
૧. શ્રી નલવાયી તીથથ - શ્રી ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ પ્રભજુ 

નલવાયી ળશયેભાાં આ જજનારમ આલેલુાં છે. લસ્તુા-તેજાના વભમભાાં અનેક જજનારમોના નનભાથણ અને 

જીણોદ્ધાય થમાાં શતાાં તેભાાંન ુાં આ એક પ્રા ીન જજનારમ છે. જે રગબગ ૮૦૦ લથ પ્રા ીન શોલાનુાં ભનામ છે. 

ગજુયાતના ભશાભાંત્રી લસ્તુા-તેજાે આ નગયભાાં ફાલન જજનારમ લાો ભશાપ્રવાદ ફાંધાવ્મો શતો. 

આજે એ દેયાવય નલદ્યભાન નથી યાંત ુશ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાનની તે વભમની પ્રનતભાજી છે. પ્રનતભાજી ખફૂ 

જ પ્રબાલળાી છે. મૂનામકને મથાસ્થાને યાખી જીણોદ્ધાય અશીની ેઢી દ્વાયા કયામો શતો. ફાકીના 

જજનારમની પ્રનતષ્ઠા નલ.વાં.૧૯૮૮ના ભશા સદુ-૬ના યોજ કયેર છે. ભધભુતી જૈન દેયાવયજી તયીકે પ્ર રીત 

છે. 

શ્રી નલવાયી ર્શ્.ેમ.ૂજૈન વાંઘ - શ્રી ચ ન્તાભણી ાર્શ્થનાથ જજનારમ  ભધભુનત, નલવાયી. પોન નાં. 288862. 

૨. શ્રી સયૂત તીથથ - શ્રી ઉંભયલાડી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ગોીયુાના ઓવલાર ભશોલ્રાભાાં એક પ્રબાલવાંન્ન ાર્શ્થનાથ ચફયાજે છે. ઉભયલાડીભાાં ચફયાજતાાં શોલાથી 

આ પ્રભજુી ઉભયલાડીના નાભથી પ્રનવદ્ધદ્ધ ામ્મા છે. આ દેયાવય વત્તયભા વૈકાભાાં નલદ્યભાન શત ુાં. વાં. ૧૯૭૧ભાાં 

આ જજનારમનો નુઃ જીણોદ્ધાય થમો શતો, શાર દેવાઈ ો જૈન ેઢી આ દેયાવયનો લશીલટ કયે છે. વાં. 

૧૬૮૯ભાાં મનુનશ્રી ગણુનલજમના નળષ્મે “૧૦૮ ના ગચબિત શ્રી ાર્શ્થનાથનુાં સ્તલન”ભાાં ‘ઉભયલાડી’ ાર્શ્થનાથને 

ણ લાંદના કયી છે.  

શ્રી ઉંભયલાડી ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય તીથથ, ઉભયલાડી, ઓવલા ભશોલ્રો, ગોીનાથ, સયુત. 

૩. શ્રી સયૂત તીથથ - શ્રી વશસ્ત્રપણા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

સયુતના ળેઠની બાઈદાવ નેભીદાવ એક બાલવાંન્ન શે્રષ્ઠી શતા. ‘‘સયુતનુાં શ્રી વશસ્ત્રપણા ાર્શ્થનાથ જજનારમ’’ 

તેભની પ્ર ાંડ પ્રનતબા. અાય ઔદામથ અને અજોડ ધભથનનષ્ઠાની પરશ્રનુત છે. શ્રી જજનરાબસરૂયની 

લૈયાગ્મલધથક લાણીએ આ શ્રેષ્ઠીના અંતયભાાં ધભથબાલનાનો આનલબાથલ કમો. સ્લયના એકાન્ત કલ્માણને કાજે 

તેભણે વાં. ૧૮ય૭ના લૈળાખ સદુ ૧ય ગરુુલાયે .ૂ સરુયદેલના શસ્તે બવ્મ ભશોત્વલલૂથક ૧૮૧ જજનચફિંફોની 

અંજનળરાકા કયાલી અને શ્રી ળીતરનાથ પ્રભનેુ મૂનામક દે પ્રસ્થાનત કયુું. આ જજનારમના 

ભનૂભ ૈત્મભાાં(બોમયાભાાં) શ્રી વશસ્ત્રપણા ાર્શ્થનાથ પ્રભનેુ ગાદીનળીન કમાથ. એક થ્થયભાાંથી કાંડાયેરી આ 

પ્રનતભાભાાં નળલ્ીએ અાય કરાલૈબલ ાથમો છે. પ્રભજુીની  યણોાનવકા દ્માલતીની આકૃનત દેલીના 

અનશદ બક્તતબાલની સ ૂક છે. અયાધની ક્ષભા મા ના ભેઘભાીની આકૃનત અનોખી બાલસષૃ્ષ્ટનુાં વજૉન 



કયે છે. રયક્રભાભાાં દળ ગણોધયોની આકૃનતથી આ મનૂતિ અજોડતા અને અવ્લરતાને ધાયણ કયે છે. 

વાં.૧૬૫૫ભાાં ય ામેરી શ્રી પે્રભી નલજમ કૃત “૩૬૫ શ્રી ાર્શ્થનાથ જજન નાભભારા”ભાાં શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુા 

‘વશસ્ત્રપણા’ નાભનો ઉલ્રેખ છે. 

શ્રી વશસ્ત્રપણા ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય દેયાવય ઠે. ગોીનાથ મ.ુસયુત (દચક્ષણ ગજુયાત) 

 

૪. શ્રી સયુત તીથથ - શ્રી દુઃખબાંજન ાર્શ્થનાથ બગલાન   

નાભથી જ ોતાના પ્રફ પ્રબાલનો રય મ કયાલતા આ ાર્શ્થસ્લાભી અનત પ્રા ીન નથી છતાાં તે અનત 

પ્રબાલક છે. બતતજનોનાાં દુઃખ અને દુરયતનુાં બાંજન કયનાયા આ યભાત્ભાનુાં ‘શ્રી દુઃખબાંજન’ નાભ વાથથક છે. 

સમૂથયુભાંડન શ્રી દુઃખબાંજન ાર્શ્થનાથનુાં આ જજનારમ ળેઠ તરક ાંદ ભાણેક ાંદ ભાસ્તયના દેયાવય તયીકે 

ઓખામ છે. આ ાર્શ્થસ્લાભી વાં. ૧૯૪૨ના શોલાનુાં કશલેામ છે. વાં.૧૯૫૦ભાાં આ જજનારમનુાં નનભાથણ થયુાં 

શત ુાં. 

શ્રી દુઃખબાંજન ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય દેયાવય ઠે. દેવાઈ ો, ફેવન્ટ શોર વાભ,ે  ાંદનફાગ મ.ુ 

સયુત(ગજુયાત)  

. શ્રી સયુત તીથથ - શ્રી સયૂજભ ંાંડન ાર્શ્થનાથ બગલાન 

વમ્રાટ અકફયના જીલનરયલતથનભાાં ભશત્લનો બાલ બજલતાાં શ્રી ળાક્ન્ત ાંદ્ર ઉાધ્મામના નળષ્મ શ્રી યત્ન ાંદ્ર 

ગચણના લયદ શસ્તે વાં.૧૬૭૯ના કાયતક લદ ાાં ભને ગરુુલાયે નુલથસ ુનક્ષત્રભાાં આ યભાત્ભાની પ્રનતષ્ઠા 

થઈ શતી. ગોીદાવ નાભના શ્રેષ્ઠી એ આ પ્રનતભાની પ્રનતષ્ઠા કયાલી શતી.  શે્રષ્ઠીના નાભ યથી સયૂત 

ળશયેનો ભશત્ત્લનો નલસ્તાય ‘‘ગોીયુા’’ તયીકે ઓખામ છે. શાથીલાા દેયાવય તયીકે ઓખાતા મૂનામક 

શ્રી ધભથનાથજીના દેયાવયના બોંમયાભાાં શ્રી સયૂજભાંડન ાર્શ્થનાથ ચફયાજે છે. મૂનામક શ્રી ધભથનાથ 

બગલાનની પ્રનતષ્ઠા શ્રી શીયનલજમ સયૂીર્શ્યજીએ વાં.૧૬૬૪ના જેઠ લદ ાાં ભ વોભલાયે કયી શતી. આ 

યભાત્ભાનુાં અરૌરકક રૂ અને રોકોત્તય પ્રબાલને જાણીને અભદાલાદના શ્રી ળાાંનતદાવ ળેઠે આ યભાત્ભાની 

વભક્ષ ચ િંતાભચણ ભાંત્રની આયાધના કયી શતી. 

શ્રી સયૂતભાંડ ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન દેયાવય ેઢી શાથીલાળુ દેરૂાં, ઠે. ગોીયુા, સયુત. 

૬. શ્રી યાાંદેય તીથથ - શ્રી નલધ્નશયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 



સયુતની ાડોળભાાં આલેલુાં વાંદેય પ્રા ીન છે. ાાં  ભનોશય જજનારમો આ ગાભના જૈનોની ધભથનપ્રમતાના 

વાક્ષી છે. અને પ્રા ીન તીથથભાા સ્તલનોભાાં યાાંદેયનો ઉલ્રેખ નોંધાત્ર છે. શ્રી નલઘ્નશયા ાર્શ્થનાથજી ૩૦૦ 

લથ જેટરા પ્રા ીન ગણામ છે. નલઘ્નના લાંટોનુાં નલવજૉન કયી બતતને બમયરશત ફનાલતા આ પ્રભજુીનુાં 

‘નલઘ્નશયા’ નાભ મથાથથ છે. વાં. ૧૬૩૮ભાાં યાાંદેયભાાં  ાતભુાથવ યશી શ્રી શ્રીા ભશાયાજાના યાવની ય ના 

કયતાાં કયતાાં .ૂ ભશોાધ્મામ શ્રી નલનમ નલજમજી અશીં જ સ્લગથલાવ ામ્મા ને તેભના વાંકેત પ્રભાણે .ૂ 

ભશોાધ્મામ શ્રી મળોનલજમજી ભશાયાજે ફાકીનો યાવ અશીં જ ણૂથ કમો. 

શ્રી નલઘ્નશયા ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તાાંફય દેયાવય  

શ્રી આરદનેભનાથ જૈન દેયાવય ેઢી 

ડો. ઉત્તભયાભ સ્રીટ, નનળા પચમા,મ.ુ યાાંદેય, સયુત-૩૯૫૦૦૫. 

૭. શ્રી બરૂ  તીથથ - શ્રી કલ્શાયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

બરૂ નાાં ધીકતાાં ફાંદયી વ્માાયે તેનુાં ભશત્લ ખફૂ લધાયુું શત ુાં. રાટદેળનુાં આ ભશત્લનુાં નગય એક કાે 

વમદૃ્ધદ્ધના નળખય ય ચફયાજભાન શત ુાં. આ નગયના લૈબલથી રર ાઈને અનેક ળાવકોએ તેનુાં આનધત્મ 

પ્રાપ્ત કયલા જ ાંગો ખોલ્મા શતા. અંડ ભાંત્રીએ કાષ્ટના આ જજનપ્રાવાદને ૩ય રાખ વોનૈમાનો વ્મમ કયી 

ાાણભમ ફનાવ્મો. કચરકા વલથજ્ઞ શ્રી શભે ાંદ્રા ામથના લયદશસ્તે તેની પ્રાણપ્રનતષ્ઠા થઈ. ભશાયાજા 

કુભાયાે અશીં ઉતાયેરી આયતી અભય ફની ગમી. ભશાયાજા કુભાયાના ભાંત્રીએ પ્રવાદની ચ્ ીવ 

દેલકુચરકાઓને સલુણથ-ધ્લજથી ભાંરડત કયી. તે ઉયાાંત ફીજા ણ બવ્મ જજનપ્રવાદોનાાં અશીં નનભાથણ થમાના 

ઉલ્રેખો પ્રાપ્ત થમાાં છે. શ્રીભાી ોભાાં શ્રી કલ્શાયા ાર્શ્થનાથનુાં પ્રા ીન જજનારમ છે. આ ાર્શ્થનાથ ‘‘શ્રી 

કલ્માણ ાર્શ્થનાથ’’ નાભથી પ્રનવદ્ધ છે. ર્શ્તે લણથના આ ાર્શ્થનાથ અનત પ્રા ીન અને ભનોશય છે. અનેક 

પ્રા ીન ય નાઓભાાં આ ાર્શ્થનાથને ‘કલ્શાયા’ નાભથી ઓખલાભાાં આવ્માાં છે. ‘‘જૈનતીથોના ઈનતશાવભાાં’’ શ્રી 

ન્મામનલજમે બરૂ ના ાર્શ્થનાથને ‘‘શ્રી મળોધયા ાર્શ્થનાથ’’ નાભથી ઓખાવ્મા છે. 

શ્રી કલ્શાયા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

શ્રી મનુનસવુ્રત સ્લાભી ર્શ્તેાાંફય જૈન દેયાવય ેઢી, શ્રીભાી ો, બરૂ -૩૯૨૦૦૧ 

૮. શ્રી ગાંધાય તીથથ - શ્રી અભીઝયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 



દચક્ષણ ગજુયાતનુાં વમદૃ્ધદ્ધભમ પ્રા ીન જશોજરારી ણૂથ આ ગાંધાય ફાંદય શત ુાં. અનેક શ્રાલકના ઘયો શતાાં. 

૧૭ભી વદીભાાં આ ામથ શીયસયૂીર્શ્યજી ભ.વા. અતે્ર  ાતભુાથવ ચફયાજભાન શતા ત્માાંથી નલશાય કયી રદલ્શી 

જઈને અકફય યાજાને પ્રનતફોધ કયેર. આ તીથથભાાં ભશાલીય પ્રભજુીના જજનારમના પ્રનતભાજી ણ પ્રા ીન 

છે. લધથભાન ાર્શ્થનાથપ્રભનુા જજનારમનો જજણોદ્ધાય આ ામથ શ્રી યાભ ાંદ્રસયૂીર્શ્યજીની ાલન પે્રયણા દ્વાયા 

થમેર છે. વમદુ્ર રકનાયે લવેર આ તીથથનુાં લાતાલયણ ખફૂ જ ળાાંનતદામક છે. યશલેા ભાટે ધભથળાા  છે. તથા 

બોજનળાાની ણ વગલડતા છે. 

શ્રી ગાંધાય જૈન દેયાવય રસ્ટ 

ોસ્ટ- ગાંધાય - ૩૯૨૧૪૦ તાલકુો : લાગયા, જજલ્રો ંઃ બરૂ  (ગજુયાત) 

૯. શ્રી ડબોઈ તીથથ - શ્રી પ્રગટ પ્રબાલી ાર્શ્થનાથ  

પ્રા ીન કાભાાં ‘દબાથલતી’ નાભથી ઓખાતી આ નગયી નવદ્ધયાજ જમનવિંશના વભમભાાં લવી શતી. અનેક 

ભનોશય જજનારમોથી ળોબતુાં આ ડબોઈ પ્રગટ પ્રબાલી ાર્શ્થનાથનુાં ણ તીથથ છે. શ્રી ઋબારદ જમનતરક 

પ્રાવાદના બોંમયાભાાં આ યભાત્ભા ચફયાજે છે. યભાત્ભાના દેશની કાક્ન્ત ભોશક છે. એક ધોફીએ સ્લપ્નભાાં  

આ ભનોશય જજનચફિંફના દળથન કમાથ શતા. સ્લપ્નના વાંકેત વાંળોધન કયતા તેણે ડબોઈ નજીકના વાંખેડા 

ફાદયયુ ગાભો લચ્ ેની ઓયવાંગ નદીના કાાંઠેથી આ પ્રનતભાજી પ્રાપ્ત થમાાં. આ પ્રનતભાજીને ડબોઈ 

રાલલાભાાં આવ્મા. પ્રનતભાજી ઘણાાં પ્રા ીન જણામ છે. આરદનાથજીના નતૂન જજનારમભાાં ડબોઈભાાં જ 

જન્ભેરા આ.દેલશ્રી જ ાંબસુયૂીર્શ્યજીના લયદ શસ્તે વાં.૨૦૦૭ના લૈળાખ સદુ ૭ના રદને યભાત્ભાને ગાદીનળીન 

કયલાભાાં આવ્મા. પ્રગટ પ્રબાલથી યતુત આ યભાત્ભાનુાં પ્રકટ પ્રબાલી નાભ વશતેકુ છે. દબાથલતી ભાંડન આ 

ાર્શ્થનાથ “દબાથલતી ાર્શ્થનાથ”ના નાભથી ણ ઓખામ છે.  

શ્રી આરદનાથજી જૈન ર્શ્તેાાંફય ભાંરદય 

શ્રીભાી લાગા, મ.ુ ડબોઈ, જજલ્રો ંઃ લડોદયા (ગજુયાત) ીન-૩૯૧૧૧૦. 

૧૦. શ્રી ડબોઈ તીથથ - શ્રી રોઢણ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

લૂથકાની પ્રા ીન વમદૃ્ધદ્ધભમ દબાથલતી નગયી જેલા મૂનામક પ્રભજુીની પ્રનતભા યાજા લીયઘલના ભાંત્રી 

તેજાે એક બવ્મ જજનારમનુાં નનભાથણ કયીને પ્રનતષ્ષ્ઠત કયી શતી. જે ત્માયફાદ રાાંફા વભમ સધુી ભગુબથ 
જભાાં યહ્યા છતાાં આ યેતની પ્રનતભાજીનો એક કણ ણ ખમો નશીં અને રોઢા જેલી વખત ફની ગઈ તેથી 



રોઢણ ાર્શ્થનાથ તયીકે પ્રનવદ્ધદ્ધ ાભી ભશોાધ્મામ મળોનલજમજી ભ.વા.ની આ સ્લગથલાવ ભનૂભ છે. જેભના 

નાભનો નલળા જ્ઞાનબાંડાય અનત પ્રા ીન અશીં ળોબી યહ્યો છે. ગાભભાાં ધભથળાા તેભજ બોજનળાાની 

વગલડતા છે. લડોદયાથી ડબોઈ ૩ય રક.ભી.દૂય આલેલુાં છે. 

ળેઠ દેલ ાંદ ધયભ ાંદની ેઢી 

શ્રીભાી લાગા, ળાભાજીની ળેયી, ડબોઈ-૩૯૧૧૧૦. 

જજલ્રો ંઃ લડોદયા, યાજ્મ ંઃ ગજુયાત. પોન ંઃ ૦૨૬૬૩-૨૫૮૧૫૦. 

૧૧. શ્રી છાણી તીથથ - શ્રી નલભર ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ભનના ભાચરન્મનુાં ભાયણ કયતા શ્રી નલભર ાર્શ્થનાથજી ર્શ્તે ાાણના છે. વાતપણાથી અરાંકૃત દ્માવને 

ચફયાજભાન આ પ્રનતભાની ૧૩ ઈં  અને ૧૧ ઈં  શોાાં છે. છાતીભાાં તે કાે ાાં  ભનોશય  ૈત્મો ળોબતાાં 

શતાાં. વાંબલ છે કે આ જજનારમનો જીણથ થતાાં તેભનો જીણોદ્ધાય કયી એક જ પ્રવાદભાાં રૂાાંતરયત કયલાભાાં 

આવ્માાં શોમ. એક અનશુ્રનુત નગય એ લેૂ રશ્કયી છાલણીનુાં ભથક શત ુાં. ‘‘છાલણી’’ યથી આ ગાભ છાણી 

નાભથી પ્રનવદ્ધ થયુાં. અશીં શ્રાલકના ભશોલ્રાભાાં શ્રી ળાાંનતનાથ સ્લાભીનો બવ્મ જજનપ્રવાદ છે. વાં. ૧૯૧ભાાં 

આ પ્રભજુીની નુઃ પ્રનતષ્ઠા કયલાભાાં આલી. અશીં જજનપ્રાવાદના ટાાંગણભાાં એક ફાજુ શ્રી નલભર ાર્શ્થનાથ 

નાનકડુાં જજનારમ છે. નલ.વાં. ૧૮૯૩ભાાં શ્રી નલભર ાર્શ્થનાથ પ્રભનેુ પ્રનતષ્ષ્ઠત કયલાભાાં આવ્મા શતાાં. 

અનારદકાથી આત્ભાને અથડાલતા કભથભરને દૂય કયી આત્ભાને નલભર કયી આતા આ પ્રભજુીનુાં 

‘‘નલભર’’નાભ  યશસ્મ યતુત છે. વાં. ૧૬૫૫ આવો સદુ દવભીના રદને ય ામેરી શ્રી પે્રભનલજમ કૃત ‘‘૩૬૫ શ્રી 

ાર્શ્થજીન નાભાલરી’ભાાં ‘છામાયુ ાર્શ્થનાથ’ નાભનો ઉલ્રેખ છે. અનભુાનથી કશી ળકામ છે કે છામાયુ 

ાર્શ્થનાથ એજ આ નલભર ાર્શ્થનાથ શોલા જોઈએ. શ્રી નલભર ાર્શ્થનાથનુાં એક ભાત્ર તીથથ છાણી શ્રાલકના 

ભશોલ્રાભાાં આલેલુાં છે. લડોદયા ૮ રક.ભી. દૂય આલેલુાં તીથથ છામાયુી યેરલે સ્ટેળનથી ૧ રક.ભી. દૂય છે. અશીં 

પ્રા ીન જ્ઞાન બાંડાય તથા ઉાશ્રમો આલેરા છે. કુર ૪ જજનારમો અશીં ળોબે છે. અશીંના જજનારમો માત્રા 

કયલા રામક છે અને અશીંના જૈનોની ધાનભિકતા નનશાલા જેલી છે. 

શ્રી નલભર ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

શ્રી ળાાંનતજનાથજી ર્શ્તેાાંફય જજનપ્રવાદ 

શ્રાલકનો ભશોલ્રો છાણી, જજ. લડોદયા (ગજુયાત) 



૧૨. શ્રી ખાંબાત તીથથ - શ્રી સ્થાંબન ાર્શ્થનાથ બગલાન 

 પ્રા ીનકાથી ત્રાંફાલતી નગયીના નાભે પ્રનવદ્ધદ્ધ ાભેરાાં ખાંબાતના આજે ૭ય જજનારમો જૈન ધભથની 

મળોગાથા ગાતા દીી યહ્યાાં છે. ખાંબાતનાાં આ જજનારમો કે જેભાાં શીયાન્ના સલુણથ, યૌપ્મ અને ધાતનુી 

આહ્ રાદક પ્રનતભાજીઓ દળથનીમ છે. વાંલત ૧૧૬ભાાં ફાંધામેર સ્થાંબન ાર્શ્થનાથ ભાંરદય વૌથી લધ ુપ્રા ીન 

અને કરાત્ભક છે. આ ઉયાાંત ખાંબાતના નતરકવમ ુશ્રી ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુુાં ભાંરદય ણ અનત પ્રા ીન 

છે. કચરકાર વલથજ્ઞ શભે ાંદ્રા ામથજીની આ વાધનાભનૂભ છે. અનેક ભશારુુોની બેટ આ નગેયે જજનળાવન 

 યણે ધયી છે. 

શ્રી ખાંબાત જૈન ર્શ્.ે મ.ૂજૈન વાંઘ, ખાયલાડો ખાંબાત,  

શ્રી નલળા ઓળલા તગચ્છ જૈન વાંધ - ભાણેક ોક,  

ખાંબાત - ૩૮૮૬૨૦ પોન નાં. ંઃ ૦૨૬૯૮-૨૩૬૯૬ 

૧૩. શ્રી ખાંબાત તીથથ - શ્રી કાંવાયી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

વૈંકાઓથી જૈન ધભથની અનેકનલધ પ્રવનૃત્તઓથી ધભધભતા ખાંબાતથી ઇળાન ખણૂાભાાં દોઢ રક.ભી.ને જ અંતયે 

કાંવાયી ગાભ ણ જૈનોનુાં ભશત્ત્લનુાં ધભથકેન્દ્ર શત ુાં. અશીં જૈનોની ષુ્ક લસ્તી અને જજનારમો શતા. આ 

કાંવાયીભાાં શ્રી બીડબાંજન ાર્શ્થનાથનુાં દેલનલભાન વભ ભનોશય જજનારમ તીથથમાત્રાના  ધાભ વમુાં શત ુાં. 

કાક્રભે આ ગાભભાાંથી જૈનોની લસ્તી ળે થઇ. તેથી  શ્રી બીડબાંજન ાર્શ્થજનાથને કાંવાળીથી ખાંબાત 

રાલલાભાાં આવ્મા અને ખાયલાડાભાાં એક નલનનનભિત જજનપ્રવાદભાાં પ્રભજુીને ધયાલલાભાાં આવ્મા. આ 

તીથથની પ્રનવદ્ધદ્ધ વૈકાઓથી ખફૂ વ્માક ફનેરી છે. વાં. ૧૬૬ભાાં કનલ નમસુાંદયે ‘‘શ્રી ળાંખેર્શ્ય ાર્શ્થનાથના 

છાંદ’’ભાાં કાંડાયીના શ્રી બીડબાંજન ાર્શ્થનાથને ણ સ્તવ્માાં છે. વાં. ૧૬૬૭ભાાં કનલલય ળાાંનતકુળરે ય ેરા ‘‘૧૦૮ 

નાભ ગચબિત શ્રીગોડી ાર્શ્થનાથ તેભણે આ પ્રભનુુાં સ્ભયણ કયુું છે. 

શ્રી કાંવાયી ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય જજનારમ  

ઠે.ખાયલાડો, મ.ુ ખાંબાત, જજલ્રો ંઃ ખેડા. 

૧૪. શ્રી ખાંબાત તીથથ - શ્રી યત્ન ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ  



ખાંબાતની ઐનતશાનવકતા ય દૃષ્ષ્ટાત કયતાાં અનેક માદગાય પ્રવાંગો ખાંબાતની જાશોજશારીની રય મ 

આી જામ છે. ભાણેક ોકભાાં શ્રી યત્નચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથનુાં ગશૃભાંરદય આલેલુાં છે. પ્રનતભાજી ાં ધાતનુા 

નાનકડા ણ ભનોશય છે. પ્રનતભાજી ય વાંલત ૧૬૮૧નો રેખ ઉત્કીણથ છે. રેખભાાં આ પ્રભજુીનુાં શ્રી યત્ન 

ાર્શ્થનાથ નાભ સચૂ ત થમેલુાં છે. વાં. ૨૦૦૧ના ભાગળય લદ ૧૦ને ળનનલાયે .ૂઆ. શ્રી નેનભસયૂીજીર્શ્યજીના 

શસ્તે આ ગશૃભાંરદયની પ્રનતષ્ઠા થઇ શતી. ાંદયભા વૈકાભાાં થમેરાાં શ્રી જજનનતરકસરૂયએ ‘‘ખાંબાત  ૈત્મ 

રયાટી’’ની સ્થાના કયેરી છે. ખાંબાતના ૩૬ જજનારમો શોલાનુાં  તેભણે નોધ્યુાં છે.   

