
 

Research Guru Volume-10 Issue-3(December,2016) (ISSN:2349-266X) 

Page | 265 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed) 

 

પ્રવાસન કેન્દ્ર: અમરનાથ ધામ- સ્વપ્ન સષૃ્ટિ વોિર ાકક  

મોતીભાઈ એચ. દેવ ું  

મદદનીશ પ્રાધ્યાક, 

મ.દે.ગ્રામસેવા મહાવવદ્યાય, 

ગજૂરાત વવદ્યાીઠ,સાદરા તા-જી –ગાુંધીનગર. 

ભૌગોલક સ્થાન: 

 “અભયનાથ” ધાભ ગાાંધીનગય જજલ્રાના ગ્રાભબાયતી નજીક અભયાયુ ગાભ 
ાવે,  વાફયભતી નદીના કકનાયે આલેર આ સ્થ ગાાંધીનગય ભહુડી શાઈલ ેય સ્સ્થત 
છે.  આ સ્થ બાયતના માત્રાધાભ ‘અભયનાથ’ની પ્રેયણા રઈ તેની પ્રતતકૃતત સ્લફૃ 
અભયનાથ ધાભ ફનાલેર છે.   

અમરનાથ ધામનો રરચય:  

 વાફયભતી નદીના કકનાયે બગલાન બોાનાથના ફયપના તળલરીંગનુાં 
અભયનાથધાભ અને અદ્વિતીમ ફાય જ્મોતતિલિંરોગોનુાં તલશ્વ કલ્માણ વાંસ્થા િાયા વર્જન 
કયલાભાાં આવયુાં છે. આ તીથથસ્થાનની પ્રાણ પ્રતતષ્ઠા ધાતભિક તલતધ તલધાનોની વાથે 
કયલાભાાં આલી.  ૪ ઓગષ્ટ ૨૦૦૩ના યોજ અભયનાથ ધાભની સ્થાના કયલાભાાં આલી.  

 તલશ્વ કલ્માણ વાંસ્થાએ વાફયભતી નદીના કકનાયાની ભતૂભભાાં અભયનાથ 
ધાભ તલકવાલલાભાાં આવયુાં છે. ફાફા અભયનાથની ગપુા થી નીકેર તલત્ર શ્વેત બસ્ભ 
ને અભયનાથની ગપુા જે જમ્મ-ુકાશ્ભીય યાજ્મ ભાાં છે તમાાંથી રાલી અભયનાથ ધાભભાાં  
ફયપના તળલરીંગના તલિંમ ેએટર ેકે મૂભાાં ધાતભિક તલતધતલધાન િાયા પ્રસ્થાતત કયી 
ફાફા અભયનાથ અને અભયનાથ ધાભની લચ્ચે બાલાતભક તાયતમ્મની એકતાને જીલાંત  
યાખે છે.  
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 અભયનાથ ધાભભાાં થ્થયોની ગપુાનુાં તનભાથણ કયલાભાાં આવયુાં છે. એલા 
થ્થયોનુાં વર્જન અને અભયનાથ ધાભ જે તલતલધ પ્રકાયે થ્થયોનુાં કયલાભાાં આલેલુાં 
તનભાથણ કામથ આલનાય પ્રલાવીઓને આકે છે. 

 અભયનાથ ધાભભાાં ફયપના બવમ તળલલિંરોગની વાથે વાથ ે ફાય 
જ્મોતતિલિંરોગોનુાં ણ વર્જન તલશ્વ કલ્માણ વાંસ્થા િાયા તનભાથણ છે. બાયતભાાં ફાય 
જ્મોતતિલિંરોગ તલતલધ સ્થાને આલેરા છે. ફધા જ તળલલિંરોગોના દળથન ભાટે લધ ુવભમ અન ે
આતથિક યીત ેખચથ ણ લધ ુજોઈએ અને વાથે વાથે તલતલધ અગલડતા-વગલડતાઓનો 
વાભનો કયલો ડતો શોમ છે. તલશ્વ કલ્માણ વાંસ્થાએ એક જ સ્થાન ય ફાય 
જ્મોતતિલિંરોગોનુાં સ્થાન કયી એક જ વાથે ફાય ફાય જ્મોતતિલિંરોગના દળથન કયાલીને 
બક્તોની અનેક વભસ્માઓનુાં વભાધાન થઇ જામ છે.  

 અભયનાથ ધાભભાાં ફાય જમોતતિલિંરોગ વર્જન કુનેશલૂથક કયુું છે. પ્રતમેક 
જમોતતિલિંરોગના ઉદબલ અને ભશતલ તથા ઈતતશાવની જાણકાયીનુાં કરાતભક ળૈરીભાાં 
ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવમો છે. 

