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થરાદ  તાલકુાનાાં  ધાર્મિક   સ્થળો : માાંગરોળ,  થરાદ  અને  ભડોદર 
        

 પ્રસ્તાવના :-  

          ભારત દેશમાાં અને જુદા જુદા પ્રદેશોમાાં અલગ અલગ ધમોના દેવી-દેવતાઓનાાં માંદદરો અને સ્થાનકો 
આવેલાાં છે. ધાર્મિક માન્યતા મજુબ ધાર્મિક સ્થળોની મલુાકાત લેવાથી પર્વત્રતા અને ધન્યતા અનભુવાય છે. 
આવી શ્રધ્ધાને લીધે ધાર્મિક શ્રધ્ધા ધરાવતાાં પ્રવાસીઓ ધાર્મિક સ્થળોની મલુાકાત લેતાાં હોય છે. આવા પ્રવાસને 
ધાર્મિક પ્રવાસ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.  આમ, ધાર્મિક સ્થળોનો પ્રવાસન સ્થળ તરીકે ર્વકાસ થયો છે. અતે્ર 
બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં થરાદ તાલકુાનાાં  ત્રણ ધાર્મિક સ્થળો  શેણલ માતાજી - માાંગરોળ,  નાાંણદેવી માતાજી - 
થરાદ નગર  અને  પાર્શ્વનાથ ગોીીજીની વરખીી - ભીોદરનો  પદરચય મેળવવાનો  શભુ   આશય છે.  
 

 શેણલ માતાનુાં માંદદર  - માાંગરોળ 
 ભૌગોલલક સ્થાન :- 

થરાદ તાલકુાના માાંગરોળ ગામમાાં  શેણલ માતાનુાં જાંબીુા માંદદર આવેલુાં છે. 

  ર્તર્થ :- 

શેણલ માતાના માંદદરે દર મદહનાની અજવાળી ચૌદસ અને પનુમનો લોકમેળો યોજય છે. 

 ઈર્તહાસ :- 

માાંગરોળ ગામે પ્રાચીન સમયનુાં જાંબીુા શેણલ માતાનુાં મ ાંદદર આવેલુાં છે. જેનો ઈર્તહાસ ખબુ જ રસપ્રદ છે.  
લોકવાયકા મજુબ ૭૦૦ વર્વ પવૂે કાદઠયાવાીના વેદા ચારણને શેણબાઈ નામે દદકરી હતાાં.  શણેબાઈ અન ે
બાળર્મત્ર ર્વજણાંદ બાળવયે લગ્નના વચનથી બાંધાયાાં હતાાં. શેણીની યવુા વય થતાાં ર્પતા વેદાચારણે ર્વજણાંદને 
૯૯૯ નવચાાંદરી ભેંસો લાવી આપવાનુાં કહ્ુાં. તે અર્ાઢી બીજ સધુી ભેંસો લાવશે તો શેણીનાાં લગ્ન કરાવશે, 
નદહિંતર નદહિં. બનવાજોગ બન્યુાં એવુાં કે ર્વજણાંદ અર્ાઢી બીજના દદવસ સધુી ભેંસ લઈ પહોંચી શક્યો નદહિં, પણ 
શેણી તેની વાટ જોઈ રહી અને મનોમન નક્કી કયુવ કે લગ્ન તો ર્વજણાંદ સાથે જ કરીશ, નદહિંતર દહમાલયમાાં હાી 
ગાળી નાખીશ.  મનોમન નક્કી કરીન ેશેણીએ દહમાલયની મધરાર્ત્રએ વાટ પકીી હતી. ર્વજણાંદ ન મળતાાં ત ે 
દહમાલય ઉપર હાી ગાળવા જતાાં વચ્ચે  ચાલતાાં જતાાં થરાદ-વાવના ખશુ્કી માગેથી પસાર થતાાં માાંગરોળ ગામે 
તળાવની પાળે રાતવાસો કયો હતો. શેણીએ સવારમાાં દાાંતણ કરી તેની ચીરી જમીન ઉપર ઉભી કરતાાં તયાાં જાંબીુો 
ઉગી નીકળ્યો. જે જાંબીુો હાલમાાં પણ પજૂય છે. તયાર પછી તયાાં નાનકડુાં મ ાંદદર બનાવવામાાં આવયુાં, જે શેણી માાંથી 
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શેણલ માતા (સેંધોઈયાાં) તરીકે ઓળખાય છે. આ માંદદરે સ્ત્રીઓને "વેહીો" પહરેાય છે. આ ઉપરાાંત, સ્ત્રી અને પરુૂર્ો 
પોતાનાાં મનગમતાાં વસ્ત્રો આ માંદદરે આવીને પહરેેતો દુ:ખ દુર થતાાં હોવાની લોકમાન્યતા છે. 

 

 નાાંણદેવી (નારણદેવી) માતાજી માંદદર - થરાદ  
 ભૌગોલલક સ્થાન :-  

થરાદ નગરમાાં  નાાંણદેવી માતાજીનુાં  પ્રાચીન સમયનુાં ભવય માંદદર આવેલુાં છે.  
 

