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ખેડબ્રહ્મા યાત્રાધામ અને મધુ્રણેશ્વર મહાદેવ મદંદર જાદરનુ ંપ્રવાસન 
સ્થાન તરીકે અધ્યયન 

ડૉ.મોતીભાઈ દેવુ ં
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા સકુંલ-સાદરા(ગાધંીનગર) 

સારાશં  
ગજુરાતમા ંપ્રવાસન સ્થળોનો વવકાસ સતત વધતો જાય છે. તેમા ંધાવમિક અને ઐવતહાવસક પ્રવાસન સ્થાન તરીકે વવવવધ 
વવસ્તારોમા ંમહત્વના પ્રવાસ સ્થળો તરીકે જાણીતા થયેલા છે. આજના સમયમા ંઆ પ્રવાસનને  મનષુ્ય આવથિક, સામાજજક, 

ધાવમિક કે સાસં્કૃવતક કે્ષતે્ર વણી લીધુ ંછે. પ્રાચીન યગુથી જોઈતો જ્યારથી મનષુ્યને સમજણ આવી, મનષુ્ય પોતાના આનદં-
પ્રમોદ માટે જીવન વનવાાહ માટે જ્ઞાન મેળવવા માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સતત આવન-જાવન કરતો રહ્યો છે. આ 
આવન-જાવનમાથંી આજના આ પ્રવાસન યગુના પગરવ મડંાયા. સમયજતા આજ પ્રવાસન ધીરે ધીરે એક ઉદ્યોગનુ ંસ્વરૂપ 
પણ બની ગયુ.ં એટલે કે મનષુ્યના જીવનમા ંપ્રવાસન પણ એક અભિન્ન અંગ તરીકે એક યા બીજા સ્વરૂપે જોડાયેલુ ંઆપણને 
જોવા મળે છે. તો આવા બે મહત્વના પ્રવાસ સ્થાનોમા ં યાત્રાધામ ખેડબ્રહ્મા અને મધુ્રણેશ્વર મહાદેવ મદંદર જાદર નુ ં
પ્રવાસનની દૃષ્ષ્ટએ અધ્યયન આ પ્રમાણે છે.  
ચાવીરૂપ શબ્દો: પ્રવાસન, ઐવતહાવસક, ધાવમિક 

પ્રસ્તાવના : 
સાબરકાઠંા જજલ્લાના જજલ્લામા ં વવવવધ સ્થળો 
આવેલા છે.તેમા ં વવજય નગરની પોળોના 
જગંલો અને સ્મારકો એ આપણા વારસાન ે
ઉજાગર કરતા સ્મારકો છે. સાથે સાથે ઈડદરયો 
ગઢ જે આખા ગજુરાતમા ંજાણીતો છે. ખેડબ્રહ્મા 
યાત્રાધામ, મીની પાવાગઢ-વક્તાપરુ, રોડાના 
મદંદરો, મહાકાળી મદદર, સાપંડ, સપ્તેશ્વર 
મહાદેવ મદંદર, બેરણા યાત્રાધામ, અડપોદરા 
વગેરે ધાવમિક સ્થળો એ ઐવતહાવસક પ્રવાસન 
સ્થળો છે. આજે પ્રવાસન સ્થળોએ વવવવધ 
સગવડો મળતી થઇ છે. અને તેમા ં સમયાતંરે 
પદરવતાન પણ આવતુ ંજાય છે. તેવી જ રીતે 
સાબરકાઠંા જજલ્લાના મહત્વના બે પ્રવાસ 
સ્થાનોમા ં યાત્રાધામ ખેડબ્રહ્મા અન ે મધુ્રણેશ્વર 
મહાદેવ મદંદર જાદર આ સ્થળો પણ મહત્વના 
બન્યા છે. આ સ્થળો પ્રવાસ સ્થાનો તરીકે 
વવકવસત થતા ં આ વવસ્તારના સ્થાવનક લોકો 

