સમગ્ર વિશ્વમ ાં ૯૯,૯૯,૯૯,૯૯૯ નિક ર મહ માંત્ર જાપ
પ્રણ મ,
જૈન ધમમનો એક ખ ૂબ જ ય દગ ર પ્રસાંગ - કોરોન િ યરસમ ાંથી મકુ કત, વિશ્વ શ વાં ત, આત્મ શ વાં ત અને
સમ ૃદ્ધિ મ ટે વિશ્વમ ાં પહેલીિ ર ૯૯ કરોડ નિક ર મહ માંત્ર જાપન ાંુ નિક ર પકરિ ર તરફથી સ મકુ હક
ઓનલ ઈન આયોજન.

● રવિિ ર, ૩૧ મે ૨૦૨૦
● સિ રે ૪.૧૧ થી ૮.૧૧ કલ કે – ય.ુ કે. (સિ રે ૮:૪૧ થી ૧૨.૪૧ કલ કે – ભ રત).
● ફેસબુક પર લાઈવ https://www.facebook.com/navkarpariwar/
ઓનલ ઈન સ મકુ હક નિક ર માંત્ર જાપમ ાં બધ જૈન કફરક ઓન આચ યમ ભગિાંતો, ગચ્છ વધપવતઓ,
સ ધ ુ - સ ધ્િીજીઓ તેમજ વિશ્વભરમ થ
ાં ી લ ખો શ્ર િક - શ્ર િીક ઓ જોડ શે.
ુ દ્ર ર સમ ૂહ આર ધન
આ મહ માંત્રન જાપમ ,ાં જો શક્ય હોય તો સફેદ િસ્ત્રોમ ાં સજ્જ થઈ, ફેઇસ બક
ુ નો ઉપયોગ ન કરત હોિ તો આપેલ સમય પ્રમ ણે આપ જાપ કરશો.
જોડ શો અથિ જો ફેસ બક
નીલેશભ ઈ ભગિ નજી શ હ

િર્ મબેન કદલીપભ ઈ શ હ

ુ શ્રી OAUK
મ નદ પ્રમખ

ધ વમિક સવમવત અધ્યક્ષ OAUK

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

99,99,99,999 Navkar Mantra Jap worldwide
Pranam
One of the most memorable events of Jainism - Collective online 99,99,99,999 Navkar
Mahamantra Jaap for the elimination of the Corona Virus, attaining world peace and inner peace
and prosperity organised by the Navkar Parivar.

● Day: Sunday, 31 May 2020
● Time: 04.11 to 08.11am in U.K. (9:41 a.m. to 12.51 p.m. in India).
● Live on Facebook https://www.facebook.com/navkarpariwar/
Acharya Bhagwants, Gachchadhipatis of all Jain sects, Sadhu-Sadhvijis as well as millions of
Shravak-Shravikas from all over the world will join in the online collective Navkar Mantra Jaap.
Please join in the chanting of the most sacred mantra, if possible, dressed in white, via
Facebook or if you are not using Facebook then you can perform the Jaap at home during the
time stated.
Nileshbhai Bhagwanji Shah
Honorary President OAUK

Varshaben Dilipbhai Shah
Religious Committee Chairperson OAUK

