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

પસ્ુ તકન ુંુ નામ
આબના ટે કા

Author
Aacharya Shree Pradhumansuri Maharaj

અધ્માત્ભ કલ્દ્રભ

Motilal Girdharlal Kapdia

૫૬૩ જીલ બેદને વલે જ્ઞાનદ્વાયન ું લણણન
અધ્માત્ભ કલ્દ્રભ

આલશ્મક રિમાના સ ૂત્રના યશસ્મન ું લણણન

આ. વલજમ નયલાશનસ ૂરયજી
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

અંવતભ વાધના
અંવતભ વાધના
આ ગભે તે કશ
અષ્ટપ્રકાયી  ૂજા
અનેકાુંત સ્માદલાદ્વશ
આત્ભ ઉત્થાનન ામ
આત્ભ ઉત્થાનન ામ
અનભ ૂવતન ું આકાળ
અલાણ ચીન જૈન જ્મવતધણય
અલાણ ચીન જૈન જ્મવતધણય
આમણ વુંસ્ુવતન આદળણ
અઢાય દથી યરશત શ્રી અરયશુંત યભાત્ભા

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

અધ્માત્ભ સધા
અરશિંવા ભીભાુંળા
અનબલ લાણી સયીયભની બાગ-૨
અનપ્રેક્ષા
અધ્માત્ભને ુંથે
આરચનાની આંખે - પ્રામવિતની ાુંખે
અંજના
અનબલની સરયમાભણી

વુંાદકઃ ગણલુંતબાઇ અને ભધફેન ફયલાળમા
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

અસ્સ્તત્લની ળધભાું
આત્ભવવધ્ધ્ધ ળાસ્ત્ર
આત્ભવુંલેદન
આત્ભદળણન
આત્ભવાક્ષાત્કાયની અનબલ પ્રરિમા
અ ૂલણ આયાધન
આત્ભલૈબલ
અધ્માત્ભવાય
આશ્રલ અને અનફુંધ
અનેકાુંતલાદ
આત્ભતત્લ વલચાય બાગ - ૨
અભાયી નવ્લાણની માત્રાન ભીઠ અનબલ
એક યાત અનેક લાત
અનષ્ઠાનની ઓખ
આનુંદઘનની આત્ભાનભ ૂવત (દ ૧ થી ૫)
આનુંદઘનની આત્ભાનભ ૂવત (દ ૬ થી ૧૦)
આનુંદઘનની આત્ભાનભ ૂવત (દ ૧ થી ૧૫)
અસ્સ્તત્લની ળધભાું

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

આળીલાણદની અભીદૃષ્ષ્ટ

Panyas Pravar Bhadrankarvijayji M. S.

આલશ્મક રિચા વાધના

વુંાદકઃ   ૂ ગળણલમણ શ્રી યમ્મદળણનવલજમજી ભ વા

આલશ્મક રિચા વાધના

વુંાદકઃ   ૂ ગળણલમણ શ્રી યમ્મદળણનવલજમજી ભ વા

આનુંદઘનની આત્ભાનબવત (દ ૧ થી ૫)

  ૂ આ શ્રી કલ્માણફવધસ ૂયીશ્વયજી

આનુંદઘનની આત્ભાનબવત (દ ૬ થી ૧૦)

આનુંદઘનની આત્ભાનબવત (દ ૧૧ થી ૧૫)
અબમકભાય

આમણ વુંસ્કૃવતન આદળણ
આચાયું ગ સ ૂત્ર બાગ-૧
આચાયું ગ સ ૂત્ર બાગ-૨

  ૂ આ શ્રી કલ્માણફવધસ ૂયીશ્વયજી
  ૂ આ શ્રી કલ્માણફવધસ ૂયીશ્વયજી
વલભરકભાય ભશનરાર ધાભી

શ્રી કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

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

આચાયું ગ સ ૂત્ર બાગ-૩

 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

આચાયું ગ સ ૂત્ર બાગ-૫

 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

આચાયું ગ સ ૂત્ર બાગ-૪
આચાયું ગ સ ૂત્ર બાગ-૬
આચાયું ગ સ ૂત્ર બાગ-૭

આત્ભન્નવતનાું વાન બાગ-૧

 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

. ૂ.આ શ્રી વલજમ યાભચન્દ્રસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

GA-80

આત્ભન્નવતનાું વાન બાગ-૨

GA-81

અસ્સ્તત્લન ું યઢ

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી, આ.વલજમ પ્રદ્યભનસ ૂરયજી,
આ.વલજમ યત્નસ ુંદયસ ૂરયજી

GA-82

આત્ભાનભ ૂવત

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

એકાન્દ્તન લૈબલ

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

GA-83
GA-84
GA-85
GA-86
GA-87
GA-88
GA-89

આતભજ્ઞાની શ્રભણ કશાલે
આગભ અલગાશન

આલશ્મક સ ૂત્ર રયળીરન

આત્ભજ્ઞાન અને વાધનાથ
અનેકાન્દ્ત - સ્માદલાદ
અંતયના અજલાાું

GA 89-1

અંતયના અજલાાું

GA-90

અતીતના ઝરૂખેથી (ફાય ચિલતી ચરયત્ર)

GA 91

અભીચુંદની અભીરષ્ષ્ટ

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

અભીચુંદની અભીરષ્ષ્ટ

ૃ અનષ્ઠાન
આત્ભવાધનાના અમત
ૃ અનષ્ઠાન
આત્ભવાધનાના અમત
આલશ્મકસ ૂત્રના વલાર જલાફ

. ૂ.આ શ્રી વલજમ યાભચન્દ્રસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી
વુંાદકઃ ગણલુંતબાઇ ફયલાળમા

 ૂ. મવનયાજ શ્રી વલશ્વદળણન વલજચજી ભ.વા.
મવન શ્રી અભયે ન્દ્રવલજમજી

સ્લ. શ્રી ચુંદરાર ળકયચુંદ ળાશ (શ્રી ચુંર)
આ.શ્રી વલજમ કીવતિચરું સ ૂરયજી ભ.વા.
આ.શ્રી વલજમ કીવતિચરું સ ૂરયજી ભ.વા.

વુંાદકઃ શ્રી ગણળીરવલજમજી ગળણલય - શ્રી શણળીરવલજમજી
ભ.વા.
  ૂ આચામણ શ્રી ભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજા
  ૂ આચામણ શ્રી ભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજા
ડ. પ્રલીણચુંર એર. ળાશ
ડ. પ્રલીણચુંર એર. ળાશ

 ૂજ્મ શ્રી ધીયજમવન ભ. વા.

GA 94

અંતગડસ ૂત્ર પ્રશ્નત્તય

GA 95

અંતગડ દળાુંગ સ ૂત્ર

GA-96

અનુંતન ું અભીઝયણુંુ

GA-97

અરયશુંત યભાત્ભાની ઓખાણ અને યભાત્ભ
બસ્તતનાું યશસ્મ

GA-98

અળચિંત્મ ળચિંતાભળણ - ળાશ્વત ભશભુંત્ર

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

ફશેનશ્રીજીના લચનામ્ર ૂત
બાલનાફધ - ભક્ષભાા અને આતભવવધ્ધ્ધ
ફાવઠ ભાગણનાને વલે નલકાયભાું વુંલેદભન બાગ ૧
ફાવઠ ભાગણનાને વલે નલકાયભાું વુંલેદભન બાગ ૨
બગલાન શ્રી ભશાલીય અને ચુંડકોવળક નાગ
બાલના વુંગ્રશ
બગલાન ભશાલીય
બતતાભય યશસ્મ
બતતાભય યશસ્મ
બસ્તતભાગણન ું યશસ્મ
બસ્તત વુંચમ યાજાર વરશત
બસ્તત ઝયણા
બાયતના મખ્મ જૈન તીથો
બગલાન ભશાલીય ઉદે ળ અને આચાય ભાગણ
બતતાભય કથાઓ
બતતાભય
બાયતીમ વુંસ્ુવતન આત્ભા
બલના મવાપય - સ્થલીયાલરી
બેદભાું અબેદ
બાલનાન ું ઝયણ ું
બાલ શ્રાલકન ગણલૈબલ

 ૂજ્મ શ્રી ધીયજમવન ભ. વા.
ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી
વુંારદકાઃ વાધલીજી શેભમળાશ્રીજી
શ્રીભદૌ વલજમ ભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
ડૉ. ભનશયબાઇ વી. ળાશ
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 લવનતાફાઈ ભશાવતીજી
Kumarpal Desai
Shree Chandrashekharvijayji
Aacharya Mahapragna
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S

GB26
GB27
GB-28
GB - 29
GB - 30
GB - 31
GB - 32
GB - 33
GB - 34

બાલે બાલના બાલીએ
ફુંધન છતાું મસ્તત
બતતાભય

Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S
Pujya Sadhviji Hemyashashriji M S
Acharya Shri Mahapragnaji

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - 1
ૃ બાગ-૧
રદવ્મ દળણન અગ્રરેખામત

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - 2
ૃ બાગ-૨
રદવ્મ દળણન અગ્રરેખામત

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - 3
ૃ બાગ-૩
રદવ્મ દળણન અગ્રરેખામત

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - 4
ૃ બાગ-૪
રદવ્મ દળણન અગ્રરેખામત

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - 5
ૃ બાગ-૫
રદવ્મ દળણન અગ્રરેખામત

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - 6
ૃ બાગ-૬
રદવ્મ દળણન અગ્રરેખામત
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GB - 86
GB - 87

GB - 88

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૫૮
ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૫૯
નલદ પ્રકાળ, ઉાધ્મામ દ-વાધદ
ભાગાણ નવાયી જીલન-ડળક, ગણધયલાદ ૨-૧૧
ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૦
ધ્માનળતક, શ્રી તત્લાથણ ઉા

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 89

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૧
ઉચ્ચ પ્રકાળને ુંથે

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 90

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૨
શ્રી બગલતી સત્ર વલલેચના, ઉદે ળભાા

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 91

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૩
ધભણ કેભ અને કેલ આયાધામ?

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 92

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૪
પ્રકયણ દશન, ભાું ાને ેરે ાય,
પ્રકીણણ પ્રવાદ, શ્રધ્ધાુંજળર - ૧

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 93
GB - 94
GB - 95

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૫
શ્રધ્ધાુંજળર - ૨
ભલનબાન
રદવ્મદળણન
ભલનબાન
રદવ્મદળણન

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૬
વભાચાય - ૧
એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૭
વભાચાય - ૨

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 96

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૮
રદવ્મદળણન વભાચાય - ૩

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 97

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૬૯
રદવ્મદળણન વભાચાય - ૪

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 98

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭0
રદવ્મદળણન વભાચાય - ૫

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 99

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૧
દળણન - ળાવન પ્રબાલના -૧

GB - 100

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૨
દળણન - ળાવન પ્રબાલના -૨

GB - 101
GB - 102

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૩
દળણન - ળાવન પ્રબાલના - 3

રદવ્મ
રદવ્મ
રદવ્મ

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૪ રદવ્મ
દળણન - વળળફય -૧

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 103
GB - 104
GB - 105

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૫
દળણન - વળળફય -૨
ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૬
દળણન - પ્રકીણણપ્રવાદ -૧
ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૬
દળણન - પ્રકીણણપ્રવાદ -૨

રદવ્મ
રદવ્મ
રદવ્મ

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GB - 106

ભલનબાન એનવાઇતરીરડમા બાગ - ૭૬
દળણન - પ્રકીણણપ્રવાદ -૩

GB-107

બાલ પ્રવતિભણન ું તાળુ ખર

વુંાદકઃ ગળણલમણ ણ્મકીવતિવલજમ

ળફછુયત જામે પ્રાણ

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

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

બાલ પ્રવતિભણન ું તાળુ ખર
બાષ્મવત્રક - બાલવત્રક
ફેન..ત ું વુંસ્કૃવત તયપ ાછી પય
બલ આરચના
બાલી ચલીળી

