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"અરે રકન્ની, જોર્ો! આપનો મયરુ આઈવો છે." 

જેકીશન કાકાએ મને ઉમળકાભર્યો આવકાર આપર્ાાં રકન્નરી કાકીને બમુ પાડીને કહ્ુાં. 
'આવ રિકરા આવ. આ વખરે્ ઘના ડાડે ભલુો પઈડો.'  
 મેં કાકાના ચરણ સ્પશા કર્યાા. કાકાએ મને બાથમાાં લઈ લીધો. કાકી પણ ફૅષમલીરૂમમાાં આવીને મને 
વળગી પડયા.  
 ચોવીસ વિાની ઉંમરે, બે વિા પહલેા હુ ાં અમેરરકા આવ્ર્યો ત્ર્યારે પપ્પાએ મારી સોંફણ-નોધણ એમના 
ખાસ ષમત્ર જેકીશનકાકાને જ કરેલી. કાકા-કાકીએ મને પહલેેથીજ પે્રમપવુાક સાચવેલો. એમના રૅફરન્સથી 
આવર્ાાંની સાથેજ મને બેંકમા સારી જોબ મળી ગર્યેલી. છ મરહના પછી જ્ર્યારે મેં મારો ઍપાર્ા મેન્ર્ માાંડયો 
ત્ર્યારે રિકરીને ષવિાર્ય આપર્ાાં હોર્ય રે્મ રડેલા.  
 સરુર્માાં જન્મેલા અને મોર્ા થરે્યલા જેકીશન કાકાનુાં આખુાં નામ જેકીશનિાસ ગમનિાસ ગાાંધી. 
ખાવાપીવાના શોખમાાં અને રહણેી કરણીમાાં પાક્કા સરુર્ી. આમર્ો જેકીશનકાકા એમ.કોમ. ગોલ્ડ મૅડાલલસ્ર્ 
હર્ા. બે-ત્રણ વિા કોલેજમાાં લેક્ચરર પણ હર્ા. એમના શબ્િોમાાં " માસ્ર્રગીરીમાાં કાંઈ બઉ પૈહા ની મલે 
એર્લે બાપાએ એના ધાંધામા લગાવી િીધેલો."  
 બીજાની સાથે વ્ર્યવસ્સ્થર્ વાર્ કરર્ા જેકીશનકાકા અંગર્ માણસો સાથે અસ્સલ સરુર્ી થઈ જર્ા. 
પહલેાાંર્ો કોઈક વાર સરુર્ી ગાળ પણ આવી જર્ી પણ કાકીએ રે્ રે્વ છોડાવી િીધી હર્ી. એ કહરે્ા 
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 ' ફડકો મારીન,ે હાથે ખાવાની  જે મજા આવે ર્ે ચમચા-કાાંર્ાથી ની આવે. રે્મજ મોલ્લાની સરુર્ી બોલીમા 
જે ફાવર્ આવે ર્ે ષનહાળની, શબ્િોના સાથીઆ પરેુલી ભાિામાાં ની આવે. 
 રકન્નરીકાકી પણ ગે્રજ્યએુર્ હર્ા. કષવસાંમેલનો ચકૂર્ાાં નહીં. એમન ેવાાંચનનો શોખ. ઘરમાાં સરસ 
લાર્યબ્રેરી. જાર્ે કષવર્ાઓ લખર્ાાં. ષવલભન્ન પ્રકૃષિ હોવા છર્ાાં શમ્મીકપરુ જેવા હને્્સમ િેખાર્ા કાકા સાથે 
પ્રેમ થઈ ગર્યેલો. આંર્રજ્ઞાષર્ર્ય લગ્ન થઈ ગર્યેલા. કાકા-કાકીએ, એ પ્રેમથી હસર્ા રમર્ા જીંિગીભર સાથ 
નીભાવ્ર્યો. કાકી મમાાળાં હસર્ાાં  અન ેકહરે્ા પણ ખરા, 'હજુ પણ એ ગોળમર્ોળ, હવૅી ડયરુ્ી શમ્મીકપરુ 
જેવાજ છે. એમણે પણ બાપ-િાિાનો વારસો લીધો છે. ધેસ્ર્ વ્હાઈ આઈ લવ રહમ. લબચારા કાકાને 
શમ્મીકપરુ જેર્લી  પ્રસાંસક છોકરીઓ કે ફૅમસ પત્નીઓ  નથી મળી. હુ ાં બેઠી છાં ત્ર્યાાં સધુી ર્ો બીજી કોઈ 
ભાવનગરી રાજકુાંવરી મળવાની નથી. 
 એમનો સાંસાર સખુી છે. અમેરરકામાાં વ્ર્યાપારી કુનેહથી કન્વીનીર્યન્સ સ્ર્ોર અને મૉરે્લમાાં ખબુ 
કમાર્યા. બે રિકરીઓને સારૂાં ભણાવીને સાસરે વળાવી. કાકીના એક બોલ પર બીઝનેસ સાંકેલી ષનવરૃ્ થઈ, 

