ક્ષત્રિમ
વંસ્કૃતભાં, અ ળબ્દ "ક્ષિ" યથી અલેર છે જેનો થથ વત્તા, અત્રધત્મ, વયકાય
તેલો થામ છે , તેન ુ ં મુ "ક્ષી" ળબ્દ છે જેનો થથ ળાવન કયવુ ં કે યાજ્મ કયવુ ં તેલો
થામ છે . જુની પાયવી બાાભાં ક્ષામૈમા(xšāyaθiya, યાજલી) ને ક્ષાયા (xšaθra,
ં ીત છે , એજ યીતે નલી પાયવીન બાાનાં ળાશ
ક્ષેિ, યાજ્મ) ણ અની વાથે વંફધ
ં ીત છે . થાઆ બાાભાં
(šāh, યાજલી) ને ળશય (šahr, ળશેય) ણ અ યીતે વંફધ
યાજા ભાટે નો ળબ્દ કવાત (kasat) ને ભરમ બાાભાં મોદ્ધા કે રડલૈમા ભાટે
લયાતો ળબ્દ કેસ્ત્રિમ કે વત્રિમ(kesatria કે satria) ણ ક્ષત્રિમ ળબ્દભાંથી ઉત્ન
થમેર છે . અ ળબ્દ બવ્મ શ્થથત્રતનો દળથક છે .
અદદ લેદદક વંસ્કૃત્રતભાં, રડામક કોભોને યાજન્મ કે ક્ષત્રિમ કશેલાભાં અલતી શતી.
યાજન્મ એ યાજન "યાજા, યાજ્મકતાથ" નુ ં ત્રલળેણરૂ છે જેનુ ં મુ યાજ "ળાવન
કયવુ"ં ભાં ડેલ ું છે . જેનાં ન્મ વજાત્રતમ સ્લરૂો રેદટનબાાભાં યે ક્ષ (rex, યાજા),
જભથન બાાભાં દયળ (Reich, યાજલી, ળાવનકતાથ) ને થાઆ બાાભાં યાચા (racha,
યાજા) છે . ત્રળમ
િ ાભાં, વિ કે ક્ષિ, ત્રળમ
િ ન વામ્રાજ્મનાં પ્રાંતોના ળાવકો કે
યક્ષકોને કશેલાભાં અલતા શતા.
દશન્દુ ૌયાણણક કથાઓનુ ં જગત 'અદદ- ૂરુ'ની ઉત્ત્રતથી ળરૂ થામ છે ,જે નન્ત
છે . તેઓ અ વંવાયની દે ખયે ખ ભાટે ત્રલષ્ણુ ને ત્રળલને ઉત્ન કયે છે , ને તેભને
વંયક્ષણ ને ુનઃત્રનભાથણની કાભગીયી વંે છે .અ ફંન્ને એકજ ત્રવક્કાની ફે ફાજુઓની
જેભ,એકણફજાનાં પ્રત્રતરૂ છે . શલે પ્રાથત્રભક કામથ ઉત્ત્રતનુ ં છે . શ્રી ત્રલષ્ણુ ોતાનાં
નાણબકભ ભાંથી બ્રહ્માની ઉત્ત્રત કયે છે ,જે ત્રળલનોજ લતાય છે .
બ્રહ્મા, વજૉનશાય, ત્માય છી બ્રહ્માંડની યચના કયે છે .તેઓ ખગોણમ ંડો,  ૃથ્લી,
લથતો, જ, લાયુ ને અકાળની યચના કયી -કે જે દશંદુ ધભથભાં ંચ ભશાભ ૂત તયીકે

ઓખામ છે . (નંધ)[૫]. ત્માય છી તેભણે વપ્તઋત્રઓને ઉત્ન્ન કમાથ, અઠભાં ઋત્ર
નાયદનો ણ જન્ભ થમો, જેભણે જાશેય કયું કે તેઓ સ ૃજનભાં યવ ધયાલતા નથી ને
ોતાનુ ં વભગ્ર જીલન બશ્તત ને જ્ઞાનપ્રાપ્તીભાં રગાલલા આછેછે છે . વપ્તઋત્રઓએ
ોતાના યભત્રતા તયપથી થમેર અદે ળ નુવાય ળરૂઅત કયી. તેઓ પ્રજાત્રત
તયીકે ઓખામા. ઋત્ર કથમ તભાભભાં લધુ વભજદાય શતા ને બ્રહ્માએ તેભનાં
દક્ષ પ્રજાત્રતનં ફે કન્માઓ-દદત્રત ને દદત્રત વાથે ત્રલલાશ કયાવ્મા. દદત્રત એક
આાથળુ ને ડમંિકાયી િી શતી જે વતત દદત્રતને ત્રનચા દે ખાડલાનં ને ોતે
તેનાથી શ્રેષ્ટ છે તેવ ુ ં પ્રત્રતાદદત કયલાની કોત્રળળભાં રાગી યશેતી. તેની અ પ્રકાયની
પ્રકૃત્રતને રીધે તેભનાં વંતાનોભાં ણ અલાજ ગુણો ઉદબવ્મા જેઓ દૈ ત્મો કશેલામા.
ગુણી ને ધાત્રભક
િ સ્લબાલની દદત્રતનાં વંતાનો ણ તેલાજ વદગુણી થમા જેઓ
અદદત્મો કશેલામા. સ ૂમથ ને આન્ર દદત્રતથી જનમ્મા,તેથીજ સ ૂમથને ણ અદદત્મ કશે
છે

[૬]

.

