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પ્રકઞાશકનું વનિરેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના ઉપક્રમરે જ્ાન-વિજ્ાનની વિવિધ શાખાઓની 
મારહતી આપતી વિશ્વકોશ શ્રેણી ઉપરાંત મહતિના લોકોપ્યોગી વિષ્યો પર 
પ્માણભૂત અનરે સિ્કગ્ાહી મારહતી અલગ ગ્ંથ રૂપરે પ્ગટ કરિાની ્યોજના કરરેલ 
છરે. તરે અનુસાર ‘શ્ી કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્ંથશ્રેણી’ અંતગ્કત 
‘ગાંધીચરરત’, ‘કૅનસર’, ‘ગુજરાત’, ‘નાટક દરેશવિદરેશમાં’, ‘ભારત : પ્વતભા અનરે 
પરરદશ્કન’, ‘વસદ્ાનતસારનું અિલોકન’ અનરે ‘નાટ્યતાલીમના નરેપથ્યરે’ પ્કાવશત 
થ્યાં છરે.

જીિનના ઘડતરમાં ઉપ્યોગી વિગતો અનરે પ્રેરક ચરરત્રો મળી રહરે તરે હરેતુથી 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્રેરણાસ્ોત શ્ી સાંકળચંદભાઈ પટરેલની સમૃવતમાં ‘કમ્ક્યોગી 
સિ. સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી’નું આ્યોજન થ્યું, જ રે અંતગ્કત 
‘ગુજરાતના સિાતંત્ર્યસૈવનકો’ (મારહતીકોશ), ‘ભૂકંપ : મારહતી અનરે ઘટના’, ‘વિરલ 
વિભૂવત વિક્રમ સારાભાઈ’, ‘મરેઘાણીચરરત’, ‘ગુજરાતી રંગભૂવમ : રરવદ્ અનરે 
રોનક’, ‘લોકશાહી’ અનરે ‘પ્િાસી વપરાવમડનો’ પ્વસદ્ થ્યાં છરે જ રેનરે ગુજરાતની 
િાચનવપ્્ય પ્જાએ ઉમળકાભરેર આિકારરેલ છરે.

ત્રીજી ‘શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણી’ શરૂ થઈ છરે. તરેમાં 
વિવિધ ક્રેત્રોનાં અભ્યાસ, સમજ અનરે ખરેડાણમાં વિવિધ સતરના વજજ્ાસુઓનરે 
રસ પડરે અનરે ઉપ્યોગી નીિડરે તરેિા વિષ્યોનો પરરચ્ય આપતાં પુસતકો પ્ગટ 
કરિાનો ઉપક્રમ રાખ્યો છરે. તરેમાં પ્થમ તબક્ રે ‘જનીનવિજ્ાન’ (વિજ્ાન), ‘આપણાં 
રાષ્ ્રી્ય પ્તીકો’ (ઇવતહાસ), ‘વલવપ’ (પુરાતતિ), ‘લોકવિદ્ા-પરરચ્ય’ (સંસકૃવત) 
અનરે ‘ભૂવમવત : સિરૂપ અનરે પ્કાર’ – એમ પાંચ વિવભન્ન વિષ્યોનાં પુસતકોનો 
સમાિરેશ ક્યયો છરે.

‘સમાજનરે બરેઠો કરિાનો’ સદુદ્ રેશ રાખનાર વિરલ સંત પૂજ્ય શ્ીમોટાએ 
ગુજરાતી ભાષા માટરે વિશ્વકોશનું સિપન સરેવ્યું હતું. નરડ્યાદ તથા સુરતના હરર: ૐ 
આશ્મના ઉદાર સહ્યોગનરે કારણરે ગુજરાતી વિશ્વકોશની અનરેકવિધ પ્િૃવતિઓની 
સાથરે એના નિવનવમ્કત ભિનમાં હરર: ૐ આશ્મ, સૂરત પ્રેરરત પૂજ્ય શ્ીમોટા 
સંશોધનકરેનદ્રનો પ્ારંભ થ્યો છરે. આ કરેનદ્રમાં સંશોધન-સંપાદન અનરે પ્કાશન 
કરિાનો ઉપક્રમ રાખ્યો છરે. તરે સંદભ્કમાં પ્થમ પુસતક પ્ા. જ્યનતભાઈ પ્રેમશંકર 
ઠાકર (જ. 1922) દ્ારા સંપારદત ‘હસતપ્તવિજ્ાન’ પ્કાવશત થઈ રહું છરે.

પ્ા. જ્યનતભાઈ ઠાકર 1951થી િડોદરા ્યુવનિવસ્કટીમાં આરસ્ક વિદ્ાશાખાના 
સંસકૃત વિભાગમાં અનરે ત્યારપછી વિશ્વપ્વસદ્ સંશોધનસંસથા પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં 



V

જોડાઈનરે ત્યાંથી જ વન્યામકપદરેથી વનિૃતિ થ્યા. ‘િાલમીરક રામા્યણ’ની હસતપ્ત 
માટરે 1953માં નરેપાળ અનરે 1954માં પંજાબ ગ્યરેલા. તરેમનાં પુસતકો પૈકી ‘લઘુ-
પ્બનધ સંગ્હ’ (13મું શતક) િષયો સુધી આંતરરાષ્ ્રી્ય પ્દશ્કનોમાં ‘આદશ્ક’ તરીકરે 
પ્દવશ્કત થ્યરેલ. ગુજરાતી ભાષામાં છ્યરે દશ્કનો વિશરેનો પ્થમ જ ગ્નથ ‘ષડદશ્કન’ 
પણ તરેમણરે આપરેલ છરે. અભ્યાસ દરવમ્યાન અ.ભા.ઔ. બ્રહ્મસમાજનો સુિણ્કચંદ્રક, 
ડૉ. ઘાટરે પ્ાઇઝ, સરસિતીબાઈ કંુતરે સકૉલરવશપ, ગિન્કમરેનટ મરેરરટ સકૉલરવશપ, 
ભારતી્ય વિદ્ાભિનની રરે વસડરેવનશ્યલ સકૉલરવશપ પ્ાપ્ત થ્યરેલ. 1998માં ગુજરાત 
સંસકૃત સારહત્ય અકાદમી તરફથી શ્ી ગોપાલકૃષણ ટ્રસટનો ‘સંસકૃત ક્રેત્રરે વિવશષ્ 
પ્દાન’ માટરેનો ઍિૉડ્ક પ્ાપ્ત થ્યો છરે.

1997માં પ્ાચ્યવિદ્ામવનદર – ઓરર્યરેનટલ ઇવનસટટ્યૂટના ઉપક્રમરે પ્ા. 
જ્યનતભાઈ ઠાકરરે  ‘મૅન્યુવસક્રપટૉલૉજી ઍનડ ટરેકસટ રક્રરટવસઝમ’ વિશરે અંગ્રેજીમાં 
આપરેલાં પંદર વ્યાખ્યાનો ગ્ંથસથ થ્યાં છરે. તરેનું જ ગુજરાતી રૂપાંતર પ્ા. 
જ્યનતભાઈ ઠાકરરે  તૈ્યાર કરી આપરેલ છરે. આ પુસતકમાં હસતપ્ત વિશરેની ભૂવમકા 
રજૂ કરીનરે પ્ાચીન ભારતી્ય વલવપઓ, ભારતી્ય અંકો, ખરોષ્ઠી સંખ્યાઓ અનરે 
આધુવનક વલવપઓ, પ્ાચીન ભારતી્ય લરેખનસામગ્ી, લરહ્યાઓ, હસતપ્તો, ભ્રષ્ 
પાઠોની સમીક્ા તરેમજ સમીવક્ત આિૃવતિઓની સમસ્યાઓ અંગરે અવત મહતિપૂણ્ક 
માગ્કદશ્કન રજૂ કરરેલ છરે.

આ પુસતકના પ્કાશન માટરે મંજૂરી આપિા બદલ મ. સ. ્યુવનિવસ્કટી ઑફ 
બરોડાનો તથા કુલપવતશ્ી ડૉ. મનોજભાઈ સોનીનો અમરે આભાર માનીએ છીએ. 
આ કા્ય્કમાં પ્ાચ્યવિદ્ામંરદરના વન્યામક ડૉ. િાડરેકરરે  આપરેલા સહકાર માટરે પણ 
આભારી છીએ.

આશા છરે કરે આ પુસતકનરે પણ વિશ્વકોશ ટ્રસટનાં અન્ય પ્કાશનોની જ રેમ 
ઉમળકાથી આિકાર મળશરે.

6 નિરેમબર, 2006 ધીરુભાઈ ઠાકર
અમદાિાદ કુમારપાળ દરેસાઈ
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બીજી આિૃવતિ સમયરે

િરેદાંત અનરે ઉપવનષદના જ્ાતા, સંસકૃતના ઊંડા અભ્યાસી, પ્ખર સંશોધક, 
સમીક્ક, અનુિાદક, સંપાદક તથા હસતપ્તવિદ એિા શ્ી જ્યંતભાઈ ઠાકરનું 
‘હસતપ્તવિજ્ાન’ પુસતક વિદ્ાથથીઓ, અભ્યાસીઓ અનરે સંશોધકો માટરે અત્યંત 
મૂલ્યિાન પુરિાર થ્યું છરે. તરેઓ શારદા, મૈવથલી, નરેિારી, બંગાળી, નવનદ-નાગરી 
િગરેરરે  વલવપઓના જ્ાતા હતા. એમનો વિદ્ાપુરુષાથ્ક, અદમ્ય ઉતસાહ તથા નિી 
પરેઢીમાં સંશોધન માટરે પ્રેમ પ્ગટાિિાના એમના ભગીરથ પ્્યતનો અવિસમરણી્ય 
રહરેશરે. 2007ની 30મી ઑગસટરે એમનું અિસાન થ્યું, પરંતુ એમના સંશોધનગ્ંથોથી 
તરેઓ ગુજરાતના વિદ્દજગતમાં અવિસમરણી્ય સથાન પામ્યા છરે.

25 ઑકટોબર, 2013 ધીરુભાઈ ઠાકર
અમદાિાદ કુમારપાળ દરેસાઈ



VII

પ્રથમ આિૃવતિની પ્રસ્તઞાિનઞા

1997ના સપટરેમબર માસમાં આ પંદર વ્યાખ્યાનો િડોદરાના મ. સ. 
વિશ્વવિદ્ાલ્યની આંતરરાષ્ ્રી્ય ખ્યાવત ધરાિતી સંશોધન-સંસથા પ્ાચ્યવિદ્ામંરદર – 
ઓરર્યરેનટલ ઇવનસટટ્યૂટના આશ્્યરે અંગ્રેજીમાં ્યોજા્યાં હતાં, જ રે પછીથી પુસતકાકારરે  
પ્કાવશત થ્યાં હતાં. શીષ્કક હતું : ‘Manuscriptology And Text Criticism’.

‘િાલમીરક રામા્યણ’ની સમીવક્ત આિૃવતિ (Critical Edition)ના મહાકા્ય્કના 
પ્ારંભના રદિસોમાં 1952-53ના અરસામાં મારરે  કરેટલાક પા્યાના ગ્ંથોનો અભ્યાસ 
કરિો પડરેલો. તરે િખતરે મેં તરેમાંથી મારા ઉપ્યોગ માટરે ‘નોરસ’ કાઢી રાખરેલી. એ 
ગ્ંથો હતા : (1) િી. એસ. સુકથંકર : ‘Prolegomena To The Critical Edition 
of The Adiparvan of The Mahabharata’; (2) એસ. એમ. કત્રરે : ‘‘Introduc-
tion To Indian Textual Criticism’; (3) ગૌરીશંકર હીરાચંદ ઓઝા : ‘भारतीय 
प्ाचीन लिपिमािा’ (રહનદી) અનરે (4) મુવનશ્ી પુણ્યવિજ્યજીનો 136 પૃષ્ઠ ધરાિતો 
લાંબો ગુજરાતી લરેખ ‘જનૈ શ્મણ સંસકૃવત અનરે લરેખનકલા’.

ત્યારરે  અનરે જ રે તરે િખતરે પ્કાવશત થ્યરેલ ‘મહાભારત’ તથા ‘રામા્યણ’ની 
સમીવક્ત આિૃવતિના જુદા જુદા ગ્ંથોમાં આપરેલ પ્સતાિનાઓ તરેમજ ‘રક્રરટકલ 
નોરસ’ પણ હંુ ધ્યાનપૂિ્કક જોઈ ગ્યરેલો. આ બધું કામ આ વ્યાખ્યાનો તૈ્યાર કરતાં 
મનરે ખૂબ ઉપ્યોગી થ્યું અથિા તો તરેના પા્યામાં જ આ કામ રહરેલું છરે એમ 
અત્યુવકત વિના કહી શકા્ય.

આ બધા પૂિ્કસૂરરઓનો હંુ અત્યંત ઋણી છુ.ં
આ વ્યાખ્યાનો પ્કાવશત થ્યાં કરે તરત િડોદરા વિશ્વવિદ્ાલ્યમાં આ વિષ્યનો 

અભ્યાસક્રમ શરૂ કરિામાં આવ્યો છરે, એ સંતોષની િાત છરે.
આ વ્યાખ્યાનોનું ગુજરાતી રૂપાંતર કરી આપિાનું આમંત્રણ ગુજરાતી 

વિશ્વકોશના પ્ધાન સંપાદક પ. પૂ. ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  મનરે પ્રેમપૂિ્કક આપ્યું અનરે 
એનરે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનાં પ્કાશનોમાં સિીકારી લીધું તરે માટરે હંુ તરેમનો તથા 
મારા વિદ્ાન વમત્ર ડૉ. કુમારપાળ દરેસાઈનો અત્યંત આભારી છુ.ં

જ રે ચીિટ, ખંત અનરે ઝડપથી આ ગ્ંથ પ્કાવશત થઈ રહો છરે તરે ખરરેખર 
પ્શંસાનરે પાત્ર છરે. મનરે આશા છરે કરે આ ગુજરાતી રૂપાનતર ગુજરાતી અધ્યાપકો, 
સંશોધકો તરેમજ વિદ્ાથથીઓ તરફથી આિકાર પામશરે.
‘િરરેણ્યમ્’ જયન્ત પ્રરે. ઠઞાકર
69, મનીષા સોસા્યટી, જ રે. પી. રોડ,
િડોદરા 390 020
25 જુલાઈ, 2006
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IX

એડિડ્ક થૉમસ, પ્ો. ડૉઇસન અનરે જનરલ કવનંગહામ જ રેિા 

્યુરોપના વિદ્ાનોએ બ્રાહ્મી વલવપના સિતંત્ર વિકાસનરે ઉવચત રીતરે 

જ જાહરેર કરરેલો છરે. બ્રાહ્મી વલવપ તથા શૂન્ય સાથરેના આધુવનક 

અંકો એ વિશ્વનરે ભારતની મોટામાં મોટી બૌવદ્ક દરેન છરે. વિશ્વની 

બીજી કોઈ વલવપ આિી રીતરે વિકસી નથી. એક જ અક્ર અનરેક 

ધિવનઓ દશા્કિતો હો્ય છરે; તો એક જ ધિવનનરે દશા્કિિા અનરેક 

અક્રો ્યોજિા પડતા હો્ય છરે. એ વલવપઓમાં મૂળાક્રોનો કોઈ 

િૈજ્ાવનક ક્રમ નથી. આમ વિશ્વની કોઈ બીજી વલવપ કદી બ્રાહ્મીની 

તોલરે આિી શકરે તરેમ નથી. બ્રાહ્મી વલવપ તો હજારો િષ્ક પહરેલાં 

જ ઉચચતમ કક્ાએ પહોંચી ગઈ હતી. તરે ખરરેખર એક અજોડ-

અવદ્તી્ય વલવપ છરે.



1. ભૂવમકઞા

1. પ્રઞાસ્તઞાવિક :
જુદી જુદી વલવપઓમાં લખા્યરેલ પ્ાચીન હસતપ્તો, વશલાલરેખો, દાન દશા્કિતાં 

તામ્રપત્રો, નાણાના વસક્ા અનરે રાજાઓની મુદ્રાઓ પ્ાચીન ઇવતહાસ તથા સંસકૃવત 
વિષરેની મારહતી માટરેના મુખ્ય મૂળ સ્ોતો મના્યા છરે. આથી હસતપ્તવિજ્ાન 
અનુસનાતક વિદ્ાથથીઓનરે શીખિિું જરૂરી છરે.

આ ક્રેત્રમાં રા્યબહાદુર પં. ગૌરીશંકર હીરાચનદ ઓઝાએ પહરેલ કરી છરે. 
ઈ. સ. 1894માં તરેમના રહનદી પુસતક ‘ભારતી્ય પ્ાચીન વલવપમાળા’ની પ્થમ 
આિૃવતિ પ્ગટ થઈ. વિવિધ વલવપઓ, તરેમના અંકો, આિશ્યક તુલનાતમક કોષ્કો 
ઇત્યારદનાં 84 જ રેટલાં વચત્રફલકો ્યા પટ્ો (plates) એમાં મૂકરેલાં છરે. આ અવદ્તી્ય 
ગ્નથની સંશોવધત-સંિવધ્કત આિૃવતિ ઈ. સ. 1918માં પ્કટ થઈ અનરે ત્રીજી 1959માં 
પ્કાવશત થઈ. આ વિષ્યનું કોઈ પણ ભાષામાં રચા્યરેલું પ્થમ પુસતક હોઈ તરે દરેશી 
તથા વિદરેશી વિદ્ાનોની પ્શંસા પામ્યું અનરે આ વિષ્યના અભ્યાસ માટરે પ્રેરક બની 
રહું, સંશોધક વિદ્ાનોનરે માટરે તરે અત્યનત ઉપ્યોગી, અરરે  ! અવનિા્ય્ક બની ગ્યું. 
એ જ રીતરે મહાન જનૈ મુવન આગમપ્ભાકર મુવન પુણ્યવિજ્યજીએ એક લાંબો 
136 પૃષ્ઠનો ગુજરાતી લરેખ ‘ભારતી્ય જનૈ શ્મણ સંસકૃવત અનરે લરેખનકલા’ એિા 
શીષ્કક સાથરે લખ્યો, જ રે ‘જનૈ વચત્રકલપદ્રુમ – ભાગ 1’ એ અમદાિાદના પ્વસદ્ જનૈ 
ગ્નથપ્કાશક શ્ી સારાભાઈ નિાબના દળદાર સુનદર ગ્નથમાં 1936માં પ્કાવશત 
થ્યો. એમાં પણ 21 વચત્રફલકો ્યા પટ્ો મૂકરેલાં છરે. એ જ પ્માણરે પાઠસમીક્ા-વિજ્ાન 
ક્રેત્રમાં ડૉ. એસ. એમ. કત્રરેનો 1941માં પ્કટ થ્યરેલો અંગ્રેજી ગ્નથ ‘ઇનટ્રોડકશન ટ ુ
ઇંરડ્યન ટરેકસચુઅલ રક્રરટવસઝમ’ (Introduction to Indian Textual Criticism) 
એ પ્થમ ગ્નથ છરે; ‘મહાભારત’ની સમીવક્ત આિૃવતિની પ્સતાિનારૂપ ડૉ. િી. 
એસ. સુખથનકરરવચત હિરે તો અવતખ્યાત બની ગ્યરેલ ‘પ્ોલરેગોમરેના’ (Prolegom-



12  હસતપ્તવિજ્ાન

ena) 1944માં પ્વસદ્ થ્યો તરેનરે પણ ડૉ. કત્રરેના ગ્નથ સાથરે જ મૂકી શકા્ય. પ્સતુત 
વ્યાખ્યાનો માટરે આ ગ્નથો જ મુખ્ય આધાર તરીકરે રહા છરે.

2. િક્િ અનરે ક્રેત્ :
‘હસતપ્ત’ એટલરે હાથથી લખરેલ પ્વત, છપા્યો ન હો્ય એિો ગ્નથ. વિશાળ 

અથ્ક લરેતાં આ શબદમાં હાથથી લખરેલ સિરૂપિાળી દરરેક િસતુનો – ખાસ કરીનરે 
વશલા ઉપર કોતરરેલ તરેમજ ધાતુ ઉપર લખા્યરેલ લખાણોનો – પણ સમાિરેશ થા્ય.

‘હસતપ્તવિજ્ાન’માં સામાન્યત: નીચરેના વિષ્યોનો સમાિરેશ થા્ય :

 (1) લરેખનકલા;

 (2) પ્ાચીન વલવપઓનરે ઉકરેલિાના પ્્યતનોનો ઇવતહાસ;

 (3) પ્ાચીન તથા અિા્કચીન વલવપઓનો ઉદભિ-વિકાસ;

 (4) અંકોનો ઉદભિ-વિકાસ;

 (5) જ રેના ઉપર લખાતું તરેિા કાગળો;

 (6) કલમો અનરે અન્ય લરેખનનાં સાધનો;

 (7) વિવિધ પ્કારની શાહી અનરે તરેમાં નાખરેલા પદાથયોનું પ્માણ;

 (8) વચત્રો માટરે રગડો અનરે રંગ;

 (9) કતા્ક-રચવ્યતા;

(10) લરહ્યો;

(11) હસતપ્તો અનરે તરેના પ્કાર;

(12) તરેમનાં કદ અનરે આકારો;

(13) તરેમાં આિતાં વચત્રો અનરે સુશોભનો;

(14) તરેના હાંવસ્યા, પ્ારંભ અનરે અંત, તરેમાં કરા્યરેલા ઉમરેરાઓ તરેમજ 
સુધારાઓ;

(15) તરેમાંની સંખ્યા-પદ્વત, વિસતાર, મુખપૃષ્ઠો;

(16) તરેમાંની પુવષપકાઓ અનરે તરે પછી કરા્યરેલાં લખાણો;

(17) તરેમનાં પૂંઠાં અનરે તરેના ઉપરનાં લખાણો;

(18) તરેમનરે જાળિણી માટરે િીંટાળિાનાં િસ્તો;

(19) ગ્નથાલ્યો અનરે તરેમાંની વ્યિસથા;
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(20) જીિજતંુ, ઉંદર, હિામાન, રાજકી્ય અનરે અન્ય પ્કારની ઊથલપાથલો, 
આગ, પાણી આરદ સામરે હસતપ્તોનું સંરક્ણ; તથા

(21) આ રીતરે સચિા્યરેલ હસતપ્તોનું ્યોગ્ય વન્યમો અનુસાર સમીક્ાપૂિ્કક 
સંપાદન અનરે પ્કાશન.

3. પ્રઞાચીન ભઞાર્તમઞાં િરેખનકિઞા :
હસતવલવખત ગ્નથારદની િાત કરતાં પ્થમ જ આિરે ‘લરેખનકલા’. અલબતિ, 

પ્ાચીન ભારતી્ય સમાજમાં લખિાની કલાનો ક્યારરે  પ્ારંભ થ્યો અનરે તરે કોણરે ક્યયો 
તરે વિષરે આપણરે કાંઈ જાણતા નથી. મૌ્ય્ક સમ્રાટ અશોકના આદરેશો દરેશના વિવિધ 
પ્દરેશોમાં વશલાઓ ઇત્યારદ ઉપર કોતરરેલા મળ્ા છરે. આથી આપણરે વનવિ્કિાદ કહી 
શકીએ કરે

ઈ. સ. પૂ. ત્રીજા શતકમાં સમગ્ દરેશમાં લરેખનકલા પ્ચવલત હતી જ. િળી 
જુદા જુદા વશલાલરેખોમાં કરેટલાક અક્રોના જુદા જુદા આકારો જોિા મળરે છરે અનરે 
કરેટલાક િણયોનાં તો તદ્ન અલગ અલગ સિરૂપો પણ જોિા મળરે છરે. આ પરરવસથવત 
સપષ્ કરરે  છરે કરે તરે ્યુગમાં પણ લરેખનકળાની અવત લાંબી પરમપરા થઈ ચૂકી હતી. 
એ પણ નોંધિાનું છરે કરે એથી પણ િધારરે  જૂના સમ્યના બરે લરેખો મળી આવ્યા છરે :

(1) રાજસથાનના અજમરેર વજલ્ાના િડલી ગામમાંથી મહાિીરવનિા્કણ 
પછીના 84મા િષ્કમાં અથા્કત્ ઈ. સ. પૂ. 443માં એક સતંભ ઉપર કોતરરેલ લરેખનો 
એક અંશ પ્ાપ્ત થ્યો છરે, જ રેની વલવપ વન:શંક રીતરે અશોક કરતાં જૂના ્યુગની છરે.

(2) બીજો લરેખ નરેપાલ તરાઈમાં આિરેલ વિપ્ાિા ગામમાંથી મળી આવ્યો છરે. 
તરે ગૌતમ બુદ્ના અિશરેષો જ રેમાં મૂકરેલા છરે એિા એક િાસણ ઉપર લખરેલો છરે. 
તરે એક સતૂપની અંદરથી મળ્ો છરે, જ રે બુદ્વનિા્કણના સમ્યનો અથા્કત્ ઈ. સ. પૂ. 
487નો છરે. આથી આપણરે સરળતાથી એિું અનુમાન કરી શકીએ કરે ઈ. સ. પૂ. 
પાંચમા શતકમાં લરેખનકલા કોઈ નિી િસતુ ન હતી.

બૌદ્ જાતકોમાં લખરેલા દસતાિરેજો, સ્તીઓએ પણ લખરેલા પત્રો, ધાતુ 
ઉપરની કોતરણીઓ, શાળાઓ, લાકડાની પાટીઓ િગરેરરેના ઉલ્રેખો મળરે છરે. બૌદ્ 
વત્રવપટકોમાંના એક એિા ‘વિન્યવપટક’માં ‘લરેખ’ એટલરે કરે લખાણ, ‘ગણના’ અથા્કત્ 
ગણતરી તરેમજ ‘રૂપ’ અથા્કત્ રહસાબનો ઉલ્રેખ આિરે છરે. બુદ્ ‘વલવપશાલા’ એટલરે 
કરે વનશાળમાં જતા અનરે સોનાની કલમ િડરે ચનદનની પાટીમાં કરેિી રીતરે લખિું એ 
ગુરુ વિશ્વાવમત્ર પાસરે શીખતા એનું િણ્કન ‘લવલતવિસતર’માં આપરેલું છરે. આ ઉલ્રેખો 
ઉપરથી સપષ્ થા્ય છરે કરે ઈ. સ. પૂ. 600માં તો સ્તીઓ તથા બાળકો પણ લખિાની 
કળા સારી રીતરે જાણતાં હતાં.

‘વનરુકત’ના મહાન રચવ્યતા ્યાસકાચા્ય્ક (8મી-7મી સદી ઈ. સ. પૂ.) અનરે 
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મહાન િૈ્યાકરણ પાવણવન (ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદી) પોતાના ક્રેત્રમાંના પૂિ્કસૂરરઓનો 
ઉલ્રેખ કરરે  છરે. આથી સપષ્ થા્ય છરે કરે તરેમની સમક્ લખા્યરેલાં પુસતકો હોિાં 
જોઈએ.

િૈરદક સારહત્યમાં છનદો, તરેમાં આિતી અક્રોની સંખ્યા, છનદોની કુલ સંખ્યા 
આરદનો ઉલ્રેખ મળરે છરે, જ રે પરરવસથવત દશા્કિરે છરે કરે તરે કાળમાં લરેખનકલા ઠીક ઠીક 
ઉચચ કક્ાએ પહોંચી ગઈ હતી.

શુકલ ્યજુિવેદની ‘િાજસનરેવ્ય સંરહતા’ વનમનવલવખત સંખ્યાઓ આપરે છરે : એક 
(1), દશ (10), શત (100), સહસ્ (1000), અ્યુત (10,000), વન્યુત (1,00,000), 
પ્્યુત (10,00,000), અબુ્કદ (1,00,00,000), ન્યબુ્કદ (10,00,00,000), સમુદ્ર 
(1,00,00,00,000), મધ્ય (10,00,00,00,000), અનત (1,00,00,00,00,000) 
અનરે પરાધ્ક (10,00,00,00,00,000). ‘તૈવતિરી્ય સંરહતા’ (4.4.11.4)માં પણ આ 
જ સંખ્યાઓ જોિા મળરે છરે. ‘મૈત્રા્યણી સંરહતા’ તથા ‘કાઠક સંરહતા’માં પણ સહરેજ 
ફરેરફાર સાથરે આ સંખ્યાઓ પ્ાપ્ત થા્ય છરે.

‘સામિરેદ પંચવિંશ બ્રાહ્મણ’માં ્યજ્માં બરેઠરેલા બ્રાહ્મણોનરે આપિાની દવક્ણાની 
સુંદર ગણતરી આપી છરે. ઓછામાં ઓછી દવક્ણા 12 સુિણ્ક કૃષણલ આપી છરે 
અનરે આ રકમ બમણી થતી જા્ય છરે; 24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 
3072, 6144, 12288, 24576, 49152, 98304, 196608 અનરે 393216. આ 
ગવણતની શ્રેઢીનું અવત સુંદર ઉદાહરણ છરે. આ પ્કારની શ્રેઢી લરેખનકલાના તરેમજ 
ગાવણવતક ગણનાના અભાિમાં અશક્ય છરે.

‘શતપથ બ્રાહ્મણ’માં સમ્યની ગણતરી એક િષ્કથી એક પ્ાણ સુધી આપી છરે. 
એક પ્ાણ બરાબર સરેકનડનો 17મો ભાગ !

‘ઋગિરેદ’ (10.62.7)માં જ રેના કાન ઉપર આઠડો લખરેલો છરે તરેિી ગા્યોનો 
ઉલ્રેખ આિરે છરે; જ્યારરે  ‘અથિ્કિરેદ’ (7.50.5)માં હસતપ્તનો સપષ્ ઉલ્રેખ કરા્યો છરે.

ડૉ. બ્યૂલર (Buller) અનરે રૉથ (Roth) જ રેિા પાશ્ાત્ય વિદ્ાનો પણ માનરે છરે 
કરે િૈરદક ્યુગમાં પણ હસતવલવખત ગ્નથોનું અવસતતિ હતું જ.

હડપપા, મોહન-જો-દડો અનરે લોથલ આરદના ખોદકામમાંથી મળરેલ મુદ્રાઓ, 
માટીના િાસણના ટકુડા, તાંબાના પતરાના ટકુડા અનરે કાચની બંગડીઓ ઉપરનાં 
લખાણો એ સપષ્ કરરે  છરે કરે વસંધુ સંસકૃવતના લોકો પણ લખિાની કળા જાણતા હતા. 
સર જૉન માશ્કલ (Sir John Marshall)નો સપષ્ અવભપ્ા્ય છરે કરે માટીની િસતુઓના 
ટકુડા જ રેિા પદાથયોના અભાિમાં આપણરે અનુમાન કરિું જોઈએ કરે વસંધુ સંસકૃવતના 
લરહ્યાઓ માટીનરે સથાનરે લાકડા કરે સુતરાઉ કાપડ જ રેિા ઓછા ટકાઉ પદાથયોનરે 
ઉપ્યોગમાં લરેતા હો્ય, જ રે સિાભાવિક રીતરે સમ્યના પ્િાહમાં નષ્ થ્યા હશરે.
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મૅકરે (Mackay)નંુ ઉદ્રણ કત્રરે આપરે છરે. તરે પ્માણરે હડપપા અનરે મોહન-જો-
દડો એ બરેઉ નગરોના ખોદકામમાં નીચા સતરરેથી કરે ઊંચા સતરરેથી મળરેલી બધી 
જ િસતુઓ ઉપરનાં લખાણોની વલવપ લગભગ એક જ જણા્ય છરે. એક્ રે્ય લાંબો 
દસતાિરેજ તરેમાંથી જડ્ો નથી તરેથી એમ કહી શકા્ય કરે ચમ્ક, કાષ્ઠ અનરે કદાચ 
પણયો ઉપર સામાન્ય રીતરે લખાતું હશરે, જ રે પદાથયો ખારી અનરે ભરેજિાળી જમીનમાં 
નષ્ થ્યા હો્ય.

આ બધા ઉપરથી એટલું આપણરે કહી શકીએ કરે લરેખનકલા વસનધુ સંસકૃવત 
તથા િરેદના અવતપ્ાચીન સમ્ય પહરેલાંથી જ પ્ચવલત હતી.

4. પ્ાચીન વલવપઓનરે ઉકરેલિાના પ્્યતનોનો સંવક્પ્ત ઇવતહાસ :

સાચો ઇવતહાસ જાણિા માટરેનાં ત્રણ મુખ્ય સાધનો મના્ય છરે : (1) સતૂપો, 
મવનદરો, ગુફાઓ, સરોિરો આરદમાંથી મળરેલા લરેખો; (2) રાજાઓ તથા શ્ીમંતો 
દ્ારા દરેિાલ્યો, બ્રાહ્મણો આરદનરે અપા્યરેલાં જમીનનાં દાનનો વનદવેશ કરતાં તામ્રપત્રો; 
અનરે (3) વસક્ાઓ તથા રાજાઓની મુદ્રાઓ.

પરનતુ સંભિત: ભૂતકાળમાં કોઈ ભારતી્યરે આિી િસતુઓ તરફ નજર 
કરિાની દરકાર રાખી ન હતી. િળી સમ્ય િીતતાં વલવપઓમાં પણ ફરેરફાર થતા 
રહા અનરે લોકો પણ પ્ાચીન વલવપઓનરે કરેિી રીતરે ઉકરેલિી તરે ભૂલી ગ્યા હતા. 
પરરણામરે આ ઐવતહાવસક સાધનો લાંબા સમ્ય સુધી વનરુપ્યોગી પડ્ાં રહાં.

14મા સૈકામાં થઈ ગ્યરેલો રદલહીનો સુલતાન રફરોઝશાહ તઘલક અશોકના 
લરેખોિાળા બરે મોટા સતમભો કુતૂહલિશ થઈનરે રાજધાનીમાં લઈ આવ્યો. પણ તરે 
જમાનાના કોઈ પંરડત તરે લરેખો ઉકરેલી શક્યા નરહ. બાદશાહ અકબર (1572-73 
થી 1605 ઈ.સ.)ના સમ્યના વિદ્ાન પંરડતો પણ તરે ઉકરેલી શક્યા નરહ. આથી ઘણા 
લાંબા સમ્ય પ્ય્કનત તરે અણઊકલ્યા પડ્ા રહા.

લોકોનરે તો લરેખો, તામ્રપત્રો, વસક્ાઓ તથા રાજાઓની મુદ્રાઓના મહતિનો 
ખ્યાલ હતો જ નરહ. કરેટલા્યરે વશલાલરેખોનરે સામાન્ય પથથરો ગણીનરે મકાનોના 
ચણતરમાં ઉપ્યોગમાં લરેિામાં આવ્યા હતા, અરરે  ! પગવથ્યાં અનરે ઉંબરા તરીકરે 
પણ ઉપ્યોગમાં લીધા હતા ! તામ્રપત્રોનરે તાંબાના ટકુડા તરીકરે િરેચી દરેિામાં આિતા 
અનરે તરેનરે ઓગાળીનરે િાસણો બનાિિામાં ઉપ્યોગમાં લરેિાતા ! તાંબાના વસક્ાનરે 
પણ ઓગાળી નાખિામાં આિતા. સોનાના અનરે ચાંદીના વસક્ાનરે પણ ઓગાળી 
નાખિામાં આિતા અનરે તરેનો ઉપ્યોગ ઘરરેણાં બનાિિામાં થઈ જતો !

વિક્રમારદત્ય, બાપા રાિળ, ભોજ, વસદ્રાજ જ્યવસંહ તથા પૃથિીરાજ 
ચૌહાણ જ રેિા મહાન રાજિીઓનાં કરેિળ નામ જ રહાં હતાં અનરે તરેમના પૂિ્કજો 
તરેમજ િારસો વિષરે પણ કશું જ કોઈ જાણતું ન હતું. અરરે  ! ‘ભોજપ્બનધ’ના 
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પ્ખ્યાત રચવ્યતા બલ્ાલનરે પણ ખબર ન હતી કરે િાકપવતરાજ અથા્કત્ મુંજરાજ 
વસનધુરાજ કરે વસનધુલનો મોટો ભાઈ હતો. કરેમ કરે તરેણરે પોતાના આ પ્વસદ્ ગ્નથમાં 
એિું લખ્ંુય છરે કરે મોટાભાઈ વસનધુલના મરણ બાદ મુંજ વસંહાસનારૂઢ બન્યો ! આિી 
પરરવસથવત હોિાથી ભાટ-ચારણોએ 14મા શતક પહરેલાં થઈ ગ્યરેલા રાજાઓની 
‘િંશાિલી’ઓ રચી તરેમાં પોતાની મરજી મુજબ કરેટલાં્ય નિાં નામ ઉમરેરી દીધાં ! 
અનરે આ ‘િંશાિલી’ઓ સાચા ઇવતહાસના સાધન તરીકરે ગણાિા લાગી !1

અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા પછી તરત આ અવતપ્ાચીન દરેશમાં જ્ાનસૂ્ય્કનો િળી 
ઉદ્ય થ્યો. પાશ્ાત્ય પદ્વતએ અંગ્રેજી ભાષાનો અભ્યાસ શરૂ થતાં સંસકૃત અનરે 
પ્ાદરેવશક ભાષાઓ પણ શીખિાનો પ્ારંભ થ્યો. કરેટલા્યરે અંગ્રેજ સદગૃહસથો માત્ર 
શીખિાના રસ ખાતર સંસકૃત શીખ્યા. સર વિવલ્યમ જોનસરે (Sir William Jones) 
‘શાકુનતલ’ નાટકનો અંગ્રેજીમાં અનુિાદ ક્યયો, જ રેનરે પરરણામરે સંસકૃત સારહત્યની 
અત્યનત ઉચચ કક્ાનો સાક્ાતકાર જગતનરે થ્યો અનરે તરેનો કતા્ક કાવલદાસ ભારતનો 

1. અહીં 20મી સદીના છઠ્ા-સાતમા દશકના મારા અનુભિોમાંના બરેનો વનદવેશ કરિો 
અસથાનરે નરહ ગણા્ય :

(1) મારી જુિાનીમાં સૌરાષ્ ્રના એક ગામમાં એક વિધિા સંબંધીનરે ત્યાં મારરે  જિાનું 
થ્યું. તરે બહરેન કચરો કાઢતાં હતાં. એ કચરામાં કરેટલાક કાગળની હસતપ્તોનાં 
પાન મારી નજરરે  પડ્ાં ! આિાં જૂનાં પાનનરે આમ કચરામાં નાખી દરેિાનું કારણ 
મેં પૂછું તો કહરે, ‘‘એ તો જૂનાં નરે નક્ામાં છરે. જ્યારરે  કબાટો સાફ કરા્ય છરે ત્યારરે  
આિાં કાગવળ્યાં નીકળરે છરે અનરે હંુ તરેમનરે કાઢી નાખું છુ.ં’’ મેં એ પાનાં લીધાં અનરે 
આમતરેમ િાંચ્યું અનરે તરેમનરે કહું કરે જૂના હસતવલવખત ગ્નથોનાં એ પાનાં હતાં અનરે 
તરેથી મહતિનાં હોિાથી તરેમનરે સાચિી રાખિાં જોઈએ. આિાં પાન બીજાં નીકળરે તો 
સાચિી રાખિા અનરે હંુ બીજી િાર આિું ત્યારરે  મનરે બતાિિા મેં તરેમનરે વિનંતી કરી. 
પછી તો સપષ્ થ્ંુય કરે એ પાનાં બરે હસતપ્તોનાં હતાં જ રે તરે કુટુબંના ઇવતહાસની 
દૃવષ્એ મહતિનાં હતાં.

(2) િડોદરાના મહાતમા ગાંધી માગ્ક ઉપર એક શ્ી મગનભાઈ ડી. દરેસાઈની દુકાન હતી. 
તરે અિારનિાર કાગળની પસતી ખરીદતા. એક િખત આિી પસતીમાં તરેમણરે જૂની 
હસતપ્તોનાં પાન જો્યાં. તરે સજ્જનરે તરે પાન સાચિી રાખ્યાં. અિારનિાર પસતીમાંથી 
આિાં પાન જુદાં કાઢીનરે બધાં સાચિી રાખતા. નિરાશરે તરેઓ આ સાચિરેલાં પાનાંનરે 
િાંચિા લાગ્યા અનરે વિષ્યિાર અલગ કરિા લાગ્યા. પ્સંગોપાતિ મળરેલા િડોદરાના 
પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરના તતકાલીન ઉપવન્યામકશ્ી ડૉ. ઉમાકાનત પ્રે. શાહ સમક્ તરે 
સહૃદ્ય સજ્જનરે આ િાત કરી. ‘તરેમણરે હસતપ્તો અલગ પાડિામાં તરેમનરે મદદ કરી 
અનરે પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં આ હસતપ્તો ભરેટ આપિા સલાહ આપી, જ્યાં બીજી 
હજારો હસતપ્તો સાથરે બરાબર સચિા્ય. શ્ી મગનભાઈ આ સલાહનરે અનુસ્યા્ક. 
ત્યારબાદ પણ તરેમણરે પસતીમાંથી હસતપ્તો અલગ કરીનરે વિષ્યિાર ગોઠિીનરે 
પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરનરે ભરેટ તરીકરે આપી દીધી.
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શરેકસવપ્યર (Shakespeare) ગણાિા લાગ્યો. એમ કરતાં ્યુરોપમાં પણ સંસકૃત 
વશખાિા લાગ્યું.

આ સર વિવલ્યમ જોનસના ભારરે  પ્્યતનોનરે પ્તાપરે જ કૉલકાતામાં સુપ્વસદ્ 
‘એવશ્યારટક સોસા્યટી, બેંગાલ’ (Asiatic Society, Bengal)ની સથાપના 1784ના 
જાન્યુઆરીની 15મી તારીખરે થઈ. તરેનો હરેતુ એવશ્યાના પ્ાચીન ઇવતહાસ, કલાઓ, 
સારહત્ય ઇત્યારદની ખોજ કરિાનો હતો. અનરે તરે પછી જ ભારતના પ્ાચીન 
ઇવતહાસની શોધ શરૂ થઈ. કરેટલા્યરે અંગ્રેજ તરેમજ ભારતી્ય વિદ્ાનોએ આ 
સંસથાના હરેતુનરે બર લાિિા માટરે લરેખો લખ્યા. આ લરેખો ‘એવશ્યારટક રરસચથીઝ’ 
(Asiatic Researches) નામની શ્રેણીના પ્થમ ગ્નથ રૂપરે 1788માં પ્કાવશત થ્યા. 
1797 સુધીમાં આિા પાંચ ગ્નથો પ્કટ થ્યા. આ જ િસતુનરે, જાણરે ચોરીનરે, ફરીથી 
ઇંગલૅનડમાં 1798માં પ્કાવશત કરાઈ. તરેની માગ ખૂબ િધતાં આ ગ્નથોનું પછીનાં 
5-6 િષ્કમાં બરે િાર પુનમુ્કદ્રણ કરિામાં આવ્યું. તરેના ફ્ેંચ અનુિાદની પણ સિ્કત્ર 
ખૂબ પ્શંસા થઈ. આિા બીજા 20 ગ્નથો 1839 સુધીમાં પ્કટ થ્યા, જ રે પછી આ 
ગ્નથશ્રેણી અટકી ગઈ. દરવમ્યાન ‘ધ જન્કલ ઑફ ધી એવશ્યારટક સોસા્યટી ઑફ 
બેંગાલ’નો પ્ારંભ 1832માં કરા્યો.

્યુરોપના વિદ્ાનો પ્ાચીન એવશ્યાની શોધના કા્ય્ક તરફ િધારરે  નરે િધારરે  
આકવષ્કત થતાં લંડનમાં 1823માં ‘ધ રૉ્યલ એવશ્યારટક સોસા્યટી’ની સથાપના 
કરિામાં આિી, જ રેની શાખાઓ મુંબઈ તથા વસલોન(અથા્કત્ શ્ીલંકા)માં રખાઈ. 
્યુરોપના કરેટલાક દરેશોમાં તરેમજ ્યુ.એસ.માં પણ આિી સંસથાઓ ઊભી થઈ 
અનરે તરેમનાં સામવ્યકોમાં પ્ાચીન ભારત વિષરેના લરેખો છપાિા માંડ્ા. ્યુરોપના 
ઘણા વિદ્ાનો ચીની, વતબરેટી, પાવલ, અરબી અનરે અન્ય ભાષાઓ શીખ્યા અનરે 
તરેમનાં સારહત્યોમાંથી ભારતના પ્ાચીન ઇવતહાસ ઉપર પ્કાશ નાખરે તરેિી જ રે જ રે 
િસતુઓ મળી શકી તરે ભરેગી કરીનરે છપાિી. સતત ચાલરેલાં સંશોધનોનરે લીધરે પ્ાચીન 
વશલાલરેખો, દાનનાં તામ્રપત્રો અનરે વસક્ાઓ પ્કાશમાં આવ્યાં. 

આ રીતરે પ્ાચીન ભારતની વિવિધ વલવપઓ શોધાઈ. આપણા વિશાળ દરેશમાં 
લરેખનની પદ્વતઓ લરહ્યાઓના રસ અનુસાર જુદા જુદા પ્િાહોમાં િહરેતી રહી. 
આનરે પરરણામરે અવત પ્ાચીન બ્રાહ્મી વલવપમાંથી જુદી જુદી વલવપઓ ઊતરી આિી, 
એટલું જ નરહ પણ આ વલવપઓના આકારો પણ સમ્યના િહરેણમાં એટલા બધા 
બદલા્યા કરે સમગ્ દરેશની પ્ાચીન વલવપઓનરે ઉકરેલિી એ ખૂબ અઘરંુ બની ગ્યું છરે !

વિદ્ાનો, સંસથાઓ અનરે સરકાર દ્ારા આ બાબતમાં કરા્યરેલ કા્ય્કનું વિગતપૂણ્ક 
સિવેક્ણ પં. ગૌરીશંકર ઓઝાએ આપ્યું છરે. તરે સંક્રેપમાં જોઈએ :

(1) 1844 : લંડનની રૉ્યલ એવશ્યારટક સોસા્યટીએ આ કા્ય્ક સરકાર 
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કક્ાએ થા્ય એિો પ્સતાિ ઈસટ ઇંરડ્યા કંપની સમક્ મૂક્યો.

(2) 1847 : કંપનીએ એનું ખચ્ક ભોગિિાની સંમવત આપી.

(3) 1861 : ‘આરક્ક્યોલૉવજકલ સિવે’નો વિભાગ ખોલ્યો અનરે તરેના અધ્યક્ 
તરીકરે કન્કલ એ. કવનંગહામ (Colonel A. Cunningham)નરે નીમ્યા. કવનંગહામરે 
ઉતિર ભારતની શોધોની જિાબદારી પોતરે સંભાળી, જ્યારરે  ડૉ. જ રેમસ બગવેસ (Dr. 
James Burgess) પવશ્મ તથા દવક્ણ ભારતમાં કા્ય્ક કરિા લાગ્યા. એ બંનરેના બહુ 
સુનદર અહરેિાલોએ તરેમનરે ઘણી ખ્યાવત આપી.

(4) 1872 : ડૉ. બગવેસરે ‘ઇંરડ્યન ઍવનટકિરી’ નામનું માવસક શરૂ ક્યુું, જ રેમાં 
શોધલરેખો ઉપરાનત શોધા્યરેલ વશલાલરેખો, તામ્રપત્રો તથા વસક્ાઓ પણ પ્કટ ક્યાું.

(5) 1877 : સરકાર તરફથી જનરલ કવનંગહામરે ત્યાં સુધીમાં શોધા્યરેલ 
અશોકના બધા જ વશલાલરેખોનો સમાિરેશ કરતું એક પુસતક પ્કટ ક્યુું.

(6) 1888 : (ક) જ રે. એફ. ફલીટરે (J. F. Fleet) ગુપ્ત િંશના રાજાઓ અનરે 
તરેમના સમકાલીન અન્ય રાજાઓના વશલાલરેખોનો અત્યનત સુંદર સંગ્હ પ્કટ ક્યયો.

(ખ) ત્રૈમાવસક ‘એવપગ્ારફ્યા ઇંરડકા’ (Epigraphia Indica) શરૂ કરા્યું, 
જ રેમાં માત્ર વશલાલરેખો તથા તામ્રપત્રો જ પ્કટ કરાતાં.

(7) 1890 : ‘સાઉથ ઇંરડ્યન ઇંવસક્રપશનસ’ (South Indian Inscriptions) 
નામના સામવ્યકનો પ્ારંભ કરા્યો, જ રેમાં સંસકૃત, તવમળ અનરે અન્ય દવક્ણ 
ભારતી્ય ભાષાઓમાં લખા્યરેલ વશલાલરેખો તથા તામ્રપત્રો છપાિા લાગ્યાં.

લૉડ્ક કઝ્કનરે (Lord Curzon) પુરાતતિી્ય વિભાગ (Department of Ar-
chaeology)નરે િધારરે  મહતિ આપ્યું અનરે ડા્યરરેકટર જનરલ ઑફ આરક્ક્યોલૉજીનરે 
જિાબદાર એિા વિવિધ વિભાગોના અધીક્કો (સુપરરનટરેનડનટ) નીમ્યા અનરે આ 
અધીક્કો તરેમજ ડા્યરરેકટર જનરલના િાવષ્કક અહરેિાલો વન્યવમત રીતરે પ્કટ થિા 
લાગ્યા. પ્ાચીન વશલાલરેખો, તામ્રપત્રો, વસક્ાઓ, મુદ્રાઓ, મૂવત્કઓ અનરે બીજા 
વશલપના સુનદર નમૂનાઓનરે સાચિિા માટરે સંસથાઓ તરેમજ સરકાર દ્ારા કરેટલાંક 
કરેનદ્રોમાં સંગ્હાલ્યો સથપા્યાં; દા. ત., મુંબઈ (‘એવશ્યારટક સોસા્યટી’માં), કૉલકાતા 
(‘ઇંરડ્યન મ્યુવઝ્યમ’ અનરે ‘એવશ્યારટક સોસા્યટી’માં), મદ્રાસ (=ચરેન્નાઈ), નાગપુર, 
અજમરેર, લાહોર, પરેશાિર (બરેઉ પારકસતાનમાં), મથુરા અનરે લખનૌમાં. આ બધાની 
સૂવચઓ પણ પ્કાવશત કરાઈ. જનરલ કવનંગહામરે પોતાના સંગ્હાલ્યનો અહરેિાલ 
ચાર ભાગમાં પ્વસદ્ ક્યયો. લંડનના ‘વબ્રરટશ મ્યૂવઝ્યમ’ની સૂવચ પણ ત્રણ ભાગમાં 
પ્કટ થઈ. કરેટલાંક દરેશી રાજ્યોએ પણ પોતપોતાના પ્દરેશોમાંથી શોધા્યરેલ પ્ાચીન 
િસતુઓની સૂવચઓ પ્કાવશત કરી. પોતાના ‘પોવલરટકલ એજનટ’ કન્કલ િૉરસન(-
Colonel Watson)નરે પ્ાચીન િસતુઓમાં રસ છરે તરે જાણીનરે સૌરાષ્ ્રનાં દરેશી 
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રજિાડાંના રાજાઓએ સાથરે મળીનરે રાજકોટમાં ‘િૉરસન મ્યૂવઝ્યમ’ની સથાપના કરી.

કૉલકાતાની ‘એવશ્યારટક સોસા્યટી’ની સથાપના 1784માં થઈ તરે પછી જ 
વિદ્ાન્ સંશોધકોનું ધ્યાન ભારતની પ્ાચીન વલવપઓ તરફ િળ્ું. પ્ાચીન વલવપઓનરે 
ઉકરેલિાની મથામણનું સંવક્પ્ત સિવેક્ણ આ રહું :

1. 1781માં ચાલસ્ક વિવલકનસરે (Charles Wilkins) બંગાળના રાજા દરેિ 
પાલનું મુંગરેરમાંથી શોધા્યરેલું દાનપત્ર ઉકરેલ્યું, જ રે ‘એવશ્યારટક રરસચથીઝ’ના પ્થમ 
ગ્નથ (પૃ. 123)માં 1788માં છપા્યું. પછીથી જરૂરી સુધારા કરીનરે તરેનરે ‘ઇંરડ્યન 
ઍવનટકિરી’ના 21મા ગ્નથમાં (પૃ. 254-257) ફરીથી છાપિામાં આવ્યું.

2. 1785માં ચાલસ્ક વિવલકનસરે બંગાળના રાજા નારા્યણ પાલના સમ્યનો 
રદનાજપુર વજલ્ાના બદાલ પાસરે ઊભરેલા એક સતમભ ઉપર કોતરરેલો લરેખ િાંચ્યો 
(‘એવશ્યારટક રરસચથીઝ’ ગ્નથ 1, પૃ. 131; ‘એવપગ્ારફ્યા ઇંરડકા’ ગ્નથ 2, પૃ. 
161-164).

3. 1785માં જ પં. રાધાકાનત શમા્કએ અજમરેરના ચૌહાણ રાજા આન્નલદરેિ 
કરે આનાના પુત્ર વિસલદરેિ કરે વિગ્હરાજ 4થાના ત્રણ વશલાલરેખો ઉકરેલ્યા. આ ત્રણરે 
લરેખો પંજાબના અંબાલા વજલ્ાના ટોપરા ગામથી રફરોઝશાહ તઘલખ અશોકના 
વશલાલરેખિાળા જ રે સતમભનરે રદલહી લઈ આિરેલો તરેના ઉપર કોતરરેલા છરે. આ 
ત્રણમાંથી એક લરેખમાં કોત્યા્કની તારીખ આપરેલી છરે : વિ.સં. 1220ના િૈશાખ 
શુકલ પૂવણ્કમા (આશરરે  ઈ. 1163) [‘એવશ્યારટક રરસચથીઝ’ ગ્નથ 1, પૃ. 379-382; 
‘ઇંરડ્યન ઍવનટકિરી’ ગ્નથ 19, પૃ. 218].

4. 1785માં જ જ રે. એચ. હૅરરંગટનરે (J. H. Harington) મૌખરર િંશના રાજા 
અનનતિમા્કના ત્રણ વશલાલરેખો શોધી કાઢ્ા, જ રે બુદ્ગ્યાની પાસરેની નાગાજુ ્કની 
અનરે બરાબર ગુફાઓમાં પડરેલા હતા. વલવપ િધારરે  જૂની હોિાથી તરે ઉકરેલિાનું બહુ 
જ મુશકરેલ હતું. પરંતુ 1785થી 1789 સુધી ચાલસ્ક વિવલકનસ (Charles Wilkins) 
તરેની પાછળ મંડ્ો રહો અનરે છરેિટરે એ વલવપ ઉકરેલી શક્યો તથા ત્રણરે લરેખો િાંચ્યા. 
એની વલવપ ગુપ્ત ્યુગની હતી તરેથી આ ત્રણ લરેખો ઉકરેલાતાં ગુપ્ત વલવપના લગભગ 
અધા્ક મૂળાક્રો જાણિા મળ્ા. [‘એવશ્યારટક રરસચથીઝ’ ગ્નથ 2, પૃ. 167-168; 
‘જન્કલ ઑફ્ ધી એવશ્યારટક સોસા્યટી ઑફ્ બેંગાલ’ – JASB ગ્નથ 6, પૃ. 674, 
પલરેઇટ 36 નં. 15-16-17; ગ્નથ 16, પૃ. 401, પલરેઇટ 10; ‘ઇંરડ્યન ઍવનટકિરી’ 
ગ્નથ 13, પૃ. 428; ફલીટ ‘ગુપ્ત ઇંવસક્રપશનસ’, પૃ. 222-227].

5. કન્કલ જ રેમસ ટૉડ 1818થી 1823 સુધી રાજસથાનના ઇવતહાસ માટરેની 
સામગ્ી એકઠી કરિામાં રોકા્યરેલા હતા. તરે દરવમ્યાન તરેમનરે રાજસથાન તથા 
સૌરાષ્ ્રમાંથી ઘણા વશલાલરેખો મળ્ા. તરેમના ગુરુ ્યવત જ્ાનચનદ્રરે આમાંના 7મી 
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સદીથી 15મી સદી સુધીના કરેટલા્ય લરેખો ઉકરેલ્યા. આ સિ્કનો અનુિાદ અથિા 
સારાંશ તરેમના ગ્નથ ‘રાજસથાન’માં પ્કટ થ્યો છરે.

6. 1828માં બી. જી. બૅવબંગટનરે (B.G. Babington) મામલ્પુરમાંથી પ્ાપ્ત 
થ્યરેલા સંસકૃત તરેમજ તવમળ ભાષાઓમાં લખા્યરેલા કરેટલા્ય વશલાલરેખો ઉકરેલ્યા, 
એટલું જ નરહ પણ તરેમણરે તરેના મૂળાક્રો પણ તૈ્યાર ક્યા્ક. [‘ટ્રાનઝરેકશનસ ઑફ્ ધ 
રૉ્યલ એવશ્યારટક સોસા્યટી’ ગ્નથ 2, પૃ. 265-269, પલૅઇટ – 13, 15, 17, 18].

7. 1833માં િૉલટર ઇવલ્યટરે (Walter Elliot) પ્ાચીન કન્નડ અક્રો 
ઉકરેલ્યા અનરે તરેના વિગતિાર મૂળાક્રો પ્કાવશત ક્યા્ક [બગવેસ (Burgess) : 
‘આરક્ક્યોલૉવજકલ સિવે ઑફ્ િરેસટન્ક ઇંરડ્યા’ ગ્નથ 3, પૃ. 73].

8. 1834માં કૅપટન ટ્રૉ્યરરે  (Captain Troyer) અલાહાબાદ અથા્કત્ પ્્યાગમાં 
આિરેલા અશોકના લરેખના સતમભ પર કોતરરેલા ગુપ્ત િંશના રાજા સમુદ્રગુપ્તના 
વશલાલરેખનો કરેટલોક ભાગ ઉકરેલ્યો (JASB, ગ્નથ 3, પૃ. 118). ‘તરે જ િષવે ડૉ. વમલરે 
(Dr. Mill) એ જ લરેખ આખો ઉકરેલ્યો. [JASB ગ્નથ 3, પૃ. 339; ફલીટ : ‘ગુપ્ત 
ઇંવસક્રપશનસ’, પૃ. 6-10].

9. 1837માં ડૉ. વમલરે ભરેટારી પાસરેના સતમભ ઉપર કોતરરેલો રાજા સકનદગુપ્તનો 
લરેખ પણ િાંચ્યો. [JASB ગ્નથ 6, પૃ. 1; ફલીટ: ‘ગુપ્ત ઇંવસક્રપશનસ’, પૃ. 53-54].

10. આ પહરેલાં 1835માં ડબલ્યૂ. એ. બોથનરે (W. A. Bothan) િલભીમાંથી 
શોધા્યરેલાં કરેટલાંક દાનનાં તામ્રપત્રો િાંચ્યાં. [JASB ગ્નથ 4, પૃ. 477].

11. જ રેમસ વપ્નસરેપરે (James Princep) રદલહી, કહાઉં અનરે એરણમાંના સતમભો 
ઉપર તથા સાંચી અનરે અમરાિતીના સતૂપો તરેમજ વગરનારની વશલા ઉપરના ગુપ્ત 
વલવપમાં કોતરા્યરેલા લરેખો િાંચ્યા. [JASB ગ્નથ 6, પૃ. 218, 455; ગ્નથ 87, પૃ. 
36, 337, 629, 632].

12. કૅપટન ટ્રૉ્યર, ડૉ. વમલ અનરે જ રેમસ વપ્નસરેપના ખંતપૂિ્કકના સતત પરરશ્મનરે 
પ્તાપરે ચાલસ્ક વિવલકનસરે તૈ્યાર કરરેલ ગુપ્ત વલવપના મૂળાક્રોની ્યાદી પૂણ્ક થઈ 
શકી અનરે તરેથી ગુપ્ત િંશના રાજાઓના વશલાલરેખો, તામ્રપત્રો અનરે વસક્ાઓનરે 
ઉકરેલિાનું સરળ બન્યું.

r



2. ભઞાર્તની પ્રઞાચીન વિવિઓ

1. બ્ઞાહ્ી વિવિની ઉકરેિિી :
ગુપ્ત વલવપથી િધારરે  પ્ાચીન હોિાથી બ્રાહ્મીનરે ઉકરેલિી એ િધારરે  મુશકરેલ કા્ય્ક 

હતું. એ રદશામાં થ્યરેલા પ્્યતનોનો અહરેિાલ રસપ્દ બનરે તરેમ છરે.

(1) 1755 : ઇલોરાની ગુફાઓમાંથી શોધા્યરેલા કરેટલા્ય બ્રાહ્મી વલવપના 
લરેખોની છાપ તૈ્યાર કરીનરે સર ચાલસ્ક મૅલરેટરે (Sir Charles Mallet) સર વિવલ્યમ 
જોનસ(Sir William Jones)નરે મોકલી આપી; ત્યાંથી ઉકરેલિા માટરે વિલફોડ્ક(Wil-
ford)નરે મોકલાઈ. તરે ઉકરેલી શક્યા નરહ. એક પંરડતરે કોઈક પ્ાચીન વલવપઓના 
મૂળાક્રો દશા્કિતું એક પુસતક તરેમનરે બતાવ્યું અનરે તરે વશલાલરેખોનરે ગમરે તરે રીતરે 
િાંચી બતાવ્યા ! વિલફોડવે આ અથ્ક પ્માણરે તરેના અંગ્રેજી અનુિાદો સાથરે તરે લરેખો 
સર વિવલ્યમ જોનસનરે પાછા મોકલી આપ્યા. ઠીક ઠીક સમ્ય સુધી આ અથ્ક સાચો 
જ મના્યો. પછી તો એ અથ્ક તરેમજ અનુિાદ તદ્ન ખોટા હોિાનું સાવબત થ્યું !

(2) અશોકના લરેખોની વલવપનરે જોતાં પ્થમ દશ્કનરે એમ લાગરે કરે એ ગ્ીક 
કરે અંગ્રેજી છરે ! ટોમ કોરર્યટ (Tom Koriet) નામના પ્િાસીએ રદલહી પાસરેના 
સતમભ ઉપરનો અશોકનો લરેખ જો્યો. પછી તરેણરે એલ. વવહટકર(L. Whitkar)
નરે પત્રમાં જણાવ્યું : ‘‘આ દરેશના ડરેલી (Deli) નામના એક શહરેરમાં હંુ ગ્યો. ત્યાં 
મહાન વસકંદરરે  ભારતના રાજા પોરસ ઉપરના પોતાના મહાવિજ્યની સમૃવતમાં 
એક મોટો વિજ્યસતંભ ઊભો ક્યયો છરે જ રે આજ રે પણ ત્યાં છરે.’’ (કવનંગહામ : 
‘આરક્ક્યોલૉવજકલ સિવે રરપોટ્ક’ – 1, પૃ. 163-164). પરરણામરે ્યુરોપથી આિતા 
બધા પ્િાસીઓ એમ જ માનિા લાગ્યા કરે આ લરેખ ગ્ીકમાં લખા્યો છરે ! એડિડ્ક 
ટરેરી (Edward Terry) નામના પાદરીએ આ પ્માણરે લખ્યું છરે : ‘‘ટૉમ કોરર્યટરે મનરે 
કહું કરે તરેણરે ડરેલી(Deli)માં એક મોટો પથથરનો સતમભ જો્યો જ રેના ઉપર એક ગ્ીક 
ભાષામાં કોતરરેલો લરેખ છરે. આ સતમભ મહાન વસકંદરરે  પોતાના પ્વસદ્ વિજ્યની 
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સમૃવતમાં ઊભો કરરેલો છરે.’’ (કવનંગહામ : એજન 1, પૃ. 163-164). આિી રીતરે 
બીજા લરેખકો પણ તરે ગ્ીકમાં લખા્યરેલો છરે એમ માનતા રહા !

(3) 1834-35 : આ વશલાલરેખોના લખાણનો સારાંશ જાણિાની તીવ્ર ઇચછાથી 
જ રેમસ વપ્નસરેપરે અલાહાબાદ, રરઢ્યા તથા મરઠ્યા પાસરે આિરેલા સતમભો પરના લરેખોની 
છાપ મગાિી અનરે એ બધામાં અક્રોનું કોઈ સામ્ય છરે કરે કરેમ તરે જોિા માટરે રદલહીના 
લરેખ સાથરે સરખાિી જો્યા. એ ચારરેનરે તુલના માટરે પાસરે પાસરે ગોઠવ્યા તો સમજા્યું કરે 
એ ચારરેમાં એક જ શબદો િાપરરેલા હતા ! ખૂબ આશા સાથરે તરેમણરે અલાહાબાદના 
લરેખના અક્રોનરે છૂટા પાડ્ા અનરે તરેમનરે સરળતાથી સમજા્યું કરે ગુપ્ત વલવપની જ રેમ 
અહીં પણ કરેટલાક અક્રોની સાથરે જોડા્યરેલ સિરની માત્રાઓનરે સૂચિતાં વચહનો 
પાંચ પ્કારનાં હતાં. તરેમણરે એ બધું એકઠુ ંકરીનરે પ્કાવશત ક્યુું (JASB, 3, પૃ. 7, 
પલરેઇટ 5). આથી તરે ગ્ીક લખાણ હોિાની ભૂલભરરેલી કલપના વનમૂ્કળ થઈ ગઈ 
! સિરનાં વચહનોનરે બરાબર ઓળખી લીધા પછી વપ્નસરેપરે અક્રોનરે ઉકરેલિાની 
મથામણ ચાલુ જ રાખી. તરેમણરે દરરેક અક્રનરે ગુપ્ત વલવપ સાથરે સરખાવ્યો અનરે જ રે 
સમાન અક્રો લાગ્યા તરેમનરે મૂળાક્રોના ક્રમ મુજબ ગોઠવ્યા. આ પરરશ્મનરે પ્તાપરે 
તરે ઘણા મૂળાક્રોનરે બરાબર ઓળખી શક્યા.

(4) વરિસતી ધમ્કપ્ચારક જ રેમસ વસટિનસનરે પણ આ રદશામાં સંશોધનો આદ્યાું. 
તરે ‘ક’, ‘જ’, ‘પ’ અનરે ‘બ’નરે બરાબર ઓળખી ગ્યા અનરે તરેમની મદદથી લરેખનરે 
ઉકરેલિા તથા અંગ્રેજીમાં તરેનો અનુિાદ કરિા મથ્યા પણ ત્રણ કારણોનરે લીધરે તરે 
ફાવ્યા નરહ.

(ક) કરેટલાક અક્રોનરે ઓળખિામાં ભૂલો હતી. ‘ન’નરે ‘ર’ ગણતા હતા અનરે 
‘દ’ ઓળખાતો નહોતો;

(ખ) બધા મૂળાક્રો હજી ઓળખા્યા ન હતા; અનરે

(ગ) સંસકૃતના વન્યમોના આધારરે  તરેઓ િાંચિાનો ્યતન કરતા હતા. (JASB, 
3, પૃ. 485).

આમ છતાં વપ્નસરેપ વનરાશ થ્યા નરહ.

(5) 1837 : સાંચી સતૂપ સાથરે સંબદ્ સતમભો િગરેરરે  ઉપર કોતરરેલાં કરેટલાં્યરે 
લખાણોની છાપો એકત્ર કરીનરે વપ્નસરેપરે સંશોધનો ચાલુ રાખ્યાં. તરેમણરે એક િસતુ 
એિી નોંધી કરે છરેલ્ા બરે અક્રો આ બધામાં સરખા જ હતા. અનરે તરેના પહરેલાંનો 
અક્ર ‘સ’ હતો. આ ‘સ’નરે તરેઓ સંસકૃતના ષષ્ઠી વિભવકત એકિચનના પ્ત્ય્ય 
‘સ્ય’માંથી રૂપાનતર પામરેલો ષષ્ઠી વિભવકત એકિચનનો પ્ાકૃત પ્ત્ય્ય ‘સ’ સમજ્યા. 
તરેમણરે અનુમાન ક્યુું કરે એ બધા લરેખો જુદી જુદી વ્યવકતઓ દ્ારા અપા્યરેલાં દાનની 
ઘોષણા કરનારા છરે, અનરે છરેલ્ા બરે અક્રો, જ રે ઉકરેલી શકા્યા ન હતા અનરે જ રેમાંના 
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પહરેલા અક્રનરે ‘આ’કારનો કાનો જોડા્યરેલો છરે તથા બીજાની સાથરે અનુસિાર 
જોડા્યરેલું છરે તરે બરે ‘દા’ તથા ‘નં’ જ હો્ય. આ અનુમાન અનુસાર જ્યારરે  ‘દ’ અનરે 
‘ન’ ઓળખી કઢા્યા, ત્યારરે  મૂળાક્રમાળા પૂણ્ક થઈ ગઈ ! આના પરરણામસિરૂપરે 
રદલહી, અલાહાબાદ, સાંચી, મરઠ્યા, રરઢ્યા, વગરનાર, ધૌવલ િગરેરરેમાંથી મળરેલા 
લરેખો સરળતાથી િાંચી શકા્યા. આથી એ પણ વનશ્્ય થઈ ગ્યો કરે આ બધા 
લરેખોની ભાષા સંસકૃત ન હતી પરંતુ તરે તરે સથળરે પ્ચવલત ભાષા અથા્કત્ પ્ાકૃત 
ભાષાઓ હતી !

‘બ્રાહ્મી’ વલવપ આ રીતરે જ્યારરે  પૂરી ઊકલી શકી ત્યારરે  બીજી વલવપઓ 
બ્રાહ્મીમાંથી જ ઊતરી આિી હોિાથી તરે પછીના સમ્યમાં લખા્યરેલા વશલાલરેખો 
ઇત્યારદનરે ઉકરેલિાનું કામ સરળ બની ગ્યું.

2. ખરોષ્ી વિવિની ઉકરેિિી :
પ્ાચીન ભારતમાં બરે મુખ્ય વલવપઓ હતી : ‘બ્રાહ્મી’ અનરે ખરોષ્ઠી’. આથી હિરે 

ખરોષ્ઠી વલવપ કરેિી રીતરે ઊકલી તરેની િાત કરીએ.

કન્કલ જ રેઇમસ ટૉડરે બૅવકટ્ર્યન, ગ્ીક, શક, પાવથ્ક્યન અનરે કુશાન રાજાઓના 
પ્ાચીન વસક્ાઓનો મોટો સંગ્હ કરરેલો. આ વસક્ાઓની એક બાજુએ પ્ાચીન 
ગ્ીક વલવપમાં લખાણ હતું, જ્યારરે  બીજી બાજુએ ખરોષ્ઠી લખાણ હતું. બીજા 
વિદ્ાનોએ પણ આિા સંગ્હો કરરેલા. ગ્ીક લખાણ તો ઉકરેલાતું, પણ ખરોષ્ઠી 
લખાણનરે ઉકરેલિા માટરેનું કોઈ સાધન હતું નરહ. એ રદશામાં થ્યરેલા પ્્યતનો વિષરે 
આપણરે ક્રમશ: વિચારીએ : 

(1) 1824 : ટૉડરે આ વલવપનરે સસરેવન્યન તરીકરે જાહરેર કરી. [એવશ્યારટક 
રરસચથીઝ, 18, પૃ. 578)].

(2) 1830 : માવનરક્યાલ સતૂપ ખોદી કઢા્યો ત્યારરે  બરે ખરોષ્ઠી વશલાલરેખો 
મળ્ા. [વપ્નસરેપ : ‘ઍવનટવકિટીઝ’, 1, પૃ. 93-99].

(3) 1833 : એપોલોડોટસ(Apollodotus)ના વસક્ાઓ ઉપરના આ વલવપના 
અક્રોનરે વપ્નસરેપરે પહલિીના અક્રો ગણ્યા (JASB, 1, પૃ. 313), જ્યારરે  બીજા 
વસક્ાઓ ઉપરની વલવપ તથા માવનરક્યાલ લરેખની વલવપ એ જ હતી તરેનરે ‘પાવલ’ 
(=બ્રાહ્મી) ગણાિી, અનરે આ અક્રો સહરેજ ત્રાંસા હોિાથી તરેમણરે અનુમાન દોડાવ્યું. 
તરે વલવપ તથા અશોકના લરેખોમાંની પાવલ (= બ્રાહ્મી) વલવપ િચચરેનો તફાિત મુરદ્રત 
નાગરી વલવપ તથા નાગરીના મહાજની અક્રો િચચરેના અંતર જ રેિો જ તરેમણરે 
ગણ્યો. (JASB, 2, પૃ. 313, 316; 3, પૃ. 318-319). અલબતિ, પાછળથી તરેમનરે 
જણા્યું કરે આ અનુમાન તદ્ન અ્યોગ્ય હતું !

(4) અફઘાવનસતાનનાં પ્ાચીન સંશોધનોમાં રોકા્યરેલ વમસટર મૅસનરે (Mr. 
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Masson) શોધી કાઢ્ું કરે વસક્ાની એક બાજુએ ગ્ીક વલવપમાં લખા્યરેલ નામ 
બીજી બાજુએ પણ મળરે છરે, ત્યારરે  તરેઓ ‘મરેનનદર’ અનરે ‘એપોલોડોટસ’ જ રેિાં પાંચ 
નામના ખરોષ્ઠી અક્રો ઓળખી શક્યા. તરે બરાબર જ હતા તરે જોઈનરે વપ્નસરેપ ખુશ 
થ્યા. પછી તો એ અક્રોનરે ગ્ીક લખાણ અનુસાર િાંચિાનો પ્્યતન કરતાં તરે 12 
રાજાઓ તથા 6 ઇલકાબોનાં નામ િાંચી શક્યા. એ પ્માણરે ઘણા મૂળાક્રો સમજા્યા, 
ત્યારરે  તરેમનરે ભાન થ્યું કરે એ વલવપ તો જમણરેથી ડાબરે જા્ય એિી રીતરે િંચાતી હતી 
! આથી તરેમણરે એ (ખરોષ્ઠી) વલવપનરે ‘સરેવમરટક’ િગ્કની વલવપ ઘોવષત કરી. છતાં્યરે 
તરેની ભાષાનરે તો તરે પહલિી જ માનતા હતા. પણ એ ભાષાના વન્યમોનરે આધારરે  
સાચું િાચન થઈ શક્યું નરહ. પરરણામરે આ સંશોધનમાં આગળ િધી શકા્યું નરહ !

(5) 1838 : બરે બૅવકટ્ર્યન ગ્ીક રાજાઓના વસક્ા ઉપર વપ્નસરેપરે પાવલ 
(અથા્કત્ પ્ાકૃત) લખાણ જો્યું. એમનરે સમજતાં િાર ન લાગી કરે ખરોષ્ઠી લખાણોની 
ભાષા પાવલ (અથા્કત્ પ્ાકૃત) છરે. તરે ભાષાના વન્યમો અનુસાર િાંચતાં તરે પોતાનાં 
સંશોધનોમાં સરળતાથી આગળ િધી શક્યા. તરેઓ 17 મૂળાક્રો ઓળખી શક્યા. 
પછીથી બીજા 6 મૂળાક્રો પણ ઓળખા્યા. જનરલ કવનંગહામરે બાકીના મૂળાક્રો 
પણ ઓળખી કાઢ્ા અનરે એ રીતરે ખરોષ્ઠી વલવપની મૂળાક્રમાળા પૂરી થઈ ગઈ ! 
જોડાક્રો પણ ઓળખા્યા.

જ રેમના મહાપ્્યતનોનરે લીધરે આપણી પ્ાચીન વલવપઓ ઉકરેલિાનું શક્ય બન્ંુય 
તરે સિ્ક સંશોધકોના આપણરે અત્યનત આભારી છીએ; પરનતુ સૌથી િધારરે  તો પરેલા 
અથાક પરરશ્મ કરનાર સંશોધક જ રેઇમસ વપ્નસરેપના ઋણી છીએ જ રેમની સતત 
મહરેનતનરે પ્તાપરે આપણરે અશોકના લરેખોની બ્રાહ્મી વલવપ ઉકરેલી શક્યા એટલું જ 
નરહ, પણ ખરોષ્ઠી વલવપના કરેટલાક અક્રોનરે પણ બરાબર સમજી શક્યા.

3. વિવિઓ :
પ્ાચીન ભારતની લરેખનકલા તરેમજ બ્રાહ્મી અનરે ખરોષ્ઠી વલવપઓની ઉકરેલણી 

વિષરે આપણરે મારહતી મરેળિી. પણ ‘વલવપ’ એટલરે શું ? સંસકૃતમાં लिि् (6ઉ) ધાતુ છરે, 
જ રેનો અથ્ક લરેપન કરિું’, ‘લખિું’ થા્ય છરે. તરેના ઉપરથી ‘लिपि:’ - ‘लििी’ નામ બનરે 
છરે, જ રેનો અથ્ક ‘લરેપન’, ‘લરેખન’, ‘પ્વતલરેખન’, ‘વચત્ર’, ‘મૂળાક્રમાળા’, ‘લખાણ’, 
‘હસતપ્ત’ એિો થા્ય. જ્યારરે  એક જ ધિવન અમુક એક વચહન કરે પ્તીક દ્ારા વ્યકત 
થા્ય છરે ત્યારરે  ‘વલવપ’નો હરેતુ સ્યયો ગણા્ય. મનુષ્ય બોલતાં શીખ્યો ત્યારથી અત્યાર 
સુધીમાં ધીમરે ધીમરે આપણી આજની વલવપ વિકસી, તરેણરે આજનું સિરૂપ પકડ્ું. 
આમ વલવપ માનિ-સંસકૃવત જ રેટલી જૂની ગણા્ય. પ્ારંભમાં તો માણસ આડી અનરે 
ઊભી લીટીઓ દ્ારા પોતાના વિચારો વ્યકત કરતો. તરે પછી તરેણરે વચત્રો દોરિાની 
પ્ગવત કરી. આથી આ વચત્રો દ્ારા પોતાના વિચારો વ્યકત કરિા માંડ્ા. સૂ્ય્ક, િૃક્, 
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સપ્ક, બકરી આરદનાં વચત્રો તરે તરે પદાથ્ક કરે પ્ાણીનો વનદવેશ કરતા. ગુફાઓમાં િસતા 
આરદમાનિરે દોરરેલાં વચત્રો આજ રે પણ પ્ાપ્ત થા્ય છરે.

પ્ાચીન વમસર તથા મૅસરેપોટરેવમ્યામાં માત્ર વચત્રો દ્ારા જ લાગણીઓ 
વ્યકત કરાતી હતી. વમસરમાં વચત્રો પથથર ઉપર કોતરિામાં આિતાં; જ્યારરે  
મૅસરેપોટરેવમ્યામાં માટીની ઈંટો ઉપર કોતરાતાં. ઈંટોની લીસી સપાટી પર રરેખાઓ જ 
કોતરી શકાતી, િતુ્કલાકારો નરહ. દા. ત., માછલીનું વચત્ર ત્રણ-ચાર લીટીઓ દોરીનરે 
દશા્કિાતું. આમ વચત્રો પ્ારંભથી જ પ્તીકાતમક બની ગ્યાં. આિાં પ્તીકાતમક 
વચત્રોમાંથી ઈરાનના લોકોએ પાછળથી અક્રો તૈ્યાર કરિા માંડ્ા. આ રીતરે વચત્ર-
વલવપ તો વલવપ-વિકાસની એક અિસથા માત્ર ગણા્ય.

આપણરે ઉપર નોંધ્યું છરે તરેમ િૈરદક કાળના લોકોએ ગણતરી કરિામાં તરેમજ 
લખિામાં સારા પ્માણમાં પ્ગવત કરી દીધી હતી જ. પ્થમ તો તરેઓ ‘બ્રાહ્મી 
વલવપ’નો ઉપ્યોગ કરતા. આપણરે એ ચોક્સ કહી શકીએ એમ નથી કરે તરેની 
િપરાશ ક્યારથી શરૂ થઈ. છતાં એટલું તો વનવશ્ત રૂપરે કહી શકીએ એમ છીએ જ 
કરે ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદીમાં તરે ખૂબ પ્ચવલત હતી.

આટલી ભૂવમકા બાંધીનરે હિરે આપણરે પ્ાચીન ભારતની વલવપઓનો પરરચ્ય 
સાધીએ.

ઈ. પૂ. ચોથા શતક પૂિવે ‘વલવપ’ શબદ સામાન્ય િપરાશમાં આિી ગ્યરેલો હતો. 
મહવષ્ક પાવણવનએ ‘વલવપ’, ‘વલવબ’ અનરે ‘ગ્નથ’ શબદો પ્્યોજ રેલા છરે. ‘વલવપકર’ 
તથા ‘્યિનાની’ એ શબદો બનાિિાના વન્યમો તરેમણરે આપ્યા છરે. કાત્યા્યન તથા 
પતંજવલએ ‘્યિનાની’ શબદનો અથ્ક ‘્યિનોની વલવપ’ એિો આપ્યો છરે. આ ઉપરથી 
એટલું સમજી શકા્ય છરે કરે તરે સમ્યરે એક ‘્યિનાની’ વલવપ પ્ચવલત હતી.

બ્રાહ્મી, દરેિનાગરી અનરે બીજી વલવપઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ 
લખા્ય છરે તરેમજ િંચા્ય છરે. આથી ઊલટુ,ં ઉદૂ્ક, ફારસી અનરે અરબી જમણી 
બાજુથી ડાબી તરફ લખા્ય તરેમજ િંચા્ય છરે. આજના ભારતમાં અનરેક વલવપઓ 
િપરા્ય છરે. સારી વલવપની કસોટી નીચરે પ્માણરે થઈ શકરે :

(ક) એક અક્ર એક જ ધિવનનરે વ્યકત કરરે .

(ખ) જ રેિું લખા્ય તરેિું જ િંચા્ય. ઉચચાર માટરે કોઈ સંદરેહ ન રહરેિો જોઈએ. 
દા. ત., ‘ક-મ-લ’ શબદ જ રેિો લખા્ય છરે તરે જ પ્માણરે એનું ઉચચારણ થિું જોઈએ 
અનરે એ જ રીતરે તરે િંચાિો જોઈએ.

(ગ) શબદમાં આિરેલ એકરેએક અક્રનો ઉચચાર કરાિો જોઈએ.

(ઘ) એક ધિવન એક જ અક્ર દ્ારા વ્યકત થિો જોઈએ, અનરેક િણયો દ્ારા 
નરહ જ. નરહ તો, ક્યો િણ્ક ક્યા ધિવનનરે વ્યકત કરિા ્યોજાિો જોઈએ એ બાબતમાં 
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ગૂંચિાડો ઊભો થા્ય.

(ઙ) વલવપ દરેખાિમાં સુનદર હોિી જોઈએ.

(ચ) તરે ઝડપથી લખી શકા્ય તરેિી હોિી જોઈએ.

(છ) તરેનું મુદ્રણ સરળતાથી થઈ શકરે તરેિી હોિી જોઈએ.

ઘણા દરેશોમાં અક્રોની વલવપઓ િપરા્ય છરે; બીજા કરેટલાક દરેશોમાં વચત્ર-
વલવપનો જ ઉપ્યોગ થા્ય છરે. ચીન, જાપાન, કોરર્યા અનરે પૂિ્કમાં આિરેલા બીજા 
કરેટલાક દરેશોની ભાષાઓ વચત્ર-વલવપમાં લખા્ય છરે. વચત્રો દ્ારા સંદરેશા મોકલિાની 
પ્થા તો સિ્કત્ર પ્ચવલત છરે. અમુક સથળો માત્ર પુરુષો માટરે કરે માત્ર સ્તીઓ માટરે જ 
છરે એિો વનદવેશ કરિા માટરે જ રે તરે સથળરે અનુક્રમરે પુરુષ અનરે સ્તીનું વચત્ર દોરિામાં 
આિરે છરે. તરે જ પ્માણરે ક્યા રસતરે જિાનું છરે તરે સૂચિિા માટરે બાણ ચીતરિામાં 
આિરે છરે.

[1] બ્ઞાહ્ી વિવિ : (િટ્ટ 1–9)
ભારતની સિ્ક અિા્કચીન વલવપઓ જ રેમાંથી ઊતરી આિી છરે તરે દરેશની 

અવતપ્ાચીન વલવપનું નામ છરે ‘બ્રાહ્મી’.

ઈ. સ. પૂ. ત્રીજા શતકથી ઈ. સ. ત્રીજા શતક સુધીના સમ્યવનદવેશિાળા 
સમ્રાટ અશોકના આદરેશો તથા વસક્ા ઇત્યારદ જોતાં એિું સમજા્ય છરે કરે તરે ્યુગમાં 
ભારતમાં બરે વલવપઓ હતી : (1) ડાબરેથી જમણી તરફ લખાતી સમગ્ રાષ્ ્રમાં 
પ્ચવલત ‘બ્રાહ્મી’ વલવપ; (2) દરેશના થોડા પ્દરેશમાં જ પ્ચવલત એિી જમણરેથી 
ડાબી બાજુ તરફ લખાતી ‘ખરોષ્ઠી’ વલવપ.

જનૈોના અશોકના ્યુગ પહરેલાંના ‘પન્નિણાસુતિ’ તથા ‘સમિા્યાંગસુતિ’માં 
18 વલવપઓનાં નામ આપરેલાં છરે, જ રેમાં પ્થમ છરે ‘બંભી’ અથા્કત્ ‘બ્રાહ્મી’. તરેમના 
‘ભગિતીસૂત્ર’નો પ્ારંભ ‘બ્રાહ્મી’ વલવપનરે આ પ્માણરે નમસકાર કરીનરે થા્ય છરે 
: ‘ણમો ભંભીએ વલવિએ’. બૌદ્ોના અશોક પછીના સમ્યના સંસકૃત ગ્નથ 
‘લવલતવિસતર’ના 10મા અધ્યા્યમાં 64 વલવપઓનાં નામ આપરેલાં છરે, જ રેમાંનાં 
પ્થમ બરે બ્રાહ્મી અનરે ખરોષ્ઠી છરે.

ઈ. સ. 668માં ચીની ભાષામાં તૈ્યાર કરા્યરેલા બૌદ્ોના વિશ્વકોશમાં પણ આ 
64 વલવપઓનાં નામ આપરેલાં છરે અનરે તરેમાં જણાિરેલું છરે કરે તરેમાંની પ્થમ બરે તો 
રદવ્ય શવકત ધરાિતા બરે મહાન ભારતી્ય આચા્યયોએ શોધી, જ રેમનાં નામ અનુક્રમરે 
બ્રહ્મા અનરે ખરોષ્ઠ [રકઅ-લુ (રકઅ-લુ-સરે-તો = ખરોષ્ઠનું ટૂકું રૂપ)] હતાં. એક ત્રીજા 
ચીની આચા્ય્ક હતા તસઙકી. આ બરે ભારતી્ય આચા્યયોએ બંનરે વલવપઓ સિગ્કમાંથી 
મરેળિરેલી. ત્રીજા જ રે ચીની આચા્ય્ક હતા તરેમણરે પક્ીઓ િગરેરરેનાં પગનાં વચહનોની 
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મદદથી ચીની વલવપ તૈ્યાર કરરેલી. આપણી ચચા્ક બ્રાહ્મી અનરે ખરોષ્ઠી એ બરે 
ભારતી્ય વલવપઓ પૂરતી મ્યા્કરદત છરે.

પ્થમ બ્રાહ્મી વલવપની િાત કરીએ તો ઉપરરવનરદ્કષ્ વિશ્વકોશ અનુસાર 
બ્રહ્માએ રચરેલી હોઈ તરે બ્રાહ્મી કહરેિા્ય છરે ! આ નામ અન્ય બરે રીતરે પણ સમજાિી 
શકા્ય : (1) વિદ્ાન્ બ્રાહ્મણોની વલવપ હોિાથી તરે બ્રાહ્મી કહરેિાઈ હો્ય; અથિા તો 
(2) બ્રહ્મજ્ાન–બ્રહ્મના જ્ાનનરે જાળિી રાખિા માટરેના સાધનરૂપ હોઈ તરેનરે આિું 
નામ મળ્ું હો્ય !

બૃહસપવતનો પ્ચવલત શ્ોક અહીં નોંધિા જ રેિો છરે :

षाणमालिकेऽपि िमये
भ्ान्तिः िञ्ायते नृणाम् ।
धात्ाऽक्षरालण िृष्ानन
ित्ारुढानन-अतिःिुरा ।।’’
અથા્કત્

‘‘છ માસ જ રેિા ટૂકંા સમ્યમાં પણ લોકો કાં તો ભૂલી જા્ય છરે કરે એમના 
મનમાં ગૂંચિાડો ઊભો થતો હો્ય છરે. આથી જ પ્ાચીન કાળમાં સજ ્કનહારરે  પોતરે 
પાંદડાં ઉપર લખી શકા્ય એિા અક્રો સજ્યા્ક છરે.’’

આ વલવપનાં પ્ાચીનતમ લખાણો બરે લરેખોમાં મળરે છરે :

(1) નરેપાળના વપપ્ાિા નામના ગામમાં શાક્ય લોકોએ ઊભા કરરેલા એક બૌદ્ 
સતૂપની અંદરથી કાઢરેલા એક પથથરના પાત્ર ઉપર કોતરરેલો લરેખ; અનરે 

(2) બીજો લરેખ બલથી નામના ગામમાંથી શોધા્યો છરે.

આ બંનરે લરેખો ઈ. સ. પૂ. પાંચમા શતકના છરે.

આ શોધ થઈ તરે પહરેલાં તો ઈ. સ. પૂ. ત્રીજા શતકમાં થઈ ગ્યરેલા મૌ્ય્ક સમ્રાટ 
અશોકના સમગ્ દરેશમાં ફરેલા્યરેલા વશલાલરેખો એ જ બ્રાહ્મીનાં પ્ાચીનતમ ઉપલબધ 
લખાણો ગણાતાં હતાં. અશોકના લરેખો અનરે તરે પહરેલાંના લરેખોની વલવપમાં બહુ 
તફાિત નથી. એટલો તફાિત નોંધા્યો છરે કરે વપપ્ાિા તથા બલથીના લરેખોની વલવપમાં 
દીઘ્ક સિર દશા્કિનાર કોઈ વચહન નથી.

વસનધુ સંસકૃવતના ખોદકામમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલાં ઠીંકરાં ઉપરનાં ટૂકંાં લખાણોની 
વલવપ બ્રાહ્મીનું પ્ાચીનતમ ઉપલબધ સિરૂપ લરેખા્ય. ડૉ. સુનીવતકુમાર ચૅટજી્કના મતરે 
‘િરેદો’ પ્થમ તો બ્રાહ્મી વલવપમાં લખા્યા હતા, પરનતુ એ પ્ાચીનતમ બ્રાહ્મી વલવપનું 
ચોક્સ સિરૂપ આપણરે જાણતા નથી.

આ વલવપએ પોતાનું પૂણ્ક સિરૂપ ઈ. સ. પૂ. ત્રીજા શતક સુધીમાં ધારણ કરી 
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લીધું હતું એમ લાગરે છરે. મૌ્ય્ક ્યુગમાં તરે સમગ્ રાષ્ ્રમાં વ્યિહારમાં હતી. ઈ. સ. 
350 સુધી સિ્કત્ર એક જ સિરૂપમાં એક જ નામથી તરે વ્યાપરેલી હતી. તરે પછી 
સથાવનક લાક્વણકતાઓ સપષ્ થિા લાગી અનરે ઉતિરની વલવપ અનરે દવક્ણની વલવપ 
એિાં બરે સિરૂપો તરેણરે ધારણ ક્યાું. ચોથા શતકથી ઉતિર ભારતમાં તરે ગુપ્ત વલવપ 
તરીકરે ઓળખાઈ. આ વલવપ ગુપ્ત્યુગમાં ઉતિરમાં પ્ચારમાં રહી. સાતમા સૈકાના 
મધ્યભાગથી દવક્ણમાં તરે પલ્િ વલવપ તરીકરે ઓળખાિા લાગી.

અહીં એક હકીકત નોંધિા જ રેિી છરે. વપપ્ાિા, બલથી અનરે અશોકના લરેખોની 
વલવપ તથા દવક્ણ ભારતમાંના ભવટ્પ્ોલુના સતૂપમાંથી મળરેલા લરેખોની વલવપમાં 
તફાિત ઘણો છરે, જોકરે ભવટ્પ્ોલુના લરેખો અશોકના સમ્યથી બહુ પાછળના નથી. 
આથી આપણરે એમ કહી શકીએ એમ નથી કરે ભવટ્પ્ોલુની વલવપ ઉતિરની વલવપમાંથી 
ઊતરરેલી છરે ! ઉતિરની બ્રાહ્મી વલવપ જ રેમાંથી ઊતરી આિી હશરે તરે પ્ાચીનતર વલવપ 
સિરૂપમાંથી દવક્ણની આ વલવપ ઊતરી આિી હશરે અથિા તો ‘લવલતવિસતર’ની 
‘દ્રાવિડ’ વલવપ તરે જ ભવટ્પ્ોલુની વલવપ હો્ય, કરેમ કરે એ લરેખો દ્રવિડ પ્દરેશ અથા્કત્ 
તવમલનાડનુા કૃષણા વજલ્ામાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલા છરે.

સમ્યના િહન સાથરે પરરિત્કનો ઊભાં થતાં હો્ય છરે તરેમજ લરહ્યાઓની 
લરેખનની રસિૃવતિમાં પણ તફાિત પડી જતો હો્ય છરે. બધી અિા્કચીન ભારતી્ય 
વલવપઓ બ્રાહ્મીમાંથી જ ઊતરી આિી છરે; પરનતુ િચચરેના સદીઓના સમ્યગાળા 
દરવમ્યાન જ રે ફરેરફારો થ્યા છરે તરેનરે પરરણામરે અક્રોમાં એટલો બધો તફાિત ઊભો 
થઈ ગ્યો છરે કરે જ રે લોકો પ્ાચીન વલવપઓથી મારહતગાર નથી હોતા તરેઓ ભાગ્યરે 
જ માનિા તૈ્યાર થા્ય કરે તરે બ્રાહ્મીમાંથી ઊતરી આિરેલી છરે.

ઈ. સ. 350 પછી બ્રાહ્મી વલવપ ઉતિર ભારતી્ય તથા દવક્ણ ભારતી્ય એિા 
બરે પ્િાહોમાં િહેંચાઈ ગઈ એ હકીકત છરે; છતાં ઉતિરની લરેખનપદ્વતમાં લખા્યરેલા 
લરેખો દવક્ણમાંથી શોધા્યા છરે અનરે દવક્ણની પદ્વતમાં લખરેલા લરેખો ઉતિરમાંથી 
મળ્ા છરે ! આનું મુખ્ય કારણ આિું હોઈ શકરે : સામાન્ય રીતરે સુનદર હસતાક્રિાળા 
લરહ્યાનરે કરે કારીગરનરે જ લખિાનું કરે કોતરિાનું કા્ય્ક સોંપિામાં આિરે છરે; અનરે 
તરે સિાભાવિક રીતરે પોતાનરે જ રે િધારરે  આિડતી હો્ય અનરે ફાિતી હો્ય તરેિી 
વલવપપદ્વતમાં જ લખરે કરે કોતરરે .