બને્ન રહિંચકે ઝૂલર્ાાં હર્ા. આવા સહૃિર્યી િાંપષર્ને મળવા હુ ાં િોડી આવર્ો. 
 

  'કેમ િીકરા!  જોબ બરાબર ચાલે છેને?  ર્ને ફાવી ગયુાંને?  કાંઈ પ્રોબ્લેમ બ્રોબલેમ ર્ો નથીને? કાંઈ 
પન હોર્ય ર્ો મુાંઝાર્ો નઈ. સી.ઈ.ઓ સાથે આપની પાક્કી િોસ્ર્ી છે. મેં ર્નેી સાથે વાર્ કરી છે. થોરા 
ડારામાાં ર્ારા પ્રમોશનનુાં ગોઠવાઈ જહ.ે'  કાકાએ મોઢામાાં માવો ચાવર્ાાં કહ્ુાં. 
 

   'બેર્ા મયરુ!  ઈન્ન્ડર્યામાાં પપ્પા મમ્મી મજામાાં છેન?ે  હમણા ર્ને બીજી  પ્રવષૃિ કે પછી કોઈ છોકરી 
મળી ગઈ છે કે ત ુાં િેખાર્ો નથી?  કાકીએ પે્રમથી પછુ્ુાં.  'ર્ારી હાજરીમાાં િીકરીઓ દૂર છે રે્ ભલુી જવાર્ય 
છે.' 
 'કાકી!  ર્મને ગમે એવી વાર્ છે. મને બે-ત્રણ મજાના ષમત્રો મળી ગર્યા. બધાજ ષસિંગલ છે. 
મરહનામાાં એક બે વાર મળીને સારહત્ર્ય ગોષ્ર્ી કરીએ છીએ. ઈન્ન્ડર્યાથી માષસક અને સાપ્ર્ારહકો માંગાવીએ 
છીએ. વાાંચીને ચચાા કરીએ છીએ. મજા આવે છે. જો ર્મે અમારે મારે્ સમર્ય કાઢો ર્ો અમને આનાંિ થશે 
અને કાંઈક શીખવાનુાં મળશે. ઈન્ન્ડર્યામાાં થોડુાં લખર્ો હર્ો. પાછાં લખવાનુાં શરૂાં કરવુાં છે.' 
 

    'અરે! આર્ો બહુજ સરસ વાર્ છે.'  કાકીએ વાર્ વધાવર્ાાં પ્રોત્સાહન આપ્યુાં. 
હાંઅ...હાંઅ...હાંઅ...હાંઅ... કાકા રહિંચકા પરથી સીંકમાાં માવો થુાંકી આવ્ર્યા. 

