ુ રાતી પસ્ુ તકોન ુંુ લીસ્ટ
ગજ
No.
GA1
GA-2
GA3
GA3-1
GA6

પસ્ુ તકન ુંુ નામ
આભના ટે કા

Author
Aacharya Shree Pradhumansuri Maharaj

અધ્યાત્મ કલ્પદ્રમ

Motilal Girdharlal Kapdia

૫૬૩ જીવ ભેદને વવષે જ્ઞાનદ્વારન ું વર્ણન
અધ્યાત્મ કલ્પદ્રમ

આવશ્યક રિયાના સ ૂત્રોના રહસ્યોન ું વર્ણન

આ. વવજય નરવાહનસ ૂરરજી
Motilal Girdharlal Kapdia
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

GA9
GA 9-1
GA11
GA14
GA15
GA16
GA 16-1
GA17
GA21
GA21-1
GA22
GA23

અંવિમ સાધના
અંવિમ સાધના
આપ ગમે િે કહો
અષ્ટપ્રકારી પ ૂજા
અનેકાુંિ સ્યાદવાદ્વહ
આત્મ ઉત્થાનનો પાયો
આત્મ ઉત્થાનનો પાયો
અનભ ૂવિન ું આકાશ
અવાણ ચીન જૈન જ્યોવિધણરો
અવાણ ચીન જૈન જ્યોવિધણરો
આયણ સુંસ્ુવિનો આદશણ
અઢાર દોષોથી રરહિ શ્રી અરરહુંિ પરમાત્મા

Manogna Sagarji
Manogna Sagarji
Dr. Hukamchand Bharil
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Shree Chandullal Shankarchand Shah
Shree Bhadharankarvijayji
Shree Bhadharankarvijayji
Aacharya Yashovijaysuri
Shree Aatmanandji
Shree Aatmanandji
Shreemad Vijayramchandrasuriswarji Maharaj
Shree Vijay Narvahansuri

GA 24
GA27
GA33
GA34
GA39
GA42
GA43
GA44

અધ્યાત્મ સધા
અરહિંસા મીમાુંશા
અનભવ વાર્ી સરીરમની ભાગ-૨
અનપ્રેક્ષા
અધ્યાત્મને પુંથે
આલોચનાની આંખે - પ્રાયવિિની પાુંખે
અંજના
અનભવની સરરયામર્ી

સુંપાદકઃ ગર્વુંિભાઇ અને મધબેન બરવાળિયા
Dr. Kanubhai Seth Gunvant Bavariya
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Pujya Bhadraknarsurishawarji Maharaj
Shreemad Rajchandra
Lalitabai Mahasatiji
Shree Priyadarshan
Shree Navahanvijayji

GA46
GA47
GA48
GA49
GA50
GA51
GA52
GA53
GA54
GA55
GA56
GA57
GA58
GA59
GA60
GA61
GA62
GA-63
GA-64
GA-66
GA 66-1
GA-67
GA-68
GA-69
GA-70
GA-71
GA-72
GA-73

અસ્સ્િત્વની શોધમાું
આત્મવસધ્ધ્ધ શાસ્ત્ર
આત્મસુંવેદન
આત્મદશણન
આત્મસાક્ષાત્કારની અનભવ પ્રરિયા
અપ ૂવણ આરાધન
આત્મવૈભવ
અધ્યાત્મસાર
આશ્રવ અને અનબુંધ
અનેકાુંિવાદ
આત્મિત્વ વવચાર ભાગ - ૨
અમારી નવ્વાણની યાત્રાનો મીઠો અનભવ
એક રાિ અનેક વાિ
અનષ્ઠાનની ઓિખ
આનુંદઘનની આત્માનભ ૂવિ (પદ ૧ થી ૫)
આનુંદઘનની આત્માનભ ૂવિ (પદ ૬ થી ૧૦)
આનુંદઘનની આત્માનભ ૂવિ (પદ ૧ થી ૧૫)
અસ્સ્િત્વની શોધમાું

Saman Shrutpragnya
Shrimad Rajchandra
Shree Bhadraguptvijayji
Shree BhuvanVijayji
Babubahi Girdharlal Kadiwala
Saryu Rajni Mehta
Harilal Jain
Dr. Ramanlal C Shah
Munirajshri Mohjilvijayji
ShrimadVijay Yugbhushansuri
Shriamd Vijaylakshmansuri
Pravina Chandtrakant Mehta
Shree Priyadarshan
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Kalyanbodhi surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Kalyanbodhi surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Kalyanbodhi surishwarji M S
Shraman Shrutpragnaji

આશીવાણદની અમીદૃષ્ષ્ટ

Panyas Pravar Bhadrankarvijayji M. S.

આવશ્યક રિચા સાધના

સુંપાદકઃ પ પ ૂ ગળર્વયણ શ્રી રમ્યદશણનવવજયજી મ સા

આવશ્યક રિચા સાધના

સુંપાદકઃ પ પ ૂ ગળર્વયણ શ્રી રમ્યદશણનવવજયજી મ સા

આનુંદઘનની આત્માનભવિ (પદ ૧ થી ૫)

પ પ ૂ આ શ્રી કલ્યાર્બોવધસ ૂરીશ્વરજી

આનુંદઘનની આત્માનભવિ (પદ ૬ થી ૧૦)

આનુંદઘનની આત્માનભવિ (પદ ૧૧ થી ૧૫)
અભયકમાર

આયણ સુંસ્કૃવિનો આદશણ
આચારું ગ સ ૂત્ર ભાગ-૧
આચારું ગ સ ૂત્ર ભાગ-૨

પ પ ૂ આ શ્રી કલ્યાર્બોવધસ ૂરીશ્વરજી
પ પ ૂ આ શ્રી કલ્યાર્બોવધસ ૂરીશ્વરજી
વવમલકમાર મોહનલાલ ધામી

શ્રી કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

GA-74
GA-75
GA-76
GA-77
GA-78
GA-79

આચારું ગ સ ૂત્ર ભાગ-૩

પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

આચારું ગ સ ૂત્ર ભાગ-૫

પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

આચારું ગ સ ૂત્ર ભાગ-૪
આચારું ગ સ ૂત્ર ભાગ-૬
આચારું ગ સ ૂત્ર ભાગ-૭

આત્મોન્નવિનાું સોપાન ભાગ-૧

પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ.પ ૂ.આ શ્રી વવજય રામચન્દ્રસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

GA-80

આત્મોન્નવિનાું સોપાન ભાગ-૨

GA-81

અસ્સ્િત્વન ું પરોઢ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી, આ.વવજય પ્રદ્યમનસ ૂરરજી,
આ.વવજય રત્નસ ુંદરસ ૂરરજી

GA-82

આત્માનભ ૂવિ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

એકાન્દ્િનો વૈભવ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

GA-83
GA-84
GA-85
GA-86
GA-87
GA-88

આિમજ્ઞાની શ્રમર્ કહાવે
આગમ અવગાહન

આવશ્યક સ ૂત્ર પરરશીલન

આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ
અનેકાન્દ્િ - સ્યાદવાદ

GA-89

અંિરના અજવાિાું

GA-90

અિીિના ઝરૂખેથી (બાર ચિવિી ચરરત્રો)

GA 91

અમીચુંદની અમીરષ્ષ્ટ

GA 91-1
GA 92
GA 92-1
GA 93
GA 94

અમીચુંદની અમીરષ્ષ્ટ

ૃ અનષ્ઠાન
આત્મસાધનાના અમિ
ૃ અનષ્ઠાન
આત્મસાધનાના અમિ
આવશ્યકસ ૂત્રના સવાલ જવાબ
અંિગડસ ૂત્ર પ્રશ્નોત્તર

પ.પ ૂ.આ શ્રી વવજય રામચન્દ્રસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
સુંપાદકઃ ગર્વુંિભાઇ બરવાળિયા

પ ૂ. મવનરાજ શ્રી વવશ્વદશણન વવજચજી મ.સા.
મવન શ્રી અમરે ન્દ્રવવજયજી

સ્વ. શ્રી ચુંદલાલ શકરચુંદ શાહ (શ્રી ચુંર)
આ.શ્રી વવજય કીવિિચરું સ ૂરરજી મ.સા.

સુંપાદકઃ શ્રી ગર્શીલવવજયજી ગળર્વર - શ્રી હષણશીલવવજયજી
મ.સા.
પ પ ૂ આચાયણ શ્રી ભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મહારાજા
પ પ ૂ આચાયણ શ્રી ભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મહારાજા
ડો. પ્રવીર્ચુંર એલ. શાહ
ડો. પ્રવીર્ચુંર એલ. શાહ

પ ૂજ્ય શ્રી ધીરજમવન મ. સા.
પ ૂજ્ય શ્રી ધીરજમવન મ. સા.

GA 95

અંિગડ દશાુંગ સ ૂત્ર

GA-96

અનુંિન ું અમીઝરર્ુંુ

GA-97
GB1
GB2
GB3
GB4
GB5
GB6
GB7
GB8
GB8-1
GB11
GB12
GB13
GB16
GB18
GB19
GB 20
GB21
GB22
GB23
GB24
GB25
GB26
GB27

અરરહુંિ પરમાત્માની ઓિખાર્ અને પરમાત્મ
ભસ્તિનાું રહસ્યો
બહેનશ્રીજીના વચનામ્ર ૂિ
ભાવનાબોધ - મોક્ષમાિા અને આિમવસધ્ધ્ધ
બાસઠ માગણનાને વવષે નવકારમાું સુંવેદમન ભાગ ૧
બાસઠ માગણનાને વવષે નવકારમાું સુંવેદમન ભાગ ૨
ભગવાન શ્રી મહાવીર અને ચુંડકૌવશક નાગ
ભાવના સુંગ્રહ
ભગવાન મહાવીર
ભતિામર રહસ્ય
ભતિામર રહસ્ય
ભસ્તિમાગણન ું રહસ્ય
ભસ્તિ સુંચય રાજપાલ સરહિ
ભસ્તિ ઝરર્ા
ભારિના મખ્ય જૈન િીથો
ભગવાન મહાવીર ઉપદે શ અને આચાર માગણ
ભતિામર કથાઓ
ભતિામર
ભારિીય સુંસ્ુવિનો આત્મા
ભવના મસાફર - સ્થવીરાવલી
ભેદમાું અભેદ
ભાવનાન ું ઝરણ ું
ભાવ શ્રાવકનો ગર્વૈભવ
ભાવે ભાવના ભાવીએ
બુંધન છિાું મસ્તિ

પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી
સુંપારદકાઃ સાધવીજી હેમયશાશ્રીજી
શ્રીમદ્ વવજય ભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
Pujya Shree Champaben
Shrimad Rajchandra
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Aacharya Shree Vijay Yashodevsuriji
Shrimad Rajchandra
Dhirajlal Gajjar
Dhirajlal Tahasi Shah
Dhirajlal Tahasi Shah
Bhogilal Girdharlal Sheth
Shreemad Rajchandra
Jain Society of Greater Detroit
Mahendrabhai Golwala
Aacharya Tulsi
Shrimad Jeetmurgankasuriswarji
શ્રી વવનિાબાઈ મહાસિીજી
Kumarpal Desai
Shree Chandrashekharvijayji
Aacharya Mahapragna
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S
Pujya Sadhviji Hemyashashriji M S

GB-28
GB - 29
GB - 30
GB - 31
GB - 32
GB - 33
GB - 34

ભતિામર

Acharya Shri Mahapragnaji

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - 1
ૃ ભાગ-૧
રદવ્ય દશણન અગ્રલેખામિ

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - 2
ૃ ભાગ-૨
રદવ્ય દશણન અગ્રલેખામિ

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - 3
ૃ ભાગ-૩
રદવ્ય દશણન અગ્રલેખામિ

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - 4
ૃ ભાગ-૪
રદવ્ય દશણન અગ્રલેખામિ

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - 5
ૃ ભાગ-૫
રદવ્ય દશણન અગ્રલેખામિ
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ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા
રદવ્ય દશણન - પ્રવચન મહોદવધ - ભાગ-૧૨

રદવ્ય

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
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ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા
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ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા
દશણન - પ્રવચન મહોદવધ - ભાગ-૧૬
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા
રદવ્ય દશણન - પ્રવચન મહોદવધ - ભાગ-૧૭
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા
દશણન - પ્રવચન મહોદવધ - ભાગ-૧૮
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા (19)
દશણન - મહોદવધ - ધ્યાન અને જીવન

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા (20)
રદવ્ય દશણન - મહોદવધ - ધ્યાન અને જીવન
ળચિંિા ચાર પ્રકારની
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૨૧
રદવ્યદશણન પ્રવચન મહોદવધ
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૨૨
રદવ્યદશણન પ્રવચન મહોદવધ
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પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
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પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 55

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૨૭
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ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૩૧
શ્રી શાુંવિનાથ ભગવાન ભાગ ૧ થી ૪
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GB - 65

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૩૭
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ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૫૪
આનુંદઘનનાું સ્િવનો રહસ્યાથણ ૧ થી ૫

GB - 83

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૫૫
આનુંદઘનનાું સ્િવનો રહસ્યાથણ સ્િવન ૬,
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
મ.પા. યશોવવજયજી કૃિ ચોવવશીનાું સ્િવનો ૧ થી ૭

GB - 84

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૫૬
ચુંરપ્રભસ્વાવમ જજન સ્િવન

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 85

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૫૭
પરમિેજ સારોધ્ધાર

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 86
GB - 87

GB - 88

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૫૮
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૫૯
નવપદ પ્રકાશ, ઉપાધ્યાય પદ-સાધપદ
માગાણ નસારી જીવન-ષોડશક, ગર્ધરવાદ ૨-૧૧
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૦
ધ્યાનશિક, શ્રી િત્વાથણ ઉષા

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 89

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૧
ઉચ્ચ પ્રકાશને પુંથે

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 90

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૨
શ્રી ભગવિી સત્ર વવવેચના, ઉપદે શમાિા

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 91

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૩
ધમણ કેમ અને કેવો આરાધાય?

