
Jain Education International   2010_04           For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org



Jain Education International   2010_04           For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org



Jain Education International   2010_04           For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org



Jain Education International   2010_04           For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org



Jain Education International   2010_04           For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org


	મુખ્ય ટાઇટલ
	પુરોવચન (સંપાદક – પ્રકાશનું નમ્ર નિવેદન) – નંદલાલ દેવલુક	૧
	શ્રમણસંસ્કૃતિનું જગતને આગવું પ્રદાન – પ્રસ્તાવના – પૂ. આ. શ્રી વિજયહેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ તથા પૂ. પં. શ્રી પ્રધુમ્નવિજયજી મહારાજ	૪૧
	પુષ્પ – હાર અને અત્તર શ્રુતિ – સ્મૃતિ અને અનુભૂતિ – પં. પંન્યાસ શ્રી રત્નસુંદરવિજયજી મહારાજ	૫૨
	જૈન શ્રમણ પરંપરાનો ઈતિહાસ એક વિહંગાવલોકન – મુનિશ્રી ભુવનચંદ્રજી મહારાજ	૫૬
	પરમ પ્રભાવક – પ્રતાપી પૂર્વાચાર્યો	૮૧-૩૨૧
	શ્રી સુધર્માસ્વામી ગણધર	૮૧
	શ્રી જંબૂસ્વામીજી	૮૭
	શ્રી પ્રભવસ્વામીજી	૯૧
	શ્રી શય્યંભવસૂરિજી	૯૫
	શ્રી યશોભદ્રસૂરિજી	૯૮
	શ્રી સંભૂતિવિજયસૂરીજી	૯૯
	શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજી	૧૦૩
	શ્રી સ્થૂલિભદ્રસૂરિજી	૧૦૮
	શ્રી મહાગિરિસૂરિજી	૧૧૫
	શ્રી સુહસ્તિસૂરિજી	૧૧૮
	શ્રી રત્નપ્રભસૂરિજી	૧૨૨
	શ્રી બલિસ્સહસૂરીજી તથા શ્રી ગુણસુંદરસૂરીજી	૧૨૩
	શ્રી સુસ્થિતસૂરિજી તથા શ્રી સુપ્રતિબદ્ધસૂરિજી	૧૨૫
	શ્રી સ્વાતિસૂરિજી	૧૨૭
	શ્રી શ્યામચાર્યજી (પહેલા કાલકાચાર્યજી) તથા શ્રી ષાંડિલાચાર્યજી (સ્કંદિલસૂરિજી)	૧૨૮
	શ્રી ઈન્દ્રદિન્નસૂરિજી, શ્રી આર્યદિન્નસૂરિજી તથા શ્રી સિંહગિરિસૂરિજી	૧૩૧
	શ્રી સમુદ્રસૂરિજી, શ્રી મંગૂસૂરિજી, શ્રી ધર્મસૂરિજી તથા શ્રી ભદ્રગુપ્તસૂરિજી	૧૩૩
	શ્રી કાલકસૂરિજી (બીજા કાલકાચાર્યજી)	૧૩૫
	શ્રી ખપુટાચાર્યજી	૧૪૧
	શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજી	૧૪૩
	શ્રી વજ્રસ્વામીસૂરિજી	૧૪૮
	શ્રી આર્ય – રક્ષતિસૂરિજી	૧૫૫
	શ્રી દુર્બલિકા – પુષ્પમિત્રસૂરિજી	૧૬૨
	શ્રી વજ્રસેનસૂરિજી	૧૬૪
	શ્રી સમન્તભદ્રસૂરિજી	૧૬૬
	શ્રી આર્ય – નંદિલસૂરિજી, શ્રી નાગહસ્તિસૂરિજી, શ્રી રેવતીનક્ષત્રસૂરિજી તથા શ્રી સિંહસૂરિજી	૧૬૮
	શ્રી માનદેવસૂરિજી (પહેલા)	૧૭૦
