
ઠાકોય ક્ષત્રિમ  ત્રલે  
ઠાકોય ળબ્દ ત્રલે ત્રલલેચકોએ જુદા જુદા અથો કમાા છે.  લાસ્તલભા ંઠાકોય એ પ્રથુ્વીલઉ ઉયનઉ 

કોઇ કોભનઉ અટક નથઉ.ણ  ઠાકોય એ ક્ષત્રિમ વભાજનો એક વમશુ છે.જેનો અથા છે- ઈશ્વય , 

જભઉનનો ભાલરક , ઠાકુય, પ્રદેળનો અત્રધત્રત , ભાલરક , સ્લાભઉ , વયદાય , નામક , અત્રધષ્ઠાતા , 

ગાભધણઉ , ગયાત્રવમો , તાલકુદાય, નાનો યાજા , રડામક જાત્રતનઉ પ્રજા વાઠોદયા  નાગય , યજતુ , 

અને ક્ષત્રિમ વભાજનો  એ નાભનો ગજુયાત પ્રદેળભા ંલવતો એક ત્રલળા ક્ષત્રિમ વભાજ . ખાવ 
કયીને ગજુયાત પ્રદેળભા ંલવતઉ મુત્રનલાવઉ અને પ્રાલચન એલો બાયતઉમ ક્ષત્રિમોનો એક ફહતુ્રલધ 
અટકો ધયાલતો વમશુ છે. ક્ષત્રિમોના આ વમશુોભા ંકોઇ ઉત્તય ગજુયાતભા ંઠાકોય કે દયફાય  તયીકે 
,ભધ્મ અને દલક્ષણ ગજુયાતભા ં દયફાય કે યજતુ કે ાટણલાડીમા  કે ફાયૈમા તયીકે અને 
વૌયાષ્ઠભા ંચલુાલમા ઠાકોય કે ફાયૈમા તયીકે ઓખામ છે.  આ ફહતુ્રલધ ક્ષત્રિમ વમશુો ત્રલત્રલધ 
અટકો ણ ધયાલે છે. જેભકે યભાય, વોઢાયભાય, વોરકંી,ચૌશાણ, ડાબઉ, યાઠોડ, ઢઢમાય, 

ઝારા,ભકલાણા,લાઘેરા, ચાલડા,જાદલ, બાટી,ભારઉલાડ,ગોશીર કે ગોશરે  ત્રલગેયે .આ ઉયાતં 
કેટરાક  ઠાકોયો તેભના મુ ગાભના નાભથઉ કે તેભના વાશત્રવક લુાજોના નાભ કે પયજના 
શોદ્દાઓના નાભથઉ ણ ઓખામ છે. દા.ત.ગઉ કે કોટલા અને વાભતં ત્રલગેયે . આ તભાભ 
વમશુો કે અટકો ધયાલતા ક્ષત્રિમો પ્રાલચન બાયતના ક્ષત્રિમો છે. આ ઉયાતં વૌયાષ્રભા ં ભેય અને 
કાઠી યજતુો તેભજ કાયડીમા યજતુો આ ક્ષત્રિમ વભાજને ભતા આલતા ક્ષત્રિમ વભાજો છે.  

''''''ઠાકોય''' મુ [[ક્ષત્રિમ]] વભાજનો એક બાગ છે. તે ક્ષત્રિમ યજતુનઉ જાતઉનો એક લગા છે.  
[[ગજુયાત]]ભા ંલવતઉ આ કોભ (લળં- યભાય, ચૌશાણ, વોરકંી, ચાલડા, યાઠોડ, ભકલાણા, ઝારા, લાઘેરા , 