 

 “શુાં મારા સસરાનુાં કપાળ સરસ!  છોકરો ર્ારી જેમ મફર્ના ધાંધાના રવાડામાાં પડવા જાર્ય છે એને 
વાળવાને બિલે ષનસરણી આપે છે?   જો મયરુ, બાવીસ કલાક બાળીને બે પાના લખીને કર્યો ડલ્લો 
કમાવાનો છે?  સાાંભળ ર્ારી કાકીને મારે્ર્ો હુ ાં બાર હાથનો કમાવા વાળો બેઠેલો. ર્ને કમાઈને ખવડાવનારી 
કોઈ બેઠી છે?  લખવા બખવાના છાંિમાાં પડવા જેવુાં નથી. ગાાંડો થઈ જશ ેગાાંડો. ર્ાઈમ મળે ત્ર્યારે મવુી જો. 
છોકરીઓ સાથે હરવા ફરવા જા, કે િોસ્ર્ારો સાથે ગપ્પા માર.” 
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 “ લખવાના ચસ્કા છોડ. બે પાના લખવા મારે્ બાવીસ કલાકનો ધમુાડો કરશે. બાવીસ કલાકના 
ઓવરર્ાઈમમાાં જેર્લા ડોલર મળશે ર્ેર્લી પેની પણ, ર્ારા બે પાનાના લખાણમાાંથી નહીં મળશે.” 

   કાકા ખરેખર સીરીર્યસ હર્ા. કડક ગજુરાર્ી બોલર્ા હર્ા.  રે્મની સામે હુ ાં િલીલ ન કરી શક્યો.   
એઓ ખોર્ા હોર્ય ર્ો પણ મારે મારે્ અમૅરરકામા રે્ઓ એક માત્ર વરડલ હર્ા.  
 

 મારો ઉર્રેલો ચહરેો જોઈને રે્ઓએ ર્ોન બિલ્ર્યો. ‘જો બેર્ા, એક કામ કર! ર્ારા બધા બધ્ધા 
િોસ્ર્ારોને  મારે ર્ાાં જ લઈ આવજે.  કેમ ખરુાંને રકન્ની?  ર્ને પણ મજા આવશે. અહીં ખાઈ પીને મજેથી 
વાર્ો કરજો,  ને કાકી પણ સરસ કષવર્ાઓ બોલશે.’ 
   ‘અરે ર્યાિ આઇવુાં. ર્ારા બાપા ને હુ ાં ચોથા ધોરનમાાં સાથેજ ભનર્ા ત્ર્યારે માસ્ર્રે મને હાથમા 
ફૂર્પટ્ટી મારેલી…… ‘મને પછૂ, કેમ?’ 

   ‘કેમ કાકા?’  કાકી પણ ન જાણેલી પોલ જાણવા અધીરા થઈ ગર્યા. 
‘મૌલખક પરરક્ષા હર્ી. મને નરસી મેર્ાની કષવર્ા પછૂી. મને ર્ો આવડર્ી હર્ી. મેં ર્ો બોલવા માાંડી. 
માસ્ર્રે બરાડો પાડયો.  હુાં કોઈ બ.ક. ઠાકોર નથી. ર્ારો માસ્ર્ર છાં. ગધેડા, કષવર્ા બોલવાની નહીં હોર્ય. 
ગાવાની હોર્ય. બે વાર મારા હાથમાાં ફૂર્પર્ી ચમચમાવી િીધી. અત્ર્યારે ગાશ ેર્ો છાંિ, લર્ય અને રાગનુાં 
ભાન થશે. ચાલ રાગ કાઢીને ગાવા માાંડ. મેં રડર્ાાં રડર્ાાં ગાવા માાંડી. મારા રાગની કિર કરીને અમારા 
સાહબેે અડધી લાઈનથી જ મને બેસારી િીધો. ફુલ માકા સાથે. ર્ારી કાકી મારા માસ્ર્ર પાસે નઈ ભનેલી, 
એર્લે હજુ પન કષવર્ા બોઈલા કરે છે. ખરૂાંને રકન્ની?’ 

