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પાર્શ્વનાથ પ્રભનુાાં ૧૦૮ નામ અને અનકુ્રમણિકા 

 

ક્રમ             પાર્શ્વનાથ સ્થળ પાના નાં. 
૧ શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથ અજહરા ૦૭૯ 

૨ શ્રી અમીઝરા પાર્શ્વનાથ ગાંધાર ૦૧૭ 

૩ શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથ ભાિવડ ૦૮૫ 

૪ શ્રી અલૌકકક પાર્શ્વનાથ હાસામપરુા ૧૩૭ 

૫ શ્રી અવાંિી પાર્શ્વનાથ ઉજ્જૈન ૧૩૬ 

૬ શ્રી અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથ સીરપરુ ૧૫૩ 

૭ શ્રી આનાંદા પાર્શ્વનાથ ઉંબરી ૦૫૨ 

૮ શ્રી આશાપરુિ પાર્શ્વનાથ નનૂગામ ૧૦૦ 

૯ શ્રી બરેજા પાર્શ્વનાથ બરેજ બાંદર ૦૮૪ 

૧૦ શ્રી ભટેવા પાર્શ્વનાથ ચાિસ્મા ૦૬૭ 

૧૧ શ્રી ભદ્રરે્શ્ર પાર્શ્વનાથ ભદ્રરે્શ્ર ૦૮૯ 

૧૨ શ્રી ભ્ભાંજન પાર્શ્વનાથ ણભનમાલ ૧૦૧ 

૧૩ શ્રી ભાભા પાર્શ્વનાથ જામનગર ૦૮૭ 

૧૪ શ્રી ભીડભાંજન પાર્શ્વનાથ ખેડા ૦૩૦ 

૧૫ શ્રી ણભલડી્ા પાર્શ્વનાથ ણભલડી્ાજી ૦૫૧ 

૧૬ શ્રી ભવુન પાર્શ્વનાથ ખાંભાિ ૦૨૮ 

૧૭ શ્રી ચાંદા પાર્શ્વનાથ ઉદ્પરુ ૧૨૬ 

૧૮ શ્રી ચાંપા પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૬૧ 

૧૯ શ્રી ચારૂપ પાર્શ્વનાથ ચારૂપ ૦૫૩ 
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૨૦ શ્રી ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ નાતસક ૧૫૦ 

૨૧ શ્રી ચોરવાડી પાર્શ્વનાથ ચોરવાડ ૦૮૨ 

૨૨ શ્રી ડોસલા પાર્શ્વનાથ ધોિા-સકલાિા ૦૪૮ 

૨૩ શ્રી દાદા પાર્શ્વનાથ બેડા ૧૧૧ 

૨૪ શ્રી દુુઃખભાંજન પાર્શ્વનાથ સરુિ ૦૧૨ 

૨૫ શ્રી દોકકડ્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભાસપાટિ ૦૮૧ 

૨૬ શ્રી તધિંગડમલ્લ પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૬૩ 

૨૭ શ્રી ઘિૃકલ્લોલ પાર્શ્વનાથ સથુરી ૦૯૧ 

૨૮ શ્રી ફ્લવદૃ્ધિ પાર્શ્વનાથ મેડિારોડ ૧૨૧ 

૨૯ શ્રી ગાંભીરા પાર્શ્વનાથ ગાાંભ ુ ૦૬૬ 

૩૦ શ્રી ગાડલી્ા પાર્શ્વનાથ માાંડલ ૦૭૪ 

૩૧ શ્રી ણગરૂઆ પાર્શ્વનાથ અમલનેર ૧૫૨ 

૩૨ શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ મુાંબઈ-વાવ ૧૪૮ 

૩૩ શ્રી હતમરપરુા પાર્શ્વનાથ મીરપરુ ૧૦૭ 

૩૪ શ્રી હ્રીંકાર પાર્શ્વનાથ અમદાવાદ ૦૩૫ 

૩૫ શ્રી જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ કુાંભોજણગકર ૧૪૬ 

૩૬ શ્રી જીરાવલા પાર્શ્વનાથ જીરાવલાજી ૧૦૩ 

૩૭ શ્રી જોટીંગડા પાર્શ્વનાથ મુાંજપરુ ૦૬૯ 

૩૮ શ્રી કચ્છુલીકા પાર્શ્વનાથ કાછોલી ૧૧૦ 

૩૯ શ્રી કરેડા પાર્શ્વનાથ ભોપાલસાગર ૧૨૭ 

૪૦ શ્રી કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથ ધોળકા ૦૩૧ 

૪૧ શ્રી કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથ મથરુા ૧૨૯ 

૪૨ શ્રી કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથ તવસનગર ૦૪૫ 

૪૩ શ્રી કલ્હારા પાર્શ્વનાથ ભરૂચ ૦૧૬ 

૪૪ શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૫૭ 

૪૫ શ્રી કાંબોઈ્ા (તધ્ા) પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૬૪ 

૪૬ શ્રી કાંસારી પાર્શ્વનાથ ખાંભાિ ૦૨૫ 

૪૭ શ્રી કાતમિપરૂિ પાર્શ્વનાથ ઉન્હલે ૧૩૫ 

૪૮ શ્રી કકૂડેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ કૂકડેર્શ્ર ૧૩૨ 

૪૯ શ્રી કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથ જાલોર ૦૯૯ 

૫૦ શ્રી કેસકર્ા પાર્શ્વનાથ ભાાંડકજી ૧૪૪ 

૫૧ શ્રી કોકા પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૫૬ 
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૫૨ શ્રી લોઢિ પાર્શ્વનાથ ડભોઇ ૦૨૦ 

૫૩ શ્રી લોદ્રવા પાર્શ્વનાથ લોદ્રવાજી ૦૯૬ 

૫૪ શ્રી મક્ષી પાર્શ્વનાથ મક્ષીજી ૧૩૮ 

૫૫ શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથ કાંભોઈ ૦૬૮ 

૫૬ શ્રી મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ મહસેાિા ૦૪૬ 

૫૭ શ્રી મનોવાાંતછિ પાર્શ્વનાથ નેર ૧૫૧ 

૫૮ શ્રી મહાદેવા પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૬૨ 

૫૯ શ્રી માંડોવરા પાર્શ્વનાથ મુાંડાવા ૧૧૯ 

૬૦ શ્રી મલેુવા પાર્શ્વનાથ અમદાવાદ ૦૩૪ 

૬૧ શ્રી મહુરી પાર્શ્વનાથ ટીંટોઈ ૦૨૪ 

૬૨ શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથ ઘોઘા ૦૭૭ 

૬૩ શ્રી નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથ માાંગરોળ ૦૮૩ 

૬૪ શ્રી નવલખા પાર્શ્વનાથ પાલી ૧૧૮ 

૬૫ શ્રી નવસારી પાર્શ્વનાથ નવસારી ૦૦૮ 

૬૬ શ્રી નાકોડા પાર્શ્વનાથ નાકોડાજી ૦૯૮ 

૬૭ શ્રી નાગફિા પાર્શ્વનાથ તવહાર   ૦૪૪ 

૬૮ શ્રી નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ નાગેર્શ્રજી ૧૩૪ 

૬૯ શ્રી નારાંગા પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૬૦ 

૭૦ શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથ નરેડા ૦૨૩ 

૭૧ શ્રી પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથ પાલનપરુ ૦૪૯ 

૭૨ શ્રી પાંચાસરા પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૫૫ 

૭૩ શ્રી પોસલી પાર્શ્વનાથ પોસલી્ા ૧૦૯ 

૭૪ શ્રી પોસીના પાર્શ્વનાથ નાના પોસીના ૦૨૫ 

૭૫ શ્રી પ્રગટ પ્રભાવી પાર્શ્વનાથ ડભોઇ ૦૧૯ 

૭૬ શ્રી રતનણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ ખાંભાિ ૦૨૬ 

૭૭ શ્રી રાિકપરુ પાર્શ્વનાથ રાિકપરુજી ૧૧૩ 

૭૮ શ્રી રાવિ પાર્શ્વનાથ અલવર ૧૨૮ 

૭૯ શ્રી શાંખલા પાર્શ્વનાથ શાંખલપરુ ૦૭૩ 

૮૦ શ્રી શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ શાંખેર્શ્ર ૦૭૦ 

૮૧ શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ અમદાવાદ ૦૩૩ 

૮૨ શ્રી શેરીસા પાર્શ્વનાથ શેરીસા ૦૭૫ 

૮૩ શ્રી સપ્િફિા પાર્શ્વનાથ ભિસાલ ૦૮૬ 
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૮૪ શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ સમીનાખેડા ૧૨૫ 

૮૫ શ્રી સમેિતશખર પાર્શ્વનાથ સમેિતશખર ૧૪૧ 

૮૬ શ્રી સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ સરુિ ૦૧૦ 

૮૭ શ્રી સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથ જેસલમેર ૦૯૫ 

૮૮ શ્રી તસરોડી્ા પાર્શ્વનાથ તસરોડી ૧૦૬ 

૮૯ શ્રી સખુસાગર પાર્શ્વનાથ અમદાવાદ ૦૩૬ 

૯૦ શ્રી સલુિાન પાર્શ્વનાથ તસિપરુ ૦૪૭ 

૯૧ શ્રી સરૂજમાંડન પાર્શ્વનાથ સરુિ ૦૧૩ 

૯૨ શ્રી સેસલી પાર્શ્વનાથ સેસલી ૧૧૨ 

૯૩ શ્રી સોગઠી્ા પાર્શ્વનાથ નાડલાઈ ૧૧૬ 

૯૪ શ્રી સોમણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ ખાંભાિ ૦૨૭ 

૯૫ શ્રી સ્િાંભન પાર્શ્વનાથ ખાંભાિ ૦૨૪ 

૯૬ શ્રી સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથ તવજાપરુ ૦૪૨ 

૯૭ શ્રી સ્વ્ાંભ ૂપાર્શ્વનાથ કાપરડાજી ૧૨૦ 

૯૮ શ્રી ટાાંકલા પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૫૮ 

૯૯ શ્રી ઉમરવાડી પાર્શ્વનાથ સરુિ ૦૦૯ 

૧૦૦ શ્રી ઉવસગ્ગહરાં પાર્શ્વનાથ નાગપરુા ૧૪૩ 

૧૦૧ શ્રી વરકાિા પાર્શ્વનાથ વરકાિા ૧૧૭ 

૧૦૨ શ્રી વહી પાર્શ્વનાથ વહી ૧૩૩ 

૧૦૩ શ્રી વાડી પાર્શ્વનાથ પાટિ ૦૫૯ 

૧૦૪ શ્રી વારાિસી પાર્શ્વનાથ બનારસ ૧૩૯ 

૧૦૫ શ્રી તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથ રાાંદેર (સરુિ) ૦૧૪ 

૧૦૬ શ્રી તવઘ્નાપહાર પાર્શ્વનાથ મોટા પોસીના ૦૪૧ 

૧૦૭ શ્રી તવજ્ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ મેડિારોડ ૧૨૨ 

૧૦૮ શ્રી તવમલ પાર્શ્વનાથ છાિી ૦૨૧ 

 

 

૧૦૯ શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ ધમાસાની નેળ ૧૫૭ 

૧૧૦ શ્રી સાાંવરા પાર્શ્વનાથ બોરસદ ૧૫૯ 

૧૧૧ શ્રી વિછરા પાર્શ્વનાથ વિછરા ૧૬૧ 

૧૧૨ શ્રી દૂધાધારી પાર્શ્વનાથ ડીસા ૧૬૩ 
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પ્રિામ / જ્જજનેન્દ્ર  

 

આજ રોજ અક્ષ્તિૃી્ા િા ૨૫-૦૪-૨૦૨૦ શતનવારના કદવસે આ ૧૦૮ પાર્શ્વનાથનો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે 

પહોંચવુાં ભાગ-૧ આવતૃિ-૧ PDF બકુ આપિી સમક્ષ મકુિા આનાંદ અનભુવીએ છીએ. આ PDF બકુ અમે 
બનાવીશ ુએવો અમને ણબલકુલ ખ્્ાલજ ન હિો. પિ અમે જ્ારે વોટ્સએપ પર મેમ્બરો ને એક-બે પાર્શ્વનાથની 
માકહિી આપવાની શરુ કરી જ હિી ત્ારે વોટ્સએપ પર ભાવિનભાઈ બી. જિેરી (કાાંદિિલી-િેસ્ટ) નો મેસેજ 
આવ્્ો આપ માકહિી મકૂી રહ્યા છો આપનો સુાંદર પ્ર્ાશ છે. પિ આ સાથે આપ સ્તતુિ જાપ રૂટ અને ટેણલફોન 
નાંબર વગેરે મકુશો િો વધ ુલાભદાઇ રહશેે લોકો એનો જરૂર ઉપ્ોગ કરશે. હુ ાં અત્ારે ૧૦૮પાર્શ્વનાથની ્ાત્રા 
કરી રહ્યો ુાં લગભગ ૮૦ જેટલા થઇ ગ્ા છે. આપને જે માકહિી જોઈશે િે હુ ાં આપને આપીશ ત્ારથી આજ સધુી 
સિિ સાથે રહી અમને ખબુજ મદદરૂપ રહ્યા અમે એમના ખબુ આભારી છીએ.  

 

સાથે સાથ ેશરૂઆિ ક્ાવ બાદ અમન ેઘિા કલ્્ાિ તમત્રોનો સાથ મળ્્ો. જેમાાં ફાલ્ગનુીબેન મહતેા, નતૂનબેન 
લોડાયા, દિપકભાઈ ડાઘા, પ્રિીણભાઈ લોડાયા, ભપેુન્દ્રભાઈ ડાઘા, સાંજયભાઈ નાગડા, આવિષભાઇ િાહ, દકરણભાઈ 
લાપસીયા એમની પાસે જે પિ ૧૦૮ પાર્શ્વનાથ ઉપર લગતુાં જે કાાંઈ સાકહત્ હત ુાં એ અમને પહોંચત ુાં કર્ુું. ખાસ 
ચાિીકભાઈ મોમાયા અને કૃપાલીબેન િાહ એમને નેટ ઉપર અપલોડ કરેલ ફોટો િથા વધારાની માકહિી આપી 
ખબુજ સહકાર આપ્્ો.  અમ ે જેમ જેમ આગળ વધિા ગ્ા િેમ િેમ જે જે સાંઘના ટ્રસ્ટીઓ, મેનેજરો, 
પજુારીઓ,િથા ગામવાસીઓનો અમને સાંપકવ કરી માકહિી આપિા ગ્ા. ઇતિહાસ માટે સૌથી વધ ુઆધાર "પ્રગટ 
પ્રભ ુપાર્શ્વજી" પસુ્િકનો લીધેલ એમના પિ અમે આભારી છીએ.  

 

વોટ્સએપ પર લગભગ ૧૦૦ જેટલા િીથવનો ઇતિહાસ મકુ્યા બાદ કોરોના લોકડાઉનના સમ્માાં PDF બકુ 
બનાવવાનો તવચાર આવ્્ો. જેથી જે લોકો ્ાત્રા નથી કરી શકિા એવા વડીલો િેમજ તવદેશ વસિા ભાતવકો  

પ્રભજુીના અને જજનાલ્ના ભાવદશવન કરી શકે અને જે સભ્્ો પાછળથી વોટ્સએપમાાં જોડા્ેલા છે િેમને પિ 
પરુી માકહિી મળી રહ ેએ હતે ુહિો. આ PDF બકુ માટે માટે નયનભાઈ નાગડા અને સહુાિભાઈ િાહ માગવદશવક 
રહ્યા હિા. એમના પિ અમે આભારી છીએ.  

 

અમારા ૈનમ જ્િી શાસનમ ગ્રપૂના લેખકો વિપલુભાઈ િાહ, વિપલુાબેન મહતેા, સોનલબેન ભીમાણી, મનોજભાઈ 
ડેલીિાળા, જીગ્નેિભાઈ લોડાયા, ચેતનભાઈ નાગડા સૌનો સુાંદર સાથ મળ્્ો છે.   
 

આ PDF સાંપિૂવ ફ્રી છે આપ વધ ુલોકોને ફોરવડવ કરી ઉપ્ોગમાાં લેવા ખાસ તવનાંિી છે.  
 

જ્ારે જ્ારે આપ િીથવની ્ાત્રા કરો છો ત્ારે િીથવની લેટેસ્ટ માકહિી અમને મોકલવા તવનાંિી જેથી અમે અપડેટ 
કરી બીજી આવતૃિ બનાવી શકીએ. આ બકુમાાં કોઈ પિ અજાિિા ભલૂ ચકૂ થઇ ગઈ હો્ િો અમે મન વચન 
કા્ાથી તમચ્છછાતમ દુક્કડમ.....                                                          કુ.કદરશ્મા ચેતન નાગડા 
                                                                                           જૈનમ જયવત િાસનમ-8898336677   
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                                          આવો..... 
પ્રાિ પ્્ારા પાર્શ્વ પ્રભનુે ઓળખીએ..... 

 

પ્રભ ુપાર્શ્વનાથ એટલે સાંસારની સૌથી ઉચ્છચિમ શ્રધ્ધાનુાં ઇષ્ટ િતવ, 

 

પ્રભ ુપાર્શ્વનાથ એટલે સાંસારની િમામ આતધ,વ્્ાતધ,ઉપાતધ ને દૂર કરી બોતધ અને સમાતધ આપવા દ્વારા 
્ાવિ મોક્ષ આપનારુ પરમ િતવ. 
 

પ્રભ ુપાર્શ્વનાથ એટલે અનાંિ ગિુોના ભાંડારસમા પ્રચાંડ પણુ્્ના પ્રકર્વસમા કરૂિાના મહાસાગર સમા 
ઉચ્છચિમ તનમવળ શાર્શ્િ પે્રમની પરાકાષ્ઠા સમા તૈ્રલોક્યનુાં પિૂવ શક્તિશાળી િતવ. 
 

પ્રભ ુપાર્શ્વનાથ એટલે સમગ્ર સાંસારના દરેક પ્રાિીઓ-મનષુ્્ો,દેવો-્ક્ષો ગાાંધવોની ભક્તિ સાધના 
આરાધના માટે સવાવતધ પ્રભાવી િતવ. 
 

શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા અત્ાંિ િીવ્ર આદે્ નામકમવના પ્રભાવે િેમના ભાવથી કરેલ દશવન સ્મરિ માત્રથી 
ભતિોના હૃદ્માાં કરૂિા,પ્રેમ,ભક્તિ, એકાગ્રિા,સમાતધ વગેરે ભાવો તરુાંિ ઉતપન્ન થિા હો્ છે. અને સાધક 
થોડા સમ્માાં જ આજતમક સખુ પામે છે. 
 

વિવમાન કણલકાલમાાં કલ્પવકૃ્ષ સમાન શ્રી પાર્શ્વનાથદાદાના પરચાઓ-મતૂિિઓ અને િીથવધામો અપરાંપાર 
છે એક સાથે ૧૦૮ શ્રી પાર્શ્વનાથદાદાના િેમજ િે િીથવના દશવન થઈ શકે અને વાાંચક ભાવ્ાત્રામાાં 
જોડાઈ જા્ એ હતેથુી અહીં શ્રી પાર્શ્વનાથ દાદાના અને જજનાલ્ોના ફોટાઓ િથા માકહિી પોસ્ટ કરવાનુાં 
નમ્ર પ્ર્ાસ અને પ્ર્તન કર્ુું છે. જે આપને િે િીથવ સ્થાને પહોંચવા ખબુજ ઉપ્ોગી થશે. 
 

એક જ રૂટ માાં આવિા દરેક િીથવની માકહિી પોસ્ટ કરવામાાં આવી છે.જેથી ્ાત્રા કરવામાાં સગુમિા 
રહશેે. 
 

સૌ પ્રથમ નવસારી અને સરુિના િીથોની માકહિી પ્રસાકરિ કરીશ.ુ 
=================================================================================== 

 
 

જે દ્રષ્ષ્ટ પ્રભ ુદશવન કરે, િે દ્રષ્ષ્ટને પિ ધન્્ છે, જે જીભ જજનવરન ેસ્િવે, િે જીભને પિ ધન્્ છે, 

પી્ે મદુા વાિી સધુા, િે કિવર્ગુને ધન્્ છે, તજુ નામ માંત્ર તવશદ ધરે, િે હ્રદ્ને તનિ ધન્્ છે. 



7 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧ 

 

નવસારી અને સરુિ માાં આવિા ૧૦૮ પાર્શ્વનાથમાાંના િીથોની ્ાદી...... 
 

મુાંબઈ થી નવસારી ૨૫૦ કક.મી. 
મુાંબઈ થી સરુિ ૨૯૦ કક.મી. 
સરુિ થી નવસારી ૪૦ કક.મી. 
 

નવસારી 
૧-નવસારી પાર્શ્વનાથ 

 

સરુિ 

૨-ઉમરવાડી પાર્શ્વનાથ 

૩-સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ 

૪-દુુઃખ ભાંજન પાર્શ્વનાથ 

૫-સરુજમાંડન પાર્શ્વનાથ 

૬-તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથ 

 

સરુિમાાં રહવેા િથા જમવામાાં માટેની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 
 

્ાતત્રક ભવન 

ગોપીપરુા, સરુિ 

ગજુરાિ, પીન - ૩૯૫૦૦૩ 

ફોન નાંબર-૦૨૬૧- ૨૫૯૮૨૮૭ 

 

હવે ક્રમસ ઉપરોતિ દરેક જજનાલ્ ની માકહિી અને ઇતિહાસ પોસ્ટ થશે. 
================================================================================================== 
 

પારસ નામ ેસખુ સવવ થા્ે ... પારસ નામે સહુ દુુઃખ જા્... 
પારસ નામ ેઅતિ શિુ બદુ્ધિ ... પારસ નામે સહુ કા્વ તસિ... 
પારસ નામ ેસહુ પાપ નાશ ે...પારસ નામે સહુ પણુ્્ પાસે ... 

પારસ નામ ેસહુ ભાગ્્ જાગે ...પારસ નામે ભવ ભીતિ ભાગે... 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧ 

નવસારી પાર્શ્વનાથ 

નવસારી શહરેમાાં આ જજનાલ્ આવેલુાં છે. વસ્તપુાળ-િેજપાળના સમ્માાં 
અનેક જજનાલ્ોના તનમાવિ અને જીિોિાર થ્ાાં હિાાં િેમાાંન ુાં આ એક પ્રાચીન 
જજનાલ્ છે. જે લગભગ ૮૦૦ વર્વ પ્રાચીન હોવાનુાં મના્ છે.  

 

ગજુરાિના મહામાંત્રી વસ્તપુાળ-િેજપાળે આ નગરમાાં બાવન જજનાલ્ વાળો 
મહાપ્રસાદ બાંધાવ્્ો હિો. આજે એ દેરાસર તવદ્યમાન નથી પરાંત ુશ્રી પાર્શ્વનાથ 
ભગવાનની િે સમ્ની પ્રતિમાજી છે જે પદ્માસને ણબરાજીિ ભખૂરાવિવના ૧૩ 
ઇંચ ઊંચા ૧૦ ઇંચ પહોળા સાંપ્રતિ કાલીન છે. મળૂના્કને ્થાસ્થાને રાખી 
જીિોિાર અહીની પેઢી દ્વારા કરા્ો હિો. પ્રતિમાજી ખબૂ જ પ્રભાવશાળી છે.  
બાકીના જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા તવ.સાં.૧૯૮૮ના મહા સદુ-૬ના રોજ કરેલ છે. 
આ જજનાલ્ બે માળ અને કુલ ૮ ગાંભારા ર્તુિ તત્રતશખરી્ જજનાલ્ 
દશવની્ છે. મધમુિી ૈન દેરાસરજી અને શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ િરીકે 
પ્રચલીિ છે. 

 

 નવસારીના એક શ્રાવકને સ્વપ્નમાાં આવી અતધષ્ઠા્ક દેવે કહ્ય ુકે જમીન ખોદીને પરમાતમાને પ્રગટ કર પ્રભાિે સ્વપ્ન 
સણૂચિ સ્થળે પહોંચી ભતૂમનુાં ખનન કરિા જ ભખૂરા વિવના િાજા ચાંદન અને પષુ્પ સકહિ અમિૃ ઝરિા પ્રતિમા પ્રગટ 
થ્ેલા. 
 

સ્તતુિ 

જે સ્વપ્નસણૂચિ જમીનમાાંથી દેવપજૂજિા પ્રગટિા,જેના દશવનથી સહુ ભતિજનના ધમવ નવનવા તસિિા,ચોવીસ જજનવર 
સકહિ જે નવસારી નગરે રાજિા,નવસારી પ્રભ ુપાર્શ્ને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નવસારી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નવસારી ર્શ્ે.મ.ૂૈન સાંઘ  

શ્રી ણચન્િામિી પાર્શ્વનાથ જજનાલ્ 

મધમુતિ કોલોની, મોટા બાઝાર 

નવસારી-૩૯૬૪૪૫., ફોન-૦૨૬૩૭-૨૫૮૮૮૨ 

 

મુાંબઈથી ૨૫૫ કક.મી. અન ે

સરુિથી ૪૦ કક.મી. ના અંિરે છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨ 

ઉમરવાડી પાર્શ્વનાથ 

પદ્માસને ણબરાજમાન ફિારકહિ ૧૪ ઇંચ ઉચા અને ૧૨ ઇંચ પહોળા શ્રી 
ઉમરવાડી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુસરુિના ગોપીપરુામાાં ઓસવાલ મહોલ્લામાાં 
ણબરાજમાન છે. 
 

ઉમરવાડીમાાં ણબરાજિાાં હોવાથી આ પ્રભજુી ઉમરવાડીના નામથી પ્રતસદ્ધિ 
પામ્્ા છે. 
 

આ દેરાસર સિરમા સૈકામાાં તવદ્યમાન હત ુાં. સાં. ૧૯૭૧માાં આ 
જજનાલ્નો પનુુઃ જીિોિાર થ્ો હિો. હાલ દેસાઈ પોળ ૈન પઢેી આ 
દેરાસરનો વહીવટ કરે છે. 
 

સાં. ૧૬૮૯માાં મતુનશ્રી ગિુતવજ્ના તશષ્્ે “૧૦૮ ના ગણભિિ શ્રી પાર્શ્વનાથનુાં સ્િવન” માાં ‘ઉમરવાડી’ પાર્શ્વનાથન ેપિ વાંદના 
કરી છે. 
 

સરુિના આ તવસ્િાર માાં અનેક જજનાલ્ો , ઉપાશ્ર્ , પાઠશાળા , આ્ાંણબલ ભવુન , ધમવશાળા,ભોજનશાળા અન ેજ્ઞાનભાંડારો 
આવેલા છે. આ તવસ્િાર સમિૃ છે. 

 

સ્તતુિ 

 

હ ેઉમ્રવાડી પાર્શ્વ ! ખાસ પ્રભાિમાાં પ્રાથુાં િને, શભુ સત્ ઉમ્રજનક તવભો મજુ આતમા જન્મ કદ્ો મને,વાિો કરી હરખાઉં િારી 
સાથ બસ એ ્ાચના,ઉમરવાડી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ઉમરવાડી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ઉમરવાડી પાર્શ્વનાથ ૈન ર્શ્ેિાાંબર િીથવ,  
ઉમરવાડી, ઓસવાળ મહોલ્લો, ગોપીપરૂા.  

સરુિ.૩૯૫૦૦૧,  

ફોન નાંબર-૦૨૬૧-૨૫૯૮૨૮૭ 

 

મુાંબઈથી ૨૯૦ કક.મી. અન ે

નવસારી ૪૦ કક.મી. ના અંિરે છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩ 

સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ 
 

સહસ્ત્રફિાથી શોભા્માન ૫૭ ઈંચ ઊંચા,૧૭ ઈંચ પહોળા કા્ોતસગવ મદુ્રામાાં 
ણબરાજમાન ઉજ્વળ વિવના શ્રી સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુસરુિના ગોપીપરુા 
તવસ્િારમાાં ભવ્્ જજનાલ્ માાં ણબરાજમાન છે. 
 

સરુિના શેઠની ભાઈદાસ નેમીદાસ એક ભાવસાંપન્ન શે્રષ્ઠી હિા. ‘‘સરુિનુાં શ્રી 
સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ જજનાલ્’’ િેમની પ્રચાંડ પ્રતિભા. અપાર ઔદા વ્ અને 
અજોડ ધમવતનષ્ઠાની ફલશ્રતુિ છે. 
 

શ્રી જજનલાભસકૂરની વૈરાગ્્વધવક વાિીએ આ શ્રેષ્ઠીના અંિરમાાં 
ધમવભાવનાનો આતવભાવવ ક્ો. સ્વપરના એકાન્િ કલ્્ાિને કાજે િેમિે 
સાં.૧૮ર૭ના વૈશાખ સદુ ૧ર ગરુુવારે પ.ૂસકુરદેવના હસ્િે ભવ્્ મહોતસવપવૂવક 
૧૮૧ જજનણબિંબોની અંજનશલાકા કરાવી અને શ્રી શીિલનાથ પ્રભનેુ 
મળૂના્ક પદે પ્રસ્થાતપિ કર્ુું. 
 

આ જજનાલ્ના ભતૂમચૈત્માાં (ભો્રામાાં)  શ્રી સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ 
ગાદીનશીન ક્ાવ. એક પથ્થરમાાંથી કાંડારેલી આ પ્રતિમામાાં તશલ્પીએ અપાર 

કલાવૈભવ પાથ્ો છે. 
 

પ્રભજુીની ચરિોપાતસકા પદ્માવિીની આકૃતિ દેવીના અનહદ ભક્તિભાવની સચૂક છે. અપરાધની ક્ષમા ્ાચના મેઘમાળીની 
આકૃતિ અનોખી ભાવસષૃ્ષ્ટનુાં સર્જન કરે છે. પકરક્રમામાાં દશ ગિોધરોની આકૃતિથી આ મતૂિિ અજોડિા અને અવ્વલિાને 
ધારિ કરે છે. 
 

સાં.૧૬૫૫માાં રચા્ેલી શ્રી પે્રમી તવજ્ કૃિ “૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વનાથ જજન નામમાલા”માાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા ‘સહસ્ત્રફિા’ નામનો 
ઉલ્લખે છે. 
 

સાં. ૧૬૦૯ થી રચા્ેલા અનેક સ્િવન , છાંદ , લેખોમાાં આ પ્રતિમા િીથવની પ્રચીનિાના અનેક પરુાવા છે. 
 

આ જજનાલ્માાં અમીવષૃ્ટી અમી ઝરિા , કેસરવષૃ્ટી િથા નાગદેવિાના દશવનની અવારનવાર બનિી ઘટનાઓ પ્રભનુા 
પ્રભાવને દશાવવ ેછે. 
 

૧૦૦૦ ફિાર્કુિ છત્રધારી માફી માાંગિા મેઘમાળી સકહિની આ પ્રતિમા તવર્શ્માાં અકદ્રિી્ છે. લગલગાટ છ માસ કોઈ આ 
પ્રભજુીના દશવન કરી શકતુાં નથી એવી માન્્િા છે. 
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સ્તતુિ 

 

ર્ટ્માસ સધુી તજુ દશવ સ્વામી કોક પણુ્્ાતધક કરે, હ ેનાથ તજુને ધ્્ાવકિા સહુ કાજ ભતિોના સરે, કેશરી્ા અમીવષૃ્ષ્ટ વરસે, 

માનુાં દ્ારસના ઝરા,શ્રી સહસ્ત્રફિા પ્રભ ુપાર્શ્વ ને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ ૈન ર્શ્ેિાાંબર િીથવ, 
ગોપીપરૂા. 
સરુિ.૩૯૫૦૦૧ 

ફોન - ૯૩૭૫૨૭૭૮૭૩ 

 

મુાંબઈથી ૨૯૦ કક.મી. અન ે

નવસારી ૪૦ કક.મી. ના અંિરે છે. 

================================================================================================== 

શ્રી સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાનુાં રહસ્્ 

 
શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન જ્્ારે કાઉસગ્ગ ધ્્ાન માાં ઉભા હો્ છે. ત્ારે મેઘમાળી િેમના ઉપર અતિવષૃ્ષ્ટ વગેરે 
ઉપસગો કરે છે. ભગવાન ના નાક સધુી પાિી આવી જા્ છે. ત્ારે જેમને નવકાર માંત્ર સાંભળાવેલો િે નાગ-
નાગિ નુાં જોડુાં ઉચ્છચ દેવલોકમાાં ધરિેન્દ્ર-પદ્માવિી રૂપે થ્ેલુાં હો્ છે. િેમને જ્ઞાન થા્ છે કે આ િો પ્રભ ુઉપર 
ઉપસગો થઈ રહ્યા છે. ત્ારે પદ્માવિી દેવી આવીને પ્રભનુો આસન ઊંચુાં કરે છે. જેથી પ્રભ ુ ડબૂિા નથી અને 
ધરિેન્દ્ર આવીને છત્ર કરે છે. જ્્ારે ઉપસગો કરવા છિાાં પ્રભ ુચલા્માન થિા નથી ત્ારે મેઘમાળીને જ્ઞાન થા્ 
છે કે આ િો પ્રભ ુછે. મેં મહા અપરાધ ક્ો છે. ત્ારે બહુ દુુઃખી થા્ છે અને આવીને પ્રભનુી ક્ષમા માાંગે છે. 
 

આ પ્રતિમાજી માાં પ્રભ ુકાઉસગ્ગ ધ્્ાન માાં ઉભા છે. પદ્માવિી દેવી પ્રભનુા ચરિમાાં છે. જેમિે પ્રભનુુ ાં આસન ઊંચુાં 
કરેલ છે. ધરિેન્દ્ર સહસ્ત્રનાગ રૂપે પ્રભનેુ છત્ર કરે છે. મેઘમાળીને અપરાધની ક્ષમા માાંગવા પ્રભનુા ચરિમાાં છે. 
નાક સધુી પાિી આવવા છિાાં પ્રભ ુ દુબિા નથી અને કમળનુાં ફૂલ પાિીમાાં િરે િેથી પ્રતિમાજી કમળના ફૂલ 
ઉપર બનેલા છે. જે બિાવે છે કે પ્રભ ુપાિીમાાં ઉપર ને ઉપર જ રહ ેછે. પ્રભજુી ની બને્ન બાજુ એ પાાંચ પાાંચ નાની 
પ્રતિમા જીઓ છે. જે પ્રભજુીના દસ ગિધરો ની છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪ 

દુુઃખભાંજન પાર્શ્વનાથ 
 

શ્રી દુુઃખભાંજન પાર્શ્વનાથ ભગવાન ભતિજનોનાાં દુુઃખ અને દુકરિનુાં ભાંજન 
કરનારા આ પરમાતમાનુાં ‘શ્રી દુુઃખભાંજન’ નામ સાથવક છે. 
 

સાિ ફિાથી શોણભિ,પદ્માસને ણબરાજમાન ૧૦ ઈંચ ઊંચા ૯ ઈંચ પહોળા 
શ્રી દુુઃખભાંજન પાર્શ્વનાથજી સરુિના દેસાઈ પોળમાાં ગહૃમાંકદરમાાં 
ણબરાજમાન છે. 
 

સ ૂ્ વપરુમાંડન શ્રી દુુઃખભાંજન પાર્શ્વનાથનુાં આ જજનાલ્ શેઠ િલકચાંદ 
માિેકચાંદ માસ્િરના દેરાસર િરીકે ઓળખા્ છે. આ પાર્શ્વસ્વામી સાં. 
૧૯૪૨ના હોવાનુાં કહવેા્ છે. સાં.૧૯૫૦માાં આ જજનાલ્નુાં તનમાવિ થર્ુાં 
હત ુાં. 
 

સવાંિ ૧૮૮૧માાં પજૂ્્ ઉિમતવજ્ે ગા્લેા શ્રી પાર્શ્વ પ્રભનુાાં ૧૦૮ નામના 
છાંદમાાં દુુઃખભાંજન પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઉલ્લેખ થ્ો છે. 
 

નામથી જ પોિાના પ્રબળ પ્રભાવનો પકરચ્ કરાવિા આ પાર્શ્વસ્વામી 
અતિ પ્રાચીન નથી છિાાં િ ેઅતિ પ્રભાવક છે. 
 

સ્તતુિ 

 

હ ેપાર્શ્વ !દુુઃખભાંજન િમારુાં નામ સાથવક જાિિો,તજુ ભક્તિથી સહુ દુુઃખ રકહિ પળને હુાં પણુ્્ે માિિો,િેથી પ્રભાિે દોડી દોડી 
આવિો તજુ દશવને,શ્રી દુુઃખભાંજન પ્રભ ુપાર્શ્વ ને ભાવે કરુ હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી દુુઃખભાંજન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી દુુઃખભજ ાંન પાર્શ્વનાથ ૈન રે્શ્િાાંબર િીથવ, 
દેસાઈ પોળ, બેસન્ટ હોલ સામ,ે ચાંદનબાગ સરુિ-૩૯૫૦૦૧,  

ફોન-૯૩૭૬૮૪૦૩૨૪ 

 

મુાંબઈથી ૨૯૦ કક.મી. અન ેનવસારી ૪૦ કક.મી. ના અંિરે છે... 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫ 

સરૂજમાંડન પાર્શ્વનાથ 

નવફિાર્તુિ ૬૧ ઇંચ ઉંચા અને ૪૫ ઇંચ પહોળા હાથીવાળા દેરાસર િરીકે ઓળખાિા 
મળૂના્ક શ્રી ધમવનાથજીના દેરાસરના ભોં્રામાાં શ્રી સરૂજમાંડન પાર્શ્વનાથ ણબરાજે છે. 
 

સમ્રાટ અકબરના જીવન પકરવિવનમાાં મહતવનો ભાવ ભજવિાાં શ્રી શાક્ન્િચાંદ્ર ઉપાધ્્ા્ના 
તશષ્્ શ્રી રતનચાંદ્ર ગણિના વરદ હસ્િે સાં.૧૬૭૯ના કારિક વદ પાાંચમને ગરુુવારે પનુવવસ ુ
નક્ષત્રમાાં આ પરમાતમાની પ્રતિષ્ઠા થઈ હિી. 
 

ગોપીદાસ નામના શ્રેષ્ઠી એ આ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હિી.શ્રેષ્ઠીના નામ પરથી સરૂિ 
શહરેનો મહતતવનો તવસ્િાર ‘‘ગોપીપરુા’’ િરીકે ઓળખા્ છે. 
 

મળૂના્ક શ્રી ધમવનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા શ્રી હીરતવજ્ સરૂીર્શ્રજીએ સાં.૧૬૬૪ના જેઠ વદ પાાંચમ સોમવારે કરી હિી. 
સરુિ શહરેના આભરૂ્િ સમા આ પ્રભજુી સાચ ેજ સરુજમાંડન છે. ્તિશ્રીએ આ પ્રભનુા પ્રભાવથી માંત્રતસદ્ધિ મેળવી હિી. 
 

દેરાસરમાાં ૫૫×૫૫ ચોરસ ફૂટનો મોટો રાંગમાંડપ બનાવા્ો છે. આવુાં રાંગમાંડપ ભારિભરમાાં કોઈ ૈન દેરાસરમાાં નથી. 
ચાતમુાવસમાાં દેરાસરમાાં શ્રાવકો મોટી સાંખ્્ામાાં ઉમટી પડે છે. 
 

ત્ાના રાંગમાંડપમાાં ૧૬ તવદ્યાદેવીઓ,બેનમનૂ કલાતમક ચાવી, કોલ કાચલા અશોકવકૃ્ષની પાાંખડીઓ, સેંકડો નાગફિી, 
એકબીજાની સુાંઢની ગુાંથિી સાથેના ૧૦૦થી વધ ુહાથીઓ, ૨૪ િીથવકરો િથા િેમના ્ક્ષ-્ક્ષીિી અષ્ટમાંગળ,દેવિાઓના 
આર્ધુો, ઉતકૃષ્િો ૧૭૦િીથવકરો,તવતવધ દેવિોઓના આકવર્િ રથો સાથે ભારિમાાં હો્ િેવો તવતશષ્ટ ધમુ્મટ બનાવા્ા છે. 
આ િીથવ માાં મીની પાણલિાિા ની પ્રતિકૃતિ પિ બનાવવામાાં આવી છે. 
 

સ્તતુિ 

નતમઉિ માંત્રની તસદ્ધિદાિા સરુજમાંડન છો િમે,ને સરુિ નગરે કરદ્ધિદાિા દુ:ખ તવહાંડિ છો િમે,સરુનર મતુનવર ભક્તિથી જ્્ાાં 
વામાનાંદનને નમે,શ્રી સરુજમાંડળ પ્રભ ુપાર્શ્વ ને ભાવે કરુ હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સરુજમાંડન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સરુજમાંડન પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
હાથીવાળુ દેહરૂ, ઠે.ગોપીપરુા સરુિ-૩૯૫૦૦૧,   

ફોન-૦૨૬૧-૨૫૯૧૩૩૩ 

મુાંબઈથી ૨૯૦ કક.મી. અન ે નવસારી ૪૦ કક.મી. ના અંિરે છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬ 

તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથ 
 

સહસ્ત્રફિાથી ર્તુિ અને પદ્માસને ણબરાજેલ ૪૧ ઈંચ ઊંચા  ૨૯ ઈંચ પહોળા 
શ્્ામવિવના શ્રી તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથજી રાાંદેરના એક ધાબબાંધ જજનાલ્માાં મળૂના્ક 
શ્રી આદેર્શ્ર દાદા ની જમિી બાજુ ણબરાજમાન છે. 
 

સરુિની પાડોશમાાં આવેલુાં રાાંદેર પ્રાચીન છે. પાાંચ મનોહર જજનાલ્ો આ ગામના 
ૈનની ધમવતપ્ર્િાના સાક્ષી છે. અને પ્રાચીન િીથવમાળા સ્િવનોમાાં રાાંદેરનો ઉલ્લખે 
નોંધપાત્ર છે. 
 

શ્રી તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથજી ૩૦૦ વર્વ જેટલા પ્રાચીન ગિા્ છે.તવઘ્નના વાંટોળનુાં તવસર્જન કરી ભતિને ભ્રકહિ બનાવિા 
આ પ્રભજુીનુાં ‘તવઘ્નહરા’ નામ ્થાથવ છે. 
 

આદેર્શ્ર ભગવાન ઉપર ૧૬૮૩નો લેખ છે. શ્રીસાંઘે આ જજનાલ્ સાંવિ ૧૮૦૦ આસપાસમાાં બાંધા્ેલુાં છે. સાં.૧૬૩૮માાં 
રાાંદેરમાાં ચાતમુાવસ રહી શ્રી શ્રીપાળ મહારાજાના રાસની રચના કરિાાં કરિાાં પ.ૂ મહોપાધ્્ા્ શ્રી તવન્ તવજ્જી અહીં જ 
સ્વગવવાસ પામ્્ા ને િેમના સાંકેિ પ્રમાિે પ.ૂ મહોપાધ્્ા્ શ્રી ્શોતવજ્જી મહારાજે બાકીનો રાસ અહીં જ પિૂવ ક્ો. 
સાં.૧૬૮૯માાં મહોપાઘ્્ા્ શ્રી તવન્ તવજ્જી ગિીવરે રચેલી શ્રી સ ૂ્ વપરુ ચૈત્પકરપાટીમાાં િેમિે રાાંદેરના જજનાલ્ોને પિૂવ 
જુહા્ાવ છે. 
રાાંદેર સરુિની બાજુમાાં નદી કકનારે આવેલુાં પ્રાચીન િીથવ છે. ગામમાાં પાાંચ મનોહર જજનાલ્ો આવેલા છે. સવાંિ ૧૭૯૩માાં 
રાાંદેરમાાં ૧૪ દેરાસર અને ૧૪૩ જજનપ્રતિમા હોવાની નોંધ છે. ૈનોનાાં ૧૫૦ ઘર છે. રાાંદેરમાાં શ્રી શ્રીપાળ મ્િા સુાંદરીના 
રાસના રચત્િા મહોપાધ્્ા્ શ્રી તવન્તવજ્ મહારાજ સાહબે નુાં ગરુુ માંકદર પિ છે. 
 

સ્તતુિ 

જે પ્રભનુા દશવથી સહુ આપદા દૂરે થિી,ને જે પ્રભનુા સ્પશવથી સહુ સાંપદાઓ મળી જિી, તવઘ્નો હરી તશવમાગવના,જે મકુ્તિ 
સખુને આપિા,તવઘ્નહરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુ હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથ ૈન ર્શ્િાાંબર દેરાસર,  

ડો.ઉિમરામ સ્ટ્રીટ તનશાળ ફણળ્ા, મ.ુરાાંદેર, સરુિ.૩૯૫૦૦૫ 

ફોન-૯૯૨૫૧૯૮૧૧૮ 

મુાંબઈથી ૨૯૬ કક.મી. અન ેનવસારી ૪૭ કક.મી. ના અંિરે છે. 



15 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૨ 
 

નવસારી, સરુિ અને રાાંદેરના ૬ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુના િીથોના દશવન ક્ાવ બાદ ભરૂચ અને ગાંધાર માાં આવેલ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના 
િીથોની ્ાત્રા કરીશ.ુ 
 

સરુિથી ભરૂચ ૮૩ કક.મી. 
ભરૂચથી ગાંધાર ૭૫ કક.મી. 
(મુાંબઈથી ભરૂચ ૩૪૦ કક.મી. છે) 

================================ 

ભરૂચ 

૭-કલ્હારા પાર્શ્વનાથ 

 

ગાંધાર 

૮-અમીઝરા પાર્શ્વનાથ 

================================================================================================== 

શ્રી ઉવસગ્ગહરાં સ્િોત્ર નો સર્જન કેવી રીિે થ્ો ? 

શ્રી ઉવસગ્ગહરાં સ્િોત્ર ૨,૧૦૦ વર્વ પહલેાાં શ્રી ભદ્રાબાહુ સ્વામી દ્વારા સર્જન થર્ ુહત.ુ  

 

શ્રી ભદ્રાબાહુ સ્વામી એક શક્તિશાળી અને તવદ્વાન ૈન સાધ ુહિા. વારાહતમકહર શ્રી ભદ્રાબાહુ સ્વામી ના ભાઈ હિા અને એ 
પિ એક શક્તિશાળી અને તવદ્વાન ૈન સાધ ુ હિા. શ્રી ભદ્રાબાહુ સ્વામી આચા વ્ પદ મળે અને વધ ુ આદર મળે િે 
વારાહતમકહર સહન કરી સતિા નહિા. આથી વારાહતમકહર ૈનો અને સમગ્ર ૈન ધમવ સાથે ગસુ્સે થઈ ગ્ા હિા. 
વારાહતમકહર માટે આવ ુ માનવામા આવે છે કે મતૃર્ ુ પછી “વ્્ાંિર દેવ” બની ગ્ા અને પથૃ્વી ઉપર પર ૈનોને પીડા 
આપવાન ુશરૂ કરી દીધ.ુ િેમના ભાઈ શ્રી ભદ્રાબાહુ સ્વામી િરફ િેમની ઈષ્્ાવ અને ક્રોધ, ઘિા ૈનો ને તવનાશ િરફ ધકેલી 
દીધા હિા.આવા મશુ્કેલ સમ્ે લોકોને મદદ માટે શ્રી ભદ્રાબાહુ સ્વામી સાંપકવ ક્ો.  

 

શ્રી ભદ્રાબાહુ સ્વામીએ ૨૩ મા િીથુંકર ભગવાન પાર્શ્વનાથ ન ેઆદર આપવા અને ઉપસગવ દૂર કરવા િેમની મદદ લીધી 
અને ઉવસગ્ગહરાં સ્િોત્ર સ્િોત્ર ની રચના કરી. જ્્ારે પિ આ સ્િોત્ર સાંપિૂવ એકાગ્રિા સાથ ેવાાંચવામા આવ ેછે ત્ારે અધવ 
દેવિાઓ ને પથૃ્વી પર આવ ુપડે છે. આ સ્િોત્ર િેના મળૂ સ્વરૂપમાાં િે ખબૂ જ શક્તિશાળી હિો. ટૂાંક સમ્માાં લોકો આ 
સ્િોત્ર નો નાની વસ્તઓુ અને નાનો સામગ્રી ઈચ્છછા માટે વધ ુપડિો ઉપ્ોગ શરૂ કરી દીધો હિો. એ દુરૂપ્ોગના ડરથી 
સ્િોત્ર અમકુ ગાથા નાબદૂ કરવામાાં આવી હિી. આજે, એ સ્િોત્રની એક કડી ઓછી છે, િેમ છિાાં િે હજુ પિ એટલુાંજ 
શક્તિશાળી ગૌરવ ન ુસ્થળ ધરાવે છે અને બીજી કોઇ પિ પ્રાથવના કરિાાં વધ ુશક્તિશાળી માનવામાાં આવે છે. 
ઉવસગ્ગહરાં સ્િોત્ર સાંપિૂવ તવર્શ્ાસ સાથે પાઠ કરવામા આવે િો અવરોધો અને મશુ્કેલીઓ દૂર કરે છે.  

 

આ સ્િોત્ર ૨૩ મા િીથુંકર ભગવાન પાર્શ્વનાથ માટે પ્રાથવના છે. ઉવસગ્ગહરાં સ્િોત્ર જાપ માટે પવૂવ કે ઉિર કદશામા સામે બેસી 
અને પદ્માઆસન બેઠક દરતમ્ાન આ સ્િોત્ર પાઠ કરવા જોઇએ. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭ 

કલ્હારા પાર્શ્વનાથ 

ફિારકહિ , પદ્માસનારૂઢ ૩૫ ઈંચ ઊંચા અને ૨૯ ઈંચ પહોળા ર્શ્ેિવિવના 
અિી પ્રાચીન અને મનોહર શ્રી કલ્હારા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુભરૂચના શ્રીમાળી 
પોળના જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
 

અંબડ માંત્રીએ કાષ્ટના આ જજનપ્રાસાદને ૩ર લાખ સોનૈ્ ાનો વ્્્ કરી 
પાર્ાિમ્ બનાવ્્ો. કણલકાળ સવવજ્ઞ શ્રી હમેચાંદ્રાચા્વના વરદહસ્િે િેની પ્રાિપ્રતિષ્ઠા થઈ હિી મહારાજા કુમારપાળે અહીં 
ઉિારેલી આરિી અમર બની ગ્ી હિી. મહારાજા કુમારપાળના માંત્રીએ પ્રસાદની પચ્છચીસ દેવકુણલકાઓને સવુિવ-ધ્વજથી 
માંકડિ કરી હિી. 
 

િે ઉપરાાંિ બીજા પિ ભવ્્ જજનપ્રસાદોનાાં અહીં તનમાવિ થ્ાના ઉલ્લેખો પ્રાપ્િ થ્ાાં છે.  ‘‘ૈનિીથોના ઈતિહાસમાાં’’  શ્રી 
ન્્ા્તવજ્ે ભરૂચના પાર્શ્વનાથને ‘‘શ્રી ્શોધરા પાર્શ્વનાથ’’ નામથી ઓળખાવ્્ા છે. 
 

વીસમાાં િીથુંકર ભગવાંિ શ્રી મતુનસવુ્રિ સ્વામીના સમ્માાં બ્રાહ્મિોએ અર્શ્મેઘ ્જ્ઞ માટે એક અર્શ્ િૈ્ાર ક્ો. િે અશ્વ ્
િીથુંકર પ્રભ ુના ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામ્્ો. િે અર્શ્ શભુ ભાવમાાં પોિાનુાં ણચિ સેવીને મતૃર્ ુપામ્્ો. અને દેવ બન્્ો. િે દેવે 
પોિાના પરમ ઉપકારી પ્રભનુુાં જજનાલ્ બાંધાવ્ર્.ુ િે જજનાલ્ અર્શ્વબોધ િીથવ િરીકે ખ્્ાતિ પામ્ર્.ુ તસિંહલદ્વીપમાાં તસિંહલ 
રાજાની કુાંવરી સદુશવનાએ જાતિસ્મરિ જ્ઞાનમાાં પોિાનો પવૂવ નો સમડી નો ભવ જો્ો િેથી અર્શ્વબોધ ચૈિન્્નો ઉિાર 
કરાવ્્ો. િેને શકુતનકા તવહાર નામ આપ્ર્ુાં. ત્ાર પછી િો આ િીથવના અનેકવાર જીિોિાર થિા રહ્યા છે સમડી તવહાર િરીકે 
પિ પ્રતસિ છે શાાંિન ુમહિેાએ આ િીથવ પર સવુિવનો કળશ પ્રસ્થાતપિ ક્ો હિો. 
 

સ્તતુિ 

કલ્હારા પારસ મોહભાંજી કાલહારા બની જજો, તનરાંજનોના નગરમાાં એકવાર મજુને લઇ જજો, ૈનાબાદને ભગૃકુચ્છછ િારા િીથવ 
જગમાાં જાિીિા, કલ્હારા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કલ્હારા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ  
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કલ્હારા પાર્શ્વનાથ ૈન ર્શ્ેિાાંબર દેરાસર, 

શ્રીમાળી પોળ, 

ભરૂચ -૩૯૨૦૦૧ 

ફોન-૨૬૪૨-૨૬૨૫૮૬ / ૨૬૪૨-૨૬૨૫૮૭ 

મુાંબઈથી ૩૪૦ કક.મી. અન ેસરુિથી ૮૩ કક.મી. ના અંિરે છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮ 

અમીઝરા પાર્શ્વનાથ 

 
ગાંધાર િીથવ ભરૂચ જજલ્લામાાં દકર્ા કકનારે આવેલુાં છે. આ પ્રાચીન િીથવમાાં 
પ્રભાવશાળી શ્રી અમીઝરા પાર્શ્વનાથ ભગવાન ણબરાજમાન છે. 
 

મધ્્કાણલન ર્ગુથી સર્જન તવસર્જન ઘટમાળા ચાલિી રહી છે. મધ્્કાણલન 
ર્ગુમાાં આ સ્થળે પજૂ્્.જગિગરુુ આચા વ્દેવ શ્રી તવજ્ હીરસરૂીર્શ્રજી મહારાજે 
અતે્ર ત્રિસો સાધ ુઉપરાાંિ સાિસો સાધ્વીજી સાથે ત્રિ-ત્રિ ચોમાસા ક્ાવ હિા. 
 

મોગલ સમ્રાટ અકબર બાદશાહને પ્રતિબોધ આપવા અતે્રથી માન સાથે ફિેહપરુ 
સીક્રી ગ્ા હિા. કાળાાંિરે છેલ્લો મોગલ બાદશાહ ઔરાંગઝેબના સમ્માાં આ 
બાંદરનો નાશ થ્ો. કારિ કે આ બાંદર મરાઠા શાસન હઠેળ હત ુાં. િેથી અતે્રના 
શ્રાવકોએ ભગવાનના સરુક્ષા માટે તવચાર કરી શ્રી અમીઝરા પાર્શ્વનાથ 
ભગવાનની ૭૦ ઇંચની પ્રતિમાજીને સ્પેશ્્લ મસ્જીદ આકારનુાં જજનાલ્ બનાવી 
સદર પ્રતિમાને ભોં્રામાાં ભાંડારી દીધા. જે ભોં્રૂ આજે પિ ગાંધાર િીથવમાાં છે. 

બાકીના પ્રતિમાજી શ્રી દહજે રજપિુ રાજ્્ હત ુાં ત્ાાં મોકલી આપ્્ા. 
 

ગાંધારિીથવમાાં કુલ ૧૭ જજનાલ્ હિા હાલમાાં ત્રિ જજનાલ્ ઉપલબ્ધ છે. પજૂ્્ આચા્વ.શ્રીમદ્ તવજ્ રામચાંદ્રસરૂીર્શ્રજી 
મહારાજની દીક્ષા તવક્રમ.સાંવિ.૧૯૬૯ પોર્ સદુ ૧૩ ના ગાંધાર િીથવમાાં થઈ હિી. અને બે જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા િેમના હસ્િક 
થઈ હિી. 
 

આ મનોહર જજનણબિંબમાાંથી વારાંવાર અમિૃશ્રોિ ઝરિો હોવાથી પરમાતમા અમીઝરા નામથી પ્રતસિ બન્્ા. િે ગાંધારી્ા 
નામથી પિ ઓળખા્ છે. ભરૂચ પાંચિીથું નુાં આ એક િીથવ છે. 
 

મધ્્પ્રદેશના ધારના અજમેરામાાં પિ શ્રી અમીઝરા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી અલૌકકક પ્રતિમાજી ણબરાજમાન છે. આ પ્રતિમામાાં 
નાભીની નીચે ત્રિ સળ છે. આવી પ્રતિમા એકમાત્ર છે. 
 

સ્તતુિ 

 

ગાંધાર નગરે ણબરાજિા હ ેગાંધ હક્સ્િ સમા તવભ,ુઅમિૃ ઝરે તજુ ન્િથી ને વ્િથી પારસપ્રભ,ુતજુ દશવનથી સહુ ભતવકના 
સાંિાપ િાપ શમી જિા, અમીઝરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી અમીઝરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
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િીથવનુાં સરનામુાં             
શ્રી અમીઝરા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ 
પોસ્ટ બોક્ષ-ગાંધાર, િાલકુા-વાગરા,  
જજલ્લા-ભરૂચ ગજુરાિ-૩૯૨૧૪૦ 

ફોન-૯૯૦૯૪૧૫૯૦૪ 

 

ગાંધાર િીથવ 
ભરૂચથી ૪૮ કક.મી.. 
વડોદરાથી ૯૫ કક.મી..ના અંિરે છે 

 

ભોજનશાળા િથા રહવેાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 

 
================================================================================================== 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૩ 
 
 

નવસારી, સરુિ,રાાંદેરના ૬ અને ભરૂચ ગાંધારના ૨ એમ કુલ ૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુના િીથોના દશવન ક્ાવ બાદ હવે ડભોઈના ૨ 
અને છાિીના ૧  પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોની ્ાત્રા કરીશ.ુ 
 

ગાંધાર થી ડભોઇ ૧૦૫ કક.મી. 
ડભોઇ થી છાિી ૪૭ કક.મી. 
 

(વડોદરાથી ડભોઇ ૩૨ કક.મી.) 

(વડોદરાથી છાિી ૮ કક.મી.) 

 
==================================== 
 

ડભોઇ 

૦૯-પ્રગટ પ્રભાવી પાર્શ્વનાથ 

૧૦-લોઢિ પાર્શ્વનાથ 

 

છાિી 
૧૧-તવમલ પાર્શ્વનાથ 

 

નોંધ:-વડોદરાથી ઉપરોતિ િીથો નજીક છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯ 

પ્રગટ પ્રભાવી પાર્શ્વનાથ 

અનેક મનોહર જજનાલ્ોથી શોભતુાં આ ડભોઈ પ્રગટ પ્રભાવી પાર્શ્વનાથનુાં િીથવ 
છે. 
 

અધવપદ્માસનને આરૂઢ ૩૩ ઈંચ ઉંચા ૨૬ ઈંચ પહોળા શ્રી પ્રગટપ્રભાવી 
પાર્શ્વનાથજી વડોદરા જજલ્લાનાાં ડભોઇ ગામે શ્રીમાળી વાગામાાં શ્રી આકદર્શ્રજી 
જજનાલ્માાં ભોં્રામાાં ણબરાજમાન છે. 
 

પ્રાચીન કાળમાાં દભાવવિી નામથી ઓળખાિી આ નગરી તસિરાજ જ્તસિંહના 
સમ્માાં વસી હિી. 

 

શ્રી ઋર્ભાકદ જ્તિલક પ્રાસાદના ભોં્રામાાં આ પરમાતમા ણબરાજે છે. પરમાતમાના દેહની કાક્ન્િ મોહક છે. 
એક ધોબીએ સ્વપ્નમાાં આ મનોહર જજનણબિંબના દશવન ક્ાવ હિા. સ્વપ્નના સાંકેિ સાંશોધન કરિા િિેે ડભોઈ નજીકના સાંખેડા 
બાદરપરુ ગામો વચ્છચનેી ઓરસાંગ નદીના કાાંઠેથી આ પ્રતિમાજી પ્રાપ્િ થ્ાાં. આ પ્રતિમાજીને ડભોઈ લાવવામાાં આવ્્ા.  

પ્રતિમાજી ઘિાાં પ્રાચીન જિા્ છે. આકદનાથજીના નિૂન જજનાલ્માાં ડભોઈમાાં જ જન્મેલા આ દેવશ્રી જ ાંબસુરૂીર્શ્રજીના 
વરદ હસ્િે સાં.૨૦૦૭ના વૈશાખ સદુ ૭ ના કદને પરમાતમાને ગાદીનશીન કરવામાાં આવ્્ા. 
 

પ્રગટ પ્રભાવથી ર્તુિ આ પરમાતમાનુાં પ્રકટ પ્રભાવી નામ સહતેકુ છે. દભાવવિી માંડન આ પાર્શ્વનાથ “દભાવવિી પાર્શ્વનાથ” ના 
નામથી પિ ઓળખા્ છે.  ડભોઇ પ્રાચીન િીથવ હોવાના અનેક પરુાવા છે. મહામાંત્રી પેથડ શાહ ેઅહીં શ્રી ચાંદ્રપ્રભસુ્વામીનુાં 
જજનાલ્ બાંધાવેલુાં છે. 
 

સ્તતુિ 

પ્રગટપ્રભાવી નામ િારુાં નાથ સાચુાં હો્ જો,કણલકાલમાાં મજુને પ્રભજુી મકુ્તિ સખુ દેખાડ િો, તજુ નામ સત્ ઠરે જ છે મજુ 
આતમા આનાંદિા,પ્રગટપ્રભાવી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી પ્રગટપ્રભાવી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી પ્રગટપ્રભાવી પાર્શ્વનાથ ૈન ર્શ્ેિાાંબર દેરાસર, 

શ્રીમાલી વાગા મ.ુડભોઈ, 

જજલ્લો-વડોદરા (ગજુરાિ) પીન-૩૯૧૧૧૦ 

ફોન - ૯૩૨૮૨૬૭૨૦૨ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે.  
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦ 

લોઢિ પાર્શ્વનાથ 
 

શ્્ામવિાવ,સાિ ફિાથી શોભિા અધવ પદ્માસનારૂઢ ૪૧ ઈંચ ઊંચા અને ૩૩ ઇંચ 
પહોળા શ્રી લોઢિ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુડભોઇના તશિલનાથ જજનાલ્માાં ભો્રામાાં 
ણબરાજમાન છે. 
 

આ પ્રતિમાજી એક ધમવતનષ્ઠ શે્રષ્ઠીની વ્રિ દ્રઢિાનુાં પ્રતિક છે. પોઠો ભરી ગામેગામ 
ફરિો સાગરદિ શે્રષ્ઠી ચાતમુાવસનાના કદવસોમાાં દભાવવિી નગરીમાાં આવી ક્સ્થર 
થ્ો. પરમાતમાના પજૂન બાદ જ ભોજન લેવાની પ્રતિજ્ઞા. વ્રિપાલનની સરળિા 
માટે માિાના કહવેાનીથી િિેે વેળુના એક મનોહર ણબિંબને તનતમિિ કરી પોિાના 
ગહૃમાંકદરમાાં પધરાવ્્ા. આ પ્રતિમાની િે તનત્ પજૂા કરિો. ચાતમુાવસ પિૂવ થિાાં 
આ વ્્વહારી સ્વદેશ જવા રવાના થ્ો ત્ારે આ પ્રતિમાજી શહરેની મધ્્માાં 
આવેલા એક કુવામાાં પધરાવ્્ા. 
 

અમકુ સમ્ પછી પનુુઃદભાવવિી આવવાનુાં થર્ુાં ત્ારે મધ્્રાત્રીએ સ્વપ્નમાાં 
અતધષ્ઠા્ક દેવે કૂવામાાંથી પ્રતિમાજી બહાર કાઢવા આદેશ ક્ો. પ્રભાિે સ્થાતનક 

સાંઘને સહકાર આપવાની વાિ કરિા સ્વપ્નની વાિ વાર્વેુગે પ્રસરી ગઈ. અન્્ધમીઓએ પિ મતૂિિ ઉપર પોિાન હક 
પ્રદતશિિ ક્ો. જે સાંપ્રદા્ પ્રતિમાજી કુવામાાંથી બહાર કાઢે પ્રતિમાજી િેના એવુાં નક્કી થર્ુાં. અન્્ સાંપ્રદા્ના િમામ પ્ર્તનો 
તનષ્ફળ ગ્ા. ૈનોએ કુાંવારી કન્્ા પાસે કાચા સિુરના િાાંિિે ચાળિી બાાંધી કુવામાાં ઉિરાવી. પ્રતિમાજી આપમેળે 
ચાળિીમાાં બેઠાાં અને કુવામાાંથી બહાર આવ્્ા. ત્ારબાદ સારતથ વગરના બળદગાડામાાં પ્રભજુીને પધરાવ્્ાાં. ગાડુાં જ્્ાાં ઊભુાં 
રહ્યુાં ત્ાાં ભવ્્ જજનાલ્ બાંધાવી પ્રભજુીને સ્થાતપિ કરવામાાં આવ્્ા. 
 

કૂવાના પાિીમાાં ઘિો કાિ રહવેા છિાાં વેળુની આ પ્રતિમાજીનો એક કિ પર ખ્ો નહી અને વેળુ તપિંડ લોઢા જેવો બની રહ્યો 
િેથી આ પ્રતિમાજી લોઢિના નામથી પ્રતસિ થ્ા. આ ઘટના લગભગ ૬૦૦થી પિ અતધક વર્ો પવૂવની છે એમ કહવેા્ છે. 
સાં.૧૯૯૦માાં જજનાલ્નો જજિોિાર થ્ો. 
 

પવૂવકાળની પ્રાચીન સમદૃ્ધિમ્ દભાવવિી નગરી જેવા મળૂના્ક પ્રભજુીની પ્રતિમા રાજા વીરઘવળના માંત્રી િેજપાળે એક 
ભવ્્ જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરીને પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરી હિી. 
 

મહોપાધ્્ા્ ્શોતવજ્જી મ.સા.ની આ સ્વગવવાસ ભતૂમ છે. જેમના નામનો તવશાળ જ્ઞાનભાંડાર અતિ પ્રાચીન અહીં શોભી 
રહ્યો છે. 
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સ્તતુિ 

કાચા સિૂરના િાાંિિ ેજે કૂપમાાંથી પ્રગટિા,વેળુિિા પ્રભજુી છિાાં લોઢાસમા જે બની જિા,પદ્માસનાઘૅ શોભિા દભાવવિીમાાં 
રાજિા,શ્રી લોઢિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી લોઢિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શેઠ દેવચાંદ ધરમચાંદની પઢેી 
શ્રીમાળી વાગા, શામળાજીની શેરી, 
જજલ્લો-વડોદરા,રાજ્્-ગજુરાિ. 
ડભોઈ-૩૯૧૧૧૦. 
ફોન-૦૨૬૬૩-૨૫૮૧૫૦, ૯૪૨૬૩૭૬૧૨૩ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 
================================================================================================== 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૧ 

તવમલ પાર્શ્વનાથ 
 

મનના માણલન્્નુાં મારિ કરિા શ્રી તવમલ પાર્શ્વનાથજી રે્શ્િ પાર્ાિના છે. 
સાિફિાથી અલાંકૃિ પદ્માસને ણબરાજમાન આ પ્રતિમાની ૧૩ ઈંચ ઊંચા અને ૧૧ 
ઈંચ પહોળાાં છે. 
 

છાિીમાાં િે કાળે પાાંચ મનોહર ચૈત્ો શોભિાાં હિાાં. સાંભવ છે કે આ જજનાલ્નો 
જીિવ થિાાં િેમનો જીિોિાર કરી એક જ પ્રસાદમાાં રૂપાાંિકરિ કરવામાાં આવ્્ાાં હો્. 
 

એક અનશુ્રતુિનગર એ પવેૂ લશ્કરી છાવિીનુાં મથક હત ુાં. ‘‘છાવિી’’ પરથી આ ગામ 
છાિી નામથી પ્રતસિ થર્ુાં. 
 

અહીં શ્રાવકના મહોલ્લામાાં શ્રી શાાંતિનાથ સ્વામીનો ભવ્્ જજનપ્રસાદ છે. સાં. 
૧૯પ૧માાં આ પ્રભજુીની પનુુઃપ્રતિષ્ઠાકરવામાાં આવી. અહીં જજનપ્રાસાદના પટાાંગિમાાં 
એક બાજુ શ્રી તવમલ પાર્શ્વનાથ નાનકડુાં જજનાલ્ છે. તવ.સાં. ૧૮૯૩માાં શ્રી તવમલ 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવ્્ા હિાાં. 
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અનાકદકાળથી આતમાનેઅથડાવિા કમવમલને દૂર કરી આતમાને તવમલ કરી આપિા આ પ્રભજુીનુાં ‘‘તવમલ’’ નામ રહસ્્ ર્તુિ 
છે. 
 

સાં.૧૬૫૫ આસો સદુ દસમીના કદને રચા્ેલી શ્રી પે્રમતવજ્ કૃિ ‘૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વજીન નામાવલી’ માાં ‘છા્ાપરુ પાર્શ્વનાથ’ 

નામનો ઉલ્લખે છે. 
 

અનમુાનથી કહી શકા્ છે કે છા્ાપરુ પાર્શ્વનાથ એજ આ તવમલ પાર્શ્વનાથ હોવા જોઈએ. શ્રી તવમલ પાર્શ્વનાથનુાં એક માત્ર 
િીથવ છાિી શ્રાવકના મહોલ્લામાાં આવેલુાં છે. 
 

વડોદરા ૮ કક.મી. દૂર આવેલુાં િીથવ છા્ાપરુી રેલવે સ્ટેશનથી ૧ કક.મી. દૂર છે. 
અહીં પ્રાચીન જ્ઞાન ભાંડાર િથા ઉપાશ્ર્ો આવેલા છે. કુલ ૪ જજનાલ્ો અહીં શોભ ેછે. અહીંના જજનાલ્ો ્ાત્રા કરવા લા્ક 
છે. અને અહીંના ૈનોની ધાતમિકિા તનહાળવા જેવી છે. 
 

