
શ્રી પાવાપરુી મહાતીર્થ યાત્રા 
 

દિવાળી મહાપવથ અને શ્રી મહાવીર સ્વામી મોક્ષ કલ્યાણકના શભુ દિવસે પાવાપરુીમાાં મહાવીર 
પ્રભનુો મોક્ષ ર્યેલ હતો અને તારીખ ૨૭/૧૦/૨૦૧૯ ને રવવવારે, તે પ્રસાંગને યાિ કરીને 
ઓશવાલ સેન્ટરમાાં ભવ્ય પાવાપરુીના જલમાંદિરની તેમજ આબેહબૂ પાવાપરુીનો ચિત્રપટ અને 
મહાવીર પ્રભનુા સમવસરણની સુાંિર રિના કરવામાાં આવેલ હતી. 
 

સવારે ૮.૩૦ વાગ્યે સ્નાત્ર પજૂાની શરૂઆત કરીને ૧૦.૦૦ વાગ્યે શ્રી પાવાપરુીની ભાવયાત્રાના 
િશથન શરૂ કરાવેલ હતા. પ્રભ ુમહાવીર સ્વામીનુાં ૭૨ વર્થનુાં આયષુ્ય હોવાર્ી ૭૨ પાવાપરુી તીર્થના 
ચિત્રપટોની સ્ર્ાપના કરીને લાભાર્ી પદરવારે જગ્યા ઉપર દ્રવ્ય અને ભાવપજૂા કરેલ હતી. તેમજ 
જલમાંદિર સન્મખુ બે મોટા લાડુ, ર્ાળ, ૭૨ સાવર્યા, િીપક, નૈવધ અને ફળ ધરાવેલ હતા. 
 

ભાવયાત્રામાાં સાંગીતના તાલ સારે્ પ્રભ ુમહાવીર સ્વામીના ભક્તત ગીતો અને પ્રભનુો અંવતમ 
ઉપિેશનો બોધ સાાંભળતા ભતતજનો પ્રભ ુવીરના ભાવોમાાં મગ્ન બનેલ હતા. પાવાપરુી ન ગયેલ 
ભાવવકોને ભાવ હતો કે એક વખત યાત્રા કરવી છે અને આ ભવ્ય રિનાર્ી સાક્ષાત પાવાપરુીમાાં 
આવેલા સમવસરણ માંદિર અને જલમાંદિર િશથન કરતાાં હોઈએ એવુાં વાતાવરણ સજાથયુાં હત ુાં.  
 

વર્ાથબહને દિલીપભાઈ શાહ – OAUK ધાવમિક સવમવતના અધ્યક્ષ 
 

 

Shri Pavapuri Tirth Yatra 
 

Mahavir Prabhuji attained moksha on the auspicious day of Diwali – 

Moksha Kalyanak day. On Sunday, 27/10/2019, this occasion was 
commemorated by a grand presentation of Pavapuri Jalmandir by 

displaying portraits of Pavapuri and creating Samovasaran of Mahavir 
Prabhuji.  

 
The celebration commenced by Snatra Puja at 8.30am followed by 

darshan of Shri Pavpuri Bhav Yatra at 10.00am.  As the life span of  
Prabhu Mahavir was 72 years, 72 portraits of Pavapuri were laid and all 

families who had contributed performed Dravya and Bhav Puja where 
they were seated. Two bid laddu’s, Thaal 72 Swastikas, Diwas, Naivedhya 

and Fruits were offered and presented to the Jal Mandir.  
 

Devotees were engrossed in Bhagvan Mahavir Swami by the rhythm of 

music, devotional songs and listening to the last discourse of Prabhuji. 
Devotees who wished to go on the pilgrimage of Pavapuri felt by this  

magnificent creation that they were actually in Pavapuri worshipping the 
Samovasaran Mandir and the Jal Mandir.      

 
 

Varshaben Dilipbhai Shah – OAUK Religious Chairperson 


