ઋણ સ્વીકાર
સાંશોધન એક સફહર્ારા પ્રર્ત્નોથી હાથ ધરાતી પ્રવ ૃનત્ત છે . આથી સાંશોધકને
સાંશોધનક્ષેત્રે ઊંડી સ ૂઝ ધરાવતા માર્્દશ્કના અમ ૂલ્ર્ સ ૂચનો પ્રાપ્ત થાર્ તો જ
આ સાંશોધનકાર્્ પ ૂણ્ કરી શકે . મારા આ શોધકાર્્માાં માર્્દશ્કની ભ ૂનમકા પ ૂરી
પાડનાર, ર્ોગ્ર્ ફદશાસ ૂચન અને પ્રેરણા પ ૂરી પાડનારા માર્્દશ્ક અને વાંદનીર્
ગુરુજી ડૉ.પ્રેમાભાઈ એસ. પટે લ એ પોતાનો અમ ૂલ્ર્ સમર્ િાળવીને મારાાં
સાંશોધનકાર્્માાં આરાં ભથી અંત સુધી ઉત્સાહથી અને ઝીણવટપ ૂવ્કનુ ાં સતત
માર્્દશ્ન પુરુાં પાડ્ુાં છે . માટે હુ ાં તેમનો હૃદર્પ ૂવ્ક આભાર માનુ ાં છાં. આ સાથે જ
તેમના ધમ્પત્ની શારદા બહેનને આદરપ ૂવ્ક ર્ાદ કરુાં છાં.
આ ક્ષણે મને સાફહત્ર્ સાથે સાંચાર કરાવનારા મારા ગુરુ ઉષાબહેન
ઉપાધ્ર્ાર્ને તહે ફદલથી ર્ાદ કરુાં છાં. સાથે સતત પ્રત્ર્ક્ષ કે પરોક્ષ રહીને સહકાર
આપવા બદલ પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ સરનો આભાર માનુ ાં છાં. આ સાથે મને કોલેજકાળ
દરનમર્ાન નશક્ષણ આપનાર જર્દીશ ગુજ્જર, નરે શ વાઘેલા, વષા્ બહેન પટે લ વર્ેરે
આ ક્ષણે સાાંભળે છે .
સૌપ્રથમ પોતાના કુળને દીપાવનાર દીકરી ‘ડૉક્ટર’ની પદવી પ્રાપ્ત કરે
એવા આશીવા્ દ આપનાર પ ૂજર્ નપતાશ્રી કનુભાઈ અંબાલાલ પટે લ અને માતાશ્રી
નનકે તાબહેન પટે લની આ જન્મ ઋણી છાં. આ શોધ નનબાંધને તૈર્ાર કરવામાાં
આરાં ભથી અંત સુધી પર્ંત મારા ઉત્સાહને ટકાવી રાખનાર અને મારો નનબાંધ
ઉત્કૃષ્ટ રીતે પ ૂણ્ થાર્ એવા મનોરથ સેવનાર અનુજ ભાઈશ્રી પ્રનસિ પટે લ પણ
પ્રેરકબળ બન્ર્ા છે .
આ મહાશોધ નનબાંધને તૈર્ાર કરવામાાં ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠના ગ્રાંથપાલશ્રીની
મોટી મદદ મળી છે . મને ઉપર્ોર્ી એવા સાંદભે ગ્રાંથો માટે મદદરૂપ થનારા
ગ્રાંથાલર્ના સેવક નમત્રોનો પણ આભાર માનુ ાં છાં. આ ઉપરાાંત ગુજરાતી
પફરષદના ગ્રાંથપાલ તેમજ સેવક ર્ણનો અત્રે આભાર વ્ર્ક્ત કરુાં છાં.
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તથા નનબાંધને

સુવ્ર્વસ્સ્થત અને સમર્સર ટાઈપ કરી આપવા બદલ ભારતીબહેન લેઉવાનો પણ
અત્રે આભાર વ્ર્ક્ત કરુાં છાં.
અનોખી કનુભાઈ પટે લ

