No

Title (Gujarati)

Title (Hindi)

Author

H-A1

અનુયોગદ્વાર સ ૂત્રમ ્ ભાગ - ૧

अनुयोगद्वार सूत्र भाग १

Muni Jambuvijay

H-A2

અનુયોગદ્વાર સ ૂત્રમ ્ ભાગ - ૨

अनुयोगद्वार सूत्र भाग २

Muni Jambuvijay

H-A3

અમ ૃત દ્રષ્ટિ

अमत
ृ दृष्टि

Pujya Panyasaji Shree
Bhanuvijayji M. Sa.

H-A4

આત્મ સંબોધન

आत्मा सम्बोधन

Adhyatmayogi Manoharji Varni

H-A5

અર્હ ત ્ સ ૂત્ર

अर्हत सूत्र

Acharya Shree Visuddhasagarji

H-A6

આત્મા ર્ી ર્ૈ શરણ

आत्मा र्ी र्ै शरण

Dr. Hukumchand Bharill

H-A7

આપ કુછ ભી કર્ો

आप कुछ भी कर्ो

Dr. Hukumchand Bharill

H-A7-1

આપ કુછ ભી કર્ો

आप कुछ भी कर्ो

Dr. Hukumchand Bharill

H-A9

આપ્ત પરીક્ષા

आप्त पररक्षा

Shrimad Vidyanand Swami

आत्मा बोध

H-A10

આત્મ બોધ

HA 12

અર્ં મ ્ વચનમ ્

H-A11

અપ ૂવહ નમસ્કાર

अपव
ू ाह नमस्कार

Shri Jinduttsuri Mandal, Ajamer

H-B2

બારર્ ભાવના

बारर् भावना

Dr. Hukumchand Bharill

H-B3
H-B4

ભગવાન - મર્ાવીર કૈ સે બને
ભક્તામર પ્રવચન

H-B5

ભક્તામર પ્રવચન
ભારતીય સંસ્કૃતત મેં જૈનધમહ કા અવદાન

H-B6

બોધ કથાએં

H-B4-1

H-B7
H-B8

બારર્ ભાવના શતક
ભદ્રબાહુ સંહર્તા

Acharya Shri Visuddhasagar
સા. દે વેન્દ્દ્ર શ્રી

भगवन मर्ावीर कैसे बने
भक्ताम्बर प्रवचन
भक्ताम्बर प्रवचन

Aryika Shree Gyanmati Mataji
Pandit Ratanchand Bharill
Pandit Ratanchand Bharill

भारतीय संसतृ त में जैन धमह का अवदान

Prof. Bhagchand Jain Bhaskar

बोध कथाये

Bal Bra. Maa Shree Kaushal

बारर् भावना शतक

भद्रबार्ु संहर्ता
बर्
ृ ष्जन वाणी संग्रर्

H-B10

બ ૃર્દ્ જિનવાણી સંગ્રર્

H-C1

ચાલો નવપદ આરાધીએ

चलो नवपद आराधधये

H-C2

છ ઢાળા

६ ढाल
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Deevendra Kumar Jaain
Bhartiya Gnanpith, Kashi
Dr. Hukumchand Bharill
compiled : Nirupaben Shah &
Shillaben Shah
Translator: Shri Maganlal Jain

चलो ष्जनालय। .. करे भावना

Compiled : Bhartiben T. Salgia

ચચત્તવ ૃતત્ત

धचत्तव्रुष्त्त

Shri Yugbhusanvijayaji(Chote
Pandit Maharaj)

ધમહ બોધ

धरम बोध

Gulshanray Jain

H-D2

દશ વૈતાલીય સ ૂત્તમ ્ - ઉત્તરાઝાનૈમ ઔર दस वेयालीय सूत्र
Muni Shree Punyavijayji
આવશ્ય સ ૂત્તમ ્ જૈન આગમ સીરીઝ ભાગ उत्तरार्या नैम
Maharaj Saheb
૧૫
आवश्य सूत्र - जैन आगम सीरीज भाग १५

