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‘આર્યશ ૂરની શતપત્ર જાતકકથામાાં સજ્જનપ્રશાંસા’
બાયતીમ કથાવાહશત્મનાાં મ ૂ લેદકાથી પ્રાપ્ત થામ છે . તેભાાંન ાં કેટલકાં કથાવાહશત્મ લેદો, બ્રાહ્મણો,
આયણ્મકો, ઉનનદો લગેયેભાાં નનફદ્ધ શત ાં. યાં ત ફાકીન ાં વાહશત્મ વભાાંતય એલી ભૌખખક યાં યાથી વભાજભાાં
રોકવાહશત્મ કે કથાવાહશત્મ રૂે વાંક્ાાંત થય ાં શળે. કેભકે આયણ્મક વાંસ્કૃનત ેને વયતમતાલાા ભનય મ ભાટે
વભાજજીલન પ્રનતહદન ઉભદા વ્મલશાયની ેેક્ષાલાળાં ેને જરૂહયમાતલાળાં યશેત ાં. કદાચ આ જ કાયણે
વભાજજીલનભાાં ઉમોગી એલા નીનત, વદાચાય, ઉદ્યભ, વત્મ, દમા, કરણા ેને સ્નેશ લગેયે ગણોને રગતી
રોકકથાઓ ધીભે ધીભે કથાવાહશત્મના સ્લરૂને ાભી શળે. કથાવાહશત્મને નલબાજનની દૃષ્ય ટએ જોઈશ ાં તો,
ઉદે ળાત્ભક રોકવાહશત્મ ેને ેરાંકૃત ગદ્યવાહશત્મ એલા ફે ભોટા બાગભાાં લશેંચી ળકામ. તેભાાં ણ તત્કાખરક
વાભાજજક જરૂહયમાતોને પ્રાધાન્મ આત ાં રોકવાહશત્મ લી ચાય યીતે નલબાજીત થય ાં છે . તેભાાં પ્રથભ ક્ભે
જાતકકથાઓ, ફીજા ક્ભે ાંચતાંત્ર ેને હશતોદે ળન ફોધકથાઓ, ત્રીજા ક્ભે રોકનપ્રમ એલી કથાઓ (બ ૃશત્કથા
લગેયે) ેને છે લટે ભનોયાં જક એલી ગદ્યાત્ભક કથાઓ (લેતા ચ્ચીવી લગેયે)નો વભાલેળ થામ છે .
ઉયક્ુ ત ચાયે મ પ્રકાયોભાાં ઈવલીવન  ૂલે ત્રીજી ળતાબ્દી દયમ્માન ભધ્મપ્રદે ળના વાાંચી ેને બાયહત
ૂ ના
સ્ત ૂોભાાં કરાત્ભક યીતે કોતયામેરી ફૌદ્ધ જાતકકથાઓ વૌથી પ્રાચીનતભ ભનામ છે . કેટરીક બગલાન બદ્ધે
સ્લમાં કશેરી ેને ફાકીની બગલાન બદ્ધના ગણગ્રાશી જીલન ય આધાહયત આ જાતકકથાઓભાાં
ભાનલજીલનના ઉત્તભ એલાાં નૈનતક મ ૂલ્મોની લાત જોલા ભે છે . બગલાન બદ્ધ ોતાના  ૂલુ ેલતાયોભાાં
ક્યાયે ક કોઈક ભશાતસ્લી, ક્યાયે ક યાજા, ક્યાયે ક ઈન્ર ેને બ્રાહ્મણ ફન્મા શતા. એટલ ાં જ નશીં, ભનય મમોનન
ઉયાાંત તેઓએ ક્યાયે ક ળયબ, નવિંશ, શાથી, ઘોડા, ભશાકન, ગીધ, વવલ,ાં તેતય ેને ળતત્ર જેલા ક્ષીઓનો
ેલતાય ણ ધાયણ કમો શતો. ત્માયે તેભણે ેહશિંવા, દમા, સ્નેશ, ઉદાયતા લગેયે જેલા ગણોને ોય મા શતા ેને
ોતાની આધ્માજત્ભક ઉન્નનત વાધી શતી. ેનેક જન્ભોની તેભની આલી ત-આયાધનાને કાયણે તેઓ બગલાન
બદ્ધ તયીકે ભનય મમોનનભાાં જન્મ્મા ેને ફોનધવત્લ (બદ્ધત્લ ભાટે પ્રમત્નળીર પ્રાણીનલળે) તયીકે જગપ્રનવદ્ધ
ફન્મા.
