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રિકાશકનું લનિેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનરે ઉપક્મરે જ્ાન-વિજ્ાનની વિવિધ શાખાઓની 
માકહતી આપતા વિશ્વકોશ ઉપરાંત મહતિના લોકોપયોગી વિષયો પર પ્રમાણ-
ભૂત અનરે સિ્કગ્ાહી માકહતી અલગ ગ્ંથ રૂપરે પ્રગટ કરિાની યોજના કરરેલ છરે. તરે 
અનુસાર  ‘શ્ી કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્ંથશ્રેણી’ તથા ‘કમ્કયોગી સિ. 
સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી’નું આયોજન થયરેલું છરે. બંનરે શ્રેણીમાં આજ 
સુધીમાં અવગયાર પ્રકાશનો થયાં છરે.

હિરે ત્ીજી ‘શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણી’ શરૂ થાય છરે. તરેમાં 
વિવિધ ક્રેત્ોનાં અભયાસ, સમજ અનરે ખરેડાણમાં વિવિધ સતરના વજજ્ાસુઓનરે રસ 
પડરે અનરે ઉપયોગી નીિડરે તરેિા વિષયોનો પકરચય આપતાં પુસતકો પ્રગટ કરિાનો 
ઉપક્મ રાખયો છરે. તરેમાં પ્રથમ તબક્ રે ‘જનીનવિજ્ાન’ (વિજ્ાન), ‘આપણાં રાષ્ ્રીય 
પ્રતીકો’ (ઇવતહાસ), ‘વલવપ’ (પુરાતતિ) અનરે ‘લોકવિદ્ા-પકરચય’ (સંસકૃવત) એમ 
ચાર વિવભન્ન વિષયોનાં પુસતકોનો સમાિરેશ કયયો છરે. તરે પૈકી ‘વલવપ’ અહીં પ્રગટ 
કરતાં આનંદ અનુભિીએ છીએ.

વલવપની શોધ માનિસંસકૃવતના વિકાસનું એક મોટુ ંસોપાન છરે. ડૉ. ભારતી-
બહરેન શરેલત આ વિષયનાં આંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત પામરેલાં વનષણાત છરે. વિવિધ દરેશ-
કાળમાં પ્રચવલત વલવપસિરૂપોનો અહીં તરેમણરે સરળ અનરે શાસ્તીય પકરચય આપયો 
છરે. સામાનય વજજ્ાસુ ઉપરાંત અભયાસીઓનરે તરે ઉપયોગી થશરે એિી આશા છરે. શ્ી 
ભારતીબહરેનનો અમરે આભાર માનીએ છીએ.

તા. 2-10-2004 ધીરુભાઈ ઠાકર
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રિસતાિના

માનિ-સભયતાના અનિરેષણ અનરે વનરૂપણમાં લરેખનકલા એક મહતિનું અંગ 
ગણાય છરે. મનુષયરે લરેખનકલાની શોધ કરી તયારથી એ પરસપર વયિહારનું મહતિનું 
સાધન બની. િણ્કમાળા લખિાની રીત એ વલવપ કહરેિાય છરે. વલવપ એ માનિનો 
એક મહાન આવિષકાર છરે. કોઈ પણ દરેશના ઇવતહાસ અનરે સંસકૃવતનું યથાથ્ક જ્ાન 
પ્રાપ્ત કરિા માટરે તરે અતયંત આિશયક છરે. જયારથી પ્રાચીન અવભલરેખ પ્રાપ્ત થાય 
છરે, તયારથી માનિઇવતહાસનો આરંભ થયો મનાય છરે. અનરેકાનરેક વલવપઓમાં 
કોતરાયરેલાં પ્રાચીન અવભવલવખત સાધનોનરે આધારરે  ઇવતહાસની રચના થાય છરે.

વલવપવિષયક આ પુવસતકામાં જગતની અનરે ભારતની વલવપના વિકાસનાં 
સોપાનો, વલવપઓનું િગગીકરણ, વિવિધ વલવપઓના િણયો િચચરે સા્ય, જગતની 
અગ્ગણય વલવપઓ, ભારતની હડપપીય બ્ાહ્ી, ખરોષ્ી િગરેરરે  વલવપઓની ઉતપવતિ 
અનરે વિકાસ, બ્ાહ્ી વલવપમાંથી વયુતપન્ન ઉતિર ભારતીય અનરે દવક્ણ ભારતીય 
વલવપઓના અક્રોના મરોડ, તરે તરે વલવપઓમાં કોતરરેલા પ્રાચીન અવભલરેખો િગરેરરે  
અનરેક મુદ્ાઓની રસપ્રદ માકહતી શાસ્તીય રીતરે વલવપઓનાં સવચત્ આલરેખનો સાથરે 
આપિાનો પ્રયાસ કયયો છરે.

જગતની અનરે ભારતની પ્રાચીન વલવપઓ વિશરે માકહતી આપતા, ગુજરાતી 
ભાષાના માધયમમાં લખાયરેલ ગ્ંથો આજ રે જયારરે  ખાસ ઉપલબધ થતા નથી તયારરે  વલવપ 
અંગરેની સવચત્ માકહતી આપતી આ પુવસતકા પ્રાચયવિદ્ાના અભયાસીઓ અનરે વિશરેષત: 
વલવપઓ અંગરે સંશોધન કરતા અનરેક સંશોધકોનરે  ઉપયોગી નીિડશરે તરેિી આશા 
રાખું છુ.ં

તા. 7-9-2004 ભારતી શેિત

 અમદાિાદ



લિલિ
v

ભારતી શેિત



ગુજરાત લિશ્વકોશ ટ્રસટનાં રિકાશનો

 1. ગુજરાતી વિશ્વકોશ (ખંડ 1થી 18  – ભૂવમકાખંડ સાથરે) રૂ. 12,710

 2. ગાંધીચકરત (વવિતીય આિૃવતિ) રૂ. 50

 3. કૅનસર (તૃતીય આિૃવતિ) રૂ. 80

 4. ગુજરાત (નિું સંસકરણ) રૂ. 300

 5. ગુજરાતના સિાતંત્રયસૈવનકો (માકહતીકોશ) રૂ. 200

 6. ભૂકંપ : માકહતી અનરે ઘટના રૂ. 60

 7. વિરલ વિભૂવત વિક્મ સારાભાઈ રૂ. 60

 8. વિશ્વકોશવિમશ્ક રૂ. 120

 9. નાટક દરેશવિદરેશમાં રૂ. 130

10. મરેઘાણીચકરત રૂ. 80

11. ભારત : પ્રવતભા અનરે પકરદશ્કન રૂ. 500

12. ગુજરાતી રંગભૂવમ : કરવદ્ધ અનરે રોનક રૂ. 450

13. વસદ્ધાનતસારનું અિલોકન રૂ. 70

14. લોકશાહી રૂ. 60

15. જનીનવિજ્ાન (Genetics) રૂ. 60

16 લોકવિદ્ા-પકરચય રૂ. 100

17. આપણાં રાષ્ ્રીય પ્રતીકો રૂ. 80

18. વલવપ રૂ. 70



1. રિારંભ

કોઈ પણ ભાષાના િણયો લખિાની રીત એ 
વલવપ. માનિ-સંસકૃવતના ઇવતહાસના અનિરેષણ અનરે 
વનરૂપણમાં લરેખનકળા મહતિનું અંગ ગણાય છરે. 
માનિરે લરેખનકળાની શોધ કરી તયારથી એનરે વય-
િહારનું એક મહતિનું સાધન પ્રાપ્ત થયું. વલવપના 
આવિષકારથી માનિ પ્રતયક્ ઉપરાંત પરોક્ વયિહા-
રમાં તરેમજ સથળ અનરે સમયમાંય લાંબા અંતર પયયંત 
પોતાના કથનીયનરે અનય માનિો પાસરે વયકત કરતો 
થયો. માનિીએ પોતાના મનના વિચારો વયકત કરિા 
વલવપ શોધી એ પહરેલાં તરે ઇશારા કરે અણસાર માટરે 
હાથ, માથું િગરેરરેના હલનચલન(gesture)નો ઉપયોગ 
કરતો હતો. આજ રે પણ બહરેરાં-મૂંગાં લોકો આ રીતરે 
પોતાના વિચારો વયકત કરરે  છરે. હલનચલન ઉપરાંત 
સપશ્ક િડરે પણ વિચારોની અવભવયવકત થઈ શકરે છરે. 
નરેત્હીન લોકો સપશ્કની ભાષાથી સહરેલાઈથી સમજી 
શકરે છરે. ભરતનાટ્યમ્ જ રેિા નૃતયમાં હાથની વિવિધ 
મુદ્ાઓ વિારા કથાિસતુ અવભવયકત કરિામાં આિરે 
છરે. લશકરમાં બંદૂકના ગોળીબારની સંખયા કરે કોઈ 
વિવશષ્ અિાજ િડરે સંદરેશાની આપ-લરે થતી હોય 
છરે. લશકર અનરે સકાઉટમાં ધજા (flag) િડરે સંદરેશા 
મોકલિામાં આિરે છરે. સાગર વયિહાર માટરે ખાસ 
સંકરેત વલવપનો ઉપયોગ કરિામાં આિરે છરે. વિવિધ 
પ્રકારનાં પાકટયાં પર રાત્રે લાલ અનરે સફરેદ િતુ્કલો 
વિારા સંકરેત અપાય છરે. અંગ્રેજી અક્રો તથા અંકો 
દશા્કિિા ધિજ સંકરેતો િાપરિામાં આિરે છરે. આમ 
વિચાર કરે સંદરેશાની રજૂઆત માટરે આિા જુદા જુદા 
તરીકાઓ અજમાિિામાં આિતા હોય છરે. પરંતુ આ 
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બધાં કરતાં વલવપ વિારા થતી અવભવયવકત િધુ અસરકારક અનરે ટકાઉ હોય છરે. 
વલવપમાં લખાયરેલંુ લખાણ િષયો પછી િાંચી શકાય છરે અનરે તરે વિારા તતકાલીન 
ઇવતહાસ-સંસકૃવતનો ખયાલ આિરે છરે. વલવપ વિારા ઊંડામાં ઊંડી લાગણી વયકત કરી 
શકાય છરે. માનિ-વયિહાર માટરે વલવપ ઘણી ઉપકારક છરે. વલવપ વિારા સમજિા તરેમ 
જ સમજાિિાની કક્યા સૌથી સારી રીતરે થઈ શકરે છરે તરેથી અનરેક સંઘષયો વનિારી 
શકાય છરે. લરેખનકળાની શોધ પહરેલાંની માનિ-સંસકૃવતનરે ‘પ્રાગૈવતહાવસક’ કહરે છરે. 
પ્રાગૈવતહાવસક કાળમાં માનિનરે લરેખનની કરે અનય કોઈ પ્રકારની નોંધ રાખિાની 
આિશયકતા જણાઈ નહોતી. મનુષય ભાગયરે જ પોતાના િતનની સીમામાંથી 
બહાર જિાની કહંમત કરતો. પોતાના અનુભિો એ પોતાનાં સંતાનોનરે કહરેતો, જ રે 
તરેઓ સમૃવતમાં રાખી લરેતાં. તીવ્ર યાદશવકતિાળા કથકો કરે ગાયકો કોઈ વિવશષ્ 
વિવધઓનરે પ્રસંગરે ટોળીની યશોગાથાઓ સંભળાિતા. આિા કથકો અનરે ગાયકોએ 
લરેખનકળાની શોધ પહરેલાં ઐવતહાવસક કથાઓ અનરે અનય િૃતિાંતના જ્ાનનો પ્રસાર 
કરિામાં મહતિનો ફાળો આપયો છરે.

સંદરેશિાહક લાકડી

લગભગ ઈ. સ. પૂ. 3500 પછી લરેખનપદ્ધવતનો ઉદય થયાના પુરાિા ઉપલ-
બધ થાય છરે. આકદમ માનિનરે જયારરે  સમૃવત પર આધાર રાખિાનું મુશકરેલ જણાયું 
તયારરે  તરેણરે કાપા પાડરેલી વનશાનીઓિાળી લાકડીઓ કરે ગાંઠો મારરેલી દોરીઓ જ રેિાં 
સાધનોનો ઉપયોગ કરિાનું શરૂ કયુયં. આકદમ ઑસટ્રરેવલયનોની સંદરેશિાહક લાક-
ડીઓમાં આંકા પાડરેલા હોય છરે, જ રેના િડરે માકહતી કરે હુકમ મોકલિામાં આિતાં. 
આ પ્રકારના સંદરેશાઓ વનષણાત સંદરેશિાહક જ સમજાિી શકતો. એમાંના આંકા 
વિચારોની સંખયા અનરે ક્મ સૂચિતા.



14 વલવપ

કિીપૂ

આ જ પ્રકારના પરેરૂના કિીપૂ (quipu) અનરે ઉતિર અમરેકરકા-કૅનરેડાની ઇવનડ-
યન જાવતની ઇરોક્ા ટોળીએ પ્રયોજ રેલ િૉમપમ (wampum) છરે. કિીપૂમાં જુદા 
જુદા રંગના ઊનના દોરાઓમાં જુદી જુદી ઊંચાઈએ વિવશષ્ પ્રકારની ગાંઠો 
મારરેલી હોય છરે. એમાં રંગોિાળા દોરાઓની વિવશષ્ પ્રકારની મરેળિણીથી અનરે 
ગાંઠોનાં સથાન તરેમજ જાડાઈ િડરે અનરે દોરાઓ અમુક વિવશષ્ પદ્ધવતએ રૂકિગત 
વિવધથી બાંધિાથી અમુક પ્રકારના વિચારોનરે તથા ભાિોનરે પ્રતીકાતમક રીતરે રજૂ 
કરિામાં આિતા.

પરેન સુલરેહ-પટ – િૉમપમનો સુંદર નમૂનો

િૉમપમ એ છીપોના ખંડોનરે જોડીનરે બનાિરેલી પટ્ીઓ હોય છરે, જ રેમાં છીપ-
ખંડોનરે અમુક પદ્ધવતએ ગોઠિિામાં આવયા હોય છરે, જ રે એકઠા થતાં એક ભૌવમવતક 
આકૃવત રચાય છરે. આિા કરેટલાક િૉમપમ છથી સાત હજાર છીપખંડોના બનરેલા 
હોય છરે. સહુથી લાંબા િૉમપમમાં 49 સરેરોની માળા હોય છરે. પરેન સુલરેહ-પટ એ 
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િૉમપમ વિારા વચત્ાંકનનો એક ઉતકૃષ્ નમૂનો છરે. લરેવન-લરેનરેપ ટોળીના મુખીઓએ 
વિવલયમ પરેનની સાથરે ઈ. સ. 1682માં સુલરેહ કરી તયારરે  એના સમારક તરીકરે 
એ આપરેલું હતું. એમાં એક ગોરા મનુષયની અનરે એક અમરેકરકન ઇવનડયનની 
આકૃવતઓ છીપખંડોથી ભરરેલી છરે. મૈત્ીના પ્રતીક રૂપરે તરેઓએ હસતધૂનન કયુયં છરે.

આ કિીપૂ અનરે િૉમપમ એ બંનરે માત્ સમૃવતસહાયક રચનાઓ (Mnemonic 
contrivances) છરે. એમનરે કોઈ પણ પ્રકારની લરેખનપદ્ધવત ગણાિી શકાય નકહ.

v



2. રિાગૈલતિાલસક કાિનાં 
રિાકૃલતક લચિનો

આકદમ માનિ ફુરસદના સમયમાં આસપા-
સનાં પ્રકૃવતનાં દૃશયોનું આલરેખન કરતો. હાડકાંની 
સપાટી પર દૃશયમાન પદાથ્ક કોતરતો. મધય યુરોપની 
ગુફાઓમાં િસતા અશમયુગના માનિરે શીતપ્રદરે-
શના આકદમ હાથી, રુિાંટીિાળા ગેંડા, પાડા અનરે 
જગંલી સાંિનાં વચત્ો ગુફાઓની ભીંત ઉપર રંગીન 
માટી કરે િનસપવતના રંગોથી દોરરેલાં છરે. આિા 
વચત્ાલરેખનમાંથી કાળક્મરે વિકાસ પામતાં પામતાં 
લરેખનકળાનો ઉદય થયો હશરે એમ માની શકાય.

આ પ્રાકૃવતક વચત્ો જયારરે  વચત્ો મટીનરે તરે તરે 
પદાથયોના સંકરેતરૂપ ગણાિા લાગયાં તયારરે  લરેખનના 
વિકાસમાં એક મહતિનું સોપાન સર થયું અનરે એક 
પ્રકારની સંકરેત-ભાષાનો ઉદભિ થયો. પ્રાગૈવતહા-
વસક કાલમાં સપરેન, પોટુ્કગલ અનરે ઇટાલીમાંથી પથથર 
પર કોતરરેલાં સંકરેત-વચત્ો કરે ભૌવમવતક આકૃવતઓ 
િગરેરરે  મળી આવયાં છરે. તરેિી રીતરે ગ્ીસ પાસરેના ક્ીટ 
અનરે વમસરમાંથી પથથર પર અનરે માટીનાં િાસણો 
ઉપર ભૌવમવતક આકૃવતઓ મળી આિી છરે. ઉતિર 
આકરિકાના અનરે સકૅવનડનરેવિયાના પિ્કતોની ગુફાઓમાં 
દોરરેલાં શૈલવચત્ોમાં પ્રાગૈવતહાવસક કાલની સંકરે-
તાતમક વચત્ાકૃવતઓ મળી આિી છરે. અમરેકરકાની 
આકદમ જાવતઓ હજુ પણ આ પ્રકારના વચત્સંકરેતો 



2. પ્રાગૈવતહાવસક કાલનાંપ્રાકૃવતક વચહનો  17

પ્રયોજ રે છરે.

લરેખનકળાના વિકાસમાં ત્ણ સોપાનો મળરે છરે :

1. વચત્ાંકન કરે વચત્ાલરેખન-વલવપ (pictographic writing), જ રેમાં પ્રાકૃવતક 
પદાથયોનાં વચત્ો વિારા એમના એકવત્ત સમગ્ રૂપમાંથી કોઈ વિચાર, સંદરેશ કરે કથા 
પ્રગટ થાય છરે.

2. વિચાર-સંકરેત કરે શબદ-સંકરેત વલવપ (ideographic writing), જ રેમાં મૂળ 
વચત્ોમાંથી વિકાસ પામરેલા સંકરેતો િડરે વિચાર કરે પદાથ્ક વયકત થાય છરે.

3. ધિનયાતમક વલવપ (phonetic writing), જ રેમાં વભન્ન વભન્ન મૂળાક્રો 
(વચત્ાતમક સંકરેતોનાં અતયંત સરળ રૂપો) િડરે જુદા જુદા ધિવનઓ દશા્કિાય છરે. 
દરરેક મૂળાક્ર એક એક ધિવનનું વચહન હોય છરે.

લચત્રાિેખન-લિલિ

લરેખનની આ સહુથી પ્રાચીન કરે આકદમ કક્ા છરે. આકદમ સમાજની 
સંસકૃવતઓનો ક્વમક વિકાસ થતાં જુદી જુદી ટોળીઓ અનરે જાવતઓ પરસપ-
રના સંપક્કમાં આિિા લાગી અનરે જીિન િધારરે  સંકુલ બનયું. માત્ મૌવખક 
િાણી વિચારના િાહન તરીકરે પયા્કપ્ત નકહ લાગતાં યુદ્ધમાં તરેમજ સિર-

ક્ણ માટરે અલગ અલગ જાવતઓ સમજી શકરે એિી કોઈ ચરેષ્ાઓ કરે હાથની 
જુદી જુદી મુદ્ાઓની બનરેલી સંકરેતભાષા યોજિાની આિશયકતા જણાઈ હશરે; 
ઉ. ત., માથું નમાિીનરે ઊંઘિાની કક્યા કરે હાથની પહરેલી બરે આંગળીઓ િારાફરતી 
હલાિીનરે ચાલિાની કક્યા, જ રેનાથી રાવત્ દશા્કિી શકાય. આ સંજ્ાઓ કાલક્મરે વચ-

ત્ાકારરે  આલરેખિામાં આિી. મનુષયના પગની આકૃવત ‘ચાલિાની કક્યા’, નમાિરેલા 
માથાની બાજુએ અડકાડરેલો હાથ ઊંઘની કક્યા કરે મુખ ‘બોલિાની કક્યા’ સૂચિતાં 
હશરે. જોકરે એ સમગ્ વચત્પટ કોઈ એક વિચારનું સૂચન કરતો; એનાં જુદાં જુદાં 
અંગઉપાંગ માટરે કોઈ ધિવનસંજ્ાઓ બની નહોતી. વચત્ાલરેખન-પદ્ધવતમાં વચવત્ત 
પદાથયો કરતાં એ બધાંના સમિાયમાંથી વનષપન્ન થતા અથ્કનું સૂચન મુખય રહરેતું. 
આ પદ્ધવતનાં ઘણાં પ્રાચીન દૃષ્ાંતો મળરે છરે. વમસર, મરેસોપોટરેવમયા, કફવનવશયા, ક્ીટ, 
સપરેન, દવક્ણ રિાનસ અનરે બીજા ઘણા દરેશોના પ્રાગૈવતહાવસક વનિાસીઓ એમની 
સંસકૃવતના આકદમ કાળરે વચત્ાલરેખનપદ્ધવતનો ઉપયોગ કરતા હશરે. આજ રે પણ મધય 
આકરિકા, ઉતિર અમરેકરકા અનરે ઑસટ્રરેવલયાની કરેટલીક આકદમ જાવતઓમાં લરેખનની 
આ પદ્ધવત પ્રચવલત છરે. ઝાડની છાલ, લાકડાની તકતીઓ, પ્રાણીઓનાં ચામડાં, 
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હાડકાં કરે હાથીદાંત અનરે પિ્કતોની વશલાઓ ઉપર આ પ્રકારનું વચત્ાલરેખન થયરેલું 

મળરે છરે. આ વચત્ાંકન-વલવપ લરેખનની આકદમ અિસથાની સૂચક છરે.

નીચરેના વચત્ાલરેખનમાં બરેકરંગ સમુદ્નરે કાંઠ રે િસતા એક એવસકમોએ વશકારરે  

જતાં પહરેલાં એક લાકડાની તકતી ઉપર પોતાના પ્રિાસકાય્કક્મની નોંધ વચત્ો વિારા 

આલરેખીનરે પોતાના ઇગલૂ વનિાસસથાનનાં બારણાં પાસરે વમત્ોની જાણ માટરે મૂકી છરે. 

વચત્નરે આ રીતરે સમજાિી શકાય : ‘એવસકમો વશકારના સથળરે હોડી લઈનરે જાય છરે, 

એક ટાપુ પર એક રાત ગાળશરે; બીજા ટાપુ પર જઈનરે બરે રાત પસાર કરશરે. સીલ 

માછલીનો વશકાર કરી પોતાના વનિાસસથાનરે પાછો ફરશરે.’

વચત્ાલરેખનનો નમૂનો

લિચારસંકેત-લિલિ (ideographic writing)

વચત્ાલરેખન-વલવપનો વિકાસ થતાં એમાંથી વિચારસંકરેત-વલવપનો ઉદભિ થયો. 

વચત્ાલરેખન-વલવપમાં જુદા જુદા પદાથયોનું આલરેખન એ ઉદ્ રેશ નહોતો. એમાં વચત્ો 

િડરે કોઈ શબદ વયકત થતો નહોતો. વચત્ોનું ધિનયાતમક મૂલય નહોતું. જ રેમ જ રેમ 

વિચારવિવનમયનું ક્રેત્ વયાપક બનતું ગયું તરેમ તરેમ પદાથ્ક-સમિાયનરે બદલરે અલગ 

અલગ પદાથયોનાં વચત્ તરે તરે પદાથ્કની સંજ્ા રૂપરે આલરેખાિા લાગયાં. ક્મશ: એ વચત્ો 

િાસતવિક મટીનરે સરળ અનરે સંકરેતરૂપનાં બનયાં. આ પ્રકારના સંકરેતોનરે વિચારસંકરેત 

(ideographs) કહરે છરે. એમાં વિકાસ થતાં પ્રતયરેક સંકરેત તરે તરે પદાથ્કનાં નામોનો 

દ્ોતક બની રહરે છરે. અવત પ્રાચીન ઇવજપ્તની હાઇરોગલાઇકફક વલવપ (વચત્સંકરેત-

-વલવપ) નરે એના જ રેિી જ સુમરેકરયન લરેખનપદ્ધવત અનરે એમાંથી કાળક્મરે વિકસરેલી 

પ્રાચીન બૅવબલોવનયન અનરે એવસકરયન કીલાકૃવત વલવપ (Cuneiform writing) 

અનરે ચીનની વચત્-વલવપ આ પ્રકારની વિચારસંકરેત-વલવપનાં દૃષ્ાંતો છરે. પુરાતન 

વચત્ાંકન-વલવપમાંથી ધીરરે  ધીરરે  વિચારસંકરેતોનો ઉદભિ થિાનાં ઉદાહરણો મળરે છરે.



2. પ્રાગૈવતહાવસક કાલનાંપ્રાકૃવતક વચહનો  19

પ્રાગૈવતહાવસક માનિરે વિચારસંકરેતો પહરેલાં પ્રાકૃવતક પદાથયો ઉપરથી બનાવયા. 
પછી કક્યાઓ દશા્કિિા માનિશરીરનાં અંગોનાં વચત્ો દોયાયં. ચાલિાની કક્યા માટરે 
પગનું વચત્, જોિાની કક્યા માટરે આંખનું વચત્, રુદન માટરે આંસુ ટપકતી આંખનું 
વચત્ િગરેરરે . આ વચત્ો પ્રતીક રૂપનાં હતાં. પછી વિચારો વયકત કરિા માટરે અમુક 
વિવશષ્ ગુણિાળા પદાથયોનાં વચત્ આલરેખયાં; જ રેમ કરે, શવકત દશા્કિિા હાથનું વચત્, 
વિિરેક દશા્કિિા આંખનું વચત્ િગરેરરે .

આ રીતરે વિચારસંકરેત વિારા વિચારવિવનમયનું એક માધયમ વનમા્કણ થયું. 
જુદી જુદી ભાષાઓ બોલનાર મનુષયો એ ગ્હણ કરી શકતા, એ એની વિશરેષતા 
હતી. એમાં સીધા વિચારો જ દશા્કિાતા; એના ધિવનઓ નકહ. પક્ીઓ, પ્રાણીઓ, 
પ્રકૃવતના પદાથયો િગરેરરે  વિારા મૂત્ક વિચારો દશા્કિાતા; પરંતુ શવકત, બળ, સંપવતિ, 
નયાય જ રેિા અમૂત્ક વિચારો દશા્કિિાનું અશકય હતું. આ ઉપરાંત આ સંકરેતો 
ભાષાનું પ્રાથવમક રૂપનું વયાકરણ – નામ અનરે કક્યાપદ, નામનાં જાવત અનરે િચન, 
કક્યાપદના કાળ અનરે અથ્ક, જુદાં જુદાં પદોના પરસપર સંબંધ દશા્કિિા માટરે પણ 
અસમથ્ક હતા.

આ ઉપરાંત બીજી મુશકરેલી સંકરેતોની વિપુલતાની હતી. દરરેક વિચાર માટરે 
જુદા જુદા સંકરેતો જ રેમાં હોય એિી લરેખનપદ્ધવતિાળી ભાષામાં અસંખય સંકરેતો 
હોય. ચીની ભાષામાં આશરરે  45,000 સંકરેતો છરે, જ રેમાંથી 9,000 જ રેટલા સંકરેતો 
પ્રયોજાય છરે.
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પ્રાચીન ચીની વિચારસંકરેતોનરે અિા્કચીન ચીની ભાષાના સંકરેતો સાથરે સરખાિી 
શકાય, જ રેનાં દૃષ્ાંતો નીચરે મુજબ છરે :

મરેસોપોટરેવમયાના વચત્સંકરેત :

લાંબા સમય સુધી કોઈ પણ લરેખનપદ્ધવત માત્ વિચારસંકરેતમૂલક રહી નકહ. 
ઇવજપ્તની હાઇરોગલાઇકફક અનરે પ્રાચીન મરેસોપોટરેવમયાની વિચારસંકરેત-વલવપ 
વિકાસ પામતાં પામતાં ધિનયાતમક બનતી ગઈ. ધિનયાતમક ભાષા શ્ાવય રૂપરે 
પ્રતયરેક જાવતનરે અવત પુરાતન પ્રાગૈવતહાવસક કાળથી પ્રાપ્ત થઈ હતી. પ્રતયરેક પદા-
થ્કનું ભાષામાં ધિનયાતમક નામ હતું જ. લરેખનમાં વચત્ રૂપરે એ પદાથ્ક અંકકત થતાં 
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વચત્ એ પદાથ્કના નામથી ઓળખાિા લાગયું. એ નામ વચત્ની એક ધિનયાતમક 
સંજ્ા બની રહી અનરે એ ધિવનસમૂહની લરેખનસંજ્ા એ વચત્સંકરેત બની. આમાંથી 
ધિનયાતમક લરેખન-પદ્ધવત(Phonetic writing)નો પ્રારંભ થયો. ભાષાના ધિવનઓનું 
સંજ્ા વિારા આલરેખન એ માનિસંસકૃવતના ઇવતહાસમાં એક મહતિનું સોપાન હતું.

