ઠાકોય ક્ષત્રિમ ત્રલે
ઠાકોય ળબ્દ ત્રલે ત્રલલેચકોએ જુદા જુદા અથો કમાા છે . લાસ્તલભાં ઠાકોય એ પ્રુથ્વીલઉ ઉયનઉ
કોઇ કોભનઉ અટક નથઉ.ણ

ઠાકોય એ ક્ષત્રિમ વભાજનો એક વમુશ છે .જેનો અથા છે - ઈશ્વય ,

જભઉનનો ભાલરક , ઠાકુય, પ્રદે ળનો અત્રધત્રત , ભાલરક , સ્લાભઉ , વયદાય , નામક , અત્રધષ્ઠાતા ,
ગાભધણઉ , ગયાત્રવમો , તાલુકદાય, નાનો યાજા , રડામક જાત્રતનઉ પ્રજા વાઠોદયા નાગય , યજુત ,
અને ક્ષત્રિમ વભાજનો

એ નાભનો ગુજયાત પ્રદે ળભાં લવતો એક ત્રલળા ક્ષત્રિમ વભાજ . ખાવ

કયીને ગુજયાત પ્રદે ળભાં લવતઉ મુત્રનલાવઉ અને પ્રાલચન એલો બાયતઉમ ક્ષત્રિમોનો એક ફહત્રુ લધ
અટકો ધયાલતો વમુશ છે . ક્ષત્રિમોના આ વમુશોભાં કોઇ ઉત્તય ગુજયાતભાં ઠાકોય કે દયફાય તયીકે
,ભધ્મ અને દલક્ષણ ગુજયાતભાં દયફાય કે યજુત કે ાટણલાડીમા
વૌયાષ્ઠભાં ચુલાલમા ઠાકોય કે ફાયૈ મા તયીકે ઓખામ છે .

કે ફાયૈ મા તયીકે અને

આ ફહત્રુ લધ ક્ષત્રિમ વમુશો ત્રલત્રલધ

અટકો ણ ધયાલે છે . જેભકે યભાય, વોઢાયભાય, વોરંકી,ચૌશાણ, ડાબઉ, યાઠોડ, ઢઢમાય,
ઝારા,ભકલાણા,લાઘેરા, ચાલડા,જાદલ, બાટી,ભારઉલાડ,ગોશીર કે ગોશેર
કેટરાક

ત્રલગેયે .આ ઉયાંત

ઠાકોયો તેભના મુ ગાભના નાભથઉ કે તેભના વાશત્રવક ુલાજોના નાભ કે પયજના

શોદ્દાઓના નાભથઉ ણ ઓખામ છે . દા.ત.ગઉ કે કોટલા અને વાભંત ત્રલગેયે . આ તભાભ
વમુશો કે અટકો ધયાલતા ક્ષત્રિમો પ્રાલચન બાયતના ક્ષત્રિમો છે . આ ઉયાંત વૌયાષ્રભાં ભેય અને
કાઠી યજુતો તેભજ કાયડીમા યજુતો આ ક્ષત્રિમ વભાજને ભતા આલતા ક્ષત્રિમ વભાજો છે .
''''''ઠાકોય''' મુ [[ક્ષત્રિમ]] વભાજનો એક બાગ છે . તે ક્ષત્રિમ યજુતનઉ જાતઉનો એક લગા છે .
[[ગુજયાત]]ભાં લવતઉ આ કોભ (લંળ- યભાય, ચૌશાણ, વોરંકી, ચાલડા, યાઠોડ, ભકલાણા, ઝારા, લાઘેરા ,
ઢઢમાય , ડાબઉ , જાદલ, બાટી,ભારઉલાડ લગેયે) ઠાકોયો તયીકે ઓખામ છે . આ કોભ તેના રડામક
ત્રભજાજ ભાટે ગુજયાત બયભાં પ્રખ્માત છે . જ્માયે ભધ્મ ગુજયાત કે [[વૌયાષ્ર]]ભાં લવતા ઠાકોયો ફાયૈ મા કે
ાટણલાડીમા અથલા તો ધાયાા તયીકે ઓખામ છે . આ ત્રવલામ વૌયાષ્રના કેટરાક બાગોભાં ભેય અને
લાા કે કાયઢડમા યજ્ુત નઉ જાત્રતઓ કે જે છાત લગાના ક્ષત્રિમો તયીકે ગણઉ ળકામ. આ ઉયાંત કેટરાક
ઠાકોયો તેભના મુ ગાભના નાભથઉ કે તેભના વાશત્રવક ુલાજોના નાભ કે પયજના શોદ્દાઓના નાભથઉ ણ
ઓખામ છે . દા.ત.ગઉ કે કોટલા અને વાભંત ત્રલગેયે .
આ તભાભ વમુશો કે અટકો ધયાલતા ક્ષત્રિમો પ્રાલચન બાયતના ક્ષત્રિમો છે . વભાજજક ળૈક્ષલણક અને
આત્રથિક યીતે છાતલગાના આ ક્ષત્રિમો મુ ત્રનલાવઉ બાયતઉમ ક્ષત્રિમો છે . કાયણ કે લિઢટળ, મુસ્સ્રભ, ભરેચ્છો
તેભજ ળકો અને હણ
ા ો નાનઉ ભોટી
ુ ો તેભજ યદે ળઉ ગુયજયો અભર ળરુ થમો તે શેરાં આ ક્ષત્રિમોના ુલજ
ઠકયાતો ધયાલતા શતા. અને ફઉજા કેટરાક યાજા –યજલાદડાઓભાં રશ્કયભાં વૈત્રનક કે વેનાતઉ તયીકે કાભ
કયતા શતા .તેભજ કેટરાક યાજાના દયફાયભાં , વાભંત કે જભઉનદાય અથલા ઠાકુય કે ઠાકોય અને ગયાત્રવમા