બગલાન બદ્ધ કે ફોનધવત્લના  ૂલુ ેલતાયોની આલી કર ૩૪ કથાઓનો વાંગ્રશ આમુશ ૂય નાભના ફૌદ્ધ
આચામે વાંકખરત કમો છે , જે શાર જાતકભારા નાભે પ્રનવદ્ધ છે . તેભાાં બગલાન બદ્ધે રીધેરા જદા જદા
પ્રાણીનલળેોના ેલતાયોની કથાઓ નલગતે લણુલાઈ છે . આ પ્રત્મેક કથા તેના સ્લરૂની દૃષ્ય ટએ એક સ્લતાંત્ર
કથા તયીકે જોલા ભે છે . કથાના અંતે નૈનતક મ ૂલ્મોભાાંથી વજ્જનની પ્રળાંવા, ઉકાયની ભશત્તા, દાનનો ભહશભા,
યોકાયન ાં પ લગેયે જેલા ગ્રાહ્ય ગણનલળેોની લાત કયલાભાાં આલી છે . આ કથાઓભાાં વૌથી છે લ્રી કથા
‘ળતત્રજાતક’ નાભની છે . તેભાાં વજ્જનના ગણોની પ્રળાંવા કયલાભાાં આલી છે . વજ્જન ક્યાયે મ કોઈન ાં ખયાફ
કયી ળકતો નથી, કાયણ કે તેને કોઈન ાં ખયાફ કમાુનો  ૂલુેયતમાવ શોતો જ નથી. એટરે કે કોઈન ાં ખયાફ કયવ ાં
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એ તેના સ્લ-બાલભાાં શોત ાં જ નથી. આ ળતત્રજાતક કથાન ાં નલમલસ્ત ેને તેભાાં યશેરા વજ્જનનાાં રક્ષણો
નલગતે જોઈશ.ાં
શતપત્રજાતક કથા
કોઈ એકલાય બગલાન બદ્ધ-ફોનધવત્લ કોઈક યભણીમ લનપ્રદે ળભાાં યાં ગફેયાંગી ીંછાલાા ળતત્ર
નાભના ક્ષી ફન્મા. ોતાના  ૂલુ જન્ભોભાાં તેભણે ઘણોફધો વભમ દમા ેને કરણા જેલા ગણોને ઉાસ્મા
શોલાથી તેઓ કોઈ ણ જીલજતાં ની હશિંવા કયીને ેટ બયતા નશીં. ભાત્ર નલનલધ પ્રકાયના સગાંનધત ેને યવલાા
પફૂરો લડે જ ોતાનો જીલનનનલાુ શ ચરાલતા. દુઃખલાાઓને મથામોગ્મ ભદદ કયતા, હદલવ દયમ્માન
પ્રાણીઓ વાથે ધભુની લાતો કયતા ેને ેનામોને ણ ેનનય ટોભાાંથી ઉગાયી રેતા. શયશાંભેળ તેભની હદનચમાુ
યોકાય કયલાભાાં જ વ્મતીત થતી. આ કાયણે ફધા લનલાવી પ્રાણીઓ ોતાને જાણે કોઈ અંગત આચામુ
ભળ્મા શોમ, ોતાનો બાઈ કે ઔધજ્ઞાની લૈદ્ય ભળ્મો શોમ કે છી યક્ષક એલો યાજા ભળ્મો શોમ તેલો ોતીકો
આનાંદ ેનબલતા ેને સખ ૂલુક જીલન વ્મતીત કયતા. ત્માાં યશેતા પ્રાણીઓનો વમ ૂશ જેટરો વાંખ્માની દૃષ્ય ટએ
લધતો એટરો તેભના ગણવમ ૂશની દૃષ્ય ટએ ણ લધતો. કદાચ આ જ કાયણે તેભણે વેલેરા, આચયે રા કે
ઉાવેરા વોએક ગણગણથી ફોનધવત્લન ાં નાભ વાચા ેથુભાાં ળતત્ર એવ ાં વાથુક ફન્ય ાં શત ાં. ળત એટરે વો
ેને ત્ર એટરે ાાંખો. ેથાુ ત ્ વો ગણો ધયાલતા ાાંખોધાયી ક્ષીનલળે એટરે ળતત્ર.
