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      સતત પપસ્તાલીસ વર્ષથી આખી દુપનયાને ઉંધા ચશ્મા વડે એક જુદી જ દુપનયાનો નજારો કરાવે છે 

તારક મહેતા. ટપુડો, જઠેાલાલથી માંડીને શ્રીમતીજીનું પાત્ર લાખો વાચકોના પદલ પર રાજ કર ેછે. ટપુડાના 

તોફાન અને માળાની દુપનયાની સેર કરાવતા તારક મહેતા માટે આમ તો સપવશેર્ પપરચયની જરૂર જ 

નથી. ‘દુપનયાને ઉંધા ચશ્મા’ નાટકના ટાઈટલને પચત્રલેખાના તત્કાલીન તંત્રી હરપકસન મહેતાએ કૉલમનંુ 

નામ આપયું અને તારક મહેતાએ કૉલમ શરૂ કરી. ટપુડાને ભવનાથના મેળામાં લઈ જવાનો હોય કે પછી 

બીજી કોઈ જગ્યાએ એની સાથે અને એની આસપાસ ફરતા પાત્રોનંુ લેખન એટલું જીવંત લાગે કે, જાણે આ 

બધંુ જ આપણી આંખ સામે ભજવાતું ન હોય! ‘પચત્રલેખા’ સાપ્તાપહકમાં પ્રપસદ્ધ થતી તારકભાઈની કૉલમ 

દુપનયાને ઉંધા ચશ્મા આજ ેઆખા દેશમાં પ્રચપલત બની ગઈ છે. એ જ શ્રેણી પરથી તૈયાર થયેલી સબ 

ટીવીની પસપરયલ ‘તારક મહેતા કા ઉલટા ચશ્મા’ માટે રોજ સાજં ેસાડા આઠનો સમય આખા દેશમાં 

ફેલાયેલા લાખો ચાહકોએ બુક કરી નાખ્યો છે. પસરીયલનું પાત્રાલેખન કૉલમમાં આવતાં તમામ પાત્રો જવેું 

નથી. મુખ્ય પાત્રો પસવાય અનેક નવા પાત્રો પસરીયલમાં નજર ેચડે છે. જ ેતારક મહેતાની કૉલમનો અસલી 

ફેન છે તેને પસરીયલ થોડી લાઉડ લાગે છે. અલબત્ત તારકભાઈના શ્રીમતીજીનું પણ કંઈક આવું  જ માનવું 

છે. 
 

જીવનસાથીની કલમનું ગૌરવ અને ગપરમા જમેના ચહેરા ઉપર તરવર ેછે એવાં ઈન્દુબેન તારક મહેતા આજ ે

વાત માંડે છે દુપનયાને ઉંધા ચશ્માની. લાગણીથી તરબતર એવાં ઈન્દુબેન સાથે બહુ જ લાંબી મુલાકાત 

થઈ. આમ તો ઈન્દુબેન સાથે મારો પપરચય એકવીસ વર્ષથી છે. તારકભાઈને અંગત રીતે જાણતા તમામ 

લોકોને ખબર છે કે, તારકભાઈ પ્રેમસભર લહેકા સાથે ઈન્દુબેનને હંમેશા ં‘જાડી’ કહીને જ સંબોધે છે. આ 

યુગલ વચ્ચે ચૌદ વર્ષનો ઉંમરનો તફાવત છે. તારકભાઈને હજુ પડસેમ્બર મપહનામાં 87 વર્ષ પૂરાં થયાં અને 

ઈન્દુબેનને 73 વર્ષ. ઉંમરનો તફાવત એમના તાલમેલમાં ક્ાંય નજર ેન દેખાય. ઈન્દુબેન સાથેની મુલાકાત 

ચાલતી હતી ત્યાં જ તારકભાઈને સાજંના તડકામાં ચક્કર મરાવવા માટે એમની કેર ટેકર લઈ ગઈ. બત્રીસી 

નહોતી પહેરી પણ તારકભાઈના ચહેરા પરનું હાસ્ય પનમષળ અને ચમકતાં પારદશષક હીરા જવેું હતું. 
 