H-D3

દશધમામ ૃત

दस धमामत
ृ

H-D4

દે વ - શાસ્ત્ર ઓર ગુરુ

दे व शास्त्र और गुरु

Pragnyashraman Acharya Shree
Devanndi Maharaj
Dr. Sudarshan Lal Jain

H-D5

ધમહકે દશ લક્ષણ

H-D5-1

ધમહકે દશ લક્ષણ

H-C3

ચાલો જિનાલય કરે ભાવના

H-C4
H-D1

H-D6

દ્રવ્ય સંગ્રર્

H-G1

શ્રી ગોડી પાર્શ્હનાથ સ્તવન સંગ્રર્

H-G3

તસિંધી જૈન ગ્રંથમાલા

धमह के दस लक्षण

Dr. Hukumchand Bharill

धमह के दस लक्षण

Dr. Hukumchand Bharill

द्रव्य संग्रर्

Acharya Nemichand Sindhantidev

श्री गोडी पाश्वहनाथ स्तवन संग्रर्

shri Jain youth club

ससंधी जैन ग्रन्थ माला

Pandit Sukhalalji Sanghvi

ग्नन पीठ पूजांजली

Compiled: Dr. Adinath Neminath
Cupadhye Pandit Fulchand
Shastri

जगत में धमह सवोपरी र्ै

Kevalchand Jain

जैन बल भारती भाग १, २, ३, ४

Munishree Tarun Sagarji

જિન સ ૂત્ર

ष्जन सूत्र

Shree Chandraprabh

H-J5

જિનેન્દ્દ્ર પ ૂિન આરતત

ष्जनेन्द्र पूजन आरती

Pandit Gyanchandra Jain
Vidhanacharya

H-J6

જૈન દશહન

जैन दशहन

Muni Nyaya Vijayji

H-J6-1

જૈન દશહન

जैन दशहन

Muni Nyaya Vijayji

H-J7

જીવન કી પોથી

जीवन की पोथी

Acharya Maha Pragyaji

H-J8

જિન ભારતી સંગ્રર્

ष्जन भती संग्रर्

Pradeep Shashtri (Piyusha)

H-G4

જ્ઞાનપીઠ પ ૂજંિચલ

H-J1

િગતમેં ધમહ સવોપરી ર્ૈ

H-J2

જૈન બાલ ભારતી.. ભાગ - ૧, ૨,
૩, ૪

H-J4

H-J9

જૈનધમહ ઓર અચભનવ અધ્યાત્મ

जैन धमह और असभवन अध्यात्म
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Vastupal Parikh

H-J10

જિન શાસન સ્વતંત્ર ધમહ યા સંપ્રદાય

ष्जन शासन स्वतन्त्र धमह या संप्रदाय

Pujya Ganivarya Shri Yug
Bhushan Vijayaji M S (Pandit
Maharaj Saheb)

H-J11

જૈન શાસન સ્થાપના

जैन शासन स्थापना

H-J12

જૈન ધમહકા મૌચલક ઈતતર્ાસ (ભાગ-૧)

जैन धमह का मौसलक इततर्ास भाग १

Pujya Ganivarya Shri Yug
Bhushan Vijayaji M S (Pandit
Maharaj Saheb)
આચાયહ શ્રી ર્સ્સ્તમલજી મર્ારાિ

જૈન ધમહકા મૌચલક ઈતતર્ાસ (ભાગ-૩)

जैन धमह का मौसलक इततर्ास भाग ३

આચાયહ શ્રી ર્સ્સ્તમલજી મર્ારાિ

H-J12-1
H-J12-2

જૈન ધમહકા મૌચલક ઈતતર્ાસ (ભાગ-૨)

H-J12-3

જૈન ધમહકા મૌચલક ઈતતર્ાસ (ભાગ-૪)

HJ 13

જીવન રર્સ્ય

H-K1

કામધેન ુ

H-K3
H-K4
H-K5
H-K6
H-K6-1

કરુણાનુયોગ પહરચય
કારણ શુધ્ધ પયાહય
કારણ કાયહ રર્સ્ય

કમહ બધ્ધ પયાહય
કમહ બધ્ધ પયાહય

जैन धमह का मौसलक इततर्ास भाग २
जैन धमह का मौसलक इततर्ास भाग ४

આચાયહ શ્રી ર્સ્સ્તમલજી મર્ારાિ
આચાયહ શ્રી ર્સ્સ્તમલજી મર્ારાિ

આ. શ્રી. તવશુધ્ધસાગર મુતનરાિ

कामधेनु

Gunvant Barvaliya

करनानय
ु ोग का पररचय
कारण शुध्ध पयॉय
कारण कायँ रर्स्य
कमह बद्ध पयाहय

Dr. Ujjawala Shaha
Dr. Hukumchand Bharill
Dr. Shreemati Ujjawala Shaha
Dr. Hukumchand Bharill

