શ્રી એક�લ�ગ� પ્રાગટ� ઇિતહાસ
સમસ્ ભ�ૃ મેવાડા બ્રાહણ જ્ઞાતિ �ું એક ગૌરવ અને અને�ુ એ�ું એ મહાભ છે ક� તેમના
ઇષ્ ટ દ�વ પણ  મેવાડના મહાપ્રતાપી મહારાણાઓન ા આરાધ દ� વ ભગવાન શ્રી એકલ�ગ
છે . માત્ર ભ�ૃ મેવાડા જ્ઞાિતના જ નહ� પણ મેવાડની સ પ્ર�ના તે ઇષદ� વ છે . પછ� તે
બ્રાહ, ક્ષિ, વૈશ્  ક� �ુદ્ ર કોઇપણ વણર્ ના પ્ ર�જન હોય ભગવાની શ્રીએક
મં�દર રાજસ્ થન  રાજયમાં  ઉદ� � ુરથી આશર� ૨૨ �ક.મી. �ૂ ર ક�લાસ�ુર� નામના નાનકડા
ગામમાં આવે� ું છે . અહ��ું પ્ર�ૃિતક સૌદયર્ દર�ક  ઋ�ુમાં અતત રમણીય અને મનમોહક છે .
ખાસ કર�ને વષાર્ઋ�ુમાં તો ક�લાસ�ુર�ની આસપાસ�ું સૌદયર ્ ચરમસીમાએ પહ�ચ�ું હો
તેમ જણાય છે .
મેવાડાના મહારાણાઓ પોતાને કયાર� ય  પણ મેવાડના રા� તર�ક�  ઓળખાવતા ન 
હતા કારણે મેવાડ� ૂ; રાજય તો  ભગવાન  શ્રી એકલ�ગ��ું જ મન ા�ું રહ�ું .
મહારાજિધરાજ ભગવાની શ્રી એલ�ગ� વતી તેમના મંત્રી તર�ક� તેઓ મહાર(સેક્ર�ટ)
છે . એમ દશાર્વી મહારાણા

તર�ક�

તેમને હંમેશા તેઓએ ઓળખાવેલ છ. શ્રી ભગવ

એકલ�ગ��ું માહાત્ મ્ ઘણા વષ� �ુ�ું છે .
સત્ �ુગના સમયમાં  પૌરા�ણક કયા અનસાર  દ� વતાઓના રાજ  ઇન્ ને � ૃત્રા�ુરન
હત્ ય કરવાની બ્રહમ હત્�ું પાપ લાગવાની તાવ આવવા લાગ્ ય. આ તાવ કોઇપણ ર�તે
ઉતરતો ન હતો એટલે ઇન્ પોતાના �ુ�ુ આચાયર્

