નિવેદિ
નાનપણથી પપ્પા મમ્મીએ સાહિત્યપ્રીહિના સંસ્કારો આપ્યા. પપ્પાએ ભણવા માટે બધી જ
સગવડ ઉપલબ્ધ કરાવી.સદ્ભાગ્યે વડોદરા એમ.એસ.યુહનવહસિટીમાં િે સમયના હવદ્વાન અને
શ્રેષ્ઠ અધ્યાપકો પાસે ભણવાનું સદનસીબ સાંપડયું. એને કારણે સાહિત્યમાં મારા રસરુહિ
ખીલયાં.૧૯૮૮માં એમ.એ પૂરું કયુું અને ૧૯૮૯માં બી.ઍડ પૂરું કરિાંની સાથે જં બુસરની
જે.એમ શાિ કૉલેજમાં ગુજરાિીના ખંડસમયના અધ્યાપક િરીકે નોકરી શરૂ કરી.ત્યારથી
મમ્મી પપ્પાનો આગ્રિ પીઍિ.ડી. કરવા માટે સિિ રહ્યો. ૧૯૯૨થી અંકલેશ્વરમાં કૉલેજમાં
પૂણિ સમયની અધ્યાપક થઈ ત્યાર પછી હવભાગાધ્યક્ષ શ્રી ડૉ.જગદીશ ગુજિર અને મારા
જીવનસાથી ડૉક્ટર હગહરજાકાન્િ નંદાએ પણ વારં વાર પીઍિ.ડી.કરવા માટે આગ્રિ કરવા
માંડયો. પણ એક બાજુ નવી નોકરી અને બીજી બાજુ લગ્નજીવનનો િાલમેલ બેસાડિાં ઈચ્છા
િોવા છિાં આ કામ સિિ ઠે લાિું ગયું. પછી િો બાળકો અને િે મનો ઉછે ર એમાં એવી ડૂ બી
કે પીઍિ.ડી. સાવ ભુલાઈ ગયું. છિાં જગદીશભાઈ, હગહરજા અને મમ્મી પપ્પાએ એ સિિ
ટકોર કયે જ રાખી. અને છે વટે ૨૦૦૯, નવેમ્ બરમાં ડૉક્ટર પરમ પાઠક પાસે 'સાપ્રંિ ભારિીય
નવલકથામાં નારીસંવેદનાઓ અને સમસ્યાઓ : એક િુલનાત્મક અધ્યયન' હવષયને લઈને
રહજસ્ટર શન કરાવવામાં સળળ થઈ.
િે પછી અનેક કારણોસર કામ લંબાિું ગયું. પરમભાઈને જયારે મળવા જાઉં ત્યારે િેઓ
ધીરજથી અને પ્રેમથી કામ પૂરું કરવા ટપારિાં રિેિાં. પણ પસંદ કરેલી નવલકથાઓ માટે
સંદભિ પુસ્િકોની અનુપલહબ્ધ કામ પૂરું કરવાની હદશા સ્પષ્ટ થવા દે િાં નિોિાં.
પણ મને સહિય અને પ્રવૃત્ત કરવા માટે પણ મારા જીવનસાથી હગહરજાકાન્િ, માગિદશિક શ્રી
પરમભાઈ અને જયનાની ખુબ ખુબ આભારી છું. છે વટે ઘણી અડિણો પાર કરીને આ કામ
પૂરું કરી શકી એના માટે આ ક્ષણે વડીલ હમત્રો ડૉ.વેદસાિેબ , ડૉ.હપનાકીની પંડયા,

સ્વ.ડૉ જગદીશ ગુજિર અને અનુસ્ નાિક ગુજરાિી ભવન, હવ હવ નગરના બીજા અધ્યાપકો
હમત્રો િથા મારા ખાસ હમત્ર સુષમા લેલે, મારી કૉલેજના આિાયિ શ્રી ભોઈ સાિેબ અને સાથી
અધ્યાપક હમત્રો િથા મારા બાળકો ગાયત્રી, હસદ્ધાથિ િથા રીહિ આ સિુ ની િુ ં હૃદયથી
આભારી છું. પપ્પા-મમ્મી છે લ લે સુધી સિિ િારે પીએિ.ડી થવાનું જ છે એવી ટકોર કરિાં
કરિાં ગયાં.મોડા મોડા પણ એમની આંિહરક ઈચ્છા પુરી કરવા સક્ષમ થઈ શકી છું એના
માટે ઈશ્વરની આભારી છું. સિુ સ્વજનો અને હમત્રોએ મારા ઉત્સાિ ટકાવી રાખ્યો અને મને
જરૂરી સિયોગ આપ્યો એ માટે િે સિુ ની િુ ં હૃદયથી આભારી છું.છે લ લે મને આ કાયિમાં મદદ
કરનાર નામી અનામી સિુ ની આભારી છું.
પ્રસ્િુિ મિાશોધહનબંધ માટે ટૂં કા ગાળામાં મુદ્રણસજજા કરી આપનાર હમત્ર શ્રી કે િન
રાજ્યગુરુનો પણ આભાર માનું છું. અંિે આ કાયિમાં સિભાગી થનાર સૌ પ્રહિ કૃ િજ્ઞિા
વ્યક્ત કરું છું.
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