



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	મુખ્ય ટાઇટલ
	સમર્પણ
	ભારતનો જ્યોતિર્ધર
	રાજચંદ્ર સુધાસિંધુના બિંદુ
	ધન્ય રે દિવસ આ અહો
	દ્વિતીય આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના
	પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના
	પ્રકાશકનું નિવેદન
	ઉપોદ્ઘાત્
	અમૃત સતપુરુષની અમૃત વાણી
	વિષયાનુક્રમણિકા
	પૂર્વાર્દ્ધ
	વિભાગ-૧ અધ્યાત્મ જીવનની પૂર્વ ભૂમિકા	૧-૭૨
	ચારિત્રકારના મંગલ પ્રતિજ્ઞાદિ	૨
	ઉપોદ્ઘાત પ્રકરણ	૩
	દિવ્ય જ્યોતિનો પ્રાદુર્ભાવ	૧૩
	આજન્મયોગી કુલયોગી	૧૭
	બાલ્યકાળ	૨૦
	જાતિસ્મૃતિ	૨૨
	ત્વરિત અભ્યાસ	૨૯
	બાલવયનું સાહિત્યસર્જન	૩૪
	બાલ્યવયના ધર્મસંસ્કાર	૪૮
	સમુચ્ચયવયચર્ચા	૫૨
	ધારશીભાઈ અને હેમરાજભાઈના અદ્ભુત પ્રસંગો	૫૫
	આશુપ્રજ્ઞ શ્રીમદ્ની ત્વરિત શ્રુતોપાસના	૬૨
	ધર્મમંથનકાળમાં તત્ત્વમંથન	૬૭

	વિભાગ-૨ અધ્યાત્મ જીવનનો પહેલો તબ્કકો	૭૩-૧૦૫
	પૂર્વભાગ-પહેલો આંતરતબક્કો	૭૩-૧૮૪
	અનુસંધિ દર્શન	૭૪
	આવ્યો અપૂવ અનુસાર રે	૭૫
	દર્શનપ્રભાવક મોક્ષમાળાનું મંગલ સર્જન	૮૦
	મંગલમયી મોક્ષમાળાની અદ્ભુત સંકલના	૮૫
	મોક્ષમાળાની મહાદર્શનપ્રભાવનનાનું દિગ્દર્શન	૯૩
	દર્શનપ્રભાવક ભાવનાબોધનું સર્જન	૯૮
	શતાવધાન-સાક્ષાત સરસ્વતીનો દિગ્વિજય	૧૦૬
	અવધાનકાવ્યોનું રસદર્શન અ શતાવધાની કવિનું ભવ્ય વ્યક્તિત્વ	૧૧૯
	શ્રીમદ્નું અસાધારણ જ્યોતિષવિજ્ઞાન	૧૨૭
	અવધાનાદિ બાહ્ય પ્રવૃત્તિને તિલાંજલિ	૧૩૨
	અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને યોગશક્તિના ચમત્કારો	૧૩૬
	શ્રીમદ્ના અંતર્યામીપણાના અનુભૂત અદ્ભુત પ્રસંગો	૧૪૧
	શ્રીમદ્ની આત્મદૃષ્ટિ અને ચારિત્રસૃષ્ટિ	૧૪૯
	શ્રીમદ્નું શુક્લ અંતઃકરણ અને અંતરંગ ત્યાગ-વૈરાગ્ય	૧૫૪
	ત્યાગમાં વિઘ્ન	૧૫૯
	ગૃહસ્થાશ્રમ મધ્યે પરમ વિરક્ત દશા	૧૬૪
	વ્યાપારમાં ઝંપલાવવું	૧૭૨
	પ્રતિમાસિદ્ધિ અને શ્રીમદ્ની અનન્ય સત્યનિષ્ઠા	૧૭૬