પણ પોતાની રોજજિંદી આવક મેળવવા સામ ે
સગવડો પણ આપતા થયા છે. સરકાર પણ 
આવા વવવશષ્ટ પ્રવાસન સ્થળો પર પ્રદેશ કે 
દેશ-વવદેશના પ્રવાસીઓ સરળતાથી અવર 
જવર કરી શકે, રહી શકે તેમનુ ંિાવતુ ં િોજન 
મળી શકે અને આનદં પ્રમોદ કરી શકે તેવી 
સગવડો  ઉિી કરવાના પ્રયત્નો સતત થતા ં
રહ્યા છે. પ્રવાસ સ્થાનો એવા ખેડબ્રહ્મા 
યાત્રાધામ અને મધુ્રણેશ્વર મહાદેવ મદંદર 
જાદરનુ ં પ્રવાસન સ્થાન તરીકે અધ્યયન આ 
પ્રમાણે છે.  
ખેડબ્રહ્મા યાત્રાધામ: 
ખેડબ્રહ્મા એ સાબરકાઠંા જજલ્લાનુ ં સ ુદંર 
યાત્રાધામ બ્રહ્માજી અન ે અંબાજી માતાના 
સુદંર અન ે િવ્ય મદંદરો છે. દર વરે્ષ લાખો 
યાત્રાળુઓ અહીં શ્રદ્ધા અને િક્ક્તથી દશાન 
કરવા આવે છે. અંબાજી તીથાથી આ 
યાત્રાધામ ૪૫ કી.મી જેટલુ ંથાય  છે.  
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ખડેબ્રહ્મામા ં ભગૃઋુવર્ષ મહાદેવનો હજારો વર્ષા 
તપ કરેલુ ં આ મહાદેવ મદંદર વસરોહીના 
દરબારે જીનોદ્વાર કરાવેલો અને ૧૯૯૫મા ં
નવવનમાાણ કરેલ ખેડબ્રહ્મા યાત્રાધામ હોવાથી 
પ્રવાસીઓની અવર-જવર રહ ે છે. વત્રવણેી 
સગંમ શ્રાવણ માસમા ં મેળો િરાય છે. 
વશવરાત્રી કારતક મદહનાની પનૂમના દદવસ ે
યાત્રાળુઓની સખં્યા વધ ુ આવતી હોય છે1 
ખેડબ્રહ્મા બ્રહ્માજીના મદંદર પાસ ે ૬૦૦ વર્ષા 
જૂની વાવ આવેલી છે. આ  વાવ આજે ૨૭ 
ગોખ મોજુદ છે. ગોખમા ં એક પણ દેવી-
દેવતાની મવૂતિ જોવા મળતી નથી આ વાવ 
કોણે બનાવી તે એક સશંોધનનો વવર્ષય છે. 
દર વર્ષે દદગબંર જૈનો અન ેખેડાવળ બ્રાહ્મણો 
દ્વારા આ વાવમા ં તેમના અવધષ્ઠતા ં દેવનુ ં
પજૂન કરવામા ંઆવે છે.2 
બ્રહ્માજીનુ ં મદંદર ગામની મધ્યમા ંઆવેલ છે. 
ખેડબ્રહ્મામા ંઆવેલ અંબાજી માતાના મદંદરનુ ં
મહાત્્ય ખબુ છે.3  

અંબાજી મદંદરના ઇવતહાસ વવર્ષે ચોક્કસ 
માદહતી પ્રાપ્ત થઇ નથી. પરંત ુ સાબરકાઠંા 
જજલ્લાનુ ંમોટામા ંમોટંુ યાત્રાધામ છે. ગજુરાત 
રાજ્ય તથા િારત િરમાથંી પ્રવાસીઓ 
માતાજીના દશાનાથે આવે છે. દશાનનો સમય 
સવારે ૭ થી રાતે્ર ૯ સધુી રહ ે છે. પ્રસાદીની 
વ્યવસ્થા છે. િાદરવી પનૂમના દદવસે અને 
કાવતિક પનૂમના દદવસે એક લાખ કરતા વધ ુ
પ્રવાસીઓ આવે છે. આ અંબાજી માતા 
યાત્રાધામ ખાત ે િોજન વ્યવસ્થા, રહવેાની 
વ્યવસ્થા, ૧૭૦ રૂમો છે. આગામી સમયમા ં
આ યાત્રાધામનો વવકાસ કરવા માટેના 
આયોજનોમા ં માનસરોવરનો વવકાસ કરવો, 

