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गं्रथाणिषयी 
 

‘देवनागरी मुद्राक्षरलेखनकला’ हे १९७१ साली महाराष्ट्र शासनाने प्रससद्ध केलेल्या श्री बापूराव 
नाईक याांच्या ‘टायपोग्राफी ऑव्ह देवनागरी’ या इांग्रजी पसु्तकाचे भाषाांतर आहे. 
 

पसहल्या खांडात लेखनकलेचा भारतातील उद्गम आसि सवकास; सवसवध लेखनवस्तूांचा वापर; 
सशलालेख, ताम्रपट व हस्तसलसखते; मोहन जो दडो व हडाप्पा सांस्कृतीतील सलपी; खरोष्ट्री, ब्राम्ही, 
देवनागरी आसि इतर भारतीय सलप्याांचा उगम व प्रगती; अक्षर-अवयवाांचे वगीकरि; भारतीय अांकाांचा 
उगम व सवकास; अक्षरपल्ली आणि दशाांश पद्धतीचा शोध; मुद्रिकलेची सुरुवात व वाढ; आसि 
मुद्राक्षरलेखनकलेचे स्वरूप व सवकास या सवषयाांची ससचत्र मासहती आलेली आहे. 
 

दुसऱ्या खांडात देवनागरीची रचना; देवनागरी हातजुळिी; देवनागरी यांत्रारूढ करण्याचे प्रयत्न, 
याांसत्रक जुळिीचे स्वरूप व इसतहास, लायनो आसि मोनो जुळिीयांत्राांची रचना व काययपद धती; 
छायाजुळिीयांत्राचे स्वरूप, उत््ाांती व प्रगती हे सवषय आले असून, सशवाय देवनागरी अक्षराांची 
वारांवारताही चर्चचलेली आहे. सलपी सुधारिा प्रयत्नाांची रेखासचत्राांसह कालानु्मे मासहती सदली असून या 
सवषयावरील शासकीय सनयमाांचाही अांतभाव केला आहे. देवनागरी टांकलेखन कळ-फळक यावर स्वतांत्र 
प्रकरि आहे. 
 

याच खांडात शांभरावर मुसद्रत ग्रांथाांची मुखपृष्ठे आसि मजकुराची पृष्ठे छापली असून त्याांची सवस्तृत 
जांत्रीही सदली आहे. या सांग्रहात अनेक दुर्चमळ ग्रांथाांचा वियनासह समावशे केला असून त्याांच्या सवषयीची 
त्रोटक मासहतीही मुळावरुन सदली आहे. 
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णनिेदन 
 

मराठी भाषेला आसि सासहत्याला आधुसनक ज्ञानसवज्ञानाच्या व आधुसनक साांस्कृसतक मूल्याांच्या 
आसवष्ट्काराचे सामर्थयय प्राप्त व्हाव,े आधुसनक शासे्त्र, ज्ञानसवज्ञाने, तांत्र आसि असभयाांसत्रकी, त्याचप्रमािे 
भारतीय प्राचीन सांस्कृती, इसतहास, कला इत्यादी सवषयाांत मराठी भाषेला सवयच स्तराांवर ज्ञानदान 
करण्याचे सामर्थयय प्राप्त व्हाव,े सवसवध सवद्या व कलासवषयक उत्कृष्ट ग्रांथाांची सनर्चमती करून मराठी भाषेला 
जगात उच्चस्थान समळवनू द्याव ेया उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य सासहत्य सांस्कृती मांडळाने बहुसवध वाङ् मयीन व 
साांस्कृसतक कायय्म आखला आहे. व तो व्यवस्स्थतपिे काययवाहीत आिण्याकसरता तसेच वाङ्मय, 
लसलतकला, समाजसवज्ञान, सवज्ञान, इसतहास इत्यादी सवषयाांवरील प्रकल्प साकार करण्याकसरता, तसेच 
मराठी वाङ् मयकोश व श्दकोश इत्यादी योजनाांचे सनयांत्रि व मागयदशयन करण्यासाठी मांडळाने सवसवध 
उपससमत्या पि स्थापन केल्या आहेत. 
 

उत्कृष्ट ग्रांथाांच्या सनर्चमतीबरोबरच सवयसामान्य मािसाला उपयुक्त होतील अशी काही पसु्तके 
प्रकासशत करिेही आवश्यक आहे असे मांडळाला वाटते. ज्ञानाची ही आवड देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या 
खेड्यापाड्यापयंत पोहोचली पासहजे हे मांडळाचे धोरि आहे. त्यादृष्टीने मांडळाच्या सवज्ञान ससमतीतफे 
पसहला उप्म म्हिून सवयसामान्य लोकाांसाठी सवज्ञानसवषयक पुस्तके सलहून घेण्याचे ठरसवण्यात आले. ही 
पुस्तके सामान्य जनामध्ये वैज्ञासनक दृष्टीकोन सनमाि व्हावा. त्याांच्या दैनांसदन जीवनात घडिाऱ्या घटना व 
सांबांधात येिाऱ्या वैज्ञासनक गोष्टींची सहज सोप्या भाषेत त्याांना ओळख करून देण्यात यावी आसि सवज्ञान 
रांजक व वाचनीय पद्धतीने त्याांना उपल्ध करून देण्यात याव ेया उद् देशाांवर आधासरत असावीत. शहरी 
भाषाांबरोबर खास करून ग्रामीि भागात ही पुस्तके पोहोचली पासहजेत अशी या मांडळाची धारिा आहे. 
यासाठी मांडळाने प्रािीसृष्टीतील नवल, आनुवांसशकी, शतेकऱ्याचे जीवन उजळून टाकिारा गोबर गसॅ, 
आपला सूयय, अिुशक्ती आसि अण्वसे्त्र याांचा परस्पर सांबांध, जीवनरक्षके (असँटबायोसटक्स), सनसगय आसि 
वनस्पती, कापडावरील सवसवध प्रस्या या दैनांसदन व्यवहारातील सवज्ञान इत्यादी सवसवध सवषयाांवर पुस्तके 
प्रकासशत करण्याचे योसजलेले आहे. 
 

मांडळाच्या या धोरिानुसार सवज्ञानाचाच एक भाग म्हिनू सवसवध उद्योगाांवरील पुस्तके प्रकासशत 
करण्याचे ठरसवले आहे. आतापयंत या मासलकेत श्री शां. गो. सभडे सलसखत ‘यांत्रकाम’, कै. न. यो. देवधर 
सलसखत ‘वस्त्रोद्योग’, डॉ. घारपुरे सलसखत ‘ससमेंट’, श्री. प. म. बवे सलसखत ‘साखर’, श्री. सव. ना. सलमये 
सलसखत ‘पुस्तक बाांधिी’ या पुस्तकाांचे प्रकाशन झाले आहे. 
 

या पुस्तकात देवनागरी लेखनकलेचा उद् गम व सवकास या सांबांधात इ.स.पू. ८ व्या शतकापासूनची 
मासहती उपल्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच अगदी अद्ययावत मासहतीही या पसु्तकात समासवष्ट 
करण्यात आली आहे. श्री. बापूराव नाईक याांनी ही सवय ताांसत्रक व ऐसतहाससक मासहती सुबोध भाषेत या 
पुस्तकात माांडली आहे. पुस्तकात सवसवध आकृत्या व सलप्याांचा समावशे केल्यामुळे या सवषयाचे आकलन 
वाचकाांना सहज व सुलभतेने होण्यास मदत होईल. या ग्रांथामुळे सजज्ञासू वाचकाांना मराठी भाषेत देवनागरी 
मुद्राक्षरलेखनकलेबद् दलची अत्यांत मह्वपूिय मासहती उपल्ध होत आहे. अ्यासक या पुस्तकाचे स्वागत 
करतील अशी आशा आहे. 
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उपोद घात 
 

जागसतक कामनार सांघटनेचे असधवशेन १९६२ मध्ये सजनेव्हा येथे भरले होते. त्यावळेी सत्रपक्ष 
ताांसत्रक सभेत खालील ठराव मान्य करण्यात आला : 
 

मुद्रि आसि आनुशांसगक उद्योग (की इांडस्री) याांना आधुसनक समाजात मह्वाचे स्थान आहे. 
सनरक्षरतेशी मुकाबला करण्यात, सांस्कृती आसि ज्ञानाच्या प्रसारात, मुद्रि आसि उद्योग जी 
कामसगरी बजावतात त्यामुळे हे मह्व प्राप्त झाले आहे. याांचे काययके्षत्र आर्चथक, सामासजक, 
तांत्रसवषयक, शकै्षसिक आसि साांस्कृसतक के्षत्र व्यापून आहे. मग हे उद्योग सावयजसनक के्षत्रात असोत 
वा खाजगी के्षत्रात असोत. 

 
या देशात मुद्रिउद्योगापुढे अनेक समस्या खड्या आहेत. त्यापैकी एक समस्या म्हिजे भारतीय 

भाषात, सवशषेतः देवनागरीत, वगेाने जुळिी करण्याच्या सुसवधेचा अभाव. देवनागरीतच राज्यकारभाराची 
भाषा, सहन्दी, सलसहली जाते. उपरोसल्लसखत सत्रपक्ष पसरषदेत अशा भाषात अनेक मुद्राक्षराांची आवश्यकता 
असते हे ध्यानी घेऊन पुढील सशफारशी केल्या गेल्या : 
 

काही भाषाांच्या मुद्रिात फार मुद्राक्षरे लागतात, तर काही भाषाांच्या मुद्रिात सकचकट मुद्राक्षराांचा 
वापर करावा लागतो. मुद्रिउद्योगापुढे अशा भाषातील मुद्रि, सवशषे समस्या सनमाि करते. यावर 
उपाय म्हिनू पुढील मागय स्वीकाराव ेलागतील : 

 
(१) हात जुळिी. 
(२) मुद्राक्षराांचे आरेखन सोपे करिे आसि त्याांची सांख्या कमी करिे. 
(३) जास्त मुद्राक्षराांची जुळिी करण्यासाठी काययक्षम अशा आधुसनक जुळिी यांत्राचा वापर करिे. 
(४) हाताने सलहून छायासचत्रिाच्या सहाय्याने मुद्रि करिे. 
(५) नव्याने उपयोगात आलेल्या छायाजुळिीचा अवलांब. 

 
काही बाबतीत हात जुळिी उपयोगी ठरली आहे. परांतु वर उल्लेखलेल्या इतर पयायाांचाही सवचार 

मुद्रकाांना करता येईल. या तांत्रपद्धतीचा मुद्रिालयाांनी अवलांब करिे इष्ट आहे. याच बरोबर शासनानी 
मुद्राक्षरातील सुलभतेचा, मुद्राक्षराांची सांख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने, सवचार करिे आवश्यक आहे. 
 

देवनागरी ही अशी सलपी आहे की तीत भारतीय भाषाांचे मुद्रि सुलभ करण्यासाठी सांशोधनपूवयक 
प्रयत्न होिे आवश्यक आहे. देवनागरी अक्षराांचे सवसशष्ट आरेखन आसि सांयुक्त मुद्राक्षरे सुलभ जुळिीत 
अनेक अडथळे सनमाि करतात. 
 
देिनागरी णलपीिे िैणशष्ट्य 
 

देवनागरी सलपी ही पूियतया विात्मक (आल्फाबसेटक) नाही. स्वरसचन्हे आसि व्यांजनसचन्हे, 
ध्वसनयुक्त अक्षरे बनवताना काही भाग गाळला जातो आसि आकारातही फरक होतो. क या व्यांजनात इ 
स्वर समळवला की सक ससद्ध होते. ध र् म ही तीन व्यांजने एकत्र आली की धमग असे रूप धारि करतात. 
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त्यातील जोडाक्षरात एका खाली एक व्यांजन येते. णिद या श्द णिद्या असा सलसहला जातो. यातील 
जोडाक्षरात एका पुढे दुसरे व्यांजन आहे. देवनागरीच्या या सवसशष्ठ चाली मुळे मुद्रि सुलभतेला अडसर 
पडतो. मुद्रियांत्राचे आगमन भारतात १५५६ साली झाले तरी मुद्रिात देवनागरीचा वापर १७९६ पयंत 
झाला नाही. तो प्रथम कलकत्यातील ्ॉसनकल पे्रसमध्ये छापलेल्या सगलख्राइस्टच्या ‘सहन्दुस्थानी भाषेच्या 
व्याकरिा’त झाला. [सप्रयोळकर अ. का., ‘णप्रटींग पे्रस इन इांसडया,’ मुांबई, १९५८, पृ. ६२.] मराठीतील पसहले मुसद्रत पसु्तक 
फादर स्टीफन्स चे, ‘सख्रस्तपरुाि’ त्याला रोमन सलपीत छापाव ेलागले. या बाबतीत फादर स्टीफन्स म्हितो 
: 
 

मलबार प्रान्तात सख्रस्ती लोकाांना उपल्ध आहेत, तशी या प्रान्तातील भाषेतील पुस्तके इथे 
वापराांत असलेल्या सलपीत छापलेली पाहाण्याची मला तीव्र इच्छा होती. पि हे घडूां शकले नाही. 
कारिे दोन. पसहले कारि असे की या सलपीच्या मुद्रिास आवश्यक अशी सहाश ेमुद्राक्षरे (मोल्ड, 
पांच) ओतिे अशक्य होते. देवनागरी अक्षरे श्दखांड आहेत, युरोपमध्ये उपयोगात असलेल्या २४ 
विाप्रमािे नाहीत. या अडचिीवर उपाय म्हिजे मुद्राक्षराांची सांख्या दोनशपेयंत खाली आििे. 
[सप्रयोळकर अ. का., ‘टू रीसेंटली सडस कव्हडय लेटसय ऑव्ह फादर स्स्टफन्स’, जनयल ऑव्ह द युसनवर्चसटी ऑव्ह बॉम्बे, खांड ⅩⅩⅤ, भाग 
Ⅱ, सप्टेंबर १९५६, प.ृ १२३.] 

 
देवनागरी मुद्राक्षराांचा सांपूिय सांच तयार करण्यासाठी सुरूवातीस ओतारींना एक हजारावर मुद्र 

(पांच) तयार कराव े लागत. सनिययसागराच्या सांचात जोडाक्षराांसह सहाश े मुद्राक्षरे आहेत. याच टाइप 
फाउांडरीने शांभर वषांपूवी देवनागरी जुळिीसाठी तीनमजली रचना उपयोगात आिली. त्याला सडग्री 
जुळिी पद्धती म्हितात. या पद्धतीत मुख्य व्यजनसचन्हे, मध्ये अध्या उांचीत (हाफ बॉडी) असतात. म्हिजे 
१२ रेघी (पॉइांट) टाइपात ही ६ रेघी उांचीची असतात. वर जािाऱ्या वलेाांट्या, मात्रा आसि खाली जािारे 
उकार चतुथांश उांचीत (३ रेघी) असतात. या पद्धतीत वर आसि खाली लावायच्या मात्रा उकाराांची रुां दी 
कमी-जास्त असल्यामुळे मोकळी जागा सूट टाकून भरावी लागते. या सुटी मुद्रिात वर येतात, उडतात 
आसि मजकूर सढला होतो. त्यामुळे वलेाांट्या, मात्रा, उकार सरकतात. वेगवान आधुसनक मुद्रि यांत्रावर 
अशा हात जुळिीचा मजकूर छापिे शक्य ठरत नाही. 
 
देिनागरी यतं्णसद्ध करण्यािे प्रयत्न 
 

विात्मक सलप्याांच्या जुळिीसाठी तयार करण्यात आलेली टांकलेखन आसि जुळिी यांते्र, 
देवनागरी सलपीची जुळिी करण्यास, देवनागरीची रचना एकसदग् (लीसनयर) केल्यावाचून, उपयोगी 
पडिार नाहीत. लोकमान्य सटळकाांनी प्रथम देवनागरी जुळिी एकसदग् करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रमािे 
१९०४ साली मुद्राक्षरे ओतून घेतली. त्यावळेेपासून सलपी सुधारिेच्या प्रश्नावर देशभर चचा होते आहे. 
सकलोस्कर पे्रसचे व्यवस्थापक ग. पाां. सवजापुरे याांनी देवनागरीच्या एकरेखीक जुळिीचे पेटांट २७ ऑगस्ट 
१९३० रोजी घेतले. त्याांची पद्धती मुळात लोकमान्य सटळकाांनी सुचवलेल्या पद्धतीवर आधारीत होती. श्री. 
शांकर रामचांद्र तथा मामा दाते हे मोनो यांत्रावर देवनागरी बसवण्यात यशस्वी झाले. त्याांत त्याांनी टाांगत्या 
मात्रा आसि उकार, व्यांजनावर सरकवनू बसवण्याची व्यवस्था केली. ही टाांगती वलेाांटी, मात्रा, उकार, 
सचन्हे, अरुां द बैठकीवर पाडलेली असत. ही बैठक (हाय स्पेस) व्यांजनाखालील खाचेत बसे. स्टीसरओ 
करण्यात मुद्राक्षरे पक्क्या बठैकीवरच पाडिे आवश्यक असते. वगेवान मुद्रि यांत्राांवरही हे आवश्यक आहे. 
टाांगत्या सचन्हाांची ही मोनोटाइप पद्धत, ही आवश्यकता पुरी करत नाही. वगेवान रोटरी यांत्रावर ताजी 
बातमी (स्टॉप पे्रस) सलग ओळीत जुळवनू त्या पांक्ती वाटोळ्या नळकाांड्यावरील खाचात सरकवनू 
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बसवण्याची पद्धती आहे. हे सुट्या टाइपाांच्या मोनोटाइप मजकूरात शक्य होत नाही. वृत्तपत्राांच्या अक्षर 
मुद्रिात पांक्ती-जुळिीच उपयुक्त ठरते. 
 

मुद्राक्षराांच्या मोठ्या सांख्येमुळे जुळिीयांत्रावर देवनागरी बसविे कठीि होऊन बसले आहे. 
अमेसरकेत वास्तव्य करून असलेले हसर. जी. गोसवल यानी लायनो टाइप या पांक्ती-जुळिी यांत्रावर चालू 
शतकाच्या चवर्थया दशकाच्या सुरवातीस देवनागरी बसवली. हे लायनो टाइपवरचे आसि मागनू उपल्ध 
झालेले इांटरटाइपवरचे देवनागरी वळि लोकसप्रय झाले नाही. कारि पांक्ती जुळिी यांत्रातील मातृका 
जुळवण्याच्या पद्धतीत, मात्रा उ्या आसि उकार पुढे घ्याव ेलागतात. यात मात्रायुक्त अक्षराांची भर घालून 
मुांबईच्या शासकीय मुद्रिालयाने कै. ग. पाां. सवजापुरे याांच्या सहाय्याने बरीच सुधारिा केली आहे. श्री. 
सवजापुरे याांची ऱ्हस्व वलेाांटी जुळवण्याची पद्धत अजून काययवाहीत आलेली नाही. [सवजापुरे लायनोटाइप 
देवनागरीची ससवस्तर मासहती या ग्रांथाच्या दुसऱ्या खांडात सदली आहे.] 

 
देिनागरी णलपीिे प्रमािीकरि 
 

देवनागरी यांत्रारूढ करण्यातील अडचिी समजण्यासारख्या आहेत. कारि देवनागरीचे लेखन 
प्रमासित झाले नव्हते. लेखनात जागा वाचवण्यासाठी जोडाक्षराांची सकचकट रचना करण्यात येते. ह्या 
पद्धतीने जुळिी करिे यांत्रावरच काय पि हातजुळिीतही कष्टाचे ठरते. मागल्या मुद्राक्षर कलाकाराांनी 
हात जुळिी सुधारण्यासाठी ज्या युक्त्या योजल्या (उदाहरिाथय सडग्री पद्धत) त्या यशस्वी झाल्या. त्याचे 
कारि हातजुळिी सहज-शक्य झाली हेच नव्हे तर त्याांची वळिे सुबक होती हेही आहे. ही वळिे इतकी 
लोकमान्य झाली की सुलभ जुळिीसाठी केलेला वळिातील फरक वाचकाांच्या डोळ्यात खुपू लागला. 
आसि स्वीकारिीय ठरला नाही. 
 

वर साांसगतल्याप्रमािे मुद्राक्षर-कलाकार (टायपोग्राफर) आसि सलपी सुधारक प्रसतकूल 
पसरस्स्थतीत काम करत होते. कारि मूळ सलपी प्रमासित करण्यात आली नव्हती. यावर आज पाऊिश ेवष े
चचा होते आहे. अनेक सासहत्य सांमेलनाांनी आसि ससमत्याांनी या चचेत पुष्ट्कळच वळे खची घातला आहे. 
[सलपीसुधारिा प्रयत्नाांचा अहवाल, खांड दोन, पसरसशष्ठ ‘अ’ मध्ये सदला आहे.] या चचेत सलपी ध्वन्यानुसारी करण्याच्या आसि 
जुळिी सुलभ करण्याच्या अशा दोन्हीचा समावशे होता. परांतु ह्या चचा योग्य पातळीवर होत नव्हत्या. 
त्यामुळे सवयमान्यता समळत नव्हती. उत्तर प्रदेश शासनाने १९५३ मध्ये या प्रश्नावर सवचार करण्यासाठी खास 
पसरषद भरवली. सलपीचा प्रश्न असा आहे की सतच्यातील सुधारिास सशक्षि के्षत्रातील मान्यवराांची सांमती 
समळून चालत नाही, तर राजकीय पुढाऱ्याांचाही पाणठबा समळविे आवश्यक आहे. भारत सरकारचे, राज्य 
सरकारचे प्रसतसनधी आसि अनेक तज्ञ उपस्स्थत असलेल्या या लखनौ पसरषदेत सलपी प्रमासित करण्याच्या 
दृष्टीने सशफारशी करण्यात आल्या. त्या ‘लखनौ सरफॉमयस’ म्हिून प्रससद्ध आहेत. [लखनौ पसरषदेस उपस्स्थत 
असलेल्या सदस्याांची नाव ेदुसऱ्या खांडात पुरविी ब मध्ये सदली आहेत.] हा खडा राज्य सरकाराांकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात 
आला. यातील काही सशफारशी, उदाहरिाथय ऱ्हस्व इ सचन्ह (ीी) काही राज्य सरकारना मान्य झाले नाही. 
यावर पुन्हा चचा झाली आसि भारत सरकारने देवनागरीचे प्रमासित लेखन मान्य केले. इतर राज्याांनीही 
थोड्याफार फरकाने ह्या सशफारशीस मान्यता सदली. [दुसऱ्या खांडातील तक्ता ६० पहा.] 
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णलपीसुधारकािें तीन पंथ 
 

सवय सलपीचचेमध्ये सुधारकाांचे तीन पांथ सदसून येतात. एका पांथाचे म्हििे उपल्ध जुळिी-यांत्रावर 
देवनागरी बसविे इष्ट आहे आसि फायद्याचे आहे. त्यासाठी लेखनात जे बदल कराव े लागतील ते 
करण्याची तयारी आपि ठेवली पासहजे. अन्यथा रोमन सलपीचा स्वीकार करिे अटळ होऊन बसेल. 
नागपूरचे कै. पु. बा. काळे याांनी मोठ्या सहसररीने या मताचा पुरस्कार केला आहे. दुसऱ्या पांथाचा, लेखनात 
मोठे बदल करण्यास सवरोध असून देवनागरी जुळिीस आवश्यक असे बदल जुळिी यांत्रातच करावते असे 
त्याांचे म्हििे आहे. पूवीच्या मध्यप्रदेशचे मुख्यमांत्री पां. रसवशांकर शुक्ल याांचे असे म्हििे होते. ते मत एका 
सटपिीद्वारे त्यानी लखनौ पसरषदेला सादर केले होते. ते म्हितात : 
 

देवनागरी आधुसनक जुळिी यांत्रावर जुळविे शक्य नाही म्हिून, अनेक सलपी सुधारकाांना तीत मोठे 
बदल करण्याने हे साध्य होईल असे वाटते. परांतु आम्हाला असे वाटते की, तांत्रज्ञानातील 
प्रगतीमुळे देवनागरी आहे त्या स्वरूपात यांत्रारूढ करण्यासाठी यांत्रातच जरूर ते बदल करिे शक्य 
आहे. त्यामुळे सलपीत मोठे बदल करण्याची आवश्यकताच उरिार नाही. आम्हाला जर आमच्या 
सलपीचे रूप कायम ठेवायचे असेल आसि त्यामागे आपला साांस्कृसतक वारसा सटकवायचा असेल 
तर सलपीऐवजी यांत्राांतच बदल करिे बरोबर ठरेल. म्हिून मी इथे अशी सशफारस करतो की 
देवनागरीचे मुद्रि पारांपासरक रूपात करिे शक्य होईल अशी यांते्र तयार करण्यासाठी एक सांशोधन 
शाखा स्थापन करावी णकवा या दृष्टीने काम करिाऱ्या सांशोधन सांस्थाांना शासनाने साहाय्य कराव.े 

 
सलपी सुधारकाांचा सतसरा पांथ असे म्हितो की हात जुळिी आसि याांसत्रक जुळिी सुलभ 

करण्यासाठी देवनागरीच्या लेखनात सकरकोळ बदल करिे शक्य आहे. त्याला फारसा सवरोध असिार 
नाही. या लोकाांचे म्हििे असे की आहे त्या स्वरूपात सकरकोळ बदल करून दवनानरी उपल्ध जुळिी-
यांत्राांवर बसविे शक्य आहे. प्रस्तुत लेखकाचे मत असेच आहे. 
 

इ. स.१९४१ साली सोलापूर येथे भरलेल्या मुद्रि पसरषदेत सलपी सुधारिेची चचा झाली. तेव्हा 
माझे या सवषयाकडे लक्ष गेले. कै. य. का. दाते हे या पसरषदेचे अध्यक्ष होते. त्यावळेी श्री. मामा दाते 
सांपासदत करत असलेल्या ‘मुद्रिप्रकाश’ माससकात सलपीसुधारिेवर चचा प्रससद्ध होत होती. देवनागरी 
यांत्रारूढ करण्यासाठी सुचवण्यात येिाऱ्या बदलाांचे परीक्षि तेव्हा मी ‘समीक्षक’ पासक्षकाांच्या दोन 
अांकाांमधून केले. [‘सलपीशुद्धी प्रयत्नाचे मह्वमापन’ समीक्षक, मुांबई, एसप्रल १९१४.] हे वाङ्मयीन सनयतकासलक तेव्हा कै. 
सद. सव. आमोिकर सांपासदत करत असत. त्यावेळेपासून मी सलपीसुधारकाांच्या सूचनाचा आसि त्यात 
करण्यात आलेल्या मौसलक सशफारसींचा अ्यास करत आहे. 
 
लायनोटाइप जुळिीिी णिजापुरे पद्धती 
 

मुांबईच्या शासकीय मध्यवती मुद्रिालयात दोन लायनो टाइप यांत्रासाठी देवनागरी मातृकाांचा सांच 
१९५२ साली आिवण्यात आला. प्रस्तुत लेखकाने तेव्हा कळफलकात काही बदल सुचवला होता. 
त्याप्रमािे हे सांच तयार झाले. त्यातील मात्राांच्या उभट वळिामुळे या सांचाचा प्रत्यक्ष उपयोग मात्र होऊ 
शकला नाही. त्यानांतर त्यावळेी मुांबई शासनाने सवजापरेु याांची मदत घेऊन लायनो टाइप देवनागरीत 
सुधारिा करण्याचा सनियय घेतला. श्री. सवजापुरे याांनी भारत सरकार आसि महाराष्ट्र शासन याांनी मान्य 
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केलेल्या सलपीस अनुसरून मात्रा आसि रफारयुक्त अक्षराांचे अखांड मदू्र तयार केले. आसि त्याप्रमािे 
मातृका बनवनू आिल्या. 
 

या पद्धतीत एकां दर १८९ मातृका होत्या. १० आकडे, १४ खुिा आसि ३ सुटीच्या मातृका. सहन्दी 
जुळिीतील सहा अक्षरात मराठीसाठी फरक केला. त्यानुसार आकडे, खुिा आसि सूट या व्यसतसरक्त १५७ 
मातृकात हा सांच बसला. अशा प्रकारे ससद्ध केलेल्या या सांचातील मातृकाांची १५७ ही सांख्या जास्तच आहे. 
आसि ती कमी करिे लायनो टाइपचा पुरा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक होते. परांतु प्रमासित 
देवनागरीत काही बदल केल्यासशवाय मातृकाांची सांख्या कमी करिे शक्य नाही. हे बदल काय असावते ते 
प्रकरि १५ मध्ये दाखवले आहे. (खांड २ पहा) 
 
देिनागरी मुद्राक्षर संख्या कमी करण्यािी गरज 
 

मुद्रि तांत्रात आता फार प्रगती झाली आहे. आसि त्यानुसार छायाजुळिीचा देवनागरीसाठी 
वापरही करू लागलो आहोत. लायनो सफल्म आसि लुसमटाइप (फोटोन) पद्धतीत प्रमासित कळफलकाचा 
उपयोग करण्यात येतो. या कळफलकातील कळाांची सांख्या मयासदत आहे. जुळिी प्रस्येत कॉम्प्यूटरचा 
उपयोग सुरू झाल्यापासून जुळिी तत्रात ्ाांती झाली आहे. कॉम्प्यूटरवर कमीत कमी एक लाख अक्षरे 
नोंदली जातात. (या वगेात आता पुष्ट्कळ वाढ झाढी आहे.) या तांत्राचा उपयोग करून घ्यायचा तर 
कळफलकावरील कळाांवर बसतील अशाप्रकारे मुद्राक्षर सांख्येत कपात केली पासहजे. अशा प्रयत्नास यश 
यायचे तर देवनागरीचा उगम, प्रगती आसि स्वरूप याचा अ्यास करिे आवश्यक ठरते. त्याचप्रमािे 
आजवर करण्यात आलेल्या सुधारिा सवषयक सवय सूचनाांचा आसि हातजुळिी, याांसत्रकजुळिी आसि 
छायाजुळिी यात उपस्स्थत होिाऱ्या प्रश्नाांचा पूिय सवचार केला पासहजे. या ग्रांथाच्या दुसऱ्या खांडात मी 
मुद्राक्षरकलाकराांनी आसि सलपीसुधारकाांनी आजवर केलेल्या सवय सूचनाांचा उपयोग केला आहे. त्या 
सवांचा मी ऋिी आहे. ग्रांथातील सववचेन समजिे सुलभ व्हाव ेम्हिून दुसऱ्या खांडाच्या पसरसशष्ठातून मी या 
सवय सूचनाांचा गोषवारा सदला आहे. 
 
या गं्रथािी व्याप्ती 
 

देवनागरी कळफलक प्रमासित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ससमती नेमली होती. त्या 
ससमतीच्या आदेशानुसार प्रथम मी या ग्रांथाच्या लेखनास प्रारांभ केला. त्याचा आवाका तेव्हा फार मयासदत 
होता. देवनागरी कळफलक तयार करण्यात उपयोगी होईल अशाच मासहतीचा त्यात समावशे होता. 
ससमतीस सादर केलेला सनबांध १९६२ सालीच तयार झाला होता. त्याच्या प्रती मुसद्रत करून सदस्याांना 
देण्यात आल्या. ससमतीच्या सदस्याांचे त्याचप्रमािे ज्या इतर अ्यासकाांनी तो वाचला त्याांचे मत असे पडले 
की याची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. मुद्रक, मुद्राक्षर-कलाकार, त्याचप्रमािे जुळिी यांते्र आसि छायाजुळिी 
उपकरिे तयार करिाऱ्या परदेशी उत्पादकाांशी चचा करताना देवनागरीशी सांबांधीत अशा सवय सवषयाांची 
चचा एकत्र करून ग्रांथ ससद्ध करावा याची गरज मलाही पटली होती. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

देिनागरी णलपीच्या संशोधनािी आिश्यकता 
 

भारत आसि पूवय आसशयातील इतर भाषाांच्या जुळिीत उपस्स्थत होिाऱ्या प्रश्नाकडे पसिमी 
राष्ट्रातील मुद्राक्षरतज्ञाचे लक्ष वधेले आहे आसि त्याांच्या सोडविूकीत ते रस घेत आहेत याची नोंद घेिे 
मनोरांजक ठरेल. या सांदभात अमेसरकेतील प्रो. काल्डबले आसि इतर सांशोधकाांच्या अ्यासाचा उल्लखे मी 
प्रकरि १६ मध्ये केला आहे. ‘अमेसरकन आमी नासटक लॅबॉरेटरी’च्या मेकॅसनकल इांजीसनयणरग शाखेने या 
सवषयावर एक ७८ पानी सरपोटय तयार केला आहे. बहुभासषक भारतातील आसि पूवेकडील देशातील 
लोकाांशी मुसद्रत वाङ्मयाद्वारे सांबांध ठेविे अमेसरकन सैसनक पथकाांना आवश्यक होईल. त्यासाठी या भागात 
प्रचारात असलेल्या भाषात त्वसरत जुळिी कशी सुलभ होईल याचा सवचार करिे जरूर आहे, ही गोष्ट 
त्याांना पटली. वरील अहावालानुसार या भागात बोलल्या जािाऱ्या १७९ भाषाांपैकी फक्त ८ भाषातील 
जुळिीचा सवचार केल्यास परेु होईल असे म्हटले आहे. भारतीय सलप्यातील याांसत्रक जुळिी सहज शक्य 
होईपयंत दोन पयांयाांचा सवचार पुढे येतो, अशी अहवालात सूचना आहे. 
 

(१) प्रसृत कराियािा मजकूरािे रोमनमध्ये णलप्यातंर करिे : या पयायाचा फारसा उपयोग 
होिार नाही. याचे कारि भारतीय लोक परकीय सलप्यातून आपल्या भाषा सलसहण्यास व 
वाचण्यास अनुत्सुक आहेत. अशा प्रयत्नाकडे त्याांची व्दृष्टी असते. 

 
(२) प्रसृत करायिा मजकूर इगं्रजीत तयार करिे : ही पद्धती समाधानकारक नाही. कारि 

भारतीय तीव्र राष्ट्रवादी आहेत. आपल्या भाषेत नसलेल्या मजकुराकडे ते दुलयक्ष 
करतात. नव्हे, त्याचे वाचन त्याांना नापसांत असते. 

 
भारतीय भाषाांच्या वाढीस प्रोत्साहन द्यायचे, व्यवहारात आसि शासन कारभारात भारतीय भाषाांना 

अग्रहक्क द्यायचे धोरि आता पके्क झाल्यामुळे भाषाशास्त्र, पुरासभलेखशास्त्र आसि मुद्राक्षरकला याांच्या 
अ्यासास उते्तजन देिे आवश्यक ठरले आहे. या दृष्टीने प्रस्तुत ग्रांथलेखन हा माझा अल्प प्रयत्न आहे. सवय 
सांबांसधत दृष्टीकोनातून देवनागरी सलपी आसि मुद्राक्षरे याांचा अ्यास करिे हा हेतू आहे. 
 

प्रस्तुत ग्रांथाची तीन खांडात सवभागिी केली आहे. पसहल्या खांडात ‘भारतातील लेखनकलेचा उगम 
आसि प्रगती’ आसि ‘देवनागरी सुलेखनआसि मुद्राक्षर लेखन’ या सवषयाांचा समावशे आहे. दुसऱ्या खांडात 
देवनागरीची हात जुळिी, याांसत्रक जुळिी आसि छाया जुळिी याांचे सववचेन आहे, सशवाय देवनागरी 
अक्षराांच्या वारांवारतेचा अ्यास केला आहे. पाच पसरसशषे्ठ जोडली आहेत. पसहल्या दोनात 
सलपीसुधारकाांच्या सूचना, शासकीय ससमत्या व वाङ्मयसांस्था याांनी केलेल्या सशफारशी सदल्या आहेत. 
सतसरे पसरसशष्ठ डॉ.भागवत याांच्या ‘देवनागरीतील ध्वनींची वारांवारता’ या इांग्रजी प्रबांधावर आधासरत आहे. 
चवर्थया पसरसशष्ठात कै.अ.ब.वालावलकराांचे या ग्रांथासाठी सलसहलेले दोन लेख आहेत. तर पाचव्या 
पसरसशष्ठात देवनागरी कळफलक प्रमासित करण्याबाबतचा सवसृत वृत्ताांत असलेला श्री. वाकिकर याांचा 
लेख समासवष्ठ केला आहे. 
 

आज वापरात असलेली बहुतेक देवनागरी वळिे गेल्या शतकात आसि चालू शतकाच्या पसहल्या 
चतुथयकात तयार झालेली आहेत. देवनागरी वळिे तयार करण्याचा इसतहास पसहल्या खांडातील प्रकरिे ८ 
व ९ मध्ये सदला आहे. सतसऱ्या खांडात प्रस्तुत खांडात उल्लेखलेल्या बहुसांख्य ग्रांथाांची मुखपृष्ठे आसि आतील 
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एका पृष्ठाची सचते्र सदली आहेत. या ग्रांथाची वियनसूची, सांग्रहस्थान आसि मुद्राक्षरवियन सदले आहे. ही 
मुखपृष्ठे त्याांच्या मूळ आकारात देण्याचा माझा सवचार होता. त्यासाठी ग्रांथाचा आकार मोठा ठेवावा लागला 
असता. ह्यामुळे मुखपृष्टाांच्या सचत्राांचा आकार लहान झाला. पि त्याांचे मूळ आकार मजकूराची लाांबीरुां दी 
ग्रांथवियन सूचीत सदली आहे. 
 

बापूराव नाईक 
 

  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

देिनागरी मुद्राक्षरलेखनकला 
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णिभाग पणिला 
 

लेखनकलेिा भारतातील उद्गम आणि णिकास 
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प्रकरिे पणिले 
भारतातील लेखनकलेिे प्रािीनत्ि 

 
१. भारतात लेखनपद्धतीला सलपी असे नाव आहे. सलपी हा श्द सांस्कृत धातु ‘सलप्’ (णशपडिे, 

सचतारिे) यावरून साधला आहे. सलपी, सलबी, सलसपकार या श्दाांचा पासिनीमध्ये आढळ होतो. 
[सदवासवभासनशाप्रभाभास्करान्तानन्तासदबहुनान्दीणकसलसपसलसबबसलभस्क्तकतृयसचत्र क्षेत्रसांख्याजङ घाबाह्यहययत्तद्धनुररुष्ट्षु ॥२१॥ पासिनी, अष्टाध्यायी, 

Ⅲ. 2. 21.] गोल्डष्ट्टू्यरच्या मताप्रमािे पासिनीचा काळ इ. स. पूवय आठव ेशतक असा आहे. सलपी या श्दाच्या 
उत्पत्तीचा उल्लेख भट्टोजी दीसक्षत यानी आपल्या अमरकोशावरील टीकेत केला आहे. [सलप्यते । सलसप उपदेहे । इक् 

कृष्ट्यासद्य ।, भट्टोजी सदसक्षत, वार्चतक, 3. 3. 108, ‘सलसपसलसबरुभे सस्त्रयो’, अमरकोश, Ⅱ. 8. 16.] भारतात ताडपत्र, भजूयपत्र आसि 
कापड याांचा वापर सलसहण्यासाठी करत. यात सलपी या सांबोधनाचा शोध लागेल. पासिमात्य देशात 
प्रस्तरावर खोदून लेखन करत. त्याहून भारतीय पद्धती सभन्न होती. झाडाांच्या पानावर सलसहण्यासाठी 
ब्रम्ह्याने अक्षरे सनमाि केली अशी आपली कल्पना आहे. [(ⅰ) षाण्माससके तु समये भ्ाांसतः सांजायते यतः । धात्राक्षरासि सषृ्टासन 
पत्रारूढाण्यतः परुा ॥ बृहस्पती, व्यवहारसनियय मध्ये उल्लखे. 
(ⅱ) भ्ान्तेः पुरुषधमयत्वाल्लेख्यां सनिायकां  परम् ॥ Ⅱ. 291. 
अनुभतूस्य स्मृत्यथयसलसखतां सनर्चमतां पुरा । 

यत्नाच्च ब्रह्मिा वाचा वियस्वरसवसचसितम् ॥ Ⅱ. 297. शुक्रनीतिसार.]नारदस्मृिीमध्ये (इ.स. पाचवशेतक) सलसखत मजकूराला 
(document) णहदुधमयशास्त्रातील न्यायदानात पुरावा म्हिून मान्यता सदली आहे. स्मृसतकाराने सलपीचा 
कता म्हिनू ब्रह्मदेवाचा सनदेश केला आहे. [नाकासरष्ट्यद्यसद ब्रह्मा सलसखतां चक्षरुुत्तमम् । तते्रयमस्य लोकस्य नामासवष्ट्यच्छुभा गसतः ॥ 
नारद स्मृति, Ⅰ. 5.70.] सांस्कृतमध्ये विय (म्हिजे रांग) या श्दाचा अक्षर या अथी वापर केला जातो, 
[शीक्षाव्याख्यास्यामः । वियस्वरः । मात्राबलां  । सामसांतानः इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ िैत्तीरीय, Ⅰ. 2.] हे ध्यानात घेतले पासहजे. परांतु या 
मताशी मकॅ्स म्यूलर सहमत नाही. त्याने विय याचा सांबांध ध्वनीशी (modulation) लावला आहे. [Max Muller, 
A History of Ancient Sanskrit Literature (so far as it illustrates the primtive religion of the Brahmans), London, 1859, p. 507.] 

अथात या शतकाच्या सत्रतीय पादात उजेडात आलेल्या णसधुसांस्कृतीच्या मोहनजोदडो आसि हराप्पा येथील 
मुद्राांची त्याला मासहती नव्हती. मृसत्तका पात्राांवरील लेखन आसि नाण्याांवरील मुद्रा सवचारात घेतल्यास 
भारतीय लेखनाचा इसतहास पाच हजार वष ेतरी मागे जातो. 
 
प्रािीन काळी भारतात उपयोगात आिलेल्या णलप्या 
 

२. भारतात इ. स. पूवय सतसऱ्या शतकात दोन प्रकारच्या सलप्या उपयोगात होत्या. [पहा सवशषे पत्र १ (अ) 

ब्राम्ही सशलालेख आसि १ (ब) खरोष्ट्री सशलालेख.] एक डावीकडून उजवीकडे सलहायची आसि दुसरी उजवीकडून 
डावीकडे सलहायची. पसहलीचे नाव ब्राह्मी आसि दुसरीचे नाव खरोष्ट्री, णकवा झरत्रुष्टी. ‘एरान’ (या 
सवसदशचे्या नैऋत्य सदशलेा पन्नास मलैावर असलेल्या शहरात काही नािी सापडली. [पहा सवशषेपत्र २ (अ) एरान 

नािे.] (इ. स. पूवयचौथेशतक.) त्यातीलसलपीउजवीकडूनडावीकडेसलहेलेलीआहे. [धमपलासनी Major-General Sir 

A. Cunningham, Coins of Ancient India (Plate ⅺ, Fig. 8), London, 1891, p. 101.] खरोष्ट्री सलपी प्राचीन लेखात 
उजवीकडून डावीकडे सलसहलेली आहे. कनुयलमधील येरागुडी या गावात अशोकाचा एक लेख सापडला 
आहे. [पहा सवशषे पत्र २ (ब) सप्रप्राहवा कुां भलेख.] त्यात लेखनातील ओळी नाांगरिी (boustrophedon) पद्धतीने 
सलसहल्या आहेत. म्हिजे डावीकडून उजवीकडे आसि उजवीकडून डावीकडे. [(ⅰ) Diringer, David, The Alphabet 
(A Key to the History of Mankind), New York, 1948, p. 339. 

(ⅱ) येरागुडी लेखासाठी पहा: D. C. Sarkar, Indian Historical Quarterly, Vol. Ⅶ. P. 817.] मौयय काळातील सलखािात या 
दोन्ही सलप्या प्रस्तराांवर, स्तांभावर आसि गुहातील सभतींवर कोरलेल्या आहेत. वरील लेखातील 
अक्षरवसटकात साम्य नाही. उत्तर प्रदेशातील बस्ती सजल्ह्यात सपप्राहवा गाव होते. सतथे बौद्ध काळातील एक 
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मृसत्तका पात्र सापडले आहे. या पात्रात बदु्धाचे अवशषे आहेत. त्याचा काळ इ. स. पूवय ४८७ असा सनसित 
झाला आहे. [(ⅰ) Piprāhvā Buddhist Vase Inscription (ⅰ) ‘The Piprāhvā Stupa’, Note by V. A. Smith, Journal of Royal Asiatic 
Society of Great Britain, 1898, pp. 579-83; 
(ⅱ) Dines Chandra Sircar, Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization, University of Calcutta, 1942, Vol. Ⅰ, p. 

84.] भारतीय सलप्याांना ध्वसनसवसशष्ट (phonographic) स्स्थती केव्हा प्राप्त झाली हे सनसितपिे साांगता येत 
नाही. ब्राह्मी हा श्द जैनाांच्या भगविी सूत्र [नमो बांभीये सलसवये ।, भगविीसुत्र.] या ग्रांथात सापडतो. 
 

पण्णवणसूत्रामध्ये [लतलि तवस्िर, Buddhist Sanskrit Texts, No. 1, Ed. Dr. P. L. Vaidya, Mithila Institute, 

Darbhanga, 1958, p. 88.] अठरा सलप्याांचा उल्लखे आहे. त्यात ब्राह्मी, अयस्त, माहेश्वरी, तेविया (वसेिया) 
आसि जवनाला (ग्रीक) याांचा उल्लेख आहे. लतलितवस्िर या ग्रांथात एकां दर साठ सलप्याांचा सनदेश आहे. 
त्यात ब्राह्मी, खरोष्ट्री, द्रसवड, कनरा, चीनहूि, देव, यक्ष, सकन्नर, असुर, उत्तरकुरुद्वीप, अपरगौड आसि 
पूवयसवदेह, या सलप्याांचा समावशे होतो. 
 
