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 પિરચય અને સાિહ યયા ા 

Date: 01/07/2020. 

  જમેની સા હ યયા ા 615 પુ તકો સધુી પહ ચલે છે, તે યા ાના પ થકનું નામ છે 
મુિન ી દીપર નસાગર. 1981 મા ંજનૈ સાધુ વ વીકાયા પછી, મુિન ી 4 વષ સધુી અ યાસમા ં
ડૂબેલા ર ા. 1984 ના અંતભાગથી મુિન  એ ભગવ ભિ ત હેતુથી પોતાની સા હ યયા નો 
આરંભ કય . 1995 પછી તો આ યા ા ‘િજને ર ભગવંતની મૂળ-વાણી- પ આગમ-યા ા’ જ 
બની ગઈ. વ ચ-ેવ ચે નાના-નાના મકુામ પર અટકતી આ યા ામાં આગમ સવાયના અ ય 
સા હ યોના પણ સજન થયા, પરંત ુમુિન નુ ંસંપૂણ લ ય તો આગમ-શા ો જ ર ા. 

  આગમ સબંધંી ઘણા કાશનો થયા. જમે કે: ૪૫ આગમ મૂળ, ૪૫ આગમ ગુજરાતી 
અનવુાદ, ૪૫ આગમ ગુજરાતી ભાવાનુવાદ, ૪૫ આગમ હ દી અનવુાદ, ૪૫ આગમ સટીક, 
૪૫ આગમ સટીક ગુજરાતી અનુવાદ, ૪૫ આગમ કથાનુયોગ, ૪૫ આગમ સ કોસો, ૪૫ 
આગમ નામકોસો, ૪૫ આગમ િવષય દશન, ૪૫ આગમ મળૂ િવષયાનુ મ, આગમસટીક િવષય 
અનુ મ, આગમ સૂ -ગાથા અનુ મ, ૧૧ આગમ િ લશ અનુવાદ, આગમ મંજુષા, સવૃિ ક 
આગમ સૂ ાિણ, સચૂ ણક આગમ સૂ ાિણ, આગમ શ દા દ સં હ, આગમ બહૃત્ નામકોષ, 
આગમ સાગર કોષ, આગમ સં  પ રચય, ૪૫ આગમ મહાપૂજન વગેરે– વગેરે.  

  દીપર નસાગર એ આગમ-સા હ ય સવાય અ ય એવા  યા યાન, યાકરણ, 
ત વા યાસ, સૂ ા યાસ, આરાધના, ધામકિવિધ, િજન ભિ ત, તીથકર પ રચય, પંચાંગ, 
ચોઘિડયા-હોરા સમય સારણી આ દ 80 પુ તકો પણ લ યા છે. 

  આ સમયગાળા દર યાન ‘ઈ ટરનટેયુગ’ આ યો. દીપર નસાગર ના બધા કાશન   
jainelibrary.org ની મદદથી સન 2009 થી નટે/વે સાઈટ પર ઉપલ ધ થવા લા યા. 35 વષ આ 

યા ા 615 કાશનોના મકુામ સધુી પહ ચલે છે. જ ેDVD ના  મા યમ ેપણ ઉપલ ધ થઇ શકે છે. 

  સં કૃત, ાકૃત, હ દી, ગજુરાતી, લીશ 5 ભાષાઓના મા યમથી િવ ને 1,11,540 
પૃ ોની ભટ કરનાર મુિન  એ ત વાથસૂ  પર ચાર ભાષામા ંઅને તેાબંર- દગ બરની ા  થયલે 

84 કૃતયોના 27,930 પૃ ોન ેપણ એક DVD મા ંસંકિલત કરેલ છે. આ રીત ેઈ ટરનેટ તથા DVD ના 

મા યમથી ડૉ. મિુન ી દીપર નસાગરે િવ ને આજ પયત 1,39,470 પૃ ો મા ંસા હ ય-કૃતયોની  
ભેટ  ધરેલ છે. આ ઉપરાતં 11 અલગ-અલગ યં ો પણ વ બિુ થી તયૈાર કરેલ છે.                                                                               

તુ કાશન સમત ... 
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નમો નમો િન મલદંસણ સ 

ી આનંદ- મા-લિલત-સુશીલ-સુધમસાગર ગુ યો નમ: 

જનૈ મુિન દીપર નસાગરના 
615 કાશનોની સૂિચ  

[1,11,540 પૃ ો અને 5 ભાષાઓના મા યમથી]  

+ 
ત વાથસૂ ની DVD_એક િવિશ  સકંલન 27930 ૃ ઠોમા ં

કુલ સા હ યસજન 615 બુ સ + DVD= પે સ 1,39,740  
 

 

 

ાિ  થાન 

 મા  Jainelibrary.org નામની વેબસાઈટપરથી 

(એક પણ ુ તક કૂ વ પે મળ  શકશે ન હ) 

 

 

ફ ત માિહતી માટે સપંક 

આગમ િદવાકર ડૉ. મિુન ી દીપર નસાગર  મ.સા. 
                     [ M.com. M.ed., Ph.D. ुतमह ष ] 

‘પા િવહાર’, જનૈ દેરાસર , ફોરે ટ રે ટ હાઉસ સામ,ે હાઈ વે ટચ 

Post:- ઠેબા, Pin-361120, Dis. મનગર (ગુજરાત) 

Mobile: 09825967397.  
E Mail:- jainmunideepratnasagar@gmail.com 

કુલ સા હ ય સજન 615 બુ સ + DVD = પે સ 1,39,470 



      
 

  મારા કાશનો ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સધુીમા ં
મ સા હ યનો કાર બુ

સ 
કુલ પાના બુ સ કુલ પાના 

1  આગમ સા હ ય મૂળ [૧ થી ૩] કુલપુ તકો  - ----- 149 07864 

  1. આગમ મૂળ  ટેડ                       49 03510     

  2. આગમ મૂળ નેટ                                  47 02832     

  ૩. આગમ મજુંષા નટે                        53 01522     

2 આગમ ગજુરાતી અનવુાદ [૪ થી ૯] કુલ પુ તકો     175 23080 

  1 આગમ ગજુરાતી ભાવાનવુાદ મૂળ નટે      49 03360     

  2 આગમ હ દી અનુવાદ-મૂળ, નટે   48 02898     

  3. આગમદીપ  ટેડ, ગજુ.અનવુાદ,   07 02962     

  4. આગમ લીશ અનવુાદ,નેટ        11 00410     

  5. આગમ સટીક ગુજરાતી અનવુાદ  ટેડ 48 10340     

  ૬. આગમ હ દી અનુવાદ-મૂળ  ટેડ    12 03110     

3 આગમ િવવચેન સા હ ય [૧૦ થી ૧૫] કુલ પુ તકો    171   

  1. આગમ સૂ  સટીકં  ટેડ      46 13806   60888 

  2. આગમ મૂલ ંએવં વિૃ -1, નટે     51 17992     

  ૩. આગમ મૂલ ંએવં વૃિ -2, નટે    09 02560     

  4. આગમ ચૂ ણ સા હ ય, નટે        09 02668     

  5. સવૃિ કઆગમસૂ ાિણ-1,  ટેડ  40 18460     

  6. સવૃિ કઆગમસૂ ાિણ-2,  ટેડ 08 02648     

    7. સચૂ ણક આગમ સુ ાિણ,  ટેડ   08 02754     

4 આગમ કોષ સા હ ય   [૧૬ થી ૨૦] કુલ પુ તકો    16 05506 

  1.આગમ સ  કોસો 04 02184     

  2. આગમ કહા વ નામ કોસો,  ટેડ  01 00208     

  3. આગમ સાગર કોશ:,  નટે            05 01126     

  4. આગમ બૃહત્ નામ કોશ:,  ટેડ              02 00500     

  5. શ દા દ સં હ,  ટેડ                   04 01488     

5 આગમ િવષયાનુ મ સા હ ય [૨૧ થી ૨૩] પુ તકો   9 01578 

  1. આગમ િવષયાનુ મ  ટેડ + નટે                  02 00726     

  2. આગમસટીકિવષયાનુ મ, નટે           04 00428     

  ૩. આગમ સૂ -ગાથાનુ મ, નેટ                  03 00424    

 અમારા કાશનો ૩૦/૦૬/૨૦૨૦  ચાલુ..  
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અમારા કાશનો ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સુધીમા ં

મ સા હ યનો કાર બુ સ કુલ પાના બુ સ કુલ પાના 

6 આગમ અ ય સા હ ય  [૨૪ થી ૨૭]  કુલ પુ તકો -- --- 15 03544 

 1. આગમ સંબંધી લખે,  ટેડ           3 0068   

 2. આગમ કથાનયુોગ,  ટેડ                    6 2172   

 ૩. આગમ સંબધંી અ ય સા હ ય, નેટ      4 1140   

 4. આગમ પજૂન સા હ ય,  ટેડ                  1 0068   

 5. આગમ સં  પ રચય, ટેડ               1 0096   

 કુલ આગમ સા હ ય        1,02,460 પેજ -- --- 535 102460 

      

 આગમ સવાયનંુ અ ય સા હ ય 09,080 પેજ -- --- 80 009080 
1 ત વા યાસ સા હ ય, ટેડ          13 2090   

2 સૂ ા યાસ સા હ ય, ટેડ         6 1480   

3 યાકરણ સા હ ય, ટેડ             5 1048   

4 યા યાન સા હ ય, ટેડ          5 1300   

5 િજનભિ ત સા હ ય,  ટેડ          9 1196   

6 િવિધ સા હ ય,  ટેડ              3 0256   

7 આરાધના સા હ ય,  ટેડ              3 0434   

8 પ રચય સા હ ય, ટેડ                 3 0136   

9 પજૂન સા હ ય,  ટેડ               1 0068   

10 તીથકર સં  દશન  ટેડ           25 0680   

11 કીણ સા હ ય,  ટેડ                  5 0286   

12 દીપર નસાગરના લઘુશોધિનબધં, ટેડ 2 0106   
      
 આગમ સા હ ય            બુ સ 535   કુલ પેજ      1,02,460 

આગમેતર સા હ ય        બુ સ  80   કુલ પજે        0,09,080 
કુલ સા હ ય િનમાણ     બુ સ 615  કુલ પેજ        1,11,540  

‘ત વાથ ૂ ’ એક િવિશ ટ સકંલનની DVD 84 ુ સ ૦,27,930 

 
  
  

  

  

કુલ સા હ ય િનમાણ 615 બુ સ + 1 DVD,  કુલ પાના 1,39,470 
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મુિન ની આ િવરાટ સાિહ યયા ાનું રહ ય શું છે ?   