	શ્રી સ્કંદિલસૂરિજી, શ્રી નાગાર્જુનસૂરિજી તથા શ્રી હિમવંતસૂરિજી	૧૭૧
	શ્રી ઉમાસ્વાતિજી	૧૭૩
	શ્રી વિમલસૂરિજી	૧૭૫
	શ્રી ભૂતદિન્નસૂરિજી શ્રી લોહિત્યસૂરિજી તથા શ્રી દુષ્યગણિસૂરિજી	૧૭૭
	શ્રી દેવદ્ધિગણિ ક્ષમાશ્રમણ	૧૭૯
	શ્રી વૃદ્ધવાદીસૂરિજી	૧૮૧
	શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિજી	૧૮૨
	શ્રી મલ્લવાદીસૂરિજી	૧૮૯
	શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ	૧૯૨
	શ્રી માનતુંગસૂરિજી	૧૯૪
	શ્રી જિનદાસગણિ મહત્તર	૧૯૭
	શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી	૧૯૯
	શ્રી બપ્પભટ્ટિસૂરિજી	૨૦૬
	શ્રી ઉધોતનસૂરિજી	૨૧૨
	શ્રી સિદ્ધર્ષિ સૂરિજી	૨૧૩
	શ્રી શીલાંકસૂરિજી	૨૧૬
	શ્રી કૃષ્ણઋષિ (કૃષ્ણર્ષિ)	૨૧૭
	શ્રી સુરાચાર્યજી	૨૧૮
	શ્રી ઉધોતનસૂરિજી (વડગચ્છ સંસ્થાપક)	૨૨૧
	શ્રી અભયદેવસૂરિજી	૨૨૨
	શ્રી શાંતિસૂરિજી	૨૨૩
	શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી તથા શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજી	૨૨૬
	શ્રી યશોભદ્રસૂરિજી	૨૨૯
	શ્રી અભયદેવસૂરિજી	૨૩૧
	શ્રી જિનવલ્લભસૂરિજી	૨૩૬
	મલધારી શ્રી અભયદેવસૂરિજી	૨૩૭
	શ્રી ધર્મઘોષસૂરિજી	૨૩૯
	શ્રી વીરાચાર્યજી	૨૪૦
	શ્રી જિનદત્તસૂરિજી	૨૪૧
	શ્રી નેમિચંદ્રસૂરિજી	૨૪૩
	શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિજ	૨૪૪
	મલધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી	૨૪૬
	શ્રી વાદિદેવસૂરિજી	૨૪૯
	કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રસૂરિજી	૨૫૩
	શ્રી મલયગિરિસૂરિજી	૨૬૬
	મણિધારી શ્રી જિનચંદ્રસૂરિજી	૨૬૯
	શ્રી રામચંદ્રસૂરિજી	૨૭૦
	અચલગચ્છ પ્રવર્તક શ્રી આર્યરક્ષિતસૂરિજી	૨૭૩
	શ્રી જયસિંહસૂરિજી	૨૭૫
	શ્રી ઉદયપ્રભસૂરિજી	૨૭૬
	શ્રી રત્નપ્રભસૂરિજી	૨૭૭
	શ્રી જગચ્ચંદ્રસૂરિજી	૨૭૮
	શ્રી રત્નાકરસૂરિજી	૨૮૦
	શ્રી મહેન્દ્રસિંહસૂરિજી	૨૮૧
	શ્રી મેરુતુંગસૂરિજી (અચલગચ્છ)	૨૮૨
	શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિજી	૨૮૪
	શ્રી ધર્મઘોષસૂરિજી (તપાગચ્છ)	૨૮૬
	શ્રી સોમપ્રભસૂરિજી (વડગચ્છ) તથા શ્રી સોમપ્રભસૂરિજી ( તપાગચ્છ)	૨૮૯
	શ્રી મલ્લિષેણસૂરિજી	૨૯૨
	શ્રી જિનપ્રભસૂરિજી	૨૯૩
	શ્રી જિનકુલસૂરિજી	૨૯૫
	શ્રી મેરુતુંગસૂરિજી	૨૯૬
	શ્રી ગુણરત્નસૂરિજી	૨૯૭
	શ્રી સોમસુંદરસૂરિજી	૨૯૮
	શ્રી મુનિસુંદરસૂરિજી	૩૦૧
	શ્રી લક્ષ્મીસાગરસૂરિજી	૩૦૪
	શ્રી આનંદાવિમલસૂરિજી	૩૦૬
	શ્રી હીરવિજયજી	૩૦૮
	શ્રી જિનચંદ્રસૂરિજી	૩૧૫
	શ્રી વિજયસેનસૂરિજી	૩૧૬
	શ્રી વિજયદેવસૂરિજી	૩૧૭
	શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિજી	૩૧૯