प्रािीन िाङ्मयाच्या संरक्षिािी मौणखक परंपरा 
 

३. सुरुवातीच्या प्राच्यसवद्या पांसडताांचे मत असे होते की, भारतीयाांना लेखनकला मासहत नव्हती. 
सपढ्यानसपढ्या पाठाांतरातूनच त्याांचे धमयग्रांथ सटकून रासहले. याबाबत मकॅ्स म्यलूरचे म्हििे असे: 
 

ऋषींच्या सांकलनात आसि तद सवषयक सासहत्यात कागद, ढलप्या णकवा चाांबडी यासारख्या 
लेखनवस्तूांचा उल्लखेही नाही. ब्राह्मि ग्रांथाच्या रचनेच्या काळात तरी लेखनकलेचे अस्स्तत्वच 
नव्हते. त्यामुळे एकां दर गद्य वाङ्मयाच्या रचनेसांबांधीच्या सवयसाधारि समजूतीस तडा जातो. 
वलू्फचे म्हििे असे: 
गद्यरचना ही लेखनकलेच्या अस्स्तत्वाचा साक्षात पुरावा आहे. परांतु हे तत्व भारतीयाांबाबत खरे 
नाही. कारि एकां दर ब्राह्मिग्रांथात लेखनाच्या अस्स्तत्वाचा मागमसूही सापडत नाही. सूत्ररचना 
काळात लेखनकला माहीत होती, तरी सूत्रवाङ्मही मौसखक पद्धतीनेच सांरसक्षले गेले असे सदसून 
येते. [Max Muller, A History of Ancient Literature, London, 1859, pp. 500-1. 
There is no mention of writing materials whether paper, bark or skins at the time when the Indian Diaskeuas collected 
the songs of their Rishis; nor is there any allusion to writing during the whole of the Brāhmaṇa period. This upsets the 
common theories about the origin of prose literature. According to Wolfe, prose composition is a safe sign of a written 
literature. It is not so in India. The whole of the Brāhmaṇa literature, however incredible it may seem, shows not a 
single vestige of the art of writing. Nay more than this, even during the Sutra period all the evidence we can get would 
lead us to suppose that even then, though the art of writing began to be known the whole literature of India was 
preserved by oral tradition only.] 

 
४. वरीलप्रमािे समजूत होण्याचे एक कारि सांस्कृत भाषेच्या व्याकरिकाराांच्या मतात सापडते. ते 

मत असे की, असखल जगात उच्चारदृष्ट्ट्या पसरपूिय अशी लेखन पद्धती भारतातच उदयास आली. असे 
असले तरी उच्चासरत श्दातील बारकाव े लेखनात व्यक्त करता येत नाहीत. उच्चार चुकीचे झाले तर 
यजमानास मृत्यू येतो, [दुष्ट श्दः स्वरतो वियतो वा । समर्थया प्रयुक्तो न तमथयमाह ॥ स वाग्वज्रो यजमानां सहनस्स्त । यथेन्द्रशत्रुः 

स्वरतोऽपराधासदसत ॥ पािंजली व्याकरण महाभाष्य, म. म. वासूदेव शास्त्री अ्यांकर, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुिे, १९३८, प.ृ ४.] या 
वचनाचा दूरान्वयाने वरील सवधानास आधार म्हिून देतात. वदेाचे सांरक्षि करण्यासाठी गुरूने सशष्ट्याला 
सशकवताना णहदूांनी पाठाांतरावर भर सदला आसि लेखनाचा आश्रय करण्याच्या प्रवृत्तीचा सनषेध केला. 
[यदेशामन्यो अन्यस्य वाचां शक्तस्येव वदसत सशक्षमािः । सव ं तदेषाां समृधेव पवय यप्सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥ ऋग्वेद, Ⅶ. 6. 103. 5.] काही 
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आचायय मात्र सलसखत सांसहतेचा अध्यापनात उपयोग करत. परांतु ही प्रथा प्रसतसष्ठत नव्हती. [गीती शीघ्री सशःरकम्पी 
तथा सलसखतपाठकः । अनथयज्ञोऽल्पकण्ठि षडेते पाठकाधमाः ॥ याज्ञवल्क्य तशक्षा.] महाभारि (इ. स. पूवय चवथे शतक) सलहून 
घेण्याकरता श्रीगिेशाची योजना केली होती, असा महाभारिाि उल्लेख आहे. [काव्यास्य लेखनाथाय गिेशः स्मययताां 

मुने । महाभारि, आसदपवय, 1.74.] परांतु महाभारिातच अन्यत्र असा उल्लेख आहे की, ‘वदेाांचे लेखसनक नरकात 
जातील’ [वेदसव्सयििव वेदाांना चैव दूषकः । वेदानाां लेखकािैव ते वै सनरयगासमनः । महाभारि, अनुशासनपवय, 63.88] 
(महाभारिातील गिेश लेखनाचा उल्लेख असलकडच्या सांशोसधत सांसहतेत प्रसक्षप्त मानण्यात आला आहे.) 
इ. स. पूवय चवर्थया शतकातील कौतिलीय अर्थशास्त्रात लेखनाचे प्रत्यक्ष उल्लखे सापडतात. [वृत्तचैलकमा सलणप 
सांख्यानां चोपयुज्जीत । (Ⅰ. 5.2) सांज्ञासलसपसभिारञ्चारां कुयुयः । (Ⅰ. 12.8) पञ्चमे मस्न्त्रपसरषदा पत्रसम्पे्रषिेन मांत्रयेत । (Ⅰ. 19.6) आमात्य सम्पदोपेतः 

सवयसमयसवदाशुग्रांथिावयक्षरो लेखवाचनसमथो लेखकः स्यात् । कौतिलीय अर्थशास्त्र, Ⅱ. 10.28.] यासांबांधी अन्यत्र अशी ताकीद 
देण्यात आली आहे की, ‘ग्रांथातून ज्ञान सांरसक्षत करता येत. नाही.’ ‘कजाऊ सदलेल्या पशैाांचा गरजेच्या वळेी 
उपयोग नसतो, तद वत ग्रांथसनसवष्ट ज्ञानाचे आहे.’ [पुस्तकेषु च या सवद्या । परहस्तेषु यद धनम् ॥ समुत्पने्नषु कायेषु । न सा सवद्या न 
तद धनम् ॥३॥ चाण्य, Ⅴ.3 Chanakya–Niti, Translation by Ludwik Sternbach, Vishveshvaranand Vedic Research Institute, 

Hoshiarpur, 1964.] वर सतसऱ्या पसरच्छेदात उल्लखेल्या प्रमािे पासिमात्य पांसडत णहदू वदेाध्ययनात पाठाांतरावर 
अवलांबून रासहले, या घटनेचा अथय त्याांना लेखनकला मासहतच नव्हती असा करतात. यावरून पढेु तकय  
असा की णहदू लेखनाची कला ग्रीकाांपासून सशकले. अथात ग्रीकाांशी सांपकय  येण्यापूवीचे लेख आता सापडले 
आहेत. त्यामुळे हा सनष्ट्कषय लुळा पडतो. 
 
िेदकालातील लेखन 
 

५. लेखनाची कला भारतात प्राचीन काळापासून मासहत होती, यासवषयीचा पुष्ट्कळच अांतगयत पुरावा 
आता उपल्ध आहे. ऋग्वदेात म्हटले आहे, ‘मािसाला वाङ्मयाचा बोध केवळ दृष्ट्रेस्न्द्रयाांनी होत नाही.’ 
[उत त्वः पश्यन्न ददशय वाचमुतत्वः श्रुण्वन्न श्रिृोत्येनाां ॥ ऋग्वेद, Ⅹ. 6. 71.4] ऋग्वदेात ‘सबसभतक’ वरील लेखनाचा उल्लेख आहे. 
[चतुरसिद्ददमानासद्वभीयादा सनधातोः न दुरुक्ताय स्पृहयेत् ॥ ऋग्वेद, Ⅰ. 8.41.9.] 

 
शिपर् ब्राह्मणात ऋषी वामदेवाने ऋग्वदेाची ऋचा ‘पाहून सांपादन केली’ असा उल्लेख आहे. 

ऐिरीयमध्ये म्हटले आहे, ऋषीने ‘पाहून ऋचा वाचली’ (४–२६–१). [(ⅰ) तदै्वतत्पांश्य न्नुसषवामदेवः प्रसतपदे । अहां 
मनुरभवां सूययिसत ।, शिपर् ब्राह्मण, ⅩⅣ, 4.2.22. 

(ⅱ) तदेतदृसषः पश्यन्न्युनुवाच सनयुत्वाँ इन्द्रसारसथसरसतः ॥ ऐिरेय, 9.1.] यावरून रचना लेखनसनबद्ध झाल्याचा पुरावा समळतो. 
श्रविीय रचना’ सलसखत स्वरूपामध्ये त्याकाळी उपल्ध होती. ऋग्वदेात गाईच्या कानावर खुिा आसि 
आकडे डागीत असे म्हटले आहे. [(ⅰ) सहस्त्रां मे ददतो अष्टकण्ययः श्रवो देवेष्ट्व्त ॥ ऋग्वेद, 10.5.62.7. 
(ⅱ) लोसहतेन स्वासधसतना समथुनां किययोः कृसध । अकतासमसश्वना लक्ष्य तदस्तु प्रजया बहु ॥२॥ यथा च्ुदेवासुरा यथा मनुष्ट्याऽउत । एवा 
सहस्त्रपोषाय कृिुतां लक्ष्मसश्वना ॥३॥ अर्वथ, Ⅵ. 141.2.3. 
(ⅲ) यो अस्याः किा वास्कुनोत्या स देवेषु वृिते । लक्ष्म कुवय इसत मन्यते कनीयः कुिुते स्वम् ॥ अर्वथ, Ⅻ. 4.6, मैत्रायणी सतंहिा, Ⅳ.2.9.] 

अर्वथवदेात गाईच्या कानावर समथुनसचन्ह असल्याचा सनदेश आहे. इथे म्हटले आहे, ‘त्याला वाटले आपि 
गाईच्या कानावर सचन्ह डागत आहोत परांतु तो त्यामुळे आपली समळकत कमी करत आहे. गाईच्या कानावर 
सचन्हे आसि आकडे डागण्याच्या प्रथेचा पासिनीने सनदेश केला आहे. [(ⅰ) किो विय-लक्षिात् । पातणनी, Ⅵ. 2.112. 

(ⅱ) किै लक्षिस्यसवष्टाष्टपञ्चमसिसभन्नसछन्नसछद्रस्त्रवुस्वस्स्तकस्य ॥ Ⅵ. 3.115.] (ताड) पत्र, एकत्र ओवनू महाभारि ग्रांथ ससद्ध 
केल्याचा त्याने उल्लखे केला आहे. [(ⅰ) महान् व्रीह्मपराह्णगृष्टीष्ट्वासजाबालभारभारतहैसलसहलरौरवप्रवृदे्धषु ॥ पातणनी, Ⅵ. 2.38. (ⅱ) 

असधकृत्य कृते ग्रन्थे । Ⅳ. 3.87] यजुवेदात पुरुषमेघाच्या सांदभात गिक (ज्योसतर्चवद) श्द आला आहे. [ग्रामण्य 

गिकमसभ्ोशकां  तान्महसे ॥ यजुवेद, वाजसनीय सतंहिा, ⅩⅩⅩ. 20.] ज्योसतर्चवदाचा व्यासांग गसितावाचून अशक्य आहे. 
यजुवेदात अक्षराच्या ध्वनीचे श्रवि साांसगतले आहे. [अग्र नयत्सुपद्यक्षरािामच्छा प्रथमा जानती गात् ।यजुवेद, 33.59. 
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अक्षरािाां अकारदीनाां रवां जानती प्रथमा अगात्  गच्छसतः । उव्वटाची टीका.] अर्वथवदेात द्यतूाच्या सहशबेाचे लेखन केले जाई 
असे म्हटले आहे. [संणलणखत मजेषुमुत संरुधम् ।अथवव, Ⅶ, 50.5. ्लूमसफल्डचे भाषाांतरः I have conquered and cleaned thee out. I 

have conquered thy reserve. (सांसलसखत या श्दावरून लेखन सनसितपिे सनर्चदष्ट होते– लेखक.] काही ऋचाांमध्ये सवटाां 
(स्वयांमात्रकाां) वर इन्द्र आसि अस्ग्न ही नाव े खोदली आहेत असा उलले्ख आहे. अर्वथवदेात ‘ज्या 
सांदुकेतून वदे (ग्रांथ) काढला तीत तो पनु्हा ठेवला’ असे साांसगतले आहे. [यस्मात्कोशादुदभरामवेदां । तस्स्मन्नतः अवदध्म 
एनम् । अर्वथ, ⅩⅠⅩ. 72.1.] ‘जे चाांगल्या पद्धतीने सलसहले ते दृसष्टयोग्य असते’ असे त्याच वदेात नोंदले आहे. 
[यद्यदुतमां सलसखतमिेन । अर्वथ, ⅩⅡ. 3.22.] 

 
ब्राम्ििकालातील लेखन 
 

६. शतपथ ब्राह्मिात कालमापन पद्धती साांसगतली आहे. सेकां दाचा सत्तराांश कालमापनाचा सूक्ष्म 
घटक आहे. [दश च वै सहस्त्राण्यष्ट्ट्टो च शतासन । सँव्वत्सरस्य मुहूत्ता यावन्तो मुहूत्तास्तावस्न्त पञ्चदश कृ्व सशप्प्रासि यावस्न्त सक्षप्प्रासि तावस्न्त 
पञ्चदश कृत्वऽएतहीसि यावन्त्ये तहीसि तावस्न्त पञ्चदशकृ्व इशसन सन यावस्न्त दानीसन तावन्तः पज्ज्चदश कृ्वः प्प्रािा यावन्तः प्प्रािास्तावन्तोऽना 
यावन्तोऽ नास्तावन्तो सनमेषा यावन्तोसनमेषास्तावन्तो लोमगत्ता यावन्तो लोमगत्तास्तावस्न्त स्वेदायनासन यावस्न्त स्वेदायनासन तावन्तऽएते 

स्तोकाघषयस्न्त ॥ शतपथ ब्राह्मि, Ⅻ. 3.2.5.] अशी सूक्ष्म गसिते लेखनावाचून कशी करता येतील? त्यातच ‘सवटाांवरील 
अक्षराच्या ओळी’ असा कसवतेच्या सांदभात उल्लखे आहे. [अक्षर पांस्क्त्तः छांदः । शतपथ ब्राह्मि, Ⅹ. 4.2.22-25.] 
तैतरीयमध्ये स्वर, व्यांजने आसि मात्रा याांचा सनदेश आहे. ‘अक्षरे ही आघात, श्दखांड ही शक्ती आसि 
वियमाला ही गीते.’ [शीक्षाांव्याख्यास्यामः । वियः स्वरः । मात्रा बलम् । साम सांतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ तैत्तसरय, 1.1.] 
 

ऋक प्रातिशाख्य मध्ये स्वर या अथी अक्षर हा श्द वापरला आहे. (स्वरो अक्षरम् ।) [गायते्रि प्रसत सममीते 
अकय मकेि साम तै्रषु्टभेन वाकां  । वाकेन वाकां  सद्वपदा चतुप्पदाक्षरेि सममते सप्तवािीः । ऋक प्रातिशाख्य, 1.164.24. अचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्स्मन्देवा 

असध सवश्वे सनषेदु । यस्तन्न वेद सकमचृा कसरष्ट्यसत य इत्तसद्वदुस्त इमे समासते ॥ ऋक प्रातिशाख्य, 1.164.39.] अक्षर श्द ऋग्वदेातही 
आला आहे. छादंोग्य उपतनषदातही अक्षर श्द आला आहे. प्रिव णकवा ॐ ला अक्षर णकवा उद्गीत असे 
म्हटले आहे. [(१) अथ खल्वात्मसांणमतमसत मृत्यु सप्रसवध, ीँ सामोपसीत णहकार इसत त्र्यक्षरां प्रस्ताव इसत त्र्यक्षरां तत्समम् । छादंोग्य, Ⅱ. 10. 
(२) समत्येतदक्षरमुसद्गथमुपासीत । छाांदोग्य, Ⅰ. 1. 

(३) अथ खलु य उसद्गथः स प्रिवा यः प्रिवःस उद्गीथ । छादंोग्य, Ⅰ. 5.] अक्षर याचा अथय सटकाऊ असा असून तो श्द ब्रह्मा 
आसि विय याांना लावण्यात येतो. तवष्णूधमथसूत्र आसि वतशष्ठधमथसूत्र या ग्रांथात (सलसखत) दस्तऐवजाचा 
कायदेशीर पुरावा मान्य करण्यात आला आहे. 
 

मालमते्तवरील हक्क शासबत करिारा पुरावा तीन प्रकारचा असतो: (१) दस्तऐवज (२) साक्षी (३) 
प्रत्यक्ष ताबा. शजेाऱ्याांच्या साक्षीत मतभेद झाल्यास दस्तऐवजी पुरावा ग्राह्य धरावा. परस्पर सवरूद्ध 
दस्तऐवज पढेु आले तर गावातील वृद्ध, कारागीर आसि व्यापारी याांच्या सांघाचे अध्वयूय याांच्या 
साक्षीवर सभस्त ठेवावी. [तवष्णुधमथसुत्र, Ⅵ. 23. वसशष्ठधमयसूत्र, ⅩⅥ. 10.4.115; Sacred Books of the East, Vol. ⅩⅤ.] 

 
यास्काचे सनरुक्त [‘यास्कासद्योगोते्र’, पासिसन, Ⅱ. 4-63.] (जे पासिनीपूवय आहे), आसि वदेाांगसशक्षा या 

ग्रांथातील सववचेनावरून त्याकाळी लेखनकला माहीत होती असे सदसते. कारि त्यात लेखनसवषयक 
सांज्ञाांचा आढळ होतो. यास्क आसि पासिनी याांनी अनेक वैय्याकरिाांचा उल्लखे केला आहे. पांसडत गौरीशांकर 
औझाांचे असे म्हििे आहे की, वरील वैय्याकरिाांचे ग्रांथ सलसखत स्वरुपात पढेु असल्यासशवाय यास्क आसि 
पासिनी याांना केवळ स्मरिावरून सांदभय देिे शक्य झाले नसते. यावरून त्याांचा सनष्ट्कषय असा की हे पूिय ग्रांथ 
सलसखत स्वरुपात उपल्ध होते. [पांसडत गौरीशांकर ओझा, भारतीय सलपीमाला, दुसरी आवृत्ती, अजमीर, १९१८, पान ८, तळटीप १५. 
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यसद उस समय सलखना या सलसखत ग्रांथ न थे तो क्या पासिनी और यास्क इन सब आचायों के ग्रांथों को वेद के सूक्तों की तरह कां ठस्थ करनेवालों 
को सामने सबठाकर उसके मत सुनते गये होंगे और अपना सनबांध बनाकर स्वयां रटते और सशष्ट्यों को रटाते गये होंगे?] 

 
ऐतरेय आरण्यकात सलसपतील अक्षराांचे ध्वनीसववरि आहे, [(१) तस्य यासन व्यञ्जनासन तच्छरीरां यो घोषः स आत्मा 
य ऊष्ट्मािः स प्रािः । . . . ए तस्य, बृहतससहस्त्रस्य सांपन्नस्य षस््त्रांशतमअक्षरािाां सहस्त्रासि भवस्न्त तावस्न्त शतसांवत्सरस्यान्हाां 
सहस्त्रासि भवस्न्त व्यञ्यनैरेव रात्रीरान्पुवस्न्त स्वरैरहासन । ऐिरेय आरण्यक, Ⅱ. 2.4] 
(२) पूवयमक्षरां पूवयरूपमुत्तरमुत्तररूपां योऽवकाशः पूवयरूपोत्तररूपे अन्तरेि सा ससहतेसत ।. . . पूवयमेवाक्षरां पूवयरूपमुत्तररूपां योऽवकाशः 
पूवयरूपोत्तररुपे अन्तरेि येन सांणध सववतययसत येन स्वरास्वरां सवजानासत येन मात्रामात्राां सवभजते सा सांसहतेसत । ऐिरेय आरण्यक, Ⅲ. 1.5 
(३) तस्यैतस्यात्मनः प्राि ऊष्ट्मरूपमस्थीसन स्पशयरूपां मज्जानः स्व-रूपां माांस लोसहतसमत्येदन्तच्चतुथयमन्तस्थारूपसमसतह स्माह हृस्वो 
माण्डूकेयः ऐिरेय आरण्यक, Ⅲ. 1.5. 
(४) पृसथव्या रूपां स्पशा अन्तसरक्षस्योष्ट्मािो सदवः स्वराः । अग्ने रूपां स्पशा वायोरूष्ट्माि आसदत्यस्य स्वराः । ऋग्वेदस्य रूपां स्पशा 
यजुवेदस्योष्ट्मािः सामवेदस्य स्वराः । चक्षषुो रूपां स्पशाः श्रोत्रस्योष्ट्मािो मनसः स्वराः । प्रािस्य रूपां स्पशाः अपानस्योष्ट्मािोव्यानस्य 
स्वराः । अथ खस्ल्वयां दैवी वीिा भवसत तदनुकृसतरसौ मानुषी वीिा भवसत ।. . . अथातो वाग्रसो यस्याां सांसद्यधीयानो वा भाषामािोवा न 
सवरूखसचषेत ततै्रतामचृां जपेत् । ओष्ठासपधाना नकुली दन्तैः पसरवृत्ता पसवः । सवयस्यै वाच इशाना चारू मासमह वादयेत् । इसत वाग्रसः । 
ऐिरेय आरण्यक, Ⅲ. 2.5. 
(५) तस्य ैवा एतस्य ैसांसहतायै िकारौ बलां  षकारः प्राि आत्मा । स यो है तौ िकारषकारावनु सांसहतमचृो वेद सबलाां सप्रािाां ससहताां 
वेदायष्ट्य समसत सवद्यात् । स यसद सवसचसकत्सेत्सिकारां ब्रवािी ीँ ३ आिकाराँ३ इसत सिकार मेव ब्रयूात्सषकारां ब्रवािी ीँ ३ अषकाराँ ३ 

इसत सषकारमव ब्रयूात् । ऐिरेय आरण्यक, Ⅲ. 2-6.] असे: (१) व्यांजने म्हिजे शरीर आसि स्वर आत्मा. 
महाप्राि म्हिजे श्वास. यातून हजारो बृहती आसि छत्तीस हजार श्दखांड (syllables) ससद्ध 
होतात. म्हिजे शांभर वषातील सदवसाइतके. त्यातही रात्री ही व्यांजने आसि सदवस हे स्वर. 
 
(२) पूवय श्दखांड हा पूवाधय. उत्तर श्दखांड हा उत्तराधय. पूवय श्दखांड आसि उत्तर श्दखांड 
याांतील जागा हा सांबांध. या योजनेत साघात आसि सनराघात याांचा सववके असतो. 
 
(३) या व्यवस्थेतील सत्य महाप्रािासारखे आहे. अस्स्थ स्पशाप्रमािे, आसि स्वर हे मज्जाप्रमािे 
आहेत. अांतस्थ हे स्नायू आसि रक्त, असे ऱ्हस्व माांडुकेय म्हितात. 
 
(४) याप्रमािे स्पशय म्हिजे पृर्थवी. महाप्राि हे आकाश आसि स्वर हे स्वगय. स्पशय म्हिजे अस्ग्न. 
महाप्राि म्हिजे वाय.ू स्वर म्हिजे सूयय.स्पशय हेच ऋग्वदे, महाप्राि यजुवेद, स्वर सामवदे, स्पशय हे 
दृष्टी, उष्ट्माि श्रविेंसद्रय, स्वर हे मन. स्पशय हे श्वास, उष्ट्माि हे उच्छ् वास. स्वर हे व्यान, ही 
खरोखर दैवी वीिा. त्याच्या अनुकरिाने मानवी वीिा . जेव्हा मािूस सभेमध्ये काव्यगायन करतो, 
णकवा भाषि करतो, त्यावळी त्याचे गायन णकवा भाषि आनांदमय होत नसेल तर त्याने हा श्लोक 
स्मरावा. 

 
ओष्ठासपधाना नकुली दन्तैः पसरवृत्ता पसवः । 
सवयस्यैवाच इशाना चारुमसमह वादयेत ॥ इसत वाग्रसः ॥ 

 
असे वािीचे मह्व आहे. 
 
(५) सांसहतेमध्ये ‘ि’ म्हिजे शक्ती. ‘ष’ म्हिजे श्वास. ज्याांना सांसहतेमधील ‘ि’ आसि ‘ष’ याांचा बोध 
झाला, त्याना श्वास आसि शक्ती याांचाही बोध झाला. त्याांनी ओळखाव ेकी हे जीवनस्व आहे. जर 
त्याांना ‘ि’चा वापर करावा णकवा ‘ि’ सवना जाव,े याचा सांभ्म पडला तर त्याांनी ‘ि’चा उच्चार 
करावा. जर त्याला ‘ष’ म्हिाव ेकी ‘न’ म्हिाव,े याचा सांभ्म पडला तर त्याने ‘ष’ म्हिाव.े 
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ऐिरेयामध्ये [ते्योऽसमत पे्र्यस्त्रयो विा अजायन्ता कारः उकारो मकार इसत तान केधा समभरत्तदेत दोइॅसमसत । एिरेय ब्राह्मण.] 

ॐ ची घटना ‘अ.उ.म.’ अशी सदली आहे. छादंोग्यामध्ये ‘इकार’ ‘उकार’ आदींचा उल्लखे आहे. [अयां वाव लोको 
हाऊकारो वायुहाइकारिांद्रमा अथकारः । आत्मेहकारोऽसग्रकरः ॥१॥ आसदत्य उकारो सनहव एकारो सवश्वेदेवा औहोसयकारः तजापसत र्सहकारः प्रािः 
स्वरोऽन्न या वास्ग्वराट् ॥२॥ असनरुक्त स्त्रयोदशः स्तोभः सांचरो हुांकारः ॥३॥ दुग्धैऽस्मै वाग्दोहां यो वाचो दोहोन्नवानन्नादो भवसत य एतामेव, ीँ 

साम्नामुपासनषदां वेदोपसनषदां वेद ॥४॥ छाांदोग्य, Ⅰ. 13.] त्यातील ‘कार’ वरून लेखनाचा बोध होतो. कामसूत्रामध्ये लेखन आसि पसु्तके याांचे 
स्पष्ट उल्लखे आहेत. [पुस्तक वाचनम् । यः कसित्पुस्तकः । दैवससकायव्यय सपण्डीकरिम् । कामशास्त्र.] 

 
बौद्धकालीन लेखन 
 

७. णवटरसन्स म्हितो: 
अशा प्रकारच्या पुराव्यावरून वाटते की इ. स. पूवय पाचव्या शतकापयंत (भारतात) ग्रांथ लेखानाची 

कल्पना आसि शक्यता सनमाि झाली होती. परांतु तसा सनष्ट्कषय काढिे घाईचे होईल. कारि वाङ्मय आसि 
शास्त्र याांच्या कायात लेखनापेक्षा मौसखक श्दावरच सभस्त ठेविे हा भारतीयाांचा एक सवशषे होता. 
[Winternitz, M., A History of Indian Literature, Vol. Ⅰ, Part Ⅰ, Translated by S. Ketkar, 2nd Edition, Calcutta, 1959, p. 29.] बौद्ध 
वाङ्मयातील (इ. स. पूिय ४५०) सशलाग्रांथात [Rhys Davids, T.W., Dialogues of the Buddha, Vol. Ⅰ, pp. 3-26. पहा: 

ब्रम्हजालसूत्त १४; समन्नफल सूत्त ४९; कलवग्ग Ⅰ. 13.2.] ‘अख्खसरका’ नावाच्या खेळाचे वियन आहे. बोटाने हवते णकवा 
सभडूच्या पाठीवर अक्षरे काढायची आसि ती त्यानी ओळखायची. [सुत्तान्त Ⅰ. 1.] अथात सभक्षूांनी यात वळे 
दवडण्यास बांदी होती. [सभकू्क पासचसत्तय 2.2.] सामान्य जनाांना लेखसनकाचे काम करून द्रव्याजयन करता येई. 
[सवनय सपटीका ⅰ. 77; ⅳ, 128. Rhys Davids, T. W., Buddhist India, The Story of the Nations Series, London, 1903, p. 108 ] 
सवनयसपसटकात बौद्ध सभक्षूांनी सवसशष्ट प्रकारच्या देहत्यागाने धन, कीती आसि स्वगय याांची प्राप्ती होईल अशा 
प्रकराचे सनयम कोरू नयेत, असे साांसगतले आहे. [सवनय सपसटका ⅲ-76, See George Buhler, Indian Paleography, 

Bombay, 1904, p. 5.] जातकाांमध्ये पत्रकाचे (म्हिजे हस्तसलसखताचे) उल्लखे आहेत. त्याचप्रमािे पण्ि 
(महासुतसारैजातक) राजाज्ञा, करारपत्र याांचेही उल्लेख आहेत. कटाहक जातकात एका व्यापाऱ्याच्या 
नोकराने दुसऱ्या व्यापाऱ्याची कन्या त्याला द्यावी अशा अथाचा मजकूर सलहून त्यावर आपल्या धन्याची 
मोहर उठसवली, असा मजकूर आहे. रुरु जातकात कथा आहे, काशीच्या राजाने सुवण्िपट्टावर (सोन्याचा 
पत्रा) एक श्लोक कोरवनू घेतला. त्यात आपल्या रािीचे मन बसलेल्या, सुवियविी हरिाचा ठावसठकािा 
देईल त्याला इनाम समळेल, असे सलसहले. तो श्लोक नागसरकाांसमोर वाचण्यात आला. [रूरु जातक; The Jataka 
or Stories of the Buddha’s Former Births, Edited by Prof. E.B. Cowell, Vol. Ⅳ, Cambridge 1901, Book ⅩⅢ, No. 482, p. 161.] 

 
८. बुद्धाची आज्ञा, आसि करुसमाजाची कतयव्ये, सुवियपत्रावर कोरल्याचा कुरुथम्मजातकात 

उल्लेख आहे. रुरुजातकात वचनसचठी (इनपण्ि)चा उल्लेख आहे. ्यूहलरने जातकातील प्रत्यक्ष ग्रांथाचा 
(पोर्थथक) उल्लेख दाखवनू सदला आहे. [सवसनच्छय धम्म, टेकुि जातक.] कण्ि जातकात सुवियपत्रावर कोरलेल्या 
ओळीच्या वाचनाचा उल्लखे आहे. [कण्ह जातक, The Jataka etc., Ⅳ, p. 5.] बुद्धाने सलपीशाळेमध्ये सशक्षि घेतले. 
सतथे लेखन सशकवले जाई, असे लसलतसवस्तरात साांसगतलेले आहे. [अनेनैवांरूपेि व्यूहेन बोसधसत्वो सलसपशालामुपनीयते 

स्म । पहा : लसलतसवस्तर, पसरसशष्ठ अ, पृ. १७.] कणलगासधपतीच्या खारवील येथे सापडलेल्या ‘हाथीगुम्फा’ 
सशलालेखात (१६५ मौयय शक), पाढे आसि सहशोब याांच्या लेखनाचा उल्लखे आहे. [ततो लेखरुपगिनाववहार सवसध 
सवसारदेन सवसवजा वदातेन नववसासन योवराजे पसाससतां ॥ Hathigumpha and Three Other Inscriptions, Edited by Bhagavanlal Indraji, 

p. 22.] सवनयसपटीकात (४–७ आसि ३०५) लेखाांची स्तुती आहे. महावग्ग जातकात लेख, गिन (गसित) 
रुप (सहशोब) सशकवीत आसि त्याचा व्यवसाय असे, असे साांसगतले आहे. उपालीच्या आईबापाांनी उपालीला 
या व्यवसायात न घालता सभक्षू करायचे ठरवले. कारि ‘लेखनाने बोटाना सूज येते, गसिताने हृदयसवकार 
होतो, आसि सहशबेसनसाांचे डोळे सबघतात. त्यापेक्षा सभक्षू होिे बरे, कारि उदात्त सवचार आसि सुखासीन 
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रहािी. त्याांना उत्तम भोजन समळते आसि मांचावर सवश्राांती घेता येते, की जेथे थांडी वाऱ्याचा उपसगय नाही.’ 
[(ⅰ) महावग्ग 1. 49 1.2. Vinaya Texts, Part Ⅰ, The Sacred Books of the East; Edited by F. Max Muller, Vol. ⅩⅢ, Oxford, 1881, p. 
201; 

(ⅱ) सभकु्क पासचसत्तय 65.1.] याच ग्रांथात एका सलसखत राजशासनाचा उल्लखे आहे. ‘चोर सापडला तर 
त्याचा वध करावा.’ सांघामध्ये अशा (सलसखतकोकारो) चोराांना प्रवशे नसावा अशी आज्ञा होती. [महावग्ग 1.43 
Vinaya Texts, Part Ⅰ, Ibid p. 198.] 

 
९. इ.स. पूवय ३०५ ते ३९९ पयंत ग्रीक वकील मेगसॅ्थेसनस पाटलीपुत्र येथे चांद्रगुप्ताच्या दरबारी 

होता. [Indic of Magastenes, 91.125-126; C. Muller, Fragments of History of Greece, p. 421.] त्याने म्हिे असे साांसगतले 
की, णहदू सलहीत नसत. माझ्या अ्यासात मला असे आढळून आले आहे की, मेगसॅ्थेसनसच्या वक्तव्याचा 
सवपयास झाला आहे. णकबहुना सुरुवातीच्या प्राच्यसवद्या पांसडताांनी बुद्ध्या तो केला असावा. त्याांनी मूळ 
तपासून पासहले नाही. डॉ. श्वानबके याने स्रॅबोच्या सलखािातील उतारे सांकलीत केले आहेत. त्यातील 
एका उताऱ्यात स्रॅबो म्हितो : 

 
मेगसॅ्थेसनस म्हितो की, चांद्रगुप्ताच्या छाविीत चार लक्ष लोक होतें. एका सदवसात दोनश ेइतक्या 
रकमेच्याच चोऱ्या झाल्या. आसि ही पसरस्स्थती सलसखत कायदे नसलेल्या आसि लेखनकला 
मासहत नसल्यामुळे केवळ स्मरिावरच अवलांबनू राहािाऱ्या लोकातील आहे. [Strabo, ⅩⅤ. i. 53. 
Fragm. ⅩⅩⅦ, ‘Of the Manners of the Indians’, Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian (being a 
translation of the fragments of the Indica of Megasthenes collected by Dr. Schwanbeck and of the first part of Indica of 
Arrian, by M. W. M’Crindle, London, 1877, p. 69.] 

 
हा उल्लेख चांद्रगुप्ताच्या छाविीत असलेल्या सनरक्षर लोकाांसांबांधी आहे. त्या उलट मेगसॅ्थेसनसने 

असे सलहून ठेवले आहे कीं, णहदूांना लेखनकला अवगत होती. त्याांने वषयफलाच्या सांदभात पांचागाचा सनदेश 
केला आहे: 

 
वषाच्या प्रारांभी, सवय त्वज्ञानी राजवाड्याच्या प्रवशेद्वारी जमत असत. त्याांनी काही लेखन केले 
आहे, शतेी आसि गुराांची जोपासना णकवा राष्ट्राच्या अ्युदयासाठी काही सवचार केला आहे, त्याांचे 
जाहीर उच्चारि करत. [Strabo, ⅩⅤ. 1.39 Fragm. ⅩⅩⅩⅢ, Of the Seven Castes Among the Indians, Ibid. p. 83.] 

 
भारतातील लेखनकलेच्या प्रािीनत्िाणिषयी गोल्डष्ट्यूकरिे णििार 
 

१०. वैसदक कालामध्ये सुद्धा लेखनकला मासहत होती, असे गोल्डष्ट्टू्यकरचे मत आहे. [Goldstucker, 
Theodor, Panini, His Place in Sanskrit Literature, London, 1861, p. 15.] 

 
No one, I believs, will easily imagine a civilized people who at the time of the Mantras 
(the period prior to that of the Sutras and Brahmanas), were such as to possess 
‘arts, sciences, institutes and vices of civilized life, golden ornaments, coats of mail, 
weapons of offence, the use of precious metals, of musicial instruments, the 
fabrication of cars, and the employment of the needle…. the knowledge of drugs and 
antidotes, the practice of medicine, and computation of the divisions of time to a 
minute extent, including repeated allusions to the seventh season or intercalary 
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month’…. and again, ‘laws of inheritance, and of simple contract, or buying and 
selling’, ‘differing little, if at all, from that in which they were found by the Greeks at 
Alexander’s invasion.’ No one, I believe, will easily imagine a people in such a state of 
civilization unacquainted with the art of writing, though no mention of this art be made 
in the hymns to the gods. 
 
११. वैसदक वाङ्मयात लेखनवस्तूचा उल्लेख नाही. त्या काळात भारतीयाांना लेखनकला मासहत 

नव्हती, हे मकॅ्स म्यूलरचे मत खोडून काढताना गोल्डष्ट्टू्यकर म्हितो की, शाई, लेखिी इत्यादींची मासहती 
देिे हा वैसदक ऋचाांचा हेतू नाही. 
 

प्राचीन वाङ्मयात हस्तसलसखताांची मासहती सदलेली नाही, हा त्या काळी लेखनकला मासहत 
नव्हती, याचा सनिायक परुावा नाही. लेखनाचा आसि लेखन-वस्तूांचा सनदेश नाही, ही गोष्ट 
त्याकाळी भारतीयाांना मौसखक पद्धतीनेच सशक्षि आसि ज्ञानप्रसार करिे जास्त पसांत होते, याचे 
द्योतक आहे. [Winternitz, M., A History of Indian Literature, Vol. Ⅰ, Part Ⅰ, Translated by S. Ketkar, 2nd Edition, 
Calcutta, 1959, p. 29-30.] 

 
सूत्र वाङ्मयात प्रकरिाांना ‘पटल’ म्हटले आहे. त्याचा अथय वषे्टन, साल असा आहे. याकडे 

गोल्डष्ट्टू्यकरने लक्ष वधेले आहे. हा श्द वृक्षालाही लावता येतो. या सांदभात त्याने liber, β1 βyos, या 
ग्रीक सांज्ञाांची आठवि करून सदली. त्याांचाही अथय सालीपासून बनसवलेली कागदासारखी वस्तू असा आहे. 
तैतरीय सांसहतेमध्ये आसि ब्राह्मिामध्ये ग्रांथ सवभागास ‘काांड’ (वृक्षाचे खोड) हा श्द वापरला आहे. हा श्द 
कमयकाांड सारख्या श्दात आला आहे. पुस्तकाची ताडपते्र एकत्र ठेवण्यासाठी सूत्र ओवत त्यावरुन 
‘सूत्रवाङ्मय’ श्द बनला. त्याचप्रमािे जमयनमध्ये पुस्तकाला बँड (band) असे म्हित. [Goldstucker, 
Theodor, Panini etc. pp. 18, 19 and 24.] 
 
पाणिनीमधील लेखनािे आणि पुस्तकािें उल्लेख 
 

१२. अष्टाध्यायीमध्ये अनेक सठकािी ‘ग्रांथ’ श्द आला आहे. [पासिनी अष्टाध्यायी सूत्रपाठ ॥] 
(ⅰ) समुदाङग्यो यमोऽग्रन्थे । Ⅰ. 4.75. (ⅱ) असधकृत्यांकृते ग्रन्थे । Ⅳ. 3.87. 
(ⅲ) कृतेग्रांथे । Ⅳ. 3.116 (ⅳ) ग्रांथान्ता सधकेच । Ⅵ. 3.79. 

या ग्रांथ श्दाचा ‘रचना’ असा पसिमात्य पांसडताांनी अथय केला आहे. परांतु महाभारतातील ग्रांथ श्दाचा 
उपयोग ताडपते्र णकवा भजूयपते्र एकसत्रत करून तयार केलेले पुस्तक या अथीच केला आहे. जनकाला 
वसशष्ठ ऋषी साांगतात की, ‘तू वदेाांचे आसि शास्त्राचे ग्रांथ साांभाळतोस तू त्याचे वाचन करतोस ते यथामूल 
आहे. परांतु तुला त्याचा अथय कळला नाही, असे सदसते. ग्रांथ जमवण्याची खोड आहे, जवळ ग्रांथ आहेत, 
परांतु त्यातील मजकुराचा खरा अथय मात्र माहीत नाही. यामुळे ग्रांथ जमवण्याचा खटाटोप व्यथय आहे. फक्त 
ग्रांथाचे ओझे वाहण्याचाच काय तो फायदा. (भारम् स वहते तस्य ग्रांथस्याथय न वसेत्तयः) परांतु ज्याला अथय 
कळतो त्याने ग्रांथ जमसवले तर ते योग्य होईल.’ [धातयतेसहत्वया ग्रांथ उभयोवदेशास्त्रयोः । नव ग्रांथस्य तत्वज्ञो यथा वत्वां नरेश्वर । यो 
सह वेदे च शासे्त्र च ग्रांथ धारि तत्परः । नच ग्रांथाथय तत्वज्ञस्तस्य द्वारि यथा ॥ भारां स वहते तस्य ग्रांथस्याथय न वेसत, यः । यस्तु ग्रांथाथयतत्वज्ञो नास्य 
ग्राथागमोवृथा ॥ महाभारि, शाांसतपवय, Ⅴ. 11340-11342.] 
 

सलसखत अक्षराला ‘कार’ श्द लावतात. उदा. इकार, उकार, इ. याचा सनदेश वर आला आहे. 
गोल्डष्ट्टू्यकर म्हितो की पासिनी जेव्हा विाचा उल्लखे करतो तेव्हा त्याला सलसखत अक्षर असभपे्रत आहे. 
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[यीविययोदींघीवेव्योयो । पासिनी, Ⅶ. 4.53.] वबेरचे म्हििे असे आहे की स्वसरत, उदात्त ही असभधाने दृश्य स्वरूपाची 
सूचना देतात. [Weber Alberecht, Indische Studien, Vol. Ⅳ, p. 89.] वदेवाङ्मयात स्वसरत आसि अनुदात्त स्वर 
दाखवले आहेत. स्वसरताचा सनदेश वर उ्या खुिेने केला जातो आसि अनुदात्तचा खाली आडव्या खुिेने 
केला जातो. ज्यावर खूि नाही तो उदात्त. 
 

१३. पासिनीने सुक्त्ताांचा सनदेश त्या ‘पासहल्या’ असा केला आहे. [दृष्टांसाम, पासिनी, Ⅳ. 2.7. सशवाय खालील 
उल्लेख पहा : 
अन्य्योऽसप दृश्यते Ⅲ. 2.178; अन्य्योऽसप दृश्यते Ⅲ. 2.75; 
अन्येषामासप दृश्यते Ⅵ. 3.137; अन्येष्ट्वसप दृश्यते Ⅲ. 2.101; 
इतरा्योऽसप दृश्यन्ते Ⅴ. 3.14; छन्दस्यसप दृश्यते Ⅵ. 4.73.  

यास्कानेही ‘ऋषी ऋचा पाहातात’ असे म्हटले आहे. [(१) एव मुच्चानचैर सभप्राय ैऋय षीिाां मन्त्रदृष्ट्ट्यो भवस्न्त । तनरु्ि, ७३; 

(२) ऋसषदशयनात् । स्तो मान्द दशयत्योपमन्य व: । तनरु्ि, २-११.] उपमन्यूच्या मुलाने ‘ऋषी ऋचा पाहून आले’ असे 
साांसगतल्याचा तो उल्लखे करतो. कैय्यटाने ‘क’ च्या सचन्हाचा उल्लेख केला आहे. [अत्रसह ककारेि सचन्दे्वन 

प्रत्याहारस्थो सववृतो सनर्चदष्ट । कैय्यि] याज्ञवल्क्य म्हितो, [स ह्याश्रमेर्चवसजज्ञास्यः समस्तैरेमेवतु । द्रष्टव्यस्त्यथ मन्वव्यः । याज्ञवल्क्य, Ⅲ. 

191.] ‘प्रत्येक धार्चमक मािसाला वदे जािण्यची इच्छा असली पासहजे. त्यामुळे तै्रवगीकानी प्रथम वदे पासहले 
पासहजेत. त्याांचे श्रवि केले पासहजे आसि मनन केले पासहजे.’ [खालील सांदभय पहा : 
(१) शौनको. . .सद्वतीय मण्डलां  दृष््ट वा. . . 
(२) ऋषयो मांत्रद्रष्टारः । ऋक प्रातिशख्याच्या पसहल्या श्लोकावर उव्वटाचे भाष्ट्य. (Journal Asiatiques, Tome, Ⅶ, 1856, p. 181). 
(३) यज्ञकाण्ड द्रष्टारऋषयः । पासिनीवर नागोजीभट्ट ह्याचे भाष्ट्य, 1.1.1. 
(४) ऋसषश्देनाच मन्त्रद्रष्टारः । ततै्रव, Ⅳ. Ⅰ. 79.] 

गोल्डष्ट्टू्यकरचे असे मत आहे [Goldstucker, Panini etc., p. 61.] की, पासिनीने लेखन केले एवढेच नव्हे तर 
त्याच्या व्याकरि सनयमाच्या रचनेत लेखन हे प्रधान आहे. 
 
भारतातील लेखन-िस्तूिा िापर 
 

१४. भारतीय सलप्याांच्या अक्षरवसटकेत फरक होऊन सलप्याांचे दोन वगय पडले. एक उत्तर भारतीय 
देवनागरी कुल. त्यात णहदी, बालबोध, गुजराती, गुरुमुखी, बांगाली हा एक वगय; तासमळ, तेलग,ू कानडी, 
मल्याळी हा दुसरा वगय. हा फरक होण्याचे कारि लेखनासाठी वापरलेली साधने, प्रस्तर, स्तांभ, सोन्या-
चाांदीचे आसि ताा्ं याचे पते्र, कापड, भजूयपते्र आसि ताडपते्र. भजूयपत्राचा उपयोग उत्तरेत तर ताडपत्राचा 
वापर दसक्षिेत होता. प्रस्तर, सोनेचाांदी, आसि ताा्ं याच्या पत्र्यावर ब्राह्मी लेख आहेत. 
 
प्रस्तरािंा आणि धातूच्या पत्रयािंा लेखनासाठी िापर 
 

प्रस्तर : प्राचीन भारतात प्रस्तर-लेखाांचा उपयोग होता, ही गोष्ट उपल्ध प्रस्तर-लेखाांवरून ससद्ध 
झाली आहे. अशोकाचे लेख प्रस्तराांवर आसि प्रस्तरस्तांभाांवर कोरलेले आहेत. [पहा सवशषेपत्र ४. अशोक स्तांभ.] 

प्रस्तर आसि पतुळ्याांच्या बठैका यावर दानपते्र, राजाज्ञा, करार, अपयिपसत्रका, स्मृसतलेख इत्यादी खोदले 
जात. कोरण्यापूवी प्रस्तर साफसूफ करून आसि सछन्नीने सपाट करून, घासून घेत. खडबडीत 
प्रस्तराांवरही लेख कोरले जात. नांतर अक्षरे शाईने णकवा ब्रशाने सलहीत. आसि कोरक शाईने सलसहलेली 
अक्षरे खोदत असत. 
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धातू : लोहस्तांभावर कोरल्याचा एकच पुरावा आज उपल्ध आहे. तो म्हिजे, कुतुबसमनार 
जवळील मेहरोली लोहस्तांभ. सोनेचाांदीच्या पत्र्याचा उपयोग करत हे उपल्ध लेखाांवरून ससद्ध होते. [पहा 

सवशषेपत्र ५ (अ).] या सकमती धातूांचा उपयोग दानपते्र आसि राजापत्राांसाठी करत. कण्हजािकात म्हटले आहे 
की, कण्हकुमाराने सुविय पत्र हातात घेऊन वाचले, त्यावर अक्षराांच्या ओळी कोरल्या होत्या. [कण्हजािक, The 
Jataka or Stories of the Buddha’s Former Births, Edited by Prof. E.B. Cowell, Vol. Ⅳ, Cambridge, 1901, Bk. Ⅹ, No. 440, p. 5.] 