બસ્તતભાગણની આયાધના
બાષ્મત્રમમ ૌ

બધ્ધ્ધલુંતા અબમકભાય
બીભવેન ચરયત્ર

બસ્તતની બીનાળ કયે આત્ભાન વલકાવ
ચાર જજનારમ કયે બાલના
ચાર સ્થુંબણ તીથે
ચુંરયાજા-યાણી ગણલારી ચરયત્ર
ચાયગવતન કયાન -- Part 2
ચાય વાધન
ચોદ ગણસ્થનાક -- Part 1
ચોદ ગણસ્થનાક -- Part 2

રદવ્મ

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

. ૂ.આ. શ્રી વલજમભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
વુંાદકઃ ગળણલમણ ણ્મકીવતિવલજમ
વુંાદકઃ  ૂ.મવનયાજ શ્રી ણ્મકીવતિવલજમજી ભ.વા.
ન્દ્માવ ચુંરળેખય વલજમજી
ું શ્રી ચુંરળેખય ગળણલય

શ્રી વલજમ યત્નમુંર સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

પ્રકાળકઃ શ્રી વત્રત-વેલા-વાધના કેન્દ્ર

મળવલજમજી જૈન ાઠળાા - જૈન શ્રેમસ્કય ભુંડ
મવન શ્રી વનયું જન વલજમજી

શ્રી ઉદમ કીવતિવાગયજી ભશાયાજ

વુંાદકઃ ળાુંતાફેન કે. ળાશ
Bharti Salagia
વુંકરન મવન કલ્માણફવધ વલજમજી
Meghraj Jain Pushtak Bhandar
Vijay RamchandraSurishwarji
Pujya Shree Chirtabhanu
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

ચોદ ગણસ્થનાક -- Part 3
ળચદવલરાવ
ચાર જજનારમ જઈએ
ચાર જજનારમ જઈએ
ચરયત્તાનલળર
છ ઢાા
ચેતનાન ું ઉધ્લણ આયશણ
છ આલશ્મકના યશસ્મ
ચારયત્રાચાય
ચલીવ તીથંકય ભશાયાણ

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

ચાર ાઠળાા જઈએ

મવન શ્રી રશતવલજમજી

GC-22

ચાર, અળબગભ ફદરીએ

સ્લાભી વચ્ચ્ચદાનુંદ

GD4

ધમ્ભું ળયણું લજજાવભ Part -- 1

Acharya Shree Bhadra Gupt Vijay Swishwarji

GD5

ધમ્ભું ળયણું લજજાવભ Part -- 2

Acharya Shree Bhadra Gupt Vijay Swishwarji

GD6

ધમ્ભું ળયણું લજજાવભ Part -- 3

Acharya Shree Bhadra Gupt Vijay Swishwarji

GD7
GD9
GD9-1
GD10
GD11
GD13
GD14
GD15
GD17

ધમ્ભું ળયણું લજજાવભ Part -- 4
દે લ લુંદનભાા
દે લ લુંદનભાા
ધભણ ભુંગ
રદવ્મલાણી
ધભણજીલનના અજલાા
ધભણના દળ રક્ષણ
ધભણયત્નના અજલાા
ધભણપ્રેયક ાત્ર

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

ચર ભન અંતયમાત્રા કયીએ
દૈ વનક બસ્તતિભ
દું ડક વલલેચન
રદલાદાુંડી

યક્ષા ળાશ
Shirmad Rajchandra
  ૂ આ શ્રી નયલાશનસ ૂરયજી
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

દસ્તી
દધ્માણ ન સ્લરૂ દળણન
દાદાજીની લાટ - બાગ-૧
દું ડક પ્રકયણ
દું ડક પ્રકયણ
દે લાવધદે લ
ધભણળફિંદ
ધભણળફિંદ

ધભણવઘ
ું બાાુંતયન વાયધ્ધાય
દીળા સચન - બાગ ૨
ડરય લહ
ધભણતીથણ -- બાગ ૧
ધભણતીથણ -- બાગ ૨
રદવ્મરષ્ટા ભશાલીય
ધ્માન અને જીલન દળણન
રદવ્મ ગશન જૈન મુંત્ર ભુંત્ર સ્તત્ર
ધ્માન અને જીલન બાગ-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.

દળ લૈકાળરક સ ૂત્ર

Shri Vijay Bhandrankar Suriji M. S.

ધ્માન અને કામત્વગણ

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

ધ્માન દીવકા

આ.વલજમકેળયસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

દરયવન તયવીએ બાગ-૧

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

દરયવન તયવીએ બાગ-૨

દળણન -  ૂજન - લુંદનારદ વલવધ વલચાય
દીલડ ધય..... વતવભય શય

દે લલુંદન ભારા (વલધી અને કથા વરશત)
દે લલુંદન ભારા (વલધી અને કથા વરશત)
દે લલુંદન ભારા (વલધી અને કથા વરશત)
ધ્માન અને જીલન

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી
મવન શ્રી રશતવલજમજી

ગળણલચણ શ્રી યાજયત્નવલજમજી
શ્રી જૈન દળણન પ્રકાળન ભુંરદય
શ્રી જૈન દળણન પ્રકાળન ભુંરદય
શ્રી જૈન દળણન પ્રકાળન ભુંરદય

. ૂ. આચામણ શ્રી ભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજા

દરશર ભાનલબલ અલતાય (બાગ - ૧)

 ૂ.ું.શ્રી અજજતળેખય વલજમજી ગળણલય

GD 46

ધ્માનઃ આંતય માત્રા

GD-47

દળ લૈકાળરક સ ૂત્ર

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

ઘય ળાા
ગરદે લશ્રીનાું લચનામ્રત
જ્ઞાન જ્મત
જ્ઞાન વાધના અને વયસ્લતી લુંદના
જ્ઞાનવાય
જ્ઞાનવાય
જ્ઞાનવાય
જ્ઞાનવાય અષ્ટક
ગ્રશ જજનારમ ભશાભુંગરકાયી
ગરલાણી (બાગ-૧)

 ૂ. આ. શ્રી મળવલજમસ ૂયીજી
ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી
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
ું વલજમજી ભ.વા.

ગરલાણી (બાગ-૩)

મવન શ્રી જબ
ું વલજમજી ભ.વા.

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

દળલૈકાળરક સ ૂત્ર (મ ૂાઠ અને બાલાથણ)

ગરલાણી (બાગ-૨)
ગણધયલાદ

ઘય એ જ સ્લગણ

ગજયાતી જડણીકળ
શેભ વવધ્ધી
શેભ વવધ્ધી
શે પ્રભજી .. નશી જાવ ું નયક ભઝાય
હ ું આતભ છુું - બાગ ૧
હ ું આતભ છુું - બાગ ૨
હ ું આતભ છુું - બાગ ૩
હ ું ત ર રભાું મયઝું
હ ું જ ભાય બાગ્મ વલધાતા
હ,ું ભારું ભન, ભાયી ળાુંવત

 ૂજ્મ શ્રી ધીયજમવન ભ. વા.

મવન શ્રી જબ
ું વલજમજી ભ.વા.

 ૂ.આ.શ્રી ભલનબાનસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા
રતપ્રજ્ઞ સ્લાભી

ગજયાત વલદ્યાીઠ
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

શુંવા .. ત ું ઝીર ભૈત્રી વયલયભાું
જૈન તત્ત્લ દળણન
જૈન ભાગણની વછાણ
જૈન વારશત્મ વભાયશ
જૈન ળાવનના ચભકતા વવતાયા
જૈન ળાવનના ચભકતા વવતાયા
જૈન ળાવનના ચભકતા શીયા
જૈન ળાવનના ચભકતા શીયા
જૈન ળાવનના ચભકતા શીયા
જૈનતીથોન ઇવતશાવ
જૈનતત્લ જ્ઞાન વય બાાભાું
જૈનતત્લ જ્ઞાન વય બાાભાું
જૈનતત્લ જ્ઞાન વય બાાભાું
જૈનતત્લ વાય
જૈનદળણન - બાગ ૧ થી ૬
જૈનદળણન - બાગ ૧ થી ૬
જૈનદળણન - બાગ ૧ થી ૬
જૈનદળણન - બાગ ૧ થી ૬
જીલનની વલણશ્રેષ્ટ કરા શ્રી નલકાય
જીલનની વલણશ્રેષ્ટ કરા શ્રી નલકાય
જજન બસ્તત
જૈન તત્લજ્ઞાન ળચત્રાલળર - પ્રકાળ
જૈન તત્લજ્ઞાન ળચત્રાલળર - પ્રકાળ
જીલતત્લ - અજીલતત્લ
જીલતત્લ - નલતત્લ વલચાય અને નાયકી-ળચત્રાલરી
જીલતત્લ - નલતત્લ વલચાય અને નાયકી-ળચત્રાલરી
જીલવલચાય વલલેચન
જીલવલચાય વલલેચન
જીલવલચાય વલલેચન

મવન અબમળેખય વલજમ
વુંકરનઃ ડા. સયે ળચુંર જમુંવતરાર વુંઘલી
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 ન્દ્મામવલજમજી
મવન શ્રી ન્દ્મામવલજમજી
મવન શ્રી ન્દ્મામવલજમજી
મવન શ્રી ન્દ્મામવલજમજી
Sanghvi Balubhai Girtharlal Kadiwala
Sanghvi Balubhai Girtharlal Kadiwala
Savitaben Mehta
આ. શ્રી ભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
આ. શ્રી ભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
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

જીલવલચાય દું ડક રઘ વુંગ્રશણી પ્રશ્નત્તયી
જીલવલચાય પ્રશ્નત્તયી
જ્મવતધાણ યા
જ્મવતધણયની જીલનગાથા
જ્મવતધણયની જીલનગાથા
જાગ, જાગ ઓ ભાનલી જાગ
જૈનધભણ અને અળબનલ અધ્માત્ભ
જૈનધભણન રયચમ
જૈન યાભામણ - બાગ ૨
જૈન યાભામણ - બાગ ૨
જૈન યાભામણ - બાગ 3
જૈન યાભામણ - બાગ 3
જૈન યાભામણ - બાગ 3
જૈનતત્લ રયચમ
જેરય
જેરય
જેરય
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૧
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૧
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૨
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૩
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૩
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૪
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૫
જૈન તત્લ દળણન - બાગ ૫
જીલ વલચાય પ્રકયણ
જીલ વલચાય પ્રકયણ
જીલ વલચાય પ્રકયણ
જીલ વલચાય પ્રકયણ
જીલન ઘડતય
જજે અમ્રત-કુંબ ઢામ 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 વપ્રમદળણન
Shree Priydarshah
Shree Priydarshah
શ્રી વપ્રમદળણન
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 તત્લ પ્રકાળ
જૈનદળણન - લૈજ્ઞાવનક રષ્ષ્ટએ
જૈન  ૂજા વારશત્મ
જૈન સ્તવત
જૈન રષ્ષ્ટએ કભણ
જજનાવના
જૈન વારશત્મન બ ૃશદૌ ઈવતશાવ - બાગ ૧
જૈન વારશત્મન બ ૃશદૌ ઈવતશાવ - બાગ ૨

Shree Dhirajmuni
Munishri Nandighoshvijayji
Dr. Falguni Zaveri
પ્રકાળકઃ ફચબાઇ ભણીરાર જફારીમા
શ્રી ભતીચુંદ ળગયધયરાર કાડીમા
Pandit Dhirajlal Tokarshi Shah

જૈન વારશત્મન બ ૃશદૌ ઈવતશાવ - બાગ ૪
જૈન વારશત્મન બ ૃશદૌ ઈવતશાવ - બાગ ૫
જૈન વારશત્મન બ ૃશદૌ ઈવતશાવ - બાગ ૬
જૈન વારશત્મન બ ૃશદૌ ઈવતશાવ - બાગ ૭