  ૧. મિુન ી પોતાના પૂવા મમા ં ભાવનગરની B.Ed. કોલજેમા ં ોફેસર હતા. ૨૧ 

વષની ઉમંરે ‘હાયર સકે ડરી’મા ંઅ યાપક થઇ ગયા. મા  ૨૪મા ંવષ કોલજેના ોફેસર, 
યનુીવસટીમા ંપપેર સેટર, પ ર ક, અ યાસ મ ઘડતર સમતના સ ય થઇ ગયા. પહેલ ે

જ વષ તો B.Ed. કોલજેના કોમસ િવભાગના અ યાસ માટે પુ તક લખવાનુ ંિનમં ણ ા  

થઈ ગયુ.ં  M.Com.,M.Ed.,Ph.D. અન ેડી લોમા ંરેિડયો એ નીયરની ડી ી ા  આ 

મિુન ન ે જનૈ ધમ પણ વારસામા ં મળલે હતો.  મુિન ીના ભાઈ, વડદાદી, મોટા ફોઈ, 
કાકા, કાકી, પીતરાઈ બહેનો વગેરે પહેલાથી જ દી ા લઇ ચૂ યા હતા.  

  ૨. આવો ધમ-વારસો, કોલજેની ઉ ચતમ ડી ીઓ, તીથકર પરમા માની અસીમ 
કૃપા, મા ંપ ાવતીનુ ંસાિંન ય અન ેદરરોજ આઠ-નવ કલાકોના પુ ષાથથી દીપર નસાગર 
મહારાજ આ મકુામ ેપહ યા છે.   

  ૩.  દી ા લઈન ેમિુન ી એ પહેલા ચાર વષ સ ત અ યાસમા ંગા ા. જમેા ં કરણ 
થો, કમ થં, યાકરણ, ત વાથ સૂ , તવન આ દ આવ યક પ ો, સં કૃત થં 

વાચંન, બહૃત ્સં હણી, ે  સમાસ, યાય, બાર ભાવના, અનુ ે ા આ દના અ યાસમા ં
િવતા યા. અન ેદી ાના પાચંમા ંવષથી સા હ ય લખેન-યા ાનો આરંભ કય . 

  ૪. દીપર નસાગરની સફળતાનુ ંબીજુ ંપણ એક રહ ય છે ‘ પ’. મિુન  િન ય 108 
નવકાર અન ેઅ ય પ કરે છે, હવ ેરોજ ૧૦૮ નવકારની ૫  માળા ગણવાનુ ંશ  કરેલ છે. 
મિુન  એ પ ાવતી ના ૩૧ લાખ, ઉવસ ગહરંના ૨૧ લાખ, લોગ સ સૂ ના ૩ લાખ, 
વધમાન િવ ાના ૪ લાખ, ૨૧ દવસનુ ંસર વતી અનુ ાન બ ેવખત અને તાપ સહીત, ૨૩ 
વષ સધુી દવાળીના ૩ દવસમાં ૧૮૦૦૦ િવ ામં ની આરાધના, ચતામણી મં  ૧ લાખ 
આ દ અનકે પ કરેલ છે. તમેજ યકે દવાળી અન ેમૌન એકાદશીની પવૂ રા મા ંરાતના 
પોણા બે વા યાથી સવારે આઠ વા યા સધુી ક યાણકની સળગં આરાધના કરે છે. 

  ૫. મિુન ી એ િવશુ  ભગવ ભિ તન ે માટે િજનવચન પ આગમશા ન ે પોતાનો 
વન મં  બનાવી ૨૫ વષ એકાંતવાસ જવેા િવતા યા છે. ાનની સાથ ેતપ- યાગ ની 

મહ ા નો વીકાર અને પાલન કરતા કરતા પોતાના સયંમ વનને યતીત કરેલ છે. 
     આ જ સયંમ વનની ફળ ુત છે પાચં ભાષાઓના મા યમથી ૧,૧૧,૫૪૦ 
પાનાઓમા ં િવ તરેલ ૬૧૫ પુ તકોની િવરાટ સા હ ય-યા ા. તથા ત વાથ સૂ  ના 

તેાબંર- દગબંર ૮૪ કાશનોના સકંલનની એક િવિશ  DVD ૨૭,૯૩૦ પાનાઓમા.ં 

કુલ સા હ ય િવ તાર ૧,૩૯,૪૭૦ [એકલાખ ઓગણચાલીશહ ર ચારસો સ રે] પૃ ો.                                                                            
  



      
 

 
  

 
 

[1] મળૂ આગમ સા હ ય (૧ થી ૩)કુલ બુ સ- ૧૪૯, કુલ પાના  

  1/1- આગમ મળૂ  ટ બુ સ- [49]   

મ ફાઈલ પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના કુલ પાના 

1 9727 आगम ०१ आयारो अंगसु  ०१ मूलं 130  

2 9728 आगम ०२ सूयगडो अंगसु  ०२ मूलं 122  

3 9729 आगम ०३ ठाणं अंगसु  ०३ मूलं 170  

4 9730 आगम ०४ समवाओ अंगसु  ०४ मूलं 82  

5 9731 आगम ०५ ववाहप ी अंगसु  ०५ मूलं 514  

6 9732 आगम ०६ नायाध मकहाओ अंगसु  ०६ मूलं 182  

7 9733 आगम ०७ उवासगदसाओ अंगसु  ०७ मूलं 74  

8 9734 आगम ०८ अंतगडदसाओ अंगसु  ०८ मूलं 42  

9 9735 आगम ०९ अनु रववाइदसाओ अंगसु  ०९ मूलं 18  

10 9736 आगम १० प हावगराणं अंगसु  १० मूलं 42  

11 9737 आगम ११ ववागसूयं अंगसु  ११ मूलं 50  

12 9738 आगम १२ उववाइयं उवांगगसु  ०१ मूलं 50  

13 9739 आगम १३ राइपसेनीयं उवागंगसु  ०२ मूलं 74  

14 9740 आगम १४ जीवाजीवा भगम उवांगगसु  ०३ मूलं 162  

15 9741 आगम १५ प व णा उवांगगसु  ०४ मूलं 210  

16 9742 आगम १६ सूरप ी उवांगगसु  ०५ मूलं 74  

17 9743 आगम १७ चंदप ी उवांगगसु  ०६ मूलं 74  

18 9744 आगम १८ ज बू पप ी उवांगगसु  ०७ मूलं 130  

19 9745 आगम १९ नरयावलीयानम उवांगगसु  ०८ मूलं 22  

20 9746 आगम २० क पव डसानम् उवांगगसु  ०९ मूलं 14  

21 9747 आगम २१ पू फयाम् उवांगगसु  १० मूलं 22  

22 9748 आगम २२ पू फचू लयाम् उवांगगसु  ११ मूलं 14  

23 9749 आगम २३ व हदसाणं उवांगगसु  १२ मूलं 14  

24 9750 आगम २४ चउसरणं पइ णसु  ०१ मूलं 14  

25 9751 आगम २५ आउरप खाण पइ णसु  ०२ मूलं 18  

26 9752 आगम २६ महाप खाण पइ णसु  ०३ मूलं 22  

27 9753 आगम २७ भ प र  पइ णसु  ०४ मूलं 22  

28 9754 आगम २८ तं लवेयालीयम् पइ णसु  ०५ मूलं 26  

29 9755 आगम २९ संथारग पइ णसु  ०६ मूलं 18  

30 9756 आगम ३०ए ग ायारपइ णसु  ०७ए मूलं 20  

31 9757 आगम ३०बी चंदवे झय इ णसु  ०७बी मूलं 22  

32 9758 आगम ३१ ग ण व ा पइ णसु  ०८ मूलं 18  

33 9759 आगम ३२ दे वद ओ पइ णसु  ०९ मूलं 30  

34 9760 आगम ३३ए मरणसमा ह पइ णसु  १०ए मूलं 52  

    આગમ મળૂ  ટેડ ચાલુ...   
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 પાછલા પાનેથી આગમ મળૂ  ટેડ ચાલુ   

મ ફાઈલનં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના મ 

35 9761 आगम ३३बी वर व चउसरणं पइ णसु  १०बी मूलं 16  

36 9762 आगम ३४ न सह छेयसु  ०१ मूलं 90  

37 9763 आगम ३५ बृह क पो छेयसु  ०२ मूलं 26  

38 9764 आगम ३६ ववहार छेयसु  ०३ मूलं 38  

39 9765 आगम ३७ दसासूय खंध छेयसु  ०४ मूलं 34  

40 9766 आगम ३८ए जीयक पो छेयसु  ०५ए मूलं 21  

41 9767 आगम ३८बी पंचक पभाष छेयसु  ०५बी मूलं 164  

42 9768 आगम ३९ महा न सह छेयसु  ०६ मूलं 154  

43 9769 आगम ४० आव सयं मूलसु  ०१ मूलं 22  

44 9770 आगम ४१ए पड न ु ी मूलसु  ०२ए मूलं 78  

45 9771 आगम ४१बी ओह न ु ी मूलसु  ०२बी मूलं 52  

46 9772 आगम ४२ दसवेयालीयं मूलसु  ०३ मूलं 46  

47 9773 आगम ४३ उ रा झयणम् मूलसु  ०४ मूलं 114  

48 9774 आगम ४४ नं दसूयं चू लकासु  ०१ मूलं 34  

49 9775 आगम ४५ अनुओगदारं चू लकासु  ०२ मूलं 74  

 1/1- આગમ મળૂ  ટેડ  કુલ બુ સ- 49 કુલ પાના 3510 03,510  

     

    1/2- આગમ મળૂ નેટ- [47]   

