્ર અત્રિ ઋત્રનુ ંવતંાન છે. સમૂણલળંીઓની ઉત્ત્રત 
લારી ઋત્રઓથી થઈ. જે લળં જે ઋત્રનુ ંવતંાન છે તે ઋત્ર તે લળંનુ ંગોિ કશલેાભા ં



આલે છે. દા.ત. યભાય લત્રળષ્ઠ ઋત્રનુ ંવતંાન છે . આથી તેભન ુગોિ લત્રળષ્ઠ છે. 
લતણભાન વભમભા ંએક લળં ના લળંજ અરગ-અરગ સ્થોએ અરગ-અરગ ગોિ 
રખે છે. કેટરામ એલા લળંજ એલા છે કે જેભના ઉત્તય બાયતભા ંઅરગ તથા દણક્ષણ 
બાયતભા ંગોિ છે. યંત ુતેઓ એક જ ઋત્રના વતંાન છે. ક્યાકં કમાકં એક જ લળં 
ની અનેક ળાખાઓભા ં અરગ – અરગ ગોિ જોલા ભે છે.             ઉયોકત 
પ્રળનોનો એક જ ઉત્તય છે.- ક્ષત્રિમો શજાયો લો સધુી યદુ્ધભા ંણરપ્ત યહ્યા. ઈ.વ. લૂે 
તથા છીના વભમ દયમ્માન વભગ્ર  બાયત ત્રલદેળી આક્રભણકાયીઓ વાભે ઝજુભતો 
યહ્યો . મગુ્સ્રભ કા ફધો જ વભમ યદુ્ધકા કશલેાભા ંઆવ્મો.આલા ંબીણ આક્રભણો 
અને યદુ્ધભા ં ણરપ્ત યશલેાના કાયણે  ક્ષત્રિમો ને દેળ , ધભણ , વવંકૃત્રત તથા ોતાના 
જીલનનુ ંયક્ષણ કયલાનુ ંકઠણ થઈ ગયુ.ં એને લુણલત ગ્સ્થત્રતભા ંરાલલાની વભસ્મા 
ઉત્તન્ન થઈ. યંત ુ ત્મા ંસધુી ઘણુ ં ભોડુ ંથઈ ગય ુ શત ુ ં .દેળ ,ધભણ અને વસં્કૃત્રત ને 
મથાલત કયલાનુ ં ન શત ુ ં .તથા દેળ , ધભણ , વસં્કૃત્રત , ક્ષત્રિમ લળંાલરી અને ગોિ 
યંયા ખફુજ ભરૂ ભરૂાભણીભા ંડી ગમા ં .આલી ત્રલભ કયગ્સ્થત્રતભા ંજે ક્ષત્રિમો 
લળંો ને ોતાના ગોિ અને પ્રલય થી અજાણ યહ્યા તેઓએ ોતાના યુોકશતો ના 
ગોિ ઉચ્ચાયણ કયલા રાનમા. જેલી યીતે- 

“ अथ मेषां मंत्र कृतो न स्यू: . 
स पुरोहहत प्रवरास्ते प्रविृीरन “ . 

   प्रवर- પ્રલય નો અથણ –શ્રેષ્ઠ , લણણન કયલારામક અથલા આલાશન કયલા રામક. 
લેદોભા ંઅગ્નનજૂા ને ઘણુ ંજ ભશત્લ આલાભા ંઆવ્યુ ં છે. આ જૂા ની વાથે એલા 
લૂણજ ઋત્રમો ના કામો નો ઉચ્ચાયણ કયલાભા ંઆલે છે કે જે અગ્નન ને આલાશન 
કયતા શતા. આથી શલન કયતી લખતે ોતાના પ્રલયો ના નાભ અગ્નન દેલતા ને 
 ફતાલલા ડે છે કે હુ ંઅમકુ ઋત્ર નો લળં જ છુ.ગોિ ઋત્ર ,પ્રલય ઋત્ર તેઓના 
પ્રત્રવદ્ધ લળં જ શોમ છે. જેના નાભ થી તે લળંની પ્રત્રવદ્ધદ્ધ થઈ. 
એક ગોિ ઋત્રના વાથે એક , ફે , િણ અથલા ાચં પ્રલય શોમ છે. જે લળંના 
 જેટરા ણ પ્રલય શોમ , મજ્ઞોલીત ભા ંએટરી જ ગાઠંો શોમ છે. લૈકદક સિૂોની 



