
 
 

સોમનાથ મદંિર 

આ તસવીરમાાં પાંચવટી માર્ગ પર સ્થિત શ્રી સોમનાિ માંદિર જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન તરૂણ વસાંતલાલ. 

 

શ્રી સોમનાિ માંદિર શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી માંદિરિી આર્ળ જતાાં પાંચવટી માર્ગ પર વાણણયા શેરીમાાં આવેલ 
છે. બહારિી એક સામાન્ય ઘર જેવાાં લાર્તાાં આ માંદિરના ભરૂ્ર્ગમાાં આશરે ૫૦ ફૂટ ઊંડે ર્ર્વાન સોમેશ્વરની 
મરૂ્તિ ણબરાજમાન છે, જે િીવમાાં મોટા ઈશ્વરના નામે પણ પ્રર્સદ્ધ છે. આ માંદિરન ાં કે્ષત્રફળ ૩૭૩ ચોરસ મીટર 
છે. લર્ર્ર્ ૩૦૦ િી ૪૦૦ વર્ગ પ્રાચીન આ માંદિર રહણેાાંક સાિે બનાવેલ છે, જેમાાં માંદિરના ચાર અન ે
રહણેાાંકના િશ કક્ષો આવેલ છે. ર્વર્વધ મકાનોની ર્ીચમાાં આવેલ આ માંદિરના પાછળના ર્ાર્માાં વાડાનો 
પણ સમાવેશ િાય છે. 

માંદિરન ાં મ ખ્ય પ્રવેશદ્વાર ર્ોળાકાર છે જેમાાં પ્રવેશતાાં એક લાાંબી ચાલી આવે છે અને જેને પાર કરતાાં 
લોખાંડની એક મોટી જાળી આવે છે. ત્યારબાિ ર્શવાલયનો ર્ોળાકાર િરવાજો અને એક નાનો એવો ચોક 
આવ ે છે. આ ચોકની આજ બાજ ની િીવાલ પર ત્રણ ર્શલાલેખો જડેલ છે, જે માંદિરના પર્ર્િયાાં, ચોક, 

ધમગશાળા તિા વાડાનો જીણોદ્ધાર શ્રી ઠાર લવચાંિ જેરાજે કરેલ હોવાન ાં સચૂવે છે. ર્વક્રમ સાંવત ૧૯૫3ના 



 
 

મહા વિ ચૌિશ ને સોમવારે આ ર્વર્ાર્ોનો જીણોદ્ધાર કરવામાાં આવ્યો. બાિમાાં ફરીવાર ઈ. સ. ૧૯૭૫ 
અને ૨૦૦૧માાં માંદિરન ાં સમારકામ કરાવવામાાં આવ્્ ાં હત  ાં. 

 

આ તસવીરમાાં શ્રી સોમનાિ માંદિરન ાં મ ખ્ય પ્રવેશદ્વાર જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન તરૂણ વસાંતલાલ. 



 
 

આ તસવીરમાાં શ્રી સોમનાિ માંદિરન ાં મ ખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાર કરતાાં આવતો ર્શવાલયનો ર્ોળાકાર િરવાજો જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન 
તરૂણ વસાંતલાલ. 



 
 

આ તસવીરમાાં માંદિરના પાછળના ર્ાર્માાં આવેલ વાડો જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન કીર્તિક માર અમતૃલાલ સોલાંકી. 