મ ફાઈલનં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

50 3701 आगम ०१ आयारो पढमं अंगसु ं मूलं नेट 103  

51 3703 आगम ०२ सूयगडो बीइअं अंगसु ं मूलं नेट 85  

52 3705 आगम ०३ ठाणं तइअं अंगसु ं मूलं नेट 141  

53 3707 आगम ०४ समवाओ चउ ं अंगसु ं मूलं नेट 81  

54 3709 आगम ०५ भगवई पंचमं अंगसु ं मूलं नेट 565  

55 3711 आगम ०६ नायाध मकहाओ ष ं अंगसु ं मूलं नेट 159  

56 3713 आगम ०७ उवासगदसाओ स म अंगसु ं मूलं नेट 34  

57 3715 आगम ०८ अंतगड साओ अ म अंगसु ं मूलं नेट 31  

58 3717 आगम ०९ अनु रोववाइदसाओ नवम अंगसु ं मूलं नेट 10  

59 3719 आगम १० प हावागरणं दसमं अंगसु ं मूलं नेट 35  

60 3721 आगम ११ ववागसूयं ए कारसमं अंगसु ं मूलं नेट 42  

61 3723 आगम १२ उववाइयं पढमं उवंगसु ं मूलं नेट 38  

62 3725 आगम १३ रायपसे णयं बइअं उवंगसु ं मूलं नेट 62  

63 3727 आगम १४ जीवाजीवा भगम तइयं उवंगसु ं मूलं नेट  152  

                                           આગમ નેટ ચાલુ...      
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  પાછલા પાનેથી આગમ નટે ચાલુ     

              ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ ુલ પાના  

64 3729 आगम १५ प वणा चउ ं उवंगसु ं मूलं नेट  202  

65 3731 आगम १६ सूरप  पंचमं उवंगसु ं मूलं नेट  66  

66 3733 आगम १७ चंदप  छ ं उवंगसु ं मूलं नेट  66  

67 3735 आगम १८ जंबुद वप  स म उवंगसु ं मूलं नेट  122  

68 3737 आगम १९ नरयाव लयाणं अ मं उवंगसु ं मूलं नेट 15  

69 3739 आगम २० क पव ड सयाणं नवमं उवंगसु ं मूलं नेट 4  

70 3741 आगम २१ पु फयाणं दसमं उवंगसु ं मूलं नेट 15  

71 3743 आगम २२ पू फचू लयाणं ए कारसमं उवंगसु ं मूलं नेट 5  

72 3745 आगम २३ व हदसाणं बारसमं उवंगसु ं मूलं नेट 6  

73 3747 आगम २४ चउसरणं पढमं पइ णयं मूलं नेट 6  

74 3749 आगम २५ आउरप खाणं बइयं पइ णयं मूलं नेट 7  

75 3751 आगम २६ महाप खाणं तइयं पइ णयं मूलं नेट 11  

76 3753 आगम २७ भ प र ा चउ ं पइ णयं मूलं नेट 13  

77 3755 आगम २८ तं लवेयालीयम् पंचमं पइ णयं मूलं नेट 17  

78 3757 आगम २९ संथारगं छ ं  पइ णयं मूलं नेट 10  

79 3759 आगम ३०/१ ग ायारो स मं पइ णयं मूलं नेट 11  

80 3760 आगम ३०/२ चंदावे झयं स मं पइ णयं मूलं नेट 16  

81 3761 आगम ३१ ग ण व ा अ मं पइ णयं मूलं नेट 8  

82 3763 आगम ३२ दे वद ओ नवमं पइ णयं मूलं नेट 21  

83 3765 आगम ३३/१ मरणसमा ह दसमं पइ णयं मूलं नेट 42  

84 3766 आगम ३३/२ वीर व दसमं पइ णयं मूलं नेट 6  

85 3767 आगम ३४ नसीहं पढमं छेयसु ं मूलं नेट 85  

86 3769 आगम ३५ बृह क पो बइयं छेयसु ं मूलं नेट 19  

87 3771 आगम ३६ ववहारो तइयं छेयसु ं मूलं नेट 30  

88 3773 आगम ३७ दसासुय खंधं चउ ं छेयसु ं मूलं नेट 27  

89 3775 आगम ३८ जीयक पो पंचम ंछेयसु ं मूलं नेट 9  

90 3777 आगम ३९ महा नसीहं छ ं छेयसु ं मूलं नेट 153  

91 3779 आगम ४० आव सयं पढममं मूलसू ं मूलं नेट 12  

92 3781 आगम ४१ पड न ु  बीइअं मूलसू ं मूलं नेट 45  

93 3783 आगम ४२ दसवेया लयं तइअं मूलसू ं मूलं नेट 39  

94 3785 आगम ४३ उ र झयणं चउ ं मूलसू ं मूलं नेट 112  

95 3787 आगम ४४ नं दसूयं पढमा चू लया मूलं नेट 26  

96 3789 आगम ४५ अनुओगदाराइं बइया चू लया मूलं नेट 68  

   1/2- આગમ મળૂ નેટ  કુલ બુ સ- 47 કુલ પાના 2832 02,832  
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           1/3- આગમ મજુંષાનટે - [53]   

મ ફાઈલન.ં  પુ તકનુ ંનામ ુલ પાના  

97 3901 आगम मंजूषा 01 अंगसु म मूल 01 आयारो 38  

98 3902 आगम मंजूषा 02 अंगसु म मूल 02 सूयगडो 39  

99 3903 आगम मंजूषा 03 अंगसु म मूल 03 ठाणं 62  

100 3904 आगम मंजूषा 04 अंगसु म मूल 04 समवाओ 30  

101 3905 आगम मंजूषा 05 अंगसु म मूल 05 भगवई 248  

102 3906 आगम मंजूषा 06 अंगसु म मूल 06 नायाध मकहाओ 85  

103 3907 आगम मंजूषा 07 अंगसु म मूल 07 उवासगादसाओ 19  

104 3908 आगम मंजूषा 08 अंगसु म मूल 08 अंतगडदसाओ 15  

105 3909 आगम मंजूषा 09 अंगसु म मूल 09 अनु रोववाइयदसाओ 6  

106 3910 आगम मंजूषा 10 अंगसु म मूल 10 प हावागरणं 22  

107 3911 आगम मंजूषा 11 अंगसु म मूल 11 ववागसूयं 21  

108 3912 आगम मंजूषा 12 उवांगसु म मूल 01 उववाइअं 19  

109 3913 आगम मंजूषा 13 उवांगसु म मूल 02 राय पसे णय ं 33  

110 3914 आगम मंजूषा 14 उवांगसु म मूल 03 जीवाजीवा भगम ं 76  

111 3915 आगम मंजूषा 15 उवांगसु म मूल 04 प वणा 107  

112 3916 आगम मंजूषा 16 उवांगसु म मूल 05 सूरप  38  

113 3917 आगम मंजूषा 17 उवांगसु म मूल 06 चंदप  26  

114 3918 आगम मंजूषा 18 उवांगसु म मूल 07 ज बु वप  60  

115 3919 आगम मंजूषा 19 उवांगसु म मूल 08 नरयाव लयाण ं 9  

116 3920 आगम मंजूषा 20 उवांगसु म मूल 09 क पव ड सयाणं 3  

117 3921 आगम मंजूषा 21 उवांगसु म मूल 10 पु फयाण ं 9  

118 3922 आगम मंजूषा 22 उवांगगसु म मूल 11 पु फचू लयाणं 4  

119 3923 आगम मंजूषा 23 उवांगसु म मूल 12 व हदसाणं 5  

120 3924 आगम मंजूषा 24 पइ गसु म मूल 01 चउसरणं 4  

121 3925 आगम मंजूषा 25 पइ गसु म मूल 02 आउरप खाणं 4  

122 3926 आगम मंजूषा 26 पइ गसु म मूल 03 महाप खाण ं 6  

123 3927 आगम मंजूषा 27 पइ गसु म मूल 04 भ प र णा 6  

124 3928 आगम मंजूषा 28 पइ गसु म मूल 05 तं लवेया लयं 10  

125 3929 आगम मंजूषा 29 पइ गसु म मूल 06 सं तारकं 5  

126 3930 आगम मंजूषा 30 पइ गसु म मूल 07 ग ायारो 6  

127 3931 आगम मंजूषा 31 पइ गसु म मूल 08 ग ण व ा 4  

128 3932 आगम मंजूषा 32 पइ गसु म मूल 09 दे वद ओ 9  

129 3933 आगम मंजूषा 33 पइ गसु म मूल 10 मरणसमा ह 16  

130 3934 आगम मंजूषा 34 छेयसु म मूल 01 नसीह ं 15  

                                       આગમ મજુંષા નેટ ચાલુ...     
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          પાછલા પાનેથી આગમ મંજુષા નેટ ચાલુ...   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

131 3935 आगम मंजूषा 35 छेयसु म मूल 02 बृह क पो 11  

132 3936 आगम मंजूषा 36 छेयसु म मूल 03 ववहारो 14  

133 3937 आगम मंजूषा 37 छेयसु म मूल 04 दसासूय खंधो 14  

134 3938 आगम मंजूषा 38 ए छेयसु म मूल 05 ए जीयक पो 56  

135 3939 आगम मंजूषा 38 बी छेयसु म मूल 05 बी पंचक प भास ं 53  

136 3940 आगम मंजूषा 39 छेयसु म मूल 06 महा नसीह ं 63  

137 3941 आगम मंजूषा 40 मूलसु म मूल 01 आव सयं न ु स हयं 47  

138 3942 आगम मंजूषा 41 ए मूलसु म मूल 02 ए ओह न ु  25  

139 3943 आगम मंजूषा 41 बी मूलसु म मूल 02 बी पड न ु  18  

140 3944 आगम मंजूषा 42 मूलसु म मूल 03 दसवेया लय ं 15  

141 3945 आगम मंजूषा 43 मूलसु म मूल 04 उ र झयणं 31  

142 3946 आगम मंजूषा 44 चू लकासु म मूल 01 नंद सूयं 13  

143 3947 आगम मंजूषा 45 चू लकासु म मूलं 02 अनुओगदारं 32  

144 3948 आगम मंजूषा मूल क पसूयं 22  

145 3949 आगम मंजूषा एन 01 आयारो न ु  10  

146 3950 आगम मंजूषा एन 02 सूयगडो न ु  8  

147 3951 आगम मंजूषा एन 37 दसासूय खंधं न ु  6  

148 3952 आगम मंजूषा एन 42 दसवयेा लय न ु  11  

149 3953 आगम मंजूषा एन 43 उ र झयणं न ु  14  

  1/3- આગમમજુંષા-કુલ બુ સ-53,  કુલ પાના- 1522 
 

01,522  

    0,07,864 

[2] આગમગુજરાતીઅનવુાદ(૪ થી ૯)કુલ બુ સ-175, કુલપાના 23180  

  2/1 આગમ ગજુરાતી ભાવાનુવાદ નેટ  [ 49 ]   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

150 35601 આગમદીપ ૦૧ આયારો ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 120  

151 35602 આગમદીપ ૦૨ સયુગડો ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 104  