શ્રી યત્ન ચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન ગશૃભાંરદય 

ભાણેક ોક, ખાંબાત, જજલ્રો ંઃ ખેડા, ીન નાં ૩૮૮૬૦(ગજુયાત) 

૧૫. શ્રી ખાંબાત તીથથ - શ્રી વોભ ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ બગલાન  

ઈનતશાવની જાજયભાન કેડી યથી વાય થઈને આજ અશીં સધુી શોં ેરા ખાંબાત ાવે ગૌયલલાંતા 

ભતૂકાના ભોશક વાંસ્ભયણોની ભફરક મડૂી છે. વાંઘલીની ોભાાં શ્રી વોભચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથનુાં ભનોશય 

જજનારમ ભનનુાં યાંજન કયે છે. અંતયના ઓયડાભાાં વૌમ્મતાને ળીત પ્રકાળ ાથયતા આ પ્રભજુીનુાં “શ્રી વોભ 

ચ િંતાભચણ” નાભ વાથથ છે. આ પ્રા ીન જજનારમનો જજણોદ્ધાય થતાાં વાં. ૧૯૯૦ ભાગવય સદુ ૧૧ વોભલાયે 

નુઃ પ્રનતષ્ઠા થઈ શતી. આ જજનારમ ‘‘દ્માલતી દેયાાં’’ તયીકે પ્રનવદ્ધ ાભેલુાં છે. વાં. ૧૮૮૧ભાાં ઉત્તભ નલજમે 

ગામેરા શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુા ૧૦૮ છાંદભાાં ણ શ્રી વોભ ચ િંતાભચણ ાર્શ્થ પ્રભનુા નાભનો ઉલ્રેખ થમેરો છે.   

શ્રી વોભચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન નતથથ 

વાંઘલીની ો મ.ુ ખાંબાત (જજલ્રો ખેડા) ગજુયાત. 

૧૬. શ્રી ખાંબાત તીથથ - શ્રી ભલુન ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ખાંબાતના બોંમયા ાડાભાાં શ્રી ભલુન ાર્શ્થનાથનુાં જજનારમ છે. આ શ્રી નલખાંડા ાર્શ્થનાથનુાં જજનારમ 

પ્રા ીન છે. “જમનતહઅુણસ્ત્રોત્ર” નાભના સુ્તકની પ્રસ્તાલનાભાાં શ્રીયતુ ચગયધયરાર શીયાબાઈએ ખાંબાતના 

જજનારમોની માદી આી છે. તેભાાં તેભણે આ નલખાંડા ાર્શ્થનાથને શ્રી ભલુન ાર્શ્થનાથ નાભથી ઓખાવ્મા 

છે. કૃષ્ણલણથના આ પ્રનતભાજી નમનયમ્મ છે. શ્માભ ાાણનુાં રયકય પ્રભજુીની ળોબાભાાં અચબવદૃ્ધદ્ધ કયે છે. 

બોંમયા ાડાના શ્રી ાર્શ્થનાથ જજનારમે શ્રી શીયનલજમ સરૂયના શસ્તે વાં. ૧૬૩૬ભાાં શ્રી અજજતનાથ ચફિંફની 
પ્રનતષ્ઠા થમાની ભારશતી આતો નળરારેખ આ જજનારમની પ્રા ીનતા ય પ્રકાળ ાડ ેછે. મૂનામક પ્રભનુે 



તે જ સ્થાને યાખી વાં. ય૦ય૭ભાાં આ જજનારમનો જીણોદ્ધાય કયલાભાાં આવ્મો શતો. ઉત્થાનત કયેરા 

જજનચફિંફોની નુઃ પ્રનતષ્ઠા લૈળાખ સદુ ૧૧ને ગરુુલાયે કયલાભાાં આલી શતી. લૈળાખ સદુ ના પ્રનતષ્ઠા રદનને 

રદનને શ્રી વાંઘ પ્રનતલર્  ઉજલે છે. 

શ્રી ભલુન (નલખાંડા) ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

બોંમયા ાડો, મ.ુખાંબાત, જજલ્રો ંઃ ખેડા, ીન-૩૮૮૬૨૦. 

૧૭. શ્રી ખેડા તીથથ - શ્રી બીડબાંજન ાર્શ્થનાથ બગલાન  

વતરુુોનુાં ‘નનષ્કાયણ ફાંધ’ુ નાભ ઘણુાં મથાથથ છે. અનેકોના જીલનભાાં અધ્માત્ભના અજલાા ાથયનાય શ્રી 

નલજમયાજ આ ામથ એકદા ખેડા ગાભ તયપ જઈ યહ્યા શતા. ખેડાથી નિભભાાં વરયતા તટે આલેરા શરયમાા 

ગાભ ાવેના એક લડ ની ે આ ામથ ફેઠા. એક વાંતરુુ ગાભની ફશાય આલીને ફેઠા છે તે જાણી વઘા 

ગ્રામ્મજનો તેભની ાવે આવ્મા અને .ૂ આ ામથશ્રીને ગાભભાાં ધાયલા નલનવ્મા. ગ્રામ્મજનોની વયતા 

અને ાત્રતો આ ામથશ્રીએ નછાણી રીધી. આ મોગ્મ જીલોને અનાંત કલ્માણની કેડી વભા જૈનધભથનો 

રય મ કયાવ્મો. જૂ્મશ્રીની કલ્માણકય લાણીનુાં અમતૃાન કયી ફોધ ાભેરા આ ગ્રામ્મજનોએ શ્રાલકધભથ 

સ્લીકાય કમો અને જજનેર્શ્ય યભાત્ભાના જૂન ભાટે ઉત્સકુ ફનેરા આ નતૂન શ્રાલકોએ જજનપ્રનતભાની 

ભાાંગણી કયી, તેભની ભાાંગણી વાાંબીને તયુાંત .ૂ આ ામથશ્રીએ ોતાની ફેઠક ની ેની જગ્મા ખોદલા જણાવ્યુાં 

અને આ લટવકૃ્ષ ની ે ખોદકાભ કયતાાં એક ભનોશય જજનચફિંફ પ્રાપ્ત થયુાં. આ પ્રનતભાના રદવ્મ સ્લરૂને 

નનશાીને આ શ્રાલકો આનાંદ ઘરેા ફન્મા. લટવકૃ્ષ ની ેથી પ્રાપ્ત થમેરા આ યભાત્ભા તે જ શ્રી બીડબાંજન 

ાર્શ્થનાથ. વાંલત ૧૫૧૬ની વારભાાં યભાત્ભાના પ્રાગટયની આ ઘટના ફની શતી. નદી રકનાયા યની એક 

ટેકયી ય યભાત્ભાને સ્થાનત કયીને ત્માાં એક જજનપ્રાવાદનુાં નનભાથણ કયલાભાાં આવ્યુાં. આ યભાત્ભાના 

રોકોત્તય પ્રબાલને જાણીને શરયમાી ગાભના  ાલડા યાજતૂોએ ોતાની નભથ્મા ભાન્મતાની કાંઠીઓ તોડી 

નાખી અને શ્રાલક ધભથનો સ્લીકાય કમો. . તે શ્રાલકો છી ળેઠ કશલેામાાં. શ્રી બીડબાંજન ાર્શ્થનાથ 

વાંપ્રનતકાચરન છે. 

શ્રી બીડબાંજન ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય તીથથ ેઢી, ટેરલાડો મ.ુ ખેડા જજલ્રો - ખેડા. 

૧૮. શ્રી અભદાલાદ તીથથ - શ્રી ળાભા ાર્શ્થ 

અભદાલાદ નગયે ળાભાની ોના ળાભાના ખાાં ાભાાં શ્રી ળાભા ાર્શ્થનાથનુાં પ્રાચ ન બવ્મ દેયાવય તીથથ 

આલેલુાં છે. વાં. ૧૬૬ભાાં ભાંત્રીર્શ્ય લસ્તુાના લાંળજ વાંઘલી વોભજી તથા તેભના બાઈ નળલાએ આ 



જજનારમનુાં નનભાથણ કયાવ્યુાં શત ુાં. આ દેયાવયનુાં રાકડાનુાં કોતયકાભ મગુ્ધ કયે તેવુાં છે. તીથુંકય યભાત્ભાના 

કલ્માણક ભશોત્વલભાાં દૃશ્મોને કરાત્ભક યીતે રાકડભાાં કોતયલાભાાં આવ્મા છે. આ ભાંરદયનુાં કાષ્ઠનળલ્ 

કાષ્ઠનળલ્ અજોડ છે. આ ભાંરદયના ભેડા ઉય આયવના ાર્શ્થનાથજી કાઉસ્વગ મદુ્રાએ સુાંદય ળોબે છે. 

શ્રી ળાા ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય તીથથ 

ઠે-ળાભાની ો-ળાભાજીનો ખાાં ો, ભદનગોારની શલેરી ાવે, અભદાલાદ.  

૧૯. શ્રી અભદાલાદ તીથથ - શ્રી મરુેલા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

અભદાલાદભાાં યીરીપ યોડ ય આલેરા શ્રી આરદનાથ જજનારમભાાં લશરેી યોઢથી યાતે્ર ભોડ ેસધુી યશતેી 

વતત બીડ આ પ્રભજુી યની અભદાલાદ લાવીઓની અલૂથ શ્રદ્ધાનુાં પ્રનતચફિંફ ાે છે. મૂનામક શ્રી 

આરદનાથજીની જભણી ફાજુએ શ્રી‘મરૂેલા  ાર્શ્થનાથ ચફયાજભાન છે. આ પ્રભનુા યભ પ્રબાલના અનબુલો 

શ્રદ્ધાળુઓને અલાયનલાય થમા કયે છે. પ્રભજુી અત્માંત ભનોશય અને પ્રબાલક છે. કશલેામ છે કે વતત છ 

ભરશના ધાયણાલૂથક કોઈ આ પ્રભજુીનાાં દળથન કયી ળકત ુનથી. અભદાલાદ ઇદરયુ નાભની યાભા 

અભદાલાદ નનલાવી નલળા શ્રીભાી જ્ઞાનતના ળેઠ કુટુાંફે પ્રામઃ ૨૦૦-૩૦૦ લથ લેૂ ‘મરૂેલા ાર્શ્થનાથ’’ 

બગલાનનુાં ભાંરદય ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. એ શકીકત એક ચ યમરુદ્રત સુ્તકના સ્તલનભાાં ઉરબ્ધ થામ છે. ભાટે એલી 

વાંબાલના વ્મતત કયી ળકામ કે તે ભાંરદય  કાક્રભે અદૃશ્મ થતાાં ત્માાંના મૂનામક પ્રભજુીને ાાંજયાોભાાં 

આલી ચફયાજજત કયામાાં શોમ. 

શ્રી ભોયૈમા(મરુેલા) ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન દેયાવય 

શ્રી ભોયૈમા ાર્શ્થનાથની ખડકી, ાાંજયાો, યીરીપયોડ, અભદાલાદ-૧, (ગજુયાત). 

૨૦. શ્રી અભદાલાદ તીથથ - શ્રી ર્હ્રીંકાય ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ર્હ્રીં એક ભાંત્રફીજ છે. તેભાાં  તનુલિૈળનત જજનેર્શ્યની સ્થાના છે. ભાંત્રળાસ્ત્રભાાં ધ્માન કયલા ભાટેર્હ્રીંર્ાંકાયના ભધ્મ 

બાગેથી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુા ધ્માથી દ્ધનતનુાં લણથન આલે છે. આલા પ્રનતભાજી કાળુળાની ોના શ્રી 

વાંબલનાથ જજનારમના બોંમયાભાાં શ્રી ચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથની ફાજુભાાં ચફયાજભાન છે. “ર્હ્રીં” આકૃનતભાાં 

સ્થાનત આ પ્રભજુી ર્હ્રીંકાય ાર્શ્થનાથ નાભથી પ્રનવદ્ધ છે. આ ગબાયાનો જીણોદ્ધાય આ ોના શ્રી વાંઘ ેનલ.વાં. 

૨૦૨૦ના ભાગવય ભાવભાાં ળરૂ કમો. નલ.વાં. ય૦ય૧ના શ્રાણલ સદુ ૧૦ને શકુ્રલાયે .ૂ આગભપ્રજ્ઞ આ ામથ દેલ 
શ્રી જ ાંબસુયૂીર્શ્યજી ભ.ના શસ્તે પ્રનતષ્ઠા થઈ. 



શ્રી ર્હ્રીંકાય ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

શ્રી વાંબલનાથજી ર્શ્તેાાંફય મનૂતિજૂક જજનારમ,  

કાળુળીની ો, કાળુયુ, અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ (ગજુયાત). 

૨૧. શ્રી અભદાલાદ તીથથ - શ્રી સખુવાગય ાર્શ્થનાથ બગલાન 

 દોળીલાડાની ોભાાં શ્રી વીભાંધય સ્લાભીની ખડકીની શ્રી વીભાંધય સ્લાભીનુાં બવ્મ જજનારમ છે. મૂનામક 

શ્રી વીભાંધય સ્લાભીની ડાફી ફાજુએ શ્રી સખુવાગય ાર્શ્થનાથજીની ધાતનુી ભનશય મનૂતિ મગુ્ધ કયી દે છે. 

રયકય યતુત આ વોશાભણાાં પ્રનતભાજી ાંદયભાાં વૈકાનાાં છે. વાં. ૧૬૬ભાાં ભશોાધ્મામ કલ્માણ નલજમજી 

ગચણલયના નળષ્મ ‘‘શ્રી બટેલા ાર્શ્થનાથ સ્તલન’’ભાાં શ્રી સખુવાગય ાર્શ્થનાથને લાંદના કયી છે. 

શ્રી સખુવાગય ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન નતથથ 

શ્રી વીભાંધય સ્લાભીની ખડકી, દોળીલાડાની ો 

અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧.(ગજુયાત) 

૨૨. શ્રી નયોડા તીથથ - શ્રી દ્માલતી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

અભદાલાદથી લૂથરદળાભાાં આલેલુાં નયોડા એ લૂથકાની નનધનગયી શોલાનુાં દાંંાંતકથા જણાલે છે. 

નયાજાની આ નગયી શતી. અશીંની એક ભશાદેલ ભાંરદયનુાં નળલચરિંગ નયાજાના વભમનુાં શોલાથી ભાન્મતા 

છે. નયોડાભાાં ળેઠ શરઠનવિંશ કેવયીનવિંશ ેફાંધાલેલુાં આ નળખયફાંધ બવ્મ જજનારમ સુાંદય ળોબે છે. આ 

જજનપ્રવાદના મૂ નામક શ્રી દ્માલતી ાર્શ્થનાથ રોકોભાાં શ્રી ગોડી ાર્શ્થનાથના નાભથી લધ ુપ્રનવદ્ધ છે. 

મૂનામક પ્રભજુી નાનકડા ણ ભનોશય છે. આ પ્રભજુી જભીનભાાંથી પ્રગટ થમા શતા. આ જજનપ્રાવાદની 

નનકટતા એક ટીફાભાાંથી ભી આલતા પ્રા ીન અલળેો ત્માાં આ લેૂ પ્રા ીન અને બવ્મ જજનપ્રવાદ 

અક્સ્તત્લભાાં શોલાનુાં અનભુાન કયાલે છે. અશીંની દ્માલતી જૂજત આ ાર્શ્થનાથ શ્રી દ્માલતી ાર્શ્થનાથના 

નાભથી ખ્માનત ાભેરા છે.  

શ્રી દ્માલતી ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

નયોડા ફજાય, જજ. અભદાલાદ, ીન - ૩૮૨૩૨૫(ગજુયાત) 



૨૩. શ્રી ટીંટોડી તીથથ - શ્રી મશુયી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

વાફયકાાંઠા જજલ્રાભાાં ટીટોઈ ગાભે આલેલુાં આ જજનારમ અતી પ્રા ીન ભનામ છે. આ પ્રનતભાજી રગબગ 

૨૫૦૦ લથ પ્રા ીન શોલાનુાં ભનામ છે. રબ્બ્ધનનધાન ગણધય ભશાયાજા શ્રીભદ્  ગૌભતસ્લાભીજીએ અષ્ટાદ 

લથત ય ય ેર ‘જગચ િંતાભણી’  ૈત્મલાંદનભાાં મશુયી(ાર્શ્થ) દુશ દુરયઅ ખાંડણ એ લાક્યથી જેભની ક્સ્તતુકયી 

છે. તે શ્રી મશુયી ાર્શ્થનાથ પ્રભજુીની  ભત્કાયીક અને દેદીપ્મભાન મનૂતિ ટીટોઈ નગયના આ બવ્મ 

જીનારમભાાં છે. આ પ્રનતભાજી અશીંથી ૮ રક.ભી. દૂય ળાભાજી નજીક આલેર ભેર્શ્ો વયોલયની ા ાવે 

દટામેર જજનભાંરદયભાાંથી સ્લપ્ન દ્વાયા ભેર છે. ટીટોઈ જૈન વાંઘ ેનલ.વાં. ૧૮ય૮ભાાં બગલાનને ગાદીનળીન 

કયેર છે. શ્રી મશુયી ાર્શ્થનાથ જૈન તીથથ 

મ.ુો. ટીંટોઈ. તા ંઃ ભોડાવા, જજલ્રો ંઃ વાફયકાાંડા-૩૮૩૨૫૦ 

પોન નાં.  ૦૨૭૭૪-૨૬૬૧૪૭/૨૬૬૮૫૦. 

૨૪. શ્રી નાના ોળીના તીથથ - શ્રી ોવીના ાર્શ્થનાથ બગલાન  

શ્રી ોળીના ાર્શ્થનાથનાાં આ ભનોશય પ્રનતભાજીના ઉદ્ બલને જાણલા અતીતની ગશનતાભાાં પ્રલેળ કયલો ડ ે

છે. ૧૨ વૈકા લેૂની લાત છે. એક તોધન બ્રાહ્મણ ખેતય ખેડી યહ્યો શતો. અ ાનક કાંથેયના વકૃ્ષ અટક્ુાં.  

કુતશુર પ્રીમ આ બ્રાહ્મણે તાવ આદયી. ખોદકાભ કયતા ૩૧ ઈં  ઊં ા એક ભનોશય પ્રનતભાજી પ્રાપ્ત થમાાં. 

શથઘરેો આ બ્રાહ્મણ ખેડતૂ કૃનકામથને લીવયીને આ પ્રનતભાજીના દળથનનુાં અમતૃાન કયલા રાગ્મો. આ 

નલત્રતાનો ભશાુાંજ ખેતયભાાં ન ળોબે એભ નલ ાયી આ નલત્ર જજનચફિંફ બ્રાહ્મણે જૈન વાંઘને વોંપ્યુાં. શ્રી વાંઘ 

જજનારમનુાં નનભાથણ કયાલી પ્રનતભાજીને તેભાાં ધાયાવ્મા. ત્માયફાદ યભાશથત ્ કુભાયાના વભમભાાં નતૂન 

બવ્મ જજનારમ ફન્યુાં. કાક્રભે અનેકલાય જીણોદ્ધાય થતા યહ્યા. જજનારમભાાં યશરેા અન્મ જજનચફિંફો ય 

નલ.વાં. ૧૨૦૧થી વત્તયભી વદીના ઉતયાધથ સધુીના રેખો છે. અને શ્રી આણાંદનલભરસરૂય, શ્રી નલજમનવિંશસરૂય, 

શ્રી રક્ષ્ભીવાગયસરૂય, શ્રી નલજમશીયસયૂી અને શ્રી નલજમદેલસયૂી જેલા ભતૂકાના ભશાપ્રબાલક આ ામથ 

બગલાંતોએ અશીં પ્રનતષ્ઠા કયાવ્મપાના ઉલ્રેખો પ્રાપ્ત થમા છે. આ તીથથનો છેલ્રો જીણોદ્ધાય જૂ્માદ 

આ ામથ દેલશ્રી રબ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી ભ.વા.ના શસ્તેથી થમો શતો. અને તેઓશ્રીના લયદ શસ્તે મૂનામક નવલામ 

કેટરાાંક શ્રી જજનચફિંફોની પ્રનતષ્ઠા નલ.વાં. ય૦૦૮ના ો લદ-૬ના ભશોત્વલલૂથક થઈ. આ તીથથ અત્માંત 

આહ્ રાદક અને યભણીમ ફન્યુાં છે. ઈડયના જૈન વાંઘની ળેઠ આણાંદજી ભાંગજીની ેઢી આ તીથથનો લશીલટ 

વાંબાે છે. 



ળેઠશ્રી આણાંદજી ભાંગજીની ેઢી  

કોઠાયીલાડા, મ.ુ ઈડય, જજ. વાફયકાાંઠા ીન.૩૮૩૪૩૦. 

૨૫. શ્રી ભોટા ોળીના તીથથ - શ્રી નલઘ્નશયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

કશલેામ છે કે ભોટા ોવીના ગાભભાાં નલક્રભની તેયભી વદીભાાં અશીં એક ભોટા વકૃ્ષની ની ે ભગૂબથભાાંથી આ 

પ્રનતભા પ્રમટ થઈ શતી. શ્રી કુભાયા યાજાએ ભાંરદયન ુનનભાથણ કયાલી આ પ્રભ ુપ્રનતભાની પ્રનતષ્ઠા કયાલી 

શતી એલી રોકલા કા છે. કોઈણ વાંઘ આલલાનો શોમ ત્માયે ભાંરદયની ધજા દાંડને નલિંટાઈને વાંકેત આે છે. 

નલક્રભની વત્તયભી વદીભાાં આ ામથ નલજમદેલસયૂીજીના શસ્તે નુઃ જજણોદ્ધાય થલાનો ઉલ્રેખ છે. તાયાંગાજીની 

તેટીભાાં ભોટા તેભજ નાના ોવીના ફાંને તીથોભાાં ખફૂ જ ળાાંનતભમ લાતાલયણ છે. 

શ્રી ભોટા ોવીનાજી જૈન ર્શ્તેાાંફય મનૂતિજુક દેયાવય રસ્ટ 

ોસ્ટ ંઃ ભોટા ોવાના  - ૩૮૩૪૨૨ તાલકુા ંઃ ખેડબ્રહ્મા, જજલ્રો ંઃ વાફયકાાંઠા, 

યાજ્મ ંઃગજુયાત પોન નાં.૦૨૭૭૫-૨૮૩૪૭૧, ૨૮૩૩૩૦(ી.ી.રસ્ટી) 

૨૬. શ્રી નલજાયુ તીથથ - શ્રી સ્કુચરિંગ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ અચબનલ તીથથનુાં નનભાથણ થોડાાં લો શરેાાં આ ામથદેલશ્રી ભ.વા.નુાં ગરુુભાંરદય  છે. એક નલળા 

જ્ઞાનબાંડાય છે. આળયે ૬૦૦૦ શસ્તપ્રતો છે. ૪ આગભ તાડત્રભાાં છે. બવ્મ નલળા ધભથળાા છે, 

બોજનળાા છે. અશીં ઉાશ્રમો ફે છે. માનત્રકો આલે છે, અને વ્મલસ્થા વાયી છે.  

શ્રી સ્ુચરિંગ ાર્શ્થનાથ બગલાની શ્રીભદ્  બદુ્ધદ્ધવાગયસયૂી જૈન વભાનધ ભાંરદય 

મ.ુ લીજાયુ, જજલ્રો ંઃ ભશવેાણા ંઃ યાજ્મ ંઃ ગજુયાત 

પોન નાં ંઃ ૦૨૭૬૩-૨૦૨૦૯. 

૨૭. શ્રી નલશાય તીથથ - શ્રી નાગપણા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

 શ્રી નાગપણા ાર્શ્થનાથ તીથથ નલશાયગાભ લેૂ ફીજા નાભથી ઓખાત ુાં. જૂનુાં ગાભ ડી બાાંગતાાં તે જ સ્થે 

નવુાં ગાભ લસ્યુાં. આ નવુાં લવેલુાં ગાભ નલશાયના નાભથી ઓખામ છે. નાગયાજેશ્રી ાર્શ્થપ્રભનેુ ોતાની 

પણાનુાં છત્ર ઘયેલુાં શોલાથી શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુુાં નાગપણા નાભ પ્રનવદ્ધદ્ધ ામ્યુાં. અનેક પ્રા ીન ય નાઓભાાં 



‘નાગપણા’ નાભનો નનદેળ જોલા ભે છે. આ નાગપણા ાર્શ્થનાથનાાં આ પ્રનતભાજી વાંલત ૧૮૭૩ની વારના 

શોલાનુાં કશલેામ છે, આ દેયાવય વાં. ૧૯૮૬ની વારભાાં શ્રી વાંઘ ેફાંધાલીન ેયભાત્ભાને ગાદી નળીન કમાથ. ભશા 

સદુ-નો પ્રનતષ્ઠા રદન શ્રી પ્રનતલથ ઊજલે છે. 

શ્રી નાગપણા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન દેયાવય રસ્ટ 

મ.ુો.નલશાય, તા. નલજાયુ જજલ્રો ંઃ ભશવેાણા(ઉ.ગ.ુ)  

૨૮. શ્રી નલવનગય તીથથ - શ્રી કલ્માણ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

નલવનગય પ્રા ીન ળશયે છે. ત્રણ ભશરાના આ પ્રા ીન જજનારમભાાં મૂામક તયીકે શ્રી કલ્માણક 

ાર્શ્થનાથજી ચફયાજભાન છે. આ પ્રનતભાજી નજીકના ળશયે ભશવેાણાના કુલાભાાંથી ભી આલી છે. 

લીવનગયના ોયલાડ શ્રાલક શ્રી ગરુાફ ાંદ ળેઠ દ્વાયા ફાંધામેરા આ જજનારમની પ્રનતષ્ઠા વાં. ૧૮૬૩ના 

પાગણ સદુ-ના યોદ થમેર તે શરેાાં અશીં પ્રા ીન જજનારમ શતુાં. જજનારમના ફીજે ભાે શ્રી વશસ્ત્રપણા 

ાર્શ્થનાથજી તથા ત્રીજે ભાે શ્રી ગોડી ાર્શ્થનાથ બગલાન ચફયાજભાન છે. જજનારમને પયતે બભતીના દળથન 

ણ થઈ ળકે છે. આ ઉયાાંત કાજીલાડાભાાં શ્રી અનાંત જજનારમ. લ. દળથનનમ છે.  

