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ઙૃઞળીદફૃઅ ગીસૂ ણીગ્ળ  
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

                                  �જુરાત�ુ ં કાશી ગણા� ુ ં યા�ાધામ ડાકોર આ� ભારત વષ�મા ં

મહાન યા�ાધામ બ� ુ ં છે. $હ�%ુ ધમ�મા ં &ારકા જગ'ાથ)રુ*, રામે+ર અને કાશી એ 

ચાર મહાન તીથ�ધામોની યા�ા બાદ 01ધા2 ડાકોર તો આવ ેજ એમ મનાય છે ક3 આ 

ડાકોરના રણછોડરાયના દશ�ન ન કરો તો યા�ા અ4રુ* ગણાય. 

                      5ાચીનકાળના ખાખરાના વનમાથંી વહ3તી શેઢ* નદ*ના ં કાઠં3 વસે;ુ ં

હાલ�ુ ંડાકોર અગાઉ ખાખર* ુ ંગામ ગણા� ુ.ંમહાભારતના કાળમા ંખાખરા (પસારા)ના 

ACૃોથી આDછા$દત આ અરEય િવGતારને $હHડબાવન તર*ક3 ઉIલેખવામા ં આJ ુ ં છે. 

પૌરાણીક કથા અ�સુાર મહાભારત કાળમા ં કLુ ઋિષના �Nુભાઇ ડકંPિુન ભગવાન 

ભોળાનાથના પરમ ઉપાસક હતા. િશવQને 5સ' કર* પોતાના આ0મમા ં વસવા 

િવનતંી કર*. િશવQ આ0મમા ં બાણલRગNપે આ0મમા ં વGયા ડકંPિુન એ ડકં3+ર 

મહાદ3વની Gથાપના કર*. 

                           આ� આ મહાદ3વ ગોમતીકાઠં3 મોSૂદ છે. ડાકોર� ુ ં અગાઉ�ુ ં નામ 

ડકં)રુ હોવા�ુ ં મનાય છે. 5ાચીન Uથંોમા ં )વૂ� નામો ડકં)રુ, ઢાકં)રુ, ડVા)રુ*, 

ખાખ$ર ુ,ં $હHડબાવન તર*ક3નો ઉIલેખ છે. 

                              અપWશં શXદોમાથંી ડV)રુ અને તમેાથંી ડાકોર નામ આ� 

અYGતZવમા ંછે. 

&ારકામા ં વસેલા ભગવાન &ારકાિધશ ભ[ત બોડાણાની 01ધા, ભY[ત અન ે \દયનો 

ભાવ જોઇ કારતક ]દુ* ૧૫ દ3વ $દવાળ*-સવંત ૧૨૧૨ ઇ.સ. ૧૧૫૬ ના $દવસ ે&ારકાથી 

ડાકોર આવીન ેવGયા છે. 

&ારકાથી ભગવાન રણછોડરાયના ડાકોર આગમન વખત ે ડાકોર પહcચતા સીમલજ 

ગામ પહcચતા વહ3લી સવાર3 દાતણ માટ3 કડવા લીમડાની ડાળ તોડ* દાતણ ક ુe હ� ુ ંત ે

લીમડાની ડાળ મીઠ* બની ગઇ હતી. આ લીમડો આ� fમર3ઠ જતા માગ� ઉપર 
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gબલે+ર મહાદ3વની નQક હયાત છે. આ છે ડાકોરના રણછોડરાયનો ચમZકાર. ભ[તોની 

આGથા�ુ ં5િતક છે. 

                      ખેડા hજIલા�ુ ંઆ મ$ંદર રાi રણછોડની અjkતુ ઝાખંી કરાવ ે છે. આ 

મ$ંદર મહારાmn રાજયના સતારા hજIલાના તાoXય ેગામના 0ી ગોપાળરાવ જગ'ાથ 

તાoXવેકર3 િવpમ સવંત ૧૮૨૮મા ંવૈ$દક િવિધથી બનાJ ુ ંહ� ુ.ં 

 

આ sગેનો િશલાલેખ આ� મોSૂદ છે. 

                         ફાગણી ]દુ* )નૂમ એ ડાકોરનો અનરેો ઉZસવ છે. લાખો ભ[તો 

પદયા�ા &ારા મણીનગરથી ડાકોરના માગ� ઉપર દ3ખાય છે. 