 સારહત્ર્ય શત્ર ુકાકાને જવાબ આપવાને બિલે કાકી માત્ર મલ્ક્યા.  કાકીએ જીંિગીનો પનારો, પ્રેમ 
અને રાંગર્થી માાંણ્ર્યો અન ેપાળ્ર્યો હર્ો. 

કાકાએ ફરી ભાવ પ્રમાણે ભાિા બિલી.  
મયરુ ર્ારે કેવા રાઈર્ર થવુાં છે?  એમૅચ્ર્યોર, પ્રોફેશનલ કે કોમસીઅલ? 

મને સમજાયુાં નહીં. 
જો ર્ને મારી રીર્ે સમજાઉં. 

 આમરે્મ થોડુાં લખીને, નામ છપાવવાના અભરખાએ લખર્ા ર્ારા જેવા મફષર્ર્યા લેખકોને હુ ાં 
એમૅચ્ર્યોર રાઈર્ર ગણુાં છાં.  

ષવદ્વાન પ્રોફેસરો અને લચિંર્કો, સમજી ષવચારીને, સાંશોધન કરી એનો ષનચોડ વાાંચકોને આપે છે 
રે્ઓને હુ ાં પ્રોફેશનલ રાઈર્ર સમજુ ાં છાં. સારહત્ર્ય જગર્માાં એમનુાં માન અને સ્થાન ઉચ્ચ અને આિરણીર્ય 
છે. એઓ માાં સરસ્વષર્ના સાંર્ાનો છે. સારસ્વર્ો છે. 
 કાકા અર્ક્યા. માવાની પરડકી ગલોફામા િબાવી અમારી સામે જોર્ા રહ્યા. 

મારે પછૂવુાં પડયુાં. કાકા, ‘અને કોમસીઅલ રાઈર્સા?’ 

 રે્વા રાઈર્સા પત્રકાર ર્રીકે, િૈષનક, સાપ્ર્ારહક કે માષસક પ્રકાશન સાથે જોડર્યલા હોર્ય છે. પેર્ને 
મારે્ કોન્રાક્ર્ મજુબ સર્ર્ માલ મેન્યફેુક્ચર કરર્ા રહ ેછે. ર્ેઓ સારહત્ર્યકાર નહીં પણ લેખકો છે. એકની 
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એક વાર્ જુિા જુિા શબ્િોમાાં રરસાર્યકલ કરર્ા રહ ેછે.  ક્વોલલર્ી પ્રમાણે  ર્ેમને નામ, િામ અને વાાંચકોની 
િાિ મળે છે. એ લોકો ધાંધાધારી લેખકો છે.  
 ‘એક બીજી જાર્ના લેખકો પણ હોર્ય છે. કેર્લાક એની બૈરીથી ધરાઈ ગરે્યલા કે ઉબકાઈ ગરે્યલા 
હોર્ય રે્વા લેખકો બ્યરુર્ફુલ છોકરીઓની સેક્સી વાર્ો લખીને પોર્ાની કલ્પનામાાં રાચર્ા હોર્ય છે. પેલો 
જગો પે્રમપરુાણી.  પ્રેમના ટ્હાર્યલા વાળી વાર્ો લખર્ો; બકુ છપાવર્ો અન ેઅને સાલો એ ચોપડી, એની 
બૈરીને જ અપાણ કરર્ો. જોકે આ બધુાં ર્ો મારો કૉલેજનો ભાઈબાંધ કહરે્ો.’  

કાકા જવાબિારીમાાંથી ષસફર્થી છર્કી ગર્યા. 
 ‘બોલ ર્ારે કેવા લેખક થવુાં છે?  એર્લુાં ર્યાિ રાખજે િીકરા, ર્ારા બાપે ર્ને અમેરરકા કમાવા 
મોકલ્ર્યો છે. લખવાના ધાંધામા ગમુાવવા મારે્ નહીં.’ 

