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 Pranam and Jai Jinendra,  
 
I hope you are all keeping well and staying 
safe!  
 
Our most important event in the Jain 
calendar Paryushan Parva begins on 24th 
August 2022 to 31st August 2022. We are 
very excited to inform members, that after 
2 years of online only events, this year you 
will be able to physically attend and enjoy 
the festivities at Oshwal Centre.  
Paryushan is a time to stop and reflect on 
our deeds & actions over the past year. 
These eight days give us time to be 
appreciative of all that we have. It’s a time 
when we seek for forgiveness from all living 
beings for any sins we have committed 
knowingly or unknowingly. During this time 
many Jains observe a fast or simply limit 
their meals to once (Ekasanu) or twice a 
day (Biasanu) or choose to not eat certain 
type of food. Paryushan allows the mind 
and body to purify and connect with our 
spiritual self through performing. Let us all 
come together and make every effort to 
ensure that the festival is a peaceful, safe 
and joyous occasion for all.  
 
Following Paryushan:  

1. Sammu parna will be held on 1st 
September 2022 at Oshwal Ekta 
Centre in the morning for all 
Tapasvis. 

2.  Dhaja Din will be held on Sunday 
4th September 2022 followed by 
Swami Vatsalya Bhojan at Oshwal 
Centre. 

3.  The North East Area Savantsari 
bhojan will be held on 11th 
September 2022 at Oshwal Centre, 
Potters Bar.  

 
Call for volunteers: In preparations for 
Paryushan, we will be holding a Paryushan 
Volunteers meeting on Thursday 18th 
August at 8pm in the Board Room of 
Oshwal House. We kindly request all our 
members to support the forthcoming event 
and attend this meeting. There will be 
various duties that need to be undertaken 
during the eight days and Savantsari 
Bhojan Therefore, to ensure smooth 
running and the success of our biggest and 
most important religious festival of the year, 
we require the support and help from our 
members. All ages are welcome.  
 
We are also very keen to have children and 
youth so please come forward and let 
Pushpaben J Shah 
(Pushpa.j.shah@oshwal.org) know if you 
would like to participate in any activities 
during the eight-day festivities be it singing, 
dancing, or playing any instruments.  
 
Paryushan this year falls during school 
holidays and therefore hope to see as 
many of you attending and enjoying the 
festivities.  
 
I would like to take this opportunity to say, 
if I have knowingly or unknowingly hurt you 
in any way, please accept my Micchammi 
Dukhadam.  
 
Hope to see you all there.  
 
Poonam Alkesh Shah  
North East Area Chair 

  

North East Area 



પ્રણામ અને જય જજનેન્દ્ર 
 
આશા રાખ ું છું કે તમે બધા શાતામા હશો અને શાતામા રહશેો.  
 
જૈન કેલેન્દ્ડરમાું આપણો સૌથી મહત્વપણૂણ કાયણક્રમ પર્ ણષણ પવણ ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ શરૂ થાય છે અને ૩૧ ઓગસ્ટ 
૨૦૨૨ સમાપ્ત થાય છે. ખબૂ ઉત્સાહથી સાથ આપણા સભ્યોને જાણ કરીએ છીએ કે બે વષણ માત્ર ઓનલાઇન ઇવેન્દ્ટ 
થયા પણ આ વષે તમે બધા ઓશવાળ સેન્દ્ટરમાું શારીરરક રીતે હાજરી આપી શકશો અને તહવેારોનો આનુંદ માણી 
શકશો. 
 
પર્ ણષણ એવો પવણ છે પાછલા એક વષણમાું આપણાું કરેલા કાયો પર ચ િંતન કરી શકાય. આ આઠ રદવસો આપણને 
આપણી પાસે જે કુંઈ પણ છે તેની પ્રશુંસા કરવાનો સમય આપે છે. આ એક એવો સમય છે જ્યારે આપણે જાણી જોઈને 
કે અજાણતાું કરેલાું કોઈ પણ પાપો માટે બધાું જીવો પાસેથી ક્ષમા માગીએ છીએ. આ સમય દરમમયા ઘણા જૈનો ઉપવાસ 
કરે છે અથવા ખાવામાું મયાણદા રાખે છે.  ોક્કસ પ્રકારનો ખોરાક ન લેવાન ું પર્ ણષણ પ્રમતક્રમણ કરીને મન અને શરીરને 
શ દ્ધ કરવા દે છે અને આપણા આધ્યાજત્મક આત્મા સાથે જોડાવા દે છે. તો  ાલો આવો, આપણે બધા સૌ સાથે મળીને 
આ તહવેાર શાુંમતપણૂણ, સ રચક્ષત અને આનુંદનો અવસર બની રહ ેતે માટે દરેક પ્રયાસ કરીએ. 
 