છાિી નગરની ધન્્િા 
 

કદક્ષા દાિા શાાંતિનાથ ભગવાનની તનશ્રામાાં િેમજ જ્ઞાન ભાંડાર પાસેના ચોગાન માાં છાિી ગામના જ ૧૬૭ આરાધકોએ દીક્ષા 
અંગીકાર કરી છે. િેમજ છાિી નગરની બહારના ૫૮ મમુકુ્ષઓુએ છાિીમાાં દીક્ષાગ્રહિ કરી છે કુલ ૨૨૫ કદશાઓ આ 
નગરમાાં થઈ છે છાિીનગરના  ૨૦ આચા વ્ ભગવાંિો જજનશાસનની પ્રભાવના કરનારા થ્ા. કલાકારી ર્તુિ પ્રાચીન 
ચાાંદીની નાિ ઉપર ૨૪૨ કદક્ષાથીઓ દીક્ષાની કક્ર્ા કરી છે. 
 

સ્તતુિ 

 

હ ેતવમલ પારસ તવમલ કરો મજુ કમવ મલ ઉચ્છછેદીને,મજુ હૃદ્કમલે વાસ કરજો,અવગિુો સહુ ભેદીને,તજુ ન્ન કમલો 
પેખીને મજુ મન ભ્રમર લલચા્ છે,શ્રી તવમલ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી તવમલ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી તવમલ પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
વાણિ્ાવાડ, શ્રાવકનો મહોલ્લો છાિી,  
જજ.વડોદરા (ગજુરાિ) 

ફોન-૦૨૬૫-૨૪૩૨૮૫૮ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સગવડ વડોદરામાાં 
ઉપલબ્ધ છે. ત્ાાંથી આ િીથવ ણબલકુલ નજીક છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૪ 

 
નવસારી, સરુિ,રાાંદેર, ભરૂચ, ગાંધાર, ડભોઈ અને છાિીના કુલ ૧૧ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોની ્ાત્રા કરી હવે આપિે 
ખાંભાિમાાં આવેલ ૫ શ્રી પાર્શ્વ નાથપ્રભનુાાં િીથોની ્ાત્રા કરીશ.ુ 
 

વડોદરાથી ખાંભાિ ૮૫ કક.મી.ના અંિરે છે. 

 

ખાંભાિ 

૧૨-સ્થાંભન પાર્શ્વનાથ 

૧૩-કાંસારી પાર્શ્વનાથ 

૧૪-રતન ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ 

૧૫-સોમ ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ 

૧૬-ભવુન પાર્શ્વનાથ 

 

ખાંભાિમાાં ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 

 

૧ શ્રી મોહનલાલ વખિચાંદ ૈન ધમવશાળા 
દાંિારવાડા, જજલ્લો-ખેડા-ખાંભાિ, પીન-૩૮૮૬૨૦ 

ફોન-૦૨૬૯૮-૨૨૦૪૭૭ 

મોબાઇલ-૯૦૩૩૫૬૫૮૫૨ 

 

૨-શ્રી બાંસીલાલ અંબાલાલ શાહ 

્ાતત્રક ભવન 

માિેકચોક, ત્રિ દરવાજા 

જજલ્લો-ખેડા-ખાંભાિ, પીન-૩૮૮૬૨૦ 

ફોન-૦૨૬૯૮-૨૨૦૧૧૭ 

 
================================================================================================== 

 
➢ સમ્્તતવ પામ્્ા પછીના ભવ-દસ 

➢ જન્મ અને કદક્ષા સ્થળ-વાિારસી નગરી. 
➢ િીથુંકર નામકમવ-સવુિવબાહુ ના ભવમાાં. 
➢ દેવલોકનો અંતિમ ભવ-પ્રાિિ તવમાન. 
➢ ચ્છ્વન કલ્્ાિક-ફાગિવદ-૪ તવશાખા નક્ષત્ર . 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૨ 

સ્થાંભન પાર્શ્વનાથ 
 

પાાંચ ફિાથી પકરવરેલા સપ્િફિા પકરકર ર્તુિ ૮ ઈંચ ઊંચા અને ૬ ઈંચ પહોળા 
કૃષ્િવિવના શ્રી સ્થાંભન પાર્શ્વનાથ ભગવાન પ્રબળ પ્રભાવ અને ઉજ્જજવળ ઇતિહાસ છે. 
 

શ્રી સ્થાંભન પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમા નીલમરતનના છે. આ પ્રતિમાજીનો પિ ભવ્્ 
ઇતિહાસ છે. ગઈ ચોવીસીમાાં શ્રી અર્ાઢી શ્રાવકે આ મતૂિિ ભરાવી હિી. અને 
ત્ારબાદ હજારો વર્ો સધુી જુદી જુદી જગ્્ાએ દેવિાઓ દ્વારા પજૂાિી રહી. છેલ્લે 
કૃષ્િ મહારાજા દ્વારા પિ પજૂાઈ પિ દ્વારકાનો નાથ થિી વખિે એક શ્રાવકે આ 
પ્રતિમાજીને દકર્ામાાં પધરાવી દીધેલ. કાાંતિપરુના શે્રષ્ઠધનને સમદુ્રમાાંથી દૈવી સાંકેિ 

અને સહા્ દ્વારા આ મતૂિિ મળી. આ સાથે બે અન્્ પિ મતૂિિઓ પ્રાપ્િ થઇ િેમાાં એક ચારૂપમાાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઅને શ્રી 
પિનમાાં શ્રી નેતમનાથ પ્રભનુી મતૂિિ આજે પિ તવદ્યમાન છે. 
 

ત્ારબાદ છેલ્લે આચા વ્ શ્રી અભ્દેવસરૂી મહારાજાન ેઆ પ્રતિમા કદવ્્ સાંકેિ દ્વારા પ્રાપ્િ થ્ા. િેના પ્રિાપે િેમનો રોગ 
દૂર થ્ો. આચા વ્શ્રીએ ૩૨ શ્લોક પ્રમાિ જ્તિહિ સ્િોત્રની રચના કરી અને આ કદવ્્ પ્રતિમા પ્રગટ થ્ેલ.  તવક્રમ સવાંિ 
૧૩૬૮માાં આ પ્રતિમાજી સ્થાંભન િીથવમાાં લાવવામાાં આવેલ. 
 

તવક્રમ સાંવિ ૧૯૫૫માાં આચા્વ ભગવાંિ શ્રી તવજ્નેતમસરૂીર્શ્રજી મહારાજ દ્વારા પનુ:પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવી. 
આજે પિ આ પ્રતિમાજી ખાંભાિના ખારવાડમાાં તવદ્યમાન છે. 
ગિ ચોવીસીના નેતમનાથ પ્રભનુા શાસનમાાં અર્ાઢી શ્રાવકે ભરાવેલ , શ્રી રામથી પજૂા્ેલ ને  નવાાંગી ટીકાકાર અભ્દેવ 
સ.ૂમ.ના કોઢ રોગને દૂર કરનાર નીલમ રતનના આ પ્રતિમાજી ખબૂ જ પ્રભાતવક છે અને બહુમલૂ્્ છે. 
 

સ્તતુિ 

અિીિ ચોવીસી િિા નેતમ પ્રભ ુઉપદેશથી;અર્ાઢી શ્રાવક પજૂિા નીલમ િિા પ્રભ ુપાર્શ્વજી, નાગાજુ વન ને આઠમા બલદેવજી 
પિ પજૂિા, શ્રી સ્થાંભન પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સ્થાંભન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સ્થાંભન પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
ખારવાડો, મ.ુપો:ખાંભાિ, જજ.ખેડા, 
વા્ા આિાંદ(ગજુરાિ)૩૮૮૬૨૦  

ફોન-૦૨૬૯૮-૨૨૦૨૨૧  
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૩ 

કાંસારી પાર્શ્વનાથ 
 

પદ્માસન ેણબરાજમાન ફિારકહિ  ૧૩ ઈંચ ઉંચા ૧૨ ઈંચ પહોળા ર્શ્ેિવિવના 
પાર્ાિ શ્રી કાંસારી પાર્શ્વપ્રભ ુખાંભાિનાાં ખારવાડામાાં ણબરાજમાન છે. 
ખાંભાિથી ૧.૫ કક.મી ના અંિરે આવેલુાં કાંસારી ગામ ૈનોનુાં મહાન ધમવક્ષેત્ર 
હત ુાં. અહીં શ્રી ભીડભાંજન પાર્શ્વપ્રભનુુાં સુાંદર જજનાલ્ ભતિોની શ્રિાનુાં કેન્દ્ર 
હત ુાં. સમ્ જિાાં ગામમાાં ૈનોની વસ્િી ઓછી થિાાં શ્રી ભીડભાંજન પાર્શ્વપ્રભ ુ
ને કાંસારીથી ખાંભાિ લાવી ખારવાડામાાં નવતનતમિિ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન 
કરવામાાં આવેલ. કાંસારીથી ખાંભાિ લાવવામાાં આવેલા શ્રી ભીડભાંજન 
પાર્શ્વપ્રભ ુકાંસારી પાર્શ્વનાથ નામે ઓળખા્ છે. 
શ્રી ખાંભાિ િીથવ પ્રાણચનકાળથી ૈન િીથવ િરીકે પ્રખ્્ાિ છે. કણલકાલ સવવજ્ઞ 
શ્રી હમેચાંદ્રાચા્વની દીક્ષા અહીં થ્ેલ. જગદ્ ગરુૂ શ્રી હરીસરૂીર્શ્રજી મ.સા એ 
૭ ચાતમુાવસ અહીં કરેલ. 
સવાંિ ૧૬૩૯માાં સધુમૅગચ્છછનાાં શ્રી તવજ્દેવસકૂરએ કાંસારીના શ્રી ભીડભાંજન 
પાર્શ્વપ્રભનુી ભક્તિપવૂવક સ્િવના કરેલ હિી. આ તસવા્ અનેક પરુાવા બિાવે 
છે કે ખાંભાિ િીથવ અને શ્રી કાંસારી પાર્શ્વપ્રભ ુઅતિ પ્રાચીન છે. 
 

સ્તતુિ 

 

કાંસારી નગરના કાંથ હ ેભગવાંિ મજુ મન આવજો, મજુ કમૅ કાંસ હિી પ્રભ ુકાંસારી ણબરૂદ તનભાવજો,સ્થાંભન િીથે ણબરાજીન ે
થાંભાવિા ભતવ ણચિડા, શ્રી કાંસારી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કાંસારી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કાંસારી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
ખારવાડો, મ.ુપો:ખાંભાિ, જજ.ખેડા, 
વા્ા આિાંદ(ગજુરાિ)૩૮૮૬૨૦ 

ફોન-૯૩૨૭૭૮૨૩૪૭ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૪ 

રતન ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ મનોહર ફિા ર્તુિ પકરકરમાાં સાંલગ્ન રતનસમા દૈદીપ્્માન  
પાંચધાતમુ્ ૬ ઈંચ ઊંચા અને ૫ ઇંચ પહોળા શ્રી રતનણચિંિામિી 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુખાંભાિ િીથવના માિેક ચોકમાાં આવેલ જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
 

પ્રભનુા પ્રતિમાજી નાનકડા પિ મનોહર અને પ્રભાવશાળી છે. પ્રતિમાજી 
ઉપર સાંવિ ૧૬૮૧ નો લખે ઉતકીિૅ છે. 
 

સવાંિ ૨૦૦૧ માગશર સદુ ૧૦ને શતનવારે પજૂ્ આચા વ્શ્રી 
નેતમસરૂીર્શ્રજીનાાં હસ્િે આ ગહૃમાંકદરની પ્રતિષ્ઠા થઇ હિી. 
 

ખાંભાિ િીથવની પ્રાચીનિાનાાં અનેક પરુાવા છે. આ જજનાલ્ની 
આજુબાજુ સાિ ભવ્્ જજનાલ્ો આવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 

સ્તતુિ 

 

ખાંભાિ સ્વામી તત્રરતનદાિા રતનણચિંિામણિ,છે ણબિંબ અનપુમરૂપ હતે ુઆતમઘટ 
ઉજાસનુાં,મજુ ન્નિી તનરખી િને હુાં તનતવિકારી દશા ચહુાં, શ્રી રતન ણચિંિામણિ 
પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના  
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી રતન ણચિંિામણિ  પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
 

શ્રી રતન ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
માિેકચોક, મ.ુપો:ખાંભાિ, જજ.ખેડા, 
વા્ા આિાંદ(ગજુરાિ)-૩૮૮૬૨૦ 

ફોન-૯૯૧૩૯૬૫૭૯૭ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૫ 

સોમ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાર્તુિ ૨૨ ઈંચ ઊંચા,અને ૧૬ ઇંચ પહોળા શભુ વિવનાાં શ્રી સોમ ણચિંિામિી 
પાર્શ્વનાથ ભગવાન સોમ અને ણચિંિામણિ બાંનથેી અતધક છે. ભતિોને સદા્ શીિલિા 
અપે છે. 
 

અંિરના ઓરડામાાં સૌમ્્િાનો શીિલ પ્રકાશ પાથરિાાં શ્રી સોમ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ 
પ્રભનુુાં જજનાલ્ ખાંભાિની સાંધવી પોળમાાં આવેલ છે. આ પ્રાચીન જજનાલ્નો 
જીિોિાર થિાાં સાં.૧૯૯૦ માાં માગશર સદુ ૧૧ સોમવારના રોજ પનુ:પ્રતિષ્ઠા થઈ છે. 
 

આ િીથવ પ્રાચીન હોવાના અનેક પરુાવા મળે છે. 
 

આ જજનાલ્ માાં શ્રી પદ્માવિી દેવીની ચમતકાકરક પ્રતિમાજી છે િેથી આ જજનાલ્ 
પદ્માવિી દેરા િરીકે પિ પ્રતસદ્ધિ પામેલ છે. 
 

સાંઘવી ની પોળ માાં તવમલનાથ દાદા નુાં પ્રચીન જજનાલ્ આવેલ છે. 
 
 
 
 

 

સ્તતુિ 

 

ભૌતિક સખુને અપૅત ુાં િે કદવ્્ ણચિંિામણિ કહુાં,પિ મકુ્તિ સખુને આપિા િે સોમણચિંિામણિ ચહુાં,સાંઘવીની પોળે ણબરાજિાાં 
પદ્માવિી આરાધિા, શ્રી સોમ ણચિંિામણિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સોમ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સોમ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
સાંઘવીની પોળ, મ.ુપો: ખાંભાિ, જજ.ખેડા, 
વા્ા આિાંદ(ગજુરાિ)૩૮૮૬૨૦ 

ફોન-૦૯૮૭૯૦૫૪૨૪૧ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૬ 

ભવુન પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી છતત્રિ સપકરકર, પદ્માસને આરૂઢ પાર્ાિનાાં ૨૭ ઈંચ ઊંચા અન ે
૨૨ ઇંચ પહોળા શ્રી ભવુન પાર્શ્વનાથ પ્રભનુાાં કૃષ્િવિવના પ્રતિમાજી ન્નરમ્્ 
છે. શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથનાાં દ્ધદ્વિી્ નામે પ્રતસિ શ્રી ભવુન પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી 
અચવના ભક્તિ ત્રિ ભવુનનુાં સામ્રાજ્્ અને અખાંડ સખુ આપવા સમથવ છે. 
પ્રતિષ્ઠા  વૈશાખ સદુ ૫ ના રોજ થ્ેલ. 
 

ખાંભાિના ભોં્રા પાડામાાં શ્રી ભવુન પાર્શ્વપ્રભનુુાં જજનાલ્ આવેલ છે.  આ 
પાડામાાં કુલ પાાંચ જજનાલ્ તવદ્યમાન છે.ભોં્રા પાડાનાાં આ જજનાલ્ે શ્રી 
હરીસકૂરર્શ્રજી મ.સા.ના શભુ હસ્િે સાં.૧૬૩૬માાં શ્રી અજજિનાથ ણબિંબની પ્રતિષ્ઠા 
થ્ાની માકહિી આપિો તશલાલેખ આ જજનાલ્ની પ્રાચીનિા તસિ કરે છે. 
 

મળૂના્ક પ્રભનેુ િે જ સ્થાને રાખીને સાં.૨૦૨૭ માાં આ જજનાલ્નો જજિોિાર 
કરવામાાં આવ્્ો હિો. પનુુઃપ્રતિષ્ઠા વૈશાખ સદુ ૧૧ ને ગરુુવારે કરવામાાં આવી 
હિી. 

 

સ્તતુિ 

 

ગિુરતનરોહિ ભવુન મોહન ભવુન પારસનાથજી,તજુ મરૂતિના મલકાટથી મોહી રહ્યા સરુનાથજી,મને મકુ્તિ પગથારે ચઢાવો 
નાથ પકડી હાથજી,શ્રી ભવુન પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ભવુન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભવુન પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
ભો્રા પાડો, મ.ુપો:ખાંભાિ, જજ.ખેડા, 
વા્ા આિાંદ(ગજુરાિ)-૩૮૮૬૨૦ 

 

ફોન-૦૨૬૯૮-૨૨૩૭૮૦ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૫ 
 
 

નવસારી, સરુિ,રાાંદેર, ભરૂચ, ગાંધાર, ડભોઈ, છાિી અને ખાંભાિ ના કુલ ૧૬ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોની ્ાત્રા કરી આગળ ખેડા 
અને ધોળકામાાં આવેલ ૨ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા િીથોની ્ાત્રા કરીશ.ુ 
 

ખાંભાિ થી ખેડા ૫૬ 

ખેડા થી ધોળકા ૩૦ 

 
======================= 

ખેડા 
૧૭-ભીડ ભાંજન પાર્શ્વનાથ 

 

ધોળકા 
૧૮-તલીકુાંડ પાર્શ્વનાથ 

 

ખેડા અને ઘોળકામાાં ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 

 

શ્રી ખેડા ૈન રે્શ્િામાંબર મતુિિ પજૂક સાંઘ, 

પોસ્ટ ઓફીસ પાસે, 
ખેડા-૩૮૭૪૧૧ 

ફોન-૦૨૬૯૪-૨૨૨૦૧૨ 

૯૯૨૪૮૩૮૮૬૨ (ટ્રસ્ટી શ્રી પ્રશાાંિ ભાઈ) 

૯૮૭૯૩૪૫૬૯૦ (શ્રી પાંકજભાઈ) 

 

શ્રી િેજપાળ વસ્તપુાળ ૈન ચેરીટી ટ્રસ્ટ 

તલીકુાંડ િીથવ, જજલ્લો-અમદાવાદ, 

ધોળકા-૩૮૨૨૨૫ 

ફોન-૦૨૭૧૪-૨૨૫૭૩૮ 

ફોન-૯૪૨૭૦૩૦૯૮૨ (શ્રી પાંકજભાઈ) 

================================================================================================== 

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન નુાં ચૈિ્વાંદન 

ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ, જ્ તત્રભવુન સ્વામી; અષ્ટ કમવ કરપ ુજીિીન,ે પાંચમી ગતિ પામી.…૧ 

પ્રભ ુનામે આનાંદ કાંદ, સખુ સાંપતિ લહીએ; પ્રભ ુનામે ભવ ભવિિાાં, પાિક સબ દહીએ....૨  

ૐ હ્રીં વિવ જોડી કરી, જપીએ પાર્શ્વનામ; તવર્ અમિૃ થઈ પકરિમે, લહીએ અતવચલ ઠામ.…૩ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૭ 

ભીડભાંજન પાર્શ્વનાથ 
 

ર્શ્ેિ પાર્ાિના ૨૫ ઈંચ ઉંચા ૨૧ ઈંચ પહોળાાં સાંપ્રતિકાલીન શ્રી ભીડભાંજન 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુખેડા (ખેટકપરુ) નગરના જજનાલ્માાં મળૂના્ક િરીકે 
ણબરાજમાન છે. 
 

પજૂ્્ આચા્વ શ્રી ગામની બહાર આવ્્ા છે. જાિી સઘળો ગ્રામ્્જનો તવનાંિી 
કરિા આચા વ્ ગામમાાં પધા્ાવ. પજૂ્્શ્રીની કલ્્ાિકર વાિીનુાં અમિૃપાન કરી 
બોધ પામલેા ગ્રામ્્જનોએ શ્રાવકધમવનો સ્વીકાર ક્ો અને ગરુુજી સમક્ષ 
જજનપ્રતિમાની માાંગિી કરી. 
 

િેમની માાંગિી સાાંભળી પજૂ્્ આચા્વશ્રીએ પોિાની બઠેક નીચેની જગ્્ા 
ખોદવા જિાવ્ર્ુાં. અને વટવકૃ્ષ નીચ ેખોદકામ કરિા એક પ્રતિમાજી પ્રાપ્િ 
થ્ા. સાથે બ ેકાઉસગ્ગી્ા, તપિળની દીવી,ત્રાાંબાની કુાંડી વગેરે પિ પ્રાપ્િ 

થ્ા. જજનપ્રતિમાનુાં િેજ જોઇ શ્રાવકો આનાંદઘેલા બન્્ા. આજ પરમાતમા એટલે શ્રી ભીડભાંજન પાર્શ્વનાથ સાં.૧૫૧૬ ની 
સાલમાાં આ ઘટના બની. નદીના કકનારે ભગવાનને સ્થાતપિ કરી જજનમાંકદર તનમાવિ કર્ુું. 
આ પરમ આહલાદ્ક જજનણબિંબના દશવન,પજૂન અને સ્િવન ભતિની સવવ પ્રકારની ભીડને ભાાંગવા સમથવ છે. સવવ પ્રકારની 
ઉપાતધઓથી મતુિ કરનાર આ પરમાતમાનુાં નામ ભીડભાંજન સાથવક છે. સાં.૧૭૯૪માાં આ િીથવનો જજિોિાર થ્ો અને જેઠ સદુ 
૧૦ના કદવસે પરમાતમાને પનુ:પ્રતિષ્ઠીિ કરવામાાં આવ્્ા હિા. 
 

સ્તતુિ 

 

દુગવિોની ભીડ વચ્છચે હુાં ભીંસા્ો ભવમહીઁ,હ ેભીડભાંજન! ભાાંગજો ભીડ ભતિ ુાં િારો સહી વટવકૃ્ષ નીચથેી પ્રગટિા ખેડા િીથે 
રાજિ,શ્રી ભીડભાંજન પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ભીડભાંજન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભીડભાંજન પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
પટેલ વાડો, 
મ.ુપો:ખેડા(ગજુરાિ)-૩૮૮૬૨૦ 

ફોન-૯૯૨૪૮૩૮૮૬૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૮ 

કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથ 
 

ધોળકા રેલ્વે સ્ટેશનથી એક કક.મી. દૂર શ્રી કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથ િીથવ 
આવેલુાં છે. અહીં પ્રાચીન મળૂના્ક શ્રી કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથ 
ભગવાનની ર્શ્ેિ વિવની લગભગ ૧૨૦ સે.મી. ઊંચી પદ્માસનસ્થ 
પ્રતિમાજી ણબરાજમાન છે. 
 

આ પ્રતિમાના અંગ-પ્રત્ાંગના રેખાાંકનમાાં એક એવી અનોખી કલા છે 
કે જો થોડી વાર એકીટસે પ્રભનેુ નીરખીએ િો એમ લાગે કે ભગવાન 
મધરુ ક્સ્મિ સાથે ભતિોને ઉપકૃિ કરી રહ્યા છે. 
 

ધોળકા ગામનુાં પ્રાચીન નામ ધવલકપરુ હત ુાં અને લોકવા્કા પ્રમાિે 
િો આ ઘોળકાએ એ જ મહાભારિ કાળનુાં તવરાટનગર હત ુાં. આ પ્રાચીન નગરમાાં આજે ત્રિ જજનાલ્ તવદ્યમાન છે. 
 

એમા અંબાજીની પોળમાાં માંત્રીર્શ્ર વસ્તપુાળ-િેજપાળે બાંધાવેલુાં જજનમાંકદર છે. આજે આ જજનમાંકદરમાાં મળૂના્ક શ્રી 
સમુતિનાથ ભગવાનની બદામી વિવની સવા ફૂટ ઊંચી સપકરકર પ્રતિમા ણબરાજમાન છે. 
 

પાંચભાઈની પોળમાાં આવેલુાં ઘમુ્મટબાંધી શ્રી શાાંતિનાથ ભગવાનનુાં તનરાળી બાાંધિી ધરાવતુાં માંકદર છે િો ભાલા પોળમાાં 
આવેલુાં શ્રી આદીર્શ્ર ભગવાનનુાં ઘર દેરાસર પ્રાચીન છે. 
 

આ નગર એ ર્ગુપ્રધાનાચા વ્ પ્રથમ દાદા શ્રીજજનદિસકૂરનુાં જન્મસ્થળ અને પ.પ.ૂઆ શ્રી ધમવદેવ ઉપાધ્્ા્જીનુાં દીક્ષાસ્થળ 
છે. વસ્તપુાળ-િજેપાળ,પેથડશા,જીવિશાહ િથા અન્્ શ્રેષ્ઠીઓએ ધોળકામાાં જજનમાંકદર બાંધાવ્્ાના ગ્રાંથમાાં ઉલ્લેખ છે. 
૧૨મી સદીમાાં અનેક સમથવ આચા્ોનુાં અહીં આગમન થર્ુાં હત ુાં. અને અનેક જજનમાંકદરોની રચનાના ઉલ્લખે મળે છે. કણલકુાંડ 
પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા અતિ પ્રાચીન છે. 
સ્તતુિ 

દીક્ષાગ્રહી કાદાંબરી વનખાંડમાહી પધારિા,ને કુાંડ સરોવરને િીરે કાઉસગ્ગ ધ્્ાનને દ્ાવિા,  
હક્સ્િ વડે જ્ાાં કમળથી પ્રભપુાર્શ્વની થઈ પજૂના, શ્રી કણલકુાંડ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી િેજપાલ વસ્તપુાલ ૈન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, 

બાવલા-ખેડા રોડ, મ.ુપો.ધોળકા (ગજુરાિ) - ૩૮૭૮૧૦ 

ફોન-૯૪૨૭૦૩૦૯૮૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૬ 
 

નવસારી, સરુિ,રાાંદેર, ભરૂચ, ગાંધાર, ડભોઈ, છાિી ખાંભાિ, ખેડા અને ધોળકા ના કુલ ૧૮ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોની ્ાત્રા કરી 
અહીં ્ાત્રા પ્રવાસ ૧ પિૂવ થા્ છે. 
 

્ાત્રા પ્રવાસ ૨ માાં અમદાવાદ,પાટિ ભીલડી્ાજી અને આબનુી આસપાસના ૩૧ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી ્ાત્રા કરીશ.ુ 
 

્ાત્રાની શરૂઆિ આપિે  અમદાવાદમાાં આવેલ ૪ પાર્શ્વનાથપ્રભનુાાં િીથોની ્ાત્રાથી કરીશ.ુ 
 

મુાંબઈ થી અમદાવાદ ૫૩૨ કક.મી. 
 

ધોળકા થી અમદાવાદ ૪૦ કક.મી. 
 

અમદાવાદ 

 

૧૯-શામળા પાર્શ્વનાથ 

 

૨૦-મલુેવા પાર્શ્વનાથ 

 

૨૧-કહિંકાર પાર્શ્વનાથ 

 

૨૨-સખુ સાગર પાર્શ્વનાથ 

 

અમદાવાદમાાં જજનાજ્ઞા ર્વુા ગ્રપુ દ્વારા રીક્ષાથી અમદાવાદના િીથોની ્ાત્રામાટે ગોઠવિ કરી આપે છે એમના નાંબર 
૦૯૫૫૮૮૪૫૬૭૨ છે આપ એમને કોન્ટેતટ કરી શકો છો.... આ ગ્રપૂની અનમુોદના કરવા ્ોગ્્ એ છે કે ઓટો ચલાવિા 
ૈનભાઈઓન ેપ્રથમ પ્રેફરન્સ આપ ેછે... 
 

અમદાવાદમાાં ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 

 

૧)શેઠ દલપિભાઈ ભગભુાઈ મરચીપોળ ૈન ધમવશાળા 
ઠે. મરચીપોળ, રિનપોળ  

અમદાવાદ  

ફોન-૦૭૯-૨૫૩૫૯૬૨૪ 

 

૨)હઠીતસિંગની ધમવશાળા 
શાહીબાગ, બરડોલપરુ, કદલ્હી દરવાજા, 

અમદાવાદ 

ફોન-૦૭૯-૨૨૧૮૦૭૭૪ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૯ 

શામળા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિફિાથી શોભિા, પદ્માસને ણબરાજિાાં, કૃષ્િવિવના પાર્ાિના 
૧૪ ઈંચ ઊંચા અને ૧૨ ઈંચ પહોળા શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
અમદાવાદ શામળાની પોળમાાં શામળાના ખાાંચાના જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
 

સવાંિ ૧૬૫૬માાં માંત્રીર્શ્ર વસ્તપુાલના વાંશજ સાંઘવી સોમજી 
િથા િેમના ભાઈ તશવાએ આ જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં હત ુાં. 
જજનાલ્નુાં લાકડાનુાં કોિરકામ અતવસ્મરિી્ છે. િીથુંકર 
પરમાતમાના કલ્્ાિક મહોતસવના દ્રશ્્ોન ેકલાતમક રીિે 

લાકડામાાં કોિરવામાાં આવ્્ા છે. આ જજનાલ્ના મેડા ઉપર આરસના પાર્શ્વનાથ કાઉસગ્ગ મદુ્રાએ છે. શ્રી શામળા પાર્શ્વપ્રભનુુાં 
આ ણબિંબ ઘણુાં પ્રાચીન,મનોહર અને પ્રભાવક છે. 
 

સાંવિ ૧૬૫૫માાં રચા્ેલી શ્રી પે્રમતવજ્ કૃિ ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વનાથ નામમાલા માાં શામળા પાર્શ્વનાથ ના નામનો ઉલ્લખે જોવા 
મળે છે. 
 

સાં.૧૭૪૬માાં રચા્ેલી શ્રી શીલતવજ્ કૃિ િીથવમાલા માાં અમદાવાદના શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથને વાંદના કરાઈ છે. 
 

સ્તતુિ 

 

જે રાજનગરે રાજ કરિા,રાજ દેિાાં મકુ્તિનુાં, શ્રી શામળા પ્રભ ુપાર્શ્વજી ફળ માાંગ ુિારી ભક્તિનુાં, મજુ આતમાની શામળી સહુ કમવ 
રજ દૂર કાઢિા,શ્રી શામળા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
શામળાજીની પોળ, શામળાજીનો ખાાંચો,  
મદનગોપાલની હવેલી પાસે,  

અમદાવાદ(ગજુરાિ)-૩૮૦૦૦૧ 

ફોન-૯૮૨૪૬૦૦૨૧૩ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૦ 

મલૂેવા પાર્શ્વનાથ 
 

ર્શ્ેિવિવના,પદ્માસનનારૂઢ પાર્ાિ ના ૨૮.૫ ઇંચ ઉંચા,૨૨ઇંચ પહોળા શ્રી મલૂેવા 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઅમદાવાદના રીલીફ રોડ પર આવેલા શ્રી આકદનાથ જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
 

જજનાલ્માાં વહલેી પરોઢથી રાતે્ર મોડે સધુી રહિેી સિિ ભીડ આ પ્રભજુી પરની 
પરમ શ્રિા બિાવે છે. મળૂ ના્ક શ્રી આકદનાથજીની જમિી બાજુએ શ્રી મલૂેવા 
પાર્શ્વનાથજી ણબરાજમાન છે. કહવેા્ છે કે સિિ છ મકહના ધારિાપવૂવક કોઈ આ 
પ્રભજુીના દશવન કરાવી શકતુાં નથી. 
 

અમદાવાદના ઇદલપરુ નામના પરામાાં અમદાવાદ તનવાસી તવશા શ્રીમાળી 
જ્ઞાતિના શેઠ કુટુાંબે પ્રા્:૨૦૦-૩૦૦ વર્વ પવેૂ મલૂેવા પાર્શ્વનાથ ભગવાનનુાં માંકદર 
બાંધાવ્ર્ુાં હત ુાં. િ ેજજનાલ્ વખિ જિાાં અદ્રશ્્ થિાાં ત્ાાંના મળૂના્ક પ્રભજુીની 

અહીં લાવી ણબરાજમાન ક્ાવ હો્ િેમ મના્ છે. 
 

હાલમાાં શેઠ હઠીસીંગ કેસરીસીંગ ટ્રસ્ટ આ જજનાલ્નુાં વહીવટ કરે છે. સ્વ:શેઠ શ્રી કસ્તરુભાઈ લાલાભાઇના માગવદશવન હઠેળ 
આ જજનાલ્નો જજિોિાર િાજેિરમાાં જ થ્ો હિો. 
 

જજનાલ્માાં મળૂના્ક શ્રી આકદનાથ ભગવાન છે છિાાં ખડકી કે જજનાલ્ મોરે્ (મલૂેવા) ના નામે ઓળખા્ છે. િે જ આ 
પરમાતમાના પ્રભાવની સાક્ષી છે. 
 

સ્તતુિ 

જે સવવ ઋદ્ધિ-તસદ્ધિના ન ેઉન્ન તિના મળૂ છે,જે રાજનગર ની સાંપદા ને શાાંતિ સખૂના મળૂ છે, જેના પ્રભાવક દશવને સહુ ભાતવકો 
તનિ આવિા,શ્રી મલૂેવા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી મલૂેવા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી મલૂેવા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
પાાંજરા પોળ, રીલીફ રોડ, 

અમદાવાદ(ગજુરાિ)-૩૮૦૦૦૧ 

ફોન-૦૭૯-૨૨૧૨૩૭૦૪ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૧ 

હ્રીંકાર પાર્શ્વનાથ 
 

શ્રી હ્રીંકાર આકૃતિથી ર્તુિ, ફિા સકહિ પકરકરથી શોભિા પદ્માસને ણબરાજિાાં 
પાર્ાિના ૧૦ ઇંચ ઉંચા અને ૧૦ ઇંચ પહોળા અંજન વિવના શ્રી હ્રીંકાર પાર્શ્વનાથ 
પ્રભ ુઅમદાવાદના કાળુશીની પોળમાાં ધુાંમટ બાંધ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
હ્રીં એક માંત્રબીજ છે. િેમાાં ચતતુવતશિ જજનેર્શ્રની સ્થાપના છે. માંત્રશાસ્ત્રમાાં ધ્્ાન 
કરવા માટે હ્રીંકારની મધ્્ ભાગેથી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા ધ્્ાનની પિતિનુાં વિવન 
આવે છે. આવા પ્રતિમાજી કાળુશીની પોળના શ્રી સાંભવનાથ જજનાલ્ના 
ભોં્રામાાં શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથની બાજુમાાં ણબરાજમાન છે. હ્રીં આકૃતિમાાં 
સ્થાતપિ આ પ્રભજુી હ્રીંકાર પાર્શ્વનાથ નામથી પ્રતસિ છે. 
 

જજનાલ્ના ભોં્રામાાં શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ ભગવાનને ગાદી ઉપર કા્મ 
રાખી આ ગાંભારાનો જજિોદ્વાર સાં.૨૦૨૦ના માગશર મકહનામાાં શરૂ ક્ો. 
તવ.સાં.૨૦૨૧ના શ્રાવિ સદુ ૧૦ને શકુ્રવારે પ.ૂ આગમપ્રજ્ઞ આચા વ્દેવ શ્રી જ ાંબ ુ
સરુીર્શ્રજી મ. ના વરદ્ હસ્િે પ્રતિષ્ઠા થઈ. મળૂના્ક શ્રી સાંભવનાથજી પર 
સવાંિ.૧૫૨૭નો લેખ છે. 
 

આ તસવા્ કાળુશીની પોળમાાં શ્રી તવજ્ ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ અને શ્રી 
અજજિનાથ ભગવાનના બીજા બે જજનાલ્ આવલે છે. 
 

સ્તતુિ 

 

પદ્માવિી માિાિણ ુહ્રીંકાર બીજ ગિા્ છે,જેમાાં ણબરાજ્્ા પાર્શ્વપ્રભ ુહ્રીંકાર નામ ગવા્ છે, જેના નામમાંત્રથી સવવ કા્ો તસિ 
િા ક્ષિવારમાાં,શ્રી હ્રીંકાર પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી હ્રીંકાર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી હ્રીંકાર પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
કાળુપરુ, 

અમદાવાદ (ગજુરાિ)-૩૮૦૦૦૧ 

ફોન-૯૯૨૫૭૫૧૬૯૯ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૨ 

સખુસાગર પાર્શ્વનાથ 
 

પકરકરર્તુિ પદ્માસનસ્થ ધાતનુા ૧૯ ઈંચ ઊંચા ૧૭ઇંચ પહોળાાં શ્રી સખુસાગર 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઅમદાવાદના દોશીવાડાની પોળમાાં શ્રી સીમાંધર સ્વામીના 
જજનાલ્માાં શ્રી સીમાંધરસ્વામીની ડાબી બાજુએ શ્રી સખુસાગર પાર્શ્વનાથજી 
ણબરાજમાન છે. 
અણગ્ારમાાં સૌકામાાં આશવલના અતધપતિ આશા નામના ભીલપતિને કિવદેવે 
હરાવ્્ો. કિવદેવના નામ પરથી આ નગર કિાવવિી નામથી ઓળખવા લાગ્ર્ુાં. 
અમદાવાદની અક્સ્મિા વધિી રહી અને ભવ્્ જજનાલ્નો તનમાવિ થિાાં રહ્યા. 
પકરકરર્તુિ શ્રી સખુસાગર પાર્શ્વનાથજી ની પ્રતિમાજી પાંદરમા સૌકાની છે. 
 

સવાંિ ૧૬૬૫ માાં મહોપાધ્્ા્ શ્રી કલ્્ાિ તવજ્જી ગણિવરના તશષ્્ે શ્રી 
ભટેવા પાર્શ્વનાથ સ્િવનમાાં શ્રી સખુસાગર પાર્શ્વનાથને વાંદના કરી છે. 
 

કતવવર જ્ઞાનતવમલ ે૧૩૫ નામ ગણભિિ શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્િવનમાાં શ્રી સખુસાગર 
પાર્શ્નાથ ને ્ાદ ક્ાવ છે. 
 

સ્તતુિ 

 

તમુ સખુની ઉપમા જડે ના ઇન્દ્રના આવાસમાાં,તમુ સખુ એક પ્રદેશનુાં નતવ મા્ે લોકાકાશમાાં, સખુી્ા કરો આ દાસને તવનવી 
રહ્યા તજુ આ,શ્રી સખુસાગર પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સખુસાગર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સખુસાગર પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
શ્રી સીમાંધર સ્વામીની ખડકી, 
દોશીવાડાની પોળ, 

અમદાવાદ(ગજુરાિ)૩૮૦૦૦૧ 

ફોન- 

 
 



37 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૭ 
 

અમદાવાદના ૪ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોની ્ાત્રા કરી હવે આગળ નરોડા,ટીંટોઇ,નાના પોસીના, મોટા પોસીના,તવજાપરુના ૫ 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી ્ાત્રા કરીશ.ુ 
 

અમદાવાદ થી નરોડા ૮ કક.મી. 
 

નરોડા થી ટીંટોઇ ૧૦૫ કક.મી. 
 

ટીંટોઇ થી નાના પોસીના ૪૫ કક.મી. 
 

મોટા પોસીના થી તવજાપરુ ૧૨૬ કક.મી.ના અંિરે છે..... 
 
======================================== 

નરોડા 
૨૩-પદ્માવિી પાર્શ્વનાથ 

 

ટીંટોઇ 

૨૪-મહુરી પાર્શ્વનાથ 

 

નાના પોસીના 
૨૫-પોસીના પાર્શ્વનાથ 

 

મોટા પોસીના 
૨૬-તવઘ્નપહાર પાર્શ્વનાથ 

 

તવજાપરુ 

૨૭- સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથ 

================================================================================================== 
 

➢ માિાનુાં નામ-વામાદેવી અને તપિાનુાં નામ-અર્શ્સેન રાજા. 
➢ વાંશ- ઇક્ષ્વાકુવાંશ અને ગોત્ર કાશ્્પ. 
➢ ગભવવાસ-નવ માસ અને છ કદવસ. 
➢ લાંછન-સપવ અને વિવ-નીલવિવ. 
➢ જન્મ કલ્્ાિક-માગસર વદ-૧૦ તવશાખા નક્ષત્રમાાં. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૩ 

પદ્માવિી પાર્શ્વનાથ 

અમદાવાદ થી ૮ કક.મી.ના અંિરે નરોડામાાં શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં પરમ 
પ્રભાવક િીથવ આવેલુાં છે. 
 

અહીંના પદ્માવિી દેવીનો મકહમા અત્ાંિ પ્રાચીન અને પ્રભાવશાળી છે. અને 
બેસિા મકહને મેળો ભરા્ છે દૂર દૂરથી ભાતવકો અહીં શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથના 
દશવનાથે આવ ેછે. 
 

અમદાવાદથી પવૂવ કદશામાાં આવેલા નરોડામાાં શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાજી 
સમુનોહર અને અલૌકકક છે. પ્રતિમાજીના દશવનમાત્રથી હૈ્ામાાં ભક્તિના ભાવ 
રમવા લાગે છે. પ્રતિમાજી પદ્માસનસ્થ ર્શ્ેિ પાર્ાિની છે. પ્રતિમાજી મસ્િક ઉપર 

પાાંચ ફિા છે. અને િેની ઉપર નવ ફિા છે. આ પ્રકારની કદવ્્ પ્રતિમાજીના દશવન જવલ્લ ેજ થઈ શકે છે. પ્રતિમાજીની 
ઊંચાઈ ૧૩ ઈંચ છે અને પહોળાઈ ૭.૧૦ ઇંચની છે. 
 

આ જજન પ્રસાદના મળૂના્ક શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથ લોકોમાાં 'શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ' ના નામથી વધારે જાિીિા 
છે.જમીનમાાંથી આ પ્રતિમાજી પ્રગટ થઈ હિી. આ જજન પ્રસાદની નજીકમાાં એક ટીંબામાાંથી પ્રાચીન અવશેર્ો મળી આવિા 
ત્ાાં પહલેા પ્રાચીન,ભવ્્ જજનાલ્ હોવાનુાં મના્ છે. 
 

અહીંના પદ્માવિી અત્ાંિ પ્રાચીન,ચમતકારી મનોકામના પિૂવ કરનારા હોવાથી પદ્માવિી પજૂજિ આ પાર્શ્વનાથજીના દશવને 
લોકોનો ઘસારો દરરોજ રહ્યા કરે છે. તવક્રમ સાંવિ ૧૬૫૫માાં પ્રેમ તવજ્જીએ પોિાની રચનામાાં શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથનો 
ઉલ્લખે ક્ો છે. સવાંિ ૧૭૫૫ માાં રચા્ેલી શ્રી સૌભાગ્્ તવજ્કૃિ િીથવમાલા માાં પ્રભનુાાં મકહમાનો ઉલ્લેખ છે. 
આ ભવ્્ તશખરબાંધી જજનાલ્નાાં સભામાંડપની ભીંિોમાાં િીથોના રાંગબેરાંગી નકશા દશવની્ છે. 
સ્તતુિ 

પદ્માવિી બહુમાનથી હૃદ્માાં ધ્્ાવિી,સાંકટ હરે તજુ ભતિના ભક્તિ કરે એક ધ્્ાનથી,જે નરેડા નગરી તનવાસી લોક શ્રિા 
પામિા,શ્રી પદ્માવિી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી પદ્માવિી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
નરોડા બજાર, મ.ુપો.નરોડા, 
જજ.અમદાવાદ(ગજુરાિ)૩૮૨૩૨૫ 

ફોન નાંબર-૦૭૯-૨૨૮૧૨૨૮૬, ભોજનશાળાની વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૪ 

મહુરી પાર્શ્વનાથ 
 

તશખરબાંિ જજનાલ્માાં કલાતમક પકરકર વચ્છચે રે્શ્િપાર્ાિના સાિ ફિાથી અલાંકૃિ ૩૩ 
ઈંચ ઊંચા અને ૨૭.૨૫ ઇંચ પહોળા પદ્માસને ણબરાજમાન શ્રી મહુરી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
ગજુરાિના સાબરકાાંઠા જજલ્લાના ટીંટોઇ ગામના જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
પવેૂ મહુરી નામનુાં મોટુાં નગર હત ુાં. આ નગરમાાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં જજનાલ્ હતુાં. કાળક્રમે 
મકુ્સ્લમોના આક્રમિના ડરથી પ્રતિમાજીને સરુણક્ષિ સ્થાને સ્થળાાંિર કરવામાાં આવ્્ા. મહુરી 
ગામના પ્રતિમાજી હોવાથી આ પ્રતિમાજી મહુરી પાર્શ્વનાથના નામથી ઓળખા્ છે. 
 

અન્્ દાંિકથા પ્રમાિે આ પ્રતિમાજીના દશવન કોઈપિ તવનામલૂ્્ે કરી શકતુાં નકહ. પ્રભજુીના દશવન માટે ગામના ઠાકોરને એક 
મહોરનુાં મલૂ્્ ચકૂાવવુાં પડત ુાં. પ્રભજુીના દશવન એક સોનામહોરથી પ્રાપ્િ થિાાં માટે મહુરી પાર્શ્વનાથ એવુાં નામ લોકજીભે ચડી 
ગર્ુાં. 
 

થોડા વર્ો પવૂે એક ્તિને સ્વપ્નમાાં શામળાજી નજીક આવેલા મેર્શ્ો સરોવરની પાસે એક ખાંડેરમાાં દટા્ેલા પ્રતિમાજી જો્ા. 
સ્વપ્નના સાંકેિ મજુબ એક ્વનનુાં ગાડુાં લઈને સણૂચિ સ્થાને પહોંચ્છ્ા. પરમાતમાને ગાડામાાં પધરાવવા પ્ર્તનશીલ થ્ા 
છિાાં પ્રતિમાજી મળૂસ્થાનેથી ન ખસ્્ાાં. િે કદવસે રાત્રે જો્િભાઈ નામના શ્રાવકને અતધષ્ઠા્ક દેવે ફરી સ્વપ્નમા આવ્્ા. 
સ્વપ્નમાાં કહન્દુ નુાં ગાડુાં પ્રભજુીને લવેા જા્ એવુાં સચૂન કર્ુું અને સાચજે પ્રતિમાજી ગાડામાાં પધરાવ્્ાાં અને જ્નાદો પવૂવક 
સાંધો ચાલ્્ા. ટીંટોઇ ગામની મધ્્માાં ગાડુાં અટક્ુાં અને ત્ાાંજ ભવ્્ જજનાલ્ તનતમિિ કરી સાં.૧૮૨૮ના વૈશાખ સદુ ૫ ના 
કદને પરમાતમાને ગાદીનશીન કરવામાાં આવ્્ા. 
 

મહુરી પાસ દુહ દુકરઅ ખાંડિ-જગણચિંિામિી ચૈત્વાંદન દ્વારા ભતિો શ્રી મહુરી પાર્શ્વનાથની સ્તતુિ કરે છે. આ પાઠથી 
પ્રતિમાજી ચોથા આરાના છે એ સહજેે પરુવાર થા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

હ ેજગિના જગદીશ જગણચિંિામિીમાાં િાહરી,કરી ગૌિમ પ્રભએુ અરજ સિુજો માહરી,દુુઃખદુકરિનુાં ખાંડન કરીને મોક્ષ દેજો 
મોહ હરી,શ્રી મહુરી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી મહુરી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી મહુરી પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ટીંટોઇ, િા.મોડાસા,  જજ.સાબરકાાંઠા(ગજુરાિ)-૩૮૩૨૫૦ 

ફોન-૯૪૨૮૧૩૩૫૧૭  
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૫ 

પોસીના પાર્શ્વનાથ 
 

પદ્માસનરૂઢ ર્શ્ેિ પાર્ાિના ૩૧ ઇંચ ઊંચા ૨૯ ઇંચ પહોળાાં મહારાજા સાંપતિના 
વખિના શ્રી પોસીના પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુનાનાપોસીના ગામમાાં ભવ્્ તશખરબાંધી 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
 

૧૨ સૈકા પવૂે એક િપોધન બ્રાહ્મિ ખેિર ખેડી રહ્યો હિો ત્ારે અચાનક કાંથેરના 
વકૃ્ષની નીચે હળ અટક્ુાં. ખોદકામ કરિા એક પ્રતિમાજી પ્રાપ્િ થ્ા. િ ેપ્રતિમાજી 
ૈન સાંઘને સોંપ્્ા. શ્રી સાંધે જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરી પ્રતિમાજીને િેમાાં પધરાવ્્ા. 
ત્ારબાદ,પરમાહિૅ કુમારપાળના-સમ્માાં નિુન ભવ્્ જજનાલ્ બન્ર્ુાં. કાળક્રમે 

અનેકવાર જજિોદ્વાર થિા રહ્યા. જજનાલ્ના અન્્ જજનણબિંબો પર સાં.૧૨૦૧ થી સિરમી સદીના ઉિરાધવના લખેો છે. શ્રી 
આિાંદ-તવમલસરૂી,શ્રી તવજ્તસિંહસરૂી,શ્રી લક્ષ્મીસાગર સરૂી, શ્રી તવજ્હીરસરૂી અને શ્રી તવજ્દેવસરૂી જેવા ભિૂકાળના 
પહાપ્રભાવક આચા્વ ભગવાંિોએ અહીં પ્રતિષ્ઠા કરાવ્્ાનાાં ઉલ્લેખો પ્રાપ્િ થા્ છે. આ િીથવનો જજિોિાર પ.ૂઆ.શ્રી 
લબ્બ્ધસરૂીર્શ્રજી મ.સા. ના ઉદે્દશથી થ્ો અને િઓેશ્રીના હસ્િે મળૂના્ક તસવા્ કેટલાાંક શ્રી જજનબાંબોની પ્રતિષ્ઠા સાં.૨૦૦૮ 
ના પોર્ વદ ૬ ના રોજ મહોતસવપવૂવક થઈ.થોડા સમ્ પવૂે શ્રી સ્થણૂલભદ્રસરૂીર્શ્રજી મ.સા.એ જજિોિાર કરાવ્્ો છે.  
ઇડરના ૈન સાંઘની શેઠ આિાંદજી માંગળજીની પઢેી િીથવના વહીવટકિાવ છે. 
 

૧૫મી સદીમાાં થ્ેલા મેઘ કતવએ રચેલી િીથવમાલામાાં િેમિે પોસીના િીથવને પિ ગુાંથ્ર્ુાં છે. માગસર વદ ૧૦ ની પ્રતિવર્ે 
ઉજવિી થા્ છે.િમેજ શ્રાવિ વદ ૮ના કદને ૈનિરોનો મોટો મળેો ભરા્ છે. 
સામાન્્ રીિે પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ ૭ કે ૯ ફિા ર્તુિ હો્ છે પિ આ પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ ફિા નથી 
 

સ્તતુિ 

જે ધ્વજ િિા સાંકેિથી ્ાત્રીના વાવડ આપિા,જે પ્રગટિા ખેિર ખેડાંિા િેજપુાંજથી ઓપિા, સહ દુગુવિોને શોર્ી લઈને 
સદગિુોને પોર્િા,શ્રી પોસીના પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી પોસીના પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી પોસીના પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.નાના (સાબલી), પોસીના, િા.ઇડર 

જજ.સાબરકાાંઠા(ગજુરાિ)-૩૮૩૪૩૦ 

ફોન-૯૭૨૪૫૭૨૩૬૭ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૬ 

તવધ્નાપહાર પાર્શ્વનાથ 
 

ફિારકહિ,પદ્માસને ણબરાજિાાં, ર્શ્ેિ પાર્ાિ ના ૨૭ ઈંચ ઊંચા અને ૩૧ 
ઇંચ પહોળા શ્રી તવધ્નાપહાર પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુસાબરકાાંઠા જજલ્લાના મોટા 
પોસીનામાાં આવલે જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. જેઠ વદ અણગ્ારસના 
કદને ધ્વજા ચડાવા્ છે. 
સૈકાઓથી િીથવ િરીકે ખ્્ાતિ પામેલુાં મોટા પોસીના િીથવ આજે પાાંચ 
મનોહર જજનાલ્ોથી તવભતુર્િ છે. 
આચા વ્શ્રી સોમસુાંદરસરૂી તવહાર કરિા મોટા પોસીના ગામે પધા્ાવ. ત્ાાં 

પ્રભ ુવાિી સાાંભળી ગોપાલ નામના શે્રષ્ઠીએ મનોહર જજનપ્રસાદથી પોિાના વિનની ભમૂીન ેતવભતૂર્િ કરવાના મનોરથ 
જાગ્્ા. અંિરમાાં ઉદ્ભવેલ શમણુાં એક કદવ્્ જજનપ્રસાદ રૂપે મતૂિિમાંિ બન્ર્ુાં. આ ભવ્્ જજનપ્રસાદમાાં િેની પતની અકહવદેવી 
અને પતુ્રીએ સાં.૧૪૭૭માાં આચા વ્દેવના હસ્િે શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા મનોહર જજનણબિંબને પ્રસ્થાતપિ કર્ુું. પ્રતિષ્ઠા થઇ ગ્ા 
પછી િરિ તવધ્ન રૂપે અક્ગ્ન પ્રજ્વણલિ થ્ો અન ેનિૂન ભવ્્ જજનાલ્ િેમાાં ભરખાઈ જશે િેવા ભ્ સેવાવા લાગ્્ો. પિ 
ત્ાાંજ ચમતકાર થ્ો. અચાનક પ્રગટેલો અક્ગ્ન કાાંઈપિ નકુસાન ક્ાવ વગર અચાનક ઉપશાાંિ થઈ ગ્ો. આ પ્રભનુા 
પ્રભાવથી અક્ગ્નનાાં તવઘ્નનો અપહાર થ્ો. િેથી લોકોના મખુેથી નામ સરી પડ્ુાં શ્રી તવધ્નાપહાર પાર્શ્વનાથ. 
રાજા સા્રે જજનાલ્ના તનભાવ માટે એક વાડી ભેટ ધરી. પ.ૂસકૂરદેવના ઉપદેશથી માાંડિ નામના શ્રેષ્ઠીએ સાં.૧૪૮૧માાં શ્રી 
પાર્શ્વનાથ જજનાલ્માાં એક દેવકુાંણલકાનુાં તનમાવિ કર્ુું હત ુાં. બહાર પાર્શ્નાથ નુાં બીજુ ાં નામ તવઘ્નહિાવ પાર્શ્વનાથ છે. 
શ્રી સોમસુાંદરસકૂરના તશષ્્ પાં.ચાકરત્રરતન ગણિવરે શ્રી તવધ્નાપહાર પાર્શ્વનાથ જજનપ્રસાદની ૨૮ શ્લોકની પ્રશક્સ્િ રચી છે. 
િેના આધારે આ જજનપ્રસાદનો ઈતિહાસ પ્રાપ્િ થા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

જે સ્થાપના સમ્ે અગનનુાં તવધન સહુ તવદારિા, તવધ્નાપહાર નામે પ્રભજુી જગિમાાંહી ગાજિા, મોટા પોશીના િીથવમાાં રાજા 
બનીને રાજિા,શ્રી તવધ્નાપહાર પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી તવધ્નાપહાર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ  
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી તવધ્નાપહાર પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.મોટા પોસીના, િા.ખેડબ્રહ્મા 
જજ.સાબરકાાંઠા(ગજુરાિ)૩૮૩૪૩૦ 

ફોન-૯૭૧૨૭૨૨૧૩૯ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૭ 

સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથ 
 

કલાતમક પકરકરમાાં નવ મનોહર ફિાથી અલાંકૃિ પદ્માસનરૂઢ ર્શ્િે 
પાર્ાિના ૫૫ ઈંચ ઉંચા ૪૭ ઈંચ પહોળાાં શ્રી સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
તવજાપરુ ગામમાાં ભવ્્ તશખરબાંધી જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
એક પ્રાચીન શીલાપટ્ટન ેપ્રમાિે આહડદેવે પોિાના તપિા તવજલદેવની 
સ્મતૃિમાાં સાં.૧૨૫૬માાં આ નગર વસાવ્ર્ુાં હત ુાં. 

સાં.૧૫૭૧માાં લખા્ેલા ગ્રાંથોના આધારથી આભ ૂપોરડાના વાંશજ પેથડ શ્રેષ્ઠીએ તવજા તવજલદેવની સહા્થી આ નગર 
વસાવ્ર્ુાં અને એક ભવ્્ જજનાલ્ બનાવી િેમાાં સોનાની જજનપ્રતિમા સ્થાતપિ કરી. 
ચૌદ પવૂવધર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી નેપાળ દેશમાાં ણબરાજમાન હિાાં. ત્ારે પાટલીપતુ્ર નગરમાાં વ્્ાંિર દેવે મરકીનો ઉપદ્રવ 
ફેલાવ્્ો. આ ઉપદ્રવથી સાંઘને મતુિ કરાવા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ શ્રી ઉવસગ્ગહર સ્િોત્રની રચના કરી. આ સ્િોત્રના પ્રભાવથી 
દેવકૃિ ઉપદ્રવ શાાંિ થ્ો. આ ઉવસગ્ગહર સ્િોત્ર અને ભ્હર શ્રી નતમઉિ સ્િોત્રની બીજા ગાથામાાં ુણલિંગ શબ્દનો પ્ર્ોગ 
છે. જેના અથવ અક્ગ્નકરિ જેવા ઉપદ્રવો થા્ છે. સહુ ઉપદ્રવોને હરનારા હોવાથી આ પરમાતમા સ્ુણલિંગના નામથી ઓળખાિા 
હશે િેવુાં અનમુાન સસુ ાંગિ છે. 
કેટલાક વર્ો પવેૂ પ.ૂઆ.શ્રી સબુોધસાગરસરૂીર્શ્રજીને આ િીથવનુાં તનમાવિ કરવાની દેવી પે્રરિા મળી.દેવી સાંકેિાનસુાર 
વીજાપરુમાાં શ્રી સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથનુાં એક નિૂન િીથવ અક્સ્િતવમાાં આવ્ર્ુાં. સાં.૨૦૩૭ના વૈશાખ વદ ૩ના શભુકદને પ.ૂઆ.શ્રી 
કૈલાસસાગરસરૂીર્શ્રજી િથા પ.ૂઆ. શ્રી સબુોધસાગરસરૂીર્શ્રજી આકદની તનશ્રામાાં આ િીથવનો અંજનશલાકા અને પ્રતિષ્ઠા 
મહોતસવ ભવ્્ રીિે ઉજવા્ો. 
પવેૂ શ્રી સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથનુાં િીથવ નેપાળ દેશમાાં તવદ્યમાન હત ુાં. વિવમાનમાાં વીજાપરુ ગામમાાં શ્રી સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથ 
ભગવાનનુાં િીથવ તનમાવિ પામ્ર્ુાં. 
 

સ્તતુિ 

સહુ કમવગાંજી કાજ જે અક્ગ્ન સ્ુણલિંગ સમ ઝલકિા,ઉવસગ્ગહરાં ને નતમઉિથી જે પ્રભસુણૂચિ થિા, વીજાપરુમાાં તવરાજિા 
વીિરાગી પારસ માહરા,શ્રી સ્ુણલિંગ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સ્ુણલિંગ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
શ્રીમદ્ બદુ્ધિસાગરસકૂર ૈન સમાતધ માંકદર સ્ટેશન રોડ, 

વીજાપરુ, જજ.મહસેાિા(ગજુરાિ)-૩૮૨૮૭૦ 

ફોન-૦૨૭૬૩-૨૨૦૨૦૯ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૮ 

 
નરોડા,ટીંટોઇ,નાના પોસીના, મોટા પોસીના,તવજાપરુના ૫ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી ્ાત્રા પરુી કરી હવે આગળ તવહાર, તવસનગર, 

મહસેાિા, તસિપરુ, ધોિા સકલાિા અને પાલનપરુમાાં આવેલ ૬ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા જજનાલ્ોની ્ાત્રા કરીશ.ુ 
 

તવજાપરુ થી તવહાર ૧૪ કક.મી. 
 

તવહાર થી તવસનગર ૨૫ કક.મી. 
 

તવસનગર થી મહસેાિા ૨૫ કક.મી. 
 

મહસેાિા થી તસધ્ધપરુ ૧૦ કક.મી. 
 

તસધ્ધપરુ થી ધોિા સકલાિા ૩૦ કક.મી. 
 

ધોિા સકલાિા થી પાલનપરુ ૨૧ કક.મી.ના અંિરે છે. 
====================================== 

તવહાર 

૨૮- નાગફિા પાર્શ્વનાથ 

 

તવસનગર 

૨૯-કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથ 

 

મહસેાિા 
૩૦-મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ 

 

તસિપરુ 

૩૧-સલુિાન પાર્શ્વનાથ 

 

ધોિા સકલાિા 
૩૨- દોહલા પાર્શ્વનાથ 

 

પાલનપરુ 

૩૩-પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથ 

[નોંધ - ણભલડી્ાજી,ઉંબરી અને ચારુપ િીથોના  

દશવન કરી પાટિમાાં પિ રોકાઈ શકો છો.] 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૮ 

નાગફિા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી શેભિાાં ૧૫ ઈંચ ઉંચા ૧૧ ઈંચ પહોળાઇ ધરાવિા શ્રી નાગફિા 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમહસેાિા જજલ્લાનાાં તવહાર િીથવમાાં તશખરબાંધી જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. ર્શ્ેિ પાર્ાિનાાં શ્રી નાગફિા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપદ્માસને 
ણબરાજમાન છે. પ્રતિષ્ઠા મહા સદુ પ ના રોજ થઈ. 
પવેૂ અન્્ નામથી ઓળખાત ુાં જૂન ુિીથવ પડી ભાાંગિા િે જ સ્થળે નવુાં ગામ 
વસ્ર્ ુ .આ નવુાં વસેલુાં ગામ ણબહારનાાં નામે પ્રતસિ થર્ુાં. 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ નાગરાજે ફિાનુાં છત્ર ધરેલુાં હોવાથી પ્રભ ુશ્રી નાગફિા 
પાર્શ્વનાથ નામે પ્રતસિ છે. 
પ્રતિમાજી સવાંિ ૧૮૩૩ની સાલનાાં હોવાનુાં મના્ છે. શ્રી સાંઘે આ જજનાલ્ 
સવાંિ ૧૯૮૬ની સાલમાાં બાંધાવી પરમાતમાને ણબરાજમાન કરેલ. 
અનેક સ્િવનોમાાં શ્રી નાગફિા પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામોનો ઉલ્લખે થ્લે 
છે. 
 
 

 

સ્તતુિ 

કાષ્ઠમાાં જલિો ફણિધર િેં ઉિ્ો પ્રેમથી,ક્રોધે બળુાં મજુને તનહાળો ઓ પ્રભજુી રહમેથી, ઉપસગવ કમખ ેઆદ્ો ત્ાાં ફિા 
ફણિપતિએ ધરી,શ્રી નાગફિા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નાગફિા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નાગફિા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.તવહાર, િા.વીજાપરુ, 

જજ.મહસેાિા(ગજુરાિ)-૩૮૨૮૭૦ 

ફોન-૯૯૨૪૮૪૨૮૪૩ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૨૯ 

કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથ 

કલાતમક પકરકરમાાં સાિ ફિાઓથી અલાંકૃિ, પદ્માસન ેણબરાજિાાં ર્શ્ેિ 
પાર્ાિના ૧૯ ઈંચ ઊંચા અને ૧૫ ઈંચ પહોળા શ્રી કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
તવસનગરમાાં કડા દરવાજા પાસે આવલે ત્રિ માળના ભવ્્ તશખરબિ 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
અજમેરના રાજા તવશળદેવ ચૌહાિે તવ.સાં.૧૦૮૦ આસપાસમાાં પોિાના નામ 
પરથી તવસલનગર શહરે વસાવ્ર્ુાં િે આજે તવસનગર િરીકે ઓળખા્ છે. 
બારમા સૌકા મહસેાજી ચાવડાએ વસાવેલ મહસેાિા નગરમાાં શ્રી કલ્્ાિ 
પાર્શ્વનાથ ણબરાજિા હિા. મકુ્સ્લમ આક્રમિના ભ્ે સરુક્ષા કાજે મળૂના્ક શ્રી 
કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાને કૂવામાાં ભાંડારી દીધી. ત્ારબાદ આ પ્રતિમાજી 
મહસેાિાના કોડી કૂવામાાંથી પ્રગટ થઈ. િે પ્રતિમાને તવસનગર લાવીને 
પધરાવવામાાં આવ્્ાાં. 
વિવમાનમાાં મળૂના્ક િરીકે બીરાજિા શ્રી કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથનાાં ત્રિ માળાના 
જજનાલ્માાં બીજે માળે શ્રી સહસ્ત્રફિા પાર્શ્વનાથ અને ત્રીજે માળે શ્રી ગોડી 
પાર્શ્વનાથ મળૂના્ક છે. જજનાલ્ની ભમિીમાાં ચોવીસ િીથુંકરોના ગોખલા છે. 

 

આ ભવ્્ જજનાલ્ના તનમાવિમાાં તવસનગરના રહીશ શ્રાવક શેઠ ગલાચાંદનો અમલૂ્્ ફાળો છે. આ જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા 
સાં.૧૮૬૩ના ફાગિ સદુ ૩ને બધુવારે થઈ હિી જે શ્રી સાંધ પ્રતિવર્વ ઉજવે છે. 
૧૫મી સદીમાાં મેધ કતવએ રચેલી િીથવમાલામાાં વીસનગર ને ધમવના સ્થાન િરીકેનો ઉલ્લેખ છે. સાં.૧૬૫૬માાં કતવ ન્સુાંદરે 
શ્રી શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથનો છાંદ રચ્છ્ો છે. િેમાાં તવસનગરના પાર્શ્વનાથને પિ િેમિે ક્ાવ છે. 
 

સ્તતુિ 

જે કૂપમાાંથી પ્રગટિા ભવકૂપથી ઉિારવા,ન ેવીસનગરમાાં તવરાજિા મોહતવર્ને ઉિારાવા, કલ્્ાિ કરિાાં સૌ જીવોનુાં ત્રિ 
ભવોથી જે પ્રભ,ુશ્રી કલ્્ાિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કલ્્ાિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુકડી દરવાજા, મ.ુપો.વીસનગર, 

મહસેાિા(ગજુરાિ)-૩૮૪૩૧૫ 

ફોન-૯૨૬૫૯૫૮૪૨૪ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૦ 

મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ 
 

ફિારકહિ ર્શ્ેિ પાર્ાિના પદ્માસને ણબરાજિાાં ૨૭ ઇંચ ઊંચા અને ૨૨.૨૫ ઈંચ 
પહોળા સાંપ્રતિકાણલન શ્રી મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમહસેાિામાાં શ્રી સમુતિનાથ 
પ્રભનુા ભવ્્ તશખરબાંતધ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
આ પાર્શ્વનાથ ભગવાંિના મનોરાંજન નામની પાછળ એક કકિંવદન્િી છે. મહસેાજીનો 
રાજ્્ વૈભવનો કોઈ વારસ ન હોવાથી િેમનુાં મન ઉદાસ રહતે ુાં. તવહાર કરિા કોઈ 
ૈનાચા્વ મહસેાિા પધા્ાવ અને મહસેાજીએ ઊંડી આશા સાથે પોિાની 
પતુ્રપ્રાબ્પ્િની ઝાંખના આચા વ્ ભગવાંિ પાસે વ્્તિ કરી. ૈનાચા્ે પ્રગટ પ્રભાવી 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી આરાધનાનો મકહમા સમજાવ્્ો. મહસેાજીએ શિુ ભતૂમમાાં બસેીને 
શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમા સામે તવતધપવૂવક આરાધન કર્ુું. િે આરાધનાના 
પ્રભાવે મહસેાજીની પતુ્રપ્રાબ્પ્િની ઝાંખના પિૂવ થઈ અને પતુ્ર દશવનથી િેમના મનનુાં 
રાંજન થર્ુાં અને રાજાના મખુમાાંથી મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ એવુાં નામ સરી પડ્ુાં. 
શ્રી મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ અને શ્રી સમુતિનાથ ભગવાનના બે ણભન્ન જજનાલ્ હિા. 

આ બાંને જજનાલ્ ભેગા કરી હાલ મોટુાં જજનાલ્ બાાંધેલુાં છે.નિૂન જજનાલ્માાં શ્રી મનોરાંજન પાર્શ્વનાથજી પ્રતિષ્ઠા સાં 
૧૯૨૦ના મહા  સદુ ૧૦ ને બધુવારના કદવસે થ્ેલી છે. 
મહસેાિા ગામમાાં ૧૫ જજનાલ્ો છે. હાઇવે ઉપર શ્રી સીમાંધરસ્વામીનુાં સુાંદર જજનાલ્ આવેલુાં છે. 
૧૫મી સદીમાાં મેઘ કતવએ રચેલી િીથવમાલામાાં મહસેાિા િીથવનો ઉલ્લેખ છે. સાં.૧૬૫૬માાં કતવ ન્સુાંદરે શ્રી શાંખરે્શ્ર 
પાર્શ્વનાથનો છાંદ રચ્છ્ો છે. િેમાાં મહસેાિાના પાર્શ્નાથને પિ િેમિ ેસ્િવ્ા છે. 
મહસેાિાના રાજા મહસેાજીની આ પ્રભનુી આરાધનાથી મનની નારાજગી ટળી અને પતુ્રપ્રાબ્પ્િ થિાાં િેમના મનનુાં રાંજન 
થર્ુાં.િેથી પ્રભજુીનુાં નામ મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ પડ્ુાં. 
 