152 35603 આગમદીપ ૦૩ ઠાણ ંગુજરાતી ભાવાનુવાદ 140  

153 35604 આગમદીપ ૦૪ સમવાઓ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 088  

154 35605 આગમદીપ ૦૫ ભગવઈ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ-1 240 
 

 

155 35606 આગમદીપ ૦૫ ભગવઈ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ-2 240 
 

 

156 35607 આગમદીપ ૦૬ નાયધ મકહાઓ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 144  

157 35608 આગમદીપ ૦૭ ઉવાસગદસાઓ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 040  

158 35609 આગમદીપ ૦૮ અ તગડદસાઓ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 040  

159 35610 આગમદીપ ૦૯ અનુ રોવવાઈદસાઓ ગજુરાતી અનુ. 016  

                                 આગમગુજરાતી ભાવાનવુાદ નેટ ચાલ.ુ.   
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  પાછલા પાનથેી આગમગજુરાતી ભાવાનવુાદ નટે ચાલ.ુ.   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

160 35611 આગમદીપ ૧૦ પ હાવગરાણમ ્ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 056  

161 35612 આગમદીપ ૧૧ િવવાગસૂયમ ્ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 048  

162 35613 આગમદીપ ૧૨ ઉવવાઇયમ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 048  

163 35614 આગમદીપ ૧૩ રાઈપસણેીયમ ્ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 064  

164 35615 આગમદીપ ૧૪ વા વા�ભગમ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 160  

165 35616 આગમદીપ ૧૫ પ વ ણા ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 216  

166 35617 આગમદીપ ૧૬ સરૂપ િ  ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 088 
 

 

167 35618 આગમદીપ ૧૭ ચંદપ િ  ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 088 
 

 

168 35619 આગમદીપ ૧૮ જ બુ ીપપ િ  ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 136  

169 35620 આગમદીપ ૧૯ િનરયાવલીયાણ ંગજુરાતી ભાવાનવુાદ 020  

170 35621 આગમદીપ ૨૦ ક પવ ડસયાણ ંગુજરાતી ભાવાનુવાદ 012  

171 35622 આગમદીપ ૨૧ પિુ ફયાણમં ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 024  

172 35623 આગમદીપ ૨૨ પુ ફચિૂલયાણ ંગુજરાતી ભાવાનવુાદ 012  

173 35624 આગમદીપ ૨૩ વિ હદસાણં ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 012  

174 35625 આગમદીપ ૨૪ ચઉસરણ ંગુજરાતી ભાવાનવુાદ 016  

175 35626 આગમદીપ ૨૫ આઉરપ ચ ખાણ ંગુજરાતી ભાવાનવુાદ 016 
 

 

176 35627 આગમદીપ ૨૬ મહાપ ચ ખાણ ંગજુરાતી ભાવાનુવાદ 018 
 

 

177 35628 આગમદીપ ૨૭ ભ પ ર ણા ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 020 
 

 

178 35629 આગમદીપ ૨૮ તંદલુવયેાલીયં ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 024 
 

 

179 35630 આગમદીપ ૨૯ સંથારગ ંગજુરાતી ભાવાનુવાદ 018  

180 35631 આગમદીપ ૩૦ એ ગ છાયારો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ 020  

181 35632 આગમદીપ ૩૦ બી ચદંાવે ઝય ંગુજરાતી ભાવાનવુાદ 022  

182 35633 આગમદીપ ૩૧ ગિણિવ ા ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 016  

183 35634 આગમદીપ ૩૨ દવે દ થઓ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 026  

184 35635 આગમદીપ ૩૩ બી વીર થઓ ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 014  

185 35636 આગમદીપ ૩૪ િનસી હં ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 072  

186 35637 આગમદીપ ૩૫ બહુ ક પો ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 032  

187 35638 આગમદીપ ૩૬ વવહારો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ 048  

188 35639 આગમદીપ ૩૭ દસાસયૂ ખધં ંગજુરાતી ભાવાનવુાદ 056  

189 35640 આગમદીપ ૩૮ એ િજયક પો ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 024  

190 35641 આગમદીપ ૩૯ મહાિનસીહ  ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 160  

191 35642 આગમદીપ ૪૦ આવ સય ંગુજરાતી ભાવાનવુાદ 024  

192 35643 આગમદીપ ૪૧ એ ઓહિન ુ િ  ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 072  

193 35644 આગમદીપ ૪૧ બી પ ડિન ુ િ  ગજુરાતી ભાવાનવુાદ 056  

                                     આગમગુજરાતી ભાવાનવુાદ નટે ચાલ.ુ. 
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  પાછલા પાનથેી આગમગજુરાતી ભાવાનવુાદ નટે ચાલ.ુ.   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ ુલ પાના  

194 35645 આગમદીપ ૪૨ દસવયેાિલય ંગુજરાતી ભાવાનવુાદ 048  

195 35646 આગમદીપ ૪૩ ઉ ર ઝયણ ંગુજરાતી ભાવાનવુાદ 136  

196 35647 આગમદીપ ૪૪ નદંીસૂ  ંગજુરાતી ભાવાનવુાદ 048  

197 35648 આગમદીપ ૪૫ અનઓુગદારં ગુજરાતી ભાવાનવુાદ 112  

198 35649 ક પ(બારસા) સૂ  મળૂ 106  

 2/1-આગમગજુરાતીભાવાનુવાદ કુલ બુ સ-49 કુલપાના 3450 03360  

     

  2/2 આગમ હ દી અનવુાદ નેટ  [ 48 ]   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

199 34667 आगम ०१ आचारांग सू  ह द  अनुवाद 126  

200 34668 आगम ०२ सू कृतांग सू  ह द  अनुवाद 114  

201 34669 आगम ०३ ानांग सू  ह द  अनुवाद 158  

202 34670 आगम ०४ समवायांग सू  ह द  अनुवाद 96  

203 34671 आगम ०५ भगवती सू  भाग ०१ ह द  अनुवाद 250  

204 34672 आगम ०५ भगवती सू  भाग ०२ ह द  अनुवाद 254  

205 34673 आगम ०६ ाताधम सू  ह द  अनुवाद 162  

206 34674 आगम ०७ उपासकदशा सू  ह द  अनुवाद 33  

207 34675 आगम ०८ अ तकृ शा सू  ह द  अनुवाद 35  

208 34676 आगम ०९ अनु रोपपा तक सू  ह द  अनुवाद 13  

209 34677 आगम १० ाकरण सू  ह द  अनुवाद 54  

210 34678 आगम ११ वपाक सू  ह द  अनुवाद 52  

211 34679 आगम १२ औपपा तक सू  ह द  अनुवाद 40  

212 34680 आगम १३ राज ीय सू  ह द  अनुवाद 62  

213 34681 आगम १४ जीवाजीवा भगम सू  ह द  अनुवाद 136  

214 34682 आगम १५ ापना सू  ह द  अनुवाद 181  

215 34683 आगम १६ सूय त सू  ह द  अनुवाद 51  

216 34684 आगम १७ च त सू  ह द  अनुवाद 52  

217 34685 आगम १८ ज बू प त सू  ह द  अनुवाद 105  

218 34686 आगम १९ नरयाव लका सू  ह द  अनुवाद 17  

219 34687 आगम २० क पवतं सका सू  ह द  अनुवाद 7  

220 34688 आगम २१ पु पका सू  ह द  अनुवाद 21  

221 34689 आगम २२ पु पचू लका सू  ह द  अनुवाद 7  

222 34690 आगम २३ वृ णदशा सू  ह द  अनुवाद 9  

223 34691 आगम २४ चतुशरण सू  ह द  अनुवाद 11  

                                     આગમ હ દી ભાવાનુવાદ નટે ચાલુ.. 
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  પાછલા પાનથેી આગમ હ દી અનુવાદ નટે ચાલુ..   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ ુલ પાના  

224 34692 आगम २५ आतुर या यान सू  ह द  अनुवाद 12  

225 34693 आगम २६ महा या यान सू  ह द  अनुवाद 16  

226 34694 आगम २७ भ प र ा सू  ह द  अनुवाद 20  

227 34695 आगम २८ तं लवैचा रक सू  ह द  अनुवाद 22  

228 34696 आगम २९ सं तारक सू  ह द  अनुवाद 16  

229 34697 आगम ३० १ ग ाचार सू  ह द  अनुवाद 16  

230 34698 आगम ३० २ चंदावे झया सू  ह द  अनुवाद 19  

231 34699 आगम ३१ ग ण व ा सू  ह द  अनुवाद 9  

232 34700 आगम ३२ देवे तव सू  ह द  अनुवाद 22  

233 34701 आगम ३३ वीर तव सू  ह द  अनुवाद 10  

234 34702 आगम ३४ न शथ सू  ह द  अनुवाद 51  

235 34703 आगम ३५ बृहत् क प सू  ह द  अनुवाद 20  

236 34704 आगम ३६ वहार सू  ह द  अनुवाद 28  

237 34705 आगम ३७ दशा ुत कंध सू  ह द  अनुवाद 30  

238 34706 आगम ३८ जीतक प सू  ह द  अनुवाद 15  

239 34707 आगम ३९ महा न शथ सू  ह द  अनुवाद 151  

240 34708 आगम ४० आव यक सू  ह द  अनुवाद 19  

241 34709 आगम ४१ १ ओघ नयु  सू  ह द  अनुवाद 48  

242 34710 आगम ४१ २ पड नयु  सू  ह द  अनुवाद 56  

243 34711 आगम ४२ दशवैका लक सू  ह द  अनुवाद 48  

244 34712 आगम ४३ उ रा ययन ह द  अनुवाद 128  

245 34713 आगम ४४ नं दसू  ह द  अनुवाद 28  

246 34714 आगम ४५ अनुयोग ार सू  ह द  अनुवाद 68  

 2/2- આગમ હ દી અનવુાદ કુલ બુ સ -48,  કુલ પાના 2898 02,898  

     

  2/3 આગમ દીપ  ટેડ [7]  ગુજરાતી અનુવાદ   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ ુલ પાના  

