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ઐતિહાતિક પ્રળાિન ધામઃ િરણેત્તર 

તળનોદ બી. મ ુંજરા 

(M.A., GSLET, Ph.D. Student BAOU, Ahmedabad) 

(૧) ભૌગોલક સ્થાનઃ- 

સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાના ચોટીરા તાલકુાના થાનગઢથી રગબગ ૮ કક.ભી. દુય તયણેત્તય 

નાભનુું ઐતતશાતવક પ્રલાવનધાભ આલેલુું છે. જે સયેુન્દ્રનગય ળશયેના મખુ્મ ભથકેથી અંદાજીત ૯૫ 

કક.ભી. ના અંતયે આલેલુું છે. અને અભદાલાદથી ૨૦૦ કક.ભી. દુય છે. નજીકનુું તલભાની ભથક 

યાજકોટ ૭૫ કક.ભી. દુય છે. અશીં શોંચલા ભાટે અભદાલાદ-શાા બ્રોડગેજ યેલ્લે રાઇન થાનગઢ 

સ્ટેળન ૮ કક.ભી. દુય છે. અશીં શોંચલા ભાટે ગજુયાતબયભાુંથી એવ.ટી.ની ફવો તનમતભત ભે છે. 

(૨) િમયાુંકનઃ- 

 સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાભાું આલેર તિનેિેશ્વય ભુંકદય વૌયાષ્ટ્રનુું પ્રાચીન ભુંકદય છે. આ ભુંકદયના 

તનભાાણ અંગે તલતલધ ભતભતાુંતયો છે. શાર તો નવુું ભ ુંકદય ઉભુું છે ણ તયણેત્તયના અવર ભુંકદયના 

૧૮૯૦ભાું ફઝૈવે રીધેર પોટા 'વોભનાથ એન્દ્ડ અધય ભીડીલર ટેમ્લ્વ ઓપ કાકિમાલાડ' ભાું 

કઝીન્દ્વે પ્રતવધ્ધ કયેર છે. આના આધાયે તે અગગમાયભી વદીનુું શોલાનુું ભનામ છે. યુંત ુપ્રતવધ્ધ 

ભુંકદય સ્થાત્મતલદ્ શ્રી ભધસુદુન ઢાુંકી આને ઇ.વ.૯૨૫ નુું કશ ે છે. આભ તે ૧૦-૧૧ભી વદીનુું 

ગરુ્જય-પ્રતતશાય ળૈરીનુું ગણી ળકામ. આથી વુંબલતઃ યાજાઓના શાથે આ ભુંકદયની સ્થાના થઇ 

શોમ કાયણ કે પ્રતતશાય યાજાઓનો ગેવાયો વૌયાષ્ટ્રભાું ઇ.વ. આિભી વદીથી જોઇ ળકામ છે. 

યુાતત્લતલદ નયોતભ રાણ આ ભુંકદયને દવભી વદીનુું ભાને છે. 
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(૩) તિનેિેશ્વર મુંદદરનો જીણોધ્ધારઃ- 

 તયણેત્તય તિનેિેશ્વય ભશાદેલના આ લતાભાન ભુંકદયનો જીણોધ્ધાય વું.૧૯૫૮ના શ્રાલણ સદુી 

ાુંચભને શકુ્રલાય તા.૮-૮-૧૯૦૨ ના યોજ સ્લસ્થાન રખતય યાજ્મ સ્થાક ભશાયાજા 

અબમયાજશ્રીની અગગમાયભી ેઢીએ યાજ્મકતાા ઝારા કુરભુણ ભશાયાજશ્રી કયણતવિંશજીએ ફૃતમા 

ચાવ શજાયના ખચે ોતાની કુુંલયી કયણફાની માદભાું કયાવ્મો શતો. 

