
નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૧ શ્રી શખેંશ્વર પાશ્વવનાથ શખેંશ્વર, ગજુરાત શે્વત પાષાણના, સપ્તફણા 
યકુ્ત પદ્માસનસ્થ, ૭૧ 
ઈંચના પ્રતતમા

ગત ચોતિસીમા ંઅષાઢી શ્રાિકે ભરાિેલ, લાખો િષો સધુી દેિલોકમા ં
પજૂાયેલ, બારમી સદીમા ંશ્રી સજ્જન શેઠ હસ્તે જજણોધ્ધાર, 
સાપં્રતકાળનુ ંજજનાલય ૩૦૦ િષવ પ્રાચીન છે.

૨ શ્રી જજરાઉલા (જજરાિલા) 
પાશ્વવનાથ

ગામ જજરાઉલા, 
રાજસ્થાન

િેળુ તનતમિત, શે્વત 
પાષાણના, સપ્તફણા, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૧ ઈંચના 
પ્રતતમા

તિ સ ં૩૨૬ મા ંકોડીનગરના અમરાશા શેઠના હસ્તે પ્રતતષ્ટા, ઘણા ં
આક્રમણો થયેલ, ઘણા ંજજણોધ્ધાર

૩ શ્રી કેસરીયાજી પાશ્વવનાથ ગામ ભદ્રાિતી, 
મહારાષ્ર

શ્યામ પાષાણના પ્રતતમા, 
સપ્તફણા, 
અધવપદ્માસનસ્થ, ૫૧ 
ઈંચના પ્રતતમા

સ્િપ્ન સકેંતથી ખડંેર મદંદરમાથંી પ્રાપ્ત થયેલ, અધવ પ્રતતમા 
જમીનમા ંદટાયેલ,નામ પડય ુકેસદરયાજી

૪ શ્રી સ્તભંન પાશ્વવનાથ ગામ ખભંાત, ગજુરાત નીલમ રંગની પાષાણી - 
પાચં ફણાધારી -પદ્માસનસ્થ 
૯ ઈંચની પ્રતતમા

લાખો િષવ પ્રાચીન - અષાઢી શ્રાિક તનમીત - નિાગંી ટીકાકાર આ 
શ્રી અભયદેિસરૂી હસ્તે પ્રતતષ્ષ્ટત (ખભંાત -ઉદયન શેઠની જન્મભતૂમ, 
ક કા સિવજ્ઞની  દીક્ષાભતૂમ)

૫ શ્રી મનમોહન પાશ્વવનાથ ગામ કંબોઇ,       
     જી-મહસેાણા, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
સપ્તફણા, પદ્માસનસ્થ, 
૨૭ ઈંચના પ્રતતમા

સમ્રાટ અશોકના પૌત્ર સપં્રતત રાજાના સમયની (નિમી સદીની) 
પ્રતતમા

૬ શ્રી જોટીંગડા પાશ્વવનાથ ગામ મજુપરુ,      
    જી-મહસેાણા, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૨૮ ઈંચના પ્રતતમા

બીજુ નામ મજુપરુા પાશ્વવનાથ, ૫૦૦ િષવ જુના પ્રતતમા, જેનો જોટો ન 
મળે તે જોટીંગડા

૭ શ્રી શખંલા પાશ્વવનાથ ગામ શખંલપરુ,     
  જી-મહસેાણા, 
ગજુરાત

શ્યામ પાષાણના, 
સપ્તફણા, પદ્માસનસ્થ,   
૨૭ ઈંચના પ્રતતમા

ગામનુ ંબીજુ નામ સલખણપરુ, સપં્રતતકાલીન પ્રતતમાજી, ૬૦૦ િષવ 
પિેૂ માડંિગઢના મતં્રી શેઠ શ્રી પેથડશાએ બધંાિેલ જજનાલય, 
સાપં્રતકાળનુ ંજજનાલય ૧૫૫ િષવ પ્રાચીન

૮ શ્રી ગભંીરા પાશ્વવનાથ,    
જી-મહસેાણા, ગજુરાત

ગામ ગાભં,ુ       
   જી-મહસેાણા, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના ફણારદહત, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૫ ઈંચના 
પ્રતતમા

સપં્રતતકાલીન પ્રતતમાજી, અત્યારનુ ંજજનાલય ૨૦૦ િષવ પ્રાચીન - 
ગાભં ુએક સમયનુ ંજૈનધમવનુ ંકેંદ્ર સ્થાન

૯ શ્રી ગાડલીયા પાશ્વવનાથ માડંલગામ 
(િીરમગામ), 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
સપ્તફણા, પદ્માસનસ્થ, 
૧૦ ઈંચના પ્રતતમાજી

કલાત્મક ગાડાના આકારનુ ંપબાસણ (પદરકર), સપં્રતતકાલીન 
પ્રતતમા, અત્યારનુ ંજજનાલય ૧૮૬ િષવ પ્રાચીન, િસ્તપુાલ-
તેજપાલની જન્મભતૂમ

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૧૦ શ્રી કલલકંુડ પાશ્વવનાથ ગામ ધિલપરુ 
(ધોળકા), ગજુરાત

શે્વત પાષાણના 
નિફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ, ૩૫ ઈંચના 
પ્રતતમા

ધિલપરુ પ્રાચીન નગર, પાડંિોનુ ંઆશ્રય સ્થાન, ૨૨૦૦ પ્રાચીન 
પ્રતતમા, ઘણા ંશે્રષ્ષ્ટઓની કમવભતૂમ અને આચાયોની સાધનાભતૂમ

૧૧ શ્રી શામળા પાશ્વવનાથ અમદાિાદ - 
શામળાજીની પોળ

શ્યામ પાષાણના સપ્તફણા, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૪ ઈંચના 
પ્રતતમા

મતં્રીશ્રી િસ્તપુાલના ંિશંજોએ બધંાિેલ ૪૦૦ િષવ પ્રાચીન જજનાલય, 
પ્રાચીન પ્રતતમા, અતત મનોહર લાકડાનુ ંકામ

૧૨ શ્રી મલેૂિા પાશ્વવનાથ અમદાિાદ - 
પાજંરાપોળ

શે્વત પાષાણના ફણારદહત, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૮ ઈંચના 
પ્રતતમા

લગભગ ૩૦૦ િષવ પહલેાનુ ંહરીપરુા (ત્યારન ુઇદલપરુ) તિસ્તારનુ ં
જજનાલય.અત્યારે પ્રતતમાજી પાજંરાપોળમા ંસ્થાપીત કરાયા છે.

૧૩ શ્રી હ્રીંકાર પાશ્વવનાથ કાળુપરુ, અમદાિાદ શ્યામ પાષાણના સપ્તફણા, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૦ ઈંચના 
પ્રતતમા

પદરકરની આકૃતત ‘હ્રીં‘ શબ્દાક્ષર જેિી છે.

૧૪ શ્રી સખુસાગર પાશ્વવનાથ દોશીિાડાની પોળ, 
અમદાિાદ

સુદંર પદરકર યકુ્ત, 
નિફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ, પચંધાતનુા 
૧૯ ઈંચના પ્રતતમા

૫૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમા

૧૫ શ્રી મહુરી પાશ્વવનાથ ટીંટોઇ ગામ, 
સાબરકાઠંા, ગજુરાત

શે્વત પાષાણના 
સપ્તફણાધારી, પદ્માસનસ્થ 
૩૩ ઈંચના પ્રતતમા

ગરુુ ગૌતમસ્િામી રલચત - શ્રી જગલચિંતામણી .. - ચૈત્યિદંનમા ંઆ 
તીથવની સ્તિના છે. બે દંતકથાઓ.મહુરી ગામમાથંી પ્રાપ્ત થયેલ 
પ્રતતમા અને દશવન કરિા માટે ભાતિકો પાસેથી એક મહોરનો કર 
લેિાતો.

૧૬ શ્રી પોશીના પાશ્વવનાથ ગામ નાના પોશીના, 
સાબરકાઠંા, ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ ૩૧ 
ઈંચની પ્રતતમા

કંથેરના વકૃ્ષ નીચેથી ખોદકામ કરતા ંખેડતૂને પ્રાપ્ત થયેલ સપં્રતત 
રાજાના સમયની પ્રતતમા, ૫૦૦ િષવ પ્રાચીન તીથવ.