कमह बद्ध पयाहय

Dr. Hukumchand Bharill

करुणा सागर मर्ावीर दे व

Panyas Chandrajit Vijay

H-K7

કરુણા સાગર મર્ાવીર દે વ

H-M1-1

માનવ જીવનમેં ધ્યાનકા મર્ત્વ

मानव जीवन में ध्यान का मर्त्त्व

Acharya Vijay Bhuvanbhanu
Surishvaraji M S

H-M1-3

માનવ જીવનમેં ધ્યાનકા મર્ત્વ

मानव जीवन में ध्यान का मर्त्त्व

Acharya Vijay Bhuvanbhanu
Surishvaraji M S

H-M2

માનવ તુ ં માનવ બન

मानव तू मानव बन

Acharya Vijay Bhuvanbhanu
Surishvaraji M S

H-M2-2

માનવ તુ ં માનવ બન

मानव तू मानव बन

Acharya Vijay Bhuvanbhanu
Surishvaraji M S

H-M3

મંહદર

मंहदर

Yuva Muni Shree Amit Sagar Ji
Maharaj

H-M4

મોક્ષમાગહ

मोक्ष मागह

Param Pujya 108 Svamishree
Budhadevji Bharati

H-M5

મોક્ષ શાસ્ત્ર - સચચત્ર, સિીક

मोक्ष शास्त्र - सधचत्र, सिीक

Pandit Phulchandji Siddhantshastri
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H-M7

મર્ાવીર વંદના

मर्ावीर वंदना

Bharati T. Salgia

H-M7-1

મર્ાવીર વંદના

मर्ावीर वंदना

Bharati T. Salgia

H-M8

મંગલ ભાવના

मंगल भावना

Dr. Tansukh & Bharati Salgia

H-M9

મૈં કોન હ ં ૂ

में कौन र्ू
समट्टीमे सव्वा भूवेसु

Dr. Hukumchand Bharill

H-M10

તમત્તીમેં સવ્વ ભ ૂવેસ ુ

H-M11

મેં તો માત્ર જ્ઞાતા દ્રટિા હ ં ૂ

H-M11-1

મેં તો માત્ર જ્ઞાતા દ્રટિા હ ં ૂ

H-N2

ણાયાધમ્મ કર્ાઓ ભાગ -૧

H-N3

તનમીત્તોપાદન

H-N4

નમન ઔર પ ૂિન

H-N5

નમોકાર મર્ામંત્ર

H-N6
H-N7

નમોકાર મર્ામંત્ર

નીજનુભાવ તરં ચગણી

में तो मात्र ग्नता द्रटिा र्ू
में तो मात्र ग्नता द्रटिा र्ू

Acharya Shree Padma Sagar M S
Dr. Vir Sagar Jain
Dr. Vir Sagar Jain

नया धम्म कर्ो - भाग १

Muni Jambuvijay

तनसमत्तोपादन

Dr. Hukumchand Bharill

नमन और पूजन

Dr. Sudeep Jain

नमोकार मर्ामंत्र

Pundit Ratanchand Bharill

नमोकार मर्ामंत्र

Dr. Hukumchand Bharill

तनजानुभव तरं धगनी

Achrya Vishuddha Sagar

H-P4

પ્રજ્ઞા પ્રવાર્

पयन्नयसूत्तम
भाग १
पयन्नयसूत्तम
भाग १
पयन्नयसूत्तम
भाग १
पयन्नयसूत्तम
भाग १
प्रज्ञ प्रवार्

H-P5

પ્રવચન સાર

प्रवचन सार

Dr. A.N. Upadhye

H-P6

તપ્રત નર્ી કી પ્રભુવરસે

प्रप्रत नर्ीं की प्रभुवर से

Muni Rupchandra

H-P7

પ ૂિન પાઠ પ્રદીપ

H-P7-1

પ ૂિન પાઠ પ્રદીપ

H-P8

પાપકી મજ, નરકકી સજ

H-P8-1

પાપકી મજ, નરકકી સજ

H-P1
H-P1-1
H-P2
H-P3

પયન્નયસ ૂત્તમ ્ - જૈન આગમ તસરીઝ ૧૯
- ભાગ - ૧
પયન્નયસ ૂત્તમ ્ - જૈન આગમ તસરીઝ ૧૯
- ભાગ - ૧
પયન્નયસ ૂત્તમ ્ - જૈન આગમ તસરીઝ ૧૭
- ભાગ - ૨
પયન્નયસ ૂત્તમ ્ - જૈન આગમ તસરીઝ ૧૭
- ભાગ - ૩