(૪) તિનેિેશ્વર મહાદેળ મુંદદરઃ- 

 તિનેિેશ્વય ભશાદેલ અંગેની રોકકથા પ્રભાણે બગલાન તલષ્ટ્ણનેુ તળલરીંગ ઉય ૧૦૮ કભ 

ષુ્ટ્ ચડાલી જૂા કયીને જભલાનો તનમભ શતો. બગલાન તલષ્ટ્ણનેુ બક્તતનુું અગબભાન આલતા એક 

કદલવ ૧૦૮ ષુ્ટ્ોભાુંથી તળલજીએ એક ષુ્ટ્ અરશ્મ કયી દીધુું તેથી તલષ્ટ્ણ ુમુુંજાણા અને ોતાની 

જભણી આંખ તળલરીંગની ઉય ચડાલી દીધી ત્માયે રીંગભાુંથી બોાનાથ પ્રગટ થમા અને તે નેિ 

રઇને ોતાના કાે રગાલી દીધુું ત્માયથી તેઓ તિનેિેશ્વય ભશાદેલના નાભથી ઓખામ છે. 

 અશીં ભુંકદય વાભે તરુવીનો ક્યાયો આલેરો છે. જ્માું અરુ્ ાને દ્વાયયગુભાું ભત્સ્મલેધ કમો 

શોલાનુું ભનામ છે. 

 આ ભુંકદય લૂાાગબમખુ છે. પ્રલેળદ્વાયભાું દેલી અને દેલતાઓની મતુતિઓ કુંડાયેર જેલા ભે 

છે. પ્રથભ શયોભાું ગણતત અને ફીજી શયોભાું કુફેય, તલષ્ટ્ણ,ુ શનભુાનની મતુતિઓ છે. આ 

ભુંકદયભાું ફે સ્તયો આલેરા છે. બૌતભતીક આકાયના ઉયના નાના ગલાક્ષભાું દેલી દેલતાઓની 

મતુતિઓ આલેર છે. જેભાું તલતલધ ભાનલમતુતિ એક ભસ્તક અને ાુંચ ધડલાી કુંડાયેર છે જે 

અદભતુ રાગે છે. 

 યુંગભુંડની લચ્ચે ફૂરલેર કોતયણી બૌતભતીક આકાયો વાથે નતૃ્માુંગનાઓ કોતયેર જોલા 

ભે છે. સ્તુંબો યના ાટડા ય નાના ગલાક્ષોભાું દેલી-દેલતાઓની મતુતિઓ કુંડાયેર છે તેભજ 

ફૂરલેરની કોતયણી ણ જોલા ભે છે. 
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 વબાભુંડ ફે સ્તય ય આડા ાટડા મકેુર છે. જેભાું ઘમુ્ભટ યુંગ ભુંડ જેલી જ કોતયણી 

કયેર છે જેભાું એક આયવનો છે તો ફીજો થ્થયનો જોલા ભે છે. 

 ગબાગશૃભાું પ્રાચીન તળલરીંગ છે. તેની ફારુ્ભાું ફીરુ્ સ્થાતત તળલરીંગ ણ આલેલુું છે. 

એક જ તળલભુંકદયભાું ફે તળલરીંગ અશીં જોલા ભે છે. વાભે ગલાક્ષભાું ાલાતીની મ ૂત્તિ ડાફી ફારુ્ 

ગુંગાજીની મતુતિ અને જભણીફારુ્નુું ગલાક્ષ ખારી જોલા ભે છે. 

 દગક્ષણ કદળાભાું આ ભુંકદયભાું ગણતતની મતુતિ આલેરી છે જેની તલળેતા એ છે કે ગણતત 

વાથે રાબ-શબુ ણ જુામ છે. વાભાન્દ્મ યીતે ભુંકદયોભાું ગણતતની મતુતિ વાથે કયધ્ધી-તવધ્ધી 

જુાતા જોલા ભે છે. 

 ઉત્તય કદળાભાું આ ભુંકદયભાું શનભુાનજીની મતુતિ આલેર છે. આ મતુતિની તલળેતા એ છે કે 

તેનુું મખુ ખરેુલ ુજોલા ભે છે. વાભાન્દ્મ યીત કોઇ ણ ભુંકદયભાું ખરેુરા મખુલાા શનભુાનજી 

બાગ્મે જ જોલા ભતા શોમ છે. 