૧૭ શ્રી તિઘ્નપહારી પાશ્વવનાથ 
(મોટા પોશીના પાશ્વવનાથ)

ગામ મોટા પોશીના, 
(જી)સાબરકાઠંા

શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ ૨૭ 
ઈંચના પ્રતતમા

૭૦૦ િષવ પહલેા ઝાડના પોલાણમાથંી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રતતમા. તિ સ ં
૧૪૭૭ મા ંજજનાલયની પ્રતતષ્ટા સમયે ભીષણ આગ - પણ જજનાલય 
બચી ગયુ ં- નામ પડય ુતિઘ્નપહાર પાશ્વવનાથ.

૧૮ શ્રી સ્ફુલલિંગ પાશ્વવનાથ ગામ િીજાપરુ, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના 
નિફણાયકુ્ત, પદ્માસનસ્થ 
૫૫ ઈંચના પ્રતતમા

ચૌદ પિૂવધર શ્ર ભદ્રબાહુસ્િામી રલચત શ્રી ઉિસગ્ગહરં સ્તોત્રમા ંતથા 
માતં ુગંસદૂર રલચત નતમઊણ સ્તોત્રમા ંસ્ફુલલિંગ તીથવનો ઉલ્લેખ છે.

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૧૯ શ્રી નાગફણા પાશ્વવનાથ ગામ તથહાર,       
  જી. મહસેાણા, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના,સપ્તફણા, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૫ ઈંચના 
પ્રતતમા

૨૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમાજી, ૭૫ િષવ પ્રાચીન જજનાલય, ફણાનુ ં
છત્ર - નામ પડય ુનાગફણા...

૨૦ શ્રી કલ્યાણ પાશ્વવનાથ િીસનગર, મહસેણા, 
ગજુરાત

કલાત્મક પદરકર યકુ્ત, 
શે્વત પાષાણના, 
સપ્તફણા,પદ્માસનસ્થ, ૧૯ 
ઈંચના પ્રતતમા

૮૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમાજી, સાપં્રત કાળનુ ંજજનાલય ૨૦૦ િષવ 
પ્રાચીન

૨૧ શ્રી મનોરંજન પાશ્વવનાથ મહસેાણા, ગજુરાત શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસથ, 
૨૭ ઈંચના પ્રતતમાજી

૮૦૦ િષવ પિેૂ મહસેાજી ચાિડાએ િસાિેલ ગામ મહસેાણા, પતુ્ર 
જન્મની પ્રાપ્પ્તના પ્રસગંની ઉજિણીમા ંબધંાિેલ શ્રી મનોરંજન પાશ્વવ 
જજનાલય, અત્યારનુ ંજજનાલય ૧૪૦ િષવ પ્રાચીન છે.

૨૨ શ્રી સલુતાન પાશ્વવનાથ તસધ્ધપરુ, મહસેાણા, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, સપં્રતતકાલીન, 
પદ્માસનસ્થ,૨૫ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

૯૦૦  િષવ પિેૂ અલલિંગદેિે કરેલી આ તીથવની સ્થાપના, મહમંદ 
ગઝનીના આક્રમણો, અતધષ્ટાયક દેિ  નાગરાજની કૃપાથી આ તીથવની 
રક્ષા થિા પામી - નામ પડયુ ંબાદશાહના પણ બાદશાહ એિા શ્રી 
સલુતાન પાશ્વવનાથ

૨૩ શ્રી ડોસલા પાશ્વવનાથ દ્યોતા સકલાણા ગામ, 
પાલનપરુ પાસે, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૨૩ ઈંચના પ્રતતમાજી

સપં્રતત કાલીન પ્રતતમાજી, તીથવ થોડુ અજ્ઞાત છે.

૨૪ શ્રી પલલિીયા પાશ્વવનાથ પાલનપરુ, ઉ. 
ગજુરાત

શે્વત પષાણના, ફણારદહત, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૭ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

તિ.સ.ં ૧૦૦૦ ના ગાળામા ંપ્રહલાદન રાજાએ િસાિેલ 
પ્રહલાદનપરૂ, જૈનધમવ પ્રત્યેના દ્વષેને કારણે પચં ધાતનુા પ્રભ ુપ્રતતમા 
પીગળાિિાનો હુકમ પણ રોગ ઉપદ્રિ ફાટી નીકળતા ગરુુ ઉપદેશથી 
પ્રતતમાના ન્હિણ જળના છટંકાિ (ઉપયોગથી) રોગ શમ્યો. નતુન 
પ્રતતમા તિ.સ.ં ૧૨૭૪ મા ંપ્રાચીન જજનાલયમા ંસ્થપાયા.

૨૫ શ્રી ભીલડીયા પાશ્વવનાથ ભીલડી ગામ, 
બનાસકાઠંા, ગજુરાત

કલાત્મક પદરકર યકુ્ત, 
શ્યામ પાષાણના સપ્તફણા, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૧ ઈંચના 
પ્રતતમા

૬૦૦ - ૭૦૦ િષવ પહલેાનુ ંપ્રાચીન નગર ભીલડીયાનુ ંઆ પ્રાચીન 
તીથવ, બાિન જજનાલય તરીકે પ્રતસધ્ધ તીથવ

૨૬ શ્રી પચંાસરા પાશ્વવનાથ િનરાજ ચાિડાનુ ં 
અણદહલપરુ પાટણ, 
ગજુરાત

શે્વત પાષાણના સપ્તફણા, 
પદમાસનસ્થ, ૪૫ ઈંચના 
પ્રતતમા

પ્રતતમાજી પચંાસર ગામથી લાિેલા હતા ં- નામ પડયુ ંપચંાસરા 
પાશ્વવનાથ, ૧૩૦૦ િષવ પ્રાચીન તીથવ, ઘણા ંજજણોધ્ધાર થયેલ, 
છેલ્લો ઉધ્ધાર લગભગ ૫૫ િષવ પહલેા થયેલ.

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૨૭ શ્રી કોકા પાશ્વવનાથ કોકાનો પાડો, 
પાટણ, ગજુરાત

કલાત્મક પદરકર, બે 
ચક્ષધુારી સપ્તફણા 
નાગરાજના છત્રિાળા, શે્વત 
પાષાણના, 
પદ્માસનસ્થ,૩૫ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

વ્યાખ્યાન માટે સ્થળ ન મળતા ંકોકા શેઠે જગ્યા આપી જજનાલય 
બધંાવ્ય,ુ હુમલાખોરોના આક્રમણોથી પ્રાચીન જજનાલય નષ્ટ પામ્ય,ુ 
અત્યારનુ ંજજનાલય અને પ્રતતમા ૮૦૦ િષવ પ્રાચીન છે

૨૮ શ્રી કંકણ પાશ્વવનાથ ઢંઢેરિાડા, પાટણ, 
ગજુરાત

ભખુરા પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ ૨૭ 
ઈંચના પ્રતતમા

બીજુ નામ તિિંછીયા, કલલકંુડ પાશ્વવનાથ

૨૯ શ્રી ઘીયા પાશ્વવનાથ ઘીયાનો પાડો, 
પાટણ, ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૭ ઈંચના 
પ્રતતમા

અખટૂ શ્રધ્ધા ધરાિતા ઘીના િેપારીએ બેધાિેલ જજનાલય, બીજુ ંનામ 
કંબોઈયા પાશ્વવનાથ

૩૦ શ્રી ધરણેન્દ્ર પાશ્વવનાથ અરિલ્લીની 
પહાડીમા,ં ધનાશાની 
નેળ, રાજસ્થાન

નાગના ગુચંળા પર 
લબરાજીત પ્રતતમા

મહારાજા રાણા પ્રતાપથી પજૂાયેલ પ્રતતમા, પ્રાચીન પણ અજ્ઞાત 
(ઓછુ પ્રચલલત) તીથવ.