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 92

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૪
પ્રકરર્ દોહન, પિમાું પાપને પેલે પાર,
પ્રકીર્ણ પ્રસાદ, શ્રધ્ધાુંજળલ - ૧

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 93
GB - 94
GB - 95

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૫
શ્રધ્ધાુંજળલ - ૨
ભવનભાન
રદવ્યદશણન
ભવનભાન
રદવ્યદશણન

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૬
સમાચાર - ૧
એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૭
સમાચાર - ૨

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 96

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૮
રદવ્યદશણન સમાચાર - ૩

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 97

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૬૯
રદવ્યદશણન સમાચાર - ૪

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 98

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭0
રદવ્યદશણન સમાચાર - ૫

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 99

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૧
દશણન - શાસન પ્રભાવના -૧

GB - 100

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૨
દશણન - શાસન પ્રભાવના -૨

GB - 101
GB - 102

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૩
દશણન - શાસન પ્રભાવના - 3

રદવ્ય
રદવ્ય
રદવ્ય

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૪ રદવ્ય
દશણન - વશળબર -૧

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 103
GB - 104
GB - 105

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૫
દશણન - વશળબર -૨
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૬
દશણન - પ્રકીર્ણપ્રસાદ -૧
ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૬
દશણન - પ્રકીર્ણપ્રસાદ -૨

રદવ્ય
રદવ્ય
રદવ્ય

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GB - 106

ભવનભાન એનસાઇતલોપીરડયા ભાગ - ૭૬
દશણન - પ્રકીર્ણપ્રસાદ -૩

GB-107

ભાવ પ્રવિિમર્ન ું િાળુ ખોલો

સુંપાદકઃ ગળર્વયણ પણ્યકીવિિવવજય

ળબછુરિ જાયે પ્રાર્

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

GB-107-1
GB-108
GB-109
GB-110
GB-111
GB-112
GB-113
GB-114
GB-115
GB-116
GB-117
GC2
GC3
GC4
GC6
GC7
GC9
GC10

ભાવ પ્રવિિમર્ન ું િાળુ ખોલો
ભાષ્યવત્રક - ભાવવત્રક
બેન..ત ું સુંસ્કૃવિ િરફ પાછી ફર
ભવ આલોચના
ભાવી ચોવીશી

ભસ્તિમાગણની આરાધના
ભાષ્યત્રયમ ્

બધ્ધ્ધવુંિા અભયકમાર
ભીમસેન ચરરત્ર

ભસ્તિની ભીનાશ કરે આત્માનો વવકાસ
ચાલો જજનાલય કરે ભાવના
ચાલો સ્થુંભર્ િીથે
ચુંરરાજા-રાર્ી ગર્વાલી ચરરત્ર
ચારગવિનો કરાનો -- Part 2
ચાર સાધન
ચૌદ ગર્સ્થનાક -- Part 1
ચૌદ ગર્સ્થનાક -- Part 2

રદવ્ય

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

પ.પ ૂ.આ. શ્રી વવજયભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
સુંપાદકઃ ગળર્વયણ પણ્યકીવિિવવજય
સુંપાદકઃ પ ૂ.મવનરાજ શ્રી પણ્યકીવિિવવજયજી મ.સા.
પન્દ્યાસ ચુંરશેખર વવજયજી
પું શ્રી ચુંરશેખર ગળર્વર

શ્રી વવજય રત્નયુંર સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

પ્રકાશકઃ શ્રી સત્રિ-સેવા-સાધના કેન્દ્ર

યશોવવજયજી જૈન પાઠશાિા - જૈન શ્રેયસ્કર મુંડિ
મવન શ્રી વનરું જન વવજયજી

શ્રી ઉદય કીવિિસાગરજી મહારાજ

સુંપાદકઃ શાુંિાબેન કે. શાહ
Bharti Salagia
સુંકલન મવન કલ્યાર્બોવધ વવજયજી
Meghraj Jain Pushtak Bhandar
Vijay RamchandraSurishwarji
Pujya Shree Chirtabhanu
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

ચૌદ ગર્સ્થનાક -- Part 3
ળચદવવલાસ
ચાલો જજનાલય જઈએ
ચાલો જજનાલય જઈએ
ચરરત્તાનવળલ
છ ઢાિા
ચેિનાન ું ઉધ્વણ આરોહર્
છ આવશ્યકના રહસ્યો
ચારરત્રાચાર
ચોવીસ િીથંકર મહાપરાર્

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Pandit Shree Deepchandji
MuniShree Hemratnavijayji
MuniShree Hemratnavijayji
SadhaviShree Subodhika
Jain Swadhyaymandir Trust
Yuvacharya Mahapragna
Aaharya Vijay Narvahan Suri
Shree Mohanvijayji
Shri Kanji Swami

GC-21

ચાલો પાઠશાિા જઈએ

મવન શ્રી રહિવવજયજી

GC-22

ચાલો, અળભગમ બદલીએ

સ્વામી સચ્ચ્ચદાનુંદ

GD4

ધમ્મું શરર્ું પવજજાવમ Part -- 1

Acharya Shree Bhadra Gupt Vijay Swishwarji

GD5

ધમ્મું શરર્ું પવજજાવમ Part -- 2

Acharya Shree Bhadra Gupt Vijay Swishwarji

GD6

ધમ્મું શરર્ું પવજજાવમ Part -- 3

Acharya Shree Bhadra Gupt Vijay Swishwarji

GD7
GD9
GD9-1
GD10
GD11
GD13
GD14
GD15
GD17

ધમ્મું શરર્ું પવજજાવમ Part -- 4
દે વ વુંદનમાિા
દે વ વુંદનમાિા
ધમણ મુંગિ
રદવ્યવાર્ી
ધમણજીવનના અજવાિા
ધમણના દશ લક્ષર્
ધમણરત્નના અજવાિા
ધમણપ્રેરક પાત્રો

Acharya Shree Bhadra Gupt Vijay Swishwarji
Jain Prakashan Mandir
Jain Prakashan Mandir
Hemant Shah Family
Shree Kirtisen Vijayji
Pujya Shree Chitrabhanuji
Dr. Hukamchand Bharil
Pujya Shree Chitrabhanuji
Maganlal Jain

GC11
GC13
GC14
GC 14-1
GC15
GC16
GC17
GC18
GC19
GC20

GC-23
GD1
GD-2
GD3

ચલ મન અંિરયાત્રા કરીએ
દૈ વનક ભસ્તિિમ
દું ડક વવવેચન
રદવાદાુંડી

રક્ષા શાહ
Shirmad Rajchandra
પ પ ૂ આ શ્રી નરવાહનસ ૂરરજી
Shree Sharadabai Mahasatiji

GD18
GD20
GD21
GD22
GD22-1
GD23
GD24
GD 24-1
GD25
GD26
GD28
GD29
GD30
GD31
GD32
GD33
GD-34
GD-35
GD-36
GD-37
GD-38
GD-39
GD-40
GD-41
GD-42
GD-42-1
GD-42-2
GD 43

દોસ્િી
દધ્યાણ ન સ્વરૂપ દશણન
દાદાજીની વાટો - ભાગ-૧
દું ડક પ્રકરર્
દું ડક પ્રકરર્
દે વાવધદે વ
ધમણળબિંદ
ધમણળબિંદ

ધમણસઘ
ું ભાષાુંિરોનો સારોધ્ધાર
દીશા સચન - ભાગ ૨
ડોલર વહ
ધમણિીથણ -- ભાગ ૧
ધમણિીથણ -- ભાગ ૨
રદવ્યરષ્ટા મહાવીર
ધ્યાન અને જીવન દશણન
રદવ્ય ગહન જૈન યુંત્ર મુંત્ર સ્િોત્ર
ધ્યાન અને જીવન ભાગ-૧

Shree Priydarshan
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Panyas Chandrashekarvijayji
Shree Haribhadra Suri
Shree Haribhadra Suri
Vasantlal Kantilal Ishwalal
Manilal Nathubhai Doshi
Manilal Nathubhai Doshi
Shreemad Vijay Bhadrankar Suriswarji
Vijay Ramchandra Surishwarji Maharaj
Sudha Mehta
Pandit Maharaj
Pandit Maharaj
Sadhavi Dr. Divyaprabhaji
Panachand Bhaichand Mehta
Dr. Abhay Doshi / Premalbhai Kapadia
Pujya Panyas Shri Bhanuvijayji M. S.

દશ વૈકાળલક સ ૂત્ર

Shri Vijay Bhandrankar Suriji M. S.

ધ્યાન અને કાયોત્સગણ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

ધ્યાન દીવપકા

આ.વવજયકેશરસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

દરરસન િરસીએ ભાગ-૧

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

દરરસન િરસીએ ભાગ-૨

દશણન - પ ૂજન - વુંદનારદ વવવધ વવચાર
દીવડો ધરો..... વિવમર હરો

દે વવુંદન માલા (વવધી અને કથા સરહિ)
દે વવુંદન માલા (વવધી અને કથા સરહિ)
દે વવુંદન માલા (વવધી અને કથા સરહિ)
ધ્યાન અને જીવન

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
મવન શ્રી રહિવવજયજી

ગળર્વચણ શ્રી રાજરત્નવવજયજી
શ્રી જૈન દશણન પ્રકાશન મુંરદર
શ્રી જૈન દશણન પ્રકાશન મુંરદર
શ્રી જૈન દશણન પ્રકાશન મુંરદર

પ.પ ૂ. આચાયણ શ્રી ભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મહારાજા

દોરહલો માનવભવ અવિાર (ભાગ - ૧)

પ ૂ.પું.શ્રી અજજિશેખર વવજયજી ગળર્વર

GD 46

ધ્યાનઃ આંિર યાત્રા

GD-47

દશ વૈકાળલક સ ૂત્ર

GG1
GG8
GG9
GG11
GG12
GG12-1
GG12-2
GG13
GG14
GG-15

ઘર શાિા
ગરદે વશ્રીનાું વચનામ્રિ
જ્ઞાન જ્યોિ
જ્ઞાન સાધના અને સરસ્વિી વુંદના
જ્ઞાનસાર
જ્ઞાનસાર
જ્ઞાનસાર
જ્ઞાનસાર અષ્ટક
ગ્રહ જજનાલય મહામુંગલકારી
ગરવાર્ી (ભાગ-૧)

પ ૂ. આ. શ્રી યશોવવજયસ ૂરીજી
પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી
Muni Uday Vallabh Vijayji
Puja Gurudev Shree Kanjiswami
P.Abhayasagarji
Gunvant Barvaliya
vivechan: Dr. Ramanlal C Shah
vivechan: Pujya Acharya Shri Bhadraguptasuriji
vivechan: Pujya Acharya Shri Bhadraguptasuriji
Yashovijayji
Shree Yugbhushanvijayji Maharaj
મવન શ્રી જબ
ું વવજયજી મ.સા.

ગરવાર્ી (ભાગ-૩)

મવન શ્રી જબ
ું વવજયજી મ.સા.

GD 44
GD 45

GG-16
GG-17
GG 18
GG-19
GG 20
GH1
GH1 -1
GH2
GH3
GH4
GH5
GH6
GH7
GH-8

દશવૈકાળલક સ ૂત્ર (મ ૂિપાઠ અને ભાવાથણ)

ગરવાર્ી (ભાગ-૨)
ગર્ધરવાદ

ઘર એ જ સ્વગણ

ગજરાિી જોડર્ીકોશ
હેમ વસધ્ધી
હેમ વસધ્ધી
હે પ્રભજી .. નહી જાવ ું નરક મોઝાર
હ ું આિમ છુું - ભાગ ૧
હ ું આિમ છુું - ભાગ ૨
હ ું આિમ છુું - ભાગ ૩
હ ું િો પલ પલમાું મરઝું
હ ું જ મારો ભાગ્ય વવધાિા
હ,ું મારું મન, મારી શાુંવિ

પ ૂજ્ય શ્રી ધીરજમવન મ. સા.

મવન શ્રી જબ
ું વવજયજી મ.સા.

પ ૂ.આ.શ્રી ભવનભાનસ ૂરીશ્વરજી મ. સા
રિપ્રજ્ઞ સ્વામી

ગજરાિ વવદ્યાપીઠ
Vinod Kapasi
Vinod Kapasi
Shree Viamlprabh vijayji
Dr. Tarulatabhai Mahasatiji
Dr. Tarulatabhai Mahasatiji
Dr. Tarulatabhai Mahasatiji
Shree Priyadarshan
Yuvacharya Mahapragna
Acharya Shri Mahapragnaji

GH-9
GJ1
GJ6
GJ22
GJ23
GJ 23-1
GJ24
GJ24-1
GJ 24-2
GJ25
GJ26
GJ26-1
GJ26-2
GJ27
GJ28
GJ28-1
GJ28-2
GJ28-3
GJ31
GJ31-1
GJ33
GJ34
GJ 34-1
GJ35
GJ36
GJ 36-1
GJ39
GJ39-1
GJ 39-2

હુંસા .. ત ું ઝીલ મૈત્રી સરોવરમાું
જૈન િત્ત્વ દશણન
જૈન માગણની વપછાર્
જૈન સારહત્ય સમારોહ
જૈન શાસનના ચમકિા વસિારા
જૈન શાસનના ચમકિા વસિારા
જૈન શાસનના ચમકિા હીરા
જૈન શાસનના ચમકિા હીરા
જૈન શાસનના ચમકિા હીરા
જૈનિીથોનો ઇવિહાસ
જૈનિત્વ જ્ઞાન સરિ ભાષામાું
જૈનિત્વ જ્ઞાન સરિ ભાષામાું
જૈનિત્વ જ્ઞાન સરિ ભાષામાું
જૈનિત્વ સાર
જૈનદશણન - ભાગ ૧ થી ૬
જૈનદશણન - ભાગ ૧ થી ૬
જૈનદશણન - ભાગ ૧ થી ૬
જૈનદશણન - ભાગ ૧ થી ૬
જીવનની સવણશ્રેષ્ટ કલા શ્રી નવકાર
જીવનની સવણશ્રેષ્ટ કલા શ્રી નવકાર
જજન ભસ્તિ
જૈન િત્વજ્ઞાન ળચત્રાવળલ - પ્રકાશ
જૈન િત્વજ્ઞાન ળચત્રાવળલ - પ્રકાશ
જીવિત્વ - અજીવિત્વ
જીવિત્વ - નવિત્વ વવચાર અને નારકી-ળચત્રાવલી
જીવિત્વ - નવિત્વ વવચાર અને નારકી-ળચત્રાવલી
જીવવવચાર વવવેચન
જીવવવચાર વવવેચન
જીવવવચાર વવવેચન