વખં્મા ત્રનત્રિત શોમ છે. આથી પ્રલયોની વખં્મા ણ ત્રનત્રિત શોમ છે. ફોધામન 
સિૂાનવુાય ગોિ તો શજાયો શોમ છે. યંત ુપ્રલાય પકત ૪૯ જ શોમ છે.જે ઋત્રમો એ 
લેદોની ઋચાની યચના કયી શતી તે પ્રલય ઋત્રઓભા ં અનેક ક્ષત્રિમ વમ્રાટ ણ 
શતા.જેલા કે ભાન્દ્ધાતા , અમ્ફકયવ , યલુનાશ્વ , રુુકુત્વ , લગેયે  સમૂણલળંી વમ્રાટ શતા. 
તથા સનુક ભિ , અજાત્રભધ લગેયે ચન્દ્રલળંી વમ્રાટો શતા. પ્રલયાધ્મામથી એવ ુ
જાણલા ભે છે કે લૈકદક કાભા ંઘણા ફધા ક્ષત્રિમો બ્રાહ્મણ થઈ ગમા શતા અને આ 
યીતે ઘણા ફધા બ્રાહ્મણો ક્ષત્રિમ થઈ ગમા. કાયણ કે એ વભમે જાત્રત પ્રથા એટરી 
ફધી કઠોય ન શતી. જેલી યીતે કણ્લ ઋત્ર કે જે ભશાયાજા દુષ્મતં ના લુણજ શતા તથા 
ચરં લળંભા ંજન્દ્મ્મા શતા .રુુકુત્વ  સમૂણલળંી ક્ષત્રિમ શતા યંત ુફાદભા ંબ્રાહ્મણ થઈન ે
અંગીયવ વમદુામભા ંબી ગમા. મદુગર ચન્દ્રલળંી ક્ષત્રિમ શતા યંત ુતેભના લળંજો 
શારભા ંબ્રાહ્મણો છે. લાય ુયુાણભા ંચન્દ્રલળંી વમ્રાટ ગગણ નુ ંબ્રાશભણ શોલાન ુલણણન 
ભે છે. ત્રલશ્વાત્રભિ ણ લૈકદક કાભા ં ક્ષત્રિમ શતા. જેભના લળંજો શારભા ં કૌત્રળક 
ગોિના બ્રાહ્મણો છે. કાયણ કે ત્રલશ્વાત્રભિનુ ંફીજુ નાભ કૌત્રળક શત ુ.ંગોિના વફન્દ્ધભા ં
વાભાન્દ્મ ધાયણા એલી છે કે તેનાથી કોઇ એક લુણજ થી ચારી આલતા લેરાનુ ંજ્ઞાન 
થામ છે.ફોધામન ને ગોિ પ્રલયો ની નીચે જણાલેર તારીકા ને ભાન્દ્મ કયી છે. 

 ગોિના વફન્દ્ધભા ંવાભાન્દ્મ ધાયણા એલી છે કે તેનાથી કોઇ એક લુણજ થી 
ચારી આલતા લેરાનુ ંજ્ઞાન થામ છે.  

ફોધામન ને ગોિ પ્રલયો ની નીચે જણાલેર તારીકા ને ભાન્દ્મ કયી છે. 
ક્રભ  ગોિ  પ્રલય ઋત્ર  

૧  અગસ્ત્મ  અગસ્ત્મ , ભાશને્દ્ર , ભામોભલુ  

૨  અંગીયવ  અંગીયવ , બ્રાશસ્ત્મ , લત્રળષ્ઠ  
૩  કણ્લ  અંગીયવ , અજભીઢ , કણ્લ  
૪  અત્રિ  આિેમ , આચણનાન , શ્માલાશ્વ  
૫  કૌણ્ણ્ડલ્મ (કૌણણડલ્મ)  ત્રભિાલરુણ  
૬  કૌત્રળક  ત્રલશ્વાત્રભિ , દેલયાત , ઔદર  