ઢઢમાય , ડાબઉ , જાદલ, બાટી,ભારઉલાડ લગેયે) ઠાકોયો તયીકે ઓખામ છે. આ કોભ તેના રડામક 
ત્રભજાજ ભાટે ગજુયાત બયભા ંપ્રખ્માત છે. જ્માયે ભધ્મ ગજુયાત કે [[વૌયાષ્ર]]ભા ંલવતા ઠાકોયો ફાયૈમા કે 
ાટણલાડીમા અથલા તો ધાયાા તયીકે ઓખામ છે. આ ત્રવલામ વૌયાષ્રના કેટરાક બાગોભા ં ભેય અને 
લાા કે કાયઢડમા યજ્તુ નઉ જાત્રતઓ કે જે છાત લગાના ક્ષત્રિમો તયીકે ગણઉ ળકામ. આ ઉયાતં કેટરાક  
ઠાકોયો તેભના મુ ગાભના નાભથઉ કે તેભના વાશત્રવક લુાજોના નાભ કે પયજના શોદ્દાઓના નાભથઉ ણ 
ઓખામ છે. દા.ત.ગઉ કે કોટલા અને વાભતં ત્રલગેયે . 

આ તભાભ વમશુો કે અટકો ધયાલતા ક્ષત્રિમો પ્રાલચન બાયતના ક્ષત્રિમો છે. વભાજજક ળૈક્ષલણક અને 
આત્રથિક યીતે છાતલગાના આ ક્ષત્રિમો મુ ત્રનલાવઉ બાયતઉમ ક્ષત્રિમો છે. કાયણ કે લિઢટળ,  મસુ્સ્રભ, ભરેચ્છો 
તેભજ ળકો અને હણુો તેભજ યદેળઉ ગયુજયો અભર ળરુ થમો તે શરેા ંઆ ક્ષત્રિમોના લુાજો નાનઉ ભોટી 
ઠકયાતો ધયાલતા શતા. અને ફઉજા કેટરાક યાજા –યજલાદડાઓભા ંરશ્કયભા ંવૈત્રનક કે વેનાતઉ તયીકે  કાભ 
કયતા શતા .તેભજ કેટરાક યાજાના દયફાયભા ં, વાભતં કે જભઉનદાય અથલા ઠાકુય કે ઠાકોય  અને ગયાત્રવમા 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%AF


તેભજ તાલકુદાય તયીકે પયજ ફજાલતા શતા. યદેળઉઓન ુ યાજ્મ ત્રલસ્તયલા રાગ્યુ ં તેભ તેભ યાજા 
યજલાડાઓ ત્રલલરન થતા ગમા. આભાનંા કેટરાકે યદેળઉઓનઉ આધઉનતા સ્લઉકાયી.કેટરાક યદેળઉ 
આક્રભણકાયોનઉ વાભે યણે ચઢયા અને યદુ્ધભા ં ખઉ ગમા.ઉયાતં વભમે ણ બાયત લાના તભાભ 
ક્ષત્રિમોનઉ એકતા ન શોલાના કાયણે,  એ વભમના કેટરાક ળાવકોએ આ ક્ષત્રિમોને યાસ્ત કયીને તેઓનઉ  
જભઉનો, ભાર ત્રભલ્કત ત્રલગેયે ડાલઉ રઉધ.ુ 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 
રશ્કયભા ં લો સધુઉ ોતાના યીલાયનઉ યલા કમાા ત્રલના કાભ કયલાને કાયણે આ કોભ ોતાને એક 
શયૂલઉય મોદ્ધા તયીકે ઓખાલઉ ળકી ણ ોતાનઉ જાત્રતને કે વતંાનોને વાક્ષય ફનાલઉ ળકી નશી. તેભજ 
લો સધુઉ આ કોભ  એક શયૂલઉય 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.  