તેભજ તાલુકદાય તયીકે પયજ ફજાલતા શતા. યદે ળઉઓનુ યાજ્મ ત્રલસ્તયલા રાગ્યુ ં તેભ તેભ યાજા
યજલાડાઓ ત્રલલરન થતા ગમા. આભાંના કેટરાકે યદે ળઉઓનઉ આધઉનતા સ્લઉકાયી.કેટરાક યદે ળઉ
આક્રભણકાયોનઉ વાભે યણે ચઢયા અને યુદ્ધભાં ખઉ ગમા.ઉયાંત વભમે ણ બાયત લાના તભાભ
ક્ષત્રિમોનઉ એકતા ન શોલાના કાયણે,

એ વભમના કેટરાક ળાવકોએ આ ક્ષત્રિમોને યાસ્ત કયીને તેઓનઉ

જભઉનો, ભાર ત્રભલ્કત ત્રલગેયે ડાલઉ રઉધુ. અને આથઉ આભ આ વભગ્ર કોભ ત્રનયાધાય થલા રાગઉ. ધઉભે
ધઉભે આ રડામક , સ્લભાનઉ ત્માગનઉ બાલના ધયાલતઉ કોભ ખેતઉન ધન્ધા તયપ લી. યાજા યજલાડા ના
રશ્કયભાં લો સુધઉ ોતાના યીલાયનઉ યલા કમાા ત્રલના કાભ કયલાને કાયણે આ કોભ ોતાને એક
શ ૂયલઉય મોદ્ધા તયીકે ઓખાલઉ ળકી ણ ોતાનઉ જાત્રતને કે વંતાનોને વાક્ષય ફનાલઉ ળકી નશી. તેભજ
લો સુધઉ આ કોભ એક શ ૂયલઉય તયીકે ફઉજાઓના યક્ષણ ભાટે ોતાના ફલરદાનો આઉ દીધા .ણ ણ
ોતાના ત્માગનઉ અને વભાણનઉ બાલનાને આ વભગ્ર કોભ છાત અને અબણ યશી ગઈ. ોતાનઉ ઓછી
જભઉન, વાધન વાભગ્રઉનો અબાલ,