કરેટલા્યરે પાશ્ાત્ય વિદ્ાનોએ એિો મત વ્યકત કરરેલો કરે ભારતની બ્રાહ્મી 
વલવપ ગ્ીક, રફવનવશ્યન, અરમઇક, સરેવમરટક અથિા ઇવજવપશ્યનમાંથી અથિા તો 
આમાંની કરેટલીકના વમશ્ણમાંથી ઊતરી આિી છરે. પરંતુ રા્યબહાદુર ઓઝાએ 
બ્રાહ્મીના મૂળ સ્ોતના પ્શ્નની સુનદર છણાિટ કરી છરે અનરે આિા મતનું પ્બળ રીતરે 
ખંડન ક્ુયું છરે. બ્રાહ્મી એ તો ભારતી્યોએ પોતરે જ પોતાની આગિી સૂઝ દ્ારા સજ વેલી 
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અદભુત વલવપ છરે. આદશ્ક વલવપ એ ગણા્ય જ રેમાં દરરેકરેદરરેક ધિવન માટરે અલગ 
અલગ વચહન હો્ય અનરે એ રીતરે જ રેમાં જ રે કાંઈ બોલા્ય તરે સઘળું જ ચોકસાઈપૂિ્કક 
લખી શકા્ય અનરે જ રે કાંઈ લખા્ય એ બધું જ વબલકુલ સપષ્ રીતરે ઉચચારા્ય. અનરે 
બ્રાહ્મી એિી જ વલવપ છરે. તરેમાં બધા જ સિરો તથા વ્યંજનો છરે એટલું જ નરહ પણ 
હ્રસિ તરેમજ દીઘ્ક સિરનાં અલગ અલગ વચહ્ો પણ છરે. અનુસિાર અનરે વિસગ્કનાં 
વચહનો પણ તરે ધરાિરે છરે. વ્યંજનોનરે પણ જ રે જ રે સથાનમાંથી તરેમનાં ઉચચારણો થતાં 
હો્ય છરે તરે પ્માણરે પૂરી િૈજ્ાવનક પદ્વતએ ગોઠિી દીધરેલા છરે. તરે તો વ્યંજનો તથા 
સિરોના સં્યોજનનરે પણ ‘માત્રાઓ’નાં વચહનો દ્ારા સપષ્ રીતરે વ્યકત કરિાની 
વિવશષ્ પદ્વત ધરાિરે છરે, જ રે સગિડ વિશ્વની કોઈ બીજી વલવપમાં મળતી જ નથી.

આિી ઉતિમ, િરરેણ્ય વલવપ સારહત્ય તરેમજ સંસકૃવતની ઉચચતમ કક્ામાંથી 
જ વિકસી શકરે. સરેવમરટક વલવપ માત્ર 18 ધિવનનરે વ્યકત કરતાં તરેનાં 22 વચહનો 
દ્ારા િૈરદક તથા પ્ાચીન સંસકૃત િાઙમ્યના 63 કરે 64 મૂળભૂત ધિવનઓનરે કરેિી 
રીતરે વ્યકત કરી શકરે ?! સરેવમરટક તરેમજ તરેમાંથી ઉદભિરેલી બધી વલવપઓમાં નથી 
સિર-વ્યંજનની અલગતા કરે નથી હ્રસિ અનરે દીઘ્ક સિરનો ભરેદ કરે નથી મૂળાક્રોનો 
કોઈ વનવશ્ત ક્રમ ! તરેમનામાં તો એક જ ધિવન અનરેક અક્રો દ્ારા વ્યકત થા્ય છરે 
એટલું જ નરહ, પણ એક જ અક્ર દ્ારા અનરેક ધિવનઓ વ્યકત થા્ય છરે ! વ્યંજન 
અનરે સિરના સં્યોજનનરે વ્યકત કરિા માટરે કોઈ માત્રાવચહનો્યરે તરેમાં નથી ! તરેમાં 
તો જ રે વ્યંજન સાથરે સિર જોડા્યો હો્ય તરેની પાસરે તરે સિરનરે મૂકિામાં આિરે છરે !

એડિડ્ક થૉમસ (Edward Thomas), પ્ો. ડૉઇસન (Prof. Deussen) અનરે 
જનરલ કવનંગહામ (General Cunningham) જ રેિા ્યુરોપના વિદ્ાનોએ બ્રાહ્મી 
વલવપના સિતંત્ર વિકાસનરે ઉવચત રીતરે જ જાહરેર કરરેલો છરે. બ્રાહ્મી વલવપ તથા શૂન્ય 
સાથરેના આધુવનક અંકો એ વિશ્વનરે ભારતની મોટામાં મોટી બૌવદ્ક દરેન છરે. વિશ્વની 
બીજી કોઈ વલવપ આિી રીતરે વિકસી નથી. એક જ અક્ર અનરેક ધિવનઓ દશા્કિતો 
હો્ય છરે; તો એક જ ધિવનનરે દશા્કિિા અનરેક અક્રો ્યોજિા પડતા હો્ય છરે. એ 
વલવપઓમાં મૂળાક્રોનો કોઈ િૈજ્ાવનક ક્રમ નથી. આમ વિશ્વની કોઈ બીજી વલવપ 
કદી બ્રાહ્મીની તોલરે આિી શકરે તરેમ નથી. બ્રાહ્મી વલવપ તો હજારો િષ્ક પહરેલાં જ 
ઉચચતમ કક્ાએ પહોંચી ગઈ હતી. તરે ખરરેખર એક અજોડ-અવદ્તી્ય વલવપ છરે.

રા્ય બહાદુર ઓઝાએ પોતાના ઉતકૃષ્ ગ્નથના પૃ. 44થી 47 ઉપર બ્રાહ્મી 
વલવપના મૂળાક્રોની સુનદર ચચા્ક કરી છરે. તરેની વિગતમાં ઊત્યા્ક વિના એ મૂળાક્રોનરે 
તરેમના સિાભાવિક વિભાગો અનુસાર પ્ચવલત દરેિનાગરીમાં જોઈ લઈએ :
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િૈરદક ્યુગમાં :

સિર :

હ્રસિ : अ, इ, उ, ऋ, िृ
દીઘ્ક : आ, ई, ऊ, ऋ, [िृ?]
प्ुत : आરૂ, ईરૂ, ऊરૂ, ऋરૂ [िृરૂ]

સં્યુકત : ए, ऐ, ओ, औ
प्ुत સં્યુકત : एરૂ, ऐરૂ, ओરૂ, औરૂ

અયોગિઞાહ : 
અનુસિઞાર :   ઁ   (ग्वम् અથિા गुं)
વિસગ્ણ : :
વજહ્ા મૂલી્ય : Xक्, Xख्

ઉપધમાની્ય :  ि्,  फ्
વયંજનો : 
સપશ્ક : क् ख् ग् घ् ङ्
 च् छ् ज् झ् ञ्
 ट् ठ् ड् ढ् ण्
 ळ् ळ््
 त् थ् द् ध् न्
ि् फ् ब् भ् म्
અનત:સથ : य् र् ि् ्व्
ઊષમન્ : श् ष् ि् ््
્યમ : कुं खुं गुं घुं
‘ઋગિરેદ’માં 64 મૂળાક્રો છરે :

21 સિર (દીઘ્ક અનરે પલુત िृ વસિા્ય)

 4 અ્યોગિાહ (અનુસિાર, વિસગ્ક, વજહિામૂલી્ય અનરે ઉપધમાની્ય)

27 સપશ્ક વ્યંજન (ळ् તથા ळ् ्् સરહત)

 4 અનત:સથ

 4 ઊષમન્

 4 ્યમ

64
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‘્યજુિવેદ’માં આમાંથી ळ् અનરે ळ्् બાદ થા્ય છરે જ્યારરે  અનુસિાર  એ રૂપરે 
ઉમરેરા્ય છરે તરેથી કુલ 63 થા્ય.

પછીના સમ્યમાં સામાન્ય પ્જા તરેમજ જ રેમનું પ્ાથવમક સારહત્ય પ્ાકૃતમાં હતું 
તરેિા જનૈો તથા બૌદ્ોમાં માત્ર 46 કરે 47 મૂળાક્રો િપરાશમાં હતા.

જનૈ ‘દૃવષ્િાદ’ (જ રે હ્યાત નથી) 46 મૂળાક્રો માનરે છરે (Weber : ‘‘In-
dische Studien’ 16,281).

હુંતસંગ (Heuent Sang) 47 મૂળાક્રો આપરે છરે જ રેમાં क्ष् અનરે ज््નો સમાિરેશ 
થા્ય છરે (Semuel Bill : ‘Buddhist Record of the Western World’ I, પૃ. 
78).

ઈ.સ.ના ચોથા શતક પછી, જ્યારરે  મૂળાક્રોના સિરૂપમાં ફરેરફારો થિા લાગ્યા 
ત્યારરે  જોડાક્ર क्ष्એ તદ્ન નિું સિરૂપ લીધું ‘क्ष्’. બૌદ્ોએ આ ‘क्ष्’નરે મૂળાક્રોમાં 
સમાિી દીધો. એ જ પ્માણરે જોડાક્ર ज् ञ् ‘ज््’ બની ગ્યો. સામાન્ય પ્જાની 
મૂળાક્ર માળામાં આ બંનરે સં્યુકતાક્રો સમાઈ ગ્યા !

આપણી આધુવનક વલવપઓમાં પણ 46 કરે 47 મૂળાક્રો છરે :

સિર : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अिः

વ્યંજન : क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, त्, थ्, द्, ध्, न्, ि्, 
फ्, ब्, भ्, म्, य्, र्, ि्, ्व्, श्, ष्, ि्, ््, ळ्

क्ष् અનરે ज्् જોડાક્રો હોિાથી તરેનો મૂળાક્રમાળામાં સમાિરેશ કરા્ય નરહ.

આ ઉતકૃષ્ વલવપ ‘બ્રાહ્મી’ એ ભારતનો અમૂલ્ય િારસો છરે; બીજી બધી 
વલવપઓ, પ્ાચીન તરેમજ અિા્કચીન, તરેનરે જ અનુસરરે  છરે.

[2] ખરોષ્ી વિવિ : (િટ્ટ 10, 11, 11 ૐ)
બીજી પ્ાચીન ભારતી્ય વલવપ તરે ‘ખરોષ્ઠી’. જમણરેથી ડાબરે લખાતી હોઈ તરે 

‘સરેવમરટક’ િગ્કની હોિાનું સપષ્ જણા્ય છરે. શ્ી ઓઝા જણાિરે છરે તરેમ, ભારતી્યોના 
િરેપારી સંબંધો ઈરાનના લોકો સાથરે હતા. િળી ઈ. સ. પૂ. છઠ્ા શતકથી ચોથા 
શતક સુધી એ લોકોનું શાસન પંજાબ ઉપર હતું. તરે દરવમ્યાન તરેમની રાજકી્ય 
વલવપ ‘અરમઇક’ (Aramaic) ભારતમાં ખાસ કરીનરે પંજાબના ગાનધાર પ્દરેશ(હિરે 
પારકસતાન)માં પ્િરેશી ગઈ. તરેમાં 22 મૂળાક્રો જ છરે, જ રે માત્ર 18 આ્ય્ક ધિવન 
વ્યકત કરી શકરે છરે. અનરે એમાં હ્રસિ તથા દીઘ્કના ભરેદ પણ નથી. આથી એ 
વલવપ ભારતી્ય ભાષાઓ માટરે અનુકૂળ નથી જ, સંસકૃત માટરે તો નરહ જ. આથી 
ખરોષ્ઠ નામના કોઈ પંરડત કરે વિદ્ાનરે તરેમાં આમતરેમ થોડા ઉમરેરા તથા ફરેરફાર 
કરીનરે સામાન્ય પ્જા માટરે નિી કામચલાઉ વલવપ તૈ્યાર કરી, જ રે તરેના નામ ઉપરથી 
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‘ખરોષ્ઠી’ કહરેિાઈ. જ રેિી રીતરે મુવસલમ શાસન દરવમ્યાન ફારસી વલવપમાં થોડા 
સુધારા-િધારા કરીનરે સામાન્ય લોકો માટરે ‘ઉદૂ્ક’ની રચના કરાઈ તરેિી જ આ િાત 
છરે. એ સંભિી શકરે કરે ગાનધારની તક્વશલા જ રેિી કોઈ પ્ાચીન વિદ્ાપીઠમાં કોઈ 
પ્ાધ્યાપકરે આ ‘ખરોષ્ઠી’ની રચના કરી હો્ય. ગાનધાર પ્દરેશ અનરે આજુબાજુના 
થોડા પ્દરેશમાં તરે વલવપ ઈ. સ.ના ત્રીજા શતક સુધી પ્ચારમાં રહી અનરે પછી તરેણરે 
ભારતથી કા્યમની વિદા્ય લીધી અનરે તરેનું સથાન ભારતી્ય વલવપ બ્રાહ્મીએ લઈ 
લીધું હશરે.

આ વલવપમાં અશોક પૂિવેનો કોઈ લરેખ મળતો નથી. અશોકના શહબાજગઢી 
અનરે માનસરેરાના લરેખોમાં, ઈરાનીઓના ચાંદીના વસક્ાઓમાં તથા શક, ક્ત્રપ, 
પાવથ્ક્યન અનરે કુશાન િંશના શાસન દરવમ્યાનનાં બૌદ્ લખાણોમાં ખરોષ્ઠી 
વલવપ મળરે છરે. મૈસૂર પાસરેના વસદ્ાપુરમાંના અશોકના લરેખની અંવતમ અથા્કત્ 
13મી પંવકતમાં ‘પડરેન વલવખતં’ એ શબદો બ્રાહ્મીમાં કોતરા્યરેલા છરે, પરનતુ તરે પછી 
‘વલવપકરરેણ’ એ શબદ ખરોષ્ઠીમાં કોતરરેલો છરે. આ ઉપરથી એિું લાગરે છરે કરે લરહ્યાનું 
અથા્કત્ કોતરનારનું નામ ‘પડ’ એટલરે કરે ‘પંડ’ હશરે જ રે પંજાબ કરે આસપાસના 
પ્દરેશમાંથી ત્યાં ગ્યો હશરે અનરે તરેના ખરોષ્ઠીના થોડાઘણા જ્ાનનરે પ્દવશ્કત કરિાના 
હરેતુથી તરેણરે આ અંવતમ પાંચ અક્રો ખરોષ્ઠીમાં કોત્યા્ક હશરે.

ભહુ્કતના સતૂપના દ્ાર ઉપર કરેિળ ખરોષ્ઠી અક્રો કોતરરેલા છરે, જ રે લખાણ 
પણ પંજાબ બાજુથી આિરેલા કારીગરોએ કોતરરેલ હશરે.

ખરોષ્ઠી લખાણોમાં જોડાક્રો બહુ ઓછા મળરે છરે અનરે એના અક્રો જુદા 
પાડિા બહુ મુશકરેલ છરે. આિા જોડાક્રોનો ઉકરેલ હજી્યરે સંરદગધ જ રહો છરે. 
બૌદ્ પાવલ ગ્નથો આ વલવપમાં લખા્યરેલા મળરે છરે; કરેમ કરે પાવલ ભાષામાં હ્રસિ-
દીઘ્કનો તફાિત બહુ હોતો નથી અનરે જોડાક્રોનો ઉપ્યોગ પણ ભાગ્યરે જ થા્ય 
છરે. અફઘાવનસતાનમાં જલાલાબાદથી દવક્ણરે પાંચ માઈલ દૂર આિરેલા રહડ્ામાંના 
સતૂપની અંદરથી એક પથથરનું પાત્ર મળી આિરેલું જ રેમાંથી એક પથથર ઉપર િીંટરેલા 
કરેટલાક ભૂજ ્કપત્રો મળરેલા, પણ અત્યનત પ્ાચીન હોઈ તરેના ટકુડરેટકુડા થઈ ગ્યા. 
એ ભૂજ ્કપત્રો ઉપર ખરોષ્ઠી લખાણો હતાં. આ ભૂજ ્કપત્રો પ્ાચીનતમ ભોજપત્રો 
હતાં. આ ઉપરાનત આશરરે  ઈ. સ. પૂિવે ત્રીજા સૈકાની ‘ધમમપદ’ની ખરોષ્ઠીમાં 
લખરેલી હસતપ્ત ખોતાનમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલી છરે. આ હસતપ્તના લખાણમાં સિરોની 
માત્રાઓમાં કરેટલાક સુધારા કરા્યા હોિાનું જોઈ શકા્ય છરે.

[3] ગુપ્ત વિવિ : (િટ્ટ 12, 13)
પ્દરેશની વભન્નતા તથા સમ્યના િહરેણનો પ્ભાિ અક્રોના આકારમાં થતા 

ફરેરફારમાં જોિા મળરે છરે. ઈ. સ.ના ચોથા તથા પાંચમા શતક દરવમ્યાન ઉતિર 
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ભારતમાં બ્રાહ્મીની જ રે પદ્વત પ્ચવલત હતી તરે ગુપ્ત િંશના રાજાઓનું ત્યારરે  શાસન 
હોિાથી ‘ગુપ્ત’ વલવપ તરીકરે ઓળખા્ય છરે.

ગુપ્ત િંશના રાજાઓ, બીજા સમકાલીન રાજાઓ તથા ઉચછકલપના સાધુઓના 
વશલાલરેખો, દાનનાં તામ્રપત્રો, વસક્ાઓ તથા મુદ્રાઓમાં તરેમજ રાજિંશના અન્ય 
સભ્યો અનરે સામાન્ય પ્જાજનોનાં લખાણોમાં આ વલવપ ્યોજા્યરેલી છરે. આ રાજાઓનાં 
તામ્રપત્રો મોટરે ભાગરે મધ્ય ભારતમાંથી મળી આવ્યાં છરે.

ઉદ્યવગરરમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલા એક વશલાલરેખમાં વજહિામૂલી્ય (Xक्, Xख्) 
તથા ઉપધમાની્ય ( ि्, फ्) અક્રોનાં વચહનો સૌપ્થમ િાર જોિા મળરે છરે. આ 
વશલાલરેખ શ્ી ઓઝાના ગ્નથમાં પટ્ 17માં આપરેલો છરે.

અક્રોની આકૃવત નાગરી વલવપના આકાર તરફ ઢળિાની શરૂઆત આ ગુપ્ત 
વલવપથી થા્ય છરે ! અક્રોની વશરોરરેખા પહરેલાં તો ખૂબ જ ટૂકંી રહરેતી, પરનતુ હિરે 
તરે િધારરે  લાંબી થિાનો આરંભ થા્ય છરે. સિરોની માત્રાઓનાં વચહનો અદૃશ્ય થિા 
લાગરે છરે અનરે નિાં જ રૂપો ઊભાં થિા લાગરે છરે.

[4] ’કુહટિ’ વિવિ (િટ્ટ 14, 15)

‘ગુપ્ત’ વલવપમાંથી ઊભી થઈ ‘કુરટલ’ વલવપ. આશરરે  ઈ. સ.ના છઠ્ાથી નિમા 
શતક દરવમ્યાન ઉતિર ભારતમાં તરે પ્ચારમાં હતી. તરેના અક્રો અનરે ખાસ કરીનરે 
સિરોની માત્રાઓના આકાર િક્ર થિા લાગ્યા હોિાથી આ વલવપનું ‘કુરટલ’ એિું 
નામ સાથ્કક છરે. ઉતિરપ્દરેશના દરેિલ ગામમાંથી મળરેલ વિ. સં. 1049 અથા્કત્ આશરરે  
ઈ. સ. 993માં લખા્યરેલી એક ‘પ્શવસત’માં ‘કુરટલાક્રાવણ’ એિું િચન ્યોજા્યું છરે. 
એ જ રીતરે ‘વિક્રમાંકદરેિચરરત’માં પણ ‘કુરટલવલવપવભ:’’ (‘િાંકા અક્રો િડરે’) એિો 
પ્્યોગ કરરેલો છરે. િળી વિ.સં. 718 અથા્કત્ આશરરે  ઈ. સ. 662માં રચા્યરેલી બીજી 
એક ‘પ્શવસત’માં ‘વિકટાક્ર’ એિી સંજ્ા તરેની વલવપ માટરે આપરેલી છરે, અનરે આપણરે 
જાણીએ છીએ કરે ‘વિકટ’ એટલરે ‘કુરટલ’.

આ વલવપમાં અક્રોની ઊભી રરેખા ડાબી બાજુએ નમરેલી રહરે છરે. સિરોની 
માત્રાઓ પણ િધારરે  િાંકી િળરે છરે અનરે િધારરે  લાંબી થા્ય છરે. અક્રોની વશરોરરેખાઓ 
બહુધા  આિો વત્રકોણાકાર ધારણ કરરે  છરે. કરેટલીક િાર વશરોરરેખા માત્ર ટૂકંી 
આડી રરેખા દોરીનરે પણ દશા્કિી હો્ય છરે. કરેટલાક અક્રોનો ઉપરનો અંશ બરે 
ભાગમાં લખા્ય છરે અનરે બંનરેની વશરોરરેખા અલગ પડી જા્ય છરે.

‘ઔ’ દશા્કિતું વચહન વિ. સં. 589 અથા્કત્ આશરરે  ઈ. સ. 533માં લખા્યરેલ 
વશલાલરેખમાં પ્થમ િખત જોિા મળરે છરે. આ વશલાલરેખમાં જોડાક્રો ‘क्ष’ અનરે ‘ज्’ 
એિી રીતરે લખરેલા છરે કરે જ રેથી તરે બંનરેમાં જોડા્યરેલા અક્રો સપષ્ થઈ શકરે છરે.
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જાપાનના એક બૌદ્ મઠમાં સચિા્યરેલી ‘પ્જ્ાપારવમતાહૃદ્યસૂત્ર’ તથા 
‘ઉષણીષવિજ્યધારણી’ની હસતપ્તો આ વલવપમાં લખા્યરેલી છરે.

‘ઉષણીષવિજ્યધારણી’ની એક તાડપત્રની હસતપ્તના અનતરે ‘કુરટલ’ વલવપની 
આખી મૂળાક્રમાળા આપરેલી છરે.

રાજા ્યશોિમા્કનો ઈ. સ. 532માં લખા્યરેલો મંદસોરનો લરેખ એ ‘કુરટલ’ વલવપનું 
પ્ાચીનતમ ઉપલબધ લખાણ છરે. મરેિાડના ગુરહલોત િંશના રાજા વશલારદત્યના 
સમ્યનો ઈ. 646માં લખા્યરેલો બીજો એક લરેખ અનરે ત્રીજો એક પ્તીહાર રાજાનો 
નિમા સૈકાનો લરેખ પણ કુરટલ વલવપમાં લખા્યરેલ છરે.

શ્ી ઓઝાએ તરેમના ગ્નથના પટ્ 21માં બંસખરેડામાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલ રાજા 
હષ્કિધ્કનનું તામ્રપત્ર આપ્યું છરે. આ તામ્રપત્રમાં રાજાની સહીમાંથી ‘ધ’, ‘મ’, ‘રા’, 
‘હા’ અનરે ‘શ્ી’ એ અક્રો ઉતારરેલા છરે, જ રેમાંથી સપષ્ થા્ય છરે કરે રાજા હષ્કિધ્કન 
‘વચત્ર-વિદ્ા’માં વનપુણ હતા. આ ‘વચત્રવલવપ’નું એક સુનદર ઉદાહરણ છરે.

આ ‘કુરટલ’ વલવપમાંથી ‘નાગરી’ તથા ‘શારદા’ વલવપઓ ઉદભિી.

[5] નઞાગરી–દરેિનઞાગરી–નવનદનઞાગરી વિવિ : (પટ્ 16, 17, 18, 19)

ઈ. સ.ના નિમા શતકના અનતભાગમાં ‘કુરટલ’ વલવપમાંથી આ વલવપ વિકસી. 
દવક્ણ ભારતમાં તરે થોડી િહરેલી –આઠમા શતકમાં પ્ચવલત થઈ. જ રેમ આજ રે 
નાગરી વલવપ સમસત ભારતમાં સંમાન પામતી સૌથી િધારરે  પ્ચવલત વલવપ છરે, 
તરેિી રીતરે પ્ાચીન નાગરી પણ સમસત રાષ્ ્રમાં પ્ચવલત અનરે સંમાવનત વલવપ હતી. 
ઉતિર ભારતમાં તરે ‘દરેિનાગરી’ કરે કરેિળ ‘નાગરી’ તરીકરે ઓળખા્ય છરે; જ્યારરે  
દવક્ણમાં તરે ‘નવનદનાગરી’ કહરેિા્ય છરે. દવક્ણના પ્દરેશોમાં ‘તરેલુગુ-કન્નડ’, ‘ગ્નથ’ 
અનરે ‘તવમળ’ જ રેિી દવક્ણની વલવપઓની સાથરે તરે ઉવચત રીતરે જ સંમાવનત રહી છરે. 
આથી જ ઉતિર અનરે દવક્ણ કોંકણ તથા કોલહાપુરના વશલાર રાજાઓના વશલાલરેખો 
તથા તામ્રપત્રો, માન્યખરેટના રાષ્ ્રકૂટ અથા્કત્ રાઠૌડ રાજાઓનાં કરેટલાં્ય તામ્રપત્રો, 
ગુજરાતના રાષ્ ્રકૂટ રાજાઓનાં કરેટલાંક તામ્રપત્રો, વસઉણદરેશ તથા દરેિવગરરના 
પાશ્ાત્ય ચાલુક્યો અનરે ્યાદિોના વશલાલરેખો તરેમજ વિજ્યનગરના ત્રણરે્ય િંશના 
રાજાઓનાં ઘણાં તામ્રપત્રો આ ‘નાગરી’ અથા્કત્ ‘નવનદનાગરી’ વલવપમાં લખા્યરેલાં 
મળરે છરે; એટલું જ નરહ, પણ આજ રે પણ દવક્ણ ભારતમાં સંસકૃત ગ્નથો લખિા 
માટરે આ વલવપ ્યોજા્ય છરે.

રદઘિાદબૌલીમાંથી શોધી કઢા્યરેલ કન્નોજના પ્વતહાર િંશના રાજા 
મહરેનદ્રપાલ 1ના વિક્રમ સંિત 955 અથા્કત્ આશરરે  ઈ. સ. 898ના તામ્રપત્રમાં પ્થમ 
ઉપલબધ નાગરી લખાણ પ્ાપ્ત થા્ય છરે. પ્વતહાર, ગુરહલ, ચાહમાન, ગાહડિાલ, 
ચૌલુક્ય, પરમાર, કછિાહ, ચનદરેલ, કલચુરર અનરે અન્ય િંશોના રાજાઓના લરેખો 
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તથા તામ્રપત્રો આ ‘નાગરી’ વલવપમાં લખા્યરેલાં છરે. ઉતિર ભારતમાં 10મા શતકની 
‘નાગરી’ વલવપમાં ‘અ’, ‘આ’, ‘ઘ’, ‘પ’, ‘મ’, ‘્ય’, ‘ષ’ અનરે ‘સ’ની વશરોરરેખાઓ 
‘કુરટલ’ વલવપની જ રેમ બરે ભાગમાં લખા્યરેલી છરે; પરનતુ તરે પછી 11મા શતકથી 
આ બરે ભાગ ભરેગા થઈનરે એક વશરોરરેખા બની જા્ય છરે અનરે આ વશરોરરેખા જ રે 
તરે અક્રની પહોળાઈ જ રેટલી લાંબી બની જા્ય છરે. આ વલવપ િૈજ્ાવનક છરે એટલંુ 
જ નરહ પણ ભાષાશાસ્ત તરેમજ ધિવનવિદ્ા અનુસારની એક આદશ્ક વલવપ બની 
ગઈ છરે. ‘બ્રાહ્મી’ વલવપમાં વશરોરરેખા નહોતી. પરનતુ સમ્ય િીતતાં તરેના અક્રોમાં 
અવધકાવધક આકષ્કક બનિા માટરે ફરેરફારો – સુધારા થતા ગ્યા. આ સુધારાઓમાંનો 
એક એટલરે આ વશરોરરેખાઓ. આખી વશરોરરેખાઓ એ ‘નાગરી’ વલવપની આગિી 
વિવશષ્તા છરે, કરેમ કરે ભારતની બીજી કોઈ પણ વલવપમાં તરે નથી. આ વલવપનો 
વિકાસક્રમ દશા્કિતું કોષ્ક શ્ી ઓઝાએ આપ્યું છરે એટલું જ નરહ, પણ નાગરી 
વલવપના અક્રોનો ક્રવમક વિકાસ દશા્કિતો એક પટ્ (plate) પણ ઉમરેરરેલો છરે.

‘નાગરી’નો ઉપ્યોગ છરેક 8મી સદીના ઉતિરાધ્કથી થતો જોિા મળરે છરે. એ 
પહરેલાં પણ તરેના કરેટલાક અક્રો િપરાશમાં આિી ગ્યા હતા. દા. ત., ગુજરાતના 
ગુજ ્કર િંશના રાજા જ્યભટ્ ત્રીજાનું એક દાનનું તામ્રપત્ર કલચુરર સંિત 456 
(આશરરે  ઈ. સ. 706)માં લખા્યરેલંુ છરે. તરે દાવક્ણાત્ય પદ્વતની ‘પવશ્મી’ વલવપમાં 
કોતરરેલું છરે. તરેમાં આ રાજાની સહી નાગરી અક્રોમાં કરરેલી છરે : ‘‘સિહસતો મમ 
શ્ીજ્યભટસ્ય’’.

દવક્ણ ભારતના પ્દરેશોમાં ગુપ્ત સમ્યની ‘બ્રાહ્મી’ વલવપની એક જુદી 
જ શૈલીની વલવપ પ્ચવલત હતી જ રે ‘પલ્િ’ વલવપ તરીકરે ઓળખાતી. ‘નાગરી’ 
વલવપનું દાવક્ણાત્ય સિરૂપ આ ‘પલ્િ’માંથી 8મા શતકમાં વિકસ્યું જ રેનું નામ 
હતું ‘નવનદનાગરી’. આ ‘નવનદનાગરી’નું લખાણ પહરેલિહરેલું રાષ્ ્રકૂટ િંશના રાજા 
દવનતદુગ્કના શક સંિત 675 (આશરરે  ઈ. સ. 754)ના સામણગઢમાંથી મળરેલા 
તામ્રપત્રમાં જોિા મળરે છરે. ‘નવનદનાગરી’માં લખા્યરેલાં તામ્રપત્રોમાં (1) ધુવળ્યામાંથી 
શોધી કઢા્યરેલ તરે જ િંશના ગોવિનદરાજ બીજાનું શક સંિત 701 (આશરરે  ઈ. સ. 
780)નું તામ્રપત્ર, (2) રાષ્ ્રકૂટ ગોવિનદ તૃતી્યનું શક સંિત 716 (આશરરે  ઈ. સ. 
794)નું તામ્રપત્ર જ રે પૈઠણમાંથી મળરેલું, (3) આ ગોવિનદ તૃતી્યનું જ િણીગાંિમાંથી 
પ્ાપ્ત થ્યરેલ શક સંિત 730 (આશરરે  ઈ. સ. 808)નું તામ્રપત્ર, (4) િડોદરામાંથી 
પ્ાપ્ત થ્યરેલું ‘ગુજરાતના રાષ્ ્રકૂટ ધ્ુિરાજ ઉફવે ધારાિષ્કનું શક સંિત 757 (આશરરે  
ઈ. સ. 835)નું તામ્રપત્ર, (5-6) મુંબઈ પાસરેની કૅનરેરી (Kanheri)ની ગુફાઓમાંથી 
મળી આિરેલા શક સંિત 765 (?) (આશરરે  ઈ. સ. 843) અનરે શક સંિત 773 
(આશરરે  ઈ.સ. 851)ના બરે વશલાલરેખો જ રે રાષ્ ્રકૂટ અમોઘિષ્ક અનરે તરેના ખંરડ્યા 
રાજાઓ વસલારિંશના પુલ્શવકત પ્થમ અનરે વદ્તી્ય િગરેરરેના સમ્યના છરે તરેનો 
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સમાિરેશ થા્ય છરે. ત્યારબાદ પણ આ વલવપ દવક્ણની અન્ય વલવપઓની સાથરે 
િપરાશમાં ચાલુ રહી હતી.

દવક્ણ ભારતના હસતપ્તસંગ્હોમાં ‘નવનદનાગરી’ વલવપમાં લખા્યરેલી પુષકળ 
હસતપ્તો સચિા્યરેલી છરે. એક કન્નડ ભકતજનરે એક મઠ બંધાિરેલો તરેનો લરેખ 
‘કન્નડ’ ભાષામાં અનરે ‘નવનદનાગરી’ વલવપમાં લખા્યરેલો છરે. રાજા કૃષણરાજનું 
18-4-1554નું તામ્રપત્ર સંસકૃત ભાષા અનરે ‘નવનદનાગરી’ વલવપમાં કોતરરેલું છરે. 
િેંકટપવતદરેિ પ્થમનું 21-4-1613નું તામ્રપત્ર પણ સંસકૃત તથા ‘નવનદનાગરી’માં 
કોતરરેલું છરે.

11મા શતકની નાગરી વલવપ આજની નાગરીનરે મળતી આિરે છરે; તરેમાંથી જ 
આજની નાગરી 12મા શતકમાં વિકસરેલી છરે. 12મા શતકથી આ વલવપએ પોતાનું 
સિરૂપ જાળિી રાખ્યું છરે, છતાં લરેખન-પદ્વત અનરે પ્દરેશોની વભન્નતાનરે કારણરે 
કરેટલાક ફરેરફાર તો અવનિા્ય્ક જ હો્ય છરે. એ રીતરે જોતાં આધુવનક ‘નાગરી’માં 
માત્ર ‘ઇ’ અનરે ‘ધ’ એ બરે અક્રોનું જ અસલ બંધારણ જળિા્યું છરે. ‘એ’ની માત્રા 
જ રેની સાથરે તરે જોડા્યરેલી હો્ય તરે વ્યંજનની આગળ–પહરેલાં–વશરોરરેખાનરે અડીનરે 
સહરેજ િળાંકિાળી ઊભી રરેખા િડરે પહરેલાંની જ રેમ સૂચિા્ય છરે. ‘ઐ’માં બીજી માત્રા 
અક્રની ઉપર–વશરોરરેખાની ઉપર–ત્રાંસી લીટીથી દશા્કિા્ય છરે. ‘ઓ’ની માત્રામાં 
બરે ઊભી લીટી હો્ય છરે – એક વ્યંજનની પહરેલાં અનરે બીજી વ્યંજનની પછી; 
જ્યારરે  ‘ઔ’માં ત્રીજી માત્રા વ્યંજનની વશરોરરેખાની ઉપર ત્રાંસી લીટી રૂપરે રહરે છરે. 
‘એ’, ‘ઐ’, ‘ઓ’ અનરે ‘ઔ’ એ ચારરે  સિરની માત્રાઓ આ પ્માણરે વશલાલરેખો–
દસતાિરેજોમાં 15મા શતક સુધી અનરે તરે પછી પણ થોડો સમ્ય ચાલુ રહી. આિી 
વ્યંજનની પહરેલાં મુકા્યરેલી માત્રા ‘પુવષ્ઠમાત્રા’ કરે ‘પરડમાત્રા’ તરીકરે ઓળખા્ય છરે.

આ વિધાન આપણનરે સિરની માત્રાઓ દશા્કિિાની પદ્વત વિષરેની એક 
મહતિની બાબત તરફ લઈ જા્ય છરે. ગુજરાતીમાં આિી રીતરે વ્યંજનના પહરેલાં 
મુકાતી માત્રાનરે ‘પરડમાત્રા’ કહરે છરે. આપણરે ઉપર નોંધ્યું તરેમ ‘એ’ની માત્રાનું વચહન 
આજની જ રેમ વ્યંજનની ઉપર નરહ પણ તરેની પહરેલાં મુકા્ય છરે. તરે સહરેજ િળરેલી 
ઊભી લીટી છરે, જ રેનો ઉપરનો છરેડો વશરોરરેખાનરે અડરે છરે. એ જ રીતરે ‘ઓ’ની માત્રાનું 
વચહન પણ વ્યંજનની ઉપર નરહ પણ પહરેલાં આિરે છરે. ‘ઐ’ અનરે ‘ઔ’માં બબબરે 
માત્રા છરે. તરેમાંની પહરેલી માત્રા તો અક્રની આગળપહરેલાં જ દશા્કિા્ય છરે, જ્યારરે  
બીજી માત્રા આજની પદ્વત પ્માણરે જ અક્રની ઉપર ત્રાંસી રરેખાથી દશા્કિા્ય છરે. 
અક્રની આગળ પહરેલાં માત્રા મૂકિાની આ પદ્વત ગુજરાતીમાં ‘પરડમાત્રા’ તરીકરે 
ઓળખા્ય છરે.

આ ‘પરડમાત્રા’ શબદનરે સંસકૃત ‘प्पतमात्ा’માંથી ઊતરી આિરેલો ગણિા આપણરે 
લલચાઈએ, પરનતુ એ બરાબર નથી. મુવન પુણ્યવિજ્યજી એનરે માટરે ‘िृष्ठिमात्ा’ એ 
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શબદ આપરે છરે, અનરે તરેમાંથી સરળતાથી વ્યુતપવતિ દશા્કિી શકા્ય એમ છરે.

સંસકૃત ‘िृष्ठिमात्ा’ > પ્ાકૃત ‘िष्ठिमात्ा’ > ગુજરાતી ‘िपडमात्ा’. અહીં એ 
ધ્યાનમાં રાખિાનું છરે કરે ‘પરડમાત્રા’ એ શબદમાં ‘રડ’માં ‘ઇ’ દીઘ્ક નથી પણ હ્રસિ 
છરે. ‘िृष्ठि’ એટલરે ‘પીઠ’ જ રે ગુજરાતીમાં પણ સ્તીવલંગી શબદ છરે. 

‘પરડમાત્રા’ શબદનો અથ્ક બરાબર સમજાિિા માટરે મુવનશ્ી પુણ્યવિજ્યજીએ 
તરેનો વિરોધી શબદ ‘अग्रमात्ा’ ઉપજાવ્યો છરે, જ રેનો અથ્ક અક્રની આગળ એટલરે 
કરે અક્ર લખ્યા પછી કાના ‘τ’ની જ રેમ મૂકરેલી માત્રા. પહરેલાં ‘उ(ઉ) એ સિરની 
હ્રસિ અનરે દીઘ્ક માત્રા अग्रमात्ा રૂપરે એટલરે કરે અક્ર લખ્યા પછી લખાતી; દા.ત., 
‘रु’ અનરે ‘रू’. આ પદ્વત ‘र्’ની બાબતમાં હજી્યરે ચાલુ જ છરે, પણ તરે વસિા્ય બીજા 
વ્યંજનોની બાબતમાં अग्रमात्ाનરે બદલરે अधोमात्ा અથા્કત્ અક્રની નીચરે લખિાની 
પદ્વત વિકસી છરે; દા.ત., क् + उ = कु અનરે क् + ऊ = कू अधोमात्ा એટલરે अध: 
+ मात्ा = નીચરે અક્રની નીચરે (अधिः) મૂકરેલી માત્રા. ‘એ (ए)’, ‘ઐ (ऐ)’, ‘ઓ 
(ओ)’, ‘ઔ (औ)’ એ ચાર સિરમાં માત્રા વ્યંજનની ઉપર લખા્ય છરે, જ રે પ્થા 
‘ऊर्व्वमात्ा’ છરે, એટલરે કરે ‘ऊर्व्व = ઊંચરે. ઉદાહરણથી આ પદ્વતની સપષ્તા થશરે :

 : આ રીતરે પરડમાત્રા અનરે ઊધિ્કમાત્રામાં લખા્ય. कु અનરે कूમાં અધોમાત્રા છરે, 
જ્યારરે  रु અનરે रू એ અગ્માત્રામાં લખા્યા છરે.

िृष्ठिमात्ा અથા્કત્ પરડમાત્રા એ ખરરેખર વલવપનો વિવશષ્ િારસો ગણા્ય; 
જ્યારરે  अग्रमात्ा તો લરેખનની સરળતા તથા સુઘડતા માટરે છરે.

‘દરેિનાગરી’ વલવપમાં ‘પૃવષ્ઠમાત્રા’ની પદ્વત પ્ાચીન કાળમાં પ્ચવલત હતી. 
આ પ્ણાલી 10મા શતકથી આથમિા લાગી હતી એમ જણા્ય છરે અનરે આજ રે તો તરે 
અદૃશ્ય જ થઈ ગઈ છરે. અલબતિ, ‘બાંગલા’ વલવપમાં તો તરે અવનિા્ય્ક રૂપરે જળિાઈ 
છરે જ; જ્યારરે  ‘દરેિનાગરી’માં ‘અગ્માત્રા’નું સથાન ‘અધોમાત્રા’એ લઈ લીધું છરે અનરે 
‘પૃવષ્ઠમાત્રા’ ‘ઊધિ્કમાત્રા’માં ફરેરિાઈ ગઈ છરે. ‘પૃવષ્ઠમાત્રા’િાળું લખાણ ખરરેખર 
િધારરે  સુંદર તથા આકષ્કક છરે.

જૂના િખતના લરહ્યાઓ સામાન્ય રીતરે દરરેક અક્રનું માપ મોટુ ં રાખતા 
અનરે આશરરે  બરે શબદો િચચરેની જગ્યાના 1/3 ભાગ જ રેટલું અંતર બરે પંવકતઓ 
િચચરે રાખતા. આથી સિચછતા તથા સુઘડતા ખાતર તરેઓ ‘પૃવષ્ઠમાત્રા’ તરેમજ 
‘અગ્માત્રા’નો જ ઉપ્યોગ કરતા. બરે લીટી િચચરેની જગા બહુ ઓછી રખાતી 
હોિાથી ‘ઊધિ્કમાત્રા’ અનરે ‘અધોમાત્રા’ની લરેખનપદ્વત ગૂંચિાડો ઊભો કરરે . 
આધુવનક લરહ્યાઓ, અનરે કરેટલાક જૂના લરહ્યાઓ પણ, અક્રોનું માપ એકસરખું 
રાખરે છરે તથા પંવકતઓ િચચરેનું અંતર પણ સિ્કત્ર સમાન જાળિરે છરે. આથી જૂની 
હસતપ્તોમાં અક્રો કંઈક મોટા લાગરે, જ્યારરે  આધુવનક હસતપ્તોમાં પ્માણમાં નાના 
લાગરે એ સિાભાવિક છરે.
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ટૂકંમાં, પ્ાચીન ‘અગ્માત્રા’ઓ અનરે ‘પૃવષ્ઠમાત્રા’ઓ પછીથી ‘અધોમાત્રાઓ 
અનરે ‘ઊધિ્કમાત્રાઓ’માં પરરિવત્કત થઈ ગઈ છરે. આ હકીકત ઉપરથી લરેખનની 
સરળતા તરેમજ વલવપનું ગૌરિ સાચિિા માટરે આપણા પૂિ્કજોએ કરેિી પદ્વત 
અપનાિી હતી તરેનો સહરેજ રે ખ્યાલ આિી શકશરે. ‘અગ્માત્રા’—‘પૃવષ્ઠમાત્રા’નું સથાન 
‘અગ્માત્રા’—‘ઊધિ્કમાત્રા’એ લરેતાં વલવપનું માપ એના કરતાં ટૂકંું અનરે માત્રાઓ 
પહરેલાં કરતાં મોટી બની ગઈ. આનું પરરણામ આપણરે આજની વલવપમાં જોઈ 
શકીએ છીએ.

હિરે આ ‘દરેિનાગરી’ વલવપની દવક્ણની આિૃવતિ ‘નવનદનાગરી’ વિષરે થોડી 
િધારરે  મારહતી જોઈએ.

આ વલવપ 17મા શતક સુધી લરેખનમાં ચાલુ રહી. ‘દરેિનાગરી’થી તરેની 
વભન્નતા આ પ્માણરે ચાર મુદ્ામાં દશા્કિી શકા્ય :

(1) ઓષઠ્ય સપશ્ક વ્યંજનો ‘ब’ અનરે ‘भ’ તરેમજ તાલવ્ય ઊષમ વ્યંજન ‘ि’ 
‘દરેિનાગરી’થી જુદા પડરે છરે.

(2) અનત્ય ‘म्’ હંમરેશાં ‘અનુસિાર’ રૂપરે લખા્ય છરે.

(3) અનુનાવસક વ્યંજનો અનુનાવસક રૂપરે જ લખા્ય છરે અનરે કોઈ સથળરે તરેનો 
અનુસિાર થતો નથી.

(4) બરે વ્યંજનોની િચચરે આિતો પરસિણ્ક અનુસિાર બની જા્ય છરે.

અહીં એ નોંધિું રસપ્દ થશરે કરે ‘તરેલુગુ’ – ‘કન્નડ’ વલવપઓમાં પણ આ જ 
પદ્વતનો અનુસિાર આિરે છરે; આ કદાચ પરસપરના સંપક્કનરે કારણરે પણ હોઈ શકરે.

‘નવનદનાગરી’માં લખાણો કરેટલીક િાર ઉતિરમાંથી પણ મળી આિરે છરે; દા. 
ત., એક ‘નવનદનાગરી’ લરેખ ગ્યામાંથી મળ્ો છરે. પોતાના પવતના ગ્યા-શ્ાદ્ િખતરે 
ગૌરી નામનાં સન્નારીએ તરે કોતરાવ્યો હતો.

હિરે ‘નાગરી’, ‘દરેિનાગરી’ અનરે ‘નવનદનાગરી’ એ ત્રણરે નામોની સાથ્કકતા 
વિષરે વિચાર કરીએ.

‘નાગરી’ એ નામ ત્રણ રીતરે સમજાિિામાં આિરે છરે :

(1) ગુજરાતના નાગર બ્રાહ્મણો સાથરે સંબદ્ વલવપ.

(2) ગુજરાતના નાગર બ્રાહ્મણો િડરે િપરાતી વલવપ.

(3) નાગિંશના રાજાઓથી પ્ભાવિત વલવપ.

આ લખનાર એક નિી જ, અનરે કદાચ સૌથી િધારરે  સંભવિત, વ્યુતપવતિ અહીં 
રજૂ કરરે  છરે : ‘નગર’ એટલરે ‘શહરેર’. આથી ‘નાગર’ એટલરે ‘નગરિાસી’, ‘શહરેરમાં 
િસનાર’. ‘નાગર’ એ જ્ાવતસંજ્ા પણ સંભિત: ‘નગર’માંથી ઉદભિી હો્ય. નાગરો 
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એટલરે કરે શહરેરમાં રહરેનારાઓ બીજા લોકો કરતાં િધારરે  વશષ્-સંસકારી-સુધરરેલા 
ગણા્ય છરે. ગુજરાતના નાગર બ્રાહ્મણોની રહરેણીકરણી, િૃવતિ અનરે િાણી આજ રે પણ 
િધારરે  સંસકારી-સુધરરેલી જણા્ય છરે. આ રીતરે જોઈએ તો ‘નાગરી’ એ વલવપસંજ્ાનો 
અથ્ક ‘નાગરરકો–સુધરરેલા સંસકારી લોકોની વલવપ’. ગુજરાતીમાં એક સુંદર કાવ્ય 
છરે જ રેમાં ગોપી કૃષણ વિરુદ્ ફરર્યાદ કરરે  છરે અનરે તરે કૃષણનરે જ કરતી જણા્ય છરે :

‘નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ !’

રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોિાણી.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

મારી નથડીનો શામવળ્યો છરે ચોર ચોર ચોર !’’

કૃષણ અંગરેનાં બીજાં ગીતોમાં પણ ‘નાગર’ શબદ આિરે છરે. રાજધાની જ્યાં 
હો્ય તરે ‘નગર’, ‘શહરેર’. એ રીતરે ‘નાગર’ શબદ કૃષણ માટરે પણ િપરા્ય અનરે તરેમના 
પાલક વપતાશ્ી ‘નનદ’નરે માટરે પણ િપરા્ય.

‘દરેિનાગરી’ સંજ્ાનરે પણ ચાર રીતરે સમજી શકા્ય :

(1) સંસકૃત ભાષાનરે ‘દરેિભાષા’, ‘ગીિા્કણવગરા’ અથા્કત્ દરેિોની ભાષા કહરે 
છરે. આ ભાષા આ વલવપમાં લખા્ય છરે. આથી ‘દરેિભાષાની વલવપ’, ‘દરેિોની વલવપ’, 
‘વશષ્ સંસકારી વલવપ’ના અથ્કમાં ‘દરેિનાગરી’ શબદ પ્્યોજા્યો હો્ય.

(2) ધાવમ્કક અનરે તાંવત્રક ગુહ ્યનત્રો પ્ાચીન કાળથી દરેિ-દરેિીઓની પૂજામાં 
િપરાતાં આવ્યાં છરે. આિાં ગૂઢ ્યનત્રો પ્ાચીન કાળમાં ‘દરેિનગર’ કહરેિાતાં. આ 
્યનત્રોમાં જ રે પ્તીકોનો ઉપ્યોગ કરાતો તરે સમ્ય જતાં આ ‘નાગરી’ વલવપના અક્રો 
ગણાિા લાગ્યા. આ રીતરે જોતાં ‘દરેિનાગરી’નો અથ્ક ‘દરેિનગરોની વલવપ’.

(3) કાશી-િારાણસી અધ્ય્યન–અધ્યાપન–વિદ્તિા–પાંરડત્યનું કરેનદ્ર ગણાતું. 
તરેનરે પૂિવે ‘દરેિનગર’ – દરેિોની નગરી કહરેતા. આથી જ રે વલવપમાં આિાં અધ્ય્યન-
અધ્યાપન થતાં તરે વલવપનું નામ ‘દરેિનાગરી’.

‘દરેિનાગરી’ સંજ્ાની ્યથાથ્કતા આ ત્રણરે રીતરે શ્ી શામશાસ્તી જ રેિા મહાવિદ્ાનરે 
સમજાિી છરે અનરે શ્ી ઓઝાએ પણ તરે સમજૂતીઓ પ્સતુત કરી છરે.

(4) પ્વસદ્ રાજા ચનદ્રગુપ્ત વિક્રમારદત્યનું એક નામ ‘દરેિ’ હતું. આ રાજાનું 
‘નગર’ અથા્કત્ પાટનગર પાટવલપુત્ર હતું. પ્વસદ્ વિદ્ાન ડૉ. િાસુદરેિ શરણ 
અગ્િાલના મત પ્માણરે આ રાજા ‘દરેિ’ અનરે તરેના ‘નગર’ અથા્કત્ રાજનગર 
પાટવલપુત્ર સાથરે સંબદ્ વલવપનું નામ ‘દરેિનાગરી’ પડ્ું. હિરે આપણરે ‘નવનદનાગરી’ 
એ સંજ્ા વિષરે વિચારીએ. િાકાટક અનરે રાષ્કૂટ િંશના રાજાઓના રાજ્યમાં 
‘નવનદન’ નામનું એક શહરેર હતું, જ રે આજનું ‘નાનદરેડ’ છરે. ડૉ. િાસુદરેિ શરણ 
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અગ્િાલ અનુમાન કરરે  છરે કરે આ પરરવસથવતએ વલવપનરે ‘નવનદનાગરી’ નામ આપ્યું.

અહીં એ નોંધિું રસપ્દ થશરે કરે આ ‘નાગરી’ વલવપના કરેટલાક અક્રો મહમૂદ 
ગઝની, અલાઉદ્ીન વખલજી, શરેરશાહ સૂર તથા બાદશાહ અકબરના વસક્ાઓમાં 
જોિા મળરે છરે !

‘કૈથી’, ‘મહાજની’, ‘રાજસથાની’ તથા ‘ગુજરાતી’ વલવપઓ ‘નાગરી’ 
વલવપમાંથી વિકસી. ‘બાંગલા’ વલવપ જૂની ‘નાગરી’ની પૂિ્કની શૈલીમાંથી 10મા 
શતકમાં વિકસી. 11મા શતક બાદ ‘નરેિારી’, અિા્કચીન બાંગલા, મૈવથલી અનરે 
ઊરડ્યા વલવપઓ પણ ‘નાગરી’માંથી જ વિકસી.

[6] શઞારદઞા વિવિ : (િટ્ટ 20, 21)
‘કુરટલ’ વલવપ પવશ્મોતિર ભારતમાં અથા્કત્ ભારતના િા્યવ્ય પ્દરેશમાં એટલરે 

કરે કાશમીર અનરે પંજાબમાં પણ 8મા શતક સુધી પ્ચારમાં રહરેલી. ત્યાર પછી 
તરેમાંથી ‘શારદા’ વલવપ ત્યાં વિકસી. 8મા શતકમાં થઈ ગ્યરેલ રાજા મરેરુિમ્કનના 
વશલાલરેખો ‘શારદા’માં લખરેલા પ્ાપ્ત થ્યા છરે.

‘શારદા’ વલવપમાં લખા્યરેલ વશલાલરેખોમાં પ્ાચીનતમ ઉપલબધ છરે 10મા 
શતકમાં લખા્યરેલ તરે સમ્યના ચમબા રાજ્યમાં આિરેલ સરાહાંની પ્શવસત.

આ ‘શારદા’માંથી આજની ‘કાશમીરી’ અનરે ‘ટાકરી’ વલવપઓ તથા ‘ગુરુમુખી’ 
કરે ‘પંજાબી’ વલવપના મોટા ભાગના અક્રો ઊતરી આવ્યા.

1904 સુધી તો ‘શારદા’નું કોઈ લખાણ પ્કાવશત થ્યું ન હતું. 1911માં 
પોતાનો ઉતકૃષ્ કોરટનો ગ્નથ ‘ઍવનટવકિટીઝ ઑફ્ ચમબા સટરેટ’ ડૉ. ફોજ રેલરે (Fo-
gel) બહાર પાડ્ો, જ રેમાં ચમબા રાજ્યમાંથી શોધી કઢા્યરેલ વશલાલરેખો તરેમજ 
તામ્રપત્રોનો વિપુલ સંગ્હ પ્કાવશત થ્યો. તરેમાં ‘શારદા’ વલવપનાં લખાણોની 
અત્યનત કીમતી સામગ્ી મળરે છરે, જ રે પ્ાચીન વલવપઓના અભ્યાસમાં રસ ધરાિતા 
વિદ્ાનો માટરે ખૂબ મદદરૂપ થા્ય તરેમ છરે.

[7] ’બઞાંગિઞા’ વિવિ : (િટ્ટ 22, 23)
‘નાગરી’ વલવપની પૂિ્કશાખામાંથી 10મા શતકમાં ‘બાંગલા’ વલવપ વિકસી. 

રાજા નારા્યણ પાલના 10મા શતકના વશલાલરેખમાં ‘બાંગલા’ તરફનો ઝોક 
અનુભિા્ય છરે. આ લરેખ બડાલના સતમભ ઉપર કોતરરેલો છરે. 11મા શતકના રાજા 
વિજ્ય પાલના દરેિપારાના લરેખમાં ‘એ’, ‘ખ’, ‘ञ’, ‘ત’, ‘મ્’ ‘ર’, ‘લ’ અનરે ‘સ’ 
‘દરેિનાગરી’થી જુદા પડતા જણા્ય છરે. આ લરેખ તરેમજ આસામમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલા 
િલ્ભરેનદ્રના તામ્રપત્ર અનરે હસ્ાકોલના વશલાલરેખના અભ્યાસ ઉપરથી સપષ્ થા્ય 
છરે કરે ‘નાગરી’માંથી ધીમા રૂપાનતર દ્ારા ‘બાંગલા’ વલવપ ઉદભિી.
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આ વલવપમાં પણ 14 સિર અનરે 33 વ્યંજન છરે. ‘બાંગલા’ વલવપની પૂરરેપૂરી 
િણ્કમાલા હસ્ાકોલમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલ 12મા શતકમાં લખા્યરેલ એક જનૈ તાંવત્રક 
લરેખમાં પ્ાપ્ત થા્ય છરે, જ રેમાં પ્ત્યરેક િણ્કનરે અનુસિાર ઉપર જોડરેલું છરે. શ્ી ઓઝાએ 
આ સંપૂણ્ક િણ્કમાળા પોતાના ગ્નથના 35મા પટ્માં અનુસિાર કાઢી નાખીનરે આપી 
છરે. આ વલવપ વબહાર, બંગાળ (જ રેનો એક ભાગ હિરે બાંગલાદરેશ બની ગ્યો છરે), 
વમવથલા ઓરરસા, આસામ અનરે નરેપાલમાંથી મળરેલા પુષકળ વશલાલરેખો, તામ્રપત્રો, 
વસક્ાઓ અનરે હસતપ્તોમાં જોિા મળરે છરે.

આ ‘બાંગલા’ વલવપમાંથી આજની ‘બાંગલા’, ‘મૈવથલી’, ‘ઊરડ્યા’ અનરે 
નરેપાલની ‘નરેિારી’ વલવપ (12મી સદી પછીની આ વલવપઓ) ઊભી થઈ.

[8] દઞાવક્િઞાતય શૈિીની વિવિઓ
હિરે આપણરે દાવક્ણાત્ય શૈલીની વલવપઓનો વિચાર કરિાનો આિરે છરે. આ 

પ્કારની વલવપઓમાં ખાસ કરીનરે ‘ઘ’, ‘પ’, ‘ફ’, ‘ષ’ અનરે ‘સ’ એ પાંચ અક્રો 
તરેમનાં પહરેલાંનાં રૂપોની જ રેમ ઉપરના ભાગરે ખુલ્ા છરે. ‘લ’ની ઊભી લીટી ઉપરથી 
મોટા ભાગરે ડાબી બાજુ િળીનરે પછી નીચરે તરફ ફંટા્ય છરે. ‘અ’, ‘આ’, ‘ઈ’, ‘ક’, 
‘ઞ’ અનરે ‘ર’ની ઊભી લીટી ઉપરાનત ‘ઉ’, ‘ઊ’ તથા ‘ઋ’ની માત્રાઓનો નીચરેનો 
ભાગ ડાબી બાજુ િળીનરે ઉપર તરફ િળાંક લરે છરે. સમ્ય જતાં આ ઉપર તરફ 
િળાંક લરેતો ભાગ આગળ લંબા્ય છરે તરે છરેક વશરોરરેખાનરે પણ સપશ્કિા લાગ્યો. આનરે 
પરરણામરે ‘અ’, ‘આ’, ‘ઈ’, ‘ક’, ‘ઝ’ અનરે ‘ર’ની આકૃવતઓ ‘તરેલુગુ’ -‘કન્નડ’ તથા 
‘ગ્નથ’ વલવપઓમાં તો પોતાના મૂળ સિરૂપથી સાિ જુદી પડી જા્ય છરે.

દવક્ણના લરહ્યાઓ પોતાનાં લખાણોનરે િધારરે  આકષ્કક બનાિિા માટરે 
જ ઊભી તથા આડી લીટીઓનરે િળાંક આપિા લાગ્યા, જ રેનરે પરરણામરે ઉપરની 
આડી લીટીઓની આકૃવત કંઈક ‘ ’ આિી બની ગઈ છરે અનરે નીચરેની આડી 
લીટીઓનો દરેખાિ ‘ ’ કંઈક આિો થઈ ગ્યો. એ જ રીતરે ઊભી લીટીનો આકાર 

‘ ’ આિો બની ગ્યો. કરેટલીક િાર તો આિી નિી જ આકૃવતઓના આરદ, મધ્ય 
અનરે અનતરે ગાંઠો સં્યોજ રેલી હો્ય છરે !

આિી પરરવસથવતનરે કારણરે અનરે િળી અસખવલત તથા તિરરત રીતરે લખિાનરે 
લીધરે દવક્ણની વલવપઓના અિા્કચીન અક્રો મૂળ ‘બ્રાહ્મી’ અક્રોથી તદ્ન અલગ 
પડી જા્ય છરે.

[9] િવચિમી વિવિ : (િટ્ટ 24, 25)
‘પવશ્મી’ વલવપ દાવક્ણાત્ય વલવપઓમાં પ્થમ છરે. તરે પમાથી 9મા શતક સુધી 

પવશ્મ ભારતમાં – વિશરેષત: ગુજરાત–સૌરાષ્ ્ર, મહારાષ્ ્રનો કરેટલોક ભાગ, આનધ્ 
પ્દરેશ અનરે કણા્કટકમાં અનરે કરેટલરેક અંશરે રાજસથાન તથા મધ્યપ્દરેશમાં ખાસ કરીનરે 
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5મા શતકમાં પ્ચવલત હતી.

ગુપ્ત રાજાઓ, િલભીના રાજાઓ, ભરૂચના ગુજ ્કર િંશના રાજાઓ, બદામી 
તથા ગુજરાતના ચૌલુક્ય રાજાઓ તરેમજ ગુજરાતના ત્રૈકૂટક, રાષ્ ્રકૂટ અનરે કલચુરર 
રાજાઓના કરેટલા્યરે વશલાલરેખો તરેમજ તામ્રપત્રોમાં તથા સામાન્ય જનસમાજનાં 
લખાણોમાં પણ આ પવશ્મી વલવપ જોિા મળરે છરે.

ઉતિરની શૈલીની વલવપઓના પડોશમાં જ હોિાથી તરે તરેમનાથી સારા પ્માણમાં 
પ્ભાવિત થ્યરેલી છરે.

[10] ‘મધયપ્રદરેશી’ વિવિ : (િટ્ટ 26)
દાવક્ણાત્ય શૈલીની વલવપઓમાં ‘મધ્યપ્દરેશી’ બીજા ક્રમરે આિરે છરે. 5મા 

શતકથી આશરરે  9મા શતક સુધીના ગાળામાં મધ્યપ્દરેશ, બુંદરેલખંડ, આનધ્ પ્દરેશનો 
ઉતિરી્ય ભાગ તથા કણા્કટકનો કરેટલોક ભાગ – આ પ્દરેશોમાં તરે પ્ચારમાં હતી. 
ગુપ્ત રાજાઓ, િાકાટક રાજાઓ, શરભપુરના રાજાઓ, મહાકોસલના કરેટલાક 
સોમિંશી્ય રાજાઓ તથા કરેટલાક કદમબ િંશના રાજાઓનાં તામ્રપત્રો તરેમજ 
વશલાલરેખોમાં આ વલવપનાં દશ્કન થા્ય છરે. આ વલવપમાં તામ્રપત્રો િધારરે  મળરે છરે; 
વશલાલરેખો તો જૂજ છરે અનરે તરે્ય બહુ ટૂકંા.

આ વલવપના અક્રોની લંબાઈ િધારરે  છરે પણ પહોળાઈ ઓછી છરે. તરેની 
વશરોરરેખાઓ બહુધા ચોરસ અનરે પરેટી આકારની ઘણંખરંુ અંદરથી ખાલી અનરે 
ભાગ્યરે જ ભરરેલી હો્ય છરે. સામાન્યત: વશરોરરેખાઓનો આકાર સમકોણ ચોરસ 
હો્ય છરે, એટલરે કરે આડી અનરે ઊભી રરેખાઓથી બનરેલ હો્ય છરે, િતુ્કલાકાર નરહ. આ 
ખાવસ્યતનરે કારણરે સામાન્ય િાચકનરે તો આ વલવપના અક્રો તદ્ન જુદા જ લાગરે છરે. 
પરનતુ આ બરે ખાવસ્યતો વસિા્ય તો આ વલવપ ઘણી બાબતોમાં ‘પવશ્મી’ વલવપનરે 
મળતી જ છરે. એના ઉપર પણ ઉતિરની શૈલીનો સારો એિો પ્ભાિ પડરેલો છરે.

[11] ્તરેિુગુ-કન્નડ વિવિ : (િટ્ટ 27, 28)
દવક્ણ ભારતમાં 5 (પાંચ) દ્રવિડ ભાષાઓ છરે જ રે ‘પંચ દ્રાવિડભાષા’ તરીકરે 

ઓળખા્ય છરે. આ પાંચ ભાષાઓનાં નામ છરે તવમળ, તરેલુગુ, મલ્યાળમ, કન્નડ અનરે 
તુળુ. આમાંથી તુળુ વસિા્યની બાકીની ચાર ભાષાઓનરે તરેમની પોતાની વલવપઓ છરે, 
જ્યારરે  તુળુ તો કન્નડ ભાષાની બોલી જ છરે. તરેલુગુ ભાષામાં બધા શબદો સિરાનત 
હોિાથી તરે સંગીત માટરે ખૂબ ઉપ્યોગી સાવબત થઈ છરે.

‘તરેલુગુ’ વલવપ િૈજ્ાવનક અનરે સંપૂણ્ક છરે. તરેમાં એકરેએક ધિવન માટરે અલગ 
અલગ િણ્ક છરે તરેથી તરેમાં કુલ 56 િણયો છરે. ‘એ’ અનરે ‘ઓ’ એ બંનરે સિરનાં હ્રસિ 
અનરે દીઘ્ક એમ બરે સિરૂપ છરે. અધા્કનુસિાર માટરે પણ અલગ સંજ્ા છરે. ‘ર’ પણ બરે 
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પ્કારનો છરે. પહરેલા ‘ર’નરે ‘રરેફ’ કહરે છરે, જ્યારરે  બીજા ‘ર.’નરે ‘શકટરરેફ’ નામ અપા્યું 
છરે. ‘ચ’ અનરે ‘જ’ એ બરે વ્યંજનોના ઉચચાર પણ મરાઠીની જ રેમ બરે પ્કારના છરે–એક 
દનત્ય અનરે બીજો તાલવ્ય.

છરેક 7મા શતક સુધી તો ‘તરેલુગુ’ વલવપ ‘બ્રાહ્મી’ જ રેિી જ હતી. ત્યાર પછી 
7મા શતકના મધ્ય ભાગથી તરેમાં પરરિત્કનો આિિા લાગ્યાં. આ વલવપ ઠીક ઠીક 
લાંબા સમ્ય સુધી પ્ચારમાં રહી – 5મી સદીથી તરે છરેક આશરરે  14મી સદી સુધી. 
તરેનું પ્ચલન ખાસ કરીનરે આનધ્પ્દરેશ અનરે કણા્કટકમાં રહું.

‘તરેલુગુ’ વલવપ અનરે ‘કન્નડ’ વલવપમાં ઘણં સામ્ય છરે. 13મી સદી પહરેલાંના એક 
તરેલુગુ વશલાલરેખ દ્ારા જાણિા મળરે છરે કરે ત્યાર સુધી અથા્કત્ 13મા શતક સુધી તો 
‘તરેલુગુ’ અનરે ‘કન્નડ’ એ એક જ વલવપ હતી. 13મા શતકમાં તરે બંનરે વલવપઓ જુદી 
થઈ એિું જણા્ય છરે.

‘કન્નડ’ વલવપમાં ‘તરેલુગુ’ના ‘એ’ અનરે ‘ઓ’નાં બરે સિરૂપો ઉપરાનત ‘લ’ પણ 
બરે છરે જ રેમાં એક મૂધ્કન્ય ઉમરેરા્ય છરે. જૂની ‘કન્નડ’ વલવપમાં ‘ર’ તથા ‘લ’ બંનરેનું 
એક િધારાનું મૂધ્કન્ય સિરૂપ હતું (જ રેમાં ‘લ’નું મૂધ્કન્ય રૂપ ‘ળ’), પરનતુ આ િધારાનું 
સિરૂપ નિી ‘કન્નડ’માં અદૃશ્ય થઈ ગ્યું. ‘કન્નડ’ વલવપના જૂના મૂળાક્રો 47 હતા, 
જ્યારરે  અિા્કચીન ‘કન્નડ’માં 52 (બાિન) છરે. અિા્કચીન ‘કન્નડ’ ‘દરેિનાગરી’થી 
વભન્ન જણા્ય છરે, પરનતુ એ વભન્નતા લખિામાં જ છરે; એ બંનરેના ધિવનમાં એિી 
વભન્નતા નથી.

સમ્ય જતાં િળાંકો િધ્યા અનરે લખાણમાં પણ ઉતાિળ પ્િરેશી, આનરે પરરણામરે 
કરેટલાક અક્રો આજની ‘તરેલુગુ’ અનરે ‘કન્નડ’ વલવપઓ તરફ ઢળિા લાગ્યા.

આ 11મી સદીની આસપાસમાં બન્યું અનરે આશરરે  14મા શતકમાં િળી િધારરે  
નરે િધારરે  એ તરફનો ઝોક થ્યો. તરે પછી િળી િધારરે  ફરેરફારો થતાં આજની ‘તરેલુગુ’ 
અનરે ‘કન્નડ’ વલવપઓ અવસતતિમાં આિી, જોકરે આ બન્નરે વલવપઓ આજ રે પણ 
પરસપરમાં ખૂબ જ સામ્ય ધરાિરે છરે.

‘તરેલુગુ’ વલવપમાં લખા્યરેલા ઘણા વશલાલરેખો સંસકૃત ભાષાના છરે અનરે બીજા 
પણ કરેટલા્યરે તરેલુગુ ભાષાના છરે.

પલ્િ, કદમબ, પાશ્ાત્ય તથા પૌરસત્ય ચાલુક્ય, રાષ્ ્રકૂટ, ગંગા તરેમજ 
કાકટી્ય િંશના રાજાઓના તથા કરેટલા્યરે સામનત કુટુબંોના લરેખો અનરે તામ્રપત્રોમાં 
તરેમજ સામાન્ય પ્જાજનોનાં લખાણોમાં પણ આ બંનરે વલવપઓ િપરાઈ છરે. આ 
બંનરે વલવપઓનાં આ લખાણો હજારોની સંખ્યામાં મળરે છરે, જ રે ‘એવપગ્ારફ્યા 
ઇંરડકા’, ‘એવપગ્ારફ્યા કણા્કરટકા’ અનરે ‘ઇંરડ્યન ઍવનટકિરી’ જ રેિા કરેટલા્ય પ્ાચીન 
સંશોધનોના ગ્નથોમાં પ્કાવશત થ્યાં છરે.
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ચાલુક્ય િંશના રાજા પુલકરેશી વદ્તી્યનું શક સંિત્ 534 (આશરરે  ઈ. સ. 
612)નું તામ્રપત્ર હૈદરાબાદમાંથી શોધા્યરેલું છરે, જ રે ‘ऱ’ અક્ર પ્થમ િાર દશા્કિરે 
છરે. આ ‘ऱ’ દવક્ણ ભારતની ભાષાઓમાં પ્ચવલત છરે. એ જ પ્માણરે, કડિ નામના 
ગામમાંથી મળરેલ રાષ્ ્રકૂટ િંશના રાજા પ્ભૂતિષ્ક અથા્કત્ ગોવિનદરાજ તૃતી્યના 
શક સં. 735 (આશરરે  ઈ.સ. 813)ના તામ્રપત્રમાં ઋગિરેદના ‘क़्’ના પ્વતવનવધરૂપ 
‘ळ्’ પ્થમ િાર મળરે છરે. આ ‘ऴ’ની મધ્યમાં આડી રરેખા ઉમરેરિાથી દવક્ણની 
વલવપઓમાંનો ‘ऱ’ બની જતો જણા્ય છરે !

13મા શતકના મંચના નામના એક તરેલુગુ કવિએ ‘તરેલુગુ’ વલવપનરે ‘આનધ્વલવપ’ 
કહી છરે.

[12] ’ગ્નથ’ વિવિ : (િટ્ટ 29, 30)
‘ગ્નથ’ પણ દાવક્ણાત્ય શૈલીની વલવપ છરે. તરે 7મા શતકથી આશરરે  15મા 

શતક સુધી વિશરેષત: તવમળનાડમુાં પ્ચવલત હતી એમ સમજા્ય છરે. કરેટલાં્યરે 
પરરિત્કનો પછી તરેમાંથી અિા્કચીન ‘ગ્નથ’ વલવપ ઉદભિી અનરે તરેમાંથી િળી 
આજની ‘મલ્યાળમ્’ તથા ‘તુળુ’ વલવપઓ ઊભી થઈ.

‘તવમળ’ વલવપમાં પૂરતા િણયો ન હોિાથી સંસકૃત ગ્નથો તરેમાં લખી શકાતા 
નથી. આથી જ્યાં ‘તવમળ’ વલવપ િપરા્ય છરે એિા પ્દરેશોમાં સંસકૃત ગ્નથો આ 
‘ગ્નથ’ વલવપમાં લખા્ય છરે. તરે વલવપની રચના ખાસ સંસકૃત ગ્નથો લખિા માટરે જ 
થઈ છરે. તરેથી જ તરેનું નામ ‘ગ્નથ’ ્યથાથ્ક છરે.

શરૂઆતમાં તો આ વલવપ ‘તરેલુગુ-કન્નડ’નરે મળતી વલવપ હતી, પણ પછીથી 
તરે તરેનાથી તદ્ન જુદી જ થઈ ગઈ; કરેમ કરે અસખવલત અટક્યા વિનાનું લરેખન તથા 
ઊભી અનરે આડી રરેખાઓના િધારરે  નરે િધારરે  િળાંકો અનરે તરેમાં િળી પ્ારંભરે, 
મધ્યમાં અનરે અનતરે મુકાતી ગ્ંવથઓ – આ બધાંએ વલવપનરે તદ્ન નિો જ આકાર 
આપ્યો.

પલ્િ, પાંડ્ અનરે ચોલ રાજાઓ, િેંગીના પૌરસત્ય ચાલુક્ય રાજા 
રાજ રેનદ્રચોડના િંશજો, ગંગા અનરે બાણ િંશોના રાજિીઓ, વિજ્યનગરના ્યાદિ 
રાજાઓ િગરેરરેનાં લરેખો તથા તામ્રપત્રોમાં આ વલવપનો ઉપ્યોગ થ્યરેલો છરે.

[13] ’કવિંગ’ વિવિ : (િટ્ટ 31, 32)
પ્ાચીન કવલંગ અથા્કત્ આજના ઓરરસામાં 7માથી 11મા શતક સુધી અનરે તરે 

પછી પણ આ ‘કવલંગ’ વલવપ પ્ચવલત હતી.

તરે ‘મધ્યપ્દરેશી’ વલવપનરે મળતી આિરે છરે. તરેના અક્રોની વશરોરરેખાઓ 
પરેટી આકારની, અંદરથી ભરરેલી અનરે કાટખૂણાિાળી હો્ય છરે. પછીના સમ્યમાં 
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કોતરા્યરેલ તામ્રપત્રોમાં તો અક્રો ગોળાકાર બની ગ્યા, એટલું જ નરહ, પણ 
‘નાગરી’, ‘તરેલુગુ-કન્નડ’, ‘પવશ્મી’ અનરે ‘ગ્નથ’ વલવપઓનો શંભુમરેળો થ્યો છરે એિું 
સપષ્ જણા્ય છરે.

શરૂઆતમાં તાડપત્ર ઉપર લોઢાની કલમ ‘સટાઇલસ : Stylus’ દ્ારા લખિામાં 
એટલરે કરે કોતરિામાં આિતું –કોતરીનરે જ લખાતું. હિરે જો એ સંજોગોમાં અક્રોની 
વશરોરરેખા સીધી લીટીમાં હો્ય, તો તો તાડપત્રો ફાટી જ જા્ય. આિું ન બનરે એટલા 
માટરે વશરોરરેખાઓ સીધીનરે બદલરે િતુ્કલાકાર રાખિાનું શરૂ કરિામાં આવ્યું હો્ય 
એિી પૂરી સંભાિના છરે. પછી તો સમ્ય જતાં આ ગોળાકાર વશરોરરેખાઓ અક્રના 
મુખ્ય ભાગરે રોકરેલી જગાથી પણ બહાર સુધી વિસતરિા લાગી !

આ ‘કવલંગ’ વલવપમાંથી ઓરરસાની ‘ઊરડ્યા’ વલવપ ઉદભિી.

ગંગા િંશના રાજાઓનાં તામ્રપત્રો ‘કવલંગ’ વલવપમાં કોતરા્યરેલાં છરે. આમાંનું 
પ્થમ તામ્રપત્ર છરે પૌરસત્ય ગંગા િંશના રાજા દરેિરેનદ્રિમા્કનું ગાંગરે્ય સંિત્ 87નું. 
િજ્રહસત રાજાના પલા્કરકમરેડી તામ્રપત્રનો લરહ્યો કરે કોતરનારો ઉતિરની તરેમજ 
દવક્ણની વલવપઓના પોતાના જ્ાનનરે પ્દવશ્કત કરતો હો્ય એિું જણા્ય છરે !

[14] ’્તવમળ’ વિવિ : (િટ્ટ 33, 34)
‘તવમળ’ વલવપ ‘બ્રાહ્મી’ વલવપની દાવક્ણાત્ય શૈલીમાંથી છરેક 7મા શતકમાં 

વિકસી છરે. તરેનાં બરે સિરૂપો છરે : (1) ‘કોળ એળુતિુ’ અનરે (2) ‘િટ્ રેળુતિુ’. ‘કોળ’ એટલરે 
‘લાકડી’ અનરે ‘િટ્’ુ એટલરે ‘િતુ્કલ’.

(1) ‘કોળ એળુતિુ ્તવમળ’ વિવિ :
જ રેમાં રરેખાઓ લાકડી જ રેિી સીધી હો્ય છરે તરે વલવપ ‘કોળ એળુતુિ’ વલવપ 

કહરેિા્ય છરે. પથથર ઉપર કોતરિા માટરે ખાસ આ વલવપ બનાિાઈ લાગરે છરે; કરેમ 
કરે પથથર ઉપર કોતરિા માટરે ગોળાકાર િળાંકો અનુકૂળ નથી. એના કરતાં સીધી 
રરેખાઓ કોતરિી િધારરે  સરળ પડરે છરે. ‘ગ્નથ’ અનરે ‘મલ્યાળમ્’ વલવપઓ સાથરે 
આ વલવપનરે ગાઢ સંબંધ છરે. ચોલ તથા પલ્િ રાજાઓએ તરેનરે પ્ોતસાહન આપ્યું 
જણા્ય છરે.

(2) ‘િટ્ટ રેળુતિુ ્તવમળ’ વિવિ :
‘તવમળ’ વલવપનો આ બીજો પ્કાર ગોળાકાર િળાંકોની વલવપનો છરે અનરે એ 

રીતરે તરે મહારાષ્ ્રની ‘મોડી’ વલવપનરે મળતી આિરે છરે. આ ‘િટ્ રેળુતિુ’ વલવપ તાડપત્રો 
ઉપર લોખંડની કલમ ‘સટાઇલસ’થી લખિા માટરે ખાસ રચાઈ હો્ય એમ લાગરે 
છરે. જો સટાઇલસથી તાડપત્રો ઉપર સીધી રરેખાનું લખાણ કરા્ય તો તાડપત્રો તૂટી 
જા્ય, વચરાઈ જા્ય. આથી આિા લખાણ માટરે ખાસ આ ગોળ િળાંકોની વલવપ 
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રચાઈ લાગરે છરે ! ચરેર અનરે પાંડ્ રાજાઓએ તરેનરે પ્ોતસાહન આપ્યું જણા્ય છરે. આ 
વલવપમાં લખા્યરેલી પુષકળ હસતપ્તો પ્ાપ્ત થઈ છરે.

‘તવમળ’ વલવપ એક વિવશષ્ પ્કારની વલવપ છરે. તરેમાં ‘અ’થી ‘ઔ’ સુધીના 
સિરો તો છરે જ નરહ અનરે માત્ર નીચરે પ્માણરે 18 વ્યંજનો જ છરે !

‘ક’, ‘ઙ’, ‘ચ’, ‘ઞ’, ‘ટ’, ‘ણ’, ‘ત’, ‘ન’, ‘પ’, ‘મ’, ‘્ય’, ‘ર’, ‘લ’, ‘િ’, ‘ળ’, 
‘ળ ઼’, ‘ર ઼’ અનરે ‘ણ ઼’. આ રીતરે એ વલવપમાં દરરેક િગ્કનો પહરેલો અનરે છરેલ્ો વ્યંજન, 
પહરેલા પાંચ અનત:સથો તથા િધારાના ‘ળ ઼’, ‘ર ઼’ અનરે ‘ણ ઼’ –આમાંના છરેલ્ા ચાર 
સંસકૃતની િણ્કમાળામાં છરે જ નરહ. આમ ‘તવમળ’માં સંસકૃત ભાષાના 14 અક્રો જ 
છરે. તવમળ ભાષામાં પાંચ િગયોના ત્રીજા િણ્કનાં તરેમજ ‘શ’નાં ઉચચારણો છરે, પરનતુ 
‘તવમળ’ વલવપમાં એ દશા્કિતાં કોઈ વચહનો કરે પ્તીકો છરે જ નરહ ! દરરેક િગ્કના 
પ્થમ વ્યંજનરે તરેના િગ્કના ત્રીજા વ્યંજનનો પણ વનદવેશ કરિાનો હો્ય છરે ! અનરે તરેનરે 
માટરે ખાસ વન્યમો છરે ! તરેમાં જોડાક્રો પણ નથી, તરેથી જ રે વ્યંજનોનરે જોડિાના હો્ય 
છરે તરેનરે એકબીજાની પાસરે જ લખિાના રહરે છરે. ઘણાં લખાણોમાં તો હલનત વ્યંજનો 
અનરે સિર સાથરે જોડા્યરેલા વ્યંજનો િચચરે કોઈ ભરેદ જ દરેખાતો નથી. કોઈક િાર 
એ બરે િચચરેનો તફાિત દશા્કિિા માટરે પહરેલા વ્યંજનના ઉપર એક ટપકંુ અથિા 
એક િક્ર કરે ત્રાંસી રરેખા મૂકીનરે દશા્કિિામાં આિરે છરે કરે તરે વ્યંજન હલનત છરે. સિ્કત્ર 
અનુસિારનરે બદલરે અનુનાવસક જ લખા્ય છરે.

વ્યંજનો પૂરતા ન હોિાથી આ તવમળ વલવપ સંસકૃત ભાષાના લખાણ માટરે 
અ્યોગ્ય ઠરરે  છરે. આથી જ આ પ્દરેશમાં સંસકૃત ગ્નથો લખિા માટરે નિી વલવપ 
બનાિિી પડી છરે, જ રેનરે આગળ જો્યું તરેમ, ‘ગ્નથ’ વલવપ એિું નામ અપા્યું છરે !

સમ્યના િહન સાથરે, બીજી વલવપઓમાં બનરે છરે તરેમ, ફરેરફારો થતાં થતાં 
અિા્કચીન તવમળ વલવપના કરેટલાક અક્રો બની ગ્યા છરે. આ નિું સિરૂપ પ્થમ 
દસમા શતક સુધીમાં ઊભું થ્યું અનરે તરે પછી બીજા કરેટલાક વ્યંજનોનાં નિાં સિરૂપો 
પણ 14મા શતક સુધીમાં ઉદભવ્યાં.

કોટ્ા્યમમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલા િીરરાઘિના એક તામ્રપત્રમાં ‘એ’ અનરે ‘ઓ’નાં 
હ્રસિ અનરે દીઘ્ક એિાં બરે સિરૂપો જોિા મળરે છરે. આ તામ્રપત્ર આશરરે  14મા શતકનું 
હોિાનું માનિામાં આિરે છરે. આિો તફાિત તરે પહરેલાં ન તો ‘તવમળ’ વલવપમાં કરે ન 
‘તરેલુગુ-કન્નડ’માં કરે ન ‘ગ્નથ’ વલવપમાં જોિા મળરે છરે. આથી એિું અનુમાન કરી 
શકા્ય કરે આિો હ્રસિદીઘ્કનો તફાિત આશરરે  14મા શતકમાં ‘તવમળ’ વલવપમાં 
શરૂ થ્યો અનરે ત્યાર બાદ જ, ‘તવમળ’ના અનુકરણમાં, બીજી દવક્ણ ભારતી્ય 
વલવપઓમાં પણ એ પ્િરેશ્યો.

r



3. ભઞાર્તીય અંકો

અંકો િાસતવિક રીતરે વલવપનો જ એક અંશ ગણા્ય. આથી હિરે આપણા 
અંકોનો પરરચ્ય મરેળિીએ.

1. બીજા દરેશોનઞા અંકો :
પ્ાચીન વમસર (ઇવજપ્ત)માં 1, 10 અનરે 100 એ ત્રણનાં જ વચહનો હતાં. આ 

ત્રણ અંકોનરે અનરેક િાર પ્્યોજી ત્યાંના લોકો 999ના અંક સુધી જ આગળ િધી 
શક્યા. પછી 1000 સૂચિતું એક વચત્ર ્યોજા્યું; બીજુ ંિળી 10,000 માટરે ્યોજા્યું. 
1,00,000 દશા્કિિા માટરે ઘરેટાનું વચત્ર તથા 10,00,000 સૂચિિા માટરે હાથ પહોળા 
કરરેલા માણસની આકૃવત ્યોજાઈ. રફવનવશ્યનો પાસરે 20ના અંકનરે દશા્કિિા માટરેનું 
વચહન હતું જ રેથી 10ના પ્તીકનું પુનરાિત્કન કરિાની જરૂર રહરે નરહ. બાદમાં 
સરળતા ખાતર તરેમણરે થોડા ફરેરફારો ક્યા્ક. 1થી 9 સુધીના એકમોનરે માટરે તરેમણરે 
નિાં પ્તીકો ્યોજ્યાં. નિ દશકો (10થી 90) માટરે બીજાં નિ પ્તીકો રાખ્યાં અનરે 
100 અનરે 1000 માટરે િળી બરે અલગ વચહનો ઉમરે્યાું. આ નિા માળખાનરે તરેઓ 
‘હા્યરરે રટક (Hieretic)’ કહરેિા લાગ્યા. આ ‘હા્યરરે રટક’માંથી જ ‘રડમોરટક (De-
motic)’ પદ્વત ઊભી થઈ છરે અનરે એ બરે િચચરે કોઈ ખાસ તફાિત નથી.

2. ભઞાર્તનઞા બ્ઞાહ્ી અંકો : (િટ્ટ 35, 36, 37, 38, 38 અ)
આંકડઞા :

પ્ાચીન ભારતમાં પણ સંખ્યાદશ્કક માત્ર 20 વચહનો હતાં : 1થી 9 અંકોનાં 
નિ વચહનો + 10, 20 આરદ 90 સુધીના દશક અંકો માટરેનાં નિ + 100ની સંખ્યા 
સૂચિતું એક અનરે 1000ની સંખ્યા દશા્કિનાર એક વચહનો. આ 20 વચહનોની 
મદદથી 99999 સુધીની ગણતરી થઈ શકતી. લાખ, કરોડ િગરેરરે  દશા્કિનાર 
કોઈ વચહનો ન હતાં. આ સિ્ક વચહનો પોતપોતાનાં વનવશ્ત મૂલ્ય જ સૂચિતાં. 
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સંખ્યાક્રમની આ ગૂંચ અનરે અપૂણ્કતાનરે કારણરે આગળની ગણતરીનો વિકાસ અટકી 
જતો હતો.

11થી 99 સુધીની સંખ્યા આ રીતરે લખતા : પહરેલાં દશકનું વચહન લખી 
તરેની જમણી બાજુએ એકમનું વચહન લખાતું. દા. ત., 15ની સંખ્યા દશા્કિિા માટરે 
પહરેલાં ‘10’નું વચહન લખીનરે તરેની જમણી બાજુએ ‘પ’નું પ્તીક મૂકતા : 
. તરે જ પ્માણરે ‘93’ની સંખ્યા લખિામાં પ્થમ ‘90’નું વચહન મૂકીનરે તરેની જમણી 
બાજુએ ‘3’નું વચહન લખાતું : . ‘200’ની સંખ્યા દશા્કિિા માટરે પહરેલાં ‘100’ 
દશા્કિતું પ્તીક લખીનરે ‘1’ સૂચિનાર આડી લીટી તરેનરે જમણી બાજુએ સપશવે એ 
રીતરે મૂકતા : . આ આડી લીટી તરેનરે ઉપરના ભાગરે, િચચરે કરે નીચરેના ભાગરે 
સપશ્કતી દોરાતી. તરે શરૂઆતમાં તો સીધી જ રહરેતી પણ સમ્ય જતાં ત્રાંસી બની 
અનરે િાંકી પણ બની ગઈ.

બ્રાહ્મી વલવપમાં ‘1’, ‘2’ અનરે ‘3’ની સંખ્યા દશા્કિિા માટરે એક, બરે કરે ત્રણ 
આડી લીટી દોરાતી જ રે નાની અનરે કિવચત્ સહરેજ મોટી થતી, જ રે સમ્ય જતાં 
સહરેજ ત્રાંસી અનરે પછી તો િાંકી પણ બની જતી. આ રીતરે ‘100’ના પ્તીકની પાસરે 
એક લીટી દોરતાં ‘200’ની સંખ્યા સૂચિા્ય, બરે લીટીથી ‘300’ની સંખ્યા થા્ય, 
િગરેરરે . એ જ પદ્વતએ ‘955’ની સંખ્યા લખિા માટરે પહરેલાં ‘900’નંુ વચહન મૂકીનરે 
તરેની જમણી બાજુએ ‘50’નું પ્તીક અનરે છરેલ્રે ‘પ’નું વચહન મુકાતું : . 
આિી સંખ્યામાં દશકનો આંકડો ન હો્ય ત્યારરે  શતકનું વચહન મૂકીનરે તરેની જમણી 
બાજુએ તરત જ એકમનું વચહન મુકાતું. જ રેમ કરે ‘507’ લખિા માટરે ‘500 + 7’ 
લખાતું : .

1, 2 અનરે 3 દશા્કિતી એક, બરે અનરે ત્રણ આડી લીટીઓના અનુસંધાનમાં 
એ નોંધિું રસપ્દ થશરે કરે ભારતમાં જ્યારરે  અંગ્રેજ સરકારનું શાસન હતું ત્યારરે  
અનરે તરે પછી પણ દશાંશ પદ્વત અપનાિાઈ ત્યાં સુધી રૂવપ્યા, આના અનરે પાઈનું 
ચલણ હતું. તરેમાં 12 પાઈ = 1 આનો અનરે 16 આના = 1 રૂવપ્યો થતો. તરે 
િખતરે િરેપારીઓ પોતાના રહસાબના ચોપડામાં એક, બરે અનરે ત્રણ આનાનો વનદવેશ 
રૂવપ્યાના આંકડાની જમણી બાજુએ એક, બરે અનરે ત્રણ આડી નાની લીટીથી 
કરતા. ચાર આના એટલરે પા રૂવપ્યા, જ રે હકીકતનરે રૂવપ્યાના આંકડા અનરે આનાના 
આંકડાની િચચરે ઊભી લીટી દ્ારા વ્યકત કરતા. દા. ત., છ રૂવપ્યા અનરે છ આના 
દશા્કિતો આંકડો આ પ્માણરે લખાતો : .

સમ્ય જતાં સીધી આડી લીટીએ િક્રતા ધારણ કરી. આ િાંકી આડી 
લીટીઓમાંથી આજની નાગરી (= દરેિનાગરી) વલવપના ‘1’, ‘2’ અનરે ‘3’ના આંકડા 
બની ગ્યા. િધારરે  ચોકસાઈપૂિ્કક કહીએ તો નાગરીના અંકો ‘2’ અનરે ‘3’ બ્રાહ્મીના 
‘2’ અનરે ‘3’ની આ િાંકી થઈ ગ્યરેલી આડી લીટીઓ જોડાઈ જતાં બન્યા છરે.
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બ્રાહ્મી વલવપમાં 2000નો અંક 1000ના વચહનરે જમણી બાજુએ અડતી નાની 
આડી લીટી દ્ારા દશા્કિાતો, જ રેમાં આ આડી લીટી સામાન્ય રીતરે સીધી પણ 
કોઈક િાર નીચરે તરફ સહરેજ િળરેલી રહરેતી : . શ્ી ઓઝાએ પોતાના અમૂલ્ય 
ગ્નથના પટ્ 71થી 75માં જુદા જુદા સમ્યરે લખાતા આંકડાઓ આપરેલા છરે. તરેઓ 
એ અંગરે સપષ્તા કરરે  છરે કરે 1થી 1000ની સંખ્યાઓ દશા્કિતાં વચહનો એ િણયો 
કરે અક્રો નરહ પણ અંકો જ હતા અનરે તરે પદ્વત પ્થમથી જ અપનાિા્યરેલી 
હતી. હા, કોઈક િાર આ આંકડા અકસમાત્ કોઈ િણ્કના જ રેિા બની ગ્યા હો્ય 
! કરેટલીક િાર આ અંકોનરે વશરોરરેખા અપાતી, જ રેનરે કારણરે તરે િણ્ક જ રેિા જણાતા. 
પછીથી કરેટલાક લરેખકો અનરે વિશરેષત: તો હસતપ્તો તૈ્યાર કરનારા લરહ્યાઓએ 
અંકોનરે વશરોરરેખાઓ સાથરે લખતાં િણયોનો આકાર આપી દીધો. દા. ત., મહાનામન્ 
રાજાના બુદ્ગ્યામાંથી મળરેલા લરેખો, નરેપાલમાંથી પ્ાપ્ત કરેટલાંક લખાણો અનરે 
પ્વતહાર રાજાઓનાં તામ્રપત્રો. આમ છતાં 1, 2, 3, 50, 80 અનરે 90ના અંકો 
આ બદલા્યરેલી પરરવસથવતમાં્યરે પોતાના મૂળ આકારનરે િળગી રહા છરે અનરે કોઈ 
િણયોમાં પરરિવત્કત થ્યા નથી.

વશલાલરેખો અનરે તામ્રપત્રોમાં લખાણ કોતરનારા કલાકારો પોતાના જ્ાન 
અનુસાર લખતા. એથી ઊલટુ,ં હસતપ્તો તૈ્યાર કરનાર લરહ્યાઓનરે તો મૂળમાં 
હો્ય તરે બધાનરે ઉતારિાનું હો્ય છરે. આથી જ્યારરે  કોઈ અક્ર કરે આંકડો ઊકલરે નરહ 
કરે સમજા્ય નરહ ત્યારરે  પોતાના લખાણમાં ભૂલો કરી બરેસરે. આનરે કારણરે આિી રીતરે 
ઉતારરેલી હસતપ્તોમાં આંકડા દશા્કિનારા િણયો-અક્રો િધારરે  પ્માણમાં જોિા મળરે 
છરે અનરે તરેમાં અશુવદ્ઓ િધારરે  જણા્ય છરે. શ્ી ઓઝાએ તરેમના ઉકત ગ્ંથના પૃ. 
107-108 ઉપર આંકડા માટરે લખા્યરેલા આિા અક્રોની સૂવચ આપી છરે. ‘20’ના 
અંકનરે ખોટી રીતરે ઉકરેલિાનો દાખલો નમૂનારૂપ છરે : ‘20’ના અંકનું સિરૂપ ‘थ’નરે 
મળતું આિતું હતું અનરે આ ‘थ’ પછીથી ‘घ’ જ રેિો થઈ ગ્યો; કરેમ કરે લરહ્યાઓએ 
‘थ’નરે ‘घ’ તરીકરે િાંચ્યો અનરે િળી ‘घ’નરે ‘प्व’ અનરે ‘ि’ પણ ગણી લીધો !