ળેઠળાહકુાયો અને જભઉનદાયના દેલાભા ંડફૂઉ ગઈ. સ્લબાલે વાશત્રવક અને રડામક એલઉ આ ક્ષત્રિમ 
જાત્રત અગાઉ પ્રત્રતષ્ઠા,ભાન અને આદય ધયાલતઉ શતઉ. તેથઉ આ વભગ્ર જાત્રત ઉય આલઉ ડેરઉ કરુણ 
ઢયસ્સ્થત્રતભા ંતેભાનંા કેટરાક સ્લભાનઉ રોકો ઝનનેૂ ચડ ા અને ફશાયલટે ત્રનકળ્મા. પ્રાભાલણક, ભશનેત ુઅને 
ખભઉયલતંઉ તેભજ સ્લભાનઉઆ પ્રજા ઉય જુરભ ફઉન ક્ષત્રિમ શોમ તેલા ળાવકો,  ઇત્રતશાવકાયો અને ોતાને 
ભોટા દેખાલાનો આડફંય કયતા ોતાના જ ફન્ધઓુએ કમો. ભોગર વામ્રાજ્મ તેભજ અંગે્રજો કે ફઉન ક્ષત્રિમ 
ઇત્રતશાવકાયો તેભજ એ અગાઉ વભમભા ંળાવન કયતા ળાવકો એ ોતાનઉ વત્તાનો ઉમોગ કયી આ વભગ્ર 
પ્રજાને જુદા જુદા વમશુોભા ં ત્રલબાજીત કયીને જુદી જુદી અટકો તેભજ નાભ તેભજ ઉ નાભ આપ્મા અને 
ગરુાભ ણ ફાનાવ્મા . કાયણ કે તે લખતે આ વભગ્ર કોભ ોતાનઉ અજ્ઞાનતાના કાયણે ોતાના લળં કે 
કુને આગ ધયી ઉંચ નઉચના બેદબાલભા ંભાશરતઉ શતઉ. પ્રાભાલણક, ભશનેત ુઅને ખભઉયલતંઉ આ પ્રજા 
યદેળઉ તેભજ અંગે્રજ રેખકોએ કે ફઉન ક્ષત્રિમ શોમ તેલા ઇત્રતશાવકયોએ જુદા જુદા નાભથઉ વફંોધલા રાગઉ. 
જેભા ંઆ ઇત્રતશાવકયોએ વભગ્ર કોભ ને યજતુ, ઠાકોય, ફાયૈમા,ા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  વમશુો શજુ સધુઉ અજાણ છે. કાયણ કે યદેળઉ આક્રભણકાયો એ ણ જાણતા શતા કે 
જો આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજ જ્મા ંસધુઉ એક યશળેે ત્મા ંસધુઉ ો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 વમશુો કે છી અનેક પ્રકાયનઉ અટકોભા ંત્રલબાજીત કયી નાખ્મા  જેથઉ જુદા 
જુદા ત્રલસ્તાયોભા ંઆ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રત અરગ અરગ વમશુોના નાભથઉ ઓખામ છે.  



યંત ુલાસ્તલભા ં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 બાયતભા ંઉય જણાવ્મા મજુફ જુદા જુદા નાભોથઉ ઓખામ છે. અને ગજુયાતભા ંઆ વભગ્ર ક્ષત્રિમ 
યજતુ જાત્રત , કોઇ ઉત્તય ગજુયાતભા ં ઠાકોય કે દયફાય  તયીકે ,ભધ્મ અને દલક્ષણ ગજુયાતભા ં યજતુ 
,ાટણલાડીમા  કે ફાયૈમા તયીકે અને વૌયાષ્ઠભા ંચલુાલમા ઠાકોય કે ફાયૈમા તયીકે ઓખામ છે.  આ 
ફહતુ્રલધ ક્ષત્રિમ વમશુો ત્રલત્રલધ અટકો ણ ધયાલે છે. જેભકે યભાય, વોઢાયભાય, વોરકંી,ચૌશાણ, ડાબઉ, 
યાઠોડ, ઢઢમાય, ઝારા,ભકલાણા,લાઘરેા ,ચાલડા,ગોશરે,બાટી,ભાીલાડ  ત્રલગેયે. ઠાકોય ક્ષત્રિમ ણ  શોઇ ળકે 
અને ક્ષત્રિમ કે યજતુ  ઠાકોય ણ શોઇ ળકે. યાજતૂ િાહ્મણ ણ શોઈ ળકે , યાજતૂ મશુ્રઉભ ણ શોઇ 
ળકે .તેભજ યાજતૂ બઉર(આદીજાત્રત ક્ષત્રિમો)  ણ શોઇ ળકે અને યાજતૂ ઢક્રત્રિમન ણ શોઇ ળકે . યંત ુ
િાહ્મણ , મશુ્શ્રભ કે ઢક્રત્રિમન ક્ષત્રિમ ના શોઇ ળકે. પકત યાજતૂ કે ઠાકોય જ  ક્ષત્રિમ શોઇ ળકે.  