भट्टीप्रोल (चाांदीवरील) लेखात कोरलेल्या दस्तऐवजाांचा उल्लखे ्यूहलरने केला आहे. सुवियपत्र, चाांदीचे 
पत्र, चाांदीची भाांडी यावरील लेख सापडले आहेत. [Taxila Gold-plate, Kharoshthi Inscriptions, Corpus Inscriptionum 
Indicarum, Vol Ⅱ, Part-Ⅰ, Edited by Sten Konow, Calcutta 1929, pp. 83-86—Plate ⅩⅦ. See also Minor Taxila Inscriptions, Plate 

ⅩⅠⅩ for Silverplates, Cup and Sieve Inspcriptions, Ibid, pp. 97-99.] ताांसत्रक आराधनेसाठी मांत्राचे पते्र तयार करत. 
 
ताडपत् आणि भूजगपत् 
 

१५. भारतामध्ये वाङ्मयीन रचना, धमयग्रांथ आसि दस्तऐवज सलसहण्यासाठी प्रामुख्याने दोन 
प्रकारच्या लेखन-वस्तूांचा वापर होत असे. पसहली लेखन वस्तू म्हिजे ताडपत्र (borassus flahelliformis, 
corypha umbracuiteru आसि C. taliera). ताडपत्र सांपूियपिे भारतीय लेखनवस्तू होती. दसक्षि भारतात 
तालवृक्ष वाढतात. सतथे ताडपते्र हेच लेखनाचे साधन होते. दुसरी लेखनवस्तू म्हिजे भजूयपत्र. उत्तर 
भारतात त्याांचा वापर होतो. दोन्ही लेखनवस्तूांच्या बाबतीत पते्र दोऱ्याने (सूत्र) एकत्र ओवीत. ग्रांथवाचक 
आसि प्रवचनकार व्यासपीठावर बसून वाचन णकवा प्रवचने करत. त्याांना या प्रकारचे ग्रांथ सोईचे होते. 
बाांधलेले पुस्तक हातात घेण्यापेक्षा एकेक ग्रांथपान हातात घेिे त्याांना सुलभ होते. इ.स.च्या दुसऱ्या 
शतकातील तक्षशीला ताम्रपत्र याप्रमािे तयार केले आहे. हुएनसँगच्या आधारे असे म्हिता येते की, 
बुद्धाच्या उपदेशाचा मजकूर ताडपत्रावर सलसहला होता. हा बुद्धोपदेश बुद्धाच्या सनवािानांतर लगेच सलसहला 
गेला आहे. [‘During the rest of the three months, having finished the collection of the Tree Pitakas, and inscribed them on leaf 
of the tada (the palm leaf) they then distributed them everywhere for all’. Beal Samuel, Life of Huein Tsiang, by the Shamans 

Hwui Li and Yen-Tsung, London, 1888, p. 11.] सवनयसपसटका ताडपत्रावरच सलसहली आहे. [Takakusu, J., ‘Pali 
Elements in Chinese Buddhism, A trans lation of Buddhaghosa’s Samanta-Pasadika, a commentary on the Vinaya found in 

Chinese Triptika, Journal of the Royal Asiatic Society, 1896, pp. 415-439.] बुद्धसनवािानांतर उपालीने सवनयसपसटका 
सांकसलत केली. त्यावर त्याने सठपका देऊन काल नोंदला. दर उन्हाळ्यात एक सठपका. हे हस्तसलसखत इ. 
स. ४८९ मध्ये कॅन्टनला नेले तेव्हा त्यावर ९७५ सठपके होते. त्यावरुन याचा काल ससद्ध होतो. 
 
ताडपत्ािा लेखनासाठी उपयोग 
 

१६. ताडाची पाने सनवडून ती लेखनासाठी तयार करत. प्रथम ती सूययप्रकाशात वाळवायची. नांतर 
गरम पाण्यात उकळून खुल्या हवते पुन्हा वाळवायची. त्यावर दगड आसि कवड्या घासून ती गुळगुळीत 
करायची. आसि एका आकाराची कापून घ्यायची. ताडपत्राचा आकार एक ते तीन फूट लाांब आसि एक ते 
चार इांच रुां द असे. त्यावर लाांबीच्या बाजूने ओळी सलसहलेल्या असत. दसक्षि णहदुस्थान, ओसरसा, ससलोन, 
आसि पूवय दसक्षि आसशयात अिकूचीदार लेखिीने ताडपत्रावर अक्षरे काढत. त्यावर काजळ णकवा रांगीत 
द्रव्य घासून घेत. उत्तर णहदुस्थानात (कासश्मर सोडून) ताडपत्रावर शाईने अक्षरे काढत. [पहा सवशषेपत्र ५ (ब). 

इ.स. ११६५ मधील लेख.] ताडपते्र एकत्र करून त्याांची पोथी बने. या पोथीच्या वरखाली पातळ लाकडी फळ्या 
ठेवत. त्यावर नक्षी काढत. त्यावर रांगरांगोटी करत. पोथीत शकेडो ताडपते्र असते. त्यातून मध्ये भोक पाडून 
सूत्र ओवत. [पहा सवशषेपत्र ६. ताडपत्र.] 
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१७. या प्रकारचे जुन्यात जुने पुस्तक णससकयाांगमध्ये सापडले आहे. यात अश्वघोषाच्या नाटकाचा 
काही भाग आहे. डॉ. लूडसय याांनी या नाटकाचे वाचन केले. त्याांच्यामते ही नाटके इ.स. दुसऱ्या शतकातील 
आहेत. [Luders, Vou-Heinrich, Das Sariputra Prakarna ein Drama des Asvaghosa, Uberreicht Von Verfasser, Sitzungsberichte 

Der Koniglich Preussischen Akademie Der Wissenschaften, Vol. ⅩⅦ, 1911.] यासशवाय सर ष्टाईन याांना ताडपत्रावरील 
पोथी चीन आसि णससकयाांग याांच्या सरहद्दीवर एका गुहेत सापडली. सहाव्या शतकातील ताडपत्राांवरील 
पोथी जपानमध्ये सांरसक्षली आहे. त्याची प्रसतकृसत बॉड्लीयन ग्रांथालयात ठेवली आहे. स्कां दपुरािाची 
ताडपत्रावरील प्रत काटमाांडूच्या दरबार ग्रांथालयात आहे. [Cataogue of Palm-leaf and Selected Paper MMS 

belonging to the Darbar Library, Nepal, Edited by Hara Prasad Shashtri, Introduction, p. 52.] ती सातव्या शतकातील 
आहे. यानांतरच्या काळातील ताडपत्रावरील अनेक पोर्थया भारतात सापडल्या आहेत. डॉ. सकलहॉनय याांनी 
त्यापैकी बऱ्याच पोर्थया शोधून काढल्या. त्या अकराव्या शतकातील आहेत. सहाव्या शतकातील 
ताडपत्राांवरील पोथीचा काही भाग जपानमध्ये सांग्रहीत केला आहे. नेपाळमध्ये दहाव्या शतकातील 
ताडपत्रावरील हस्तसलसखते सापडली आहेत. 
 
भूजगपत्ािरील लेखन 
 

१८. दुसऱ्या प्रकारची लेखनवस्तु म्हिजे भजूयपत्र. सहमालयात वाढिाऱ्या भजूय झाडाांच्या (baetula 
bhojpattr) [पहा सवशषेपत्र त्र. ७. सहमालयाताल भजूयवृक्ष.] आतल्या सालीपासून ही पते्र बनवत. अमरकोशामध्ये 
भजुयपत्राचा उल्लेख आहे. [भजेू चार्चममृदुत्वचो । अमरकोश, Ⅱ. 4.46.] ग्रीक सासहत्यावर सलसहिारा लेखक क्यू कटीस 
याने भजूयपत्राचा सनदेश केला आहे. तो म्हितो, भजूय वृक्षाच्या सालीवर पपायरस प्रमािे अक्षरे काढता 
येतात. [Quintus Cartius Rufus, The Invasion of India by Alexander the Great, (as described by Arrian, Q. Curtius, Diodoros, 

Plutarch and Justin), London, 1893, p. 186.] हत्तीच्या कातड्याप्रमािे असिाऱ्या भजूयपत्रावर धातूच्या रसायनाने 
केलेल्या शाईने सलसहतात, असा कासलदासाने कुमारसांभवमध्ये सनदेश केला आहे. [न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र 

भजूयत्वचः कुज्जरणबदुशोिाः । व्रजस्न्त सवद्याधरसुन्दरीिामनङ्ग लेख स्ययोियोगम् ॥ कुमारसांभव, 1.7.] अल्बरेूिीने भजूयपत्राांचा उल्लखे 
केला आहे. भजूय वृक्षाच्या साली एकावर एक ठेवनू त्या णडकाने डकवत. घोटून घेत. आसि त्यावर सवसशष्ठ 
प्रस्या करत. 
 

१९. भजूयपत्राचा सवशषे वापर कासश्मरमध्ये होत असे. त्या प्राांतात ही झाडे वाढतात. [पहा सवशषेपत्र ८. 

प्रस्या करण्यापूवीची भजूय पत्राांची साल.] भजूयपत्र लेखनासाठी तयार करण्यापूवी त्यावर फाट्याने णकवा बोरुने खास 
तयार केलेल्या शाईने सलहीत. अफगासिस्थान आसि स्वॉट वलॅीमध्ये भजूयपत्राांवरील ग्रांथ सापडले आहेत. 
धम्मपदाचे पुस्तकही सतथेच सापडले. ही हस्तसलसखते इ.स. दुसऱ्या शतकापासून चवर्थया शतकाच्या 
काळातील आहेत. परांतु काल सनसित नाही. सनसित काल आहे तो सर ष्टाईन याांनी शोधलेल्या दोन भजूयपत्र 
सलसखताांचा. ती त्याांना खोतानमधील खाडसलका येथे सापडली. ती चवर्थया शतकाच्या उत्तर पादातील 
असून त्यापैकी एक वैद्यक ग्रांथ आहे. सशवाय सम्यतं्त्यकाग हा ग्रांथ आहे. हे दोन्ही इ.स. चवर्थया शतकातील 
आहेत. ही हस्तसलसखते ताडपत्रावरील ग्रांथाांप्रमािे सूत्रात ओवलेली आहेत. ताडपत्रावर उभे सलसहता येत 
नाही. भजूयपत्राांवर सलसहता येत असे. ताडपते्र भजूयपत्राांपूवीची असावीत कारि भजूयपते्र ताडपत्राांप्रमािे 
कापून घेतलेली सापडतात. भजूयपते्र दोन होत लाांब आसि सवतभर रुां द असत. त्याांना तेल लावनू घाशीत. 
ग्रांथ दोन लाकडी फळ्याांमध्ये ठेवनू कापडाच्या बासनात बाांधीत. अशा ग्रांथाला पोथी म्हितात. [Alberuni’s 
India, Edited by Edward C. Sachau, Popular Edition, London, 1914.] नांतरच्या काळात भजूयपते्र कागदाप्रमािे दुमडून 
एकत्र सशवत असे आढळून येते. 
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लाकूड, बाबूं आणि णिटा 
 

२०. लाकडाच्या ढलप्या आसि बाांबू याांचा पते्र, आज्ञा आसि दस्तऐवज सलसहण्यासाठी उपयोग 
करत. त्यावर अक्षरे कोरत णकवा शाईने सलहीत. प्राचीन भारतात लाकडी तक्त्याांचा सलसहण्यासाठी उपयोग 
करत. [ओझा, पांसडत गौरीशांकर सहराचांद, प्राचीन भारतीय सलसपमाला, आवतृ्ती दुसरी, अजमेर १९१८.] कात्यायनाने लाकडी 
तक्त्यावरील लेखाांचा ‘पाांडुलेख’ असा उल्लेख केला आहे. ते खडूने सलहीत. सवद्याथी वियमाला 
सशकण्यासाठी फलकाचा उपयोग करत. पेशावर येथे सापडलेल्या एका सशल्पाकृतीमध्ये भगवान बुद्ध 
माांडीवर फलक घेऊन बसलेला दाखवला आहे. [Hand Book to Sculptures in Peshavar Museum, Spooner, p. 9.] 

[पहा सवशषेपत्र ११. पेशावर सशल्पातील सलसहण्याचा फलक.] लाहोर वस्तूसांग्रहालयातील दुसऱ्या एका सशल्पामध्ये बुद्ध 
आपला गुरु सवश्वासमत्र याच्यासमोर उभा आहे. आसि सवश्वासमत्राच्या हातात काष्ठफलक असून त्यावर 
खरोष्ट्री सलपीतील अक्षरे आहेत. [‘Labour Inscription on Writing Board’ (No 206), Kharoshthi Inscriptions, Edited by Sten 
Konow, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. Ⅱ, Part Ⅰ, Calcutta, 1929, pp. 130-31, Plate ⅩⅩⅣ-2.] [पहा सवशषेपत्र ११ (ड).] 

बाांबूच्या कामट्या, ज्याांना शलाका म्हित, त्याांचा पासपोटयसारखा वापर होत असे. डॉ. बनेलने पाांडुलेखाांचा 
उल्लेख केला आहे. [Burnel, Dr. A.C., Elements of South Indian Paleography, London, 1878, p. 87, note 2.] 

दशकुमारचसरतमध्ये अपहारवम्याने आपल्या सप्रयेला सलसहलेल्या पत्राचा उल्लखे आहे. ते तेल पाजलेल्या 
लाकडाच्या फलकावर सलसहले होते. [दशकुमार चसरत, उत्श्वास Ⅱ.] क्षत्रप नहपानाच्या काष्ठलेखात कजयकरार 
सलसहलेले होते असा उल्लखे आहे. [‘सनगमसभाया सनबद्ध व फलकवारे चसरत्रतोसत भयूोनेनादतम्’ । Inscription No. 12, in the 

‘Caves at Nasik’ by E. Senart. Epigraphia Indica, Col. Ⅷ 1905-6 p. 59-96. Plate Ⅴ (ksh 8) p. 82.] अशा प्रकारचे इ.स. 
चौर्थया शतकातील अनेक काष्टलेख डॉ. ष्टाईन याांना तुकय स्थान (सससकयाांग) मधील बौद्धसवहारात सापडले. 
भारतात सलसहण्यासाठी सवटाांचा उपयोग क्वसचत होई. यापैकी बहुतेक सवटा कठीि अशा मुद्राांनी श्दाांकीत 
करत. त्या भाजण्यापूवी वाळवत. याप्रकारचे लेख मसृत्तकापात्राांवर आसि मसृत्तकावीटाांवर कोरलेले आहेत. 
सचनीमातीच्या सवटाांवर (tablets) अक्षरे कोरून त्या वाळवनू भट्टीत भाजत. परांतु अशा प्रकारच्या लेखाचा 
आढळ भारतात क्वसचतच होतो. टायग्रीस आसि युफ्रासटस या भागात असे लेख मोठ्या प्रमािात सापडतात. 
डॉ. हॅकी याांनी असे काही लेख भारतात शोधून काढले आहेत. 
 
ताम्रपटािरील लेखन 
 

२१. प्राचीन आसि मध्ययुगीन भारतात लेखनासाठी ताा्ं याचा मोठ्या प्रमािात वापर झाल्याचे 
आढळते. सपतळ, पांतधातू (bronze) आसि सटन याांचा वापर क्वसचतच होई. फाहैन (इ.स. ४००) याने बौद्ध 
सवहाराांमध्ये सापडलेल्या ताम्रपत्राांचा उल्लेख केलेला आहे. [Beal, Si-yu-ki, Ⅰ, ⅹⅹⅹⅷ.] हे लेख बदु्धकाळातील 
आहेत. सम्राट कसनष्ट्काने ताम्रपत्रावरील लेख प्रसृत केले होते. [Burnell, South Indian Paleography, p. 86.] हे 
लेख ताम्रपट णकवा ताम्रपत्र या नावाने ओळखले जातात. दानपते्र ताम्रपटाांवर खोदलेली असत. बाराव्या 
शतकात भारतात कागदाचा वापर सुरु झाला. त्यावळेेपयंत ताम्रपटाचा वापर चालू होता. दानपते्र 
ताा्ं याांच्या पत्राांवर कोरत. ती ज्याांना दान सदले त्याांना देण्यात येत. अगदी प्राचीन ताम्रपट मौयय काळातला 
आहे. [पहा सवशषेपत्र २१ (अ). सोहगुरा ताम्रपट प्रकरि २.] ही ताम्रपते्र रेतीवर अक्षरे काढून केलेल्या साच्याांपासून 
ताा्ं यात ओतलेली आहेत. आता उपल्ध असलेल्या बहुतेक ताम्रपटाांवरील लेखन कोरून णकवा कठीि 
शलाकाांनी ठोकून केलेले आहे असे सदसते. लेख मोठा असला तर एकाहून जास्त ताम्रपते्र लागत. ते 
साखळीने एकत्र बाांधलेले असत. [पहा सवशषेपत्र ९.] ही ताम्रपते्र हातोड्याने ठोकून णकवा ओतून पासहजे त्या 
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आकाराची तयार करत. त्यावर शाईने अक्षरे काढून ताांबटाकडून कोरून णकवा ठोकून लेखन होत असे. 
कधीकाळी पांचाांचा ठोकण्यासाठी उपयोग होई. 
 
कापडािा लेखनासाठी िापर 
 

२२. अलेक्झाांडरच्या भारत स्वारीच्या वळेी भारतात सलसहण्यासाठी कापडाचा वापर होत असे. 
[Strabo, 67, Ancient India as Described in Classical Literature, Translated by J.W.M. M’Crindle, London, 1901.] याला 
‘कापाससकपट’ म्हित. श्री. प्रभासुराच्या धमयसनधीचे हस्तसलसखत पीटरसनने असवलवाडपाटन येथे शोधले. 
ते इ.स. १३६१ मधले आहे. त्यात तेरा इांच रुां द अशी त्र्याण्िव पाने आहेत. यात वापरलेले कापड, गहु 
णकवा ताांदळाची खळ लावलेले असून ते कवड्याांनी घासून गुळगुळीत केलेले आहे. अशा प्रकारच्या 
कापडावर काळ्या शाईने सलसहता येत असे. रांग आसि खळ पि वापरली जात. जुन्यात जुने कापडावरील 
उपल्ध हस्तसलसखत चौदाव्या शतकातील आहे. रेशमी कापडावर सलसहलेल्या जैन सूत्राांचा ्यहूलरने 
उल्लेख केला आहे. ‘कडाटम्’ या प्रयोसगत कापडाचा उपयोग कनाटकमध्ये गेल्या शतकापयंत होत असे. 
कापड णचचोक्याची खळ लावनू नांतर कोळशाने काळे करत. त्यावर पाांढऱ्या खडूने सलहीत. 
 
प्रािीन भारतातील कागद णनर्ममती 
 

२३. इ.स. पूवय चवर्थया शतकात भारतात कागद सनमाि होत असे, असे दाखवण्यात आले आहे. 
मकॅ्स म्यूलर म्हितो की, ‘भारतीयाांना कापसापासून कागद करण्याची कला माहीत होती असे सनऑकय स 
म्हितो.’ [Max Muller, A History of Ancient Sanskrit Literature, p. 517.] हे मकॅ्स म्यूलरचे सवधान अनेक सांशोधकाांनी 
उल्लेखले आहे. त्यातच पांसडत ओझाांचा समावशे आहे. त्याांनी मूळ सांदभाबाबतचे ्यहूलरचे सलखाि त्याज्य 
ठरसवले आहे. [ओझा, गौरीशांकर, प्राचीन भारतीय सलपीमाला, पृ. १४४, तळसटप ३.] त्याच सवधानाचा मी माझ्या कागद या 
पुस्तकात पुरस्कार केला होता. [नाईक, बापूराव, कागद, सचत्रशाळा, पुिे, १९४२.] आपली सकतीही इच्छा असली तरी 
वरील सवधानाला ग्रीक लेखकाांच्या उपल्ध सलखािात, म्हिजे सनऑकय स च्या मूळ लेखनावरील 
मजकूरात, आधार सापडत नाही, ही गोष्ट सत्य आहे. मकॅ्स म्यूलरचे मूळ सवधान स्रबॅोवरून केलेले आहे. 
ते स्रबोचे सवधान असे: 
 

भारतीय लेखन करतात. सनऑकय स म्हितो की ते चाांगल्या वीिीच्या कापडाांवर सलहीत. परांतु 
दुसरे लेखक म्हितात की भारतीयाांना लेखन मासहत नव्हते. ताा्ं याांच्या पत्र्याचा उपयोग भारतीय 
लेखनासाठी करत असत. [Strabo 67, Ancient India as Described in Classical Literature.] 

 
इथे वाचकाांना आढळून येईल की कागद नव्हे तर चाांगल्या वीिीच्या कापडाचा भारतात 

सलसहण्यासाठी वापर होत असे. मसॅ्न्डल आपल्या टीपेत म्हितो की, कापड चाांगले दाबून गुळगुळीत 
करून लेखनासाठी वापरत. [‘Strabo (ⅩⅤ. Ⅰ. 67.) states on the authority of Nearchos that the Indians wrote letters upon 
cloth which was well pressed to make it smooth but adds that other writers affirmed that the Indians had no knowledge of writing 
for some centuries before Alexander’s time, but whence they got from Pliny their alphabet is a question not yet quite settled 
though the weight of opinion inclines to assign it a Himyaritic orgin. We learn from Pliny (ⅹⅱ-21) that paper made from papyrus 
plant did not come into common use out of Egypt till the time of Alexander the Great. He then goes on to say that for writing the 
leaves of palm trees were first used and then the barks (libri) of certain trees. Some of the Egyptian papyrus-rolls are as old as 
the sixth dynasty.’ 
History of Alexander the Great by Q. Curtious Rufus, Eighth Book, Chapter Ⅸ, ‘Description of India’. 
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See also : The Invasion of India by Alexander the Great, Second Edition, Translated by J.W.M.’Crindle, London, 1893, p. 186 

footnote.] सक्वटीस कर्चटस रूफ याने लेखनवस्तूचा उल्लेख केला आहे. तो म्हितो, ‘वृक्षाांच्या नरम सालीवर 
लेखन होत असे’. [Ibid, p. 186.] तो पुढे म्हितो की, ‘भारतात सि’ उगवतो त्याचा भारतीय लोक 
वषेभषेूसाठी वापर करत. [Quintus Curtius Rufus, Bk. Ⅶ, Ch. Ⅸ, The History of Alexander the Great Ⅰ, Peter Pratt, East 
India House, London, 1821, p. 263.] 

 
कागदािा लेखनासाठी िापर 
 

२४. इ. सनाच्या दुसऱ्या शतकात चीनमध्ये कागदाचा वापर सुरू झाला. भारतात अकराव्या 
शतकापयंत कागदाचा मोठ्या प्रमािावर वापर होत नव्हता. भारतातील जुन्यात जुना कागदाचा उल्लेख 
मध्यभारतातील धारच्या भोजराजाच्या कारकीदीमधील आहे. अकराव्या शतकातील (Gough’ Papers, 
16) जुन्यात जुना कागदावरील हस्तलेख गुजरातमधील तेराव्या शतकातील आहे. कागदावरील गुप्त 
सलपीमधील लेख (पाचव्या शतकातील) कशागर इथे सापडले आहेत. [Hoernle, A. F. Rudolf, ‘Three further 

collections of Ancient Mss from Central Asis’, J.A.S.B., Vol. 66, Part Ⅰ, 1897, p. 213-260.] यासाठी वापरलेल्या कागदावर 
सजप्समचे रोगि केले आहे. पांसडत गौरीशांकर औझाांचे म्हििे आहे की, णहदुस्थानात हात-कागदाच्या 
सगरण्या होत्या. [प्राचीन भारतीय सलपीमाला, पृ. १४४.] त्याकाळी कागद, ताडपत्र णकवा भजूयपत्राांप्रमािे कापून घेत. 
दहाव्या शतकातील राजशखेर कवीने लेखन-साधने साांगताना खडू, फलक, ताडपत्र, भजूयपत्र, लेखिी 
आसि शाई याांचा उल्लेख केला आहे. [तस्यसांपुसटका (सांदुक), सफलक (फळा), खसटका (खडू), समुद्गक (हातोडा), सलेखनी 
(लेखिी) , कमषीभाजनानी (दौती), तासडपत्रािी (ताडपते्र), भजूयत्वचो (भजूपते्र) वा, सलोहकण्टकानी (लोखांडी सखळे), तालदलानी (ताडाची 
पाने), सुसम्मुष्टासभत्तयः (ब्रशाने घासलेले पते्र) सतत ससन्नसहताः स्युः ॥ काव्यसममाांसा, राजशखेर.] 

 
शाई आणि इतर लेखनोपयोगी िस्तू 
 

२५. भजूयपत्राांवर आसि ताडपत्राांवर शाईने सलहीत. गुह्यसूत्रात ‘मशी’चा उल्लखे आहे. हा श्द ‘मस’ 
म्हिजे पूड, यापासून साधला आहे. [Bothlingk and Roth, Sanskrit Worterbuch Sub Voce ‘Masi’.] इ. स. पूवय चवर्थया 
शतकापासून भारतीय त्याचा वापर करत. शाई काजळापासून, त्यात णडक घालून, तयार करत. त्यात 
साखर आसि पािी घालत. शाई तयार करण्यात बोरॉक्स, लोघ्रा, (तेल जाळून बनसवलेले) काजळ, याचा 
उपयोग होई. अलक् तळा आसि णहगूळ यापासून लाल शाई तयार करत. सहरवी आसि सपवळीही शाई 
वापरत. सुशोसभत केलेल्या हस्तसलसखतात सुविय आसि चाांदी याांचा वापर करत. 
 

फाटे, बोरु, केसापासून आसि तांतूपासून तयार केलेले कुां चले, याांना लेखिी म्हित. बोरूचे नाव 
कलम (ग्रीक : kalamos). [Macdonell, Arthur A., A History of Sanskrit Literature, London, 1928, p. 19.] ताडपत्रावर 
कोरण्यासाठी लोखांडी शलाकेचा उपयोग दसक्षि भारतात होत असे. अक्षरे कोरल्यावर त्यात काजळ णकवा 
कोळशाची पूड भरत. ‘वर्चिका’ णकवा लाकडाची शलाका, लहान मुले सलसहण्यासाठी वापरत. ‘विय वर्चटका’ 
म्हिजे रांगीत पेस्न्सल. ब्रश णकवा तुली, तूसलका, याांचा वापर असे. ‘शलाका’ हा श्द कोरक वापरत 
असलेल्या अिकुचीदार शस्त्राला लावत. 
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लललत-लवस्तर गं्रथात उल्लेखलेल्या प्राचीन भारतीय ललप्या 
[लतलितवस्िर, Buddhist Sanskrit Texts, No. 1, Ed. Dr. P. L. Vaidya, Mithila Institute, Darbhanga, 1958, p. 88.] 

 
णलणपशालासंदशगनपणरितो दशमः । 

 
इसत सह सभक्षवः सवृद्धः कुमारः । तदा माङ्गल्यशतसहसै्त्रः सलसपशालामुपनीयते स्म 

दशसभदासरकसहसै्त्रः पसरवृतः पुरस्कृतः, दशसभि रथसहसै्त्रः खादनीयभोजनीयस्वादनीय-
पसरपूिसैहरण्यसुवियपसरपूिैि । येन कसपलवस्तुसन महानगरे वीसथचत्वररर्थयान्तरापिमुखेष्ट्व्यवकीतयये स्म 
असभसवश्राम्यन्ते । अष्टासभि तुययशतसहसै्त्रः प्रघुष्ट्यमािैमयहता च पुष्ट्पवषिेासभप्रवषयता 
सवतर्चदसनयूयहतोरिगवाक्षहम्ययकूटागारप्रासादतलेषु कन्याशतसहस्त्रासि सवालांकारभसूषतः स्स्थता अभवून् । 
बोसधसत्वां पे्रक्षमािाः कुसुमासन च सक्षपस्न्त स्म । अष्टौ च मरुत्कन्यासहस्त्रासि सवगसलतालांकाराभरिालां कृतासन 
रत्नरांद्रांकरेि गृहीतासन मागय शोधयन्त्यो बोसधस्वस्य पुरतो गच्छस्न्त स्म । 
देवनागयक्षगन्धवासुरगरुडसकन्नरमहोरगािाधयकासयका गगनतलात्पुष्ट्पपट्टदामान्यसभप्रलम्बयस्न्त स्म । सवे च 
शाक्यगिाः शुद्धोदनां राजानां पुरस्कृत्य बोसधस्वस्य पुरतो गच्छस्न्त स्म । अननैवांरूपेिव्युहेन बोसधसत्वो 
णलणपशालामुपनीयते स्म ॥ 
 

समनन्तर प्रवसेशति बोसधस्वो णलणपशालाम् । अथ सवश्वासमत्रो नाम दारकाचायो बोसधस्वस्य सश्रयां 
तेजिासहमानो धरिीतले सनसवष्टोऽधोमुखः प्रपतसत स्म । तां तथा प्रपसततां दृष्ट ्वा शुभाङ्गो नाम तुसषतकासयको 
देवपुत्रो दसक्षिेन करतलेन सरगृह्योत्थापयसत स्म । उत्थाप्य च गगनतलस्थो राजानां शुद्धोदनां तां च महान्तां 
जनकायां गाथासभर्यभाषात्— 
 

शास्त्रासि यासन प्रचलस्न्त मनुष्ट्यलोके । सांख्या सलसपि गिनासप च धातुतन्त्रम् । 
ये सशल्पयोग पृथु लौसकक अप्रमेयाः । तेष्ट्वषुे सशक्षीतु पुरा बहुकल्पकोट्यः ॥१॥ 
णक तू जनस्य अनुवदयनताां करोसत । सलसपशालमागतु सुसशक्षतु सशष्ट्यिाथयम् । 
पसरपाचनाथय बहुदारक अग्रयाने । अन्याांि स्वनयुतानमृते सननेतुम् ॥२॥ 
लोकोत्तरेषु चतुसत्यपथे सवसधज्ञो । हेतुप्रतीत्यकुशलो यथ सांभवस्न्त । 
यथ जासनरोधक्षयु सांस्स्थतु शीसतभावः । तस्स्मस्न्वसधज्ञ सकमथो सलसपशास्त्रमाते्र ॥३॥ 
नेतस्य आचसरय उत्तसर वा सत्रलोके । सवेषु देवमनुजेष्ट्वयमेल जेष्ठः । 
नामासप तेष सलसपनाां न सह सवत्थ यूयां । यते्रषु सशसक्षतु पुरा बहुकल्पकोट्यः ॥४॥ 
सो सचत्तधार जगताां सवसवधा सवसचत्र । एकक्षिेन अयु जानसत शुद्धस्वः । 
अदृश्यरूपरसहतस्य गणत च वसेत्त । णक वा पुनोऽथ णलणपनोऽक्षरदृश्यरूपाम् ॥५॥ 
 
इत्युक्त्वा स देवपुत्रो बोसधस्वां सदव्यैः कुसुमरै्यच्यय ततै्रवान्तदयधे । तत्र धात्र्यि चेटीवगाि स्थासपता 

अभवून् । पसरशषेाः शाक्यः शुद्धोदनप्रमुखाः प्रकामन्तः ॥ 
 

अथबोसधस्व उरगसारचन्दनमयां णलणपफलकमादाय सदव्याषयसुवियसतरकां  समन्तान्मसिरत्नप्रयुप्तां 
सवश्वासमत्रमाचाययमेवमाह—कतमाां मे भो उपाध्याय सलणप सशक्षापयसस । ब्राह्मीखरोष्टीपुष्ट्करसाणर अङ्गसलणप 
वङ्गसलणप माांगल्यसलणप अङु्गलीयसलणप शकासरसलणप ब्रह्मवसल्लसलणप पारुष्ट्यसलणप द्रासवडसलणप सकरातसलणप 
सलणप दसक्षण्यसलणप उग्रसलणप सख्यासलणप अनुलोमसलणप अवांमूधयसलणप दरदसलणप खाष्ट्यसलणप चीनसलणप 
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लूनसलणप हूिसलणप मध्याक्षरसवस्तारसलणप पुष्ट्पसलणप देवसलणप नागसलणप यक्षसलणप गन्धवयसलणप सकन्नरसलणप 
सहोरगसलणप असुरसलणप गरुडसलणप मृगच्सलणप वायसरुतसलसप भौमदेवसलणप अन्तरीक्षदेवसलणप 
उत्तरफुरुसद्वपसलणप अपरगोडानीसलणप पूवयसवदेहसलणप उत्के्षपसलणप सनके्षपसलणप सवके्षपसलणप प्रके्षपसलणप 
सागरसलणप वज्रसलणप लेखप्रसतलेखसलणप अनुदु्रतसलणप शास्त्रावता गिनावतयसलणप उत्के्षपावतयसलणप सनके्षपावतय 
सलणप पादसलसखतसलणप सद्वरुत्तरपदसांसधसलणप यावद्दशोत्तरपदसांसधसलणप मध्याहासरिीसलणप. 
सवयरुतसांग्रहिीणप सवद्यानुलोमासवसमसश्रतसलणप ऋसषतपस्तप्ताां रोचमानाां धरिीपे्रसक्षिीसलणप 
गगनपे्रसक्षिीसलणप सवोषसधसनष्ट्यन्दाां सवयसारसांग्रहिीं सवयभतूरुतग्रहिीम् । आसाां भो उपाध्याय 
चतुष्ट्षष्ठीसलपीनाां कतमाां त्वां सशष्ट्यापसयष्ट्यसस? 
 

अथ सवश्वासमत्रो दारकाचायो सवस्मतः प्रहससतवदनो सनहतमानमददपय इमा गाथामभाषात— 
 

आियय शुद्धस्वस्य लोके लोकानुवर्चतनो । 
सशसक्षतः सवयशासे्त्रषु णलणपशालामुपागतः ॥६॥ 

येषामहां नामधेयां णलपीना ंन प्रजानसम । 
ततै्रष सशसक्षतः सन्तो णलणपशालामुपागतः ॥७॥ 

वक्त्रां चास्य न पश्यासम मूधानां तस्य नैव च । 
सशष्ट्यसयष्ट्ये कथां ह्यने णलणपप्रज्ञाय पारगम् ॥८॥ 

देवदेवो ह्यसतदेतः सवयदेवोत्तमोसवभःु । 
असमि सवसशष्टि लोकेष्ट्वप्रसतपुग्दलः ॥९॥ 

अस्यैव त्वनुभावने प्रज्ञोपाये सवशषेतः । 
सशसक्षतां सशष्ट्यसयष्ट्यासम सवयलोकपरायिम् ॥१०॥ 

 
इसत सह सभक्षवो दश दारकसहस्त्रासि बोसधस्वने साधय सलसप सशष्ट्यन्ते स्म । तत्र 

बोसधस्वासधस्थानेन तेषाां दारकािाां मातृकाां वाचयताां यदा अकारां पसरकीतययस्न्त स्म, तदा असनत्यः 
सवयसांस्कारश्दो सनिरसत स्म । आकारे पसर कीत्ययमाने आत्मपरसहतश्दो सनिरसत स्म । इकारे 
इस्न्द्रयवैकल्यश्दः । ईकारे ईसतबहुलां  जगसदसत । उकारे उपद्रवबहुल जगसदसत । ऊकारे ऊनसत्वां 
जगसदसत । एकारे एषिासमुत्थानदोपश्दः । ऐकारे ऐयापथः श्रेयासनसत । ओकारे ओधोत्तरश्दः । 
औकारे औपपादुक श्दः । अकंारे अमोधोत्पसत्तश्दः । अःकारे अस्तांगमनश्दो सनिरसत स्म । 
ककारे कमयसवपाकावतारश्दः । खकारे खसमसवयधमयश्दः । गकारे 
गम्भीरधमयप्रतीत्यसमुत्पादावतारश्दः । घकारे घनपटला सवद्यामोहान्धकारसवधमनश्दः । 
ङ् कारेऽङ्गऽसवशुसद्धश्दः । िकारे चतुराययसत्यश्दः । छकारे छन्दरागप्रहािश्दः । जकारे 
जरामरिसमसत्मिश्दः । झकारे झपध्वजबलसनग्रहिश्दः । ञकारे ज्ञापनश्दः । टकारे 
पटोपच्छेदनश्दः ठकारे ठपनीयप्रश्नश्दः । डकारे डमरमारसनग्रहिश्दः । ढकारे मीढसवषया इसत 
। िकारे रेिुक्लेशा इसत । तकारे तथतासांभेदश्दः । थकारे थामबलवगेवशारद्यश्दः । दकारे 
दानदमसांयमसौर्यश्दः । धकारे धनमायािाां सप्तसवधसमसत । नकारे नामरूपपसरज्ञाश्दः पकारे 
परमाथय श्दः । फकारे फलप्रास्प्तसाक्षास्त््याश्दः । बकारे बन्धनमोक्षश्दः । भकारे भवसवभवश्दः 
। मकारे मदमानोपशमनश्दः । यकारे यथावद्धमयप्रसतवधेश्दः । रकारे रत्यरसतपरमाथयरसतश्दः । 
लकारे लताछेदनश्दः । िकारे वरयानश्दः । शकारे शमथसवपिनाश्दः । षकारे 
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षडायतनसनग्रहनासभज्ञानावास्प्तश्दः । सकारे सवयज्ञज्ञानासभसांबोधनश्दः । हकारे 
हतक्लेशसवरागश्दः । क्षकारे पसरकीत्ययमाने क्षिपययन्तासभलाप्यसवयधमयश्दो सनिरसत स्म ॥ 

 
इसत सह सभक्षवस्तेषाां दारकािाां मातृताां वाचयताां बोसधसत्वानुभावनैेव प्रमुखान्यसांख्येयासन 

धमयमुखशतसहस्त्रासि सनिरस्न्त स्म ॥ 
 

तदानुपूवेि बोसधस्वने सलसपशालास्स्थतेन द्वासत्रशद्दारकसहस्त्रासि पसरिसचतान्यभवून् । अनुत्तरायाां 
सम्यक्सांबोधौ सचत्तान्युत्पासदतासन द्वाणत्रशद्दासरकासहस्त्रासि । अयां हेतुरयां प्रत्ययो यस्च्छसक्षतोऽसप बोसधस्वो 
णलणपशालामुपागच्छणत स्म ॥ 
 

॥ इसत श्रीलसलतसवस्तरे सलसपशालासांदशयनपसरवतो नाम दशमोऽध्यायः ॥ 
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प्रकरि दुसरे 
भारतातील प्रािीन णलप्या 

 
२६. भारतातील जुन्यात जुनी सलपी म्हिजे ससन्धू सांस्कृतीतील सचत्रसलपी. पांजाब मधील हराप्पा 

आसि णसधमधील मोहेन जो दडो येथील उत्खननात दोन प्राचीन नगराांचा शोध लागला. ही नगरे ५००० 
वषापूवी वसली होती. सर जॉन माशयल याांनी १९३१ मध्ये या नगरात सापडलेल्या पुरािवस्तूांवर एक 
सत्रखांडात्मक ग्रांथ प्रससद्ध केला. [Marshall, Sir John, Mohenjo–daro and the Indus Civilization, London, 1931.] त्यानांतर 
करण्यात आलेल्या उत्खननासवषयी इ. जे. एच्. मकेॅ याांनी दुसरा सद्वखांडात्मक ग्रांथ प्रससद्ध केला आहे 
(१९३७–३८). [Mackay, E. J. M., Further Excavation at Mohenjo–daro, Delhi, 1937-38.] माशयलचे मत असे आहे की, 
या नगरात राहािारे लोक भमूध्य समुद्राभोवतालच्या देशातून आले होते. फादर हेरास [Heras Fr., P. H., 
‘Mohenjo-daro, the People and the Land’ Indian Culture (Journal of the Indian Research Institute),Vol. III,Calcutta, July 1936–

April 1937, pp. 707-20.] याांनी या नगरवाससयाांचा सांबांध द्रसवडाांशी जोडला आहे. त्याांनी णसधू सांस्कृतीतील 
भाषेचा द्रसवडाांच्या तासमळ भाषेशी सांबांध दाखवला आहे. 
 
कसधू संस्कृतीतील णलपी 
 

२७. णसधू सांस्कृतीतील उत्खननात ७०० पेक्षा जास्त मुद्रा (seals) सापडल्या आहेत. सांशोधकाांनी 
त्याांचे ‘साांकेसतक सचत्रसचन्हे’ असे वगीकरि केले आहे. प्रा. लॉडन याांनी २८८ मुद्राांची नोंद करून त्यातील 
सलपी बांसदस्त अक्षरसलपी (closed syllabary) असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. हांटरने [Hunter, G. R.,The 

Script of Harappa and Mohenjo-daro and its Connection with Other Scripts, London, 1934.] २५३ मुद्रा ‘सचत्रसचन्हात्मक’ 
आसि ‘कल्पना सचन्हात्मक’ आहेत असे म्हटले आहे. त्याांच्या मते ही सलपी बव्हशी ध्वसनसापेक्ष आहे. 
णसधूसलपी ही सहटाइट, हेरीओस्ग्लसफक लेखनपद्धतींशी सदृश आहे, असे त्याचे मत आहे. सहटाइट लोक 
मध्य आसशयात आसि सीरीयात रहात. बायबल मध्ये त्याांचा ‘सहतीम’ णकवा ‘बेने हीथ’ असा उल्लखे आहे. ते 
पॅलेस्टाइनमध्येही होते. हांटरचे असे मत आहे की, सफसनसशयन, ससबयन (sabean) आसि सायप्रसमधील 
सलप्या या णसधूसलपीवरून सनघाल्या. 
 

अक्षर रूपाांवरून णसधूसलपी पूवय-इलामाईटशी जास्त जवळ आसि सुमेसरयन अक्षर रूपाांवरून 
णसधूसलपी पूवय–इलामाईटशी जास्त जवळ आसि सुमेसरयन सलपीपासून थोडी वगेळी आहे. अथात याला 
त्यातील सगुिरूपी सचन्हाांचा अपवाद आहे. यातील दुसरी पद्धती इसजप् सशयन (प्राचीन आसि मध्ययुगीन) 
लेखन पद्धतीच्या जवळची सदसते. या सतन्ही सलप्यातील साम्य इतके आहे, की ते केवळ योगायोगाने आले 
असे मानिे कठीि. परांतु हे साम्य परांपरेने आले की अनुकरिाने आले याबद्दल सनसित मत देता येत नाही. 
सलपीचे एक व्यवच्छेदक लक्षि म्हिजे मूल सचन्हातून दुय्यम सचन्हाची सनर्चमती. (अ) आांतसरक णकवा बाह्य 
कानामात्रा, सुमेसरयनाांच्या गुिवृद्धी प्रमािे. यामुळे अथात णकवा उच्चारात बदल होत नाही. (ब) एक णकवा 
अनेक जादा कानामात्रा, यातील दुसऱ्या प्रकारात ध्वनीत बदल (Gunu modification) होतो. हे अवयव 
ब्राह्मी सलपीप्रद्धतीप्रमािे आसि तशाच हेतूतून आलेले आहेत. 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

तक्ता १. सुमेणरयन आयगन णलपीिी उत्क्रातंी 
 साभार : िॅडेल 
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तक्ता १. सुमेणरयन आयगन णलपीिी उत्क्रातंी साभार : िॅडेल 
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श्री. रें च्या Indus Script वरून (Fig. 6 P 22) पुनमुयसद्रत. 

आकृती १. इन्डस् स्क्स्क्रप्ट, मुळरूपे आणि त्यािे सुधारीत आकार. 
 
(१) मूळसचन्हे : २ ते १४ सुधारीत आलेखन; (१५) स्वर सचन्हे; (१६) मुद्रातील अांक; (१७) 

बांगालीमधील स्वर सचन्हे; (१८) सहन्दीमधील स्वर सचन्हे; (१९) अशोक ब्राम्हीमधील ‘क’. 
 

णसधूसलपीचे वगीकरि भारतीय ‘पूवयभारतीय सलपी’ असे करतात. सचत्रसलपी आसि वियमाला या 
मधला हा सलपीसवशषे आहे. 
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२८. णसधुसलपी ध्वसनसापेक्ष असून सतचा उगम कल्पना सचत्रसलपीत [पहा सवशषेपत्र १६, १७ णसधुसांस्कृतीतील 
मुद्रा.] आहे. याची सवय उदाहरिे मुद्रारूपी आहेत. त्या सलपीच्या लेखनात पपायरस, कापड, रेसशम याांचा 
उपयोग होत नव्हता असे म्हिता येत नाही. णसधूसलपीतील अक्षराांच्या रचनेवरून असे सदसते की, ती अक्षरे 
कुां चल्याने काढत. हांटरचे म्हििे असे की, [Ibid, p. 47.] णसधुसलपी ही इसजप् सशयन, सुमेसरयन, 
मेसेपोटॅसमयन या सलप्याांशी सांबांधीत असावी. के. एन्. सदसक्षत [Dikshit, K. N., Pre-Historic Civilization of the Indus 

Valley, p. 46.] याांचे मत असे आहे की, णसधूसलपी असूर आसि पिी याांनी प्रसृत केली. 
 