 



 
 

 

માંદિરના આ ચોક પછી સત્તર પર્ર્િયાાં નીચે ઊતરતાાં એક નાની એવી ચોકડી આવે છે જેની ડાબી બાજ  
૬ ર્શવણલિંર્ો ઉત્તરાણર્મ ખ થિાર્પત છે, જે એક ચમત્કાર થવરૂપ છે. તે પછી બીજા પાંિરેક પર્ર્િયાાં નીચે 
ઊતરતાાં એક નાનો ચોક આવે છે, જેની આજ બાજ ની િીવાલ પરના ર્વાક્ષમાાં ડાબી બાજ  ર્સિંદૂરિી લેપન 
કરેલ માતાજીના બે મ ખ પર્િમાણર્મ ખ અને જમણી બાજ  ર્સિંદૂરિી લેપન કરેલ માતાજીન ાં એક મ ખ 
ઉત્તરાણર્મ ખ થિાર્પત છે. ત્યારબાિ એક િરવાજો પાર કરી અંિર પ્રવેશતાાં નીચેની તરફ બાર પર્ર્િયાાં 
ઊતરી ત્રણ કમાનવાળા એક ર્વશાળ ચોકમાાં જવાય છે, જે ઉપરિી જાળી સદહત ખ લ્લો છે. આ ચોકની 
સામે પાણીિી ર્રેલ એક વાવ આવેલ છે જેમાાં નીચે ઊતરવા માટે િશ પર્ર્િયાાં છે અને એક જાળી પાર 
કરી ઊતરાય છે. આ વાવના મ ખ પર આજ બાજ  ત્રણેક ફૂટની ઊંચાઈનો એક ઓટલો બનાવવામાાં આવેલ 
છે, જેના પર બે ર્વાક્ષમાાં ઉપર શ્રી ર્ણપર્તજી અને નીચે નાંિી તેમજ જમણી બાજ ના એક ર્વાક્ષમાાં 
હન માનજીની ર્સિંદૂરિી લેપન કરેલ સ ાંિર પ્રર્તમાઓ થિાર્પત છે. 

 



 
 

માંદિરના પર્ર્િયાાં, ચોક, ધમગશાળા તિા વાડાનો જીણોદ્ધાર શ્રી ઠાર લવચાંિ જેરાજે કરાવેલ હોવાન ાં આ ર્શલાલેખ િશાગવે છે. છબી સૌજન્ય 
શ્રીમાન કીર્તિક માર અમતૃલાલ સોલાંકી. 



 
 

આ સોમનાિ માંદિરના િયેલ જીણોદ્ધાર માટે અપગણ કરાયેલી રાર્શ, તેના િાતા અને સમય ર્વરે્ની માદહતી આ તખ્તીમાાં અંદકત જોવા મળે છે. 
છબી સૌજન્ય શ્રીમાન કીર્તિક માર અમતૃલાલ સોલાંકી. 



 
 

 

ઈશ્વરે માનવની ઉન્નર્ત અને કલ્યાણાિે જીવનન ાં માર્ગિશગન કરી અને આપેલાાં બોધ વચનો આ તસવીરમાાં જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન 
તરૂણ વસાંતલાલ. 



 
 

આ તસવીરમાાં માંદિરના ભરૂ્ર્ગમાાં નીચે ઊતરવા માટે પર્ર્િયાાં નજરે પડે છે. શ્રીમાન નણલનક માર ર્ર્વાનિાસ બામણણયા. 

 



 
 

આ તસવીરમાાં માંદિરના પર્ર્િયાાં ઊતરતાાં ડાબી બાજ  ઓટલા પર ૬ ર્શવણલિંર્ો જોવા મળે છે. શ્રીમાન નણલનક માર ર્ર્વાનિાસ બામણણયા. 

 



 
 

માંદિરના ર્વાક્ષોમાાં થિાર્પત માતાજીના મ ખો આ તસવીરમાાં જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન કીર્તિક માર અમતૃલાલ સોલાંકી.  

 



 
 

માંદિરમાાં નીચે પર્ર્િયાાં ઊતરતાાં એક ર્વશાળ ચોક આ તસવીરમાાં નજરે પડે છે. ચોકની સામે ડાબી બાજ  વાવમાાં જવા માટે લોખાંડનો એક 
િરવાજો પણ જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન કીર્તિક માર અમતૃલાલ સોલાંકી. 