લચત્રધિલન-સંકેતો – ‘રીબસ’ (rebus) 

વિચારસંકરેત(ideograph)માંથી મૂળાક્રો વિકસતાં િચચરે રીબસ કરે વચત્ધિ-
વનસંકરેતની એક વસથવત આિી હોિાનો પૂરો સંભિ છરે. વચત્ો વિારા – એ વચત્ોનાં 
નામના ધિવનઓ વિારા  કોઈ વયવકતનું નામ કરે શબદ દશા્કિાય તરેનરે ‘રીબસ’ કહરે 
છરે. ‘રીબસ’માં જ રે વચત્ો આલરેખરેલાં હોય છરે તરે એ પદાથ્કનરે દશા્કિિા નકહ પરંતુ 
એ પદાથ્કના નામના ધિવન વયકત કરિા માટરે આલરેખાયરેલાં હોય છરે; ઉ. ત., મધયયુ-
ગના ઇંગલૅનડમાં એક સમયરે વયવકતઓનાં કુળ-નામ દશા્કિિા ‘રીબસ’નો ઉપયોગ 
થતો. ઑકસફડ્ક યુવનિવસ્કટીની પકરચાયક સંજ્ામાં બળદ(ox)નરે નદીના છીછરા 
ઉતરાણ(ford)માંથી પસાર થતો દશા્કિરેલો જોિા મળરે છરે. ‘રીબસ’માંથી મૂળાક્રમાં 
પકરિત્કન થિું સહજ હતું. ભાષાવિકાસના સાહવજક ક્મરે વચત્સંકરેતમાંથી ધિવન-
સંકરેતમાં રૂપાંતર થયું હશરે. જ રે વચત્સંકરેત પહરેલાં પદાથ્કનું સમગ્ નામ વયકત કરતો, 
તરે પછી કાળક્મરે એ નામના ધિવનઓમાંથી પ્રથમ ધિવનનો વનદદેશ કરતો થયો; ઉ. 
ત., ઇવજપ્તની હાઇરોગલાઇકફક વલવપમાં વસંહનો વચત્સંકરેત પ્રથમ ‘labo’ નામ 
વયકત કરતો, એ પછી માત્ ‘l’ વયકત કરતો થયો. બાળક જયારરે  વચત્પટ જોતાં 
જોતાં ‘કમળ’નો ‘ક’, ‘ખકડયા’નો ‘ખ’, ‘પતંગ’નો ‘પ’ િગરેરરેમાં તરે તરે અક્રની 
આકૃવત પણ ધયાનમાં રાખરે છરે. જોકરે આ ધિનયાતમક વચત્સંકરેતોમાં સંકરેતોની સંખયા 
પકરવમત જ હોય, જયારરે  વિચારો અપકરવમત છરે. આથી એક જ સંજ્ા વિારા અનરેક 
વિચારો દશા્કિિા આિશયક છરે; ઉ. ત., કીલાકૃવત-લરેખનમાં ‘ગોળ’ આકૃવત માત્ 
‘સૂય્ક’ જ નકહ, પણ સાથરે સાથરે ‘પ્રકાશ’, ‘કદિસ’ અનરે ‘ધિલતા’નું પ્રતીક છરે. 
હાઇરોગલાઇકફક વચત્સંકરેતોમાં આંખનું વચત્ ‘આંખ’ ઉપરાંત ‘દૃવષ્’, ‘જ્ાન’ િગરેરરે  
વિચારો દશા્કિરે છરે. તરે ભાષાઓમાં આ વિચારોનાં ધિનયાતમક નામ જુદાં જુદાં હોય 
છરે. આથી ઉપરનાં પ્રતીકોનરે એની મુખય ધિવનસંજ્ાઓ ઉપરાંત બીજી અનરેક નિી 
ધિવનસંજ્ાઓ પ્રાપ્ત થાય છરે.

ધિન્યાતમક િેખનિદ્ધલત (The Alphabet)
ધિનયાતમક લરેખનપદ્ધવત એ લરેખનની સૌથી િધુ વિકવસત પદ્ધવત છરે. આજ રે 

સભય જગતમાં એનો ઉપયોગ લગભગ સાિ્કવત્ક છરે. વચત્ાલરેખનમાંથી ક્મરે ક્મરે 
વિકાસ પામતાં પામતાં પાંચ સોપાનો પસાર કરીનરે ધિનયાતમક િણ્કમાળાનો ઉદભિ 
થયો છરે :



22 વલવપ

1. સૌપ્રથમ વચત્ો સરળ અનરે સંકરેતરૂપ બનયાં.

2. તયારબાદ એ વચત્સંકરેતો માત્ સામાનય મનોગત વિચાર પ્રગટ કરિાનરે 
બદલરે તરે તરે પદાથયોનાં ધિનયાતમક નામોના પ્રતીકરૂપ બનયા.

3. એ પછી એમાંથી કરેટલાક સંકરેતો સમગ્ શબદનરે બદલરે એક એક વયંજન 
વયકત કરતા થયા.

4. પછી એ અલગ અલગ વયંજનનાં પ્રતીકો જ બાકી રહાં, બાકીની શબદ-
ધિવનસંજ્ાઓ નષ્ થઈ.

5. આ વયંજનસમિાયમાં સિરસંજ્ાઓ ઉમરેરાઈ અનરે એ રીતરે ધિનયાતમક લરે-
ખનપદ્ધવત અવસતતિમાં આિી. આ પદ્ધવતનો પ્રારંભ ઈ. સ. પૂ. 1600ના અરસામાં 
થયો હોિાનું જણાય છરે.

કફવનવશયન પ્રજા પાસરેથી ગ્ીકોએ પોતાની ધિવનમાળા (alphabets) પ્રાપ્ત 
કરી એમ મનાય છરે. ગ્ીકોએ કફવનવશયન લરેખનના જ રે વયંજનાતમક અક્રસંકરેતો 
(syllables) પોતાની ભાષામાં નહોતા તરેમનરે સિરધિવન તરીકરે અપનાવયા. આ 
રીતરે કફવનવશયનના ‘A’, ‘O’ અનરે ‘I’ એ ત્ણરે સિરયુકત િણયોનરે ગ્ીકોએ િત્કમાન 
ધિવનમૂલયિાળા સિર બનાિી દીધા. અનરે વયંજન સાથરે જોડીનરે અક્ર દશા્કિિાનો 
આરંભ કયયો; ઉ. ત., TA, TO, TI િગરેરરે . જોકરે ગ્ીક ભાષાના બધા સિરો માટરે 
પૂરતી સંજ્ાઓ ગ્ીક વલવપમાં વનમા્કણ થઈ શકી નથી અનરે સિરોનાં કાલમાન  હ્ર-
સિદીઘ્કનો ભરેદ દશા્કિાયો નથી. પછીના સમયમાં બરે પ્રકારના accents – સિરભાર 
– માટરેનાં વચહન અનરે કરેટલાંક વિરામવચહનો યોજિામાં આવયાં હતાં.

ગ્ીકો પાસરેથી આ ધિનયાતમક િણ્કમાળા ભૂમધય સમુદ્ના કાંઠ રે િસતી પ્રજાએ 
અપનાિી. ઇટાલીમાં લૅકટન અનરે ઍટરુસકન પ્રજાઓએ અપનાિી. આ પ્રજા એવશયા 
માઇનોરમાંથી ઇવજપ્તનરે માગદે ઈ. સ. પૂ. અવગયારમી સદીમાં ઇટાલીમાં જઈનરે 
િસી. એમની પાસરેથી રોમનો(લૅકટન પ્રજા)એ ગ્ીક િણ્કમાળા પ્રાપ્ત કરી હશરે. ઈ. 
સ. પૂ. બીજી સદીમાં રોમનોએ ગ્ીસ જીતયું તયારરે  રોમન સંસકૃવત ઉપર ગ્ીક વશલપ, 
સથાપતય અનરે િણ્કમાળાનો પ્રભાિ પડ્ો. ગ્ીક ધિવનમાળા લૅકટન ધિવનઓ માટરે 
લગભગ પયા્કપ્ત હતી.

જમ્કન બોલનારી પ્રજાઓએ આ ધિવનમાળા થોડા ફરેરફાર સાથરે સિીકારી. 
એમની ધિવનમાળાનરે રુવનક િણ્કમાળા (Runic Alphabet) કહરે છરે. એમાં ધિવનક્મ 
ગ્ીક-લૅકટનથી જુદો હતો. એ ઉપરાંત એમની ભાષામાં પ્રચવલત કરેટલાક વિવશષ્ 
ધિવનઓ માટરે નિી સંજ્ાઓ ‘थ्’, ‘उव्’, ‘य्’ ઉમરેરિામાં આિી. વરિસતી ધમ્કની અસર 
હરેઠળ આ પ્રજાઓએ ‘રુવનક’ છોડીનરે લૅકટન ધિવનમાળા સિીકારી. ચોથા સૈકામાં 
વબશપ ઉલકફલસરે બાઇબલના અનુિાદ માટરે જ રે ધિવનમાળા પ્રયોજી તરેમાં કરેટલીક 
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‘રુવનક’ સંજ્ાઓ હતી.

આ રીતરે સલાિૉવનક પ્રજાઓ માટરે સીકરલ (Cyril) અનરે મરેથોકડયસરે 
(methodius) ધિવનમાળા રચી. એમાં એમણરે સવબ્કયન જ રેિી સલાિૉવનક ભાષાના 
કરેટલાક વિવશષ્ ધિવનઓ માટરે િધારાની સંજ્ાઓ ઉમરેરી. ઉલકફલસરે યોજ રેલી 
ગૉવથક (જમદેવનક) ધિવનમાળા ખૂબ વનવચિત અનરે સુંદર હતી. સીકરલ અનરે મરેથોકડ-
યસરે ઘડરેલી સલાિૉવનક િણ્કમાળા પણ ઉતિમ હતી.

પૂિ્કના દરેશોમાં અરમાઇક ધિવનમાળાનો પ્રસાર થયો. જ રેમ ઇવજપ્તના હા-
ઇરોગલાઇકફક વચત્સંકરેતોનું ઉતિરકાલીન વલવખત હાઇએરૅકટક (Hieratic — પ-ુ
રોકહતોએ સજ દેલી) િણ્કમાળામાં અનરે એમાંથી કડમૉકટક (Demotic — બહુજન 
માટરે) િણ્કમાળામાં ક્વમક રૂપાંતર થયું હતું તરેમ કફવનવશયન વલવપમાં પણ થયું. એ 
વલવપના ખૂણા તિકરત લરેખનમાં ગોળ બનયા; અક્રોના છરેડા િાંકા િળ્ા નરે એ 
રીતરે અરમાઇક વલવપ અવસતતિમાં આિી. આ વલવપ ભારતમાં પણ પ્રયોજાઈ અનરે 
એમાંથી મધય એવશયાની ઘણીખરી વલવપઓ ઊતરી આિી એમ મનાય છરે. આજ રે 
કોકરયન વલવપમાં પણ એના અિશરેષ મળરે છરે.

v



3. જગતની અગ્રગણ્ય 
લિલિઓ

લમસરની િાઇરોગિાઇદ્િક લિલિ

વમસરના પ્રાચીન રાજિંશોનો ઇવતહાસ 
લગભગ ઈ. પૂ. 3000થી શરૂ થાય છરે. પહરેલા બરે 
રાજિંશોના સમયમાં હાઇરોગલાઇકફક વલવપ (ઈ. 
પૂ. 3400–2475) પ્રચવલત હતી. ‘હાઇરોગલા-
ઇકફક’ એટલરે પવિત્ અંકન. આ વલવપ ઘણરે અંશરે 
વચત્ાતમક હતી, છતાં એમાં ધિનયાતમક સિરૂપની 
પણ શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. આ વલવપનાં લખાણ 
વશલા પર કોતરાતાં. આથી એનાં સંકરેતવચહનો-
માં બહુ પકરિત્કન થતું નકહ. પરંતુ જયારરે  આગળ 
જતાં (પરેવપરસ) કાગળ ઉપર લખિાનું શરૂ થયું 
તયારરે  એનું ઝડપથી લખાય તરેિા મરોડોમાં પકરિત્કન 
થયું, જ રેનરે ‘હાઇએરૅકટક’ વલવપ કહરે છરે (ઈ. સ. પૂ. 
2160–1788). આગળ જતાં ઈ. સ. પૂ. 1580 બાદ 
વમસરના પચીસમા રાજિંશના સમયમાં એનું િધુ 
ઝડપી સિરૂપ વિકસયું, જ રેનરે કડમૉકટક વલવપ કહરે છરે. 
‘હાઇએરૅકટક’ વલવપ પુરોકહતોનાં લખાણો માટરે અનરે 
કડમૉકટક વલવપ િરેપાર-ઉદ્ોગ વનવમતિના રોવજદંા વય-
િહારનાં લખાણો માટરે પ્રયોજાતી. ઈ. પૂ. છઠ્ી સદીમાં 
ગ્ીક િરેપારીઓ વિારા ગ્ીક વલવપ પ્રચવલત થઈ નરે ઈ. 
સ. પૂ. ચોથી સદીમાં વમસરમાં ગ્ીક િંશની સતિાની 
સથાપના થતાં એ વલવપ વમસરની રાજવલવપ બની.
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ઈ. સ. 1798માં રિાનસના નરેપોવલયનરે વમસર ઉપર ચડાઈ કરી તયારરે  નાઇલ 
નદીના મુખ પાસરે રોસરેટા નામના સથળરે સૈવનકોનરે એક કોતરરેલી વશલા પ્રાપ્ત થઈ. એ 
વશલા પર ત્ણ વલવપઓમાં લરેખ કોતરરેલો હતો. એમાં સહુથી નીચરેનું લખાણ ગ્ીક 
વલવપમાં હતું. એ લરેખ ઈ. સ. પૂ. 196નો હતો. આ લરેખ હાલ વબ્કટશ ્યુવઝયમમાં 
સચિાયો છરે. વશલા પરનો પહરેલો લરેખ હાઇરોગલાઇકફક વલવપમાં છરે. એનો ઉપરનો 
ભાગ નષ્ થયો છરે, પરંતુ આ લરેખની એક બીજી નકલ પરથી એ નષ્ ભાગ પ્રાપ્ત 
થયો છરે. િચચરેનું લખાણ કડમૉકટક વલવપમાં છરે. ઉપરનું અનરે િચચરેનું બંનરે લખાણ 
વમસરની ભાષામાં છરે. ઇંગલૅનડના ટૉમસ યંગરે આ બંનરે લરેખ ઉકરેલિા કોવશશ કરી 
નરે ત્ણરેય લરેખોમાં અનરેક િાર આિતાં વિશરેષ નામોની તુલના પરથી કરેટલાક શબદો 
િાંચિામાં સફળતા મળી. વમસરની ભાષાની જાણકારી ધરાિતા શરે્પોવલયોએ 
વમસરના પ્રાચીન અવભલરેખોનો િધુ અભયાસ કયયો અનરે લરેખો ઉકરેલયા. લરેવપસયસરે 
શરે્પોવલયોનું સંશોધન આગળ િધારી હાઇરોગલાઇકફક વલવપ ઉકરેલિામાં સફળતા 
મરેળિી. એ વલવપમાં ભાિવચહનો અનરે ધિવનવચહનોનું સંયોજન થયરેલંુ છરે. એમાં 24 
વચહનો વયંજનોના ધિવન માટરે િપરાયાં છરે.

અ. પ્રાચીન વમસરની હાઇરોગલાઇકફક વલવપનાં સંકરેતવચહન; આ. એ જ સંકરેતવચહનો 
હાઇએરરે કટક વલવપમાં; ઇ. ડાબી બાજુ હાઇરોગલાઇકફક વલવપમાં ‘તોલરેમી’ શબદ, 

જમણી બાજુ એ જ શબદ કડમૉકટક વલવપમાં.

મેસોિોટેલમ્યાની ક્યૂલનિૉમ્જ (Cuneiform) કીિાક્ષર લિલિ

કયૂવનફૉમ્ક વલવપ એ જગતની પ્રાચીનતમ વલવપ છરે. એનો સહુથી જૂનો પ્રયોગ 
ઈ. સ. પૂ. 4000ની આસપાસ મળરે છરે. સુમરેરના પ્રદરેશમાં આ વલવપ પ્રાચીન કાલથી 
પ્રચવલત હતી. અક્ડ દરેશની પ્રજાએ પોતાની સરેમરેકટક ભાષા માટરે એ વલવપ ઈ. સ. 
પૂ. 3000ના અરસામાં અપનાિી તયારથી એ પવચિમ એવશયાના બીજા દરેશોમાં પણ 
પ્રચવલત થઈ. સમય જતાં એમાં ભાિવચહનોની સંખયા ઘટતી ગઈ અનરે ધિનયાતમક 
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વચહનોની સંખયા િધતી ગઈ. આગળ જતાં શ્ુતયાતમક સિરૂપમાં થઈ િણા્કતમક 
સિરૂપમાં આિી. એમાં પહરેલાં જ રે 600 જ રેટલા સંકરેત હતા તરે ધીમરે ધીમરે ઘટીનરે 41 
જ રેટલા રહા. એ સમયરે આ વલવપ ઈરાનના હખામની સામ્ાજયમાં પ્રચવલત હતી. 
આ રાજયની સથાપના ઈ. સ. પૂ. સાતમી સદીમાં થઈ. તરેના અવભલરેખોના અક્ર 
શંકુ કરે ફાચરના આકારના હોઈ તરેનરે ‘કીલાકાર’ કરે ‘કીલાક્ર’ કહરે છરે. ‘કયૂવનફૉમ્ક’ 
શબદ સહુ પ્રથમ ઑકસફડ્ક યુવનિવસ્કટીના કહબ્ૂના પ્રાધયાપક ટૉમસ હાઇડરે ઈ. સ. 
1700માં પ્રયોજયો. ‘કયૂવનફૉમ્ક’ની વયુતપવતિ લૅકટન શબદ ‘cuneus – a wedge’ 
શબદમાંથી થઈ છરે. કરેટલાકરે આ વલવપ માટરે arrow headed writing પ્રયોગ કરરેલો. 
આ વલવપનરે જમ્કનો keilschrift = wedge script અનરે આરબો mismari = nail 
writing તરીકરે ઓળખરે છરે.-

કયૂવનફૉમ્ક વલવપમાં લખાયરેલા વશલાલરેખો સૌપ્રથમ ઈ. સ. 1472માં િરેવનવસ-
યન મુસાફર જોસાફરેટ બારબરોએ પવશ્કયામાં આિરેલા રરેચમરેટ પિ્કત પરના પવશ્ક-
યાના જૂના રાજનગરનાં મંકદરો, મહરેલો િગરેરરેના પુરાતન અિશરેષોમાંથી શોધયા. 
સનરે 1711માં ઍ્સટરડમૅમાં પ્રકાવશત થયરેલ જૉન ચાવકલ્કનના પ્રિાસિણ્કનના પુ-
સતકમાં પસદેપૉવલસનાં ખંડરેરોમાંથી મળરેલા વશલાલરેખોમાંનો એક પ્રકાવશત થયો. 
આ વશલાલરેખો પવશ્કયન, સુવસયન અનરે બૅવબલોવનયન – એ ત્ણ ભાષાઓમાં 
લખાયરેલા હતા અનરે એની વલવપ કયૂવનફૉમ્ક હતી. 1765ના માચ્કમાં ડરેનમાક્કના 
કાસટદેન વનએબુહરરે  પસદેપૉવલસ જઈ તયાં ત્ણ અઠિાકડયાં સુધી લરેખોની નકલ કરી 
1777માં પ્રકાવશત કયા્ક. આ લરેખો ડાબીથી જમણી બાજુ લખરેલા છરે. કાસટદેનરે આ 
લરેખોનરે ત્ણ િગ્કમાં િહેંચયા. પહરેલા િગ્કમાં સમાવિષ્ લરેખોમાં 42 વચહનો મળ્ાં. 
તરેના પછી રૉસટૉકના ઑલરેિ ટાઇરશરેન અનરે કૉપનહરેગનના રિરેડકરક ્યુનટરરે  આ 
કયૂવનફૉમ્ક વલવપ પર સિતંત્ કાય્ક કયુયં. તરેમણરે ત્ાંસી રરેખા વિશરે સંશોધન કરીનરે 
જણાવયું. ત્ાંસી રરેખા જ રે શંકુ આકારના અક્રોનરે અલગ પાડરે છરે તરે શબદનરે છૂટો 
પાડિા માટરેની હોય છરે.

ઇંગલૅનડના મરેજર હરેનરી રોવલનસનનરે પવચિમ ઈરાનના બરેકહસતૂન પ્રદરેશમાં 
એક ગામમાં મોટી વશલા પર પવશ્કયન, સુવસયન કરે ઍલરેમાઇટ અનરે બૅવબલોવનયન 
– એ ત્ણ વલવપઓમાં કોતરરેલા લરેખ મળ્ા. એમાંનો પહરેલો લરેખ પ્રાચીન ઈરાનની 
કીલાક્ર-વલવપમાં હતો. આ વલવપ 1847 સુધીમાં સંપૂણ્કપણરે ઉકરેલાઈ. એમાં 4 
સંકરેત ભાિાતમક અનરે 36 સંકરેત ધિનયાતમક છરે.

પવશ્કયામાં બરેકહસતૂનના ખડક પર જમીનથી 152.4 મીટર ઊંચરે રાજા દરાયસ 
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અનરે બંધકોનું વચત્ તથા ઉપરની બાજુએ દરેિ અહુમ્કઝદનું વશલપાંકન કયુયં છરે. તરેની 

બાજુમાં જમણી તરફ ચાર મોટી વશલાઓ ઉપર લરેખો કોતરરેલા છરે. આ વશલાલરેખ 

એલામી અનરે બૅવબલોવનયન કયૂવનફૉમ્ક વલવપમાં છરે. એલામ એ ઈરાનના દવક્ણ-

-પવચિમ ભાગમાં આિરેલો હતો અનરે એની રાજધાની સુસા નગરમાં હતી. એની 

એલામી કરે સુવસયન વલવપમાં 111 કીલાક્ર છરે. આ વલવપ િણા્કતમક કરે ભાિાતમક 

નકહ, પણ શ્ુતયાતમક છરે.

આ બૅવબલોવનયન કયૂવનફૉમ્ક વલવપમાં કોતરરેલા કરેટલાક લરેખ બૅવબલોનનાં 

પ્રાચીન સથળોએ મળ્ા હતા. એસીકરયાની રાજધાની વનનરેિરેહમાં રાજા અસુર 

બરેવનપાલ(ઈ. સ. પૂ. 668–627)ના સંગ્હાલયમાં માટીના ફલક પર બૅવબલો-

વનયન કીલાક્રોમાં કોતરરેલા સંકરેતો સાથરે પ્રાચીન સુમરેરી કીલાક્રોમાં પયા્કય 

પણ આપિામાં આવયા હતા. આથી જયારરે  બૅવબલોની કીલાક્ર ઊકલયા તયારરે  

એનાથી પણ િધુ પ્રાચીન એિા સુમરેરી કીલાક્રોનરે ઉકરેલિાના પ્રયતનો થયા. આ 

મરેસોપોટરેવમયાની સહુથી પ્રાચીન કીલાક્રી વલવપ હતી. એમાં ભાિવચત્ોના ધિ-
વનસંકરેતો તરીકરે ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો હતો. ઓગણીસમી સદીમાં આ વલવપનાં 

સંકરેતવચહનો પણ ઊકલયાં. છરેલાં 100 િષયોમાં ઈંટો, માટીના કોન અનરે વસવલનડરો 

ઉપર લખાયરેલ કીલાક્ર-લરેખો ટાઇવગ્સ અનરે યુરિરેટીસના પ્રદરેશોમાંથી બૅવબલોન, 

બોરવસપપા, વનનરેિરેહ, કલહ, અશુર, કકશ, લગશ, ચાલડીસના ઉર િગરેરરે  પ્રાચીન 

નગરોમાંથી મળ્ા છરે.

લગશના રાજા ઇન્નાડનુી કોતરરેલી સમારક-તકતીઓ રૂપરે ઈંટો પ્રાપ્ત થઈ છરે, 

જ રેના ઉપર પ્રાચીન કીલાક્ર-વલવપના અક્રો મળરે છરે. રાસ એસ શમરા (સીકરયાના 

દકરયાકાંઠા ઉપર) નામના સથળરેથી સીકરયાના એક ખરેડતૂનરે ખરેતર ખરેડતાં માટીના 

કોન મળ્ા, જ રેના ઉકરેલ માટરે અનરે બીજા પ્રાચીન અિશરેષોની ચકાસણી માટરે 

1928માં બરે રિરેનચ પુરાવિદોનરે નીમિામાં આવયા. આ કોન પર દવક્ણ બૅવબલોવન-

યામાં આિરેલ પ્રાચીન સભયતાના સથળ લગશના ગિન્કર મખનીનું નામ હતું અનરે 

એના ઉપર સુમરેકરયન ભાષામાં નરે કીલાક્ર-વલવપમાં લખાણ કોતરરેલું હતું. આ 

કોનનો સમય ઈ. સ. પૂ. 2350 હતો. લગશના પ્રવસદ્ધ ગિન્કર ગુકડયાના સમયની 

માટીમાંથી બનરેલ કૉનના આકારની એક તકતી ક્બરલૅનડ કલાક્કના સંગ્હમાં છરે, 

જ રેના ઉપર સુમરેકરયન કીલાક્ર-વલવપમાં કોતરરેલ લખાણ મળ્ું છરે, જ રેમાં રાજા 

ગુકડયા વિારા નગરદરેિતા વનંવગસુ્કનું એવનન્નુ મંકદર બંધાવયાનરે લગતી વિગતો દશા્ક-

િાઈ છરે.
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લગશના ગિન્કર ગુકડયાના સમયની

માટીની કોન આકારની તકતી – કયૂવનફૉમ્ક વલવપ

બૅવબલોનના મહાન રાજા નરેબુશડનરેઝર બીજા(ઈ. પૂ. 604–561)નો એક 
માટીનો નળાકાર (વસવલનડર) મળ્ો છરે, જ રે 5I ઇંચ લાંબો છરે અનરે તરેના પર બરે 
કૉલમમાં કીલાક્ર-વલવપ અનરે બૅવબલોવનયાની ભાષામાં લખાણ છરે. આ રાજાએ 
વસપપરમાં શમશ દરેિના મંકદરનું પુનવન્કમા્કણ કયા્ક અંગરેનો લરેખ અનરે લરેખના અંતમાં 
દીઘા્કયુષય, સલામતી અનરે સફળતા માટરે સૂય્કદરેિની પ્રાથ્કના કરરેલી છરે. આ રાજાનો 
બીજો માટીનો નળાકાર (વસવલનડર) કીલાક્ર-વલવપમાં લખરેલો મળરે છરે. આ નળાકાર 
81 ઇંચ લાંબો છરે. એનું લખાણ બરે કૉલમમાં છરે. એમાં રાજા નરેબુશડનરેઝરનાં નામ 
અનરે વબરુદોથી આરંભ થાય છરે. આ રાજાએ બંધાિરેલ ઇસાવગલરે – એઝીડા અનરે 
એબારાના મહરેલો, વસપપરમાં શમશ દરેિનું મંકદર, ઔષધની દરેિી વનંકર્કકનાં મંકદરો 
વિશરે વિગતો આપરેલી છરે.

બૅવબલોનના પ્રાચીન રાજિંશોના ગૃહવિક્ય, અનરે ગીરોખત, લોન, ધંધાકીય 
ભાગીદારી, લગ્ન, લગ્નવિચછરેદ, બાળક દતિક લરેિું િગરેરરે  બાબતોનરે લગતી કીલા-
ક્ર-વલવપની તકતીઓ ઉપલબધ છરે. બૅવબલોવનયાના આઠમા િંશના રાજા નબુ-
-અપલ-ઇવદ્નરે (લગ. ઈ. પૂ. 870) માટીની તકતી ઉપર આલરેખરેલ પ્રાચીન સૂય્ક-
મૂવત્કનરે સુિણ્ક અનરે ભૂરા રંગના પથથરના ટકુડાઓથી સજાિી તકતીના નીચરેના 
ભાગમાં ત્ણ કૉલમમાં પોતાનાં કાયયોનરે વબરદાિતો કીલાક્ર-લરેખ કોતરાવયો છરે. 
આ તકતી સૂય્કદરેિ તકતી (sungod tablet) તરીકરે ઓળખાય છરે. એસીકરયામાં ઈ. 
પૂ. 1600થી ઈ. પૂ. 612 સુધી કીલાક્ર-વલવપનો પ્રયોગ થયરેલો છરે.
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લગશના રાજા એન્નાડનુા સમયની કયૂવનફૉમ્ક વલવપમાં કોતરરેલી ઈંટો

બોન(જમ્કની)ના કક્વચિયન લરેસનરે કીલાક્ર-વશલાલરેખોમાંનાં ભૌગોવલક 
નગરોનો અભયાસ કયયો. બૅવબલોનની પૂિદે 8 માઈલ દૂર આિરેલ ઉતિર અક્ડ 
પ્રદરેશમાંથી 1911માં મળરેલ એક તકતી ઉપર કયૂવનફૉમ્ક-વલવપમાં પ્રાચીન સુમરેરના 
િંશોના રાજાઓનાં નામોની સૂવચ કોતરરેલી છરે. એ તકતી ‘કકશ ક્ૉવનકલ’ તરીકરે 
જાણીતી છરે. 1906માં ડૉ. એચ. વિનકલરરે  બોઘાઝકૂઈ ખાતરે ઉતખનન કરતાં તરેમાંથી 
ઈ. સ. પૂ. ચૌદમી સદીની 20,000 તકતીઓ શોધી કાિી, જ રેમાંની કરેટલીક બૅવબ-
લોવનયન કીલાક્ર-વલવપમાં અનરે કરેટલીક કહટાઇટ ભાષામાં લખરેલી હતી. એનાથી 
પણ પૂિ્કકાલીન ઈ. સ. પૂ. 2300 સુધીની માટીની તકતીઓ કપપાડોવસયામાંથી 
પ્રાપ્ત થઈ છરે, જ રેના પર સરેવમકટક િરેપારીઓએ િરેપારનરે લગતી કરેટલીક બાબતો 
લખરેલી છરે. આમાંની કરેટલીક તકતીઓ હાલ વબ્કટશ ્યુવઝયમમાં સંગૃહીત છરે.

બૅવબલોનના રાજા નરેબોવનડસ(ઈ. સ. પૂ. 538)નો 
માટીનો નળાકાર (વસવલનડર) : કયૂવનફૉમ્ક વલવપ

એસીકરયાની ઉતિરમાં લાગરેિાનની આસપાસ રહરેતા ખાવલડયનોએ પોતાના 
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સાકહતયમાં આ વલવપ પ્રયોજી છરે. પવશ્કયનોએ ઈ. સ. પૂ. 538 પછી 40 વચહનોિા-
ળી આ વલવપના સરળ સિરૂપનરે પોતાની ભાષામાં અપનાવયું.

આમ કીલાક્ર-વલવપમાં કોતરરેલ માટીની તકતીઓ, વસવલનડરો અનરે કોન એ 
સહુથી પ્રથમ સંગૃહીત વલવખત દસતાિરેજો છરે. આ વલવપનો પ્રયોગ લગભગ 3,000 
િષ્ક જ રેટલા દીઘ્કકાલ સુધી થયરેલો જોિા મળરે છરે. ઈ. સ. પૂ. પહરેલી સદીના અંતભા-
ગમાં આ વલવપ લુપ્ત થઈ.

