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ઘેલા સોમનાથ મદંિરનો ઈતિહાસ - એક અધ્યયન 

 પ્રસ્િાવના 

વેરાવળ પ્રભાસપાટણ સોમનાથન ું મળૂ શિવલલિંગ ઘેલા સોમનાથમાું આવેલ ું છે તેવો ઇશતહાસ ધરાવત  ું આ 
ઘેલા સોમનાથ મુંદિરનો ઈશતહાસ ખ બજ રસપવૂવક છે. જસિણ તાલ કાના ઘેલા સોમનાથ મુંદિર ડ ુંગરની 
ગાળીઓમાું આવેલ ું છે. બાજ માુંથી ઘેલો નિી ખળખળ કરતી વહી રહી છે. આજે ઘેલા સોમાનથ િાિાને િેિના 
રાષ્ટ્રપશત રામનાથ કોશવિે શિિ ઝુકાવી અલભષેક કર્યો હતો. ત્ર્યારે મુંદિરને રુંગબેરુંગી ફૂલો અને લાઇટોનો િણગાર 
કરવામાું આવ્ર્યો હતો. તેમજ ભિેૂવો દ્વારા શિવલલિંગને શવશિષ્ટ્ટ િણગાર કરવામાું આવ્ર્યો હતો. આ ઘેલા સોમનાથ 
મુંદિરનો ઇશતહાસ 500 વષવ કરતા પણ જૂનો છે. 

શ્રીઘેલા સોમનાથ રાજકોટ જીલ્લાના જસિણ તાલ કામાું ના ઘેલા નિીના કાુંઠે આવેલ ું છે. અહીં મળૂ 
સોમનાથ મહાિેવન ું શિવલલિંગ િિવનીર્ય છે.1 તે ભટ્ટ બ્રાહ્મણોના ઈષ્ટ્ટ િેવતા છે. મહુંમિ ગઝનીના વખતથી ખુંડનના 
અનેકાનેક ઘાવ સહન કરી રહલે સોમનાથ મહાિેવના લલિંગ પર છેલ્લે છેલ્લે પુંિરમાું સૈકામાું ગ જરાતના સ લતાન 
મહુંમિ જાફરની કરડી નજર પડી. જાફરના મનસબૂાની સૌરાષ્ટ્રના ક્ષશિર્યોને જાણ થતાું તેઓ સૌ સાબિા થર્યા. 
જાફર શનષ્ટ્ફળ થર્યો અને તેના આ આક્રમણ પ્રસુંગે ઘેલા સોમનાથની સ્થાપના થઈ. શ્રી સોમનાથ મહાિેવન ું એ 
ઘેલા સોમનાથ સૌરાષ્ટ્રની પાુંચાલ ભશૂમમાું આવેલ ું પશવિ તીથવસ્થળ ગણાર્ય છે. 

એક િુંતકથા મ જબ શવક્રમ સુંવતની પુંિરમી સિી (શવક્રમ સુંવત 1457 આસપાસ)ની આ વાત છે. 
મીનળિેવી મન, વચન અને કમવથી ભગવાન સોમનાથને વરી હતી. તેણીએ પોતાનો શનવાસ પ્રભાસથી બે માઈલ 
દૂર દહરણ નિીના દકનારે નાગરા ગામે કર્યો હતો. તે પોતાન ું રહઠેાણ રાખી બે વખત ભગવાન સોમનાથનો 
અલભષેક કરીને પજૂા કરતી અને તેમાું તલ્લીન થઈ ઓતપ્રોત થઈ જતી. 