૩૧ શ્રી પદ્માિતી પાશ્વવનાથ નરોડા ગામ, 
અમદાિાદ

શે્વત પાષાણના, 
સપ્તફણા, પદ્માસનસ્થ, 
૧૩ ઈંચના પ્રતતમા

જમીનમા ંભડંારેલ પ્રતતમાની પ્રાપ્પ્ત, શેઠ શ્રી હઠેતસિંહ કેસરીતસિંહ ે
બનાિેલ જજનાલય

૩૨ શ્રી તધિંગડમલ્લ પાશ્વવનાથ પાટણના જોગીિાડાનુ ં
જજનાલય

શ્યામ પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૩૧ ઈંચના પ્રતતમા

સપં્રતતકાલીન પ્રતતમા, બીજુ નામ છે શ્રી શામળા પાશ્વવનાથ

૩૩ શ્રી િાડી પાશ્વવનાથ ઝિેરીિાડી, પાટણ શે્વત પાષાણના 
સપ્તફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૯ ઈંચના 
પ્રતતમા

પ્રાચીન સપં્રતતકાલીન પ્રતતમા, િાડીપરુના નાશ પછી ત્યાથંી લાિેલ 
પ્રતતમા, ૪૦૦ િષવ પિેૂ  શ્રી કંુિરજી શેઠે બનાિેલ જજનાલય. તે 
સમયનો કલાત્મક કાષ્ટ મડંપ આજે ન્યયુોકવના મ્યલુઝયમમા ંછે.

૩૪ શ્રી દૂધાધારી પાશ્વવનાથ નિ ડીસાનુ ંઆ ઘર 
દેરાસર છે

િધારે માદહતી નથી, લચત્ર 
પરથી પ્રતતમાજી ધાતનુા 
જણાય છે

થોડા િષો પિેૂ (૪૫-૫૦ િષવ પિેૂ) પ્રતતમામાથંી ધિલ સગુધંી દૂધ 
ઝરિાથી કંુડ ભરાઇ ગયો હતો.

૩૫ શ્રી ટાકંલા પાશ્વવનાથ ડખં મહતેાનો પાડો, 
પાટણ

કલાત્મક પદરકર, 
પચંધાતનુા, સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૧૫ 
ઇંચના પ્રતતમા

પ્રાચીન સમયમા ંભડંારી દીધેલ પ્રતતમા પાણીના ટાકંામાથંી પ્રાપ્ત થયા 
હતા. પ્રતતષ્ટા તિ. સ.ં ૧૩૨૫ મા ંથઇ હતી.

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૩૬ શ્રી ભીડભજંન પાશ્વવનાથ પટેલ િાડો, ગામ 
ખેડા, ગજુરાત

શ્વોત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૨૫ ઈંચના પ્રતતમા

સપં્રતતકાલીન પ્રાચીન પ્રતતમા, સજંોગિસાત જમીનમા ંભડંારેલ 
પ્રતતમા આજથી ૫૦૦ િષવ પિેૂ િટવકૃ્ષ નીચેથી પ્રાપ્ત થયેલ.

૩૭ શ્રી િણછરા પાશ્વવનાથ મોઘા રોડ, ડભોઇ શે્વત પાષાણના ફણાયકુ્ત, 
પદ્માસનસ્થ પ્રતતમા

ઢાઢર નદીને કાઠેં આિેલ પ્રાચીન પણ અજ્ઞાત તીથવ

૩૮ શ્રી કંસારી પાશ્વવનાથ ખારિાડો, ખભંાત શે્વત પાષાણના ફણારદહત, 
પદમાસનસ્થ, ૧૩ ઈંચના 
પ્રતતમા

ખભંાત ગામની બહારની હદ પર આિેલ પ્રાચીન જાણીત ુ ંસ્થળ 
કંસારી, કાળાતંરે પદરસ્સ્થતી બદલાિાના કારણે આ પ્રતતમાજી ત્યાથંી 
લાિી ખભંાતના ખારિાડામા ંપ્રતતષ્ષ્ટત કરાયેલ.

૩૯ શ્રી સોમ લચિંતામણી પાશ્વવનાથ સઘંિીની પોળ, 
ખભંાત

શે્વત પાષાણના સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૨૨ 
ઈંચના પ્રતતમા

જજનાલય અને પ્રતતમાજી ૪૦૦ િષવની પ્રાચીનતા ઉલ્લખે છે.

૪૦ શ્રી સાિંરા પાશ્વવનાથ બોરસદ, ગજુરાત શ્યામ પાષાણના પ્રતતમાજી મલેચ્છોના આક્રમણથી રક્ષા કરિા આ પ્રતતમાજી ચાપંાનેરથી બોરસદ 
લાિિામા ંઆિેલ, અત્યારનુ ંજજનાલય ૧૮૦ િષવ પ્રાચીન છે.

૪૧ શ્રી િારાણસી પાશ્વવનાથ ભેલપુરુ, િારાણસી, 
ઉત્તર પ્રદેશ

શ્યામ પાષાણના, પચંફણા 
મદંડત, પદ્માસનસ્થ, ૯ 
ઈંચના પ્રતતમા

પ્રાચીન સમયના ધાતમિક કેન્દ્ર તરીકે પ્રતસધ્ધ આ િારાણસીમા ંઆ 
ચોતિશીના તીથંકરોના કુલ સોળ કલ્યાણકો ઉજિાયા હતા - તેમા ંચાર 
કલ્યાણકો શ્રી પાશ્વવનાથ ભગિાનના ંહતા. તેમની પ્રથમ દેશના પણ 
િારાણસીમા ંથઈ હતી.

૪૨ શ્રી પ્રગટપ્રભાિી પાશ્વવનાથ શ્રીમાળી િગા, ડભોઈ પીત્ત પાષાણના, અધવ 
પદ્માસનસ્થ, ૩૩ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

ડભોઈ એટલે પ્રાચીન નગરી દભાવિતી, ઓરસન નદીના દકનારેથી 
મળેલ પ્રભ ુપ્રતતમા, મતં્રી શ્રી તેજપાલે બધંાિેલ જજનાલય, સાપં્રત 
કાળનુ ંજજનાલય ૫૪ િષવ પહલેાનુ ંછે.

૪૩ શ્રી લોઢણ (િેળુ) પાશ્વવનાથ ડભોઈમાં શ્યામિણાવ, િેળુ 
(માટીના) તનતમિત, 
સપ્તફણા મદંડત, 
અધવપદ્માસનસ્થ, ૪૧ 
ઈંચના પ્રતતમા

શ્યામિણાવ, િેળુ (માટીના) તનતમિત, સપ્તફણા મદંડત, 
અધવપદ્માસનસ્થ, ૪૧ ઈંચના પ્રતતમા ચૌદમી સદીના શ્રી સાગરદત્ત 
શેઠે (વ્યાપારને લગતી મસુાફરીમા)ં પોતાનો પ્રભપુજૂાનો તનત્યક્રમ 
સચિાઇ રહ ેતે માટે આ પ્રતતમા િેળુ-માટીમાથંી ભરાિેલ, કાળક્રમે 
ખતનજ માટીના આ પ્રતતમાજી લોખડં જેિા મજબતુ થઇ જતા ંનામ 
પડય ુશ્રી લોઢણ પાશ્વવનાથ.

૪૪ શ્રી અમીઝરા પાશ્વવનાથ - 
શ્રી ગધંારીયા પાશ્વવનાથ

ગધંાર - ભરૂચ પાસે શે્વત પાષાણના, 
પદ્માસનસ્થ, ૭૦ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

ગધંાર એટલે મધ્યકાલીન સમયનુ ંબીજા નબંરનુ ંસમધૃ્ધ બદંર, ૩૦૦ 
િષવ પહલેા જગદગરુુ શ્રી હીરતિજયજી મહારાજાએ ૭૦૦ સાધ-ુસાધ્િી 
સદહત આ તીથવ સ્થાને ત્રણ-ત્રણ ચાતમુાવસ કરેલ, આ.શ્રી 
તિજયરામચદં્રસદૂરશ્વરજીની દીક્ષા અહીં થયેલ.

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૪૫ શ્રી કલ્હારા પાશ્વવનાથ     
(શ્રી કલ્યાણ પાશ્વવનાથ)

શ્રીમાળી પોળ, ભરૂચ શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૩૫ ઈંચના પ્રતતમાજી

શ્રી જગલચિંતામણી ચૈત્યિદંનમા ંઆ તીથવનો ઉલ્લેખ છે. આ. શ્રી 
હમેચદં્રસરૂીજી  મ. સા. ના હસ્તે પ્રતતષ્ટ થયેલ, કુમારપાળ રાજાની 
આરતતનો ઉલ્લેખ પણ આ તીથવ સાથે સકંળાયેલ છે, મતં્રી શ્રી 
તેજપાળના હસ્તે જીણોધ્ધાર થયેલ.

