
ઓશવાળ એસોસસએશન ઓફ ધી યુ.કે. નોર્થ ઈસ્ટ એરિયા  
     શ્રી પયુથષણ મહા પવથ શુક્રવાિ શ્રાવણ વદ ૧૧  તા ૧૮ /૮/૨૦૧૭ ર્ી ભાદિવા સુદ ૪.  તા ૨૫ /૮ /૨૦૧૭   

રદવસ – તાિીખ - સતસર્             કલ્પસતૂ્ર  ૧૧.૦૦ /૨.૦૦                  પ્રસતક્રમણ ઓશવાળ સેન્ટિ                                                                                                                           

શુક્રવાિ ૧૮/૮/૨૦૧૭                                                                                       

શ્રાવણ   વદ ૧૧     

િંગ નાિંગી / પીળો  

અષ્ટાહસનકા પ્રવચન સવાિે 
United Reformed Church   

૧૧.૦૦ /૨.૦૦ 

૬.૪૫ પ્રસતક્રમણ, આિતી મંગળ દીવો 

ભસતત સાર્ે નાની નારટકા 

શસનવાિ તા-૧૯/૮/૨૦૧૭.  મહાવીિ પંચ કલ્યાણક ની પજુા  ઓશવાળ સને્ટિ.ે  

    સમય પજુા શરુ ર્શ ે૧૨.૦૦ વાગ્યે.                                                                          
                            પૂજા માં ઉભવા નો  નકિો છે £૨૫.૦૦  

   ત્યાિ બાદ સાધર્મથક ભસતત / ભોજન છે. ૬.૦૦ વાગ્યે પ્રસતક્રમણ શરૂ ર્શે. ત્યાિ બાદ આિતી મંગળ દીવો.              

  ૮.૩૦ િાસ ગિબા ની િમઝટ શરૂ ર્શ ેબંસિી સગંીત મંડળી સાર્.ે  
                  વસ્ત્ર: િંગ બે િંગી  િંગના.  આવો સૌ સાર્ે મળી ઉત્સવ મનાવીએ.   

િસવવાિ  તા-૨૦/૮/૨૦૧૭  

શ્રાવણ વદ ૧૪    

 િંગ,  ગુલાબી                                                                                 

અષ્ટાહસનકા પ્રવચન સવાિે 
United Reformed Church   

૧૧.૦૦ /૨.૦૦ 

૫.00   પ્રસતક્રમણ બાદ આિતી મંગળ દીવો  

 સતવઝ / અંતાક્ષિી   
 

સોમવાિ  તા-૨૧/૮/૨૦૧૭   

શ્રાવણ વદ ૦))           

 િંગ વાદળી   

કલ્પસૂત્ર વાંચન સવાિે 
United Reformed Church 

૧૧.૦૦ /૨.૦૦   

૬.૪૫   પ્રસતક્રમણ બાદ આિતી મંગળ દીવો 

     ભસતત  

કુમાિપાળ મહાિાજા ની આિતી નો ચડાવો ર્શે.  

મગંળવાિ- તા૨૨/૮/૨૦૧૭  ઓશવાળ સને્ટિ ેમહાવીિ વાચંન નો કાયથક્રમ બપોિ ે૧.૩૦ શરૂ ર્શ ે 

                 કલ્પસતૂ્ર વાચંન, ૧૩  સ્વપ્ના ના લાભાર્ી સ્વપ્ના લાવશ.ે  

                         પાિણં ઝુલાવ વાનુ ંતમેજ પોંખવા ની  બોલી ર્શ ે 

          દિકે સ્વપ્ના ના નકિા છે £ ૨૫૧.૦૦.  (૧૩ સ્વપ્ના).  

           લક્ષ્મી જી ના સ્વપ્ના નો  નકિો છે,  £ ૫૦૧.૦૦. 

  સહ પરિવાિ સાર્ ેવાજત ેગાજત ેસ્વપ્ના લાવવા નો અવસિ આવ્યો છે.  

                 ત્યાિ બાદ સાધર્મથક ભસતત/ ભોજન. સમય ફતત ૫.૦૦ ર્ી ૬.૦૦.  