મહુંમિ ગઝનીની ચઢાઈ પછી, અને તે પહલેાું, શસિંધ ઈત્ર્યાિી માુંથી સોમનાથ પર ઘણાું આક્રમણો થર્યેલાું 
તેથી સોમનાથન ું પ્રાચીન જ્ર્યોશતલલિંગ ભગૂભવમાું પધરાવી તેની શનત્ર્ય-પજૂા કરવામાું આવતી.2 આ વાત ગ જરાતના 
સ લતાન જાફરની જાણમાું આવતાું સોમનાથ પર ચઢાઈ કરવાની તેને ઈચ્છા થઈ. આ બાબતની સુંપણૂવ માદહતી 
મેળવવા તેણે પોતાના ગ પ્તચરોને પ્રભાસ તરફ મોકલ્ર્યો, જેમાું જાફરની દિકરી હ રલ તથા તેનો જમાઈ પણ 
સામેલ હતાું. એમ કહવેાર્ય છે કે મીનળિેવીની સોમનાથ ભગવાન પ્રત્રે્યની અટલ શ્રદ્ધા અને ભદકતથી સ લતાન 
પ િી હ રલ ખબૂ પ્રભાશવત થઈ અને તેણીને મીનળિેવીમાું તન્મર્ય થઈ ગઈ અને તેણીએ મીનળિેવી સાથે શનવાસ 
કર્યો. જાફરના ગ પ્તચરોએ તેણીને ખબૂ સમજાવી પણ તે તો માની જ નહીં. હ રલ ને તેના શપતાન ું સોમનાથ 
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પરથી ચઢાઈન ું પગલ ું અઘદટત લાગ્ ું, તેથી તેણીએ મીનળને ચઢાઈની વાત કરી. મીનળિેવીએ આ બાતમી 
પોતાના શપતાને જૂનાગઢ પહોંચાડી. રા’મદહપાળે તમામ ક્ષશિર્યોને સોમનાથના રક્ષણ માટે કહણે મોકલ્્ ું. 
ચ ડાસમા, ગોદહલવાળા, મકવાણા, જાિવ વગેરે શરૂવીર ક્ષશિર્યો સોમનાથની વહારે ચઢર્યા. 

સૌ ક્ષશિર્ય વગેરે સોમનાથની વહારે જઈ રહ્યા હતા. પ્રભાસના ગોંિરે જૂનાગઢના રાજવી, વાળાના ક્ષશિર્યો, 
ચ ડાસમાઓ વગેરે ક્ષશિર્યો સોમનાથ િાિાને પોતપોતાના પ્રિેિમાું ખસેડી જવાની વાતો કરી રહ્યા હતા. તે 
િરમ્ર્યાન દહરાગરજી સામા મળ્ર્યા. તેમણે ક્હ્ ું કે, હ ું પ્રભાસથી આવ ું છું. સોમનાથ િાિાએ મને સ્વપ્નમાું ક્ ું છે કે 
સોમનાથ પાલખીએ ચઢે-આગળ પોદઠર્યો જર્યાું જાર્ય ત્ર્યાું સોમનાથ િાિા જાર્ય, પોદઠર્યો જર્યાું બેસી જાર્ય ત્ર્યાું 
સ્થાપન થાર્ય (સોમનાથ શિવલલિંગને પાલખીમાું પધરાવવ ું, આગળ તેમનો પોદઠર્યો ચાલે અને તેની પાછળ 
પાલખી ચાલ,ે પોદઠર્યો જર્યાું બેસી જાર્ય ત્ર્યાું શિવલલિંગન ું સ્થાપન થાર્ય.) દહરાગરજીની આ વાત સૌને ગળે ઊતરી 
અને સૌએ ક્ ું કે ભલે ભલે, િાિાની મરજી હોર્ય ત્ર્યાું જાર્ય. ત્ર્યાર પછી બધા પ્રભાસ પહોંચ્ર્યા. િાિાની પાલખી 
તૈર્યાર કરાવી, િાિાના બાણને (શિવલલિંગને) પાલખીમાું પધરાવ્્ ું. 

ગીરી, પરૂી, ભારતી અને સોમપરાએ પાલખી કાુંધે લાિી. મીનળિેવી પાલખીએ ચઢર્યાું. સ લતાન પ િી 
હ રલ પણ તેની સાથે ચઢી. િાિાના બાણની રક્ષા ખાતર બાણને પોતાના બે હાથથી બાથમાું લઈ ઘેલો પણ 
પાલખીમાું બેઠો. પાલખી ચાલી, પોદઠર્યો આગળ અને તેની પાછળ પાલખી આગળ વધી જાર્ય. 