 ૂ. આ. શ્રી વભચુંરસ ૂરયજી ભ. વા

જૈન વારશત્મન બ ૃશદૌ ઈવતશાવ - બાગ ૩

જૈન ધભણ દળણન

જૈન દળણન વવધ્ધાુંત અને રયચમ
જૈન વારશત્મન વુંળક્ષપ્ત ઈવતશાવ
જૈન ભશાબાયત બાગ-૧
જૈન ભશાબાયત બાગ-૨

જૈન યું યાન ઈવતશાવ બાગ-૧
જૈન યું યાન ઈવતશાવ બાગ-૨
જૈન યું યાન ઈવતશાવ બાગ-૩
જૈન યું યાન ઈવતશાવ બાગ-૪
જજન તત્લ બાગ-૧

જજનાગભ ળયણું ભભ

જૈનધભણન ભોળરક ઇવતશાવ
જૈનધભણન ભોળરક ઇવતશાવ

બાગ-૧
બાગ-૨

 ૂ. આ. શ્રી વભચુંરસ ૂરયજી ભ. વા
 ૂ. આ. શ્રી વભચુંરસ ૂરયજી ભ. વા
 ૂ. આ. શ્રી વભચુંરસ ૂરયજી ભ. વા
 ૂ. આ. શ્રી વભચુંરસ ૂરયજી ભ. વા
 ૂ. આ. શ્રી વભચુંરસ ૂરયજી ભ. વા
 ૂ. આ. શ્રી વભચુંરસ ૂરયજી ભ. વા
ડ. ભશનરાર ભેશતા

મવન શ્રી કળરચુંરવલજમજી

ડ. ભશનરાર દરીચુંદ દે વાઇ

ું. શ્રી ચુંરળેખય વલજમજી ભશાયાજ
ું. શ્રી ચુંરળેખય વલજમજી ભશાયાજ
વત્રટી ભશાયાજ
વત્રટી ભશાયાજ
વત્રટી ભશાયાજ
વત્રટી ભશાયાજ

યભણરાર ચી. ળાશ

પ્રકાળકઃ આગભધ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન
આ.શ્રી શસ્તીભરજી ભશાયાજ
આ.શ્રી શસ્તીભરજી ભશાયાજ

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
GJ-106
GJ-107
GJ-108
GK1
GK 1-1
GK2
GK3
GK4
GK5
GK6
GK8

જૈનધભણન ભોળરક ઇવતશાવ
જૈનધભણન ભોળરક ઇવતશાવ

બાગ-૩
બાગ-૪

જૈવરભેય ુંચતીથીન ઈવતશાવ
જૈન ધભણના તીથણધાભ
શ્રી જૈન તત્લ પ્રકાળ

જૈન ભશાબાયત (બાગ-૧)
જૈન ભશાબાયત (બાગ-૨)
જૈન આચાય ભીભાુંવા
જૈન ધભણવાય

જૈન તત્લ સ્લરૂ

જૈનાગભ ૧૦૮ પ્રળન્નત્તય
જૈન યાભામણ

જૈન ભશાબાયત
જૈન દળણન

જજન તત્લ બાગ-૨

જીલન કેવ ું જીલળ? (૭૬)
જીલ વલચાય પ્રશ્નત્તયી

જૈન વજ્ઝામ અને ભભણ
કશ.કેલા શતા પ્રભ ભશાલીય
કશ.કેલા શતા પ્રભ ભશાલીય
કલ્સ ૂત્રની સખફવધકા ટીકા
કળરકાર વલણજ્ઞ શ્રી શેભચુંરાચામણ
કળરકારના કશીન ૂય
કાનજીસ્લાભીના પ્રલચન
કલ્સ ૂત્રની લાચનાઓ
કભણગ્રથ
ું ૪ પ્રશ્નત્તયી - બાગ ૧

આ.શ્રી શસ્તીભરજી ભશાયાજ
આ.શ્રી શસ્તીભરજી ભશાયાજ

આ.શ્રી પ્રકાળવલજમજી ભ.વા.
ભળણબાઈ ળગ. ળાશ

 ૂ.શ્રી. અભરખ ત્રવજી ભશાયજ

વુંાદકઃ શ્રી શુંવાફાઈ ભશાવતીજી
વુંાદકઃ શ્રી શુંવાફાઈ ભશાવતીજી
ચુંરશાવ વત્રલેદી
ડા. તેજ વાશેફ

 ૂ. શ્રી. ધીયજમવન ભ.વા.
 ૂ. શ્રી. ધીયજમવન ભ.વા.

 ૂ. શ્રી. ધીયજમવન ભ.વા.— શ્રી. શુંવાફાઈ ભશાવતીજી
 ૂ. શ્રી. ધીયજમવન ભ.વા.— શ્રી. શુંવાફાઈ ભશાવતીજી
અજ્ઞાત

યભણરાર ચી. ળાશ

  ૂ આ શ્રી ભલનબાનસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
  ૂ આ શ્રી નયલાશનસ ૂરય

મવન શ્રી લાત્વલ્મદી
Shree Jayant Muniji
Shree Jayant Muniji
Shree Vinayvijayji Maharaj
gj-107
P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji
Dighambar Jain Swadhyay Mandir Trust
Munishri Chandrashekharvijayji
P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri

GK9

કભણગ્રથ
ું ૪ પ્રશ્નત્તયી - બાગ ૨

P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri

GK10

કભણગ્રથ
ું ૫ પ્રશ્નત્તયી - બાગ ૧ અને ૨

P. Pu Aacharya Shree Vijay Narvadham Suri

GK11

કભણગ્રથ
ું ૫ પ્રશ્નત્તયી - બાગ 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

કથા વારશતમ - ૨ (અળબેક)
કથા વારશતમ - ૪ (યાગ અને વલયાગ)
કથા વારશતમ - ૩ (ભાનલની ભશામાત્રા)

Ratilal Dipchand Desai
Ratilal Dipchand Desai
Ratilal Deepchand Desai

કલ્તરૂ

Shrutpraganya Swami

કય રડક્કભણ ું બાલશ
કય રડક્કભણ ું બાલશ
કભણ શયે બલજર તાયે
કભણફધ્ધ માણમ
કભણગ્રથ
ું ૩ પ્રશ્નત્તયી
કભણગ્રથ
ું પ્રશ્નત્તયી બાગ ૧ અને ૨
કરણાન સ્રત - આચાયભાું અરશિંવા
રકતીકથા યવથા
રિમા, રયણાભ અને અળબપ્રામ
કુંડરયના યાજકભાય બગલાન ભશાલીય
કભણની કરૂણ કશાણી માને યાજા બીભવેન
કસ્તય પ્રળાુંત કથાઓ
કથાઓ અને કથા પ્રવુંગ
કભણન વવધ્ધાુંત
કભણલાદ કળણિકા
ક્ષભાદાનના પ્રબાલે
કભણગ્રથ
ું બાગ - ૧
કભણગ્રથ
ું બાગ - ૨
કભણગ્રથ
ું બાગ - ૩
કભણગ્રથ
ું બાગ - ૪

ન્દ્માવ અબમળેખય વલજમ ગળણલય
ન્દ્માવ અબમળેખય વલજમ ગળણલય
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.

GK53
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
GK-73
GK-74
GL1
GL2
GL3
GM1
GM3
GM3-1

કભણગ્રથ
ું બાગ - ૫
કભણગ્રથ
ું બાગ - ૬
કભણમગ બાગ-૧
કભણમગ બાગ-૨
કભણમગ બાગ-૩
કયણાનમગ રયચમ

Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.
Pujya Acharya Shri Narvaahansuriji M. S.
Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb
Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb
Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb
ડ. ઉજ્જલરા ળાશ

કભણગ્રથ
ું (બાગ ૧ થી ૩)

આચામણ શ્રી વલજમ લીયળેખયસ ૂરય

કલ્માણ કાભના માને જીલન ભાધયી
કભણગ્રથ
ું (બાગ ૪)
કભણગ્રથ
ું (બાગ ૫)
કભણગ્રથ
ું (બાગ ૬)

કશે કરા ૂણણ સ ૂરય બાગ-૩
કશે કરા ૂણણ સ ૂરય બાગ-૪

કળરકા વલણજ્ઞન કભાયાને ઉદે ળ
કરાધાભ દે રલાડા

કુંકણન ફધ - આત્ભાની ળધ

કયીએ ભનન ું જતન - ાભીએ ભન યતન
કભણ તણી ગવત ન્દ્માયી
શ્રી કરા ૂણણ ફધ

કડલા પ છે િધનાું

કભણલાદનાું યશસ્મ
રમ - વલરમ - પ્રરમ
રગસ્વ ભશાસ ૂત્ર
રગસ્વ સ ૂત્ર
ભદનયે ખા
ભશાભાનલ ભશાલીય
ભશાભાનલ ભશાલીય

મવન શ્રી ભલનવલજમજી ભ.વા.

આચામણ શ્રી વલજમ લીયળેખયસ ૂરય
આચામણ શ્રી વલજમ લીયળેખયસ ૂરય
આચામણ શ્રી વલજમ લીયળેખયસ ૂરય

ું.મસ્તતચન્દ્ર વલજમ ગળણ, ગળણ મવનચન્દ્ર વલજમ
ું.મસ્તતચન્દ્ર વલજમ ગળણ, ગળણ મવનચન્દ્ર વલજમ
વુંકરનઃ   ૂ આચામણ શ્રી નયલાશનસ ૂરય
પ્રકાળકઃ રતવનવધ
 ૂ. ધીયગર દે લ

 ૂ શ્રી ભલનબાનસ ૂયીશ્વયજી ભ વા

  ૂ મવનયાજ શ્રી અરણવલજમજી ભશાયાજ
 ૂ સનુંદાફશેન લશયા

  ૂ આ શ્રી ભલનબાન સયીશ્વયજી ભશાયાજ

ચુંરશાવ વત્રલેદી
Acharya Shree Vijay Bhadra Gupt Swishwarji
Dhirajlal Tokarsi Shah
Sadhavi Dr. Divyaprabhaji
P. Shree Bhanuvijayji
Gunvant shah
Gunvant shah

ભશાલીયસ્લાભીન અંવતભ ઉદે ળ
ભક્ષભાા
ભાનલતાના મ ૂલ્મ
ભને તાયી માદ વવલે
ભુંગર બાલના
ભક્ષભાા વલલેચન
ભાયગ વચ્ચા કણ ફતાલે ?
મ્ર ૂગાત્ર બાગ ફીજ
મશવત્તના ચાવ ફરન ું લણણન
મ ૂભાું ભ ૂર
ભશાલીય લાણી
ભધ વુંચમ
ભશાભુંત્રની વાધના
ભશાવતી નભણદાસ ુંદયી
ભશામગી આનુંદઘન
ભનન ભધયી

Gopaldas Jeevabhai Patel
Shrimad Rajchandra
Manavta na Mulya
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

ભનનાું ગ ૂઢ યશસ્મ
ભનને જાણ - ભનને જીત
ભન વલજ્ઞાન
ભનષ્મ જન્દ્ભની વાયકથા
ભાયી તેય પ્રાથણનાઓ

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

GM47

ભક્ષ ળાસ્ત્ર અથાણ ત ૌ તત્લાથણસ ૂત્ર

Ramji Manekacchand Doshi (Tikka Sangrahak)

GM47-1

ભક્ષ ળાસ્ત્ર અથાણ ત ૌ તત્લાથણસ ૂત્ર

Ramji Manekacchand Doshi (Tikka Sangrahak)

GM6
GM8
GM10
GM12
GM14
GM16
GM24
GM28
GM32
GM33
GM34
GM35
GM36
GM37
GM38
GM39
GM-41

GM48
GM49
GM50
GM51
GM52

ભુંગરલાણી

મ ૂસ્તતન ું ભુંગદ્વાય
મવનશ્રી વુંતફારજી
ભશાલીયની વાધનાન ભભણ
ભાનલતાનાું મ ૂલ્મ
ભુંત્રીશ્વય લસ્તારની વાત માચના

  ૂ ું શ્રી બર ુંકયવલજમજી ગળણ

Pujya Panyas Shri Hemchandravijayji M. Saheb
Trambanklal Mehta
Chandrahas Trivedi
Pujya Chitrabhanuji
Acharya Shri Vijay Yogtilak Surishwarji M S

GM 53
GM 54
GM-55
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

મ ૃતય ફને ભુંગ
મરા વલજ્ઞાન
ભન અને જીત
ભુંગર પ્રસ્થાન

વુંકરનઃ  ૂ. મવન શ્રી કીવતિમળ વલજમજી ભ. વા.
નીરભ વુંઘલી
Acharya Shri Mahapragnaji
Srhi BhuvanVijayji M. S.

