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“ઉપનિષદ્ અિે ન્યાયદર્શિિી નિચારણા”
ભારતીય તત્તત્તવજ્ઞાનની શરુઆત આપણે વેદ-ઉપનનષદથી થયેલી જોઇએ છે .

સ ૃષ્ટિમાાં નવકાસ કે

માનવમનના નવકાસ પાછળ કયા રહસ્યમય અજ્ઞાતતત્તત્તવો કામ કરી રહ્યા છે ? તેને જાણવાનો પ્રયત્તન આપણે
ઉપનનષને આધારે કરે છીએ. ઉપનનષદનુ ાં તત્તત્તવજ્ઞાન “कस्मिन्नु भगवो स्वज्ञाते सववस्भदं स्वज्ञातं भवस्त ।”

(1)

ત્તયાાંથી શરુ

કરીને “आत्िा वा अरे द्रव्टव्यः श्रोतव्यो िन्तव्ये स्िददध्यास्सतव्यो” થી આગળ વધીને सवव खलु इदं ब्रह्म, तत्त्विस्सिा ઉપદે શ
અને અનુભ ૂનત સાથે સમાપ્ત થાય છે .
પરાં ત ુ માનજાતની નવચારણા જેમ જેમ આગળ વધતી ગઇ, તેમ તેમ નવા નવા સાસ્ત્રો જન્મતા ગયા. આથી
જ અધ્યાત્તમજ્ઞાન દશાાવતા બધા દશાનો ઉપનનષદોના સવાસ્પશી નવચારોથી પ્રેરાયા અને આગળ વધ્યા. ડૉ.
રાધાકૃટણનના નવચારો અહીં પ્રસ્તુત ગણાય કે, “ઉપનનષદો માનવ આત્તમાના એક અનતમહાન પ્રકારણની
અભભવ્યક્તત અને તેણે છે લ્લા ત્રણ હજાર વષોથી ભારતીય દશાન, ધમા અને જીવન પર પોતાનુ ાં વચાસ્વ દશાા વ્યુ છે .
દરે ક પાર્શ્ાગામી ધાનમિક ચળવળને, પોતાની જાતને તેનાાં તાત્તત્તત્તવક નવધાનોને અનુરુપ રહેવ ુ ાં પડ્ુાં છે .” (2)
ઉપનનષદના નવચારોનુ ાં પ્રનતભબિંબ ન્યાયદશાન ઉપર પણ પડેલ ુાં જોવા મળે છે . એ ગુરુનશટયની ઉપનનષદની
પરાં પરામાાંથી શરુ થયેલ લાગે છે . ઉપનનષદમાાં પણ દાશાનનક નવષયો ઉપર નવવાદ થતા હતા. જેમકે, ગાગીઅજાતશત્રુ, યાજ્ઞ વલ્કય-મૈત્રેયી સાંવાદ, જનક-યારીવલ્કય સાંવાદ, પ્રવાહણ ર્શ્ેતકેત-ુ નભચકેતા વગેરેના સાંવાદોમાાં
તકા ની પ્રતીનત આપણને થાય છે .

(3)

ૂ તકા જ ગ્રાહ્ય ગણવામાાં આવતો હતો
આમ, ભચિંતન માિે શ્રુનત અનુકલ

(4)

ન્યાયદશાનમાાં આ પરાં પરા ફભલત થાય છે . છાાંદોગ્ય, ઉપનનષદ (7.1.2) મા નારદ-સનત્તકુમારસાંવાદમાાં વાકોવાક્ય
નામથી ન્યાયનવદ્યાનો ઉલ્લેખ છે . ચાર વેદ, ધમાશાસ્ત્રમાાં ન્યાયનો સમાવેશ થયો છે . આથી જ કહેવાયુ ાં છે કે, ન્યાય
બધી નવદ્યાઓમાાં પ્રદીપ સમાન છે . ન્યાયનવદ્યાના જ્ઞાન નસવાય કોઇ કાયા કે ધમા સાંપાદન ન થઇ શકે. ન્યાયનવદ્યા
સવાકમાનો અને સવાધમો આધાર છે . મ ૂળ છે

(6)

આમ, ઉપનનષદની જ્ઞાનગાંગાસ સાથે નવસ્તરે લ ન્યાયદશાનના તેની સાથેના સામ્યને આપણે જોઇશુ.ાં
ઉપનનષદ પ્રમાણે જીવાત્તમા વસ્તુતઃ અસાંગ છે . પરાં ત ુ મન સાથેના તેના સાંયોગથી તેને કામ અથાા ત ્ ઇચ્છા નવશેષ,
Page 1