 

 ઉત્ત્રત્તના ંત્રવદ્ધાન્ત 

    ળરૂઆતભા ંજાત્રતપ્રથા ખફુજ ઢયલતાનક્ષભ શતઉ અને તે વ્મસ્તતગત પ્રાથત્રભકતા ય આધાયીત શતઉ. 
યુાતત્લ,વાઢશત્મ અને કરાને રગતા યુાલાઓને આધાયે, ઇત્રતશાવકાયો વાભાન્મ યીતે વશભત છે કે ફૌદ્ધ 
અને જૈન ભતના ંઉદમ વભમ આવાવ બાયતભા ંજાત્રતપ્રથા લાયવાગત ફનઉ. ગૌતભ બદુ્ધ અને ભશાલઉય 
સ્લાભઉ એ ફે ક્ષત્રિમ ભશારુૂોનો જગત ય ઉંડો પ્રબાલ ડેર છે. જેઓ લેદના ંપ્રભતુ્લભા ંઆશ્થા ધયાલતા 
નશં અને રોકોને ઉદેશ્મા કે આધ્માજત્ભકતા એ પતત થોડા ચનુદંા રોકોનોજ અત્રધકાય નથઉ. ઘણા પ્રાલચન 
ળાવકો,જેભકે અળોક ભોમા લગેયે આ ભાન્મતાના ં ઉત્વાશી અનમુામઉઓ શતા અને તેભણે વભગ્ર ભોમા 
વામ્રાજ્મભા ં તેનો પ્રવાય કમો.આને કાયણે િાહ્મણોના ં ભોબાભા ં થોડી ઓટ આલઉ. યુોઢશતો તભાભ િણે 
ભાન્મતાઓના ંનંધણઉકાયો શતા અને શલે છીના ં ઉદાશયણભા ંજોલા ભળે તેભ ત્માયે ચોક્કવણે એલો 
યીલાજ શતો કે જે યાજા લૈઢદકફોધભા ંન ભાનતો શોમ અને યુોઢશતોના ંઆદેળને ભશત્લના ંન ગણતો શોમ 
તેભને શદૂ્રલણાનો 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 ંશત ુ ંઅને બાયતઉમ વભાજના ત્રનમ્ન સ્તયે સ્સ્થય થમા 
શતા. શરેા ંએભને ક્ષત્રિમ ભાનલાભા ંઆવ્મા શતા, ણ શ્રોક (Manusmruti) કશ ેછે ત ેપ્રભાણ ેતે છી િાહ્મણોએ 
એભને નઉચે ઉતાયી મકૂ્યા. ભનસુ્મતૃ્રતના  આધાયે ઉચ્ચ લણો ોતાનુ ંગનુાઇત ળાવન ચરાલતા યહ્યા અને 
ોતાનઉ શલવખોયીનઉ ફધઉ ભઝા લ ૂટંતા યહ્યા અને તે વાથે એ કૃત્મોનઉ ત્રનષ્ત્રત્ત, એટરે કે વતંત્રત, જાણે 
એભના કયતા ંણ લધાયે ત્રતત શોમ એભ નલઉ જાત્રતઓ ફનાલતા યહ્યા અને એભને ભોતથઉમે ફદતય 
જીલનભા ંધકેરતા યહ્યા. 



