
 

શ્રી જગદીશ મદંદર 

 

 

શ્રી જગદીશ મદંદર. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન પ્રદીપ વસતંલાલ.  
 

શ્રી જગદીશ મદંદર પચંવટીમા ંદરજીવાડા અને માળીવાડા શેરીની વચ્ચે આવેલ છે જે આશરે ૧૫૦ વર્ષથી 
પણ વધારે પરુાણુ ંછે. આ મદંદરનુ ંકુલ કે્ષત્રફળ ૧૨૦ ચોરસ મીટર છે જેમા ંરહણેાકં સાથે કુલ ચાર ઓરડા 
અને એક રસોડંુ આવેલ છે. આ મદંદર મકાનોની ગીચમા ંઆવેલ છે, જેનો આગળનો ભાગ કળા કારીગરીથી 
સશુોભભત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 



 

પચંવટીમા ંદરજીવાડા અને માળીવાડા શેરીની વચ્ચે આવેલ શ્રી જગદીશ મદંદર આ તસવીરમા ંજોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન ભાવેશ 
રમેશચદં્ર. 

 

પચંવટી ખાતે સ્થથત શ્રી જગદીશ મદંદરનુ ંમખુ્ય પ્રવેશદ્વાર પવૂષ દદશા તરફ આવેલ છે. આ પ્રવેશદ્વારની 
આજુબાજુમા ંબાહ્ય દીવાલ પર દ્વારપાલ, વેપારી અને પદંડતની શશલ્પકૃશતઓ જોવા મળે છે તેમજ મદંદરની 
ઉપર ઋશર્ઓની શશલ્પકૃશતઓ પણ જાપ કરતી અવથથામા ંભબરાજમાન છે જે મદંદરની શોભામા ંઉમેરો કરે 
છે. મદંદરનુ ંપ્રવેશદ્વાર વકૃ્ષના વેલા, ફૂલો અને પાદંડાનંી શશલ્પકૃશતઓની કોતરણીથી સશુોભભત કરવામા ં
આવેલ છે. મદંદરના ગભષગ્રહમા ંશ્રી જગદીશ બાપાની મશૂતિનુ ંમખુ પવૂષ દદશા તરફ છે અને ઉત્તર દદશા 
બાજુ એક કક્ષમાં શશવભલિંગ અને પોદિયાદાદા ભબરાજમાન છે. ગભષગ્રહમા ંસામે જ ચાદંી જડેલ લાકડાના 
શસિંહાસન પર શ્રી જગદીશ બાપા પોતાના હાથમા ંચાદંીની છડી સાથે ભબરાજમાન છે. જગદીશ જાગ્રત 
દૈવત તરીકે ઓળખાય છે. કહવેાય છે કે આ મદંદરમા ં જગદીશ બાપાને નૈવેદ્ય તરીકે ભક્તો જયારે 
ભસ્ક્તભાવપવૂષક અને મતં્રોચ્ચાર સાથે રાધંેલ ચોખાની હાડંી ધરે છે ત્યારે એ હાડંીના આપમેળે એક સરખા 
ચાર ટુકડા થઈ જાય છે જે ભક્તોની ભસ્ક્ત તેમજ જગદીશ બાપાનુ ંસદૈવ સાક્ષાત ્હોવાનુ ંપ્રમાણ પ્રથતતુ 

કરે છે. આ રાધંેલા ચોખા ભક્તજનોને પ્રસાદીના રૂપમા ં વહેંચવામા આવે છે જે તેમના ઉત્કર્ષ માટે 
આશીવાષદરૂપ ગણવામા ંઆવે છે. 



 

આ તસવીરમાં મદંદરનુ ંપ્રવેશદ્વાર ફૂલો અને પાંદડાનંી શશલ્પકળા કારીગરીથી સશુોભભત કરેલ જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન પ્રદીપ વસતંલાલ.   



