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�યામલ સૌમલે સ�રની રાતને બનાવી અ�રની રાત

સ�ર નવે�બરની રા�ે સુરે��નગરમાં માતૃભાષાનાં રગબેરગી અને સુગંધી પુ�પો ં ં

જવેાં ગીતોનો ગુલદ�તો સૂર-શ�દ�ેમીઓને આનંદ કરાવી ગયો, અ�રની રાતે 

તરબતર કરી ગયો. ડૉ. �યામલ મુનશી, સૌમલ મુનશી અને આરતીબહેન 

મુનશી ગુજરાતી ગીતોની તાલબ�ધ �વેણી છે. વ�ર� કિવ અને કશળ સંચાલક ુ

મૃદુભાષી તુષાર શુ�લ બે ગીતો વ�ચેના આવકાશને પોતાનાં અનુભવસ� 

ઉદાહરણોથી સમૃ� કરી ગયા. મુનશી �પુટીમાંથી કોઈ ગાતું હોય તો એમ લાગે 

કે ગાતા જ રહે અને તુષારભાઈ બોલતા હોય તો એમ લાગે કે બોલતા જ રહે. એ 

આ �ૂપની સફળતાનું �માણ છે. આ સાથે કાબેલ વા�વૃંદ �ારા સુરીલી સંગત 

અને �યામલભાઈ પાસેથી હા�યની રગત ��તુતને �ાસા�દક બનાવતાં હતા.ં

માતૃભાષાનાં નવાં-જૂનાં, ��યા-અ��યા ગીતોને સાધનાનાં ભાવથી રજૂ કરી 

અમારી સં�થા '�ે�ડઝ �ૂપ-સુરે��નગર'નાં સ�યોને યાદગાર કાય��મ આપવા 

બદલ ધ�યવાદ.

 - �શાંત �ની, પુિલન �વેદી, કે.એન. પટેલ, �દલીપ પટેલ તથા 

જગદીશ �વેદી-સુરે��નગર

તાજગીસભર થઈ વષ�ની શ�આત

વષ�ની શ�આતનો તા� અંક હાથમાં આવતા જ એકી બેઠકે વાંચી ગઈ. િવિવધ 

િવષયો પર લેખો સાથે મન પણ એકાકાર થયું. એક સમયના �ણીતા સંગીતકાર 

રવી�� જનૈ િવશે �ણી ખૂબ આનંદ થયો. તેમના ઘણા ગીતો આજ ેપણ હૈયે 

અને હોઠે જડાયેલા છે જ ેતા� થઈ ગયા. કિવ ગઝલકાર રાજશે �યાસ 

'મ�કીન'નો લેખ �વનની િફલસૂફી સમ�વી ગયો તો િવનોદ �શીનો કિવતા 

આ�વાદ પણ ભાવિવ�માં ડૂબાડી ગયો. આ બધા સાથે �વરસેતુ �યૂઝ 

ડાયજ�ેટમાં હા�યને પણ અનોખું �થાન અપાયું છે. રતલાલ બોરીસાગરના 

હા�યલેખ મરક મરક હસાવી ગયા તો નાનકડા �યાંશુ �નીની આનંદની 

ઉ�રાયણ પણ મોજ કરાવી ગઈ. આ ઉપરાંત અંકમાં સંગીત સમાચારો મધુર 

દુિનયાથી વાકેફ કરાવી ગયા.

- �યા પારેખ, મુંબઈ
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પતાએ દીકરીના યાદમાં સાચવેલી વ�તુઓ પર બનાવેલા

ચ�ોનું �દશ�ન યો�યું
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