૭  કશ્મ  કાશ્મ , અલત્વાય , અત્રવત  
૮  ગૌતભ  ગૌતભ , લત્રળષ્ઠ , બ્રાશસ્ત્મ  
૯  લત્મ  જાભદનન્દ્મ , અપ્તલુાન , મલન , 

બાગણલ , ઔલણ  
૧૦  જાભદનન્દ્મ   જાભદનન્દ્મ , ઔલણ , લત્રળષ્ઠ  
૧૧  મદુગર  અંગીયવ , તાર્ક્ષમણ , ભૌદગલ્  
૧૨  લત્રળષ્ઠ  લત્રળષ્ઠ , ઈન્દ્રપ્રભદ , બયદલસ ુ 
૧૩  બાયદ્વાજ  બાયદ્વાજ , બ્રાશસ્ત્મ , અંગીયવ  
૧૪  લાસકુક  અનન્દ્ત  , અક્ષોભ્મ , લાસકુક  
૧૫  ત્રલશ્વાત્રભિ  ત્રલશ્વાત્રભિ , દેલયાત , ઔદર  
૧૬  ળાણ્ણ્ડર  કશ્મ , અલત્વાય , ળાણ્ણ્ડલ્મ   
૧૭  શનુક  શનુક , વોનશોિ , ગાત્વણભદ  
૧૮  ગગણ  અંગીયવ , વૈન્દ્મ , ગગણ  
૧૯  ગૌકણણ  ગોકણણ ઋત્ર  
૨૦  શકયત  અંગીયવ , અમ્ફયી , ચલુલાશ્વ:  
૨૧  ત્રલષ્ણ ુવદૃધ  અંગીયવ , રુુકુત્વ , િાવદસ્મ  
૨૨  કુત્વ  અંગીયવ , ભાન્દ્ધાતા , કુત્વ  
૨૩  યાવય  યાવય , ળગ્તત ,લત્રળષ્ઠ  
૨૪  તૂ્રતભાવ  અંણગયા , ઉત્રળજ , સલૂચોતથ્મ  
૨૫  ભાણ્ડવ્મ  ભગૃ ુ, તણ્ણ્ડ , ભત્સ્મગન્દ્ધ  
૨૬  કત્રર  ત્રલ , વૃાલાણ  
૨૭  ળૌનક  ધભણવદૃધ , ગતુ્વભદ , શનુક મા ળૌનક  
૨૮  માજ્ઞલલ્ક્ય  ત્રતણણન , લીણણિન 
૨૯  વ્માવ  ેર , લાષ્કર , વન્દ્મશ્રલવ  



૩૦  રોભવ  કારત્રળખ , ગોયવૃા કૈરા  
૩૧  રુત્સ્મ  રુત્સ્મ , ત્રલશ્વ , શ્રલવ , દબેણર  
૩૨  ભકંકન  ભકંકન , ભંકણક , કંણ  
૩૩  દુલાણવા  દુલાણવા , આિેમ , દત્તાિેમ  
૩૪  નાયદ  નાયદ , કાણ્લ , લણત , નાયકદિ  
૩૫  પ્રશરાદ  ત્રલયોચન  
૩૬  લકલાલ્ભ્મ  નરાલભૈિ , દારભ્મ  

 

ઉવશંાય 
 
આણી લળં યંયાઓ પ્રભાણે આણા લૂણજોને ભાન આવુ ં , તેભની 

ભમાણદાનવુાય આચયણ કયવુ ં અને તેભણે ફતાલેરા ભાગણ ય ચારવ ુ એ આણો 
નૈત્રતક ધભણ છે.  

 

                          
                                                                      બલાનત્રવંશ કે. ઠાકુય 

                                                                                ભો.  ૯૪૨૭૦૬૩૨૨૪  
                                                           મ.ુો.ફાધંણી   
                                                                           તા.ેટરાદ જી.આણદં ૩૮૮૪૧૦ 
Email : bhavansinh.thakur@gmail.com 
          : bhavansinh.thakur@yahoo.com 
 
Website : www.thakorworld.webs.com 
               : http://sites.google.com/site/kshatriyagroupofgujarat 
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