મવન અભયશેખર વવજય
સુંકલનઃ ડા. સરે શચુંર જયુંવિલાલ સુંઘવી
Shree Bhadrankarvijayji
Mahavir Jain Vidyalaya
Varjivandas Vadilal Shah
Varjivandas Vadilal Shah
Varjivandas Vadilal Shah
Varjivandas Vadilal Shah
Varjivandas Vadilal Shah
Muni Mahabodhi Vijay
Pujya Chandrashekhar Vijayji
Pujya Chandrashekhar Vijayji
Pujya Chandrashekhar Vijayji
Muni Shree Niranjan
મવન શ્રી ન્દ્યાયવવજયજી
મવન શ્રી ન્દ્યાયવવજયજી
મવન શ્રી ન્દ્યાયવવજયજી
મવન શ્રી ન્દ્યાયવવજયજી
Sanghvi Balubhai Girtharlal Kadiwala
Sanghvi Balubhai Girtharlal Kadiwala
Savitaben Mehta
આ. શ્રી ભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
આ. શ્રી ભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri
Padmavati Prakashan Mandir
Padmavati Prakashan Mandir
Panyaas Pravar Shree Narvahan Vijayji
Panyaas Pravar Shree Narvahan Vijayji
Panyaas Pravar Shree Narvahan Vijayji

GJ40
GJ41
GJ46
GJ47
GJ47-1
GJ48
GJ49
GJ50
GJ51
GJ-51-1
GJ52
GJ52-1
GJ-52-2
GJ53
GJ54
GJ54-1
GJ54-2
GJ55
GJ55-1
GJ56
GJ57
GJ57-1
GJ58
GJ59
GJ59-1
GJ60
GJ60-1
GJ-60-2
GJ61
GJ62
GJ63

જીવવવચાર દું ડક લઘ સુંગ્રહર્ી પ્રશ્નોત્તરી
જીવવવચાર પ્રશ્નોત્તરી
જ્યોવિધાણ રા
જ્યોવિધણરની જીવનગાથા
જ્યોવિધણરની જીવનગાથા
જાગ, જાગ ઓ માનવી જાગ
જૈનધમણ અને અળભનવ અધ્યાત્મ
જૈનધમણનો પરરચય
જૈન રામાયર્ - ભાગ ૨
જૈન રામાયર્ - ભાગ ૨
જૈન રામાયર્ - ભાગ 3
જૈન રામાયર્ - ભાગ 3
જૈન રામાયર્ - ભાગ 3
જૈનિત્વ પરરચય
જેલર
જેલર
જેલર
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૧
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૧
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૨
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૩
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૩
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૪
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૫
જૈન િત્વ દશણન - ભાગ ૫
જીવ વવચાર પ્રકરર્
જીવ વવચાર પ્રકરર્
જીવ વવચાર પ્રકરર્
જીવ વવચાર પ્રકરર્
જીવન ઘડિર
જોજે અમ્રિ-કુંભ ઢોિાય ના

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Dr.Shekharchandra Jain
Pannalal R. Shah
Pannalal R. Shah
Shree Chandrashekhervijayji
Dr. Vastupalbhai Parikh
Shree Vijaybhanusuriswarji
Shree Priydarshan
શ્રી વપ્રયદશણન
Shree Priydarshah
Shree Priydarshah
શ્રી વપ્રયદશણન
Dr. Ujjavla Shaha
Aabhayshekharsuri
Aabhayshekharsuri
Aabhayshekharsuri
Manharlal Dhirajlal Shah
Manharlal Dhirajlal Shah
Manharlal Dhirajlal Shah
Hiralal Aamrutlal Mehta
Hiralal Aamrutlal Mehta
Manharlal Dhirajlal Shah
Manharlal Dhirajlal Shah
Manharlal Dhirajlal Shah
Shreemad Yashovijayji Jain Sanskrit Pathsala
Shreemad Yashovijayji Jain Sanskrit Pathsala
Shreemad Yashovijayji Jain Sanskrit Pathsala
Vijay Lakshmansuriswarji
Robin Sharma
MuniShree Chandrashekhervijayji

GJ64
GJ65
GJ66
GJ 67
GJ68
GJ-70
GJ-71
GJ-72
GJ-73
GJ-74
GJ-75
GJ-76
GJ-77
GJ-78
GJ-79
GJ-80
GJ-81
GJ-82
GJ-83
GJ-84
GJ-85
GJ-86
GJ-87
GJ-88
GJ-89
GJ-90

જૈન િત્વ પ્રકાશ
જૈનદશણન - વૈજ્ઞાવનક રષ્ષ્ટએ
જૈન પ ૂજા સારહત્ય
જૈન સ્તવિ
જૈન રષ્ષ્ટએ કમણ
જજનોપાસના
જૈન સારહત્યનો બ ૃહદ્ ઈવિહાસ - ભાગ ૧
જૈન સારહત્યનો બ ૃહદ્ ઈવિહાસ - ભાગ ૨
જૈન સારહત્યનો બ ૃહદ્ ઈવિહાસ - ભાગ ૩
જૈન સારહત્યનો બ ૃહદ્ ઈવિહાસ - ભાગ ૪
જૈન સારહત્યનો બ ૃહદ્ ઈવિહાસ - ભાગ ૫
જૈન સારહત્યનો બ ૃહદ્ ઈવિહાસ - ભાગ ૬
જૈન સારહત્યનો બ ૃહદ્ ઈવિહાસ - ભાગ ૭
જૈન ધમણ દશણન

જૈન દશણન વસધ્ધાુંિો અને પરરચય
જૈન સારહત્યનો સુંળક્ષપ્િ ઈવિહાસ
જૈન મહાભારિ ભાગ-૧
જૈન મહાભારિ ભાગ-૨

જૈન પરું પરાનો ઈવિહાસ ભાગ-૧
જૈન પરું પરાનો ઈવિહાસ ભાગ-૨
જૈન પરું પરાનો ઈવિહાસ ભાગ-૩
જૈન પરું પરાનો ઈવિહાસ ભાગ-૪
જજન િત્વ ભાગ-૧

જજનાગમ શરર્ું મમ

જૈનધમણનો મૌળલક ઇવિહાસ
જૈનધમણનો મૌળલક ઇવિહાસ

ભાગ-૧
ભાગ-૨

Shree Dhirajmuni
Munishri Nandighoshvijayji
Dr. Falguni Zaveri
પ્રકાશકઃ બચભાઇ મર્ીલાલ જોબાલીયા
શ્રી મોિીચુંદ ળગરધરલાલ કાપડીયા
Pandit Dhirajlal Tokarshi Shah
પ ૂ. આ. શ્રી સોમચુંરસ ૂરરજી મ. સા
પ ૂ. આ. શ્રી સોમચુંરસ ૂરરજી મ. સા
પ ૂ. આ. શ્રી સોમચુંરસ ૂરરજી મ. સા
પ ૂ. આ. શ્રી સોમચુંરસ ૂરરજી મ. સા
પ ૂ. આ. શ્રી સોમચુંરસ ૂરરજી મ. સા
પ ૂ. આ. શ્રી સોમચુંરસ ૂરરજી મ. સા
પ ૂ. આ. શ્રી સોમચુંરસ ૂરરજી મ. સા
ડો. મોહનલાલ મેહિા

મવન શ્રી કશલચુંરવવજયજી

ડો. મોહનલાલ દલીચુંદ દે સાઇ

પું. શ્રી ચુંરશેખર વવજયજી મહારાજ
પું. શ્રી ચુંરશેખર વવજયજી મહારાજ
વત્રપટી મહારાજ
વત્રપટી મહારાજ
વત્રપટી મહારાજ
વત્રપટી મહારાજ

રમર્લાલ ચી. શાહ

પ્રકાશકઃ આગમોધ્ધારક પ્રવિષ્ઠાન
આ.શ્રી હસ્િીમલજી મહારાજ
આ.શ્રી હસ્િીમલજી મહારાજ

GJ-91
GJ-92
GJ-93
GJ-94
GJ-95
GJ-96
GJ-97
GJ-98
GJ 99
GJ 100
GJ 101
GJ 102
GJ 103
GJ 104
GJ-105

જૈનધમણનો મૌળલક ઇવિહાસ
જૈનધમણનો મૌળલક ઇવિહાસ

ભાગ-૩
ભાગ-૪

જૈસલમેર પુંચિીથીનો ઈવિહાસ
જૈન ધમણના િીથણધામો
શ્રી જૈન િત્વ પ્રકાશ

જૈન મહાભારિ (ભાગ-૧)
જૈન મહાભારિ (ભાગ-૨)
જૈન આચાર મીમાુંસા
જૈન ધમણસાર

જૈન િત્વ સ્વરૂપ

જૈનાગમ ૧૦૮ પ્રશન્નોત્તર
જૈન રામાયર્

જૈન મહાભારિ
જૈન દશણન

જજન િત્વ ભાગ-૨

GJ-106
GK1
GK 1-1
GK2
GK3
GK4
GK5
GK6
GK8

જીવન કેવ ું જીવશો? (૭૬)
કહો.કેવા હિા પ્રભ મહાવીર
કહો.કેવા હિા પ્રભ મહાવીર
કલ્પસ ૂત્રની સખબોવધકા ટીકા
કળલકાલ સવણજ્ઞ શ્રી હેમચુંરાચાયણ
કળલકાલના કોહીન ૂર
કાનજીસ્વામીના પ્રવચનો
કલ્પસ ૂત્રની વાચનાઓ
કમણગ્રથ
ું ૪ પ્રશ્નોત્તરી - ભાગ ૧

GK9

કમણગ્રથ
ું ૪ પ્રશ્નોત્તરી - ભાગ ૨

આ.શ્રી હસ્િીમલજી મહારાજ
આ.શ્રી હસ્િીમલજી મહારાજ

આ.શ્રી પ્રકાશવવજયજી મ.સા.
મળર્ભાઈ ળગ. શાહ

પ ૂ.શ્રી. અમોલખ ત્રવષજી મહારજ

સુંપાદકઃ શ્રી હુંસાબાઈ મહાસિીજી
સુંપાદકઃ શ્રી હુંસાબાઈ મહાસિીજી
ચુંરહાસ વત્રવેદી
ડા. િેજ સાહેબ

પ ૂ. શ્રી. ધીરજમવન મ.સા.
પ ૂ. શ્રી. ધીરજમવન મ.સા.

પ ૂ. શ્રી. ધીરજમવન મ.સા.— શ્રી. હુંસાબાઈ મહાસિીજી
પ ૂ. શ્રી. ધીરજમવન મ.સા.— શ્રી. હુંસાબાઈ મહાસિીજી
અજ્ઞાિ

રમર્લાલ ચી. શાહ

પ પ ૂ આ શ્રી ભવનભાનસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
Shree Jayant Muniji
Shree Jayant Muniji
Shree Vinayvijayji Maharaj
P. Mukundbhai Brahamkshatruya
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Dighambar Jain Swadhyay Mandir Trust
Munishri Chandrashekharvijayji
P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri
P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri

GK10

કમણગ્રથ
ું ૫ પ્રશ્નોત્તરી - ભાગ ૧ અને ૨

P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri

GK11

કમણગ્રથ
ું ૫ પ્રશ્નોત્તરી - ભાગ ૩ અને ૪

P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri

GK12
GK13
GK15
GK17
GK17-1
GK19
GK20
GK23
GK33
GK36
GK37
GK38
GK40
GK41
GK42
GK43
GK44
GK46
GK47
GK48
GK49
GK50
GK51
GK52
GK53

કથા સારહિય - ૨ (અળભષેક)
કથા સારહિય - ૪ (રાગ અને વવરાગ)
કથા સારહિય - ૩ (માનવની મહાયાત્રા)

Ratilal Dipchand Desai
Ratilal Dipchand Desai
Ratilal Deepchand Desai

કલ્પિરૂ

Shrutpraganya Swami

કર પરડક્કમણ ું ભાવશ
કર પરડક્કમણ ું ભાવશ
કમણ હરે ભવજલ િારે
કમણબધ્ધ પયાણય
કમણગ્રથ
ું ૩ પ્રશ્નોત્તરી
કમણગ્રથ
ું પ્રશ્નોત્તરી ભાગ ૧ અને ૨
કરર્ાનો સ્રોિ - આચારમાું અરહિંસા
રકિીકથા રસથાિ
રિયા, પરરર્ામ અને અળભપ્રાય
કુંડલપરના રાજકમાર ભગવાન મહાવીર
કમણની કરૂર્ કહાર્ી યાને રાજા ભીમસેન
કસ્તર પ્રશાુંિ કથાઓ
કથાઓ અને કથા પ્રસુંગો
કમણનો વસધ્ધાુંિ
કમણવાદ કળર્િકા
ક્ષમાદાનના પ્રભાવે
કમણગ્રથ
ું ભાગ - ૧
કમણગ્રથ
ું ભાગ - ૨
કમણગ્રથ
ું ભાગ - ૩
કમણગ્રથ
ું ભાગ - ૪
કમણગ્રથ
ું ભાગ - ૫

પન્દ્યાસ અભયશેખર વવજય ગળર્વર
પન્દ્યાસ અભયશેખર વવજય ગળર્વર
Muniraj Shree Kulsheel Vijayji
Dr. Hukumchand Bharilla
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Pramodaben Chitrabhanu
MunirajrajShree Kirtivardhan Sagarji
Pandit Abhaykumar Jain
Jayprakash Sharma
Pujya muni Shree Ratnaprabhvijayji
P. Ajitchandra Vijay
Shrimad Vijayramchandrasurishawarji maharaja
Hirabhai Thakkar
Pujya Shri Yugbhushanvijayji Maharaj Saheb
Achareya Shri Vijay Yogtilak Surshwarji M S
Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.
Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.
Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.
Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.
Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.