‘1’, ‘2’ અનરે ‘3’ના અંકો માટરે ‘ए’, ‘नवि’ અનરે ‘पत्’ લખાતા, જ રે આ આંકડાઓનરે 
વ્યકત કરનાર સંસકૃત શબદોના પ્થમાક્રો છરે. િળી કોઈ પણ લખાણનો પ્ારંભ 
‘स्वनसतश्ी’થી થતો હોઈ એકડા, બગડા અનરે ત્રગડા માટરે અનુક્રમરે ‘स्व’, ‘नसत’ અનરે 
‘श्ी’ લખાતાં. આ ઉપરાનત મંગલ તરેમજ દરેિતાનરે નમસકાર માટરે પ્ારંભરે ‘ओं नमिः’ 
લખાતું હોિાથી આ ત્રણ આંકડા માટરે અનુક્રમરે ‘ओं’, ‘न’ અનરે ‘मिः’ પણ લખાતા. 
આ પરરવસથવતથી એ સપષ્ થા્ય છરે કરે આંકડા માટરે ્યોજા્યરેલા આ અક્રો એ કોઈ 
પ્ાચીન િણ્કમાળાના િણયોનાં સિરૂપો નથી પરનતુ તરે તો પાછળના લરહ્યાઓની 
કલપનામાંથી જ વનષપન્ન થ્યરેલા છરે !
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(અ) આંકડઞા મઞાટરે યોજાયરેિઞા શબદો :
િૈરદક સારહત્યમાં એિો વનદવેશ થ્યરેલો છરે કરે િરેદના મંત્રોનાં ખોટાં ઉચચારણો 

અનરે સિરો (accents) ્યજ્ના ્યજમાનનો નાશ નોતરરે  છરે. આથી િરેદોનરે સાચા 
અનરે ચોકસાઈપૂિ્કકના સિરો સાથરે કંઠસથ કરિામાં આિતા. પરરણામરે સઘળા મંત્રો 
બ્રાહ્મણોએ મોઢરે કરરેલા જ રહરેતા. બીજાં શાસ્તોમાં પણ કંઠસથ કરિાની આ પ્થા 
અનુસરિામાં આિી હતી. આના પરરણામરે જ્ાનની વિવિધ શાખાઓમાં સૂત્ર-ગ્નથો 
રચા્યા. ‘સૂત્ર’ એટલરે અવત સંવક્પ્ત માવમ્કક િાક્ય. આિાં ‘સૂત્રો’ મોઢરે કરિામાં, 
કંઠસથ કરિામાં સરળ પડરે. આ જ રીતરે ગદ્ કરતાં પદ્ સરળતાથી કંઠસથ થઈ શકરે. 
આથી જ્યોવતષ, ગવણત, આ્યુિવેદ, ઔદ્ોવગક કલાશાસ્ત (Technology) િગરેરરેના 
ગ્નથો પદ્માં જ રચા્યા. અરરે  ! શબદકોશો પણ છનદોબદ્ પદ્માં છરે ! હિરે જ્યોવતષ 
અનરે ગવણતમાં તો લાંબી લાંબી સંખ્યાઓ આિરે, જ રેનરે પદ્માં મૂકિાનંુ અઘરંુ થા્ય. 
સંભિત: આ કારણરે જ આ શાસ્તોના આચા્યયોએ અમુક સંખ્યાઓ માટરે સાંકરેવતક 
શબદો સિીકા્યા્ક. આ સાંકરેવતક શબદો તરેમણરે માનિશરીરના અિ્યિો, છનદોના દરરેક 
ચરણમાં આિતી અક્રોની સંખ્યા, દરેિતાઓ, ગ્હો, નક્ત્રો િગરેરરેમાંથી કલપ્યા. 
કરેટલીક િસતુઓની વનવશ્ત સંખ્યાઓએ પણ આિા શબદ આપ્યા. દરરેક નામનરે 
માટરે અનરેક શબદો સંસકૃતમાં ્યોજાતા હો્ય છરે. આથી દરરેક સંખ્યા દશા્કિિા માટરે 
અનરેક શબદો ઉપલબધ હતા. દા. ત., ‘0’ (શૂન્ય) દશા્કિિા માટરે ‘આકાશ’ના અથ્કમાં 
્યોજાતો કોઈ પણ શબદ મૂકી શકા્ય : ‘શૂન્ય’, ‘ગગન’, ‘ખ’, ‘આકાશ’, ‘અમબર’, 
‘અભ્ર’ િગરેરરેમાંથી કોઈ પણ શબદ ્યોજી શકા્ય. િળી શૂન્ય એ પૂણ્કિતુ્કલ હોઈ તરે 
‘પૂણ્ક’ છરે. તરે ‘કાણં’ હોઈ ‘રનધ્’ અનરે તરેના પ્યા્ક્યોમાંથી કોઈ પણ ‘0’ માટરે િપરા્ય. 
‘ચનદ્ર’ એક જ છરે, ‘પૃથિી’ પણ એક જ છરે, ‘બ્રહ્મા’ પણ એક છરે. સંખ્યાઓમાં પ્થમ 
અંક છરે ‘એક’ (1). આથી ચનદ્ર, પૃથિી અનરે બ્રહ્મા માટરે ્યોજાતી કોઈ પણ સંજ્ા 
એકડો (‘1’) સૂચિરે છરે. એ જ રીતરે બગડો (‘2’) સૂચિિા માટરે સંખ્યા ‘બરે’નો અથ્ક 
આપનાર કોઈ પણ શબદ ્યોજા્ય. આંખો બરે હોિાથી ‘નરેત્ર’ અનરે તરેના પ્યા્ક્યોમાંથી 
કોઈ ્યોજા્ય. અવશ્વનીકુમાર દરેિો બરે હો્ય છરે, તરેથી ‘अष्विनौ’ અનરે એ અથ્કના શબદો 
્યોજા્ય. દાંત 32 હો્ય છરે, તરેથી ‘32’ની સંખ્યા દશા્કિિા ‘द्त’ અનરે એ અથ્કના 
શબદોમાંથી કોઈનરે પ્્યોજા્ય. ગા્યત્રીમંત્રના 24 અક્ર હો્ય છરે તરેથી ‘गायत्ी’ શબદ 
‘24’નો આંકડો દશા્કિરે. ્યુગો 4 છરે. આથી ‘युग’ શબદનો અથ્ક થા્ય ‘4’. સમુદ્રો 
સાત ગણા્ય છરે; તરેથી તરે અથ્કના સિ્ક શબદો ‘7’ના અંકના સૂચક ગણા્ય. આમ 
આંકડાઓ માટરે શબદો ્યોજાિા લાગ્યા.

આ પ્થા બહુ પ્ાચીન છરે, કરેમ કરે િૈરદક સારહત્યમાં પણ તરેનો ઉપ્યોગ થ્યરેલો 
છરે. દા. ત., ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’ (13.3.2.1) તથા ‘તૈવતિરી્ય બ્રાહ્મણ’ (1.5.11.1)માં 
‘कृत’ શબદ ‘4’ના અથ્કમાં પ્્યોજા્યો છરે. એ જ રીતરે ‘કાત્યા્યન શ્ૌતસૂત્ર’ (િરેબરની 
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આિૃવતિ પૃ. 1015) અનરે ‘લાટ્યા્યન શ્ૌતસૂત્ર’ (9.4.31) ‘24’ના અંક માટરે ‘गायत्ी’ 
શબદ અનરે ‘48’ માટરે ‘जगती’ શબદ ્યોજ રે છરે. ‘િરેદાંગ જ્યોવતષ’ ‘1’ માટરે ‘रूि’, 
‘4’ માટરે ‘अय’, ‘8’ માટરે ‘गुण’, ‘12’ માટરે ‘युग’ અનરે ‘27’ માટરે ‘भिमू्’ ્યોજ રે છરે.

વપંગલનું ‘છનદ:સૂત્ર’, ‘મૂલપુવલશવસદ્ાનત’, િરાહવમરહરનું ‘પંચવસદ્ાવનતકા’ 
(ઈ. સ. 505), બ્રહ્મગુપ્તનું ‘બ્રહ્મસફુટ વસદ્ાનત’ (ઈ. સ. 628), લલ્કૃત ‘વશષ્ય-ધી-
િૃવદ્દ’ (ઈ. સ. 638) અનરે તરે પછી રચા્યરેલા જ્યોવતષના ગ્નથોમાં આિા પ્્યોગો 
હજારોની સંખ્યામાં મળશરે. આજ રે પણ સંસકૃત, રહનદી, ગુજરાતી િગરેરરે  ભાષાઓના 
કવિઓ રચનાસંિત્ દશા્કિિા માટરે કરેટલીક િાર આિા પ્્યોગનો આશ્્ય લરેતા હો્ય 
છરે. કરેટલાક પ્ાચીન વશલાલરેખો અનરે તામ્રપત્રોમાં પણ કરેટલીક િાર આિા પ્્યોગો 
થ્યા છરે. દા. ત. ચાહમાન ચનદમહાસરેનનો ધૌલપુરમાંથી મળરેલો વિ. સં. 896 (ઈ. 
સ. 840)નો વશલાલરેખ તથા પૂિ્કના ચૌલુક્ય િંશના અમભ વદ્તી્યનું શક સંિત્ 867 
(ઈ. સ. 945)નું તામ્રપત્ર.

(આ) આંકડઞા મઞાટરે યોજાયરેિઞા અક્રો :
સમ્ય જતાં પદ્માં તો અંક દશા્કિનારા શબદો પણ લાંબા લાગિા માંડ્ા. 

આથી િધારરે  સંક્રેપ કરિા માટરે અક્રો ્યોજાિા લાગ્યા ! જ્યોવતષના ગ્નથોમાં 
આ્ય્કભટ્ પ્થમના ઈ. સ. 499માં રચા્યરેલ ‘આ્ય્કભટી્ય’ કરે ‘આ્ય્કવસદ્ાનત’માં આ 
પદ્વતનાં પ્થમ દશ્કન છરે. આ પદ્વતમાં ‘ક્’થી ‘મ્’ સુધીના પચીસ િગથી્ય વ્યંજનો 
અનુક્રમરે પહરેલા 25 અંક માટરે ્યોજા્યા. દા. ત., क् = 1, च् = 6, म् = 25. બાકીના 
વ્યંજનોમાં દરરેકનું મૂલ્ય વનવશ્ત કરરેલું છરે. દા. ત., य् = 30, र् = 40, ि् = 50, ्व् 
= 60, श् = 70, ष् = 80, ि् = 90 અનરે ्् = 100, [પાશ્ાત્ય પદ્વતમાં પણ આિી 
્યોજના છરે જ; જ રેમ કરે I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100 િગરેરરે .]

વ્યંજનોની જ રેમ સિરોની પણ વનવશ્ત રકંમત ગોઠિરેલી છરે; જ રેમ કરે अ = 1; इ = 100; 
ऊ = 10,000; ऋ = 10,00,000; िृ = 10,00,00,000; ए = 10,00,00,00,000; 
ऐ = 10,00,00,00,00,000; ओ = 10,00,00,00,00,00,000 અનરે औ = 
10,00,00,00,00,00,000. આ પદ્વતમાં હ્રસિ અનરે દીઘ્ક સિરની રકંમતમાં કોઈ 
ફરેરફાર થતો નથી. ×

વ્યંજન સાથરે સિર જોડા્યરેલો હો્ય ત્યારરે  તરે બંનરેનાં મૂલ્યનો ગુણાકાર એ એની 
રકંમત બની જા્ય છરે; જ રેમ કરે नच = च् × इ = 6 × 100 = 600. જો કોઈ સં્યુકત 
વ્યંજન સાથરે સિર જોડા્યરેલો હો્ય તો દરરેક વ્યંજનનરે સિર સાથરે જોડી તરે દરરેકના 
મૂલ્યનો સરિાળો કરીનરે તરે અક્રનું મૂલ્ય કાઢિું પડરે; જ રેમ કરે खयु = ख् × उ + य् 
× उ = 2 × 10,000 + 30 × 10,000 = 20,000 + 3,00,000 = 3,20,000.

એકની એક સંખ્યા અનરેક અક્રો પણ દશા્કિતા હો્ય છરે; દા. ત., ङ्म = ङ् x 
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अ + म् × अ = 5 × 1 + 25 x 1 = 5 + 25 = 30. આ 30ની સંખ્યાનો વનદવેશક 
य् પણ છરે એિું ઉપર નોંધ્યું છરે જ. (જુઓ ‘ङ्मौ यिः’ – ‘આ્ય્કભટી્ય, આ્યા્ક 1). > 
એ જ પ્માણરે पक = क् × इ = 1 x 100 = 100. ઉપર નોંધ્યા પ્માણરે ्् પણ 100ની 
સંખ્યા વનદવેશરે છરે.

આ પદ્વત જ્યોવતષના આચા્યયો માટરે સંવક્પ્ત પદ્વત હતી. પરનતુ પાછળના 
ગ્નથકારો તરેનરે અનુસ્યા્ક નથી એટલું જ નરહ, પણ પ્ાચીન વશલાલરેખો તરેમજ 
તામ્રપત્રોમાં પણ તરે જોિા મળતી નથી. આ માટરે બરે સંભવિત કારણો હોઈ શકરે :

(1) કક્કશ ઉચચારણ;

(2) ભૂભ્રમણિાદી હોિાથી આ્ય્કભટનો રૂરઢચુસતોએ બરહષકાર ક્યયો હો્ય !

‘1’ થી ‘9’ના અંક તથા શૂન્ય (‘0’) માટરે 11મા શતકમાં થઈ ગ્યરેલા આ્ય્કભટ 
વદ્તી્ય નીચરે પ્માણરે અક્રો આપરે છરે :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ्

ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द् ध् न्

ि् फ् ब् भ् म्

य् र् ि् ्व् श् ष् ि् ्् [ळ्]

અહીં ‘ळ्’નો વનદવેશ આ્ય્કભટરે કરરેલો નથી, પણ તરેનરે દવક્ણ ભારતમાં આ 
પદ્વતનાં લખાણોમાં ્યોજિામાં આવ્યો હોિાથી આ કોષ્કમાં કૌંસમાં આપણરે 
મૂક્યો છરે.

આમાં સિરનો ઉપ્યોગ કરરેલો નથી, કરેમ કરે તરેમની કોઈ રકંમત ગણરેલી નથી (જુઓ 
‘આ્ય્કવસદ્ાનત’ 2.9). સં્યુકતાક્રમાંના પ્ત્યરેક વ્યંજનનું મૂલ્ય અલગ અલગ છરે.

સંસકૃત રચનાઓમાં પ્ચવલત પ્ણાવલકા ‘अङ्ानां ्वामतो गपतिः’ છરે. આથી 
આિાં લખાણોમાં પ્થમ અક્ર કરે શબદ સંખ્યામાંના છરેલ્ા આંકડાનો વનદવેશ કરરે  
છરે : જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ : એકમ, દશક, શતક ઇત્યારદ આમ કરતાં 
અવનતમ અક્ર અગર શબદ એકમનો આંકડો દશા્કિશરે. અલબતિ, આ્ય્કભટ પોતરે 
આ પ્ણાવલકાનરે અનુસ્યા્ક નથી.

આ વ્યિસથામાં ‘1’નો વનદવેશ क्, ट्, ि् અનરે य् કરરે  છરે તરેથી તરેનરે ‘कटियापदक्रम’ 
કહરે છરે. આ ક્રમ વશલાલરેખો તરેમજ તામ્રપત્રો તથા ગ્નથોમાં ઘણી િાર પ્્યોજા્યો 
છરે અનરે તરેમાં ‘अङ्ानां ्वामतो गपतिः’ના વસદ્ાનતનરે બરાબર પાળિામાં આવ્યો છરે. 
પરનતુ આિાં સથળોએ સં્યુકતાક્રમાંના છરેલ્ા વ્યંજનનું મૂલ્ય જ લક્્યમાં લરેિા્ય 
છરે, સં્યુકતના અન્ય વ્યંજનોની કોઈ રકંમત ગણિામાં આિતી નથી.
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કરેરલ અનરે આનધ્પ્દરેશમાં ગ્નથોમાં પૃષ્ઠસંખ્યા લખિામાં તદ્ન જુદી જ 
પદ્વત જોિા મળરે છરે. તરે પ્માણરે વ્યંજન ‘क्’થી ‘ळ्’ ‘1’થી ‘34’નો વનદવેશ કરરે  છરે. 
‘का’થી ‘ळा’ ‘35’થી ‘68’ દશા્કિરે છરે, ‘पक’થી ‘नळ’ ‘69’થી ‘102’ દશા્કિરે છરે અનરે 
‘की’થી ‘ळी’ તથા ‘कु’થી ‘ळु’ િગરેરરે  ક્રમમાં આગળના આંકડા સૂચિરે છરે. પરનતુ આ 
પ્થા વશલાલરેખો તરેમજ તામ્રપત્રોમાં જોિા મળતી નથી.

અહીં આપણરે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખિાની જરૂર છરે કરે અક્રો દ્ારા 
અંકોનો વનદવેશ કરિાની આ પ્થા કંઈ આ્ય્કભટ્ પ્થમરે શરૂ કરી ન હતી. તરે પૂિવે 
ઘણા સમ્યથી તરે પ્ચવલત હતી જ. પાવણવનની ‘અષ્ાધ્યા્યી’ના 1.3.11 ઉપરના 
કાત્યા્યનના ‘િાવત્કક’ અનરે તરે પરનાં કૈ્યટનાં ઉદાહરણો ઉપરથી સપષ્ થા્ય છરે કરે 
‘અષ્ાધ્યા્યી’માં ‘અવધકારો’નો વનદવેશ ‘સિરરત’ નામથી ઓળખાતાં અક્રવચહનો 
િડરે કરા્યરેલો છરે એટલું જ નરહ, પણ ‘વશિસૂત્રો’ના અક્રોના ક્રમમાં જ આ અક્રો 
સૂત્રોના અંકો વનદવેશરે છરે; દા.ત., ‘अ’ = 1, ‘इ’ = 2, ‘उ’ = 3 ઇત્યારદ.

3. પ્રઞાચીન િદ્ધવ્તનઞા અંકોનો ઉદભિ :
સંખ્યા લખિાની પ્ાચીન પદ્વત ક્યારરે  શરૂ થઈ એ વિષરે આપણનરે કશી 

મારહતી મળતી નથી. છતાં સમ્રાટ્ અશોકના વસદ્ાપુર, સહસ્ામ અનરે રૂપનાથના 
વશલાલરેખોમાં ‘200’, ‘50’ અનરે ‘6’ની સંખ્યા અક્રોમાં દશા્કિરેલી જોિા મળરે છરે 
એટલું જ નરહ, પણ આ ત્રણરે વશલાલરેખોમાં ‘200’ની સંખ્યા ત્રણ જુદી જુદી રીતરે 
દશા્કિાઈ છરે જ્યારરે  ‘50’ અનરે ‘6’નાં બરે સિરૂપો મળરે છરે. આ હકીકત ઉપરથી 
એટલું નક્ી કહી શકા્ય એમ છરે કરે સંખ્યાઓ લખિાની આ પદ્વત ઈ. સ.પૂિવે 
ત્રીજા શતકમાં કોઈ નિી િાત ન હતી એટલું જ નરહ, પણ આ પ્ણાલી ઠીક ઠીક 
લાંબી પરમપરાથી ચાલતી આિરેલી હો્ય. આમ ન હો્ય તો અશોકના વશલાલરેખોમાં 
‘200’ની સંખ્યાનાં ત્રણ સિરૂપો ્યોજા્યાં છરે એ હકીકત કરેિી રીતરે સમજી શકા્ય 
? અશોકના સમ્ય પહરેલાં આ સંખ્યાઓ કરેિી રીતરે દશા્કિાતી અનરે કરેટલી િાર 
પરરિત્કન પામીનરે તરે આ સિરૂપો પામી એ જાણિાનું શક્ય નથી.

ઘણા પાશ્ાત્ય વિદ્ાનોના બ્રાહ્મી અંકોના વિદરેશી મૂળના વસદ્ાનતનું શ્ી 
ઓઝાએ પ્બળ રીતરે વનરસન ક્યુું છરે. તરેમના ગ્નથના પૃ. 113 ઉપર વિવિધ 
વલવપઓનો તુલનાતમક કોઠો આપીનરે તરેમણરે આ અંકો ભારતી્યોના ભરેજાની જ 
નીપજ છરે એિું સાવબત ક્યુું છરે. તરેમણરે તો ત્યાં સુધી કહું છરે કરે વમસર(ઇવજપ્ત)ના 
લોકોએ ભારતી્યો પાસરેથી આ અંકો લીધા હો્ય એિી શક્યતા હોઈ શકરે. 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 અનરે 90ના અંકો તરેઓ ભારતી્યોની જ રેમ 
ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ લખરે છરે – જ રે એમની જમણરેથી ડાબરે લખિાની 
પદ્વતથી તદ્ન ઊલટુ ંછરે એ સત્ય પણ આ અનુમાનનરે ટરેકો આપરે એમ છરે !
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4. ભઞાર્તનઞા અિઞા્ણચીન સંખયઞાિઞાચકો અનરે ્તરેમનું મૂળ :
વશલાલરેખો, તામ્રપત્રો, વસક્ાઓ અનરે હસતપ્તોનાં લખાણો ઉપરથી આપણરે 

જાણી શકીએ છીએ કરે પ્ાચીન અનરે અિા્કચીન વલવપઓ િચચરે ઘણં અનતર પડી 
ગ્યું છરે. એ જ પ્માણરે પ્ાચીન અનરે અિા્કચીન અંકો – સંખ્યાિાચકો – િચચરે માત્ર 
આકારમાં નરહ પણ લરેખનપદ્વતમાં પણ ઘણં અંતર પડી ગ્યું છરે.

આપણા 1થી 9ના અંકો અનરે ‘શૂન્ય’ ભારતી્યોની આગિી શોધ છરે. તરેમાં્યરે 
‘શૂન્ય’ની શોધ તો અન્યનત મહતિપૂણ્ક છરે, કરેમ કરે તરેનરે કારણરે સિ્ક ગણત્રીઓ સરળ 
બની ગઈ છરે. બ્રાહ્મી વલવપ તરેમજ પ્થમ 9 અંકો અનરે શૂન્ય આ બંનરેની શોધ એ 
સમગ્ વિશ્વનરે ભારતનું બહુ મોટુ ંપ્દાન છરે.

આપણા અિા્કચીન ક્રમબદ્ અંકો ક્યારરે  શોધા્યા તરે જાણિા માટરે કોઈ સાધન 
નથી. ગુજરાતના સંખરેડા નામના ગામમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલ કલચુરર સંિત્ 346 
(આશરરે  ઈ. સ. 695)નું કોઈક રાજાનું તામ્રપત્ર એ પ્થમ પ્ાપ્ત લખાણ છરે જ રેમાં 
નિી પદ્વતના આ અંકો મળરે છરે. જ્યોવતષના ગ્નથોમાં તો તરેમનો પ્્યોગ આથી 
પણ પ્ાચીન છરે. િરાહવમરહરની શક સંિત્ 427 (ઈ. સ. 505)ની ‘પંચવસદ્ાવનતકા’ 
સિ્કત્ર આ સંખ્યાઓ આંકડામાં જ આપરે છરે. જો તરે સમ્યરે આ નિી પદ્વત સામાન્ય 
િપરાશમાં ન હોત તો િરાહવમરહરરે  તરેનો ઉપ્યોગ ક્યયો જ ન હોત. આથી આપણરે 
એિું તારણ કાઢી શકીએ કરે વશલાલરેખો અનરે તામ્રપત્રોમાં ભલરે જૂની પદ્વતમાં 
સંખ્યાઓ લખાતી, તોપણ ઈ. સ.ના પાંચમા શતકના અંતમાં તો સામાન્ય લોકો આ 
નિી પદ્વતમાં જ સંખ્યાઓ લખતા. અનરે આ િાત તો ભારતમાં દરરેક બાબતમાં 
જોિા મળરે છરે.

િરાહવમરહરરે  પોતાની ‘બૃહતસંરહતા’ના પા્યામાં જ રે પાંચ વસદ્ાનતગ્નથોનો 
ઉલ્રેખ ક્યયો છરે તરેમાંનો એક છરે ‘પુવલશવસદ્ાનત’. ‘બૃહતસંરહતા’ ઉપરની પોતાની 
ટીકામાં ભટ્ોતપલરે આ ‘પુવલશવસદ્ાનત’માંથી અનરેક િાર ઉદ્રણો આપ્યાં છરે. 
તરેમાં એક સથળરે તો ‘મૂલપુવલશવસદ્ાનત’માંથી પણ ઉદ્રણ આપ્યું છરે. આ દરરેક 
સથળરે સંખ્યાઓ આંકડામાં જ આપરેલી છરે. આથી એ સપષ્ થા્ય છરે કરે આ પદ્વત 
િરાહવમરહરના પહરેલાં પણ િપરાશમાં હતી જ.

પંજાબના બક્ાલી ગામની ભૂવમમાંથી એક અંકગવણતની ભૂજ ્કપત્ર પર 
લખા્યરેલી હસતપ્ત મળરેલી તરેમાં પણ સંખ્યાઓ આંકડામાં જ આપરેલી છરે. ડૉ. 
હોન્કલીના અનુમાન અનુસાર આનો સમ્ય ત્રીજી-ચોથી શતાબદીનો ગણા્ય. ડૉ. 
બ્યુલર આિા સંખ્યાદશ્કક આંકડાઓની પદ્વતનો પ્ારંભ ઈ. સ.ના પ્ારંભમાં કરે તરે 
પહરેલાં જ થ્યરેલો માનરે છરે.

ટૂકંમાં, અંકગવણતના વિજ્ાનનરે અવત સરળ બનાિી દરેનાર આ 1થી 9 અનરે 
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શૂન્યનો ઉપ્યોગ કોણરે શરૂ ક્યયો એની તો આપણનરે ખબર નથી. પરનતુ એટલું 
જરૂર કહી શકા્ય એમ છરે કરે તરેની શોધ ભારતી્યોએ જ કરરેલી, ભારતી્યો પાસરેથી 
આરબો તરે શીખ્યા અનરે આ આરબો દ્ારા જ ્યુરોપમાં તરેનો પ્િરેશ થ્યો. અવલફ 
િલીદના સમ્ય (ઈ. સ. 705-715) સુધી તો આરબો આ પદ્વતનો ઉપ્યોગ કરતા 
ન હતા અનરે ત્યાર બાદ તરે તરેમણરે ભારતી્યો પાસરેથી સિીકારી. ત્યાં સુધી તો 
તરેમની પાસરે 1થી 9 માટરેના નિ અક્રો, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 
અનરે 90 એ દશકો માટરે પણ બીજા અક્રો હતા અનરે બાકીના મૂળાક્રો દ્ારા 
તરેઓ 100, 1000 ઇત્યારદ સંખ્યાઓ વનદવેશતા. જ્યારરે  મૂળાક્રો ખૂટ્યા ત્યારરે  
તરેમના ઉપર અમુક વચહનો મૂકીનરે 1000ની સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા. ગ્ીક લોકો પાસરે 
10,000 સુધીની સંખ્યા દશા્કિનારાં વચહન હતાં. રોમનો પાસરે પણ 1000 સુધીનાં 
જ હતાં. રોમનોના આંકડા દશા્કિનારા મૂળાક્રો આજ રે પણ ્યુરોપમાં અહીંતહીં 
અનરે ભારતમાં પણ ખાસ કરીનરે ઘરડ્યાળોમાં કલાક દશા્કિનારા આંકડાઓનરે સથાનરે 
પ્્યોજા્ય છરે; પુસતકોમાં પણ સાલ દશા્કિિા તથા પટ્ો(plates)ના અંક માટરે તરેનો 
પ્્યોગ થા્ય છરે. આરબો પણ ભારતી્યો પાસરેથી આ અંકો શીખ્યા તરે પહરેલાં 
મૂળાક્રો જ પ્્યોજતા, જ રેનરે તરેઓ રહબ્રૂ લોકોના મૂળાક્રોમાંના પ્થમ ચારનાં 
ઉચચારણો અનુસાર ‘અબજદ’ કહરેતા. એ તરેઓ ગ્ીક લોકો પાસરેથી શીખરેલા. 
અરબી ભાષામાંથી એ ફારસી ભાષામાં આવ્યા. ભારતમાં અક્રોના બનરેલા શબદો 
િડરે દશા્કિાતા આંકડા જોિા મળરે છરે, પણ તરે માત્ર ફારસી લખાણોમાં અનરે મુવસલમ 
શાસનના ્યુગના ગ્નથોમાં જ. અનરે તરે પણ ખાસ કરીનરે િષ્ક વનદવેશતા જ.

આશરરે  ઈ. સ.ના ચોથા શતકમાં ‘વિઓ વપથાગોરર્યન’ (Veo Pithagoreon) 
નામના એક ધમા્કચા્ય્ક ઇવજપ્તના અલરેકઝાંરડ્ર્યા કરે તરેની આસપાસમાં ભારતી્ય 
અંકો શીખ્યા અનરે ્યુરોપમાં લઈ ગ્યા; પરનતુ ત્યાં ભારતી્ય અંકોનો ખરો પ્ચાર 
તો આરબોએ સપરેન જીત્યું ત્યાર પછી થ્યો. અનરે આ જ કારણરે ્યુરોપમાં પ્ચવલત 
આધુવનક અંકોનરે ‘અરબી’ (Arabic) કહરે છરે ! શ્ી ઓઝાએ ‘એનસાઇકલોપીરડ્યા 
વબ્રટાવનકા’ (Encyclopaedia Britannica)ના પુસતક 17 (XVII)માંથી આ વિષરેની 
કરેટલીક વિગતો આપી છરે (પૃ. 625, પાદટીપ 2), જ રેનો સાર આ રહો.

‘‘આપણા આધુવનક દશાંશ અંકો ભારતમાં જ ઉદભવ્યા છરે એ બાબત 
વન:સંદરેહ છરે. સંભિત: ભારતી્ય દૂત 773માં પોતાની સાથરે ખગોળી્ય કોષ્ઠકો 
બગદાદ લઈ ગ્યરેલા ત્યારરે  આપણા આ અંકો અરબસતાનમાં પ્િરેશ્યા. 9મા શતકના 
પ્ારંભમાં પ્વસદ્ ગવણતશાસ્તી અબુ ઝફર મુહમમદ અલ ખરરેઝમીએ પ્થમ િાર 
અરબી ભાષામાં આ આંકડાઓ વિષરે ચચા્ક કરરેલી અનરે ત્યારથી એનો પ્ચાર િધિા 
લાગ્યો.’’

‘એનસાઇકલોપીરડ્યા’ આના પછીના જ પૃષ્ઠ ઉપર જણાિરે છરે કરે 
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્યુરોપિાસીઓએ શૂન્ય સાથરે આ સંપૂણ્ક અંકક્રમ આરબો પાસરેથી 12મા શતકમાં 
અપનાિરેલો અનરે આ અંકોની મદદથી તૈ્યાર કરા્યરેલ અંકગવણત ‘અલગોરરરમસ’ 
(Algorytmus) એ નામથી પ્વસવદ્ પામ્યું. આ નામ એ અરબીમાં પ્થમ િાર આ 
ભારતી્ય આંકડાઓની ચચા્ક કરનાર આરબ ગવણતશાસ્તી અલ્ ખરરવઝમ (Al 
Kharizmi)નું જ બીજુ ંનામ છરે. આ આરબ ગવણતશાસ્તીના અંકગવણત ઉપરના 
એક અપ્ાપ્ય પુસતકના લૅરટન ભાષામાં કરા્યરેલા અનુિાદની હસતપ્ત કૅવમબ્રજમાંથી 
મળી આિરેલી તરેનરે લીધરે આ હકીકત વસદ્ થઈ ગઈ. પછીથી થ્યરેલા પૌરસત્ય 
વિદ્ાનો દ્ારા ખરરવઝમના આ ગ્નથનરે સરળ બનાવ્યો અનરે આ વિદ્ાનોના ગ્નથો 
્યુરોપમાં પ્ચાર પામ્યા.

આશરરે  ઈ. સ. 1030માં અલબરેરુવનએ કહું છરે કરે (‘અલબરેરુવનઝ ઇંરડ્યા’ પુસતક 
1, પૃ. 174, 177) :

‘‘આપણરે અંકો દશા્કિિા રહબ્રૂ મૂળાક્રોમાંથી લીધરેલા અરબી અક્રો 
િાપરીએ છીએ એિી રીતરે ભારતી્યો આંકડાની જગ્યાએ અક્રો ્યોજતા નથી. 
ભારતમાં જુદા જુદા પ્દરેશોમાં જ રેમ અક્રોનાં રૂપો અલગ અલગ હો્ય છરે તરેમ 
સંખ્યાદશ્કક વચહનો પણ અલગ અલગ છરે. તરેનરે એ લોકો ‘અંક’ કહરે છરે. આપણરે 
જ રે આંકડા િાપરીએ છીએ તરે ભારતના સુંદરતમ અંકોમાંથી જ લીધરેલા છરે... જ રે 
જ રે માનિજાવતઓના સંપક્કમાં હંુ આવ્યો છુ ંતરે બધીની ભાષાઓના સંખ્યાદશ્કકોનાં 
નામોનો અભ્યાસ મેં ક્યયો છરે. અનરે મેં જો્યું છરે કરે તરેમાંના કોઈ 1000થી આગળ 
જતા નથી. એક માત્ર રહનદુઓ જ એિા છરે જ રે 1000થી આગળની સંખ્યાઓનાં 
નામ જાણરે છરે. તરે લોકો તો સંખ્યાદશ્કકોનરે 18મા સથાન સુધી લઈ જા્ય છરે જ રેનરે તરેઓ 
‘પરાધ્ક’ કહરે છરે... આપણી જ રેમ રહનદુઓ અંકગવણતમાં આંકડા પ્્યોજ રે છરે. આ 
બાબતમાં આપણા કરતાં રહનદુઓ કરેટલા આગળ છરે તરે મેં એક અલગ પુસતકમાં 
દશા્કવ્યું છરે.’’

‘એનસાઇકલોપીરડ્યા’ના આ જ પૃષ્ઠ ઉપર પ્વસદ્ નાનાઘાટના વશલાલરેખ, 
ભારતી્ય ગુફાઓમાંથી મળરેલા વશલાલરેખો અનરે 10મા શતકમાં ્યોજાતા નાગરી 
અંકો દશા્કવ્યા છરે અનરે તરેમની નીચરે વશરાઝ(Sheraz)ના 10મા શતકના અરબી 
પુસતકમાંના અંકો મૂક્યા છરે, જ રે િસતુત: નાગરી વલવપના જ છરે; હા, તરેમાં બરે 
અપિાદ છરે : ચોગડો ત્રાંસો છરે અનરે સાતડો ઊંધો છરે.

અહીં એ પણ નોંધિું રસપ્દ થશરે કરે અરબી ફારસી અનરે ઉદૂ્ક વલવપઓ અનરે 
સરેવમરટક (Semitic) વલવપઓ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ લખા્ય-િંચા્ય છરે; 
જ્યારરે  તરેમાંના સંખ્યાદશ્કકો એિી રીતરે દશા્કિાતા નથી. તરે તો રહનદુઓમાં આજ રે 
પણ જ રે પદ્વત પ્ચવલત છરે તરે રીતરે જ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જ લખા્ય છરે. 
અનરે આ હકીકત તરેમનરે ભારતમાંથી લરેિામાં આવ્યા છરે એ વિધાનનરે પુવષ્ આપરે છરે.
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વશલાલરેખો તરેમજ તામ્રપત્રોમાં સંખ્યાઓ સીધી લીટીમાં જ લખાતી. પરનતુ 
હસતપ્તોમાં પત્રાંકો એકબીજાની નીચરે પણ લખા્યરેલા જોિા્ય છરે. આ પદ્વત છઠ્ી 
શતાબદીની હસતપ્તોમાં જોિા મળરે છરે. તરે પછીની હસતપ્તોમાં અક્રોમાં તથા 
આંકડામાં એમ બરેઉ પ્કારની સંખ્યાઓ એક જ પૃષ્ઠ ઉપર અંરકત થઈ હો્ય 
adffછરે. પાનના પાછળના પૃષ્ઠ ઉપર જમણી બાજુના હાંવસ્યામાં પત્રાંક અક્રોમાં 
ઉપરના ભાગરે લખા્યો હો્ય છરે જ રે પદ્વતનરે ‘અક્રપલ્ી’ કહરે છરે. આ જ હાંવસ્યામાં 
નીચરેના ભાગરે તરે જ પત્રાંક આંકડામાં લખા્ય છરે, જ રે પદ્વતનરે ‘અંકપલ્ી’ કહરે 
છરે. પત્રાંક નોંધિાની આ પ્ણાલી નરેપાલ, પાટણ, ખંભાત, ઉદરેપુર િગરેરરે  સથળોએ 
સચિા્યરેલી હસતપ્તોમાં જોિા મળરે છરે.

પછીની હસતપ્તોમાં કરેટલીક િાર અક્રો અનરે અંકોનો ઉપ્યોગ સાથરે સાથરે 
જ થ્યો છરે, જ રેમાં ખાલી સથાન સૂચિિા શૂન્ય પ્્યોજા્યરેલ છરે. દા. ત. :

1. 33 = िा (िा = 30)

3

2. 100 = िु (िु = 100)

0

0

3. 102 = िु

0

2

4. 131 = िु

िा

1

5. 150 = िु (  = 50)

0

6. 209 = िू (िू = 200 અનરે उॅ  = 9).

0

उँ
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નરેપાલમાંથી મળરેલી બૌદ્ હસતપ્તોમાં અનરે ગુજરાત, રાજસથાન આરદમાંથી 
મળરેલ જનૈ હસતપ્તોમાં આ પદ્વત 16મા શતક સુધી ચાલુ રહી.

મલ્યાળમ હસતપ્તો તરફ શ્ી ઓઝા આપણં ધ્યાન દોરરે  છરે. જ રેમાં આથી 
તદ્ન જુદાં જ મૂલ્યો અક્રોનાં છરે. અનરે આજ રે પણ આ પદ્વત ત્યાં ચાલુ છરે. ત્યાંનાં 
મૂલ્યો આ પ્માણરે છરે :

1 = न;

2 = न्न;

3 = ्य;

4 = ष्त्क;

5 = झ;

6 = ्ा, ्;

7 = ग्र;

8 = प्;

9 = द्े ?;

10 = म;

20 = थ;

30 = ि;

40 = प्त;

50 = ब;

60 = त्;

70 = रू, त्ु;

80 = च;

90 = ण;

100 = ञ

આમાં પણ અક્રો ઉકરેલિામાં ભૂલ થઈ જતી હો્ય છરે : દા. ત.; ‘6’ માટરે 
પ્્યોજા્યરેલ ‘्ा’ એ તો ખરરેખર ‘फ’નરે ખોટી રીતરે ‘्’ તરીકરે ઉકરેલિામાંથી ઊભો 
થ્યો છરે !
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તવમળ વલવપમાં પણ આંકડા માટરે અક્રો લખિાની આ પદ્વત 20મી સદીના 
પ્ારંભ સુધી ચાલુ હતી.

સંખ્યાઓ અક્રોથી દશા્કિિાની આ પદ્વત છઠ્ા શતક પ્ય્કનત માત્ર 
વશલાલરેખો અનરે તામ્રપત્રોમાં ઉપ્યોગમાં લરેિા્યરેલી લાગરે છરે. અનરે આપણરે ઉપર 
નોંધ્યું છરે તરેમ, સંખ્યાઓ અંકોમાં દશા્કિિાની પ્ણાલી ગુજ ્કર િંશના કોઈક રાજાના 
કલચુરર સંિત્ 346 (આશરરે  ઈ. સ. 595)ના તામ્રપત્રમાં પહરેલી િાર જોિા મળરે 
છરે. આ પછી પણ કોઈક કોઈક િાર અક્રો મૂકિાની જૂની પદ્વતનો પ્્યોગ 10મા 
શતકના મધ્યભાગ પ્ય્કનત થતો રહો છરે.

તામ્રપત્રોમાં લખનાર એટલરે કરે કોતરનારની ભૂલો 8મી સદીથી થિા લાગી 
જણા્ય છરે. દા. ત., (1) િલભીના વશલારદત્ય છઠ્ાના ગુપ્ત સં. 441 (આશરરે  ઈ. 
સ. 760)ના તામ્રપત્રમાં ‘100’ની સંખ્યા દશા્કિનાર અક્ર સાથરે ‘4’નરે બદલરે ‘40’ 
માટરેનું વચહન મૂકી દીધું છરે.

(2) પૌરસત્ય ગંગા િંશના રાજા દૈિરેનદ્રિમ્કન્ના ગાંગરે્ય સંિત્ 183 (આશરરે  
ઈ.સ. 753)ના તામ્રપત્રમાં ‘80’નરે બદલરે ‘8’ સૂચિતું વચહન મૂકી દીધું છરે. એમાં જ 
‘3’ની જગાએ ‘30’નું વચહન દશા્કવ્યું છરે ! િળી ‘2’ની સંખ્યા દશા્કિનાર અક્રની 
પાસરે એક ટપકંુ મૂક્યું છરે જ રેથી એ આંકડો ‘20’નો થા્ય ! આ રીતરે આ તામ્રપત્રમાં 
કોતરનારરે  બંનરે પ્ણાલીનો પ્્યોગ એક જ તામ્રપત્રમાં કરી દીધો છરે !

આ સમ્ય પછી તો સંખ્યાઓ નિી પદ્વતમાં જ એટલરે કરે આંકડામાં જ 
દશા્કિાતી રહી છરે. એમાં માત્ર એક અપિાદ છરે : નરેપાલનરરેશ માનદરેિના સમ્યના 
નરેિારી સંિત 259 (આશરરે  ઈ. સ. 1139)ના લખાણમાં જૂની પદ્વત દૃવષ્ગોચર 
થા્ય છરે.

નાગરી વલવપની હસતપ્તોમાં લરહ્યાઓ એકસાથરે બંનરે પ્ણાલી પ્માણરે પત્રાંક 
નોંધરે છરે. મુવનશ્ી પુણ્યવિજ્યજીએ દશા્કવ્યું છરે તરેમ, જનૈોની પ્રેરણાથી લખા્યરેલી 
તાડપત્રી્ય હસતપ્તોમાં આ બંનરે પદ્વત અવનિા્ય્ક રીતરે પ્્યોજા્યરેલી છરે – અક્રો 
જમણી બાજુએ અનરે આંકડાઓ ડાબી બાજુએ.

િળી ગ્નથના સળંગ લખાણમાં દરરેક સૂત્ર કરે તરેના ભાષ્યનરે અનતરે ગાથાંક 
એટલરે કરે મૂળ સૂત્રની ગાથાનો ક્રમાંક અક્રોમાં લખરે છરે. સામાન્ય સંખ્યાઓ સીધી 
લીટીમાં જ લખા્ય છરે. પરનતુ પત્રાંક દશા્કિનાર અક્રો બરે હારમાં ઉપર-નીચરે 
લખા્ય છરે. આ પદ્વત તાડપત્રી્ય પ્તો તરેમજ કાગળની પ્તો બંનરેમાં જોિા મળરે છરે. 
આમ છતાં ભાષ્ય, ચૂવણ્ક િગરેરરેની હસતપ્તોમાં અક્રોમાં લખરેલ ગાથાંક એક સીધી 
લીટીમાં જ લખા્ય છરે. કાગળની હસતપ્તોમાં ઘણી િાર અક્રોમાં મૂકરેલી સંખ્યાઓ 
એકમ, દશક, શતક એિા ક્રમમાં નથી હોતી પણ માત્ર એકમમાં જ હો્ય છરે. દા. ત.,
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4. ખરોષ્ી સંખયઞાઓ અનરે આધુવનક વિવિઓ

(અ) ખરોષ્ી સંખયઞાદશ્ણકો : (ફિક 39)
અગાઉ નોંધ્યું છરે તરેમ ભારતમાં બરે મુખ્ય પ્ાચીન વલવપઓ હતી : ‘બ્રાહ્મી’ 

અનરે ‘ખરોષ્ઠી’. ‘બ્રાહ્મી’ અનરે તરેમાંથી ઊતરી આિરેલી વલવપઓના સંખ્યાિાચકોની 
િાત કરી. હિરે ‘ખરોષ્ઠી’ના સંખ્યાિાચકો અંગરે વિચારીએ.

આપણરે જાણીએ છીએ કરે ભારતની ‘બ્રાહ્મી’ વલવપ ડાબી બાજુથી જમણી તરફ 
લખા્ય-િંચા્ય છરે, જ્યારરે  ‘અરબી’ અનરે ‘ફારસી’માં એથી ઊલટુ ંછરે – તરે જમણી 
બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ લખા્ય-િંચા્ય છરે. પરંતુ આ વલવપઓના સંખ્યાદશ્કકો 
‘બ્રાહ્મી’ની જ રેમ જ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ લખા્ય-િંચા્ય છરે. આનું 
કારણ સપષ્ છરે કરે તરે સંખ્યાદશ્કકો ભારતમાંથી લરેિા્યરેલા છરે. આપણરે ઉપર નોંધ્યું 
છરે કરે ભારતની ‘ખરોષ્ઠી’ વલવપ તરેના વિદરેશી મૂળનરે કારણરે ‘અરબી-ફારસી’ની 
જ રેમ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ લખા્ય-િંચા્ય છરે. તરેના સંખ્યા-િાચકો પણ 
જમણરેથી ડાબી તરફ લખા્ય છરે. આ હકીકત દશા્કિરે છરે કરે તરેમનું મૂળ ‘સરેવમરટક 
રફવનવશ્યન’ (Semitic Phoenician) કરે તરેમાંથી ઉદભિરેલ ‘અરમઇક’ (Aramaic) 
વલવપના સંખ્યાિાચકો છરે. ટૂકંમાં, ‘ખરોષ્ઠી’ વલવપ અનરે તરેના સંખ્યાદશ્કકો વિદરેશી 
મૂળનાં છરે.

ભારતમાં ‘ખરોષ્ઠી’ સંખ્યાઓ ઈ. સ. પૂ. ત્રીજા શતકથી કોઈક િાર જોિા મળરે 
છરે. અશોકના શહબાજગઢી તરેમજ માનસરેરાના વશલાલરેખોમાં 1, 2, 4 અનરે 5ના 
અંકો દશા્કિિા માટરે અનુક્રમરે એક, બરે, ચાર અનરે પાંચ ઊભી લીટીઓ દોરરેલી છરે. 
આ પ્થા રફવનવશ્યન (Phoenician) વલવપમાં જોિા મળરે છરે. આિી ઊભી લીટીઓ 
તરે કાળ સુધી િપરાશમાં હતી એિું સમજા્ય છરે.

આપણરે ઉપર જો્યું છરે કરે ‘બ્રાહ્મી’ વલવપમાં 1, 2 અનરે 3ની સંખ્યાઓ દશા્કિિા 
માટરે અનુક્રમરે એક, બરે અનરે ત્રણ આડી લીટીઓ દોરાતી.
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અશોક પછીના સમ્યના શક, પાવથ્ક્યન અનરે કુશાન રાજાઓના ખરોષ્ઠીમાં 
કોતરા્યરેલા વશલાલરેખોમાં આિા સંખ્યાદશ્કકો સારા પ્માણમાં જોિા મળરે છરે. તરેમાં 
1, 2, 3, 4, 10, 20 અનરે 100 એ આંકડાઓ માટરે સાત અલગ અલગ વચહનો 
આપરેલાં છરે. આ સાત વચહનોની મદદથી 399 સુધીની સંખ્યાઓ લખા્ય છરે. અત્યાર 
સુધી તો 374 સુધીની સંખ્યાઓ જ પ્ાપ્ત થઈ છરે, બધી જ જમણી બાજુથી ડાબી 
તરફ લખા્યરેલી.

1, 2 અનરે 3 એ અંકો માટરે અહીં અનુક્રમરે એક, બરે અનરે ત્રણ ઊભી લીટીઓ 
– ‘રફવનવશ્યન’માં હો્ય છરે તરેમ દોરા્યરેલી છરે; પરંતુ ‘4’ની સંખ્યા દશા્કિિા માટરે ‘×’ 
(ચોકડી) મૂકરેલી છરે. તરે ઈ. સ. પૂિવેના સરેવમરટક વલવપઓના કોઈ વશલાલરેખમાં જોિા 
મળતી નથી. સંભિત: બ્રાહ્મી વલવપમાં ‘‘4’નરે માટરે ‘+’ (િતિાનું વચહન) હો્ય છરે તરેનરે 
જ ત્રાંસું કરીનરે મૂક્યું હો્ય. ખરોષ્ઠીમાં ‘10’ માટરેનું જ રે વચહન છરે તરે રફવનવશ્યન 
વચહન ઊભું કરી દીધરેલું લાગરે છરે. એ જ પ્માણરે ‘20’નું જ રે વચહન છરે તરે રફવનવશ્યન 
લખાણોમાં આિતાં ‘20’ માટરેનાં ચાર વચહનોમાંનું ત્રીજુ ંછરે; અનરે ‘100’ દશા્કિતું 
વચહન રફવનવશ્યન સંખ્યાદશ્કકોમાંનાં આ સંખ્યા દશા્કિનારાં ચાર સિરૂપોમાંના 
ચોથાના જ રેિું જ છરે, માત્ર ‘1’ સૂચિતી નાની ઊભી લીટી તરેની આગળ મૂકરેલી છરે.

આમ જોતાં એ સપષ્ થા્ય છરે કરે ‘4’ વસિા્યના ખરોષ્ઠીના બધા સંખ્યાિાચકો 
રફવનવશ્યનમાંથી જ લીધરેલા છરે.

(આ) ભઞાર્તની અિઞા્ણચીન વિવિઓ
અિા્કચીન વલવપઓમાં લખા્યરેલી હસતપ્તો સારા પ્માણમાં મળરે છરે અનરે 

એમાં કરેટલીક વલવપઓ તો પ્ાચીન વલવપઓમાંથી નિા સિરૂપરે ઊભી થઈ છરે, દા. 
ત., ‘ગુજરાતી’. જ રે વલવપઓમાં પ્ાચીન વલવપઓનાં નામ સચિા્યાં છરે તરેમાં પણ 
વિકાસની પ્રક્ર્યા દરવમ્યાન ઘણાં પરરિત્કનો થ્યાં છરે. આથી અિા્કચીન વલવપઓ 
વિષરે િાત કરિી એ પુનરુવકત છરે એમ માનિાની જરૂર નથી. આ પહરેલાં કહું છરે તરેમ 
આ બધી વલવપઓ મૂળ ‘બ્રાહ્મી’ વલવપમાંથી જ વિકસી છરે. પરંતુ આ વલવપઓએ 
તરેનાથી અલગ અલગ સિરૂપો એિાં લીધાં છરે કરે જ રેનરે પ્ાચીન વલવપઓનો પરરચ્ય ન 
હો્ય તરેિા લોકો તો આ તથ્યનરે ભાગ્યરે જ માની શકરે ! શ્ી ઓઝાએ તરેમના ગ્નથમાં 
જ રે પટ્ો (plates) આપરેલા છરે તરેમાંના 1થી 64 આ પ્રક્ર્યા દરવમ્યાન કરેિા કરેિા 
ફરેરફારો થ્યા છરે તરે દશા્કિરે છરે. આ ફરેરફાર માટરે મુખ્ય ત્રણ કારણો દશા્કિી શકા્ય : 
(1) અક્રોનરે વિવિધ રીતરે અવધકાવધક કલાતમક અનરે આકષ્કક બનાિિાના પ્્યતનો; 
(2) વશરોરરેખાઓ ઉમરેરિી અનરે તરેનરે દૂર કરિી; અનરે (3) આખો શબદ લખાઈ રહરે 
અથિા આખી પંવકત પૂરી થા્ય ત્યાં સુધી અટક્યા વિના ઉતાિળરે લખી નાખિું.

હિરે આપણરે આ અિા્કચીન વલવપઓનું વિહંગાિલોકન કરી લઈએ. કરેટલીકનાં 
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તો નામ પણ તદ્ન નિાં છરે.

1. અિઞા્ણચીન નઞાગરી કરે દરેિનઞાગરી વિવિ : (િટ્ટ 40, 40 अ)
બીજી બધી અિા્કચીન વલવપઓ પોતપોતાના પ્દરેશમાં જ ્યોજા્ય છરે; જ્યારરે  

‘નાગરી’ વલવપ તો લગભગ ભારતના આખા રાષ્ ્રમાં પ્ચવલત છરે. રહનદી, મરાઠી 
અનરે સંસકૃત તથા પાવલ અનરે પ્ાકૃત જ રેિી તરેની સાથરે સમબદ્ ભાષાઓમાં રચા્યરેલા 
ગ્નથો આ વલવપમાં જ મુરદ્રત થા્ય છરે. સંસકૃતના વિદરેશી વિદ્ાનો િડરે પણ તરે 
સમમાવનત થ્યરેલી છરે. આ વલવપનું દીઘ્ક ઈ ईનું સિરૂપ સિ્કપ્થમ છઠ્ા શતકમાં જોિા 
મળરે છરે, જ્યાં ખના ઉપર એક ટપકંુ મૂકીનરે તરેનરે દશા્કિરેલું છરે; દા. ત., શ્ી ઓઝાએ 
પટ્ 9માં ‘‘उष्णीषप्वजयधाररणी’’ની હસતપ્તના અનતમાં દશા્કિરેલ મૂળાક્રોમાં. પટ્ 
25માં આપરેલ ભોજકૃત ‘‘कूम्वशतक’’ના અંશમાં इના ઉપર રરેફ જ રેિું વચહન મૂક્યું 
છરે. પટ્ 18, 19, 21 અનરે 35માં જોિા મળરે છરે તરેમ સિર ओનું ‘ऊ’ આિું સિરૂપ તો 
પ્ાચીન औનું રૂપાનતર જ છરે. છતાં પટ્ 25માં દશા્કવ્યા પ્માણરે ઉજ્જવ્યનીમાંથી પ્ાપ્ત 
વશલાલરેખના અનતરે આપરેલ મૂળાક્રોમાં તો ओ ‘ओ’ રૂપરે જ છરે.

આ હકીકત ઉપરથી એિું તારણ કાઢી શકા્ય છરે કરે 11મા શતકના ઉતિરાધ્કમાં 
નાગરી વલવપના લરહ્યાઓ ‘ओ’ માટરે औનું પ્ાચીન રૂપ ‘ऊ’ પ્્યોજતા થઈ ગ્યરેલા 
હતા. અનરે औ માટરે નિું સિરૂપ પણ ્યોજતા હતા. झ અક્ર પ્ાચીન નાગરીમાંથી 
વિકસ્યો હો્ય એમ નથી લાગતું; તરે તો કોઈ અલગ સિરૂપ જ જણા્ય છરે.

ભારત સરકારરે  નાગરી વલવપનરે રાષ્ ્રી્ય વલવપ તરીકરે સિીકારરેલી હોિાથી તરેનો 
ઉપ્યોગ સિ્કત્ર િધી ગ્યો છરે.

અહીં એક રસપ્દ િાતની નોંધ લરેિાનું હંુ રોકી શકતો નથી. સિાતંત્ર્ય પૂિવે 
દરેશમાં સેંકડો નાનાંમોટાં દરેશી રજિાડાં હતાં. ગુજરાતના િડોદરા રાજ્યમાં 
રાજભાષા ગુજરાતી અનરે વલવપ દરેિનાગરી અથા્કત્ અિા્કચીન નાગરી હતી. આથી 
સરકારના સિ્ક ઠરાિો તરેમજ વિવિધ વિભાગોના કા્યદાકાનૂનો ગુજરાતી ભાષા 
અનરે દરેિનાગરી વલવપમાં જ મુરદ્રત-પ્કાવશત થતા. ‘આજ્ાપવત્રકા’ નામક સરકારનું 
ગૅઝરેટ (Gazette) પણ આ રાષ્ ્રી્ય વલવપમાં જ પ્કાવશત થતું. મેં િડોદરા રાજ્યનાં 
કરેટલાં્ય અવધકૃત પ્કાશનો દરેિનાગરીમાં જ પ્વસદ્ થ્યરેલાં જો્યાં છરે, િડોદરાના 
મહારાજા સ્યાજીરાિ વિશ્વવિદ્ાલ્યની સથાપના થ્યા પછીની એક રસપ્દ હકીકત 
પણ આ સંદભ્કમાં નોંધપાત્ર ગણાશરે. ફૅકલટી ઑફ આરસ્કના ગુજરાતી વિભાગની 
‘પ્ાચીન ગુજ ્કર ગ્નથમાલા’માં પ્કાવશત થતા ગ્નથો આ માળાના પ્ારંભથી જ આ 
રાષ્ ્રી્ય વલવપમાં જ છપાતા — માત્ર પ્ાચીન ગ્નથનો પાઠ જ નરહ પણ પ્સતાિના, 
રટપપણી આરદ પણ દરેિનાગરીમાં જ મુરદ્રત થતાં. તતકાલીન વિભાગાધ્યક્ ડૉ. 
ભોગીલાલ જ. સાંડરેસરાની આિી રાષ્ ્રભવકતની ભાિના સિ્કત્ર પ્શંસા પામી હતી.



64 હસતપ્તવિજ્ાન

2. અિઞા્ણચીન શઞારદઞા વિવિ : (િટ્ટ 41, 42)
કાશમીર ‘શારદાદરેશ’ કરે ‘શારદામંડલ’ તરીકરે પણ ઓળખા્ય છરે; આથી તરે 

પ્દરેશની વલવપનું નામ પણ ‘શારદા’ ્યથાથ્ક જ છરે. પછીથી તો તરે ‘દરેિાદરેશ’ (= 
દરેિોની આજ્ા) નામથી પણ ઓળખાિા લાગરેલી. ‘કુરટલ’ વલવપમાંથી 10મા શતકના 
અરસામાં ઉદભિરેલી પ્ાચીન શારદા વલવપ કાશમીર અનરે પંજાબમાં પ્ચવલત હતી. 
તરેમાંથી રૂપાનતર પામી આજની ‘શારદા’ બની છરે. આ રૂપાનતરમાં કરેટલાંક રૂપો 
નાગરી જ રેિાં જ છરે. હાલ તો આ વલવપ કાશમીરમાં ભાગ્યરે જ િપરા્ય છરે. મોટા 
ભાગરે તરેનું સથાન ‘નાગરી’, ‘ગુરુમુખી’ અનરે ‘ટાકરી’ વલવપઓએ લઈ લીધું છરે.

3. ટઞાકરી વિવિ : (િટ્ટ 43)
‘ટાકરી’ નામનું મહતિ સમજાતું નથી. કદાચ ‘ઠાકુરી’ (‘ઠાકુરો અથા્કત્ રજપૂત 

રાજાઓની’) સંજ્ામાંથી આ નામ બન્યું હો્ય; અથિા તો ‘ટાંક અથા્કત્ લુહાણા 
િરેપારીઓની વલવપ’ એિો અથ્ક પણ હો્ય. હકીકતમાં તરે ઉતાિળથી લખા્યરેલું 
‘શારદા’નું જ સિરૂપ છરે. 21 અક્રો તો શારદા જ રેિા જ છરે અનરે બાકીનામાં 
જ રે ફરેરફાર થ્યો છરે તરે અટક્યા વિના ઉતાિળથી લખિાનરે કારણરે થ્યો છરે. આ 
વલવપમાં વ્યંજન ‘ख’નું સથાન ‘ष’એ લીધું છરે. તરેનું પ્ચલન મોટરે ભાગરે જમમુમાં 
તરેમજ પંજાબના ઉતિરી્ય પહાડી પ્દરેશમાં છરે. આ વલવપના જુદા જુદા પ્દરેશોમાંના 
લખાણમાં અહીંતહીં સહરેજ ફરેરફારો જોિા મળરે છરે. જમમુ પ્દરેશમાં લખાતી ‘ટાકરી’ 
‘ડોગરા’ વલવપ તરીકરે ઓળખા્ય છરે, જ્યારરે  ચમબા પ્દરેશની ‘ટાકરી’ ‘ચવમ્યાલી’ 
કહરેિા્ય છરે.

િરેપારીઓ જ રેિા અલપવશવક્ત માણસો દ્ારા લખાતી ‘ટાકરી’માં કાં તો સિરની 
માત્રાઓનો અભાિ જ હો્ય છરે અથિા તો તરેનરે બદલરે જ રે તરે સિરનરે જ મૂકિામાં 
આવ્યા હો્ય છરે. પરરણામરે ‘ટાકરી’નાં લખાણો અનરે વશલાલરેખો પણ ઉકરેલિા એ 
ખાસ કરીનરે બહારનાઓ માટરે તો મહામુશકરેલ કામ બની જા્ય છરે.

4. ગુરુમુખી વિવિ : (િટ્ટ 44)
આનું બીજુ ંનામ છરે ‘પંજાબી’. એક મહાજની વલવપ િરેપારીઓ અનરે અન્ય 

ઓછુ ંભણરેલાઓની વલવપ – પંજાબમાં િપરાતી, જ રેનરે ‘લંડા’ કહરેતા. તરેમાં ‘વસનધી’ની 
જ રેમ સિરમાત્રાઓ જ ન હતી. આજ રે પણ કોઈ કોઈ સથળરે તરે ્યોજા્ય છરે. શીખોના 
‘ગુરુગ્નથસાહરેબ’ અનરે અન્ય ધાવમ્કક ગ્નથો અસલ આ ‘લંડા’ વલવપમાં લખા્યરેલા 
એિી માન્યતા છરે. પરનતુ સિરના અભાિરે તરે સાચાં ઉચચારણો સાથરે બરાબર િાંચી 
શકાતા નરહ. આથી ગુરુ અંગદરે (1538-1552) ધમ્કગ્નથોનાં સાચાં ઉચચારણો અથવે 
સૌથી િધારરે  પ્ચવલત નાગરી વલવપના આધારરે  સિર સાથરેની નિી વલવપ તૈ્યાર 
કરી. તરેમાં 24 અક્રો તો શારદા, ટાકરી તથા મધ્યપ્દરેશની નાગરીમાંથી લીધા છરે. 
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એમાંના 21 શારદાની સાથરે સામ્ય ધરાિરે છરે. આ નિી વલવપમાં મૂળાક્ર ‘ड’નું એક 
િધારાનું સિરૂપ ્યોજા્યું છરે.

ગુરુ અંગદના મુખમાંથી ઉદભિરેલી હોિાથી આ વલવપનરે ‘ગુરુમુખી’ એિું નામ 
મળ્ું. તરે પછી શીખ ધમ્કના પાંચમા ગુરુ અજુ ્કનદરેિરે ‘આરદગ્નથ’ અથા્કત્ ‘ગુરુગ્નથ 
સારહબ’નરે નિરેસરથી આ નિી વલવપમાં લખી નાખ્યા અનરે તરે વલવપનરે શીખોની 
ધાવમ્કક વલવપ ઘોવષત કરી. ત્યારથી શીખોના ધાવમ્કક ગ્નથો આ ‘ગુરુમુખી’માં જ 
લખા્ય તરેમજ છપા્ય છરે.

આ વલવપમાં 32 વ્યંજનો અનરે 3 સિર છરે. આ મૂળ સિરોમાં અમુક વચહનો 
ઉમરેરતાં બીજા સિરો બનરે છરે. આ વલવપમાં સં્યુકત વ્યંજનો (જોડાક્રો) છરે જ નરહ. 
હા, સં્યુકત સૂર છરે. દા. ત., ‘िररता’નો ઉચચાર ‘लरिता’ થા્ય છરે. મોટરે ભાગરે અવનતમ 
अનો ઉચચાર કરતા નથી. દા. ત., ‘िाि’ ‘िाि्’ બની જા્ય છરે અનરે ‘िुन’ ‘िुन्’ થઈ 
જા્ય છરે. શબદના પ્ારંભમાં આિતો મહાપ્ાણ વ્યંજન ઘોષ વ્યંજન ઉચચારણમાં 
અલપપ્ાણઅઘોષ વ્યંજન બની જા્ય છરે. દા. ત., ‘भग्वान’નું ઉચચારણ ‘ ’ એિું થા્ય 
છરે. તરે જ રીતરે સં્યુકત વ્યંજનના બન્નરે અક્રોનું અલગ અલગ ઉચચારણ છરે. દા. 
ત., ‘प्िय’ ઉચચારણમાં ‘ ’ બની જા્ય છરે. તરે જ પ્માણરે ‘प्ताि’ થા્ય છરે ‘ ’ અનરે 
‘कृष्ण’ બનરે છરે ‘ ’.

5. કૈથી વલવપ : (પટ્ 45)

કૈથી વલવપ એ ‘નાગરી’નું પરરિવત્કત રૂપ જ છરે. કા્યસથો કરે કા્યથોની ઉતાિળરે 
લખા્યરેલી વલવપ તરે ‘કા્યથી’ કરે ‘કૈથી’. સંસકૃત મૂળાક્રોમાંના દીઘ્ક ‘ऋ’, ‘ङ्’ અનરે 
‘ञ्’ એમાં નથી. ‘्व’ અનરે ‘ब’ લખિામાં સપષ્ જુદાઈ જણાતી નથી. ‘्व’નરે ‘ब’થી 
જુદો પાડિા માટરે તરેની નીચરે ટપકંુ કરા્ય છરે; ‘व्र’. ‘अ’ ‘प्’ ‘ख’ અનરે ‘झ’ નાગરીથી 
જુદા પડરે છરે. નાગરીનો ‘त्य’ ઝડપથી લખાતાં તરેમાં ઉપરના ભાગમાં ગાંઠ પડી 
જા્ય છરે અનરે તરેથી તરેનો આકાર ‘श्’ જ રેિો થઈ જા્ય છરે ! ‘ख’ તો નાગરી ‘ष’નું જ 
પરરિવત્કત સિરૂપ છરે ! પહરેલાં આ વલવપ વશરોરરેખા લાંબી દોરીનરે પછી તરેની નીચરે 
લખાતી, ગુજરાતીના પ્ારંવભક સિરૂપની જ રેમ. પણ પાછળથી, મુખ્યતિરે મુદ્રણમાં 
સગિડ ખાતર, આ વશરોરરેખા દૂર કરાઈ. શ્ી ઓઝા કહરે છરે કરે વબહારમાં શાળાના 
પ્ાથવમક િગયોમાં આ વલવપમાં છપા્યરેલાં પુસતકો વશખિા્ય છરે. (આજ રે ત્યાં શું વસથવત 
છરે તરેની ખબર નથી.)

પ્ાદરેવશક વભન્નતા અનુસાર કૈથી વલવપના ત્રણ પ્કાર થ્યા છરે : (1) વમવથલાની 
કૈથી; (2) મગધની કૈથી અનરે (3) ભોજપુરની કૈથી.

6. અિઞા્ણચીન બઞાંગિઞા વિવિ : (િટ્ટ 46, 46ૐ)
સિાતંત્ર્ય પૂિ્કનું બંગાળ બાંગલા એ આ વલવપનો મુખ્ય પ્દરેશ હોઈ તરેનું આિું 
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‘બાંગલા’ નામ પડ્ું છરે. હાલ આ પ્દરેશ બરે ભાગમાં િહેંચા્યરેલો છરે. ભારતનું 
‘પવશ્મ બંગાળ’ અનરે સિતંત્ર ‘બાંગલા દરેશ’. અિા્કચીન ‘બાંગલા’ વલવપ આ બંનરેમાં 
પ્્યોજા્ય છરે. આ વલવપ આસામ તરેમજ ઈશાન ભારતનાં મોટા ભાગનાં નાનાં 
રાજ્યોમાં પણ િપરા્ય છરે.

પ્ાચીન નાગરી વલવપની પૌરસત્ય શાખામાંથી પ્ાચીન બાંગલા વલવપ વિકસી. 
સમ્ય જતાં તરેમાં ફરેરફારો થતાં તરેના મૂળાક્રોના સિરૂપમાં પરરિત્કનો થતાં આજની 
બાંગલા અવસતતિમાં આિી. નાગરીની જ રેમ આ વલવપ પણ બધા જ મૂળાક્રો ધરાિરે 
છરે. બાંગલા ભાષામાં રચા્યરેલું આ વલવપનું સારહત્ય ભારતની બધી ભાષાઓના 
સારહત્ય કરતાં ગુણિતિા તથા સંખ્યામાં ચઢી જા્ય છરે. આનું એક કારણ એ પણ 
ખરંુ કરે ભારતમાં વબ્રરટશ રાજ્યનો પ્ારંભ બંગાળમાંથી થ્યો, જ રેનું પાટનગર 
કલકતિા (હાલનું કોલકાતા) હતું અનરે તરેથી અિા્કચીન વશક્ણનો સૂ્ય્ક પણ ત્યાં જ 
પ્થમ ઊગ્યો !

પહરેલાં કલકતિાથી પ્કાવશત થતા સંસકૃત ગ્નથો આ વલવપમાં જ છપાતા. હિરે 
તો તરે પ્ા્ય: નાગરીમાં છપા્ય છરે.

7. મૈવથિી વિવિ : (િટ્ટ 47)
‘મૈવથલી’ એ વબહારના બ્રાહ્મણોની અનરે વિશરેષત: તરેના વમવથલા પ્દરેશની 

વલવપ છરે અનરે સંસકૃત ગ્નથો આ વલવપમાં લખા્ય છરે. આ વલવપનરે બાંગલા વલવપનું 
સહરેજ પરરિવત્કત સિરૂપ ગણી શકા્ય. કૈથી વલવપનો નાગરી સાથરે જ રેિો સંબંધ છરે 
તરેિો જ સંબંધ ‘મૈવથલી’નો બાંગલા વલવપ સાથરે છરે. આ પ્દરેશના બ્રાહ્મણરેતર લોકો 
સામાન્યત: નાગરી કરે કૈથી િાપરરે  છરે.

8. ઊહડયઞા કરે ઓહડયઞા વિવિ : (િટ્ટ 48)
પ્ાચીન કવલંગદરેશ એ જ આજનું ઓરરસા. આથી આ વલવપ પ્ાચીન કવલંગ 

વલવપમાંથી વિકસી છરે. કવલંગ દરેશનાં બીજાં નામો ‘ઉતકલ’ તથા ‘ઉડ્ર’ છરે. ઉડ્ર 
અથા્કત્ ઉરડ્ય કરે ઉડીસાની વલવપ હોઈ તરેનરે ‘ઊરડ્યા’ કહરે છરે. તરે પ્ાચીન નાગરી 
તથા બાંગલાથી ઠીક ઠીક પ્ભાવિત થઈ છરે. તરેના મોટા ભાગના મૂળાક્રો પ્ાચીન 
બાંગલામાં કોતરા્યરેલ હસ્ાકોલના વશલાલરેખના અક્રોનરે મળતા છરે. તરેના સિર ‘ए’, 
‘ऐ’, ‘ओ’ અનરે ‘औ’ અિા્કચીન બાંગલાના છરે.

આ વલવપના અક્રો બીજી મોટાભાગની વલવપઓના અક્રોથી વિવશષ્ રીતરે 
અલગ તરી આિતા લાગરે છરે જ રે માટરે બરે કારણો આપી શકા્ય :

(1) અટક્યા વિના એકધારંુ લખાણ; અનરે (2) લાંબો િાંકો િળરેલો ઉપરનો 
ભાગ જ રેની જમણી બાજુ નીચરે િળરેલી હો્ય છરે. શ્ી ઓઝાના વનરીક્ણ અનુસાર 
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આ ઉપરનો ભાગ િાંકો િળરેલો છરે તરે ખરરેખર તો બંગાળના રાજા લક્મણસરેનના 
તપુંરડધીના વશલાલરેખ તરેમજ કામરૂપના રાજા િૈદ્દરેિનાં તામ્રપત્રોમાં દૃવષ્ગોચર 
થતાં આિાં આઠ શીષયોનાં લંબાિરેલાં સિરૂપો જ છરે, જ રે તરેમના ગ્નથના પટ્ 33માં 
આપરેલ છરે. આ અક્રોનાં શીષયો દૂર થા્ય તો બાકીના અંશ તો તદ્ન સરળ જ છરે.

9. ગુજરાતી વલવપ : (પટ્ 49)

સૌરાષ્ ્ર અનરે કચછ સાથરેના સમસત ગુજરાતમાં પ્ચવલત ગુજરાતી ભાષાની 
વલવપ છરે. તરે નાગરીમાંથી સીધી ઊતરરેલી છરે, જાણરે નાગરીની એક શાખા જ હો્ય. 
કરેટલાક અક્રો નાગરીથી જુદા પડરે છરે તરે બહુધા ઉતાિળા લખાણનરે લીધરે તરેમજ 
વિવશષ્ િળાંકનરે જ આભારી છરે. ખાસ કરીનરે ‘અ’ (अ), ‘ઇ’ (इ), ‘ખ’ (ख), ‘ચ’ 
(च), ‘જ’ (ज), ‘ઝ’ (झ), ‘ફ’ (फ), અનરે ‘બ’ (ब)ના ફરેરફારો ધ્યાન ખેંચરે એિા છરે. 
તરેમાં ‘ઇ’ (इ) અનરે ‘ઝ’ (झ) જનૈ પદ્વતએ લખાતી નાગરીની િધારરે  નજીક છરે. એ 
કરેિી રીતરે આ સિરૂપ પામ્યા તરે શ્ી ઓઝાના ગ્નથના પૃ. 131 ઉપર દશા્કવ્યું છરે. 
ગુજરાતી ‘ખ’ (ख) નરે તરેમણરે નાગરી ‘ष’માંથી વિકસરેલો દશા્કવ્યો છરે, પરનતુ નાગરી 
‘ख’નરે ઉતાિળથી કલમ ઊંચક્યા વિના લખિા જતાં ગુજરાતી ‘ખ’ બની જા્ય !

ગુજરાતી વલવપની મુખ્ય ખાવસ્યત એ છરે કરે તરેમાં નાગરીની વશરોરરેખા કાઢી 
નાખી છરે, જ રેથી જાણરે તરે નાગરીની સુધારરેલી આિૃવતિ જ રેિી બની ગઈ છરે ! એિું 
લાગરે છરે કરે ઉપરરવનરદ્કષ્ અક્રો તરેમજ ‘ક’ (क), ‘દ’ (द), ‘ભ’ (भ) અનરે ‘ળ’ (ळ) 
ના વિવશષ્ િળાંકોનો ગુજરાતીના અલગ વલવપ તરીકરેના વિકાસમાં મુખ્ય ફાળો 
ગણી શકા્ય. કરેટલાક અક્રોએ તો બરે કરે ત્રણ ભાગમાં લખાિાનું ચાલુ રાખ્યું છરે. 
એિા અક્રો છરે : ‘ક’ (क), ‘ગ’ (ग), ‘ઙ’ (ङ), ‘ઝ’ (झ), ‘ણ’ (ण), ‘ત’ (त), ‘ફ’ 
(फ), ‘મ’ (म), ‘લ’ (ि), ‘શ’ (श), ‘ષ’ (ष), ‘હ’ (्) અનરે ‘9’ (9)નો અંક. એ જ 
રીતરે નાગરીના ‘ए’ તથા ‘ऐ’નું પરરિત્કન વ્યંજનની જ રેમ ‘એ’ અનરે ‘ઐ’માં થ્યું છરે. 
નાગરીના કરેટલાક અક્રો ડાબી બાજુનરે બદલરે જમણી બાજુથી શરૂ થા્ય છરે. આિા 
કરેટલાક અક્રોએ ‘જમણરેથી ડાબરે’ની આ પદ્વત ગુજરાતીમાં પણ જાળિી રાખી 
છરે. દા. ત., ‘ઘ’ (घ), ‘છ’ (छ), ‘ડ’ (ड), ‘દ’ (द), ‘ધ’ (ध), ‘બ’ (ब) અનરે ‘િ’ (्व). 
િળી કરેટલાક અક્રોમાં તરેનો મુખ્ય ભાગ જમણી તરફ બહાર નીકળરે છરે – લંબા્ય 
છરે, જ રેથી િળાંક જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ અપા્ય છરે. દા. ત., ‘ઠ’ (ठ), ‘ફ’ 
(फ) અનરે ‘હ’ (्). આમાં ‘દ’ (द)નો્યરે સમાિરેશ કરી શકા્ય.

આ વલવપ પહરેલાં તો ‘ગુજ ્કરવલવપ’, ‘િાવણ્યાશાઈ વલવપ’ (= િરેપારીઓની 
વલવપ) અનરે ‘મહાજનવલવપ’ તરીકરે ઓળખાતી. 16મા શતકના ‘’ ‘प्वमि-प्ब्ध’ માં 
18 વલવપઓનાં નામ આપરેલાં છરે, જ રેમાં ‘गुज्वरलिपि’ પણ છરે. આથી સપષ્ થા્ય છરે 
કરે નાગરીનું આ પ્ાદરેવશક સિરૂપ તરે જમાનામાં સિતંત્ર વલવપ તરીકરે પ્સથાવપત થઈ 
ગ્યરેલું હતું. ગુજરાતી ભાષા 13મા-14મા શતકમાં પ્્યોજાિા લાગી હતી. તથાવપ 
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ગુજરાતી વલવપનું જૂનામાં જૂનું લખાણ અમદાિાદના ભો. જ રે. વિદ્ાભિનમાં 
સચિા્યરેલ ‘આરદપિ્ક’ નામના ગુજરાતી ભાષાના ગ્નથની વિ. સં. 1648 (ઈ. સ. 
1591-92)માં લખા્યરેલી હસતપ્તમાં જોિા મળરે છરે. ગુજરાતી અક્ર ‘લ’ (ि) 15મા 
શતકમાં નાગરીમાં –ખાસ કરીનરે ગુજરાતમાં પ્ચવલત નાગરીમાં – વશરોરરેખા સાથરે 
િપરાિા લાગરેલો. આથી એમ વનવશ્તપણરે કહી શકા્ય કરે નાગરીનું આ પ્ાદરેવશક 
રૂપાનતર 15મા શતકમાં શરૂ થ્ંુય. જોકરે પ્ારંભમાં તો ‘ઇ’ (इ) અનરે ‘ઉ’ (उ) ના 
હ્રસિ-દીઘ્કના ભરેદ દશા્કિતાં વચહનો વનવશ્ત થ્યાં ન હતાં અનરે લખાણમાં એિા ભરેદ 
રખાતા ન હતા. 17મા શતકના પૂિા્કધ્ક સુધી નાગરી ‘इ - ई’નો ઉપ્યોગ વશરોરરેખા 
દૂર કરીનરે કરાતો. ‘વ’ – ‘ી’નો ઉપ્યોગ પણ વ્યંજનની જ રેમ થતો. અિા્કચીન વચહનો 
‘ઇ’ – ‘ઈ’ 17મા શતકના ઉતિરાધ્કમાં ્યોજાિા લાગ્યાં. જ રેમનરે ગુજરાતી વલવપના 
વિકાસ વિષરે જાણિામાં રસ હો્ય તરેઓ અમદાિાદના ભો. જ રે. વિદ્ાભિન દ્ારા 
પ્કાવશત પ્ો. રવસકલાલ છો. પરીખ તથા ડૉ. હરરપ્સાદ શાસ્તીએ સંપારદત કરરેલ 
‘ગુજરાતનો રાજકી્ય અનરે સાંસકૃવતક ઇવતહાસ’ના 1979માં પ્ગટ થ્યરેલ છઠ્ા 
ગ્નથ ‘મુઘલકાલ’માં મૂકરેલ પટ્ોમાંના પ્થમ ચાર પટ્ જોઈ શકરે છરે.

શરૂઆતમાં તો નાગરીની વશરોરરેખાનરે બદલરે એક લાંબી આડી લીટી દોરી 
તરેની નીચરે લખાતું, પણ સમ્ય જતાં એ રરેખા પણ નીકળી ગઈ ! હા, આજ રે પણ 
કરેટલાક િરેપારીઓના રોજમરેળના ચોપડામાં આિી પદ્વત જોિા મળરે છરે.

10. મોડી વિવિ : (િટ્ટ 50)
મહારાષ્ ્રમાં સમ્ય બચાિિાના ઉદ્ રેશથી ઝડપથી લખિા માટરે ખાસ આ વલવપ 

બનાિિામાં આિરેલી. તરેના ઉદભિ અંગરે બરે વસદ્ાનતો પ્ચવલત છરે : (1) દરેિવગરરમાં 
્યાદિ રાજાઓ મહાદરેિરા્ય તથા રામદરેિરા્યના શાસનકાળમાં હરેમાડ પંત નામના 
મુખ્ય સવચિ હતા. તરેમણરે ઈ. સ. 1260ના અરસામાં માત્ર સમ્ય બચાિિા માટરે 
આ વલવપ રચી. દરેિનાગરી વલવપના લખાણમાં દરરેક અક્ર લખીનરે કલમ ઊંચકિી 
પડરે છરે. આમાં ઘણો સમ્ય બગડરે. આથી સવચિાલ્યનાં સિ્ક લખાણો જ રેના હાથમાં 
હતાં તરે હરેમાડ પંતરે કલમ ઉપાડ્ા વિના સળંગ ઝડપથી લખિા માટરે આ નિી વલવપ 
તૈ્યાર કરી. તરેમાં દરેિનાગરી અક્રોનરે ખાસ િળાંક – મોડ – આપિામાં આિરેલા 
હોિાથી તરે વલવપનરે ‘મોડી’ – િળાંકિાળી – એિું સૂચક નામ આપિામાં આવ્યું.

(2) છત્રપવત વશિાજી મહારાજ રે નાગરીનરે રાજવલવપ તરીકરે માન્યતા આપરેલી. 
વશરોરરેખાઓનરે કારણરે તરે ઝડપથી લખી શકાતી ન હતી. આથી વશિાજી મહારાજના 
મુખ્ય સવચિ બાલાજી અબાજીએ ઝડપથી લખિાના હરેતુથી આ નિી વલવપ બનાિી. 
પરેશિાઓના સમ્યમાં વબિલકર નામના એક સદગૃહસથરે તરેમાં અક્રોનરે િધારરે  
ગોળાકાર આપતા કરેટલાક ફરેરફાર ક્યા્ક.
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ફારસી ભાષામાં ‘વશકસતા’ નામની ઝડપથી લખિા માટરેની વલવપ છરે. ‘મોડી’ 
વલવપ બનાિિાનો વિચાર તરેના બનાિનાર હમાડ પંત કરે બાલાજી અબાજીનરે આ 
‘વશકસતા’ વલવપમાંથી સફુ્યયો હો્ય.

પુણરેના બ્રાહ્મણોના એક િગ્કમાં એિી માન્યતા પ્ચવલત છરે કરે હરેમાડ પંત આ 
‘મોડી’ વલવપ શ્ીલંકાથી લાિરેલા; પરનતુ આ માન્યતામાં કંઈ િજૂદ લાગતું નથી, 
કારણ કરે ‘મોડી’ના િળાંકો અનરે શ્ીલંકાની ‘વસંહાલી’ વલવપના િળાંકોમાં વબલકુલ 
સામ્ય નથી.

આ વલવપ 20મી સદીના પૂિા્કધ્ક પ્ય્કનત પ્ચલનમાં હતી. આજ રે પણ કરેટલાક 
લોકો તરેનો ઉપ્યોગ ખાસ કરીનરે સહી કરિામાં કરરે  છરે ! પરેશિાઓના શાસનકાળમાં 
સિ્ક અવધકૃત લખાણો આ વલવપમાં લખાતાં. સમ્ય જતાં નિા નિા િળાંકો ઊભા 
થતાં આ વલવપએ અનરેક સિરૂપો લીધાં જ રેમાંનાં મુખ્ય ચાર આ રહાં : (1) વચટનીસી, 
(2) મહાદાજી પંતી, (3) વબિલકરી અનરે (4) રાનડી.

મરાઠાઓના શાસન સમ્યરે આ વલવપ અન્ય પ્દરેશોમાં પણ પ્સરી હતી. પરેશિા 
સિાઈ માધિરાિના સમ્યમાં ભારતનાં બધાં મોટાં શહરેરોમાં તરેનો પ્િરેશ થઈ ચૂક્યો 
હતો. 19મા શતકમાં મદ્રાસ (હાલનું ચરેન્નાઈ) અનરે મૈસૂરના શાસકોએ પોતાનાં 
અવધકૃત લખાણો માટરે આ વલવપનરે અપનાિી લીધી હતી. કણા્કટકના જૂના િરેપારીઓ 
પોતાના રહસાબી ચોપડાઓ કન્નડ ભાષા અનરે મોડી વલવપમાં લખતા. મહારાષ્ ્રમાં 
પણ સિ્ક સરકારી લખાણો માટરે 20મી સદીના પ્ારંભ પ્ય્કનત આ વલવપ પ્્યોજાતી. 
સામાન્ય પ્જામાં પણ તરે પ્ચારમાં હતી જ. દરેશમાં વબ્રરટશ શાસન આવ્યા પછી્યરે 
અવધકૃત દસતાિરેજોમાં અમલદારો આ વલવપમાં જ સહી કરતા. આિા દસતાિરેજો 
સરકારી દફતરખાનામાં સચિા્યરેલા છરે. મુંબઈ રાજ્યનું પ્થમ ગિન્કમરેનટ ગૅઝરેટ 
(Government Gazette) આ વલવપમાં જ પ્ગટ થ્યરેલું. વરિસતી ધમ્કપ્ચારકોએ પણ 
તરેમનાં પ્ારંભનાં મરાઠી પુસતકો ‘મોડી’માં જ છપાિરેલાં. અચોક્સ હોિાથી તરેમજ 
િાંચિામાં અઘરી પડતી હોિાથી અત્યારરે  આ વલવપ પ્્યોજાતી નથી.

આ વલવપની કરેટલીક વિવશષ્તાઓ :

(1) વશરોરરેખાનરે સથાનરે એક લાંબી રરેખા દોરીનરે લખા્ય છરે અનરે પ્ા્ય: એક 
આખો શબદ કરે શબદો કરે આખી લીટી પણ એકધારી રીતરે કલમ ઉપાડ્ા વિના જ 
લખા્ય છરે.

(2) તરેમાં ‘ઇ’ (इ) તથા ‘ઉ’ (उ)ના હૃસિ-દીઘ્કના ભરેદ નથી હોતા અનરે તરેમાં 
કોઈ ‘હલનત’ વ્યંજન પણ પ્્યોજાતો નથી.

(3) ‘ઇ’ (इ) અનરે ‘જ’ (ज) અક્રો અિા્કચીન ‘ગુજરાતી, વલવપના એ અક્રોનરે 
મળતા આિરે છરે; જ્યારરે  ‘ખ’ (ख), ‘પ’ (ि), ‘બ’ (ब) અનરે ‘ર’ (र) જૂની ‘તરેલુગુ-
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કન્નડ’માંથી લીધા લાગરે છરે.

(4) ‘ટ’ (ट) અનરે ‘ઠ’ (ठ) સરખા જ લખા્ય છરે, માત્ર ‘ટ’ (ट)ની િચચરે ટપકંુ 
મૂકીનરે ‘ઠ’ (ठ) એનાથી જુદો દશા્કિા્ય છરે.

(5) ‘અ’ (अ), ‘ઉ’ (उ), ‘ક’ (क), ‘ઞ’ (ञ), ‘્ય’ (य), ‘લ’ (ि), ‘િ’ (्व), 
‘સ’ (ि) અનરે ‘હ’ (्) એ અક્રો ‘નાગરી’ના આ અક્રોથી જુદા પડરે છરે, જ્યારરે  
બાકીના અક્રો ‘નાગરી’ જ રેિા જ છરે.

આ વલવપના મરાઠાશાસન સમ્યના બરે વશલાલરેખો રાજસથાનમાંથી મળ્ા છરે.

11. અિઞા્ણચીન ્તરેિુગુ-કન્નડ વિવિ : (િટ્ટ 51, 52, 53)
પ્ાચીન ‘તુલુગુ-કન્નડ’માંથી આ વલવપઓ વિકસી છરે. શ્ી ઓઝાના ગ્નથમાં 

પટ્ 43-51માં તરે વલવપઓ દશા્કિરેલી છરે. ‘ઉ’ (उ), ‘ઊ’ (ऊ), ‘ઋ’ (ऋ), ‘ક’ (क), 
‘ત’ (त), ‘સ’ (ि) અનરે ‘હ’ (्) બંનરેમાં અલગ-અલગ છરે, જ્યારરે  બાકીના અક્રો 
બંનરે વલવપઓમાં સમાન જ છરે. અહીં ‘એ’ (ए) અનરે ‘ઓ’ (ओ)ના હ્રસિ-દીઘ્ક એિાં 
બરે સિરૂપો જોિા મળરે છરે. ‘તરેલુગુ’ આનધ્પ્દરેશમાં પ્ચવલત છરે, જ્યારરે  ‘કન્નડ’ 
કણા્કટકમાં િપરા્ય છરે. ‘તરેલુગુ’ એ વલવપનામ તરેના પ્ચલનના પ્દરેશના નામ ઉપરથી 
અપા્યું હો્ય એમ લાગરે છરે : पत्लिंग > पतलिंग > पतलिंगान > तेिंगण. ‘કન્નડ’ એ નામ 
પણ તરેના પ્ચલનના પ્દરેશના નામ ‘કન્નડ’ ઉપરથી આવ્યું હશરે.

12. અિઞા્ણચીન ગ્નથ વિવિ : (િટ્ટ 54, 55)
પ્ાચીન ‘ગ્નથ’વલવપમાંથી વિકસી છરે. શ્ી ઓઝાએ તરેમના ગ્નથના પટ્ 52-

56માં તરે દશા્કવ્યું છરે. પહરેલાં તો સંસકૃત ગ્નથો પણ તરેમાં છપાતા. ખરરેખર તો 
‘તવમળ’ વલવપમાં સંસકૃત શબદો લખિાની ક્મતા ન હોિાથી તરે જ્યાં પ્ચવલત છરે તરે 
સમગ્ પ્દરેશમાં સંસકૃત ગ્નથો લખિા માટરે જ ‘ગ્નથ’વલવપ રચિામાં આિરેલી. હિરે 
તો સંસકૃત ગ્નથો બહુધા ‘નાગરી’માં જ છપા્ય છરે.

13. મિયઞાળમ્ વિવિ : (િટ્ટ 56)
આ વલવપનું બીજુ ંનામ ‘કરેરલ’ વલવપ છરે. કરેરલ અથિા મલ્યાળમ્ પ્દરેશની 

મલ્યાળમ્ ભાષાની આ વલવપ છરે. િસતુત: ‘ગ્નથ’ વલવપનરે ઝડપથી લખિાથી જ આ 
વલવપ બની છરે. તવમળભાષી લોકો સંસકૃત ગ્નથો આ વલવપમાં પણ લખરે છરે. ‘ગ્નથ’નું 
જ રૂપાનતર હોઈ સંસકૃતના બધા જ સૂર તરેમાં લખી શકા્ય છરે.

14. ્તુળુ વિવિ : (િટ્ટ 57)
‘ગ્નથ’માંથી વિકસરેલી ‘મલ્યાળમ્’ વલવપનું રૂપાનતર હોઈ દવક્ણ કણા્કટકના 

તુળુભાષી લોકોમાં ખાસ કરીનરે સંસકૃત ગ્નથો લખિા માટરે ્યોજા્ય છરે.
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15. અિા્કચીન તવમળ વલવપ :

પ્ાચીન ‘તવમળ’માંથી વિકસી છરે. શ્ી ઓઝાના પટ્ 60-62માં તરે દશા્કિી 
છરે. આ વલવપમાં ‘એ’ (ए) તથા ઓ (ओ)નાં હ્રસિ અનરે દીઘ્ક એિાં બરે રૂપ છરે. તરે 
તવમળનાડમુાં પ્ચવલત છરે. તવમળ ભાષા આ્યયોની સંસકૃત ભાષાથી તદ્ન વભન્ન 
હોિા છતાં આ વલવપના અક્રો આ્ય્ક વલવપઓમાંથી લીધરેલા છરે. માત્ર 18 વ્યંજનો 
ધરાિતી આ વલવપ સંસકૃત લખિા માટરે સક્મ નથી. આથી તરેમાં આિતા સંસકૃત 
શબદો ‘ગ્નથ’માં લખા્ય છરે. ‘તવમળ’ એ સંજ્ા આ પ્જાના પ્દરેશના નામ ‘દવમળ’ 
કરે ‘દ્રવિડ’ ઉપરથી લરેિામાં આિી છરે.

r



5. પ્રઞાચીન ભઞાર્તીય િરેખનસઞામગ્ી

વિભઞાગ 1 : જ રેનઞા ઉિર િખઞા્તું ્તરે િદઞાથથો

1. પ્રઞાસ્તઞાવિક :
િૈરદક તથા વસનધુ સંસકૃવતના ્યુગથી ઘણા સમ્ય પૂિવે જ ભારતમાં લરેખનકલા 

વિકસરેલી હતી તરે આપણરે જોઈ ગ્યા. ભારતની પ્ાચીન તથા અિા્કચીન વલવપઓ વિષરે 
પણ આપણરે મારહતી મરેળિી. આ બંનરેના વિકાસના પા્યામાં કોઈક સાધનસામગ્ી 
હોિી જોઈએ. આથી હિરે આપણરે પ્ાચીન ભારતની લરેખનસામગ્ીનો વિચાર કરીએ. 
તરેના ત્રણ વિભાગ ્યોજી શકા્ય :

1. જ રેના ઉપર લખાતું તરેિા પદાથયો;

2. લખિા માટરેનાં સાધનો-કલમો ઇત્યારદ; અનરે

3. શાહી, રંગ ઇત્યારદ.

પહરેલાં આપણરે જ રેના ઉપર લખાતું તરેિા પદાથયોનો વિચાર કરીએ.

ભારત જ એક એિો દરેશ છરે જ રેમાં પ્ાચીન કાળમાં પુષકળ પ્માણમાં લખિા 
માટરેના પદાથયો પ્કૃવતએ બક્રેલા. તાડનાં િૃક્ો અનરે ભૂજ ્કનાં િૃક્ો અહીં પુષકળ 
પ્માણમાં ઊગતાં. તરે માટરે બી િાિિા કરે બીજા કોઈ પ્કારનો પરરશ્મ માનિરે લરેિાની 
જરૂર ન હતી. ઇવજપ્તના પરેપાઈરસના છોડ(Papyrus plants)નાં તો બી િાિિાં 
પડતાં. કોઈ પણ જાતના ઝાડના પાંદડા માટરે સંસકૃતમાં શબદ છરે ‘પણ્ક’. તરેનરે પાવલમાં 
‘પન્ન’ અનરે પ્ાકૃતમાં ‘પણણ’ કહરે છરે. પાંદડા માટરે સંસકૃતમાં બીજો શબદ છરે ‘પત્ર’, 
જ રે પાવલ-પ્ાકૃતમાં ‘પતિ’ બની જા્ય છરે. આ બંનરે સંજ્ાઓ પુસતકના આગળપાછળ 
લખરેલા ‘પાન’નરે માટરે પણ િપરા્ય છરે. પાનની દરરેક બાજુનરે ‘પૃષ્ઠ’ કહરે છરે. ગુજરાતી 
તથા બીજી ઘણી અિા્કચીન ભારતી્ય ભાષાઓમાં પણ ‘પૃષ્ઠ’ અનરે ‘પત્ર’ શબદો એ 
જ અથ્કમાં પ્ચવલત છરે. ગુજરાતી શબદો ‘પાન’ અનરે ‘પતિું’ પણ અનુક્રમરે સંસકૃત 
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‘પણ્ક’ તથા ‘પત્ર’માંથી જ બન્યા છરે. એ જ રીતરે પુસતકના વિભાગો સૂચિતી 
સારહત્યમાં પ્ચવલત ‘શાખા’, ‘સકનધ’, ‘પિ્કન્’, ‘કાંડ’ જ રેિી સંજ્ાઓ િાસતિમાં 
િૃક્ના વભન્ન વભન્ન ભાગનરે જ વનદવેશરે છરે. આથી સપષ્ થા્ય છરે કરે લરેખનકળા 
પ્થમથી જ િૃક્ો સાથરે ગાઢ રીતરે સંકળા્યરેલી હતી. અનરે આપણરે જાણીએ છીએ 
કરે પ્ાચીન કાળમાં કરેટલાંક િૃક્ોનાં પાંદડાં ઉપર અનરે બીજાં કરેટલાંકની છાલ ઉપર 
લખાતું તરે દરરેકનરે હિરે આપણરે ક્રમશ: મૂલિીએ.

(અ) ્તઞાડિત્ો :
તાડના ઝાડનાં પાંદડાં સંભિત: લખિા માટરેનો સિ્કપ્થમ પદાથ્ક હતો. ભારતના 

કાશમીર, હરર્યાણા, રહમાચલ પ્દરેશ અનરે પંજાબ વસિા્યના સિ્ક પ્દરેશોમાં પુષકળ 
પ્માણમાં તાડનાં િૃક્ો ઊગતાં. હુએન સંગ(Hiouen Tksang)ના તરેના વશષ્ય 
હુવલ(Heuley)એ લખરેલા જીિનચરરત્ર ઉપરથી સમજા્ય છરે કરે બૌદ્ વત્રવપટકો 
પ્થમ િાર તાડપત્રો ઉપર લખા્યરેલાં.

તાડપત્રોનરે તરેના ઉપર લખી શકા્ય એિાં કરેિી રીતરે બનાિાતા તરેનો સપષ્ 
ખ્યાલ આગમપ્ભાકર મુવનશ્ી પુણ્યવિજ્યજીએ આપ્યો છરે : તાડનાં પાંદડાંનરે િૃક્ 
ઉપર જ મોટાં થિા દરેિાતાં. પછી તરે પરરપકિ થા્ય તરે પહરેલાં તરેમનરે ઉતારી લરેિામાં 
આિતાં. પછી તરેમનરે સપાટ બનાિી દરેિાતાં. ત્યાર પછી બધાં પણયોનરે એકસાથરે 
જમીનમાં દાટી દરેતા. ત્યાં તરે બરાબર સુકાઈ જતાં. આિી રીતરે સુકાતાં પાંદડાંનો 
ભરેજ તરેમની અંદર જ સમાઈ જતો હોઈ તરે િધારરે  નરમ થઈ જા્ય છરે.