	ઉત્તર ભાગ-બીજો આંતરતબક્કો	૧૮૫-૩૦૫
	અનુસંધિ દર્શન	૧૮૬
	શ્રીમદ્ના અધ્યાત્મજીવનવિકાસના ત્રણ તબક્કા	૧૮૭
	મહાવીરના વીતરાગ માર્ગનો અન્ય નિશ્ચય	૧૯૨
	મોક્ષના માર્ગ બે નથી-મતભેદાતીત મોક્ષમાર્ગની એકતા	૧૯૬
	જીવનક્રમ અને જીવનસૂત્રો	૨૦૨
	અંતરંગ નિવૃત્તિશ્રેણીને અબાધક વ્યવહારવર્ત્તનો ક્રમ	૨૦૭
	તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન	૨૧૩
	આત્માનુભૂતિનો દિવ્ય પ્રકાશ	૨૧૮
	આત્મસંવેદન અને શ્રીમદ્ની અંતરવેદના	૨૨૨
	અંતરંગ નિર્ગ્રંથ શ્રેણી	૨૨૭
	અંતરાત્માની સમશ્રેણી	૨૩૨
	મહાકામ માટે જન્મોલો રામ	૨૩૯
	લોકપુરુષ રહસ્ય-મારગ સાચા મિલ ગયા	૨૪૪
	ધર્મમૂર્ત્તિ શ્રીમદ્નો અસ્થિમજ્જા ધર્મરંગ	૨૫૨
	શ્રીમદ્નો સંવેગાતિશય પરમ વૈરાગ્ય	૨૫૬
	મોક્ષની અનન્ય તમન્ના	૨૬૧
	જ્ઞાનદિવાકર શ્રીમદ્ના સત્સંગીઓ	૨૬૫
	મનઃસુખરામ સૂર્યરામના શ્રીમદ્નો સત્સંગ પ્રસંગ	૨૬૯
	શ્રીમદ્ના પ્રથમ સત્સંગી સત્યપારાયણ જૂઠાભાઈ	૨૭૬
	શ્રીમદ્ અને મહામુમુક્ષુ અંબાલાલભાઈ	૨૮૪
	મુનિ લલ્લુજી ને દેવકરણજીને શ્રીમદ્નો સમાગમલાભ	૨૯૩
	પરમાર્થસખા સૌભાગ્યભાઈનું શ્રીમદ્ સાથે પ્રથમ ધન્ય મિલન	૩૦૦



	ઉત્તરાર્દ્ધ
	અધ્યાત્મ જીવનનો ત્રીજો તબક્કો	૬૩૭-૭૮૦
	અનુસંધિ દર્શન	૬૩૮
	ધન્ય રે દિવસ આ અહો	૬૩૯
	વ્યાપાર-વ્યવસાયથી નિવૃત્તિ અને સર્વસંગત્યાગની તૈયારી	૬૪૩
	દ્રવ્યાનુયોગાદિ સંબંધી મહાપ્રબંધ રચના	૬૫૨
	શ્રીમદ્ના અદ્ભુત નમસ્કારો, ધૂનો અને મહાન્ ભાવનાસૂત્રો	૬૬૧
	વનક્ષેત્રસ્થિતિ કરતો અવધૂત યોગીન્દર	૬૭૨
	ઇડરના પહાડો ગજાવતો સિદ્ધ યોગી	૬૮૮
	અપ્રમત્ત યોગધારા	૭૦૧
	પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળની સંસ્થાપના	૭૪૧
	દિવ્યદૃષ્ટા યોગીશ્વર રાજચંદ્રે જગત્ને અર્પેલી અલૌકિક આત્મદૃષ્ટિ	૭૪૯
	મહાવીરના મહાન્ માર્ગનો મહાન્ ઉદ્ધારક	૭૫૯
	અંતિમ સંદોશો	૭૬૬
	દિવ્ય જ્યોતિનું ઊર્ધ્વગમન	૭૭૨

	અધ્યાત્મ જીવનનો બીજો તબક્કો	૩૦૯-૬૩૬
	મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર અને શ્રીમદ્નું જગત્ને આત્મસિદ્ધિ દર્શન	૪૯૫-૬૩૬
	અનુસંધી દર્શન	૪૯૬
	સત્ અને સત્ની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સજીવનમૂર્ત્તિ સદ્ગુરુ	૪૯૭
	મુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન-આત્માર્થ અમૃતપાન	૫૦૬
	મુનિઓને શ્રીમદ્નું માર્ગદર્શન	૫૧૭
	ઉપદેશબોધાર્થે ઉપદેશબોધરૂપ શાસ્ત્રવાંચનનો ઉદેશ	૫૨૧
	રાજળઆદિ નિવૃત્તિક્ષેત્રે ઉપદેશામૃતધારા	૫૨૫
	ષટ્પદનો અમૃતપત્ર	૫૩૬
	પંચમકાળ-દુઋષમ કળિકાળ અંગે પોકાર	૫૪૩
	મોક્ષ પુરુષાર્થની પ્રેરણા-ત્રણ પ્રવાહમાં ન પડવાની મુમુક્ષુને જાગૃતિ	૫૫૨
	શ્રીમદ્નું ગાંધીજીને માર્ગદર્શન	૫૫૯
	પોપટલાલભાઈને શ્રીમદ્નો દર્શન-સમાગમ	૫૬૫
	મનસુખભાઈ કિરત્ચંદને શ્રીમદ્નો સત્સમાગમલાભ	૫૬૯
	પ્રાસ્તાવિક પરિચયપ્રસંગો	૫૭૬
	ગૂઢ પ્રશ્નોના ઉકેલનું મહામંતન	૫૮૫
	કેવલજ્ઞાનની અલૌકિક પરમાર્થ વ્યાખ્યા	૫૯૧
	વીતરાગદર્શન પ્રમાણતા-ષડ્દર્શન મીમાંસા	૬૦૧
	મૂળમાર્ગ ઉદ્ધાર-મૂળ મારગ સાંભળો જિનો રે	૬૧૦
	માર્ગ પ્રભાવનાની ભવ્ય ભાવના અને દિવ્ય યોજના	૬૧૯
	આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રનું સર્જન-આ અવનિનું અમૃત	૬૨૫