સ્તતુિ 

ભવદુુઃખખાંડન નાથ તનરાંજન મનોરાંજન હ ેપ્રભ!ુ હ ેવામાનાંદન તત્રજગજવાંદન શીિલચાંદન હ ેતવભ!ુ મહશેાજી રાજા આપનુાં 
પજૂન કરી મનરાંજિા,શ્રી મનોરાંજન પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી મનોરાંજન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી મનોરાંજન પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
સ્ટેશન રોડ, મહસેાિા (ઉ.ગ.ુ)(ગજુરાિ) પીન-૩૮૪૩૦૦૧ 

ફોન-૦૨૭૬૨-૨૨૧૨૫૩ / ૭૬૦૦૭૨૩૪૬૭ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ  માાંથી ૩૧ 

શ્રી સલુિાન પાર્શ્વનાથ 
 

ઇસ ૧૨૯૬ થી ૧૩૧૬ દરતમ્ાન મકુ્સ્લમ શાસક અલાઉદીન ખીલજીની માંકદર 
િેમજ પ્રતિમાઓને િોડવાની ઝુનની પ્રવતૃિના લીધે પ્રતિમાઓને જજનાલ્ના 
ભોં્રામાાં મકુી દેવામાાં આવી હિી.એ સમ્ે ભોજકોએ પ્રતિમાના રક્ષિ માટે 
બાદશાહને બે હાથ જોડીને તવનાંિી કરી કે પ્રતિમાઓ એ કાાંઇ પથ્થર નથી પરાંત ુ
સાક્ષાિ પરમકૃપાળુ પરમેર્શ્ર છે. ભોજકોની આ અશ્રભુીની તવનાંિીથી સહજે 
થાંભીને બાદશાહ ેપ્રતિમાઓમાાં પરમેર્શ્ર હોવાની સાબીિી માાંગી હિી. એ સમ્ે 
ભોજકોએ શ્રધ્ધાના સથવારે ભકકિના સાંગીિમ્ સરૂ છેડ્ા હિા. 
દીપક રાગ ગાિા ઘી પરુીને રાખવામાાં આવેલા ૯૯ કદપકો સ્વ્ાં પ્રગટી ઉઠ્ા 
હિા. આ સ્વ્ાં પ્રગટેલા દીપકો જોઇને બાદશાહ ભોંઠો પડ્ો હિો. 
આ દેવ િો બાદશાહના પિ બાદશાહ સલુિાન છે એમ કહી પ્રતિમાઓ 
િોડવાનો તવચાર પડિો મકુી જિો રહ્ો હિો. ત્ારથી આજ સધુી આ 
મતુિિઓની આગળ ણચરસ્થાઇ સલુિાન ભગવાન િરીકે સાંબોધવામાાં આવે છે. 

 
 
 

સ્તતુિ 

બાદશાહોના બાદશાહ છે િેથી જ િે સલુિાન છે, સહુ ભાન ભલૂી સમ્નુાં તજુ ભક્તિમાાં ગલુિાન છે,છે તસિપરુ માંડન પ્રભ ુજે 
તસદ્ધિ દેિા ભવ્્ને, શ્રી સલુિાન પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સલુિાન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી તસબ્ધ્ધદા્ક સલુિાન પાર્શ્વનાથ િીથવ, 
મહસેાિા પાલનપરુ હાઇવે (સજુાપરુા) 

તસિપરુ-પાટિ ગજુરાિ-૩૮૪૧૫૧ 

ફોન-૦૨૭૬૭-૨૨૦૦૨૯ / ૯૪૨૯૮૯૧૮૫૦ 

 

ભોજનશાળા િથા રહવેાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી 3૨ 

દોહ્યલા પાર્શ્વનાથ 
 

સાંપ્રતિ મહારાજાના સમ્નાાં ર્શ્ેિ પાર્ાિના ફિારકહિ ૨૩ ઈંચ ઊંચા ૧૮.૨૫ ઇંચ 
પહોળા શ્રી દોહ્યલા પાર્શ્વનાથ ભગવાન ધોિા-સકલાિા ગામનાાં ણચિઆકર્વક ભવ્્ 
ઘમુ્મટબાંધ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
શ્રી દોહ્યલા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુશ્રી ડોસલા પાર્શ્વનાથના અન્્ નામથી પિ ઓળખા્ 
છે.(એવુાં પિ જિવા મળ્ર્ુાં છે  નામ લખવામાાં તપ્રન્ટ તમસ્ટેક ના કારિે દોહ્યલાના 
બદલે ડોસલા નામ લખા્ેલુાં હત ુાં ત્ાાંથી િે નામની પ્રતસદ્ધિ મળી છે સત્ હકકકિ 
પ્રભનેુજ ખબર.) 

 

પ્રભનુુાં જજનાલ્ સવાંિ ૧૮૮૦ની આસપાસમાાં શ્રી સાંઘે બનાવેલુાં છે. દર વરે્ 
કારિક સદુ ૧૫ નો અહીં મેળો ભરા્ છે. 
 

બનાાંસકાઠાનુાં આ અજ્ઞાિ િીથવ તવશે તવશેર્ ઉલ્લખે પ્રાપ્િ થિા નથી. પરાંત ુઆ 
િીથવ ખરેખર દશવની્ છે. પરમાતમાનો પ્રભાવ-સૌંદ્વ અલૌકકક છે. 

 
 

સ્તતુિ 

 

તજુ નામ એકસો આઠ છે પિ નાથ ત ુાં િો એક છે,તજુ ભક્તિથી મજુ મકુકિ થા્ે નેક એ મજુબ ટેક છે,મજુ ગાડુ મોક્ષે 
વાળજો,ધરડા જ ગાડા વાળિા,શ્રી દોહ્યલા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી દોહ્યલા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી દોહ્યલા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ધોિા સકલાિા, 
જજ.બનાસકાાંઠા(ગજુરાિ) 

ફોન-૯૯૦૯૫૦૯૨૪૧ 

૬૩૫૪૧૯૬૬૬૪ ધમવશાળા 
૯૭૨૭૦૪૬૭૦૬ પજૂારી 
ભોજનશાળા િથા રહવેાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૩ 

પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથ 
 

ર્શ્ેિવિવના, પદ્માસને ણબરાજિા ૧૭ ઈંચ ઊંચા,૧૪ઇંચ પહોળા શ્રી પલ્લવી્ા 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાલનપરુ નગરના એક ભવ્્ બે માળાના જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
તવક્રમ સવાંિ ૧૦૦૧માાં તશવભતિ પાલિ ઉફે પ્રહલાદ રાજાએ તપિળની ધાતનુા 
એક મનોહર જજનણબિંબને તપગાળીને િેમાાંથી એક નાંદીનુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં. જજનેર્શ્ર 
પરમાતમાના ણબિંબનો તવધ્વાંસ કરવાનુાં આ પાપ રાજાને કુષ્ઠરોગની વેધક પીડાથી 
અસહ્ય બની ગર્ુાં િેમજ રાજાનુાં રાજ્્ ગૌત્ર્જનોએ પડાવી લીધુાં. રાજ્્તવહોિો 

કેકઢ્ો રાજા દીન બનીને રઝળવા લાગ્્ો. દુુઃખી પાલિને મહાતમા શીલધવલસકૂરનો સતસાંગ થ્ો અને પાલિે ચોધાર 
આંસએુ રડી પોિાની કથની મહાતમાને સાંભળાવી. પશ્ચાિાપનો અક્ગ્ન અંિરમાાં પ્રજ્વણલિ થ્ો િેમાાં િાપી પાપી પાલિ 
ઘિો શિુ થઈ ગ્ો. પ્રા્તશ્ચિ રૂપ ેમહાતમાએ એક મનોહર જજનણબિંબ ભરાવીને તનત્ પજૂા કરવાનુાં સચૂવ્ર્ુાં. ગરુુદેવના 
વચનોને અનસુરી પાલિ ેશ્રી પાર્શ્વપ્રભનુુાં એક મનોહર જજનણબિંબ ભરાવી અપવૂવ ભક્તિથી પરમાતમાની તનત્ નવ વાર પજૂા 
કરવા લાગ્્ો. અને ભક્તિના પ્રભાવથી અજોડ ચમતકાર થ્ો અને વર્ોનો વ્્ાતધ ક્ષિમાાં તવલ્ પામ્્ો. વ્્ાતધ મતુિ બનેલી 
કા્ા કાાંતિથી પલ્લતવિ બની. પ્રતિમાના પ્રભાવથી રાજાએ પરમાતમાને પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથ નામથી નવાજ્ા. 
સુાંદર સ્થાનને પસાંદ કરીને પાલિ રાજાએ સવાંિ.૧૦૧૧ની સાલમાાં નિૂન નગર વસાવ્ર્ુાં. રાજાના નામ પરથી આ નગર 
પ્રહલાદનપરુ કે પાલ્હિપરુના નામથી ઓળખાર્ુાં. ત્ાાં પ્રહલાદન તવહાર નામનો એક ભવ્્ જજનપ્રસાદ તનમાવિ કરી િેમાાં િેિે 
પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ પ્રતિષ્ષ્ઠિ ક્ાવ. આ પ્રતિમાજી સવુિવની હિી કે પાર્ાિની િે તવર્્માાં મિભેદો છે. પિ િ ેમળૂ 
પ્રતિમાજી મકુ્સ્લમ આક્રમિોથી રક્ષિ કરવા ભાંડારી દેવાઈ હશે િેમ મના્ છે. ત્ારબાદ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાંિની જ નિૂન 
પ્રતિમાનુાં તનમાવિ થર્ુાં અને તવક્રમ સાંવિ.૧૨૭૪ના ફાગિ સદુ ૫ના રોજ આચા વ્ શ્રી કકતસકૂરશ્રીજી ના હસ્િે િે પ્રતિમાની 
પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથ િરીકે મળૂ જજનપ્રસાદમાાં જ પ્રતિષ્ઠા થઈ. 
 

સ્તતુિ 

અતિ પાપી પ્રહલાદન નપેૃ તજુર પાલવ પકડયો પ્રેમથી, પલ્લતવિ થ્ો િસ કોઢ ગળિો દેહ પ્રભ ુતજુ રહમેથી, પલ્લતવિ 
કરો મજુ ધમવવેલી તજુ કૃપા જલ રેલથી,શ્રી પલ્લવી્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી પલ્લવી્ા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
પતથર સડક, મ.ુપો.પાલનપરુ, જજ.બનાસકાાંઠા(ગજુરાિ)-

૩૮૫૦૦૧, ફોન- 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૯ 

તવહાર, તવસનગર, મહસેાિા, તસિપરુ, ધોિા સકલાિા અને પાલનપરુમાાં આવેલ ૬ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી ્ાત્રા પરુી કરી હવે 
આગળ ણભલડી્ાજી,ઉંબરી અને ચારુપમાાં આવેલ ૩ જજનાલ્ોની ્ાત્રા કરીશ.ુ ત્ારબાદ પાટિમાાં આવલેા ૧૦ જજનાલ્ોની 
્ાત્રા કરીશ.ુ.. 
 

પાલનપરુ થી ભીલડી્ા ૫૫ 

 

ભીલડી્ા થી ઉંબરી ૨૫ 

 

ઉંબરી થી ચારુપ ૨૯ 

 

ચારુપ થી પાટિ ૧૦ 

=============================== 

૩૪- ભીલડી્ા પાર્શ્વનાથ 

ભીલડી્ા 
૩૫-આનાંદા પાર્શ્વનાથ 

ઉંબરી 
૩૬-ચારુપ પાર્શ્વનાથ 

ચારુપ 

 

્ાત્રા પરુી કરી પાટિ રોકાઈ શકો છો.... 
================================================================================================ 

➢ શરીર પ્રમાિ-નવ હાથ. 
➢ કદક્ષા કલ્્ાિક-માગસરવદ-૧૧ અનરુાધા નક્ષત્ર માાં. 
➢ કેટલા જિ સાથે કદક્ષા-૩૦૦ રાજકુમાર સાથ.ે 
➢ કદક્ષાશીબીકા-તવશાલા અને કદક્ષાિપ-છઠ્ઠ. 
➢ પ્રથમ પારણુાં-કોપકટનગર માાં ધન્્કુમાર ને હસ્િે ક્ષીરથી થર્ુાં. 
➢ છદ્મસ્થા અવસ્થા-૮૪ કદવસ . 
➢ કેવલજ્ઞાન કલ્્ાિક-અઠ્ઠમિપ,ઘાિકીવ્રકુ્ષની નીચે ફાગિવદ-૪ તવશાખા નક્ષત્રમાાં વાિારસી 

નગરી માાં થર્ુાં. 
➢ શાશનદેવ-પાર્શ્વ્ક્ષ અને શાશનદેવી -પદ્માવિી દેવી. 
➢ ચૈત્વ્રકુ્ષ ની ઉંચાઈ-૨૭ ધનષુ્્. 
➢ પ્રથમ દેશનાનો તવર્્-બારવ્રિ િથા કમાવદાન નુાં વિવન. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૪ 

ભીલડી્ા પાર્શ્વનાથ 

સાિ મનોહર ફિા, તવતવધ રાંગી કલાતમક પકરકરમાાં શ્્ામ પાર્ાિના પદ્માસને 
ણબરાજિાાં, ૧૩ ઈંચ ઊંચા અને ૯ ઈંચ પહોળા શ્રી ભીલડી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
ભીલડી્ાજી િીથવમાાં મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
એક દાંિકથા અનસુાર અહીં બાર કોશના ઘેરાવાવાળી ત્રાંબાવિી નામની નગરીમાાં 
સવાસો તશખરબાંધ જજનાલ્ો હિા. 
કહવેા્ છે કે સાં.૧૩૫૨માાં અહીં ૧૨ ૈનાચા્ો ચાતમુાવસ ણબરાજમાન હિા. સવાંિ 
૧૩૫૩ માાં બે કાતિિક માસ હિા. િેથી ચોમાસ ુબીજા કાતિિક માસની પનૂમે પિૂવ થ્ા. 
પરાંત ુિપાગચ્છછના આચા વ્ શ્રી સોમ પ્રભસરૂીએ આકાશ દશવનથી તનકટના કાળમાાં જ 
આ નગરન ેદ્વ ાંસ દેખ્્ો. દીઘદૅ્રષ્ષ્ટ શ્રી આચા્વ ભગવાંિ ેઅપવાદને આશ્રીન ેપ્રથમ કાતિિક 
માસની પણૂિિમાએ ચાતમુાવસ પિૂવ કર્ુું .અને તરુિ જ તવહાર કરી ગ્ા. અહીંના ૈનો 

પિ િે આગાહીથી ઉચાળા ભરી ગ્ા અને િેઓએ રાધનપરુ નગર વસાવ્ર્ુાં. આગાહી અનસુાર ભીલડી્ાજી આગમાાં િારાજ 
થર્ુાં. સવાંિ ૧૩૫૫-૫૬ માાં બાદશાહ અલાઉદ્દીન ખીમજીના સેનાપતિ આલફખાને પિ ભીલડી્ા ભાાંગ્ર્ ુહત ુાં. 
સૈકાઓ બાદ પિ શ્રી પાર્શ્વનાથજીની આ ચમતકારી અને પ્રભાવસાંપન્ન મતૂિિ પોિાનો પ્રભાવ પોકારિી રહી અને ડીસાના 
વિની મહિેા ધરમચાંદન ેઅહીં ફરી નગર વસાવવાના અરમાન થ્ાાં. અિદા નામના ભીલડી્ા બ્રાહ્મિને પ્રેરિા કરીને 
સાં.૧૮૭૨માાં ગામ વસાવ્ર્ુાં. અિદાની અટક પરથી ગામ ભીલડીના નામે પ્રતસિ થર્ુાં. સાં.૧૮૯૦માાં જજનાલ્નુાં તનમાવિ થર્ુાં. 
સાં.૧૮૯૨માાં પ્રતિષ્ઠા થઇ ત્ારે મળૂના્ક શ્રી નેમનાથ પ્રભ ુહિા.ક્રમશ આ િીથવનો તવકાસ થિો રહ્યો . 
સાં.૨૦૨૭ના ફાગિ સદુ ૧૧ ના કદવસે પરમાતમાનો ભવ્્ નિૂન જજનપ્રસાદમાાં પ્રવેશ થ્ો. જેઠ સદુ ૧૦ ને પ્રતિષ્ઠા 
મહોતસવ ઉજવા્ો. 
સકર્દના લોકો પ્રતિમાજીનુાં ઉતથાપન કરવા આવ્્ા િો પ્રભજુી ખબૂ મોટા થઈ ગ્ા ને આજુબાજુથી ભમરાઓ ઉડવા લાગ્્ા 
પ્રતિમાજી ચમતકાકરક અને અતિ પ્રાચીન છે. 

 

સ્તતુિ 

નાની મજાની નાથ િારી અજબ સુાંદર મતૂિિ,પિ પ્રભાવે પકુરપિૂવ પારસ આજ સધુી તજુ કીરિી, સહુ કમવ ભીલ્લથી રક્ષજો 
શ્રિા િિી કરૂાં આરતિ,શ્રી ભીલડી્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ભીલડી્ા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભીલડી્ા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુભીલડી્ા, િા.ડીસા-૩૮૫૫૩૦ 

ફોન-૦૨૭૪૪-૨૩૩૧૩૦  

તવશાળ ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૫ 

આનાંદા પાર્શ્વનાથ 

સાિ ફિાથી અલાંકૃિ ૧૩ ઈંચ ઊંચા અને ૯ ઈંચ પહોળા શ્રી આનાંદા 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઉંબરી ગામના, ઘમુ્મટબાંધ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન રે્શ્િ 
પાર્ાિનાાં શ્રી આનાંદા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપદ્માસને ણબરાજમાન છે. પ્રતિમાજી 
પ્રાચીન હોવાનુાં મના્ છે. 
તવ.સાં.૧૯૦૪ માાં ઉંબરી ગામની મધ્્માાં ઘમુ્મટબાંધ જજનાલ્માાં પ્રભનેુ 
ગાદીનશીન કરવામાાં આવ્્ા હિા. 
સવાંિ ૨૦૧૪ની સાલમાાં જજિોિાર થ્ો હિો. સવાંિ ૨૦૧૪ નાાં મહા વદ 
૭ નાાં શભુ કદવસે પ.ૂઆ.શ્રીજ ાંબસુરૂીર્શ્રજી મ.સા.ના શભુ હસ્િે આ 
જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા કરવામાાં આવલે. 
જેના મખુને તનહારિા ભતિજનો ભ્-શોક-ણચિંિામતુિ થઈ આનાંદની 
અનભુતૂિ કરે છે. િેવા શ્રી આનાંદા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રાચીનિાના અનેક 
પરુાવો છે. 
 
 
 
 

 

સ્તતુિ 

પ્રભ ુત ુાં સદાનાંદ,તુાં ણચદાનાંદ,તુાં સહજ આનાંદ છે, પિ નાથ મારો જીવડો,એક વાસનાનો કાંદ છે,મજુ કમવકાંદ ઉચ્છછેદશો,િો એજ 
પરમાનાંદ છે,શ્રી આનાંદા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી આનાંદા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી આનાંદા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો. ઉંબરી, 
િા. કાાંકરેજ,  

જજ. બનાસકાાંઠા 
ફોન-  

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૬ 

ચારૂપ પાર્શ્વનાથ 
 

પરમાતમાના ખભા સધુી પથરા્ેલી સાિ ફિા ર્તુિ ૩૭ ઈંચ 
ઉંચા અન ે૪૩ ઈંચ પહોળા પ્રાચીન તશલ્પકળાના અજોડ 
નમનુા સ્વરૂપ શ્રી ચારૂપ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુચારૂપ િીથવના 
તશખરબાંધી જજનાલ્માાં પદ્માસને ણબરાજમાન છે. અતિ 
પ્રાચીન અને અર્ાઢી શ્રાવકે આપેલા ત્રિ પ્રતિમાજીઓના 
વારસામાાંની એક શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમાજી 

સહજે ખાંકડિ છે. શ્રી નતમનાથ ભગવાનનાાં શાસનને ૨૨૨૨ વર્ો થ્ાાં ત્ારે ગૌંડ દેશના અર્ાઢી શ્રાવકે આ પ્રતિમાજીનુાં 
તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં હોવાનુાં મના્ છે. 
એકવાર કાાંતિનગરના ધન શે્રષ્ઠીનુાં વહાિ અચાનક સમદુ્રમાાં થાંભી ગર્ુાં. આ કોઈ દેવી સાંકેિ છે િેમ સમજી શે્રષ્ઠીએ પજૂા 
દ્વારા દેવને પ્રત્ક્ષ ક્ાવ. દેવની ઈચ્છછા િથા સહા્થી શે્રષ્ઠીએ ત્રિ પ્રતિમાજી સમદુ્રમાાંથી બહાર કાઢયા. આ ત્રિમાનાાં એક 
પ્રતિમાજીને ચારૂપ ગામમાાં પધરાવી િીથવની પ્રતિષ્ઠા કરી. બીજા અકરષ્ટનેમી પ્રભનેુ પાટિમાાં  આંબલીના ઝાડ નીચે 
જજનાલ્માાં પધરાવ્્ાાં અને ત્રીજા પ્રતિમાજી શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનને થાાંભિા ગામમાાં સેમી નદીના કકનારે ઝાડ 
ઝાાંખરાવાળી ભતૂમમાાં રાખ્્ા. ૧૪મી સદીનાાં એક લેખ ઉપરથી જિા્  છે કે નાગેન્દ્રગચ્છછી શ્રી શીલગિુસરૂીના સાંિની્ શ્રી 
દેવચાંદ્રસરૂીએ ચારૂપ મહાિીથવ માાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા પકરકરની પ્રતિષ્ઠા કરી હિી. ૧૨૯૬ના એક તશલાલેખ પ્રમાિે નાગોર 
તનવાસી શ્રેષ્ઠી દેવચાંદે ચારૂપ ગામમાાં એક ભવ્્ જજનાલ્ બનાવેલ. 
ચારૂપ િીથવમાાં તસિરાજ જ્તસિંહ ેવીરાચા્ૅના નામના પ્રભાવક આચા વ્ નુાં ભવ્્ સ્વાગિ કરેલ. આમ બારમા સૈકામાાં ૈન 
િીથવ હત ુાં એમ માનવાને કારિ છે. 
જજનાલ્ને તવશાળ બનાવવા મળૂના્કની ગાદી કા્મી રાખી ફરી જજિોિાર કરવામાાં આવ્્ો. મળૂના્કની જમિી બાજુએ 
શ્રી શીિલનાથ ભગવાનની સાં.૧૯૮૪નાાં જેઠ સદુ ૫ ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરી. શ્્ામ વિૅના શ્રી ચારૂપ પાર્શ્વનાથ શ્રી શામળા 
પાર્શ્વનાથ િરીકે પિ ઓળખા્ છે. 
સ્તતુિ 

ચારૂપ િીથે ચાર રૂપ કરિી પ્રતિમા આપિી,જોિા ઠરે ન્નો અમાસ િ ેઠરે મોહ િાપિી,અર્ાઢીિા પ્્ારા પ્રભ ુલાગે ધનૂ 
અજપાજાની,ચારૂપ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ચારૂપ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ચારૂપ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ચારૂપ, િા.પાટિ, જજ.મહસેાિા 
ફોન-૦૨૭૬૬-૨૭૭૭૨૧ / ૯૯૭૮૨૪૫૦૪૩ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૦ 
 

ણભલડી્ાજી , ઉંબરી અને ચારુપમાાં આવેલ ૩ જજનાલ્ોની ્ાત્રા ક્ાવ બાદ હવે પાટિમાાં આવલેા ૧૦ જજનાલ્ોની ્ાત્રા 
કરીશ.ુ (કુલ્લ ૩૬ પાર્શ્વનાથના દશવન થ્ા.) પાટિમાાં ૯ પાર્શ્વનાથના જજનાલ્ છે. ૧ પાર્શ્વનાથ શ્રી ઘી્ા પાર્શ્વનાથ શાહપરૂ 
માનસ માંકદર મુાંબઇ લઈ આવવામાાં આવ્્ા છે. 
 

પાટિમાાં ઓછામાાં ઓછા ૨ કદવસનુાં રોકાિ કરવાનુાં રહશેે િો સુાંદર સેવા પજૂા થઇ શકે. 
 

પાટિમાાં અમદાવાદની જેમ જ કરક્ષાની સુાંદર સતુવધા છે. િીથોના દશવન કરાવી સ્થાને છોડે િેમના નાંબર નીચે આપેલા છે. 

 

કાળુ ભાઈ-૯૯૨૪૫૮૭૮૫૧, નટુભાઈ-૯૮૨૪૨૦૬૧૪૯, રાજુભાઇ-૯૮૯૮૬૫૫૪૮૯, મનુ્નાભાઈ-૯૬૨૪૭૪૦૦૨૯, 

દશરથભાઈ-૯૭૨૫૦૮૩૩૮૯ 

સાંપકવ :- ઈર્શ્રભાઈ-૯૮૯૮૨૫૫૦૪૧ 

(્ાત્રા સવારે ૬:૩૦ કલાકે થી શરૂ થા્ છે નવકારશી કરાવવા ભોજનશાળા માાં લાવી પાછી ્ાત્રા શરૂ કરે છે) 

ચારુપ થી પાટિ ૧૦કક.મી.ના અંિરે છે. 

 

૩૭-શ્રી પાંચાસરા પાર્શ્વનાથ 

૩૮-શ્રી કોકા પાર્શ્વનાથ 

૩૯-શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથ 

૪૦-શ્રી ટાાંકલા પાર્શ્વનાથ 

૪૧-શ્રી વાડી પાર્શ્વનાથ 

૪૨-શ્રી નારાંગા પાર્શ્વનાથ 

૪૩-શ્રી ચાંપા પાર્શ્વનાથ 

૪૪-શ્રી મહાદેવા પાર્શ્વનાથ 

૪૫-શ્રી ધીંગડમલ પાર્શ્વનાથ 

 

પાટિમાાં ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર સગવડ ઉપલબ્ધ છે. 

 

શ્રી પાંચાસરા પર્શ્વનાથ ટ્રસ્ટ સાંચાલીિ 

 

શ્રી કેશવલાલ જેસાંગલાલ ધમવશાળા , શ્રીમિી સશુીલા અમીચાંદ ્ાતત્રક ભવન , શ્રીમિી સશુીલા અમીચાંદ શાાંતિતનકેિન 

ઠે. પીંપળા શેર, પાંચાસરા કાંપાઉન્ડ, હમેચાંદ્રાચા્વ રોડ, પાટિ, ઉિર ગજુરાિ-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૦૨૭૬૬-૨૨૦૫૫૯ / ૨૨૨૨૭૮ 

 

(પાટણમાાં શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ સુાંિર વ્યિસ્થા કરી આપે છે તથા સુાંિર માગગિિગન પણ આપે છે .                                                 

તેમના ફોન ન. ૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ છે.) 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૭ 

પાંચાસરા પાર્શ્વનાથ 
 

એક સમ્ે ગરુ્જરરાષ્ટ્રના ગૌરવનુાં મખુ્્ કેન્દ્ર ગિાિા પાટિમાાં આજે પિ એકસો 
પચીશથી અતધક જજનમાંકદરો છે. એમાાં સૌથી મખુ્્ અને તવશાલ છે. પાંચાસરા 
પાર્શ્વનાથ બાવન જજનાલ્. એકસો આઠ પાર્શ્વનાથિીથોમાાં જેનુાં ગૌરવવાંત ુાં સ્થાન 
છે િે આ પાંચાસરા પાર્શ્વપ્રભનુી પ્રતિમાાં અત્ાંિ પ્રભાવસાંપન્ન- ભાવોતપાદક છે. 

પાટિમાાં એની સ્થાપનાનો ઇતિહાસ પિ રસપ્રદ છે. 
ઇતિહાસ કહ ેછે કે પાંચાસર નગરનો રાજા જ્તશખરી િેરસોથી વધ ુવર્ો પવેૂ 
ર્િુમાાં વીરગતિ પામ્્ો. ત્ારે એની રાિી રૂપસુાંદરી ગભવવિી અવસ્થામાાં વન- 
જ ાંગલોમાાં લપાિી-ુપાિી રહી હિી. એ દરમ્્ાન એિે મહાપરાક્રમી રાજકુમાર 
વનરાજને જન્મ આપ્્ો. િતકાલીન પ્રભાવક ૈનાચા વ્શીલગિુ સરૂીર્શ્રજી 
મહારાજે એનુાં સાંસ્કાર ઘડિર કર્ુું. અને સરુક્ષા અપાવી. 
આગળ જિાાં એ પરાક્રમી રાજકુમારે સ્વબળે ગરુ્જરરાષ્ટ્રની સ્થાપના અને એની 
રાજધાનીરૂપે પાટિનગરીનુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં. તવ.સાં.૮૦૨માાં એટલે કે આજથી 
બારસો િોંિેર વર્વ પવૂે એ રાજવીએ પાંચાસરનગરથી આ પાંચાસરા પાર્શ્વનાથની 

પાટિમાાં પધરામિી કરીને પોિાના ગરુુદેવ આ.શીલગિુસરૂીર્શ્રજીમ.ની તનશ્રામાાં એની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. 
આજે્ એ જજનાલ્માાં પ્રવેશિા બકહભાવગે આચા વ્ શીલગિુસરૂીર્શ્રજીમ. કણલકાલસવવજ્ઞા હમેચન્દ્રા વ્ અને વનરાજ ચાવડાની 
નાની સરસ આરસપ્રતિકૃતિઓ છે. આ રમિી્ જજનાલ્નો અંતિમ ભવ્્ ઉિાર તવ.સાં.૨૦૧૧માાં ર્ગુવીર 
આ.વલ્લભસરૂીર્શ્રજી મ.ના સમદુા્ની તનશ્રામાાં થ્ો છે. 
પાટિમાાં આ તસવા્ પિ અનેકાનેક ભવ્્ જજનાલ્ો પવેૂ તનદેશ ક્ો િેમ છે. વિવમાનમાાં ભારિભરમાાં ફેલા્ેલ 
પાર્શ્વનાથદાદાના એકસો આઠ મળૂ િીથો પૈકી નવ િીથો આ પાટિમાાં છે. િો કેટલા્ જજનાલ્ોમાાં અતિ ભવ્્ તવશાળ અને 
તનહાળિા જ મન પ્રુબ્લ્લિ થઈ જા્ િેવા આહ્લાદક જજનણબિંબો છે. 

 

સ્તતુિ 

જે પાાંચ આશ્રમ વારિા પાંચાસરા પ્રભપુાસજી,વનરાજ ભપેૂ થાપીઆ બહુમાનથી ધરી આશજી, પે્રમે કરી ભક્તિ પ્રભ ુતજુ,માાંગ ુ
મકુ્તિ વાસજી, પાંચાસરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી પાંચાસરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી પાંચાસરા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
શ્રી હમેચાંદ્રાચા્વ રોડ, પીપળાની શેરી, મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા 
ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૮ 

કોકા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ મનોહર ફિાથી અલાંકૃિ સપકરકર ૩૫ ઇંચના શ્રી કોકા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
પાટિનાાં કોકાના પાડામાાં આવેલા ઘમુટબાંધ જજનાલ્માાં પદ્માસને ણબરાજમાન છે. 
આ જજનાલ્ના ઉદભવ પાછળ ૈનોની શાસન ભક્તિ અને સ્વમાનનો ગૌરવવાંિો 
ઇતિહાસ છે. 
મલધારી સકૂરરાજની પરાંપરામાાં શ્રી હમેચાંદ્રસકૂર નામનાાં મહાન આચા્વ થ્ા. 
પાટિમાાં ચાતમુાવસ દરમ્્ાન રોજ ધિૂ વક્સ્િમાાં જઇ જજનવાિીનુાં શ્રવિ કરાવિા. 
એકાદા વ્્ાખ્્ાનાથ ેપધારેલા આચા્વદેવને ત્ાાંના પજૂારીએ એ કદવસે બણલ 
બાકલા દ્વારા પવૂવજોનાાં શ્રિા પજૂનનો કદવસ હોવાથી વ્્ાખ્્ાન માટે મનાઈ 

ફરમાવી. પજૂારીને સમજાવવાનાાં બધા પ્ર્તનો તનષ્ફળ જિા શાસન ભતિોએ ધિૂ વક્સ્િ ની બાજુમાાં જ જજનાલ્ 
બનાવવાનો તનિવ્ ક્ો. પજૂારીની ધમકીને અવગિી ને કોકા નામના શેઠે શ્રી સાંઘને જજનાલ્ માટે પોિાની જગ્્ા આપી. 
પજૂારીઓને વચવસ્વવાળા િ ેસમ્માાં પિ આવુાં સતવ દાખવનારાાં કોકા શેઠને સાંધે ત્રિ ગણુાં મલૂ્્ ચકુવ્ર્ુાં. જજનાલ્ના નામ 
સાથે કોકા શેઠનુાં નામ જોડ્ુાં. આમ ધિુ વક્સ્િની બાજુમાાં જ કોકા વસતિ નામનુાં મનોહર જજનાલ્ બન્ર્ુાં. જેમાાં શ્રી પાર્શ્વનાથ 
પ્રભનેુ પધરાવ્્ાાં જે કોકા પાર્શ્વનાથ નામે પ્રતસિ થ્ા. કાળક્રમે માળવાનાાં રાજાએ પાટિ કબજે કર્ુું. શત્રઓુના આક્રમિથી 
મતૂિિ ખાંકડિ બની. ભાાંગી પડેલા જજનાલ્નો જજિોદ્વાર કરવા રામદેવ અને આશાધર નામના બ ેસોનાર શ્રાવકોએ તનશ્ચ્ 
ક્ો. આરસની ખાિમાાંથી પાર્િ લાવી મતૂિિ ઘડવાનાાં બે વાર પ્ર્તનો તનષ્ફળ જિાાં શ્રી રામદેવે અણભગ્રહ પવૂવક આહારનો 
ત્ાગ ક્ો. ગરુુદેવે પિ િેવોજ કઠોર અણભગ્રહ ધારિ ક્ો. આઠમા ઉપવાસે શાસનદેવે આપેલા સાંકેિ મજુબ પષુ્પ અને 
અક્ષિથી પજૂજિ થ્ેલી જજનાલ્ની નજીકની ભતૂમ ખોદિાાં ત્રિ આરસના ટુકડા પ્રાપ્િ ક્ાવ. િેમાાંથી પ્રભનુી પ્રતિમાઓનુાં 
સર્જન કરાવ્ર્ુાં. જજિોદ્વાર પામેલા જજનાલ્માાં સવાંિ ૧૨૬૨ કે ૧૨૬૬માાં આચા વ્દેવનાાં શભુ હસ્િે પ્રતિષ્ઠા કરાવી. નિૂન પ્રભ ુ
પિ કોકા પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ નામ પ્રતસિ થ્ા. 
કોકા શેઠે આપેલ જગ્્ા પર જજનાલ્ બાંધાર્ુાં હોવાથી કોકા પાર્શ્વનાથ નામે પ્રતસિ થર્ુાં. શાંખરે્શ્રદાદાના અતધષ્ઠા્કો 
પ્રાિ:કાળની ચાર ધડી આ દાદાનુાં સાતનધ્્ કરવા વચનબિ છે. એમની એ સમ્ે કરેલ પજૂા શાંખરે્શ્ર પાર્શ્વદાદાને પહોંચે છે. 
સ્તતુિ 

પ્રભાિમાાં ઘડી ચાર જે પજુા્ બની શાંખે ર્શ્રા,ને-કો'કદ િો રહમે કરીને િારજો અલવેસરા,તજુ હૃદ્ના કોક અંશમાાં મજુને 
વસાવો ઇસરા,કોકા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કોકા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કોકા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
કોઠાનો પાડો, મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા ૩૮૪૦૦૧ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૩૯ 

કાંકિ પાર્શ્વનાથ 
 

ફળરકહિ અને પદ્માસને ણબરાજેલા ૨૭ ઇંચ ઉંચા ૨૩ ઈંચ પહોળા ભખૂરા 
વિવના પાર્ાિના શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાટિનાાં ઢાંઢેરવાળાના તવશાળ 
ધાબાબાંધ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
જે ભતિ પરમાતમાની પષુ્પમાળાથી પજૂા કરે છે િેને કદી વીંછીનો ભ્ 
રહિેો નથી. જે ભતિ પરમાતમાના કાંઠે પષુ્પની માળા પહરેાવે છે િેને 
તવર્શ્ના સઘળાાં તવિંછીઓ અભ્દાન આપે છે. આ સકૂ્ષ્મ તવજ્ઞાન અને િકવ 
નો પકરચ્ કરાવતુાં પ્રભનુા પરમ પ્રભાવનો પકરચ્ કરાવતુાં વીંછીનુાં 
પ્રતિક જજનાલ્ની કદવાલ ઉપર આકાકરિ કર્ુું છે. તવર્્ોનાાં કારમા 
તવર્ને ઉિારી દેનારા આ અલૌકકક અને તવિંછી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં ત્રીજુ ાં 
નામ શ્રી કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથ છે. આ પ્રતિમાજી સાંપ્રતિ મહારાજાના સમ્ 
જેટલી પ્રાચીન હોવાનુાં મના્ છે. વિવમાન જજનાલ્ સવાંિ ૧૭૦૦ની 
આસપાસમાાં શ્રી સાંઘે બનાવેલ છે. માગશર સદુ ૨ ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કદનની 
શ્રી સાંઘ પ્રતિવર્વ ઉજવિી કરે છે. 
સાં.૧૬૫૫માાં પ્રેમ તવજ્ના ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વનાથ જજનમાળા િેમજ બીજા 

અને સ્િવન , છાંદ , રાસમાાં શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઉલ્લખે જોવા મળે છે. 
પાટિનાાં ઢાંઢેરવાડામાાં શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથ જજનાલ્ તસવા્ અન્્ બીજા બે જજનાલ્ો છે. િેમાાંના એક જજનાલ્માાં શ્રી ઢાંઢેર 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી ચમતકાકરક પ્રતિમા છે. જેની સમક્ષ કુમારપાળ મહારાજા રોજ સ્નાત્રપજૂા ભિાવિા. બીજુ ાં જજનાલ્ શ્રી 
મહાવીરસ્વામી ભગવાનનુાં છે. 
શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથની પષુ્પમાળાથી પજૂા કરનાર કા્મ માટે વીંછીના ભ્થી મતુિ બને છે. આ પ્રભ ુવીંછીં્ા પાર્શ્વનાથ િથા 
કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથના નામે ઓળખા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

હાથ કાંકિને પ્રભ ુશુાં?આરસી ધરવી પડે?એમ નાથ કાંકિ િાહરી ઓળખાિ શુાં કરવી પડે?વીંછી નહીં કરડે કદા િને પષુ્પ 
પાલે પજૂિા,શ્રી કાંકિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કાંકિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
ઢાંઢેરવાડા મોહલ્લા, પ્રોપટી ટ્રસ્ટ, મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૦૦૧ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૦ 

ટાાંકલા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ણચિાકર્વક ફાંિાથી અલાંકૃિ પાંચધાતનુા ૧૫ઇંચ ઉંચા,૧૩ઈંચ પહોળા શ્રી 
ટાાંકલા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાટિના ડાંખ મહિેાનાાં પાડામાાં ઘમૂટબાંધ જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
પાિીનાાં ટાાંકામાાંથી પરમાતમાની પ્રતિમા પ્રાપ્િ થઇ હોવાથી પ્રભ ુટાાંકલા 
પાર્શ્વનાથ ભગવાનને નામે પ્રતસિ થ્ેલ છે. આ પ્રતિમાની પજૂા-અચવના ભતિોને 
સાંસારનાાં ટાાંકામાાંથી બહાર કાઢનાર છે. મહા સદુ ૧૦ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કદનની 
ઉજવિી પ્રતિવર્વ શ્રી સાંઘ કરે છે. 
પાટિના ડાંખ મહિેાના વાળામાાં શ્રી શાાંતિનાથ ભગવાનનુાં જજનાલ્ પિ છે. 
સવાંિ ૧૬૫૫ માાં કતવ પ્રેમ તવજ્ે રચેલી ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વનાથ જજન નામ માળા 
સકહિ અનેક પ્રાચીન સ્િવન , રાસ , છાંદ વગેરેમાાં શ્રી ટાાંકલા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો 
ઉલ્લખે જોવા મળે છે. 
 

પાિી ભરેલા ટાાંકામાાંથી પાંચધાતનુા પ્રભાતવક પ્રતિમાજી પ્રાપ્િ થ્ા હોવાથી 
િેમનુાં નામ ટાાંકલા પાર્શ્વનાથ છે. 
 

 

સ્તતુિ 

હ ેટાાંકલા પ્રભ ુપાસજી મજુ જીવનના તશલ્પી બનો,પાર્િ હુાં લઈ ટાાંકણુાં ને ઘાટ આિમનો ઘડો, જલપિૂવ ટાાંકીથી પ્રગટી્ા 
િેહથી તમેુ ટાાંકલા,શ્રી ટાાંકલા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ટાાંકલા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ટાાંકલા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
ડાંખ મહિેાનો પાડો, મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૧ 

વાડી પાર્શ્વનાથ 
 

પદ્માસને ણબરાજમાન ૨૯ ઈંચ ઊંચા,૨૩ ઇંચ પહોળા ર્શ્િેવિવના પાર્ાિના 
પ્રતિમાજી સાંપ્રતિકાલીન શ્રી વાડી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાટિના ઝવેરી વાડામાાં 
ભવ્્ તશખરબાંધી , કલાતમકમાાં પાર્ાિનાાં જજનાલ્માાં ચતમુુવખે ણબરાજમાન 
છે. 
જજનાલ્માાં મળૂના્કની ભીંિ ઉપર આરસની િકિીમાાં સાંસ્કૃિ ભાર્ામાાં 
એક તશલાલેખ કોિરેલો છે. જેમાાં શ્રી ઉધોિનસકૂરથી લઈ શ્રી જજનચાંદસકૂર 
સધુીની ખરિરગચ્છછની પટ્ટાવાલી િથા જજનાલ્નાાં તનમાવિ શે્રષ્ઠી શ્રી 
કુાંવરજીની વાંશપરાંપરા આપી છે. કુાંવરજી શે્રષ્ઠીએ ચતમુુવખ ણબરાજમાન 
તવતધ ચૈત્ િમેજ મહોલ્લાની મધ્્માાં પોર્ધશાળા બનાવી. 
વાડી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમા જે પાટિની બાજુમાાં આવેલા વાડીપરુ 
ગામેથી લાવવામાાં આવી હો્ િેમ મના્ છે. િેની પ્રતિષ્ઠા નિૂન 
જજનાલ્માાં ૧૬૫૨નાાં વૈશાખ વદ ૧૨ ને ગરુુવારે શ્રી જજનચાંદસકૂરના હસ્િે 
થ્ેલ. જજનાલ્નાાં તશલાલખેમાાં પિ વાડીપરુ પાર્શ્વનાથ એવો ઉલ્લખે મળે 
છે જેને કારિે પિ માનવાનો કારિ મળે છે કે વાડીપરુમાાંથી લાવેલા પ્રભ ુ
વાડી પાર્શ્વનાથ નામે પ્રતસિ થ્ા. વાડીપરુમાાં આ પ્રતિમાજી શ્રી અમીઝરા 

પાર્શ્વ નામે ઓળખાિા હિા. 
શ્રી વાડી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં મળૂ જજનાલ્ કલા અને સ્થાપત્નો અદ્ભુિ નમનૂો હિો. લાકડાના માંડપનુાં કાષ્ટ તશલ્પ ગજુરાિી 
કલાનુાં ગૌરવ અને કલાપે્રમીઓનાાં આકર્વિનુાં કેન્દ્ર હત ુાં. આજે કાષ્ઠનો એ કલાતમક માંડપ ન્ર્ુ્ ોકવના મેટ્રોપોણલટન મ્ર્ણુઝ્મમાાં 
હોવાનુાં જાિવા મળે છે. 
પાટિ પાસેના વાડીપરુમાાંથી પ્રભ ુલાવ્્ા હોવાથી વાડી પાર્શ્વનાથ િરીકે પ્રતસિ છે. બેનમનૂ કલાતમક કાષ્ઠ તશલ્પ 
જજનાલ્માાં છે. 
સ્તતુિ 

વાડીપરેૂથી આવી્ા ન ેપાટિે ણબરાજી્ા,મજુ હૃદ્કમળે આવશો િો કમવ શત્ર ુનાશી્ા,વરસાવો કરુિાધાર અમ 
પર,ભવદાવાનલે દાઝી્ા,શ્રી વાડી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી વાડી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી વાડી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
ઝવેરી વાડો, મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૨ 

નારાંગા પાર્શ્વનાથ 
 

કલાતમક પકરકરથી પકરવિૃ અને પદ્માસને ણબરાજેલા 
સાંપ્રતિકાલીન ૨૧ ઈંચ ઊંચા ૧૮.૨૫ ઇંચ પહોળા ર્શ્ેિ 
પાર્ાિના શ્રી નારાંગા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાટિનાાં ઝવેરી 
વાડામાાં આવેલા તશખરબાંભવ્્ જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
જેના મખુ પરથી િેજપ્રભા ક્રોડો સ ૂ્ ો કરિા પિ 
ચડી્ાિી છે એવા શ્રી નારાંગા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં 

પ્રાચીન જજનાલ્ સાંવિ ૧૭૨૯ માાં ભજુબળ શેઠનાાં દેરાસર િરીકે ઓળખાત ુાં હત ુાં. 
સવાંિ ૧૭૯૨ માાં અખાત્રીજના શભુ કદને કદાચ જજિોિાર થ્ેલ જજનાલ્નુાં ધ્વજારોપિ થ્ેલ એમ જાિવા મળે છે. 
વિવમાન જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા સવાંિ ૧૯૫૯માાં મહાસદુ ૨ ને શકુ્રવારે થ્ેલ છે. આ પરમાતમાનુાં પકરકર કલાકૃતિનો અદ્ભુિ 
નમનૂો છે. 
સવાંિ ૧૬૪૮માાં લણલિપ્રભસરૂીએ રચેલી પાટિ ચૈત્ પકરપાટી િેમજ બીજા અને સ્િવન , છાંદ વગેરેમાાં પિ શ્રી નારાંગા 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઉલ્લેખ છે. 
પાટિના ઝવેરી વાડામાાં આ તસવા્ અન્્ ત્રિ જજનાલ્ો આવલે છે. જેમાાં શ્રી આદેર્શ્ર ભગવાન , શ્રી વાસપુજૂ્્સ્વામી 
ભગવાન અને શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમળુના્ક પદે ણબરાજમાન છે. ઝવેરી વાડામાાં આવેલ વાડી પાર્શ્વનાથજીનુાં િીથવ સમાન 
જજનાલ્ તવદ્યમાન છે. 
પરમાતમાના મખુારતવિંદ પરની અજમ િેજપ્રભા ક્રોડો સ ૂ્ વ કરિાાં પિ ચકડ્ાિી છે. પરમાતમાનુાં પકરકર બેનમનૂ કલાકૃતિનો 
અદ્ભુિ નમનુો છે. 
 

સ્તતુિ 

હ ેનાથ! હસતુાં મખુ િમારુ, તનરખિા મજુ પીડા હટે, છો સાથ અક્ષ્પદ પ્રદાિા, તજુ થકી મજુ ભવ કટે, હ ેદેવ! રાજ્્ તવશાળ 
િમારુ, તશવનગરનુાં આપજે,શ્રી નારાંગા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નારાંગા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નારાંગા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
ઝવેરી વાડો, મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૩ 

ચાંપા પાર્શ્વનાથ 
 

પકરકરમાાં પદ્માસને ણબરાજેલા સાંપ્રતિકાલીન ૨૧ ઈંચ ઊંચા ૧૯ ઇંચ 
પહોળા સાંપ્રતિ મહારાજાના સમ્નાાં ર્શ્ેિવિવનાાં પાર્ાિના શ્રી ચાંપા 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાટિના સાલવીવાડામાાં ધાબાબાંધ જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
કુમારપાળ મહારાજાનાાં સમ્માાં તનમાવિ પામેલા આ જજનાલ્ની 
છેલ્લી પ્રતિષ્ઠા સાંવિ ૧૭૦૦ ની આસપાસ થ્ેલ છે. વચમાનાાં 
સમ્માાં અનેકવાર જજિોિાર થ્ેલ આ જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા કદન 
વૈશાખ સદુ ૩ ની સાંઘ દર વરે્ ઉજવિી કરે છે. 
સવાંિ ૧૬૪૮માાં લણલિપ્રભસરૂીએ રચેલી પાટિ ચૈત્ પકરપાટી માાં 
આ પાર્શ્વનાથ નો ઉલ્લેખ મળે છે. િેમજ બીજા અને સ્િવન , છાંદ 
વગેરેમાાં પિ શ્રી ચાંપા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઉલ્લખે છે. 

 
 

સ્તતુિ 

 

જેમ પષુ્પમાાં ચાંપાિિા ફૂલ શે્રષ્ઠ નાથ ગિા્ છે,િેમ સષૃ્ષ્ટમાાં સહુ દેવોમાાં ત ુાં,દેવાતધદેવ મના્ છે,તુાં કદવ્્ છે,તુાં ભવ્્ 
છે,શ્રિે્ને ત ુાં ધ્્ે્છે,શ્રી ચાંપા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ચાંપા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
 

શ્રી ચાંપા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
સાલરીવાડો, નારા્િજીનો પાડો, 
મ.ુપો.પાટિ, 

જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૪ 

મહાદેવા પાર્શ્વનાથ 
 

૨૩ ઇંચ ઉંચા, ૧૯ ઈંચ પહોળા શ્રી મહાદેવા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાટિના 
ખેિરવસીમાાં ધાબાબાંધ ભવ્્ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
 

પ્રતિષ્ઠા વૈશાખ સદુ ૧૦.સાં.૧૬૪૮માાં થ્ેલ છે. 
 

શ્રીલણલિપ્રભસકૂર એ પાટિ ચૈત્ પકરપાટીની રચનામાાં શ્રી મહાદેવા 
પાર્શ્વનાથ દાદાને પનૂમનાાં ચાંદ્ર જેવા વિવવ્્ા હિા. 
 

આ તસવા્ અનેક પ્રાચીન સ્િવનોમાાં શ્રી મહાદેવ પાર્શ્વપ્રભનુી સ્તતુિ આવે 
છે. 
 

ખેિરવસીમાાં પ્રતિષ્ઠાના કદવસને દર વર્ે શ્રી સાંઘ ઉજવિી કરે છે. 
ખેિરવસીમાાં આ તસવા્ અન્્ જજનાલ્ો પિ આવલેા છે. 
 

પાટિ નગર ઘણુાં પ્રાચીન છે. િથા િેના તવકાસમાાં સોલાંકી વાંશનો ઘિો 
ફાળો છે. 
 

ધાબાબાંધ જજનાલ્માાં સેવા કરનારને દેવ નહીં…મહાદેવ બનાવિી આ 
ન્નરમ્્ પ્રતિમાજી ણબરાજમાન છે. 

 
 

સ્તતુિ 

સાંસારમાાં સહુ દેવ જો્ા તજુ સકરખો ના મળે,કોઈક રાગી દ્વરે્ીને કોઈ વાસનાએ ટળવળે,વીિરાગી સાચા દેવ છો,મહાદેવ 
િેથી આપ છો,શ્રી મહાદેવા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી મહાદેવા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી મહાદેવા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
ખેિરવાસી, મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૫ 

ધીંગડમલ્લ પાર્શ્વનાથ 
 

 

સાંપ્રતિ મહારાજાના સમ્ના ફિારકહિ ૩૧ ઇંચ ઉંચા ૨૪.૫ ઈંચ પહોળા 
શ્્ામવિવના પાર્ાિના પ્રતિમાજી પાટિના જોગીવાડામાાં ઘમુટબાંધ ભવ્્ 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
શ્્ામ વિવના આ પાર્શ્વપ્રભ ુશ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ િરીકે પિ ઓળખા્ છે. પ્રભનુ ુ
જજનાલ્ પ્રાચીન છે. જજનાલ્માાં પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશ ભવ િથા પ્રભનુા 
કલ્્ાિનોનુાં કલાતમક , મનોહર , મનમોહક , સુાંદર ણચત્રો દ્વારા દશવન કરાવવામાાં 
આવેલ છે. થાાંભલાઓ ઉપર કાચનાાં જડિર કામને લીધ ેજજનાલ્ની શોભા 
અનેરી લાગે છે. 
૧૮મી સદીમાાં કતવ ઉદ્રતન કૃિ શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ સ્િવનમાાં જોગીવાડાનાાં 
શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ ધીંગડમલ્લ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુિરીકે ઓળખાવ્્ાાં છે. 
 
 
 

 

સ્તતુિ 

 

ધીંગોધિી ગજુરાિનો જે જોગીવાડો જાગિો,ધીંગાિો જીિી મોહને વળી મલ્લ જજમ જે ગાજિો,મજુ હૃદ્ના તસિંહાસને ત ુાં નાથ 
બનીને રાજિો,શ્રી ધીંગડમલ્લ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ધીંગડમલ્લ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ધીંગડમલ્લ પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
જજનાલ્ પઢેી, જોગીવાડો, 
મ.ુપો.પાટિ, 

જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૬ 

કાંબોઈ્ા(ધી્ા) પાર્શ્વનાથ 

 

ફિારકહિ ૨૭ ઇંચ ઉંચા,૨૩ ઈંચ પહોળા ર્શ્ેિવિવના પાર્ાિના 
પ્રતિમાજી પાટિના દીકરાનાાં પાડામાાં ણબરાજમાન હિા. હાલમાાં આ 
પ્રતિમાજી શાહપરુ (મુાંબઈ) ભવુનભાન ુમાનસ માંકદરે લાવવામાાં આવેલ 
છે. 
ધી્ાનાાં પાડાનાાં ભવ્્ જજનાલ્માાં ણબરાજિા શ્રી ધી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
શ્રી કાંબોઈ્ા પાર્શ્વનાથને નામે પિ પ્રતસિ છે. 
પાટિનો એક ૈન વેપારી ઘીનો વેપાર કરિો હિો. પ્રભનુો પરમ ભતિ 
તનત્ પાર્શ્વપ્રભનુી અચવના કરિો હિો. ભક્તિના પ્રભાવે િેનુાં નસીબ 
ચમકી ઉઠ્ુાં અને ઘીના વેપારમાાં સારૂાં કમા્ો. એકઠી થ્ેલી સાંપતિનો 
સદ્ઉપ્ોગ કરી ભતિે ભવ્્ જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં. િેમાાં શ્રી 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ ણબરાજમાન ક્ાવ.ધીના વેપારીએ ણબરાજમાન કરેલા 
શ્રી પાર્શ્વપ્રભ ુધી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ નામે ઓળખા્ા. 
આ તસવા્ ધી્ાના પાડામાાં શ્રી શાાંતિનાથજીનુાં જજનાલ્ આવેલુાં છે. 
સવાંિ ૧૬૪૮ માાં લણલિપ્રભસકૂરએ પાટિ ચૈત્ પકરપાટીની રચના 
કરી િેમાાં શ્રી કાંબોઈ્ા પાર્શ્વપ્રભનુા નામનો ઉલ્લેખ મળે છે. 
આ તસવા્ પાટિને લગિી કે શ્રી પાર્શ્વ પ્રભનેુ લગિી અનેક 

રચનાઓમાાં શ્રી કાંબોઈ્ા પાર્શ્વપ્રભનુો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. 
 

સ્તતુિ 

 

અિહીિ પિને શોભિા કાંબોઈ્ા પ્રભ ુપાસજી,ધિૃણિજના દુ:ખ દકરિ દદો આપે કીધા નાશજી,સાંસાર દુ:ખે દુ:ખી્ો ુાં 
આપને કહુાં ખાસજી,શ્રી કાંબોઈ્ા(ધી્ા) પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કાંબોઈ્ા(ધી્ા) પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કાંબોઈ્ા(ધી્ા) પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ,                        આ પ્રતિમા શાહપરુ (માનશ માંકદર) - મુાંબઈ ણબરાજમાન છે  

ધી્ાનો પાડો, 
મ.ુપો.પાટિ, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન-૯૮૯૮૪૯૩૧૨૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૧ 
 

પાટિમાાં આવેલા ૯ + ૧ (શાહપરૂ)  જજનાલ્ોની ્ાત્રા ક્ાવ બાદ (કુલ્લ ૪૬ પાર્શ્વનાથના દશવન થ્ા.) હવે 
ગાાંભ,ુચાિસ્મા,કાંભોઈ,મ ૂાંજપરુ,અને શાંખેર્શ્ર િીથોની ્ાત્રા કરીશુાં. 
 

પાટિ થી ગાાંભ ૂ૩૬કક.મી. 
 

ગાાંભ ૂથી ચાિસ્મા ૧૭કક.મી. 
 

ચાિસ્મા થી કાંભોઈ ૧૨કક.મી. 
 

કાંભોઈ થી મ ૂાંજપરુ ૨૮કક.મી. 
 

મ ૂાંજપરુ થી શાંખેર્શ્ર ૧૨કક.મી. ના અંિરે છે. 
 
========================================= 

૪૭-શ્રી ગાંભીરા પાર્શ્વનાથ 

ગાાંભ ુ

 

૪૮-શ્રી ભટેવા પાર્શ્વનાથ 

ચાિસ્મા 
 

૪૯-શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથ 

કાંભોઈ 

 

૫૦-શ્રી જોટીંગડા પાર્શ્વનાથ 

મ ૂાંજપરુ 

 

૫૧-શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ 

શાંખેર્શ્ર 

================================================================================================ 
 

➢ સાધ-ુ૧૬૦૦૦ અને સાધ્વી -પષુ્પચલુા આકદ-૩૮૦૦૦. 
➢ શ્રાવક-૧૬૪૦૦૦ અને શ્રાતવકા-૩૭૭૦૦૦. 
➢ કેવળજ્ઞાની-૧૦૦૦, મન:પ્ાવવજ્ઞાની-૭૫૦ અને અવતધજ્ઞાની-૧૪૦૦. 
➢ ચૌદપવૂવધર-૩૫૦ અને વૈકક્ર્લબ્બ્ધઘર-૧૧૦૦ િથા વાદી-૬૦૦. 
➢  આર્ષુ્્-૧૦૦ વર્વ. 



66 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૭ 

ગાંભીરા પાર્શ્વનાથ 
 

ર્શ્ેિવિવના,પદ્માસન ેણબરાજિાાં ૨૫ ઇંચ ઉંચા ૨૦.૨૫ ઈંચ પહોળા પાર્ાિના 
શ્રી ગાંભીરા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુગાાંભ ુગામના તશખરબાંધી જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
ૈન સતૂ્રોના આકદ ટીકાકાર શ્રી શીલાાંકાચા્ે શક.સાં.૭૮૪ માાં ગાંભિૂા માાં શ્રી 
આચારાાંગ સતૂ્ર ની ટીકા પિૂવ કરી હિી. 
તવ.સાં.૯૫૬માાં સૈિાાંતિક ્ક્ષ દેવ ના તશષ્્ પાર્શ્વનાગ ેગાાંભ ૂગામમાાં શ્રાવક 
જ ાંબનૂાગની સહા્થી િેના જજનાલ્માાં ્તિ પ્રતિક્રમિ સતૂ્ર અને શ્રાવક 
પ્રતિક્રમિ સતૂ્રનુાં વ્્ાખ્્ાન ચૈત્ર માસની પાંચમીએ પિૂવ કર્ુું હત ુાં. જેથી 
તવક્રમની દસમી સદીમાાં ગાાંભમૂાાં જજનાલ્ હતુાં િે સ્પષ્ટ થા્ છે. 
શ્રી ગાંભીરા પાર્શ્વનાથનાાં પ્રતિમાજી સાંપ્રતિકાલીન છે. જજનાલ્માાં ઘિા 
જજનપ્રતિમાજીઓ છે. મોટાભાગના પ્રતિમાજી ગાાંભ ૂગામની જમીન માાંથી 
મળી આવેલાાં છે. મુાંબઈના ભલૂેર્શ્ર તવસ્િારમાાં આવલેા લાલબાગ 
જજનાલ્ના મળૂના્ક શ્રી મહાવીરસ્વામીજીનાાં પ્રાચીન પ્રતિમાજી ગાાંભથૂી 
લાવવામાાં આવેલ છે. 
શ્રી ગાંભીરા પાર્શ્વનાથનુાં જજનાલ્ બ ેમાળનુાં છે. અને િેની સ્થાપત્ કલા 

દશવની્ છે. આ જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા સાંવિ.૧૮૪૪માાં થઈ હિી. સવાંિ.૨૦૨૫માાં જજનાલ્નો જજિોિાર કરવામાાં આવ્્ો 
હિો. 
મહા સદુ ૪ ના પ્રતિષ્ઠા કદનનો અહીં ખબૂ મકહમા છે. િે કદવસે ભારિભરમાાંથી મોટી સાંખ્્ામાાં ્ાતત્રકો પધારે છે. 
 

સ્તતુિ 

જે રજિની મદુ્રા દઇને દુુઃખ દોહગ દારિા,ગાાંભ ૂનગરમાાં બેસણુાં લઇ મોહમલ્લ તવદારિા,ગાાંભી વ્ મખુ પર ઓપતુાં પિ 
આપિા જે પ્રસન્નિા,િે શ્રી ગાંભીરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ગાંભીરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ગાંભીરા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ગાાંભ,ુ િા.ચાિસ્મા, જજ.મહસેાિા ૩૮૪૦૦૧ 

ફોન-૯૭૧૪૨૬૦૬૯૪ / ૯૬૨૪૦૭૨૦૯૬ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૮ 

ભટેવા પાર્શ્વનાથ 

૧૧લાખ વર્વ પવેૂ થ્ેલ નતમનાથ પ્રભનુા શાસનમાાં ચાંપાનગરીમાાં પ્રજાપાલ રાજા અને 
બદુ્ધિસાગર પ્રધાન હિા. એકદા બે જાતિવાંિ ધોડા ખરીધા, અવળી ચાલના ઘોડા િમેને ગાઢ 
જ ાંગલમાાં લાવી મકૂ્યાાં. ત્ાાં રાતે્ર નજીકમાાં શ્રી નરધોર્ મનુીનો કેવળજ્ઞાન મહોતસવ દેવોએ 
ક્ો. દેશનામાાં બને્નએ પ્રભપુજૂા તવના અન્ન-જલ ન લવેાનો અણભગ્રહ કેવલી પ્રભ ુપાસે 
સ્વીકા્ો. ફરિાાં-ફરિાાં ગાઢ જ ાંગલમાાં ભલૂા પડયા ત્ારે માંત્રીએ ખાનગીમાાં શિુ વેલ ુ
રેિી(માટી)લાવી િેમાાંથી શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુી સુાંદર મતૂિિ બનાવી. જમીનમાાં ુપાવી. સ્વપ્ન 
સાંકેિના બહાને રાજાન ેિે બિાવી. હવે માટીના પ્રભનુી જળપજૂા કેમ કરવી? ત્ાાં રાજાની 

ભક્તિ-પ્રભાવે પદ્માદેવી પ્રસન્ન થઈ કહ્યુાં. હવે આ મતૂિિ ભક્તિ-પ્રભાવે વજ્રમ્ બની છે. આ પ્રતિમા દ્વારા ભ્ ટળ્્ો ને 
અણભગ્રહ પિૂવ થ્ો. િેથી પ્રભનુુાં નામ ભટેવા(ભ્ ટાળનારા) પડ્ુાં. નગર વસાવી,િેમાાં જજનાલ્ બાંધાવીને ૧૦૦૦૦ વર્વના 
આર્ ુસધુી ભક્તિ કરી. ત્ાાં બીજા ૩૦૦૦૦ વર્વ ભટેવા પાર્શ્વપ્રભનુા તવતવધ પરચાઓ અનભુવ્્ા. ત્ારબાદ કુાંિલપરુ પાટિમાાં 
ભધૂર રાજાનો પતુ્ર ગિુસુાંદર જન્મથી આંધળો. મ ૂાંગો અન ેદાહના રોગથી પીડાિો હિો. રોગશમનના સવવ પ્ર્તનો તનષ્ફળ 
ગ્ા. ત્ાાં ધમવધોર્સકૂર મ.સા.એ ભટેવા પાર્શ્વ પ્રભનુા ન્હવિ જળનો ઉપા્ બિાવ્્ો. રાજા પકરવાર સાથે ભટેવા પધારી 
પજૂા-સ્નાત્ર કરી ન્હવિ રાજકુમારના માથે છાાંટ્ ુાં ને સવવ રોગો દૂર થ્ા. િે ગિુસુાંદર રાજા થઈ અંિે દેવ બન્્ા. પ્રભનેુ દેવ 
તવમાનમાાં પધરાવી ૫૨૪૮૦૦ વર્વ સધુી ભટેવા પાર્શ્વપ્રભનેુ દેવોએ પજૂ્ા. ત્ારબાદ ભટેવા નગરમાાં સરૂચાંદ શેઠને નાિા 
ભીડ રહિેી. સરૂસુાંદર મનુીએ પદ્માદેવીની આરાધના બિાવી. તવતધપવૂવક પૌર્ધમાાં આરાધિા પદ્માદેવી પ્રગટ થઈને ભટેવા 
પાર્શ્વપ્રભનુો અઠ્ઠમ કરવા જિાવ્ર્ુાં. િ ેઅઠ્ઠમ ના પ્રભાવે દેવ પ્રસન્ન થઇ, િેમને ભટેવા પાર્શ્વપ્રભનુી પ્રતિમા આપી. િેના પ્રભાવ ે
સરૂચાંદ એર્શ્્વશાલી શેઠ બન્્ા. ઈડરના રાજાની નજરમાાં આ આવિા મતૂિિ માાંગી. શઠે સમ્સચૂકિા વાપરી રામા પટેલના 
ખેિરમાાં ભાંડારી દીધી. શેઠે િે પ્રભનુા ધ્્ાનમાાં મરી ્ક્ષતનકા્માાં ઉતપન્ન થ્ા. ્ક્ષે ૨૦૦૦ વર્વ ખેિરમાાં રહલે િે મતૂિિ તવર્ે 
ચાિસ્મા માાં રહલે રવચાંદ શેઠને સ્વપ્ન સાંકેિ ક્ો. િે મજુબ રવચાંદ શેઠે તવ.સાં.૧૩૩૫ વૈ.સદુ-૩ના રોજ ચાિસ્મામાાં 
પ્રતિષ્ષ્ઠિ ક્ાવ. તવ.સાં.૧૮૭૨માાં જીિોિાર કરવા પનુ:પ્રતિષ્ઠા થઈ. જજનાલ્ની પ્રાચીનિા ૭૪૦ વર્વ,જીિોદ્વાર પછી 
પ્રાચીનિા ૨૦૦ વર્વની છે. 
સ્તતુિ 

પ્રજાપાળ નપૃનો ભ્ હટાવવા જે પ્રભ ુતનતમિિ થિા,દેવી પ્રભાવે વળેુમાાંથી વજ્રમ્ જે બની જિા, માિા અંણબકા ચરિમાાં 
રહી જે પ્રભનેુ સેવિા,શ્રી ભટેવા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ભટેવા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભટેવા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ચાિસ્મા, શ્રી ચાિસ્મા મહાજનની પઢેી, 
મોટી વાણિ્ાવાડ, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૨૦ 

ફોન-૦૨૭૩૪-૨૨૩૨૯૬ / ૯૪૨૬૫૦૬૬૭૬ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૪૯ 

મનમોહન પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ મનોહર ફિાર્તુિ, કલાતમક પકરકરની વચ્છચે, ર્શ્ેિવિવના, પદ્માસન ે
ણબરાજિાાં, ૨૭ ઇંચ ઉંચા અને ૧૯ ઇંચ પહોળા પાર્ાિના સાંપ્રતિકાલીન શ્રી 
મનમોહન કાચના ધુાંમટબાંધ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
સાં.૧૬૩૮ ની એક ધાત ુમતૂિિમાાં કાંબોઇ ગામનો ઉલ્લખે મળે છે. સાં૧૬૪૮માાં 
લણલિપ્રભસકૂરએ રચેલી પાટિ ચૈત્ પકરપાટી માાં પિ કાંબોઈના 
પાર્શ્વનાથનો તનદેશ કરા્ેલો છે. આ પ્રમાિો પરથી આ િીથવને ૧૭ માાં 
સૌકાથી પિ પ્રાચીન માની શકા્. 
મળૂના્કની બાંને બાજુમાાં રહલેી મતૂિિઓ પર મળિા લખે અનસુાર િે 
મતૂિિઓની પ્રતિષ્ઠા શ્રી તવજ્સેનસરૂીર્શ્રજી મહારાજે સાં.૧૬૫૯ના વૈશાખ 
સદુ ૧૩ ને બધુવારે કરી હિી. િે ઉપરાાંિ અન્્ મતૂિિઓ પર 
સાં.૧૫૦૪,૧૫૦૫ અને ૧૫૧૮ની સાલના લખેો પ્રાપ્િ થ્ા છે. 
પહલેાાં આ મનોહર પ્રતિમાજી એક નાનકડી દેરીમાાં ણબરાજમાન હિા. 

સાં.૧૯૬૮માાં પ્રતિમાજીને મળૂ જજનાલ્માાં પધરાવ્્ા. માંકદરનો પનુ:જજિોિાર થ્ો અને સાં.૨૦૦૩ના મહા સદુ પનૂમના શભુ 
કદને મળૂના્ક પ્રભનેુ પનુુઃપ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવ્્ા. જેની પ્રતિવર્વ ઉજવિી થા્ છે. ફાગિ સદુ ૨ના કદવસે અહીં મોટો 
મેળો ભરા્ છે. 

મહાન ચમતકાકર િથા પ્રાચીન-ઉજ્જજવળ જજનપ્રતિમાજી છે. અહીં ચોરો ચોરી કરી શકિા નથી. 
 

