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વાવ તાલકુાનાાં અગત્યનાાં ધાર્મિક પ્રવાસન સ્થળો : ઢીમા અને લખાપીર 

 પ્રસ્તાવના : 

       આજના દોડધામ ભર્ાા જીવનમાાં માનવી શાાંતિ મેળવવા પ્રત્નો કરિો રહ ે છે. માનવીન ાં મન સિિ અવનવ ાં 
જાણવા માટે ટેવારે્લ ાં હોર્ છે. િે હરહાંમેશ કાંઈક જાણવા અને જોવા પ્રર્ત્નશીલ રહ ે છે. આજના દોડધામભર્ાા 
જીવનમાાં માનવી પોિાની દરરોજની ક્રિર્ામાાં વ્ર્સ્િ રહ ેછે. આવા સમરે્ શાાંતિ મેળવવા માટે કામમાાંથી સમર્ કાઢીને 
બહાર હરવા-ફરવા નીકળિો હોર્ છે. આ હરવા-ફરવાની ક્રિર્ાને "પ્રવાસ" િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. પ્રવાસ 
દરમ્ર્ાન મન ષ્ર્ કામમાાંથી અલગ થર્ો હોવાથી િેને મન આનાંક્રદિ, પ્રફુલ્લીિ અને રાંગીન તમજાજનો બનાવે છે. આજે 
ભારિમાાં અને તવશ્વમાાં પ્રવાસનનો ખ બ જ તવકાસ થર્ો છે. પ્રવાસન સ્થળોનો તવકાસ થર્ો છે. પ્રવાસનને ઉદ્યોગની 
દ્રષ્ષ્ટએ પણ જોવાર્ છે. આજના આધ તનક ય ગમાાં પ્રવાસનનો એટલો ઝડપી તવકાસ થઇ રહ્યો છે કે પ્રવાસ કોને 
કહવેો? પ્રવાસી કોને કહવેો? પ્રવાસ કર્ા હતે  થી કે ઉદે્દશને ધ્ર્ાનમાાં રાખી કરવામાાં આવે છે? પ્રવાસીના પ્રકારો કર્ા-
કર્ા? પ્રવાસન શબ્દનો ઉદભવ ક્યારથી થર્ો? વગેરે જેવા પ્રશ્નોના  જવાબ મેળવવા જરૂરી છે.    

 પ્રવાસન શબ્દનો અથથ : 

      સાંસ્કૃિ સાક્રહત્ર્માાં પર્ાાટન, દેશાટન અને િીથાાટન શબ્દ પ્રચલલિ બન્ર્ા છે. જે પ્રવાસનને સાાંકળે છે. પ્રવાસ, 
મ સાફરી,પર્ાટન કે સફર જેવા શબ્દો આજના આ સમર્માાં સામાન્ર્િઃ એકબીજાના પર્ાાર્ િરીકે વાપરવામાાં આવે છે. 
પ્રવાસન એટલે ર્ાત્રા, હરવ ાં-ફરવ ાં, સ્વાસ્્ર્ માટે તવહરવ ાં, નવરાશની પળોને આનાંદીિ િથા ર્ાદગાર બનાવવા સફર 
કરવી વગેરેને પ્રવાસન િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 

 પ્રવાસનની વ્યાખ્યાઓ : 