KCG-Portal of Journals

તેના ફળરુપ સુખ, દુઃખ વગેરેનો અનુભવ થાય છે . આમ, મન એ જીવાત્તમાના આવા સુખ, દુઃખાત્તમક અનુભવોનુ ાં
સાધન બને છે . (7) જીવાત્તમા ચક્ષુ-આદદ ઇષ્ન્િયોથી થનારા બધા પ્રત્તયક્ષજ્ઞાનનુ ાં કતાા છે તે જ્ઞાનનો આશ્રય છે .(8)
ન્યાયદશાનમાાં પણ સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્તન, ધમા, અધમા, સાંસ્કાર (ભાવના) એ આત્તમાના નવશેષ ગુણો
છે (9) આમ જે કાંઇ જ્ઞાનાત્તમક અનુભવ છે તેનો આશ્રય આત્તમા છે . ઇષ્ન્િયો જ્ઞાનનો આશ્રય નથી કે ઇષ્ન્િયના નવષયો
પણ જ્ઞાનનો આશ્રય નથી.

(10)

જ્યારે હુ ાં ચક્ષુથી જોઉં છાં. ત્તવચાથી સ્પશા કરુ છાં. વો અનુભવ થાય છે ત્તયારે દશાન કે

સ્પશાના પ્રત્તયક્ષમાાં ઇષ્ન્િયોથી ભભન્ન કોઇ પદાથા છે અને તે છે આત્તમા. આત્તમા આ પ્રત્તયક્ષો મનરુપી સાધનથી કરે
છે (11) જ્યારે જીવાત્તમાના કમોનો ક્ષય થાય છે . ત્તયારે જીવાત્તમા અને મનનો સાંયોગ, કામયુતત સાંબધ
ાં છૂિી જાય છે .
કમો વધુ ભોગવવાના ન હોઇને જીવાત્તમા ભોગાયતન (શરીર) પણ ધારણ કરતો નથી.

(12)

આ જ વાત છાાંદોગ્ય

ઉપનનષદમાાં પણ કહેવાઇ છે કે, જીવ શુદ્ધઇષ્ન્િય અને શુદ્ધ મનથી કામ-ઇચ્છાને જુએ છે . ભોતતા થઇ તેમાાં હાંમેશ
આનનાંદથી રમણ કરે છે . કારણ કે તેન ુ ાં મન અને ઇષ્ન્િયો પ્રકાશ સ્વરુપ થઇ જાય છે . આમ, પ્રતીત થાય છે કે,
મુક્તતમાાં પણ મન જ કરણ છે

(13)

સ્પટિપણે ઉપનનષદ ન્યાયનુ ાં સામ્ય દષ્ટિગોચર થાય છે .

ઉપનનષદમાાં મનની સુષત્તુ પ્તની ક્સ્તનતનુ ાં પણ ઋનષઓ સુદર
ાં વણાન કયુા છે . કે, જેમ બાજ અથવ અન્ય પક્ષી
આકાશમાાં ઉડતા-ઉડતા થાકી જાય છે અને પોતાની પાાંખ સમેિીને પોતાના માળામાાં બેસી જાય છે . એજ રીતે પુરુષ
પણ એ જ ગાઢ સુષત્તુ પ્તની અવસ્થા માિે ઉત્તસુક રકહે છે . જે અવસ્થાને કામના ભાંગ કરતી નથી કે સ્વપ્ન ભાંગ
કરતા નથી

(14)

પ્રશ્નોપનનષદમાાં પણ કહ્ુાં છે કે, હે ગર્ણયાજે પ્રકારે સન્ધ્યા સમયે બધા દકરણો એક પ્રકાશ માંડલમાાં

સમાય જાય છે . પ્રભાત સમયે તે જ દકરણો ફરી ફેલાય છે . એમ બધી ઇષ્ન્િયો તેના આશ્રય મનમાાં લીન થાય છે .
તેથી સુષત્તુ પ્તમાાં મનુટય સાાંભળી શકતો નથી કે, જોઇ શકતો નથી. લોકો તેને સુષપ્ુ ત કહે છે . થોડા પદરવતાન સાથે
ફરી સફળ રીતે ઋનષ જણાવે છે કે, સુષત્તુ પ્ત અવસ્થામાાં મન એક પ્રકાશ પારાવારમાાં લીન થઇ જાય છે . ત્તયારે
આત્તમા કોઇ પ્રકારના સ્વપ્ન જોતા નથી અને શરીરમાાં અદભુત આનાંદનુ ાં સ્ૂરણ કરે છે