મુવનજી તાલિૃક્ના ‘ખરતાલ’ અનરે ‘શ્ીતાલ’ એિા બરે પ્કાર તરફ આપણં 
ધ્યાન દોરરે  છરે. ‘ખર’ એટલરે સખત, કઠણ. ગુજરાત અનરે આજુબાજુના પ્દરેશમાં 
થતાં તાલિૃક્ો પ્ા્ય: બધાં જ આ પ્કારનાં હો્ય છરે. તરેનાં પાંદડાં જાડાં, ટૂકંાં અનરે 
સાંકડાં હો્ય છરે. તરે બટકવણ્યાં હોઈ લીલાં હો્ય ત્યારરે  પણ સહરેજ આંચકો લાગતાં 
જ બટકી જા્ય છરે. તરે સુકાઈ જા્ય છરે પણ બહુ જલદી. આથી ગ્નથલરેખન માટરે તરે 
ઉવચત રહરેતાં નથી. તરેથી તરે કા્ય્ક માટરે તરેમનો ઉપ્યોગ કરાતો નથી.

શ્ીતાલિૃક્ો દવક્ણ ભારતમાં, મ્યાનમારમાં તથા શ્ીલંકા િગરેરરેમાં સારા 
પ્માણમાં ઊગરે છરે. તરેનાં પાંદડાં કોમળ, લીસાં તથા કદમાં પણ 37’’ X 3’’ હો્ય 
છરે. તરે જલદી કોહિાતાં નથી અનરે િાળિામાં આિરે તોપણ એકદમ તૂટી જતાં નથી. 
તરેથી ગ્નથલરેખન માટરે આ શ્ીતાલનાં પાંદડાં િપરાતાં. મ્યાનમારમાં તો તરેમનરે િધારરે  
ટકાઉ કરિા માટરે બરે, ત્રણ કરે િધારરે  પાંદડાંનરે ઉપરાઉપરી મૂકી સીિી લરેતા.

કત્રરે જણાિરે છરે તરેમ, જાણીતી તાલપત્રી્ય હસતપ્તોનો બરાબર અભ્યાસ 
કરીનરે હોન્કલી (Hoernley) એિા વનણ્ક્ય પર આવ્યા છરે કરે પ્ાચીનતર તાલપત્રી્ય 
હસતપ્તો શ્ીતાલમાંથી જ બનાિા્યરેલી છરે. બાિર (Bower) હસતપ્તનાં ભૂજપત્રનાં 
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પાન તાલપત્રોના કદ અનુસાર કાપરેલાં છરે અનરે ઈ. સ.ની પ્થમ શતાબદીથી મોડા 
નરહ એિા સમ્યના તક્વશલાથી પ્ાપ્ત દાનના તામ્રપત્રનરે પણ તાલપત્ર પ્માણરે 
કાપરેલ છરે. આથી એટલું વનવશ્તપણરે કહી શકા્ય કરે તાડપત્રોનો ઉપ્યોગ તરે પહરેલાંથી 
પંજાબમાં થતો હોિો જોઈએ.

તાડપત્રની પુષકળ હસતપ્તોના પરીક્ણ ઉપરથી વિદ્ાનો એિા તારણ ઉપર 
આવ્યા છરે કરે પ્ાચીન સમ્યથી જ ભારતના ઉતિર, પૂિ્ક, મધ્ય અનરે પવશ્મના 
પ્દરેશોમાં તાડપત્રો ઉપર શાહીથી લખાતું, જ્યારરે  ઓરરસામાં અનરે દવક્ણના દ્રવિડ 
પ્દરેશોમાં લોખંડની કલમ િડરે તરેના ઉપર અક્રો કોતરિામાં આિતા અનરે પછી 
તરેમાં કાજળ-મરેશ કરે કોલસા જ રેિા પદાથયો િડરે કોતરરેલો ભાગ કાળો કરિામાં 
આિતો. બધાં તાડપત્રોમાં એક કાણં પાડિામાં આિતું જ રે સામાન્ય રીતરે બરાબર 
મધ્યમાં પડાતું અનરે કરેટલીક હસતપ્તોમાં ડાબી બાજુ પડાતું, અથિા ડાબી અનરે 
જમણી બાજુએ એમ બરે કાણાં પાડિામાં આિતાં. આ કાણાંમાં દોરી પરોિી દરેિામાં 
આિતી જ રેથી બધાં તાડપત્રો એકબીજા ઉપર સરખાં વ્યિવસથત રહી શકરે. અહીં એ 
નોંધિું જોઈએ કરે સંસકૃત ધાતુ ‘लिख्’ જ રેનો અથ્ક આજ રે ‘લખિું’ એિો થા્ય છરે તરેનો 
મૂળ અથ્ક ‘કોતરિું’ એિો છરે; અનરે જ રેના ઉપરથી ‘વલવપ’ શબદ વ્યુતપન્ન થ્યો છરે 
તરે ધાતુ ‘लिि्’નો અથ્ક છરે ‘લીંપિું, ચોપડિું, રંગ કરિો’ એટલરે કરે ‘શાહીથી લખિું’.

મુવનજી એ બાબત તરફ ધ્યાન દોરરે  છરે કરે તાડપત્રો કાગળ તથા કાપડનરે ખાઈ 
જતાં લાગરે છરે ! કારણ કરે તાડપત્રની હસતપ્તોમાં ખૂટતાં કરે ખોિા્યરેલાં પાનની જગાએ 
પાછળથી મૂકરેલાં કાગળનાં પાન ઘસાઈ જતાં જોિા મળરે છરે, જ્યારરે  હસતપ્તનાં મૂળ 
તાડપત્રો સારી વસથવતમાં રહાં છરે ! કદાચ લાખ જ રેિા શાહીમાંના પદાથયો આ માટરે 
કારણભૂત હોઈ શકરે. છતાં એ પણ એક અનુભૂત સત્ય છરે કરે તાડપત્રી્ય હસતપ્તો 
ઉપર રક્ણાથવે લપરેટરેલ કાપડના ટકુડા થોડાં િષયોમાં જ કાળા પડી જા્ય છરે.

મુવનજીએ એક રસપ્દ િાત નોંધી છરે. પાટણના સુપ્વસદ્ જનૈ ભંડારોમાંથી 
તરેમનરે 14મા શતકનો એક તાડપત્રનો ટકુડો મળી આવ્યો જ રેના ઉપર તાડપત્રો 
વિષરેનો રહસાબ જોિા મળ્ો. તરેમાં એિું જણાિરેલું છરે કરે એક તાડપત્રની રકંમત છ 
આના એટલરે કરે હાલના 37 પૈસા હતી !

કાગળ મળિા લાગ્યો ત્યાર પછી લરેખન માટરે તાડપત્રનો ઉપ્યોગ બરે-ત્રણ 
શતાબદીમાં અટકી ગ્યો. તાડપત્ર ઉપરનું લરેખન 15મા શતકના અનત સુધી ચાલુ 
રહરેલું.

પ્ાચીનતમ ઉપલબધ તાડપત્રી્ય હસતપ્તનો વિચાર કરતાં, જનૈ 
જ્ાનભંડારોમાંથી પ્ાપ્ત હસતપ્તોમાં જૂનામાં જૂની વિક્રમના 12મા શતકની જોિા 
મળી છરે. પરંતુ શ્ી ઓઝા જણાિરે છરે તરેમ, બીજી સદીની આસપાસમાં લખા્યરેલ 
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મનાતી કોઈક નાટકની અપૂણ્ક અનરે માત્ર ટકુડાઓમાં જ મળરેલી હસતપ્ત પ્ાચીનતમ 
તાડપત્રી્ય હસતપ્ત ગણા્ય. આ હસતપ્તનરે ડૉ. લ્યૂડસવે (Luders) ‘‘કલાઇનરેરરે  
સંસકૃત ટરેકસટરે’’ (Kleinere Sanskrit Texte)ના પ્થમ ભાગમાં પ્કાવશત કરી છરે.

(આ) ભૂજ ્ણિત્ો :
બીજા ક્રમરે આિરે છરે ભૂજ ્કપત્ર કરે ભોજપત્ર અથા્કત્ ભૂજ ્કિૃક્ોની છાલમાંથી 

તૈ્યાર કરા્યરેલ પાન. ભૂજ ્કપત્રો તાડપત્રો જ રેિાં ટકાઉ નથી હોતાં. તરેમાં્યરે સૂકા 
હિામાનમાં તો તરે િધારરે  ટકતાં નથી. ભૂજ ્કનાં ઝાડ વિશરેષત: રહમાલ્યના પ્દરેશોમાં 
પુષકળ પ્માણમાં ઊગરે છરે. આથી ભારતના ઉતિરના ભાગમાં અનરે વિશરેષત: પંજાબ, 
કાશમીર, હરર્યાણા અનરે રહમાચલ-પ્દરેશમાં ભોજપત્રો િધારરે  િપરાતાં. ભૂજ ્કિૃક્ોની 
અંદરની છાલમાંથી તરે બનાિા્ય છરે. તાડપત્રી્ય હસતપ્તોની જ રેમ ભોજપત્રની 
હસતપ્તોમાં પણ િચચરે વછદ્ર રાખરેલું હો્ય છરે.

ભોજપત્ર ઉપરનાં જૂનામાં જૂનાં લખાણો તરે ખોતાનમાંથી શોધા્યરેલ ખરોષ્ઠી 
વલવપમાં લખા્યરેલ ‘ધમમપદ’ તરેમજ અફઘાવનસતાનમાંના સતૂપમાંથી મૅસનરે (Mas-
son) શોધી કાઢરેલ દોરાથી બાંધરેલા કોતરરેલા ભૂજ ્કપત્રોના િીંટાઓ છરે. તરે બીજા-ત્રીજા 
શતકમાં લખા્યરેલા ગણા્ય છરે. આના પછી કાલક્રમમાં આિરે છરે ડૉ. સટાઇનરે (Stein) 
ખોતાનના ખડવલક નામના ગામમાંથી શોધી કાઢરેલ સંસકૃતમાં લખરેલ બૌદ્ સૂત્રગ્નથ 
‘સં્યુકતાગમ’ની હસતપ્ત, જ રે વલવપની દૃવષ્એ ચોથા શતકમાં લખા્યરેલ મના્ય છરે. 
તરે પછી આિરે ગૉડફ્રે(Godfrey)ના સંગ્હોમાં સચિા્યરેલ ટકુડાઓ જ રેનાં પાનનરે 
તાડપત્રના કદ પ્માણરે કાપરેલાં છરે અનરે િચચરે દોરી પસાર કરિા માટરે વછદ્ર પાડરેલું છરે 
તરે પ્વસદ્ બાિરની હસતપ્ત (Bower Manuscript) તરેમજ બક્ાલી હસતપ્ત (Bak-
shali Manuscript). આ પછી તો લાંબા સમ્યગાળા પછીની કાશમીરમાંથી મળરેલી 
અનરે પુણરે, કોલકાતા, લંડન, ઑકસફડ્ક, વિ્યરેના તથા બવલ્કનમાંનાં ગ્નથાલ્યોમાં 
રાખરેલી ભોજપત્રની હસતપ્તો જ રેમાંની કોઈ સંભિત: 15મા શતક પહરેલાંની નથી.

ભોજપત્રો બટકવણ્યાં હોિાથી તરેમનરે સપશ્ક કરિામાં પણ બહુ કાળજી રાખિી 
પડરે છરે.

કરટ્ક્યસરે (Curtius) વસકંદરના આક્રમણ-સમ્યના લખિાના પદાથ્ક રૂપરે જ રેનો 
ઉલ્રેખ ક્યયો છરે તરે ભૂજ ્કપત્ર જ હો્ય; તરે પછી ઉતિર ભારતમાં રચા્યરેલા બૌદ્ તરેમજ 
બ્રાહ્મણધમ્કનાં લખાણોમાં એ રીતનો સપષ્ ઉલ્રેખ કરરેલો છરે જ.

ભૂજ ્કિૃક્ોનરે પવિત્ર ગણિામાં આિરે છરે તરેથી આજ રે પણ ભૂજ ્કપત્રોનો ઉપ્યોગ 
ધાવમ્કક મંત્રો લખિા માટરે તરેમજ ્યંત્રો દોરિા માટરે કરિામાં આિરે છરે.

(ઇ) અગુરુિત્ :
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અગુરુ(અગર)ના ઝાડની છાલનો ઉપ્યોગ પણ લખિા માટરે કરાતો. િડોદરાના 
પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં અગરની છાલમાંથી બનાિરેલ પત્ર ઉપર વિ. સ. 1770 (આશરરે  
ઈ. સ. 1714)માં લખા્યરેલ ‘બ્રહ્મિૈિત્કપુરાણ’ની હસતપ્ત સચિા્યરેલી છરે. (હસતપ્ત 
ક્રમાંક 10072).

(ઈ) ્તૂિિત્ ્તથઞા કઞાિડ :
રૂનરે દબાિીનરે અનરે ગાભામાંથી પણ લખિા માટરેનો કાગળ બનાિિામાં આિતો 

જ રેનરે ‘તૂલપત્ર’ કહરેતા. વસકંદરના સરેનાપવત વન્યરકોસરે (Nearchos) ‘ઇંરડકા’ (In-
dica) નામનું પુસતક લખ્યું છરે જ રેમાં વસકંદરના આક્રમણનું િણ્કન ક્ુયું છરે. તરેમાં આ 
તૂલપત્રનો સપષ્ વનદવેશ કરરેલો છરે. આથી ભારતી્યો ઓછામાં ઓછુ.ં ઈ. સ. પૂ. 4થા 
શતકમાં તો તૂલપત્રનો ઉપ્યોગ લખિા માટરે કરતા એિું સાવબત થા્ય છરે.

કરેટલીક ‘સમૃવતઓમાં’ તરેમજ સાતિાહન ્યુગના કરેટલા્ય વશલાલરેખોમાં આ 
માટરે િપરાતા રૂના કાપડનો ઉલ્રેખ ‘પટ’, ‘પરટકા’ તથા ‘કાપા્કવસક પટ’ એિી 
સંજ્ાઓથી કરિામાં આવ્યો છરે. કપાસના કાપડનાં પત્રો પર લખા્યરેલ એક હસતપ્ત 
જનૈોના પાટણમાં આિરેલા પ્ાચીન જ્ાનભંડારોમાંના એક ‘સંઘનો જ્ાનભંડાર’માં 
સચિા્યરેલી છરે. તરેમાં 25’’ X 5’’નાં 93 પાન છરે અનરે વિક્રમના 15મા શતકમાં 
લખા્યરેલ જણા્ય છરે. આ કપાસના પટની જૂનામાં જૂની ગ્નથસિરૂપની હસતપ્ત છરે. 
મુવનજી જણાિરે છરે કરે તરે રૂના કાપડની ગ્નથસિરૂપની એક જ પ્ાપ્ય હસતપ્ત છરે. 
િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં બાંગલા વલવપમાં લખા્યરેલ તૂલપત્રની હસતપ્તનો 
નમૂનો સચિા્યરેલો છરે.

આ ઉપરાંત કાપડના પટ્ો-નકશાઓ અનરે િીંટાઓ પણ સચિા્યરેલા છરે. આિા 
બરે પટ્ો 15મા શતકના છરે. 

કત્રરે તરેમના ગ્નથના પૃષ્ઠ 5 ઉપર જણાિરે છરે કરે બનવેલ (Burnell) તથા રાઈસરે 
(Rice) નોંધ્યું છરે કરે અદ્ાવપ કન્નડના િરેપારીઓ એક પ્કારના કાપડનો ઉપ્યોગ કરરે  
છરે જ રેનરે તરેઓ ‘કડતમ્’ કહરે છરે. આ કાપડ ઉપર આંબલીના બીજની લાહીનું લરેપન 
કરીનરે તરેનરે પછી કોલસા િડરે કાળું કરરે  છરે. તરેના ઉપર અક્રો ચાકથી કરે સટીલની 
પરેવનસલથી લખરે છરે જ રે શ્યામમાં શ્વરેત હોઈ શોભરે છરે !

મુવનજી જણાિરે છરે કરે કાપડની બન્નરે બાજુ પર ઘઉં કરે ચોખાની લાહી 
લગાડિામાં આિરે છરે જ રેથી વછદ્રો પુરાઈ જા્ય છરે. તરે સુકા્ય એટલરે તરત તરેના ઉપર 
અકીકનો કરે કસોટીનો પથથર ઘસીનરે ઓપ આપિામાં આિરે છરે. પછી તરે કાપડ 
લરેખન માટરે ્યોગ્ય બનરે છરે. આનરે જાડુ ંકરિું હો્ય તો કાપડના બરે ટકુડા એકબીજા 
ઉપર ચોંટાડિામાં આિરે છરે.

આરબોએ ઈ. સ. 704માં સમરકંદ જીતી લીધું તરે પછી તરેઓ પહરેલી િાર 
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જ કપાસ અનરે ગાભામાંથી કાગળ બનાિિાની કળા શીખ્યા. પછી તો તરેઓ 
દમાસકસ(Damascus)માં એિો કાગળ બનાિિા લાગ્યા અનરે 9મા શતકમાં તો આ 
રીતરે બનાિરેલા કાગળ ઉપર અરબી પુસતકો લખાિા લાગ્યાં.

(ઉ) િીંટઞા :
કાગળના લાંબા ટકુડાનરે સાંધીનરે-ચોંટાડીનરે િીંટા બનાિાતા. તરેના ઉપર ઘઉં 

કરે ચોખાની લાહી લગાડ્ા પછી તરે લરેખન માટરે ્યોગ્ય બનરે. ચનદ્રગુપ્ત મૌ્ય્કના 
દરબારમાં ઈ.સ. પૂ. 306-301 સુધી સીરર્યા(Syria)ના રાજદૂત તરીકરે રહરેલા 
મૅગરેવસથવનસરે (Magasthenes) બરેસતા િષવે લોકો િાવષ્કક પંચાંગ સાંભળતા તરેમજ 
જનમનો ચોક્સ સમ્ય નોંધીનરે જાતકના જનમાક્ર બનાિિામાં આિતા એિો 
ઉલ્રેખ કરરેલો છરે. આિાં પંચાંગો તથા જનમાક્ર સંભિત: આિા િીંટાઓમાં 
લખાતાં હશરે. આ પછી પણ આિા િીંટા બનાિિામાં આિતા અનરે તરેના ઉપર 
ધાવમ્કક ગ્નથો અત્યનત સૂક્મ અક્રોમાં અનરે િચચરે િચચરે સુંદર સપ્માણ રંગીન 
વચત્રો સાથરે સુિણ્ક અનરે રજતની શાહી િડરે લખાતા. આિા કરેટલાક િીંટા િડોદરાના 
પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં સચિા્યરેલા છરે.

(ઊ) રરેશમ :
રરેશમના કાપડ ઉપર પણ લખાતું એિા ઉલ્રેખો પણ મળરે છરે. કત્રરે નીચરેના 6 

વનદવેશો આપરે છરે :

(1) બ્યૂલર(Buhler)નરે જ રેસલમરેરના ભંડારમાંથી એક રરેશમની પટ્ી મળરેલી, 
જ રેમાં જનૈ સૂત્રગ્નથોની સૂચી શાહીથી લખરેલી હતી.

(2) વપટરસન(Peterson)નરે વિક્રમ સંિત્ 1418(આશરરે  ઈ. સ. 1362)માં 
પાટણમાં રરેશમી કાપડ પર લખરેલ હસતપ્ત મળરેલી.

(3) ‘્યા-મરેન’(Ya-men)ના અિશરેષોમાંથી સટાઇન(Stein)નરે સફરેદ રરેશમની 
પટ્ી ખરોષ્ઠી વલવપના લખાણ સાથરેની મળરેલી.

(4) વમરાન(Miran)નાં પ્ાચીન મવનદરોમાંથી સટાઇન(Stein)નરે ખરોષ્ઠી 
લરેખિાળા ત્રણ ઝીણા રંગીન રરેશમના ટકુડા મળરેલા.

(5) સટાઇન(Stein)નરે આ જ વલવપમાં લખા્યરેલ આિો એક નમૂનો ‘જ રેડ 
ગરેટ’(Jade gate)માંથી મળરેલો.

(6) િળી સટાઇનનરે ‘ગ્રેટ મૅગરેવઝન ઑફ્ ધ લાઇમસ’(Great Magazine of 
The Limes)માં રરેશમની એક સાંકડી લાંબી પટ્ી મળરેલી જ રેના ઉપર ઇનડો-વસવધ્યન 
કરે કુશાન સમ્રાટોના સમ્યની બ્રાહ્મી વલવપમાં એક લાંબી પંવકત લખરેલી હતી.

આ છ્યરે શોધો ઉપરથી સપષ્ થા્ય છરે કરે રરેશમનો ઉપ્યોગ લરેખન માટરે થતો 
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હતો.

(એ) િઞાકડઞાનઞાં િઞાહટયઞાં :
લાકડાનાં પારટ્યાં પણ લખિા માટરે િપરાતાં. બૌદ્ ‘વિન્યવપટક’ તથા 

‘જાતકો’માં તરેના ઉલ્રેખો થ્યા છરે. પાશ્ાત્ય ક્ત્રપ રાજા નાહપાનના એક 
વશલાલરેખમાં મહાજનના કા્યા્કલ્યમાંનાં ‘ફલકો’નો ઉલ્રેખ થ્યો છરે જ રેના ઉપર 
વધરાણના કરારની નોંધ કરિામાં આિતી. મ્યાનમાર(બ્રહ્મદરેશ)માં તો વસનગધ 
સુશોવભત ફલકો ઉપર હસતપ્તલરેખન પ્ચવલત છરે. આ પ્કારની આસામથી મળરેલી 
એક હસતપ્ત ઑકસફડ્કના ‘બોડલાઇન લાઇબ્રરેરી’ (Bodlein Library) નામના 
ગ્નથાલ્યમાં સચિા્યરેલી છરે.

(ઐ) ચમ્ણ :
સુબનધુની ‘િાસિદતિા’માંના એક ઉલ્રેખનરે આધારરે  એિું અનુમાન કરા્યું છરે કરે 

ચામડા ઉપર પણ લખાતું ! [જુઓ બ્યૂલર(Buhler)નો ગ્નથ ‘ઇનડીશ પૅવલ્યોગ્ાફી’ 
(Indiseche Palaeographie) પૃષ્ઠ 78] ધાવમ્કક રીતરે અપવિત્ર ગણાતા ચામડા 
માટરે આિું અનુમાન કદાચ દુ:સાહસ કહરેિા્ય ! ્યુરોપમાં કરેળિરેલા ચામડાનો લખિા 
માટરે ઉપ્યોગ થતો, કારણ કરે ત્યાં કુદરતી લરેખનસાધનની અછત હતી. પરનતુ 
ભારતમાં તો કુદરતી લરેખનસાધનની પ્ચુરતા હતી અનરે તરેથી ચામડાનો ઉપ્યોગ 
કરિાની કોઈ જરૂર જ ન હતી. હા, ઘણા જૂના સમ્યથી હસતપ્તો મૂકિા માટરેના 
દાબડા-પરેટીઓ બનાિિામાં ચામડાનો ઉપ્યોગ થતો આવ્યો છરે.

કરેટલીક િાર હસતપ્તોનાં ઉપરનાં તથા નીચરેનાં પૂંઠાં તરેમજ પાનાંના રક્ણ 
માટરે બાજુઓમાં રખાતી પટ્ીઓમાં તરેનો ઉપ્યોગ થતો.

આમ છતાં આ બાબતમાં નીચરેની હકીકતો ધ્યાનમાં રાખિી જોઈએ :

(1) બૌદ્ોએ લરેખનસાધનોમાં ચામડાનો સમાિરેશ કરરેલો છરે.

(2) ભારતી્ય વલવપઓમાં લખા્યરેલા કાશગર(Kashgar)માંથી મળરેલા 
ચામડાના ટકુડા ્યુરોપના સંગ્હોમાં છરે એિું કહરેિા્ય છરે.

(3) સટાઇન(Stein)નરે તરેની ચીની તુરક્કસતાનની ્યાદગાર સફર દરવમ્યાન 
વન્યામાંથી લગભગ બરે ડઝન જ રેટલા ખરોષ્ઠી વલવપમાં લખા્યરેલા ચામડાના 
દસતાિરેજો મળરેલા જ રેમાંના મોટા ભાગના લરેખનસંિત્ ધરાિતા હતા અનરે અવધકૃત 
હતા.

(4) જન્કલ ઑફ રૉ્યલ એવશ્યારટક સોસા્યટી (JRAS)ના 1902ના 
પુસતકના પૃ. 232 િગરેરરે  ઉપર વિનસનટ વસમથરે (Vincent Smith) જણાવ્યા પ્માણરે 
સટ્રરેબો(Strabo)એ ઈ. સ. 14માં મૃત્યુ પામરેલ ઑગસટસ સીઝર(Augustus Cae-
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sar)નરે ભારતમાંથી મોકલા્યરેલ એક અવધકૃત દસતાિરેજ વિષરેની નોંધ સાચિી છરે, 
જ રે ઘરેટાના કમાિરેલા ચામડા ઉપર લખરેલી હતી. (‘એનશનટ ઇંરડ્યા ઍઝ રડસક્રાઇબડ 
બા્ય સટ્રબૅો’, પૃ. 71).

આ ઉપરથી કત્રરે એિા વનણ્ક્ય ઉપર આવ્યા છરે કરે ચામડુ ંઅપવિત્ર ગણાતું 
હોિા છતાં ભારતી્ય લરહ્યાઓએ એનો વબલકુલ ઉપ્યોગ કરરેલો નરહ એમ કહી 
શકા્ય નરહ. શ્ી ઓઝા જણાિરે છરે કરે મોગલ શાસન દરવમ્યાન લાકડાની પટ્ીઓનરે 
બદલરે ચામડાની પટ્ીઓ હસતપ્તોના પૂંઠા તરીકરે િપરાિા લાગી.

(ઓ) હઞાથીદઞાં્ત :
શ્ીલંકા િગરેરરે  સથળોના બૌદ્ોએ લરેખનસાધન તરીકરે હાથીદાંતમાંથી બનાિરેલ 

ફલકનો ઉપ્યોગ સારા પ્માણમાં ક્યયો છરે. અલબતિ જનૈોએ તરેનો ઉપ્યોગ કદી 
ક્યયો નથી.

(ઔ) ધઞા્તુનઞાં િ્તરઞાં :
સોનું, ચાંદી, તાંબું, વપતિળ, લોખંડ, કાંસું તથા પંચધાતુનાં પતરાંનો ઉપ્યોગ 

પણ લરેખન માટરે થ્યરેલો છરે, જોકરે આમાં સૌથી િધારરે  તાંબાનો થ્યો છરે. જોકરે 
સંઘદાસગવણકૃત ‘િસુદરેિરહંડી’ (પમું શતક) તામ્રપત્રો પર લખા્યરેલ પુસતકોનો 
ઉલ્રેખ કરરે  છરે (પૃ. 189), છતાં કોઈ ધાતુ પર લખા્યરેલ હસતપ્તો મળી નથી. હા, 
દાનનાં તામ્રપત્રો ઘણાં મળ્ાં છરે. આિા તાંબાનાં પતરાં પર લખા્યરેલા દસતાિરેજો 
એકથી 21 પતરાં સુધીના મળ્ા છરે. િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં સચિા્યરેલ 
આિા એક દસતાિરેજમાં ત્રણ ભારરે  પતરાં છરે જ રેમાં વછદ્ર પાડી તરેમાંથી એક મોટુ ં
જાડુ ંમજબૂત િલ્ય પસાર કરા્યરેલું છરે જ રેના ઉપર ગરુડની મુદ્રા છરે. આિું િલ્ય 
પતરાંનરે ક્રમમાં જોડી રાખરે છરે. ભારતી્ય સારહત્યમાં આિા દસતાિરેજોનો ‘તામ્રપટ’, 
‘તામ્રપત્ર’, ‘તામ્રશાસન’ કરે ‘તામ્ર’ તરીકરે ઉલ્રેખ કરા્યો છરે. આિાં તામ્રપત્રોનો 
ઉપ્યોગ ભૂવમદાનની નોંધણી ઉપરાનત વચરકાલ પ્યુંત સાચિિાના વિવિધ પ્કારના 
દસતાિરેજો લખિા માટરે પણ થતો હતો.

ફા-રહ્યાન (આશરરે  ઈ. સ. 400) બુદ્ના સમ્યથી ચાલી આિરેલાં તાંબા 
ઉપરનાં દાનપત્રોનો ઉલ્રેખ કરરે  છરે. સોઘૌર તામ્રપત્ર ઉપરથી જણા્ય છરે કરે 
મૌ્ય્ક્યુગમાં રાજાજ્ાઓનરે તામ્રપત્રો પર કોતરાતી : રરેતીના બીબામાં અક્રો તરેમજ 
તરેમના ઉપરનાં વચહનો લોખંડની કલમ ‘સટાઇલસ’ (Stylus) અથિા લાકડાના 
ધારદાર ટકુડા િડરે કોતરીનરે આિું પતરંુ તરેમાં નાખિામાં આિતું જ રેથી અક્રો તથા 
વચહનો એના ઉપર ઊપસી આિતાં.

બીજાં બધાં તામ્રપત્રો તો હથોડા મારીનરે તૈ્યાર કરાતાં અનરે તરેમાંનાં ઘણાં 
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ઉપર તો હથોડાના ઘાનાં સપષ્ વનશાન દરેખાતાં હો્ય છરે.

આ પતરાંની જાડાઈ અનરે કદ જુદાં જુદાં હો્ય છરે. કરેટલાંક તામ્રપત્રો તો 
બરેિડાં િાળી શકા્ય એિાં પાતળાં પતરાંનાં હો્ય છરે જ રેનું િજન થોડા ગ્ામ જ હો્ય 
છરે; જ્યારરે  બીજાં કરેટલાંક પતરાં બહુ જાડાં ચાર-પાંચ રકલોગ્ામ કરે એથી્યરે િધારરે  
િજનનાં હો્ય છરે. કદ પણ જ રે તરે પ્દરેશમાં પ્ચવલત હો્ય તરેિું અનરે એના ઉપર 
કોતરિાના લખાણના સિરૂપ પ્માણરે રાખિામાં આિતું. કત્રરે કહરે છરે તરેમ, કારીગરો 
હમરેશાં તરેમનરે આપિામાં આિરેલ અસલ લખાણનું અનુકરણ કરતા હોઈ, તરેમનરે 
આપરેલ લખાણ જો તાડપત્ર ઉપર હો્ય તો તાડપત્રની જ રેમ પતરાં સાંકડાં અનરે 
લાંબાં બનાિાતાં અનરે જો ભૂજ ્કપત્ર પર હો્ય તો પતરાં ઠીક પહોળાં બનાિાતાં જ રે 
ઘણી િાર ચોરસ જ રેિાં પણ થઈ જતાં. દવક્ણ ભારતમાં તૈ્યાર થ્યરેલ તામ્રપત્રો 
સાંકડાં હો્ય છરે, અનરે ઉતિર તરફ જતાં તરે પહોળાં થા્ય છરે. જો એક કરતાં િધારરે  
પતરાં હો્ય તો તરેમાં ગોળ કાણાં પાડી તરેમાં તાંબાની મજબૂત કડીઓ પરોિિામાં 
આિતી, જ રેથી પતરાં તરેમના ક્રમમાં જોડા્યરેલાં રહરે. આિી એક જ કડીિાળાં તામ્રપત્રો 
સામાન્ય રીતરે દવક્ણ ભારતમાં તૈ્યાર થ્યરેલાં હો્ય છરે.

કરેટલી્યરે તાંબાની પ્વતમાઓની નીચરે પણ પરરચ્યાતમક લખાણ કોતરરેલું હો્ય છરે.

સોના-ચાંદીનાં પતરાં પર પણ લખાણ થતું. તક્વશલા પાસરેના ગાંગુમાંના 
તરેમજ ભવટ્પ્ોલુના સતૂપોમાંથી પરરચ્યાતમક અવભલરેખો મળ્ા છરે. િીસમી 
સદીના ચોથા દશકામાં બ્રહ્મદરેશ અથા્કત્ મ્યાનમારમાં ચાલસ્ક દુરોઇસરેલ્રે(Charles 
Duroiselle)એ માિઝા(Hmawza)માં કરરેલ ખોદકામ દરવમ્યાન એક 20 સોનાનાં 
પતરાંનાં પાનની હસતપ્ત પ્ાપ્ત થઈ હતી જ રેમાં પાનની એક બાજુએ જ લખાણ 
કોતરરેલું હતું. આ સુિણ્કપત્રોનું કદ 6 1/2’’ X 1 1/4’’ હતું અનરે તરેમાં બૌદ્ 
‘અવભધમમવપટક’ અનરે ‘વિન્યવપટક’માંથી સારભૂત ઉતારા આપરેલા છરે. આમાંના 
અક્રો તરે જ કાળના અથા્કત્ છઠ્ા શતકના કરે સાતમાના પ્ારંભકાળના તરે જ 
સથળરે શોધા્યરેલા મોટા ચાંદીના સતૂપની ઉપર તથા નીચરેની રકનારી પર િતુ્કલાકારરે  
કોતરરેલા અવભલરેખોના અક્રો જ રેિા જ છરે.

(અં) િથથર :
હિરે આપણરે પ્ાચીનકાળના સૌથી િધારરે  મહતિના લરેખન માટરેના પદાથ્ક વિષરે 

િાત કરિાની આિી; તરે છરે પથથર. કરેટલાક ગ્નથો પથથર ઉપર કોતરરેલા મળ્ા 
છરે; પણ ખાસ તો પથથર ઉપર કોતરરેલા વશલાલરેખો પુષકળ મળરેલા છરે જ રે પ્ાચીન 
ઇવતહાસ ઉપર ઘણો પ્કાશ ફેંકરે છરે.

પથથર પરનાં લખાણો વિવિધ પ્કારનાં છરે : શાસકી્ય આદરેશો, ખાનગી 
દસતાિરેજો અનરે કાવ્યો પણ !
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પથથર પર કોતરા્યરેલા વશલાલરેખોના ચાર વિભાગ પાડી શકા્ય : (1) ખડકો 
ઉપર, (2) સતમભો ઉપર, (3) પ્વતમાઓની નીચરેનાં, અનરે (4) મવનદરોની દીિાલો 
ઉપર.

પથથર પરના અવભલરેખો અથા્કત્ વશલાલરેખોમાં જૂનામાં જૂના છરે ઈ. સ. પૂ. 
ત્રીજા શતકના મૌ્ય્ક સમ્રાટ્ અશોકના. દાનના દસતાિરેજો પણ વશલાઓ તરેમજ 
થાંભલાઓ ઉપર કોતરરેલા મળ્ા છરે.

વપપરિાના સતૂપમાંની બુદ્ના અિશરેષો સાચિતી પરેટી ઉપરનો અવભલરેખ 
સતમભ પરના અવભલરેખોમાં જૂનામાં જૂનો ગણા્ય, કરેમ કરે બુદ્ના અિસાન પછીનાં 
સો િષ્કની અંદર જ તરે લખા્યરેલ છરે.

મૂવત્કઓની નીચરે લખાણ કોતરિાની પ્થા પણ ઘણી જૂની છરે. એમાંથી બરે અહીં 
ઉલ્રેખની્ય છરે : (1) બોધગ્યામાંની બુદ્ની વિશાળ પ્વતમાની નીચરેનો અવભલરેખ; 
(2) મથુરામાંની એક જનૈ તીથુંકરની પ્વતમાની નીચરેનો લરેખ. આ બંનરે ઈ. સ.ના 
પ્થમ શતકના છરે.

કરેટલાંક પુસતકો પણ વશલાઓ ઉપર કોતરરેલાં મળ્ાં છરે. દા. ત.,

(1) મરેિાડવસથત વબજોલ્યા પાસરે આિરેલ વશલા ઉપર વિક્રમ સં. 1226 (આશરરે  
1170 ઈ. સ.)માં કોતરરેલ રદગમબર જનૈ ગ્નથ ‘ઉન્નત-વશખર-પુરાણ’. તરે પ્ાગિાટ 
શરેઠ લોલાક કરે લોવલંગરે કોતરાિરેલ હતો. હજી એ ત્યાં જ જનૈ દરેરાસર પાસરે જ 
પડરેલ છરે.

(2) વિગ્હરાજકૃત ‘હરકરેવલ-નાટક’.

(3) સોમરેશ્વરકૃત ‘લવલત-વિગ્હરાજ-નાટક’.

(4) ભોજરાજ-વિરવચત પ્ાકૃત કાવ્ય ‘કૂમ્ક-શતક’.

(5) રાજકવિ મદનની ‘પારરજાત-મંજરી-વિજ્યશ્ી-નારટકા.’’

શ્વરેતામબર જનૈોએ ગ્નથલરેખન માટરે વશલાઓનો ઉપ્યોગ ક્યયો જણાતો નથી. 
અલબતિ, વશલાઓ ઉપર કોતરરેલા શ્વરેતામબરોના િરેલાપટો અનરે પટ્કો મળ્ા છરે જ.

(અ:) ઈંટો :
ઈંટો પણ લરેખનપદાથ્ક તરીકરે િપરા્યરેલી છરે. કત્રરે નોંધરે છરે કરે બૌદ્ સૂત્રો જ રેના 

ઉપર કોતરરેલાં એિી કરેટલીક ઈંટો તરે િખતમાં િા્યવ્ય સરહદના પ્ાનત(જ રે હાલ 
પારકસતાનમાં છરે)માંથી મળરેલી. ઈંટોની ભીની માટીમાં અક્રો અંરકત કરીનરે પછી 
તરેમનરે પકિિા મૂકતા હશરે.

(ક) િઞાકડઞાની િઞાટી : 
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કાષ્ઠપવટ્કાઓ અથા્કત્ લાકડાની પાટીઓ પણ લખિા માટરે િપરાતી. 
પથથરપાટીઓ કરતાં આ પાટીઓ ઘણી જૂની હતી. ગ્નથોનાં કાચાં ટાંચણ કરે 
રૂપરરેખા આ કાષ્ઠપવટ્કાઓમાં કરાતી. ખરોષ્ઠી લખાણિાળી કાષ્ઠપવટ્કાઓ 
ખોતાનમાંથી મળરેલી. કા્યમી વચત્રો તરેમજ ધાવમ્કક મંત્રો અનરે ્યનત્રો દોરિા માટરે 
પણ લાકડાની પાટીઓ ઉપ્યોગમાં લરેિાતી.

(ખ) કઞાગળ :
જ રેના ઉપર લખાતું તરેિો છરેલ્ો પદાથ્ક છરે કાગળ, જ રેનરે રહનદીમાં ‘કાગજ’ 

અનરે સંસકૃતમાં ‘કાત્રદ’ તથા ‘કદગલ’ અનરે અંગ્રેજીમાં ‘પરેપર’ (Paper) કહરે છરે. 
સામન્યત: કાગળની હસતપ્તો 13મા શતકથી જૂની નથી મળતી. કાશગરમાંથી 
મળરેલી સિ્ક કાગળની હસતપ્તો જ રે એક વિવશષ્ પ્કારના વચરોડી લગાડરેલા કાગળ 
ઉપર લખા્યરેલી છરે તરે તો ભારતમાં નરહ પણ મધ્ય એવશ્યામાં લખા્યરેલી મના્ય 
છરે. આમાં િપરા્યરેલા પદાથ્કનો અભ્યાસ કરા્ય તો જ રે તરે કાગળની હસતપ્તોનો 
લરેખનસમ્ય આશરરે  નક્ી કરી શકા્ય. તરેની બનાિટની િસતુઓ, દરેખાિ, કદ અનરે 
‘િૉટર-માક્ક’જો હો્ય તોનો અભ્યાસ કરિાથી આિી હસતપ્તોનું કાલક્રમાનુસાર 
િગથીકરણ કરી શકા્ય.

ભારતમાં પરદરેશી કાગળ આવ્યો તરે પહરેલાં અહીં અનરેક સથળોએ કાગળ 
બનતો હતો. કાગળના પ્કારોનાં નામ મોટરે ભાગરે તરેની બનાિટનાં સથળો અનુસાર 
પાડિામાં આિરેલાં; દા. ત., કાશમીરી, બુંગવલ્યા, અરિાલ, સાહરેબખાની, અમદાિાદી, 
ખંભાતી, શવણ્યા, દૌલતાબાદી િગરેરરે . મહાતમા ગાંધીના ગુજરાતી સાપ્તારહક 
‘હરરજનબંધુ’ના ગ્નથ 2, અંક 27માં 25મી નિેંબર, 1934ના અંકમાં ‘ખાદી 
કાગળ’ એિા શીષ્કકિાળા લરેખમાં સિામી આનંદરે કાગળ બનાિિાની રીત સંક્રેપમાં 
જણાિી છરે. ત્યાર પછી તરે જ સાપ્તારહકમાં (3.2:24મી માચ્ક 1935ના અંકમાં) 
‘વબહારમાં કાગળનો ઉપ્યોગ’ એ શીષ્કકિાળો બીજો લરેખ પણ છપા્યરેલો. તરેમાં 
એક નાનકડી પાદટીપમાં દરેશના જુદા જુદા પ્દરેશોમાં મોટા જથથામાં કાગળ બનરેલા 
તરેની મારહતી આપી છરે. આ અનરે બીજી કરેટલીક પાદટીપો ઉપરથી ભારતમાં કાગળ 
ઉદ્ોગ કરેટલો બધો વિકસરેલો હતો તરેનો ખ્યાલ આિરે છરે. આ બધાં કારખાનાંઓમાં 
કપાસ તરેમજ ગાભાનરે ટીપી ટીપીનરે કાગળ બનાિિામાં આિતો. પછી તો નિો 
વિદરેશી કાગળ િધારરે  સુંિાળો, બારીક અનરે સસતો હોિાથી આ જૂની પદ્વતનાં 
કારખાનાં બંધ પડ્ાં. શ્ી ઓઝા જણાિરે છરે તરેમ તરેમના સમ્યમાં (19મા શતકના 
ઉતિરાધ્કમાં) પણ જૂના પ્કારનો કાગળ મરેિાડના ઘસુંડામાં અનરે અન્યત્ર બનતો 
હતો.

આ દરેશી કાગળના જુદા જુદા પ્કારની પોતાની આગિી ખાવસ્યતો હતી; 



5.  પ્ાચીન ભારતી્ય લરેખનસામગ્ી 83

દા. ત. કાશમીરી કાગળ નકામા થઈ ગ્યરેલા રરેશમનરે ચોળીનરે બનાિાતો હોિાથી 
િધારરે  લીસો, સુંિાળો અનરે મજબૂત હો્ય છરે. બરે છરેડરેથી પકડીનરે ખેંચીનરે આંચકા 
આપિાથી્યરે એ સરળતાથી ફાટતો નથી. અમદાિાદી કાગળની િળી બીજી જ 
વિશરેષતા છરે ! તરેનરે તડકામાં ધરિામાં આિરે ત્યારરે  તરેમાં ઝીણાં ઝીણાં વછદ્રો જોિા 
મળરે છરે ! સાબરમતી નદીની રરેતીના સૂક્મ કણ માિામાં ભળી જા્ય છરે અનરે કાગળ 
તૈ્યાર થા્ય અનરે સુકાઈ જા્ય ત્યારરે  તરેમાંથી આ કણો ખરી પડરે છરે અનરે પરરણામરે 
સૂક્મ વછદ્ર ઊભાં થા્ય છરે ! અલબતિ, અમદાિાદી કાગળ સારો ટકાઉ હોિાથી 
રહસાબના ચોપડા બનાિિામાં તરે જ િપરા્ય છરે.

મુવનજી કહરે છરે તરેમ વિદરેશી કાગળ દરેશી કાગળ જ રેટલો ટકાઉ ભાગ્યરે જ હો્ય 
છરે, કરેમ કરે તરેના માિાનરે વસપરરટ અનરે ઍવસડ જ રેિી િસતુઓ િડરે સાફ કરિામાં 
આિતો હોિાથી શરૂઆતથી જ તરેની મજબૂતાઈ ઘટી જા્ય છરે.

અમુક માપ પ્માણરે તરેનાં પાનાં કાપિા માટરે લોખંડનાં પાતળાં પતરાં િગરેરરેનો 
ઉપ્યોગ કરાતો. આ પ્રક્ર્યા દરવમ્યાન ઊડી ન જા્ય કરે સરી ન જા્ય એટલા માટરે 
આ ટકુડાઓનરે િાંસની કરે લોખંડની વકલપમાં કરે ચીવપ્યામાં બરાબર ભરાિી દરેિામાં 
આિતા. મુવનજીના મત પ્માણરે ખાસ કરીનરે સુંિાળા કાશમીરી કાગળ માટરે તો આ 
જૂની પદ્વત જ િધારરે  ્યોગ્ય છરે, જ રે સુંિાળપનરે કારણરે સહરેલાઈથી સરી જા્ય છરે !

પ્વસદ્ જનૈ ભંડારોમાં 14મા શતકના ઉતિરાધ્કમાં લખા્યરેલી કાગળની 
હસતપ્તો મળરે છરે. આથી પહરેલાંની કાગળની કોઈ હસતપ્ત તરેમાંથી મળતી નથી. 
આમ છતાં કવલકાલસિ્કજ્ આચા્ય્ક હરેમચનદ્ર તથા મંત્રી િસતુપાલરે કાગળનો ઉપ્યોગ 
કરરેલો એિા ઉલ્રેખો સારહત્યમાં મળરે છરે. આથી એિું સપષ્ થા્ય છરે કરે ગુજરાતમાં 
12મા શતકના પહરેલાંથી જ કાગળ િપરાતો થઈ ગ્યરેલો.

શ્ી ઓઝા એ હકીકત તરફ ધ્યાન દોરરે  છરે કરે મધ્ય એવશ્યામાં આિરેલ ્યારકંદ 
શહરેરથી આશરરે  60 માઈલ દવક્ણમાં આિરેલ કુવગ્યરમાંથી િરેબરનરે મળરેલી પ્ાચીન 
ભારતી્ય વલવપમાં કાગળ ઉપર લખા્યરેલી 4 સંસકૃત હસતપ્તો પાંચમા શતકમાં 
લખા્યરેલી મના્ય છરે (પૃ. 21).

આપણરે આ પહરેલાં નોંધ્યું છરે કરે ભારતી્યો ઈ. સ. પૂ. ચોથી સદી પહરેલાં પણ 
કપાસનરે ટીપી ટીપીનરે લખિા માટરેનો કાગળ બનાિતા જ રેનરે તૂલપત્ર કહરેતા. તૂલ 
એટલરે રૂ. અલબતિ આ પ્કારનો કાગળ લરેખન માટરે આખા રાષ્ ્રમાં પ્ચવલત થ્યો 
લાગતો નથી. ઈ. સ. 704માં સમરકંદ જીત્યા પછી આરબો પહરેલી િાર રૂ અનરે 
ગાભામાંથી કાગળ બનાિિાની રીત શીખ્યા અનરે તરે પછી તરેઓ દમાસકસમાં તરે 
બનાિિા લાગ્યા એટલું જ નરહ, પણ 9મા શતકમાં તો અરબી ગ્નથો પણ તરેના 
ઉપર લખાિા લાગ્યા. કાગળ ્યુરોપમાં આરબો દ્ારા 12મા શતકમાં પ્િરેશ્યો મના્ય 
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છરે. તરે પછી પરેપાઇરસ (Papyrus) બનાિિાનું બંધ કરા્યું અનરે કાગળ જ લરેખન 
માટરેનું મુખ્ય પાત્ર બની ગ્યો. તરેનો પ્ચાર ભારતમાં થઈ શક્યો ન હોિાથી આ 
પહરેલાં લખા્યરેલી કાગળની હસતપ્તો મળતી નથી.

પ્ાચીન ઇવજપ્ત(વમસર)માં પરેપાઇરસ(Papyrus)ના છોડ પુષકળ પ્માણમાં 
ઊગતા. આ છોડ ચાર હાથ જ રેટલો ઊંચો થતો અનરે તરેનું થડ વત્રકોણાકારનું હતું. 
આ છોડની છાલમાંથી 4 1/2’’ X 91/2’’ની ચીપો કાપિામાં આિતી. આ ચીપો 
ઠીક ઠીક સાંકડી રહરેતી. વમસરની સંસકૃવત દરવમ્યાન ઈ. સ. પૂ. 2500ના અરસામાં 
આ સાંકડી ચીપોનરે ચોખાની લાહી િડરે પરસપર સાથરે જોડીનરે લરેખન માટરેનાં પાન 
બનાિિામાં આિતાં. આ પાનાંનરે દબાિીનરે સૂકિતા. બરાબર સુકાઈ જા્ય એટલરે 
તરેમનરે હાથીદાંત અનરે શંખ જ રેિા પદાથયો િડરે હળિરે હાથરે ઘસીનરે સુંિાળાં અનરે સપાટ 
બનાિાતાં તરે લરેખન માટરે ્યોગ્ય બનતાં. ્યુરોપના લોકો તરેનરે ‘પરેપાઇરસ’ (Papyrus) 
કહરેતા. તરેઓ તરેમના ઉપર પત્રો અનરે પુસતકો િગરેરરે  લખતા. આ પાન બહુ ટૂકંાં 
હોિાથી ઘણાં પાનનરે પરસપર સાથરે ચોંટાડીનરે િીંટો બનાિતા – અનરે તરેના ઉપર 
લખિા માટરે િનસપવત-કોલસો, સરરેશ અનરે તરેલ ભરેગાં કરીનરે ્યોગ્ય શાહી બનાિાતી. 
ખરરેખર તો આ શાહી તરેના કરેટલાક સમ્ય પહરેલાં જ ઈ. સ. પૂ. 2698થી 2597 
દરવમ્યાન ચીનમાં સમ્રાટ હુએન ટી (Hueng Ti)ના શાસનકાળમાં ટીએન તરેહુ 
(Tien Teheu) નામના ઉમરાિરે શોધરેલી.

વમસરમાં પ્ાચીન કબરોમાં આિા લાંબા પરેપાઇરસના િીંટા મળી આિરે છરે. 
તરેમનરે કાં તો લાકડાની પરેટીઓમાં સાચિીનરે રાખિામાં આવ્યા હો્ય છરે અનરે એ 
પરેટીઓનરે શબના હાથમાં મૂકરેલી હો્ય છરે અથિા તો તરેના શરીર ઉપર લપરેટરેલા હો્ય 
છરે. ઈ. સ. પૂ. 2000ના અરસાના ઇવજપ્તમાંથી આ પરેપાઇરસો મળરે છરે.

પ્ાકૃવતક લરેખનસામગ્ીની અછત હોિાથી ્યુરોપના લોકોનરે પરેપાઇરસની 
છાલની ચીપોનરે ચોંટાડીનરે આિાં પાનાં તૈ્યાર કરિાનો ભારરે  પરરશ્મ લરેિો પડતો 
હતો.

વિભઞાગ 2

(અ) સઞાધનો :
આજરે જ રે લરેખનની પ્રક્ર્યા દરવમ્યાન અનરેક પ્કારનાં સાધનો િપરા્ય છરે, 

તરેમ પ્ાચીન સમ્યમાં પણ આિાં સાધનો હતાં. તરેમાંનાં કરેટલાંકનો આપણરે પરરચ્ય 
સાધીએ.

(1) ઘૂંટો :
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જો કાગળ કરે પાનનરે ઓપ અપા્યરેલો ન હો્ય, તો શાહી ફરેલાઈ જા્ય. આથી 
તરેનરે ઓપ આપિા માટરે ‘ઘૂંટો’ િાપરતા. તરે અકીક કરે કસોટીના પથથરનો અથિા 
મોટા છીપલાનો બનતો જ રેનરે લાકડાનો હાથો રહરેતો. તરેનરે કાગળ અથિા પાંદડા 
ઉપર હળિરે હાથરે ઘસિાથી તરે કાગળ કરે પાંદડાનરે સુંિાળપ અનરે ચળકાટ મળરે છરે. 
એનો ચળકાટ ઝાંખો થઈ જા્ય એટલરે ફરી તરેનરે ઓપ આપિો જરૂરી બનરે છરે. નરહ 
તો શાહી ફરેલાઈ જા્ય. આ માટરે કાગળનરે ફટકડીના પાણીમાં બોળીનરે સૂકિિો પડરે. 
તરે સાિ સુકા્ય એ પહરેલાં જ તરેના ઉપર ઘૂંટો હળિરે હાથરે ફરેરિતાં તરેનરે સુંિાળપ અનરે 
ચળકાટ પાછાં મળરે છરે — નિો ઓપ અપા્ય છરે. િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ા-મવનદરમાં 
આિો અકીકનો ઘૂંટો સાચિરેલો છરે.

(2) િરેવખની કરે કિમ :

આ સાધનથી લખિામાં આિરે છરે. આમાં બરુ કરે લાકડાના રકતિા ઉપરાનત 
લોખંડની કલમ ‘સટાઇલસ (stylus), પરેવનસલો તથા પીંછીઓનો પણ સમાિરેશ થા્ય. 
‘સટાઇલસ’ એ અણીદાર લોખંડની કલમ છરે જ રેનાથી દવક્ણ ભારત તરેમજ શ્ીલંકા 
અનરે મ્યાનમારમાં અક્રો તાડપત્રો ઉપર કોતરા્ય છરે. બરુની કરે લાકડાની કલમ 
ભારતના બાકીના પ્દરેશોમાં િપરાતી જ રેનરે શાહીમાં બોળીનરે લખાતું. બરુની કલમનરે 
‘બરુનો રકતિો’ કહરે છરે. ‘બરુ’ એ શબદ મોગલોના સંપક્ક પછી આપણી ભાષાઓમાં 
પ્િરેશ્યો. તરેનરે માટરે આપણી મૂળ સંજ્ા તો છરે ‘કાઠુ’ં કરે ‘કાંઠુ’ં (સંસકૃત ‘કાષ્ઠમ્’). 
બરુના પ્કાર અનુસાર આ લાકડાની કલમો ચાર પ્કારની હો્ય છરે : (1) સફરેદ, 
(2) ભૂરી, (3) િાંસની, અનરે (4) તજની. આ ચોથા પ્કારની કલમ તજ જ રેિી પોલી 
હોિાથી તરેનરે આિું નામ અપા્યું છરે. આ પ્કારનો બરુ બટકવણ્યો હો્ય છરે, છતાં તરેનરે 
જો કાળજીપૂિ્કક િપરા્ય અનરે સચિા્ય તો ઘણં લખાણ ક્યા્ક પછી પણ તરેની અણી 
બુઠ્ી થતી નથી. ભૂરો તરેમજ િાંસનો રકતિો િપરાશમાં િધારરે  રહરેતો. સારા પ્કારનું 
બરુ કરે નરેતર જમીન પર પછાડતાં કરે ઘસતાં તરેમાંથી તાંબા જ રેિો અિાજ આિરે છરે. 
તરેની અણીના મધ્ય ભાગમાં જ રે ઊભી ફાટ હો્ય છરે તરેનરે સહરેજ પહોળી કરીનરે તરેમાં 
િાળ ભરાિી દરેિાથી તરે કલમથી સારંુ લખા્ય છરે.

આ લાકડાની કલમનરે ‘િતરણં’ પણ કહરે છરે. આ શબદનું મૂળ હશરે સંસકૃત 
‘અિતરણમ્’, જ રેનો મૂળ અથ્ક ઘૂંટિાની કલમ. રરેતી પાથરરેલી પાટી ઉપર કોતરરેલા 
અક્રો ઉપર લાકડાની કલમ કરે લાકડી િારંિાર ફરેરિી ફરેરિીનરે ઘૂંટતાં શીખનારના 
હસતાક્રો ઘાટીલા બની શકરે. ઘૂંટિા માટરેની આ કલમ કરે લાકડીનરે ‘િતરણં’ કહરેતા. 
કરેટલાક વિદ્ાનોના મત અનુસાર ‘લવલતવિસતર’માં ્યોજા્યરેલ ‘િણ્ક-વતરક’ એ 
શબદમાંથી આ ‘િતરણં’ શબદ વ્યુતપન્ન થ્યો છરે.

ગુજરાતીમાં એક કહરેિત છરે : ‘ઠોઠ વનશાવળ્યાનરે િતરણાં ઘણાં’ એટલરે કરે 
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ઠોઠ વિદ્ાથથીનરે કશું આિડતું ન હો્ય અનરે લખિાનું્યરે ગમતું ન હો્ય તરેથી લખિાની 
લરેવખની િારંિાર બદલ્યા કરરે  ! બાળપણમાં અમરે ‘કૉપીબૂક’માં બરુની કલમથી જ 
લખતા જ રેનરે ‘રકતિો’ કહરેતા. [આ ‘રકતિો’ શબદ અરબી ‘રકતસહ’ (= તરેણરે કાપ્યું)
માંથી આિરેલો છરે.]

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં બરુની કલમ તરેમજ લોખંડના ‘સટાઇલસ’ 
બંનરેના કરેટલાક નમૂના સચિા્યરેલા છરે.

(3) જુજિળ :

આનરે ‘્ુયગિલ’ અનરે ‘જુજબળ’ પણ કહરે છરે. સંસકૃત ‘્યુગિલ’ ઉપરથી 
આવ્યો હો્ય. તરે રરેખાઓ દોરિા માટરેનું લોખંડનું સાધન. એનો આગળનો ભાગ 
ચીવપ્યાની જ રેમ બરે પાંવખ્યાં િાળીનરે બનાિરેલો હો્ય છરે.

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં આનો પણ નમૂનો સચિા્યરેલો છરે.

(4) ઓવળયું :

આ સંજ્ા ‘રરેખા’નો અથ્ક ધરાિતા સંસકૃત શબદ ‘આવલ’, પ્ાકૃત ‘ઓવલ’, 
ગુજરાતી ‘ઓળ’માંથી આિરેલો છરે. આ પણ સીધી રરેખા દોરિા માટરેનું સાધન છરે. 
મારિાડમાંથી આિતા લરહ્યાઓ તરેનરે ‘ફાંરટ્યા’ કહરેતા. આ ‘જુજિળ’ જ રેિું સાદું 
સાધન નથી. એમાં એક સુનદર ્યુવકત રહરેલી છરે. લાકડાની પાટી કરે મજબૂત પૂંઠા 
ઉપર જમણી અનરે ડાબી બાજુએ સમાનતરરે  કાણાં પાડી તરેમાંથી જાડો મીણનો દોરો 
પસાર કરીનરે તરે બનાિિામાં આિરે છરે. તરે પછી તરે ખસી ન જા્ય તરે માટરે ચોખા કરે 
આમલીનાં વબ્યાંની લાહી અથિા તો રોગાન્યુકત રંગ લગાડિમાં આિરે છરે. આ 
‘ઓવળ્યા’ ઉપર કાગળનરે મૂકી હાથથી દબાિિાનો. આ દબાણનરે કારણરે કાગળ 
ઉપર રરેખાઓ ઊપસી આિરે. સરળતાથી સીધી લીટીમાં લખિાની આ સુંદર ્યુવકત 
છરે ! જ્યારરે  આખી હસતપ્ત લખાઈ જા્ય ત્યારરે  બધાં પાન દબાણમાં આિિાથી પરેલી 
સીધી લીટીની છાપ અદૃશ્ય થઈ જા્ય !

તાડપત્ર ઉપર તો માત્ર મથાળરે એક જ સુરરેખા દોરતા અનરે તરેના તરફ નજર 
રાખીનરે તરે પાનનું બધું લખાણ સીધી લીટીમાં લખતા.

આ પ્શસ્ય પ્્યુવકતનો ઉલ્રેખ વિ. સં. 1466(આશરરે  ઈ. સ. 1410)ની એક 
હસતપ્તમાં કરા્યો છરે. િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં આના નમૂના પણ સાચિરેલા છરે.

(5) પ્રઞાકઞાર :

િતુ્કલ દોરિા માટરેનો ‘કંપાસ’. તરે લોખંડનો બનતો. એનો આગળનો ભાગ 
‘જુજિળ’ જ રેિો જ – ચીવપ્યાની જ રેમ િળરેલો – રહરેતો જ રેથી તરેમાં શાહી ભરાઈ 
રહરેતી. પ્ાકાર એટલરે રકલ્ો – રકલ્ાની દીિાલ. આ સાધન પ્ાકાર જ રેિી િતુ્કલાકાર 
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આકૃવતઓ દોરિા માટરેનું હોિાથી તરેનરે ‘પ્ાકાર’ નામ અપા્યું હશરે.

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં આનો નમૂનો પણ સચિા્યો છરે.

(6) કવ્બકઞા :

આ સુરરેખા દોરિા માટરેનું સપાટ લાંબું સાધન છરે. એનરે ‘કામબી’ પણ કહરે છરે, 
જ રેનો અથ્ક છરે ‘િાંસની લાંબી ચીપ’. આ સાધન તરેના જ રેિું જ હો્ય છરે. તરે સપાટ 
હોિાથી ખસી જા્ય નરહ. જ રેના ઉપર સુરરેખા દોરિાની હો્ય તરે કાગળના બંનરે છરેડરે 
સહરેજ ઊપસરેલો ભાગ હો્ય તો આ સાધનનો અગ્ભાગ સપાટીથી સહરેજ ઊંચો 
રહી શકરે, જ રેથી કાગળ ઉપર શાહીના ડાઘ પડરે નરહ.

(7) કઞા્તરિી :

કાતર. વપતિળ કરે લોખંડની બનતી. પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં આનો નમૂનો પણ છરે.

(8) મષી-ભઞાજન :

‘મષી’ એટલરે મરેસ, કાજળ એટલરે કરે કાળી શાહી. ‘ભાજન’ એટલરે પાત્ર. મષી-
ભાજન એટલરે ખરડ્યો. હસતપ્તો લખિા માટરે કાળી શાહી િપરાતી. સમ્ય જતાં 
‘મષી’નો અથ્ક ‘શાહી’ એિો જ થઈ ગ્યો કરેમ કરે શાહી એટલરે કાળી શાહી મનાતી. 
આમ કોઈ પણ પ્કારની અનરે રંગની શાહી હો્ય તો પણ તરેના માટરે ‘મષી’ શબદ જ 
્યોજાતો. આથી ‘મષી-ભાજન’ એટલરે ‘કાળી શાહીનો ખરડ્યો’ નરહ પણ કોઈ પણ 
શાહીનો ખરડ્યો. પ્ાકૃતમાં એના માટરે શબદ છરે ‘વલપ્યાસણ’, જ રે સંસકૃત ‘વલપ્યાસન’ 
કરે ‘લરેપ્યાસન’માંથી આિી શકરે.

પ્ાચીન ભારતમાં અનરેક પ્કારના ખરડ્યા હતા. મોટરે ભાગરે તરે વપતિળના 
બનતા. વપતિળની નાની પરેરટકા પણ આ માટરે િપરાતી. મુવનજીના કહરેિા પ્માણરે 
માટીના ખરડ્યા પણ િપરાતા હશરે. ખરડ્યો માત્ર શાહી રાખિા માટરેનો જ ન હતો, 
પરંતુ મોટરે ભાગરે તો તરેમાં કલમ, પીંછી િગરેરરે  મૂકિા માટરેનાં ખાનાં પણ રહરેતાં. જ રેમાં 
શાહી રખાતી તરે ભાગનરે ઢાંકણ પણ રહરેતું.

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં આિા વપતિળના ખરડ્યા પણ સચિા્યા છરે.

ઉપર નોંધ્યું છરે તરેમ ‘મષી’ એટલરે ‘મરેશ, મરેસ’. કાળી શાહીમાં મુખ્ય તતિ મરેસ 
હોિાથી ‘મષી’ શબદ કાળી, લાલ, સુિણ્કશાહી, રજતશાહી િગરેરરે  સિ્ક પ્કારની 
શાહી માટરે િપરાતો સામાન્ય શબદ બની ગ્યો હતો.

અહીં એ નોંધિું રસપ્દ થશરે કરે કરેટલા્ય શબદો આ પ્રક્ર્યામાંથી પસાર થ્યા 
છરે એટલરે કરે તરેમનો લાક્વણક અથ્ક રૂઢાથ્ક બની ગ્યો છરે. દા. ત., ‘મષી-ભાજન’નો 
મૂળ અથ્ક ‘કાળી શાહી રાખિાનું પાત્ર’ એિો હતો પણ તરે દરરેક શાહીના ખરડ્યા 
માટરે ્યોજાતો થઈ ગ્યો; ‘ખરડ્યો’ એટલરે ખરરેખર તો ‘ખડી અથા્કત્ સફરેદ શાહીનું 
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પાત્ર’. તરે જ પ્માણરે ‘વલપ્યાસણ’નો મૂળ અથ્ક ‘ગમરે તરે પ્કારની કરે રંગની શાહીનો 
ખરડ્યો’ એિો જ છરે. આમ આ બધા શબદો મૂળ જુદા જુદા અથ્ક ધરાિતા હોિા 
છતાં ‘શાહી રાખિાનું પાત્ર’ એિો રૂઢ અથ્ક ધરાિતા થઈ ગ્યા છરે !

(આ) શઞાહી, રંગ, રોગઞાન :
(1) પ્રઞાસ્તઞાવિક :

કત્રરે (પૃ. 9) નોંધરે છરે તરેમ, લખિા માટરે શાહીનો ઉપ્યોગ તો અવતપ્ાચીન 
સમ્યથી જ થતો રહો હો્ય એમ લાગરે છરે. મોહરેન-જો-દડોમાંથી આરામ કરતા 
ઘરેટાના આકારનું પાછળના ભાગરે ઊંડા પોલાણિાળું બરણી જ રેિું પાત્ર મળ્ું છરે 
તરે શાહી ભરિાનું પાત્ર હોઈ શકરે. વન્યરકોસ (Nearchos) તથા ક્યુ. કરટ્ક્યસ 
(Q. Curtius)નાં વિધાનો ઉપરથી એમ સમજા્ય છરે કરે સંભિત: ઈ. સ. પૂ. ચોથા 
શતકમાં ભારતમાં શાહી િપરાતી હતી. ખોતાન(Khotan)માંથી મળરેલ ખરોષ્ઠી 
વલવપમાં લખા્યરેલ દસતાિરેજ એટલું તો સાવબત કરરે  જ છરે કરે ઈ. સ.ના પ્થમ 
શતકમાં શાહી પ્ચવલત થઈ ગ્યરેલી હતી જ. જોકરે આપણી જાણ પ્માણરે જૂનામાં 
જૂનો શાહીના લખાણનો નમૂનો અંધરેરમાંના સતૂપમાંના બુદ્ના અિશરેષો ભરરેલા 
પાત્ર ઉપરના લખાણમાં મળરે છરે, જ રે ઈ. સ. પૂ. બીજા શતકથી મોડુ ંતો નથી જ. 
અજતંાની ગુફાઓમાં આજ રે પણ રંગીન અવભલરેખો જોિા મળરે છરે. તરે પછી તો 
જનૈોએ હસતપ્તો લખિામાં રંગીન શાહી સારા પ્માણમાં િાપરી છરે. ખડી ઉપરાનત 
વસનદૂર કરે રહંગુલ પણ પ્ાચીન કાળમાં શાહી તરીકરે િપરાતાં.

(2) ્તઞાડિત્ મઞાટરે કઞાળી શઞાહી :

મુવનજીએ તાડપત્ર પર લખિા માટરેની કાળી શાહીના પાંચ પ્કાર તથા કાગળ 
અનરે કાપડ પર લખિાની કાળી શાહીના છ પ્કાર ગણાવ્યા છરે. આ શાહીઓનરે 
બનાિિાની રીત પણ તરેમણરે આપી છરે. આપણરે તરે સંક્રેપમાં જોઈએ.

તાડપત્ર માટરેની કાળી શાહીનો પ્થમ પ્કાર :

‘‘ि््वर-भृंग-पत्फिा;

 कािीिं िो्मे्व नीिी च ।

िमकज्जि-बोियुता,

 भ्वपत मषी ताडित्ाणाम् ।।’’

અથા્કત્ –

સહિરનો રસ, ભૃંગ(ભાંગરા)નો રસ, વત્રફલાચૂણ્ક, કાસીસ અનરે લોહનું ચૂણ્ક 
– એ બધાંનરે ભરેગાં કરી તાંબાના પાત્રમાં મૂકીનરે ઉકાળીનરે તરેમાં ગળીનો રસ, બોલ 
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(હીરાબોળ) અનરે કાજળ ભરેળિી દરેિાનાં. આ બધાં સમપ્માણમાં લરેિાનાં. આનરે 
બરાબર લસોટિાથી તાડપત્ર માટરેની પહરેલા પ્કારની કાળી શાહી તૈ્યાર થા્ય છરે.

તાડપત્ર માટરેની કાળી શાહીનો બીજો પ્કાર :

‘‘कज्जि-िा(िो)इण-बोिं,

  भूनमिया िारदसि िेिं च ।

िुलिणजिेण प्वघलिया,

  ्वपडया काऊण कुइज्जा ।।1।।

तत्तजिेण ्व चुणओ,

  घो लिज्जंती दढं मिी ्ोइ ।

तेण प्वलिप्या ित्ता,

  ्वच्च् रयणीइ पद्विव्व ।।2।।

અથા્કત્ —

કાજળ, હીરાબોળ, ભૂવમલતા (સંભિત: ભાંગરાનો રસ) અનરે સહરેજ પારો 
– તાંબાના પાત્રમાં ઊકળતા પાણીમાં આ બધાં નાખીનરે સાત રદિસ સુધી (અથિા 
બરાબર એકરસ થા્ય ત્યાં સુધી) લસોટિાં. પછી આ માિાની નાની નાની ગોળીઓ 
બનાિી સૂકિી દરેિી. બરાબર સુકા્ય એટલરે આ બધી ગોળીઓનું ઝીણં ચૂણ્ક બનાિી 
દરેિું. જ્યારરે  શાહીની જરૂર પડરે ત્યારરે  આમાંનું ચૂણ્ક ગરમ પાણીમાં નાખીનરે આ 
માિાનરે ખૂબ મસળિો. આમ બીજા પ્કારની કાળી શાહી તૈ્યાર. છરેલ્ા બરે ચરણમાં 
કહું છરે તરેમ આ શાહીથી લખા્યરેલંુ લખાણ રદિસની જ રેમ રાત્રરે પણ િાંચી શકા્ય 
છરે (એટલરે એમાં ચમક આિરે છરે).

તાડપત્ર માટરેની કાળી શાહીનો ત્રીજો પ્કાર :

‘‘कोरडए प्व िरा्वे,

  अंगुलिया कोरडन्म कज्जिए ।

मद्द् िरा्विगगं,

 जा्वं नचय नच[क्क]गं मुअइ ।।1।।

पिचुमंदगुंदिेिं,

  खायरगुंदं ्व बीयजिमनसिं ।

नभज्जप्व तोएण दढं,

  मद्द् जा तं जिं िुिइ ।।2।।’’
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અથા્કત્ –

સૂકા માટીના િાસણમાં સૂકંુ કાજળ નાખી એની ચીકાશ વબલકુલ જતી રહરે 
ત્યાં સુધી આંગળીઓ િડરે મસળિું. પછી તરેનરે લીંબડા કરે ખરેરના ગુંદર સાથરે ભરેળિી 
તરે બંનરે વબ્યારસથી ભીનાં કરિાં. આનરે પણ બરાબર મસળીનરે ઉપર કહું તરેમ નાની 
ગોળીઓ િાળી દરેિાની.

વબ્યાના છોડ(પાલા)ની છાલના ચૂણ્કનરે પાણીમાં નાખી ઉકાળિાથી વબ્યારસ 
તૈ્યાર થા્ય છરે. આ વબ્યારસનરે ઉમરેરિાથી શાહી િધારરે  ઘરેરી બનરે છરે. અહીં એ 
ધ્યાનમાં રાખિાનું કરે આ વબ્યારસ પ્માણમાં જ નાખિાનો છરે. જો તરેનું િધારરે  
પ્માણ આિી જા્ય તો શાહી નકામી થઈ જા્ય છરે. કરેમ કરે વબ્યા સિભાિથી સૂકા 
હોઈનરે વબ્યારસનું િધારરે  પ્માણ ગુંદની ચીકાશનરે ખાઈ જા્ય છરે, જ રેનરે પરરણામરે 
આિી શાહીથી લખરેલું લખાણ સુકાઈ જતાં ખરી પડરે છરે !

મરેશની ચીકાશનરે દૂર કરિાની બીજી રીત પણ છરે. કાજળનરે આખી રાત 
ગા્યના મૂત્ર િડરે ભીનું કરી રાખિાથી તરેની ચીકાશ જતી રહરે છરે. આંગળીઓ 
િડરે મસળિાનરે બદલરે આ રીત િધારરે  સારી છરે, કારણ કરે શરીર, કપડાં આરદનરે 
ડાઘ પડિાનો ભ્ય રહરેતો નથી. પરનતુ જો લાક્ારસનો ઉપ્યોગ કરિાનો હો્ય તો 
ગૌમૂત્રનો પ્્યોગ ન કરા્ય; કરેમ કરે ગૌમૂત્રની ખારાશ લાખનરે નકામી બનાિી દરે !

તાડપત્રની કાળી શાહીનો ચોથો પ્કાર :

‘‘ननया्विात् पिचुम्दजाद्

  नविगुलणतो बोिसततिः कज्जिम्,

िंजातं पतितैितो हुत्व्े

   तीव्रातिे मपद्वतम् ।

िात्े शुल्वमये तथा शन (?) जिैर् -

   िाक्षारिैर् भाप्वतिः,

िद्भल्ातक-भृंगराजरियुक्

   ि्यग् र#िोयं मषी ।।’’

દચ્ઊરૂજઙઘ્ એટલરે લીમડો અથા્કત્ એનો ગુંદર. બીજા અથ્ક પ્માણરે, લીલી 
છાલ, પાંદડાં અનરે મૂવળ્યાંના ટકુડા. એમનરે કચરીનરે એનો કિાથ–ઉકાળો બનાિિો. 
આ ઉકાળા કરતાં બમણા િજન જ રેટલું લાલ બોલ અથા્કત્ હીરાબોલ કરે બીજાબોલ 
લરેિાનું. બોલ કરતાં બમણી તલના તરેલની મરેસ લરેિી. (કરેટલરેક સથળરે બોલ અનરે મરેસનું 
સપ્માણ કહરેલું છરે. કરેટલાક આ મરેસનરે ગૌમૂત્ર સાથરે ભરેળિરે છરે.) ગુંદર, મરેસ અનરે 
બોલ એ ત્રણરેનરે ભરેગાં કરી લસોટીનરે માિો તૈ્યાર કરિાનો. આ માિો ગૌમૂત્રમાં 
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અથિા પરેલા ઉકાળામાં નાખીનરે સારી રીતરે ગરમ કરિો.

બીજી રીત પ્માણરે, આ વમશ્ણ ઘટ્ થતાં ખૂબ ભાર દઈનરે કચરિું જ રેથી ખલ 
અનરે દસતાના ઘષ્કણથી તરેમાંનું પાણી સાિ સુકાઈ જા્ય. કચરતાં કચરતાં એમાં 
પાણી ઉમરે્યા્ક કરિું. એક તોલા (અથા્કત્ 179 ગ્રેઇન) માટરે 24 કલાક આ પ્રક્ર્યા 
ચાલુ રાખિી પડરે. િધારરે  િજન લીધું હો્ય તો પાંચ તોલા માટરે 24 કલાકનું પ્માણ 
રખા્ય. પછી તરેમાં લોધર અનરે લાક્ારસ ભરેગાં કરીનરે ખૂબ ઉકાળીનરે નાખિાં. 
ટકંણખાર નાખિો નરહ. ગૌમૂત્ર િડરે ભીનો કરરેલો ભીલોમા દસતાનરે નીચરેના ભાગરે 
લગાડીનરે િળી વલસોટિાની પ્રક્ર્યા ચાલુ રાખિી. એ ચુસાઈ જતાં ફરી લગાડીનરે 
લસોટિું. પછી તરેમાં કાળા ભાંગરાનો રસ ભરેળિીનરે િળી આ માિાનરે લસોટિો. આ 
રીતરે શ્રેષ્ઠ કાળી શાહી તૈ્યાર થઈ જા્ય છરે.

અહીં બરે પ્રક્ર્યા આપી છરે. ગુંદર ઉમરેરી લસોટિાની પ્રક્ર્યા શીત પ્રક્ર્યા 
કહરેિા્ય. જ્યારરે  બીજી પ્રક્ર્યામાં તો ઉકાળો નાખીનરે જલદ ગરમી આપિાની હો્ય 
છરે. આ ઉકાળિાની પ્રક્ર્યા કરિાની હો્ય ત્યારરે  ગૌમૂત્રનો ઉપ્યોગ વબલકુલ ન 
કરિો; કરેમ કરે ગૌમૂત્ર સિભાિથી જ ખારંુ હોઈ લાખનરે વનરથ્કક કરી દરે છરે ! લાખ 
જ રેમાં ન હો્ય એિી શાહી બનાિિામાં જ ગૌમૂત્રનો ઉપ્યોગ કરી શકા્ય.

મુવનજીએ લાક્ારસ બનાિિાની રીત આ પ્માણરે દશા્કિી છરે :

શુદ્ પાણીનરે ખૂબ ઉકાળિું અનરે ઉકાળિાની પ્રક્ર્યા દરવમ્યાન ધીમરે ધીમરે 
લાખનું ચૂણ્ક નાખતા જિું. આ ઊકળતા પાણીનરે સતત હલાવ્યા કરિંુ જ રેથી લાખનો 
ગઠ્ો બાઝી ન જા્ય. ગરમી િધારીનરે લોધરનું ચૂણ્ક તરેમજ ટકંણખાર દસ દસ 
વમવનટરે ઉમરેરિાં. પછી આ ઊકળતા પાણીની એક લીટી અમદાિાદી કાગળ ઉપર 
દોરિી. જો તરે કાગળની આરપાર ન જા્ય તો તરેનરે ઉતારી લરેિું. આ ઉકાળો એ જ 
લાક્ારસ. આમાં ઉપ્યોગમાં લરેિાની િસતુઓનું પ્માણ આ પ્માણરે છરે :

1. પાણી – 1/8 વલટર

2. પીંપળાની સૂકી લાખ – 1 રૂવપ્યાભાર

3. લોદર – આઠઆની ભાર

4. ટકંણખાર – 1/16 રૂવપ્યા ભાર

મુવનજી ખાસ સૂચના આપરે છરે કરે એકસાથરે િધારરે  લાક્ારસ બનાિિો હો્ય 
તોપણ આ િસતુઓનું અહીં દશા્કિરેલું પ્માણ સચિાિું જોઈએ જ. જો આ લાક્ારસ 
તાડપત્ર પર લખિાની શાહી બનાિિા માટરે જ િપરાિાનો હો્ય, તો લોદરની સાથરે 
મજીઠ પણ નાખિું જોઈએ, જ રેનું પ્માણ લાખના પ્માણ કરતાં 3/4 હોિું જોઈએ. તરે 
લાક્ારસનરે એક વિવશષ્ રંગ આપશરે. કરેટલરેક સથળરે ટકંણખારનરે બદલરે સાજીખાર 
નાખિાનું કહરેિા્યું છરે.
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્તઞાડિત્ની કઞાળી શઞાહીનો િઞાંચમો પ્રકઞાર :

દવક્ણ ભારત, મ્યાનમાર અનરે શ્ીલંકામાં તાડપત્ર પર લોખંડની કલમ 
સટાઇલસ (Stylus) િડરે લખાણ કોતરિામાં આિરે છરે. ત્યાં ખાસ પ્કારની શાહી 
િપરા્ય છરે. આ શાહી શ્ીફળ અથિા બદામના કોચલાનરે બાળીનરે તરેની ભસમનરે 
તરેલમાં કાલિીનરે બનાિા્ય છરે. આ શાહીનરે આખા તાડપત્ર પર લગાડિામાં આિરે 
છરે અનરે પછી કપડાના કકડા િડરે તરે તાડપત્રનરે લૂછી નખા્ય છરે. આથી કોતરરેલા 
ભાગમાં આ શાહી ચોંટી રહરે છરે. પરરણામરે કોતરરેલો ભાગ કાળો બની જા્ય છરે અનરે 
એ રીતરે અક્રો ઊઘડરે છરે.

આ પાંચરે પ્કારની કાળી શાહી તાડપત્ર પર લખિા માટરે િપરા્ય છરે. હિરે 
કાગળ તથા કપડા ઉપર લખિા માટરેની કાળી શાહીના છ પ્કાર જોઈએ.

(3) કઞાગળ અનરે કઞાિડ િર િખિઞાની કઞાળી શઞાહી :

પ્રકઞાર 1 : એક સરસ કઞાવયકડીમઞાં ્તરેનું િિ્ણન આપયું છરે : 

‘‘लजतना काजि उतना बोि,

  तेथी दूना गुंद झकोि;

जो रि भांगरानो िडे,

  तो अक्षरे अक्षरे दी्वा बळे.’’

અથા્કત્ – કાજળ તથા બોળ સમપ્માણમાં લરેિાં અનરે એથી બમણો ગુંદર 
લરેિો. આ ત્રણરે મરેળિી એકરસ કરતાં પ્થમ પ્કારની શાહી તૈ્યાર થા્ય. એમાં 
ભાંગરાનો રસ નાખિાથી ચળકાટ આિરે છરે. તરેથી તરેનાથી લખા્યરેલ અક્રરેઅક્ર 
ચળકી ઊઠરે છરે.

મુવનજી આ પ્કારની શાહીનરે ઉતિમ અનરે પ્શસ્ય ગણરે છરે, પણ સાથરે સાથરે 
ભાંગરાના ઉપ્યોગ સામરે ચરેતિરે છરે. ભાંગરો નાખિાથી શાહીનો ચળકાટ િધરે અનરે 
રંગ િધારરે  ઘરેરો ઊઘડરે એ િાત સાચી; પરનતુ તરેનાથી કાગળ કરે કાપડ કાળાં 
પડી જા્ય છરે અનરે લાંબરે ગાળરે સડી જા્ય છરે. લાખ, ખરદર કરે હીરાકસીની માફક 
ભાંગરો તાતકાવલક કોઈ ખરાબ અસર દરેખાડતો નથી; છતાં તરે હસતપ્તનરે ચાર-
પાંચ શતકથી િધારરે  કાઢિા ન દરે !

શુદ્ ગુંદર અનરે બોળ સમપ્માણમાં લઈનરે પાણીમાં પલાળિાં અનરે એ પાણીનરે 
સિચછ કપડાથી ગાળી લરેિું. પછી એ ત્રણરેનરે તાંબાના પાત્રમાં ભરેગાં કરીનરે તાંબાનો 
ઢોળ ચડાિરેલા લીમડાના દસતા િડરે બરાબર એકરસ થઈ જા્ય ત્યાં સુધી લસોટિાના. 
આમ તૈ્યાર થ્યરેલી શાહીનરે સૂકિી નાખિી. જ્યારરે  જરૂર પડરે ત્યારરે  તરેનો એક ટકુડો 
પાણીમાં નાખી આંગળીઓથી મસળી એકરસ કરી દરેિું અનરે તરેનાથી લખિું.
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કાગળ અનરે કાપડ ઉપર લખિા માટરેની કાળી શાહીના બીજા પાંચ પ્કાર 
છરે; પરનતુ મુવનજીના મત મુજબ તરે કાગળ-કાપડનું આ્યુષ્ય ઘટાડનાર હોિાથી 
ઉપ્યોગમાં લરેિા જ રેિી નથી. લાકડાના પારટ્યા કરે પાટી ઉપર તરેનાથી લખી શકા્ય. 
તાડપત્ર માટરેની શાહીના પ્કારના આધારરે  આ પાંચરે પ્કારની કલપના કરાઈ હોિાનો 
સંભિ છરે ! છતાં તરે પાંચરેનરે બનાિિાની રીત દશા્કિતી મૂળ કડીઓ જ રેનરે તરેમાં 
આિતી િસતુઓ જાણિાની ઇચછા હો્ય તરેમના માટરે નીચરે આપી છરે :

પ્રકઞાર 2 :
‘‘मष्यधधे नक्षि िदुंदं, गुंदाधधे बोिमे्व च ।

िाक्षा-बीयारिेनोच्चैर्, मर्द्दधेत् ताम्रभाजने ।।’’

પ્રકઞાર 3 :

‘‘बीआबोि अनइ िकखारि,

  कज्जि ्वज्जि (?) नइ अंबारि;

‘भोजराज’ नमिी ननिाई,

  िानउ फाटइ नमिी नप्व जाई.’’

પ્રકઞાર 4 :

‘‘िाख टांक बीि मेि, स्वाग टांक िाच मेि,
नीर टांक़ दो िो िेई, ्ांडीमें चडाईए;
जयों िों आग दीजे तयों िों, ओर खार िब िीजे,
िोदर खार ्वाि ्वाि, िीिके रखाइए;
मीठा तेि दीि जाि, काजि िो िे उतार,
नीकी प्वनध पिछानीके, ऐिे ्ी बनाइए;
चा्क चतुर नर, लिखके अनुि ग्रंथ,
बांच बांच बांच ररझ, ररझ मोज िामीए.

- मिीप्वनध.’’

પ્રકઞાર 5 :

‘‘सया्ी िक्की करणप्वनध:

िाख चोखी अथ्वा चीिडी िीजे िइिा 3

िेर तीन िाणीमें नाखीजे; िु्वागो िइिा 2 नाखीजे;

िोदर तीन िइिा 3 नाखीचे;

िाणी तीन िा्व उतारे;
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िाछें शीति जिमें भीजोय दीजे:

सया्ी ्ोय चोखी िक्की.’’

પ્રકઞાર 6 :

‘‘काजि टांक 6, बीजाबोि टांक 12, खेरनो गुंद टांक 36,

अफीण टांकगा, अिता िोथी टांक 3,

फटकडी काची टांक o ।।, ननंबना द्दोरािुं पदन िात

त्ांबाना िात्मां घूंट्वी ।।

આ બધાંની વિગતમાં આપણરે ઊતરિાની જરૂર નથી.

(4) િંચઞાંગ ્તથઞા કઞાિડનઞા િીંટઞા ઉિર િખિઞાની શઞાહી :

કાવ્યકડી આ પ્માણરે છરે :

‘‘बोिसय नविगुणो गुंदो, गुंदसय नविगणा मषी ।

मद्वयेद् यामयुगमं तु, मषी ्वज्रिमा भ्वेत् ।।’’

અથઞા્ણત્ –

અમુક વનવશ્ત પ્માણમાં બોલ લઈ તરેનાથી બમણો ગુંદ અનરે ગુંદથી બમણં 
કાજળ લઈ એ બધું ભરેગું કરી છ કલાક સુધી ઘૂંટિું. આથી િજ્ર જ રેિી પાકી શાહી 
બની જા્ય.

(5) િઞાિ શઞાહી :

લાલ શાહી પણ િપરાશમાં હતી. ખાસ કરીનરે હસતપ્તોમાં હાંવસ્યા દોરિા 
માટરે, દંડ િગરેરરે  મૂકિા માટરે, પુવષપકા લખિા માટરે, મનત્રો લખિા માટરે તથા ્યનત્રો 
દોરિા માટરે લાલ શાહી િપરાતી જ રેથી આ બધું બીજા લખાણથી અલગ ઊપસરે. 
તરેનરે બનાિિાની રીત આ પ્માણરે છરે :

સારી જાતના કાચા રહંગળોકનો મોટો ટકુડો ખાંડણીમાં મૂકી તરેમાં ખાંડનું 
પાણી રરેડી તરે બરેઉનરે દસતા િડરે સારા પ્માણમાં ખાંડો–પીસો. પછી નીચરે બરેસિા 
દો. પીળાશ પડતું પાણી ઉપર આિશરે. આ પીળું પાણી કાઢી નાખો પણ તરેની 
સાથરે શુદ્ લાલ ભાગ નીકળી જા્ય નરહ તરેની કાળજી રાખો. ફરીથી તરેમાં ખાંડનું 
પાણી નાખી પીસો. િળી પીળું પાણી કાઢી નાખો. િળી ખાંડનું પાણી ઉમરેરી પીસો 
અનરે ઉપર આિતું પીળાશિાળું પાણી કાઢી નાખો. આ પ્માણરે દસથી પંદર િખત 
કરિાથી શુદ્ લાલ રહંગળોક તૈ્યાર થશરે. પછી એમાં િળી ખાંડનું પાણી તથા 
ગુંદરનું પાણી ઉમરેરી ખૂબ પીસો. આિું િારંિાર કરો. બરાબર એકરસ થઈ જા્ય 
ત્યાં સુધી કરો. આ દરવમ્યાન, ગુંદરનું પ્માણ પૂરતું છરે કરે નરહ તરે જોિા માટરે િચચરે 
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િચચરે આ રહંગળોક આંગળી પર લઈ કાગળના ટકુડા પર લગાડો. કાગળનરે બરેિડ 
િાળીનરે દરરેક િખતરે ભરેજમાં મૂકો. જો કાગળનાં બરે પડ સરળતાથી એકબીજાં સાથરે 
ચોંટી ન જા્ય, તો માનિું કરે ગુંદરનું પ્માણ જરૂરર્યાત કરતાં િધારરે  નથી. કાગળ 
પર રહંગળોક ચોંટાડરેલો તરે સુકાઈ જા્ય એટલરે આંગળીના નખથી ઉખાડો. જો 
સરળતાથી ઊખડરે તો માનિું કરે ગુંદર ઓછો છરે. િળી પાછુ ંજ્યાં સુધી પૂરતો ગુંદર 
એમાં ભળરે નરહ ત્યાં સુધી આ પ્માણરે કરતા રહરેિું પડરે.

આ રીતરે લાલ શાહી તૈ્યાર થા્ય છરે. આ ચીકણા લોંદામાંથી નાની નાની 
ગોળીઓ બનાિી સૂકિી દરેિી. જ્યારરે  જરૂર પડરે ત્યારરે  પાણીમાં આ ગોળીઓ 
ભરેળિી જાડી કરે પાતળી લાલ શાહી બનાિી લરેિા્ય.

(6) અષ્ટગનધ :

ખાસ કરીનરે મનત્રો લખિા અનરે ્યનત્રો દોરિા માટરે સુગંધી રંગ િપરા્ય છરે. 
નીચરેનાં આઠ સુગંધી દ્રવ્યોનરે સરખા પ્માણમાં લઈ તરેમાંથી આ રંગ બનાિા્ય છરે 
: (1) અગર, (2) તગર, (3) ગોરોચન, (4) કસતૂરી, (5) રકતચનદન, (6) ચનદન, 
(7) વસનદૂર અનરે (8) કરેસર. આ માટરેનાં આઠ દ્રવ્યોની બીજી ્યાદી પણ મળરે છરે 
: (1) કપૂર, (2) કસતૂરી, (3) ગોરોચન, (4) સંઘરફ, (5) કરેસર, (6) ચનદન, (7) 
અગર અનરે (8) ગરેહૂલો. આમાંથી પાંચ દ્રવ્યો બન્નરેમાં સથાન પામ્યાં હોિાથી તરે 
અષ્ગનધના મહતિના ભાગ ગણા્ય : (1) અગર, (2) ગોરોચન, (3) કસતૂરી, (4) 
ચનદન અનરે (5) કરેસર.

(7) યક્કદ્ણમ :

આ રંગ પણ મનત્રો તથા ્યનત્રો માટરે િપરાતો. તરેનાં અવગ્યાર દ્રવ્યો : (1) 
ચનદન, (2) કરેસર, (3) અગર, (4) બરાસ, (5) કસતૂરી, (6) મરચક્ોલ, (7) 
ગોરોચન, (8) રહંગળોક, (9) રતાંજણી, (10) સોનાનો િરખ અનરે (11) અમબર.

આ બધાં કીમતી દ્રવ્યોનરે સમપ્માણમાં લઈનરે તરેમાં ચોખખું ગુંદનું પાણી ઉમરેરી 
આ ્યક્કદ્કમ બનાિાતો.

આ બંનરે રંગોની બનાિટ માટરેની બીજી વિગતોમાં હિરે આપણરે ઊતરિાની 
જરૂર નથી.

(8) વચત્ો દોરિઞા મઞાટરેનઞા રંગો :

સામાન્ય રીતરે તો વચત્રો માટરે શાહીઓ જ િપરાતી. પીળા રંગ માટરે હરતાલનો 
ઉપ્યોગ કરાતો. સફરેદ રંગ તરીકરે સફરેદો િપરાતો. તરે માટરે ચાક-ખડી પણ િાપરતા. 
બીજા રંગો આ મુખ્ય રંગોના વમશ્ણ દ્ારા બનતા. દા. ત.,

(અ) હરતાલ + રહંગળોક = નારંગી રંગ.
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(આ) રહંગળોક + સફરેતો = ગુલાબી રંગ.

(ઇ) હરતાલ + કાળી શાહી = લીલો રંગ.

મુવનજી કહરે છરે કરે એક પ્ાચીન પાન ઉપર રંગો બનાિિાનાં છ સૂત્રો આપરેલાં છરે :

(અ) સફરેદો ટાંક 4 + પ્યાિડી (પીઉડી) ટાંક 1 + વસંદૂર ટાંક 1॥ = ગોરો રંગ

(આ) વસંદૂર ટાંક 4 + પોથી ગલી ટાંક 1 = ખારીક રંગ.

(ઇ) હરતાલ ટાંક 1 + ગલીતાં ટાંક = નીલો રંગ

(ઈ) સફરેદો ટાંક 1 + અલતો ટાંક 1 1॥ = ગુલાબી રંગ.

(ઉ) સફરેદો ટાંક 1 + ગલીતાં ટાંક 1 = આસમાની રંગ.

(ઊ) વસંદૂર ટાંક 1 + પ્યાિડી (પીઉડી) ટાંક 0॥ = નારંગી રંગ.

શુદ્ ગુંદરનું પાણી ઉમરેરીનરે રંગો હસતપ્તોમાં વચત્રો દોરિા માટરે િાપરતા.

(9) સોનઞાની અનરે ચઞાંદીની શઞાહીઓ :

સુિણ્કશાહી અનરે રજતશાહીથી લખરેલી હસતપ્તો પણ મળરે છરે. આ શાહીઓ 
બનાિિાની રીત :

સોનાના કરે ચાંદીના િરખનાં પતરાં એક પછી એક ખલ કરે ખાંડણીમાં મૂકીનરે 
તરેમાં શુદ્ ધિના ગુંદનું પાણી રરેડિું. આ બંનરેનરે ખૂબ લસોટતાં સુિણ્ક કરે ચાંદીનું 
ચૂણ્ક તૈ્યાર થશરે. ખલ-ખાંડણી સારી ગુણિતિાિાળાં િાપરિાં, જ રેથી તરેમાં ઉઝરડા 
પડરે નરહ. નરહ તો તરે પથથરની રજ આ ચૂણ્કનરે બગાડી મૂકરે અનરે શાહી ઝાંખી થઈ 
જા્ય. આ ચૂણ્કમાં ખાંડનું પાણી નાખીનરે ખૂબ હલાિીનરે એકરસ બનાિી દરેિું. પછી 
ચૂણ્ક નીચરે બરેસરે એટલરે ઉપરનું પાણી સાચિીનરે બહાર કાઢી લરેિું. તરેમાં ચૂણ્કનો કોઈ 
અંશ પાણી સાથરે નીકળી ન જા્ય તરેની કાળજી રાખિી. આ પ્માણરે ત્રણ-ચાર િાર 
અથિા િધારરે  િખત કરિું જોઈએ. આનાથી ગુંદર બરાબર શુદ્ બની જશરે. આમ 
તૈ્યાર થ્યરેલું ચૂણ્ક તરે જ સુિણ્ક કરે રજત શાહી. ગુંદરની ચીકાશ ખાંડના પાણીથી 
દૂર થા્ય છરે અનરે શાહીનો ચળકાટ સચિાઈ રહરે છરે. ખાંડનું પ્માણ સામાન્ય રાખિું.