ચીનની રિાચીન લિલિ

પ્રાચીન વલવપઓના સહુથી જૂના નમૂના વમસરમાં મળ્ા છરે; પરંતુ લરેખન-
સિરૂપની પ્રાચીનતા ચીની વલવપમાં સહુથી િધુ જળિાઈ રહી છરે. ચીની લરેખનના 
સહુથી પ્રાચીન નમૂના શાઙ્ કાલ(ઈ. સ. પૂ. 1523–1027)માં પશુઓનાં અવસથ 
તથા કાચબાના કિચ ઉપર કોતરરેલાં લખાણો રૂપરે મળ્ા છરે. ચીની અનુશ્ુવત 
અનુસાર ચીની વલવપ ફૂ-હસીએ (લગ. ઈ. સ. પૂ. 2850) શોધી હતી નરે સમ્ાટ 
હુઆઙ્-તી(ઈ. સ. પૂ. 2687)ના મંત્ી તસાઙ્-ચીએ એ વલવપમાં સુધારા કરીનરે એનરે 
સથાયી રૂપ આપયું હતું. ચીની બૌદ્ધ વિશ્વકોશ ‘ફા-યુઅન્-ચુ-વલન’(ઈ. સ. 668)માં 
જણાવયું છરે કરે ચીનમાં તસાઙની વલવપ પ્રચવલત છરે,

પ્રાચીન ચીની વલવપનાં સંકરેતવચહનો
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જ રે ઉપરથી નીચરે લખાય છરે. ચીની અનુશ્ુવત મુજબ આ વલવપ બહુધા 
કાચબો, માણસ, પશુ, પક્ી, માછલી, સપ્ક, પિ્કત, નદી, સૂય્ક, ચંદ્, ઘર િગરેરરે  
પદાથયોના આકારોની રૂપરરેખા વિારા પદાથયોનરે વયકત કરતી વચત્વલવપના સિરૂપની 
હોિાનું સપષ્ થાય છરે. આ વલવપના અક્ર એકાક્રી છરે. મંત્ી વલ-સસુએ (ઈ. સ. 
પૂ. 213) ચીની વલવપનરે 3,300 જ રેટલા સંકરેતોમાં સંયોવજત કરી હતી. હાલ ચીની 
વલવપમાં 50–60 હજાર જ રેટલા વચત્સંકરેત છરે. આથી આ વલવપ શીખિા માટરે ઘણો 
લાંબો સમય લાગરે છરે. મુદ્ણકાય્ક પણ અટપટુ ંબની રહરે છરે. આથી ચીનની િત્કમાન 
સરકાર સંકરેતોની સંખયા ઘટાડી રહી છરે. તયાંની રાષ્ ્રભાષા માટરે રોમન વલવપના 
પાયા પર એક નિી િણા્કતમક વલવપ પ્રયોજિાના પ્રયતનો થઈ રહા છરે.

જાિાનની રિાચીન લિલિઓ
જાપાનમાં ત્ીજી સદીમાં કોકરયા મારફતરે ચીની વલવપ પ્રચવલત થઈ. જાપાની 

વલવપના સંકરેત ભાિ-વચત્ાતમક છરે નરે સમય સમય પર અપનાિરેલાં ચીની ભાિવચત્ો 
પરથી પ્રયોજાય છરે. આઠમી સદીમાં જાપાનમાં એક શ્ુતયાતમક વલવપ પ્રયોજાઈ. 
એનરે ‘કાતાકાના’ કહરે છરે. એના પહરેલા અક્ર ‘અ’, ‘ઇ’, ‘ઉ’, ‘એ’ અનરે ‘ઓ’ છરે. 
નિમી સદીમાં અહીં બીજી એક વલવપ પ્રચવલત થઈ. એનરે ‘કહરાકાના’ વલવપ કહરે 
છરે. એના  પહરેલા ત્ણ અક્ર ‘ઇ’, ‘રો’ અનરે ‘હા’ છરે. એના સંકરેત ચીની ભાિવચત્ો 
પરથી થયરેલા છરે. આ બંનરે વલવપઓમાં માત્ 50 અક્ર-સંકરેત છરે; છતાં લખિામાં 
આ વલવપ પણ ઘણી અટપટી છરે.

એલશ્યા-માઇનોરની દ્િત્ી લિલિ
વસિટઝલૅ્કનડના બક્કહાડ્ક અરબી સંસકૃવતનો અભયાસ કરિા અરબ દરેશોના 

પ્રિાસરે ગયા. સીકરયાના હામા શહરેરમાં એમનરે કોઈ પ્રાચીન વલવપમાં કોતરરેલી 
વશલા જોિા મળરેલી. આિી બીજી વશલાઓ આગળ જતાં ઉપલબધ થઈ. સીકરયાના 
ઇવતહાસપ્રરેમી સૂબા પાશાએ વશલાઓ ્યુવઝયમમાં મુકાિી. અભયાસ પરથી આ 
લરેખો કહતિી લોકોના હોિાનું માલૂમ પડ્ું. બોઘાઝ-કૂઈ નામના સથળરે ઉતખનન 
કરતાં કયૂવનફૉમ્ક વલવપમાં કોતરરેલાં ઘણાં ફલક મળ્ાં. કહતિી ભાષાનો અભયાસ 
કરતાં એ ભાષા ભારત-યુરોપીય કુળની માલૂમ પડી, નરે કહતિી કીલાક્ર પણ 
ઊકલયા; પરંતુ કરેટલાક કહતિી લરેખ વચત્વલવપમાં હતા અનરે કરેટલાક કીલાક્ર-વલવપ-
માં હતા. આ વલવપ ઉકરેલિા માટરે ઘણા વિવિાનોએ પ્રયતન કયા્ક અનરે સફળતા મળી. 
કફવનવશયન વલવપ અનરે કહતિી વચત્વલવપમાં લખાયરેલ વવિભાષી વશલાલરેખની પ્રાવપ્ત 
પછી કફવનવશયન લરેખની તુલના પરથી કહતિી વલવપ ઉકરેલિામાં સરળતા પ્રાપ્ત થઈ.

ક્રીટની રિાચીન લિલિઓ
ગ્ીસની દવક્ણરે અનરે એવશયા માઇનોરની પવચિમરે ક્ીટ ટાપુ આિરેલો છરે. 
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એના પાટનગર કનોસોસમાં ખોદકામ કરતાં બરે-ત્ણ વલવપિાળા પ્રાચીન 
લરેખ શૈલમુદ્ાઓ રૂપરે પ્રાપ્ત થયા. એમાં એક વચત્વલવપ હતી, જ રે લગભગ 
ઈ. સ. પૂ. 2000–1650માં પ્રયોજાતી. કનોસોસના મહરેલમાંથી પ્રાપ્ત માટીની 
મુદ્ાઓ ઉપર વચત્ાતમક અનરે રરેખાતમક બંનરે પ્રકારની વમનોઅન વલવપમાં અક્રો 
કોતરરેલા છરે. એમાંની રરેખાતમક વલવપ લગભગ ઈ. સ. પૂ. 1750થી 1400 દરવમ-
યાન પ્રચવલત હતી. આ રરેખાતમક વલવપના બરે તબક્ા હતા. બીજા તબક્ાની વલવપ 
ઉકરેલિામાં ઇંગલૅનડના માઇકલ િૅવનટ્રસરે ઘણો પ્રયતન કયયો. અક્રોનું પૃથક્રણ અનરે 
તુલનાતમક અધયયન કરતાં જણાયું કરે આ લરેખ ગ્ીક ભાષાના આદ્ સિરૂપમાં 
લખાયા છરે. િૅવનટ્રસનરે ભાષાશાસ્તી ચાડવિકની મદદથી ક્ીટની આ પ્રાચીન વલવપ 
ઉકરેલિામાં સફળતા મળી.

રરેખાતમક વલવપના પહરેલા તબક્ાના અક્રો ઉકરેલિા માટરે ઘણા પ્રયતનો થયા 
છરે; પરંતુ હજુ એ વલવપ પૂરરેપૂરી ઉકરેલાઈ નથી. એની પહરેલાંની વચત્વલવપ પણ હજુ 
અણઊકલી રહી છરે.

માટીના ફલક પર ક્ીટની બીજા તબક્ાની રૈવખક વલવપનો 
આદ્ ગ્ીક ભાષામાં લખાયરેલ લરેખ

િલચિમ એલશ્યાની સેલમદ્ટક લિલિઓ

પવચિમ એવશયાના દવક્ણ ભાગમાં સરેવમકટક કુળની વલવપઓ પ્રચવલત હતી. 
એમાં મુખય બરે પ્રકારની વલવપઓ છરે : 1. ઉતિરી સરેવમકટક અનરે 2. દવક્ણી સરેવમકટક.

ઉતિર સરેવમકટક વલવપઓમાં અક્દી, બૅવબલોની અનરે એવસકરયન વલવપઓ 
પૂિ્ક ભાગમાં પ્રયોજાતી. કહબ્ૂ, કફવનવશયન, આરમાઇક જ રેિી વલવપઓ પવચિમ 
ભાગમાં પ્રયોજાતી.

પ્રાચીન પૅલરેસટાઇનમાં ઈ. સ. પૂ. બીજી સહસ્ાબદીના કરેટલાક નાના ખંકડત 
લરેખ મળ્ા છરે, જ રેમાં માત્ 14 અક્ર જ મળરે છરે. આ લરેખોની વલવપ િણા્કતમક 
હોિાનું જણાય છરે. વમસરની ઉતિર-પૂિદે આિરેલા વસનાઈ ટાપુમાં પણ આિા પ્રાચીન 
લરેખ મળ્ા છરે, જ રે સરેમરેકટક કુળની ભાષામાં છરે. ઈ. સ. પૂ. 1લી સહસ્ાબદીમાં આ 
પ્રદરેશમાં પ્રાચીન કહબ્ૂ ભાષા અનરે વલવપ પ્રચવલત હતી, જ રે ઉતિર સરેવમકટક કુળની 
હતી. આ વલવપમાં 22 અક્ર હતા.
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ઉતિર સરેવમકટક કુળની મહતિની વલવપ કફવનવશયન વલવપ છરે. કફવનશ પ્રદરેશ-
માં ઈ. સ. પૂ. પહરેલી સહસ્ાબદીના થોડા લરેખ મળ્ા છરે. કફવનશ લોકોએ ભૂમધય 
સમુદ્ના તટ પરનાં નગરોમાં સંસથાનો સથાપયાં હતાં. તયાં ઘણા કફવનશ વલવપના 
અવભલરેખ મળ્ા છરે. આ વલવપ જમણીથી ડાબી બાજુ લખાતી. યુરોપની ઘણી 
વલવપઓ આ વલવપમાંથી ઉદભિી છરે. સાઇપ્રસ વિીપમાં મળરેલા કફવનવશયન વલવપના 
લરેખ ઈ. સ. પૂ. નિમી સદીના છરે.

મરેસોપોટરેવમયાના ઉતિર, પવચિમ અનરે દવક્ણ ભાગમાં ઉતિર સરેવમકટક કુળની 
આરમાઇક વલવપ પ્રચવલત હતી. આરમાઇક લોકો દવક્ણપવચિમ અરબસતાનથી 
મરેસોપોટરેવમયા ગયા હતા. તરેમનું રાજય ઈ. સ. પૂ. તરેરમીથી ઈ. સ. પૂ. આઠમી સદી 
સુધી ચાલયું. એ પછી તરેમની ભાષા અનરે વલવપ એવશયાની આંતરરાષ્ ્રીય ભાષા અનરે 
વલવપ બની. ઈરાનના હખામની સામ્ાજયની એ રાજભાષા તથા રાજવલવપ બની. 
આ વલવપમાં કોતરરેલ સહુથી જૂનો લરેખ સીકરયાના ઉતિર ભાગમાં વસનદવજલગીમાંથી 
પ્રાપ્ત થયો છરે, જ રે ઈ. સ. પૂ. નિમી સદીનો છરે. એસીકરયામાં મહતિના દસતાિરેજો 
માટીની તકતીઓ ઉપર કીલાક્ર-વલવપમાં લખાતા; પરંતુ અનુક્મવણકાના અક્રો 
આરમાઇક વલવપમાં લખરેલા મળ્ા છરે. આરમાઇક અક્રો િૃતિાકાર હોય છરે. તક્-
વશલાનાં ખંડરેરોમાં પણ આરમાઇક વલવપના લરેખ મળ્ા છરે. કહબ્ૂ વલવપ આરમાઇક 
વલવપમાંથી ઈ. સ. પૂ. બીજી સદીમાં વિકસી છરે. આ વલવપમાં લખરેલી અનરેક હસતપ્ર-
તો 1947માં મળી છરે. કહબ્ૂ વલવપમાં 22 અક્ર છરે અનરે એ જમણી બાજુથી ડાબી 
બાજુ લખાય છરે.

દવક્ણ સરેવમકટક કુળની વલવપઓ અરબસતાનમાં પ્રચવલત હતી. આ કુળની 
વલવપઓમાં દવક્ણ અરબસતાનની વલવપઓ િધુ પ્રાચીન છરે. એ વલવપઓના લરેખ 
ઈ. સ. પૂ. છઠ્ી સદીના નરે એનીય પહરેલાંના છરે. એમાં સાબી વલવપ સહુથી પ્રાચીન 
છરે. એમાં કુલ 29 અક્ર છરે. એ લરેખોમાં અરબી બોલીનું આદ્રૂપ જોિા મળરે છરે.

ઉતિર અરબસતાનમાં પ્રયોજાતી નબાતી વલવપમાંથી હાલની અરબી વલવપ 
બની છરે. અરબી વલવપ ઇસલામના ઉદય પહરેલાં ઘડાઈ હતી. એની મુખય બરે શૈલીઓ 
છરે : કૂફી અનરે નસખ. કૂફી શૈલી મરેસોપોટરેવમયાના વિદ્ાકરેનદ્ કૂફા અનરે બસરામાં 
પ્રચવલત હતી, જયારરે  નસખ શૈલી મક્ા અનરે મદીનામાં િપરાતી. અરબી વલવપમાં 
28 અક્ર છરે. ફારસી ભાષા માટરે એમાં બીજાં ચાર વચહન ઉમરેરાયાં નરે ઉદૂ્ક માટરે 
િળી બીજાં 3 વચહન ઉમરેરાયાં. અરબી વલવપ જમણીથી ડાબી બાજુ લખાય છરે. 
ઉતિરપવચિમ ભારતમાં ઈરાની સામ્ાજયના શાસન દરવમયાન આરમાઇક વલવપ 
પરથી ખરોષ્ી વલવપ વિકસી. આ વલવપ ઈ. સ.ની શરૂઆતની સદીઓમાં ધીમરે ધીમરે 
લુપ્ત થઈ. મુવસલમ સમયનાં અરબી લખાણો દસતાિરેજોમાંથી મળરે છરે. કૂફી શૈલી 
વશલાલરેખો અનરે વસક્ાઓ પરનાં લખાણો પૂરતી મયા્કકદત રહી. કુરાનરે શરીફની 
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સુશોવભત હસતપ્રતો તૈયાર કરિા માટરે કૂફી શૈલી પ્રયોજાતી. રોવજદંા વયિહારમાં 
ઝડપથી લખિા માટરે નસખ શૈલીનો પ્રયોગ થયો. નસખ શૈલીનાં લક્ણોમાં થોડા 
ફરેરફાર કરી બીજી પાંચ શૈલીઓ ઘડાઈ : 1. મુહક્ક, 2. રરેહાન, 3. થુલથ, 4. 
તૌકીઅ અનરે 5 કરકાઅ. નસખ અનરે એમાંથી નીકળરેલી આ પાંચ શૈલીઓ ‘છ 
કલમ’ તરીકરે ઓળખાય છરે. 13મા સૈકામાં ઈરાનમાં ‘તાલીક’ નામરે એક નિી 
શૈલી ઘડાઈ. આ શૈલી ઈરાનમાં બરે સૈકા સુધી ખૂબ પ્રયોજાઈ. ચૌદમી સદીમાં 
નસખ અનરે તાલીકના સમનિયમાંથી ‘નસતાલીક’ નામરે નિી શૈલી ઘડાઈ. સુલરેખન 
શૈલીનું સહુથી આલંકાકરક સિરૂપ તુગ્ા શૈલીમાં જોિા મળરે છરે. લરેખનના અક્રો-
ના િળાંકોમાં છૂટ લઈ એમાં બાજ, િાઘ, હાથી, ઘોડો િગરેરરે  પશુપંખીના આકાર 
કાિિામાં આિરે છરે. એમાં ‘નાદરે અલી’નું સૂત્ સહુથી િધુ પ્રચવલત છરે. ભારતમાં 
તુગ્ા શૈલીનું સુંદર અનરે કલાતમક સિરૂપ બંગાળના વશલાલરેખોમાં જોિા મળરે છરે.

હખામની રાજયમાં અવભલરેખો કીલાક્ર-વલવપમાં કોતરાતા. િહીિટી ભાષા 
માટરે આરમાઇક વલવપ પ્રયોજાતી. ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી સદીમાં આરમાઇક વલવપમાંથી 
પહલિી વલવપ ઘડાઈ.

ઈરાનમાં જરથોસતી ધમ્કના અિરેસતા ગ્ંથ માટરે પાંજદ વલવપ પ્રયોજાઈ. એમાં 
47 િણ્ક છરે. આ વલવપ પ્રાય: પહલિી વલવપ પરથી ઘડાઈ છરે.

બુખારા–સમરકંદિાળા સોગદ પ્રદરેશ (હાલના ઉઝબરેક)માં સોગદી વલવપ 
વિકસી હતી. તરે મધય એવશયાના ઘણા દરેશોમાં પ્રચવલત હતી.

મૉંગોવલયામાં રહરેતા ઉઇગુર લોકોની વલવપ સોગદી વલવપ પરથી બની છરે. 
એમાં માત્ 14 અક્ર છરે. સિર લખાતા નથી. મંગોલ અનરે મંચૂ વલવપ ઉઇગુર 
વલવપમાંથી ઉદભિી છરે.

ગ્રીક લિલિ

યુરોપની વલવપઓમાં સહુથી જૂની ગ્ીક વલવપ છરે. એના લરેખ ઈ. સ. 
પૂ. 800 સુધીના મળરે છરે. આ વલવપ ઈ. સ. પૂ. 1000ના અરસામાં ઉદભિી 
હોિાનું જણાય છરે. એના જૂના લરેખ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ કોતરાયા 
છરે. ઈ. સ. પૂ. 500થી આ વલવપના લરેખ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ લખાયા. 
ઉતિર સરેમરેકટક વલવપના 22માંથી 11 અક્ર આ વલવપમાં અપનાિાયા છરે. અમુક 
વયંજનોમાંથી પાંચ સિર ઉપજાવયા છરે. કરેટલાક ધિવનઓ માટરે નિા અક્ર-
-સંકરેત રચાયા. એમાં કુલ 24 અક્ર છરે. યુરોપમાં 1752માં સૌપ્રથમ પરેવપરસ 
ઉપરનું ગ્ીક લખાણ શોધાયું. ઇવજપ્તમાં 1778માં ગ્ીક વલવપિાળાં 40થી 50 
જ રેટલાં ઓવળયાં શોધાયાં છરે. 1820માં મરે્ફીસમાં સરેરાવપયમ સાઇટ પરથી 
ઈ. સ. પૂ. બીજી સદીનાં ગ્ીક લખાણો મળ્ાં છરે.
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કફવનવશયનો પાસરેથી ગ્ીકોએ પોતાની ધિવનમાળા પ્રાપ્ત કરી એમ મનાય છરે. 
કફવનવશયન િણ્કમાળાનાં બરે સિરૂપો  મોએબાઇટ (ઈ. સ. પૂ. નિમી સદી) અનરે વસડો-
વનયન(ઈ. સ. પૂ. છઠ્ી સદી)માંના મોએબાઇટ સિરૂપમાંથી ગ્ીક િણ્કમાળાનો ઉદય 
થયો. કરેટલાક પુરાતતિવિદો ઇવજયન સંસકૃવત પાસરેથી પુરાતન ગ્ીસરે મૂળાક્રપદ્ધવત 
મરેળિી એમ પ્રવતપાકદત કરરે  છરે; છતાં કફવનવશયન મૂળાક્રોની ગ્ીક મૂળાક્રો ઉપર 
પુષકળ અસર પડી છરે અનરે ગ્ીકોએ આ મૂળાક્રો કફવનવશયન કહા છરે. ગ્ીક મૂ-
ળાક્રોનાં નામો પણ કફવનવશયન છરે. ગ્ીકોએ કફવનવશયન લરેખના જ રે વયંજનાતમક 
અક્રસંકરેતો પોતાની ભાષામાં નહોતા તરેમનરે સિરધિવન તરીકરે અપનાિી લીધા. આ 
રીતરે કફવનવશયનમાંના A, O અનરે I એ ત્ણરેય સિરયુકત િણયોનરે ગ્ીકોએ એમના 
િત્કમાન ધિવનમૂલયિાળા સિરો બનાિી દીધા અનરે વયંજન સાથરે એમનરે જોડીનરે 
અક્ર દશા્કિિાનો આરંભ કયયો; ઉ. ત., TA, TO, TI િગરેરરે . ગ્ીકોએ િત્કમાન 
અંગ્રેજી વલવપના કુલ 26 કૅવપટલ મૂળાક્રોમાંથી 22 જ રેટલા વિકસાવયા. આમ છતાં 
ગ્ીકો પોતાની ભાષાના બધા સિરો માટરે પૂરતી સંજ્ાઓ વનમા્કણ કરી શકયા નકહ 
અનરે હ્રસિદીઘ્કનો ફરક દશા્કિી શકયા નકહ. ઉતિરકાલમાં એમણરે એમના બરે પ્રકાર-
ના સિરાઘાત (accent) માટરેનાં વચહન તરેમજ કરેટલાંક વિરામવચહનો યોજયાં હતાં.

ઇટાિીની એટરુસકન લિલિ
ઇટાલીમાં રોમનોની પહરેલાં એટરુસકન પ્રજા િસતી હતી. આ પ્રજા એવશયા મા-

ઇનોરમાંથી ઇવજપ્તનરે માગદે ઈ. સ. પૂ. અવગયારમી સદીમાં ઇટાલીમાં જઈનરે િસી 
હતી. ગ્ીકો પાસરેથી એટરુસકનોએ ગ્ીક ધિનયાતમક િણ્કમાળા અપનાિી. એટરુસકન 
ભાષાનું સિરૂપ 1971માં બંધ બરેસાડી શકાયું. એ ભાષા એવશયા માઇનોરની કહતિી 
ભાષાનરે મળતી આિરે છરે.

એટરુસકન પ્રજા પાસરેથી રોમનો(લૅકટનો)એ ગ્ીક ધિવનમાળા પ્રાપ્ત કરી હોિાનું 
મનાય છરે. ઈ. સ. પૂ. બીજી સદીમાં રોમનોએ ગ્ીસ જીતયું; તયારરે  રોમન સંસકૃવત 
ઉપર ગ્ીક વશલપ, સથાપતય અનરે િણ્કમાળાનો પુન: પ્રભાિ પડ્ો. ગ્ીક ધિવનમાળા 
લૅકટન ધિવનઓ માટરે લગભગ સંપૂણ્કપણરે પયા્કપ્ત હતી. ગ્ીકમાં C [k] તરેમજ [g] 
બંનરે ધિવનઓ દશા્કિાતા; તરેમાં લૅકટનોએ સુધારો કરીનરે [g] માટરે C ઉપરથી  સંજ્ા 
બનાિી અનરે Cનરે [k] ધિવન માટરે રાખયો. Q, X, Z અનરે K િણયોનો વયિહારમાં 
કિવચત્ ઉપયોગ રોમનો કરતા. F ગ્ીકમાં w ધિવન દશા્કિતો, તરે લૅકટન F ધિવન 
બનયો. Y, V, U ત્ણરેય ગ્ીક upsilon [u] નાં રૂપાનતર હતાં. સિરોની હ્રસિદીઘ્કતા 
સંબંધરે લૅકટનમાં અવયિસથા હતી. સિરસંજ્ા ઉપર દીઘ્કતાસૂચક વચહન મૂકીનરે કરે 
સિરનરે બરેિડાિીનરે સિરની દીઘ્કતા દશા્કિાતી; ઉ. ત., િત્કમાન અંગ્રેજીમાં bazar 
કરે bazaar. લૅકટનમાં સિરાઘાતસૂચક વચહનો મૂકિાની આિશયકતા નહોતી. આ 
વલવપમાં કુલ 26 અક્ર હતા. પવચિમ યુરોપની ઇટાવલયન, સપરેન, પોટુ્કગીઝ, રિરેનચ 
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અનરે રુમાવનયન ભાષાઓએ રોમન વલવપ અપનાિી. રોમન સામ્ાજય અનરે વરિસતી 
ધમ્કના પ્રસારનરે લીધરે લૅકટન ભાષા અનરે વલવપના પ્રસારનરે િરેગ મળ્ો.

ઓગણીસમી સદીના અંતભાગમાં રોમમાં લૅકટન વલવપમાં કોતરરેલા ત્ણ 
અિશરેષો પ્રાપ્ત થયા :

1. વકિરવનલ અનરે વિમવનલ ટરેકરીઓ ઉપર 1880માં માટીનો એક વિવચત્ 
આકારનો પ્રાચીન કંુજો પ્રાપ્ત થયો, જ રેની મધયમાં ત્ણ જુદાં જુદાં મુખિાળાં પાત્ો 
જોડાયરેલાં હતાં. આ કંુજાની ત્ણરેય બાજુ અનરે મુખની નીચરે લૅકટનમાં લરેખ કોતરરેલો 
છરે. લખાણ ઉપરથી ઈ. સ. પૂ. ચોથી સદીના આરંભનો લરેખ લાગરે છરે. ડિરેનોસ 
(Dvenos) અવભલરેખ તરીકરે ઓળખાતા આ લરેખના સૂત્ધાર ડિરેનોસરે જમણીથી 
ડાબી બાજુએ લરેખ લખયો હોય એમ જણાય છરે.

2. પ્રરેનરેસટ(રોમ પાસરે)માંથી 1887માં સુિણ્કના બનરેલા પગના હાડકાના 
આકારના કફબયુલા (fibula) ઉપર લૅકટનમાં જમણીથી ડાબી બાજુએ લરેખ કોતરરેલો 
છરે. આ લરેખ ઈ. સ. પૂ. છઠ્ી સદીનો જણાય છરે. એમાં નીચરે મુજબ લખાણ છરે : 
MANIOS MED FHEFHAKED NVMASIOS – Manius made me for 
Numasius

કફબયુલા ઉપરનું લૅકટન લખાણ

3. 1899માં રોમન ફોરમના ઉતિર-પવચિમ ભાગમાં સતંભની ચારરેય બાજુ 
રોમની લૅકટન વલવપમાં કોતરાયરેલો લરેખ મળ્ો છરે. સતંભનો ઉપરનો ભાગ તૂટી ગયો 
છરે. એનો સમય ઈ. સ. પૂ. છઠ્ી સદીનો જણાય છરે.

જમદેવનક ભાષા બોલનારી પ્રજાઓએ આ લૅકટન ધિવનમાળા કરેટલોક ફરેરફાર 
કરીનરે સિીકારી. એમની ધિવનમાળાનરે રુવનક િણ્કમાળા કહરે છરે. એમાં ધિવનક્મ ગ્ીક-
-લૅકટનથી જુદો હતો. ઉપરાંત એમની ભાષામાં પ્રચવલત કરેટલાક વિવશષ્ ધિવનઓ 
માટરે વિવશષ્ નિી સંજ્ાઓ ઉમરેરિામાં આિી હતી. વરિસતી ધમ્કની અસર તળરે 
આવયા પછી આ જમદેવનક પ્રજાઓએ રુવનકનરે બદલરે લૅકટન ધિવનમાળા સિીકારી. 
જોકરે વબશપ ઉલકફલસરે ચોથી સદીમાં બાઇબલના અનુિાદ માટરે જ રે ધિવનમાળા 
યોજી તરેમાં કરેટલીક રુવનક સંજ્ાઓ હતી.

પૂિ્ક યુરોપની સલાિૉવનક પ્રજાઓ માટરે વસકરલ અનરે મરેથોકડયસ ધિવનમાળા 
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ઘડી. એમાં તરેઓએરે સવબ્કયન જ રેિી સલાિૉવનક ભાષાના કરેટલાક વિવશષ્ ધિવનઓ 
માટરે િધારાની સંજ્ાઓ ઉમરેરી. ઉલકફલસરે યોજ રેલી ગૉવથક (જમદેવનક) ધિવનમાળા-
ની જ રેમ નિમી સદીમાં ગ્ીક વલવપમાંથી ઘડાયરેલી આ સલાિૉવનક િણ્કમાળા પણ 
સુંદર હતી.

સરેવિ્કયન અનરે રવશયનોએ વસકરવલક વલવપના િણયોનો પ્રયોગ કયયો. દરેિળોમાં 
પ્રાચીન ધાવમ્કક ભાષાના પ્રયોગમાં ક્ોએવશયાના રોમન કૅથવલકોએ ગલૅગોવલ-
કટક િણયોનો પ્રયોગ કયયો. આ ગલૅગોવલકટક િણયો પ્રાચીન બુલગરેકરયન, અથા્કત્ 
પ્રાચીન ધાવમ્કક સલાિૉવનક િણયોમાંથી વયુતપન્ન થયા છરે. ગલૅગોવલકટક વલવપના િણયો 
વસકરવલક િણયો કરતાં િાંચિા અઘરા હતા. આ િણયો ક્ોએવશયા અનરે કિૉનદેરો 
ટાપુઓમાં સતિરમી સદી સુધી સામાનય હરેતુઓ માટરે પ્રયોજાતા.

ઇટાલીની એટરુસકન િણ્કમાળામાંથી ટ્યુટૉવનક રુવનક અક્રો વયુતપન્ન થયા 
છરે. એના લરેખો ઉતિર ઇટાલીમાં મળ્ા છરે. ડરેવનશ વિવિાન એલ. એફ. એ. વિમરના 
મતરે ટ્યુટૉવનક અક્ર ઈ. સ.ની બીજી સદીના અંતમાં પ્રયોજાતા લૅકટન અક્રોમાંથી 
વિકાસ પા્યા. લાકડાની પાતળી ચીપો પર કરેટલાંક વચહન કોતરાતાં. સફરેદ 
કપડામાં તરે એકઠી કરિામાં આિતી અનરે કુશળ વયવકત ચીપ ઉઠાિીનરે એમાંથી 
ભાગય િાંચતી. હરે્પલના મતરે ટ્યુટૉવનક અક્રો પવચિમી ગ્ીક અક્રોમાંથી ઈ. સ. 
પૂ. 600ની આસપાસ વયુતપન્ન થયા. એ અક્રો સૅબરેવલક અનરે ઉતિરી ઍટરુસકન 
િણયો સાથરે મળતા આિતા હતા. ઇસાક ટરેઇલરરે  આ અક્રો કાળા સમુદ્ની ગ્ીક 
િસાહતના િણયોમાંથી વયુતપન્ન થયા હોિાનું જણાવયું.

વબ્ટન અનરે આયલૅ્કનડના કરેવલટક લોકો ઑગમ-િણયોનો ઉપયોગ કરતા હતા. 
િૅલસના ઑગમ-લરેખોમાં ઈ. સ. પાંચમી–છઠ્ી સદીનું લૅકટન લખાણ લખાતું. 
ઑગમ-અક્રોનાં વચહનો નાની ઊભી રરેખાનાં બનરેલાં હતાં. પ્રાચીન કથાઓમાં 
િીરનું યુદ્ધમાં લડતાં લડતાં મૃતયુ થતું તયારરે  તરેમની કબર ખોડી નાનો પથથર ઊભો 
કરિામાં આિતો અનરે ઑગમ-અક્રોમાં એ પથથર ઉપર િીરનું નામ કોતરાતું.

સાઇબીકરયાના પ્રદરેશમાં ગ્ીક અક્રોનરે મળતા આિતા કરિવજયન િણયો પ્ર-
યોજાતા.

