
                       
                                  આ પારસ મારા પોતાના 
          ૐ                   શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઆરાધના                  ૐ 

   તારીખ: રવિિાર, ૧૭.૦૫.૨૦૨૦                    સમય: સિારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧૨.૩૦ 

પ્રણામ 
શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુઆરાધના - આપણાાં ઘરમાાં, પરરિારમાાં, શ્રી સાંઘમા, દેશમાાં અને વિર્શ્માાં દરેક આત્માના કલ્યાણ 
માટે, ઓશિાલ એસોવસએશન ઓફ ધ ય.ુકે તરફથી લાઇિ િેબકાસ્ટ દ્વારા આપણા વિવધકાર, પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ 
શાહ આ ભાિિાહી સામરૂહક આરાધના કરાિશે. વિગતો ઉપર જણાિેલ છે.  
આરાધના માટેની સામગ્રી - િાસકે્ષપ, કેસર વમવશ્રત ચોખા, ધપૂ, દીિો, બદામ, સાકર અને છૂટા પૈસા 
આરાધના માટે આપના ઘરમાાં, યોગ્ય સ્થાનમાાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભનુી પ્રવતમાજી અથિા છબીની સ્થાપના કરી બધી 
સામગ્રી થાળીમાાં રાખીને તેમની સન્મખુ આરાધના કરી શકાશે. આ મહાન આરાધના સમહૂમાાં થનાર હોિાથી દરેક 
પરરિારને લાભ લેિા વિનાંવત છે. કારણસર પજૂા વિવધ ન કરી શકાય તો ભાિ આરાધનામાાં અિશ્ય લાભ લેશો જેથી 
સકળ સાંઘજનો સામરૂહક પણુ્યબાંધના ભાગીદાર બને. દરેક પરરિારમાાં શભુ ભાિની વદૃ્ધિ થાય એજ શભુ ભાિના છે. 
શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભ ુમાંત્ર જાપ: ૐ ર્હ્રીં અહં શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમ: 
નીલેશભાઈ ભગિાનજી શાહ                                                          િર્ાવબેન રદલીપભાઈ શાહ  
માનદ પ્રમખુશ્રી OAUK                                                                            ધાવમિક સવમવત અધ્યક્ષ OAUK 

............................................................................................................................. ........................... 
                               Aa Paras Maara Potana                   
                                   Shri Parshvanath Prabhu Aaradhana  
 

Date: Sunday, 17th May 2020                                 Time: 11.00 am – 12.30 pm 
 
Pranam 
 
Parshvanath Prabhu Aradhana (Worship) – A live webcast session, hosted by Oshwal of the U.K. 
will be conducted by our Vidhikaar, Pujya Shri Jayeshbhai Shah, to collectively worship for the well-
being of all souls in our homes, families, communities, countries and the world. Details as above. 

 
Items for worship: Vasakshep, Saffron rice, Dhoop, Diva, Almonds, Saakar and Loose change. 
For the worship, in a suitable place, please place all items in a thaali in front of an idol or a photo of 
Parshvanath Prabhu. We request all family members to participate in this great Aaradhna perforned with 
all together. If it is not possible to perform the rituals, please join in the worship with devotional 
contemplation in order for us all community members collectively be a participant for the advancement of 
good karma. 
 

Shri Parshvanath Prabhu Mantra Jaap: Om Hrim Arham Shri Parshvanathaya Namah! 
 
We sincerely wish for all families to advance devotionally.  
 
Nileshbhai Bhagwanji Shah                                                                              Varshaben Dilipbhai Shah 
Honorary President OAUK                                                            Religious Committee Chairperson OAUK                     