શ્રી નલવનગય ર્શ્.ે મ.ૂ જૈન વાંઘ 

શ્રી કલ્માણ ાર્શ્થનાથ જજનારમ, મ.ુો. નલવનગય, જજલ્રો ંઃ ભશવેાણા, યાજ્મ ંઃ ગજુયાત. 

૨૯. શ્રી ભશવેાણા તીથથ - શ્રી ભનોયાંજન ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ભશવેાજી યાજાએ લવાલેરી પ્રા ીન નગય ભશવેાણા કે જ્માાં ભનોયાંજન ાર્શ્થનાથ પ્રભજુીનુાં પ્રા ીન જજનારમ 

ળોબી યહ્ુાં છે. નલળા જજનારમ ત્રણ યાંગભાંડ તેભજ ફે ભાનુાં જજનારમ છે. આ ઉયાાંત અન્મ ૧૪ 

જજનારમો આ નગયભાાં ળોબી યહ્યા છે. ાંરડતોને તૈમાય કયીને ઉચ્  નળક્ષણ આણી લેણી ાંદ સયૂ ાંદ 

વાં ાચરત પ્રનવદ્ધ ભશવેાણા મળોનલજમ વાંસ્કૃત ાઠળાા ણ આ પ્રા ીન નગયભાાં છે. ભાંરદયના પ્રાાંગણભાાં જ 

દયેક પ્રકાયની વગલડલાી નલળા ધભથળાા છે. અશીં બોજનળાા તથા અલ્ાશાયની ણ વગલડ છે. 

ગાભભાાં ણ ધભથળાા તથા બોજનળાા છે.  

શ્રી ભશવેાણા ર્શ્તેામ્ફય મ.ૂ જૈન વાંઘ, ભેઈન સ્ટેળન યોડ, ોઃ ભશવેાણા - ૩૮૪૦૦૨, યાજ્મ ંઃ ગજુયાત પોન. 

૦૨૭૬૨-૨૫૧૬૭૪. 



૩૦. શ્રી નવદ્ધયુ તીથથ - શ્રી સરુતાન ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ ાર્શ્થનાથ બગલાનના નાભનનક્ષેની બીતયભાાં પ્રલેળ કયતાાં ભક્સ્રભ ફાદળાશ અરાઉરિન ખીરજીની 

ધભથધ્લાંવની અઢક પ્રવનૃત્તઓ દૃષ્ષ્ટ વભક્ષ ઉક્સ્થત થામ છે. ભાંરદયો અને પ્રનતભાઓના વલથનાળને ઝાંખતો 

અરાઉરિન આ ભનોશય પ્રનતભાજીને તોડલા ણ ઉત્સકુ ફન્મો. ત્માયે તે વભમે જજનભાંરદયભાાં બક્તત કયતા 

બોજકોએ ફાદળાશને ફે શાથ જોડી નલનાંતી કયી. “તભાયા ળસ્ત્રનુાં રક્ષ આ પ્રનતભાને ન ફનાલતા આ કોઈ 

થ્થય નથી. ણ વાક્ષાત યભકૃાળુ યભેર્શ્ય છે.” બોજકોની અશ્રબુીની લાણીથી વશજ થાંબી ગમેરા 

ફાદળાશ પ્રનતભાના યભેર્શ્યણાનુાં પ્રભાણ ભાગ્યુાં શ્રદ્ધાનો ભશાનર પ્રગટાલીને આ બોજકોએ વાંગીતના સયૂ 

લશતેા મકૂ્યા. દીક વાંગે જાદુ કમો. ધતૃ યૂીને યાખેરા ૯૯ દીક સ્લમાં પ્રગટી ઊઠયા. સ્લમાં પ્રગટેરા આ 

દીકોનુાં આિમથ ળમ્યુાં નથી. ત્માાં જ એક વથ પ્રગટ થઈ સરુતાન વાભે આલી ફેઠો. પ્રનતભાનો પ્ર ાંડ 

નલયોધી પ્રનતભાના આ પ્રબાલ જાણી રજ્જિત ફન્મો “આ દેલ તો ફાદળાશનો ણ ફાદળાશ સરુતાન છે.” 

એભ ફોરીને પ્રનતભાને તોડયા લગય અરાઉરિન ાછો પમો તે રદલવથી આ પ્રભજુીની આગ ‘સરુતાન’નુાં 

નલળેણ ચ યસ્થામી ફની યહ્ુાં. આ ‘સરુતાન’ નાભની બીતયભાાં બોજકોની અખટૂ શ્રદ્ધા લૈબલ અને અલૂથ 

ળાવન બક્તત છૂામેર છે. આ પ્રનતભાજી વાંપ્રનતકારીન છે. 

શ્રી ર્શ્તેાાંફય મનૂતિજૂક જૈન વાંઘ 

મ.ુો. તા. નવદ્ધયુ જજ. ભશવેાણા ીન - ૩૮૪૧૫૧. 

૩૧. શ્રી ધોતાવકરાણા તીથથ - શ્રી ડોવરા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ધોતા-વકરાણા ગાભના શ્રી ડોવરા ાર્શ્થપ્રભ ુશ્રી દોહ્ મરા ાર્શ્થનાથના અય નાભથી ણ ઓખામ છે. 

વાંબનલત છે કે, લૂથકાભાાં આ પ્રનતભાજીનાાં દળથન ઘણા દુરબથ શળે. તેથી કદા  આ યભાત્ભા શ્રી દોહ્ મરા 

ાર્શ્થનાથના નાભથી પ્રનવદ્ધ ફન્મા શળે. તે નવલામ આ યભાત્ભાના આલા નલનળષ્ટ નાભની બીતયભાાં કોઈ 

ઘટના કે કથા વાાંબલાભાાં આલી નથી. આ પ્રનતભાજી વાંપ્રનત કાનાાં છે. પ્રનતભાજીનુાં અનુભ વૌંદમથ 

નમનોને દળથનનુાં ઘલેુાં રગાડી દે છે. આ જજનારમ વાંલત ૧૮૮૦ભાાં શ્રી વાંઘ ેફાંધાલેલુાં છે. દય લે કાનતિક 

સદુ ૧નો અશીં ભેો બયામ છે. ફનાવકાાંઠા જજલ્રાનુાં આ અજ્ઞાત તીથથ ખયેખય દળથનીમ છે. 

શ્રી ર્શ્તેાાંફય મનૂતિજૂક જૈન વાંઘ 

મ.ુો. ધોતા-વકરાણા, જજલ્રો ંઃ ફનાવકાાંઠા(ગજુયાત) 



૩૨. શ્રી ારનયુ તીથથ - શ્રી લ્રલીમા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

સપુ્રનવદ્ધ વણકયુ તીથથના પ્રનતષ્ઠા ામથ વોભસુાંદયસયૂીર્શ્યજી ભ.વા. તથા અકફય પ્રનતફોધક આ ામથદેલશ્રી 

શીયસયૂીર્શ્યની ભ.વા.ની જન્ભભનૂભ તયીકેનુાં ગૌયલ ધયાલતુાં, ારનયુ નગય નલક્રભની તેયભી વદીભાાં આબ ુ

પ્રદેળના યભાય લાંળના યાજા પ્રશરાદે લવાલેલુાં છે. પ્રશરાદ યાજાને દેલ મનૂતિની આળાતનાથી કોઢ યોગ 

થમો તેને દૂય કયલા ળાચરબદ્રસરૂય નાભના જૈના ામે ાર્શ્થપ્રભનુુાં ભાંરદય ફનાલી તે પ્રનતભાનુાં ન્શલણજ 

ળીયીયે રગાડલાનુાં કહ્ુાં રયણાભે યાજાનો કોઢ યોગ દૂય થમો. અશીં મૂનામક લ્રલીમા ાર્શ્થનાથજીનુાં ફે 

ભાનુાં નલળા જજનભાંરદય અનત અભ્મ છે. ભા ઉય ળાાંનતનાથ પ્રભ ુતથા નળતનાથ પ્રભનુી પ્રા ીન 

પ્રનતભાજીઓ છે અશીંના ઝલેયીઓએ આખા નલર્શ્ભાાં રશયાના ધાંધાનો નલકાવ વાધ્મો છે અને નાભના ભેલી 

છે. 

શ્રી જૈન ર્શ્તેામ્ફય મનૂતિજૂક વાંઘ, શ્રી લ્રનલમા ાર્શ્થનાથ 

જૈન ર્શ્.ેભાંરદય, શનભુાન ળેયી, ોસ્ટ ંઃ ારનયુ ંઃ ૩૮૫૦૦૧ 

જજલ્રો ંઃ ફનાવકાાંઠા, યાજ્મ ંઃ ગજુયાત. પોન નાં. ૦૨૭૪૨-૨૫૩૭૩૧. 

૩૩. શ્રી બીરરડમાજી તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ઉત્તય ગજુયાતનુાં અનત પ્રા ીન આ તીથથ ફાલન જજનારમ ખયેખય દળથનીમ છે. લૂથકાભાાં બીભલ્રી નગય 

શત ુાં અને વાંપ્રનતયાજાના શાથે પ્રભ ુપ્રનતષ્ઠા થમેર શોલાનુાં ભનામ છે. શ્રી કનરકેલરીના ણુ્મ વાનનધ્મભાાં 

પ્રભ ુપ્રનતષ્ઠા થલાનો ઉલ્રેખ ભે છે. ફે શજાય લથ શરેાની વમદૃ્ધદ્ધનો લાયવો ધયાલતુાં આ નગય નલનાળ 

ામ્યુાં તે વભમે જીણથભાંરદયના બોંમયાભાાં પ્રનતભાજી સયુચક્ષત શતા વરયમદ ગાભના શ્રાલકોએ પ્રભજુીએ 

ખવેડલા પ્રમત્ન કમો ત્માયે જ ગરી બભયાઓ ઉડયા શતા અને દૈલીળક્તતની પ્રનતભાજી ભોટા થતા ગમા 

શતા. આ પ્રકોથી પયીથી પ્રનતભાજીની તે જ આ ામથશ્રી બદ્રસરૂયર્શ્યજીના સશુસ્તે વાંન્ન થમો. 

શ્રી બીરરડમાજી ાર્શ્થનાથ જૈન દેયાવય તીથથ ેઢી 

ોસ્ટ ંઃ બીરડી ંઃ ૩૮૫૫૩૦, જજલ્રો ંઃ ફનાવકાાંઠા, યાજ્મ ંઃ ગજુયાત 

પોન નાં ંઃ (૦૨૭૪૪) ૨૩૩૧૩૦-(૦૨૮૩૬)232516 

 



૩૪. શ્રી ઉંફયી તીથથ - શ્રી આનાંદા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ફનાવકાાંઠા જજલ્રાનુાં આ તીથથ ફહ ુપ્રા ીન જણાત ુનથી. ણ શ્રી આનાંદા ાર્શ્થનાથનાાં પ્રનતભાજી પ્રા ીન 

શોલાનુાં ભાનવુાં સવુ ાંગત છે. અનેક પ્રા ીન ય નાઓભાાં શ્રી ાર્શ્થનાથના ‘આનાંદા’ નાભનો ઉલ્રેખ ભે છે. 

ઉંફય ગાભભાાં નલ.વાં. ૧૯૦૪ની વારભાાં આ ઘુાંભટફાંધ જજનારમ ફાંધાલી યભાત્ભાને ગાદીનળીન કયલાભાાં 

આવ્મા. ત્માય ફાદ વાં. ૨૦૧૪ની વરાભાાં તે જજનારમનો જજણોદ્ધાય થમો. અને વાં.૨૦૧૪ના ભશાલદ ૭ ના 

શબુ રદને .ૂ આ. શ્રી જ ાંબસુયૂીર્શ્યજી ભ.વા.ના નુનત શસ્તે આ જજનારમની પ્રનતષ્ઠા કયલાભાાં આલી. 

શ્રી ર્શ્તેાાંફય મનૂતિજુક જૈન વાંઘ 

મ.ુ ઉંફયી, તાલકુો ંઃ કાાંકયેજ જજલ્રો ંઃ ફનાવકાાંઠા  

૩૫. શ્રી  ારૂ તીથથ - શ્રી  ારૂ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

કાના કેટરામ થયો ઓાંગીને ગત  ોલીવીના ૧૬ભા તીથથકય શ્રી નેનભનાથના ળાવનકાભાાં શોં ીએ 

ત્માયે ત્માાં શ્રી  ારૂ ાર્શ્થનાથપ્રભનુુાં ઉદ્ ગભ સ્થાન પ્રાપ્ત થામ છે. શ્રી નેનભનાથ તીથથકયના ળાવન યયયય 

લોના લશાણાાં લીતી ગમાાં શતાાં ત્માયે ગોંડદેળના અાઢી નાભના શ્રાલકે ત્રણ ભનોશય પ્રનતભાનુાં નનભાથણ 

કયાવ્યુાં  ારૂભાાં ચફયાજીને દળથનાથીના હૃદમને ડોરાલી દેતા શ્રી ાર્શ્થનાથના ભનોશય પ્રનતભાનુાં નનભાથણ 

કયાવ્યુાં  ારૂભાાં ચફયાજીને દળથનાથીના હૃદમને ડોરાલી દેતા શ્રી ાર્શ્થનાથના ભનોશય પ્રનતભાજી આ અાઢી 

શ્રાલકે આેરા ત્રણ લાયવાભાાંથી એક છે. કાની રકતાફનાાં ાનાાં પયતાાં ગમાાં. એકદા કાાંનતનગયના ધન 

શે્રષ્ઠીનુાં લશાણ અ ાનક વમદુ્રભાાં થાંબી ગયુાં. આ કોઈ દૈંલી ેષ્ટા છે. તેભ જાણીને શે્રષ્ઠીએ જૂા દ્વાયા દેલને 

પ્રત્મક્ષકમો. તે ભનૂભભાાં ગપુ્તણે યશરેાાં ત્રણ ભનોશય જજનચફિંફોના પ્રગટકયણને ઝાંખતા દેલાત્ભાની આ  ેષ્ટા 

વપ્રમોજન શતી. દૈલી વશામથી ધન શ્રેષ્ઠીએ ત્રણ ચફિંફોંને ફશાય આણ્માાં. આ ત્રણેભાાંના એક પ્રનતભાજીનેરૂ 

ગાભભાાં ધયાલીને તીથથની પ્રનતષ્ઠા કયી. અશીં કાયતક લદ ૧ના રદલવે ભોટો ભેો બયામ છે. આખુાં ાટણ 

દળથનાથે ઉભટે છે અને ગાભે ગાભથી માત્રાથીઓ ધાયે છે. જેઠ સદુ નો રદલવ અશીં ખફૂ ભરશભા છે. 

શ્રી  ારૂ ાર્શ્થનામજી ભશાતીથથ કાયખાના, 

મ.ુો.  ારૂ, જજલ્રો ંઃ ાટણ. (ઉત્તય ગજુયાત) 

૩૬. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી ાં ાવયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 



જજનારમોની નગયી ાટણના ગૌયલવમુાં શ્રી ાં ાવયા જજનારમ ાટણના સ્થાક શ્રી લનયાજ  ાલડાએ 

ોતાના ગરુુ નળરગણુસયુીના આદેળને ભા આી ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. ઐનતશાનવક ભાંરદય ાટણના ઈનતશાવ વાથે 

વાંકામેલુાં છે.નાગેન્દ્રગચ્છના જૈના ામથ શ્રી ળીરગણુસયુીએ લનયાજને ળૈળલભાાં ળૌમથ અને વાંસ્કાયનાાં 

ીયુાન કયાલીને લીય ફનાવ્મો શતો. ફાલ્મ કાભાાં લનયાજને આશ્રમ આનાયા આ ામથ બગલાંતે તેનુાં 

ારન અને ઘડતય કયુું શત ુાં.  ાલડા લાંળનો આ ફાશોળ અને શયૂલીય યાજતુ્ર કાે કયીને યાજલી ફન્મો. 

લલ્રબીયુ અને ચબન્નભારના તન છી અને વાંસ્કાય લાયવો વા લી ળકે એલી તીથથ ભનૂભની ળોધ કયનાયા  

 ાલડા લાંળના યાક્રભી યાજા લનયાજની દૃષ્ષ્ટ અણરશર બયલાડ ેસ ૂલેરા ‘રાખાયાભ’ ગાભની ધયતી ઉય 

ડી. વયસ્લતીના નનભથ નીયથી ાલન ફનેરી એ ધયા ઉય નલ.વાં. ૮૦યભાાં લૈળાખ સદુ ૩ને વોભલાયે જૈન 

ભાંત્રોચ્ ાય લૂથક ાટણ નગયીની સ્થાના થઈ. ઉત્કથના દ્વાયા આલીને ઉબેરા કૃતજ્ઞચડૂાભચણ લનયાજને 

ોતાના ઉત્કથના મૂભાાં ફેઠાર જૈના ામથ શ્રી ળીરગણુસયૂીના ઉકાયોની સ્મનૃત થઈ. જૂ્મ દશ્રીના 

 યણોભાાં તેણે યાજ્મની વમદૃ્ધદ્ધ ધયી દીધી. દુનનમાની તચુ્છ વમદૃ્ધદ્ધ છોડીને આત્ભાના લૈબલને ાભેરા વાધ ુ

ફનેરા આ સરૂય ગુ ાંલ નનઃસ્શૃ નળયોભચણ શતા. કૃતક્ષતા અને નનઃસ્શૃતાનો એક ભીઠો કરશ ઉક્સ્થત 

થમો. આ કરશના વભાધાન સ્લરૂ એક બવ્મ જજનારમનુાં નનભાથણ ાટણની સ્થાના ફાદ થોડા જ વભમભાાં 

થયુાં. આ બવ્મ જજનારમભાાં ત્રેલીવભા તીથથનત શ્રી ાર્શ્થનાથના ભનોશય જજનચફિંફને ાં ાવયથી રાલીને 

પ્રનતષ્ષ્ઠત કયલાભાાં આલી. સ્થાનત કયી. આ જજનારમના પયતે ૧ દેયીઓ ફનાલેરી છે. બભતીભાાં 

આયવના કુર ય૧૮ પ્રનતભાજી તથા. ધાતનુી ય૬ પ્રનતભાજી ચફયાજભાન છે. આ જજનારમ જ જગનલખ્માત 

આબનુા દેરલાડા દેયાાંઓની બવ્મ કરાનુાં સ્ભયણ કયાલે છે. 

શ્રી ાં ાવયા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન દેયાવય રસ્ટ 

શભે ાંદ્રા ામથયેાડ, ીાની ળેયી, જજ. ભશવેાણા, ાટણ-૩૮૪૨૬૫. 

૩૭. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી કોકા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ાટણભાાં  ાતભુાથવાથે ધાયેરા આ.શ્રી. શભે ાંદ્રસયૂી ભશાયાજ નનત્મ ગીભટાભાાં (ધતૃ લવનતભાાં) જઈને બવ્મ 

જીલોના જીલન ઉદ્યાનભાાં જજણલાણીનુાં ચ િંતન કયતા. નનત્મક્રભ અનવુાય વ્માખ્માનાથે ધાયેરા 

આ ામથદેલોને એકદા જૂાયીએ ભના કયી કાયણ ફચર ફાકા દ્વાયા લૂથજોનાાં શ્રદ્ધા જૂન કયાલાનો એ 

રદલવ શતો, શ્રાદ્ધ નલનધના ભાંડાણ ભાટે જગ્માને યોકી રીધી છી વ્માખ્માન ક્યાાં ફેવાડ ે? નનમનભત  ારતા 

વ્માખ્માનભાાં બાંગ ન ડ ેભાટે થોડા વભમ ભાટે ણ જગ્મા આલા જૂાયીને વભજાલલાના ફધા પ્રમત્નો 

નનષ્પ નીલડયા. યભાથથવ્મવની આ ામથ ઉદેળનુાં દાન કમાથ લગય જ ાછા પયે તે વભસ્ત જૈન વાંઘનુાં 



શડશડતુાં અભાન શત ુાં. એક યદળથનીની આ દ્વે જનનત ળાવન શીરનાને ાટણના ળાવન બતત શ્રેષ્ઠીએ 

કેલી યીતે ફયદાસ્ત કયે? ગીભટાની ફાજુભાાં જ નતૂન જજનારમનુાં નનભાથણ કયલા ભાટે મોગ્મ જગ્માની શ્રી વાંઘ ે

ળોધ  રાલી અને જૂાયીની ળયભ અને ધભકીને અલગણીને કોકા નાભના ળેઠે શ્રીવાંઘને જજનારમ ભાટે 

ોતાની જગ્મા આી. જૂાયીના એ લ થસ્લ કાભાાં ણ આટલુાં વત્લ દાખલનાય કોકા ળેઠની જગ્મા ત્રણ 

ગણુાં મલૂ્મ ચકૂલીને શ્રી વાંઘ ેકદય કયી. અને કોકા ળેઠના નાભને ચ િંયજીલ ફનાલલા જજનારમની વાથે તેભનુાં 

નાભ જોડલાનો નનણથમ થમો. ધતૃ લક્સ્તની ફાજુભાજ ‘કોકા લવનત’નાભનુાં ભનોશય જજન  ૈત્મ ફન્યુાં. શ્રીવાંઘ ે

તે્રલીવભાાં તીથથનત શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનેુ નતૂન જજનારમભાાં ધયાવ્મા. નનત્મ નનત્મ નત્રકા જૂાતા પ્રભજુી 

‘શ્રી કોકા ાર્શ્થનાથ’ તયીકે પ્રનવદ્ધ થમા. 

શ્રી કોકા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન દેયાવયજી 

કોકાનો ાડો, મ.ુો. ાટણ, (ઉત્તય ગજુયાત) ીન ંઃ ૩૮૪૨૬૫. 

૩૮. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી કાંકણ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ાટણના ઢાંઢેયલાડાભાાં ચફયાજતા આ ાર્શ્થપ્રભ ુ‘‘કાંકણ’’ અને ‘‘લીછીમા’’ નવલામના ત્રીજા જ નાભથી લધ ુ

પ્ર ચરત છે. લતથભાનભાાં વહ ુતેભને ‘‘કચરકુાંડ ાર્શ્થનાથ’’ના નાભથી ઓખે છે. ‘પ્રભ ુતાયા નાભ છે, શજાય 

કમા નાભે રખલી કાંકોત્રી ?’’ આલી એક ભીઠી મ ૂાંઝલણ બતતના શૈમાભાાં ઉદ્ બલે તે વશજ છે. આ અરૌરકક 

પ્રનતભાજી વાંપ્રનતકારીન ભનામ છે. લતથભાન જજનારમ વાંલત ૧૭૦૦ની આવાવભાાં શ્રી વાંઘ ફનાલેલુાં છે. 

ભાગવય સદુ-યના પ્રનતષ્ઠારદનની શ્રી વાંઘ પ્રનતલથ ઉજલણી કયે છે. વાં. ૧૮૮૧ના પાગણ લદ-યના રદને ાં. 

ઉત્તભ નલજમે ય ેરા “શ્રી ૧૦૮ ાર્શ્થનાથ બગલાંતના છાંદ”ભાાં ણ કાંકણ ાર્શ્થનાથનુાં નાભ ભે છે. 

શ્રી કચરકુાંડ ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય જજનારમ 

વી/ઓ. શ્રી ઢાંઢેયલાડા ભશોલ્રા પ્રોટી રસ્ટ, મ.ુો.ાટણ, ીન ંઃ ૩૮૪૫૬૫. 

૩૯. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી ભશાદેલા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ ાટણનગયની ખેતયલવીભાાં ભશાદેલા ળેયીભાાં શ્રી ભશાદેલા ાર્શ્થનાથનુાં બવ્મ ધાફાફાંધ જજનારમ આલેલુાં 

છે. આ પ્રનતભાજી કે જજનારમને પ્રા ીનતા અંગે કોઈ નલળે ભારશતી પ્રાપ્ત થઈ ળકી નથી. 

‘‘ભશાદેલ’’નાભની બીતયભાાં શલેુાં યશસ્મ ણ કડી ળકાયુાં નથી. બતતના દૈલને  ભકાલીને બાગ્મલાન 



ફનાલી માલત ્ ‘બગલાન’ દ સધુી શોં ાડનાયા આ દેલ ‘ભશાદેલ’ કશલેામ તેભાાં શુાં આિમથ ? આ 

જજનયામાના લૈળાખ સદુ ૧૦ના પ્રનતષ્ઠા રદનની શ્રી વાંઘ પ્રનતલથ ઉજલણી કયે છે. 

શ્રી ભશાદેલા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

ખેતયલવી, મ.ુો. ાટણ(ઉ.ગ)ુ ીન નાં. ૩૮૨૪૬૫.  

૪૦. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી કાંફોઈમા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ઘીમાના ાડાભાાં ચફયાજતા આ ાર્શ્થપ્રભ ુફબ્ફે નાભથી ઓખામ છે. શ્રી કાંફેાઇમા ાર્શ્થનાથ અને ઘીમા 

ાર્શ્થનાથના નાભથી આ ાર્શ્થપ્રભ ુપ્રખ્માત છે. આ ાર્શ્થનાથ નાભ એકલેાયીના અખટૂ શ્રદ્ધાફનુાં સ ૂક 

ાટણનો એક ઘીનો લેાયી શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુી અ થના કયતો. આ બક્તતના પ્રબાલે તેનુાં બગ્મ  ભકી ઊઠ્ુાં. 

ઘીના લેાયભાાં તે અત્માંત ધન કભામો. ઘીના લેાયીભાાંથી એકત્ર કયેરી વાંનત્તભાાંથી તેણે તેના આયાધ્મદેલ 

શ્રી ાર્શ્થપ્રભનેુ ચફયાજભાન કમાથ. આ ાર્શ્થપ્રભનેુ રોકો શ્રી ‘ઘીમા ાર્શ્થનાથ’ તયીકે ઓખલા રાગ્મા. 