સ્તતુિ 

જે સ્નાત્રજળથી ભતવકના સહુ દદો કાપિા,કદવ્્ પ્રભાવ પ્રકાશથી સહુ ્ાત્રીને હરખાવિા, અદ્ભુિ ણબિંબના દશવને સહુ ભવ્્ના 
મન મોહિા,શ્રી મનમોહન પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.કાંબોઈ, િા.ચાિસ્મા, જજ.મહસેાિા-૩૮૪૨૨૦ 

ફોન-૯૩૭૪૭૦૪૪૯૯ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫૦ 

જોટીંગડા પાર્શ્વનાથ 
 

ર્શ્ેિ પાર્ાિના પદ્માસને ણબરાજિાાં, ૨૮ ઇંચ ઉંચા અને ૨૩ ઇંચ પહોળા 
સાંપ્રતિકાલીન શ્રી જોટીંગડા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમજુપરુ િીથવમાાં મળૂના્ક શ્રી શાાંિીનાથ 
ભગવાનના ઘમુટબાંધ જજનાલ્માાં મળૂના્ક પ્રભનુી જમિી બાજુમાાં ણબરાજમાન 
છે. 
શ્રી શાંખેર્શ્ર મહાિીથવનુાં તનકટવિી મજુપરુ એક પ્રાચીન અને ઐતિહાતસક ગામ છે. 
લોકોકકિ અનસુાર રાજા મુાંજ સવાંિ.૧૦૦૩માાં મજુપરુ ગામ વસાવ્ર્ુાં હત ુાં. અનમુાન 
મજુબ ૧૫સૈકામાાં હોવાનુાં મના્ છે. 
સાં.૧૬૬૭માાં રચા્ેલ એક સ્િવનમાાં મજુપરુમાાં જોટીંગડા પાર્શ્વનાથનુાં દેરાસર 
હોવાનુાં નોંધા્ેલુાં છે. વિવમાનમાાં િે જોટીંગડા પાર્શ્વનાથનુાં સ્વિાંત્ર જજનાલ્ નથી. 
સાં.૧૬૬૭ ની સાલ સધુી િો જોટીંગડા પાર્શ્વપ્રભનુુાં અલગ જજનાલ્ હતુાં. 
સાં.૧૭૧૫ થી ૧૭૬૪ વચ્છચેના ઔરાંગઝબેના રાજ્્કાળમાાં અમદાવાદના સબૂાએ િ ે
સમ્ના અહીંના ઠાકોર સરદાર હમીરતસિંહને શરિે લાવવા મજુપરુ પર ફોજ 
મોકલી. સૈતનકોએ મજુપરુનો કકલ્લો િોડી પાડયો અને સરદાર હમીરતસિંહ લડાઈમાાં 

મતૃર્ ુપામ્્ો. િે સમ્ે જજનાલ્ પિ િોડી પાડવામાાં આવ્ર્ુાં હશે એમ અનમુાન છે. અને આ પ્રતિમાજી શાાંતિનાથ 
જજનાલ્માાં પધરાવ્્ા હશે. ગામના નામ પરથી જ આ પાર્શ્વનાથ મજુપરુા પાર્શ્વનાથના નામે પિ ઓળખા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

મજુપરુ તનવાસી અંિરે મજુ વાસ કરજો હ ેપ્રભ,ુજોટીંગનો ભ્ વારિા પ્રભપુાર્શ્વ હુાં તજુને ભજુ ાં,જોટો જડેના ત્રિ ભવુનમાાં 
િેહથી જોટીંગડા,શ્રી જોટીંગડા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી જોટીંગડા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી જોટીંગડા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.મજુપરુ, િા.સમી, જજ.મહસેાિા ૩૮૪૨૪૦ 

ફોન-૦૨૭૩૩-૨૮૧૩૪૩ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫૧ 

શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ 

પ્રાચીન કાળની આ વાિ છે. આર્ાઢી નામે એક શ્રાવક હિા. િે ખબુ શ્રિાળુ, મા્ાળુ 
અને દ્ાળુ હિા. કુદરિના ચારે્ હાથ િેમની ઉપર હિા. 
ગ્ી ચોવીસીના િીથુંકર શ્રી દામોદર ભગવાન સમવસરિમાાં મધરુ સ્વરે દેશના આપી 
રહ્યા હિા. બારે્ પર્વદા એકિાનથી સાંભાળવામાાં લીન હિી. ત્ારે આર્ાઢી શ્રાવકે 
તવન્પવૂવક ભગવાનને પછૂ્ુાં, "હ ેપ્રભ!ુ મારી મકુ્તિ ક્યારે થશે?" તત્રકાળજ્ઞાની ભગવાને 
જવાબ આપ્્ો, "આવિી ચોવીશીમાાં જ્ારે ત્રેવીસમા િીથુંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ િીથવપતિ 
થશે, ત્ારે એમના ગિધર થઈ િમે મકુ્તિએ જશો." 

'અહો! ધન્્ ઘડી! ધન્્ દહાડો! પોિાનુાં એ ઉિમ ભતવષ્્ સાાંભળીને શ્રાવકનુાં મન નાચી ઉઠ્ુાં. ઉિાર થશે, મકુ્તિએ જઈશ.' 
એ જાિી ભાવનામાાં વદૃ્ધિ થઇ. ભતવષ્્ના ઉપકારીએ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની અત્ારથી જ આરાધના શરૂ કરવાની એમને 
ભાવના થઇ. આ આતમા તનતમિવાસી છે. જો તનતમિ સારુાં નકહ મળે િો િે રાંગરાગમાાં ફસાઈ જશે એમ તવચારી એિે િરિ જ 
શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં મનોહર, પ્રભાવશાળી અને આકર્વક ણબિંબ ભરાવ્ર્ુાં. 
કેવી અડગ શ્રિા ! જેમને જો્ા નથી, એમની આરાધના કરવાની તનમવળ િમન્ના ! આનુાં જ નામ પ્રભભુક્તિ, સમકકિનો સાચો 
રાંગ અને જ્ઞાની પરુૂર્ોના વચન ઉપરની અડગ શ્રિા ! 
થોડા વર્ો પછી આર્ાઢી શ્રાવકની ગેરહાજરીમાાં એ પ્રતિમાજી સૌધમેન્દ્ર પાસ,ે સ ૂ્ વ અને ચાંદ્રના ઇન્દ્રો પાસે,પહલેા,બીજા,દસમાાં 
અને બારમાાં દેવલોકમાાં િથા નાગકુમારના દેવેન્દ્ર પાસે, આમ ઘિા કાળ સધુી ઠેકઠેકાિે પજૂાઈ. નતમ, તવનતમ અને 
રામચાંદ્રજીએ પિ આ મતૂિિની પજૂાનો લાભ લીધો હિો. ક્રમશુઃ એ પ્રભાવક પ્રતિમા શ્રી ણગરનાર િીથવની સાિમી ટૂાંકે આવી. 
એકવાર શ્રી નેતમનાથ પ્રભનુા કહવેાથી શ્રી કૃષ્િ મહારાજાએ અઠ્ઠમનુાં િપ કરી ધરિેન્દ્ર-પદ્માવિી પાસેથી એ મતૂિિને ફરીથી 
મેળવી. આ પ્રભપુ્રતિમાના ન્હવિ જળનો સૈન્્ ઉપર છાંટકાવ કરવાથી જરાસાંઘની 'જરા'  તવદ્યાનો ઉપદ્રવ ટળી ગ્ો હિો 
અને સૈન્્ સજીવન થઇ ગર્ુાં હત ુાં. 
તવક્રમ સાંવિ ૧૧૧૫માાં સજ્જજન શેઠે શ્રી શાંખેર્શ્ર(ગામ) િીથવમાાં તવશાળ જજનમાંકદર બાંધાવ્ર્ુાં. ત્ાાં એ પ્રતિમાજીને મોટા 
સમારોહ સાથે સ્થાપન ક્ાવ. દુર્જશલ્્ રાજાનો કોઢનો રોગ પિ પ્રભનુા ન્હવિ જળના પ્રભાવે દૂર થ્ો. એ શ્રિાળુ રાજાએ 
પિ ત્ાનો જીિોધ્ધાર કરાવ્્ો. વિવમાન સમ્માાં એ શાંખેર્શ્ર િીથવ ખબુ જ પ્રતસદ્ધિ પામ્ર્ુાં છે. ત્ાાં જનાર ખરેખર પાવન થઇ 
જા્ છે અને સૌની ઇબ્ચ્છછિ મનોકામના પિ પિૂવ થા્ છે. આખા ભારિવર્વમાાં ગઈ ચોવીસીની આટલી પ્રાચીન પ્રતિમા 
ક્યાા્ં  જોવા મળિી નથી. એ પ્રભનુા દશવન કરિાાં અને નામ સ્મરિ કરિાાં અનેક તવધ્નો દૂર થા્ છે. કારિ અહીંના 
અતધષ્ઠા્ક દેવ સદા જાગિૃ છે. ભતિવગવને સહા્ કરિાાં જ હો્ છે.આ એક અનભુવતસિ હકીકિ છે. 
 

આ પ્રાચીન મનોહર મતૂિિના દશવન આતમાને શાાંતિ આપ ેછે. ભાવનાને વધારે છે.ભવોભાવના પાપને પખાળે છે. 
 

જજનણબિંબોમાાં સહુથી પ્રાચીન ચમતકારીક કણલકાલ કલ્પિરુ મનોવાાંતછિ પરૂિ પાર્શ્વનાથ પ્રભજુી છે. સૌથી વધ ુઅઠ્ઠમો આ 
િીથવમાાં થા્ છે. 
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સ્તતુિ 

જેના ગિુોને વિવવા શ્રિુસાગરો ઓછા પડે,ગાંભીરિાને માપવા સહુ સાગરો પાછા પડે,જેની ધવલિા આગળે  ક્ષીરસાગરો 
ઝાાંખા પડે,શ્રી શાંખેર્શ્રા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
વા્ા હારીજ, િા.સમી, ગજુરાિ 

ફોન-૦૨૭૩૩-૨૭૩૫૧૪ 

 
 
================================================================================================= 

 

શ્રી ૧૦૮ માાંના શ્રી શાંખેર્શ્ર િીથવની ્ાત્રાએ આવનારા ્ાતત્રકોએ ભક્તિતવહારની 
સ્પશવના કરવાનુાં ભલુવાાં જેવુાં નથી..... 
 

શ્રી શાંખેર્શ્ર િીથવમાાં શ્રી ૧૦૮ પાર્શ્વનાથ ભક્તિ તવહાર 

 

શ્રી શાંખેર્શ્ર મહાિીથવ માાં પ.પ.ૂઆ.શ્રી પે્રમસરૂીર્શ્રજી મ.સા.ની િથા પ.પ.ૂઆ.શ્રી સબુોધસરૂીર્શ્રજી મ.સાની પે્રરિાથી 
તવર્શ્ભરમાાં અજોડ એવુાં શ્રી ૧૦૮ પાર્શ્વનાથ ભક્તિતવહાર મહાપ્રસાદનુાં તનમાવિ થર્ુાં છે. પચાસ વીઘાની તવશાળ જગ્્ા ઉપર 
પથરા્ેલુાં પદ્મસરોવર આકારનુાં શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુી ૧૦૮ િેજસ્વી-પ્રભાવશાળી પ્રતિમાઓથી ર્કુિ આ જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા  

સાં.૨૦૪૫ નાાં મહા સદુ પ ના રોજ ધામધમૂપવૂવક થઈ છે. 
 

આ જજનાલ્ના સાંકુલમાાં પજૂ્્ સાધ-ુસાધ્વીજી ભગવાંિો ના ઉપાશ્ર્, ્ાતત્રકોને ઉિરવા માટે સુાંદર ધમવશાળા, ભોજનશાળા, 
આ્ાંણબલશાળા વગેરેની સરસ સતુવધા છે. શ્રી શાંખેર્શ્ર િીથવની ્ાત્રાએ આવનારા ્ાતત્રકોએ શ્રી ૧૦૮ પાર્શ્વનાથ ભક્તિતવહાર 

ની સ્પશવના કરવાનુાં ભલુવાાં જેવુાં નથી. 
 

સાંપકવ  
શ્રી ૧૦૮ પાર્શ્વનાથ ભક્તિ તવહાર ૈન ટ્રસ્ટ 

ભક્તિનગર, સ્ટેટ હાઈવ,ે શ્રી શાંખેર્શ્ર િીથવ, પીન ૩૮૪૨૪૬, ગજુરાિ. 
ફોન: ૯૮૨૫૩૩૯૬૭૭ / ૦૨૭૩૩-૨૭૩૩૨૫ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૨ 

 
કુલ્લ ૫૧ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા. હવે શાંખેર્શ્ર થી અમદાવાદ ની વચ્છચે આવિા શાંખલપરુ, માાંડલ અન ેશરેીસા એમ ૩ 
િીથોની ્ાત્રા કરીશુાં..... 
 

શાંખેર્શ્ર થી શાંખલપરુ ૩૧ કક.મી. 
 

શાંખલપરુ થી માાંડલ ૩૩ કક.મી. 
 

માાંડલ થી શેરીસા ૭૪ કક.મી. 
 

શેરીસા થી અમદાવાદ ૨૬ કક.મી. છે..... 
 
===================================== 

૫૨-શ્રી શાંખલા પાર્શ્વનાથ 

શાંખલપરુ 

 

૫૩-શ્રી ગાડલી્ા પાર્શ્વનાથ 

માાંડલ 

 

૫૪-શ્રી શેરીસા પાર્શ્વનાથ 

શેરીસા 
=============================================================================================== 
 

➢ તનવાવિ કલ્્ાિક-શ્રાવિ-સદુ-૮,તવશાખા નક્ષત્રમાાં. 
➢ મોક્ષ-સમેિતશખર, મોક્ષિપ-માસક્ષમન અને મોક્ષાસન-કા્ોતસગાવસન. 
➢ મોક્ષ સાથે-૩૩ સાધ ુસાથે. 
➢ ગિધર-આકદ કદન્ન તવગેરે-૧૦. 
➢ શ્રી મહાવીર પ્રભ ુનુાં અંિર-૨૫૦ વર્વ. 

================================================================================================ 

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનુાં ચૈત્વાંદન 

 

આશ પરેૂ પ્રભ ુપાસજી,ત્રોડે ભવ પાસ; વામા માિા જનમી્ા,અહીં લાંછન જાસ...૧ 

અર્શ્સેન સિુ સખુકરૂ,નવ હાથની કા્ા;  કાશી દેશ વારાિસી,પણુ્્ે પ્રભ ુઆ્ા...૨ 

એકસો વરસનુાં આઉખુાં એ, પાળી પાર્શ્વકુમાર; પદ્મ કહ ેમકુાંિે ગ્ા, નમિાાં સખુ તનરધાર...૩ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫૨ 

શાંખલા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ મનોહર ફિાર્તુિ, શ્્ામવિવના,પદ્માસન ેણબરાજિાાં ૨૭ ઇંચ ઊંચા અને ૧૯ ઈંચ 
પહોળા પાર્ાિના સાંપ્રતિકાલીન શ્રી શાંખલા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુશાંખલપરુ ગામમાાં પાટીદાર 
મહાજનની ગલીમાાં મળૂના્ક શ્રી શાાંતિનાથ પ્રભનુા જજનાલ્માાં મળૂના્કની જમિી 
બાજુના બીજા ગભારામાાં ણબરાજમાન છે. 
વિવમાનમાાં શાંખલપરુ નામથી ઓળખાત ુાં આ ગામ ઘણુાં પ્રાચીન છે. લખમિ નામના રાજાએ 

આ ગામ વસાવ્ર્ુાં અને પોિાના નામ પરથી આ ગામનુાં નામ સલખમિપરુ રાખ્ર્ુાં. ગામમાાં ૈનની ઘિી વસ્િી હિી. 
સલખમિપરુમાાં પેથડ માંત્રીએ શ્રી પાર્શ્વનાથનુાં એક ભવ્્ જજનાલ્ બાંધાવેલુાં િે જાિકારી પ્રાપ્િ થા્ છે. 
ચૌદમાાં સૌકામાાં પાર્શ્વનાથ અને શાાંતિનાથ ભગવાનના બે પ્રસાદ હિા. િેનો ઉલ્લખે મળે છે. કોઇ રાજકી્ આફિને લીધે 
પ્રતિમાજી ભોં્રામાાં સરુક્ષા માટે છૂપાવી દેવામાાં આવ્્ા હશે એવુાં અનમુાન કરવામાાં આવે છે. 
સાં.૧૮૪૮માાં કોઈ ચોર રાાંિેજથી બે પ્રતિમાજી ચોરીને અહીં લાવ્્ો. અહીંના શ્રાવકે ૧ મિ અને ૫ શેર દાિા આપીને આ 
મતૂિિનો કબજો લીધો. એક પ્રતિમાજી પોિાના ગામ માટે રાખી બીજા પ્રતિમાજી ટુવડ ગામના શ્રીસાંધને આપી. અહીં રાખેલ 
પ્રતિમાજી જજનાલ્ બનાવી પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવાનો તનિવ્ કરી જજનાલ્ તનમાવિ કરવા ખોદકામ કરિાાં એક મોટુાં ભોં્રુાં પ્રાપ્િ 
થર્ુાં. િેમાાંથી ૨૦૦ જેટલી જજન પ્રતિમાઓ,કાઉસબ્ગ્ગ્ા,પકરકરો,દેવીઓ,ઓરતશ્ો,સખુડ,માંકદરનુાં તશખર વગેરે સામગ્રી પ્રાપ્િ 
થઈ. ત્ારબાદ નિૂન માંકદરનુાં તનમાવિ થર્ુાં અને સાં.૧૯૦૫ના જેઠ વકદ ૮ ના કદને નિૂન જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા થઈ. આ 
કદવસ પ્રતિકદન શ્રીસાંધ ઉજવે છે. ભોં્રામાાં શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુણબરાજે છે. જેનો મકહમા ખબૂ છે. િમેની પાસે વર્ોથી 
અખાંડ દીવો પ્રજ્વણલિ છે. જજનાલ્ની ભમિીમાાં ૨૫ ગોખલાઓ માાં જજનણબિંબો ણબરાજમાન છે. 
મળૂના્ક નથી છિાાં આ પ્રતિમાજી પરમ પ્રભાતવક છે. િથા આજ જજનાલ્ના ભોં્રામાાં ચમતકાકરક નવખાંડા પાર્શ્વનાથ 
ણબરાજમાન છે. 
 

સ્તતુિ 

જેમ શાંખના તનધોર્થી સહુ શત્રગુિ ભ્ પામિા, િેમ શાંખલા પ્રભપુારૅ્શ્જી પિ આપદાને ડારિા, શાંખલપરુમાાં શોભિા ને ત્રિ 
ભવુન અજવાળા,શ્રી શાંખલા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી શાંખલા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી શાંખલા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.શાંખલપરુ, સ્ટે.બચેરાજી, િા.ચાિસ્મા, જજ.મહસેાિા 
ફોન-૯૮૭૯૫૮૬૦૧૧ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫૩ 

ગાડલી્ા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી અંલકૃિ, ર્શ્ેિ પાર્ાિના પદ્માસન ેણબરાજિાાં, ૧૦ ઇંચ ઊંચા અને ૬.૨૫ 
ઈંચ પહોળા એક કલાતમક પકરકર વચ્છચે સાંપ્રતિકાલીન શ્રી ગાડલી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
માાંડલ ગામની મધ્્માાં ગાાંધીવાસમાાં તશખરબિ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
આ પ્રતિમાજીનો મકહમા અપરાંપાર છે. િેમના નામની પાછળ રહલેુાં રહસ્્ અગોચર 
છે. આ પ્રતિમાજીનુાં પબાસિ ગાલ્લીના (એક પ્રકારનુાં ગાડુાં) આકારે છે. િેથી ગાબ્લ્લ્ા 
કે ગાડણલ્ા પાર્શ્વનાથ િરીકે ઓળખા્ા એવી લોકવા્કા છે. 
વિવમાન જીનાલ્ સવાંિ ૧૮૭૫ ની આસપાસ માાં બાંધાવેલુાં છે. મહાસદુ ૫ ના 
પ્રતિષ્ઠા કદનને શ્રી સાંધ પ્રતિવર્વ ઉલ્લાસથી ઉજવ ેછે. 

આ જજનાલ્ ઉપરાાંિ બીજા ચાર મનોહર જજનાલ્ો છે. િેમાાં શ્રી શાાંતિનાથજી , શ્રી વાસપુજૂ્્સ્વામી , શ્રી આકદનાથજી વગેરે 
મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
સવાંિ ૧૬૬૫ માાં શ્રી પે્રમતવજ્ે રચેલી ૩૬૫ પાર્શ્વજજન નામમાલા માાં િેમિે પાર્શ્વપ્રભનુા ૩૬૫ નામમાાં આ નામની ગિના 
કરી છે. 
સવાંિ ૧૬૫૬ના આસો વદ ૯ ને માંગળવારે કતવ ન્સુાંદરે રચેલા શ્રી શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ છાંદ માાં પિ આ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો 
ઉલ્લખે છે. 
આલ્હાદક અને સાંપ્રતિકાલીન આ પ્રતિમાજી કલાતમક પકરકરની વચ્છચે સાિ ફિાથી શોભ ેછે. આ માાંડલ ગામ મહામાંત્રીર્શ્ર 
વસ્તપુાલ અને િેજપાલની જન્મભમૂી છે. 
 

સ્તતુિ 

માાંડલ માંડન હ ેપ્રભ ુ! મજુ આિમા અજવાળજો,કો ગારુડી માંત્ર ફૂાંકીને મોહતવર્ ઉિારજો,જે દુગવતિપાંથે જતુાં મજુ ગાડુાં પાુાં 
વાળિા,શ્રી ગાડલી્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ગાડલી્ા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ગાડલી્ા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.માાંડલ, િા.વીરમગામ 

ફોન:૯૮૯૮૪૨૨૯૦૩ / ૯૪૨૭૦૫૨૧૪૨ / ૭૬૦૦૫૮૪૨૩૫ 

 

ભોજનશાળા અને ધમવશાળાની વ્્વસ્થા છે. અગાઉથી જાિ કરવી. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫૪ 

શેરીસા પાર્શ્વનાથ 
 

સાપ્િફિાથી અલાંકૃિ, શ્્ામવિાવ, પદ્માસન ેણબરાજેલા ૧૬૫ સે.મી. ઉંચા શ્રી શેરીસા 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુશેરીસા ગામમાાં તશખરબાંધી જજનાલ્માાં મળૂના્ક િરીકે 
ણબરાજમાન છે. 
કુમારપાળના સમ્માાં કણલકાલસવવજ્ઞ શ્રી હમેચાંદ્રસકૂરજી મહારાજના સહાધ્્ા્ી 
આચા વ્.શ્રી દેવેન્દ્રસરૂીર્શ્રજી શેરીસા પધા્ાવ. ત્ાાં કદવ્્જ્ઞાનથી એક સ્થાનની અંદર 
ુપા્ેલી એક તવશાળ પાટ જોઈ. િેમાાંથી જજનણબિંબની રચના થા્ િેવી ઈચ્છછા 

થિાાં શ્રી પદ્માવિી દેવીની આરાધના અઠ્ઠમ િપ સાથે કરી. પદ્માવિી દેવી સાક્ષાિ થઈ આચા વ્શ્રીને માગવદશવન આપ્ર્ુાં. 
દેવીના કથન અનસુાર આ દેવેન્દ્રસકૂરએ સોપારક નગરથી એક અંધ તશલ્પીને બોલાવ્્ો. અંધ તશલ્પીએ અઠ્ઠમનુાં િપ ક્ાવ 
પછી પાર્ાિની તવરાટ પાટ પર તશલ્પકામ શરૂ કર્ુું. તશલ્પીએ સ ૂ્ ાવસ્િ બાદ તશલ્પકામ શરૂ કર્ુું એ બીજા કદવસે સુ્ વ ઉગે િે 
પહલેાાં એક અતિ મનોહર જજનણબિંબનુાં સર્જન થઇ ચકુ્ુાં હત ુાં. 
િે જ રાત્રે આચા વ્શ્રીએ માંત્ર શક્તિથી અ્ોધ્્ાનગરીથી ચાર જજનણબિંબ અત્ર ેલાવવાની કામના કરી. ચારમાાંથી એક પ્રતિમા 
પ્રાિ:કાળ થઈ જવાના કારિે માગવમાાં ધારાસેનક નામના ગામમાાં પધરાવવામાાં આવી. અન્્ ત્રિ પ્રતિમાઓ આવી પહોંચી. 
ત્ાાં િો આસપાસમાાં એક જગ્્ાએથી બીજી ૨૪ જજનપ્રતિમાજી મળી આવી. આ િમામ પ્રતિમાઓન ેશેરીસા ગામમાાં એક 
ભવ્્ જજનાલ્ તનમાવિ કરીને પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવી. તશલ્પીએ એક રાિમાાં તનમાવિ કરેલી સમુનોહર પ્રતિમાજી શ્રી 
શેરીસા પાર્શ્વનાથના નામથી જગતવખ્્ાિ થઈ. આ િીથવની સ્થાપના બારમાાં સૈકામાાં થ્ાનો ઉલ્લેખ છે. 
સવાંિ.૧૪૨૦માાં આ િીથવમાાં શ્રી પદ્માવિી દેવીની પ્રતિમા પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવી હિી. આજે આ પ્રતિમા નરોડામાાં છે. 
જજિોદ્વાર થઈ સવાંિ. ૨૦૦૨ના વૈશાખ સદુ ૧૦ ના આચા્વ.ભગવાંિ.શ્રી તવજ્નેતમસરૂીર્શ્રજી મ.સા.ના વરદ્હસ્િે આ 
ભવ્્ાતિભવ્્ જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા થઈ. 
દૈવી સાંકેિથી સોપારક નગરના અંધ તશલ્પીએ એક રાત્રીમાાં બનાવેલ મનોહર પ્રતિમાજી છે. અહીંની પિ પનૂમ ભરા્ છે. 
સ્તતુિ 

દેવેન્દ્રસકૂર અંિ:સ્ફૂરિથી અંધ તશલ્પી આવિો,પદ્માવિીની સહા્થી તજુ ણબિંબ તનતશએ બનાવિો,મજુ કમવ શત્રશેુર માથે ત ુાં 
સાવાશેર ઇશ છો,શ્રી શેરીસા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી શેરીસા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી શેરીસા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.શેરીસા, સ્ટે.કલોલ, જજ.અમદાવાદ 

ફોન-૦૨૭૬૪-૨૫૦૧૨૬ / ૦૭૯-૨૬૬૦૮૨૪૪ 

 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળા ની વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૩ 

કુલ્લ ૫૪ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા હવે ભાવનગર થી જામનગર ની વચ્છચ ેઆવિા ૯ િીથોની ્ાત્રા કરીશુાં..... 
સૌ પ્રથમ ભાવનગર પહોંચવુાં ત્ાાંથી ઘોઘા-અજાહરા-પ્રભાસ પાટિ-ચોરવાડ-માાંગરોળ-બરેજા-જામ ભાિવડ-મોટી ભિસાલ 
અને છેલ્લ ેજામનગર ના એમ કુલ ૯ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા િીથોના દશવન વાંદન કરીશ.ુ... 
 

ભાવનગર થી ઘોઘા ૨૧ કક.મી. 
ઘોઘા થી અજાહરા ૧૮૫ કક.મી. 
અજાહરા થી પ્રભાસ પાટિ ૮૬ કક.મી. 
પ્રભાસ પાટિ થી ચોરવાડ ૩૨  કક.મી. 
ચોરવાડ થી માાંગરોળ ૧૮ કક.મી. 
માાંગરોળ થી બરેજા ૪૧ કક.મી. 
બરેજા થી જામભાિવડ ૮૦ કક.મી. 
જામભાિવડ થી મોટી ભિસાલ ૮૨ કક.મી. 
મોટી ભિસાલ થી જામનગર ૨૩  કક.મી. 
 

આ ્ાત્રા લગભગ ૫ કદવસમાાં પિૂવ કરી શકા્ છે.. 
૫૫-શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથ 

ઘોઘા 
૫૬-શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથ 

અજહરા 
૫૭-શ્રી દોકડી્ા પાર્શ્વનાથ 

પ્રભાસ પાટિ 

૫૮-શ્રી ચોરવાડી પાર્શ્વનાથ 

ચોરવાડ 

૫૯-શ્રી નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથ 

માાંગરોળ 

૬૦-શ્રી બરેજા પાર્શ્વનાથ 

બરેજા 

૬૧-શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથ 

જામ ભાિવડ 

૬૨-શ્રી સપ્િફિા પાર્શ્વનાથ 

મોટી ભિસાલ 

૬૩-શ્રી ભાભા પાર્શ્વનાથ 

જામનગર 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫૫ 

નવખાંડા પાર્શ્વનાથ 
 

નવ ફિાથી અલાંકૃિ, કૃષ્િવિાવ, પદ્માસન ેણબરાજિાાં, ૩૬ ઇંચ ઉંચા અને 
૨૪.૨૫ ઇંચ પહોળા શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુધોધા ગામે ત્રિ તશખરોથી 
શોભિાાં જજનાલ્માાં મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
અિીિના ઊંડાિમાાં એક ડૂબકી વિવમાનનુાં ઘોઘા પવેૂ ગુાંડીગઢ ના નામથી 
ઓળખાત ુાં એક મહતતવનુાં બાંદર હત ુાં. ભાવનગર વસ્ર્ુાં િે પહલેાાં આ બાંદરે ઘણુાં 
તવકતસિ હત ુાં. આ ઘોઘા બાંદરે શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથનુાં િીથવ ઘિા પ્રાચીન 
કાળથી સ્થપા્ેલુાં છે. 
સાં. ૧૧૬૮ માાં શ્રી મહદે્રસકૂરના ઉપદેશથી શ્રીમાળી જ્ઞાતિના નાિાવટી શ્રી 
હીરુભાઈએ શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથનુાં ણબિંબ ભરાવ્ર્ુાં હત ુાં. િે પવેૂ પિ ઘોઘામાાં 
ૈનોની વસ્િી િથા જજનાલ્ો તવદ્યમાન હિાાં. 
આ પ્રભનુા નામકરિની સાથે આ પ્રતિમાના પ્રભાવની એક રોમાાંચક કથા 
સાંકળા્ેલી છે. આ િીથવ ઉપર મ્લેચ્છછોએ આક્રમિ કરી મતૂિિન ેખાંડીિ કરી 
નાખી. ભવ્્ જીવોના હૃદ્ાાંગિમાાં અધ્્ાતમનો અખાંડ નાદ જગાવિી આ 
તનરુપમ જજન પ્રતિમાના મ્લચે્છછોએ નવખાંડ કરી નાખ્્ા અને આ નવખાંડોને 

મ્લેચ્છછોએ ભાવનગરના વડવામાાં બાપેસરાના કૂવામાાં પોટલીમાાં બાાંધીને ફેંક્યા. 
 

આ પ્રમાિે કેટલોક કાળ આ ખાંકડિ પ્રતિમા આ કૂવામાાં અજ્ઞાિ રહી. એકદા ઘોઘાના એક શ્રાવકને અતધષ્ઠા્ક દેવે સ્વપ્નમાાં 
આ પ્રતિમાના પ્રાગટ્ માટે સાંકેિ ક્ો. સ્વપન્ના સાંકેિ અનસુાર િે શ્રાવકે હીરના િાાંિિે વીંટીને િે પોટલીને કૂવામાાંથી 
બહાર કાઢી. ઘોઘામાાં લાવીને િે નવ ટુકડાને નવ મિ લાપસીમાાં બરાબર ગોઠવ્્ા. નવ કદવસ બાદ િે લાપસીમાાંથી બહાર 
કાઢિાાં પ્રતિમાજી અખાંકડિ નીકળશે િેવો સ્વપ્નનો સાંકેિ હિો.િેથી સહુ અધીરા બનીને નવ કદવસ પિૂવ થવાની પ્રિીક્ષા કરી 
રહ્યા હિા. આઠમા કદવસે ્ાત્રાથે આવલેા ભરૂચના સાંઘ ેદશવનની ઈચ્છછા વ્્તિ કરી. સહુની અધીરાઈ હવે પ્રબળ બની. 
આઠમા કદવસે જ પ્રતિમાજીને લાપસીમાાંથી બહાર કાઢ્ા. પ્રતિમાજીના નવ ખાંડ સાંધાઈ ગ્ા હિા. પિ શ્રાવકોની 
અધીરાઈને કારિે સાાંધા અદૃશ્્ ન થ્ા , આજે પિ નવખાંડના આકારને સ્પષ્ટ જોઈ શકા્ છે. 
 

શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથનુાં જજનાલ્ ઉત્ુાંગ, અન ેમનોહર છે. આ માંકદરની બાાંધિી અતિ ભવ્્ છે. ઘોઘા , મહુવા , િથા 
ધોલેરાના માંકદર એક જ તશલ્પીએ બનાવેલાાં હોવાથી એ ત્રિે માંકદરોની બાાંધિી એક સરખી છે. આ જજનાલ્નો રાંગમાંડપ 
અતિ તવશાળ છે. 
 

પ્રતિમામાાં નવ સાાંધા દેખાિા હોવાથી નવખાંડા નામ પડ્ુાં. ખોવા્ેલી ચીજો એમની ૧ માળા ગિિા પ્રાપ્િ થા્ છે િેવો 
ભાતવકોનો અનભુવ છે. 
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સ્તતુિ 

મ્લચ્છછો િિી લડાઈમાાં નવખાંડ થાિા િાહરા,પિ અખાંડસખુ સ્વામી પ્રભ ુઅખાંડ બનિા માહરા, ખોવા્ેલાન ેખોળનારા 
આિમા મજુ ખોલજે,શ્રી નવખાંડા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નવખાંડા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
શેઠ કાળામીઠાનીપેઢી, ભાજીપોળ, મ.ુપો.ધોધા, જજ. ભાવનગર-૩૯૪૧૧૦ 

ફોન-૦૨૭૮-૨૮૮૨૩૩૫ 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
================================================================================================== 

સ્તતુિઓ 

 

હ ેપાર્શ્વ પ્રભ ુમજુ આંગિે ઉતસવ બની પધારજો, 
હ ેપાર્શ્વ પ્રભ ુમજુ હૃદ્ માાં કરુિા ઝરિ ને વહાવજો, 
હ ેપાર્શ્વ પ્રભ ુમજુ ણચિ માાં તજુ સ્મરિ તનત્ કરાવજો, 
હ ેપાર્શ્વ પ્રભ ુભવો ભવ મને શાશન પ્રેમી બનાવજો. 

 

હ ેપાર્શ્વ પ્રભ!ુ મજુ તવનાંિી િમે હૃદ્ માાં અવધારજો, 
હ ેપાર્શ્વ પ્રભ!ુ તજુ બાળ ને માિા બની સાંભાળજો, 
હ ેપાર્શ્વ પ્રભ!ુ આ પાપમ્ સાંસાર થી ઉગારાજો, 

હ ેપાર્શ્વ પ્રભ!ુ ભવો ભવ મને શાશન પે્રમી બનાવજો. 
 

હ ેપાર્શ્વ પ્રભ!ુ મજુ ર્શ્ાસ માાં રિકાર છે તજુ નામનો, 
હ ેતવર્શ્ તવભ!ુ મજુ હૃદ્ માાં ધબકાર છે ત ુાં નામનો, 
કરુિાતનતધ! મજુ આિમા માાં પ્રાિ છે તજુ નામનો, 
મજુ જીવન ના સાંગીિ માાં આલાપ છે તજુ નામનો. 

 

ભવભ્રમિ માાં ભટકી રહ્યો ને દુુઃખ ઘિા સહિેો ગ્ો, 
થાકી ગ્ો, હારી ગ્ો, તજુ શરિ માાં આવી ગ્ો, 
તજુ દ્વારે પહોંચી, શીર્ ઝુકાવી, પ્રાથવના તજુ ને કરુાં, 
આ જગિ ને તવસરી જઈ, તજુ પ્રીિ ને માણ્્ા કરુાં. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૫૬ 

અજાહરા પાર્શ્વનાથ 
 

કેશરવિાવ શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથજીનો એક ગૌરવવાંિો ઈતિહાસ છે. આ િીથવના 
અનપુમ અિીિને જાિવા આપિે ભિૂકાળની વૈભવશાળી અ્ોધ્્ા નગરીમાાં 
પહોંચીએ. 
અ્ોધ્્ાના સ ૂ્ વવ ાંશી રાજાની વાંશપરાંપરામાાં પરુાંદર, કીતિિધર, સકુોશલ, કહરણ્્ગભવ 
અને નઘરુ્ આકદ રાજાઓ થ્ા. આ નઘરુ્ રાજાની રાિી પતવત્ર સિી હિી. િેની 
રાજ્્ પરાંપરામાાં ચોવીસમો કકુસ્થ રાજા થ્ો. આ કકુસ્થ રાજાના પતુ્ર રઘનેુ 
અજ્પાલ ઉફે અનરણ્્ નામનો પતુ્ર હિો. અજ્પાલ રાજ્્ તસિંહાસન પર આરૂઢ 
થિાાં િેિે સાાંકેિપરુને પોિાની રાજધાની બનાવી. 
આ પરમ જજનભતિ અજ્પાલ રાજા એકદા તસદ્ધિગકરની ્ાત્રાએ નીકળ્્ો. દીવ 
બાંદરે આવિાાં િેના દેહમાાં ભ્ાનક વ્્ાતધઓ પ્રગટ થ્ા. વ્્ાતધની પીડાથી ગ્લાન 
બનેલો રાજા કેટલોક કાળ ત્ાાં જ રોકાઈ ગ્ો. 
આ અરસામાાં જ સમદુ્રમાાં એક ઘટના બની. રતનસાર નામના વ્્ાપારીનાાં વહાિો 

સમદુ્રના ભ્ાનક િોફાનોમાાં અટવાઈ ગ્ાાં. અત્ાંિ ભ્ાનક પકરક્સ્થતિનુાં સર્જન થિાાં પ્રાિની રક્ષા કાજે રતનસારે 
પરમાતમાનુાં ધ્્ાન ધર્ુું. િેની શ્રિા અને ભક્તિના બળે કદવ્્વાિી સાંભળાઈ. આ કદવ્્ વાિીના સાંકેિથી રતનસારે િે 
સ્થાનમાાં કલ્પવકૃ્ષના પાકટ્ાના સાંપટુમાાં રહલેી શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુી પ્રતિમાની બાિમી મેળવી. 
દૈવી સાંકેિથી િેિ ેજાણ્ર્ુાં કે આ પ્રતિમા ઘિી પ્રાચીન અને પ્રભાવક છે. ધરિેદ્ર ેિે પ્રતિમાને સાિ લાખ વર્વ સધુી પજૂેલી છે. 
કુબેર દેવે ૬૦૦ વર્વ સધુી િેની અચવના કરી છે. અને વરૂિ દેવે પિ િેને સાિ લાખ વર્વ સધુી પજૂી છે. 
આ પ્રભાવક પ્રતિમાને પ્રાપ્િ કરીને દીવ બાંદરે રહલેા અજ્પાલને સોંપવા અતધષ્ઠાત્રી દેવી પદ્માવિીએ કદવ્્વાિીથી સચૂન 
કર્ુું. 
આ પ્રતિમાના આવા પરમ પ્રભાવને જાિીને િેને પ્રાપ્િ કરવા રતનાસર ઉતસકુ બન્્ો. દૈવી સહા્થી િિેે આ પ્રતિમા 
સમદુ્રમાાંથી પ્રાપ્િ કરી અને પ્રતિમાના પ્રાગટ્ માત્રથી જ ગાાંડોતરૂ બનેલો સમદુ્ર ક્ષિમાાં શાાંિ થ્ો. 
દીવ બાંદરે પહોંચીન ેરતનસારે આ પ્રતિમા ભવ્્ આડાંબર પવૂવક રાજા અજ્પાલને સપુ્રિ કરી , આ મનોહર પ્રતિમાના 
દશવનથી હર્વક્ન્વિ બનેલા રાજાએ ભવ્્ સ્નાત્ર મહોતસવ ઊજવ્્ો. અને પરમાતમાનુાં સ્નાત્ર જળ પોિાના અંગ ેલગાડર્ુાં. આ 
સ્નાત્ર જળના કદવ્્ પ્રભાવથી િેનો વધેક વ્્ાતધ પિ શીઘ્ર ઉપશાાંિ થ્ો. 
આ પ્રતિમાના પરમ પ્રભાવથી પ્રભાતવિ બનેલા અજ્પાલે અજ્નગર નામનુાં એક નગર વસાવ્ર્ુાં. આ નગરની મધ્્માાં 
એક ભવ્્ જજનપ્રાસાદ બાંધાવી , આ ચમતકારી પ્રતિમાજીને પ્રતિષ્ષ્ઠિ ક્ાવ. આ પરમાતમાની તત્રકાલ પજૂા કરિા રાજાની 
સમદૃ્ધિ અત્ાંિ વદૃ્ધિ પામી. છ માસ પ ુ્ંિ ત્ાાં રહીને રાજાએ તસિણગકરની ્ાત્રા કરી. શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુા ચૈત્ને દસ ગામ સકહિ 
અજ્નગર સમતપિિ કરીને રાજા પોિાના સ્થાને ગ્ો. અજ્રાજાના રોગન ેહરનાર આ પરમાતમા શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથના 
નામથી પ્રતસિ થ્ા. 
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સાં. ૧૬૬૭ ના વૈશાખ સદુ ૩ ને માંગળવારે િપાગચ્છછાચા્વશ્રી તવજ્દેવસકૂરની પાવન તનશ્રામાાં ઉના તનવાસી શ્રીમાળી 
કુાંવરજી જીવરાજ દોશીએ આ િીથવનો ચૌદમો જીિોિાર કરાવ્્ો હિો. 
શ્રી જજનપ્રભસકૂરએ આ પાર્શ્વનાથને ‘શ્રી નવતનતધ પાર્શ્વનાથ’ નામથી પિ ઓળખાવ્્ા છે. 
 

સ્તતુિ 

 

જેના ન્વહિથી અજ્ નપૃના રોગ શોક સહુ હારિા, હ ેભ્હરા તશવસખુકરા સહુ નામ અજાહરા પાડિા, ને પજૂિા ધરિેન્દ્ર 
આકદ સરુવરો જેને વળી,શ્રી અજાહરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.અજાહરા, વાછા ચોક, જજ. જુનાગઢ, ઉના-૩૬૩૨૬૦ 

ફોન-૯૫૭૪૮૬૯૩૫૫ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
================================================================================================== 

ભગવાન પાર્શ્વનાથના જીવનો પ્રથમ ભવ 

(૧) મરુભતૂિ-એકવાર ભગવાન પાર્શ્વનાથનો જીવ જ ાંબદૂ્વીપના ભરિકે્ષત્રના પોિનપરુમાાં તવર્શ્ભતૂિ પરુોકહિનો પતુ્ર 
મરુભતૂિ બન્્ો. મોટાભાઈનુાં નામ કમઠ હત ુાં. તપિાનો સ્વગવવાસ થઈ જિાાં કમઠ રાજપરુોકહિ બન્્ો . 
 

મરુભતૂિ પ્રકૃતિથી સરળ, તવનીિ અને ધમવતનષ્ઠ હિો. કમઠ ક્રૂર, અણભમાની અને વ્્ણભચારી હિો. મરુભતૂિની પતની 
વસુાંધરાના રૂપ ઉપર િે મગુ્ધ થઈ ગ્ો. િેની અભ્્થવનાથી વસુાંધરા પિ પોિાના ધમવથી ચ્છર્િુ થઈ ગઈ. 
કમઠની પતનીથી િેનો િવેો અસદ્-વ્્વહાર છાનો રહી શક્યો નકહ, િેિે પતિને સમજાવ્્ા પરાંત ુિે માન્્ા નકહ 
ત્ારે િેિે મરુભતૂિને કહ્યુાં. મરુભતૂિ ઘરથી બહાર નીકળી ગ્ા અને થોડા કદવસો પછી રૂપ પકરવિવન કરી ફરી ત્ાાં 
આવ્્ા. પતની અને ભાઈનો અસદ્ વ્્વહાર પોિાની આંખે જોઈ રાજાને તનવેદન કર્ુું. રાજાએ ક્રોતધિ થઈને 
કમઠને દેશતનકાલ કરી દીધા. કમઠ િાપસ બનીને પોિનપરુની પાસેના પવવિ ઉપર ઉગ્ર િપ કરવા લાગ્્ા. 
િપનો ચમતકારી પ્રભાવ થ્ો. જનપવવિ જનજનની જીભ ઉપર કમઠનુાં નામ રમવા માાંડ્ુાં. મરુભતૂિએ પિ િેની 
પ્રશાંસા સાંભળી. પોિાનાાં કૃત્ ઉપર િેને પશ્ચાિાપ થવા લાગ્્ો. મોટાભાઈ પાસે ક્ષમા્ાચના કરવા માટે િે ત્ાાં 
પહોંચ્છ્ા, ચરિોમાાં ઝૂક્યા પરાંત ુક્રૂર કમઠે નમન કરિા મરુભતૂિના માથા ઉપર મોટો એવો પતથર મા્ો કે જેની 
ભ્ાંકર વેદનાથી દુુઃખી થિા મરુભતૂિનો ત્ાાં જ અંિ થઈ ગ્ો. 
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દોકકડ્ા પાર્શ્વનાથ 

પદ્માસન,ે નવ ફિાથી અલાંકૃિ, મનોહર પકરકરથી પકરવરેલા ૩૯ ઈંચ ઊંચા ૩૧ 
ઈંચ પહોળા આ પ્રતિમા છે. 
સમદુ્ર કકનારાની તનકટ વસેલ ુપ્રભાસપાટિ , િીથવ િરીકેની ખ્્ાતિને પામેલુાં છે. 
પવૂે દેવપાટિ , સોમનાથપાટિ કે ચાંદ્રપ્રભાસપાટિ નામોથી આ નગર ઓળખાતુાં 
હત ુાં. તવક્રમ સાંવિ ૮૪૫ માાં વલ્લભીપરુનો ભાંગ થ્ા બાદ શ્રી ચાંદ્રપ્રભસ્વામીના 
ણબિંબને અહીં લાવવામાાં આવ્ર્ુાં. િેરમા સૈકામાાં શ્રી કુમારપાળ નરેશે અહીં 
અષ્ટાપદજીના ચૈત્નુાં તનમાવિ કર્ુું હત ુાં. 
ૈનોના પતવત્ર િીથવ બનવાનુાં સૌભાગ્્ પામેલુાં આ િીથવ શૈવધમીઓનુાં પિ 
મહતતવનુાં િીથવધામ છે. 

મળૂના્ક શ્રી ચાંદ્રપ્રભ સ્વામીના ભવ્્ જજનપ્રાસાદમાાં ડાબી બાજુના ગભારામાાં શ્રી દોકકડ્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી કૃષ્િવિી 
પ્રતિમા ણબરાજમાન છે. 
આ પ્રભનુા નામની સાથે િેની પ્રભાવસાંપન્નિાની એક મનોહર કથા ગ ૂાંથા્ેલી છે. એક ભાગ્્શાળી મહાનભુાવ તનત્ આ 
પ્રભજુીની પ્રથમ પજૂાનો લાભ લેિા. પ્રભાિમાાં પજૂા કરવા ભગવાન પાસે પહોંચિા ત્ારે પ્રભનુી પલાાંઠી પરથી એક દોકડો 
(િે સમ્નુાં નાણુાં) િેને પ્રાપ્િ થિો. આ પ્રમાિે ઘિા કદવસો સધુી ચાલ્ર્ુાં , પિ િે પ્રભ ુપજૂકથી આ ચમતકારની ઘટના 
ગપુ્િ ન રહી શકી. પ્રભનુા પ્રભાવથી થ્ેલાાં આનાંદના આવેગમાાં એકદા આ વાિ િેિે અન્્ને કહી સાંભળાવી. 
બીજે કદવસે તનત્ક્રમ અનસુાર િે પ્રભનુી પજૂા કરવા પહોંચ્છ્ો ત્ારે પ્રભનુી પલાાંઠીમાાં દોકડો િો હિો , પિ િે ચોંટી ગ્ો 
હિો. િે કદવસે િે દોકડો પ્રાપ્િ થઈ શક્યો નકહ. આજ સધુી િે દોકડો પ્રભનુી પલાાંઠી પર ચોંટેલો મોજૂદ છે. આ પ્રભનુા 
નામનુાં પ્રભાવપિૂવ આ રહસ્્ ખબૂ હર્વ ઉપજાવે છે. શ્રિાળુઓને આ પરમાતમા પ્રત્ે અત્ાંિ શ્રિા છે. િેમના અણચન્ત્ 
પ્રભાવના અનભુવો ભાવકુોને થ્ા કરે છે. આ પાર્શ્વનાથજી ‘શ્રી દાદા પાર્શ્વનાથ’ નામથી પિ ઓળખા્ છે. 
શ્રી ચાંદ્રપ્રભ સ્વામીનુાં આ િીથવ ખાસ ્ાત્રા કરવા લા્ક છે. નવ ગભવગહૃ અને પાંચતશખરથી ર્તુિ આ જજનપ્રાસાદ 
ભારિભરમાાં અદ્ધદ્વિી્ છે. 
સ્તતુિ 

હ ેદોકડા દેનાર દોકડી્ા શ્રી પારસનાથજી, મજુ દુ:ખડા હરનાર દોકડી્ા બનોને નાથજી, પ્રભાસપાટિ નવગભારે બેસિા 
ભવિારિા,શ્રી દોકકડ્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી દોકકડ્ા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી દોકકડ્ા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
દેરાસરની ખડકી, મ.ુપો. પ્રભાસ પાટિ, જજ.જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૮, 

ફોન-૦૨૮૭૬-૨૩૧૬૩૮ / ૯૯૭૮૩૫૮૮૭૪ 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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ચોરવાડી પાર્શ્વનાથ 
 

ફિારકહિ, ર્શ્ેિવિવ ૨૩ ઇંચ ઊંચા અને ૧૯ ઇંચ પહોળા શ્રી ચોરવાડી પાર્શ્વનાથ 
પ્રભ ુચોરવાડ િીથવમાાં મળૂના્ક સ્વરૂપે ણબરાજમાન છે 

જૂનાગઢ જજલ્લામાાં આવેલુાં ચોરવાડ એ ચોરવાડી પાર્શ્વનાથનુાં પ્રાચીન િીથવ છે. 
પ્રતિમાજી ઘિાાં પ્રાચીન અને પ્રભાવક છે. ગામના નામ પરથી આ પ્રભજુી શ્રી 
ચોરવાડી પાર્શ્વનાથ નામથી પ્રતસિ છે. આ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુશ્રી હસમખુા પાર્શ્વનાથ 
નામથી પિ ઓળખા્ છે. 
સાં.૧૫૨૯ માાં શ્રી સાંઘે આ જજનપ્રાસાદનુાં તનમાવિ ક્ાવનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્િ થા્ છે. પિ 
સાં. ૧૪૮૭ માાં શ્રી જ્સાગર ઉપાધ્્ા્ે રચેલા 'િીથવમાલા'  સ્િવનમાાં િેમિ ે
ચોરવાડામાાં શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામીની ્ાત્રા ક્ાવની નોંધ પ્રાપ્િ થા્ છે. આ ઉલ્લખે 
આ િીથવને વધ ુપ્રાચીન માનવા પે્રરે છે. િથેી આ પ્રાચીન િીથવનો સાં. ૧૫૨૯ માાં શ્રી 
સાંઘે જીિોિાર કરાવી ભવ્્ જજનપ્રાસાદનુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં હશે. િેમ અનમુાની 
શકા્. 
િીથવ ઘણુાં પ્રાચીન અને પ્રભાવક છે. ગામમાાં ૈનની વસ્િી જૂજ છે. વ્્વસા્ાથે 

બહારના કેટલાક ૈનો િાજેિરમાાં અતે્ર આવીન ેવસેલા છે. 
શ્રી માાંગરોળ ૈન સાંઘ આ િીથવનો વહીવટ કરે છે. અહીં એક ઉપાશ્ર્ પિ છે િીથવ ખાસ ્ાત્રા કરવા લા્ક છે. 
 

સ્તતુિ 

જે હાસ્્ મોહ તનવારિા પિ હાસ્્ મખુ પર ધારિા,જે ચોરવાડે બેસિા પિ મોહ ચોર તનવારિા,હ ેચોરવાડી હસમખુા તજુ 
આિ સહુ અવધારિા,શ્રી ચોરવાડી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ચોરવાડી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ચોરવાડી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
આથમિો દરવાજો, મ.ુપો.ચોરવાડ, 

િા.વેરાવળ, જજ.જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૮ 

ફોન-૯૭૨૩૫૬૬૬૧૪ (પજૂારી) 
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નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથ 
 

 

મૌ્વવાંશના મહાન સાંપ્રતિમહારાજાએ આજથી લગભગ ૨૩૦૦ થી અતધક 
વર્વ પવૂ ેવલ્લભીપરૂમાાં અનેક માંકદરો બાંધાવી અને પ્રતિમાજીઓ પ્રતિષ્ષ્ઠિ 
કરી હિી. 
િેમાાંની એક પ્રતિમાજી શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની છે. વલ્લભીપરૂ ભાાંગિા 
ત્ાાંથી પાર્શ્વપ્રભ ુમાંગલપરુ (માાંગરોળ) લાવવામાાં આવ્્ા.  માગવમાાં 
પ્રતિમાજીની બે આંગળીઓ ખાંકડિ થઈ. પરાંત ુપ્રભનુા અતધષ્ઠા્ક દેવો એ 
ભક્તિ કરી માાંગરોળ પધારિાજ િે બ ેઆંગળીઓ પવુવવિ થઈ ગઈ. આ રીિે 
સ્વ્ાં નવપલ્લતવિ થઈ શોભા્માન જિાિા પરમાતમાનુાં "નવપલ્લવ 
પાર્શ્વનાથ" એવ ુનામ પ્રતસિ થર્ુાં. 
સવાંિ ૧૨૬૩ માાં શ્રી નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા થઈ હશ ે
િેની સાણબિી પકરકરની પલાઠી નીચેનો ખાંડ મળી આવ્્ો છે. જે પર "સાંવિ 
૧૨૬૩ પ્રતિષ્ઠા કકરિા" એવો લખે છે. આમ ૨૩૦૦ થી અતધક વર્વ પ્રાચીન 
એવા નવપલ્લવ સ્વામી છેલ્લા ૮૦૦ થી અતધક વર્ોથી માાંગરોળ નગરે 

ણબરાજમાન છે. 
સવાંિ ૧૪૮૭માાં શ્રી જ્સાગર મતુનએ રચલેા એક િીથવમાલા સ્િવનમાાં િેમિ ેમાાંગરોળના શ્રી નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથને 
જુહા્ાવ છે. 
 
 

સ્તતુિ 

નવપલ્લતવિ તનજ અંગલુી કરનાર પ્રભ,ુન્ને ધરો,મજુ ભાવના મતૂછિિ બની નવપલ્લતવિ િેને કરો, માાંગરોળ નગરે ઈશ હ ે
જગદીશ ત ુાં જગ જાિીિો,શ્રી નવપલ્લવ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
કાંપારી ફળી્ા, મ.ુપો.માાંગરોળ, જજ.જુનાગઢ-૩૬૨૨૨૫ 

ફોન-૯૭૨૩૭૦૪૨૨૪ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૦ 

બરેજા પાર્શ્વનાથ 
 

ફિારકહિ, કૃષ્િવિાવ ૩૩ ઇંચ ઊંચા અને ૨૯ ઇંચ પહોળા પદ્માસના રૂઢ શ્રી 
બરેજા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુસૌરાષ્ટ્રના બરેજ િીથવમાાં મળૂના્ક સ્વરૂપે ણબરાજમાન 
છે. 
એક વાર એક સાથવવાહ એક વહાિમાાં બેસીને સમદુ્રમાાંથી પસાર થઈ રહ્યો 
હિો. અતવરિપિે વહાિ સમદુ્રમાાં ચાલતુાં હત ુાં. પિ અચાનક વહાિ સ્થાંણભિ 
થર્ુાં. વહાિ સ્થાંણભિ થવાનુાં કારિ આ સાથવવાહને ન સમજાર્ુાં. તવસ્મ્ના 
વહિેમાાં િે િિાવા લાગ્્ો. પિ િેનો તવસ્મ્ વધ ુસમ્ ન ટક્યો. 
વહાિ સ્થાંણભિ થવાનાાં કારિોની િ ેિપાસ કરવા લાગ્્ો,ત્ારે િે સમદુ્રના 
જળમાાંથી એક મનોરમ્્ જજનણબિંબ િેને પ્રાપ્િ થર્ુાં. આ ણબિંબને તનરખીને િ ે
હરણખિ થ્ો. 
આ પરમાતમાને પેખીને િેના ન્નો નતૃ્ કરવા લાગ્્ા. હૈર્ુાં હર્વના કહલોરે 

ચડર્ુાં અને મનમર્રૂ કદવ્્ આનાંદની મનોહર સષૃ્ષ્ટમાાં તવહરવા લાગ્્ો. 
િેિે આ પ્રતિમાન ેબલેજા ગામમાાં પધરાવ્્ાાં. એક મનોહર જજનપ્રાસાદના મળૂના્ક પદે આ પરમાતમા તવભતૂર્િ થ્ા. આ 
પ્રભજુીના પ્રભાવ અને ચમતકારના અનભુવો શ્રિાળુઓને થ્ાાં છે. 
આ જજનપ્રાસાદ અત્ાંિ રમમી્ અને મનોહર છે. િીથવ ઘણુાં પ્રાચીન છે. વિવમાન જજનાલ્ સાં.૧૯૦૦ માાં શેઠ ભીમજી 
કલ્્ાિજી પોરબાંદરવાળાએ બાંધાવ્ર્ુાં હત ુાં. સાંવિ ૧૯૦૫ ના મહા વદ ૩ ના કદને શ્રી જજનેર્શ્રસરૂીર્શ્રજીના હસ્િે આ 
જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા થઈ હિી. 
ગામના નામ પરથી આ પાર્શ્વનાથ ‘શ્રી બરેજા પાર્શ્વનાથ' નામથી ઓળખા્ છે. 
 
 

સ્તતુિ 

આલમ આખી નાથ તજુને દેવ સાચો માનિી,છો શામળા પિ નાથ િારી ધવલ કીતિિ જામિી,જે બરેજે બળવાંિ બેઠો, 
મોહબળને િોડવા, શ્રી બરેજા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી બરેજા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી બરેજા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો. બરેજા, જજ.જુનાગઢ 

ફોન-૯૦૧૬૬૭૬૯૧૧  

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 



85 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૧ 

અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથ 
 

સૌરાષ્ટ્રના જામનગર જજલ્લાના ભાિવડ ખાિે શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથજી 
મખુ્્ અને એકમાત્ર િીથવ આવેલુાં છે. 
ભાિવડ થી બે કકલોમીટરના અંિરે આવેલા આ િીથવની કલાકારીગરી અદ્ભુિ 
છે. 
હાલમાાં જામ ભાિવડની ભાિવડ િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. પ્રાચીન 
ગ્રાંથોમાાં ‘ભાનવુડ ગ્રામ’ િરીકે આ સ્થળનો ઉલ્લેખ છે. પ્રાચીનકાળમાાં આ ગામ 
સમદૃ્ધિની છોળો ઉછળિી નગરી હિી. િેમ જાિવા મળે છે. 
ર્શ્ેિ વિવનાાં, પદ્માસનસ્થ, ફિારકહિ શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથજી ની 
પ્રતિમાજીની ઊંચાઈ ૧૮ ઇંચ અને પહોળાઈ ૧૪ ઇંચની છે. ચાાંપસી નામના 

શે્રષ્ઠીએ આ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા આ ભવ્્ જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં હત ુાં. 
તવક્રમ સાંવિ ૧૬૨૨ ના ફાગિ સદુ બીજના કદવસે આ નિૂન જજનાલ્માાં આચા વ્ ભગવાંિ શ્રી જજનરાજસરુીર્શ્રજી મહારાજ 
ના વરદ હસ્િે શાહ ધારશી રાજશી દ્વારા શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથજીને ગાદી નશીન કરવામાાં આવ્્ા હિા. એ વખિે ૮૦ 
જજનણબિંબોની પ્રતિષ્ઠા કરાઇ હિી. 
આ િીથવની પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર આચા વ્ ભગવાંિ શ્રી જીવરાજસરૂીર્શ્રજી મહારાજે શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથજીની સ્તતુિ મતુિ 
મને ગાઈ છે. શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથજી ની પ્રતિમાજી અલૌકકક અને કદવ્્ છે. પરમાતમાની સેવા પજૂા કરવાથી સઘળાાં 
મનોરથો પકરપિૂવ થ્ાના અનેક દ્રષ્ટાાંિો છે. 
સાંસ્કૃિ ભાર્ામાાં આ પાર્શ્વનાથને ‘અમિૃશ્રાવી પાર્શ્વનાથ’  જિાવેલ છે. તવક્રમ સાંવિ ૧૯૫૧માાં આ િીથવનો જીિોિાર થ્ો છે. 
પજૂ્્ મતુન ભગવાંિો એ શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથજી ની સ્તતુિ પોિાની પ્રાચીન રચનાઓમાાં કરી છે. 
 

સ્તતુિ 

અમિૃ ઝરે તજુ મખુથી મજુ આિમા ભીંજાવજે,ને અમરપદ આપી પ્રભ ુત ુાં દેવાતધદેવ કહાવજે, જે સ્વપ્ન આપી ભાતવકના 
શ્રિા કમલ તવકસાવિા,શ્રી અમિૃઝરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી અમિૃઝરા પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.જામભાિવડ, જજ.જામનગર 

ફોન-૯૪૨૮૧૨૬૫૧ / ૦૨૮૯૬-૨૩૪૦૪૭ 

ભોજનશાળા સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૨ 

સપ્િફિા પાર્શ્વનાથ 

સાિ ફિા અલાંકૃિ, ર્શ્ેિવિાવ પાર્ાિના ૨૦ ઈંચ ઊંચા અને ૧૬.૨૫ ઇંચ પહોળા 
પદ્માસનારૂઢ શ્રી સપ્િફિા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુજામનગર જીલ્લાના મોટી ભલસાિ 
િીથવમાાં ણબરાજમાન છે. 
ભલસાિના શ્રી પાર્શ્વનાથપ્રભ ુ શ્રી સપ્િફિા પાર્શ્વનાથના તવતશષ્ટ નામથી પ્રતસિ છે. 
પારકર દેશથી સ્થળાાંિર કરી અનેક ૈનો ભલસાિમાાં આવીને વસ્્ા. આ ૈનોમાાં 
રા્શી શાહ અને વઘવમાન શાહ નામના બે આગવેાન શ્રેષ્ઠી હિા. િેઓએ 
ભલસાિમાાં સાં.૧૫૪૦માાં એક સુાંદર જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં. આ જજનાલ્માાં 
સાિ મનોહર ફિાથી અલાંકૃિ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન સકહિ અનેક ણબિંબોને સ્થાતપિ 
ક્ાવ. સાિફિાને હોવાથી સપ્િફિા પાર્શ્વનાથ નામથી પ્રતસિ થ્ા. 
શ્રી પે્રમતવજ્કૃિ ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વજજન નામમાલા માાં સપ્િફિા નામનો પિ ઉલ્લેખ 
કરવામાાં આવ્્ો છે. 
કારિક વદ ૮ના પ્રતિષ્ઠા કદનને શ્રી સાંઘ પ્રતિવર્વ ઉજવે છે. 
રા્શી શાહ અને વઘવમાન શાહ નામના શ્રેષ્ઠીએ ૧૫૪૦માાં જજનચૈત્ તનમાવિ કરી 
સાિફિા ર્તુિ પાર્શ્વપ્રભ ુપધરાવિા િે સપ્િફિાના નામથી પ્રતસિ બન્્ા. 

 
 

સ્તતુિ 

હ ેસપ્િફિા પ્રભપુાર્શ્વજી મજુ સાિ ભ્ તનવારજો,ભલસાિથી મજુ મોહને હ ેનાથ પાઠ ભિાવજો,તજુ દશવની ઈચ્છછા ઘરે િે 
દેવ બની પિ આવિા,શ્રી સપ્િફિા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સપ્િફિા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સપ્િફિા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.મોટી ભલસાિ, જજ.જામનગર 

ફોન-૯૦૯૯૨૧૪૭૨૪ / ૯૯૨૪૩૪૮૮૪૫ શ્રી મહને્દ્રભાઈ 
મેનેજર 

૯૪૦૯૪૧૧૩૦૬ શ્રી રાજુભાઈ વોરા ટ્રસ્ટી 
 

ભોજનશાળા નથી કા્મી ભાત ૂઆપવામા આવે છે. ઉિરવાની 
વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૩ 

ભાભા પાર્શ્વનાથ 
 

સપ્િફિાથી અલાંકૃિ, કૃષ્િવિવ, પદ્માસન ેણબરાજિાાં ૪૭ ઈંચ ઉંચા અન ે૪૦ ઇંચ 
પહોળા શ્રી ભાભા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુજામનગરના જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
આ નગરનુાં સૌંદ વ્ આંખોને આનાંકદિ કરી દે છે. આ નગરની બાાંધિી અંિરમાાં 
આકર્વિ ઊભુાં કરે છે. એવા જામનગર પાસે પ્રાચીનિા નથી. પિ પ્રમેાળિા ઘિી 
છે. સૌંદ્વપિૂવ આ નગરીનાાં જજનાલ્ો િો જાિે સૌંદ્વનો પરમ શિગાર છે. િ ે
જજનાલ્ોની કલાતમક કોરિીઓમાાં ભલૂા પડી જવાની મજા માિવા જેવી છે . 
ચોરીવાળા દેરાસર િરીકે ઓળખાિા જજનમાંકદરમાાં શ્રી ભાભા પાર્શ્વનાથની મનોહર 
મતૂિિ શોભે છે. 

અચલગચ્છછી્ આચા વ્ શ્રી કલ્્ાિસાગરસકૂરના ઉપદેશથી શ્રી સાંઘે સાં.૧૬૭૮ ના વૈશાખ સદુ ૮ ન ેરતવવારે આ ણબિંબની 
પ્રતિષ્ઠા કરાવી હિી. 
ઉિર ગજુરાિમાાં િથા સૌરાષ્ટ્રમાાં ઘરના વડીલની વડીલાઈ અનસુાર િેમને ભા શબ્દથી બહુમાનવામાાં આવે છે. વ્્વહારમાાં 
વપરાિા આવા અત્ાંિ બહુમાન વાચી શબ્દને બેવડાવીને શબ્દને અત્ાંિ બહુમાન વાચી બનાવવામાાં આવ્્ો. આવો મજાનો 
શબ્દ પરમાતમા સાથે જોડી દેવામાાં આવ્્ો. ભાભાની આંખોમાાંથી નીિરિા વ્હાલન ેમાિવાની મજા પિ ઓર છે. 
જામનગર સૌરાષ્ટ્રનુાં એક મહતતવનુાં શહરે અને જજલ્લાનુાં મખુ્્ મથક છે. લશ્કરી છાવિીનુાં પિ કેંદ્ર છે. શહરે અદ્યિન અને 
રણળ્ામણુાં છે. અહીંના જજનાલ્ો શત્રુાંજ્ની ટૂાંકોની ્ાદ અપાવે છે. અહીંનાાં જજનાલ્ો ભવ્્ અને મનોહર છે. મનોહર 
ણબિંબોન ેનીરખિા અત્ાંિ આહ્લાદ ઊપજે છે. અહીંના જજનાલ્ોનુાં રાંગકામ આકર્વક છે. 
ગામમાાં કુલ ૧૬ દેરાસરો છે. ૈનોની તવપલુ વસિી છે. સકૂર ભગવાંિો િથા મતુન ભગવાંિોના આવાગમન િથા ચાતમુાવસો 
અહીં તનરાંિર થા્ છે. અહીંની ખ્્ાિનામ સાંસ્કૃિ પાઠશાળાનો લાભ લવેા સાધ-ુસાધ્વી ભગવાંિો અહીં ખાસ ક્સ્થરિા કરે છે. . 
ન્નરમ્્ આ ભાભા પાર્શ્વનાથ દાદા ભ્ હરનારા ગિા્ છે. 
સ્તતુિ 

સગુકઠિ િમારી દેહ્ષ્ષ્ટ કમવકષ્ષ્ટ કાપિા,તજુ ભામિા લેિી સમષ્ષ્ટ પાર્શ્વ ભાભા ઓપિા,જે જામનગરે જાગિા જીવમૈત્રીન ે
રેલાવિા,શ્રી ભાભા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ભાભા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભાભા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
ચોકમાાં, ચોરીવાળુ દેરાસર, મ.ુજામનગર ૩૬૦૦૦૧ 

ફોન:૦૨૮૮-૨૬૭૮૯૨૩ / ૦૨૮૮-૨૫૫૫૯૪૬ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૪ 

 

કુલ્લ ૬૩ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા. હવ ેભદ્રરે્શ્ર અને સથુરી માાં આવેલ ૨ િીથોની ્ાત્રા કરીશુાં..... અહીં ગજુરાિમાાં 
આવેલ િીથોની ્ાત્રા પરુી થશે… ત્ારબાદ રાજસ્થાન િરફ પ્ર્ાિ કરીશુાં... 
 

સૌ પ્રથમ ગાાંધીધામ પહોંચવુાં ત્ાાંથી ભદ્રરે્શ્ર ૩૯  કક.મી.  અને ત્ાાંથી સથુરી ૧૩૬ કક.મી. અંિરે આવેલ છે. ગાાંધીધામ 
પહોંચવા મુાંબઈથી કચ્છછ એતસપે્રશ અને સ્ાજી એતસપે્રશ ડેઇલી ટે્રનની સતુવધા છે. સરુિ, વડોદરા, અમદાવાદ થઈ આ બાંન ે
ટે્રનો જા્ છે... 
 