૪૬ શ્રી ચપંા પાશ્વવનાથ ગોલિાડ, પાટણ શે્વત પાષાણના 
સપ્તફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૧ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

સપં્રતતકાલીન પ્રતતમાજી, રાજા કુમારપાળના સમયમા ંસ્થાતપત 
જજનાલય, ઘણા જજણોધ્ધાર થયેલ.

૪૭ શ્રી સરુજમડંન પાશ્વવનાથ 
(સરુતના આભષુણ સમા)

ગોપીપરુા, સરુત શે્વત પાષાણના, નિફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૬૧ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

૪૦૦ િષવ પિેૂ શ્રી ગોપીદાસ શેઠે બનાિેલ જજનાલય

૪૮ શ્રી સહસ્રફણા પાશ્વવનાથ ગોપીપરુા, સરુત શે્વત પાષાણના 
સહસ્રફણાધારી, ઉભા 
કાયોત્સગવ મદુ્રામા,ં ૫૮ 
ઈંચના પ્રતતમા

ચરણમા ંક્ષમા યાચતો મેઘમાળી, પદરકરમા ંદશ ગણધરો, ૨૩૪ િષવ 
પ્રાચીન જજનાલય

૪૯ શ્રી નિસારી પાશ્વવનાથ મધમુતી, નિસારી ચોતિશ તીથંકરો સજજત 
મનોહર પદરકર, ભખુરા 
રંગના પાષાણના, ૧૩ 
ઈંચના પ્રતતમા

સ્િપ્ન સકેંતથી જમીનમાથંી પ્રાપ્ત થયેલ સપં્રતતકાલીન પ્રતતમાજી, 
મહામતં્રી શ્રી તેજપાલના હસ્તે પ્રતતષ્ષ્ટત જજનાલય

૫૦ શ્રી દોકદડયા પાશ્વવનાથ પ્રભાસપાટણ, સૌરાષ્ર શ્યામ પાષાણના 
નિફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ, ૩૧ ઈંચના 
પ્રતતમા

૧૩ મા સૈકાનુ ંપ્રાચીન જજનાલય, પ્રથમ પજૂા કરનાર ભાતિકને 
પ્રતતમાના હાથમાથંી એક દોકડો પ્રાપ્ત થતો હતો (દકિંિદંતી), 
કાળાતંરે તે બધં થયુ,ં હથેળીમા ંદોકડો જડેલ છે

૫૧ શ્રી ચોરાિાડી પાશ્વવનાથ ચોરિાડ, સૌરાષ્ર શે્વત પાષાણના ફણારદહત, 
હસમખુા ચ્હરેાિાળા, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૭ ઈંચના 
પ્રતતમા

૫૦૦ િષવ પ્રાચીન તીથવ, ગામના નામ પરથી તીથવનુ ંનામ પડયુ ં
ચોરિાડ (હસમખુા)

૫૨ શ્રી નિપલ્લિ પાશ્વવનાથ  
(મગંલપરૂ પાશ્વવનાથ)

માગંરોળ, જુનાગઢ શે્વત પાષાણના ફણારદહત, 
પદ્માસનસ્થ, ૩૩ ઈંચના 
પ્રતતમા

૮૦૦ િષવ પિેૂન,ુ કુમારપાળ રાજાના હસ્તે સ્થાતપત જજનાલય, 
સપં્રતતકાલીન  પ્રતતમા, મલેચ્છોના આક્રમણથી રક્ષા કરિા 
પ્રતતમાજીને િલ્લભીપરૂ ગામથી ખસેડતા આંગળી ખદંડત થઇ, 
આરાધનાના અનષુ્ઠાનથી પ્રતતમાજી નિપલ્લતિત થતા ંનામ પડય ુ
નિપલ્લિા પાશ્વવનાથ

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૫૩ શ્રી અમતૃઝરા પાશ્વવનાથ ગામ ભાણિડ, સૌરાષ્ર શે્વત પાષાણના ફણારદહત, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૮ ઈંચના 
પ્રતતમા

ગામનુ ંપ્રાચીન નામ ભાનિુડ, ૪૦૦ િષવ પિેૂ ચાપંશી નામના 
શે્રષ્ષ્ટએ આ જજનાલય બધંાિી તીથવની સ્થાપના કરેલી

૫૪ શ્રી બરેજા પાશ્વવનાથ ગામ બરેજા, સૌરાષ્ર શ્યામ પાષાણના 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૩૩ ઈંચના પ્રતતમા

દદરયામા ંથભંી ગયેલ શે્રષ્ષ્ટ સાથવિાહના વ્હાણો, તપાસ કરતા ં
દદરયાઇ ઉંડાણમાથંી પ્રભ ુપ્રતતમાની પ્રાપ્પ્ત, બરેજા ગામમા ંપ્રભ ુ
પ્રતતષ્ટા, આજનુ ંજજનાલય ૧૫૦ િષવ પ્રાચીન છે.

૫૫ શ્રી સપ્તફણા પાશ્વવનાથ ગામ ભણસાલ, 
સૌરાષ્ર

શે્વત પાષાણના સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ ૨૦ 
ઈંચના પ્રતતમા

આજથી લગભગ ૫૩૦ લષવ પહલેા (તિ.સ.ં ૧૫૪૦ મા)ં બે 
શે્રષ્ષ્ટઓએ (રાયશી અને િધવમાને) આ તીથવની સ્થાપના કરાિેલ

૫૬ શ્રી ભાભા પાશ્વવનાથ જામનગર, સૌરાષ્ર શ્યામ પાષાણના સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૪૭ 
ઈંચના પ્રતતમા

પ્રાચીન પ્રતતમા, અત્યારનુ ંજજનાલય ૪૦૦ િષવ પહલેાનું

૫૭ શ્રી ભદ્રશે્વર પાશ્વવનાથ (િસઈ)-કચ્છ ભદ્રશે્વર શ્યામ પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૨૭ ઈંચના પ્રતતમા

મહાિીર પ્રભનુા તનિાવણ પછી ૨૩ િષે (આજથી લગભગ ૨૫૧૭ િષવ 
પિેૂ) શ્રી દેિચદં્ર શે્રષ્ષ્ટએ દેિતિમાન જેિા જજનાલયનુ ંતનમાવણ કયુવ, 
કપીલ કેિળીના હસ્તે પ્રતતષ્ટા થયેલ, ઘણા આક્રમણો થયેલા, 
જજણોધ્ધાર પણ થયા, તિજય શેઠ - તિજયા શેઠાણી - જગડશૂા શેઠ 
આ ગામ ભદ્રાિતીના

૫૮ શ્રી ઘતૃ કલ્લોલ પાશ્વવનાથ ગામ સથુરી, કચ્છ - 
ગજુરાત

રમણીય પદરકર સજ્જ, 
શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૧૩ ઈંચના પ્રતતમાજી

સપં્રતતકાલીન પ્રતતમા, દેિતિમાન જેવુ ંબે માળનુ ંજજનાલય, કચ્છ-
માડંિી પચંતીથીનુ ંમોટંુ તીથવ, અત્યારનુ ંજજનાલય ૧૭૦ િષવ 
પ્રાચીન, મેઘણશા શેઠ યોજજત ધાતમિક પ્રસગંના  જમણમા ંઘી ખટૂી 
જિાના ડરથી પ્રભ ુપ્રતતમા ઘીના ઘડામા ંમકુી રાખતા ંપ્રસગં પાર 
ઉતયો - નામ પડય ુશ્રી ઘતૃ કલ્લોલ

૫૯ શ્રી ભયભજંન પાશ્વવનાથ ગામ ભીનમાલ, 
રાજસ્થાન

પચં ધાતનુા, પદ્માસનસ્થ, 
૧૨ - ૧૩ ઈંચના પ્રતતમા

પ્રાચીન નામ - ભીલમાલ, ભડંારેલ પ્રતતમાજી ૪૦૦ િષવ પિેૂ પ્રાપ્ત 
થયેલ, જાલોરના રાજ ગઝનીના હુકમથી પ્રતતમા પીગળાિી દાગીના 
બનાિિાની તૈયારી - પણ દૈિી કોપથી ઉપદ્રિનુ ંિાતાિરણ - હુકમ 
પછો ખેંચાયો - પ્રતતમાજી સઘંને સોંપાઇ, અત્યારનુ ંજજનાલય ૪૦૦ 
િષવ પ્રાચીન - નામ પડય ુભયભજંન

