















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	મુખ્ય ટાઈટલ
	નિવેદન.	૩
	ધન્યવાદ.	૫
	વિજાપુરવાસી શેઠ જેસંગભાઈ રવચંદ કંકુચંદનું જીવનચરિત.	૬
	શેઠ જેસંગભાઈનો જન્મ.	૧૦
	पत्रसदुपदेश भाग बीजो प्रस्तावाना.	१२
	સદુપદેશપત્ર ભાગ-૨ જાનું શુદ્ધિપત્રમ્	૧૫
	श्री अध्यात्मज्ञानप्रसार मंडळ तरफथी श्रीमद् बुद्धिसागरसूरिजी ग्रन्थमाळामां प्रगट थयेला.	२०
	સદુપદેશ પત્ર. ભાગ-૨ જો.	૧
	મુ.સાણંદ સં.૧૯૬૮ના માગશર સુદિ-૫	૧
	દમણ.	૪
	મુ. મુંબાઈ.	૬
	મુ. સુરત	૯
	મુ. સુરત. સં. ૧૯૬૬.	૧૨
	મુ. સુરત અષાઢ સુદિ પૂર્ણિમા સં. ૧૯૬૬	૧૪
	મુ. સુરત શ્રાવણ સુદિ પૂર્ણમાશ્રાવણ સુદિ પૂર્ણિમા વિ. ૧૯૬૬.	૧૭
	મુ. સુરત સં.૧૯૬૬	૨૦
	મુ. સુરત સં. ૧૯૬૬ ભાદ્રપદ સુદિ ૮.	૨૭
	મુ. મુંબઈ, વાલકેશ્વર ઉપાશ્રય, સં. ૧૯૫૦, ફાલ્ગુન સુદિ ૧૦,	૩૦
	મુ. પેથાપુર, સં. ૧૯૭૭.	૩૪
	મુ. વિજાપુર.	૩૭
	મુ. વિજાપુર, સં. ૧૯૭૫	૪૧
	મુ. વિજાપુર, સં. ૧૯૭૫	૪૨
	મુ. વિજાપુર, સં. ૧૯૭૭	૪૯
	મુ. વિજાપુર, સં. ૧૯૭૪ અષાડ સુદિ, ૧	૫૮
	મુ. વિજાપુર	૬૨
	મુ. પેથાપુર	૬૬
	મુ. પેથાપુર	૭૦
	મુ. પાદરા.	૭૩
	સં. ૧૯૭૨. ચૈત્ર સુદિ. ૮	૭૭
	મુ. પેથાપુર.	૭૯
	મુ. વિજાપુર સં. ૧૯૭૦ પોષ સુદિ. ૧	૮૩
	મુ. પુંધરા સં. ૧૯૭૭, વૈશાખ.	૮૪
	મુ. સંખેશ્વર.	૯૨
	મુ. અમદાવાદ. સં.૧૯૭૮. માગશર વદિ0))	૯૩
	મુ. અમદાવાદ. શેઠ દલપતભાઈ ભગુભાઈના વંડામાં. મુ. સાણંદ સુશ્રાવક શા. આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્યધર્મ લાભ.	૯૮
	મુ. અમદાવાદ. શેઠ દલપતભાઈ ભગુભાઈના વંડામાં. જૈનધર્મ વ્યાખ્યાન.	૧૦૪
	મુ. અમદાવાદ. શેઠ દલપતભાઈ ભગુભાઈના વંડામાં.  પોષ સુદિ ૮. ૧૯૭૫.	૧૦૯
	મુ. રાંધેજા. સં. ૧૯૭૮. ઉત્તરાયણ	૧૧૫
	મુ. રાંધેજા. પોષ વદિ ૧	૧૧૭
	મુ. લીંબોદરા. ૧૯૭૮. પોષ વદિ. ૩	૧૨૨
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૩	૧૨૫
	મુ. માણસા. સં. ૧૯૭૨	૧૩૪
	મુ. પેથાપુર સં.૧૯૭૨	૧૪૩
	મુ. ગોધાવી સંવત ૧૯૭૭ જેઠ વદિ ૨	૧૫૨
	મુ. વડોદરા.	૧૫૪
	મુ. વિજાપુર 	૧૫૫
	મુ. વિજાપુર. શ્રી સાનંદ.	૧૫૬
	મુ. માણસા.	૧૫૭
	મુ. માણસા. સં. ૧૯૭૮ પોષ વદિ ૧૩.	૧૫૭
	મુ. માણસા. સં. ૧૯૭૮ પોષ વદિ ૧૦	૧૫૯
	મુ. માણસા. સં. ૧૯૭૮ પોશવદિ ૧૩.	૧૬૦
	મુ. માણસા ૧૯૭૮ પોશ વદિ ૧૩.વદિ	૧૬૧