 

૬૪-શ્રી ભદ્રરે્શ્ર પાર્શ્વનાથ 

ભદ્રરે્શ્ર 

 

૬૫-શ્રી ઘિૃકલ્લોલ પાર્શ્વનાથ 

સથુરી 
================================================================================================== 

ભગવાન પાર્શ્વનાથના જીવનો બીજો અને ત્રીજો ભવ 

 
(૨) ર્થૂપતિ ગજ- આિવધ્્ાનવશ આર્ષુ્્ પિૂવ થવાથી મરુભતૂિનો જીવ તવિંધ્્ાચળની અટતવમાાં હાથીઓનો 
સ્વામી ગજરાજ થ્ો. કમઠની પતની વરુિા ત્ાાંથી કાળ કરીને ર્થૂપતિ ગજરાજની તપ્ર્ા હક્સ્િની થઈ. 

 

આ બાજુ રાજાએ જ્્ારે કમઠ દ્વારા મરુભતૂિની હત્ાના સમાચાર સાાંભળ્્ા ત્ારે રાજાને પિ સાંસારની 
સ્વાથવપરા્િિા અને તવર્્ાાંધપિાથી તવરક્તિ થઈ. િેથી િેિે સા્ં મ ગ્રહિ ક્ો. ઉતકૃષ્ટ સાધના કરિાાં િેઓ 
એક કદવસ િે જ અટવીમાાં ધ્્ાનમદુ્રામાાં ઊભા હિા. ત્ારે મરુભતૂિનો જીવ કે જે હાથી બનેલ હિો. િે ત્ાાં આવી 
પહોંચ્છ્ો. મતુનને ધ્્ાનમદુ્રામાાં જોઈને િેને જાતિસ્મરિજ્ઞાન થર્ુાં. પવૂવજન્મનુાં સ્મરિ કરીને ગજરાજે મતુન પાસે 
શ્રાવકધમવનો સ્વીકાર ક્ો. 
એકવાર વનમાાં ભ્ાંકર અક્ગ્નપ્રકોપ થ્ો. આખુાંએ વન બળવા લાગ્ર્ુાં ત્ારે પોિાના પ્રાિ બચાવવાને માટે 
હાથીએ સરોવરમાાં પ્રવેશ ક્ો. ત્ાાં કમઠનો જીવ કે જે કુકુવટ જાતિનો સપવ બનેલ હિો. િે આકાશમાાં ઊડિો ત્ાાં 
આવ્્ો અને હાથીને જોઈને િેનુાં વેર જાગિૃ થઈ ગર્ુાં. ક્રોધવશ હાથીના માથા ઉપર ડાંસ મા્ો કે જેના ઝેરથી 
ગજરાજનુાં આખુાં શરીર તવર્મ્ બની ગર્ુાં િો પિ હાથીએ સમભાવપવૂવક વેદના સહન કરી સમભાવમાાં જ 
આર્ષુ્્ પિૂવ કર્ુું. 
 

(૩) આઠમા દેવલોકમાાં: આર્ષુ્્ પિૂવ કરીને મરુભતૂિનો જીવ આઠમા સહસ્રાર નામના દેવલોકમાાં ઉતપન્ન થ્ો. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૪ 

ભદ્રરે્શ્ર પાર્શ્વનાથ 

 
ભદ્રરે્શ્ર િીથવમાાં રે્શ્િ મનોહર બાવન દેવકુણલકાઓથી શોભિા ભવ્્ 
જજનપ્રાસાદની ૨૫મી દેરીમાાં જૂના મળૂના્ક શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુી અનપુમ 
જજનમતૂિિ ણબરાજમાન છે. શ્્ામ પાર્ાિના આ પ્રતિમાજી પ્રાચીન છે. અન ે
પ્રભાવક છે. ૨૭ ઈંચ ઊંચા આ પ્રતિમાજીના મસ્િકે ફિા નથી. 
વિવમાનમાાં નિૂન પકરકરના સાથે ફિાને જોડયા છે . 
ભગવાન મહાવીરના સમ્માાં આ સ્થળ ભદ્રાવિી નગરી િરીકે 
ઓળખાત ુાં હત ુાં. જેને ખબૂ સમિૃ નગર િરીકે ઓળખવામાાં આવતુાં હત ુાં. 
આજે ભદ્રરે્શ્ર વસઈ નામથી આ સ્થળ જાિીત ુાં છે. 
આશરે ૨૫૦૦ વર્વ પવૂ ે૨૪માાં િીથુંકર મહાવીરસ્વામીના તનવાવિ પછી 
ભદ્રાવિી નગરીના રાજા તસિસેનની સહા્થી દેવચાંદ શ્રાવકે આ િીથવનુાં 
તશલારોપિ કર્ુું હત ુાં. ત્ાર બાદ કતપલ કેવળી મતુનવરે ભગવાન 
પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરી હિી. આ પ્રતિમા શામણળ્ાજી 
પાર્શ્વનાથ િરીકે પિ ઓળખા્ છે. 

ભિૂકાળમાાં ભદ્રરે્શ્ર િીથવ કુદરિી િેમ જ માનવસજર્જિ અનેક મસુીબિોનો સામનો કરી ચકૂ્ુાં હોવાથી અનેક વખિ મતૂિિને 
નકુસાન પહોંચ્છર્ુાં હત ુાં. િેમ જ અનેક વખિ માંકદરનો જીિોિાર કરવાનો પિ વખિ આવ્્ો હિો. કોઈ વખિ ઠાકોરોના લીધે 
િો કોઈ વખિ બાવાઓને લીધે િો ક્યારેક મકુ્સ્લમ શાસકોને લીધે ભદ્રરે્શ્ર પર અવારનવાર સાંકટનાાં વાદળ ફરિાાં રહ્યાાં હિાાં. 
આજે ઉન્નતિના તશખર પર આરૂઢ બનલેી આ િીથવ ભતૂમએ ચડિી અને પડિીના અનેક રાંગોને તનહાળ્્ા છે. 
મહારાજા સાંપ્રતિ , કનક ચાવડા , મહારાજા કુમારપાળ , વસ્તપુાલ િેજપાલ વગેરેએ આ િીથવનો જીિોિાર કરી િેના ગૌરવ 
અને પ્રતસદ્ધિમાાં વદૃ્ધિ કરી હિી. 
ૈન ઈતિહાસમાાં પોિાનાાં નૈષ્ષ્ઠક બ્રહ્મચ્વની પતવત્રિાથી અમર બની ચકેૂલા તવજ્શેઠ અને તવજ્ાશેઠાિી નુાં વિન 
બનાવવાનુાં સૌભાગ્્ આ ભદ્રરે્શ્રને જ મળેલુાં છે. 
તવ.સાં.૧૩૧૩ થી ત્રિ વર્વ સધુી સમગ્ર કચ્છછમાાં ભ્ાનક દુષ્કાળ પડ્ો હિો. આ દુષ્કાળ સમ્ે જગડુશાહએ દાખવેલુાં ઔદા વ્ 
જગ્રપતસિ છે. આ ખ્્ાિનામ શ્રેષ્ઠીએ આ િીથવની ઉન્નતિ અને ઉિાર માટે અઢળક સાંપતિનો સદ્વ્્્ ક્ો હિો. 
તવશાળ ધમવશાળાના પાંટાગિમાાં મધ્્ સ્થાને આ ભવ્્ જજનપ્રાસાદ અનપુમ શોભાને ધારિ કરે છે. કલાતમક પ્રવેશદ્વાર , 

રાંગમાંડપનાાં આકર્વક અને આબેહબૂ ણચત્રકામ , તવતશષ્ટ પજૂામાંડપ અને મનોહર બાવન દેવકુણલકાઓથી આ િીથવ-્ાત્રીઓન ે
અત્ાંિ આહ્લાદ ઉપજાવે છે. આ િીથવના મળૂના્ક વિવમાનમાાં શ્રી મહાવીર સ્વામી છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનુાં જીવન 
ણચતત્રિ કરેલુાં છે. 
શેઠ વધવમાન કલ્્ાિજીની પેઢી આ િીથવનો વહીવટ સાંભાળે છે. 
આ િીથવ અત્ાંિ રણળ્ામણુાં છે. 
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સ્તતુિ 

િારી પ્રતિષ્ઠા નાથ કરિા કતપલ કેવલી આવીને,ન ેનાગરાજને દેવગિ આવી નમે જગનાતમને,છો કચ્છછના શિગાર ને 
અિગારના ના્ક િમે,શ્રી ભદ્રરે્શ્ર પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ભદ્રરે્શ્ર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભદ્રરે્શ્ર પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો. ભદ્રરે્શ્ર (વસઈ), િા.મુાંદ્રા, જજ.કચ્છછ(ગજુરાિ) 

ફોન-૭૮૭૪૪૧૩૦૫૧ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
 
================================================================================================== 

ભગવાન પાર્શ્વનાથના જીવનો ચોથો, પાાંચમો, છઠો, અને સાિમો ભવ 

(૪) કકરિવેગ:- ત્ાાંથી આર્ષુ્્ પિૂવ કરીને મરુભતૂિનો જીવ જ ાંબદુ્વીપના મહાતવદેહ કે્ષત્રમાાં તવદ્યિુગતિ તવદ્યાધર 
રાજાને ત્ાાં કનકવિી રાિીનો પતુ્ર `કકરિવેગ'  થ્ો. ્ૌવનાવસ્થામાાં પોિાની પતનીઓની સાથે આમોદ-પ્રમોદ 
િરી રહલે હિા. ત્ારે સાંધ્્ાની લાણલમા જોઈને વૈરાગ્્ જાગિૃ થ્ો. દીક્ષા ગ્રહિ કરી મતુન બન્્ા. એક વખિ 
પષુ્કરદ્વીપના વૈિાઢય ણગકરના કહમશૈલ પવવિ ઉપર ધ્્ાનારૂઢ હિા. િે વખિે કમઠનો જીવ કે જે આર્ષુ્્ પિૂવ 
કરીને પાાંચમી નરકમાાં ગ્ો હિો અને ત્ાાંથી નીકળીને ફરીને સપવ બન્્ો હિો. િેિે ધ્્ાનારૂઢ મતુનને જો્ા ત્ારે 
પવૂવ વૈર-વશ ક્રોતધિ થઈને મતુનને ડાંખ મા્ો. મતુનએ સમભાવથી આર્ષુ્્ પિૂવ કર્ુું. 
 

(૫) અચ્છર્િુ કલ્પમાાં: ત્ાાંથી મતુન બારમાાં અચ્છર્િુ કલ્પ નામના દેવલોકમાાં દેવ બન્્ા. 
 

(૬) વજ્રનાભ: બારમા દેવલોકથી ચ્છ્વીને જ ાંબદુ્વીપના પતશ્ચમ મહાતવદેહમાાં શભુાંકરા નગરીના અતધપતિ વજ્રવી વ્ 
રાજાની રાિી લક્ષ્મીવિીના પતુ્ર વજ્રનાભ થ્ા. રાજ્્શ્રીનો ઉપભોગ કરિાાં, ક્ષેમાંકર િીથુંકરનો ઉપદેશ સાાંભળીને 
પ્રવ્રજ્્ા ગ્રહિ કરી. એક વખિ સકુચ્છછ તવજ્ના મધ્્વિી જ્વલાંિ પવવિ ઉપર કા્ોતસગવ મદુ્રામાાં અવક્સ્થિ 
હિા. ત્ાાં કમઠનો જીવ કે જે સપવ હિો. િે ત્ાાંથી મરીને પાાંચમી નરકમાાં ગ્ો હિો. નરકમાાંથી નીકળીને અનેક 
ભવોમાાં પકરભ્રમિ કરિો િે પ્રદેશમાાં કુરાંગક નામનો ભીલ બન્્ો. મતુનને જોઈને પવૂવ વેર જાગિૃ થર્ુાં. બાિ માર્ુું 
વાગવાથી મતુન નીચે પડી ગ્ા િથા સમભાવથી આર્ષુ્્ પિૂવ કર્ુું. 
 

(૭) મધ્્મ ગ્રૈવે્ક: મતુન ત્ાાંથી મધ્્મ ગૈ્રવે્કમાાં દેવ બન્્ા અને કમઠનો જીવ ભીલ, ત્ાાંથી મરીને સાિમી 
નરકમાાં ગ્ો. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૫ 

ધિૃકલ્લોલ પાર્શ્વનાથ 
 

કચ્છછના અબડાસા િાલકુાના એક ભવ્્ તશખરબાંધી જજનાલ્માાં એક 
કલાતમક પકરકર વચ્છચે શ્રી ધિૃકલ્લોક પાર્શ્વનાથ શોભે છે. ર્શ્ેિવિવનાાં 
આ પ્રતિમાજી પદ્માસને ણબરાજે છે. ૧૩ ઈંચ ઊંચા આ પ્રતિમાજી 
અતિ મનોહર છે. ફિારકહિ આ પ્રભજુી ૧૦.૫ ઈંચ પહોળા છે. 
લોકમખુ ેસાંભળાિી કેટલીક દાંિ કથાઓના આધારે આ િીથવના 
ઈતિહાસની કડીઓ મળે છે.મજુરી કરીને ગજુરાન ચલાવિા શ્રી 
મેઘજી ઉડીઆ નામના શ્રાવકના તશરે ખબૂ દેવુાં થઈ ગર્ુાં. આ કરજથી 
કાંટાળેલો આ શ્રાવક આતમહત્ા કરવા તવચાર્ુું પિ એક 
કદવ્્વાિીએ િેને આપઘાિ કરિાાં અટકાવ્્ો. 
િે રાતે્ર િેિ ેસ્વપ્નમાાં પોિાના ઉજ્જજવળ ભાતવના શભુ સાંકેિો 

તનહાળ્્ા. પ્રભાિે સ્વપ્નના સાંકેિ અનસુાર એક વેપારી પાસેથી િેિે ૨૦૦ કોરી પ્રાપ્િ કરી. િેમાાંથી ૧૦૦ કોરીથી િેિે 
પોિાનુાં દેવુાં ચકુવ્ર્ુાં. બીજી ૧૦૦ કોરી લઈને િે સ્વપ્નના સાંકેિ અનસુાર ગોધરા ગ્ો. િે ગામના પવૂવ કદશાના પાદરે મળેલા 
હાલારના છીકારી ગામના દેવરાજ વણિક પાસેથી બળદના પોકઠ્ા ઉપર રહલેી શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુી અલૌકકક પ્રતિમા વધેલી સો 
કોરીનુાં મલૂ્્ ચકૂવીને ખરીદી. 
આ પ્રતિમાને પ્રાપ્િ કરીને હર્ાવક્ન્વિ બનેલા શ્રી મેઘજી ઉડીઆએ પ્રતિમાજીને સથુરી લાવીને પોિાના ઘરમાાં રોટલા 
રાખવાના કોઠામાાં ણબરાજમાન ક્ાવ. આ પરમાતમાની િે તનત્ શ્રિાપવૂવક પજૂા કરવા લાગ્્ો. આ પ્રતિમાજી પર ગામના અન્્ 
શ્રાવકો પિ શ્રિાર્તુિ અને ભક્તિવાળા થ્ા. 
આ ગામના શ્રી મેઘિશા નામના એક શ્રીમાંિ શે્રષ્ઠીએ એકદા સમગ્ર જ્ઞાતિના મોટા જમિવારનુાં આ્ોજન કર્ુું. ધારિા કરિાાં 
માનવ સમદુા્ વધ ુએકત્ર થ્ો અને રસોઈ ખટૂી જિાાં લાજ જા્ િેવી પકરક્સ્થતિનુાં તનમાવિ થર્ુાં. મ ૂાંઝા્લેા શ્રેષ્ઠીએ આ 
પાર્શ્વપ્રભનેુ પોિાની લાજ રાખવા પ્રાથવના કરી. િેિ ેઆ પ્રતિમાજીને ઘીના ગાડવામાાં ણબરાજમાન ક્ાવ. પ્રતિમાના અપવૂવ 
પ્રભાવે બધી રસોઈ વધી ગઈ અને જમિવાર સખુરૂપ પિૂવ થ્ો. ગાડવામાાંથી ગમે િેટલુાં ઘી કાઢવા છિાાં ખટૂર્ુાં નકહ. 
પ્રતિમાના આ ચમતકારને જન સમદુા્ને આ ભગવાને ઘીનો કલ્લોલ કરાવ્્ો. આ પ્રસાંગથી ઓવારી ગ્લેા ભક્તિઘેલા 
શ્રાવકોએ પરમાતમાને ધિૃકલ્લોલ નામથી નવાજ્ા. 
સાં.૧૭૨૧ માાં આ પ્રભાવક પ્રતિમાજી શ્રી સાંઘને સોંપવામાાં આવ્્ા. સાંઘે પરમાતમાન ેએક કાષ્ટમાંકદરમાાં પધરાવ્્ા. ત્ાર બાદ 
પાર્ાિના એક ભવ્્ અને મનોહર જજનાલ્નુાં તનમાવિ થર્ુાં. સાં.૧૮૯૬ના વૈશાખ સદુ ૮ ના કદવસે પરમાતમાને આ નિૂન 
જજનાલ્માાં ગાદીનશીન કરવામાાં આવ્્ા. અબડાસાની પાંચિીથીનુાં આ પાવન િીથવ વિવમાનમાાં ખબૂ પ્રતસિ પામ્ર્ુાં છે. 
આ પ્રતિમાજી સાંપ્રતિકાલીન છે. પવૂે િે હાલારના છીકારી ગામમાાં ણબરાજમાન હિાાં. અચ્છલગચ્છછાતધપતિ શ્રી 
કલ્્ાિસાગરસરૂીર્શ્રજીના હસ્િે છીકારીમાાં આ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા થઈ હોવાનુાં કહવેા્ છે. 
કલાતમક પ્રવેશદ્વારથી ર્તુિ આ જજનાલ્ અનેક તશખરોથી શોભા્માન છે. ઉપર શ્રી સમુતિનાથ શ્રી નેતમનાથ શ્રી શે્ર્ાાંશનાથ 
અને શ્રી કુાંથનુાથ ભગવાન ચૌમખુજીમાાં ણબરાજમાન છે. માંકદરના તશખરની પાછળ નિૂનતનતમિિ બીજા તશખરબાંધી જજનાલ્માાં 
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અ થી શરૂ થિાાં શ્રી આકદનાથ પ્રભ ુ, શ્રી અજજિનાથ , શ્રી અરનાથ પ્રભ ુણબરાજમાન છે. નવતનતમિિ આરીશા ભવનમાાં 
ચૌમખુજી જજનાલ્માાં જીરાવલ્લા પાર્શ્વનાથ ણબરાજમાન છે. 
 

સ્તતુિ 

ધિૃપકૂરિ ભાજનને તવર્ ભગવાન જે કલ્લોલિા,ને લાજ રાખી સાંધની દુષ્કાળને ડોલાવિા,જે કચ્છછ સથુરીમાાં ણબરાજે લાડકા 
લલચામિા,શ્રી ધિૃકલ્લોલ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ધિૃકલ્લોલ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ધિૃકલ્લોલ પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.સથુરી, િા.અબડાસા, જજ.કચ્છછ 

ફોન-૦૨૮૩૧-૨૮૪૨૨૩ / ૯૭૨૬૨૧૩૮૨૭ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
 

================================================================================================ 

 

ભગવાન પાર્શ્વનાથના જીવનો આઠમો, નવમો અને દશમો ભવ 

 
 

(૮) સવુિવ બાહુ ચક્રવિી: મધ્્મ ગૈ્રવે્કથી આર્ષુ્્ પિૂવ કરીને મરુભતૂિનો જીવ જ ાંબદુ્વીપ પવૂવના મહાતવદેહમાાં 
શભુાંકર તવજ્ના પરુાિપરુમાાં કુશલબાહુ રાજાની સદુશવના રાિીના પતુ્ર સવુિવ બાહુ ચક્રવિી બન્્ો. ર્ટ્ખાંડના 
રાજ્્નો ઉપભોગ ક્ાવ પછી સા્ં મ ગ્રહિ ક્ો અને ઉગ્ર િપ સાધના કરી. િીથુંકર નામ ગોત્ર ઉપાર્જન ્ોગ્્ 
વીસ સ્થાનકોનાાં સેવન ક્ાવ. એક વખિ તનર્જન વનમાાં કા્ોતસગવ કરીને ઊભા હિા. કમઠનો જીવ સાિમા નરકથી 
નીકળીને િે જ અરણ્્માાં તસિંહ બન્્ો હિો. િેિે ધ્્ાનસ્થ મતુનને જો્ા. પવૂવ વૈર જાગિૃ થર્ુાં. મતુન ઉપર ઝાપટ 
મારી. મતુનએ િે પીડાને સમભાવપવૂવક સહન કરીને અત્ાંિ શિુ પકરિામોની સાથે આર્ષુ્્ પિૂવ કર્ુું. 
 

(૯) દશમા દેવલોકમાાં: મતુન કે જે મરુભતૂિનો જીવ હિો િે ત્ાાંથી આર્ષુ્્ પિૂવ કરીને દસમા દેવલોકમાાં વીસ 
સાગરના આર્ષુ્્વાળો દેવ બન્્ો. કમઠનો જીવ કે જે તસિંહ હિો િે મરીને નરકમાાં ગ્ો. 
 

(૧૦) પાર્શ્વનાથ: મરૂભતૂિનો જીવ દસમા દેવલોકમાાંથી ચ્છ્વીને વારાિસી નગરીમાાં અર્શ્સેન રાજાની રાિી 
વામાદેવીની કુણક્ષમાાં ભગવાન પાર્શ્વનાથના રૂપમાાં અવિકરિ થ્ો. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૫ 
 

કુલ્લ ૬૫ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા અહીં ગજુરાિમાાં આવેલ િીથોની ્ાત્રા પરુી થઇ હવે રાજસ્થાનમાાં આવેલ ૧૦૮ 
પૈકીના ૨૬ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોની ્ાત્રા કરીશુાં... 
 

સૌ પ્રથમ જેસલમેર પહોંચવુાં જેસલમેર પહોંચવા મુાંબઈથી જેસલમેર એતસપે્રશ દ્વારા ટે્રનની સતુવધા દર શકુ્રવારે ઉપલબ્ધ છે. 

 

જેસલમેર થી સાંકટહરિ 

૨ કકલોમીટર 

 

જેસલમેર થી લોદ્રવાજી 

૭ કકલોમીટર 

 

લોદ્રવાજી થી નાકોડા 
૨૪૦ કકલોમીટર 

 

નકોડાથી જાલોર 

૧૦૦ કકલોમીટર 

 

રાત્રી રોકાિ કરી શકા્ 

 

જાલોર થી નનૂગામ 

૨૮ કકલોમીટર 

 

નનૂગામ થી ણભનમાલ 

૪૦ કકલોમીટર 

 

ણભનમાલ થી જીરાવલ્લા 
૫૮ કકલોમીટર 

 

જીરાવલ્લા થી આબ ુ

૪૫ કકલોમીટર 

 

(આબથુી મુાંબઇ પાુાં આવી શકા્ અથવા બીજા પાર્શ્વનાથ જજનાલ્ની ્ાત્રા કરી શકા્....વધ ુતવગિ હવે પછી.....) 

==================== 

૬૬-શ્રી સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથ 

જેસલમેર 
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૬૭-શ્રી લોદ્રવા પાર્શ્વનાથ 

લોદ્રવાજી 

 

૬૮-શ્રી નાકોડા પાર્શ્વનાથ 

નાકોડાજી 

 

૬૯-શ્રી કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથ 

જાલોર 

 

૭૦-શ્રી આશાપરુિ પાર્શ્વનાથ 

નનૂગામ 

 

૭૧-શ્રી ભ્ભાંજન પાર્શ્વનાથ 

ણભનમાલ 

 

૭૨-શ્રી જીરાવલ્લા પાર્શ્વનાથ 

જીરાવલ્લાજી 

================================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧ 

(ભગવાન પાર્શ્વનાથનો જીવ વામામાિાની કુક્ષી માાં) 
 

િે કાળે િે સમ્ે પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વ જ્્ારે ગ્રીષ્મ ઋતનુો પ્રથમ માસ, પ્રથમ પક્ષ અથાવત ્ફાગિ માસના 
નો કૃષ્િપક્ષ હિો િે ફાગિ વદ ૪ ના કદવસે વીસ સાગરોપમના આર્ષુ્્વાળા પ્રાિિ નામના કલ્પથી આર્ષુ્્ 
પિૂવ કરીને, કદવ્્ આહાર, કદવ્્ જન્મ અને કદવ્્ શરીર છૂટિાાં જ શીઘ્ર ચ્છ્વન કરીને આ જ ાંબદૂ્વીપના ભારિવર્વની 
વારાિસી નગરીમાાં અર્શ્સેન રાજાની રાિી વામાદેવીની કુણક્ષમાાં જ્્ારે રાતત્રનો પવૂવ િે ભાગ સમાપ્િ થઈ રહ્યો 
હિો અને પાછલો ભાગ પ્રારાંભ થઈ રહ્યો હિો, િે સાંતધવેળાએ-મધ્્રાતત્રમાાં તવશાખા નક્ષત્રનો ્ોગ થિાાં જ 
ગભવરૂપમાાં ઉતપન્ન થ્ા. 
======================================================================================== 

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન ની થો્ 

 

પાસજજિાંદા વામાનાંદા, જબ ગરભે ફળી, 
સપના દેખે અથવ તવશેર્, કહ ેમધવા મળી; 

જજનવર જા્ા સરુ ુલરા્ા, હુઆ રમિી તપ્ર્ે, 

નેતમરાજી ણચિ તવરાજી,તવલોકકિ વ્રિ લી્ે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૬ 

સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથ 

 

પાાંચફિાથી અલાંકૃિ, પાર્ાિના પદ્માસન ેણબરાજેલા ૬ ઈંચ ઉંચા અન ે૬ ઈંચ પહોળા 
શ્રી સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુજેસલમેરના કોઠારીપાડામાાં તશખરબિ જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
જેસલમેરની સ્થાપના થઇ ત્ારથી જ િે ૈનોના િીથવ િરીકે અક્સ્િતવમાાં આવેલુાં છે. 
િેથી અહીંના કેટલાાંક જજનાલ્ો આ નગર જેટલાજ પ્રાચીન છે. માંકદરમાાં ભોં્િણળ્ે બે 
ગભારા છે. એક ગભારામાાં શ્રી સપુાર્શ્વસ્વામી િથા બીજા ગભારામાાં શ્રી સીમાંધરસ્વામી 
મળૂના્ક પદે ણબરાજમાન છે. આ જજનાલ્ના માળ ઉપરના એક ગભારામાાં શ્રી ગોડી 
પાર્શ્વનાથજી, બીજા ગભારામાાં શ્રી સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથજી મળૂના્ક રૂપે છે. 
ભવ્્જનોનાાં એક ભતિજનોનાાં સવવ સાંકટોનુાં હરિ કરીને સવવ સાંપતિ આપનાર હોવાથી 
આ પ્રભજુીનુાં શ્રી સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથ િરીકે પ્રતસદ્ધિ પામ્્ા. 
આ જજનાલ્ના એક મોટા પીળા પથ્થર ઉપર ૪૦ પાંક્તિઓની મોટી પ્રશક્સ્િ ઉતકીિવ છે. 

િે પ્રશક્સ્િ અનસુાર સાં.૧૮૬૮ના વૈશાખ સદુ ૩ ના કદવસે શ્રી સાંઘે આ જજનાલ્ની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હિી. 
 

સ્તતુિ 

સાંકટહરી સહુ ભતિના જે વાાંતછિોને આપિો,જે હૃદ્માાં સ્થાપે િને, િેને મકુકિપદમાાં સ્થાપત્ો, મજુ મોહન ચોરને ઝેર કરિો 
નાથ જેસલમેરનો,શ્રી સાંકટહરિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સાંકટહરિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
કોઠારી પાડો, મ.ુપો.જેસલમેર, રાજસ્થાન 

ફોન-૯૪૬૦૩૭૩૧૪૨ મેનેજર / ૯૬૦૨૩૯૭૧૬૫ પજુારી 
 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૭ 

લોદ્રવા પાર્શ્વનાથ 
 

સહસ્ત્રફિા, કૃષ્િવિાવ કામિગારા પ્રતિમાજી એ કસોટીના પાર્ાિમાાંથી તનતમિિ 
કમની્ કલાકૃતિ છે. ૩૦ઈંચ ઊંચા તત્રલોક નાથ તશવલક્ષ્મીને આકતર્િિ કરવાની 
એક મનોહર શૃાંખલા છે. આ ૨૪ ઈંચ પહોળી પીર્રૂ્મતૂિિ મોહતિતમરનો પ્રધ્વાંસ 
કરિી જાજવલ્્માન ભાનપુ્રભા છે. આ પદ્માસનસ્થ પરમદેવમતૂિિ જગિના 
દાકરદ્ર્નુાં દ્રાવિ કરે છે. 
કહવેા્ છે કે પવૂ ેઆ નગરમાાં સગર નામનો રાજવી રાજ્્ કરિો હિો. િેના 
શ્રીધર અને રાજધર નામના બે પતુ્રોએ એક  ૈનાચા્વથી પ્રતિબોધ પામી ૈન ધમવ 
અંગીકાર ક્ો હિો. િે બાંધ ુબેલડીએ આ નગરમાાં શ્રી ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથનુાં ભવ્્ 
જજનાલ્ બાંધાવ્ર્ુાં. કાળક્રમે આ જજનાલ્ મકુ્સ્લમ આક્રમિોનો ભોગ બન્ર્ુાં. શ્રેષ્ઠી 
ખીમસી એ આ જજનાલ્નો જીિોિાર શરૂ કરાવ્્ો. િેના પતુ્ર પનુશી એ આ 
જીિોિાર પિૂવ કરાવ્્ો.  
રાવળ ભોજદેવ અને જેસલજી વચ્છચે ખનૂખાર જ ાંગ ખેલા્ો. િેમાાં તવજ્ પ્રાપ્િ 

કરીને જેસલજી એ જેસલમેર વસાવીને ત્ાાં પોિાની રાજધાની સ્થાતપિ કરી. કહવેા્ છે કે ત્ારે શ્રી ણચિંિામણિ 
પાર્શ્વનાથપ્રભજુી ન ેલોદ્રવાથી જેસલમેર લઇ જવામાાં આવ્્ા.  
દાનવીર શે્રષ્ઠી શ્રી થીરૂશાહ ેલોદ્રવાના પ્રાચીન જજનાલ્ના જીિોિારનુાં કા વ્ આરાંભ્ર્.ુ લોદ્રવામાાં નિૂન ભવ્્ જજનપ્રાસાદ 
િૈ્ાર થઈ ગ્ો. આ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન કરવા એક મનોરમ્્ પ્રતિમાજીની િેમિે ખોજ આરાંભી.  
પાટિના બે કુશળ કારીગરોએ અનહદ ભક્તિભાવ અને પોિાની સમગ્ર કલા રેળી ને કસોટીના પાર્ાિમાાંથી બે અતિરમ્્ 
જજનણબિંબો તનતમિિ ક્ાવ હિાાં. આ પ્રતિમાઓ લઇ િે મલુિાન જઈ રહ્યા હિા. માગવમાાં લોદ્રવા રાિ રોકા્ા. ત્ારે આ 
પ્રતિમાઓ થીરૂશાહન ેઆપવા અતધષ્ઠા્ક દેવે સ્વપ્નમાાં સાંકેિ ક્ો. થીરૂશાહ ેપિ સ્વપ્નમાાં આવો જ સાંકેિ જાણ્્ો. પ્રભાિે 
થીરૂશાહ ેકારીગરોને અઢળક સવુિવ આપીને આ મતૂિિઓ પ્રાપ્િ કરી. આ રીિે મલૂ્્ ક્ાવ તવના જ ખરીદા્ેલ આ પાર્શ્વનાથ 
પ્રતિમા અમલૂ્્ પાર્શ્વનાથના નામે પિ ઓળખા્ છે. જે રથમાાં આ કારીગરો મતૂિિને લાવ્્ા હિા, િે રથ આજે પિ લોદ્રવામાાં 
તવદ્યમાન છે. સાં.૧૬૭૫ ના માગશર સદુ ૧૨ ના કદને આ મનોહર જજનચૈત્માાં આ અનપુમ જજનબાંણબને શ્રી જજનરાજસકૂરના 
હસ્િે પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવ્્ાાં.  
આ િીથવનો પ્રભાવ અનેરો છે. લોદ્રવા ગામના નામ પરથી આ પ્રભજુી લોદ્રવાના નામથી ઓળખા્ છે. આ પ્રભ ુશ્રી ણચિંિામણિ 
પાર્શ્વનાથના નામથી પિ ઓળખા્ છે. આ િીથવ જેસલમેરની પાંચિીથીમાાં ગિા્ છે.  
ચાર ખિૂાના ચાર જજનાલ્માાં શ્રી આકદનાથજી, શ્રી અજજિનાથજી, શ્રી સાંભવનાથજી િથા શ્રી ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથજી ણબરાજે 
છે. સમવસરિ ઉપર અષ્ટાપદ ણગકર અને િેના પર કલ્પવકૃ્ષની મનોહર રચના દશવની્ છે. વેરાન પ્રદેશ વચ્છચે ઊભેલુાં આ 
જજનાલ્ મરૂભતૂમમાાં કલ્પવકૃ્ષ સમુાં શોભી રહ્યુાં છે.  
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સ્તતુિ 

આ દેશની સીમે ણબરાજે દેશ આખો રક્ષવા,તજુ મસ્િકે અદ્ભુિ ફિાને નામ િારુાં લોદ્રવા,જ્્ાાં આવિા અહતનશ અકહપતિ 
ભક્તિથી પ્રભ ુભેટવા,શ્રી લોદ્રવા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી લોદ્રવા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી લોદ્રવા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેામ્બર ૈન િીથવ,  
મ.ુપો.લોદ્રવપરુ, જજ.જેસલમરે(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૯૨-૨૫૨૪૦૪ / ૯૪૬૦૩૭૩૧૪૨ 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
================================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૨ 

(ભગવાન પાર્શ્વનાથની માિા વામાદેવીને ૧૪ સ્વપ્ન દશવન) 

જે રાિે પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વ અર્શ્સેન રાજાની રાિી વામાદેવીની કુણક્ષમાાં ગભવપિે સાંસ્થાતપિ કરવામાાં આવ્્ા. 
િે રાતત્રએ િે વામાદેવી જે ભવ્્ ભવનમાાં તનદ્રા લઈ રહલે હિી િે વાસગહૃનો અંદરનો ભાગ ણચત્રોથી સશુોણભિ 
હિો. બહારનો ભાગ ચનૂાથી ધોળા્ેલ હિો.  ઘસીને ચીકિો, સવુાળો િથા ચમકદાર બનાવેલ હિો. ઉપર છિમાાં 
તવતવધ પ્રકારનાાં ણચત્રો ણચિરેલાાં હિાાં. મણિ-રતનોની ઝગઝગાટ કરિી જ્્ોતિથી ત્ાાંનો અંધકાર નષ્ટ થઈ ગ્ો 
હિો. નીચે ફશવનો ભાગ સમિલ અને સરુણચિ હિો. િેના ઉપર પાાંચ રાંગના સરસ-સગુાંતધિ ફૂલો જ્્ાાં ત્ાાં 
તવખરા્લાાં પડયાાં હિાાં. િે વાસગહૃ કાલાગરુૂ, ઉિમ કુાંદરૂ, લોબાન વગેરે તવતવધ જાિના ધપૂથી મહકેી રહલે હિો. 
અન્્ પિ સગુાંતધિ પદાથોની સગુાંતધથી િે સગુાંતધિ હિો. ગાંધ દ્રવ્્ની ગોળીની માફક િે સગુાંતધિ હિો. એવા 
શે્રષ્ઠ વાસગહૃમાાં િે એવી જાિના પલાંગ ઉપર સિેૂલ હિી કે જેનાાં ઉપર પ્રમાિર્તુિ ઉપધાન (િકક્ા) હિા. 
માથા અને પગ બને્ન બાજુ ઉપધાન રાખેલ હિાાં. િે શય્્ા બને્ન બાજુથી ઉન્નિ અને મધ્્માાં નીચી હિી. ગાંગા 
નદીના િટની રેિી સમાન િે મલુા્મ અને કોમળ હિી. સ્વચ્છછ અળસીના વસ્ત્રથી વીંટળા્ેલ હિી અને ધળૂ ન 
પડે િે રીિે આચ્છછાકદિ હિી. િે મગૃચમવ, કીંમિી ઊંચા રૂ, બરૂ નામની વનસ્પતિ, માખિ, આકડાનુાં રૂ વગેરે કોમળ 
વસ્તઓુની માફક મલુા્મ હિી. િથા શય્્ા સજાવવાની કળા અનસુાર િેને સજાવવામાાં આવી હિી, િેની 
આજુબાજુ સગુાંતધિ પષુ્પ અને સગુાંતધિ ચિૂવ તવખરા્ેલ હિાાં. િે શય્્ા ઉપર અધવ તનદ્રાવસ્થામાાં સિેૂલી વામાદેવી 
પાછલી રાત્રીએ આવા પ્રકારનાાં ઉિમ ચૌદ મહાસ્વપ્નો જો્ાાં અને જોઈને જાગિૃ થઈ. 

 

િે ચૌદ મહાસ્વપ્ન આ પ્રમાિે છે:- 

(૧) ગજ (૨) વરૃ્ભ (૩) તસિંહ (૪) લક્ષ્મી (૫) પષુ્પમાળા (૬) ચાંદ્ર (૭) સ ૂ્ વ (૮) ધ્વજા (૯) કુાંભ (૧૦) પદ્મ 
સરોવર (૧૧) સમદુ્ર (૧૨) તવમાન (૧૩) રતનરાતશ (૧૪) ધમૂાડા વગરનો અક્ગ્ન. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૮ 

નાકોડા પાર્શ્વનાથ 
 

સપ્િફિાથી અલાંકૃિ શ્્ામ પાર્ાિના પદ્માસનરૂઢ ૨૧ઇંચ ઊંચા, ૧૮ઇંચ 
પહોળા શ્રી નાકોડા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા નાકોડાજી િીથવમાાં મળૂના્ક િરીકે 
ણબરાજમાન છે. 
શ્રી નાકોડા પાથવનાથજીનુાં ધામ મેવાનગર નુાં પ્રાચીન નામ તવરમપરુ હત ુાં. આ 
નગર તવક્રમ સવાંિ પવેૂ ત્રીજા સૈકામાાં વસેલુાં. રાજાના બે પતુ્રો તવરમ દિ અને  
નાકોરસેને દસ માઇલના અંિરે તવરમપરુ અને નાકોરનગર એમ બ ેનગર 
વસાવ્્ા. બાંને જગ્્ાએ જજનાલ્ તનમાવિ ક્ાવ. ત્ાાં ચાંદ્રપ્રભ સ્વામી અને 
સપુાર્શ્વનાથસ્વામીની સ્થણૂલભદ્રસ્વામીના શભુ હસ્િે પ્રતિષ્ઠા કરી. કાળક્રમે 
મહારાજા સાંપ્રતિએ મહારાજા તવક્રમાકદત્ે  શ્રીહરખચાંદે  આ જજનાલ્નો  
જીિોિાર કરાવ્્ો. આ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા આ્વહસ્િસકૂર, શ્રી તસિસેન 
કદવાકરસરૂી શ્રી માનતુાંગસકૂર જેવા મહાતમાઓએ કરી છે. શ્રી ચાંદ્રપ્રભસ્વામીની 
પ્રતિમા ખાંકડિ થવાથી િેમના સ્થાને શ્રી મહાવીરસ્વામીની પ્રતિમાજીન ેસ્થાતપિ 

ક્ાવ. તવક્રમ સાંવિ ૧૨૮૦ માાં બાંને નગરો પર મકુ્સ્લમોના આક્રમિ ના ભ્થી મળૂના્ક ત્ાાંથી બે માઈલ દૂર કાલીદ્રહમાાં 
ુપાવી દીધા બાંન ેનગર વરેાન થઈ ગ્ા. 
તવરમપરુ પનુુઃતવકાસ પામ્ર્ુાં. જુના જજનાલ્ના જીિોિાર થ્ો. પ્રતિમાજી ની શોધ ચાલી સ્વપ્ન દ્વારા અતધષ્ઠા્ક દેવ એ 
પ્રતિમાની માકહિી આપી. નાકોર નગરની પ્રતિમાને તવરમપરુ લાવી, તવક્રમ સવાંિ ૧૪૨૯માાં પ્રતિષ્ષ્ઠિ ક્ાવ. આ પ્રતિમાજી 
મળૂ નાકોર નગરના હોવાથી નાકોડા પાર્શ્વનાથ નામથી ઓળખવા લાગ્્ા. તવરપરુ પિ નાકોડા નામથી જગપ્રતસિ થર્ુાં. 
િીથાવતધષ્ઠાત્ક શ્રી ભૈરવજી િીથવ રક્ષાથે સદા્ જાગિૃ છે. 
 

સ્તતુિ 

પ્રશમ ઝરતુાં મખુલડુાં અમીરસ ઝરાંિી આંખડી, મેવાનગરના રાજી્ા પરૂી કરે સહુ આખડી, ભૈરવ નાકોડા કરે સાતન્નધ્્ જેનુાં 
લળી લળી,શ્રી નાકોડા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નાકોડા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નાકોડા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.મેવાનગર, સ્ટે.બાલોિરા, જજ.બાડમેર(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૮૮-૨૪૦૦૦૫ / ૬૩૫૦૧૨૪૬૩૪ 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૬૯ 

કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથ 
 

ફિારકહિ, ર્શ્ેિવિવના, પદ્માસને ણબરાજમાન ૧૫ ઇંચ ઊંચા અને ૧૨.૫ ઇંચ પહોળા 
પાર્ાિના શ્રી કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુજાલોરના સવુિવગીરી િીથવમાાં ણબરાજમાન છે. 
"સકલાહવત ્સ્િોત્ર" ના અંતિમ શ્લોકમાાં ણગકર-િીથો પર ણબરાજમાન જજનેર્શ્રની સ્તતુિ કરિાાં 
કનકાચલ નો પિ ઉલ્લેખ થ્ેલો છે. આ કનકાચલ વિવમાનમાાં સોવનણગકર કે સવુિવણગકર 
નામથી ઓળખાત ુાં પ્રાચીન િીથવ છે. આ ણગકરની િળેટીમાાં જાલોર નગર વસેલુાં છે. આ 
િીથવ બીજા સૈકા જેટલુાં પ્રાચીન હોવાનુાં જિા્ છે. 
આ સવુિવણગકર પર સાં.૧૨૨૧માાં પરમાહવત ્કુમારપાળે બાવન દેવકુણલકાર્તુિ શ્રી પાર્શ્વનાથ 
પ્રભનુો ‘કુમારતવહાર' જજનપ્રાસાદ બાંધાવ્્ો હિો. િે પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુજ "કુાંકમરોલ પાર્શ્વનાથ" 

નામથી ઓળખાિા હો્ િેમ માની શકા્. કાળક્રમે િ ેમાંકદરનો ધ્વાંસ થિાાં આ 
નિૂનમાંકદરમાાં િે પ્રતિમાને ણબરાજમાન કરવામાાં આવી હો્ િેમ અનમુાન થઈ શકે છે. 
સિરમાાં સૈકાની અનેક ગજુરાિી રચનાઓમાાં `કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથ' ના નામનો ઉલ્લખે મળે છે. કુાંકુમરોલ નામ કેમ પડર્ુાં હશે 
િે જાિવાનુાં કોઈ સાધન ઉપલબ્ધ નથી. 
આ સવુિવણગકર પવવિ પર ચાર જજનપ્રાસાદો છે. િેમાાં શ્રી કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથ, શ્રી મહાવીર સ્વામી, શ્રી ચૌમખુજી માંકદર િથા 
શ્રી આકદનાથનાાં જજનાલ્ો છે. 
જાલોર શહરેમાાં પિ ૧૨ ભવ્્માંકદરો શોભા્માન છે. નિૂનતનતમિિ શ્રી નાંદીર્શ્ર દ્વીપનુાં માંકદર ખબૂ સોહામણુાં છે. 
 

સ્તતુિ 

મજુ મનમાંકદરમાાં જે પ્રભજુી કુાંકુમ પગલે પધારિા,મજુ હૃદ્સરમાાં જે પ્રભજુી મરાલ બનીને રાજિા,મજુ આિમાના હર પ્રદેશે 
જે પ્રભજુી ણબરાજિા,શ્રી કુાંકુમરોલ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કુાંકુમરોલ પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ 
શ્રી સવુિવણગકર રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ પેઢી, 
મ.ુપો.જાલોર(રાજસ્થાન)૩૪૩૦૦૧ 

ફોન-૯૬૦૨૬૭૮૮૨૦ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સુાંદર વ્્વસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 
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આશાપરુિ પાર્શ્વનાથ 

 
પધ્માસનસ્થ ફિા સકહિ ૧૭ ઇંચ ઉંચા, ૧૨.૫ ઇંચ પહોળા ર્શ્ેિવિવના પાર્િના શ્રી 
આશાપરુિ પાર્શ્વપ્રભ ુનનૂગાાંવ (રાજસ્થાન) માાં ણબરાજમાન છે. નનૂગાાંવ ભિૂકાળમાાં 
સમદુ્ર નગરી હિી. 
આ જજનાલ્ અત્ાંિ પ્રાચીન છે. કહવેા્ છે કે શ્રી સાંઘ ેસાં.૧૧૦૦ આસપાસમાાં આ 
જજનપ્રાસાદનુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં હત ુાં. નગરીની સમદૃ્ધિમાાં કાળમાાં િેના જીિોિાર થિા 
રહ્યા છે. આ પ્રાચીન જજનાલ્માાં ણબરાજમાન પ્રભાવક પ્રભજુીના પ્રભાવનો અનભુવ 
શ્રિાળુઓને આજે પિ થા્ છે. 
આશાના િાંત ુપર વિવમાન ર્ગુનો માનવી લટકી રહ્યો છે. િાંત ુતટૂિાાં જીવનમાાં 
રમખાિો મચે છે. જગિની પૌદ્ગણલક ચીજો મ્ાવકદિ છે. અને માનવીની આશા અસીમ 
છે. અસીમની સીમા સધુી મ્ાવકદિ પદુ્ગલો ક્યાાંથી પહોંચ?ે પિ માનવીની સવવ 
આશાને અચકૂ પરૂવાની િાકાિ અને સામથ્ વ્ તત્રલોકનાથ પ્રભ ુપાર્શ્વસ્વામીની 
પજૂનામાાં છે. િેથી જ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથનાાં કેટલા્ નામો િેમના આ અપ્રતિમ ગિુનો 

સાંકેિ કરે છે. ણચિંિામણિ, કલ્પદ્રમુ, મનોવાાંતછિ, વાાંતછિપરૂિ, સખુસાગર કાતમિપરૂિ જેવા અનેક નામોની ્ાદીમાાં 
"આશાપરૂિ "નામનો પિ સમાવેશ થા્ છે. નનૂમાંડન શ્રી પાર્શ્વનાથજી આશાપરૂિ નામથી પ્રતસિ છે. 
નનૂગામમાાં ૈનોની ણબલકુલ વસ્િી ન હોવાથી શ્રી કાલીદ્રી ૈન સાંઘ આ િીથવનો વહીવટ કરે છે. 
 

સ્તતુિ 

આશારકહિ અવધિૂ સમો ત ુાં િે છિાાં આશા પરેુ, ઉપસગવને સહનાર ત ુાં પિ છે છિાાં સાંકટ ચરેૂ, છે નનૂ નગરે જગિજનની 
તજુમાાં નકહ ન્ર્નૂિા,શ્રી આશાપરુિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી આશાપરુિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી આશાપરુિ પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.નનૂ,જજ. તસરોહી,વા્ા કાલાંદ્રી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૯૬૪૯૩૮૬૭૮૩ પજુારી 
 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની વ્્વસ્થા નથી. 
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ભ્ભાંજન પાર્શ્વનાથ 
 

રાજસ્થાનના જાલોર જજલ્લાના ભીનમાલ શહરેમાાં તશખરબાંધી 
જજનાલ્માાં શ્રી ભ્ભાંજન પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પાંચ ધાતનુી પ્રતિમા 
અત્ાંિ દશવની્ અને પ્રાચીન છે. ફિા રકહિની આ કદવ્્ પ્રતિમાજી 
ઊંચાઈ સાડા બાર ઈંચ અન ેપહોળાઈ પાંદર ઈંચની છે. 
પવૂવકાળમાાં આજનુાં ભીનમાલ ખબૂ જ સમિૃ નગર હત ુાં. શ્રીમાલ, રતનમાલ 
કે ણભન્નમાલ વગેરે ભીનમાલના અપર નામો છે. ભીનમાલ નગરીનુાં િથા 
િેની સમદૃ્ધિનુાં વિવન પ્રાચીન ગ્રાંથોમાાં વિવવાર્ ુછે. આ નગરીમાાં 
પવૂવકાળમાાં ૮૪ જ્ઞાતિની સ્થાપના હિી. આ નગરને ૮૪ દરવાજા હિા. 
આ નગર તવક્રમ સાંવિ ૫૫૦ થી પિ અતધક પ્રાચીન છે. 
આ નગરમાાં એક શ્રાવકે જજનાલ્ બાંધાવ્ર્ુાં. િેમાાં તપિળના પાર્શ્વનાથની 

પ્રતિમા ણબરાજમાન કરાવી હિી. પરાંત ુમકુ્સ્લમ આક્રમિોના ભ્થી આ પ્રતિમાજીને ભાંડારી દેવામાાં આવ્્ા હિા. વર્ો વીિી 
ગ્ા સાંવિ ૧૬૫૧માાં દેવળની ઈંટ ખોદિાાં આ તપિળની ધાતનુા પ્રતિમાજી પ્રગટ થ્ા. િેની સાથે એક સમવસરિ, 

સરસ્વિી આકદની પ્રતિમાજી પિ પ્રગટ થઈ. િે સમ્ ેત્ાાં ણબરાજમાન પાંન્્ાસજી ભાવ તવભોર બન્્ા.પાંન્્ાસજીએ પ્રતિમાજી 
શ્રી શાાંતિનાથ જજનાલ્માાં પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરી અને ત્ારે ભવ્્ મહોતસવ રચવામાાં આવ્્ો. 
ભીનમાલના સબૂાને આ પ્રતિમાજીની જાિ થઈ. એ વખિે જાલોરમાાં ગજનીખાન સિા પર હિો. ભીનમાલના સબૂાએ ગજની 
ખાનને તપિળની પ્રતિમાજી પ્રગટ થ્ાની જાિ કરી. 
મકુ્સ્લમ રાજા ગજની ખાને િે પ્રતિમા પ્રાપ્િ કરી િેમાાંથી ઘાંટ બનાવાની ્ોજના ઘડી. િે સબૂા મારફિે િ ેતપિળના 
પ્રતિમાજી મળેવી લીધા. ભીનમાલ ૈન સાંઘમાાં ણચિંિાના વાદળો ઘેરા્ા. સમગ્ર ૈન સમાજ ઉપાશ્ર્માાં એકઠો થ્ો. અને 
પ્રતિમાજી પાછી મેળવવા શુાં કરવુાં િે અંગે ચચાવ તવચારિા કરી. 
ભીનમાલના એક ૈન શે્રષ્ઠી એ કહ્યુાં આપિ ેદસ બાર શ્રાવકો જઈએ. અને ગજની ખાન ને સમજાવવા પ્ર્તન કરીએ. આ 
પ્રતિમા સાથે અમારી શ્રિા અને ભક્તિ જોડા્ેલા છે. 
ભીનમાલ ૈન સાંઘનુાં એક પ્રતિતનતધ માંડળ જાલોર ગજનીખાનને મળવા ગર્ુાં. એક કલાક સધુી તવનાંિી કરી. પિ ગજનીખાન 
ન માન્્ો. બધા લોકો તનરાશ વદને પાછા ફ્ાવ. 
ભીનમાલના ભાતવક શ્રાવકોએ પ્રતિમાજીની રક્ષા કાજે તવતવધ અણભગ્રહો ધારિ ક્ાવ. એ વખિે તવરચાંદ સાંઘવી નામના પ્રભ ુ
ભતિે આ પ્રતિમાજી પાછા આવે ત્ાાં સધુી અન્નનો ત્ાગ ક્ો, પ્રભ ુભક્તિ જોઈને અતધષ્ઠા્ક દેવ પ્રગટ થ્ા બધી વાિ 
જિાવી. 
અતધષ્ઠા્ક દેવો જાલોરમાાં જઈને ગજની ખાનન ેપ્રતિમા પાછી આપવાનો આદેશ ક્ો. ગજનીખાને દેવની વાિ ન માની. 
િેિે દેવ સાથે દુષ્ટિા પવૂવક વ્્વહાર ક્ો. અદ્રશ્્ શક્તિએ મકુ્સ્લમ રાજા પર પ્રહારો ક્ાવ. મકુ્સ્લમ રાજા ગબડી પડયો. 
ભીનમાલના સબૂા પર પિ પ્રહારો થ્ા. ગજનીખાને કહ્યુાં કે હુાં પ્રતિમાજી સોંપી દેવા િૈ્ાર ુાં. ગજનીખાને હાર સ્વીકારી. 
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મકુ્સ્લમ રાજાએ આદરભાવથી પ્રતિમાજી ને તસિંહાસન પર બેસાડી અને સ્તતુિ ગાઈ. તવક્રમ સાંવિ ૧૬૬૨માાં પ્રતિમાજી 
ભીનમાલ સાંઘને સોંપવામાાં આવી. ૈન શાસનનો જ્નાદ ગુાંજવા લાગ્્ો. 
શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમાજી જાલોર થી ભીનમાલ વાજિે ગાજિે લઈ આવવામાાં આવી. પ્રતિમાજીનો ભવ્્ નગર પ્રવેશ 
થ્ો. જાલોર અન ેભીનમાલ ૈન સાંઘો િેમાાં જોડા્ા. ગજનીખાન ને ખોટી સલાહ આપનાર ભીનમાલનો સબૂો પાાંચ પતુ્રો 
સાથે મતૃર્ ુપામ્્ો.  ૈન સાંઘને રાજાના ભ્થી મતુિ કરનારા પ્રભાવી પાર્શ્વનાથ ભ્ભાંજનના નામથી પ્રતસિ થ્ા. 
દર વરે્ કારિક સદુ પણૂિિમાના કદવસે જજનાલ્ની સાલગીરી િરીકે ઉજવાવામાાં આવે છે. 
સ્તતુિ 

પરચો બિાવ્્ો નાથ ગઝનીખાન માન ઉિારવા,ભીનમાલનો ભગવાન છે,શ્રી સાંઘના ભ્ ભાાંજવા,મજુ મોહ ભ્ને ભાાંગજે 
ભગવાન તજુને ધ્્ાવવા,શ્રી ભ્ભાંજન પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ભ્ભાંજન પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભ્ભાંજન પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ભીનમાલ, જજ.જાલોર, (રાજસ્થાન)  

ફોન-૯૪૬૧૧૩૨૧૯૨ 

નોંધ:- 

ભીનમાલ ગામમાાં ધમવશાળા િથા ભોજનશાળાની સગવડ સુાંદર 
વ્્વસ્થા છે.ત્ાાં ૭૨ જજનાલ્ ખબૂજ સુાંદર છે 

================================================================================================= 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૩ 

(ઇન્દ્ર મહારાજા એ શક્રસ્િવ દ્વારા વાંદના) 

ઇન્દ્ર મહારાજા પોિાના તવપલુ અવતધજ્ઞાનથી સાંપિૂવ જ ાંબદુ્વીપને જુએ છે. િે સમ્ે િે પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વ ને 
ભારિવર્વની વારાિસી નગરીમાાં અર્શ્સેન રાજાની રાિી વામાદેવીની કુણક્ષમાાંગભવરૂપે ઉતપન્ન થ્ેલા જુએ છે. િેનુાં 
હૃદ્ હૃષ્ટ, તષુ્ટ, આનાંકદિ, પરમાનાંકદિ અને હૃદ્ પ્રીતિવાળુાં બની જા્ છે. ઇન્દ્ર િીથુંકર સન્મખુ સાિ આઠ કદમ 
આગળ ચાલીને જમિા ઘુાંટિને ભતૂમ ઉપર રાખીને ત્રિ વાર મસ્િકને પથૃ્વી ઉપર લગાડી નમન કરી પછી સીધા 
થઈ કડાાં અને ત્રકુટિથી ર્તુિ ભજુાને સાંકોચે છે. બાંને ભજુાઓને સાંકોચીને દસે્ નખ એકબીજાથી જોડા્ેલા રહ ેએ 
રીિ ેભેગા કરીને માથે અંજણલ અડાડી આ રીિે બોલ્્ા, 
નમસ્કાર થાઓ પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વને કે જેઓ ધમવની આકદ કરનારા છે, ૨૩માાં િીથુંકર છે. પવૂવ િીથુંકરોએ 
બિાવેલા અને અપનુરાવતૃિ-તસિ-ગતિને પામવાની અણભલાર્ાવાળા છે. અહીં (સ્વગવમાાં) રહલેો હુ ાં ત્ાાં 
(વામાદેવીના) ગભવમાાં રહલેા ભગવાનને વાંદન કરુાં ુાં. ત્ાાં ભગવાન અહીં રહલેા મને જુઓ આ પ્રમાિે ભાવના 
ભાવીને ઇન્દ્ર મહારાજા અહુંિ પાર્શ્વનેને શક્રસ્િવ દ્વારા વાંદન અને નમન કરે છે. વાંદન િથા નમસ્કાર કરીને 
પોિાના શે્રષ્ઠ તસિંહાસન ઉપર પવૂવ કદશા િરફ મોઢુાં કરીને બેસે છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૨ 

જીરાવલા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી અલાંકૃિ, ર્શ્ેિવિવના વેળુનાાં પદ્માસન ેણબરાજેલા ૧૧ ઇંચ ઉંચા 
અને ૧૪ ઇંચ પહોળા શ્રી જીરાવલા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનના તસરોહી 
જજલ્લાના જીરાવલા િીથવમાાં ણબરાજમાન છે. 
સેંકડો વર્ો પહલેાાંની વાિ છે. જીરાવલા ગામની નજીક આવેલા વરમાિ 
ગામમાાં એક એવી ઘટના બની જેિે પોિાનો સવુિવ ઇતિહાસ ખડો કરી દીધો. 
એક વ્ોવધૃ્ધ સ્ત્રી વરમાિ ગામમાાં રહિેી િેની પાસ ેએક ગા્ હિી. એ સ્ત્રી 
ગા્ને લઈને રોજ જ ાંગલમાાં ચરાવવા જા્. એકદા એિ ેજોર્ુાં કે ગા્ એક 
વકૃ્ષ િળે ઊભી રહ ેછે. દૂધ સ્વ્ાં ઝરી જા્ છે. ધરિી પર અણભરે્ક થઈ જા્ 
છે. 
 

ડોશીમાાં ચમક્યાાં. બીજા કદવસે એ સ્ત્રીએ ધ્્ાન રાખ્ર્ુાં. ગા્ે એ કદવસે પિ 
એમ જ કર્ુું. આમ રોજ થતુાં હત.ુ 
 

વરમાિમાાં એક શેઠ રહ.ે નામે ઘાાંઘલ શેઠ. ધમે ૈન અને પાક્કા વ્્ાપારી. રાિના સમ્ે શેઠને સ્વપ્નમાાં કોઈ શાસનદેવે 
આવીને ઘાાંઘલ શેઠને કહ્યુાં, 
 

આજથી ૨૮૦૦ વર્વ પહલેાાં જ્્ારે પાર્શ્વનાથ ભગવાન જીવાંિ હિા. ત્ારની વાિ છે. િે સમ્ ેચાંદ્ર્શ નામના રાજાએ 
પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મતૂિિ બનાવી. એ મતૂિ ખબૂ પ્રભાવશાળી છે. વરમાિની બહાર વકૃ્ષિળે દટા્ેલી છે. એ પ્રતિમા પર 
એક ગા્ ભક્તિથી રોજ દૂધનો અણભરે્ક કરે છે. એ િેની તનશાની છે. િો એ પ્રતિમા બહાર કાઢ અને જજનમાંકદર બનાવીને 
સ્થાતપિ કર. 

 

સવારનો સ ૂ્ ોદ્ થ્ો. ઘાાંઘલ શેઠ સ્વપ્ન ્ાદ રાખીને ગામની બહાર દોડ્ા. જોર્ુાં િો એક ગામ વકૃ્ષિળે ઊભી છે. િેના 
આંચળમાાંથી દૂધનો સ્વ્ાં અણભરે્ક ધરિી પર થઈ રહ્યો છે. ઘાાંઘલ શેઠને સ્વપ્નની વાિમાાં િથ્્ લાગ્ર્ુાં. 
 

ઘાાંઘલ શેઠે ૈનોને ભેગા ક્ાું. પોિાને આવેલા સ્વપ્નની વાિ કહી. સૌનો સહકાર મેળવીને જમીન ખોદવામાાં આવી સૌના 
આર્શ્ વ્ વચ્છચ ેઝગમગિા િારલાનુાં રૃપ લઈને ઘડી હો્ િેવી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સુાંદર પ્રતિમા મળી. ચારે કોર હર્વ 
છવાઈ ગ્ો. સૌએ જ્્નાદ ક્ો. 
 

ઘાાંઘલ શેઠે પ્રતિમાજી વરમાિ ગામમાાં લઈ જવાની િૈ્ારી કરવા માાંડી િે સમ્ે જીરાવલા ગામના ૈન આગેવાનો વચ્છચે 
પડ્ાાં. િેમિે કહ્યુાં કે પ્રતિમા અમારા ગામની હૃદમાાં પ્રગટ થઈ છે, માટે િેનો હક્ક અમારો છે ! 
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િે સમ્ે એક ડાહ્યા માિસે સમાધાન કરિાાં કહ્યુાં કે એક ગાડુાં માંગાવો. િેમાાં એક બળદ વરમાિનો જોડો, બીજો બળદ 
જીરાપલ્લી નો જોડો. અને ગાડુાં જે કદશામાાં જા્ ત્ાાં ભગવાનને લઈ જાવ. એમ જ થર્ુાં. 
 

ગાડુાં જીરાપલ્લી ની કદશામાાં ચાલ્ર્ુાં. પવવિની િળેટીમાાં ઊભુાં રહી ગર્ુાં. 
 

ઘાાંઘલ શેઠે કહ્યુાં.' પ્રભનુી આ ઇચ્છછા મને કબલૂ છે. અહીં જજનમાંકદર બનાવીએ. પ્રભનેુ અહીં સ્થાપીએ. હુાં પિ મારા પકરવાર 
સાથે અહીં જ રહીશ અને જીવનભર પ્રભનુી સેવા કરીશ.' 
 

ઘાાંઘલ શેઠે ભવ્્ જજનમાંકદર ખડુાં કર્ુું. તવ.સાં. ૧૧૯૧નુાં િે વર્વ ઘાાંઘલ શેઠે િ ેસમ્ના પ્રતસધ્ધ ૈનાચા્વશ્રી 
અજજિદેવસરૂીર્શ્રના વરદ હસિે પ્રતિષ્ઠા કરાવી. 
 

અજજિદેવસકૂરજીએ કહ્યુાં,' પ્રભ ુજ્્ારે જીવાંિ હિા ત્ારે આ પ્રતિમાનુાં તનમાવિ થર્ુાં છે. આ પ્રતિમા અને આ િીથવ ખબૂ 
પ્રભાવશાળી છે. હવે િેનો મકહમા ચારેકોર ખબૂ ફેલાશે. હવે જે કોઈ જજનમાંકદરની પ્રતિષ્ઠા કરવામાાં આવશે ત્ારે જીરાવલા 
પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો રક્ષામાંત્ર લખીને જ પ્રતિષ્ઠા થશે.' 
 

જીરાવલા પાર્શ્વનાથનો ખબૂ મકહમા ફેલા્ો. અસાંખ્્ લોકો દશવનાથે આવવા માાંડ્ા. આજ સધુી સમગ્ર તવર્શ્માાં જ્્ાાં પિ 
જજનમાંકદરની સ્થાપના થા્ છે ત્ાાં જીરાવલા પાર્શ્વનાથનો રક્ષામાંત્ર લખવામાાં આવ ેછે. 
 

કાળની ગતિ ભારે તવણચત્ર છે. સમ્ની અનેક થપાટો ખાત ુાં જીરાવલા પોિાના અખાંડ પ્રભાવ સાથે ટકી રહ્યુાં છે. જજનમાંકદરના 
અનેક જીિોધ્ધાર થ્ા.છે 

 

સ્તતુિ 

જે જીિવ કરિાાં ક્ષિમહીં મોહાકદભાવો ભવ્્ના,સહુ સકૂરવરો જશ ઘ્્ાનથી ઇબ્ચ્છછિ કા્ો સાધિા,ન ેપ્રતિષ્ઠાકદક કા્વ જેના 
નામ માંત્રીથી તસિિા,શ્રી જીરાવલા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી જીરાવલા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી જીરાવલા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.જીરાવલા, િા.રેવદર, વા્ા આબ ુરોડ, 

જજ.તસરોહી,(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૮૮૯૦૮૭૮૩૨૫ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળાની સગવડ છે 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૬ 

કુલ્લ ૭૨ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા. રાજસ્થાનમાાં આવેલ ૧૦૮ પૈકીના ૨૬ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોમાાંથી ૭ની ્ાત્રા કરી 
હવે આગળની ્ાત્રા કરીશુાં. 
જીરાવલાિીથવ થી આગળ ્ાત્રા કરવી હશે િો પ્રથમ તસરોડી જવાનુાં રહશેે જે ૩૩ કકલોમીટરની અંિરે િીથવ છે. (આબ ુરોડ 
સ્ટેશનથી ૬૦ કક.મી.) છે. જે મુાંબઈથી શરૂ કરવી હશે િો તશરોહી સ્ટેશને ઉિરવુાં ત્ાાંથી તસરોડીિીથવ (૫૨) કક.મી) ની અંિરે છે. 

 

તસરોડી થી મીરપરુ 

૧૭ કકલોમીટર 

મીરપરુ થી પોસલી્ા 
૪૫ કકલોમીટર 

પોસલી્ા થી કાછોલી 
૭૫ કકલોમીટર 

કાછોલી થી બેડા 
૬૮ કકલોમીટર 

બેડા થી સેસલી 
૩૦ કકલોમીટર 

સેસલી થી રાિકપરુજી 

૨૭ કકલોમીટર 

==================== 

૭૩-શ્રી તસરોકડ્ા પાર્શ્વનાથ 

તસરોડી 
૭૪-શ્રી હમીરપરુા પાર્શ્વનાથ 

મીરપરુ 

૭૫-શ્રી પોસલી પાર્શ્વનાથ 

પોસલી્ા 
૭૬-શ્રી કચ્છુલીકા પાર્શ્વનાથ 

કાછોલી 
૭૭-શ્રી દાદા પાર્શ્વનાથ 

બેડા 
૭૮-શ્રી સેસલી પાર્શ્વનાથ 

સેસલી 
૭૯-શ્રી રાિકપરુા પાર્શ્વનાથ 

રાિકપરુજી 

(ધમવશાળાની સુાંદર સગવડ છે રાત્રી રોકાિ ત્ાાં કરવુાં.) 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૩ 

તસરોકડ્ા પાર્શ્વનાથ 
 

પરીકરમાાં સાિ ફિાથી અલાંકૃિ પદ્માસને ણબરાજમાન ૩૬ ઇંચ ઊંચા અને ૩૨ 
ઇંચ પહોળા રે્શ્િ પાર્ાિના શ્રી તસરોડી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનના તસરોહી 
જજલ્લામાાં આવલે શ્રી તસરોડી નામનાાં પ્રાચીન િીથવમાાં ણબરાજમાન છે. પ્રાચીન 
અને પ્રભાવી પ્રભનુી મનોહર મખુાકૃતિ પ્રસન્નિાનો પમરાટ ફેલાવે છે. કદવસમાાં 
પ્રભનુા ત્રિ રૂપ દતશિિ થા્ છે. િીથવના ઉદભવ વગેરેનો ઇતિહાસ અપ્રાપ્્ છે. 
સાં.૧૫૦૦ આસપાસમાાં આ િીથવનો જીિોિાર કરવામાાં આવ્્ો હિો. પ.ૂઆ.શ્રી 
તવજ્ પે્રમસરૂીર્શ્રજી મહારાજાના શભુ સાાંતન્નધ્્માાં આ િીથવનો પ્રતિષ્ઠા મહોતસવ 
અતિ ભવ્્ રીિે ઊજવા્ેલ. આ પ્રતિમાજી “શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથજી”ના નામથી 
વધ ુપ્રતસિ છે. 
સાં.૧૬૬૭માાં કતવવર શાાંતિકુશલે રચેલા ‘‘૧૦૮ નામગવણભિિ શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્િવન’’ 

માાં તસરોડીમાંડન ત્રેવીસમા િીથવપતિને વાંદના કરવામાાં આવી છે. 
 