આ યાત્રાધામ પહોચવા માટે વવવવધ શહરેોથી 
બસોની સગવડ કરેલ છે. સી.સી.ટી.વી. 
કેમેરાથી સજ્જ યાત્રાધામ આ મદંદરની 
વ્યવસ્થા અંબાજી માતાજી મદંદર ટ્રસ્ટ કરે છે.4 

ખેડબ્રહ્મા યાત્રાધામમા ં વવવવધ મદંદરો અન ે
ઐવતહાવસક સ્થળો આવેલા છે. બ્રહ્મામદંદર, 
બ્રહ્માવાવ, અદદવતવાવ, અંભબકા મદંદર, ભગૃ ુ
ઋવર્ષ આશ્રમ, મહાલક્ષ્મી મદંદર, પાનકંઠ 
મહાદેવ મદંદર, કાશી વવશ્વનાથ મહાદેવ મદંદર 
વગેરે સ્થળો આવલેા છે. ખેડબ્રહ્મા યાત્રાધામ 
સતત વવકાસ કરી રહ્ુ ંછે. ખેડબ્રહ્મા યાત્રાધામ 
વવકસી રહ્ુ ંછે. આ સ્થળે પ્રવાસીઓને વવવવધ 
સવુવધાઓ મળી રહ ેછે. આ સ્થળે વધનેુ વધ ુ
પ્રવાસીઓ આવવાના કારણે આજુ-બાજુના 
ગામોના લોકો તથા સ્થાવનક વેપારીઓને 
રોજગારી માટેની તકો ઉિી થઇ છે. અંબાજી 
માતાજી પદરસર અને તેની આગળના િાગમા ં
ઘણા લોકો રોજગારી પ્રાપ્ત કરવા માટે 
પોતાનો વ્યવસાય કરવા આવે છે. પ્રવાસન 
ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન મળી રહ ેછે. કેટલાક લોકો 
માટે આજીવવકાનુ ં સાધન બન્યુ ં છે. આવનાર 
સમયમા ં વધ ુ વવકાસ માટેની શક્યતાઓ 
રહલેી છે.  

મધુ્રણેશ્વર મહાદેવ –જાદર : 
સાબરકાઠંા જજલ્લાના જાદર મકુામે આવલે 
મધુ્રણેશ્વર મહાદેવ મદંદર આવેલ છે. આજે શ્રી 
મધુ્રણેશ્વર મહાદેવની કીવતિ નામ અને 
ચમત્કારના કારણે પ્રખ્યાત છે. આ વીરનર 
વશવ સ્વરૂપ મહાદેવ શ્રી મધુ્રણેશ્વર ગાયોને 
બચાવવા, ગૌવત્સમાતા વવયોગના દુ:ખને 
વવહારી ગાયોન ે વત્સના મેળાપ કરાવી, 
ગાયોના અંતકરણના આવશવાાદથી મહાદેવ 
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પદ પામી શ્રી મધુ્રણશે્વર મહાદેવ જાદર 
ગામમા ંદેવ સ્વરૂપે પુજંાય છે.  

આજે વતામાન કાલની અંદર જાદર જ્યા ંવસી 
રહ્ુ ં છે. તે સ્થાને ભતૂકાળમા ં વેરાન ઉજ્જડ 
જગંલ હતુ.ં ગામમા ં સૌ પ્રથમ 
ગોવાભળયાઓની ગાયો વેરાન જગંલમા ં
ઘાસચારા માટે જતી હતી. તેવા િયાનક 
જગંલમા ંખીજડાનુ ંઝાડ હત ુ.ં અને ઝાડ નીચ ે
કુદરતી રીતે રાફડાનો દર હતો. ગોવાભળયાની 
ગાય િાગ્યશાળી હોવાથી રોજ ઘાસચારો લઇ 
પોતાના રહઠેાણ તરફ જવાનો પ્રયાસ કરે. 
પરંત ુગાય માતાનુ ંદૂધ રોજ દોહાઈ જતુ ંહોય 
તેમ ગોવાળને લાગ્યુ.ં આ દિયા સતત ચાલ ુ
રહી અને ગોવાભળયાને થયુ ં કે લાવ જોઉં તો 
ખરો કે આ દૂધ જાય છે ક્યા.ં તેને જોયુ ં કે 
ખીજડાના ઝાડ નીચે રાફડાના દરમા ંનાગદેવ 
છે. અને પોતે દૂધ પી રહ્યા છે. જે દદવસે 
ગોવાળ જોઈન ેગયલેો ત ેજ દદવસે રાતે્ર તેન ે
સ્વપ્ન દેખાયુ ં તો જાણવા મળયુ ં કે વશવ 
કુદરતી સ્વયભં ૂપ્રગટ થયા અને પછી ગોવાળે 
પ્રભનેુ કહ્ુ ંકે હ ેપ્રભ ુઆ આ ગરીબ ગોવાળનુ ં
કહલે કોઈ માનશે નદહ માટે તમો જે  ગામના 
મખુીને તેનો સ્વપ્નમા ંઆવી કહો કે હુ ંસ્વયભં ૂ
રૂપે પ્રગટ થઇ ચકુ્યો છ ંઅને તમો મારંુ મદંદર 
તૈયાર કરો. સવંત ૧૫૯૧ની સાલની વાત છે. 
અને જાદર ગામની હસ્તી પછી થયેલ છે.  