ભુંળઝરના મકાભ

Acharya Shri Mahapragnaji

ભેયે અલગન ળચત્ત ન ધય

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

ભાુંગલ્મન ભશાભુંત્ર

વભણ રતપ્રજ્ઞ

ભક્ષ તભાયી શથેીભાું

આચામણ શ્રી મળવલજમસ ૂરય

ભશામગી આનુંદઘન
ભશાલીયન નજૉન્દ્ભ

ભશાલીય સ્તવત (ધ્ચ્છસણું)

ભશાતીથણ ઉજ્જમન્દ્તળગરય (ળગયનાય તીથણ)
ભક્ષ ભાયી શથેીભાું

ભશાયગી ફન્દ્મા ભશામગી
નાયકી ળચત્રાલરી
નલદ ધયીએ ધ્માન
નલદના ઉાવક - શ્રીા ભમણા
નલદના ઉાવક - શ્રીા ભમણા
નલદ ઉાવના
વનત્મિભ
નલતત્લ પ્રશ્નત્તયી
નલતત્લ વલલેચન

નલતત્લ વલલેચન
નમને તયણ ભતીનાું
વનત્મ વનમભારદ ાઠ
નભકાય ભશાભુંત્ર
નભકાય ભશાભુંત્ર

લવુંતરાર કાુંવતરાર ઈશ્વયરાર
આચામણ શ્રી ભશાપ્રજ્ઞ
 ૂ. શ્રી ધીયજમવન

પ્રકાળકઃ ળેઠ આણુંદજી કલ્માણજી
શ્રી દ્માજી ભશાવતીજી

મવન શારદિ કયત્ન વલજમજી ભશાયાજ
Aacharya Vijay Jinendra Suriswarji
Muni Vajrasen Vijayji
  ૂ આ. શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી
  ૂ આ. શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી
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

GN14
GN14-1
GN16
GN16-1
GN17
GN18
GN19
GN20
GN-21

નમ્રતા
નમ્રતા
નલકાય માત્રા
નલકાય માત્રા
વનિમ વ્મલશાય
નીજદ દળણનથી વનદો
નલકાય વવધ્ધ્ધ
નવ દળણન નલ વભાજ
નભસ્કાય ળચિંતાભળણ

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

GN-22

વનયું જન નાથ ભરશ કૈ વે વભરેંગે

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

GN-23

નભ નભ નાણ રદલામયસ્વ

શ્રી રતજ્ઞાન પ્રચાયક વબા

GN-24

નુંદીસ ૂત્ર

GN-25

વનયમાલળરકા સ ૂત્ર

GN-26

નલ તત્લ પ્રકયણ

શ્રી જૈન શ્રેમસ્કય ભુંડ - ભશેવાણા

GN-27

નભ વતત્થસ્વ

ડૉ. યભણરાર વી. ળાશ

GO1
GO2
GP1
GP4
GP5
GP7

ઓ જીજાભૈમા..જલ્દી વળલજીના દળણન દ
ઓજવ દીઠા આત્ભફના
ત્ર ળતક
ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર
ાન ું પયે વન ું ખયે
ાને બાુંડય ળણમારું

ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી
ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી

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

GP8

યભદદામી આનુંદઘન દયે શ બાગ-૧

P. Muktidarshanvijayji

GP8-1

યભદદામી આનુંદઘન દયે શ બાગ-૧

P. Muktidarshanvijayji

GP9

યભદદામી આનુંદઘન દયે શ બાગ-૨

P. Muktidarshanvijayji

GP9-1

યભદદામી આનુંદઘન દયે શ બાગ-૨

P. Muktidarshanvijayji

GP10
GP13
GP14

પ્રવતિભણ શેત સ્લાધ્મામ
લણ પ્રલચનભારા
ય
ણ ણ યાગ

Shree Vijayjinendrasurishwarji Maharaj
Aacharya Shree Vijay Bhadraguptsuri
Ganivarya Shree Mahabalvijayji

GP15

ાટણ રદવ્મ ચૈત્મ રયાટી (વનત્મ દળણન)

P. Mukundbhai Brahamkshatruya

GP-17

પ્રલચનવાય

રશિંભતરાર જેઠારાર ળાશ

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

પ્રશ્નત્તયી
પ્રશ્નત્તયી
પ્રશ્નત્તયી

ાઠળાા ગ્રુંથ

ય
ણ ણ ભશાલણના ાુંચ પ્રલચન
 ૂજા વુંગ્રશ - વાથણ
ણ્મ તત્લ
ણ્મે ફાુંધી પ્રીત

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

રત્તભ ભશાલીય
ળણિભા ાછી ઉગી
દ્મયાગ
શેરા તભાય સ્લબાલ સધાય
ારલે ફાુંધી પ્રીત
ુંચ સ ૂત્ર
યભતેજ બાગ - ૧
યભતેજ બાગ - ૧
યભતેજ બાગ - ૨
યભતેજ બાગ - ૨
ય
ણ ણ લણના અટાષ્ન્દ્શકા પ્રલમન

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

ય
ણ ણ લણના અટાષ્ન્દ્શકા પ્રલમન

Shree ChandrshekharVijayji

GP36-2

ય
ણ ણ લણના અટાષ્ન્દ્શકા પ્રલમન

Shree ChandrshekharVijayji

GP36-3

ય
ણ ણના ચથાથી - વાતભા રદલવના વ્માખ્માન

Shree ChandrshekharVijayji

GP37
GP38
GP39
GP40
GP40-1
GP41
GP42
GP43
GP-44

ત્રભાું તત્લજ્ઞાન
પ્રાથણના - સ્તલન
પ્રવતિભણ સ ૂત્ર ળચિંતનીકા
પ્રલચન યત્નાકય બાગ-૧
પ્રલચન યત્નાકય બાગ-૨
પ્રેભની આવાવ
પ્રેયણાના ષ્
 ૂજા કયીએ વાચી વાચી
 ૂજા વુંગ્રશ (શ્રી અચર ગચ્છીમ)

MuniShree Dhurandharsuri Maharaj

GP45

 ૂજ્મ શ્રી બર ુંકયવલજમજીના વારશત્મની રદવ્મ 

Babubahi Girdharlal Kadiwala

GP46
GP48
GP49
GP50
GP51
GP52
GP53
GP54
GP55
GP56
GP56-1
GP57
GP58
GP59
GP60
GP61
GP62
GP62-1

રાથણવવધ્ધ્ધ ઉામ
પ્રળફધીટીકા બાગ -૧
પ્રળફધીટીકા બાગ -૨
પ્રળફધીટીકા બાગ -૩
દ્મરયભર
ુંચધ્મામી રયભર
ુંચ વુંગ્રશ બાગ-૧
ુંચ વુંગ્રશ બાગ-૨
ુંચ વુંગ્રશ બાગ-૩
પ્રલચનવાય વય
પ્રલચનવાય વય
પ્રવતષ્ઠા  ૂજન વલધી
 ૂણણના ગથાયે
 ૂ. આ. શ્રી વલજમયાભચુંરસ ૂરય સ્મ્રવત ગ્રુંથભારા
ુંચ પ્રવતિભણ વલધી
પ્રબદ્ધ જીલન (આગભ સ ૂત્ર વલળેાુંક)
ણ્મ ાની ચતબંગી
ણ્મ ાની ચતબંગી

Pujya Labdhisuriswarji
Shree Kanji Swani
Shree Kanji Swani
Muni Aatmadarshan Vijayji
Aanubhavnandanji
Shree Hemchandrasagarsuriswaji
વુંાદકઃ શ્રી ાશ્વણ
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
Munishri Amrendrasagarji
ref: Prabuddh Jeevan (Aug./Sept. 2012)
Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S
Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S

GP-63
GP-64
GP-65
GP-67
GP-68
GP-69
GP-70

ુંચ યભેષ્ષ્ટના ચયણે

Panyas Abhaysagarji M. S.

પ્રળાુંત લારશતા

  ૂ આ. શ્રી વલજમભલનયત્ન સ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.

પ્રભાણ ભીભાુંવા

. આ. વલજમ વભચુંરસ ૂરયજી

પ્રળભયવત બાગ-૧

મવન શ્રી બરગપ્ત વલજમજી ભશાયાજ

પ્રળભયવત બાગ-૨

યભ ! ..તાયા ભાગે
પ્રગટય  ૂયન યાગ

મવન શ્રી બરગપ્ત વલજમજી ભશાયાજ
. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી
. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

GP-71

પ્રલચન અંજન જ વદગર કયે

GP-72

પ્રવતિભણ સ ૂત્ર - ળચત્ર આલ્ફભ

GP-73

 ૂ.ન્દ્માવ બર ુંકયવલજમજીના વાવનધ્મની 

શ્રી ફાબબાઇ કડીલાા

ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (વલવધ વરશત)

જૈન પ્રકાળન ભુંરદય

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
GP-85

ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (વલવધ વરશત)
ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (વલવધ વરશત)
પ્રશ્ન વશસ્ત્રક

યભાત્ભાને પ્કાથણના

પ્રશ્નત્તય લારટકા (બાગઃ ૧-૨-૩-૪)
પ્રબધ્ધ ચયણે

ાુંણે ફાુંધ્ય ું ાળણમારું
પ્રાયું ળબક ાઠયિભ
ેથડકભાય ચરયત્ર
પ્રેયક રયલતણન
ાયવભળણ

પ્રભના શસ્તાક્ષય
લણકથા વુંગ્રશ

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી
Pujya Muniraj Shri Padmasen Vijayji M.S.

જૈન પ્રકાળન ભુંરદય
જૈન પ્રકાળન ભુંરદય

યભળણકરાર એવ ળેઠ

  ૂ આ શ્રી કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
 ૂ ું શ્રી નમબરવલજમ ગળણલમણ
તાયાફશેન યભણરાર ળાશ
શ્રી વપ્રમદળણન

જૈન તત્લજ્ઞાન વલદ્યાીઠ

આ વલજમદ્મસ ૂરયજી ભ વા

વુંકરનઃ ભનસખરાર વલઠ્ઠરજી
ડૉ યસ્શ્ભકાન્દ્ત ળાશ
આ. શ્રી -90

ું શ્રી જજનેન્દ્રવલજમજી ગળણ

GP-86
GP-87
GP-88
GP-89
GP-90
GP-91
GP-92
GP-93
GP-94
GP-95
GR4
GR4-1
GR5
GR7
GR8
GR9
GR10
GR11
GR12
GR14
GR15
GR16
GR17
GR-18
GR-19
GR-20
GR-21

પ્રશ્નત્તય યત્નભારા બાગ-૧

સફધી વતીળ ભવારીમા

પ્રબધ્ધ જીલન - છ આરશ્મક

પ્રબધ્ધ જીલન September 2015

પ્રબધ્ધ જીલન - જૈન ળચત્રકા
પ્રબધ્ધ જીલન - જૈન તીથો
પ્રબધ્ધ જીલન - કભણલાદ

પ્રબધ્ધ જીલન August 2018

પ્રબધ્ધ જીલન October 2014
પ્રબધ્ધ જીલન August 2014

પ્રબધ્ધ જીલન - ફાય બાલનાઓ

પ્રબધ્ધ જીલન August 2016

પ્રબધ્ધ જીલન - મગ

પ્રબધ્ધ જીલન February 2018

પ્રબધ્ધ જીલન - ગર યું યા
પ્રબધ્ધ જીલન - જૈનગ્રુંથ

પ્રબધ્ધ જીલન August 2017
પ્રબધ્ધ જીલન April 2018

પ્રબધ્ધ જીલન - જૈન વળલ્ સ્થાત્મ
યત્નના રદલા
યત્નના રદલા
યત્નવુંચમ બાગ-૨
રયવચણ ઓપ ધી ડાઈનીંગ ટેફર
રૂકળા યાજ નતણકી
યાભ જ્મત
યાભ યાશ
યાભચુંર નભાભી
યાભ યીઝયા...’ભા’ની ભભતા
યત્ન ળચિંતાભણી
યાભામણના પ્રેયક પ્રવુંગ
યાજલાણી અને અભીયવ ઝયણા
યાજપ્રશ્ન
યવાવધયાજ

પ્રબધ્ધ જીલન May 2018
Vijay Mitranand Suri
Vijay Mitranand Suri
Muni Shree Ratnatrya Vijayji Maraharaj
Panyaas Hemratna Vijayji
Vaidya Mohanlal Chunilal Dhami
MuniShree Uttamkumarji
Pujya Uttamkumarji Maharah
Munishri Prashmartivijayji
Muni Shree Uttamkumarji
Lakshmi Chandrhas Khona
Shree Chandrashekharvijayji
Shrimad Rajchandra
Shirmad Rajchandra
Acharya Shri Bhuvan Suriji M. S.