भारतीय णलपीिा सुमेणरयन णलपीपासून उद भि : िॅडेलिे मत 
 

२९. एल. ए. वडेॅल [Waddel, L. A., The Indo-Sumerian Seals Deciphered, London, 1925, p. 1.] याांनी असा 
ससद्धाांत माांडला आहे की, सुमेसरयन हे वांश, भाषा आसि सलपी याबाबत आययकुळातील होते. दयावदी आसि 
वसाहतवादी होते. सहटो–सफसनसशयन, अमोराइट (मरुत्), कासी (सफसनसशयन सब्रटन राजा पाटीलीम याने 
आपल्या इ. स. पूवय ४०० मधील स्कॉटलांड येथील स्मारकामध्ये उल्लखेल्याप्रमािे) ह्या याांच्याच शाखा 
होत्या. वडेॅलचे म्हििे असे की, या इांडो–आययन लोकाांनी भमूध्य समुद्रप्रदेश, वायव्ययूरोप आसि इांस्ग्लश 
बेटे काबीज केली. सतथे वसाहती स्थापल्या. सांस्कृतीचे बीजारोपि केले. ते आयय–सुमेसरयन वांशाचे होते. 
त्याचा ससद्धाांत असा की, सांस्कृतातील, णहदी भाषातील त्याचप्रमािे जुन्या इांग्लीश भाषेतील पन्नास टके्क 
श्द सुमेसरयन भाषेतून आले आहेत. [Waddel, L. A., The Indo-Sumerian Seals Deciphered, preface, p. xiv.] सब्रटन हा 
श्द ‘बोरट’ णकवा ‘भारत’ यापासून साधला आहे. [‘B’ arat-Varsha the Land of the B’arats, a name synonymous with 
Barat-ana or Land of Barats which I (Waddel) have proved to be the original form of the name ‘Brit-ain’ as given to Albion about 

1100 B. C. . . . .’ Ibid, p. 10.] यावरून णहदुस्थानातील आयय आसि सब्रटनमधील आयय, एकाच सुमेसरयन आयांचे 
वांशज आहेत. सुमेसरयन आयांनी णहदुस्थानात वसाहत केली आसि आपली भाषा आसि सलपी प्रसृत केली. 
[पहा तक्ता १. सुमेसरयन आययन सलपीची उत््ाांती] 

 

 
आकृती २ : णसन्धुमुद्रािंी ब्राह्मी आणि आधुणनक णिन्दी णलप्याशंी तुलना. [Ray, Indus Script, p. 23] 
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आकृती ३ : ब्राह्मी अक्षरािंी णसन्धुणलपीतील अक्षराशंी तुलना [तैत्ि, पृ. २४.] 

 
कसधूणलपीच्या िािनािा एक प्रयत्न 
 

३०. सुधाांशु कुमार रे याांनी काही वषापूवी णसधुसलपीच्या वाचनाबाबत दोन पुस्तके प्रससद्ध केली. 
[(i) Ray, Sudhansu Kumar, Indus Script, Memo No. 1, (An Appeal to the Orientalists), Naba 
Niketan, New Delhi, 1963. (ii) Indus Script, Memo No. 2, 1965.] (सडसेंबर १९६३ आसि जुलै 
१९६५) ते म्हितात : 
 

णसधु सलपी ही सनधमी ब्राह्मी आसि इतर भारतीय भाषाांच्या सपतृस्थानी आहे. परांपरागत भारतीय 
सलप्या या णसधुसलपीपासूनच सनघाल्या. ब्राह्मी ही मौयय काळात धार्चमक आसि राजकीय 
कामकाजासाठी बनवली होती. [Ibid, p. 19.] 
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साभार : Ray , Indus Script Memo 2. pp. 38–38. 

आकृती ४ : िेणरओस्क्ललक पासून ब्राह्मी अक्षरािंी उत्पत्ती. 
 

रेंचे पुढे सववचेन असे की, बौद्ध त्वसववचेकाांनी ब्राह्मिी सलप्या सुधारून त्याांचा धार्चमक आसि राजकीय 
सलखािासाठी प्रसार केला. पारांपासरक भारतीय सलपी ब्राह्मिाांनी सांरक्षली होती. रेंनी असे दाखवनू सदले 
आहे की, बांगाली मधील र आसि रेफ ही सचन्हे णसधुसलपीतील तदथी सचन्हाांशी समान आहेत. [Ibid, p. 25.] 
हराप्पा येथे सापडलेल्या मुदे्र मधील (H 96) पसहले अक्षर सफसनसशयन B शी समान आहे. सफसनसशयन सलपी 
णसधुसलपीपासूच तयार झाली. णसधुसलसपतील मुद्राांमधील प्राण्याांची आलेखने त्या त्या प्राण्याांच्या सवसवध 
मनोवृत्ती दाखवतात. णसधुमुद्रा म्हिजे शकै्षसिक साधने होती असे रे मानतात. मुद्राांचा उपयोग व्याकरि 
सशकसवण्यासाठी होई. त्याांच्या वाचनाप्रमािे, ‘युसनकॉनय न्याहाळतो’ (MIC 46), ‘युसनकॉनय खोकतो’ (MIC 
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19), ‘वृषभ, दृष्टीमध्ये भय’ (MIC 333) ‘गडासधपसत सतथे आहे काय?’ (MIC 15), ‘राजा दुसरा झरतृष्ट्र 
सतथे आहे काय?’ (MIC 93) [पहा सवशषेपत्र १६, णसधुमुद्रा.] असे वाचन आहे. 
 

३१. रे याांनी सचत्रसचन्हाां (hieroglyphs) पासून ध्वसनसचन्हे (phonograms) कशी सनघाली याबाबत 
अक्षराकृती दाखवनू सववचेन केले आहे. [पहा आकृती ४.] णसधुसलपीतील क तसमळ आसि मल्याळी सलपीत तर 
आहेच, परांतु सहन्दीमध्ये तर मूळ रूपात आहे. आजच्या B चे रूप (मधमाशीपासून आसि घराच्या आकृतीतून 
साधलेले) मूळ णसधु सलपीत आहे. Q चे रुप धनुष्ट्यधारी योद्ध्याच्या आकृतीवरुन घेतलेले आहे. तसमळ र चे 
रुप माशाच्या आकृतीचे आहे. प पांख्याच्या आकृतीवरुन साधला आहे. य सपाकृती, म मानवाकृती, ि 
चमच्यापासून, द धनुष्ट्यापासून, घ घडवांचीपासून घेतला आहे. बरीचशी ध्वसनसचन्हे प्राचीन भारतीय भाषा 
सलसहण्यास उपयोगी नव्हती. त्यामुळे णसधु लोकाांनी प्राचीन सचत्राक्षराांना आययभाषातील ध्वसनमूल्ये देऊन 
सलपीत बसवले. काही नवी सचन्हे सनमाि केली. आजच्या रोमनसलपीप्रमािे वियलेखन (spelling) पद्धती 
ससन्धुसलपीत होती असे रेंचे म्हििे आहे. सफसनसशयन सलपीचे मूळही णसधु सलपीत आहे. रेंचे म्हििे असे 
णसधुमुद्रामध्ये आजच्या अनेक सलप्याांचे मूळ आहे. [Ibid, p. 53.] ‘रे’ याांच्या सांशोधनातील गृसहतकृत्य म्हिजे 
णसधुसांस्कृतीतील लोक आद्यसांस्कृत (आषय) भाषा बोलत होते. 
 
इ. स. पूिग २४०० मधील ब्राह्मी मुद्रा 

 
३२. सर जॉन माशयलनी आपल्या मोहन जो दडो आसि णसधु सांस्कृती या ग्रांथात इ. स. पूवय २४०० 

मधील एका मुदे्रचा उल्लेख केला आहे. ही मुद्रा तेलोह (Telloh) येथे सापडली. ती आता पसॅरसमधील लूवरे 
(Lowre) वस्तूसांग्रहालयात आहे. कै. अ. ब. वालावलकर याांनी त्यावरील सचन्हाांचे वाचन मऋमाल असे 
केले आहे. ती ब्राह्मी अक्षरे असून उजवीकडून डावीकडे सलसहली आहेत. मोहेन जो दडो येथे सापडलेल्या 
मुद्राांवरून अशोकाचे ब्राह्मी लेख म्हिजे भारतातील आद्यलेखन होते, ही कल्पना सुधारुन घेतली पासहजे. 
मोहन जो दडो आसि हराप्पा येथे सापडलेल्या अनेक मुद्राांवरील सचन्हाांचे योग्य वाचन अजून व्हायचे आहे. 
सब्रसटश म्यसूझयममध्ये एक बॅसबलोसनयन मुद्रा सांरसक्षली आहे. ती इ. स. पूवय पाचव्या शतकातील आहे. 
[Walawalkar, A. B., ‘Decipherment of a pre-Asokan Brahmi Writing Found Engraved on a Babylonian Tablet’, J.B.B.R. A.S., N. 

S. Vol. 29, part Ι, 1954. pp. 62-65.] त्या मुदे्रवर इसजप्तच्या क्मुसनफॉमय सलपीत काही ओळी सलसहल्या आहेत. [पहा 
सवशषेपत्र २०.] त्यातील ब्राह्मी मजकूर अशोकपूवय सलपीतील आहे. या प्रकारचे अशोकपूवय लेखन आता उपल्ध 
झाले आहे. 
 

 
आकृती ५. झोकामुद्रा 
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ब्राह्मी लेखािे प्रािीनत्ि 
 

३३. अजमीर येथे सापडलेल्या ‘बदली’ लेखाचा पांसडत ओझाांनी उल्लखे केला आहे. [‘सवर (T) य भगव 

(त) चतुरासससत व (स)’, प्राचीन भारतीय सलपीमाला, पांसडत गौसरशांकर ओझा, दुसरी आवृत्ती, अजमीर, १९१८. प.ृ २.] हा लेख इ. स. पूवय 
४४३ मधील आहे. एरान नाण्यावरील लेख इ. स. पूवय चवर्थया शतकातील आहे. सपप्राहवा कुां भलेख इ. स. 
पूवय पाचव्या शतकातील आहे. याचा उल्लखे मागे आला आहे. ्यूहलरच्या मते एरान नाण्यावरील 
उजवीकडून डावीकडे सलसहलेल्या अक्षराांवरून सलसहण्याची ती ‘नागरिी पद्धत’ (boustrophedon) होती. 
[Buhler, George Johann, Indian–Paleography (an appendix to The Indian Antiquary, Vol. ⅩⅩⅩⅢ), 1904, Bombay, p. 8.] 

फ्लीटने ्यहूलरच्या भारतीय सलपीवरील पसु्तकाांचे इस्ग्लांशमध्ये सांपादन केले आहे. तो म्हितो की, 
उजवीकडून डावीकडे सलसहले गेले ती कोरकाची चकू असावी. [Fleet, John Faithfull, Ibid, Introductory Note, p. 4.] 

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर सजल्ह्यात सोहगुरा येथे ताम्रपट सापडला आहे. [सवशषेपत्र २१ अ.] तो इ. स. पूवय 
चवर्थया शतकातील आहे. [Smith and Heornle, ‘Sohagura Bronze Plaque Inscription,’ J. R. A. S. B., 1894, p. 85.] पूवय 
बाांगला देशातील बोग्रा सजल्ह्यात सापडलेला महास्थान लेख [सवशषेपत्र २२ अ.] इ. स. पूवय सतसऱ्या शतकातील 
आहे. [Bhandarkar, D. R., ‘Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan’, Epigraphia Indica, Volume ⅩⅩⅠ, pp. 83-91.] सोपारा 
येथे सापडलेला वाकोला लेख [सवशषेपत्र २२ ब.] इ. स. पूवय दुसऱ्या शतकातील आहे. [Indraji, Bhagavanlal, 

‘Antiquarian Remains of Sopara and Padana’, J.B.B.R.A.S., Vol. ⅩⅤ, 1881-2, pp. 273-288.] पभोसा लेखही [सवशषेपत्र २४.] 
इ. स. पूवय दुसऱ्या शतकातील आहे. [Fuhrer A., ‘Pabhosa Inscription’, Epigraphia Indica, Vol. ⅠⅠ, pp. 240-244; 

Inscription on Rock outside the Cave, Plate facing page 242.] भट्टीप्रोल कुां भलेख [सवशषेपत्र २६–२७.] द्रसवडमध्ये असून 
त्यात पूवय ब्राह्मीपासून झालेली दसक्षिी अक्षरे आहेत. [Buhler G., ‘The Bhattiprolu Inscriptions’,Epigraphia Indica, Vol. 

ⅠⅠ, pp. 323-329; Plate facing page 328.] ्यूहलरचे मत असे की एरान नाण्यापूवीच (इ. स. पूवय पाचव ेशतक) 
ब्राह्मीपासून द्रसवड अक्षरे सनमाि झाली होती. ब्राह्मी प्राचीन काळापासून उत्तर भारतात वापरली जात होती 
आसि ती असखल भारतीयाांची राष्ट्रसलपी होती. [Buhler, Indian Paleography, p. 8.] 

 
अशोकािे ब्राह्मी लेख 
 

३४. अशोकाच्या साम्राज्यात अनेक सठकािी ब्राह्मी आसि खरोष्ट्री लेख सापडले आहेत. हे बहुतेक 
प्रस्तरलेख असून गवांड्याांकरवी कोरून घेतले आहेत. त्यातील अक्षरवसटका वगेवगेळी आहे. स्थलसवसशष्ट 
आहे. त्यात वाटोळी अक्षरे तसेच कोिात्मक (angular) अक्षरे आहेत. त्यावरून सलसहण्यासाठी वापरात 
असलेल्या लेखनवस्तूच्या सभन्नतेमुळे अक्षरात जो फरक होतो तो सदसून येतो. याचा अथय असा की, 
अशोककाली ब्राह्मीचा लेखनसाठी भारतभर वापर होत असे. एका लेखात ‘प्रस्तरलेख फार काळ सटकतात’ 
असा उल्लखे आहे. [‘एताये मे आठाये इयां धमसलसप सलखासपता हेवां अनुपसटपजांतु सचलां सथसतकाच हेतु तीसत । ये च हेव सांपसटपजीससत से 
सुकट कां छतीसत ॥’ Second Edict, Delhi Topra Version, D. C. Sircar, Select Inscriptions, Calcutta, 942, Vol. Ⅰ, p. 57.] म्हिनू 
नाशवांत वस्तू, कापड, चामडे, लाकूड याांच्यावरील लेखाांहून प्रस्तरलेख सटकाऊ असतात. अशोकाने 
अनेक ग्रांथाांची सभक्षूांना सशफारस केली आहे. ते वरील नाशवांत लेखनवस्तूांवर सलसहलेले होते. [‘इमासन भांते 
धांमयपसलयासन सवनयसमुकसे असलयवसासि अनागतभयासन मुसनगाथा मोनेयसुते उपसतसपयससने एका लाघुलोवादे मुसावादां. . .’, Brirat Rock-
Edict, Select Inscriptions, p. 77.] 
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ब्राह्मीिी णिणिध स्िरूपे 
 

३५. ्यूहलरने ब्राह्मी अ ची आठ रूपे सदली आहेत. (आकृती ६ पहा). [Buhler, George, On the Origin of 

the Indian Brahma Alphabet, Choukhamba Sanskrit Series, Varanasi, 1963, pp. 37 & 39.] या सवसवध रूपाांचे कारि 
म्हिजे वाटोळी आसि कोिात्मक अक्षरे काढण्याची पद्धती. हीच सवसवधता इतर ब्राांह्मी अक्षराांतही आढळून 
येते. पसहली तीन रुपे कोिात्मक आहेत. यापैकी पसहल्यात कोि (obtuse) सरळ कान्याला सचकटला 
आहे, तर दुसऱ्यात तो आडव्या रेघेने कान्यास जोडला आहे. सतसऱ्यात काना वाकवला आहे. ते अक्षर X 
सारखे सदसते.चवथे आसि पाचव ेअक्षर सशरोरेखासवरसहत प्त सारखे सदसते. सहाव े सशरोरेखासवरसहत प्र 
सारखे आहे. सातव ेउलट्या इांग्रजी K सारखे आहे. आठव ेअक्षर तर इांग्रजी H सारखे आहे. अशोकाच्या 
ब्राह्मीमध्ये उत्तरेत आसि दसक्षिेत सापडलेल्या लेखातील अक्षरात आढळतो तसा तो त्यानांतर साडेचारश े
वषानांतरच्या लेखातील अक्षराांमध्ये आढळतो. मूळ लेख पाटलीपुत्राहून सलहून पाठवत. त्याची प्रस्तर 
खोदायच्या स्थानी प्रत केली जाई. त्यामुळे हुबेहुब स्थासनक पद्धतीची अक्षरे त्यात क्वसचत आढळतात. 
 

 
आकृती ६. ब्राह्मी ‘अ’ आठ रूपे. 

 
ब्राह्मीिे प्रािीनत्ि 
 
३६. ्युल्हरने ब्राह्मीच्या प्राचीनत्वाबाबत प्रसतपादन केले आहे की : 
 

इ. स. पूवय सतसऱ्या शतकातील लेखातील अक्षरात जी सवसवधता आढळते. त्यावरून त्या काळापूवी 
सकत्येक शतके ब्राह्मीचा प्रसार असला पासहजे असे अनुमान सनघते. ब्राह्मी अक्षरात पुढच्या चार 
पाच शतकात अक्षरवसटकेत फारसा बदल झाला नाही. त्याचप्रमािे देशातील सवसवध भागातील 
लेखातील ब्राह्मी अक्षरात साम्य आढळते. यावरून इ. स. पूवय सतसऱ्या शतकातील लेखात जी 
ब्राह्मी अक्षरवसटका आहे सतचा प्रसार इ. स. पूवय सतसऱ्या शतकापूवी चारपाचश ेवष ेअसावा. मधल्या 
स्वराांचे लेखन, अनुस्वाराांची व्यांजनावरील ठेवि आसि उ्या रेघेस वर छोटी आडवी रेघ, 
इत्यादीवरून अशोककालीन ब्राह्मी ही त्या काळातच ससद्ध झाली असे वाटत नाही. अशोककालात 
ब्राह्मीची नवी जुनी अक्षरवसटका प्रचारात असावी. पुरातन अक्षरवसटका त्या लेखासाठी सनवडण्यात 
आली. परांतु लेखसनकाांनी त्यात भेसळ केली असावी. . . . या लेखातील अक्षरे सां्मिकाळातील 
आहेत ते सनसित. आसि त्यावरूनच ब्राह्मीचे प्राचीनत्व ससद्ध होते . . . . वाङ्मयीन पुराव्यावरून 
ब्राह्मीसलपीचा वापर इ. स. पूवय पाचव्या, कदासचत साहाव्या शतकापासून होत होता, असे सदसते. . 
. . सलपीशास्त्रसवषयक पुराव्यावरून ब्राह्मी सलपी भारतातील पुरातन सलपी होती हे स्पष्ट होते. . . . 
बौद्धकालीन वाङ्मयातील लेखनाचे उल्लखे ब्राह्मीस अनुलक्षनूच आहेत. . . [Ibid, pp. 40, 43, 53.] 

 
ब्राह्मी णलपी िा िैय्याकरिािंा शोध 
 

३७. कस्ट म्हितो : भारतीय सलपी म्हिजे एक वैसशष्ट्ट्यपूिय शोध आहे. त्याला जगाच्या इसतहासात 
तोड नाही. वैय्याकरिाांनी कौशल्यपूिय सचन्हे शोधून त्यामागे ध्वनी व्यक्त करण्याची शास्त्रीय रचनापद्धती 
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शोधून काढली. [Cust, R. N., ‘On the Origin of the Indian Alphabet’ J.R.A.S., Vol. ⅩⅤⅠ, 1884, p. 325.] या सवधानाच्या 
पसरपुष्टीखातर ्यूहलर म्हितो [पहा Buhler : Origin of Brahmi, Chapter Ⅲ.] 
 

ध्वसनशास्त्र(phonetics) आसि व्याकरिाचे सनयम माहीत असलेल्या ब्राह्मि सवद्वानाांनी ब्राह्मीसलपी 
शोधून काढली. या सलपीरचनेत पांसडताांची बसुद्धमत्ता सदसते. अक्षराांची माांडिी, त्याांची रचनात्मक 
मूल्ये म्हिजे स्वर, सांयुक्त व्यांजने, सानुनाससक स्वर, कां ठ्य, तालव्य, मधूयन्य, सलपीच्या प्राथसमक 
अवस्थेतसुद्धा सदसतात. वैय्याकरिाांसशवाय पाच व्यांजनवगातील सवशषे अनुनाससके ससद्ध करिे 
जमले नसते. त्याांच्या पुढे दोनच सेसमटीक पूवयसचन्हे होती. भारतीयाांनी अनुस्वारयुक्त स्वराला 
स्वतांत्र सचन्ह सनमाि केले. महाप्रािाांपकैी ि आसि सवसगय याांनाही स्वतांत्र सचन्हे सदली श्दातील 
सुरूवातीच्या य ूला व वापरिे, ध्वसनशास्त्रदृष्ट्ट्या सवलग परांतु व्युत्पत्तीशास्त्राच्या दृष्टीने समान अशा 
ष आसि स, ओ आसि ऊ, इ आसि ई, व ल आसि ळ याांतील सूक्ष्म फरक सांस्कृत भाषासवषदाांसशवाय 
दुसऱ्या कोिी स्पष्ट केले नसते. मध्ये येिाऱ्या स्वराांना मात्रारूप देिे केवळ वैय्याकरिाांनाच शक्य 
होते. ब्राह्मीत ऱ्हस्व अ वगळला आहे. दीघय अ व्यांजनाला काना लावनू णकवा आडवी उभी छोटी रेघ 
देऊन दाखवला. त्यात अ आसि आ असा भेदही केला. इतर स्वराांसाठी मात्रा वलेाांटी, उकार 
वापरले. या गोष्टी इतक्या कृसत्रम आसि गुांतागुांतीच्या आहेत की ब्राह्मिाच्या आसि पांसडताांच्या 
बुसद्धवैभवासशवाय त्याांची सनर्चमती होऊच शकली नसती. 

 
ऱ्हस्व आसि दीघय स्वराांसाठी स्वतांत्र सचन्हे वापरण्याची कल्पना ध्वसनशास्त्रज्ञ वैय्याकरण्याांसशवाय 
इतराांना येिे शक्यच नाही. [Buhler, Indian Brahma Alphabet, pp. 86-87 & 97-98.] 

 
खरोष्ट्री : गाधंारदेशािी ििगमाला 
 

३८. कणनगहॅम म्हितो की, [Cunningham, Major General Sir A., Coins of Ancient India 
(form the Earliest Times Down to the Seventh Century A.D.), Londan, 1891, p. 31.] खरोष्ट्रीला 
बॅक्टेसरयाांची वियमाला म्हिण्यात येते. परांतु खरोष्ट्री सलपीचा वापर सहन्दकुश पवयताच्या उत्तर भागात 
असल्याचा दावा नाही. कसनष्ट्क काळातील भावलपूरच्या दसक्षिेस असलेल्या स्तूपावरील लेखाांवरून 
खरोष्ट्रीचा वापर णसधुखोऱ्यात पांजाबात सतलज नदीच्या पूवेस होता, असे सदसते. खरोष्ट्रीचा वापर काबलू 
कां दाहारपयंत होता. त्यावरून कणनगहँम या सलपीला गाांधार असे सांबोधतो. डॉ. टेलर याांचे म्हििे असे की 
: 
 

दरीयसच्या साम्राज्यातील णहदी इलाख्यात इरािी कुळातील वियमाला वापरात होती. हे थोडे 
सवसचत्र वाटते. णसधूनदीच्या पसिमेस पेशावरच्या सदशलेा रिसजतणसगाच्या फ्रें च सेनासधकाऱ्याला 
एक सशलालेख सापडला. (इ. स. पूवय १८३६.) त्यावरील मजकूर अशा अनोळखी सलपीत कोरला 
होता की वाचता येईना. हा लेख ‘कपूर दी सगरी’ म्हिून प्रससद्धी पावला आहे. हे जवळच्या एका 
खेड्याचे नाव. हाच अशोकाचा शाहबाजडगी लेख. [पहा सवशषेपत्र ३०.] सप्रन्सेस, लासन, आसि नोरीस 
याांच्या प्रयत्नाने त्याचे वाचन झाले. तो अशोकाच्या चौदा लेखाांपैकी एक आहे. यात उजवीकडून 
डावीकडे सलसहले आहे. त्यातील अक्षरे मोडी पद्धतीची (धावता हात) असून ती सलपी इरािी 
कुलातील वाटते. [Taylor, Dr. Iasac, The Alphabet (An Account of the Origin and Development of Letters), 
London, 1883, p. 256.] 
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हीच खरोष्ट्री सलपी. ती अशोक काळापूवीपासून उपयोगात होती. वीस अरेसमयन व्यांजनापासून 
पस्तीस अक्षरे बनसवण्यात आली. त्यात पाचच स्वर आहेत. काही महाप्राि आहेत. ते इरािी सलपीमध्ये 
नाहीत. टेलरचा असा अांदाज आहे की खरोष्ट्री सलपी इ. स. पूवय ५०० च्या दरम्यान भारतात प्रसृत झाली. 
ही दसरयसच्या राज्यारोहिानांतरची गोष्ट आहे. ब्राह्मी त्यावळेी प्रचारात होती. सतच्या अनुकरिाने 
सांस्कृतला योग्य अशी सलपी बनवण्यात आली. झरतृष्ट्रने ती सलपी तयार केली म्हिून सतला खरोष्ट्री नाव 
समळाले, असे कणनगहॅमचे म्हििे आहे. या सलपीतील प्राचीन सशलालेख म्हिजे शाहबाजगडी आसि 
मानसेरा येथील. ते इ. स. पूवय २५० इतके जुने आहेत. 
 
भारतीय नाण्यािरील मयरूणिन्ि 
 

३९. खरोष्ट्रीचा वापर मुख्यतः व्यापारी करत. बवरेू जातकात भारतीय दयावदीनी बवरेू प्राांतात 
मोर नेल्याची हकीगत आहे. [Rhys David, Prof., Babylonian and Oriental Record, iv. 7.] दरीयसच्या क्यूनीफामय 
लेखातून बॅसबलोसनयाचा बवीरू असा उल्लखे केला आहे. भारतीय नाण्याांवर मयूरसचत्र असे, असे प्रो. स्ऱ्हस 
डेसवडने दाखवले आहे. ‘भारतीय नाण्याांवर बोधसचन्हे आढळतात परांतु सनसितपिे ब्राह्मी म्हिता येतील 
अशी सचन्हे आढळत नाहीत’, असे कणनगहॅमचे म्हििे आहे. बौद्धसचन्हात चैत्य, बोधीवृक्ष आसि कुां पि, 
पुष्ट्कळ नाण्याांवर सदसतात. [पहा सवशषेपत्र १८ : भारतीय नािी.] स्वस्स्तक सचन्ह आढळते. परांतु ते दोन्ही धमांला 
समान आहे. यासशवाय पांचताराांसकत सचन्हही आढळते. अशा प्रकारची सचन्हे इतर देशाच्या नाण्याांवरही 
आढळली आहे. [Cunningham, Coins of Ancient India, pp. 56-58.] 

 
खरोष्ट्रीिा उगम आणि प्रसार 
 

४०. ्यूहलरने खरोष्ट्रीचा उगम आसि प्रसार याबाबत सववचेन केले आहे. [Buhler,Indian Brahma 

Alphabet, pp. 51, 52-53 & 93.]: शक क्षत्रपाच्या आसि सम्राट सुदासाच्या काळात मथुरेपयंत खरोष्ट्रीचा प्रवशे 
झाला होता. या काळातच आसि नांतरही त्या भागात ब्राह्मीचा वापर होता. इ स. पूवी सतसऱ्या शतकात 
पांजाबात खरोष्ट्री लोकसप्रय होती तरी ती दुय्यमच होती. मुख्य ब्राह्मी, ती भारतात सवयत्र वापरली जाई. 
 

खरोष्ट्री अरामाईक वियमालेपासून बनली आहे. इरािच्या ॲखमोसनयन राजाांच्या कारकीदीत 
सतचा जन्म झाला. त्या इराि राजाांनी पांजाबवर अांमल बसवला होता. त्याच इलाख्यात खरोष्ट्रीचा 
वापर होता. इरािी स्वाऱ्या इ. स. पूवय ५०० च्या आसपास सुरू झाल्या. त्यावरून खरोष्ट्रीचा जन्म 
इ. स. पूवय ४५० पूवीचा नसावा. त्यातील तालव्य आसि मूघयन्य विांची सांख्या पहाता खरोष्ट्री 
सांस्कृत आसि प्राचीन प्राकृतसाठी उपयोगात आिली असा कयास आहे. या भाषात पाच पाच 
तालव्य आसि मधूयन्य विय लागतात. या सलपीचा प्रसार गाांधार देशात होता. पूवेस हस्स्तनापुरपासून 
पसिमेस तसक्षलेपयंत हा सवस्तार होता. याच भागात खरोष्ट्री सलपी तयार झाली. 

 
खरोष्ट्री िी णिटिीशी णलपी 
 

४१. ्यूहलर पुढे म्हितो : 
इरािी क्षत्रपाांनी आपल्या लव्याजम्यात जे असधकारी आिले ते अरेसबयन भाषा बोलत आसि त्या 
सलपीशी त्याांचा सांबांध आलेला होता. गाांधार देशातील भारतीयाांना ही सलपी सशकावी लागली. 



 अनुक्रमणिका 

कारि त्याना राज्यकत्याच्या लेखकाांशी आसि सहशबेनीसाांशी व्यवहार करावा लागे. इरािी 
क्षत्रपाांचे असधकारी आसि भारतीय सरदार, नगरासधपती, पाटील, तलाठी याांच्यामधील 
व्यवहारातून खरोष्ट्रीचा जन्म झाला. भारतीयाांनी प्रथम केवळ अरेसमक विाचाच वापर केला. नांतर 
गरजेप्रमािे कमी पडिारे विय बनवले. नांतरच्या अरेसबक सलपीच्या बाबतीत असेच घडले आहे. 
अरेसबक सलपीचा जेव्हा णसधीसारख्या भाषा सलसहण्यास उपयोग होऊ लागला, तेव्हा नुक्ते वगैरे 
देऊन सचन्हे वाढवण्यात आली. खरोष्ट्री सलपी ही पांसडताांची सलपी नव्हती. कारकुनाांची सलपी होती. 
. . सामान्य व्यवहारात उपयोगी पडेल असे खरोष्ट्रीचे स्वरूप आहे. व्यांजनापूवी येिाऱ्या 
अनुनाससकाांसाठी अनुस्वाराांचा वापर, ख ऐवजी क, ट्ट ऐवजी ट या वळे वाचसवण्यासाठी 
कारकुनाांनी वापरलेल्या युक्त्या होत्या. . . 

 
खरोष्ट्रीिी स्िरयोजना 
 

४२. शद्बाच्या आरांभी येिाऱ्या अ साठी वलेाांटी (pot-hook), जप करिाऱ्याची गोमुखी, वापरण्यात 
येई. दुसऱ्या इ, ऊ, ए, ओ, स्वरमात्राांसाठी व्यांजनाच्या बाजूला काने देत. खरोष्ट्री मध्ये ऱ्हस्व आसि दीघय 
स्वर असा भेद नाही. ब्राह्मीतील स्वररचना इथे सोपी करून घेण्यात आली. [Cunningham, Coins of Ancient 
India, pp. 33-34.] 

 
ब्राह्मीच्या मदतीने खरोष्ट्रीमध्ये स्वर आसि जोडाक्षरे तयार करण्यात आली. 
स्वराांकरता प्रथम मात्राच वापरात.पुढे स्वराक्षरे सुरूवातीस येिाऱ्या स्वराांसाठी तयार केली. 
ब्राह्मीप्रमािे इ, ए, ओ च्या मात्रा वर आसि उ ची खाली देत. 
ब्राह्मी प्रमािे खरोष्ट्रीतही अ अक्षररूपातच असे. यावरून वबेरने खरोष्ट्रीतील स्वरलेखन पद्धतीं 
ब्राह्मीवरून घेतली असा सनष्ट्कषय काढला. 

 
सुरूवातीस आलेल्या स्वराांसाठी इ, उ, इ, ओ च्या खुिाांना अ जोडण्याची कल्पना खरोष्ट्रीने प्रथम 
स्वीकारली. ती ब्राह्मीतील स्वररचना सोपी करण्याचा बुद्धीने योजण्यात आली. ब्राह्मीने प्रथम 
स्वरसचन्ह योजले ते व्यांजनास जोडत. पुढे त्याांचे मूळरूप जाऊन वलेाांट्या उकारासारखी 
वतुयळखांडे आसि रेषा असे रूप रासहले. प्रचलीत देवनागरीतील ओ आसि औ तेराव्या शतकात 
आले. प्रचसलत गुजरातीत अ ची बाराखडीमध्ये णअ, अै, ओ, औ वापरतात. सातव्या शतकातील 
वतूय अक्षराांवरून साधलेल्या सतबेटी सलपीत इ आसि ऊ साठी अ मात्रा आसि ऊ मात्रा वापरतात. या 
सुधारिा भारतीयाांनाच सुचल्या. त्या परकीयाांपासून घेतलेल्या नाहीत. [Buhler, Indian Brahma 
Alphabet, pp. 110-11.] 

 
खरोष्ट्री व्यजंने [Ibid, pp. 111-113.] 

 
४३. जोडाक्षराांची ब्राह्मीमधील कल्पना खरोष्ट्रीने स्वीकारली. याांचे मूळ सगरनार लेखात सदसते. : 

 
(१) जोड व्यांजने क्क, ट्ट, ख्ख, ट्ठ ऐवजी क, ट, ठ, ि खरोष्ट्रीत वापरत दोन अनुनाससकाांच्याबाबत 
जरा वगेळी पद्धत होती. आलन आसि अन्न यात आन आसि अनं असे सलहीत. क्वसचत म चे सद्वत्त 
केलेले आढळते. (उदा. सम्मक) 
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(२) असमान व्यांजनसमूहासाठी जोड अक्षरे वापरत. पसहले व्यांजन अनुनाससक असले तर मात्र 
अनुस्वार वापरत. जोडाक्षरे एका खाली एक व्यांजन ठेवनू करत. र च्या जोडाक्षरात तो खालीच 
ठेवत. यावरून खरोष्ट्री जोडाक्षरे ब्राह्मी पद्धतीने बनवण्यात येत, असे सदसेल. त्याांना वैय्याकरिी 
सांयुक्ताक्षरे म्हितात. महाप्रािापूवी येिाऱ्या अल्पप्रािाची आसि सद्वत्तव्यांजनाची आबाळ 
(अनुनाससकाबद्दल अनुस्वार) वापरिे ही कारकुनाांची क्लृप्ती होती, हे वर साांसगतलेच आहे. 
ब्राह्मीतील प्राकृत लेखात हीच पद्धत वापरल्याचे सदसते. र ची जोडाक्षरे सलसहण्याची पद्धत वगेळी 
होती. ब्राह्मीत र् वर येतो तर खरोष्ट्रीत खाली. 

 
४४. अरेमाइक आसि खरोष्ट्री वियमालाचा अ्यास करता ग, ड, त सारखे विय मेसेपोटेसमयातील 

विांशी सांबांधीत आहेत असे सदसते. हे विय क्षत्रपाांच्या पूवेकडील (भारताच्या वायव्य) इलाख्यात उपयोगात 
असाव.े या भागात अरेमाइक लेख सापडले तर खरोष्ट्रीतील विाचे मूळ स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. इ. 
स. पूवय ३३१ पूवीपासून ब्राह्मी आसि खरोष्ट्री विय प्रचारात होते. 
 
ब्राह्मी : भारतातील प्रािीन णलपी 
 

४५. या सवय सववचेनावरून ्यूहलरने असा सनष्ट्कषय काढला आहे की, ब्राह्मी ही पांसडताांची सलपी 
होती, तर खरोष्ट्री ही कारकुनाांची. ती अशोकाचे लेख खोदण्यापूवीपासून प्रचारात होती. इ. स. पूवय 
सतसऱ्या शतकात भारतभर ब्राह्मीचा प्रचार होता. खरोष्ट्रीच्या उगमापूवी ब्राह्मी पसरितावस्थेत पोहचली 
होती. याच सलपीचा बौद्ध धमयवाङ्मयात अनेक सठकािी उल्लेख आला आहे. [Ibid, pp 35-36.] 
 

ब्राह्मी सलपी ब्राह्मिाांनी, सांस्कृत भाषेतील ध्वनी लक्षात घेऊन सायासाने तयार केली. ती इ. स. पूवय 
५०० मध्ये अस्स्तत्वात होती. मॅक् डोनल्डच्या मते पासिनीने सनदेसशत केलेली ती हीच सलपी. वियमालेची 
रचना शास्त्रीय त्वावर केली आहे. प्रथम स्वर आसि नांतर ध्वसनस्थानाप्रमािे व्यांजनाची माांडिी. जसे दांत्य 
त, थ, द, ध, न;ओष्ठय प, फ, ब, भ, म. 

मकॅ्डोनाल्ड म्हितो की : 
याउलट आज अडीच हजार वष े होऊन गेली तरी आम्ही युरपीयन ज्यात भाषोतील सवय ध्वनी 
सलसहता येत नाहीत अशी अपूिय वियमाला वापरतो. त्यातील विाची वियमालेतील रचनासुद्धा 
बरोबर नाही. एकापढेु एक कसे तरी ते माांडले आहेत. स्वर आसि व्यांजने याांचे वगेळे गट नाहीत. 
ग्रीकाांनी तीन हजार वषांपूवी सेमेसटक वियमालेतून ते जसे घेतले तसेच थोड्याफार फरकाने 
आजही आहेत’ [Macdonell, Arthur A., A History of Sanskrit Literature, London, 1928, p. 17.] 

 
ब्राह्मी अक्षरािंी घटना : मािेश्वरी सूते् 
 

४६. वदेाांच्या लेखनात वापरण्यात येिारी अक्षरे सशवाने सनर्चमली अशी परांपरागत समजूत आहे. 
चांद्रकोरीसारखी सचन्हे डमरूच्या आवाजातून सनघाली. [‘ताण्डव नृत्य समये महेश्वरस्य डमरोः सकाशादुत्पान्ना नीत्यथयः ।’, 
रामचांद्र सभकाजी गुांसजकर याांची माहेश्वरािीवरील टीका : पहा सांज्ञा प्रकरि श्री. वरदराज पांसडत, लघुससद्धाांत कौमुदी, सनिययसागर पे्रस, मुांबई 

पृषठ १.] त्यातून वैसदकाांनी विय तयार केले. 
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अइउण् । ऋलृक् । एओड् । ऐऔच । हयवरट् । लण् । ञमड्नम् । झभञ् । घढधष् जबगडदश ् । 
खफछठथचटतव् । कपय । शषसर । हल् । इसत माहेश्वराांसि सूत्राण्यपासद सांज्ञाथासन ॥ 

 
४७. माहेश्वरी सूत्रातून अक्षराांची आकारानुसारी (graphemic) माांडिी केली आहे. मूळ माहेश्वरी 

अक्षरे आम्नाय (वैसदक) आसि प्रोक्तां (प्राचीन) आहेत. पतांजलीच्या मताप्रमािे ब्राह्मीच्या या माहेश्वरी 
वियरचनेत अक्षराांचे उच्चारानुसारी वगीकरि केले आहे. [अथ सकमथो विानामुपदेशः । वृसत्तसमवायाथय उपदेशः ॥ 
वृसत्तसमवायाथो विानामुपदेशः कतयव्याः ॥ कापुनवृयत्ती ॥ 
शास्त्र प्रवृत्तीः । अथ कः समवायः । विानामानुपून्येि सांसनवेशः । अथ क उपदेशः । उच्चारिम् । 
व्याकरण महाभाष्य, पतांजली, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पिेु, १९३९, प.ृ २८.] 

 
देिनागरी मािेश्वरी रोमन णलप्यातंर 

  

A, ī, u 

ṛ, I 

e, o 

ai, au 

H, y, v, r 

I 

ň, m,ṅ,ṇ, n 

Jh, bh 

gh, ḍh, dh 

J,b,g,ḍ,d 

kh, ph, ch, ṭh, th  

c, ṭ, t, k, p 

ş, ṣ,s 

h 

आकृती ७ : कै. अ. ब. िालािलकरािें मािेश्वरी अक्षरािें पृथःक्करि 
 

तक्ता २ : मािेश्वरी सूत्ािें िगीकरि 
िैणदक इगं्रजी प्रणतशब्द मािेश्वरी सूते् 

शुद्धस्वरः Pure vowels अ इ उ (ण्) ऋ ऌ (क्) 

युक्तस्वरः Joint vowels ए ओ (डॅ्र), ऐ औ (च्) 
अधयस्वरः Semi vowels ह य व र (ट्) ल (ण्) 

अनुनाससक nasals ञ म ङ्ग ि न (म्) 
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सघोष महाप्राि Voiced aspirates झ भ (ञ्), घ ढ ध (ष्) 

सघोष अल्पप्रमाि Voiced unaspirates ज ब ग ड द (श्) 
अघोष महाप्राि Voiceless aspirates ख फ छ ठ थ (व्) 

अघोष अल्पप्राि Voiceless unaspirates च ट त क प (य्) 

ऊष्ट्माि, इत्यादी sibilants etc. श ष स (र्) ह (ल्) 
 
पाणिनी सूत्ामंधील ध्िणनव्यिस्था 
 

४८. पासिनी सूत्राांमध्ये सांस्कृत भाषेत ध्वनीची ब्राह्मी सलपीतील रचना अक्षर-ध्वसनपद्धतीने केली 
आहे. 
 

 

१. कां ठ्य—gutturals (velar) 
२. तालव्य—palatals 
३. मूधयन्य—lingual (retroflex) 
४. दन्त्य—dental 
५. औष्ट्य—labial 
६. दन्त्रौष्ट्ठ्य—dento-labials 
७. सजव्हामूलीय—introvert 
८. कां ठतालव्य—palato-gutturals 
९. नाससक्य—nasals 

 १०. ऊष्ट्माि—sibilants 
आकृती ८ िी : मुखातील ध्िणनणनमाि स्थाने. 

 
तक्ता ३. पाणिनीिे िगीकरि [लघु लसद्ांत कौमुदी, णनिगयसागर पे्रस, मंुबई, १९४८, पृष्ठ ३.] [पिा : पाणिनीिरील टीपा I. 1. 9. 

ॲनेक्स्िर p. 53–54.] 
 

(१) कां ठ्य अ कु ह सवसजयनीयाांनाां कण्ठः ॥  (क वगय velar; ह glottal) 

(२) तालव्य इ चु य शा नाां तालु ॥  (च छ ज झ affricates) 

   (च़ छ़ ज़ झ़ alveolar) 

(३) मूधयन्य ऋ टु ल षा िाां मूधा ॥  (retroflex) 

(४) दांत्य लृ तु ल सा नाां दन्ताः ॥   

(५) ओष्ट्ठ्य उ पू पध्मानीयानाम् औष्ठौ ॥   

(६) नाससक्य ञ म ड ि ना नाां नाससका च ॥   

(७) कां ठ्यतालव्य ए दै तोः कां ठ तालुः ॥   
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(८) कां ठ्योष्ठ ओ दो तोः कां ठोष्टम् ॥   

(९) दांत्योष्ठ व कारस्य दांतोष्ठम् ॥   

(१०) सजव्हामलूीय सजव्हामलूीयस्य (ळ ड़) सजव्हामूलम् ॥   

(११) अनुनाससके नाससकाऽनुस्वारस्य ॥   

(१२) अधयस्वर य र ल व अांतस्थाः ॥   

(१३) उष्ट्माि श ष स ह ऊष्ट्मािाां ॥   

(१४) नांतर स्स्वकारलेले ळ क्ष ज्ञ श्र त्र सांयुक्ताः ॥   

 
पाणिनीच्या व्याकरि सूत्ािर िबेरिे भाष्ट्य 
 

४९. वर ज्या सलपीची सचसकत्सा केली आहे, ती सांस्कृतमधील ध्वसनव्यवस्था आसि लेखनपद्धती 
यावर आधारलेली आहे. पासिनीचे वगीकरि इ. स. पूवय आठशचे्या दरम्यानचे आहे. पासिनीच्या 
काळाबद्दलचे ्यहूलर, मकॅ्स म्यूलर आसि इतर पांसडत याांचे अांदाज पुष्ट्कळाांना मान्य नाहीत. 
गोल्टष्ट्टू्यकरच्या मते पासिनी बुद्धपूवय आहे. या मताला पांसडत गौरीशांकर ओझाांचा पाणठबा आहे. वबेरने 
पासिनीबद्दल सलहून ठेवले आहे : 
 

आपि अशा भव्य प्रासादाध्ये प्रवशे करतो की ज्याची रचना पासिनीने केलेली आहे. प्रवशे करताच 
पासिनीचे प्रत्युन्नमसत्व पाहून मन थक्क होते. पासिनीच्या व्याकरिाची एक वगेळीच जात आहे. 
त्यातील धातूची सचसकत्सा आसि वियप्रस्या वियन करण्यात पासिनीने सनसांसदग्ध भाषा वापरली 
आहे. ह्या सववचेनास सबजगसिताच्या पसरभाषेचे स्वरुप आहे. शद्वससद्धीतील अनेक युक्त्या, भाषा 
प्रगटीकरिासाठी लागिारी अनेक साधने याच्या सववचेनावरून पासिनीची व्याकिावरील पकड 
आसि त्याचे भाषाज्ञान सदसून येते. [Weber, Albrecht, The History of Indian Literature, translated by John Mann 
and Theodor Zachariae, London, 1882, p. 216.] 

 
५०. पांसडत गौरीशांकर ओझाांनी वैसदक वाङ्मयातील ६४ अक्षराांची नोंद केली आहे. ही यादी पढेु 

देत आहे. त्यावरून माहेश्वरी अक्षराांशी त्याांची तुलना करता येईल : 
 

स्वर : ऱ्हस्व : अ इ उ ऋ लृ  

  दीघय : आ ई ऊ ऋ –  

  प्लुत : आ३ ई३ ऊ३ ऋ३ –  

  सांध्यक्षर : ए ऐ ओ औ   

  प्लुत : ए३ ए३ ओ३ औ३  २१ 
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अयोगवाह,  अनुस्वार, सवसगय, सजव्हामुलीय,  उपध्वमनीय.   ४ 

व्यांजने : स्पशय : क ख ग घ ङ  

    च छ ज झ ञ  

    ट ठ ड ढ ि  

    – – ळ ळ्ह –  

    त थ द ध न  

    प फ ब भ म २१ 

  अन्तस्थ : य र ल व  ४ 

  उष्ट्मन् : श ष स ह  ४ 

  यम : कां  खुां गां धां  ४ 

         ६४ 
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पणरणशष्ठ ब 
पालिनीची व्याकरि सूते्र 

 
िृणद्धरादैच् ॥ १ ॥ 

आ, ऐ आसि औ याांना वृद्धी म्हितात. 
 

अदेङ् कुिः ॥ २ ॥ 
अ, ए, आसि ओ याांना गुि म्हितात. 

 
इको गुििृद्धी ॥ ३ ॥ 

गुि आसि वृद्धीचा इतरत्र सांबांध आला तर तो फक्त इक स्वराांच्या बाबत समजावा. 
इ उ ऋ लृ ॥ 

 
न धातूलोप आद्धगधातुके ॥ ४ ॥ 

अधय धातूच्याबाबत गुिवृद्धी होत नाही. 
 

कणिणति ॥ ५ ॥ 
क्, ग् णकवा ङ याबाबत गुिवृद्धी होत नाही. 

 
दीधी िेिीटाम् ॥ ६ ॥ 

दीधी – प्रकाशिे; ववेी – जािे; आसि इट् यातील स्वराांच्या सांघषात गुिवृद्धी होत नाही. 
 