(15)

જ્યારે મનુટય સ ૂજ

જાય. ત્તયારે તે સત્તયથી કાકાર થાય, આથી લોકો કહે છે કે , સ્વનપનત એનો અથા એ કે, આત્તમાલીન છે .
આ જ રીતે ન્યાયદશાનમાાં પણ સુષત્તુ પ્તનુ ાં વણાન કરવામાાં આવ્યુ છે કે, જાગ્રત અવસ્થામાાં એક ઇષ્ન્િય સાથે
જોડાયેલ મન, બીજી ઇષ્ન્િય તરફ ખેંચાય છે . તેથી જીવાત્તમામાાં પણ નવષય પ્રનત આકષાણ થાય છે . પરાં ત ુ સુષત્તુ પ્તમાાં
મનનો કોઇ ઇષ્ન્િય સાથે સાંયોગ હોતો નથી. એિલે તે વખતે તેને ઇષ્ન્િયજ્ઞાન થત ુ ાં નથી. પરાં ત ુ જ્યારે સુષત્તુ પ્તમાાંથી
મનુટય જાગે છે . ત્તયારે મનનો સાંયોગ ઇષ્ન્િય સાથે થાય. આ સાંબધ
ાં જોડનાર શુ ાં છે ? એવો પ્રશ્ન થાય તેનો ઉત્તર એ
કે, સુષત્તુ પ્તમાાં પણ આત્તમા સાથે મનનો સાંયોગ હોય જ છે . આ સાંયોગથી આત્તમા પ્રયત્તન દ્વારા જાગેલ મનુટયનુાં મન
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નવષય તરફ અલાતચક્રની જેમ ફરી જાય છે .

(16)

આ સુષત્તુ પ્તનો નવચાર ઉપનનષદની ન્યાયદશાનને આપેલ ભેિ

ગણી શકાય.
જીવાત્તમા જ શુભ તથા અશુભ કમોનો કતાા અને એ કમોના ફળનો ભોગ કરનાર છે . આથી જીવાત્તમા માિે જ
શાસ્ત્રોમાાં શુભ તથા અશુભ કમોનો નવનધ તેમજ નનષેધ ઉપદદટિ થાય છે . જેથી પુરુષ પાપપુર્ણય રુપ કમાથી મુતત
થઇને શાક્ન્ત પામે છે . ઉપનનષદમાાં એમ પણ કહ્ુાં છે કે, જેમ કોઇ જલમાાં તત-સદશ જલ ઉમેરવામાાં આવે તો તે
પ ૂવા જસ સદશ જ થઇ જાય એમ બ્રહ્મજ્ઞાનીનો જીવાત્તમા બ્રહ્મ જેવો બની થઇ જાય છે
તલેશો દૂ ર થઇ જાય છે

(17)

તેના હૃદયના બધા જ

(18)

ઉપનનષદની જેમ ન્યાયદશાનમાાં પણ શુભાશુભ કમો શારીદરક, વાભચક અને માનનસક એમ ત્રણ પ્રકારના
ગર્ણયા છે . આત્તમામાાં જે સાંકલ્પજન્ય રાગ ઉત્તપન્ન થાય છે . તેનાથી કમા જન્મે છે . પરાં ત ુ સાંકલ્પનવના આત્તમાને કોઇ રાગ
ન થાય તેથી કમા પણ ન થાય

(19)