જર્યારે બીજી બાજ ું ક ુંવર હમીરજીએ પ્રભાસની આસપાસના બધા જળમાગો આડ બાુંધી અવરોધ્ર્યા. 
હમીરજીની સરિારી હઠેળ સૈન્ર્ય સ લતાનને રોકવા આગળ વધ્્ ું. પ્રભાસને ગોંિરે સ લતાનની સૈન્ર્ય સાથે મોટ ું 
શધિંગાણ ું જામ્્ ું. િાિાની પાલખી દૂર દૂર નીકળી ગર્યા પછી સ લતાનને ખબર પડી કે સોમનાથન ું શિવલલિંગ તો 
ખસેડાઈ ગ્ ું છે. હમીરજી પણ રક્ષણ ખાતર સૈન્ર્ય લઈ આગળ જઈ રહ્યા હતા. સાથે વેગડો ભીલ હતો. સ લતાનન ું 
સૈન્ર્ય હમીરજીની પાછળ પડ્ ું. વેગડો ભીલ હમીરજીને પોતાના ગામ અરઠીલ લઈ ગર્યો અને પોતાના ઘરમાું જ 
હમીરજીને આિરો આપ્ર્યો. સ લતાનના સૈન્રે્ય અરઠીલને ઘેરો ઘાલ્ર્યો. હમીરજીને ખોળવા સૈન્ર્ય વેગડા ભીલના ઘર 
પર ચઢી આવ્્ ું ત્ર્યારે વેગડા ભીલે ક્ ું કે, ઓરડામાું તો દિકરી જમાઈ સતૂાું છે. સૈન્ર્ય પાછું ગ્ ું. કેટલાક દિવસો 
પછી સ લતાનના સૈન્રે્ય ફરીથી વેગડાના ઘર પર છાપો માર્યો. વેગડા અને હમીરજી બુંને બહાર આવ્ર્યા, શધિંગાણ ું 
જામ્્ ું. શધિંગાણામાું હમીરજી તથા વેગડો બુંને મરાર્યા.3 અરઠીલામાું શનવાસ િરમ્ર્યાન વેગડાએ પોતાની દિકરી 
હમીરજીને વરાવી હતી. વેગડો અને હમીરજી બુંને મરાર્યા બાિ વેગડા ભીલન ું ક ટ ુંબ િીવ તરફ ભાગી ગ્ ું. ત્ર્યાું 
ભીલની કન્ર્યાને જે સુંતશત થઈને તે વેગદડર્યા ગોદહલ તરીકે કહવેાર્યા. આજે પણ વેગદડર્યા ગોદહલના વુંિજો 
િીવમાું વસે છે. 

જર્યારે સ લતાનને િાિાની પાલખી ગોરડકે પહોંચ્ર્યાના વાવડ મળ્ર્યા ત્ર્યારે તેના સૈન્રે્ય ગોરડકાને ઘે્ ું. આ 
વખતે શધિંગાણ ું થ્ ું. તેમાું ગોઈઓ (વેણીિાસ ગોરદડર્યાનો દિકરો) મરાર્યો તેની ર્યાિમાું ગોરડકામાું વાવ પાસે તેની 
ખાુંભી કરવામાું આવી. આ વાવને ગોઈર્યાની વાવ કહવેામાું આવે છે જે હાલ પણ મોજૂિ છે. િાિાની પાલખી 
આગળને આગળ નીકળી ગઈ છે તેવા વાવડથી સ લતાન તેની પાછળ ગર્યો. ગોરડકાથી ચાલીસ કોિ દૂર ભડલી 
અને માલગઢના માગે પાલખી પહોંચી ત્ર્યાું સ  લતાનન ું સૈન્ર્ય જઈ પહોંચ્્ ું. આ વખતે ચ ડાસમાન ું રક્ષકિળ જે 
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પાલખીની ફરતે ચાલત  ું હત  ું તેમાું ઘેલાું ગોરદડર્યાની સરિારી હઠેળ સ લતાનના સૈન્ર્ય સાથે આઠ દિવસ સ ધી 
શધિંગાણ ું ચાલ્્ ું. 