શ્રી કાંફોઈમા (ઘીમા) ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય દેયાવયજી  

ઘીમાનો ાડો, મ.ુો. ાટણ, ીન નાં.384265  

૪૧. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી ધીંગડભલ્ર ાર્શ્થનાથ બગલાન 

જોગીલાડાના આ ળાભા ાર્શ્થનાથ પ્રભ ુએ જ ધીંગડભલ્ર ાર્શ્થનાથ છે. તેભની પ્રતીનત ૧૮ભી વદીભાાં 

ય ામેરા કનલ ઉદમયત્ન કૃત “શ્રી ળાભા ાર્શ્થનાથ સ્તલન” યથી થામ છે. “જોગીલાડ ેજોગતો ને-ભાતો 

ઘીંગડભલ્ર ળાભો વૌશાભણો-કાંઈ જીત્મા આઠે ભલ્ર. પ્માયા ાર્શ્થજી શો રાર, દીન દમા મજુને નમને 

નનશા.” આઠ કભો રૂી ભોશ ભલ્રો વાભે ધીંગાણુાં ભ ાલીને નલજમ પ્રાપ્ત કયનાય અને બતત જનોને ણ 

નલજમ પ્રાપ્ત કયાલી આનાય આ ાર્શ્થપ્રભનુુાં “ધીંગડભલ્ર” નાભ વાથથક છે. શ્માભલણથનાાં આ પ્રનતભાજી 

‘ળાભા ાર્શ્થનાથ’’ તયીકે ણ પ્રનવદ્ધ છે. વાંલત ૧૮૮૧ભાાં ાં. ઉત્તભનલજમે ય ેરા ‘‘શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુા ૧૦૮ 

નાભના છાંદ”ભાાં તેભણે શ્રી ધીંગડભલ્ર ાર્શ્થપ્રભનુો ણ નાભ નનદેળ કયેરો છે.  

શ્રી ળાભા ધીંગડભલ્ર ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય તીથથ 

જોગીલાડો, મ.ુોસ્ટ ંઃ ાટણ, ગજુયાત ીન ંઃ ૩૮૪૨૬૫. 

૪૨. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી લાડી ાર્શ્થનાથ બગલાન 



વાં. ૧૬૪૮ના લાડીયુભાાં અભીઝયા ાર્શ્થનાથ નાભથી ઓખાતી મનૂતિને ૪ લથફાદ કોઈ કાયણવય ાટણભાાં 

રાલીને ળા.કુાંલયજીએ ફાંધાલેર ઝલેયલાડાના ભાંરદયભાાં ફેવાડલાભાાં આલી અને લાડીયુથી રાવ્મપા શોલાથી 

તે “લાડીયુ ાર્શ્થનાથ” તયીકે પ્રનવદ્ધ ાભી શોમ તેભ ભનામ છે. પ્રનતભા મનૂતિ તો વાંપ્રનતકાચરન જણામ છે. 

લાડી ાર્શ્થનાથનુાં ભાંરદય ફાંધાલનાય શે્રષ્ઠી કુાંલયજીએ જ ફાંધાલેર એક ભોટી ૌધળાા આ ભશોલ્રાભાાં 

શતી. તેથી જ તે વભમભાાં આ ભશોલ્રાનુાં નાભ ‘લાડી ોધળાાનો ાડો’’ શળ.ે વાં. ૧૯૬૪ભાાં આ 

જજનારમનો જીણોદ્ધાય થમો શતો.  

શ્રી લાડી ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય તીથથ 

ઠે.ાટણ, (ઉ.ગ.ુ)ીન ંઃ ૩૮૪૨૬૫. 

૪૩. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી નાયાંગા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ાટણના ઝલેયીલાડાભાાં ચફયાજતા શ્રી નાયાંગા ાર્શ્થનાથનાાં બવ્મ પ્રનતભાજી પ્રા ીન છે. દળથકના નમનભાાં 

અને હૃદમભાાં ચ યકારીન ળીતરતા પ્રવયાલતુાં યભાત્ભાનુાં લદન  ાંદ્રની ઉભાને ધાયણ કયે છે. યભાત્ભાના 

મખુાયનલિંદ યની અજફ તેજપ્રબા સમૂથ કયતાાં ણ  રડમાતી છે. વાં. ૧૭ય૯ભાાં શ્રી નાયાંગા ાર્શ્થનાથનુાં 

જજનારમ ‘ભજુફ ળેઠના દેયાવય’ તયીકે ઓખાત ુાં શત ુાં. ાં. શથનલજમકૃત ાટણ  ૈત્મરયાટી યથી 

જણામ છે. ખીભાનલજમ યચ ત એક સ્તલન અનવુાય આ યભાત્ભાના દેલનલભાન વદેળ બવ્મ જજનારમનુાં 

જીણોદ્ધાય જજનારમના ધ્લજાયોણ વાંફાંધી આ ઉલ્રેખ શોમ તેભ ભનામ છે. લતથભાન જજનારમની પ્રનતષ્ઠા 

વાં. ૧૯૯ના ભશાસદુ ય ને શકુ્રલાયે થઈ શતી. આ યભાત્ભાની રયકય ફેનમનૂ કરાકૃનતનો અદ્ ભતૂ નમનૂો 

છે.  

૪૪. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી ટાાંકરા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ાટણના ટાાંકરા ભશતેાના ાડાભાાં ફે જજન પ્રાવાદો આલેરા છે, તેભાાં એક જજનારમભાાં શ્રી ટાાંકરા 

ાર્શ્થનાથનાાં ાં ધાતનુા પ્રનતભાજી મૂનામક તયીકે ચફયાજભાન છે. આ યભાત્ભાના નાભની ાછ તેભનુાં 

ઉત્નત્ત સ્થાન વાંકામેલુાં છે, ાણી તયેરી એક ટાાંકીભાાંથી ફશાય નીકેરા આ પ્રનતભાજીની અ થના બવ્મ 

જીલોને વાંવાયરૂી ટાાંકાભાાંથી ફશાય કાઢનાયી ાડનાયી લધ ુભ છે તે નનઃસ્નેશ છે. આ પ્રનતભાજીની પ્રા ીનતા 

અને પ્રબાલ ય પ્રકાળ ંારશતી પ્રાપ્ત થઇ નથી. ભશા સદુ-૧૦ના પ્રનતષ્ઠા રદનથી શ્રી વાંઘ પ્રનતલથ 

ઉજલણી કયે છે.  

શ્રી ટાાંકરા ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય જજનારમજી 



ટાંક  ભશતેાનો ાડો, ાટણ-૩૮૪૨૫૬(ઉ.ગ.ુ) 

૪૫. શ્રી ાટણ તીથથ - શ્રી  ાંા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ ાટણ નગયના વારલી લાડાભાાં શ્રી  ાંા ાર્શ્થનાથજીનુાં ધાફાફાંધ જજનારમ લતથભાનભાાં નલદ્યાભાન છે. 

આ જજનારમ ભશાયાજા કુભાયાના વભમભાાં નનનભિત થમેલુાં છે. ત્માયફાદ તેના જજણોદ્ધાય થમો શળે. છેલ્રી 

પ્રનતષ્ઠા વાંલત ૧૭૦૦ની આવાવભાાં થમેરી છે. લૈળાખ સદુ-૩ના  પ્રનતષ્ઠા રદનની શ્રી વાંઘ ઉજલણી કયે છે. 

આ પ્રનતભાજી વાંપ્રનતકારીન ગણામ છે. ‘‘ ાંા ાર્શ્થનાથ’’નાભ કેભ ડ્ુાં શળે તે જાણી ળકાયુાં નથી.  

શ્રી  ાંા ાર્શ્થનાથ જજનારમ 

વાલરી લાડો, નાયામણજીનો ાડો, ગોરલાડ, મ.ુ ાટણ(ઉ.ગ)ુ 

૪૬. શ્રી ગાાંભ ુતીથથ - શ્રી ગાંબીયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ભશવેાણા જજલ્રાનુાં આ ણ એક અનત પ્રા ીન તીથથધાભ છે. અશીંનો ઈનતશાવ ૯ભી વદી લેૂનો ભાનલાભાાં 

આલે છે. મૂનામક ગાંબીયા ાર્શ્થપ્રભનુી પ્રનતભાજી ખફૂ જ પ્રવન્ન મદુ્રાભાાં ળોબી યશરે છે. આ પ્રનતભાજી યાજા 

વાંપ્રનતના વભમના છે. અશીંથી અનેક પ્રા ીન પ્રનતભાજીઓ મુાંફઇ ારીતાણા તથા તાજા નલ. ધાભોભાાં 

ચફયાજેરાાં છે. લૂથકાભાાં અનેક ગ્રાંથોની ય ના આ નગયભાાં થમેરી છે. આ ામથ ળીરાાંકા ામથની 

આ ાયાાંગસતૂ્રી ટીકા અશીં ય ામેર છે. શ્રાલક પ્રનતક્રભણ સતૂ્ર તેભજ ઉાાંગ ાં ક અશીં તાડત્ર ઉય 

રખલાભાાં આલેરા શતાાં. શ્રી ગાાંભ ુજૈન ર્શ્તેામ્ફય મનૂતિજૂક વાંઘ 

ફજાય જૈન દેયાવય, ોસ્ટ : ગાાંભ-ુ૩૮૪૦૧૧ તાલકુો : ફે યાજી 

જજલ્રો ંઃ ભશવેાણા, યાજ્મ ંઃ ગજુયાત, પોન ંઃ ૦૨૭૩૪-૨૮૨૩૨૫. 

૪૭. શ્રી  ાણસ્ભા તીથથ - શ્રી બટેલા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

યેતીની ફનેરી ખ ૂજ  ભત્કાયી પ્રનતભાજીની ગાદીભાાં અંચફકા ભાતા ચફયાજે છે. ાર્શ્થનાથ પ્રભજુીની ગાદીભાાં 

અંચફકા ચફયાજભાન શોમ તેલી આ એક જ પ્રનતભાજી છે. ઇડય નજીકના બાટુઆય ગાભભાાંથી પ્રાપ્ત થમેર 

શોલાથી બટેલા ાર્શ્થનાથજી તયીકે ઓખામ છે.  ાણસ્ભા ગાભની ભધ્મભાાં યશરે આ જજનારમ ખફૂ જ 

નમયમ્મ છે. આકથક નગયી કશલેામ છે. ૭૦થી ણ અનધક દીક્ષા નજીકના લોભાાં આ ભનૂભ ય થમેર છે. 

યશલેા ભાટે ધભથળાા અને બોજનળાાની વ્મલસ્થા ઉરબ્ધ છે. 



શ્રી  ાણસ્ભા જૈન ભશાજનની ેઢી, નાની લાડીમાલાડાના નાકે, 

 ફજાય, ોસ્ટ :  ાણસ્ભા : ૩૮૨૪૨૦ જજલ્રો : ાટણ, 

યાજ્મ : ગજુયાત, પોન : ૦૨૭૩૪-૨૨૩૨૯૬.  

૪૮. શ્રી કાંફોઈ તીથથ - શ્રી ભનભોશન ાર્શ્થનાથ બગલાન 

શ્રી ભનભોશન ાર્શ્ાથથનુાં આ તીથથ પ્રા ીન તીથથ ગણામ છે. નાનકડા ગાભની ભધ્મભાાં પ્રભનુુાં સુાંદય આકથક 

કા ની કાયીગયીલાળુાં જજનારમ છે. મૂનામકશ્રીના પ્રનતભાજ વાંપ્રનતકારીન ભાનલાભાાં આલે છે. 

શ્રો ભનભોશન ાર્શ્થનાથ તીથથ કાયખાના રસ્ટ 

ોસ્ટ : કાંફોઈ - ૩૮૪ય૩૦ તાલકુો :  ાણસ્ભા. 

જજલ્રો : ાટણ, યાજ્મ : ગજુયાત પોન : ૦૨૭૩૪-૨૮૧૩૧૫. 

૪૯. શ્રી મુાંજયુ તીથથ - શ્રી જોટીંગડા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

શ્રી ળાંખેર્શ્ય ભશાતીથથનુાં નનકટલતી મુાંજયુ એક પ્રા ીન અને ઐનતશાનવક ગાભ છે. ળાંખેર્શ્ય તીથથના એક 

ડોળી તયીકે વૈકાઓથી મુાંજયુ વાક્ષી ફની યશલેુાં છે. “વોભ વૌબાગ્મ” કાવ્મ અનવુાય, ાંદયભાાં વૈકાભાાં 

મજુજિંગનગયના મુાંટ નાભના શે્રષ્ઠીએ ધાતનુી અવાંખ્મ  ોલીવીનાાં ચફિંફો બયાવ્માાં અને વોભસુાંદયસરૂયના શાથે 

તેની પ્રનતષ્ઠા કયાલી. આ મજુજિંગનગય એ શારનુાં મુાંજયુ શોલાનુાં ભનામ છે. આ અનભુાન જો વત્મ શોમ તો 

ાંદયભા  વૈકભાભાાં અશીં ભાંરદય શોલાનુાં અનભુાન થઇ ળકે. પ્રનતભાજી વાંપ્રતકાચરન શોલાનુાં ભનામ છે. 

મૂનામક શ્રી ળાાંનતનાથજીનુાં આ દેયાવય ૪૦૦ લથથી ણ લધ ુપ્રા ીન છે. ફીજી ફાજુ ાં શ્રી ગોડી 

ાર્શ્થનાથનુાં દેયાવય ફે ભજરાનુાં અને નળફફદ્ધ છે. શ્રી ળાાંનતનાથના દેયાવયનો ભાગળય સદુ-૧૧નો 

પ્રનતષ્ઠારદન પ્રનતથ ઉજલામ છે. વાં. ય૦૦૧ભાાં છેલ્રો જજણોદ્ધાય થમેરો છે. જજનારમભાાં  ાય કભાન. નલ 

તોયણ અને છતની કોતયણી દળથનીમ છે. 

શ્રી ર્શ્તેાાંફય મનૂતિજૂક જૈન વાંઘ 

મ.ુો. મુાંજયુ, તા. વભી, જજ. ભશવેાણા, ીન - ૩૮૪૨૪૦.  

૫૦. શ્રી ળાંખરયુ તીથથ - શ્રી ળાંખરા ાર્શ્થનાથ બગલાન 



લતથભાન “ળાંખરયુ” નાભથી ઓખાત ુાં આ ગાભ ઘણુાં પ્રા ીન છે. વાંલત ૧૪૬૬ભાાં શ્રી મનુનસુાંદયસયૂી યચ ત 

“ગલુાથલરી”ભાાં ભાાંડલગઢના ભાંત્રી ેથડ ળાશ ે૧૪ભા વૈકાભાાં ચબન્ન ચબન્ન ગાભભાાં ફાંધાલેરા ૮૪ જજન 

પ્રાવાદોની નોંધ આી છે. આ નોધભાાં જણાવ્યુાં છે કે ‘શ્રી લાભેમજજતઃ વરક્ષણયેુ.’’ તેથી વરખણયુભાાં  

ેથડ ભાંત્રીએ શ્રી ાર્શ્થનાથનુાં બવ્મ જજનારમ ફાંધાલેલુાં તે જાણકાયી પ્રાપ્ત થામ છે. અશીંભી આલેરી ઘણી 

ફધી યુતન  ીજો તેભજ જજન પ્રનતભાઓ અશીંના પ્રા ીન જજન ભાંરદયોનો યુાલો આે છે. આ દેયાવયજીનો 

જીણોદ્ધાય કયી નતૂન ભાંરદયનુાં નનભાથણ કયલાભાાં આવ્યુાં અને વાંલત ૧૯૦૫ના જેઠ લદ આઠભના રદને નતૂન 

જજનારમની પ્રનતષ્ઠા કયલાભાાં આલી શતી. 

શ્રી ર્શ્તેામ્ફય મનૂતિજૂક જૈન વાંઘ 

મ.ુ ળાંખરયુ, સ્ટે. ફે યાજી, તા.  ાણસ્ભા, જજ. ભશવેાણા. 

૫૧. શ્રી ---- તીથથ - શ્રી ----- ાર્શ્થનાથ બગલાન 

 શ્રી 

૫૨. શ્રી ભાાંડર તીથથ - શ્રી ગાડચરમા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

લધથભાનભાાં ગાડચરમા ાર્શ્થનાથ તયીકે લધ ુપ્રનવદ્ધદ્ધ ાભેરા આ યભાત્ભાને ક્યાાંક ગાડરયમા ાર્શ્થનાથ તયીકે 

ઓખલાભાાં આવ્માાં છે. તો કોઈક તેને ગાબ્લ્રમા ાર્શ્થનાથ તયીકે ઓખાલે છે. ગાડય, ગાડયી કે ગાયરડમા 

તયીકે ણ આ ાર્શ્થનાથ પ્રભનુો રય મ પ્રા ીન સ્તલનોભાાં અામેરો છે. ઉરબ્ધ  ૈત્મ ારયાટી 

સ્તલનોની પ્રા ીનતાનો ક્રભ અને તેભાાં દાખલેરાાં નાભ જોતાાં અનભુાન કયી ળકમ કે મૂથી ગાયચરમા કે 

ગાબ્લ્રમા તયીકે ઓખાતા આ યભાત્ભાના નાભનો અભ્રાંળ ળબ્દ લધથભાન ‘ગાડચરમા’ ફન્મો શળે. આ 

પ્રનતભાજીનો ભરશભા અયાંાય છે. તેભના નાભની ાછ યશલેુાં યશસ્મ અગો ય છે. પ્રનતભાજીનુાં ફાવણ 

ગાલ્રીના (એક પ્રકાયનુાં ગાડુાં) આકાયે છે. તેથી ગબ્લ્રમા ાર્શ્થનાથ નાભ ડ્ુાં છે. તેલી રોકલામકા છે. આ 

પ્રનતભાજી વાંપ્રનતકારીન છે. લતથભાન જજનારમ વાંલત ૧૮૭ની આવાવભાાં ફાંધામેલુાં છે. ભશા સદુ-ના 

પ્રનતષ્ઠા રદનને શ્રી વાંઘ પ્રનતલથ ઉલ્રાવથી ઉજલે છે. ભાાંડર ગાભ પ્રા ીન અને ઐનતશાનવક ભનૂભ છે. 

ભશાભાત્મ લસ્તુાર-તેજારની એ જન્ભભનૂભ છે. 

શ્રી ર્શ્તેામ્ફય મનૂતિજૂક જૈન વાંઘ 

મુાં. ભાાંડર ીન ૩૮ય૧૩૦ તા. નલયભગાભ, જજ. અભદાલાદ., યાજ્મ : ગજુયાત. 



૫૩. શ્રી ળેયીવા તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ઉત્તય ભધ્મ ગજુયાતનુાં એક સુાંદય પ્રા ીન તીથથધાભ છે. લીય નનલાથણની અઢાયભી વદીભાાં આ ામથ 

દેલેન્દ્રસયૂીજી દ્વાયા પ્રનતષ્ઠા થમાનો ઉલ્રેખ ભે છે. આ અગાઉ ણ લસ્તુા તથા યાજા કુભાયાના 

વભમભાાં ણ વમદૃ્ધ તીથથધાભ શોલાના અલળે પ્રાપ્ત થમા છે. બોંમયાભાાં ાર્શ્થનાથ પ્રભજુીની અત્માંત 

તેજોભમ પ્રનતભાજી ફીયાજે છે. ઉત્તય ભધ્મ ગજુયાતના ાં તીથીભાાંન ુાં એક સુાંદય યભણીમ તીથથધાભ છે.  

ળેઠ શ્રી આણાંદજી કલ્માણજી ેઢી 

ોસ્ટ : ળેયીવા - ૩૮૨૭૨૧ જજલ્રો : ગાાંધીનગય 

યાજ્મ : ગજુયાત : પોન : ૦૨૭૬૪-૨૫૦૧૨૬. 

૫૪. શ્રી કચરકુાંડ તીથથ - શ્રી કચરકુાંડ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

યગુપ્રધાન આ ામથદેલશ્રી જજનદત્તસયૂીર્શ્યજી ભ.વા.ની જન્ભભનૂભભાાં ખફૂ જ નલળા ઉદ્યાનભાાં ળોચબત આ 

તીથથભાાં અનત પ્રા ીન કચરકુાંડ ાર્શ્થનાથ પ્રભજુી ચફયાજે છે. આ ામથદેલ શ્રી યાજેન્દ્રસયૂીર્શ્યજી ભ.વા.ની 

પ્રેયણાથી આ તીથથ નનભાથણ થમેર છે. બભતીભાાં ત્રણેમ  ોલીવીના ૭ય તીથથકય બગલાંતો ળોબી યશરે છે. 

શાઈલે યોડ ય આલેર તીથથ શોલાથી માત્રા વાંઘોની અલયજલય ખફૂ જ યશ ેછે. પ્રભજુી અત્માંત પ્રબાલળાી 

અને  ભત્કાયી છે. 

શ્રી તેજાર લસ્તુાર જૈન  ેયીટેફર રસ્ટ, 

કચરકુાંડ તીથથ, ોસ્ટ ધોકા - ૩૮૭૮૧૦,જજલ્રો : અભદાલાદ,  

યાજ્મ : ગજુયાત. પોન : ૦૨૭૧૪-૨૨૧૫૭૩૮.  

૫૫. શ્રી ઘોઘા તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આળયે ૮૦૦ લથ શરેાનુાં આ પ્રા ીન તીથથભાાં આ ામથ શ્રી ભશને્દ્રસયૂીર્શ્યજીના સશુસ્તે પ્રભનુી અંજનળરાકા 

થમાનો ઉલ્રેખ છે. એક વભમેઘોઘા વૌયાષ્રનુાં અનત વમદૃ્ધ વ્માાયી સ્થાન ઘોઘા ફાંદય શત ુાં. મકુ્સ્રભ 

આક્રભણથી પ્રનતભાજીના નલ ટકૂડા થમા શતા ણ અનધષ્ઠામક દેલની વશામથી પ્રભજુીને રાવીભાાં ાંદય 

રદલવ યાખ્મા જેથી નલખાંડ થમ ેપ્રભજુીની પ્રનતભા અખાંરડત ફની ગઈ ત્માયથી નલખાંડા ાર્શ્થનાથજી તયીકે 

પ્રનવદ્ધ છે. લો શરેાાં પ્રભનુા અંગઠૂાભાાંથી અમતૃ ઝયતુાં શત ુાં. 



ળેઠ કાાભીઠાની ેઢી, શ્રી નલખાંડા ાર્શ્થનાથ જૈન દેયાવય  

ોસ્ટ : ઘોઘા - ૩૬૪૧૧૦. જજલ્રો : બાલનગય, 

યાજ્મ : ગજુયાત પોન : ૦૨૭૮-૨૮૮૨૩૩૫.  

૫૬. શ્રી અજાશયાજી તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

વૌયાષ્રના દરયમાકાાંઠે આલેરા આ નમનયમ્મ તીથથ જ્માાં ાર્શ્થનાથ પ્રભજુી ચફયાજે છે. કશલેામ છે કે શ્રી 

મનુનસવુ્રતસ્લાભી પ્રભનુા વભમભાાં થમેર યાજા અજમાનો યોગ આ પ્રભજુીના ન્શલણજથી દૂય થમો 

શતો. તેથી યાજાએ આ ગાભની લવાલી પ્રભનુી પ્રનતષ્ઠા કયાલી શતી. યત્નવાય  નાભની લેાયી ભધદરયમે 

ોતાના લશાણ વાથે જઈ યહ્યો શતો ત્માયે લશાણ પવાઈ ગમા ત્માાં દૈલી અલાજ વાંબામો કે લશાણની ની ે 

પ્રભજુીના પ્રનતભાજી છે જેને ફશાય રાલીને પ્રભજુીના અચબેકનુાં ન્શલણજ અજમાર યાજા ઉય છાાંટ્ ુાં 

અને તેનો યોગ દૂય થમો. શજાય લથ પ્રા ીન આ સુાંદય તીથથ છે.  

શ્રી અજાશયા ાર્શ્થનાથ ાં તીથથ જૈન કાયખાના ેઢી, ગાભ : અજાશયા, 

ોસ્ટ : દેરલાડા-૩૬૨૫૧૦ જજલ્રો : જૂનાગઢ યાજ્મ : ગજુયાત. 

પોન નાં. ૦૨૮૭૫-૨૯૯૩૫૫(અજાશયા) 

મખુ્મેઢી : ઉના : ૩૬૨૫૬૦(ીનકોડ) પોન : ૦૨૮૭૫-૨૨૨૨૩૩.  

૫૭. શ્રી પ્રબાવાટણ તીથથ - શ્રી દોકરડમા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

વમદુ્ર રકનાયાની નનકટ લવેલુાં પ્રબાવાટણ, તીથથ તયીકેની ખ્માનતને ાભેલુાં છે. મૂનામક શ્રી  ાંદ્રપ્ર 

સ્લાભીના બવ્મ જજનપ્રાવાદભાાં ડાફી ફાજુના શ્રી દોકરડમા ાર્શ્થનાથ પ્રભનુી કૃષ્ણલણી કભનીમ પ્રનતભા 

ચફયાજભાન છે. આ પ્રભનુા નાભની વાથે તેની પ્રબાલવાંન્નતાની એક ભનોશય કથા ગ ૂાંથામેરી છે. એક 

બાગ્મળાી ભશાનબુાલ નનત્મ આ પ્રભજુીની પ્રથભ જૂાની રાાંઠી યથી એક દોકડો(તે વભમનુાં નાણુાં) તેને 

પ્રાપ્ત થતો. આ પ્રભાણે ઘણા રદલવો સધુી  ાલ્યુાં. ણ તે પ્રભુજૂાથી આ  ભત્કાયી ઘટના ગપુ્ત ન યશી 

ળકી. પ્રબાલથી થમેરાાં આનાંદના આલેગભાાં એકદા આ લાત તેણે અન્મને કશી વાંબાલી. ફીજે રદલવ ેરદલવે 

નનત્મક્રભ અનવુાય તે પ્રભનુી જુા કયલા શોંચ્મો ત્માયે પ્રભનુી પ્રરાાંઠીભાાં દોકડો તો શતો ણ તે  ોંટી ગમો 



શતો. તે રદલવે દોકડો પ્રાપ્ત થઈ ળક્યો નરશ. આજ સધુી તે દોકડો ઉજાલે છે. શ્રદ્ધાળુઓને આ યભાત્ભા 

પ્રત્મે અત્માંત શ્રદ્ધા છે. તેભની અચ િંત્મ પ્રબાલના અનબુલો બાવકુોને થમા કયે છે.  

શ્રી દોકરડમા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન નતથથ 

વી/ઓ, શ્રી પ્રબાવાટણ જૈન ર્શ્તેામ્ફય મનૂતિજૂક વાંઘ  

ઠે. દેયાવયની ખડકી, મ.ુ પ્રબાવાટણ  

જજલ્રો ંઃ જૂનાગઢ(વૌયાષ્ર)૩૬૨૨૬૮.  