એકલાય આ ળતત્રે લનભાાં પયતા પયતા ેત્માંત લેદનાગ્રસ્ત ેને આકનલક એલા એક નવિંશને
જોમો. જાણે કોઈ નળકાયીએ નલયક્ત ફાણથી લીંધ્મો શોમ તેભ તે ધ ૂડથી ખયડામેરી કેળલાીલાો ફનીને
જભીન ય તયપહડમાાં ભાયતો શતો. સ્લબાલગત કરણા ેને દમાથી પ્રેયામેરા ળતત્રે તેની ાવે જઈને
નલલેક ૂણુ સ્લયે કહ્,ાં ‘શે મ ૃગયાજ, તભને આ શ ાં થઈ ગય ાં છે ? તભાયી આ સ્સ્થનત કોઈ ળોકને રીધે કે છી
વ્માધફાણથી થઈ છે ? જો ભને કશેલા મોગ્મ શોમ તો જણાલો, જેથી હ ાં નભત્રબાલે મથાળસ્ક્ત ભદદ કયી આને
સખી કરાં .’
નવિંશે કહ્,ાં ‘શે ક્ષીશ્રેય ઠ, ત ાં ધન્મ છે . ભાયી આ ેલસ્થા કોઈ હયશ્રભ, યોગ કે વ્માધફાણથી નથી થઈ.
યાં ત એક શાડકાનો નાનકડો ટૂકડો ભાયા ગાભાાં એલો પવામો છે કે હ ાં નથી તેને ચાલી ળકતો કે નથી ગી
ળકતો, તેને રીધે ભાયી આ દદુ ળા થઈ છે . નભત્ર તયીકે ભદદ કયલાનો આ જ ખયો વભમ છે .’ શલે ળતત્રે
ોતાની કળાગ્ર બદ્ધદ્ધને કાયણે નવિંશના ગાભાાં પવામેરા શાડકાના ટૂકડાને કાઢલાનો નલચાય કમો. તેણે કહ્,ાં ‘તભે
તભાયી જેટરી ળસ્ક્ત શોમ તેટરી લાયીને તભારાં મખ વાયી યીતે શોળાં કયો.’ નવિંશ ે તે પ્રભાણે કય.ું ત્માયે
ળતત્રે નવિંશની દાંતાંસ્ક્ત લચ્ચે એક રાકડાનો ટૂકડો વાયી યીતે ગોઠલી દીધો ેને ત્માયફાદ નવિંશના ગાભાાં
ઊંડે સધી પ્રલેળીને ત્રાાંવા બયાઈ યશેરા શાડકાના ટૂકડાને ોતાની ચાાંચ લડે ફશાય ખેંચી કાઢયો. વાથે વાથે
નીકતી લખતે દાાંતભાાં બયાલેરા રાકડાના ટૂકડાને ણ ાડી દીધો. આભ કયતા નવિંશના ગાભાાંથી શાડકાનો
ટૂકડો ણ નીકી ગમો ેને ોતે વરાભત યીતે ફશાય ણ નીકી ગમા. આભ કયલાથી નવિંશન ાં દુઃખ ેને
ળોક ફાંને ચાલ્મા ગમા. નવિંશ ેત્માંત પ્રવન્ન થમો. તેનાથી ણ લધાયે ફોનધવત્લ લધાયે પ્રવન્ન થમા. કેભ કે,
ાયકાના દુઃખની વાથે તેની મશ્કેરીને ણ દૂ ય કયલી તેભજ તેને સખ શોંચાડવ ાં એ જ વજ્જનનો ધભુ શોમ
છે .4 નવિંશે ળતત્રનો આબાય ભાન્મો ેને પ્રવન્ન હૃદમલાા ફની ત્માાંથી નલદામ રીધી.
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કારાન્તયે એકલાય ળતત્ર લનભાાં ચોતયપ ઘણ ાં પમાુ . યાં ત ક્યાાંમથી તેભને ખોયાક ભળ્મો નશીં.
પ્રદીપ્ત જઠયાસ્ગ્નલાા તેભણે ત્માયે ેરા નવિંશને એક તાજા ભાયે રા શયણનો નળકાય કયતો જોમો.  ૂલે તેની
ઉય તેભણે ઉકાય કયે રો. યાં ત રજ્જાલળ તેઓ કશ ાં ભાગી ળક્યા નશીં. ‘કદાચ આ ભને ભ ૂરી ગમો શળે!’