ભનસુ્મતૃ્રત મજુફ લણા વ્મલસ્થાએ વભાજને ફતં્રધમાય ફનાલઉ દીધો શતો. જડફેવરાખ વભાજભા ંકશુ ં
તસભુાિ ણ ખવઉ ળકત ુ ંનશોત ુ,ં  જેના કાયણે  ફાય જેટરઉ  જાત્રતઓ ક્ષત્રિમભાથંઉ છાત લગાના દયજ્જજાભા ંઆલઉ 
ગઈ શતઉ! આભ કેભ ફન્યુ?ં વભાજના ત્રલકાવનો ભાદંડ એનઉ આત્રથિક પ્રવતૃ્રત્તભા ંઆલેરઉ ત્રલત્રલધતા છે. દેખઉતઉ 
યીતે  ક્ષત્રિમોના ં કામોનો પ્રબાલ આત્રથિક પ્રવતૃ્રત્ત ય ફહ ુ ઑછો શોમ. એભનઉ પ્રવતૃ્રત્તભા ં કોઇ આંતઢયક 
પેયપાયોનઉ ળક્યતા નશોતઉ. ક્ષત્રિમો યધુ્ધોરડતા શતા અને યદુ્ધ આત્રથિક પ્રવતૃ્રત્તને પ્રોત્વાઢશત કયે એલઉ ઘટના 
છે. આભ યદુ્ધોએ આત્રથિક પ્રવતૃ્રત્તભા ંત્રનણાામક બાગ બજવ્મો શળે . યંત ુક્ષત્રિમો્ને એનો વઉધો રાબ ન ભળ્મો, 
કાયણ કે એ પ્રવતૃ્રત્તનો દોય લૈશ્મોના શાથભા ંશતો. ક્ષત્રિમો રડતા અને રડતા ંરડતા ં જનતાન ુયક્ષણ કયતા.  
અને લૈશ્મો ાવેથઉ ૈવાનઉ ભદદ રેતા. જીતતા તો યાજા ફનતા અને ભયતા તો સ્લગે જતા! એભના 
સ્લાબાત્રલક કભાનો આ ફે ત્રવલામ એભના ભાટે િઉજો કળો અથા નશોતો.જે ક્ષત્રિમોએ િાહ્મણલાદ કે ભનલુાદનો 
ત્રલઢયધ કમો તેલા તભાભ પ્રાલચન બાયતઉમ ક્ષત્રિમો ને છાત લગાભા ં ગણના થઈ. આભ આના કાયણે 
પ્રાલચન ક્ષત્રિમો કે જે મુત્રનલાવઉ ક્ષત્રિઓ છે. જે શારભા ંઆત્રથિક , વભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત 
ગણામ છે.  ળાહકુાયોતો ઠીક ણ  ોતાના ફાન્ધલો શારભા ંોતાનાથઉ અરગ અરગ ભાને છે 