૫૮. શ્રી  ોયલાડ તીથથ - શ્રી ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

વૌયાષ્રના દરયમા રકનાયા ય આલેરા  ોયલાડભાાં આ જજનારમ આલેલુાં  છે. આ તીથથ અનત પ્રા ીન ભનામ 

છે. વાં. ૧ય૯ભાાં લૈળાખ સદુ-ય ના ગરુુલાયના યોજ પ્રનતષ્ઠા થમેર ૫૦૦ લથ પ્રા ીન આ જજનારમ વોની 

ભશાજને ફાંધામેલુાં છે. વાંપ્રતી ભશાયાજાના વભમની ય૦૦૦ લથ પ્રા ીન શ્રી ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથજીની પ્રનતભા 

ખફૂ જ  ભત્કાયીક અને દળથનીમ છે. દરયમા રકનાયે આ ળશયે આલેલુાં શોલાથી અશીંની યભણીમ આફોશલાભાાં 

બક્તત ભાટેનુાં આહ્ રાદક લાતાલયણ છે. ..ૂઆ.શ્રી. પ્રતાસયૂીર્શ્યજી ભ.વા.નુાં આ જન્ભ સ્થાન છે. 

શ્રી ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ જૈન દેયાવય ેઢી 

 ોયલાડ, જજલ્રો ંઃ જૂનાગઢ, ગજુયાત.   

૫૯. શ્રી ભાાંગયો તીથથ - શ્રી નલલ્રલ ાર્શ્થનાથ બગલાન  

વૌયાષ્રનુાં ભાાંગયો ફાંદય લૂથ ‘ભાંગરયુ’ નાભથી પ્રનવદ્ધ શત ુાં. શ્રી નલલલ્રબ ાર્શ્થનાથનુાં આ પ્રા ીન તીથથ 

અનત પ્રબાલક છે. કશલેામ છે કે યભાશથત ્ કુભાયાે આ જજનપ્રવાદનુાં નનભાથણ કયાવ્યુાં શત ુાં. . તેભા વાં. 

૧૨૩૬ભાાં શ્રી નલલ્રલ ાર્શ્થનાથ પ્રભનેુ ચફયાજભાન કયલાભાાં આવ્મા શતા. આ યભાત્ભાના ‘નલલ્રલ’ 

નાભની ગણુનનષ્ન્નતાનુાં યશસ્મ શ્રી વભમસુાંદય ઉાધ્મામે‘‘શ્રી નલલ્રલબાવ’’ભાાં ખોલ્યુાં છે. તે બાવ 

અનબુલ લૂથ આ પ્રનતભાજી લરબીયુભાાં ચફયાજભાન શતા. લરબીયુનો બાંગ થતાાં ત્માાંના પ્રા ીન 

જજનચફિંફોને પ્રબાવાટણ, ચબન્નભાર નલ.સ્થાનોભાાં ખવેડલાભાાં આવ્માાં. ત્માયે આ શ્રી નલલ્રલ ાર્શ્થનાથ 

પ્રભનેુ ભાાંગયો રરઈ જલાભાાં આવ્મા. શ્રી નલલ્રલ ાર્શ્થનાથના આ પ્રનતભાજી વાંપ્રનતકારીન ગણામ છે. 

તીથથના નાભ યથી આ ાર્શ્થનાથ ‘‘ભાંગરયુા ાર્શ્થનાથ’’ નાભથી ણ ઓખામ છે.  



શ્રી નલલ્રલ ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

કાંાણી પચમા, ભાાંગયો, જજલ્રો ંઃ જૂનાગઢ ીન-૩૬૨૨૨૫(વૌયાષ્ર)   

૬૦. શ્રી ફયેજફાંદય તીથથ - શ્રી ફયેજા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

વૌયાષ્ર દેળભાાં ફયેજા નાભનુાં એક નાનકડુાં ગાભડુાં છે. આ ગાભ શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુુાં પ્રા ીન ધાભ છે. એક 

લાય એક વાથથલાશ એક લશાણભાાં ફેવીને વમદુ્રભાાંથી વાય થઈ યહ્યો શતો. અનલસ્તણે લશાણ વમદુ્રભાાં 

 ારતુાં શત ુાં ણ અ ાનક લશાણ સ્થાંચબત થયુાં. લશાણ સ્થાંચબત થલાનુાં કાયણ આ વાથથલાશને ન વભજાયુાં. 

નલસ્ભમનાાં લશણેભાાં તે તણાલા રાગ્મો, ણ તેનો નલસ્ભમ લધ ુવભમ ન ટક્યો. લશાણ સ્થાંચબત થલાનાાં 

કાયણોની તે તાવ કયલા રાગ્મો, ત્માયે તે વમદુ્રના જભાાંથી એક ભનોયમ્મ જજનચફિંફ તેને પ્રાપ્ત થયુાં. આ 

ચફિંફને નનયખીને તે શનિત થમો. તેણે આ પ્રનતભાન ેફયેજા ગાભભાાં ધયાવ્માાં. એક ભનોશય જજનપ્રવાદના 

મૂનામક દે આ યભાત્ભા નલભનૂત થમા. આ પ્રભજુીના પ્રબાલ અને  ભત્કાના અનબુલો અનેક 

શ્રદ્ધાળુઓને થમાાં છે. 

૬૧. શ્રી બાણલડ તીથથ - શ્રી અમતૃઝયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

 લધથભાનભાાં બાણલડ કે જાભબાણલડના નાભથી ઓખાત ુાં આ તીથથ પ્રા ીન ગ્રન્થોભાાં ‘બાનલુડ ગાભ’ 

નાભથી ઓખલાભાાં આવ્યુાં છે. આ બાણલડતીથથભાંડન શ્રી ાર્શ્થનાથ અત્માંત પ્રબાલળાી છે.  ાાંળી 

નાભના શે્રષ્ઠીએ શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુા આ બવ્મ જજનપ્રવાદનુાં નનભાથણ કયાવ્યુાં. આ નલનનનભિત જજનપ્રાવાદભાાં 

શ્રી જજનયાજસરૂયના લયદ શસ્તે વાં.૧૬૬૨ના પાગણ સદુ-૨ના રદને શ્રી અમતૃઝયા ાર્શ્થનાથને ળાશ ધાયાવી 

યાજળી દ્વાયા પ્રસ્થાનત કયલાભાાં આવ્માાં શતાાં. ત્માયે ત્માાં કુર ૮૦ જજનચફિંફોની પ્રનતષ્ઠા થમેર. 

શ્રી અમતૃઝયા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ, ઠે. ળેયીના યસ્તાય, જાભબાણલડ, જજલ્રો ંઃ જાભનગય 

(વૌયાષ્ર) ીન-૩૬૦૫૧૦. 

૬૨. શ્રી બણવાર તીથથ - શ્રી વપ્તપણા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ભેઘભારીકૃત અનયાધાય જરવષૃ્ષ્ટના ઉવગથ પ્રવાંગે ધયણેન્દ્ર ેશ્રી ાર્શ્થનાથના ભસ્તકે પણા નલકુલીને છત્ર 

ધયુું શત ુાં. ધયણેન્દ્રની આ અદ્ધદ્વતીમ બક્તતની સ્મનૃતભાાં શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુાાં ચફિંફાને નાગપણાનાાં છત્રથી આચ્છારદત 

કયલાનો રયલાજ પ્ર ચરત છે. શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુાાં પણાયતુત ચફિંફો ઠેય ઠેય જોલા ભે છે. ૧-૫-૭-૯-૧૦૮ કે 
૧૦૦૮ પણાથી અરાંકૃત ચફિંફો ચબન્ન ચબન્ન  સ્થાનોભાાં નલદ્યભાન શોલા છતાાં બાણવારના શ્રી ાર્શ્થનાથ સ્લાભી 



“ શ્રી વપ્તપણા ાર્શ્થનાથ”ના નલનળષ્ટ નાભથી પ્રનવદ્ધ છે. જૈનોભાાં યામવી ળાશ અને લધથભાન ળાશ નાભના ફે 

આગેલાન શ્રેષ્ઠી શતા. ઔદામથગણુ વાંન્ન આ શે્રષ્ઠીઓએ બણવારભાાં વાં. ૧૪૦ભાાં એક ભનોશય જજન 

 ૈત્મનુાં નનભાથણ કયાવ્યુાં. આ જજન પ્રાવાદભાાં શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુ અનેક ચફિંફો સ્થાનત કયલાભાાં આવ્માાં. 

વાત ભનોશય પણાથી અરાંકૃત આ શ્રી ાર્શ્થનાથ સ્લાભી સ્લાભી “શ્રી વપ્તણા ાર્શ્થનાથ” નાભથી પ્રનવદ્ધ 

ફન્મા. 

શ્રી વપ્તપણા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન નતથથ 

મ.ુ બણવાર, જજલ્રો ંઃ જાભનગય(વૌયાષ્ર)  

૬૩. શ્રી જાભનગય તીથથ - શ્રી બાબા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

જે નગયનુાં વૌંદમથ આંખોને આનાંરદત કયે છે, જે નગયની ફાાંધણી અંતયભાાં આકથણ ેદા કયે છે. એલા 

જાભનગય ાવે પ્રા ીનતા નથી, ણ પ્રેભાતા ઘણી છે.  ોયીલાા દશયેાવય તયીકે ઓખાતા 

જજનભાંરદયભાાં શ્રી બાબા ાર્શ્થનાથની ભનોશય મનૂતિ છાજે છે. અ રગચ્છીમ આ ામથ શ્રી કલ્માણસયૂીના 

ઉદેળથી શ્રી વાંઘ ેવાં. ૧૬૭૮ના લૈળાખ સદુ-૮ને યનલલાયે આ ચફિંફની પ્રનતષ્ઠા કયાલી શતી. વાં. ૧૬૫૫ભાાં 

ગ ૂાંથામેરી શ્રી પે્રભનલજમકૃત ‘‘૩૬૫ શ્રી ાર્શ્થજજન નાભભારા’’ભાાં શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુા આ નાભની ણ ગ ૂાંથણી 

કયલાભાાં આલેર છે.  

શ્રી બાબા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન તીથથ 

ઠે.  ોકભાાં,  ોયીલાળુાં દેયાવય, મ.ુ જાભનગય(વૌયાષ્ર) ીન ંઃ ૩૬૦૦૦૧. 

૬૪. શ્રી બદ્રરે્શ્યજી તીથથ - શ્રી બદ્રરે્શ્ય ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ભશાલીય બગલાનના કાભાાં “બદ્રાલતી”ના નાભથી ઓખાતી આ પ્રા ીન નગયી આજે ‘બદ્રરે્શ્ય’ કે 

‘લવઈ’ના નાભથી પ્રનવદ્ધ છે. અૂલૂથ જજનબક્તત, બ્રહ્મ મથનુાં ારન અને તની આયાધનાને કાયણે અશીંના 

દેલ ાંદ્ર શે્રષ્ઠીને નલત્ર ધભાથત્ભા તયીકે વહ ુઆદયથી વન્ભાનતા. ગરુુ બગલાંતના મખુેથી જજન બક્તતનો 

અાય ભરશભા વાાંબીને આ ધભાથત્ભાના અંતયભાાંં ાં એક બવ્મ જજનારમ ફાંધાલલાનાાં અયભાન થમા. પ્રભ ુ

લીયના નનલાથણ છીના ય૩ભાાં લે આ શે્રષ્ઠીએ બદ્રાલતી નગયીભાાં એક દેલનલભાન જેવુાં બવ્મ જજનારમ 

ફાંધાલી ોતાના કોડ યૂા કમાથ. આ જજનપ્રાવાદભાાં તે્રલીભાાં તીથથનત શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુા ભનોયમ્મ પ્રનતભાજીને 
કનર કેલીના શસ્તે પ્રનતષ્ષ્ઠત કમાથ. આ તીથથના સ્થાના અંગેની આ અનશુ્રનુતને નલ.વાં.૧૯૩૯ભાાં જીણોદ્ધાય 



પ્રવાંગે ભી આલેરા એક તામ્રત્રનુાં રખાણ ણ વભથથન આે છે તેભ નલદ્વાનો ભાને છે. નલક્રભની આઠભી 

વદીના અંત બાગથી બદ્રાલતી નગયી બદ્રરે્શ્ય નાભથી ઓખાલા રાગી.  

ળેઠ લધથભાન કલ્માણજીની ેઢી 

મ.ુ બદ્રરે્શ્ય(લવઈ) ર્શ્તેામ્ફય જૈન નતથથ, તા. મુાંદ્રા જજલ્રો ંઃ કચ્છ (ગજુયાત) 

૬૫. શ્રી સથુયી તીથથ - શ્રી ધતૃકલ્રોર ાર્શ્થનાથ બગલાન 

કચ્છનુાં આ ાં તીથથનુાં મખુ્મ તીથથ ત્રણ ભાના બવ્મ જજનારમથી ળોબી યહ્ુાં છે અત્માંત  ભત્કારયક 

ાર્શ્થનાથ પ્રભજુીના રદવ્મ પ્રનતભાજી મૂનામક તયીકે ચફયાજે છે. ભાંરદયની નળલ્કા ણ અત્માંત સુાંદય છે. 

આ તીથથ ણ આળયે દોઢવો લથ જુનુાં છે. 

શ્રી સથુયી ધતૃકલ્રોર ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન દેયાવય 

ો. સથુયી ંઃ ૩૭૦૪૯૦, તાલકુો ંઃ અફડાવા, જજલ્રો ંઃ કચ્છ,  

યાજ્મ ંઃ ગજુયાત, પોન ંઃ ૦૨૮૩૧-૨૮૪૩૨૩ 

૬૬. શ્રી બીનભાર તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન  

યાજસ્થાન પ્રા ીન યાજધાનીનુાં મખુ્મ નગય આ બીનભાર એક વભમે ખફૂ જ પ્રનવદ્ધ શત ુાં અનેક જગ્માએ 

જોલાભાાં આલતા ળીરારેખ યથી ભનામ છે કે પ્રભ ુભશાલીય એક વભમભાાં અશીં નલ ામથ શતા 

પ્રા ીનકાભાાં અશીં વેંકડો જજનારમો શતા. ૌયાણીક કથાઓભાાં ણ આ નગયીને ઘણ ુભશત્ત્લ અાયુાં છે. 

ભાંત્રીથી નલભળાના લૂથજો ણ અશીંના શતા. આ વીલામ ગાભભાાં અન્મ ૧ ભાંરદયો છે. તેભાના ભોટા 

બાગના ૧૪ભાાં કે ૧ભાાં વૈકાના શોલાનુાં ભનામ છે. આખુાં બીનભાર ળશયે કરાત્ભક અલળેોના ખાંડયેોથી 

બયેલુાં છે. દયેક ભાંરદયભાાં આલેરી પ્રા ીન કરાત્ભક પ્રનતભાજીઓ અરૌરકક છે. શ્રીભાર લાંળને ઉત્નત્ત આ 

નગયથી થમેરી છે.  

શ્રી ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય તગચ્છીમ રસ્ટ  

શાથીઓની ો, ોસ્ટ ંઃ બીનભાર ંઃ ૩૪૩૦૨૯ 

જજલ્રો ંઃ ઝારોય, યાજસ્થાન પોન નાં.ંઃ ૦૨૯૬૯-૨૨૧૧૯૦. 



૬૭. શ્રી નાકોડાજી તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ફાડભેય જજલ્રાભાાં આલેરા શાડોની લચ્ ે આલેરા આ તીથથનુાં નમનયમ્મ લાતાલયણ ભનભોશક છે. અશીંના 

નલત્ર સ્ભણીમ લાતાલયણભાાં ભાનનવક તેભજ ળાયીરયક ળાાંનતની અનભુનૂત થામ છે. ભતા ઈનતશાવ મજુફ 

આ પ્રનતભાજી નાકોડા ગાભ નજીક નવણદયી નલસ્તાયના એક તાલભાાંથી પ્રગટ થઈ જેને નલયાટ લયઘોડા 

વાથે અશીં રાલી નલ.વાં.૧૪૨૯ના જીણોદ્ધાય વભમે અનધષ્ઠામક દેલશ્રી બૈયલજીની સ્થાના થઈ. શ્રી બૈયલજી 

ભશાયાજ વાક્ષાત છે અત્ર તેના  ભત્કાય જગનલખ્માત છે. શજાયો શ્રદ્ધાળુઓ ોતોતાની બાલના રઈને આલે 

છે તેભની ભનોકાભના ણૂથ થામ છે.પ્રનતલથ ો દળભીના નલત્ર રદલવે અશીં નલયાટ ભેો બયામ છે. ત્માયે 

ભોટો ભાનલ ભશયેાભણ ઊભટે છે. નલળા ધભથળાા તથા બોજન ળાાની અશીં સુાંદય વગલડ છે. માનત્રકોને 

અશીં બાથુાં આલાભાાં આલે છે.  

શ્રી નાકોડા ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય તીથથ 

મ.ુો. ંઃ ભેલાનગય, સ્ટેળન ંઃ ફારોતયા, જજલ્રો ંઃ ફાડભેય(યાજસ્થાન) 

૬૮. શ્રી રોદ્રલા તીથથ - શ્રી વશસ્ત્રપણા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

જેવરભેયથી ૧ રક.ભી. દૂય આલેલુાં આ તીથથ પ્રા ીનકાભાાં રોદ્ર યાજતૂોની યાજધાનીનુાં એક વૌથી ભોટુાં 

અને લૈબલળાી ળશયે શત ુાં. બાયતનુાં પ્રા ીન નલર્શ્ નલદ્યારમ અશીં શત ુાં. કાક્રભે યદુ્ધભાાં રોદ્રલયુનો નાળ 

થમો અને નલજમી જેવરજીએ નલી યાજધાની લવાલી જેનુાં નાભ જેવરભેય યાખ્યુાં. આ પ્રનતભાજી ણ 

અશીંથી ત્માાં રઈ જલાભાાં આલી જે આજે ણ ત્માાં નલદ્યભાન છે. જેવરભેય ાં તીથીનુાં આ પ્રા ીન તીથથસ્થ 

છે. અશીંની નળલ્કા અજોડ છે પ્રા ીન કલ્વકૃ્ષના દળથન ણ પતત અશીં જ થામ છે. અનધષ્ઠામક દેલ 

નાગદેલતાના સ્લરૂે અલાયનલાય દળથન આે છે અને અનેક  ભત્કાયો વજાથમા છે. અદ્ ભતૂ 

નળલ્કાયીગીયીલાળુાં આ જજનારમ અને વશસ્ત્રપણા ાર્શ્થનાથ બગલાનની કવોટી ાાણભાાંથી ફનાલેરી 

 ભત્કાયી કરાત્ભક પ્રનતભાના દળથન દુરથબ છે. 

શ્રી જેવરભેય-રોદ્રલયુ ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેાાંફય રસ્ટ 

ગાભ ંઃ રોદ્રલયુ - ૩૪૦૦૧, જજલ્રો ંઃ જેવરભેય, યાજસ્થાન પોન ંઃ ૦૨૯૯૨-૨૫૦૧૬૫. 

૬૯. શ્રી જેવરભેય તીથથ - શ્રી વાંકટશયણ ાર્શ્થનાથ બગલાન 



જેવરભેય વૈકાઓ લેૂ જૈનોની પ્રવનૃત્તઓનુાં એક ભશત્ત્લનુાં કેન્દ્ર શત ુાં. અશીં ૮૪ ગચ્છોના ૮૪ ઉાશ્રમો શતા. 

જેવરભેય ળશયેભાાં કોઠાયીાડાભાાં શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુુાં વૌધ-નળખયી બવ્મ ફેભાી જજનારમ છે. આ ભાંરદય 

“તાગચ્છીમ ભાંરદય” તયીકે ણ ઓખામ છે. 

૭૦. શ્રી જારોય તીથથ - શ્રી કુાંકભયોર ાર્શ્થનાથ બગલાન 

 “વકરાશથત ્ સ્ત્રોત”ના અંનતભ શ્રોકભાાં ચગરય-તીથો ય ચફયાજભાન જજનેર્શ્યની સ્તનૃત કયતાાં ‘કનકા ર’નો 

ણ ઉલ્રેખ થમેરો છે. આ કનકા ર લધથભાનભાાં વોલનચગરય કે સલુણથચગરય નાભથી ઓખાત ુાં પ્રા ીન તીથથ 

છે. નલક્રભના ત્રીજા વૈકાના પ્રાયાંબભાાં થમેરા નાશડ વજાના વભમભાાં અશીં ‘મક્ષવનત’ નાભના જજનપ્રવાદનુાં 

નનભાથણ થયુાં. આ સલુણથચગરય ય વાં.૧૨૨૧ભાાં યભાશથત ્ કુભાયાે એક જજનપ્રાવાદ ફાંધાવ્મો અને તેભાાં શ્રી 

લારદદેલસરૂયના શસ્તે શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુી પ્રનતભા પ્રનતષ્ઠા કયાલી. આ  ૈત્મ ‘કુભાયનલશાય’ નાભની 

ઓખાત ુાં. આ જજનપ્રવાદ ફાલન દેલકુચરકાઓથી યતુત શતો. એક પ્રા ીન વાંસ્કૃત સ્ત્રોત્રના આધાયે જાણી 

ળકામ છે કે સલુણથચગરય ય શ્રી કુાંકભયોર ાર્શ્થનાથનો જજનપ્રવાદ છે. રકલ્રાને ફાલન બયૂજ અને ૪ 

દયલાજા છે. સયૂજો, ધૂો,  ાાંદો અને રોશો નાભથી ઓખાતા આ  ાય દયલાજા  વાય કમાથ 

ફાદ જૈન ભાંરદયો આલે છે. યભાશથત ્ કુભાયાે ફાલન દેલકૃચરકાયતુત શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભનુો ‘‘કુભાયનલશાય’’ 

જજનપ્રાવાદ ફાંધાવ્મો શતો, તે ાર્શ્થનાથ પ્રભ ુજ ‘‘કુકુભયોર ાર્શ્થનાથ’ નાભથી ઓખાતા શોમ તેભ ભાની 

ળકામ. કાક્રભે તે ભાંરદયનો ધ્લાંવ થતાાં આ નતૂન ભાંરદય ભાાં તે પ્રનતભાને ચફયાજભાન કયલાભાાં આલી શોમ 

તેભ અનભુાન થઈ ળકે છે. 

શ્રી કુાંકભયોર ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ 

શ્રી સલુણથચગરય ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ ેઢી, જારોય ંઃ ૩૪૩૦૦૧(યાજસ્થાન) 

૭૧. શ્રી નનૂગાભ તીથથ - શ્રી આળાયૂણ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

યાજસ્થાનનુાં નનૂ ગાભ ણ ભતૂકાભાાં એક વમદૃ્ધ નગયી શતી. આજે તો કેટરાક ખોયડાઓ લચ્ ે ઊબેરા 

જૈન ભાંરદય નવલામ ગાભ ઉજ્જડ છે. જૈનોની લસ્તી ચફરકુર નથી. પણાવરશત ૧૭ ઈં  આ જજનને 

જુશાયલાથી ભામ છે. ાં ભ ગનતનુાં યભોચ્ દ. જજનારમ અત્માંત પ્રા ીન છે. કશલેામ છે કે શ્રી વાંઘ ેવાં. 

૧૧૦૦ આવાવભાાં આ જજનપ્રવાદનુાં નનભાથણ કયાવ્યુાં શત ુાં. નગયીની વમદૃ્ધદ્ધના કાભાાં તેના જીણોદ્ધાય થતા 

યહ્યા છે. આ પ્રા ીન જજનારમભાાં ચફયાજભાન પ્રબાલક પ્રભજુીના પ્રબાલનો અનબુલ શ્રદ્ધાળુઓને આજે ણ 



થામ છે. વાં.૧૬૫૫ભાાં શ્રી પે્રભનલજમે ગુાંથેરી “૩૬૫ શ્રી ાર્શ્થજજન નાભભારા”ભાાં શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુા 

“આળાયૂણ” નાભની ગ ૂાંથણી થમેરી છે. દય લે ો દવભીના રદને અશીં ભેો બયામ છે.  

શ્રી આળાયૂણ ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન નતથથ, 

મ.ુ નનૂ(જજલ્રો ંઃ નવશોયી) લામા કારાંદ્રી(યાજસ્થાન) 

૭૨. શ્રી જીયાલરા તીથથ - શ્રી જીયાલરા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

યભ કૃાળુ શ્રી જીયાલરા ાર્શ્થનાથ બગલાન ‘જીનલત સ્લાભી કે જીલાંત સ્લાભી’ તયીકે ણ પ્રનવદ્ધ છે. 

બગલાનની નલ યણ અલસ્થા-નલદ્યભાનતા - કે જીનલત દળાભાાં જે પ્રનતભા નનનભિત-પ્રનતષ્ષ્ઠત થામ છે. તેનેજ 

સ્લાભી કશી ળકામ છે. શ્રી જીયાલારા ાર્શ્થનાથની નમનયમ્મ પ્રનતભા એ વભમની છે, જ્માયે  પ્રભજુી 

નલદ્યાભાન શતા. એ વભમભાાં પ્રથભ ગણધય શ્રી શબુ સ્લાભીજીના વદોદેળથી અબુથદા રની તેટીભાાં 

યત્નયુનગયના ધભથયામણ યાજા  ાંદ્રમળાએ આ પ્રનતભાનુાં નનભાથણ કયી અંજન પ્રનતષ્ઠા કયાલી શતી. 

કાાાંતયે ભનૂભગત થમેરી આ પ્રનતભાજી ધાાંધર શ્રાલકને સ્લપ્ન આદેળથી જીયાલ્રી વનભે નવશોરી નદીના 

રકનાયે દેલત્રી ગપુાભાાંથી પ્રાપ્ત થઈ અને તે પ્રબાલ વાંન્ન પ્રનતભાજી નળખયફદ્ધ પ્રાવાદભાાં મૂનામક સ્લરૂે 

નલય વાંલત ૧૧૦૯ભાાં પ્રનતષ્ષ્ઠત થમા. ત્માય છી આ તીથથનો લખતોલખત જીણોદ્ધાય થમો છેલ્રી પ્રનતષ્ઠા 

વાંલત ૨૦૨૦ભાાં ..ૂ આ ામથ શ્રી નલજમરશભા રસયૂીર્શ્યજીના શાથે વાંન્ન થઈ. લતથભાન વભમભાાં પયી 

લખત આ તીથથનો જીણોદ્ધાયની ક્સ્થનત ઉત્ન્ન થતા અધ્માત્ભમોગી ..ૂ આ ામથ બગલાંત શ્રી નલજમ 

કરાણૂથસયૂીર્શ્યજી ભ.વા.ની નનશ્રાભાાં શ્રી તીથથ નનભાથણ વનભનત ફનાલાઈ. આ ામથશ્રીએ આળીલાથદ દઈને 

પે્રયણા લૂથક ભાગથદળથન આપ્યુાં. મખુ્મ ભાંરદયના નકળા ફનાલામા અને કામથ આગ ધી યહ્ુાં શત ું ેંાં. 