ઈન્દુબેન તારકભાઈને કદીય નામથી નથી બોલાવતાં. એ મ્હેતા કહીને જ સંબોધે છે. ઈન્દુબેને સહેજ ટકોર 

પણ કરી કે, ‘પસરીયલમાં તારક મહેતાના પાત્રની પત્ની એમને નામથી બોલાવે છે પણ હંુ મ્હેતાને કોઈ 

પદવસ એમના નામથી નથી બોલાવતી.’ 
 

તારક મહેતાના નેવું પુસ્તકો છે પણ એમનું લેખન વર્ો અગાઉ નાટ્યકે્ષત્રે શરૂ થયું હતું. 1981 સુધી 

તારકભાઈએ નાટકો લખ્યા. મજાની વાત એ છે કે, તારકભાઈના તમામ અચીવમેન્ટસ પવશેની તારીખ 

અને સાલ ઈન્દુબેનને જાણે ગઈકાલની ઘટના હોય એ રીતે યાદ છે. 
 

મંુબઈમાં 27 વર્ષ સુધી સેન્ટરલ ગવનષમેન્ટના પફલ્મમ્સ પડપવઝનમાં કોમેન્ટર ી રાઈટર તરીકે તારકભાઈ નોકરી 

કરતા હતાં. પદવસના ભાગે નોકરી અને રાત્રે તેમનું લેખનકાયષ ચાલે. મંુબઈની ભાપટયા હૉપસ્પટલ નજીક 

એમનું રહેવાનું. પાડોશ પણ કેવો, આઠમા માળે જ્યોપતન્ર દવે, ત્રીજા માળે હરીન્ર દવે રહે. સ્નેહલ મજમુદાર 

અને ટીકુ તલસાપણયા પણ પાડોશી. જઠેાલાલનું પાત્ર આ જ એપાટષમેન્ટમાં ધબકે. એક બેડરૂમ, હોલ, 

પકચનના ફલેટમાં જ દુપનયાને ઉંધા ચશ્મા નાટક અને બાદમાં કૉલમનંુ સજષન થતું રહ્ું. છેલ્મલા બાવીસ 

વર્ષથી ટપુડાના સજષક અમદાવાદ આવીને વસ્યા છે. 
 



આ યુગલની લવસ્ટોરી પણ પદલધડક છે. તારકભાઈના પહેલાં લગ્ન ઈલાબહેન સાથે થયાં હતાં. ઈલાબહેન 

સાથે પડવોસષ થયાં એ પછી ઈન્દુબેન સાથે એમને પપરચય થયો. ઈન્દુબેન પોતાની નોકરી માટે મંુબઈ 

ઈન્ટરવ્યૂ આપવા ગયેલાં. એમનાં પપપાના પમત્રની દીકરી એટલે નાટ્ય જગતની જાણીતી અપભનેત્રી મીનળ 

પટેલ. બેંકમાં નોકરી કરતાં મીનળ પટેલ સાથે ઈન્ટરવ્યૂ આપયાની સાજં ેજ એક નાટકના પરહસષલમાં જવાનું 

થયું. ત્યાં તારક મહેતા સાથે ઔપચાપરક મુલાકાત થઈ. એ પછી તારકભાઈએ મીનળબહેન અને બીજાં 

કોમન ફે્રન્ડઝને ઈન્દુબેન પવશે પૂછપરછ કરી પણ માપહતી મળી નહી.ં 
 

ઈન્દુબેન મંુબઈમાં પેઈંગ ગેસ્ટ તરીકે રહેતાં. મંુબઈ પોટષ  ટર સ્ટમાં નોકરી કરતાં. પેઈંગ ગેસ્ટ તરીકે રાખતા ં

અમ્માને નાટકોનો ભાર ેશોખ. ફરી ઈન્દુબેનનો પપરચય તારકભાઈ સાથે થયો. એક પદવસ તારકભાઈએ 

એમને ઘર ેજમવા માટે પનમંત્રણ આપયું. વાતવાતમાં કહી પણ દીધંુ કે, મને તમારી સાથે જીવન વીતાવવામાં 

રસ છે. શંુ આપણે આગળ પવચારી શકીએ? 