મ્ય લિલિ : મધય અમરેકરકામાં પ્રાચીન કાલમાં જ રે સભયતા વિકસી હતી તરેમાં 
‘મય’ સભયતા પ્રવસદ્ધ છરે. એનો વિકાસ લગભગ ઈ. સ. પૂ. 1000માં થયો હતો. મય 
સભયતાના પાષાણ-સમારક પર કોતરરેલા અનરેક લરેખ મળરે છરે. ‘મય’ વલવપમાં કુલ 
340 સંકરેત છરે. આ વલવપ પૂરરેપૂરી િણા્કતમક નથી, તરેમ ભાિવચત્ાતમક પણ નથી. 
પૂરી શ્ુતયાતમક પણ નથી. એમાં ત્ણરેય સિરૂપોનું સંયોજન થયું છરે. આ વલવપનરે 
ઉકરેલિાના ઘણા પ્રયતનો થયા છરે. હજુ એનો સિ્કસંમત ઉકરેલ પ્રાપ્ત થયો નથી.

v
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ભારતમાં સહુપ્રથમ જ રે લરેખનનાં ઉદાહરણો 
મળરે છરે. તરે મોહેં-જો-દડો અનરે હડપપા(ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી 
સહસ્ાબદી)ના પુરાતન અિશરેષો રૂપરે પ્રાપ્ત થયરેલ 
માટીની પકિરેલી લખાણયુકત મુદ્ાઓ અનરે મુદ્ાંકો છરે. 
પવચિમ પંજાબમાં હડપપા પાસરેના ખંડરેરોના ટીંબામાંથી 
જનરલ કવનંગહમનરે 1853–56 દરવમયાન મુદ્ાઓ-
ના નમૂના મળરેલા, પરંતુ તયાં ખોદકામનો આરંભ 
1921માં થયો. બીજ રે િષદે વસંધમાંના મોહેં-જો-દડોના 
ટીંબામાં પણ એિા અિશરેષો મળી આિતાં તયાં પણ 
ખોદકામ શરૂ કરિામાં આવયું. આ બરે સથળોએ આિી 
હજારો મુદ્ાઓ મળી છરે, જ રેમાં એક-બરે લીટીનું ટૂકંું 
લખાણ જોિા મળરે છરે. આ મુદ્ાઓ બીબા રૂપરે હોઈ 
તરેમાં અક્ર ઊલટા મરોડમાં ઊંડા કોતરરેલા હોય છરે. 
સૂલટા મરોડિાળા મુદ્ાંકોના પણ જૂજ નમૂના મળ્ા 
છરે. ગુજરાતમાં પણ હડપપીય સભયતાના સથળ લોથ-
લ(વજ. અમદાિાદ)માંથી આિી મુદ્ાઓ મળી છરે. આ 
ઉપરાંત તાંબાની કરેટલીક િસતુઓ, માટીનાં િાસણો 
િગરેરરે  ઉપર આ વલવપના સંકરેત મળરે છરે. મોટા ભાગનું 
લખાણ સરેલખડી, વચનાઈ માટીની મુદ્ાઓ પર મળરે 
છરે. એ આકારમાં ચોરસ છરે. મરેસોપોટરેવમયાના નળા-
કારોના આકારની મુદ્ાઓ પણ મળી છરે. િરેપાર 
માટરેની ગાંસડીઓ પર લગાિિાની છાપ માટરે આ 
મુદ્ાઓ િપરાતી હોિાનું જણાય છરે.

હડપપીય સભયતાની વલવપ પદાથ્ક-આકૃવતમૂ-
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લક (schematic) અનરે સરળ રરેખાંકકત (linear) છરે. ડવૅિડ કડકરનજરના જણાવયા 
મુજબ આ વલવપ અનરે જ રેમાંથી કયૂવનફૉમ્ક વલવપ તરેમજ પ્રાચીન ઍલરેમાઇટ વલવપ 
નીકળી એનો કોઈ આકદમ પુરાતન વલવપ િચચરે સંબંધ હોિો જોઈએ.

હડપપીય વલવપનાં લખાણોમાં આિતાં જુદાં જુદાં વચહનોનું િગગીકરણ કરી 
એના મૂળાક્રોની તથા એમાં ઉમરેરાયરેલાં માત્ાવચહનોની ગણતરી કરિાની કોવશશ 
થઈ છરે. ડૉ. હનટરરે  કરરેલા પૃથક્રણ અનરે િગગીકરણમાં જોડાક્ર ન હોય તરેિા 
અક્રોની કુલ સંખયા 234 થઈ છરે નરે એમાં મૂળાક્રોની સંખયા 102 છરે. ડૉ. 
દાનીએ કરરેલા પૃથક્રણમાં 27 વચત્ાક્રો, 27 ભૌવમવતક વચહનો, કરેટલાંક અંક-
વચહનો, કૌંસો અનરે બરે જાદુઈ પ્રતીકો છરે નરે મૂળાક્રોમાં આંતકરક તથા બાહ 
માત્ાઓ ઉમરેરાઈ છરે તરેમજ કરેટલાક મૂળાક્રોનરે બીજા મૂળાક્રો સાથરે જોડરેલા છરે. 
મૂળાક્રોમાં સિરવચહનો અનરે સિરભારવચહનો જ રેિાં વચહન ઉમરેરરેલાં જણાય છરે. 
અક્રોમાંના કરેટલાક વચત્ાતમક છરે. એ અક્રોના આકાર પરથી એનરે તરે તરે પદાથ્ક-
ના દ્ોતક માનિામાં આવયા છરે; ઉ. ત., મનુષય, નગર, ઘર, કરેદી, ધનુધા્કરી, પક્ી, 
મતસય િગરેરરે . અનરેક શબદોનરે અંતરે આિતી અમુક સંજ્ાઓનરે વિભવકતના પ્રતયય 
ધારિામાં આવયા છરે. આ વલવપમાંના ઘણા અક્ર વચત્ાતમક ન હોઈ એનુ્ં સિરૂપ 
પૂણ્કત: વચત્ાતમક રહું ન હોિાનું જણાય છરે. કરેટલાક વિવિાનો એમાં ભાિાતમક અનરે 
ધિનયાતમક વચહનો હોિાનું ધારરે  છરે. તો કોઈ એનરે પ્રધાનત: શ્ુતયાતમક માનરે છરે. 
વચહનોની સંખયા પરથી ફવલત થાય છરે કરે આ વલવપ જ રેમ પૂણ્કત: વચત્ાતમક નથી 
તરેમ બ્ાહ્ી િગરેરરેની જ રેમ પૂણ્કત: િણા્કતમક પણ નથી.

અક્રોના મરોડ પરથી તરેમજ તરેના ક્મ પરથી આ વલવપના લખાણની કદશા 
નક્ી કરિાનો પ્રયતન થયો છરે. એના અક્ર ઉપરથી નીચરે જતા મરોડના છરે નરે 
આડી લીટીમાં લખાય છરે. આ વલવપનાં લખાણ મોટરેભાગરે એક નાની લીટી જ રેટલાં, 
કરેટલીક િાર સિા કરે દોિ લીટી જ રેટલાં નરે કિવચત્ ત્ણ લીટી જ રેટલાં ટૂકંાં હોય છરે. 
આમાંનાં એક લીટીનાં લખાણ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ લખાતાં; જયારરે  
લખાણ બરે લીટીનાં હોય તો તરેની પહરેલી લીટી જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ અનરે 
બીજી લીટી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ લખાતી હોિાનું જણાયું છરે. આ પદ્ધવતમાં 
કલમ જમણીથી ડાબી અનરે ડાબીથી જમણી બાજુ સળંગ ચાલુ રહરે છરે. ખરેતર 
ખરેડતી િખતરે બળદ દર ચાસરે કદશા ઉલટાિતો રહી સળંગ કદમ ભરરે  છરે તરેમ 
આ વલવપમાં દર લીટીએ કદશા ઉલટાિીનરે કલમની સળંગ ગવતનો સતત ઉપયોગ 
કરિામાં આિરે છરે. આથી આ પદ્ધવતનરે બવલિદ્ક-આિત્કન પદ્ધવત (boustrophedon) 
કહરે છરે. બરેિડા કાંઠાિાળા ઊંચા િાસણના ઘાટનો એક અક્ર, જ રે કરેટલાય લરેખોની 
લીટી પૂરી થતાં િધરેલા અક્ર તરીકરે લરેખનો છરેલો અક્ર ઠરરે  છરે. એ અક્ર લખાણ 
પૂરંુ થતાં ડાબી બાજુએ છરેલો લખરેલો હોય છરે.
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હડપપીય વલવપની સંજ્ાઓનરે ઉકરેલિાનો પ્રયાસ વિવિાનોએ કયયો છરે. હડપપીય 
સભયતા મુખયતિરે દ્વિડ પ્રજાની હોિાનું ધારીનરે કરેટલાકરે એના આકારોનાં પ્રાચીન 
તવમળ નામો પરથી લખાણોનો અથ્ક તારિિા પ્રયતન કયયો છરે; ફાધર હરેરાસરે કોઈ 
કોઈ લરેખોમાં તો પદ્-રચના દશા્કિી એનરે માત્ાઓની પણ ગણતરી કરી છરે. જોકરે 
દ્વિડ ભાષાઓનું એટલું પ્રાચીન સિરૂપ હાલ ઉપલબધ નથી.

બીજા કરેટલાક વિવિાનોએ આ લખાણોની ભાષા િૈકદક સંસકૃત જ રેિી 
હોિાનું ધાયુયં છરે, નરે આ વલવપનાં વચહનોનરે બ્ાહ્ી વલવપનાં પ્રાચીનતમ વચહનો 
અનુસાર ઉકરેલિા કોવશશ કરી છરે. આ વલવપનાં કરેટલાંક વચહન બ્ાહ્ી વલવપના 
અમુક અક્રો સાથરે આકારસા્ય ધરાિરે છરે તરેમજ બ્ાહ્ી વલવપની જ રેમ 
આ વલવપમાં પણ મૂળાક્રોમાં અંતગ્કત વચહનો ઉમરેરિાની પદ્ધવત જણાય છરે. 
િળી ઐવતહાવસક કાલની એ પ્રાચીનતમ ભારતીય વલવપ આદ્-ઐવતહા-
વસક કાલની આ અણઊકલી વલવપમાંથી ઊતરી આિી હોય એ સંભવિત છરે; 
છતાં આ બરે વલવપઓનાં ઉપલબધ લખાણો િચચરે હજારરેક િષ્કનો લાંબો ગાળો 
રહરેલો છરે અનરે બરે વલવપઓ િચચરેના આંતકરક સા્યની પ્રતીવત થતી નથી. 
ડૉ. પ્રાણનાથ, સિામી શંકરાનંદ તથા ડૉ. બરુઆ જ રેિા કરેટલાકરે તાંવત્ક વચહનોની 
રીતરે ઉકરેલિા પ્રયતન કયયો છરે. એમના મતરે આ વલવપ િણ્કમાળાતમક છરે. 1971માં 
એસ. આર. રાિરે કફવનવશયન વલવપ સાથરેના સા્યના આધારરે  આ વલવપ ઉકરેલિા 
પ્રયતન કયયો છરે. હડપપીય વલવપનરે અનય પ્રાચીન દરેશોની સમકાલીન વલવપઓ 
સાથરે સરખાિીનરે એનરે ઉકરેલિાના તક્ક પણ થયા છરે. િરેડરેલરે સુમરેકરયન વલવપના 
આધારરે , પ્રો. બી. હ્રોજનીએ કહટાઇટ વલવપના આધારરે  અનરે 1934માં હરેિરેસીએ 
ઈસટર ટાપુની વલવપના આધારરે  તરેનરે ઉકરેલિા કોવશશ કરી છરે. કરેટલાકરે આ વલવપનાં 
વચહનોમાં શાકત કરે તાંવત્ક સંપ્રદાયમાં છરે તરેિાં ગૂિ સંકરેતવચહનો ઘટાિીનરે એનાં 
લખાણો િાંચિાનો પ્રયાસ કયયો છરે. જોકરે આ કોઈ મંતવય પ્રતીવતકર નીિડ્ાં નથી. 
ડૉ. ફતરેહવસંહરે હડપપીય વલવપમાં બ્ાહ્ણગ્ંથો અનરે ઉપવનષદોનાં પ્રતીક શોધયાં. 
સુધાંશુકુમાર રાયના મતરે વસનધુ વલવપ િણ્કમાળાતમક છરે. વહી. એન. કૃષણરાિરે 
હડપપીય સભયતાની પશુપવત-મુદ્ાના વલવપસંકરેતોમાં ‘મખનાશન’ (ઇનદ્) શબદ 
શોધયો. કફનલૅનડ અનરે રવશયાના િૈજ્ાવનકોએ ઇલરેકટ્રૉવનક ગણક-યંત્ોની મદદથી 
આ વલવપના કરેટલાક સંકરેતોનો અથ્ક ઉકરેલિા પ્રયાસ કયયો છરે.

લરેખનકળાની દૃવષ્એ આ વલવપના અક્ર મૌય્કકાલીન બ્ાહ્ી વલવપના અક્રો-
ની જ રેમ સીધા, સપષ્ અનરે સુંદર મરોડના હોિાથી ડૉ. લૅંગડન આ વલવપનરે બ્ાહ્ીની 
જનરેતા માનીનરે બ્ાહ્ી વલવપના अ, इ, ई, ओ, क, ग, घ, छ, ज, ट, त, थ, प, ब, म, य, 
र, ल અનરે व એ 19 અક્રોનરે આ વલવપના જ રેિા આકારના અક્રોમાંથી ઉતપન્ન 
થયરેલા માનરે છરે. ડૉ. સુનીવતકુમાર ચૅટરજી જ રેિા કરેટલાક વિવિાનો પણ આ મતનું 
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સમથ્કન કરરે  છરે. એમાં તરેઓ અનરેક અક્રોના વનકટના સાદૃશય ઉપરાંત વયંજનોમાં 
સિરવચહનો ભરેળિિાનો વસદ્ધાંત બ્ાહ્ી વલવપની જ રેમ આ વલવપમાં પણ જોિા મળરે 
છરે, એ મુદ્ા ઉપર ભાર મૂકરે છરે.

હડપપીય સભયતાની મુદ્ાઓ ઉપરનું લખાણ

હડપપીય સભયતાની વલવપનરે જગતની અનય પુરાતન વલવપઓ સાથરે પણ 
સરખાિી જોિામાં આિી છરે. અરબસતાનની સરેવબયન વલવપના કરેટલાક અક્ર આ 
વલવપના અક્રો સાથરે સા્ય ધરાિરે છરે. આ વલવપના લગભગ બધા મનુષયાકાર અક્ર 
સમકાલીન વમસરની વલવપના અક્રોનરે ઘણા મળતા આિરે છરે. જોકરે વલવપના સામાનય 
મરોડ પરથી આ વલવપ વમસર કરતાંય સુમરેરની વલવપ સાથરે િધુ સા્ય ધરાિરે છરે. 
આથીય િધુ સા્ય આદ્-એલમ વલવપ સાથરે જોિામાં આિરે છરે. બલૂવચસતાન અનરે 
એલમની સમીપતા જોતાં આ સિાભાવિક લાગરે છરે. સુમરેર, એલમ અનરે હડપપાની 
વલવપઓ કોઈ આદ્-એવશયાઈ વલવપમાંથી વયુતપન્ન થઈ હોય એમ પણ બનરે.

      
લોથલમાંથી પ્રાપ્ત મુદ્ા પરનું લખાણ  લોથલમાંથી પ્રાપ્ત મુદ્ાંકો પરનું લખાણ
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જો હડપપીય વલવપના અક્ર ઊકલરે તો એમાંથી ઘણી મહતિની માકહતી પ્રાપ્ત 
થાય. આ વલવપ અનરે ભારતીય બ્ાહ્ી વલવપનો સંબંધ છરે કરે નકહ તરે વનવચિત થાય 
નરે એની ભાષાનરે સંસકૃત, પ્રાકૃત કરે દ્વિડ જ રેિી પ્રાચીન ભાષા સાથરે કરેિો સંબંધ છરે 
તરે જાણી શકાય. આ ઉપરાંત વિશરેષ નામો પરથી લોકોની જાવત, એમની ધાવમ્કક 
કરે વયાપારી માકહતી મળરે નરે એ મુદ્ાઓનો તથા એના પરથી આકૃવતઓનો ઉદ્ રેશ 
જાણી શકાય. જોકરે આ વલવપના લરેખ પવટ્કાઓ અનરે મુદ્ાઓ પર અંકકત કરરેલા છરે 
અનરે બહુ ટૂકંા છરે. આથી કોઈ મહતિની સામાવજક કરે રાજકીય માકહતી મળિાનો 
સંભિ નકહ હોિા છતાં એ વલવખત અિશરેષોના લખાણની વલવપ, ભાષા અનરે 
હકીકતનરે આધારરે  અનરેક પ્રશ્ો ઊકલી શકરે તરેમ છરે.

ખરોષ્ી લિલિ
ખરોષ્ી વલવપ એ સરેવમકટક િગ્કની વલવપ છરે. આ વલવપનો પ્રયોગ ભારતમાં 

મયા્કકદત વિસતારમાં અનરે મયા્કકદત કાળમાં થયો છરે.

ઈરાની સામ્ાજયની સતિા હરેઠળના ગાંધાર પ્રદરેશમાં (ઈ. સ. પૂ. 321) એ સમય 
દરવમયાન જ રે ઈરાની િબના ચાંદીના ગોળ વસક્ા પડતા, તરેના પર બ્ાહ્ી વલવપનો 
કરે ખરોષ્ી વલવપનો એકરેક અક્ર મુદ્ાંકકત કરાતો. આ વસક્ાઓ વસગલોઈ (Sigloi) 
તરીકરે ઓળખાતા. એ કંદહાર (અફઘાવનસતાન) અનરે વસસતાન(ઈરાન)માં મળ્ા છરે. 
મૌય્ક સમ્ાટ અશોકના ચૌદ શૈલલરેખોની બરે નકલ શાહબાઝગિી (વજ. પરેશાિર) 
અનરે મનસરેહરા(વજ. હઝારા)માંથી પ્રાપ્ત થઈ છરે, જ રે ખરોષ્ી વલવપમાં કોતરરેલી છરે. 
આ લરેખો લગભગ ઈ. સ. પૂ. 256ના છરે. મૌય્કકાલ પછી ભારતના આ પ્રદરેશોમાં 
બાહવલક યિન, શક-પહલિ, ક્ત્પ, કુષાણ િગરેરરે  વિદરેશી રાજિંશોનું શાસન પ્રિ-
તયુયં. તરેમના વસક્ાની એક બાજુ પર પ્રાકૃત લખાણ ખરોષ્ી વલવપમાં કોતરાતું. આ 
વસક્ાઓનો સમય ઈ. સ. પૂ. બીજી સદીથી ઈ. સ.ની બીજી સદી સુધીનો છરે. એ 
વિદરેશી રાજયોના કરેટલાક અવભલરેખ માટી, પથથરનાં પાત્ો, તકતીઓ, વશલાઓ, 
મૂવત્કઓ, સોના, ચાંદી અનરે તાંબાનાં પાત્ો પર કોતરરેલા છરે અનરે એ ગાંધાર પ્રદરેશમાં 
તક્વશલા (હાલની શાહિરેરી), પુષકલાિતી (હાલની ચારસદ્ા), અફઘાવનસતાનમાં 
િડ્કક અનરે કહડડી (જલાલાબાદથી 5 માઈલ દવક્ણમાં) અનરે મથુરામાંથી મળ્ા 
છરે. આ લરેખો ઈ. સ. પૂ. બીજી સદીથી ઈ. સ.ની પાંચમી સદી સુધીના છરે. અફ-
ઘાવનસતાનના એક સતૂપમાંથી પ્રાપ્ત થયરેલ ભૂજ ્કપત્ો ઉપર આ વલવપ આલરેખાઈ 
છરે. ખોતાન(ચીની તુક્કસતાન)માંથી આ વલવપમાં લખાયરેલ બૌદ્ધ ગ્ંથ ધ્મપદની ઈ. 
સ.ની બીજી-ત્ીજી સદીની હસતપ્રત પ્રાપ્ત થઈ છરે. ડૉ. સર ઑરલ સટાઇનનરે ચીની 
તુક્કસતાન(મધય એવશયા)માંથી લાકડાના ફલક અનરે ચામડા પર લખરેલાં (ઈ. સ. 
ત્ીજી સદીનાં) ખરોષ્ી લખાણ મળ્ાં છરે. ખરોષ્ીમાં લખરેલ છૂટક લરેખ મુલતાન 
પાસરે ભાિલપુર, મથુરા અનરે કાંગડા(કહમાચલ પ્રદરેશ)માં મળ્ા છરે. આમ આ 
વલવપનો પ્રયોગ અનરે પ્રસાર ગંધાર અનરે તરેની આસપાસના પ્રદરેશોમાં થયો હતો. 
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આરંભમાં આ વલવપનરે વિવિાનોએ ‘બૅવકટ્રયન’, ‘ઇનડોબૅવકટ્રયન’, ‘બૅકટ્રૉ-
-પાલી’, ‘કાબુલી’, ‘ગાંધારી’ િગરેરરે  સંજ્ાઓ આપી હતી. પ્રવસદ્ધ બૌદ્ધ ગ્ંથ ‘લવલત-
-વિસતર’(ઈ. સ.ની બીજી સદી)માં જ રે 64 વલવપઓનાં નામ આપયાં છરે તરેમાં પહરેલી 
અનરે બીજી વલવપ ક્મશ: બ્ાહ્ી અનરે ખરોષ્ી છરે. સાતમી સદીના ચીની બૌદ્ધ 
વિશ્વકોશમાં પણ બ્ાહ્ી અનરે ખરોષ્ી વલવપ વિશરે જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છરે. એ વિ-
શ્વકોશમાં બ્ાહ્ી વલવપ ડાબીથી જમણી બાજુ અનરે ખરોષ્ી વલવપ જમણીથી ડાબી 
બાજુ લખાતી હોિાનો ઉલરેખ છરે. એનું મૂળ નામ ‘ખરોષ્ ્રી’ હતું, પણ ‘ખરોષ્ી’ 
નામ પછી રૂિ થઈ ગયું.

‘ખરોષ્ી’ શબદની ઉતપવતિ અંગરે એક તક્ક એિો થયો છરે કરે ખર (= ગદ્કભ) 
અનરે ‘પોસત’ (ઈરાવનયન શબદ posta = ચામડુ)ં ઉપરથી ખરોષ્ શબદ નીકળ્ો 
છરે. ખરોષ્ીનો અથ્ક ‘ગદ્કભના ચામડા પરનું લખાણ’ એિો થાય. એની િધારરે  
સંભવિત વયુતપવતિ ખરોષ્ કરે ખરોટઠ નામના આચાય્ક વિારા સંસકરણ પામરેલી વલવપ 
તરે ખરોષ્ી  – એિું લાગરે છરે.

ભારતમાં ચમ્કપટ પરના લખાણની પરંપરા નથી. કરેટલાક બૌદ્ધ ગ્ંથોમાં અનરે 
સુબંધુની ‘િાસિદતિા’માં ચમ્ક પર લખિાનો ઉલરેખ મળરે છરે. પવચિમ એવશયા અનરે 
મધય એવશયામાં લખાણના સાધન તરીકરે ચમ્કપટોનો પ્રયોગ થતો.

ઉતિલત્ : ઈ. સ. પૂ. 500ના અરસામાં ગાંધાર પ્રદરેશ પર ઈરાનના હખામની 
શાસકોનું રાજય હતું અનરે રાજકાજ માટરે ઉતિર સરેવમકટક કુળની આરમાઇક ભાષા 
અનરે વલવપનો પ્રયોગ થતો. આથી ગાંધારિાસીઓએ પોતાની પ્રાકૃત ભાષા માટરે 
આરમાઇક વલવપના આધારરે  એક કામચલાઉ વલવપ બનાિિાનો વનણ્કય કયયો. 
આરમાઇક વલવપમાં સિરો માટરે વચહ્ન નહોતાં. માત્ ‘અવલફ્’નું વચહન હતું, જ રેનો 
ઉપયોગ ‘અ’ તરીકરે કરિામાં આિતો. ખરોષ્ી વલવપના વનમા્કતાઓએ આરમાઇક 
વલવપના ‘અવલફ્’નરે ‘અ’ અક્ર માનયો. ‘અ’ અક્ર સાથરે ચાર પ્રકારની માત્ાઓ 
જોડી એમાંથી इ, उ, ए અનરે ओ સિરો માટરે અક્ર બનાવયા; પરંતુ आ, ई, ऊ, ऍ તથા 
ऋ સિરો અનરે તરેની માત્ાઓ માટરે સંકરેત બનાવયા નકહ. આથી ખરોષ્ીમાં આ સિરો 
અનરે એની માત્ાઓિાળા વયંજન મળતા નથી. ખરોષ્ી વલવપના 11 અક્રો  क, 
ज, द, न, व, य, र, व, ष, स અનરે  ह — સમાન ધિવનિાળા આરમાઇક અક્રો સાથરે 
સવિશરેષ મળતા આિરે છરે. આ વલવપનો મરોડ મરેસોપોટરેવમયાનાં તોલાં તથા તયાંની 
મુદ્ાઓ અનરે તકતીઓ પરના આરમાઇક અક્રોના મરોડનરે મળતો આિરે છરે. 
આરમાઇક વલવપની જ રેમ આ વલવપ જમણીથી ડાબી બાજુ લખિામાં આિતી. આ 
વલવપમાં માત્ 22 અક્રો જ હતા અનરે એમાં સિરોની અપૂણ્કતા હતી. સિરો અનરે 
એમની માત્ાઓમાં હ્રસિ-દીઘ્કનો ભરેદ નહોતો. સંયુકતાક્રો બહુ થોડા હતા અનરે 
તરેમની આકૃવતઓ પણ વિલક્ણ હતી. એથી સંસકૃત-લરેખન માટરે તો એ તદ્ન વનરુ-
પયોગી હતી; પણ એમાં બૌદ્ધોનાં કરેટલાંક પ્રાકૃત પુસતકો લખાયાં છરે. આમ ઉતિરીય 



44 વલવપ

પ્રદરેશના ભારતીયોએ ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદીની આસપાસ આરમાઇક વલવપના 
અક્રોમાં ઘટતો ફરેરફાર કરી, જરૂકરયાત અનુસાર એમાં અક્રો ઉમરેરી, સિરસંયો-
જન કરીનરે રાજકીય કામકાજ નરે િરેપાર આકદની સગિડો માટરે આ ખરોષ્ી વલવપ 
બનાિી. ટૉમસ, ટરેલર, કવનંગહમ, બયૂલર જ રેિા વલવપવિદોએ ખરોષ્ીની  ઉતપવતિ 
આરમાઇક વલવપમાંથી થઈ હોિાનું પ્રવતપાકદત કયુયં. ડૉ. રાજબવલ પાંડરેયરે ખરોષ્ી 
વલવપ ઉતિર પવચિમ ભારતમાં જ ઉતપન્ન થઈ હોિાનું સૂચવયું છરે.

મૂળાક્રોનો િળાંકદાર મરોડ, લરેખનની કદશા (જમણીથી ડાબી બાજુ) અનરે 
કરેટલાક મૂળાક્રોનું સા્ય સરેવમકટક કુળની આરમાઇક વલવપની સપષ્ અસર સૂચિરે 
છરે, જયારરે  કરેટલાક અક્રોના આકારમાં થયરેલું પકરિત્કન, સાવધત અક્રવચહનો, 
સિરમાત્ાઓ, સંયુકતાક્રોની પદ્ધવત ભારતીય ભાષાનરે અનુરૂપ સુધારાિધારા 
સૂચિરે છરે. આમ ખરોષ્ી વલવપના ઘડતરમાં આરમાઇક વલવપ અનરે ભારતીય ભાષા 
એ બંનરેનું સંયોજન થયરેલું છરે.

ખરોષ્ી વલવપ ઈ. સ.ની ત્ીજી સદી સુધી પંજાબના પ્રદરેશમાં ચાલુ રહી અનરે 
એ પછી ભારતમાંથી લુપ્ત થઈ.

ખરોષ્ી વલવપના અક્રો
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બ્ાહ્ી લિલિ

બ્ાહ્ી વલવપ એ સમસત ભારતિષ્કની પ્રાચીન વલવપ છરે નરે િત્કમાન ભારતીય 
વલવપઓ રૂપરે અદ્પયયંત પ્રચવલત છરે.

બૌદ્ધ સાકહતયના ‘લવલતવિસતર’ નામરે સંસકૃત ગ્ંથ (ઈ. સ. 300 પહરેલાં 
લખાયરેલ)માં 64 વલવપઓની યાદી આપી છરે. એમાં બ્ાહ્ી, ખરોષ્ી િગરેરરે  ભારતીય 
વલવપવિશરેષોનાં નામ છરે. જનૈ આગમગ્ંથો પૈકીના ‘સમિાયાંગસૂત્’ (અનુશ્ુવત 
મુજબ લગભગ ઈ. સ. પૂ. 300) અનરે ‘પણણિણા સૂત્’(અનુશ્ુવત પ્રમાણરે લગભગ 
ઈ. સ. પૂ. 168)માં 18 વલવપઓની યાદી આપરેલી છરે; જ રેમાં બંભી (બ્ાહ્ી), ખરોઠ્ી 
(ખરોટઠી) વલવપઓનાં નામ છરે. ચીની બૌદ્ધ વિશ્વકોશ ‘ફા યુઅન ચુ વલન’(ઈ. સ. 
668)માં બ્ાહ્ી અનરે ખરોષ્ીનો ઉલરેખ છરે. બ્ાહ્ી ડાબીથી જમણી તરફ અનરે 
ખરોષ્ી જમણીથી ડાબી તરફ લખાતી હોિાનું િણ્કન છરે.
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કફવનવશયન, આરમાઇક, ખરોષ્ી અનરે બ્ાહ્ી વલવપના અક્રો (સંખયા 22)

બ્ાહ્ી વલવપના લરેખો સામાનય રીતરે ઈ. સ. પૂ. ચોથા અનરે ત્ીજા શતકથી 
મળરે છરે. મૌય્ક સમ્ાટ અશોકના શૈલલરેખો બ્ાહ્ીમાં છરે. એ પૂિદે નરેપાળની તરાઈના 
વપપ્રાિાના સતૂપમાંથી મળરેલા એક પાત્ ઉપરનો ખરોષ્ી લરેખ ઈ. સ. પૂ. પાંચમી 
સદીનો છરે. ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદી પહરેલાં બ્ાહ્ીમાં લખાયરેલ કોઈ લરેખ મળ્ો નથી.