िलोऽनन्तराः संयोग ॥ ७ ॥ 
दोन व्यांजनामध्ये स्वर आला नाही तर ती जोडाक्षरे होतात. 

 
मुखनाणसकाििनोऽनुनाणसकाः ॥ ८ ॥ 

नाससका आसि मुख उच्चाराांना अनुनाससक म्हिाव.े शुद्ध नाससक्य उच्चार म्हिजे अनुस्वार. त्यातून 
अनुनाससक वगेळे आहे. कारि त्याच्या उच्चारात श्वास नाससका आसि मुख यातून कां सपत होऊन बाहेर येतो. 
ङ, ञ, ि, न, म ही अनुनाससके त्याचप्रमािे य, व, ल चा नाससक्य उच्चार अनुनाससक सांजे्ञस पात्र होतो. 
 

तुल्यास्यप्रयत्नं सुििगम् ॥ ९ ॥ 
वार्चतकम् । ऋकारलृकारयो : सवियसांज्ञा वक्तव्या ॥ 

 
ज्याचे उच्चारस्थान आसि उच्चारकष्ट सारखा त्याांना सविय म्हिाव.े उच्चार स्थाने : १. कण्ठ, २. तालू, ३. 
मुधा, ४. दन्त, ५. ओष आसि ६. नाससका. हे प्रयत्नाांचे आ्यांतर आसि बाह्य असे दोन प्रकार आहेत. 
 

त्यापैकी आांतर प्रयत्नाांचे पाच प्रकार आहेत : 
 

१. स्पृष्टम् : उच्चारस्थानाशी सांपूिय स्पशय. यात क पासून म पयंतचे विय येतात. 
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२. ईषत्स्पृष्टम् : उच्चारस्थानाशी णकसचत स्पशय. याता य, र, ल, व ही व्यांजने येतात. त्याांना अधयस्वर 
अशीही सांज्ञा आहे. 
३. णििृत्त : उच्चार स्थानाशी सांबांध नाही. यात सवय स्वर येतात. 
४. ईषद णििृत्त : उच्चार स्थानाशी णकसचत् सांबांध. यात श, ष, स, ह ही व्यांजने येतात. 
५. संितम् : स्वर आखुडता घेतल्यास. उदा. ऱ्हस्व अ त्यास सांवतम् म्हिाव.े 

 
आभ्यतंर प्रयत्न ही उच्चाराच्या प्रारांभीची स्स्थती आहे. आसि बाह्य प्रयत्न म्हिजे उच्चार पूिय होत 
असतानाची स्स्थती. बाह्य प्रयत्नात खालील वगयवारी आहे : 

 
१. अघोष. 
२. घोष विय णकवा नाद विय. 

बाह्य प्रयत्नातील दुसरे वगीकरि : 
१. महाप्राि. 
२. अल्पप्राि. 

 
अ या स्वराचे अठरा प्रकार आहेत. उदात्त, अनुदात्त आसि स्वसरत. हे सवय अनुनाससक आसि 

सनरनुनाससकही असतात. या सहापैकी प्रत्येक¹ लघु² दीघय³ असतात. उदा. याचप्रमािे इ, उ आसि ऋ 
याांची अठरा रुपे होतात. लृ ला दीघय उच्चार नाही. त्याची बारा रुपे. सडप्थाांगना शॉट फॉमय नाहीत. त्याांचीही 
बारा रुपे. अांतस्थ णकवा अधयस्वर (र सोडून) याची प्रत्येकी दोन रुपे आहेत. सानुनाससक आसि 
सनरनुनाससक अधय स्वराचे आिखी वगय नाहीत. 
 

नाज् झलौ ॥ १० ॥ 
स्वर आसि व्यांजने याांची उच्चारस्थाने आसि उच्चारकष्ट सारखी असली तरी त्यात साम्य नाही. 
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पुरििी 
 

माझे Typography of Devnagari हे पुस्तक प्रससद्ध झाल्यानांतर औरांगाबाद पुरात्व सवभागाचे डॉ. 
एस. आर्. राव याांचे ससन्धुसलपीचे वाचन प्रससद्ध झाले. त्यानांतर असलकडे श्री. के. गोळेगावकर याांचे मोहेन् 
जो दडो–सलपी, समाज आसि सांस्कृती (पूवाधय) १९७५ हे पुस्तक प्रससद्ध झाले. श्री. गोळेगावकराांच्या 
अ्यासाचे फसलत असे : 
 

१. ससन्धु सलपी ही वैसदक आयांची सनर्चमती आहे. सतचेच सवकससत रुप म्हिजे ब्राह्मी सलपी. 
२. प्राथसमक अवस्थेतील ससन्धु सलपी ह्याांच्यात साम्य आहे. तसमळ हे नागवांशीय आहेत. 
३. वैसदक आयय आसि नाग सभन्न परांपरा असलेले पि एकाच वैसदक धमाचे अनुयायी होते. 
४. आयय णकवा देव हे सपतृप्रधान कुटुांबपद्धतीचे, तर नाग आसि यक्ष हे मातृप्रधान कुटुांबपद्धतीचे 
पुरस्कते होते. या दोन समाजाच्या साांस्कृसतक देवघेवािीतून णहदुसांस्कृती उदयास आली. 
५. ससन्धु सलपीचा उगम सचत्रसलपीतून झाला. प्राथसमक अवस्थेत यात खालील स्वर व्यांजने होती. 

 
अ, इ, उ, ए, ओ आसि अां 
क, च, ञ, ट, ि, त, न, प, म, र, ल, श, ह, क. 

 
या बाबतीत आजच्या तसमळशी सतचे साम्य आहे. गोळेगावकराांच्या पुस्तकातील दोन तक्ते पुढे सदले 

आहेत. 
 

 
णसन्धु, ताणमळ, ब्राह्मी आणि नागरी 
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णसन्धु-ब्राह्मी-नागरी तुलनात्मक आलेख 
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णसन्धु-ब्राह्मी-नागरी तुलनात्मक आलेख 
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प्रकरि णतसरे 
 

ब्राह्मी णलणपिा उद्गम आणि णिकास 
 

५१. अशोकाच्या लेखातील डावीकडून उजवीकडे खोदलेल्या ब्राह्मी अक्षराांचे जेम्स सप्रन्सेप 
(१७९९–१८४०) याांनी सवयप्रथम वाचन केले. यूरपमधील सांशोधकाांनी या सलपीला लाट, दसक्षिी, 
सहन्दीपाली, सहन्दी आसि मौयय या नावानी सांबोधले आहे. ्यूहलर त्याच सलपीला ‘ब्राह्म’ म्हितो. ब्राह्मीच्या 
उद्गमासवषयी अनेक मते व्यक्त झाली आहेत. त्यापैकी मह्वाच्या मताांचा कालानु्मे खाली उल्लखे केला 
आहे. 
 
ब्राह्मीच्या उगमाणिषयीिी मते 

 
(१) सर सवल्यम जोन्स (१८०६) [Jones, Sir William, Asiatick Researches First Volume (1784—1789). See 

‘The Sanskrit Language and Script’ pp. 422-424] : ब्राह्मीचा उगम सेसमसटक आहे. 
 
(२) प्रो. कोप् (१८२१) [Kopp (prof.), Bilder und Schriften der Vorziet, 1821, Vol. II, pp. 348-374.] : 

भारतीय सलपीचा उगम सेसमसटक आहे. 
 
(३) प्रो. लेस्प्सयस (१८३५) [Lepsius Prof.), Alphabet, 1935.] : भारतातील सवय सलप्याांचा उगम 

सेसमसटक आहे. 
 
(४) जेम्स सप्रन्सेप् (१८३५) [Prinsep, James, (i) Journal of the Bengal Asiatic Society, Vol. VI, 1837, p. 219; 

(ii) Essays on Indian Antiqities (Historic, Numismatic and Palaoegraphic), Edited by Edward Thomas, Vol. 

II, London, 1858, pp. 1-12.] : भारतातील सवय सलप्याांचा उगम सेसमसटक आहे. 
 
(५) डॉ. ऑट् सफ्रड म्यलूर (१८३८) [Müller (Dr.), Otfried, J.R.A.S., Vol. XVI, p. 338.] : 

अलेक्झाांडरच्या काळात ग्रीकाांनी आपल्या सलपीचा भारतात प्रसार केला तीच ब्राह्मी. 
 
(६) प्रो. बने्फे (१८४०) [Benfey (Prof.), Encyclopaedia, Leipzing, 1840, p. 254, See also Orient und 

Occident iii, 170.] : सफसनसशयन लोकाांनी भारताला सलपी सदली. 
 
(७) डॉ. स्टीफन्सन (१८४९) [Stephenson (Dr.), ‘Observations on the Grammatical Structure of 

Vernacular Languages of India’, J.B.B.R.A.S., Vol. III, 1849, p. 75.] : भारतातील सवय सलप्याांचा 
उगम सफसनसशयन णकवा इसजप् सशयन या सलप्यात आहे. 

 
(८) प्रो. वबेर (१८५६) [Weber (Prof.), A., (i) Zeitschrift der Deutschen Morgentandischen Ges, Vol. X, 

(1856). 
(ii) Indische Skizzen, pp. 127-150. See also Journal of the German Oriental Society, Vol. XXXI, 1856.] : 
ब्राह्मी सलपी सफसनसशयन वियमालेपासून तयार करण्यात आली. 
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(९) एडवडय टॉमस (१८५८) [Thomas, Edward, Numismatic Chronicle, 1863 N.S. No. III. Numismatic and 

other Antiquarian Illustrations of the Rule of the Sussanians in Persia, A. D. 226 to 652, by Edward Thomas, 
London, 1863, pp. 6-7, footnote 16. See also the notes appended by Thomas to the Essays on Indian 

Antiquities, James Prinsep, pp. 48-144.] : ब्राह्मी सलपीतील विय आयांनी द्रसवडाांच्या सलपीमधून 
उचलले. 

 
(१०) डॉ. गाइस लेर (१८५९) [Geisler (Dr.), Studia Palaeographica, 1859.] : अशोक सलपी 

सेसमसटकपासून बनली. 
 
(११) सख्रस्स्तयन लॉसन (१८६७) [Lassen Christian, Indische Alterthumskunde, 2nd Edition, Leipzing, 1867, 

p. 1006.] : अशोक सलपीचा उगम भारतातच झाला. 
 
(१२) एम्. सलनोमान्ट (१८७२) [Lenormant, M., Essay on Phoenician Alphabet (Essai Sur La Propagation 

De Lalphabet Phenicien, by Francois Lenormanli, Paris, 1872, Vol. I, p. 150.] : अशोक सलपीचा उगम 
सहम्यसरसतकपासून झाला. 

 
(१३) डॉ. ए. सी. बनेल (१८७४) [Burnell (Dr.) A. C., Elements of South Indian Palaeography (From the 

Fourth to Eleventh Century A. D.), London, Second Edition, 1878, p. 7.] : भारतीय सलपीचा उगम 
सेसमसटक आहे. प्रत्यक्षात ती सफसनसशयन सहमरॅाईट णकवा अमेसनयन सलप्याांपासून बनली 
असेल. भारतात सतचा प्रवशे इ.स. पूवय चवर्थया ते पाचव्या शतकात झाला असावा. 

 
(१४) सर, ए. कणनगहॅम (१८७६) [Cunningham, Sir A., Corpus Inscriptiomum Indicarum, Vol. I, 1877, p. 

54. See also Coins of Ancient India, 1891, p. 39.] : भारतीय पालीसलपी ही भारतीयाांनीच सनर्चमली. 
त्यासाठी एतद देशीय सचत्रसलपीचा आधार घेतला. 

 
(१५) डॉ. डेक् (१८७७) [Decke (Dr.), Zeitschrift der Deutschen Morg. Ges, Vol. XXXI, p. 598.] : 

असससरयन क्यसूनफॉमय अक्षरात भारतीय सलपीतील अक्षराांचा उगम होता. मधली स्स्थती 
म्हिजे दसक्षि सेसमसटक वियमाला. 

 
(१६) एम्. एसमल सेनाटय (१८८०) [Senart, M. Emile, (i) Journal of the French Asiatick Society, 1880-83, 

(ii) Kaccāyana Et La Litterature Grammaticale Du Pāili by Parm E. Senart, Paris MDCCCLXXI, (iii) See also 

J.R.A.S. Vol. XVI, 1884, p. 344.] : अशोक सलपीचा उगम सेसमसटक वियमालेपासून झाला. 
 
(१७) डॉसन (१८८१)[Dowson, ‘Invention of the Indian Alphabet’, J.R.A.S. N.S., Vol. XIII, 1181 p. 102]: 

भारतीय सलपी भारतातच सनमाि झाली. सूत्र वाङ्मयाच्या काळाांत भारतीयाांना सलपी 
मासहत होती. 

 
(१८) डॉ. आय् झकॅ् टेलर (१८८३) [Tayler (Dr.) Isaac, The Alphabet (An Account of the Origin and 

Development of Letters), London, 1883, Vol. II, p. 314.] : भारतीय सलपी दसक्षि अरेसबयामधील 
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वियमालेपासून बनवली. त्याच वियमालेतून दसक्षि अरेसबयात सहमरॅाईट वियमाला बनली 
आहे. 

 
(१९) आर्. एन. कस्ट (१८८४) [Cust, R. N. ‘On the Origin of the Indian Alphabet’, J.R.A.S. Vol. XVI, 1884, 

pp. 325-359 See also Linguistic and Oriental Essays, 1880.] : भारतीय सलपी परकीय सलपीपासून 
घेतली आहे. ती अरेसबयामधून आिली. सफसनसशयन वियमालेच्या सहम्यॅराइट प्रगतीतून 
सतचा उगम झाला. स्वर आसि व्यांजने सचन्हाांनी व्यक्त करण्याची कल्पना पसिम 
आसशयामधून घेतली आहे. 

 
(२०) एम्. ज. हाल्व े(१८८५) [Halevy, M.J., ‘Essai sur Lorigine Des Ecritures Indiennes’, Journal Asiatique, 

Series VIII, Tome VI (1885), pp. 243-301.] : ब्राह्मीतील आठ व्यांजने अरेमाईकमधून, सहा 
व्यांजने, दोन स्वर, मात्रा आसि अनुस्वार खरोष्ट्रीमधून आसि पाच अक्षरे ग्रीक मधून घेतली 
आहेत. 

 
(२१) रा. सभ. गुांजीकर (१८९२) [Gunjikar, R. B., ‘The Origin of the Sanskrit Alphabet’ (1892), सकंतलि लेख, 

मुांबई, 1942, pp. 461-68.] : ब्राह्मीसलपी वैय्याकरिाांनी सनमाि केली सनत्य पसरचयाच्या वस्तूांच्या 
सचत्राांच्या बाह्यरेषेवरून अक्षरे तयार केली. वस्तूच्या नावातील पसहल्या अक्षराचे ध्वसनसचत्र 
ठरले. 

 
(२२) जॉजय ्यूहलर (१८९४) [Bühler, George, On the Origin of the Indian Brahma Alphabet, Chowkhamba 

Sanskrit Series, Vol. XXXIII, Varanasi, 1963, pp. 83-84.] : ब्राह्मी अक्षरे उत्तर सेसमसटक 
वियमालेपासून घेतली. (इ. स. पूवय आठ ते पाच शतके). 

 
(२३) प्रो. स्ऱ्हस डेसवड्स (१९०३) [Rhys Davids (prof.) T. W. Buddhist India, London, 1903, p. 114.] : 

ब्राह्मी वियमाला युफऱ्यासटस खोऱ्यातील पूवय सामेसटक लेखनावरून साधली. 
 
(२४) शामशास्त्री (१९०६) [Shamasastry, R. ‘Theory of the Origin of the Devanagari Alphabet’, Indian 

Antiquary, Vol. XXXV, September 1906, pp. 253-267, October 1906, pp. 270-290, November 1906, pp. 311-

324] : तांत्रग्रांथातून आलेल्या सचत्राक्षराांवरून देवनागरी तयार केली. 
 
(२५) डेसवड सडणरजर (१९४७) [Diringer, David, The Alphabet (A Key to the History of Mankind), New York, 

1947, p. 336.]: ब्राह्मी ब्राह्मिाांनी तयार केली. त्याांनी ही कल्पना अरेमाइकवरून घेतली. 
ब्राह्मी अक्षराांचे सेसमसटक अक्षराांशी साम्य आहे. 

 
(२६) अ. ब. वालावलकर (१९५१) [Walawalkar, A.B., Pre-Asokan Brahmi, Bombay, 1951, p. 3.] : 

ध्वसनसचन्हे म्हिनू ब्राह्मी अक्षराांची सनर्चमती करण्यात आली. 
 

वरील मताांपैकी काही महत्वाच्या मताांचे थोडे सववचेन खालील पसरच्छेदातून देऊ. 
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जेम्स् णप्रन्सेप : अशोक ििगमाला [Prinsep, James, Essays on Indian Antiquities, Vol. II. pp. 1-12.] 
 

५२.ब्राह्मीचे वचन करिारा पसहला प्राच्य सवद्यापांसडत म्हिजे जेम्स सप्रन्सेप. साांची येथील लेखाांची 
प्रत करताना दोन अक्षराांची पुनरावृत्ती त्याच्या लक्षात आली. ती अक्षरे द आसि न अशी त्याने वाचली. 
त्याला ती ‘दानम्’ असल्याची शांका आली. त्याच प्रमािे या श्दाचा मागचा श्द त्याने ‘सपयदसी’ असा 
वाचला. त्याच्या ‘बौद्धनाण्याांवरील प्राचीन सभलसा सलपी’ या लेखातून खालील उतारा घेतला आहे : 
 

There is a primitive simplicity in the form of every letter, which stamps it at once as the 
original type whereon the more complicated structure of the Sanskrit has been founded. If 
carefully analyzed, each member of the alphabet will be found to contain the element of the 
corresponding member, not only of the Devanágarί, but of the Kanauj the Pálί, the Tibetan, 
the Hala Kanara, and of all the derivatives from the Sanskrit stock. 
 

But this is not all : simplification may be carried much farther by due attention to the 
structure of the alphabet, as it existed even at this early stage, and the genius of its 
construction, ab initio, may in some measure be recognized and appreciated. 
 

First, the aspirated letters appear to have been formed in most cases by doubling the 
simple characters; thus, chh is the double of  ch; O ṭh is the double of (ṭ; D dh is the half 
of this; and ☉ th is the same character with a dot as a a distinguishing mark : (this may 
account for the constant interchange of the (, ⋏ O. and ⊙, in the inscriptions). Again : dh 
is only the letter  produced from below—if doubled, it would have been confounded with 
another letter, the The aspirated ρ  is merely the ɩ ρ with a slight mark, sometimes put on 
the outside, either right or left, ‘ but I cannot yet affirm that this mark may not merely denote a 
duplication of the letter rather than an aspiration—if, indeed, the terms were not originally 
equivalent; for we have just sėen the doubling of the letter made to denote its aspiration. 

 
The Kh seems formed from the g rather than K : the gh and jh are missing as in 

Tibetan, and appear to be supplied by g and chh respectively : bh is anomalous, or it has 
been formed from the ḍ by adding a downward stroke. 
 

Again, there is a remarkable analogy of form in the semi-vowels  
which tends to prove their having been framed on a consistent principle : the first  hardly 
ever occurs in the Dihlί inscription, but it is common in the from Girnar. The  is but the  
reversed : the , so peculiar to the Sanskrit alphabet, is formed by adding the vowel  to the 

, thus, P. 
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As far as yet known, there is only one  and S: the nasals and sibilants had not 
therefore been yet separated into classes; for the written Pálί of 200 years later possesses at 
least the various  s, though it has but one S. 
 

The four vowels, initials have been discovered,  The second 
seems to be the skeleton of the third, as if denoting the smallest possible vocal sound of the 
medial vowels it is needless to speak, as their agreement in system with the old Nágarί was 
long since pointed out. The two long vowels  and , are produced by doubling the short 
symbols. The υisarga is a doubtful occurrence, but the anuswάra is constantly employed; 
and when before m, as in D. ♉ dhamma, it is equivalent to the duplication employed in the 
more modern Pálί writing. The following, then, is our alphabet, arranged on the ordinary 
manner. 
 
Gutturals ……… 

  

क ख ग घ ि 
Palatals ……… ि क््व ज झ ञ 
Cerebrals ……… ट ठ ड ढ ि 
Dentals ……… त थ द ध न 
Labials 
Semivowels, etc, 
Vowels 

……… 
……… 
……… 

प फ ब भ म  
य र ल ि स ि 
ञ इ ए उ ऋ 

 
We might perhaps, on contemplation of these forms, go yet farther into speculation 

on their origin. Thus the g may be supposed to be formed of the two strokes of the k, 
differently disposed; the j of the two half curves of the ch superposed; the two d’s1 are the 
same letter turned right and left respectively; and this principle, it may be remarked, is to be 
met with in other scions of the Indian alphabet. Thus, in the Tibetan, the , a sound 
unknown to the Sanskrit, is made by inverting the ; the cerebral ṇ by inverting the dental 

; and the cerebral ṭ, ṭh, by intversion of the dental  th. 
 

The analogy between the ﹙ and  is not so great in this alphabet as in what we have 
imagined to be its successor, in which the essential part of the ( )t is the ﹙ placed 
downwards (⌒), In the same manner, the connection of the labials, p and b, is more visible 
in the old Ceylonese, the Kanauj, and even the Tibetan alphabets; the b being merely the 
p closed at the top; and in square Pàlí  and  
 

Thus, when we come to examine the matter critically, we are insensibly led to the 
reduction of the written characters to a comparatively small number of elements, as 

and ; besides the vowels  or, perhaps, in lieu of this 
arrangement, it may be preferable to adopt one element as representative of each of the 
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seven classes of letters. We shall thus come to the very position long ago advanced by 
Iambulus the traveller. 
 

(या उताऱ्यात ब्राह्मी मुद्राक्षराांवरून काही मजकूर छापला आहे. ही मुद्राक्षरे सब्रटनमध्ये तयार 
करण्यात आली. त्याच्या मातृका सतथे असल्या पासहजेत. त्या आिवनू घेिे जरूर आहे. कारि सांशोधन 
सवषयक लेखाांमध्ये ब्राह्मीतील उतारा देताना आज अडचि भासते.) 
 

ग्रीक आणि ब्राह्मी ििगमाला यामधील साम्य [Ibid Vol. I, pp. 434-35. See J.A.S.B. Vol. III 1839, pp. 390-1.] 

 
५३. सप्रन्सेपचे असे मत आहे की ब्राह्मी बदु्धसनयािापासून (इ.स.पूवय ५४३) दोनश े वषानांतरच्या 

लेखातून खोदलेली आढळते. गोतम बुद्धाच्या हयातीतही बुद्ध धमयसवषयक ग्रांथातून लेखनासाठी ब्राम्ही 
वापरात होती. त्याचे पुढे म्हििे असे की, ब्राह्मी वियमालेचे सौराष्ट्र नाण्याांवरील लेखनाशी साम्य आहे. ही 
सौराष्ट्र नािी गुप्त नाण्याांपूवीची आहेत असे म्हिता येईल. सौराष्ट्र नाण्याांवरील विाचे वाचन करून 
सप्रन्सेपने एक लेख सलसहला आहे. [जेम्स सप्रन्सेप्, J. A. S. B. Vol. vii 1838, p. 275.] ही नािी सौराष्ट्रातील माांडवी 
आसि इतर नगरात सापडली आहेत. त्यावरील सववचेनात सप्रन्सेप म्हितो की, प्राचीन सांस्कृत सलपी आसि 
ग्रीक वियमाला यात साम्य सदसून येते. त्याचे म्हििे असे : 
 

हा मनात भरिारा सारखेपिा वरवरचा आहे, ही गोष्ट प्राचीन काळातील लेख पासहल्यास लक्षात 
येते. या सवषयाचा अ्यास अजून अपुरा असला तरी असे स्पष्ट सदसते की, जुनी ग्रीक णलपी 
णफणनणशयन णलपीप्रमािे उजिीकडून डािीकडे णलणिली जाई. त्यातील अक्षरे ब्राह्मी उलटी करून 
साधली आिेत.[जाड ठसा माझा, लेखक] ज्याांचे मत ही सलपी इसजप्तमधून घेतली असे आहे, त्याांना 
वरील सवधान आिययचसकत करील. परांतू या ससद्धाांतात नव े णकवा अनैसर्चगक असे काही नाही. 
ग्रीकाांचा सफसनशयन, सुमेसरयन सलप्याांशी सांबांध होता. यावरून खास्ल्डया सफसनसशया, भमूध्य 
समुद्रसकनारा, या मागे वियमाला ग्रीकाांपयंत पोहोचली. ग्रीक भाषा सांस्कृतपूवय भाषेची शाखा आहे. 
आसि ती जेव्हा मूळ भाषेपासून वगेळी झाली, तेव्हा णतच्यातील लेखनपद्धतीिा कािी भाग ग्रीकानंी 
उिलिे शक्य आिे. िी लेखनपद्धती ब्राह्मीने जिळ जिळ पूिगत्िास नेली िोती. हे लेखन प्राचीन 
ग्रांथ णकवा प्राचीन परांपरा यावर आधारलेले नाही. तर अक्षरातील साम्य, सवरोध उच्चारस्थाने आसि 
त्याांच्या दृश्य भागावर आधारीत आहे. 
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आकृती ९ ब्राह्मी आणि ग्रीक 
अक्षरािंी तुलना 

 
बऱ्याच ग्रीक अक्षराांच्या खाली आडवा रेषाखांड (serif) असतो. जसे : &,C. 

देवनागरीत अक्षराांवर असा रेषाखांड असे. नांतर सशरोरेषा आली. त्यावर अक्षरे टाांगल्यासारखी सदसतात. 
ग्रीक वियमालेची पूवयसनयोसजत अशी पद्धत नाही. त्यात वळेोवळेी भर पडत गेली आहे. या पैकी काहींचे (

) सांस्कृत अक्षराांशी साम्य नाही. माझ्या लेखात सदलेल्या सवशषेपत्रातील अक्षरे, नाण्यावरील 
सवकसीत अक्षरे आसि सवटाांवरील नाांगरिीस्वरूपी लेखातील अक्षरे यावर माझा पुरावा आधासरत आहे. 
 

यापकैी A I O आसि याांचे  सांस्कृतमधील अ, इ हे स्वर आसि अधयस्वर, ि आसि य याांच्या उलट्या 
रूपाांशी साम्य आहे. E या अक्षराचे साम्य दाखसविे कठीि, पि त्याचे झेंदमधील शी साम्य आहे. दीघय H 
नांतर उपयोगात आले आसि ते स्वर इ वरून साधले आहे, जसे W हे सचन्ह डबल U वरून साधले. 
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आकृती १० : सोणमणटक ििगमालेिा णप्रन्सेपिा तक्ता. 
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व्यांजनामध्ये B, ΓΔ, Z, Θ, K, ⋀, M, N, π, P, Σ, Τ. यापैकी नांतर वापरात आलेली अक्षरे सोडता 
इतर अक्षरे ब णकवा ब्ब याांनी दाखवता येतात. त्याचप्रमािे ग, ध, स, थ, क, ल, म, न, प, र, ज, त, ही 
प्राचीन सांस्कृतमधील अक्षरे याांचे जुन्या सांस्कृतातील वळि आसि आधुसनक वळि यात साम्यता सदसत 
नाही. या पद्धतीने सवय विाचे स्पष्टीकरि देता येिार नाही. B, Δ, Θ, M, N, π, P, Y याांचा सवचार 
करताना त्याांचे उलट रूप लक्षात घ्यायला हव.े L आसि Ʃ हे उलट केलेले नव्हेत. Z आसि K हे थोडेसे 
उलट केलेले आहेत. Δ आसि N या बाबत ही कल्पना ओढून तािून आिली असे म्हिता येईल. B, V च्या 
सद्वत्तापासून साधली आसि Δ महाप्राियुक्त घ पासून. यावर आके्षप घेता येईल. परांतु मला असे वाटते की 
इतक्या विात दोन देशातील वियमालेमध्ये साम्य असताना त्या दोन्ही वियमाला एका पूवय वियमालेपासून 
सनमाि झाल्या नाहीत असे कसे म्हिता येईल? ही मळू वियमाला कोिची? ती वियमाला ग्रीक की णहदू 
याबाबत सांशोधन व्हायला पासहजे. [Ibid Vol. I, pp. 434-35. See J.A.S.B. Vol. III 1839, pp. 390-1.] 

 
ब्राह्मी णलपीच्या उत्पत्ती णिषयी टॉमसिे मत 
 

५४. टॉमसने न्यसूमस्म्यॉसटक ्ॉसयकल मध्ये (१८६३) ब्राह्मीवर एक लेख सलसहला आहे. [See ref. 9 

above.] त्यात तो म्हितो : 
 

ह्या वियमालेमध्ये अत्युच्च गुि आहेत; सोपेपिा आहे, सशवाय सवशषे धारिा-सामर्थयय आसि 
वाचनीयता आहे. त्यात मोजकीच ध्वसनसचन्हे आहेत. या सलपीच्या रचनेत एक स्पष्ट उदे्दश आहे. ही 
सलपी ससद्ध करण्याच्या सांकल्पकाांमागे समृद्ध बसुद्धवांत सांस्कृती आहे असे सदसते. त्याांनी यूरोपीय 
सवद्वानाांना आकलन न झालेले उच्चार दाखसवण्यासाठी सुयोग्य अक्षरे सनर्चमली आहेत. त्याांना 
(यूरोपीयसवद्वानाांना) याचा स्पष्ट उच्चार करिे कठीि जाते. ब्राह्मी सलपी स्वतांत्रपिे सनमाि झाली. 
ती लेखनपद्धती भारतातील सवद्वानाांनी सनर्चमली आसि ती भारतीय भाषाांसाठी सुयोग्य होती. 
त्यातील उच्चार व्यक्त करण्यास समथय होती. त्या सलपीत फारच थोडा बदल झाला. तो फक्त 
वतुयळाकृती आसि सांसमश्र आकृतीच्या अक्षराांबाबत भारतातील अनेकसवध बोलीचे सलखाि करायला 
ती (ब्राह्मी) समथय आहे. 

 
टॉमसने रॉयल एसशएटीक सोसायटीच्या सभेमध्ये (९ एसप्रल १८६६) असा ससद्धाांत माांडला की, 

‘आयांनी वियमालेचा शोध लावली नाही. ते ज्या देशात स्थायीक झाले, सतथल्या लेखनपद्धतीचा त्याांनी 
स्वीकार केला. देवनागरी स्थासनक पाली णकवा लाट वियमालेवरून बनवण्यात आली. भारतीय पाली णकवा 
लाट वियमाला मुळात तुरािीयन णकवा द्रसवड बोलीभाषाांसाठी उपयोगात होती’ [‘Comments on Recent Pehlvi 
Decipherments’ (With an incidental sketch of derivation of Aryan Alphabet) E Thomas, J. R. A. S., N.S. Vol. V, pp. 408-459. 
(see page 421).] 
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आकृती ११ : ब्राह्मी ििगमालेिी बॅक्टेरीय ििगमालेशी तुलना. 

 
हे टॉमसचे मत बांगाल एसशएटीक सोसायटीला कळवण्यात आले. आसि त्यावर १८६७ मध्ये चचा 

झाली. टॉमसने आपल्या सनबांधात पुन्हा या उत्पत्तीची चचा केली. त्यात वियमालेतील अक्षराांवर आधारीत 
असे सववचेन केलेले होते. 
 
ब्राह्मी उगमाणिषयी गंुणजकरािें मत 
 

५५. रामचांद्र सभकाजी गुांसजकर याांनी भारतीय वियमाला या सवषयावर एक लेख १८९२ मध्ये प्रससद्ध 
केला. [See ref. 21 above, pp. 82-84] त्याांत ब्राह्मी सलपी वस्तुसचत्रावरून साधली आहे असा ससद्धाांत माांडला. 
‘प्रथम भाषेतील स्वर आसि व्यांजनध्वनी ठरवण्यात आले. त्यानांतर या ध्वनीपासून सुरुवात होिारे 
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सांस्कृतमधील श्द सनसित केले. त्यातून असे श्द सनवडण्यात आले की त्यात सनसित केलेला ध्वनी 
स्पष्टपिे प्रसतत होतो. त्या सनवडीत अशी दृष्टी होती की सनसित केलेल्या श्दाने व्यवहारात नेहमी आढळ 
होिारी वस्तू सनदेसशत व्हावी. या वस्तूच्या सचत्रावरून त्या श्दातील पसहल्या विाचे आरेखन करण्यात 
आले. तीच ही भारतीय सलपी—ब्राह्मी.’ 
 

५६. गुांसजकराांनी सूसचत केलेल्या कल्पनेत श्दाांमधील पसहल्या अक्षरातील अकाराचे अस्स्तत्व 
गृसहत धरले आहे. सांस्कृतमध्ये ड्, ञ णकवा ि याांनी सुरू होिारे श्द नाहीत. त्याच प्रमािे ठ, ढ, थ णकवा 
ष यानी सुरु होिारे योग्य श्द नाहीत. म्हिून ठ, ढ आसि ि ही अक्षरे ट, ड आसि न याांचे सद्वत्त करून 
ससद्ध करण्यात आली. थ दाखवण्यासाठी ठ मध्ये एक णटब देण्यात आले. षङू म्हिजे बालकाचा जन्म 
सूसचत करिाऱ्या धातूचे साांकेतील रूप. या प्रस्येचे साांकेतील रूप ष साठी स्वीकारण्यात आले. ‘अङ ग’ 
आसि ‘इांसद्रय’ यातील आकषयि ज्यात आहे असे सचत्र, ङ साठी सनवडण्यात आले. या अक्षरसचन्हातील 
व्रेषा मानवी शरीर दाखवते. त्यात सशर आसि एक स्कां ध असभपे्रत आहे. आसि त्यातील सरळ रेषेने दृष्टी 
णकवा श्रविेंसद्रय यासारख्या ज्ञानेंसद्रयाांचा बोध होतो. ञ हे अक्षर ‘इत्’ या अनेक धातूशी सांयोगीत होत 
असलेल्या, (की जे उभयपदी आहेत,) त्यासाठी वापरात आले, त्याचा अथय ‘दोन पाय असलेले’ असा आहे. 
प्राचीन सांस्कृतात ञ चे आरेखन मूळ दोन सवभागात सवभागलेल्या. झाडाप्रमािे केलेले आहे. 
 

तक्ता ४. बाह्मीच्या िस्तुणित्ातून उगम 
ब्राह्मी देिनागरी मूळशब्द इगं्रजी आणि मराठी अथग 

 अ अांकुश goad (अांकुश) 

 इ इल्वला Stars in the head of Orion (मृगशीषय तारा) 

 उ उत्सांग Lap (माांडी) 

 ए एषिी Scale of a balance (तराजुचा काटा) 

 क कबांध headless trunk (घड) 

 ख खग bird (पक्षी) 

 ग गव्हर cave (गुहा) 

 घ घटी Water-clock (घसटका पात्र) 

 च चमस spoon (चमचा) 

 छ छत्र parasol (छत्र) 

 ज जघन posteriors (जाांघा) 

 झ झर waterfall (उत्सासन्नगयतो जलप्रवाहः, धबधबा) 

 ट टांकार twang of bow-string (धनुष्ट्याची टि्कार) 

 ड डमरू hourglass-shaped drum (डमरू) 

 त तकुय  spindle (चाती) 

 द दांष्ट्रा lock-joint (दांतपाांस्क्तत्तद्वयप्राांतस्था सद्वगुिाकृता दांतावालः ।) 

 ध धनु bow (धनुष्ट्य) 
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 न नर pin of a sun-dial (छायाप्रमाि-ज्ञानोपयोगी शांकुः) 
सूययघड्याळाचा काटा) 

 प पवयन Joint (साांधा) 

 फ फिा hood of a cobra (नागची फिा) 

 ब बांधनागार prison (तुरूां ग) 

 भ भद्रपीठ royal seat (ससव्हासन) 

 म मद्यसांघान distiller’s pot (मद्य पात्र) 

 य यांत्र drag-hook (यांत्र) 

 र रर्थया street (रस्ता) 

 ल लता creeper (वले) 

 व वदर berry (बेरीवृक्ष) 

 श शांकुला nut-cracker (आडसकत्ता) 

 स सपय serpent (सपय) 

 ह हस्स्तशुांडा elephant’s trunk (हत्तीची सोड) 

 ठ [ठ, ढ आसि न 
याांची ब्रह्मो सचन्हे ट, ड 
आसि न याांचे सद्वत्त 
करून साधण्यात 
येतात.] 

ट चे सद्वत्त looks like the sun (ठकारः सूयय मांडले) 

 ढ [ठ, ढ आसि न 
याांची ब्रह्मो सचन्हे ट, ड 
आसि न याांचे सद्वत्त 
करून साधण्यात 
येतात.] 

ड चे सद्वत्त Looks like a dog’s tail (शुनो लाांगलू) 

 ि [ठ, ढ आसि न 
याांची ब्रह्मो सचन्हे ट, ड 
आसि न याांचे सद्वत्त 
करून साधण्यात 
येतात.] 

न चे सद्वत्त looks like a jewel (भषूि) 

 थ [हे सचन्ह 
साधण्यासाठी ठ ह्या 
सचन्हाच्या मधोमध एक 
णटब देण्यात येते.] 

सबन्दुसह looks like a fort (दुगय सदृष) 

 ञ  looks like a biforked root 

 ष बाळांतपि shows delivery of a child (ष,ू ङ) (प्रासिगभय सवमोचनः ।) 

 ङ  shows mutual attraction between a sense and its 
object. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

ब्राह्मीच्या सेणमणटक उगमाणिषयी ब्यिूलरिे मत 
 

५७. ब्राह्मीमधील ४४ अक्षराांचा सांबांध प्राचीन लेखातील आरेखनाशी आसि भट्टीप्रोलू लेखाशी, 
त्याचप्रमािे सेसमसटक मधील २२ विाशी आहे; त्यावरून ती अक्षरे तयार करण्यात आली असावीत असे 
सदसते, असे ्यूहलरचे मत आहे. [See ref. 22 above, pp. 82-84] 

 
तक्ता ५ : सेणमणटक आणि ब्राह्मी अक्षरािंी ब्यिूलरने केलेली तुलना. 

सेणमणटक ििग ब्राह्मी देिनागरी अक्षरे  साणधत अक्षरे 
Aleph A (initial) आ ā (initial and medial)  
Beth ba ब bha (भ) 
Gimel ga ग ध. (Bhaiṭṭprolu) 
Daleth dha ध 

da, ḍa { 
ḍha  

द.ड. ध. 
He ha ह ịa 

Waw va व u { 

ū ऊ 
(सुरुवातीचा व मधला) 
o(ओ) 

Zain ja ज jha (झ) 
Cheth gha घ  
Theth tha ठ ṭha, ṭa थ.ठ. 
Yod ya य  
Kaph ka क  
Lameḍ la ल 1 (Bhaṭṭiprolu) 
Mem ma म ṃ मां (अनुस्वार) 

Nun na न ña { ṅa ि. 
ṇa न. 

Samech S(Bhattiprolu) sa स.  
  स ṣa ष. 
Ain  इ e  
   i,1 (initial & medial) .इ..  
Phe pa प Pha फ 
Tsade Ca च Cha च. 
Qoph Kha ख  
Resh ra र  
Shin Śa श  
Taw ta ट –त 

 
५८. श आसि ष ही अक्षरे मागाहून साधली आहेत असे सदसते. हे अपवाद सोडून इतर अक्षरे 
साधताना ॲरेमाईक अक्षरे पुढे होती असे सदसते. ब्राह्मी अक्षरे उत्तर सेसमसटक विाशी जुळिारी 
णकवा त्यावरून साधलेली आहेत असे आढळून येते. ब्राह्मी अ, इ, आसि व्यांजने ख, ग, घ, थ, ध, 
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ब, ि याांची प्राचीन पूवयरूपे हा सांबांध दाखवतात. ‘ि, ट’ ही अक्षरे मूळ अक्षरात बदल करून 
साधलेली सदसतात. सेसमसटक ‘अलेफ्’ मधील कोि रुां द झाला आसि उभा जोड आसि आडवा 
जोड दोन्ही बाजूस पढेु आला. बेथ’चा वरचा भाग बांद होता. ‘सगमेल’ मध्ये खालील कोि खुला 
होता. ‘डालेथ’ मधील शपेटी स्पष्ट झाली नव्हती. ‘वाह ला’ अधयचांद्राकृती टोपी होती. त्यातील उभी 
रेषा मधून खाली येत होती. ‘चेथ’ ला तीन शाखा होत्या. ‘थेथ’ आसि ‘आइन’ जवळजवळ 
वतुयळाकृती होती. कोफला वतुयलाकृती सशर आसि त्यातून उभी रेषा खाली येत होती, परांतू ‘हे’ 
मध्ये फक्त तीन फाांटे स्पष्ट होत होते; आसि ‘टॉव्’ची डाव्या बाजूची आडवी रेघ जवळजवळ नष्ट 
झाली होती. अशा काळात सेसमसटक वियमालेची णहदूांना मासहती झाली होती असे सदसते. यावरून 
ब्राह्मी अक्षराांची मूळ कल्पना सनघाली. तो काळ इ. स. पूवय ८०० च्या सुमाराचा होता. यावर सवचार 
करता सेसमसटक वियमालेवरून ब्राह्मी अक्षरे साधण्याची स्या या प्राचीन काळातील आहे असे 
सदसते. 
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आकृती १२ : प्रािीन सेणमणटक आणि ब्राह्मी ििगमाला. 
 
देिनागरीच्या भारतीय उगमाणिषयी शामशास्त्रींिा णसद्धातं 
 

५९. देवनागरी हा श्द देवनाम् नगरम् यावरून साधण्यात आला अशी कल्पना आहे. [(i) ……….. 
अष्टच्ा नवद्वारा ॥२॥ 
देवानाां पूरयोध्या । तस्या सहरण्यमयः कोशः । स्वगो लोको ज्योसतषाऽऽवृतः । 
योवैताां ब्रह्मिोवेद । अमृतेनावृताां पुरीं । तस्मै ब्रह्मचब्रह्माच । 

आयुःकीर्चत प्रजाददुः । 
सवभ्ाजमाना हसरिीं । यससा सांपरीवृताां । पुर सहरण्मयीं ब्रह्मा ॥३॥ 

िैतत्तरीय आरण्यक, १·२७. 
(ii) सुदशयने च कौञे्चच । म ैनागे च माहासगरौ ॥ 
सत द्वट्टा रगमन्ता । स ।ीॅ हायय नगरां तव ॥२॥िैतत्तरीय आरण्यक, १·३१. 

(iii) Shamasatry, R., The Indian Antiauary, Nov. 1906, p. 255.] देवाांचे नगर दाखवण्यासाठी सत्रकोि आसि चौकोन 
काढून त्यात देवाांची आसि देवताांची सचते्र काढीत. देवदेवताांची मनुष्ट्यरूपात आराधना होण्यापूवीची हा 
स्स्थती आहे. (इ. स. पूवय सहाव ेशतक.) ताांसत्रक वाङ्मयात शक्तीचे वियमालेशी साम्य सवस्ताराने दाखवले 
आहे. 
 

६० शामशास्त्रींनी ‘देवनागरीचा उगम’ या सवषयावर तीन लेख प्रससद्ध केले (Indian Antiquery, 
1903). त्यानी ्यूहलर आसि कणनगहॅम याांची मते देऊन मग आपली उपपत्ती सवस्ताराने माांडली आहे. 
आपले मत ताांसत्रक वाङ्मयावर आधारलेले आहे असे त्याांचे म्हििे. इसजप् सशयन पपायरसच्या 
गुांडाळ्याांवरून सफसनसशयन आसि सेसमसटक वियमालेची जी कल्पना होते त्याहून आपले मत भरीव 
पुराव्यावर आधारीत आहे, असा शामशास्त्रींचा दावा आहे. त्याांचे म्हििे असे की, ताांसत्रक सचत्राक्षराांवरून 
जर देवनागरी सनघाली नसती तर ताांसत्रक वाङ्मय सनमािच झाले नसते. सवय ताांसत्रक वाङ्मयात एकाक्षरी 
मांत्र आहेत. जादूटोण्याच्या आकृती आहेत. त्या मानवशरीराच्या सवसवध भागाांवर आधारीत आहेत. [ततै्रव, पृ. 
३१२.] शांकराचायांनी सौंदयग लिरीमध्ये शक्तीचे वियन केले आहे.[सशवश्शास्क्त्तः कामः सक्षसतरथ रसवश्शीतसकरिः । स्मरो 
हांसस्तदनु च परामारहस्यः ॥ 
अमी हल्लेखासभस्स्तससृभरवसानेषु घसटताः । भजन्ते विास्ते तव जनसन नामावयताम् ॥ 
सौदयथलहरी, श्री शांकर भगवतीपाद. English translation etc. by Pandit S. Subramanya Sastri, and T. R. Shinivasa Ayyangar, Adyar, 
1965, pp. 123-24 ] 

 
या अक्षराांची नाव ेती ज्या सचत्राक्षराांवरून साधली त्याचीच नाव ेणकवा समानाथयक नाव ेआहेत, असे 

शामशास्त्री म्हितात. अथवयवदेकाळापासून सचत्राांनी णकवा सचत्रसचन्हाांनी देवाांच्या प्रसतमा काढण्याची पद्धत 
रूढ होती. देवनगरचा अथवववेदात उल्लेख आहे. [अष्टाच्ा नवद्वारा देवानाां पूरयोध्या । तस्याां सहरण्ययः कोशः स्वगो ज्योसतषावृतः 
॥३१॥ 
तस्स्मन् सहरण्यये कोश ेत्र्यरे सत्रप्रसतसष्ठते । तस्स्मन्यव्दे्यकाक्षां आत्मन्वैतत् दै्वत ब्रह्मसवदो सवदुः ॥३२॥ 
प्रभ्ाजमानाां हसरिीं यशसा सम्परी वृताम् । पुरां सहरण्ययीं ब्रह्मासववेशा परा सजताम् ॥३३॥  अर्वथ –10·2·31-33.] 
 