- जैन आगम शंख
ृ ला १९ , Muni Punyavijayaji M S
- जैन आगम शंख
ृ ला १९ , Muni Punyavijayaji M S
- जैन आगम शंख
ृ ला १७ , Muni Punyavijayaji M S
- जैन आगम शंख
ृ ला १७ , Muni Punyavijayaji M S
Pragnyashraman Acharya
Devanndi Muni

पूजन पाठ प्रदीप

Jinvani Sangrah

पूजन पाठ प्रदीप

Jinvani Sangrah

पाप की मज़ा, नरक की सज़ा

Ratnakar Surishwarji

पाप की मज़ा, नरक की सज़ा

Ratnakar Surishwarji
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पंचाष्स्तकाय

Shrimad Kund Kundachrya

પદ્મ પ ૂરાણ ભાગ - ૧

पद्म पूणह - भाग १

Pandit Pannalal Jain
Sahityacharya, Bhartiya
Gnanpith, Kashi

H-P11

પદ્મ પ ૂરાણ ભાગ - ૨

पद्म पण
ू ह - भाग २

Pandit Pannalal Jain
Sahityacharya, Bhartiya
Gnanpith, Kashi

H-P12

પંચ પ્રતતક્રમણ ભાગ - ૨

पंच प्रततक्रमण - भाग २

compiled by: Pujya Muniraj
Shri Harishbhadravijayji

H-P13

પંચાસ્સ્તકાય સંગ્રર્

पंचाष्स्तकाय संग्रर्

translated by: Himmatlal
Jethalal Shah

H-P13-1

પંચાસ્સ્તકાય સંગ્રર્

पंचाष्स्तकाय संग्रर्

translated by: Himmatlal
Jethalal Shah

H-P15

પણ્ણા સમીક્ખએ ધમ્મં (દ્વદ્વતતય પુટપ)

पन्ना ष्स्मखए धम्मं (द्प्रवततय पुटप)

Upadhyay Kavi Shri Amar Muni

H-P16

પરમાત્મ પ્રકાશ યોગસાર

परमात्म प्रकाश

A. N. Upadhye

H-P18

પઉમ ચહરઉ (પદ્મ ચહરત્ર) ભાગ -૨

पउम चररउ (पद्म चररत) भाग २

Kaviraj Svayambhudev

H-P19

પઉમ ચહરઉ (પદ્મ ચહરત્ર) ભાગ -૩

पउम चररउ (पद्म चररत) भाग ३

Kaviraj Svayambhudev

H-P20

પઉમ ચહરઉ (પદ્મ ચહરત્ર) ભાગ -૪

पउम चररउ (पद्म चररत) भाग ४

Kaviraj Svayambhudev

H-P21

પઉમ ચહરઉ (પદ્મ ચહરત્ર) ભાગ -૫

पउम चररउ (पद्म चररत) भाग ५

Kaviraj Svayambhudev

H-P22

પ્રમાણ પ્રમેય કાચલકા

प्रमाण प्रमेय कासलका

Shri Hiravallabh Shastri

H-P23

પ્રતતબોધ

प्रततबोध

Acharya Shri Padmasagarsuri

H-P26

પુરુષાથહ તસધ્ધાયુપાય

पुरुसथह ससद्धयुपाय

translated by: Acharya Kalpa
Pandit Pravar Todarmal

H-P27

પ્રશ્નોત્તરી

प्रश्नोत्तरी

Shri Yugbhushan Vijayji M. S.
(Pandit Maharaj)

H-P28

પ ૃથ્વી કી ગતત

पथ्
ृ वी की गतत

Pujya Shri Abhaysagarji

H-R2

રૂપાયન

रूपायन

Muni Rupchandra

H-S1

સામાન્દ્ય શ્રાવકાચાર

सामान्य श्रावकाचार

Ratanchand Bharill

H-S21

શ્રી સમવાયાંગ સ ૂત્ર (ગ્રંથ ૨૦)

श्री समवयंग सत्र
ू (ग्रन्थ २०)