ચીની બૌદ્ધ વિશ્વકોશમાં જણાવયા અનુસાર બ્ાહ્ી વલવપ બ્હ્ાએ ઉતપન્ન 
કરરેલી મનાતી. જનૈ અનુશ્ુવત મુજબ ઋષભદરેિરે એની ઉતપવતિ કરી નરે તરેમણરે 
આ વલવપ પોતાની બ્ાહ્ી નામરે પુત્ીનરે શીખિી. એથી એ બ્ાહ્ી નામરે ઓળખાઈ. 
‘બ્ાહ્ી’ શબદ ‘બ્હ્’ પરથી ઉદભવયો છરે નરે સંસકૃતમાં ‘બ્હ્’ શબદના અનરેક અથ્ક 
થાય છરે. એનો એક અથ્ક ‘બ્ાહ્ણ’ થાય છરે નરે એ પરથી આ વલવપ બ્ાહ્ણોની વલવપ 
હોઈ ‘બ્ાહ્ી’ કહરેિાઈ એિું ધારિામાં આવયું છરે. ‘બ્હ્’નો અથ્ક ‘િરેદ’ પણ થાય છરે 
નરે એ પરથી ‘બ્ાહ્ી’ એટલરે િરેદના સંરક્ણ માટરે ભારતીય આયયોએ શોધરેલી વલવપ 
એિું પણ સૂચિાયું છરે.
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બ્ાહ્ી લિલિની ઉતિલત્ : પાચિાતય વિવિાનોના મતરે ભારતમાં 
લરેખનકળાની પ્રાચીનતા ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદી સુધી જ માલૂમ પડરે છરે નરે તરેથી 
બ્ાહ્ી વલવપ કોઈ વિદરેશી વલવપમાંથી ઉદભિી હોિાનું ધારિામાં આવયું છરે. 
ડૉ. આલરિરેડ મૂલરરે  અનુમાન કયુયં કરે વસકંદરના આક્મણ સમયરે ભારતના લોકોએ 
ગ્ીક લોકો પાસરેથી વલવપજ્ાન મરેળવયું. વપ્રનસરેપ અનરે સરેનાત્ક જ રેિા કરેટલાક વિવિાનોએ 
પણ આિી કલપના કરી. હરેલરેિીએ વલવપના બ્ાહ્ી અક્રોનો ઉદભિ ઈ. સ. પૂ. 
ચોથી સદીના આરમાઇક, ખરોષ્ી અનરે ગ્ીક અક્રોમાંથી થયો હોિાનું સૂચવયું.

કરેટલાક વિવિાનોએ બ્ાહ્ીની ઉતપવતિ સરેવમકટક કુળની વલવપઓમાંથી થઈ 
હોિાની કલપના કરી. વિલસન, ક્સટ, વિવલયમ જોનસ, િરેબર જ રેિા વિવિાનોએ બ્ા-
હ્ીનો ઉદભિ ઉતિરી સરેવમકટક કુળની કફવનવશયન વલવપમાંથી થયો હોિાનું સૂચવયું. 
સટીિનસનરે અનુમાન કયુયં કરે બ્ાહ્ી વલવપ કફવનવશયન વલવપમાંથી કરે વમસરના અક્-
રોમાંથી બની હોય. ડીકરેએ સૂચવયું કરે બ્ાહ્ી વલવપ કોઈ પ્રાચીન દવક્ણી સરેવમકટક 
વલવપ વિારા એસીકરયાની કીલાક્ર–કયૂવનફૉમ્ક-વલવપમાંથી ઉતપન્ન થઈ છરે. એડિડ્ક 
કલૉડના મતરે કફવનવશયન વલવપમાંથી સરેવબયન (કહવમયરરે કટક) વલવપ નીકળી અનરે 
એમાંથી બ્ાહ્ી ઉતપન્ન થઈ.

સનરે 1895માં ડૉ. બયૂલરરે  ‘The Origin of the Indian Brahmi Alphabet’ 
પુસતકમાં િરેબરના મતનું સમથ્કન કરીનરે પ્રવતપાકદત કયુયં કરે બ્ાહ્ી વલવપના ઘણા 
અક્રો પ્રાચીન કફવનવશયન અક્રોમાંથી, કરેટલાક મોઅબના રાજા મરેશાના લૅ્બના 
કફવનવશયન અક્રોમાંથી અનરે પાંચ અક્ર એસીકરયાનાં તોલાં પર- કોતરરેલા અક્-
રોમાંથી ઉદભવયા છરે. મૅકડૉનાલડ, બાનદેટ િગરેરરેએ બયૂલરના મતનું અનુસરણ કયુયં. 
ડૉ. બયૂલરરે  બ્ાહ્ી વલવપના અક્ર કફવનવશયન અવભલરેખોમાંના ઉતિરી સરેવમકટક 
અક્રોના પ્રાચીનતમ મરોડ સાથરે ઘણં સા્ય ધરાિરે છરે એમ દશા્કિી કફવનવશયન 
વલવપના 22 અક્રોમાંથી બ્ાહ્ીના 23 અક્ર તારિી બતાવયા, અનરે કરેટલાક અક્-
રોમાંથી એની નજીકના બીજા 19 અક્ર સાવધત કરી બતાવયા; જ રેમ કરે,

અલરેફમાંથી अ ઝાઇનમાંથી ज મરેમમાંથી म
બરેથમાંથી ब છરેથમાંથી छ નૂનમાંથી न, ञ
વગમરેલમાંથી ग થરેથમાંથી थ સામરેખમાંથી स, ष
દાલરેથમાંથી घ યોદમાંથી य આઈનમાંથી ए
હરેમાંથી ह કોફમાંથી क પરેમાંથી प
િાિમાંથી व લામરેદમાંથી ल તસાધરેમાંથી स
કાફમાંથી क વશનમાંથી श
રરેશમાંથી र તરેયમાંથી त
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સાલધત કરેિા 19 અક્ષર :

स માંથી ष अ માંથી आ ड માંથી ढ

घ માંથી द उ માંથી ऊ प માંથી फ

द માંથી ड उ માંથી ओ च માંથી छ

ध માંથી ढ ए માંથી ऍ ब માંથી भ

ढ માંથી ट ल માંથી ळ ज માંથી झ

ए માંથી इ न માંથી ङ व માંથી उ

न માંથી ण

આ રીતરે બ્ાહ્ી વલવપના કુલ 42 અક્રોની ઉતપવતિ ડૉ. બયૂલરરે  દશા્કિી. ડૉ. 
બયૂલરના મતરે બ્ાહ્ીના ઘણા મરોડ ઈ. સ.પૂ. 890 ના અરસાના કફવનવશયન અક્-
રોના છરે, જયારરે  ह અનરે त મરેસોપોટરેવમયાના ‘હરે’ અનરે ‘તરેય’ના ઈ. સ. પૂ. આઠમી 
સદીની મધયના મરોડમાંથી ઉતપન્ન થાય છરે. स — ष તથા श ઈ. સ. પૂ. છઠ્ી 
સદીના આરમાઇક અક્રો સાથરે મળતા આિરે છરે. આમ બ્ાહ્ી વલવપનરે પૂણ્ક સિરૂપ 
ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદીમાં મળી ચૂકયું હોિાનું જણાય છરે.

પંકડત ગૌરીશંકર ઓઝાના મતરે બ્ાહ્ી વલવપના અક્રોનરે તરે તરે વિદરેશી વલવપના 
સમાન ઉચચારણિાળા અક્રો સાથરે સરખાિતાં ખરરેખરંુ સા્ય ભાગયરે જ માલૂમ 
પડરે છરે. કફવનવશયન વલવપના અક્રો પૈકી માત્ એક જ અક્ર ‘વગમરેલ’ બ્ાહ્ી 
વલવપના સમાનાથ્ક અક્ર સાથરે સા્ય ધરાિરે છરે. ડૉ. બયૂલરરે  કફવનવશયન વલવપના 
22 અક્રોમાંથી બ્ાહ્ી વલવપના 23 અક્ર તારિી બતાવયા છરે, તરેમાં ‘વગમરેલ’ ग નો 
અપિાદ બાદ કરતાં કફવનવશયન વલવપમાંથી બ્ાહ્ી વલવપના અક્રોની તારિણીની 
પ્રકક્યા કૃવત્મ અનરે પ્રયતનસાવધત છરે. આ રીતરે તો જગતની કોઈ પણ વલવપમાંથી 
ગમરે તરે બીજી વલવપના અક્ર તારિી શકાય. તક્વશલાની આરમાઇક વલવપમાંથી 
તરેમજ િત્કમાન રોમન (અંગ્રેજી) વલવપમાંથી બ્ાહ્ી વલવપના અક્ર થોડાંક પકર-
િત્કનો વિારા દશા્કિી શકાય એમ પંકડત ઓઝાએ ષ્ાંતો વિારા બતાવયું છરે. તરેમના 
મતરે બ્ાહ્ી વલવપ ભારતિષ્કના આયયોની પોતાની શોધમાંથી ઉતપન્ન થયરેલ મૌવલક 
આવિષકાર છરે. એની પ્રાચીનતા અનરે સિાયંગસુંદરતાનરે લીધરે એના સજ ્કક બ્હ્ા હોય 
અનરે એનું નામ બ્ાહ્ી પડ્ું હોય અથિા સાક્રસમાજ બ્ાહ્ણોની વલવપ હોિાથી 
બ્ાહ્ી કહરેિાઈ હોય. આ વલવપનો કફવનવશયન વલવપ સાથરે કોઈ સંબંધ નથી.

બ્ાહ્ી વલવપ ભારતમાં જ ઉતપન્ન થઈ છરે એિો તક્ક કરેટલાક વિવિાનોએ 
કયયો છરે. એમાં એડિડ્ક ટૉમસરે જણાવયું છરે કરે બ્ાહ્ી વલવપ સુવિકવસત સંસકૃવત 
ધરાિતી દ્વિડ પ્રજાએ શોધી કાિરેલી અનરે પછીથી ભારતમાં આિરેલા આયયોએ 
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એ વલવપ દ્વિડો પાસરેથી અપનાિરેલી; પરંતુ દ્વિડ વલવપઓ બ્ાહ્ીમાંથી ઉતપન્ન 
થયરેલી માલૂમ પડરે છરે. કવનંગહમ, ડાઉસન, લાસસરેન િગરેરરે  વિવિાનોએ બ્ાહ્ી વલવપ 
ભારતની વચત્વલવપમાંથી બની હોિાની અટકળ કરી વસંધુપ્રદરેશમાં ઈ. સ. પૂ. 
બીજી–ત્ીજી સહસ્ાબદીની વચત્વલવપમાં કોતરરેલી સંખયાબંધ મુદ્ાઓ મળી છરે. 
આથી બ્ાહ્ી વલવપની ઉતપવતિ ભારતની એિી પુરાતન વલવપમાંથી થઈ હોિાનો 
સંભિ છરે.

હડપપીય મુદ્ાઓ, મુદ્ાંકો અનરે તામ્પવટ્કાઓ ઉપર સીધી, આડી લીટીમાં 
જ રે વચહન કોતરરેલાં છરે તરે કોઈ વલવપના અક્રો હોિાનું સપષ્ છરે. એમાં કરેટલાક 
અક્રો મૂળાક્ર જ રેિા લાગરે છરે. કરેટલાક અક્રોમાં અમુક જુદા જુદા પ્રકારની 
માત્ાઓ ઉમરેરરેલી જોિા મળરે છરે. એના કરેટલાક અક્ર વચત્ાતમક છરે; જયારરે  કરેટલાક 
ભાિાતમક, ધિનયાતમક અનરે શ્ુતયાતમક છરે. આ વલવપ વસનધુ પ્રદરેશમાં અનરે એની 
આસપાસના વિસતારોમાં ઈ. સ. પૂ. 2500થી 1500 સુધી પ્રચવલત રહી. આ બાજુ 
બ્ાહ્ી વલવપ ભારતમાં ઈ. સ. પૂ. 500થી પ્રચવલત બની. આ બરે સમયગાળા િચચરે 
કરેિી વલવપ પ્રચવલત હતી તરે વિશરે કંઈ માકહતી પ્રાપ્ત થતી નથી. સંભિત: ઐવતહા-
વસક કાલની બ્ાહ્ી વલવપ હડપપીય વલવપમાંથી ઉદભિી હોય.

હડપપીય વલવપમાં 100 કરતાં પણ િધુ મૂળાક્રો છરે, જયારરે  બ્ાહ્ી વલવપમાં 
ઓછામાં ઓછા 46 મૂળાક્રો છરે. ડૉ. લૅંગડનરે આ બરે વલવપઓના અક્રોનો ત-ુ
લનાતમક અભયાસ કરી બ્ાહ્ી વલવપના 19 અક્રોનરે હડપપીય વલવપના એિા 
આકારના અક્રોમાંથી ઉતપન્ન થયરેલા જણાવયા. એ 19 અક્રો अ, इ, ई, ओ, क, 
ग, घ, छ, ज, ट, त, थ, प, ब, म, य, र, ल અનરે व છરે. ડૉ. હનટર પણ બ્ાહ્ી વલવપનરે 
એ વલવપમાંથી ઉદભિરેલી માનરે છરે. ડૉ. સુનીવતકુમાર ચૅટરજીની નોંધ અનુસાર 
વયંજનોનાં વચહનોમાં સિરમાત્ાઓ જ રેિાં વચહન બ્ાહ્ીની જ રેમ હડપપીય વલવપમાં 
પણ જોિા મળરે છરે. આથી એ બરે વલવપઓ િચચરે સંબંધ હોિાના મતનરે સમથ્કન મળરે 
છરે. આમ ભારતની આરંવભક ઐવતહાવસક કાલની બ્ાહ્ી વલવપ આદ્ ઐવતહા-
વસક કાલની હડપપીય વલવપમાંથી ઉતપન્ન થઈ હોિાનો સંભિ છરે; પરંતુ હડપપીય 
વલવપના અક્રો જો ઉકરેલી શકાય તો એ અક્રો અનરે બ્ાહ્ીના અક્રો િચચરેનો 
સંબંધ જોડી શકાય.

િર્જમાળા : બ્ાહ્ી વલવપની િણ્કમાળાના િણ્ક ધિવનશાસ્તની પદ્ધવતએ 
ગોઠિાયા હતા. સિરોમાં अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए અનરે ओ નાં  વચહન સિતંત્ રીતરે ઘડાયાં 
હતાં. आ, ई, क, ऋ, लृ, ए અનરે ओ નાં વચહન અનુક્મરે એ સિરવચહનોમાં દીઘ્ક માત્ા 
ઉમરેરીનરે સાધિામાં આિતાં. વયંજનોમાં પહરેલાં 25 સપશ્ક-વયંજન આિરે છરે. એનરે 
કંઠ્ય, તાલવય, મૂધ્કનય, દંતય અનરે ઓષઠ્ય વયંજનોમાં િગગીકૃત કરિામાં આિરે છરે. 
य, र, ल, व અંત:સથ વયંજનો કરે અધ્કસિરો કહરેિાય છરે. श, ष, स અનરે ळ ઉષમાક્ર 
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છરે. દરરેક વયંજનના મૂળ વચહનમાં अ અંતગ્કત રહરેલો છરે. સિરરકહત વયંજનમાં 
अનો લોપ દશા્કિિા નીચરે અલગ વચહન ઉમરેરાય છરે. વયંજનોના સંયોજનમાં પહરેલાં 
અનુગ વયંજનનરે પૂિ્કગ વયંજનની નીચરે જોડિામાં આિતો.

જોડાક્રોમાં र् પછી આિતા વયંજનનરે બરેિડાિિાનો વિકલપ પંકડતોમાં 
લોકવપ્રય હતો; જ રેમ કરે, अर्क्क, धरमक्क, वरगक्क, कारयक्क િગરેરરે . અનુસિારનરે બદલરે તરે તરે 
િગ્કનો અનુનાવસક પ્રયોજિાનો વિકલપ હતો; જ રેમ કરે, कलङ्क, पञ्च િગરેરરે . અનુગ 
र्ન્નું વચહન પૂિ્કગ વયંજનમાં ભળી જાય છરે, જયારરે  પૂિ્કગ र्ન્નું વચહન (રરેફ) અનુગ 
વયંજનની ટોચ ઉપર ઉમરેરાય છરે. સિરસંવધમાં अનો લોપ કરિા અિગ્હનું વચહન 
આરંભમાં પ્રયોજાતું નહોતું. અનુસિાર અનરે વિસગ્કની જ રેમ વજહિામૂલીય અનરે 
ઉપધમાનીયનાં અલગ વચહન પ્રયોજાતાં. क અનરે ख ની પહરેલાં વિસગ્કનું વિલક્ણ 
ઉચચારણ થતું તરેનરે વજહિામૂલીય કહરે છરે અનરે प — फની પહરેલાં થતા વિસગ્કના 
વિલક્ણ ઉચચારણનરે ઉપધમાનીય કહરે છરે. આ વચહન વયંજનની ટોચરે અક્રની 
ડાબી બાજુએ જોડિામાં આિતાં.

બ્ાહ્ીનાં અંકવચહનો પ્રાચીન શૈલીએ રજૂ થતાં. 1થી 9ના અંક માટરે અલગ 
વચહન હતાં. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 અનરે 90 માટરે એકરેક સિતંત્ 
વચહન હતું. એિી રીતરે 100 અનરે 1,000 માટરે પણ એક એક સિતંત્ વચહન હતું.

આમ બ્ાહ્ી વલવપના કુલ 20 અલગ અલગ અંક-સંકરેતો હતા. એમાંનાં 
પહરેલાં ત્ણ વચહનો એક, બરે અનરે ત્ણ આડી રરેખાઓ વિારા સૂચિાતાં, જયારરે  
બાકીનાં વચહનોમાંનાં કરેટલાંકના મરોડ બ્ાહ્ી અક્રો કરે સંયુકતાક્રો જ રેિા હતા. 
200 અનરે 300ની સંખયા દશા્કિિા માટરે 100ના વચહનની જમણી બાજુએ અન-ુ
ક્મરે એક અનરે બરે આડી રરેખાઓ ઉમરેરિામાં આિતી. તરેિી રીતરે 2000 અનરે 
3000નાં વચહનોમાં પણ 1000ના વચહનની જમણી બાજુએ અનુક્મરે એક અનરે 
બરે આડી રરેખાઓ ઉમરેરાતી, જયારરે  400, 500, 600 િગરેરરે  સંખયાઓ લખિા 
100ના વચહનની જમણી બાજુએ અનુક્મરે 4, 5 અનરે 6 િગરેરરેનાં વચહન ઉમરેરિા-
માં આિતાં. તરેિી જ રીતરે 4000, 5000 અનરે 6000 િગરેરરે  સંખયાની બાબતમાં 
કરિામાં આિતું. પ્રાચીન અંકલરેખનની પદ્ધવતમાં શૂનયનું વચહન તથા સથાનમૂલયની 
પદ્ધવત પ્રચવલત ન હોઈ દરરેક સંખયાનું અલગ અલગ વચહન પ્રયોજાતું; ઉ.ત. 265 
સંખયા દશા્કિિા માટરે 5નું, 60નું અનરે 200નું એમ ત્ણ વચહનો અલગ અલગ 
લખાતાં. અવભલરેખોમાં અંકવચહનોની પ્રાચીન શૈલી મૌય્ક સમ્ાટ અશોકના સમયથી 
(ઈ. સ. પૂ. 3જી સદીથી) ઈ. સ.ની 7મી સદી સુધી પ્રચવલત હતી, તરે પછી નિીન 
શૈલી પ્રચવલત થતાં આ શૈલીનો ઉપયોગ ઘટતો ગયો અનરે દસમી સદીના મધયમાં 
સમૂળો લુપ્ત થઈ ગયો.
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નિીન શૈિી : અંકવચહનોમાં શૂનયના વચહનનો સમાિરેશ થતાં નરે અંકોના 
સથાનમૂલયના વસદ્ધાંતનરે અપનાિાતાં 1થી 9નાં અંકવચહનો િડરે નાનીમોટી સંખયાઓ 
દશા્કિિાનું શકય બનયું અનરે 10, 20, 30 િગરેરરેનાં સિતંત્ વચહનોની જરૂર રહી 
નહીં; ઉ.ત., 4નું વચહન એકમના સથાનમાં 4નું, દશકના સથાનમાં 40નું અનરે 
શતકના સથાનમાં 400નું મૂલય ધરાિરે છરે. એટલરે 40 અનરે 400નાં અલગ વચહનોની 
જરૂર પડરે નહીં. અંકોનું મૂલય ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતાં ઉતિરોતિર દસ-
-દસગણં થતું જાય છરે. આ પદ્ધવતનરે ‘દશગુણોતિર’ પદ્ધવત કહરે છરે. એમાં અંકના 
મૂલયનો આધાર તરેના સથાન પર રહરેલો છરે. નિીન શૈલી(દશાંશ પદ્ધવત)ની અંકપ-
દ્ધવતમાં 1થી 9 સુધીનાં અંકવચહનો અનરે ખાલી સથાનસૂચક વચહન શૂનય છરે. આ 
દસ વચહનોથી સંખયાલરેખનનો સમસત વયિહાર ચાલરે છરે. શૂનયના વચહનની શોધથી 
માનિજાતનરે કહસાબ-કકતાબમાં પ્રયોજિી પડતી સંખયાલરેખન-પદ્ધવતમાં ઘણી જ 
સરળતા રહી છરે. એથી જ આજ રે પણ શૂનયયુકત દશાંશપદ્ધવતનો પ્રચાર સમગ્ 
દુવનયામાં થાય છરે.
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પ્રાચીન શૈલીનાં અંકવચહનો
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નિીન શૈલીનાં અંકવચહનો

અવભલરેખોમાં આ નિીન અંકપદ્ધવતનો પ્રયોગ આઠમી સદીથી જોિા મળરે છરે. 
સાકહતયમાં તરેનો પ્રયોગ થોડો િહરેલો જોિા મળરે છરે. બખશાલી(પંજાબ)માંથી મળરેલી 
અંકગવણતની ભૂજ ્કપત્ પર લખાયરેલી હસતપ્રત(ઈ. સ.ની 3જી–4થી સદી)માં નિીન 
શૈલીના અંક આપરેલા છરે. િરાહવમકહરની पञ्चससद्ान्तका (ઈ. સ. 505)માં િણ્કિરેલ 
પ્રાચીન વસદ્ધાંતોમાં પણ આ શૈલી પ્રયોજી છરે.

ભારતીય અંકવચહનોની આ દશગુણોતિર પદ્ધવત સમય જતાં અરબસતાનમાં 
અનરે આગળ જતાં અરબો મારફતરે યુરોપમાં પ્રસરી. ભારતની પ્રાચીન અંકપદ્ધવત 
જ રેિી અનય દરેશોની સંખયાબંધ અંકવચહનોની પદ્ધવતની જગયાએ નિ આંકડા અનરે 
મીંડાના વચહન િડરે સિ્ક સંખયાઓ દશા્કિિાની સરળ અનરે સંવક્પ્ત આ ભારતીય 
અંકપદ્ધવત પવચિમના દરેશોમાં પણ સહુથી િધુ અનુકૂળ નીિડી છરે. પ્રાચીન બ્ાહ્ી 
વલવપનાં અંકવચહનો પરથી િત્કમાન નાગરી અંકવચહનો વયુતપન્ન થયાં છરે. શબદ-
સંકરેતો વિારા અંકો દશા્કિિાની પદ્ધવત પણ પ્રચવલત હતી.
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સંકેતલચિનો

વલવપવિકાસની પ્રકક્યામાં અક્રો અનરે અંકો ઉપરાંત અનુસિાર, વિસગ્ક, વજ-
હિામૂલીય અનરે ઉપધમાનીય, અિગ્હ, વિરામવચહનો, મંગલવચહનો જ રેિાં સંકરેત-
વચહનો પ્રાચીન લરેખોમાં પ્રયોજાતાં હતાં. આ વચહનોમાં કાલાનુક્મરે રૂપાંતરો પણ 
થતાં ગયાં.

અનુસિાર : અનુસિારનું વચહન મૌય્કકાલમાં વબંદુસિરૂપરે હતું. ક્ત્પકાલમાં 
આરંવભક અિસથામાં એ વબંદુસિરૂપરે હતું, પરંતુ ધીરરે  ધીરરે  વબંદુની સાથરે વિકલપરે 
નાની આડી રરેખા જ રેિું સિરૂપ પણ લખાતું. ગુપ્તકાલમાં પણ મુખયત: અનુસિાર 
વબંદુસિરૂપરે પ્રયોજાતું, કયારરેક નાની આડી રરેખાસિરૂપરે પણ લખાતું. મૈત્કકાલ 
દરવમયાન ગુજરાતમાં મૈત્ક રાજાઓના દાનશાસનોમાં મુખયતિરે અનુસિાર નાની 
આડી રરેખાસિરૂપરે પ્રયોજાયરેલું જોિા મળરે છરે. 8મી સદીના ઉતિરાધ્કથી દવક્ણી 
શૈલીમાં અનુસિાર વબંદુસિરૂપરે જોિા મળરે છરે, જયારરે  ઉતિરી શૈલીના લરેખોમાં પોલા 
મીંડા સિરૂપરે િધુ જોિા મળરે છરે. ઉતિર ભારતમાં પોલા મીંડાિાળું સિરૂપ ઈ. સ.ની 
6ઠ્ી સદીથી પ્રયોજાિા લાગયું. આ સિરૂપ સોલંકીકાલ અનરે એ પછી પણ છરેક 
ઈ. સ.ની 15–16મી સદી સુધી પ્રયોજાયરેલું જોિા મળરે છરે. આરંભમાં મૌય્કકાલમાં 
અનુસિાર અક્રની ટોચરે જમણી બાજુએ કરાતું; પરંતુ ઈ. સ.ની 2જી સદીથી 
અનુસિાર અક્રની ટોચરે મધયમાં લખાિા લાગયું. કયારરેક અક્રની ટોચનરે અનુરૂપ 
સહરેજ સથાનફરેર કરિામાં આિતો.

અનુસિાર

લિસગ્જ : વિસગ્કનું વચહન વબંદુસિરૂપ (:), નાની આડી રરેખા સિરૂપરે (=) અનરે 
પોલાં શૂનયો સિરૂપરે ( ) પ્રયોજાતું. કિવચત્ બરે ઊભી નાની રરેખા સિરૂપરે પ્રયોજાતું. 
વબંદુસિરૂપરે લગભગ બધા જ સમયમાં િતિરે-ઓછરે અંશરે જોિા મળરે છરે. નાની આડી 
બરે રરેખા સિરૂપરે ઈ. સ.ની 4થી–5મી સદીથી 8મી સદી સુધી પ્રયોજાતું. ઈ. સ.ની 
9મીથી 13મી સદી દરવમયાન પોલાં શૂનયસિરૂપરે પ્રયોજાિા લાગયું. વિસગ્કનું સિરૂપ 
એકની નીચરે એક એમ બરે વબંદુઓ કરે બરે રરેખાઓનું બનરેલું હોય છરે.
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લિસગ્જ
લજિિામૂિી્ય અને ઉિધમાની્ય : પ્રાચીન કાલમાં ઇં અનરે ઈ અક્રની 

પહરેલાં વિસગ્કનું ઉચચારણ વિલક્ણ રીતરે થતું હતું. એનરે વજહિામૂલીય કહરેિામાં 
આિતું. એ જ પ્રમાણરે प અનરે फ અક્રની પહરેલાં વિસગ્કનું ઉચચારણ જુદું થતું, જ રેનરે 
ઉપધમાનીય તરીકરે ઓળખિામાં આિતું. ભારતીય લરેખોમાં વજહિામૂલીય અનરે 
ઉપધમાનીય વચહનો સહુથી પ્રથમ પ્રયોગ દવક્ણ ભારતમાં શાલંકાયન લરેખોમાં 
(લગ. ઈ. સ. 350) થયરેલો છરે. ઉતિર ભારતમાં એનો પહરેલિહરેલો પ્રયોગ ગુપ્ત 
સમ્ાટ ચંદ્ગુપ્ત 2જાના ઉદયવગકર –ગુફાલરેખ(ઈ. સ. 401)માં થયરેલો છરે. સાકહતય-
માં તો છરેક ઋગિરેદથી આ બરે વચહનોનો પ્રયોગ થયરેલો છરે.

ગુજરાતમાં આ વચહનોનો પ્રયોગ ઈ. સ.ની 5મી સદીથી મળરે છરે. વજહિામૂ-
લીયનું વચહન સૌપ્રથમ ત્ૈકૂટક રાજા દહ્રસરેનના કલચુકર સંિત 207(ઈ. સ. 457)
ના લરેખમાં પ્રયોજાયરેલું જોિા મળરે છરે, જયારરે  ઉપધમાનીયનું વચહન વયાઘ્રસરેનના 
કલચુકર સં. 241(ઈ. સ. 490)ના લરેખમાં જોિા મળરે છરે. ઈ. સ.ની 10મી સદી પછી 
આ વચહનોનો પ્રયોગ જિલરે જ જોિા મળરે છરે. મૈત્કકાલનાં દાનશાસનોમાં આ બરે 
વચહનોનો પ્રયોગ ઘણંખરંુ જોિા મળરે છરે.

વજહિામૂલીય અનરે ઉપધમાનીયનાં વચહનો અક્રોનરે મથાળરે ડાબી બાજુએ 
જોડાય છરે. ઈ. સ.ની 10મી સદીના અંત ભાગમાં ઉતિર ભારતમાં પ્રયોજાતાં આ 
વચહનોના મરોડના આકાર ઉપરથી વજહિામૂલીયના વચહનનરે ‘િજ્ાકૃવત’ અનરે 
ઉપધમાનીયના વચહનનરે ‘ગજકંુભાકૃવત’ તરીકરે ઓળખિામાં આવયાં.

વજહિામૂલીય અનરે ઉપધમાનીય વચહનો (ઈ. સ.ની 5મી–10મી સદી સુધીના લરેખોમાં)
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િિનત વ્યંજનો : હલનત વયંજનો, જ રેનરે રૂિ ગુજરાતીમાં ‘ખોડા વયંજન’ 
તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે, તરેમનો આકાર સામાનય રીતરે મૂળ વયંજન જ રેિો હોય 
છરે. પરંતુ તરેમનું હલનત સિરૂપ દશા્કિિા એમાં અક્રની નીચરે નાની સહરેજ ત્ાંસી, 
જમણી તરફ જતી રરેખા મૂકિામાં આિરે છરે. હલનતનો પ્રયોગ ભારતમાં ક્હરાત 
ક્ત્પ રાજા નહપાનના નાવસક-ગુફાલરેખો(ઈ. સ. 2જી સદી)માં સૌપ્રથમ જોિા મળરે 
છરે. આરંભમાં હલનત વયંજન દશા્કિિા અક્રની નીચરે જમણી બાજુએ નાના કદનો 
એ જ અક્ર લખીનરે દશા્કિિામાં આિતો. ઈ. સ.ની 9મી સદીથી વયંજનનરે હલનત 
દશા્કિિા ત્ાંસી રરેખા, અક્રનરે નીચરેના ભાગમાં સપશદે નહીં તરે રીતરે જમણી બાજુએ 
ઉમરેરિામાં આિતી. સોલંકી કાલમાં હલનત અક્ર દશા્કિિા નીચરે જોડાનારી ત્ાંસી 
રરેખાના ઉપલા છરેડરે ગાંઠ કરિામાં આિતી.