જ્માયે બ્રહ્માજી વંયચનાનાં કામભ
થ ાં રાગેરા શતા ત્માયે , વખત ભશેનત ને પ્રશ્વેદને
કાયણે, તેભનાભાંથી એક નકાયાત્ભક ળશ્તત ઉત્ન્ન થઆ. અ નકાયાત્ભક ળશ્તતએ
"ભધુ" ને "કૈ ટબ" નાભનાં ફે યાક્ષવો ઉત્ન્ન કમાથ. તેઓ બ્રહ્માને ીડલા રાગ્મા.
અથી બ્રહ્માજીએ ત્રલષ્ણુને પ્રાથના કયી કે તેઓ અ યાક્ષવોનો નાળ કયે . ત્રલષ્ણુજીએ
બ્રહ્માજીને વભજાવ્યુ ં કે જ્માયે શકાયાત્ભક ળશ્તતઓ કામથયત થામ છે ત્માયે નકાયાત્ભક
ળશ્તતઓ ણ અોઅ ઉત્ન્ન થામ છે , ને તેથી વભગ્ર ભાનલજાતનુ ં યક્ષણ
કયલા ભાટે એક ખાવ જાત્રતની ઉત્ત્રત્ત જરૂયી છે . બ્રહ્માજીએ અ સુચનનુ ં ારન કયું
ને ધ્માનસ્થ થઆ ફેવી ગમા. દદલવને અંતે ભાનલજાત ભાટે , બ્રહ્માજીનાં
ળયીયભાંથી, ચાય રગ રગ ળશ્તતઓનુ ં ત્રનભાથણ થયુ.ં બ્રાહ્મણ પ્રાતઃ ભાં, "ક્ષત્રિમો"
ભધ્માહ્ને , લૈથમ વંધ્માકાે ને શ ૂર યાિે પ્રગટયા. ધ્માને રો કે અ ચાયે લણો છે જે
અજ સુધી ણ લંળ કે જાત્રત તયીકે ચાલુ છે . બ્રહ્માજીનાં ભસ્તકભાંથી બ્રાહ્મણ થી રઆ

ને ચયણભાંથી શ ૂરની ઉત્ત્રત્તની કથા ણ કશેલામ છે . ઋગલેદ પ્રભાણે લણો સ્થાઆ
ન શતા તે ભનુષ્મનાં કભથ વાથે જોડામેર શતાં.
બ્રાહ્મણ લણથ ઉાકાનાં અકાળ જેલો યત ુભડો છે , ક્ષત્રિમ લણથ ભધ્માહ્નનાં સુમથ
વભાન,લૈથમ લણથ વંધ્માકાનાં અકાળ વભાન ને શ ૂર લણથ યાિીનાં અકાળ
વભાન. ત્માયે લણથપ્રથા બાયતીમ ઉખંડભાં,વભાજ ય પ્રભુત્લ ધયાલતી શતી ને
દયે ક લણથનાં રોકો બ્રહ્માજીનાં અદે ળાનુવાય ોતાનો કાભધંધો કયતા શતા.
બ્રાહ્મણ,ક્ષત્રિમ ને લૈથમ ઉછેચ જાત્રતભાં તથા શ ૂર ત્રનમ્ન જાત્રતભાં ગણાતા. બ્રાહ્મણ
ને ક્ષત્રિમોને લેદાભ્માવ કયલાની છુટ શતી. ક્ષત્રિમો પ્રાણચન યુદ્ધકરાનો ણ
ભ્માવ કયતા જે ફાદભાં ફોત્રધધભથ જેલા ફૌદ્ધ ણબુઓ દ્વાયા ચીન ને જાાનભાં
રઆ જલાભાં અલેર. બ્રાહ્મણ,ક્ષત્રિમ ને છીથી લૈથમોભાં ણ ઉનમન વંસ્કાયની
પ્રથા શતી,જે તેઓનાં અમથ વાભાજીક ઢાંચાભાં પ્રલેળ વભાન ગણાતા. ત્માય ફાદ
તેઓ "દ્વદ્વજ",એટરે કે ુનઃજન્ભ ાભેરા ગણાતા. ને દ્વદ્વજ શોલાનો થથ એ શતો કે
તભે લેદનો શ્સ્લકાય કયો છો ને બ્રાહ્મણ ુયોદશતનાં સુચવ્મા મુજફનાં અચાય
ત્રલચાય ને પયજોનુ ં ારન કયલા યાજી છો.
ઋગલેદ જણાલે છે કે આશ્વયનાં ચાય અંગોભાંથી ચાય લગથ યચામા, જે ભનુષ્મનાં
સ્લબાલ ને મોગ્મતા ય અધાયીત છે . બ્રાહ્મણ અધ્માસ્ત્રત્ભક ને ફૌદ્વદ્ધક મોગ્મતા
ધયાલે ને તેભને લૈદદક વંસ્કૃત ત્રળખલલાનુ ં કામથ વંાયુ, અ યીતે તેઓ ભસ્તકભાંથી
પ્રકટયા. ક્ષત્રિમો મોદ્ધાઓ છે જેઓ દે ળ ને વભાજનુ ં યક્ષણ કયે , અ યીતે તેઓ ફાહુ
(શાથ)ભાંથી વજાથમા. લૈથમો ખેતી ને વ્માાય જેલાં ઉત્ાદક કામો કયે ,અ યીતે
તેઓ ઉદય (ેટ) ભાંથી વજાથમા. ને શ ૂરો વેલક છે જેઓ ખેતીકાભભાં,કાયીગયીભાં
તથા વભાજને જરૂયી એલા તભાભ કામો કયે ,અ યીતે તેઓ ચયણ (ગ)ભાંથી
વજાથમા. અ થથભાં વભજામ છે કે,એક ણ જાત્રત ન્મ જાત્રત કયતાં લધુ ભશત્લ
ધયાલતી નથી ને વભાજ અ તભાભ જાત્રતઓનાં વંયતુ ત કામથ ત્રલનાં વંબલે નશં.