247 5054 આગમદીપ આગમ ૦૧ થી ૦૪ ગુજરાતી અનવુાદ ભાગ ૧ 468  

248 5055 આગમદીપ આગમ ૦૫         ગુજરાતી અનુવાદ ભાગ ૨ 532  

249 5056 આગમદીપ આગમ ૦૬ થી ૧૩ ગુજરાતી અનુવાદ ભાગ ૩ 434  

250 5057 આગમદીપ આગમ ૧૪ થી ૧૫ ગજુરાતી અનુવાદ ભાગ ૪ 420  

251 5058 આગમદીપ આગમ ૧૬ થી ૨૩ ગુજરાતી અનુવાદ ભાગ ૫ 316  

252 5059 આગમદીપ આગમ ૨૪ થી ૩૯ ગજુરાતી અનુવાદ ભાગ ૬ 396  

253 5060 આગમદીપ આગમ ૪૦ થી ૪૫  ગુજરાતી અનુવાદ ભાગ ૭ 396  

  2/3- આગમદીપ ટેડ ગજુ.અનુવાદ કુલબુ સ -7,  કુલપાના 2962 02,962  
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    2/4 આગમ લીશઅનવુાદ net [11]      

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

254 6815 Antkruddasha Sutra   English Translation 62  

255 6817 Anuttaropapatikdasha Sutra Eng.Translati. 22  

256 6821 Vipak Sutra English Translation 71  

257 6837 Niryavalika Sutra English Translation 25  

258 6839 Kalpvatansika Sutra English Translation 8  

259 6841 Pushpika Sutra English Translation 28  

260 6843 Pushpchulika Sutra English Translation 8  

261 6845 Vrushnidasa Sutra English Translation 10  

262 6859 Gachchhachar Sutra Engl. Translation 15  

263 6865 Veerstava Sutra English Translation 8  

264 6887 Nandi Sutra English Translation 153  

 2/4- આગમ લીશ અનવુાદ નટે કુલ બુ સ -11  કુલ પાના 410 00,410  

     
    2/5 આગમ સટીક ગુજરાતી અનુવાદ ટેડ [48]      

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

265 9034 આગમ ૦૧ આચારાગં સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 516  

266 9035 આગમ ૦૨ સુ કૃતાગં સૂ  સટીક ગુજરાતી અનુવાદ 484  

267 9036 આગમ ૦૩ થાનાગં સૂ  સટીક ગુજરાતી અનવુાદ 676  

268 9037 આગમ ૦૪ સમવાયાગં સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 242  

269 9038 આગમ ૦૫ ભગવતી સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 1138  

270 9039 આગમ ૦૬ ાતાધમકથાગં સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 290  

271 9040 આગમ ૦૭ ઉપાસકદશાગં સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 72  

272 9041 આગમ ૦૮ અંતકૃ શાંગ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 38  

273 9042 આગમ ૦૯ અનુ રોપપાતક સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 20  

274 9043 આગમ ૧૦ યાકરણાંગ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 162  

275 9044 આગમ ૧૧ િવપાક સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 92  

276 9045 આગમ ૧૨ ઔપપાતક સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 128  

277 9046 આગમ ૧૩ રાઇપસણેીય સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 166  

278 9047 આગમ ૧૪ વા વા�ભગમ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 486  

279 9048 આગમ ૧૫ ાપના સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 660  

280 9049 આગમ ૧૬ સૂય િ  સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 446  

281 9050 આગમ ૧૭ ચં િ  સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 36  

282 9051 આગમ ૧૮ જ બુ ીપ િ  સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 628  

283 9052 આગમ ૧૯ િનરયાવિલકા સૂ  સટીક ગુજરાતી અનવુાદ 52  

                                 આગમ સટીક ગજુરાતી અનવુાદ  ટેડ ચાલુ..   
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      પાછલાપાનેથી આગમસટીકગજુરાતીઅનુવાદ  ટચાલ ુ        

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

284 9053 આગમ ૨૦ ક પવતંસકા સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 36  

285 9054 આગમ ૨૧ પુિ પકા સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 50  

286 9055 આગમ ૨૨ પુ પચિૂલકા સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 36  

287 9056 આગમ ૨૩ વિૃ ણદશા સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 38  

288 9057 આગમ ૨૪ ચતશુરણ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 40  

289 9058 આગમ ૨૫ આતુર યા યાન આચારાગં સૂ  સટીક 44  

290 9059 આગમ ૨૬ મહા યા યાન સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 40  

291 9060 આગમ ૨૭ ભ તપ ર ા સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 40  

292 9061 આગમ ૨૮ તદંલુવચૈા રક સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 84  

293 9062 આગમ ૨૯ સં તારક સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 48  

294 9063 આગમ ૩૦ એ ગ છાચાર સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 74  

295 9064 આગમ ૩૦ બી ચં વે યક સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 48  

296 9065 આગમ ૩૧ ગિણિવ ા સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 40  

297 9066 આગમ ૩૨ દવેે તવ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 54  

298 9068 આગમ 33 બી વીર તવ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 38  

299 9069 આગમ ૩૪ િનશીથ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 87  

300 9070 આગમ ૩૫ બહૃત ્ક પ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 27  

301 9071 આગમ ૩૬ યવહાર સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 54  

302 9072 આગમ ૩૭ દશા તુ ક ધ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 68  

303 9073 આગમ ૩૮ એ િજતક પ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 36  

304 9075 આગમ ૩૯ મહાિનશીથ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 210  

305 9076 આગમ ૪૦ આવ યક મલૂ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 932  

306 9077 આગમ ૪૧ એ ઓઘિનયિુ ત સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 76  

307 9078 આગમ ૪૧ બી પ ડિનયિુ ત સૂ  સટીક ગજુરાતી 184  

308 9079 આગમ ૪૨ દશવકૈાિલક સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 240  

309 9080 આગમ ૪૩ ઉ રા યયન સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 680  

310 9081 આગમ ૪૪ નિ દ સૂ  સટીક ગજુરાતી અનુવાદ 224  

311 9082 આગમ ૪૫ અનુયોગ ાર સૂ  સટીક ગજુરાતી અનવુાદ 272  

312 9084 ક પ સૂ  મલૂ ગજુરાતી અનવુાદ 208  

 2/5- આગમસટીકગુજરાતીઅનુવાદ  ટ બુ સ 48પાના10340 10340  

          

     

     

     

મિુન દીપર નસાગરના ૬૧૫ કાશનો અન ે૧,૩૯,૪૭૦ પૃ ોની સૂચ                         Page 16 
 



      
 
    2/6 આગમ હ દી અનવુાદ  ટ બુ સ [12]   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના મ 

313 9779 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-१ 257  

314 9780 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-२ 274  

315 9781 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-३ 290  

316 9782 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-४ 306  

317 9783 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-५ 274  

318 9784 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-६ 274  

319 9785 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-७ 242  

320 9786 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-८ 242  

321 9787 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-९ 225  

322 9788 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-१० 242  

323 9789 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-११ 242  

324 9790 आगम सू  ह द  अनुवाद भाग-१२ 242  

 2/6- આગમ હ દી અનુવાદ  ટ બુ સ 12 પાના 3110 03,110  

    0,23,170 

[3] આગમ િવવેચન સા હ ય (૧૦થી૧૬)  કુલબુ સ 171, કુલપાના 60884  

    3/1 આગમ સૂ  સટીકં  ટેડ બુ સ [46]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

325 3335 आगम सू  सट क ०१ आचार अंगसू  ०१ 468  

326 3336 आगम सू  सट क ०२ सू कृत अंगसू  ०२ 484  

327 3337 आगम सू  सट क ०३ ान अंगसू  ०३ 596  

328 3338 आगम सू  सट क ०४ समवाय अंगसू  ०४ 204  

329 3339 आगम सू  सट क ०५ भगवती अंगसू  ०५ 1096  

330 3340 आगम सू  सट क ०६ ाताधमकथा अंगसू  ०६ 280  

331 3341 आगम सू  सट क ०७ उपासकदशा अंगसू  ०७ 80  

332 3342 आगम सू  सट क ०८ अ तकृ शा अंगसू  ०८ 58  

333 3343 आगम सू  सट क ०९ अनु रोपपा तकदशा अंगसू  ०९ 34  

334 3344 आगम सू  सट क १० ाकरण अंगसू  १० 192  

335 3345 आगम सू  सट क ११ वपाक ुत अंगसू  ११ 86  

336 3346 आगम सू  सट क १२ औपपा तक उपांगसू  ०१ 150  

337 3347 आगम सू  सट क १३ राज य उपांगसू  ०२ 184  

338 3348 आगम सू  सट क १४ जीवाजीवा भगम उपांगसू  ०३ 532  

339 3349 आगम सू  सट क १५ ापना उपांगसू  ०४ 664  

340 3350 आगम सू  सट क १६ सूय त उपांगसू  ०५ 336  

341 3351 आगम सू  सट क १७ च त उपांगसू  ०६ 28  

                                                આગમ સૂ  સટીક  ટેડ ચાલુ..    
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      પાછલા પાનથેી આગમ સૂ  સટીક   ટેડ ચાલુ.    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

342 3352 आगम सू  सट क १८ ज बू प त उपांगसू  ०७ 564  

343 3353 आगम सू  सट क १९ नरयाव लका उपांगसू  ०८ 46  

344 3354 आगम सू  सट क २० क पवतं सका उपांगसू  ०९ 27  

345 3355 आगम सू  सट क २१ पु पका उपांगसू  १० 44  

346 3356 आगम सू  सट क २२ पु पचू लका उपांगसू  ११ 27  

347 3357 आगम सू  सट क २३ वृ णदशा उपांगसू  १२ 29  

348 3358 आगम सू  सट क २४ चतशुरण पइ णसू  ०१ 45  

349 3359 आगम सू  सट क २५ आतुर या यान पइ णसू  ०२ 38  

350 3360 आगम सू  सट क २६ महा या यान पइ णसू  ०३ 41  

351 3361 आगम सू  सट क २७ भ प र ा पइ णसू  ०४ 45  

352 3362 आगम सू  सट क २८ तं लवैचा रक पइ णसू  ०५ 88  

353 3363 आगम सू  सट क २९ सं तारक पइ णसू  ०६ 38  

354 3364 आगम सू  सट क ३० ग ाचार पइ णसू  ०७ 74  

355 3366 आगम सू  सट क ३१ ग ण व ा पइ णसू  ०८ 35  

356 3367 आगम सू  सट क ३२ देवे तव पइ णसू  ०९ 60  

357 3368 आगम सू  सट क ३३ मरणसमा ध पइ णसू  १० 103  

358 3370 आगम सू  सट क ३४ नशीथ छेदसू  ०१ 1372  

359 3371 आगम सू  सट क ३५ बृहतक प छेदसू  ०२ 1500  

360 3372 आगम सू  सट क ३६ वहार छेदसू  ०३ 1046  

361 3373 आगम सू  सट क ३७ दशा ुत क  छेदसू  ०४ 110  

362 3374 आगम सू  सट क ३८ जतक प छेदसू  ०५ 56  

363 3376 आगम सू  सट क ३९ महा नशीथ छेदसू  ०६ 170  

364 3377 आगम सू  सट क ४० आव यक मूलसू  ०१ 808  

365 3378 आगम सू  सट क ४१ए ओघ नयु  मूलसू  2ए 256  

366 3379 आगम सू  सट क ४१बी प ड नयु  मूलसू  2बी 202  

367 3380 आगम सू  सट क ४२ दशवैका लक मूलसू  ०३ 284  

368 3381 आगम सू  सट क ४३ उ रा ययन मूलसू  ०४ 704  

369 3382 आगम सू  सट क ४४ न द चू लकासू  ०१ 265  

370 3383 आगम सू  सट क ४५ अनुयोग ार चू लकासू  ०२ 257  

 3/1- આગમ સૂ  સટીકં  ટ બુ સ46 પાના        13806 13,806  
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    3/2 આગમ મલૂ એવ ંવિૃ -1 નેટ બુ સ [51]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