ક્ષત્રિમોનઉ વાથે અન્મામ  

બાયતનો ઇત્રતશાવ મખુ્મત્લે ળરુઆતભા ંત્રલદેળઉ ઇત્રતશાવકાયો કે જે , બાયત ય આક્રભણ કયલાલાી 
જુદી જુદી જાત્રતઓના વમશુો શતા. અથલા તો તેભના દાવ કે ગરુાભ શતા. જેઓએ ઇત્રતશાવ રખ્મો. આ 
ઇત્રતશાવકાયોએ કેટરાક કથનનોનો આધાય ફનાલઉ ને અથલા તો તેભા ંજોડ તોડ કયીને, તેભજ  આણા 
ઇત્રતશાવકાયોએ ણ લસ્ત-ુસ્સ્થત્રતનઉ ઉંડાઈભા ં ગમા લગય ખાવ કયીને પ્રાલચન ક્ષત્રિમો અને ભધ્મકાલરન 
યાજતૂો ના ત્રલે જે રખ્ય ુ છે. તે ખયેખય બાયતના તભાભ ક્ષત્રિમો વાથે અન્મામ કયતા છે. આ 
ઇત્રતશાવકાયો કેજેઓ કાતંો લફન બાયતઉમો શતા .કે કાતંો ફઉન ક્ષત્રિમો શતા. તેઓએ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને 
જુદા જુદા વમશુોભા ં ત્રલબાજીત કયી નાખ્મા. ભંગર વામ્રાજ્મના વભમભા ંભોગરોએ ચતયુાઇ નો ઉમોગ 
કયીને વૌથઉ શરેા ંરડામક અને ઝનનૂઉ એલઉ ક્ષત્રિમ જાત્રતને લટરાલલા રાગ્મા. જેભા ંકેટરામ ક્ષત્રિમો એ 
મસુ્રઉભ ધભા અંગઉકાય કમો .તેભજ કેટરાકે ભોગરોનઉ તાફેદાયી સ્લઉકાયી.અને કેટરાક ક્ષત્રિમો ખડંણઉમા 
થઈ ગમા. આભ આ યીતે ક્ષત્રિમ જાત્રતને અરગ થરગ ાડી દીધઉ. કાયણ કે યદેળઉ આક્રભણકાયો એ 
લાતથઉ લાકેપ શતા કે , બાયતભા ં જો કોઇ વૌથઉ લધાયે રડામક અને ઝનનૂઉ કોભ શોમતો તે ક્ષત્રિમો કે 
યાજતુો છે. જે ક્ષત્રિમો  મસુ્સ્રભ વાળકોના પ્રવળંકો શતા તે ફાકીના ક્ષત્રિમોને નઉચા ગણઉ તેભને શડધતુ 
કયલા રાગ્મા. અને ોતાને ઉંચા ગણલા રાગ્મા. ત્માયફાદ બાયતભા ંયદેળઉઓ તયીકે ગોયા રોકો (અંગે્રજો) 
એ ોતાને વત્તા જભાલલા ક્ષત્રિમો કે યાજતુ યાજાઓને ોતાના તાફે કયી ક્ષત્રિમોભા ં‘બાગરા ાડોને યાજ 
કયો”નઉ નઉત્રત વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને લેય ત્રલખેય કયીને ક્ષત્રિમ જાત્રત વાભે વૌથઉ ભોટો અન્મામ કયલાભા.ં અને 
વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને અરગ અરગ નાભો કે અટકોથઉ ત્રલબાજીત કયી નાખ્મા. ભોગરો કે અંગે્રજોના િાવથઉ 
ફચલા (તેભજ ોતાના યેલાયને  કે કુટંુફને ) કે ફચાલા વભગ્ર મુ ત્રનલાવઉ ક્ષત્રિમ જાત્રતએ ોતાના 