૬૦ શ્રી સકંટહરણ પાશ્વવનાથ જેસલમેર, રાજસ્થાન શ્યામ પષાણના, પચં 
ફણાયકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૬ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

લોદ્રિા િશંના (ડાયનેસ્ટી)પતન પછી જેસલ િશંની 
(ડાયનેસ્ટી)ઉત્પતત્ત, જેસલતસિંગે ૯૦૦ િષવ પિેૂ િસાવ્યુ ંજેસલમેર, 
પ્રથમ પ્રતતષ્ટા ૮૦૦ િષવ પિેૂ, અત્યારનુ ંજજનાલય ૨૦૦ િષવ પ્રાચીન

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૬૧ શ્રી કંુકુમ પાશ્વવનાથ ગામ - સિુણવલગરી, 
રાજસ્થાન

શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૧૫ ઈંચના પ્રતતમા

સકલાહવત સ્તોત્રમા ં- લગરીતીથો પર લબરાજતા જજનેશ્વરોની સ્તિનામા ં
-કનકાચલ સિુણવલગરીનો ઉલ્લેખ છે. એક િખતનુ ંધનાઢય નગર, 
પ્રતતમાજી ૧૨૦૦ િષવ પ્રાચીન.

૬૨ શ્રી આશાપરુણ પાશ્વવનાથ ગામ - નનૂ, 
રાજસ્થાન

શે્વત પાષાણના ંફણાયકુ્ત, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૭ ઈંચના 
પ્રતતમા

૧૧૦૦ િષો પિેૂનુ ંપ્રાચીન તીથવ, એક સમયન ુજૈનોની િસ્તીથી 
ઉભરાત ુનગર - આજે જૈનોની િસ્તી િગરનુ ંઉજ્જડ નગર

૬૩ શ્રી તસરોડીયા પાશ્વવનાથ ગામ-તસરોડી, 
રાજસ્થાન

કલાત્મક પદરકર યકુ્ત, 
શે્વત પાષાણના 
સપ્તફણાયકુ્ત, 
પદ્માસનસ્થ, ૩૬ ઈંચના 
પ્રતતમા

તીથવ સબંધંી બહુ માદહતી મળતી નથી, ૫૦૦ િષવ પિેૂ થયેલા 
જજણોધ્ધારનો ઉલ્લેખ મળે છે.

૬૪ શ્રી હમીરપરુા પાશ્વવનાથ ગામ-હમીરપરુ, 
રાજસ્થાન

શે્વત પાષાણના, પચં 
ફણાધારી, પદ્માસનસ્થ, 
૨૭ ઈંચના પ્રતતમા

તિ સ ં૮૦૮ મા ંદેિડા હમીર રાજાએ િસાિેલ ગામ હમીરપરુ - આજે 
તે મીરપરુ નામે ઓળખાય છે, ત્રણે બાજુએ ડુગંરાઓથી રલક્ષત, આજે 
ગામમા ંઆિેલ ચાર જજનાલયોમાથંી ફક્ત બે જજનાલયોમા ંપ્રતતમાજી 
છે.

૬૫ શ્રી પોસલી પાશ્વવનાથ ગામ-પોસલીયા, 
રાજસ્થાન

શ્યામ પાષાણના, નિ 
ફણાયકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, 
૧૮ ઈંચના પ્રતતમા

૨૭૫ િષવ પ્રાચીન તીથવ, ગામના ંનામ પરથી પડેલુ ંનામ

૬૬ શ્રી કચ્છુલલકા પાશ્વવનાથ ગામ-કાછોલી, 
રાજસ્થાન

મનોહર પદરકર સદહત, શે્વત 
પાષાણના સપ્ત ફણાયકુ્ત, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૯ ઈંચના 
પ્રતતમા

કચ્છના રાિે િસાિેલ કાછોલી ગામ, બારમી સદીનુ ંતીથવ

૬૭ શ્રી દાદા પાશ્વવનાથ બેડા ગામ, રાજસ્થાન શ્યામ પાષાણના નિ 
ફણાયકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, 
૨૬ ઈચના પ્રતતમા

અલગયારમા સૈકાનુ ંપ્રાચીન પણ બહુ ઓછુ પ્રચલલત તીથવ

૬૮ શ્રી લોદ્રિા પાશ્વવનાથ લોદ્રિપરુ, રાજસ્થાન કસોટીના શ્યામ 
પાષાણમાથંી કંડારેલ, 
સહસ્ર ફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ , ૩૦ ઈંચના 
પ્રતતમા

લોદ્રિિશંની (ડાયનેસ્ટી) રાજધાની લોદ્રિપરુ, નાલદંાની માફક એક 
સમયનુ ંતિશ્વ તિખ્યાત તિદ્યાલય, સ્િપ્ન સકેંતથી પાટણના કારીગારો 
પાસેથી અઢળક સોનુ ંઆપી મેળિેલ પ્રતતમાજી,            સ ં
૧૬૭૫ મા ંજજણોધ્ધાર

૬૯ શ્રી સેસલી પાશ્વવનાથ ગામ-સેસલી, 
રાજસ્થાન

કલાત્મક પદરકર, 
ફણાયકુ્ત, શે્વત 
પાષાણના, પદ્માસનસ્થ, 
૨૩ ઈંચના પ્રતતમા

મીઠડી નદીના દકનારે િસેલ પ્રાચીન સમધૃ્ધ નગર, આજનુ ંજૈનોની 
િસ્તી િગરનુ ંગામ, સ ં૧૧૮૭ મા ંમાડંણ સઘંિીએ તીથવ સ્થાપના 
કરેલ

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૭૦ શ્રી રાણકપરુ તીથવ રાણકપરુ, રાજસ્થાન કલાત્મક પદરકર, સપ્ત 
ફણાયકુ્ત શ્યામ પાષાણના, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૯ ઈંચના 
પ્રતતમા

કંુભારાણાના મતં્રી ધરણાશાહ ેરાણકપરુ િસાવ્યુ,ં પદંરમી સદીમા ં
ધરણતિહારની સામે બધંાવ્યુ ંરાણકપરુા પાશ્વવ જજનાલય

૭૧ શ્રી સોગઠીયા પાશ્વવનાથ ગામ નાડલાઈ, 
રાજસ્થાન

કલાત્મક પદરકરથી 
સજ્જિત, પાચં ફણાયકુ્ત, 
શે્વત પાષાણના, 
પદ્માસનસ્થ ૨૭ ઈંચના 
પ્રતતમા

જેસલ પિવતની તળેટીમા ંઆિેલ આ તીથવ દસમી સદીનુ ંપ્રાચીન છે, 
પ્રતતમાજી સપં્રતતકાલીન છે, જમીનના ખોદકામ દરમ્યાન પ્રાપ્પ્ત.

૭૨ શ્રી િરકાણા પાશ્વવનાથ ગામ નાડલાઈ, 
રાજસ્થાન

કલાત્મક પદરકરમા ૨૩ 
તીથંકરોની મતૂતિઓ, શે્વત 
પાષાણના, સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ ૧૩ 
ઈંચના પ્રતતમા

રાણકપરુ અને દેલિાડા જેિી તશલ્પકળા, રાઈ પ્રતતક્રમણના સકલ 
તીથવ િદંના સ્તોત્રમા ંિરકાણા પાશ્વવનાથની સ્તતુત કરાયેલ 
છે,પચંતીથીનુ ંએક તીથવ ગણાય છે.