લૈદદક અથથા પ્રભાણે, ભનુ ભાનલજાતનાં  ૂલથજ ને ત્રનમભો થથાનાય છે . તેભને
૫૦ કયતાં લધુ ુિો શતા. ભનુ યાજા ને ુયોદશત ફન્ને શતા ને તેભનાં ુિો (ને
તેથીજ વભગ્ર ભાનલજાત), એ યીતે ત્રલચાયતાં, ઉછેચકુનાં ગણામ. છે લટે તો
વ્મલવામનાં બેદને કાયણે રોકો ત્રલત્રલધ જાત્રત ને જ્ઞાત્રતઓભાં લશંચામા. જેઓએ
લેદાભ્માવ કમો તેઓ બ્રાહ્મણ કશેલામા, જેઓએ વ્માાય ધંધા કમાથ તેઓ લૈથમ
કશેલામા, જેઓ વેલા કયતા તેઓ શ ૂર કશેલામા ને જેઓ યુદ્ધકરાઓભાં પ્રત્રલણ થમા
તેઓ ક્ષત્રિમ કશેલામા. અમથ ળબ્દનો થથ ’પ્રબાલી’ થામ છે ને તે ળરૂઅતભાં પતત
યાજાઓ ને ક્ષત્રિમો ભાટે ’ઉભયાલ’નાં થથભાં લયાતો.
લણથ-જાત્રત

લણથ ને જાત્રત લછેચે થોડી વભંજવ છે . લણથ એ વભાજનાં ચાય ત્રલસ્ત ૃત તપાલતો
ધયાલતા લગથન ુ ં સુચન કયે છે , જ્માયે જાત્રત (થલા જ્ઞાત્રત) એ દશંદુ વભાજભાં ત્રલણબન્ન
ં ટ'કે 'યદો' ણ
ત્રલત્રળષ્ટ અંતત્રલલ
િ ાશી લગથ સુચલે છે . લણથનો થથ 'યં ગ' ને 'ઘુઘ
થામ છે . જે 'દદવ્મ સ્લ' ને ભનુષ્મની લછેચે ચાય રગ રગ યીતે છુાલલાનો
ભાગથ દળાથલે છે . 'યં ગ'નાં થથભાં જોઆએતો ઘણાં રોકો તેને 'જાત્રત'(race)(યં ગબેદ)
વભજી ભ્રાંત થામ છે , યં ત ુ ખયે ખય તે ત્રલત્રલધ ગુણોનુ ં પ્રત્રતત્રનત્રધત્લ કયે છે જે હ્રદમ
ને ભન દ્વાયા પ્રબાત્રલત ચાય કામાથત્ભક લગો દળાથલે છે . ભનુષ્મનાં અ ચાય ત્રલત્રલધ
ગુણો અ પ્રભાણે છે :
૧) જો કોઆ વ્મશ્તત શુદ્ધતા,પ્રેભ,ત્રલશ્વાવ ને નાવશ્તતથી વંન્ન શોમ, વાચુ ં જ્ઞાન
ને અધ્માસ્ત્રત્ભક સ્લબાલ ધયાલતી શોમ, તે વપેદ લણથનો કે વત્લગુણી (ત્રલશ્વાવાિ)
ગણામ છે . જે અ ગુણ ધયાલતા શોમ તેભને "બ્રાહ્મણ લણથ" વાથે વંકામેરા ગણામ
છે .
૨) જો કોઆ વ્મશ્તત દિમા,અત્ભફ,ઉગ્રતા ને ઉજાથ,વન્ભાન પ્રાપ્તતા,વત્તા,ભોબો
ને રડામક તથા યાજકીમ સ્લબાલ ધયાલતી શોમ, તે રાર લણન
થ ો (યતતલણ)થ કે

યજોગુણી (ઉજાથલાન) ગણામ છે . જે અ ગુણ ધયાલતા શોમ તેભને "ક્ષત્રિમ લણથ"
વાથે વંકામેરા ગણામ છે .
૩) જો કોઆ વ્મશ્તત વંલાદ,અદાનપ્રદાન,વ્માાય,ધંધો ને લાણણજ્મક સ્લબાલ
(લેાયી સ્લબાલ) ધયાલતી શોમ, તે ીા લણથનો કે "લૈથમ લણથ" વાથે વંકામેરા
ગણામ છે .
૪) વભાજનાં તે વ્મશ્તતગત રોકો કે જેઓ ખેત્રતલાડી કે કાયીગયી વાથે વંકામેરા
શોમ તેઓ કાા લણથનાં કે તભોગુણી (અભ્માંતદયક કે નક્કય) ગણામ છે . ને તેઓ
"શ ૂર લણથ" વાથે વંકામેરા ગણામ છે .
ઋગલેદનો એક શ્ર્રોક જણાલે છે :
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । (ઋગ. ૯.૧૧૨.૩)
"હુ ં કત્રલ છું,ભાયા ત્રતા ણચદકત્વક છે ,ને ભાતા નાજ દલાનુ ં કામથ કયે
છે ...."
અથી એક ફાફત ચોક્કવ છે કે અ લણાથશ્રભને વ્મશ્તતની જાત્રત વાથે કશુ ં રાગત ું
ં ીત છે .
લગત ું નશોત ું યં ત ુ તેભના ગુણ ને મોગ્મતા વાથે વંફધ