નાભ કે અટક ફદરઉ નાખ્મા. અને ોતાના પ્રદેળને કામભને ભાટે છોડીને સ્થાાતંય કયી ગમા. જે રોકો 
યદેળઉઓ કે ભોગરો કે અંગે્રજોના લપાદાય યહ્યા તે ોતાને ઉંચા કશલેયાલે છે. જ્માયે જે ક્ષત્રિમો ોતાના 
સ્લભાન ખાતય ોતાનઉ ત્રભલ્કતો છોડીને કામભને  ભાટે ફઉજે સ્થે લસ્મા તે ક્ષત્રિમોને યદેળઉ 
આક્રભણકાયોના ગરુાભો  નઉચઉ જાત્રતના ગણલા રાગ્મા. અને આભ જે ક્ષત્રિમ જાત્રત જે ત્રલસ્તાયભાથંઉ આલઉ 
શતઉ તે પ્રદેળ કે સ્થ તેભજ ોતાના લતનના નાભોથઉ ઓખાલા રાગઉ.ખાવ કયીને અંગે્રજોએ આ કોભને 
જુદા જુદા નાભો આપ્મા અને સ્થાત્રનક ળાહકુાયો કે ઇત્રતશાવકાયોએ એભા ંયુોયુો વાથ આપ્મો.   આ ક્ષત્રિમ 
જાત્રતના કેટરામ રોકોએ ભોગરો કે અંગે્રજો વાભે ોતાને થમેરા અન્મામ વાભે યદેુ્ધ ચડેરા. આભ યદેળઉ 
આક્રભણકાયોએ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને ત્રલબાજીત કયીને બાયત ઉય વાળન કયુા. અત્માયે સ્લતિં બાયતભા ં
ણ આજ ત્રવરત્રવરો ચાલ ુયહ્યો છે. શારભા ંણ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતને ( ખાવ કયીને ગજુયાતભા ંયાજતૂ 
અને ઠાકોય કે દયફાય , અરગ અરગ કયીને ત્રલબાજીત કયલાભા ંઆલઉ યહ્યા છે. શારભા ં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 
અંગે્રજોનઉ નઉત્રતઓ મજુફ ચારઉને ક્ષત્રિમોને કાતંો ઠાકોય કે યાજતૂોના નાભના અરગ અરગ વમશુોભા ં
ત્રલબાજીત કયલાનઉ યણનઉત્રતથઉ ોતાનો એક્કો જભાલઉ યહ્યા છે. લાસ્તલભા ંઠાકોય એ ણ ક્ષત્રિમ છે. અને 
યાજતૂ એ ણ ક્ષત્રિમ છે. ક્ષત્રિમ એ ઠાકોય શોઇ ળકે .ક્ષત્રિમ એ યાજતૂ ણ શોઇ ળેકે .ણ ક્ષત્રિમ અન્મ 
ના શોઇ ળકે. શરેા ં ઇત્રતશાવકાયો યાજતૂોને ત્રલદેળઉઓનઉ ઓરાદ કશતેા શતા. ઇત્રતશાવકાયો યાજતૂોને 
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 લુાજો 
શજાયો લોથઉ ોતાનો ઇત્રતશાવ વાચલઉનઉ ફેઠા છે. આ ક્ષત્રિમો જભઉનદાયો શતા અને યશળેે. આ ક્ષત્રિમો 
વાભતંો શતા અને યશળેે. આ ક્ષત્રિમો દયફાયો શતા અને છે. આ ક્ષત્રિમો યજતુ છે અને યશળેે. આ ક્ષત્રિમો 
વાશત્રવક , રડામક ,ઝનનુઉ . પ્રાભાલણક, ભશનેત ુઅને ખભઉયલનં્તા અને ખાનદાનઉ છે અને કામભ યશળેે. શલે 
ક્ષત્રિમો ોતાનો ઇત્રતશાવ ોતે રખળે.  

ઉત્ત્રત્તના ંત્રવદ્ધાન્ત 

ળરૂઆતભા ં જાત્રતપ્રથા ખફુજ ઢયલતાનક્ષભ શતઉ અને તે વ્મસ્તતગત પ્રાથત્રભકતા ય આધાયીત શતઉ. 
યુાતત્લ,વાઢશત્મ અને કરાને રગતા યુાલાઓને આધાયે, ઇત્રતશાવકાયો વાભાન્મ યીતે વશભત છે કે ફૌદ્ધ 
અને જૈન ભતના ંઉદમ વભમ આવાવ બાયતભા ંજાત્રતપ્રથા લાયવાગત ફનઉ. ગૌતભ બદુ્ધ અને ભશાલઉય 
સ્લાભઉ એ ફે ક્ષત્રિમ ભશારુૂોનો જગત ય ઉંડો પ્રબાલ ડેર છે. જેઓ લેદના ંપ્રભતુ્લભા ંઆશ્થા ધયાલતા 
નશં અને રોકોને ઉદેશ્મા કે આધ્માજત્ભકતા એ પતત થોડા ચનુદંા રોકોનોજ અત્રધકાય નથઉ. ઘણા પ્રાલચન 
ળાવકો,જેભકે અળોક ભોમા લગેયે આ ભાન્મતાના ં ઉત્વાશી અનમુામઉઓ શતા અને તેભણે વભગ્ર ભોમા 
વામ્રાજ્મભા ં તેનો પ્રવાય કમો.આને કાયણે િાહ્મણોના ં ભોબાભા ં થોડી ઓટ આલઉ. યુોઢશતો તભાભ િણે 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AC%E0%AB%8C%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9C%E0%AB%88%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%8C%E0%AA%A4%E0%AA%AE_%E0%AA%AC%E0%AB%81%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AB%80%E0%AA%B0_%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AB%80%E0%AA%B0_%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%B6%E0%AB%8B%E0%AA%95
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF_%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF_%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1