અજ્ઞાન, વ્મવન અને ખોટા ખચાાઓ તેભજ કુયીલાજોને કાયણે આત્રથિક

તથા વાભાજજક યીતે ઘવાતઉ ગઈ.
ળેઠળાહક
ુ ાયો અને જભઉનદાયના દે લાભાં ડૂફઉ ગઈ. સ્લબાલે વાશત્રવક અને રડામક એલઉ આ ક્ષત્રિમ
જાત્રત અગાઉ પ્રત્રતષ્ઠા,ભાન અને આદય ધયાલતઉ શતઉ. તેથઉ આ વભગ્ર જાત્રત ઉય આલઉ ડેરઉ કરુણ
ઢયસ્સ્થત્રતભાં તેભાંના કેટરાક સ્લભાનઉ રોકો ઝન ૂને ચડ ા અને ફશાયલટે ત્રનકળ્મા. પ્રાભાલણક, ભશેનતુ અને
ખભઉયલંતઉ તેભજ સ્લભાનઉઆ પ્રજા ઉય જુરભ ફઉન ક્ષત્રિમ શોમ તેલા ળાવકો, ઇત્રતશાવકાયો અને ોતાને
ભોટા દે ખાલાનો આડંફય કયતા ોતાના જ ફન્ધુઓએ કમો. ભોગર વામ્રાજ્મ તેભજ અંગ્રેજો કે ફઉન ક્ષત્રિમ
ઇત્રતશાવકાયો તેભજ એ અગાઉ વભમભાં ળાવન કયતા ળાવકો એ ોતાનઉ વત્તાનો ઉમોગ કયી આ વભગ્ર
પ્રજાને જુદા જુદા વમુશોભાં ત્રલબાજીત કયીને જુદી જુદી અટકો તેભજ નાભ તેભજ ઉ નાભ આપ્મા અને
ગુરાભ ણ ફાનાવ્મા . કાયણ કે તે લખતે આ વભગ્ર કોભ ોતાનઉ અજ્ઞાનતાના કાયણે ોતાના લંળ કે
કુને આગ ધયી ઉંચ નઉચના બેદબાલભાં ભાશરતઉ શતઉ. પ્રાભાલણક, ભશેનતુ અને ખભઉયલંતઉ આ પ્રજા
યદે ળઉ તેભજ અંગ્રેજ રેખકોએ કે ફઉન ક્ષત્રિમ શોમ તેલા ઇત્રતશાવકયોએ જુદા જુદા નાભથઉ વંફોધલા રાગઉ.
જેભાં આ ઇત્રતશાવકયોએ વભગ્ર કોભ ને યજુત, ઠાકોય, ફાયૈ મા,ાટણલાડીમા, ધાયાા કે કોી ઠાકોય કે ગઉ
તયીકે ઉભા આઉ. આભ આ ક્ષત્રિમ જાત્રતને ઇત્રતશાવકાયોએ નઉચઉ ફતાલલાનઉ ચેષ્ઠા કયી છે . જે ત્રલે આ
વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતના વમુશો શજુ સુધઉ અજાણ છે . કાયણ કે યદે ળઉ આક્રભણકાયો એ ણ જાણતા શતા કે
જો આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજ જ્માં સુધઉ એક યશેળે ત્માં સુધઉ ોતે યાજ્મ કયી ળકળે નશી.આભ આ વભગ્ર
ક્ષત્રિમ વભાજનઉ એકતાના અબાલનો રાબ ઉઠાલઉ કોઇક ને ઉંચા તો કોઇક ને નઉચા ફતાલઉ વભગ્ર ક્ષત્રિમ
જાત્રતને અનેક લાડાઓ કે અનેક વમુશો કે છી અનેક પ્રકાયનઉ અટકોભાં ત્રલબાજીત કયી નાખ્મા જેથઉ જુદા
જુદા ત્રલસ્તાયોભાં આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રત અરગ અરગ વમુશોના નાભથઉ ઓખામ છે .

યં ત ુ લાસ્તલભાં આ વભગ્ર જાત્રત એ આગ કશી ગમા તેભ સ્લબાલે વાશત્રવક અને રડામક એલઉ
આ ક્ષત્રિમ જાત્રત અગાઉ પ્રત્રતષ્ઠા અને આદય ધયાલતઉ શતઉ. તે ોતાના વાભાજીક ળૈક્ષલણક અને આત્રથિક
છાતણાને કાયણે ત્રલવયી ગઈ છે .

આ- છાતલગાના આ ક્ષત્રિમ ઠાકોય કે છાત ક્ષત્રિમો . કે જેઓ

વભગ્ર બાયતભાં ઉય જણાવ્મા મુજફ જુદા જુદા નાભોથઉ ઓખામ છે . અને ગુજયાતભાં આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ
યજુત જાત્રત , કોઇ ઉત્તય ગુજયાતભાં ઠાકોય કે દયફાય
,ાટણલાડીમા

તયીકે ,ભધ્મ અને દલક્ષણ ગુજયાતભાં યજુત

કે ફાયૈ મા તયીકે અને વૌયાષ્ઠભાં ચુલાલમા ઠાકોય કે ફાયૈ મા તયીકે ઓખામ છે .