પ્્યોગ ખાતર સાિ થોડી શાહી બનાિિા ઇચછનારરે  આ પ્માણરે કરિંુ : ધિના 
ગુંદરનું પાણી કાચની રકાબીમાં ચોપડી તરેમાં િરખ નાખી આંગળીઓ િડરે મસળિું 
અનરે ખાંડના પાણી દ્ારા ઉપર દશા્કવ્યા પ્માણરે શુદ્ીકરણ કરિું એટલરે શાહીનું 
ચૂણ્ક તૈ્યાર.

શાહીની જરૂર પડરે ત્યારરે  આ ચૂણ્ક પ્માણસર પાણીમાં નાખી હલાિીનરે 
ઉપ્યોગમાં લરેિા્ય.

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં સુિણ્કશાહી અનરે રજતશાહી િડરે લખા્યરેલ 
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હસતપ્તો સચિા્યરેલી છરે.

(10) કઞાળી શઞાહી અંગરે ચરે્તિિીનો સૂર :

કાળી શાહી અંગરે મુવનજી જ રે ચરેતિણી ઉચચારરે  છરે તરે ધ્યાનમાં રાખિા જ રેિી છરે :

(અ) મરેશ તલના તરેલની જ હોિી જોઈએ.

(આ) ગુંદર પણ માત્ર ખરેરનો, લીમડાનો કરે બાિળનો જ જોઈએ.

(ઇ) શાહીમાં રીંગણી ફળનો રસ ઉમરેરિાથી –

 (i) શાહીમાં ચળકાટ આિરે છરે અનરે

 (ii) તરેની કડિાશ માખીઓ િગરેરરેનરે દૂર રાખરે છરે.

(ઈ) શાહીની બનાિટમાં લાખ, ખરેર, લોહચૂણ્ક કરે લોહનો કાટ હો્ય, તો તરે 
શાહી કાગળ-કાપડ માટરે નકામી છરે. કરેમ કરે આ િસતુઓ બરેત્રણ સદીના ટૂકંા 
ગાળામાં જ કાગળ-કાપડનરે ખાઈ જા્ય છરે અનરે આિી શાહીથી લખા્યરેલ હસતપ્તો 
તમાકુનાં સૂકાં પાનની જ રેમ સડી જા્ય છરે. આ પદાથયો તાડપત્રનરે કોઈ નુકસાન કરી 
શકતા નથી, પરનતુ કાગળ-કાપડનરે તો નુકસાનકારક જ છરે.

(ઉ) વબ્યારસ શાહીનરે ઘરેરો કાળો રંગ આપરે છરે એ િાત સાચી, પણ એ રસ 
સિભાિથી જ સૂકો હોિાથી જો તરેનું પ્માણ સહરેજ પણ િધી જા્ય તો ગુંદરની 
ચીકાશનરે ખાઈ જા્ય છરે અનરે પરરણામરે તરેનાં લખાણો ખરી જા્ય છરે અથિા તો 
પૃષ્ઠોના પરસપર ઘષ્કણનરે કારણરે હસતપ્ત કાળી પડી જા્ય છરે. પ્માણસરનો 
વબ્યારસ નુકસાન કરતો નથી.

(ઊ) હસતપ્તો કાળી પડી જા્ય છરે અનરે સડી જા્ય છરે તરેનાં કરેટલાંક કારણો :

(i) કાગળની બનાિટમાં રહી ગ્યરેલી ખામીઓ.

(ii) માિાનરે સાફ કરિામાં કાટ ચડરે એિા તથા ખાટા પદાથયો િપરા્યા હો્ય 
તો. કાગળમાં જ્યાં જ્યાં આિા પદાથયોની રજ િધારરે  રહી ગઈ હો્ય તરે તરે 
સથળો સમ્ય જતાં કાળાં પડી જા્ય છરે.

(iii) િષા્કઋતુની ભરેજિાળી હિામાં હસતપ્તોનાં પાન પરસપર ચોંટી જા્ય 
છરે. કરેટલીક િાર આિાં પાનાં છૂટાં પાડીનરે લોકો ભરેજની અસર નાબૂદ 
કરિાના હરેતુથી એક પાનાનરે તડકરે મૂકરે છરે. આ તદ્ન ખોટી પ્રક્ર્યા છરે. 
પૃષ્ઠનો જ રેટલો ભાગ સૂ્ય્કના સીધા તડકામાં હો્ય તરેટલો ચમક ગુમાિરે 
છરે અનરે કાળો પડી જા્ય છરે. જો તાપ િધારરે  હો્ય તો તો તરે પાનની બંનરે 
બાજુ - બરેઉ પૃષ્ઠ કાળાં પડરે છરે, નરહ તો એક જ પાનની એક બાજુ કાળી 
અનરે બીજી બાજુ સફરેદ રહરે છરે !
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(iv) કરેટલાક લરહ્યાઓ શાહી ઝાંખી ન પડી જા્ય તરે હરેતુથી ખરડ્યામાં કાટ 
ચડરેલી લોખંડની ખીલીઓ મૂકી રાખરે છરે. જ્યારરે  શાહી ઝાંખી પડરે ત્યારરે  
તરેઓ તરેનરે આ ખીલીઓથી ખૂબ હલાિરે છરે, જ રેથી ઝાંખપ જતી રહરે. પરનતુ 
ઊલટુ,ં હલાિિાથી કાટ ઉપર આિરે છરે. એના પરરણામરે તરે પછી લખા્યરેલાં 
પાન સમ્ય જતાં કાળાં પડી જા્ય છરે અનરે જીણ્ક થઈ જા્ય છરે. જ્યારરે  કાટ 
પોતાના િજનથી નીચરે બરેસી જા્ય છરે ત્યારરે  તરેની અસર રહરેતી નથી. 
કરેટલીક િાર કરેટલાંક પૃષ્ઠ અથિા તરેના ઉપરની કરેટલીક લીટીઓ સારી 
વસથવતમાં હો્ય અનરે બીજી લીટીઓ ખરાબ વસથવતમાં હો્ય એિું જોિા 
મળરે છરે તરે આનરે કારણરે જ હો્ય છરે.

(v) એિું પણ જોિા મળરે છરે કરે હસતપ્તો સારી હાલતમાં હો્ય પણ પહરેલું 
પાન અનરે છરેલ્ું પાન કાળાં પડી ગ્યાં હો્ય અનરે ખિાઈ જતાં હો્ય. આનું 
કારણ એ કરે એની સાથરેની બીજી હસતપ્ત લાખ, કાટ, હીરાકસી િગરેરરે  
િાળી શાહીથી લખરેલી હો્ય તરેના સંપક્કથી આમ બનરે છરે !

(vi) શાહી પાતળી ન પડી જા્ય તરેમજ ઝાંખી પણ ન થઈ જા્ય એટલા માટરે 
કરેટલાક લોકો શાહીમાં વબ્યારસ નાખતા હો્ય છરે. એનો સિભાિ સૂકો 
હોઈ શાહીમાંનો પાણીનો ભાગ સુકાઈ જિાથી શાહીની કાળાશ તથા 
જાડાઈ િધરે છરે. પરનતુ સામાન્ય રીતરે, અનરે િષા્કઋતુમાં તો ખાસ, પાનના 
પરસપર ઘષ્કણનરે પરરણામરે તરેમાં લખરેલ અક્રો તરેમજ પાનાં કાળાં પડી 
જા્ય છરે અનરે પરસપર ચોંટી પણ જા્ય છરે.

ટૂકંમાં કાગળની બનાિટ, શાહીની બનાિટ, બહારનું િાતાિરણ િગરેરરે  કરેટલી્યરે 
િસતુઓ વિવિધ રીતરે હસતપ્તો પર પ્ભાિ પાડતી હો્ય છરે.

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં શાહીમાં નાખરેલી િસતુઓના કારણરે ખિાઈ 
ગ્યરેલી હસતપ્તનો નમૂનો પણ સાચિરેલો છરે.

r



6. િહહયઞાઓ

વિભઞાગ 1
1. પ્રઞાસ્તઞાવિક :

પ્ાચીન કાળની લરેખનકળા, વલવપઓ અનરે લરેખનસામગ્ી વિષરે આપણરે જો્યું. 
પરનતુ આ બધું જડ હોઈ પોતરે તો કોઈ પ્િૃવતિ કરરે  નરહ. તરેમનરે કામરે લગાડનાર કોઈ 
ચરેતન પદાથ્ક હો્ય તો જ લરેખનરક્ર્યા સંભિી શકરે અનરે આ ચરેતન પદાથ્ક તરે મનુષ્ય 
છરે જ રે કલમનરે હાથમાં પકડી શાહીમાં બોળી કાગળ ઉપર ફરેરિરે છરે.

આ મનુષ્ય ‘લરેખક’ કરે ‘લરહ્યો’ કહરેિા્ય છરે. હસતપ્તો તૈ્યાર કરિામાં તરેનું 
સથાન ચાિીરૂપ છરે. આ લરહ્યાની ખાવસ્યતો અનરે ટરેિોથી હસતપ્તોનું લખાણ 
સિાભાવિક રીતરે જ પ્ભાવિત થા્ય જ. આથી હિરે આપણરે લરહ્યાઓ વિષરે 
વિચારીએ.

2. િુવ્િકઞા િછીનઞાં િખઞાિોમઞાંની મઞાહહ્તી :
ઘણી િાર લરહ્યાઓ પોતરે તૈ્યાર કરરેલી હસતપ્તોના અનતરે, મૂળ રચનારરે  

લખરેલ પુવષપકા પૂરી થ્યરે, પોતાના વિષરેની મારહતી આપરે છરે. આિાં લખાણોનો 
અભ્યાસ કરિાથી જાણિા મળરે છરે કરે પ્ાચીન તથા મધ્ય્યુગીન ભારતમાં લરહ્યાઓ 
બ્રાહ્મણ, નાગર, કા્યસથ, ભોજક જ રેિા િગયોના હતા. આિાં કરેટલાં્ય કુટુબંો આ 
ધંધામાંથી જ પોતાનું ગુજરાન ચલાિતાં હશરે. હષ્ક, ભોજદરેિ, વસદ્રાજ જ્યવસંહ 
જ રેિા મહાન રાજાઓ, બીજા પણ ઘણા નાના નૃપો અનરે ધાવમ્કક મનોિૃવતિના શ્ીમંત 
સદગૃહસથો હસતપ્તોની નકલો આિા લરહ્યાઓ પાસરે કરાિતા અનરે આ કામ માટરે 
તરેમનરે પૂરતું િરેતન પણ આપતા. સનતોષ પામતા આ લરહ્યાઓએ પણ તરેમના આ 
કા્ય્કમાં ઉતકૃષ્તા, કુશળ કારીગરી અનરે વનપુણતા દશા્કિી છરે જ.
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3. વશિઞાિરેખો અનરે હસ્તપ્ર્તો : ્તફઞાિ્ત :
વશલાલરેખો અનરે દાનનાં તામ્રપત્રો તરેમજ વસક્ાઓ િગરેરરે  ઉપરનાં લખાણોની 

બાબતમાં આપણરે ઘણી િાર મૂળની પ્માવણત નકલો સાથરે કામ પાડિાનું આિરે છરે. 
એ લખાણોમાં જો કોઈ ભૂલો નીકળરે તો તરે કોતરનારરે  કરરેલી ક્વતઓ ગણા્ય. જ રેના 
ઉપર કોતરરેલું હો્ય તરે પદાથયો ટકાઉ હોિાથી નકલો, તરેની્યરે નકલો એિી પરમપરાનરે 
અિકાશ રહરેતો નથી. પરરણામરે આિાં લખાણો મૂળ જ રેટલું જ મૂલ્ય ધરાિરે છરે.

હસતપ્તોની િાત આથી તદ્ન જુદી જ છરે. તરેમાં તો હાથ િડરે અક્રરે  અક્રનો 
ઉતારો કરિાનો હો્ય છરે. આથી જ તો તરેનરે ‘હસત-પ્ત’ (હાથ િડરે લખીનરે તૈ્યાર 
કરરેલી પ્ત) કહરે છરે. જ રેના ઉપર ગ્નથો લખાતા તરે કાં તો તાડપત્રો હો્ય, ભૂજ ્કપત્રો 
હો્ય કરે કાગળ હો્ય. તરે સમ્ય જતાં બટકી જા્ય છરે. આથી જૂની જીણ્ક થતી 
હસતપ્તોની નકલો સમ્યસર કરાિી લરેિી પડરે, નરહ તો મૂળ રચના જ નાશ 
પામરે. આ નિી પ્તો ધીમરે ધીમરે જૂની હસતપ્તોના સથાનમાં ગોઠિાઈ જા્ય. એ 
રીતરે મૂળ ગ્નથો સચિા્ય. પોતાની ‘કાવ્યમીમાંસા’માં રાજશરેખરરે  કવિનરે આદરેશ 
આપ્યો છરે કરે પોતાનો ગ્નથ રચરે ત્યારરે  તરેની અનરેક પ્તો કરિી કરે કરાિી લરેિી. આ 
આદરેશ આ પરરવસથવત જોતાં સમુવચત અનરે આિશ્યક છરે તરે સપષ્ થા્ય છરે. આિી 
િાસતવિકતાનરે કારણરે જ કતા્કઓ પોતાના જીિનકાળમાં જ પોતાના ગ્નથોની અનરેક 
પ્તો તૈ્યાર કરાિિાના આગ્હી રહરેતા. તરેમાં્યરે લોકભોગ્ય અનરે પ્વસદ્ ગ્નથોની 
પ્તોની માગણી તો દરેશના ખૂણરે ખૂણરેથી થતી રહરેતી.

પ્તો તૈ્યાર કરિાની આ પરમપરામાં મૂળ ગ્નથની પ્તો અનરેક િાર તૈ્યાર 
કરાિી હો્ય અનરે એમાંથી તૈ્યાર કરરેલ હસતપ્તની નકલો પણ કરાિા્ય.

ગ્નથોની હસતપ્તો તૈ્યાર કરિા-કરાિિાની તથા સાચિિાની આિશ્યકતાનરે 
લક્માં રાખીનરે જ પુરાણો િગરેરરેએ નકલો કરાિિી તરેમજ ભરેટ આપિી એનરે પુણ્ય 
ગણ્યું છરે. જ રે મૂળ હસતપ્તોની પ્તો તૈ્યાર કરાિાતી હો્ય તરે હસતપ્તો તો લાંબો 
સમ્ય ટકી શકતી ન હોિાથી તરેમાંથી તૈ્યાર કરા્યરેલી હસતપ્તો ઉપરથી નકલો 
કરાિાતી હો્ય અનરે આ નકલોની્યરે નકલો થા્ય એમ પરંપરા ચાલરે. આમ હાલ 
ઉપલબધ હસતપ્તોના િારસા માટરે હસતપ્તોની નકલો કરિાની પ્િૃવતિ સતત 
કરનારા પ્ાચીન અનરે મધ્ય્યુગીન લરહ્યાઓના જ આપણરે ઋણી છીએ.

આટલા આિશ્યક વિિરેચન પછી હિરે આપણરે હસતપ્તવિજ્ાનમાં મહતિપૂણ્ક 
કરેનદ્રી્ય સથાનરે વિરાજતા લરહ્યાઓની વિશરેષતાઓનો વિચાર કરીએ.

4. ટરેિો અનરે ખઞાવસય્તો :
દરરેક લરહ્યાની પોતાની આગિી ખાવસ્યતો અનરે ટરેિો હો્ય જ. એ પ્માણરે 

દરરેક હસતપ્તની પણ આગિી વિશરેષતાઓ હો્ય છરે.
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તરેમની ખાવસ્યતો અંગરે ત્રણ મુદ્ા વિચારી શકા્ય :

(અ) અક્રો લખિાની આગિી પદ્વત;

(આ) સાહવજક ભૂલો અનરે છૂટ; અનરે

(ઇ) પૂિ્કગ્હ – ખાસ કરીનરે જ્યારરે  બરે કરે િધારરે  પાઠાનતરોમાંથી પસંદગી 
કરિાની હો્ય ત્યારરે .

જ રે તરે હસતપ્તનો સતત અનરે ઝીણિટભ્યયો અભ્યાસ કરિાથી જ આિી 
બાબતો જાણી શકા્ય.

ટરેિો અંગરે છ મુદ્ા વિચારી શકા્ય :

(અ) લખિા માટરે બરેસિાની આગિી પદ્વત;

(આ) પાટી અનરે કાગળ અમુક જ વસથવતમાં રાખિાની ટરેિ;

(ઇ) કલમ પકડિાની પદ્વત;

(ઈ) લીટીઓ દોરીનરે કરે દો્યા્ક વિના સીધી લીટીમાં લખિાની પદ્વત;

(ઉ) હળિરે હાથરે કરે ભાર દઈનરે લખિાની પદ્વત; અનરે

(ઊ) શાહીમાં બોળરેલી કલમનરે િારંિાર છટંકોરીનરે આજુબાજુની જમીનનરે 
ડાઘથી બગાડિાની ટરેિ હોિી ન હોિી !

આિી વ્યવકતગત ખાવસ્યતોનરે કારણરે જ લરહ્યાઓ પોતાની કલમ ઠરડાઈ 
જિાની કરે બુઠ્ી થઈ જિાની ભીવતથી બીજાનરે આપતા હોતા નથી. આ અંગરે એક 
સરસ સુભાવષત છરે.

‘‘िेखखनी िुसतकं रामा, िर्सते गता गतािः ।

कदानचत् िुनर् आयातािः, िष्ा मृष्ा च चुन्बता।।’’

અથા્કત્ – 

‘‘કલમ, રકતાબ નરે રામા જો બીજાનરે હાથ ગઈ તો ગઈ જ; કદાચ પાછી આિરે 
તો અનુક્રમરે ઠરડાઈનરે, ઘસાઈનરે અનરે ચુવમબત થઈનરે આિરે !’’

5. ગુિ-દોષો :
‘‘લરેખપદ્વત’’એ આદશ્ક લરહ્યાના સદગુણોનરે આ રીતરે વ્યકત ક્યા્ક છરે :

‘‘ि्व्वदेशाक्षरनभज्िः, ि्व्वभाषाप्वशारदिः ।

  िेखकिः कलथतो राज्िः, ि्वा्वनधकरणेषु ्वै ।।1।।

मेधा्वी ्वाकिटुर धीरो, िघु्सतो लजतेन्द्यिः ।

  िरशास्त्रिररज्ाता, एष िेखक उचयते ।।2।।
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અથા્કત્ –

લરહ્યામાં નીચરેના સદગુણ હોિા જોઈએ :

1. સિ્ક પ્દરેશોની વલવપઓની જાણકારી, 2. સિ્ક ભાષાઓનું જ્ાન, 3. 
બુવદ્શાળીપણં, 4. િકતૃતિની છટા, 5. ધીરજ, 6. ઝડપ, 7. સં્યમ, અનરે 8. બીજાંનાં 
શાસ્તોનું જ્ાન.

ટૂકંમાં કહીએ તો, લરહ્યો સારા અક્રરે  લખનારો હોિો જોઈએ, વિવિધ 
વલવપઓ, શાસ્તો તથા ભાષાઓ જાણનારો હોિો જોઈએ. ગમરે તરેમ કરીનરે કામ 
જલદી પૂરંુ કરી નાખિાની િૃવતિથી કામ બગાડનારો નરહ પણ ધીરજ રાખનારો 
હોિો જોઈએ, અનરે આ કરે તરે વનવમતિનરે લીધરે વિલંબ કરિાનરે બદલરે પોતાના કામનરે 
ઝડપથી પૂરંુ કરનારો હોિો જોઈએ. આિશ્યક રીતરે આ સદગુણો તરેનામાં હોિા 
જોઈએ, જ રેથી તરે બરાબર નકલ કરી શકરે અનરે મૂળની ભૂલોમાં કોઈ ઉમરેરો ન કરરે  !

એ જ ‘લરેખપદ્વત’ લરહ્યાના દુગુ્કણો ત્રણ પ્ાકૃત ગાથાઓમાં ગણાિરે છરે. 
લરહ્યાઓએ આ દોષો વનિારિા જોઈએ :

‘‘ढलिया य मिी भगगा, य िेप्णी खरपडयं च ति्वट्ं ।

नवि नवि नत्त कूड-िे्य, अज्जप्व िे्त्तणे तण्ा ।।1।।

प्वहुिं मिी-भायणं, अनतथ मिी प्वतथयं लि ति्वट्ं ।

अ््ाररिाण कज्जे, तए िे्य, िेप्णी भगगा ।।2।।

मलि गप्उण न जाणलि, िे्ण-ग्णेण मुद्ध । कलिओ लि ।

ओिरिु कूड्-िे्य ! िुिलिय ित्ते प्वणिेलि ।।3।।

અથા્કત્ –

લરહ્યાના દોષો આ પ્માણરે હો્ય છરે, જ રે વનિારિા જોઈએ :

(1) શાહી ઢોળાઈ જિી,

(2) કલમ ભાંગી જિી,

(3) કલમ છટંકોરીનરે આસપાસની ભૂવમ શાહીના ડાઘથી ખરડી મૂકરે,

(4) ખરડ્યાનું મુખ પહોળું હોિા છતાં એમાં બોળિા જતાં કલમ તૂટી જા્ય,

(5) કલમ કરેમ પકડિી અનરે કરેમ ખરડ્યામાં બોળિી એ જાણતો ન હો્ય, 
અનરે –

આિો લરહ્યો ‘કૂટલરેખક’ અથા્કત્ કપટી કરે નાલા્યક લરહ્યો છરે જ રે માત્ર સુંદર 
કાગળોનરે બગાડરે છરે !

પ્ામાવણકતા અનરે કાળજી એ બરે લરહ્યાના ખાસ સદગુણ ગણા્ય; પણ 
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લરહ્યાઓમાં આ સદગુણો – િફાદારી – વિકસરેલા ભાગ્યરે જ જોિા્ય છરે ! કત્રરે 
એક તથ્ય તરફ આપણં ધ્યાન દોરરે  છરે. બુવદ્શાળી પણ બરેિફા લરહ્યાએ કરરેલી 
હસતપ્તની નકલ કરતાં મંદબુવદ્, ઓછી ગુણિતિાિાળા પરંતુ િફાદાર લરહ્યાએ 
કરેિળ ્યંત્રિત્ કરરેલી નકલ અસલ હસતપ્ત વિષરે આપણનરે િધારરે  મારહતી આપી 
શકરે છરે. તરેની િફાદારીનું માપ આંતરરક પરીક્ણ દ્ારા કાઢી શકા્ય. મૂળ હસતપ્તમાં 
રહરેલી ખાલી જગાઓ તરેમજ દરેખીતી ક્વતઓનરે સુધારિાનો પ્્યતન ક્યા્ક વિના 
જ રેમનું તરેમ ઉતારી આપનાર લરહ્યો વિશ્વાસપાત્ર ગણી શકા્ય; કરેમ કરે જો તરે નાની 
નાની બાબતોમાં પ્ામાવણક રહો તો સમગ્ લરેખનમાં પણ એિો હોિાનો સંભિ રહરે 
છરે. મારા પૂ. વપતાશ્ીએ અવત ઉપ્યોગી એિાં કરેટલાંક સૂત્રો બાળપણમાં આપરેલાં 
તરેમાંનું એક આ પ્માણરે હતું : ‘‘અસલ ઉપરથી નકલ કરિામાં અકલ (અક્લ) 
િાપરિી નરહ.’’

પ્ાચીન કાળમાં તો લરહ્યાઓ બરાબર કામ કરતા; પણ ખાસ કરીનરે પછીના 
સમ્યમાં બરેદરકારી સારા પ્માણમાં જોિા મળરે છરે. હસતપ્તોમાં એક અનરે બરે દંડ 
અહીં-તહીં મૂકરેલા હો્ય છરે. િળી શ્ોક કરે ગાથાનો ક્રમાંક તથા અધ્યા્ય, સગ્ક 
આરદનો ક્રમાંક પણ સથળરે સથળરે લખરેલો હો્ય છરે. ‘ ’ આિું વચહન અનરે નાનાં 
નાનાં વચત્રાતમક પ્તીકો પણ તરેમાં જોિા મળરે છરે. લરહ્યાઓનરે આપિાના િરેતનની 
ગણતરી તરેમણરે ઉતારરેલા ‘ગ્નથો’ની કુલ સંખ્યા પ્માણરે કરિામાં આિરે છરે. આ 
‘ગ્નથ’નું માપ 1 ‘ગ્નથ’ = 32 અક્ર એિું નક્ી થ્યરેલું છરે. આ ગણતરી માત્ર પદ્માં 
જ નરહ પણ ગદ્માં પણ આ જ પ્માણરે કરા્ય છરે. ‘ગ્નથ’ એ ગણતરીનું એકમ 
હતું. ઉપર કહાં તરેિાં વચહનો અક્ર ન ગણા્ય. આથી પાછળના લરહ્યાઓ આિાં 
વચહનો, આંકડા િગરેરરે  પોતાની પ્તમાં ઉતારિાની દરકાર રાખતા નરહ. તરેઓ માત્ર 
હસતપ્તમાં લખરેલ અક્રો જ ઉતારતા. આિા બરેદરકાર લરહ્યાઓએ લખરેલી 
હસતપ્તોમાં કરેટલા્ય સંદભયો, વિવશષ્ ્યનત્રો, કતા્કએ પોતરે મૂકરેલાં ખાસ વચહનો, 
શ્ોક કરે ગાથાના ક્રમાંકો, ‘ગ્નથાગ્ો’ અથા્કત્ મૂળ હસતપ્તમાં અનતરે લખરેલ કુલ 
‘ગ્નથો’ની સંખ્યા જ રેિી મહતિની વિગતો નોંધાઈ જ નથી. અરરે  ! સગા્કનતરે આિતી 
પુવષપકા પછીથી કરા્યરેલ લખાણ – જ રે ઐવતહાવસક આરદ દૃવષ્એ ખૂબ મહતિનું 
ગણા્ય છરે તરે પણ ઉતા્યુું નથી. આિી વનષકાળજી તો સૈકાઓ જૂની છરે. આનરે લીધરે 
જ રે તરે ગ્નથોનું મૂલ્ય ઘટી ગ્યું છરે અનરે સમ્ય િીતતાં તો અથ્ક સમજિામાં મુશકરેલી 
ઊભી થઈ છરે એટલું જ નરહ, પણ ઊલટો ગૂંચિાડો િધા્યયો છરે !

6. એકઞાવધક િહહયઞાઓનું મનોવિજ્ઞાન :
જો ગ્નથ મોટો હો્ય તો તરેની નકલ કરિાનું કામ એક કરતાં િધારરે  લરહ્યાઓએ 

ક્યુું હો્ય. પરરણામરે ‘અનરેક લરહ્યા’નું મનોવિજ્ાન તરેની પાઠપરંપરાના અભ્યાસનરે 
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િધારરે  ગૂંચિરે. િળી ગ્નથના જુદા જુદા વિભાગોનરે ઉતારિાનું કામ જુદાં જુદાં સથળરે 
અનરે જુદી જુદી હસતપ્તોનરે આધારરે  જુદા જુદા સમ્યરે પણ કરા્યું હો્ય ! આમાં 
કાગળની વસથવત તથા વલવપનું સિરૂપ આિા મોટા ગ્નથના વભન્ન વભન્ન ભાગોના 
સમ્યાનુસાર સતરોનો વનદવેશ કરી શકરે. તરેથી આિી મોટી હસતપ્તની બાબતમાં 
જુદા જુદા લરહ્યાઓના હસતાક્રનો ભરેદ જાણિો જરૂરી બનરે છરે.

7. મહતિિૂિ્ણ િહહયઞાઓ :
મુવનજી કરેટલાક મહતિપૂણ્ક લરહ્યાઓનો વનદવેશ કરરે  છરે. જનૈ ્યવતઓ, 

શ્મણો, શ્ાિકો અનરે શ્ાવિકાઓએ પણ સેંકડો હસતપ્તોની નકલો કરરેલી છરે. સિ્યં 
આચા્યયોએ પણ પોતાના હાથરે પ્તો લખરેલી છરે. લરહ્યાઓ પોતરે તૈ્યાર કરરેલ પ્તોના 
અનતરે પોતાનું નામ િગરેરરેની મારહતી નોંધતા હો્ય છરે.

આિી નોંધો ઉપરથી આિી મહતિપૂણ્ક વ્યવકતઓએ પણ પ્તો તૈ્યાર કરી છરે 
તરે હકીકત જાણી શકા્ય છરે.

િળી, એિી પણ હસતપ્તો છરે જ રે ગ્નથકારરે  પોતરે જ લખરેલી હો્ય અથિા તો 
તરેની સૂચનાથી બીજાએ લખી હો્ય અનરે તરેનરે ગ્નથકારરે  પોતરે સુધારી પણ હો્ય. 
આિી હસતપ્તોનરે અંગ્રેજીમાં ‘ઑટોગ્ાફ’ (autograph) કહરે છરે. આપણરે તરેનરે 
‘સિહસતલરેખ’ કહી શકીએ. આિી હસતપ્તો સૌથી િધારરે  મહતિની ગણા્ય.

ઘણી િાર લરહ્યાઓ એકબીજાએ તૈ્યાર કરરેલી હસતપ્તો અંદરોઅંદર 
તપાસી લરે છરે. કતા્ક પોતરે પણ તરે તપાસરે છરે. અથિા કતા્કએ અવધકૃત કરરેલ વ્યવકત 
પણ તપાસરે છરે. તરેમણરે કરરેલા સુધારા હસતપ્તોમાં જોિા મળરે છરે. આથી હમરેશાં 
હસતપ્તો સિચછ પ્તો હો્ય છરે કરે એક હાથરે લખા્યરેલ સળંગ પ્તો હો્ય છરે એિું 
માનિાની જરૂર નથી. તરેમાં મૂળ લખાણનરે ભૂંસીનરે નિું લખાણ પણ કરરેલું હો્ય 
છરે, ઉમરેરાઓ પણ હો્ય છરે અનરે િધારાનું લખાણ કાઢી નાખરેલું પણ હો્ય છરે. આ 
ફરેરફારો લરહ્યાએ જાતરે, તપાસનાર બીજા લરહ્યાએ કરે પછીથી સુધારનાર કરે 
સુધારનારાઓએ કરરેલા હો્ય છરે. આિી હસતપ્તોમાં આિા સુધારાઓમાં કોનરે કરેટલું 
મહતિ આપિું જોઈએ એનો વનણ્ક્ય લરેિો બહુ વિકટ બની જા્ય છરે.

મોટા ભાગના લરહ્યાઓએ સુંદર ઘાટીલા મરોડદાર અક્રો, લાલ શાહીથી 
દોરરેલા હાંવસ્યા, શબદો િચચરે અનરે પંવકતઓ િચચરે રાખરેલું પૂરતું અંતર િગરેરરે  
પદ્વતઓ િડરે પોતાની પ્તોનરે સિચછ અનરે સુઘડ રાખિાનો પ્્યતન કરરેલો હો્ય છરે.

આજ રે તો આિા વનષ્ઠાથી કામ કરનારા કુશળ લરહ્યાઓ ભાગ્યરે જ મળરે. 
પ્તો તૈ્યાર કરિાનું કામ સિીકારનારાઓ પણ ગમરે તરેમ કરીનરે ઝટપટ કામ પૂરંુ કરી 
નાખિાની જ ઇચછા ધરાિતા હો્ય છરે ! મુવનજી પાસરે એિા સારા એક લરહ્યા હતા 
ગોિધ્કનદાસ લક્મીશંકર વત્રિરેદી. તરે પાટણના િતની હતા અનરે મુવનજીના ગુરુિ્ય્ક 
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ચતુરવિજ્યજી તરેમજ દાદાગુરુ કાવનતવિજ્યજીએ પળોટરેલા હતા. આ ભાઈ અવત 
કુશળ લરહ્યા હતા એટલું જ નરહ, પણ પ્ાચીન જીણ્ક થ્યરેલ તાડપત્રી્ય પ્તોમાં 
ઘસાઈ ગ્યરેલા અક્રોનરે ઉકરેલિાની કુશળતા પણ ધરાિતા હતા. િળી આ્યુિવેદ, 
જ્યોવતષ, મનત્રો અનરે ્યનત્રો આરદનો મહાિરો પણ તરેમનરે એટલો પડી ગ્યરેલો કરે 
હસતપ્તોની નકલો કરિામાં મુશકરેલીઓ આિરે ત્યારરે  તરેમજ ‘ચાટ્ક’ દોરિામાં તરેમજ 
ચીતરિામાં પોતાની બુવદ્નો પણ ઉપ્યોગ કરતા.

હંુ પણ અમદાિાદના લા. દ. ભારતી્ય સંસકૃવત વિદ્ામંરદરમાં કામ કરનાર 
બરે ઉતકૃષ્ કોરટના લરહ્યાઓનરે ઓળખું છુ,ં જ રે હસતપ્તોની નકલ કરિાનું કામ 
વનષ્ઠાપૂિ્કક, ઝડપથી, અત્યનત કાળજીપૂિ્કક સુનદર અક્રોમાં કરતા. જનૈોના ધાવમ્કક 
ગ્નથોની હસતપ્તોની નકલો કરિાના મહાિરાનરે કારણરે તરેમની જાણકારી પણ ઘણી 
િધી ગઈ છરે. તરેમનાં નામ છરે શ્ી અમૃતલાલ ભોજક તથા શ્ી લક્મણભાઈ ભોજક.

8. વનદથોષ્તઞાદશ્ણક શ્ોકો – ગઞાથઞાઓ :

કરેટલી્યરે હસતપ્તોમાં લરહ્યાની વનદયોષતા દશા્કિનારા શ્ોકો િાંચિા મળરે 
છરે. મોટરે ભાગરે હસતપ્તના પ્ારંભમાં લરહ્યા મંગલ શ્ોકો લખરે છરે, કરેટલીક િાર 
અનતરે પણ આિા શ્ોકો જોિા મળરે છરે. કરેટલાક અનતરે પોતાની વનદયોષતા પ્વતપારદત 
કરનારા અનરે નકલમાંની ભૂલોનાં સંભવિત કારણો દશા્કિતા શ્ોકો મૂકરે છરે. એમાંના 
પાંચ શ્ોકો જોઈએ :

1. ‘‘अदृष्दोषाद् मपतप्वभ्माद् ्वा,

   यद् अत् ्ीनं लिखखतं मयाऽत् ।

 तत् ि्व्वम् आय्यिः िररशोधनीयं,

   कोिं न कुया्वत् खिु िेखकसय ।।’’

અથા્કત્ –

‘‘લરેખનમાં જ રે કોઈ ક્વતઓ રહી ગઈ છરે તરે કાં તો દૈિ્યોગથી છરે અથિા તો 
ગરેરસમજનરે લીધરે થઈ છરે. આ્યયો અથા્કત્ ઉમદા િાચકોએ તરે સુધારી લરેિું જોઈએ 
અનરે તરે માટરે લરહ્યા ઉપર ગુસસરે ન થિું જોઈએ !’’

2. ‘‘याद्दशं िुसतके दृष्ं, तादृशं लिखखतं मया ।

 यपद शुद्धम् अशुद्धं ्वा, मम दोषो न दीयते ।।’’

અથા્કત્ –

‘‘જ રેિું હસતપ્તમાં િાંચ્યું તરેિું લખ્ંુય છરે; તરેમાં શુદ્ કરે અશુદ્ હો્ય તો મારો 
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દોષ નથી !’’

3. िघु दीघ िद्ीण, ्वंजण्ीण िखाणुं हुइ ।

 अजाणिणइ मूढिणइ, िंडत हुइ ते िुधु करी भणजयो ।।’’

અથા્કત્ –

‘‘હ્રસિ-દીઘ્કમાં કરે વ્યંજનમાં ખોટુ ંલખા્યું હો્ય તો તરે અજાણપણરે કરે મૂઢતાથી 
થ્યું છરે. પંરડત હો્ય તરે શુદ્ કરીનરે િાંચજો.’’

4. ‘‘भग्निृष्ठिकपटग्री्वा, ्वक्रदृष्ष्र् अधोमुखम् ।

 कष्ेन लिखखतं शास्त्रं, यतनेन प्पतिाियेत् ।।’’

અથા્કત્ –

‘‘મોં નીચું રાખીનરે નજર િાંકી કરીનરે પીઠ, કમર અનરે ડોક ભાંગી જા્ય એિી 
રીતરે બરેસીનરે કષ્પૂિ્કક લખરેલું આ શાસ્ત પ્્યતનપૂિ્કક સાચિજો.’’

5. बद्धमुष्ष्कपटग्री्वा, म्ददृष्ष्र् अधोमुखम् ।

 कष्ेन लिखयते शास्त्रं, यतनेन िररिाियेत् ।।’’

અથા્કત્ –

‘‘મોં નીચું રાખીનરે, મુઠ્ી, કમર અનરે ડોક જકડાઈ જા્ય અનરે દૃવષ્ પણ મંદ 
થઈ જા્ય એિી રીતરે બરેસીનરે કષ્પૂિ્કક લખા્ય છરે એિા આ શાસ્તનરે પ્્યતનપૂિ્કક 
સિ્કથા રક્જો.’’

આથી સપષ્ થા્ય છરે કરે પોતાના લખાણમાં અહીં-તહીં ભૂલો થઈ શકરે છરે એિું 
ભાન લરહ્યાઓનરે હતું જ. સિાભાવિક રીતરે આિા સભાન લરેખકો–લરહ્યાઓ–
પોતાના કામમાં અવધકાવધક કાળજી રાખિાનો પ્્યતન કરરે  જ અનરે પૂરા કત્કવ્યવનષ્ઠ 
રહરે જ.

9. આિશયક ઉિકરિો :
લરહ્યાનરે માટરે જરૂરી 17 િસતુઓ વનદવેશતો શ્ોક સ-રસ છરે, કરેમ કરે બધી 

િસતુઓ ‘ક’થી શરૂ થા્ય છરે;

‘‘कु्िी कज्जि केश क्बिम् अ्ो मरये च शुभ् कुशं,

का्बी कलम कुिालणका कतरणी काठिं तथा कागिम् ।

कीकी कोटरी कलमदानक्रमणे कष्ट्ि् तथा कांकरो,

एते र्यककाक्षरेश् ज िप्ता : शास्त्रं च ननतयं लिखेत् ।।’’
આ શ્ોકની ભાષાનો વિચાર ન કરતાં તરેની સ-રસતા તરેમજ ્યાદ રાખિાની 
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સરળતાની કદર કરિાની છરે ! તરેમાં વનદવેશરેલી 17 િસતુઓ :

 1. કંુપી – ખરડ્યો,
 2. કજ્જલ – કાજળ અથા્કત્ કાળી શાહી,
 3. કરેશ – (બરૂની કલમની ફાટમાં ભરાિિાનો) િાળ,
 4. કંબલ – કામળો,
 5. કુશ – દભ્ક, દાભડો,
 6. કાંબી – સીધી લીટી દોરિા માટરેનું ‘ફૂટ્પટ્ી’ જ રેિું ઉપકરણ,
 7. કલમ – કલમ,
 8. કૃપાવણકા – ચપપુ,
 9. કતરણી – કાતર,
10. કાષ્ઠ – લાકડાની પાટી,
11. કાગળ – કાગળ,
12. કીકી – આંખની કીકી,
13. કોટરી – બરેસિા માટરેની કોટડીઓરડી,
14. કલમદાન – કલમ મૂકિાની કલમદાની,
15. ક્રમણ – ચાલિા માટરેના પગ,
16. કવટ્ – કરટ–કમર, અનરે
17. કાંકરો – કાંકરો.
અસલ અનરે નકલ સરળતાથી િાંચિા માટરે થાકરે નરહ એિી આંખો (‘કીકી’) 

જોઈએ. કમર (‘કવટ્’) મજબૂત, ટટ્ાર રહી શકરે તરેિી, િાંકી િળી જા્ય નરહ અનરે દદ્ક ન 
થા્ય એિી જોઈએ. પલોંઠી િાળીનરે બરેઠા પછી લખતાં લખતાં પગની વસથવત બદલિી 
પડરે નરહ અનરે વસથર બરેસી શકા્ય તરેિા તરેમજ જરૂર પડ્રે સરળ હલનચલન માટરે 
મજબૂત પગ જરૂરી છરે (‘ક્રમણ’). ધ્યાનપૂિ્કક એકધારા લરેખન માટરે એકાનત ઓરડો 
(‘કોટરી’) જોઈએ. બરેસિા માટરે આસન તરીકરે હળિા િજનનો કામળો (‘કંબલ’) 
જોઈએ. દભ્કનું ઘાસ પવિત્ર હોિાથી તરે શુભ શુકન તરીકરે રાખિામાં આિતું (‘કુશ’). 
લખિા માટરેની કાળી શાહી (‘કજ્જલ’) અનરે તરે રાખિા માટરેનો ખરડ્યો પણ જોઈએ 
(‘કંુપી’). શાહીમાં બોળીનરે લખિા માટરે કલમ (‘કલમ’) જોઈએ. કલમથી જ રેના ઉપર 
લખિાનું તરે કાગળ ગમરે તરે પદાથ્કમાંથી બનાિરેલો જોઈએ (‘કાગલ’). રકતિાનરે અણી 
કાઢિા માટરે અનરે પ્સંગરે પ્સંગરે ધારદાર બનાિિા માટરે ચપપુ જોઈએ (‘કૃપાવણકા’). 
કાગળનરે જરૂરી કદ પ્માણરે કાપિા માટરે કાતર જોઈએ (‘કતરણી’). કાગળની નીચરે 
ટરેકા માટરે લાકડાની પાટી રાખિી જોઈએ (‘કાષ્ઠ’). આંકણી કાગળ ઉપર સીધી 
લીટીઓ દોરિા માટરે અનરે હાંવસ્યાની તથા લખાણની હદ દશા્કિતી લીટીઓ દોરિા 
માટરે જરૂરી છરે (‘કામબી’). ચપપુનરે ધાર કાઢિા માટરે અનરે કલમમાંની ફાટનરે સરખી 
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કરિા માટરે કાંકરો રાખિો પડતો (‘કાંકરો’). તરે મોટરે ભાગરે માટીનો રહરેતો. કલમો 
િપરાશમાં ન હો્ય ત્યારરે  કલમદાનીમાં રખાતી (‘કલમદાન’). આમાં મોટરે ભાગરે 
કલમો, કાંબી, કાતરણી, કૃપાવણકા, કાંકરો િગરેરરે  રાખિા માટરે અલગ અલગ ખાનાં 
રહરેતાં એટલું જ નરહ, પણ કરેટલીક િાર તો ઢાંકણા સાથરે શાહીનો ખરડ્યો રાખિાની 
પણ સગિડ રહરેતી. િાળ ખરડ્યામાં મુકાતો અનરે કલમની ધારમાંની ઝીણી ફાટમાં 
પણ ભરાિિામાં આિતો, જ રેથી અક્રો સારા લખા્ય (‘કરેશ’). આંગળીઓ અનરે 
હાથની મજબૂતાઈ-દૃઢતા આ ્યાદીમાં ભુલાઈ ગઈ લાગરે છરે. કરેમ કરે જો તરે જ નબળાં 
હો્ય, તો લરહ્યાના કામમાં અિરોધ ઊભો થા્ય જ !

આ બધી આિશ્યક િસતુઓ જ રે ઓરડામાં લરેખનકા્ય્ક કરાતું હો્ય ત્યાં જ 
મુકરર સથાનમાં સાથરે સાથરે જ રાખિાની હો્ય, જ રેથી દરરેક િખતરે તરે બધી ભરેગી 
કરિા માટરે શવકત તરેમજ સમ્યનો દુવ્ય્ક્ય ન થા્ય.

10. વયઞાકરિ ્તરેમજ શબદકોશો િર પ્રભઞાિ :
મુવનજીનરે એક સરસ મુદ્ો મળી ગ્યો છરે. આ ચચા્ક પૂરી કરતાં પહરેલાં આપણરે 

તરે જોઈ લઈએ. લરહ્યાઓએ ભૂલથી અથિા તો ભુલકણા સિભાિનરે કારણરે ખોટા 
શબદો કરે શબદસમૂહો લખી નાખ્યા હો્ય તરેનો પ્ભાિ પણ વ્યાકરણ તથા કોશો પર 
પડ્ો છરે ! દા. ત.,

(અ) કરેટલા્યરે લરહ્યાઓનરે પ્ાચીન વલવપઓમાંના ‘तथ’ અનરે ‘चछ’નો ભરેદ 
દરેખા્યો લાગતો નથી. પરરણામરે ‘तथ’નરે સથાનરે ‘चछ’ અનરે ‘चछ’નરે સથાનરે ‘तथ’ લખા્યા 
છરે. પુષકળ સથળોએ આિું થ્યરેલું હોિાથી દરરેક જગાએ સુધારિાનું અશક્ય લાગતાં 
પાછળના િૈ્યાકરણોએ આ બંનરે સિરૂપો સિીકારી લરેિા માટરે ખાસ વન્યમો ઘડ્ા 
છરે. આ રીતરે સંસકૃત ‘रथया’ અનરે પ્ાકૃત ‘रतथा’ તથા ‘रचछा’નરે સરખા બનાિી દીધા. 
આમ, ‘तथ’િાળાં તરેમજ ‘चछ’િાળાં રૂપો બંનરેનરે સાચાં રૂપો ગણિામાં આવ્યાં !

(આ) ‘पकििय-पकिि’ અનરે ‘कु्विय-कु्वि’ : લરહ્યો ‘पकििय’ શબદ 
ઉતારતાં છરેલ્ો ‘य’ લખિાનો ભૂલી જા્ય છરે અનરે ‘पकिि’ એટલું જ લખરે છરે ! એિું 
જ ‘कु्विय’ શબદનું થ્યું છરે તરેનરે બદલરે ‘कु्वि’ જ લખા્યું છરે ! િૈ્યાકરણોએ આ 
બંનરે સિરૂપો ‘कुििय’ અનરે ‘पकिि’ તથા ‘कु्विय’ અનરે ‘कु्वि’નરે સાચાં રૂપો તરીકરે 
સિીકારી લીધાં છરે અનરે કોશકારોએ પણ ‘पकिि’ તરેમજ ‘कु्वि’નરે પોતાના કોશોમાં 
સથાન આપી દીધું છરે !

(ઇ) િૈ્યાકરણોએ આિી જ રીતરે હ્રસિ અનરે દીઘ્ક સિરો તથા જોડાક્રો 
(સં્યુકતાક્રો) તરેમજ નરહ જોડા્યરેલા છૂટા વ્યંજનો માટરે પણ આિા વન્યમો ઘડી 
કાઢ્ા છરે.

r



7. હસ્તપ્ર્તો

1. પ્રઞાસ્તઞાવિક :
હિરે આપણરે આપણા અધ્ય્યનના મુખ્ય વિષ્ય ‘હસતપ્તો’ ઉપર આિીએ. 

આપણી અત્યાર સુધીની ચચા્ક અનરે હિરે પછી થિાની ચચા્ક ‘હસતપ્તો’નરે આનુષંવગક 
વિષ્યો વિષરે હતી અનરે થશરે. હિરે ‘હસતપ્તો’ વિષરે જ મારહતી મરેળિિાનો સમ્ય 
પાક્યો છરે. આપણરે જાણીએ છીએ કરે મૂળ કતા્કઓએ રચરેલા ગ્નથોની જ ‘હસતપ્તો’ 
લખાતી હો્ય છરે. આથી આપણી આ અંગરેની ચચા્કનો પ્ારંભ ગ્નથરચનાથી જ 
કરીએ.

2. ગ્નથરચનઞા :
જનૈ કતા્કઓના ગ્નથોની રચના, તરેમાં કરા્યરેલા સુધારા અનરે તરેની તૈ્યાર 

કરા્યરેલી હસતપ્તો વિષરે મુવનજીએ સારી મારહતી આપી છરે. આ જ િાત જનૈરેતરનરે 
પણ લાગુ પડરે જ. આથી આપણરે તરે વિગતોની નોંધ લરેિી જોઈએ.

ગ્નથકારો જ્યાં ગ્નથાલ્યો હો્ય એિાં સથાનોમાં જતા. આ ગ્નથાલ્યોના 
માવલકો તથા વ્યિસથાપકો જરૂરી હસતપ્તો ઉપરાંત અન્ય સગિડો પણ તરેમનરે 
પૂરી પાડતા. ગુજરાતમાં, ખાસ કરીનરે જનૈો માટરે, આિાં સથાનો પાટણ, થરાદ, 
ગાંભૂ, હારરજ, પાલનપુર, ધોળકા, ધંધુકા અનરે ખંભાતમાં હતાં. આિી બધી વિગતો 
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આપણનરે હસતપ્તોની પુવષપકાઓ તરેમજ તરે પછી અનતરે આિતાં લખાણોમાંથી મળરે છરે.

ગ્નથકાર પહરેલાં કાચું લખાણ પથથરની કરે લાકડાની પાટી ઉપર કરતા. આમાં 
સુધારા કરીનરે પાકંુ લખાણ તૈ્યાર થઈ જા્ય એટલરે એના ઉપરથી ગ્નથકાર પોતરે 
અગર તરેમનો વશષ્ય વ્યિવસથત રીતરે હસતપ્ત તૈ્યાર કરતા. આ પ્થમ હસતપ્ત 
જ રે તરે વિષ્યના વનષણાતનરે આપિામાં આિતી, જ રે તરેમાં જરૂરી સુધારાિધારા કરી 
આપતા. આ સુધારરેલી હસતપ્ત લરહ્યાઓનરે નકલો કરિા આપિામાં આિતી.

કતા્કએ પોતરે અથિા તરેની સૂચનાથી તરેમના વશષ્યરે તૈ્યાર કરરેલી અનરે જરૂરી 
સુધારા કરા્યરેલી હસતપ્તનરે ‘પ્થમાદશ્ક’ કહરે છરે. આ ‘પ્થમાદશ્ક’ની નકલો – પ્તો 
– લરહ્યાઓ દ્ારા કરાતી. આ રીતરે તરે જ રે તરે ગ્નથની તરત જ કરા્યરેલી હસતપ્તોના 
પા્યારૂપ ગણા્ય. જો આ ‘પ્થમાદશ્ક’ સુધારાિધારા અનરે છરેકછાકનરે કારણરે સિચછ 
– સુઘડ ન રહરે તો તરેના ઉપરથી કતા્ક પોતરે અથિા તો તરેનો વશષ્ય સિચછ પ્ત તૈ્યાર 
કરી લરે છરે અનરે એનરે જ ‘પ્થમાદશ્ક’ ગણિામાં આિરે છરે. ‘પ્થમાદશ્ક’નરે અંગ્રેજીમાં 
‘ઑટોગ્ાફ’ (autograph) કહરે છરે. તરે કાં તો ગ્નથકારરે  પોતાના હસતાક્રમાં લખરેલી 
અગર તરેની સૂચનાથી બીજાએ લખરેલી અનરે બહુધા કતા્કએ પોતરે અગર તરેણરે અવધકૃત 
કરરેલ અન્ય દ્ારા સુધારરેલી હસતપ્ત હો્ય. દા. ત., િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં 
રંગનાથકૃત ‘ગુણમનદારમંજરી’ની હસતપ્ત છરે તરે તરે ગ્નથનો ‘પ્થમાદશ્ક’ અથા્કત્ 
‘ઑટોગ્ાફ’ (autograph) છરે; કારણ કરે પુવષપકા પછીના લખાણમાં લરહ્યાએ 
નોંધ્યું છરે કરે ગ્નથકારની સૂચનાથી જ તરે હસતપ્ત તરેણરે તૈ્યાર કરી હતી. મુવનજી 
જણાિરે છરે કરે જનૈ ઉપાધ્યા્ય ્યશોવિજ્યજીના ગ્નથોની હસતપ્તો તરેમજ સટીક 
‘સમ્યસાર પ્કરણ’ની હસતપ્ત પાટણના ‘સંઘના ભંડાર’માં સચિા્યરેલ છરે તરે આિા 
પ્થમાદશયો છરે.

3. વિસ્તઞારની ગિ્તરી :

આ હસતપ્ત તરેના વિસતારની ગણતરી કરિા માટરે કતા્કના વશષ્યનરે કરે કોઈનરે 
આપિામાં આિતી. ગ્નથ ગદ્માં હો્ય કરે પદ્માં પણ આ ગણતરી 32 અક્રના 
એક એકમ લરેખરે કરિામાં આિતી જ રેનરે ‘ગ્નથ’ કહરેતા. સામાન્ય રીતરે 100, 500 કરે 
1000 એકમ થા્ય એટલરે આ સંખ્યાની નોંધ જ રે તરે જગાએ કરિામાં આિતી અનરે 
તરેની સાથરે ‘ગ્નથાગ્મ્’ લખાતું જ રેનો સંક્રેપ ‘ગ્ં’ હતો. આિી નોંધ આ સથળોએ 
ન કરી હો્ય તોપણ કૃવતના અનતરે ‘સિ્કગ્ંથાગ્મ્’ કરે ‘ગ્ંથાગ્મ્’ લખીનરે કુલ સંખ્યા 
નોંધાતી. હસતપ્તો તૈ્યાર કરનાર લરહ્યાઓનરે આપિાના િરેતનની પણ ગણતરી 
આ ‘ગ્ંથ’ કરે ‘ગ્ંથાગ્’ની સંખ્યા અનુસાર થતી.

4. પ્રશવસ્ત :
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સિચછ ‘પ્થમાદશ્ક’ તૈ્યાર થા્ય તરે પછી ગ્ંથકાર ગ્નથની પુવષપકાના અનતરે 
કરેટલીક મહતિપૂણ્ક નોંધ કરતા, જ રેનરે ‘પ્શવસત’ કહરેતા. આ નોંધમાં ગ્નથકારની 
ગુરુપરંપરા, એના સહા્યકો, રચના દરમ્યાન તરેનરે થ્યરેલા સારાનરસા અનુભિો, 
ગ્ંથમાં સુધારા કરનાર, રચનાસથળ, તરે સમ્યનો ત્યાંનો રાજા, િધારાની પ્તો 
તૈ્યાર કરનાર, કુલ ‘ગ્નથ’સંખ્યા, રચના-સમ્ય, આ રચિા માટરે પ્રેરણા આપનાર, 
િગરેરરેની વિગતો લખિામાં આિતી. નાનાં-મોટાં સિ્ક ઐવતહાવસક તથ્યોની નોંધ આ 
‘પ્શવસત’માં થતી.

5. હસ્તપ્ર્તોમઞાં કરઞા્તઞા સુધઞારઞા મઞાટરેની િસ્તુઓ :
(અ) ‘બ્શ’ કરે િીંછી :

પ્થમ આિરે પીંછી. વખસકોલીના િાળમાંથી વિદ્ાનો પોતરે જ તરે બનાિી લરેતા. 
કબૂતરના પીંછાના ઉપરના પોલા ભાગમાં વખસકોલીના િાળ ખોસતા. આ કુદરતી 
રીતરે જ ્યોગ્ય રીતરે ગોઠિા્યરેલા હો્ય છરે અનરે તરે જલદી સડતા નથી. જાડી પીંછી 
બનાિિા માટરે કબૂતરનરે બદલરે મોરના પીંછાનો ઉપ્યોગ કરાતો. વખસકોલીના 
િાળનરે દોરી િડરે પાછળના ભાગરે બરાબર બાંધી દરેિાતા. અનરે આ દોરીનો છરેડો 
એના અણીિાળા ભાગ તરફ રાખીનરે ગુંદરથી ચોંટાડી દરેિાતો. પછી આ દોરીનરે 
પીંછામાં ખોસી દરેતા. આમ કરિાનરે લીધરે પરેલા િાળ સરળતાથી બહાર આિી શકરે. 
િધારાની દોરી કાપી નાખિાની.

(આ) હર્તઞાિ :

હરતાલના બરે પ્કાર છરે : દગડી હરતાલ અનરે િરગી હરતાલ. તરેમાંથી િરગી 
હરતાલ જ ઉપ્યોગી છરે. તરેનું િસ્તગાળ ચૂણ્ક બનાિિું. આ ચૂણ્કનરે ખલમાં લસોટિા 
જતાં બાિળના સિચછ ગુંદરનું પાણી નાખ્યા કરિાનું. જ્યારરે  તરેની લાહી તૈ્યાર 
થા્ય ત્યારરે  ઉપર રહંગળોક વિષરે દશા્કવ્યું છરે તરે પ્માણરે તરેમાં ગુંદરના પ્માણની 
ખાતરી કરી લરેિાની. પછી રહંગળોકમાં સૂચવ્યા પ્માણરે આની પણ નાની ગોળીઓ 
કરે ટીકડીઓ બનાિી દરેિાની. આ સૂકી ગોળીઓ કરે ટીકડીઓનરે જરૂર પડરે ત્યારરે  
ગુંદરના પાણીમાં ભરેળિી દરેિાની.

(ઇ) સફરેદો :

આના ચૂણ્કમાં ગુંદરનું પાણી નાખી ઘૂંટિાથી લાહી બનરે. સફરેદા કરતાં હરતાલ 
િધારરે  ટકાઉ હોિા ઉપરાંત તરેનાથી સુધારા કરિાથી હસતપ્તમાં સુંદર ઉઠાિ આિરે છરે.

(ઈ) ઘૂંટો :
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લરેખનસામગ્ીની ચચા્કમાં આપણનરે ‘ઘંૂટા’નો પરરચ્ય થઈ ગ્યો છરે. આનરે 
બદલરે કોડો પણ િાપરી શકા્ય. આંગળીઓથી સરળતાથી પકડી શકા્ય એિું 
સાધન હોિું જોઈએ. હરતાલ કરે સફરેદા િડરે કોઈ પાઠનરે ભૂંસ્યો હો્ય અનરે એમ 
કરતાં સાચો પાઠ પણ ભૂલથી ભૂંસાઈ જતો હો્ય, ત્યારરે  જો એ જ પાઠ કરે બીજો 
પાઠ એના ઉપર લખિાનો હો્ય ત્યારરે  આ ઘૂંટો કરે કોડો તરે ભાગ ઉપર થોડો સમ્ય 
ફરેરિતાં તરે હરતાલ કરે સફરેદો લીસો થઈ જા્ય છરે. તરેના ઉપર લખા્યરેલા અક્ર 
ફરેલાઈ જતા નથી.

(ઉ) ગરેરુ :

હસતપ્તમાં મહતિના શબદો, શબદસમૂહો, િાક્યો િગરેરરે  ઉપર ગરેરુ લગાડિાથી 
િાચકનું ધ્યાન સરળતાથી તરેના તરફ દોરા્ય છરે.

(ઊ) દોરો કરે ્તઞાં્તિો :

સુધારાનાં સાધનોમાં આનું પણ એક મહતિનું સથાન છરે. તાડપત્રી્ય 
હસતપ્તોમાં ઉપ્યોગી કરે મહતિની પંવકતઓ કરે શ્ોકો-ગાથાઓ કરે પાઠો કરે વિષ્યો-
અવધકારો-ઉચછિાસોના આરદ-અંતો દશા્કિિા માટરે જ રે તરે પૃષ્ઠમાં રાખરેલા વછદ્રમાંથી 
એક તંતુ અથિા દોરો પસાર કરીનરે તરેના બન્નરે છરેડા ભરેગા કરીનરે િળ દરેિો અનરે તરે 
િળ દીધરેલો છરેડો એિી રીતરે રાખિો કરે તરે બહારથી પણ જોઈ શકા્ય. આમ કરાતાં 
હસતપ્ત જ રેિી હાથમાં લરેિા્ય કરે તરત જ પરેલા મહતિના અંશો, પુવષપકાઓ, કરે 
પ્કરણ-અવધકારારદના આરદ અંત સરળતાથી મળી જા્ય.

6. સુધઞારઞા : સંકરે્તો અનરે વચહનો :
જુદા જુદા પ્કારના સુધારા દશા્કિિા માટરે અલગ અલગ સંકરેતો તરેમજ 

વચહનો ્યોજાતાં. આપણરે તરેનો પરરચ્ય સાધીએ :

(અ) ઊડી ગયરેિો એટિરે કરે િખિઞાનો રહી ગયરેિો િઞાઠ દશઞા્ણિિઞા મઞાટરેનું વચહન :

કાકપાદ-હંસપાદ-મ્યૂરપાદ અથિા ચોકડી :

(આ) િખિઞાનો રહી ગયરેિ આખો અંશ દશઞા્ણિ્તું વચહન :

કરેટલીક િાર હસતપ્ત લખનારથી કોઈ કારણસર પંવકત કરે પંવકતઓ પણ 
ઉતારિાની રહી ગ્યરેલી જોિા મળરે છરે. આિો ઊડી ગ્યરેલો અંશ પાછળથી હાંવસ્યામાં 
કરે ઉપરનીચરેની ખાલી જગામાં લરહ્યાએ કરે બીજા કોઈએ લખી નાખ્યો હો્ય છરે. 
આિા અંશના આરદમાં તરેમજ અંતમાં ચોકડીનું વનશાન ‘X’ કરિામાં આિરે છરે. આ 
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વચહન તરે જ પંવકતમાં કરા્યરેલા બીજા ઉમરેરાથી આનરે જુદો પાડરે છરે. આ વનશાન 
સાથરે મૂળ લખાણની જ રે પંવકતમાં આ અંશ િાંચિાનો હો્ય તરેનો અંક પણ લખિામાં 
આિરે છરે. આ અંક પાસરે કાં તો ‘ઓળી’(= પંવકત)નો સંક્રેપ ‘ओ’ કરે ‘પંવકત’ શબદનો 
સંક્રેપ ‘પં’ પણ મૂકિામાં આિરે છરે. તરે પંવકતમાં જ રે સથળરે આ અંશ ઉમરેરિાનો હો્ય 
તરે સથળરે કાકપાદ ‘∧’ કરે ઉપર (અ)માં આપરેલ કોઈ પણ વચહ્ મૂકિામાં આિરે છરે.

(ઇ) કઞાનો :

જો કાનો ‘T’ રહી ગ્યરેલ હો્ય તો જ રે અક્ર સાથરે તરે જોડિાનો હો્ય તરેના 
ઉપરના ભાગરે નીચરે આપરેલાં ત્રણ વચહનોમાંથી કોઈ એક દ્ારા તરે દશા્કિિામાં 
આિરેલ હો્ય છરે. ‘ ’, , . દા.ત., : का = र्क અથિા ; को = ; कौ = કરે .

(ઈ) વચહન ‘ω’ :

જો હસતપ્તમાં ‘श’નરે બદલરે ‘ष’ કરે ‘ि’ ભૂલથી લખા્યો હો્ય અથિા તો ‘ष’નરે 
બદલરે ‘श’ કરે ‘ि’ લખા્યો હો્ય અથિા તો ‘ि’ની જગાએ ‘श’ કરે ‘ष’ લખા્યો હો્ય 
અથિા તો ‘य’નરે સથાનરે ‘ज’ કરે ‘ष’ કરે ‘क्ष’ની જગાએ ‘ख’ લખા્યો હો્ય અથિા તો 
‘ष’નરે બદલરે ‘ख’ લખા્યો હો્ય, િગરેરરે  િગરેરરે  — તો આિા ખોટા અક્રની ઉપર ‘ω’ 
આિું વનશાન મુકા્યું હો્ય છરે, જ રે તરે અક્રની જગાએ સાચો અક્ર મૂકિાનું સૂચિરે 
છરે. દા. ત.,  = क्षपत्य; =  = यात्ा.

(ઉ) અક્રોનઞા સથઞાનની અદિઞાબદિી :

કોઈ શબદ લખિામાં િણયોનો ક્રમ ખોટી રીતરે બદલાઈ ગ્યો હો્ય ત્યારરે  તરેનરે 

સુધારિા માટરે ક્રમની સંખ્યા 1, 2, 3 જ રે તરે અક્રના ઉપર લખિામાં આિરે છરે. દા. 

ત., જો ‘1 િનચર’ એ શબદ ખોટી રીતરે ‘િચનર’ એમ લખાઈ ગ્યો હો્ય, તો ‘ન’ની 

ઉપર ‘1’ (એકડો) અનરે ‘ચ’ની ઉપર ‘ર’ (બગડો) લખીનરે તરેનરે સુધારિામાં આિરે છરે 

: ‘િચ2ન1ર’’ = ‘િનચર’. લાંબા શબદોમાં િધારરે  આંકડાનો ઉપ્યોગ કરી શકા્ય.

(ઊ) કરેટિઞાક સિરોનઞાં વચહનો ઉિર કરે નીચરે િખઞાય છરે ્તરેનું સિષ્ટીકરિ :

જ્યારરે  લખાણમાંના કોઈ સિરમાં સંવધના વન્યમો પ્માણરે કોઈ સિર ભળી 
ગ્યો હો્ય, તો એનો વનદવેશ તરે અક્ર(સિર)ની ઉપર અથિા નીચરે ભળી ગ્યરેલા 
સિરનું વચહન મૂકીનરે કરા્ય છરે. આ વચહનો આ પ્માણરે છરે :
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દા. ત., 

  

આ સિર-વચહનોનરે મથાળરે વશરોરરેખા જ હોતી નથી; આથી બીજાં લખાણો 
સાથરે ગૂંચિા્ય એિો ભ્ય રહરેતો નથી.

(એ) િઞાઠભરેદનો વનદદેશ કરનઞાર વચહન :

એ જ ગ્નથની બીજી હસતપ્ત સરખાિતાં મળરેલાં પાઠાંતરો પણ નોંધ્યાં હો્ય 
છરે. પાઠાંતર સાથરે ‘प्.’ ‘प्तयं.’; ‘िा.’ કરે ‘िाठा.’ એ સંક્રેપોમાંથી કોઈ એક લખરેલો 
હો્ય છરે. કરેટલીક િાર આિા સંક્રેપો વિના પણ પાઠાનતરો આપરેલાં હો્ય છરે.

(ઐ) લખતાં રહી ગ્યરેલ પાઠ હાંવસ્યામાં કરે ખાલી જગામાં લખીનરે જ રે પંવકતમાં 
આ પાઠ ઉમરેરિાનો હો્ય તરે પંવકતનો ક્રમાંક પણ આપરે છરે. કોઈક િખત તરેની સાથરે 
સંક્રેપ ‘ओo’ કરે ‘िंo’ આપરે છરે. એક જ પૃષ્ઠ ઉપર િધારરે  સુધારા કરા્યા હો્ય ત્યાં 
પંવકતનો ક્રમાંક ઉપરથી કરે નીચરેથી એનો વનદવેશ પણ ‘िंo उo’ અનરે ‘िंo नीo’ એિા 
સંક્રેપો દ્ારા કરા્ય છરે. સંક્રેપો આ પ્માણરે છરે.

‘उo िंo’ ‘उo उo’ ‘िंo उo’ ‘उ’o नीo’ ‘िंo नीo’
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(ઓ) હસતપ્તોમાં લખાણ સળંગ જ લખા્ય છરે. તરેમાં અલગ અલગ પદોનરે 
જુદાં પાડ્ાં હોતાં નથી. જ્યાં ગૂંચિાડો ઊભો થિાનો ભ્ય હો્ય ત્યાં પદોનરે છૂટાં 
પાડિા માટરે લીટીની ઉપર ‘/’ આિું વચહ્ મૂકરે છરે. આ વચહ્ િાક્યાથ્ક પૂરો થ્યો 
તરેનો વનદવેશ કરિા માટરે તરેમજ શ્ોક કરે ગાથામાં પહરેલા તથા ત્રીજા ચરણનરે જુદાં 
પાડિા માટરે પણ ્યોજા્ય છરે.

(ઔ) જ્યાં ઉપર ‘/’ આિું નાનું વચહન મૂકરેલું હો્ય છરે ત્યાં તરે કોઈ ખાસ 
સંદભ્ક, વિષ્ય, શ્ોક કરે શ્ોકાધ્કના પ્ારંભ કરે અંતનો વનદવેશ કરરે  છરે.

(અં) લીટીની ઉપર નાની ઊભી રરેખાઓ ‘॥’ મૂકી હો્ય તો તરે એિું સૂચિરે છરે કરે 
તરે બરેની િચચરે આિરેલા અક્રોના બરે પદ થઈ શકરે તરેમ હો્ય છતાં પણ તરે એક જ પદ 
છરે. દા.ત., માં ‘सयातिद’ નરે ‘सयात्’ અનરે ‘िद’ એમ બરે પદમાં 
વિભકત કરી શકા્ય છરે છતાં અહીં તો ‘सयातिद’નરે એક પદ તરીકરે જ લરેિાનું છરે.

(અ:) લીટીની ઉપર અંક લખરેલા હો્ય તો તરે, સમજિાની સરળતા ખાતર, 
વિભવકત અનરે િચન દશા્કિરે છરે અનરે જો એ રક્ર્યાપદ હો્ય તો પુરુષ અનરે િચન 
દશા્કિરે છરે. દા. ત.,

(1) માં ઉપર લખરેલ આંકડો ‘61’ છઠ્ી વિભવકત 
એકિચન સૂચિરે છરે.

(2) तथाचनैतेअनथ्वमूिे१२માં ‘12’ એટલરે પ્થમા વિભવકત વદ્િચન.

(3) ‘तथाच नैते अनथ्वमू२िै२’માં સંખ્યા ‘22’ વદ્તી્યા વિભવકત વદ્િચન દશા્કિરે 
છરે.

(4) ‘िादेप्वद्धोऽनसमभक्ष्व:३’માં સંખ્યા ‘83’થી આઠમી વિભવકત અથા્કત્ 
સંબોધન બહુિચન દશા્કિા્યું છરે.

રક્ર્યાપદ હો્ય તો ‘33’નો અથ્ક ત્રીજો પુરુષ બહુિચન થા્ય.

(ક) કાવ્યમાં અથા્કત્ શ્ોક કરે ગાથામાં ઉપર મૂકરેલ સંખ્યાઓ 1, 2, 3, 4 
િગરેરરે  અનિ્યમાં આિતો શબદોનો ક્રમ દશા્કિરે છરે. જ્યાં ગૂંચ હો્ય ત્યાં જ આ 
આંકડા મુકા્ય છરે.

(કા) ટીકા-રટપપણ દશા્કિનાર વચહન : ‘=’ કરે ‘\\’. આ વચહ્ જ રે પદનો પાઠભરેદ 
(બીજો પાઠ), અથ્ક, પ્યા્ક્ય કરે સમજૂતી આપિાની હો્ય તરે પદના ઉપર મુકા્ય છરે 
અનરે તરે પાઠાનતર, અથ્ક, પ્યા્ક્ય કરે સમજૂતીનરે હાંવસ્યામાં કરે ઉપર-નીચરેની ખાલી 
જગામાં લખિામાં આિરે છરે.
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(રક) વિશરેષણ-વિશરેષ્ય સંબંધસૂચક વચહન : ; .

જ્યારરે  કોઈ લાંબા િાક્યમાં વિશરેષણ અનરે તરેનું વિશરેષ્ય એકબીજાથી દૂર હો્ય, 
ત્યારરે  આ બરેમાંથી કોઈ એક વચહન જ રે તરે વિશરેષણ અનરે વિશરેષ્ય ઉપર મૂકરે છરે. બન્નરે 
ઉપર એક જ વચહન મુકા્ય છરે.

(કી) ‘तत्’નો અથ્ક દશા્કિતું વચહન :

‘..’; ‘...’; ‘∴’; ‘::’; ‘000’; ‘00’; ‘0’; ; ; ‘ ’ ‘ ’; ‘ ’; ‘
’ િગરેરરે . તક્કશાસ્તના ગ્નથોમાં ‘तत्’ એ પદ ઘણી િાર જુદા જુદા અથ્કમાં ્યોજા્ય 
છરે. આ વચહનોમાંથી કોઈ પણ એક વચહનો આ પદનો અથ્ક સૂચિનાર કોઈ પણ 
પૂિ્કશબદની ઉપર મુકા્ય છરે અનરે એ જ વચહન ‘तत्’ના ઉપર પણ મુકા્ય છરે.

આ બધાં વચહ્ો માત્ર પાછળની હસતપ્તોમાં જ ્યોજા્ય છરે એિું નથી. પ્ાચીન 
હસતપ્તોમાં પણ તરે ્યોજા્યાં છરે. ખાસ કરીનરે જૂના વશલાલરેખોમાં અનરે 11મી સદીની 
તાડપત્રી્ય હસતપ્તોમાં તરે િપરા્યરેલાં જોિા મળરે છરે.

કત્રરે કહરે છરે તરેમ, ‘अ’નો લોપ થ્યો છરે તરે દશા્કિનાર અિગ્હનું વચહન ‘ડ’ 
પહરેલિહરેલું ઈ.સ. 834-835ના રાષ્ ્રકૂટ રાજા ધ્ુિના તામ્રપત્રમાં ્યોજા્યરેલું જોિા 
મળરે છરે.

કંુડળ ‘0’ અનરે સિવસતક ‘ ’ એ િાંચી ન શકાતો હો્ય એિો અંશ દશા્કિિા 
માટરે ્યોજા્યાં છરે.

7. ્તઞાડિત્ીય હસ્તપ્ર્તોમઞાં િખિઞાની િદ્ધવ્ત :
મોટા ભાગની આપણી હસતપ્તો કાં તો તાડપત્ર પર કરે કાગળ ઉપર લખરેલી 

હો્ય છરે. આ બંનરેમાં લખિાની પદ્વત હિરે સમજી લઈએ. પ્થમ આિરે તાડપત્રી્ય 
પ્તો. તરે માટરે નીચરેના મુદ્ા નોંધપાત્ર છરે;

(અ) ટૂકંાં તાડપત્રો ઉપરનું લખાણ બરે સતંભમાં કરાતું, પરનતુ જો પત્ર લાંબાં 
હો્ય તો ત્યાં ત્રણ સતંભમાં કરાતું.

(આ) દરરેક સતંભના લખાણની બંનરે બાજુએ 1’’ કરે ’’નો હાંવસ્યો રાખિામાં 
આિતો.

(ઇ) પાનાં અસતવ્યસત ન થઈ જા્ય તરે માટરે િચચરેના હાંવસ્યામાં કાણં પાડી 
તરેમાંથી એક દોરી પસાર કરતા. આ કાણં સામાન્ય રીતરે પાનની મધ્યમાં જ આિતું. 
લાંબાં તાડપત્રોમાં સમાન અંતરરે  આિાં બરે કાણાં પાડતા અનરે તરેમાંથી બરે દોરીઓ 
પસાર કરતા.

(ઈ) જમણી બાજુના હાંવસ્યામાં પાનનો અંક અક્રોમાં લખાતો અનરે ડાબા 
હાંવસ્યામાં તરે અંક આંકડામાં લખાતો. કરેટલીક પ્તોમાં આ બરેમાંથી કોઈ એક જ 
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પદ્વતથી આ સંખ્યા દશા્કિાતી.

(ઉ) કરેટલીક િાર પત્રસંખ્યા લખિાનરે સથાનરે અનરે વછદ્ર પાડિાની જગાએ 
વસંદૂર લગાિરેલા અંગૂઠાનાં વનશાન પણ પાડતા.

(ઊ) બરે કરે ત્રણ સતંભમાં લખાણ કરા્યું હો્ય ત્યારરે  લખાણની બંનરે બાજુએ બરે 
કરે ત્રણ ઊભી રરેખાઓ િડરે સીમાંકન કરતા.

(ઋ) તાડપત્ર આખું એક જ માપનું હોતું નથી. એક છરેડરે સાંકડુ ંતો બીજા છરેડરે 
પહોળું હો્ય છરે. સાંકડા ભાગમાં ઓછી પંવકતઓ લખાતી અનરે પહોળા ભાગમાં 
િધારરે .

(એ) જ્યાં પાંદડુ ંસાંકડુ ંથતું હો્ય ત્યાં લખાણ અટકાિી દરેતા અનરે એ રીતરે 
લીટીઓ નાની બની જતી. આ દશા્કિિા માટરે ઘણી િખત , , કરે 
જ રેિું વચહન જ્યાં લીટી પૂરી થતી ત્યાં તરેમ જ બીજી પંવકતમાં જ્યાં લખાણ શરૂ થા્ય 
ત્યાં મુકાતું. બન્નરે સથળરે એકસરખું વચહન મૂકતા. આ વચહન દ્ારા એ સપષ્ થતું કરે 
લખાણ ચાલુ જ છરે, તરેમાં કોઈ ભંગાણ નથી.

(ઐ) અધ્યા્ય, સગ્ક કરે ઉચછિાસ પૂરો થા્ય ત્યાં બીજા લખાણથી અલગ પડરે 
એ રીતરે પુવષપકા લખાતી, જ રેની પછી  એિું વચહન મુકાતું. આ વચહનની 
પછી જ બીજા વચત્રાતમક અંકો દોરાતા. તરે પછી 4—5 અંકો લખા્ય એટલી જગા 
ખાલી રખાતી. આમ થ્યા પછી જ પછીનો અધ્યા્ય કરે સગ્ક કરે ઉચછિાસનો પ્ારંભ 
મંગળ વચહનો દ્ારા કરાતો. આિા મોટા વિભાગોના અનતરે કરેટલીક િાર ચક્ર, કમળ 
કરે પૂણ્કપાત્ર–કંૂજા જ રેિી શોભાસપદ આકૃવત દોરતા.

(ઓ) કરેટલીક િાર એિું પણ જોિા મળરે છરે કરે કોઈ ટીકામાં વિભાગ અથિા 
શ્ોક-ગાથા કરે મૂળના વિભાગના અનતરે  આિું અનતસૂચક વચહન મૂક્યા 
પછી કોઈ ખાલી જગા છોડ્ા વિના આગળનું લખાણ શરૂ કરાતું.

8. કઞાગળની પ્ર્તોમઞાં િખિઞાની િદ્ધવ્ત :
આ માટરે નીચરેના મુદ્ાઓ નોંધપાત્ર છરે.

(અ) પ્ારંવભક કાળમાં કાગળની પ્તોમાં લંબાઈ-પહોળાઈમાં તા.પ.નું 
અનુકરણ કરાતું; પરનતુ લખાણ બરે-ત્રણ સતમભમાં નરહ પણ સળંગ જ લખાતું.

(આ) કરેટલીક કાગળની પ્તોની તો તાડપત્રી્ય કરતાં બમણી પહોળાઈ – 
લગભગ 4.5’’ જ રેટલી રહરેતી; જોકરે લંબાઈ તો તાડપત્ર જ રેિી િધારરે  જ રાખતા.

(ઇ) સમ્ય િીતતાં આિી લાંબી પ્તો લખિા, િાંચિા તરેમજ િહન માટરે 
પ્વતકૂળ જણાઈ. આથી 13મા શતક પછી તો પ્તોનું કદ ટૂકંાિીનરે આશરરે  12’’ X 
5’’ જ રેટલું કરી દરેિા્યું.
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(ઈ) લખાણની બંનરે બાજુએ હાંવસ્યો રાખતા અનરે તરેનું સીમાંકન કાળી 
શાહીની રરેખા–રરેખાઓ િડરે કરતા. 16મા શતક આસપાસમાં સીમાંકન માટરે લાલ 
શાહીનો ઉપ્યોગ થિા લાગ્યો.

(ઉ) તાડપત્રી્ય પ્તોની જ રેમ કાગળમાં પણ કરેનદ્રમાં દોરી પસાર કરિા માટરે 
કાણં પાડિા માટરે કોરી જગા રખાતી. પરનતુ કાગળ તાડપત્રની જ રેમ સરળતાથી 
સરી જતો ન હોિાથી દોરી રાખિાની જરૂર રહરેતી નરહ. આથી મોટરે ભાગરે તો તરે 
જગા ખાલી જ રાખતા અથિા તો તરેમાં લાલ શાહીથી અંગૂઠાની છાપ પાડતા. તરે 
જગામાં પુષપો, બદામ, ચોરસ કરે ચોકડી પણ લાલ શાહીથી કરે કાળી, ભૂરી અથિા 
પીળી શાહી િડરે દોરાતાં.

(ઊ) કરેટલીક િાર બન્નરે હાંવસ્યાના મધ્ય ભાગમાં રહંગળોક િડરે વનશાનીઓ 
કરતા અનરે તરેના ઉપરના ભાગરે પત્રસંખ્યા અક્રોમાં લખતા તથા નીચરેના ભાગરે 
આંકડામાં લખતા.

(ઋ) જમણા હાંવસ્યામાં ઉપરના ભાગરે ગ્નથનું શીષ્કક-નામ તથા પત્રસંખ્યા 
લખાતાં અનરે નીચરેના ભાગરે ડાબા હાંવસ્યામાં માત્ર પત્રસંખ્યા નોંધતા. કરેટલીક િાર 
ઉપરના ભાગરે ગ્નથનામ તથા પત્રસંખ્યા બન્નરે હાંવસ્યામાં નોંધાતાં.

(એ) કરેટલીક િાર એક હસતપ્તમાં એ જ વિષ્યના એક કરતાં િધારરે  ગ્નથો 
લખાતા અનરે સાથરે રખાતા. આિી હસતપ્તોમાં જ રે તરે ગ્નથનું નામ તથા પત્રસંખ્યા 
ઉપર દશા્કવ્યું તરેમ નોંધતા. આ ઉપરાંત, બન્નરે હાંવસ્યામાં િચચરેના ભાગરે લાલ 
વનશાન કરતા અનરે એક બાજુએ સળંગ પત્રસંખ્યા તરેમાં નોંધતા. બીજી બાજુએ જ રે 
તરે ગ્નથની પત્રસંખ્યા નોંધાતી.

(ઐ) અનરેક ગ્નથોિાળી હસતપ્તમાં કરેટલીક િાર બધા ગ્નથોનરે આિરી લરેતો 
સળંગ પત્રાંક નોંધતા. અનરે જ રે તરે ગ્નથની પત્રસંખ્યા ડાબી બાજુના હાંવસ્યાના એક 
ખૂણામાં ઝીણા અક્રરે  મૂકતા. આ ઝીણા અક્રરે  નોંધરેલી સંખ્યા ‘ચોર અંક’ તરીકરે 
ઓળખા્ય છરે. પરનતુ ગ્નથોનરે અલગ પાડિા માટરે આિા ‘ચોર’ અંકો જરૂરી છરે !

(ઓ) બધાં પાન એકસરખા માપનાં હોિાથી દરરેક પૃષ્ઠ ઉપર લખાતી 
પંવકતઓની સંખ્યા આખી હસતપ્તમાં એકસરખી જ રહરેતી.

(ઔ) અધ્યા્ય કરે સગ્ક જ રેિા વિભાગનરે અનતરે શ્ોક કરે ગાથાનો અંક, પુવષપકા 
આરદ લાલ શાહીથી લખતા અથિા તો છરેિટરે લાલશાહીમાં બરે દંડ તરેની બન્નરે 
બાજુએ દોરતા, જ રેથી િાચકનું ધ્યાન તરે તરફ દોરા્ય.

(અં) તાડપત્રી્યની જ રેમ કાગળની હસતપ્તોમાં પણ પ્ારંભમાં શુભવચહન 
‘‘ૐ’’ અનરે અનતરે સમાપનસૂચક વચહન ‘‘ ’’ જોિા મળરે છરે.
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(અ:) તાડપત્રી્ય પ્તોમાં સમાપન પછી વિવિધ પ્કારની વચત્રાકૃવતઓ દોરરેલી 
હો્ય છરે તરેિી કાગળની પ્તોમાં ભાગ્યરે જ જોિા મળરે છરે.

9. ભૂિો દશઞા્ણિ્તઞાં બીજાં વચહનો :
હસતપ્તોમાં જોિાતી ભૂલો બરે પ્કારની હો્ય છરે :

(1) ક્વત્યુકત શબદો તથા અંશો, અનરે

(2) ભૂલથી લખિાના રહી ગ્યરેલા અક્રો, શબદો િાક્યાંશો િગરેરરે .

નીચરેનાં ભૂલ દશા્કિનારાં વચહનો ્યોજા્યાં છરે :

(અ) સમ્રાટ અશોકના આદરેશો જ રેિા પ્ાચીનતમ વશલાલરેખોમાં ખોટુ ંલખા્યું 
હો્ય તરેના ઉપર લીટી દોરીનરે – ઉઝરડો કરીનરે ભૂંસ્યું છરે. હસતપ્તોમાં પણ લખિામાં 
િપરાતી કાળી શાહીની જ લીટી તરેના ઉપર દોરી દરેતા.

(આ) પછીના કાળમાં ખાસ કરીનરે હસતપ્તોમાં ખોટા લખાણના ઉપર અથિા 
નીચરે ટપકાં કરે નાની નાની આડી રરેખાઓ દોરાિા લાગરેલી.

(ઈ) ત્યાર પછીના સમ્યમાં તો ભૂંસિા માટરે હળદર કરે કોઈ પણ પીળો રંગ 
ચોપડિાની સિચછ-સુઘડ રીત અપનાિી લરેિાઈ હતી.

નીચરેનાં વચહનો ભૂલથી રહી ગ્યરેલ અંશનો વનદવેશ કરરે  છરે :

(અ) અશોકના આદરેશો અનરે તરે પછીના વશલાલરેખોમાં લખિા રહી ગ્યરેલા 
અક્રો કરે શબદોનરે જ રે તરે લીટીની ઉપર કરે નીચરે લખી નાખતા અનરે કઈ જગાએ તરે 
ઉમરેરિાના છરે તરેનો વનદવેશ કરાતો જ નરહ. કરેટલીક િાર તો આ અક્રારદ બરે અક્ર 
િચચરેની જગામાં પણ નોંધા્યરેલ જોિા મળરે છરે.

(આ) પછીના લરેખો તરેમજ હસતપ્તોમાં જ્યાં ઉમરેરિાનું હો્ય તરે સથળરે ‘+’ 
કરે ‘X’ આિું નાનું વનશાન અથિા ‘∧’ કરે ‘∨’ આિું નાનું વનશાન મુકાિા લાગ્યું 
અનરે ઉમરેરિાનો અંશ હાંવસ્યામાં લખાતો. કરેટલીક િાર તો આ લખાણ લખરેલી બરે 
પંવકતઓની િચચરે પણ લખા્યરેલું જોિા મળરે છરે.

(ઇ) કરેટલીક િાર ‘+’ અનરે ‘X’નરે સથાનરે સિવસતક ‘ ’ પણ મુકા્યરેલ છરે.

r

વિભઞાગ 2
1. હસ્તપ્ર્તોમઞાં ભૂિો િધિઞાનઞાં કઞારિો :

હસતપ્તોમાં ભૂલો િધિા માટરે મુખ્ય બરે પરરબળો કારણભૂત છરે : (1) 
લરહ્યાઓ; અનરે (2) િાચકો તરેમજ સુધારા કરનારાઓ. આ બંનરે પરરબળોનો 
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પ્ભાિ કરેિો રહો છરે તરે સમજિાનો પ્્યાસ કરીએ.

(1) િહહયઞાઓ :

(અ) સુંદરમાં સુંદર અક્રિાળા લરહ્યાઓ પણ હસતપ્તોમાં કરેટલાક અક્ર 
ઉકરેલી શકતા નથી. પરરણામરે ઘણી િાર તરેઓ પોતાની નકલમાં તરે તરે સથળરે સાિ 
અસંબદ્ અક્રો લખી નાખતા હો્ય છરે. આનરે લીધરે અશુદ્ પાઠો અનરે પાઠાનતરો 
િધી જા્ય છરે જ રે મોટા મોટા વિદ્ાનોનરે પણ મૂંઝિરે છરે. થોડાં ઉદાહરણો :

‘प्भ्व’ થઈ જા્ય છરે ‘प्ि्व’;

‘सत्वन’ થઈ જા્ય છરે ‘िूचन’;

‘यच्चा’નું ‘यथा’ થઈ જા્ય છરે;

‘तविा’ ‘तथा’ બની જા્ય છરે;

‘न्वा’નું પણ ‘तथा’ થઈ જા્ય છરે; જ્યારરે

‘नचै्वं’ બની જા્ય છરે ‘तदै्वं’ અનરે

‘िच्चं’ થઈ જા્ય છરે ‘िव्वं’ કરે ‘ित्तं’.

(આ) પૃવષ્ઠમાત્રાઓનરે ઉકરેલિામાં ગરબડનરે કારણરે : કરેટલીક િાર માત્રાનરે 
કાનો T ગણી લરે અનરે કાનાનરે માત્રા ગણી લરે. આનાથી ખોટાં પાઠાનતરો ઊભાં થા્ય 
છરે અનરે તરેથી ગૂંચિાડો િધરે છરે. દા. ત., ‘ताराननकर’નું ‘तरोननकर’ થા્ય છરે અનરે તરેનું 
િળી ‘तमोननकर’ થઈ જા્ય છરે !

(ઇ) પાછળથી ઉમરેરરેલો ભાગ ખોટી જગાએ ઉમરેરિાથી : લરહ્યાથી ભૂલથી 
રહી ગ્યરેલ અક્રો કરે શબદો પ્ત સુધારનાર ઉમરેરરે  છરે. આની નકલ કરનાર લરહ્યો 
કાં તો આ સુધારા સાથરે આપરેલ લીટીનો અંક દશા્કિનાર વચહ્નરે બરાબર સમજી 
શક્યો ન હો્ય કરે લીટીઓ ગણિામાં ભૂલ કરી બરેઠો હો્ય તરેથી તરે ખોટરે સથળરે આ 
ઉમરેરો લખાણમાં લરે છરે જ રેથી ગૂંચિાડો ઊભો થા્ય છરે.

(ઈ) સુધારનારરે  હાંવસ્યામાં કોઈ શબદ કરે શબદોનું પાઠાંતર કરે પ્યા્ક્ય કરે અથ્ક 
મૂક્યો હો્ય તરેનરે કોઈ લરહ્યો બરેધ્યાન બનીનરે મૂળ લખાણમાં જ ઉમરેરી લરે છરે !

(ઉ) નકલો કરિાના કામના મહાિરાનરે કારણરે લરહ્યાઓ કરેટલાક શબદોથી 
પરરવચત થઈ જા્ય છરે. આ અનુભિનો ઉપ્યોગ કરીનરે કરેટલીક િાર તરેઓ ખોટી 
જગાઓએ ખોટા ફરેરફાર કરી બરેસરે છરે !

(ઊ) કોઈક િાર લખિામાં અક્રો કરે શબદોનો ક્રમ ઊલટા-સૂલટી કરી નાખરે 
છરે; દા. ત.,‘दाएइ’ ‘दाइए’ બની જા્ય છરે !

(ઋ) પાઠો અગર અક્રો ભૂલથી બરે િાર લખાઈ જા્ય છરે :
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દા. ત., ‘िव्विािलणएप्ं’નું ‘िव्विािव्विािलणएप्’ થઈ જા્ય છરે અનરે તરેનું પણ 
‘िव्विाितथिािलणएप्’ થઈ જા્ય છરે; ‘तसिरू्व’નું આ જ રીતરે ‘तसिरु्वसिरू्व’ થઈ 
જા્ય છરે !

(એ) સમાન પાઠોનરે કાઢી નાખિાની પ્રક્ર્યાથી : એકનો એક પાઠ નજીિા 
ફરેરફાર સાથરે અનરેક િાર આપીનરે મૂળ કતા્કએ અલંકારો બનાવ્યા હો્ય, પણ આ 
નરહ સમજતાં, જ રે તરે વિષ્યનરે બરાબર નરહ સમજતાં, લરહ્યો ખોટી પુનરુવકત થઈ 
ગઈ છરે એમ ધારીનરે આ સાચા પાઠોનરે જ દૂર કરી બરેસરે છરે !

(2) િઞાચકો ્તરેમજ્ સુધઞારઞા કરનઞારઞાઓ :
(અ) પા્યા વિનાની કલપનાઓ : કરેટલાક વિદ્ાનો પોતાના મનમાં સફુરરેલી 

કલપનાના આધારરે  જ, તરે ગ્નથની બીજી કોઈ હસતપ્ત જો્યા વિના જ, હસતપ્તોમાં 
સુધારાિધારા કરી નાખરે છરે. આથી ખોટાં પાઠાનતરો ઊભાં થા્ય છરે.

દા. ત., ‘ताराननकर’નું કાનાનરે માત્રા ગણીનરે ‘तरोननकर’ કરી નાખરે છરે અનરે કંઈ 
અથ્ક નીકળી શકરે એ હરેતુથી તરેનું ્યરે ‘तमोननकर’ કરરે  છરે ! એિી જ રીતરે ‘आिरािीओ’નું 
થઈ જા્ય છરે ‘अिेरािीओ’ અનરે તરેમાંથી કંઈક અથ્ક નીકળરે તરે હરેતુથી તરેનું્યરે કરી નાખરે 
છરે. ‘अिेिरािीओ’ !

(આ) કરેટલાક પ્્યોગોનું પૂરતું જ્ાન નરહ ધરાિનારા તથા કરેટલાક અપ્ચવલત 
પ્્યોગોથી અપરરવચત એિા સુધારકો–સંશોધકો સાચા પાઠોનરે પણ બદલી નાખરે છરે 
અનરે એ રીતરે ખોટાં પાઠાનતરોમાં ઉમરેરો કરી બરેસરે છરે !

દા. ત., ‘्नतथणा चमपढओ’નરે ખોટી રીતરે ‘्नतथणाऽ्वमनद्दओ’માં પરરિવત્કત કરી 
બરેસરે છરે !

(ઇ) ત્રૂટક પાઠોનરે કલપના િડરે સુધારિા : કરેટલીક િાર કાં તો પાન એકબીજા 
સાથરે ચોંટી જિાથી કરે પાન તૂટી જિાથી કરે ઊધઈએ નષ્ કરિાથી કોઈ પાઠ ગુમ 
થ્યો હો્ય છરે. આિા સથળરે તરેિી હસતપ્તની નકલ કરનાર લરહ્યો ઉવચત રીતરે જ 
જ રે તરે અક્રો પૂરતી ખાલી જગા રાખરે છરે, પરનતુ તરેની પ્તનરે સુધારનાર કરેટલીક િાર 
પોતાનું આગિું ડહાપણ િાપરીનરે પોતાની કલપનામાં સૂઝરે એ રીતરે તરેની પૂવત્ક કરરે  છરે 
અનરે એ રીતરે ગૂંચિાડાભ્યાું પાઠાનતરોમાં એકનો ઉમરેરો કરી બરેસરે છરે !

આ રીતરે હસતપ્તોમાં ભૂલો િધરે છરે !

2. હસ્તપ્ર્તો સુધઞારિઞાની િદ્ધવ્તઓ : પ્રઞાચીન અનરે અિઞા્ણચીન :

હિરે આપણરે હસતપ્તોનરે સુધારિા માટરેની જૂની તથા નિી પદ્વતઓનો 
પરરચ્ય મરેળિીએ.

(1) સોળમઞા શ્તક સુધી પ્રચવિ્ત િદ્ધવ્ત :



122 હસતપ્તવિજ્ાન

(અ) અશુદ્, િધારાના અનરે ખોટી રીતરે પુનરુવકત પામરેલા અક્રોનરે લખાણ 
માટરે િપરાતી કાળી શાહીથી જ લીટી દોરીનરે છરેકી નાખતા અનરે નિા અક્રો, 
શબદો કરે પંવકતઓ ઉમરેરિાની હો્ય તરે શક્ય હો્ય તો પંવકતના ઉપરના ભાગરે લખી 
નાખતા, નરહ તો હાંવસ્યામાં કરે પૃષ્ઠમાં ઉપર-નીચરેની ખાલી રખા્યરેલી જગામાં 
ઉમરેરી લરેતા. જ રે સથળરે આ ઉમરેરો કરિાનો હો્ય ત્યાં કાકપાદનું વચહન ‘^’ મૂકતા. 
આિા ઉમરેરિાના અક્રો કરે શબદો કરે િાક્યોની બંનરે બાજુએ ચોકડી ‘X’ કરતા. એ 
તો સિ્કવિરદત છરે કરે કાકપાદનાં સીધાં નરે ઊંધાં બરે વચહનો ભરેગાં થતાં ` ’ ચોકડી 
‘X’ સજા્ક્ય !

(આ) તાડપત્રો ઉપર કાળી શાહીથી ભૂંસિાનરે બદલરે ઘણી િાર પાણીથી 
ભૂંસતા અનરે તરે જ સથળરે નિું લખાણ કરી લરેતા.