ભાન્મતાઓના ંનંધણઉકાયો શતા અને શલે છીના ં ઉદાશયણભા ંજોલા ભળે તેભ ત્માયે ચોક્કવણે એલો 
યીલાજ શતો કે જે યાજા લૈઢદકફોધભા ંન ભાનતો શોમ અને યુોઢશતોના ંઆદેળને ભશત્લના ંન ગણતો શોમ 
તેભને શદૂ્રલણાનો 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 ંશત ુ ંઅને બાયતઉમ 
વભાજના ત્રનમ્ન સ્તયે સ્સ્થય થમા શતા. શરેા ં એભને ક્ષત્રિમ ભાનલાભા ં આવ્મા શતા, ણ શ્રોક 
(Manusmruti) કશ ેછે તે પ્રભાણે તે છી િાહ્મણોએ એભને નઉચે ઉતાયી મકૂ્યા. 

ભતુકાભા ં યુા બાયતલાભા ં ોતાનઉ વત્તાનો ડકંો લગાડનાય આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજ ોત 
ોતાના લાડાઓ કે ઉંચનઉચના બેદબાલ તેભજ યાજતૂ કે ઠાકોય તેભજ દયફાય કે જાગઉયદાય જેલા અરગ 
અરગ વમશુોભા ં ત્રલબાજીત શોલાના કાયણે આ ત્રલળા ક્ષત્રિમ વભાજ લતાભાનભા ંવત્તાથઉ ત્રલમખુ છે અને 
વત્તા એલા રોકો બોગલે છે કે જેભનઉ વખં્મા નશીલત છે. ભાટે ક્ષત્રિમ વભાજના આ તભાભ વભાજો એ 
ઠાકોય કે યાજતૂ 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 વખં્મા લધાયે શોમ. તે નઉતઉને અનવુયીને 
વભગ્ર વભજે ોતાને એકતા ભાટે શરે કયલઉ ડળે. યાજતુો અને ઠાકોયોના લશલેાયો કે યીતયીલાજો 
અરગ અરગ છે. અને આ જ લશલેાયો કે યીતયીલાજો આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ જાત્રતનઉ એકતા ભાટે ભોટો અલયોધ 
છે. ણ વભગ્ર વભાજે એ ણ નંધવ ુયહ્ય ુકે ફે વગા બાઈમોના લશલેાયો 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 વખં્માભા ં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 
યાજતૂોએ યાજતૂ તયીકે નશી ણ ક્ષત્રિમ તયીકે અને ઠાકોયો કે દયફાયોએ ઠાકોય કે દયફાય તયીકે નશી 
ણ ક્ષત્રિમ તયીકે ફશાય આલવ ુડળે. તો જ આ વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજનો વાભાજીક, આત્રથિક અને ળૈક્ષલણક 
યીતે ત્રલકાવ થઈ ળકળે. ોત ોતાના લશલેાયો કે યીતયીલાજોના બોગે નશી ણ તેનઉ ધયોશયને વાચલઉને 
ક્ષત્રિમ વભાજના ઈત્રતશાવના અને વસં્કૃત્રતના યક્ષણ શતે ુ ં વભગ્ર ક્ષત્રિમ વભાજે એકી અલાજે બેગા થઈને 
એકતા ફનાલલાનો વભમ ાકી ગમો છે. તભાભ ક્ષત્રિમોએ એક થલાભા ંોતાના લળં કે જાત્રત ત્રલલાદભા ં
ડવુ ંજોઇએ નશી.  

ક્ષત્રિમો જાગો. અને એક ફનો નેક ફનો  
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