       પ્રવાસી શબ્દ "TOUR" શબ્દ પરથી ઉિરી આવ્ર્ો છે. વિનના પક્રરવેશથી બહાર કરવામાાં આવિી પસાંદગીની 
પ્રક્રિર્ાને પ્રવાસ કહી શકાર્. ડૉ.સાંજીવક માર શમાાના મિ અન સાર ‘Tour’  એક ક્રહબ્ર  શબ્દ છે જે ‘Torah’ પરથી ઉિરી 
આવ્ર્ો છે.િેનો અથા એ થાર્ છે કે અભ્ર્ાસ અને સાંશોધન. િેથી ‘Tour’  નો અથા કરિાાં કહ ે છે કે પ્રવાસ કરનાર 
વ્ર્ક્તિ કોઈ તવશેષ સ્થાન પર જઈને અભ્ર્ાસ અને સાંશોધનન ાં કાર્ા કરવ ાં. હમાન શ લારાડે ના મિે પ્રવાસએ 
પ્રવાસીઓના રોકાણ અને હરેફેર સાથે સાંકળારે્લ છે. જર્ારે ટ ક્રરસ્ટ સોસાર્ટી ઑફલિટન ના મિ અન સાર પ્રવાસ 
એટલે "લોકો સામાન્ર્ રીિે જર્ાાં કાર્મી તનવાસ કે વ્ર્વસાર્ કરિા હોર્, િેનાથી તવપક્રરિ અથવા િેનાથી બહારના 
કોઈપણ સ્થળે ટ ાંકી મ દિની કે હાંગામી ધોરણે મ લાકાિ દરમ્ર્ાન સ્વર લચ મ જબ પ્રવતૃિ કરે િે પ્રવાસ. મ સાફરી અને 
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પ્રવાસનાાં રોકાણો કાર્મી તનવાસસ્થાનમાાં ન બદલાર્ અને કમાણીની પ્રવતૃિ ન બની રહ ેએ રીિે એ માાંથી ઉદ્દભવિી 
એક અદ્દભ િ ઘટનાને પણ પ્રવાસન કહી શકાર્. 

      ક્રહન્દી શબ્દકોશ મ જબ પ્રવાસ એટલે “ચારેબાજ  ફરવ ાં ”. “ ચોક્રદશામાાં તવહાર ” 

      ઓતસફડા શબ્દકોશમાાં પ્રવાસનની વ્ર્ાખ્ર્ા આપિા કહ્ ાં કે ‘પ્રવાસનના તસદ્ાાંિ અને વ્ર્વહારનો મળૂભિૂ ઉદે્દશ 
આનાંદ છે, આ એવો વ્ર્વહાર છે જેમાાં પ્રવાસીને આકષી િેને તનવાસ અને આનાંદ અપાવામાાં આવે છે.’ 

 પ્રવાસીની વ્યાખ્યા : 

           પ્રવાસનનો મ ખ્ર્ આધાર પ્રવાસી છે. પ્રવાસન અને પ્રવાસી એક તસક્કાની બે બાજ  છે. પ્રવાસી વગર 
પ્રવાસન િથા પ્રવાસન વગર પ્રવાસીની કલ્પના પણ શક્ય નથી. મિલબ કે પ્રવાસન સ્થળોના તવકાસ માટે 
પ્રવાસીની અતનવાર્ાિા જરૂરી છે. પ્રવાસન કરનાર દરેક વ્ર્ક્તિ પ્રવાસી છેકે નક્રહ િે વ્ર્ક્તિની ર્ાત્રાના ઉદે્દશો અન ે
રોકાણની અવધી િથા ત્ર્ાાં કરિાાં કાર્ા પરથી જાણી શકાર્ છે. 

       એફ.ડબલ્ય .ઓલલલગવ  પ્રવાસીની વ્ર્ાખ્ર્ા આપિા જણાવે છે કે “પ્રવાસી એટલે એવી  વ્ર્ક્તિ જે પોિાની 
ઇચ્છાથી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે આવ-જા કરે છે િથા િે નીચેની શરિોન ાં પાલન કરે છે.” 

(અ) આવી વ્ર્ક્તિ એક વષાથી ઓછો સમર્ બહાર રહ ેછે. 

(બ) પ્રવાસી પ્રવાસ દરતમર્ાન જે ખચા કરે છે િે પોિાના ઘરેથી લઈને આવે છે નક્રહ કે પ્રવાસ દરતમર્ાન િે પ્રાપ્િ 
કરે છે.  

            ઈ.સ.૧૯૩૬માાં નોવાલે પ્રવાસીની વ્ર્ાખ્ર્ા આપિા જણાવેલ ાં કે... 