GK54
GK-55
GK-56
GK-57
GK-58
GK-59
GK-60
GK-61
GK-62
GK-63
GK-65
GK-66
GK-67
GK 68
GK 69
GK-70
GK-71
GK-72
GL1
GL2
GL3
GM1
GM3
GM3-1
GM6
GM8
GM10

કમણગ્રથ
ું ભાગ - ૬
કમણયોગ ભાગ-૧
કમણયોગ ભાગ-૨
કમણયોગ ભાગ-૩
કરર્ાનયોગ પરરચય

Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.
Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb
Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb
Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb
ડો. ઉજ્જવલા શાહ

કમણગ્રથ
ું (ભાગ ૧ થી ૩)

આચાયણ શ્રી વવજય વીરશેખરસ ૂરર

કલ્યાર્ કામના યાને જીવન માધરી
કમણગ્રથ
ું (ભાગ ૪)
કમણગ્રથ
ું (ભાગ ૫)
કમણગ્રથ
ું (ભાગ ૬)

કહે કલાપ ૂર્ણ સ ૂરર ભાગ-૩
કહે કલાપ ૂર્ણ સ ૂરર ભાગ-૪

કળલકાિ સવણજ્ઞનો કમારપાિને ઉપદે શ
કલાધામ દે લવાડા

કુંકર્નો બોધ - આત્માની શોધ

કરીએ મનન ું જિન - પામીએ મનો રિન
કમણ િર્ી ગવિ ન્દ્યારી

શ્રી કલાપ ૂર્ણ બોધ
લય - વવલય - પ્રલય
લોગસ્સ મહાસ ૂત્ર
લોગસ્સ સ ૂત્ર
મદનરે ખા
મહામાનવ મહાવીર
મહામાનવ મહાવીર
મહાવીરસ્વામીનો અંવિમ ઉપદે શ
મોક્ષમાિા
માનવિાના મ ૂલ્ય

મવન શ્રી ભવનવવજયજી મ.સા.

આચાયણ શ્રી વવજય વીરશેખરસ ૂરર
આચાયણ શ્રી વવજય વીરશેખરસ ૂરર
આચાયણ શ્રી વવજય વીરશેખરસ ૂરર

પું.મસ્તિચન્દ્ર વવજય ગળર્, ગળર્ મવનચન્દ્ર વવજય
પું.મસ્તિચન્દ્ર વવજય ગળર્, ગળર્ મવનચન્દ્ર વવજય
સુંકલનઃ પ પ ૂ આચાયણ શ્રી નરવાહનસ ૂરર
પ્રકાશકઃ રિવનવધ
પ ૂ. ધીરગર દે વ

પ ૂ શ્રી ભવનભાનસ ૂરીશ્વરજી મ સા

પ પ ૂ મવનરાજ શ્રી અરર્વવજયજી મહારાજ

પ ૂ સનુંદાબહેન વોહોરા
Acharya Shree Vijay Bhadra Gupt Swishwarji
Dhirajlal Tokarsi Shah
Sadhavi Dr. Divyaprabhaji
P. Shree Bhanuvijayji
Gunvant shah
Gunvant shah
Gopaldas Jeevabhai Patel
Shrimad Rajchandra
Manavta na Mulya

મને િારી યાદ સસવે
મુંગલ ભાવના
મોક્ષમાિા વવવેચન
મારગ સચ્ચા કોર્ બિાવે ?
મ્ર ૂગાપત્ર ભાગ બીજો
મહપવત્તના પચાસ બોલોન ું વર્ણન
મ ૂિમાું ભ ૂલ
મહાવીર વાર્ી
મધ સુંચય
મહામુંત્રની સાધના
મહાસિી નમણદાસ ુંદરી
મહાયોગી આનુંદઘન
મનન મધરી

Shree Priyadarshan
Dr. T Salagia
Shree Brahamchariji
Aacharyadev Shree Vijay Bhadra Gupt Suriswarji
Ba.Bra. P.Lilavatibai Mahasatiji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Shree Digambar jain swadhayaymandir trust
Panyas Baherdas Doshi
Chitrabhanu
Shree Kundkundvijayji Maharaj
P. Bhanuchandra Vijay
Vasantlal Kantilal Ishwalal
Shree Bhadrankarvijayji

GM42
GM43
GM44
GM45
GM46

મનનાું ગ ૂઢ રહસ્યો
મનને જાર્ો - મનને જીિો
મનો વવજ્ઞાન
મનષ્ય જન્દ્મની સારકથા
મારી િેર પ્રાથણનાઓ

Shree Sidhdhshri Ganivar
Kirtivijaysuriswarji Maharaj
ShriBhuvanvijayji Maharah
Shrimad Vijayramchandrasurishawarji maharaja
Panyas Chandrashekarvijayji

GM47

મોક્ષ શાસ્ત્ર અથાણ ત ્ િત્વાથણસ ૂત્ર

Ramji Manekacchand Doshi (Tikka Sangrahak)

GM47-1

મોક્ષ શાસ્ત્ર અથાણ ત ્ િત્વાથણસ ૂત્ર

Ramji Manekacchand Doshi (Tikka Sangrahak)

GM12
GM14
GM16
GM24
GM28
GM32
GM33
GM34
GM35
GM36
GM37
GM38
GM39
GM-41

GM48
GM49
GM50
GM51
GM52
GM 53
GM 54
GM-55

મુંગલવાર્ી

મ ૂસ્તિન ું મુંગિદ્વાર
મવનશ્રી સુંિબાલજી
મહાવીરની સાધનાનો મમણ
માનવિાનાું મ ૂલ્ય
મુંત્રીશ્વર વસ્તપાલની સાિ યાચના
મ ૃિય બને મુંગિ
મરા વવજ્ઞાન
મન અને જીિ

પ પ ૂ પું શ્રી ભર ુંકરવવજયજી ગળર્

Pujya Panyas Shri Hemchandravijayji M. Saheb
Trambanklal Mehta
Chandrahas Trivedi
Pujya Chitrabhanuji
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S
સુંકલનઃ પ ૂ. મવન શ્રી કીવિિયશ વવજયજી મ. સા.
નીલમ સુંઘવી
Acharya Shri Mahapragnaji

GM-56
GM-57
GM-58
GM-59
GM-60
GM-62
GM-63
GM-64
GM-65
GM-66
GM-67
GN2
GN3
GN4
GN 4-1
GN5
GN6
GN8
GN 9
GN9-1
GN10
GN11
GN13
GN13-1
GN14
GN14-1
GN16

મુંગલ પ્રસ્થાન

Srhi BhuvanVijayji M. S.

મુંળઝલના મકામ

Acharya Shri Mahapragnaji

મેરે અવગન ળચત્ત ન ધરો

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

માુંગલ્યનો મહામુંત્ર

સમર્ રિપ્રજ્ઞ

મોક્ષ િમારી હથેિીમાું

આચાયણ શ્રી યશોવવજયસ ૂરર

મહાયોગી આનુંદઘન
મહાવીરનો પનર્જન્દ્મ

મહાવીર સ્તવિ (પધ્ચ્છસર્ું)

મહાિીથણ ઉજ્જયન્દ્િળગરર (ળગરનાર િીથણ)
મોક્ષ મારી હથેિીમાું

મહારોગી બન્દ્યા મહાયોગી
નારકી ળચત્રાવલી
નવપદ ધરીએ ધ્યાન
નવપદના ઉપાસકો - શ્રીપાિ મયર્ા
નવપદના ઉપાસકો - શ્રીપાિ મયર્ા
નવપદ ઉપાસના
વનત્યિમ
નવિત્વ પ્રશ્નોત્તરી
નવિત્વ વવવેચન

નવિત્વ વવવેચન
નયને િોરર્ મોિીનાું
વનત્ય વનયમારદ પાઠ
નમોકાર મહામુંત્ર
નમોકાર મહામુંત્ર
નમ્રિા
નમ્રિા
નવકાર યાત્રા

વસુંિલાલ કાુંવિલાલ ઈશ્વરલાલ
આચાયણ શ્રી મહાપ્રજ્ઞ
પ ૂ. શ્રી ધીરજમવન

પ્રકાશકઃ શેઠ આર્ુંદજી કલ્યાર્જી
શ્રી પદ્માજી મહાસિીજી

મવન હારદિ કરત્ન વવજયજી મહારાજ
Aacharya Vijay Jinendra Suriswarji
Muni Vajrasen Vijayji
પ પ ૂ આ. શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી
પ પ ૂ આ. શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી
P.A. Shree Vijaykirtiyash Suriswarji
Shrimad Rajchandra
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Pujya Muni Shri Harshsheelvijayaji M. Saheb
Shreemad Rajchandra
Dr. Hukamchandra Bharill
Dr. Hukamchandra Bharill
Arihant Aaradhak Mandal
Arihant Aaradhak Mandal
Jignasu

GN16-1
GN17
GN18
GN19
GN20
GN-21

નવકાર યાત્રા
વનિય વ્યવહાર
નીજદોષ દશણનથી વનદોષ
નવકાર વસધ્ધ્ધ
નવ દશણન નવો સમાજ
નમસ્કાર ળચિંિામળર્

Jignasu
Shee Bhanuvijayji
Niruben Amin
Govindji Jivraj Lodhdhaya
Ganadhipati Tulsi
Shri Kund Kund Vijayaji M. S.

GN-22

વનરું જન નાથ મોરહ કૈ સે વમલેંગે

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

GN-23

નમો નમો નાર્ રદવાયરસ્સ

શ્રી રિજ્ઞાન પ્રચારક સભા

GN-24

નુંદીસ ૂત્ર

GN-25

વનરયાવળલકા સ ૂત્ર

GO1
GO2
GP1
GP4
GP5
GP7

ઓ જીજામૈયા..જલ્દી વશવજીના દશણન દો
ઓજસ દીઠા આત્મબિના
પત્ર શિક
પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર
પાન ું ફરે સોન ું ખરે
પાપને ભાુંડય પળર્યારું

પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી
પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી

P. Chandrashekharvijayji
Acharya Vijay Vallubhsuriji
Shrimad Rajchandra
Gunsagar Suriswarji
Aacharyadev Shreemad Vijay Purnachandra
Shree Priyadarshan

GP8

પરમપદદાયી આનુંદઘન પદરે હ ભાગ-૧

P. Muktidarshanvijayji

GP8-1

પરમપદદાયી આનુંદઘન પદરે હ ભાગ-૧

P. Muktidarshanvijayji

GP9

પરમપદદાયી આનુંદઘન પદરે હ ભાગ-૨

P. Muktidarshanvijayji

GP9-1

પરમપદદાયી આનુંદઘન પદરે હ ભાગ-૨

P. Muktidarshanvijayji

GP10
GP13
GP14
GP15

પ્રવિિમર્ હેત સ્વાધ્યાય
પવણ પ્રવચનમાલા
પયષ
ણ ર્ પરાગ

પાટર્ રદવ્ય ચૈત્ય પરરપાટી (વનત્ય દશણન)

Shree Vijayjinendrasurishwarji Maharaj
Aacharya Shree Vijay Bhadraguptsuri
Ganivarya Shree Mahabalvijayji
P. Mukundbhai Brahamkshatruya

GP-17
GP19
GP19-1
GP19-2
GP20
GP21
GP24
GP25
GP26

પ્રવચનસાર
પ્રશ્નોત્તરી
પ્રશ્નોત્તરી
પ્રશ્નોત્તરી

પાઠશાિા ગ્રુંથ

પયષ
ણ ર્ મહાપવણના પાુંચ પ્રવચનો
પ ૂજા સુંગ્રહ - સાથણ
પણ્ય િત્વ
પણ્યે બાુંધી પ્રીિ

રહિંમિલાલ જેઠાલાલ શાહ
Shree Yugabhusanvijayi M.S.
Shree Yugabhusanvijayi M.S.
Shree Yugabhusanvijayi M.S.
Pradhumansuri
Shreemad Vijayramchandrasuriswarji Maharaj
Shreemad Yashovijayji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Muni Shree Harshsheel Vijayji

GP27
GP28
GP29
GP30
GP31
GP32
GP34
GP34-1
GP35
GP35-1
GP36

પરષોત્તમ મહાવીર
પળર્િમા પાછી ઉગી
પદ્મપરાગ
પહેલા િમારો સ્વભાવ સધારો
પાલવે બાુંધી પ્રીિ
પુંચ સ ૂત્ર
પરમિેજ ભાગ - ૧
પરમિેજ ભાગ - ૧
પરમિેજ ભાગ - ૨
પરમિેજ ભાગ - ૨
પયષ
ણ ર્ પવણના અષટાષ્ન્દ્હકા પ્રવયનો

Aacharya Mahapragna
Chitrabhanu
Ratilal Deepchand Desai
P. Chandrashekharvijayji
Munishri Harshsheelvijayji
Suri Purndar Shree Haribhadrasuriswarji Rachit
Shree Vijay Bhuvanbhanusurriswaji
Shree Vijay Bhuvanbhanusurriswaji
Shree Vijay Bhuvanbhanusurriswaji
Shree Vijay Bhuvanbhanusurriswaji
Shree ChandrshekharVijayji

GP36-1

પયષ
ણ ર્ પવણના અષટાષ્ન્દ્હકા પ્રવયનો

Shree ChandrshekharVijayji

GP36-2

પયષ
ણ ર્ પવણના અષટાષ્ન્દ્હકા પ્રવયનો

Shree ChandrshekharVijayji

GP36-3

પયષ
ણ ર્ના ચોથાથી - સાિમા રદવસના વ્યાખ્યાનો

Shree ChandrshekharVijayji

GP37
GP38
GP39

પત્રમાું િત્વજ્ઞાન
પ્રાથણના - સ્િવનો
પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર ળચિંિનીકા

MuniShree Dhurandharsuri Maharaj
Pujya Labdhisuriswarji

GP40
GP40-1
GP41
GP42
GP43
GP-44

પ્રવચન રત્નાકર ભાગ-૧
પ્રવચન રત્નાકર ભાગ-૨
પ્રેમની આસપાસ
પ્રેરર્ાના પષ્પો
પ ૂજા કરીએ સાચી સાચી
પ ૂજા સુંગ્રહ (શ્રી અચલ ગચ્છીય)