 અભયનાથ ધાભ અને ફાય જમોતતિલિંરોગની આવ-ાવ એક પ્રાકૃતતક 
લાતાલયણન ુ નમનયમ્મ દૃશ્મ વૌન્દમથ થી તનતભિત છે. આ વાંસ્થાએ ધભથની વાથ ે
ભનોયાંજન ણ ભી યશ ેતે ભાટે તલતલધ તલબાગોનુાં ણ અશીં તનભાથણ કયેર છે. જેની 
એક ઝાાંખી આ પ્રભાણે આી ળકામ. 

આનુંદ નગરી : 

 વાફયભતી નદીને કકનાયે આનાંદ નગયીનુાં તનભાથણ કયલાભાાં આવયુાં છે. 
કુદયતી અને ભનોયાંજનના લાતાલયણભાાં રીરીછભ લનયાજી લચ્ચે આલેરા અભયનાથ 
ધાભભાાં તનતભિત થમેર આનાંદ નગયી ફાકો તથા ળાા કોરેજના તલદ્યાથીઓ ભાટે 
પ્રલાવ કે એક કદલવીમ ીકનીક ભાટે પ્રલાવ સ્થ છે. આનાંદ નગયીભાાં ફાકો અન ે
તલદ્યાથીઓ ભાટે એકભેકથી ચકઢમાતી યભત ધયાલતી યભણીમ નગયી છે જે પ્રલાવની 
ભજા ભાણલાની તક યૂી ાડે છે.  

ભારતીય સુંસ્કૃવતન ું ભવ્ય હાઈિેક પ્રદશકન-  
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 બાયતીમ એતનભેટ્રોતનકવ ટેકનોરોજી થી ફનાલેર પ્રદળથન જોલા રામક 
છે. તેભાાં જ્માાં જ્મોતતિલિંરોગભાાં પ્રગટ થમેર બગલાન તળલના ચરલિંચત્ર, ગીતા-જ્ઞાન 
આતા શોમ તેલા બગલાન શ્રીકૃષ્ણ અને ભકશવાસયુ-ભદથન કયતા બગલતી અંલિંફકા ના 
એનીભેટ્રોતનકવ ળો અને બાયતીમ વાંસ્કૃતતનુાં દળથન તથા તલતલધ આમનાઓથી ફનેર 
શાસ્મ દળથન  પ્રલાવીઓને  આકે છે.   

સ્વપ્નસષૃ્ટિ વોિરાકક -  

પ્રલાવી સ્લપ્નસષૃ્ષ્ટ લોટયાકથભાાં રાાંફી લોટય-યાઈડ આનાંદ પ્રાપ્ત થામ છે. 
એના તવલામ લોટયપોર, ફેતભવાર ેંડયલુભૂ અને લેલ રુ તથા એકલા-ડાન્વની વાથ ે
વાથે તલતલધ લોટય-યાઈડવનો આનાંદ ભે છે.  

સ્વપ્ન સષૃ્ટિ ઇન્દ્િરનેશન ક્બ: 

ક્રફભાાં જીભ, કવયત કયલા ભાટે ઇન્ડોય ગેમ્વ, જેલી કે રુફોર, ટેફર ટેનીવ, 
કેયભ ફોડથ, ચેવ ફોડથ , ફુઝ ફોર લગેયે. આઉટડોય ગેમ્વભાાં ફેડતભન્ટન, ફૂટફોર, 
કિકેટનો વભાલેળ થામ છે.  

થીમ વવેઝ: 

થીભ તલરેઝભાાં ગાભડાની યભતો જેલી કે ગીરીદાંડો, વાાંતરીયુાં, કઠતુીના ળો 
વાાંજના વભમે દળાથલલાભાાં આલે છે. તથા થીભ તલરેઝભાાં સ્લપ્ન ગ્રાભ જે ફવો લથ 
જુનુાં ગાભડુાં કેવુાં શત ુાં તેની કલ્નાના આધાયે ગાભડાની પ્રવતૃિ, ગાભડાભાાં રોકો કેલી 
યીતે જભલા ફેવતા તેવુાં ગ્રાભ સ્લફૃ ફનાલી ખાટરા ય ફેવીને ગજુયાતી જભલાનુાં 
તથા ગાભડાભાાં કુલો, પાનવ, ફદગાડુાં, દેળી ઘય, લડરો, વકૃ્ષ વાથે કશોચકા ફાાંધેર, 
નાનુાં ભ ાંકદય લગેયે ફાફતોને આલયી રઇ ગ્રામ્મ વાંસ્કૃતત ઉબી કયી છે.  