એભ નલચાયીને તેની આજફાજ ચક્કય ભાયલા રાગ્મા. યાં ત ાાણભાાં જેભ ફીજ અંકહયત ન થામ તેભ
કૃતઘ્ની એલો તે નવિંશ તેભને ેલગણીને નળકાયભાાં જ વ્મસ્ત યહ્યો. છે લટે ધાસ્ગ્નથી ીડાતા ળતત્રે
માચકવ ૃનત્ત આચયીને દાનરૂે થોડો નળકાય ભાગ્મો. યાં ત નવિંશ ે તો ક્રૂયતા દાખલી તેભને ેલગણલાન ાં આચયણ
કય.ું લધાયાભાાં ત્રાાંવી નજયે જોતા કહ્:ાં ‘શબક્ષી એલા ભાયા મખભાાં પ્રલેળીને ત ાં જીલતો નીકી ળક્યો એ શ ાં
ઓછાં છે ? ભાટે ભાાંગણી કયીને ભને જલીળ નશીં. રાગે છે કે ત ાં ભાયે શાથે ભયલાનો થમો છે .’ નવિંશની આલી
કકુ ળ ેને નતયસ્કૃત લાણી વાાંબી ળતત્ર ત્માાંથી ઊડી ગમા.
નવિંશ ેને ળતત્રનો આ વાંલાદ તે લખતે એક લનદે લતા જોઈ યહ્યા શતા. તેભણે ળતત્રના ધૈમુની
કવોટી કયતા કહ્ ાં : ‘શે ક્ષીશ્રેય ઠ, તભે આ દયાત્ભાને નળક્ષા કેભ કયતા નથી ? વભથુ શોલા છતાાં કેભ તભે એની
નતયસ્કાય ૂણુ લાણી વશન કયો છો ? એની આંખો પોડી નાાંખીને એના ગલુને કેભ તોડી નાખતા નથી ?’ આભ,
ેનેક ઉશ્કેયણીજનક લચનો કશેલા છતાાં ળતત્ર ોતાના ક્ષભાળીર સ્લબાલને ધાયણ કયી યહ્યા. છે લટે તેભણે
કહ્,ાં

आर्ते प्रवत्ृ तर्त: साधन
ू ाां कृऩया न र्तु लऱप्सया।
र्तामवैर्तु ऩरो मा वा र्तत्र कोऩस्य को ववधध:।।16।।
ેથાુત ્ ‘વજ્જનો દ:ખી વ્મસ્ક્તને વશામ કયલાની જે પ્રવ ૃનત્ત કયે છે તે કૃા કયલાની ઈચ્છાથી પ્રેયાઈને

કયે છે , નશીં કે લતો રાબ ભેલલાની ઈચ્છાથી. ભેં (નવિંશ ઉય) કયે રી કૃાને ફીજો કોઈ ભાને કે ન ભાને
ણ એભાાં ભાયે કો કયલાની કોઈ આલશ્મક્તા નથી.’
ળતત્રની ઉયક્ુ ત લાતભાાં વજ્જન વ્મસ્ક્તએ કયે રી વશામ ેેક્ષાયહશત શોમ છે એ લાત સ્ય ટ થામ
છે .
ત્માયફાદ ળતત્ર લનદે લતાની આગ જણાલે છે કે, ‘ઉકાય કયનાય વ્મસ્ક્ત તો શાંભેળાાં ધભુની વાથે

જોડામેરો શોમ છે . (उऩकर्ताा र्तु धमेण योग्)’ લી,

कृर्तश्चेद्धमा इतयेव कस्र्तत्रानुशय् ऩुन्।
अथ प्रतयऩ
ु काराथाम ् ऋणदानां न र्ततकृर्तम ्।।19।।
ેથાુત ્ ‘ેન્મ ઉય કયે રો ઉકાય એ ધભુ છે , એભ વભજીને જ્માયે ભદદ કયી શોમ ત્માયે એનો
ેનતા ળા ભાટે કયલો ? જો લતા ઉકાયની આળાએ ઉકાય કમો શોમ તો એ તો કોઈના ઉય ઋણદાન
ચઢાવ્ય ાં કશેલામ. એને કદાન ઉકાય કમો એભ કશેલાત ાં નથી.’
ળતત્રની ઉયક્ુ ત લાતભાાં વજ્જને કયે રા ઉકાયને ધભુ કહ્યો છે . ેન્મ યનો ઉકાય એટરે ધભુ,
એલી નીનતભત્તા તત્કાખરક વભાજની શતી. એટરે કે પ્રત્યકાયની ેેક્ષાએ કયે રો ઉકાય ધભુ ભનાતો નશીં.