આ

ફહત્રુ લધ ક્ષત્રિમ વમુશો ત્રલત્રલધ અટકો ણ ધયાલે છે . જેભકે યભાય, વોઢાયભાય, વોરંકી,ચૌશાણ, ડાબઉ,
યાઠોડ, ઢઢમાય, ઝારા,ભકલાણા,લાઘેરા ,ચાલડા,ગોશેર,બાટી,ભાીલાડ ત્રલગેયે. ઠાકોય ક્ષત્રિમ ણ શોઇ ળકે
અને ક્ષત્રિમ કે યજુત ઠાકોય ણ શોઇ ળકે. યાજ ૂત િાહ્મણ ણ શોઈ ળકે , યાજ ૂત મુશ્રઉભ ણ શોઇ
ળકે .તેભજ યાજ ૂત બઉર(આદીજાત્રત ક્ષત્રિમો) ણ શોઇ ળકે અને યાજ ૂત ઢક્રત્રિમન ણ શોઇ ળકે . યં ત ુ
િાહ્મણ , મુશ્શ્રભ કે ઢક્રત્રિમન ક્ષત્રિમ ના શોઇ ળકે. પકત યાજ ૂત કે ઠાકોય જ ક્ષત્રિમ શોઇ ળકે.

ઉત્ત્રત્તનાં ત્રવદ્ધાન્ત
ળરૂઆતભાં જાત્રતપ્રથા ખુફજ ઢયલતાનક્ષભ શતઉ અને તે વ્મસ્તતગત પ્રાથત્રભકતા ય આધાયીત શતઉ.
ુયાતત્લ,વાઢશત્મ અને કરાને રગતા ુયાલાઓને આધાયે , ઇત્રતશાવકાયો વાભાન્મ યીતે વશભત છે કે ફૌદ્ધ
અને જૈન ભતનાં ઉદમ વભમ આવાવ બાયતભાં જાત્રતપ્રથા લાયવાગત ફનઉ. ગૌતભ બુદ્ધ અને ભશાલઉય
સ્લાભઉ એ ફે ક્ષત્રિમ ભશાુરૂોનો જગત ય ઉંડો પ્રબાલ ડેર છે . જેઓ લેદનાં પ્રભુત્લભાં આશ્થા ધયાલતા
ં ા રોકોનોજ અત્રધકાય નથઉ. ઘણા પ્રાલચન
નશં અને રોકોને ઉદે શ્મા કે આધ્માજત્ભકતા એ પતત થોડા ચુનદ
ળાવકો,જેભકે અળોક ભોમા લગેયે આ ભાન્મતાનાં ઉત્વાશી અનુમામઉઓ શતા અને તેભણે વભગ્ર ભોમા
વામ્રાજ્મભાં તેનો પ્રવાય કમો.આને કાયણે િાહ્મણોનાં ભોબાભાં થોડી ઓટ આલઉ. ુયોઢશતો તભાભ િણે
ભાન્મતાઓનાં નંધણઉકાયો શતા અને શલે છીનાં ઉદાશયણભાં જોલા ભળે તેભ ત્માયે ચોક્કવણે એલો
યીલાજ શતો કે જે યાજા લૈઢદકફોધભાં ન ભાનતો શોમ અને ુયોઢશતોનાં આદે ળને ભશત્લનાં ન ગણતો શોમ
તેભને શ ૂદ્રલણાનો ગણાલાતો, અને તે ોતાનો ક્ષત્રિમ ભોબો ખોઇ ફેવતો.
આભ આ છાત જાત્રતના ક્ષત્રિમોએ આ યીતે ોતાનો ભોબો ખોઇ ફેઠા છે .આભ લઉતેરા જભાનાના
આ મોદ્ધાઓ અને ળાવકોએ ોતાનુ ં સ્લત્લ ખોઈ દીધુ ં શતુ ં અને બાયતઉમ વભાજના ત્રનમ્ન સ્તયે સ્સ્થય થમા
શતા. શેરાં એભને ક્ષત્રિમ ભાનલાભાં આવ્મા શતા, ણ શ્રોક (Manusmruti) કશે છે તે પ્રભાણે તે છી િાહ્મણોએ
એભને નઉચે ઉતાયી મ ૂક્યા. ભનુસ્મ ૃત્રતના

આધાયે ઉચ્ચ લણો ોતાનુ ં ગુનાઇત ળાવન ચરાલતા યહ્યા અને

ોતાનઉ શલવખોયીનઉ ફધઉ ભઝા લટં ૂ તા યહ્યા અને તે વાથે એ કૃત્મોનઉ ત્રનષ્ત્રત્ત, એટરે કે વંતત્રત, જાણે
એભના કયતાં ણ લધાયે ત્રતત શોમ એભ નલઉ જાત્રતઓ ફનાલતા યહ્યા અને એભને ભોતથઉમે ફદતય
જીલનભાં ધકેરતા યહ્યા.