 

સ્તતુિ 

જિમોહ તવર્ ઉિારવા તસરોડીમાાં ત ુાં ગારુડી તજુ મતૂિિ મોહનગારી જાિ,ેખાલી અમિૃવેલડી,પ્રભતુ ુાંહી ત ુાંહી ધનૂ જાગે એક એ 
મજુ કામના,શ્રી તસરોકડ્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી તસરોકડ્ા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી તસરોકડ્ા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.તસરોડી(મોટી), વા્ા-અનાદરા,  
િાલકૂા રેવદર, જજ.તશરોહી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૭૫-૨૫૬૭૦૦ 

 
 
=============================================================================================== 

 

 

જે દ્રષ્ષ્ટ પ્રભ ુદશવન કરે, િે દ્રષ્ષ્ટને પિ ધન્્ છે, જે જીભ જજનવરને સ્િવે, િે જીભને પિ ધન્્ છે, 

પી્ે મદુા વાિી સધુા, િે કિવર્ગુને ધન્્ છે, તજુ નામ માંત્ર તવશદ ધરે, િે હ્રદ્ને તનિ ધન્્ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૪ 

હમીરપરુા પાર્શ્વનાથ 
 

પકરકરમા પાાંચ ફિાથી પકરવિૃ પદ્માસનસ્થ ૨૭ ઇંચ ઊંચા ૨૩ ઇંચ પહોળા ર્શ્ેિ 
પાર્ાિ શ્રી હમીરપરુ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમીરપરુના તશખરબાંધી જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 

સરુમ્્ ણગકરકાંદારાઓની વચ્છચે ત્રિ ેિરફથી ડુાંગરાઓથી રક્ષા્ેલુાં આ િીથવ અતિ 
પ્રાચીન છે. હાલ આ મીરપરુ િીથવમાાં તવદ્યમાન ચાર પ્રાચીન જજનાલ્ોમાાંથી ફતિ બે 
જજનાલ્ોમાાં જ પ્રતિમાજી છે. 
તવ.સાં.૮૦૮માાં દેવડા હમીરે આ નગર વસાવ્ર્ુાં હત ુાં. અને િેના નામ પરથી ''હમીરપરુ'' 

નામથી આ નગર પ્રતસિ થર્ુાં િેમ કહવેા્ છે. 
હમીરના ઘરે દેવી આવવાથી િેના વાંશજો દેવડા કહવેા્ા. આ તવસ્િારમાાં બારમાાં-
િેરમાાં સૈકા પહલેાાં પિ દેવડા રજપિૂોની વસ્િી હોવાના પ્રાપ્િ થિાાં કેટલાાંક પ્રમાિો 
આ નગરની સ્થાપના સાંબાંધી ઉપરોતિ હકીકિનુાં સમથવન કરે છે. અહીંના મજબિૂ 
લડા્ક કકલ્લાનો ખ્્ાલ કરાવતુાં "હમીરગઢ" પિ આ નગર માટે પ્રતસિ બન્ર્ુાં. 

બારસો વર્વથી પિ વધ ુપ્રાચીન આ ગામમાાં જજનપ્રાસાદોનુાં તનમાવિ ક્યારે અને કોના દ્વારા થર્ુાં િ જાિી શકાર્ુાં નથી. 
શ્રીમાંિ અને ધમવપે્રમી શ્રાવકોની તવપલુ વસિી હોવાનુાં એક પ્રાચીન ગ્રન્થની પ્રશક્સ્િ પરથી અનમુાન કરી શાક્ છે. અહીંના 
તવદ્યમાન માંકદરોમાાંથી પ્રાપ્િ થિા િેરમા, ચૌદમા અન ેસોળમા, સૈકાના તશલાલખેો આ જજનમાંકદરોની પ્રાચીનિા સાંબાંધી માત્ર 
થોડો અંગણુલતનદેશ કરે છે. 
પાર્શ્વચાંદ્રગચ્છછના શ્રીપાર્શ્વચાંદ્રસકૂરનો સાં.૧૫૩૭માાં હમીરપરુમાાં જન્મ થ્ો હિો. સાં.૧૫૭૬ માાં કુતબૂપરુા િપાગચ્છછી્ 
સૌભાગ્્નાંદસકૂરએ આ નગરમાાં શ્રી મૌન એકાદશીની કથા રચી હિી. આ બધા ઉલ્લેખો આ નગરીના ધાતમિક અને સાાંસ્કૃતિક 
વૈભવ પર પ્રકાશ ફેંકે છે. 
આ જજનાલ્ના મળૂના્ક સોળમાાં સૈકા પહલેા શ્રી જીરાવલ્લા પાર્શ્વનાથના નામે પ્રતસિ હિા. ત્ારબાદ અહીંના મળૂના્ક 
શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથજી નામ ેઓળખા્ છે. આ ફેરફાર મળૂના્કના સ્થાનમાાં ફેરફારને આધીન છે કે ફતિ નામમાાં જ ફેરફાર 
થ્ો છે, િે કળવુાં મશુ્કેલ છે. અહીંના એક તશલાલેખ પર મળિાાં ''જગન્નાથ પ્રાસાદે'' શબ્દોથી આ પ્રતિમાજી શ્રી જગન્નાથ 
પાર્શ્વનાથના નામથી પિ પવેૂ ઓળખાિાાં હો્ િેવુાં અનમુાન કરી શકા્. કાળક્રમે આ પ્રાચીન નગર દુશ્મની આક્રમિનો 
ભોગ બન્ર્ુાં. પિ પછી, ભલૂા્ેલુાં આ િીથવ તસરોહીના શ્રાવકોના દૃષ્ષ્ટપથ પર આવ્ર્ુાં. આ િીથવના જીિોિાર અને પ્રતસદ્ધિના 
િેમિે પ્ર્તનો આદ્ાવ. સાં. ૧૯૯૫માાં આ જજનાલ્ના જીિોિાર કા્વનો પ્રારાંભ થ્ો. તસરોહીની શેઠ કલ્્ાિજી પરમાિાંદજીની 
પેઢીએ આ િીથવનો વહીવટ સાંભાળી લીધો. ત્ારથી આ િીથવ વધ ુપ્રકાશમાાં આવતુાં જા્ છે. મળી આવિા પ્રાચીન અવશેર્ો 
આ નગરની પવૂવકાલીન જાહોજલાલીનો પકરચ્ આપે છે. મુાંબઈમાાં િીથવ સ્વરૂપ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથજીના પ્રતિમાજી અહીંથી 
લઈ જવામાાં આવ્્ાાં હિાાં,િમે કહવેા્ છે. 
પવૂવકાળનુાં હમીરપરુ આજે મીરપરુના નામથી ઓળખા્ છે. 
અહીંના જજનાલ્ોની પ્રાચીન તશલ્પકળા દશવની્ છે. 
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સ્તતુિ 

બળિો ઉિા્ો નાગને િેમાાં શુાં મા્ો મીર િેં,મજુ મોહપીરને મારશો િો માનુાં િારા હીર ને,મીરપરુ તનવાસી હ ેપ્રભ ુત ુાં વીરને 
વડધીર છે,શ્રી હમીરપરુા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી હમીરપરુા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી હમીરપરુા  પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.હમીરપરુ, પો.કૃષ્િકુાંજ,જજ.તશરોહી(રાજસ્થાન) 

ફોન-  

 
=============================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૪ 

(સ્વપ્નપાઠકોને આમાંત્રિ) 

 
સ્વપ્નલક્ષિ પાઠકોને આમાંત્રિ આપીને બોલાવી કહ ેછે બેસાડીને હાથમાાં ફળ-ફૂલ લઈને તવશેર્ તવન્પવૂવક 
સ્વપ્નલક્ષિ પાઠકોને આ પ્રમાિે કહ ેછે :- હ ેદેવાનતુપ્ર્ો! તનતશ્ચિપિે આજે વામાદેવીએ િથાપ્રકારની ઉિમ 
શય્્ા ઉપર શ્ન કરિાાં, અધવ તનદ્રાવસ્થામાાં આ જાિના ચૌદ મહાન સ્વપ્નો જો્ાાં છે. જોઈને િે જાગિૃ થઈ, િે 
સ્વપ્ન ગજ, વરૃ્ભ તવગેરે છે. હ ેદેવાનતુપ્ર્ો! િે ઉદાર ચૌદ મહાસ્વપ્નોનુાં શુાં કલ્્ાિકારી ફળ તવશેર્ હશે? 

 

િે પછી િે સ્વપ્ન-લક્ષિ-પાઠકો, અર્શ્સેનરાજાથી પ્રસ્તિુ વિૃાાંિને જાિીને અને સમજીને અત્ન્િ પ્રુબ્લ્લિ થ્ા. 
અર્શ્સેનરાજા સમક્ષ સ્વપ્નશાસ્ત્રો અનસુાર વચન બોલિાાં આ રીિે કહવેા લાગ્્ા. 
 

હ ેદેવાનતુપ્ર્! વામાદેવીએ િે આ ચૌદ મહાસ્વપ્નો જો્ાાં છે િે માંગળકારી છે. હ ેદેવાનતુપ્ર્! વામાદેવીએ જે 
સ્વપ્ન જો્ાાં છે િે અથવલાભ કરાવનારાાં છે, ભોગનો લાભ કરાવનારાાં છે, પતુ્રનો લાભ, સખુનો લાભ, રાજ્્નો લાભ 
કરાવનારા છે. હ ેદેવાનતુપ્ર્! તનતશ્ચિપિે વામાદેવી, િમારા કુળમાાં ધ્વજા સમાન, કુળમાાં દીપક સમાન, કુળમાાં 
પવવિ સમાન, કુળમાાં મગુટ સમાન, કુળમાાં તિલક સમાન અને કીતિિ વધારનાર, કુળને સમદૃ્ધિ બક્ષનાર, કુળના 
તવસ્િાર કરનાર, કુળના આધાર સમાન, કુળના વકૃ્ષ સમાન,સળકુળની તવશેર્ વદૃ્ધિ કરનાર, સકુોમળ હાથ અને 
પગવાળા, હીનિા રકહિ, પાાંચે્ ઇષ્ન્દ્ર્ોથી પકરપિૂવ, લક્ષિો, વ્્ાંજનો અને ગિુોથી ર્તુિ, માન, ઉન્માન, પ્રમાિથી 
પકરપિૂવ, સજુાિ, સવાુંગ સુાંદર, ચાંદ્ર સમાન, સૌમ્્ આકૃતિવાળા, કાાંિ, તપ્ર્દશી અને સરુૂપ પતુ્રને જન્મ આપશે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૫ 

પોસલી પાર્શ્વનાથ 
 

નવફિા અલાંકૃિ ૧૮ ઈંચ ઉંચા અને ૧૪ ઈંચ પહોળા કૃષ્િ વિવના, પદ્માસને 
ણબરાજમાન શ્રી પોસલી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનનાાં તશરોહી જજલ્લામાાં પોસલી્ા 
ખાિે પ્રાચીન તશખરબાંધ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
પોસલી્ા ગામના નામ ઉપરથી ઓળખાિાાં પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુશ્રી પોસલી પાર્શ્વનાથ 
ભગવાનનુાં જજનાલ્ શ્રી સાંઘ દ્વારા સાં.૧૭૫૦માાં તનમાવિ કરવામાાં આવેલ. 
પ્રભનુાાં પ્રતિમાજી ઉપર સાં.૧૭૪૫નો લેખ વાંચા્ છે. િે પહલેા પિ ગામમાાં એક 
જજનાલ્ હતુાં. 
સવાંિ ૧૭૨૨માાં પાં.મકહમાએ રચેલી ચૈત્ પકરપાટીમાાં પોસલીમાાં ત્રિ 
જજનપ્રતિમાઓ હોવાનુાં કતવએ નોંધ્ર્ુાં છે. 

 

અહીં એક પ્રાચીન જ્ઞાનભાંડાર પિ છે. એક ઉપાશ્ર્ પિ છે. 
 

સ્તતુિ 

 

પોસલી્ા િીથાવતધપતિને પખેિા ન્િા ઠરે,તજુ શ્્ામલી મરૂિ પ્રભ ુમજુ કમવરજ શ્્ામલ હરે,મજુ વાસના શોર્ી લઈને 
ભાવનાને પોર્િા,શ્રી પોસલી્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી પોસલી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ         
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી પોસલી પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.પોસલી્ા, તશરોહીકા વાસ,  સ્ટે.એરનપરુા, 
જજ.તશરોહી(રાજસ્થાન) 

 

ફોન-૦૨૯૭૬-૨૬૭૦૩૦ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૬ 

કચ્છુણલકા પાર્શ્વનાથ 
 

મનોહર પકરકરમાાં સાિ ફિાથી અલાંકૃિ પદ્માસને ણબરાજમાન ૨૯ ઇંચ ઉંચા, ૨૩ ઈંચ 
પહોળાાં ર્શ્ેિ પાર્ાિનાાં શ્રી કચ્છુણલકા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનનાાં તશરોહી જજલ્લામાાં 
કાછોલી િીથે ભવ્્ તશખરબાંધી જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
ૈનશાસનનાાં અનેક સમથવ મહાપરુુર્ોનાાં પતુનિ પગલાથી પાવન થ્ેલુાં કાછોલીનો 
ગૌરવપિૂવ ઇતિહાસ છે. કાછોલીવાલ ગચ્છછનુાં ઉતપતિ સ્થળ આ િીથવ છે. 
મળૂ ગભારો, ગઢુ માંડપ, છ ચોકી, સભામાંડપ અને શૃાંગાર ચોકીથી તવભતૂર્િ આ 

જજનપ્રસાદની પનુ:પ્રતિષ્ઠા સવાંિ.૨૦૨૬માાં થ્ેલ. માગશર સદુ ૧૦ ના કદવસે અહીં ધજા 
ચડાવવામાાં આવ ેછે. આ પ્રભ ુશ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા નામથી પિ ઓળખા્ છે. 
કચ્છછના રાવ દ્વારા વસાવા્લેા આ ગામમાાંથી મળી આવિો સવાંિ.૧૩૪૩નો તશલાલેખ આ 
િીથવની પ્રાચીનિાનો પરુાવો છે. 
સવાંિ.૧૩૬૩માાં પ્રજ્ઞાતિલકસરૂીનાાં તશષ્્ે રચેલા કચ્છુલીરાસમાાં આ જજનપ્રાસાદને અત્ાંિ 

રણળ્ામિો જિાવેલ છે. 
 

સ્તતુિ 

જ્્ાાં કચ્છછના રાવે વસાવ્ર્ુાં ધામ કાછોલી િણુાં,ત્ાાં થાપી્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને તજુ નામ કાછોલી ગણુાં,કાછોલી પારસ કમવ છોલી 
છેડેલો ભવનો કરો,શ્રી કચ્છુણલકા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કચ્છુણલકા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કચ્છુણલકા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.કાછોલી,િા.તપિંડવાડા, 
જજ.તશરોહી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૯૫૮૭૨૨૫૮૮૩ 

 
 
 
================================================================================================== 
 

સણુ્્ા હશે પજૂ્્ા હશે, તનરખ્્ા હશે પિ કો ક્ષિે, હ ેજગિબાંધ!ુ ણચિમાાં, ધા્ાવ નકહ ભક્તિપિે; 
જન્મ્ો પ્રભ ુિે કારિ,ે દુ:ખપાત્ર હુાં સાંસારમાાં, હા! ભક્તિ િે ફળિી નથી, જે ભાવ શનૂ્્ાચારમાાં.. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૭ 

દાદા પાર્શ્વનાથ 
 

નવ ફિાની નતવનિાથી સૌંદ્વવાન, શ્્ામવિવ પાર્ાિનાાં ૨૬ ઇંચ ઉંચા અને 
૨૨.૨૫ ઈંચ પહોળા શ્રી દાદા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં પ્રભાવક અને ચમતકાકરક િીથવ 
અરવલ્લીના તવસ્િારમાાં આવેલ છે. 
તવક્રમ સાંવિ ૧૧માાં સૈકામાાં આ પ્રાચીન જજનાલ્ બન્ર્ુાં હોવાનુાં કહવેા્ છે. દાદા 
પાર્શ્વનાથજીની ગાદી પર સવાંિ ૧૬૬૪નો લેખ છે. આ પ્રતિમાજીને હીરસરૂીર્શ્રજી 
મ.સા.ના શભુ હસ્િે ગાદીનશીન કરવામાાં આવેલ હિા. 
સાં.૧૬૫૫ માાં રચા્ેલી શ્રી પ્રેમતવજ્ કૃિ ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વજજન નામમાલા માાં 
ઉલ્લખે છે. 
સાં.૧૬૫૬ માાં કતવ ન્સુાંદર રણચિ શ્રી શાંખેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ છાંદ આ તસવા્ અન્્ 
અનેક સ્િવનોમાાં શ્રી દાદા પાર્શ્વ પ્રભનુો ઉલ્લખે થ્ેલ છે. 
 
 
 

સ્તતુિ 

બેડા ણબરાજી થઈ સકુાની બડેો પાર લગાવિા,કદવ્્ પ્રભાવ થકી સગુ ાંધી હસ્િમાાં ફેલાવિા,અમિૃ કચોલા ન્નમાાં દાદાજી 
જાિ ેલાગિા,શ્રી દાદા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી દાદા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી દાદા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
સ્ટે.મોરી બેડા,િા.તશવગાંજ,જજ.તશરોહી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૯૯૨૯૫૪૧૯૩૦ / ૦૨૯૩૩-૨૪૩૧૨૮ 

૯૬૬૦૮૮૯૭૮૮ 

 
================================================================================================== 
 

અસત્ો માાંહથેી પ્રભ ુ! પરમ સત્ે ત ુાં લઈ જા… 

ઊંડા અંધારેથી, પ્રભ ુ! પરમ િેજે ત ુાં લઈ જા… 

મહામતૃર્મુાાંથી, અમિૃ સમીપે નાથ ! લઈ જા... 
તુાં-હીિો હુાં ુાં િો તજુ દરશનાાં દાન દઈ જા….. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૮ 

સેસલી પાર્શ્વનાથ 
 

કલાતમક પકરકરથી પકરવરેલા પદ્માસને ણબરાજમાન ૨૩ ઇંચ ઉંચા અને ૧૯.૫ ઈંચ 
પહોળા રે્શ્િ પાર્ાિના મહારાજા સાંપ્રતિના સમ્ના શ્રી સેસલી પાર્શ્વપ્રભ ુફાલના 
(રાજસ્થાન) નજીક સેસલી િીથવ મકુામે ણબરાજમાન છે. 
બારમાાં સૈકામાાં શ્રી માાંડિ સાંઘવી દ્વારા લાખો રૂતપ્ા સદ્વ્્્ કરાવી બનાવેલ 
તશખરબિ જજનાલ્માાં સવાંિ.૧૧૮૭ નાાં અર્ાઢ વદ ૭ ના શભુ કદને નારલાઈ 
િીથવમાાંથી લાવવામાાં આવલે શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનને શ્રી આનાંદસકૂરના વરદહસ્િે 
મહામહોતસવપવૂવક  ગાદીનશીન કરવામાાં આવેલ. 
સવાંિ.૧૨૫૨માાં આ જજનાલ્નો જજિોિાર કરવામાાં આવેલ. 
સાંવિ.૧૪૯૩માાં આ પ્રતિમાજીને એક કલાતમક પકરકરથી પકરવિૃ કરવામાાં આવેલ. 
સવાંિ ૨૦૨૦માાં પિૂવ જજિોિાર કરવામાાં આવલે. 
અર્ાઢ સદુ ૧૪નો પ્રતિષ્ઠા કદન પ્રતિવર્વ ઉજવા્ છે. 

સાં.૧૬૫૫ માાં રચા્ેલી શ્રી પ્રેમતવજ્ કૃિ ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વજજન નામમાલા માાં શ્રી સેસલી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો ઉલ્લખે છે. 
પ્રત્ેક વરે્ કારિક સદુ ૧૫ અને ભાદરવા સદુ ૧૦ ના કદવસે અહીં મેળો ભરા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

મીઠડી નદીનાાં િીર પર બેઠા પ્રભજુી મીઠડાાં,ને નામ િારુાં સેસલી કરે નામશેર્ દૂકરિડાાં,મજુ શેર્ કમોને હિો,િો માનુાં િારી 
તવશેર્િા,શ્રી સેસલી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સેસલી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સેસલી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.સેસલી,સ્ટે. ફાલના,િા. બાલી,જજ. પાલી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૩૮-૨૨૨૦૬૯ 

૦૯૮૨૯૫૯૨૫૦૪ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૭૯ 

રાિકપરુા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી અલાંકૃિ, શ્્ામવિાવ, પદ્માસનારૂઢ પાર્ાિના ૧૯ ઇંચ ઉંચા અને ૧૫ 
ઈંચ પહોળા પકરકર સકહિ શ્રી રાિકપરુા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાિકપરુજી િીથવમાાં 
તશખરબિ જજનાલ્માાં મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
૧૫માાં સૈકામાાં િપાગચ્છછાતધપતિ પ.ૂઆ.શ્રી સોમસુાંદરસકૂરનો સતસાંગ થિા રાિાકુાંભાના 
કુશળમાંત્રી ધરિાશાના અંિરમાાં એક ભવ્્ જજનપ્રાસાદ તનમાવિ કરવાની ભાવના 
થઈ.પોિાના અરમાનો પિૂવ કરવા કુાંભારાિા પાસેથી જમીન ખરીદી ત્ાાં રાિપરુ 
ગામ વસાવ્ર્ુાં. કુશળ તશલ્પીઓને બોલાવી ભવ્્ ચતમુુવખ જજનપ્રાસાદ બનાવ્્ો. 
નગરમાાં આ જજનાલ્ ઉપરાાંિ બીજા ૬ જજનાલ્ો તવદ્યમાન હિા. કાળક્રમે આજે િો 
માત્ર ૩ જજનાલ્ો અને ધમવશાળા તસવા્ આખુાં ગામ સમુસામ ભાસે છે. 
ધરિતવહારની સામે ઉિરાણભમખુ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં મનોહર જજનાલ્ શોભી રહ્યુાં 
છે. રાિકપરુના વાસી આ પાર્શ્વનાથ શ્રી રાિકપરુ પાર્શ્વનાથજી િરીકે ઓળખા્ છે. 
કલાતમક સ્િાંભો જજનાલ્ને અતિ ઉતકૃષ્ટ બનાવે છે.અને તશલ્પનો કલાવૈભવ દેશ-

તવદેશના પ્રવાસીઓને આકર્વિનુાં કેન્દ્ર બનેલો છે. 
કાતિિકી પનૂમ,ફાગિ પનૂમ િથા ચૈત્રી પનૂમના કદને અહીં મેળો ભરા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

રાિકપરુા ધામ ધરિાશાહ જ્્ાાં તવકસાવિા,પ્રભપુાર્શ્વનુાં માંકદર તિિંહા સહુ સ્થપતિઓ મળી સ્થાપિા,છે િીથવ પ્રભઆુકદ 
િણુાં,જ્્ાાં પાર્શ્વ પ્રભપુિ જાગિા,શ્રી રાિકપરુા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી રાિકપરુા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી રાિકપરુા પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.રાિકપરુ,સ્ટે. ફાલના,િા. બાલી, 
જજ. પાલી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૩૪-૨૮૫૦૨૧ / ૯૮૨૯૮૩૩૮૧૬ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર 
વ્્વસ્થા છે. 
 
 



114 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૭ 
 

કુલ્લ ૭૯ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા રાજસ્થાનમાાં આવેલ ૧૦૮ પૈકીના ૨૬ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોમાાંથી ૧૪ની ્ાત્રા કરી 
હવે આગળની ્ાત્રા કરીશુાં. 
 

શ્રી રાિકપરુિીથવના તવશાળ જજનાલ્ોને જુહાર્ા અહીં થી આગળ ્ાત્રા કરવી હશે િો પ્રથમ નાડલાઈ જવાનુાં રહશેે જે ૩૩ 
કકલોમીટરની અંિરે િીથવ છે. 
 

રાિકપરુ થી નાડલાઈ 

૩૩ કકલોમીટર 

 

નાડલાઈ થી વરકાિા 
૨૩ કકલોમીટર 

 

વરકાિા થી પાલી 
૬૨ કકલોમીટર 

 

પાલી થી મ ૂાંડાવા 
૬૨ કકલોમીટર 

 

મ ૂાંડાવા થી કાપરડાજી 

૭૦ કકલોમીટર 

 

કાપરડાજી થી મેડિારોડ 

૮૩ કકલોમીટર 

 

મેડિા રેલવે સ્ટેશનથી તવજ્ ણચિંિામિી 
૧૪ કકલોમીટર 

(ફલવદૃ્ધિ િીથવ પિ નજીક છે) 

==================== 

૮૦-શ્રી સોગકઠ્ા પાર્શ્વનાથ 

નાડલાઈ 

૮૧-શ્રી વરકાિા પાર્શ્વનાથ 

વરકાિા 
૮૨-શ્રી નવલખા પાર્શ્વનાથ 

પાલી 
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૮૩-શ્રી માંડોવરા પાર્શ્વનાથ 

મુાંડાવા 
૮૪-શ્રી સ્વ્ાંભ ૂપાર્શ્વનાથ 

કાપરડાજી 

૮૫-શ્રી ફલવતધિ પાર્શ્વનાથ 

મેડિારોડ 

૮૬-શ્રી તવજ્ ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ 

મેડિારોડ 

 

(ધમવશાળાની સુાંદર સગવડ છે રાત્રી રોકાિ ત્ાાં કરવુાં ત્ાાંથી મુાંબઈ િરફ આવવા રાિકપરુા એતસપે્રસ ટે્રન ઉપલબિ છે.) 

 
=============================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૫ 

(૫૬ કદક્કુમારીઓ દ્વારા જન્મોતસ્વ) 
 

િે કાળે િે સમ્ે હમે ાંિ ઋતનુો બીજો માસ, ત્રીજો પક્ષ અથાવત ્માગસર માસના વદ દસમના કદવસે નવ માસ 
અને સાડા સાિ રાતત્ર-કદવસ પસાર થ્ા ત્ારે રાતત્રનો પવૂવભાગ સમાપ્િ થવા આવ્્ો હિો અને પાછળના 
ભાગનો પ્રારાંભ થઈ રહ્યો હિો િે સાંતધવેળામાાં અથાવત ્મધ્્રાતત્રમાાં તવશાખ નક્ષત્રનો ્ોગ થિાાં જ આરોગ્્વાળી 
માિાએ આરોગ્્પવૂવક પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વ નામના પતુ્રને જન્મ આપ્્ો.  

 

અહુંિ પાર્શ્વ નો જન્મ થવાથી કેવળ વારાિસી નગરી જ નકહ પિ ક્ષિભરને માટે સમસ્િ સાંસાર લોકોિર 
પ્રકાશથી પ્રકાતશિ થઈ ગ્ો. રાજા અર્શ્સેન જ નકહ-સાંસારભરનાાં પ્રાણિગિોએ અતનવવચની્ આનાંદનો અનભુવ 
ક્ો. (િીથુંકરનો પથૃ્વી ઉપર જન્મ ધારિ કરવો અધ્્ાતમ, ધમવ અને જ્ઞાનના મહાપ્રકાશનુાં સાક્ષાત ્રૂપમાાં 
અવિરિ છે. િેમના ઉપદેશ અને જ્ઞાનથી માત્ર મનષુ્્ લોક જ નકહ પરાંત ુત્રિે્ લોક પ્રકાશમાન થઈ જા્ છે િે 
દૃષ્ષ્ટથી િીથુંકરનાાં જન્મ સમ્માાં દીક્ષા અને કેવળજ્ઞાનની પ્રાબ્પ્િના સમ્માાં ત્રિે્ લોકમાાં અપવૂવ ઉદ્યોિ 
થ્ાની વાિ આગમમાાં આવેલ છે.) 

 

જે રાતત્રએ પરુુર્ાદાની્ અહુંત ્પારે્શ્ જન્મ ગ્રહિ ક્ો, િે રાતત્રએ ઘિા દેવ અને દેવીઓ જન્મકલ્્ાિક મનાવવા 
માટે આવ્્ા જેથી િે રાતત્ર પ્રકાશમાન બની ગઈ અને દેવ-દેવીઓના વાિાવલાપથી ગ ૂાંજવા લાગી. ભગવાનનો 
જન્મ મહોતસવ ઉજવવા માટે છપ્પન કદક્ કુમાકરકાઓ (કદશાની કુમાકરકાઓ) આવી.  

 

તવણભન્ન કદશાઓમાાં રહનેારી આ કદક્કુમારીઓએ આવીને ભગવાનનુાં સતૂિકા કમવ કરીને જન્મોતસ્વ ઊજવ્્ો અને 
પોિાના સ્થાને ચાલી ગઈ. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૦ 

સોગઠી્ા પાર્શ્વનાથ 

પાાંચ ફિા ર્તુિ , પદ્માસનારૂઢ  ૨૭ ઇંચ ઉંચા અને ૨૩ ઈંચ પહોળા ર્શ્ેિ પાર્ાિના 
શ્રી સોગઠી્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનના નાડલાઈ િીથવમાાં જેખલ પવવિના મળૂમાાં 
ભવ્્ તશખરબાંધી જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
આ પ્રતિમાજી સાંપતિકાલીન છે.  નાડલાઈ િીથવ અિી પ્રાચીન છે. િીથવમાાં બે ટેકરીઓ 
ઉપર શ્રી આદેર્શ્ર દાદા િથા શ્રી નેતમનાથ ભગવાનનાાં જજનાલ્નો છે. ટેકરીઓ શ્રી 
શત્રુાંજ્ અને ણગરનાર નામે ઓળખા્ છે. 
અહીંના જજનાલ્ોમાાંથી સવાંિ ૧૧૦૯-૧૧૮૭ વગેરે અનેક તશલાલખેો ઉપલબ્ધ છે. 
તવજ્ પ્રતશસ્િ મહાકાવ્્ શ્રી ્શોભદ્રસરૂી રાસ વગેરેમાાં આ િીથવનો ઈતિહાસ ની 
આખી રૂપરેખા છે. આ તસવા્ અન્્ ઉલ્લખેો પિ છે. 
કારિક સદુ ૧૫ િથા ચૈત્ર સદુ ૧૫ ના રોજ નાડલાઈ િીથવમાાં મેળો ભરા્ છે. 
 
 

સ્તતુિ 

ચોપાટ ચાર ગતિ િિી ખલે ુપ્રભ ુસાંસારમાાં, મજુ સોગઠી જજિાડજો પહોંચાડેજો તજુ દ્વારમાાં, જેખલણગકરના મળૂમાાં જે 
જમીનમાાંથી પ્રગટિા,શ્રી સોગઠી્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સોગઠી્ા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સોગઠી્ા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
ધાંધાવાડીની બાજુમાાં,મ.ુપો.નાડલાઈ,િા. દેસરુી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૯૦૦૧૬૧૭૧૪૩ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
================================================================================================== 

થાઓ મારા નમન િમને દુુઃખને કાપનારા 
થાઓ મારા નમન િમને  ભતૂમ શોભાવનારા 
થાઓ મારા નમન િમને આપ દેવાધીદેવા 

થાઓ મારા નમન િમને  મોક્ષ સખુ આપનારા 
થાઓ મારા નમન િમને  મોક્ષ સખુ આપનારા 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૧ 

વરકાિા પાર્શ્વનાથ 

સાિફિાવાળા, ર્શ્ેિપાર્ાિના, પદ્માસને ણબરાજિાાં ૧૩ઈંચ ઉંચા અને ૧૦ ઈંચ પહોળા 
૨૩ પ્રભથુી ર્તુિ કળાતમક પકરકરમાાં મળૂના્ક શ્રી વરકાિા પાર્શ્વનાથ બાવન 
દેવકુણલકાથી શોભિાાં જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. અહીંનુાં પ્રાચીન નામ વરકનકગઢ-
પરુ નગર હત ુાં. જે અતિ સમિૃ તવશાળ અનેક જજનાલ્થી શોભતુાં ૈનોનુાં કેન્દ્ર સ્થાન 
હત ુાં. 
તવક્રમ સાંવિ ૫૧૫ માાં આ પ્રભનુી પ્રતિષ્ઠા થ્ેલ. પછી નગરધ્વાંશ પછી એક ભરવાડને 
સાંકેિે જમીનમાાંથી મળિાાં સાંઘે જજનાલ્ બાંધાવી ભરાવ્્ાાં. નવચોકીના એક સ્િાંભ પર 
સાંવિ ૧૨૧૧ નો લખે છે. 
મહારાિા કુાંભાના સમ્ે શ્રી માલપરુના શે્રષ્ઠીઓએ જજિોિારમાાં બાવન દેવકુણલકા 
બનાવી. તવક્રમ સાંવિ ૧૭૦૭ માાં પકરકર થર્ુાં. સાંવિ ૧૯૮૧ માાં જજિોિાર , તવક્રમ 
સાંવિ ૨૦૧૪ મહા સદુ ૪ ના કદવસે પનુુઃપ્રતિષ્ઠા થ્ેલ છે. 
શ્રી જીવતવજ્જી એ સકલિીથવમાાં શ્રી વરકાિા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી વાંદના કરેલ છે. 
 

 

સ્તતુિ 

વરકાિા નગરે શોભિા વરગાંધહક્સ્િ સમા પ્રભ,ુતવનવી રહ્યા આ ભતિ િારા કાાં નતવ કરઝિા તવભ ુ? જગમાિને જિિાિ ત ુાં 
જગનાથ એ તજુ નામના,શ્રી વરકાિા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી વરકાિા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી વરકાિા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.નાડલાઈ, િા.દેસરુી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૭૪૨૬૯૨૩૩૬૩ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
 
================================================================================================== 

સણુ્્ા હશે પજૂ્્ા હશે, તનરખ્્ા હશે પિ કો ક્ષિે, 
હ ેજગિબાંધ!ુ ણચિમાાં, ધા્ાવ નકહ ભક્તિપિે; 
જનમ્્ો પ્રભ ુિે કારિ,ે દુ:ખપાત્ર હુાં સ ાંસારમાાં, 

હા! ભક્તિ િે ફળિી નથી, જે ભાવ શનૂ્્ાચારમાાં.. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૨ 

નવલખા પાર્શ્વનાથ 
 

નવ મનોહર ફિાથી શોભિા,ર્શ્ેિ પાર્ાિના, તનતવિકાર,પદ્માસનારૂઢ, ૩૩ ઈંચ ઉંચા અને 
૨૬ ઈંચ પહોળા શ્રી નવલખા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપાલીમાાં બાવન જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
રાજસ્થાનનુાં પાલી ગામ પિ ઘણુાં પ્રાચીન છે. પવૂે િે પલ્લીકા કે પલ્લી ના નામથી 
ઓળખાત ુાં હત ુાં. અહીંથી ઉતપન્ન થ્ેલા એક ગચ્છછનુાં નામ ગામના નામ પરથી પલ્લીવાલ 
ગચ્છછ કહવેાર્ુાં. 
સાંડેરક ગચ્છછના મહાન આચા વ્ શ્રી ્શોભદ્રસરૂીર્શ્રજીને તવ.સાં. ૯૬૯ માાં આ ગામમાાં જ 
આચા વ્પદે આરૂઢ કરવામાાં આવ્્ા હિા. આ નગરનાાં અપવૂવ વભૈવ અને જાહોજલાલીનો 

ખ્્ાલ આપિાાં અનેક ઐતિહાતસક પ્રમાિો આજે પિ ઉપલબ્ધ છે. 
બાવન મનોહર દેવકુણલકાઓથી ર્તુિ નવલખા પાર્શ્વનાથનુાં જજનાલ્ ઘણુાં પ્રાચીન છે. આ જજનાલ્ની પ્રાચીન પ્રતિમાઓ 
પરથી મળિા બારમા અને િેરમા સૈકાના તશલાલખેો આ જજનાલ્ ઘણુાં પ્રાચીન હોવાની હકીકિને પ્રમાિભિૂ ઠેરવે છે. 
પવૂે આ જજનપ્રાસાદના મળૂના્કપદે ચરમ િીથવપતિ શ્રી મહાવીર સ્વામી ણબરાજમાન હિા. સાં.૧૬૮૬ માાં આ જજનાલ્નો 
જીિોિાર થ્ો અને જજનાલ્ને બાવન દેવકુણલકાઓથી માંકડિ કરવામાાં આવ્ર્ુાં. િે સમ્ે જજનાલ્ના મળૂના્કના સ્થાનમાાં 
ફેરફાર કરવામાાં આવ્્ો. નિૂન જીિોિિૃ જજનાલ્માાં સાં.૧૬૮૬ માાં શ્રી પાર્શ્વનાથજીને પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવ્્ા. પ્રતિવર્વ 
વૈશાખ સદુ ૩ ના કદને વર્વગાાંઠની ઊજવિી થા્ છે. 
આ પાર્શ્વનાથજીના નવલખા નામ અંગ ેઅનેક માન્્િાઓ પ્રવિે છે.  આ મતૂિિના નવ અંગોના તિલકના સ્થાને નવ ્ાંત્રો 
ખોદી િેમાાં માંત્રાક્ષરો લખવામાાં આવલેા હોવાથી િ ેનવલખા નામથી ઓળખા્ છે. 
નવલખા જાતિના ઓસવાલ ેઆ પ્રતિમાજી ભરાવ્્ા હોવાથી િે નવલખા નામથી ઓળખાિા હોવાનુાં પિ કેટલાક કહ ેછે. 
આ ભવ્્ જજનાલ્ના તનમાવિનો ખચવ રૂતપ્ા નવલાખ થ્ો િે માટે એવુાં કહવેા્ છે કે ઘીનુાં મલૂ્્ નવલાખ હતુાં પિ પિ 
પણુ્્શાળી વ્્ાપારી િે લેવાની ના પાડી િે મલૂ્્થી માંકદર બનાવાર્ુાં માટે નવલખા નામથી ઓળખા્ છે. 

નવલખા નામથી ઓળખાિો નવલખા દરવાજો િથા નવલખા રોડ પિ પાલીમાાં તવદ્યમાન છે. 
સ્તતુિ 

પાલી નગરનાાં પાલનારા બાલને આ પાલજો,પાલનહાર ણબરુદ િારુાં,િોજ સાચુાં જાિજો,નવઅંગમાાં નવ્ાંત્ર લેખો, િેહથી ત ુાં 
નવલખા,શ્રી નવલખા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નવલખા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નવલખા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
નવલચાંદ્ર સવુ્રિચાંદ્ર ૈન પેઢી,ગજુરાિી કટલા,મ.ુપાલી(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૩૨-૨૨૧૯૨૯ 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૩ 

માંડોવરા પાર્શ્વનાથ 
 

ફિારકહિ ર્શ્ેિવિવના પાર્ાિના પદ્માસનારૂઢ ૧૨.૫ ઇંચ ઊંચા અન ે૧૦ ઇંચ પહોળા 
શ્રી માંડોવરા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનમાાં માંડોવરા િીથવમાાં ણબરાજમાન છે. 
આ માંકદરની ઉતપતિ પાછળ એક દાંિકથા પ્રખ્્ાિ છે. આ ગામના એક શ્રાવકને પ્રભ ુ
દશવન પછી જ જમવાનો તન્મ હિો. આ તન્મનુાં પાલન કરવા િે રોજ ૫ માઇલ દૂર 
ગામમાાં જિો હિો. તન્મ પ્રત્ેની િેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને,અતધષ્ઠા્ક દેવ 
સ્વપ્નમાાં દશવન આપી ગામની બહાર કેરડાના ઝાડ નીચે પ્રભ ુપ્રતિમાને પ્રગટ કરી 
અને િેને નવુાં જજનાલ્ બનાવવાનો સાંકેિ આપ્્ો. 
સ્વપ્ન અનસુાર,શ્રાવકને ઝાડ નીચે ભગવાન પ્રભનુી પ્રતિમા પ્રાપ્િ થઈ. માંકદર 
બનાવવા માટે પૈસાની જરૂર હિી. દેવના સાંકેિ અનસુાર િેમિે જવ ભરેલો ટોપલો  
લીધો અને િેને સણૂચિ જગ્્ાએ મકુ્યો સવારે ટોપલો લેવા ગ્ો િો બધા જવ 
સોનાના થઈ ગ્ા.સોનાનો ઉપ્ોગ કરીને મનોહર જજનાલ્ બનાવ્ર્.ુ મુાંડવા માંડન 
પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમાાંડોવરા પાર્શ્વનાથ િરીકે પ્રખ્્ાિ થ્ા. િીથવનો અનેકવાર જીિોિાર 

થ્ો. વૈશાખ ૬ પ્રતિષ્ઠા કદન પ્રતિવરે્ ઉજવા્ છે. 
સવાંિ ૧૭૨૨ માાં રચા્ેલઈ પાં.મકહમાકૃિ ચૈત્ પકરપાટીમાાં આ િીથવનો ઉલ્લખે છે. 
 

સ્તતુિ 

જે સ્વપ્ન આપી કરેડાનાાં વકૃ્ષ િળથી પ્રગટિા,જે જવ ભરેલ કરાંકડ્ો સોના મહીં પલટાવિા,મુાંડાવા નગરે િીથવ િારુાં મુાંડજો 
મજુ મોહને,શ્રી માંડોવરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી માંડોવરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી માંડોવરા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.મુાંડાવા, િા.સોજિ, જજ.પાલી, વા્ા ચાંડાવલ (રાજસ્થાન) 

ફોન-૯૫૭૧૫૫૬૪૯૭ /  ૭૩૫૭૧૫૦૫૯૨ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૪ 

સ્વ્ાંભ ૂપાર્શ્વનાથ 

રાજસ્થાનની ધરાનુાં પ્રાચીન કાપરડાજી િીથવ. આ િીથવ રાજસ્થાનના જોધપરુ જજલ્લાના 
કાપરડા ગામે આવેલ છે. 
આ િીથવ અતિ પ્રાચીન,ચમતકાકરક ભવ્્ જજનાલ્ છે. આ મળૂના્કની પ્રતિમા ૨૦૦૦ 
વરે્ પવૂવ ભગૂભવમાાંથી પ્રગટ થ્ેલ હોવાથી િેનુાં નામ ‘શ્રી સ્વ્ાંભ ૂપાર્શ્વનાથ’  કહવેાર્ુાં. 
૨૧ ઈંચ ઉંચા, ૧૬.૨૫ ઈંચ પહોળાાં પ્રતિમા નીલ (તપસ્િા) વિવના પદ્માસન ક્સ્થતિમાાં 
ણબરાજમાન છે. આ પ્રતિમામાાં નાગ નાગિની જોડી શોભા્માન છે. પગમાાં પદ્મ ણચહ્ન 
દેખા્ છે.આવી પ્રતિમા તવર્શ્માાં માત્ર એક છે આ પ્રતિમા જહર,મૌહરની પાર્ાિની 

બનાવેલ છે. 
આ પ્રતિમાનુાં નમિ કોઇ ઝરે પીધેલ વ્્ક્તિને તપવડાવામાાં આવે િો ઝેર ઊિરી જા્ િેવી દાંિકથા છે. 
પ્રતિમા ઉપર ફિાની બ ેફિાઓ છે. (સાિ ફિાની ઉપર નીચે એમ બે જોડી છે.) કાપરડાજી િીથવ ચાર માળનુાં છે. અને િેનુાં 
બાાંધકામ તશલ્પ , કલાકારીગીરી સવવશે્રષ્ઠ છે. 
આશરે ૪૫૦ વર્વ પ્રાચીન અને ૧૧૪ સ્િાંભો પર સશુોણભિ છે. માંકદર ભિૂલથી ૯૫ ફૂટની ઊંચાઇએ છે. જેથી જજનાલ્ની 
ધજાનાાં દશવન દૂરથી થા્ છે. 
આ માંકદરનુાં નતવનમાવિ શ્રી ભાિજી ભાંડારીએ કર્ુું હત ુાં. શ્રી જજનચાંદસકૂરર્શ્રજી ને સ્વપ્નમાાં સાંકેિ મળિા િેમને ૧૬૭૪માાં પોર્ 
વદ ૧૦ ના કદવસે મતૂિિ પ્રગટ કરાવી. 
ઇ.સ.૧૯૭૫માાં વસાંિ પાંચમીના રોજ પાલાડીના ૈન શે્રષ્ઠી અમીચાંદ ગલુાબચાંદે બીજી ૧૫ પ્રતિમાની સ્થાપના કરી હિી. 
માંકદરની સામે અતિ ચમતકાકરક અતધષ્ઠા્ી દેવ ‘ભૈરવજી’ ણબરાજમાન છે. જેનાાં દશવન કરવાથી ્ાતત્રકોની મનોકામના પિૂવ 
થા્ છે. 
પ્રત્ેક પનૂમે ભક્તિ ઉતસવ તવશાળ પ્રમાિમાાં મનાવામાાં આવે છે. કાપરડા ગામ ઉપરથી શ્રી કાપરડા પાર્શ્વપ્રભનેુ નામે પિ 
ઓળખા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

બાવળી્ાના વકૃ્ષ નીચેથી સ્વ્ાંભ ૂપ્રગટિા,કપરાડા િીથે ણબરાજી કમવ કાંટક કાપિા,જેના દશવનથી પ્રગટે સ્વ્ાંભ ૂબોધી 
બીજની સ્પશવના,શ્રી સ્વ્ાંભ ૂપ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સ્વ્ાંભ ૂપાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સ્વ્ાંભ ૂપાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો. કાપરડા,જજ.જોધપરુ,વા્ા ભાતવ(રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૩૦-૨૬૩૯૦૯ / ૯૪૧૪૧૩૬૫૫૧ 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
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ફલવતધિ પાર્શ્વનાથ 

શ્રી ફલવતધિ પાર્શ્વનાથજી મેડિા રોડ નજીક ફ્લોધી િીથવમાાં એક ભવ્્ તશખરબાંધ 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. શ્્ામવિવના આ પ્રભજુી વેળુના છે. સાિફિાવાળા પદ્માસને 
આરૂઢ થ્ેલા આ પ્રભજુી ૩૩ ઈંચ ઊંચા અને ૨૯ ઈંચ પહોળા છે. 
ફલોતધ (મેડિા) ગામના પારસ નામના શે્રષ્ઠીએ ગામની બહાર એક કૌતકુ જોર્ુાં. શિુ ભતૂમ 
પર અમ્લાન પષુ્પોના એક ઢગલામાાંથી કદવ્્ સગુ ાંધ પ્રસરી રહી હિી. આશ્ચ વ્ મગુ્ધ બનેલા 
આ શે્રષ્ઠીએ િતકાલે ફલોતધમાાં માસકલ્પ ણબરાજમાન શ્રી વાડીદેવસકૂરને સઘળો વિૃાન્િ કહી 
સાંભળાવ્્ો. જ્ઞાની સકૂરદેવ આ કૌતકુનુાં રહસ્્ પામી ગ્ા. સ્વ્ાં શે્રષ્ઠી સાથે િે ભતૂમ પર 

પહોંચ્છ્ા. િે પષુ્પગઢ નીચનેી ભતૂમ ખોદિાાં એક મનોરમ્્ જજનણબિંબ પ્રગટ થર્ુાં. પ્રતિમાના દેહ પર કદવ્્ સૌંદ વ્ ચમકતુાં હત ુાં. 
આ પ્રતિમાના દશવનથી સહુના નેત્રોએ કૃિાથવિા અનભુવી. સાં.૧૧૯૯ ના ફાગિ સદુ ૧૦ના શભુ કદને પરમાતમ-પ્રાગટયની 
આ ઘટના બની. મહા મહોતસવ પવૂવક પ્રભજુીનો નગર પ્રવેશ થ્ો. અતધષ્ઠા્ક દેવે શ્રી પારસ શે્રષ્ઠીને આ પ્રભજુીને 
ણબરાજમાન કરવા એક ભવ્્ ચૈત્નુાં તનમાવિ કરવા આદેશ ક્ો. ચૈત્ના તનમાવિ માટેની આતથિક મ ૂાંજવિ અતધષ્ઠા્ક દેવની 
ગપુ્િ સહા્થી દૂર થઈ. પારસશ્રેષ્ઠી તનત્ પરમાતમા સન્મખુ અક્ષિનો સ્વક્સ્િક કરિા. દૈવી પ્રભાવથી તનત્ આ સ્વક્સ્િક 
સવુિવમ્ બની જિો. ને સવુિાવક્ષિોથી પરમાતમાના એક ઉત્ુાંગ અને ભવ્્ જજનાલ્નુાં તનમાવિ શરૂ થર્ુાં. 
ચૈત્ના તનમાવિ માટેની અઢળક સાંપતિ ક્યાાંથી આવ ેછે? િે પ્રશ્નથી સહુનુાં કુતહૂલ વધવા લાગ્ર્ુાં. પારસ શે્રષ્ઠીના પતેુ્ર આ 
ગપુ્િ હકીકિને જાિવા આગ્રહ સેવ્્ો.િેના આગ્રહને વશ થઈને શે્રષ્ઠીએ સવુિવ સ્વક્સ્િકની વાિ પ્રગટ કરી. િ ેકદવસથી 
અક્ષિનુાં સ્વિીકરિ બાંધ થર્ુાં અને ચૈત્નુાં બાાંધકામ અધરુૂાં રહ્યુાં. ત્ાર બાદ શ્રી સાંઘે ચૈત્નુાં કામ પકરપિૂવ કર્ુું. 
સાંવિ ૧૨૦૪ના મહાસદુ ૧૩ ને શકુ્રવારે શ્રી મતુનચાંદ્રસકુરના હસ્િે આ ચૈત્ની પ્રતિષ્ઠા થઈ. 
કાળક્રમે મકુ્સ્લમ આક્રમિનો ભોગ બન્ર્ુાં. સલુિાન શાહબદુ્દીને આ માંકદર પર છાપો મા્ો. પિ આ દુષ્કૃત્ના ફળરૂપે 
શાહબદુ્દીનને શરીરમાાં વ્્ાતધ ઉતપન્ન થ્ો. પરમાતમાના આ પ્રભાવથી ભ્ભીિ બનેલા સલુિાને સૈતનકોને અટકાવ્્ા અને 
વધ ુનકુસાન થતુાં અટકાવ્ર્ુાં.  સાં.૧૫૫૨ માાં સરૂવાંશી સાંઘપતિ તશવરાજના પતુ્ર હમેરાજે આ જજનાલ્નો જીિોિાર કરાવ્્ો. 
ફલોકદના વાસી આ પ્રભ ુ"ફલોદી પાર્શ્વનાથ" ના નામથી ઓળખા્ છે. ઈબ્ચ્છછિ ફળને અનેકગણુાં વધારીને આપનારા આ 
પ્રભજુીનુાં "ફલવતધિ" નામ પિ સાથવક છે. 
સ્તતુિ 

અમ્લાન પષુ્પ સાંકેિથી જે પાર્શ્વપ્રભજુી પ્રગટિા,પારસ શ્રેષ્ઠીનો સાથીઓ જે સ્વિવમ્ બનાવિા,િેથી િમે ફલવતધિ છો મજુ 
ભક્તિ પર વધારજો,ફલવતધિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ફલવતધિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ફલવતધિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.મેડિારોડ,જજ.નાગોર,પીન-૩૪૧૫૧૧ (રાજસ્થાન) 

ફોન-૭૦૭૩૬૧૬૧૬૧, ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૬ 

તવજ્ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી અલાંકૃિ,પદ્માસનારૂઢ ૧૯ ઈંચ ઊંચા અને ૧૫ ઇંચ પહોળા ર્શ્ેિ પાર્ાિના 
શ્રી તવજ્ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં ભવ્્ જજનાલ્ પવૂવકાળમાાં મેડિાપરુ કે મેકદનીપ ુ
નામે ઓળખાિા અને આજના મેડિા નગરમાાં આવેલ છે.આ નગર બારમાાં સૈકાથી પિ 
અતધક પ્રાચીન હોવાના અનકે પરૂાવા છે. 
મલધારી અભ્દેવસરુીએ આ િીથવમાાં અનેક શાસન પ્રભાવનાનાાં ક્ો કરેલ હિા અને 
કડમડ નામના ્ક્ષ િથા અનેક બ્રાહ્મિોને પ્રતિબોધીન ેૈન બનાવલે. ગરુૂભગવાંિના 
ઉપદેશ થી  અહી શ્રી મહાવીરસ્વમી પ્રભનુુાં સુાંદર જજનાલ્ તનમાવિ પામેલ. 
જગદ્-ગરુુ શ્રી હીરતવજ્સરૂી સાં.૧૬૩૯માાં મેડિા પધારેલ અને અહીંના સલુિાનને 
પ્રતિબોધી ૈન માંકદરો પાસથેી ઉઘરાવિો કર બાંધ કરાવ્્ો હિો. 
શ્રી સાંઘ સાં.૧૬૮૭માાં શ્રી તવજ્ ણચિંિામણિ પાર્શ્વપ્રભ ુકે જે શ્રી વાડી પાર્શ્વનાથ િરીકે પિ 

ઓળખા્ છે િમેના જજનાલ્નુાં તનમાવિ થ્ેલ. 
પ્રતિમાજી ઉપર સાં.૧૬૯૭ નો લખે વાાંચ્ છે. સાંવિ ૧૩૮૭માાં રચા્ેલ શ્રી રતનશેખર કૃિ પાકૃિ દ્ાશ્ર્વતૃિમાાં શ્રી  
હીરતવજ્સરૂીનાાં સમ્નાાં મેડિાની ક્સ્થતિનુાં વિવન છે.આ તસવા્ અનેક પરૂાવા છે. 
કમવશત્રપુર તવજ્ અપાવિા આ પ્રભ ુપ્રગટ પ્રભાવી છે. 
 
 

સ્તતુિ 

શ્રી તવજ્ ણચિંિામણિ િમે સવવત્ર તવજ્ અપાવિા,મેળિાનગર તનવાસી મજુ જડિા સદા ઉચ્છછેદિા,ણચિંિા ચરૂો ણચિંિામિી સહુ 
ચેિના ચિેાવજો,તવજ્ ણચિંિામણિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી તવજ્ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી તવજ્ ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
પાર્શ્નાથની વાડી,મ.ુપો.મેડિા સીટી, 
જજ.નાગોર,પીન-૩૪૧૫૧૧ (રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૧૫૯૦-૨૨૦૩૧૨ 

 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૮ 
 

કુલ્લ ૮૬ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા રાજસ્થાનમાાં આવેલા ૧૦૮ પૈકી ૨૬ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોમાાંથી ૨૧ ની ્ાત્રા કરી 
હવે આગળની ્ાત્રા કરીશુાં... 
 

સૌ પ્રથમ ઉદ્પરુ પહોંચવુાં ઉદ્પરુ પહોંચવા મુાંબઈથી ઉદ્પરુ એતસપે્રશ દ્વારા ટે્રનની સતુવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 

ઉદ્પરુ થી સમીના 
૩ કકલોમીટર 

 

સમીના થી ચાંદા પાર્શ્વનાથ (ઉદ્પરુ) 

૩ કકલોમીટર 

 

ચાંદા પાર્શ્વનાથ થી કરેડા 
૭૨ કકલોમીટર રોડ માગે 
(ભપુાલસાગર રેલવે સ્ટે થી ૧ કક.મી.) 

 

અહીંથી પાછા ઉદ્પરુ આવી જવુાં. 
 

(ઉદ્પરુમાાં ધમવશાળાની સુાંદર સગવડ છે શ્રી પદ્મનાભ સ્વામી ધમવશાળા રેલવે સ્ટેશનથી ૪કક.મી.ની અંિરે છે..) 

 

ઉદ્પરુ થી અલવર જવુાં. 
અલવર જવા જ્પરુ જવુાં.. 
ઉદ્પરુ થી જ્પરુ ટે્રનની સતુવધા છે. 

મુાંબઈથી ગરીબરથ ટે્રનથી પિ અલવર જઈ શકા્ છે. 

જ્પરુ થી અલવર રોડમાગે જઈ શકા્ છે ૧૪૭ કકલોમીટરના અંિરે છે... 
 

અલવર થી મથરુા 
૧૨૦ કકલોમીટર 

 

મથરુા થી ઇન્દોર આવવુાં ત્ાાંથી જ સીધી ટે્રનની સતુવધા છે. 

==================== 

૮૭-શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ 

સમીના 
૮૮-શ્રી ચાંદા પાર્શ્વનાથ 

ઉદ્પરુ 
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૮૯-શ્રી કરેડા પાર્શ્વનાથ 

કરેડા 
૯૦-શ્રી રાવિ પાર્શ્વનાથ 

અલવર 

૯૧-શ્રી કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથ 

મથરુા (ઉિર પ્રદેશ) 

 

(રાજસ્થાનમાાં ફતિ નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ બાકી છે જે આગળ આવશે) 

 
================================================================================================= 

 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૬ 

(પાર્શ્વને માિા પાસેથી મેરુતશખર ઉપર લઇ જિા ઇન્દ્ર) 
 

ભગવાનનો જન્મ થિાાં જ શકે્રન્દ્રનુાં તસિંહાસન કાંપા્માન થર્ુાં. િેઓ અવતધજ્ઞાનથી ભગવાનનો જન્મ જાિીને 
આહ્લાકદિ થ્ા-અનેક દેવ-દેવીઓના પકરવાર સાથે વારાિસી આવ્્ાાં. સાથે ભવનપતિ, વાિવ્્ાંિર જ્્ોતિષ્ક 
અને વૈમાતનક દેવતનકા્ના ઇન્દ્ર અને દેવગિ પિ આવ્્ા. િેઓએ ભગવાન અને માિા વામાદેવીને ત્રિ વાર 
પ્રદણક્ષિા કરી નમસ્કાર ક્ાવ. માિાને અવસ્વાતપની તનદ્રા આપીને અને ભગવાનનુાં પ્રતિણબિંબ ત્ાાં રાખીને 
ભગવાનને મેરુતશખર ઉપર લઈ ગ્ા. 
 

અણભર્ેક કરવા માટે બધા દેવ જળકળશ લઈને ઊભા રહ્યા. જન્મોતસવ ઉજવ્્ો અણભર્ેક બાદ બીજાાં માંગળાલેખન, 

પષુ્પવષૃ્ષ્ટ, ધપૂ, આરિી-દીપ, નતૃ્-રાંગ આકદ કમો ક્ાું. પછી ફરીને ઇન્દ્ર ેભગવાનની માિાની પાસે મકૂી દીધા 
અને નાંદીર્શ્ર દ્વીપમાાં અષ્ટાષ્ન્હકા મહોતસવ કરીને સ્વસ્થાને ગ્ા. 
 

મેરુતશખર નવરાવે, હો સરુપતિ મેરુતશખર નવરાવે; 

જન્મકાળ જજનવરજીકો જાિી, પાંચરૂપ કરી આવે. હો સરુપતિ મેરુતશખર નવરાવે. 
રતન પ્રમખુ અડજાતિના કળશા, ઔર્ધી ચરૂિ તમલાવે; 

ક્ષીરસમદુ્ર િીથોદક આિી, સ્નાત્ર કરી ગિુ ગાવે. હો સરુપતિ મેરુતશખર નવરાવે. 
એિી પરે જજન પ્રતિમાકો નવિ કરી, બોતધબીજ માનુાં ભાવે; 

અનકુ્રમે ગિુ રતનાકર ફરસી, જજન ઉિમ પદ ભાવે.હો સરુપતિ મેરુતશખર નવરાવે. 
 

પરુુર્ાદાની્ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જીવે પવૂવભવમાાં ૫૦૦ વખિ અણભરે્ક કર્ુું હત ુાં. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૭ 

સમીના પાર્શ્વનાથ 
 

નવફિા ર્તુિ કલાતમક પકરકરમાાં ૧૭.૫ ઇંચ ઉંચા અને ૧૬ ઈંચ પહોળી શ્્ામવિવના 
પાર્ાિના પદ્માસનારૂઢ શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમેવાડના સમીના ખેડા િીથવમાાં ભવ્્ 
તશખરબિ જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
આઠમાાં સૈકાની એક ધાત ુપ્રતિમા આ િીથવ માાંથી મળી આવેલ છે. જે િીથવની પ્રાચીનિા 
પર પ્રકાશ પાડે છે. 
ખરિરગચ્છછનાાં સમથવ આચા વ્ શ્રી જજનચાંદ્રસકુર અને દાદા શ્રી જજનકુશળસકૂરજી ની 
જન્મભતૂમ સમીના ખેડા છે. 
સાં. ૧૯૯૦માાં આ પ્રાચીન િીથવની પનુુઃ પ્રતિષ્ઠા િથા સાં. ૨૦૨૫માાં જજિોિાર કરવામાાં 
આવ્્ો હિો. 
સભામાંડપમાાં મોગલટાઈપ ગેલેરી િથા ૩ ગૌખલા છે. ગામના નામ ઉપરથી આ પાર્શ્વ 
પ્રભ ુશ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ નામે પ્રતસિ છે. 

સાં. ૧૭૨૧માાં રચા્ેલી શ્રી મેઘતવજ્ ઉપાધ્્ા્ કૃિ શ્રી પાર્શ્વનાથ નામમાલા માાં પિ શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો 
ઉલ્લખે છે. 
શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઆ એક માત્ર િીથવ હોવાનુાં જિા્ છે. 
 

સ્તતુિ 

અમીરસિિી અમીધાર વહિેા હ ેપ્રભ ુતજુ ન્નમાાં,સમિા િિી સરવાિી વહિેી હ ેપ્રભ ુતજુ વ્િમાાં,શમી જિી 
સમીનામહીં તજુ દશવથી દુભાવવના,સમીના પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.સમીના,ખેડા, જજ.ઉદેપરુ , 

પદ્મનાભસ્વામી જજનાલ્ (રાજસ્થાન) 

ફોન-૦૨૯૪-૨૪૨૦૪૬૨ / ૮૫૬૦૦૨૪૮૯૧ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૮ 

ચાંદા પાર્શ્વનાથ 
 

ફિારકહિ ૩૫ ઈંચ ઉંચા,૩૦ ઈંચ પહોળાાં પદ્માસન ઉપર ણબરાજમાન ઉજ્જજવલ 
વિવનાાં પાર્ાિનાાં શ્રી ચાંદા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઉદ્પરુમાાં પેલેસ રોડ ઉપર ઘુાંમટબાંધ 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
૪૦ જેટલા જજનાલ્ો અને ૪૦૦૦ ૈનોની વક્સ્િ ધરાવતુાં ઉદ્પરુ રાિા ઉદ્તસિંહ 
વસાવેલુાં છે. 
મળૂના્ક શ્રી ચાંદા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઉપર સાં. ૧૩૨૫ નો તશલાલખે છે. 
પ્રાચીન જજનાલ્નો જજિોિાર સાં. ૧૯૮૨માાં શ્રી રૂગનાથ સીંગજી ખાણબ્ાએ કરાવેલ 
છે. 
કદવાલ પર ગ્લેઝટાઈલ્સ િથા છિ ઉપર ચીનનુાં રાંગકામ આકર્વક છે. 
શ્રી શીલતવજ્ રણચિ િીથવમાલા માાં ઉદેપરુ પ્રિાપી ઇતિહાસનુાં આલખેન કરા્ેલ 
છે. અને ઉદ્પરુનાાં અનેક જજનાલ્ોને જુહા્ાવ છે. 

કચ્છછ રાપર (ગઢવાળી)માાં ણબરાજમાન શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુપિ શ્રી ચાંદા પાર્શ્વનાથ િરીકે ઓળખા્ છે. 
ઘર-ઘરમાાં અધ્્ાતમની કદવ્્ ચાાંદની પ્રસરાવિા પ્રભજુીનુાં ચાંદા પાર્શ્વનાથ નામ સાથવક છે. 
 
 

સ્તતુિ 

તજુ મખુ રૂપી ચાંદ્રથી અમિૃ ઝરાંત ુદેખીને,આકાશમાાં આ ચાંદ્ર ભમિો આપનુાં િેજ પેખીને,મજુ હૃદ્નો ઉઢળાટ ઠારો ચાાંદની 
ફેલાવિા,ચાંદા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ચાંદા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ચાંદા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
થટેરાગલીની બહાર,પેલેસ સોડ, ઉદ્પરુ, 

પદ્મનાભસ્વામી જજનાલ્ (રાજસ્થાન) 

ફોન-૯૮૨૮૨૫૩૬૭૮ 

 

ધમવશાળા િથા ભોજનશાળા ની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૮૯ 

કરેડા પાર્શ્વનાથ 
 

નવ મનોહર ફિાથી શોભિા, શ્્ામવિવના, પાર્ાિના, પદ્માસને ણબરાજિાાં, ૨૯ ઈંચ 
ઉંચા અને ૨૭ ઈંચ પહોળા પકરકર ર્તુિ શ્રી કરેડા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનમાાં 
ભપૂાલસાગર િીથવમાાં તશખરબાંધી જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
સાં.૮૬૧માાં શ્રી ખીમતસિંહ શાહ ેઆ િીથવમાાં કરહડેા પાર્શ્વનાથ ભગવાનનુાં ભવ્્ જજનાલ્ 
તનમાવિ કર્ુું. આચા વ્ શ્રી જ્ાનાંદસરૂીર્શ્રજીના શભુહસ્િે કરહડેા પાર્શ્વનાથ ભગવાનને 
પ્રતિષ્ષ્ઠિ ક્ાવ. આ જજનાલ્ જજિવ થિાાં સાં.૧૦૩૯ માાં પનુુઃ જજિોિાર થ્ો. બાવન 
મનોહર દેરીથી ર્તુિ નિૂન જજનપ્રાસાદની સાંડેકર ગચ્છછના આચા્વ શ્રી ્શોભદ્રસકૂરના 
વરદ્હસ્િે પ્રતિષ્ઠા થઈ. સાં.૧૩૨૧ માાં માાંડવગઢના મહામાંત્રી શ્રી પેથડ શાહના પતુ્ર 
ઝાાંઝિકુમાર શ્રી ધમવઘોર્સકૂર આકદ વીસ આચા્ો િથા તવશાળ સાંઘ સકહિ અતે્ર 
પધા્ાવ હિા. જજનાલ્ જજિવ જિાિાાં ઝાાંઝિકુમારે િેનો જજિોિાર પ્રારાંભ કરાવ્્ો 
અને સાિ માળના ભવ્્ જજનાલ્નુાં ઝાાંઝિશાએ તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં. સાં.૧૬૫૬ માાં 

િીથવનો પનુુઃજજિોિાર થ્ો. િે પ્રસાંગે પવૂાવણભમખુ આ જજનાલ્ની પવૂવ િરફની કદવાલમાાં એ તછદ્રની એવી તવતશષ્ટ રચના 
કરવામાાં આવેલી કે જેથી પાર્શ્વપ્રભનુા જન્મ કલ્્ાિક કદવસે સ ૂ્ વના કકરિો પરમાતમાના દેહની સ્પશવના કરિાાં. પરાંત ુ
પનુુઃજજિોિાર થિાાં વિવમાનમાાં િે મજુબ કકરિો સ્પશવિા નથી. મકુ્સ્લમ આક્રમિોથી બચવા જજનપ્રાસાદનો મક્સ્જદનો આકાર 
ઉપક્સ્થિ ક્ો. િાજેિરમાાંજ આ જજનાલ્નો છેલ્લો જજિોિાર થ્ો છે. સાં. ૨૦૩૩ મહા સદુ ૧૩ ના કદને પ.ૂઆ.શ્રી 
સતુશલસરૂીર્શ્રજી ના શભુ હસ્િે આ પ્રતિમાની ભવ્્ મહોતસવ પવૂક પ્રતિષ્ઠા થઇ. પોર્ દશમીના કદને અહીં તવરાટ મેળાનુાં 
આ્ોજન થા્ છે. ગામના નામ પરથી આ પાર્શ્વપ્રભ ુશ્રી કરેડા પાર્શ્વપ્રભ ુિરીકે પ્રતસિ છે. 
ઝાાંઝિ કુમારને થ્ેલા તવઘ્નો કરેડા પાર્શ્વપ્રભનુી સ્તતુિથી તષુ્ટ થ્ેલ ક્ષેત્રપાળે દૂર ક્ાવ. 
 

સ્તતુિ 

હ ેનાથ ! જીિોિાર ઝાાંઝિમાંત્રી િારો કરાવિા,િારી સ્તતુિથી દેવકૃિ ઉપસગવ સહુ દૂરે થિા,છે નામ િારુાં એહવુાં જાિ ેકમવને 
પડે કોરડા,કરેડા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કરેડા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કરેડા પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ભોપાલનસાગર,જજ.ણચિોડગઢ (રાજસ્થાન) 

ફોન-૭૦૭૩૨૨૪૮૬૨ 

ધમવશાળા િથા ભોજનશાળા ની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૦ 

રાવિ પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી અલાંકૃિ, ર્શ્ેિવિવના, પદ્માસન ેણબરાજિાાં,૧૩ ઇંચ ઉંચા અને ૯ ઇંચ પહોળા 
શ્રી રાવિ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુરાજસ્થાનમાાં અલવર િીથવમાાં ધાબાબાંધી જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
એક કથા અનસુાર સવુિવ લાંકાના અતધપતિ રાજા રાવિ પ્રભનુા પજૂન બાદજ ભોજન 
ગ્રહિ કરવાના ચસૂ્િ તન્મધારી હિા. એકવાર રાવિ અને માંદોદરી તવમાનમાાં બસેી 
પરદેશ ગ્ા. ભોજનનો સમ્ થિા અલવર નજીક એક સ્થળે ભોજન કરિાાં પવેૂ પ્રભ ુ
પજૂનનો તન્મ ્ાદ આવ્્ો. પિ પ્રતિમાજી સાથે લઈ આવવાનુાં તવસરી ગ્ા હિા. 
તન્મને જાળવવા માંદોદરીએ વેળુની મનોહર પ્રતિમા બનાવી નમસ્કાર મહામાંત્ર ગિીને 
આ પ્રતિમામાાં પ્રાિ પ ૂ્ ાવ. આ પ્રભજુીની ભાવપવૂવક પજૂના કરી રાવિ-માંદોદરીએ પોિાનો 
તન્મ પાળ્્ો. પજૂના ક્ાવ બાદ જ િેમિે ભોજન કર્ુું. બાંનેની દ્દઢ ટેકના પ્રભાવે િથા 

માંદોદરીના તશ્ળના પ્રભાવ ેઅતધષ્ઠા્ક દેવે આ પ્રતિમાને વજ્રમ્ બનાવી દીધી. રાવિે પજૂેલા આ પ્રતિમાજી રાવિ 
પાર્શ્વનાથજી નામથી ઓળખા્ા. આ પ્રાચીન જજનાલ્ ૧૫માાં સૈકા સધુી તવદ્યમાન હત.ુ સાં. ૧૬૫૪માાં શે્રષ્ઠી હીરાનાંદે 
અલવરમાાં નિૂન જજનાલ્ તનમાવિ કરી શ્રી રાવિ પાર્શ્વનાથનુાં નિૂનણબિંબ ભરાવી પ્રતિષ્ષ્ઠિ કર્ુું. સાં.૧૯૮૩ના મહા સદુ ૫ 
નાાં કદને પ.ૂઆ.શ્રી તવજ્વલ્લભસરૂીર્શ્રજીના હસ્િે આ િીથવ ની પનુુઃ પ્રતિષ્ઠા થઈ. 
 

આ માંકદરમાાં નીલમની પ્રતિમા પિ દશવની્ છે. હાલમાાં આ માંકદરનુાં જીિોિારનુાં કામ ચાલ ુછે. 