Muni Jambuvijayji

H-P9

પંચાસ્સ્તકાય

H-P10

योगसर
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H-S22

શ્રી સ્થાનાંગ સ ૂત્ર (ગ્રંથ ૧૯ - ૧)

श्री समवयंग सूत्र (ग्रन्थ १९-१)

Muni Jambuvijayji

H-S23

શ્રી સ્થાનાંગ સ ૂત્ર (ગ્રંથ ૧૯ - ૨)

श्री समवयंग सत्र
ू (ग्रन्थ १९-२)

Muni Jambuvijayji

H-S24

શ્રી સ્થાનાંગ સ ૂત્ર (ગ્રંથ ૧૯ - ૩)

श्री समवयंग सूत्र (ग्रन्थ १९-३)

Muni Jambuvijayji

H-S29

શ્રી ગોડી પાર્શ્હનાથ સ્તવન સંગ્રર્ (દ્વદ્વતતય
પુટપ)

Shree jain youth Club

Nyayadhipati Jasraj Chopada

H-S31

શ્રીમદ્ દે વચંદ્ર - પદ્મ તપયુષ

श्री गोडी पाश्वहनाथ स्तवन संग्रर् - द्प्रवत्य
पुटप
श्रीमद दे वचन्द्र - पद्म प्रपयष
ू

H-S33

સુબોધ શતક (દ્વદ્વતતય)

सुबोध शतक - द्प्रवततय

H-S34

સુબોધ શતક (પ્રથમ)

H-S35

સુના ર્ૈ મૈંને આયુટયમાન

सन
ु ा र्ै मैंने आयटु मान

Muni Rupchandra

H-S36

સ ૂત્રકૃતાંગ સ ૂત્ર

सूत्रकृतांग

Muni Jambuvijay

H-S37

સ્વાધ્યાય સહરતા

स्वाध्याय सररता

Mahasati Shree Shashikanta Ji
Maharaj

H-S38

સ્વાધ્યાય સંચય

स्वाध्याय संचय

Published by: Bhamvarlal
Devrajaji Paramar

H-S39

સત્ય કી ખોિ

सत्य की खोज

Dr Hukumchand Bharill

H-S40

સંસ્કાર

संस्कार

Ratanchand Bharill

H-S40-1

સંસ્કાર

संस्कार

Ratanchand Bharill

H-S41

શ્રી કલ્પસ ૂત્ર

श्री कल्प सूत्र

Shree Amar Muni

सुबोध शतक - प्रथम
सूत्र

Sampadak - Sohanraj Bhansali

Nyayadhipati Jasraj Chopada

समाधी तंत्र अनश
ु ीलन

Achrya Vishuddha Sagar

સમયસાર

समयसार

Shri Kunda Kunda Acharya / J.
L. Jaini

H-S44

સંવત્સહર પ્રતતક્રમણ

संवत्सरी प्रततक्रमण

compiled by: Pujya Muniraj
Shri Harishbhadravijayji

H-S44-1

સંવત્સહર પ્રતતક્રમણ

संवत्सरी प्रततक्रमण

compiled by: Pujya Muniraj
Shri Harishbhadravijayji

H-S44-2

સંવત્સહર પ્રતતક્રમણ

संवत्सरी प्रततक्रमण

compiled by: Pujya Muniraj
Shri Harishbhadravijayji

H-S45
H-S46

શીલવાન સુદશહન
શ્રમણ ધમહદેશના

शीलवान सुदशहन
श्रमण धमह दे शना

Brahmmachari Vimalaben
Achrya Vishuddha Sagar

H-S42

સમાતધ તંત્ર અનુશીલન

H-S43
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H-S47

શાંત સુધારસ ભાગ-૧

शांत सुधारस - भाग १

Achrya Vijay Bhadragupta Suri

H-S48

સુખી ર્ોનેકા ઉપાય (ભાગ-૧)

सुखी र्ोने का उपाय - भाग १

Nemichand Patani

सुखी र्ोने का उपाय - भाग ३

H-S49

સુખી ર્ોનેકા ઉપાય (ભાગ-૩)

H-S50

સુખી ર્ોનેકા ઉપાય (ભાગ-૪)