(ઇ) જ્યારરે  અસાિધ લરહ્યા દ્ારા આખી પંવકત કરે પંવકતઓ બરે િાર લખાઈ 
ગઈ હો્ય ત્યારરે  ભૂંસિાની દરરેક પંવકતના પ્ારંભરે નરે અનતરે એક આંગળ જ રેટલી એક 
લીટી દોરતા, ભૂંસિાની બીજી કોઈ પદ્વત અપનાિતા નરહ.

(2) નિી િદ્ધવ્ત :

આ જૂની રીતમાં તો જ રે પ્તમાં આિા સુધારા િધારરે  કરિાના આિરે ત્યાં તો 
ભૂંસિાની આ પદ્વતથી જ્યાંત્યાં ડાઘ કરે વલસોટા પડી જતા. આથી 16મા શતકની 
આસપાસમાં વિદ્ાનોએ નિી પદ્વત અપનાિી, જ રે હજી પણ ચાલુ છરે.

આ પદ્વતમાં ભૂંસિાના અક્રો ઉપર હરતાલ કરે સફરેદો લગાડરે છરે. જો આ 
અક્રો એિી રીતરે ભૂંસિાના હો્ય કરે મૂળ અક્રો િાંચી શકા્ય, તો આ રંગ જરા 
પાતળો રાખિાનો. જો અક્રનો એક ભાગ જ ભૂંસિાનો હો્ય, તો આ રંગ એટલા 
ભાગ ઉપર જ લગાડિાનો, જ રેથી અક્રનો બાકીનો ભાગ બીજો જરૂરનો અક્ર 
દશા્કિરે. ઉ. ત., આ પદ્વતથી ‘ष’નો ‘ि’ બની જા્ય, ‘म’નો ‘न’ કરે ‘ग’ થઈ જા્ય, 
‘ब’નો ‘्व’, ‘च’નો ‘्व’, ‘थ’નો ‘य’, ‘ि’નો ‘ए’, ‘क’નો ‘्व’ િગરેરરે  ફરેરફારો થઈ શકરે 
છરે. હરતાલ લગાડરેલા ભાગ ઉપર – હરતાલ ઉપર જ – સુધારરેલો પાઠ લખી 
શકા્ય છરે. આ લખાણ પણ કાળી શાહીથી જ કરિાનું રહરે છરે.

આ નિી પદ્વતમાં માત્ર રહી ગ્યરેલા અક્રો કરે પાઠો જ હાંવસ્યામાં લખિાના 
હો્ય છરે. આ ‘રીતરે બહુધા સિચછતા–સુઘડતા સચિા્ય છરે.

3. િૃષ્ઞાંક દશઞા્ણિિઞાની િદ્ધવ્ત :
છાપરેલા ગ્નથોમાં દરરેક પૃષ્ઠની સંખ્યા છપા્ય છરે. હસતપ્તોમાં આમ નથી 

હોતું. આખા પાનનરે જ આ ગણતરી માટરે એકમ ગણિામાં આિરે છરે, એટલરે પાનના 
અંકો જ લખા્ય છરે. દરરેક પાનનરે બરે પૃષ્ઠ હો્ય-આગળનું અનરે પાછળનું.
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દવક્ણના પ્દરેશોમાં પાનનો ક્રમાંક અથા્કત્ પત્રાંક પ્થમ પૃષ્ઠ ઉપર એટલરે કરે 
આગળના ભાગરે નોંધિાની પ્થા છરે. દરેશના બાકીના સિ્ક પ્દરેશોમાં એથી ઊલટુ ંછરે 
એટલરે કરે પાનના પાછળના ભાગરે અથા્કત્ બીજા પૃષ્ઠ ઉપર જ પત્રાંક દશા્કિા્ય છરે.

મૅકાટ્કનીના સંગ્હ(Macartney Collection)માંનાં ઉતિર ભારતી્ય બ્રાહ્મી 
અથા્કત્ ગુપ્ત વલવપમાં લખા્યરેલાં કરેટલાંક ભૂજ ્કપત્ર-ભોજપત્ર-નાં પાનમાં પત્રાંક પ્થમ 
પૃષ્ઠ ઉપર અથા્કત્ આગળના ભાગરે નોંધા્યરેલા છરે. આ પદ્વત મધ્ય એવશ્યામાં 
આગિી રીતરે પ્ચવલત હશરે. કરેમ કરે મૅકાટ્કનીના સંગ્હમાંની, મધ્ય એવશ્યાની બ્રાહ્મી 
વલવપમાં લખા્યરેલી, કાગળની હસતપ્તોમાં પણ આગળના પૃષ્ઠ ઉપર જ પત્રાંક 
નોંધરેલા મળ્ા છરે.

4. વિરઞામવચહનોની િદ્ધવ્ત :

હસતપ્તોમાં વિરામવચહનો મૂકિાની પ્ાચીન ભારતી્ય પદ્વત અંગરે નીચરેના 
મુદ્ાઓ નોંધિા જોઈએ :

(1) ખરોષ્ઠી વલવપમાં લખા્યરેલા વશલાલરેખોમાં કોઈ પ્કારનાં વિરામવચહનો 
જોિા મળતાં નથી. પરંતુ પ્ાકૃત ‘ધમમપદ’માં દરરેક ગાથાના અંતરે આજના શૂન્ય 
જ રેિું િતુ્કલાકાર વચહન જોિા મળરે છરે, પણ આ પણ ઘણી િાર સાિ બરેદરકારીથી 
મુકા્યું છરે !

(2) દરરેક ‘િગગ’ના અનતરે એક વિવશષ્ પ્કારનું વચહન જોિા મળરે છરે. આ જ 
વચહન કરેટલા્યરે વશલાલરેખોના અનતરે પણ દૃવષ્ગોચર થા્ય છરે. કત્રરેના મતરે આ વચહન 
સંભિત: કમળનું વનદવેશક છરે.

(3) બ્રાહ્મી વલવપમાં છરેક પ્ાચીનતમ સમ્યથી અનરેક વિરામવચહનો 
ઉપલબધ છરે.

(4) આજ રે શ્ોકાધ્ક કરે ગાથાધ્ક પછી એક ઊભી લીટી મૂકરે છરે જ રેનરે ‘દંડ’ કહરે 
છરે. આખો શ્ોક કરે ગાથા પૂણ્ક થ્યરે આિા બરે ‘દંડ’ મુકા્ય છરે. પ્ાચીન હસતપ્તોમાં 
દરરેક શ્ોકાથ્ક કરે ગાથાથ્ક પછી બરે ‘દંડ’ મુકાતા.

(5) દરરેક િાક્યનો અથ્ક પૂરો થતાં એક ‘દંડ’ મૂકતા.

(6) કોઈ વિવશષ્ િધારાનો અથ્ક આપ્યો હો્ય તો તરેનરે અંતરે બરે દંડ મૂકતા.

(7) કોઈ પરેટા વિભાગ, પ્કરણ કરે કોઈ શ્ોક કરે ગાથા ઉપરની ટીકા પૂણ્ક થતાં 
 આિું વચહન મુકાતું.

(8) દરરેક શ્ોક કરે ગાથાના પ્ારંભરે અનરે અનતરે બરે ‘દંડ’ મુકાતા તથા તરે પછી 
કાં તો અનતસૂચક વચહન ‘‘ ’’ મુકાતું અથિા તો શ્ોક કરે ગાથાનો ક્રમાંક લખાતો.

(9) સૂત્ર કરે શ્ોક કરે ગાથા ઉપર ભાષ્ય કરે ટીકા જ રેિું વિિરણ પૂરંુ થ્યરે તરેનો 
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ક્રમાંક અક્રોમાં લખાતો જ રે સમાવપ્ત સૂચિતો.

કત્રરેએ બ્યૂલર(Buhler)નું એક ઉદ્રણ આપ્યું છરે, જ રેમાં તરેમણરે વિરામવચહનના 
ઇવતહાસ અંગરે વશલાલરેખોમાંથી મળતી મારહતી સંક્રેપમાં આપી છરે. તરેમાં સપષ્ 
થા્ય છરે કરે ઈ. સ. પૂિવે માત્ર એક ઊભી લીટી જ ્યોજાતી જ રે કિવચત્ સુરરેખા હતી 
અનરે કિવચત્ િક્ર પણ હતી, પરનતુ આિી લીટી પણ કિવચત્ જ જોિા મળતી.

ઈ. સ.ના પ્ારંભ પછી વિરામવચહનો િધ્યાં. પરંતુ ઈ.સ.ના પાંચમા શતક 
સુધી તો તરેમનો ઉપ્યોગ બહુ અવન્યવમત રહો છરે. ત્યાર પછી ખાસ કરીનરે પથથર 
ઉપરની પ્શવસતઓમાં વિરામવચહનોનું આ્યોજન િધારરે  વન્યવમત થતું જણા્ય છરે. 
ઈ. સ. 473–474ની ‘મંદસોર પ્શવસત’માં શ્ોકાધવે એક ‘દંડ’ અનરે શ્ોક પૂરો 
થ્યરે બરે ‘દંડ’ એિી વન્યવમત પદ્વત જોિા મળરે છરે. પરનતુ ખાસ કરીનરે દવક્ણમાં 
તો છરેક આઠમા શતક પ્ય્કનત કરેટલાં્ય તામપત્રો તરેમજ વશલાલરેખોમાં કોઈ પ્કારનાં 
વિરામવચહનો નજરરે  પડતાં જ નથી.

5. હસ્તપ્ર્તોમઞાં સંક્રેિો :

સંક્રેપો વિષરે કત્રરેએ નીચરેના મુદ્ા નોંધ્યા છરે :

(અ) સંક્રેપોનાં દશ્કન પ્થમ િાર પવશ્મ ભારતના ઈ. સ. 150 આસપાસના 
કરેટલાક વશલાલરેખોમાં થા્ય છરે; દા. ત., વસરર પુલુમાઇનો નાવસકનો વશલાલરેખ ક્રમાંક 
15 અનરે સકસરેન-માધારીપુત્ર કરે વસરરસરેનનો કૅનહરેરી ગુફાનો વશલાલરેખ ક્રમાંક 14.

(આ) િા્યવ્ય (ઉતિર-પવશ્મ)માં કુશાન ્યુગથી સંક્રેપો સામાન્ય જ બની ગ્યા 
છરે.

(ઇ) સૌથી િધારરે  સાિ્કવત્રક સંક્રેપો િષ્ક, ઋતુ, માસ અનરે રદિસના અનરે 
પખિારડ્યાના પણ છરે.

(ઈ) છઠ્ા શતકથી તો પવશ્મ ભારતના લરેખોમાં અન્ય પ્્યોગોમાં સંક્રેપો પણ 
કિવચત્ દૃવષ્ગોચર થા્ય છરે; દા. ત., ‘दूतक’ માટરે ‘दू’.

(ઉ) 11મા શતકથી તો શીષ્કકો, જ્ાવતઓ તથા ભટકતી ટોળીઓ કરે જાવતઓનાં 
નામ ઇત્યારદના સંક્રેપો પણ સાિ સામાન્ય બની ગ્યા છરે.

(ઊ) આ જ િાત હસતપ્તોનરે પણ લાગુ પડરે છરે; આિા સંક્રેપો છરેક ખરોષ્ઠી 
વલવપમાં લખા્યરેલ ‘ધમમપદ’માં પણ જોિા મળરે છરે; દા. ત., ‘ગાથા’નો સંક્રેપ ‘ગા’ 
એમાં મળરે છરે.

6. િરેખનનું સિરૂિ :

હસતપ્તોના પ્કારની ચચા્ક કરતાં પહરેલાં તરેમાંના લખાણના સિરૂપ વિષરે 
મારહતી મરેળિી લરેિી જરૂરી છરે. તરે બાબતમાં નીચરેના મુદ્ા ખાસ નોંધપાત્ર છરે :
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(અ) જ રે જૂનામાં જૂનાં લખાણો, જ રે લીસી બનાિરેલી વશલાઓ ઉપર કોતરરેલાં 
મળરે છરે, તરેમાં પણ કોતરનારરે  વન્યવમત સીધી લીટીઓમાં કોતરિાનો તરેમજ બધા 
અક્રોનાં માથાં ઊંચાઈમાં સરખાં રાખિાનો પ્્યતન કરરેલો છરે.

(આ) આમ છતાં સમ્રાટ અશોકના કરડ્યાઓ આ ્યતનમાં જિલ્રે જ સફળ 
થ્યા છરે.

(ઇ) સિરની અક્રોની ઉપર લખાતી માત્રાઓ, ઉપર મુકાતો રરેફ અનરે આિા 
બીજા ઉમરેરાઓ ઉપરની રરેખાની ઉપર જ મુકા્ય એ વસદ્ાનત તરે કાળનાં અન્ય 
લખાણોમાં કાળજીપૂિ્કક અનુસરા્યો છરે.

(ઈ) ખોતાનમાંથી મળરેલ પ્ાકૃત ‘‘ધમમપદ’’ અનરે તુરફનમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલ 
બૌદ્ નાટકોના ટકુડા જ રેિા હસતપ્તોના જૂનામાં જૂના નમૂનાઓમાં પણ લીટીઓ 
વ્યિવસથત અનરે વન્યવમત છરે.

(ઉ) જૂની તાડપત્રી્ય હસતપ્તો જ નરહ પણ કાગળની હસતપ્તોમાં પણ 
લરેખનમ્યા્કદા સૂચિતી આખા પાન પર દોરરેલી બરે-બરે ઊભી રરેખાઓની અંદર જ 
લખા્યું છરે.

(ઊ) લખાણ હમરેશાં આડી લીટીમાં જ ઉપરથી નીચરે સુધી કરા્યું છરે.

(ઋ) આખી લીટીમાં લખાણ શબદો છૂટા પાડ્ા વિના જ સળંગ કરા્યું છરે. 
શ્ોક કરે ગાથા હો્ય તો શ્ોકાધ્ક કરે ગાથાધ્ક આ રીતરે જ લખા્યરેલ છરે. તરેનો અથ્ક 
સમજિા માટરે િાચકરે જ શબદો છૂટા પાડીનરે િાંચિાનું હો્ય છરે. કરેટલીક િાર શબદો 
એક નરહ પણ અનરેક રીતરે જુદા પડાતા હો્ય છરે; એ રીતરે અથ્કમાં પણ ફરેરફાર થઈ 
જા્ય છરે !

(એ) આમ છતાં કરેટલીક િાર શબદો અનરે શબદસમૂહો છૂટા પડા્યરેલા પણ 
મળરે છરે. દા. ત., ખોતાનમાંથી પ્ાપ્ત થ્યરેલ ખરોષ્ઠી ‘ધમમપદ’ની હસતપ્તમાં દરરેક 
લીટીમાં આખો શ્ોક કરે શ્ોકાધ્ક સમાઈ જા્ય છરે. એ જ રીતરે, ‘બાિર હસતપ્ત’ 
(Bower MS)માં ઘણી િાર શબદો તથા શબદ-સમૂહો છૂટા લખરેલા છરે.

(ઐ) ઘણી િાર શ્ોકો/ગાથાઓ પણ ગદ્ની જ રેમ જ સળંગ લખા્યાં હો્ય 
છરે. માત્ર તરેમાં અધયો શ્ોક પૂરો થા્ય ત્યારરે  તરે દશા્કિિા માટરે એક ‘દંડ’ – ઊભી 
લીટી – અનરે આખો શ્ોક પૂરો થા્ય ત્યારરે  બરે ‘દંડ’ મૂક્યા હો્ય છરે. શ્ોક/ગાથાનો 
ક્રમાંક પણ સળંગ લખાણમાં તરે તરે સથળરે લખી નાખરે છરે.

(ઓ) એિાં પણ કરેટલાં્ય સથળો મળરે છરે. જ્યાં આિા શ્ોકાધ્ક કરે શ્ોક પૂરો 
થિાનાં ‘દંડ’ જ રેિાં કોઈ સૂચક વચહનો મુકા્યાં જ નથી !

આટલી સપષ્તા ક્યા્ક પછી હિરે આપણરે ખાસ કરીનરે બાહ સિરૂપનરે અનુલક્ીનરે 
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હસતપ્તોના વિવિધ પ્કારો તરફ િળીએ.

7. બઞાહ્ય સિરૂિની દૃવષ્ટએ હસ્તપ્ર્તોનઞા પ્રકઞારો :
મુવનજીએ આકાર અનરે માપ અનુસાર હસતપ્તોના પાંચ પ્કારો ચચ્યા્ક છરે : 

(1) ગંડી-પુસતક, (2) કચછપી-પુસતક, (3) મુવષ્-પુસતક, (4) સમપુટ-ફલક અનરે (5) 
છરેદપાટી. આપણરે તરેમનરે સમજી લઈએ.

(1) ગંડી-િુસ્તક :

‘ગંડી’ એટલરે ‘ગંરડકા’ અથા્કત્ પાતળો ટકુડો, કાતરી. આ પ્કારની હસતપ્તોની 
જાડાઈ અનરે પહોળાઈ સરખી હો્ય છરે પણ લંબાઈ િધારરે  હો્ય છરે. મુવનજીના 
મત પ્માણરે આ પ્કારમાં નાનીમોટી સિ્ક તાડપત્રી્ય હસતપ્તો તરેમજ તાડપત્રી્યનરે 
અનુસરનારી કાગળની હસતપ્તોનો સમાિરેશ થા્ય છરે. આ બધી કાતરી જ રેિી લાગરે 
છરે.

(2) કચછિી-િુસ્તક :

‘કચછપ’ એટલરે મગર. આથી આ પ્કારની હસતપ્તો બરે છરેડરે સાંકડી અનરે 
િચચરેથી પહોળી હો્ય. એમના સાંકડા બન્નરે છરેડા ઈંડા-આકારના, શંકુ આકારના 
હો્ય. મુવનજી જણાિરે છરે તરેમ હાલ આ પ્કારની હસતપ્તો જોિા મળતી નથી.

(3) મુવષ્ટ-િુસ્તક :

‘મુવષ્’ એટલરે મુઠ્ી. મુઠ્ીમાં પકડી શકા્ય તરેિી હસતપ્તો અથિા તો મુઠ્ીની 
જ રેમ ગોળ િીંટી શકા્ય તરેિી હસતપ્તોનરે ‘મુવષ્-પુસતક’ કહરે છરે. આના બરે પ્કાર છરે 
: (અ) ચાર આંગળ લાબી િતુ્કલાકાર અનરે (આ) ચાર આંગળ લાંબી ચોરસ.

(અ) આ પ્થમ પ્કારમાં િીંટાઓ (scrolls) આિરે. િડોદરાના 
પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં ‘ભગિદગીતા’ની એક હસતપ્ત (ક્રમાંક 7577) છરે જ રે િીંટો 
છરે. તરે બરે સતમભમાં સુિણા્કક્રરે  લખરેલી છરે. તરે 10 ફૂટ લાંબી તથા 4.11 ઇંચ પહોળી 
છરે. તરેમાં એક ઇંચમાં 12 પંવકતઓ છરે અનરે દરરેક પંવકતમાં સરરેરાશ 19થી 21 અક્ર 
છરે : જ્યારરે  બરે સતમભો ભરેગા થઈ જા્ય છરે ત્યારરે  દરરેક પંવકતમાં 38થી 42 અક્રો 
થા્ય છરે. દરરેક સતમભ પહોળાઈમાં 1 1/4 ઇંચ જ રેટલો રાખરેલો છરે. પૃષ્ઠની બાકીની 
જગા બંનરે સતમભની બરેઉ બાજુના હાંવસ્યાએ રોકી છરે.

આ પ્કાર માટરે 4 1/2 ઇંચ લંબાઈ મુકરર કરરેલી છરે; છતાં મુવનજીના મત 
અનુસાર બધા િીંટાઓનો સમાિરેશ એમાં થા્ય છરે. પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં બીજા પણ 
કરેટલાક િીંટાઓ સચિા્યરેલા છરે – કરેટલાક સુંદર, કલાતમક, સુપ્માણ વચત્રોિાળા 
છરે, જ રેમાંના કરેટલાક તો સુિણ્ક શાહીથી લખરેલા-દોરરેલા છરે.
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(આ) મુવષ્-પુસતકના બીજા પ્કારમાં નાની ‘ડા્યરી’ જ રેિી હસતપ્તો, જ રેનરે 
‘ગુટકા’ કહરે છરે તરેનો સમાિરેશ થા્ય. તરેમાં નાના-મોટા ચોરસ તરેમજ લંબચોરસ 
ગુટકાઓ, જ રે મુઠ્ીમાં પકડી શકા્ય, તરેમનો આ બીજા પ્કારમાં સમાિરેશ થા્ય.

(4) સ્િુટ-ફિક :

લાકડાની પાટી ઉપર લખા્યરેલ પ્તો આ પ્કારમાં આિરે. જનૈ ભંડારોમાં 
જમબુદ્ીપ, અઢી દ્ીપ, સમિસરણ િગરેરરેના પટ્ો સચિા્યરેલા છરે. તરે સિ્ક આ 
પ્કારમાં સમા્ય છરે.

(5) છરેદિઞાટી :

બાહ સિરૂપ પ્માણરે પાડરેલા વિભાગોમાં આ છરેલ્ો પ્કાર છરે. બહુ ઓછાં 
પાનિાળી હોઈ બહુ પાતળી હસતપ્તો આમાં સમાિરેશ પામરે. મુવનજીના કહરેિા 
પ્માણ લાંબાં કરે ટૂકંાં પાનિાળી પણ ઠીક પહોળી અનરે પાતળી હસતપ્તો આ 
પ્કારમાં આિરે.

8. િરેખનિદ્ધવ્ત અનુસઞાર હસ્તપ્ર્તોનઞા પ્રકઞારો :
લરેખનપદ્વત અનુસાર હસતપ્તોના આઠ પ્કારો પાડી શકા્ય :

(1) વત્રપાટ કરે વત્રપાઠ; (2) પંચપાટ કરે પંચપાઠ; (3) શૂડ કરે શૂઢ; (4) વચત્રપુસતક; 
(5) સોનરેરી અનરે રૂપરેરી હસતપ્તો (સિણા્કક્રી તથા રૌપ્યાક્રી); (6) સૂક્માક્રી; (7) 
સથૂલાક્રી; અનરે (8) કોતરરેલી – ઉતકીણ્ક.

આ પ્કારોનો ક્રમશ: પરરચ્ય સાધીએ.

(1) વત્િઞાટ કરે વત્િઞાઠ :

આ પ્કારમાં ગ્નથનો પાઠ અનરે તરેના ઉપરની ટીકા બંનરે લખા્યરેલ હો્ય છરે. 
મૂળ પાઠ પૃષ્ઠની મધ્યમાં મોટા અક્રરે  લખરેલો હો્ય છરે, જ્યારરે  ટીકા કરે વિિરણ 
ઉપર-નીચરે પ્માણમાં નાના અક્રરે  લખરેલ હો્ય છરે. આ રીતરે આિી હસતપ્તમાં 
ત્રણ ‘પાટ’ કરે ‘પાઠ’ હોિાથી તરેનરે ‘વત્રપાટ’ કરે ‘વત્રપાઠ’ કહરે છરે. આિી હસતપ્તોમાં, 
સિાભાવિક રીતરે જ, મૂળ પાઠની ઓછી લીટીઓ હો્ય, જ્યારરે  ઉપર અનરે નીચરે 
લખરેલી ટીકાની િધારરે  લીટી હો્ય. આમાં ટીકા પ્માણમાં નાના અક્રમાં લખા્યરેલી 
હો્ય છરે અનરે તરે િધારરે  જગા રોકરે છરે.

(2) િંચિઞાટ કરે િંચિઞાઠ :

આ પણ એક વિવશષ્ પ્કાર છરે. આ પ્કારની હસતપ્તોમાં પૃષ્ઠની મધ્યરે મૂળ 
પાઠ મોટા અક્રરે  લખરેલો હો્ય છરે અનરે તરેની ટીકા આ પાઠની ઉપર તથા નીચરે જ 
નરહ પણ બંનરે હાંવસ્યામાં પણ પ્માણમાં નાના અક્રરે  લખરેલી હો્ય છરે. આ રીતરે 
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આિી પ્તોમાં દરરેક પૃષ્ઠ ઉપર પાંચ ‘પાટ’ કરે ‘પાઠ’ હો્ય છરે – એક તો મૂળ ગ્નથનો 
પાઠ િચચરે અનરે બાકીના ચાર (ટીકાના) તરેની ચાર બાજુએ. આથી આ પ્કારનરે 
‘પંચપાટ’ કરે ‘પંચપાઠ’ કહરે છરે. અહીં પણ મૂળ પાઠ કરતાં ટીકામાં િધારરે  લીટીઓ 
હો્ય છરે.

આ બંનરે પ્કારની હસતપ્તો વિક્રમના પંદરમા શતકના પ્ારંભથી લખાિા 
લાગરેલી. તરે પહરેલાં તો મૂળ ગ્નથ અનરે તરેની ટીકાની બરે અલગ અલગ હસતપ્તો 
લખાતી અનરે તરેથી તરેનો અભ્યાસ કરનાર વિદ્ાનનરે અલગ અલગ ગ્નથો-હસતપ્તો 
એકસાથરે જોિાની રહરેતી, જ રે સિાભાવિક રીતરે જ, અગિડભ્યુું હતું.

(3) શૂડ કરે શૂઢ :

‘શૂડ’ અનરે ‘શૂઢ’નો અથ્ક થા્ય સૂંઢ. આ પ્કારની હસતપ્તોમાં મૂળ પાઠ તથા 
તરેના ઉપરની ટીકા અલગ અલગ નરહ પણ સળંગ સાથરે જ એકસરખા અક્રમાં 
જ લખરેલાં હો્ય છરે. આિા એકધારા નાના-મોટા અક્રના ભરેદ વિના જ સળંગ 
લખાણનરે હાથીની સૂંઢ જ રેિું ગણિામાં આિરે છરે. આથી તરેનરે આિું નામ અપા્યું 
છરે. મૂળ ગ્નથની હસતપ્તો તરેમજ તરેના ઉપરની ટીકાની હસતપ્તો એકસરખા 
અક્રોમાં લખા્યરેલી હો્ય છરે, પણ તરેનરે ‘શૂડ’ કરે ‘શૂઢ’ પ્કારની ન ગણા્ય. જ રેમાં 
મૂળ ગ્નથનો પાઠ અનરે તરેના ઉપરની ટીકા સળંગ સરખા જ અક્રરે  લખા્યરેલાં હો્ય 
અનરે અભ્યાસુએ કાળજીપૂિ્કક અલગ પાડિાં પડરે, એિી હસતપ્તનરે જ આ પ્કારમાં 
મૂકી શકા્ય.

(4) વચત્િુસ્તક :

આ પ્કારની હસતપ્તો કલાતમક રીતરે લખા્યરેલી હોઈ ચાર વિભાગમાં મૂકરેલી છરે.

(અ) આ હસતપ્તોમાં લરહ્યો લખતાં લખતાં િચચરે કાળજીપૂિ્કક ખાલી 
જગાઓ એિી કલાતમક રીતરે રાખરે છરે કરે એમાં િાચક વચત્રાતમક ચોકડીઓ અથિા 
િજ્ર, છત્ર, સિવસતક આરદની આકૃવતઓ અથિા કોઈ વ્યવકતનું નામ અથિા શ્ોક 
કરે ગાથા પણ િાંચી શકરે છરે.

(આ) કરેટલાક લરહ્યાઓ આિી ખાલી જગાઓ રાખતા નથી પણ કાળી 
શાહીના લખાણમાં િચચરે િચચરે અક્રો લાલ શાહીથી લખરે છરે તરે લાલ અક્ર િડરે 
આિી આકૃવતઓ, નામ કરે શ્ોક-ગાથા િાંચી શકા્ય.

(ઇ) કરેટલાક લરહ્યાઓ, કમળ, અન્ય ફૂલો, ચોકડીઓ આરદની આકૃવતઓ 
કાણાં પાડિા માટરે રાખરેલી જગાઓ અથિા જ્યારરે  સળંગ પત્રાંક લખિાનો ન હો્ય 
ત્યારરે  જમણી અનરે ડાબી બાજુના હાંવસ્યાની િચચરેના ભાગમાં પીળા, લાલ કરે ભૂરા 
રંગથી દોરરે  છરે. અનરે
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(ઈ) કરેટલીક િાર, ખાસ કરીનરે જનૈ ધાવમ્કક ગ્નથ ‘કલપસૂત્ર’ની પ્તોમાં, કાણાં 
પાડિા માટરે રાખરેલી જગાઓમાં ગ્નથમાં િવણ્કત િસતુઓ વિષરેનાં સુનદર વચત્રો 
દોરા્યરેલાં મળરે છરે.

આિી બધી હસતપ્તો ‘વચત્રપુસતક’ના વિભાગમાં આિરે.

(5) સોનરેરી અનરે રૂિરેરી હસ્તપ્ર્તો :

સોનરેરી કરે રૂપરેરી શાહીનો સફરેદ કાગળ ઉપર બરાબર ઉઠાિ આિતો નથી. 
આથી આિી શાહી િડરે લખતાં પહરેલાં લાલ, કાળો, ભૂરો કરે જાંબુડો ઘરેરો રંગ 
કાગળની ઉપર બરાબર લગાડીનરે લખાણ માટરેની સમુવચત પશ્ાદભૂ તૈ્યાર કરિી 
પડરે. પછી આિી રીતરે રંગ દીધરેલા કાગળ ઉપર અકીક, વનકષ કરે મોટા કોડાનું 
ઓપ ચડાિનાર સાધન ઘૂંટો – ઘસીનરે તરે કાગળનરે લીસો બનાિી દરેિા્ય છરે – ઓપ 
ચઢાિી દરેિા્ય છરે. સોનરેરી કરે રૂપરેરી શાહીનું ચૂણ્ક શુદ્ ધિના ગુંદરના પાણી સાથરે 
મરેળિીનરે આના ઉપર લખિાની શાહી બનાિિામાં આિતી. પછી ્યોગ્ય પીંછી કરે 
કલમ દ્ારા લખાતું. આમ લખા્યરેલા અક્રો સુકાઈ જા્ય ત્યારરે  ફરી ઓપ અપાતો. 
આિા સળંગ લખાણમાં સથળરે સથળરે અનરે લખાણની આજુબાજુ પણ િરેલીઓની 
આકૃવતઓ તરેમજ વચત્રોની શોભા કરાતી.

મુવનજી જણાિરે છરે તરેમ, તાડપત્રની કોઈ સિણા્કક્રી કરે રૌપ્યાક્રી હસતપ્ત 
હજી સુધી જોિામાં કરે સાંભળિામાં આિી નથી. હાલ ઉપલબધ સિ્ક સિણા્કક્રી 
હસતપ્તો કાગળ ઉપર જ લખા્યરેલી છરે અનરે બહુધા તરે પંદરમા-સોળમા શતકમાં 
કરે ત્યાર પછી લખા્યરેલી છરે. ગુજરાતના ચૌલુક્યિંશના રાજા કુમારપાલરે પોતાના 
અંગત ‘જ્ાનકોશ’ અથા્કત્ ગ્નથાલ્ય માટરે જનૈ આગમો તથા તરેના સમકાલીન જનૈ 
આચા્ય્ક કવલકાલસિ્કજ્ હરેમચનદ્રાચા્ય્ક દ્ારા રવચત ગ્નથોની સુિણા્કક્રી હસતપ્તો 
તૈ્યાર કરાિરેલી એિું જણાિિામાં આવ્યું છરે. ‘કુમારપાલપ્બનધ’ અનુસાર તરે રાજાએ 
સુિણ્કશાહીથી હસતપ્તો તૈ્યાર કરિા માટરે 700 જ રેટલા લરહ્યાઓનરે રોકરેલા. તરેમાં 
જણાવ્યા પ્માણરે તરેણરે 21 ‘જ્ાનકોશો’ સથાપરેલા. ‘‘ઉપદરેશતરંવગણી’’ પણ જણાિરે છરે 
કરે આ રાજાએ 700 લરહ્યા રોકીનરે 6,36,000 આગવમક ગ્નથોની દરરેકની 7 પ્ત 
સુિણ્કશાહી િડરે તૈ્યાર કરાિરેલી. એટલું જ નરહ પણ આચા્ય્ક હરેમચનદ્રના પ્વસદ્ 
ગૌરિશાળી વ્યાકરણ ‘વસદ્હરેમશબદાનુશાસન’ તથા અન્ય ગ્નથોની 21 સુિણા્કક્રી 
હસતપ્તો પણ તૈ્યાર કરાિરેલી.

મહામાત્ય િસતુપાલરે પણ જનૈ આગમગ્નથોમાંના દરરેકની એક એક સુિણા્કક્રી 
હસતપ્ત તૈ્યાર કરાિરેલી. અલબતિ, આ હસતપ્તો તાડપત્ર પર લખા્યરેલી હતી કરે 
કાગળ પર એ વનવશ્ત કરિા માટરે આપણી પાસરે હાલ કોઈ સાધન ઉપલબધ નથી. 
ઉપર નોંધ્યું છરે તરેમ, હાલ ઉપલબધ સુિણા્કક્રી હસતપ્તો તો વિક્રમના 15મા શતક 
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પૂિવેની નથી જ.

હસતપ્તોનરે રૌપ્ય શાહીથી લખિાની પદ્વત તો એથી પણ પછીના સમ્યની 
છરે. ઈડરના જનૈ જ્ાનભંડારમાં ‘કલપસૂત્ર’ની એક સવચત્ર તાડપત્રી્ય હસતપ્ત 
સચિા્યરેલી છરે, જ રેનાં વચત્રો સિણ્કશાહી િડરે દોરરેલાં છરે. મુવનજીના મત પ્માણરે આ 
હસતપ્ત સંભિત: વિક્રમના 14મા શતકમાં લખા્યરેલી છરે.

એ પણ નોંધિું જોઈએ કરે સુિણ્કશાહીના પ્માણમાં રૌપ્યશાહી હસતપ્તો 
લખિામાં બહુ ઓછી િપરા્યરેલી છરે. આથી રૌપ્યશાહી િડરે લખરેલી તરેમજ રૌપ્ય 
શાહીથી દોરરેલાં વચત્રોિાળી હસતપ્તો બહુ ઓછી મળરે છરે.

વિશરેષત: ‘કલપસૂત્ર’ની તથા ‘કાલકાચા્ય્કકથા’ની સુિણા્કક્રી હસતપ્તો 
સારા પ્માણમાં મળરે છરે. ‘ભગિતીસૂત્ર’ તરેમજ ‘ઉતિરાધ્ય્યનસૂત્ર’ જ રેિા જનૈ 
આગમગ્નથોની સુિણા્કક્રી અનરે રૌપ્યાક્રી હસતપ્તો મળરે છરે. સુિણ્કશાહીથી 
વચવત્રત હસતપ્તો પણ જનૈ જ્ાનભંડારોમાં પુષકળ પ્માણમાં સચિાઈ છરે. આ વિષરે 
િધારરે  વિગતો જાણિાની ઉતકંઠાિાળા િાચકોએ શ્ી સારાભાઈ નિાબના ‘જનૈ 
વચત્રકલપદ્રુમ’માં પ્કાવશત મુવનજીના સુપ્વસદ્ ગુજરાતી લરેખનાં પૃષ્ઠ 74થી 76 
તથા તરે પરની પાદટીપો જોઈ લરેિી.

(6) સૂક્મઞાક્રી હસ્તપ્ર્તો :

જનૈ સાધુઓ એક સથળરેથી બીજ રે સથળરે જિા માટરે કોઈ િાહનનો ઉપ્યોગ 
કરતા નથી, બધરે પગરે ચાલીનરે જ જા્ય છરે. આથી તરેમનો સામાન જ રેટલો બનરે તરેટલો 
ઓછો અનરે ઓછા િજનનો રાખિો જરૂરી બનરે. આ કારણરે જ રે જ રે ગ્નથો રોજ 
િાંચિાના હો્ય તરેની તરેઓ અવત સૂક્મ અક્રોમાં પ્તો કરાિી લરેતા. તરેમની ્યાત્રા 
દરવમ્યાન જ રેમનો ઉપ્યોગ કરિાનો હો્ય તરેિા ગ્નથોની કરે તરેમના અંશોની પ્તો પણ 
શક્ય હો્ય એટલા સૂક્મ અક્રોમાં કરાિીનરે રાખતા.

આ સૂક્માક્રી હસતપ્તો તૈ્યાર કરિાની કલા ખાસ કરીનરે કાગળની પ્તોના 
્યુગમાં જ વિકસી. ‘વત્રપાટ’ અનરે ‘પંચપાટ’ હસતપ્તોમાં ઝીણા અક્રરે  લખિાની 
પદ્વત કાગળના ્યુગમાં જ વિકસી.

તાડપત્રી્ય હસતપ્તોમાં ચાર લીટીની જગામાં દસ લીટી લખરેલી મળરે છરે; 
પરનતુ કાગળની હસતપ્તોમાં તો તરેથી ્યરે ઘણા સૂક્મ અક્રોમાં લખા્યરેલું જોિા મળરે 
છરે. પોતાના પ્વસદ્ લરેખની ક્રમાંક 15િાળી પવટ્કામાં મુવનજીએ એક સૂક્માક્રી પૃષ્ઠ 
(કાગળનું) મૂક્યું છરે જ રે અત્યનત સૂક્મ લખાણ ધરાિરે છરે. આ પૃષ્ઠ એક સૂક્માક્રી 
લખાણિાળી હસતપ્તમાંથી લીધરેલું છરે, જ રેમાં ‘કુમારપાલપ્શવસત’ના એક શ્ોકના 
116 અથયો દશા્કવ્યા છરે.

આ સાથરે એ પણ ધ્યાનમાં રાખિું જોઈએ કરે તાડપત્રી્ય હસતપ્તોમાં રટપપણો, 
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પાઠાનતરો અનરે લખિાના રહી ગ્યરેલા અંશો ઘણી િાર ખૂબ ઝીણા અક્રોમાં 
લખા્યરેલાં છરે; છતાં આખી હસતપ્તો સૂક્મ અક્રોમાં લખા્યરેલી હો્ય તરેમાં તો 
કાગળની પ્તોના અક્રો તરેથી ઘણા સૂક્મ છરે અનરે આિી સૂક્માક્રી હસતપ્તોમાં 
કાગળની હસતપ્તો સંખ્યામાં પણ ઘણી જ િધારરે  છરે.

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં સચિા્યરેલા િીંટાઓ પણ અવતસૂક્મ 
અક્રોમાં લખા્યરેલા છરે અનરે તરેમાંનાં સપ્માણ રંગીન વચત્રો પણ બહુ નાનાં પણ 
અવતસુંદર રીતરે ચીતરરેલાં છરે. આ રીતરે આ િીંટા પણ કલાના અવત સુનદર નમૂનારૂપ 
બની ગ્યા છરે.

(7) સથૂિઞાક્રી હસ્તપ્ર્તો :

કરેટલાક ધાવમ્કક ગ્નથોના પાઠ અમુક અમુક પ્સંગોએ મોટરેથી અનરે બહુ 
ઝડપથી કરિાના હો્ય છરે. આિા ગ્નથો કરે ગ્નથાંશોની પ્તો ખાસ મોટા અક્રોમાં 
તૈ્યાર કરાિિામાં આિતી જ રેથી સરળતાથી િાંચિામાં ઉતાિળ થઈ શકરે. જનૈોની 
િાત કરીએ તો ‘કલપસૂત્ર’ તથા ‘કાલકાચા્ય્કકથા’ જ રેિા ધાવમ્કક ગ્નથોનો પાઠ 
મોટરેથી અનરે ઝડપથી તરેમના પ્યુ્કષણના તહરેિારના રદિસોએ કરિાનો હો્ય છરે. 
આથી તરેમની સથૂલાક્રી – મોટા અક્રરે  લખા્યરેલી હસતપ્તો તૈ્યાર કરાિિામાં 
આિતી. વ્યવકતઓ પણ આિી પ્તો પોતાનરે માટરે તૈ્યાર કરાિી રાખતી.

તાડપત્રી્ય હસતપ્તોના ્યુગમાં પણ આિી સથૂલાક્રી પ્તો કરાતી. છતાં 
આિી હસતપ્તો લખિાની પ્થા પણ કાગળના ્યુગમાં જ વિકસી.

(8) કો્તરરેિી – ઉતકીિ્ણ હસ્તપ્ર્તો :

આપણરે સારી રીતરે જાણીએ છીએ કરે કાગળ ઉપર કોતરણી કરીનરે િરેલીઓ, 
િૃક્ો, પુષપો િગરેરરેની આકૃવતઓનાં સુશોભનો કરાતાં હો્ય છરે. અમરે જ્યારરે  શાળામાં 
ભણતા ત્યારરે  મારા વમત્રો અનરે હંુ એક વિવશષ્ ચોકઠામાં ભરાિરેલી ઝીણી કરિત 
િડરે પાતળા લાકડાના પારટ્યાનરે કોતરીનરે સુશોભનની આકૃવતઓ બનાિતા. વશિાજી, 
મહારાણા પ્તાપ, ગાંધીજી, રિીનદ્રનાથ ટાગોર, સરદાર પટરેલ અનરે જિાહરલાલ 
નહરેરુ જ રેિી પૂજની્ય વિવશષ્ વ્યવકતઓની આકૃવતઓ પણ કોતરી કાઢતા. આ 
પ્રક્ર્યાનરે ‘ફ્રેટિક્ક’ (fret-work) કહરેતા.

આ આઠમો અનરે છરેલ્ો પ્કાર આ બંનરે પ્કારની કલાની સાથરે સામ્ય ધરાિરે છરે. 
ઘણાનરે તો એ જાણીનરે આશ્્ય્ક થશરે કરે હસતપ્તો પણ કાગળ ઉપર અક્રો કોતરીનરે 
લખાતી ! આ માટરે કાતર જ રેિા સાધનની મદદ લરેિાતી હશરે. કરેિો સુંદર કલાતમક 
નમૂનો થા્ય આ ! આિી હસતપ્તનો એક નમૂનો િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં 
સચિા્યો છરે. તરે કવિ જ્યદરેિના પ્વસદ્ કાવ્યગ્નથ ‘ગીતગોવિનદ’નો થોડો અંશ 
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છરે, જ રેનો સંસથામાંનો ક્રમાંક 1306 છરે. તરેનાં પાનનું કદ 9 2/5 X 4 1/5 છરે. તરેની 
કોતરરેલી પુવષપકા આ પ્માણરે છરે :

‘‘श्ीरसतुनटिद्-्वासतवय-्वृद्धनागर ज्ातीय-प्वष्णुिादा्बुज-

िे्वक-दे्वक्रष्णेन स्वयं ियपषतम् ।। रामाि्वणमसतु ।।’’

આ લખાણનો અથ્ક એિો થા્ય છરે કરે : ‘‘આ ઉતકીણ્ક હસતપ્ત નટપ્દ્ર અથા્કત્ 
નરડ્યાદના િતની િડનગરા નાગર બ્રાહ્મણ જ્ાવતના અનરે િૈષણિ સમપ્દા્યના 
દરેિકૃષણરે જાતરે લખરેલી છરે.’’

આથી સપષ્ થા્ય છરે કરે નરડ્યાદિાસી દરેિકૃષણ નામના િૈષણિ િડનગરા 
નાગરરે  આ ઉતકૃષ્ કલાનો નમૂનો કોત્યયો હતો.

9. હસ્તપ્ર્તોમઞાંનઞા પ્રઞારંભનઞા અંશો :

ભારતી્ય સંસકૃવતનો રરિાજ એિો છરે કરે કોઈ પણ નાનું-મોટુ ંકામ શરૂ કરતાં 
પહરેલાં ‘મંગલ’ કરિું. ભગિાન ગણરેશ આપણા કા્ય્કની વસવદ્માં આિતાં વિઘનોનરે 
દૂર કરનારા ગણા્યા છરે. આથી બહુધા તો આ ‘મંગલ’માં એમનરે જ િનદન કરિામાં 
આિરે છરે.

સારહત્યમાં પણ આ પ્થાનરે અનુસરિામાં આિરે છરે. ગ્નથકારો ગણરેશ અનરે 
વિદ્ાદરેિી સરસિતી કરે શારદાનરે નમસકાર કરતા એક કરે િધારરે  શ્ોકો પ્ારંભમાં 
લખરે છરે. કરેટલાક સિ્કશવકતમાન પરમાતમાનરે પ્ણામના શ્ોકો લખરે છરે. કરેટલાક િળી 
પોતાના ઇષ્દરેિનરે નમન કરરે  છરે. ટીકા કરે વિિરણ લખનારાઓ પણ આિું ‘મંગલ’ 
કરતા હો્ય છરે. કરેટલાક ગ્નથકારો િળી કરેિળ ‘ૐ’ કરે ‘श्ी:’ લખીનરે સીધો પ્ારંભ 
કરી દરે છરે. ‘ૐ’ એ પરમાતમાનું પ્તીક છરે અનરે ‘श्ी:’ એ ભવ્યતા તથા સમૃવદ્ની 
દરેિીનું પ્તીક છરે. આજ રે પણ લોકો પત્ર લખતા હો્ય કરે બીજુ ંગમરે તરે લખાણ કરતા 
હો્ય તરેમાં ટોચ ઉપર તો ‘श्ी:’ લખીનરે શરૂઆત કરતા હો્ય છરે.

આ પ્ણાવલકામાં લરહ્યાઓ કોઈ અપિાદ નથી. વશલાલરેખો, તામ્રપત્રો અનરે 
હસતપ્તોમાં તરેઓ શરૂઆત આ માંગવલક પ્તીકો કરે ગણરેશ-સરસિતી-ગુરુિ્ય્કનરે 
નમસકારના મંત્રોથી જ કરરે  છરે. એમની પ્તોમાં માત્ર ‘ॐ नम:’, ‘ॐ’ કરે ‘श्ी:’ લખીનરે 
પણ પ્ારંભ કરરે  છરે. હાલ બચરેલી હસતપ્તોમાંની મોટાભાગની તો જનૈ ગ્નથોની 
નકલો હો્ય છરે. તરેમાં પણ પ્ારંભરે ‘ॐ नम:’ ‘ऐं नम:’, ‘एदा्व’, ‘५० ॐ नम: लिद्धाम्’ જ રેિાં 
સૂત્રો મૂકરેલાં હો્ય છરે. મુવનજીએ બહુ સુંદર રીતરે પ્વતપાદન કરરેલું છરે કરે જ રે પ્તીકો 
‘उँ’, ‘ऐं’, ‘एद’, ‘एद्व’ એિી રીતરે િંચા્ય છરે તરે બધાં જ ‘ॐ’નાં જ જુદાં જુદાં રૂપો છરે; 
એટલું જ નરહ પણ જનૈ હસતપ્તોમાંનું જ રે પ્તીક ‘५०’ એિું િંચા્ય છરે અનરે જ રે શતકો 
સુધી િપરા્યરેલું જોિા મળરે છરે તરે પણ બીજુ ંકાંઈ નથી પણ ‘ॐ’નું જ અદ્તન 
સિરૂપ છરે ! મૂળમાંના પ્તીકનરે ઉકરેલિામાં થ્યરેલી ભૂલરે જ આ તોફાન મચાવ્યું છરે 
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અનરે પાછળના સમ્યના લરહ્યાઓએ તો સપષ્ રીતરે જ તરેમના અદ્તન સિરૂપનરે 
જ પોતાની પ્તોમાં ઉતારી લીધું છરે ! જ રેમનરે તરેમની વ્યુતપવતિ વિષરે જાણિામાં રસ 
હો્ય તરેઓ મુવનજીના લરેખનાં પૃષ્ઠ 59—60 જોઈ લરે.

(1) ’લઘુપ્બનધસંગ્હ’ નરે ’વિશ્વાવમત્રીમાહાતમ્ય’માં પ્ારંભ :

‘લઘુપ્બનધસંગ્હ’ અનરે ‘વિશ્વાવમત્રીમાહાતમ્ય’ની સમીવક્ત આિૃવતિ મેં તૈ્યાર 
કરરેલી છરે. તરે બંનરેની કરેટલીક હસતપ્તોના પ્ારંભની નોંધ લરેિી અહીં અસથાનરે નરહ 
ગણા્ય.

(અ) ‘લઘુપ્બનધસંગ્હ’ (લ. પ્. સં.)ની હસતપ્ત ‘G’નો પ્ારંભ માત્ર  
(= ૐ) લખીનરે જ કરા્યો છરે.

(આ) ‘વિશ્વાવમત્રીમાહાતમ્ય’’ (વિ.મા.)ની હસતપ્ત ‘L’નો પ્ારંભ: ‘‘श्ी गणेशाय 
नमिः ।। अथ प्वविानमत्ीमा्ात्यं लिखयते ।। श्ीिः शुभम् ।।’’ (લાલ શાહીમાં).

(ઇ) વિ.મા.ની હસતપ્ત ‘P’નો પ્ારંભ : ‘‘श्ी गणेशाय नम: ।।’’

(2)  હસ્તપ્ર્તપ્રઞારંભની ત્િ િદ્ધવ્તઓ :

મુવનજીએ પૃ. 59 ઉપર લખાણોના પ્ારંભની ત્રણ પદ્વતઓનાં કરેટલાંક 
ઉદાહરણો આપ્યાં છરે;

(ક) પાંચમા સૈકાથી 13મા સૈકા સુધીના ગાળામાં લખા્યરેલ વશલાલરેખો, 
તામ્રપત્રો િગરેરરેમાંનો પ્ારંભ. આ પ્ારંભમાં મુકાતાં પ્તીકોના શતક 
અનુસાર 9 પરેટા-વિભાગો પાડ્ા છરે;

(ખ) વિક્રમની 11મી સદીથી અદ્પ્ય્કનતની ધાતુપ્વતમાઓ ઉપરનાં પ્તીકો. 
શતક પ્માણરે તરેના 4 પરેટાવિભાગો પાડરેલા છરે; અનરે

(ગ) વિક્રમની 12મી સદીથી અદ્પ્ય્કનતની હસતપ્તોના પ્ારંભનાં પ્તીકો. 
આના પણ 4 પરેટાવિભાગો પાડ્ા છરે, જ રેમાંના છરેલ્ા પરેટાવિભાગમાં ઈ. 
સ.ના 15મા શતકથી અદ્પ્ય્કનતનાં પ્તીકોનો સમાિરેશ થા્ય છરે.

આ માંગવલક પ્તીકો ગુપ્ત, કુરટલ, નાગરી, શારદા, બાંગલા, પવશ્મી અનરે 
અન્ય વલવપઓનાં લખાણોમાં જોિા મળરે છરે.

આ સિ્કનું સિવેક્ણ કરતાં એિું સપષ્ થા્ય છરે કરે આ તો આજની દરેિનાગરી 
વલવપના 1, 5, 6, 7 અનરે 9ના અંકો સાથરે સમાનતા ધરાિતી આકૃવતઓ જ છરે. એ 
સિ્ક ખરરેખર તો ‘‘ૐ’’નાં જ જુદાં જુદાં સિરૂપો છરે. પ્ાચીન વલવપઓના વનષણાતોનો 
પણ આ જ મત છરે. ‘‘॥G॥’’ તથા ‘‘॥एदO।।’’ એ બંનરે સિરૂપો આ જ રૂપરે 6થી 
7 સદીઓથી ચાલ્યાં આિરે છરે. એ પ્ાચીન કાળના ‘‘ૐ’’માંથી રૂપાનતર પામરેલાં 
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પ્તીકો જ છરે, ‘‘ૐ’’ જ છરે. આ વિષરે િધારરે  વિગત મુવનજીના લરેખનાં પૃ. 57-61 
પરથી મળશરે.

10. હસ્તપ્ર્તોમઞાંનઞા અવન્તમ અંશો :
આ પણ એક મહતિનો મુદ્ો છરે – પ્ારંવભક અંશો કરતાં્ય િધારરે  મહતિનો; 

કરેમ કરે તરેમાંથી આપણનરે ઐવતહાવસક તથ્યો પ્ાપ્ત થા્ય છરે.

(અ) િુવ્િકઞાઓ :

ગ્નથના દરરેક પ્કરણ કરે અધ્યા્ય કરે અધ્ય્યન કરે સગ્કના અનતરે ગ્નથકાર એક 
પુવષપકા મૂકરે છરે, જ રેમાં ગ્નથનામ, જ રે તરે પ્કરણનો ક્રમાંક તથા પરેટાશીષ્કક આપરે છરે. 
સમગ્ ગ્નથના અનતરે પણ આિી પુવષપકા મૂકરે છરે તથા ગ્નથનામ સાથરે ‘પૂણ્ક થ્યો’ 
એ અથ્કમાં ‘िमाप्तम्’ કરે ‘िमाप्ता’ શબદ લખરે છરે.

(આ) િુવ્િકઞા િછીનું િખઞાિ :

આિાં લખાણો ઐવતહાવસક દૃવષ્એ મહતિનાં બની રહરે છરે. સામાન્ય રીતરે 
ગ્નથકાર પોતરે ગ્નથનો સિચછ-સુઘડ ‘પ્થમાદશ્ક’ તૈ્યાર થ્યા પછી પુવષપકા પછીનું 
લખાણ લખરે છરે, જ રેનરે ‘પ્શવસત’ કહરે છરે. ‘પ્શવસત’ એટલરે ‘પ્શંસા’. આ ‘પ્શવસત’માં 
કતા્કની ગુરુપરંપરા, ગ્નથલરેખનમાં તરેના સહા્યકો, લરેખન દરવમ્યાન તરેનરે થ્યરેલા 
સારા અનરે ખરાબ અનુભિો, ગ્નથનરે તપાસીનરે સુધારા કરનારનું નામ, રચનાસથળ, 
જ રે રાજાના શાસન દરવમ્યાન રચના થઈ તરેનું નામ, રચના-સંિત્, જ રેની પ્રેરણાથી 
રચના કરાઈ તરેનું નામ, કુલ શ્ોકો કરે ગાથાઓની સંખ્યા, ગ્નથની િધારાની પ્વતઓ 
તૈ્યાર કરનાર–કરાિનારનાં નામો ઇત્યારદની વિગતો આપિામાં આિતી. ટૂકંમાં 
આ ‘પ્શવસત’માં નાનીમોટી સિ્ક અગત્યની ઐવતહાવસક હકીકતોનો સમાિરેશ થતો. 
આ ‘પ્શવસત’નરે પણ દરરેક હસતપ્તમાં ઉતારિામાં આિતી.

(ઈ) બીજાઓની ‘પ્રશવસ્ત’ઓ :

 ગ્નથકારરે  લખરેલી ‘પ્શવસત’ તો ગ્નથની દરરેક હસતપ્તમાં ઉતારાતી; 
પરનતુ કરેટલીક િાર બીજી પણ એક ‘પ્શવસત’ હો્ય છરે, જ રે હસતપ્ત તૈ્યાર કરનાર 
લરહ્યાએ લખરેલી હો્ય છરે. તરેમાં જ રેના કહરેિાથી હસતપ્ત તૈ્યાર કરાઈ તરેની પ્શંસા, 
લરહ્યાનું પોતાનું નામ અનરે અન્ય વિગતો આપિામાં આિી હો્ય છરે. આ બધું 
સામાન્ય રીતરે સંસકૃત ગદ્ કરે પદ્માં લખાતું. કરેટલીક િાર સંસકૃત, પ્ાકૃત, અપભ્રંશ, 
ગુજરાતી અનરે રાજસથાની એમ અનરેક ભાષાનું સંવમશ્ણ પણ જોિા મળરે છરે. 
પ્ોતસાહકરે એક જ હસતપ્ત તૈ્યાર કરિાનું ખચ્ક આપરેલું કરે િધારરે  હસતપ્તોનું કરે 
આખા ગ્નથાલ્યનરે માટરેનું ખચ્ક આપરેલું એિી બધી વિગતો આમાં દશા્કિાઈ હો્ય 
છરે. લખનાર લરહ્યાના પૂિ્કજો, માતાવપતા, ભાઈઓ, બહરેનો, પુત્રો, પુત્રીઓ અનરે 
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પતનીની વિગતો પણ આમાં આપિામાં આિી હો્ય છરે. આ ‘પ્શવસત’માં તરે િખતના 
શાસક રાજા, નકલો કરાિનાર પ્ોતસાહકનાં સારાં ધમ્કકા્યયો, તરેના કુલગુરુ અનરે 
વશક્ક, હસતપ્તો તૈ્યાર કરાિનારનો હરેતુ, તરે અંગરે થ્યરેલ ખચ્ક તથા હસતપ્તો કરે 
ગ્નથાલ્યો જ રેનરે ભરેટ આપરેલ તરેિી વ્યવકતઓ અનરે સંસથાઓ િગરેરરેની વિગતો પણ 
જોિા મળરે છરે.

આિી પ્શવસતઓ લખિા માટરેનું મુખ્ય કારણ તો પોતાનરે પ્વતષ્ઠા મળરે એ જ 
હતું.

આિી પ્શવસતઓનો અભ્યાસ કરતાં પુષકળ મહતિપૂણ્ક ઐવતહાવસક તથ્યો 
પ્ાપ્ત થઈ શક્યાં છરે.

આિી પ્શવસતઓ હસતપ્તોનરે અનતરે આપિાની આ પ્થાનરે લીધરે હજારો 
હસતપ્તો અનરે ઘણાં ગ્નથાલ્યો ઉમરેરા્યાં છરે.

કરેટલીક િાર હસતપ્તોના માવલકો ગ્નથાલ્યોનરે પોતાની હસતપ્તો ભરેટ 
આપતા. આિી દાનમાં આપરેલી હસતપ્તોના અનતરે આિા દાતાઓ પણ પોતાની 
પ્શવસતઓ મૂકતા. એટલું જ નરહ, પણ માવલક પાસરેથી હસતપ્તો ખરીદીનરે સાધુઓનરે 
અધ્ય્યનાથવે તરે દાનમાં આપતા ગૃહસથો પણ પોતાની પ્શવસતઓ ઉમરેરતા.

(ઈ) અન્તરે આિ્તઞાં સૂત્ો, વચહનો, પ્ર્તીકો :

હસતપ્તનરે અનતરે, ‘પ્શવસત’ પહરેલાં અનરે પછી પણ આિાં માંગવલક સૂત્રો 
જોિા મળરે છરે : ‘शुभं भ्वतु’, ‘कलयाणमसतु’, ‘मंगिं म्ाश्ी:’, ‘िेखकिाठकयो: शुभं 
भ्वतु’ ઇત્યારદ. એ જ રીતરે ‘ ’, ‘॥छ॥’ અનરે ‘‘॥ळ॥’’ જ રેિાં પ્તીકો પણ અનતરે 
મુકા્યરેલાં છરે. ઘણી િાર આિાં પ્તીકો ગ્નથના જુદા જુદા વિભાગોનરે અનતરે પણ 
મૂકરેલાં જોિા મળરે છરે. ઘણી હસતપ્તોમાંનાં આિાં પ્તીકોનું વનરીક્ણ કરીનરે મુવનજી 
એિા વનણ્ક્ય પર આવ્યા છરે કરે એ બધાં ‘પૂણ્કકંુભ’ અથા્કત્ સભર પાત્ર જ દશા્કિરે છરે, 
જ રે ભારતમાં સિ્ક કા્યયો માટરે શુભ કરે શુકવન્યાળ મના્ય છરે. આથી હસતપ્તોમાંનાં 
આ પ્તીકો ‘શુભ સમાવપ્ત’નું સૂચન કરરે  છરે. પ્ાચીન હસતપ્તોમાં  અનરે 
‘‘िूंट’’ જ રેિાં બીજાં પ્તીકો પણ જોિા મળરે છરે. તરે સમાવપ્તસૂચક વચત્રાકૃવતઓ હશરે. 
કરેટલી્યરે હસતપ્તોમાં બીજી કરેટલીક આકૃવતઓ પણ જ રે તરે વિભાગ કરે પ્કરણના 
અંત તરફ ખાસ ધ્યાન દોરિા માટરે દોરરેલી જણા્ય છરે.

(ઉ) લ.પ્.સં. તથા વિ.મા.માં સમાપનો :

જ રેની સમીવક્ત આિૃવતિ આ લખનારરે  તૈ્યાર કરરેલી છરે તરે ઉપરરવનરદ્કષ્ બરે 
ગ્નથોની કરેટલીક હસતપ્તોમાંનાં સમાપનો નોંધિાં અહીં અનુવચત નરહ લરેખા્ય.

‘‘લઘુપ્બનધસંગ્હ’ (લ.પ્.સં.)ની હસતપ્ત ‘G’ તરેના પહરેલા પ્બનધનરે અનતરે 
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આ પ્માણરે ‘પ્શવસત’ આપરે છરે :

िं. १४६५ ्वषधे चैत् ्वपद ५ गुरु्वारे लििेखख ।।श्ीिः।। ।।छ।।

આમ તરેની લરેખનસંિત્ અથા્કત્ તરે પ્ત લખિાનું કામ જ રે રદિસરે પૂરંુ થ્યું તરે 
રદિસ વિ.સં. 1465 (ઈ.સ. 1409)ના ચૈત્ર િદ પાંચમ નરે ગુરુિાર હતો તરેિું આ 
પ્શવસત જણાિરે છરે.

બીજા પ્બનધના અનતરે આપરેલી પુવષપકા આમ છરે : 

।छ।। रीमदनभ्मम्ाराजाप्ब्धिः ।। िमाप्तिः ।।छ।।

श्ीिः ।। शुभं भ्वतु िेखकिाठकयोिः ।।’’

અહીં બીજા પ્બનધનું નામ ‘मदनभ्मम्ाराजाप्ब्ध’ એિું આપ્યું છરે.

છરેલ્ો ‘गािाश्ी ्वध्वमानिूररप्ब्ध’ છરે, જ રેના અનતરે આ પ્માણરે પ્શવસત આપી છરે :

‘‘।।छ।। गािाश्ी ्वद्ध्वमानिूररप्ब्धिः ।।छ।।

शुभं भ्वतुं िेखकिाठकयो[:] श्ोतृणाम् ।’’

આના પછી તરત જ એક સરસ પ્ાકૃત સુભાવષત આપ્યું છરે :

‘‘रायाण दंपददंते, िामरिोआण ्वि्खंधन्म ।

िु्डाण खनगग-अगगे, मप्िाण ियो्रे िचछी ।।श्ीिः।।’’

અથા્કત્ –

‘‘રાજાઓની શોભા (=લક્મી) હાથીના દાંતમાં છરે, પામર લોકોની િૃષભની 
ખાંધ ઉપર છરે, સુભટોની તરિારની ધાર ઉપર છરે (અનરે) મરહલાઓની (શોભા) 
સતન ઉપર છરે !’’  ‘‘प्वविानमत्ीमा्ात्यम्’’ (प्व.मा.)ની હસતપ્ત ‘B1’ની પુવષપકા 
તરેમજ પ્શવસત આ પ્માણરે છરે :

‘‘इपत सक्दिुराणे उत्तरखणडे कृष्णयुनधष्ठिरिं्वादे

कौलशकीम्ात्यं िंिूणणं ।।श्।। ।।२।। ।।सतु।।

का।।लयाणमसतु ।। ।।छे।। ।।श्ी।। ।िं्वत् १८४४

्वषधे िुरुषोतम[मा]िे शुक्लिक्षे ।१५।*** द्े

िखखतमनसत ।।श्ी।। ।।श्ी।। ।।श्ी।। ।।श्ी।। ।।श्ी।।’’

અહીં આ હસતપ્તની લરેખનસંિત અથા્કત્ તરેનું લખાણ પૂરંુ થ્યું તરે રદિસ 
‘વિક્રમ સંિત્ 1844 (ઈ. સ. 1788)ના પુરુષોતિમ માસના શુકલ પક્ની પૂવણ્કમા’ 
એમ આપ્યો છરે. ચાનદ્ર પંચાંગમાં દર ત્રણ િષવે એક િધારાનો તરેરમો માસ ઉમરેરા્ય 
છરે, જ રેનરે ‘અવધકમાસ’ કરે ‘પુરુષોતિમ માસ’ કહરે છરે. ‘અવધક’ એટલરે ‘િધારાનો’. 
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આ િધારાનો માસ હોિાથી લોકોનરે તરે દરવમ્યાન પવિત્ર ધાવમ્કક કા્યયો કરિાની 
સલાહ અપા્યરેલી છરે અનરે આથી જ તરે માસનરે પરમાતમા પરમરેશ્વરનું નામ અપા્યું 
છરે : ‘પુરુષોતિમ’ !

આ પ્શવસત જ રે સથળરે આ હસતપ્ત તૈ્યાર કરા્યરેલી તરેનું નામ પણ આપરે છરે, 
જ રે ચાર અક્રનું છરે અનરે તરેના પ્થમ ત્રણ અક્રો ઘસાઈ ગ્યા હોિાથી માત્ર છરેલ્ો 
અક્ર ‘द्े’ જ િાંચી શકા્ય છરે. સંપાદક આમાં અનુમાન કરી શકરે છરે કરે તરે ત્રણ 
અક્ર ‘्वटप्’ હશરે, કરેમ કરે પ્ાચીન સંસકૃત સારહત્યમાં હાલના ‘િડોદરા’નો ઉલ્રેખ 
‘्वटिद्’ તરીકરે થ્યો છરે. 

વિ.મા.ની હસતપ્ત ‘P’નો અનત આ પ્માણરે છરે :

‘‘भ्वाननशंकरेण लिपित्कतं ।। श्ी िं्वत्  1912 ्वैशाख शुपद 15 उच्द्े लिखखतम् ।।

આ પ્શવસતમાં હસતપ્ત લખનાર લરહ્યાનું નામ ભિાનીશંકર એિું આપ્યું 
છરે. તરે જ પ્માણરે લરેખનસંિત્ ‘વિ.સ. 1912(ઈ. સ. 1856)ના િૈશાખ શુદ પૂવણ્કમા 
નરે સોમિાર (च्द्े)’ એિી સપષ્ આપી છરે.

આ ઉદાહરણોથી હસતપ્તોની પુવષપકાઓ તરેમજ પ્શવસતઓનાં સિરૂપ તરેમજ 
મહતિનો ખ્યાલ આિી શકશરે.

11. સંરક્િ-જાળિિી :
હસતપ્તવિજ્ાનનાં વિવિધ પાસાં અનરે હસતપ્તો વિષરે આટલી મારહતી મરેળવ્યા 

પછી સિ્ક પ્કારની હજારો હસતપ્તો સેંકડો િષયો દરવમ્યાન કરેિી રીતરે જળિાઈનરે 
આપણા સુધી પહોંચી શકી છરે અનરે હિરે આપણરે તરેમનરે ભાવિ પ્જાઓ માટરે કરેિી 
રીતરે જાળિી રાખિી એિો મહતિનો પ્શ્ન ઉદભિરે છરે.

(1) હસ્તપ્ર્તોની જાળિિી વિશરે િહહયઞાઓનઞા શ્ોકો :

ઘણા લરહ્યાઓ પોતરે તૈ્યાર કરરેલી હસતપ્તોનરે અંતરે હસતપ્તોનરે સિ્કથા 
સાચિિાની સલાહ આપતા સંસકૃત શ્ોકો મૂકરે છરે, જ રે એ દૃવષ્એ મહતિના છરે. 
આપણરે એમાંના ત્રણ જ જોઈએ :

(1) जिाद् रक्षेत् सथिाद् रक्षेद्, रक्षेत् लशलथिब्धनात् ।

मूख्व्सते न दातवया, ए्वं ्वदपत िुनसतका ।।

(2) अग्ने रक्षेद् जिाद् रक्षेद्, मूषकेभयो प्वशेषतिः ।

कष्ेन लिखखतं शास्त्रं, यतनेन िररिाियेत् ।।
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(3) उदकाननिचौरे्यो, मूषकेभयो हुताशनात् ।

कष्ेन लिखखतं शास्त्रं, यतनेन िररिाियेत् ।।

આ સરળ શ્ોકોનો સાર આ પ્માણરે છરે :

આ ગ્નથ કષ્પૂિ્કક લખા્યો છરે. તરેથી તરેનરે ખાસ પ્્યતનપૂિ્કક ચોર, પાણી, 
અવનિ, પિન, ઉંદર, ઢીલું બનધન અનરે મૂખયો જ રેિાં વિષમ તતિોથી સંરક્િો જોઈએ. 
આ ઉપરથી હસતપ્તોનરે નડતાં કરેટલાંક કષ્ો-તતિોનો ખ્યાલ આિી શકરે છરે. તરે સિ્ક 
વિષરે ક્રમશ: જોઈએ.

(અ) ચોર :

ચોરોથી રક્િા માટરે હસતપ્તોનરે ચોકીદારની સગિડિાળાં ખાસ મકાનોમાં 
રાખિી જોઈએ. અહીં ‘ચોરો’ શબદના અથ્કમાં સારી કીમતી િસતુઓનરે પોતાની 
કરિાની ઇચછા ધરાિતા િગિાળા તરેમજ આિી િસતુઓનરે વિદરેશીઓનરે પણ પુષકળ 
પૈસાના બદલામાં િરેચી દરેિાની િૃવતિિાળા લોકોનો પણ સમાિરેશ થઈ જા્ય છરે. એ 
બધાથી હસતપ્તોનરે રક્િાનું ત્યારરે  જ શક્ય બનરે જો સંરક્કો પ્ામાવણક, કત્કવ્યવનષ્ઠ 
અનરે અડગ હો્ય !

(આ) િઞાિી અનરે અવનિ : 

હસતપ્તો જ રેમાં રાખી હો્ય તરે મકાનનરે પૂરનાં પાણીની કોઈ અસર ન 
થા્ય તરેિી વ્યિસથા હોિી જોઈએ. તરે માટરે આગળથી કાળજી લરેિી જોઈએ. ત્યાં 
અવનિશામક સાધનો પણ કા્યમ ચાલુ હાલતમાં રાખિાં જોઈએ, જ રેથી કોઈ િાર 
આગ લાગરે તો તાતકાવલક તરેમનો ઉપ્યોગ કરીનરે આગનરે ફરેલાતી રોકી શકા્ય. 
કરેટલીક િખત હસતપ્તોનરે ‘ફા્યર-પ્ૂફ’ મકાનમાં જ રખાતી હો્ય છરે. દા. ત., 
િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરનરે શરૂઆતથી જ રાજ્યના દફતરખાતાના ‘ફા્યર-
પ્ૂફ’ મકાનના પહરેલા માળરે રાખિામાં આિરેલું. વિશ્વવિદ્ાલ્ય સથપા્યા પછી 
છરેક 1958ના જાન્યુઆરીની 25મી તારીખ નરે િસનતપંચમીના રોજ તરેના અનરે 
વિશ્વવિદ્ાલ્યના ગ્નથાલ્ય (્યુવનિવસ્કટી લાઇબ્રરેરી)નરે માટરે નિા બંધા્યરેલા મકાનમાં 
ભોં્યતવળ્યરે ખસરેડિામાં આવ્યું.

(ઇ) િિન-હિઞામઞાન-િઞા્તઞાિરિ : 

હિામાનમાં થતા ફરેરફાર તથા ભરેજની હસતપ્તો ઉપર વિપરીત અસર 
થતી હો્ય છરે. આથી હસતપ્તોનરે હિા-ચુસત (air-tight) કબાટોમાં રાખિી જોઈએ 
એટલું જ નરહ, પણ િષા્કના િાતાિરણમાં ઊભાં થતાં જીિજનતુઓનરે અટકાિિા 
માટરે જરૂરી વ્યિસથા પણ અગાઉથી કરી રાખિી જોઈએ. ઠડંા અનરે ભરેજિાળા 
િાતાિરણમાં હસતપ્તોનાં પાન એકબીજાનરે ચોંટી જતાં હો્ય છરે, તરેથી આ કાળજી 
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આગળથી રાખિી જરૂરી છરે.

(ઈ) ઉંદર : 

ઉંદર તથા વખસકોલીઓ હસતપ્તોનરે ખાઈ જતી હો્ય છરે. આથી તરે બંનરે 
હસતપ્તો જ્યાં રાખી હો્ય એ કક્ોમાં પ્િરેશી શકરે જ નરહ એિી વ્યિસથા રાખિી 
જોઈએ એટલું જ નરહ, પણ તરે જ રેનરે કાપી શકરે નરહ એિાં મજબૂત કબાટોમાં 
હસતપ્તો રાખિી જોઈએ. િળી અગમચરેતી તરીકરે હસતપ્ત વિભાગમાં કોઈ ખાદ્ 
િસતુઓ લઈ જિી ન જોઈએ.

(ઉ) બનધનની વશવથિ્તઞા : 

દરરેક હસતપ્તનરે દોરીથી મજબૂત રીતરે બાંધિી જોઈએ. તરેના ઉપર િસ્તારદનું 
િરેષ્ન પણ સખત રીતરે લપરેટિું જોઈએ અનરે તરેના ઉપર દોરી ચુસત રીતરે બાંધિી 
જોઈએ. આ બધું જનતુઓ તરેમજ બદલાતા હિામાનની અસર ન થા્ય તરે માટરે 
જરૂરી હો્ય છરે. જો આ બનધન ઢીલું હો્ય, તો જનતુઓ પ્િરેશી જા્ય અનરે િાતાિરણ 
પણ અસર કરરે . આથી દુશમન નરે દફતરનરે સખતાઈથી બાંધિાં એિી કહરેિત પડી 
ગઈ છરે !

(2) રઞાજકીય ઊથિિઞાથિ :

મોટી રાજકી્ય ઊથલપાથલો થા્ય ત્યારરે  આ મૂલ્યિાન ખજાનાનરે તરેનાથી 
રક્િા માટરે તરેનરે દુશમનો જ્યાં સરળતાથી પહોંચી શકરે નરહ તરેિાં બહુ દૂરનાં 
અજાણ્યાં સુરવક્ત સથળોએ ગુપ્ત રીતરે ખસરેડી દરેિો જોઈએ. રાજસથાનના રણમાં 
આિરેલ જ રેસલમરેરના રકલ્ામાં સુરવક્ત રહરેલ તાડપત્રી્ય હસતપ્તોનો ભંડાર આનું 
એક સુનદર ઉદાહરણ છરે.

(3) ગ્નથઞાિયો અનરે ્તરેમનું વયિસથઞા્તંત્ :

આ હસતવલવખત ગ્નથોનરે ગ્નથભંડારો કરે ગ્નથાલ્યોમાં રાખિામાં આિતા. 
આ ગ્નથાલ્યો વ્યવકતગત, ખાનગી, સંસથાકી્ય, શાસકી્ય કરે જાહરેર હોઈ શકરે. 
પ્ાચીન કાળની શૈક્વણક સંસથાઓ તથા વિશ્વવિદ્ાલ્યોના ઉલ્રેખો મળરે છરે જ. 
આ બધી સંસથાઓનરે પોતપોતાનું ગ્નથાલ્ય હો્ય જ. તક્વશલા વિશ્વવિદ્ાલ્યમાં 
18 વિદ્ાશાખાઓ હતી, જ રેનું જ્ાન અલગ અલગ વિદ્ાલ્યોમાં અપાતું. નાલનદા 
વિશ્વવિદ્ાલ્યમાં ગ્નથાલ્યનું એક અલગ વિશાળ મકાન હતું જ રે 300 ફૂટ ઊંચું 
અનરે નિ માળ ધરાિતું હતું.

સરસિતી અનરે ભારતી એ વિદ્ાદરેિીનાં નામ હોઈ ગ્નથાલ્યોનરે સામાન્ય 
રીતરે ‘સરસિતી-ભાંડાગાર’ કરે ‘ભારતી-ભાંડાગાર’ એિાં નામ અપાતાં. ધારાનરરેશ 
ભોજરાજા વિદ્ાવ્યાસંગી હોઈ તરેમના રાજમહરેલમાં ગ્નથાલ્ય હતું જ રેનરે ‘िरस्वती-
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कणठाभरणम्’ એિું સૂચક નામ આપરેલું હતું. ગુજરાતના માલિવિજ્ય બાદ ઈ. સ. 
1140માં ગુજ ્કરનરરેશ વસદ્રાજ જ્યવસંહના ગ્નથભંડારમાં આ ગ્નથાલ્યનરે ભરેળિી 
દરેિામાં આવ્યું હતું. વસદ્રાજના અનુગામી રાજા કુમારપાળરે 21 ગ્નથાલ્યો સથાપ્યાં 
હતાં. પ્ાચીન અનરે મધ્ય્યુગીન ભારતમાંનાં વિવિધ ગ્નથાલ્યોની વિગતોમાં આપણરે 
અહીં ઊતરિાની જરૂર નથી. જનૈોએ વિવિધ સથળોએ પુષકળ ગ્નથભંડારો સથાપરેલા 
જ રેમાંના કરેટલા્ય લાંબા સમ્ય સુધી ગુજરાતનું પાટનગર રહરેલા ઉતિર ગુજરાતના 
પાટણમાં છરે. તરેઓ ગ્નથાલ્યોનરે ‘જ્ાનભંડાર’ કહરે છરે. મુવનજીએ તરેમના પ્વસદ્ લરેખના 
પૃ. 17 ઉપર જગતના મુખ્ય મુખ્ય જ્ાનભંડારોની એક સૂવચ આપી છરે. આમાંના સૌથી 
િધારરે  નામાંરકત છરે પાટણનો ‘સંઘિીપાડાનો ભંડાર’, ખંભાતનો ‘શાવનતનાથ ભંડાર’ 
અનરે રાજસથાનના રણમાં આિરેલ જ રેસલમરેર રકલ્ાનો ‘જ રેસલમરેર ભંડાર’. આ સિ્ક 
જ્ાનભંડારોની માવલકી સામૂરહક હો્ય છરે. કરેટલાક અમુક ગચછના છરે અનરે બાકીના 
સમગ્ સંઘના છરે. આ ભંડારોમાં હજારો જનૈરેતર ગ્નથો પણ સચિા્યા છરે જ રેમાંના 
કરેટલાકની તો બીજી હસતપ્તો અન્યત્ર ક્યાં્ય મળતી ન હોિાથી અવદ્તી્ય છરે !

હિરે આપણરે આ બધાં ગ્નથાલ્યોના વ્યિસથાતનત્રનો ખ્યાલ મરેળિીએ. દરરેક 
હસતપ્તનરે લાકડાના કરે પૂંઠાના બરે ટકુડાઓની િચચરે રાખિામાં આિતી. ઉપરના 
પૂંઠા ઉપર ગ્નથનું નામ, ગ્નથકારનું નામ, વિષ્ય-વિભાગ, રચનાસંિત, હસતપ્તની 
લરેખનસંિત, પૂણ્ક કરે અપૂણ્ક, ગ્નથ (=32 અક્રનું એકમ) સંખ્યામાં વિસતાર, ભાષા, 
વલવપ, લરહ્યાનું નામ (જો આપ્યું હો્ય તો) િગરેરરે  વિગતો સપષ્ અક્રરે  લખિામાં 
આિતી, પછી હસતપ્તનરે મજબૂત દોરીથી ચુસત રીતરે બાંધિામાં આિતી. પછી 
મજબૂત લાલ રંગના કાપડના િરેષ્નમાં મૂકી તરેનરે ચુસત રીતરે િીંટીનરે તરેના ઉપર િળી 
મજબૂત દોરી બાંધિામાં આિતી થોડી થોડી હસતપ્તોનરે એકસાથરે - એક બંડલમાં 
રાખિામાં આિતી, જ રેનરે ‘પોથી’ કહરેતા. દરરેક પોથીમાં સમાિરેલી હસતપ્તોનાં 
શીષ્કકોની સૂવચ તરેમાં જુદી મૂકિામાં આિતી. દરરેક હસતપ્ત ઉપર બરે ક્રમાંક લખાતા 
– એક તો હસતપ્તનો ક્રમાંક અનરે બીજો જ રે પોથીમાં તરેનો સમાિરેશ કરા્યો હો્ય તરે 
પોથીનો ક્રમાંક. ‘પોથી’ શબદ આપણરે ત્યાં હસતપ્તના પ્યા્ક્ય તરીકરે રૂઢ થઈ ગ્યો 
છરે, પણ તરેમાં એક નરહ પણ અનરેક હસતપ્તો મૂકરેલી હો્ય છરે. મોટી જાડી હસતપ્ત 
હો્ય તો તરેનરે માટરે અલગ ‘પોથી’ રખાતી અનરે એ રીતરે તરે પોથીમાં એક જ હસતપ્ત 
રહરેતી. આ પોથીઓનરે પરેટીઓમાં મૂકતા. આ પરેટીઓ લાકડાની અથિા કાગળના 
ડચૂામાંથી બનાિરેલી રહરેતી. આ પરેટીઓનરે પણ મોટરે ભાગરે મોટા ‘પટારા’ઓમાં 
રાખિામાં આિતી. આ પટારાઓ ઉપર લોખંડની કરે વપતિળની મજબૂત પટ્ીઓ 
જડરેલી રહરેતી.

તાડપત્રી્ય હસતપ્તો જુદા જુદા માપની હો્ય છરે, પણ બહુધા કાગળ કરતાં 
િધારરે  લાંબી અનરે પહોળાઈમાં ટૂકંી હો્ય છરે. આથી તાડપત્રની દરરેક હસતપ્તનરે 
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અલગ અલગ ‘પોથી’માં રખાતી. અથા્કત્ દરરેક તાડપત્રી્ય હસતપ્ત અલગ ‘પોથી’ 
બની જતી. તાડપત્રી્ય હસતપ્તોનાં ઉપરનીચરેનાં સંરક્ક પૂંઠાં પ્ા્ય: લાકડાનાં જ 
રાખતા. તાડપત્રો ઉપર બનધન માટરે કાણાં પાડરેલાં હો્ય તરેમાંથી મજબૂત લાંબી દોરી 
પસાર કરીનરે તરે દોરીનરે પૂંઠાં સરહતની હસતપ્તની આસપાસ મજબૂત રીતરે િીંટાળી 
દરેિાતી. આ લાકડાના પૂંઠાનરે ‘પાટી’ કહરેતા. મજબૂત કાપડનું િરેષ્ન પાટી સાથરેની 
હસતપ્તનરે સખત રીતરે િીંટાળી રાખતા. િરેષ્નના એક ખૂણા સાથરે મજબૂત સપાટ 
દોરી બાંધી રાખરેલી હો્ય છરે જ રે આના ઉપર મજબૂત રીતરે િીંટી દરેિાતી. હસતપ્તો 
માટરેની આ પરેટીઓ બહુધા સાગ કરે સીસમના લાકડાની બનાિતા. પ્સંગોપાતિ આ 
પાટીઓના ઉપર વિવિધરંગી આકષ્કક વચત્રો દોરતા. આ વચત્રો બહુધા પૌરાવણક 
કથાઓમાંના સરસ ચમતકારરક પ્સંગોનરે આિરી લરેતાં. કરેટલીક િાર િળી આ 
પાટીઓ ઉપર ફૂલ, િરેલીઓ િગરેરરેની સુંદર આકષ્કક આકૃવતઓ ચીતરતા, જ રેનરે 
કારણરે આપણા પૂિ્કજોની રસિૃવતિનો ખ્યાલ આિી શકરે છરે. જાડા ટકાઉ કાપડ ઉપર 
ચોંટાડરેલા રરેશમનાં હસતપ્તોનાં આિરણો કરે િરેષ્નો પણ તરેમની રસિૃવતિનાં વનદશ્કક 
છરે, કારણ કરે આ િરેષ્નો ઉપર પણ સુનદર િૈવિધ્યપૂણ્ક આકૃવતઓ ચીતરરેલી હો્ય 
છરે તરેમજ વિવિધરંગી રરેશમી નાના-મોટા ચોરસ ટકુડા કાળજીપૂિ્કક જડરેલા હો્ય 
છરે. ઘણી િાર પાન ઉપર ‘રરબન’ જ રેિી રરેશમી કરે સુતરાઉ કાપડની લાંબી સાંકડી 
મવણજરડત પટ્ી બાંધરેલી હો્ય છરે જ રેથી તરેના મવણનરે ખસરેડીનરે સરળતાથી િરેષ્નનરે 
બરાબર દબાિી શકા્ય. હસતપ્તો જ રેમાં મૂકિામાં આિતી તરે પરેટીઓ સામાન્ય રીતરે 
લાકડાની અગર ચીકણો પદાથ્ક ઉમરેરરેલા કાગળના ડચૂામાંથી બનાિરેલી હો્ય છરે. 
બહારના ભાગમાં આ પરેટીઓનરે રોગાન લગાડી ચકચરકત કરિામાં આિતી અથિા 
તો તરેનરે રંગિામાં આિતી. નરહ તો તરેના ઉપર મજબૂત કાપડનું આિરણ રખાતું. 
કરેટલીક િાર આિી પરેટીઓ ઉપર પણ સુશોભનો કરાતાં અનરે પૌરાવણક પ્સંગોનાં 
વચત્રો પણ ચીતરાતાં. કરેટલીક પરેટીઓ તો ઉપર ચામડુ ંમઢરેલી પણ જોિા મળરે છરે.

(4) િઞાચકોની કઞાળજી :
હસતપ્તો િાંચનાર માટરેનાં કરેટલાંક ધારાધોરણો હતાં તરે તરફ મુવનજી આપણં 

ધ્યાન દોરરે  છરે.

(અ) સ્િુટક :

કોઈ હસતપ્તનરે જમીન ઉપર મૂકી શકાતી નરહ. હસતપ્તનરે િાંચિા લરેિા્ય 
ત્યારરે  ‘સાંપડા’માં મૂકિામાં આિતી. ‘સાંપડો’ (સંસકૃત िंिुटक) લાકડાની ઘોડી 
હતી. તરેમાં બરે પારટ્યાં િચચરેથી એકબીજાનરે આંટીનરે ચોકડી કરતાં રાખિામાં આિરે 
છરે, જ રેમાં નીચરેના છરેડા તરેના પા્યા તરીકરે રહરે છરે અનરે ઉપરના િચચરે પુસતક ખુલ્ું 
કરીનરે મુકા્ય છરે. નાની ઘોડીનરે ि्िुपटका (ગુજ. સાંપડી) કહરે છરે અનરે તરેનો ઉપ્યોગ 
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નાની હસતપ્ત મૂકિા માટરે થતો. આ સાંપડા-સાંપડી સારી જાતના લાકડામાંથી 
બનાિતા. શ્ીમનતો તો સુખડના લાકડામાંથી બનાિરાિતા અનરે એના ઉપર 
કલાતમક કોતરણી પણ કરાિતા. આજ રે પણ આિી ઘોડીઓ ખાસ કરીનરે ધાવમ્કક 
ગ્નથો મૂકિા માટરે િપરા્ય છરે – ધમ્કગુરુઓ વ્યાખ્યાન આપતી િખતરે ખુલ્ો ગ્નથ 
આિા સાંપડામાં મૂકરે છરે.

(આ) કિળી : 

આ એક પ્કારનું ‘િરેષ્ન’ હતું. િાંસની લાંબી, પાતળી, ગોળ સળીઓનરે 
પરસપર ગૂંથીનરે બંનરે બાજુએ રરેશમી કરે સુંિાળા સુતરાઉ કાપડનું આિરણ રાખીનરે 
સીિીનરે એ બનાિિામાં આિતી. આનાં જૂનાં નામ ‘કામલી’ અનરે ‘કબલી’ હતાં જ રે 
સંભિત: સંસકૃત ‘कन्बका्विी’ કરે ‘क््बयािी’માંથી ઊતરી આવ્યાં હશરે. ખાસ કરીનરે 
ચાલુ ઉપ્યોગમાં હો્ય એિા ગ્નથનરે આ િરેષ્નમાં રાખતા. િાંચતાં િાંચતાં ઊઠિાનું 
થા્ય ત્યારરે  હસતપ્તનરે આ િરેષ્નમાં રાખતા, જ રેથી પાનાં ખસી કરે સરકી ન જા્ય. 
કિળી હો્ય ત્યારરે  સામાન્ય રીતરે કાપડના િરેષ્નની જરૂર રહરેતી નરહ; છતાં જો એ 
રાખ્યું હો્ય, તો તરે તો બહારનું–ઉપરનું આિરણ હોઈ આબોહિામાં થતા ફરેરફારની 
અસર સામરે રક્ણ આપતું અંદરનંુ આિરણ બની રહરેતી. જ રે પાનનું િાચન ચાલતું 
હો્ય તરે પાનનરે બહાર લાકડાની પાટી ઉપર રાખતા અનરે બાકીનાં બધાં પાન 
કિળીમાં ઢકંાઈ રહરેતાં. ચીનાઓ આિાં ‘કૅલરેનડર’ — તારીવખ્યાં બનાિતા અનરે 
હિરે તો કરેટલીક ભારતી્ય ‘કમપની’ઓ પણ આિાં સુશોવભત ‘કૅલરેનડરો’ બહાર 
પાડિા લાગી છરે. તફાિત એટલો જ છરે કરે ‘કિળી’માં ગૂંથરેલી સળીઓનરે રરેશમી કરે 
સુતરાઉ કાપડનું િરેષ્ન હો્ય છરે, જ્યારરે  આ નિાં તારીવખ્યાંનાં િરેષ્નો ‘પલાવસટક’નાં 
હો્ય છરે !

(ઇ) કવ્બકઞા :

ગુજરાતીમાં તરેનરે ‘કામબી’ કહરે છરે. તરે આજની લાકડાની કરે પલાવસટકની 
‘ફૂટપટ્ી’ જ રેિું હાથીદાંત, અકીક, ચનદન, સાગ િગરેરરેમાંથી બનાિાતું એક સાધન 
હતું. સામાન્ય રીતરે આપણરે હસતપ્ત િાંચતા હોઈએ ત્યારરે  હસતપ્તના પાન ઉપર 
અંગૂઠો કરે આંગળી કરે હાથનો કોઈક ભાગ અડરે છરે. આમ થતાં પરસરેિાનરે લીધરે 
લખાણનરે નુકસાન થિાનો સંભિ રહરે છરે. આ અટકાિિા માટરે ‘કવમબકા’ની ્યોજના 
સરસ છરે. તરેનરે પાન ઉપર મૂકીનરે તરેના ઉપર આપણો અંગૂઠો કરે આંગળી મૂકિાથી 
ડાઘ કરે નુકસાન થા્ય નરહ !

આ રીતરે પ્ાચીન કાળમાં િાચકોએ હસતપ્તનરે કરે તરેના પાનનરે ડાઘ ન પડરે કરે 
કોઈ પ્કારનું નુકસાન ન થા્ય તરેની કાળજી રાખિાની રહરેતી.
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(5) જન્તુઓ સઞામરે સઞાિચરે્તી :
જો હસતપ્તોનરે લાંબા સમ્ય સુધી તરેમના સથાનમાંથી બહાર કાઢિામાં ન આિરે 

અનરે ત્યાં જ પડી રાખિામાં આિરે, તો તરેમની આસપાસ ધૂળ અનરે કચરો ભરેગાં થઈ 
જા્ય તથા હિામાનની પણ તરેમના ઉપર અસર થા્ય. આમાંથી ઊધઈ, કંસારી અનરે 
પતંવગ્યાં જ રેિી જીિાત ઊભી થા્ય, જ રે પાનમાં કાણાં પાડરે અનરે ખાઈ પણ જા્ય. આિી 
જીિાતની ઉતપવતિ રોકિાના ઉપા્ય તરીકરે િજના ટકુડા હસતપ્તોની પોથીઓમાં કરે 
પરેટીઓમાં કરે કબાટોનાં ખાનાંમાં મૂકિામાં આિતા અનરે દર છ માસના અંતરરે  તરે 
ટકુડા બદલી નાખતા. ટકુડાનરે બદલરે િજના ભૂકાની ઝીણા િસ્તની પોટલીઓ 
બનાિીનરે પણ મૂકિામાં આિતી. ભૂકો િધારરે  અસરકારક ગણા્ય. પણ આંતરરે  
આંતરરે  બદલિાની ચીિટ રાખિી જોઈએ. ઉંદર તથા વખસકોલી સામરેના રક્ણ માટરે 
તો, ઉપર જણાવ્યું તરે પ્માણરે, હસતપ્તોનરે મજબૂત પરેટીઓ અનરે કબાટોમાં તરેમજ 
લોખંડ કરે વપતિળની ચીપો ચોડરેલા મોટા મજબૂત પટારાઓમાં સાચિિામાં આિતી.

લાલ રંગનરે પરંપરાથી જતંુઓનરે દૂર રાખનારો ગણિામાં આવ્યો હોિાથી 
હસતપ્તોનાં િરેષ્નો મોટરે ભાગરે લાલ કાપડનાં રાખતા.

(6) હિઞામઞાનનઞા ફરેરફઞાર સઞામરે સઞાિચરે્તી :
હિામાનમાં થતા ફરેરફારના પ્ભાિનરે રોકિા માટરે જ રેમાં બહારની હિા 

પ્િરેશી ન શકરે તરેિાં ચુસત બારણાંિાળાં કબાટોમાં હસતપ્તોનરે રાખિામાં આિતી. 
િળી િષા્કઋતુમાં સામાન્યત: હસતપ્તોનરે બહાર કાઢિામાં આિતી નરહ; કરેમ કરે 
શાહીમાંનો ગુંદર ભરેજમાં ઓગળરે અનરે પરરણામરે પાનાં એકબીજા સાથરે ચોંટી જા્ય. 
દરેિપૂજનમાં િપરાતો ‘ગુલાલ’ આ પરરવસથવતમાં ઉપ્યોગી થઈ શકરે છરે. પાન 
ઉપર ગુલાલ ચૂણ્ક પાથરી દરેિાથી પાન ચોંટી જા્ય નરહ. જ રે પાન ચોંટી ગ્યાં હો્ય 
તરેમનરે ખુલ્ામાં ભરેજિાળા િાતાિરણમાં, દા. ત., પાવણ્યારરે  અથિા ભીનાશિાળાં 
માટીનાં ખાલી પાત્રોમાં થોડો સમ્ય રાખિામાં આિતાં અનરે પછી ધીમરે ધીમરે બહુ 
કાળજીપૂિ્કક જુદાં પાડિામાં આિતાં.

મુવનજીના કહરેિા પ્માણરે, તાડપત્રી્ય હસતપ્તોનાં પાન ચોંટી ગ્યાં હો્ય 
તો પાણીનીતરતું ભીનું સિચછ કપડુ ં હસતપ્તની આસપાસ િીંટી રાખિું. જ્યારરે  
પાનાંમાં ભીનાશ અનરે ઠડંક આિરે, ત્યારરે  ધીમરે ધીમરે ધીરજપૂિ્કક તરેમનરે જુદાં પાડિાં. 
તાડપત્રો માટરેની શાહી પાકા રંગની હોિાથી આ રીતથી લખાણ બગડશરે નરહ. 
છતાં તાડપત્રની ઝીણી સુંદર છાલ આ પ્રક્ર્યા દરવમ્યાન તૂટી ન જા્ય તરેની કાળજી 
રાખિી જોઈએ.

આ પ્રક્ર્યાનરે પરરણામરે પાન નબળાં પડી જા્ય અનરે તરેમનું ટકાઉપણં ઓછુ ં
તો થા્ય જ. આથી કરેટલાંક રસા્યણોના ઉપ્યોગ દ્ારા હસતપ્તોના સંરક્ણની 
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આધુવનક પદ્વત જ અપનાિિી સલાહભ્યુું છરે.

મારા સદગત વમત્ર ડૉ. આર. એન. મહરેતા પુરાિસતુવિદ્ા (Archaeology) 
અનરે સંગ્હાલ્યવિદ્ા(Museology)ના પ્વતવષ્ઠત વનષણાત હતા. આ વ્યાખ્યાનો 
તૈ્યાર કરાતાં હતાં ત્યારરે  તરેમણરે તરેમના ‘સંગ્હાલ્યવિદ્ા’ નામના ગ્નથની ‘પ્રેસકૉપી’ 
તૈ્યાર કરરેલી. તરેની તરેમની પોતાની હસતવલવખત નકલ તરેમણરે મારા ઉપ્યોગ માટરે 
ધીરરેલી, જ રેનરે તરેમણરે મારંુ કામ પતરે ત્યાં સુધી રાખિા દીધરેલી, જ રેનરે માટરે હંુ તરેમનો 
અત્યનત ઋણી છુ.ં તરેમના ગ્નથના પાંચમા પ્કરણમાં હસતપ્તોના સંરક્ણ માટરેની 
આધુવનક પદ્વત વિગતરે દશા્કિી છરે. તરેના આધારરે  જ મેં આ મહતિપૂણ્ક વિષ્યની 
ચચા્ક મારા આ વ્યાખ્યાનમાં કરી છરે.