	શાસનના શીલભદ્ર સારસ્વત પુરુષો	૩૨૨-૩૩૯
	શ્રી આનંદઘનજી મહારાજ	૩૨૨
	શ્રી સકલચંદ્રજી ગણિવર	૩૨૭
	ઉપાધ્યાય શ્રી કલ્યાણવિજયજી	૩૨૮
	ઉપા. શ્રી કીર્તિવિજયજી	૩૨૯
	ઉપા. શ્રી વિનયવિજયજી	૩૩૦
	ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી	૩૩૨
	ઉપા. શ્રી મેઘવિજયજી	૩૩૪
	ઉપા. શ્રી ઉદયરત્નજી	૩૩૬
	ઉપા. શ્રી ધનવિજયજી	૩૩૭
	શ્રી ચિદાનંદજી	૩૩૮

	સંવેગી શાખાની પરંપરાનો સમર્થ શ્રમણભગવંતો	૩૪૦-૩૫૨
	પંન્યાસશ્રી સત્યવિજયજી ગણિ	૩૪૦
	પં. શ્રી કર્પૂરવિજયજી ગણિ	૩૪૨
	પં. શ્રી ક્ષમાવિજયજી ગણિ	૩૪૨	
	પં. શ્રી જિનવિજયજી ગણિ	૩૪૪
	પં. શ્રી ઉત્તમવિજયજી	૩૪૫
	પં. શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ	૩૪૬
	પં. શ્રી પજ્ઞવિજયજી ગણિ	૩૪૮
	પં. શ્રી રૂપવિજયજી ગણિ	૩૪૯
	પં. શ્રી કીર્તિવિજયજી ગણિ	૩૫૦
	પં. શ્રી રત્નવિજયજી ગણિ	૩૫૧
	પં. શ્રી મોહનવિજયજી ગણિ	૩૫૨

	શાસનપ્રભાવક ભટ્ટારકો શ્રીપૂજ્યો યતિવરો	૩૫૩-૩૬૨
	શ્રી વિજયપ્રભસૂરિજી	૩૫૩
	શ્રી વિજયરત્નસૂરિજી	૩૫૪
	શ્રી વિજયધર્મસૂરિજી	૩૫૫
	શ્રી વિજયદેવેન્દ્રસૂરિજી	૩૫૬
	શ્રી પૂજ્ય (યતિ) શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી	૩૫૭
	શ્રી પૂંજા ઋષિ	૩૬૦

	શાસનના મહાન જ્યોતિર્ધરો	૩૬૪-૩૮૮
	શ્રી મણિવિજયજી દાદા	૩૬૪
	શ્રી બુદ્ધિવિજયજી (બુટેરાયજી) મહારાજ	૩૬૬
	શ્રી મુક્તિવિજયજી (મૂલચંદજી) મહારાજ	૩૬૮
	શ્રી વૃદ્ધિવિજયજી (વૃદ્ધિચંદજી) મહારાજ	૩૭૨
	પં. શ્રી વિજયાનન્દસૂરિજી (આત્મારામજી) મહારાજ	૩૭૩
	ઉપા. શ્રી વીરવિજયજી	૩૭૬
	શ્રી વિજયકમલસૂરિજી મહારાજ	૩૭૮
	શ્રી વિજયદાનસૂરિજી મહારાજ	૩૭૯
	શ્રી વિજયકમળસૂરિજી મહારાજ ( શ્રી મૂલચંદજી મ. ના. શિષ્ય)	૩૮૦
	શાસ્ત્રવિશાદ શ્રી ધર્મસૂરિજી મહારાજ	૩૮૨
	શ્રી ઝવેરસાગરજી મહારાજ	૩૮૪
	શ્રી જીતવિજયદાદા	૩૮૫
	પં. શ્રી આણંદવિજયજી ગણિવર	૩૮૭

	શ્રમણસંઘના પ્રબુદ્ધ ધર્મગુરુઓ	૩૮૯-૪૨૩
	શ્રી સમયસુંદરજી મહારાજ	૩૮૯
	શ્રીમદ દેવચંદ્રજી મહારાજ	૩૯૧
	ગુરકુળના સ્થાપક ચારિત્રવિજયજી મહારાજ	૩૯૫
	ન્યા. ન્યા. શ્રી ન્યાયવિજયજી મહારાજ	૩૯૭
	શ્રી દર્શનવિજયજી (ત્રિપુટી) મહારાજ	૩૯૮
	પં. શ્રી કાંતિવિજયજી ગણિવર્ય	૩૯૯
	પં. શ્રી પજ્ઞવિજયજી ગણિવર્ય	૪૦૧
	ચતુરવિજયજી મહારાજ	૪૦૪
	યાત્રાવાંછુ શ્રી મણિવિજયજી મહારાજ	૪૦૬
	પં. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર	૪૦૭
	આગમપ્રભાકર શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ	૪૦૯
	ઉપા. શ્રી ધર્મસાગરજી મહારાજ	૪૧૨
	પં. શ્રી અભયસાગરજી મહારાજ	૪૧૫
	શ્રી વિધાવિજયજી મહારાજ	૪૧૮
	શ્રી સોમતિલકવિજયજી મહારાજ	૪૧૯
	શ્રી મંગળવિજયજી મહારાજ	૪૨૧
	શ્રી જંબૂવિજયજી મહારાજ	૪૨૨