રરસોિક : 

કયવોટથભાાં ખાવ કયીને રગ્ન શરેા શકુટોગ ભાટે, ાટી પ્રોટ, સ્નેશ તભરન 
કામથિભો લગેયે થતા શોમ છે. તે ઉયાાંત ઝભકુડીની લાડી, ઝયણા નાભના ફે ાટી 
પ્રોટ આલેરા છે. કયવોટથભાાં તલતલધ ફૃભો આલેરા છે. તેભાાં સુયીમય ફૃભ, પ્રીભીમભ ફૃભ, 
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સ્લીટ ફૃભ, ટ્રક શાઉવ, યોમર ટેન્ટ, કચ્છી ભ ૂાંગા લગેયે આલેરા છે. ટ્રક શાઉવભાાં એ 
એલોફૃભ ફનાલેરો છે કે ટ્રકની ાછની ટ્રોરીભાાં ફૃભ ફનાલેર છે. જેની અંદય તલતલધ 
સતુલધાઓ ઉબી કયલાભાાં આલી છે. એવી., ટી.લી., લોળ ફૃભ, કોપી ટેફર લગેયે છે.  

રોય િેન્દ્િ: 

યોમર ટેન્ટભાાં જેવરભેયના જેલા ટેન્ટ આલેરા છે. જેની અંદય તલતલધ સતુલધાઓ 
ઉબી કયલાભાાં આલેર છે. જેલી કે ડ્રેતવોગ ફૃભ, ાંખા, એર.વી.ડી. લગેયેનો વભાલેળ થામ 
છે.  

પ્રવાસનની દૃષ્ટિએ અમરનાથધામ: 

  વાફયભતી નદીના કકનાયે આલેર અભયનાથ ધાભ એ તલજ્ઞાન, ધભથ અને 
ભનોયાંજનનો વભન્લમ ધયાલત ુાં પ્રલાવન કેન્ર છે. આ પ્રલાવન કેન્રભાાં તલતલધ દેળો, 
બાયતના તલતલધ યાજ્મોના તથા ગજુયાતના જુદા-જુદા તલસ્તાયભાાંથી પ્રલાવભાાં 
પ્રલાવીઓ આલે છે.  પ્રલાવીઓન ેઆ સ્થે ભશાદેલના દળથનની વાથ ેવાથ ેબાયતીમ 
વાંસ્કૃતતના દળથન કયાલતા પ્રદળથનો જોલા ભે છે. તથા ફાય જ્મોતતિલિંરોગના દળથન કયલા 
ભે છે. ભનોયાંજન ભાટે અશીં આગ સ્લપ્ન સષૃ્ષ્ટ લોટય ાકથભાાં લોટય યાઇડ્વ તથા 
કયવોટથ ણ ફનાલલાભાાં આવમો છે. યોજ ફયોજના જીલનભાાં ટેરીતલઝન (ટી.લી.) 
ભનોયાંજન ીયવે છે. યાંત ુનાનકડા લેકેળન કે ળતન-યતલ વાંરગ્ન યજાઓ દયતભમાન 
કયલાયો ોતાના યોકાણની નજીક શોમ યાંત ુએકદભ તલતળષ્ટ અને તલયર લાતાલયણ 
રુૂાં ાડતા સ્થોની ળોધભાાં યશતેા શોમ છે. આલા વાંજોગોભાાં ગાાંધીનગય-અભદાલાદની 
નજીક વાફયભતી નદીના કકનાયે સ્સ્થત સ્લપ્ન સષૃ્ષ્ટ - અભયનાથ ધાભ વાંકુર એક 
આદળથ વાંદગી ફની યશ ેછે. ળશયેથી ૨૫ થી ૪૦ કી.ભીના તલસ્તાયભાાં સ્સ્થત શોલાથી 
અશીં શોંચલા વયતા યશ ે છે. લી, અશીં શોચ્મા છી વાંકુરનુાં આમોજન  તેભને 
તેભના યોજીંદા લાતાલયણથી એક મસુ્ક્ત યૂી ાડ ે છે. લધભુાાં, અશીનુાં ધાતભિક 
લાતાલયણ તેભજ લોટય-પન લલ્ડથ આધતુનક એભ ફાંને પ્રકાયના સ્થની મરુાકાત 
પ્રલાવીઓ ભાટે ભશતલની ફની યશ ેછે. 
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  વાભાન્મ યીતે ગજુયાત કકથવિૃીમ પ્રદેળભાાં આલેલુાં શોલાથી અશીં લથના 
ભોટાબાગના વભમભાાં ગયભીનો પ્રકો યશતેો શોમ છે. આલા વાંજોગોભાાં ાણી અને 
ાણી વાંરગ્ન યભતો ભાટે વાભન્મ વમસ્ક્તઓ અફારવદૃ્ધ વૌભાાં એક પ્રકાયનુાં આકથણ 
યશ ે છે. જે લોટયાકથ તન વાંક્લ્નાથી ણૂથ થામ છે. અને તેથી જ, આ પ્રકાયનુાં વાંકુર 
પ્રલાવીઓ ભાટે એડલેન્ચય (વાશવ) વાથેના ભનોયાંજનનો એક સ્રોત ફની યશ ેછે.  
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