                 સાધર્મથકો  ન ેભાવભયુું આમતં્રણ છે. ૭.૧૫ પ્રસતક્રમણ પછી ભસતત ભાવના 

   સ્વપ્ના લવેાના ંલાભાર્ી ર્વા માટ ેવહલેો ત ેપહલેો. 

    સપંકથ કિો :- તાિાબને િતીલાલ પતાણી  ૦૨૦ ૮૮૮૬ ૪૪૦૦  

                        ભાદિવા સુદ  ૧  વસ્ત્ર -- ઘિચોળા કે બાંધણી                                                                                                                                                          

બુધવાિ  તા-૨૩/૮/૨૦૧૭    

ભાદિવા સુદ  ૨    

િાજા શાહીમાં સોભતા િંગ                                                                                 

કલ્પસૂત્ર વાંચન સવાિે 
United Reformed Church 

 ૧૧.૦૦ /૨.૦૦ 

૬.૪૫   પ્રસતક્રમણ. પછી  

કુમાિપાળ મહાિાજા ની આિતી   

ગુરુવાિ તા/૨૪-૮-૨૦૧૭   

ભાદિવા સુદ ૩  

 િંગ લીલો                                                                                  

કલ્પસૂત્ર વાચન સવાિે 
United Reformed Church    

૧૧.૦૦ /૨.૦૦ 

૬.૪૫ પ્રસતક્રમણ.   

આિતી, મંગળ દીવો  

તપસ્વીઓ નુ ં બહુમાન   
શુક્રવાિ તા/૨૫/૮/૨૦૧૭   

ભાદિવા  સુદ  ૪  

નાજુક િંગ                                                                                    

બાિસાસૂત્ર વાંચન સવાિે 
United Reformed Church   

૧૦.૦૦ ૧.૦૦ pm       

૪.૪૫ સવંત્સિી પ્રસતક્રમણ.  
 ક્ષમાપન, ૧૦૮ દીવા ની આિતી  

    પયુથષણ નો મસહમા 
તહેવાિ ના સિતાજ પવાથસધિાજ પયુથષણ આવ્યા અન ેરૂડા સંદેશાઓ લાવ્યા. પિ માં ર્ી ખસી સ્વ મા વસવા નો સંદેશો આવ્યો છે. પોતાના 

ભીતિ સાર્ે વાતો કિવાની છે. કસાયો ને સવષયો નો ઉપશમ કિવાનો છે.  ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા ને જગાડવા નો અવસિ છે. ક્રોધ, માન માયા, ઈષાથ 

અદેખાઈ સવથ તજી શાસ્ત્રો નંુ શ્રવણ કિી અધ્યાત્મ માગે આગળ વધવા ની કોસશશ કિવાની છે. જૈન કુળ માં જન્મ મળ્યો, અરિહંત, સસદ્ધ ની કૃપા 

મળી, ફતત જાતે સમજી ને જીવન ના ચોયાથશી ના ફેિા ફિવા ના  ટાળવા ના છે. તે કાયથ ફતત મનુષ્ય ભવ માજ કિી શકાય છે. આવેલો મોકો વેડફાઇ 

ન જાય, સાવચેત બનીએ.  
 

પવથ પયુથષણ દિમ્યાન કિવાના પાંચ કતથવ્ય, અમાિી પ્રવતથન, સાધર્મથક ભસતત, ક્ષમા, અટ્ઠમ તપ, ચૈત્યપરિપાટ્ઠી. જીન શાસનમાં તપને સવથ મંગળ 

માં પહેલું મંગળ કહ્ુ ંછે. તેમાં  છ બાહ્ અન ેછ અભ્યંતિ પ્રકાિ દશાથવ્યા છે. ભાવ તપ ર્ી ભાવ રૂપી સવકાિ જ સશકાિ બની જાય છે. આત્મા ને 

સનમથળ કિવા તપસ્યા સૌ ર્ી મહાન પ્રભાવક છે, જ્ઞાન સાર્ે સમજી જાણી કિવાર્ી મહાન લાભ ર્ાય છે. 

 જૈન ધમથમાં ક્ષમાપના શબ્દો હોઠે ર્ી નહીં પિંતુ હૈયે ર્ી નીકળવાં જોઈએ. સાચા રદલ ર્ી માંગેલી ક્ષમા, મોક્ષ માગી બની શકે છે. 