"ંચજન્મ",થાથત ાંચ રોકો, એ ાંચ મુખ્મ પ્રાણચન લૈદદક ક્ષત્રિમજાત્રતઓને
ુ થસ'ુ (Turvasu)નાં
ાત ું વાભાન્મ નાભ છે . નુભાન છે કે તેઓ 'તલ
લંળલાયવો છે . અ ાંચ ક્ષત્રિમજાત્રતઓ મદુ, ત્રવની, ુરૂ, નુ ને દ્ર ુહ્યુ છે .
ઉદાશયણ તયીકે, માદલ મદુલંળજ છે ; 'વૈની' ત્રવનીલંળજ છે ને 'ૌયલ'
ુરૂલંળજ છે ; લગેયે

ઉત્ત્રત્તનાં ત્રવદ્ધાન્ત
ળરૂઅતભાં જાત્રતપ્રથા ખુફજ દયલતથનક્ષભ શતી ને તે વ્મશ્તતગત પ્રાથત્રભકતા ય
અધાયીત શતી. ુયાતત્લ,વાદશત્મ ને કરાને રગતા ુયાલાઓને અધાયે ,
આત્રતશાવકાયો વાભાન્મ યીતે વશભત છે કે ફૌદ્ધ ને જૈન ભતનાં ઉદમ વભમ
અવાવ બાયતભાં જાત્રતપ્રથા લાયવાગત ફની. ગૌતભ બુદ્ધ ને ભશાલીય સ્લાભી એ
ફે ક્ષત્રિમ ભશાુરૂોનો જગત ય ઉંડો પ્રબાલ ડેર છે . જેઓ લેદનાં પ્રભુત્લભાં
ં ા
અથથા ધયાલતા નશં ને રોકોને ઉદે થમા કે અધ્માસ્ત્રત્ભકતા એ પતત થોડા ચુનદ
રોકોનોજ ત્રધકાય નથી. ઘણા પ્રાણચન ળાવકો,જેભકે ળોક ભોમથ લગેયે અ
ભાન્મતાનાં ઉત્વાશી નુમામીઓ શતા ને તેભણે વભગ્ર ભોમથ વામ્રાજ્મભાં તેનો
પ્રવાય કમો.અને કાયણે બ્રાહ્મણોનાં ભોબાભાં થોડી ઓટ અલી. ુયોદશતો તભાભ િણે
ભાન્મતાઓનાં નંધણીકાયો શતા ને શલે છીનાં ઉદાશયણભાં જોલા ભળે તેભ
ત્માયે ચોક્કવણે એલો યીલાજ શતો કે જે યાજા લૈદદકફોધભાં ન ભાનતો શોમ ને
ુયોદશતોનાં અદે ળને ભશત્લનાં ન ગણતો શોમ તેભને શ ૂરલણથનો ગણાલાતો, ને તે
ોતાનો ક્ષત્રિમ ભોબો ખોઆ ફેવતો.
અ ભાદશતીની ગત્મતા ફાફતે ફે ક્ષ ડેરા છે . એક ક્ષ ભાને છે કે તેભનાં
ત્રલિ ુસ્તકો ખયે ખયા રોકો,ઘટનાઓ ને વભમના ળબ્દળઃ દસ્તાલેજો છે જેભાંથી
અધુત્રનક વભાજ ઊતયી અલેર છે . ફીજો ક્ષ ભાને છે કે ત્રલિ ુસ્તકોને ળબ્દળઃ
નશં યં ત ુ જીલનનો વાચો યસ્તો કમો છે તેનાં ઉદાશયણ રૂે પ્રત્રતકાત્ભક યીતે રેલા
જોઆએ.
જેઓ ભશાબાયત,યાભામણ ને ુયાણોનાં ળબ્દળઃ દસ્તાલેજો શોલાભાં ભાન્મતા ધયાલે
છે તેઓ નુબલે છે કે અધુત્રનક ક્ષત્રિમો લૈદદક ક્ષત્રિમોભાંથી ઊતયી અલેર છે . અ
ત્રલલાદનુ ં કાયણ એ છે કે અણી ાવે તેભનાં શોલાનાં કોઆ બૌત્રતક ુયાલાઓ નથી.

નતો શ્સ્થઓ, ન દકલ્રાઓ, ન ળિો, ન ત્રવક્કાઓ, ન કોઆ સ્ભાયકો કે ણચિો, જેનાંથી
ાકેામે કશી ળકામ કે તેઓ શ્સ્તત્લ ધયાલતા શતા.
ળબ્દાથથલાદીઓ ભાને છે કે ભોટાબાગનાં ક્ષત્રિમ વભાજો સ ૂમ,થ ચંર કે શ્ગ્નનાં લંળજો
ં ી શતા. કૃષ્ણ ચંરલંળી શતા. મદુલંળીઓ તેભને ોતાનાં ુલથજ ભાને
છે . યાભ સુમથલળ
છે . અ ફધાને ઋગલેદ ને ન્મ ુયાણોનો અધાય છે . યાભામણ, ભશાબાયત ને
ં જેલા ભશાકાવ્મો ણ તેભને ટે કો અે છે .
યઘુલળ

જૈન ઉત્ત્રત્ત
ભશાલીય સ્લાભી, છે લ્રા ત્રતથક
ં ય, ક્ષત્રિમ કુભાં જનમ્મા શતા. જૈન ભાન્મતા પ્રભાણે,
પ્રથભ ત્રતથંકય ઋબ દે લ ક્ષત્રિમ, લૈથમ ને શ ૂર લણથનાં યચનાકાય શતા. છીથી
’બાયતે’,