અિગ્રિ : સંસકૃતમાં ए અનરે ओ પછી अ આિરે તો અિગ્હ લખિાની જરૂર 
પડરે છરે. પ્રાચીન લરેખનપદ્ધવતમાં શબદ શબદ િચચરે અંતર રાખિામાં આિતું નહીં 
અનરે સંવધના વનયમ અનુસાર ए કરે ओ પછી આિનાર अનો લોપ થતો હોિાથી, લુપ્ત 
થયરેલ अ દશા્કિિા માટરે અિગ્હનું વચહન પ્રયોજાતું. ઉતિર અનરે દવક્ણ ભારતના 
લરેખોમાં અિગ્હનો પ્રયોગ 11મી સદીથી જોિા મળરે છરે, જયારરે  ગુજરાતમાં આ 
વચહનનો પ્રયોગ ઈ. સ.ની 9મી સદીથી મળરે છરે.

લિરામલચિનો : વિરામવચહનો લરેખ, િાકય, શ્ોક કરે શ્ોકાધ્કનરે અંતરે 
પ્રયોજિામાં આિરે છરે. ઈ. સ.ની 4થી સદી સુધીના લરેખોમાં વિરામવચહનોનો પ્રયોગ 
જોિા મળતો નથી. મૈત્કકાલથી ગુજરાતમાં જુદા જુદા પ્રકારનાં વિરામવચહનો 
પ્રયોજાતાં જોિા મળરે છરે; જ રેમ કરે, વબંદુસિરૂપરે, બરે ઊભાં વબંદુ સિરૂપરે, નાની ઊભી 
રરેખાસિરૂપરે અનરે એક કરે બરે ઊભી રરેખાસિરૂપરે.

મંગિલચિનો : મંગલવચહનોનો પ્રયોગ પ્રાચીન લરેખોમાં મોટરે ભાગરે આરંભમાં 
થયરેલો જોિા મળરે છરે. ઈ. સ.ની 2જીથી 5મી સદી દરવમયાન લરેખોના આરંભમાં 
ससद्म् લખાતું. 5મી સદીથી ઉતિર અનરે દવક્ણ ભારતમાં કરેટલાક લરેખોના આરંભરે 
સાંકરેવતક વચહન પ્રયોજાતું. એનરે ससद्म् કરે ૐના વચહન તરીકરે ઓળખાિાયું છરે. 
આ વચહનો પહરેલાં કરેટલીક િાર આરંભમાં દવક્ણાિત્ક અનરે િામાિત્ક શંખાકાર 
બરે સંકરેતવચહનો પ્રચારમાં હતાં. ગુજરાતમાં છઠ્ી સદી પહરેલાં લરેખોના આરંભરે 
ससद्म् શબદ લખાતો; પરંતુ છઠ્ી સદીથી સાંકરેવતક વચહનો લખાિાં લાગયાં. ઈ. 
સ.ની 5મીથી 8મી સદી દરવમયાન દવક્ણાિત્ક શંખાકાર વચહનોનો પ્રયોગ ઘણંખરંુ 
થિા લાગયો. સોલંકી કાલથી ગુજરાતમાં દવક્ણાિત્ક અનરે િામાિત્ક એિાં બરે પ્ર-
કારનાં શંખાકાર સંકરેતવચહનો પ્રયોજાિા લાગયાં. સોલંકી કાલ દરવમયાન ક્મશ: 
દવક્ણાિત્ક શંખાકાર વચહ્નનો લોપ થયો અનરે િામાિત્ક વચહનોનો વિકાસ થતાં 
સુરરેખ સિરૂપ ઘડાયું. વચહનોની જમણી બાજુએ પોલું મીંડુ ંઉમરેરિામાં આવયું અનરે 
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બંનરે તરફ બરે ઊભા દંડો કરિામાં આવયા. ડાબી તરફના પહરેલા દંડનરે નીચરે તરફ 
જમણી બાજુએ સહરેજ િાળીનરે લંબાિિામાં આવયો. આ સંકરેતવચહનો શંખાકાર 
વચહનોમાંથી વિકાસ પામરેલાં છરે. મારિાડમાં આ વચહનોનરે ‘બરે લીટી, ભલરે મીંડુ,ં બરે 
પાણ’ કહરે છરે. જનૈ પકરપાટીમાં આ વચહનનરે ‘ભલરે મીંડુ’ં કહરે છરે.

શંખાકાર અનરે ૐનાં મંગલવચહનો (ઈ. સ.ની 5મીથી 15મી સદી)

નિમી સદીથી ओंનું વચહન પ્રયોજાતું જોિા મળરે છરે. આ વચહન ‘ભલરે મીંડુ’ં 
વચહનથી અલગ હોિાનું જણાય છરે. વલવપની દૃવષ્એ પણ બંનરે વચહનો િચચરે 
સીધો સંબંધ રહરેલો નથી. ૐનું વચહન 9મી સદીથી પ્રયોજાતું હોિા છતાં ‘ભલરે 
મીંડુ’ં વચહન છરેક 15મી સદી સુધી અનરે જનૈ ગ્ંથોમાં અદ્પયયંત ચાલુ રહું છરે. આ 
ઉપરાંત દંવતિમા્ક (ઈ. સ. 868), વત્લોચનપાલ (ઈ. સ. 1050–51), ભીમદરેિ 2જો 
(ઈ. સ. 1230) િગરેરરેના લરેખોના આરંભમાં શંખાકાર વચહન અનરે ૐનું વચહન 
બંનરે સાથરે પ્રયોજાયાં છરે. એ પરથી બંનરે વચહનો વભન્ન હોિાં જોઈએ એમ લાગરે છરે.

રિાચીન બ્ાહ્ી લિલિ (િગભગ ઈ. સ. િૂ. 350થી ઈ. સ. િૂ. 200)

બ્ાહ્ી વલવપ એ પ્રાચીન ભારતની શ્રેષ્ વલવપ હતી. એના અક્રોના મરોડ 
િહરેલામાં િહરેલા ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદી સુધીના મળ્ા છરે. એમાં િધુ પ્રમાણમાં 
અક્રોના મરોડ મૌય્ક સમ્ાટ અશોક(ઈ. પૂ. 273–236)ના અવભલરેખોમાં પ્રાપ્ત 
થયા છરે. એમાં ઘણા અક્રોના મરોડ સીધા છરે, જયારરે  કરેટલાક િળાંકદાર છરે.

બ્ાહ્ી વલવપના अ, उ, क, घ, च, छ, झ, ड, ढ, त, द, न, प, फ, भ, य, र, ल, व, 
ष, स અનરે  ह િણયોના ઉપલા છરેડા ઊભી રરેખાિાળા છરે; ओ, ङ, ज, ञ, ण અનરે बના 
ઉપલા છરેડા આડી રરેખાિાળા છરે. ए, ग, म અનરે श ના ઉપલા છરેડા ત્ાંસી રરેખાિાળા 
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છરે. इ ત્ણ વબંદુરૂપરે છરે. ख, ट, ढ, थ અનરે धના ઉપલા છરેડા િળાંકિાળા છરે.

સિરમાત્ાઓ વિવિધ વચહન રૂપરે અલગ અલગ રીતરે જોડાય છરે.  आની માત્ા 
એક નાની આડી રરેખારૂપરે અક્રની જમણી બાજુએ, મોટરે ભાગરે ટોચ પર ઉમરેર-
િામાં આિરે છરે. इની માત્ામાં જમણી બાજુએ ટોચરે નાની આડી રરેખાનરે કાટખૂણરે 
એિડી ઊભી રરેખા ઉમરેરાય છરે.  ईની માત્ામાં આડી રરેખા પર િચચરે કાટખૂણરે બરે 
ઊભી રરેખા ઉમરેરાય છરે. उ અનરે ऊ માત્ાઓ વયંજનના નીચલા છરેડરે જમણી બાજુએ 
આડી રરેખાઓ રૂપરે ઉમરેરાય છરે. નીચરેના ભાગરે ગોળ છરેડાિાળા અક્રમાં ઊભી રરેખા 
રૂપરે ઉમરેરાય છરે. उ એક આડી રરેખા અનરે ऊ બરે આડી રરેખા ઉમરેરાય છરે. ए અનરે ऍ 
ની માત્ા વયંજનની ડાબી બાજુએ ટોચરે અનુક્મરે એક અનરે બરે આડી રરેખાઓ રૂપરે 
ઉમરેરાતી. ओની માત્ામાં જમણી અનરે ડાબી બંનરે બાજુએ નાની આડી રરેખા સહરેજ 
ઉપર નીચરે જોડિામાં આિતી. 

બ્ાહ્ી વલવપના સંયુકતાક્રોમાં સામાનય રીતરે પૂિ્કગ અક્રની નીચરે નાના 
કદનો અનુગ અક્ર જોડિામાં આિ-તો. र् ના સંયુકતાક્રમાં અનુગ र् નરે પૂિ્કગ 
અક્રની ઊભી રરેખામાં र् નો સપા્કકાર મરોડ મૂકિામાં આિતો.

મૌય્ક સમ્ાટ અશોકના અવભલરેખ ભારતના ઘણા પ્રદરેશોમાં મળ્ા છરે, જ રેમાં 
તતકાલીન બ્ાહ્ી વલવપનો એકસરખો મરોડ જોિા મળરે છરે. થોડા અક્રોના મરોડમાં 
પ્રાદરેવશકતાની અસર જોિા મળરે છરે.

મૌય્કકાલીન બ્ાહ્ી વલવપનાં િણયો, માત્ાઓ અનરે સંયુકતાક્રો
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મૌય્ક સમ્ાટ અશોકનો રુવ્મનદરેઇ સતંભલરેખ – બ્ાહ્ી વલવપ

રુવ્મનદરેઇ સતંભલરેખનું વલપયંતર

અનુિાદ : દરેિોના વપ્રય વપ્રયદશગી રાજાએ રાજયાવભષરેકનાં િીસ િષ્ક બાદ 
જાતરે આિીનરે આ સથાનની પૂજા કરી, કરેમ કરે, અહીં શાકય મુવન બુદ્ધનો જનમ થયો 
હતો. અહીં પથથરની દીિાલ બનાિી હતી અનરે પથથરનો એક સતંભ ઊભો કરાવયો 
હતો. અહીં ભગિાન જન્યા હતા, એટલરે લુંવબની ગામનરે કરમાંથી મુકત કયુયં હતું 
અનરે પરેદાશનો આઠમો ભાગ પણ એ ગામનરે આપી દીધો હતો.

રિાદેલશક બ્ાહ્ી લિલિઓ

પ્રાચીન બ્ાહ્ી વલવપનો સમય ડૉ. બયૂલર અનરે પં. ઓઝા ઈ. સ. પૂ. 350થી 
ઈ. સ. 350 સુધીનો મૂકરે છરે. આ સમયના મોટાભાગના લરેખો પ્રાકૃત ભાષાના મળરે 
છરે. આ સમયગાળા દરવમયાન બ્ાહ્ી વલવપમાં રૂપાંતર થયરેલાં જોિા મળરે છરે અનરે 
પ્રાદરેવશક ભરેદ પણ વિકસરેલા જણાય છરે. ડૉ. દાનીએ લગભગ ઈ. સ. પૂ. 200થી 
ઈ. સ. 50 સુધીનાં બ્ાહ્ી સિરૂપોનરે પ્રાદરેવશક બ્ાહ્ી વલવપઓ તરીકરે ઓળખાવયાં છરે 
અનરે એના ચાર વિભાગ દશા્કવયા છરે : 1. પૂિ્ક ભારતીય, 2. ઉતિર-પવચિમ ભારતીય, 
3. ઉતિર-પવચિમ દખખણી અનરે 4 દવક્ણ ભારતીય.

આ સમયગાળા દરવમયાન ई, ऊ, ऍ અનરે ळ નાં વચહન, ऋ અનરે औની સિર-
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માત્ા અનરે વિસગ્કનું વચહન મળરે છરે. સંયુકતાક્રોમાં પૂિ્કગ र् (રરેફ) અનુગ વયંજનની 
ઉપર એક ઊભી રરેખા રૂપરે લખાતો થયો. प જ રેિા અક્રોની ઊંચાઈ ઘટી અનરે 
અક્રની ઊભી રરેખા ટોચથી સહરેજ જાડી થઈ.

પૂિ્ક અનરે ઉતિર-પવચિમ ભારતમાં અવભલરેખોમાં વલવપના સિરૂપનો ભરેદ બહુ 
જણાતો નથી; પરંતુ દવક્ણ ભારતના અવભલરેખોની વલવપમાં કરેટલીક વિલક્ણતા 
જોિા મળરે છરે. ભવટ્પ્રોલુ(કૃષણા વજ., આંધ્ર પ્રદરેશ)ના સતૂપના મંજૂષાલરેખોમાં કરેટલાક 
અક્રોના મરોડ જુદા છરે. ळ જ રેિા દ્વિડ અક્રનો ઉમરેરો થયો છરે. વયંજનોમાં अની 
સિરમાત્ા માટરે તરેની ટોચની જમણી બાજુએ આડી રરેખા ઉમરેરીનરે आની સિરમાત્ા 
માટરે તરેના જમણા છરેડરે નીચરે સુધી ઊભી રરેખા ઉમરેરી છરે.

ઈ. સ. 50થી ઈ. સ. 400 સુધીના ગાળામાં બ્ાહ્ી વલવપના સિરૂપમાં પકરિ-
ત્કનો થયાં છરે. િણયોનરે મથાળરે નાની વશરોરરેખા ઉમરેરાય છરે. घ, प, ष અનરે स જ રેિા બરે 
ટોચિાળા અક્રોમાં ડાબી બાજુની ટોચરે નાની વશરોરરેખા કરાતી. ત્ણ ટોચિાળા 
‘य’માં િચચરેની ટોચ ઉપર નાની વશરોરરેખા ઉમરેરાય છરે. मમાં બંનરે ત્ાંસી ટોચ પર 
વશરોરરેખા કરાતી.  अ, क અનરે र જ રેિા અક્ર ઊંચા અનરે પાતળા થયા. घ, प અનરે 
ष  જ રેિા અક્રોની ઊંચાઈ ઓછી થઈ અનરે પહોળાઈ િધી. સીધા મરોડનરે બદલરે 
િળાંકદાર મરોડ થતા ગયા. ઘણા અક્રોની ઊભી રરેખાઓનરે નીચરેના ભાગરે ડાબી 
બાજુ િાળિામાં આિી. હલનત અક્રનરે લીટીના નીચરેના ભાગમાં નાના કદમાં 
લખિામાં આવયો. અનુસિારનું વબંદુ અક્રની ટોચ ઉપર િચચરે લખાયું. સંસકૃત 
લખાણમાં વજહિામૂલીય અનરે ઉપધમાનીયનાં વચહન પ્રયોજાયાં.

શક-ક્ત્પોના સમયમાં મથુરાના પ્રદરેશમાં અક્રની ઊભી રરેખાઓ ટોચરે ઘાટી 
અનરે નીચરે જતાં પાતળી બની. સાતિાહન કાલ દરવમયાન પૂિ્ક માળિામાં વિવશષ્ 
શૈલી ઘડાઈ. ઉતિર ગુજરાત અનરે સૌરાષ્ ્રમાં પૂિ્ક માળિાની અસરિાળી શૈલી 
વિકાસ પામી. એમાં વશરોરરેખા શરૂ થઈ. અક્રોનો મરોડ િળાંકદાર બનયો. ગુપ્ત-
કાલ દરવમયાન વશરોરરેખા સપષ્ બની. અક્રોની આડી રરેખાઓ િળાંકદાર બની, 
જયારરે  ઊભી રરેખાઓના નીચલા છરેડા સીધા રહા. આ કાલમાં ગુપ્ત શૈલી જ રેિી 
કોઈ વયાપક શૈલી પ્રચવલત થઈ નહોતી; પરંતુ જુદા જુદા ભાગોમાં તરે તરે પ્રદરેશની 
પૂિ્કકાલીન શૈલીનો વિકાસ થયો હતો.

આદ્ય-રિાદેલશક લિલિઓ (િગભગ ઈ. સ. 400થી 800)

આ સમયગાળા દરવમયાન પ્રાદરેવશક વલવપઓનાં આદ્ સિરૂપ ઘડાયાં. આ 
સમયની વલવપનું વિભાજન ચાર મુખય વિભાગો અનરે પરેટા વિભાગોમાં થઈ શકરે :
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1. ઉતિર ભારત : એમાં મધય ગંગાપ્રદરેશ, પૂિ્ક ભારત, બંગાળા અનરે 
નરેપાળ, મથુરા અનરે ઉતિર–પવચિમ ભારતના પરેટાભાગ.

2. ગુજરાત, રાજસથાન, મધય ભારત : રાજસથાન, માળિા અનરે ગુજરાત

3. દખખણ

4. દવક્ણ ભારત : કણા્કટક, આંધ્ર, તાવમલનાડુ

ગુજરાતના આ કાલના અવભલરેખોમાં દખખણની સવિશરેષ અસર જોિા મળરે 
છરે. ગુપ્તકાલના લરેખોમાં અક્રોની ટોચરે નક્ર વબંદુ જોિા મળરે છરે. બરે ઊભી રરેખા-
ઓિાળા અક્રોમાં વશરોરરેખા ડાબી બાજુની ઊભી રરેખાની ટોચરે કરિામાં આિી. 
સિરમાત્ાઓનો મરોડ િળાંકદાર બનયો. સંયુકતાક્રોમાં પૂિ્કગ અક્રની નીચરે 
અનુગ અક્ર જોડાયો છરે. નીચરેના અનુગ અક્રની વશરોરરેખા દૂર કરિામાં આિરે 
છરે. દવક્ણ ગુજરાતના ત્ૈકૂટક અવભલરેખોમાં દખખણની વલવપની અસર િધુ જોિા 
મળરે છરે.

મૈત્કકાલ(ઈ. સ. 470–788)ના િણયો સાદા અનરે િળાંકદાર મરોડના હોય 
છરે. ऋ, ज, ढ, थ અનરે ध જ રેિા અક્રોમાં વશરોરરેખા જોિા મળરે છરે. સિરમાત્ાઓમાં 
आ, इ, ई અનરે ए તથા ऍના મરોડ નાગરી મરોડ જ રેિા બનિા લાગયા છરે. ए ની 
સિરમાત્ાનરે પકડમાત્ાનું રૂપ અપાિા લાગયું છરે. સંયુકતાક્રોમાં પૂિ્કગ અક્રની 
ટોચરે જોડાતી સિારમાત્ાઓ કયારરેક અનુગ અક્રની ટોચરે જોડાય  છરે. અંકવચહનો 
પ્રાચીન શૈલીએ લખાય છરે. અનુસિાર અનરે વિસગ્કનાં વચહન વબંદુનરે બદલરે નાની 
આડી રરેખા રૂપરે લખાય છરે. વિરામવચહનમાં એક અનરે બરે ઊભી રરેખા પ્રયોજાય છરે. 
શંખનું મંગલવચહન દવક્ણાિતગી હોય છરે.

આ કાલ દરવમયાન ગુજરાતમાં પ્રયોજાયરેલી પ્રાદરેવશક વલવપ એકસરખી 
છરે. આ કાલની ગુજરાત–મહારાષ્ ્ર અનરે કણા્કટકની વલવપનરે ડૉ. બયૂલર અનરે પં. 
ઓઝાએ ‘પવચિમી વલવપ’ કહી છરે. ગુજરાતની શૈલીમાં મુખય અસર દખખણની 
શૈલીની છરે, છતાં રાજસથાનની શૈલીની કરેટલીક અસર જણાય છરે. આથી ગુજરા-
તની આ કાલની વલવપનરે ‘લાટ વલવપ’ કહી શકાય. ‘ववशेषावशयकभाषय’(લગભગ ઈ. 
સ. 610)માં તતકાલીન વલવપઓની યાદીમાં ‘લાટ વલવપ — लाडसलबी’ જણાિિામાં 
આિી છરે. 

િાકાટક રાજયના અવભલરેખોમાં અક્રોમાં વશરોરરેખાનરે બદલરે ડાબી ટોચ 
ઉપર નાના ચોરસ કરિામાં આિતા. ગોદાિરી-કૃષણાના પ્રદરેશમાં કદંબો, ચાલુકયો 
અનરે રાષ્ ્રકૂટોના લરેખોમાં આદ્-કન્નડ વલવપ વિકસરેલી જણાય છરે. દવક્ણ ભારતમાં 
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અક્રોના મરોડ કલાતમક બનયા છરે. સાતમી સદીમાં આ પ્રદરેશમાં ગ્ંથવલવપ પ્રચ-
વલત થઈ. સિરમાત્ાઓનો પૂણ્ક વિકાસ થયો. ચાલુ કલમરે લખિાથી, ઊભી અનરે 
આડી રરેખાઓનરે િળાંકદાર બનાિિાથી તરેમજ અક્રમાં કયાંક કયાંક ગાંઠ કરિાથી 
આ વલવપનું સિરૂપ વિવશષ્ બનયું. એમા ંएની માત્ા અક્રની ડાબી બાજુએ અનરે 
અનુસિારનું વચહન જમણી બાજુએ ઉમરેરાય છરે.

િત્જમાન રિાદેલશક લિલિઓ

ભારતની લગભગ બધી પ્રાદરેવશક વલવપઓ બ્ાહ્ી વલવપમાંથી વિકસી છરે. 
એમાં દ્વિડ ભાષાઓ માટરે િપરાતી વલવપઓનો પણ સમાિરેશ થાય છરે.

નાગરી લિલિ : ભારતની િત્કમાન વલવપઓમાં નાગરી વલવપ સહુથી િધુ 
પ્રદરેશોમાં પ્રચવલત છરે, ખાસ કરીનરે ઉતિર ભારતમાં તથા દખખણમાં. ‘નાગરી’ એ 
‘દરેિનાગરી’નું ટૂકંું રૂપ છરે. આ નામ ઘણં કરીનરે ‘દરેિનગર’ નામરે યંત્માં પ્રયોજાતા 
સાંકરેવતક અક્રોનરે લઈનરે પ્રયોજાયું હોય તરેમ જણાય છરે. દવક્ણ ભારતમાં એનરે 
‘નંકદનાગરી’ કહરે છરે.

આ વલવપનો પ્રયોગ દખખણમાં આઠમી સદીથી અનરે ઉતિર ભારતમાં દસમી 
સદીથી જોિા મળરે છરે. દાનશાસનના દાતા રાજાઓના હસતાક્ર નાગરી વલવપમાં 
લખાયરેલા છરે. ઉતિર ભારતમાં કનોજના પ્રતીહારો, મરેિાડના ગુકહલો, રાજસથાનના 
ચાહમાનો, ગુજરાતના ચૌલુકયો, આબુ-માળિાના પરમારો, મધય પ્રદરેશના કલ-
ચુકરઓ િગરેરરે  અનરેક રાજિંશોના વશલાલરેખો તથા તામ્પત્ોમાં નાગરી વલવપનો 
પ્રયોગ થયરેલો છરે.

દસમી સદીના અવભલરેખોમાં બરે ઊભી રરેખાિાળા અક્રો — अ, घ, प, म, 
य, ष અનરે स-માં નાની વશરોરરેખા અક્રની દરરેક ટોચ પર અલગ અલગ લખાતી; 
પરંતુ અવગયારમી સદીથી એક લાંબી સળંગ વશરોરરેખા લખાિા લાગી. અક્રની 
ડાબી બાજુએ ઊભી રરેખા રૂપરે પકડમાત્ા કરિામાં આિતી. घમાં હજુ વશરોરરેખા 
પ્રચવલત નહોતી. ओનું વચહન સિતંત્ હતું. હલનત અક્ર દશા્કિિા અક્રની નીચરે 
ત્ાંસી રરેખા લખાતી. સિરસંવધમાં ए અનરે ओ પછી થતો अનો લોપ દશા્કિિા અિ-
ગ્હનું વચહન પ્રયોજાયું.

બારમી–તરેરમી સદી દરવમયાન નાગરી વલવપનો િત્કમાન મરોડ ઘડાયો. આ 
સદીના અવભલરેખોમાં इ, च, थ, ध અનરે भ જ રેિા થોડા અક્રો ઉકરેલિામાં મુશકરેલી 
પડરે. अ, ए અનરે ज જ રેિા અક્રો વિલક્ણ છરે.
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િત્કમાન નાગરી વલવપ બ્ાહ્ી વલવપમાંથી ક્મશ: વયુતપન્ન થયરેલી છરે. એની 
સિરમાત્ાઓમાં પણ ક્વમક વિકાસ જોિા મળરે છરે.

સંયુકતાક્રોમાં કરેટલાક અક્ર ઉપર-નીચરે જોડાતા; જ રેમ કરે, र्, डक, 
ल्ल. અનુગ અક્ર બરે ટોચિાળો હોય કરે પૂિ્કગ અક્ર બરે પાંખાિાળો હોય તો 
અનુગ અક્રની ડાબી ટોચનરે પૂિ્કગ અક્રના જમણા પાંખાના નીચલા છરેડા સાથરે 
જોડિામાં આિતી; જ રેમ કરે, द्म. કરેટલીક િાર પૂિ્કગ અક્રની જમણી રરેખા અનરે 
અનુગ અક્રની ડાબી રરેખા એકાકાર બનરે તયારરે  એ બરે અક્ર સરખી સપાટીએ 
જોડાય છરે, જ રેથી પૂિ્કગ અક્રમાં જમણી ઊભી રરેખાનો લોપ થાય છરે; જ રેમ કરે, रय, 
णढ, तप, ्म, रय, वय િગરેરરે . અનુગ र् પૂિ્કગ અક્રની ઊભી રરેખાની િચચરે નીચરે ડાબી 
બાજુએ જતી ત્ાંસી રરેખા રૂપરે ઉમરેરાય છરે; જ રેમ કરે, क्र, प्र, ब्र, व्र, म्र, િગરેરરે . त्त માટરે 
तની ડાબી આડી રરેખાની ઉપર એનરે સમાંતર આડી રરેખા ઉમરેરાતી.

ઉતિર ભારતના નાગરી અક્રોમાં અમુક અક્રોના જુદી જાતના મરોડ 
વિકસયા, જયારરે  દખખણમાં એનરે બદલરે अ, इ, ण, भ અનરે क्ष એિા મરોડ પ્રચવલત થયા.

ગુજરાતમાં નાગરી વલવપ પહરેલીિહરેલી દવક્ણ ગુજરાતના ગુજ ્કર રાજાઓના 
અવભલરેખો(ઈ.સ. 628-735)માં કોતરરેલા તરે રાજાઓના હસતાક્રમાં પ્રયોજા-
યરેલી જોિા મળરે છરે. અનુમૈત્કકાલ (ઈ.સ. 788-942) દરવમયાન ગુજરાતમાં 
નાગરી વલવપ વયાપક પ્રમાણમાં પ્રચવલત થિા લાગી. પવચિમ સૌરાષ્ ્રના સૈનધિ 
રાજાઓના, દવક્ણ સૌરાષ્ ્રના ચાલુકય િંશના તથા ઉતિર-પૂિ્ક સૌરાષ્ ્રના ચાપ 
િંશના રાજાઓનાં તામ્પત્ોમાં ઉતિરી નાગરી વલવપનો પ્રયોગ થયો છરે. રાષ્ ્રકૂટ 
રાજાઓનાં તામ્પત્ોમાં લાટ વલવપની સાથરે નાગરી વલવપ પ્રચવલત થઈ. અંકવચહ-
નોમાં નિીન શૈલી પ્રચવલત થઈ.

ચૌલુકય કાલ (ઈ. સ. 942-1304) દરવમયાન ગુજરાતમાં નાગરી વલવપ 
લગભગ િત્કમાન નાગરી વલવપ જ રેિી બની. આ કાલ દરવમયાન इ, च, ढ, ध, न 
અનરે ब જ રેિા અક્રનો મરોડ અિા્કચીન બનયો. ऋ, ओ, क, ङ, छ, झ, फ અનરે भ 
જ રેિા થોડા અક્રોના મરોડ વિલક્ણ રહા છરે. इ અનરે ईની સિરમાત્ામાં વશરોરરેખા 
ઉમરેરાઈ નથી. एની માત્ા માટરે પકડમાત્ાનું પ્રચલન વિશરેષ છરે. વશરોરરેખા आ અનરે 
एની માત્ા સુધી વિસતરરે  છરે. મૂળાક્રોનાં अ, ण, ल અનરે श-ની સરખામણીએ એના 
ઉતિરી મરોડ વિશરેષ પ્રચવલત છરે. झ અનરે भના બંનરે મરોડ પ્રચવલત છરે.

બ્ાહ્ીથી નાગરી સુધીનો લિલિલિકાસ : ઈ. સ.ની તરેરમીથી પંદરમી સદી 
દરવમયાન ङ અનરે छનો િત્કમાન મરોડ થયો.- डનો ઉતિરી મરોડ પ્રચવલત હતો. 
शનો દખખણી મરોડ િધારરે  પ્રચવલત થયો. अ અનરે ण જ રેિા અક્રોમાં ઉતિરી મરોડ 
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િધુ િપરાતો. અનુસિાર અનરે વિસગ્કનાં વચહનોમાં પોલાં મીંડાંનરે બદલરે વબંદુ િધુ 

પ્રચવલત બનયું. इની માત્ામાં અક્રની વશરોરરેખા એ માત્ા સુધી લંબાિા લાગી.

બ્ાહ્ીથી નાગરી સુધીનો વલવપ વિકાસ
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ઈ. સ.ની પંદરમી – અિારમી સદી દરવમયાન ओ-નું સિતંત્ વચહન લુપ્ત 
થયું નરે એનરે બદલરે अ પરથી સાવધત થયરેલું ओ-નું રૂપ પ્રચવલત થયું. क, ध અનરે फ 
ના અિા્કચીન મરોડ ઘડાયા. झનો મરોડ ઉતિરી રહો.  अ, उ, ण, भ, ल અનરે क्षના 
ઉતિરી મરોડ િધુ પ્રચવલત હતા. ल નરે બદલરે વશરોરરેખાિાળા ગુજરાતી લ જ રેિો 
મરોડ િધુ પ્રચાર પા્યો.  ए અનરે ओ-ની માત્ામાં પકડમાત્ાનરે બદલરે વશરોમાત્ા 
પ્રચવલત બની.  इ અનરે ईની માત્ામાં અક્રની વશરોરરેખા માત્ા સુધી લંબાિાઈ; 
જ રેમકરે, वक, की, गग, गी િગરેરરે . ઓગણીસમી સદીના ઉતિરાધ્ક દરવમયાન મુદ્ણાલયના 
બાળબોધ મરોડનાં બીબાં મારફતરે ગુજરાતમાં મહારાષ્ ્રના બાળબોધ મરોડ િધુ 
પ્રચવલત થયા.

જનૈ નાગરી લિલિ : ઈ. સ.ની પંદરમીથી અિારમી સદી દરવમયાન જનૈોના 
આશ્યરે લખાતા ગ્ંથોમાં લકહયાઓએ સુલરેખનની એક વિવશષ્ પકરપાટી વિકસાિી, 
જ રેનરે ‘જનૈ નાગરી વલવપ’ તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. શ્મણ સંસકૃવતએ લરેખ-
નકળામાં પોતાનરે અનુકૂળ વલવપના ફરેરફાર, સુધારા-િધારા અનરે સંકરેતોનું વનમા્કણ 
કયુયં. જનૈ નાગરી વલવપમાં મુખયતિરે ઉતિરી મરોડનાં જૂનાં સિરૂપ પ્રચવલત રહાં છરે. 
આ વલવપ હસતવલવખત પ્રતોમાં પ્રચવલત છરે, અવભલરેખોમાં એનો પ્રયોગ થયો નથી.