सुखी र्ोने का उपाय - भाग ४

Nemichand Patani

H-S52

તસધ્ધ્ધ ઉસકે કદમોમેં

ससप्रद्ध उसके कदमो में

Ajit Sekhar Vijayji Mani

H-S55

સંવત્સહર પ્રતતક્રમણની સરળ તવતધ

संवत्सरी प्रततक्रमण नई सरल प्रवधध

Pujya Muni Shri Yashovijayji

H-S56

સમ્યકદશહન કે સવોત્કૃટિ - છ
તનવાસ્થાનક

Vivechak: Pujya Shgri
Shashikant M. Sheth

H-S57

સમયસાર અનુશીલન

समय दशहन की सवोत्क्रुस्ता तनवासभूत
छे (६) पदका अमत
ृ पत्र

H-S60

શ્રી જિનેન્દ્દ્ર અચહના

H-S61

સંસાર સાગર ર્ૈ

H-S62

Nemichand Patani

समयसार अनुशीलन

Dr. Hukumchand Bharill

श्री ष्जनेन्द्र अचहना

Akhil Bansal

संसार सागर र्ै

Shri Priyadarshan

શ્રાવક કે બારર્ વ્રત

श्रावक के बारर् व्रत - अवं प्रवकल्प

Shri Yugbhushan Vijayji M. S.
(Pandit Maharaj)

H-S63

શ્રી સામાતયક સ ૂત્ર

श्री सामतयक सूत्र

Shri Pran Parimal Prakashan
Trust

H-S64

શ્રાવક સંબોધ

श्रावक संबोध

Acharya Tulsi

H-S-65

શ્રી સમ્મેઅ શૈલ ં તમર્ં થુણાતમ

श्री सम्मेअ शैलं तमर्ं थण
ु ासम

Dr. Shefali Shah

H-S65-1

શ્રી સમ્મેઅ શૈલ ં તમર્ં થુણાતમ

श्री सम्मेअ शैलं तमर्ं थण
ु ासम- १

Dr. Shefali Shah

શ્રી જિનેન્દ્દ્ર પ ૂિન સ્ત ુતત

श्री ष्जनेन्द्र पूजन स्तुतत

(compiled by):

શ્રી જિનેન્દ્દ્ર પ ૂિન સ્ત ુતત

श्री ष्जनेन्द्र पज
ू न स्ततु त-१

(compiled by):

HS-66
HS-66-1

Nathulal Jain

Samaria
Nathulal Jain

Samaria

HS-67

શ્રમણ ધમહદેશના

આ. શ્રી. તવશુધ્ધસાગર મુતનરાિ

HS-68

સામાતયક દે શના

આ. શ્રી. તવશુધ્ધસાગર મુતનરાિ

સવહજ્ઞ કતથત બ્રહ્ાંડ ભાગ-૧

આ શ્રી ગુણરત્નસ ૂરીર્શ્રજી આ શ્રી રસ્શ્મરત્નસ ૂરીર્શ્રજી

સવહજ્ઞ કતથત બ્રહ્ાંડ ભાગ-૨

આ શ્રી ગુણરત્નસ ૂરીર્શ્રજી આ શ્રી રસ્શ્મરત્નસ ૂરીર્શ્રજી

HS-69
HS-70
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HS-71
HS-72
HS-73
HS-74
HS-75
HS-76

સવહજ્ઞ કતથત બ્રહ્ાંડ ભાગ-૩

આ શ્રી ગુણરત્નસ ૂરીર્શ્રજી આ શ્રી રસ્શ્મરત્નસ ૂરીર્શ્રજી

સવહજ્ઞ કતથત બ્રહ્ાંડ ભાગ-૪

આ શ્રી ગુણરત્નસ ૂરીર્શ્રજી આ શ્રી રસ્શ્મરત્નસ ૂરીર્શ્રજી

સવહજ્ઞ કતથત બ્રહ્ાંડ ભાગ-૫

આ શ્રી ગુણરત્નસ ૂરીર્શ્રજી આ શ્રી રસ્શ્મરત્નસ ૂરીર્શ્રજી

શ્રી પાંડવ પુરાણ

શ્રીમદ્ ભટ્ટારક શુભચન્દ્દ્ર સ્વામી

શ્રી પદ્મ પુરાણ

શ્રી રતવષેણાચાયહ રચચત-સંપાદક ર્ીરાલાલ
તસધ્ધંત શાસ્ત્રી

શ્રી પદ્મ પુરાણ

H-T1

તલાસ એક સ ૂરિ કી

तलाश एक सूरज की

H-T2

ઠાણાંગ સુત્તમ ્ - સમવાયાંગ સુત્તમ ્
(ભાગ-૩)