પર્ ણષણ બાદ: 
૧) ગ ર વાર ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ના રોજ તમામ તપસ્વીઓ માટે સવારે ઓશવાળ એકતા સેન્દ્ટરમાું સમ હ પારણા યોજાશે. 
૨) રમવવાર ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ના ધજા રદન યોજાશે. ત્યારબાદ ઓશવાળ સેન્દ્ટરમાું સ્વામી વાત્સલ્ય ભોજન યોજાશે. 
૩) રમવવાર ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ના નોથણ ઇસ્ટ એરરયા સવુંત્સરી ભોજન ઓશવાળ સેન્દ્ટર, પોટસણ બાર યોજાશે. 
 
પર્ ણષણની તૈયારીઓમાું અમે ૧૮ ઓગસ્ટ ગ ર વારે રાતે્ર ૮ વાગ્યે ઓશવાળ હાઉસના બોડણ રૂમમાું સ્વયું સેવકોની બેઠક 
રાખી છે. તમામ સભ્યોને અમારી નમ્ર મવનુંતી છે, કે આગામી કાયણક્રમમાું તમારો પ રો સાથ અને સહકાર આપશો, અને  
આ સભામાું  ભાગ  લેશો. પર્ ણષણના આઠ રદવસ અને સવુંત્સરી ભોજન દરમમયાન મવમવધ પ્રકારની તૈયારીમાું, સ્વયું 
સેવકોને મદદરૂપ થવા ખાસ મવનુંતી છે. એટલે આપણા વષણના સૌથી મોટા, અને સૌથી મહત્વપણૂણ ધામમિક તહવેારની 
સફળતા અને સરળતાથી થાય તે માટે થાય એટલે અમને આપણા સભ્યોનો સહાયની ખાસ જરૂર છે. તમામ ઉંમરના 
લોકોન ું સ્વાગત છે. 
 
અમે બાળકો અને ર્ વાનો આ તહવેારમાું ભાગ લેવા જોડાઈ તેવ ું ઇચ્ ીએ છીએ.માટે કૃપા કરીને આગળ આવો અને 
પ ષ્પાબહને જે. શાહ (Pushpa.j.shah@oshwal.org) ને જણાવો કે તમે આઠ રદવસના તહવેારો દરમમયાન કોઈ પણ 
પ્રવમૃિમાું ભાગ લેવા માુંગો છો. પછી ભલે તે ગાવાન ું, નતૃ્ય કરવાન ું હોય કે પછી કોઈ પણ વાજજિંત્ર વગાડવ ું હોય. 
 
આ વષે પર્ ણષણ શાળાની રજાઓ દરમમયાન આવે છે તેથી ઘણા લોકો અને ખાસ કરીને બાળકો  ભાગ લેશે અને આનુંદ 
માણશે તેવી આશા રાખીએ છીએ.  
 
આ તકે જાણતા કે અજાણતાું, તમને કોઈ પણ બાબતમાું દ :ખ પહોં ાડ્ ું હોય, તો મન વ ન કાયાયે કરી, ખરા રદલથી 
મમચ્છામમ દ ક્કક્કડમ પાઠવ ું છું 
 
તમને બધાને ત્યાું જોવાની આશા રાખ ું છું. 
 