તેલાભાાં જ નનશ્રાદાતા ..ૂઆ ામથશ્રી કાધભથ ામ્મા અને આ કામથ આગ લધત ુઅટકી ગયુાં. યાંત ુજૂ્મ 

આ ામથશ્રીની તીવ્ર બાલનાને ધ્માનભાાં રઈ રસ્ટી ભાંડે આ કામથ આગ લધાયુું. ગમા લે વામરુશક અઠ્ઠભ 

ત દ્વાયા તીથોદ્વાય શતે ુળાાંનત આલી. ૮૦૦ તસ્લી બાઈઓ-ફશનેોએ અઠ્ઠભ ત કયી, જા કયી આ 

અનષુ્ઠાનભાાં બાગ રીધો. અને નલ.વાં. ય૦૫૯ અાઢ સદુ ૩ના શબુ રદને અનેક પ્રખય આ ામોની નનશ્રાભાાં 

નલનધલત ્ ઉત્થાન અને  ર પ્રનતષ્ઠા ભશોત્વલ વાંન્ન થમો. તે જ પ્રભાણે પ્રભ ુકૃાથી નલ.વાં. ૨૦૬૧ ભશા 

સદુ ૩ના રદલવે ખાત મહુતૂથ(ભનૂભ જૂન) નલનધ સખુ લૂથક વાંન્ન થઈ. 

શ્રી જીયાલારા ાર્શ્થનાથ જૈન તીથથ રસ્ટ, જીયાલરા, યાજસ્થાન.  

૭૩. શ્રી નવશોયી તીથથ - શ્રી નવળોડીઆ ાર્શ્થનાથ બગલાન 



૩૬ ઈં  ઊં ા આ પ્રભજુી વલથને લાત્વલ્મની બીંજલી દે છે. તે યભ પે્રભમનૂતિ છે ! શ્રી નવયોડીઆ ાર્શ્થનાથનુાં 

નવયોડી તીથથ લધ ુપ્રનવદ્ધ નથી. છતાાં પ્રા ીન અને પ્રબાલક છે. અરૂી ણ મનૂતિભાંત આ નલભનુા રદલવભાાં 

નલનળષ્ટ ત્રણ રૂ દેખામ છે. વાં.૧૫૦૦ આવાવભાાં આ તીથથનો જીણોદ્ધાય કયલાભાાં આવ્મો શતો. શ્રીભદ્ધદ્વજમ 

પે્રભસયૂીર્શ્યજી ભશાયાજાના શબુ વાાંનન્નધ્મભાાં આ તીથથનો પ્રનતષ્ઠા ભશોત્વલ અનત બવ્મ યીતે ઊજલામેર. આ 

પ્રનતભાજી “શ્રી ગોડી ાર્શ્થનાથજી”ના નાભથી લધ ુપ્રનવદ્ધ છે. વાં. ૧૬૬૭ભાાં કનલલય ળાાંનતકુળરે ય ેરા ‘‘૧૦૮ 

નાભગથચબિત શ્રી ાર્શ્થનાથ સ્તલન’’ભાાં નવવેડીભાંડન ત્રેલીવભા તીથથનતને લાંદના કયલાભાાં આલી છે. 

શ્રી નવયોરડમા (ગોડી) ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ  

તા. યેલદય.મ.ુ નવયોડી(ભોટી ીન ંઃ ૩૦૭૫૧૧, લામા ંઃ અનાદયા,  

સ્ટે.આબ ુયોડ, જજ. નવયોશી(યાજસ્થાન)  

૭૪. શ્રી ભીયયુ તીથથ - શ્રી બીડબાંજન ાર્શ્થનાથ બગલાન 

નલ.વાં. ૮૦૮ભાાં શભીયે આ ગાભ લવાવ્યુાં શોલાનો ઉલ્રેખ છે. શભીયયુ, શભીયગઢ એલાાં નાભોનો ઉલ્રેખ ણ 

ભી આલે છે; યાંત ુઆ ભાંરદય એલી મે પ્રા ીન યાજા વાંપ્રનત દ્વાયા નનનભિત થયુાં શત ુાં એલો ઉલ્રેખ 

“લીયલાંળાલચર”ભાાં ભી આલે છે. નલ.વાં. ૮૨૧ભાાં આ ામથ શ્રી જમાનન્દસયૂીર્શ્યજીના વદુદેળથી ભાંત્રીર્શ્ય શ્રી 

વાભન્તે ભાંરદયે  

શ્રી ોવાચરમા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન તીથથ 

મ.ુો. ોવાચરમા, નળયોશીકા લાવ, સ્ટેળન ંઃ એયનયુા, જજલ્રો ંઃ નવશોયી(યાજસ્થાન) 

૭૫. શ્રી ોવાચરમા તીથથ - શ્રી ોવરી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ોવાચરમા તીથથભાંડન શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભ ુગાભના નાભ યથી ‘શ્રી ોવરી ાર્શ્થનાથ’નાભથી ઓખામ છે. 

લધથભાનભાાં આ ગાભભાાં જૈનોની વાયી લસ્તી છે. શ્રી ોવરી ાર્શ્થનાથનુાં દેયાવય શ્રી વાંઘ ેવાં. ૧૭૫૦ભાાં 

નનનભિત કયુું. પ્રનતભાજી ય વાં.૧૬૪૫નો રેખ ઉત્કીણથ છે. તે શરેા ણ આ ગાભભાાં જજનારમ શોલાનુાં એક 

પ્રા ીન તીથથભારા યથી પચરત થામ છે. 

શ્રી ોવાચરમા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન તીથથ 

મ.ુો. ોવાચરમા, નળયોશીકા લાવ, સ્ટેળન : એયનયુા, જજલ્રો : નવશોયી(યાજસ્થાન) 



૭૬. શ્રી કાછોરી તીથથ - શ્રી કછુચરકા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ભાંરદયભાાં ઉરબ્ધ નળરારેખોથી પ્રતીત થામ છે કે આનુાં પ્રા ીન નાભ કછુચરકા શત ુાં. મૂનામક બગલાનના 

રયકયની ગાદી ય વાં. ૧૩૪૩નો રેખ ઉત્કીણથ છે. આ તીથથ એથી મે શરેાનુાં ભાનલાભાાં આલે છે. 

કાછોરીલાર ગચ્છનુાં ઉત્નત્ત સ્થાન આ જ છે. એક વભમે આ નગય જશોજરારી ણૂથ શત ુાં અને વાધનવાંન્ન 

શ્રાલકોના શજાયો કુટુાંફો અશીં લવતાાં શતાાં. દય લે ભાગવય સદુ દવભે ધ્લજા  ઢાલલાભાાં આલે છે. 

પ્રભપુ્રનતભાાં ઘણી જ વૌમ્મ છે. ળાાંત અને પ્રબાલળાી છે. જજનારમનુાં નનભાથણ ઘણી જ સુાંદય યીતે થયુાં છે. 

નજીકનુાં યેરલે સ્ટેળન વરૂગજ  રક.ભી. દૂય છે. 

શ્રી કાછોરી જૈન વાંઘ 

ોસ્ટ ંઃ કાછોરી, યાજ્મ ંઃ યાજસ્થાન, તાલકુો ંઃ નન્ડલાડા, જજલ્રો ંઃ નળશોયી  

૭૭. શ્રી ફેડા તીથથ - શ્રી દાદા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

નલ પણાની નલીનતાથી પ્રભજુીનુાં વૌંદમથ લધ ુભોશક ફન્યુાં છે, આત્ભાનભુનૂતની ઉચ્  વાટી સધુી શોં તા 

આ પ્રભજુી ૩૬ ઈં  ઊં ા અને યય ૧/૪ ઈં  શોા છે. બક્તત પ્રેમાથ ‘દાદા’ ળબ્દની યભાત્ભાન ેવાંફોધીને 

બતતજનો ફાકની અદાથી યભાત્ભા વભક્ષ સ્તનુત કયતા શોમ છે. અયલલ્રીની શાડી નજીક નનજૉન 

એકાન્તના નલત્ર લાતાલયણભાાં ઊબેલુાં આ જજનારમ અંતયભાાં અનુભ આહ્ રાદ ઉજાલે છે. આ તીથથનો  

ભરશભા અયાંાય છે. શ્રી દાદા ાર્શ્થનાથજીની ગાદી ય વાં. ૧૬૪૪નો રેખ છે. નયનવિંશજીની ોભાાં આલેલુાં 

આ જજનારમ યભાશથત કુભાયાે ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. ૌઢ અને પ્રબાલક જણાતાાં આ પ્રનતભાજી રેભમ લેળુનાાં 

છે.  

શ્રી દાદા ાર્શ્થનાથજી જૈન ર્શ્તેામ્ફય તીથથ  

વી/ઓ, ફેડા મ.ૂ જૈન વાંઘ સ્ટે. ભોયીફેડા ,તા. નળલગાંજ, જજ.નવયોશી  

૭૮. શ્રી વેવરી તીથથ - શ્રી વેવરી ાર્શ્થનાથ બગલાન  

ભીઠડી નદીના તટે લવેરા વેવરી ગાભભાાં આજે જૈનોની લસ્તી ચફરકુર નથી. વાં. ૧૧૮૭ના અાઢ સદુ ૭ના શબુ રદને 

બટ્ટાસ્ક શ્રી વાાંનદસરૂયના લયદ શસ્તે આ પ્રનતભાજીને આ બવ્મ જજનારમભાાં ભશાભશોત્વલલૂથક  ગાદીનળીન કયલાભાાં 

આવ્મા. વાં. ૧૨૫૨ભાાં શ્રી ઉત્તભ નલજમે ગામેરા “શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુા ૧૦૮ નાભના છાંદ”ભાાં ણ આ પ્રભનુી સ્તનુત કયલાભાાં 



આલી છે. શ્રી વેવરી ાર્શ્થનાથનુાં ભાત્ર આ એક જ તીથથ છે. આ નાભના  પ્રનતભાજી અન્મત્ર ક્યાાંમ ચફયાજભાન નથી. 

પ્રનતલથ કાનતિકી નુભ અને બાદયલા સદુ ૧૦ના રદલવે અશીં ભેો બયામ છે.  

શ્રી વેવરી ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય તીથથ ેઢી  

મ.ુો.વેવરી, સ્ટે. પારના, તા. ફારી જજ. ારી(યાજસ્થાન)  

૮૯. શ્રી યાણકયુજી તીથથ - શ્રી યાણકયુજી ાર્શ્થનાથ બગલાન  

આ તીથથના ઈનતશાવ ય દૃષ્ષ્ટ પેંકતા એક નલત્ર યલુાન યાજ્મભાંત્રીના ઔદામથ અને કૌળલ્મ પ્રત્મે શૈયુાં નભી ડે છે.  

“નચરનીગલુ્ભનલભાન” વભા જજનપ્રાવાદનુાં વજૉન કયલાનાાં અયભાનોએ તેની વભગ્રતાને ઘેયી રીધી. ોતાનાાં અયભાનોને 

મનૂતિભ ાંત કયલા કુાંબાયણા ાવેથી જભીન ખયીદી ત્માાં “યાણયુ”લવાવ્યુાં. ગાભ ગાભના કુળ નળલ્ીઓને ફોરાલી. બવ્મ 

જજનપ્રાવાદના નનભાથણ કામથનાાં ભ ાંડાણ કયાવ્માાં અને આખયે ઘયણાળાભાાં બાલનલબોય બક્તતબાલ અને ઉબયાત ઔદામથને 

તથા નળરઢીઓના અદ્ ભતૂ કરા કૌળલ્મને પ્રદનળિત કયતો બવ્મ  તમુુથખ જજનપ્રાવાદ વાકાય ફન્મો. આ જજનારમનુાં 

નનભાથણ ૧ભાાં વૈકાભાાં થયુાં શોલાનુાં અનભુાન છે. યાણકયુના લાવી આ ાર્શ્થનાથ “યાણક ુાર્શ્થનાથ”તયીકે ઓખામ 

છે. 

શ્રી ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન દેયાવય  

ળેઠ આણાંદજી કલ્માણજી ેઢી, મ.ુો. યાણકયુ. જજ. ારી, સ્ટે. પારના. તા. દેવયી (યાજસ્થાન) 

૮૦. શ્રી નાડરાઈ તીથથ - શ્રી વોગરઠમા ાર્શ્થનાથ બગલાન  

ઈનતશાવ કશ ેછે કે નાયદે લવાલેરી આ નાયદયુીના નનકટલતી ચગરયશ્ર ૃાંગ ય શ્રી કૃષ્ણના તુ્ર પ્રદ્યમુ્નકુભાયે બવ્મ 
નળખયફાંધી જજનપ્રાવાદનુાં  નનભાથણ કયાલી , યભ મોગીર્શ્ય શ્રી નેનભનાથ પ્રભનુી પ્રબાલણૂથ પ્રનતભાજે પ્રનતષ્ષ્ઠત કયાલી. 

આ ઈનતશાવ. આ નગય અનત પ્રા ીન શોલાનુાં અનભુાન કયલા પે્રયે છે. આ નગયની નનકટલતી ફે ટેકયીઓ અનકુ્રભે 

ળત્ુાંજમ અને ચગયનાયના નાભથી પ્રનવદ્ધ છે. અશીં વાં.  ૧૬૦૭ભાાં શ્રી શીયનલજમસયુીને ન્માવ તથા ઉાધ્મામ દથી 

નલભનૂત કયલાભાાં આવ્મા શતા. જેખર લથતના મૂભાાં શ્રી વોગરઠમા ાર્શ્થનાથનુાં બવ્મ નળખયફાંધ જજનારમ સુાંદય 

ળોબી યહ્ુાં છે. આ જજનપ્રવાદનુાં સ્થાત્મ દળભાાં વૈકાનુાં જણામ છે.  

શ્રી વોગરઠમા ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય ભાંરદય , 

ઘાંઘ લાડીની ફાજુભાાં, મ.ુ નાડરાઈ, તા. દેસયૂી, જજલ્રો : ારી, લામા : યાણી(યાજસ્થાન) 

૮૧. શ્રી લયકાણા તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન  



યાજસ્થાનના ારી જજલ્રાભાાં આલેલુાં આ તીથથ લયકાણા ગાભભાાં આલેલુાં છે. પ્રા ીનકાભાાં આ વમદુ્ધ અને નલળા 

નગય શત ુાં એલો ઉલ્રેખ ભી આલે છે. ભશાયાણા કુાંબાના વભમભાાં શ્રી ભારયુના શે્રષ્ઠીઓએ આનો જીણોદ્ધાય કયાવ્મો 

શતો. પ્રનતભાજી ય કોઈ રેખ નથી યાંત ુએક સ્તાંબ ય વાં. ૧૨૧૧નો રેખ રખેરો છે. દયલાજાના ફશાય ૧૬૮૬નો  

રેખ છે. આ કરાકૃનત દળથનીમ છે. વકર તીથથસતુ્રભાાં ણ આ તીથથનો ઉલ્રેખ આલે છે.  

શ્રી ાર્શ્થનાથ જૈન દેલસ્થાન ેઢી  

લયકાણા તીથથ, ોસ્ટ : લયકાણા – ૩૦૬૧૦ જજલ્રો : ારી, યાજસ્થાન, પોન નાં.૦૨૯૩૪-૨૨૨૫૭.  

૮૨. શ્રી ારી તીથથ - શ્રી નલરખા ાર્શ્થનાથ બગલાન  

યાજસ્થાન ારી ળશયેભાાં આ જજનારમ આલેલુાં છે. નલ.વાં. ૯૬૯ભાાં પ્રનતષ્ઠા ભશોત્વલ પ્રવાંગે ભાાંનત્રક પ્રકાાંડ નલદ્વાન 

મળોબદ્રસયુીર્શ્યજી દ્વાયા ભાંત્ર ળક્તતથી અશીં ઘી રાવ્મા , લેાયીના ૈવા ચકૂલલા વાંઘના શ્રાલકો ગમા ત્માયે લેાયીએ 

ૈવા રેલાની ના ાડી અને કહ્ુાં શબુ કામથભાાં ોતાની રક્ષ્ભીનો ઉમોગ થતો જોઈ ખફૂ પ્રવન્ન થઈ ોતાને  કૃતાથથ 

ભાનલા રાગ્મો. આ ઘીની રકિંભત રૂા.૯ રાખ શતી અને તે રૂનમાથી અશીં ભાંરદય ફન્યુાં. જે નલરખા ભાંરદય કશલેાયુાં. અશીં 

પ્રા ીન કરાકૃત્ભક મનૂતિઓ દળથનીમ છે.  

શ્રી નલર ાંદ સવુ્રત ાંદ જૈન ેઢી  

ગજુયાતી કટરા, ારી-૩૦૬૪૦૧, જજલ્રો ંઃ ારી, યાજ્મ ંઃ યાજસ્થાન પોન નાં. ૦૨૯૩૨-૨૨૧૯૨૯/૨૨૧૭૪૭. 

૮૩. શ્રી કાયડાજી તીથથ - શ્રી સ્લમાંભ ૂાર્શ્થનાથ બગલાન  

નલ.વાં.૧૬૭૪ભાાં ભાગળય લદ-૧૦ને પ્રભનુા જન્ભ કલ્માણકના રદલવે શબુ અલવયે ભગુબથભાાંથી આ પ્રનતભાજી પ્રગટ 

થમા શતા. નલ.વાં. ૧૬૭૮ભાાં આ જજન ાંદ્રસયૂીજીના શબુશસ્તે આ પ્રભનુી પ્રનતષ્ઠા થઈ શતી , તેઓ ઉલ્રેખપ્રનતભાજી યથી 

ભે છે. ત્માયફાદ ..ૂઆ.નેનભસરૂયર્શ્યજી ભ.વા. દ્વાયા આ ભાંરદયનો જીણોદ્ધાય ળરૂ કયામો અને સવુ્મલસ્થા કયાલી.  

નલ.વાં. ૧૯૭ભાાં ભશા સદુ-ના યોજ અન્મ ૧૫ પ્રનતભાજી ણ પ્રનતષ્ષ્ઠત કયલાભાાં આલી. નળખયના  ાય ભાભાાં 

 ૌમખુજી ચફયાજભાન છે એ ખાવ નલનળષ્ટ છે. રગબગ ૯૫ ુટ ઉં ા નળખયોની નનભાથણકરા બવ્મ છે . વબાભાંડની 

આકથક તૂીઓ ગુાંફજની છત, યાંગભાંડ સ્તાંબ લગેયેની નળલ્કરા અજોડ છે. મૂનામક ાર્શ્થપ્રભ ુરીરાલણથભાાં 

ડફર પણાયતુત ળોબી યહ્યા છે.  ાય ભાનુાં જજનારમ સુાંદય ળોબી યશલે ુાં છે.  

શ્રી જૈન ર્શ્તેામ્ફય પ્રા ીન તીથથ , 

ોસ્ટ ંઃ કાયડાજી - ૩૪૨૬૦૫, તેશવીર, ફીરાડા, જજલ્રો ંઃ જોધયુ, યાજસ્થાન પોન ંઃ  ૨૬૩૯૦૯/ ૨૬૩૯૪૭. 

૮૪. શ્રી ભેડતા યોડ તીથથ - શ્રી પવદૃ્ધદ્ધ ાર્શ્થનાથ બગલાન   



શ્માભલણથની આ પ્રા ીન પ્રનતભાજી અત્માંત  ભત્કાયી છે. જેના બાલલૂથક દળથન કયલાથી બાલનાઓ પીભતૂ થામ છે. 

પ્રનતભાજી યેતી અને ભાટીના ફનેરા છે જે કે નલનળષ્ટતા છે. યાજસ્થાનના પ્રા ીન  તીથોભાાંન ુાં આ એક ભરશભાલાંત તીથથ 

છે. ૧૪ભી વદીભાાં જજનપ્રબસયૂીજી દ્વાયા રખામેર નલનલધ તીથથ કલ્ભાાં જણાવ્મા મજુફ અશીંના જજનપ્રબસયુીજી દ્વાયા 

રખામેરા  નલનલધ તીથથ કલ્ભાાં જણાવ્મા મજુફ અશીંના ધાાંધર શે્રષ્ઠીને અનધષ્ઠામક દેલે સ્લપ્નભાાં વાંકેત આપ્મો અને 

તે વાંકેત મજુફ તાવ કયતા  ભત્કારયક ાર્શ્થનાથ બગલાનની પ્રનતભાજી પ્રાપ્ત થમા .ૂઆ.ધભથઘોસયુીજીએ વાંઘને 

આદેળ અી નુઃ પ્રનતષ્ઠા કયાલી છે. 

શ્રી પવદૃ્ધદ્ધ ાર્શ્થનાથ તીથથ રસ્ટ  

ોસ્ટ ંઃ ભેડતા યોડ-૩૪૧૫૧૧,  જજલ્રો ંઃ નાગોય, યાજ્મ ંઃ યાજસ્થાન. 

પોન ંઃ ૦૧૫૯૧-૨૭૬૨૨૬.  

૮૫. શ્રી ભેડતાવીટી તીથથ - શ્રી નલજમ ચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથ બગલાન   

આજનુાં ભેડતા લૂથકાભાાં ભેરદનીયુ કે ભેડતાયુ નાભથી ઓખાતી પ્રા ીન નગયી છે. આ નગય ફાયભા વૈકાથી ણ 

લધ ુપ્રા ીન શોલાના પ્રફ યુાલા પ્રાપ્ત થમા છે. અશીંના શજાયો બ્રાહ્મણો અને કડભડ  નાભના મક્ષને સરૂયદેલે 

પ્રનતફોધ્મા શતા. તેભના ઉદેળથી અશીં શ્રી ભશાલીય સ્લાભી પ્રભનુા ભનોશય  ૈત્મનુાં નનભાથણ થયુાં શત ુાં. અશીંનો 

સરુતાન જૈન ભાંરદયો ાવેથી કય ઊઘયાલતો શતો. .ૂ સરૂયદેલે અશીંના  સરુતાનને પ્રનતફોધ કયી પ્રનતફાંધો દૂય 

કયાવ્મા. તેને જૈન ધભથનો યાગી ફનાવ્મો. શ્રી નવિંશનલભર ગચણને ભોટા ભશોત્વલ લૂથક અશીં ઉાધ્મામ દલી 

આલાભાાં આલી. ાં. ભરશભા યચ ત “ ૈત્મ રયાટી”ભાાં અશીંના ૧૦ જજનારમોનો રય મ આપ્મો છે.  

શ્રી નલજમ ચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથ જૈન ભાંરદય  

ઠે. શ્રી ાર્શ્થનાથની લાડી મ.ુો. ભેડતાનવટી , જજ. નાગોય(યાજસ્થાન) 

૮૬. શ્રી મુાંડાયા તીથથ - શ્રી ભાંડોલયા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ ગાભના એક શ્રાલકને યભાત્ભાના દળથન ફાદ જ જભલાનો નનમભ શતો. ોતાના નનમભના ારન અથે તે યોજ 

ાાં  ભાઈર દૂય આલેરા ગાભે દળથનાથે જતો. તેના આ નનમભ ારનની નનષ્ઠાથી પ્રબાનલત  થઈને અનધષ્ઠામક દેલે 

તેને સ્લપ્નભાાં દળથન આપ્માાં. આ નનધથન જૈનની મ ૂાંઝલણને ાભીને તેને દેલે સ્લપ્નભાાં મ ૂાંઝલણ નનલાયણનો અને વાંનત્ત 

પ્રાબ્પ્ત ભાટેનો ણ ઉામ ફતાવ્મો. સ્લપ્નસચૂ ત સ્થે કેયડાના વકૃ્ષ તેથી આ શ્રાલકને શ્રી ાર્શ્થનાથના ભનોશય 

ચફિંફને પ્રગટ કયુું. યભાત્ભાને જોઈને ભન ભોયરો ના ી ઉઠયો. દેયાવયના નનભાથણ કામથ ભાટે વાંનત્તની વભસ્માનો  

ઉકેર તો અનધષ્ઠામકદેલે સ્લપ્નભાાં સ ૂવ્મો જ શતો. તે અનવુાય જલનો ટોરો બયીને યાતે્ર તે સચૂ ત સ્થાને મકૂી 

આવ્મો. વલાયે ટોરો રેલા ગમો તો ફધા જ જલ સલુણથભમ ફની ગમા શતા. તે સલુણથનો વ્મમ કયીને તેણે આયવનો 



બવ્મ જજનપ્રવાદ ફાંધાવ્મો. શ્રી નમવાંદય કૃત ‘શ્રીંેખેર્શ્ય ાર્શ્થનાથ છાંદ’ભાાં ણ શ્રી ાર્શ્થપ્રભનુા આ નાભનો ઉલ્રેખ છે.  

શ્રી ભાંડોલયા ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય તીથથ  

મ.ુ મુાંલાડા તા. વોજત, જજલ્રો ંઃ ારી, લામા ંઃ  ાંડાલર(યાજસ્થાન)  

૮૭. શ્રી કયેડા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

લાંદના દુલાથવનાઓનુાં ખ ાંડન કયનારૂ છે. આ પ્રભજુી વને ચફયાજભાન છે. ય૯ ઈં  ઊં ા છે અને ય૭ ઈં  શોા છે. 

“કયશટેક” ‘કયશડા’ કે ‘કયશડેા’ જેલા અન્મ નાભોને ણ ધાયણ કયત ુાં તીથથ વૈકાઓથી તેના પ્રબાલને નલસ્તાયી યહ્ુાં છે. 