 

 

મદંદરમાં ભીતર પ્રવેશતાં ગભષગ્રહની વચ્ચે આવેલ જાળીમાથંી જગદીશ બાપાના દશષન થાય છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન ભાવેશ રમેશચદં્ર. 



 

 

મદંદરના ગભષગ્રહમા ંસામે જ ચાદંી જડેલ લાકડાના શસિંહાસન પર શ્રી જગદીશ બાપા પોતાના હાથમાં ચાદંીની છડી સાથે ભબરાજમાન છે. છબી 
સૌજન્ય શ્રીમાન હદરશ ચરણદાસ. 

 

 

 

 



 

 

શવશવધ ફૂલો, પાદંડા ંઅને રંગબેરંગી બત્તીઓની ઝગઝગાટથી શણગારેલ જગદીશ બાપાના દશષન આ તસવીરમા ંથાય છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન 
મહશે ભાનદુાસ.    

 

 

 

 

 



 

આ તસવીરમા ંગભષગ્રહની ઉત્તરે આવેલ કલ્યાણેશ્વર મહાદેવના કક્ષ તરફ શનદેશન કરતી સુદંર તખ્તી નજરે પડે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન તરૂણ 
વસતંલાલ.  

 



 

આ તસવીરમાં ગભષગ્રહની ઉત્તરે મહાદેવ કલ્યાણેશ્વરને સમશપિત એક કક્ષમા ં શશવભલિંગ અને પોદિયાદાદા ભબરાજમાન જોવા મળે છે. સામેના 
ગવાક્ષમા ંપાવષતીજી અને ગણપશતજીની મશૂતિઓ નજરે પડે છે જયારે ડાબી બાજુના ગવાક્ષમા ં હનમુાનજી અને ગણપશતજીની પ્રશતમાઓ નજરે 
પડે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન તરૂણ વસતંલાલ. 

 



 

શવશવધ ફૂલો, પાદંડા ંઅને રંગબેરંગી બત્તીઓની ઝગઝગાટથી સશુોભભત શસિંહાસન પર જગદીશ બાપાના દશષન સાથે તેમને ધરેલ નૈવેદ્યની હાડંીના 
આપમેળે થયેલ ચાર સરખા ટુકડાના પણ દશષન થાય છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમતી ભબલેશ્વરી ગોકળદાસ.   

 



 

આ મદંદર દીવ બદંરમા ંવસતા દરજી શ્રી ઘેલા જેરાજના પતુ્ર શ્રી મોતીચદં ઘેલા તથા દરજી શ્રી માહાવજી 
જેરાજના પતુ્ર શ્રી હીરાચદં માહાવજી બન્નેએ પોતાની બદુ્ધિમતાપવૂષક થવધમષની મનોવશૃત્ત રાખી ખબૂજ 
પદરશ્રમથી ઉપાર્જિત દ્રવ્યોનો સારી રીતે દેશ સેવામા ંઉપયોગ કરવો એ હતેસુર આ શ્રી જગદીશ્વરનુ ંમદંદર 
બધંાવ્્ુ ંછે અને તેમા ંમશૂતિ પ્રશતષ્િાનુ ંમહુતષ વગેરે કયાાં છે. મદંદરની બાહ્ય દીવાલો પર આ નામો કોતરેલ 
મોજૂદ છે. સેવા-પજૂા કરવા માટે પડંયા શ્રી કાભલદાસ સરૂજમલને રાખ્યા હતા. શવક્રમ સવંત ૧૯૫૪ના 
ફાગણ સદુ ૫ ને ગરુુવારે આ શ્રી જગદીશ મદંદરની થથાપના કરવામા ંઆવી. 