            “પ્રવાસી એટલે િે વ્ર્ક્તિ જે તવદેશ જાર્ છે અને િેનો હતે   કાર્મી તનવાસ કે તનર્તમિ રૂપે ધાંધો કરવા 
તસવાર્નો હોર્ છે અને આ કામચલાઉ તનવાસના પ્રદેશમાાં િે પોિાના મળૂ સ્થળે મેળવેલા નાણા ખચે છે. ”આમ 
િેમણે પ્રવાસીના મ ખ્ર્ ત્રણ લક્ષણો ગણાવ્ર્ા છે. 

(૧) િે પોિાની ઈચ્છાથી પ્રવાસ કરે છે. 

(૨) િે મળૂભિૂ રીિે આનાંદ કે મનોરાંજન માટે પ્રવાસ કરે છે. 

(૩) િે પોિાના મળૂ પ્રસ્થાન સ્થળે પરિ ફરે છે. 

 પ્રવાસનના એક પ્રકાર તરીકે ધાર્મિક પ્રવાસન : 

          ભારિ દેશમાાં અને જ દા જ દા પ્રદેશોમાાં અલગ અલગ ધમોના દેવી દેવિાનાાં માંક્રદરો અને સ્થાનકો આવેલાાં 
છે. ધાતમિક માન્ર્િા મ જબ ધાતમિક સ્થળોની મ લાકાિ લેવાથી પતવત્રિા અને ધન્ર્િા અન ભવાર્ છે. આવી શ્રધ્ધાને 
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લીધે ધાતમિક શ્રધ્ધા ધરાવિાાં પ્રવાસીઓ ધાતમિક સ્થળોની મ લાકાિ લેિાાં હોર્ છે.આવા પ્રવાસને ધાતમિક પ્રવાસ િરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે. આમ, ધાતમિક સ્થળોનો પ્રવાસન સ્થળ િરીકે તવકાસ થર્ો છે. આ સાંશોધન લેખમાાં બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં આંિરરાષ્રીર્ સરહદ ધરાવિા વાવ િાલ કાનાાં અગત્ર્નાાં ત્રણ પ્રવાસન સ્થળોમાાંથી  માંક્રદરોની નગરી અને 
મીની દ્વારકા િરીકે પ્રતસધ્ધ ઢીમા અને લખાપીર નો પક્રરચર્ મેળવીશ ાં. 

 માંદદરોની નગરી અને ધરણીધર માંદદર :ઢીમા 
 ભૌગોલલક સ્થાન: 

        માંક્રદરોની નગરી અને મીની દ્વારકા િરીકે પ્રતસધ્ધ વાવ િાલ કાના ઢીમા ગામમાાં ભગવાન ધરણીધરન ાં મ ાંક્રદર 
આવેલ ાંછે. આ ઢીમા ગામ માંક્રદરોની નગરી િરીકે પ્રખ્ર્ાિ છે. 

 ર્તર્થ : 

     ઢીમા ગામના ધરણીધર ભગવાનના માંક્રદરે દર મક્રહનાની સ દ ૧૫ ના રોજ લોકમેળો ર્ોજાર્ છે. આ ઉપરાાંિ 
અહીં ધ ળેટીના રોજ, જેઠસ દ ૧૧, ભાદરવા મક્રહનાની ૧૧ રોજ લોકમેળો ર્ોજાર્ છે. 

 ઈર્તહાસ: 