એ તો કેલ ઋણદાન છે . ભાટે ભનય મે શાંભેળાાં દમા ેને કરણા દાખલલા ધભુન ાં ારન કયવ ાં જોઈએ. તેને જ
વાચા ેથુભાાં ઉકાય કમો કશેલામ.
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ત્માયફાદ આ લાતને દૃઢ કયતા ળતત્ર જણાલે છે કે, ‘જો ોતે નવિંશ ઉય લતો પ્રશાય કયીને તેને
નકવાન શોંચાડે તો એ તો દ્ધિયદવ ૃનત્ત કશેલાળે.’ ેથાુત ્ જેભ શાથી વયોલયના જભાાં સ્નાન કયીને શદ્ધ થામ છે
ેને છીથી વયોલયની ફશાય આલીને ોતે

ોતાના ય જ ધ ૂ ઊડાડે તેને દ્ધિયદવ ૃનત્ત કશેલામ. આથી

ઉકાય કયીને મળશદ્ધ ફનેરો હ ાં ોતે જ ોતાના ેકાયકભુથી ળા ભાટે કૃતઘ્નીણાને ામ ાં ? ભાટે વજ્જને
કદાન દ્ધિયદવ ૃનત્ત આચયલી નશીં.
ળતત્ર છે લ્રે જણાલે છે કે કોઈ ેસ્સ્થય ખચત્તવ ૃનત્તલાો ભનય મ કયે રા ઉકાયને માદ ન યાખે તો
તેનાથી તેના ગણની કાસ્ન્ત વ ૃદ્ધદ્ધ ાભતી નથી. એટરે કે તે ગણજ્ઞ કશેલાતો નથી. ણ એના રીધે શ ાં વબાન
ેને જ્ઞાની વ્મસ્ક્તએ ણ ોતાના ઉન્નત થમેરા મળનો નાળ કયી દે લાનો ? કદાન નશીં. ેશીં નવિંશ બરે ભાયો
 ૂલુ-ઉકાય ભ ૂરી ગમો યાં ત એના રીધે ઉકાય કયલાની વજ્જનતા હ ાં છોડી ળકાં નશીં. તેભજ ભાયા પ્રાપ્ત
થમેરા મળને લેડપી ણ ળકાં નશીં. આ સ્સ્થનતભાાં મળોધન એલા ભાયે જયા ણ નનય ઠય કે ક્રૂય ફન્મા નલના
ળાસ્ન્ત જાલીને આ સ્થાનેથી ચાલ્મા જવ ાં જોઈએ. એ જ વજ્જનને ેનરૂ લતુન છે .
આભ, ળતત્રે લનદે લતાને વજ્જનના ફધા ગણોનો ેશેવાવ કયાવ્મો ત્માયે લનદે લાતાએ તેભને
ગણનનનધ એલા મનન કશીને નલાજ્મા ેને  ૂજા કયી અંતધાુ ન થમા.
વજ્જનના ફધા જ ગણોને લણુલતી ઉયક્ુ ત લાતાુ ના ેન્તે ફોનધવત્લે કશેરા ફોધને આજના વભમે
ઉકાયક ફનાલલો શોમ તો તેભાાંથી કેટરીક લાત મથાથુણે સ્લીકાયલી ડે. જેભ કે,
1. ઉકાય કયનાયા વજ્જને કદાન પ્રત્યકાયની ઈચ્છા યાખલી નશીં, કેભ કે તેનાથી ક્યાયે ક નતયસ્કૃત થલામ
છે . લી, વજ્જને ઉકાયને ોતાનો ધભુ ભાનીને આચયણ કયવ ાં જોઈએ. એ દૃષ્ય ટએ ણ धारणार्त ् धमा् એ
ન્મામે ણ કેલ ધભુને જ ધાયણ કયલો જોઈએ. તો જ એલો ધભુ વભાજ ભાટે વાચા ેથુભાાં ઉકાયક
ફનળે. નીનતનાાં આલાાં મ ૂલ્મોન ાં આચયણ આજના વભમે થામ તો દુઃખથી ીડાતો ફહ ભોટો વભાજ તેભાાંથી
ઉગયી જામ ેને બરે થોડો નતયસ્કૃત થમો શોમ તો ણ વભાજનો ફહ ભોટો લગુ વાચા ેથુભાાં
નતનતક્ષા ૂણુ વજ્જનતાના ગણલાો ફનળે.