371 4101 आगम ०१ आचार मूलम् एवं वृ ी 871  

372 4102 आगम ०२ सू कृत मूलम् एवं वृ ी 860  

373 4103 आगम ०३ ान मूलम् एवं वृ ी 1059  

374 4104 आगम ०४ समवाय मूलम् एवं वृ ी 324  

375 4105 आगम ०५ भगवती मूलम् एवं वृ ी 1967  

376 4106 आगम ०६ ाताधमकथा मूलम् एवं वृ ी 512  

377 4107 आगम ०७ उपासकदशा मूलम् एवं वृ ी 113  

378 4108 आगम ०८ अ तकृ शा मूलम् एवं वृ ी 69  

379 4109 आगम ०९ अनु रोपपा तकदशा मूलम् एवं वृ ी 21  

380 4110 आगम १० ाकरणम् मूलम् एवं वृ ी 335  

381 4111 आगम ११ वपाक तु मूलम् एवं वृ ी 132  

382 4112 आगम १२ औपपा तक मूलम् एवं वृ ी 244  

383 4113 आगम १३ राज ीय मूलम् एवं वृ ी 304  

384 4114 आगम १૪ जीवाजीवा भगम मूलम् एवं वृ ी 938  

385 4115 आगम १५ ापना मूलम् एवं वृ ी 1227  

386 4116 आगम १६ सूय त मूलम् एवं वृ ी 600  

387 4117 आगम १७ चं त मूलम् एवं वृ ी 602  

388 4118 आगम १८ ज बु प त मूलम् एवं वृ ी 1097  

389 4119 आगम १९ नरयाव लका मूलम् एवं वृ ी 42  

390 4120 आगम २० क पवतं सका मलूम् एवं वृ ी 9  

391 4121 आगम २१ पु पका मूलम् एवं वृ ी 36  

392 4122 आगम २२ पु पचू लका मूलम् एवं वृ ी 9  

393 4123 आगम २३ वृ णदशा मूलम् एवं वृ ी 13  

394 4124 आगम २४ चतुशरण मूलम् एवं छाया 14  

395 4149 आगम २४ चतुशरण मूलम् एवं वृ ी 45  

396 4125 आगम २५ आतुर या यान मूलम् एवं छाया 17  

397 4126 आगम २६ महा या यान मूलम् एवं छाया 24  

398 4127 आगम २७ भ प र ा मूलम् एवं छाया 29  

399 4128 आगम २८ त लवैचा रक मूलम् एवं छाया 49  

400 4150 आगम २८ तं लवैचा रक मूलम् एवं वृ  117  

401 4129 आगम २९ सं तारक मूलम् एवं छाया 21  

402 4130 आगम ३० ग ाचार मूलम् एवं छाया 24  

403 4151 आगम ३० ग ाचार मूलम् एवं वृ  91  

404 4131 आगम ३१ ग ण व ा  मूलम् एवं छाया 16  

    આગમ મળૂ+વિૃ -1 નેટ ચાલ.ુ.    
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    પાછલા પાનથેી આગમ મળૂ+વિૃ -1 ચાલુ.    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

405 4132 आगम ३२ देवे तव मूलम् एवं छाया 46  

406 4133 आगम ३३ मरणसमा ध मूलम् एवं छाया 98  

407 4134 आगम ३४ न शथ मूलम् एव 18  

408 4135 आगम ३५ बृहत् क प मूलम् एव 14  

409 4136 आगम ३६ वहार मूलम् एव 17  

410 4137 आगम ३७ दशा ुत कंध मूलम् एव 17  

411 4138 आगम ३८ ए जतक प मूलम् एवं भा य 59  

412 4139 आगम ३८ बी पंचक प भा य एव 56  

413 4140 आगम ३९ महा न शथ मूलम् एव 66  

414 4141 आगम ४० आव यक मूलम् एवं वृ  1736  

415 4142 आगम ४१ १ ओघ नयु  मूलम् एवं वृ  459  

416 4143 आगम ४१ २ पड नयु  मूलम् एवं वृ  364  

417 4144 आगम ४२ दशवैका लक मूलम् एवं वृ  577  

418 4145 आगम ४३ उ रा ययना न मूलम् एवं वृ  1428  

419 4146 आगम ४४ नं दसू  मूलम् एवं वृ  514  

420 4147 आगम ४५ अनुयोग ार मूलम् एवं वृ  547  

421 4148 क प बारसा सू  145  

 3/2- આગમસૂ સટીકં  ટ બુ સ 51 પાના  17992 17,992  

     

  3/3 આગમ મલૂ એવ ંવિૃ -2 બુ સ [ 9 ]   

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

422 6211 आगम 05 भगवती दानशेखरीय वृ  अंग सू  5 भाग 01 312  

423 6212 आगम 05 भगवती दानशेखरीय वृ  अंग सू  5 भाग 02 305  

424 7201 आगम 40 आव यक मलय ग र वृ  मूल सू  1 भाग 01 307  

425 7202 आगम 40 आव यक मलय ग र वृ  मूल सू  1 भाग 02 325  

426 7203 आगम 40 आव यक मलय ग र वृ  मूल सू  1 भाग 03 316  

427 7204 आगम 40 आव यक मलय ग र वृ  मूल सू  1 भाग 04 327  

428 7205 आगम 44 न दसू  हा रभ य वृ  124  

429 7206 आगम 45 अनुयोग ार हा रभ य वृ  133  

430 7209 क पसू  सुबो धका वृ  411  

  3/3-આગમસૂ સટીકં  ટબુ સ 9 પાના  2560 02,560  
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    3/4-આગમ ચૂ ણ સા હ ય  બુ સ [ 9 ]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

431 6201 आगम ०१ आचार चू ण: 388  

432 6202 आगम ०२ सू कृत चू ण: 472  

433 6203 आगम 40 आव यक चू ण: 01 310  

434 6203 आगम 40 आव यक चू ण: 02 320  

435 6204 आगम 40 आव यक चू ण: 03 332  

436 6205 आगम 42 दशवैका लक चू ण: 387  

437 6206 आगम 43 उ रा ययना न चू ण: 291  

438 6207 आगम 43 न दसू  चू ण: 70  

439 6208 आगम 43 अनुयोग ार सू  चू ण: 98  

 3/4- આગમચૂ ણ સા હ ય  ટ બુ સ  9 પાના  2667 02,667  

     

    3/5-સવૃતકઆગમસૂ ાિણ  ટેડબુ સ [40]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

440 35001 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  01  314  

441 35002 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  02  586  

442 35003 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  03  498  

443 35004 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  04  392  

444 35005 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  05  594  

445 35006 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  06  494  

446 35007 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  07  338  

447 35008 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  08  592  

448 35009 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  09 552  

449 35010 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  10 514  

450 35011 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  11 384  

451 35012 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  12 522  

452 35013 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  13 538  

453 35014 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  14 384  

454 35015 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  15 314  

455 35016 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  16  480  

456 35017 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  17 488  

457 35018 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  18  426  

458 35019 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  19  514  

459 35020 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  20  336  

460 35021 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  21  610  

                                      સવિૃ ક આગમ સૂ ાિણ  ટેડ ચાલ.ુ.    
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      પાછલાપાનેથીસવિૃ કઆગમસૂ ાિણ  ટેડ ચાલ.ુ.    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  
461 35022 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  22  614  

462 35023 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  23  376  

463 35024 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  24  426  

464 35025 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  25  344  

465 35026 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  26  312  

466 35027 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  27  330  

467 35028 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  28  466  

468 35029 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  29  442  

469 35030 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  30  464  

470 35031 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  35  426  

471 35032 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  36  472  

472 35033 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  37  376  

473 35034 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  31  590  

474 35035 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  32  522  

475 35036 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  33  482  

476 35037 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  34  466  

477 35038 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  38  528  

478 35039 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  39  560  

479 35040 सवृ क आगम सु ा ण 1 भाग  40  394  

 3/5-સવિૃ ક આગમસૂ ાણી 1   ટ બુ સ 9 પાના 18460 
 

18,460  

     

    3/6-સવૃતકઆગમસૂ ાિણ-2  ટ બુ સ [8]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

480 35061 सवृ क आगम सू ा ण 2  भगवती मूल एवं वृ  आगम 5 320  

481 35062 सवृ क आगम सू ा ण 2 भगवती मूल एव ंवृ  आगम 5 318  

482 35063 सवृ क आगम सू ा ण 2 आव यक नयूि त एवं वृ  318  

483 35064 सवृ क आगम सू ा ण 2 04 आव यक नयूि त एव ंवृ  336  

484 35065 सवृ क आगम सू ा ण 2 05 आव यक नयूि त एव ंवृ  328  

485 35066 सवृ क आगम सू ा ण 2 06 आव यक नयूि त एव ंवृ  336  

486 35067 सवृ क आगम सू ा ण 2 07 नि द एव ंअनुयोग वार 270  

487 35068 सवृ क आगम सू ा ण 2  क पसू म ्मूल एव ंवृ  422  

  3/6-સવિૃ ક આગમસૂ ાણી 2  ટ બુ સ 8 પાના 2648  02,648  
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    3/7 સચૂ ણક આગમ સુ ાિણ,  ટ બુ સ [8]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

