
ઈસ્ટ એરિયા માં રિવાળી ની ઉજવણી ૨૦૧૯  
 

ઈસ્ટ એરિયા માં તારિક ૨૫મી ઓક્ટોબિ ૨૦૧૯ સાંજના ૭.૦૦ થી ૧૦.૦૦ વાગ્યે , કેનોન પાલ્મિ 
એકેડેમી સુ્કલ, સેવેનકીંગ્સ માં રિવાળી નો કાયયક્રમ િાખવામાં આવેલ. સાંજનુું વાતાવિણ ખુબજ સિસ 
હોવાથી મેમબોિોની સાિી સુંખ્યામાં હાજિી હતી. નવા િુંગબી િુંગ વસ્ત્રો પહેિીને મેમ્બિો રિવાળી ના 
કાયયક્રમ માં હાજિ થયા અને હોલમાં આવીને એકંબીજાને રિવાળી ની શુભકામના આપી અને ઠૂિસિે 
કલબના મેમ્બેિોએ બનાવેલ રિવાળી કાડડયસ અને ડેકોિેશન નુું પ્રિશયન નનહાહુ્ું. અવનનબેને  ડેકોિેશન 
કિેલ તો તેમનો આભાિ.

 

ત્યાિબાિ રિવાળીનો પ્રોગ્રામ નવકાિમુંત્ર ના જાપ થી શરૂ કિવામાં આવ્યો અને ખુબજ સુુંિિ 
વાતાવિણ હતુું, અને પછી બ ેમમનનટ શાંમત િાખવામાં આવી કે જ ેકોઈ બીમાિ હોઈ, જ ેઆ િુનનયા 
છોડી ને ચાલ્યા ગયા હોઈ તો તેમના આત્માને શાંમત મળે, તેમ વવશ્વમાં શાંમત પથિાઈ તે બિલ બે 
મમનનટ શાંમત િાખવા



. 

ત્યાિબાિ રકશોિભાઈએ તેમનો રિવાળી તેમજ નૂતન વર્ષાભીનુંિન નો સુંિેશ આપ્યો અને આવતા 
કાયયક્રમ બાિામાં જણાવ્્ુું. તેમની સમમમત ખુબજ ઉતસાહથી અને સિસ કામ કિી િહી છે અને માચય માં 
ઇલેકશન આવે છે તો તૈયાિી કિીને નવી સમમમત બનાવે તે જણાવ્્ુું. તેમને બધા વોલૂ્યન્ટસયનો ખુબજ 
આભાિ માન્યો અને પ્રુંશસા કિી.  



 
 

 

સવુંત્સિી ભોજન માટે કોઈ પણ સ્પોન્સિ ના હોવાથી સમમમતના મેમ્બિોએ જમવાની સામગ્રીનો ખચય 
સિખા ભાગે આપેલ અને તેનો આભાિ અશ્વશ્વનભાઈ, નુંિલાલભાઈ, નિોત્તમભાઇ, બાબુભાઇ, 
લતાબેન, લલીતાબેન, ભાિતીબેન તેમ રકશોિભાઈ નો માન્યો.  
ત્યાિબાિ નાની બાલલકાએ રિવાળી કેમ ઉઝવાઇ છે તે બાિામાં ખુબજ સિસ િીતે સમજાવ્્ુું. મહાવીિ 
સ્વામી નનવાણ પામેલ તેમ ગૌતમ સ્વામીને કેવળજ્ઞાન મળેલ તેથી જનૈો રિવાળી  ઉઝવે છે. રિવાળી 
િિમ્યાન તપ પણ કિે છે અને જનૈો ફટાકડા નથી ફોડતા. ભાિતમાં રિવાળી ના તહેવાિમાં જનૈો તીથય 



યાત્રા પિ જાય છે અને ખુબજ તપ કિે છે. 

 
 

પછી એક નાટક રિવાળી બાિામાં કિવામાં આવેલ અને છેલ્લે િીવો ડાન્સ કિવામાં આવેલ. આ બધુું 
અવનીબેન ખુબજ થોડા સમયમાં પ્રેકટીસ કિીને આપણી સમક્ષ પસિાવ્ુું.  

 

અવનીબેન નો ઈસ્ટ એરિયા ખુબજ આભાિ માને છે અને તેમની મિિ ની બધા કાયયક્રમ સિસ થઇ છે. 
અવનીબેન ને વવનુંતી કે ઈસ્ટ એરિયા તમાિો છે અને નવી પેઠીને તમાિો આસિો છે.  



બધાને ખુબજ આનુંિ આવ્યો અને આની પ્રસુંશા સુિેશભાઈ માણેકચુંિ શાહે ખુબજ કિી અને બધી 
બાલલકાને ખુશી ભેટ િોકડા આપેલ.  

 



 

પછી બધાને જમવા માટે બોવાવામાં આવ્યા, અને ખુબજ સિસ િસોઈ પીિસવામાં આવી. ઈડલી 
સુંભાિ, ગુલાબ જાુંબ ુઅને ગાંઠઠયા પીિસવામાં આવેલ. આ બધી િસોઈ બનાવા રકશોિભાઈ, 
કપૂિભાઈ, જયવુંતીબેન, મધુબેન અને ચુંિનબેન નો સાથ હતો અને િસોઈ જયવુંતીબેન કપૂિભાઈની 
ઘિે બનાવેલ તો તે બિલ બધાનો ખુબજ આભાિ.  



 

 

બીજુ ું ડોનેશન બોક્સ િાખવામાં આવેલ અને જમેને આમાં ડોનેશન આપેલ તેમનો ખુબજ આભાિ.  
રિવાળીનો કાયયક્રમ ખુબજ સિળતા થી પૂણય થયો અને સવેને માિા નૂતન વર્ષયના અભભનુંિન અને નવુું 
વર્ષય બધાનુું સારું  જાય.  
 

રિપોટય િેનાિ:   બાબુભાઇ િેવજી શાહ. 


