ૐ શ્રી ચૈત્ર માસ આયંબિલ ઓલી આરાધના ૐ
પ્રણામ
શ્રી ચૈત્ર માસ નવપદ આયંબિલ ઓળી, જૈન ધમમનો એક ખ ૂિ જ મહત્તત્તવનો તહેવાર સોમવાર, ૧૯ એપ્રપ્રલથી
ુ ી, નવ દદવસ ઉજવવામાં આવશે. નવપદ એટલે બ્રહ્ાંડના નવ સવોચ્ચ પદ. આ
મંગળવાર, ૨૭ એપ્રપ્રલ સધ
નવ પદ છે - અદરહંત, પ્રસદ્ધ, આચાયમ, ઉપાધ્યાય, સાધ,ુ સમ્યગ દશમન, સમ્યગ જ્ઞાન, સમ્યગ

ચાદરત્ર અને સમ્યગ તપ. નવપદ નવકાર મંત્રમા પણ સમાપ્રવષ્ટ છે . નવપદને પ્રસદ્ધચક્ર પણ કહેવામા આવે
છે .
ુ ાર, શ્રી નવપદ આયંબિલ ઓળીની ઉજવણી ઑનલાઇન લાઇવ વેિકાસ્ટ દ્વારા OAUKના નવ
સંજોગો અનસ
એદરયાના સભ્યો સાથે થશે. આ સાથે વેિસાઇટની બલિંક તથા નવ દદવસની આરાધનાની પ્રવગતો જોડવામાં
આવી છે . આપણા આત્તમાને નવપદમય િનાવવાનો આ અમ ૂલ્ય અવસર છે . આપ આપના પદરવાર તથા
સ્નેહીજનો સાથે દરરોજની આરાધનામાં જરૂર લાભ લેશો. સૌ સાથે મળીને કરીએ સો નવપદની આરાધના!
જય જજનેન્દ્ર!
નીલેશભાઈ ભગવાજી શાહ
ુ શ્રી OAUK
માનદ પ્રમખ

વર્ામિહેન દદલીપ શાહ
ધાપ્રમિક સપ્રમપ્રત અધ્યક્ષ OAUK

Shri Chaitra Maas Ayambil Oli Worship
Shri Chaitra Maas Navpad Ayambil Oli, a very important Jain festival of 9 days

commences on Monday, 19th April to Tuesday, 27th April 2021. Navpad means nine
supreme posts of the universe. They nine Pads are - Arihant, Siddha, Acharya,
Upadhyaya, Sadhu, Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charitra and Samyak
Tap. Navpad are also found in the Navkar Mantra. Navpad is also called Siddha
Chakra.
In the current circumstances, Shri Navpad Aymbil Oli will be celebrated online via
live webcast with members of all nine areas of the OAUK. Attached is the link to the
website and details of the nine day worship. This is an invaluable opportunity to
rejuvenate our soul.
Please do join in and participate in the worship everyday with your family and loved
ones.

Jai Jinendra!
Nilesh Bhagwanji Shah
Honorary President OAUK

Varshaben Dilip Shah
Religious Chairperson OAUK