भारतीय णित्ाक्षरे : मानिी आकृतीिरून साधलेली णिन्िे 
 

६१. शामशास्त्री म्हितात की, प्राचीन देवळाांवर सचत्राक्षरे खोदलेली होती. सुध्याह या उत्तर 
आसाममधील नदीजवळ अभ्कप्रस्तरावर आसि वाळूप्रस्तरावर खोदलेल्या सचत्राकृती सापडल्या आहेत. 
त्यापैकी एका सत्रकोिाकृती अभ्कप्रस्तरावर काही सांकेतसचन्हे कोरली आहेत. मेजर हॅनींच्या मते त्यातील 
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एक दोन आकृती अक्षररूप आहेत. त्याांचे प्राचीन देवनागरी अक्षराांशी साम्य आहे. ‘ती अक्षरसचन्हे आहेत. 
सवश्वातील त्वाची मानवी देहातील अवयवाांद्वारे सूचना करून देण्याचा त्याांत प्रयत्न आहे.’ शामशास्त्रींनी 
यातील सचन्हाांची माांडिी करून त्यातून मानवी देहाची सूचना समळते असे दाखवले आहे. (आकृती १४ 
पहा.) 
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आकृती १३: सेणमणटक, खरोष्ट्री आणि ब्राह्मी अक्षरािंी तुलना. 
 
६२. पूिा नदीच्या काठावरील देवळाच्या कठड्याच्या पायावर खोदलेली सांकेतसचन्हे देवाच्या 

आयुधाांची सचते्र आहेत, असे शामशास्त्री सुचवतात. आकृती १४ मध्ये ती रोमन आकड्यानी दाखसवली 
आहेत. I च्, II बाि, III धनुष्ट्यबाि, IV धनुष्ट्याकृती आसि V, बाि, VI कमळाची कळी, VII शस्त्राकृती, VIII 
ढाल णकवा चौकोन. 
 
ताणंत्क िाङ्मयांतील णित्ाक्षरे 
 

वतरवस्यारहस्य या तांत्रग्रांथाांत भास्कराचायांनी सचत्रसचन्हाांचे वियन केले आहे. [मध्यें फालां  सबन्दुदीप 
इवाभासत वतुयलाकारः । तदुपसर ततोऽधचन्द्रोऽन्वथयः कान्त्या तथाकृत्या ॥ 
अथ रोसधसन तदूध्वं सत्रकोिरुपा च चस्न्द्रकाकास्न्तः । नादस्तु पद्मराग इवाण्डद्वयमध्यवर्चतनी सीरा ॥ 
नादान्तरसव्यस्स्थतसबन्दुयुक्तलाङ गलवत् । सतययस्ग्बन्दुसद्वतये वामोद्गच्छस्त्सरारेखा कृसतश्शस्क्त्तः ॥ 
सबन्दूद्गच्छत्र्यश्राकाराथ व्यासपका प्रोक्ता । ऊध्वाधोसबन्दुसद्वतययुतरेखाकृसतस्समनाः । 

सैवोध्वयसबन्दु हीनोन्मनास्तदूध्वं महासबन्दु ॥ वतरवस्यारहस्य.] कपाळाच्या मध्यभागी वतुयळाकृती णबदु 
दीपज्योतीसारखा तेवत आहे. त्यावरील अधयवतूयळाकृती आकृती आसि रांगात चांद्रकोरेसमान आहे. 
त्यावर ‘रोसघनी’ची आकृती काढली आहे. ती सत्रकोिाकृती आहे; चांद्रप्रकाशाप्रमािे चकाकत आहे. 
त्यावरील नादध्वनीची-आकृती नाांगराच्या फाळाप्रमािे आहे. दोन्ही बाजूस मािकाप्रमािे तेजःपजु 
दोन अांडाकृती आकृत्या. ‘नादान्त’, ध्वनीचा शवेट, नाांगराकृती उजव्या बाजूच्या च्ाकृती 
सबन्दुला सचकटवनू. ‘शक्ती’ची आकृती नाांगराच्या फाळाप्रमािे समोरासमोरील दोन सबन्दुांपकैी 
डाव्या सबन्दूला सचकटली आहे. ‘व्यासपका’ची आकृती एका वतुयळाकृती सबन्दूला टेकलेल्या 
सत्रकोिा सारखी आहे. ‘समानः’ ही एक सरळ रेषा वर खाली सबन्दुवत् वतुयळाशी जोडलेली आहे. 
याच सारखी परांतु जरा वर सबन्दुवत् वतुयळ नसलेली आकृती ‘उन्मना’ ची आहे. या सवय आकृत्याांवर 
महासबन्दु आहे. 

 
(शामशास्त्रींचा लेख इांग्रजीत आहे त्यातील इांग्रजी प्रसतश्द श्द आकृतीत कायम ठेवले आहेत.) 
 

६३. घोषध्वनी हे ईश्वराचे सांकेत सचन्ह आहे. म्हिजे अक्षर ि; मेधा सचन्ह अक्षर अ; क्षमा सचन्ह अक्षर 
ल;सवष सचन्ह अक्षर म; चेतना सचन्ह सबन्दू, चांद्रकोर सचन्ह सत्रकोि, नादसचन्ह दोन बुबुळाांमधील नाांगराचा 
फाळ, नादाांत नाांगाांराच्या उजव्या बाजूच्या सबन्दुयुक्त आकृती, याचप्रमािे उलटी आकृती ही शक्ती. 
‘सत्रसशखा’ म्हिजेच सत्रदन्द सबन्दुशी जोडलेला. 
 

दोन अधयचांद्राकृती आकृती पसिम पूवय दोन सबन्दुसमवते असलेली ही ‘समनः’. वतुयळाकृती 
सबन्दुवरून जािारी सरळरेषा ‘उन्मन’ [घोषः सशवबीजो िकारः मेधा अकारः क्षमा लकारः सवषां मकारः ततः 
चेतना सबन्दु चन्द्रखांडाऽधयचन्द्रः त्र्यांश्रां सत्रकोिां सनरोसध । दृग्वृत्तसीरः दृग्वृत्ता्याां युक्त्तस्सीरः अनेन नाद 
उच्चते । अरुिसकरि आसदत्यः दसक्षिपाश्वयसबन्दुः तदु्यक्त्तो हलः अनेन नादान्तस्थ ग्रहिम् । सेन्दुसीरः 
वामपाश्वय-सबन्दुयुक्त्तसीरः अनेन शस्क्त्तकलायाः प्रस्तारो दर्चशतः वृत्राकय सत्रसशखां दसक्षिसबन्दुयुक्त्तसत्रदण्डः 
सत्रशूलां  वा अथ सद्वसबन्दुकसलता सद्वकु्जा रेखा दसक्षिवामसबन्दुद्वयांयुक्त्ता सद्गव्ा समनाः कला ॥ 
सबन्दुसवलसदृजुरेखाकृसतसतरुन्मनाः कला ।ससद्धान्त सारावली. अघोर सशवाचायय.] (पहा आकृती १६). 
शक्तीची सत्रसवध रूपे दाखसवण्यासाठी सरळरेषा (स्स्थती), वतूयळ (सांहार) आसि सत्रकोि (उत्पत्ती) याांचा 
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(आकृती १७) ताांसत्रक ग्रांथात उल्लखे आला आहे. [ऋजुरेखामयी सवश्वस्स्थतौ प्रसथतसवग्रहा । तत्सांहृसत 
दशायाां तु बन्दैवां रूपमासश्रता । प्रत्यावृसत्त्मेिैवां शृङ्गाटवपरुुज्वला ...॥ 

प्रत्याभज्ञान िंत्र, कामकला तचद्वली.] 

त्यातच शक्तीच्या आयुधाांचा सनदेश आहे. ‘शक्ती सवश्वाचे आसदकारि आहे. ती प्रातःकाळाप्रमािे रक्तविी 
असून पाांढऱ्या अांकुशाने सवश्वाचे रक्षि करते. पाशाने बाांधून, दानवाचा धनुष्ट्य आसि पाच बािाांनी नाश 
करते’ [सणृ्येव ससतया सवश्वचर्चचिीः । पाशने प्रसतबध्नात्यभीकान् । 
इषुसभः पञ्चासभधनुषा च । सवघ्यत्यासदशस्क्त्तररूिा सवश्वजन्या ॥ तत्रपुरोपतनषद्.] (आकृती १८.) ताांसत्रक ग्रांथातील मांत्राांमधील 
ध्वनी दाखविाऱ्या आरेखनाांनी सशवाचे रूप रेखाटले आहे, वािुलागम मध्ये ही सांकेत सचन्हे देवनागरीतील 
परांपरागत अक्षराांनी दाखवावी असे साांसगतले आहे. [सशवमेकां  सवजानीयान्मन्त्रमूर्चत परां सशवम् । नादां सकरसटसमत्युक्तां । 

सबन्दुवयक्त्रमुदाहृतम् 
हकारां देहसमत्युक्त्तां द्वयोतुांङ्गौ भजुौ तथा । वस्न्हपादद्वयां सवद्यात् मन्त्र मूर्चतरुकदाहृता ॥ 
सशवमन्त्रान्मूत्ययद्धारकृसतः नागरसलसपसभरुद्धारसयतुां । यज्युते व्यसतसरक्त्तसलसपसभनोद्धारसयतुां युज्यते ॥ वािुलागम.] 

तसध्दान्ि सारावली ताांसत्रक आगमग्रांथात या सांकेत सचन्हाांचे नागरीसलपीतील विाशी साम्य स्पष्ट केले आहे. 
 

 
. I च्, II बाि, III IV 
धनुष्ट्यबाि, 

1. सशरोभषूि 2. सशर 3. नाससका 4, 5. ओांठ, 6,7. बाहू, 8, 9. प्रदेश, 
गाल,  

V, कमलकळी, VI; VII शसे्त्र 10, 11. पाय, 12, 13. भाल 14, 15. जाांघा, 16, 17. डोळे, 18, 19. कान 

VIII ढाल. 20, 21. हात, 22, 23.धड. 
आकृती १४ : सुध्याि (आसाम) जिळ सापडलेल्या अभ्रक प्रस्तरािरील लेखाकृती. 

 
वलरवस्यारहस्य या ताांसत्रक ग्रांथात बारा सांकेतसचन्हे सदली आहेत. [हल्लेखायास्वरुपां तु व्योमास्ग्नवामलोचनम् । 

सबन्द्वधयचन्द्ररोसधन्यो नादनादान्तशक्त्तयः ॥ 
व्यासपकासमनोन्मन्य इसत द्वादशसांहसतः । सबन्द्वादीनाां नवानाां तु समसष्टनाद उच्यते ॥ वतरवस्यारहस्य.] 

(१) आकाश ‘हकार’ (२) अस्ग्न ‘रकार’ (३) डावा डोळा ‘ईकार’ (४) सबन्दू, (५) अधयचांद्र, (६) सत्रकोि, 
(७) नाद, (८) नादान्त, (९) शक्ती, (१०) व्यासपका, (११) समानः व उन्मन (आकृती १५) शामशास्त्री 
म्हितात की बारा सांकेत सचन्हाांपैकी हकार, रकार आसि ईकार ही ‘णहम्’ या मांत्रातील अक्षरे आहेत. 
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 महासबन्दु great circle 

 
उन्मनः mind going upward 

 

समनः With the mind 

 व्यासपका the pervader 

 
शक्ती strength 

 
नादान्त end of sound 

 
नाद sound 

 रोसधनी obstructer 

 अधयचांद्र half moon  

 सबन्दु dot 
आकृती १५ : िणरिस्यारंिस्यमध्ये उले्लखलेले िेणरओस्क्ललफस्. 

 
णिसगग णिन्िािंी रिना 
 

६४. ब्रह्माच्या सवश्वोत्पत्तीच्या इच्छेतून सवसगयसचन्ह सनघाले, असेवरील तांत्रग्रांथात म्हटले आहे 
चांद्रापासून पडलेला थेंब सबन्दूसारखा सदसतो. शक्तीपासून सनघालेला रक्तविी थेंब म्हिजे सवसगातील 
दुसरा सबन्दू. सवसगय म्हिजे महाप्रािाचा (हकाराचा) आत्मा [सवश्वसससकृ्षावशतस्वाधां शक्त्णत व्यलोकयद्भह्मा ॥ सबन्दुभयवसत 
तसमन्दुां प्रसवशसत शक्त्सतस्तु रक्तसबन्दुतया ॥ एतसद्वन्दुसद्गतयां सवसगयसांज्ञां हकारचैतन्यम् ॥ तते्रव.] (आकृती १७).वदेातील 
अस्ग्नशोसमय (अस्ग्न आसि चांद्र याांचे एकत्रत्व) हा श्द सवसगाशी समानाथयक असे आहे एका टीकाकाराचे 
म्हििे आहे. पाांढरा सबन्दू आसि रक्तविी सबन्दू याांचे सूयात समश्रि झाले आहे. तैत्तरीय ब्राह्मिात म्हटले 
आहे की उगत्या सूयात अस्ग्न प्रवशे करतो तर मावळता सूयय अग्नीत प्रवशे करतो. प्रसतपदेला चांद्र सूयय एक 
होतात.शुश्रुत म्हितो अग्नी (परुूष बीज), आसि चांद्र (स्त्री बीज), याांच्या सांयोगातून भ्िूाची उत्पत्ती होते 
आसि तो गभाशयात स्थासपत होतो. शक्तीपासून सनघालेल्या रक्तविी णबन्दूचा स्फोट होतो. त्यातून दैवी 
ध्वनी सनघनू अक्षरे आसि आकृत्या तयार झाल्या. ती आकाश, वाय,ू अग्नी, जल आसि पृर्थवी (आकृती १९) 
याांची सांकेतसचन्हे आहेत. [स्फुसटतादरुिासद्वन्योनादयब्रह्माांङ कुरो व्यक्तः । तस्माद्वगनसमसरिदहनोदकां भसूमवियसांभसूतः ॥ एतप्तञ्चकसवकृसतः 
जगसददमण्डप्रजाण्डपययन्तम् । ततै्रव.] 
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घोष H 

 मेघा A vessel of nectar or middle of the brows 

 क्षमाां L earth 

 सवष M poison, serpent 

 
सबन्दु Vital power 

 अधयचांद्र half moon  

 सत्रकोि triangle 

 नाद, सशव, काम 

 
नादान्त 

 
शस्क्त 

 
सत्रदन्त trident 

 समनः With the mind 

 
उन्मतः the mind going upwards 

आकृती १६ : णसध्दातंसारािलीमध्ये उले्लखलेली णित्ाक्षरे. 
 
ताणंत्क अक्षरणिते् आणि देिनागरी णलपी 
 

६५. शामशास्त्रींनी देवनागरी अक्षराांचा उगम ताांसत्रक ग्रांथात सदल्याप्रमािे झाला आहे यासवषयीचा 
पुरावा पुढे माांडला आहे. त्याांच्या सववचेनाचे सार पुढे देत आहे : 
 

वैदीक काळात क चे सांकेत सचन्ह ‘काम’पासून सनमाि झाले अशी समजूत होती. [कस्म ैदेवाय । 
कस्म ैकाय प्रजापतये देवाय । प्रजापसतवा कः तस्म ैहसवषा सवधेम ।शतपथ ब्राह्मि. 7·4·1·1·9.] 
 
क ईश्वराने अ, क, ि, ट, त, प, य आसि श विय सनमाि केले. म्हिनू ईश्वराला ‘काम’ हे असभधान 

लावतात. त्याचेच पसरभासषक नाव ‘तत्’ कामशरीरात वास करतो म्हिून कामशरीराचे सचन्ह क 
कारासाठी स्स्वकारले [सनरञज्नोऽकामत्वेनोजृ्जम्भते । अ, क, च, ट, त, प, य, शा न्सजेृत । तस्मादीश्वरः कामोऽसभधीयते 
तत्पसरभाषाया । कामः ककारां व्याप्नोसत । काम एवेदां तत्तसदसत ककारो गहृ्यते ।तत्रपुरािापनी उपतनषद्.]. 

 
ए ‘ए’कार सत्रकोिाकृती आहे. कोिापासून त्याची सनर्चमती झाल्यामुळे त्याला ‘कोि त्रयोद भव’ 

म्हितात. पारांपारीक नागरी मध्ये ए नेहमी कोिाकृती सलसहण्याची पध्दत होती. [कोित्रयवदुद्भवो लेखो 
यस्य तत् नागरसलप्या साम्प्रदासयकैरेकारस्य सत्रकोिाकारतयैव लेखनात् । सेरु्बंध] 
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इ देवनागरी ‘इ’कारास ‘कामकला’ म्हितात. मन्मथकला, हृद्कला, सबन्दूत्रय अशीही नाव ेआहेत. 
कतदमि या तांत्रग्रांथात देवीचे रेखाटन तीन णबदूांनी करतात असे म्हटले आहे. ‘इ’कार ध्यानाने 
वैभव आसि अपारधन प्राप्त होते. तीन णबदूांमधील वरच्या णबदूने मुख सूसचत होते आसि खालचे दोन 
णबदू म्हिजेच स्तनागे्र. देवीच्या शरीराची आकृती यावरून मनात कल्पायची. [तत्तुरीयस्वरुपां तु 
सधन्दुत्रयसमसतसरतम् । तदात्मत्वां तु देव्यास्ते साधकेन च यद्भवेत् ॥ तद्भावनाां श्रुि ु प्राजे्ञ महोदयकरीं शुभाम् । ऊध्वयसबद्वात्मकां  
वक्त्रमूधोसबन्दुद्वयात्मकम् । 

कुचद्वयां च तच्छेषैश्शषेाड्गासन च भावयेत् । कातदमािा. पाताल, ४.] ‘ई’काराच्या सचत्रसचन्हाने ‘इांद्रािी’चा बोध होतो. 
यातीव पसहल्या स्वराचे लेखन त्यावरून करतात. 

 

 
सवश्व सांरसक्षिी शक्ती 

 

सशव 

 सवश्वसांहासरिी शक्ती  

 सवश्वजननी शक्ती  

 सवसगय  

   

 आकाश 

 

कमीकला 
णकवा 
शक्ती 

 
वाय ू

 
अांकुश 

 

अग्नी 
 

 

 
जल 

 

धनुष्ट्य 

 
वजयसचन्हाांसकत पृर्थवी  

पारा 

आकृती १७ : णिणिध प्रसगंातील शक्तीिी रूपे. आकृती १८ : णशि आणि आयुधे 
 

 
आकाशमध्यापासून ब्रम्हरांध्रापयंत 

 
वायूमानेपासून भवुयामध्यापयंत 

 
अस्ग्नमानेपासून ओटीपोटापयंत 

 
जलपोटापासून गुडघ्यापयंत 

 
पृर्थवीगुडघ्यापासून पायापयंत 

आकृती १९ : पाि मूलतत्त्िािंी संकेतणिन्िे 
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उ देवनागरीतील ‘उ’कारास उमा, किय, सांवत्सर म्हटले आहे. उ चे लेखन किाकृती असते. 
(वासुदेव नािी.) ‘उमा’ श्दातील पसहल्या स्वराचे लेखन किाकृती उकाराने करतात. 

 
अ देवनागरी ‘अ’कारास अमृतेश्वरी (अमृताची देवता), अमृतकाषयिी. (अमृताचे आकषयि करिारी) 

आसि मेधा (बुद्धी) अशी असभधाने आहेत. ‘शक्तीने अमृतकलश धरला आहे’ असे वियन आहे. त्या 
कलशाचे देवी म्हिून पूजन होते. ताांसत्रक ग्रांथात धनुष्ट्याचा मध्य हे मेधासचन्ह म्हिून साांसगतले 
आहे. त्याचा ‘अ’कारसचन्ह म्हिून स्वीकार झाला. 

 
ॐ ओांकाराला तारा, तारका, आसि धू्रव (उत्तर धू्रव) असे सांबोधण्यात येते. शामशास्त्रींचे म्हििे असे 

की, धू्रवताऱ्याच्या सचत्राने ओांकाराचे लेखन करतात. ते पुढे म्हितात की, तारा श्दाने प्रसतध्वनी 
व्यक्त होतो. याला धू्रव म्हिण्याचे कारि ओांकारध्वनीने ब्रह्माचे प्रगटीकरि होते. 

 
म स्त्रीपुरुषातील सजृनतत्व णबदूने व्यक्त होते. तेच सवश्वाचे आसदकारि. या सचत्रसचन्हाने सवश्व व्यक्त 

करतात. अनुनाससकात इतर ध्वनी सांसमलीत झाले असल्यामुळे अनुनाससकाचे लेखन णबदूसचन्हाने 
करतात. शभ् णबदू, रक्तविी णबदूत सशरण्याची सोय आहे. त्यामुळे सवसगाचे णबदूनी लेखन 
करतात. 

 
ल देवनागरी ल चे पृर्थवीच्या आकृतीशी साम्य आहे. योलिनीहृदय मध्ये, म्हटले आहे की, पृर्थवीमध्ये 

सुगांधी द्रव्य आहे. सलपी श्दाने णलपिे, माजयन, असा बोध होतो. [‘वसुन्धरागतो गन्धस्तसल्लसपगयन्धवाचकः ।’ 
वसुन्धरायाः पृसथव्या गुिो गन्धः । तसल्लसपः पृसथवीवाचको विो लकारः । योतगनी हदय टीका.] यावर टीकाकार म्हितो, 
पृर्थवीचा सवसशष्ट गुि सुगांध आहे. ‘सलपी सुगांधानीं णलपिे’ याने पृर्थवी सूसचत होते. सलपी श्दातील 
पसहल्या विाच्या ध्वनीवरून पृर्थवीचा बोध होतो. म्हिून परृ्थवीचे सचत्रसचन्ह ल साठी वापरले. 

 
रोमन देवनागरी ब्राह्मी ताांसत्रक अक्षरसचत्र अक्षरसचत्राांची नाव े

K क 

 
 

काम, सशव 

c ए एकपाद, शक्ती 
i इ इांद्रािी, कामीकला 

a अ अमृतकलश 

u उ उमा, किय 

o ओ तारा, धू्रव 
m म णबदू 

b : सवसगय, अस्ग्नशोसमया 

I ल सक्षती, सलपी पादौ 
v व वरुि, मसिपूर, पद्म 

r र रुक्त, भजु सदपग्रकज्जल 

y य वायू, नाससका 
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s श  शर 

sh ष 

  

शूल 
s स पाश, स्राक 

h ह कपाळ, देह सशर 

dh ध धनु 
d द धनु 

p प दसक्षिपाश्वय, पाश्वय 

m म सवष, महाकाय, मेरू 

kh ख खातीत, उन्मनी 
gh घ घांटाधासरिी 

ch श चामुांडधासरिी 

t ट टांक, अधयचांद्र 
n न नादाांत 

आकृती २० : िेणरओस्क्ललफील ब्राह्मी आणि देिनागरी अक्षरे. 
 

ि ‘व’कार कमलकळीच्या सचत्रसचन्हाने दाखवतात. बािुलागम मध्ये [वकारां वारूिां ह्यापितुथय मेदसस स्स्थतम् । 
जलस्य यासन नामासन सस्न्त तान्यपरासिच ॥ वकारस्यासप नामासन . . . . . . . । वािुलागम.] असे म्हटले आहे की, वरुि 
जलदेवताांना ‘व’ कारा पसवत्र आहे. उत्पत्तीमधील चवथी पायरी मज्जा. तीमध्ये ि चे वास्तव्य असते. 
‘जल’ अथी जे श्द आहेत ती ि ची ही नाव ेआहेत. 

 
र ‘र’कार अग्नीप्रमािे पसवत्र आहे. त्याला रक्त (लाल) असे म्हितात. अग्नीची तर नाव ेही र चीही 

नाव े आहेत. भास्करानांदाच्या वतरवस्यारहस्यमध्ये [दीपाग्रस्स्थतकज्जललेखावत् । वतरवस्यारहस्य] ‘र’कार 
अग्नीज्वालेवरील धूसर भागाप्रमािे आहे असे साांसगतले आहे. 

 
य नाकाच्या सचत्राने य व्यक्त करतात. मंत्रमहोलदधी मध्ये असा उल्लेख आहे : ‘वायुबीजाचे स्मरि 

करून साधकाने श्वास घ्यावा. वायु शसररात कोरडा झाल्यावर अस्ग्नबीजाने त्याचे भस्म कराव.े 
आसि बाहेर टाकून वायूसबजाने उत्श्वास टाकावा.’ [वायुबीजां स्मरन्वायुां सम्पूयेमां सवशोषयेत् । स्वशरीरयुतां मन्त्री 
वस्न्हबीजेन सनदयहेत् । ..... बसहभयस्म समुत्सायय वायुबीजेन रेचयेत् । मंत्र महोदधी.] देवनागरी अक्षर य नाकपुड्याांशी 
सांबांधीत आहे. त्याला वायुबीज म्हटले आहे. तसद्धान्िसारावली मध्ये उल्लखे आहे, ‘पृर्थवीपासून पाच 
बीजे, (सचत्रसचन्हे) सनघाली; ल, ि, य, र आसि ह.’ [पृथव्यादीसन बीजासन ल व र य ह कारकाःतसद्धािं सारावली] 
सशवाच्या नाससकेपासून ‘य’कार तयार केला. 

 
ि देवनागरी ि ला सशवाची नाव े सदली आहेत; गगन (आकाश), हांस (सूयय) या सांकेतसचन्हाांचा 

हांसमधील पसहल्या विासाठी उपयोग झाला. 
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६६. दशसदशाांच्या सांरक्षक देवताांच्या आयुधाांच्या सचत्रसचन्हाांचे वियमालेतील अक्षराांशी साम्य 
दाखसवले आहे. 
साधकाला समाधान देिाऱ्या मांत्रस्वससद्धीची प्रस्या आता साांगतो. नाससका, देवीमाया आसि 
सोटा यावर आधारीत तीन श्दखांडाांचा उच्चार केला. त्याची य ने सुरुवात होते. स, ि आसि ओ 
याने अन्त होतो. या सवय विाचा अनुनाससकाशी (इांद्र, चांद्र) सांयोग झाल्यावर साधकाने सप्ताक्षरी 
मांत्राांचा उच्चार करावा. य, र, ल, ि,श, ष, स. [वक्ष्येऽधुना मनोस्तयोद्धारां ध्यातुसुखावहम् । पाशां मायाां ससृि प्रोच्य 
यादीन्सप्तेदुन्युतान् । तारास्न्वतां नभस्सप्तविं मन्त्रततो जपेत् । मतं्रमहादेधी.] 

 
ध भास्करानांदाने आपल्या लललतसहस्त्रनाम वरील टीकेत दांत्य थ, द, ध ही धनुष्ट्याची बीजाक्षरे 

मानली आहेत. धनुष्ट्याची सचत्राक्षरे ध साठी योजण्यात आली आहेत. 
 
श देवनागरी अक्षर श हे शर (बाि) वरून साधले आहे. 
 
ष शूल, ‘सत्रशलू’वरून ष अक्षर साधले आहे. 
 
स पाश, (साखळी णकवा हार) वरून स अक्षर साधले आहे. 
 
प ‘प’ दक्षपाश्वय, सेनानी, मरीसचः, पवनः आसि शसनः या नाांवावरून घेतले आहे. पाश्वयमधील पसहल्या 

विाचे प सचन्ह दशपाश्वयच्या अक्षरसचन्हावरून सनघाले. 
 
म देवनागरी ‘म’काराला, सवष, महावीर, महाकाया, मेरू, ही नाव े आहेत. सवषाची सूचना देिारे 

सपाचे अक्षरसचन्ह मेरू मधील म साठी वापरण्यात आले. 
 
ख देवनागरी ख चे नाव ‘खातीत’ (आकाशापसलकडे) असे आहे. प्राचीन देवनागरीतील ख उन्मनी, 

उन्मनः याच्या सांकेतसचन्हाांनी व्यक्त होत असे. घांटाधासरिी हे घ चे नाव. घांटेच्या आकृतीवरून घ 
अक्षर साधले आहे. तो ध्वनी घांटा श्दाच्या सुरुवातीस येतो. 

 
ि ‘चमयमूांडा घरा’, (सशर चाांबडे न काढलेले) असे ि चे नाव आहे. ‘ि’ अक्षर धडापासून वगेळे 

केलेल्या सशरावरून तयार करण्यात आले. आसि ि या अक्षराची उत्पत्ती धड आसि धडासवरहीत 
सशर या पासून झाली, असा ताांसत्रक ग्रांथ मंत्रमहोदधी मध्ये उल्लखे आहे. ‘मी कालीचे स्तवन करतो. 
सतचे मुख, पाद आसि दांतपांक्ती नील मण्याप्रमािे तेजःपुांज आहेत, ती सत्रनेत्र आहे. सवांगावर 
अलांकार आहेत, इतकेच नव्हे तर अनेक आयुधे सतने धारि केली आहेत. (जपाची माळ, 
कमलपुष्ट्प, परश,ू गदा, बाि, धनुष्ट्य, लोहगी सोटा, भाला, ढाल, मुांडके आसि शांख इत्यादी.) मधु 
आसि कैटभ याांच्या सनदालनासाठी श्रीसवष्ट्िु सनसद्रस्त असल्यामुळे, सांरक्षिासाठी ब्रम्ह्याचे मी स्तवन 
करतो. [खांड्ग च्गदेषु चसपपसरधान् शूलां  भशुृण्डीं सशरः । शांङ खां सन्दधतीं करैसस्त्रनयनाां सवाङ गभषूवृताम् । 

यामस्तोत्स्वसपते हरौ-कमलजौ हन्तुां मधुां कैटभां । नीलाश्मदु्यसतमास्यपाददशनाां सेवे महाकासलकाम् ॥१४४॥ 
अक्षस्त्रक् परशुांगदेषुकुसलशां पद्मां धनुः कुस्ण्डकाां । दण्डां शस्क्तमणस च चमय जलजां घण्टाां सुराभाजनम् 
शूलां  पाशसुदशयने च दधतीं हस्तै प्रवालप्रभाां । सेवे सैसरभमणदनीसमह महालक्ष्मीं सरोजद्भवाम् ॥१४५॥] मंत्रमहोदधी. 
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त ‘त’कार टांक, अधयचांद्र, कमांडलू या नावाने ओळखला जातो. त्याच्या अक्षरसचत्राांवरून 
देवनागरीतील त चे आलेखन केले आहे. 

 
न नादान्त, ध्वनीचा अांत, यावरून ‘न’कार साधला आहे. 
 

६७. शामशास्त्रींचा असा समज आहे की, सांस्कृत श्दाांच्या सवकृत रूपावरून पासिमात्य 
वियमालेतील विांना नाव ेसदली आहेत. हे सांस्कृत श्द सत्रपुरोपसनषद मध्ये आले आहेत : काम (क), योनी 
(ए), कमल (ई), वज्रपािी (ल), गुहा (हीं), ह, स, मातासरश्व (क), अभ्म् (ह), इांद्र (ल) आसि गुहा 
(हीं) हा पसहला आसि असतप्राचीन मांत्र म्हिजेच सवश्वमाता. [कामो योसनः कमला वज्रपासिः । गुहा ह सा मातसरश्वाभ्समन्द्रः । 
पुनगुयहा स क ला मायया च । पुरुच्येषा सवश्वमाता सदसवद्योम् ॥ तत्रपुरोपतनषद्] 

 
शक्तीिे ििगमालेशी अणभनित्ि 

 
६८. वियमालेतील इतर अक्षरे, अक्षरातील अवयव मागे पुढे करून, बदल करून, काना, 

वतुयळखांड, अांकुश, इत्यादी अक्षराांना लाऊन बनवली आहेत. वातुलागम [अकारां च इकारां च उकारां च ऋकारकम् । 
लृकारां चवै एकारां तथैवौकारमेव च ॥ एते सप्त स्वराः प्रोक्त्ताः प्रकृसतस्तुां समीसरताः शषेास्स्त सवकृसतः प्रोक्ताः तेषामुद्भवमुच्यते ॥ 

अकाराच्चोद्भवाकारसमकारेत्वीसमुद्भवः ॥ वातुलागम.] मध्ये अ, इ, उ, ऋ, लग  लृ, ए आसि ओ याांपासून आ,ई, ऊ, ऋ, लृ, 
ऐ, औ ही अक्षरे साधल्याचा उल्लेख आहे. शामशास्त्रींचे म्हििे [Indian Antiquary, Nov. 1906, pp. 312-13.] असे आहे 
की, देवनागरी अक्षरे, सशव आसि शक्ती याांच्या सचत्रसचन्हाांवरून साधली नसती तर अनेक कल्पनासचत्राांना 
देव देवताांची नाव सदली नसती. तांत्रसवदे्यत मूलाधार म्हिनू चार प्रकारचे असभन्नत्व साांसगतले आहे. नाद, वर 
साांसगतलेली (९–१२) सचत्रसचन्हे, (१) साधकाचे शरीर, अवयव, (२) देव, देवीचे शरीर, (३) वियमालेतील 
अक्षरे (पांचाशत कला) णकवा एकाक्षरी मांत्र आसि (४) साधकाचे देवदेवीशी असभन्नत्व, याच्याशी सांबांध आहे 
त्यावर तांत्र सवदे्यतील सवद्वानानी आपले सववचेन आधारले आहे. कामकला सचन्वलीमध्ये वियमालेचे 
(भतूसलपी) शक्तीशी असभन्नत्व वर्चिले आहे. 
 

मध्यमा देवीला सूक्ष्म आसि द्दश्य अशी सद्वसवध रूपे आहेत. नऊ प्रकारचे उच्चासरत ध्वनी हे सूक्ष्म 
आसदरूप, वियमालेतील अक्षराांचे नऊ गट हे दृष्ट्यरूप. [सद्वसवधा सह मध्यमा सा सूक्ष्मा स्थूलाकृसतस्स्थरा सूक्ष्मा । 
नवनादमयी स्थूला नववगात्मा तु भतूसलप्याख्या ॥ कामकला तचद्वली.] सवय ताांसत्रक वाङ्मयात एकाक्षरी मांत्राचे 
सववचेन आहे. त्या मांत्राांचे दृष्ट्यरूप, अक्षरे आसि मानवी शरीराच्या सवसवध अवयवाची सचत्रसचन्हे 
आहेत. वािूलागममध्ये म्हटले आहे ‘देव सवश्वाची बीजे आहेत. या बीजाांच्या सचत्रसचन्हाांवरून अक्षरे 
बनली’ [देवाांनाां बीजनामासन विास्तत्र प्रकस्ल्पताः । तस्माद्विानी चेस्क्तने ज्ञात्वा मन्त्र समुद्धरेत् ॥ वािुलागम.] 

दतक्षणाभतुिसतंहिा मध्ये शक्तीचे शरीर अवयव अ पासून क्ष पयंत अक्षराांचे बनले आहे आसि त्यामुळे 
देवी तेजःपुांज सदसते. [अकारासदक्षकारानाविययवसुन्दरीम् । दतक्षणामूर्तिसतंहिा, अ. १६.] 
शामशास्त्रींचे भाष्ट्य असे की, ताांसत्रक वाङ्मयातील चचा-सववरि समजण्यास ताांसत्रक सचन्हसचन्हाांचे 
देवनागरी अक्षराांशी साम्य लक्षात घ्याव ेलागते. 

 
६९. भारतीय सलपी, ब्राह्मी, मात्रका आसि देवनागरी, या नावाांनी प्रससद्ध आहे. भारतीयाांच्या 

पूजसनय देवतेचे ‘मातृ’ असे सांबोधन आहे. मातृ म्हिजे माता.सतच्या सचत्रास ‘मातृका’ म्हितात. सांकेतसचन्ह 
आसि ते ज्यावरून साधले त्या देवता ह्यातील फरक लुप्त झाल्यावर देवदेवताांची नावचे सांकेतसचन्हाांना 
समळाली. त्याच प्रमािे वैसदक देवताांची ‘अक्षर’, ‘ब्रह्मा’ ही नाव े सचत्राांना देण्यात आली. प्राचीन काळी 
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भारतात ह्या सचत्राांची पूजा होत असे. शामशास्त्रींनी दाखवनू सदले आहे की सांकेतसचन्ह आसि वतुयळ याांना 
देवाांचे नगर असे तैसत्तरीय आरण्यकमध्ये म्हटले आहे. [तैसत्तरीय आरण्यक, 1, 27 पहा सांदभय ३३.] ही सांकेतसचन्हे 
केशरी रांग, गाईचे रक्त आसि सपत्त, याांनी काढीत. या स्येला लेप असे म्हितात. लेप श्द सलप् धातूवरून 
साधला आहे. भारतीय, सवश्व आसि सवश्वसनमाता ब्रह्मा, यात अदै्वत मानतात. आकाश, वायु, अग्नी, जल 
आसि पृर्थवी, ही महात्वाची सांकेतसचन्हे पूजनासाठी मानवी शरीराच्या अवयवाांवरून बनवली आहे. ही 
कल्पना अथवयवदेावरून बसवली आहे. त्या तीन ऋचाांचे भाषाांतर असे : 
 

जे पािी ज्या देवता आसि जे ब्रम्ह्याांला सुांदर वाटते त्याांच्याबरोबर ब्रम्ह्याने शरीरात प्रवशे केला. 
शरीरात तोच प्रजापती नावाचा असधष्ठाता आहे.पुरुषाची दृष्टी सूयय आसि प्रािवायू अशा सवसशष्ट 
रीतीने सवभाजन करून तयार केली आहे. आसि त्याचा अन्य आत्मा देवानी अस्ग्नजवळ सदला. 
(३१). त्यामुळे पुरुषाला जाििारे ज्ञानी हे ब्रह्मच आहे असे समजतात. कारि की सवय देवदेवताांचे 
त्याांच्यात वास्तव्य आहे, ज्याप्रमािे सवय गाई गोशाळेत रहातात. [या आपो याि देवता या सवराड्ब्रह्मिासह । 
शरीरां ब्रह्मप्रासवच्छरीरेऽसध प्रजापसतः ॥३०॥ सूययिक्षवुर्चतः प्रािां पुरुषस्य सव भेसजरे । अथस्येतर मात्मानां देवाः प्रायच्छन्नग्नेये ॥३१॥ तस्मादै्व 
सवद्वान्पुषसमदां ब्रहे्मसत मन्यते । सवाह्यऽस्स्मन्देवतागावो गोष्ठ इवासते ॥३२॥ अर्वथवेद, XI. 9.30-32.] 

 
णशिािगन िंणद्रका यातील णििेिन 
 

लांबचौकोनाकृती आकृती, वज्राच्या सांकेतसचन्हाांनी, शरीराच्या चवड्याांपासून गुडघ्याांपयंतचा भाग 
दाखवतात. एक अधयवतुयळ आसि दोन कमलसचन्हे गुडघ्यापासून ओटीपोटापयंतचा भाग 
दाखवतात. एक रक्तसत्रकोि ओटोपोटापासून मानेपयंतचा भाग दाखसवतो. एक कृष्ट्िाकृती 
मानेपासून दृष्टीमध्यापयंतचा भाग दाखवते. पताकासहीत सांकेतसचन्हवतुयळाने शीषय दाखवण्यात 
येते. त्यात दृष्टीमध्यापासून सशरमध्य दाखवले जाते. [पादा्याां जानुपययन्त चतुरस्त्रां सवज्रकम् । जान्वोरानासभ 
चन्द्रर्चधसनभां पद्मद्वयसमायुतम् । नासभतः कण्डपययन्तां कोि रक्तवियकम् । कण्ठाद्भ्मूध्यपययन्तां कृष्ट्िां वयोस्तु मण्डलम् । 
भ्मूध्याद्ब्रह्मरन्भ्ान्तां वतुयलां  ध्वजलस्ञ्छतम् । तशवाचथन चंतिका.] 

 
Primary letters Derivatives. 

 

 

=ga.      

=ṅa,  =ña,  =na.  

= ṭha,  =ḍh,  = ta,  = tha 
= ḍȧ.      

 =pha,  = b,   = bha. 

आकृती २१ : मूळाक्षरे आणि साधलेली अक्षरे 
 

r. Mantra : Klim = K+1+i+m=  
Hence the for,s of Klim 
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2. Mantra Hrim = h+r+i+m =  
Hence the form of Hrim. 

 

 
आकृती २२ : मंत्ाक्षरािें लेखन. 

 
ताांसत्रकवाङ्मयात सशव आसि शक्ती याांचे पूजन लैं सगक सांकेतसचन्हाांनी कराव ेअसे म्हटले आहे. 

शक्ती सत्रकोिी सांकेतसचन्हाांनी व्यक्त्त केली आहे. [सत्रकोिरूपा योसनस्तु.... शस्क्त....सवश्वयोसनसरसतख्याता । ज्ञानाियव, अ 
१०] सशवाचे आरेखन दोन णबदुांमधील सरळ रेषा णकवा दोन अांड्याांमधील नाांगर, याांनी व्यक्त केले आहे. [(i) 

सबन्दुद्वयाांतरे दण्डसश्शव रुपो मसिप्रभः । सनत्योपदार्चशकाियव, खांड २. (ii) अण्डद्वयमध्यवतीनी सीरा । वसरवस्यारहस्य, खांड २.] गढू 
आकृत्याांचे पूजन आसि गूढ ध्वनीचे उच्चारि ताांसत्रक सवदे्यतून पुढ आले. शक्तीचे सांकेतसचन्ह तीन णबदू 
आसि एक सत्रकोि असे आहे. दोन णबदु म्हिजे स्तनाग्र. सतसरा णबदू मुख. त्याखाली सत्रकोि णकवा 
गुहेसारखी तीन सनवासस्थाने. हे शक्तीचे स्वरूप ‘कामीकाला’ णकवा कामाचेच शरीर आहे. या जािीवनेे 
साधक कामच बनतो. [द्वामांडला द्वा स्तना सबम्बमेकां  । मुखां चाद्यस्त्रीसि गुहा सदनासन । कामीकलाां कामरुपाां सवसदत्वा । नरो जायते 
कामरूपि कामः ॥ सत्रपुरोपसनषद.] 
 
शामशास्त्रींच्या णििेिनातील कालणिपयास 
 

७०. इ. स. पूवय सतसऱ्या शतकात ब्राह्मी सवयत्र प्रचारात होती त्यामुळे सतचा उगम ताांसत्रक ग्रांथात 
शोधिे व्यथय आहे. [वरीलप्रमािे माझे मत होते. परांतू ता तकय तीथय लक्ष्मिशास्त्री जोशी याांनी तांत्रशास्त्रग्रांथात 
वियन केलेली अक्षररूपे ब्राह्मीची आहेत असे मत व्यक्त केले आहे.] शामशास्त्रींनी हे मान्य केले आहे की, 
कोिताही तांत्रग्रांथ इ स. पूवय पाचव्या शतकापूवीचा नाही. परांतु त्याांनी सत्रपुरोसपषद वरील भास्करानांदाच्या 
टीकेतील ऋग्वदेी उपसनषदातील सोळा श्लोक यज्ञकाळी उच्चारतात, या म्हिण्यावर सवश्वास ठेवला आहे. 
यावरून त्याांचे म्हििे असे की तांत्रसवद्या की ऋग्वदेकाळा इतकी जुनी आहे. त्यानी ऋग्वदेातील सांभोग 
सवषयक उल्लेखाकडे लक्ष वधेलेले आहे. [सवष्ट्िुयोसन कल्पयतु त्वष्टा रूपासि णपशतु । आ णसचतु 
प्रजापसतधाता गभय दधातु ते । ऋग्वदे, X. 12. 184. 1] 
 

तांत्रसवदे्यच्या प्राचीनत्वाचा पुरावा म्हिून प्राचीन नाण्याांवरील ताांसत्रक सांकेतसचन्हे (कामीकला 
धरून) उल्लेखली आहेत, ही गोष्ट शामशास्त्री पुढे करतात. तांत्रसवदे्यमधील देवदेवताांच्या सचत्राांच्या 
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उपयोगासवषयी सलसहताना या पद्धतीचा वदेातही उल्लखे आहे असे त्याांनी दाखवले आहे. त्याच्या समथयनात 
त्याांनी अथवयवदेातील एका सूक्ताची साक्ष काढली आहे. [अथवयवेद, X. 7.] आपल्या मताच्या समथयनासाठी 
त्याांनी अथवयवदेातील गढू आकृत्या आसि जादूटोिा सवषयक उल्लखेाांवर सभस्त ठेवली आहे. 
 
 
ताणंत्क पंथातील श्रीिक्र 
 

७१. तांत्रसवदे्यतील श्रीच्ाचा अथवय वदेात उल्लखे आहे : 
 

ज्यास आठ च्े व नऊ द्वारे आहेत अशी ही देवाची नगरी आहे. ज्यामध्ये तेजस्वी कोश आहे, जो 
तेजाने पसरपूिय असा स्वगयच होय. (३१) तीन आराांनी युक्त, तीन कें द्रात स्स्थर, अशा त्या तेजस्वी 
कोशातील जो आत्मवान् यक्ष, त्यास सनियेकरून ब्रह्मज्ञानी जाितात. (३२) 

 
तेजस्वी दुःख हरि करिारी, यशाने पसरपूिय, कधीही परासजत न होिाऱ्या, अशा प्रकाशमय 
नगरीत ब्रह्म सामावलेले असते. (३३) [अथवयवेद, पहा : सांदभय ३६.] 

 

 
आकृती २३ : श्रीिक्र. 

 
या श्रीच्ावर कासमकला आकृती काढायची असते. सत्रकोिातील णबदुस्थानावर देवीच्या मुखाने 
णचतन कराव.े नांतर वरील सद्वणबदूत स्तनाग्राांचे स्मरि कराव.े सत्रकोि स्थानी योनी कल्पून देवीचे 
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पूिय शरीर मनःचक्षूसमोर उभे करावे” [सत्रकोिे बैन्दवस्थाने अधोवक्त्रां । सवसचनायेत् । सबन्दोरुपरीभागे तु वक्त्रां ससचन्त्य 
साधकः ॥ तदुपयेव वक्षोजसद्वतयां सस्मरे्दुधः । तदुपयेव योसन च ्मशो भवुनेश्वरीम् । सौंदयथ लहरी.] 

 
शामशास्त्री म्हितात, वर उल्लेखलेले सचत्र म्हिजे ‘कासमकला’ आकृती [शामाशास्त्रींना इथे चैत्य सांकेत सचन्ह 

असभपे्रत आहे.] उलटी काढलेली असते. 
 

७२. याच प्रकारच्या आकृतीची प्राथयना सप्रयासमलनाची इच्छा पूिय करण्यासाठी करावी असे 
तांत्रग्रांथात साांसगतले आहे. एका मोठ्या वतुयळामध्ये सप्रयेचे सचत्र काढून सतचे ध्यान कराव ेआसि सांकल्प 
बोलावा. सप्रया सकतीही अांतरावर असली तरी ती लाजलज्जा सोडून धावत येईल. [सलसखत्वा सवपुलां  च ा्ं  तन्मध्ये 
प्रसतमाां यसद । नाम्ना सलखसत सांयुक्ताां ज्वलन्ती सचन्तयेतत् ॥ शतयोजनमात्रस्था त्वद्दश्यासप च या भवते् । भयलज्जासवसनमुयक्ता साप्यायासत सवमोसहता ॥ 

सनत्यसोडसशकाियव, खांड १.] याच ग्रांथात अन्यत्र स्त्रीला बांदीवान करून आिण्यासाठी डासकिीप्रयोग साांसगतला 
आहे. 
 