તેભનાં

જમેષ્ઠુિ,

ને

પ્રથભ

ચિલત્રતિ

વમ્રાટ,

ઋબ

દે લની

નુશ્સ્થત્રતભાં બ્રાહ્મણ લણથની યચના કયી.
અ યીતે ચાયે લણથ શ્સ્તત્લભાં અવ્મા: ક્ષત્રિમ, બ્રાહ્મણ, લૈથમ ને શ ૂર. જૈન ને
ફૌદ્ધ વાદશત્મ નુવાય, ક્ષત્રિમો એટરે જે યતળન ્ અે,જે ન્મા નો ત્રલયોધ ્ કયે , જેઓ
જભીન ધયાલતા શતા તે, ઉદા. ખેડુતો. ને ક્ષત્રિમો ઋબ દે લ,પ્રથભ ત્રતથક
ં યનાં
લાયવો છે . અ શદકકત બાગલત ુયાણ, બ્રહ્મ ુયાણ, ત્રલષ્ણુયુ ાણ જેલા ઘણાં દશંદુ
ુયાણોભાં દળાથલામેરી છે .
ઋબ દે લનુ ં કુ ’આક્ષલાકુ’ તયીકે ઓખાત ું ને તેથી તે તભાભ ક્ષત્રિમોનુ ં કુ
ં ી, જે બયતનાં ુિ ને
ગણાયુ.ં ત્માય છી તેનાં ફે પાંટાઓ ડયા. પ્રથભ સ ૂમથલળ
ઋબદે લનાં ૌિ ’અદદત્મમળ’ (કથદકતી) નાં નાભથી થમો, ને ફીજો પાંટો
વોભલંળ, જે ઋબ દે લનાં નાના ુિ ફાહફ
ુ રીનાં જમેષ્ઠુિ ’વોભમળ’ નાં નાભથી
ં છીથી ૩૬ કુોભાં ને ચંરલંળ
થમો. યાજુત ને ભયાઠાઓ ભાને છે કે સુમથલળ
૬૦ કુોભાં ત્રલબાજીત થમા. અભ ક્ષત્રિમોનાં કુર ૯૬ કુો થમા.

પ્રત્રતષ્ઠા ને અત્ભવાતતા
પ્રાણચન વભમભાં લણોની લછેચે સ્થાંતયળીરતા શતી, જેભ જેભ રોકો નલીન
કૌળલ્મ પ્રાપ્ત કયે ને ોતાની દિમા તેભજ યોજગાય ફદરે તેભ તે એક ભાંથી
ફીજા લણથભાં પ્રત્રલષ્ટ થતો શતો. પ્રાણચન બાયતની ખાનાફદોળ (ત્રલચયતી)
જનજાત્રતઓભાં સ્થાઆ જાત્રતપ્રથા ન શતી. તેઓ વ્મશ્તતગત મોગ્મતા ને ક્ષભતા
મુજફ ળરૂઅતી ભ ૂત્રભકા બજલતા શતા. અ િભભાં જનજાત્રતને ટકાલી યાખલી તેજ
મુખ્મ જરૂયીમાત યશેતી. જનજાત્રતનાં ળશ્તતળાી રોકો મોદ્ધાઓ ફનતા શતા ને
વભાજભાં ઉછેચ દયજ્જો પ્રાપ્ત કયતા, કાયણકે તે વભમભાં જનજાત્રતનાં ફચાલ ભાટે
તેઓ લધુ ભશત્લનાં શતા. જ્માયે જનજાત્રતઓ ખેત્રતકાભથી લધુ યીણચત થતી ગઆ
તેભ લધુ વમ ૃદ્ધ ને શ્સ્થય થઆ. અ ફેઠાડું ને ત્રનયાંતની જીલનળૈરીભાં રોકોનુ ં રક્ષ
વમ ૃદ્વદ્ધપ્રાપ્તી ને જીલનનો થથ ળોધલો તે તયપ લધુ લળ્યુ.ં શલે  ૂજાયીલગથ
વભાજભાં અગડતો ગણાલા રાગ્મો,કાયણકે તેઓ અધ્માસ્ત્રત્ભક મુશ્તતની ખાિી
અનાય શતા. અણે વભાજ ભાટે લધુ કઠોય વાભાજીક વ્મલસ્થા યચલાનુ ં નેત ૃત્લ કયુ,ં
જ્માં વ્મશ્તતની શ્સ્થત્રત તેની ક્ષભતા કયતાં લધુ તેના જન્ભ દ્વાયા નસ્ત્રક્ક થતી શતી. તે
છી, જેઓ લધુ ળશ્તતળાી લગોભાં શતાં તેભણે અ લણથવ્મલસ્થાને લધુ ળશ્તતળાી
ફનાલી.
ઘણા ઔત્રતશાત્રવક યાજકતાથઓ ન્મ લણથભાંથી અલેરા છે , થલા દશન્દુ ત્રલદે ળી
અિભણકાયોભાંથી ઉતયી અલેરા છે , ને તેભને કાંતો ક્ષત્રિમ ભોબો પ્રદાન કયામો
થલા તેઓએ ોતાને ભ ૂતકારીન ક્ષત્રિમ યાજ્મકતાથઓ વાથે જોડતા કાલ્ત્રનક
કૌટુંણફક આત્રતશાવો ફનાવ્મા. ઉદાશયણ તયીકે, ળક, મલન, કમ્ફોજ, શેરત્રલ, યદા
લગેયે, જેઓ ઉત્તયત્રિત્રભ ત્રલદે ળી અિાંતાઓ શતા,યં ત ુ તેઓ બાયતીમ વભાજભાં
ક્ષત્રિમો તયીકે બી ગમા.