488 35051 सचू ण:क आगम सु ा ण 01  400  

489 35052 सचू ण:क आगम सु ा ण 01  486  

490 35053 सचू ण:क आगम सु ा ण 04  320  

491 35054 सचू ण:क आगम सु ा ण 05  328  

492 35055 सचू ण:क आगम सु ा ण 06  344  

493 35056 सचू ण:क आगम सु ा ण 06  398  

494 35057 सचू ण:क आगम सु ा ण 07  302  

495 35058 सचू ण:क आगम सु ा ण 08  176  

 3/7-સચૂ ણક આગમ સુ ાિણ  ટબુ સ 8 પાના 2754 02,754  

    0,60,884 

[4] આગમ કોષ સા હ ય(૧૭થી૨૧) કુલ બુ સ 16  કુલ પાના 5506  

    4/1 આગમ સ  કોસો,  ટ બુ સ [4]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

496 16024 आगमस कोसो भाग- १ 546  

497 16025 आगमस कोसो भाग- २ 562  

498 16026 आगमस कोसो भाग-३ 546  

499 16027 आगमस कोसो भाग- ४ 530  

    4/1- આગમ સ કોસો  ટ બુ સ 4 પાના 2184  02,184  

     

500 16094 4/2 आगम कहा व नाम कोसो टेड बूक  [1] 208  

     
    4/3 આગમ સાગર કોષ:,નેટ બુ સ [5]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

501 16133 आगम-सागर-कोश: भाग-१ 238  

502 16134 आगम-सागर-कोश: भाग-२ 200  

503 16135 आगम-सागर-कोश: भाग-३ 272  

504 16136 आगम-सागर-कोश: भाग-४ 246  

505 16137 आगम-सागर-कोश: भाग-५ 170  

  4/3- આગમ સાગર કોષ: નટે બુ સ 5 પાના 1126 01,126  

     
    4/4 આગમબહૃત ્નામકોષ:,  ટેડ  બુ સ [2]     

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  
506 35091 આગમ બહૃત્ નામ કોષ: ભાગ- ૧ 250  

507 35092 આગમ બહૃત્ નામ કોષ: ભાગ- ૨ 250  

 4/4- આગમ બહૃત્ નામ કોશ: નટે  બુ સ 2 પાના  500 500  
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      4/5 આગમ શ દા દ સં હ:,  ટ  બુ સ [4]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

508 34455 आगम श दा द सं ह ( ाकृत, सं कृत, गुजराती) भाग 01 368  

509 34456 आगम श दा द सं ह ( ाकृत, सं कृत, गुजराती) भाग 02 392  

510 34457 आगम श दा द सं ह ( ाकृत, सं कृत, गुजराती) भाग 03 392  

511 34458 आगम श दा द सं ह ( ाकृत, सं कृत, गुजराती) भाग 04 336  

  4/5- આગમ બહૃત્ નામ કોશ: નટે  બુ સ 4 પાના  1488  01,488  

    0,05,506 

 [5] આગમ અનુ મ સા હ ય(૨૨થી૩૦) કુલ બુ સ ૯ કુલ   

    5/1 આગમિવષયાનુ મ, ટ/નટે  બુ સ [2]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

512 8040 આગમ િવષય દશન  382  

513 9143 આગમ િવષય અનુ મ 344  

 5/1- આગમિવષયાનુ મ  ટ/નેટ  બુ સ 2 પાના 726 00,726  

     
    5/2 આગમ સટીક િવષયાનુ મ, નેટ  બુ સ [4]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

514 7213 अंग सू  वषयानु म  179  

515 7214 उपांग सू  वषयानु म  108  

516 7214 कणक सू  वषयानु म  18  

517 7215 न द आ द स त सू  वषयानु म 123  

    
 5/2- આગમ સટીક િવષયાનુ મ નટે  બુ સ 4 પાના 428 00,428  

    5/3 આગમ સૂ -ગાથા અનુ મ, નટે  બુ સ [3]     

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  
518 7210 अंग सू  गाथाद  अकारा द म 148  

519 7211 उपांग कणक सू  गाथा द अकारा द म 79  

520 7212 न द आ द सू  गाथा द अकारा द म 197  

 5/3- આગમ સૂ -ગાથા અનુ મ નેટ 3 બુ સ  પાના 424 00,424  

    0,01,578 

 [6] આગમ અ ય સા હ ય(૩૧થી૪૪)કુલ બુ સ 14 કુલ પાના   

    6/1 આગમ સબંધંી લખે નેટ બુ સ [3]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

521 249712 આગમના ખર યા યાતાઓ 28  

522 249713 આગમકાલીન ાવક- ાિવકા_ વન અન ેકવન 36  

523 35150 આગમ-યા ા 4  

 6/1- આગમ સબંધંી લખે  ટ 3 બુ સ  પાના 68 00,068  
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      6/2 આગમ કથાનુયોગ  ટ બુ સ [6]    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

524 5008 આગમ કથાનયુોગ ગુજરાતી ભાગ ૦૧ 386  

525 5009 આગમ કથાનયુોગ ગુજરાતી ભાગ ૦૨ 370  

526 5010 આગમ કથાનયુોગ ગુજરાતી ભાગ ૦૩ 434  

527 5011 આગમ કથાનયુોગ ગુજરાતી ભાગ ૦૪ 386  

528 5012 આગમ કથાનયુોગ ગુજરાતી ભાગ ૦૫ 322  

529 5013 આગમ કથાનયુોગ ગુજરાતી ભાગ ૦૬ 274  
    6/2- આગમ કથાનયુોગ  ટ 6 બુ સ  પાના 2172 02,172  

     
    6/3 આગમ સબંિંધ અ યસા હ ય  ટ બુ સ [4]     

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ ુલ  

530 35073 आगम सू -गाथा आ द अकारा द 431  

531 35074 आगम सू  लघु बृहत् वषयानु म 439  

532 35071 आगमीय सु ाव ल आ द 96  

533 35072 येकबु  भा षतानी ऋ षभा षतसू ा ण मूलं 78  

534 35100 આગમ સં  પરીચય 96  

  6/3-આગમ સબંંધી અ ય સા હ ય  ટ 4 બુ સ  પાના 1140  01,140   

     
    6/4 આગમ પજૂન સા હ ય  ટ બુ સ [1]    

535 5163 ૪૫ આગમ મહાપજૂન િવિધ 00,068  

              0,03,352 

 કુલ આગમ સા હ ય બુ સ 535, કુલ પે સ 1.02,550  

     

  આગમ સવાયનુ ંઅ ય સા હ ય   

    7/1ત વા યાસ સા હ ય  ટ બુ સ-13  કુલ પજે 2090    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

536 5030 ત વાથ સૂ  બોધ ટીકા અ યાય ૦૧ 254  

537 5031 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૧ 174  

538 5032 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૨ 194  

539 5033 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૩ 170  

540 5034 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૪ 186  

541 5035 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૫ 194  

542 5036 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૬ 178  

543 5037 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૭ 170  

544 5038 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૮ 154  

                                 ત વા યાસ સા હ ય  ટેડ ચાલ.ુ.    
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    પાછલાપાનેથી ત વા યાસ સા હ ય  ટેડ ચાલ.ુ.     

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ ુલ  

545 5039 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૦૯ 202  

546 5040 ત વાથાિધગમ સૂ  અ�ભનવ ટીકા અ યાય ૧૦ 82  

547 5041 ત વાથ સૂ ના આગમ આધાર થાનો 118  

548 31008 त वाथ सू  के ८४ काशन  संबंधी डीवीडी क  मा हती 14  
  7/1 -ત વા યાસ સા હ ય  ટેડ 13 ુ સ  પાના 2090  02,090   

     
    7/2  સૂ ા યાસ સા હ ય  ટ બુ સ 6 પાના 1480    
મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ ુલ  

549 8042 પડંીત િવરિવજય  જનૈ એ યકેુશનલ સટ ફીકેટ કોસ 174  
550 8043 ત મણસૂ  અ�ભનવ િવવચેન ભાગ ૧ 321  
551 8044 ત મણસૂ  અ�ભનવ િવવચેન ભાગ ૨ 322  
552 8045 ત મણસૂ  અ�ભનવ િવવચેન ભાગ ૩ 305  
553 8046 ત મણસૂ  અ�ભનવ િવવચેન ભાગ ૪ 306  
554 35075 મણ ાન-કૌશ ય અ�ભયાન ( ક ા- ૧ થી ૧૫) 52  
  7/2 ૂ ા યાસ સા હ ય િ ટ ુ સ ૬ પાના 1480 01,480  
     

    7/3 યાકરણ સા હ ય  ટ  બુ સ 5 પાના 1048     

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

555 5135 અ�ભનવ હેમ લઘુ િ યા ભાગ ૦૧ 256  

556 5136 અ�ભનવ હેમ લઘુ િ યા ભાગ ૦૨ 200  

557 5137 અ�ભનવ હેમ લઘુ િ યા ભાગ ૦૩ 310  

558 5138 અ�ભનવ હેમ લઘુ િ યા ભાગ ૦૪ 254  

559 3632 कृद तमाला 28  
    7/3 યાકરણ સા હ ય  ટ  બુ સ 5 પાના 1048  01,048  

        

    7/4 યા યાન સા હ ય  ટ  બુ સ 5 પાના 1300    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

560 9105 અ�ભનવ ઉપદશે ાસાદ યા યાનો ભાગ ૦૧ 364  

561 9106 અ�ભનવ ઉપદશે ાસાદ યા યાનો ભાગ ૦૨ 402  

562 9107 અ�ભનવ ઉપદશે ાસાદ યા યાનો ભાગ ૦૩ 354  

563 9108 અ�ભનવ ઉપદશે ાસાદ યા યાનો ભાગ ૦૪ 98  

564 9207 લઘ ુ યા યાન સં હ કારણ કે ત ેસાધુ હતા 82  
    7/4 યા યાન સા હ ય  ટ  બુ સ 5 પાના 1300 1300  
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    7/5 િજનભિ ત સા હ ય  ટ બુ સ 9 પાના 1196    
મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

565 5165 િવતરાગ તુત સ ય ૧૧૫૧ તુત 222  
566 5166 સ ાચલનો સાથી ભાવયા ા સ હત 102  
567 5170 શ ુંજય ભિ ત 50  
568 5176 ચૈ ય પ રપાટી 56  
569 3631 श ुजंय भि त 50  
570 5133 ચૈ યવદંન માળા 362  
571 3633 चै यव दन सं ह तीथ िजन वशषे 146  
572 3634 चै यव दन पवमाला 98  
573 3635 चै यव दन चौ वसी 110  