          પ્રાચીન સમર્માાં આ તવસ્િાર "વારાહક કે્ષત્ર" િરીકે ઓળખાત  ાં હત  ાં. મ ાંક્રદરોની નગરી અને તમની દ્વારકા 
િરીકે ખ્ર્ાિનામ ઢીમા ગામે પ્રાચીન ધરણીધર માંક્રદર, ઢીમણનાગ માંક્રદર, તવશ્વકમાા માંક્રદર, જાાંગેશ્વર તશવ માંક્રદર, 
પીપાજી માંક્રદર, ગાર્ત્રી માંક્રદર, તવષ્ણ  માંક્રદર, લક્ષ્મી માંક્રદર સક્રહિ અનેક દેવી દેવિાઓનાાં માંક્રદરો આવેલાાં છે. જેના 
કારણે આ ગામને માંક્રદરોની નગરી િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.આ ધરણીધર માંક્રદરે આજ બાજ ના રજવાડાાં જેવાકે 
ઢીમા, વાવ, થરાદ, સઈૂગામ, ક્રદર્ોદર, ભાભર, મોરવાડા િેમજ રાજસ્થાનના સાાંચોર, બાખાસર, ગઢાનગર, 
પીછીવાડી, સ રાસન, જોધપ ર સ ધીના પ્રદેશની પ્રજા પોિાના ઈષ્ટદેવ માનીને દશાનાથે આવે છે. ધરણીધર ભગવાનન ાં 
મ ાંક્રદર અને ઢીમણનાગન ાં મ ાંક્રદર ઘણાાં પ્રાચીન છે. આ માંક્રદરની ભવ્ર્િાથી આિષાઈને ક્રદલ્હી સલ્િનિના સ લિાન 
અલાઉક્રદ્દન લખલજીએ ઈ.સ.૧૨૯૭માાં આિમણકરીને માંક્રદરને ખાંક્રડિ કય ાહત  ાં.  

“ઢીમા ઢીમણનાગ ધગધણુી ઢીલો કયો, 
ઉપર આવ્યો અસરુ, હારીને પાછો ફયો.” 

 

          આ ખાંક્રડિ મતૂિિમાાંથી તશવલલિંગ પ્રગટ થય  હત  ાં. જે તશિંવલલિંગ આજે પણ જાાંગેશ્વર મહાદેવના િરીકે માંક્રદર 
પક્રરસરમાાં પ જાર્ છે. ભગવાનની મતૂિિ ખાંક્રડિ થર્ા પછી વષો સ ધી તસિંહાસનની પ જા કરવામાાં આવી હિી.ભગવાન 
ધરણીધરના ભતિ શ્રી દલપિરામ િાહ્મણને સ્વપ્નમાાં આવ્ર્ા મ જબ વાાંસાવાડા (રાજસ્થાન)ના દ ગાગીરીની 
કાંદરાઓમાાંથી ભગવાનને ઢીમા આવવ ાં છે. આ સ્વપ્ન િેમના તમત્ર રૂડા પટેલ (કરડ)ને પણ આવ્ય  હત  ાં. સ્વપ્નની 
સાલબિી સ્વરૂપે રૂડા પટેલને ત્ર્ાાં ગારે્ કપાળમાાં તિલક સાથે બે વાછરડાાંને જન્મ આપ્ર્ો હિો.  આ વાછરડાાં મોટાાં 
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થિાાં િેને બળદગાડાની સાથે જોડીને િેના બળદગાડામાાં વાાંસાવાડાથી ભગવાનની  મતૂિિ લાવવામાાં આવી 
હિી.રાજસ્થાનના વાાંસાવાડાના ડ ાંગરો માાંથી ભગવાનની મિૂી લાવીને જેઠ સ દ ૧૧ તવિમ સાંવિ ૧૪૭૭ ના રોજ 
પ ન:પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાાં આવી હિી. 

"પ્રભ ુવાાંસાવાડા થી આપ આવ્યા 

ઘણા ભાવથી ભક્ત રૂદોજી લાવ્યા 

ધરી નામ ધરણીધરો હ ેદેવ દયાળા 

ધરુ ધ્યાન હ ેનાથ ધોળી ધજાળા." 

          ભગવાનના માંક્રદરની પવૂા ક્રદશામાાં સ ાંદર અને પતવત્ર ઐતિહાતસક માદળાં િળાવ આવેલ ાં છે. આ િળાવમાાં 
જેઠ સ દ ૧૧ ના રોજ સ્નાન કરવાનો મક્રહમા છે.આ પતવત્ર સરોવરની વચ્ચે પ્રાચીન માકઁડ વાવ આવેલી છે. જે સાિ 
દરવાજા અને સાિ માળની છે. વાવમાાં છેક નીચે સ ધી ઉિરવા માટે પગતથર્ાાં બનાવેલાાં છે. આ વાવ હાલ કાાંપ અન ે
રેિીના કારણે પ રાઈ ગઈ છે, પરાંત   િેનો કાાંઠો આજે પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આમ ઢીમા ગામે ઘણાાં બધાાં માંક્રદરો 
આવેલાાં હોઈ આજ બાજ ના તવસ્િારમાાંથી  પ્રજા ધાતમિક પ્રવાસ માટે આવે છે. 