एकाांत जागी सप्रयेचे सचत्र काढाव.े त्यात मुख, गळा, स्तन, ओटीपोट आसि योनी दाखवावीत. सतचा 
सवशषे वषे आसि अलांकार काढावते. हे सचत्र योनी दाखवावीत. सतचा सवशषे वषे आसि अलांकार 
काढावते. हे सचत्र काढण्यास गोमूत्र आसि गाईचे सपत्त याांचा वापर करावा. सप्रयेचे वियन आसि नाव 
सलहून अांकुशात अडकवाव.े सचत्रातील सवय साांध्याांवर मदनसचन्ह सलहाव.े” [सलखेद्रोचनयैकान्ते 
प्रसतमामननीतले । स्वरूपाां चात्र शृांगारवेषाभरि भसूषताम् । तत्फालगळहृन्नासभजन्ममण्डलयोसजताम् । जन्मनाममहासवद्यामांकुशान्तावद-
र्चभतीम । सवांगसांसधसांलीनमासलख्य मदनाक्षरम् । ततै्रव.] 

 
७३. शामशास्त्रींचे म्हििे असे आहे की, डासकिीसवद्या ही अथवयवदेामध्ये प्राथसमक स्वरूपामध्ये 

आढळते. तांत्रवाङ्मयामध्ये ती प्रगल्भ झालेली सदसते आसि नांतर हळूहळू सनष्ट्प्रभ होत गेली. तरी त्यात 
फारच थोडा बदल झाला आहे. त्यात बदल झाला तो पूवय परांपरेबाबतचे अज्ञान, चुकीच्या अथयबोधामुळे 
आसि गैर समजुतमुळे. ज्यावर जादुटोिा करायचा त्याांची आकृती काढावी. त्यासाठी गोमुत्र आसि गाईचा 
सपत्तरस वापरावा. सचत्राकृती काढण्याची पद्धती इत्यादी गोष्टी अथवयवदेपूवय असल्या पासहजेत. [shamasastry, 
The IndianAntiquary, Oct. 1906, p. 272.] 
 

अथवयवदेाच्या कालसनसितीबाबत रामशास्त्रींनी मक्डोनाल्डचा हवाला सदला आहे. [Macdonell (Prof.) 

Atharva Veda (Grundriss, p. 66] मह्वाची गोष्ट अशी की कमयकाांडसवषयक तांते्र वैदीक काळापूवी अथवयवदे 
परांपरेच्या व्यसतसरक्त अस्स्तत्वात होती. जादूटोिा करण्याची परांपरा वैसदक काळापूवीची, अवसे्तापूवीची, 
आहे. 
 
भारतीय णलप्याचं्या उगमाणिषयी णडकरजरिे मत 
 

७४. सडणरजर म्हितात [Diringer, David, The Alphabet, p. 336] की, प्रगल्भ ब्राह्मी लेखनपद्धती ही 
भारतीयाांच्या भाषाशास्त्रीय आसि ध्वसनशास्त्रीय अचकू कल्पनाांचे पययवसान आहे. यात भारतीयाांनी तत्कालीन 
सवय सलप्याहून जास्त प्रगती केलेली सदसते. त्यातून अनेक भारतीय सलप्या ससद्ध झाल्या. त्यात भाषेतील 
सवय ध्वनी सलसहण्याची सोय होती. मोहेन जो दडोची सचत्रसलपी आसि ब्राह्मी यात (दोन हजार वषाच्या 
काळात) कोिताच सांबांध अजून प्रस्थासपत झालेला नाही. परांतू त्यातील सांबांध आपल्याला आज माहीत 
नसला तरी नाकारता येिार नाही. णसधु-सांस्कृतीनांतरच्या आयय वसाहतींचे अवशषे उत्खननात सापडले तर 
या गोष्टीवर जास्त प्रकाश पडेल. ऋग्वदे काळातील सूक्त्तरचनाकालातील वसाहतीचा शोध लागला आसि 
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त्याांचा अ्यास झाला तर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. इ. स. पूवय सातव्या शतकापूवीचा इसतहास अजूनही 
पुरात्वशास्त्राच्या के्षत्रातच आहे. 
 

णसधू सांस्कृतीतील अक्षरवसटका आसि ब्राह्मी अक्षरे यातील साम्य स्पष्ट झाले तरी ब्राह्मी अक्षरे 
णसधसलपीपासूनच सनमाि झाली असे ससद्ध होत नाही. त्यासाठी या दोन्ही सलप्या ज्या भाषाांसाठी 
वापरल्या जात असत, त्यातील विातील ध्वनीमूल्ये समान होती हे ससद्ध केले पासहजे. 
 
णसधुसलपी ही पसरवतयन काळातील सलपी असावी. ती अक्षरात्मक आसि कल्पना-सचन्हात्मक होती. 
तर ब्राह्मी सलपी ही अक्षर प्रधान आहे. आजवरच्या सलसपसांशोधनावरून एक गोष्ट आपल्याला मान्य 
झाली आहे की, कोितीही अक्षरसचत्रसलपी दुसऱ्या वियसलपीच्या प्रभावासशवाय ससद्ध होत नाही. ही 
इसतहासससद्ध गोष्ट आहे. मग अक्षरात सकरकोळ साम्य असेना का. आजवर कोिी सलपीशास्त्रज्ञाने 
णसधूसलपीपासून ब्राह्मी ससद्ध झाली असे ससद्ध केलेले नाही. 

 
७५. सडणरजर पुढे म्हितात : 

 
ब्राह्मी सलपी ग्रीक सलपीपासून सनघाली हा ससद्धाांत मला समाधानकारक वाटत नाही. (१) 
भारतीयाांचा ग्रीकाांशी सांबांध येण्यापूवी भारतीयाांचा वियमाला माहीत असलेल्या अन्य राष्ट्रीयाांशी 
सांबांध आला होता. सशवाय ग्रीकाांशी सांबांध येण्यापूवी एक दोन शतके ब्राह्मी सलपीचा वापर होता. 
(२) सेसमसटक वियमालेत जी ग्रीकाांनी भर घातली ती स्वरसचन्हाांची. परांतू भारतीय सलप्यातील 
उिीव ही की, उच्चार सुलभतेवर उपाय शोधून काढण्यातील अडचिी. 

 
ब्राह्मी सफसनसशयनसलपीपासून बनसवली या उपपत्तीला आके्षप असा कीं भमूध्य समुद्राच्या पूवय सकनाऱ्याशी 
भारताचा ब्राह्मीच्या उत्पत्तीकाळी सांबांध आला नव्हता. सफसनसशयनसलपीचा, पूवय सफसनसशया देशातील 
सलप्याच्या उत्पत्तीवर काहीही पसरिाम झालेला नाही. 
 
ब्राह्मी दसक्षि-सेमेसटक वियमालेवरून साधली, हे मतही मान्य होण्यासारखे नाही. अथात भारत आसि 
दसक्षि अरबस्तान याांत दळिवळि होते, ही गोष्ट खरी आहे. परांतु दसक्षि अरबस्तानाचे भारतावर त्या 
काळी साांस्कृसतक प्रभतू्व प्रस्थासपत झाले नव्हते. सशवाय ब्राह्मी अक्षरे आसि दसक्षि सेसमसटक विय याांतील 
साम्य उपेक्षिीय आहे. 
 
कुसनफॉमय सलपीपासून ब्राह्मी ससद्ध झाली हे स्ऱ्हस डेस्व्हडचे मतही ग्राह्य नाही. त्यानी असे सुचवले आहे की 
भारतीय सलपी ही उत्तर वा दसक्षि सेसमसटक या सलप्याांपासून बनलेली नाही, तर दसक्षि आसि उत्तर 
सेसमसटक या सलप्या ज्या मळू यूफ्ऱ्याटीस व्हॅलीमधील सलपीतून सनघाल्या, त्याच मळू स्त्रोताांतूनच ब्राह्मीचा 
उगम झाला. याबाबतीत त्याांनी कोिताही सनिायक पुरावा पुढे केलेला नाही. 
 
७६. ऐसतहाससक आसि साांस्कृसतक पुरावा एकत्र केल्यावर ब्राह्मीपूवय ॲरमाईक वियमालेवरून ब्राह्मीची 

कल्पना येते, असे म्हिता येते. ब्राह्मीतील विाचे जसे सफसनसशयन वियमालेशी साम्य आहे, तसे ते 
प्राचीन ॲरामाईक वियमालेशीही आहे. माझ्या मते सेमेसटक आसि आमेसनयन व्यापाऱ्याांचा 
इांडोआययन व्याप्याऱ्याांशी प्रथम सांबांध आला. तरी ॲरामाईक वियमालेवरून ब्राह्मी प्रत्यक्ष ससद्ध 
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झाली नाही. फक्त वियमालेची कल्पना भरतीयाांनी उचलली. बरीच ब्राह्मी अक्षरे पाहताां त्यावर 
सेसमसटक प्रभाव असल्याचे सदसते. सशवाय ब्राह्मीचे सुरूवातीचे, उजवीकडून डावीकडे लेखन, 
सुद्धा सेसमसटकच्या प्रभावामुळे स्वीकारले. सवयसाधारिपिे हे मान्य करण्यात आले आहे की ब्राह्मी 
मूलतः ब्राह्मिाांनी सांस्कृत भाषा सलसहण्यासाठी सनमाि केली. तेच या राष्ट्रसलपीचे जनक होत. मग 
त्यानी वियमाला सनर्चमतीची कल्पना कोिाकडून घेतली हा प्रश्न अलासहदा. पूिय सवकससत ब्राह्मी 
लेखनपद्धती, भारतीयाांच्या भाषाशास्त्रातील आसि ध्वसनशास्त्रातील आिययकारक प्रगतीचे अपत्य 
आहे. या शास्त्राांत भारतीय अग्रगण्य होते. त्यानी सनर्चमलेल्या ब्राह्मी सलपीने सवसवध भारतीय भाषाांचे 
लेखन सबनचकू करण्याची व्यवस्था केली. 

 
ब्राह्मी सलप्याांच्या उत्पादकाला सेसमसटक वियमाला ही अक्षरसलपी वाटली असावी. तसे इांडोआययन भाषा 
बोलिाऱ्या कोिालाही वाटेल. आजही सहबु्रसलपीत (K, t, b) ‘कतब’ याचा ‘लेखना’शी सांबांध असलेल्या 
सवय अथयछटाांसाठी वापर होतो. याचा उच्चार सभन्न सभन्न होतो. : “कोतब” (त्याने सलसहले) “कोतब” (तो 
सलसहत आहे) “कोतब” (मी सलहीन) या सभन्नता सांदभाप्रमािे जािायच्या असतात. या सवरुद्ध इांडोआययन 
भाषाांत व्यांजनयुक्त्त श्दाना अथय असतो वा नसतोही. या पद्धतीप्रमािे इांग्रजीमध्ये C-T याचा अथय क्याट, 
कट्, कॉट, ससटी, क्यटू, ॲक्ट, ॲक्यटू असे उच्चार होतील. 
 
भारतीय सलप्यात प्रत्येक व्यांजनात स्वर अ असतो, ही कल्पना कदासचत् ॲरामाईक भाषाांवरून घेतली 
असावी. कारि त्या भाषाांत ‘अलेफ’चे प्राचयुय होते. ब्राह्मी सलपी केव्हाां व्यवहारात आली याबाबत सनसित 
असे काांही साांगता येत नाही. बहुधा इ. स. पूवय आठव्या णकवा सातव्या शतकाांत ती सनमाि झाली असावी. 
 
७७. कस्ट याांचा पुढील सनष्ट्कषय डॉ. सडसरजर याांना मान्य आहे : [Ibid, p. 337] 
 

अ. ब्राह्मी सलपी हा भारतीयाांचा स्वतःचा शोध नसावा. त्यानी दुसरीकडून स्फूती घेऊन भारतीय 
वियमालेची आिययवाटण्यासारखी माांडिी केली. 
 

ब.स्वरान्त व्यांजने सलसहण्याची कल्पना त्याांनी पसिमआसशयापासून घेतली हे सनसित. 
 
ब्राह्मीच्या उगमाणिषयी.अ. ब. िालािलकर यािंी कल्पना [Walawalkar A. B. Pre-Ashokan Brahmi.] 

 
७८. कै. अ. ब. वालावलकर याांनी आपला Pre-Asokan Brahmi हा सनबांध १९५१ मध्ये प्रससद्ध 

केला. त्याांत त्याांनी असा सवचार माांडला की, ब्राह्मी ही भारतीयाांची प्राथसमक सलपी नसून त्या काळात 
अशोककालीन इतर अनेक भारतीय सलप्याांना समान अशा एका सलपीपासून तयार केलेली सलपी होती. त्या 
सलपीचा अशोकस्तांभावरील लेखनात उपयोग करण्यात आला. वालावलकराांचे म्हििे असे की, ब्राह्मी ही 
केवळ भारतीय सलप्याांची जननी होती, इतकेच नव्हे तर ती अभारतीय अशा सेसमसटक सलप्याांचीही जननी 
होती. [Ibid, p. 5] एकेकाळी सवय भारत द्रसवडाांनी व्यापलेला होता. इांडोआययन आसि आयोद्रासवसडयनाांची 
स्वतःची अशी सलपी आसि सांस्कृती होती. त्याांची सलपी ही अशोकपूवय ब्राह्मी होय. आसि अशोकाची ब्राह्मी या 
पूवय सलपीचे सवकृत स्वरूप होय. [Ibid, p. 9] 
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७९. कै. वालावलकराांच्या मताप्रमािे भारतीय सलपी ही एक सांकेतसलपी आहे. त्याांनी या सांबांधात 
ॐ या ध्वसनसचन्हाांकडे लक्ष वधेले आहे. यात अ ऊ म या तीन विाचा समावशे आहे. या ध्वसनसमूहाचे दृष्ट्य 
स्वरूप हे ध्वसनलेखन आहे. त्यात तीन ध्वनी त्याांच्या दृश्यस्वरूपात स्पष्ट केले आहेत. (पहा आकृती २४) 
खालची दोन अधयवतुयळे अ चे दृष्ट्य स्वरूप आहे. मधले वतुयळ उ आसि वरचा भाग म हे अनूनाससक आहे. 
[Ibid, p. 10] या सचन्हाचे कोरि (आकृती २५) काही प्राचीन नाण्यावर केले आहे ती नािी सप्रन्सेपने प्रकाशात 
आिली इथे ॐ हे अक्षर डाव्या बाजूवर उभे केले आहे. सप्रन्सेप म्हितो की ते बौद्ध चैत्याचे सचत्र असाव.े 
णकवा मेरूपवयत वा अबू पवयताचे सचत्र असू शकेल. याबाबत अांसतम उलगडा होईपयंत सनसित साांगता येिार 
नाही.[Prinsep James, ‘The Legends of the Saurashtra Group of Coins Deciphered,’ Essays on Indian Antiquities, Vol. I, p. 
433.] या उ्या ॐ चे ज्ञानेश्वरीमध्ये वियन आले आहे. अकार हे दोन पाय, उकार हे उदर आसि मकार हे 
शीषय आहे. [अकार चरियुगल । उकार उदर सवशाल ॥ मकारु महामांडळ । मस्तकाकारे ॥ ज्ञानेश्वरी, १·१९.] या देवनागरीतील 
पसहल्या सांयुक्त्ताक्षराांवरून हे ध्वनीचे सचत्रि प्राचीन काळातच सनसित झाले होते असे सदसते. वैवस्वत मनु 
या पसहल्या राजाचे प्रिव ॐ असे वियन आहे. प्रिव हे वदेातील पसहले अक्षर. [वैवस्वतौ मुसननाम माननीयो 
मनीसषिाम् । आसीन्महीसक्षतामाद्यः प्रिवश्र्चच्छांद सासमव ॥] 

 

 

 

आकृती २४ : ॐ िे लेखन आकृती २५ 
 

८०. वालावलकराांचे म्हििे असे की ब्राह्मीसलपी हा काांही इण्डोआयांचा वदेोत्तर काळातील शोध 
नव्हे, णकवा ॲरेमाईक सलपीची नक्कल आहे. अशोककालीन ब्राह्मीपूवी सतचे पूवयरूप प्रचाराांत होते. 
अशोकपूवय मौयय सलपी, कणलग, आांध्र, शूांग आसि नांतरची मौयय, या सलप्याहून सभन्न आहे. सांस्कृत सवदे्यच्या 
पुनरुज्जीवनात शूांग, कणलग आसि गुप्त सलप्याांचेही पुनरुज्जीवन झाले. अशोक कालीन सवकृत ब्राह्मीत जे 
अवयव नष्ट झाले होते ते परत सामावनू घेतले. उत्तर भारतात प्रसाराांत असलेल्या सलप्या, ‘कदांब’ 
(मध्यभारतातील सलपी) याांचे मूळ गुप्त सलपीत आहे, तर दसक्षि भारतात प्रसारात असलेल्या सलप्याांचे मूळ 
चालूक्य सलपीत आहे. 
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आकृती २६ : भारती–ब्राह्मी मधील णनिायक रेषा आणि ितुगळ खंड. 

 
िर्मधष्ट्िुिंद्रकोरीिरून ब्राह्मी अक्षरािंी णनर्ममती [पसरच्छेद ८२–८४ मध्ये ब्राह्मी अक्षराांसाठी मुद्रि सुलभतेसाठी देवनागरी 
अक्षरे वापरली आहेत.] 

 
 EVQUTION OF NASALS FROM FIRST MEMBERS 

OF EACH CLASS 
 

 

 

आकृती २७ : अनुनाणसकािी उत्क्रान्ती. 
 

८१. वर्चधष्ट्िचुांद्रकोरीवरून ब्राह्मी अक्षराांची सनर्चमती करण्यात आली, हा वालावलकराांचा शोध आहे. 
माहेश्वरी सूत्राांमध्ये ब्राह्मी अक्षराांचा उल्लेख आहे. माहेश्वरी सूत्रात या अक्षराांची माांडिी सचन्हाांच्या रचनेवरून 
म्हिजे साधा अकार आसि एक, दोन, तीन वतुयळखांडे, अशा पद्धतीने केला आहे (आकृती २६.) या 
अक्षराांच्या रेखाटनावरून ब्राह्मी अक्षरे चांद्रकोरीसारख्या वतुयळखांडाांची बनलेली आहेत हे स्पष्ट होईल. परांतु 
प्रत्येक अक्षरात हे माहेश्वरी तांत्र ब्राह्मीने अांसगकारलेले नाही असे सदसते. आजच्या देवनागरीत ट, ठ, ड, ढ, 
द, इत्यादी, अक्षरात माहेश्वरी तांत्र स्पष्ट सदसते. प्रत्येक व्यांजनातील सूप्त अ हा कान्याने दाखवला जातो. 
त्याला वतुयळखांड सचकटले आहे. मूळातील सशरोरेघेस व्यांजनाकृती जोडली जाई. उ्या रेषेला आज पूिय 
कान्याचे रूप आले आहे. हा काना उजव्या बाजूस येतो. (उदा. ि, त, प,) काही रोमन विात काना 
उजव्या णकवा डाव्या बाजूस आहे. उदा. B. D. H. K. P.परांतू काही विात तो सदसत नाही. उदा. C. G. 
Q. S. V. इत्यादी. दसक्षि भारतात आसि भारताच्या पूवेकडील देशात ज्या सलप्या सलसहल्या जातात 
त्याांतून काना लुप्त झालेला सदसतो. 
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८२. स्वर उ आसि कसठि व्यांजने क, ि. ट, त, प, याांत एकच वतुयळखांड असते. स्वर अ, मृदू 
व्यांजने ग, ज, द,ब; त्याप्रमािे अधयस्वर य, र, ल, ि, ि; अघोष महाप्राि ख, छ, ठ, थ, फ, आसि उष्ट्माि 
श, ष, स, याांत दोन वतुयळखांडे आहेत. स्वर इ, ए,ॐ आसि मृदु महाप्राि घ, झ, ढ, ध, भ याांत तीन 
वतुयळखांडे आहेत. अनुनाससके ङ्, त्, ि, न, म याांत एक वतुयळखांड आसि फाांस. हे अक्षराांचे आरेखन 
ध्वसनलेखनावर बसवले आहे. 
 

 
आकृती २८ : मािेश्वरी सूते्. ब्राह्मीिी उत्क्रान्ती. 

 
८३. महेश्वरी सूत्रातील क, ि. ट, त, प, यावरून आिखी तीस व्यांजने साधली आहेत. पसहली 

पाांच आसि त्यावरून सनघालेली तीस, अशी ही पस्तीस व्यांजने झाली. प्राथसमक व्यांजनध्वनी एका 
वतुयळखांडाने आसि ध्वसनसमहू जास्त वतुयळखांडानी ध्वसन्माने साध्या पि समजण्यासारख्या स्वरूपात 
दाखसवण्यात येई. प्रत्येक अक्षर स्वतांत्र आसि सवसशष्ट वियध्वनी दाखवते.अनुनाससक ध्वसनसचते्र हे भारतीय 
सलपीचे वैसशष्ट्ठ्य आहे. ही पद्धती म्हिजे ब्राह्मी सलपीतील मलूग्राही तत्व आहे. आकृती २६ मध्ये पाांच 
उष्ट्माि दाखसवले आहेत. माहेश्वरी सूत्रात श, ष, स हे तीनच उष्ट्माि आहेत. याचे कारि असे की कां ठ्य 
उष्ट्माि, मधूयन्यउष्ट्माि, औष्ट्ठ्यउष्ट्माि याचा वगय बाह्यतः जवळ जवळ सारखाच आहे. म्हिून लेखनासाठी 
एकच बाह्याकार सनवडला आहे. याांत सूत्रकाराचा मूळ हेतू यात स्पष्ट होतो. माहेश्वरी सूत्राांत अक्षराांच्या 
आकाराला जास्त मह्व देण्यात आले. ध्वसनमूलक फरक गौि मानला. उदा. झ, भ, ञ आसि घ, ढ, ध, 
ष, हे त्याांतील वतुयळखांडाांप्रमािे गटाांत घातले आहेत. (आकृती २६, २७) सूत्रातील शवेटच्या सनराघात 
अक्षरात त्याांचे ध्वसनमलू वगेळे असले तरी पूवीच्या अक्षराांशी साम्य आहे. 
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आकृती २९ : देिनागरी मात्ानंी उत्क्रान्ती. 

 
८४. वालावलकर म्हितात की इ. स. पूवय दुसऱ्या सहस्त्रकाांत ब्राह्मी ससद्ध झाली होती. पासिनी 

पूवीच ब्राह्मी अक्षराांचे पारांपासरक लेखन सनसित झाले होते. या बाबतचा पुरावा म्हिनू त्याांनी झोखा मुदे्रचा 
(इ. स. पूवय २४००) सनदेश केला आहे. नांतरची मुद्रा बॅसबलोसनयम टॅ्लेट (इ. स. पूवय सहाव ेशतक) या 
दोन्ही मूद्रा भारताबाहेर सापडल्या आहेत. 
 

देवनागरीत मात्रा, सरळ कान्याचे सनर्चदष्ट केल्या जातात. प्रथम एक तोकडा उभा काना होता. 
त्याने ‘अ’ स्वराचा बोध होई. त्यावरून वैय्याकरिाांनी इतर मात्राांचे लेखन सनसित केले. मध्ये येिाऱ्या 
स्वराांसाठी ह्या मात्रा वापरीत. त्याांच्या सांयोगाने व्यांजनापासून अक्षरे बनतात. 
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प्रकरि ििथे 
 

भारतातील णलप्यािंा उद्गम आणि णिकास 
 

८५. अशोककालीन लेखातून ब्राह्मीचे जुन्यात जुने रूप सदसून येते. अशोकपूवयकालीन जे थोडे 
लेख उपल्ध आहेत, त्यातूनही अशोककालीन ब्राह्मीची रूपेच सदसतात. लेखनवस्तू दुर्चमळ होत्या अशा 
कालात ब्राह्मी सलपी ससद्ध करण्यात आली आसि सवकास पावली. त्यामुळे ब्राह्मीच्या सवकासात जागेची 
काटकसर हा प्रधान हेतू होता. या प्रयत्नातून जोडाक्षरे तयार करण्यासाठी व्यांजनरूपाांचा सांकोच 
करण्याची कल्पना प्रचारात आली. 
 
अशोक णलपीिे दणक्षिी रुप 
 

८६. सगरनार सशलालेख [Girnar Rock Edict, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. Ⅰ, 
Inscriptions of Asoka, Sir Alexander Cunningham, Calcutta, 1877, plates Ⅴ, Ⅵ and Ⅶ.] हा 
अशोक सलपीच्या दसक्षि शलैीत आहे. [पहा प्रकरि २ सवशषेपत्र २८.] आ चे स्वरसचन्ह छोट्या आडव्या 
सशरोरेषेने अशोक सलपीत दाखवत. कधी कधी ही आडवी रेघ मध्येच सलहीत. इ हा स्वर तीन णटबानी 
सलहीत. ई हा स्वर जेव्हा व्यांजनाांनांतर येतो तेंव्हा इांग्रजी L अक्षर उलटे करून सलहीत L. दीघय ई ला दोन 
उ्या रेघा देत. या रेघा व्यांजनाच्या उजव्या बाजूस सलसहत. उ आसि ऊ या स्वराांसाठी एक आसि दोन 
आडव्या रेघा (—, =) वापरत. क्वसचत् उ्या रेघा ( ।, ॥) व्यांजनाांखाली सलहीत. ए आसि ऐ या स्वराांसाठी 
वरीलप्रमािे आडव्या रेघा व्यांजनाांच्या वर काढत. बाकीच्या या आडव्या रेघा मध्ये सलहीत. या दोन्ही 
प्रकारात त्या डाव्या बाजूसच असत. अनुस्वारसचन्ह म्हिजे सबन्दू हा अक्षरावर उजव्या बाजूस सलहीत. ऋ, 
ॠ, लृ आसि लृ हे स्वर अशोक काळात ब्राह्मीमध्ये आढळत नाहीत. 
 

८७. सशरोरेघेमधील सेरीफ प्रथम हाथीगुांगुम्फा सशलालेखात सदसते. [Hathigumpha and Three 
Other Inscriptions (in the Udayagiri Caves near Cuttack), by Bhagwanlal Indraji, Leide, 
1844.] [पत्र प्रकरि २ सवशषेपत्र २३ ब.] भसट्टप्रोलू स्तूप लेख [‘Bhattiprolu Stone Casket 
Inscriptions’, by Johann Georg Buhler, Epigraphia Indica, Vol. Ⅱ. pp. 323-329, plates 
between pages 328-329.] की जो दगडी भाांड्याांवर कोरला आहे, [पहा प्रकरि २ सवशषेपत्र २६–२७.] 
त्यात व्यननानांतर स्वर आला तर ते आडव्या रेघेने दाखवले आहे. ओझाांचे मत असे आहे की भट्टीप्रोलू 
सलपीचा [‘Piprahava Buddhist Vase Inscription’, Buhler, J.R.A.S., p. 387; Select Inscriptions, 
by D. C. Sircar, p. 81] उगम अशोक सलपीच्या सपप्रहवा कुां भलेखावरील उगमातच आहे. [पहा प्रकरि १ 
सवशषेपत्र ब.] लसलतसवस्तरमध्ये उल्लेखलेल्या द्रासवड सलपीचे हे एकमेव उदाहरि आहे. श्री. याज्ञ 
शातकिीच्या [Catalogue of the Coins of the Andhra Dynasty, the Trikut Dynasty and the Bodhi 
Dynasty, Ed. Rapson, p. 45. See also Cunningham, Coins of Ancient India, plate 12, No. 8.] 
मुदे्रवरील अक्षरवसटका भट्टीप्रोलू सलपीशी सदृश आहे. पभोसा लेखातील [‘Pabhosa Inscription’, A. 
Führer (Ph.D.), Epigraphia Indica, Vol. Ⅱ, pp. 240-244 (Inscription on Rock outside the 
cave), plate facing page 242.] कान्याांचा खालचा भाग डाव्या बाजूस वळवलेला आहे. कुशाि 
लेखामधील [‘New Jaina Inscription from Mathura’, by G. Bühler, Inscription No. 19, 
Epigraphia Indica, Vol. Ⅰ, pp. 371-397.] इ स्वरात तीन आडव्या रेघा आहेत. [पहा प्रकरि २ 
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सवशषेपत्र २४.] उ आसि ए याांच्या आकृती नागरी अक्षराांप्रमािे आहेत. त्याच प्रमािे प, ल आसि ष याांचे 
लेखनही नागरी अक्षरास अनुसरून आहे. 

 

 

 
CHART BY : A.B. WALAWALKAR 
13, BURROWS LANE, BOMBAY 2 

तक्ता ६. ब्राह्मीिी उत्क्रातंी : उत्तर भारत (देिनागरी दणक्षि भारत (कन्नड) 
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णिणिध भारतीय णलप्यािंा उद्गम 
 

८८. डॉ. बनेलने आपल्या South Indian Palaeography या ग्रांथात, भारतीय सलप्या ब्राह्मी 
सलपीपासून साधलेल्या आहेत असे प्रसतपादन केले आहे. या सांबांधात श्री. ल. स. वाकिकर याांनी भारतीय 
सलप्याांचे वियन एका वृक्षसचत्रात केलेले आहे. [पहा सवशषेपत्र ३६] 
 

आजच्या भारतीय सलप्याांचा उद्गम आसि सवकास, उत्तर आसि दसक्षि भारतीय सलपी गटात करता 
येतो. 
 
(अ) उत्तर भारतीय : (१) गुप्त (२) कुसटल (३) नागरी (४) शारदा (५) बाांगला. 
 
(ब) दणक्षि भारतीय : (१) पसिमी (गुजराथी, मोडी) (२) मध्य प्रदेश (३) तेलग,ू कन्नड (४) ग्रांथ (५) 
कणलग (६) वटेे्टलुलू (मल्ल्याळम्) आसि (७) द्रसवड (तसमळ). 
 

८९. भारताच्या उत्तर भागात गुप्तसाम्राज्यात प्रचारात असलेल्या ब्राह्मीला भारती णकवा गुप्तसलपी 
असे सांबोधण्यात येते. गुप्तकालीन लेखात ब्राह्मीपासून नागरी अक्षरे सनमाि होत होती असे आढळून येते. 
[‘Allahabad Posthumous Stone Pillar Inscriptions of Samudra-gupta’, Inscriptions of the Early Gupta Kings and their 
Successors, John Faithfull Fleet. Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. Ⅲ, Culcutta, 1888, pp. 1 to 17, plate 17.] 

स्वरसचन्हातील हळूहळू होत जािारा बदलही लक्षात येतो. पभोसा गुहेतील लेखात शुांग काळातील ब्राह्मी 
आहे, हेही लक्षात येते. मध्ययुगीन भारतीय अक्षरे दोन पूवयब्राह्मी अक्षरातून साधली गेली. ते दोन पूवयब्राह्मी 
प्रकार म्हिजे शुांग आसि कुशािी. या अक्षराांच्या लेखनावरुन ती अक्षरे लेखिी, कुां चला आसि शाईने 
सलसहली होती असे सदसते. गुप्त लेखातील अक्षरवसटकाांवरुन ती चवर्थया शतकाच्या मध्यापासून सहाव्या 
शतकापयंत सलसहली गेली असे सदसते. गुप्त सलपीचा एक सवशषे म्हिजे मध्य आसशयातल्या सतरक्या 
पद्धतीने सलसहलेली अक्षरे. ती मध्य आसशयात सापडलेल्या हस्तसलसखतात सदसून येतात. या प्रकारच्या 
गुप्त सलपीत सलसहलेले लेख खोतान येथे सापडले आहेत. गुप्त सलपीत सलसहलेले लेख (Bower Mss 
मध्ये) भजूयपत्राांवर सलसहलेले सदसून येतात. इ.स. ५ व े शतक). ही पूवय गुप्त सलप्याांची पसिमेकडील 
लेखनपद्धती आहे. [Bower Manuscripts, Edited by A. F. Rudolf Hornle, Archaelogical Survey of India, Vols, I & II, Calcutta, 

1893] इ.स. सातव्या शतकातील गुप्तसलपीपासून सलसहलेल्या लेखाांवरून सतबटेन सलपी ससद्ध झाली. 
अलाहाबाद स्तांभ लेखातील स्वर ई दोन णबदुांनी आसि एका उ्या रेषेने दाखवला आहे. उ चे नागरी ट 
प्रमािे लेखन आहे. ए चे लेखन एक सत्रकोि आहे. यातील ड, ढ, त, द, प, भ, म आसि ष चे लेखन नागरी 
अक्षराांशी समान आहे. 
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आकृती ३०. अशोक णलपी, प्रािीन ब्राह्मी, देिनागरी आणि बंगाली अक्षरे. 

 
मध्ययुगीन भारतातील णलप्या 
 

९०. इ. स. सहाव्या शतकात पूवयगुप्त अक्षराांपासून ससद्धमातृका अक्षरे सवकसीत झाली. त्याचे 
रेखाटन कोनयुक्त उ्या रेघाांचे आहे. त्यात दोन पद्धती आहेत. मनॅ्युमेन्टल आसि कर्चसव्ह. ससद्धमात्रका 
लेखनपद्धतीतून सातव्या शतकात कुसटल लेखन पद्धती सवकास पावली. [‘Shivaggna Grant Deed’, ‘Kanaswa 
Stone Inscription of Shivagana’ (the Malava year 795) by Prof. F. Kielhorn, pp. 55-62. Indian Antiquary, Vol. ⅩⅨ, plate facing 
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page 58.] ही नागरी आसि शारदा सलपीची पूवयस्स्थती आहे. कुसटल सलपीतील सेरीफ् स नी उलट्या सत्रकोिाचे 
स्वरूप घेतले होते. आठव्या शतकापासून नागरी अक्षरे सवकससत होत होती. याांची साक्ष महेद्रपाळ 
[‘Mahendrapal Grant Deed’, ‘Sanskrit and Old Canarese Inscriptions’, by J. F. Fleet, Dighwa-Dubauli plate, Harsha-Sanvat 155. 

Ibid, Vol. ⅩⅤ, plate facing page 112] च्या उत्तर भारतीय दानपत्रात आढळते. परांतु असतपूवय नागरी आपल्याला 
दसक्षि भारतात आढळून येते. राष्ट्रकूट नृपती दांसतदूगय (इ. स. ७५४) [‘Samangarh Inscription’, Ibid, Vol. Ⅺ, plate 

facing page 100.] याचे दानपत्र समनगड येथे सापडले आहे. दुसरा नमुना राष्ट्रकूट नृपती गोणवद (इ. स. 
७९४) [‘Paithan Plates of Govinda Ⅲ’, F. Kielhorn, Epigraphia Indica, Vol. Ⅲ pp. 103-110.] याच्या पठैि दानपत्रातील 
आहे. दसक्षि भारतात आठव्या शतकापासून प्रचसलत असलेल्या नागरीला नांदीनागरी म्हितात. नागरी 
पासून थोड्या प्रमािात सभन्न असलेल्या या नवीन स्वरूपाला देवनागरी हे नाव नवव्या शतकात देण्यात 
आले. देवनागरी याची व्युत्पत्ती ‘नगरीशी सांबांधीत’ अशी करण्यात आलेली आहे. ही देवाची नगरी म्हिजेच 
पाटलीपुत्र नगर असा अांदाज आहे. [कालेलकर, काकासाहेब, उपोद्घात, नागरी सलपी, गाांधी णहदुस्तानी सासहत्य सभा, नवी सदल्ली, 
१९६१] काकासाहेब कालेलकराांनी वारािसी नगर म्हिजेच देवनगरी असे सुचवले आहे. वारािसी मध्ये 
मह्व पावलेल्या सलपीला देवनागरी असे नाव देण्यात आले. भास्करानांदाच्या सेतुबांधनमध्ये, त्याच प्रमािे 
वातुलागम मध्ये नागरीचा उल्लेख आला आहे. शामशास्त्रींचे या बाबतचे सववचेन मागील प्रकरिात सदलेच 
आहे. [प्रकरि तीन पसरच्छेद ५९, प.ृ ७५.] 
 

९१. गुप्त सलपीच्या पसिमी रूपावरून नवव्या शतकात कुषाि सशलालेखात वापरण्यात आलेली 
शारदासलपी ससद्ध झाली. शारदासलपीतील अक्षराांना स्वतांत्र नाव ेआहेत. नृपती मेरुवमा याच्या लेखात 
कुसटल सलपीवरुन ससद्ध झालेल्या शारदा सलपीचे प्रथम दशयन होते. [‘Nandi Image Inscription of Meruvarman’, 
Antiquities of Chamba State, Part Ⅰ, Inscriptions of pre-Muhammedan Period, by J. Ph. Vogel, Calcuta, 1911, pp. 143-144, plate 

Ⅹ] या शारदा सलपीपासून कासश्मरी आसि टकरी सलप्या सनघाल्या. पांजाबात पांजाबी भाषा आसि बोली 
सलसहण्यासाठी लान्डा सलपी वापरात होती तीही या शारदा सलपीपासूनच सनघाली आहे. या सलपीतील 
स्वररचना देवनागरी सलपीतील स्वररचनेहून सभन्न आहे. सशवाय त्यात एकच उष्ट्माि आहे : स. आजची 
गुरूमुखी ही यातून देवनागरीच्या अनुकरिाने सुधारलेली आवृत्ती आहे. गुरुमुखी अक्षराांनासुद्धा सवशषे नाव े
आहेत. 
 

९२. बाांगलापूवय सलपी ही नागरीपासून सवकसीत झाली. गुप्त सलपीची पसिम रीती ससद्धमातृका 
सलपीपासून सातव्या शतकात वगेळी झाली. यावर दहाव्या शतकात नागरीचा पसरिाम झाला आसि त्यातून 
बाांगला पूवय सलपी ससद्ध झाली. पसहल्या मसहपालचे (इ. स. ९७५–१०२६) [‘Bangarh Grant-deed of Mahipala’.] 

बानगड दानपत्र हे बाांगला पूवयसलपीचे उदाहरि आहे. प्राचीन नेपाळाांचा बाांगलापूवय सलपीशी सांबांध आहे. 
आजची बाांगला सलपी ही बाांगलापूवय सलपीपासून सतराव्या शतकात तयार झाली. ऊसडया सलपी ही सुद्धा 
बाांगलापूवय सलपी पासून सनघाली आसि त्यातील अक्षराांच्या रेखाटनावर तेलग ू आसि तसमळ सलपीतील 
वतुयळाकृती अक्षराांचा पसरिाम झालेला आहे. याचे कारि असे की तेलग,ू तासमळ सलपी ताडपत्राांवर 
सलसहल्या जात. सबहारमध्ये प्रचारात असलेल्या मसैथली अक्षराचे बाांगला अक्ष राशी साम्य आहे. त्याचप्रमािे 
महाराष्ट्रातील मोडी अक्षराांचाही त्याांच्यावर पसरिाम झाला आहे असे सदसते. मिीपुरी आसि आसामी सलप्या 
बाांगला सलपीचेच प्रकार आहेत. 
 

९३. कैथी ही सबहारची सलपी आहे. ही सलपी ब्राम्ही–देवनागरी सलपीच्या समान सलपीपासून 
सनघाली आहे. कैथी मध्ये काने आसि अक्षरे त्यात काटकसर आहे. इ, ई, उ, ऊ यात ऱ्हस्व दीघाचा भेद 
केलेला नाही. स आसि श साठी एकच अक्षर आहे. सबहारी मागधी भाषेसाठी मागधी सलपीचाच उपयोग 
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करतात. आजची गुजराती ही कैथी रीतीचे वचयस्व असलेली देवनागरी आहे. मारवाडी भाषा सलसहण्यासाठी 
महाजनी सलपी वापरण्यात येते. ते याचे एक वगेळे स्वरूप. यात सकत्येकदा स्वरसचन्हे गाळण्यात येतात. 
महाजनीचा उपयोग थोडा बदल करून माळवी सलसहण्यासाठी होतो. 
 
दणक्षि भारतीय णलप्या 
 

९४. दसक्षि भारतीय सलप्या, तसमळ, मल्याळी आसि कानडी—या मूळ ब्राह्मी अक्षररूपाांवरूनच 
ससद्ध झाल्या आहेत. त्यात जे थोडे बदल झाले आहेत ते द्रासवड भाषा सलसहण्याची सोय करण्यासाठी 
केलेले आहेत. पूवीच्या मद्रास इलाख्यातील कृष्ट्िा सजल्ह्यात भट्टीप्रोलू भाांडी सापडली. त्यात इ. स. पूवय 
५०० मधील ब्राह्मीचा नमुना आहे. ब्राह्मीच्या दसक्षि शलैीचा सवकास झाला तो (१) पसिम, (२) मध्य 
भारतीय, (३) तेलग,ू कन्नड, (४) ग्रांथ, (५) कणलग, (६) तसमळ. ब्राह्मीची पसिम रीती [‘Mandasor Inscription 

of Naravarman,’ Prachin Lipimala, Ojha, p. 80] ब्राह्मी णकवा देवनागरी ही पाचव्या शतकापासून नवव्या शतकापयंत 
प्रचसलत होती. गुजरात, सौराष्ट्र, नाससक, खानदेश, सातारा, महाराष्ट्राचा इतर भाग आसि कोकि याहून 
एक थोडी सनराळी सलपी मध्यभारतीय [‘Dudia plates of King Pravarasen Ⅱ’, F. Kielhorn, Epigraphia Indica, Vol. Ⅲ, pp. 

258-262] म्हिून मध्यप्रदेशात प्रचसलत होती. तेलगू–कन्नड सलपी [‘Kadamb King Mr. Ageshavarman Grant Deed,’ 

Sanskrit and Old Canarese Inscriptions, by J. F. Fleet (No. ⅩⅩⅩⅤ). Indian Antiquary, Vol. Ⅶ, pp. 3-38] ही म्हैसूर भागात 
इ. सनाच्या पाचव्या शतकात प्रचसलत होती. त्यातून तेलगू–कन्नड पूवयसलपी इ. सनाच्या अकराव्या 
शतकापासून चौदाव्या शतकापययन्त ससद्ध झाली आसि त्यापासून तेलगू आसि कन्नड सलप्या सनघाल्या. 
 

९५. तसमळनाडूमध्ये पाचव्या-सहाव्या शतकात सांस्कृत सलसहण्यासाठी ग्रांथसलपी 
[‘Parameshwara Varma Grant-deed’, South Indian Inscriptions, Ed. Hultzsch, Madras, 1891, 
Vol. Ⅱ, Part Ⅲ, Tamil Inscriptions, Plate 11-12.] उपयोगात होती. तसमळ सलपीत सांस्कृतला जरूर ती 
अक्षरे नसल्यामुळे त्या सलपीत सांस्कृत सलसहता येत नाही. 
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तक्ता ७ अशोक ब्राह्मीपासून देिनागरी अक्षरािंी उत्पत्ती. 

 
ब्राह्मी अक्षरात बदल करून साधलेली सलपी ‘ग्रांथ’ म्हिनू प्रचारात आली. त्यातून मध्य-ग्रांथ आसि 

तेराव्या शतकात आधुसनक ग्रांथसलपी सनघाली. मध्य-ग्रांथ सलपीपासून आठव्या शतकात तुळू-मल्याळी सलपी 
वगेळी झाली. वटेे्टलुलू [Epigraphia Indica, Vol. Ⅵ, p. 236, Vol. Ⅲ, ‘Three Inscriptions of Chola-Chiefs’, by T. P. 
Krishnaswami, Jambukeswara Inscription of Valaka-Kamaya. p. 72, Epigraphia Indica, Vol. Ⅲ, pp. 70-73, ‘No. 41, Kottayam 

Plate of Viraraghav’, by V. Venkayya (M.A.) Epigraphia Indica, Vol. Ⅳ, pp. 290-97.] ही तसमळपासून शीघ्र लेखनासाठी 



 अनुक्रमणिका 

तयार केलेली सलपी आहे. ती सातव्या शतकापासून पांधराव्या शतकापययन्त प्रचारात होती. कणलग सलपी 
फार जुनी आहे. इ. स. पूवय १५० च्या हाथीगुांफा लेखात ब्राह्मीची कलींग शलैीची [‘Achyutapuram Plates of 

Indravarman’, by E. Hultzsch. Epigraphia Indica, Vol. Ⅲ, pp. 127-134. Plate facing page 128.] अक्षरे आढळतात. कानडी 
सलपी पाचव्या शतकातील कदांब लेखात [See ref. 19.] आसि नांतर साहव्या-सातव्या शतकातील चालुक्य 
लेखात [Chalukya King Mangaleswar Inscription, ‘Sanskrit and Old Canarese Inscriptions’, by J.F. Fleet, (No. LⅩⅩⅪ), Indian 
Antiquary, 1881, Vol. Ⅹ p. 58] वापरली आहे. कानडीतील आद्य ग्रांथ नवव्या शतकाच्या उत्तराधातील आहे. 
तेलगू सलपी कानडीच आहे. 
 

९६. आजची तासमळ ग्रांथ-सलपीच्या सांपकाने बनलेली आहे. [‘The Tiruvalangadu Copper-
Plates of the Sixth Year of Rajendra Chola Ⅰ.’ South Indian Inscriptions, Ed. Hulsha, Vol. Ⅲ, 
Part Ⅲ, pp. 383-439, plate 14 facing page 396 and plate 15 facing page 398, plates 14-15.] 
त्यातील व्यांजनात काटकसर केली आहे. देवनागरीपकैी चौदाच व्यांजने तीत आहेत. सशवाय ळ, ऴ, रं 
आसि ि ही व्यांजने तसमळ मधील सवसशष्ठ ध्वनी व्यक्त करण्यासाठी योजली आहेत. जोडाक्षरातील पसहल्या 
व्यांजनात स्वरलोप दाखवत नाहीत. तसमळमध्ये काही बाबतीत स्वरलोप णबदूने णकवा छोट्या ओळीने 
दाखवतात. अनुस्वाराऐवजी अनुनाससक वापरतात. 
 
