ૐ

શ્રી નવપિની આરાધના

ચૈત્ર માસ શ્રી નવપિજી આયંબબલ ઓળી ઑનલાઇન આરાધના
OAUKના નવ એદરયાના સભ્યો સાથે
સોમવાર, ૧૯ એસપ્રલ થી મંગળવાર ૨૭ એસપ્રલ ૨૦૨૧

પ્રણામ
ુ ાર, OAUKની મધ્ય
આપ િરે ક કુર્ળ અને ર્ાતામાં હર્ો. આ સાલ કોસવડ ૧૯ના કારણે , સંજોગો અનસ
સસમસતએ નવ એદરયાના સભ્યો સાથે લાઇવ વેબકાસ્ટથી (ઑનલાઇન) આરાધના કરવા માટે નક્કી કરે લ
ુ બ શ્રી નવપિજી આયંબબલ ઓળીના િરે ક કાયયક્રમનીં સામ ૂદહક આરાધનાનો આપ
છે . નીચે જણાવ્યા મજ
સવેને લાભ લેવા ભાવ ભર્ું ુ આમંત્રણ છે .
ુ , પરમપિની પ્રાપ્તત કરાવનાર
નવપિની આરાધના સંસારના ભવચક્રથી મતુ ત કરાવનાર અને પરમસખ
હોવાથી આપ િરરોજની આરાધનામાં લાભ લેર્ો.
િરરોજ સવારે , િે રાસરમાં િર્યન-પ ૂજા ર્રૂ થવાના પંિર સમસનટ પહેલાં લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા તીથુંકર
ભગવાનની ૨૪ િે રીના િર્યન કરાવવામાં આવર્ે.
દિવસ/તારીખ
સોમવાર,
૧૯.૦૪.૨૦૨૧
પ્રથમ દિવસ

શ્રી અદરહંત પિ
મંગળવાર,
૨૦.૦૪.૨૦૨૧
બીજો દિવસ
શ્રી સસદ્ધ પિ
ુ વાર,
બધ
૨૧.૦૪.૨૦૨૧
ત્રીજો દિવસ
શ્રી આચાયય પિ
ુ ુ વાર,
ગર
૨૨.૦૪.૨૦૨૧
ચોથો દિવસ
શ્રી ઉપાધ્યાય પિ
ુ વાર,
શક્ર
૨૩.૦૪.૨૦૨૧
પાંચમો દિવસ
શ્રી સાધ ુ પિ

સમય
સવારે ૮.૦૦
વાગ્યે

કાયયક્રમ
િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા, આંગી, આરતી-મંગળ િીવો થર્ે જે આપ
સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ ર્કર્ો. શ્રીપાલ રાજાના મદહમાના
પાંચ ગ્રંથોની સ્થાપના થર્ે.

સવારે ૧૦.૪૫ થી સંગીતની રમઝટ અને ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ ર્ૈલીમાં શ્રી
અદરહંત પિના મદહમા અને શ્રી નવપિના પ્રભાવ ઉપર પ્રવચન.
૧૨.૩૦
સવારે ૮.૦૦
વાગ્યે

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા, આંગી, આરતી-મંગળ િીવો થર્ે જે આપ
સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ ર્કર્ો.

સવારે ૧૦.૪૫ થી સંગીતની રમઝટ અને ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ ર્ૈલીમાં શ્રી
સસદ્ધ પિ ના મદહમા અને શ્રી નવપિના પ્રભાવ ઉપર પ્રવચન.
૧૨.૩૦
સવારે ૮.૦૦
વાગ્યે

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા, આંગી, આરતી-મંગળ િીવો થર્ે જે આપ
સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ ર્કર્ો.

સવારે ૧૦.૪૫ થી સંગીતની રમઝટ અને ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ ર્ૈલીમાં શ્રી
આચાયય પિ ના મદહમા અને શ્રી નવપિના પ્રભાવ ઉપર પ્રવચન.
૧૨.૩૦
સવારે ૮.૦૦
વાગ્યે

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા, આંગી, આરતી-મંગળ િીવો થર્ે જે આપ
સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ ર્કર્ો.