�ૃહસ્િત  પાસે ગયા અને આ 

વ્ યિધમાંથી  �ટકારો  મેળવવાનો  ઉપાય  �ુછયો આચાયર્ � ૃહસ્ િતએ તેમને ભગવાન 
એકલ�ગ�ની સાધના કરવા જણાવ્ �ુ આચાયર્શ્રીની આજ્ઞા�ુસાર  આ ક� લાસ�ુર� પાસે
પણર્�ુટ� બનાવી અને ત્ યજ તપ�યાર્ શ�ુ કર� દ�ધી અને ભગવાન શ્રીએકલ�ગ�ને પ્
કર�ને પોતાના તાવની પીડામાંથી �ુ�કત મેળવી.
ત્રેતા�ુગમાં કામધે�ુ નં�દનીએ િવ�ાિમત્ રના ડ રથી નાસી જઇને ભગવ
શ્રીએકલ�ગ��ું શરણ લી�ુ આ સળે  એમણે તપ�યાર્ કર�ને ભગવાની આ�ુતોષને પ્રસ
કયાર્  હતાં તેમની જ �ૃપાથી િવ�ાિમત્રની સેનાને �તી લીધી અને આમ કર�ને વિસ
ુ
�િનન
ે પ્રસન કયાર્ હતા.
ધ્ વપરમાં એટલે મહાભારતકાળના �ત સમયે રા� પર��ક્ષતા �ૃત્નો બદલો લેવા
માટ�  તેમના �ુત્ ર રા�  જન્જયે નાગયજ્ઞનો આરંભ ક. યજ્ઞના ભયથી ડર�ને તનાગ ભગવાની એકલ�ગ�ના શરતે આવ્ ય. અહ� તેણ�ુે �ટલા ગંગામાં �ુંડ બનાવ્ ય તે આ�
પણ તક્ષક�ુંડના નામથી પ્રિ છે .
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કળ��ુગમાં લગભગ ૧૪૦૦ વષર્  પહ�લા યોગીરાજ હા�રતે ભગવાની એકલ�ગ�ની
સ્ થપના કર�ને ભગવાની  પ્રસન કયાર્  હતાં અને પોતાના ઇષ્દ� વની �ૃપાથી  મેવાડના
મહાજ શ�કતશાળ� રાજયની સ્ થપના કર� હતી.
મેવાડના રાજયના આધ્ યસ્ થપક બા�્પા રાવળનો જન્  નાગદામાં રાજ�ુરો�હત 
રાવળના ઘર�  થયો હતો. તેમ�ું  ભરણપોષણ અરવલ્ લની  �ગર�માળાઓમાં રહ�નારા
આ�દવાસીઓને ત્ યા થ�ું હ�ું તેઓ રાજ�ુરો�હત  બ્રાહમણને ઘર� ઉછયા ર્ હોવાથી તેમ
વેશ�ુષા બ્રાહણના �વી હતી પણ તેના દ�દ�પમાન વ્ �કતત્  અને ક્ષાત્રતેજનધે તેઓ 
ક્ષિત્રયરાજ�ુમાર �વા લાગતા. બાપ્ પ રાવળ નાનપણમાં ગાયો ચરાવવા જતાં તેઓ 
� ગાયો લઇને જતા તેમાં એક ગાય ઘર�  આવીને �બલ�ુલ �ુધ આપતી ન હતી. ગાયના
મા�લકને બાપ્ પની  માતાને આ બાબતમાં ઠપકો આપ્ ય અને જંગલામાં બાપ્ પ રાવળ ક�
બી� કોઇ આ ગાય�ું  �ુધ દોહ�  લે છે . એ�ું િમથ્ ય આળ ચડાવ્ �ુ. બાપ્ પ રાવળ અને
તેમનાં માતા આ બાબત સાંભળ�ને �ુબ જ �ુઃખી થયા બી� �દવસે બાપ્ પ રાવળ જયાર�
ગાયને ચરાવવા ગયાં ત્ ર� તેઓએ ગાયોને પાણી  પાઇ ઝાડની  છાયામાં બેસીને � ગાય 
�ુધ આપતીન હતી તે ગાય�ું  સતત નીર�ક્ષણ કયાર્ ક. અચાનક એમણે જો�ું ક� બી�
બધી ગાયો જયાર�  �ુટ�લ ગંગાના ક�નારા ઉપર ચર� રહ� હતી અથવા આરામ કર�  રહ� 