ફરીવાર કમા જનનત સુખદુઃખની ઉત્તપનત્ત પણ ન થાય. આમ, આત્તયક્ન્તક દુઃખ

નનવ ૃનત્ત થતાાં પુરુષ જીવન્મુતત થાય છે . મોક્ષ પામે છે . (20)
આમ, આપણે (ઉપયુતા ત કેિલાક) ઉપનનષદ્ અને ન્યાયદશાનના જીવાત્તમા, મન, કમા, મુક્તત જેવા મુદ્દાઓ
જોયા. તે ઉપરછી કેિલાાંક ધ્યાનાકષાક નવચારો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે . ઉપનનષદ કે દશાનનો મન, કમા, જીવાત્તમા
જેવી ચચાા ઓમાાં ઋનષનુ ાં લક્ષ્ય અંતે તો પરમતત્તત્તવના તાદાત્તમ્યનુ ાં જ છે .
પ્રાચીન ઋનષઓએ જે કલ્પના કરી હતી કે, ગાઢસુષત્તુ પ્તમાાં આત્તમા જુદી જુદી નાડીઓ દ્વારા હૃદયમાાંથી
નીકળી પુરીતતની અંદર ક્સ્થર થાય છે . જ્યાાંથી સુષત્તુ પ્તનો ઉદય થાય છે . આ જ ભાવના ન્યાય દશાનમાાં નવકનસત
થઇ છે . જેમાાં સુષત્તુ પ્તમાાં આત્તમાનો હૃદયગુફા પુરીતતની અંદર પ્રવેશ અને સ્વપ્નમાાં પુરીતતના દ્વારા પર રહેવ.ુ ાં
(તેથી આગળ વધીને ન્યાયદશાને કાક્ન્ત સજી છે કે, જાગ્રત અવસ્થામાાં પણ આત્તમાની પુરીતત તરફ પ્રગનત થાય
છે . જે ક્રમશઃ મોક્ષ તરફ લઇ જાય છે .
આમ, ન્યાયદશાનને સામાન્ય રીતે વાદ, નવવાદથી ભયુ,ા શુટકદશાન માનવામાાં આવે છે . પરાં ત ુ ઉદાહરણોથી
અહીં સ્પટિ થાય છે કે, ઉપનનષદ નવચારોની નનશ્રામાાં આ દશાન પોતાનો અધ્યાત્તમ માગા પણ પ્રસ્થાનપત કરે છે .
પાદટિપ્પણ
(1)

िुंडकोपस्िषद् – 1.1.3

(2)

The Principal Upanishads
Edi – Dr. S. Radha Krishnan
Pub : G. Allen & Unwin Ltd.
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Edi – 1, Page 1
જુઓ – બ ૃહદારર્ણયક ઉપનનષદ

(3)

2.1 ગાગી – અજાતશત્રુ સાંવાદ
2.4 યાજ્ઞવલ્ક્ય – મૈત્રેયી સાંવાદ
3.1 જ્ઞવલ્કીય કાાંડ
4.1 જનક – યાત્રવલ્ક્ય સાંવાદ
4.5 યાજ્ઞવલ્ક્ય – મૈત્રેયી સાંવાદ
6.2 પ્રવાહણ – ર્શ્ેતકેત ુ સાંવાદ
(4)

प्रत्यक्षििुिािञ्च सास्त्रञ्च स्वस्वधागिि्
त्रयंसुस्वददतं कायव धिवशुस्ििीप्सुिा
आषंधिोपदेशञ्च वेदशास्त्रास्वरोस्धिा
यमतके णािुसंधत्ते स धिव वेद िेतरः ।।
ििुमिृस्त 12.105, 106

(5)

(1) पुराणतकव िींिासा धिवशास्त्रडु , स्िस्श्रता
वेदाः मथास्िस्ि स्वधािां धिवमय च चतुदश
व ।।
याज्ञवल्क्यमिृस्त – 1-3
(2) अन्यत्राप्युक्ति्
अगांस्ि वेदश्वत्वारो िीिांसान्यायस्वमतरः ।
पुराणं धिवशास्त्रं च स्वदा ह्येताश्चतुदश
व ।।
न्यायिञ्चरी, भाग-1, संपा.श्री ि.जी. शाह, पृ. 5.6

(6)

सेयिान्वीस्क्षकी प्रिाणाददस्भः पदाथेस्वभज्यिािाप्रदीपः सववस्वधािािुपायः सववकिवणाि् ।
आश्रयः सववधिावणां स्वदादेशे प्रकीर्ततता ।।
न्यायभाष्य – 1.1.1, न्यायदशविि्, संथा ओ अिरे न्द्रिोहि तकव तीथव, पृ. 64

(7)

त्रीण्यात्ििेकुरुतेस्त ििो वाचं प्राणं
तान्यात्ििेकुरुतान्यत्रििा अभूवं िादशविन्यत्रििा
अभूवं िाश्रौषस्भस्त ििसा द्वेव पश्यस्त
ििसा श्रुणोस्त काभः सकल्कपो स्वस्चदकत्सा
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श्रिाश्रिा धृस्तरधृस्तस्धिीररत्ये तत्सवव िि
एव .... । बृहदारण्यक उपः 1.5.3
यदा सवे प्रिुच्यन्ते कािा येडमय हयददस्श्रताः ।
जृ.आ. 4.3.15
(8)