 



 
 

આ તસવીરમાાં લોખાંડનો િરવાજો પાર કરી િશ પર્ર્િયાાં નીચે ઊતરતાાં પાણીિી ર્રેલી વાવ જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન કીર્તિક માર 
અમતૃલાલ સોલાંકી. 

 



 
 

વાવના મ ખ પર ર્વાક્ષમાાં ઉપર શ્રી ર્ણપર્તજી અને નીચે નાંિી તેમજ જમણી બાજ ના એક ર્વાક્ષમાાં હન માનજીની ર્સિંદૂર લેર્પત સ ાંિર પ્રર્તમાઓ 
થિાર્પત જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન તરૂણ વસાંતલાલ. 

 

 

 

 

પર્ર્િયાાં ઊતરતાાં નીચે જમણી બાજ  એક ર્વશાળ ચોક આવે છે જયાાં એક મોટા કક્ષમાાં સોમનાિ મહાિેવન ે
સમર્પિત કાળા પથ્િરની ણલિંર્ લર્ર્ર્ ૯ ઇંચ જેટલી આરસની પીઠ ઉપર ઉત્તરાણર્મ ખ થિાર્પત છે. 
ચાાંિીિી બનાવેલ શ્રી નાર્ િેવતા આ ર્શવણલિંર્ની રક્ષા કરતા જોવા મળે છે. આ ર્શવણલિંર્ના પાછળના 
ર્ારે્ એક ર્વાક્ષમાાં પાવગતીજી અને તેમની બાજ ના એક ર્વાક્ષમાાં ર્ણપર્તજી ણબરાજમાન છે. ર્શવણલિંર્ની 
સામે કાચબો તેમજ પોદઠયો ણબરાજમાન છે. બાજ ના એક નાના કક્ષમાાં કાળા પથ્િરની શ્રી િામોિરાયજીની 
સ ાંિર પ્રર્તમા ણબરાજમાન નજરે પડે છે. 

 



 
 

આ તસવીરમાાં રાંર્બેરાંર્ી ફૂલો અને સ ાંિર વસ્ત્રાલાંકારિી સ શોણર્ત ર્ર્વાન શ્રી મહાિેવ પોતાના ખોળામાાં ડાબી બાજ  ર્ણપર્તજી અને જમણી 
બાજ  માતા પાવગતીજી સાિે ણબરાજમાન જોવા મળે છે. શ્રીમાન નણલનક માર ર્ર્વાનિાસ બામણણયા. 



 
 

માંદિરના ભરૂ્ર્ગમાાં એકિમ નીચે ર્ર્વાન ર્શવજીની ણલિંર્ ફૂલોિી સ શોણર્ત જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન તરૂણ વસાંતલાલ. 

 



 
 

ર્શવણલિંર્ના પાછળના ર્ાર્ે એક ર્વાક્ષમાાં પાવગતીજી અને તેમની બાજ ના એક ર્વાક્ષમાાં ર્ણપર્તજી ણબરાજમાન જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય 
શ્રીમાન તરૂણ વસાંતલાલ. 

 



 
 

 
ર્શવણલિંર્ની સામે કાચબો તેમજ પોદઠયો ણબરાજમાન જોવા મળે છે. છબી સૌજન્ય શ્રીમાન તરૂણ વસાંતલાલ. 

 

 

 

 



 
 

એક નાના કક્ષમાાં કાળા પથ્િરની શ્રી િામોિરાયજીની સ ાંિર પ્રર્તમાના િશગન િાય છે. શ્રીમાન નણલનક માર ર્ર્વાનિાસ બામણણયા. 

