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સામહૂિક સાાંકડી આરધના 
પ્રણામ, 

આપ દરેક સખુ શાતામાાં િશો. વિશેષમાાં જણાિિાનુાં કે વિશ્વની મિામારીના ઉપદ્રિના કારણે આપણે 
સાંઘમાાં િારા પ્રમાણે, ૨૭ હદિસના અખાંડ નિકારમાંત્રના જાપ તેમજ બે મહિના સાાંકળી આયાંબબલ કરાિેલ 
જે રવિિારે, મે મહિનાની ૩૧ તારીખે પણૂણ થશે.  
આપણે િિે જૂન મહિનામાાં શ્રી વસિંમધર સ્િામીના એકાસણાાં (સાાંકળી) અને તેમના માંત્રજાપની આરાધના 
ચાલ ુકરિાના િોિાથી, ૧ જૂન ૨૦૨૦ થી ૩૦ જૂન ૨૦૨૦ સધુી દરેક સાકળી આયાંબબલ કરનાર 
ભાગ્યશાળીએ તેમની તારીખ પ્રમાણે શ્રી વસિંમધર સ્િામીનાાં એકાસણાાં શરૂ કરિા અને તે હદિસે નીચે 
પ્રમાણે આરાધના કરિા વિનાંતી: 
● ૐ િીં અિં શ્રી વસિંમધર સ્િામીને નમ: - ૨૦ માળાનો માંત્ર જાપ અથિા શક્ય િોય એટલી માળાનો જાપ 

● ૧૨ લોગસ્સ અથિા ૪૮ નિકાર માંત્રનો કાઉસ્સગ 

● ૧૨ ખમાસમણા  
સાાંકડી એકાસણાની આરાધના કરનારને અને બાકીના સિેને રોજ એક માળાનો માંત્ર જાપ કરિા વિનાંવત. 
 

સાાંકડી એકાસણાાંની આરાધનામાાં નામ લખાિિા માટે, શોભાબિને િરીશ શાિને આપની વિગતો 
જણાિિા વિનાંવત: Shobha Harish Shah: Tel: 020 8368 4791    Mob: 07958447298 
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                                    Collective worship  
Pranam,   
We hope you are all well. This is to inform you that our collective worship for 27 days of the Shri 

Navkar Mantra Jaap as well as Saakdi Aymbil worship to beat the world pandemic ends on 

Sunday, 31 May 2020.  We shall be continuing the worship by performing Saakdi Ekaasana 

worship and Mantra Jaap of Shri Simandhar Swami as from 1 June 2020 – 30 June 2020.  All 

devotees can continue the Ekaasana and worship on the day as per their chosen dates, as 

follows: 

● Mantra Jaap of 20 Mala or as many as possible:   

    Om Rhim Araham Shri Simandhar Swamine Namah!  

● Kaussaga of 12 Logassa Sutra or 48 Navkar Mantra 

● 12 Khamasamana    

All devotees performing Ekaasana and others are requested to chant one Mala (x108) of the 
Mantra everyday – one Mala (x108)  
 
Please contact Mrs Shobhaben Harish Shah to register your names for the Ekasana worship. 
Shobha Harish Shah Tel: 020 8368 4791   Mob: 07958 447298 
 
Nileshbhai Bhagwanji Shah                                             Varshaben Dilipbhai Shah 
Honorary President OAUK                                               Religious Committee Chairman OAUK                     


