
           
 

                 ૐ              ચૈત્ય પરિપાટી યાત્રા                ૐ 

તાિીખ: િવિિાિ, ૩૦.૦૮.૨૦૨૦                               સમય: સિાિે ૯.૦૦ – ૧૧.૩૦ િાગ્યે  
પ્રણામ 

શ્રાિક જીિનના પ્રયષુણ પિવના પાાંચ કતવવ્યોમા આિે છે ચૈત્ય પરિપાટી. શ્રી સાંઘ સાથે દેિાસિમાાં ઉપયોગી દ્રવ્ય, સામગ્રી 
સાથે લઈને જિનેશ્વિ ભગિાંતોના દર્વન િાંદન અને ભક્તત કિિા િવુાં તેનુાં નામ છે ચતૈ્ય પરિપાટી. અરિહાંત પ્રભનુો આપણા 
ઉપિ અસીમ ઉપકાિ હોિાથી પ્રભનુા ગણુોને બહુમાનપિૂવક યાદ કિીને પિૂા ઠાઠામાઠથી વિિધ દેિાસિોમાાં દર્વન કિિા 
િવુાં તે શ્રાિક/શ્રાવિકાનુાં કતવવ્ય છે. સકળ સાંઘની સાથે દર્વન કિિા િિાથી અંતિમાાં ખબૂ િ ઉલ્લાસ અને ઉમાંગ ઉછળે 
છે.  
આ િષે, સાંિોગ અનસુાિ સાંઘ સાથે આપણે રૂબરૂ િઈ ર્કીએ એમ નથી, ઓર્િાલ એસોવસએર્ન ઓફ ધ ય.ુકે. તિફથી 
િર્ુવઅલ િેબકાસ્ટ દ્વાિા (ઓનલાઇન), ચતૈ્ય પરિપાટી યાત્રા, ભાિિાહી ભક્તત સાથે પજૂ્ય શ્રી િયેર્ભાઈ ર્ાહ કિાિરે્. 
આપ િરૂિ આપના કુટુાંબીિનો અને સ્નેહીિનો સાથે ખબૂ િ ભાિથી આ સિુણવ તકનો લાભ લેર્ો 
                                                                                                         
િય જિનેન્દ્દ્ર! 

 

નીલેર્ભાઈ ભગિાનજી ર્ાહ                                                                િષાવબેન રદલીપભાઈ ર્ાહ  
માનદ પ્રમખુશ્રી OAUK                                                                              ધાવમિક સવમવત અધ્યક્ષ OAUK 

............................................................................................................................. ........................... 
                                  Chaitya Paripaati Yatra  
Date: Sunday, 30.08.2020                                                    Time: 9.00 – 11.30 am  
        
Pranam 
 
Chaitya Paripaati is one of the five duties of a Shravak (lay person) for Paryushana. Chaitya 
Paripaati means visiting Jain temples with Shri Sangh (devotees) for Darshan, Vandan and 
Bhakti, taking the necessary items for worship. Arihant Prabhu has infinite grace upon us and it is 
the duty of a Shravak/Shravika to remember his favours and his virtues in a manner and clothing 
befitting royalty and perform Darshan at various Derasars. Performing Darshan with the whole 
Sangh brings a lot of inner happiness and fulfillment.   
 
Due to the circumstances this year, we are not able to visit personally, The Chaitya Paripaati 
Yatra, hosted by the Oshwal Association of the U.K. will be webcasted live (online), conducted by 
our Vidhikaar, Pujya Shri Jayeshbhai Shah accompanied with devotional music. Please do not 
miss this golden opportunity and spiritually join in with your family and loved ones. 
  
Jai Jinendra! 
 
Nileshbhai Bhagwanji Shah                                             Varshaben Dilipbhai Shah 
Honorary President OAUK                                               Religious Committee Chairperson OAUK  
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