યં યાગત ક્ષત્રિમો

ગૌતભ બુદ્ધ દશંદુ ક્ષત્રિમકુભાં જનમ્મા શતા


વ્માકયણનાં યચેતા ાણણની યણચત ષ્ટાધ્મામીભાં ઉલ્રેખ છે કે,આ. ૂ.૫૦૦
અવાવ,ાણણનીનાં વભમભાં, ઉત્તયાથભાં કંફોજ ને ગાંધાય ભશત્લનાં
ક્ષત્રિમ વામ્રાજ્મો શતાં. એવુ ં ભનામ છે કે તેઓને લેદોની ત્રળખાભણ ન ભાનલા
ફદર શ ૂર ગણલાભાં અલતા.



ભનુસ્મ ૃત્રત,જે આ.વ.૨૦૦ અવાવ રખામેર ભનામ છે ,તેભાં દળાથલેર છે કે, ળક,
ત્રવત્રં થમન, મલન, કંફોજા, યદા, ત્રવક
ં માંગ, શેરલીઓ,નેા ને અવાભ નાં
દકયતા, ને દયડા, એ ફધા મુ તો યાજલી ક્ષત્રિમો શતા યં ત ુ તેભને
બ્રાહ્મણોનો નાદય ને ત્રલિ બ્રાહ્મણીમ કામદાઓનુ ં ારન ન કયલા ફદર
ં
જગરી
(Barbaric,ત્રિળાર) દ ય ઉતાયી દે લાભાં અવ્મા (૧૦/૪૩-૪૪)



ભશાબાયતનાં 'નુળાવન લથ'ભાં ણ જોલા ભે છે કે, ળકો,કંફોજા ને
મલનો લગેયે ઉય મુજફજ શતા, તંજણરએ તેભનાં 'ભશાબાષ્મભાં ળકો ને
મલનોને શુદ્ધ શ ૂરો તયીકે નંધ્મા છે (૨.૪.૧૦)



કાત્મામનની 'લાત્રતક
િ ા'ભાંથી ભાદશતી ભે છે કે, ળકો ને મલનોનાં યાજાઓને
ણ,કંફોજાઓની જેભ,તેભનાં વંફત્રં ધત અદદલાવી નાભોથીજ વંફોધલાભાં
અલતા શતાં.



ભશાબાયત

ણ

ળકો,મલનો,ઉત્તય

ત્રિભ

બાયતનાં ગાંધાયો, ાત્રભયનાં

કંફોજો,શેરલો, ત ુળાયો, વબ્રાઓ, ફાફથયો, રત્રલડો, ફોમવથ લગેયેને વયખા
ં
(વાથીદાયો) ગણી ને તે ફધાને,'ઉત્તયથ'ની "જગરી
જાત્રતઓ" તયીકે
વંફોધન કયે છે .


અ ભશાકાવ્મનાં ન્મ એક ધભાં ળકો,કંફોજો ને ખળોનં વંયતુ ત યીતે
'ઉદદછેમા' થાથત ઉત્તય બાગની, જાત્રતઓ તયીકે લણથવ્મા છે (૫/૧૬૯/૨૦).



યાભામણનાં 'દકષ્ષ્કંધા કાંડ'ભાં,ળકો,કંફોજો,મલનો ને યદાઓને, એકદભ
ઉત્તય-ત્રિભે દશભાલત (દશંદુકુળ)ની ેરે ાય 'ઉત્તયાકુરુવ'ની ભ ૂત્રભ વાથે
જોડામેર ળકદ્વદ્વનાં યશેલાવીઓ દળાથવ્મા છે (૪૩/૧૨).



ભશાબાયતનાં 'ઉધોગલથ'(૫/૧૯/૨૧-૨૩)ભાં લણથન છે કે, વેનાત્રત 'સુદક્ષીણ
કંફોજ'ની અગેલાની શેઠ કંફોજ,મલન ને ળક રોકોનાં વૈન્મએ ણ
ભશાબાયતનાં યુદ્ધભાં બાગ રીધેર.



ઘણાં ુયાણભાં ઉલ્રેખ છે કે રત્રલડ રોકો ણ ક્ષત્રિમ શતા ને તેઓ
ત્રલશ્વાત્રભિનાં ુિોનાં વંતાન શતા

, નંધલાભાં અલેર છે કે રત્રલડો ણ

[૭]

શદકકતભાં યાજત્રલ ક્ષત્રિમો શતા યં ત ુ તેઓ ઉેક્ષાલળ ોતાની જનોઆ તથા
ત્રલિ બ્રાહ્મણીક વંદશતાનુ ં ારન કયલાનુ ં ગુભાલી ફેઠા.

ક્ષત્રિમ લંળ
ક્ષત્રિમ લણથની મુખ્મ ળાખાઓ અ પ્રભાણે છે : ચંરલંળી, જે ચંરનાં લંળજ
ં ી,જે યાભચંરનાં કે સ ૂમન
ગણામ છે . સ ૂમથલળ
થ ાં વીધા લંળજ ગણામ છે . શ્ગ્નલંળી,જે
શ્ગ્નનાં લંળજ ગણામ છે . ને નાગલંળી,જે નાગ (en:Nāga) નાં લંળજ ગણામ છે .
ં ી
સ ૂમથલળ
ં ીઓ સ ૂમથનાં લંળજો ભનામ છે . તેઓ યાભનાં,કે જેઓ સ્લમં સ ૂમથલળ
ં ભાં જનમ્મા
સ ૂમથલળ
શતાં, લંળજો ણ ભનામ છે .