Shree Kanji Swani
Shree Kanji Swani
Muni Aatmadarshan Vijayji
Aanubhavnandanji
Shree Hemchandrasagarsuriswaji
સુંપાદકઃ શ્રી પાશ્વણ

GP45

પ ૂજ્ય શ્રી ભર ુંકરવવજયજીના સારહત્યની રદવ્ય પિો

Babubahi Girdharlal Kadiwala

GP46
GP48
GP49
GP50
GP51
GP52
GP53
GP54
GP55
GP56
GP56-1
GP57
GP58
GP59
GP60
GP61
GP62
GP62-1
GP-63
GP-64
GP-65
GP-67

પરષાથણવસધ્ધ્ધ ઉપાય
પ્રોળબધીટીકા ભાગ -૧
પ્રોળબધીટીકા ભાગ -૨
પ્રોળબધીટીકા ભાગ -૩
પદ્મપરરમલ
પુંચધ્યાયી પરરમલ
પુંચ સુંગ્રહ ભાગ-૧
પુંચ સુંગ્રહ ભાગ-૨
પુંચ સુંગ્રહ ભાગ-૩
પ્રવચનસાર વપયષ
પ્રવચનસાર વપયષ
પ્રવિષ્ઠા પ ૂજન વવધી
પ ૂર્ણના પગથારે
પ ૂ. આ. શ્રી વવજયરામચુંરસ ૂરર સ્મ્રવિ ગ્રુંથમાલા

Varjjlal Girdharlal Shah
Shree Bhadrankarvijayji
Shree Bhadrankarvijayji
Shree Bhadrankarvijayji
Hirachand Lumbaji
Dravya Samanya Adhikar
Shree Hiralal Devchand Shah
Shree Hiralal Devchand Shah
Shree Hiralal Devchand Shah
Shree Grand Rapids America Mumukshu mandal
Shree Grand Rapids America Mumukshu mandal
Chitrabhanu
Pujya Munirajshri Gunyash Vijayji

પુંચ પ્રવિિમર્ વવધી
પ્રબદ્ધ જીવન (આગમ સ ૂત્ર વવશેષાુંક)
પણ્ય પાપની ચતભંગી
પણ્ય પાપની ચતભંગી
પુંચ પરમેષ્ષ્ટના ચરર્ે

Munishri Amrendrasagarji
ref: Prabuddh Jeevan (Aug./Sept. 2012)
Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S
Panyas Abhaysagarji M. S.

પ્રશાુંિ વારહિા

પ પ ૂ આ. શ્રી વવજયભવનરત્ન સ ૂરીશ્વરજી મ. સા.

પ્રમાર્ મીમાુંસા

પ. આ. વવજય સોમચુંરસ ૂરરજી

પ્રશમરવિ ભાગ-૧

મવન શ્રી ભરગપ્િ વવજયજી મહારાજ

GP-68
GP-69
GP-70

પ્રશમરવિ ભાગ-૨

મવન શ્રી ભરગપ્િ વવજયજી મહારાજ

પ્રગટયો પ ૂરન રાગ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

પરમ ! ..િારા માગે

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

GP-71

પ્રવચન અંજન જો સદગર કરે

GP-72

પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર - ળચત્ર આલ્બમ

GP-73

પ ૂ.પન્દ્યાસ ભર ુંકરવવજયજીના સાવનધ્યની પિો

શ્રી બાબભાઇ કડીવાિા

પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (વવવધ સરહિ)

જૈન પ્રકાશન મુંરદર

GP-74
GP-74-1
GP-74-2
GP-75
GP-76
GP-77
GP 78
GP-79
GP-80
GP-81
GP-82
GP-83
GP-84
GR4
GR4-1
GR5
GR7
GR8
GR9

પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (વવવધ સરહિ)
પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (વવવધ સરહિ)
પ્રશ્ન સહસ્ત્રક

પરમાત્માને પ્કાથણના

પ્રશ્નોત્તર વારટકા (ભાગઃ ૧-૨-૩-૪)
પ્રબધ્ધ ચરર્ે

પાુંપર્ે બાુંધ્ય ું પાળર્યારું
પ્રારું ળભક પાઠયિમ
પેથડકમાર ચરરત્ર
પ્રેરક પરરવિણન
પારસમળર્

પ્રભના હસ્િાક્ષર
રત્નના રદવા
રત્નના રદવા
રત્નસુંચય ભાગ-૨
રરસચણ ઓફ ધી ડાઈનીંગ ટેબલ
રૂપકોશા રાજ નિણકી
રામ જ્યોિ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
Pujya Muniraj Shri Padmasen Vijayji M.S.

જૈન પ્રકાશન મુંરદર
જૈન પ્રકાશન મુંરદર

રમળર્કલાલ એસ શેઠ

પ પ ૂ આ શ્રી કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ ૂ પું શ્રી નયભરવવજય ગળર્વયણ
િારાબહેન રમર્લાલ શાહ
શ્રી વપ્રયદશણન

જૈન િત્વજ્ઞાન વવદ્યાપીઠ

આ વવજયપદ્મસ ૂરરજી મ સા

સુંકલનઃ મનસખલાલ વવઠ્ઠલજી
ડૉ રસ્શ્મકાન્દ્િ શાહ

આ. શ્રી યશોવવજયસ ૂરીશ્વરજી
Vijay Mitranand Suri
Vijay Mitranand Suri
Muni Shree Ratnatrya Vijayji Maraharaj
Panyaas Hemratna Vijayji
Vaidya Mohanlal Chunilal Dhami
MuniShree Uttamkumarji

GR10
GR11
GR12
GR14
GR15
GR16
GR17
GR-18
GR-19
GR-20
GR-21
GR-22
GR-23
GR-24
GR-25
GS3
GS3-1
GS4
GS5
GS6
GS7
GS13
GS15
GS18
GS19
GS22
GS23
GS24
GS24-1
GS26

રામ રાહ
રામચુંર નમામી
રામ રીઝયા...’મા’ની મમિા
રત્ન ળચિંિામર્ી
રામાયર્ના પ્રેરક પ્રસુંગો
રાજવાર્ી અને અમીરસ ઝરર્ા
રાજપ્રશ્ન
રસાવધરાજ

Pujya Uttamkumarji Maharah
Munishri Prashmartivijayji
Muni Shree Uttamkumarji
Lakshmi Chandrhas Khona
Shree Chandrashekharvijayji
Shrimad Rajchandra
Shirmad Rajchandra
Acharya Shri Bhuvan Suriji M. S.

રામ હ્રદય

મવન શ્રી ઉત્તમકપારજી મ સા

રસો વૈ સઃ

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

રત્ન સુંચય (ભાગ-૧)

મવન રત્નત્રયવવજયજી મ.સા.

રત્ન સુંચય (ભાગ-૨)
રત્ન સુંચય (ભાગ-૩)
રત્ન સુંચય (ભાગ-૪)

ઋષભ પાશ્વણ પ્રશ્નાવલી
સદ્ ગવિ િારા હાથમાું
સદ્ ગવિ િારા હાથમાું
સમાવધિુંત્ર
સાધક સહચારી
સાધક સાથી
સાધનોન ું સૌંદયણ
સુંબોવધ
સમયસાર સેત
સમરકિના સડસઠ બોલની સઝ્ઝાય
સુંપ્રાુંિ સહળચિંિન
સુંવેદનાની સરગમ
સમ્યગ્ દશણન
સમ્યગ્ દશણન કેવી રીિે પ્રગટે ?
સમ્યગ્ દશણન કેવી રીિે પ્રગટે ?
સુંસારના દઃખોના કારર્ો

મવન રત્નત્રયવવજયજી મ.સા.
મવન રત્નત્રયવવજયજી મ.સા.
મવન રત્નત્રયવવજયજી મ.સા.

પ ૂ. ધીરજમવન મ.સા.
P. Ganivarya Shree Yugabhushanvijayji
P. Ganivarya Shree Yugabhushanvijayji
Santbal
Shree Aatmanandji
Pujya Shree Chitrabhanuji
Aacharya Mahapragna
Shree Grand Rapids America Mumukshu mandal
Shree Yashovijayji
Ramanlal C. Shah
P.Pu. Bhuvanbhanu Suriswarji
Kahan Swaadhya Mandal
Bhikhalal Girdhalal Seth
Bhikhalal Girdhalal Seth
Shree Purnanandvijayji Maharaj

GS28
GS29
GS31
GS33
GS35
GS37
GS38
GS39
GS40
GS41
GS-41-1
GS42
GS43
GS44
GS46
GS47
GS48
GS49
GS53

સુંબલની જીવન સાધના
સુંિો……સાદા સ્વરૂપે રહેવ ું
સાથણ…..શ્રી આવશ્યક રિયાના સ ૂત્રો
સવણજ્ઞ જેવા સ ૂરરદે વ
સત્યની શોધ
સુંવેદનાની સરગમ
સુંવાદ
સુંયમ રું ગ લાગ્યો
સુંયમ રું ગ લાગ્યો
સમ્યગદશણન
સમ્યગદશણન
શ્રી આરદજીન ળબિંબ વનમાણ ર્ પ્રબુંધ
સમાવધ મરર્
શાુંવિપુંથનો યાત્રી

શાસન પ્રભાવક િપ અને િપસ્વી
શાશ્વિ સખનો રાજમાગણ
સુંસાર સેત
વશક્ષર્ની સોનોગ્રાફી
શ્રધ્ધાની સરગમ

Dulerai Mataliya
Shee Priyadrashan
Aacharya Shree Chandragupt Suri
Shree Priyadarshan
Dr. Hukamchand Bharil
Yashovijay
Shri Priyadarshan
MuniShree Bhadragupt Vijayji
Aarti Mandal
Shrimad Vijay Ramchandrasuriswarji Maharaja
Shrimad Vijay Ramchandrasuriswarji Maharaja
Aacharya Vijay Hemratnasuri
Bhogilal G Sheth
Pujya Shree Chitrabhanuji
P. Muniraj Pagnasen Vijayji
Ashwinikumar
Jaybhikhhu
Muni Uday Vallabh Vijayji
Shree Priydarshan

GS56

શ્રી આગમોદ્વારક પ્રવચનો ભાગ-૨

Aacharya Shree Aananadsagarji

GS57

શ્રી આગમોદ્વારક પ્રવચનો ભાગ-૩

Aacharya Shree Aananadsagarji

GS58
GS59
GS60
GS61
GS62
GS63
GS65

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

આચારું ગસ ૂત્ર ભાગ-૧
આચારું ગસ ૂત્ર ભાગ-૨
અંિદશાુંગસ ૂત્ર
અંિગડદશા સ ૂત્ર
અંિરોપાધ્પ્િક સ ૂત્ર
અનયોગદ્વાર સ ૂત્ર
ભગવિી સ ૂત્ર ભાગ-૨

B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
A. Champakmuni
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

GS66
GS67
GS68
GS69
GS70
GS71
GS72
GS73
GS74
GS75
GS77
GS78

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

ભગવિી સ ૂત્ર ભાગ-૩
ભગવિી સ ૂત્ર ભાગ-૪
ભગવિી સ ૂત્ર ભાગ-૫
ભતિામર સ્િોત્ર
ભતિામર સ્િોત્ર -- સાથણ
દશ વૈકાળલક સ ૂત્ર

દવવસય રાઈ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર
જ્ઞાિાધમણકથા સ ૂત્ર
જબદ્વીપ પ્રજ્ઞધ્પ્િ સ ૂત્ર
જીવાજવાળભગમ સ ૂત્ર
નુંદીસ ૂત્ર
નવિત્વ પ્રકરર્ - સાથણ

B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
Saryu Rajni Mehta
Shree Ratnaprabh Vijayji Maharaj Saheb
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
Shreemad Yashovijayji Jain Sanskrit Pathsala
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
Shreemad Yashovijayji

GS79

શ્રી પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર સળચત્ર આલ્બમ

Pujya Aacharyadev Vijaybhuvanbhanu surishawarji

GS79-1

શ્રી પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર સળચત્ર આલ્બમ

Pujya Aacharyadev Vijaybhuvanbhanu surishawarji

GS79-2

શ્રી પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર સળચત્ર આલ્બમ

Pujya Aacharyadev Vijaybhuvanbhanu surishawarji

GS80
GS81
GS81-1
GS82
GS84
GS85
GS86
GS87
GS88

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

પ્રજ્ઞાપના સ ૂત્ર ભાગ-૧
પ્રજ્ઞાપના સ ૂત્ર ભાગ-૨
પ્રજ્ઞાપના સ ૂત્ર ભાગ-૩
પ્રશ્નવ્યાકરર્ સ ૂત્ર

શ્રી રાજપ્રશનીય સ ૂત્ર

શ્રી સમવાયાુંગ સ ૂત્ર
શ્રી સ્થાનાુંગ સ ૂત્ર ભાગ-૧
શ્રી સ્થાનાુંગ સ ૂત્ર ભાગ-૨

શ્રી સ ૂયગડાુંગ સ ૂત્ર ભાગ-૧

B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

GS88-1

શ્રી સ ૂયગડાુંગ સ ૂત્ર ભાગ-૨

B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

GS89

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૧

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS89-1

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૧

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS89-2

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૧

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS90

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૨

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS90-1

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૨

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS90-2

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૨

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS91

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૩

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS91-1

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૩

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS91-2

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૩

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS92

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૪

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS92-1

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૪

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS92-2

શ્રી વત્રષષ્ષ્ટ શલાકા પરષ ચરરત્ર ભાગ-૪

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS93
GS96
GS97
GS 97-1
GS98
GS 98-1

સમ્યગ્ જ્ઞાન રદપીકા
શ્રી ઉપાુંગ સ ૂત્ર (વનયાણવળલકા)
શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૧
શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૧
શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૨
શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૨

Somchand Aamathalal Shah
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji
Shree Vijaylakshami Virchit
Shree Vijaylakshami Virchit
Shree Vijaylakshami Virchit
Shree Vijaylakshami Virchit