હતી ત્ યર�  આ ગાય ધણમાંથી �ટ� પડ�ને બી� કોઇ દ�શામાં જઇ રહ� હતી. બાપ્ પએ આ 
જો�ું અને ગાયના ધણને છોડ�ને તેઓ આ ગાયની પાછળ ધીમે પગલે જવા લાગ્ ય. એમણે
જો�ુ ક�  એક  ઘણો  મોટો  ઘાટ હતો આ  ઘાટ  પાસે થોડ�  વાર ગાય રોકાઇ, અને પછ� 
આમતેમ જોઇને �ુરંત ન�કના વાસના વનમાં ચાલી ગઇ અને આગળ જઇને િનિ�ત 
સ્ થન ઉપર આવીને .ઉભી રહ� ગઇ બાપ્ પ રાવળ ગાયની પાછળને પાછળ વાંસના વનમાં 
આવ્ ય અને જયાર� �ુર રહ�ને �ુએ  છે  તો એક  મહાઅદ�ુત દ્રશ જોને જયાંના ત્ યા િસ્ ત 
થઇ ગયા અને દંગ થઇ ગયા એમણે  જો�ું ક� ગાય એક જગ્ યએ િસ્ ર ઉભી હતી. ગાયના
�ચળમાંથી  �ુધ આપોઆપ ઝર� રહ�ું હ�ુ. જયાં એ  �ુર  ઝર� રહ�ુંહ�ુ ત્ યા મહાદ� વ�ું 
િશવલ�ગ હ�ું. આ સ્ ળે ભગવાની િશવ�ું સ્ �પ લ�ગ સ્ �પે પ્રાગટય થ�ું હ�ું ઋિષઓન
શાપને કારણે ભગવાની શંકરને � ૃત્ �લોકમાં પ્રગટ થ�ું પડ�ું હ�.
આ ગાય એ જ નં�દની ગાય હતી. િશવ�ને પોતાની  ભ�કતથી  પ્રસન કર�ને
પોતાની માતા કામધે�ુંને બંધનમાંથી �ુકત કરવા ઇચ્ તી હતી. બાપ્ પ રાવળ આમ એક 
�ુક  પ્રાણીની �ુબ  .ઉત્ � ષ્ ભ�કત જોઇને આનંદિવભોર થઇ ઉભા રહયા ં ગાયની આવી 
ભ�કતભાવના જોઇને ગાયને વારંવાર પ્રણામ કય.
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આ  વાંસ�ુંજમાં આ�ુ  દ્રશ જોનાર બાપ્ પ િસવાય બી� પણ એક  વ્ �કત હતી.
તેમ�ું નામ તપસ્ વ �ુિન હા�રત હ�ુ �ુિનરાજ હા�રત  મહાન યોગી હતાં  �ુિનરાજ હા�રત
ભગવાન એકલ�ગ�ના પરમ ઉપાસક હતા મહષ� હા�રતે જયાર�  બાપ્ પ રાવળને જોયાં 
ત્ યર�  તેઓ તેમના પ્રત્ આકષાર્ય. એ બાળને જોઇને ખાતર� થઇ ક�  બાળક કોઇ રાજવંશી 
બાળક  છે . બાપ્ પ રાવળે પોતાનો  �ૂંકો  પ�રચય આપ્ ય. ગાયને ચરાવતાં તેમને
ભગવાનસમા આ  મહિષ�ના દશર્ન થયા તેથી  પોતાની �તને ભાગ્ શાળ�  માનીને એમણે
મહાન ઋિષરાજ હા�રતના ચરણોમાં વંદન કયાર. બાપ્ પ રાવળ ત્ યર પછ� મહિષ� હા�રતની 
સાથે તેમના આશ્રમમાં ગ. આશ્રમમાં ઋિષએ �ુ �  �ૂણર્ , બાપ્ પને ઋિષ�ને હાથે
�ુ�પ્રસાદ મળ. �ુ�પ્રસાદમાં તેમણે એક િવજયી ખડગ હ�ુ તે બાપ્ને આપ્ �ુ અને તે
વાપરવાની કળા શીખવી શ્રી એલ� એ જ તારા હવેથી  ઉપાસ્ દ� વ છે . એમ કહ�ને શ્ર
એકલ�ગ�ની અત્ યત  શ્રેયસર  ઉપાસનાનો  માગર્