ભનુસ્મ ૃત્રત મુજફ લણા વ્મલસ્થાએ વભાજને ફંત્રધમાય ફનાલઉ દીધો શતો. જડફેવરાખ વભાજભાં કશુ ં
તસુભાિ ણ ખવઉ ળકતુ ં નશોત,ું જેના કાયણે ફાય જેટરઉ જાત્રતઓ ક્ષત્રિમભાંથઉ છાત લગાના દયજ્જજાભાં આલઉ
ગઈ શતઉ! આભ કેભ ફન્યુ?ં વભાજના ત્રલકાવનો ભાદં ડ એનઉ આત્રથિક પ્રવ ૃત્રત્તભાં આલેરઉ ત્રલત્રલધતા છે . દે ખઉતઉ

યીતે

ક્ષત્રિમોનાં કામોનો પ્રબાલ આત્રથિક પ્રવ ૃત્રત્ત ય ફહુ ઑછો શોમ. એભનઉ પ્રવ ૃત્રત્તભાં કોઇ આંતઢયક

પેયપાયોનઉ ળક્યતા નશોતઉ. ક્ષત્રિમો યુધ્ધોરડતા શતા અને યુદ્ધ આત્રથિક પ્રવ ૃત્રત્તને પ્રોત્વાઢશત કયે એલઉ ઘટના
છે . આભ યુદ્ધોએ આત્રથિક પ્રવ ૃત્રત્તભાં ત્રનણાામક બાગ બજવ્મો શળે . યં ત ુ ક્ષત્રિમો્ને એનો વઉધો રાબ ન ભળ્મો,
કાયણ કે એ પ્રવ ૃત્રત્તનો દોય લૈશ્મોના શાથભાં શતો. ક્ષત્રિમો રડતા અને રડતાં રડતાં જનતાનુ યક્ષણ કયતા.
અને લૈશ્મો ાવેથઉ ૈવાનઉ ભદદ રેતા. જીતતા તો યાજા ફનતા અને ભયતા તો સ્લગે જતા! એભના
સ્લાબાત્રલક કભન
ા ો આ ફે ત્રવલામ એભના ભાટે િઉજો કળો અથા નશોતો.જે ક્ષત્રિમોએ િાહ્મણલાદ કે ભનુલાદનો
ત્રલઢયધ કમો તેલા તભાભ પ્રાલચન બાયતઉમ ક્ષત્રિમો ને છાત લગાભાં ગણના થઈ. આભ આના કાયણે
પ્રાલચન ક્ષત્રિમો કે જે મુત્રનલાવઉ ક્ષત્રિઓ છે . જે શારભાં આત્રથિક , વભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત
ગણામ છે . ળાહક
ુ ાયોતો ઠીક ણ ોતાના ફાન્ધલો શારભાં ોતાનાથઉ અરગ અરગ ભાને છે
ક્ષત્રિમોનઉ વાથે અન્મામ
બાયતનો ઇત્રતશાવ મુખ્મત્લે ળરુઆતભાં ત્રલદે ળઉ ઇત્રતશાવકાયો કે જે , બાયત ય આક્રભણ કયલાલાી
જુદી જુદી જાત્રતઓના વમુશો શતા. અથલા તો તેભના દાવ કે ગુરાભ શતા. જેઓએ ઇત્રતશાવ રખ્મો. આ
ઇત્રતશાવકાયોએ કેટરાક કથનનોનો આધાય ફનાલઉ ને અથલા તો તેભાં જોડ તોડ કયીને, તેભજ