૭૩ શ્રી નિલખા પાશ્વવનાથ ગામ પાલી, રાજસ્થાન કલાત્મક પદરકર, નિફણા 
યકુ્ત, શે્વત પાષાણના, 
પદ્માસનસ્થ ૩૩ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

૧૨મી-૧૩મી સદીન ંપ્રાચીન તીથવ, લપ્બ્ધધર શ્રી યશોભદ્રસદૂરજીથી 
પ્રભાતિત થયેલ શે્રષ્ષ્ટએ ઘીની દકિંમત નિલાખ ગણી મડૂી જજનાલય 
બધંાિિા દાનમા ંઆપી, બીજુ પ્રભ ુપ્રતતમાના નિે અંગોમા ંમતં્રાક્ષરો 
કંડારેલ છે, નામ પડય ુનિલખા

૭૪ શ્રી સ્િયભં ુપાશ્વવનાથ ગામ કાપરડા, 
રાજસ્થાન

નીલ િણવના, મરકટ 
પાષાણના, બેિડા 
સપ્તફણાયકુ્ત, પગમા ંનખ 
તથા હથેળીમા ંરેખા 
ધરાિતા, પદ્માસનસ્થ ૨૧ 
ઈંચના પ્રતતમા

એક સમયન ુકાપડના વ્યાપારનુ ંસમધૃ્ધ કેંદ્ર (નામ કાપડહટ-
કાપરડા), સ્િપ્ન સકેંતથી િાસંના જગંલમાથંી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રતતમા, 
સ.ં ૧૬૭૮ મા ંભાણજી ભડંારીએ બધંાિેલ ચાર માળનુ ં૯૫ ફૂટ ઊંચ ુ
જજનાલય.

૭૫ શ્રી ફલવપૃ્ધ્ધ પાશ્વવનાથ (શ્રી 
ફલિતધિ)

મેડતા રોડ, રાજસ્થાન શ્યામિણાવ, િેળુના, 
સપ્તફણા યકુ્ત, 
પદ્માસનસ્થ ૩૩ ઈંચના 
પ્રતતમા

દૈિી સકેંતથી પારસ શે્રષદટએ ગરુુિયવની તનશ્રામા ંજજનાલયના 
બાધંકામન ુકાયવ શરુ કરાિેલ - પણ નબળી આતથિક પદરસ્સ્થતીના 
કારણે આ મગંલકાયવ થભંાિિાના દદિસો આિતા ં- અતધષ્ટાયક 
દેિની કૃપાથી શે્રષ્ષ્ટનો ચૈત્યિદંનમા ંકરાતો અક્ષતનો સ્િસ્સ્તક રોજ 
સિૂણવમય બની જતો, પતુ્રના આગ્રહથી આ ગપુ્ત િાતનો તિસ્ફોટ 
થતા ંપ્રદક્રયાનો  અંત, શ્રી સઘેં સ.ં ૧૨૦૪ મા ંજજનાલયનુ ંકાયવ પરુુ 
કયુ.ં

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૭૬ શ્રી તિજયલચિંતામણી 
પાશ્વવનાથ

મેડતા સીટી, 
રાજસ્થાન

શે્વત પાષાણના, સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૧૯ 
ઈંચના પ્રતતમા

બારમા સૈકાનુ ંપ્રાચીન તીથવ, મલેચ્છોના આક્રમણોનો અિારનિાર 
ભોગ બનેલ - મદંદર - મસ્જીદ જેિા ફેરફારો, મેડતા એટલે 
મહાયોગી આંદઘનજીની જન્મભતૂમ

૭૭ શ્રી મડંોિરા પાશ્વવનાથ ગામ મુડંાિા, 
રાજસ્થાન

શે્વત પાષાણના, ફણા 
રદહત, પદ્માસનસ્થ, ૧૨ 
ઈંચના પ્રતતમા

૩૦૦ િષવનુ ંપ્રાચીન તીથવ, ગામના નામ પરથી પડેલ નામ, કેરડાના 
વકૃ્ષની નીચેથી ખોદકામ દરમ્યાન પ્રાપ્ત થયેલ પ્રતતમા, અતધષ્ટાયક 
દેિની કૃપાથી જિના દાણા સોનાના થિા લાગ્યા, દેરાસરનુ ંબાધંકામ 
પાર ઉતરી ગયું

૭૮ શ્રી કરેડા પાશ્વવનાથ ભોપાલનસાગર       
(જુનુ ંકરેડા), 
રાજસ્થાન

શ્યામ પાષાણના, નિફણા 
યકુ્ત, ૨૯ ઈંચના પ્રતતમા

તિ સ ં૮૬૧ મા ંખીમતસિંહ શેઠે બધંાિેલ જજનાલય, કાળાતંરે ઘણા ં
જજણેધ્ધાર થયા, િતવમાનમા ંઆસ્સ્તત્િ ધરાિત ુ ંજજનાલય સાત માળનુ ં
બાિન જજનાલયના તીથવ તરીકે ઓળખાય છે.

૭૯ શ્રી િહી પાશ્વવનાથ મલ્હાર ગઢ, રાજસ્થાન શ્યામ પાષાણના, સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૩૩ 
ઈંચના પ્રતતમા

સપં્રતત રાજાએ નિમી સદીમા ંતનમાવણ કરેલ જજનાલય, અજોડ તશલ્પ-
કારીગરી િાળી રચના, બે િાઘ પ્રભ ુપલાઠંીની નીચે - િાઘની પ ૂછં 
પ્રતતમાના પાછળના ભાગમા ંનાગની સાથે જોડાયેલ છે.

૮૦ શ્રી નિખડંા પાશ્વવનાથ ઘોઘા, ભાિનગર, 
ગજુરાત

મનોહર પદરકરથી સજ્જિત, 
શ્યામ પાષાણના નિફણા 
યકુત, પદ્માસનસ્થ, ૩૬ 
ઈંચના પ્રતતમા

ઘોઘાનુ ંપરુાણુ ંનામ ગુડંીગઢ, આજથી ૯૦૦ િષવ પિેૂ (તિ સ ં૧૧૬૮ 
મા)ં નણાિટી શ્રી હીરાભાઇ શેઠે આ પ્રતતમાજી ભરાવ્યા હતા. 
મલેચ્છોના આક્રમણોમા ંઆ પ્રતતમાજી ખદંડત થયેલ, દૈિી સાધના 
દ્વારા પ્રતતમાજીના ખદંડત ભાગોનુ ંસધંાણ - પણ સાધંાની તનશાનીઓ 
રહી ગઈ.

૮૧ શ્રી નાગેશ્વર પાશ્વવનાથ ઉન્હલે ગામ, 
રાજસ્થાન

સપ્તફણા યકુત, 
મરકતમલણ માથંી ભરાિેલ, 
પ્રભનુી કાયાના માપ સમાન 
૧૪ ફૂટ ઉંચી, દેિતનતમિત 
પ્રતતમાજી

ઘણી પ્રાચીન પ્રતતમા, પદરકરમા ંઅષ્ટમગંલ, સાપં્રતકાળે પ્રતતમાજી 
નીલિણવના પાષાણ રૂપે લબરાજમાન છે. પજૂારીઓથી થતી આશાતના 
તનિારિા આજથી ૪૫ િષવ પહલેા ંકોટવના ચકુાદાના માધ્યમથી શ્રી સઘેં 
 પ્રતતમાજી પ્રાપ્ત કરી છે.  શ્રી અભયસાગર સદૂરજીની તનશ્રામા ંપનુઃ 
પ્રતતષ્ટા થયેલ.

૮૨ શ્રી નાકોડા પાશ્વવનાથ મેિાનગર, રાજસ્થાન શ્યામ પાષાણના, 
સપ્તફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૧ ઈંચના 
પ્રતતમા

પહલેાનુ ંિીરમપરુ આજનુ ંમેિાનગર, બે ભાઇઓએ િસાિેલ બે 
ગામો - િીરમપરુ અને નાકોરનગર, બદલાતા કાળની ચડતી 
પડતીની ઘટનાઓ, શ્રી સ્થલૂલભદ્રસદૂરજીના હસ્તે પ્રતતષ્ટા, પહલેા 
સૈકામા ંરાજા તિક્રમાદદત્યે શ્રી તસધ્ધસેન દદિાકરજીના હસ્તે કરાિેલ 
પ્રતતષ્ટા, સપં્રતતરાજા િડ ેકરાયેલ જજણોધ્ધાર, આજથી લગભગ 
૬૪૦ િષવ પિેૂ નાકોરનગરમા ંભડંારાયેલ પ્રતતમાજીને મેિાનગરમા ં
પ્રતતષ્ષ્ટત કરાયા હતા.