 

ઈન્દુબેન કહે છે, ‘એમ તરત જ તો કેવી રીતે હા પાડી શકાય? એમનાં છૂટાછેડા થયાને વરસ ન થાય ત્યાં 

સુધી તો અમે લગ્ન પણ ન કરી શકીએ. મેં પવચારવાનો સમય માગ્યો અને પછી પપરવારમાં વાત કરી. થોડાં 

પદવસો બાદ તારકભાઈની અને ઈલાબહેનની દીકરી ઈશાની હોસ્ટેલમાંથી વેકેશન ગાળવા માટે મંુબઈ 

આવી. એ સમયે તારકભાઈએ ઈન્દુબેનને રસોઈ બનાવવા માટે ઘર ેઆવવા કહ્ું. પેઈંગ ગેસ્ટ તરીકે રહેતાં 

ઈન્દુબેન સવાર ે રસોઈ કરવા જાય, દોડમદોડ કરતા ઓપફસે પહોચંે અને ઓપફસેથી છૂટીને ફરી સાજં ે

જમવાનું બનાવવા જાય. ઈન્દુમાસી તરીકે સંબોધન કરતાં ઈશાની મહેતા એ સમયે લગભગ બારકે વર્ષના 

હતાં. એમણે પપપાને કહ્ું, મારી ઈચ્છા છે કે, તમે ઈન્દુમાસી સાથે સેટ થઈ જાવ. તારકભાઈએ ઈન્દુબેનને 

પ્રપોઝ તો કરલેું પણ ઈન્દુબેને પવચારવામાં બે અઠવાપડયા જટેલો સમય લીધો. એ પછી એમણે હા પાડી. 

ઈન્દુબેનના પપરવારજનોમાંથી આ સંબંધને મૂકસંમપત મળી ગઈ હતી. છૂટાછેડા પછી એક વર્ષ સુધી લગ્ન 

ન કરી શકાય એ કાયદો હોવાથી એ સમયે પસતે્તરની સાલમાં ઈન્દુબેને બહુ જ બોલ્મડ કહી શકાય એવું 

પગલું ભયુું હતું. પલવ ઈન રીલેશનશીપ શબ્દ તો હમણાં આવ્યો. ઈન્દુબેન એ પદવસોમાં તારકભાઈ સાથે 

લગ્ન કયાું વગર રહેવા લાગ્યાં. 
 

ઈન્દુબેન એ પદવસોની યાદમાં ખોવાઈ ગયાં. એ કહે છે, ‘મારાં સસરા જનુભાઈએ મને હાથમાં કડકડતી 

એક એક રુપપયાની એવી અપગયાર નોટ શુકનપેટે આપી. જ ેનોટ હજુ મેં સાચવીને રાખી છે. આ નોટ 

આપીને માર ેમાથે હાથ મૂક્ો અને કહ્ું કે, તમે આ ઘરની વહુ નહી ંદીકરી છો. જ ેપદવસે તારકે તમારંુ પદલ 

દુભાવ્યું એ પદવસે એ ઘરમાં નહી ંહોય પણ તમે તો હશો જ. મારાં સસરાના ગુસ્સા પવશે બધાં બહુ કહેતા 

પણ મને કદીય ઉંચા અવાજ ેએમણે કંઈ જ કહ્ું નથી. મ્હેતાનંુ લખવાનંુ શરૂ થઈ ચૂકેલું. સસરા મ્હેતાના 

લખાણ પવશે કંઈ ન બોલતા પણ એટલું કહેતા કે, લખલેું જીવાશે.’ 
 