પનૂમ અલ્કેશ શાહ 
નોથણ ઈસ્ટ પરાની  ેરલેડી 



O.A.U.K. NORTH EAST AREA PARYUSHAN FESTIVAL – 

OSHWAL CENTRE, POTTERS BAR 

24th August 2022 – 31st August 2022 
 

Day – Date – Tithi Kalpasutra Vanchan All evening programme at Oshwal 
Centre 

Wednesday 24/08/2022  
Shravan Vad Baras  
Colour code: Blue/Purple  

Ashtahnika Pravachan  
Jayeshbhai Via Zoom  
11.00am to 1.00pm  

6.45pm Pratikraman  
Aarti / Mangal Divo  
Welcome Dance / Followed by 
Bhavna  

Thursday 25/08/2022  
Shravan Vad Teras  
Colour code: 
Green/Orange  

Ashtahnika Pravachan  
Jayeshbhai Via Zoom  
11.00am to 1.00pm  

6.45pm Pratikraman  
Aarti / Mangal Divo  
Followed by Pravachan / Bhavna  

Friday 26/08/2022  
Shravan Vad Chaudas  
Colour code: Yellow  

Ashtahnika Pravachan  
Jayeshbhai Via Zoom  
11.00am to 1.00pm Bidding 
for Kalpasutra  

5.00pm Pratikraman  
Aarti / Mangal Divo  
Followed by Bhavna and Bidding for 
Kumarpal Raja Aarti  

Saturday 27/08/2022  
Shravan Vad Amas  
Colour code: Heavy 
Colourful  

Kalpasutra Vanchan  
Jayeshbhai Via Zoom  
11.00am to 1.00pm  

6.45pm Pratikraman  
Aarti / Mangal Divo  
Followed by Kumarpal Raja Aarti and 
Raas Garba  

Sunday 28/08/2022 Mahavir Swami Janma Kalyanak Vanchan at Oshwal Centre  
Shravan Vad Amaas Kalpasutra Vanchan will commence at 1.30pm followed by participation of 
the family members in the procession of the 14 Swapnas  
Bidding for Parnu Zulavanu and Pokhna Vidhi  
All Sadharmiks (devotees) are warmly invited for Dinner between 5.00pm – 6.30pm  
Pratikraman will commence at 7.15pm followed by Aarti/Mangal Divo  
Colour code: Gharchodu/Bandhani Performance by young children.  

Monday 29/08/2022  
Bhadarva Sud Beej  
Colour code: Pink  

Kalpasutra Vanchan  
Jayeshbhai Via Zoom  
11.00am to 1.00pm  
Parnu Pokhwanu  

6.45pm Pratikraman  
Aarti / Mangal Divo  
Antakshari / Bhakti Bhavna  

Tuesday 30/08/2022  
Bhadarva Sud Treej  
Colour code: Pastel  

Kalpasutra Vanchan  
Jayeshbhai Via Zoom  
11.00am to 1.00pm Bidding 
for Barsa Sutra  

6.45pm Pratikraman  
Aarti / Mangal Divo  
followed by Tapasvio Nu Bahuman  

Wednesday 31/08/2022  
Bhadarva Sud Choth  
Colour code: Favourite  

Barsa Sutra Vanchan  
Jayeshbhai Via Zoom  
11.00am to 1.00pm  

4.45pm Samvatsari Pratikraman  
Kshmapana (Forgiveness)  
108 Diva Aarti / Mangal Divo  

 

During the Paryushan Festival, Aarti will take place in the Derasar daily at 5pm. 

  



 ઓશવાળ એસોસસએશન ઓફ ધી ્ .કે. નોથવ ઈસ્ટ એડરઆ - ઓશવાળ સેસ્ન્દ્ટ  
રદર્સ – તિતથ કલ્પસતૂ્ર ર્ાાાંચન સાાાંજનો કાથુક્રમ 
બ ધવાર ૨૪/૦૮/૨૦૨૨ 