બતાવી ઋિષ�એ

બાપ્ ને શ્ર

એકલ�ગ�નો ઇિતહાસ કહયો.
વત્ , આ શ્રી એકલ�ગ� મહાદ�વની કોણે અને શી ર�તે સ્પના કર� તેનો ઇિતહાસ
ુ યો હતો, તે વખતે શ્રી િશવ�એ સ�ખ
ુ ે
એક �દવસ �ુષ્ દંના નામના ગંધવ� શીવ�ને �છ
કહ�લા તે તને સભ
ં ળા�ું �ં તે ધ્ યન� ૂવર્ક સાંભ.
એક સમયે લંકા નગર�ના રાજના રાવણએ બ્રાહમણલોકમાં જઇ બ્રહમા પાસે 
યાચના કર� ક� મને શંકર�ું એક બાણ એ�ું આપો ક� ��ું  �ુજન કયાર્થી દ્રા
જયોિતલ�ગ�ું  �ુજન કયાર્�ુ ફળ મળે . બ્રહમાએ રાવણની સ્િતથી  પ્રસન થઇને તેને
િશવ�ું એક બાણી આપી  વરદાન આપ્ �ુ ક�  આ િશવ�ું બાણ તાર�  જયાં સ્ થપના કર�ું હોય 
તે સ્ ળ િસવાય અન્ સ્ ળે �ુક�ું નહ� જો કદાિપ �ુક�શ તો તે જ સ્ ળે સ્ થિપત થશે.
રા�  રાવણે બ્રહમા પાસેથી પે�ું િશવગ લઇ લંકા તરફનો રસ્ ત પકડો. રસ્ તમાં 
આવતાં  મેવાડ�ુમીમાં િત્ર�ુટ પવતર્ આગળ આવતા તેને લ�ુશંકા કરવાની એટલી બ
ત્ રાએ ક�  તેનામાં આગળ �ુસાફર� કરવાની  શ�કતી રહ� નહ�. અને બ્રહમાએ આપે�ુ
વરદાન િવસ્ �ત થવાથી િશવલ�ગ િત્ર�ુટ પવર્ત ઉપર �ુક� પોતે થોડ� છેટા લ�ુશ કરવા
બેઠો. બ્રાહમાના વરદાન પ્રમાણે આ શંકર�ું બાણ િત્ર�ુટ પવર્ત ઉિપત થ�ું.
રાવણ લ�ુશંકા કયાર્  પછ� િશવ�ું બાણ લેવા આવ્  અને પોતે ઉપાડવા માંડ�ુ 
પરં�ુ તે ઉપડ�ું નહ�  �મ વવ�ુ જોર�  કર� તેમ તેમ િશવલ�ગ  ભાર�  થવા માંડ�ું. રાવણ 
તેથી િવચાર કરવા લાગ્ ય ક� આ�ું કારણ  �ું  ? પોતે શાન્ મને થોડ�વાર િવચાર કય�
એટલે  તેને બ્રહમા�ું વરદાન યાદ આવવાથી િશવ�ના એલ�ગ ની આ સળે  િવિધસહ�ન 
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સ્ થપના તથા િવિધ� ૂવર્ક �ુજન કર�

બોલ્ �વી  ઇચ્ છની  �ું આપને લઇ જઇ મારા

નગરમાં  સ્ થપના કરવા ઇચ્ તો હતો તેવી જ  ઇચ્ છથી આ  � ૂિમમાં વસનાર રા�ઓની 
અને પ્ર�જનોની �ૂણર્ .
અને આ િશવ�ના બાણ�ું નામ શ્રી એકલ�ગ� મહાદ�વ એ�ું નામ આપની પોત
લંકા તરફ ગયો.
હ� િશવ� ! આ શ્રી એકલ�ગ��ું બાણ રાવણ શા હ��ુથી લઇ જતો હતો અને તેન
ઇચ્ છ  ક� વા પ્રકારની હતી તે �ૃપા કર� આપ  મને સમ�. �ષુ ્ દંત શ્રીશંકરને �ુછ� આ 
શ્રી એકલ�ગ� હંમેશ �ુ� કરવાની દ્રાદશ જયોિતલ�ગના �ુજન�ું તથા પંચદ�વ �ું �
કયાર્�ું ફળ મળે તેવી રાવણની ઇચ્  હતી. તે ફળથી રા� તથા પ્ર અટક�, િશવધમ�,
પરાક્ર, �ુર�, સ્ ધમાર્�ભમાન, નીિતમાન અને ધમર્પરાયણ