આખો માગ� ડાકોરમા ંકોણ છે રાi રણછોડ છે ના નારાથી �ુQં ઉઠ3 છે. આ sગેની 

ઘણી પૌરાgણક કથાઓ છે. ભ[ત બોડાણો પોતાની સીwેર વષ�ની fમર ]ધુી હાથમા ં

�લુસીપ� લઇ &ારકા ગયા. વધતી વયે ચાલવાની હામ ન રહ* Zયાર3 ભગવાન 

&ારકાનાથને અરજ કર* 5k,ુ હવે વયના લીધે ચલા� ુનથી. હવ ેઅવાય ન અવાય આ 

માર* િવનતંી Gવીકારજો. \દયના fડા ભાવ અને 01ધાથી &ારકાનાથ ડાકોર આવે છે. 

ભ[ત બોડાણાની ઇDછા Pજુબ ડાકોરમા ં5k ુ Gથાઇ થાય છે. ડાકોરની Pિૂતx�ુ ં GવNપ 

ભ[ત બોડાણાની \દયના ભાવ�ુ ં જવલતં ઉદાહરણ છે. \દયનો ભાવ 5kનુા &ાર 

ખખડાવી ભ[તને ઘેર લાવવા મજyરૂ કર3 છે. 

�મ અSુ �નનો રથ ભગવાને ખzચી {ૃપા કર* તેમ ભ[ત બોડાણાની �ટૂ* |ટ* વલે 

(ગાLુ)મા ં5k ુઆJયા. &ા$રકાથી ડાકોરના માગ�મા ં Gવય ંઠાકોરQએ ગાLુ હકંા ુe ક3વો 

ભ[ત ઉપર 5kનુો 5મે અને {ૃપા. 

ડાકોરમા ંઆવેલા રાi રણછોડ સાચા ભ[તની ભY[ત અને 01ધા�ુ ં બળ દશા�વે છે. 

)નૂમ ેરાi રણછોડરાય હાજરાહSૂર સાCાત gબરા� છે ત ેભાવના આ� પણ ભ[તોમા ં

છે એટલે જ લાખો ભ[તો )નૂમે ડાકોર આવે છે. 

ડાકોરમા ંરાi રણછોડની આરતી ભ[તો ગાય છે. 

રસ ભીના રાય રણછોડ 

વસો મારા N$દયામા ં
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]ખુ સાગર 0ી રણછોડ 

વસો મારા N$દયામા ં

રાi રણછોડ સૌના કોડ )રૂ3 છે 5k ુ તો આખર3 01ધાનો ભાવનો k}ૂયો છે. 

5Zયેક )નૂમ ે લાખો ભ[તો ડાકોર આવ ે છે. ભ[તોમા સગવડ વધ ે ત ે માટ3 ટ3oપલ 

કમીટ*એ ખાસ 1યાન રાખવાની જNર છે. 

આ ભJય મ$ંદર�ુ ં મકાન )વૂ� પિ~મ ૧૬૮ �ટ અન ે ઉwર દgCણ ૧૫૧ �ટ�ુ ં છે. 

તેમજ આ મ$ંદરને ૮ �oુમટ અને ૨૪ િશખરો છે � પૈક* સૌથી f� ુિશખર ૯૦ �ટ f�ુ ં

છે. આ બધા જ િશખરો ઉપર સોનાના કળશ છે. 

િનજ મ$ંદરન ે ચાર $દશાએ ચાર ]ુદંર Nપાના કમાડવાળા &ાર છે. 

આ� મ$ંદરની દgCણે આવેલા િશખર બધંી ભાગમા ં ભગવાનની ]ખુ શૈયા છે. 

રાi રણછોડરાયની $દJયમાન Pિૂતx ૩૧/૨ �ટ fચી અન ે ૧૧/૨ �ટ પહોળ* કાળા 

કસોટ* પZથરમાથંી બનેલી અjkતૂ છે. 

આ Pિૂતx GવNપ મનમોહક આકષ�ક છે. ભ[તોને આ Pિૂતx� ુ ં GવNપ આ� પણ સાCાત 

લાગે છે. 

હોળ*-4ળેૂટ*મા ંલાખો મણ �લુાલ ઉડ3 છે. આ�યુ નગર મ$ંદરમા ંકોણ છે રાi રણછોડ 

છેના નારાથી �ુQં ઉઠ3 છે. sદા� નાનકડા ગામમા ંઆઠ લાખ માણસો આવવાના હોય 

તો સwાવાળાઓએ ભ[તો◌ેને તકલીફ ન પડ3 તે JયવGથા કરવાની ખાસ જNર છે. 

જય રણછોડ ! 

)gૂણ�મા એ � 5મેથી ડાકોર દશ�ને iય, 

ભ[ત તનેા કોડ જNર પડ3 મારો રાi રણછોડ.  

 