અહંકાિ તકથ વગેિે ને હટાવી ને શુદ્ધ મન, સચત ર્ી માફી માંગી એ.  ક્ષમા આપો કે લો ત્યાિે હ્રદય સનમથળ ઝિણાં જેવું ર્ઈ જાય છે. મનુષ્ય જો તેની 

આંતરિક સૃસષ્ટ માં એક નજિ નાખે તો મૂલ્યવાન ખજાનો ત્યાં પડેલો જ છે.   



 ચૈત્ય પરિપાસટ્ઠ એ ગુરુ ભગવંતો એ સુંદિ આયોજન કિેલ છે. દિેક દેિાસિ માં તીર્ુંકિ ના દશથન કિતી વેળાએ હ્રદય માં સસ્ર્ત ભાવ જ 

પિમાત્મા સાર્ે સમલન કિાવે છે. એકાદ ઘડીએ રદલમાં ઉદભવેલો ભાવ કોરટ કમો ને ખપાવી દે છે. પ્રભુ પ્રસતમા ઉપિ જળ ની ધાિા વહેતી હોય, 

સાર્ે બૃહત શાંસત ના મહા મુલ્ય સૂત્રો ની ધાિા વહેતી હોય ત્યાિે જાણે સાક્ષાત પ્રભુ સબિાજમાન છે ને સંકેત કિે છે, માનવ ભવ એળે ન જાય. 

ભાગ્ય યોગે જો પ્રભુ ના કલ્યાણક ની પાવન ભૂસમને સ્પશથ કિવા મળે તો જીવન ધન્ય બની જાય.  
 

૧ ) Kalpsutra Vanchan at United Reformed Church, Fox Lane, Palmers Green, London N 31 4 AL.  
 

  £. ૩૦.૦૦, મહાવીિ સ્વામી જન્મ મહોત્સવ ના સાધર્મથક ભોજન ના સહભાગી ર્વાનો લાભ લવેા ચકૂશો  નહીં   
  

 £ ૩૦.૦૦, મહાવીિ પચં કલ્યાણક ની પજુા ના રદવસ ેસાધર્મથક ભસતત કિાવી પુણ્યનુ ંભાતુ ંબાધંો.                       
 

શકુ્રવાિ ેનાની નારટકા ભજવવા માટ ેપાત્રો ની જરૂિ છે. આપના નામ જણાવવા સપંકથ કિો 

પષુ્પાબને જેન્તીલાલ, મયિુીબને બકલુ, દીપસતબને પ્રબોધ.     
 

પવથ દિમ્યાન ફતત શસનવાિે તા/ ૧૯/૮/૨૦૧૭ ના ઘિ બાિ વગિના લોકો માટે ફૂડ બેન્ક િાખવામાં આવી છે. તેમાં  ટીન નો ખોિાક, સબસસ્કટ 

ટોઇલેટ િોલ, શેમ્પુ વગેિે ભેગંુ કિવા માં આવશ.ે ફૂડ બેંક માં ભેગી ર્યેલ સામગ્રી ઘિ બાિ વગિના લોકો માટે પેક કિીને પહોચ્ચતી કિવા સ્વયં 

સેવકો ની ખાસ જરૂિ છે. સેવાનંુ આ કાયથ છે.  
 

પવથ દિમ્યાન તપોવન ર્ી અનુભવી રક્રયા કાિ અન ેસંગીતકાિ યુવાનો આિાધના કિાવવા પધાિશે. 

પવથ દિમ્યાન સ્વયં સેવકો ની ખાસ જરૂિ છે. આપના નામ જરૂિ પાછળ ટેબલ પિ લખાવવા સવનંતી.    

આપના સાર્ અને સહકાિર્ી પવથને દીપવીએ.  
 

જાણતા અજાણતા અમે કોઈ નંુ રદલ દુભવ્યૂ હોય તો, અંત કિણ પૂવથક સૌ પાસે ક્ષમા માંગી એ છીએ.         સંજોગો વશાત્ કાયથક્રમ માં 

ફેિ કિવાની જરૂિ પડશે તો કાયથવાહી કસમટી  ઘટતંુ કિશે. 

  નોર્થ ઈસ્ટ એરિયા કસમટી વતી સૌ ન ે“ સમચ્છામી દુતકડ”ં.  

તાિાબેન િતીલાલ પતાણી  