 ર્તર્થ :- 

નાાંણદેવી માતાજીના માંદદરમાાં દર વરે્ ચૈત્ર સદુ ચૌદસના દદવસે ભાતીગળ લોકમેળો ભરાય છે.  

 ઈર્તહાસ :- 

થરાદ નગરમાાં નાાંણદેવી માતાજીનુાં  ભવય માંદદર આવેલ ુ છે.  જૈન ઈર્તહાસ મજુબ રાજસ્થાનના 
ભીનમાલથી  કેટલાક પરમાર કુટુાંબો સ્થળાાંતરણ કરીને  નીકળ્યા હતા.  માતા  આશાપરુાએ  સ્વપ્નમાાં કહ્યા મજુબ 
જે જગ્યાએ ગાીાની નાાંણ  તટેૂ  તે જગ્યાએ નગર વસાવવુાં  અને  માતાજીની  સ્થાપના  કરવી.  તયાાંથી 
સ્થળાાંતરણ  કરીને આવતાાં  પ્રજ જ્યારે  આ પ્રદેશમાાં આવી તયારે  ગાીાની નાાંણ તટૂી  હોવાથી આજના  થરાદ 
ર્વસ્તારમાાં  ર્વક્રમ સાંવત - ૧૦૧ના ચૈત્ર સદુ ચૌદસના દદવસે  ર્થરપરુ નગર અને  માતાજીની  સ્થાપના કરી. 
ગાીાની નાાંણ તટૂી હોવાથી આશાપરુા માતાજી 'નાાંણદેવી માતાજી' તરીકે ઓળખાયાાં અને પજૂયાાં. 

"મારૂ સ્થળ ભીનમાલથી આવતાાં ગરૂ્જર માાંહ, 

સ્વપ્ન રયણી આવ્ુાં, પરમાર ધ્રવુને તયાાં. 

તજુ સાથે  રથ જેહ છે,  તેન ુત્રટેુ નાાંણ; 

તે સ્થાને  મજુ  નામથી  સ્સ્થરપરુી કરવી ઠાણ. 

તેદહજ  રથ લઈ આવતાાં,  તટૂ્ાાં જયાાં તે  નાણ; 

સ્સ્થરપરુ  નગરી તયાાં વસી, માત પ્રતાપે જાણ. " 

         ર્થરપાલ પરમારના વરદ્દ હસ્તે માતા નાાંણદેવીના માંદદરનો ર્શલાન્યાસ ર્વક્રમ સાંવત ૧૦૧ના ચૈત્ર 
સદુ ચૌદસના રોજ  કરવામાાં આવયો હતો.  આ માંદદરની બાજુમાાં  વાવનુાં  ર્નમાવણ કરવામાાં આવયુાં હત.ુ  આ 
માંદદરનો જીણોદ્ધાર થરાદ સ્ટેટના  રાજવી ભીમર્સિંહજી વાઘેલાએ કરાવયો હતો.  
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નાાંણદેવી માતાજીના માંદદરે દર વરે્ ચૈત્ર સદુ ચૌદસના રોજ  ભવય ભાતીગળ લોકમેળો ભરાય છે.  આ 
મેળામાાં  દૂર-દૂરથી  ભક્તો નૈવેધમાાં માતર (સખુીી) લઈને  આવતા હોવાથી 'માતરીયા મેળા' તરીકે પણ 
ઓળખાય છે.  આ ઉપરાાંત,  પશઓુનો મેળો ભરાતો હતો.  હાલમાાં તે બાંધ થઈ  ગયો છે.  

 

 ગોડીજી પારસનાથની વરખડી  -  ભડોદર  
 

'વરખડી તીથથધામ  :   દહિંદુઓ  અને  જૈનોનુાં  સા્ં કુ્ત  તીથથધામ' 
 

 ભૌગોલલક સ્થાન :-  

            ભીોદર ગામથી સવપરુા  જવાના માગવ પર આવેલુાં છે. 
 

 ર્તર્થ : - 
           વરખીી ધામમાાં માગશર વદ દશમ (૧૦) ના રોજ લોકમેળો યોજય છે. 
 