આઠ દિવસ સ ધી જામેલ શધિંગાણામાું ચ ડાસમા, જાિવો, મકવાણા આદિ રજપતૂો બહાદ રીથી લડર્યા. 
સોમનાથની પાલખીના રક્ષણ ખાતર તેઓએ પ્રાણ આપ્ર્યા. ઘેલા ગોરદડર્યાએ આઠ દિવસ સ ધી શધિંગણામાું સારી 
એવી ઝીંક ઝીલી અને નવમે દિવસે નિીની વચ્ચે ધડ પડ્ ું.4 છેવટે જાફરન ું સૈન્ર્ય વેરણછેરણ થ્ ું. વાળા અને 
ચ ડાસમા (લડત રજપતૂો) સ લતાન જાફરની પાછળ ગર્યા. જાફરન ું ધન અને સૈન્ર્ય મરી ખટૂ્ ું અને જાફર જીવ 
લઈને નાઠો. 

જર્યારે એક બાજ  શધિંગાણ ું ચાલત  ું હત  ું. ત્ર્યારે બીજી બાજ  ભડલી અને માલગઢથી બે કોિ દૂર મોઢ કા અને 
કાળાસર વચ્ચે પોદઠર્યો બેસી ગર્યો. ત્ર્યાું આગળ તે જગર્યાએ ભગવાન સોમનાથન ું સ્થાપન વેજલ ભટ્ટ ેકરાવ્્ ું.5 અને 
પજૂા કરવી. ઘેલા ગોરદડર્યાને અમર બનાવવા આ સ્થાનકે ઘેલા સોમનાથન ું નામ આપવામાું આવ્્ ું. ઘેલા 
સોમનાથની સ્થાપનાના દિવસોમાું સ લતાનના સૈન્ર્યના વેરણછેરણ થરે્યલા સૈશનકો ત્ર્યાું ચડી આવ્ર્યા અને ત્ર્યાું જ 
શધિંગાણ ું થ્ ું. તેમાું વેજલ ભટ્ટ મરાર્યા. આ વખતે િાિાના બાણ ઉપર સૈશનકોને મીનળિેવી તથા હ રલ તે સ્થળે છે 
તેવી બાતમી મળી. 

મીનળ અને હ રલ પર સ લતાનના સૈશનકોની નજર પડી. તેઓ તે બુંનેને પકડવા ગર્યા પણ તે બુંનેએ 
તેમના હાથમાું જવા કરતા સ્વર્યું સમાશધ લેવાન ું નક્કી ક્ ું. મીનળિેવીએ ઘેલા સોમનાથને ર્યાિ કર્યાવ અને જર્યાું 
સોમનાથના બાણન ું સ્થાપન કરવામાું આવ્્ ું હત  ું તેની બરાબર સામેની ટેકરી પર ચઢી ગઈ અને ત્ર્યાું જ ભશૂમમાું 
સમાશધ લીધી, મીનળે જર્યાું સમાશધ લીધી હતી ત્ર્યાું િેરી બાુંધવામાું આવી.6 

આ મુંદિરમાું સને ૨૦૦૫-૨૦૦૬માું સરકારે પ્રવાસન વષવમાું સમાવેિ કરતાું છેલ્લા પાુંચથી છ વષવમાું 
સરકારના સહર્યોગથી અને સરકારી ગ્રાન્ટમાુંથી તેમજ લોકમેળા સશમશત રાજકોટ અને લોકભાગીિારી િાતાઓના 
િાનથી આ જગર્યામાું ઘણો જ શવકાસ કરવામાું આવેલ છે. 