    7/5 િજનભિ ત સા હ ય  ટ બુ સ 9 પાના 1196 01,196  
         
    7/6 િવિધ સા હ ય   બુ સ 3 પાના 256    
મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

574 5161 દી ા યોગા દ િવધી 86  
575 5162 િવિધ સં હ 154  
576 5183 સાધ ુસા વી કાળધમ િવિધ 16  

    7/6 િવિધ સા હ ય        બુ સ 3 પાના 256 00,256  
         
    7/7 આરાધના સા હ ય   બુ સ 3 પાના 434    
મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

577 5134 સમાિધમરણ 366  
578 5182 સાધ ુસા વી અંતમ આરાધના  18  
579 5168 ાવક અંતમ આરાધના 50  

    7/7 આરાધના સા હ ય          બુ સ 3 પાના 434 00,434   
         
    7/8 પ રચય સા હ ય   બુ સ 3 પાના 136    
મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  

580 35151 સા હ ય-યા ા ફો ડર 1 થી 31 નો પ રચય     36  
581 31012 દીપર નસાગરની 585 સા હ ય કૃતયો_word_2017 60  
582 35152 દીપર નસાગરની 585 સા હ ય કૃતયો_Excl_2017 40  

    7/8 પ રચય સા હ ય   બુ સ 3 પાના 136  00,136  
         
  7/9 પજૂન સા હ ય-    

583 5163 પા  પ ાવતી મહાપજૂન િવિધ 68  
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      7/10 તીથકર સં  દશન  બુ સ 25 પાના 680    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  
584 35101  ભગવંત ઋષભ પ રચય 18  
585 35102  ભગવંત અિજતપ રચય 18  
586 35103  ભગવંત સભંવ પ રચય 18  
587 35104  ભગવંત અ�ભનદંન પ રચય 18  
588 35105  ભગવંત સમુત પ રચય 18  
589 35106  ભગવંત પ ભ પ રચય 18  
590 35107  ભગવંત સુપા  પ રચય 18  
591 35108  ભગવંત ચં ભ પ રચય 18  
592 35109  ભગવંત સિુવિધ પ રચય 18  
593 35110  ભગવંત શીતલ પ રચય 18  
594 35111  ભગવંત યેાસં પ રચય 18  
595 35112  ભગવંત વાસપુૂ ય પ રચય 18  
596 35113  ભગવંત િવમલ પ રચય 18  
597 35114  ભગવંત અનતં પ રચય 18  
598 35115  ભગવંત ધમ પ રચય 18  
599 35116  ભગવંત શાંત પ રચય 18  
600 35117  ભગવંત કંુથ ુપ રચય 18  
601 35118  ભગવંત અર પ રચય 18  
602 35119  ભગવંત મિ  પ રચય 18  
603 35120  ભગવંત મિુનસુ ત પ રચય 18  
604 35121  ભગવંત નમ પ રચય 18  
605 35122  ભગવંત નેમ પ રચય 18  
606 35123  ભગવંત પા  પ રચય 18  
607 35124  ભગવંત વધમાન પ રચય 18  
608 34662 ૨૪ તીથકર પ રચય ૧૮૫ ારોમાં 248  

    7/10 તીથકર સં  દશન  બુ સ 25 પાના 680  00,680  
         
મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  
    7/11 કીણ સા હ ય  બુ સ 5 પાના 286    

609 005164 ચોઘિડયા તથા હોરાની કાયમી સમય દ શકા 66  

610  005169 અમદાવાદના િજનમં દર ઉપા  આ દ િડરે ટરી 128  

611 005159  ાવકના બાર ત તથા અ ય િનયમો 16  

612  005607 અ�ભનવ જનૈ પચંાગં 36  

613   मु न द पर नसागरजी क ५५५ सा ह य कृ तया_ँ 40  
    7/11 કીણ સા હ ય  બુ સ 5 પાના 286  00,286  
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      7/12 દીપર નસાગરનાલઘુશોધિનબધં  બુ સ 2 પાના 106    

મ ફાઈલન.ં પુ તકનુ ંનામ કુલ પાના  
614 249713 આગમકાલીન ાવક- ાિવકા_ વન અને કવન 70  
615 249547 ુત ઉપાસકો અન ેસા હ ય સજન 36  

    7/12 દીપર નસાગરનાલઘુશોધિનબધં  બુ સ 2 પાના 106 00,106   
         
         

 આગમ સા હ ય           બુ સ 535      કુલ પેજ   1,02,460  
 આગમતેર સા હ ય        બુ સ  80      કુલ પેજ    0,09,080  
 કુલ સા હ ય િનમાણ     બુ સ 615     કુલ પેજ    1,11,540 
  

+ ‘ત વાથ સૂ ’ એક િવિશ  સકંલનની DVD કુલ પેજ  27,930 
  

અમારા સા હ યનો િવ તાર કુલ પાના 1,39,470    

એક લાખ ઓગણચાલીશ હ ર ચારસો સીતેર પાના 
  

 
 

મિુન દીપર નસાગર િવશ ેઅ ય લખેક ારા લખાયલે  
મહ વના 5 આટ ક સ   

       

મ                             લખેનુ ંનામ  મેગેઝીન લખેક 

૧ જનૈ ધમના મોબાઈલ એ સાઈ લોપીિડયા-દીપર નસાગર ચ લખેા ી પા થવ વોરા 

૨ ાચીન મિુનઓની ઉજળી પરંપરાનંુ તજે વી અનુસંધાન  બુ વન ડો. બીપીન આશર 

૩ યુ ંછતા ંઅ યુ ં–  ‘દીપર નસાગર મહારાજ  ગુજરાતસમાચાર ડો. કુમારપાળ દસેાઈ 

૪ િવ મા ંસૌ થમ જનૈ આગમનો ગજુરાતી અનુવાદ દ ય ભા કર ો. િવજય આશર 

૫ જનૈ ાનસાગરના મ ઘરેા ર ન ‘દીપર નસાગર  સાગરનુ ંઝવરેાત આ૦ હષસાગરસૂ ર  

 

 

મિુન દીપર નસાગરના ૬૧૫ કાશનો અન ે૧,૩૯,૪૭૦ પૃ ોની સૂચ                         Page 29 



      
 
   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મિુન દીપર નસાગરના ૬૧૫ કાશનો અન ે૧,૩૯,૪૭૦ પૃ ોની સૂચ                         Page 30 

 

नमो नमो न मलदंसण स 
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આગમ િદવાકર  મુિન દીપર નસાગર  

[M.Com., M.Ed., Ph.D., तुमह ष] 
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नमो नमो न मलदंसण स   

મુિન ી દીપર નસાગરની સ નયા ાનો સારાશં 

[1] ૩૫ વષ મા ં 5 ભાષાઓમાં  1,11,540  પૃ ોમા ંઆગમ દવાકર મિુન ી 
      દીપર નસાગર ના 615 પુ તકોનુ ં કાશન  થયલે છે, જમેા ંઘણા ંપુ તકો 
       ટેડ છે અને કેટલાક પુ તકો મા  નેટ વ પ ેપણ છે. 

[2]  આ 615 પુ તકો અન ેતેની મા હતી jainelibrary.org પર ઈ શકાય છે.  

[3]  ત વાથાિધગમ સૂ ના તેાબંર, દગબંર અન ેઅ ય સં દાય ારા ગુજરાતી,  
      હ દી, અં ે  કે સં કૃત ભાષામા ં કાિશત 72 પુ તકો +12 આટ કલ સ હત 

       84 કાશનોના કો યટુર ો ામગ સાથનેા સંકલન સાથનેી એક  DVD 

       જમેા ં27,930પૃ ોનો સમાવશે થયલે છે. આવી એક DVD કાિશત કરી છે. 

[4]  દીપર નસાગર ની બધી જ સા હ ય કૃતયો( કાશનો)ઓનલાઈન તો ા   
       છે જ, આવ યકતા અનુસાર DVD મા ંપણ ઉપલ ધ થઇ શકે છે. પણ એ    

        યાલમા ંરાખવુ ં કે  અમારો ડેટા આશરે ૨૫ GB જટેલો છે. 

[5]  દીપર નસાગર એ ૧૨ યં ોનુ ંપણ સકંલન કરેલ છે     
      ૪૫ આગમ યં , વશત થાનક યં , ઉવસ ગહરં યં , ક યાણમં દર યં ,  
      સંતકરં યં , ભ તામર યં , ક યાણમં દર યં , િવ ા ાિ  યં , પ ાવતી 
      યં , શિન યં , રાહુ યં , સયૂ યં  અનગેુ  યં .        

[6]  દીપર નસાગર ની સા હ યયા ા ની શસંા ચ લખેા, સાગરનુ ંઝવરેાત, 

     બુ વન, આગમો ારક વગેરે ૭ સામાિયકો તથા દ યભા કર, સદંશે,  
     ગજુરાત સમાચાર, ફૂલછાબ, આજકાલ આ દ ૧૮ અખબારો, દરૂદશન, 

     ટીવી 9, ઈ ટીવી, ગીરનાર વગેરે ટીવી-ચેન સ અન ેરેડીઓ પર થઈ છે.    

[7]  દીપર નસાગરના પુ તક િવમોચનોમા ંજમેની િન ા ા  થઈ ત ેઆચાય ી 
       ના શભુ નામો ખે- પૂ ય ગ છાિધપત આ. ી દોલતસાગરસરૂી ર  મ.,    
       આ.િજતે સાગરસુ ર , આ. મોદસાગરસુ ર , આ.નવર નસાગરસુ ર , 

       આ.િવજયલિ ધસુ ર , આ.નદંીવધનસાગરસુ ર , આ.હષસાગરસૂ ર , 

       આ.િજનર નસાગરસૂ ર , આ.િજતર નસાગરસૂ ર , આ.ચં ર ન સાગર 

       સૂ ર , આ.મહાયશસાગરસૂ ર , આ.અશોક સાગરસૂ ર , આ.ક યાણ 

       સાગરસૂ ર , આ.િનરંજન સાગરસૂ ર , આ.પુ યોદયસાગરસૂ ર  વગરેે. 

[8]  આ પુ તકના િવમોચન થળો- અમદાવાદ પાચં થાન,ે મનગર ચાર 

        થાને, ધોરા , જુનાગઢ, મબુઈ, નીમચ, થાનગઢ, મહાવીરપરુમ વગરેે. 
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