 

સ્તતુિ 

તજુ ચરિજમાાં રાવને ઉમરાવ ભક્તિથી નમે,મજુ રાવ છે ભવથી ઉગારો મોહરો્ મજુને દમે,જ્્ાાં રાવિે ભક્તિ કીધી પ્રભ ુ
િેહથી તમેુ રાવિા,રાવિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી રાવિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી રાવિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.અલવર (રાજસ્થાન) 

ફોન-૯૪૧૪૦૧૬૮૨૨ / ૦૧૪૪-૨૭૦૪૭૫૮ 

૯૩૧૪૬૨૪૫૭૧ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૧ 

કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથ 
 

સપ્િફિા માંકડિ પદ્માસનસ્થ ૨૩ ઈંચ ઉંચા અન ે૨૧ ઈંચ પહોળા 
પાર્ાિના શ્રી કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમથરુાનાાં એક માત્ર જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
સાિમાાં િીથુંકર શ્રી સપુાર્શ્વનાથનાાં સમ્થી આ નગરી ૈનોનુાં પતવત્ર 
િીથવધામ મના્ છે. દેવોએ અહીં સપુાર્શ્વનાથ પ્રભનુો મોટો સવુિવ સ્તપુ 
તનતમિિ ક્ો હિો. કૃષ્િ વાસદેુવનાાં જન્મથી ગૌરવવાંિી બનેલી મથરુા 
નગરી અંતિમ કેવલી શ્રી જ ાંબસુ્વામીની તનવાવિભતુમ છે. ચૌદમાાં સૈકામાાં 
અહીં શ્રી કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથ માંકદર િથા શ્રી નેતમનાથ પ્રસાદ મોજૂદ હિા. 
કુબેરસેના ગણિકાએ શ્રી કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથ જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં 

હત ુાં. શ્રી બપ્પટસકૂરનાાં ઉપદેશથી શ્રી આમ રાજાએ આ જજનાલ્નો જીિોિાર કરાવ્્ો હિો. મહમદ ઘોરીએ આ જજનાલ્નો 
ધ્વાંસ કરી નાખ્્ો હિો. પ્રભનુી પ્રતિમાને રક્ષા માટે ભગુભવમાાં ગપુ્િ રાખવામાાં આવેલી. ખોદકામ કરિા કેટલાક સૈકા પવેૂ આ 
પ્રતિમા મળી આવેલ. આ જજનાલ્ નો છેલ્લો જજિોિાર િથા પ્રતિષ્ઠા સાં.૧૯૮૪માાં મતુનરાજશ્રી દશવન તવજ્જી (તત્રપટુી) એ 
કરાવ્્ો હિો. 
મથરુા નગરી ઐતિહાતસક નગરી છે. શ્રી બહૃદ કલ્પસતુ્ર ટીકા, શ્રી ઉિરાધ્્્ન સતૂ્ર ટીકા, શ્રી આચારાાંગ ચણૂિિ આકદ આગમ 
ગ્રાંથો આ નગરીમાાં કેટલીક મહતવની ઘટનાઓ ના સાંકેિ કરે છે. 
 

શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ ૈન ર્શ્ેિાાંબર પઢેી આગ્રા આ િીથવ નો વહીવટ કરે છે. 
અઢાર નાિરાની સજ્ઝા્માાં આવિી કુબેરસેના ગણિકાએ કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથનુાં જજનાલ્ બાંધાવ્્ાનો ઈતિહાસ મળે છે. 
 

સ્તતુિ 

ઈચ્છિ-્્ા તવના માાંગ્્ા તવના તજુ ભક્તિ મકુ્તિ આપિી, તુાં કલ્પદ્રમુથી અતધક છે કલ્પદ્રમુા પ્રભ ુપાર્શ્વજી, મથરુામહીં મધરુ પ્રભ ુ
મજુ મોહને મથી નાાંખજો,કલ્પદ્રમુ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કલ્પદ્રમુ પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
૦૬૨, ઘીઆમેડી, મ.ુપો. મથરુા, ઉ.પ્ર., 
પીન - ૨૮૧૦૦૧ 

ફોન-૯૭૫૬૧૭૪૯૭૭ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૧૯ 

કુલ્લ ૯૧ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા રાજસ્થાનમાાં આવેલા ૧૦૮ પૈકી ૨૬ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના િીથોમાાંથી ૨૫ ની ્ાત્રા કરી  
બાકી રહલે ૧ શ્રી નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ િથા મધ્્પ્રદેશમાાં આવેલ િીથોની ્ાત્રા કરીશ.ુ.. મથરુામાાં આવેલ ૧ માત્ર 
જજનાલ્ના દશવન ક્ાવ ત્ાાંથી હવે મથરુા અને ન્ર્ ૂકદલ્હીથી થી ઇન્દોર આવવા સીધી સ્વરાજ એતસપે્રસ અને ન્ર્ ૂકદલ્હી 
ઇન્દોર એતસપે્રસ ટે્રન ઉપલબ્ધ છે  તવક્રમગ્રહ આલોટ અથવા ભવાનીમાંડી સ્ટેશન ઉિરવુાં.. 
 

ભવાનીમાંડી થી કુકડેર્શ્ર 

૧૦૭ કકલોમીટર 

 

કુકડેર્શ્ર થી  વહી (રાજસ્થાન) 

૫૭ કકલોમીટર 

 

વહી થી નાગેર્શ્ર 

૮૮ કકલોમીટર 

 

(નાગેર્શ્રમાાં ધમવશાળાની સુાંદર સગવડ છે રાત્રી રોકાિ અહીં કરવુાં.) 

 

નાગેર્શ્ર થી ઉન્હલે 

૭૦ કકલોમીટર 

 

ઉન્હલે થી ઉજ્જૈન 

૩૫ કકલોમીટર 

 

ઉજ્જૈન થી હાસામપરુા 
૧૨ કકલોમીટર 

 

હાસામપરુા થી મક્ષીજી 

૫૩ કકલોમીટર 

 

મક્ષીજી થી ઇન્દોર ૭૭કકલોમીટર ઇન્દોરથી મુાંબઈથી આવવા ટે્રનની સતુવધા છે. 

==================== 

૯૨-શ્રી કુકડેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ 

કુકડેર્શ્ર 

૯૩-શ્રી વહી પાર્શ્વનાથ 

વહી 
૯૪-શ્રી નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ 

નાગેર્શ્ર 
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૯૫-શ્રી કાતમિપરૂિ પાર્શ્વનાથ 

ઉન્હલે 

૯૬-શ્રી અવાંિી પાર્શ્વનાથ 

ઉજ્જૈન 

૯૭-શ્રી અલૌકકક પાર્શ્વનાથ 

હાસામપરુા 
૯૮-શ્રી મક્ષી પાર્શ્વનાથ 

મક્ષીજી 

================================================================================================== 
 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૭ 

(પાર્શ્વ પ્રભનુો જન્મ મહોતસવ અન ેનામ) 
 

અર્શ્સેન રાજા ને પ્રાિ: કાલે જ્ારે દાસીએ શભુ વધામિા આપ્્ા ત્ારે અર્શ્સેન રાજાએ એ દાસીને અતિ હર્વ 
સહ આવકારી અને િેનુાં દાકરદ્ર્ પણુાં દુર કર્ુું અને કારાગહૃ માાં દરેક કેદીઓને બાંધન મતુિ કરી પ્રભ ુપાર્શ્વનો 
જન્મ મહોતસવ ક્ો. જન્મને પહલેે કદવસે િો કુલક્રમથી ચાલી આવિી ઉણચિ કક્ર્ાઓ ્થાતવતધ પરૂી થઈ. પછી 
ત્રીજે કદવસે ચાંદ્ર-સ ૂ્ વનાાં દશવન કરાવવાનો તવતધ થ્ો; ત્ારબાદ છઠ્ઠા કદવસની રાત્રીએ કુલધમવ પ્રમાિે 
માિતપિાએ જાગરિ-મહોતસવ ક્ો. એ પ્રમાિે બધા તવતધ કરિાાં અણગ્ારમો કદવસ વીત્ો, અને નાલચ્છછેદ વગેરે 
કક્ર્ાઓ પિી ગઈ, એટલે બારમે કદવસે તસિાથે ખબૂ ખાન-પાન-મેવો-મખુવાસ વગેરે િૈ્ાર કરાવી પોિાના તમત્રો, 
જ્ઞાતિજનો, સ્વજનો, સાંબાંધીઓ, દાસ-દાસી વગેરે સૌને તનમાંત્રિ આપ્ર્ુાં; અને જ્ારે પ્રભ ુગભવમાાં હિા ત્ારે 
વામામાિાએ એકદા કૃષ્િપક્ષની રાત્રીએ પિ પડખ ેજઈ રહલે સપવને જો્ો હિો િે વાિ રાજાઅર્શ્સેનને કહી 
હિી. રાજા અર્શ્સેન િે સાંભારીને અને એ ગભવનો જ પ્રભાવ હિો એમ તનિવ્ કરીને અર્શ્સેન રાજા. ભોજનતવતધ 
પરૂો થ્ા બાદ સૌની સમક્ષ પોિાના પતુ્રનુાં પાર્શ્વ એવુાં નામ પાડ્ુાં. ધીમે ધીમે બાળક પાર્શ્વ ્ોગ્્ દેખરેખ િથા 
લાડપાડમાાં મોટો થવા લાગ્્ો. 
================================================================================================== 
 

અહો નાથ ઉભા અમે હાથ જોડી, કરો રાંક સામે કૃપા દૃષ્ષ્ટ થોડી 
સદા િાપ ને પાપ થી િો ઉગારો, અમે માાંગી્ે ઓ પ્રભ ુપ્રેમ િારો 
કુડા દુુઃખ કાપી રૂડા સખુ આપો, અમારા તસરે નાથજી હાથ સ્થાપો 
સખુે જા્ આ આજનો કદન સારો, અમે માાંગી્ે ઓ પ્રભ ુપ્રેમ િારો 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૨ 

કુકડરે્શ્ર પાર્શ્વનાથ 

નવફિાર્તુિ-પદ્માસન ેણબરાજમાન શ્્ામ પાર્ાિના ૨૭ ઈંચ ઉંચા અને ૨૫ 
ઈંચ પહોળા શ્રી કુકડેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમધ્્પ્રદેશનાાં માંદસૌર જજલ્લામાાં 
કુકડેર્શ્ર ખાિે ણબરાજમાન છે. 
આ િીથવ ૧૦૪૦ વર્વ જેટલુાં પ્રાચીન છે. વિવમાનમાાં ણબરાજમાન પ્રતિમાજી ઉપર 
સાં. ૧૬૭૬નો લેખ છે. 
કરેલા ખરાબ કમવ દિ બ્રાહ્મિ ને કુષ્ટરોગી બનાવી િેને દેહતવલ્ના તવચારો 

આવી જા્ છે િેટલી વેદના આપે છે. આ ગોઝારી પળ આવે િે પહલેાાં એક ચારિમતુનનુાં તમલન થા્ છે અને િેના 
સતસાંગથી દિ બ્રાહ્મિ શ્રિાવાંિ શ્રાવક બને છે. ત્ારબાદ એકવાર નગર બહાર પધારેલા ગિુસાગર કેવળીને આ દિ શ્રાવકે 
ભાતવ પછૂિાાં કેવળીએ કહ્યુાં - હ ેદિ ! ત ુાં મતૃર્ ુપામી રાજપરુ નગરમાાં રોકહિગહૃ ેકુકડી કુણક્ષએ અવિરીશ. સમ્ જિાાં એક 
ૈન મતુનનાાં દશવન થિાાં જાતિસ્મરિ જ્ઞાન ઉદભવશે. પછી અિસિ કરી ત ુાં ઈર્શ્ર નામે રાજા થઈશ. 
ઈર્શ્ર રાજા ના ભવમાાં કુસમુ ઉધાનમાાં કા્ોતસગવક્સ્થિ પાર્શ્વપ્રભનુા દશવને જાતિ સ્મરિની ઘટના એમના જીવનમાાં બની. 
કૂકુટવ અને ઈર્શ્રના પોિાના છેલ્લા બ ેભવોની સ્મતૃિમાાં કૂકવ ટેર્શ્ર પાર્શ્વનાથજીનુાં મનોહર ણબિંબ ભરાવીને ઈર્શ્ર રાજા િેની 
અચવના કરવા લાગ્્ા ત્ારથી કુકવ ટેર્શ્ર પાર્શ્વનાથનુાં નિૂન િીથવ તનમાવિ પામ્ર્ુાં. જો કે કાળના પ્રવાહમાાં મળૂ િીથવ િો ક્યાા્ં  
િિાઈ ગર્ુાં િો પિ શ્રી કુકવટેર્શ્ર પાર્શ્વનાથનુાં એક પ્રાણચનિમ અને પ્રભાવક િીથવ આજે પિ તવદ્યમાન છે. જે લોકભાર્ામાાં 
કૂકડેર્શ્ર નામથી વધ ુપ્રચણલિ છે. 
૧૪માાં સૈકાના સમથવ આચા્વ શ્રી જજનપ્રભસકૂરએ તવતવધ િીથવકલ્પ, નામના ગ્રાંથમાાં કૂકવ ટેર્શ્ર િીથવનો કલ્પ પિ રચેલો છે. 
પ્રતિ વર્વ ભાદરવા સદુ ૧૦ ના કદવસે અહીં મેળો ભરા્ છે. 
કુકડેર્શ્રના નામથી પ્રભાતવક બનેલ આ િીથવ ૧૦૪૦ વર્વ પ્રાચીન છે. 
 
 

સ્તતુિ 

કૂકવટ અને ઈર્શ્રિિા બે ચરમ ભવની ્ાદમાાં, એ નામથી દિ ભરાવ્્ા અરજ સિુો ફકર્ાદમાાં,મજુ ભવ ભ્રમિ કકમ નહીં 
તમટાવ્ર્ુાં (હવે) િારજો પરમાતમા,કુકડેર્શ્ર પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કુકડેર્શ્ર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કુકડેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ રે્શ્િાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુ કુકડેર્શ્ર,િા.મનસા,જજ.માંદસોર. 
ફોન-૮૮૨૭૪૧૮૬૫૧ 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની વ્્વસ્થા છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૩ 

વહી પાર્શ્વનાથ 
 

પદ્માસને આરૂઢ , સાિ ફિાથી શોભિા ૩૩ ઈંચ ઉંચા અને ૨૩ ઈંચ પહોળા શ્્ામવિવના 
વેળુમાાંથી બનેલા શ્રી વહી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમધ્્પ્રદેશનાાં વહી િીથવમાાં તશખરબધ્ધ 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
તવતશષ્ઠ, પ્રાચીન અન ેઅત્ાંિ પ્રભાવી મળૂના્ક શ્રી વહી પાર્શ્વનાથ પ્રભનેુ મળૂસ્થાને 
રાખીને જજનમાંકદરનો જજિોિાર કરવામાાં આવેલ. 
સાં. ૨૦૧૯માાં ઉતથાતપિ કરેલી બે પ્રતિમાજીની પનુુઃ પ્રતિષ્ઠા પ.પ.ૂ ઉપાધ્્ા્ શ્રી 
ધમવસાગરજી મહારાજાને હસ્િે થઈ. 
સાં. ૧૬૫૫માાં રચા્ેલી શ્રી પે્રમતવજ્ કૃિ ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વજજન નામમાલામાાં શ્રી વહી 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઉલ્લેખ છે. 
પ્રાચીન અને કદવસમાાં ત્રિ વખિ સ્વરૂપ બદલિા, સાંપ્રતિ મહારાજા દ્વારા તનમાવિ પામેલા 

જજનાલ્માાં ણબરાજમાન શ્રી વહી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પલાાંઠી નીચે બાંને બાજુ વાઘની તવણચત્ર આકૃતિ ભતિોને તવક્સ્મિ કરે છે. 
વાઘનાાં પછૂડુાં પ્રભજુીની પીઠ પાછળ થઈ ફિા ઉપર નીકળે છે. 
વેળુતનતમિિ મતૂિિનુાં તશલ્પ અદ્ધદ્વિી્ છે.તશલ્પીને તશખર પર અભક્ષ્્ ખાિા ભ્ાંકર શળૂ વેદના થઈ.પ્રભનુી માફી માાંગી... ને 
શાાંિ થઈ. 
 
 

સ્તતુિ 

તસિંહાકૃતિ તજુ મખુિી િે વ્્ાધ્રતશલ્્ે ણબરાજિાાં,અદ્ભુિ પરચા પરૂીને આશાિના સહુ ટાળિા,િારક મેરા વોહી-વોહી ભતિ એમ 
પકુારિા,વહી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી વહી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી વહી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.િા. મલ્હારગઢ, જજ.મન્દસોર(રાજ.)                

ફોન-૯૪૦૬૬૪૦૧૦૩  

 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની વ્્વસ્થા છે 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૪ 

નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ 
 

નીલવિવના, કા્ોતસગવ મદુ્રામાાં ૯ હાથ ઉંચા (૧૩.૫ ફૂટ) શ્રી નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
રાજસ્થાનના શ્રી નાગેર્શ્ર િીથવમાાં તશખરબાંધી જજનાલ્માાં મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
આ પ્રતિમાજી પ્રભ ુપાર્શ્વનાથના વખિની હોવાનુાં જિા્ છે. આ પ્રતિમાજીનો પથ્થર 
૨૦૦૦ વર્વથી વધ ુપ્રાચીન હોવાનુાં પરુવાર થા્ છે. દાંિકથા અનસુાર મળૂ પ્રતિમાજી 
મરકિ મણિનાાં હિાાં. પિ રતનની આ દુલવભ પ્રતિમા પર અનેક ધિૂોની દુષ્ટ નજર પડી. 
અતધષ્ઠા્ક દેવે સવેને પરાસ્િ કરી પ્રતિમાની રક્ષા કરી. એક ૈનાચા્ે પોિાના 
િપોબળથી ધરિેન્દ્ર દેવને પ્રત્ક્ષ ક્ાવ અને રતનમ્ પ્રતિમાને પથ્થરમ્ બનાવવા 
તનવેદન કર્ુું અને દેવે પિ િે મજુબ કર્ુું. તવદ્વાનોના મિે પ્રતિમાજી દેવતનતમિિ છે અને 

મળૂ અકહચ્છછત્રા નગરીમાાં િ ેસ્થાતપિ કરા્ેલી. પિ ત્ાાં સરુક્ષા ન જિાિાાં દૈવી િાકાિથી આ પ્રતિમાજી પારસનગરમાાં 
પધરાવ્્ા. સાંિાનપ્રાબ્પ્િની ઝાંખનામાાં ઝૂરિાાં અહીંના અજજિસેન રાજા અન ેપદ્માવિી રાિીને આ પ્રતિમાજી પ્રાપ્િ થઈ. 
િેઓએ એક જજનાલ્ તનમાવિ કરાવી આ પ્રતિમાને પ્રતિષ્ષ્ઠિ ક્ાવ. પ્રભજુીની ઉપાસનાના પ્રભાવે રાજાને સાંિાનપ્રાબ્પ્િ થઈ. 
કાળક્રમે આ જજનાલ્ ખાંડેર બન્ર્ુાં. તવ.સાં. ૧૬૨૪માાં શ્રી અભ્દેવસકૂરના ઉપદેશથી િેનો જજિોિાર થ્ો  અને આ 
પારસનગર લોક જીભ ેપારસ નાગેર્શ્ર બોલાત ુાં થર્ુાં અને ગામનુાં નામ નાગરે્શ્ર પ્રભનુી સાથે જોડાઈ ગર્ુાં. અને પ્રભજુી શ્રી 
નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ નામથી પ્રતસિ થ્ા. સાં. ૨૦૩૦માાં વૈશાખ સદુ ૬ ના કદવસે આ પાવન પ્રતિમાની ચરમ પ્રતિષ્ઠા પ.ૂઆ. 
શ્રી ચાંદ્રોદ્સરૂીર્શ્રજી મ.સા.ના પાવન હસ્િે થઈ. 
તવદ્વાનોના મિ ેઆ પ્રતિમાજી દેવતનતમિિ મરકિ મણિના હિા.આજે પિ આ પ્રતિમાજીનો અણચિંત્ પ્રભાવ છે. નાગરાજ દશવન 
આપે છે. ભલૂા પડેલા ્ાતત્રકોને આશ્ચ્વજનક રીિે રસ્િા મળે છે. 
 
 

સ્તતુિ 

નાગેર્શ્રા પરમેર્શ્રા ત ુાં પરમજ્્ોિ સ્વરૂપ છે, પ્રભાવ િાહરો છે અનોખો તવર્ાપહારી રૂપ છે, મરકિ મણિમ્ દેહને કાઉસગ્ગ 
મદુ્રા ધારિા,નાગેર્શ્રા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નાગેર્શ્ર પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.િા. ઉન્હલે, જજ.ઝાલાવાડ(રાજ.) 

ફોન-૯૭૮૪૮૧૬૭૧૧ / ૯૬૪૯૧૧૬૭૧૧ 

 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની વ્્વસ્થા છે 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૫ 

કાતમિપરૂિ પાર્શ્વનાથ 
 

ફિામાાંજ બાંને બાજુ શોભિાાં ધરિેન્દ્ર દેવ િથા પદ્માવિી દેવીના અજોડ કલાકૃતિથી 
શોભા્માન સાિ ફિાથી છતત્રિ પદ્માસન આરૂઢ પાર્ાિનાાં ૨૫ ઈંચ ઉંચા,૨૩ ઈંચ 
પહોળાાં કાતમિપરૂિ પાર્શ્વનાથ ભગવાન ઉજ્જૈન જજલ્લાના ઉન્હલે િીથવના તશખરબાંધી 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
કાતમિ પાથવપ્રભ ુ૨૦૦૦ વર્વ જેટલા પ્રાચીન છે. 
િોરિ નામનુાં નગર કાળનાાં પ્રવાહોમાાં નષ્ટ થર્ુાં. ફરી બેઠુ થ્ેલુાં આ નગર ઉન્હલે નામથી 
પ્રતસિ થર્ુાં. ગપુ્િકાલીન અવશેર્ો જે પ્રાપ્િ થ્ા છે િે આ નગરની પ્રાચીનિા પર પ્રકાશ 
ફેંકે છે. 
આ પ્રાચીન િીથવનો અનેકવાર ઉધ્ધાર થ્ો છે. સાં. ૧૭૦૦ આસપાસ પછી સાં ૧૮૯૮નાાં 
મહા સદુ ૫ ના કદવસે ્તિ પે્રમહાંસજીનાાં હસ્િે પનુુઃપ્રતિષ્ઠા થઈ. સાંવિ ૧૯૮૫માાં ફરી 

જજિોિાર થ્લે. સાં ૨૦૨૦માાં પજૂ્્ આચા વ્દેવ શ્રીમદ્ તવજ્ તવજ્ઞાનસરૂીર્શ્રજી મ.સા.ની તનશ્રામાાં ભવ્્ પ્રતિષ્ઠા મહોતસવ 
ઉજવા્ેલ. વૈષ્િવો - પોરવાડો પિ પ્રભજુીની ભક્તિ ભાવસકહિ કરે છે. આ પરમાતમા શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ નામથી વધ ુ
પ્રતસિ છે. 
શ્રી પે્રમતવજ્ કૃિ ૩૬૫ શ્રી પાર્શ્વજજન નામમાલા માાં પિ કાતમિપરૂિ નામ આવે છે. 
પ્રા્ુઃ બે હજાર વર્વ પ્રાચીન આ પ્રતિમાજી ભતિના કાતમિઅથોની પતૂિિ કરિા હોવાથી કાતમિપરૂિના નામથી ઓળખા્ છે. 
 
 

સ્તતુિ 

કાતમિ પરૂો સહુ લોકનાાં કાતમિપરૂિ પ્રભપુાસજી,છે કીમના મજુ કામને દૂરે કરો હ ેનાથજી,છે કામ િારુ ભતિજનની પરૂી 
કરવી કામના,કાતમિપરૂિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કાતમિપરૂિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી કાતમિપરૂિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ઉન્હલે,િા.ખાાંચરોદ , જજ.ઉજ્જજેન(રાજ.) ૪૫૬૨૨૧ 

ફોન-૦૭૩૫૫-૨૨૦૨૫૮ / ૯૯૨૬૯૧૦૧૭૧ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૬ 

અવાંિી પાર્શ્વનાથ 

સાિ ફિાથી શોભા્માન,પદ્માસન ઉપર ણબરાજમાન ૩૭ ઇંચ ઉંચા, ૩૦ ઈંચ પહોળાાં 
શ્્ામ પાર્ાિના શ્રી અવાંિી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઉજ્જૈનમાાં ણબરાજમાન છે. 
ણક્ષપ્રા નદીને કકનારે વસેલ ઉજ્જૈન નગરી ૨૨ ભવ્્, પ્રભાવક, મનોહર જજનાલ્ોથી 
શોભી રહલે છે. પ.ૂઆ. શ્રી આ વ્સહુક્સ્િસરૂીનાાં ઉપદેશથી ૈન બનેલા અને સવા લાખ 
જજન માંકદર, સવા કરોડ જજન પ્રતિમાજીના તનમાવિા શ્રી સાંપ્રતિ મહારાજની આ જન્મભતૂમ 
છે. 
પ.ૂ આ વ્સહુક્સ્િસરૂીના ઉપદેશથી મહાકાલ નામનાાં સશુ્રાવકે પ્રભ ુતનવાવિથી લગભગ 
૨૫૦ વરે્ પોિાના તપિાની સ્મતૃિમાાં ણક્ષપ્રા નદીને િટે એક ભવ્્ અને ણચિાકર્વક 
જજનપ્રાસાદ તનમાવિ કર્ુું. આ જજનાલ્માાં પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરેલા શ્રી પાર્શ્વપ્રભ ુ
અવાંિીસકુુમારની સ્મતૃિમાાં શ્રી અવાંતિ પાર્શ્વનાથ નામથી અમર બન્્ાાં. આ ચૈત્ 

મહાકાલ ચૈત્ના નામે પ્રતસિ થર્ુાં. કાલાાંિરે આ જજનાલ્ મગધનાાં રાજા પષુ્્તમત્રનાાં કાળમાાં મહાદેવના માંકદરમાાં રૂપાાંિર 
થર્ુાં. અને માંકદર મહાકાલ મહાદેવના નામથી ઓળખાવવા લાગ્ર્ુાં. 
ણચરકાળ પછી પ.ૂશ્રી વદૃ્ધિવાદીસરૂીર્શ્રજીનાાં તવદ્વાન તશષ્્ શ્રી તસિસેન કદવાકરસરૂીર્શ્રજી દ્વારા રાજા તવક્રમાકદત્ને ચમતકાર 
બિાવી િથા કલ્્ાિમાંકદર સ્િોત્રની રચના કરવા દ્વારા આ માંકદરમાાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમાને પ્રગટ કરી. માંકદરનો 
સત્ ઈતિહાસ ગરુૂમખુે સાાંભળી રાજા તવક્રમાકદત્ િેમજ િેને આધીન ૧૮ રાજાઓએ ૈન ધમવનો સ્વીકાર ક્ો. અને અવાંિી 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં આ િીથવ પનુુઃ પ્રકાશમાાં આવ્ર્ુાં. 
આગમ ગ્રાંથોમાાં અવાંતિ-સકુુમાલનાાં સુાંદર ચકરત્રનુાં આલખેન છે. શ્રી તસિસેન કદવકાર સરૂીનુાં ચકરત્ર આલેખિા અનેક 
પટ્ટાવલી ગ્રાંથોમાાં આ િીથવની ઉતપતિની કથાઓ છે. અવાંિીસકુુમારની સ્મતૃિમાાં આ પ્રભજુી િેમના પતુ્ર મહાકાલે ભરાવેલ છે. 
 

સ્તતુિ 

જે અવાંતિસકુુમારની શભુ્ાદમાાં તનતમિિ થિા, કલ્્ાિમાંકદર સ્િવ થકી ફરીવાર જે પ્રભ ુપ્રગટિા,જ્્ાાં માણિભદ્રવીર પિ પ્રભ ુ
પાર્શ્વ પાસે જાગિા,અવાંિી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી અવાંિી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી અવાંિી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
અનાંિ પેઠ, જાિી દરવાજા,ઉજ્જજેન(એમ.પી) 

ફોન-૦૭૩૪-૨૫૮૫૮૫૪ / ૯૪૨૫૧૯૫૮૭૪ 

 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૭ 

અલૌકકક પાર્શ્વનાથ 
 

હસ્િમદુ્રા પર સપવ ર્ગુલના અનોખા તશલ્પથી, મસ્િકે સાિ ફિા સકહિ શ્્ામ વિવના, 
પદ્માસનારૂટ ૩૫ ઈંચ ઉંચા અને ૩૦ ઈંચ પહોળા,પકરકરથી ર્તુિ શ્રી અલૌકકક પાર્શ્વનાથ 
પ્રભ ુહાસામપરુા િીથવમાાં ણબરાજમાન છે. 
દાંિકથા અનસુાર આજનુાં હાસામપરુ એક સમ્ે ઉજ્જૈન નગરીના એક મહોલ્લા િરીકે 
હત ુાં. રાજા તવક્રમાકદત્નો રાજમહલે અહીં જ તવધમાન હિો.તનકટવિી રાિીકોટ નામના 
સ્થળે રાિીનો મહલે હોવાનુાં કહવેા્ છે. આ જજનાલ્નુાં સ્થાપત્ દસમાાં સૈકામાાં થર્ુાં 
એમ મના્ છે. અહીંની એક ધાતનુી ચોવીસી પર પ્રાપ્િ થિો ૧૨મી શિાબ્દીનો લખે 
પિ આ જ અનમુાનની પષુ્ટી કરે છે. 
પ્રતિમાજીના પ્રમાિમાાં પકરકર થોડુાં નાનુાં જિા્ છે િેથી પવેૂ આ પકરકરના મળૂના્ક 
પ્રભ ુવિવમાન પ્રતિમા કરિા નાના હશે િેમ મના્ છે. હાલ નવુાં સુાંદર પકરકર િૈ્ાર 

થર્ુાં છે. સાં. ૧૬૫૮ના માધ સદુ ૯ ના કદવસે ઉજ્જૈન તનવાસી શાહ પકરવારે શ્રી અલૌકકક પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાજી પ્રતિષ્ષ્ઠિ 
કરાવી ત્ારથી આ િીથવ ચારેબાજુ િેનો પ્રભાવ ફેલાવતુાં રહ્યુાં છે. વચ્છચ ેઘિો કાળ િીથવ અજ્ઞાિ રહ્યુાં. સાં. ૨૦૨૯માાં પ.ૂઆ.શ્રી 
ભવુનભાનસુરૂીર્શ્રજી મ.સા. ના તશષ્્રતન મતુનશ્રી નવરતનતવજ્જી ના પ્ર્ાસોથી આ િીથવનો જજિોિાર શરુ થ્ો અને 
પજૂ્શ્રીની તનશ્રામાાં સાં. ૨૦૩૬માાં વૈશાખ સદુ ૭ કદવસે નિૂન તશખરબાંધી જજનાલ્માાં પ્રતિષ્ઠા તવતધ થઈ. 
અલૌકકક રૂ૫ ધારિ કરનારા આ પરમાતમાનુાં અલૌકકક પાર્શ્વનાથ નામ ્થાથવજ છે. 
શ્રી અલૌકકક પાર્શ્વનાથ ભગવાનની નીચે સાં.૧૬૫૮નો લેખ ઉતકીિવ છે. 
આ પ્રતિમાજી તશલ્પ અને પ્રભાવથી અલૌકકક છે. િમેનાાં હાથમાાં નાગ-નાગિનુાં જોડુાં કાંડારા્ેલુાં છે. આજે પિ ત્ાાં થિી 
આશાિનાનો િરિ પરચો મળે છે.. 
સ્તતુિ 

પ્રભાવથી પરૂા પ્રભ ુહાસામપરુામાાં િમે, છે અલૌકકક મતૂિિ િમારી ત ુાં પ્રભ ુમજુો ગમે, તજુ હસ્િમાાં નાગનાગિી જાિ ેધરિ 
પદ્માવિી રમે,અલૌકકક પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી અલૌકકક પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી અલૌકકક પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
મ.ુહાસામપરુા,પો.િાલોદ,જજ.ઉજ્જજેન 

ફોન-૯૭૫૩૦૫૭૬૫૬ 

 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૮ 

મક્ષી પાર્શ્વનાથ 

ઉજ્જજત્ની નગરીથી પવૂવમાાં ૪૦ કક.મી. દૂર મક્ષી સ્ટેશન છે. સ્ટેશનથી અધાવ માઇલ દૂર 
મક્ષી ગામ છે. અહીં મક્ષીજી પાર્શ્વનાથજીનુાં તવશાળ ગગનચુાંબી ભવ્્ દેરાસર છે. આ 
દેરાસરન ુતનમાવિ તવક્રમ સાંવિ ૧૪૭૨માાં સાંગ્રામ સોનીએ કર્ુું હત ુાં.આચા વ્ શ્રી સોમસુાંદર 
સકૂરર્શ્રજી દ્વારા ણબિંબ પ્રતિષ્ષ્ઠિ થર્ુાં હત ુાં. મળૂના્ક મક્ષીજી પાર્શ્વનાથની શ્્ામ રાંગની 
સવાબે હાથની (૩૫ ઇંચ) તવશાળ પ્રતિમા પાંદરસો વર્વ કરિાા્ં ે પ્રાચીન છે.આ મતૂિિ 
વાળુ(સેન્ડસ્ટોન)ની બનેલી છે. માંકદરની નીચે ભોં્રામાાંથી આ પ્રતિમાજી નીકળ્્ાાં હિાાં. 
મળૂ સ્થાન ેઅત્ારે આરસનો ચોિરો છે. લાખ્ખો રૂતપ્ા ખચી ર્શ્ેિાાંબર ૈન સાંઘે ભવ્્ 

માંકદર બાંધાવ્ર્ુાં છે. ગોળાકાર આસન ઉપર ણબરાજમાન આ પ્રતિમાની આજૂ-બાજુ ચામર ઢોળિાાં ઇન્દ્રો અને અન્્ દેવ 
દેવીઓની મતૂિિઓ છે. મતૂિિ ઉપર કકટસતૂ્ર, વસ્ત્રપટ્ટ િથા શ્રીવતસના અંકન છે. મતૂિિ ઉપર સપવના સાિ ફિ ફેલા્ેલા છે. 
ફિાની આસપાસ બે હાથીઓ પિ છે. મતૂિિની નીચે સપવન ુણચન્હ અંકકિ છે. 
મળૂના્ક પરમાતમાની આ પ્રતિમા અત્ાંિ મનોહારી,આકર્વક અને ન્નરમ્્ છે. દશવન થિાાં જ ભતિજનો ભાવતવભોર બની 
ઉઠે છે. પ્રભનુા ચરિોમાાં બસેીને જાપ પાઠ સ્િવના પ્રાથવના કરિાાં ભાવકુ ભતિો જુદાજ ભાવાલોકમાાં પહોંચી જા્ છે. 
મખૂ્્ દેરાસરન ુપાંચોિેર(૭૫) ફીટ ઉંચ ુતશખર આ તિથવન ુમખૂ્્ આકર્વિ છે જે બે-ત્રિ કકલોતમટર દૂરથી દેખા્ છે અને 
લોકોને પોિાની િરફ આકતર્િિ કરે છે. 
આ માંકદરને િોડવા મહમદ ગીઝની આવિા િેનુાં સ્વાસ્થ્્ તટૂ્ ુાં પ્રતિમાજીના અનેક ચમતકારો જોઈ પ્રભાતવિ બની માંકદર િો 
ના િોડ્ુાં પિ જીનાલ્ની રક્ષાથે દ્વાર પર પાાંચ કાાંગરા કરી પાછો વળ્્ો આજે્ અનેક ચમતકારો થા્ છે. 
દેરાસરની પાસે જ કા્ાવલ્ છે. આ િીથવનો િમામ વહીવટ અને વ્્વસ્થા શેઠ આિાંદજી કલ્્ાિજીની પેઢી િરફથી ચાલે 
છે.નજીકમાાં સુાંદર તવશાળ રે્શ્િાાંબર ૈન ધમવશાળા છે અને માંકદરની પાછળ સુાંદર બગીચો છે. 
ૈન-ૈનેિર બધા્ે પ્રભજુીને પજૂે છે અને માને છે. માળવામાાં આ િીથવ ઘણુાંજ પ્રતસિ અને મહતવનુાં છે. 
આ પ્રતિમાજી તશલ્પ અને પ્રભાવથી અલૌકકક છે.િેમનાાં હાથમાાં નાગ-નાગિનુાં જોડુાં કાંડારા્ેલુાં છે.આજે પિ ત્ાાં થિી 
આશાિનાનો િરિ પરચો મળે છે. 
સ્તતુિ 

છત્ર સ્વરૂપ તજુ ફેિમાાંથી ધાર વહિેી દુગ્ધની, પરચો બિાવ્્ો ગીઝનીને અરજી સિુો આ મગુવિી,હ ેમક્ષી પારસ મોક્ષ દેજો 
રક્ષી-રક્ષી મોહથી,મક્ષી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી મક્ષી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી મક્ષી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિાાંબર ૈન િીથવ, 
પોસ્ટ બોક્ષ - મક્ષી, િાલકુા-સાજાપરુ, જજલ્લા-ઉજ્જૈન મધ્્પ્રદેશ-૪૬૫૧૦૬ 

ફોન-૦૭૩૬૩-૨૩૩૦૩૭ 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૨૦ 
 

૧૦૮ પૈકી ગજુરાિ,રાજસ્થાન અને મધ્્પ્રદેશના કુલ્લ ૯૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા હવે ઉિરપ્રદેશમાાં બાકી રહલેા ૧ 
અને ણબહારમાાં આવેલા માત્ર  ૧ પાર્શ્વનાથ  જજનાલ્ના દશવન કરીશુાં. સૌ પ્રથમ વારાિસી જવુાં મુાંબઈથી વારાિસી જવા 
માટે મુાંબઈથી ૧૧૦૬૧ દરભાંગા એતસપે્રશ ટે્રનની સતુવધા છે વારાિસી ઉિરવુાં. 
 

વારાિસી થી ભલેપુરુ 

૩ કકલોમીટર 

 

દશવન સેવા પજૂા આરાધના  ક્ાવબાદ ત્ાાં વારાિસી થી સમેિતશખર જવુાં ત્ાાં જવા માટે ૧૩૩૦૮ ગાંગા સિલજ 
એતસપે્રસથી જઈ શકા્ છે પારસનાથ સ્ટેશને ઉિરવુાં. 
 

પારસનાથ સ્ટેશનથી મધવુન 

૨૪ કકલોમીટર 

 

પારસનાથ સ્ટેશન થી મુાંબઈ આવવા ૧૨૩૨૧ HWH (હાવડાહ) મુાંબઈ મેલ ટે્રનની સતુવધા છે. 

==================== 

૯૯-શ્રી વારાિસી પાર્શ્વનાથ 

વારાિસી 
 

૧૦૦-શ્રી સમેિતશખર પાર્શ્વનાથ 

મધબુન 

================================================================================================== 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૯૯ 

વારાિસી પાર્શ્વનાથ 
 

શ્રી વારાિસી પાર્શ્વનાથ પ્રભ.ુ.. બનારસ શહરેના ભલેપરુ મહોલ્લામાાં "ભલેપુરુ િીથવ" 
આવેલુાં છે...પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા ચાર કલ્્ાિકો અહીં જ થ્ા છે... 
વારાિસી રેલ્વે સ્ટેશનથી ત્રિ કકલોમીટર દૂર આ િીથવ આવેલુાં છે.સોળ કલ્્ાિકોની આ 
પાવનભમુી વારાિસી. 
આ નગરનુાં પ્રાચીન નામ કાશી અને બનારસ છે. અહી વારિ અને અસી નામની બે 
નદીઓનો સાંગમ છે. 

પાાંચફિાર્તુિ, પદ્માસન ેણબરાજીિ, શ્્ામવિવના ૯.૫ ઈંચ ઉંચા, ૯ ઈંચ પહોળાાં શ્રી વારાિસી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઉિર પ્રદેશનાાં 
વારાિસીમાાં ધાબાબાંધી ૈન દેરાસરમાાં ઉંચી બેઠકની છત્રીમાાં મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
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પ્રભ ુવીરનુાં આ તવહાર ક્ષેત્ર રહ્યુાં છે.પાર્શ્વ પ્રભનુો જન્મ અહી ઈ.સ. પવેૂ નવમી શિાબ્દીમાાં થ્ો હિો.અહી રોમ ઘાટ ઉપર 
એક માંકદર છે. જે 'શ્રી ર્શ્ેિાાંબર ૈન પાંચા્િી બડા માંકદર'ના નામે પ્રતસિ છે. 
અહી પાર્શ્વનાથ ભગવાન ેપાંચાગ્ની િપ િપિા કમઠ જોગીને પ્રતિબોધ આપી, કાષ્ઠ ફડાવી, બળિા નાગ-નાગિને બહાર 
કઢાવી નમસ્કાર માંત્ર સાંભળાવી, ધરિેન્દ્ર-પદ્માવિી બનાવ્્ા હિા. 
આ માંકદરમાાં મતૂિિઓ પ્રાચીન અને સુાંદર છે.અહી કુલ નવ જજનમાંકદરો છે. 
વારાિસીના ચાર પરા નીચ ેપ્રમાિે તવખ્્ાિ છે. 
૧) ભેલપુરુ - વારાિસી રેલ્વે સ્ટેશનથી લગભગ ૪ કક.મી. દૂર છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુાાં ચાર કલ્્ાિકો અહીં થ્ા હિા.પ્રભ ુ
પાર્શ્વનાથનુાં જજનમાંકદર છે. જજનમાંકદરમાાં પાર્શ્વ પ્રભનુી પ્રાચીન અને ન્નરમ્્ પ્રતિમા છે. 
 

૨) ભદૈની - ભેલપુરુથી લગભગ ૧.૫ કક.મી. દૂર આવેલુાં છે. શ્રી સપુાર્શ્વનાથ જજનના ૪ કલ્્ાિકોથી આ ભતૂમ પાવન બની છે. 
ગાંગા કકનારે વચ્છછરાજ ઘાટ ઉપર શ્રી સપુાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં દેરાસર છે. 
 

૩) ચાંદ્રપરુી - બનારસથી ૨૩ કક.મી. દૂર આવેલુાં આ સ્થળ આઠમા શ્રી ચાંદ્રપ્રભસુ્વામીના ૪ કલ્્ાિકોથી પાવન બન્ર્ુાં છે. આ 
સ્થાને શ્રી ચાંદ્રપ્રભનુુાં જજનમાંકદર અને પ્રભનુી ર્શ્ેિવિી ૪૫ સે.મી.ની પ્રતિમા સાથે પાર્િની બીજી પાાંચ અને ધાતનુી એક 
પ્રતિમા છે. 
 

૪) તસિંહપરુી - વારાિસીથી ૧૨ કક.મી. દૂર આવેલા આ સ્થળે અણગ્ારમાાં શ્રી શે્ર્ાાંસનાથનુાં તશખરબાંધી જજનાલ્ છે. 
મળૂના્કની ૩૦ સે.મી. ઊંચી રે્શ્િવિી પ્રતિમા છે. આ પ્રભનુા તનવાવિ તસવા્ના ૪ કલ્્ાિકો અહીં થ્ા છે. જજનાલ્માાં 
સુાંદર રચનાઓ ચારે્ બાજુ કરવામાાં આવી છે. 
 

સ્તતુિ 

વારાિસીએ વારવા ત્રિ જગિના ભવદુુઃખને, પ્રાિિ કલ્પથી આવિા પ્રભપુાસજી વામા ઘરે, વારાિસીએ જન્મ દીક્ષા નાિ 
પિ પ્રભ ુપામિા, વારાિસી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી વારાિસી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ૈન ર્શ્ેિામ્બર િીથવ સોસાઈટી, 
બી -૨૦/૪૬, ભલેપુરુ, વારાિસી 
ફોન-૦૫૪૨-૨૨૭૫૪૦૭ / ૦૫૪૨-૨૨૭૫૪૦૬ 

ફોન-૯૩૬૯૨૭૫૪૦૮ 

 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૦ 

સમ્મેિતશખર પાર્શ્વનાથ 
 

નવફિાલાંકૃિ શ્્ામવિાવ, પાર્ાિના પદ્માસન ેણબરાજેલા ૩૧ ઈંચ ઉંચા અન ે૨૦ ઈંચ 
પહોળા શ્રી સમ્મેિતશખર પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુસમેિતશખરજી િીથવમાાં કોટર્તુિ તવશાળ 
તશખરબાંધી જજનાલ્માાં મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
પ્રાચીનકાળથી આ ણગકર ૈનોનુાં પતવત્ર િીથવ મના્ છે. આકાશગાતમની આકદ અનેક 
તવધાઓના સ્વામી શ્રી પાદણલપ્િસકૂર તનત્ આ િીથવની ્ાત્રા કરિા. જે વીસ િીથવકરો 
અહીં તનવાવિ પામ્્ા િેમાાં શ્રી પાર્શ્વનાથજી અંતિમ હિા િેથી આ પહાડ પારસનાથ 

પહાડ િરીકે ઓળખા્ છે. 
સાં. ૧૩૪૫માાં શરિદેવના પતુ્ર વીરચાંદે શ્રી પરમાિાંદસકૂરના હસ્િે સમ્મેિતશખર, િીથવમાાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી હિી. ભોમી્ાજીના 
માંકદરથી શરૂ કરી પવવિ ઉપર બધી ટૂાંકોની ્ાત્રા કરીને નીચે આવિા ૧૮ માઈલનો રસ્િો થા્ છે.અઢારમી ટૂાંકમાાં આ 
જજનાલ્ છે. િેની પાસે કુાંડ હોવાથી જલમાંકદર પિ કહવેા્ છે. મળૂના્ક શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથજી પ્રભ ુજ શ્રી સમેિતશખર 
પાર્શ્વનાથ નામથી ઓળખા્ છે. આખા પવવિ પર અન્્ ટૂાંકોમાાં ફતિ પાદુકાઓ જ સ્થાતપિ કરેલી છે. ફતિ આ ટૂાંકમાાં જ 
જજનણબિંબો ણબરાજે છે. 
શ્રી સમેિતશખર પાર્શ્વનાથના આ મનોહર પ્રતિમાજી સાં. ૧૮૨૨ના વૈશાખ સદુ ૧૩ ને ગરુૂવારે શ્રી ખશુાલચાંદે ભરાવ્્ા હિા 
અને શ્રી સકલસકૂરએ પ્રતિષ્ઠા કરી હિી. આ િીથવની ૩૧મી ટૂાંક મેઘાડાંબર ટૂાંક કહવેા્ છે. આ ટૂાંક ઉપર બે માળનુાં 
તશખરર્તુિ જજનાલ્ છે. શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુુાં આ તનવાવિસ્થાન છે. 
શ્રી સમેિતશખર પવવિની િળેટી મધવુન કહવેા્ છે. િીથવના અતધષ્ઠા્ક શ્રી ભોતમ્ાજી છે. ્ાતત્રકોને ્ાત્રામાાં સહા્ કરે છે. 
પોર્ દશમીના કદવસે અહીં મોટો મેળો ભરા્ છે. 
વિવમાન ચોવીશીના ૨૦ િીથવકરો અહીં  તનવાવિ પામ્્ા, િેમાાં પાર્શ્વપ્રભ ુછેલ્લા તનવાવિ પામ્્ા માટે પાર્શ્વનાથ હીલ િરીકે 
ઓળખાિા. અહીં ૧૮મી ટૂાંકમાાં સમ્મેિતશખર પાર્શ્વનાથ ણબરાજમાન છે. 
સ્તતુિ 

સમ્મેિશૈલે સાધિેુત્રીશ સાથે પ્રભ ુઆવે સહી, શ્રાવિ સદુી આઠમ કદને નક્ષત્ર તવશાખા મહીં,એક માસનુાં એક અિસિ કરી 
જ્્ાાં પાર્શ્વ પ્રભ ુતસિિા, સમ્મેિતશખર પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સમ્મેિતશખર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી સમ્મેિતશખર  પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
કોઠી, મધવુન, પો. તશખરજી, જજ. ણગરકડહ (ણબહાર). 
ફોન-૦૬૫૫૮-૨૩૨૨૨૫ / ૨૩૨૨૬૦ 

 

મધબુનમાાં ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૨૧ 

૧૦૮ પૈકી ગજુરાિ,રાજસ્થાન અને મધ્્પ્રદેશના,ઉિરપ્રદેશ અને ણબહારમાાં આવેલા કુલ્લ ૧૦૦ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા દશવન થ્ા 
હવે મહારાષ્ટ્રમાાં આવેલા ૭ અને મધ્્પ્રદેશમાાં રહી ગ્ેલ ૧ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા જજનાલ્ના અલગ અલગ રૂટથી દશવન 
કરીશુાં સૌ પ્રથમ નાગપરુ જવુાં મુાંબઈથી નાગપરુ જવા માટે મુાંબઈથી ૧૨૨૮૯ નાગપરુ દુરાંિો અને ૧૨૧૦૫ તવદભવ એતસપ્રેશ 
ટે્રનની સતુવધા છે નાગપરુ ઉિરવુાં. 
 

નાગપરુ થી નગપરુા (ઉવસગ્ગહરાં િીથવ) 

૨૪૩ કકલોમીટર 

(રાત્રી રોકાિ ત્ાાંજ કરવુાં કહિાવહ છે) 

 

નાગપરુથી ભદ્રાવિી 
૧૨૯ કકલોમીટર 

(મુાંબઈ પાછા આવવા આજ ટે્રનો ઉપલબ્ધ છે) 

==================== 

૧૦૧-શ્રી ઉવસગ્ગહરાં પાર્શ્વનાથ 

નગપરુા (દુગવ-મધ્્પ્રદેશ) 

 

૧૦૨-શ્રી કેસકર્ા પાર્શ્વનાથ 

ભદ્રાવિી 
================================================================================================== 

પોર્ દશમીની એકાસિાની આરાધના 
 

(૧) માગસર વદ ૯,૧૦,૧૧, આ ત્રિ કદવસ એકાસિા કરવા. 
(૨) િેમાાં વદ ૯ના કદવસે સાકરના પાિીનુાં ઠામચોતવહાર એકાસણુાં કરવુાં. 
(૩) વદ ૧૦ના કદવસે ખીરનુાં એકાસણુાં ઠામચઉતવહાર કરવુાં. 
(૪) વદ ૧૧ના કદવસ ચાલ ુતિતવહાર ભ્ાવ ભાિાાંનુ ાં એકાસણુાં કરવુાં. 
(૫) વદ ૯ અને વદ ૧૦ના કદવસ “ૐ હ્રીં શ્રી પાર્શ્વનાથ અહવિે નમુઃ” ની ૨૦ નવકારવાળી ગિવી. 
(૬) વદ ૧૧ના રોજ “ૐ હ્રીં શ્રી પાર્શ્વનાથ નમુઃ” ની ૨૦ નવકારવાળી ગિવી. 
(૭) ત્રિે કદવસ શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામી આરાધનાથું કાઉસગ્ગ કરુાં એ પદ બોલી સાગરવર ગાંભીરા સધુી ૧૨ 
લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો. 
(૮) દરરોજ ૧૨ ખમાસમિા, ૧૨ પ્રદક્ષીિા, ૧૨ સાતથ્ા કરવા. 
(૯) ત્રિ ટાંક દેવવાંદન અને બે ટાંક પ્રતિક્રમિ કરવા. 
(૧૦) દર મકહને વદ ૧૦ના તિતવહાર એકાસણુાં કરવુાં. અને િે કદવસે કક્ર્ા ઉપર મજુબ કરવી. 
(૧૧) આ આરાધના ૧૦ વર્વ ૧૦ મકહના સધુી કરવાની છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૧ 

ઉવસગ્ગહરાં પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી અલાંકૃિ,શ્્ામવિવના,પલાઠી નીચથેી નીકળીને નાગરાજ પ્રભજુીની પાછળ 
ગ ૂાંચળાની જેમ વળગલેા છે િેવા ૪૭ ઇંચ ઉંચા શ્રી ઉવસગ્ગહરાં પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
મધ્્પ્રદેશના દુગવ શહરેથી ૧૪ કક.મી. દૂર નગપરુા િીથવમાાં મળૂના્ક િરીકે 
ણબરાજમાન છે. 
થોડા વર્ો પવેૂ ઉગના ગામમાાં ઠાકોર ભવુનતસિંહ એક કુવો ખોદાવિા હિાાં. ખોદાિ 
કરિા ૪૪ ફૂટ જેટલી ઉંડાઈએ પહોંચિા ખાડો અચાનક દૂધથી ભરાઈ ગ્ો.ચમતકૃતિની 
િપાસ કરિા જીવાંિ સપોથી લપેટા્ેલી જજનપ્રતિમા મળી. ઠાકોર ભવુનતસિંહ ેિે 
પ્રતિમાજી જજનભતિોને સપુ્રિ કરી. જજનપ્રાસાદ તનમાવિ કરી િેમાાં પ્રભજુીને પ્રતિષ્ષ્ઠિ 

કરવાની િૈ્ારી ચાલિી હિી ત્ારે તનમાવિ કા વ્ના મખુ્્ સાિ આગેવાનોને એક રાત્રીએ સ્વપ્નમાાં નગપરુાના શ્રી 
રાવિમલજી આકદ શે્રષ્ષ્ઠઓ મધ્્પ્રદેશમાાં દુગવ પાસેના નગપરુા ગામમાાં એક ભવ્્ જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરવાની ભાવના 
સેવી રહ્યા છે. િે જજનાલ્ના અતધપતિ િરીકે આ પ્રભાવક શ્રી પાર્શ્વપ્રતિમા સોંપવાનો સાંકેિ મળ્્ો. ખબૂ તવચારિા પછી 
અતધષ્ઠા્ક દેવની આજ્ઞા અનસુાર દુગવ પહોંચી વાિચીિ બાદ શભુમહુૂિવ નગપરુામાાં જજનાલ્માાં પાર્શ્વપ્રભનુી પ્રતિષ્ઠા 
થઈ.આ પાર્શ્વપ્રભનુી ભક્તિથી ઉપસગોનો ઉચ્છછેદ થા્ છે િેથી ઉવસગ્ગહરાં પાર્શ્વનાથ નામ ્થાથવ છે. શ્રી મિીભદ્રવીરનો 
પિ આ િીથવમાાં ખબૂ મકહમા છે. 
 

અતિ પ્રાચીન પ્રતિમાજી. ઠાકોર ભવુનતસિંહ ેકૂવો ખોદિા... દુધની ધારા નીચે... સપવના ગચૂળાથી વીંટળા્ેલા પ્રભાતવક 
પ્રતિમાજી જો્ા. આજે પિ  િે પ્રભનુો ખબૂ પ્રભાવ છે. 
સ્તતુિ 

કેશીસ્વામીના ઉપદેશથી પ્રદેશી પ્રતિમા ભરાવિા, દૂધધારને ધરિેન્દ્ર સાથે જે પ્રભજુી પ્રગટિા,ઉપસગવને સહનાર ત ુાં,ઉપસગવ 
ત ુાં સહુના હરે, ઉવસગ્ગહરાં પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ઉવસગ્ગહરાં પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ઉવસગ્ગહરાં પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેામ્બર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.નગપરુા,જજ. દુગવ. 
ફોન-૦૭૮૮-૨૬૨૧૨૦૧ / ૦૭૮૮-૨૬૨૧૨૦૨ 

 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
નોંધ:- 

ઉવસગ્ગહરાં જવા માટે મુાંબઇ થી કલકિા જિી દરેક ટે્રનોથી જઈ શકા્ આ માટે દુગવ સ્ટેશન પર ઉિરવાનુાં રહશેે ત્ાાં થી 
૧૪ કકલોમીટર બા્ રોડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૨ 

કેસકર્ા પાર્શ્વનાથ 
 

સાિ ફિાથી અલાંકૃિ,શ્્ામવિવના, અધવપદ્માસન ેણબરાજિાાં, ૫૧ ઇંચ ઉંચા અને 
ફિા સકહિ ૬૧ ઈંચ ઉંચા અને ૪૭ ઈંચ પહોળા શ્રી કેસકર્ા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
ભદ્રાવિી િીથવમાાં એક તવશાળ પટાાંગિ વચ્છચે ભવ્્ તશખરબિ જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
ભાાંદક એક સમ્નુાં વૈભવશાળી નગર કાળના ખપ્પરમાાં હોમાઈ ગર્ુાં.અને આ 
નગરી સૈકાઓ સધુી સ્મરિપટ પરથી ભ ૂાંસાઈ ગઈ. શ્રી કેસકર્ા પાર્શ્વનાથના 
મનોહર પ્રતિમાજી કેટલા પ્રાચીન છે િ ેશોધવાનો કોઈ આધાર નથી.પિ શ્રી 
અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથની સમકાલીન આ મતૂિિ હોવાનુાં જિા્ છે. 
આ પ્રાચીન િીથવ તવક્રમની ૨૦મી શિાબ્દીમાાં પનુુઃ પ્રકાશમાાં આવ્ર્ુાં.કથા મજુબ 
શ્રી અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથ િીથવના િતકાલીન મતુનમ શ્રી ચત્રભજુભાઈને સાં. ૧૯૬૬ના 

મહા સદુ ૫ ને સોમવારે રાતે્ર સ્વપ્નમાાં જ ાંગલમાાં પોિાની પાછળ પડેલા એક કાળા નાગને જો્ો. તનભીક બની ઉભા રહ્યા 
ત્ારે નાગે િેમને એક ચમતકાર બિાવ્્ો. એક પતશ્ચમાણભમખુ જજનાલ્માાં કેશકર્ા વિવના શ્રી પાર્શ્વનાથની અદ્ભુતિ પ્રતિમાના 
નાગરાજે દશવન કરાવ્્ો. શ્રી કેશકર્ા પાર્શ્વનાથના તવચ્છછેદ પામેલો પ્રાચીન ભદ્રાવિી િીથવનો ઉિાર કરવી આ નાગરાજે શ્રી 
ચત્રભજુભાઈને કહ્યુાં. 
િે સમ્ે ચાાંદા ગામમાાં ણબરાજમાન મતુનશ્રી સમુતિસાગરજીને સઘળો વિૃાાંિ કહી સ્વપ્નના સાંકેિાનસુાર આ િીથવની શોધનો 
આરાંભ થ્ો.જીિવમાંકદરમાાં ધળૂમાાં અડધી દટા્ેલી અવસ્થામાાં આ પ્રતિમાજી તનકદિષ્ટ સ્થાનેથી પ્રાપ્િ થ્ા.સ્થાતનક લોકો િેન ે
કેશકર્ા બાબા ના નામથી ઓળખિા અને તસિંદૂરાકદથી પજૂિા હિા.અનેક ગામના સાંઘોએ મળીને આ પ્રતિમા અને માંકદરનો 
કબજો લીધો. ઈ.સ.૧૯૨૧માાં સરકારે ર્શ્ે.ૈન સાંઘને ૧૦|| એકર જમીન િથા આ પ્રતિમાજી અપવિ ક્ાવ. સાં. ૧૯૭૬ના ફાગિ 
સદુ ૩ ના કદવસે પ્રતિમાજીને નિૂન ભવ્્ જજનાલ્નુાં તનમાવિ કરી પ્રતિષ્ષ્ઠિ ક્ાવ.કેશરી્ા બાબાના નામથી પજૂાિા આ 
પ્રતિમાજી કેશરી્ા પાર્શ્વનાથ કહવેા્ા.શ્રી ભદ્રાવિી પાર્શ્વનાથ નામે પિ પ્રચલીિ છે. 
પ્રતિષ્ઠા પ્રસાંગે પ૧ ઈંચના આ પ્રભજુી અતધષ્ઠા્કના સાંકેિથી ચાર કુમાકરકા દ્વારા ુલની જેમ ઉંચકાઈ ગ્ા. સ્વપ્ન સાંકેિથી 
મળ્્ા હોવાથી....સ્વપ્નદેવ િરીકે પ્રખ્્ાિ છે. 
 

સ્તતુિ 

જે સ્વપ્ન આપી પ્રગટિા િે સાંકટો સહુ છેદિા;વીિરાગિા મખુ પર કદસે પિ િે છિાાં મન મોહિા,ભદ્રાવિીમાાં શોભિા ન ે
ભદ્રિા વરસાવિા;કેસકર્ા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી કેસકર્ા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
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િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ભદ્રાવિી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.ભદ્રાવિી, જજ. ચાંદ્રપરુ.  
ફોન-૦૭૧૭૫-૨૬૬૦૩૦ /  ૯૮૫૦૧૧૬૭૯૯ 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
નોંધ 

ભાડકજી િીથવ ને જ ભદ્રાવિી િીથવ કહવેા્ છે મુાંબઇ થી સીધી ટે્રન છે 
સેવાગ્રામ એતસપ્રસેમાાં જવા્ છે. વીટી થી બપોરે ૩ કલાકે છે... 
================================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૮ 

(્વનશત્ર ુભગવાન પાર્શ્વનાથ ના શરિમાાં) 

એક વખિે અર્શ્સેન રાજા સભામાાં બેસી જજનધમવ ની કથામાાં િતપર હિા. િેવામાાં કુશસ્થળ નામના નગરથી એક 
દૂિ આવ્્ો અને કહવેા લાગ્્ો કે અમારા રાજ્્માાં પ્રસેનજજિ નામે રાજા રાજ્્ કરે છે. િે અત્ારે મશુકેલ 
સમ્માાં છે. િમે એમની રક્ષા કરો. ત્ાર બાદ અર્શ્શેન રાજા સભામાાં બેસાડી દૂિના મખુથી તવગિે જાણ્ર્ુાં કે 
પ્રસેનજજિ રાજાના તપિા નરવમાું જજનધમી હિા અને િેમિે સસુાધ ુ ગરુુની પાસેથી દીક્ષા ગ્રહિ કરી હિી. 
પ્રસેનજજિ રાજાને પ્રભાવિી નામની સુાંદર પતુ્રી હિી એક વખિ રાજકુમારી પ્રભાવિી કકન્નરો ની સ્ત્રી્ોના મખેુથી 
સાભળ્ર્ુાં કે “વારાિસીના સ્વામી અર્શ્શેન રાજાના પતુ્ર શ્રી પાર્શ્વનાથ કુમાર રૂપ લાવણ્્ની સાંપિીથી જ્ પામે છે. 
જે સ્ત્રીના િે ભિાવ થશે િે સ્ત્રી આ જગિમાાં જ્વિી છે. િેવા પતિ મળવા દુલવભ છે” શ્રી પાર્શ્વનાથનુાં ગિુ કીિવન 
સાાંભળી પ્રભાવિીએ નક્કી કર્ુું કે " હુ ાં લગ્ન કરીશ િો પાર્શ્વનાથ કુમાર નેજ " એ ખબર કણલિંગાદેશોના ના્ક 
્વન નામે દુષ્ટ રાજાને પડી અને િેિે પ્રસેનજીિ રાજા પાસે દૂિ મોકલીને કહડેાવ્ર્ ુ કે પ્રભાવિી મારી સાથે 
પાણિગ્રહિ કરે અથવા ર્િુ માટે િૈ્ાર રહજેો . પ્રભાવિી પહલેેથીજ મનથી પાર્શ્વનાથ કુમાર વર માની લીધા હિા 
. એટલે ્વનરાજા શત્ર ુબની કુશસ્થળ નગરને ઘેરી વળ્્ો. હુ ાં ગપુ્િપિે િમારી પાસે આવ્્ો ુાં . િમે જેમ ઉિમ 
સમજો િેમ, અર્શ્શેન રાજાએ ર્િુથી ્વનશત્રનેુ વશ કરવાનુાં વચન આપ્ર્ુાં ર્િુની િૈ્ારી કરી કુશસ્થળ માટે જઈ 
રહ્યા હિા ત્ારે પાર્શ્વ કુમાર િેમને રોકીને કહ્યુાં હુ ાં ર્િુ કરવા જઈશ, ઘિી આનાકાની બાદ પાર્શ્વ કુમાર ર્િુ કરવા 
જઈ રહ્યા છે, પાર્શ્વ કુમાર ર્િુ કરવા આવી રહ્યા છે . િે જાિી ્વન શત્ર ુના કહિેચ્છુએ જાણ્ર્ુાં અને ્વનરાજા ને 
કર્ુાં કે હ ેરાજન જેનુાં સિુીકા કમવ દેવીઓ કર્ુવછે, જેનો જન્મ અણભરે્ક દેવો એ કર્ુું છે, એ મહાવીર છે, િે િારિહાર 
છે . હજી પિ કઈ બગડ્ુાં નથી િમે િેમનુાં શરિ સ્વીકારીલ્્ો િેમનુાં શરિ સ્વીકારવાથી િમે ભવ િરી જ્જશો. મોહ 
રૂપી અંધકારનો પડદો ખસી ગ્ો.અને સમજિ રૂપી કદવ્્ પ્રકાશ પ્રગટ થ્ો, છેવટે ્વનશત્ર ુભગવાન પાર્શ્વનાથ 
નુાં શરિ સ્વીકારી લે છે. અને ભગવાન પાર્શ્વનાથ ભોગાવણલ કમવનો ઉદ્ જાિી રાજકુાંવરી પ્રભાવિી સાથે લગ્ન 
કરે છે .પાર્શ્વકુમાર અને પ્રભાવિી રાિીની સરખેસરખી જોડી જોઈને વારાિસીના નર-નારીઓ ઘેલાાં થઈ જિાાં 
હિાાં. સારસ અને સારસીનો એમનો સ્નેહ હિો. જળકમળવિ એમનુાં જીવન હત ુાં, 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૩ 

જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ 
 

નવફિાલાંકૃિ ર્શ્ેિવિવ, પદ્માસને ણબરાજેલા ૩૧ ઈંચ ઉંચા શ્રી જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુ
મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપરુ જજલ્લામાાં કુાંભોજણગકર િીથવમાાં પવવિ ઉપર આવેલ ત્રિ માળના 
જજનાલ્માાં મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
ત્રિ માળના જજનાલ્ના ઉપરના ગભારામાાં મળૂના્ક શ્રી શાાંતિનાથ પ્રભ ુઅને ભોં્રામાાં 
શ્રી અજજિનાથ પ્રભ ુણબરાજે છે. આ િીથવ દણક્ષિના શત્રુાંજ્ િરીકે વિવમાનમાાં ખબૂ પ્રતસદ્ધિ 
પામેલુાં છે. 

શ્રી જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી સ્થાપના પવેૂ અહીં ૧૪મી શિાબ્દીના ધાતનુા એક પ્રતિમાજી હિાાં. િેની ્ાત્રા કરવા 
્ાત્રાળુઓ આવિા હિા.ઇચલકરાંજી શહરેથી પાાંચ માઈલ દૂર આવેલ તશરઢોિ ગામમાાં શ્રી નાનચાંદભાઈ અને શ્રી 
ફિેહચાંદભાઈ નામને બે ૈન શ્રેષ્ઠીઓ પજૂ્્ આનાંદસરૂીર્શ્રજીના સતસાંગમાાં િીથોની િારકિા અને જજનભક્તિનો અપાર 
મકહમા સાાંભળી જજનાલ્ તનમાવિ કરવાના કોડ જાગ્્ા.િે જ અરસામાાં િીથવના તનમાવિ માટે કુાંભોજણગકર પાંસદ ક્ો. સાં. 
૧૯૧૨માાં તનમાવિ કા વ્નો આરાંભ થ્ો. ડુાંગર પર તનમાવિકા વ્ કકઠન હોવા છિાાં સહુના સહકારથી કા વ્ પકરપિૂવ થર્ુાં અને 
એક ભવ્્ જજનાલ્નુાં તનમાવિ થર્ુાં. ગજુરાિમાાંથી મનોર્ જજનણબિંબો લાવી સાં. ૧૯૨૬ના મહા સદુ ૭ ના કદને આ િીથવમાાં 
પ્રતિષ્ઠા થઈ અને સાં. ૧૯૨૮માાં આ િીથવ સાંઘને સોંપવામાાં આવ્ર્ુાં. 
પછી આ િીથે િેનુાં તનમાવિ કા વ્ ચાલ ુરાખી િળેટી થી િીથવ સધુી પહોંચવા પાકા પગથી્ા અને અન્્ સગવડિા મળે િે 
માટે કા વ્ કરિા રહ્યાાં. િળેટી પાસે ચમતકારી શ્રી કણલકુાંડ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનુાં જજનાલ્ તનમાવિ કર્ુું. 
દણક્ષિના શત્રુાંજ્ િરીકે વિવમાનમાાં પ્રતસદ્ધિને પામેલ આ િીથવમાાં સાં.૧૦૨૧માાં એક મકહના સધુી અતિ સગુ ાંધી ચાંદનની તનત્ 
વર્ાવ થઈ હિી. 
સ્તતુિ 

કેશરિિી વષૃ્ષ્ટ થિીને અમીિિાાં ઝરિાાં ઝરે,કુાંભોજણગકરએ બેસિા,તુાં નામ જગવલ્લભ ધરે,વલ્લભ ગિે મજુને પ્રભ ુિો 
આતમા મારો ઠરે, જગવલ્લભ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુાં વાંદના. 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેામ્બર ૈન િીથવ, 
કુાંભોજણગકર િીથવ,મ.ુપો.બાહુબલી હાથકિાંગલા,જજ.કોલ્હાપરુ. 
ફોન-૦૨૩૦-૨૫૮૪૪૪૫ / ૯૮૨૩૨૩૯૫૩૯ 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
નોંધ 

આ િીથવના દશવન માટે મુાંબઇ વીટીથી મહાલક્ષ્મી એતસપે્રસ ટે્રન નાંબર-૧૭૪૧૧ થી જઈ શકા્ હાથકિાંગલા રેલવે સ્ટેશન 
ઉિરવુાં ત્ાાંથી ૮ કક.મી.ના અંિરે છે કોલ્હાપરુથી ૩૦ કક.મી.ના અંિરે છે... 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિે પહોંચવુાં.... ભાગ-૨૨ 
 

૧૦૮ પૈકી ગજુરાિ,રાજસ્થાન અને મધ્્પ્રદેશના,ઉિરપ્રદેશ, ણબહાર અને મહારાષ્ટ્રમાાં આવેલા કુલ્લ ૧૦૩ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા 
દશવન થ્ા હવે મહારાષ્ટ્રમાાં રહી ગ્ેલ ૫ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા જજનાલ્ના દશવન કરીશુાં સૌ પ્રથમ મુાંબઈ ક્સ્થિ શ્રી ગોડીજી 
પાર્શ્વનાથના દશવન કરીશ.ુ... 
 