વશલાલરેખો અનરે તામ્રપત્રોનરે પણ ‘હસતપ્તો’માં સમાિાતાં હોિાથી આ 
વિષ્યની ચચા્કનો પ્ારંભ આપણરે ‘પથથર-વશલા’થી જ કરીશું.

(7) હસ્તપ્ર્તોની જાળિિી મઞાટરે આધુવનક િૈજ્ઞાવનક િદ્ધવ્ત :
(1) િથથર :

(અ) કાટ કરે સડો દૂર કરિા માટરે પથથરના પદાથયોનરે થોડો સમ્ય િહરેતા 
પાણીમાં બોળી રાખિા. મોટી વશલાઓની બાબતમાં તરેની ઉપર અનરે નીચરે રરેતી 
ફરેલાિી દરેિી અનરે પછી પાણીનો છટંકાિ કરિો. સુકાઈ જા્ય ત્યારરે  કાટ કરે સડો 
રરેતીનરે ચોંટી જશરે. એથી્યરે િધારરે  િજનદાર વશલાઓ હો્ય, તો સિચછ કાગળના 
ડચૂાનો ભીનો માિો તરેના ઉપર લગાડી દરેિો, જ રે કાટનરે ખેંચી લરેશરે. િાતાિરણની 
અસર સામરે રક્ણ આપિા માટરે 2% સરેલ્યુલોઇડ-ઇન-એવસટોન (Celluloid-in-Ac-
etone) લગાડિું.

(આ) આરસનરે િષ્કમાં એક િાર સાફ કરિો જોઈએ. નરમ સાબુ (Soft Soap, 
BP) 10 ગ્ામ, પાણી (Water) 10 સી.સી. અનરે એમોવન્યા (Ammonia) (0.880) 
1 સી.સી.ના દ્રાિણમાં સિચછ કપડાનો ટકુડો પલાળીનરે તરેનાથી હળિરે હાથરે આરસનરે 
સાફ કરિો અનરે પછી નરમ કપડા િડરે લૂછી નાખિું.

(ઇ) િાસણો (Terra-Cotta) તથા ઈંટો(Bricks)નરે રક્ણ આપિા માટરે 
સરેલ્યુલોઇડ-ઇન-એવસટોન (Celluloid-in-Acetone)નું આચછાદન પૂરતું છરે.

(2) ્તઞામ્રિત્ો :

તાંબા માટરે તો કાટ રક્ક જ છરે, તરેથી તરેનરે દૂર કરિાની જરૂર નથી. ધૂળ અનરે 
ચીકાશ દૂર ક્યા્ક પછી તાંબાનરે બરેનઝોલ (Benzol) િડરે સાફ કરી શકા્ય અનરે, જો 
જરૂર લાગરે તો, શુદ્ કરરેલા પાણી(Distilled water)માં ઝબોળિું.
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(3) ્તઞાડિત્ીય હસ્તપ્ર્તો :

(અ) સૂકંુ હિામાન, ગરમી, સૂ્ય્કપ્કાશ, ફૂગ, જતંુઓ, સલફર ડા્યૉકસાઇડ 
(Sulpur Dioxide), કારખાનાનો ગંધક્યુકત હાઇડ્રોજન િા્યુ (Sulphurated Hy-
drogen gases) તરેમજ 75 % ભરેજ સાથરેનું ઉનાળાનું 30.7O C જ રેટલું ઉષણતામાન 
તાડપત્રોનરે નુકસાનકારક છરે.

(આ) નાજુક પીંછી-બ્રશ અથિા તો રરેશમી કપડા િડરે સાફ કરીનરે 
આઇસોપ્ોપાઇલ આલકોહૉલ (Isopropyl Alcohol) તથા ટૉલ્યુઇન (Toluene) 
િડરે ધૂળ અનરે ચીકાશ દૂર કરા્ય. ઍવસડ(Acid)ની અસર દૂર કરિા માટરે બરેરર્યમ 
હાઇડ્રૉકસાઇડ (Barium Hudroxide) તથા વમથાઇલ આલકોહૉલ(Methyl Al-
cohol)નાં દ્રાિણોથી સાફ કરિું.

(ઇ) જો તાડપત્ર તૂટી ગ્યું હો્ય, તો ઉપર પ્માણરે સાફ ક્યા્ક પછી તરેના બધા 
ટકુડાનરે બરાબર ગોઠિીનરે પોવલવમથાઇલ વમથાક્રાઇલરેટ (Polymethyl Methac-
rylate)નાં સમાન માપનાં બરે પાનાં િચચરે મૂકી દરેિાં. આ પાનાંની બંનરે બાજુએ 
એવસટોન (Acetone) લગાડિાથી તરેમાં નરમાશ આિશરે. પછી ધાતુનાં બરે પાતળાં 
પતરાં િચચરે દબાિીનરે રાખો. પછી Mકોઈક વિદ્ુત્ સાધનમાં 27O C જ રેટલી 
ગરમીમાં બરે વમવનટ રાખો. આથી તરેમાં મજબૂતાઈ આિશરે.

(ઈ) તાડપત્રો ઉપર જતંુઓની અસર થઈ હો્ય, તો પૅરા-ડાઇ-કલોરો-બરેવનઝન 
(Para-di-Chloro-Benzene)ના ધુમાડાથી સાફ કરા્ય. આ િખતરે 68 % ભરેજ 
હો્ય તો ઉતિમ પરરણામ આિરે. પોટવૅશ્યમ-ડાઇ-કલોરોમરેટ(Potassium-di-Chloro-
mate)ના દ્રાિણનો ઉપ્યોગ પણ આ માટરે કરી શકા્ય.

(ઉ) તાડપત્રો પરસપર ચોંટી ગ્યાં હો્ય, તો તરેમનરે એક ‘િૅક્યૂમ ડરેવસકરેટર’ 
(Vacuum desiccator)માં પોટવૅશ્યમ કાબયોનરેટ(Potassium Carbonate)ના 
દ્રાિણ સાથરે મૂકિાં. આમ છતાં જો છૂટાં ન પડરે, તો તો તરેમનરે રડવસટલડ વસપરરટ 
(Distilled Spirit) તથા રડવસટલડ િૉટર (Distilled Water)ના 3:1ના પ્માણનાં 
દ્રાિણમાં મૂકિાં. પાન છૂટાં પડ્ા પછી પોવલવિનાઇલ એવસટરેટ (Polyvinyl Ace-
tate) િડરે બ્રશથી િારંિાર સાફ કરિાં. સંરક્ણ માટરે આ જરૂરી છરે.

(ઊ) િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં અમરે દરરેક પાનની બંનરે બાજુએ થોડા 
થોડા સમ્યના અંતરરે  નરમ પીંછી-બ્રશ િડરે વસટ્રોનરેલા ઑઇલ (Citronella Oil) 
લગાડતા અનરે તરેનું સારંુ પરરણામ આિતું. આનાથી દરરેક તાડપત્રનરે ચળકાટ તરેમજ 
લાંબું આ્યુષ્ય મળરે છરે.

(ઋ) આશરરે  29O C ઉષણતામાનમાં 70 % ભરેજ એ તાડપત્રોની સુરક્ા માટરે 
બરાબર અનુકૂળ હિામાન છરે. પૅરા-ડાઇ-કલોરો-બરેનઝીન (Para-di-Chloro-Ben-
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zene) તથા નૅપથરેલીન (Naphthalene) જતંુઓનરે દૂર રાખરે છરે. આમ છતાં સમ્યરે 
સમ્યરે વનરીક્ણ કરિું સલાહભ્યુું છરે.

(4) કાગળની હસતપ્તોની જાળિણી :

(અ) કાગળની હસતપ્તોનરે જાળિિાનો ઉતિમ ઉપા્ય તો સાનુકૂળ શુદ્ 
હિામાનમાં રાખિી અનરે અિારનિાર વનરીક્ણ કરિું તરે જ છરે.

(આ) પાન ઉપર ગડી કરે કરચલી પડી ગઈ હો્ય તો આલકોહૉલ (alco-
hol) અનરે શુદ્ કરરેલા પાણી(distilled water)નું 1:1 પ્માણનું દ્રાિણ ચોખખી 
િાદળી (sponge) િડરે દરરેક પાન ઉપર લગાડિાનું અનરે પછી દરરેક પાનનરે બરે 
શાહીચૂસ(blotting paper)ની િચચરે થોડો સમ્ય મૂકી રાખિાનું. પછી હળિા હાથરે 
ધીમરે ધીમરે કાગળનરે સીધો કરિો અનરે તરેના ઉપર ઇસ્તી ફરેરિિી.

(ઇ) ઘસાઈ ગ્યરેલા પાનનરે પહરેલાં મજબૂતાઈ આપિી જોઈએ. તરે માટરે 
સરેલ્યુલોઝ એવસટરેટ(cellulose acetate)નો પાતળો ટકુડો એના ઉપર મૂકીનરે તરેના 
ઉપર એવસટોન (acetone) લગાડિું. પરરણામરે તરે ઓગળીનરે કાગળમાં ભળી જશરે. 
આથી કાગળ મજબૂત બનશરે.

પહરેલાં સરેલ્યુલોઝ એવસટરેટ (cellulose acetate) ભારતમાં બનાિાતું ન હતું. 
આથી િડોદરાના સંગ્હાલ્યરે તરેિાં શીટ (sheet) બનાિિાનો સફળ પ્્યોગ કરરેલો. 
વિનાઇલ (vinyl) અનરે એરક્રલરેટ (acrylate) ભરેગાં કરીનરે એવસટોન (acetone) દ્ારા 
તરેનરે કાગળમાં ભરેળિી દરેિાનો એ સફળ પ્્યોગ હતો.

(ઈ) આ પ્રક્ર્યા કરતાં પહરેલાં બધા ડાઘ દૂર કરિા માટરે કાગળનરે બૅરર્યમ 
હાઇડ્રૉકસાઇડ (barium hydroxide) અનરે વમથાઇલ આલકોહૉલ (methyl alco-
hol)ના હળિા દ્રાિણમાં ઝબોળીનરે સુકાિા દરેિાનો.

(ઉ) બરેનઝીન (benzene) અનરે ટૉલ્યુઈન (toluene) લગાડિાથી તરેવલ્યા ડાઘ 
દૂર થા્ય છરે અનરે કાબ્કન ટરેટ્રા કલોરાઇડ (carbon tetrachloride) લગાડિાથી 
મીવણ્યા ડાઘ દૂર થા્ય છરે.

(ઊ) ધૂળ, પાણી, માખી, શાહી, માટી (mould) અનરે કાગળની અંદર જ થ્યરેલ 
રાસા્યવણક પરરિત્કનોના ડાઘ દૂર કરિા માટરે આ પ્માણરે કરિું : કલોરોમાઇન-ટી 
(chloromine — T) (10 ગ્ામ, શુદ્ કરરેલું પાણી (distilled water) (25 વમવલ.) 
અનરે વમથાઇલ આલકોહૉલ (methyl alcohol) (500 વમવલ.)નું દ્રાિણ એક છીછરી 
‘ફોટોગ્ારફક ટ્રરે’માં નાખી કાગળનરે તરેમાં ડબુાડીનરે આ ટ્રરે ઉપર કાચનું ઢાંકણ ઢાંકી 
દરેિું. પાંચ કલાક સુધી આમ રહરેિા દરેિું. પછી કાગળનરે તરેમાંથી કાઢીનરે 50 % 
વમથાઇલ આલકોહૉલ (methyl alcohol)માં નાખી શુદ્ કરિો અનરે પછી સુકાિા 
દરેિો. છરેિટરે વમથાક્રાઇલરેટ-ઇન-ટૉલ્યુઇન (methacrylate-in-toluene)નું 0.7 % 
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દ્રાિણ અનરેક િાર લગાડિાથી કાગળ સંપૂણ્કત્યા શુદ્ થઈ જા્ય છરે.

(ઋ) જો પાન ચોંટી ગ્યાં હો્ય, તો તરેનરે વમથાઇલ આલકોહૉલ (methyl al-
chhol) તથા શુદ્ કરરેલા પાણી (distilled water)ના 3:1 પ્માણિાળા દ્રાિણમાં 
ડબુાડીનરે બહાર કાઢીનરે સો્ય જ રેિા ઝીણા ઉપકરણ િડરે આ કાગળોનરે ખૂબ 
કાળજીપૂિ્કક છૂટા કરિા.

(એ) ખાસ બનાિટની હિા-ચુસત ‘ફ્યૂવમગરેશન ચરેમબર’ (fumigation cham-
ber) હો્ય છરે. તરેમાં ઉપરની છાજલીમાં હસતપ્તો ખુલ્ી કરીનરે પ્સરાિિામાં આિરે 
છરે. છાજલીઓ જાળીિાળી હો્ય છરે. તરેની નીચરેના ભાગમાં કરેટલાંક રસા્યણો મૂકિામાં 
આિરે છરે, જ રેનરે નીચરેથી ગરમી આપિામાં આિરે છરે. રસા્યણો મૂકીનરે ‘ચેંબર’નું 
દ્ાર બંધ કરિામાં આિરે છરે. ‘રસા્યણો’માંથી નીકળતો ઝરેરી ધુમાડો જનતુઓનો 
નાશ કરરે  છરે. ખાસ કરીનરે કાગળની હસતપ્તો અનરે પુસતકો િગરેરરે  માટરે, આ માટરે 
અજમાનાં ફૂલ - ‘થાઈમૉલ’ (thymol) સૌથી િધારરે  અસરકારક મના્ય છરે. એ 
ધ્યાનમાં રાખિું જોઈએ કરે ‘થાઈમૉલ’ તાડપત્રો, તૈલવચત્રો િગરેરરે  માટરે હાવનકારક છરે. 
િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરમાં અમરે વન્યવમત રીતરે કાગળની હસતપ્તોનરે આિો 
ધુમાડો (fumes) આપતા.

(5) કઞાગળની સવચત્ હસ્તપ્ર્તો ્તરેમજ રંગીન વચત્ોની જાળિિી :
(અ) સવચત્ર પ્તો તથા છૂટાં વચત્રોની જાળિણીની ઉતિમ રીત તો પ્ારંભથી 

જ કાળજી રાખિી તરે જ છરે.

(આ) સરેલ્યુલોઝ(cellulose)નું ચૂણ્ક તરેમજ કલોરોમાઇન-ટી (chloromine—T) 
(2 ગ્ામ) તથા શુદ્ પાણી (distilled water) (90 વમવલ.) ભરેગાં કરીનરે બનાિરેલો 
માિો વચત્રમાંના ડાઘ ઉપર લગાડિો; પરનતુ રંગ ઊખડી જતો નથી તરેની ખાતરી 
કરિા માટરે આ પહરેલાં ટૉલ્યુઇન (toluene) અનરે એવસટોન (acetone) 2:1ના 
પ્માણમાં લઈ તરેમાં પોવલ વિનાઇલ એવસટરેટ (polyvinyl acetate) (0.8)નું ચૂણ્ક 
નાખી હળિું (dilute) દ્રાિણ બનાિી તરે લગાડી દરેિું. ડાઘ દૂર કરિાની આ પ્રક્ર્યા 
190થી 20 વમવનટ જ રેટલું ચાલશરે. કરેટલીક િાર આ પ્રક્ર્યા બરે-ત્રણ િાર પણ કરિી 
પડરે. માિો દૂર ક્યા્ક પછી ભીના કાગળનરે ગરમ હિામાં સુકાિા દરેિો. આ માટરે િાળ 
સૂકિનાર સાધન ‘હરેઅર-ડ્રા્યર’ પણ િાપરી શકા્ય.

(ઇ) જો વચત્રના મોટા ભાગમાં ઘણા ડાઘ હો્ય, તો એ આખા વચત્રનરે જ 
કલોરોમાઇન-ટી (chloromine—T) (10 ગ્ામ), શુદ્ પાણી (distilled water) (25 
વમવલ.) તથા ઍબસોલ્યૂટ આલકોહૉલ (absolute alcohol)ના દ્રાિણમાં ‘ફોટોગ્ારફક 
ટ્રરે’ની અંદર નાખીનરે તરેના ઉપર 5 કલાક સુધી કાચ ઢાંકી રાખિો. તરે પછી તરે 
કાગળનરે 60% વમથાઇલ આલકોહૉલથી ધોઈનરે સૂકિી દરેિો.
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(ઈ) જો વચત્રના કાગળ ઉપર ઊધઈ કરે બીજાં જીિડાં હો્ય, તો તરેનરે કાબ્કન-
ડાઇ-સલફાઇડ (carbon-di-dulphide) િડરે જનતુમુકત કરીનરે બરાબર સાફ કરી 
નાખિો. વચત્રની પાછળની બાજુના કાગળનરે સાધારણ ગરમ પાણીથી પોચો પાડીનરે 
પછી હલકા હાથરે દૂર કરિો. વચત્રનરે સારી જાતના ઝીણા કાગળ િડરે ઢાંકીનરે નિો 
સારો કાગળ પાછળ ચોંટાડી દરેિો. જો વચત્રમાં કાણાં પડ્ાં હો્ય, તો તરે ઉવચત 
રંગ દીધરેલા મીણથી પૂરી દરેિાં. છરેલ્રે પોવલવમથાઇલ વમથાક્રાઇલરેટ (polymethy-
le methacrylate) અનરે ટૉલ્યુન(toluene)ના હળિા દ્રાિણ દ્ારા તરેનરે રક્ણ પૂરંુ 
પાડિું.

(ઉ) જો ગડી કરે કરચલી પડી ગઈ હો્ય, તો વચત્રિાળી બાજુ એક કાચના 
સપાટ ટકુડા ઉપર પાથરરેલા ‘બટર-પરેપર’ ઉપર મૂકિી, વચત્રની પાછળના કાગળનરે 
ભીનો કરીનરે તરેના ઉપરનો ગુંદર દૂર કરિો અનરે પછી હળિરેથી બહુ કાળજીપૂિ્કક 
કાગળનરે સીધો કરિો અનરે તરેના ઉપર સાધારણ ગરમ ઇસ્તી દબાિીનરે ફરેરિી લરેિી. 
જો કાગળ બગડરેલો લાગરે તો તરેનરે ઉપર દશા્કવ્યા પ્માણરે દૂર કરીનરે તરેની સાથરે બીજો 
સારો કાગળ મૂકી દરેિો. રોગાન (varnish) પીળો પડી ગ્યો હો્ય તો તરેનરે વમથનોલ 
(methnol) તથા બરેનઝીન(benzene)ના 3:1ના પ્માણના દ્રાિણ િડરે સાફ કરી લરેિો. 
આ માટરે ઍબસોલ્યૂટ આલકોહૉલ (absolute alcohol) પણ ્યોજી શકા્ય.

(ઊ) જો વચત્ર ફાટી ગ્યું હો્ય, તો મોટા ભાગરે રંગમાંના તરેજાબ-ઍવસડ-નરે 
કારણરે હો્ય. આ તરેજાબનરે ‘ફ્યૂવમગરેશન ચરેમબર’માં મૂકી એમોવન્યાનો ધૂમ (flames) 
આપીનરે દૂર કરી શકા્ય છરે. પછી વચત્રના જુદા જુદા ભાગો ્યોગ્ય રીતરે ગોઠિીનરે 
તરેની પાછળના કાગળનરે ઉપર દશા્કવ્યું છરે તરે પ્માણરે િધારરે  મજબૂતી આપિી.

(ઋ) જો વચત્ર ‘ફ્રેમ’ના કાચ સાથરે ચોંટી ગ્યું હો્ય, તો તરેનરે 70 % ઍબસોલ્યૂટ 
આલકોહૉલ (absolute alcohol)માં ડબુાડીનરે 18 કલાક સુધી રાખિું. આથી તરે છૂટુ ં
પડી જશરે. વચત્રના સંરક્ણ માટરે 0.7 % પોવલવમથાઇલ વમથાક્રાઇલરેટ (polymethyl 
methacrylate) અનરે ટૉલ્યુઇન(toluene)નું દ્રાિણ તરેના ઉપર લગાડી દરેિું.

(6) ભોજિત્ની હસ્તપ્ર્તોની જાળિિી :
(અ) ભૂજ ્કપત્રનાં પાનાં બહુ નાજુક, બટકવણ્યાં હોિાથી તરેનરે સપશ્કિામાં બહુ 

કાળજી રાખિી જોઈએ.

(આ) ભૂજ ્કપત્રનો િીંટો હો્ય, તો તરેનરે લગભગ કલાક સુધી ભીનો સફરેદ 
શાહીચૂસ કાગળ (blotting paper) િીંટી રાખિો. આમ કરિાથી િીંટાનો ઉપરનો 
ભાગ પોચો પડી જશરે અનરે તરેથી તરેનરે સરળતાથી ઉકરેલી શકાશરે. આ રીતરે ખુલ્ો 
થ્યરેલો ભાગ એક સપાટ કાચ ઉપર કોરા ‘બલૉરટગં પરેપર’ નીચરે દબાિિો અનરે િળી 
થોડો ભાગ ભીનો સફરેદ શાહીચૂસથી િીંટિાથી ખુલ્ો કરાશરે. તરે પણ કોરા સફરેદ 
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શાહીચૂસ કાગળ નીચરે કોરો પાડિા દબાિિો. આ પ્રક્ર્યા િડરે આખો િીંટો ખુલ્ો 
થઈ શકશરે. કોરા શાહીચૂસનરે િચચરે િચચરે બદલતા રહરેિું જ રેથી િીંટાનો ભીનો ભાગ 
કોરો પાડિામાં ઝડપ થા્ય.

(ઇ) આિી રીતરે સૂકિરેલ ભોજપત્ર ઉપર થાઈમૉલ (thymol)માં બોળરેલા 
શાહીચૂસ મૂકિા, જ રેથી ફૂગ િગરેરરેની ઉતપવતિનરે સથાન રહરે નરહ. ત્યાર પછી 
ભૂજ ્કપત્રોનરે સપાટ કાચ કરે એિી કોઈ િસતુઓ િચચરે મૂકિાં.

(ઈ) અન્ય સુરક્ા-પ્રક્ર્યાઓ કાગળની હસતપ્તોના જ રેિી જ છરે.

(7) કઞાિડની જાળિિી :
(અ) સામાન્ય રીતરે સિચછ કાપડ લાંબા િખત સુધી ટકી શકરે છરે. પરનતુ 

ગરમી, પ્કાશનાં અમુક રકરણો, હિામાંનો સલફર ડા્યૉકસાઇડ (sulphur di-ox-
ide) તથા લોખંડના કાટથી કાપડ ખરાબ થા્ય છરે.

(આ) રરેશમી અનરે ઊની કાપડમાં રૂના કાપડ કરતાં િધારરે  જલદી જીિડાં 
પડરે છરે.

(ઇ) તરેમની સુરક્ા માટરે સારામાં સારો રસતો અિારનિાર તપાસતા રહરેિું અનરે 
ગરમી આપિી તરે જ છરે. સાિ સૂકંુ હો્ય ત્યારરે  આિા કાપડનરે ‘પોવલથીન’(poly-
thene)ની કોથળીમાં રાખિું અથિા કાગળ િીંટી રાખિો.

(ઈ) જીિડાં ન પડરે એટલા માટરે રરેશમી અનરે ઊની કાપડ સાથરે કપૂર (cam-
phor), ‘નૅફથરેલીન’ (naphthalene) અનરે ‘ડાઇકલોરો-બરેનઝીન’ (di-chloro-ben-
zene) જ રેિાં જતંુનાશકો રાખિાં.

(ઉ) પહરેલાં તો હિાના પંપ (air-pump) દ્ારા ધૂળ દૂર કરિી જોઈએ. પછી 
જતંુઓનાં રહરેઠાણ ઊભાં થ્યાં હો્ય, તો કાળજીપૂિ્કક ચપપુ કરે ચીવપ્યા િડરે કાઢી 
લરેિાં.

(ઊ) જૂનું કાપડ મોટરે ભાગરે સરળતાથી ફાટી જા્ય એિું હો્ય. તરેનરે બનરે ત્યાં 
સુધી ધોિું નરહ. િહરેતા પાણીમાં ધોિું સલાહભ્યુું છરે. તરેમાં્યરે ધોિા માટરે સામાન્ય 
સાબુ કરતાં અરીઠા િધારરે  સારા. પણ એ પહરેલાં જો રંગીન હો્ય તો રંગ પાકો છરે 
તરેની ખાતરી કરી લરેિી જોઈએ. િળી ઘણી િાર સોનરેરી નરે રૂપરેરી તારનું સુશોભન 
પણ કરરેલું હો્ય છરે. ધોિામાં ઘસિાનું નરે મસળિાનું નરહ થિું જોઈએ.

(ઋ) તરેવલ્યા ડાઘ હો્ય તો તરેનરે ટ્રાઇકલોરરે વથવલન (trichlorathilyn) અથિા 
‘વસપરરટ’ (spirit)થી દૂર કરી શકા્ય.

(ઔ) કાટના ડાઘ કાઢિા મોટરે 1 % ઑકઝરેવલક ઍવસડ (oxalic acid), 0.5 
% એસરેરટક ઍવસડ (acetic acid) અનરે પાણીનું દ્રાિણ લગાડી શકા્ય અથિા 1 : 
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3ના પ્માણમાં હાઇડ્રોકલોરરક ઍવસડ (hydrochloric acid) તથા પાણીનું દ્રાિણ 
પણ લગાડી શકા્ય. હાઇડ્રોકલોરરક ઍવસડનો ઉપ્યોગ રબરનાં મોજાં (rubber 
gloves) પહરે્યા્ક વિના ન કરિો.

(ઐ) લાલ શાહીના ડાઘ કાઢિા માટરે પાણી, મરેવથલરેટરેડ વસપરરટ (methylated 
spirit) અનરે 0.1 % એમોવન્યા (ammonia)નું દ્રાિણ લગાડિું.

(ઓ) ભૂરી શાહીના ડાઘ હાઇડ્રોજન પરેરૉકસાઇડ (hydrogen peroxide) 
અનરે એમોવન્યા(ammonia)ના દ્રાિણથી દૂર થા્ય.

(ઐ) તૈલી રંગોના ડાઘ ઓકઝરેવલક ઍવસડ (oxalic acid) અનરે પાણીથી દૂર 
થા્ય. જૂના ડાઘ કાઢિા માટરે મોફયોલીન (morpholine) અનરે પાણી કરે પાઇરરડાઇન 
(pyridine) ્યોજિાં.

(અં) સીિિા તથા તૂણિા માટરે માત્ર ટરેરરલીન (terylene)ના રરેસા જ િાપરિા.

આિાં રસા્યણોનો ઉપ્યોગ કરિાનો હો્ય ત્યારરે  હમરેશાં ્યોગ્ય પ્્યોગશાળા-
‘લૅબોરરેટરી’ (laboratory) કરે કોઈ મોટા સંગ્હાલ્યના અનુભિી ‘કરેવમસટ’ની મદદ 
લરેિી એ સલાહભ્યુું છરે.

આ રીતરે બધા પ્કારની પ્ાચીન હસતપ્તોનરે સિ્ક શક્ય રીતરે કાળજીપૂિ્કક 
જાળિિી જોઈએ.

r



8. િઞાઠ-સમીક્ઞા : ભ્રષ્ટ િઞાઠો

1. પ્રઞાસ્તઞાવિક :
આપણરે જાણીએ છીએ કરે પ્ાચીન કાળમાં અનરે મધ્ય્યુગમાં આપણરે ત્યાં 

ગ્નથોની પ્તો (copies) તૈ્યાર કરિાની કોઈ ્યાવનત્રક સગિડો હતી નરહ. ગ્નથના 
પ્કાશનનો એક જ માગ્ક હતો કરે ‘પ્થમાદશ્ક’ની હસતપ્તો કાં તો કતા્ક અથિા તો 
તરેના વશષ્યો દ્ારા હાથરે લખીનરે તૈ્યાર કરિામાં આિરે. ‘પ્થમાદશ્ક’ની આ હસતપ્તો 
જરૂરી નકલો તૈ્યાર કરિા માટરે લરહ્યાઓનરે સોંપાતી. આમ તૈ્યાર થ્યરેલી હસતપ્તોનરે 
ગ્નથાલ્યો અનરે વશક્ણકરેનદ્રો જ રેિી સંસથાઓમાં મોકલી આપિામાં આિતી. એટલું 
જ નરહ, પણ વિદ્ાનોનરે પણ મોકલી અપાતી. આ હસતપ્તોનું વિવિધ સથળોના 
વિદ્ાનોના ઉપ્યોગ માટરે અન્ય વલવપઓમાં વલપ્યનતર પણ પ્સંગોપાતિ કરાતું. આ 
વલપ્યનતરરત હસતપ્તોની નકલો પણ પ્સંગરે પ્સંગરે જુદરે જુદરે સથળરે કરાતી.

માનિમાત્ર ભૂલનરે પાત્ર છરે. આથી હસતપ્તોની આ પ્વતવલવપની લાંબી પ્રક્ર્યા 
દરવમ્યાન સિાભાવિક રીતરે મૂળ પાઠમાં અનરેક પ્કારની ભૂલો-ક્વતઓ ઘૂસી જઈ 
શકરે. ગ્નથકારો પોતરે પણ પોતાના પ્થમાદશ્કના લખાણમાં ભૂલો કરી બરેસરે અનરે 
પછીથી તરેમાં સુધારાિધારા કરરે . વન્યુકત સુધારકો પણ ફરેરફાર કરરે . આિા બધા 
ફરેરફારો કાં તો હાંવસ્યામાં અગર તો પંવકતઓની િચચરે પણ લખાતા. િાચકો પણ 
કરેટલીક િાર શબદાથ્ક તથા વિિરણ હાંવસ્યામાં નોંધી લરેતા. જ્યારરે  આિી હસતપ્તો 
નકલો કરિા માટરે આપિામાં આિરે ત્યારરે  કિવચત્ લરહ્યા પણ આ બધાં હાંવસ્યાનાં 
તરેમજ પંવકતઓ િચચરેનાં લખાણોનરે પોતરે તૈ્યાર કરતા હો્ય તરે હસતપ્તોમાં સળંગ 
પાઠમાં જ સમાિી લરેતા હો્ય છરે. કરેટલીક િાર િળી લરહ્યાનરે આમાંથી પોતાની 
પસંદગીનો પાઠ લખિાની તક મળરે !

મુદ્રણની સગિડો ઊભી થ્યા પછી સરળતાથી પ્ાપ્ય એકાદ-બરે હસતપ્તોનરે 
આધારરે  ગ્નથો સંપારદત અનરે પ્કાવશત થિા લાગ્યા. કરેટલીક િાર એકનો એક ગ્નથ 
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અનરેક સથળરેથી પ્કાવશત થતો. આમ પ્કાવશત થ્યરેલી જુદી જુદી િાચનાઓમાં 
પાઠાનતરો ઠરેરઠરેર આિરે તરેથી િાચક આમાંથી મૂળ ગ્નથકારરે  ક્યો પાઠ લખરેલો હશરે 
તરે વિષરે મૂંઝિણ અનુભિરે છરે.

ગ્નથની સિ્ક ઉપલબધ હસતપ્તોનો અભ્યાસ કરીનરે તરેનરે આધારરે  મૂળ કતા્કના 
પાઠની નજીકમાં નજીકનો પાઠ તૈ્યાર કરિાની એક પદ્વત કરેટલાક પાશ્ાત્ય 
વિદ્ાનોએ ઘડી કાઢી છરે. આિી રીતરે તૈ્યાર થ્યરેલ પાઠનરે અંગ્રેજીમાં ‘UR-TEXT’ 
(ઉર્-ટરેકસટ) કહરે છરે. આિી રીતરે તૈ્યાર થ્યરેલ સંપારદત ગ્નથનરે ‘Critical Edition’ 
(‘રક્રરટકલ એરડશન’) કહરે છરે. આપણરે તરેનરે ‘સમીવક્ત આિૃવતિ’ કહી શકીએ.

ભારતી્ય વિદ્ાનોએ આપણા ગ્નથોનરે અનુરૂપ રીતરે આનાં કરેટલાંક 
ધારાધોરણોમાં સુધારા ક્યા્ક છરે અનરે એ પ્માણરે કરેટલાક ઉતકૃષ્ પ્ાચીન ગ્નથોની 
સમીવક્ત આિૃવતિઓ પણ પ્કાવશત થઈ છરે. દા. ત., જ રેના માટરે ‘ઇવતહાસ’ શબદ 
પ્્યોજા્યો છરે તરેિાં આપણાં બંનરે પ્ાચીન મહાકાવ્યોની સમીવક્ત આિૃવતિઓ થઈ છરે. 
પ્થમ ‘મહાભારત’ની સમીવક્ત આિૃવતિ પુણરેના સુપ્વસદ્ ભાંડારકર ઓરરએનટલ 
રરસચ્ક ઇવનસટટ્યૂટરે 47 િષ્કના સાંવઘક કા્ય્કના પરરપાક રૂપરે પ્વસદ્ કરી અનરે પછી 
તરેિા જ િડોદરાના ઓરર્યરેનટલ ઇવનસટટ્યૂટરે — પ્ાચ્યવિદ્ા મવનદરરે  — 25 િષ્કના 
સાંવઘક પરરશ્મ પછી આરદકાવ્ય િાલમીકી્ય ‘રામા્યણ’ની સમીવક્ત આિૃવતિ 
પ્વસદ્ કરી છરે અનરે તરે પછી પ્ાચીનતમ પુરાણોમાંના અવગ્મ ‘વિષણપુરાણ’ની પણ 
પ્કાવશત કરી છરે; અનરે ‘માકુંડરે્ય પુરાણ’ની તૈ્યાર થઈ ગઈ છરે. આ સમગ્ પ્રક્ર્યાનરે 
સમજિાનો પ્્યતન આપણરે આ અનરે તરે પછીનાં બરે વ્યાખ્યાનોમાં કરીશું, જ રેથી 
સંસકૃત-પ્ાકૃત-પાવલ ઉપરાનત પ્ાદરેવશક ભાષાઓના ઉતકૃષ્ ગ્નથોની સમીવક્ત 
આિૃવતિ તૈ્યાર કરિાની પાત્રતા પ્ાપ્ત કરી શકીએ.

2. હસ્તવિવખ્ત ગ્નથોનઞા પ્રકઞાર :
પ્ાચીન અનરે મધ્ય્યુગીન ગ્નથો ત્રણ પ્કારની હસતપ્તોમાં સચિા્યરેલા મળરે 

છરે :

(1) ઑટોગ્ાફ (autograph) : કતા્કના પોતાના હસતાક્રમાં અથિા કતા્કની 
સૂચનાથી તરેની હ્યાતીમાં તરેના વશષ્યારદએ લખરેલ;

(2) ‘પ્થમાદશ્ક’ની સીધી નકલો; અનરે

(3) નકલોની નકલો, એની નકલો, એની્યરે નકલો... એમ પરંપરામાં લખા્યરેલ 
હસતપ્તો.

(1) જો ‘પ્થમાદશ્ક’ ઉપલબધ હો્ય, તો તો સમીવક્ત આિૃવતિના સમપાદકનું 
કામ બહુ સરળ બની જા્ય; કરેમ કરે તરેનરે તો મૂળ કતા્કનરે અવભપ્રેત પાઠ શોધી કાઢિાનો 
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છરે. (2) બીજા પ્કારની હસતપ્તો હો્ય તો મૂળ પાઠમાં થોડા ફરેરફાર થ્યરેલા મળરે 
અનરે એ રીતરે સમપાદકનું કામ બહુ અઘરંુ ન ગણા્ય. (3) પરનતુ બહુ મોટા ભાગના 
ગ્નથો તો ત્રીજા પ્કારની હસતપ્તોમાં જ સચિા્યરેલા મળરે છરે. નકલોની નકલોની 
નકલોની નકલો એિી લાંબી પ્વતવલવપ પરંપરાિાળી હસતપ્તો. જ રેમ આ પરંપરા 
લાંબી તરેમ કતા્કના પાઠથી િધારરે  નરે િધારરે  અનતર પડી જા્ય. આથી વિવિધ પ્કારના 
પાઠભરેદો ખૂબ િધી જા્ય અનરે સમપાદનનું કા્ય્ક અવધક નરે અવધક મુશકરેલ બની રહરે.

મૂળ પાઠનરે ઉતારિાની આ પરંપરા બરે પ્કારની હોઈ શકરે : (1) અનુજ્ા પ્ાપ્ત 
કરે રવક્ત : કતા્ક, તરેનો પ્વતવનવધ અથિા કોઈ સંસથા કરે ગ્નથાલ્યના અવધકારીઓના 
માગ્કદશ્કન તરેમજ વનરીક્ણ નીચરે પ્તો તૈ્યાર થા્ય. (2) અનનુજ્ાપ્ાપ્ત કરે અરવક્ત 
: ખાનગી રીતરે, કોઈની દરેખરરેખ વિના, નકલો કરાતી હો્ય. આમાં લરહ્યા પણ 
એટલા કાળજીિાળા ન પણ હો્ય. એક લરહ્યો મોટરેથી િાંચરે અનરે બીજો લખરે એ 
રીતરે તૈ્યાર થતી હસતપ્તો પણ આ બીજા પ્કારમાં આિરે, કારણ કરે કરેટલીક િાર 
બોલનારના ઉચચારણનરે લખનાર ખોટી રીતરે સમજ રે અનરે એ રીતરે અહીંતહીં ખોટી 
રીતરે લખા્ય એ અશક્ય નથી. કરેટલીક િાર તો સમજા્ય જ નરહ એિા પાઠો જોિા 
મળરે છરે ! પ્થમ પ્કારની હસતપ્તોમાં બીજા પ્કારની હસતપ્તો કરતાં ઓછા આિા 
ભ્રષ્ પાઠો મળરે.

મોટા ભાગના ‘પ્થમાદશયો’ અનરેક કારણોથી કાળના િહનમાં નષ્ થ્યા હો્ય 
છરે અનરે તરેમની સીધી નકલો પણ નાશ પામી હો્ય. એમની શરૂઆતની નકલો પણ 
એ જ દુદ્કશા પામી હો્ય છરે. માત્ર તરેમની કાળક્રમરે બહુ મોડી થ્યરેલી પ્વતવલવપઓ 
જ આપણા સુધી પહોંચી હો્ય પણ ત્યાં સુધીમાં તો મૂળ કતા્કની િાચના ખૂબ જ 
વિકૃત થઈ ગઈ હો્ય છરે !

આમ છતાં કરેટલાક બૌદ્ ગ્નથો વતબરેટન અનરે ચીની ભાષાઓમાં વલપ્યનતર 
તરેમજ અનુિાદ રૂપરે સચિા્યા છરે. આનો ્યશ ખાસ કરીનરે મહા્યાન બૌદ્ોની 
વનરંતર ચાલુ રહરેલી સારહવત્યક પ્િૃવતિનરે ઘટરે છરે. દા. ત., ‘સત્યવસવદ્શાસ્તમ્’ 
નામનો એક બૌદ્ ગ્નથ હરરિમા્ક(આશરરે  ઈ. સ. 250–270)એ સંસકૃતમાં રચરેલો. 
આ મૂળ ગ્નથ તો લુપ્ત થ્યો છરે, પરનતુ એનો ચીની અનુિાદ પ્ાપ્ય છરે. આ ગ્નથનરે 
ફરી મૂળ સંસકૃતમાં ઉપલબધ કરિાના પ્્યાસ રૂપરે િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરરે  
એનરે સંસકૃતમાં ફરી રૂપાનતરરત કરિાનું કામ શાવનતવનકરેતનના પં. ઐય્યાસિામી 
શાસ્તીનરે સોંપરેલું અનરે તરે ‘ગા્યકિાડઝ ઓરરએનટલ વસરીઝ’માં પ્કાવશત ક્યયો છરે.

બીજા કરેટલાક ગ્નથો તરેમનાં રૂપાનતરો દ્ારા સચિા્યા છરે. દા. ત., કાશમીરની 
પૈશાચી પ્ાકૃત ભાષામાં ગુણાઢ્રે રચરેલ ‘બૃહતકથા’ લુપ્ત થઈ છરે; પરનતુ ક્રેમરેનદ્રની 
‘બૃહતકથા-મંજરી’ (સંસકૃત) દ્ારા એના વિષરે આપણરે જાણી શક્યા છીએ.
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હાલની હસતપ્ત-પરંપરા શરૂ થઈ તરે પૂિવેના જમાનામાંની જ રે તરે ગ્નથની 
વસથવતરૂપી બાહ અથા્કત્ પરોક્ પ્માણની મદદ પણ આપણરે આપણા સમપાદનકા્ય્ક 
માટરે લઈ શકીએ. આનરે અંગ્રેજીમાં ‘ટરેવસટમોવન્યા’ (testimonia) કહરે છરે. આમાં 
નીચરે પ્માણરે સાત પ્કારની સામગ્ી આિરે :

(1) હાલકૃત ‘સતિસઇ’, શારંગધર ‘શારંગધર-પદ્વત’ તથા જલહણની 
‘સૂવકતમુકતાિલી’ જ રેિા સંગ્હો.

(2) ભાષાનતરો – ખાસ કરીનરે જ રે તરે ગ્નથની જૂનામાં જૂની હસતપ્તોના 
પહરેલાંના સમ્યમાં થ્યરેલાં.

(3) વ્યાકરણ, કાવ્યશાસ્ત આરદના પછીથી રચા્યરેલા ગ્નથોમાંનાં સીધાં 
ઉદ્રણો.

(4) અનુકરણો. દા. ત., વજનસરેનકૃત ‘‘પાશ્વા્કભ્યુદ્ય’માં દરરેક શ્ોકમાં એક 
ચરણ (કરે િધારરે ) કાવલદાસના ‘મરેઘદૂત’માંથી લીધું છરે.

(5) સંક્રેપો, સં્યોજનો અનરે વિિરણો. દા. ત., ક્રેમરેનદ્રની ‘ભારતમંજરી’, જ રે 
‘મહાભારત’ની કાશમીરી િાચનાનો સંક્રેપ છરે અનરે ‘રામા્યણમંજરી’, જ રે 
‘રામા્યણ’નો સંક્રેપ છરે.

(6) પ્ાચીન ટીકાઓ અનરે

(7) નાની કથોપકથાઓ કરે પ્સંગોની અન્ય ગ્નથોમાં થ્યરેલી રજૂઆતો; દા. 
ત., ‘મહાભારત’ની શકુનતલાની કથા ‘પદ્મપુરાણ’માં પણ રજૂ થ્યરેલી છરે.

આિાં પરોક્ પ્માણો પણ ગૌણ પ્માણો તરીકરે ઉપ્યોગમાં આિરે.

3. ભ્રષ્ટ કરે અશુદ્ધ િઞાઠ :
ઉપર નોંધ્યું છરે તરેમ, કોઈ પણ પ્ાચીન કરે મધ્ય્યુગીન ગ્નથની હસતપ્તોના 

રૂપમાં આપણા સુધીની લાંબી ્યાત્રા દરવમ્યાન કરેટલા્ય શબદો, શબદસમૂહો, િાક્યો 
અનરે ફકરાઓ અનરેક કારણોનરે લીધરે તરેમાં ઘૂસી જતા હો્ય છરે. એ બધાનરે ભ્રષ્-
અશુદ્ પાઠો (corruptions) કહરે છરે.

આ ભ્રષ્ પાઠોની ચચા્ક કરતાં પહરેલાં આપણરે કરેટલીક િાતો ધ્યાનમાં રાખિાની 
છરે :

(અ) જ રે જ રે પાઠો બધી હસતપ્તોમાં એ જ સિરૂપરે મળતા હો્ય તરેનરે સીધા 
મૂળ સિરૂપરે ઊતરી આિરેલા સંચરરત પાઠો (transmitted readings) કહરે છરે; અનરે

(આ) આિા શુદ્ પાઠોનરે પરેલા ગૌણ પ્માણોનો પણ ટરેકો હો્ય ત્યારરે  તરે પાઠોનરે 
પરંપરાગત-પારંપરરક (traditional) પાઠ કહરે છરે. આમ છતાં —
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(ઇ) આિા પાઠોમાંથી કંઈ અથ્ક નીકળતો ન હો્ય અથિા તો સાિ અસંતોષકારક 
અથ્ક નીકળતો હો્ય ત્યારરે  આપણરે સાિધાન રહરેિું પડરે. કારણ કરે એિો પૂરો સંભિ 
છરે કરે આિા પાઠો ગ્નથકારના ખાવસ્યતરૂપ પ્્યોગો અનરે રચનાઓના વિરોધી નીિડરે 
કરે તરેમનું અવતક્રમણ કરતા હો્ય કરે વનરથ્કક વદ્રુવકત કરતા હો્ય કરે કતા્ક છનદના 
જ રે વન્યમોનરે અનુસરતા હો્ય તરેનું ઉલ્ંઘન કરતા હો્ય અથિા તો સંદભ્કનરે તોડતા 
હો્ય કરે છરેિટરે વિચાર-સંકલનામાં સંભ્રમ ઊભો કરરે . આિા સિ્ક પાઠો કતા્કના શબદો 
ન હોઈ ‘ભ્રષ્’ (corrupt) પાઠો ગણી કાઢિા પડરે. અનરે આિા ભ્રષ્ પાઠો(corrup-
tions)નરે કારણરે જ આપણા પ્ાચીન ગ્નથોની સમીવક્ત આિૃવતિ (critical edi-
tions) તૈ્યાર કરિાની જરૂર છરે, જ રે પ્રક્ર્યા દરવમ્યાન આપણરે કાળજીપૂિ્કક આિા 
ભ્રષ્ અંશોનરે દૂર કરિા પડરે અથિા તો સુધારિા (amend) પડરે.

4. ભ્રષ્ટ િઞાઠોનઞાં કઞારિો :
કત્રરે કહરે છરે તરેમ, જ્યાં સુધી આ ભ્રષ્ પાઠોનાં સંભવિત કારણો શોધી 

કાઢીનરે તરેમનું તટસથ મૂલ્યાંકન ન કરા્ય ત્યાં સુધી એ ભ્રષ્ પાઠોનરે દૂર કરિાના 
છરે કરે સુધારિાના છરે તરેનો વનશ્્ય થઈ શકરે નરહ. તરેમણરે આ કારણોનું પદ્વતસરનું 
િગથીકરણ આ પ્માણરે ક્યુું છરે : (1) ગૂંચિાડા અનરે તરેમનરે ઉકરેલિાના પ્્યતનો, (2) 
લોપ (omissions), અનરે (3) ઉમરેરણો (additions). આપણરે એ ત્રણરે્યનરે ક્રમશ: 
સમજિાનો પ્્યતન કરીએ.

(1) ગૂંચિઞાડઞા અનરે ્તરેમનરે ઉકરેિિઞાનો યતનો :

ગૂંચિાડા 13 પ્કારના હોઈ શકરે :

(અ) સમાન અક્રોથી ઊભો થતો ગૂંચિાડો;

(આ) સામાન્ય સમાનતાનરે કારણરે શબદોનો ઉતારો કરિામાં થતી ભૂલો;

(ઇ) સંક્રેપોની ભૂલભરરેલી સમજણ;

(ઈ) શબદોનરે ખોટી રીતરે ભરેગા લખિા કરે જુદા પાડિા;

(ઉ) પ્ત્ય્યોનરે શબદોમાં ભરેળિી દરેિા અનરે પાસરેની રચનાનું પણ સં્યોજન;

(ઊ) અક્રો, શબદો અનરે િાક્યોના સથાનફરેર;

(ઋ) સંસકૃતનરે પ્ાકૃત કરે અિા્કચીન ભાષામાં ખોટી રીતરે રજૂ કરિું કરે પ્ાકૃત કરે 
અિા્કચીનનરે સંસકૃતમાં રજૂ કરિું;

(એ) ઉચચાર બદલાતાં થતી ભૂલ;

(ઐ) અંકલરેખનની ભૂલ;
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(ઓ) સંજ્ાિાચક નામોમાં થતો ગોટાળો;

(ઔ) અપરરવચત શબદોના સથાનમાં સમાનાથથી કરે પરરવચત શબદો મૂકિા;

(અં) જૂની જોડણીનરે સથાનરે નિી જોડણી મૂકિી; અનરે

(અ:) પાછળથી કરા્યરેલાં ઉમરેરણો અથિા અજા ણતાં થ્યરેલી ભૂલોનરે સુધારિાનો 
પ્્યતન.

(2) િોિ (omissions) :

આના બરે પ્કાર છરે :

(ક) સમાન આરદ કરે અંતિાળા શબદોનો લોપ (haplography); અનરે

(ખ) કોઈ પણ રીતરે થ્યરેલો લોપ (lipography).

(3) ઉમરેરિો :

ચાર પ્કારનાં હો્ય છરે :

(ગ) એકદમ નજીકના સંદભ્કમાંથી પુનરાિૃવતિ કરે પુનરુવકત (dittography);

(ઘ) બરે પંવકત િચચરેનાં લખાણો — અથ્ક કરે નોંધો — અનરે હાંવસ્યામાંનાં 
લખાણો મૂળ પાઠમાં ઘુસાડી દરેિા્યાં હો્ય (adscripts);

(ઙ) જુદી જુદી પંવકતઓ સરેળભરેળ થઈ ગઈ હો્ય (conflated readings); 
અનરે

(ચ) સમાન લખાણોના પ્ભાિનરે કારણરે થતાં ઉમરેરણો.

5. ભ્રષ્ટ િઞાઠોનઞા પ્રકઞાર :
આ ભ્રષ્ પાઠો ત્રણ પ્કારના હો્ય છરે : (1) અનૈવચછક કરે ્યાવનત્રક, (2) અધ્ક-

ઐવચછક, અનરે (3) ઐવચછક કરે મરવજ્યાત. એ ત્રણ પ્કારનરે આપણરે બરાબર સમજી 
લઈએ :

(1) અનૈવચછક કરે યઞાવનત્ક :

આ પ્કારના ભ્રષ્ પાઠો આઠ જાતના હો્ય છરે :

(અ) અક્રોમાં ગોટાળા : દા. ત., ‘‘વિશ્વાવમત્રીમાહાતમ્યમ્’’ (વિ.મા.) 14.45આ 
: હસતપ્ત B

1
માં ममाज्याના સથાનરે ममाक्षया લખ્યું છરે. એિી જ રીતરે 

14.32આમાં B
1
 તથા B

2
માં यातुधानेनના સથાનરે िातुधानेन મળરે છરે.
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(આ) અક્રો કરે સિરવચહનો ઊડી જા્ય અનરે ખાસ કરીનરે સિરનાં લીટી ઉપર 
લખાતાં વચહનો ઊડી ગ્યાં હો્ય છરે.

(ઇ) અક્રો અનરે સિરવચહનો સથાનફરેર થઈ જિાં. દા. ત., વિ.મા. માં 14.37 
અ : હસતપ્ત P માં िुप्भाताद्दનરે સથાનરે िुप्भाद्दात લખા્યરેલું છરે.

(ઈ) અનરેક કારણોનરે લીધરે િધારાના અક્રો લખાિા.

(ઉ) શબદોના ગોટાળા.

(ઊ) લરેખનમાં સમાનતાનરે કારણરે અક્રો, શબદો કરે લીટીઓ ઊડી જિાં (ho-
moeographon) : દા.ત., વિ.મા. 6.48અમાં दे्व्वधूप्युक्िः માં હસતપ્ત 
B

1
 અનરે Lમાં બરેમાંથી એક ्व ઊડી ગ્યો છરે, જ્યારરે  B

2
 પોતાના પાઠમાં 

બીજી ભૂલ ઉમરેરરે  છરે. दे्वधुम्रयुक्िः !

(ઋ) અક્રો, અક્રસમૂહો, શબદો અનરે લીટીઓ બરે િાર કરે અનરેક િાર લખાઈ 
ગઈ હો્ય છરે (repetitions, dittography િગરેરરે ) : દા. ત., વિ.મા. 5 4ઈ 
અનરે 5આનું B

1
, B

2
 તથા P અનરે સમીવક્ત પાઠમાં એક જ લખાણ છરે. 

તપોऽથું સથાનમુતિમમ્.

(એ) કરેિળ બરેદરકારીનરે કારણરે જ અક્રસમૂહો, શબદો અનરે પંવકતઓ ઊડી 
જતાં હો્ય છરે.

(2) અધ્ક-ઐવચછક તથા ઐવચછક પ્ક્રેપો :

આના 10 પ્કાર છરે :

(ઐ) કોઈ િાંચીનરે લખાિરે અનરે લરહ્યો લખરે તરેમાં ઉચચારણ સમજિામાં ગરબડ 
થઈ જા્ય (phonetic confusions) : દા. ત., મહાભારત 1.142.25ઈ : 
હસતપ્ત D

5
માં प्वनंक्यलिનરે બદલરે प्वनंक्षलि લખા્યું છરે. એ જ પ્માણરે પ્ાકૃત 

‘ઉતિરાધ્ય્યનસૂત્ર’ના નિમા અધ્ય્યનમાં गृ्सथाश्मंના અથ્કમાં घोरािमं 
આિરે છરે. બધી જ આિૃવતિઓમાં આમ છરે અનરે ટીકાકારો પણ ‘ઘોર’ 
એટલરે ભ્યંકર આશ્મ એિો અથ્ક આપરે છરે; પરંતુ તરે આ પ્કારનો ભ્રષ્ 
પાઠ હોઈ શકરે છરે. િાંચીનરે લખાિનારરે  गृ्ના અથ્કમાં લખરેલા ‘घर’ શબદનો 
બંગાળ-વબહારની ઢબરે ઉચચાર ‘घोर’ એિો ક્યયો હો્ય અનરે લખનારરે  એ 
ઉચચારણ પ્માણરે ‘घोर’ લખ્યું હો્ય અનરે એ રીતરે મૂળ પાઠ તો घरािमं = 
गृ्ाश्मं હશરે.
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(ઓ) શબદોના કોઈ અંશ અથિા આખા શબદનરે સથાનફરેર કરી નખા્યરેલ 
હો્ય (transposition) : દા. ત., વિ.મા. 21.4અ : હસતપ્ત B1માં 
प्वसमयाप्वष्यनचत्तो्ंનરે બદલરે प्वसमयानच्तप्वष्ो्ं મળરે છરે. અનરે 26.2અ : 
B1નો પાઠ મૂળ कद्वमेशंનરે સથાનરે कम्वदेशं જોિા મળરે છરે. િળી મહાભારત 
1-1-25ઈ : હસતપ્ત D1નો પાઠ यद् धाय्वते पद्वजापतनमिः છનદમાં દૂવષત છરે, 
ખરો પાઠ धाय्वते यद् पद्वजापतनमिः છરે.

(ઔ) એક કરે િધારરે  લીટીઓનરે સથાનફરેર કરી નખા્યરેલ હો્ય (transposition of 
lines) : કરેટલીક િાર મૂળ હસતપ્તના લરહ્યાથી લખતાં લખતાં ભૂલથી 
રહી ગઈ હો્ય એિી લીટીઓ પાછળથી હાંવસ્યામાં કરે નીચરેની ખાલી 
જગામાં લખી નાખરેલી હો્ય છરે અનરે તરે ક્યાં ઉમરેરિાની છરે તરે દશા્કિનાર 
વચહન પણ સાથરે મૂક્યું હો્ય છરે. પછીનો લરહ્યો આ વચહનો ખ્યાલ રાખ્યા 
વિના અન્યત્ર તરે અંશ કા્યમી રીતરે પોતાની નકલમાં ઉમરેરી લરે છરે. દા. ત., 
વિ.મા. 8. 34 : B

1
 અનરે B

2
 3ઇ-ઈ અનરે 4અ-આ નરે અદલાબદલી કરી 

નાખરે છરે, જ્યારરે  L આ બન્નરે શ્ોકાધ્કના આરંભ તથા અનતરે ‘1’ અનરે ‘2’ 
મૂકીનરે એમનરે ઉવચત ક્રમ આપી દરે છરે.

(અં) વ્યાકરણ કરે બીજી દૃવષ્એ સંદભ્ક સાથરે સમતા જાળિિાના પ્્યતનો (gram-
matical or other assimilation to the context) : દા. ત., મહાભારત 
1.96.8 ‘आहूय दानं क्यानां गुण्वर्भयिः श्ुतं बुधैिः’માં T1 છરેલ્રે આિતા 
શબદ बुधैिःથી અસર પામીનરે गुण्वर्भयिःનું गुण्वदनभिः કરી નાખરે છરે !

(અ:) પ્ાચીન હસતપ્તોમાં શબદો છૂટા પાડ્ા વિના સળંગ લખાણ થ્યરેલંુ છરે. 
તરેમાં શબદોનરે ખોટી રીતરે છૂટા પાડિાથી અથ્ક બદલાઈ જા્ય : દા. ત., 
ભગિદગીતા 15.14અ अ्ं ्वैविानरो भूत्वा છરે. આનરે આ રીતરે પણ છોડી 
શકા્ય : अ्ं ्वै विा नरो भूत्वा ! અહીં બહુ ચચા્ક્યરેલો પરેલો दशरामशरा(:)નો 
દાખલો પણ નોંધી શકા્ય, જ રેનરે ‘दश रामशरािः’નરે બદલરે ‘दशरा मशरा’ એમ 
હાસ્યજનક રીતરે છૂટો પાડી શકા્ય !

(ક) સમાનાથથી કરે વિરુદ્ાથથી શબદો, શબદસમૂહો કરે નામ્યોગી અવ્ય્યોની 
અદલાબદલી : દા. ત., अपत, अनध અનરે अनभ એ ઉપસગયોની અદલાબદલી 
િારંિાર થતી હો્ય છરે, કરેમ કરે તરેમ કરિામાં છનદનરે કોઈ બાધા પહોંચતી 
નથી !
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(ખ) એકાક્રી અવ્ય્યો, પ્ચવલત રક્ર્યા-વિશરેષણ અવ્ય્યો અનરે ઉભ્યાનિ્યીઓ 
જ રેિા મહતિના નરહ જણાતા શબદો ઊડી ગ્યા હો્ય કરે ઉમરેરા્યા હો્ય.

(ગ) ખોટાં સમરણો : જ રેની નકલ કરિાની હો્ય એિી કોઈ કંરડકા િાંચતાં 
લરહ્યાનરે કોઈ બીજી િસતુનું સમરણ થઈ આિરે અનરે પોતાની આંખો જ રે 
િાંચતી હો્ય તરેનરે બદલરે મનમાં જ રે રમિા લાગ્યું હો્ય તરે જ લખી નાખરે ! 
દા.ત., મહાભારત પ.127.29અ ्वशयेन्द्यं लजतामातयम् છરે. આનરે બદલરે Ki, 
Di, Ti, Gi, G

4
 અનરે G

8
 એ છ હસતપ્તોમાં लजतातमानम् લખા્યું છરે. ઉપર 

આિરેલ શ્ોક 22ઇમાંના प्वलजतातमा તથા 27ઇમાં આિતા अलजतातमाના 
સમરણના પ્ભાિથી આ ગરબડ થઈ ગઈ છરે !

(ઘ) હાંવસ્યામાંનું લખાણ મૂળ લખાણમાં જ સમાિી દરેિા્યું હો્ય !

(ઙ) પાઠની ગરબડ દૂર કરીનરે અથિા ખાલી રાખરેલી જગાઓ પૂરીનરે મૂળ 
પાઠનરે સરખો કરિાના પ્્યતનમાં કરાતાં ઉમરેરણો ! કારણ કરે મોટરે ભાગરે 
આિાં ઉમરેરણો બુવદ્પૂિ્કક કરા્યરેલાં હોતાં નથી ! આિાં ઉમરેરણોમાં નીચરેના 
પ્કારો નોંધિા જરૂરી છરે :

I. ફરેરબદિી (substitution) :
(i) સંવધ ક્યા્ક વિનાના પાઠનરે સથાનરે સંવધ કરરેલો પાઠ મૂકિો.

(ii) છનદની ખામી દૂર કરિા માટરે પાઠ બદલિો.

(iii) ખોટો ભાષાપ્્યોગ દૂર કરિા માટરે નિો પાઠ મૂકિો. દા. ત., મહાભારત 
પ.86.16ઈ वयलथतो प्वमना भ्वत्, જ રે પાઠનરે દવક્ણની પરંપરામાં આમ સુધા્યયો છરે : 
प्वमना वयलथतोऽभ्वत्.

(iv) પુરાણા ન સમજા્ય તરેિા પાઠનરે કરે અઘરા કરે અપરરવચત શબદ કરે 
શબદસમૂહનરે સરળ બનાિિા માટરે. દા. ત., મહાભારત 5.35.78ઈ : ઉતિરની 
પાઠપરંપરામાં अिाचीतानन છરે, જ રેનરે દવક્ણ પરંપરાએ સુધારીનરે अिनीतानन બનાિી 
દીધો છરે.

(v) અઘરી કરે વિવશષ્ રચનાનરે કરે તરેિા અથ્કનરે સુધારિા માટરે. દા. ત., મ.ભા. 
5.7.28ઇ : ઉતિરનો પાઠ છરે कृष्णं चािहृतं ज्ात्वा युद्धा्मेने लजतं जयम्. આનરે દવક્ણ 
પરંપરાએ આ પ્માણરે સુધા્યયો છરે : कृष्णं चापि म्ाबाहुम् आम्त्य भरतष्वभ.

II. ઉમરેરિો :

એક શ્ોક કરે િાક્યથી માંડીનરે આખું પ્કરણ કરે કાવ્ય ઉમરેરરેલું મળરે છરે. આ 
કાંઈ લરહ્યાઓનું કામ ન હોઈ શકરે. એ તો સંશોધક-સંપાદકનું જ કામ હોઈ શકરે. 
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અન્ય લખાણોનરે આધારરે  એ લખાણ ઉમરે્યુું હો્ય. આના નીચરે પ્માણરે પ્કાર પાડી 
શકા્ય :

(i) સૂવચની િસતુઓમાં િધારો કરે આલરેખનનરે પૂણ્ક કરિાની — બનરે એટલી 
િધારરે  વિગતો આપિાની અવભલાષા.

(ii) કથાનકો, પ્્યોજનો કરે પ્િચનોની પૂિ્કધારણા અથિા પુનરુવકત.

(iii) પ્સંગાનુસાર નૈવતક, ધાવમ્કક કરે ભૌવતક વસદ્ાનતો — ઉપદરેશો.

(iv) દરેિતિનું આરોપણ કરનારા ઉમરેરાઓ.

(v) િાસતવિક કરે કાલપવનક ખાલી જગાઓ પૂરિા માટરેનાં ઉમરેરણો.

(vi) પરસપર વિરોધાભાસી અંશોમાં સંિારદતા ઊભી કરિા માટરેનાં ઉમરેરણો; 
દા. ત., મ.ભા.ની સમીવક્ત આિૃવતિના પરરવશષ્ 1માં ક્રમાંક 80 ધરાિતી 
કંરડકા જ રે ્યુવધવષ્ઠરનરે ્યુિરાજપદરે સથાપ્યાનો વનદવેશ કરરે  છરે અનરે અજુ ્કનની 
પોતાના ‘ગુરુ’ સામરે લડિાના પાપમાંથી મુવકત વનદવેશતો ઉલ્રેખ કરરે  છરે !

(vii) નાટકોમાં અવભનરે્યતિ આણિા માટરે નટોએ કરરેલા ઉમરેરાઓ. ઉદાહરણ 
તરીકરે કાવલદાસના પ્વસદ્ નાટક ‘શાકુનતલ’ની વિવિધ પાઠપરમપરાઓ 
માટરે મુખ્યત: આિાં ઉમરેરણો જ કારણભૂત મના્ય છરે.

આ વિષ્યની ચચા્કના અનતરે કત્રરે સાચું જ કહરે છરે કરે ભ્રષ્ પાઠોમાંથી નિા 
નિા ભ્રષ્ પાઠો ઊભા થતા હો્ય છરે ! પાઠની ભ્રષ્તા એટલી ઝડપી થતી હો્ય 
છરે કરે મૂળ પાઠ તો એમાં સાિ સંતાઈ જા્ય છરે કરે પછી બહાર ધકરેલાઈ ગ્યો હો્ય 
છરે. અનરે ભ્રષ્ાચારના આ િાદળનરે દૂર કરીનરે કરે સુધારીનરે ગ્નથકારરે  લખરેલા મૂળ 
પાઠના સૂ્ય્કનરે પ્કટ કરિાનો છરે. અનરે આ જ કામ સમીવક્ત આિૃવતિના સમપાદકરે 
કરિાનું છરે.

r



9. સમીવક્્ત આિૃવતિની સમસયઞાઓ

1. સમીવક્ત સંશોધનનું િાસતવિક કા્ય્ક
[1] બરે િઞાઠિરંિરઞાઓ :

ઉપલબધ હસતપ્તો બરે પરમપરાઓ દશા્કિરે છરે : (અ) એક જ હસતપ્તમાં 
સચિા્યરેલી પરંપરા અનરે (આ) અનરેક હસતપ્તોમાં સચિા્યરેલી પરંપરા.

(અ) જ રે ગ્નથોનો એક જ પાઠ મળતો હો્ય તરેિામાં વશલાલરેખો, તામ્રપત્રો, 
છૂટા છૂટા અંશો (દા. ત., લ્યૂડસ્ક (Lμders) દ્ારા સંપારદત બૌદ્ નાટકો) અનરે 
કરેટલાક એક જ હસતપ્તમાં સચિા્યરેલા ગ્નથો (દા. ત., વિશ્વનાથનો कोशकलितरुिः 
અનરે ન્યદરેિનું भरतभाष्यम्)નો સમાિરેશ થા્ય છરે. આ પ્કારના ગ્નથોની સમીવક્ત 
આિૃવતિ સૌથી િધારરે  ચોક્સ – વિશુદ્ બનરે.

(આ) પરનતુ મોટા ભાગના ગ્નથો તો અનરેક હસતપ્તોમાં સચિા્યા હો્ય છરે. 
આિા ગ્નથોની સમીવક્ત આિૃવતિ તૈ્યાર કરિાનું બહુ અઘરંુ છરે પણ જરૂરી પણ 
છરે. આ કા્ય્ક ્યોગ્ય ક્રમાનુસાર ધૈ્ય્ક તરેમજ ખંતથી કરિું જોઈએ.

બીજી રીતરે પણ પ્ાચીન ગ્નથોના બરે પ્કાર પાડી શકા્ય : (1) એક જ 
કતા્કની રચના અનરે (2) જ રેના ઉપર અનરેક હાથ ફરરેલા હો્ય, સદીઓ દરવમ્યાન 
જ રેમાં અનરેક સુધારાિધારા થ્યા હો્ય એિા મહાગ્નથો; દા. ત., ्वालमीपक-रामायणम्, 
म्ाभारतम् અનરે વિવિધ પુરાણ ગ્નથો. અહીં પણ (1)માં કામ સરળ છરે, કરેમ કરે 
રચવ્યતાની વિવશષ્ શૈલી િગરેરરે  આપણી મદદરે આિરે છરે. પરનતુ (2)માં તો બહુ 
અઘરંુ કામ છરે !

[2] ્તુિનઞા-િત્ક (collation) :
(અ) સૌપ્થમ જુદી જુદી સંસથાઓ, સરકારો િગરેરરે  દ્ારા પ્કાવશત કરા્યરેલ 
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ગ્નથસૂવચઓ (catalogues of manuscripts) જોઈનરે ક્યરે સથળરે કરેટલી હસતપ્તો 
ઉપલબધ છરે અનરે તરેના વિષરે વિશરેષ શી મારહતી મળરે છરે તરેની નોંધ કરિી જોઈએ. 
આ માટરે સૂવચઓની સૂવચ–મહાસૂવચ ‘કૅટલોગસ કૅટલોગોરમ’ (catalogus cata-
logorum)ના બધા ભાગ પણ જોઈ લરેિા જોઈએ. જૂની મહાસૂવચ અઉફ્રેકટરે(Au-
frecht)એ ત્રણ ભાગમાં પ્કાવશત કરરેલી છરે અનરે નિી મહાસૂવચ િી. રાઘિન્ (V. 
Raghvan) તથા કરે. કંુજુની રાજા (K. Kunjunni Raja)એ તૈ્યાર કરરેલી ચરેન્નાઈની 
્યુવનિવસ્કટી ઑફ મદ્રાસ દ્ારા દસ ભાગમાં પ્કટ થ્યરેલી છરે. આ હસતપ્તો વધરાણ 
ઉપર મરેળિી લરેિી પડરે અથિા તો તરે દરરેકની માઇક્રોરફલમ કરે ઝૅરૉકસ નકલ કરે ફોટો 
કૉપી મરેળિિી પડરે. િળી આ સિ્ક હસતપ્તો જુદી જુદી વલવપઓમાં લખા્યરેલી હો્ય. 
આથી જ રે તરે વલવપના જાણકારોની મદદ લરેિી પડરે. આિી હસતપ્તોનું જાણકાર 
પાસરે દરેિનાગરીમાં વલપ્યનતર પણ કરાિી શકા્ય. આ મરેળિિામાં, અનરે ખાસ 
કરીનરે જ્યારરે  જ રે તરે હસતપ્ત ખાનગી માવલકીની હો્ય ત્યારરે  તો, મુશકરેલીઓ નડરે જ. 
‘‘રામા્યણ’’ની હસતપ્તો મરેળિિામાં અમનરે પણ ઘણી મુશકરેલી પડરેલી.

(આ) બીજુ ંપગલું એટલરે દરરેક હસતપ્તની ખાવસ્યતો નોંધી લરેિી. આના માટરે 
તરે પ્તનું સળંગ િાચન જરૂરી બનરે. જુદાં જુદાં િાચનાજૂથોમાં પ્તોનરે મૂકિા માટરે 
આ નોંધો જરૂરી છરે. જો અમુક િાચના-જૂથની અનરેક હસતપ્તો હો્ય, તો સમપાદક 
આગળના સંશોધન માટરે તરે જૂથની પ્વતવનવધરૂપ હસતપ્તો પસંદ કરી શકરે છરે. 
આિી પસંદગી બહુ સાિધાનીપૂિ્કક કરિી પડરે. તરેમાં િધારરે  જૂની, પ્માણમાં િધારરે  
શુદ્ તથા સમપૂણ્ક હસતપ્તો અવધક પસંદગી પામરે.

(ઇ) ત્રીજુ ં પગલું તુલનાપત્રક (collation sheets)માં નોંધ કરિાનું આિરે. 
જો કોઈ ગ્નથ અનરેક સથળરેથી પ્કાવશત થઈ ગ્યો હો્ય, તો તરે બધી આિૃવતિઓનો 
અભ્યાસ કરી તરેમાંની એકનરે પ્માણભૂત આિૃવતિ તરીકરે પસંદ કરિી પડરે. જો ગ્નથ 
છપા્યો ન હો્ય તો એકઠી કરરેલી હસતપ્તોમાંથી એકનરે પ્માણભૂત હસતપ્ત તરીકરે 
પસંદ કરિી પડરે. આિી આિૃવતિ કરે હસતપ્તનરે અંગ્રેજીમાં ‘િલગરેટ’ – vulgate 
અથા્કત્ લોકવપ્્ય કરે પ્ચવલત આિૃવતિ કરે હસતપ્ત કહરે છરે. તરેમાં સંપૂણ્ક ગ્નથપાઠ 
હોિો જોઈએ; કારણ કરે તરેના પાઠની સાથરે જ સિ્ક હસતપ્તોના પાઠોનરે સરખાિિાના 
હો્ય છરે, તરે તરે બધા માટરે ‘ઉપમાન’ બનરે છરે. આ પાઠોના તુલનાપત્રકનરે માટરે ખાસ 
‘ફૉમ્ક’ છપાિિાનાં અનરે તરેના દરરેક ‘શીટ’ અથા્કત્ પાના ઉપર ખાનાં પાડિાનાં હો્ય 
છરે. ડાબી બાજુના પહરેલા ખાનામાં જ રે તરે હસતપ્તનું સાંકરેવતક વચહન લખિાનું. 
પછી દરરેક અક્ર માટરે અલગ અલગ ખાનું હો્ય. છરેિટરે છરેલ્ું જમણી બાજુએ મોટુ ં
ખાનું વિશરેષ નોંધ માટરે રહરે. જો ગ્નથ પદ્માં હો્ય, તો અધા્ક શ્ોકનરે એક એકમ 
ગણિાનો, એટલરે શ્ોકાધ્કના 16 અક્રો માટરે 16 ચોરસ ખાનાં રખા્ય. જો ગ્નથ 
ગદ્માં હો્ય, તો અધા્ક િાક્ય અથિા પૂરા િાક્યનું એક એકમ અનુકૂળતા પ્માણરે 
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રખા્ય. પરેલી પ્માણભૂત કરે ‘િલગરેટ’ આિૃવતિ કરે હસતપ્તનો પાઠ લાલ શાહીથી 
સૌથી ઉપરની લીટીમાં નોંધી લરેિાનો.

હિરે ઉપ્યોગમાં લરેિાની દરરેક હસતપ્તનરે એક ખાસ સાંકરેવતક વચહન અથા્કત્ 
પ્તીક આપિાનું હો્ય છરે. જો િધારરે  હસતપ્તો કોઈ જૂથમાં ન હો્ય, તો તરેિી 
હસતપ્તનરે તરે જ રે સથળરે સચિા્યરેલી હો્ય તરેના નામનો પહરેલો અક્ર તરેના સંકરેત 
તરીકરે મૂકી શકા્ય. દા.ત., જો તરે હસતપ્ત િડોદરાની કોઈ સંસથાની હો્ય, તો ‘િ’ 
અથિા અંગ્રેજીમાં ‘V’ એ તરે હસતપ્તનો સંકરેત બનરે. જો તરે િડોદરાના ઓરર્યરેનટલ 
ઇંવસટટ્યૂટની હો્ય તો તરે સંસથાનો પ્થમ અક્ર ‘O’ તરે હસતપ્તનું સાંકરેવતક વચહન 
બનરે. જો એક જ સથળની અનરેક હસતપ્તો ઉપ્યોગમાં લરેિાની હો્ય તો તરે હસતપ્તોના 
સંકરેતો V

1
, V

2
, V

3
 આરદ કરે O

1
, O

2
, O

3
 આરદ આપી શકા્ય. જો જુદી જુદી 

વલવપઓમાં લખા્યરેલી હસતપ્તો હો્ય, તો સંકરેતવચહ્ જ રે તરે વલવપના પ્થમ અક્રનું 
બનરે. દા. ત., દરેિનાગરી વલવપમાં લખા્યરેલ હસતપ્તો ‘D

1
’, ‘D

2
’ િગરેરરે  તરીકરે 

ઓળખા્ય. બાંગલા (બંગાળી) વલવપમાં લખા્યરેલ પ્તો ‘B
1
’, ‘B

2
’ આરદ બનરે અનરે 

મલ્યાળમ વલવપની પ્તો ‘M
1
’, ‘M

2
’ આરદ વચહનથી ઓળખાિા્ય. આમ કરિાનું 

કારણ એિું છરે કરે ઘણી િખત એક વલવપમાં લખરેલ બધી કરે મોટા ભાગની હસતપ્તો 
એક ્યૂથ બનીનરે એક જ િાચના દશા્કિતી હો્ય છરે. અનરે બીજી વલવપની પ્તો બીજી 
િાચના દશા્કિરે છરે. ‘િાચના’ એટલરે પાઠપરંપરા, જ રેનરે અંગ્રેજીમાં ‘િઝ્કન’ – Version 
કહરે છરે. પત્રકના દરરેક પાન ઉપર પ્થમ ખાનામાં જ રે તરે હસતપ્તનું સાંકરેવતક વચહન 
લખા્ય. પછીનાં ખાનાંમાં શ્ોકાધ્ક અથિા જ રે તરે એકમના અક્રરેઅક્રનરે ઉપર લાલ 
શાહીમાં લખરેલ ‘િલગરેટ’ના અક્રો સાથરે સરખાિીનરે જ્યાં જ્યાં ફરેરફાર જણાતો 
હો્ય તરે અક્ર તરેના ખાનામાં નોંધિાનો હો્ય, જ્યારરે  જ્યાં બંનરે પાઠ સરખા જ હો્ય 
તરે અક્રોનાં ખાનાં ખાલી રાખિાનાં. જો કોઈ ઉમરેરા હો્ય કરે લોપ થ્યરેલા હો્ય કરે 
તદ્ન જુદા પાઠ મૂકરેલા હો્ય, તો તરેની નોંધ છરેલ્ા, તરે માટરે રખા્યરેલા મોટા ખાનામાં 
કરિાની રહરે.

(ઇ) આ પાઠભરેદ વનદવેશક તુલનાપત્રક (collatin) તૈ્યાર કરિાનું કામ એ 
પા્યાનું કામ છરે. તરેના એકરેએક પાનનો ખૂબ કાળજીપૂિ્કક અભ્યાસ કરિો પડરે અનરે 
તરેમ કરતાં કરતાં દરરેક પ્તની ખાવસ્યતોની પણ નોંધ કરિી પડરે. આિા અભ્યાસથી 
સમપાદકનરે ખ્યાલ આિરે છરે કરે અમુક હસતપ્તોનું એક જૂથ બનરે છરે અનરે બીજી 
કરેટલીકનું બીજુ ં જૂથ. પાઠની સમાનતા, છૂટી ગ્યરેલા અંશોની તથા ઉમરેરણોની 
સમાનતા જ રેિી બાબતોનરે આધારરે  આિો વનણ્ક્ય કરી શકા્ય છરે. સંપાદકરે નોંધરેલી 
બીજી ખાવસ્યતો પણ તરેમાં મદદરૂપ થા્ય છરે. આિાં જૂથો બહુ કાળજીપૂિ્કક જુદાં 
પાડિાં જોઈએ એટલું જ નરહ, પણ એ જૂથોના પરસપર સંબંધો પણ શોધિાનો 
પ્્યતન કરિાનો હો્ય. આ બધાંની મદદથી ઉપ્યોગમાં લીધરેલી હસતપ્તોનું િંશિૃક્ 
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તૈ્યાર કરી શકા્ય છરે, જ રેનરે ‘સટરેમા કોરડકમ’ – stemma codicum કરે ‘પરેરડગ્ી’–
pedigree કહરે છરે. દરરેક હસતપ્તનો ઝીણિટભ્યયો અભ્યાસ – સમીક્ાપૂિ્કકનું 
પરીક્ણ આિશ્યક જ છરે; કરેમકરે તરે દ્ારા ભ્રષ્ પાઠો શોધી શકા્ય છરે. િળી, 
દરરેક હસતપ્તનું સામાન્ય લક્ણ જ્યાં સુધી ન શોધી શકા્ય, ત્યાં સુધી તરેની 
પ્માણભૂતતાનું મૂલ્યાંકન કરેિી રીતરે કરી શકા્ય ?

[3] િંશિૃક્ :
તુલનાપત્રકનો ઝીણિટભ્યયો અભ્યાસ કરિાથી જ ઉપ્યોગમાં લરેિા્યરેલ 

હસતપ્તોનું િંશિૃક્ તૈ્યાર કરી શકા્ય. આ પરમપરા નક્ી કરિા માટરે બરે પરીક્ણો 
મદદરૂપ થા્ય : (1) ઊડી ગ્યરેલા પાઠ તરેમજ સથાનફરેર થ્યરેલા પાઠો; અનરે (2) 
વિવશષ્ પાઠોની સમાનતા અનરે અન્ય ખાવસ્યતો.

કત્રરે આ િાત ઉદાહરણ આપીનરે સમજાિરે છરે. આપણરે તરે સમજિાનો ્યતન 
કરીએ :

ધારો કરે અમુક ગ્નથની 8 હસતપ્તો છરે. તરેમનરે अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए અનરે ऐ 
એિા સંકરેતો આપરેલા છરે. તરેમના પાઠની તુલના કરતાં अ અમુક વિવશષ્ પાઠોમાં 
બીજી બધી પ્તોથી અલગ તરી આિરે છરે; आ અનરે इના પાઠ સમાન છરે; જ્યારરે  
બાકીની પાંચરે પ્તો — ई, उ, ऊ, ए અનરે ऐ — ઘણરે અંશરે એકબીજીનરે મળતી આિરે 
છરે. આ પરીક્ણથી આપણરે એિું નક્ી કરી શકીએ છીએ કરે आ અનરે इ એક કુલની 
છરે અનરે એ જ રેના િંશમાંથી ઊતરી આિી લાગરે છરે તરે પૂિ્કજનરે આપણરે ‘य’ નામ 
આપીએ. એ જ રીતરે, પ્ત ई, उ, ऊ, ए અનરે ऐનું બીજુ ંકુલ છરે, જ રે બીજા કવલપત 
પૂિ્કજમાંથી ઊતરી આિરેલ છરે, જ રેનરે આપણરે ‘र’ નામ આપીએ. આથી આપણરે કહી 
શકીએ કરે आ અનરે इના પાઠનરે સરખાિતાં ‘य’નાં પાઠોનું અનુમાન કરી શકા્ય છરે. એ 
જ પ્માણરે પ્તો ई, उ, ऊ, ए અનરે ऐ ના પાઠની તુલના કરતાં ‘र’ના પાઠનું અનુમાન 
કરી શકા્ય છરે. આથી આપણરે કહી શકીએ છીએ કરે ‘य’ના પાઠ आ કરે इના પાઠ 
કરતાં િધારરે  શુદ્ હોિા જોઈએ તથા आ અનરે इના કરતાં ‘य’ સિાભાવિક રીતરે િધારરે  
પુરાણી અનરે અવધકૃત છરે. આજ પ્માણરે ई, उ, ऊ, ए અનરે ऐના દરરેકના પાઠ કરતાં 
‘र’ના પાઠ િધારરે  શુદ્ હોિા જોઈએ તથા ‘र’ એની િંશજ એિી ई, उ, ऊ, ए અનરે ऐ 
કરતાં સિાભાવિક રીતરે જ િધારરે  પુરાણી અનરે અવધકૃત છરે.

િળી ई, उ અનરે ऊ કરતાં ए અનરે ऐ ઘણી િધારરે  પરસપરનરે મળતી આિરે છરે. 
અનરે તરે સાથરે તરેમનાં કુલપરંપરાગત લક્ણોનરે પણ સાચિરે છરે. આથી સમજા્ય છરે કરે 
ए અનરે ऐ એક પૂિ્કજના િંશજો છરે જ રેનરે આપણરે ‘‘ि’’ એિું નામ આપી શકીએ અનરે 
તરેથી તરે સિ્કનું કુલ ई, उ, ऊ ‘‘ि’’ છરે. આથી એિું ફવલત થા્ય કરે ए કરે ऐના પાઠ કરતાં 
‘‘ि’’ના પાઠ િધારરે  પ્ાચીન તથા િધારરે  મૂલ્યિાન છરે. ई, उ, ऊ અનરે  ના પાઠની 
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તુલના કરતાં આપણરે તરેમના પૂિ્કજ ‘र’ સુધી પહોંચીએ છીએ. આ જ પ્માણરે, ‘य’ 
અનરે ‘र’ના પાઠનરે એકબીજા સાથરે તરેમજ अના પાઠ સાથરે સરખાિતાં આપણરે એ 
બધાથી િધારરે  પ્ાચીન — દૂર દૂરના પૂિ્કજના પાઠ મરેળિી શકીએ છીએ જ રે પૂિ્કજનરે 
આપણરે ‘‘्’’ એિી સંજ્ા આપી શકીએ. આનો સીધો અથ્ક એ થ્યો કરે ‘‘्’’ એ પરેલી 
આઠરે હસતપ્તોનો પૂિ્કજ છરે. આથી એિું સપષ્ થા્ય છરે કરે મૂળ ‘‘्’’માંથી પ્થમ अ, 
‘य’ અનરે ‘र’ જ રેિા પ્િાહોમાં ફાંટા પડ્ા. આથી આ બધાનો સૌથી િધારરે  દૂરનો 
પૂિ્કજ ‘‘्’’ છરે, જ રેનરે ‘મૂળરૂપ’ કરે ‘આદશ્ક’ કહરેિા્ય. તરેનરે અંગ્રેજીમાં ‘આચ્કટાઇપ’ 
– archetype કહરે છરે. એટલરે ગ્નથની સિ્ક ઉપલબધ હસતપ્તોનું મૂળરૂપ કરે આદશ્ક 
(archetype) ‘्’ છરે.

હિરે આટલી સપષ્તા થતાં આપણરે આ હસતપ્તોનું િંશિૃક્ (pedigree કરે 
stemma codicum) આ પ્માણરે દોરી શકીએ :

આ િંશિૃક્ દશા્કિરે છરે કરે કવલપત પૂિ્કજ હસતપ્તો ‘य’ અનરે ‘र’ ઉપ-આદશયો 
છરે એટલરે કરે મૂળ આદશ્ક ‘‘्’’માંથી સીધી ઊતરી આિરેલી આજ રે જ રેનું અવસતતિ 
નથી તરેિી હસતપ્તો છરે, જ રેમાંથી જુદી જુદી હસતપ્તો પ્િારહત થઈ છરે. આ હકીકત 
હ્યાત હસતપ્તો પુરિાર કરરે  છરે.

આ ઉદાહરણમાં હાલ હ્યાત હસતપ્તોનરે નાના ટાઇપમાં દશા્કિી છરે જ્યારરે  
હ્યાત નથી તરેિી હસતપ્તોનરે મોટા ટાઇપમાં અિતરણ વચહનમાં દશા્કિી છરે.

[4] િઞાઠઞાન્તરો :

માત્ર સિતનત્ર પુરાિાઓનો જ ઉપ્યોગ કરિો એ સમીવક્ત સમપાદનનો મુખ્ય 
વસદ્ાનત છરે. આથી આજ રે જ રેનું અવસતતિ હો્ય તરેિી હસતપ્તની પ્વતવલવપઓ(નકલો)
ની આ કામ માટરે કોઈ રકંમત નથી હોતી. જ્યાં તરે હસતપ્તનરે નુકસાન થ્યરેલું હો્ય 
તરેિા અંશો માટરે જ તરેની નકલોનરે ઉપ્યોગમાં લઈ શકા્ય. હા, નકલ કરનાર 
લરહ્યાએ બીજી હસતપ્ત સાથરે તુલના કરીનરે આિાં નુકસાની પામરેલાં સથળોએ 
મૂળ પાઠ પોતરે તૈ્યાર કરરેલી પ્તમાં ગોઠિી દીધો હો્ય, તો તરેિી પ્ત સિતંત્ર પુરાિા 
તરીકરે લઈ શકા્ય.
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જ્યાં બરે કરે િધારરે  પાઠોમાંથી પાઠ પસંદ કરિાનો હો્ય ત્યાં આ બધા પાઠોનરે 
‘પાઠાનતરો’ કહરેિામાં આિરે છરે. આ પાઠાનતરોમાંથી એક પાઠ મૂળ હસતપ્તનો પાઠ 
હો્ય છરે. જ રેમાં આ પાઠાનતરો હો્ય છરે તરેિી હસતપ્તો, હ્યાત હો્ય કરે ન હો્ય તો્યરે, 
‘પાઠાનતરધારકો’ ગણા્ય છરે. ઉપર આપરેલા ઉદાહરણમાં अ, ‘य’ અનરે ‘र’ના પાઠો 
પાઠાનતરો કહરેિા્ય છરે. આ પાઠાનતરોમાંનો કોઈ એક પાઠ ‘‘्’’નો પાઠ હો્ય છરે. 
આથી अ, ‘य’ અનરે ‘र’ એ ‘‘्’’ના ‘પાઠાનતરધારકો’ ગણા્ય. એ જ રીતરે, ए અનરે ऐ 
એ ‘‘ि’’ના ‘પાઠાનતરધારકો’ છરે અનરે ई, उ, ऊ અનરે ‘ि’ ‘र’ના ‘પાઠાનતરધારકો’ છરે.

[5] વમવરિ્ત દૂવષ્ત કરે ભ્રષ્ટ હસ્તપ્ર્તો (conflated),
 Manuscripts or mischcodices) :

ઘણી િાર હસતપ્તોમાં બરે કરે િધારરે  પ્િાહોનું વમશ્ણ જોિા મળરે છરે. આ 
સરેળભરેળિાળી હસતપ્તો સંવમવશ્ત, વમશ્ કરે દૂવષત (conflated) હસતપ્તો ગણા્ય. 
તરેમનરે અંગ્રેજીમાં ‘વમસચ કોડાઇવસઝ (Misch-codices)’ પણ કહરે છરે. આિી પ્તો 
કરેિી રીતરે બનરે છરે તરે કત્રરે નીચરે પ્માણરે િંશિૃક્ દોરી સમજાિરે છરે :

આમાં હસતપ્તો K અનરે L એ આિી વમશ્, દૂવષત કરે ભ્રષ્ પ્તો છરે. K A 
અનરે Bની ભરેળસરેળથી બનરેલી છરે અનરે L C તથા Fની ભરેળસરેળથી બની છરે. આિી 
ભરેળસરેળની કોઈ સીમા હો્ય નરહ. જ રેમ િધારરે  હસતપ્તોનો શંભુમરેળો થ્યો હો્ય 
તરેમ તરેમ મૂળ પાઠનરે શોધી કાઢિાનું િધારરે  નરે િધારરે  મુશકરેલ બની જા્ય. આિી 
હસતપ્તોના પરસપરસંબંધનરે – આ આંટીઘૂંટીનરે – ભાગ્યરે જ ઉકરેલી શકા્ય તરેમ 
હો્ય છરે અનરે તરેથી આિી ભ્રષ્ પ્તોનું િંશિૃક્ તૈ્યાર કરિું અશક્ય હો્ય છરે.
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[6] સંચહર્ત કરે મૂળમઞાંથી ઊ્તરી આિરેિો શુદ્ધ િઞાઠ 
 (transmitted text) : 

અત્યારરે  પ્ાપ્ત અનરે અત્યારરે  હ્યાત ન હો્ય એિી હસતપ્તોના પ્માણના 
પદ્વતસરના વ્યિવસથત ઉપ્યોગ દ્ારા જ રે પાઠ મરેળિી શકા્ય છરે તરેનરે ‘‘મૂળમાંથી 
ઊતરી આિરેલો શુદ્ પાઠ’’ કરે ‘‘સંચરરત પાઠ’’ (transmitted text) કહરેિા્ય છરે. 
આ િાચના હાલ મળતી કોઈ પણ િાચનાથી વભન્ન હો્ય. તરે સીધો ઊતરી આિરેલો 
જૂનામાં જૂનો શુદ્ પાઠ છરે. શુદ્ એટલા માટરે કરે નકલો તૈ્યાર કરિામાં ઊભી થ્યરેલી 
ક્વતઓ તરેમજ અન્-અવધકૃત સુધારાઓથી તરે સૌથી િધારરે  મુકત િાચના છરે.

[7] મૂળ િઞાઠનું િુન: સથઞાિન :

ધારો કરે 9 હસતપ્તો છરે, જ રેની ક્રમશ: સંજ્ાઓ क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ અનરે 

ट છરે. હિરે, તરે નિરેનાં સૂક્મ વનરીક્ણ તરેમજ તરેમના પાઠોની સરખામણી કરતાં તરે 

બરે જૂથમાં િહેંચા્યરેલી હો્ય એમ લાગરે છરે : (1) क, ख, ग, घ અનરે (2) च, छ, ज, 

झ, ट. આનો અથ્ક એ થ્યો કરે પ્થમ ચાર હસતપ્તો હાલ જ રેનું અવસતતિ નથી તરેિી 

(અવિદ્માન) જૂની હસતપ્તમાંથી ઊતરી આિરેલી છરે અનરે બાકીની પાંચ હસતપ્તો 

એિી બીજી જૂની ખોિા્યરેલી હસતપ્તમાંથી ઊતરી આિરેલી છરે. આ બંનરે જૂની 

હસતપ્તોનરે આપણરે ‘य’ અનરે ‘र’ એિી સંજ્ાઓ અનુક્રમરે આપીએ. િધારરે  અભ્યાસ 

કરતાં જણા્ય છરે કરે આ પાંચ હસતપ્તો પણ ત્રણ પરેટાિગ્કમાં િહેંચા્યરેલી છરે : (અ) 

च, (આ) छ, ज અનરે (ઈ) झ, ट. આમાં પણ च બાકીનીથી અલગ તરી આિરે છરે, જ્યારરે  

छ અનરે ट િળી એક ખોિા્યરેલી હસતપ્તમાંથી ઊતરી આિી છરે, જ રેનરે આપણરે ‘त’ 

સંજ્ા આપી શકીએ. આમાં પણ ट તો छની જ નકલ છરે, જ્યારરે  ज અનરે झ િળી ત્રીજી 

અવિદ્માન હસતપ્ત ‘ि’માંથી ઊતરી આિરેલી છરે. અહીં પણ વિદ્માન હસતપ્તોનરે 

નાના ટાઇપમાં દશા્કિી છરે જ્યારરે  અવિદ્માન પ્તોની સંજ્ાઓ મોટા ટાઇપમાં 

અિતરણ વચહનમાં મૂકી છરે. અહીં કોઈ ભરેળસરેળિાળી (conflated) હસતપ્ત 

ન હોિાથી પાઠનું સંક્રમણ કોઈ ગૂંચ વિનાનું થ્યું છરે એિું આપણરે ધારી લઈએ 

છીએ. આ હસતપ્તોનું િંશિૃક્ આ પ્માણરે મૂકી શકા્ય : (એમાં ‘मू’ = મૂળ પાઠ 

અનરે ‘्’ આદશ્ક (archetype), જ રે આદશ્કમાંથી ‘य’ અનરે ‘र’ ઊતરી આિરેલી છરે.)
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અહીં જો ‘‘मू’’ અનરે ‘‘्’’ સરખા જ છરે તરેિું દશા્કિી શકા્ય, તો ‘‘्’’નરે સથાનરે 
જ ‘‘मू’’ મૂકી શકા્ય. ઉપર નોંધ્યું છરે તરેમ મોટા ટાઇપના અિતરણવચહનમાં મૂકરેલા 
અક્રો અવિદ્માન કરે લુપ્ત હસતપ્તો સૂચિરે છરે.

વિદ્માન હસતપ્તોના પાઠોનું સૂક્મ વનરીક્ણ તરેમજ તરે પાઠોની પરસપર 
તુલના કરતાં નીચરે પ્માણરે વનણ્ક્યો કરી શકીએ :

(અ) જો ट એ छની સીધી નકલ હો્ય, તો टનરે આપણરે છોડી દઈ શકીએ. માત્ર 
જ્યાં જ્યાં छનરે નુકસાન થ્યરેલું હો્ય ત્યાં તરેનો ઉપ્યોગ કરી શકા્ય.

(આ) જ રે પાઠો બધી હસતપ્તોમાં સિ્કસામાન્ય છરે તરે ‘‘्’’ના પાઠ હોિા 
જોઈએ.

(ઈ) ‘य’માંથી ઊતરી આિરેલી ચારરે  પ્તોમાં એક જ પાઠ છરે અનરે ‘र’ની પાંચ 
િંશજ પ્તોમાં બીજો પાઠ છરે. આિા સંજોગોમાં ‘‘्’’નો પાઠ વનવશ્ત કરી શકા્ય 
નરહ. ‘र’ની િંશજ પ્તો ‘य’ની િંશજ પ્તો કરતાં િધારરે  છરે. પરનતુ સમીવક્ત 
આિૃવતિ તૈ્યાર કરિામાં હસતપ્તોની ગણતરી કરિાની નથી પણ દરરેકનું મૂલ્યાંકન 
કરિાનું હો્ય છરે. બીજી બાબતોમાં સમાનતા હો્ય તો એટલું વનવશ્ત છરે કરે આ બરે 
પાઠમાંથી એક ‘‘्’’નો પાઠ છરે અનરે બીજો પાઠ ભ્રષ્ પાઠ ગણા્ય. દા. ત., જો 
क ख ग घ એ ઉતિરની પરંપરાનું પ્વતવનવધતિ કરતી હો્ય અનરે તરે ચારરેનો પાઠ 
नघष्ठिता હો્ય અનરે દવક્ણની પરંપરાનું પ્વતવનવધતિ કરતી બાકીની પાંચ પ્તો(च 
छ ज झ ट)માં પાઠ प्वष्ठिता હો્ય, તો नधष्ठिता એ પાઠ ‘‘्’’નો છરે; કરેમ કરે ઉતિરની 
પ્ાચીન વલવપમાં ध અનરે ्व સરખા જ રેિા લખા્ય છરે તરેથી नघष्ठिताનું प्वष्ठिता નકલોમાં 
સહરેલાઈથી થઈ શકરે.