શરૂઆતના સમયમા ં ઈંટો ગોઠવી એક નાનુ ં
મદંદર બનાવ્યુ.ં સમયની સાથે પદરવતાન થતા 
ધીમે ધીમે સ્વયભં ૂ સ્વપ્નમા ં દેખાયુ ં કે જે 
જગ્યાએ ઈંટોથી બનાવેલ ત્યાજ મદંદર 
બનાવવાનુ ં સ્વપ્ન આવ્યુ.ં એટલે કે મદંદરનુ ં
સમારકામ કરાવવા માટે આવથિક સહયોગ પણ 

આપ્યો. હાલમા ં મદંદર છે તે ૪૦૦ વર્ષા 
પહલેાનુ ંછે.5 
જાદરના મધુ્રણેશ્વર મહાદેવનો લોક મેળો : 
જાદર ગામમા ં પ્રવસદ્ધ મધુ્રણેશ્વર મહાદેવનુ ં
મદંદર વર્ષો પરુાણુ ં સ્વયભં ૂ વશવાલય આવેલુ ં
છે. દર વરે્ષ આ ગામમા ંિાદરવા સદુ બીજા 
સોમવારે િવ્ય લોકમેળો િરાય છે. આ 
મેળામા ંઆસપાસના ગામોમાથંી તથા જજલ્લા 
અને રાજ્યમાથંી મધુ્રણેશ્વર મહાદેવના દશાને 
િક્તો લાખોની સખં્યામા ં ઉમટી પડે છે. 
મધુ્રણેશ્વર મહાદેવના મદંદરમા ંઆવેલુ ંહાલમા ં
પણ પચં ધાતનુા મહાદેવના સ્થાનક નીચ ે
ગાયની ખડી છે. નાગ સ્વરૂપ ે દાદા 
ભબરાજમાન છે. હાલ શ્રી મધુ્રણેશ્વર મહાદેવમા ં
શકંર િગવાનનુ ં ભલિંગ દશ્યમાન નથી. તેવુ ં
િારત િરનુ ંએક માત્ર વશવ મદંદર છે. તેમા ં
જલધારીની નીચે થાળંુ છે. તેની નીચે 
નાગદેવનો રાફડો છે. અને આ રાફડા પર 
ગાયના પગની ખરીની આકૃવત ઉપસી આવી 
છે. જે આજે પણ વશવભલિંગ તરીકે પુજંાય છે. 
આ મદંદરનુ ં મહત્વ પણ લોકકલ્યાણના 
પરોપકારી કાયા જેવુ ં છે. કોઈપણ મનષુ્યને 
સાપ, વીંછી કે ઝેરી જાનવર કરડે તો જાદરના 
મધુ્રણેશ્વર મહાદેવનુ ં નામ લેવાથી  જ 
અલૌદકક ચેતના જાગતૃ થાય છે. દાદાના 
નામથી બાધા રાખડી રાખી તરંુત સતુરનો 
દોરો હાથ પર બાધંી દેવામા ંઆવ ેતો તરત 
જ રાહત થાય છે. ઝેરી જનાવર કરડેલા 
દદીને મદંદરમા ં લાવવામા ં આવે છે. લીમડો 
કડવો હોવા છતા ંજે તે ઝરેી જનાવર કરડ્ુ ં
હોય તેન ે મીઠો લાગ ે છે. અને જયારે કડવો 
સ્વાદ લાગ ેત્યારે સમજવુ ંકે દદીને ઝેર ઉતરી 
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ગયુ ં છે. ધાવમિક માનતા પદરપણૂા થતા 
પદરણામ સ્વરૂપે દર વરે્ષ િાદરવા સદુ બીજા 
સોમવારે મેળો િરાય છે. લોકો માનતા પરૂી 
