પર્યુષણ પર્વ ૨૦૧૬
સોમવાર ૨૯.૦૮.૨૦૧૬ થી સોમવાર ૦૫.૦૯.૨૦૧૬
નવનાત સેન્ટર, હે ઇઝ

આ વર્ષે પર્યુષણ પર્વ ઉજવવા આપણે પુજય શ્રુતપ્રજ્ઞાજીને બોલાવવા ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ. તેઓ ભારતની
બહાર ત્રીસથી વધુ દેશમાં વસતા જૈનો માટે તીર્થંકર મહાવીરનો સંદેશો ફે લાવી રહયા છે . તેમના ઉંડા જ્ઞાનથી
આપણને જૈન દર્શનના સિદ્ધાંતો સહે લાઈથી સમજાવે છે . તેમના પ્રવચનનો અમૂલ્ય લાભ લેવા આપ સર્વને ખાસ
આમંત્રણ છે .

દરરોજ નો કાર્યક્રમ

૧૧.૦૦ થી ૧૨.૫૦
૧.૦૦ થી ૨.૦૦
૩.૦૦ થી ૪.૦૦
૫.૩૦ થી ૬.૧૫
૬.૩૦ થી ૮:૧૦
૬.૪૫ થી ૮.૧૦
૭.૦૦ થી ૮.૧૫
૮.૧૫ થી ૯.૧૫
૯.૧૫ થી ૧૧.૩૦

પૂજ્ય શ્રુતપ્રજ્ઞાજી નું પ્રવચન અને ભક્તિ
બપોરનું જમણ
સત્સંગ અને પ્રશ્નોત્તરી
સાંજનું જમણ
દેરાવાસી પ્રતિક્રમણ (દેરાવાસી પકખી પ્રતિક્રમણ બુઘવાર ૩૧.૦૮.૧૬. સાંજે ૫.૩૦ વાગ્યે શરૂ થશે)
સ્થાનકવાસી પ્રતિક્રમણ
અંગ્રેજીમાં પ્રતિક્રમણ (શનિવારે અને રવિવારે પ્રતિક્રમણ ૬.૩૦ વાગ્યે શરૂ થશે)
પૂજ્ય શ્રુતપ્રજ્ઞાજી નું પ્રવચન
જાહે રાતો, નીતુ શાહ ને કલાકારો નું સંગીત અને ભાવના, આરતી અને મંગલદીવો

અન્ય પ્રસંગો :

શનીવાર - ૦૩.૦૯.૧૬
રવિવાર - ૦૪.૦૯.૧૬

તપસ્વીઓનું બહુ માન રાત્રે ૯.૧૫ વાગ્યે થશે
મહાવીર જયંતિ “મહાવીર જન્મ કલ્યાણક”
સપનાની ઉછવણી ૨.૦૦ વાગ્યે | ઉછવણીની બધી આવક જીવદયા ફં ડમાં જશે
સવંત્સરી પ્રતિક્રમણ (આ દિવસે ભાવના નથી)
સ્થાનકવાસી : આલોયણા ૩.૧૫; પ્રતિક્રમણ ૫.૧૫ | દેરાવાસી : પ્રતિક્રમણ ૪.૧૫
સંઘ તરફથી તપસ્વીઓના પારણા
પ્રીતિ ભોજન

સોમવાર - ૦૫.૦૯.૧૬
મંગળવાર - ૦૬.૦૯.૧૬
રવિવાર - ૧૧.૦૯.૧૬

શ્રી ચંદના વિદ્યાપીઠના શિક્ષકો રોજ અંગ્રેજી પ્રતિક્રમણ કરાવશે

* જો આપ શુધ્ધતા પૂર્વક સારા અવાજે સામાિયક-પ્રતિક્રમણ કરાવી શકતા હો તો આપ કમીટીના સભ્યને જાણ કરશો *

જમવાના પાસ

પૂર્ણ પર્યુષણના પાસ

£૧૫ દિવસના £૩ ૧૨ વર્ષથી નીચેના £૦ (કોય ચાર્જ નથી)

પાસ આપ ભારતીબેન શાહ (07947 144080) અથવા સુર્ભીબેન ખોના (020 8863 3282) પાસેથી મેળવી શકશો

નકરાની વિગત:

બપોરના જમણના
એક દિવસની પ્રભાવના
સાંજના પ્રતિક્રમણ ભણાવવાનો લાભ
મહાવીર જયંતિના બોપોરનું લંચ (રવિવાર ૦૪.૦૯.૧૬)
મહાવીર જયંતિના સાટાની પ્રભાવના
પ્રીતિભોજનના ખર્ચ નિમિત્તે

£૩૦૧
સાંજના જમણના
£૧૧૧
સવંત્સરીના દિવસનો લાભ
£૨૫૧
સાંજની આરતીનો લાભ
મંગળ દીવાનો લાભ
£૧,૫૦૧
તપસ્વીઓનું બહુ માન કરવાનો લાભ
£૪૫૧
તપસ્વીઓને પારણા કરાવવાનો લાભ
£૩,૩૩૩
વધુ વિગત માટે :

ભુપેન્દ્રભાઈ શાહ : 07944 532780 · સંગીતાબેન બાવીશા : 07761 647285 · નેમીશભાઈ મહે તા : 07866 444544
ધીરુભાઈ ગલાણી : 07956 127631 · રેણુબેન મહે તા : 07931 924197 · paryushan@navnat.com
navnat.com

@navnat

/navnatwebmaster
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£૧૨૫
£૫૦૧
£૧૦૧
£૧૨૧
£૨૫૧
£૧,૧૧૧