 લખાપીર દાદાનુાં માંદદર: ખીમાણાવાસ 
 ભૌગોલલક સ્થાન: 

         બનાસકાાંઠા જજલ્લાના વાવ િાલ કાના ખીમાણાવાસ ગામે લખાપીર દાદાન ાં મ ાંક્રદર આવેલ ાં છે. 

 ર્તર્થ: 

         લખાપીર દાદાના  માંક્રદરે દર મક્રહનાની સ દ બીજ ના રોજ મેળો ભરાર્ છે. 

 ઈર્તહાસ: 

       વાવ િાલ કાના ખીમાણાવાસ ગામે ગોક્રહલ ક ળમાાં લખાપીર ગોક્રહલ થઈ ગર્ા. લખાપીરનાાં બે સ્થાનોછે. (૧) 
ખીમાણાવાસ ગામે અલાહર િળાવની પાળે, (૨) અસારાના સમલી તવસ્િારમાાં છે. 

ગાંગાજળ ગોદહલકુળ, શાદુળજી શરૂવીર 

જા ઘર ર્શવ ગણ જનર્મયા, પરગઢ 'લખજી' પીર 

           વાવ -થરાદ પાંથકમાાં ધાતમિક સ ધારણા આંદોલન ચલાવનાર લખાજી ગોક્રહલનો જન્મ ભતિ શાદ ળજી 
ગોક્રહલ અને માિા જશ માના ત્ર્ાાં ભગવાન તશવના તવરભદ્ર ગણે જન્મ લીધો હિો. ક્રકશોરાવસ્થામાાં ગ રૂ 
ક્રહિંગોળનાથજીએ પવૂાજન્મની ઝાાંખી કરાવીને ગ રૂબોધ આપ્ર્ો હિો. ય વાવસ્થામાાં લખાજીએ ધાતમિક સ ધારણા આંદોલન 
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ચલાવીને પ્રજામાાં વ્ર્ાપલે અંધશ્રધ્ધા, અજ્ઞાનિા અને ઊંચ-નીચના  ભેદભાવો દૂર કર્ાા હિા. લખાજીની ભક્તિને 
કારણે આ પ્રદેશની પ્રજા િેમના દશાનાથે આવવા લાગી હિી. આવી ધાતમિક પ્રવતૃિઓના હાંમેશાાં તવરોધી રહલેા તસિંધ 
પ્રાન્િના ડાવલશાહ પીરે િેના દળકટક સાથે ખીમાણાવાસ ઉપર આિમણ કરી ગામની ગાર્ોન ાં હરણ કરી લખાપીરને 
ય ધ્ધ કરવાન  કહણે મોકલાવ્ય ાં હત  ાં. િેની સામે લખાપીરે  િમામ ગોક્રહલ રાજપ િ ભાર્ાિોને એકતત્રિ કરી 
ડાવલશાહની ફોજ પર આિમણ કરી િેને હાર આપી. આ ય ધ્ધ ત્રણ ક્રદવસ ચાલ્ય  હત  ાં. આ ય ધ્ધમાાં ડાવલશાહ મતૃ્ય  
પામ્ર્ો હિો. ગાર્ોની વારે ચડેલા લખાપીર અષાઢ સ દ બીજના રોજત્રીસ વષાની ય વાન વરે્ શક્રહદ થર્ા હિા.આ 
માંક્રદર પક્રરસરમાાં ઐતિહાતસક મહાપ ર ષોની પ્રતિમાઓન ાં મ્ય લઝર્મ બનાવવામાાં આવ્ય ાં છે. આ સરહદીપીર ના સ્થાનકે 
ધાતમિક પ્રજા પ્રવાસને આવે છે. 