શ્રાવણ વિ બારસ 

રુંગ કોિ: વાિળી/જાુંબલી 

અષ્ટાહમનકા પ્રવચન 

જયેશભાઈ વાયા ઝૂમ 

સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ 

વાગ્યા સ ધી 

સાુંજે ૦૬.૪૫ પ્રમિક્રમણ 

આરિી / મુંગલ ડિવો 
સ્વાગિ નતૃ્ય / ભાવના દ્વારા 
અન સરણ 

ગ ર વાર ૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 

શ્રાવણ વિ િેરસ 

રુંગ કોિ: લીલો/નારુંગી 

અષ્ટાહમનકા પ્રવચન 

જયેશભાઈ વાયા ઝૂમ 

સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ 

વાગ્યા સ ધી 

સાુંજે ૦૬.૪૫ પ્રમિક્રમણ 

આરિી / મુંગલ ડિવો 
સ્વાગિ નતૃ્ય / ભાવના દ્વારા 
અન સરણ 

શ ક્રવાર ૨૬/૦૮/૨૦૨૨ 

શ્રાવણ વિ ચૌિસ 

રુંગ કોિ: પીળો 

અષ્ટાહમનકા પ્રવચન 

જયેશભાઈ વાયા ઝૂમ 

સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ 

વાગ્યા સ ધી કલ્પસ  ત્ર માટે બોલી 

સાુંજે ૦૫.૦૦ પ્રવતક્રમણ 

આરિી / મુંગલ ડિવો 
ત્યારબાિ ભાવના અને ક મારપાળ 
રાજાની આરિી માટે બોલી 

શમનવાર ૨૭/૦૮/૨૦૨૨ 

શ્રાવણ વિ અમાસ 

રુંગ કોિ: ભારે રુંગીન 

કલ્પસ  ત્ર વુંચન 

જયેશભાઈ વાયા ઝૂમ 

સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ 

વાગ્યા સ ધી 

સાુંજે ૦૬.૪૫ પ્રમિક્રમણ 

આરિી / મુંગલ ડિવો 
ત્યારબાિ ક મારપાળ રાજા આરિી 
અને રાસ ગરબા 

રમવવાર ૨૮/૦૮/૨૦૨૨ ઓશવાલ સેન્દ્ટર ખાિે મહાવીર સ્વામી જન્દ્મ કલ્યાણક વાુંચન 
શ્રાવણ વિ અમાસ કલ્પસ  ત્ર વુંચન બપોરે ૧.૩૦ કલાકે શરૂ થશે અને ત્યારબાિ ૧૪ સ્વપ્નોની 
શોભાયાત્રામાું પડરવારના સભ્યો ભાગ લેશે. 
પારણયું ઝુલાવા નયું અને પોખના મવધી માટે બોલી લગાવવી 
બધા સાધમમિકોને સાુંજના ૦૫.00 થી 0૬.૩0 િરમમયાન ડિનર માટે હાડિિક આમુંત્રણ છે. 
પ્રમિક્રમણ સાુંજે ૦૭.૧૫ કલાકે શરૂ થશે ત્યારબાિ આરિી/મુંગલ ડિવો થશે 
રુંગ કોિ: નાના બાળકો દ્વારા ઘરચોડ /બુંધાણી પ્રિશવન. 
સોમવાર ૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 
ભાિરવા સ િ બીજ 
રુંગ કોિ: ગ લાબી 

કલ્પસ  ત્ર વુંચન 
જયેશભાઈ વાયા ઝૂમ 
સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ 

વાગ્યા સ ધી 
પરન  પોળવાન  

સાાુંજે ૬.૪૫ વાગ્યે પ્રમિક્રમણ 
(પછી આરિી / મુંગલ ડિવો)  
અંતાક્ષરી / ભતિિ ભાવના  

મુંગળવાર ૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 
ભાિરવા સ િ વકૃ્ષ 
રુંગ કોિ: પેસ્ટલ 

કલ્પસ  ત્ર વુંચન 
જયેશભાઈ વાયા ઝૂમ ૧૧.૦૦ થી 
૧.૦૦ બારસા સ  ત્ર માટે બોલી  

સાુંજે ૦૬.૪૫ પ્રમિક્રમણ 
આરિી / મુંગલ ડિવો 
ત્યારપછી િપક્સ્વયો ન  બહ માન 

બ ધવાર ૩૧/૦૮/૨૦૨૨ 
ભાિરવા સ િ ચોથ 
રુંગ કોિ: મનપસુંિ 

બરસા સ  ત્ર વુંચન 
જયેશભાઈ વાયા ઝૂમ 

સાુંજે ૪.૪૫ કલાકે સુંવત્સરી 
પ્રમિક્રમણ 
ક્ષમાપાન (ક્ષમા) 



સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ 

વાગ્યા સ ધી 
૧0૮ ડિવા આરિી /મુંગલ ડિવો 

 

 

14 Dreams of Trishala Mata 

1  Elephant  £ 151-00  8  Flag  £ 151-00  

2  Bull  £ 151-00  9  Water Port  £ 151-00  

3  Lion  £ 151-00  10  Lake full of Lotus  £ 151-00  

4  Laxmi  £ 501.00  11  Ocean of Milk  £ 151-00  

5  Garland  £ 151-00  12  Celestial plane  £ 151-00  

6  Full Moon  £ 151-00  13  Jewels  £ 151-00  

7  Bright Sun  £ 151-00  14  Smokeless fire  £ 151-00  

 
Swapnas will be allocated on a First come First serve basis 

Parnu Julavanu and Parnu Pokhvanu bidding will be done on the day. 
Sadharmik Bhakti Bhojan will be between 5.00pm – 6.30pm. 

Pratikraman will start at 7.15pm followed by Aarti and Mangal Divo. 
An entertaining performance by our young children 

To reserve a Swapna or to participate in the children’s performance, please contact:- 
Pushpaben J Shah on 07956 738744 or 020 8886 9812 

(Please leave a voice mail message with your contact details in her absence). 

મત્રશલા માિાના ચૌિ સપના 
સહ  પહરવાર સાથે વાજિ ેગાજિે લાવવાનો અવસર આવ્યા છે 

૧ ગજવર £ ૧૫૧.૦૦ ૮ ધ્વજ £ ૧૫૧.૦૦ 
૨ વરૃ્ભ £ ૧૫૧.૦૦ ૯ પ  ણવ કળશ £ ૧૫૧.૦૦ 
૩ કેસરી મસિંહ £ ૧૫૧.૦૦ ૧૦ પદ્મ સરોવર £ ૧૫૧.૦૦ 
૪ લક્ષ્મી £ ૫૦૧.૦૦ ૧૧ ક્ષીર સમ ર £ ૧૫૧.૦૦ 
૫ પ ષ્પ માળા £ ૧૫૧.૦૦ ૧૨ િેવ વવમાન £ ૧૫૧.૦૦ 
૬ પ  ણવ ચુંર £ ૧૫૧.૦૦ ૧૩ રત્નરાશી £ ૧૫૧.૦૦ 
૭ પ  ણવ સયૂુ £ ૧૫૧.૦૦ ૧૪ ધ માિા 

મવનાની આગ 
£ ૧૫૧.૦૦ 

સ્વપ્નોની ફાળવણી પ્રથમ આવો પ્રથમ સેવાના ધોરણે કરવામાું આવશ ે

પારણયું ઝુલાવાન  અને પારણયું પોખવા ની બોલી તે ડિવસે કરવામાું આવશે. 
સધામમિક ભક્તિ ભોજન સાુંજે ૦૫.00 થી 0૬.૩0 િરમમયાન થશે. 

પ્રમિક્રમણ સાુંજે ૦૭.૧૫ વાગ્યે શરૂ થશ ેત્યારબાિ આરિી અને મુંગલ ડિવો થશે. 
અમારા નાના બાળકો દ્વારા મનોરુંજક પ્રિશવન 

સ્વપ્ના આરક્ષક્ષિ કરવા અથવા બાળકોના પ્રિશવનમાું ભાગ લેવા માટે કૃપા કરીને સુંપકવ કરો:- પ ષ્પાબેન 
જે શાહ 07956 738744 અથવા 020 8886 9812 પર 

(કૃપા કરીને િેણીની ગેરહાજરીમાું િમારી સુંપકવ મવગિો સાથે વૉઇસ મેઇલ સુંિેશ મ  કો). 
O.A.U.K. NORTH EAST AREA PARYUSHAN FESTIVAL 