	સૌભાગ્ય પરના શ્રીમદ્ના પત્રોમાં શ્રીમદ્નું જીવનદર્શન	૩૦૯-૪૯૩
	અનુસંધિ દર્શન	૩૧૦
	શ્રીમદ્નું ત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થ મનન	૩૧૩
	સર્વાર્થસિદ્ધ અ શ્રીમદ્નો ઉપશમશ્રેણીનો પૂર્વ અનુભવ	૩૧૮
	કેવલજ્ઞાનનો અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ	૩૨૨
	ઓગણીસસે ને સુડતાલીશે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે...	૩૨૬
	શ્રીમદ્ની નિર્વિકલ્પ સમાધિ	૩૩૩
	શ્રીમદ્નો જીવન્મુક્તદશાનો અમૃતાનુભવ	૩૩૯
	કેવલ શુદ્ધાત્માનુભવદશા	૩૪૪
	પરાભક્તિની પરાકાષ્ઠા	૩૪૯
	પુરાણપુરુષ અ સત્થી અભેદ સતપુરુષ શ્રીમદ્	૩૫૫
	શ્રીમદ્ની દેહ છતાં દેહાતીત વિદેહી દશા	૩૬૧
	પ્રારબ્ધોદયજનિત વ્યવહારોપાધિ	૩૬૯
	ઉપાધઇ મધ્યે સમાધિ-અલૌકિક રાધાવેધ	૩૭૯
	શ્રીમદ્ની અદ્ભુત ઉદાસીનતા	૩૮૬
	અલૌકિક અસંગતા	૩૯૪
	શ્રીમદ્ના ચિત્તની ચૈતન્યમય દશા	૪૦૩
	વીતરાગના સાચા અનુયાયી શ્રીમદ્ની અપૂર્વ વીતરાગતા	૪૧૨
	અપૂર્વ આત્મસંયમ અને શુદ્ધ આત્મચારિત્ર ભણી દોટ	૪૧૯
	અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે વશે...	૪૨૭
	શ્રીમદ્નું અપૂર્વ આત્મધ્યાન	૪૪૩
	પરમાર્થમાર્ગ પ્રકાશની ગૌણતા અને સ્વરૂપગુપ્ત શ્રીમદ્ ગુપ્તતા	૪૪૮
	વીતરાગમાર્ગ પ્રભાવનાની પરમ પ્રકૃષ્ટ ભાવના	૪૫૫
	સુધારસ-શાંતસુધારસજલનિધિ શ્રીમદ્ની આત્માની અમૃતાનુભૂતિ	૪૬૦
	સાંકડી સ્થિતિમાં સૌભાગ્યનું સ્થિરીકરણ	૪૬૮
	યોગીશ્વર શ્રીમદ્ની લબ્ધિસિદ્ધિનિસ્પૃહા	૪૭૭
	સૌભાગ્યનું અપૂર્વ સમાધિમરણ	૪૮૩


	પ્રશસ્તિ	૭૮૦
	005262_std.pdf
	B-705
	B-706
	B-707
	B-708
	B-709
	B-710
	B-711
	B-712
	B-713
	B-714
	B-715
	B-716
	B-717
	B-718
	B-719
	B-720
	B-721
	B-722
	B-723
	B-724
	B-725
	B-726
	B-727
	B-728
	B-729
	B-730
	B-731
	B-732
	B-733
	B-734
	B-735
	B-736
	B-737
	B-738
	B-739
	B-740