હુાં ષનરૂિર રહ્યો. 
 ‘એક વાર મારી વાર્ાા પણ છાપામાાં આવેલી. મારા નામે.   “લેખક - પ્રા. જે. જી. ગાાંધી.” વર્ પડી 
ગરે્યલો.’ એ ફરી અર્ક્યા. 
 મને નવાઈ લાગી. મારા સારહત્ર્ય શત્ર ુકાકા લેખક? 

કાકાએ આગળ ચલાવ્યુાં. 
 ‘રે્ વખરે્ હુ ાં કોલેજમાાં માસ્ર્ર હર્ો. એક રિવસ હુાં કોલેજ કેન્ન્ર્નમા ચા પીર્ો બેઠો હર્ો ત્ર્યારે ચા 
બનાવર્ો રમેશ મારી પાસે આવ્ર્યો. સાહબે મારે એક વાર્ કરવી છે. મારાથી આષથિક સ્સ્થર્ીને કારણે 
ભણાયુાં નહીં પણ વાાંચવા લખવાનો શોખ છે. થોડુાં લખયુાં છે પણ કોઈ છાપત ુાં નથી. સાહબે, ર્મને જો વાાંધો 
ન હોર્ય ર્ો મારે ર્મારે નામે મારી એક નવલલકા રષવપષુર્િમાાં મોકલવી છે. ર્મારુાં નામ જે. જી. ગાાંધી 
લખીશ અને સરનામુાં પણ ર્મારુાં જ આપીશ. મેં વગર ષવચારે હા પાડી. 
 બીજા રષવવારે પ્રા.જે.જી. ગાાંધીની નવલલકા પ્રગર્ થઈ. વહલેી સવારે રમેશ િોડી આવ્ર્યો. 
સાહબે આપણી વાર્ાા આવી. વાર્ાા સરસ હર્ી. મેં એને અલભનાંિન આપ્ર્યા. 
 બે રિવસ બાિ પાંચોરે્ર રૂપીર્યાના ચેક સાથે ર્ાંત્રીએ લખર્ાાં રહવેાનુાં સચુન કયુું હત ુાં. 
ર્ારી કાકીએ રમેશને બોલાવી જમાડયો. બીજા પચ્ચીસ ઉમેરીને રે્ના હાથમાાં સો રૂપીર્યા મકુ્યા. 
 “સાહબે, આપણે આ રીરે્જ લખર્ા રહીશુાં” 

 મારે બિલે કાકીએજ જવાબ વાળ્ર્યો. “ના ભઈલા. ત ુાં ર્ો સરસ લખે છે. આત્મષવશ્વાસ રાખ. ત ુાં ર્ારા 
નામે જ લખ અને મોકલ.” 

 કાકીએ ર્ાંત્રીને પત્ર લખર્યો. અધાસત્ર્ય.   ‘પ્રા.ગાાંઘીને કથાબીજ આપનાર યવુક રમેશ  એક નવોરિર્ 
લેખક છે. ઘણુાં સરસ લખે છે. આ સાથે એની એક નવલલકા મોકલુાં છાં. પ્રગર્ કરવા ર્યોગ્ર્ય લાગ ેર્ો આ 
કૃષર્ને આપના પ્રકાશનમાાં સ્થાન આપશો.’ 
 એની એ વાર્ાા અને બીજી ઘણી વાર્ાા જુિી જુિી જગ્ર્યાએ પ્રગર્ થવા માાંડી. 
 પછી ર્ો મેં કોલેજ છોડી. રમેશનુાં શુાં થયુાં રે્ ખબર નથી. 