યાભ હ્રદમ

મવન શ્રી ઉત્તભકાયજી ભ વા

યવ લૈ વઃ

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

યત્ન વુંચમ (બાગ-૧)

મવન યત્નત્રમવલજમજી ભ.વા.

GR-22
GR-23
GR-24
GR-25
GR-26
GS3
GS3-1
GS4
GS5
GS6
GS7
GS13
GS15
GS18
GS19
GS22
GS23
GS24
GS24-1
GS26
GS28
GS29
GS31
GS33
GS35
GS37
GS38
GS39
GS40
GS41

યત્ન વુંચમ (બાગ-૨)

મવન યત્નત્રમવલજમજી ભ.વા.

યત્ન વુંચમ (બાગ-૪)

મવન યત્નત્રમવલજમજી ભ.વા.

યત્ન વુંચમ (બાગ-૩)
ઋબ ાશ્વણ પ્રશ્નાલરી

ઋણાનફુંધ
વદૌ ગવત તાયા શાથભાું
વદૌ ગવત તાયા શાથભાું
વભાવધતુંત્ર
વાધક વશચાયી
વાધક વાથી
વાધનન ું વૌંદમણ
વુંફવધ
વભમવાય વેત
વભરકતના વડવઠ ફરની વઝ્ઝામ
વુંપ્રાુંત વશળચિંતન
વુંલેદનાની વયગભ
વમ્મગૌ દળણન
વમ્મગૌ દળણન કેલી યીતે પ્રગટે?
વમ્મગૌ દળણન કેલી યીતે પ્રગટે?
વુંવાયના દઃખના કાયણ
વુંફરની જીલન વાધના
વુંત……વાદા સ્લરૂે યશેવ ું
વાથણ…..શ્રી આલશ્મક રિમાના સ ૂત્ર
વલણજ્ઞ જેલા સ ૂરયદે લ
વત્મની ળધ
વુંલેદનાની વયગભ
વુંલાદ
વુંમભ યું ગ રાગ્મ
વુંમભ યું ગ રાગ્મ
વમ્મગદળણન

મવન યત્નત્રમવલજમજી ભ.વા.
 ૂ. ધીયજમવન ભ.વા.

બગીરાર ળગ. ળેઠ
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
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

GS-41-1

વમ્મગદળણન

Shrimad Vijay Ramchandrasuriswarji Maharaja

GS42

શ્રી આરદજીન ળફિંફ વનભાણ ણ પ્રફુંધ

Aacharya Vijay Hemratnasuri

GS 42-1

શ્રી આરદજીન ળફિંફ વનભાણ ણ પ્રફુંધ

Aacharya Vijay Hemratnasuri

GS43
GS44
GS46
GS47
GS48
GS49
GS53

વભાવધ ભયણ
ળાુંવતુંથન માત્રી

ળાવન પ્રબાલક ત અને તસ્લી
ળાશ્વત સખન યાજભાગણ
વુંવાય વેત
વળક્ષણની વનગ્રાપી
શ્રધ્ધાની વયગભ

Bhogilal G Sheth
Pujya Shree Chitrabhanuji
P. Muniraj Pagnasen Vijayji
Ashwinikumar
Jaybhikhhu
Muni Uday Vallabh Vijayji
Shree Priydarshan

GS56

શ્રી આગભદ્વાયક પ્રલચન બાગ-૨

Aacharya Shree Aananadsagarji

GS57

શ્રી આગભદ્વાયક પ્રલચન બાગ-૩

Aacharya Shree Aananadsagarji

GS58
GS59
GS60
GS61
GS62
GS63
GS-64
GS65
GS66
GS67
GS68
GS69
GS70
GS71
GS72

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

આચાયું ગસ ૂત્ર બાગ-૧
આચાયું ગસ ૂત્ર બાગ-૨
અંતદળાુંગસ ૂત્ર
અંતગડદળા સ ૂત્ર
અંતયાધ્પ્તક સ ૂત્ર
અનમગદ્વાય સ ૂત્ર
બગલતી સ ૂત્ર બાગ-૧
બગલતી સ ૂત્ર બાગ-૨
બગલતી સ ૂત્ર બાગ-૩
બગલતી સ ૂત્ર બાગ-૪
બગલતી સ ૂત્ર બાગ-૫
બતતાભય સ્તત્ર
બતતાભય સ્તત્ર -- વાથણ
દળ લૈકાળરક સ ૂત્ર

શ્રી દલવવમ યાઈ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર

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

GS73
GS74
GS75
GS77
GS78
GS 78-1

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

જ્ઞાતાધભણકથા સ ૂત્ર
જબદ્વી પ્રજ્ઞધ્પ્ત સ ૂત્ર
જીલાજલાળબગભ સ ૂત્ર
નુંદીસ ૂત્ર
નલતત્લ પ્રકયણ - વાથણ

શ્રી નલતત્લ પ્રકયણ - વાથણ

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
શ્રીભદૌ મળવલજમજી જૈન વુંસ્કૃત ાઠળાા
શ્રીભદૌ મળવલજમજી જૈન વુંસ્કૃત ાઠળાા

GS79

શ્રી પ્રવતિભણ સ ૂત્ર વળચત્ર આલ્ફભ

GS79-1

શ્રી પ્રવતિભણ સ ૂત્ર વળચત્ર આલ્ફભ

Pujya Aacharyadev Vijaybhuvanbhanu surishawarji

GS79-2

શ્રી પ્રવતિભણ સ ૂત્ર વળચત્ર આલ્ફભ

Pujya Aacharyadev Vijaybhuvanbhanu surishawarji

GS80
GS81
GS81-1
GS82
GS84
GS85
GS86
GS87
GS88

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

પ્રજ્ઞાના સ ૂત્ર બાગ-૧
પ્રજ્ઞાના સ ૂત્ર બાગ-૨
પ્રજ્ઞાના સ ૂત્ર બાગ-૩
પ્રશ્નવ્માકયણ સ ૂત્ર

શ્રી યાજપ્રળનીમ સ ૂત્ર

શ્રી વભલામાુંગ સ ૂત્ર
શ્રી સ્થાનાુંગ સ ૂત્ર બાગ-૧
શ્રી સ્થાનાુંગ સ ૂત્ર બાગ-૨

શ્રી સ ૂમગડાુંગ સ ૂત્ર બાગ-૧

Pujya Aacharyadev Vijaybhuvanbhanu surishawarji

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 ૂમગડાુંગ સ ૂત્ર બાગ-૨

B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

GS89

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૧

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS89-1

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૧

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS89-2

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૧

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS90

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૨

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS90-1

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૨

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS90-2

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૨

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS91

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૩

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS91-1

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૩

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS91-2

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૩

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS92

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૪

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS92-1

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૪

Shree Hemchandracharayay Virchit

GS92-2

શ્રી વત્રષ્ષ્ટ ળરાકા ર ચરયત્ર બાગ-૪

Shree Hemchandracharayay Virchit

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

વમ્મગૌ જ્ઞાન રદીકા
શ્રી ઉાુંગ સ ૂત્ર (વનમાણલળરકા)
શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૧
શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૧
શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૨
શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-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 ઉદે ળવાદ બાગ-૩

Shree Vijaylakshami Virchit

GS 99-1

શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૩

Shree Vijaylakshami Virchit

GS100
GS 100-1
GS101
GS 101-1
GS104

શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૪
શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૪
શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૫
શ્રી ઉદે ળવાદ બાગ-૫
શ્રી વલાક સ ૂત્ર

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

GS105

શ્રી આચયું ગ સ ૂત્રના વ્માખ્માન

Aacharya Vijay NarvahanShree Maharaj

GS106

શ્રી આચયું ગ સ ૂત્રના વ્માખ્માન

Aacharya Vijay NarvahanShree Maharaj

GS108

શ્રી આત્ભવવધ્ધ્ધ ળાસ્ત્ર

Shreemad Rajchandra

GS110

શ્રી ચુંરજાયાણી ગણાલળર ચરયત્ર

Munimaharaj Mohan Vijayji

GS111

શ્રી દે લવવમ યાઈ પ્રવતિભણના સ ૂત્ર

Jain Prakashan Mandir

GS111-1

શ્રી દે લવવમ યાઈ પ્રવતિભણના સ ૂત્ર

Jain Prakashan Mandir

GS111-2

શ્રી દે લવવમ યાઈ પ્રવતિભણના સ ૂત્ર - વલધી વરશત

Savntilal V Jain

GS112

શ્રી ઘુંટાકયણ ભશાલીય દે લ

Shree Mahudi Jain Svetambar Murti Pujak Trust

GS115

શ્રી જ્ઞાનવલભર બસ્તતપ્રકાળ

Kirtida Joshi

GS115-1

શ્રી જ્ઞાનવલભર બસ્તતપ્રકાળ

Kirtida Joshi

GS118

શ્રી જજનદળણન - લુંદન -  ૂજન

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

GS120

શ્રી ુંચયભેષ્ષ્ટ નભસ્કાય

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

GS 120-1

શ્રી ુંચયભેષ્ષ્ટ નભસ્કાય

P.Pu. Acharya Shree Vijay Narvahan Surishwarji

GS122

શ્રી  ૂજા વુંગ્રશ

Jain Dharma Prabhavak Trust

GS126
GS126-1

શ્રી ળાુંત સધાયવ
શ્રી ળાુંત સધાયવ

Motochand Girdharlan Kapadia
Motichand Girdharlan Kapadia

GS126-2

શ્રી ળાુંત સધાયવ

Motichand Girdharlan Kapadia

GS127

શ્રી વભસ ુંદયસ ૂરય ુત (યળચત) પ ૂર્ાાર્ા ઉદે ળભારા

Dr. Kantibhai B. Shah

GS128

શ્રી વભસ ુંદયસ ૂરય ુત (યળચત) ઉત્તરાર્ા ઉદે ળભારા

Dr. Kantibhai B. Shah

GS130
GS136

શ્રી વલણજ્ઞ કવથત યભ વાભાઇક ધભણ
શ્રી ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર બાગ-૨