ફડગુજય (en:Badgujar)



ગુજૉય (en:Gurjar)



કછલાશા (en:Kachwaha)



ભૌમથ (en:Maurya)



ખિી(en:Khatri) ંજાફ



કુત્રભિ (en:Kurmi)



રોશાણા (en:Lohana)



ત્રભણા (en:Minhas)



ં
ુદડય
(en:Pundir) ઉત્તય કાંઠા આંધ્ર પ્રદે ળ



યાજુ (en:Rajus)



યાઠોડ (en:Rathore)



યોય (en:Ror)



વંગાય (en:Sengar)



ત્રવવોદીમા (en:Sisodia)



યાણા -Rana gujarat

[૯][૧૦][૧૧]



ખાંટ - Khant gujarat



ડાબી - Dabhi gujarat



ચૌશાણ - chauhan gujarat



ઝારા (en:Jhala)



ગોદશર - Gohil Gujarat



ખોડ (en:Khod) branch of jhala. kutch



ફાયૈ મા bariya Gujarta

ચંરલંળી
ચંરલંળી ક્ષત્રિમો ચંરનાં લંળજો ભનામ છે .
મદુલંળી એ ચંરલંળની એક મુખ્મ ેટાળાખા છે . મદુલંળીઓ કૃષ્ણનાં લંળજો ભનામ
છે ,કે જેઓ ોતે ચન્રલંળભાં જનમ્મા શતાં. ઘણી બાયતીમ જાત્રતઓ,જેભકે ંજાફ ને
અવાવની વૈની ,બાટી કુનાં યાજુત, ભધ્મ પ્રદે ળનાં જદાઉં (Jadaun) યાજુત,
ને ભથુયા તથા બયતુયનાં જાટ રોકો ણ, ોતાને મદુલંળી ભાને છે .


ચુડાવભા ચાંડેરા (en:Chandela)



કલ્ચુયી (en:Kalachuri)



કુખયાન (en:Kukhran)[૧૪] - કુખયાન એ ખિીઓની ેટા જાત્રત છે .



શૈશમા (en:Haihayas)



જદાઉં (en:Jadaun)



જેઠલા (en:Jethwa)



ઠાણી (en:Pathanis)



ઠાણીમા (en:Pathania)



તન્લય (en:Tanwar)



વૈની (en:Saini)-ંજાફનાં



વેઉના માદલ (en:Seuna Yadavas of Devagiri)-દે લગીયીનાં



જાડેજા (en:Jadeja)



ભરમારા ક્ષત્રિમ (en:Malayala Kshatriyas)



જાટ (en:Jats of Bharatpur)-બયતુયનાં



વોભ (en:Soam)



બાટ્ટી (en:Bhati)

શ્ગ્નલંળી
શ્ગ્નલંળીઓ શ્ગ્નનાં લંળજો ભનામ છે .


વોઢા(en:Sodha)



પ્રત્રતશાય (en:Pratihara)



ચૌશાણ (en:Chauhan)



વોરંકી (en:Solanki)



યભાય (en:Paramara)



બદુદયમા (en:Bhaduria)



લાય (en:Pawar)



વેના (Sena)



લાઘેરા (en:Vaghela)

નાગલંળી
કેટરીક ક્ષત્રિમ જાત્રતઓ ોતાને નાગ, (વથ કુ)નાં લંળજો ભાને છે , તેથી તેઓ
નાગલંળી કશેલામ છે . નૈમય ને જાટ જાતીનાં ચોક્કવ કુો ોતાને નાગલંળી ભાને
છે . છોટા નાગુયનાં ળાવકો નાગલંળીઓ શતા.



નાગલંળીઓનાં કેટરાક ગૌિ:
o

તક્ષક (en:Takshak)

o

ફચક (en:Bachak)

o

કાટે લા કે કાયકોટકા (Karkotaka)

o

કણરયાણા (en:Kaliramna)

o

ફન્ટ (en:Bunt) લગેયે. નાગલંળીઓ ભનામ છે

ન્મ


પ્રાણચન ંડયા યાજલી લંળનાં નાદય



કોડલ (en:Kodavas), નામથ ક્ષત્રિમો. જાટ ને નૈમયની જેભ, તે રોકો જનોઆ
ધાયણ કયતાં નથી, યં ત ુ તેઓ જભીન ધયાલે છે ,ળિો ધાયણ કયે છે , ને
ન્મ મોદ્ધાઓ જેલા દયલાજોનુ ં ારન કયે છે . તેઓની ઉત્ત્રત કણાથટકનાં કુગથ
ત્રલસ્તાયભાં થમેર.



અવાભનાં શોભ યાજાઓની ભાન્મતા શતી કે તેઓ આન્ર ને 'થમાભા'(એક
ત્રનમ્ન લણથની િી)નાં લંળજો છે , ને તેઓ ોતાને આન્રલંળી ક્ષત્રિમો તયીકે
ઓખાલતા.



બ્રહ્મલંળી યાજા 'ચૌરકી'નુ ં કુ બ્રહ્મલંળ તયીકે ઓખામ છે .



ું
ં ી કશેલાત,જેનાં
એક ન્મ ક્ષત્રિમ કુ લાયુલળ
લંળ ત્રલળે લધુ જાણકાયી ભતી
નથી.



ુ લંળી (Rexulvanshi)ઓ જાણીતા
'વયગૌજા'(Surguja)નાં યાજાઓ તયીકે યે ર
છે .



ત્રલદે ળી મોદ્ધાઓ જેઓ રૂત્ર યં યા કે યીલાજોનુ ં ારન કયતા ન શતા તેલા,
ળક (en:Shakas) , કુાણ (en:Kushan), મલન (en:Indo-Greeks), હણ
ુ

(en:Hunas) ને ાત્રથિમન (en:Parthian), રોકોને ભનુસ્મ ૃત્રતભાં િત્મ ક્ષત્રિમો
તયીકે લણલ
થ ામા શતાં.[૧૯].