કરવા નાળીયેર વધેરે છે. તે દદવસે હજારોની 
સખં્યામા ંશ્રીફળ વધેરાય છે. સમગ્ર મદંદરનો 
વહીવટ મધુ્રણેશ્વર મહાદેવ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામા ં
આવે છે. મદંદરના નાયક બધંઓુ વર્ષોથી 
સેવા કરે છે.6 
શ્રાવણ માસમા ંઆ મદંદરમા ંકરોડો ભબલીપત્ર 
ચઢાવાય છે. કાશંીના જગદગરુુ શકંરાચાયે 
આ મદંદરમા ં રાત્રી રોકાણ કરી મધુ્રણેશ્વર 
મહાદેવની પજૂા અચાના કયાા હતા. 
મહાવશવરાત્રીના રોજ ખાસ વરઘોડો નીકળે 
છે. અન ે મહાપજૂા કરવામા ં આવ ે છે. આ 
મદંદર દભક્ષણાભિમખુ છે. આ મદંદરનુ ં
પનુરુત્થાન ટ્રસ્ટે બનાવવાનુ ં નક્કી કરેલ છે. 
આ મદંદર ઇડર રાજ્ય દર્યાન નાટકો જે ન ે
અવતવપ્રય છે તવેા રાજાએ આ મદંદર નાયકોન ે
આજીવવકા માટે દાનમા ંઆપેલુ.ં લાબંા સમય  
સધુી મદંદરનો વહીવટ તેમની પાસે હતો. પણ 
હાલ ટ્રસ્ટ ગામનુ ં બનાવી વહીવટ સોપાયો 
છે.7 
સતત બે દદવસ સધુી લોકમેળાનુ ં આયોજન 
ગ્રામપચંાયત દ્વારા કરવામા ં આવે છે. 
એસ.ટી.તતં્ર દ્વારા મેળા માટે ખાસ આજુ 
બાજુના ગામો અને શહરેો માટે બસ સેવા 
મકુવામા ંઆવે છે. જાદર ગ્રામપચંાયત દ્વારા 
પાણી, આરોગ્ય, વીજળી જેવી સવુવધા તથા 
પરૂતા પોલીસ બદંોબસ્ત ગોઠવવામા ં આવ ે
છે.  

અભ્યાસ દ્વારા કરેલા સ્થળોના ઊંડાણપવૂાકના 
અભ્યાસના અંતે એક વાત એ ફળીભતૂ થાય કે 

આવા સ્થળોને એક બીજા સ્થળો સાથ ે સાકંળી 
લઇ તેમની મલુાકાત માટે એક વવવશષ્ટ 
પ્રકારની માળખાકીય સવુવધા કરવામા ંઆવે ટો 
આ ઐવતહાવસક ધરોહરો તેમજ વવવવધ 
પ્રવાસનના સ્થળોને વધનેુ વધ ુ લોકવપ્રયતા 
પ્રાપ્ત થશે. આની પાછળનો મળૂભતૂ તકા એ છે 
કે ગજુરાતના બીજા કોઈ જજલ્લા સૌરાષ્ટ્ર કે 
કચ્છમાથંી કે દભક્ષણ ગજુરાતમાથંી આવતા 
મલુાકાતી કે પ્રવાસીને તેની પાસે અડધો જ 
દદવસનો સમય હોય આ સમય દર્યાન એક 
સ્થળેથી ઉપડતી આવી બસ સેવા તેને ઓછા 
ખચામા ં અને ઓછા સમયમા ં વધનેુ વધ ુ
સ્થળોની મલુાકાત કરાવી શકાય. આમ 
પ્રવાસન સ્થળોને વધ ુવેગ મળશે.  
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