Shree Vijaykalapurmasuri
Gurupran Foundation

GS137

શ્રીભદૌ યાજચુંર વનલાણણ ળતાષ્દદ

Shree Sahaj Shrut Parab

GS-138-1

શ્રીભદૌ યાજચુંર

Shreemad Rajchandra

GS139

શ્રાલક ધભણ, ધભણ વુંગ્રશ વાયધ્ધાય બાગ-૧

Shree Bhadrankarsuriswarji Maharaj

GS-140

શ્રીાયાજાન યાવ

ું. યવવકરાર ળાુંવતરાર ભશેતા

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

શ્રીાયાજાન યાવ

ું. યવવકરાર ળાુંવતરાર ભશેતા

શ્રીાયાજાન યાવ

ું. યવવકરાર ળાુંવતરાર ભશેતા

શ્રીાયાજાન યાવ
શ્રી જૈનધભણન ું વલજ્ઞાન

શ્રી ભક્ષભાગણ પ્રકાળક
શ્રી ભક્ષભાગણ પ્રકાળક

શ્રી ભક્ષળાસ્ત્ર અથાણ ત તત્લાથણસ ૂત્ર

શ્રી નલતત્લ પ્રકયણ - વાથણ અથણવરશત
શ્રી વભેતવળખયજીની વુંલેદના
શ્રી વભેતવળખયજીની વુંલેદના
વુંગ્રશણીયત્ન
સ્તલન વરયતા
સધભણ સલાવ
સ ૂત્રના યશસ્મ

વાધક બાલના
વાધનાના વાન
વારુંફન ધ્માનના પ્રમગ

ું. યવવકરાર ળાુંવતરાર ભશેતા
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

વભાધાન

AacharyaShree Vijaybhadraguptsurishawarji

GS168

Samayik Vignan

Shatavdhani: Pandit Dhirajlal Shah

GS169
GS170

વભમવાય
વભમવાય વવધ્ધી બાગ - ૧

Yuvacharya Mahapragna
Gurudev Shree Kanji Swami

GS171
GS172
GS172-1
GS173

વભમવાય વવધ્ધી બાગ - ૨

શ્રી વભમવાય
શ્રી વભમવાય
વભયારદત્મ ભશાકથા બાગ ૭-૮-૯ (Ref: GS 189)

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

GS-173-1
GS174
GS174- 1

વભયારદત્મ ભશાકથા બાગ ૭-૮-૯ (Ref: GS 189)
વુંલતવરય પ્રવતિભણની વય વલધી
વુંલતવરય પ્રવતિભણની વય વલધી

Shrr Priydarshan
Shree Yashdevsuriji
Shree Yashdevsuriji

GS175

વમ્મકદળણન માને ભક્ષદ્વાય બાગ-૨

Rasiklal Chhaganlal Sheth

GS176

વમ્મકદળણનન ું પ્રવતિભણ

Shriamd Vijayramchandrasuriswarji Maharaj

GS176-1

વમ્મકદળણનન ું પ્રવતિભણ

Shriamd Vijayramchandrasuriswarji Maharaj

GS177
GS178
GS180
GS181
GS182
GS182-1
GS182-2
GS182-3
GS-182-4
GS183
GS184
GS184-1
GS184-2
GS185
GS186
GS186-1
GS187-1
GS188
GS189

વમ્મતત્લ-તન ું સ્લરૂ
વુંળક્ષપ્ત જૈન દળણન

વુંત વળષ્મ-ત્ર સધા

Shree Vijay Ramchandrasuriswarji
Dinesh Modi
Muni Shree Nanchandraji Mahaarj

ળાુંવતવનકેતન

Prerna Prakashah Trust

શ્રી ળાુંત સધાયવ

ભશાધ્મામ શ્રી વલનમવલજચજી ભશાયાજ

શ્રી ળાુંત સધાયવ

ભશાધ્મામ શ્રી વલનમવલજચજી ભશાયાજ

શ્રી ળાુંત સધાયવ

ભશાધ્મામ શ્રી વલનમવલજચજી ભશાયાજ

શ્રી ળાુંત સધાયવ
શ્રી ળાુંત સધાયવ

શ્રી જૈન દળણન વભભાુંવા

ળાુંત સધાયવ ગીતભારા
ળાુંત સધાયવ ગીતભારા
ળાુંત સધાયવ ગીતભારા

ભશાધ્મામ શ્રી વલનમવલજચજી ભશાયાજ
ભશાધ્મામ શ્રી વલનમવલજચજી ભશાયાજ
Shree Fatehchand Zaverbhai
Upadhyay Shree Vinay Vijayji Maharaj Rachit
Upadhyay Shree Vinay Vijayji Maharaj Rachit
Upadhyay Shree Vinay Vijayji Maharaj Rachit

શ્રી જૈન સ્તવત
ળાુંત સધાયવ બાગ-1

Bhanubhai Keshavlal Bhansali
આ.શ્રી વલજમ બરગપ્તસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

ળધ - પ્રવતળધ.. વભયારદત્મ ભશાકથા (બાગ-૧)

Shree Priyadarshan

ળાુંત સધાયવ બાગ-1
ળાુંત સધાયવ બાગ-૨
ળીરધભણની કથાઓ બાગ-૪

આ.શ્રી વલજમ બરગપ્તસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
આ.શ્રી વલજમ બરગપ્તસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
Mansukhlal Tarachand Mehta

GS190
GS191

શ્રભણ બગલાન ભશાલીય

શ્રભણ બગલાન ભશાલીય ૧ થી ૨૬ બલ

Shree Dhramsurishwarji Maharaj
Shree Vijay Dharmsurishwarji Maharaj

GS192

શ્રી ૧૦૮ ાશ્વણનાથ તીથણ દળણન બાગ-૧

Shree Muktivallabh Vijayji

GS193

શ્રી ૧૦૮ ાશ્વણનાથ તીથણ દળણન બાગ-૨

Shree Muktivallabh Vijayji

GS194

શ્રી ુંચાસ્સ્તકામ વુંગ્રશ

Himmatlal Jethalal Shah

GS194-1

શ્રી ુંચાસ્સ્તકામ વુંગ્રશ

Himmatlal Jethalal Shah

GS195

શ્રી ુંચ યભેષ્ષ્ટ નભસ્કાય ભશાભુંત્ર

Aachrya Vijay Narvahansuri

GS196

શ્રી અ-બક્ષમાનન્દ્ત-કામ વલચાય

Pranlal Mangalji Shah

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

શ્રી આત્ભવવધ્ધ્ધ ળાસ્ત્ર

Shree Digambar Jain SwadhyayMandir

શ્રી તત્લાથાણ વધગભ સ ૂત્ર

Pujya AacharyaShree Vijay Rajshekarsuriji Maharaj

શ્રી દે લવવઅ યાઈઅ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર
શ્રી તત્લાથાણ વધગભ સ ૂત્ર (see GS-239)
શ્રી તત્લાથાણ વધગભ સ ૂત્ર

શ્રી વલધીયકત ુંચ-પ્રવતિભણારદ સ ૂત્ર

પ્રકાળકઃ શ્રી યાજનગય જૈન શ્વેતાુંફય વુંસ્થા
Pujya AacharyaShree Vijay Rajshekarsuriji Maharaj
Pujya AacharyaShree Vijay Rajshekarsuriji Maharaj
Aacharya Shree Vijay Dakshsurishwarji

GS201

શ્રી દે લવવયાઇ પ્રવતિભણ વત્ર

GS201-1

શ્રી દે લવવયાઇ પ્રવતિભણ વત્ર

GS202

શ્રી જૈન યાભામણ

આ. વલજમ જજનેન્દ્રસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.

શન્દ્મન વાક્ષાત્કાય

Panyas Chandrashekarvijayji

GS 202-1
GS203
GS204
GS205
GS205-1
GS206

શ્રી જૈન યાભામણ

શ્રી ફે પ્રવતિભણ સ ૂત્ર
શ્રી જૈન તત્લવાય
શ્રી જૈન તત્લવાય

શ્રી જજન  ૂજાવલધી દણણ

આ. વલજમ જજનેન્દ્રસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
Jain Prakashan Mandir
Muni Shree Niranjan
Muni Shree Niranjan
Panyas Gunasheel Vijay

GS206-1

શ્રી જજન  ૂજાવલધી દણણ

Panyas Gunasheel Vijay

GS206-2

શ્રી જજન  ૂજાવલધી દણણ

Panyas Gunasheel Vijay

GS207

શ્રી જજનામ્રત ગ્રુંથભારા

Munishri Niranjanvijayji

GS208
GS209

શ્રી જજનેન્દ્ર  ૂજા વુંગ્રશ

શ્રી જજનગણ દ્માલરી

Digamber Jain Swadhyay Trust
Shrimad Yoshvijayji Jain Sanskrut Pathsala

GS210

શ્રી કેલરી પ્રભન વાથ બાગ-૧

Saryu Rajni Mehta

GS211

શ્રી ભુંગ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર વુંગ્રશ બાગ-૧

Pujya ChandrananditaShree

GS212

શ્રી ભુંગ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર વુંગ્રશ બાગ-૨

Pujya ChandrananditaShree

GS213

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર

Shree Vijaydevsur Sangh

GS215

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણારદ સ ૂત્ર

Jain Prakashan Mandir

GS216

શ્રી ુંચ યભેષ્ષ્ટ ભશાભુંત્ર

Panyas Shree Charanvijayji Ganivar

GS217

શ્રી પ્રફધ ળચિંતાભણી

Shree Vijaykesharsuriswarji Maharaj

GS218
GS219
GS220
GS221
GS221-1
GS222
GS223
GS224
GS225
GS226
GS227

શ્રી પ્રદ્યભન ચરયત્ર

શ્રીભદૌ યાજચુંર જીલનકા

શ્રી ળત્રજ
ું મ ળગયીયાજ દળણન

શ્રી જૈન વવધ્ધાુંત પ્રશ્નત્તયભારા
શ્રી જૈન વવધ્ધાુંત પ્રશ્નત્તયભારા
શ્રી વનમભવાય

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

સરવા

Shree Priyadarshan

ળાુંત સધાયવ બાગ-૩

Aacharydev Shree Vijay Bhadraguptsurishwarji

શ્રીભદૌ દે લચુંરજી ુત ચવલળી
વભરકત વલચાય
ળાુંત વાગય

Panachand Bhaichand Mehta
Ramanlal Soni

GS228
GS229
GS230

શ્રી ળત્રજ
ું મ ળગયીયાજ દળણન

શ્રી બગલતી સ ૂત્ર વાય વુંગ્રશ બાગ-૧
શ્રી બ્રશદૌ જૈન થક વુંગ્રશ

Kapurchand Ranchchoddas Varaiya
Muni Vidyavijayji
Sudharam Prachar Mandal

GS231

વકર તીથણ તનભાું યે

Girish Ganatra

GS232

શ્રી આનુંદઘનજીના દ બાગ-૧

Motilal Girdharlal Kapdia

GS233

શ્રી આનુંદઘનજીના દ બાગ-૨

Motilal Girdharlal Kapdia

GS234

શ્રી યભાત્ભા પ્રકાળ

Shrimad Yoginandudev

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

શ્રી તીથંકય ચરયત્ર

શ્રી ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર

Prafulaben Rasiklal Vora
Santbal

શ્રીભદૌ રઘયાજસ્લાભી જીલનચરયત્ર

Shrimad Rajchandra

રતવરયતા
શ્રાલકજન ત તેને યે કશીએ
શ્રી વનત્મ સ્લાધ્મામ સ્તત્રારદ વુંગ્રશ

શ્રી યજનીબાઇ ચનીરાર ળાશ
Meghdarshan Vijay
Jain Prakasha Mandir

રતવરયતા

શ્રી યજનીબાઇ ચનીરાર ળાશ

વભયારદત્મ ભશાકથા બલ ૨ - ૩
શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર
શ્રી વવદ્ધચિ આયાધના અને તેના યશસ્મ

Shree PriyaDarshan
Shree VijayDevSur Sangh
(sankalan) Shri Chandrakantbhai Mehta

શ્રી વવદ્ધચિ આયાધના અને તેના યશસ્મ

(sankalan) Shri Chandrakantbhai Mehta

GS250

શ્રી ઉલવગ્ગશયું ાશ્વણનાથ

(sampadak) - Dr. Jawahar Jain

GS251

શ્રી કલ્સ ૂત્રમ ૌ (Shri Kalpa Sutram in Gujarati)

(translation by) Pandit Shree Kheem Vijay Ganiji

GS 251-1

શ્રી કલ્સ ૂત્રમ ૌ (Shri Kalpa Sutram in Gujarati)

(translation by) Pandit Shree Kheem Vijay Ganiji

GS252

સખન વાગય

Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S

GS253
GS254

વુંવાય અને ભક્ષની ઓખ
વમ્મતત્લ ટ્સસ્થાન ચઉપ્ઈ

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

વમ્મતત્લ ટ્સસ્થાન ચઉપ્ઈ
શ્રાલક અવતચાય દણણ

Vivechan: Pandit Shri Dhirajlal D. Mehta
Pandit Shri KamleshbhI R. Shah

GS-257

શ્રી ળત્રજ
ું મ ભાશાત્મ્મ

Sankalan: Shri Yashkirti Vijayaji M. S.