GS99

શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૩

Shree Vijaylakshami Virchit

GS 99-1

શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૩

Shree Vijaylakshami Virchit

GS100
GS 100-1
GS101

શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૪
શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૪
શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૫

Shree Vijaylakshami Virchit
Shree Vijaylakshami Virchit
Shree Vijaylakshami Virchit

GS 101-1
GS104

શ્રી ઉપદે શપસાદ ભાગ-૫
શ્રી વવપાક સ ૂત્ર

Shree Vijaylakshami Virchit
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

GS105

શ્રી આચરું ગ સ ૂત્રના વ્યાખ્યાનો

Aacharya Vijay NarvahanShree Maharaj

GS106

શ્રી આચરું ગ સ ૂત્રના વ્યાખ્યાનો

Aacharya Vijay NarvahanShree Maharaj

GS108

શ્રી આત્મવસધ્ધ્ધ શાસ્ત્ર

Shreemad Rajchandra

GS110

શ્રી ચુંરજારાર્ી ગર્ાવળલ ચરરત્ર

Munimaharaj Mohan Vijayji

GS111

શ્રી દે વવસય રાઈ પ્રવિિમર્ના સ ૂત્રો

Jain Prakashan Mandir

GS111-1

શ્રી દે વવસય રાઈ પ્રવિિમર્ના સ ૂત્રો

Jain Prakashan Mandir

GS111-2

શ્રી દે વવસય રાઈ પ્રવિિમર્ના સ ૂત્રો - વવધી સરહિ

Savntilal V Jain

GS112

શ્રી ઘુંટાકરર્ મહાવીર દે વ

Shree Mahudi Jain Svetambar Murti Pujak Trust

GS115

શ્રી જ્ઞાનવવમલ ભસ્તિપ્રકાશ

Kirtida Joshi

GS115-1

શ્રી જ્ઞાનવવમલ ભસ્તિપ્રકાશ

Kirtida Joshi

GS118

શ્રી જજનદશણન - વુંદન - પ ૂજન

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

GS120

શ્રી પુંચપરમેષ્ષ્ટ નમસ્કાર

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

GS 120-1

શ્રી પુંચપરમેષ્ષ્ટ નમસ્કાર

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

GS122

શ્રી પ ૂજા સુંગ્રહ

Jain Dharma Prabhavak Trust

GS126
GS126-1

શ્રી શાુંિ સધારસ
શ્રી શાુંિ સધારસ

Motochand Girdharlan Kapadia
Motichand Girdharlan Kapadia

GS126-2

શ્રી શાુંિ સધારસ

Motichand Girdharlan Kapadia

GS127

શ્રી સોમસ ુંદરસ ૂરર ુિ (રળચિ) પ ૂર્ાાર્ા ઉપદે શમાલા

Dr. Kantibhai B. Shah

GS128

શ્રી સોમસ ુંદરસ ૂરર ુિ (રળચિ) ઉત્તરાર્ા ઉપદે શમાલા

Dr. Kantibhai B. Shah

GS130

શ્રી સવણજ્ઞ કવથિ પરમ સામાઇક ધમણ

Shree Vijaykalapurmasuri

GS136

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર ભાગ-૨

Gurupran Foundation

GS137

શ્રીમદ્ રાજચુંર વનવાણર્ શિાષ્દદ

Shree Sahaj Shrut Parab

GS-138-1

શ્રીમદ્ રાજચુંર

Shreemad Rajchandra

GS139

શ્રાવક ધમણ, ધમણ સુંગ્રહ સારોધ્ધાર ભાગ-૧

Shree Bhadrankarsuriswarji Maharaj

GS-140

શ્રીપાિરાજાનો રાસ

પું. રવસકલાલ શાુંવિલાલ મહેિા

શ્રીપાિરાજાનો રાસ

પું. રવસકલાલ શાુંવિલાલ મહેિા

GS140-1
GS140-2
GS 140-3
GS144
GS146
GS146-1
GS147
GS148
GS149
GS149-1
GS155
GS156
GS157
GS161
GS162
GS163
GS165

શ્રીપાિરાજાનો રાસ
શ્રીપાિરાજાનો રાસ

શ્રી જૈનધમણન ું વવજ્ઞાન

શ્રી મોક્ષમાગણ પ્રકાશક
શ્રી મોક્ષમાગણ પ્રકાશક

શ્રી મોક્ષશાસ્ત્ર અથાણ િ િત્વાથણસ ૂત્ર

શ્રી નવિત્વ પ્રકરર્ - સાથણ અથણસરહિ
શ્રી સમેિવશખરજીની સુંવેદના
શ્રી સમેિવશખરજીની સુંવેદના
સુંગ્રહર્ીરત્ન
સ્િવન સરરિા
સધમણ સવાસ
સ ૂત્રોના રહસ્યો

સાધક ભાવના
સાધનાના સોપાન
સાલુંબન ધ્યાનના પ્રયોગ

પું. રવસકલાલ શાુંવિલાલ મહેિા
પું. રવસકલાલ શાુંવિલાલ મહેિા
Pu. Bhuvanchandravijayji Maharaj
Shreemaan Pandirpravar Todarmalji
Shreemaan Pandirpravar Todarmalji
Ramji Muacchand Doshi (Tikka Sangrahak)
Shreemad Yashovijayna Jain sanskrut Pathshala
Jyotish Amrutlal Shah
Jyotish Amrutlal Shah
Munishri Yashovijayj
Samkalan: Dev Dedhia
Rajendrakumar J. Sakhpach
Muni Meghdarshanvijay
Pujya Shree Aatmanandji
Pujya Shree Atmanandji
Babaubhai Girthrlal Kadiwala

GS166

સમાધાન

AacharyaShree Vijaybhadraguptsurishawarji

GS168

Samayik Vignan

Shatavdhani: Pandit Dhirajlal Shah

GS169

સમયસાર

Yuvacharya Mahapragna

GS170
GS171
GS172
GS172-1
GS173
GS-173-1
GS174
GS174- 1

સમયસાર વસધ્ધી ભાગ - ૧
સમયસાર વસધ્ધી ભાગ - ૨

શ્રી સમયસાર
શ્રી સમયસાર
સમરારદત્ય મહાકથા ભાગ ૭-૮-૯ (Ref: GS 189)
સમરારદત્ય મહાકથા ભાગ ૭-૮-૯ (Ref: GS 189)
સુંવિસરર પ્રવિિમર્ની સરિ વવધી
સુંવિસરર પ્રવિિમર્ની સરિ વવધી

Gurudev Shree Kanji Swami
Gurudev Shree Kanji Swami
Himmatlal Jethalal Shah
Himmatlal Jethalal Shah
Shrr Priydarshan
Shrr Priydarshan
Shree Yashdevsuriji
Shree Yashdevsuriji

GS175

સમ્યકદશણન યાને મોક્ષદ્વાર ભાગ-૨

Rasiklal Chhaganlal Sheth

GS176

સમ્યકદશણનન ું પ્રવિિમર્

Shriamd Vijayramchandrasuriswarji Maharaj

GS176-1

સમ્યકદશણનન ું પ્રવિિમર્

Shriamd Vijayramchandrasuriswarji Maharaj

GS177
GS178
GS180
GS181
GS182
GS182-1
GS182-2
GS182-3
GS-182-4
GS183
GS184
GS184-1
GS184-2
GS185

સમ્યતત્વ-િપન ું સ્વરૂપ
સુંળક્ષપ્િ જૈન દશણન

સુંિ વશષ્ય-પત્ર સધા

Shree Vijay Ramchandrasuriswarji
Dinesh Modi
Muni Shree Nanchandraji Mahaarj

શાુંવિવનકેિન

Prerna Prakashah Trust

શ્રી શાુંિ સધારસ

મહોપાધ્યાય શ્રી વવનયવવજચજી મહારાજ

શ્રી શાુંિ સધારસ

મહોપાધ્યાય શ્રી વવનયવવજચજી મહારાજ

શ્રી શાુંિ સધારસ

મહોપાધ્યાય શ્રી વવનયવવજચજી મહારાજ

શ્રી શાુંિ સધારસ
શ્રી શાુંિ સધારસ

શ્રી જૈન દશણન વમમાુંસા

શાુંિ સધારસ ગીિમાલા
શાુંિ સધારસ ગીિમાલા
શાુંિ સધારસ ગીિમાલા
શ્રી જૈન સ્તવિ

મહોપાધ્યાય શ્રી વવનયવવજચજી મહારાજ
મહોપાધ્યાય શ્રી વવનયવવજચજી મહારાજ
Shree Fatehchand Zaverbhai
Upadhyay Shree Vinay Vijayji Maharaj Rachit
Upadhyay Shree Vinay Vijayji Maharaj Rachit
Upadhyay Shree Vinay Vijayji Maharaj Rachit
Bhanubhai Keshavlal Bhansali

GS186
GS186-1
GS187-1
GS188
GS189
GS190
GS191

શાુંિ સધારસ ભાગ-1

આ.શ્રી વવજય ભરગપ્િસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

શોધ - પ્રવિશોધ.. સમરારદત્ય મહાકથા (ભાગ-૧)

Shree Priyadarshan

શાુંિ સધારસ ભાગ-1
શાુંિ સધારસ ભાગ-૨
શીલધમણની કથાઓ ભાગ-૪
શ્રમર્ ભગવાન મહાવીર

શ્રમર્ ભગવાન મહાવીર ૧ થી ૨૬ ભવ

આ.શ્રી વવજય ભરગપ્િસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
આ.શ્રી વવજય ભરગપ્િસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
Mansukhlal Tarachand Mehta
Shree Dhramsurishwarji Maharaj
Shree Vijay Dharmsurishwarji Maharaj

GS192

શ્રી ૧૦૮ પાશ્વણનાથ િીથણ દશણન ભાગ-૧

Shree Muktivallabh Vijayji

GS193

શ્રી ૧૦૮ પાશ્વણનાથ િીથણ દશણન ભાગ-૨

Shree Muktivallabh Vijayji

GS194

શ્રી પુંચાસ્સ્િકાય સુંગ્રહ

Himmatlal Jethalal Shah

GS194-1

શ્રી પુંચાસ્સ્િકાય સુંગ્રહ

Himmatlal Jethalal Shah

GS195

શ્રી પુંચ પરમેષ્ષ્ટ નમસ્કાર મહામુંત્ર

Aachrya Vijay Narvahansuri

GS196

શ્રી અ-ભક્ષયાનન્દ્િ-કાય વવચાર

Pranlal Mangalji Shah

GS197
GS-198
GS199
GS199-1
GS199-2
GS200

શ્રી આત્મવસધ્ધ્ધ શાસ્ત્ર

Shree Digambar Jain SwadhyayMandir

શ્રી િત્વાથાણ વધગમ સ ૂત્ર

Pujya AacharyaShree Vijay Rajshekarsuriji Maharaj

શ્રી દે વવસઅ રાઈઅ પ્રવિિમર્ સ ૂત્રો
શ્રી િત્વાથાણ વધગમ સ ૂત્ર (see GS-239)
શ્રી િત્વાથાણ વધગમ સ ૂત્ર

શ્રી વવધીયકિ પુંચ-પ્રવિિમર્ારદ સ ૂત્રો

GS201

શ્રી દે વવસરાઇ પ્રવિિમર્ સત્ર

GS201-1

શ્રી દે વવસરાઇ પ્રવિિમર્ સત્ર

GS202

શ્રી જૈન રામાયર્

GS 202-1

શ્રી જૈન રામાયર્

પ્રકાશકઃ શ્રી રાજનગર જૈન શ્વેિાુંબર સુંસ્થા
Pujya AacharyaShree Vijay Rajshekarsuriji Maharaj
Pujya AacharyaShree Vijay Rajshekarsuriji Maharaj
Aacharya Shree Vijay Dakshsurishwarji

આ. વવજય જજનેન્દ્રસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
આ. વવજય જજનેન્દ્રસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.

GS203
GS204
GS205
GS205-1

શન્દ્યનો સાક્ષાત્કાર

શ્રી બે પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર
શ્રી જૈન િત્વસાર
શ્રી જૈન િત્વસાર

Panyas Chandrashekarvijayji
Jain Prakashan Mandir
Muni Shree Niranjan
Muni Shree Niranjan

GS206

શ્રી જજન પ ૂજાવવધી દપણર્

Panyas Gunasheel Vijay

GS206-1

શ્રી જજન પ ૂજાવવધી દપણર્

Panyas Gunasheel Vijay

GS206-2

શ્રી જજન પ ૂજાવવધી દપણર્

Panyas Gunasheel Vijay

GS207

શ્રી જજનામ્રિ ગ્રુંથમાલા

Munishri Niranjanvijayji

GS208
GS209

શ્રી જજનેન્દ્ર પ ૂજા સુંગ્રહ

શ્રી જજનગર્ પદ્માવલી

Digamber Jain Swadhyay Trust
Shrimad Yoshvijayji Jain Sanskrut Pathsala

GS210

શ્રી કેવલી પ્રભનો સાથ ભાગ-૧

Saryu Rajni Mehta

GS211

શ્રી મુંગિ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર સુંગ્રહ ભાગ-૧

Pujya ChandrananditaShree

GS212

શ્રી મુંગિ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર સુંગ્રહ ભાગ-૨

Pujya ChandrananditaShree

GS213

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર

Shree Vijaydevsur Sangh

GS215

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ારદ સ ૂત્ર

Jain Prakashan Mandir

GS216

શ્રી પુંચ પરમેષ્ષ્ટ મહામુંત્ર

Panyas Shree Charanvijayji Ganivar

GS217

શ્રી પ્રબોધ ળચિંિામર્ી

Shree Vijaykesharsuriswarji Maharaj

GS218
GS219
GS220
GS221
GS221-1
GS222

શ્રી પ્રદ્યમન ચરરત્ર

શ્રીમદ્ રાજચુંર જીવનકિા

શ્રી શત્રજ
ું ય ળગરીરાજ દશણન

શ્રી જૈન વસધ્ધાુંિ પ્રશ્નોત્તરમાલા
શ્રી જૈન વસધ્ધાુંિ પ્રશ્નોત્તરમાલા
શ્રી વનયમસાર