આણા

ઇત્રતશાવકાયોએ ણ લસ્તુ-સ્સ્થત્રતનઉ ઉંડાઈભાં ગમા લગય ખાવ કયીને પ્રાલચન ક્ષત્રિમો અને ભધ્મકાલરન
યાજ ૂતો ના ત્રલે જે રખ્યુ છે . તે ખયે ખય બાયતના તભાભ ક્ષત્રિમો વાથે અન્મામ કયતા છે . આ
ઇત્રતશાવકાયો કેજેઓ કાંતો લફન બાયતઉમો શતા .કે કાંતો ફઉન ક્ષત્રિમો શતા. તેઓએ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને
જુદા જુદા વમુશોભાં ત્રલબાજીત કયી નાખ્મા. ભંગર વામ્રાજ્મના વભમભાં ભોગરોએ ચતુયાઇ નો ઉમોગ
કયીને વૌથઉ શેરાં રડામક અને ઝન ૂનઉ એલઉ ક્ષત્રિમ જાત્રતને લટરાલલા રાગ્મા. જેભાં કેટરામ ક્ષત્રિમો એ
મુસ્રઉભ ધભા અંગઉકાય કમો .તેભજ કેટરાકે ભોગરોનઉ તાફેદાયી સ્લઉકાયી.અને કેટરાક ક્ષત્રિમો ખંડણઉમા
થઈ ગમા. આભ આ યીતે ક્ષત્રિમ જાત્રતને અરગ થરગ ાડી દીધઉ. કાયણ કે યદે ળઉ આક્રભણકાયો એ
લાતથઉ લાકેપ શતા કે , બાયતભાં જો કોઇ વૌથઉ લધાયે રડામક અને ઝન ૂનઉ કોભ શોમતો તે ક્ષત્રિમો કે
યાજુતો છે . જે ક્ષત્રિમો મુસ્સ્રભ વાળકોના પ્રવંળકો શતા તે ફાકીના ક્ષત્રિમોને નઉચા ગણઉ તેભને શડધુત
કયલા રાગ્મા. અને ોતાને ઉંચા ગણલા રાગ્મા. ત્માયફાદ બાયતભાં યદે ળઉઓ તયીકે ગોયા રોકો (અંગ્રેજો)
એ ોતાને વત્તા જભાલલા ક્ષત્રિમો કે યાજુત યાજાઓને ોતાના તાફે કયી ક્ષત્રિમોભાં ‘બાગરા ાડોને યાજ
કયો”નઉ નઉત્રત વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને લેય ત્રલખેય કયીને ક્ષત્રિમ જાત્રત વાભે વૌથઉ ભોટો અન્મામ કયલાભાં. અને
વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને અરગ અરગ નાભો કે અટકોથઉ ત્રલબાજીત કયી નાખ્મા. ભોગરો કે અંગ્રેજોના િાવથઉ
ફચલા (તેભજ ોતાના યે લાયને

કે કુટુંફને ) કે ફચાલા વભગ્ર મુ ત્રનલાવઉ ક્ષત્રિમ જાત્રતએ ોતાના

નાભ કે અટક ફદરઉ નાખ્મા. અને ોતાના પ્રદે ળને કામભને ભાટે છોડીને સ્થાાંતય કયી ગમા. જે રોકો
યદે ળઉઓ કે ભોગરો કે અંગ્રેજોના લપાદાય યહ્યા તે ોતાને ઉંચા કશેલયાલે છે . જ્માયે જે ક્ષત્રિમો ોતાના
સ્લભાન ખાતય ોતાનઉ ત્રભલ્કતો છોડીને કામભને

ભાટે ફઉજે સ્થે લસ્મા તે ક્ષત્રિમોને યદે ળઉ

આક્રભણકાયોના ગુરાભો નઉચઉ જાત્રતના ગણલા રાગ્મા. અને આભ જે ક્ષત્રિમ જાત્રત જે ત્રલસ્તાયભાંથઉ આલઉ
શતઉ તે પ્રદે ળ કે સ્થ તેભજ ોતાના લતનના નાભોથઉ ઓખાલા રાગઉ.ખાવ કયીને અંગ્રેજોએ આ કોભને
જુદા જુદા નાભો આપ્મા અને સ્થાત્રનક ળાહક
ુ ાયો કે ઇત્રતશાવકાયોએ એભાં ુયોુયો વાથ આપ્મો.