GS 257-1

શ્રી ળત્રજ
ું મ ભાશાત્મ્મ

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
GS-273
GS-274
GS-275
GS-276
GS-279

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (વલવધ વરશત)

શ્રી કથાયત્ન કળ બાગ-૨
ળાયદા વળયભળણ
ળાયદા દળણન

ળાયદા વાગય

શ્રભણ ભશાલીય

વમ્મતત્લ અને વભથ્માત્લ

શ્રી ઋવભુંડર આયાધના
સ્લાધ્મામ વુંગ્રશ

શ્રી પ્રવતિભણ સ ૂત્ર - પ્રફધ ટીકા બાગ-૧
શ્રી પ્રવતિભણ સ ૂત્ર - પ્રફધ ટીકા બાગ-૩
શ્રી આચાયું ગ સ ૂત્ર

શ્રી નુંદીસ ૂત્રનાું પ્રલચન

જૈન પ્રકાળન ભુંરદય
શ્રીભદ વલજમણ્મારસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
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 બસ્તત યવધાયા

Sampadak: Shantilal Vadilal Shah

શ્રીાર યાવ બાગ-૧

વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા

શ્રાધ્ધવલવધ પ્રકયણ

. ૂ.આ.શ્રી યત્નળેખયસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ

શ્રીાર યાવ બાગ-૨

વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા

શ્રીાર યાવ બાગ-૩
શ્રીાર યાવ બાગ-૪
શ્રીાર યાવ બાગ-૫
શ્રી ઔાવતક સ ૂત્ર

વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા
વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા
વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા

અનલારદકાઃ વાધ્લી શ્રી કલ્નાફાઇ

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
GS-301
GS-302
GS-303
GS-304
GS-305

શ્રી જ્મવત ગણયાજ પ્રજ્ઞધ્પ્ત

શ્રી દળારતસ્કુંધ - બ્રશત્કલ્ - વ્મલશાય સ ૂત્ર

અનલારદકાઃ વાધ્લી શ્રી યાજેભવતફાઇ
B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

શ્રી વનળીથ સ ૂત્ર

B.B.B.P. Shree Lilambai Mahasatiji

શ્રી દે લચુંરજી સ્તલન ચલીળી (બાગ-૧)

અનલાદકઃ ુંરડત શ્રી ધીયજરાર ડી. ભશેતા

વળચત્ર વયસ્લતી પ્રાવાદ

મવન કરચુંરવલજમજી ભશાયાજ વાશેફ

શ્રી દે લચુંરજી સ્તલન ચલીળી (બાગ-૨)

અનલાદકઃ ુંરડત શ્રી ધીયજરાર ડી. ભશેતા

વાધ ત ચારતા બરા

શ્રી દે લવવ-યાઇ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (વલધી વરશત)
શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (વલધી વરશત)
વભયારદત્મ ભશાકથા બલ ૪-૫-૬
શ્રી ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર બાગ - ૧
શ્રી ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર બાગ - ૨
વભજીને સધાયી રઇએ
વભરકત મ ૂર ફાય વ્રત

શ્રી ઋબદે લ પ્રભના ૧૩ બલ તથા અક્ષમત ૃવતમા
વાધના વુંગ્રશ

સ ૂમગડાુંગ સ ૂત્રના વથલાયે -આગભ જાણ બાગ-૧
સ ૂમગડાુંગ સ ૂત્રના વથલાયે -આતભ જાણ બાગ-૨
સ ૂમગડાુંગ સ ૂત્રના વથલાયે -ફુંધન જાણફુંધન તડ બાગ-૩
શ્રાધ્ધ ગણ દળણન બાગ-૩
શ્રી યત્ન ળાયદા વાગય
વમદ
ું વભાના બદ
ું ભેં
વાધના થ

મવન શ્રી પ્રળભયવતવલજમજી
ભેઘયાજ જૈન સ્તક બુંડાય
જૈન પ્રકાળન ભુંરદય

પ્રકાળકઃ જૈન બક ડી
શ્રી વપ્રમદળણન

અનલાદકઃ દરણબજી ખેતાણી
અનલાદકઃ દરણબજી ખેતાણી
મવન શ્રી રશતવલજમજી

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

આ.શ્રી ળચદાનુંદસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

આ.શ્રી યાજળેખયસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
 ૂ.આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
. ૂ.આ.શ્રી વલજમ યાભચન્દ્ર સ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજ
 ૂ શ્રી લસફાઇ ભશાવતીજી

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી
. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

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
GS-325
GS-326
GS-327
GS-328
GS-329
GS-329-1

સ્લાનભ ૂવતની ગથાયે

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

વભાવધળતક બાગ-૨

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

વભાવધળતક બાગ-૧
વભાવધળતક બાગ-૩
વભાવધળતક બાગ-૪

ળદદયત્ન ભશદવધ બાગ-૧
ળદદયત્ન ભશદવધ બાગ-૧
ળદદયત્ન ભશદવધ બાગ-૨
ળદદયત્ન ભશદવધ બાગ-૨
ળેઠ ભતીળાશ

શ્રી શ્રાધ્ઘવલવધ પ્રકયણ

ળદદયત્ન ભશદવધ બાગ-3
ળત્રજ
ું મ રઘકલ્

શ્રી પ્રથભ ુંચસ ૂત્ર

શ્રી ુંચસ ૂત્ર (ાુંચેમ બાગ)

રત-બીની આંખભાું લીજ ચભકે
ળીરધભણની કથાઓ
શ્રી ચન્દ્ર કૃવત વુંગ્રશ

શ્રી તયત્ન ભશદવધ તાલરી ગ્રુંથ
ળાુંવતદામક ત્રલેરી

શ્રી ઉવભવત બલ પ્રુંચા બાગ-૧
શ્રી ઉવભવત બલ પ્રુંચા બાગ-૨
શ્રી ઉવભવત બલ પ્રુંચા બાગ-૩

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (પ્રફધટીકા અનવાયી)
શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (પ્રફધટીકા અનવાયી)

. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી
. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી
. ૂ.આ.શ્રી મળવલજમસ ૂરયજી

આચામણ વલજમશેભપ્રબસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
આચામણ વલજમશેભપ્રબસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
આચામણ વલજમશેભપ્રબસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
આચામણ વલજમશેભપ્રબસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
સ્લ. ભતીરાર ળગયધયરાર કાડીમા

વુંાદકઃ આ.શ્રી વલજમવભચુંરસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
આચામણ વલજમશેભપ્રબસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.
વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા
વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા
વુંાદકઃ શ્રી પ્રેભરબાઇ કારડમા
વુંકરનઃ વલજમ દળી

ભનસખરાર તાયાચુંદ ભશેતા

વુંાદકઃ શ્રી ભશાફવધ વલજમ

વુંાદકઃ આ.શ્રી જજનેન્દ્રસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

ન્દ્માવ પ્રલય શ્રી બર ુંકયવલજમજી ગળણલય

અનલાદકઃ શ્રી ભતીરાર ળગયધયરાર કાડીમા
અનલાદકઃ શ્રી ભતીરાર ળગયધયરાર કાડીમા
અનલાદકઃ શ્રી ભતીરાર ળગયધયરાર કાડીમા
ૃ રાર કાળરદાવ દળી
પ્રમજકઃ અમત
ૃ રાર કાળરદાવ દળી
પ્રમજકઃ અમત

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
GS-349
GS-350
GS-351
GS-352
GS-353
GS-354

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર (પ્રફધટીકા અનવાયી)

ૃ રાર કાળરદાવ દળી
પ્રમજકઃ અમત

શ્રી ચુંરકભાય ચરયત્ર

પ્રકાળકઃ શ્રી જૈન ધભણ વલદ્યા પ્રવાયક લગણ

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર

રતવાગયના યશસ્મ
ૃ વુંગ્રશ
શ્રી વલવલધ  ૂજામત

વુંલત્વયી પ્રવતિભણની વય વલવધ

પ્રકાળકઃ શ્રી જૈન ગડીજી દે યાવય

મવન શ્રી શયીળબર વલજમજી ભશાયાજ

વુંાદકઃ  ૂ આ. શ્રી વલજમજજનેન્દ્ર સ ૂરય ભશાયાજ

શ્રી આનુંદઘન ચલીળી વાથણ

 ૂ. મવન શ્રી મળવલજમજી
મળવલજમજી જૈન વુંસ્કૃત ાઠળાા

વન્દ્ભાગણ પ્રશ્નત્તય (બાગ-૨)

આ. શ્રી. વલજમ કીવતિમળ સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

વળચત્ર જૈન તત્લદળણન (બાગ-૧)
વળચત્ર જૈન તત્લદળણન (બાગ-૨)
વન્દ્ભાગણ પ્રશ્નત્તય (બાગ-૧)
વન્દ્ભાગણ પ્રશ્નત્તય (બાગ-૩)
વન્દ્ભાગણ પ્રશ્નત્તય (બાગ-૪)
વન્દ્ભાગણ પ્રશ્નત્તય (બાગ-૫)
વન્દ્ભાગણ પ્રશ્નત્તય (બાગ-૬)
વળચત્ર વયસ્લતી ભા

વભયારદત્મ બલ ચથ (મળધય મરયત્ર બાગ-૨)
વુંબાયણાની વપય

વળચત્ર જૈન ાઠાલરી (બાગ ૧ થી ૪)
શ્રી તત્લાથાણ વધગભ સ ૂત્ર (બાગ-૧)
શ્રી તત્લાથાણ વધગભ સ ૂત્ર (બાગ-૨)
સત્રાથણ વાય - આતભ ઉધ્ધાય
વાધનાન ું વળખય

શ્રી ુંચ પ્રવતિભણ સ ૂત્ર

શ્રી ાશ્વણ દ્માલતી આયાધના

શ્રી ધીયજમવન ભ.વા. અને શ્રી લવનતાફાઇ ભશાવતીજી
શ્રી ધીયજમવન ભ.વા. અને શ્રી લવનતાફાઇ ભશાવતીજી
આ. શ્રી. વલજમ કીવતિમળ સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
આ. શ્રી. વલજમ કીવતિમળ સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
આ. શ્રી. વલજમ કીવતિમળ સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
આ. શ્રી. વલજમ કીવતિમળ સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
આ. શ્રી. વલજમ કીવતિમળ સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
ગળણ ફુરચન્દ્રવલજમજી

આ. ભલનબાન સ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
સધા મ ૂવતિ

જૈન દળણન સ્લાધ્મામ વુંઘ

વલલેચકઃ શ્રી ચુંરકાુંત ભશેતા
વલલેચકઃ શ્રી ચુંરકાુંત ભશેતા

ું શ્રી પ્રલીણબાઇ જભનાદાવ વુંઘલી
  ૂ આ. શ્રી મળવલજમસ ૂરય
ૃ રાર કાળરદાવ દળી
અમત

ળતાલધાની ું શ્રી ધીયજરાર ળાશ

GS-355
GS-356
GS-357
GS-358
GS 359
GS 360

વળચત્ર જેન તત્લદળણન બાગ ૧

 ૂ શ્રી ધીયજમવન ભ.વા.