ઈન્દુબેન કહે છે, ‘ લખવાનું મ્હેતા માટે પશરમોર રહ્ું છે. મોટાભાગે એમનું લખવાનું રાત્રે જ શરૂ થાય. કોઈ 

વખત જમીને લખે તો કોઈ વખત અડધી રાત્રે જમે. એક બેઠકે ન લખે. પવચારો સતત ચાલતા રહે. દરકે 

લેખ ટુકડે ટુકડે લખાય. લખેની સૌથી પહેલી વાચક હંુ. 
 

શરૂઆતમાં હંુ એમનંુ લખેલું વાંચંુ તો મારાં ચહેરા ઉપર હાસ્યની એક પણ લકીર સુદ્ધાં ન દેખાય.’ એટલે 

મ્હેતા મને કહે, ‘તું તો શરદબાબુની નાપયકા જવેી છો. ગંભીર.... તને મારંુ લખેલું વાંચીને હસવું નથી 

આવતુ?ં’ 
 



હંુ એમને પ્રત્યુત્તર આપતી કે, ‘આ મારા રસનું વાંચન નથી. હંુ તો ધમષવીર ભારતીની વાચક. ‘એક ચદ્દર મૈલી 

સી’ અન ે‘ગુનાહો કા દેવતા’ જવેી કૃપતઓની વાચક છંુ. વળી, મારાં પપયરમાં પહન્દી ભાર્ાના મેગેપઝન અને 

પુસ્તકો વધુ આવતાં. આથી આ લેખની શૈલી માટે માર ેમારી જાતને કેળવવી પડશે. જોકે હંુ બહુ થોડાં જ 

સમયમાં મ્હેતાના લેખોની અને હ્મુરની ફેન થઈ ગયેલી.’ 
 

લગ્ન થયા ંએ સમયે જ મ્હેતાએ મન ેકહ્ું કે, મન ેતુ ંમારી સાથે હંમેશા ંજોઈએ. આથી તું નોકરી મૂકી દે. 

આઈએનટીના નાટકો હોય કે ક્ાંય પણ કોઈ પણ પનમંત્રણ હોય બધાંને ખબર હોય કે તારક મહેતા એકલા 

નહી ંઆવ.ે ઈન્દુબેન એમની સાથે જ હશ.ે આ સાથ હજુ સુધી અકબંધ રહ્ો છે. 

 

સાથ પણ કેવો, લેખ માટે કોઈ વખત માપહતી જોઈએ તો તારકભાઈ ઈન્દુબેનને એ જગ્યાએ મોકલે. 

ખારમાં કોઈ ડૉક્ટરને ત્યાં વેઈટ લોસ માટે અને યોગ કરવા માટે કેટલીક પહરોઈન આવતી હતી. રીના 

રોય, રખેા, સંધ્યા જવેી પહરોઈન ત્યાં આવીને શું કર ેછે? કેવી મહેનત કર ેછે એની માપહતી એકઠી કરવા 

માટે ઈન્દુબેન એ સ્લીપમંગ સેન્ટરમાં જોડાયા હતાં. આ અને આવી કેટલીય વખત ઈન્દુબેન તારકભાઈ 

માટે એમના પરપોટષર બન્યા છે. 
 

પચત્રલેખા ગ્રૂપના જ મેગેપઝન બીજ અને જી માટે પણ એમણે ખૂબ લખ્યું. ‘દુપનયાને ઉંધા ચશ્મા’ કૉલમ 

પોપયુલર થવા માંડી એ પછી એમને બીજી જગ્યાઓએ પણ ઓફર મળવા લાગી. ‘સુધા’ મેગેપઝનમાં મારાં 

નામ સાથે કૉલમ પ્રકાપશત થતી. મપહલાઓના મેગેઝીનમાંતારક મહેતાની કૉલમ અસ્થાને લાગે એટલે જ 

એમણે મારાં નામે લખવું શરૂ કયુું. 
 