“પીર લખો અવતાર, માર કાાંઠાનો દકરતાર 
ધરમના ધીંગાણે ચડીયો નકળાંગી અવતાર 
ગુાંદરેથી ગાયો  હરેી સમલીમાાં  પાાંચા વેરી 
હાથ ભમરીયો ભાલો  કમર કેડને  કટાર 

અલાહરનીપાળેબેઠોદાદાનોદરબાર" 
 ઉપસાંહાર  :  

     આમ, બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં સરહદી તવસ્િાર વાવમાાં અનેક પ્રવાસન સ્થળો આવેલ છે.  જેમાાં ધાતમિક પ્રવાસન 
સ્થળો ખબૂ મોટી સાંખ્ર્ામાાં આવેલાાં છે. જેમાાં તમનીદ્વારકા િરીકે ઓળખાિા ઢીમા ગામને "માંક્રદરોની નગરીની" ઉપમા 
આપીએ િો પણ ઓછાં છે,  કારણકે ઢીમા ગામમાાં નાનાાં મોટાાં ૫૦ થી વધારે માંક્રદરો આવેલાાં છે. જેમાાં ભગવાન 
ધરણીધરન ાં મ ાંક્રદર મ ખ્ર્ છે. અહીં દર પ નમે ભવ્ર્ લોકમેળો ર્ોજાર્ છે.  આ, ઉપરાાંિ વાવમાાં રાજપ િ સમાજની 
વસ્િી ઘણી હોવાથી વીર ક્ષતત્રર્ લખાપીરજી ગોક્રહલના સ્મારકને માંક્રદરમાાં રૂપાાંિક્રરિ કરવામાાં આવ્ય ાં છે.  આ સ્થાનકે 
અજવાળી બીજના ક્રદવસે લોકમેળો ર્ોજાર્ છે.  આમ,  વાવમાાં આવેલ આ બે સ્થાનકોન ાં ધાતમિક દષ્ષ્ટએ ખ બ જ 
મહત્વ રહલે  ાં છે. 

સાંદભથ ગ્રાંથો   
 

I. આચાર્ાકન ાં,બનાસનીઅક્સ્મિાનોઉન્મેષ,નવભારિસાક્રહત્ર્માંક્રદર,અમદાવાદ,૨૦૦૮ 
II. રબારી જોરાભાઈ, થરાદ અને વાવ િાલ કાના ધાતમિક સ્થળો : એક ઐતિહાતસક અધ્ર્ર્ન, હમેચાંદ્રાચાર્ા ઉત્તર 

ગ જરાિ ય તનવતસિટી પાટણ ૨૦૧૬   
III. સ થાર પ્રકાશક માર, “આંિરરાષ્રીર્ સરહદ ધરાવિા વાવન ાં ઐતિહાતસક અધ્ર્ર્ન”, જનાલ ઓફ 

સોશ્ર્લસાર્ન્સ, કે. સી.જી. ISSN :2279 - 0268, અંક:૩૦, માચા - એતપ્રલ ૨૦૧૮ 
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ઉદેશ્ય  
 
 

I. આ લેખનો  મ ખ્ર્ ઉદે્દશ્ર્  સરહદી તવસ્િારમાાં આવેલા  બે  પ્રવાસન  સ્થળોથી  લોકો  પક્રરલચિ  બને  િેવો 
શ ભ આશર્ છે.  

II. સરહદી  તવસ્િારમાાંથી  પણ  ગાર્ોની  વહારે  ચડનાર  વીર લખાપીર ગોહીલનો  પક્રરચર્કરાવવો. 
III. વાવમાાં આવેલ ઢીમાના ધરણીધર માંક્રદર નો  ઈતિહાસ  લોકો  જાણી  શકે  િે માટે આ લેખ લખવામાાં  

આવ્ર્ો છે.  
IV. પ્રવાસન કોને કહવેાર્ ? પ્રવાસના  એક પ્રકાર િરીકે  ધાતમિક  પ્રવાસનની  વ્ર્ાખ્ર્ા  બાાંધવી.  
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