
દિવસ/તારીખ સમય

શનિવાર,  

૧૫.૦૮.૨૦૨૦ 

પ્રથમ દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

વાગ્યે

સવારે ૦૯.૪૫  

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦ 

થી ૧.૦૦
સાાંજે ૬.૪૫ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૦૦ 

વાગ્યે

રનવવાર, 

૧૬.૦૮.૨૦૨૦ 

બીજો દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

વાગ્યે

સવારે ૧૦.૩૦ 

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦ 

થી ૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૪૫ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૦૦ 

વાગ્યે

સોમવાર, 

૧૭.૦૮.૨૦૨૦ 

ત્રીજો દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

વાગ્યે

પર્યષુણ મહાપવુ ૨૦૨૦
            પ્રથમ વખત િવ એદરયાિા સભ્યો સાથે સામદૂહક પર્યષુણ પવુિી આરાધિા               

     શનિવાર, ૧૫.૦૮.૨૦૨૦ - શનિવાર, ૨૨.૦૮.૨૦૨૦

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

વર્યઅુલ પ્રનતક્મણ કરાવવામાાં આવશે
ભાવિા સાથે પ્રભય ભક્ક્ત.  ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે  આરતી-
માંગળ િીવાિો લાભ લેવા માટે એક દિવસિો િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે. 

લાભાથી પદરવાર તેમિા ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

કાયુક્રમ

પ્રણામ

વર્યઅુલ પ્રનતક્મણ કરાવવામાાં આવશે

ભાવિા સાથે પ્રભય ભક્ક્ત.  ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે  આરતી-
માંગળ િીવાિો લાભ લેવા માટે એક દિવસિો િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે. 

લાભાથી પદરવાર તેમિા ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

આપ િરેક કયશળ અિે શાતામાાં હશો.  આ સાલ કોનવડ-૧૯િા કારણે, સાંજોગો અનયસાર,  OAUKિી મધ્ય 

સનમનતએ િવ એદરયાિા સભ્યો સાથે લાઇવ વેબકાસ્ટથી આરાધિા કરવા માટે િક્કી કરેલ છે. િીચે જણાવ્યા 
મયજબ પર્યષુણ પવુિા િરેક કાયુક્રમિીં સામદૂહક આરાધિાિો આપ સૌ લાભ સવેિે લાભ લેવા નવિાંનત છે.

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

ર્ય.કે.િી સવે જૈિ સાંસ્થાઓિો ભવ્ય કાયુક્રમ

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ સરળ શૈલીમાાં 'શ્રાવક કતુવ્ય' ઉપર પ્રવચિ આપશે.

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

સાંગીતિી રમઝટ સાથે સાથે ભાવવાહી ભક્ક્ત થશે.

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ સરળ શૈલીમાાં 'શ્રાવક કતુવ્ય' ઉપર પ્રવચિ આપશે.



સવારે ૧૦.૩૦ 

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦ 

થી ૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૪૫ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૦૦ 

વાગ્યે

માંગળવાર, 

૧૮.૦૮.૨૦૨૦ 

ચોથો દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

થી ૮.૩૦

સવારે ૧૦.૩૦ 

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦-

૧૨.૩૦
સાાંજે ૫.૩૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૦૦ 

વાગ્યે

બયધવાર, 

૧૯.૦૮.૨૦૨૦ 

પાાંચમો દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

વાગ્યે

સવારે ૧૦.૩૦ 

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦-

૧૨.૩૦
સાાંજે ૫.૩૦  

વાગ્યે
સાાંજે ૭.૩૦ 

વાગ્યે

ભાવિા સાથે પ્રભય ભક્ક્ત.  ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે  આરતી-
માંગળ િીવાિો લાભ લેવા માટે એક દિવસિો િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે. 

લાભાથી પદરવાર તેમિા ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

ચૌિસ પક્ખી વર્યઅુલ પ્રનતક્મણ કરાવવામાાં આવશે

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

ભાવિા સાથે પ્રભય ભક્ક્ત.  ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે  આરતી-
માંગળ િીવાિો લાભ લેવા માટે એક દિવસિો િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે. 