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૮૩ શ્રી અજાહરા પાશ્વવનાથ ગામ અજાહરા (અંજાર 
ગામની બાજુમા)ં, 
સૌરાષ્ર

કેસર િણાવ, સપ્તફણા 
યકુ્ત, િેળુ તનમીત, 
પદ્માસનસ્થ, ૧૮ ઈંચના 
પ્રતતમા

સૌરાષ્રના શખેંશ્વર તરીકે જાણીત ુ ંતીથવ, લાખો િષવ પ્રાચીન પ્રતતમા 
અતધષ્ટાયક દેિના સકેંતથી રત્નસાગર શે્રષ્ષ્ટને સમદુ્રમાથંી પ્રાપ્ત 
થયેલ, દકિંિદંતી પ્રમાણે રાજા અજયપાલનો શાદરરીક રોગ પ્રભ ુ
પ્રતતમાના નવ્હણ જળથી મટેલ, અજયનગરમા ંસ્થાપેલ જજનાલયના 
નામથી ઓળખાયા અજાહરા પાશ્વવનાથ

૮૪ શ્રી શેરીસા પાશ્વવનાથ ગામ શેરીસા, ગજુરાત શ્યામ પાષાણના, સપ્તફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ ૬૬ 
ઈંચના પ્રતતમા

બારમા સૈકામા ંપદ્માિતી દેિીની ઉગ્ર તપશ્ચયાવ-સાધનાના પ્રતાપે દૈિી 
સકેંતથી અંધ તશલ્પી પાસે રચાિેલ (ભરાિેલ) પ્રતતમા, શેરીસા 
ગામમા ંપ્રતતષ્ષ્ટત કરાયેલ, ઘણા જજણોધ્ધાર થયા, િતવમાન 
જજનાલયની પ્રતતષ્ટા તિ સ ં૨૦૦૨ મા ં(૬૮ િષવ પહલેા) આ.શ્રી 
નેતમસદૂરશ્વરજીના હસ્તે થયેલ.

૮૫ શ્રી સમેતતશખરજી પાશ્વવનાથ મધિુન, લબહાર 
(જજનાલય ૧૮ મી 
ટૂંકે, તનિાવણ ટૂંક ૩૧ 
મી મેઘાડબંર ટૂંક)

શ્યામ પાષાણના નિફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૩૧ 
ઈંચના પ્રતતમા

આ ચોતિશીના ૨૦ તીથંકરોની તનિાવણ ભતૂમ, પ્રાચીન ઈતતહાસ 
ઉપલબ્ધ નથી, બીજા સૈકામા ંઆ.શ્રી પાદલલપ્તસદૂરજી અને નિમા ં
સૈકામા ંઆ.શ્રી બપ્પભટ્ટસદૂરજી આકાશગાતમની તિદ્યાની લપ્બ્ધના 
પ્રતાપે આ તીથવની યાત્રા કરતા હોિાનો ઉલ્લેખ મળે છે.

૮૬ શ્રી ભટેિા પાશ્વવનાથ ગામ ચાણસ્મા, 
ગજુરાત

ભખૂરા રંગના, િેળુ 
તનતમિત, સપ્તફણાધારી, 
પદ્માસનસ્થ ૭ ઈંચના પ્રતતમા

પ્રતતમા પ્રાપ્પ્તના સ્થાન તિષે બે મતો છે (૧) ભાટુઆર ગામમા ં
જમીનના ખોદકામ દરમ્યાન મળ્યા કે (૨) મારિાડમા ંપાલી ગામ 
પાસેના ભટેિા ગામમાથંી લાિેલ પ્રતતમા

૮૭ શ્રી ઉિસગ્ગહરં પાશ્વવનાથ નાગપરુ, મધ્યપ્રદેશ શ્યામ પાષાણના, 
સપ્તફણાધારી, પદ્માસનસ્થ 
(પલાઠંી નીચે નાગ), ૪૭ 
ઈંચના પ્રતતમા

પ્રભ ુપાશ્વવનાથના તશષ્ય કેશીસ્િામીથી પ્રતતબોધીત થયેલ પ્રદેશી 
રાજાએ ભરાિેલ આ પ્રતતમા, પ્રતતમા પ્રાપ્પ્ત ઘટના તથા અન્ય 
ચમત્કાદરક કથાઓથી સકંળાયેલ તીથવ.

૮૮ શ્રી અલૌદકક પાશ્વવનાથ ગામ હાસમપરુા, 
મધ્યપ્રદેશ

શ્યામ પાષાણના સપ્તફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૩૫ 
ઈંચના પ્રતતમા. પ્રતતમાની 
બનેં ભજુાઓ પર કંડારેલ 
નાગની રચના.

નિમી - દશમી સદીનુ ંપ્રભાિશાળી તીથવ

૮૯ શ્રી કલ્પદ્રમુ પાશ્વવનાથ ઘીઆ મેડી - મથરુા, 
ઉત્તર પ્રદેશ

શે્વત પાષાણના, સપ્તફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૨૩ 
ઈંચના પ્રતતમા

કુબેરસેના ગલણકા એ કરાિેલ પ્રથમ જજનાલય, કાળાતંરે ભડંારી 
દીધેલ પ્રતતમા, જજણોધ્ધારો, મથરુા એક સમયનુ ંજૈનધમવનુ ંકેન્દ્ર 
સ્થાન, િીરપ્રભનુી તિહારભતૂમ, અંતતમ કેિળી શ્રી જબંસુ્િામીની 
તનિાવણભતૂમ.

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૯૦ શ્રી કુકડેશ્વર પાશ્વવનાથ ગામ કુકડેશ્વર,     
મધ્ય પ્રદેશ

શ્યામ પાષાણના, નિફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૨૭ 
ઈંચના પ્રતતમા

િષો પિેૂ દત્ત શ્રાિક - મળ્યા શ્રી ગણુસાગર કેિળી મહાત્મા - 
પોતાનુ ંભાતિ પછુ્ુ ં-કેિળીના જ્ઞાનમા.ં.દત્ત તારો હિેનો ભિ 
કુકડાતરીકે તતયંચનો, પછીનો મનષુ્ય ભિ ઈશ્વર નામે રાજાનો..ત્યા ં
પ્રભ ુપાશ્વવનાથના દશવનથી બોધીબીજની પ્રાપ્પ્ત થશે..કાળાતંરે આ 
પ્રમાણે બનતા ંજાતતસ્મરણ જ્ઞાનના પ્રતાપે પ્રભ ુદશવનથી બોધીત ઈશ્વર 
રાજાએ ભરાિેલ આ પ્રતતમા તે છે કુકડેશ્વર તીથવ..સમયના િહણેમા ં
ભસુાઇ ગયેલુ ંઆજનુ ંજજનાલય-તીથવ ૧૦૬૦ િષવ પ્રાચીન છે.

૯૧ શ્રી ભિુન પાશ્વવનાથ ભોંયરાપાડો, ગામ 
ખભંાત, ગજુરાત

પદરકરથી સજ્જ, શ્યામ 
પાષાણના, સપ્તફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૨૭ 
ઈંચના પ્રતતમા

૭૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમાજી

૯૨ શ્રી રાિણ પાશ્વવનાથ ગામ અલિર, 
રાજસ્થાન

શે્વત પાષાણના ૧૩ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

પ્રાચીન જજનાલય અસ્સ્તત્િમા ંનથી, કહિેાય છે કે આકાશગાતમની 
તિદ્યાથી તિહરતા ંરાજા રાિણની પ્રભ ુભસ્ક્ત-પજૂાના તનયમને સીચિિા 
આ િેળુ તનમીત પ્રતતમા રાણી મદંોદરીએ ભરાિેલી, ૧૬ મી સદીમા ં
જજનાલય બનાિી પ્રતતષ્ટા થયેલ, છેલ્લી પનુઃ પ્રતતષ્ટા આ.શ્રી તિજય 
િલ્લભસદૂરજીના હસ્તે તિ.સ ં૧૯૮૩ મા ંથયેલ.