વાંલત ૮૬૧ભાાં ઓવલાર લાંળીમ શે્રષ્ઠી શ્રી ચખભનવિંશ ળાશ ેઆ તીથથભાાં શ્રી કયશડેા ાર્શ્થનાથનો બવ્મ જજનપ્રવાદ 

ફાંધાવ્મો. આ ામથશ્રી જમાનાંદસયૂીર્શ્યજીના શબુ શસ્તે આ જજનપ્રવાદભાાં  શ્રી કયશડેા ાર્શ્થનાથના અરૌરકક જજનચફિંફને 

પ્રનતષ્ષ્ઠત કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. આ જજનારમ જીણથ થતાાં નલ.વાં. ૧૦૩૯ભાાં નુઃ તેનો જીણોદ્ધાય થમો. ફાલન ભનોશય 

દેલકુચરકાઓથી યતુત જીણોદ્ધત નતૂન  જજનપ્રવાદની વાંડેયક ગચ્છના વાંભથથ આ ામથશ્રી મળોબદ્રસરૂયનાલયદ શસ્તે 

પ્રનતષ્ઠા થઈ. વાં. ૧૬૬ભાાં આ તીથથનો નુઃ જીણોદ્ધાય કયલાભાાં આવ્મો. તે પ્રવાંગે  લૂાથચબમખુ આ જજનપ્રવાદની લૂથ 

તયપની દીલારભાાં એક નછત્રની એલી નલનળષ્ટ ય ના કયલાભાાં આલેરી કે જેની પ્રભ ુાર્શ્થસ્લાભીના જન્ભ કલ્માણકના 

નુનત રદલવે સમૂથના રકયણો યભાત્ભાના દેશની સ્ળથના  કયતાાં. યાંત ુનુઃ જીણોદ્ધાય થતાાં લતથભાનભાાં તે મજુફ રકયણો 

સ્ળથતા નથી. મકુ્સ્રભ આક્રભણોથી યક્ષણ કયલા આ જજનપ્રાવાદની ઉય ભક્સ્જદનો આકાય ઉક્સ્થત કયલાભાાં આવ્મો 

શતો. તાજેતયભાાં જ આ પ્રા ીન જજનપ્રાવાદનો છેલ્રો જીણોદ્ધાય થમો છે. વાં. ય૦૩૩ ભશાસદુ ૧૩ રદને .ૂ 

આ ામથદેલશ્રી સળુીરસયૂીર્શ્યજીના શબુ શસ્તે આ પ્રનતભાની બવ્મ ભશોત્વલ લૂથક પ્રનતષ્ઠા થઈ. શ્રી કયેડા ાર્શ્થનાથનુાં 

તીથથ ભૂાર વાગય છે. અશીંનુાં યેરલે સ્ટેળન ભાંરદયથી ૧ રક.ભી. દૂય છે. ઉદમયુ ચ તોડ યેરલે ભાગથ ય આલેલુાં આ 

તીથથ ચ તોડથી અને ઉદમયુથી ૭૦ રક.ભી. દૂય છે.  

શ્રી કયેડા ાર્શ્થનાથજી જૈન ર્શ્તેાાંફય મનૂતિજૂક તીથથ   

મ.ુો. ભૂારવાગય. જજ. ચ તોડગઢ, યાજસ્થાન ંઃ ૩૧૨૨૦૪. 

૮૮. શ્રી લશી તીથથ - શ્રી લશી ાર્શ્થનાથ બગલાન  

આ ભાંરદયનુાં નનભાથણ રગબગ ૧૧૦૦ લથ શરેાાં થમાનો ઉલ્રેખ ભે  છે. ભાંરદય નનભાથણ ફાદ શજુ સધુી કોઈ જીણોદ્ધાય 

થમો નથી. આજે ણ જીણોદ્ધાયની જરૂયત શોમ તેવુાં રાગતુાં નથી આ ણ એક  ભત્કાય કશલેામ છે. ભાંરદયની નનભાથણ 

ળૈરી તથા પ્રનતભાજીની નનભાથણ ળૈરી તેની પ્રા ીનતાનાાં દળથન કયાલે છે. આ નવલામ એક ફીજુ ાં ભ ાંરદય આલેલુાં છે , જ્માાં 

લધથભાન ભતૂ અને બનલષ્મના તીથુંકયોની પ્રનતભાજી તથા અનધષ્ઠામક દેલદેલીઓની પ્રનતભાજી દળથનીમ છે. ભાંરદયની 

નનભાથણળૈરી રકલ્રા  આકાયની છે. આલી ફાાંધણી ફહ ુજ ઓછી જગ્માએ જોલા ભે છે.  

શ્રી લશી ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન ભાંરદય ેઢી  



ોસ્ટ : લશી-૪૫૮૬૬૪, સ્ટેળન : નરીમા ભાંડી, 

જજલ્રો : ભાંદવૌય, ભધ્મપ્રદેળ. પોન : ૦૭૪૨૪-૨૪૧૪  

૮૯. શ્રી વભીનાખેડા તીથથ - શ્રી વભીના ાર્શ્થનાથ બગલાન  

આઠભા વૈકાની એક ધાત-ુપ્રનતભા વભીનાખેડાભાાંથી ભી આલી શતી. તેથી આ તીથથની પ્રા ીનતા ય કાાંઈક પ્રકાળ 

ડે છે. ખયતગચ્છના વભથથ  આ ામથ શ્રી જજન ાંદ્રસરૂય અને દાદાવાશફે શ્રી જજનકુળસરૂયની જ જન્ભભનૂભ વભીના ખેડા 

છે. વાં.૧૯૯૦ભાાં આ પ્રા ીન તીથથની નુઃ પ્રનતષ્ઠા ફાદ વાં. ૨૦૨૫ભાાં જજણોદ્ધાય કયલાભાાં આવ્મો શતો. ૧૯ભાાં  વૈકાભાાં 

થમેરા શ્રી શભેકનલએ એક કાવ્મભાાં શ્રી વભીના તીથથન ુાં ભનોશય આરેખન કયેલુાં છે.  

શ્રી વભીના ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન દેયાવય  

મ.ુ વભીનાખેડા, જજ. ઉદેયુ(યાજસ્થાન)  

૯૦. શ્રી ઉદમયુ તીથથ - શ્રી  ાંદા ાર્શ્થનાથ બગલાન  

ઉદમયુ  ાયે તયપ ભોટા ડુાંગયાઓથી ઘેયામેલુાં છે તેથી કુદયતી વૌંદમથ રકલ્રાઓથી જ યક્ષામેલુાં છે. ૪૦ જેટરા 

જજનારમો અને રગબગ  ૪૦૦૦૦ની જૈન લસ્તી ધયાલતુાં ઉદમયુ જૈનોનુાં ભશત્ત્લનુાં તીથથધાભ છે. અશીં ેરેવ યોડ ય 

શ્રી  ાંદાાર્શ્થનાથજીનુાં ઘુાંભટફાંધ પ્રા ીન જજનારમ ભોજુદ છે. મૂનામક શ્રી  ાંદાાર્શ્થનાથજી  વાં. ૧૩૨૫ના નળરારે ખ 

છે. ચ તોડ, ડુાંગયયુ, વભીના, કેળરયમાજી, કયેડા લગેયે તીથો નનકટભાાં આલેરા છે.  

શ્રી  ાંદા ાર્શ્થનાથ ર્શ્તામ્ફય જૈન દેયાવય  

થટેયા ગરીની ફશાય, ેરેવ યોડ, ઉદમયુ(યાજસ્થાન) ીન : ૪૬૪૭૭૦. 

૯૧. શ્રી નાગેર્શ્યજી તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન  

ભતા પ્રા ીન ઈનતશાવ મજુફ આ તીથથ ૧ય૦૦ લથ પ્રા ીન શોલાનુાં કશલેામ છે. ાિથનાથ બગલાનની આ પ્રનતભાજી 

ાર્શ્થનાથ જીલનકાભાાં અનધષ્ઠામક શ્રી ધયણેન્દ્રદેલ દ્વાયા નનનભિત શોલાની ભાન્મતા છે. આ પ્રા ીન ભાંરદય જીણથ 

અલસ્થાભાાં શત ુાં જેની દેખયેખ એક વાંન્માવી કયી યહ્યા શતા ત્માયફાદ જૈન વાંઘ આનો કાયોફાય શાથભાાં રઈ છેલ્રા ૩૦ 

લથથી આ તીથથને પ્ર ચરત કયી દીધુાં છે. ાર્શ્થનાથના દેશ પ્રભાણે નલ શાથ ઊં ી (૧૩. ુટની) પ્રનતભાજીના દળથન 

થતાાં જ ભન પ્રવન્ન થઈ જામ છે અને બક્તતબાલ જગાડે છે. અશીં અનધષ્ઠામક દેલ વાક્ષાત દળથન આે છે. અનેક  

લખતે  વથના રૂભાાં પ્રનતભાજીને નલિંટામેરા દળથન આે છે. અશીં અનેક  ભત્કાયી ઘટનાઓ ફને છે. અનત પ્રબાનલત 

અને  ભત્કાયીક શોલાને કાયણે આ તીથથ ઘણુાં જ પ્રનવદ્ધ ફન્યુાં છે. જજનારમની બભતીભાાં નલનન નભિત  ોલીળ જજનારમ 

ળોબી યહ્યાાં છે. રસ્ટીલ થ દી ાંદબાઈ જૈનના પ્રમાવથી તીથથ ઘણો નલકાવ વાધ્મો છે. શ્રી નાગેર્શ્ય ાર્શ્થનાથની 



નલળેતા ની ે મજુફ છે. વાંબલતઃ આ પ્રનતભાજીનુાં નનભાથણ શ્રી ાર્શ્થનાથના  જીલનકા દયનભમાન થમેર છે. ાાણની 

અેક્ષા યત્નોંથી નનનભિત પ્રનતભાઓ વલથ શે્રષ્ઠ છે , કશલેાભાાં આલે છે, શરેા આ પ્રનતભા ભયકત ભાચણની શતી.  બગલાન 

ાર્શ્થનાથના મૂ ળયીયના ભા (૯ શાથ = ૧/૨ ુટ)ની  પ્રનતભા, તેવુાં જ નીર લણથ, તેલોજ આકાય અને તેલા જ ભોશક 

ક્સ્ભતમખુી કામોત્વગથ મદુ્રાભાાં ફનેરી આ પ્રનતભા કોઈ પ્રભજુીને પ્રત્મક્ષ જોનાય જ ફનાલીળકે તેભ જ છે. એટરે કે આ 

પ્રનતભાજી ધયણેન્દ્ર ેજ ફનાલી છે. . તેનુાં આ પ્રભાણ કશી ળકામ. વૌથી શરેા આ પ્રનતભાજી અશીંચ્છત્રા નાભની 

નગયીના સલુણથભાંરદયભાાં સ્થાનત થઈ શતી. આ નગયી પ્રભજુીના જીલનકાભાાં જ પ્રલતથભાન શતી.ધભથળાા તથા 

બોજનળાાની અશીં સુાંદય સનુલધા છે.  

શ્રી નાગેર્શ્ય ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય તીથથ ેઢી  

ોસ્ટ : ઉન્શરે, જજલ્રો : ઝારાલાડ(યાજસ્થાન) સ્ટેળન :  ૌભશરા 

૯૨. શ્રી યાલણ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

૧૩ ઈં  ઊં ા, ૯ ઈં  શોા, વાત પણારાંકૃત, દ્માવને દ્માવને ચફયાજભાન આ ર્શ્તે સ્લાભીની ભનોશય મખુાકૃનતનુાં 

લણથન કયલા ઉભાઓની ખોજ ભાટે  ોભેય આથડમો. આ પ્રા ીન જજનારમ ાંદયભાાં વૈકા સધુી નલદ્યાભાન શત ુાં. ાંદયભાાં 

વૈકાભાાં શે્રષ્ઠી યાભનવિંશ ેવાંઘવરશત શ્રી યાલણતીથથની માત્રા કયી. વાંઘનત દ પ્રાપ્ત કયુું શત ુાં. ત્માયફાદ તે જજનારમ 

જીણથ થતાાં વાં. ૧૬૧૪ભાાં શૈ્રષ્ઠી શીયાનાંદે અરલયભાાં નતૂન જજનારમનુાં નનભાથણ કયાવ્યુાં અને શ્રી યાલણ ાર્શ્થનાથનુાં 

નતૂનચફિંફ બયાલી પ્રનતષ્ષ્ઠત કયાવ્યુાં. આગ્રાના શે્રષ્ઠી શ્રી શીયાનાંદજી નનનભિત શ્રી યાલણ ાર્શ્થનાથ જજનારમની પ્રનતષ્ઠા 

વાં. ૧૬૪ના ભશા લદ ૧૩ને ળનનલાયે ખયતય ગચ્છના આદ્યક્ષીમ  જજન ાંદ્રસરૂયના આદેળથી લા ક યાંગકળે કયી 

શતી. વાંલત ૧૯૮૩ના ભશા સદુ નાાં રદને .ૂ આ ામથદેલ શ્રી નલજમલલ્રબસયૂીર્શ્યજીના શસ્તે આ તીથથની નુઃપ્રનતષ્ઠા 

થઈ શતી.યાણની ટેકદૃઢતાની સલુાવ  ોભેય પ્રવયાલતુાં પ્રબાલ વાંન્ન શ્રી યાલણ ાર્શ્થનાથ તીથથ આજે ણ નલદ્યાભાન 

છે. નલક્રભના દળભના વૈકાભાાં થમેરા યાણાઅલ્લય યાજાએોતાના નાભ યથી ‘અલ્લય યુ’ લવાવ્યુાં શોલાનુાં કશલેામ 

છે.શ્રી યાલણ ાર્શ્થનાથનુાં મખુ્મ તીથથ અરલય છે. તદુયાાંત શ્રી જીયાલરા તીથથની ૩યભી દેયીભાાં ણ શ્રી યાલણ 

ાર્શ્થનાથની ભનોશય મનૂતિ ચફયાજભાન છે. યાજસ્થાનભાાં આલેલુાં અરલય ભોટુાં ળશયે અને જજલ્રાનુાં ગાભ છે. યેરલે 

સ્ટેળનથી ળશયે ૩ રક.ભી. દૂય છે. અરલય ળશયેથી આ તીથથ ૩ રક.ભી. દૂય છે. ગાભભાાં જૈનોની લસ્તી જૂજ છે. શ્રી 

ાર્શ્થનાથ પ્રભનુુાં ભ ાંરદય ધાફાફાંધી છે. થોડા લો લેૂ તેનો જજણોદ્ધાય થમેરો છે. આ તીથથ અત્માંત  પ્રબાલવાંન્ન છે. 

શ્રી યાલણ ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેાાંફય જૈન તીથથ  

મ.ુ અરલય(યાજસ્થાન) 

૯૩. શ્રી ભથયુા તીથથ - શ્રી કલ્દ્રભુ ાર્શ્થનાથ બગલાન  



લૂથ આ નગયી ૧ય મોજન રાાંફી અને ૯ મોજન શોી શતી. તેને પયતા કોટને મમનુાના ાણી આચરિંગન કયતાાં શતાાં. 

દેલારમો અને જજનારમોથી આ નગયી ળોબતી શતી. ધલરગશૃો અને શાટો આ નગયીના અરાંકાય શતા. લાલો અને 

કુલાઓથી તીથુંકય શ્રી સુરુ્શ્થનાથના વભમથી આ નગયીને જૈનોના નલત્ર તીથથધાભ ફનલાનુાં યભ વૌબાગ્મ પ્રાપ્ત 

થયુાં. શ્રીકૃષ્ણલાસદેુલના જન્ભથી આ નગયી ગૌયલલાંતી ફનેરી છે,  શ્રી રુ્શ્થનાથ પ્રભ ુઅને શ્રી લીય પ્રભનુા 

 યણસ્ળથથી આ ભનૂભભાાં ાનલત્ર્મ યુાયુાં છે. અંનતભ કેલરી શ્રી જ ાંબસુ્લાભીનુાં નનભાથણ ભથયુાભાાં થયુાં શત ુાં. ખોદકાભ 

કયતા કેટરાક વૈકા લેૂ શ્રી કલ્દ્રભુ ાર્શ્થનાથન  ભ ાર્શ્થનાથનાથનુાં આ ચફિંફ ભી આવ્યુાં શત ુાં. ભથયુા ભાંડન આ  “શ્રી 

ભથયુા ાર્શ્થનાથ” નાભથી ણ ઓખામ છે. 

શ્રી કલ્દ્રભુ ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન તીથથ  

૭૬૨, ધીઆભેડી, ભથયુા (ઉત્તય પ્રદેળ) ીન : 281001. 

૯૪. શ્રી કુકથ ટેર્શ્ય તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન  

આ તીથથ ય૮૬૦ લથ લેૂનુાં શોલાનુાં કશલેામ છે. અશીંથી નજીકના યાજયુના યાજાએ શ્રી ાર્શ્થનાથના વભમે આ નગય 

લવાવ્યુાં શોલાનુાં કશલેામ છે અને તે લખતે ભાંરદયનુાં નનભાથણ કયી કુકથ ટેર્શ્ય ાર્શ્થનાથ બગલાન ચફયાજીત કયઢમા અને 

નગયનુાં નાભ કુકથ ટેર્શ્ય યાખ્યુાં. કલ્સતૂ્ર ગ્રાંથભાાં લણથલેર પ્રવાંગો મજુફ પ્રભ ુાર્શ્થનાથ બગલાન છદ્મસ્થ અલસ્થાભાાં 

નલ ાયતા શતા ત્માયે કચરકુાંડ, કુકથ ટેર્શ્ય નલગેયે થોડા તીથોની સ્થાના થઈ શતી તે કુકથ ટેર્શ્ય આ જ સ્થાન ભાનલાભાાં 

આલે છે. વભમે વભમે આ તીથથનો જીણોદ્ધાય થમો છે નલ.વાં. ૧૬૭૬ભાાં પ્રનતષ્ઠા થમાનો ઉલ્રેખ ભે છે. વભમે વભમે 

 ભત્કારયક ઘટનાઓ ફનલાના ઉલ્રેખ છે. પ્રભજુીની પ્રનતભાજી અરૌરકક છે પ્રનતભાજીના દળથન થતા જ ભન પ્રવન્ન થઈ 

જામ છે. 

શ્રી જૈન ર્શ્તેામ્ફય મનૂતિજૂક શ્રી વાંધ 

ોસ્ટ : કુકથ ટેર્શ્ય -૪૫૮૧૧૬, જજલ્રો : નીભ , ભધ્મપ્રદેળ પોન (ી.ી.) ૦૭૪૨૧-૩૧૨૪૧-૨૩૧૩૪૩.    

૯૫. શ્રી ઉન્શરે તીથથ - શ્રી ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ ગાભનુાં પ્રા ીન નાભ તોયણ શત ુાં જ્માયે શ્રી જન્ભેજમે નાગદાભાાં નાગમજ્ઞ કમો શતો. ત્માયે  ાયે રદળાભાાં 

તોયણદ્વાય ફાાંધલાભાાં આવ્મા શતા. ત્માયે એક તોયણ અશીં ણ ફાંધાયુાં શત ુાં. ત્માયફાદ ત્માાં ગાભ લસ્યુાં શત ુાં 

તેથી તેનુાં નાભ તોયણ ડ્ુાં ત્માયફાદ લખત જતાાં તે ઉન્શરે નાભે પ્ર ચરત થયુાં. ભાંરદયભાાં ઉરબ્ધ ૧૦ભી 

અને ૧૧ભી વદીના અલળેો યથી કશી ળકામ કે આ તીથથ ૧૦ભી વદીથી શરેાનુાં છે. અશીં ણ અનેકલાય 

જીણોદ્ધાય થમો શળે. છેલ્રો જીણોદ્ધાય નલ.વાં. ૧૭૦૦ભાાં શ્રી ઉન્શરે શ્રી વાંઘ દ્વાયા કયલાભાાં આવ્મો શતો શારભાાં 



ણ જીણોદ્ધાય કામથ  ાલ ુછે. અશીં અભીઝયણા તથા જજનારમભાાં લાાંજીત્રોના નાદ વાંબાલલા જેલી અનેક 

 ભત્કાયી ઘટનાઓ ફનતી યશ ેછે. પ્રનતભાજીના દળથન કયતા જ ભન પ્રવન્ન થઇ જામ છે.  

શ્રી ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય મનૂતિજૂક વાંઘની ેઢી 

ોસ્ટ : ઉન્શરે : ૪૫૬૨૨૧, જજ : ઉજ્જૈન, ભધ્મપ્રદેળ પોન : ૦૭૩૬૬-૨૨૦૨૫૮ / ૨૨૦૨૩૭. 

૯૬. શ્રી ઉજ્જૈન તીથથ - શ્રી અલન્તી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ક્ષીપ્રા નદીના રકનાયે ઉજ્જૈન ળશયેભાાં આ જજનારમ આલેલુાં છે. આ નગયનુાં પ્રા ીન નાભ અલન્તીકા, 

ષુ્કયાંજી લગેયે શત ુાં. આ તીથથનુાં કાક્રભે ઘણીલાય તન તેભજ ઉદ્ધાય થમો છે. જુદા જુદા વભમે ળાવન ય 

પ્રબાલ ાડનાય આ ામથ બગલાંતોએ ોતાની અમલૂ્મ ળક્તતનો ઉમોગ કયી આ તીથથનો ભરશભા લધામો છે. 

અચગમાયભી વદીભાાં શ્રી ળાાંનતસયૂીજીએ નલદ્યાપ્રેભી યભાસ્લાંળના યાજા બોજના દયફાયભાાં ૮૪ લારદઓએ 

જીતીને ખફૂ જ વન્ભાન ભેવ્યુાં શત ુાં આ યીતે જૈન ધભથની પ્ર ાય-પ્રવાય વાંફાંધની ઘણી ઘટનાઓ આ તીથથ 

વાથે જોડામેરી છે. અશીં આ નવલામ અન્મ ય૪ ભાંરદયો છે. પ્રભ ુાર્શ્થનાથજી અરૌરકક અને અજોડ છે. 

શ્રી અલન્તી ાર્શ્થનાથ તીથથ જૈન ર્શ્.ેમ.ૂ.ૂભાયલાડી વભાજ રસ્ટ 

અનાંત ેઠ, દાની દયલાજા, ોસ્ટ ંઃ ઉજ્જૈન-૪૫૬૦૦૧ 

યાજ્મ ંઃ ભધ્મપ્રદેળ પોન ંઃ ૦૭૩૪-૫૫૫૫૫૩(રસ્ટ કામાથરમ) 

૯૭. શ્રી અરૌરકક તીથથ - શ્રી અરૌરકક ાર્શ્થનાથ બગલાન 

શવાભયુા ગાભની ભધ્મભાાં આ જજનારમ આલેલુાં છે. ભાંરદયના પ્રા ીન કરાત્ભક અલળે, સ્તાંબ અને રયકય 

લગેયેના અલરોકનથી જણામ છે કે આ ભાંરદય નલક્રભની ૧૦ભી વદી શરેાનુાં શળે જીણોદ્ધાય નલ.વાં.૧૬૪૯ભાાં 

થમાનો ઉલ્રેખ છે. શભણાાં ણ જીણોદ્ધાયનુાં કામથ  ાલ ુછે. યાજ નલક્રાભારદત્મના વભમભાાં આ ઉજ્જૈન 

નગયીનો એક ભશોલ્રો શતો અને યાજા નલક્રભારદત્મનો ભશરે અશીં શતો તેથી નજીક યાણીનો ભશરે છે. જેને 

આજે યાણીકોટ કશ ેછે. શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાનની પ્રનતભા અરૌરકક અને કરાત્ભક છે. પ્રનતભાની શસ્તમદુ્રા 

ની ે નાગ-નાગણીની જોડી લીંટામેરી છે જે અરૌરકક છે.  

શ્રી અરૌરકક ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય ેઢી, શવાભયુા 

ો. તરોદ : ૪૫૬૦૦૬, જજલ્રો : ઉજ્જૈન, ભ.પ્ર.પોન : ૦૭૩૪-૨૬૧૦૨૦૫-૨૬૧૦૨૪૬. 



૯૮. શ્રી ભક્ષી તીથથ - શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ પ્રભ ુપ્રનતભા ઘણી જ પ્રા ીન ભનામ છે. ઇ.વ. દળી વદીભાાં યભાય યાજાઓ દ્વાયા આ તીથથ ફાંધામાનો 

ઉલ્રેખ છે. અગીમાયભી વદીના ભશભદ ગઝનીએ જ્માયે બાયતબયભાાં અનેક ભાંરદયો લુાંટયાાં ત્માયે અશીં ણ 

આલેરો યાંત ુઅશીં આવ્મા છી તે ભાાંદગીભાાં વડામો ત્માયે તેને આ ભાંરદયને કોઈ ક્ષનત શોં ાડલી નશીં 

તેલો આદેળ ળાવનદેલે આેરો એટરે કે આ પ્રનતભાજી  ભત્કારયક કશલેામ છે. ફીજી એક રોકલા કા મજુફ 

એક લખત પ્રભનુા છત્રધાયક ધયણેન્દ્ર દેલે ોતાની પેણભાથી દૂધની ધાયા લશાલી શતી જેથી ભાંરદયના મૂ 

સ્થાનભાાં દૂધ બયાયુાં શત ુાં. . આ  ભત્કાયી ઘટનાના અનેકોએ દળથન કમાથ શતાાં. પ્રભ ુપ્રનતભાનુાં નળલ્ વૌંદમથ 

અરૌરકક છે. 

શ્રી આણાંદજી કલ્માણજી ેઢી- શ્રી ભક્ષી ાર્શ્થનાથજી જૈન ર્શ્.ેભાંરદય 

ોસ્ટ : ભક્ષી : ૪૬૫૧૦૬, જજ. યાજાયુ, ભ.પ્ર. પોન : ૦૭૩૬૩-૨૩૨૦૩૭. 

૯૯. શ્રી ઉલવગ્ગશયાં તીથથ - શ્રી ઉલવગ્ગશયાં ાર્શ્થનાથ બગલાન 

ભધ્મપ્રદેળભાાં દુગથ ળશયેથી દૂય નગયુ ગાભ ાવે નળલનાથ નદીની ાલન ધયા ય કરયલ કયતા પ્રાકૃનતક 

લાતાલયણભાાં ઉલવગ્ગશયાં ાર્શ્થપ્રભનુુાં બવ્માનતબવ્મ તીથથ આલેલુાં છે. ગગનચુાંફી ત્રણ બવ્મ નળખયોથી 

ળોબતા આ ભાંરદયની જભણી ફાજુ કલ્માણ ભાંરદય, ડાફી ફાજુ નનભઉણ ભાંરદય, દ્મલતી ભાતા તેભજ 

ભાણીબદ્રલીયનુાં ભાંરદય છે. કલ્માણ ભાંરદયભાાં કામોત્વગથ કલ્માણ ાર્શ્થનાથ બગલાંત છે. ાર્શ્થનાથ બગલાનના 

દળ બલ નમનયમ્મ છે. મૂનામક શ્રી ઉલવગ્ગશયાં ાર્શ્થનાથ બગલાન ખફૂ જ નમનયમ્મ છે. શ્માભલણી 

મનૂતિના દળથન કયતા આત્ભા બાલનલબોય ફની જામ છે. આલી સુાંદય અરૌરકક અંગેઅંગભાાં સ્કુયણા પ્રગટ 

કયનાય પ્રભજુીની પ્રનતભા નજીક ઉગના ગાભભાાંથી ભી આલી છે. ઉત્તયપ્રદેળભાાં ગાંડક નદીના રકનાયા ય 

શાડોની લચ્ ે ઉગના ગાભનાાં ભલુનનવિંશને ખેતયભાાં ખાડો ખોદતા ૦ ુટ ઊંડ ેખોદતાાં ખાડો દૂધથી બયાઈ 

ગમો. જેભાાંથી શ્માભલણથની આ અરૌરકક પ્રનતભાજી ભી આવ્માાં. વાત બાનલકોને સ્લપ્ન આવ્યુાં કે પ્રનતભાજી 

શ્રી નગયુા ગાભભાાં ઉલવગ્ગશયાં તીથથભાાં તીથાથનધનત ફનળે ભાટે આ મનૂતિ યાલરભરજી ‘ભણી’ને વોંે દો. 

