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ભવુનેશ્વર મદંિર, જુનાભલાડાનો ઈતિહાસ 

           

             વિશ્વની પ્રાચીન સસં્કૃવિમાઓંમા ંગ્રીક અને ભારિની સસં્કૃવિનો  સમાિેશ થાય છે.હ િંદુ સસં્કૃવિમા ંશ્રવુિ 

અને સ્મવૃિમા ંભગિાનની અલૌહકક રચનાઓ અને કાયો દશાાિિામા ંઆિેલ છે.૧૮ પરુાણો પૈકી વશિપરુાણમા ં

વશિનો મ ાત્મય િણાિિામા ંઆવ્યો છે . 

           વિક્રમ સિંિ ૧૬૩૦મા ંગામ વિરપરુના ફૂલચદં શા  િથા િેમના ધમાપત્ની ઉજળીબાઈ   જુના ભલાડા 

મકુામે ઘી લેિા આિેલા ત્યારે આ ગામ ની ઉત્તરે આિેલા િળાિની પાળ પરથી ડોડી નામના િેલાની ઉઢણી 

બનાિી ઘીનો ઘાડિો માથે લઇ િીરપરુ મકુામે ગયેલા .આ ઘીને શેઠે અન્ય પાત્રમા રેડી ઘાડિો પનુ:ઉઢણી પર 

મકૂી દીધો .પરંત ુઆ ઘાડિો ફરીથી ઘી થી ભરાઈ ગયો.જેને શેઠે  ફરીથી અન્ય પાત્રમા ભરી લીધુ ં.આવુ ંિારંિાર 

થિાથી શેઠે ખાલી ડબ્બા   િા િ ેપણ ભરી લીધા .રાતે્ર જમી પરિારીને સઈુ ગયા .િો રાતે્ર સપનામા ંિેમન ે

િેલો લીધેલી જગ્યા દેખાઈ અને વશિલલિંગ પણ દેખાયુ.ં 

         ફૂલચદં શેઠ સિારે ભલાડા આિી િેલાિાળી જગ્યા સાફ-સફુ કરિા ં મ ાદેિનુ ં વશિલલિંગ દેખાયુ.ં આ 

જગ્યા એ શેઠે “ ભિુનેશ્વર મ ાદેિ મહંદર " બધંાવ્યુ ં.જેનો દરિાજો ઉગમણી હદશામા ંરખાયો અને જેનુ ંસચંાલન 

ગામના પગી ડગરજીભાઈ ને સોપયુ ં .ત્યારબાદ આ મહંદરની સેિા માટે ગામ વસધ્ધપરુથી િપોધન બ્રાહ્મણ જય 

શકંરભાઈ ને લાિેલા. જેમને વશિની પજૂા પેટે મહંદરની દલિણ હદશામા ંઆિેલી જમીન ખેડિા માટે આપી .આ 

જમીનમા ં આગળ જિા જય શકંરભાઈ એ કુિો ખોદાવ્યો .  

         આ મહંદરે દર જન્માષ્ટમી એ મેળો ભરાય છે ,જેમા ંનજીકનુ ંમ રેામણ વ્યાપક પ્રમાણમા ંઉમટી આિે છે 

.ભલાડા ગામ પચંમ ાલ  ાલ મ ીસાગર જીલ્લાના લણુાિાડા િાલકુામા ંઆિેલુ ંછે.જે િાલકુા મથકેથી ૨૦ હક.મી. 
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દુર આિેલ છે . આ લેખ સિંિ ૧૮૮૦મા ંવસદ્ધપરુના ગેલીદાસ બારોટના ચોપડે લખાયો  િો . જે સિંિ ૨૦૫૭ના 

માગશર સદુ ૧૫ને  સોમિારના હદને ભિુનેશ્વર મહંદર પર લખાયેલ  છે. 
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