લાભાથી પદરવાર તેમિા ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

સાંગીતિી રમઝટ સાથે સાથે ભાવવાહી ભક્ક્ત થશે.

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

સાંગીતિી રમઝટ સાથે સાથે ભાવવાહી ભક્ક્ત તેમજ કલ્પ સતૂ્રિી જ્ઞાિ પજૂા 

થશે.

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા મદહમા' ઉપર પ્રવચિ 

આપશે.

સાંગીતિી રમઝટ સાથે સાથે ભાવવાહી ભક્ક્ત થશે.

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ સરળ શૈલીમાાં 'શ્રાવક કતુવ્ય' ઉપર પ્રવચિ આપશે.

વર્યઅુલ પ્રનતક્મણ કરાવવામાાં આવશે

લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા પ્રનતક્મણ કરાવવામાાં આવશે

મહાવીર જન્મ ઉત્સવ થશે જેમાાં લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા ૧૪ સ્વપિ િશુિ, 

હાલરડયાં (પારણયાં) અિે ભક્ક્તિી રમઝટ સાથે આરતી-માંગળ િીવો.
આપ ત્રિશલા માતાના ચૌદ સ્વપનાાંનો જરૂર લાભ લેશો. સ્વપનાાં અને 
ભગવાનના પારણાનો જેમણે લાભ લીધો હશે તેમના ઘરે અગાઉથી સ્વપ્ન 
કે પારણ ાં પહોંચાડવામાાં આવશે અને જન્મ ઉતસ્વમાાં રાિે તેમના પરરવાર 
સાથે વર્ અુલ દશુન કરી શકશે, જે સૌ ત્રનહાળી શકશે.

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ  સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા મદહમા' ઉપર પ્રવચિ 

આપશે.

સોમવાર, 

૧૭.૦૮.૨૦૨૦ 

ત્રીજો દિવસ



સ્વપિ િકરો સ્વપિ િકરો

૧ હાથી £ ૨૦૧.૦૦ ૮ મોટો ધ્વજ £ ૨૦૧.૦૦
૨ વષૃભ £ ૨૦૧.૦૦ ૯ પણુૂ કળશ £ ૨૦૧.૦૦
૩ ત્રસિંહ £ ૨૦૧.૦૦ ૧૦ પદ્મ સરોવર £ ૨૦૧.૦૦
૪ શ્રી લક્ષ્મી દેવી £ ૫૦૧.૦૦ ૧૧ ક્ષીર સમ દ્ર £ ૨૦૧.૦૦
૫ પ ષ્પ માળા £ ૨૦૧.૦૦ ૧૨ દેવ ત્રવમાન £ ૨૦૧.૦૦

૬ પણુૂ ચાંદ્ર £ ૨૦૧.૦૦ ૧૩ રત્નનો ઢગલો £ ૫૦૧.૦૦
૭ સરુૂ્ £ ૨૦૧.૦૦ ૧૪

ત્રનર્ ૂમુ 
અગ્નનત્રશખા £ ૨૦૧.૦૦

£ ૧,૦૦૮.૦૦

ગયરૂવાર, 

૨૦.૦૮.૨૦૨૦ 

છઠ્ઠો દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

વાગ્યે

સવારે ૧૦.૩૦ 

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦-

૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૪૫ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૦૦ 

વાગ્યે

શયક્રવાર, 

૨૧.૦૮.૨૦૨૦ 

સાતમો દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

થી ૮.૩૦

સવારે ૧૦.૩૦ 

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦-

૧૨.૩૦

સાાંજે ૫.૩૦ 

વાગ્યે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા મદહમા' ઉપર પ્રવચિ 

આપશે.

વર્યઅુલ પ્રનતક્મણ કરાવવામાાં આવશે

ભાવિા સાથે પ્રભય ભક્ક્ત.  ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે  આરતી-
માંગળ િીવાિો લાભ લેવા માટે એક દિવસિો િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે. 