જુદી જુદી ટરેિો, પસંદગી િગરેરરેનરે લઈનરે જનૈ વલવપ અનરેક ભાગોમાં િહેંચાઈ; 
જ રેમાં યવતઓની વલવપ, ખરતરગચછીય વલવપ, મારિાડી લરેખકોની વલવપ, ગુજરાતી 
લરેખકોની વલવપ િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. પવચિમ ભારતમાં આ વલવપનો પ્રયોગ 
થયો હોિાથી જનૈ વલવપની તાડપત્ અનરે કાગળ પર લખરેલી હસતપ્રતો આ પ્રદરેશમાં 
ઉપલબધ થાય છરે. આ વલવપમાં લખાયરેલી પ્રાચીન હસતપ્રત ‘પંચમી કથા’ (વિ. સં. 
1109 = ઈ. સ. 1052—53)ની પ્રાપ્ત થઈ છરે.

જનૈ નાગરી લિલિનાં િક્ષરો : સોલંકી કાલના આ વલવપના િણયોનરે તતકાલીન 
જનૈરેતર લખાણોમાંના િણયો સાથરે સરખાિતાં જણાય છરે કરે મોટા ભાગના િણયોના 
મરોડ જનૈરેતર લખાણોના મરોડનરે ઘણા મળતા આિરે છરે. लના મરોડમાં એનો ડાબી 
બાજુનો િળાંકિાળો ભાગ જોડાયા વિનાનો રહરે છરે અનરે ગુજરાતી લના મરોડનરે 
થોડો મળતો આિરે છરે. મોટા ભાગના િણયોના મરોડોનરે અક્રોની વશરોરરેખાની 
જમણી બાજુએ લટકાિિામાં આિરે છરે; જ રેમ કરે उ, ट, ड, ढ, द, भ, र અનરે ध. ध િણ્કમાં 
વશરોરરેખા નહીં કરિાની પ્રથા આજકદન સુધી જનૈ લરેખનકલામાં જોિા મળરે છરે.
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इના જનૈ મરોડમાં નીચરેના મુખય ભાગની ઉપરની આડી રરેખા વશરોરરેખા 
જ રેટલી લાંબી લાગરે છરે. ऋનો પ્રાચીન મરોડ પ્રચવલત રહો છરે. अ અનરે आના મરોડ 
ઉતિરી શૈલીના જમણી બાજુએ વત્પાંખીયા સિરૂપના લાગરે છરે. ओ અનરે औના 
પ્રાચીન મરોડ જળિાઈ રહા છરે. णનો મરોડ ગુજરાતી વલવપના ણ જ રેિો થયો છરે.

અંતગ્કત સિરવચહનોમાં પકડમાત્ા અનરે અગ્માત્ાનો વયાપક પ્રયોગ એ જનૈ 
વલવપનું મહતિનું લક્ણ છરે. ગુજરાતમાં પકડમાત્ાનો પ્રચાર છરેક મૈત્ક કાલથી (ઈ. 
સ. 470–788) જોિા મળરે છરે. સોલંકી અનરે સલતનત કાલ દરવમયાન પકડમાત્ાનો 
વયાપક પ્રચાર જોિા મળરે છરે. છતાં આ સમય દરવમયાન પણ જનૈ લખાણોમાં 
પકડમાત્ાનું પ્રમાણ િધુ જોિામાં આિરે છરે. જનૈરેતર લખાણોમાં વશરોમાત્ાનો પ્રચાર 
15મી સદીથી િધતો ગયો, છતાં જનૈોએ પકડમાત્ાનો પ્રયોગ 17મી સદી સુધી ચાલુ 
રાખયો. यના સંયુકતાક્રમાં સોળમી સદીથી प જ રેિો મરોડ થયરેલો જોિા મળરે છરે. 
આથી पयના સંયુકતાક્રમાં पय િાંચિાનો સંભ્રમ ઊભો થાય છરે.

જનૈ નાગરી વલવપનાં અંકવચહનોનરે િત્કમાન નાગરી અંકવચહનો સાથરે સર-
ખાિતાં 1 અનરે 2નાં વચહનો વસિાયનાં અંકવચહનોના મરોડ થોડા જુદા પડરે છરે. 4 
અનરે 9ના અંકોના મરોડ વિલક્ણ અનરે નોંધપાત્ છરે.

આમ જનૈ વલવપમાં કરેટલાક અક્રોમાં, અંતગ્કત સિરવચહનોમાં થોડાઘણા 
અંશરે અનરે સંયુકતાક્રો અનરે અંકવચહનોમાં િધુ પ્રમાણમાં પ્રાચીન સિરૂપો જાળિી 
રાખયાં છરે. ગ્ંથના આરંભરે પ્રયોજાયરેલ મંગલવચહનો, પંવકત-પંવકત િચચરેનું વનવચિત 
માપ અનરે અંતર, પત્નાં ક્માંક, ગ્ંથનરે અંતરે ગ્ંથમાન, અક્રોનરે લખિાની વિવશષ્ 
પદ્ધવતઓ વિારા વચત્ાકૃવતઓનું સજ ્કન િગરેરરે  ઘણી વિશરેષતાઓ જનૈ નાગરી 
વલવપમાં જોિા મળરે છરે.

ગુજરાતી લિલિ : ગુજરાતમાં પ્રાદરેવશક વલવપનું વિવશષ્ સિરૂપ ઘડાયું, જ રે 
ગુજરાતી વલવપ તરીકરે ઓળખાય છરે. એના મરોડનો આરંભ ઈ. સ.ની પંદરમી 
સદીથી જોિા મળરે છરે. આ મરોડ લના પ્રાદરેવશક નાગરી મરોડમાં જોિા મળરે છરે. 
ગુજરાતી પ્રજાનો મોટો િગ્ક િરેપારધંધામાં પડરેલો હોઈ રોવજદંા કહસાબ-કકતાબ 
લખિા માટરે વશરોરરેખાિાળા અક્રોનરે બદલરે સળંગ વશરોરરેખા તરીકરે એક આખી 
લીટી દોરી એની નીચરે વશરોરરેખા વિના અક્રો લખિાની પદ્ધવત પ્રચવલત થઈ. 
ઝડપથી લખિા માટરે અક્રોનરે િધુ િળાંકદાર મરોડ આપિામાં આવયો. આથી 
ઘણા અક્રોના ઉપરના ડાબા છરેડાનરે અનરે નીચરેના જમણા છરેડાનરે ગોળ મરોડિાળા 
કરિામાં આવયા; જ રેમ કરે, ગ, ઘ, ઞ, ત, થ, ધ, પ, મ, ય, શ, ષ, સ અનરે હ. ट 
અનરે  ढ જ રેિા અક્રોમાં માત્ ઉપરના છરેડાનરે અનરે न, ल તથા व જ રેિા અક્રોમાં 
માત્ નીચરેના છરેડાનરે િળાંકદાર મરોડ આપિાની જરૂર પડી; જ રેમ કરે, ટ, ડ, ન, 
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લ અનરે િ. ઠ અનરે ડ જ રેિા અક્ર જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ લખાય છરે. 
તરેમાં ઉપલા છરેડાનરે જમણી બાજુનો િળાંક આપિામાં આવયો છરે. ङ, छ, ड, द, ह 
જ રેિા અક્રોમાં વશરોરરેખાનરે જોડતી ઊભી નાની રરેખાનો લોપ કરિામાં આવયો છરે. 
‘ણ’ના મરોડમાં ડાબા પાંખાના નીચલા છરેડાનરે અનરે િચલા પાંખાના ઉપલા છરેડાનરે 
ડાબી બાજુનો િળાંક આપિામાં આવયો છરે. उ ઉપલા છરેડાનરે ડાબી બાજુનો િળાંક 
આપિામાં આવયો; જ રેમ કરે, ‘ઉ’. ऊમાં એ િળાંકનરે જમણી બાજુએ લંબાિી છરેક 
નીચરે ઉતારિામાં આવયો; જ રેમ કરે, ‘ઊ’. આ રીતરે ઉ, ઊ, ગ, ઘ, ઙ, છ, ટ, ઠ, ડ, 
િ, ણ, ત, થ, દ, ધ, ન, પ, મ, ય, ર, લ, િ, શ, ષ, સ અનરે હ-ના ગુજરાતી મરોડ 
નાગરી મરોડમાં સહરેજ ફરેરફાર કરિાથી તૈયાર થયા છરે.

अના ઉતિરી મરોડનરે વશરોરરેખા વિના સળંગ કલમરે લખતાં ‘અ’નો ગુજરાતી 
મરોડ થયો. इ-નરે એ રીતરે વશરોરરેખા વિના સળંગ કલમરે લખતાં એના નીચલા 
છરેડાનરે જમણી બાજુએ ઊંચરે લંબાિિામાં આવયો; જ રેમ કરે, ‘ઈ’. ईમાં એના ઉપલા 
િળાંકનરે ‘ઇ’ના જમણા છરેડા સાથરે જોડિામાં આવયો. ગુજરાતી વલવપમાં ‘એ’નું 
સિતંત્ સિરૂપ લુપ્ત થયું અનરે એ, ઐ, ઓ અનરે ઔ – એ ચારરે  અક્રોનરે ‘અ’માં તરે 
તરે સિરમાત્ા ઉમરેરીનરે સાવધત કરિામાં આવયા.

વશરોરરેખા વિના લખાતાં कનો મરોડ જમણી બાજુ પોણા ભાગ જ રેટલો ઝૂકતો 
ગયો; જ રેમ કરે, ‘ક’. ष માંથી ‘ખ’ જ રેિું વિલક્ણ રૂપ બનયું. चમાં િચલી રરેખાનરે 
આડી-ઊભી રરેખાથી અલગ પાડતાં અનરે એનું આખું ડાબું પાંખું સળંગ લખતાં 
‘ચ’નો મરોડ બનયો. ‘ज’માં િચલી ટોચથી શરૂ કરી ડાબા પાંખાનરે ચાલુ કલમરે લખી 
જમણા પાંખાનરે ઉપર ત્ાંસ આપતાં ‘જ’નો મરોડ થયો. फમાં ‘ક’ના મરોડની જ રેમ 
જમણી બાજુ પોણા ભાગ સુધી ગોળ િાળિામાં આવયો અનરે ‘ક’થી અલગ પાડિા 
એની નીચરે દીઘ્ક ‘ઊ’ની માત્ા જોડિામાં આિી; જ રેમ કરે, ‘ફ’. ब નરે વશરોરરેખા વિના 
ઝડપી કલમરે લખતાં ‘બ’ અક્ર બનયો. માં મનો ડાબો ઉપલો છરેડો ડાબી તરફ 
ગોળાકાર બનાિી નીચરે ઉતારતાં ‘ભ’નો મરોડ બનયો. ळમાં વશરોરરેખા અનરે તરેનરે 
જોડતી િચચરેની નાની ઊભી રરેખાનો લોપ થતાં ઝડપી કલમરે લખતાં ડાબા પાંખાનો 
ઉપલો ભાગ અનરે જમણા પાંખાનો નીચલો ભાગ સીધો થયો; જ રેમ કરે, ‘ળ’.

સિરમાત્ાઓમાં કાનાનો નીચરેનો ભાગ િળાંકદાર બનયો. ‘જ’માં ‘ઈ’ની સિ-
રમાત્ા જોડાતાં ડાબી બાજુ ગોળ લંબાિિામાં આિતાં ‘જી’નો આકાર બનયો. 
સંયુકતાક્રોમાં કરેટલાક પૂિ્કગ અક્રોની જમણી ઊભી રરેખાનો લોપ કરીનરે એની 
સાથરે પછીનો અક્ર જોડાય છરે; જ રેમ કરે, ખય, ગમ, ધય, ચછ, ણય, તપ, ધમ, નય, પસ, 
બય, ભય, ્ ય, લિ, વય, સત અનરે સમ. કરેટલાક અક્રોનાં ગુજરાતી સિરૂપ જુદાં હોિા 
છતાં એના સંયુકતાક્રો નાગરીની રીતરે લખાય છરે; જ રેમ કરે, દ્ધ, દ્મ, દ્, વિ, ચિ, હ્, 
હ િગરેરરે . કરેટલીક િાર અમુક સંયુકતાક્રોમાં પૂિ્કગ અક્રનરે હલનત દશા્કિિો પડરે 
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છરે; જ રેમ કરે, છ્વ, ટ્વ, ઠિ, દબ, દભ, હ્વ િગરેરરે . ‘હ’ સાથરેના જોડાક્રમાં ‘હ’ના નીચરેના 
ભાગની અંદર અનુગ અક્રનરે લખાય છરે; જ રેમ કરે, હ્, હ્ન િગરેરરે . રરેફનરે અનુગ 
અક્રની ટોચ ઉપર ચાપાકારરે  લખિામાં આિરે છરે; જ રેમ કરે, ક્ક, ત્ક, પ્ક, મ્ક, લ્ક િગરેરરે . 
અનુગ ‘ર’નરે સીધા ઊભા પાંખાિાળા અક્રોમાં િચચરેથી ડાબી બાજુએ નીચરે જતી 
નાની ત્ાંસી રરેખા રૂપરે જોડિામાં આિરે છરે; જ રેમ કરે, ગ્ પ્ર, બ્, ભ્ર મ્, વ્ર, સ્ િગરેરરે . 
‘ત્’માં ડાબી બાજુની આડી રરેખા ત્ાંસી બનરે છરે. છ, ટ, ડ જ રેિા અક્રોમાં કાકપાદ 
રૂપરે અનુગ ‘ર’ જોડાય છરે; જ રેમ કરે, છ્ર , ટ્ર, ડ્ર િગરેરરે .

અંકવચહનોમાં 2, 7 અનરે 8 મરોડદાર બનયા. 1, 3, 4, 5, 6 અનરે 8નાં વચહન 
સીધા મરોડનાં અનરે એના છરેડા િળાંકદાર બનયા. નાગરી ‘રૂ’ અનરે ‘દ્’માં નીચરેનું 
પાંખું લુપ્ત થયું.

આરંભમાં ગુજરાતી વલવપ િરેપારીઓના કહસાબ-કકતાબમાં િપરાતી હોિાથી 
એ ‘િાવણયાશાઈ વલવપ’ કરે ‘મહાજની વલવપ’ તરીકરે ઓળખાતી. સંસકૃત અનરે 
ગુજરાતી ગ્ંથો ‘શાસ્તી અક્રો’માં અથા્કત્ નાગરી વલવપમાં લખાતા. પંદરમી 
સદીથી ગુજરાતી વલવપ સરળ અનરે ઝડપી હોઈ ગુજરાતી ગ્ંથો લખિા માટરે પ્રચ-
વલત બની. અિારમી સદીમાં મુદ્ણકલાના આરંભરે પારસી જ રેિા ધંધાદારી િગયોએ 
આ લોકભોગય વલવપ પ્રયોજી. શરૂઆતમાં વશલાછાપથી મુદ્ણ થતું તયારરે  સળંગ 
લીટી દોરાતી અનરે લખાણ છપાતું. અક્રોનાં અલગ બીબાં તૈયાર થતાં સળંગ 
લીટી દૂર કરિામાં આિી. મુદ્ણ માટરે ગુજરાતી વલવપના બધા મૂળાક્ર, માત્ાઓ, 
સંયુકતાક્રો િગરેરરેનો વિકાસ થયો છરે.

ગુજરાતી લિલિ

મોડી લિલિ : મરાઠી ભાષાની વલવપ નાગરી છરે; પરંતુ નાગરી વલવપના 
અક્ર ઝડપથી લખાય એ હરેતુથી એમાં કરેટલાક સુધારા કરિામાં આવયા. એમાં 
નાની નાની વશરોરરેખાનરે બદલરે લાંબી લીટી દોરિામાં આિતી નરે એક અથિા િધુ 
શબદ કરે આખી લીટી સળંગ કલમરે લખિામાં આિતી. એ વલવપનરે મોડી વલવપ કહરે 
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છરે. એમાં ऋ, ग, घ, ङ, छ, झ, ड, ढ, त, न, भ, म, श અનરે ष જ રેિા અક્રો નાગરી 
અક્રોનરે મળતા આિરે છરે. ‘ઈ’ અનરે ‘જ’ ગુજરાતી અક્રો જ રેિા છરે.  ख, प, ब અનરે 
र પ્રાચીન તરેલુગુ-કન્નડ અક્રોનરે મળતા છરે. ट નો આકાર ठ જ રેિો હોિાથી અંદર 
વબંદુ ઉમરેરિામાં આિરે છરે. अ, उ, क, च, ञ, थ, द, ध, फ, ब, य, ल, व, स,  અનરે ઝ્ર ના 
મરોડ થોડા વિલક્ણ છરે. અક્રોનો મરોડ િળાંકદાર છરે. इ, ख, ट, ढ, थ, द, ध, प, 
य, र, स અનરે ह એ અક્રોના નીચરેના ભાગ ગોળ છરે. સિરમાત્ાઓમાં  इ-ई અનરે 
उ-ऊની માત્ાઓ સરખી છરે. અંકવચહનોમાં 3 અનરે 4 ગુજરાતી અંકો જ રેિા છરે.

મોડી વલવપનું વનમા્કણ યાદિ રાજાઓના મંત્ી હરેમાકદ્ કરે હરેમાડ પંતરે કયુયં છરે. 
ખરરેખર આ વલવપનું ઘડતર વશિાજીના વચટનીસ બાલાજી અિાજી તથા વિિલ-
કર નામરે વિવિાનરે કયુયં છરે. પત્વયિહાર અનરે કહસાબોમાં આ વલવપ લાંબો સમય 
પ્રચવલત રહી. પરેશિાઓના શાસનકાલમાં આ વલવપ ખૂબ પ્રચવલત હતી. મરાઠી 
ઇવતહાસ-વિષયક પુરાણા દસતાિરેજોના અધયયન માટરે આ વલવપનું ઘણં મહતિ છરે. 
મરાઠીની પ્રાથવમક શાળાઓમાં આ વલવપ શીખિાતી. મરાઠાકાલના મોડી વલવપના 
બરે વશલાલરેખ રાજસથાનમાંથી મળ્ા છરે. મુદ્ણકલામાં નાગરી વલવપ અપનાિાતાં 
મોડી વલવપ લુપ્ત થઈ.

આ પ્રમાણરે રાજસથાનમાં મહાજની કરે રાજસથાની તળપદી વલવપપ્રકાર પ્રચવલત 
થયરેલો; પરંતુ નાગરીના પ્રચાર સાથરે તયાં પણ એ વિલક્ણ વલવપપ્રકાર લુપ્ત થયો.

વશિાજીના એક મોડી વલવપના પત્(ઈ. સ. 1667)નો એક અંશ

મરાઠી ભાષામાં અનરે નાગરી વલવપમાં વલપયંતર :

1. तैसे आरहीही बरे करून प्रसततुत जरी आमचे सेवेस अंगी-

2. कार असाल तरी जे जमेती ततुरहापासी असेल ते घेऊने येणे

ભારતના ઉતિર-પવચિમ ભાગમાં નાગરી વલવપ સાથરે થોડી મળતી આિતી 
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કરેટલીક વલવપઓ વિકાસ પામી. એમાં શારદા, ટાકરી અનરે ગુરુમુખી એ ત્ણરેય 
વલવપઓ પ્રાચીન શારદા વલવપમાંથી ઊતરી આિી છરે. આ પ્રાચીન શારદા વલવપ 
લગભગ દસમી સદીથી આદ્-નાગરી જ રેિી વલવપમાંથી વિકસી હતી.

શારદા લિલિ : ‘શારદા દરેશ’, ‘શારદા મંડલ’ તરીકરે ઓળખાતા કાશમીર 
પ્રદરેશની આ વલવપ છરે. એમાં अ, उ, क, ग, ढ, प, म, य, र, ल, व અનરે ष જ રેિા અક્રો 
નાગરી અક્રો જ રેિા છરે. બાકીના અક્રો વિલક્ણ છરે. એમાં एની જ રેમ ओનું પણ 
સિતંત્ રૂપ મળરે છરે. इ, ढ, प, म અનરે स સળંગ વશરોરરેખા વિના છરે. च નાગરી 
म જ રેિો, ज નાગરી ण જ રેિો, ट નાગરી ए જ રેિો, त નાગરી उ જ રેિો, ष નાગરી थ 
જ રેિો, म નાગરી भ જ રેિો, श નાગરી भ જ રેિો, અનરે स નાગરી भ જ રેિો લાગરે છરે. 
સિરમાત્ાઓમાં इ, ई, उ, ऋ, ए, ऍની માત્ાઓ નાગરી માત્ાઓ જ રેિી છરે. इ અનરે 
ईની માત્ાઓમાં વશરોરરેખા કરાતી નથી. आ, ओ અનરે औની માત્ાઓ તરંગાકાર છરે.

શારદા વલવપ પંજાબના ઘણા ભાગોમાં અનરે કાશમીર પ્રદરેશમાં પ્રાચીન 
વશલાલરેખો, દાનપત્ો, વસક્ાઓ તથા હસતવલવખત ગ્ંથોમાં પ્રયોજાયરેલી જોિા મળરે 
છરે. આ વલવપ ઉતિર ભારતિષ્કની કુકટલ વલવપમાંથી નીકળી હોિાનું પં. ઓઝા 
મંતવય ધરાિરે છરે. ચંબાના રાજા મરેરુિમા્કના ઈ. સ.ની આઠમી સદીના લરેખો પરથી 
આ સમય સુધી અહીં કુકટલ વલવપનો પ્રચાર હોિાનું જણાય છરે. સિાઇમ્ (સઈ) 
ગામમાંથી મળરેલી દરેિી ભગિતીની પ્રવતમાની બરેસણી પર કોતરરેલા, સોમટના પુત્ 
રાજાનક ભોગટના લરેખની વલવપ પણ શારદા કરતાં કુકટલ વલવપનરે િધુ મળતી આિરે 
છરે. શારદા વલવપમાં કોતરરેલો સૌપ્રથમ લરેખ સરાહાંની પ્રશવસત રૂપરે મળ્ો છરે, જ રે 
લગભગ ઈ. સ.ની દસમી સદીનો છરે. િારાણસી અનરે કાશમીરના પંકડતો પોતાના 
ગ્ંથો દસમી સદી પહરેલાં કુકટલ વલવપમાં લખતા. શારદા વલવપનો પ્રચાર ઉતિર-
પવચિમ ભારત અનરે િારાણસી સુધી હતો. 1911માં પ્રવસદ્ધ પુરાવિદ ડૉ. ફૉજલરે 
ચંબા રાજયના શારદા વલવપના વશલાલરેખો અનરે દાનપત્ોનો મોટો સંગ્હ ‘ઍવનટ-
વકિકટઝ ઑવ્ ચંબા સટરેટ’ નામના પુસતકમાં પ્રકાવશત કયયો, જ રે શારદા વલવપના 
અભયાસીઓ માટરે ખૂબ મહતિનો અનરે ઉપયોગી છરે.

શારદા (કાશમીરી) વલવપ
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શારદા વલવપમાંથી નીકળરેલી આધુવનક વલવપઓમાં ટાકરી, વસરમૌરી, ડોગરી, 
ચવમઆલી, મંડરેઆલી, જૌનસારી, કોછી (વસમલાના પવચિમ ભાગમાં), કુલુઈ (કુલુ 
ઘાટી), કશટિારી (દ. પૂિ્કમાં કશટિાર ઘાટીની) િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે.

ટાકરી લિલિ : ટાકરી વલવપ જ્મુ અનરે ઉતિર પંજાબમાં પ્રચવલત છરે. ટાકરી 
નામ ‘ઠક્રુી’ — ‘ઠાકુરી’ ઉપરથી આવયું હોિાનું જણાય છરે. રાજપૂત ઠાકુરોની 
વલવપ અથિા ટાંક (લિાણા) જાવતના િરેપારીઓની વલવપનરે ટાકરી વલવપ કહરે છરે. 
જ્મુ પ્રદરેશમાં એનું સિરૂપ ‘ડોગરી’ અનરે ચંબામાં ‘ચવમયાલી’ પ્રચવલત હતું. આ 
વલવપ એ શારદા વલવપનું િળાંકદાર સિરૂપ છરે. એમાં इ, क, ख, ण અનરે म જ રેિા 
અક્ર વશરોરરેખા વિનાના છરે; જયારરે  उ, ए, घ, ङ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, त, द, न, 
प, फ, ब, भ, म, र, ष અનરે ह માં એ વશરોરરેખા ડાબી બાજુની નાની રરેખા રૂપરે લખાય 
છરે. આખી સળંગ વશરોરરેખા अ, ग, च, थ, ध, य, ल, व, श અનરે स જ રેિા અક્રોમાં 
જોિા મળરે છરે. उ ગુજરાતી ઉ જ રેિો છરે. ख વશરોરરેખા વિનાનો ષ છરે. थ નાગરી द 
જ રેિો, फ ગુજરાતી િ જ રેિો અનરે ह નાગરી उ જ રેિો આકાર ધરાિરે છરે. ओ અનરે औનાં 
વચહન अ પરથી સાવધત કરિામાં આવયાં છરે. સિરમાત્ાઓમાં आની માત્ા ઊભી 
ત્ાંસી રરેખાનું, उની માત્ા અંતગયોળ રરેખાનું, एની માત્ા સીધી આડી રરેખાનું અનરે 
ओની માત્ા તરંગાકાર રરેખાનું સિરૂપ ધરાિરે છરે. इ, उ, ए, ग, घ, च, ञ, ट, ठ, ड, ढ, त, 
थ, द, ध, प, भ, म, य, र અનરે ल નું સિરૂપ શારદા વલવપના િળાંકદાર મરોડ જ રેિું છરે :

ટાકરી વલવપ

ગુરુમુખી લિલિ : પંજાબના િરેપારી િગયોમાં ‘લંડા’ નામરે મહાજની વલવપ 
પ્રચવલત હતી, જ રેમાં સિરમાત્ાઓ લગાિિામાં આિતી નકહ. શીખ ધમ્કના ગ્ંથો 
એ વલવપમાં લખાિા શરૂ થયા તયારરે  એ શુદ્ધ રીતરે િાંચી શકાતા નકહ. આથી ગુરુ 
ગોવિંદવસંહરે (ઈ. સ.ની સોળમી સદી) ધમ્કગ્ંથો લખિા માટરે ‘લંડા’ વલવપમાંથી સિ-
રમાત્ાઓિાળી શુદ્ધ વલવપ વિકસાિી, જ રેનરે ગુરુમુખી વલવપ કહરે છરે. આ વલવપના उ, 
ऋ, घ, च, त, थ, द, प, भ, म એ અક્ર શારદા વલવપના અક્રોનરે મળતા આિરે છરે. अ, 
ख, घ, प, म એ ष અક્રો પર વશરોરરેખા બાંધરેલી નથી. ओનું સિરૂપ સિતંત્ છરે. ख 
અનરે षનું સિરૂપ સરખું છરે. ज એ નાગરી भ જ રેિો, त એ નાગરી उ જ રેિો, थ નાગરી 
ष જ રેિો, फ નાગરી  ढ જ રેિો, म નાગરી भ જ રેિો, स નાગરી म જ રેિો, આકાર ધરાિરે 
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છરે. सની આડી રરેખાની નીચરે વબંદુ ઉમરેરિાથી श થાય છરે. સિરમાત્ાઓમાં आ, इ, 
ई, ए અનરે ऍની માત્ાઓ નાગરી માત્ાઓ જ રેિી છરે; જયારરે  उ, ऊ, ओ અનરે औની 
માત્ાઓ વિલક્ણ છરે. અંકવચહનો નાગરી અંકવચહનો જ રેિાં છરે.

ગુરુમુખી (પંજાબી) વલવપ

સોવિયરેત રવશયાના અજરબૈજાન પ્રદરેશની રાજધાની બાકૂ પાસરે જિાલામા-
ઈના જૂના મંકદરમાંથી અિારમી સદીના તરેર જ રેટલા દરેિનાગરી અનરે બરે ગુરુમુખી 
વલવપમાં કોતરરેલા લરેખ મળ્ા છરે. આજ રે પણ શીખોના ધમ્કગ્ંથ ગુરુમુખી વલવપમાં 
લખાય છરે, એની ભાષા પંજાબી હોય છરે.

કૈથી વલવપ

કૈથી લિલિ : વબહારમાં કાયસથ લોકોએ નાગરી વલવપનું ઝડપથી લખાય તરેિું 
સિરૂપ પ્રયોજયું. એનરે કૈથી વલવપ કહરે છરે. આ વલવપનાં સામાનય લક્ણ ગુજરાતી 
વલવપનરે મળતાં આિરે છરે. એમાં ઝડપથી લખિા માટરે અક્રોની અલગ અલગ 
વશરોરરેખા છોડી દરેિામાં આિી છરે અનરે અક્રોનો મરોડ થોડો િળાંકદાર કરિામાં 
આવયો છરે. આ વલવપનો અ ગુજરાતી અક્ર શ્ જ રેિો છરે. ષમાંથી સાવધત થયરેલો ખ 
ગુજરાતી ખ જ રેિો છરે. ભ એ મ કરતાં સહરેજ િધુ ત્ાંસો છરે. લ ગુજરાતી લ જ રેિો 
છરે. બ અનરે િ સરખા છરે. એ બંનરે અક્ર ઓળખિા માટરે િની નીચરે વબંદુ કરિામાં 
આિરે છરે. સિરમાત્ાઓ અનરે અંકવચહનો નાગરી મરોડ જ રેિા છરે. ગુજરાતી વલવપની 
જ રેમ પહરેલાં આખી સળંગ રરેખા દોરી નીચરે અક્રો લખિામાં આિતા. મુદ્ણની 
સરળતા માટરે સળંગ રરેખા દૂર કરિામાં આિી. વમવથલા, મગધ અનરે ભોજપુરના 
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પ્રદરેશોમાં કૈથી વલવપનાં થોડાં જુદાં જુદાં સિરૂપ પ્રચવલત છરે :

ઈ. સ.ની દસમી સદીથી પૂિ્ક ભારતમાં આદ્-નાગરી વલવપનું વભન્ન રૂપાંતર 
થિા લાગયું. સમય જતાં એમાંથી બંગાળી, મૈવથલી અનરે નરેિારી વલવપઓ ઘડાઈ.

બંગાળી લિલિ : બંગાળી વલવપ ભારતના પૂિ્ક ભાગ – મગધ તરફની નાગરી 
વલવપમાંથી નીકળી છરે અનરે બંગાળા, આસામ, વબહાર, નરેપાળ અનરે ઓકરસાના 
પ્રાચીન અવભલરેખોમાં તરેમજ હસતવલવખત ગ્ંથોમાં પ્રયોજાઈ છરે. હાલ આ વલવપ 
બંગાળ અનરે આસામમાં પ્રચવલત છરે. બંગાળી વલવપનો પ્રયોગ સૌપ્રથમ પૂિ્ક ભારતના 
દસમી સદીના અવભલરેખોમાં મળરે છરે. બારમી સદીથી એનું સિતંત્ અવસતતિ જોિા 
મળરે છરે. બંગાળાના પાલ રાજાઓનાં દાનપત્ોમાં આ વલવપના કરેટલાક અક્ર મળરે 
છરે. કામરૂપના શાસકોના લરેખોમાં બંગાળી વલવપ પ્રયોજાઈ છરે.