થય. આ  ફળ મેવાડમાં 

વસનારા રા�ઓને તથા પ્ર�જનને અવશ મળશે. િશવ� એ �ષુ ્ દંતના પ્રશનો �ુલાસો 
કય�.
વત્ , આ  શ્રી એકલ�ગ� મહાદ�વ ઉતિત  મે તમે  કહ�  સંભળાવી. શ્રી એકલ�
ુ ી છે . કારણ તને ક�ું �ં. એકલ�ગ� મહાદ� વ�ું બાણ પ્રણવ �પ એટ
મહાદ� વ બાણ પંચ�ખ
ઓમકામ �પ છે . �મ પ્વમાં ચાર  વેદના મહાકાવ્ ય તથા પંચદ� વ છે  તેમજ  શ્ર
ુ ી છે . ને ઉપકાર ઉપ� છે પ્રણવનો �પ જપવો તથા �ુિત� કર
એકલ�ગ��ું બાણ પંચ�ખ
તે�ું  �ુજન કર�ું તે શ્રી એકલીગ�નો �પ જપવો તે પંચ�ુખી બાણ�ું �ુજન કર�ું એક 
છે , અને તેથી જ રાવણ બ્રહમા પાસેથી શંકરના બાણની યાચ કર� હતી.
વત્ , જળે , સ્ ળે સવર્ત્ર પરમાતનો િનવાસ છે , જયાં  � વસ્ �માં આપણે પ્ર�ુ�ુ
ધ્ યન ધર�એ ત્ યા તે વસ્ �માં પ્ર�ુ હોવાથી આપણી પ્રાથર્ના સાંભળે છે �; વળ� શ્ર
એકલ�ગ� ભગવાનનો  સાક્ષાત પ્ રણવ�પ હોવાથી તેમના ધ્ યનથી  મ�ુષ્ �ું કલ્ યણ 
થાય છે  તેના ત્રણે પાપ કપાય . અને તેને સવર્ કાયર્માં યશ પ્ર થાય છે . �ું અને તારા
વંશજો સવર્ત્ર િવજયી . વત્ , સ� ૃિધ્ મળવાથી અશ્રધ્વાન થશો નહ�. અશ્રધવાન 
થશો તો પડતી આવશે. માન  ખંડન થશે. અને રાજભ્રષ થશે. જયાં �ુધી  શ્રી એકલ�ગ
ભગવાની  સ્ �િત  શ્રધ્� ૂવર્ક કરશો ત્ ય �ુધી  �દનપ્રિત�દન તમારો ઉદય જ થ. તમે
ચક્રવત� થ. વત્ , તમા� કલ્ યણ થાઓ. એમ કહ� ઋષી�એ બાપ્ પના માથા પર હાથ 
�ુકયો બાપ્ એ મા�ુ ની�ુ નમાવી ઉભો જ હતો અને શંકર ભગવાન�ું ધ્ યન ધરતો હતો.
ઋિષ� આશીવાર્દ આપી અદ્ર થઇ ગયા.
હા�રત  �ુિનના આશીવાર્દથી બાપ્  રાવળે  ક� �મણે મેવાડ રાજવંશની  સ્ થપના
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કર� લ, ઇ.સ. ૭૩૫ માં કર� લ છે . આ મ�ં દરનો �ણ�ધ્ ધર મહારાણા રાયમલ (૧૪૭૩-૧૫૦૯)
સ�હત ઘણા મહારાણાઓએ કર� લ છે .
ભગવાન એકલ�ગ��ું મ�ં દર ૨૫૦૦ વગર્�ટ જમીનના િવશાળ ક્ષેત્ર પપાયેલ
છે . તથા તેની  �ચાઇ આશર� ૬૫ �ટ  છે . સમગ્ ર મં�દરની રચનામાં સફ�દ આરસપહાણન
ુ ્ મ�ં દર ઉપરાંત ૧૦૫૮
ઉપયોગ થયો છે . મં�દરની ફરતે મજ�ુત �દવાલ છે  અને ત્ યા �ખ
મ�ં દર આવેલ છે .
�ખુ ્

મં�દર બે માળના ધ્ વરમંડલ, ગભ્ર  �ૃ, તથા �વટથી બનાવેલ અનેક 

આધાર  સ્ ભ
ત વાળા

સભા�ૃહ

અને

પીરામીડ આકારની  છત�ું બનેલ  છે .