માસ્ર્રગીરી છોડી પણ લૅકચરગીરી છોડી નથી. છોકરાને ભખુ લાગી હશે રે્નોર્ો ષવચાર કરો. હુ ાં 
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રડનરની રૈ્ર્યારી કરુાં છાં ખાર્ાાં ખાર્ાાં વાર્ો કરજો.  
અમે રડનર રે્બલ પર ગોઠવાર્યા. કાકાએ વાર્નો િોર ચાલ ુરાખર્યો.  

 ર્ને ર્ો ખબર છે કે કાકીને કષવર્ાઓ નો શોખ છે. હુ ાં હાઈસ્કુલમા હર્ો ત્ર્યારે કષવર્ાનો ડુચો કરી 
મારા પર નાાંખર્ી. હુ ાં રફલમના ગીર્ોનો ડુચો કરી જવાબ આપર્ો. લગન પછી મને એની કષવર્ાઓનો 
વેપલો કરવાનુાં મન થયુાં. એની લખેલી કષવર્ાઓનો સ ાંગ્રહ "કવન પરાગ" મારે ખચે પ્રકાષશર્ કર્યો. 
લગભગ હજાર કોપી હર્ી. પચાસ-પાંચાવન મફર્માાં સારહત્ર્યકારોને મોકલી. ર્ેઓએ ઔપચારરક વખાણ 
કર્યાા. સોએક કોપી ઓળખીર્ાઓને આપી. સોએક લાર્યબે્રરીમાાં મોકલી. પચાસેક નકલો કષવસાંમેલનના ડેસ્ક 
પર વેચાઈ. બાકીની બકુસેલરને આપી. રે્મણે સાાંઠ ર્કા રડસકાઉન્ર્માાં સ્ટુડન્ર્ોને વીસ પચ્ચીસ વેચી. બે 
વિા પછી બધા બાંડલો પાછા આવ્ર્યા. અત્ર્યારે ઍરર્કમાાં ધળૂ ખાર્ાાં પડયા છે.  
 ર્ે વખરે્ આકાશવાણીના કાવ્ર્ય િશાન પ્રોગ્રામમાાં કાકીની કષવર્ાઓ વાંચાઈ. ષવવેચકોએ ખબૂ 
વખાણ કર્યાા. પણ મળર્ર!... ર્ે જમાનામા કાકાએ કષવર્ાના વેપલામાાં ચારહજાર ત્રણ્સો પચાસ રૂષપર્યાની 
ખોર્ ખાધી. લોકો મફર્નુાં વાાંચે, પણ ચોપડાાં ખરીિે નહીં.  બોલ! ર્ારે એવા વેપલામાાં પડવુાં છે? 

 

 મને કાકીને મારે્ માન ઉપજ્યુાં. કાકાની િર્યા આવી. વરડલને મારાથી કહી શકાયુાં નહીં કે કલા 
સર્જનનુાં મલુ્ર્ય રૂષપર્યા-પૈસાથી કે ડોલર-ડાઈમથી નહીં અંકાર્ય. 
 

 કાકીએ હસર્ાાં હસર્ાાં વાર્ વાળી લીધી. કાકાની વાર્માાં પણ આંષશક સત્ર્ય ર્ો ખરૂાંજને! અરે આર્ો 
આપણાાં શોખની વાર્ છે. આવર્ા શનીવારે સાાંજે આપણે અહીંજ ભેગા મળીશુાં. બધાને લઈ આવજે. 
બધાએ રડનર પણ અહીંજ લેવાનુાં. 
 કાકાએ પણ સરૂ પરુાવ્ર્યો. બરાબર છે. મને પણ જુવાનીઆઓ સાથે લૅકચરબાજીની મજા આવશે. 
બે કરર્ાાં બાર ભલા. 
 અમારી સારહત્ર્ય સભાના સભ્ર્યો પાાંચમાાં થી પચ્ચીસ થર્યા. કેર્લાકને સારહત્ર્ય ગમતુાં. કોઈકને કાકા-
કાકીની સરુર્ી મહમેાનગીરી ગમર્ી ર્ો કોઈને કાકાની 'જેક ઓફ ઓલ રેડ'ની વાર્ોમાાં મજા આવર્ી. મારા 
બધા ષમત્રો કાકાને 'જેક અંકલ' કહરે્ા. પ્રકાશનના ધાંધામાાં ગમુાવેલા પૈસાનો રાંજ કરર્ા કાકા, અમારા જેવા 
મહમેાનો પાછળ ખચો કરર્ાાં અચકાર્ાાં નહીં. આજુબાજુ માણસોની હ ૂાંફ રે્મને ગમર્ી. કાકી મારુાં લખાણ 
વાાંચર્ા, સચુન કરર્ાાં પણ મઠારર્ા નહીં. મારા મેનજેર ન્હોર્ા પણ મને અને મારા લખાણને કાંરોલ કરર્ા.  
 