1. £30.00 nakro is kept for Hire of Hall for 
the whole week.  
2. £30.00 nakro is kept for Sadharmik 
bhakti bhojan on 28/08/2022 for Mahavir 
Swami Janma Kalyanak vanchan 
celebration.  
3. On Wednesday 31/08/2022, £5.00 
nakro is kept for 108 Diva Aarti which will 
be performed in a Group. Also bidding for 
Mangal Divo.  
4. Swami Vatsalya Bhojan on Sunday 
11/09/2022 from 1.00pm to 3.30pm.  
Venue: Oshwal Centre. Nakro for Bhojan 
is £501.00. In total 12 families will be 
allocated a nakro on a first come first 
served basis to invite 25 guests each.  
5. Food bank collection for homeless 
people will be done daily during 

Paryushan. Please bring tinned food, 
biscuits, toilet rolls, shampoo, baby items 
etc ... (all food must be vegetarian). We 
need volunteers to pack and deliver all 
collected items to local areas. This is a 
chance to do seva during Paryushan. 
Please register your name at 
northeastarea@oshwal.org or at the desk 
during Paryushan.  
 
The committee reserves the right to make 
any changes to the programme. 
We seek your forgiveness if we have 
caused any ill feelings or hurt anyone  
knowingly or unknowingly  

 

 

O.A.U.K. ઉત્તર પ  વવ મવસ્િાર પ્ વર્ણ ઉત્સવ 

૧. £30.00 નકરો આખા અઠવાડિયા માટે હોલ હાયર માટે રાખવામાું આવ્યા છે. 
૨. મહાવીર સ્વામી જન્દ્મ કલ્યાણક વુંચન ઉત્સવ માટે ૨૮/0૮/૨0૨૨ ના રોજ સાધમમિક ભક્તિ ભોજન 
માટે £30.00 નકરો રાખવામાું આવ્યા છે. 
3. બ ધવાર 3૧/0૮/૨0૨૨ ના રોજ, ૧ ૦૮ ડિવા આરિી માટે £૫.00 નકરો રાખવામાું આવ્યા છે જે 
સમ  હમાું કરવામાું આવશે. મુંગલ ડિવો માટે પણ ક્ષબડિિંગ. 
૪. સ્વામી વાત્સલ્ય ભોજન ૧૧/0૯/૨0૨૨ ને રમવવારે બપોરે ૧.00 થી 3.30 વાગ્યા સ ધી. 
 

સ્થળ: ઓશવાલ સેન્દ્ટર. ભોજન માટે નકરો 
£૫૦૧.00 છે. ક લ ૧૨ પડરવારોને િરેક ૨૫ 
મહમેાનોને આમુંમત્રિ કરવા માટે પ્રથમ આવો 
પ્રથમ સેવાના ધોરણે નકરો ફાળવવામાું 
આવશે.  
૫. પ્ વર્ણ િરમમયાન બઘેર લોકો માટે ફૂિ બેંક 
કલેતશન િરરોજ કરવામાું આવશે. મહરેબાની 
કરીને ટીનવાળો ખોરાક, ક્ષબસ્કીટ, ટોયલેટ રોલ, 

શેમ્પ  , બાળકોની વસ્ત  ઓ વગેરે લાવો... (બધો 
ખોરાક શાકાહારી હોવો જોઈએ). િમામ 
એકમત્રિ વસ્ત  ઓને સ્થામનક મવસ્િારોમાું પેક 

કરવા અને પહોંચાિવા માટે અમને 
સ્વયુંસેવકોની જરૂર છે. પ્ વર્ણ િરમમયાન સેવા 
કરવાનો આ અવસર છે. કૃપા કરીને િમાર ું 
નામ Northeastarea@oshwal.org પર અથવા 
પ્ વર્ણ િરમમયાન િેસ્ક પર નોંધણી કરો. 
સમમમિ કાયવક્રમમાું કોઈપણ ફેરફાર કરવાનો 
અમધકાર અનામિ રાખે છે. 
જો અમને જાણીન ેકે અજાણિા કોઈ ખરાબ 
લાગણી થઈ હોય અથવા કોઈને દ ુઃખ થ્ ું હોય 
િો અમે િમારી ક્ષમા માુંગીએ છીએ 

  