સવારે ૧૦.૪૫ થી સંગીતની રમઝટ અને ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ ર્ૈલીમાં શ્રી
ઉપાધ્યાય પિ અને શ્રી નવપિના પ્રભાવ ઉપર પ્રવચન.
૧૨.૩૦
સવારે ૮.૦૦
વાગ્યે

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા, આંગી, આરતી-મંગળ િીવો થર્ે જે આપ
લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ ર્કર્ો.

સવારે ૧૦.૪૫ થી સંગીતની રમઝટ અને ભાવવાહી ભક્તત સાથે શ્રી સાધ ુ પિના
મદહમા અને શ્રી નવપિના પ્રભાવ ઉપર પ્રવચન.
૧૨.૩૦

ર્સનવાર,
૨૪.૦૪.૨૦૨૧
છઠ્ઠો દિવસ
શ્રી િર્યન પિ
રસવવાર,
૨૫.૦૪.૨૦૨૧
સાતમો દિવસ
શ્રી જ્ઞાન પિ
સોમવાર,
૨૬.૦૪.૨૦૨૧
આઠમો દિવસ
શ્રી ચાદરત્ર પિ
મંગળવાર,
૨૭.૦૪.૨૦૨૧
નવમો દિવસ
શ્રી તપ પિ

સવારે ૯.૦૦ બપોરે ૧.૦૦

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા તેમજ સંગીતની રમઝટ સાથે શ્રી નવપિજી
પ ૂજા કરાવવામાં આવર્ે જે આપ સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ
ર્કર્ો. શ્રી નવપિના પ્રભાવ તથા શ્રી િર્યન પિના મદહમા સવર્ે
સમજાવવામાં આવર્ે.

સવારે ૯.૦૦ બપોરે ૧.૦૦

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા તેમજ સંગીતની રમઝટ સાથે શ્રી મહાવીર
સ્વામી જન્મ કલ્યાણક ઉત્સવ, મહાવીર વંિના અને ૧૪ સ્વતન
િર્યન જે આપ સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ ર્કર્ો. શ્રી જ્ઞાન
પિના મદહમા સવર્ે અને શ્રી નવપિના પ્રભાવ સવર્ે સમજાવવામાં
આવર્ે.

સવારે ૮.૦૦
વાગ્યે

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા, આંગી, આરતી-મંગળ િીવો થર્ે જે આપ
સનહાળી ર્કર્ો અને લાભ લઈ ર્કર્ો.

સવારે ૧૦.૪૫ થી સંગીતની રમઝટ અને ભાવવાહી ભક્તત સાથે શ્રી ચાદરત્ર પિના
મદહમા અને શ્રી નવપિના પ્રભાવ ઉપર પ્રવચન.
૧૨.૩૦
સવારે ૯.૦૦ બપોરે ૧.૦૦

િે રાસરમાં િર્યન, પ ૂજા તેમજ સંગીતની રમઝટ સાથે શ્રી ચૈત્રી
પ ૂનમ સસદ્ધાચલ પટ િર્યન તથા ભાવ યાત્રા જે આપ સનહાળી ર્કર્ો
અને લાભ લઈ ર્કર્ો. શ્રી તપ પિના મદહમા અને શ્રી નવપિના
પ્રભાવ સવર્ે સમજાવવામાં આવર્ે.

શ્રી નવપિ આયંબબલ ઓળીની આરાધનાના િરે ક દિવસે િર્યન, પ ૂજા, આરતી અને મંગળ િીવો થર્ે. પ ૂજ્ય
શ્રી જયેર્ભાઈ ર્ાહ નવપિના મદહમા ઉપર પ્રવચનો આપર્ે અને તેમની સાથે મબ
ંુ ઈથી શ્રી સવજયભાઈ
િોર્ી સંગીતની રમઝટ અને ભક્તત સાથે જોડાર્ે .
શ્રી નવપિ આયંબબલની આરાધનામાં લાભ લેવા માટે િરે કના નીચે પ્રમાણે નકરા રાખવામાં આવેલ છે :