(ઈ) ધારો કરે ‘य’ના િંશજો અથિા ‘र’ના િંશજોમાં પરસપર સહમવત નથી; 
અનરે ‘ि’ના િંશજો (ज झ)ના પાઠ ‘त’ના િંશજો (छ ट)ના તરેમજ चના પાઠથી જુદા 
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પડરે છરે પણ क ख ग घના પાઠ સાથરે સમાનતા ધરાિરે છરે. જો આમ હો્ય, તો ‘र’નો 
પાઠ ‘ि’નરે આધારરે  નક્ી કરા્ય, નરહ કરે ‘त’ અનરે चનરે આધારરે . કારણ કરે સરેળભરેળ 
તથા અકસમાત ઊભી થતી સમાનતાની કલપના (hypothesis)નરે બાદ કરતાં, ‘ि’ની 
क ख ग घ સાથરેની સમાનતાનરે એક જ રીતરે સમજાિી શકા્ય કરે ‘ि’ એ ‘य’ અનરે 
‘र’માં સમાન પાઠનરે સાચવ્યો છરે (જ રે પાઠ ‘‘्’’નો પાઠ પણ હોિો જોઈએ) એિી 
ધારણા કરિી. આમ થતાં ‘त’ અનરે ‘च’ના પાઠો ખોટા કરે ભ્રષ્ ગણીનરે જુદા તારિી 
લરેિા્ય.

િંશિૃક્ તૈ્યાર કરિાની આ રીતના બરે ફા્યદા છરે એિું આિા દાખલાઓ 
ઉપરથી સપષ્ જોઈ શકા્ય છરે :

(1) કરેટલાંક પાઠાનતરો દૂર થિાથી આપણં કા્ય્ક િધારરે  સરળ બનરે છરે; અનરે

(2) બધી હસતપ્તો જ રેમાં સમાનતા દશા્કિતી હો્ય તરે ઉપરાનત ‘‘्’’ના બીજા 
કરેટલાક પાઠ પણ અનુમાનથી નક્ી થઈ જા્ય છરે.

વિદ્માન હસતપ્તોના પારસપરરક સંબંધનરે સમજાિિા માટરે કરેટલીક તરેમની 
પૂિ્કજ એિી અવિદ્માન હસતપ્તોનું અવસતતિ ભૂતકાળમાં હતું એિું કલપિું પડરે છરે. 
આિી અવિદ્માન પ્તોના પાઠો આ પ્માણરે રચી શકા્ય છરે.

(1) ‘ि’ના પાઠ બરે રીતરે રચી શકા્ય છરે :

(અ)  ज અનરે झની સમાનતા દ્ારા; અથિા

(આ)  ज, झ અનરે બાકીની પ્તોની સમાનતા દ્ારા.

(2) એ જ રીતરે छ અનરે ‘ि’ના આધારરે  ‘त’ના પાઠ સંસથાવપત થા્ય છરે.

(3) च, ‘त’ અનરે ‘ि’ના આધારરે  ‘र’ના પાઠ સથાવપત થા્ય છરે.

(4) ‘य’ના પાઠ બરે રીતરે વનવશ્ત કરા્ય છરે :

(અ) કાં તો क ख ग અનરે घ માંથી ગમરે તરેમ આડીઅિળી લીધરેલી કોઈ 
પણ બરે હસતપ્તોની સમાનતા દ્ારા, અથિા

(આ) આ જૂથની કોઈ પણ બરે હસતપ્તો તરેમજ ‘र’ જૂથની હસતપ્તોની 
સમાનતા દ્ારા.

આનું કારણ તો સપષ્ જ છરે. ‘य’ તથા ‘र’ના સમાન પાઠ એટલરે કરે ‘‘्’’ના પાઠ તરે 
આ જ છરે તરે હકીકત દ્ારા આની સમાનતાઓ સમજાિી શકા્ય.

આથી આદશ્ક ‘‘्’’ની િાચનાની રચના કરિા માટરે નીચરેના પાંચ મુદ્ા ધ્યાનમાં 
રાખિા પડરે :
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(અ) ‘य’ અનરે ‘र’ના સમાન પાઠ તરે ‘‘्’’ના પાઠ થઈ જા્ય.

(આ) ‘य’ અનરે ‘र’નાં જૂથોની એક એક જ હસતપ્તો સચિાઈ હોત (જ રેમ કરે क 
અનરે च), તોપણ ‘‘्’’ના પાઠ એટલી જ વનવશ્તતા સાથરે રચા્યા હોત અનરે 
क તથા च તરેના પાઠાનતરધારક થાત.

(ઇ) જો માત્ર क ख કરે च ज કરે ज झ જ સચિાઈ હોત, તો તરેનાથી તો કરેિળ 
‘य’ કરે ‘र’ કરે ‘ि’ ના પાઠ જ નક્ી થાત અનરે તરે દરરેક અવિદ્માન મૂળ 
હસતપ્તોની પાઠાનતરધારક બનરે.

(ઈ) જો આ આદશ્ક ‘‘्’’ ત્રણ કરે તરેથી િધારરે  પ્િાહોમાં િહેંચા્યરેલી હો્ય (જ રેમ 
કરે ‘य’, ‘र’, ‘ि’ િગરેરરે ), તો આમાંથી કોઈ પણ બરેની સમાનતા દ્ારા ‘‘्’’નો 
પાઠ નક્ી થા્ય.

(ઉ) જ્યારરે  ઉતિર તથા દવક્ણ એ બંનરે પાઠપરંપરાઓમાં િૈકવલપક પાઠ હો્ય  
અનરે એકબીજામાંથી ઊતરી આિરેલા ન હો્ય અનરે બંનરેનું આનતરરક મૂલ્ય 
પણ સરખું જ હો્ય, આથી ઉ. દ. આથી સંભવિતતા બન્નરેની સરખી જ  
ગણા્ય. આિા સં્યોગોમાં જ રેની ચોકસાઈ સહુથી સારી હો્ય તરે સાક્ી કરે  
પ્માણ ઉપર િધારરે  ભાર મુકા્ય. આમ, જ રે સાક્ી કરે પ્માણ િધારરે  શ્દ્ રે્ય  
હો્ય, તરેનરે જ સિ્કત્ર ‘સટૉપ-ગૅપ’ તરીકરે સિીકારી લરેિા્ય. અનરે એ રીતરે  
િાચનાઓની અનાિશ્યક અનરે વિિરેકહીન (indiscriminate) ભરેળસરેળ  
(fusion of versions) વનિારા્ય. આિાં સિ્ક સથળોએ મીવક્ત આિૃવતિના  
સમપાદકરે અવધક પાઠાનતરો કરેિી રીતરે ઊભાં થા્ય છરે તરે સારામાં સારી 
રીતરે સમજાિી શકરે એિા જ પાઠ શોધી કાઢિાનો પ્્યતન કરિો જોઈએ નરે 
આિો પાઠ જ સિીકારિો જોઈએ. દા. ત., મહાભારત 1.98.18માં िमुदे 
એ પાઠ સિીકા્યયો છરે, જ રે પાઠમાંથી બીજાં પાઠાનતરો िमुद्े, िमू्े અનરે 
िमृद्धे સરળતાથી ઊભાં થઈ શકરે એિું સમજી શકા્ય છરે.

 એ ધ્યાનમાં રાખિું જોઈએ કરે વિદ્માન હસતપ્તોના તુલનાપત્રક(colla-
tions)ના સૂક્મ પૃથક્રણ દ્ારા વનવશ્ત થ્યરેલ આદશ્ક (archetype) એ મૂળકતા્કએ 
લખરેલ પ્થમાદશ્ક (autograph) જ છરે એમ સંપાદક ખાતરીપૂિ્કક કહી શકરે નરહ. 
કારણ કરે આપણા ગ્નથકારો કરે તરેમના આપણા સુધી આિરેલા ગ્નથોનો ચોક્સ કાળ 
બહુધા વનવશ્ત રીતરે જાણી શકાતો નથી. તરે િાચના ગ્નથકારનો પાઠ હો્ય પણ ખરી 
અનરે ન પણ હો્ય. જો આ બીજો વિકલપ જ હો્ય, તો તરે પ્થમાદશ્કની નકલ હો્ય 
અથિા તો તરેમાંથી ઊતરી આિરેલ જૂનામાં જૂની નકલ હો્ય. આ પાઠપરંપરાના 
જુદા જુદા પ્િાહોની ્યાત્રામાં િચચરે કરેટલી અિસથાઓ (stages) આિી હો્ય તરે વિષરે 
કરે જ રેની નકલ કરાઈ હશરે તરે અવિદ્માન હસતપ્ત અનરે વિદ્માન પ્ત િચચરે પણ 
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કરેટલી અિસથાઓ આિી હશરે તરે વિષરે પણ સમપાદક કંઈ વનવશ્ત રીતરે કહી શકરે 
નરહ.

2. િઞાઠશોધન (Emendation)
સમીવક્ત આિૃવતિની સમસ્યાઓનું પ્કરણ પૂરંુ કરતાં પહરેલાં એક અવત 

મહતિના અટપટા પ્શ્નની ચચા્ક કરિાની રહરે છરે, અનરે તરે છરે પાઠશોધનનો પ્શ્ન.

આગલા વ્યાખ્યાનના પ્ારંભરે આપણરે આપણા સુધી આિરેલો–‘સંચરરત’ 
(transmitted) પાઠ, પરમપરાગત (traditional) પાઠ અનરે ભ્રષ્ (corrupt) પાઠ 
િચચરેનો તફાિત સમજિાનો ્યતન ક્યયો હતો. તરેની પુનરાિૃવતિ કરિાની અહીં જરૂર 
નથી. હિરે આપણરે ભ્રષ્ પાઠોના શોધનની ચચા્ક કરિાની છરે.

ભ્રષ્ પ્ક્રેપોની બાબતમાં બાહ પ્માણની કોઈ રકંમત નથી. તો એ બાબતમાં 
શું કરિું જોઈએ ? ભ્રષ્ પાઠનરે સથાનરે સમપાદકરે અથ્ક, સંદભ્ક, વ્યાકરણ, શૈલી 
તથા છનદની દૃવષ્એ સંતોષકારક એિા પાઠનું અનુમાન કરિાનું રહરે છરે. આિો 
સુધારો આનતરરક રીતરે સંભવિત (intrinsically probable) ગણા્ય. આ આનતરરક 
સંભવિતતા ગ્નથકાર સાથરે જ સંબદ્ છરે અનરે તરેનરે લરહ્યા સાથરે કોઈ સંબંધ નથી. 
આ સુધારરેલો સંભવિત પાઠ આગલા વ્યાખ્યાનમાં ગણાિરેલાં કારણોમાંથી કોઈ દ્ારા 
ભ્રષ્ થ્યરેલો જણા્ય, તો આ સુધારાનરે આનતરરક તરેમજ બાહ સંભવિતતાઓનો 
ટરેકો છરે એમ કહી શકા્ય. આ કવલપત પાઠ એટલરે કરે શોવધત પાઠ લરહ્યાએ નકલ 
કરિામાં કરેિી રીતરે ભૂલ કરી હો્ય તરે સમજાિી શકરે એિો હોિો જોઈએ, અનરે 
વલવપની દૃવષ્એ આમ થિું શક્ય હોિું જોઈએ. જ રેમ આનતરરક સંભવિતતા મૂળ 
કતા્ક સાથરે સંબદ્ છરે તરેમ આ પ્વતવલવપગત (transcriptional or documental) 
સંભવિતતા માત્ર લરહ્યા સાથરે જ સંબદ્ છરે. સિાભાવિક રીતરે જ આ પ્વતવલવપગત 
સંભવિતતા કરતાં આનતરરક (intrinsic) સંભવિતતા િધારરે  મહતિ ધરાિરે છરે.

સમીક્ાની સિ્ક કસોટીઓ પ્્યોજા્યા પછી નીચરેના ચારમાંથી કોઈ પણ એક 
વનણ્ક્ય ઉપર અિા્ય છરે : (અ) સિીકાર, (આ) સનદરેહ, (ઇ) અસિીકાર અથિા (ઈ) 
ફરેરફાર અથા્કત્ સુધારો (emendation). જ્યારરે  જ રે તરે પાઠ કરે પાઠો શક્ય જ ન 
હો્ય, ત્યારરે  મૂળ પાઠ મરેળિિા માટરે આ આનુમાવનક શોધન એક જ ઉપા્ય રહરે છરે. 
આિી રીતરે પાઠશોધન એ સમીવક્ત આિૃવતિના સમપાદકના કા્ય્કનો ઉચચતમ અનરે 
વિકટતમ (higher and most difficult) ભાગ ગણા્ય.

કરેટલીક િાર આ પણ મદદરૂપ થઈ શકતું નથી. જ્યારરે  ભ્રષ્ પાઠ આપણા 
આદશ્ક(archetype)ના સમ્યથી ્યરે પહરેલાં અનરે પ્થમાદશ્ક(autography)ના 
સમ્યથી ઠીક ઠીક નજીકના કાળમાં ગ્નથમાં ઘૂસી ગ્યો હો્ય, ત્યારરે  પ્વતવલવપગત 
(transcriptional) સંભવિતતાનો આશ્્ય લઈ શકાતો નથી; કારણ કરે આપણરે 
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ન તો પ્થમાદશ્કનો કરે ન આદશ્કનો ચોક્સ સમ્ય જાણતા હોઈએ છીએ અનરે 
તરે બરે િચચરે કરેટલો સમ્યગાળો િીતરેલો તરે પણ આપણરે જાણતા નથી હોતા. િળી 
આ આનુમાવનક શોધન (conjectural emendation) કોઈ સપષ્ પ્વતવલવપગત 
પ્માણોની સિા્કનુમવતની વિરુદ્ તો ન જ જતું હોિું જોઈએ.

કોઈ પણ સુધારો (emendation) નક્ી કરિામાં આતમલક્ી વિચારણા 
સહરેજ પણ ન ચલાિા્ય. જ રે તરે ગ્નથમાં જ સમપાદકરે આિા જૂના દાખલા શોધી 
કાઢિાનો પ્્યતન કરિો જોઈએ. જો આિાં સમાન ઉદાહરણો મળી જા્ય તો તો પોતરે 
કરરેલા સુધારાઓ વિષરે સમપાદક પૂણ્કત્યા ચોક્સ થઈ જા્ય.

સમીક્કો બરે પ્કારના હો્ય છરે : (1) રૂરઢચુસત (conservative) અનરે (2) 
ઉદારમતિાદી (liberal). રૂરઢચુસતો ‘नसथतसय गपतश् नच्तनीया’ એ સૂત્રનરે િળગી 
રહરેતા હો્ય છરે. તરેઓ ગ્નથની ઊતરી આિરેલી િાચનાના પાઠોના િૈજ્ાવનક અથ્ક 
અનરે તરેના વિિરણમાં માનરે છરે. સિાભાવિક રીતરે જ આ રૂરઢચુસતો આિા શોધન કરે 
સુધારાના વિરોધી છરે. તરેઓની માન્યતા મુજબ ગ્નથમાં મૂળ પાઠ ન હો્ય તો છરેિટરે 
તરેના અિશરેષ રૂપરે જ રે હો્ય તરેનરે જ સાચિી રાખિું એ જ િધારરે  સારંુ છરે. કોઈ પણ 
કાલપવનક-આનુમાવનક સુધારા કરતાં સંરદગધ પાઠની મૌવલકતા િધારરે  હો્ય એિો 
તરેઓનો મત છરે. બીજી બાજુ ઉદારમતિાદીઓ માનરે છરે કરે મૂળના અિશરેષો કરતાં 
જ રેનરે અંગ્રેજીમાં ‘સટૉપ-ગરેપ’ (stop-gap) કહરે છરે તરેિા પાઠો િધારરે  સારા ગણા્ય 
અનરે એ રીતરે કામચલાઉ કવલપત પાઠ પણ છૂટા પડી ગ્યરેલા સંરદગધ પાઠ કરતાં 
િધારરે  સારો ગણા્ય. તરેમનું સૂત્ર છરે : ‘‘Correction should precede interpreta-
tion’ અથા્કત્ પ્ાપ્ત પાઠનરે સમજાિિા કરતાં સુધારો પહરેલો આિરે અથા્કત્ સુધારરેલો 
પાઠ અપનાિીનરે પછી તરેનો અથ્ક–સમજૂતી આપિાં જોઈએ. મહાભારતમાં ઉતિરની 
તથા દવક્ણની પાઠપરમપરાઓના પાઠોમાં આનતર અનરે બાહ સંભવિતતાઓનું 
સંતુલન કરતાં બંનરે સરખા ઊતરરે  તરેિા પ્સંગોએ ડૉ. સુકથનકરરે  કામચલાઉ રીતરે 
stop-gaps તરીકરે ઉતિરની પરમપરાના પાઠોનરે પસંદ ક્યા્ક છરે, કારણ કરે પાછળના 
પ્ક્રેપોથી ઉતિરની પરમપરા દવક્ણ કરતાં િધારરે  મુકત અનરે એ રીતરે િધારરે  શુદ્ 
પુરિાર થ્યરેલી હતી. રામા્યણમાં આથી ઊલટુ ંજ અનુભિા્યું છરે.

સાચો સમીક્ક ગુણદોષવિિરેચક હોઈ બરેઉ પક્ની દલીલોથી સહરેજ પણ 
દોરિા્યા વિના બંનરે છરેડાની િચચરેનો માગ્ક શોધી કાઢરે. બંનરે સંભવિતતાઓનું સંતુલન 
બરાબર સાચિનાર પાઠ જ તરેણરે સિીકારિાનો રહરે છરે. એકરેએક પ્સંગરે દરરેક પાઠનું 
મૂલ્યાંકન કરીનરે વનણ્ક્ય કરિો જોઈએ. કત્રરે આ વિષરે મહાભારતની સમીવક્ત 
આિૃવતિમાંથી એક ઉદાહરણ ટાંકરે છરે. મહાભારત 1.92.2માં ઉતિરની પરમપરાની 
સિ્ક હસતપ્તોમાંના ‘गंगा स्त्रीरूिधाररणी’ એિા પાઠનરે અિગણીનરે સુકથનકરરે  પ્ત 
S

1
 તથા K

1
ના પાઠ ‘गंगा श्ीरर्व रूपिणी’નરે સમીવક્ત આિૃવતિમાં પુન:સંસથાવપત પાઠ 
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તરીકરે સિીકારી લીધો છરે. પરનતુ તરેના પછીની જ પંવકતમાં બંનરે હસતપ્તોના પાઠ 
‘शयनात्’નરે ન સિીકારતાં બીજી બધી હસતપ્તોના પાઠ ‘िलििात्’નરે સિીકા્યયો છરે. 
આનું કારણ એિું છરે કરે આ બંનરે સથળરે આનતરરક મૂલ્ય જુદું જુદું છરે. આ ઉદાહરણ 
આપીનરે કત્રરે સપષ્તા કરરે  છરે કરે આ દાખલો પાઠશોધન(emendation)નો નથી, 
તોપણ તરે ભારપૂિ્કક આપણં ધ્યાન એ બાબત તરફ દોરરે  છરે કરે આ વસદ્ાનત 
સમીવક્ત આિૃવતિમાં પણ મૂળભૂત રીતરે લાગુ પડરે છરે એટલું જ નરહ, પણ જ્યારરે  
તરેનો સંપાદક પાઠશોધન કરિા માગતો હો્ય ત્યારરે  તો ખાસ આ વસદ્ાનતનરે િળગી 
રહરેિું પડરે.

તરે આપણનરે ચરેતિરે છરે કરે પાઠશોધનની પદ્વત પુષકળ ગૂંચિણોથી સભર 
હોિાથી ઉતિમ પ્રક્ર્યા તો એ જ છરે કરે સિ્ક ઉપલબધ પાઠાનતરોનરે આધારરે  હસતપ્તો 
દ્ારા આપણા સુધી આિરેલી સંચરરત (transmitted) િાચનાનરે ‘િૈજ્ાવનક 
અથ્કબોધન’(scientific inferpretation)ની પદ્વત લાગુ પાડિી. જ્યાં સાિ દુષ્ 
પાઠો હો્ય ત્યાં જ સંપાદકરે અત્યનત સાિધાનીપૂિ્કક આનતરરક (intrinsic) તથા 
પ્વતવલવપગત (transcriptional) સંભવિતતાઓની બન્નરે કસોટીનો પ્્યોગ કરિાનો 
રહરે, જ રે દ્ારા બધાં વિવભન્ન પાઠાનતરો જ રેના તરફ જતાં હો્ય તરેિું એક કરેનદ્ર 
શોધી શકા્ય, જ રેનરે પછી કાલપવનક (conjectural) શોધન (emendation) તરીકરે 
સમીવક્ત આિૃવતિમાં મૂકી શકા્ય. આમ, જ્યારરે  િૈજ્ાવનક અથ્કબોધનની બીજી બધી 
જ કસોટીઓ કામ ન લાગરે ત્યારરે  અવનતમ ઉપા્ય તરીકરે જ આ પાઠશોધન(emen-
dation)નો આશ્્ય લરેિાનો હો્ય. મહાભારતના આરદપિ્કની સમીવક્ત આિૃવતિમાં 
7000થી્યરે િધારરે  શ્ોક-સંખ્યા િચચરે કાલપવનક પાઠશોધનનાં માત્ર 36 સથળો જ 
મળરે છરે, જ રે પ્ા્ય: છૂટાછિા્યા શબદોમાં જ છરે તથા રામા્યણના અ્યોધ્યાકાંડની 
સમીવક્ત આિૃવતિમાં પણ માત્ર છ સથળરે જ આિાં પાઠશોધન જોિા મળરે છરે. 
આ સથળોના પાઠશોધનનરે સમજિાનો પ્્યતન કરીએ : (અ) 2.11.2માં સમપાદકરે 
ह्यभीताનરે સુધારીનરે अभीता ક્યુું છરે; કરેમકરે अभीताનું ह्यभीता આમાંના સંવધભંગના 
દોષનરે વનિારિા માટરે પાછળથી કરા્યું હોિું જોઈએ. (આ) 2.82.85માં પણ આિું 
જ છરે : त्वाययो ह्ययोरयांની જગાએ त्वाययो अयोरयां કરા્યું છરે. (ઇ) 2.110.50માં પણ 
मम पित्ात्व्ं दत्ताનરે સુધારીનરે मम पित्ा अ्ं दत्ता કરા્યું છરે. (ઈ) 2.30.2માં दुष्प्ेक्ये 
त्वशोभेतांનું दुष्प्ेक्ये अशोभेतां થ્યું છરે. જ રેણરે સવનધભંગના દોષનરે વનિારિા માટરે 
આિો સુધારો કરરેલો તરેના ખ્યાલમાં એ વિશરેષ હકીકત આિી નથી કરે दुष्प्ेक्ये એ 
ए જ રેના અનતરે આિરે છરે તરેિું નાન્યતર જાવતનું વદ્િચનનું રૂપ છરે. જ રેનરે માટરે પછીના 
अ સાથરે સવનધનો વનષરેધ છરે ! દવક્ણની પરંપરાની હસતપ્તોએ જાણી જોઈનરે આ 
પાઠનરે બદલીનરે प्ेक्याभयामशोभेतां કરી દીધો છરે; માત્ર T3 એ ઉતિર પરંપરાનો 
પાઠ दुष्प्ेक्ये સાચવ્યો છરે અનરે સવનધના અભાિનો આ દાખલો છરે એિું સમજીનરે तु 
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ઉમરેરી દીધું છરે ! (ઉ) 2.16.24માં શોવધત પાઠ (emendation) ि ननदेशे पितुनसतठि. 
અહીં દવક્ણપરંપરામાં કાં તો िंननदेशे અથિા तपतदेशे છરે; જ્યારરે  S1 D4—7માં 
िंननदेशिः पितुसतेऽयं છરે. સમીવક્ત આિૃવતિના સંપાદકરે અહીં પાઠશોધન (emenda-
tion) કરીનરે िं—નું ि કરીનરે તરેનો અનિ્ય આ પ્માણરે ક્યયો છરે : ि (त्वं) पितुनन्वदेशे 
पतठि; કારણ કરે અહીં ઉપસગ્ક िं ननदेशेનરે લગાડિો તરે કાંઈ સામાન્ય િપરાશમાં નથી 
કરે નથી શૈલીની વષ્એ જરૂરી. (ઊ) 2.23.30માં भरतशत्ुघनौના સથાનરે શોધન્યુકત 
પાઠ (emendation) िक्मणशत्ुघनौ છરે, કારણ કરે તરે સમ્યરે તો લક્મણ રામના 
સાથી થા્ય એિો કોઈ સંભિ જ ન હતો. સીતાએ ભરત સાથરે કરેમ િત્કિું તરે ઉપર 
23મા શ્ોકમાં વનદવેશા્યું છરે અનરે પછીથી 30મા શ્ોકમાં પણ તરે જ છરે. ક્યાં્ય 
લક્મણનો તો ઉલ્રેખ સરખો નથી. આમ અહીં પાઠનું આ શોધન (emendation) 
સંદભ્કનરે ધ્યાનમાં રાખી કરરેલું છરે. (એ) પાઠશોધનનો છરેલ્ો પ્સંગ અ્યોધ્યાકાંડમાં 
2.39.13માં આવ્યો છરે. दुिःखजं प्विृज्तयरिं. દવક્ણની પરમપરાની પ્તો अश्ु અથિા 
आरिं આપરે છરે. ટીકાકારો अश्ु િાંચરે છરે અનરે હસતપ્તો TGM1-3માં आरिं છરે જ રે 
શબદકોશમાં મળતો જ નથી. આથી આિું શોધન કરા્યું છરે.

અનતરે એ હકીકત બરેિડાિિી જોઈએ કરે પાઠશોધન (emendation) તો છરેલ્ો 
ઉપા્ય જ ગણાિો જોઈએ, પરનતુ જ્યારરે  તદ્ન જરૂરી હો્ય ત્યારરે  તરેનો આશ્્ય 
લરેિામાં સમપાદકરે ખચકાટ અનુભિિો ન જ જોઈએ.

આિી રીતરે શોવધત કરરેલા દરરેક પાઠ પાસરે ફૂદડી-તારકવચહન (*) સમીવક્ત 
આિૃવતિમાં મૂકિું જોઈએ એટલું જ નરહ, પણ બધા જ પાઠભરેદો પાદટીપમાં 
નોંધિા જોઈએ જ રેથી િાચકો પોતાની દૃવષ્એ પાઠાનતરોનું મૂલ્યાંકન કરી શકરે. િળી 
પ્સતાિનામાં પણ એ બધાં પાઠશોધનોની ચચા્ક કરિી જોઈએ અનરે દરરેક શોધન 
માટરેનાં કારણો સપષ્ રીતરે દશા્કિિાં જોઈએ.

આ રીતરે પાઠશોધન એ સમીવક્ત આિૃવતિના સમપાદકના કા્ય્કનો સૌથી િધારરે  
વિકટ અનરે તરેથી સૌથી િધારરે  મહતિનો અંશ છરે.

r



10. અવ્ત મહતિિૂિ્ણ મઞાગ્ણદશ્ણન

1. સ્િઞાદકનરે મઞાગ્ણદશ્ણન :
પ્ાચીન ગ્નથોની સમીવક્ત આિૃવતિ તૈ્યાર કરનાર સમપાદકરે છ મહતિપૂણ્ક 

વન્યમો ધ્યાનમાં રાખિા જોઈએ :

(1) અઘરો પાઠ સિીકારિો (લરેકશીઓ રડરફવસવલ્યર, Lectio Difficilior). 
જ્યારરે  લરહ્યો કરે બીજી કોઈ વ્યવકત પ્ાચીન પાઠમાં જાણીજોઈનરે સુધારા કરરે  
ત્યારરે  પ્ા્ય: અથ્કનરે સપષ્ કરિા કરે સરળ કરિાના હરેતુથી તરેમ કરરે  છરે. તરેથી 
આિાં સિ્ક સથાનોમાં જ રે અઘરો પાઠ હો્ય તરે જ મૂળ પાઠ હોિા સમભિ છરે. 
પરનતુ એ ધ્યાનમાં રાખિાનું છરે કરે આ વસદ્ાનત માત્ર જાણીજોઈનરે હરેતુપૂિ્કક 
કરરેલા ફરેરફારનરે જ લાગુ પડરે છરે. અજાણતાં – આકવસમક થ્યરેલી ભૂલોનરે તરે 
લાગુ પડરે નરહ. કરેમ કરે એિા આકવસમક થ્યરેલા ફરેરફારોમાં ઘણી િાર મૂળ 
પાઠ કરતાં િધારરે  અઘરાં પાઠાનતરો જોિા મળરે છરે !

(2) પાઠાનતરોની તુલના કરતાં એિું જોિા મળરે છરે કરે હસતપ્તોનું મોટુ ંજૂથ મૂળ 
પાઠથી ઘણં િહરેલું જુદું પડી ગ્યરેલું હો્ય છરે અનરે નાનાં જૂથો મોડાં જુદાં 
પડરેલાં હો્ય છરે. કત્રરે એક દૃષ્ાનત દ્ારા આ વન્યમનરે સમજાિરે છરે. ધારો કરે 
કોઈ ગ્નથની 20 હસતપ્તો છરે, જ રે 9 અનરે 11 એમ બરે જૂથમાં િહેંચા્યરેલી છરે. 
આનો અથ્ક એિો થા્ય કરે પ્થમ જૂથની પૂિ્કજ હસતપ્ત અનરે બીજા જૂથની 
પૂિ્કજ હસતપ્ત બરેઉના પાઠ જુદા જુદા છરે. આ પાઠાનતરો આપણનરે જ્યાંથી 
આ બરે જૂથ જુદાં પડ્ાં તરે કાળ સુધી લઈ જા્ય છરે. િળી િધારરે  પરીક્ણ 
કરતાં આપણરે જોઈએ છીએ કરે આ 9 હસતપ્તોના જૂથનાં બરે પરેટા-જૂથો પણ 
છરે જ રે 4 અનરે 5 હસતપ્તો અનુક્રમરે ધરાિરે છરે, જ રેમના પાઠ જુદા જુદા હો્ય 
છરે. આ બરેઉ પરેટાજૂથના પાઠ િળી પરેલા મોટા 11 હસતપ્તોના જૂથના પાઠથી 
પણ અલગ પડી જા્ય છરે. આનો અથ્ક એિો થા્ય કરે આ બંનરે પરેટાજૂથોની 
પૂિ્કજ પ્તો 9 પ્તોના જૂથના સામાન્ય પૂિ્કજમાંથી બરે પરમપરાઓમાં િહી 
રહી છરે. આમ જુદી જુદી પરમપરાઓ સિતંત્ર રીતરે વિકસરે છરે, ત્યારરે  નાનાં 
અનરે મોટાં જૂથોમાં િહેંચા્યરેલી હસતપ્તોનું સથાન જ્યારરે  િંશિૃક્ તૈ્યાર 
કરિાનું આિરે ત્યારરે  વનવશ્ત કરિામાં આ વન્યમ ઉપ્યોગી થા્ય છરે.
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(3) આદશ્ક(archetype)ની ગરેરહાજરીમાં કરેટલાંક સખલનો લરહ્યાનાં છરે કરે 
ગ્નથકારનાં પોતાનાં છરે એ જાણિું મુશકરેલ છરે ! કારણ કરે કતા્ક પોતરે પણ 
કરેટલીક િાર તરેનો પ્થમાદશ્ક (autograph) લખિામાં ભૂલો કરી બરેસતો 
હો્ય છરે અનરે જો કોઈ ભૂલો તરેની પોતાની જ છરે તરેિું વનવશ્ત બનરે, તો તો 
તરે ભૂલો સમીવક્ત આિૃવતિના પાઠમાં સમાિિી જ પડરે. પરનતુ આિી સિ્ક 
ભૂલો સામાન્ય રીતરે લરહ્યાની ભૂલો જ ગણાતી હો્ય છરે. છરેિટરે તો કતા્ક 
પણ તરેના ગ્નથનો પ્થમાદશ્ક (autograph) તૈ્યાર કરતી િખતરે લરહ્યો જ 
બની જા્ય છરે નરે ! અલબતિ, બરે િચચરેનો તફાિત તો પ્થમાદશ્ક જો્યા પછી 
જ નોંધી શકા્ય !

(4) જ્યારરે  પ્થમાદશ્કમાંથી જુદા જુદા પ્િાહો ઊતરરે  છરે, ત્યારરે  પાઠાનતરોમાંનાં 
કરેટલાંક સાચા પાઠ હો્ય છરે અનરે બાકીના પાઠભરેદો હો્ય. આ ભરેદ પછીની 
શાખાઓ તથા ઉપશાખાઓ સુધી ચાલ્યો આિતો હો્ય છરે. ‘‘સાચો પાઠ’’ 
એિું માત્ર પ્થમ િખત પ્િાહો છૂટા પડરે ત્યારરે  જ કહી શકા્ય. કરેટલોક 
અંશ આદશ્કની દૃવષ્એ મૂળભૂત (genuine) ન ગણા્ય; જ્યારરે  તરે જ અંશ 
ઉપ-આદશ્ક (sub-archetype)ની દૃવષ્એ મૂળભૂત ગણા્ય. જ્યારરે  આદશ્ક 
પછીના કાળમાં એક સામાન્ય પૂિ્કજમાંથી બરે અલગ અલગ િાચનાઓ 
ઊતરી આિરે, ત્યારરે  તરે બરેઉ તરેનાથી ગૌણ (secondary) ગણા્ય. તરેથી આ 
િાચનાઓ પરસપર ગૌણ રીતરે (secondarily) સંકળા્યરેલી ગણા્ય. આિા 
પ્સંગોએ જુદી જુદી િાચનાઓની સમાનતા મૂળભૂત (original) છરે કરે 
ગૌણ (secondary) તરેનો વનશ્્ય આિા ગૌણ સંબંધની જાણકારી દ્ારા જ 
કરી શકા્ય.

(5) ગૌણ પારસપરરક સંબંધ તથા ભરેળસરેળ (conflation) એ બરેમાં કોઈ 
ગૂંચિાડો ન રહરેિો જોઈએ. માટરે તરે બંનરે િચચરેનો તફાિત કાળજીપૂિ્કક 
સમજી લરેિો જોઈએ. ગૌણ પારસપરરક સંબંધ આખો ગ્નથ કરે તરેનો અંશ 
કોઈક ઉપ-આદશ્ક(sub-archetype)માંથી એકસરખી રીતરે ઊતરી આવ્યો 
છરે તરે હકીકત સપષ્ કરરે  છરે. બીજી બાજુ વમશ્ણ કરે ભરેળસરેળ (conflation) 
દશા્કિરે છરે કરે આ સિતંત્ર પરમપરાઓના વભન્ન વભન્ન સ્ોતોનું ગમરે તરેિું 
વમશ્ણ થ્યરેલું હો્ય છરે. આિા પારસપરરક વમશ્ણમાં આ આપણા સુધી 
ઊતરી આિરેલી િાચનામાં મૂળભૂત ન ગણા્ય એિાં ગૌણ લક્ણોનો પણ 
સમાિરેશ કરાિો જોઈએ, જ રેથી આિાં ગૌણ લક્ણો પણ આ વમશ્ણમાં 
સમાિરેશ પામરે. આથી સમીવક્ત િાચના તૈ્યાર કરતી િખતરે એ ખાસ ધ્યાન 
રાખિું જોઈએ કરે શુદ્ કરે વમશ્ પરંપરાઓમાંની ગૌણ સમાનતાઓ તરેમાં 
સમાિરેશ પામરે નરહ અનરે માત્ર મૂળભૂત સમાનતાઓ જ એમાં સચિા્ય.
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(6) અત્યાર સુધી પૂણ્કત્યા સચિા્યરેલી િાચનાઓના વિસતારમાં િધઘટ હો્ય, 
તરેમાંની એક નાનામાં નાની હો્ય, બીજી મોટામાં મોટી હો્ય અનરે બાકીની 
િાચનાઓ તરે બરેની િચચરે આિરે. નાની િાચનાનરે સમીવક્ત સંપાદનના ક્રેત્રમાં 
‘ટરેકસટસ વસવમપલવસ્યર – Textus Simplicior’ કહરે છરે, જ્યારરે  વિસતૃત 
િાચનાનરે ‘ટરેકસટસ ઓનવેરટ્યર – Textus Ornatior’ કહરે છરે. આ અંગરેનો 
વસદ્ાનત છરે કરે ‘Textus Simpliciorનરે જૂની ગણિી અનરે Textus Orna-
tiorનરે પાછળની ગણિી. આમ નાની િાચના પહરેલાંની અનરે મોટી પાછળની 
ગણા્ય. પરંતુ આિા વસદ્ાનતોનરે ચુસત રીતરે િળગી રહરેિાનું નથી. કારણ 
કરે સામાન્ય રીતરે એિી કોઈ િાચના ન હો્ય જ રેમાં, જાણતાં કરે અજાણતાં, 
િધારો-ઘટાડો ન થ્યો હો્ય. કોઈક એક તરફ િળતી હો્ય તો બીજી બીજી 
તરફ; પણ એકરે્ય વસથર-સંિાદી ન હો્ય. આમ છતાં આ વસદ્ાનતનું પોતાનું 
મહતિ તો છરે જ; કરેમ કરે આ બરે પ્કારની િાચનાઓ આપણનરે િધ-ઘટ ક્યરે 
ક્યરે સથળરે થઈ છરે તરે જાણિામાં મદદરૂપ થા્ય છરે જ.

2. િઞાદટીિ રૂિરે સમીવક્્ત સઞામગ્ી :
કત્રરે સમીવક્ત આિૃવતિનરે ન્યા્યાધીશના ચુકાદા સાથરે સરખાિરે છરે, જ રેની સાથરે 

એ ચુકાદાના આધારરૂપ તરફરેણમાં તથા વિરોધમાં એકઠા થ્યરેલા પુરાિાઓ પણ 
રજૂ કરિામાં આિરે છરે. જુદા જુદા ન્યા્યાધીશો આ પુરાિાઓનું અથ્કઘટન જુદી 
જુદી રીતરે કરતા હો્ય છરે. તરે જ રીતરે સૂક્મરેવક્કાિાળા િાચકો પણ હો્ય છરે અનરે 
એિા િાચકોની ગુણિતિા સમપાદકના જ રેટલી પણ હોિા સંભિ છરે. પણ તરેમનરે 
આ બધા પુરાિાઓનો અભ્યાસ કરિાની તક મળરેલી ન હો્ય. તરેઓ સમપાદકરે 
સિીકારરેલ પાઠો સાથરે સમમત થા્ય પણ ખરા અનરે ન પણ થા્ય. સમીવક્ત આિૃવતિ 
વિશરેષત: આિા િાચકો માટરે હોઈનરે સમપાદકની એ ફરજ છરે કરે સમીવક્ત પાઠની 
નીચરે પાદટીપ રૂપરે હસતપ્તોમાંના, સિીકારરેલા પાઠથી જુદાં પડતાં, સિ્ક મહતિનાં 
પાઠાનતરો નોંધિામાં આિરે. આ પાદટીપમાં નીચરે દશા્કિરેલી બધી વિગતો પ્ગટ 
કરિી જોઈએ :

(1) આદશ્ક (archetype) કરતાં જુદા પડતા અનરે સમીવક્ત પાઠમાં ઉલ્રેખ 
નરહ પામરેલા સિ્ક પાઠો.

(2) અસિીકૃત પાઠાનતરો લરહ્યાની ભૂલો સાથરે. જ રેથી આિા િાચકનરે સપષ્ 
ખ્યાલ આિરે કરે જ રે તરે સથળરે પાઠ આદશ્ક સુધી જઈ શકતો નથી પણ તરેથી નીચરેના 
અમુક સતર સુધી જ જા્ય છરે.

(3) ગૌણ પાઠાનતરો, જો તરેઓ પરસપરમાં તરેમજ મુખ્ય પાઠાનતરો સાથરે 
સમાનતા ન ધરાિતાં હો્ય તો.



178 હસતપ્તવિજ્ાન

(4) અવધક પાઠાનતરધારકોના સામાન્ય-સમાન-પાઠો.

(5) ટંૂકઞા પ્રક્રેિો.
(6) લાંબા પ્ક્રેપો સામાન્યત: પરરવશષ્ 1 તરીકરે મૂકિામાં આિરે છરે. આ 

પ્ક્રેપો સમીવક્ત પાઠમાં ક્યાં ક્યાં આિરેલા છરે તરે પાદટીપમાં સપષ્ દશા્કિિું જોઈએ.

‘‘િાલમીરક-રામા્યણ’’ની સમીવક્ત આિૃવતિ માટરે, ખૂબ વિચારણાનરે અનતરે 
િડોદરાના પ્ાચ્ય વિદ્ામવનદરમાં આ પાદટીપમાં ક્યા ક્રમરે આ વિગતો મૂકિી તરે 
નક્ી કરીનરે છરેિટ સુધી તરેનરે જ અનુસરિામાં આવ્યું છરે. પ્થમ કાંડ બાલકાંડમાં 
જ રે વનવશ્ત ક્રમ અનુસરા્યો હતો તરે અનુસાર સમીવક્ત સામગ્ી(critical ap-
paratus)ના વિભાગના અધ્યિરેક્ક (superintendent) તરીકરે વનમા્યરેલા શ્ી 
એચ. ટી. દરેસાઈએ સમીવક્ત સામગ્ીનરે પાદટીપમાં રજૂ કરિાની એક પદ્વત 
અત્યનત કાળજીપૂિ્કક તૈ્યાર કરરેલી, જ રે વનવશ્ત ક્રમનરે ‘રામા્યણ’ પછીનાં સમીવક્ત 
આિૃવતિનાં સિ્ક આ્યોજનોમાં અનુસરિામાં આવ્યો છરે. આમાં કોઈ ફરેરફાર કરિો 
તરે સલાહભ્યુું નથી. આથી અહીં તરે પદ્વતનરે શક્ય એટલા સંક્રેપમાં અનરે વિશદ 
રીતરે રજૂ કરી છરે :

1. N (ઉતિરની પાઠપરંપરા) િાચનાઓ :

(અ) S’ (શારદા),

(આ) N ̃ (નરેિારી),

(ઇ) V (મૈવથલી),

(ઈ) B (બાંગલા).

2. S (દવક્ણની પરંપરા) િાચનાઓ :

(અ) T (તરેલુગુ),

(આ) G (ગ્નથ),

(ઇ) M (મલ્યાળમ).

3. દરરેક શ્ોકની પાદટીપ અલગ અલગ ફકરામાં મૂકિી.
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4. દરરેક શ્ોકનાં ચરણોનરે અનુક્રમરે a b c d (ગુજરાતીમાં અ, આ, ઇ, ઈ) 
સંજ્ાઓ આપિી અનરે તરે શ્ોકાંકની જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગમાં 
ઝીણા અક્રરે  લખિી. આ સંજ્ાની પહરેલાં નાની રરેખા દોરિી અનરે તરેના 
પછી નાના કૌંસનો ઉતિરાધ્ક મૂકિો. આ અંક અનરે સંજ્ા દરરેક પાદની 
નોંધ પહરેલાં મૂકિાં. દરરેક શ્ોકમાં જ રે ચરણની નોંધ પહરેલી આિરે તરેના 
પહરેલા નાની રરેખા ન મૂકિી. જ્યાં જરૂર હો્ય ત્યાં બરે કરે િધારરે  સંજ્ાઓ 
સાથરે મુકા્ય.

5. જો સમગ્ સગ્ક કરે અધ્યા્ય અંગરેની નોંધ લખિાની હો્ય તો તરે સિ્કપ્થમ 
જ આિરે. તરે પછી આખા શ્ોકની નોંધ, પછી શ્ોકાધ્કની નોંધ, પછી 
આખા ચરણની નોંધ અનરે તરે પછી જ શબદોનાં પાઠાનતરો આિરે.

6. દરરેક પાઠાનતર પછી અધ્કવિરામ (;) મૂકિું અનરે છરેલ્રે સમીવક્ત 
આિૃવતિના જ રે અંશ માટરે આ પાઠાનતરો હો્ય તરે લખીનરે તરેની પહરેલાં 
‘for’ શબદ નાના કૌંસમાં મૂકિા. [ગુજરાતીમાં લખતાં આ સમીવક્ત 
પાઠ પહરેલો મૂકી તરેની પછી ‘માટરે’ શબદ ઉમરેરિો. અનરે પછી પાઠાનતરો 
મૂકિાં.] આ સમીવક્ત પાઠ અનરે ‘માટરે’ નાના કૌંસમાં લખિાં. દરરેક 
સથળરે નોંધ પૂરી થતાં પૂણ્કવિરામ (.) મૂકિું. આખા ચરણ કરે બરે ચરણની 
નોંધ હો્ય તો આ સમીવક્ત પાઠ મૂકિાની જરૂર નથી.

7. આ પાઠાનતર કરેિા પ્કારનું છરે તરે પાઠાનતર પછી નાના કૌંસમાં દશા્કિિું 
અનરે તરે માટરે તરેના સંક્રેપનો જ ઉપ્યોગ કરિો.

8. સંવધનરે કારણરે શબદના અંવતમ સિર કરે વ્યંજનમાં ફરેરફાર કરા્ય તરે રીતરે 
જ તરે લખિો; દા. ત., गुरुर्, क्वनचच्.

9. જ રે પાઠ સમાસનો એક ભાગ હો્ય તરેની જ રે બાજુ સમાસનો બીજો અંશ 
હો્ય તરે તરફ નાની રરેખા દોરિી. બંનરે બાજુ હો્ય તો બન્નરે બાજુ લીટી 
મૂકિી, જ રેથી સપષ્ થા્ય કરે તરે સથળરે સમાસનો બીજો અંશ એની સાથરે 
જોડા્યરેલો છરે.

10. પાઠાનતરની પહરેલાં કરે પછી કરે બંનરે બાજુએ ઉપરના ભાગમાં નાનું િતુ્કળ 
દોરરેલું હો્ય તરેનો અથ્ક એટલો કરે જ રે અંશ એ િતુ્કળ દ્ારા વનદવેશા્યરેલો 
છરે તરે સમીવક્ત પાઠ પ્માણરે જ છરે. કૌંસમાં મૂકરેલ સમીવક્ત પાઠની 
પાસરેના આિા િતુ્કળનો અથ્ક એિો કરે તરેનાથી વનદવેશ કરા્યરેલ અંશમાં 
કોઈ શાવબદક ફરેર નથી.
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11. કોઈ શ્ોક છૂટી ગ્યો હો્ય, તો તરેનો વનદવેશ પાઠાનતરોની નોંધ પહરેલાં 
જ આિરે. શબદ છૂટી ગ્યો હો્ય તરેનો વનદવેશ તો ક્રમાનુસારના તરેના 
સથાનરે જ કરા્ય.

12. આનાથી િધારરે  મોટો અંશ છૂટી ગ્યો હો્ય તરેનો વનદવેશ આ બધા 
કરતાં પહરેલો કરિાનો હો્ય છરે. એટલરે એક કરતાં િધારરે  શ્ોકો છૂટી 
ગ્યા હો્ય તરેનો વનદવેશ શ્ોકાંકથી્યરે પહરેલાં થિો જોઈએ, એટલું જ 
નરહ પણ બાકીના શ્ોકોમાંના દરરેકની સમીક્ાસામગ્ી રજૂ કરતાં 
પહરેલાં પણ ત્યાં આપરેલ આ પ્કારની નોંધનો ઉલ્રેખ કરિો પડરે.

13. સમીવક્ત િાચનામાંના જ રે અંશો છૂટી ગ્યા હો્ય તરેમની નોંધ પ્ારંભમાં 
જ સંભવિત કારણો સાથરે નીચરેની પદ્વતએ મૂકિી :

(અ) છૂટી ગ્યરેલ દરરેક અક્રના સથાનમાં તારાનું વચહન મૂકિું.

(અા) મોટો ભાગ છૂટી ગ્યો હો્ય ત્યારરે  મૂઠી િાળરેલા તજ ્કનીનરે 
દશ્કક મુદ્રામાં રાખરેલા હાથના અગ્ભાગની છાપ – જ રેનરે 
સામાન્ય રીતરે ‘હાથ’ કહરે છરે  તરેની છાપ મૂકિાનો રરિાજ 
પડરેલો છરે. તરે પછી જ તરે અંગરેની નોંધ મૂકિી.

(ઇ) જ્યારરે  આખો સગ્ક જ છૂટી ગ્યો હો્ય, ત્યારરે  તરેિી નોંધ 
સગ્કના પ્ારંભમાં મૂકિી, પણ દરરેક શ્ોક આગળ એ ફરી 
લખિાની જરૂર નથી.

14. જ્યારરે  કોઈ શ્ોક સમીવક્ત પાઠથી તદ્ન જુદા જ શબદોમાં 
લખા્યરેલો હો્ય, ત્યારરે  તરેનરે બદલરે મુકા્યરેલો ગણા્ય. તરેથી તરેિા શ્ોકનરે 
‘આદરેશ’ (substitute) કહરે છરે. આિા ‘આદરેશ’નો વનદવેશ શ્ોકાંક 
પાસરે જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગમાં તારક મૂકીનરે કરા્ય. આિો 
શ્ોકાંક ‘તારક-અંક’ તરીકરે ઓળખા્ય છરે. જ્યારરે  એક કરતાં િધારરે  
શ્ોકો સમીવક્ત પાઠથી જુદા પડતા હો્ય, ત્યારરે  શ્ોકોનું આ આખું 
જૂથ ‘આદરેશ’ (substitute) ગણા્ય. અનરે તરે જૂથના છરેલ્ા શ્ોકની 
સમીક્ા-સામગ્ીની નોંધનરે અનતરે તરેની નોંધ મુકા્ય.
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15. કોઈ હસતપ્ત કરે હસતપ્તજૂથમાં અનરેક શ્ોકો આડાઅિળા લખા્યરેલા 
હો્ય, ત્યાં તરે શ્ોકોનો સાચો ક્રમ દશા્કિતી સપષ્ નોંધ મૂકિી. જો 
અનરેક હસતપ્તોમાં અમુક શ્ોકોના જૂથનો અનુક્રમ જુદો જુદો હો્ય, તો 
ફરેરફાર જ્યાંથી શરૂ થતો હો્ય ત્યાં આ સિ્ક હસતપ્તોમાંના તરે શ્ોકોના 
ક્રમનરે દશા્કિતું કોષ્ક મૂકિું. પછીથી આ ફરેરફારની નોંધ સમીક્ક 
સામગ્ીમાં લરેિાની જરૂર નથી. ‘રામા્યણ’ની સમીવક્ત આિૃવતિમાં 
બાલકાંડના સાતમા સગ્કમાં સારંુ ઉદાહરણ જોિા મળશરે.

16. સગયોના અનુક્રમમાં ફરેરફાર હો્ય, તો તરેની નોંધ ઉપર દશા્કિરેલ ‘હાથ’ની 
છાપ મૂકીનરે પછી દશા્કિિી. ‘હાથ’ સાથરેની આિી નોંધ આ સગયોના 
પહરેલાં જ મૂકિી. આિી નોંધ બાલકાંડના 17મા સગ્કના પ્ારંભરે જોિા 
મળશરે.

17. પાછળથી ઉમરેરા્યરેલી પંવકતઓ તથા શ્ોકો જ રે તરે સથળરે તારક સાથરે 
મૂકિાં.

18. ગ્નથના દરરેક વિભાગ (દા. ત., રામા્યણમાં ‘કાંડ’, મહાભારતમાં ‘પિ્ક’, 
વિષણપુરાણમાં ‘અંશ’)માં તારક્ુયકત અંશોનરે અનુક્રમ અંક આપિા. 
નિા વિભાગમાં નિરેસરથી આ અંક આપિા. આિા તારક્યુકત અંશોનાં 
પાઠાનતરો મોટા (ચતુષકોણ) કૌંસમાં મૂકિાં. આ ક્રમાંકો શ્ોકોનરે નરહ 
પણ સમગ્ અંશનરે આપિાના હો્ય છરે.

19. જો કોઈ તારક્યુકત અંશમાં પાંચ કરે તરેથી િધારરે  પંવકતઓ હો્ય, તો દરરેક 
પાંચમી પંવકત સામરે જમણી બાજુએ પંવકતઓનો અનુક્રમાંક ચતુષકોણ 
કૌંસમાં મૂકિો. આિા તારક્યુકત અંશોની દરરેક પંવકત પાસરે એક જ 
દંડ મૂકિો. સમીક્ા સામગ્ી માટરે દરરેક પંવકતનરે બરે ભાગમાં િહેંચિી – 
પૂિા્કધ્ક અનરે ઉતિરાધ્ક.

20. બધી હસતપ્તોના પાઠભરેદોની નોંધ ક્યા્ક પછી ટીકાઓમાંનાં પાઠાનતરો 
નોંધિાં અનરે તરે પહરેલાં જ રે તરે ટીકા-વ્યાખ્યાની સંજ્ા મૂકિી; દા. ત., 
રામા્યણમાં ગોવિનદરાજની ટીકા માટરે ‘‘Cg’’ એિું વચહન મુકા્ય. 
જ્યાં અનરેક ટીકાઓમાં એકસરખું પાઠાનતર આિતું હો્ય, ત્યાં તરે સિ્ક 
ટીકાઓનાં પ્તીકો મૂકિાં, જ રેમ કરે ‘‘Cg. k. t.’’. ટીકામાં ઉલ્રેખરેલાં 
બીજાં પાઠાનતરોનો વનદવેશ િાંકા ટાઇપમાં (Italics) િધારાના ‘p’ 
અક્રથી કરિો. (p = પાઠાનતર.) મૂળ પાઠ નક્ી કરિામાં ઉપ્યોગી 
એિાં ટીકાઓમાંનાં મહતિનાં ઉદ્રણોની દરરેકની બંનરે બાજુએ પુષપાકૃવત 
( ) મૂકિી.
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21. 15 પંવકતઓથી િધારરે  મોટુ ં ઉમરેરણ (insertion) અહીં ન મૂકતાં 
પરરવશષ્માં મૂકિું.

22. પરરવશષ્માં મૂકરેલા આિા સિ્ક અંશોનરે સળંગ અલગ ક્રમાંક આપિા 
અનરે હસતપ્તમાં તરે દરરેકના ચોક્સ સથાનનો વનદવેશ કરતી નોંધ 
સમીક્ા-સામગ્ીમાં જ રે તરે સથળરે મૂકિી. તરેના મહતિના પાઠભરેદો તરે 
અંશની નીચરે ચતુષકોણ કૌંસમાં મૂકિા.

23. જો આિૃવતિઓના તુલનાપત્રક (concordance) માટરે ઉપ્યોગમાં 
લરેિા્યરેલી કોઈ મુરદ્રત આિૃવતિનો કોઈ પાઠ સમીવક્ત આિૃવતિ માટરે 
પસંદ થ્યરેલ હસતપ્તોમાંની કોઈમાં મળતો ન હો્ય, તો બીજાં સિ્ક 
પાઠાનતરો નોંધ્યા પછી જ રે તરે આિૃવતિની સંજ્ા સાથરે તરેની નોંધ મૂકિી.

24. જો કોઈ શ્ોક લાંબા છદંમાં રચા્યરેલો હો્ય, તો તરેનાં ચારરે  ચરણ 
અલગ અલગ લીટીઓમાં લખિાં અનરે બીજા તથા ચોથા ચરણનરે 
ક્રમાંક આપિા. આ બીજા તથા ચોથા ચરણના અનતરે દંડ મૂકિો.

હજી બીજા બરે મુદ્ાઓની નોંધ લરેિી જરૂરી છરે :

25. જ્યારરે  એક શબદના છરેલ્ા અક્ર સાથરે બીજા શબદની શરૂઆતમાં 
આિતા સિરનું જોડાણ (સંવધ) થ્યરેલું હો્ય, ત્યારરે  સમીક્ા-સામગ્ીની 
નોંધોમાં તરે બંનરે શબદો અલગ દશા્કિિા જોઈએ. અનરે પરેલો બીજા 
શબદની શરૂઆતમાં આિરેલો સિર ચતુષકોણ કૌંસ ([ ])માં મૂકિો. 
અંવતમ ए કરે ओ પછી આિતા अનો અિગ્હ (ऽ) થઈ જતો હો્ય છરે. 
જ્યારરે  આિી સવનધ થઈ હો્ય, ત્યારરે  આ અિગ્હનરે પણ ચતુષકોણ 
કૌંસમાં મૂકિો; દા. ત., [ऽ]पि (ऽनसम નરે બદલરે).

26. કરેટલીક િાર વિશરેષ નામો હસતપ્તોમાં જુદી જુદી રીતરે લખરેલાં મળરે 
છરે. જ્યાં પ્થમ િખત તરે આિરે તરે સથળરે તરે જુદી જોડણી લખીનરે નાના 
કૌંસમાં ‘અહીં અનરે આ પછી’ (here and below) એિી નોંધ મૂકિી. 
એિી જોડણી પછીથી જ્યાં જ્યાં આિરે ત્યાં નોંધિાની જરૂર નથી.

આ વિષ્યનરે ઠીક ઠીક વિગતપૂણ્ક રીતરે અહીં ચચ્યયો છરે તરે ખાસ કરીનરે જ રેમનરે 
સમીક્ા-સામગ્ી્યુકત પાદટીપો (critical apparatus foot-notes) લખિાનું કામ 
કરિાનું હો્ય તરેિા વમત્રોનરે માગ્કદશ્કન મળી રહરે તરે હરેતુથી ક્યુું છરે.
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3. સમીવક્્ત આિૃવતિની પ્રસ્તઞાિનઞા :

સમીવક્ત આિૃવતિની પ્સતાિના ખૂબ કાળજીપૂિ્કક તૈ્યાર કરિાની હો્ય છરે, 
કારણ કરે તરેમાં ગ્નથ તરેમજ તરેની ઉપલબધ હસતપ્તો વિષરેની કરેટલી્યરે અત્યનત 
મહતિપૂણ્ક વિગતોનો સમાિરેશ કરિાનો હો્ય છરે. નીચરેના 11 મુદ્ાઓની વિગતો, 
શક્ય હો્ય ત્યાં સુધી અહીં દશા્કિરેલા ક્રમમાં જ, સમપાદકરે તરેમાં દશા્કિિાની હો્ય છરે :

(1) ગ્નથની હસતપ્તોનું િણ્કન જ રેમાં નીચરેની વિગતો આિિી જોઈએ.

(અ) જ્ાત વિદ્માન હસતપ્તોની સંખ્યા.

(આ)  પરીક્ણ કરા્યરેલી હસતપ્તોની સંખ્યા.

(ઇ) તુલનાપત્રકમાં સમાિા્યરેલી પ્તોની સંખ્યા.

(ઈ) આ હસતપ્તોનરે તુલનાપત્રક માટરે પસંદ કરિાનાં કારણો જ રેમાં 
તરેમની વલવપઓ, સાચિણીનાં સથળ, લરેખનસંિત્ િગરેરરે  વિગતોનો 
સમાિરેશ થા્ય.

(ઉ) તુલનાપત્રકના અભ્યાસનરે આધારરે  આ હસતપ્તોનું પાઠપરંપરાઓ 
(recensions) તથા િાચનાઓ(versions)માં િગથીકરણ.

(ઊ) સમીક્ા-સામગ્ી માટરે પસંદ કરા્યરેલી હસતપ્તોની સૂવચ જ રેમાં 
નીચરેની બાબતોનો સમાિરેશ થા્ય :

(ક) હસતપ્તોનરે અપા્યરેલ સંજ્ા કરે વચહન,

(કા) જ્યાં સચિા્યરેલી તરે ગામ કરે શહરેરનું નામ,

(રક) ત્યાંની સંસથા કરે ગ્નથાલ્યનું નામ તરેમજ ત્યાંનો નોંધણીઅંક કરે 
સૂવચપત્રમાંનો અંક, રચનાસંિત્, લરેખનસંિત્ તથા પૂણ્ક કરે અપૂણ્ક.

(2) આ જ ક્રમમાં તરે હસતપ્તોનું વિગતપૂણ્ક િણ્કન જ રેમાં અનુક્રમરે નીચરેના 
મુદ્ાનો સમાિરેશ થા્ય :
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(અ)  સંજ્ા, સાચિણીનું સથળ, સંસથા કરે ગ્નથાલ્યનું નામ, નોંધણી- 
અંક કરે સૂવચપત્રમાંનો અંક, પત્રોની કુલ સંખ્યા, દરરેક પૃષ્ઠ ઉપર 
લખરેલ લીટીઓની સંખ્યા, દરરેક લીટીમાં આિતા શબદોની સંખ્યા, 
જ રે પદાથ્ક ઉપર લખા્યરેલ હો્ય તરેનું નામ, લરેખનપદ્વત, એક જ 
હાથરે લખા્યરેલ કરે અનરેક હાથરે, લરેખનની વિશરેષતાઓ, વસથવત, 
હાંવસ્યામાંનાં તથા લીટીઓ િચચરેનાં લખાણોનું સિરૂપ, પત્રોના 
અંકો લખિાની વિવશષ્તાઓ, વિભાગો હો્ય તો તરેની સંખ્યા, 
લખાણમાંની ખાલી જગાઓ, િગરેરરે .

(આ) ગ્નથના આરદ-અંત, િચચરે આિતી પુવષપકાઓ – જો તરેમાં ગ્નથની 
પ્વતવલવપ્યાત્રા વિષરે કંઈ ઐવતહાવસક મુદ્ા હો્ય તો, જ રેની પ્રેરણાથી 
પ્વતવલવપ કરાઈ તરેનું નામ જો આપ્યું હો્ય તો, લરહ્યાનું નામ 
તથા અન્ય વિગતો જો આપી હો્ય તો, પ્વતવલવપ કરિાનું સથાન, 
જ રેની નકલ કરાઈ હો્ય તરે હસતપ્તની લરેખનસંિત્ તરેમજ પ્સતુત 
હસતપ્તની લરેખનસંિત્ જો નોંધરેલી હો્ય તો.

(ઇ) જો કોઈ હસતપ્તનરે છોડી દીધી હો્ય, તો તરેનાં કારણો

(ઈ) જો કોઈ હસતપ્તના અમુક ભાગનો જ તુલનાપત્રકમાં સમાિરેશ 
કરા્યો હો્ય, તો જ રેટલા ભાગનરે તુલનાપત્રકમાં સથાન મળ્ું હો્ય 
તરેના આરદ-અનત સપષ્ જણાિિા.

(ઉ) દરરેક હસતપ્તની વિશ્વસની્યતા વિષરેનો વનણ્ક્ય.

(ઊ) ગ્નથના વિભાગોના આરદ-અનતમાં જો લરહ્યાઓએ પ્શવસતઓ 
લખી હો્ય, તો તરે નોંધિી, કરેમ કરે ઘણી િાર તરેમાં કરેટલીક િાર 
ગ્નથ સાથરે જ રેનો કોઈ સંબંધ જ ન હો્ય તરેિી ઐવતહાવસક મારહતી 
આપિામાં આિી હો્ય છરે.

(એ) અમુક અંશોનો જ તુલનાપત્રકમાં સમાિરેશ કરા્યો હો્ય તરેિી 
હસતપ્તો તથા તરેમના જ રે તરે અંશોનું કોષ્ક અિશ્ય આપિું.

(3) સહા્યક ગ્નથો (testimonia) : ઉપલબધ અનરે ઉપ્યોગમાં લરેિા્યરેલા 
સહા્યક ગ્નથો(testimonia)નો વનદવેશ કરિો. આમાં પ્ાચીન ટીકાઓ, 
સંક્રેપો અનરે અવભન્ય આરદ માટરેનાં સં્યોજનો(adaptations)નો સમાિરેશ 
થા્ય.
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(4) હસતપ્તોનો પારસપરરક સંબંધ દશા્કિનાર િંશિૃક્ (pedigree) જો શક્ય 
હો્ય તો. આમાં વિદ્માન હસતપ્તો દ્ારા જ રેમના અવસતતિનું અનુમાન 
કરી શકા્ય છરે તરેિી અવિદ્માન હસતપ્તો િચચરેનો સંબંધ ટપકાં દ્ારા 
દશા્કિિાનો, જ્યારરે  હાલ વિદ્માન હો્ય કરે ન હો્ય પણ જ રેના અવસતતિની 
જાણ થ્યરેલી હો્ય તરેિી હસતપ્તોનો સંબંધ સીધી લીટી દ્ારા દશા્કિા્ય. 
આમ કરિાથી બંનરે પ્કારની પ્તોના સંબંધનો તફાિત દશા્કિી શકા્ય. 
વિદ્માન પ્તોના પારસપરરક સંબંધનરે સમજાિિા માટરે જ રેમના પૂિ્ક-
અવસતતિની ધારણા કરી હો્ય તરેિી હસતપ્તોની સંજ્ાઓ પાસરે જમણી 
બાજુએ ઉપરના ભાગમાં તારક મૂકિો, જ રેમ કરે A*, B*, C*, a*, b*, 
c*. જો શક્ય હો્ય તો લરેખનસંિતનો વનદવેશ, સંભવિત કરે ચોક્સ, જમણા 
ભાગરે ઉપર તરફ ઝીણા આંકડાથી કરિો. આ રીતરે M11 એટલરે હસતપ્ત 
Mનો સમ્ય 11મી સદીમાં ક્યાંક આિરે છરે; એ જ રીતરે K13-14 એટલરે 
હસતપ્ત Kનો સમ્ય 13મી તથા 14મી સદીમાં ક્યાંક આિરે છરે. આિો 
વનદવેશ આપિાથી િંશિૃક્નું મૂલ્ય િધી જા્ય. જો માત્ર હસતપ્તના સમ્યની 
નીચલી મ્યા્કદા બાહ પ્માણો દ્ારા ચોક્સ કરી શકાતી હો્ય, તો તરે 
આંકડા પાસરે ફૂદડી મૂકી શકા્ય : K13*.

(5) (અ) િંશિૃક્ોમાં જ રે સંજ્ાઓ કરે વચહનોનો ઉપ્યોગ કરા્યો હો્ય તરેની 
સમજૂતી આપિી.

(આ) પાઠ-પરંપરાઓ (recensions) તથા તરેમની િાચનાઓ(versions)
નું સિવેક્ણ :

(i) પાઠપરંપરાઓની મુખ્ય સમાનતાઓ તથા અસમાનતાઓ.

(ii) દરરેક પરંપરાની િાચનાઓ િચચરેની મુખ્ય સમાનતાઓ તથા 
અસમાનતાઓ.

(iii) પ્ચવલત આિૃવતિ (vulgate) અનરે પરંપરાઓ િચચરેના મુખ્ય 
તફાિતો.

(iv) પરંપરાઓ પાઠભરેદની સમાનતા તથા િૈવિધ્યપૂણ્ક વિસંગવતઓનરે 
કારણરે પરસપરથી અલગ પડતી હોિાથી આ તફાિતોનરે િગથીકરણ 
કરીનરે દશા્કિિા જોઈએ. કારણ કરે આ પરમપરાઓ તરેના આધારરે  
જ ગોઠિાતી હો્ય છરે.
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(6) (અ) િાચનાઓ તથા તરેમની હસતપ્તોની વિવશષ્તાઓ અનરે પારસપરરક 
સંબંધોનું સામાન્ય મૂલ્યાંકન. આ માટરે ગ્નથમાંથી દાખલા રજૂ 
કરા્ય.

(આ) જો ઉપ-પરંપરાઓ (sub-recensions) હો્ય તો તરેમનો પણ આિો 
અભ્યાસ ગ્નથમાંથી ઉદાહરણો સાથરે રજૂ કરિો.

(ઇ) વમશ્ કરે ભરેળસરેળિાળી હસતપ્તો માટરે તરેમની ભરેળસરેળનાં 
ઉદાહરણો આપિાં.

(7) (અ) સમીવક્ત પાઠ તૈ્યાર કરિા માટરે અનુસરા્યરેલા વસદ્ાનતો.

(આ)  જો કોઈ સથળરે આ વસદ્ાનતોથી અલગ પડિાનું થ્યું હો્ય, તો 
તરે માટરેનાં કારણો આપિાં જોઈએ. આ વસદ્ાનતોનરે અનુસરિામાં 
ઊભી થતી મુશકરેલીઓ દશા્કિિી જોઈએ.

(ઇ)  જ્યાં જ્યાં પાઠશોધન (emendation) કરા્યું હો્ય તરે દરરેકનાં 
કારણો દશા્કિિાં.

(ઈ) લાંબા પ્ક્રેપો-ઉમરેરણો(interpolations)ની ચચા્ક કરિી જોઈએ 
અનરે તરેમનો સમાિરેશ તૈ્યાર કરાતી િાચનામાં ન કરિાનાં કારણો 
પણ દશા્કિિાં જોઈએ.

(8) જો ગ્નથની અન્ય આિૃવતિઓ થઈ હો્ય, તો તરેમનું તટસથ મૂલ્યાંકન 
દશા્કિિું.

(9) (અ) જ્યાં જ્યાં શક્ય હો્ય, ત્યાં ત્યાં કતા્ક અનરે તરેના ગ્નથનો ઇવતહાસ, 
કતા્કની અન્ય કૃવતઓ, તરેના સારહવત્યક ગુણોનું મૂલ્યાંકન, તરેની 
ખાવસ્યતો િગરેરરેની જાણકારી મરેળિિી અનરે રજૂ કરિી.

(આ) જો કોઈ સમાનતર િાચનાઓ હો્ય, તો તરેનો વચતાર (conspectus) 
આપિો.

(10) (અ)  ગ્નથમાં ઉવલ્વખત જ્ાત-અજ્ાત અવધકારીઓ (authorities) 
તથા ગ્નથો અનરે ગ્નથકારોનો વનદવેશ કરિો.

(આ) ગ્નથમાં આિતી રાજિંશોનાં નામ, રાજાઓનાં નામ િગરેરરેની 
ઐવતહાવસક મહતિ ધરાિતી સિ્ક મારહતી.
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(ઇ) ગ્નથમાં કોઈ ઉદ્રણો આપ્યાં હો્ય, તો તરેનાં મૂળ શક્ય તરેટલાં 
શોધી કાઢિાં.

(ઈ) ગ્નથ ઉપર કોઈ ટીકાઓ રચાઈ હો્ય, તો તરે ટીકાકારોનો સંવક્પ્ત 
ઇવતહાસ અનરે ગ્નથનરે સમજિા માટરે આિી ટીકાઓનું મૂલ્યાંકન.

(11) ગ્નથનું સારહવત્યક મૂલ્યાંકન, ગ્નથકારનો સારહત્યના તરે પ્કારમાં ફાળો, 
તરેમાં તરેનું સથાન; તરેના વચનતન તથા લખાણ ઉપર પ્ભાિ પાડનાર તત્િો 
અનરે તરેનો પોતાનો પછીના ્યુગ ઉપર પ્ભાિ.

4. િહરવશષ્ટો ્તથઞા સૂવચઓ :

(1) આમાં સૌથી િધારરે  મહતિનું છરે પરરવશષ્-1. તરેમાં પાછળથી ઉમરેરા્યરેલા 
બધા જ લાંબા પ્ક્રેપોનો સમાિરેશ થા્ય છરે. એક જ હસતપ્ત ઉપર કરે 
હસતપ્તોના બહુ નાના મહતિહીન જૂથ ઉપર આધારરત નાના પ્ક્રેપોનરે 
પણ આમાં સમાિી શકા્ય. ખાસ લક્માં રાખિાનું છરે કરે આ પરરવશષ્માં 
સમાિરેલા નાનામોટા સિ્ક પ્ક્રેપોના સમીવક્ત આિૃવતિમાંના ચોક્સ 
સથાનનો વનદવેશ પાદટીપ રૂપરે મૂકરેલ સમીક્ા-સામગ્ીમાં અચૂક કરિાનો 
હો્ય છરે.

(2) સમીવક્ત િાચનામાં જ નરહ, પરંતુ સમીક્ા-સામગ્ીમાં અનરે પરરવશષ્-1માં 
પણ આિરેલ સિ્ક શ્ોકોની પાદ-સૂવચ પણ પરરવશષ્રૂપરે મૂકિી પડરે. જો 
ગ્નથ ગદ્માં હો્ય, તો તરેમાં્યરે છૂટાંછિા્યાં આિતાં સિ્ક પદ્ોનો સમાિરેશ 
એક અલગ સૂવચમાં કરિો જોઈએ. તરેમાં પણ આ ત્રણરે – સમીવક્ત 
િાચના, સમીક્ા-સામગ્ી અનરે પરરવશષ્-1 – માંનાં સિ્ક પદ્ોનો સમાિરેશ 
કરિો પડરે. એકનું એક ચરણ અનરેક િાર આિતું હો્ય, તો તરે દરરેક 
સથાનનો અલગ અલગ વનદવેશ કરિો જોઈએ. આમ કરિું જરૂરી છરે, કરેમ 
કરે તરેના દ્ારા દરરેક ચરણ કરેટલી િાર અનરે કરેિા કરેિા સંદભ્કમાં આિરે છરે 
તરેનો સપષ્ ખ્યાલ િાચકનરે આિી શકરે.

(3) એકરેએક શબદની સૂવચ (Index Verborum) પણ અલગ પરરવશષ્ રૂપરે 
મૂકિી જોઈએ. જો આ સુકર ન લાગરે તો છરેિટરે આ સૂવચમાં અસાધારણ 
શબદોનો સમાિરેશ કરિો. આ માટરે પણ સમીવક્ત િાચના, પાદટીપો તરેમજ 
પરરવશષ્-1 એ ત્રણરેના શબદો મૂકિા પડરે.
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(4) બધા જ શબદોની સૂવચ જ રેમાં એક કરે બરે સથાનનો જ વનદવેશ કરા્ય.

(5) બધી ઐવતહાવસક અનરે ભૌગોવલક મારહતીનું પરરવશષ્ જ રેમાં વિશરેષ 

નામોની સમપૂણ્ક સૂવચ પણ અિશ્ય હો્ય.

(6) બધી મુખ્ય મુખ્ય આિૃવતિઓ અનરે સમીવક્ત આિૃવતિનું તુલનાપત્રક (con-

cordance) પણ પરરવશષ્રૂપરે મૂકિું, જ રેથી સમીવક્ત આિૃવતિના સનદભયો 

બીજી કોઈ પણ આિૃવતિમાં સરળતાથી જોઈ શકા્ય.

(7) બીજા ગ્નથોમાં આિતી જુદા જુદા પ્સંગોની સમાન િાચનાઓનો 

અભ્યાસ પણ એક અલગ પરરવશષ્માં મૂકિો અનરે તરેમાં પરસપરના 

સંબંધનો વનદવેશ પણ આપિો.

આ પરરવશષ્ો એ સમીવક્ત આિૃવતિમાંથી વનષપન્ન થતી આિશ્યક 
અનુપૂવત્ક(corollary)રૂપ છરે. છતાં બહુ મોટા ગ્નથોમાં ક્રમાંક (4) ન મૂકીએ તો 
ચાલરે.

5. ભઞાર્તમઞાં ચઞાિ્તઞા સંિતસરો :

હસતપ્તો બરે પ્કારની હો્ય છરે : લરેખનસંિત જ રેમાં નોંધરેલી હો્ય તરેિી અનરે 

જ રેમાં લરેખનસંિત આપી ન હો્ય તરેિી. જ રેમાં લરેખનસંિત આપરેલી ન હો્ય તરેિી 

હસતપ્તોની બાબતમાં લખાણ જ રેના ઉપર કરા્યરેલું હો્ય તરે પદાથ્કનો પ્કાર તથા 

તરેની વસથવત, વલવપ, લખિાની પદ્વત િગરેરરેના અભ્યાસનરે આધારરે  લરેખનસંિત 

કલપિી પડરે છરે. જ રેમાં સાલ આપરેલી હો્ય તરેિી હસતપ્તોમાં તરે લખિાનું િષ્ક આપ્યું 

હો્ય છરે. ઘણી હસતપ્તોમાં તો રચનાસંિત તથા લરેખનસંિત બંનરે દશા્કિરેલ હો્ય છરે 

પરનતુ આ સમ્ય તરે કાળરે તરે સથળરે પ્ચવલત સંિતસરનો હો્ય છરે. આ બધી સંિતોનરે 

આપણરે જાણતા હોતા નથી. આજ રે તો આખા રાષ્ ્રમાં ઈસિી સન પ્ચારમાં છરે. 

તરેથી હસતપ્ત કરેટલાં િષ્ક જૂની હશરે કરે મૂળ ગ્નથ ક્યારરે  રચા્યો હશરે તરે ચોક્સ 

જાણિા માટરે તરેમાં આપરેલ રચનાસંિત અનરે લરેખનસંિતનરે ઈસિી સન(ઈ. સ.)

માં ફરેરિી શકા્ય એ જરૂરી છરે. શ્ી ઓઝાએ 34 સંિતસરોની વિગતો આપી છરે. 

તરેમાંથી આપણરે 21 મુખ્ય ભારતી્ય સંિતસરોનરે ઈ. સ.માં ફરેરિિાનો પ્્યતન કરીએ. 

કરેમ કરે સમીવક્ત આિૃવતિ માટરે ઉપ્યોગમાં લરેિા્યરેલ હસતપ્તોની રચનાસંિત તરેમજ 

લરેખનસંિતની ગણતરી આપણરે કરિી પડરે :
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ભઞાર્તીય સંિતસર િતિઞા કરે ઓછઞા = ઈ. સ.

 1. બંગાબદ કરે બંગાલી સન + 593 કરે 594 = ઈ. સ.

 2. બંગાલી સન જુઓ ‘બંગાબદ’

 3. ભારટક કરે ભવટ્ક સંિત + 623 કરે 624 = ઈ. સ.

 4. ભવટ્ક સંિત જુઓ ‘ભારટક સંિત’

 5. બુદ્વનિા્કણ સંિત  487 = ઈ. સ.

 6. ચાલુક્ય વિક્રમ સંિત + 1075 કરે 1076 = ઈ. સ.

 7. ચરેરદ સંિત જુઓ ‘કલચુરર.’

 8. ગાંગરે્ય સંિત  570 = ઈ. સ.

 9. ગુપ્ત (પછીથી િલભી !) સંિત + 319 કરે 320 = ઈ. સ.

10. હષ્ક સંિત્ જ રે ‘સંિત’ જ 
લખા્ય છરે.

+ 606 કરે 607 = ઈ. સ.

11. રહજરી સન + 609 = ઈ. સ.

12. ઇલાહી સન + 1555 કરે 1556 = ઈ. સ.

13. કચચા સંિતસર જુઓ ‘સપ્તવષ્ક.’

14. કલચુરર (કરે ચરેરદ કરે ત્રૈકૂટક) 
સંિતસર

+ 248 કરે 249 = ઈ. સ.

15. કવલકાલ કરે કવલ સંિતસર  3101 = ઈ. સ. પૂિવે

16. કોલમબ િષ્ક કરે કોલમબાબદ કરે 
કોલ્મ્ અણડ ુ(= પવશ્મનું િષ્ક)

+ 824 કરે 825 = ઈ. સ.

17. કોલ્મ્ અંડુ જુઓ ‘કોલમબ િષ્ક’

18. લક્મણસરેન સંિત + 1118 કરે 1119 = ઈ. સ.

19. લૌરકક-કાલ જુઓ ‘સપ્તવષ્ક સંિતસર’
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20. માલિ-કાલ જુઓ ‘વિક્રમ સંિત’

21. મૌ્ય્ક સંિતસર  321 = ઈ. સ.

22. નરેિારી સંિત કરે નરેપાલી સંિત + 878 કરે 879 = ઈ. સ.

23. નરેપાલી સંિત જુઓ નરેિારી સંિત

24. પહાડી સંિત જુઓ ‘સપ્તવષ્ક સંિત્.’

25. પરશુરામ સંિત જુઓ ‘કોલમબાબદ’

26. રાજ શક જુઓ ‘રાજ્યાવભષરેક શક’

27. રાજ્યાવભષરેક શક કરે રાજ શક + 1674 = ઈ.સ.

28. શક જુઓ ‘શાવલિાહન શક’

29. શાવલિાહન શક કરે શક + 78 કરે 79 = ઈ.સ.

30. સંિત જુઓ ‘વિક્રમ સંિતસર’ 
તથા ‘હષ્ક સંિતસર’

31. સપ્તવષ્ક સંિતસર કરે લૌરકકકાલ 

કરે પહાડી સંિત કરે શાસ્ત સંિત 

કરે કચચાo

+ 24 કરે 25 = ઈ.સ.

32. શાસ્ત સંિત જુઓ ‘સપ્તવષ્ક સંિત’

33. વસંહ સંિત + 1113 કરે 1114 = ઈ.સ.

34. ત્રૈકૂટક સંિતસર જુઓ ‘કલચુરર સં.’

35. િલભી સંિત : આનરે ‘ગુપ્ત સંિત’ જ માનિામાં આિરે છરે, જ રે 95 િષ્ક ચાલી, 
તરે પછી સૌરાષ્ ્રના િલભીના રાજાઓએ એનું નામ ‘િલભી સંિત’ કરી 
નાખ્યું એમ મના્ય છરે. આ ‘િલભી સં.’ના વનદવેશિાળા પ્થમ વશલાલરેખની 
ગણતરી પ્માણરે તરે બરેનો તફાિત 320 િષ્કનો થા્ય છરે. આ આંકડો ‘ગુપ્ત 
સંિત’ અનરે ઈ. સ.ના તફાિતની બરાબર જ થા્ય છરે. તરેથી - 

િલભી સંિત + 320 કરે 321 = ઈ. સ.

36. વિક્રમ સંિત કરે સંિત  56 કરે 57 = ઈ. સ.

કરે માલિ કાલ

37. િીર-વનિા્કણ સંિત  527 = ઈ. સ.
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આ કોષ્કનરે આધારરે  સમીવક્ત આિૃવતિના સમપાદક જુદા જુદા સંિતસરોનરે 

ઈસિી સન કરે ઈસિી સન પૂિવેમાં રૂપાનતરરત કરી શકશરે અનરે એ રીતરે હસતપ્ત કરે 

મૂળ ગ્નથ કરેટલો પ્ાચીન તરેની ગણતરી કરી શકશરે. આ સંિતસરો વિષરે અનરે બીજા 

પણ કરેટલાક સંિતસરો વિષરે વિગતો રા્ય બહાદુર ગૌરીશંકર હીરાચંદ ઓઝાના 

‘भारतीय लिपिमािा’ નામક રહનદી ગ્નથના પૃષ્ઠ 159 િગરેરરે  52 જોઈ શકાશરે.

6. સમઞાિન :

(1) પ્થમાદશ્ક તથા જૂનામાં જૂની અનરે શ્રેષ્ઠ હસતપ્ત િચચરેનો સમ્યગાળો 

મોટો ન હો્ય, તો આ હસતપ્તના પાઠમાં લરેખનની સામાન્ય ક્વતઓ 

સુધારીનરે તરેનો પાઠ છપાિી શકા્ય અનરે આ પાઠથી બીજી મહતિની 

પ્તો ક્યાં ક્યાં જુદી પડરે છરે તરે પાદટીપોમાં દશા્કિા્ય. અલબતિ, આિી 

આિૃવતિની સપ્માણતા (validity) મ્યા્કરદત ગણા્ય.

(2) નાના ગ્નથોની તો બરે-ત્રણ હસતપ્તો જ મળતી હો્ય. તરેથી તરેની સમીવક્ત 

આિૃવતિનું કામ સરળ ગણા્ય. જો હસતપ્તોમાં એક જ પાઠ-પરંપરા લાગરે, 

તો શ્રેષ્ઠ અનરે સૌથી િધારરે  ચોકસાઈિાળી હસતપ્તનરે આદશ્ક તરીકરે લઈ 

શકા્ય અનરે અન્ય ઉપલબધ હસતપ્તોની મદદથી તરેના પાઠોની અવધકૃતતા 

સથાવપત કરી શકા્ય. દાખલા તરીકરે મેં જ રેની સમીવક્ત આિૃવતિ તૈ્યાર 

કરરેલી તરેિા બરે લઘુગ્નથો 1970માં ‘મ. સ. ્યુવનિવસ્કટી રરસચ્ક વસરીઝ’માં 

પ્કાવશત ‘લઘુપ્બનધસંગ્હ’ અનરે 1997માં ‘ગા્યકિાડઝ ઓરરએનટલ 

વસરીઝ’માં પ્કાવશત ‘વિશ્વાવમત્રીમાહાતમ્યમ્’’ આના નમૂના રૂપરે જોઈ 

શકા્ય. જો ગ્નથની બરે પાઠપરંપરાઓ હો્ય તો િંશિૃક્ની પદ્વત દ્ારા 

સમીવક્ત પાઠ તૈ્યાર થા્ય.

(3) એક જ કતા્કના ગ્નથોની બાબતમાં – દા. ત., કાવલદાસ, ભારવિ કરે 

ભિભૂવતના ગ્નથોની બાબતમાં ગ્નથકારના વિવશષ્ પ્્યોગો, શૈલી િગરેરરે  

ખાવસ્યતોનો આપણનરે ખ્યાલ આિી જા્ય છરે. આ િાસતવિકતા સમીવક્ત 

પાઠ નક્ી કરિામાં જ્યારરે  કોઈ મૂંઝિણભરી પરરવસથવત આિરે ત્યારરે  

વનણા્ક્યક બની શકરે છરે.
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(4) ખરી મુશકરેલી તો રામા્યણ-મહાભારત અનરે પુરાણો તરેમજ અન્ય ધાવમ્કક 

ગ્નથોમાં ઊભી થા્ય છરે; કરેમ કરે એિા ગ્નથોની જુદી જુદી પાઠપરંપરાઓ 

તથા િાચનાઓ પ્કટ કરતી અનરે અનરેક પ્િાહોના શંભુમરેળાિાળી 

હસતપ્તોની સંખ્યા ઘણી હો્ય છરે એટલંુ જ નરહ, પણ આ વમશ્ણ 

સદીઓ સુધી થતું રહું હો્ય છરે. આથી આિી પરરવસથવતમાં તો ઉતિમ 

પરરણામો પામિા માટરે અહીં દશા્કિરેલી સિ્ક પ્રક્ર્યાઓ પ્્યોજિી પડરે. 

આપણાં બંનરે રાષ્ ્રી્ય ઇવતહાસગ્નથોની તો સમીવક્ત આિૃવતિ પ્કાવશત 

થઈ ગઈ છરે. ‘‘વિષણપુરાણ’’ની પણ પ્કાવશત થઈ ગઈ છરે અનરે 

િડોદરાના પ્ાચ્યવિદ્ામવનદરના સમીવક્ત સમપાદન વિભાગમાં ‘‘માકુંડરે્ય 

પુરાણ’’ પણ છપાઈ રહું છરે અનરે આ કા્યમી વિભાગમાં અન્ય પુરાણોની 

સમીવક્ત આિૃવતિનું કામ િારાફરતી થતું રહરેશરે – થઈ રહું છરે જ. આ 

સમીવક્ત આિૃવતિઓ ઉપર નજર ફરેરિિાથી ખરરેખર કરેિું કામ કરિાનું 

હો્ય તરેનો સપષ્ ખ્યાલ આિી જા્ય અનરે તરે અંગરે કોઈ શંકા ઊભી થા્ય 

તો તરેનું વનિારણ પણ થઈ જા્ય. આ એક નિું અનરે વિકસતું ક્રેત્ર છરે – 

ખંતીલા અનરે ઉતસાહી વિદ્ાનો માટરે.

(5) પાદટીપો એ માત્ર પાઠાનતરો દશા્કિતી પાદટીપો નથી. આથી તરે સનદભયોનો 

અલગ વિભાગ પાડી તરેમાં રજૂ કરિી ન જોઈએ; પણ સમીવક્ત પાઠની 

નીચરે જ જ રે તરે પૃષ્ઠ ઉપર તરે મૂકિી જોઈએ, જ રેથી વિદ્ાન્ િાચકોનરે 

સમીવક્ત પાઠની સાથરે તુલના કરિાની સગિડ રહરે.
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િહરવશષ્ટ

કરેટિઞાક મહતિનઞા િહરભઞાવષક શબદો

1. અશુદ્ પાઠ (corrupt reading, corruption) : ભૂલોનરે કારણરે વિકૃવત 
પામરેલ કોઈ પણ શબદ ્યા પરરચછરેદ.

2. આદશ્ક પ્ત (exemplar) : જ રે હસતપ્તની નકલ – પ્વતવલવપ – કરા્ય 
તરે હસતપ્ત.

3. આદશ્ક (archetype) મૂળ રૂપ : વિદ્માન હસતપ્તોનું કવલપત મૂળ રૂપ. 
જુઓ ‘મૂલાદશ્ક’.

4. આનુમાવનક શોધન (conjectural emendation) : સમીવક્ત આિૃવતિ 
તૈ્યાર કરિામાં ત્રીજુ ંઅનરે અવનતમ તથા અઘરંુ પગલું.

5. આનતરરક સંભવિતતા (intrinsic probality) : મૂળ સંદભ્ક ઉપર 
આધારરત આિશ્યક સંભવિતતા.

6. ઉપઆદશ્ક (sub-archetype) : મૂળ ગ્નથના સંચરણમાં ‘આદશ્ક’ કરે 
‘મૂલાદશ્ક’ પછીનો વિદ્માન હસતપ્તોનો કાલપવનક મૂલસ્ોત. સંચરણ-
પરંપરામાં પ્થમ વિઘટનનો પ્ારંભ મૂલાદશ્કથી થા્ય છરે; ઉપઆદશ્ક 
વદ્તી્ય વિઘટન સૂચિરે છરે. જુઓ ‘ઉપમૂલાદશ્ક’.

7. ઉપપરંપરા (subrecension) : સંચરણ દરવમ્યાન કોઈ પણ પાઠપરંપરા 
વિવિધ શાખાઓમાં વિભાવજત બનરે છરે. આગળ જતાં આ શાખાઓ િધુ 
વિભાજનના સ્ોત બનરે છરે.

8. ઉપમૂલાદશ્ક (sub-archetype) : જુઓ ‘ઉપઆદશ્ક’.

9. ઉમરેરણ (interpolation) : જુઓ ‘પ્ક્રેપ’.
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10. ઔદ્ોવગક કલાશાસ્ત (technology).

11. ઘુસાડા્યરેલા પાઠ (adscripts) : હાંવસ્યામાંનાં અનરે પંવકતઓ િચચરેનાં 
લખાણો મૂળ લખાણમાં ઘુસાડી દરેિા્ય તરે.

12. વચત્રફલક (plate) : જુઓ ‘પટ્’.

13. તુલનાપત્રક (મુરદ્રત આિૃવતિઓનું) (concordance).

14. તુલનાપત્રક (હસતપ્તોના પાઠોનું) (Collation).

15. પટ્ (plate) : જુઓ ‘વચત્રફલક’.

16. પરોક્ પ્માણ (testimonia) : જુઓ ‘સહા્યક પ્માણ’.

17. પાઠપરંપરા (recension) : મૂલાદશ્કમાંથી જુદા પ્િાહો ફંટાિાના પ્ારંભની 
ગ્નથની મૂળ િાચના.

18. પાઠશોધન (emendation) : જુઓ ‘સુધારણા’.

19. પાઠસમીક્ા (text criticism) : સમીવક્ત આિૃવતિ તૈ્યાર કરિાની 
વન્યમબદ્ પ્રક્ર્યા.

20. પારંપરરક (traditional) : જ રેનરે હસતપ્તો તરેમજ સહા્યક પ્માણો બરેઉનો 
ટરેકો હો્ય.

21. પુનરાિૃવતિ : કોઈ અક્ર, શબદ કરે શબદસમૂહનરે આકવસમક રીતરે બરે િાર 
લખિો તરે. જુઓ ‘પુનરુવકત’.

22. પુનરુવકત (dittography) : એકદમ નજીકના સંદભ્કમાંથી પુનરુવકત, 
લરહ્યાએ ભૂલથી કોઈ િણ્ક, શબદ કરે શબદસમૂહ બીજી િાર લખી નાખરેલ 
હો્ય તરે. જુઓ ‘પુનરાિૃવતિ’.

23. પુવષપકા (Colophon) : સમાવપ્તદશ્કક અંશ.

24. પોથી (Wrapped book) : એક કરે િધારરે  હસતપ્તોનરે એક જ િરેષ્નમાં 
બાંધરેલ ગ્નથ.

25. પ્ક્રેપ (interpolation) : પાછળથી ઘૂસરેલો પાઠ, ઉમરેરણ : જુઓ 
‘ઉમરેરણ’.

26. પ્વતવલવપગત સંભવિતતા (transcriptional or documental probabli-
ty). એક શબદમાંના અમુક િણયોના બીજા શબદના િણયો સાથરેના સામ્યનરે 
આધારરે  શબદમાંથી બીજા શબદમાં થતા પરરિત્કનનરે જ રે સંભવિતતાથી 
સમજાિી શકા્ય તરે.
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27. પ્થમાદશ્ક (autograph) : જુઓ ‘સિહસતલરેખ’.

28. પ્શવસત : પ્શંસાતમક પદ્ો.

29. વમશ્ પ્તો (misch-sodices) : જુઓ ‘સંવમવશ્ત હસતપ્તો’.

30. મૂલાદશ્ક (archetype) : જુઓ ‘આદશ્ક’.

31. લુપ્તાંશ (lacuna) : કરેટલોક અંશ નષ્ થિાથી કરે ભૂંસાઈ જિાથી ઉતપન્ન 
થતી ખાલી જગ્યા.

32. લોપ (lipography) : ઊડી ગ્યરેલ પાઠ, ગમરે તરે પ્કારરે  લખાણમાં કંઈક 
રહી જિું તરે.

33. િંશિૃક્ (stemma codicum, pedigree) : હસતપ્તોના પરસપરના 
સંબંધનરે દશા્કિનાર આકૃવત.

34. િાચના (version) : મૂળ પાઠપરંપરામાંથી જુદા પ્િાહોમાં ફંટા્યરેલ પાઠ.

35. સમીવક્ત સામગ્ી (critical apparatus; apparatus criticus) : 
સમીવક્ત આિૃવતિ તૈ્યાર કરિા માટરે ઉપ્યોગમાં લીધરેલ સામગ્ી.

36. સહા્યક પ્માણ (testimonia) ઉદ્રણો, ટીકાઓ, અનુિાદો જ રેિાં ગૌણ 
પ્માણ : જુઓ ‘પરોક્ પ્માણ’.

37. સંચરરત (transmitted) : મૂળ સિરૂપરે ઊતરી આિરેલા પાઠો. કરેિળ 
હસતપ્તો દ્ારા પ્માવણત પાઠ; મૂલાદશ્કનો પાઠ.

38. સંવમવશ્ત પાઠો : (conflated readings) : જ રેમાં અનરેક પંવકતઓ 
સરેળભરેળ થઈ ગઈ હો્ય એિા પાઠો.

39. સંવમવશ્ત હસતપ્તો (conflated mss.) : અનરેક પ્િાહોનું વમશ્ણ ધરાિતી 
હસતપ્તો. જુઓ ‘વમશ્ પ્તો’.

40. સુધારણા (emendation) : સમીવક્ત પાઠ તૈ્યાર કરિાની અંવતમ વિકટ 
કક્ા. જુઓ ‘પાઠશોધન’.

41. સથાનફરેર (transposition) : બરે શબદો એકબીજાના સથાનમાં આિી જા્ય 
તરે.

42. સિહસતલરેખ (autograph). કતા્કએ જાતરે લખરેલી કરે સુધારરેલી હસતપ્ત. 
જુઓ ‘પ્થમાદશ્ક’.
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