Muni Maharaj Shree Charitravijayji Maharaja
Shrimad Rajchandra Aashram
Aacharya KanchanSagarSuri
Shree Jain SwadhyayMandir Trust
Shree Jain SwadhyayMandir Trust
Himmatlal Jethalal Shah

GS223
GS224
GS225
GS226
GS227
GS228
GS229
GS230

સલસા

Shree Priyadarshan

શાુંિ સધારસ ભાગ-૩

Aacharydev Shree Vijay Bhadraguptsurishwarji

શ્રીમદ્ દે વચુંરજી ુિ ચોવવશી
સમરકિ વવચાર
શાુંિ સાગર

શ્રી શત્રજ
ું ય ળગરીરાજ દશણન

શ્રી ભગવિી સ ૂત્ર સાર સુંગ્રહ ભાગ-૧
શ્રી બ્રહદ્ જૈન થોક સુંગ્રહ

Panachand Bhaichand Mehta
Ramanlal Soni
Kapurchand Ranchchoddas Varaiya
Muni Vidyavijayji
Sudharam Prachar Mandal

GS231

સકલ િીથણ િનમાું રે

Girish Ganatra

GS232

શ્રી આનુંદઘનજીના પદો ભાગ-૧

Motilal Girdharlal Kapdia

GS233

શ્રી આનુંદઘનજીના પદો ભાગ-૨

Motilal Girdharlal Kapdia

GS234

શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશ

Shrimad Yoginandudev

GS235
GS236
GS237
GS238
GS238-1
GS240
GS241
GS243
GS244
GS249
GS249-1
GS250

શ્રી િીથંકર ચરરત્ર

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર

Prafulaben Rasiklal Vora
Santbal

શ્રીમદ્ લઘરાજસ્વામી જીવનચરરત્ર

Shrimad Rajchandra

રિસરરિા
શ્રાવકજન િો િેને રે કહીએ
શ્રી વનત્ય સ્વાધ્યાય સ્િોત્રારદ સુંગ્રહ

શ્રી રજનીભાઇ ચનીલાલ શાહ
Meghdarshan Vijay
Jain Prakasha Mandir

રિસરરિા

શ્રી રજનીભાઇ ચનીલાલ શાહ

સમરારદત્ય મહાકથા ભવ ૨ - ૩
શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર
શ્રી વસદ્ધચિ આરાધના અને િેના રહસ્યો

Shree PriyaDarshan
Shree VijayDevSur Sangh
(sankalan) Shri Chandrakantbhai Mehta

શ્રી વસદ્ધચિ આરાધના અને િેના રહસ્યો
શ્રી ઉવસગ્ગહરું પાશ્વણનાથ

(sankalan) Shri Chandrakantbhai Mehta
(sampadak) - Dr. Jawahar Jain

GS251

શ્રી કલ્પસ ૂત્રમ ્ (Shri Kalpa Sutram in Gujarati)

(translation by) Pandit Shree Kheem Vijay Ganiji

GS 251-1

શ્રી કલ્પસ ૂત્રમ ્ (Shri Kalpa Sutram in Gujarati)

(translation by) Pandit Shree Kheem Vijay Ganiji

GS252

સખનો સાગર

Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S

સુંસાર અને મોક્ષની ઓિખ
સમ્યતત્વ ષટ્સસ્થાન ચઉપ્પઈ
સમ્યતત્વ ષટ્સસ્થાન ચઉપ્પઈ
શ્રાવક અવિચાર દપણર્

Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S
Vivechan: Pandit Shri Dhirajlal D. Mehta
Vivechan: Pandit Shri Dhirajlal D. Mehta
Pandit Shri KamleshbhI R. Shah

GS-257

શ્રી શત્રજ
ું ય માહાત્મ્ય

Sankalan: Shri Yashkirti Vijayaji M. S.

GS 257-1

શ્રી શત્રજ
ું ય માહાત્મ્ય

GS253
GS254
GS254-1
GS255
GS256

GS-258
GS-259
GS-260
GS-261
GS-262
GS-263
GS-264
GS-265
GS-266
GS-267
GS-268
GS-269
GS-270
GS-271
GS-272

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (વવવધ સરહિ)

શ્રી કથારત્ન કોશ ભાગ-૨
શારદા વશરોમળર્
શારદા દશણન

શારદા સાગર

શ્રમર્ મહાવીર

સમ્યતત્વ અને વમથ્યાત્વ

શ્રી ઋવષમુંડલ આરાધના
સ્વાધ્યાય સુંગ્રહ

શ્રી પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર - પ્રબોધ ટીકા ભાગ-૧
શ્રી પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર - પ્રબોધ ટીકા ભાગ-૩
શ્રી આચારું ગ સ ૂત્ર

શ્રી નુંદીસ ૂત્રનાું પ્રવચનો

જૈન પ્રકાશન મુંરદર
શ્રીમદ વવજયપણ્યપાલસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
Anuvadak: Pandit Shri Bechardas Jivraj Doshi
Pujya Shardabai mahasatiji
Pujya Shardabai mahasatiji
Pujya Shardabai mahasatiji
Yuvacharya Mahapragnaji
Sampadak: Nagindas Girdharlal Sheth
Shri Dhirajlal Tokarshi Shah
Bhikhalal Girdharlal Sheth
Shri Dhirajlal Tokarshi Shah
Shri Dhirajlal Tokarshi Shah
Shri Santbalji Maharaj
Acharya Shri Nandansuriswrji Maharaj Saheb

શ્રી જજનેન્દ્ર ભસ્તિ રસધારા

Sampadak: Shantilal Vadilal Shah

શ્રીપાલ રાસ ભાગ-૧

સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા

શ્રાધ્ધવવવધ પ્રકરર્

પ.પ ૂ.આ.શ્રી રત્નશેખરસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

GS-273
GS-274
GS-275
GS-276
GS-279
GS-280
GS-282
GS-283
GS-285
GS-286
GS-287
GS-288
GS-289
GS-290
GS-291
GS-292
GS-293
GS-294
GS-295
GS-296
GS-297
GS-298
GS-299
GS-300

શ્રીપાલ રાસ ભાગ-૨

સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા

શ્રીપાલ રાસ ભાગ-૪

સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા

શ્રીપાલ રાસ ભાગ-૩
શ્રીપાલ રાસ ભાગ-૫
શ્રી ઔપપાવિક સ ૂત્ર

શ્રી જ્યોવિષ ગર્રાજ પ્રજ્ઞધ્પ્િ

શ્રી દશારિસ્કુંધ - બ્રહત્કલ્પ - વ્યવહાર સ ૂત્ર

સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા
સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા

અનવારદકાઃ સાધ્વી શ્રી કલ્પનાબાઇ

અનવારદકાઃ સાધ્વી શ્રી રાજેમવિબાઇ
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

શ્રી વનશીથ સ ૂત્ર

B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

શ્રી દે વચુંરજી સ્િવન ચોવીશી (ભાગ-૧)

અનવાદકઃ પુંરડિ શ્રી ધીરજલાલ ડી. મહેિા

સળચત્ર સરસ્વિી પ્રાસાદ

મવન કલચુંરવવજયજી મહારાજ સાહેબ

શ્રી દે વચુંરજી સ્િવન ચોવીશી (ભાગ-૨)

અનવાદકઃ પુંરડિ શ્રી ધીરજલાલ ડી. મહેિા

સાધ િો ચાલિા ભલા

શ્રી દે વવસ-રાઇ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (વવધી સરહિ)
શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (વવધી સરહિ)
સમરારદત્ય મહાકથા ભવ ૪-૫-૬
શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર ભાગ - ૧
શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર ભાગ - ૨
સમજીને સધારી લઇએ
સમરકિ મ ૂલ બાર વ્રિ

શ્રી ઋષભદે વ પ્રભના ૧૩ ભવ િથા અક્ષયત ૃવિયા
સાધના સુંગ્રહ

સ ૂયગડાુંગ સ ૂત્રના સથવારે -આગમ જાર્ો ભાગ-૧
સ ૂયગડાુંગ સ ૂત્રના સથવારે -આિમ જાર્ો ભાગ-૨

મવન શ્રી પ્રશમરવિવવજયજી
મેઘરાજ જૈન પસ્િક ભુંડાર
જૈન પ્રકાશન મુંરદર

પ્રકાશકઃ જૈન બક ડીપો
શ્રી વપ્રયદશણન

અનવાદકઃ દલણભજી ખેિાર્ી
અનવાદકઃ દલણભજી ખેિાર્ી
મવન શ્રી રહિવવજયજી

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

આ.શ્રી ળચદાનુંદસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

આ.શ્રી રાજશેખરસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ

GS-301
GS-302
GS-303
GS-304
GS-305
GS-306
GS-307
GS-308
GS-309
GS-310
GS-311
GS-311-1
GS-312
GS-312-1
GS-313
GS-314
GS-316
GS-318
GS-319
GS-320
GS-321
GS-322
GS-323
GS-324

સ ૂયગડાુંગ સ ૂત્રના સથવારે -બુંધન જાર્ોબુંધન િોડો ભાગ-૩
શ્રાધ્ધ ગર્ દશણન ભાગ-૩
શ્રી રત્ન શારદા સાગર
સમદ
ું સમાના બદ
ું મેં
સાધના પથ

સ્વાનભ ૂવિની પગથારે
સમાવધશિક ભાગ-૧
સમાવધશિક ભાગ-૨
સમાવધશિક ભાગ-૩
સમાવધશિક ભાગ-૪

શદદરત્ન મહોદવધ ભાગ-૧
શદદરત્ન મહોદવધ ભાગ-૧
શદદરત્ન મહોદવધ ભાગ-૨
શદદરત્ન મહોદવધ ભાગ-૨
શેઠ મોિીશાહ

શ્રી શ્રાધ્ઘવવવધ પ્રકરર્

શદદરત્ન મહોદવધ ભાગ-3
શત્રજ
ું ય લઘકલ્પ

શ્રી પ્રથમ પુંચસ ૂત્ર

શ્રી પુંચસ ૂત્ર (પાુંચેય ભાગ)

રિ-ભીની આંખોમાું વીજ ચમકે
શીલધમણની કથાઓ
શ્રી ચન્દ્ર કૃવિ સુંગ્રહ

શ્રી િપોરત્ન મહોદવધ િપાવલી ગ્રુંથ

પ ૂ.આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ.પ ૂ.આ.શ્રી વવજય રામચન્દ્ર સ ૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ ૂ શ્રી વસબાઇ મહાસિીજી

પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી
પ.પ ૂ.આ.શ્રી યશોવવજયસ ૂરરજી

આચાયણ વવજયહેમપ્રભસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
આચાયણ વવજયહેમપ્રભસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
આચાયણ વવજયહેમપ્રભસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
આચાયણ વવજયહેમપ્રભસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
સ્વ. મોિીલાલ ળગરધરલાલ કાપડીયા

સુંપાદકઃ આ.શ્રી વવજયસોમચુંરસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
આચાયણ વવજયહેમપ્રભસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા
સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા
સુંપાદકઃ શ્રી પ્રેમલભાઇ કાપરડયા
સુંકલનઃ વવજય દોશી

મનસખલાલ િારાચુંદ મહેિા

સુંપાદકઃ શ્રી મહાબોવધ વવજય

સુંપાદકઃ આ.શ્રી જજનેન્દ્રસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GS-325
GS-326
GS-327
GS-328
GS-329
GS-329-1
GS-329-2
GS-330
GS-331
GS-333
GS-334
GS-335
GS-336
GS-337
GS-338
GS-339
GS-340
GS-341
GS-342
GS-343
GS-344
GS-345
GS-346
GS-347
GS-348

શાુંવિદાયક પત્રવેલી

પન્દ્યાસ પ્રવર શ્રી ભર ુંકરવવજયજી ગળર્વર

શ્રી ઉપવમવિ ભવ પ્રપુંચા ભાગ-૨

અનવાદકઃ શ્રી મોિીલાલ ળગરધરલાલ કાપડીયા

શ્રી ઉપવમવિ ભવ પ્રપુંચા ભાગ-૧
શ્રી ઉપવમવિ ભવ પ્રપુંચા ભાગ-૩

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (પ્રબોધટીકા અનસારી)

અનવાદકઃ શ્રી મોિીલાલ ળગરધરલાલ કાપડીયા
અનવાદકઃ શ્રી મોિીલાલ ળગરધરલાલ કાપડીયા
ૃ લાલ કાળલદાસ દોશી
પ્રયોજકઃ અમિ

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (પ્રબોધટીકા અનસારી)

ૃ લાલ કાળલદાસ દોશી
પ્રયોજકઃ અમિ
ૃ લાલ કાળલદાસ દોશી
પ્રયોજકઃ અમિ

શ્રી ચુંરકમાર ચરરત્ર

પ્રકાશકઃ શ્રી જૈન ધમણ વવદ્યા પ્રસારક વગણ

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર (પ્રબોધટીકા અનસારી)
શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર

રિસાગરના રહસ્યો
ૃ સુંગ્રહ
શ્રી વવવવધ પ ૂજામિ

સુંવત્સરી પ્રવિિમર્ની સરિ વવવધ

પ્રકાશકઃ શ્રી જૈન ગોડીજી દે રાસર

મવન શ્રી હરીશભર વવજયજી મહારાજ

સુંપાદકઃ પ ૂ આ. શ્રી વવજયજજનેન્દ્ર સ ૂરર મહારાજ

શ્રી આનુંદઘન ચોવીશી સાથણ

પ ૂ. મવન શ્રી યશોવવજયજી
યશોવવજયજી જૈન સુંસ્કૃિ પાઠશાિા

સન્દ્માગણ પ્રશ્નોત્તર (ભાગ-૨)