 ઇર્તહાસ :- 
           કલલકાલસવવજ્ઞ આચાયવ હમેચન્રાચાયે ર્વક્રમ સાંવત ૧૨૨૮માાં પાટણમાાં ત્રણ પ્રર્તમાઓની અંજનશલાકા 
કરાવી હતી. જેમાાં એક પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રર્તમા પણ હતી. વર્ો સધુી પાટણમાાં એક શ્રાવકના તયાાં ભોંયરામાાં 
આ પ્રર્તમાઓ પજૂતી રહી. ર્વક્રમ સાંવત ૧૪૩૨માાં શ્રી અભયદેવસરુીના હસ્તે પનુઃ આ પ્રર્તમાઓની અંજનશલાકા 
કરવામાાં આવી. આ પ્રર્તમાઓને  પાટણથી મેઘા શાહ નગર પારકર (ર્સિંધ, પાદકસ્તાન)માાં લઈ ગયા. આ 
પ્રર્તમાઓને નગર પારકરથી ર્વક્રમ સાંવત ૧૪૮૨માાં ભદેુશર થી ગોીીગામ લઈ જવામાાં આવી અને સાંવત 
૧૫૧૫માાં ગોીી  પાર્શ્વનાથના જજનાલયમાાં પ્રર્તષ્ઠા કરવામાાં આવી. આ સમયે ભીોદર ગામમાાં સોઢા દરબારો 
વસતા હતા. આ સોઢા દરબારોને નગર પારકર સાથ ેસબાંધો હોવાથી તયાાંથી એક મહાતમા સ્વામીજી ભાડતૂને 
લઈને અહીં આવે છે. હાલના સ્થાનકે મહાતમા  બેસે છે અને ભાડતૂને સોઢા રાજને જણ કરવા મોકલે છે. સોઢા 
રાજ ભાડતૂ સાથ ેતયાાં જય છે, તયારે તયાાં કાંકુના પગલાાં જોવા મળે છે. આ સ્થાનકે  ર્વક્રમ સાંવત ૧૮૯૮માાં ચરણ 
પાદુકા લાવવામાાં આવી અને ર્વક્રમ સાંવત ૧૯૨૭ના વૈશાખ  વદ તેરસ (૧૩)ના રોજ પ્રર્તષ્ઠા કરવામાાં આવી. 
આ ચરણ પાદુકાની ઉપર ઝાળનુાં વકૃ્ષ હોવાથી વરખીી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. ભીોદર ગામમાાં વસવાટ 
કરતા તતકાલલન વોહરેા-પારેખ  જૈનો મહાતમા સ્વામીજીના પરચાને લીધે પજૂવા લાગ્યા અન ેઆ  સ્થાનકના 
ર્વકાસ માટે યોગદાન આપવા લાગ્યા. ભીોદર ગામમાાં પાયા (પટેલ) પદરવાર જ્યાાં વસવાટ કરે છે તયાાં સોઢા 
દરબારો રહતેા હોઈ,  તેઓ ભરૂ્મના દેવ તરીકે મહાતમા સ્વામીજીને પજૂવા લાગ્યા છે.  આ પાર્શ્વનાથ ગોીીજીની 
ર્વર્ધસર પક્ષાલ કેસર પજૂની શરૂઆત, સાયાં આરતી અને માંગળ દદવાની શરૂઆત તા. ૨૨-૧૦-૧૯૯૫થી પજૂરી 
શ્રી ગણપતભાઈ ભગાભાઈ પરુોદહત (સવપરુા) દ્વારા  કરવામાાં આવી હતી.  
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 વરખડીમાાં ચાલતી સેવાકીય પ્રવરૃ્િઓ :- 
 

                 વરખીીમાાં પક્ષીઘરનુાં ર્નમાવણ વોહરેા જસરાજભાઈ ઓતમચાંદભાઈએ ર્વક્રમ સાંવત ૨૦૫૯માાં 
કરાવયુાં છે, તેમાાં રોજ ૨૦ દકલો દાણા પક્ષીઓન ેચણ માટે મકુવામાાં આવે છે. 
- વરખીી દ્વારા રસ્તા પર પાણીની પરબનુાં ર્નમાવણ કરવામાાં આવયુાં છે. 
- વરખીીમાાં નાંદનવન બનાવવાના પ્રયાસરૂપે ૧૦૦૦ વકૃ્ષોનો ઉછેર કરવામાાં આવયો હતો, પરાંત ુ કારમી 
અર્તવષૃ્ષ્ટના કારણ ેહાલ માાં ૨૫૦ જેટલાાં જ વકૃ્ષો બચ્યાાં  છે. 

 

 ઉપસાંહાર  :  

     આમ, બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં સરહદી ર્વસ્તાર  થરાદમાાં  અનેક  પ્રવાસન સ્થળો આવેલાાં છે.  જેમાાં ધાર્મિક 
પ્રવાસન સ્થળો ખબૂ મોટી સાંખ્યામાાં આવેલાાં છે.  થરાદમાાં જૈન સમાજ બહોળી સાંખ્યામાાં વસવાટ કરતો હોવાથી 
ઠેર-ઠેર  દેરાસરો   ર્નમાવણ કરાવયાાં છે.  આ ઉપરાાંત,  શેણલ માતાજીના ભવય માંદદરે દશવનાથે  ભક્તજનો  દર 
મદહને સદુ  અલગયારસથી પનૂમ સધુી માનવ મહરેામણ ઊમટી પીે છે. માતાજીના દશવનનુાં  અનેરૂ મહતવ રહલે ુાં 
છે. શેણલમાતાના માંદદરે  ચૌદસ-પનૂમનો  લોકમેળો ભરાય છે.  જ્યારે  થરાદ નગરમાાં  આવેલા નાાંણદેવી 
માતાજીના માંદદરે  ચૈત્ર સદુ ચૌદસના દદવસે  ભાતીગળ લોકમેળો ભરાય છે.  આમ,  ઉપરોક્ત ત્રણેય સ્થાનકોનુાં  
ર્વશેર્ મહતવ રહલે ુાં છે.   
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