થોડી વાંચવી ગમે તેવી વાતો પણ ઈન્દુબેને શેર કરી છે. ભગવાનમાં માનવા ન માનવાની વાત કરીને તેમણે 

પજંદગીની એ નાજુક પળો પવશે વાત કરી. મ્હેતા ભગવાનની પજૂા અચષનામાં બહુ ભરોસો ન રાખે. પણ 

મને આશાપુરા માતા ઉપર બહુ શ્રદ્ધા. 2007ની સાલ પછી અસંખ્યવાર હંુ માતાના મઢ આશાપુરા માતા 

પાસે શીશ ઝૂકાવવા અચૂક જાઉં છંુ. વાત એમ બની કે, ‘દુપનયાને ઉંધા ચશ્મા’નો એક લેખ વાંચીને કેટલાક 

લોકોનંુ પદલ દુભાયું. એક વાચક મને નામ યાદ નથી એ વારંવાર ફોન કરીને મને કહે, તું માતાના મઢ જા તો 

અમે તમને બંનેને માફી આપીએ. બહુ જ ટેન્સ્ડ વાતાવરણ હતું. હંુ તો બે અંગત બહેનપણીઓ સાથે ગાડી 

લઈને ઉપડી માતાના મઢ દશષન કરવા. કોણ જાણે કેમ અમને એક પણ હોટેલમાં કોઈ ભાડેથી રુમ ન આપે. 

એક હોટેલના માપલકને હકીકત ખબર હતી. એ અને એના પપતા બંને મ્હેતાના ફેન. મને એમણે મદદ કરી. 

વળી, આ બાપ દીકરો એ પવરોધ કરનારાઓની કમ્યુપનટીના જ હતાં. પણ એમણે અમને મદદ કરી. એમણે 

ઉતારો આપયો એ જગ્યાએથી માતાના મઢ જઈને દશષન કરીને પરત આવવામાં પાંચ –છ કલાકનો સમય 

લાગે એમ હતો. અમને જરૂર કરતા વધુ સમય લાગ્યો અને અમારો ફોન કેમેય લાગે નહી.ં છેવટે સંપકષ  થયો 

ત્યાર ેએ લોકોને હાશ થઈ. 
 

માતાના મઢ જઈને મેં તો માના દરબારમાં મારો ખોળો પાથયો. માની મૂપતષ સામે જોઈને કહ્ું, મા પાસે તો 

દીકરી માગી શકેને? હંુ તો તારી પાસે ખોળો પાથરીને કહંુ છંુ કે એ માણસે કદીય કોઈનું ખરાબ નથી ઈછ્ું. 

એની કસોટી ન કર મા. તારી આ દીકરીને ખાલી હાથે ન જવા દે... કંઈક તો જો મારી શ્રદ્ધા સામે....’ 
 

ઈન્દુબેન કહે છે, એ મૂપતષના પ્રભાવ સામે મારી આંખોમાંથી ક્ાર ેઅશ્રુધારા વહી નીકળી એનો મને અંદાજ 

ન રહ્ો. મારાં અપસ્તત્વમાં એક હળવાશ ફેલાઈ ગઈ. માતાજીના મઢે મેં થોડી ભેંટ આપવાનું નક્કી 

કયુું. રૂપપયા આપયાં એ સમયે કેપશયર ેપાવતી આપવાનો આગ્રહ કયો. મેં ના પાડી પણ એણે કહ્ું, માતાન ે

જ ેચઢાવો ચડે એ નામજોગ હોય તમાર ેનામ તો લખાવવું જ પડશે. મેં લખાવ્યું ઈન્દુ તારક મહેતા. એણે 



બે તાળાના ચશ્મા નાક પરથી સહેજ નીચે ઉતારીને મારી સામે જોયું. મેં વળતો જવાબ આપયો, હા એ જ 

નામ છે... જમેનું તમે વાંચ્યુ છેને એ જ, હા એ જ નામ છે, હંુ તેમની પત્ની છંુ. માતાજીએ મારામાં એક પહંમત 

ભરી દીધી હતી. 
 