  .......અને એક રિવસ કાકાનો ફોન આવ્ર્યો. 'મયરુ આવર્ા શનીવારે ર્મારી ષમર્ીંગ બાંધ. કાકી 
બહાર જવાના છે અને મારે રેસ્ર્ોરાન્ર્માાં પાર્ીમાાં જવાનુાં છે. ર્ારે મને લઈ જવાનો છે. બરાબર પાાંચ 
વાગ્રે્ય મને લેવા મારે્ આવી રહજેે.' 
 કાકાની આજ્ઞાના ઉલાંધનનો સવાલજ ન્હોર્ો. સમર્યસર કાકાને લઈને પાર્ીહૉલ પર પહોંચી ગર્યો. 
િાખલ થર્ાાંની સાથે 'સરપ્રાઈઝ મયરુ, કોન્ગે્રચ્યલેુશન મયરુ' ના અવાજોથી હૉલ ગાજી ઉઠયો. હુ ાં ખરેખર 
ડગાઈ ગર્યો. જોર્યલા ન જોર્યલા ચહરેાઓથી હૉલ ભરાર્યલો હર્ો. કાકીએ મારા હાથમાાં ફૅક્ષ મકુ્યો. 
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'કણાાવર્ી ડાઈજેસ્ર્'ની નવલલકા સ્પધાામા મારી વાર્ાા "ર્ાપી ર્ારા અવળા વ્હણે" ને રૂષપર્યા પચ્ચીસ 
હજારનુાં પહલે ુાં ઈનામ લાગ્યુાં હત ુાં. મારી વાર્ાા કાકીએજ મોકલેલી. ષમત્રો ઉપરાાંર્ પત્રકારો, જાણીર્ા સ્થાષનક 
સારહત્ર્યકરો અને ષવરડર્યોગ્રાફરને પણ બોલાવ્ર્યા હર્ાાં.  
 કાકા કાકીએ જોધપરુીમા શોભર્ા એક આધેડ પ્રભાવશાળી વ્ર્યસ્ક્ર્ સાથે ઓળખાણ કરાવી. "આ 
અમારા ખોવાઈ ગર્યેલા રમેશભાઈ છે. રમેશભાઈ.  હાલમાાં લાંડનમાાં "રકન્નરી" સાપ્ર્ારહક ચલાવે છે." 

 મેં કાકા કાકી અને રમેશભાઈની ચરણરજ માથે ચડાવી.  
રમેશભાઈએ મને પે્રમથી કહ્ુાં  'રકન્નરી મારે્ પણ લખર્ો રહજેે.' 

   કાકીને મારી અને રમેશભાઈની ષસધ્ધ્ધનુાં ગૌરવ હત ુાં. 
   કાકાને મારી પચ્ચીસ હજારની કમાણી અને રમશેભાઈની સફળર્ાનુાં ગૌરવ હત ુાં.  
   કાકાએ આ સેલલબે્રશન મારે્ ચાર હજાર ડોલરનો ધમુાડો કર્યો હર્ો. 
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