બંગાળી વલવપ

બંગાળી વલવપમાં व અનરે ब ના મરોડ સરખા છરે. બંગાળીમાં બંનરે અક્રો માટરે 
બ જ ઉચચારાય છરે. એમાં ओનું સિતંત્ સિરૂપ સચિાયું છરે. ऋ, लृ, ए, ऍ, ओ, औ, ख, 
ग, ङ, ञ्, ण, थ, ध, प અનરે श એ અક્રોનરે વશરોરરેખા નથી. ट અનરે ढમાં વશરોરરેખા 
ઉપર ए-ની નાગરી માત્ા જ રેિી ત્ાંસી િળાંકદાર રરેખા ઉમરેરાય છરે. ण અનરે नનો 
મરોડ લગભગ સરખો છરે. માત્ ण-માં વશરોરરેખા કરરેલી નથી. व માટરે પણ बનું 
વચહન જ પ્રયોજાય છરે. र-નો મરોડ પણ  ब જ રેિો છરે. જોકરે અલગતા દશા્કિિા र-ના 
ડાબા પાંખાની નીચરે વબંદુ ઉમરેરિામાં આિરે છરે. त અનરે भમાં વશરોરરેખા અક્રથી 
અલગ સહરેજ ઉપર કરાય છરે. आની સિરમાત્ા વશરોરરેખાના જમણા છરેડાથી નીચરે 
ઊતરી પાછી ઊંચરે જાય છરે. ઉપરની બાજુએ સહરેજ ખાંચો પડરે છરે. उની માત્ા 
उની નાગરી માત્ા જ રેિી લાગરે છરે. ए-ની માત્ા ડાબી બાજુએ ઊભી પકડમાત્ા 
પ્રયોજાય છરે. અનુસિારનું વચહન અક્રની જમણી બાજુએ ઉમરેરાય છરે અનરે પોલા 
મીંડાની નીચરે ત્ાંસી રરેખા કરિામાં આિરે છરે. અંકવચહનોમાં માત્ ર-ના અંકનું 
વચહન નાગરીના ર-ના અંકવચહનનરે મળતું છરે. બીજાં બધાં અંકવચહનો વિલક્ણ 
છરે. ત્ણનું વચહન નાગરીના 7ના વચહન જ રેિું છરે. અનુસિારનરે બદલરે તરે તરે િગ્કનો 
અનુનાવસક પ્રયોજાય છરે. यનો ઉચચાર ज જ રેિો થતો હોિાથી જયાં य ઉચચારિાનો 
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હોય તયાં यના ડાબા પાંખા નીચરે વબંદુ ઉમરેરિામાં આિરે છરે.

મૈલથિી લિલિ : મૈવથલી વલવપ એ બંગાળી વલવપનું રૂપાંતર છરે. વમવથલ 
(વતરહુત) પ્રદરેશના બ્ાહ્ણો સંસકૃત ગ્ંથ લખિા માટરે આ વલવપનો પ્રયોગ કરતા. 
આ વલવપમાં व અનરે ब જુદા છરે. સિરમાત્ાઓમાં उની માત્ા નાગરી માત્ા જ રેિી છરે. 
અંકવચહનોમાં 2, 3 અનરે 4નાં વચહન નાગરી અંકો જ રેિાં છરે. બંગાળી અક્રોના 
ઝડપથી લખી શકાય તરેિાં િળાંકદાર રૂપાંતર એ મૈવથલી વલવપના અક્રો છરે :

મૈવથલી વલવપ

ઊદ્ડ્યા લિલિ : ઓકરસા પ્રદરેશની વલવપનરે ઊકડયા વલવપ કહરે છરે. આ વલવપ 
પ્રાચીન બંગાળી વલવપમાંથી નીકળી છરે; પરંતુ સળંગ કલમરે લખાય તરેિા મરોડ અનરે 
ગોળાઈદાર વશરોરરેખાનરે લીધરે આ વલવપના અક્ર વિલક્ણ લાગરે છરે.  ए, एैैै, ओ, 
અનરે औ – એ ચાર અક્ર બંગાળી જ રેિા છરે. સિરમાત્ાઓનાં વચહન પણ બંગાળી 
વચહન જ રેિાં છરે. અંકવચહનોમાં 4 અનરે 7નાં વચહન નાગરી વચહનોનરે મળતાં આિરે 
છરે. બીજાં અંકવચહન વિલક્ણ છરે :

ઊકડયા વલવપ

પ્રાચીન તરેલુગુ-કન્નડ વલવપમાં સમય જતાં અક્રોની ગોળાઈ િધિા લાગી 
અનરે ઝડપથી લખિાનરે લીધરે અક્રોના મરોડ બદલાતા ગયા. એમાંથી િત્કમાન 
તરેલુગુ અનરે કન્નડ વલવપઓ વિકાસ પામી.

તેિુગુ લિલિ : તરેલુગુ વલવપ આંધ્ર પ્રદરેશ અનરે એની આસપાસના ભાગમાં 
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પ્રચવલત છરે. પલિ, કદંબ, પવચિમી અનરે પૂિગી ચાલુકય, રાષ્ ્રકૂટ, ગંગિંશીઓ અનરે 
કાકતીયો િગરેરરે  રાજિંશોના વશલાલરેખો, દાનપત્ો િગરેરરેમાં આ વલવપનો પ્રયોગ 
થયો છરે. ઈ. સ.ની અવગયારમી સદીથી આ વલવપના ઘણા અક્રો પ્રાપ્ત થાય છરે.

તરેલુગુ વલવપ

તરેલુગુ વલવપમાં अ થી औ સુધીના બધા સિરો માટરે સિતંત્ વચહનો છરે. ए અનરે 
ओ-નાં હ્રસિ અનરે દીઘ્ક એિાં બરે વચહન પ્રચવલત છરે. વયંજનોમાં कનું વચહન ल-ના 
વચહ્નની નીચરે વબંદુ મૂકી ઉપર જમણી બાજુએ ઉપર સહરેજ િળાંકદાર નાની રરેખા 
ચાલુ કલમરે ઉમરેરરેલી છરે.  उ અનરે ऊ માત્ા અક્રની જમણી બાજુએ જોડાય છરે. 
અંકવચહનોમાં 3 અનરે 4નાં વચહન અનુક્મરે ગુજરાતી અનરે નાગરી અંકવચહનો 
જ રેિાં છરે. તરેલુગુ વલવપના અક્ર ગોળ આકાર ધરાિરે છરે. એમાં વશરોરરેખા હોતી 
નથી. તરેલંગ (તરેલંગણ) પરથી ‘તરેલુગુ’ નામ પડ્ું છરે :

કન્નડ લિલિ : કન્નડ વલવપ એ કણા્કટક પ્રદરેશની વલવપ છરે. હાલ આ વલવપ 
મૈસૂર રાજય અનરે એની આસપાસના વિસતારમાં પ્રચવલત છરે. કન્નડ ભાષાનો અનરે 
વલવપનો સહુથી જૂનો વશલાલરેખ બાદામીની િૈષણિ ગુફાની બહાર ચાલુકય રાજા 
મંગલરેશ(ઈ. સ. 598–610)નો મળરે છરે. કાકુસથિમ્કન્નો હળરેબીડ ુલરેખ પણ કન્નડમાં 
છરે. કન્નડ વલવપની સહુથી જૂની હસતપ્રત ‘કવિરાજમાગ્ક’ ઈ. સ. 877ની છરે.

કન્નડ વલવપ

કન્નડ વલવપના ઘણા અક્ર તરેલુગુ વલવપના અક્રો જ રેિા છરે. માત્ उ, ऊ, 
ऋ, क, त, स અનરે ह જુદા પડરે છરે. अ-માં उ ની માત્ા ઉમરેરિાથી उ બનયો છરે. આ 
વલવપમાં બબબરે જાતના ए અનરે બબબરે જાતના ओ છરે; હ્રસિ અનરે દીઘ્ક. क  लમાંથી 
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બનયો છરે. કરેટલાક અક્રોમાં આડી વશરોરરેખા છરે; જ રેમ કરે, त થી फ, म થી र અનરે 
व થી ह. उ અનરે उ ની માત્ા અક્રની જમણી બાજુએ જોડાય છરે.

ગ્રંથ-લિલિ : જ રે પ્રદરેશમાં તવમળ વલવપ પ્રચવલત છરે તયાં સંસકૃત ગ્ંથો લખિા 
માટરે તરેલુગુ-કન્નડ વલવપનરે મળતી આિતી ખાસ વલવપ વિકસી, તરેનરે ગ્ંથ-વલવપ 
કહરે છરે. સમય જતાં ચાલુ કલમરે લખિાથી, ઊભી-આડી રરેખાઓનરે િળાંકદાર 
બનાિિાથી નરે ઘણા અક્રોમાં ગાંઠ જ રેિો આકાર આપિાથી આ વલવપ વિલક્ણ 
બની. એમાં ओનું સિતંત્ વચહ્ન છરે. ए અનરે ओ માં હ્રસિ- દીઘ્કના ભરેદ નથી. इ 
માત્ા જમણી બાજુએ જોડાય છરે. एની માત્ા ડાબી બાજુએ જોડાય છરે. ए માટરે બરે 
માત્ાઓ ડાબી બાજુએ ઉમરેરાય છરે. ओ માટરે જમણી બાજુએ आની અનરે ડાબી 
બાજુએ एની માત્ા ઉમરેરાય છરે; પરંતુ औ માટરે જમણી બાજુએ ए અનરે आની સંયુકત 
માત્ા અનરે ડાબી બાજુ एની માત્ા ઉમરેરાય છરે. મુદ્ણકલાના આરંભરે સંસકૃત ગ્ંથ 
ગ્ંથવલવપમાં લખાતા. હિરે આ ગ્ંથો નાગરીમાં છપાય છરે.

ગ્ંથવલવપ

તલમળ લિલિ : તાવમલનાડનુા પ્રદરેશમાં પ્રયોજાતી વલવપનરે તવમળ વલવપ કહરે 
છરે. ‘તવમળ’ એટલરે દ્વમલ — દ્વિડ. આ ભાષાની િણ્કમાળામાં ઘણા ઓછા વયંજન 
છરે. क, ङ, च, ञ, ट, ण, त, न, प, म, य, र, ल, व અનરે ळ. તવમળ િણ્કમાળામાં 
સંસકૃતના ख, ग, घ, छ, ज, झ, ठ, ड, ढ, थ, द, ध, फ, ब, भ, श, ष અનરે स એ 18 
અક્ર ખૂટરે છરે. આથી આ વલવપ તવમળ ભાષા માટરે જ ઉપયોગી છરે, સંસકૃત ભાષા 
માટરે નકહ. તવમળ વલવપના ઘણા અક્ર ગ્ંથવલવપના અક્રો સાથરે સા્ય ધરાિરે છરે. 
આ વલવપમાં आ અનરે इની માત્ા અક્રની જમણી બાજુએ, ईની માત્ા અક્રની 
ઉપર અનરે ए તથા ऐની માત્ા ડાબી બાજુએ ઉમરેરાય છરે. ओમાં आની માત્ા જમણી 
બાજુએ અનરે एની માત્ા ડાબી બાજુએ ઉમરેરાય છરે. તવમળ વલવપમાં 1થી 9 સુધીનાં 
અંકવચહનો ઉપરાંત 10, 100, 1,000 િગરેરરેનાં અલગ વચહન પ્રચવલત છરે. સંયુકત 
વયંજન એક બીજા અક્રની સાથરે લખાય છરે, જોડાક્ર તરીકરે નકહ.

િત્કમાન તવમળ વલવપ પલિ-ગ્ંથ વલવપમાંથી વિકવસત થઈ. આથી આરંવભક 
તવમળ વલવપનરે પલિ-તવમળ કરે ગ્ંથ-તવમળ વલવપ કહરે છરે. પલિોના કરેટલાક લરેખ 
તવમળ ભાષા અનરે તવમળ વલવપમાં છરે; જ રેમ કરે, દંવતિમા્ક અનરે વતરુિરેલર લરેખ.
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તવમળ વલવપ

િટ્ળેુત્ુ લિલિ : દવક્ણ ભારતમાં પાંડ્ રાજાઓના પ્રદરેશમાં તવમળ ભાષાના 
લખાણ માટરે િટ્ રેળુતિુ વલવપનો વિકાસ થયો હતો. આ વલવપ બ્ાહ્ી વલવપમાંથી 
વિકાસ પામી છરે. આ વલવપનો અક્ર ગોળાકાર છરે. પાંડ્ રાજાઓનાં દાનપત્ોનું 
તવમળ લખાણ િટ્ રેળુતિુ વલવપમાં છરે. કરેરળના રાજા ભાસકર રવિિમા્કનું તામ્પત્ (ઈ. 
સ. 1021) તવમળ ભાષા અનરે િટ્ રેળુતિુ વલવપમાં છરે. આ વલવપનો પ્રચાર સાતમી 
સદીના અંત ભાગમાં ચોળ, પાંડ્ િગરેરરે  રાજાઓના વશલાલરેખો અનરે દાનપત્ોમાં 
મળરે છરે. ગોળાકાર અક્ર પથથર પર કોતરિામાં મુશકરેલી પડરે એટલરે ચોળ રાજા 
રાજરાજ રે િટ્ રેળુતુિ વલવપના સથાનરે સીધા અક્રોિાળી કોલ-એળુતિુ વલવપ પ્રયોજી. 
દવક્ણમાં સતિરમીઅિારમી સદી સુધી આ વલવપનો પ્રયોગ ચાલુ રહો.

મલયાળમ વલવપ

મિ્યાળમ લિલિ : કરેરળ પ્રદરેશમાં મલયાળમ વલવપ પ્રચવલત છરે. આ વલવપ 
ગ્ંથ-વલવપનું િળાંકદાર રૂપાંતર છરે. મલયાળમ વલવપમાં સંસકૃત ગ્ંથો પણ લખાય 
છરે. તરેલુગુ, કન્નડ વલવપની જ રેમ મલયાળમ વલવપમાં પણ ए તથા ओ-માં હ્રસિ-દીઘ્ક-
નો ભરેદ રહરેલો છરે. आ, इ અનરે ई ની માત્ા અક્રની જમણી બાજુએ ઉમરેરાય છરે નરે 
ए-ની માત્ા ડાબી બાજુએ ઉમરેરાય છરે.



80 વલવપ

દવક્ણ કન્નડ પ્રદરેશમાં સંસકૃત ગ્ંથો લખિા માટરે પ્રયોજાતી તુળુ વલવપ મલ-
યાળમ વલવપનું થોડા ફરેરફારિાળું રૂપ છરે :

તુળુ વલવપ

ઉદૂ્જ લિલિ : ભારતમાં ઈ. સ.ની બારમી–તરેરમી સદીના મુવસલમ અવભલરેખો 
અરબીમાં લખાતા. ખલજી સલતનત(ઈ. સ. 1290–1320)ના અમલ દરવમયાન આ 
અવભલરેખો મોટરેભાગરે અરબીના સથાનરે ફારસીમાં લખાિા લાગયા. અરબી વલવપનો 
સહુથી જૂનો નમૂનો ભારતમાં વત્િરેણી(પ. બંગાળ)માં ઈ. સ. 1313–14નો મળ્ો 
છરે. ફારસી વલવપનો સૌથી જૂનો નમૂનો અલાઉદ્ીન ખલજીના સમય(ઈ. સ. 1296–
1316)નો હાંસીનો વશલાલરેખ છરે.

સોળમી સદીમાં મુઘલ સામ્ાજય સથપાતાં ફારસી રાજયની સતિાિાર 
ભાષા બની અનરે અરબી ભાષા લુપ્ત થઈ. ફારસી ભાષા અનરે વલવપ િધુ પ્ર-
માણમાં પ્રચવલત થઈ. સમય જતાં ફારસીનું મહતિ ઘટતાં ઉદૂ્ક ભાષા અનરે 
વલવપનો પ્રચાર થયો. ભારતીય વિવશષ્ િણયો માટરે ફારસી વલવપમાં સુધારા 
કરીનરે ઉદૂ્ક વલવપ ઉતપન્ન કરિામાં આિી. ઉદૂ્કમાં લખાયરેલો સૌથી જૂનો 
અવભલરેખ કદલહીમાં હજરત વનઝામુદ્ીન ઓવલયાના સથાનકમાં ઈ. સ. 1755નો 
મળ્ો છરે. ઉદૂ્ક અવભલરેખો િધુ પ્રમાણમાં ઈ. સ. 1857 પછી ઉપલબધ થાય છરે.

ઉદૂ્ક વલવપ પણ અરબી-ફારસીની જ રેમ જમણીથી ડાબી બાજુ લખાય છરે. 
એમાં કુલ 46 િણ્ક છરે. તરેમાં 28 િણ્ક અરબી છરે, 4 ફારસી છરે અનરે બાકીના 14 
િણ્ક સાવધત કરરેલા છરે. ट, ड અનરે ड़ અનુક્મરે त, द અનરે र પરથી તરેમજ , भ, फ, थ, 
ठ, झ, छ, ध, ढ, ख અનરે  घ અનુક્મરે ब, प, त, ट, ज, च, द, ड, ड़, क અનરે ग પરથી 
સાવધત કરિામાં આવયા છરે. ઉદૂ્કમાં ञ, ङ, ण, ष અનરે ळ જ રેિા વયંજનો નથી તરેમજ 
अ વસિાયના સિરો નથી, પણ તરેનરે સાવધત કરિામાં આવયા છરે. િળી क, ख, ग़, ज़, 
झ, ड़, ढ़ અનરે फ़ એિા જુદા ઉચચારણિાળા ધિવનઓ છરે. ઉદૂ્ક વલવપનાં અંકવચહ્ન 
ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ લખાય છરે :
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ઉદૂ્ક વલવપ

રિાચીન લિલિલિદ્યા (palaeography)

અવભલરેખો તરે તરે સમયની પ્રચવલત વલવપમાં કોતરરેલા હોઈ તરેમજ વલવપમાં 
સમય જતાં પકરિત્કન થતું રહરેતું હોઈ, પ્રાચીન અવભલરેખો િાંચિા માટરે તરે તરે 
સમયના વલવપમરોડોથી માકહતગાર થિું પડરે છરે. લરેખ જ રેમ િધારરે  પ્રાચીન, તરેમ તરેની 
વલવપ િધારરે  વિલક્ણ લાગરે છરે. વલવપના ક્વમક વિકાસના પકરચય વિના અતયંત 
પ્રાચીન મરોડ ઉકરેલી શકાતા નથી. કરેટલીક િાર કોઈ અવભલરેખ બરે વલવપઓમાં 
કોતરરેલો હોય તો એમાંની એક વલવપનું જ્ાન હોય તો તરેના પરથી બીજી અજ્ાત 
વલવપ ઉકરેલી શકાય છરે. આથી પ્રાચીન અવભલરેખો િાંચિા માટરે સૌપ્રથમ તરેની 
પ્રાચીન વલવપનો અભયાસ તથા તરેના તરે તરે સમયના મરોડોની જાણકારી હોિી 
આિશયક છરે. આ પ્રાચીન વલવપઓના અભયાસની વિદ્ા વિકસી છરે. જ રેનરે પ્રાચીન 
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વલવપવિદ્ા કહરે છરે. તરે તરે દરેશની કરે પ્રદરેશની તરે તરે સમયની વલવપ જાણી, એ વલવપમાં 
કોતરરેલા અવભલરેખ િાંચિા એ અવભલરેખવિદ્ાનું પ્રથમ પગવથયું છરે. વલવપના જ્ાન 
વિના અવભલરેખો િાંચી શકાય નકહ અનરે તરેમાંની વિગતો જાણી શકાય નકહ. 
પ્રાચીન વલવપવિદ્ા અવભલરેખો ઉપરાંત પ્રાચીન હસતપ્રતો, વસક્ાઓ િગરેરરેનાં 
લખાણો િાંચિા માટરે ઉપયોગી છરે.

પ્રાચીન અવભલરેખોના વલવપમરોડોની જાણકારી લુપ્ત થતી ગઈ તરેમ તરેમ 
ભારતીય પંકડતો અનરે લકહયાઓ િધુમાં િધુ સાતમી સદી સુધીનાં જૂનાં લખાણ 
મહામહરેનતરે િાંચી શકતા; પરંતુ એની પહરેલાંનાં લખાણોના મરોડ ઉકરેલી શકાયા 
નકહ. ઈ. સ. 1356માં કદલહીના સુલતાન ફીરોઝશાહ તઘલકરે ટોપરા(વજ. અંબાલા, 
પૂિ્ક પંજાબ)માંથી એક જૂનો વશલાસતંભ ઘણી જહરેમતથી ખસરેડાિી કદલહીમાં 
‘ફીરોઝશાહ કોટલા’માં અનરે મરેરઠ(ઉ. પ્રદરેશ)માંથી એક એિો બીજો વશલાસતંભ 
ખસરેડાિી કદલહીમાં ‘કુશક વશકાર’ પાસરે ઊભો કરાિરેલો. આ બંનરે સતંભો પર 
કોતરરેલા લરેખ કોઈ પંકડત ઉકરેલી શકયા નકહ.

સનરે 1781માં અંગ્રેજ અવધકારી ચાલસ્ક વિવલકનસરે મોંઘીર(વબહાર)માંથી 
મરેળિરેલું બંગાળાના પાલ િંશના રાજા દરેિપાલનું નિમી સદીનું તામ્પત્ ઉકરેલયું. 
એ પછી 1785માં એણરે પૂિ્ક બંગાળાના દીનાજપુર વજલાના બહાલ ગામ પાસરેના 
સતંભ ઉપર કોતરાયરેલો પાલ િંશના રાજા નારાયણ પાલનો નિમી સદીનો લરેખ 
િાંચયો. ભારતીય પંકડત રાધાકાંત શમા્કએ કદલહીના ટોપરાિાળા સતંભ પર કોતરા-
યરેલા લરેખો પૈકી અજમરેરના ચૌહાણ રાજા િીસલદરેિના બારમી સદીના ત્ણ લરેખ 
િાંચયા. અિા્કચીન કાલમાં ભારતીય વલવપવિદ્ાનાં પગરણ તયારરે  મંડાયાં ગણાય.

આ અવભલરેખ નિમી સદી સુધીના હતા, તરેથી થોડા પ્રયતનરે િાંચી શકાયા; 
પરંતુ એ પહરેલાંના લરેખોની વલવપનો મરોડ િધારરે  જુદો હોઈ એ બરાબર િાંચી 
શકાતા નકહ. સનરે 1818થી 1823 સુધી કન્કલ જ ર્ે સ ટૉડરે રાજસથાન અનરે સૌરાષ્ ્ર-
ના ઘણા પ્રાચીન લરેખો ઈ. સ.ની સાતમી સદીથી પંદરમી સદી સુધીના શોધયા અનરે 
યવત જ્ાનચંદ્રે એ લરેખો િાંચયા.

બી. જી. બૅવબંગટનરે મામલપુરના કરેટલાક સંસકૃત અનરે તવમળ ભાષાના પ્રાચીન 
લરેખોનરે િાંચી 1828માં એની િણ્કમાળા તૈયાર કરી. એ પ્રમાણરે િૉલટર ઇવલયટરે 
પ્રાચીન કન્નડ લરેખોનરે િાંચી 1833માં એની િણ્કમાળા તૈયાર કરી. 1834માં કૅપટન 
ટ્રોયરરે  અલાહાબાદના અશોકના લરેખિાળા સતંભ પર કોતરરેલા ગુપ્ત સમ્ાટ સમુદ્-
ગુપ્તના લરેખનો કરેટલોક ભાગ િાંચયો અનરે ડૉ. વમલરે એ પૂરો ઉકરેલયો અનરે 1837માં 
વભટારીના સતંભ પરનો સમુદ્ગુપ્તનો લરેખ પણ ઉકરેલયો. 1835માં ડબલયૂ. એચ. 
બોથનરે િલભીનાં દાનપત્ો ઉકરેલયાં. 1837–38માં જ ર્ે સ વપ્રનસરેપરે કદલહી, કહાઉં 
અનરે એરણના સતંભલરેખો, સાંચી અનરે અમરાિતીના સતૂપો પરના તથા વગરના-
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રના શૈલ પરનો ગુપ્તલરેખ િગરેરરે  ઉકરેલયા. આમ ગુપ્તિંશી રાજાઓનાં વશલાલરેખ, 
તામ્પત્ અનરે વસક્ાઓ પરનાં લખાણ િાંચી શકાયાં. ઓકરસાની હાથીગુફામાંનો 
પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયરેલો રાજા ખારિરેલનો લરેખ વપ્રનસરેપ, કવનંગહમ, ભગિાનલાલ 
ઇંદ્જી, બયૂલર, જયસિાલ, સટરેન કોનો, મુવન વજનવિજયજી, બરુઆ િગરેરરે  અનરેક 
વિવિાનોએ િાંચયો છરે.

ગુપ્તકાલ પહરેલાંની બ્ાહ્ી વલવપનરે ઉકરેલિાના પ્રયતનો 1795માં સર ચાલસ્ક 
મૅબરેટરે કયા્ક. એમણરે ઇલોરાની ગુફાઓમાંના નાના નાના લરેખોની છાપ તૈયાર કરી 
સર વિવલયમ જૉનસ અનરે વિલફડ્કનરે મોકલી. પરંતુ વિલફડદે િાંચરેલ એ લરેખ અનરે એના 
અનુિાદ કપોલકવલપત સાવબત થયા.

1834–35માં જ ર્ે સ વપ્રનસરેપરે અલાહાબાદ, રવધયા અનરે મવથયાના સતંભો 
પરની છાપોનરે કદલહીના લરેખ સાથરે સરખાિતાં એ ચારરેય લરેખ એક જ હોિાનું 
જણાયું. વપ્રનસરેપરે પ્રતયરેક અક્રનરે અલાહાબાદ સતંભલરેખના અક્રો સાથરે સરખા-
વયો. આમ ગુપ્તવલવપની િણ્કમાળા તૈયાર થઈ. આ િણ્કમાળામાં ખૂટતા અક્રો માટરે 
વપ્રનસરેપરે 1837માં સાંચીના સતૂપો પર કોતરરેલા નાના નાના લરેખોની છાપો એકઠી 
કરી િધુ અક્રો બરેસાડિા પ્રયતન કયયો. આમ કદલહી, અલાહાબાદ, સાંચી, મવથયા, 
રવધયા, વગરનાર, ધૌલી િગરેરરે  લરેખો સરળતાથી િાંચી શકાયા અનરે એ રીતરે વપ્રનસરેપ 
જ રેિા વિવિાનોના અથાગ શ્મથી ગુપ્તકાલીન બ્ાહ્ી અક્રો િંચાતાં અગાઉના મૌય્ક 
કાલ (ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી સદી) સુધીના લરેખો સરળતાથી િાંચી શકાયા અનરે એ રીતરે 
ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી સદી સુધીની બ્ાહ્ી વલવપ ઉકરેલી શકાઈ. આથી જ જ ર્ે સ વપ્રનસરેપનરે 
ભારતીય પ્રાચીન વલવપવિદ્ાના વપતા ગણિામાં આિરે છરે.

એ જ પ્રમાણરે 1834થી 1838 દરવમયાન જ ર્ે સ વપ્રનસરેપ, નૉકરસ અનરે જનરલ 
કવનંગહમના પ્રયતનોથી ખરોષ્ી વલવપની પૂરી િણ્કમાળા અનરે સંયુકતાક્રો ઊકલી 
શકયા.

આમ લરેખનકળા એ સંસકૃવત અનરે સભયતાનું એક અવિવચછન્ન અંગ છરે. 
લરેખનકળાનાં વિવિધ માધયમો અનરે પદ્ધવતઓ વિારા સંસકૃવત અનરે સમાજની સાચી 
સમજ કરેળિી શકાય છરે. વલવપનું કાય્ક ભાિોનું અંકન કરિાનું છરે. પ્રાચીન ભાિમૂલક 
અનરે ધિવનમૂલક વલવપઓની પોતાની મયા્કદાઓ હતી. અક્રાતમક (syllabic) 
વલવપની તુલનામાં િણા્કતમક (alphabetical) વલવપ િધુ િૈજ્ાવનક અનરે ઉપયોગી 
છરે; કરેમ કરે, એ વલવપ વિારા ધિવનઓનું અંકન િધુ સપષ્ અનરે િૈજ્ાવનક િબથી કરાયું 
છરે; આમ છતાં આ વલવપઓમાં પણ હજુ સુધારાનરે અિકાશ છરે.

આધુવનક કાલમાં વલવપ-વિકાસનાં સોપાનો, વલવપઓનું િગગીકરણ, વિવિધ 
વલવપઓની િણ્કમાળાઓ િચચરે આંતકરક સા્ય; વિવભન્ન દરેશો, સંસકૃવતઓ અનરે 
ભાષાઓની વલવપઓની ઉતપવતિ; તરે તરે વલવપના પ્રાચીન ઉપલબધ લરેખોનું પઠન િગરેરરે  



વિષયો પરતિરે મહતિપૂણ્ક કાયયો થયાં છરે; આમ છતાં જગતની અપૂણ્ક વલવપઓનરે 
પૂણ્ક તથા િૈજ્ાવનક બનાિિા માટરેના સઘન પ્રયાસો થાય એ જરૂરનું છરે.

ભારતીય વલવપઓની વિશરેષતા એ છરે કરે તરે ઉચચાર પ્રમાણરે લખાય છરે. ગઈ 
સદીના ચાળીસના દાયકામાં કાકા કાલરેલકરની અધયક્તામાં ‘વલવપ સુધારણા 
સવમવત’ સથપાઈ હતી. એક સમાન રાષ્ ્રીય વલવપ માટરે વિનોબા ભાિરેએ પણ 
પ્રયતનો કયા્ક હતા. આ ઉપરાંત નરવસંહરાિ કદિરેકટયા, કરેશિ હષ્કદ ધ્રુિ, બચુભાઈ 
રાિત, સિામી આનંદ, હકરિલભ ભાયાણી, પ્રબોધ પંકડત, શાંવતભાઈ આચાય્ક, 
મહરેનદ્ મરેઘાણી િગરેરરે  વિવિાનોએ પણ વલવપ-સુધારણા માટરે પોતાના વિચારો વયકત 
કયા્ક હતા. તરેમણરે સૂચિરેલા સુધારા તરેમના લખાણ પૂરતા અમલમાં મુકાયા હતા. 
તરે સિ્કમાનય થયા ન હતા. ભાષાવિજ્ાનનરે કરેનદ્માં રાખીનરે વિશ્વભાષાના સંદભદે 
‘એકસપરેરરે નટો’ વલવપ શોધાઈ છરે પરંતુ તરે ઘણી અઘરી હોિાનરે કારણરે વયાપક બની 
નકહ.
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