આ. શ્રી. વવજય કીવિિયશ સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

સળચત્ર જૈન િત્વદશણન (ભાગ-૧)
સળચત્ર જૈન િત્વદશણન (ભાગ-૨)
સન્દ્માગણ પ્રશ્નોત્તર (ભાગ-૧)
સન્દ્માગણ પ્રશ્નોત્તર (ભાગ-૩)
સન્દ્માગણ પ્રશ્નોત્તર (ભાગ-૪)
સન્દ્માગણ પ્રશ્નોત્તર (ભાગ-૫)
સન્દ્માગણ પ્રશ્નોત્તર (ભાગ-૬)
સળચત્ર સરસ્વિી મા

સમરારદત્ય ભવ ચોથો (યશોધર યરરત્ર ભાગ-૨)
સુંભારર્ાની સફર

સળચત્ર જૈન પાઠાવલી (ભાગ ૧ થી ૪)

શ્રી ધીરજમવન મ.સા. અને શ્રી વવનિાબાઇ મહાસિીજી
શ્રી ધીરજમવન મ.સા. અને શ્રી વવનિાબાઇ મહાસિીજી
આ. શ્રી. વવજય કીવિિયશ સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
આ. શ્રી. વવજય કીવિિયશ સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
આ. શ્રી. વવજય કીવિિયશ સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
આ. શ્રી. વવજય કીવિિયશ સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
આ. શ્રી. વવજય કીવિિયશ સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
ગળર્ ફુલચન્દ્રવવજયજી

આ. ભવનભાન સ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
સધા મ ૂવિિ

જૈન દશણન સ્વાધ્યાય સુંઘ

GS-349
GS-350
GS-351
GS-352
GS-353
GS-354
GS-355
GS-356
GS-357
GS-358
GS 359
GS 360

શ્રી િત્વાથાણ વધગમ સ ૂત્ર (ભાગ-૧)

વવવેચકઃ શ્રી ચુંરકાુંિ મહેિા

સત્રાથણ સાર - આિમ ઉધ્ધાર

પું શ્રી પ્રવીર્ભાઇ જમનાદાસ સુંઘવી

શ્રી િત્વાથાણ વધગમ સ ૂત્ર (ભાગ-૨)
સાધનાન ું વશખર

વવવેચકઃ શ્રી ચુંરકાુંિ મહેિા

શ્રી પુંચ પ્રવિિમર્ સ ૂત્ર

પ પ ૂ આ. શ્રી યશોવવજયસ ૂરર
ૃ લાલ કાળલદાસ દોશી
અમિ

સળચત્ર જેન િત્વદશણન ભાગ ૧

પ ૂ શ્રી ધીરજમવન મ.સા.

શ્રી પાશ્વણ પદ્માવિી આરાધના

સળચત્ર જેન િત્વદશણન ભાગ ૨

શ્રી ભગવિી સ ૂત્ર પ્રશ્નોત્તર માિા ભાગ ૧
શ્રી ભગવિી સ ૂત્ર પ્રશ્નોત્તર માિા ભાગ ૨
શ્રીમદ રાજચુંર પ્રેરક પ્રસુંગો
સળચત્ર ગર્ધરવાદ ભાગ-૧

શિાવધાની પું શ્રી ધીરજલાલ શાહ
પ ૂ શ્રી ધીરજમવન મ.સા.
પ ૂ શ્રી ધીરજમવન મ.સા.
પ ૂ શ્રી ધીરજમવન મ.સા.

સુંયોજકઃ પારસભાઇ જૈન

પ ૂ મવનરાજ શ્રી અરૂર્વવજયજી મ.સા.

GS 361

સળચત્ર ગર્ધરવાદ ભાગ-૨

GS 364

શ્રી લધ્દધસ ૂરીશ્વરજી મહારાજા (Shine with Divine) મવન શ્રી સુંસ્કારયશ વવજયજી મ.સા.

GS 365

સ ૂત્રોના રહસ્યો

આ શ્રી મેઘદશણન સ ૂરીશ્વરજી

સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૧

પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી

GS 366
GS 366-1
GS-367
GS 367-1
GS 368
GS 368-1
GS 369
GS 369-1
GS 370
GS 370-1

સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૧
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૨
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૨
સ ૂત્ર સુંવદ
ે ના ભાગ-૩
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૩
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૪
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૪
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૫
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૫

પ ૂ મવનરાજ શ્રી અરૂર્વવજયજી મ.સા.

પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી

GS 371
GS 371-1
GS 372
GS 372-1
GS-373
GS-374
GS-375
GS-376
GS-377
GS-378
GT2
GT4
GT5
GT5-1

સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૬

પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી

સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૭

પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી

સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૬
સ ૂત્ર સુંવેદના ભાગ-૭

શ્રી મલયાસ ુંદરી ચરરત્ર

શ્રી સવાસો ગાથા વવવરર્
સયું મે આઉસું

શાશ્વિ ચૈત્યોની ભાવયાત્રા
સ્મવૃ િ ગ્રુંથમાિા
શ્રધ્ધાુંજળલ

િત્વાથાણ વધગમ સ ૂત્ર
િરું ગવિી
િારે િે િીથણ
િારે િે િીથણ

પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી
પ ૂ સાધ્વીજી શ્રી પ્રસ્સ્મિાશ્રીજી

આ શ્રી વવજયકેસરસ ૂરીશ્વરજી મ સા
રવસકલાલ છગનલાલ શેઠ
ડૉ જજિેન્દ્ર બી શાહ

મવન શ્રી જજનરત્નસાગરજી (રાજહુંસ)

પ. પ ૂ. આ. શ્રી કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.
ઓશવાિ એસોવશયેસન ઓફ ય કે
Shree Vikramsurishawarji
Shree Manoharkirtisagar Suri
Jitendra T. Dedhia
Jitendra T. Dedhia

GT5-2

િારે િે િીથણ

Jitendra T. Dedhia

GT6

િત્વધારા

Shreemad Rajchandra na lakano

ટચકડી કથાઓ ભાગ-૧

પ ૂ ચુંરશેખરવવજયજી

ટચકડી કથાઓ ભાગ-૪

પ ૂ ચુંરશેખરવવજયજી

GT7
GT9
GT 10
GT12
GT-13
GT14
GT15
GT16
GT17

િેજસ્વી રત્ન

ટચકડી કથાઓ ભાગ-૨
ટચકડી કથાઓ ભાગ-૬
ટચકડી કથાઓ ભાગ-૭
િારા દઃખને ખુંખેરી નાખ
િીથણ દશણન ભાગ-૧
િીથણ દશણન ભાગ-૨

પ ૂ ચુંરશેખરવવજયજી
પ ૂ ચુંરશેખરવવજયજી
પ ૂ ચુંરશેખરવવજયજી
Shree Priyadarshan
Shree Mahavir Jain Kalyanak Shangh
Shree Mahavir Jain Kalyanak Shangh

GT18
GT19
GT20
GT-21
GT 21-1
GT-22
GT-23
GT-24
GT-25
GT-26
GT 27
GT-28
GU1
GU2
GU5

િીથંકર મહાવીર
િપાવળલ

િારક િત્વની ઓિખ
િત્વાથણ સ ૂત્ર
િત્વાથણ સ ૂત્ર

Kumarpal Desai
Somchand D Shah
Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S
Pandit Sukhalalji
Pandit Sukhalalji

િત્વ અને રવ્ય

Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb

િીથણયાત્રા પરરચય

શ્રી વધણમાન જૈન સ્નાત્ર મુંડિ

િત્વધરા

સુંકલન કિાણ ઃ ડા હરરભાઇ પારે ખ

ત્રૈલોક્ય દીપક મહામુંત્રાવધરાજ

પ.પ ૂ.પું શ્રી ભર ુંકરવવજયજી ગળર્વર

િત્વજ્ઞાન પ્રવેવશકા
િીથંકર ભગવાન

ત ું ૂ િને સુંભાિી લે
ઉપદે શામ્રિ
ઉપદે શામ્રિ

ઉદય-અચણના

GU6
GU-7
GU-8
GU-9

ઉઘાડી રાખજો બારી
ઉજ્જવિ વાર્ી
ઉત્તરજ્ઝયર્ાળર્ (ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર) ભાગ-૧
ઉત્તરજ્ઝયર્ાળર્ (ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર) ભાગ-૨

GU-10

ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર ભાગ-૧

GU-11

ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર ભાગ-૨

GU-12

ઉત્તરાધ્યયન સ ૂત્ર ભાગ-૩

પ.પ ૂ.પું શ્રી કલાપ ૂર્ણવવજયજી મ. ગળર્વર
આ. શ્રી યશોદે વસ ૂરરજી

પું ચુંરશેખરવવજયજી ગર્ી
Shree Narvahan Vijayji M. S.
Shreemat Laghuraj swami
Kavivar Udayratnakrut
Chandulal Selarka
Girdharlal Daftari and Naranji Vora
સુંપાદકઃ આચાયણ મહાપ્રજ્ઞ
સુંપાદકઃ આચાયણ મહાપ્રજ્ઞ

પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી
પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી
પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી

GU-13

ઉપાશક દશાુંગ સ ૂત્ર

GU-14

ઉદવધ ઉછિે િરું ગ

પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી

પું શ્રી રાજેન્દ્રવવજય ગર્ી

GV1
GV2
GV3
GV4

વુંદે વીરમ ્
વચને બાુંધી પ્રીિ
વાિાણ દીપ
વવદ્યિ પ્રકાશની સજીવિા અંગે વવચારર્ા

GV4-1

વવદ્યિ પ્રકાશની સજીવિા અંગે વવચારર્ા

Shree Bhuvanbhanusurishwarji

GV5

વધણમાન મહાવીર અને ઈન્દ્રભ ૂવિ ગૌિમ

Jitendra B Shah

GV5-1

વધણમાન મહાવીર અને ઈન્દ્રભ ૂવિ ગૌિમ

Jitendra B Shah

GV6

વાિાણ વવહાર

Aacharya Shree Vijaybhuvanbhanu Suriswarji Maharaj

Panyas Chandrashekarvijayji
Muni Shree Harshsheel Vijayji
Shree Priyadrashan
Shree Bhuvanbhanusurishwarji

GV7

વસ્તપાિ િેજપાિ

Vimalkumar Mohanlal Dhami

GV8

વ્રિ ધરે ભવ િરે

Shree Priyadarshan

GV9

વવવેક દપણન્ન શ્રી જજન ગર્સેન

Muni Shree Vivekchandra

GV10

વવચારપુંખી

Snehdip

GV11

વુંદના (સ્િવનો)

GV12

વાચનાની વાટે

Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S

GV-13

વવશ્વપ્રાર્ નવકાર

Shri Mafatlal Sanghvi

GV-14

વવરાગના દપણર્માું

Panyas Hemchandra Sagarji

GV-15

વસ ઝરર્ાું

Vasumatibai Mahasatiji

GV-16

વુંરદિા સ ૂત્રન ું વવવરર્

Acharya Shri Kirtiyash Suriswarji M. S.

GV-17

વીિરાગ વાર્ી સવણ શ્રેષ્ટ વવજ્ઞાન

મવનવયણ શ્રી પ્રભાકર વવજયજી મહારાજ

GV-18

વવશ્વ વ્યવસ્થા

બા બ્ર પું શ્રી સમિપ્રકાશજી

GV-19

વવવધ સુંગ્રહ

પ ૂ મવન શ્રી અમરે ન્દ્ર સાગરજી - મવન શ્રી મહાભર સાગરજી

GV-20

વવવવધ પ ૂજા સુંગ્રહ

જૈન પ્રકાશન મુંરદર

GV 20-1

વવવવધ પ ૂજા સુંગ્રહ

જૈન પ્રકાશન મુંરદર

GV-21

વવજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ

મવન શ્રી અમરે ન્દ્રવવજયજી

GV-22

વવપાક સ ૂત્ર

GV-23

વીર પ્રભન ું જીવન ચરરત્ર

સુંપાદકઃ મવન ભવ્યદશણન વવજય ગર્ી

GY1

યશોધર મવન ચરરત્ર

Shree VijayBhuvanBhanuShreeshwarji

GY 1-1

યશોધર મવન ચરરત્ર ભાગ-૨

Shree VijayBhuvanBhanuShreeshwarji

GY 1-2

યશોધર મવન ચરરત્ર ભાગ-૨

Shree VijayBhuvanBhanuShreeshwarji

GY4-1

યોગદ્ ષ્ષ્ટના અજવાિા ભાગ-૧

Muktidarshanvijayji Maharaj

GY4-2

યોગદ્ ષ્ષ્ટના અજવાિા ભાગ-૧

Muktidarshanvijayji Maharaj

પષ્પાબાઇ મહાસિીજી, પ ૂ વવનિાબાઇ મહાસિીજી,
પ ૂ િરલાબેન દોશી

GY5

યોગદ્ ષ્ષ્ટના અજવાિા ભાગ-૨

Muktidarshanvijayji Maharaj

GY5-1

યોગદ્ ષ્ષ્ટના અજવાિા ભાગ-૨

Muktidarshanvijayji Maharaj

GY6

યોગદ્ ષ્ષ્ટ સમચ્ચય

Shree Yugbhushanvijayji

GY7
GY8
GY-9
GY-10
GY-11
GZ-1
GZ-2
GZ-3

યોગદશણન અને યોગસમાવધ

Vishavashanti Chahak

યોગસાર - પ્રભ્રિ

Shrimad Amitgati

યવાનો માટે આવશ્યક વાિો

આ.શ્રી વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મ. સા.

યોગશાસ્ત્ર

આ.શ્રી હેમસાગરસ ૂરર અને આ.શ્રી મવનચન્દ્રસ ૂરર

યોગરષ્ષ્ટ સમચ્ચય

વવશ્વશાુંવિ ચાહક

ઝાર્ું ૬૩ દધ્યાણ નો (ભાગ-૧)
ઝાર્ું ૬૩ દધ્યાણ નો (ભાગ-૨)
ઝાર્ું ૬૩ દધ્યાણ નો (ભાગ-૩)

આ. વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
આ. વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
આ. વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.

GZ-4

ઝાર્ું ૬૩ દધ્યાણ નો (ભાગ-૪)

આ. વવજય કીવિિયશસ ૂરીશ્વરજી મ.સા.
(4-15-2019)

