
Ayambil Oli Day 4 - Upadhya Pad Vidhi 

ચોથો દિવસ - ઉપાધ્યાય પિ 

જાપ : ઓમ રીમ નમો ઉવજ્ઝાયાણનંી વીસ માળા 
  

રંગ: લીલો 

   

 

  

અનાજ: મગ 

કાઉસગ્ગ: 25 લોગસ્સ 

ખમાસણા: 25 

પ્રિક્ષિણા: 25 

સ્વસ્સ્િક: 25 

ખમાસમણાનો દુહો 
તપ સજ્]ાાય ેરત સદા, દ્વાદશ અંગનો ધ્યાતા રે;  

ઉપાધ્યાય તે આતમા, જગબધંવ જગભ્રાતા રે.  

વીર જજનેશ્વર ઉપદદશે, તમુ ેસાભંળજો ચચત્તલાઇ રે;  

આતમધ્યાને આતમા, ઋદ્ધિ મળે સવવ આઇ રે. 

શ્રી ઉપાધ્યાય પિના છત્રીસ ગણુ  

1. શ્રી આચારાગંસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
2. શ્રી સતુ્રકૃતાગંસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
3. શ્રી સ્થાનાગંસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

4. શ્રી સમવાયાગંસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
5. શ્રી ભગવતીસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

6. શ્રી જ્ઞાતાસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

14. વીયયપ્રવાદપવૂયપઠનગણુયક્ુ તાય શ્રીઉપાધ્યાયાય નમઃ 
15. અસ્સ્તપ્રવાદપવૂયપઠનગણુયક્ુ તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
16. જ્ઞાનપ્રવાદપવૂયપઠનગણુયક્ુ તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
17. સત્યપ્રવાદપવૂયપઠનગણુયક્ુ તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
18. આત્મપ્રવાદપવૂયપઠનગણુયક્ુ તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
19. કર્મમયપ્રવાદપવૂયકપઠનગણુય ુક્તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 



7. શ્રી ઉપાસકદશાસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
8. શ્રી અન્તકૃદ્દશાસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

9. શ્રી અનતુ્તરોપપાવતકસતૂ્રપઠનગણુયક્ુ તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
10. શ્રી પ્રાવ્યાકરણસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

11. શ્રી વવપાકસતૂ્રપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
12. ઉત્પાદપવૂયપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

13. અગ્રાયણીયપવૂયપઠનગણુયકુ્તા ય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

20. પ્રત્યાખ્યાનપ્રવાદપવૂયપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાયનમઃ 
21. વવદ્યાપ્રવાદપવૂયપઠનગણુય ુક્તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

22. કલ્યાણપ્રવાદપવૂયપઠનગણુય ુક્તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
23. પ્રાણવાયપવૂયપઠનગણુયકુ્તાય શ્રીઉપાધ્યાયાય નમઃ 

24. દિયાવવશાલપવૂયપઠનગણુયક્ુ તાયશ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 
25. લોકચબન્દુસારપવૂયપઠનગણુયકુ્તાય શ્રી ઉપાધ્યાયાય નમઃ 

શ્રી ઉપાધ્યાય પિનુ ંચૈત્યવિંન  

ધનધન શ્રી ઉવજ્]ાાય રાય, શઠતા ધન ભજંન; 

જજનવર દદસત દુવાલસગં, દુરકૃત જનરંજન. 1 

ગણુવણ ભજંણ મણગયદં, સયુશચણદકયગજંણ; 

કુણાલધંલોયલોયણ,ે જથ્થયસયુમજંણ.  2 

મહાપ્રાણમેં જજન લહ્યો એ, આગમસ ેપદ તયુય; 
તીન પે અહવનશ હીરધમય, વદેં પાઠકવયય. 3 

શ્રી ઉપાધ્યાય પિનુ ંસ્િવન  

દ્વાદશાગંી વાણી વદે, સતૂ્ર અથય વવસ્તારે રે; 

પચં વરગ ગણુ જેહના, સમુવત ગપુ્તત વનત ધારે રે. 

શ્રી ઉવજ્]ાાયા વદંીએ - એ આંકણી. 1 

દાયક આગમ વાચના, ભેદ ભાવ યતુ સારી રે; 

મરૂખકું પદંિત કરે, જગજ્જન્ત ુદહતકારી રે. શ્રી. 2 

શીતલચદં દકરણ સમી, વાણી જેહની કહીએ રે; 

તે ઉવજ્]ાાયા પજૂતા,ં અવવચલ સખુિા ંલહીએ રે. શ્રી. 3 

શ્રી ઉપાધ્યાય પિનુ ંસ્તતુિ 

અંગ ઇગ્યારે ચઉદે પરૂવ, ગણુ પચવીશના ધારીજી, 

સતૂ્ર અરથધર પાઠક કહીએ, જોગ સમાવધ વવચારીજી; 

તપ ગણુ શરૂા આગમ પરૂા, નય વનક્ષેપે તારીજી, 

મવુન ગણધારી બધુ વવસ્તારી, પાઠક પજૂો અવવકારીજી. 



  

 