શ્રી બગલતી સ ૂત્ર પ્રશ્નત્તય ભાા બાગ ૧

 ૂ શ્રી ધીયજમવન ભ.વા.

વળચત્ર જેન તત્લદળણન બાગ ૨

શ્રી બગલતી સ ૂત્ર પ્રશ્નત્તય ભાા બાગ ૨
શ્રીભદ યાજચુંર પ્રેયક પ્રવુંગ
વળચત્ર ગણધયલાદ બાગ-૧

 ૂ શ્રી ધીયજમવન ભ.વા.
 ૂ શ્રી ધીયજમવન ભ.વા.

વુંમજકઃ ાયવબાઇ જૈન

 ૂ મવનયાજ શ્રી અરૂણવલજમજી ભ.વા.

GS 361

વળચત્ર ગણધયલાદ બાગ-૨

GS 364

શ્રી રધ્દધસ ૂયીશ્વયજી ભશાયાજા (Shine with Divine) મવન શ્રી વુંસ્કાયમળ વલજમજી ભ.વા.

GS 365

સ ૂત્રના યશસ્મ

આ શ્રી ભેઘદળણન સ ૂયીશ્વયજી

સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૧

 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી

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
GS 371
GS 371-1
GS 372
GS 372-1
GS-373
GS-374

સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૧
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૨
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૨
સ ૂત્ર વુંલદ
ે ના બાગ-૩
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૩
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૪
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૪
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૫
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૫
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૬
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૬
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૭
સ ૂત્ર વુંલેદના બાગ-૭

શ્રી ભરમાસ ુંદયી ચરયત્ર

શ્રી વલાવ ગાથા વલલયણ

 ૂ મવનયાજ શ્રી અરૂણવલજમજી ભ.વા.

 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી
 ૂ વાધ્લીજી શ્રી પ્રસ્સ્ભતાશ્રીજી

આ શ્રી વલજમકેવયસ ૂયીશ્વયજી ભ વા
યવવકરાર છગનરાર ળેઠ

GS-375
GS-376
GS-377
GS-378
GS-379
GS-380
GS-381
GS-382
GS-383
GT2
GT4
GT5
GT5-1

સમું ભે આઉવું

ડૉ જજતેન્દ્ર ફી ળાશ

સ્મવૃ ત ગ્રુંથભાા

.  ૂ. આ. શ્રી કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.

ળાશ્વત ચૈત્મની બાલમાત્રા
શ્રધ્ધાુંજળર

શ્રી નેવભનાથ ચરયત્ર બાાુંતય

શ્રી ૧૦૮ જૈન તીથણ દળણનાલરી
શ્રી કલ્સ ૂત્ર  ૂજા - વ્માખ્માન
શ્રી ળાળરબર ચરયત્ર
વભરકત વલચાય

તત્લાથાણ વધગભ સ ૂત્ર
તયું ગલતી
તાયે તે તીથણ
તાયે તે તીથણ

મવન શ્રી જજનયત્નવાગયજી (યાજશુંવ)
ઓળલા એવવળમેવન ઓપ ય કે
મવનયાજ શ્રી જમાનુંદજી ભ. વા.

શ્રી કળચુંર વલજમજી ભશાયાજ
ું શ્રી જજનેન્દ્ર વલજમજી ગળણ

વુંાદકઃ મવનયાજ શ્રી કરળીર વલજમજી
ાનાચુંદ બાઈચુંદ ભશેતા

Shree Vikramsurishawarji
Shree Manoharkirtisagar Suri
Jitendra T. Dedhia
Jitendra T. Dedhia

GT5-2

તાયે તે તીથણ

Jitendra T. Dedhia

GT6

તત્લધાયા

Shreemad Rajchandra na lakano

ટચકડી કથાઓ બાગ-૧

 ૂ ચુંરળેખયવલજમજી

ટચકડી કથાઓ બાગ-૪

 ૂ ચુંરળેખયવલજમજી

GT7
GT9
GT 10
GT12
GT-13
GT14
GT15
GT16
GT17
GT18

તેજસ્લી યત્ન

ટચકડી કથાઓ બાગ-૨
ટચકડી કથાઓ બાગ-૬
ટચકડી કથાઓ બાગ-૭
તાયા દઃખને ખુંખેયી નાખ
તીથણ દળણન બાગ-૧
તીથણ દળણન બાગ-૨
તીથંકય ભશાલીય

 ૂ ચુંરળેખયવલજમજી
 ૂ ચુંરળેખયવલજમજી
 ૂ ચુંરળેખયવલજમજી
Shree Priyadarshan
Shree Mahavir Jain Kalyanak Shangh
Shree Mahavir Jain Kalyanak Shangh
Kumarpal Desai

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

તાલળર

તાયક તત્લની ઓખ
તત્લાથણ સ ૂત્ર
તત્લાથણ સ ૂત્ર

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

તત્લ અને રવ્મ

Acharya Shri Buddhisagarji Maharaj Saheb

તીથણમાત્રા રયચમ

શ્રી લધણભાન જૈન સ્નાત્ર ભુંડ

તત્લધયા

વુંકરન કતાણ ઃ ડા શરયબાઇ ાયે ખ

ત્રૈરક્ય દીક ભશાભુંત્રાવધયાજ

. ૂ.ું શ્રી બર ુંકયવલજમજી ગળણલય

તત્લજ્ઞાન પ્રલેવળકા
તીથંકય બગલાન

ત ું ૂ તને વુંબાી રે
ઉદે ળામ્રત
ઉદે ળામ્રત

ઉદમ-અચણના

GU6
GU-7
GU-8
GU-9

ઉઘાડી યાખજ ફાયી
ઉજ્જલ લાણી
ઉત્તયજ્ઝમણાળણ (ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર) બાગ-૧
ઉત્તયજ્ઝમણાળણ (ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર) બાગ-૨

GU-10

ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર બાગ-૧

GU-11

ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર બાગ-૨

GU-12

ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર બાગ-૩

GU-13

ઉાળક દળાુંગ સ ૂત્ર

. ૂ.ું શ્રી કરા ૂણણવલજમજી ભ. ગળણલય
આ. શ્રી મળદે લસ ૂરયજી

ું ચુંરળેખયવલજમજી ગણી
Shree Narvahan Vijayji M. S.
Shreemat Laghuraj swami
Kavivar Udayratnakrut
Chandulal Selarka
Girdharlal Daftari and Naranji Vora
વુંાદકઃ આચામણ ભશાપ્રજ્ઞ
વુંાદકઃ આચામણ ભશાપ્રજ્ઞ

ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી
ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી
ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી
ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી

GU-14

ઉદવધ ઉછે તયું ગ

ું શ્રી યાજેન્દ્રવલજમ ગણી

GU-15

ઉત્તયાધ્મમન સ ૂત્ર બાગ-૧

 ૂ ફા બ્ર રીરભફાઈ ભશાવતીજી

GV1
GV2
GV3
GV4

લુંદે લીયમ ૌ
લચને ફાુંધી પ્રીત
લાતાણ દી
વલદ્યત પ્રકાળની વજીલતા અંગે વલચાયણા

GV4-1

વલદ્યત પ્રકાળની વજીલતા અંગે વલચાયણા

Shree Bhuvanbhanusurishwarji

GV5

લધણભાન ભશાલીય અને ઈન્દ્રભ ૂવત ગોતભ

Jitendra B Shah

GV5-1

લધણભાન ભશાલીય અને ઈન્દ્રભ ૂવત ગોતભ

Jitendra B Shah

GV6

લાતાણ વલશાય

Aacharya Shree Vijaybhuvanbhanu Suriswarji Maharaj

Panyas Chandrashekarvijayji
Muni Shree Harshsheel Vijayji
Shree Priyadrashan
Shree Bhuvanbhanusurishwarji

GV7

લસ્તા તેજા

Vimalkumar Mohanlal Dhami

GV8

વ્રત ધયે બલ તયે

Shree Priyadarshan

GV9

વલલેક દણન્ન શ્રી જજન ગણવેન

Muni Shree Vivekchandra

GV10

વલચાયુંખી

Snehdip

GV11

લુંદના (સ્તલન)

GV12

લાચનાની લાટે

Acharya Shri Vijay Yugtilak Surishwarji M S

GV-13

વલશ્વપ્રાણ નલકાય

Shri Mafatlal Sanghvi

GV-14

વલયાગના દણણભાું

Panyas Hemchandra Sagarji

GV-15

લસ ઝયણાું

Vasumatibai Mahasatiji

GV-16

લુંરદતા સ ૂત્રન ું વલલયણ

Acharya Shri Kirtiyash Suriswarji M. S.

GV-17

લીતયાગ લાણી વલણ શ્રેષ્ટ વલજ્ઞાન

મવનલમણ શ્રી પ્રબાકય વલજમજી ભશાયાજ

GV-18

વલશ્વ વ્મલસ્થા

ફા બ્ર ું શ્રી સભતપ્રકાળજી

GV-19

વલવધ વુંગ્રશ

 ૂ મવન શ્રી અભયે ન્દ્ર વાગયજી - મવન શ્રી ભશાબર વાગયજી

GV-20

વલવલધ  ૂજા વુંગ્રશ

જૈન પ્રકાળન ભુંરદય

GV 20-1

વલવલધ  ૂજા વુંગ્રશ

જૈન પ્રકાળન ભુંરદય

GV-21

વલજ્ઞાન અને અધ્માત્ભ

મવન શ્રી અભયે ન્દ્રવલજમજી

GV-22

વલાક સ ૂત્ર

GV-23

લીય પ્રભન ું જીલન ચરયત્ર

વુંાદકઃ મવન બવ્મદળણન વલજમ ગણી

GV-24

લધણભાન ભશાલીય

વુંાદકઃ શ્રી મળદે લસ ૂરયજી

GY1

મળધય મવન ચરયત્ર

Shree VijayBhuvanBhanuShreeshwarji

GY 1-1

મળધય મવન ચરયત્ર બાગ-૨

Shree VijayBhuvanBhanuShreeshwarji

GY 1-2

મળધય મવન ચરયત્ર બાગ-૨

Shree VijayBhuvanBhanuShreeshwarji

GY4-1

મગદૌ ષ્ષ્ટના અજલાા બાગ-૧

Muktidarshanvijayji Maharaj

GY4-2

મગદૌ ષ્ષ્ટના અજલાા બાગ-૧

Muktidarshanvijayji Maharaj

ષ્ાફાઇ ભશાવતીજી,  ૂ લવનતાફાઇ ભશાવતીજી,
 ૂ તયરાફેન દળી

GY5

મગદૌ ષ્ષ્ટના અજલાા બાગ-૨

Muktidarshanvijayji Maharaj

GY5-1

મગદૌ ષ્ષ્ટના અજલાા બાગ-૨

Muktidarshanvijayji Maharaj

GY6

મગદૌ ષ્ષ્ટ વમચ્ચમ

Shree Yugbhushanvijayji

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

મગદળણન અને મગવભાવધ

Vishavashanti Chahak

મગવાય - પ્રભ્રત

Shrimad Amitgati

યલાન ભાટે આલશ્મક લાત

આ.શ્રી વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભ. વા.

મગળાસ્ત્ર

આ.શ્રી શેભવાગયસ ૂરય અને આ.શ્રી મવનચન્દ્રસ ૂરય

મગરષ્ષ્ટ વમચ્ચમ

વલશ્વળાુંવત ચાશક

ઝાણું ૬૩ દધ્માણ ન (બાગ-૧)
ઝાણું ૬૩ દધ્માણ ન (બાગ-૨)

આ. વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
આ. વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GZ-3

ઝાણું ૬૩ દધ્માણ ન (બાગ-૩)

આ. વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.

GZ-4

ઝાણું ૬૩ દધ્માણ ન (બાગ-૪)

આ. વલજમ કીવતિમળસ ૂયીશ્વયજી ભ.વા.
(9-7-2019)