કાળા

આરસપહાણની બનેલી  ભગવાની શ્રી એકલીગ�ની પ્રિતમા મં�દરના ગભરરમાં આવેલી 
છે . મં�દરની બહાર િશવના પિવત્ ર પોઠ�યા નં�દની ચાંદ�ની પ્રિતમ. આ  ઉપરાંત 
મં�દરમાં બે અન્  નં�દ છે . � પૈક� એક કાળા પત્ રનો અને બીજો િપત્ ળનો છે . નંદ�ની 
પ્રિતમા સન્ખ હાથ જોડ� ઉભેલા બાપ્ પ રાવળની પ્રિતમા .
આ ઉપરાંત મ�ં દર સં�ુલમાં એક અન્ મં�દર પણ આવે� ું છે . �ને નાથો કા મં�દર 
કહ�વાય છે . પરં�ુ અ�હ કોઇ �ુ� -િવિધ ક�  આરાધના થતી નથી આ મં�દર માંથી ઇ.સમ.
૯૭૧માં એક લખાયેલ લખ
ે
પ્રાપ થયો  છે . � ભગવાન િશવના લ�ુલેશ સ્ �ુપને
સમ�રપર્ત છ. અને તેમાં બાપ્ પ રાવળનો  ઉલ્ લખ છે . આ નગરમાં બી�  ઘણા મ�ં દરો 
આવેલા છે . �મા મહત્ ના મં�દરમાં કત્ યયની  દ� વી, પંદરમી  સદ�માં બાંધેલ  સા�ુ-વ�ુ�ું 
મ�ં દર  છે .
આ  મં�દર  � ૂિત�કળાની િવગતો સાથેની  પૌરા�ણક કલાનો  ઉત્ � ષ્  ન�ુનો છે . ૧૫મી  સદ�માં 
બાંધાવેલ કાળા આરસપહાણ�ું અદ�ુત  �ન  મં�દર, પાતાલેશ્ ર  મહાદ� વ, અ�ુર્દામાતમ,    
િવ�ધ ્ વાસીની દ� વી ના મં�દર પણ છે .
મ�ં દરમાં શ્રી એકલ�ગ� ઉપર �ુવણર્છત.
અહ�  વષર્ના અનેક ઉત્વો  ઉજવાય  છે . અને મહાશીવરાત્રીના �દવસે મોટો મેળ
ૃ ાર, રાજભોગ 
ભરાય છે . સામાન્  ર�તે ભગવાન શંકરના મં�દરના વૈષ્ વ મં�દરની �મ � ંગ
વગેર� . �ુદા �ુદા દશર્ન અને આરતી હોતા નથ. પરં�ુ ભગવાની શ્રી એકલ�ગ� મહાદ�વન
મં�દરમાં તેમના સાંિનધ્ માં આવેલ ભગવાની શ્રી નાથ� મં�દરના માફક જ િનયમીત ર�ત
ૃ ાર, રાજભોગ, શયન  વગેર� બધા જ  દશર્નો યથાિવિધ થાય છ.
યથા સમયે મંગળા, � ંગ
ૃ ાર રોજ �ુદા �ુદા રત્ નથી કરવામાં આવે છે . સોમવાર�  હ�રાનો, મંગળવાર�
મહાદ� વ�નો � ંગ
માણેકનો, �ુધવાર� મણીનો, �ુ�ુવાર� , નીલમનો, �ુક્રવાર� મોતી, શિનવાર� શિન નંગનો 
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ૃ ાર અપર્ણ કરવામા આવે છે . આ ર�તે દરરોજ  �ુદા �ુદા
અને રિવવાર� પોખરાજનો  � ંગ
ૃ ાર કરવામાં આવે છે . શ્રી એકલ�ગ�ના ભંડારમાં લાખો �િપયાનો �ૃંગા છે .
� ંગ
મહાદ� વ�ની  �ુ� કરવાનો અિધકાર  માત્ ર �ુ�ર� અને ઉદ��ુરના મહારાણાનો જ .