મુાંબઈ થી ગલુાલવાડી મુાંબઈ 

૧ કકલોમીટર 

 

મુાંબઈ થી નાતસક 

૧૮૩ કકલોમીટર 

 

નાતસક થી નેર (રાત્રી રોકાિ ત્ાાંજ કરવુાં કહિાવહ છે) 

૧૮૨ કકલોમીટર 

 

નેર થી અમલનેર 

૬૬ કકલોમીટર 

 

અમલનેર થી આકોલા 
૨૮૯ કકલોમીટર 

 

(મુાંબઈ પાછા આવવા આકોલાથી તવદ્રભ એતસપે્રશ - ૧૨૧૦૬ થી આવી શકા્) 

==================== 

૧૦૪-શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ 

મુાંબઈ 

 

૧૦૫-શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ 

નાતસક 

 

૧૦૬-શ્રી મનોવાાંતછિ પાર્શ્વનાથ 

નેર 

 

૧૦૭-શ્રી ણગરૂઆ પાર્શ્વનાથ 

અમલનેર 

 

૧૦८-શ્રી અંિરીક્ષજી પાર્શ્વનાથ 

આકોલા 



148 
 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૪ 

ગોડીજી પાર્શ્વનાથ 
 

 

મુાંબઈમાાં પા્ધનુી તવસ્િારમાાં નવફિાર્તુિ,ર્શ્ેિવિવના શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ 
પ્રભનુુાં ભવ્્ જજનાલ્ આવેલ છે. 
ગોડી નામ ધારક શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી અનેક પ્રતિમાજીઓ ઠેર ઠેર આવેલ 
છે.શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનાાં મળૂ િીથવ તવશનેી જાિકારી હાલમાાં 
ઉપલબ્ધ નથી. પરાંત ુગોડી પાર્શ્વનાથ િીથવની ઉદભવની કહાની અતિ રોચક 
અને શ્રિા ભરેલી છે. 
 

ગોડીગામના મકહમાવાંિ પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમાજી ત્ાાંથી અદ્રશ્્ થઈને અન્્ 
કેટલાક સ્થાનોમાાં પ્રગટ થ્ા હોવાનુાં મના્ છે.પાકકસ્િાનના તસિંધ પ્રાાંિમાાં 
પારકરથી લગભગ પચાસ માઈલના અંિરેથી 'ગોડીગામ' નામનુાં ગામ આજ 
પિ છે. આ ગામમાાં જીિવ જજનાલ્ આજે પિ હોવાનુાં મના્ છે, પરાંત ુિે 
જીિવ જજનાલ્માાં એક પિ પ્રતિમાજી નથી.ત્ાાંના પ્રતિમાજી ક્યાાં પ્રતિષ્ષ્ઠિ 
કરા્ા છે િે જાિવા મળતુાં નથી. 

મુાંબઇના શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા જજનાલ્નાાં મળૂના્ક શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમાાં અતિ પ્રાચીન છે. િે 
હાલમાાં મીરપરુ િીથવ િરીકે જાિીિા રાજસ્થાનનાાં હમીરપરુ માાંથી આ પ્રતિમાજી લઈ આવવામાાં આવેલ છે િેવી 
વાિ છે. 
 

જજનાલ્નુાં તનમાવિ ફોટવ એ સમ્ે મુાંબઈનો મહતવપિૂવ તવસ્િાર ગિાિો. એની સરુક્ષા માટે ચારે બાજુ કોટ બાાંધીને 
ખાડી કરવામાાં આવી હિી. આ ફોટવ તવસ્િારમાાં ઘિા ૈનોએ પિ વસવાટ કરેલો એટલે અહીં ૈનોનુાં પહલેુાં દેરાસર 
બનાવીને એમાાં શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાનને મળૂના્ક બનાવ્્ા. ઈસવીસન ૧૮૦૩માાં ફોટવમાાં ભ્ાંકર આગ 
લાગી અને ખબૂ પા્માલી થઈ. એ પછી અહીંના ભગવાનને ભલેુર્શ્રમાાં પા્ધનુીમાાં સરુણક્ષિ સ્થાન પર 
લાવવામાાં આવ્્ા. ૧૮૦૬માાં અહીં ભવ્્ જજનાલ્ બનાવવાનો સાંકલ્પ મોિીશા શેઠના મોટા ભાઈ નેમચાંદભાઈએ 
ક્ો અને જગ્્ાની ખરીદી શરૂ કરી. ૧૮૧૧ની ચોથી ઑતટોબરે ગોડીજી જજનાલ્ માટે અતવચલદાસ ગોતવિંદજી 
ભિસાલી પાસેથી જગ્્ા લઈને દસ્િાવેજ િૈ્ાર ક્ાવ, જેની નોંધ ગોડીજીના જૂના દસ્િાવેજોમાાં છે. શ્રી ગોડીજી 
પાર્શ્વનાથજી પ્રભનુા જજનાલ્નો પ્રતિષ્ઠા મહોતસવ સાંવિ ૧૮૬૮નાાં દ્ધદ્વતિ્ વૈશાખ સદુ ૧૦ નાાં બધુવારે સાંપન્ન 
થ્ો હિો. 
 



149 
 

સાંવિ ૨૦૪પનાાં વૈશાખ સદુ ૧૦ ના કદવસે અનેક પજૂ્્ોની િારક તનશ્રામાાં અતિભવ્્ મહોતસવપવૂવક આ 
જજનપ્રાસાદમાાં અન્્ ણબિંબોની પ્રતિષ્ઠા થઈ. 
 

હાલમાાં આ જજનાલ્નો જજિોિાર કરવામાાં આવ્્ો છે અને દેવતવમાન તલુ્્ અતિ ભવ્્ પ્રાસાદનુાં તનમાવિ કરવામાાં 
આવેલ છે.રાજસ્થાનના હમીરપરુાથી લાવેલા પ્રતિમાજી અતિ પ્રાચીન અને પ્રભાતવક છે. 
 

સ્તતુિ 

મુાંબઈ નગરની કરદ્ધિને સમદૃ્ધિના જે મળૂ છે,મજુ આિમાની તસદ્ધિ કાજે જે પ્રભ ુઅનકુૂળ છે,તજુ તમલનની આશા મહીં 
મન માહરુ વ્્ાકુળ છે,શ્રી ગોડીજી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
તવજ્ વલ્લભ ચોક,પા્ધનુી, મુાંબઈ-૪૦૦૦૦૪ 

ફોન-૦૨૨-૨૩૪૬૩૧૫૬ 

 

સી.પી. ટેંકમાાં ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
================================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૯ 

(શ્રી પાર્શ્વકુમાર દ્વારા નગરદશવન) 

 

એક કદવસ રાજકુમાર પાર્શ્વ રાજમહલેની ગોખમાાં બેઠા બેઠા નગરનુાં અવલોકન કરી રહલે હિા. એવામાાં િેમિે 
પજૂાની સામગ્રી લઈને મોટા જનસમહૂને નગરની બહાર જિાાં જો્ો. કુતહૂલવશ કુમારે પછૂ્ુાં: "શુાં આજે કોઈ 
મહોતસવ છે કે અન્્ કોઈ તવશેર્ પ્રસાંગ છે કે જે કારિે આ લોકો જઈ રહલેા છે?  

ઉિર મળ્્ો "કુમારવર! નગરની બહાર એક કમઠ નામનો ઉગ્ર િપસ્વી આવેલો છે, જે પાંચાક્ગ્ન િપ િપી રહ્યો છે. 
િે ઘિો ઉગ્ર િપસ્વી છે. િેની પજૂા અને અચવના કરવા માટે જ આ લોકો જઈ રહલે છે." 

 

=============================================================================================== 
 

સણુ્્ા હશે પજૂ્્ા હશે, તનરખ્્ા હશે પિ કો ક્ષિે,હ ેજગિબાંધ!ુ ણચિમાાં, ધા્ાવ નકહ ભક્તિપિે; 
જનમ્્ો પ્રભ ુિે કારિ,ે દુ:ખપાત્ર હુાં સ ાંસારમાાં,હા! ભક્તિ િે ફળિી નથી, જે ભાવ શનૂ્્ાચારમાાં.. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=382171615211189&set=a.379421138819570&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=382171615211189&set=a.379421138819570&type=3&theater
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૫ 

ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ 

 

સપ્િફિામાંકડિ નીલવિાવ,પદ્માસને ણબરાજિાાં,૨૧ ઈંચ ઉંચા ૧૭ ઇંચ 
પહોળા શ્રી ણચિંિામણિ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુનાતસક િીથવના તશખરબાંધી 
જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
ગોદાવરી િટે વસેલુાં વિવમાન નાતસક નગરમાાં શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથનુાં 
જજન માંકદર સાં.૧૮૦૦ આસપાસમાાં શ્રી સાંઘે બાંધાવ્ર્ુાં હત ુાં.બીજી એક નોંધ 
અનસુાર આ જજનાલ્નુાં સાં.૧૯૧૮માાં તનમાવિ થર્ુાં હત ુાં. પ્રભજુીની પલાાંઠી 
પર સાં. ૧૫૪૮નો લેખ ઉતકીિવ છે.પવૂે ર્શ્ેિવિાવ આ મનોહર પ્રતિમાજી 
ઉપર િાજેિરમાાં જ નીલવિવનો લેપ કરવામાાં આવ્્ો છે. 
આ તસવા્ નાતસકમાાં અન્્ ૯ જજનાલ્ો તવદ્યમાન છે. શ્રી આકદનાથ 
જજનાલચમાાં મળૂના્ક પ્રભનુી ભવ્્ પ્રતિમાજી છે.શ્રીમદ્ તવજ્ 
્શોદેવસરૂીર્શ્રજી મહારાજાનુાં ગરુૂમાંકદર છે. 
નીલવિાવ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઆહલાદકિા આપે છે. 

(આ શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુા જજનાલ્માાં ખદુ રાજા રાવિે પોિાના હાથેથી બનાવેલી વેરૂની નાની 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમા દશવની્ છે. રાજા રાવિ અને માંદોદરી હાંમેશા િેમની પજૂા ભક્તિ કરિા હિા.) 
 

સ્તતુિ 

ણચિંિામણિ ણચિંિા હરે એવી પ્રતિષ્ઠા આપની,સમદૃ્ધિ આપે પાપ કાપે એ નામના તજુ જાપની,નાતસક િીથે નીલવિાવ 
નેત્ર કદપક છો િમ,ેશ્રી ણચિંિામિી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
પાર્શ્વનાથ લેન, ભદ્રકાલી, નાતસક સીટી-૫૨૨૦૦૧ 

ફોન-૯૪૨૦૬૯૪૨૫૦  

(ટ્રસ્ટી શ્રી સભુાર્.ડી.શાહ) 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૬ 

મનોવાાંતછિ પાર્શ્વનાથ 

 

શ્્ામવિાવ,પાર્ાિના,પદ્માસને ણબરાજેલા ૨૦ ઈંચ ઉંચા ૧૬.૫ ઈંચ પહોળા શ્રી 
મનોવાાંતછિ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમહારાષ્ટ્રના નેર િીથવમાાં આવેલા જજનાલ્માાં 
મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
પાાંચસો વર્વથી પિ અતધક પ્રાચીન આ પ્રતિમાજી લેપ તવના પિ અતિ નિૂન 
સમા લાગે છે. મધ્્પ્રદેશનુાં બરુહાનપરુ પવેૂ એક સમિૃ અને જાહોજલાલી સાંપન્ન 
નગર હત ુાં.નગરમાાં ૧૮ દેરાસર હિા.કાળક્રમે બરુહાનપરુની સમદૃ્ધિ ઝાાંખી 
પડી.વિવમાનમાાં િો એકજ જજનાલ્ તવધમાન છે.આ નગરના પ્રાચીન બીંબો 
આજે અન્્ અનેક સ્થાનોમાાં ણબરાજે છે.નેરનગરના શ્રી મનોવાાંતછિ પાર્શ્વનાથજી 
પિ બરુહાનપરુથી લાવવામાાં આવ્્ા હોવાનુાં જાિવા મળે છે. 
નેરનુાં પ્રાચીન જજનાલ્ જીિવ થિાાં જજિોિાર કરી સાં. ૧૯૮૮ના વૈશાખ સદુ 

દશમે જજનપ્રતિમાને પ.ૂપાં. શ્રી સરેુન્દ્રતવજ્જી મ.સા. ના હસ્િે પનુુઃ પ્રસ્થાતપિ કરવામાાં આવ્્ા. 
સાં. ૧૮૮૧નાાં ફાગિ વદ ૨ ના કદને પાં. ઉિમતવજ્ે રચેલા શ્રી ૧૦૮ પાર્શ્વનાથના છાંદમાાં નેરનગરના પાથવપ્રભનુા 
નામનો ઉલ્લેખ ક્ો છે. 
પાાંચસો વર્વથી પિ અતધક પ્રાચીન આ પ્રતિમાજી નેહ ઉપજાવે િેવી નાજુક નમિાશથી લેપ તવના પિ અતિ 
નિૂન સમા ભાસે છે. 
 

સ્તતુિ 

જેમ કામધેનકુામઘટને સરુિરૂ ઈચ્છછા પરેૂ,પિ કણલકાલે િે બધા તજુમાાં સમા્ા કહુ ાં ખરે,છે નેરનો ત ુાં નાથ િારી 
ઘેર જગમાાં ના જડે,શ્રી મનોવાાંતછિ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી મનોવાાંતછિ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી મનોવાાંતછિ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.નેર,જજ.ધણુલ્ા-૪૨૪૩૦૩(મહારાષ્ટ્ર) 

ફોન-૯૯૨૨૫૬૮૯૯૪ / ૦૨૫૬૦-૨૭૬૫૦૦ 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે.  

(અગાઉ થી જાિ કરવુાં જરૂરી છે.) 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૭ 

ણગરૂઆ પાર્શ્વનાથ 

 

૨૨ ફિાથી આરૂઢ, શ્્ામવિવના,પાર્ાિના પદ્માસને ણબરાજિાાં,૧૧.૨૫ 
ઈંચ ઉંચા ૧૦ ઈંચ પહોળા શ્રી ણગરૂઆ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઅમલનેર નગરે 
ભવ્્ તશખરબાંધી જજનાલ્માાં ણબરાજમાન છે. 
શ્રી સાંઘે આ જજનાલ્ સાં.૧૯૨૦ની આસપાસમાાં તનમાવિ કર્ુું હત ુાં. 
પ.ૂઆ.દેવ શ્રીમદ્ તવજ્ ્શોદેવસરૂીર્શ્રજી મહારાજના સદુપદેશથી આ 
જજનાલ્નો જજિોિાર થ્ો અને આચા્વદેવશ્રીના હસ્િે સાં.૨૦૦૭, વૈશાખ 

સદુ ૫, િા. ૧૧-૫-૧૯૫૧ ના કદને પ્રતિષ્ઠા કરવામાાં આવી.મળૂ ફિા ખાંકડિ થવાથી પ્રતિમાજીને નિૂન ૧૧ ફિાથી 
અલાંકૃિ કરવામાાં આવ્્ા. આ પ્રતિમાજી ૫૦૦ વર્વ પ્રાચીન જિા્ છે. 
મળૂના્ક થી શામળીઆ પાર્શ્વનાથ ભગવાંિના ત્રિ ગભારાર્તુિ જજનાલ્માાં શ્રી ણગરૂઆ પાર્શ્વનાથજી ઉપરના 
માળે મળૂના્ક િરીકે ણબરાજમાન છે. 
શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુા ણગરૂઆ નામનો ઉલ્લેખ સાં.૧૬૮૯ના પોર્ વદ ૧૦ ના કદને મતુનશ્રી ગિુતવજ્જીના તશષ્્ે રચેલ 
૧૦૮ નામગણભિિ શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્િવનમાાં થ્ેલો છે. 
 

સ્તતુિ 

ણગરૂઆ ગિુો ગિા્ના ણગરૂઆ શ્રી પારસનાથના,ણગરૂઆ બનાવે ભતિને બાંધન હરી મોહપાસના,ણગરૂઆ 
જજનાલ્માાં ણબરાજે અમલનેર મકુામમાાં,શ્રી ણગરૂઆ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ણગરૂઆ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ણગરૂઆ પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
સાંસ્થાપન શરાફ બજાર, મ.ુપો.અમલનેર,  

જજ.જલગાાંવ-૪૨૫૪૦૧ 

ફોન-૨૫૮૭-૨૨૨૪૫૨ 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૮ 

અંિરીક્ષજી પાર્શ્વનાથ 

ફિાથી આરૂઢ, શ્્ામવિવના, વેળુના અધવ પદ્માસને ણબરાજિાાં, આધાર તવના 
જમીનથી અધ્ધર રહલેાાં ૩૬ ઈંચ ઉંચા - ફેિા સકહિ ૪૨ ઇંચ ઉંચા અને ૩૦ ઈંચ 
પહોળા પ્રાચીન શ્રી અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમહારાષ્ટ્રના સીરપરુ (અંિકરક્ષ) 
િીથવના શ્રી તવઘ્નહરા પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ભવ્્ જજનાલ્માાં ભોં્રામાાં 
ણબરાજમાન છે. 
મતુનસવુ્રિસ્વામીના શાસનમાાં રાજા રાવિે મહતવના કા્વથી પોિાના બનેવી 
ખરદૂર્િને દૂર દેશમાાં મોકલેલાાં. રસ્િામાાં ભોજનના અવસરે તવગોલી દેશમાાં 
પહોંચ્છ્ા. જજનપજૂા તવના ભોજન ન કરવાનો તન્મ હિો. પ્રતિમાજી સાથે 
લાવવાનુાં તવસરી જવાથી પોિાની ટેક પાળવા િેમિે વેળુની એક મતૂિિ બનાવી 
નમસ્કાર મહામાંત્રના ઉચ્છચારપવૂવક િેમાાં પ્રાિપ્રતિષ્ઠા કરી. આ પ્રતિમાને પજૂી 
ભોજન કર્ુું. કા વ્ પિૂવ થિા આ પ્રતિમાજી એક કૂવામાાં પધરાવી દીધી. કૂવામાાંના 
દેવે આ પ્રતિમાને ઝીલી લીધી. દૈવી પ્રભાવથી પ્રતિમાજી વજ્રમ્ બન્્ાાં. 

ણચરકાળ પ ુ્ંિ આ પ્રતિમાજી કૂવામાાં દેવદ્વારા પજૂા્ા. 
વરાડ દેશના એલચપરુ નગરના શ્રીપાલ નામનો રાજા ભ્ાનક કુષ્ઠ રોગથી પીડાિો હિો. એકદા નગર બહાર 
નીકળેલો રાજા તરૃ્ાતરુ થ્ો. પાિીની શોધમાાં આ કૂવા પાસે આવ્્ો. કૂવાના જળથી પોિાના હાથ, પગ િથા મખુ 
ધોઈને કૂવાના મધરુ જલનુાં પાન કરીને રાજા પોિાની છાવિીમાાં ગ્ો. પહલેીવાર રાત્રે રાજા તનરાાંિ ેસિૂો. 
વ્્ાતધની પીડા શમી ગઈ. અને રાજાના હાથ, પગ િથા મખુ કૃષ્ટ રોગથી રકહિ જિા્ાાં. કૂવાના પતવત્ર જળનોજ 
આ પ્રભાવ જાિી રાજાએ કૂવાના જલથી સમગ્ર શરીરે સ્નાન કર્ુું અને દૈવી ચમતકાર થ્ો. વર્ોથી વ્્ાતધથી 
પીડાિો દેહ ક્ષિમાાં કાંચનવિો થઈ ગ્ો. 
આ રહસ્્ને પામવા રાજાએ આરાધના દ્વારા કૂવાના અતધષ્ઠા્ક દેવને પ્રત્ક્ષ ક્ાવ. અતધષ્ઠા્ક દેવે કૂવામાાં 
રહલેી શ્રી પાર્શ્વપ્રભનુી પ્રતિમાની રાજાને જાિ કરી. રાજાના ભક્તિપિૂવ આગ્રહથી ધરિેન્દ્ર દેવે િેને પ્રતિમા 
સોંપવાની હા પાડી. પ્રભાિે સ્નાન કરીને રાજા કૂવા પાસે ગ્ો. દેવની સચૂના અનસુાર જુવારીના સાાંઠાની પાલખી 
બનાવી સિૂરના િાાંિિાથી બાાંધીને િેિે કૂવામાાં ઉિારી. દેવે પ્રતિમા પાલખીમાાં મકૂી અને રાજાએ બહાર લાવી 
જુવારના સાાંઠાના જ બનાવેલા રથમાાં પ્રસ્થાતપિ કરી. સાિ કદવસના જન્મેલા વાછરડા રથને જોડીને િેિે રથ 
ચલાવ્્ો. થોડા આગળ ગ્ા પછી શાંકકિ હૃદ્ે પાછળ જોર્ુાં િેની આ શાંકાથી મતૂિિ ત્ાાંજ ક્સ્થર થઈ અને રથ 
પસાર થઈ ગ્ો. ઘિા પ્ર્તનો છિાાં પ્રતિમાજી ત્ાાંથી ચણલિ ન થ્ાાં. વડના વકૃ્ષ િળે સાિ હાથે ઊંચે આકાશમાાં 
અિર રહલેા આ પ્રતિમાજી અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથ ના નામથી પ્રતસિ થ્ાાં. 
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સાં. ૧૧૪૨માાં મહા સદુ ૫ ને રતવવારે તવજ્મહુિવ મલ્લધારી શ્રી અભ્દેવસરૂીર્શ્રજી મ. ના પતુનિ હસ્િે 
પ્રતિમાજીને શ્રીસાંઘે બનાવેલા ભવ્્ જજનપ્રાસાદમાાં પ્રતિષ્ષ્ઠિ કરવામાાં આવ્્ા. રતનમ્ આભરૂ્િોથી શ્રી અંિકરક્ષ 
પાર્શ્વપ્રભનેુ પજૂીને શ્રીપાલ રાજાએ આરિી ઉિારી. આ સ્થાને આ રાજાએ શ્રીપરુ નામનુાં નગર વસાવ્ર્ુાં. શ્રી 
અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથના આ િીથવનો મકહમા વ્્ાપક બન્્ો. 
કહવેા્ છે કે આ પ્રતિમાની નીચેથી પતનહારી કે ઘોડેસવાર પસાર થઈ જા્ િેટલી િે પવૂે જમીનથી અિર હિી. 
દૂતર્િ કાળના પ્રભાવે હવે માત્ર અંગલછુણુાં પસાર થા્ િેટલી જ અિર છે. 
શ્રી ભાવતવજ્ ગણિના ઉપદેશથી આ જજનાલ્નો જજિોિાર થ્ો. િેમનાજ હસ્િે તવ.સાં. ૧૭૧૫માાં ચૈત્ર સદુ ૫ ના 
કદવસે જજનપ્રાસાદની પ્રતિષ્ઠા થઈ. 
પ્રતિવર્વ ફાગિ સદુ ૩ અને માગશર વદ ૧૦ ના કદવસે મેળો ભરા્ છે. 
આજે પિ અધ્ધર આ પ્રતિમાજી પવૂે સાિ હાથ અિર વેળુના હિા. ભાવતવજ્ મ.સા.ની ચાલી ગ્ેલી નેત્રની 
જ્્ોિ દાદાની પ્રાથવનાથી પાછી આવી ગઈ. 
સ્તતુિ 

ખરદુર્િે તજુને ભરાવ્્ા, તનરખિા ન્નો હસે, તશરપરુ િિો તશરિાજ ત ુાં અંિકરક્ષમાાં અધ્ધર વસે, તુાં અંધને કરે 
દેખિો દેખાડ મકુ્તિ બારિા,અંિકરક્ષ પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના. 
જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી અંિકરક્ષ પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેામ્બર ૈન િીથવ, 
મ.ુપો.તશરપરુ, િા.વાતસમ, જજ.આકોલા-૪૪૪૫૦૪ 

ફોન-૦૭૨૫૪-૨૭૪૦૦૫ / ૯૧૫૮૮૭૧૯૯૯ 

ધમવશાળા અને ભોજનશાળાની સુાંદર સગવડ છે. 
======================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૦ 

(શ્રી પાર્શ્વકુમાર દ્વારા નાગનો ઉિાર) 

કૌતકુવશ થઈને રાજકુમાર પાર્શ્વ પિ કમઠને જોવા માટે ચાલ્્ા. આ કમઠ એજ હિો કે જેનો સાંબાંધ પાર્શ્વનાથના 
જીવની સાથે ગિ અનેક ભવોથી ચાલ્્ો આવિો હિો. અક્ગ્નકુાંડ માાં મોટા લાકડામાાં સપવ બળી રહ્યો છે િે જોઈ  િે 
જ વખિે રાજકુમારે પોિાના સેવકને આજ્ઞા આપી, સેવકે અક્ગ્નકુાંડમાાંથી િે લાકડાાંને બહાર કાઢ્ુાં અને 
સાવધાનીથી ચીર્ુું ત્ારે િે વખિે િરફડિો સપવ બહાર અનચુરથી નીકળ્્ો. િે મરિની છેલ્લી ઘડીની ક્સ્થતિમાાં 
હિો. પાર્શ્વનાથે પોિાના અનચુરથી િેને નવકાર માંત્ર સાંભળાવ્્ો. િે સમાતધપવૂવક મરીને ધરિેન્દ્ર (નાગકુમાર 
જાતિના દેવોનો ઇન્દ્ર) દેવ થ્ો. લોકો કમઠને તિરસ્કારવા અને તધક્કારવા લાગ્્ા. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ઘિા ્ાતત્રકો વાવમાાં આવલે શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથની 
્ાત્રા  કરે છે િે અંગેની રસપ્રદ માકહિી 

 

શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાંિનુાં જજનાલ્ વાવ ગામ ના પતશ્ચમ છેવાડે હત ુાં. તવ. 
સાં ૨૦૨૩ માાં પજૂ્્પાદ આચા્વ ભગવાંિશ્રી તવજ્ૐકારસકૂર મહારાજા આકદ 
વાવ પધા્ાવ. િેમની  પે્રરિાથી શ્રી સાંઘે શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાંિનુાં નિૂન 
જજનાલ્ ગામની મધ્્માાં (શ્રી અજજિનાથ ભગવાનના જજનાલ્ પાસે) 
તનમાવિ કરાવ્ર્ુાં. તવ. સાં. ૨૦૩૦ ના વૈશાખ સદુ-૧૦ના કદવસે પજૂ્્પાદ 
સાંઘસ્થતવર આચા્વદેવ શ્રીમદ્ તવજ્ભદ્રસરૂીર્શ્રજી મહારાજા િથા િેઓશ્રી ના 
પટ્ટાલાંકાર પ.ૂઆ.શ્રીમદ્ તવજ્ૐકારસરૂીર્શ્રજી મહારાજના વરદ્ હસ્િે શ્રી 
ગોડી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિષ્ઠા કરવામાાં આવી હિી. 
 

શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાંિની પ્રતિમાના પષૃ્ઠ ભાગમાાં લેખ હિો. જેનો પહલેાાં 
કોઈને ખ્્ાલ ન હિો. જ્્ારે પ્રભજુીનુાં નિુન જજનાલ્માાં પ્રવેશ પ્રસાંગે 

ઉતથાપન કરવામાાં આવ્ર્ુાં ત્ારે આ વાિ ધ્્ાનમાાં આવી.પજૂ્્ આચા્વ ભગવાંિ શ્રી અરતવિંદસરૂી મ.સા. એ આ 
લેખની નકલો આ. તવ. ભદ્રસરૂીર્શ્રજી જન્મશિાષ્બ્દ સમારોહ ગ્રાંથમાાં પ્રકાતશિ કરી. 
આ લેખ વાાંચીને અચલગચ્છછી્ આ. શ્રી. કલાપ્રભસાગરસકૂરજીએ જિાવ્ર્ુાં કે આ લેખ ગોડી ગામમાાં મેઘાશા 
તનતમિિ જજનાલ્માાં આ.અભ્દેવસકૂરજી, મહને્દ્રસકૂરજી એ કરેલ પ્રતિષ્ઠા સાલ- સવાંિ-તિતથનો છે. એટલે વાવના 
આ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાંિ જ મળૂ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ હોવાની પ્રબળ સાંભાવના છે. આ પછી આ બાબિ વધ ુ
શોધ-ખોળ ચાલી અને ઘિા તવદ્વાનોનો એવો મિ થ્ો કે મળૂ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાંિની પ્રતિમા જ વાવમાાં 
ણબરાજમાન છે.  

વાવમાાં ણબરાજમાન શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી ઊંચાઈ પિ દોઢ ફૂટ છે. પવૂોકિ ઉલ્લેખ િે મળૂ શ્રી ગોડી 
પાર્શ્વનાથની મતૂિિ પિ દોઢ ફૂટ ઊંચી હોવાનુાં જિાવે છે. 
વાવથી પાકકસ્િાન તસિંધમાાં આવેલ ગોડી ગામથી ભૌગોણલક તનકટિા અને બન્ને પ્રદેશ વચ્છચેના િે કાળમાાં ચાલિાાં 
પષુ્કળ વ્્ાપાર વ્્વહાર સાંબાંધી મળિી ઐતિહાતસક તવગિો પિ ઉપરોતિ ઉલ્લેખોનુાં સમથવ કરે છે.  

િેથી વાવમાાં ણબરાજમાન શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુિે તવલપુ્િ મનાિા મળૂ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુજ છે.િે હવે 
તન:શાંક અને તનતવિવાદ પરૂવાર થા્ છે. 
અચલગચ્છછના શ્રી મહને્દ્રસકૂરની શાખામાાં થ્ેલ અભ્તસિંહ આચા્વના ઉપદેશ થી મીઠડી્ ગોત્રના ઓસવાળવાંશી 
પાટિતનવાસી મેઘશાએ સાં.૧૪૩૨ના ફાગિ સદુ-૨ પોિાના તપિા ખેિા અને માિા નોકડના શ્રે્ાથે આ શ્રી ગોડી 
પાર્શ્વનાથનુાં ણબિંબ ભરાવ્ર્ુાં હત ુાં. 
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અિીિના ઊંડાિમાાં ડૂબકી લગાવિા જાણ્ર્ુાં િેમ Memoir of Thur And Parker Diet of Sindh પસુ્િકમાાં આ મતૂિિની 
િબક્કાવાર ઇતિહાસ જાિવા મળે છે. 
બારોટ કેશોજી માનાજી આિાંદજી ના ચોપડામાાં થી મળિી અનેક તવગિો  શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ પ્રભજી તવલપુ્િ 
થ્ાની શાંકાને દૂર કરી િે પ્રભજુી વાવમાાં ણબરાજમાન છે. િે હકીતિનુાં સમથવન કરે છે. 
શ્રી લાવણ્્મતુન રણચિ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથનુાં ચોઢાળીર્ુાં. શ્રી વીર તવજ્જી કૃિ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ રાસમાાં પિ 
ઉલ્લેખ છે. 
નેમતવજ્ કૃિ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ઉતપતિ ગણભિિ મેધા-કાજળના ઢાળી્ામાાં વર્વ માસ તિતથ અને તનમાવિાના નામ 
સાથે વાવમાાં વિવમાનમાાં ણબરાજમાન શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથની મતૂિિ પરનો તશલાલેખ અદ્ભૂિ સામ્્ ધરાવે છે. 
ગોડીજી ભગવાનના ્ક્ષના નામે ઓળખાિી એક પાર્શ્વ્ક્ષ ની મતૂિિ પિ ગોડીજી ભગવાનના જજનાલ્માાં 
ણબરાજમાન છે. 
આ લેખના અંશો શ્રી વાવ રે્શ્િાાંમ્બર મતૂિિપજૂક ૈન સાંઘ પ્રકાતશિ જ્ ગોડીપાર્શ્વનાથ બકુમાાંથી સાંકણલિ થ્ેલ છે. 
િીથવનુાં સરનામુાં  

શ્રી વાવ ર્શ્ેિાાંમ્બર મતૂિિપજૂક ૈન સાંઘ 

મપુોસ્ટ - વાવ  
જજલ્લા-બનાસકાાંઠા  

તપન-૩૮૫૫૭૫ 

========================================================================================== 

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ પ્રભનુો ઇતિહાસ અને ત્ાાં કઈ રીિ ેપહોંચવુાં.... ભાગ-૨૩ 

૧૦૮ પૈકી ગજુરાિ,રાજસ્થાન, મધ્્પ્રદેશ,ઉિરપ્રદેશ,ણબહાર અને મહારાષ્ટ્રમાાં આવેલા કુલ્લ ૧૦૮ પાર્શ્વનાથ 
પ્રભનુા દશવન ક્ાવ પિ અલગ અલગ પજૂ્્ ગરુુ ભગવાંિો એ પોિાની લખેલ પસુ્િકોમાાં અલગ અલગ ૧૦૮ 
પાર્શ્વનાથની ગિના કરેલ છે. નીચે આપેલ ચાર પાર્શ્વનાથ નુાં તવશેર્ ઉલ્લેખ જાિવા મળે છે િો આ ચાર 
પાર્શ્વનાથના દશવન વાંદન કરીશ.ુ... 
==================== 

૧૦૯-શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ  
ધમાસાની નેળ 

૧૧૦-શ્રી સાાંવરા પાર્શ્વનાથ 

બોરસદ  
૧૧૧-શ્રી વિછરા પાર્શ્વનાથ 

વિછરા 
૧૧૨-શ્રી દુધાધારી પાર્શ્વનાથ  
નવા ડીસા  
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૦૯ 

ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ 

 

મહાપ્રભાવક શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુનાગફિા- નાગેન્દ્રફિા િરીકે પિ 
ઓળખા્ છે. આ અતિ ચમતકરી મખુ્્િીથવ ઇડર થી કેસરીચાજી જિાાં શામળાજી 
નજીક તવકટ અટવીમાાં બે મોટાાં પહાડની સાંતધમાાં નીચે િળેટીમાાં આવેલુાં છે. 
રાજસ્થાન જિા અરવલ્લીની તવકટ પહાડીઓ માાંથી  ધમાસાની નેળ માાં આ િીથવ 
અજ્ઞાિ છિાાં પ્રભાતવક છે. 
 

મોગલ શહનેશાહ ેઅકબરના સમ્માાં મહારાિા પ્રિાપ મારવાડનો વીર,પ્રિાપી 
અને શરૂવીર રાજવી હિો. બાદશાહ અકબરના સૈન્્ સાથે િેિે ટક્કર ઝીલી 
હિી.એક વાર િે ભારે વરસાદની પકરક્સ્થતિ માાં સપડા્ો હિો. બાદશાહ અકબરના 
તવશાળ સૈન્્ સામે િેનુાં સૈન્્ ટકી શક્ુાં નહોત ુાં. 
 

ત્ારે રાિા પ્રિાપની ક્સ્થતિ કફોડી થઇ ગઈ હિી િે સમ્ે આચા્વ ભગવાંિ પજૂ્્. 
શ્રી લક્ષ્મીસાગરસરુીર્શ્રજી મહારાજ એ માગવમાાંથી પસાર થઇ રહ્યા હિા. આચા વ્ 

ભગવાંિે રાિા પ્રિાપને ઉપદેશ આપ્્ો અને પ્રેરિા આપી કે રાિા િમે ધમાશાની નેળમાાં ણબરાજમાન શ્રી ધરિેન્દ્ર 
પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી આરાધના કરો અને િમને સહા્ મળી જશે. નીસહા્ દશામાાં બેસી રહવે ુાં િે ઉણચિ નથી, ત્ારે 
રાિા પ્રિાપે કહ્યુાં કે ગરુુ ભગવાંિ હુ ાં સાવ તન:સહા્ પકરક્સ્થતિમાાં મકુા્ો ુાં. મારી પાસે ધન રહ્યુાં નથી, મારુાં સૈન્્ 
વેરતવખેર થઈ ગર્ુાં છે. 
 

રાિા િમે જરા્ મ ૂાંઝાશો નહીં મેં કહ્યુાં િેમ િમે ત્રિ કદવસ શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી આરાધના કરો,િમને 
મદદ જરૂર મળી જશે. 
 

અને રાિા પ્રિાપે ત્રિ કદવસ સધુી શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી હૃદ્ના સાચા ભાવ અને ભક્તિ સાથે આરાધના 
કરી. 
 

રાિાપ્રિાપ શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રતિમાની સામે આઠથી દસ વાર ભાવતવભોર થઈને રડી પડયા. જ્્ારે 
ચોથા કદવસે રાિાપ્રિાપ જાગિૃ બન્્ા ત્ાાં દાનવીર ભામાશા આવ્્ા અને ધનના થેલા લઈને આવ્્ા. 
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દાનવીર ભામાશા પોિાની સમગ્ર સાંપતિ મારવાડના સપિૂ, મારવાડના તસિંહ, રાિા પ્રિાપના ચરિોમાાં ધરી દે છે. 
અને દેશની ધરિી માટે કાંઈક કરી છૂટવાની પ્રેરિા આપે છે. ત્ારબાદ રાિા પ્રિાપે ફરીથી માાં ભોમકા ની રક્ષા 
માટે સજ્જજ થઇ જા્ છે. 
 

દાનવીર ભામાશાહ ેપિ ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પજૂા કરી હોવાનુાં જાિવા મળે છે. 
 

આમ શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી રાિા પ્રિાપે સાચા હૃદ્થી ભકકિ કરી ત્ારે આકક્સ્મક મદદ મળી ગઈ, 

દાનવીર ભામાશા ભરપરૂ મદદ કરેલી આ પ્રમાિેનો ઇતિહાસ જાિીિો છે. 
 

શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી જ્્ાાં પ્રતિમાજી પ્રતિષ્ષ્ઠિ છે િે અત્ાંિ પ્રાચીન અને અલૌકકક છે આ પ્રતિમાજી 
નીચેથી પાિી ઝરે છે અને પ્રતિમાજી ના દશવનાથે જેટલા ્ાતત્રકો આવવાના હો્ િેટલુાં જ કુાંડ ભરા્ છે. આ િીથવ 
હાલમાાં અજ્ઞાિ છે પરાંત ુઅત્ાંિ પ્રભાવક અને ચમતકાકરક છે. 
સ્તતુિ 

મેવાડના રાિા પ્રિાપે આપની પજૂા કરી, માભોમ કાજે સહા્ દઈ િેં કામના પરૂી કરી,ધરિેન્દ્રએ ભક્તિ કરી 
બહુમાન હૃદ્માાં ભરી,શ્રી ધરિેન્દ્ર પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી ધરિેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ ર્શ્ેિામ્બર ૈન િીથવ, 
ધમાસાની નેળ, અરવલ્લી પહાડી. 
(હાલમાાં િીથવની વધ ુમાકહિી મળિી નથી) 

========================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૧ 

(શ્રી નેમનાથનુાં ણચત્ર અને વૈરાગ્્) 

 

એક કદવસ પ્રભ ુપાર્શ્વનાથ નગરી નુાં અવલોકન કરિા કરિા નગરીની એક ણચત્રશાળા આવી પહોચ્છ્ા ણચત્ર જોિા 
જોિા પ્રભ ુનેમનાથનુાં વૈરાગ્્ ર્તુિ ણચત્ર જુએ છે. જ્ારે પ્રભ ુપાર્શ્વનાથ ભગવાન નેમનાથ નુાં જીવન ચકરત્ર 
તવગિે સાાંભળ્ર્ુાં પોિાના તવશાળ જ્ઞાનથીપોિાના ભોગફળવાળા કમવને ભોગવાઇ ગ્ેલ જાિીને દીક્ષા લેવામાાં મન 
જોડાર્ુાં 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૧૦ 

સાાંવરા પાર્શ્વનાથ 

 

ગજુરાિમાાં બોરસદ શહરે એ આિાંદ જીલ્લામાાં આવેલુાં ઘણુાં જાિીત ુાં 
શહરે છે. ત્ાાં  શ્રી સાાંવરા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં િીથવ આવેલુાં છે. િે શ્રી 
શામળા પાર્શ્વનાથ નામથી વધ ુપ્રતસદ્ધિ પામેલુાં છે. સાાંવકર્ા 
પાર્શ્વનાથ િરીકે પિ ઓળખા્ છે. 
 

બોરસદમાાં ભવ્્ જજનાલ્ો આવેલા છે. 
 

(૧) શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ જજનાલ્ 

(ર) શ્રી આદેર્શ્ર પ્રભ ુજજનાલ્ 

(૩) શ્રી શાાંતિનાથ્ જજનાલ્ 

(૪) શ્રી મતુનસવુ્રિ સ્વામી જજનાલ્ 

(૫) શ્રી સમુતિનાથ જજનાલ્ 

(૬) શ્રી તવમલનાથ ગહૃ જજનાલ્ 

 

શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ જજનાલ્ બ્રાહ્મિવાડામાાં શ્રીમાળી લિામાાં આવેલુાં છે. 
 

શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમાજી અંગે લોકવા્કા પ્રમાિે ચાાંપાનેર ઉપર ચઢાઈ થવાથી ચાાંપાનેર 
ગામ ભ્માાં આવી ગ્ેલ. ગામનો નાશ થવાના ભ્થી ત્ાના વડવાઓ આ પ્રતિમાને લઈ ગામમાાંથી નાશી 
ુટેલા નજીકના બીજ ગામમાાં જઈ ગાડામાાં પધરાવી પ્રવાસ કરેલ. આ ગાડુ બોરસદ આવીને અટકી ગ્ેલુાં િે 
સમ્ના ૈન સાંઘની તવનાંિીથી પ્રતિમાજીને અત્રે ણબરાજમાન કરેલ ત્ારબાદ નાન ુજજનાલ્ બનાવી િે સમ્ના 
પ.પ.ૂઆ.ભ. શ્રી કમલસરૂીર્શ્રજી મ.સા.ની પે્રરિા અને સહકારથી ઘિી જહમેિ ઉઠાવી ૈન જજનાલ્ બાંધાવ્ર્ુાં અને 
શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ભવ્્ પ્રતિષ્ઠા ધમૂધામ પવૂવક તવ.સાં. ૧૮૮૦ અર્ાઢ સદુ-૧૩ના રોજ શાહ 
જેતસિંગભાઈ રીખવદાસજીના હસ્િે કરવામાાં આવેલ. 
 

ત્ારબાદ તવ.સાં. ૧૯૮૭ જેઠ સદુ-૭ના કદવસે દેરાસરજીનો જજિોિાર થિાાં પ્રતિષ્ઠા પ.પ.ૂઆ.ભ. શ્રી દેવસરૂીર્શ્રજી 
મ.સા. િથા પ.પ.ૂઆ.ભ.શ્રી લબ્બ્ધસરૂીર્શ્રજી મ.સા.ની પાવન તનશ્રામાાં પ્રતિષ્ઠા ખાંભાિના શેઠશ્રી િારાચાંદ સકરચાંદ 
પટવાના હસ્િે થ્ેલ. 
 



160 
 

ત્ારબાદ તવ.સાં. ૨૦૩૦માાં પ.પ.ૂઆ.ભ.શ્રી નાંદનસરૂીર્શ્રજી મ.સા. એ આપેલ મહુુિવ અનસુાર વૈશાખ સદુ-૩ ના 
રોજ ખાિમહુુિવ કરવામાાં આવ્ર્ુાં દેરાસર િૈ્ાર થિાાં િેની નવી પ્રતિષ્ઠા શાસનસમ્રાટ ૫.પ.ૂઆ.ભ.શ્રી 
નેતમસરૂીર્શ્રજી મ.સા.ના સમદુા્ના પ.પ.ૂઆ.ભ.શ્રી ્શોભદ્રસરૂીર્શ્રજી મ.સા., પ.પ.ૂઆ.ભ.શ્રી કકિચાંદ્રસરૂીર્શ્રજી 
મ.સા., પ.પ.ૂઆ.ભ.શ્રી શભુાંકરસરુીર્શ્રજી મ.સા., પ.પ.ૂઆ.ભ.શ્રી સુ્ ોદ્સરૂીર્શ્રજી મ.સા.ની ઉપક્સ્થતિમાાં ખબૂ 
ધમુધામ પવૂવક અંજનશલાકા મહોતસવ િથા પ્રતિષ્ઠા મહોતસવ ઉજવવામાાં આવ્્ો હિો. 
 

આ જજનાલ્માાં જેઠ સદુ-૫ના રોજ ધજાદાંડ ખબુ ધામધમૂ પવૂવક ચઢાવવામાાં આવે છે. 
 

અંિમાાં બોરસદ શહરેનુાં આ જજનાલ્ ભવ્્ અને િીથવ સ્વરૂપ છે. િેમાાં ણબરાજમાના શામળા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી 
પ્રતિમાજી મનોહર ન્નરમ્્ છે. કદવ્્ અને હાજરા હજૂર છે. 
 

શ્્ામવિી શ્રી સાાંવરા પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુબોરસદવાસીઓને અત્ાંિ વહાલા છે અને િેમના પ્રત્ે બોરસદવાસીઓ 
અનન્્ શ્રધ્ધા ધરાવે છે. 
 

સ્તતુિ 

હ ેનાથ ! ચાાંપાનેરથી પધાકર્ા ગાડામહીં, ને બોરસદ ગાડુ થાંભાવી વાસ કીધો ત્ાાં સહી, મજુ સાાંવરા છો કેમ કરી 
પ્રભ ુજાવ છો મજુને ભલૂી,શ્રી સાાંવરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના. 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી સાાંવરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથ ૈન િીથવ, 
બ્રાહ્મિવાડા,બોરસદ,ગજુરાિ ૩૮૮૫૪૦ 

ફોન-૯૮૭૯૩૬૦૭૩૬ 

 
======================================================================================== 

 

શક્તિ મળે િો, મજુને મળજો, જજન શાસન સેવા સારુાં, 
ભક્તિ મળે િો, મજુને મળજો, જજન શાસન લાગે પ્્ારુાં, 
મકુ્તિ મળે િો મજુને મળજો, રાગ-દ્વરે્ અજ્ઞાન થકી, 

જજનશાસન મજુ મળો ભવોભવ, એવી શ્રધ્ધા થા્ નક્કી….. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૧૧ 

વિછરા પાર્શ્વનાથ 

 

ડભોઈ િાલકુાના મોભારોડ સ્ટેશન મધ્્ે શ્રી વિછરા પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં 
મખુ્્ િીથવ આવેલુાં છે. ઢાઢર નદીના કકનારે આવેલુાં આ િીથવ સેંકડો વર્વ 
પ્રાચીન છે.આ પ્રતિમા સાંપ્રતિકાલીન છે. શ્રી ણચિંિામિી પાર્શ્વપ્રભ ુિરીકે 
પિ જાિીિા છે. રે્શ્િવિી્ પકરકરર્તુિ પાર્શ્વપ્રભનુી પ્રતિમા 
મહાપ્રભાતવક, અલૌકકક, પરમ શાાંતિદા્ક, પરમ િજેસ્વી છે. 
 

અતિપ્રાચીન શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામી િથા શ્રી શામળા પાર્શ્વપ્રભ ુપિ આ 
િીથવમાાં ણબરાજમાન છે. આ બાંને પ્રભ ુપ્રતિમા વર્ો પવૂે અહીંના 
ખેિરમાાંથી જમીન ખોદિાાં પ્રાપ્િ થ્ેલ. 

 

કહવેા્ છે કે ૮૫૦ વર્વ પહલેાાં હાંસરાજ-વચ્છછરાજ એમ બે ભાઈઓએ આ જજનમાંકદરનો જીિોિાર કરાવ્્ો હિો. 
અહીં બે ભોં્રા હિાાં. એક ભોં્રુાં ખાંભાિ જત ુાં હત ુાં અને બીજુ ાં ગાંધાર જત ુાં હત ુાં. પિ ત્ારબાદ િીથવ જીિવશીિવ થર્ુાં. 
પિ, પ્રભનુા પ્રિાપે િીથવનુ ાં અક્સ્િતવ કા્મ રહ્યુાં. પ.ૂ સાધ-ુસાધ્વીજી મ.સા. તવહાર કરીને િીથવનો લાભ લેિાાં. 
જજનાલ્ના વહીવટ અને પજૂાનુાં કા વ્ નજીકના ગામના શ્રાવકો સાંભાળિા. 
 

પહલેા આ પ્રતિમા ગામમાાં હિી. તવ.સ. ૨૦૧૪થી િીથવની ઉન્નતિના પગરિ શરૂ થ્ાાં. પ.ૂપાં. પદ્મતવજ્ મ.સા., 
પ.ૂઈન્દ્રકદન્ન સ.ુમ.સા. આકદ મહાપરુૂર્ોની કૃપા અને સદુપદેશ જીિોિાર અને િીથવ તવકાસના કા વ્ શરૂ થ્ાાં. 
્ાતત્રકો-સાંઘો દશવનાથે આવવા લાગ્્ાાં. પ્રતિવર્વ લગભગ ૪૦૦-૪પ૦ ગરુૂભગવાંિોના પદાપવિથી િીથવ પતવત્ર 
બન્ર્ુાં. 
 

તવ.સ.૨૦પપમાાં પ.ૂગરુુદેવ તવજ્ રાજ્શસરૂીર્શ્રજી મા.સા ના સાંકલ્પ થી નિુન જજનાલ્ નુાં તનમાવિ થર્ુાં. તવ.સાં. 
૨૦૭૦, મહાસદુ ૧૧, િા. ૧૦-૨-૨૦૧૪ના શભુકદને આ નિૂન િીથવમાાં પ્રભ ુપ્રતિષ્ઠા કરવામાાં આવી. 
 

પાાંચ તશખર ધરાવત ુાં આ તવશાળ જજનાલ્ ખબૂજ રણિ્ામણુાં છે. 
 

આ પ્રભજુીનો પ્રભાવ અપવૂવ છે. અહીં દીવાની અખાંડ જ્્ોિ ન હોવા છિાાં જ્્ોિ કેશરવિી થા્ છે. આ પ્રભનુા 
દશવન ધ્્ાન મનને અપવૂવ શાાંતિ આપે છે. 
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સ્તતુિ 

જ્્ાાં જ્્ોિ કેશરની થિી ને ઉછળિી ઢાઢર નદી,તજુ ભક્તિથી સહુ શાાંતિ પામે શોક ના રહિેો કદી,સમકીિ કેશર 
જ્્ોિ મજુ મન, દીવડે પ્રગટાવજો,શ્રી વિછરા પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી વિછરા પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી વિછરા પાર્શ્વનાથ ર્શ્િેામ્બર ૈન િીથવ, 
વિછરા,પદરા,મોભા ગામ, 

વડોદરા-૩૯૧૪૩૦ 

ફોન-૯૦૯૯૦૧૪૯૨૬ 

 
 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર સગવડ છે 

======================================================================================== 

 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૨ 

(દીક્ષા માટે નવ લોકાાંતિક દેવ ની તવિંનિી) 

 
 

પરુુર્ાદાિી્ અહુંિ પાર્શ્વ દક્ષ હિા, દક્ષ પ્રતિજ્ઞાવાળા હિા, ઉિમ રૂપવાળા, સવવગિુોથી ર્તુિ ભદ્ર અને તવનીિ 
હિા. િેઓ ત્રીસ વર્વ સધુી ગહૃવાસમાાં રહ્યા. લોકાાંતિક જજિકલ્પી દેવોએ પોિાની પરાંપરાનુાં પાલન કરિાાં િે 
જાિની ઈષ્ટ, મનોહર, તપ્ર્, મનોજ્ઞ, મનને આહ્લાકદિ કરનારી, ઉદાર, કલ્્ાિરૂપ, તશવરૂપ, ધન્્રૂપ, માંગળરૂપ, 

પકરતમિ, મધરુ શોભાર્તુિ, હૃદ્ને રુણચકર લાગનારી, હૃદ્ને પ્રસન્ન કરનારી, ગાંભીર, પનુરુક્તિ વગેરેથી રકહિ 
વાિીથી ભગવાનને તનરાંિર અણભનાંદન અતપિિ કરીને, ભગવાનની સ્તતુિ કરિાાં િે દેવ આ રીિે બોલ્્ા-`હ ેનાંદ! 
(સમદૃ્ધિમાન) િમારો જ્ થાઓ, હ ેભદ્ર! (કલ્્ાિકારી) િમારો જ્ થાવ, તવજ્ થાવ, કલ્્ાિ થાવ, હ ેલોકનાથ! 
બોધ પ્રાપ્િ કરો. સાંપિૂવ જગિમાાં બધા જીવોનુાં કહિ, સખુ અને તનુઃશે્ર્સ કરનારા, ધમવિીથવનુ ાં પ્રવિવન કરો. િે 
ધમવિીથવ સાંપિૂવ જગિમાાં બધા જીવોને કહિકર, સખુકર અને તનશે્ર્સ કરનારુાં બનશે. આ પ્રમાિે કહીને િે દેવ જ્ 
જ્ શબ્દનો નાદ કરવા લાગ્્ા. 
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૧૦૮ પાર્શ્વનાથ માાંથી ૧૧૨ 

દૂધાધારી પાર્શ્વનાથ 

 

નવા ડીસામાાં ણબરાજમાન શ્રી દૂધાધારી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુુાં મખુ્્ િીથવ આવેલુાં 
છે. પ્રતિમા અત્ાંિ ભવ્્ અને પ્રાચીન છે. 
 

પ્રતિમાના પ્રિાપે પ્રભજુી માાંથી અત્ાંિ સગુાંધી દૂધ અતવરિ ઝર્ુું હત ુાં.અને 
આ દૂધથી કુાંડ ભરાઈ ગ્ો એથી આ પ્રભજુી શ્રી દૂધાધારી પાર્શ્વનાથ િરીકે 
પ્રતસધ્ધ થ્ા છે. 
 

આ પ્રતિમા સવાંિ ૧૬૧૦ ના ફાગિના વદ- ૨ના કદને પાટિ તનવાસી 
લઘપુ્રાગ્વાટ જ્ઞાિી્ બાઈ હરબીએ ભરાવી હિી. 
 

પહલેા આ પ્રતિમા માંગળદાસભાઈ છોગાલાલભાઈના ગહૃમાંકદર માાં હિી 
પરાંત ુઆખુાં કુટુાંબ સ્થળાાંિર થિાાં િેઓ એ આ મતૂિિ ડીસાના શ્રી 

મહાવીરસ્વામી ૈન દેરાસર ને આપેલ છે. િેથી હવે આ મતૂિિ મહાવીરસ્વામી ના જજનાલ્ માાં ણબરાજમાન છે. 
 

એવુાં કહવેામાાં આવે છે કે ઘિી વખિ મતૂિિના બાજુથી દૂધ નીકળે છે. 
સ્તતુિ 

વર્ાવ કરી દૂધધારની વરસાવો કરૂિાધારને,આ તવર્શ્ના શભુ સૌખ્્નો ત ુાં હી જ એક આધાર છે,તવર્શ્ાસ િારો પાર્શ્વજી 
કીધો છે િે ત ુાં તનભાવજે,શ્રી દૂધાધારી પ્રભ ુપાર્શ્વને ભાવે કરુાં હુ ાં વાંદના 
 

જાપ માંત્ર 

ૐ હ્રીં અહું શ્રી દૂધાધારી પાર્શ્વનાથા્ નમુઃ 
 

િીથવનુાં સરનામુાં 
શ્રી નવાડીસા ર્શ્ેિામ્બર મતિિપજૂક ૈન િીથવ, 
કરસાલા બજાર, નવાડીસા 
ગજુરાિ 

ફોન-૦૨૭૪૪-૨૨૩૬૦૮ પેઢી 
૯૪૨૬૩૫૯૫૧૮ ટ્રસ્ટી શ્રી ભરિભાઈ શેઠ 

ભોજનશાળા િથા ધમવશાળા ની સુાંદર સગવડ છે. 
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પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૩ 

(પ્રભ ુપાર્શ્વ દ્વરા વાતર્િકદાન) 

 

અહ્વિ પાર્શ્વનાથ ને પ્રથમ ગહૃસ્થ ધમવમાાં પિ ઉિમ, આભોણગક કે જે કદી નષ્ટ ન થા્ એવુાં અવતધજ્ઞાન અને 
અવતધદશવન પ્રાપ્િ થર્ુાં હત ુાં. િે વડે ભગવાન અણભતનષ્ક્રમિનો ્ોગ્્ કાળ આવી ગ્ો છે. એવુાં જુએ છે. આ 
પ્રમાિે જોઈને, જાિીને કહરણ્્નો સોનાનો, ધનનો, રાજ્્નો, રાષ્ટ્રનો ત્ાગ કરી, િે જ પ્રમાિે સેના વાહન, 

ધનભાંડારનો ત્ાગ કરી, નગર, અંિુઃપરુ, જનપદનો ત્ાગ કરી, તવશાળ ધન, કનક, રતન, મણિ, મોિી, શાંખ, રાજપાટ, 

પ્રવાલ, માિેક વગેરે તવદ્યમાન, સારર્તુિ બધાાં દ્રવ્્ોને છોડીને, પોિે તનર્તુિ કરેલા વહેંચી આપનારા માિસો વડે 
િે બધુાં ધન ખલુ્લુાં કરીને, િેને દાનરૂપેવાતર્િકદાન આપવાનો તવચાર કરીને બધુાં દાન માાં આપે છે. 
 
====================================================================================== 

 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૪ 

(પ્રભ ુપાર્શ્વનો દીક્ષાનો વરઘોડો) 

 

અહુંિ પાર્શ્વનાથ, હજારો નતે્રોથી જોવાિા, હજારો મખુોથી પ્રશાંસા કરાિા, હજારો હૃદ્ોથી અણભનાંકદિ કરાિા ચાલ્્ા. 
ભગવાનને તનહાળીને લોકો હજારો જાિના મનોરથ (સાંકલ્પ) કરવા લાગ્્ા. ભગવાનની મનોહર કાાંતિ અને રૂપને 
જોઈ લોકો િેવીજ કાાંતિ અને રૂપને ઇચ્છછવા લાગ્્ા. હજારો આંગળીઓથી િેઓ દૃષ્ષ્ટગોચર થઈ રહ્યા હિા. 
ભગવાન પોિાના જમિા હાથથી, હજારો નરનારીઓના પ્રિામનો સ્વીકાર કરિા, હજારો ઘરની પાંક્તિઓને પાર 
કરિા, નીિા, હસ્િિાલ, વાજજિંત્ર, ગાન અને વાદ્યોના મધરુ અને સુાંદર જ્નાદના ઘોર્ને સાાંભળીને સાવધાન 
બનિા છત્ર, ચામર વગેરે બધા વૈભવથી ર્તુિ, અંગેઅંગમાાં પહરેેલા સમસ્િ આભરૂ્િોની કાાંતિથી માંકડિ, સાંપિૂવ 
સેનાથી વીંટળા્ેલા, હાથી, ઘોડા, ઊંચ, ખચ્છચર, પાલખી, મ્્ાના વગેરે બધાાં વાહનોથી પકરવિૃ, સાંપિૂવ 
જનસમદુા્ની સાથે, પિૂવ આદર અથાવત ્ઔણચત્પવૂવક, િેમની સાંપતિ અને સાંપિૂવ શોભાની સાંપિૂવ પ્રકારની 
ઉતકાંઠાની સાથે, સમસ્િ પ્રજા એટલે કે-વણિક, ક્ષતત્ર્, વગેરે અઢાર વિોની સાથે બધી જાિનાાં નાટક કરનારા અને 
બધી જાિનાાં િાલ બજાવનારથી સાંવિૃ, બધી જાિના અંિુઃપરુ િથા ુલ, ગાંધ, માળા અને અલાંકારોની શોભા સાથે, 
બધી જાિના વાદ્યોના શબ્દોની સાથે એ જાિની મહાન ઋદ્ધિ, મહાન દ્યતુિ, તવરાટ સેના, તવશાળ વાહન, બહૃદ્ 
સમદુા્ અને એક સાથે વાગિાાં વાદ્યોના પ્રતિધ્વતન સાથે અથાવત ્શાંખ, માટીના ઢોલ, ભેરી, ઝાલર, ખરમખુી, હુડુક્ક, 

દુાંદુણભ વગેરે વાદ્યોના અવાજ સાથે પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ નો વરઘોડો શોભે છે . 
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પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૫ 

(પ્રભ ુપાર્શ્વનાથની દીક્ષા) 

વારાિસી નગરીમાાં મધ્્માાં થઈને નીકળે છે. નીકળીને જે બાજુ આશ્રમપદ નામનુાં ઉદ્યાન છે, જ્્ાાં અશોક નામનુાં 
ઉિમ વકૃ્ષ છે ત્ાાં જા્ છે. ત્ાાં જઈને તશણબકાને ઊભી રખાવે છે, તશણબકામાાંથી નીચે ઊિરે છે, પોિાના જ હાથે 
આભરૂ્િ માળાઓ અને અલાંકાર ઉિારે છે, અલાંકાર ઉિારીને પોિાના હાથે પાંચમષુ્ષ્ટ લોચ કરે છે, લોચ એક 
દેવદૂષ્્ કરીને પાિી વગરનો અઠ્ઠમ કરવા સાથે તવશાખા નક્ષત્રનો ્ોગ આવિા જ, એક દેવદૂષ્્ વસ્ત્ર લઈને 
બીજા કદવસે ત્રિસો પરુુર્ોની સાથે મુાંકડિ થઈ ગહૃવાસથી નીકળી અિગાર અવસ્થાનો (દીક્ષા) સ્વીકાર કરે છે. 
========================================================================================= 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૬ 

(ભગવાન પાર્શ્વનાથ ને કેવળજ્ઞાન) 

િે પછી ભગવાન પાર્શ્વ સા્ં મનુાં પાલન કરિા ્ાવત ્ઈ્ાવ સતમતિથી ર્તુિ થ્ા. આ રીિે આતમાને ભાતવિ કરિાાં 
કરિાાં ત્ર્્ાસી (૮૩) રાતત્રકદવસ પસાર થઈ ગ્ા. ચોરાસીમો કદવસ ચાલી રહલે હિો. ફાગિવદ આવ્્ો. િે 
ફાગિવદ માસના ચોથના કદવસે, સવારના ભાગમાાં આંબળા (ઘાિકી) ના વકૃ્ષ નીચે પાિી વગરનો છઠ ભતિ 
િપ કરીને શતુલ ધ્્ાનમાાં લીન હિા ત્ારે તવશાખા નક્ષત્રનો ્ોગ આવ્્ો ત્ારે િેમને ઉિમોિમ એવુાં 
કેવળજ્ઞાન-કેવળદશવન ઉતપન્ન થર્ુાં. ્ાવત ્િે સાંપિૂવ લોકાલોકના ભાવોને જોિાાં થકા તવચરવા લાગ્્ા. 
========================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૭ 

(ભગવાન પાર્શ્વનાથ દ્વારા િીથવ સ્થાપના અને ગિધર સ્થાપના) 

ભગવાન પાર્શ્વનાથ દ્વારા િીથવ સ્થાપના અને ગિધર સ્થાપના થા્ છે .પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વના આઠ ગિ 
અને દસ ગિધર હિા. િે આ પ્રમાિે-(૧) શુાંભ (૨) અજ્જજઘોર્ (આ વ્ઘોર્) (૩) વતસષ્ઠ (૪) બ્રહ્મચારી (૫) સોમ 
(૬) શ્રીધર (૭) વીરભદ્ર અને (૮) ્શ. પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વના સાંઘમાાં અજ્જજકદણ્િ (આ વ્દિ) વગેરે સોળ 
હજાર સાધઓુની ઉતકૃષ્ટ શ્રમિ-સાંપદા હિી. પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વના સમદુા્માાં પષુ્પચલૂા વગેરે આડત્રીસ 
હજાર આત િ્કાઓની ઉતકૃષ્ટ આત િ્કા સાંપદા હિી. પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વના સાંઘમાાં સનુન્દ વગેરે એક લાખ 
ચોસઠ હજાર શ્રમિોપાસકની ઉતકૃષ્ટ શ્રમિોપાસક-સાંપદા હિી. પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વના સમદુા્માાં સનુ ાંદા 
વગેરે ત્રિ લાખ અને સિાવીસ હજાર શ્રમિોપાતસકાઓની ઉતકૃષ્ટ શ્રમિોપાતસકા-સાંપદા હિી. પરુુર્ાદાની્ અહુંિ 
પાર્શ્વના સમદુા્માાં સાડા ત્રિસો જજન નકહ પરાંત ુજજન જેવા સવાવક્ષર સા્ં ોગોનો જાિનારા ્ાવત ્ચૌદ 
પવૂવધારીઓની સાંપદા હિી. પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વના સમદુા્માાં એક હજાર કેવળજ્ઞાનીઓની સાંપદા હિી. 
અણગ્ારસો વૈકક્ર્ લબ્બ્ધવાળાની િથા છસો ઋજુમતિ જ્ઞાનવાળાઓની સાંપદા હિી. ભગવાન પાર્શ્વનાથના એક 
હજાર શ્રમિો તસિ થ્ા હિા િથા િેમની બે હજાર આત િ્કાઓ તસિ થઈ હિી. પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વના સાંઘમાાં 
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સાડા સાિસો તવપલુમતિઓની (તવપલુમતિ મનુઃપ વ્વ જ્ઞાનવાળાઓની) છસો વાદીઓની અને બારસો 
અનિુરોપપાતિકો અથાવત ્અનિુર તવમાનમાાં જાનારાઓની સાંપદા હિી. 
======================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૮ 

(ભગવાન પાર્શ્વનાથ નુાં સમવસરિ અને દેશના) 

અહુંિ ભગવાનના ઉપદેશ માટેનુાં સ્થાન. તિ ુ્ંચ મનષુ્્ િથા દેવ િેમની અમિૃવાિીનુાં શ્રવિ કરીને તપૃ્િ થા્ 
છે. આ સમવસરિ દેવ રણચિ હો્ છે. િેની સાિ ભતૂમ અતિ રમિી્ હો્ છે. દરેક જીવ સમાન ભાવથી બેસે છે 
િેથી ગિધરોએ િેને સમવસરિ કહ્યુાં છે. જ્્ાાં બાર પર્વદા હો્ છે. 
પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ પ્રથમ દેશનાનો તવર્્ હિો - બારવ્રિ િથા કમાવદાન નુાં વિવન. 
======================================================================================== 

પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વનાથ ચકરત્ર ભાગ - ૧૯ 

(તનવાવિ અને સ્થળ) 

િે કાળે, િે સમ્ે પરુુર્ાદાની્ અહુંિ પાર્શ્વ ત્રીસ વરસ સધુી ગહૃવાસમાાં રહીને ત્ર્્ાસી (૮૩) રાતત્ર કદવસ છદ્મસ્થ 
પ્ાવ્માાં રહીને કાંઈક ઓછા ૭૦ વર્વ સધુી કેવળી પ્ાવ્માાં રહીને એ રીિે પરેૂપરૂા ાં તસિેર વરસ સધુી શ્રમિ 
પ્ાવ્નુાં પાલન કરીને, કુલ સો વરસ સધુી િેમનુાં સાંપિૂવ આર્ષુ્્ ભોગવીને, વેદની્ કમવ, આર્ષુ્્, નામ અને ગોત્ર 
કમવ ક્ષીિ થ્ાાં ત્ારે દુર્મ-સરુ્મ નામનો અવસતપિિી કાળનો ચોથો આરો ઘિો વ્્િીિ થઈ ગ્ો ત્ારે 
વર્ાવઋતનુો પ્રથમ માસ બીજો પક્ષ અથાવત ્જ્્ારે શ્રાવિ માસનુાં અજવાણળર્ુાં (શતુલ) પખવાકડર્ુાં આવ્ર્ુાં ત્ારે 
એટલે કે શ્રાવિ સદુ ૮ ના કદવસે સમ્મેિ તશખર પવવિ ઉપર પોિાના સકહિ ચોત્રીસ પરુુર્ોની સાથે (૧ પાર્શ્વનાથ 
અને બીજા િેત્રીસ શ્રમિ આ પ્રમાિે કુલ ૩૪) એક માસનુાં અનશન કરીને (એક માસના ચોતવહાર ઉપવાસ કરીને) 
સવારના વખિે તવશાખા નક્ષત્રનો ્ોગ આવ્્ો ત્ારે બને્ન હાથ લાાંબા કરેલ હિા એવા પ્રકારની ધ્્ાનમદુ્રામાાં 
અવક્સ્થિ રહીને કાળધમવને પ્રાપ્િ થ્ા, ્ાવત ્સવવ દુુઃખોથી મતુિ થ્ા......સમાપ્િ . 
======================================================================================== 

Jainam Jayati Shasanam WhatsApp-8898336677 
========================================================================================= 

સાંકલન :- કુ. કકરશ્મા ચેિન નાગડા (નણલ્ા) 

આ PDF દરેકને WhatsApp પર Forward કરવા નમ્ર તવિંનિી…… આભાર…… 

ફેસબકુ પેજ જોવા અહીં બ્તલક કરો 
https://www.facebook.com/108-Parshvnath-%E0%AB%A7%E0%AB%A6%E0%AB%AE-
%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%
E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5-671199473308782/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/108-Parshvnath-%E0%AB%A7%E0%AB%A6%E0%AB%AE-%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5-671199473308782/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/108-Parshvnath-%E0%AB%A7%E0%AB%A6%E0%AB%AE-%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5-671199473308782/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/108-Parshvnath-%E0%AB%A7%E0%AB%A6%E0%AB%AE-%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5-671199473308782/?modal=admin_todo_tour