एष स्ि द्रष्टा मपृष्टा श्रोता ध्राता रसस्यता
िन्ता बोिा कताव स्वज्ञािात्िा पुरुषः स
प्रश्नोपस्िषद – 4.9

(9)

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुः खज्ञािान्यात्ििो स्लगि् ।
न्यायसूत्र 2.1.10

(10)

दशविमपशविाभ्यािेकाथवग्रहणात् । न्यायसूत्र 3.1.1
ि स्वषयव्यवमतािात् । न्यायसूत्र – 3.1.2
िेस्न्द्रयाथवयोमतस्द्विशेडस्प ज्ञािावमथािात् ।
न्या सू. 3.2.18

(11)

ज्ञातुज्ञाविसाधिोपपतेः संज्ञाभेदिात्रि् ।
न्यायसूत्र 3.1.16

(12)

ि, करणाकरण्योशरम्भ दशविात् । चररताथाविां
भूतािां स्वषयोपलस्धधकरणात्पुिः पुिः
शरीरारम्भो दश्यते प्रकृ स्तपुरुषयोिाविात्वदशविमयअकृ रणास्न्नरथवकः पुिः पुिःदश्यते । तमिाद्
किवस्िस्भतायां भूतसृष्टौ ि दशविाथाव शरीरउत्पस्त्तयुवक्ता युक्ता तु किवस्िस्ित्ते सगे
दशविाथाव शरीरोत्पस्त्तः । किवस्वपाकसंवेदि
दशविास्िस्त
न्यायभाष्य – 3.2.68, न्यायदशविि्, पृ. 455

(13)

अथ यो वेदद
े ं िन्वािीस्त स आत्िा,
ििोमय दैवं चक्षुः स वा एष एतेत
दैवेि चक्षुिा ििसौतन्कािान्पश्यन्रम्रतते य
एते ब्रह्मलोके ।
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છાાંદોગ્ય ઉપનનષદ 8.12.5
इस्न्द्रयेभ्यः परं ििो ििसः सत्विुत्तिि् ।
सत्त्वादस्ध िहािात्िा िहतोडव्यदतिुत्तिि् ।.12।.

-

अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यपकोललग एव च ।
यश्वज्ञात्वा िुच्यते जन्तुरिृतत्वं च गच्छस्त ।।8
कठोपस्िषद् – 2.3.7, 8
िुंडकोपस्िषद् – 10 -15
(14)

उदालको हारुण् श्वेतके तुं पुत्रिुवाच
मवप्नान्तं िे सोम्य स्वजािीह्यस्त यत्रैतत्पुरुषः
मवस्पस्त िाि सता सौम्य तदा सम्पन्नो
भवस्त मविपीतो भवस्त तमिादेिं मवस्पती
त्याचक्षते मव ह्यपीतो भवस्त ।
छांदोग्योपस्िषद् – 6.8.1

(15)

तमिै होवाच । यथा गाग्यव िरीचयोकव मयामतं
गच्छतः सवाव एतलमिमतेजोिण्डल एकीभवस्न्त ।
ताः पुिःपुिरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सवव
परे देवे ििमयेकीभवस्त । तेि तद्वेष पुरुषो
ि श्रृणोस्त ि पश्यस्त ि स्जघ्रस्त ि रसयस्त
ि मपृश्यस्त िास्भवदते िादत्ते िािन्दयते ि
स्वसृजते िेयायते मवस्पतीत्याटक्षचे
प्रश्नोपस्िषद – 4.2

(16)

अलातचक्रदशविवत्तदुपलस्धधरासुसञ्चारात् ।
न्यायसूत्र – 3.2.58

(17)

यदा पश्यः पश्यते रुक्तवणां कतावरिीशं पुरुष ब्रह्मयोस्िि् ।
तदा स्वद्वान्पुण्यपापे स्वधूय स्िरञ्चिः परं साम्यिुपैस्त ।।
िुंडकोपस्िषद 3.1.3
यथोदकं शुददधे शुिस्सक्तं तादगेव भवस्त ।
एवं िुिेर्तवजाित आत्िा भवस्त गौति ।।
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कठोपस्िषद 1.1.15
(18)