ગભર્ધ્ રમાં અન્  કોઇને પ્રવેશ આપવામાં આવતો ન. યાિત્રકો મં�દની �દર જઇ
બહારથી  દશર્ન કર� શક� છ. શ્રીનાથીના રાજભોગ વખતે પહ�લા શ્રી એકલ�ગ�ને ભ
લેવા બોલાવ્ ય બાદ ભોગ પરાવાય છે . અહ� શંકરનો પ્રસાદ લેવાનો બાધ ન. આપણા
ઇષ્ દ� વનાં �ૃશન આપણે સૌએ અવશ્  કરવા◌ોજઇએ. એમ કહ�વામાં આવ્ �; છે  ક� ભગવાન 
શ્રી એકલ�ગ�નાદશર્ન માત્ ફળ પ્રાપ થાય છે  તે ફળ તપ, દાન, તીથાર્ટન ક� મોટા
મોટા યજ્ઞયાગ કરવાની પણ પ્ર ન�ું નથી.
રાજસ્ થનમાં આવેલા યાત્રા સળો  પૈ ક�ના �ુબ જ  મહત્ ના સ્ ળોમાં એકલ�ગ�
મં�દરનો  સમાવેશ થાય  છે . ભગવાન  શ્રીએકલ�ગ�ના દશર્નનોસમય સવા ૪.૩૦ થી 
૭.૩૦, ૧૦.૩૦ થી ૧.૩૦ અને. પ.૧પ થી ૭.૪પ કલાક �ુધીનો છે . ઉદ� � ુર થી ક� લાસ�ુર� 
(એકલ�ગ�) માટ� દર અડધા કલાક�  બસ મળે છે . એકલ�ગ� ખાતે િત્રવેદ� મેવાડ
બ્રાહમણોની ધમર્ શાળ. ત્ યા ઉતરવા માટ� ધમર્શાળાને અગાઉથી �ણકાર� આપવી જ�ર�
છે .
મ�ં દરનો ફોન નં.
િત્રવેદ� મેવાડા ધમર્ શાળાનોન નં.
ભગવાન  શ્રી એકલ�ગ�ની પ્રિતમા શ�;ક�વળ લ�ગકાર જ હતી, �ુગર�ુર 
રાજય  ધ્ વરા તે બાણ લ�ગ  ઇન્ સાગરમાં  પધરાવી  દ�ધા પછ� આ  પંચ�ુખી  �ુત�ની 
સ્ થપના થઇ છે . કાળા પત્ રની બનેલી  ભગવાન  શ્રી એકલ�ગ�ની પંચ�ુખી �ૂત
�ુ , � ૂવર્
અિતશય �ુંદર પ્રિતમા . એમ�ું પિ�મ તરફ�ું �ુખ બ્રહમ�ું . ઉત્ ર �ુખ િવષ્ �ું
ુ  � ૂયર્�ું તથા દ�ક્ષણ�ું �ુખ �ુદ્ર�ું માનીને તે પ્રમાણે દર�ક �ુખની �ુ� કરવામાં.
�ખ
ુ ની વચ્ ચવચ શીવલ�ગ છે . અને યંત્ર . �ને ઉપર�ું પાંચ�ુ �ુખ ગણાય 
આ ચાર� ય  �ખ
છે . ભગવાન શીવ� અહ� �િતમ સત્ સવ�પર� શ�કત અને � ૂણર્ ઇ�ર એટલે ક� પર બ્ર
તર�ક�  આરાધના થાયછે .
ુ ોની સામે ચાર ધ્ વર આવેલા છે . � ૂવર્ બા�ુના ધ્ ર તરફ પાવર્તી�ની પ્રતી
ચાર� ય  �ખ
છે . તેની બા�ુમાં ગણપિત�ની � ૂિત� છે . એની બરાબર સામે દ�ક્ષણ ધ્ર પર ગંગા�ની 
�ુત� છે  અને એની બા�ુમાં કાિત�ક�યની  �ુત� છે . આમ જોતાં િશવ�નો સમગ્ર પ�રવાર 
મં�દર �બરાજમાન છે . મહાદ� વ�ના મ�ં દર ઉપર �ુવણર્ કળા છ.
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