પ્રસ્તાવના
આજે નવશ્વમાાં ‘સાંશોધન’ શબ્દ ખ ૂબ પ્રચલલત થર્ો છે . તે સાંશોધન પછી
નવજ્ઞાનનુ ાં હોર્, શાસ્ત્રને લર્ત ુ ાં હોર્ કે સાફહત્ર્ને લર્ત ુ ાં સાંશોધન હોર્. માનવીના
નવકસતા જતા વૈચાફરક અને બૌદ્ધિક નવકાસ માટે સાંશોધન અર્ત્ર્નો ભાર્ ભજવે
છે . સાફહત્ર્નુ ાં સાંશોધન ભૌનતક સુખ સમ ૃદ્ધિ કરતાાં વૈચાફરક અને બૌદ્ધિક સમ ૃદ્ધિમાાં
વધારે ઉપર્ોર્ી નીવડે છે .
સાાંપ્રત સમર્માાં સાફહત્ર્ સાંશોધનના ક્ષેત્રમાાં નીવડેલા નવદ્વાનો ઉપરાાંત જે તે
નવશ્વનવદ્યાલર્માાં પદવી ધારક નવદ્યાથીઓ પણ આ ક્ષેત્રમાાં કાર્્રત બન્ર્ા છે .
સાફહત્ર્ સાંશોધનનુ ાં કાર્્ક્ષેત્ર આજે ખ ૂબ નવશાળ અને વ્ર્ાપક બન્યુ ાં છે . માટે જ
હેમચાંદ્રાચાર્્ ઉત્તર ગુજરાત યુનનવનસિટી પાટણમાાં છે લ્લા ઘણાાં વષોથી નવદ્યાથીઓ
અને તજજ્ઞો દ્વારા સાંશોધન કાર્્ થઈ રહ્ુાં છે . જેમાાં નવદ્યાવાચસ્પનત (પીએચ.ડી.)ના
અભ્ર્ાસના ભાર્રૂપે એક મહાશોધ નનબાંધ તૈર્ાર કરવાનો હોર્ છે . આથી મેં ‘ઉત્તર
ગુજરાતના ચાર પ્રમુખ વાતા્ કારો : એક અધ્ર્ર્ન’ (પન્નાલાલ પટે લ, રામચાંદ્ર પટે લ,
રઘુવીર ચૌધરી અને મોહન પરમારના નવશેષ સાંદભ્માાં) એ શીષ્ક હેઠળ આ
મહાશોધ નનબાંધ તૈર્ાર કરે લ છે .
આ

મહાશોધ

નનબાંધમાાં

રૂાંકીવાતા્ ની

સાંજ્ઞા,

વ્ર્ાખ્ર્ા,

સ્વરૂપ

અને

નવકાસરે ખાની આલોચના કરીને વાતા્ કાર પન્નાલાલ પટે લ, રામચાંદ્ર પટે લ, રઘુવીર
ચૌધરી અને મોહન પરમાર ચારે ર્ વાતા્ કારોની વાતા્ઓ તપાસીને વાતા્કાર
તરીકે ની ર્ોગ્ર્ મુલવણી કરી છે . પ્રસ્ત ુત મહાશોધ નનબાંધને નીચે પ્રમાણે નવસ્તાફરત
કરવામાાં આવ્ર્ો છે .
પ્રકરણ : ૧ રૂાંકીવાતા્ : સાંજ્ઞા, વ્ર્ાખ્ર્ા, સ્વરૂપ અને ગુજરાતી રૂાંકીવાતા્ ના
સ્સ્થત્ર્ાંતરો
પ્રકરણ : ર વાતા્ કાર પન્નાલાલ પટે લ
પ્રકરણઃ ૩ વાતા્ કાર રામચાંદ્ર પટે લ

પ્રકરણ : ૪ વાતા્ કાર રઘુવીર ચૌધરી
પ્રકરણ :પ વાતા્કાર મોહન પરમાર
પ્રકરણ : ૬ તારણો
પ્રકરણ : ૭ ઉપસાંહાર
આ મહાશોધ નનબાંધમાાં પ્રમુખ ચાર વાતા્ કારો પન્નાલાલ પટે લ, રામચાંદ્ર
પટે લ, રઘુવીર ચૌધરી અને મોહન પરમાર જેવા વાતા્સર્જકોના વાતા્સગ્ર
ાં હોની
આશરે આઠસો જેટલી વાતા્ માાંથી પસાર થવાનુ ાં બન્યુ.ાં ચારે ર્ વાતા્ કારો નો ઉછે ર
વતનમાાં જ થર્ો હોવાથી પફરવેશ, ભાષા મોટે ભાર્ે તળપદી રહી છે . ગ્રામ્ર્જીવન
ધરાવતી વાતા્ઓ, શહેરીજીવન ધરાવતી વાતા્ ઓ, દલલત જીવનનુ ાં આલેખન કરતી
વાતા્ ઓ વર્ેરે પ્રકારની વાતા્ ઓ તપાસતા મુખ્ર્ વાતા્ ઓની વાત કરીને અનેરો
આનાંદ મેળવ્ર્ો છે .
આમ ચારે ર્ વાતા્ કારો માત્ર ઉત્તર ગુજરાત પ ૂરતા સીનમત ન રહેતા સમગ્ર
ગુજરાતમાાં અને અમુક તો ગુજરાત બહાર પણ સ્થાન ધરાવે છે . ચારે ર્ વાતા્ કારો
વાતા્ ના ખેડાણ દ્વારા આપણી ભાષાને સમ ૃિ કરવામાાં મદદરૂપ બન્ર્ા છે અને
આર્ળ બનશે પણ ખરા.