	મુ. માણસા સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૧	૧૬૨
	મુ. અમદાવાદ. ૧૯૭૮ માગશર વદિ ૩	૧૬૬
	મુ. સુરત. સં. ૧૯૬૬ ભા. સુ. ૮	૧૬૭
	મુ. સાણંદ. સં. ૧૯૭૭ શ્રાવણ સુદિ ૮	૧૬૮
	મુ. માણસા. તા. ૯-૪-૧૮	૧૬૯
	મુ. અમદાવાદ. સં. ૧૯૬૮. ભા. વ. ૯	૧૭૦
	મુ. અમદાવાદ. તા. ૨૦-૧૦-૧૮	૧૭૧
	મુ. વિજાપુર સં. ૧૯૭૮ ચૈત્ર સુદિ ૬. અધ્યાત્મ ઘટના.	૧૭૨
	મુ. સાણંદ. તા. ૮-૮-૨૧	૧૭૩
	મુ. માણસા. સં. ૧૯૫૯	૧૭૪
	સંવત ૧૯૫૯ જેઠ સુદિ ૨ મુ. મેસાણા.	૧૭૬
	श्री सर्वज्ञ स्याद्वादिने नम:	१८१
	મુ. પેથાપુર. સં. ૧૯૬૨	૧૮૪
	મુ. વડોદરા. કોઠીપોળ સંવત. ૧૯૬૦	૧૮૬
	મુ. અમદાવાદ. સંવત ૧૯૬૦ આંબલી પોલનો ઉપાશ્રય.	૧૮૯
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ ચૈત્ર સુદિ ૫.	૧૯૬
	મુ. વડોદરા. સંવત. ૧૯૬૦ કારતિક વદિ ત્રીજ.	૧૯૭
	મુ. માણસા. મુ. માગશર સુદિ ૧. સં. ૧૯૫૯ ભાદ્રપદ સુદિ એકાદશી.	૨૦૧
	મુ. વસો.	૨૦૨
	મુ. વિજાપુર. સંવત ૧૯૬૦ શ્રી પાદરા.	૨૦૭
	મુકામ. લોદરા. સંવત. ૧૯૬૦	૨૧૧
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ ફાગણ વદિ ૮	૨૧૩
	મુ. સાણંદ. સં. ૧૯૬૯ વૈશાખ સુદિ ૪.	૨૧૫
	મુ. અમદાવાદ. તા.૧૦-૯-૧૦.	૨૧૬
	મુ. લોદરા. તા. ૨૨-૪-૨૪.	૨૧૬
	મુ. ભોયણી. સં. ૧૯૫૮.	૨૧૭
	મુ. વડોદરા.	૨૨૨
	મુ. દરાપુરા.	૨૨૫
	મુકામ. લોદરા સંવત. ૧૯૬૦	૨૨૯
	મુ. વિજાપુર વિ. સં. ૧૯૬૪	૨૩૦
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ ફાગણ સુદિ. ૯.	૨૩૩
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ ફાગણ વદિ ૯.	૨૩૪
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ ફાગણ વદિ ૯	૨૩૬
	મુ. અમદાવાદ. તા. ૧૦-૯-૧૦	૨૩૯
	મુ. દમણ તા.૨૭-૯-૧૨	૨૩૯
	મુ. સાણંદ. તા. ૨૬-૪-૧૩	૨૪૦
	મુ. અમદાવાદ. તા. ૧૬-૭-૧૨	૨૪૨
	મુ. વિજાપુર. સંવત ૧૯૭૮ ફા. વ. ૧૦	૨૪૩
	મુ. વિજાપુર. સંવત ૧૯૭૮ ફા. વ. ૧૨	૨૫૮
	મહાવીર સ્વામીનું સ્તવન.	૨૬૯
	જૈનસંઘની ચડતીના ઉપાયો.	૨૭૦
	શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયથી કોઈની ચડતી પડતી નથી	૨૭૧
	સિદ્ધાચલ સ્તવનમ્.	૨૭૨
	आध्यात्मिक प्रस्ताव.	२७३
	आत्मस्वाध्याय.	२७४
	અભિનંદન જીન સ્તવન	૨૭૫
	सामायिक स्वरूप	२७६
	તારંગા તીર્થ. સં. ૧૯૬૪ ચૈત્ર સુદિ ૧૩.	૨૮૮
	મુ મહેસાણા. સં. ૧૯૬૧	૨૯૨
	મુ. મહેસાણા. સં. ૧૯૬૧	૨૯૩
	મુ. વિજાપુર. ૧૯૭૮ માઘ વદિ ૫.	૩૦૫