H-T3

તીથંકર ચહરત્ર (સચચત્ર)

थनंगा सुत्तं - भाग ३
समयांग सत्ु तं
जैन अगम - शंख
ृ ला ३

H-T4

શ્રી રતવષેણાચાયહ રચચત-સંપાદક ર્ીરાલાલ
તસધ્ધંત શાસ્ત્રી
Muni Rupchandra
Mahavir Jain Vidyalay

तीथंकर चररत्र (सचररत्र )

Shri Amar Muni

તત્વસાર -(તત્વ દે શના)

तत्वसार (तत्त्व दे शना)

Acharya Shree Vihuddha Sagar

H-T5

તત્વાથહ સુત્તમ ્

तत्वाथह सूत्रम ्

Pandit Shantiraja Shastri

H-T6

શાસ્ત્રાવતહ સમુચ્ચય

शास्त्र वाताह समुच्या

transalred by: Dr. K. K. Dixit

H-T7

તીથંકર મર્ાવીર ઔર ઉનકા સવોદય તીથહ तीथंकर मर्ावीर और उनका सवोदय तीथह

Dr. Hukumchand Bharill

H-T7-1

તીથંકર મર્ાવીર ઔર ઉનકા સવોદય તીથહ तीथंकर मर्ावीर और उनका सवोदय तीथह

Dr. Hukumchand Bharill

H-T8

ત ૂિે પહરવાર

H-T9

વીતરાગ તવજ્ઞાતા

वीतराग प्रवग्नन्ता

Bal Brahmchari Pradyumankumar
Jain / Dr. Virsagar Jain

H-T9-1

વીતરાગ તવજ્ઞાતા

वीतराग प्रवग्नन्ता

Bal Brahmchari Pradyumankumar
Jain / Dr. Virsagar Jain

H-T10

તત્વવેત્તા ડો. હુકુમચંદ ભાહરલ્લ

Rajeshkumar Jain

H-V1

ઉપસગહ-િયી સુકુમાલ

तत्ववेत्ता डॉ. र्ुकुमचंद भाररल्ल

तूिे पररवार

Sadhvi Manjula sri

उपसगह जाई सक
ु ु माल
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Brahmmachari Vimalaben

Pandit Bechardas Jivraj Doshi

તવચાર કે પત્ર - તવકાર કે નામ

भगवती सुत्तं (पंचम अंग) जैन आगम
शंख
ृ ला ४ - भाग १
भगवती सुत्तं (पंचम अंग) जैन आगम
शंख
ृ ला ४ - भाग २
भगवती सुत्तं (पंचम अंग) जैन आगम
शंख
ृ ला ४ - भाग ३
प्रवचार के पत्र। .. प्रवकार के नाम

H-V20-1

તવચાર કે પત્ર - તવકાર કે નામ

प्रवचार के पत्र। .. प्रवकार के नाम

Dr. Suddhatma Prabha

H-V21

તવતરાગ તવજ્ઞાન

प्रवतराग

प्रवज्ञानं

Dr. Hukumchand Bharill

H-V21-1

તવતરાગ તવજ્ઞાન

प्रवतराग

प्रवज्ञानं

Dr. Hukumchand Bharill

H-V22

તવદાય કી બેલા

प्रवद्या की बेल

Pandit Ratnachandra Bharill

H-V22-1

તવદાય કી બેલા

प्रवद्या की बेल

Pandit Ratnachandra Bharill

H-Y1

યે તવષમતાએ ક્યોં ? અંતઃતનરીક્ષણ - ૧

यर् प्रवषमताएं क्यों? - अंत:तनररक्षण - १

Bal Bra. Maa Shree Kaushal

H-Y1-1

યે તવષમતાએ ક્યોં ? અંતઃતનરીક્ષણ - ૧

यर् प्रवषमताएं क्यों? - अंत:तनररक्षण - १

Bal Bra. Maa Shree Kaushal

H-V15

તવયાર્પણ્ણતત્ત સુત્તમ ્ (ભાગ-૧)

H-V16

તવયાર્પણ્ણતત્ત સુત્તમ ્ (ભાગ-૨)

H-V17

તવયાર્પણ્ણતત્ત સુત્તમ ્ (ભાગ-૩)

H-V20

Pandit Bechardas Jivraj Doshi
Pandit Bechardas Jivraj Doshi
Dr. Suddhatma Prabha

(9-19-2018)
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