
ઈસ્ટ લડંનના SKS સ્વામીનારાયણ
મદંિરની રજતજયંતી દનદમત્ત ે સાત
દિવસના ધાદમિકોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી
ધામધમૂપવૂિક કરવામા ં આવી હતી. આ
મહોત્સવન ે દિરસ્મરણીય બનાવવા અને
આશીવાિિ આપવા સાધસુતંોની સાથ ે પ.ૂ
આિાયિ શ્રી તજેને્દ્રપ્રસાિજી મહારાજ ેખાસ
પધરામણી કરી હતી. આ મહોત્સવ પ્રસગંે
પોથીયાત્રા, સહજાનિં સ્કલૂ દ્વારા
પ્રઝેન્ટશેન, રાજોપિાર ઉત્સવ, રોજ ે રોજ
અલગ અલગ સાસં્કદૃતક કાયિક્રમો, શ્રી કષ્ણ
જન્માષ્ટમી, િાડંીયા-રાસ ઉત્સવ, શ્રી
ઘનશ્યામ મહારાજ અદભષકે, અન્નકટૂ
િશિન, સી.ડી. દવમોિન, કીતિન-ભજન
સદહત દવદવધ કાયિક્રમો તમેજ સમગ્ર
મહોત્સવ િરદમયાન િરરોજ
સવાર-બપોર-સાજં સૌ ભક્તો
તમેજ મહમેાનોન ે નાસ્તો તથા
ભોજન પ્રસાિનો લાભ લીધો હતો.

ઈસ્ટ લડંનના SKS
સ્વામીનારાયણ મદંિર માટ ે ૨૬
ઓગસ્ટ ે શરૂ થયલેું સપ્તાહ દવશષે
આનિંનું હતું. સુિંર હવામાનની
સાથ ેસાત દિવસના ઉત્સવમા ંસતંો
દ્વારા શાસ્ત્રોના વાિનની સરવાણી
વહી હતી. ઉત્સવના સમાપન સમયે
શોભાયાત્રા પણ કાઢવામા ં આવી
હતી. વોનસ્ટડે ફ્લટે્સથી ગ્રીન સ્ટ્રીટ
સધુીના માગગે બ ે કલાકની
શોભાયાત્રામા ં ૫,૦૦૦ જટેલા
ભક્તો જોડાયા હતા. માગોિ પર
આનિં અન ે ગલુાલની છોળો વચ્ચ ે ઊિંે
આકાશન ેઆબંતી ધજાઓ, બનેસિ સાથનેી કિૂ,
ઢોલ-નગારાના નાિ ે નાિતા ં અન ે ગાતાં
પ્રભભુક્તો અન ે સપં્રિાયની દવદશષ્ટ ઝાખંી

કરાવતા ં ટબે્લોથી શોભાયાત્રા ઉત્સાહપ્રરેક બની
રહી હતી.

સમગ્ર િશેમાથંી હજારો લોકો આ પ્રસગંને
દિરસ્મરણીય બનાવવામા ં મિિ માટ ે ઉમટ્યાં
હતા.ં યકુનેા હરેો, દવલ્સડન, બોલ્ટન, કાદડિફ,

ઓલ્ડહામ, વદુલિ, સ્ટનેમોર સ્વામીનારાયણ
મદંિરના સ્વયસંવેકો પણ આ મહાકાયિમા ંસામલે
થયા ં હતા.ં ઓસ્ટ્રદેલયા અન ે કનેડેા સદહત
દવિશેથી પણ ભક્તજનો ઉત્સવમા ં ભાગ લવેા
આવી પહોંચ્યા હતા.ં 

રજ ૂકરાયલેા સાસં્કદૃતક કાયિક્રમોનો તો
જોટો જડવો મશુ્કલે છ.ે પરપંરાગત
ભારતીય નૃત્યોથી માડંી ભારતીય આમમીના
શૌયિન ેદબરિાવતા નાટકની રજઆૂતો માટે
બહનેો અન ે ભાઈઓએ મદહનાઓ સધુી
તમેના સમયનો ભોગ આપ્યો હતો.
એસ્થામ ટાઉનહોલમા ં યોજાએલી
સગંીતસધ્યા પણ અનોખી હતી, જ્યા ંઈસ્ટ
લડંનના SKS સ્વામીનારાયણ મદંિર દ્વારા
દનદમિત ધમિ અન ે સપં્રિાયના સુંિર
શ્લોકગાન સાથનેી CD નું દવમોિન
કરવામા ંઆવ્યું હતું.

સેંકડો સમદપિત સ્વયસંવેકોની મિિ
દવના આ ઊજવણીનો કાયિક્રમ શક્ય અને
સફળ બની જ ન શક્યો હોત. સાત વષિના

બાળકથી માડંી ૭૦ વષિના
વૃદ્ધ  સધુીના તમામ લોકો
અન ે જાહરેમા ં નદહ છતાં
પડિા પાછળ રહીન ે કામ
કરનારા ભક્તોએ
રજતજયતંીનો અવસર
િીપાવ ે તવેી મિિ અને
મહનેત કરી હતી. આવનારા
અનકે વષોિ સધુી સ્મરણમાં
રહ ે તવેા ં મહાન કાયિનો
દહસ્સો બનવું એ પણ મહાન
ગૌરવ જ છ.ે

સમગ્ર કાયિક્રમન ે સફળ
બનાવવા તમેજ સ્થાદનક અને
નશેનલ દમડીયા સાથે

કાયિક્રમન ેપ્રદસધ્ધી અપાવવા માટે
શ્રી લાલજીભાઇ વકેરીયા અન ેશ્રી કકશોરભાઇ
વરસાણીએ ખબૂજ જહમેત ઊઠાવી હતી.  જ્યારે
મદનષભાઇ વકેરીયાએ એદશયન વોઇસ માટે
અહવેાલ તયૈાર કયોિ હતો. 
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