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ મહાવદિ ૫ ગુરૂ	૩૦૬s
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ માઘ વદિ ૭.	૩૦૭
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ માઘ વદિ છઠ.	૩૦૮
	મુ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ માઘ વદિ ૮	૩૦૯
	મુકામ. વિજાપુર. સં. ૧૯૭૭ માઘ સુદિ ૫.	૩૧૫
	મુ. વિજાપુર. સંવત ૧૯૭૮ માઘ વદિ ૧૧.	૩૧૬
	મુકામ વિજાપુર. સં. ૧૯૭૮ માઘ વદિ ૧૩	૩૧૮
	મુ. વિજાપુર. સંવત ૧૯૭૨ ચૈતર વદિ ૯.	૩૨૨
	મુ. સાદરા.	૩૨૫
	આલંબન તથા નિરાલંબન સં. ૧૯૭૧ ચૈત્ર સુદિ ૧ મંગળવાર. ધ્યાન સં. ૧૯૭૧ ની સાલની ડાયરીમાંથી ઉતારો.	૩૨૬
	મુ. સાણંદ.	૩૩૭
	મુ.સાણંદ. ૧૯૭૧ વૈશાખ વદિ ૧ મુ. વીરમગામ. સાક્ષર મુનિશ્રી જિનવિજયજી યોગ્ય (પત્ર)	૩૩૮
	મુ. પેથાપુર. સંવત્ ૧૯૭૧ ના જેઠ વદિ ચોથ.	૩૪૦
	माणसा संवत् १९७२ ना वैशाख वदि १० ता. २६-५-१५ विश्वदेशसेवाकाव्यम्	३४२
	મુ. માણસા. સંવત્ ૧૯૭૨ જેઠ વદિ ૨.	૩૪૭
	મુ. માણસા. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ. ૨	૩૫૦
	મુ. લોદરા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૫	૩૫૮
	મુ. વિજાપુર.	૩૬૧
	મુ.વિજાપુર. સંવત્ ૧૯૭૬	૩૬૨
	મુકામ લોદરા. સ. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૪	૩૬૪
	મુ. લોદ્રા. સંવત્ ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૪	૩૬૭
	મુ. લોદરા. સંવત્ ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૫	૩૬૮
	મુ. લોદરા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૫.	૩૬૯
	મુ. લોદરા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૬	૩૭૦
	મુ. લોદરા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૬	૩૭૦
	મુ. લોદરા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૭	૩૭૧
	મુ. લોદરા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૭	૩૭૨
	મુકામ પાદરા ૧૯૭૫ અષાડ સુદિ ૧૦	૩૭૪
	મુ. લોદ્રા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૮.	૩૭૫
	મુ. લોદરા, માઘ સુદિ	૩૮૦
	મુ. લોદરા, માઘ સુદિ ૯	૩૮૧
	મુ. લોદરા. સં. ૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૧૧	૩૮૩
	મુ. લોદરા. સં.૧૯૭૮ માઘ સુદિ ૨.	૩૮૫