સૌરાષ્ટ્રમાું બોટાિ જ ુંકિનથી જસિણ જતા શવિંછીર્યા આવે છે, ત્ર્યાુંથી લગભગ બાર દકલોમીટર અંિરના 
ભાગમાું ઉન્મત્ત ગુંગા નિીના કાુંઠે આ સ્થાન આવેલ ું છે. ઘેલા સોમનાથની સ્થાપના પછી આ ઉન્મત્ત ગુંગાનિી 
ઘેલો નિી તરીકે ઓળખાર્ય છે. શવિંછીર્યાથી લોકલ વાહનો તેમજ છકડોદરક્ષા મળે છે. ત્ર્યાુંન  ું સષૃ્ષ્ટ્ટ-સૌંિર્યવ, હવા-
પાણી અને રહવેા-ખાવા-પીવાની વ્ર્યવસ્થા અશત સ ુંિર હોઈ અનેક ભાશવકો ઐશતહાશસકો અને પૌરાલણક તીથવધામની 
ર્યાિાએ આવે છે. તેમાુંર્ય શ્રાવણ માસમાું છેલ્લા દિવસે તો બહ  જ મોટો સમ િાર્ય એકઠો થાર્ય છે.7 આ સ્થળની 
િાુંશત અને દિવ્ર્યતા અનેરી છે. 

આ સ્થાનમાું મહુંત શ્રી િેવલગરીજી વીરલગરીજી (મહારાજ હીરલગરીજી કે જેમને િાિાને પ્રભાસથી ખસેડવાન ું 
સ્વપ્ન આવ્્ ું હત  ું.) ની ગ ર  પરુંપરામાું પુંિર-સોળમા શિષ્ટ્ર્ય છે. એ ખબૂ જ જ્ઞાની, સેવાભાવી, શનસ્પહૃી અને અને 
ત્ર્યાગવશૃત્તના છે. ઉપરોકત સ્થાનકમાું મુંદિરની આસપાસ પચાસથી વધ  ઓરડીઓ છે તેમ જ શવિાળ ચોગાન છે. 
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ર્યાિાએ આવનાર પ્રવાસીઓ માટે તેને અન ક ળ એસી નોન એસી રહવેાની અને ખાવા-પીવાની તથા સાધ -
સામાનની વ્ર્યવસ્થા પણ મહુંતશ્રી કરે છે. તદ પરાુંત ગાિલાું-ગોિડાું વગેરેની પણ વ્ર્યવસ્થા થાર્ય છે. આમ, ક િરતી 
સૌિર્યુંથી ભરપરૂ ઘેલા સોમનાથની મ લાકાત લેવા જેવી છે. 

સિંર્ભ  
 

I. ૧. કાઠીર્યાવાડની કલગી રાજકોટ, રાજકોટ જજલ્લાની પ્રવાસન પ સ્સ્તકા, જજલ્લા પુંચાર્યત, રાજકોટ, પષૃ્ટ્ઠ-
૨૭,  
૨. ગ જરાત સમાચાર તારીખ-૧૯-૦૮-૨૦૧૫, પષૃ્ટ્ઠ-૩ 

II. ગ જરાત સમાચાર, રાજકોટ, તારીખ-૧૯-૦૮-૨૦૧૫, પષૃ્ટ્ઠ-૩ 
III. શ્રી સોમનાથ : તીથવ - શવકાસ, શ્રી સોમનાથ રસ્ટ, સોમનાથ મુંદિર સુંક લ, સોમનાથ, પ્રભાસપાટણ, પષૃ્ટ્ઠ-૩ 
IV. ગ જરાત સમાચાર, રાજકોટ, તારીખ-૧૯-૦૮-૨૦૧૫, પષૃ્ટ્ઠ-૩ 
V. િેિાઈ િુંભ પ્રસાિ હરપ્રસાિ, સૌરાષ્ટ્રનો ઈશતહાસ, પ્રવીણ પ્રકાિન, રાજકોટ, િીજી આવશૃત્ત-૧૯૯૦, પષૃ્ટ્ઠ-

૩૪૪ 
VI. સૌરાષ્ટ્ર: એક તસવીરી ઝલક, માદહતી કશમિનરશ્રીની કચેરી, માદહતી ખાત  ું, ગ જરાત રાજ્ર્ય, ગાુંધીનગર, 

પષૃ્ટ્ઠ-૦૩ 
VII. ગ જરાત સમાચાર, રાજકોટ, તારીખ-૧૪-૦૯-૨૦૧૫, પષૃ્ટ્ઠ-૬ 

 
************************************************************************* 

 

ડૉ  .ીાીંવા અરવટ ડબ.  

શપ્રન્સીપાલ 

સરકારી માધ્ર્યશમક િાળા  
રાજકોટ  

 
Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 