 



 
 

આ સોમનાિ મહાિેવના પ્રાકટયની કિા ખબૂ જ રસપ્રિ છે. કહવેાય છે કે િીવના શ્રી પ્રેમચાંિ માણેકચાંિ 
ઠારના પવૂગ વાંશજ એવા ર્શવર્ક્ત પદરવારને થવપ્નમાાં ર્ર્વાન ર્શવજીના િશગન િયાાં અને એક ચોકસ 
જગ્યાનો ર્નિેશ કરી ત્યાાં ભરૂ્ર્ગમાાં ર્શવણલિંર્ અને એક વાવ હોવાન ાં જણાવ્્ ાં તેિી આ ર્ક્તે ત્યાાં ખોિકામ 
કરાવ્્ ાં. ત્યાાં જમીનિી ૫૦ ફૂટ નીચે ર્શવણલિંર્ અને વાવ મળી આવ્યાાં. આ ર્શવણલિંર્ને બહાર કાઢી વાવિી 
લર્ર્ર્ વીશ ફૂટ દૂર થિાપવામાાં આવી. 

હાલ શ્રી પ્રેમચાંિ માણેકચાંિના પદરવારજનો આ ર્શવાલયની િેખરેખ રાખે છે. બ્રાહ્મણ જ્ઞાર્તના પહલેા 
પજૂારી શ્રી બાબ ર્ાઈ હદરર્ાઈ પાંડયા હતા. ત્યારબાિ, શ્રી શાાંર્તલાલ િેવશાંકર પાંડયા, શ્રી રર્વન્રર્ાઈ 
શાાંર્તલાલ પાંડયા તિા શ્રી પ્રર્ાશાંકર નારાયણિાસ પાંડયાએ આ માંદિરમાાં લાાંબા સમય સ ધી પજૂા અચગના 
કરી હતી. હાલ માંદિરના ચોિા પજૂારી તરીકે શ્રી અર ણર્ાઈ શરિચાંર પાંડયા સેવા આપી રહ્યા છે. 

આ ર્શવાલયમાાં શ્રાવણ માસ િરર્મયાન મહાિેવને રોજ ર્ાયના દૂધના અણર્રે્ક અને બે વખત લઘ ર ર 
કરવામાાં આવે છે. આ મદહને િશગનાિીઓની ર્ીડ પણ ર્ારે માત્રામાાં રહ ેછે. મહાર્શવરાર્ત્રના દિવસે પણ 
આ માંદિરમાાં ર્શવજીની મહાપજૂા તેમજ બે વખત લઘ ર ર કરવામાાં આવે છે. બેસતા વર્ગને િહાડે ર્શવજીને 
ર્વર્વધ થવાદિષ્ટ વ્યાંજનનો અન્નકૂટ ધરવામાાં આવે છે. આ ર્સવાય નાના મોટા ઉત્સવો આ ર્શવાલયમાાં 
ઉજવવામાાં આવે છે, જેનો લાર્ િરેક િશગનાિીઓને મળે છે. 

િીવના આ ર્શવાલયનો મદહમા સર્વશેર્ છે. ર્શવકૃપાિી િરેક ર્ક્તજનોના મનોરિો ર્સદ્ધ િાય છે. 

 

િીપક કનકસસિંહ 

સાંકલનકતાગ 

 

આ લેખના ગ જરાતી ર્ાશાકીય સ ધારો કરી આપવા બિલ હ ાં મારા ર્ાઈ પ્રિીપ વસાંતલાલનો ર્નષ્ઠાપવૂગક 
આર્ાર વ્યક્ત કર ાં છાં. 

આ લેખમાાં િશાગવેલ તસવીરો ઉપલબ્ધ કરી આપવા બિલ હ ાં શ્રીમાન તરૂણ વસાંતલાલ, શ્રીમાન 
નણલનક માર ર્ર્વાનિાસ બામણણયા અને શ્રીમાન કીર્તિક માર અમતૃલાલ સોલાંકીનો પણ ખબૂ ખબૂ 
આર્ારી છાં. 

આ લેખમાાં મકૂવામાાં આવેલ ચલણચત્ર ઉપલબ્ધ કરી આપવા બિલ હ ાં શ્રીમતી વીણા િીલેશનો તેમજ આ 
ચલણચત્રને સાંપાદિત કરવા બિલ આયગન િીપકનો પણ ખરૂ્ ખરૂ્ આર્ારી છાં. 