2. લાતાુ ના પ્રાયમ્બે જ કહ્ ાં છે તે મજફ ઉશ્કેયલાભાાં આલે તો ણ વજ્જન કદાન ા કયલા ભાટે પ્રવ ૃત્ત થતો
નથી. કેભ કે, ા કે ેનાચાય કયલાનો તેને કોઈ  ૂલાુ યતમાવ શોતો નથી. ભનય મ ફોનધવત્લની આ લાતને
ધ્માનભાાં રઈને ણ વજ્જન તયીકે જીલન જીલલાન ાં ળરૂ કયે તો ણ शठां प्रतर्त शाठ्यम ् એલો આજના
વભમભાાં આચયલાભાાં આલતો ેનાચાય કે દૂ યાચાય ેલ્ અંળે ણ ઘટળે. લી, વભાજભાાં નતનતક્ષાવ ૃનત્ત
ેને ક્ષભાળીરતાન ાં પ્રભાણ લધળે.
3. વજ્જન તયીકે કોઈના ઉય ઉકાય કમાુ છી ણ જો પ્રત્યકાય ન ભે તો તે સ્સ્થનતભાાં ણ ભનય મે
ક્ોધ ૂણુ વ્મલશાય કયલો જોઈએ નશીં. આજના ક્ષણક્ોધી-ક્ષણકોી ભનય મ ભાટે વજ્જનન ાં આ રક્ષણ
ેત્મન્ત ઉકાયક ફની યશે તેવ ાં છે . આજનો ભનય મ પ્રત્મેક ે ફદરાની બાલનાલાો જ શોમ છે . જો
ભનય મ પ્રત્યકાય ન ભે તો તયત જ ેળાન્ત કે ક્ોધી થઈ જામ છે . યન્ત એભ ન કયતા તે ળાન્ત યશીને
વ્મલશાય કયળે તો તેના ભાનનવક આલેગોન ાં ળભન થળે, લેયવ ૃનત્ત ઓછી થળે ેને વભાજ બાઈચાયાની
બાલનાલાો, ઉભદા ેને રાગણીળીર ફનળે. આ દૃષ્ય ટએ ળભ, નતનતક્ષા ેને ક્ષભા ણ ેનામાવે વ ૃદ્ધદ્ધ
ાભળે.
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4. વજ્જન વ્મસ્ક્ત તયીકે કયે રા ઉકાય ઉય કદાચ કોઈ ેકાય કયે તો ણ વજ્જને દ્ધિયદવ ૃનત્ત આચયીને
ોતાના મળનો નાળ ન કયલો જોઈએ. આજકાર દ્ધિયદવ ૃનત્ત એ વ્મલશાયવ ૃનત્ત ફની ગઈ છે . વભાજ
ફોનધવત્લની લાતાુ ઓભાાંથી આ ગણ સ્લીકાયી રે તો ણ વજ્જન તયીકે તેનો આ એક ગણ તેની
શીનવ ૃનત્તઓને યોકલાભાાં ઉમોગી ફનળે. પ્રત્મેક ક્ષણે ફદરો રેલા ટલતો ભનય મ મળબાગી ફનળે ેને
વભાજભાાં કારાન્તયે ણ વભત્લન ાં લાતાલયણ વધાળે.
આભ, ળતત્રરૂે ેલતયે રા બગલાન ફોનધવત્લના કથાવાહશત્મભાાંથી વજ્જન તયીકે જીલન જીલલાના
કેટરાક ગણોન ાં આકરન કયીને ણ ભનય મ કથાવાહશત્મના ેયતમાવને વાચા ેથુભાાં વાથુક કયી ળકે છે .
પાદટીપઃ
ગજયાત વાહશત્મ ેકાદભી ેને શ્રીભતી એ.ી. ટે ર આટ્ુ વ ેને એન.ી.ટે ર કોભવુ કોરેજ નયોડાના વાંયક્ત ઉક્ભે આમોજજત
‘गद्य साहहतय में तनरुवऩर्त नैतर्तक मूल्यों – आधुतनक ऩररप्रेक्ष्य में ’ નલમક એક હદલવીમ યાષ્ય િમ હયવાંલાદભાાં પ્રસ્તત કયે રો
ળોધરેખ. તા. 3 જાન્યઆયી, 2017, ેભદાલાદ.
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