એક વખત તારક મહેતા પસરીયલના આપસત મોદી અન ે એમના પત્ની સાથે વાત થયેલી. આશાપુરા 

માતાના મઢ ઉપરની મારી શ્રદ્ધા પવશ ેવાત કરી તો એમણે તરત જ કહ્ુ ં કે, ચાલો આપણે સૌ જઈએ. 

મ્હેતાને સાથે આવવા માટે મનાવવાનુ ં કામ આપસતભાઈએ કયુું. અમે બધા ં સાથે ગયાં. એ પછી 

આપસતભાઈને પણ આશાપુરા માતા ઉપર શ્રદ્ધા બેઠી. માતાના મઢ ઉપર તો તસવીરો લેવાની પણ મનાઈ. 

આપસતભાઈએ ત્યા ંતારક મહેતા કા ઉલટા ચશ્માના શૂપટંગ માટે દરખાસ્ત મૂકી. માતાજીની ઈચ્છા હશ ે

તો એ ટરસ્ટીઓની પમટીગંમાં આપસતભાઈની પ્રપોઝલ મંજૂર થશ.ે 

 

આપણને સૌને યાદ જ છે, આશાપુરા માતાના મઢમા ંતારક મહેતા  કા ઉલટા ચશ્માની ટીમ શૂપટંગ માટે 

ગયેલી. એ પછી અમે ત્યાંના રાજા માટે આશાપુરા માતાનંુ મંપદર છે ત્યા ંગયેલાં. એ મંપદર ેમ્હેતા અમારી 

સાથે દશષન કરવા આવેલા.ં ત્યાર ેમેં માતાજીને મનોમન પ્રાથષના કરી કે, તું અમારી ઉપર એવા આશીવાદ 

વરસાવ કે, એક પદવસ હંુ મ્હેતાના નામની ધજા તને ચડાવંુ. એ પછી તારક મહેતા પસરીયલ એક પછી એક 

પકતીમાન સર કરવા લાગી. 
 

ઈન્દુબેન કહે છે, થોડાં સમય પછી માઘી નવરાપત્રમાં મને માતાજી સપનામાં આવ્યાં. મને પૂછ્ું, મારી ધજા 

ક્ાં છે. પહેલી વખત મને એમ કે મનમાં પવચારો બહુ ચાલે છે એટલે મા સપનામાં આવ્યાં હશે. પણ બીજ ે

પદવસ,ે ત્રીજ ેપદવસે આ પસલપસલો ચાલુ રહ્ો. પછી તો મેં માતાના મઢ ફોન કયો કે, મને મા સપનામાં આવે 

છે અને પૂછે છે, મારી ધજા ક્ાં છે? માર ેધજા ચડાવવી છે. ટર સ્ટીઓએ કહ્ું કે, નવરાપત્રમાં તો ધજા અમારી 

જ ચડે. એમાંય આ તો જીણોદ્ધાર પછીની નવરાપત્ર છે એમાં કોઈ ભક્તોને ધજા ચડાવવાની છૂટ નથી 

હોતી. હંુ તો પનરાશ થઈ ગઈ. આ બાજુ મા મને સપનામાં આવે. એ પછી એક પદવસ ત્યાંથી ફોન આવ્યો 

કે, એક કામ કરો પહેલા નોરતેથી સાત પદવસ સુધી તમારી ધજા અમે ચડાવી શકીએ. આઠમના અમારી 

ધજા ચડશે. તાબડતોબ અમે બે ગાડી કરીને આશાપુરા માતાના મઢ ગયા અને ધજા ચડાવી. 
 