	વિજાપુરમાં-ગૃહસ્થ શ્રાવક ધર્મવ્યખ્યાન. બાહ્યજીવન અને આંતરજીવન પ્રગતિ.	૩૮૬
	મુ. વિજાપુર. લેખક. બદ્ધિસાગર સં. ૧૯૭૮ ફા. વ. ૩	૪૧૧
	મુ. વિજાપુર (ગુજરાત) સં. ૧૯૭૮ ફા.વ. ૩.	૪૨૦
	ગૃહસ્થ જૈનોની હિંસા અને અહિંસાનું વિવેચન, વિજાપુર, સં. ૧૯૭૮, ફાગણ વદિ ૮	૪૨૦
	મુ. વિજાપુર. ૧૯૭૮ વૈ. વ. ૯	૪૩૩
	મુ. મહેસાણા. ૧૯૭૮ અષાડ સુદિ એકાદશી.	૪૩૪
	મુ. મહેસાણા. સં. ૧૯૭૮ અષાડ વદિ ૨.	૪૩૬
	મુ. મહેસાણા. સં. ૧૯૭૮ અષાડ વદિ ૫ શુક્રવાર.	૪૩૮
	મુ. મહેસાણા. સં. ૧૯૭૮ અષાડ વદિ ૮.	૪૪૨
	મુ. મહેસાણા. ભાદ્રપદ સુદિ ૧	૪૪૫
	મુ. મહેસાણા. સ. ૧૯૭૮ ભાદ્રપદ સુદિ ૬	૪૪૬
	મુ. મહેસાણા	૪૫૨
	મુ. મહેસાણા સં. ૧૯૭૮ ભા.સુ. પૂર્ણિમા. 	૪૫૩
	મુ. મહેસાણા. સં-૧૯૭૮ ભ. વ. ૯	૪૫૫
	મુ. મહેસાણા. વિ. સં-૧૯૭૮ આશ્વિન કૃષ્ણ ત્રયોદશી.	૪૫૬
	મુ. મેસાણા. સં. ૧૯૭૯, કા. સુદિ. બીજ	૪૫૮
	મુ. સાણંદ. સં. ૧૯૭૮ માઘ વદિ ૨	૪૬૬
	મુ. આજોલ. તાલુકે. વિજાપુર સંવત્ ૧૯૭૬ જેઠ વદિ ૮	૪૭૦
	મુ. પાદરા.	૪૭૧
	મુ. સાણંદ સ. ૧૯૭૭ જેઠ વદિ ૧૨	૪૭૨
	મુ. વિજાપુર ઓગષ્ટ ૧૯૧૮.	૪૭૩
	મુ. પાદરા ૧૮ ઓગષ્ટ ૧૯૧૯	૪૭૩
	મુ. સાણંદ ૨૦ જુલાઈ ૧૯૨૧	૪૭૪
	મુ. પાદરા લે. બુદ્ધિસાગરસૂરિ. ૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૯	૪૭૪
	મુ. સાણંદ લેખક બુદ્ધિસાગર સં. ૧૯૭૭ ભા. વ. ૮ ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૧	૪૭૫
	મુનિશ્રી જીતસાગરના પત્રો	૪૭૬
	મુ. બોરૂ (ડાંગરવા)	૪૭૮
	મુ. બોરૂ (ડાંગરવા) સં. ૧૯૭૩ વૈશાખ.	૪૭૯
	મુ. પાટણ. ઠે - સાગરનો ઉપાશ્રય, ભાદ્રપદ, ૧૯૭૩	૪૮૧
	મુ. પાટણ.	૪૮૧ 
	મુ. બોરૂ (ડાંગરવા)	૪૮૩
	મુ. પાટણ સં. ૧૯૯૩ શ્રાવણ મણીયાતી પાડામાં સાગરનો ઉપાશ્રય.	૪૮૪
	મુકામ. નડીયાદ લે. મુનિ. જીતસાગર	૪૮૬
	મુકામ. પાટણ મેસાણા તત્ર દેવગુરૂ ભક્તિકારક-યોગ્ય ધર્મલાભ. લે. જીતસાગર	૪૮૭
	મુ. પાટણ લે. જીતસાગર	૪૮૮
	મુકામ સાણંદ. સં. ૧૯૭૯ પોષ સુદિ ૯.	૪૯૦
	મુ. સાણંદ. સં. ૧૯૭૯ પોષવદિ. ૫	૪૯૫
	મુ. સાણંદ. સંવત ૧૯૭૮ પોષવદિ ૧૧	૪૯૭
	મુ સાણંદ. સંવત ૧૯૭૯ પોષવદ ૪	૪૯૭
	મુ. સાણંદ. સંવત ૧૯૭૯ પોષવદિ ૫	૪૯૮
	મુકામ મહેસાણા.	૪૯૯
	મુ. સાણંદ. ૧૯૭૯ ના પોષવદિ))	૫૦૨
	મુ. સાણંદ. સંવત્ ૧૯૭૯	૫૦૨
	મુ. સાણંદ સં. ૧૯૭૯ માઘસુદિ ૫	૫૦૪
	મુ. સાણંદ સં. ૧૯૭૯ માઘ સુદિ ૯	૫૦૫
	(હાદિક) નોંધ પોથીમાંથી.	૫૦૬
	પ્રભુરસ પામેલા સંતો.	૫૩૭