આ મદંદરની દેખરેખ શ્રી દરજી જ્ઞાશત દ્વારા કરવામા ં આવી રહી છે, જેના પહલેા પજૂારી હતા શ્રી 
પ્રભાશકંરભાઈ નારાયણદાસ પડંયા કે જેઓ શ્રી કાભલદાસ સરૂજમલ પડંયાના વશંજ છે. કહવેાય છે કે શ્રી 
કાભલદાસ સરૂજમલ પડંયાના વરદ હથતે ઓદરથસાના પરુી શહરેમાથંી શ્રી જગન્નાથજીની મશૂતિ લાવવામા ં
આવેલ હતી અને આ મદંદરમા ંપ્રાણપ્રશતષ્િા કરવામા ંઆવેલ હતી. હાલમા ંશ્રી શરદચદં્ર નારાયણદાસ 
પડંયા આ મદંદરમા ંસેવા આપી રહ્યા છે. 

 

ઉપરોક્ત તસવીરમા ંમહારાજ શ્રી શરદચદં્ર નારાયણદાસ પડંયા મદંદરના ગભષગ્રહમા ંનજરે પડે છે જે હાલમા ંજગદીશ મદંદરમા ંસેવા આપી રહ્યા 
છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમતી ભબલેશ્વરી ગોકળદાસ.  

 

 



 

આ મદંદરમા ંઘણા ઉત્સવો ઉજવવામા ંઆવે છે. કાશતિક સદુ ૧ના રોજ અન્નકૂટનો ઉત્સવ ઉજવવામા ંઆવે 
છે, જેમા ંભગવાનને નવા ઉતરેલ પાકમાથંી જાતજાતના અને ભાતભાતના થવાદદષ્ટ વ્યજંનો બનાવીને 
અપષણ કરવામા ંઆવે છે. તલુસીશવવાહ ઉજવવામા ંઆવે છે; મહાશશવરાશત્રના દદવસે શકંર ભગવાનની પજૂા 
તથા લઘરુુદ્ર કરવામા ંઆવે છે; મહા માસમા ં ડોલ ઉત્સવ ઉજવવામા ંઆવે છે; રામ નવમીના દદવસે 
િાકોરજીને ભોગ ધરાવવામા ંઆવે છે; વૈશાખ માસમા ંજળયાત્રા ઉત્સવ; જેિ મદહનામા ંરથયાત્રા જે પહલેા 
કરવામા ંઆવતી હતી હાલ બધં રાખેલ છે. આ યાત્રા પરુીમા ંતેમજ ભારતના શહરેોમા ંકરવામા ંઆવે છે; 

શ્રાવણ માસમા ંદહિંડોળા ઉત્સવ અને આસો માસમા ંશરદ પનૂમનો ઉત્સવ પણ ઉજવવામા ંઆવે છે. 

 

અન્નકટૂના ઉત્સવમા ંભગવાનને નવા ઉતરેલ પાકમાથંી જાતજાતના અને ભાતભાતના થવાદદષ્ટ વ્યજંનો બનાવીને અપષણ કરવામાં આવે છે એ 
આ તસવીરમાં જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન નભલનકુમાર ભગવાનદાસ બામભણયા. 

 

દીવમા ંઆ મદંદરનો મદહમા સશવશેર્ છે. 

 

દીપક કનકસ િંહ 

સકંલનકતાષ 



 

 

આ ગજુરાતી ભાર્ાના લેખનો અણીશિુ સધુારો કરી આપવા બદલ હુ ંમારા ભાઈ પ્રદીપ વસતંલાલનો 
શનષ્િાપવૂષક આભાર વ્યક્ત કરંુ છં. 

આ લેખમાં દશાષવેલ તસવીરો ઉપલબ્ધ કરી આપવા બદલ હુ ંશ્રીમાન પ્રદીપ વસતંલાલ, શ્રીમાન ભાવેશ 
રમેશચદં્ર, શ્રીમાન મહશે ભાનદુાસ, શ્રીમાન હદરશ ચરણદાસ, શ્રીમતી ભબલેશ્વરી ગોકળદાસ, શ્રીમાન તરૂણ 
વસતંલાલ અને શ્રીમાન નભલનકુમાર ભગવાનદાસ બામભણયાનો પણ ખબૂ ખબૂ આભારી છં. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