આ ક્ષત્રિમ

જાત્રતના કેટરામ રોકોએ ભોગરો કે અંગ્રેજો વાભે ોતાને થમેરા અન્મામ વાભે યુદ્ધે ચડેરા. આભ યદે ળઉ
આક્રભણકાયોએ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને ત્રલબાજીત કયીને બાયત ઉય વાળન કયુ.ા અત્માયે સ્લતંિ બાયતભાં
ણ આજ ત્રવરત્રવરો ચાલુ યહ્યો છે . શારભાં ણ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને ( ખાવ કયીને ગુજયાતભાં યાજ ૂત
અને ઠાકોય કે દયફાય , અરગ અરગ કયીને ત્રલબાજીત કયલાભાં આલઉ યહ્યા છે . શારભાં ભઉડીમા ણ આ
ક્ષત્રિમ જાત્રતને ત્રલબાજીત કયલાના પ્રમાવો કયી યશી છે . ) ઇત્રતશાવકાયો એક ભાનતા નથઉ. કાયણક એ આ
રોકોને ખફય છે કે ક્ષત્રિમ જાત્રત એક થળે તો તેઓ ોતાનઉ ખઉચડી કલઉ ળકે નશી. શારના વાળકો
અંગ્રેજોનઉ નઉત્રતઓ મુજફ ચારઉને ક્ષત્રિમોને કાંતો ઠાકોય કે યાજ ૂતોના નાભના અરગ અરગ વમુશોભાં
ત્રલબાજીત કયલાનઉ યણનઉત્રતથઉ ોતાનો એક્કો જભાલઉ યહ્યા છે . લાસ્તલભાં ઠાકોય એ ણ ક્ષત્રિમ છે . અને
યાજ ૂત એ ણ ક્ષત્રિમ છે . ક્ષત્રિમ એ ઠાકોય શોઇ ળકે .ક્ષત્રિમ એ યાજ ૂત ણ શોઇ ળેકે .ણ ક્ષત્રિમ અન્મ
ના શોઇ ળકે. શેરાં ઇત્રતશાવકાયો યાજ ૂતોને ત્રલદે ળઉઓનઉ ઓરાદ કશેતા શતા. ઇત્રતશાવકાયો યાજ ૂતોને
ક્ષત્રિમો ભાનલા ણ તૈમાય નશોતા. અને અત્માયે આજ ઇત્રતશાવકાયો ઠાકોયોને ક્ષત્રિમ ભાનલા આનાકાનઉ
કયી યહ્યા છે . ણ શલે ઠાકોયો ઠાકોયો નશી ણ ક્ષત્રિમ ઠાકોયો તયીકે આલઉ યહ્યા છે . આ ક્ષત્રિમોના ુલાજો
શજાયો લોથઉ ોતાનો ઇત્રતશાવ વાચલઉનઉ ફેઠા છે . આ ક્ષત્રિમો જભઉનદાયો શતા અને યશેળે. આ ક્ષત્રિમો
વાભંતો શતા અને યશેળે. આ ક્ષત્રિમો દયફાયો શતા અને છે . આ ક્ષત્રિમો યજુત છે અને યશેળે. આ ક્ષત્રિમો
વાશત્રવક , રડામક ,ઝનુનઉ . પ્રાભાલણક, ભશેનતુ અને ખભઉયલંન્તા અને ખાનદાનઉ છે અને કામભ યશેળે. શલે
ક્ષત્રિમો ોતાનો ઇત્રતશાવ ોતે રખળે.

ઉત્ત્રત્તનાં ત્રવદ્ધાન્ત
ળરૂઆતભાં જાત્રતપ્રથા ખુફજ ઢયલતાનક્ષભ શતઉ અને તે વ્મસ્તતગત પ્રાથત્રભકતા ય આધાયીત શતઉ.
ુયાતત્લ,વાઢશત્મ અને કરાને રગતા ુયાલાઓને આધાયે , ઇત્રતશાવકાયો વાભાન્મ યીતે વશભત છે કે ફૌદ્ધ
અને જૈન ભતનાં ઉદમ વભમ આવાવ બાયતભાં જાત્રતપ્રથા લાયવાગત ફનઉ. ગૌતભ બુદ્ધ અને ભશાલઉય
સ્લાભઉ એ ફે ક્ષત્રિમ ભશાુરૂોનો જગત ય ઉંડો પ્રબાલ ડેર છે . જેઓ લેદનાં પ્રભુત્લભાં આશ્થા ધયાલતા
ં ા રોકોનોજ અત્રધકાય નથઉ. ઘણા પ્રાલચન
નશં અને રોકોને ઉદે શ્મા કે આધ્માજત્ભકતા એ પતત થોડા ચુનદ
ળાવકો,જેભકે અળોક ભોમા લગેયે આ ભાન્મતાનાં ઉત્વાશી અનુમામઉઓ શતા અને તેભણે વભગ્ર ભોમા
વામ્રાજ્મભાં તેનો પ્રવાય કમો.આને કાયણે િાહ્મણોનાં ભોબાભાં થોડી ઓટ આલઉ. ુયોઢશતો તભાભ િણે