૧

૨

૩
૪

દિવસ/તારીખ
સોમવાર,
૧૯.૦૪.૨૦૨૧
થી મંગળવાર
૨૭.૦૪.૨૦૨૧ નવ દિવસની
આરધના
સોમવાર,
૧૯.૦૪.૨૦૨૧
ુ વાર અને
થી શક્ર
સોમવાર
૨૬.૦૪.૨૦૨૧
િરે ક દિવસની
આરાધના
સોમવાર,
૧૯.૦૪.૨૦૨૧
પ્રથમ દિવસ
ર્સનવાર,
૨૪.૦૪.૨૦૨૧
છઠ્ઠો દિવસ

આરાધના

નકરો

શ્રી નવપિ આયંબબલ ઓલી નવ દિવસની સંપ ૂણય આરાધનાનો
લાભ - િે રાસરમાં થનાર પ્રભ ુ િર્યન, પ ૂજા, આંગી, આરતી અને
£ ૧,૦૦૮.૦૦ મંગળ િીવો. તેમજ શ્રી નવપિજી પ ૂજા, શ્રી મહાવીર જન્મ કલ્યાણક
ઉત્સવ, શ્રી ચૈત્રી પ ૂનમ સસદ્ધાચલ પટ િર્યન યાત્રા, શ્રી શ્રીપાલ
રાજાનો રાસ - જ્ઞાન પ ૂજા અને પ્રવચન તથા ભક્તત

£ ૧૦૧.૦૦

એક દિવસની સંપ ૂણય આરાધના - િે રાસરમાં થનાર પ્રભ ુ િર્યન,
પ ૂજા, આંગી, આરતી - મંગળ િીવો, જ્ઞાન પ ૂજા તેમજ શ્રી નવપિ
પ્રવચન - ભક્તત

£ ૫૧.૦૦

શ્રી શ્રીપાલ રાજાનો રાસ તથા નવ દિવસની જ્ઞાન પ ૂજા

£ ૫૧.૦૦

શ્રી નવપિજી પ ૂજા

રસવવાર,
૫ ૨૫.૦૪.૨૦૨૧
સાતમો દિવસ
મંગળવાર,
૬ ૨૭.૦૪.૨૦૨૧
નવમો દિવસ

£ ૧૦૧.૦૦

ુ રાતી
શ્રી મહાવીર સ્વામી જન્મ કલ્યાણક ઉત્સવ. OAUK ગજ
ર્ાળાના બાળકો તરિથી રજૂઆત.

£ ૧૦૧.૦૦

શ્રી ચૈત્રી પ ૂનમ સસદ્ધાચલ પટ િર્યન અને ભાવ યાત્રા કરાવવાનો
લાભ

નોંધ: િે રાસરમાં થનાર િર્યન-પ ૂજા-આંગી-આરતી-મંગળ િીવો, શ્રીપાલ રાજાનો રાસ, જ્ઞાન પ ૂજા,
શ્રી નવપિ પ ૂજા, શ્રી મહાવીર સ્વામી જન્મ ઉત્સવ, શ્રી ચૈત્રી પ ૂનમ સસદ્ધાચલ પટ િર્યન તેમજ શ્રી
નવપિ પ્રવચન - ભક્તત - શ્રી નવપિ આયંબબલ ઓળીના નવે દિવસની સંપ ૂણય આરાધનાનો લાભ
અથવા નવ દિવસમાંથી જુિી જુિી આરાધનાનો લાભ લેવા માટે આપ OAUK ઓર્વાલ સેન્ટર,
પોટસય બાર ઑદિસનો - Tel: 01707 643838 પર સંપકય કરર્ો.
ુ ાર કાયયક્રમમાં િેરિાર કરવાની આવશ્યકતા રહેર્ે તો OAUK મધ્યસ્થ કાયયવાહી
ખાસ સંજોગ અનસ
ુ બ કરવામાં આવર્ે.
સસમસતની સ ૂચના મજ
ુ ચેનલ દ્વારા સનહાળી
આપ શ્રી નવપિ આયંબબલની ઓળીના િરે ક કાયયતમ (ઑનલાઇન) ઓર્વાલ ર્ ુ ટયબ
ર્કર્ો: https://www.youtube.com/c/oshwaluk