 ભુંકદયની ફશાય ઉત્તય કદળાએ ા-ણુ્મની ફાયી આલેરી જોલા ભે છે. આ ા-ણુ્મની 

ફાયીભાુંથી વાય થલાથી વ્મક્તતના જીલનના કુર ાના ૨૫% ા નાળ ાભતા શોલાની 

રોકભાન્દ્મતા ણ અશીં જોલા ભે છે. ા-ણુ્મની ફાયી જેભાું ઉત્તય-દગક્ષણ ગલાક્ષભાું ખુંકડત 

તળલ્ જોલા ભે છે. અન ેબૌતભતતક આકૃતતઓ ણ છે. 

 ભુંકદયના તળખય ય તવિંશનુું ભોટુું તળલ્ જોલા ભે છે. આ ભુંકદયના જુાયી પ્રકાળગીયીના 

જણાવ્મા પ્રભાણે ભુંકદયના દયલાજા ક્યાયેમ ફુંધ થતા નથી. 

(૫) તિદેળ ક ુંડની ઐતિહાતિકિાઃ- 

 તિનેિેશ્વય ભશાદેલ ભુંકદયના તનભાાણ અંગે અનેક રોકલામકાઓ પ્રચગરત છે. યુંત ુ આ 

ભુંકદય ચૌદભી વદીની વોભયુાની કરાત્ભક યચના છે. તેની વાભે િણ જકુુંડ આલેરા છે. જે 
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તિદેલ કુુંડના નાભે ઓખામ છે. બ્રહ્મકુુંડ, તલષ્ટ્ણકુુુંડ અને તળલકુુંડ એભ િણ આદ્યદેલોના નાભ 

જોડામેરા છે. 

 આ કુુંડ તલળે આખ્માતલકાભાું કશલેામ છે કે કણાદઋત ાવે ાયધી આવ્મો ઋતના ગચિંધ્મા 

પ્રભાણે તેણે પ્રામતશ્વત કયી કુુંડભાું સ્નાન કયુું અને તેના ાનો નાળ થમો ત્માયથી આ સ્થ 

ાનાળક તયીકે ઓખામ છે. 

 ફીજી એક રોકલામકા પ્રભાણે જોઇએ તો ઋત ાુંચભના યોજ લશરેી વલાયે ગુંગાભૈમા આ 

સ્થને ાલન કયે છે તેથી આ કુુંડભાું સ્નાન કયલાનુું ઘણુું ાલન ગણામ છે. 

 તિનેિેશ્વય ભશાદેલ ભુંકદયે બાદયલા સદુ ાુંચભના કદલવે તયણેત્તયનો પ્રખ્માત રોકભેો 

બયામ છે. ત્માયે શજાયો શ્રધ્ધાફૄઓ આ કુુંડભાું સ્નાન કયી ધન્દ્મતા અનબુલે છે. આ કુુંડભાું પે્રતફરી, 

તતતૃાણ, કારવામોગ લગેયેની કાયતક, ચૈિ અને બાદયલા ભકશનાભાું તલતધઓ થામ છે. 

 આ કુુંડનુું ાણી લયવાદના ાણી દ્વાયા બયામ છે. કુુંડની અંદાજીત ઉંડાઇ ૨૦ ફુટ જેટરી છે. 

આ ાણીને દય છ ભાવના વભમે ું દ્વાયા ફદરલાભાું આલતુું શોલાનુું જાણલા ભેર છે. 

(૬) િરણેત્તરના મેલાન ું મહત્ળઃ- 

 વભગ્ર બાયતભાું જે ભેાઓ બયામ છે તે ભેા ભનષુ્ટ્મોએ કયેરા છે અને જે શારભાું 

તયણેત્તયનો ભેો બયામ છે તે વત્મયગુભાું દેલો અને ઋતમનુીઓનો બયાતો શોલાનુું ભનામ છે. જે 

કોઇ ચાયધાભની માિા કયલા ગમા શોમ તે તયણેત્તય ધાભ ન આલે તો તેભની માિા અધયુી 

ગણામ. તય-ભા-તય તયણેત્તય ધાભ આલે તો તયી જામ. તિનેિેશ્વય ભશાદેલ તયણેત્તયધાભભાું 

બાદયલા સદુ ચોથ-ાુંચભ અને છિનો રોક વાુંસ્કૃતતક અને ધાતભિક ભેાની ળફૃઆત તો ાુંચા 

ધયતીના અને ાગમાદના ગાદીતત ભશુંતશ્રી ઉનડફા ુજે ગેફીનાથની જગ્માભાું આખો શ્રાલણ 

ભકશનો અનષુ્ટ્િાન કયલા આલતા અને અનષુ્ટ્િાન યુા થતા તયણેત્તય ધાભે તિનેિેશ્વય ભશાદેલના 