૯૩ શ્રી કાતમતપરૂણ પાશ્વવનાથ ગામ ઉન્હલે     
(પ્રાચીન નામ 
તોરણ), મધ્ય પ્રદેશ

શ્યામ પાષાણના, સપ્તફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૨૫ 
ઈંચના પ્રતતમાજી ફણામા ં
એક બાજુ ધરણેન્દ્ર અને 
બીજી બાજુ પદ્માિતી દેિી 
કંડારેલ છે

૨૦૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમાજી

૯૪ શ્રી અિતંત પાશ્વવનાથ ગામ ઉજ્જૈન,     
મધ્ય પ્રદેશ

શ્યામ પાષાણના, સપ્તફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૩૭ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

ક્ષીપ્રા નદી દકનારે આિેલ ઉજ્જૈન ગામ, રાજપતુ્ર અિતંતકુમારે 
તપતાની સ્મતૃતમા ંસ્થાપેલ તીથવ, કાળાતંરે શૈિ ધમીઓનુ ંિચવસ્િ, 
પ્રતતમાજીને ઢાકંીને ઉપર બનાવ્યુ ંતશિલલિંગ, રાજા તિક્રમાદદત્યની 
હાજરીમા ંઆ.શ્રી તસધ્ધસેન દદિાકર સદૂરજીએ શ્રી કલ્યાણમદંદર 
સ્તોત્રની રચના કરી, તશિલલિંગ ફાટતા ંપ્રગટ થયેલ આ પ્રતતમાજી

૯૫ શ્રી સમીના પાશ્વવનાથ ગામ સમીના, 
રાજસ્થાન

શ્યામ પાષણના, નિફણા 
ધારી, પદ્માસનસ્થ, ૧૭ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

મેિાડ દેશનુ ંપ્રાચીન  તીથવ

૯૬ શ્રી ચદંા પાશ્વવનાથ ઉદયપરુ, રાજસ્થાન શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૩૫ ઈંચના પ્રતતમાજી

આ જજનાલય..રાજા ઉદયતસિંહ ેિસાિેલ...૪૦ જજનાલયોથી શોભતા 
ઉદયપરુમા ં-પ્રાચીન તીથવ

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૯૭ શ્રી મક્ષી પાશ્વવનાથ ગામ મક્ષી 
(ઉજ્જૈન),    મધ્ય 
પ્રદેશ

શ્યામ પાષાણના, સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૩૫ 
ઈંચના પ્રતતમા

સાતમી સદીમા ંિઢીઆર દેશના સગં્રામ સોનીએ ભરાિેલ 
ચમત્કારિાળી પ્રતતમા, કહિેાય છે કે આક્રમણ કરિાના ઈરાદાથી 
આિેલ મહમદ ગઝનીને પણ પાછા ફરવુ ંપડેલ

૯૮ શ્રી અંતદરક્ષ પાશ્વવનાથ શીરપરુ - આકોલા, 
મહારાષ્ર

શ્યામિણાવ, ફણાધારી, 
િેળુ તનમીત, 
અધવપદ્માસનસ્થ, જમીનથી 
અધ્ધર રહલેા, ૩૬ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

ગામનુ ંપ્રાચીન નામ શીરપરુ, રાજા રાિણના બનેિી ખલદૂષણના 
સેિકો રલચત, િેળુ તનમીત પ્રતતમા, ઘણા ંલાબંા સમય માટે ખોિાઇ 
ગયેલ, તિ.સ.ં ૧૧૪૨ મા ંપનુઃ પ્રાપ્પ્ત, તિ.સ.ં ૧૭૨૫ મા ંથયેલ 
પ્રતતષ્ટા સમયે રથમા ંલઇ જિાતા પ્રતતમા અધ્ધર થઇ જતા ંરથ 
નીકળી ગયો, ત્યા ંજ બધંાિેલ આજનુ ંજજનાલય, કહિેાય છે કે એક 
કાળે શ્રીપાળ રાજાએ અહીં પ્રભનુી આરતત ઉતારેલ

૯૯ શ્રી જગિલ્લભ પાશ્વવનાથ કંુભજલગરી - 
કોલ્હાપરુ, મહારાષ્ર

શે્વત પાષાણના, નિફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૩૧ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

૧૦૦૦ ફૂટ ઉંચા પિવત પરનુ ંતીથવ, ગજુરાતમાથંી લાિેલ પ્રતતમાજી, 
િતવમાન સમયનુ ંજજનાલય ૧૩૫ િષવ પ્રાચીન છે

૧૦૦ શ્રી લગરૂઆ પાશ્વવનાથ અમલનેર, મહારાષ્ર શ્યામ પાષાણના, અલગયાર 
ફણાયકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, 
૧૧ ઈંચના પ્રતતમાજી

પ્રતતમાજી ૫૦૦ િષવ પ્રાચીન, જજનાલયની પ્રાચીનતા ૧૪૦ િષવની

૧૦૧ શ્રી મનોિાતંછત પાશ્વવનાથ ગામ નેર, મહારાષ્ર શ્યામ પાષાણના, સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૨૦ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

૫૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમાજી

૧૦૨ શ્રી તિમલ પાશ્વવનાથ ગામ છાણી    
(િડોદરા પાસે)

શે્વત પાષાણના, સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસ્થ, ૧૩ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

૧૭૨ િષવ પિેૂ પ્રતતષ્ષ્ટત પ્રતતમાજી

૧૦૩ શ્રી તિઘ્નહરા પાશ્વવનાથ રાદેંર - સરુત, 
ગજુરાત

શ્યામ પાષાણના, 
સહસ્રફણા ધારી, 
પદ્માસનસ્થ, ૪૧ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

૩૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમાજી

૧૦૪ શ્રી મહાદેિા પાશ્વવનાથ ગામ ખેતરિાસી 
(પાટણ), ગજુરાત

શે્વત પાષાણના, 
ફણારદહત, પદ્માસનસ્થ, 
૨૩ ઈંચના પ્રતતમાજી

િધ ુમાદહતી મળી નથી

૧૦૫ શ્રી આનદંા પાશ્વવનાથ ગામ ઉંબરી, બનાસ 
કાઠંા, ગજુરાત

શે્વત પાષાણના સપ્તફણા 
યકુ્ત, પદ્માસનસથ, ૧૧ 
ઈંચના પ્રતતમાજી

૧૬૧ િષવ પ્રાચીન જજનાલય

૧૦૮ પાર્શ્વનાથ વદંના



નબંર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામો તીથવના નામો અને 
તીથવસ્થાનો

પ્રભ ુપ્રતતમાની માહિતી વધારાની માહિતી

૧૦૬ શ્રી ચારૂપ પાશ્વવનાથ        
(શ્રી શામળા પાશ્વવનાથ)

ચારૂપ (પાટણ), 
ગજુરાત

શ્યામ પાષાણના, 
સપ્તફણાથી આચ્છાદદત, 
પદ્માસનસ્થ, ૩૭ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

નિમી સદીમા ંઆ.શ્રી દેિચદં્રસદૂરજીની તનશ્રામા ંસ્થાતપત તીથવ, છેલ્લો 
જજણોધ્ધાર ૨૫૦ િષવ પહલેા - પ્રતતમાના દદિસમા ંબદલાતા ચાર રૂપ

૧૦૭ શ્રી લચિંતામલણ પાશ્વવનાથ ભદ્રકાલી        
(નાતસક સીટી), 
મહારાષ્ર

નીલિણાવ પાષાણના, 
સપ્તફણા મદંડત, 
પદ્માસનસ્થ, ૨૧ ઈંચના 
પ્રતતમાજી

લગભગ ૮૦૦ િષવ પ્રાચીન પ્રતતમાજી

૧૦૮ શ્રી ગોડીજી પાશ્વવનાથ પાયધનુી, મુબંઈ પીળાશ પડતા શે્વત 
પાષાણના, પદ્માસનસ્થ, 
નિફણા ધારી પ્રતતમાજી

પાદકસ્તાનના થરપારકર રણના ગોડી ગામમાથંી મળેલ પ્રતતમા, 
મુબંઈના કોટ તિસ્તારમા ંઆિેલ જજનાલયમા ંઆગ લાગિાથી 
પ્રતતમાજી પાયધનુીના અત્યારના જજનાલયમા ંપ્રતતષ્ષ્ટત કરાયા હતા, 
શ્રી મોતીશા શેઠે પ્રથમ ધ્િજારોહણ કરેલ

(108 Parshwa Vandana 6-26-2014)