स्भधते हृदयग्रस्न्थस्श्छधन्ते सववसंशयाः
क्षीयन्ते चामय किावस्ण तस्मिन्दष्टे परावरे
िुण्डकोपस्िषद् – 2.2.8
द्रष्टव्य
यथा िधः मयन्दिािाः सिुद्रड
े मतं गच्छस्न्त िािरुपे स्वहाय ।
तथा स्वद्वान्नािरूपास्द्विुक्तः परात्परं पुरुषिुपैस्त ददव्यि् ।।
िुण्डकोपस्िषद् 3.2.8

(19)

प्रवृस्त्तवावगबुस्ि शरीरारम्भः । न्यायसूत्र 1.1.17
प्रवतविालाक्षणा दोषाः । न्यायसूत्र 1.1.18
प्रवृस्त्तदो,जस्न्ततारथवः फलि् – न्यायसूत्र 1.1.20

(20)

दुःकजन्िप्रवृस्त्तदो,स्िथ्याज्ञािािािुत्तरोत्तरापाये
तदिन्तरापायादपवगवः । न्यायसूत्र 1.1.2
तदत्यन्तस्विोक्षोडपवगवः । न्यायसूत्र 1.1.22

સંદર્શગ્રન્થો
(1) ईशादद िौ उपस्िषद
वायख्याकार – हररकृ ष्णदास गोदन्दका
प्रका. – गोस्वन्दभवि कायावलय
गीताप्रेस, गोरखपुर
आ-20
(2) िांडू्योपस्िषद्
गौडपादकाररका सस्हत
લેખક – શ્રી અરનવન્દ હ. જોષી
પ્રકાશક – ચ ૂનીલાલ ગાાંધી નવધાભવન
સાવાજનનક એજ્યુકેશન સોસાયિી,સ ૂરત

(3) भारतीय दशवि

(सांख्य, न्याय वं वेदान्त)
लेखक – डॉ. रािकृ ष्णा आचायव
एवं डॉ. बाबूराि स्त्रपाठी
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प्रकाशक – स्विोद पुमतक िस्न्दर
आगरा
आ. 1, 1978
(4)

उपस्िषद् दशवि का रचिात्िक सवेक्षण
लेखक – रािचन्द्र दत्तात्रेय रािाडे
अिुवादक – रािािन्द स्तवारी
प्रकाशक – राजमथाि स्हन्दी ग्रन्थ अकादिी
ए-26/2, स्वधालय िागव, स्तलकिगर
जयपुर
आ-उ, 1989
(4) ઉપનનષદ નવનીત
લે. દકશોરભાઇ નશ. દવે
પ્રકા, યુનનવનસિિી ગ્રન્થ નનમાા ણ બોડા
ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ
આ. 1, 1986

(5) न्यायदशविि्

भाष्य, वार्ततक, तात्पयवटीका, वृस्त्त सस्हत
संपादक – तारािाथ न्यायतकव तीथव एवं
अिरे िद्रिोहि तकव तीथव
प्रकाशक – िुन्शीराि ििोहरलाल पस्धलशर
शिी, झांसी रोड, न्यु ददल्कली -5
आ-2, 1985
(6) न्यायदशविि्
वात्मयापिभाष्यसस्हति्
आचायव – दुस्ष्टराजशास्स्त्र स्िर्तित प्रकास्शका
स्हन्दी व्याख्यासस्हत
संपादक – श्री िारायणस्िश्र
प्रकाशक – चौखम्बा संमकृ त संमथाि
वाराणसी – 1
आ-3, 1983
(7) न्याय पररचयं
श्री फस्णभूषण तकव वागीश
स्हन्दी अिुवादक – डॉ. श्री दकशोरिाथ झा
संपादक – डॉ. श्री ददिेशचन्द्र गुह
प्रकाशक – चौखम्बा स्वधाभवि
वाराणसी – 1
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आ.1.1968
(9) न्यायिञ्चरी
भाग-1
લેખક – શ્રી ન.જી. શાહ
પ્રકાશક – લાલભાઇ દલપતબાઇ પ્રાચ્યનવધામાંદદર
અમદાવાદ – 9
આ.1, 1975
(10)ન્યાય – વૈશેનષક દશાન
લેખક – શ્રી ન.જી. શાહ
પ્રકાશક – યુનનવનસિિી ગ્રાંથ નનમાાણ બોડા
ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ
આ.1, 1974
********************************************************************
ડૉ. ઉિશર્ી સી. પિેલ
સી. ય.ુ ર્ાહ આર્્શ સ કોલેજ
લાલ દરિાજા
અમદાિાદ
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