ભુંકદયે ફાલનગજની ધજા ચડાલતા તે યુંયા શરુ્ ણ ળફૃ છે. અશીંથી ભેાનો પ્રાયુંબ થામ છે. 
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 પ્રતતલા આ તયણેત્તયના ભેાભાું ગજુયાત, ગજુયાત ફશાયથી અને બાયત ફશાયથી ણ 

ઘણાું રોકો આ ભેો ભાણલા આલે છે. આ તયણેત્તયના ભેાભાું વૌયાષ્ટ્રનુું રોકજીલન ઉભટે છે અને 

લૈતલધ્મવબય રોક વુંસ્કૃતતના દળાન થામ છે. 

 સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાના ભનડાવય, વોનગઢ, દાધોગરમા, લીજગમા ગાભના કોી બાઈઓ, 

રીંફડી, સયેુન્દ્રનગય, લીજગમા અને થાનગઢથી ભારધાયી યાવભુંડી, ભયયુનગયની આમય 

યાવભુંડી ઉયાુંત રતી ય કે ફાુંટલાની ભુંડીઓ લચ્ચે શયીપાઇ થામ છે. ઉયાુંત અશ્વદોડ, 

ફદગાડા સ્ધાા જેલી પ્રાચીન શકયપાઇઓ ણ અશીં થામ છે. 

 રોકવુંસ્કૃતતનુું પ્રતતગફિંફ આ ભેાભાું જોઇ ળકામ છે. કેટરાક રોકો આ ભેાને તતની 

વુંદગીનો ભેો ણ કશ ે છે. અરુ્ ાનના ભત્સ્મલેધ ફાદ રૌદીને અરુ્ ાનના તભરનનો આ ઉત્વલ 

શોઇ જાણે રૌદીના સ્લમુંલયનુું નવુું આધતુનક સ્લફૃ આ ભેો છે. 

 આ ભેાભાું એક અનોખી યુંગત છે છટા છે રમ છે. સુુંદય બયતબમાા અંગયખા અને 

રારચટક પેંટા ફાુંધેરા રુ્લાતનમા અને આબરા બયેરા યુંગફેયુંગી ઘેયદાય ઘાઘયા અને ઓઢણા 

વાથે ઘભુતી વોયિી યલુતીઓ આ ભેાભાું યુંગ છરકાલી દે છે. આખીને આખી યાત ાલાના સયુો 

ઢબકુતા ઢોરને તારે દાુંકડમા-યાવથી લાતાલયણ બયુું રાગે છે. ગાજત ુરાગે છે. ભેાભાું સુુંદય 

બયત બયેરી છિીઓ ઓઢી લયણાગગમાઓ અને સ્ત્રીઓ ઘભુતા શોમ છે. આ છિીઓ ભેાની 

તલળેષ્ટ્ટતા છે. 

 ભેાના કદલવોભાું ભશાદેલના ભુંકદયની આવાવ શાટડીઓનુું એક નાનકડુું કાભચરાઉ 

નગય વજલેુું શોમ છે. ભેા યીવયભાું ચગડો અને ફીજા ભનોયુંજનના ભાધ્મભો ઉલ્રાવની 

ઉજાણી કયલા શાજય શોમ છે. 
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 અશીં ભેાના કદલવો તવલામ યશલેા-જભલા ભાટેની કોઇ ભોટી વાયી વ્મલસ્થા જણાતી નથી 

યુંત ુ ભેાના કદલવોભાું ગજુયાત પ્રલાવન તનગભ દ્વાયા વ્મલસ્થા થામ છે. આ ભેાભાું વાતથી 

આિ રાખ રોકો ભેાનો આનુંદ ભાણતા શોલાનુું જાણલા ભે છે. 

 તયણેત્તયનુું તિનેિેશ્વય ભુંકદય ગજુયાત પ્રાચીન સ્ભાયકો અને યુાતત્લના સ્થો અને 

અલળેોના કામદા અંતગાત યગક્ષત છે. 
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