ભાન્મતાઓનાં નંધણઉકાયો શતા અને શલે છીનાં ઉદાશયણભાં જોલા ભળે તેભ ત્માયે ચોક્કવણે એલો
યીલાજ શતો કે જે યાજા લૈઢદકફોધભાં ન ભાનતો શોમ અને ુયોઢશતોનાં આદે ળને ભશત્લનાં ન ગણતો શોમ
તેભને શ ૂદ્રલણાનો ગણાલાતો, અને તે ોતાનો ક્ષત્રિમ ભોબો ખોઇ ફેવતો.આભ આ છાત જાત્રતના ક્ષત્રિમોએ
આ યીતે ોતાનો ભોબો ખોઇ ફેઠા છે .
આભ લઉતેરા જભાનાના આ મોદ્ધાઓ અને ળાવકોએ ોતાનુ ં સ્લત્લ ખોઈ દીધુ ં શતુ ં અને બાયતઉમ
વભાજના ત્રનમ્ન સ્તયે સ્સ્થય થમા શતા. શેરાં એભને ક્ષત્રિમ ભાનલાભાં આવ્મા શતા, ણ શ્રોક
(Manusmruti) કશે છે તે પ્રભાણે તે છી િાહ્મણોએ એભને નઉચે ઉતાયી મ ૂક્યા.
ભુતકાભાં ુયા બાયતલાભાં ોતાનઉ વત્તાનો ડંકો લગાડનાય આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજ ોત
ોતાના લાડાઓ કે ઉંચનઉચના બેદબાલ તેભજ યાજ ૂત કે ઠાકોય તેભજ દયફાય કે જાગઉયદાય જેલા અરગ
અરગ વમુશોભાં ત્રલબાજીત શોલાના કાયણે આ ત્રલળા ક્ષત્રિમ વભાજ લતાભાનભાં વત્તાથઉ ત્રલમુખ છે અને
વત્તા એલા રોકો બોગલે છે કે જેભનઉ વંખ્મા નશીલત છે . ભાટે ક્ષત્રિમ વભાજના આ તભાભ વભાજો એ
ઠાકોય કે યાજ ૂત તયીકે નશી ણ ક્ષત્રિમ વભાજ તયીકે આ વભગ્ર જાત્રત એક થામ તે આ વભગ જાત્રત ભાટે
ઢશતાલશ છે . ભોટો બાઈ એક જ શોમ ફાકીના નાના બાઈઓનઉ વંખ્મા લધાયે શોમ. તે નઉતઉને અનુવયીને
વભગ્ર વભજે ોતાને એકતા ભાટે શેર કયલઉ ડળે. યાજુતો અને ઠાકોયોના લશેલાયો કે યીતયીલાજો
અરગ અરગ છે . અને આ જ લશેલાયો કે યીતયીલાજો આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતનઉ એકતા ભાટે ભોટો અલયોધ
છે . ણ વભગ્ર વભાજે એ ણ નંધવુ યહ્યુ કે ફે વગા બાઈમોના લશેલાયો કે યીત યીલાજો ણ એક નથઉ
શોતા. ફે વગા બાઈમોના દીકયાઓ ોતાને બાઈમો નશી ણ કાકા ફાાના કશીને ઢયલાયને ત્રલબાજીત
કયલાનઉ ળરુઆત કયી દે છે . આભ આ વભગ્ર વભાજ ત્રલળા વંખ્માભાં શોલાથઉ એક કયલાનુ ં કાભ અઘરુ છે
ખરુ ણ અળક્ય નથઉ. કાયણ કે આ વભગ્ર જાત્રતએ અન્મ જાત્રતઓ ભાટે અનેકલાય ોતાનઉ જાતને ઘવઉ
નાખઉ છે તો ોતાનઉ વભગ્ર જાત્રતનઉ એકતા ભાટે ણ ોતાનઉ જાતને દાલ ય રગાલઉ ળકે છે . આ ભાટે
યાજ ૂતોએ યાજ ૂત તયીકે નશી ણ ક્ષત્રિમ તયીકે અને ઠાકોયો કે દયફાયોએ ઠાકોય કે દયફાય તયીકે નશી
ણ ક્ષત્રિમ તયીકે ફશાય આલવુ ડળે. તો જ આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજનો વાભાજીક, આત્રથિક અને ળૈક્ષલણક
યીતે ત્રલકાવ થઈ ળકળે. ોત ોતાના લશેલાયો કે યીતયીલાજોના બોગે નશી ણ તેનઉ ધયોશયને વાચલઉને
ક્ષત્રિમ વભાજના ઈત્રતશાવના અને વંસ્કૃત્રતના યક્ષણ શેત ુ ં વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજે એકી અલાજે બેગા થઈને
એકતા ફનાલલાનો વભમ ાકી ગમો છે . તભાભ ક્ષત્રિમોએ એક થલાભાં ોતાના લંળ કે જાત્રત ત્રલલાદભાં
ડવુ ં જોઇએ નશી.
ક્ષત્રિમો જાગો. અને એક ફનો નેક ફનો
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