લાભાથી પદરવાર તેમિા ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

સાંગીતિી રમઝટ સાથે સાથે ભાવવાહી ભક્ક્ત થશે.

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

ભગવાન ાં પારણ ાં - ભગવાનના પારણા સાથે આરતી અને 
માંગળ દીવાના લાભનો આદેશ

ભાવિા અિે ભક્ક્ત સાથે આરતી-માંગળ િીવો થશે.

બયધવાર, 

૧૯.૦૮.૨૦૨૦ 

પાાંચમો દિવસ

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

સાંગીતિી રમઝટ સાથે સાથે ભાવવાહી ભક્ક્ત થશે.

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા મદહમા' ઉપર પ્રવચિ 

આપશે.

વર્યઅુલ પ્રનતક્મણ કરાવવામાાં આવશે

ત્રિશલા માતાનાાં ચૌદ સ્વપનાાંનો લાભ



શયક્રવાર, 

૨૧.૦૮.૨૦૨૦ 

સાતમો દિવસ

રાતે્ર ૭.૩૦ 

વાગ્યે

શનિવાર, 

૨૨.૦૮.૨૦૨૦ 

આઠમો દિવસ

સવારે ૮.૦૦ 

વાગ્યે

સવારે ૧૦.૩૦ 

થી ૧૧.૦૦
સવારે ૧૧.૦૦-

૧૨.૩૦
સાાંજે ૪.૩૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૭.૩૦ 

વાગ્યે

િોંધ: પહલેી પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો, સ્વપિાાં, પારણયાં વગેરેિો લાભ લેવા માટે આપ આપિી એદરયાિા 
ધાનમિક સનમનતિા ચેરપરસિિો અથવા વષાુબેિ દિલીપભાઈ શાહિો સાંપકુ કરશો.                   Varshaben 

Shah - Tel: 0208 449 5708 - 07710230377

પર્યષુણ િરમ્યાિ,  ભારત, કેનિયા તેમજ લાંડિિા નવવધ સાંગીતકારો અિે ગાયકો િરરોજ ભાવિા અિે ભક્ક્ત 

કરાવશે.

આપ પર્યષુણિા િરેક કાયુક્મ ઓશવાલ ર્ય ટયયબ ચેિલ દ્વારા નિહાળી શકશો: 
https://www.youtube.com/c/oshwaluk

ભાવિા સાથે પ્રભય ભક્ક્ત.  ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે  આરતી-
માંગળ િીવાિો લાભ લેવા માટે એક દિવસિો િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે. 

લાભાથી પદરવાર તેમિા ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

િરરોજ બપોરે બાળકો માટે વગો રાખવામાાં આવેલ છે અિે સાાંજે અંગે્રજીમાાં પ્રનતક્રમણ થશે.  વધ ુમાહિતી 
સાથેના માહિતીપત્રકમાાં આપેલ છે.

િેરાસરમાાં િશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો થશે જે આપ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. િેરાસરિી પહલેી 
પજૂાિો લાભ લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ અિે આરતી-માંગળ િીવાિો લાભ 

લેવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે.

સાંગીતિી રમઝટ સાથે સાથે ભાવવાહી ભક્ક્ત થશે.

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ બારસા સતૂ્રિી જ્ઞાિ પજૂા અિે ચચત્ર િશુિ સાથે તેિો 
મદહમા સમજાવશે.

શ્રી સાંવત્સરી વર્યઅુલ પ્રનતક્મણ - ક્ષમાપિા

ભાવિા સાથે પ્રભય ભક્ક્ત.  ત્યાર બાિ સાંગીતિી રમઝટ સાથે સમહૂમાાં આરતી-
માંગળ િીવો થશે  આપ િરેક આપિા પદરવાર સાથે આપિા ઘરમાાં 
ભગવાિિી સન્મઉખ આરતી-માંગળ િીવો ઉતારવાિો લાભ લેશો, જેિા માટે 

િકરો £૧૦.૦૦ રાખેલ છે.