લણણમાય (en:Vanniar)[૨૦]

બાયતીમ ઉખંડની ફશાય


ફારીનં રગબગ ૪૦% જનવંખ્માનો ફારીત્રનઝ ક્ષત્રિમોભાં વભાલેળ થામ
છે .ફારીત્રનઝ દશંદુત્લભાં લેદોથી બાયે પ્રબાત્રલત જાત્રત પ્રથા છે .



ત્રલમેતનાભનાં ફારભોન (Balamon) દશંદુ ચાભ રોકો ભીનં ૭૦% ક્ષત્રિમો
(ત્રલએતનાભીભાં વત્રિમો) છે . જો કે ફારભોન રોકો ચાભ લવત્રતનાં પતત ૨૫%
જ છે .(ન્મ ૭૫% મુશ્સ્રભો કે 'ચાભ ફાની' છે . અ ફારભોન ક્ષત્રિમોનો દાલો
છે કે,તેઓ "ચંા વામ્રાજ્મ"નાં લંળજો છે . શ્રીરંકાભાં ક્ષત્રિમો ભશત્લની
રઘુભત્રત છે , જેઓ કૌયલો, કાયલા ને કુરૂકુરભ તયીકે ઓખામ છે .
જુઓ:ક્ષત્રિમ ભશાવબા,શ્રીરંકા

ભુતકા
ભુતકાભાં રોકો તભાભ પ્રકાયનાં બમથી યક્ષણ ભાટે ક્ષત્રિમોનુ ં ળયણ રેતા. યાજા
ને વૈન્મભાં મોદ્ધાઓ તયીકે ક્ષત્રિમો શતા, તભાભ વૈત્રનકો ક્ષત્રિમલટની મુભુત
વભજદાયી ધયાલતા શતા. ક્ષત્રિમો ફધા તયપથી વન્ભાન પ્રાપ્ત કયતા શતા. ક્ષત્રિમો
શંભેળા કોઆ યાજત્રલ કુટુંફનાં વભ્મો શતા. તેઓ 'ક્ષત્રિમ-કુનાં' તયીકે ણ ઓખાતા.
કેટરાક ભશાન ક્ષત્રિમો ત્રલે રોકકથાઓ ને દકલદં ત્રતઓ ણ ફનેર છે . ક્ષત્રિમોનુ ં
સ્તય સ્ષ્ટ રૂે ઉછેચકક્ષાનુ ં શત.ું કશેલામ છે કે તેભના ઉંચા,ભજબુત ને સ્નાયુફદ્ધ
દે ખાલને કાયણેજ ક્ષત્રિમો કશેલાતા. તેઓ અંધાયાભાં ણ રડી ળકતા ને લાજને
અધાયે ,નજયે જોમા ત્રલના ણ ત્રતયં દાજી લડે, ત્રનળાન ાડી ળકતા શતા. તેઓનાં
પ્રત્રતભ વાશવની કથાઓ ભોઢાભોઢ ને નંધામેર રોકકથાઓ દ્વાયા પ્રવાયીત

થમેર છે . જો કે ફધાજ કથાનકો પતત ઉજી ફાજુ દળાથલતા નથી. કેટરાક ક્ષત્રિમો ક્ષત્રિમ વભાજને નકાયતા શતા ને ક્ષત્રિમો કયતાં ણ લધુ વાયી
ક્ષત્રિમલટનુ ં ારન કયતા શતા. ક્ષત્રિમોને ત્રળક્ષણ અતા ગુરુઓ ણ -ક્ષત્રિમોને
અ ત્રળક્ષણ અલાનુ ં નકાયતા શતા. ઉદાશયણ રૂે એકરવ્મની કથા જાણીતી છે .
લતથભાન
શારભાં નેક રોકો ક્ષત્રિમ કુનાં શોલાનો દાલો કયે છે ,જો કે ઘણાં ખયે ખય ક્ષત્રિમ
કુટુંફો ણ શારભાં ભોજુદ છે . યાજલી કુટુંફો ણ શારભાં ભોજુદ છે યં ત ુ તેભની
વંખ્મા ણ ઘટતી જણામ છે . ક્ષત્રિમ યુદ્ધકા વચલામેર છે ને ઉત્કથ ણ ાભે
છે . ક્ષત્રિમ કુટુંફોભાં અ યુદ્ધકાની જાલણી રૂે,ને ક્ષત્રિમલટની ત્રનળાનીરૂે, ઢાર
ને તરલાય ઘયભાં રગાલલાભાં અલે છે . જેભાં ઢારની અયાય ફે તરલાય િાંવી
રગાલામેર શોમ છે .શારભાં ણ ક્ષત્રિમલટ,જુની ેઢીનાં ભાણવોભાં ને ગ્રામ્મ
બાયતભાં ભાન-ભોબો ધયાલે છે . શજુ ણ દણક્ષણ બાયતભાં "કરાયીપ્ામટ્ટુ" ગુરૂકુભાં
પ્રાણચન ક્ષત્રિમ યુદ્ધકરા ત્રળખલલાભાં અલે છે . જો કે શલે પતત ક્ષત્રિમોનેજ અ કરા
ત્રળખલલી તેલો જુનો દયલાજ ડતો મુકામો છે . ભશાયાષ્ર ને ભધ્મબાયતભાં
ભયાઠાઓ, ગુજયાત,યાજસ્થાન વદશત ઉત્તય-ત્રિભ બાયતભાં યાજ ૂતો લગેયે વાથે શજુ
ણ તેભનાં લાયવા ને કુને કાયણે જનવાભાન્મભાં ગલથ ને વન્ભાનની બાલના
જોડામેરા જોલા ભે છે . અ પ્રદે ળોનાં ઘણાં ક્ષત્રિમ કુટુંફો શજુ ણ તેભનાં
ભુતકારીન ભશેરોનો લાયવો ધયાલે છે .