આ વાતચીત ચાલુ હતી ત્યાં જ તારક મહેતા એપાટષમેન્ટના પટાંગણમાં ફે્રશ થઈને આવી ગયા. સાથોસાથ 

શંકર પણ આવ્યો. શંકર આજકાલ નાદુરસ્ત રહેતા તારકભાઈની સાર સંભાળ લે છે. ઘરકામ પણ કર.ે એને 

પૂછ્ું, તું કોને ત્યાં કામ કર ેછે એની ખબર છે? ઝાડંુ એક સાઈડ મૂકીને ઊભડક પગે બેસીને એણે કહ્ું, ‘હા 

ખબર છેને, આ પસરીયલ આવે છેને એ સાએબ છે. મારા દીકરાના લગનમાં સાએબ આવેલાંને મારો તો 

વટ્ટ પડી ગયો. અમે સપાટ (ફલેટ) ટીવી લીધંુ છે સાએબની પસરીયલ જોવા માટે.’ આટલી વાત કરીને એક 

ગૌરવસભર લાગણી સાથે એ પોતાના કામે વળગી ગયો. 
 

આ વાત ચાલુ હતી ત્યાં જ તારકભાઈના દીકરી ઈશાનીબેન આવ્યાં. એમને પૂછ્ું કે, તારકભાઈની એવી 

કઈ વાત જ ેતમને યાદ છે? એમણે કહ્ું કે, ‘33 વર્ષથી તો અમેપરકા રહંુ છંુ અને નાની હતી ત્યાર ેહોસ્ટેલમાં 

રહીને ભણતી હતી આથી એમની પિએટીપવટી પવશે ખાસ કંઈ યાદ નથી. એમના લેખો વાંચતી રહંુ છંુ. 

હા, અમે મંુબઈ રહેતા ત્યાર ેહંુ લગભગ આઠેક વર્ષની હોઈશ. પપપા રાત્રે જ લખવા બેસે. આખી રાત લાઈટ 

ચાલુ રહે. મારી રોજ રાતની એક જ કચકચ અને ફપરયાદ હોય... લાઈટ બંધ કરો... લાઈટ બંધ કરો. મારા 

માટે સૌથી ગૌરવની પળ હતી પપપાને પદ્મશ્રી મળ્યો એ. એમની એસંીમી વર્ષગાંઠે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી 

નરને્ર મોદીની હાજરીમાં 81 બુક્સનું પવમોચન અને સન્માન થયું એ મારા માટે યાદગાર ક્ષણો છે. મારા ં

પિન્સ બાળકો સાથે વર્ો પહેલાં અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ પલબટી જોવા ગયેલાં. ત્યાં કોઈ ગજુરાતી પપરવાર મળ્યો. 



એમની સાથે ઓળખાણ થઈ અને એમને ખબર પડી કે, હંુ તારક મહેતાની દીકરી છંુ. તો એ લોકો એટલાં 

એક્સાઈટ થઈ ગયેલાં કે અમેપરકાના શાંત વાતાવરણમાં ઉત્સાહની પકલકારીઓ વહાવી દીધી. મારી સાથે 

તસવીરો પાડવા માંડયા. મારાં બાળકો આવીને મને કહે છે, મમ્મી, તું સ્ટર ેન્જસષ સાથે ફોટા પડાવે છે. ત્યાર ે

મેં એમને કહ્ું કે, એ દાદુના વાચક છે. કોઈ અજાણ્યા લોકો નથી.’ 
 

ઈન્દુબેન હસતાંહસતાં કહે છે, ‘મને તો ફુલ લાઈટ હોય તો પણ ઊંઘ આવી જાય.’ છેલ્મલે એ તારકભાઈ 

પવશે એટલું જ કહે છે, ‘મળી ત્યારથી મને મ્હેતાની પનખાલસતા સૌથી સ્પશી છે. એ એમની પજંદગીમાં 

કદીય કોઈનું ખરાબ નથી બોલ્મયાં. કદી કોઈની ઈર્ષયાષ નથી કરી. એમનાં જ પફલ્મડના અનેક લોકો જ્યાર ે

જ્યાર ેસારંુ લખે કે બોલે   ત્યાર ેમ્હેતા એમના પદલથી વખાણ કર ેઅને અપપ્રપશયેટ કર.ે મ્હેતા જવેો ઉમદા 

માણસ મળવો મુશ્કેલ છે.’ 

 

 

 