ત્માયફાદ આ પ્રનતભાજી દુગથ રાલલાભાાં આવ્મા શતા. જ્માયે નાા ાવે યસ્તાભાાં ભેટાડોય અટકી ડી. 

આગ જામ જ નશીં. યાલરભરજીએ પ્રભ ુાર્શ્થનાથ અશીં ચફયાજભાન થળે કશલેાની વાથે જ ભેટાડોય  ાલ ુ

થઈ ત્માાં ખોદકાભ કયતા પ્રા ીન ાર્શ્થપ્રભનુા ગરા નીકળ્માને આજે ણ ભાંરદયભાાં આગ જ ચફયાજભાન 

છે. જીલાંત વથ વરશત નીકેર આ પ્રભજુી વૌના ભાટે આિમથ, આસ્થા, બક્તતનુાં અલૂથ આરાંફન ફની યહ્યા 



છે. આ જજનારમથી પ્રનતષ્ઠા ..ૂઆ. યાજ્મળસરૂયર્શ્યજી ભ.વા.ના કયકભરો દ્વાયા વાંન્ન થઈ છે. જ્માાં ય૦ 

લથ શરેાાં ભાત્ર ખેતય અને જ ાંગર શતુાં ત્માાં આજે જજનબક્તતનુાં યમ્મ નાંદનલન ફની ગયુાં. ધભથળાા, 

બોજનળાાની ણ સુાંદય વ્મલસ્થા આ તીથથભાાં છે. શ્રી ભચણબદ્રલીયનો ણ આ તીથથભાાં ખફૂ ભરશભા છે.   

શ્રી ઉલવગ્ગશયાં ાર્શ્થનાથ તીથથ, મ.ુ નાગયુ જજલ્રો ંઃ દુગથ,(ભ.પ્રદેળ) 

૧૦૦. શ્રી લાયાણવી તીથથ - શ્રી લાયાણવી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

લાયણા અને અવી નાભની ફે નદીના વાંગભ ય લવેલુાં લાયાણવી આજે ફનાયવ નાભથી પ્રનવદ્ધ છે. પ્રા ીન 

કાથી ‘કાળી’નાભથી આ નગયી જૈન, ફૌદ્ધ અને લૈરદક વાંસ્કૃનતનુાં સબુગ વાંગભસ્થાન ફની યશરેી છે. નલદ્યા 

અને વાંસ્કૃનતનાાં ક્ષેતે્ર કાળીનુાં પ્રદાન પ્રા ીન કાથી વલોચ્  કક્ષાનુાં યહ્ુાં છે. બોરયુભાાં શ્રી ાર્શ્થનાથ 

બગલાનનો જન્ભ થતા આ નગયીના પ્રનતષ્ઠા ઓય લધી તીથથકય યભાત્ભાઓનાાં કુર ૧૬ કલ્માણક 

ઉજલલાનુાં ભશા વૌબાગ્મ આ નગયીને વાાંડ્ુાં છે. બગલાન ાર્શ્થનાથના ચ્મલન, જન્ભ દીક્ષા અને 

કેલજ્ઞાન કલ્માણક અશીં થમા શતાાં. તેથી પ્રભનુી પ્રથભ દેળના ણ અશીં થઈ શતી. પ્રભલુીયના વભમભાાં 

લાયાણવી નગયી ભલ્રકી જાનતના યાજાઓની યાજધાની શતી. કશલેામ છે કે આ નગયી શે્રચણક ભશાયાજને 

શયેાભણીભાાં ભી શતી. લાયાણવી લૈરદક ધભથનુાં ણ ભશત્લનુાં તીથથધાભ પ્રા ીન વભમથી છે. કાળી 

નલર્શ્નાથનુાં પ્રનવદ્ધ ભાંરદય રશિંદુઓનુાં માત્રાધાભ છે. પ્રભ ુાર્શ્થનાથ સ્લાભી તથા પ્રભલુીયના વભમભાાં મજ્ઞ-શોભ 

આરદનો અશીં ખફૂ રયલાજ શતો. યભાત્ભા તથા તેભના શ્રભણોએ અરશિંવા ધભથને ઉદેળીને મજ્ઞોભાાંથી 

રશિંવકતાને દૂય કયી. લૂથભાાં વભથથ યીતે નલદ્વાન મનુનુાંગલોએ અશીં યશીને નલળે ળાસ્ત્રાભ્માવ કમો શતો. આજે 

ણ કાળી વાંસ્કૃનત નલદ્યાનુાં ભશત્લનુાં ધાભ છે. અશીંનુાં રશિંદુ નલર્શ્નલદ્યારમ બાયતબયભાાં ભોખયાનુાં સ્થાન ધયાલે 

છે. જ્મોનત, વ્માકયણ, આયલેુદ, દળથન ળાસ્ત્રો આરદ બાયતની પ્રા ીન નલદ્યા યાંયાનો અણભોર લાયવો 

ટકાલી યાખનાયા ાંરડતો આજે ણ ભોટી વાંખ્માભાાં કાળીભાાં ભોજુદ છે. પ્રભ ુાર્શ્થનાથના  ાય કલ્માણકોનુાં 

એકભાત્ર સ્ભાયક બેલૂયુભાાં છે. અજ્ઞાન-કષ્ટ તના કભઠ મોગીના મજ્ઞભાાંથી ફનતા વથને ફશાય કાઢી 

નલકાય ભાંત્રનુાં સ્ભયણ કયાલલા દ્વાયા શ્રી ાર્શ્થકુભાયે તેને ધયણેન્દ્ર દ સધુી શોં ાડયો. તે ખ્માતનાભ ઘટના 

લાયાણવીભાાં જ ફની શતી. બેરયુભાાં ધભથળાાની લચ્ ે જ ધાભાફાંવી જૈન ભાંરદય સુાંદય ળોબે છે. ઊં ી 

ફેઠકની છત્રીભાાં મૂનામક શ્રી ાર્શ્થનાથજી ચફયાજભાન છે. લાયાણવીના નાથ આ ાર્શ્થનાથ સ્લાભી ‘‘શ્રી 

લાયાણવી ાર્શ્થનાથ’’ના નાભથી ઓખામ છે. 

શ્રી લાયાણવી ાર્શ્થનાથ ર્શ્તેામ્ફય જૈન તીથથ 



શ્રીજૈનર્શ્તેામ્ફયતીથથવોવામટી,ફી-૨૦/૪૬ બેરયુ-લાયાણવી(ઉ.પ્રદેળ) 

૧૦૧. શ્રી નવદ્ધનળખય તીથથ – શ્રી વભેતનળખય ાર્શ્થનાથ બગલાન 

આ ભશાતીથથ ય ય૦ તીથથકયો નનભાથણ ામ્મા છે. યાંત ુય૩ભા તીથથનત શ્રી ાર્શ્થનાથ બગલાનનો આ 

ભશાતીથથ વાથે ઋણાનફુ ાંધ લધ ુશોમ એવુાં રાગે છે. પ્રભ ુાર્શ્થનાથે ૩૦ લે દીધા સ્લીકામાથ દીધા સ્લીકામાથ 

છી ૮૪ભા રદલવે કેલજ્ઞાન ામ્મા છે. ત્માય છી યભાત્ભા લાયાંલાય આ ાલનભનૂભ ઉય ધામાથ છે. 

યભાત્ભાના અનેક વભલયણો ણ આ સ્થ ય ય ામા છે. કેલજ્ઞાની યભાત્ભાની દેળના વાાંબીને 

અનેક જીલો પ્રનતફોધ ામ્મા છે. ભાત્ર જૈન જ નશીં જૈનેતયો ણ પ્રભનુી દેળનાથી બાનલત ફન્મા છે, એ 

લાતના વાક્ષી ઈરાકાના આરદલાવી રોકો છે.જેઓ પ્રભ ુાર્શ્થને ‘ાયવનાથ ભશાદેલ, ાયવનાથ ફાફા’ લગેયે 

અનેક નાભોથી વાંફોધે છે. તથા પ્રભ ુાર્શ્થનો ભરશભા નશીં નલસ્તયેરો છે એનુાં ફીજુ ાં એક પ્રભાણ દય વાર પ્રભ ુ

ાર્શ્થ જન્ભકલ્માણક રદન-ો દળભી દળભી એ ભોટો ભેો બયામ છે. જેભાાં ભાત્ર જૈનેતયો ય નલળા 

વાંખ્માભાાં ઊભટી ડ ેછે તથા ત્રીજુ ાં કાયણ ઇવયી યેરલે સ્ટેળનનુાં નાભ જ ાયવનાથ સ્ટેળન તયીકે પ્રનવદ્ધ 

ફન્યુાં છે અને  ોથુાં કાયણ વભેતનળખય તીથાથનધયાજને ‘ાયવનાથ શાડ’ તયીકે ઓખે છે.ાર્શ્થનાથ 

યભાત્ભાએ કેલજ્ઞાન અલસ્થાભાાં રગબગ ૭૦ લથ સધુી થૃ્લીતરને ાલન કયી જ્માયે ોતાનો 

નનલાથણકા નજીક આલતાાં નુઃ શ્રી વભેતનળખય તીથાથનધયાજ ય ધાયે છે. જ્માાં ૩૩ મનુનલયો વાથે ૧ 

ભાવનુાં અનળન કયી કામોત્વગથ મદુ્રાભાાં શ્રાલણ સદુ-૮ના રદલવ ેનલળાખા નક્ષત્રભાાં નળલયભણીને લયે છે. 

ાર્શ્થનાથ યભાત્ભા નનભાથણ ાભતા ળોકાકુર ફનેરા દેલ-દેલેન્દ્રો યભાત્ભાનો નલનળષ્ટ નનલાથણ કલ્માણક 

ભશોત્વલ કયે છે. યભાત્ભા જે સ્થેથી નનભાથણ ામ્મા તે સ્થ ‘સલુણથબદ્ર ટૂાંક’ નાભે જગનલખ્માત ફને છે. જે 

ટૂાંકનુાં ફીજુ ાં નાભ ધભથગાડાંફય ટૂાંક’ ણ છે. આ સલુણથબદ્ર ટૂાંકની માત્રા કયનાય ૧ ક્રોડ ૌધાલાવ પ 

ભેલે છે. શ્રી ાર્શ્થનાથ પ્રભ ુયયભા તીથથનત શ્રી શ્રી નેનભનાથ બગલાનના નનલાથણથી ૮૩,૭૦૦ લે નનભાથણ 

ામ્મા છે. ખયેખય શ્રી વભેતનળખય તીથાથનધયાજ ય ય૦ જજન નનલાથણદને ામ્મા છે એટરે એના અણ-ુઅણ ુ

નલત્રતભ તો  છે જ. વાથે વાથે આ તીથાથનધયાજ ય રદવ્મ ઔધીઓ, યવકુનકા તથા નલનલધ ધાતઓુ ણ 

છુામેરી છે. જે તજજ્ઞ શોમ તે ભેલી ળકે, જાણી ળકે, ાં. જમનલજમજીએ તીથથભાાભાાં તો આગ લધીને 

શીયાની તીથાથનધયાજ ય ણ છે એભ સ ૂવ્યુાં છે. 

૧૦૨. શ્રી અંતયીક્ષજી તીથથ - શ્રી અંતયીક્ષ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

નળયયુ ગાભ નજીક આલેરા આ તીથથનો અને આ બવ્મ પ્રનતભાજીનો  ઈનતશાવ ઘણો જ પ્રા ીન છે. કશલેામ 

છે કે યાજા યાલણના ફનેલી ાતા રાંકાના યાજા ખયદુણ આ પ્રદેળ ઉયથી નલભાન દ્વાયા વાય થતા. 



બોજનનો વભમ થતા અશીં ની ે ઊતમાથ જૂા ભાટે પ્રનતભાજી વાથે રાલલાનુાં ભરૂી ગમા તેથી તેઓએ ભાટી 

અને ગોફયની પ્રનતભાજી ફનાલી. જૂાનુાં કામથ ણૂથ કયુું અને નજીકના જરકુાંડભાાં પ્રનતભાજી ધયાવ્માાં. લો 

સધુી પ્રનતભાજી જરકુાંડભાાં અદૃશ્મ યશી. નલ.વાં.૧૧૪૨ભાાં ભશા સદુ ના યોજ રટકાકાય આ ..ૂ 

અબમદેલસયૂીર્શ્યજી ભ.વા.ના કયકભરો દ્વાયા નલનનનભિત વાંઘ ભાંરદયભાાં તેની પ્રનતષ્ઠા થઈ. આ પ્રનતભાજી 

વાથે અવાંખ્મ  ભત્કાયીક ઘટનાઓ જોડામેરી છે. પ્રનતભાજી ખફૂ જ કરાત્ભક અને  ભત્કાયી ભનામ છે. 

બતતોની દયેક ભનોકાભના ણૂથ થામ છે. ર્શ્તેામ્ફય તેભજ રદગાંફય ફાંધઓુ ોતોતાની નલનધ પ્રભાણે 

વભમત્ર પ્રભાણે શાંભેળ જૂા કયે છે. 

શ્રી અંતયીક્ષ ાર્શ્થનાથ ભશાયાજ વાંસ્થાન 

ોસ્ટ ંઃ નળયયુ ૪૪૪૫૦૪ જજલ્રો ંઃ લાનવભ, યાજ્મ ંઃ ભશાયાષ્ર પોન ંઃ ૦૭૨૫૪-૨૩૪૦૦૫. 

૧૦૩. શ્રી બદ્રાલતી તીથથ - શ્રી કેવરયમા ાર્શ્થનાથ બગલાન 

બદ્રાલતી ળશયેભાાં આલેલુાં તીથથ અનત પ્રા ીન ભનામ છે. આ તીથથને બાયતના યુાતત્ત્લ ખાતાએ યચક્ષત 

સ્ભાયક તયીકે જાશયે કયેલુાં છે. પ્રનતભાનો અડધો બાગ જભીનભાાં દટામેરો શતો. અંધશ્રદ્ધાથી ગાભડાના રોકો 

તેને કેવરયમા ફાફા કશી નવિંદુય લગેયે  ઢાલતા ત્માયફાદ આજુફાજુના ગાભના જૈનો દ્વાયા વયકાયને નલનાંતી 

કયતા ઇ.વ.૧૯૧યભાાં આ તીથથસ્થાન વાંઘને સુયત કયુું. અશીંમા જભીનભાાંથી નીકેરી અનેક પ્રા ીન 

પ્રનતભાજીઓ દળથનીમ છે. ઉયાાંત ખાંડયેભાાંથી ભી આલતાાં ફીજા અલળેો ણ કરાત્ભક છે. ભાંરદયના 

ઉયના બાગભાાં  તમુુથખી પ્રનતભા છે. આ એક જ મનૂતિભાાં શ્રી ાર્શ્થનાથપ્રભ,ુ શ્રી  ાંદ્રપ્રભસુ્લાભી અને શ્રી 

આરદનાથ પ્રભનુા ચફિંફ છે એ આ મનૂતિની નલનળષ્ટતા છે. 

શ્રી જૈન ર્શ્તેામ્ફય ભાંડ  

ોસ્ટ : બદ્રાલતી, ૪૪૨૯૦૨, જજલ્રો :  ાંદ્રયુ 

પ્રાાં  : ભશાયાષ્ર, પોન : ૦૭૧૭૫-૨૬૬૦૩૦.  

૧૦૪. શ્રી કુાંબોજચગરય તીથથ - શ્રી જગલલ્રબ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

શાડ ય આલેલુાં આ તીથથ અનત યભણીમ રાગે છે. ત્માાંના નમનયમ્મ લાતાલયણભાાં પ્રભ ુપ્રનતભા વભક્ષ 

ભન બક્તતભાાં રીન થઈ જામ છે. શાડ યથી દેખાત ુાં ની ેનુાં દૃશ્મ ભનને મગુ્ધ કયી દે છે. આ તીથથ દચક્ષણ 

ભશાયાષ્ટનુાં ળત્ુાંજમ કશલેામ છે. આ તીથથનો જીણોદ્ધાય નલ.વાં. ૧૯૨૬ના ભશા સદુ-૭ના યોજ થમાનો ઉલ્રેખ 



છે. અશીં કાનતિક નૂભ,  ૈત્ર નુભ તેભજ ભાગવય સદુ-૧૦ના યોજ ભેો બયામ છે. શજાયો શ્રદ્ધાળુ બતતો 

દળથનાથે ધાયે છે. અશીં વાધ-ુવાધ્લી ભાટે અરગ ઉાશ્રમ તથા આયાધના બલન ણ છે. તેથી વાધ-ુ

વાધ્લીજીની અલયજલય ણ યશ ેછે. આ તીથથભાાં આલલાથી ભનને ખફૂ જ ળાાંનત ભે છે. 

શ્રી જગલલ્રબ ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય ભાંરદય રસ્ટ 

કુાંબોજગીયી તીથથ, ોસ્ટ ંઃ ફાહફુરી - ૪૧૬૧૧૩,  

તાલકુો ંઃ શથકરાંગડા, જજલ્રો ંઃ કોલ્શાયુ, યાજ્મ ભશાયાષ્રા  

પોન ંઃ ૦૨૩૦-૨૫૮૪૪૫, ૦૨૩૦-૨૫૮૪૪૫૬. 

૧૦૫. શ્રી અભરનેય તીથથ - શ્રી ચગરૂઆ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

અભરનેય સ્ટેળનથી ૧ ભાઇર દૂય આ તીથથ આલેલુાં છે. બક્તતના બયયૂ વાંલેદનોથી વમદૃ્ધ સષૃ્ષ્ટભાાં દળથકના 

રદરને ખેં ી જતા શ્માભલણથના શ્રી ચગરૂઆ ાર્શ્થનાથની અભરનેયનગયે બવ્મ નળખયફાંધ જજનારમને 

નલભનૂત કયે છે. આ જજનારમ  વાં. ૧૯ય૦ આ આવાવભાાં શ્રી વાંઘ ેફનાલેલુાં નુઃ જીણોદ્ધાય ફાદ વાં. 

૨૦૦૭ના લૈળાખ સદુ-ના ૧૧//૧૦૧ના રદલવે પ્રનતષ્ઠા થઈ. આ પ્રનતભાજી ૫૦૦ લથ જેટરાાં પ્રા ીન 

છે. ઉત્ુાંગ ચગરયશ્રુાંગ વભી ઉન્નત ગરયભાને રયધાન કયતા આ પ્રભજુીનુાં ચગરૂઆ ાર્શ્થનાથ નાભ મથાથથ છે. શ્રી 

ચગરૂઆજીની બક્તત બતતજનોને ચગરૂઆ ફનાલે છે. મનુનશ્રી ગણુનલજમજીના નળષ્મે વાં.૧૬૮૯ભાાં ય ેરા શ્રી 

૧૦૮ાર્શ્થનાથ સ્તલનભાાં જણાલે છે કે ‘ચગયય ાવજી ચગરૂઓ ામ જુૂ ાં  ાંક રેઇ ભરૂઆ’ સ્તલનની આ 

કડીઓ શ્રી ચગરૂઆજી લૂથ કોઈ ચગરયશ્રુાંગ ય ચફયાજભાન શોલાનુાં અનભુાન કયલા પે્રયે છે. 

શ્રી ચગરૂઆ ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય વાંસ્થાન 

ળયાપ ફજાય, અભરનેય (જજ. જરગાાંલ) ભશા.૪૨૫૪૦૧. 

૧૦૬. શ્રી નેય તીથથ - શ્રીભનોલાાંનછત ાર્શ્થનાથ બગલાન 

નેય નગયભાાં નલભૂણ શ્રી લાાંનછત ાર્શ્થનાથ આળયે ૦૦ લથથી ણ લધ ુપ્રા ીન પ્રનતભાજીના 

દળથનભાત્રથી ણ નેશ ઉજે તેનાાં નભણાાં બાવે છે. ભધ્મપ્રદેળના બયુશાનયુ ગાભભાાંથી આ પ્રનતભાજી અશીં 

રઈ આવ્માના ઉલ્રેખ છે. આ પ્રા ીન જજનપ્રાવાદ જીણથ થતાાં શ્રી વાંઘ ેતેનો જીણોદ્ધાય કયાવ્મો અને વાંલત 

૧૯૮૮ના લૈળાખ સદુ ૧૦ના શબુ રદને .ૂ ાંન્માવ શ્રી સયેુન્દ્રનલજમજી ભ.વા.ના શસ્તે નુઃ પ્રસ્થાનત 



કયલાભાાં આવ્મા. વાં. ૧૮૮૧ના પાગણ લદ-યના રદને ાંન્માવ ઉત્તભનલજમે ય ેના શ્રી ૧૦૮ ાર્શ્થનાથ છાંદભાાં 

નેય નગયના ાર્શ્થનાથ બગલાંતનો ઉલ્રેખ થમેરો છે. પ્રનતભાજી ખફૂ જ  ભત્કારયક છે. બવ્મ પ્રનતષ્ઠા 

ભશોત્વલના અલવયે પ્રનતભાજીના અંગેઅંગભાાંથી અભીયવના ઝયણા થમા શતા અને થોડાાંક લો લેૂ આ 

જજન પ્રાવાદના અંગે અંગભાાંથી અભીયવના ઝયણા થમા શતા અન ેથોડાાંક લો લેૂ આ જજન પ્રવાદના 

નળખય ઉય પ્રગટેરી રદવ્મ જ્મોનતને ગ્રાભજનોએ નલક્સ્ભત નમનોથી નનશાી શતી. 

શ્રી ભનોલાાંનછત ાર્શ્થનાથ જૈન તીથથ ેઢી 

મ.ુનેય, જજ. ધચુરમા, ૪૨૩૩૦૩(ભશાયાષ્રા) 

૧૦૭. શ્રી નાનવક તીથથ - શ્રી ચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથ બગલાન 

નાનવક ભશાયાષ્રની જૈન પ્રવનૃત્તઓનુાં ણ ભશત્ત્લનુાં કેન્દ્ર છે. ૧૦ બવ્મ જજનપ્રાવાદો ઉાશ્રમો, ધભથળાા, 

ગરુુભાંરદય આરદ અશીંના જૈનોના ધભથજાગનૃતના પ્રત્મક્ષ પ્રભાણો છે. આ નગયભાાં શ્રી ચ િંતાભચણ ાર્શ્થનાથનુાં 

જજનભાંરદય વાં. ૧૮૦૦ આવાવભાાં શ્રી વાંઘ ેફાંધાવ્યુાં શત ુાં. ફીજી એક નોંધ અનવુાય આ જજનારમનુાં વાં. 

૧૯૧૮ભાાં નનભાથણ થયુાં શત ુાં. આ જજનારમની પ્રા ીનતા લૂથના ઉલ્રેખને લધ ુપ્રભાણભતૂ ઠેયલે છે. પ્રભજુીની 

પ્રનતભાજી ય વાંલત ૧૪૮નો રેખ ઉત્કીણથ છે. લૂથ ર્શ્તેલણાથ આ ભનોશય પ્રનતભાજી ય તાજેતયભાાં જ 

નીરલણથનો રે કયલાભાાં આવ્મો છે.  

શ્રી ચ િંતાભણી ાર્શ્થનાથ જૈન ર્શ્તેામ્ફય તીથથ 

ાર્શ્થનાથ રેન, બદ્રકારી, નાનવક નવટી, ીન - ૪૨૨૦૦૧.  

૧૦૮. શ્રી મુાંફઈ તીથથ - શ્રી ગોડી ાર્શ્થનાથ બગલાન 

મુાંફઈભાાં ામધનુી નલસ્તાયભાાં આલેલુાં શ્રી ગોડી ાર્શ્થનાથનુાં જજનારમ સનુલખ્માત છે. આ જજનારમભાાં 

ચફયાજતા મૂનામક શ્રી ગોડી ાર્શ્થનાથજી અશરાદક પ્રબાલક અને અનત પ્રા ીન છે. યાજસ્થાનના પ્રા ીન 

તીથથ શભીયયુભાાંથી આ પ્રનતભાજી મુાંફઇ રાલલાભાાં આવ્મા શતા તેભ કશલેામ છે. આ જજનારમની પ્રનતષ્ઠા 

વાં. ૧૮૬૮ના દ્ધદ્વતીમ લૈળાખ સદુ ૧૦ને બધુલાયના રદને થઈ શતી. પ્રભજુીનો ભરશભા ખફૂ લધલા રાગ્મો 

અને તીથથ રૂે તેની ખ્માનત  ોભેય પ્રવયી તે જજનારમ જીણથ થતાાં મૂનામક પ્રભનુુાં ઉત્થાન કમાથ નલના 

જીણોદ્ધાય કયીને દેલનલભાન તલુ્મ અનત બવ્મ પ્રાવાદનુાં નનભાથણ કયીને વાં. ય૦૪૫ના લૈળાખ સદુ ૧૦ના 



રદલવે અન્મ જજનચફિંફોની પ્રનતષ્ઠા વાંન્ન થઇ. મુાંફઇભાાં ાાં  ગબાયાલાળુાં ત્રણ ભાનુાં વાંગેભયભયનુાં આ 

શ્રેષ્ઠ કરાત્ભક જજનારમ છે. 

શ્રી ગોડીજી જૈન દેયાવય ેઢી 

નલજમ લલ્રબ  ોક, ામધનુી-મુાંફઇ-૪૦૦૦૦૩, પોન નાં. ૦૨૨-૨૩૪૬૩૧૫૬/૨૩૪૭૪૬૩૯. 