देिनागरीच्या बालबोध आणि गुजराती (मिाजन) शैली 
 

९७. आधुसनक बांगाली सलपी ही कोनात्मक (angular) तर आधूसनक गुजराती सलपी वतुयळागामी 
(cursive) आहे. त्या सलप्या म्हिजे देवनागरीची सोपी रूपे आहेत. दसक्षि भाषाांच्या सलप्या देवनागरीपूवय 
ब्राह्मीपासून बनल्या आहेत. देवनागरीच्या पसिम प्राांतातील शलैीवरून ‘शास्त्री’ गुजरातीसाठी आसि 
‘बालबोध’ मराठीसाठी तयारी झाली. बालबोध मध्ये देवनागरी पासून वगेळी अशी काही अक्षरे आहेत. 
‘बालबोधाव’ हा श्द गुजरातीमधील सवद्वत् ग्रांथाच्या टीकाांना वापरण्यात आला आहे. या टीकाांच्या 
लेखनासाठी शास्त्री सलपी वापरली आहे. देवनागरीच्या शीघ्र लेखनासाठी महाजनी सलपीचा वापर 
गुजरातीत सुरू झाला. त्याचप्रमािे भारती-ब्राह्मीच्या शीघ्र लेखनासाठी महाराष्ट्रात मोडी प्रचारात आली. 
मोडीमध्ये सलग सशरोरेघ आहे. गुजरातीत ती नाही. परांतु गुजरातीतील सुरुवातीच्या मुद्रिात सशरोरेघ 
सदसते. महाराष्ट्रात वापरल्या जािाऱ्या ‘बालबोध’ मध्ये सशरोरेघ आहे. ‘महाजनी’मध्ये ती नाही. 
देवनागरीतील खुांट्या (pegs) आडव्यारेघा (bars) गुजरातीने टाकून सदल्या. गुजरातीत कान्याचे खालचे 
टोक उजवीकडे वळवलेले असते. आसि काही काने वतुयळखांडासारखे असतात. उभे कानेही शक्य सतथे 
वाकलेले असतात. यामुळे गुजराथी सलसहण्यास सोपी, लवसचक झाली आहे. गुजराथेतील पांसडत 
ग्रांथलेखनात देवनागरीचे बालबोध रूप वापरत. शास्त्रीय आसि वाङ्मयीन ग्रांथात बालबोध अक्षरे सुशोभीत 
(decorate) करण्याची प्रथा होती. महाजनी आसि मोडीचा वापर व्यापारी सलखािात, पत्रव्यवहारात आसि 
सहशबेाच्या पुस्तकात होई. 
 
मोडी : अशोक णलपीिे आधुणनक रूप 
 

९८. मोडी सलपी महाराष्ट्रात आज चारपाचश ेवष ेप्रचारात आहे. डॉ. सडणरजर म्हितात [Diringer 

David, The Alphabet] की, मोडी सलपीचा शोध बाळाजी जावजीने सतराव्या शतकात लावला. हे मत ग्राह्य 
नाही. कारि इ. स. १५९७ मधील मोडीतील लेख उपल्ध आहेत. हमाडपांतानी णकवा हेमाद्रीने ही सलपी 
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ससलोनमधून आिली अशी समजूत आहे. हेमाद्री अकराव्या शतकात यादवाांच्या पदरी होता. कै. चाांदोरकर 
याांनी १९२९ मध्ये प्रससद्ध केलेल्या पसु्तकात मोडी सलपीची सवांसगि चचा केली आहे. त्याांचे म्हििे असे 
की, आज प्रचसलत असलेली बालबोध सलपी हे प्राचीन देवनागरीचे आधुसनक रूप आहे, तर मोडी हे अशोक 
सलपीचे णकवा पाली सलपीचे आधुसनक रूप आहे. मोडी ही ससलोनहून हेमाडपांतानी आयात केली आसि 
सशवाजीच्या काळात राजदरबारी मह्व पावली हे मत चाांदोरकर खोडून काढत नाहीत. परांतू मोडीचे 
अशोक सलपी णकवा मौयय सलपीशी साम्य आहे. मौययसलपीचा लसलतसवस्तरमध्ये उल्लखे आहे. सतचेच दुसरे 
नाव पाली सलपी. त्याांचे सववचेन अक्षरवसटकाांचे साम्य, काही स्वर आसि व्यांजनाांचा अभाव आसि व्युत्पत्ती 
यावर आधारलेले आहे. मौयाची णकवा मौऱ्याची सलपी : मौरी (मोरी) : मोडी. टेलरने मौयय याचा अथय दसक्षि 
अशोकसलपी असा लावला आहे. ‘मौयय हे त्या सलपीचे सवय नाव.’ 
 
मोडी आणि अशोक णलपीतील अक्षरािें साम्य 
 

९९. देवनागरीतील ३६ अक्षराांपैकी १६ अक्षराांचे बालबोध आसि मोडी अक्षराांशी साम्य आहे [पहा तक्ता 
१४. पृ. १२६–१३० मोडी वियमाला आसि बाराखडी] हे खाली दाखवले आहे. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

बालबोध : ग घ ि ि छ झ ञ ड ढ ि त र ष स ळ क्ष 

मोडी : ग घ ङ च छ झ ञ ड ढ ि त ट ष स ळ क्ष 

                 
 

रासहलेल्या २० अक्षराांपकैी नऊ अक्षराांचे मोडीतील अक्षराांशी साम्य आहे. ही अक्षरे अशोकाच्या 
लेखातील आहेत. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

बालबोध : क फ ट ठ न भ म व ह 

मोडी क फ ट ठ न भ म व ह 
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तक्ता ८ देिनागरी अशोक ब्राह्मी, आणि अशोक उत्तरकालीन ब्राह्मी, आणि मोडी अक्षरे 

 
मोडीतील सात अक्षरे अशोक लेखात सदसतात तर इतर चार बालबोधमध्ये सदसतात. 

 

 
यावरुन सदसेल की मोडीचे अशोक सलपीशी असलेले साम्य बालबोधशी असलेल्या साम्याहून 

असधक आहे. 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

बालबोध : ख ज थ व य श ज्ञ द ध प ळ 

मोडी : ख ज थ व य श इज घ छ इ ळ 

अशोक सलपी            
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बालबोध आणि मोडी 
 

१००. बालबोध आसि मोडी यातील एक व्यवच्छेदक लक्षि म्हिजे बालबोधमध्ये काने वरून खाली 
सलसहतात तर मोडी मध्ये खालून वर सलसहतात. उदाहरिाथय : 
 
बालबोध: क ख च ज ट ठ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह 

मोडी : 
 

 
(१) मोडी विय ही अक्षरे (syllables) आहेत कारि ती कान्यासशवाय काढताच येत नाहीत. 
(२) बालबोध आसि मोडी यातील साम्य नसलेली रेखाटने पाहाता असे सदसते की मोडी ही 

बालबोधवरून सनघालेली नाही. 
 
बालबोध : आ इ ई ख ज ट थ प ब य श स ह ज्ञ कु खु गु 
मोडी : 

 
 

(३) मोडी ही बालबोध त्वरेने सलसहण्यासाठी ससद्ध केली, अशी समजूत आहे. परांतु मोडीतील 
ग, ड, झ, ज, ष आसि क्ष याांच्या रेखाटनावरुन असे वाटत नाही. 

(४) मोडी क आसि फ बालबोधपासून फारच दूर आहेत. सवशषेतः उजव्या बाजूच्या कान्यात. 
(५) ऱ्हस्व आसि दीघय स्वराांच्या लेखनातले सभन्नत्व मोडीत नाही. 
(६) मोडीत ऋ सलसहता येत नाही. त्याचप्रमािे खृ, जृ इत्यादी विय मोडीत सलहीता येत नाहीत. 
(७) मोडीत ए, ऐ याांना स्वतांत्र सचन्हे नाहीत, ते अ ला मात्रा देऊन दाखवले जातात. 

 
अशोक णलपी आणि मोडी 
 

१०१. (१) मोडीमध्ये अस्वर व्यांजने सलसहण्याची सोय नाही. हीच अडचि अशोक सलपीमध्ये पि 
आहे. 

 
(२) ऱ्हस्व आसि दीघय स्वर मोडीमध्ये दाखवता येत असले तरी त्यातले फरक स्पष्ट नसल्यामुळे 

या बाबतीत मोडीचे अशोक सलपीशी साम्य आहे. 
 
(३) स्वर ऋ आसि ऐ मोडीमध्ये स्पष्ट नाहीत. हीच कथा अशोक सलपीची आहे. 
 
(४) स्वरसचन्हे आसि व्यांजनसचन्हे जोडण्याची मोडीची पद्धत आसि अशोक सलपीची पद्धत यात 

साम्य आहे. मोडीत का, खा, जा, मा इत्यादी अक्षराांच्या लेखनात आ स्वराचे सचन्ह 
अक्षराांमध्ये येते. दीघय ई दाखवण्यास ऱ्हस्व इ सचन्हाची सद्वरुक्त्ती करिे ही पद्धत मोडी 
आसि अशोक सलपीला समान आहे. मोडीमध्ये उकार दाखवण्यासाठी (ⅰ) व्यांजनाखाली 
सचन्ह येते, (ⅱ) व्यांजनापुढेही सचन्ह येते, (ⅲ) व्यांजनापूवी उ्या रेघेचे सचन्ह येते, (ⅳ) 
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णकवा उ स्वर युक्त व्यांजन सलसहण्याची वगेळी पद्धती अवलांबवण्यात येते. वरील (ⅲ) मध्ये 
मोडी आसि अशोक सलपीतील साम्य सदसते. पि (ⅳ) मधील पद्धत हे अशोक सलपीचे 
वैसशष्ट्ट्य आहे. मोडीमध्ये दीघय कू, खू, साठी उकाराचे सद्वत्त करण्यात येते. ज्ञ सलसहताना 
मोडीमध्ये ज पढेु न सलसहण्यात येतो. अशोक सलपीमध्येही हीच पद्धत अवलांबण्यात येते. 

 
१०२. चाांदोरकराांचे म्हििे असे की : 

अशोक सलपी प्राकृतसाठी, तर देवनागरी ही सांस्कृतसाठी होती. हेमचांद्राच्या प्राकृत 
व्याकरिात व्यांजनाबरोबर नेहमी स्वर असतो असे साांसगतले आहे. [‘तथा अस्वरां व्यांजनां भवसत’ 
सूत्र पसहले, हेमचंि प्राकृि व्याकरण] त्यातच असे स्पष्ट केले आहे की स्वर ऋ, दीघय ऋ, लृ, ऐ, औ 
आसि व्यांजने ड, ज, श, ष प्राकृतात नाहीत. मोडीमध्ये ऋ, दीघय ऋ नाहीत. तर अशोक 
सलपीत ए नाही. [तेन ऋ, ॠ, लृ, ॡ, ऐ, औ, ङ, ञ, शां, ष, सवसजयननीय ल्पतु वजो विय समाम्नायो लोकाद 
अवगन्तव्यः । ततै्रव.] प्राकृत मध्ये ऱ्हस्व-दीघय भेद नाही. अशोक सलपीमध्ये आसि मोडीमध्ये हृस्व 
दीघय स्वराांना सचन्हे आहेत. परांतु ती वापरली जात नाहीत. [दीघग ऱ्िस्िौ णमथो िृत्तो : वृत्तौ समासे 
स्वरािाां दीघय ऱ्हस्वौ बहुल भवतः समथः परस्परम् । उदा॰ अन्वेसद : = अन्तावेई । सप्तणवशसतः = सत्तासवसा जु वई अिो ।, 
वारी मई = वासर मई.] 

 
देिनागरीिे मोडीिरील आक्रमि 
 

१०३. डॉ. भागवताांनी त्याांच्या असलकडच्या सांशोधनात मोडीसलपीचे शीघ्रसलपी म्हिून मह्व 
वर्चिले आहे. ते म्हितात : 
 

शीघ्र लेखनात श्दातील सवय अक्षरे टाक न उचलता सलसहली जातात. मोडी या बाबतीत आदशय 
नसली तरी बालबोध मधील अनेक अडचिी त्यात दूर करण्यात आल्या आहेत. या पद्धतीत अनेक 
क्लृप्त्याांचा उपयोग करण्यात येतो. त्या तार्चकक दृष्ट्ट्या बरोबर नसल्या तरी या सलपीच्या 
उपयुक्ततेत आसि सरळ सुलभतेत भर पडली आहे. एका ध्वनीसाठी multi allographs चा वापर 
अक्षराच्या खालून सशरोरेघेवरून दुसऱ्या अक्षराची सुरुवात करिे, जरुर नसलेले काने ठेविे, 
लेखनाच्या सदशतेील गोंधळ, जोडाक्षराांची व्यांजनाांची मागे पुढे ठेवि, ही मोडीची वैसशष्ट्ठे्य. या 
पद्धतीमुळे बालबोध लेखनापेक्षा मोडी पांचेचाळीस टके्क वगेवान बनली हे खरे असले तरी त्याचमुळे 
ती सशकण्यास आसि वाचण्यास कसठि झाली आहे. मुद्रिास अशक्य झाली आहे ते वगेळेच. 
सशवाय बालबोध सलखािातील खुांट्या (pegs), कट्यारी (daggers) आसि खुिा (diacritics) 
मोडीत सलसहता येत नाहीत. या सवय उसिवा असल्या तरी मोडीने बालबोधला चार शतके बाजूस 
सारले होते. याचे कारि उघड आहे. मोडी मराठीच्या वाटेवरून पळू शकते. बालबोधला चालिेही 
कसठि होते. जोवर फक्त सलसहण्याचाच प्रश्न होता तेव्हा मोडी सोईची ठरली आसि उपयुक्त 
झाली. महाराष्ट्रात मुद्रिास सुरुवात झाल्यावर मात्र मोडी मागे पडली. मोडी ही प्रकृतीनेच 
हस्तलेखनाची सलपी होती. मोडी अक्षरे जुळिीस योग्य नसल्यामुळे बालबोध वरील चारश ेवषांचे 
आ्मि सांपुष्टात आले. [Bhagwat, (Dr.) S. V., Phonemic Frequencies in Marathi and their Relation to devising a 
Speed-Script, Deccan College, Poona, 1961, p. 172.] 

 
१०४. भारताच्या घटनेतील आठव्या पसरसशष्ठात चौदा भाषाांचा समावशे आहे. त्या पैकी उदूय ही 

पर्चशयन सलपीपासून बनली आहे. बाकीच्या तेरा भाषा ब्राह्मीच्या उत्तर आसि दसक्षि शलैीपासून बनलेल्या 
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सलप्याांचा वापर करतात. घटनेत उल्लखेलेल्या चौदा भाषा बोलिाऱ्याांची सांख्या सन १९७१ च्या 
खानेसुमारीवरून खाली सदली आहे. 

गट  णलपी भाषा लोकसंख्या 
(अ) उत्तर ब्राह्मी १ देवनागरी सांस्कृत २,५४४ 

 २ देवनागरी मराठी ३,३२,८६,७७१ 
 ३ देवनागरी सहन्दी १३,३४,३५,३६० 
  एकूि देवनागरी सलपी १६,६७,२४,६७५ 
 ४ गुजराती गुजराती २,०३,०४,४६४ 
 ५ बाांगला बाांगला ३,३८,८८,९३९ 
 ६ असमी असमी ६८,०३,४६५ 
 ७ उसड़या उसड़या १,५७,१९,३९८ 
 ८ कासश्मरी कासश्मरी १९,५६,११५ 
 ९ गुरुमुखी पांजाबी १,०९,५०,८२६ 
  एकूि उत्तरेकडील सलप्या ८,९६,२३,२०७ 

(ब) दणक्षि ब्राह्मी १० कन्नड कन्नड १,७४,१५,८२७ 
 ११ तेलग ू तेलग ू ३,७६,६८,१३२ 
 १२ मल्याळी मल्याळी १,७०,१७,७८२ 
 १३ तसमळ तसमळ ३,०५,६२,७०६ 
  एकूि दसक्षिेकडील सलप्या १०,२६,६२,४४७ 
(क) पर्मशयन 
उगम 

१४ उदूय सहन्दुस्तानी २,३३,२३,५१८ 

(ड) इतर  एकूि इतर सलप्या ५,०१,२८,७७६ 
  एकूि ४३,२४,६२,६२३ 

तक्ता ९. भाषा आणि लोकसंख्या [Census of India, Vol. Ⅰ, Part Ⅱ C (ii).] 

 
१०५. आडव्या तक््यात उल्लेखलेल्या भाषाांसशवाय आिखी सतरा भाषा सुमारे पाच कोटी लोक 

बोलतात. (वर ड पहा) त्याांची वगयवारी पढेु सदली आहे. 
 

तक्त्ता १०. भारतातील भाषा 
 
भाषा लोकसंख्या भाषा लोकसंख्या भाषा लोकसंख्या 
सबहारी १६८०६७७२ कोकिी १३५२३६३ मुदरी ७३७०३७ 
राजस्थानी १४९३३०१६ कूरुख, ओरॉन ११४१८०४ हो ६४८३५९ 
सांथाळी ३२४७०५८ कुमाडनी १०३०२५४ मसिपुरी } ६३६४३० 
सभल्ली २४३९६११ पहाडी १००४३७१ मसैथली 
गोंडी १५०१४३१ तुळू ९३५१०८ कुई ५१३१६१ 
ससन्धी १३७१८३२ गढवाली ८०९९६७  
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टीप : तेरा भाषातील वियमाला ११ तक्त्यात सदल्या आहेत. उदूय वियमाला १२ तक्त्यात सदली आहे. 
पाने–१२३–१२६. 

 
१०६. भारतातील सोळा कोटी सदुसष्ट लक्ष म्हिजे ३८·५५ टके्क लोक तीन भाषा बोलतात. त्या 

देवनागरीत सलसहल्या जातात. रासहलेल्या अकरा भाषाांपकैी सहा भाषा गुजराती, बांगाली, असमी, उसडया, 
कासश्मरी, पांजाबी आसि सुमारे नऊ कोटी म्हिजे २०·७२ टके्क लोक बोलतात. त्या भाषा देवनागरीमध्ये 
सुलभतेने सलसहता येतील. सबहारी आसि राजस्थानी, ह्या चौदा भाषाांव्यसतसरक्त्त भाषा, तीन कोटीवर लोक 
बोलतात (७·२२ टके्क). देवनागरीमध्ये सलसहली जािारी सहन्दी भारताची व्यवहाराची भाषा आहे. काही 
काळाने ती इांग्रजीची जागा घेईल आसि मध्यवती सरकार आसि आांतरराज्य व्यवहारात सवांशाने प्रचारात 
येईल. आज जी वृत्तपते्र आसि पुस्तके इांग्रजीत प्रससद्ध होतात त्यापैकी बरीचशी सहन्दीमध्ये प्रससद्ध होतील. 
अथात अगदी नजीकच्या भसवष्ट्यकाळात देवनागरीतील मुद्रिास असामान्य मह्व प्राप्त होिार आहे. 
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पणरणशष्ट क 
 

आधुणनक भारतीय णलप्या आणि मोडी (तक्ते ११ते १९) 
 
तक्ता ११  .भारतीय भाषाचं्या णलप्या  
 

 
टीप : िरील तक्त्ता क्युरेटर नॅशनल लायब्ररी, कलकत्ता, याचं्या सौजन्यान पुनमुगणद्रत केला आिे. 
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तक्ता १२. उदूग णलप्या 
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तक्ता १३. इतर भारतीय णलप्या 
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इतर भारतीय णलप्या 
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इतर भारतीय णलप्या 
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तक्ता १४. मोडी ििगमाला आणि बाराखडी 
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मोडी ििगमाला आणि बाराखडी 
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मोडी ििगमाला आणि बाराखडी 
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मोडी ििगमाला आणि बाराखडी : शब्द आणि िाक्ये. 
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मोडी ििगमाला आणि बाराखडी : शब्द आणि िाक्ये. 
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तक्ता १५. शारदा (कणश्मरी) णलपीिा णिकास 
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तक्ता १६. बंगाली णलपीिा णिकास 
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तक्ता १७. कन्नड णलपीिा णिकास 
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तक्ता १८. गं्रथ णलपीिा णिकास 
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तक्ता १९. तणमळ णलपीिा णिकास 
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पणरणशष्ट ड 
ब्राह्मी आणि इतर भारतीय णलप्यातील लेख (आकृती ३१ ते ५३) 

कृतज्ञता : प्रािीन णलपीमाला 
 

 
आकृती ३१ : णगरनार लेख, ब्राह्मी (इ. स. पूिग णतसरे शतक) 

 
[इांय धांमसलपी देवानां सप्रयेन सप्रयदससना राञा लेखा 
सपता इध न णकसच जीवां आरसभत्प प्राजूसहतव्यां न 
च समाजो कतयव्यो बहुकां  ही दोसां समाजस्म्ह पससत 
देवानां सप्रयो सप्रयदसस राजा अस्स्त सप तु एकचा समाजा 
साधुमता देवाांन सप्रयस सप्रयदससनो राञो पुरा महानसस्म्ह 
देवानां सप्रयस सप्रयदससनो रा अनुसदवसां ब –] 

 

 
आकृती ३२ : िरिूत स्तूप ब्राह्मी लेख (इ. स. पूिग दुसरे शतक) 

 
सुगनां रजे रञो गागीपुतस सवसदेवस पौतेि गोसत 
पुतस आगरजुस पतेुि वाछीपुतेन धनभसूतन 
कसरतां तोरनाां (िां) ससलाकां मता च उपांि. 
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आकृती ३३ : नानाघाट लेख, ब्राह्मी (इ. स. पूिग दुसरे शतक) 

 
धांमस नमो इांदस नमो सांकां सन वासुदेवानां चां– 
ढसूॱॱॱमाॱॱॱ तातां चांतुांनां चां लोकपालानां यमवरून– 
कुबेरवासवानां नमो कुमारुवरस वसेदसससरस रॱॱॱ 

 

 
आकृती ३४ : भट्टीप्रोलु स्तूप कंुभलेख, ब्राह्मी (इ.स. पूिग दुसरे शतक) 

 
करसपतुनो च कुरमातु च कुरष च ससवका च सजुसां 
पिसत फासळग मुगष च बधुससररानां सनरवतुे 
बनवपुतष कुरि षसपतुकष मजूम उतारो सप 
गहपुतो कासिठो अरह सदनानां गोसठओ मजू 
स च षयुगो च तेन कमयेन कुसबरको राजा 
अांसक नेगमा वछो चघो जेतो जेसो, सतसो रेतो 
असचनो षसभका अखगो केलो केसो महो सहो सेटो छसद 
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आकृती ३५ : पभोसा लेख, ब्राह्मी (इ. स. पूिग पणिले शतक) 

 
नमो अरहतो वधयमानस्य गोसतपुत्रस पोठयश ककालवा 
ळस....केसश सकये सशसमत्राये आयाग पटो प... 
समनस माहर सखतास आांतेवाससस वछोपतु्रस सावकास 
उतरदासकस पसादो तोरनां : असधछत्राया राओ शोन 
कायन पुत्रस्य पालस्य वांग पालस्य पुत्रस्य रजे (जो) तेविो पुत्रस्य 
भागवतस्य पुते्रि वैसहदरी पतेु्रि अ (आ) षाढ सेनेन कसरतां 

 

 
आकृती ३६ : कुषाि राजािें मथुरा लेख, ब्राह्मी (इ. स. पणिले आणि दुसरे शतक) 

 
महाराजस्य राजासतरा [ज] स्य देवपुत्रस्य शासहकसिष्ट्कस्य सां 
७ हे १ सद १०५ एतस्य पूव्वय (व्वा) याां अय्ययदेसह सकया– 
तो गितो अय्ययनागभसुतसकयातो कुलानो गसिअ अय्यय 
बद्धसशसरस्य सशष्ट्यो वाचको आय्ययसांसनकस्य भसगसन अय्ययज– 
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आकृती ३७ : समुद्रगुप्तािा अलािबाद स्तंभ लेख, गुप्त णलपी (इ. स. ििथे शतक) 

 
महाराज श्रीगुप्तप्रपौत्रस्य महाराज श्रीघटोत्कच पौत्रस्य महाराजासधराज श्रीचांद्रगुप्त पुत्रस्य 
सलच्छसवदौसहत्रस्य महादेव्या कुमार देव्यामुत्फ (प्त) न्नस्य महारासधराज श्रीसमुद्रगुप्तस्य सव्वय 
पृसथवीसवजयजसनतोदव्याप्तसनसखला वसनतलाां कीर्चतसमत सस्त्रदशपसतभवन गमना वाप्ततळी (सड. 
सल.) तसुखसवचरिामाचक्षाि इव भवूो बाहुस्यमुस्च्ितः स्तम्मः यस्य । प्रदानभजू सवक््म प्रशमशास्त्र 
वाक्योदयैरुय्युयपसरस ञयो स्च्ितमने कमाग्गं यशः पुनासत भवुनत्रयां पशुवतेजे्जटान्तयहा 

 

 
आकृती ३८: अपराजीतािंा कंुडेश्वर लेख, कुणटल णलपी (इ. स. ६६१) 

 
राजा श्रीगुसहलान्वयामलपयो राशौ स्फुरद्दीसधसतध्वस्तध्वान्तसमूहदुष्ट 
सकलव्यालावलेपान्तकृत् । श्रीमासनत्य परासजतः सक्षसतभतृाम्ययसचतो 
मूधयसभः वृयत्तस्वच्छतययेव कौस्तुभमसिजीतो जगद्भषिांम् ॥ सशवात्म 
जोखस्ण्डतशस्क्त्त सांपद्धयुयः समा्ान्त भजुङ्गशतु्र । तेनेन्द्रवत्स्कन्द इव 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ३९: राजा णशध्िनिे कोटा दानपत्, कुणटल णलपी (इ. स. सातिे ि आठिे शतक) 

 
ॐनमः सशवाय ॐनमः स्स (स) कल सांसार सागरोत्तारहेतवे । 
तमोगतासभसांपात हस्तालां बाय शांभव े॥ 
श्वेत द्वापान्दुकारा × क्वसचदपसरसमतैसरन्दुपादैः पत सद्भर्चन्नत्यस्थै- 

 

 
आकृती ४० : राजा मेरुिमािे नंदी आणि इतर लेख, कुणटल णलपी (इ. स. आठिे शतक) 

 
ओ प्रासाद मेरुसदृशां सहमवन्तमूस्ध्नयः कृत्वा स्वयां 
प्रवरकम्मयशुभरैनेकैः तच्चन्द्रशालरसचतां नवनाभनाम 
प्राग्ग्रीवकैस्व्वयसवधमण्डपनैः कसचत्तै्रः ॥ तस्याग्रतो वृषभ पी- 
नकपोलकायः सांसश्लष्टवक्षककुदोन्नत देवयान श्रीमेरु- 
वम्मयचतुरोसधकीर्चतरेषाः मातासपतृ सततमात्मफ- 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ४१ : राजा लुल्लिा देिल लेख, नागरी णलपी (इ. स. ९९२) 

 
आरामोंस्यानवासयषु देवतायतनेषु च । कृतासन स्यमािा 
सन यस्याः कम्मासि सवदा ॥ सदनानाथ सवपने्नषु करुिास्न्व 
त चेत सः । यते्रषु भगु्जन्ते यस्या सवप्रसांघा सदने सदने 
इत्थां सवसवत्कमनयोः पसरवद्धयमान वम्भयप्रवत्व सवगलत्कसलकालां वृ- 

 

 
आकृणत ४२ : राजा जजल्लदेिािा रत्नपूर लेख, नागरी णलपी (इ. स. बारािे शतक) 

 
[तद्वांश्यो हहय आसीद्यतोजायन्त हैहयाः । ॱॱॱॱॱॱत्यसेन 
सप्रया सती ॥३॥ तेषाां हैहय भभूजुाां समभवद्वसे स चेदीश्व- 
रः श्री कोकल्ल इसत स्मरप्रसतकृसतर्चवस्वप्रमोदे यतः । येनायां 
सत्रतसौया ॱॱॱॱॱॱ मेन मातुां यशः स्वीयां पे्रसषतमुञ्चकैः 
सकयसदसत ब्रह्माांडमन्तःसक्षसत ॥४॥ अष्टादशास्य सरपुकुां सभसब-] 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ४३ : सोमधमािे कुलेट दानपत्, शारदा णलपी (इ.स. बारािे शतक) 

 
ॐनमसश्शवाय ॥ जयसत भवुनकारिां स्वयांभजूयसत पुर- 
न्दरनन्दनो मुरासरः जयसत सगसरसुतासनरुद्ध देहा सरत भयाप 
हरो हसरि देवाः ॥ श्रीमत्सकावासकात्परमब्रह्मण्यो लला 
ट तट घसटत सबकट भ्कुट प्रकट कुसटत कटक सौमसटक कृतसार 

 

 
आकृणत ४४ : परमार राजािा उणरया लेख, नागरी णलपी (इ. स. १२०८) 

 
सांवत् १२६५ वष ॥ वैशाख शु. १५ भौमें । चौलक्य 
वांशोद्धरिपरमट्ठारकमहाराजासधराजश्रीमद्भीमदेवप्र 
वद्धमानसवजयराजे श्रीकरिे महामुद्रामात्यमहां.– 
भाभपू्रभसृतसमस्त पांचकुले पसरपांथयसत चांद्रावतीनाथमाां– 
डसलकसुरशांभशु्रीधारावषयदेव ेएकातपत्रवाहकत्वने 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ४५ : िाजयसेनािा देिपारा लेख, बंगाली णलपी (इ. स. दिािे ि अकरािे शतक) 

 
तस्स्मन् सेवान्ववाव ेप्रसतसुभटशतोत्सादनव्र (ब्र) ह्मवादी 
स व्र (ब्र) ह्यक्षसत्रयािामजसन कुलसशरोदाम सामन्तसे- 
नः । उद्गीन्ते यदीयाः स्खलदुदसधजलोल्लोलशी- 
तेषु सेतोः कच्छान्तेष्ट्वप्सरो सभद्दयशरथतनयस्पद्धयया 
युद्धगाथाः ॥ यस्स्मन् सरङ गचत्वर पटुरटत्तयूोप 

 

 
आकृणत ४६ : नारायििमािा मंदओर लेख, पणिम शैली (इ. स. ४०४) 

 
ससद्धम् सहस्त्रसक्षरसे तस्म ैपुरुषायासमतात्मने च- 
तुस्यमुद्रपय्ययङ कतोयद्रालव ेनमः श्रीम्मा लवगिाम्नसत 
प्रशस्ते कृतसांसज्ञते एकवष्ट्ट्यसधके प्राप्ते समाशतचतुष्ट- 
य (ये) प्रावृक्क (ट् का) ले शुभे प्राप्ते मनस्तुसष्ठकरे नृिाम् मघे (हे) 
प्रवृते्त शक्कस्या कृष्ट्िस्यानुमत तदा सनष्ट्पन्नव्रीसहयवसा. 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ४७ : प्रिरसेनिे दुणदया दानपत्, मध्य भारतीय शैली (इ. स. ५–६ शतक) 

 
दृष्टम् प्रवरपुरात् अस्ग्नष्टोम (मा) प्रोय्यामोक्र्थयषोडश्यसतरो (रा) चवाज- 
पेयबृहस्पसतसवसाद्यस््चतुरश्वमेधयासजनः सवष्ट्िुवृद्धसगोत्रस्य 
सम्राटः (जो) वाकाटकानाम्महाराज श्री प्रवरसेनस्य सूनोः 
सूनोः अत्यन्तस्वासममहाभरैवभक्त्तस्य अांसभारससन्नवसेशतसश ... सल- 

 

 
आकृणत ४८ : मृगेश्वरिमािे दानपत्, तेलगू–कन्नड (इ. स. सिािे शतक) 

 
ससद्धम् ॥ जयत्यहांसस्त्रलोकेशः सव्वयभतूसहते रतः रागा- 
द्यसरहरोनन्तोनन्तज्ञादृगीश्वरः ॥ स्वस्स्त सवजयवैज [य] न्त्या [:] स्वासमम- 
हासेनमात्रगिानुद्ध्या (ध्या) ता सभसषक्त्तानाां मानव्यसगोत्रािाां हसरसतपु- 
चािां (िाां) अां (आां) सगरसाां प्रसतकृतम् वाद्ध्य (ध्या) यचच्चयकाना (नाां) सद्धम्मयसदां- 
बाना (नाां) कदांबानाां अनेकजन्मान्तरोपार्चज्जतसवपलु पुण्यस्कन्धः आहवार्चज्जत- 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ४९ : नामय्यानायकिे दोनेपंुडी दानपत्, तेलगू–कन्नड (इ. स. १३३७) 

 
श्री उ (श्र्चयु) मामहेश्वरा्याां न्न (न) मः । पायाद्धः 
कसरवदनः ्ु (कृ) तसनजदानस्तुतासववासलगिे । 
सननदसत मुहुरसपधते्त कन्नों (ण्िो) यः कन्नय (िय)- 
ताला्याां ॥ श्री सवष्ट्िुरस्तु भवसदष्टकफप्रदा- 

 

 
आकृणत ५० : परमेश्वरिमािे कुरम दानपत्, गं्रथणलपी (इ. स. सातिे शतक) 

 
नरणसहवम्मयिः स्वयसमव भगवतो नृपसतरूपावती- 
ण्िास्य नरणसहस्य मुहुरवसजत चोळ (ल) केरि (ल) कळ (ल) भ्पाण्द्य- 
स्य सहस्त्रबाहोसरव समरशतसनस्व्वयष्टसहस्त्रबाहु- 
कम्मयिः पसरयळ मसि मांगळ शूर मार प्रभसृतरिासवदसश्श (र्चश्श)- 

 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ५१ : इन्द्रिमािे अच्यतूर दानपत्, ककलग णलपी (इ.स. सातिे ि आठिे शतक) 

 
आस्वीत सव्वयतुयरमिीयास्ग्दजयकणलङ ग नगरात्सकलभवून- 
सनम्मािैकसूत्रधारस्य भगवतो गोकण्िय स्वासमनिरिकम- 
लयुगलप्रिामादगतकसलकलड्को सवनयनयसम्पदा- 
माघारः स्वाससधारापसरस्पन्यासधगतसकणलङ्घासधराज्यश्यतु- 
रुदसधतरङ्गमेखलावसनतस्नप्रसवततामलयशाः अनेकसम- 

 

 
आकृती ५२ : परमेश्वरिनािे कुरम दानपत् आणि इतर तणमळ ताम्रपते् (इ.स. ७-८ शतक) 

 

 
आकृती ५३. िीराराघि दानपत्, िेटे्टलुलु णलपी (इ.स. िौदािे शतक) 

 
 



 अनुक्रमणिका 

फूटनोट 
 
२७. [चाांदोरकर, गोणवद कासशनाथ, ‘आयय सलपी’ (देवनागरी आसि मोडी) सत्कायोत्तेजक सभा, धुळे १९२९.] 
28. [Tayer, Alphabet, p. 299 (footnote 1.)] 
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प्रकरि ५ िे 
 

भारतीय आकड्ािंा उद गम आणि णिकास 
 

१०७. जेम्स सप्रन्सेप हे भारतीय सलपीसांशोधनातील अध्वयुय. त्याांनी ब्राह्मी सलपीचे प्रथम वाचन केले. 
त्याांचे मत असे होते की, आकड्याांसाठी जी सचन्हे वापरली ती आकड्याांच्या नावातील पसहल्या अक्षराांवरून 
साधली होती. पांसडत भगवानलाल म्हितात की, चारच्या पुढील आकड्याांची सचन्हे अक्षररूप आहेत. 
[Indraji, Pandit Bhagvatilal, ‘The Ancient Nagari Numerals’, Indian Antiquery, Volume VI pp. 42-48] डॉ. ्यूहलर म्हितात 
की, आकड्याांचे लेखन ब्राह्मिाांनी शोधले. त्यात अनुनाससक, सजव्हामलूीय आसि उपध्मानीय आहेत [Buhler, 

Johann Georg, ‘Post Script on the Ancient Nagari Numerals’, Ibid, p. 48] डॉ. बनेल (आसि ्यूहलर सुद्धा) म्हितात 
की सहन्दूांनी आकड्याांचे रेखाटन परकीयाांपासून घेतले. बनेलचे म्हििे असे की, भारतीय आकडे हे 
सहन्दी–बॅक्टेरीयन वियमालेतून घेतले आहेत. पांसडत गौरीशांकर ओझा याांनी या भारतीय आकड्याांच्या 
परदेशी उगमकल्पनेवर आके्षप घेतला आहे. या सांबधी आकड्याांच्या रेखाटनासवषयी हेसरओस्ग्लसफक्, 
सफसनसशयन, हेयरसटक्, डेमॉसटक् आसि भारतीय लेखन पद्धतीचा तक्त्ता देऊन ही कल्पांना कशी चूक आहे 
हे दाखवले आहे. [ओझा, पांसडत गौरीशांकर, प्राचीन भारतीय सलपीमाला, पृ. ११४] (पहा तक्ता २०) 
 
आकड्ािंी दशाशं पद्धती 
 

१०८. शून्याला णहदूांनी जी णकमत सदली, त्यामुळे अांकगसितात ्ाांती झाली. दशाांश पद्धती वैसदक 
काळापासून मासहत होती. कै. वालावलकराांनी दाखवनू सदले आहे की, यजुवेद, मतै्रायिी, कठ आसि 
तैसत्तरीय यासांसहताांमध्ये सांस्कृत आकडे १ ते १० त्याच प्रमािे एकम् (१०¹) पासून पराधय (१०¹⁸) पयंत नाव े
सदली आहेत. या सांदभात गोतम बुद्ध १०⁵³ पयंत सांख्याचा सहशबे करू शकत होता, याची नोंद घेिे अवशय 
आहे. 
 
आंकडे दाखणिण्यासाठी अक्षरािंा उपयोग 
 

१०९ वैसदक काळात आकड्याांचा अक्षराांनी सनदश करण्याची कल्पना रूढ होती.कृत हा श्द 
शतपथ मध्ये [चतुष्टोमेन कृतेन अयानाां । शतपथ ब्राह्मि, XII I3.2.1] आसि तैसत्तरीय [ये वै चत्वारः स्तोमाः कृतां जत । तैसत्तरीय ब्राह्मि, 
1·5, 11·1] मध्ये वापरला आहे. कात्यायनाने [दसक्षिा गायत्री सम्पन्ना ब्राह्मिस्य ॥ (गायत्री = गाय त्र्यक्षर समान सांख्या = चतुर्चवशसतः 
= २४) जगत्याराज्ञः ॥ जगती = जगत्याक्षर सामान सांख्या = अष्टा चत्वाणरशद = ४८ कात्यायन श्रौतसूत्र, वेबर, प.ृ १०१५] गायत्री आसि 
जगती ह्या सांज्ञा २४ आसि ४८ साठी योजल्या आहेत. वदेागांज्योसतषामध्ये [रूपानां षड् गुिोकृतम् ॥ (याजुष २३; आचय 
३१); सद्वगुिां चायसांयुतां । (याजुष १३ आचय ४); श्रसवष्टा्यो गिा्यस्ताम् (आपय. १९) युगल्धां सांपवयस्यात् (याजुष २५) सवभण्य भसम् हने (याजुष) 

वेदाांग ज्योसतष.] रूप, अय, गुि, युग, भासमूह या सांज्ञा १, ४, ८, १२ आसि २७ साठी वापरल्या 
आहेत,आययभट्टीय या ज्योसतषग्रांथात अांकाच्या सांपूिय अक्षरलेखनाचा उल्लखे आहे. [वगाश्ररासि वग वगे वगाक्षरासि 
भात् ङ्मौयः ॥ अद सननेवक स्वरा नवकेसडवन नवा त्यवग वा ॥ आययभटीय, आयय १.] या पद्धतीप्रमािे अांकाच्या अक्षरलेखनाची 
पद्धती पुढे सदली आहे. 
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तक्ता २० अकंािा तुलनात्मक तक्त्ता (पान न. १५४) 
हेसरओस्ग्लसफक, सेमेसटक आसि भारतीय अांक 
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तक्ता २१. अकंािे अक्षरलेखन 
क्=१, च्=६, ट्=११, त्=१६, प्=२१, य्=३०, ष्=८० 

ख=२, छ्=७ ठ=१२ थ्=१७, फ्=२२ र्=४०, स=९० 

ग्=३, ज्=८, ड्=१३ द=१८ ब्=२३ ल्=५० ह=१०० 

घ्=४, झ्=९, ढ्=१४ ध्=१९ भ्=२४, व्=६०,  

ङ=५, ञ्=१०, ण्=१५ न्=२०, म्=२५, श्=७०  

अ=१ इ=१०००, उ=१०,००० ऋ=१००,००,००० 

लृ=१०,००,००,००० ए=१०,००,००,००,००० 

ऐ=१०,००,००,००,००,००० ओ=१०,००,००,००,००,००,००० 

औ=१०, ००,००,००,००,००,००,००० 

 
११०. वर अस्वर व्यांजनानी सांख्या दाखवीली आहे. जेव्हा व्यांजनापुढे स्वर येतो तेव्हा व्यांजनाने 

दर्चशत केलेल्या सांख्येला स्वरदर्चशत सांख्येने गुिायचे. उदा. कु = क् + उ = १ × १०,००० = १०,०००. सि 
= ि + इ = १५×१०० = १५००, दीघय स्वराांचा अांकाांसाठी वापर नाही. अस्वरजोडाक्षरात व्यांजनदर्चशत 
अांकानी बेरीज करायची. स्वरयुक्त्त जोडाक्षरात प्रत्येक व्यांजनदर्चशत अांकास स्वरदर्चशत अांकाने गुिायचे, 
आसि त्याांची बेरीज करायची. उदा. ख्यू = खू + यू = (ख् ×उ) + (य् ×उ) या लेखनात जागेची बचत 
होते. 
 
क, ट, प, य, आदी पद्धती 

१११. दुसरा आययभट्ट अांकलेखनाच्या आिखी एका पद्धतीचा उल्लखे करतो. 
 

तक्ता २२. आयगभट्टािी क, ट, प, य आदी पद्धती 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ० 

क् ख् ग् घ् ङ च् छ् ज् झ् ञ् 

ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द ध् न् 

प् फ् ब् भ् म्      

य् र् ल ् व् श् ष् स ह   
 
या पद्धतीत स्वराांनी णकमत नाही. अांक फक्त व्यांजनानेच दाखवले जातात. अांक व्यांजनाांच्या ्माप्रमािे 
माांडले आहेत. [सप्तषीिाां किधझझूसझला । मुदयाससनधा । यनाख्यस्य ॥ आयथभिीय तसद्धािं, २·९] 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

तक्ता २३. संस्कृत आणि इतर अकंािंा णप्रन्सेपने दानपत्ािंरुन केलेला तक्त्ता 
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क ि ध ज झु सझ ला = १, ५, ९, ९, ३; मु न य सस न धा = ५, ८, १, ७, ०, ९. 
 
ही पद्धती अांक दाखवण्यच्या श्दातील पद्धतीच्या सवरुद्ध आहे. (उदाहरिाथय दुसरी जागा 

दशकाची इत्यादी. पासितीने वियपद्धती अांकासाठी वापरली होती असे कात्यायनसूत्रावरून सदसते. 
[पासिनीवरील कात्यायनाची टीका. 1-3. 11.] सशवसूत्रातील अक्षराांचा ्म अांक दाखवतो. उदा. अ = १, इ = २, उ = 
३ इत्यादी. [ओझा, प्राचीन भारतीय सलपीमाला, प.ृ ७, तळटीप ५.] 
 
प्रािीन लेखातील अंक 
 

११२. प्राचीन लेखाांवरून एक गोष्ट ससद्ध झाली आहे की भारतीय १ पासून ९ पययन्त अांकास जी 
सचन्हे वापरत त्याहून वगेळी सचन्हे १०, २० ,१०० पयंतच्या दशकाांना वापरत. त्याचप्रमािे १००, २०० ते 
१००० इत्यादी शताांना. १,००,००० सलहायला सचन्ह नव्हते. अशोकाच्या लेखात प्रथम अांकाांचे लेखन 
आढळते. त्यात २००,५० आसि ६ या अांकाना सचन्हे वापरली आहेत. १ पासून ९९,९९९ पयंतचे अांक वीस 
सचन्हाांनी सलहीता येत. 
 

१० पासून ९९ पयंतच्या सांख्या सलसहण्यासाठी १०, २० इत्यादी दशकसचन्हाांपढेु १ ते ९ सचन्हे 
सलहीत. [पहा तक्त्ता ३२. सांसमश्र अांक] त्याचप्रमािे २०० व ३०० या सांख्या १०० च्या सचन्हाांपुढे एक आसि दोन 
ओळी काढून दशयवत. ४०० पासून ९०० पयंतच्या शत–सांख्या १०० च्या सचन्हाला ४ ते ९ सचन्हे जोडून 
सलहीत. हा जोड आडव्या रेघेचा असे. १०० पुढील सांख्या दशम् आसि एकम् मधील आकड्याांची सचन्हे पढेु 
ठेवनू सलहीत. उदाहरिाथय १२६ ही सांख्या सलसहण्यास १००, २०, ६ याांची सचन्हे एकापुढे एक ठेवत. १००० 
पुढील सांख्या ही याच पद्धतीने सलहीत. 
 

११३. एक ते तीन अांक आडव्या रेघाांनी दाखवत. चार पासून पुढे सनसित सचन्हे असत. ती ब्राह्मी 
अक्षराांवरून साधली होती. 
 

तक्त्ता २४ प्रािीन लेखामंधील अकंलेखनािी पद्धती [ततै्ि, १०४–१०६] 

४ =  क, प्क, प्कृ, प्न, प्की, ल्क, ३० =. ल 

 ट ४० = प्त, स. 

 क   

५ =  त, ता, प,ु हु, रु, तृ,  ५०= [पहा तक्त्ता ३२. ससमश्र अांक] ब 

 ता, ना, न, हृ, ह्र, ह ६० = = प, पु, प्र. 

६ =  [पहा तक्त्ता ३२. ससमश्र अांक] ज, स, फ्र, फ्रा, फ, ७० = प्त, प्न, रो, प्ना, प्र, ह्र. 

. फा, हा ८० = उपध्मानीय 

७ =  ग्र, गु, ग. ९० = [पहा तक्त्ता ३२. ससमश्र अांक] उपध्मानीय 
(सुधारलेला) 
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८ =  ह्र, ह्रा, ह, हा, उ, प,ु १०० = [पहा तक्त्ता ३२. ससमश्र अांक] सु, अ, लु, से, स्त्रो, 
स्त्रो. 

 ट, टा, र, व्र, द्रा २०० = [पहा तक्त्ता ३२. ससमश्र अांक] सु, आ, ला, सू 

 
तक्ता २५. प्रािीन लेखात िापरलेले अकं 
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९ = [पहा तक्त्ता ३२. ससमश्र अांक] ओ, उ, ओां ३०० = हजार सांख्येच्या सचन्हाला वतुयळकाना 
१० = [पहा तक्त्ता ३२. ससमश्र अांक] यय, ह, हृ, ख, लृ,   
२० = थ १००० = रो, धु, च,ु वु.  
 
अक्षरपल्ली आणि अंकपल्ली 
 

११४. अांकाांसाठी अक्षरसचन्हे वापरण्याच्या पद्धतीत पुढे बदल झाला आसि अक्षर सचन्हाांवरून अांक 
सचन्हे बनली. लेखकाांनी ब्राह्मी अक्षराांवरून अांकसचन्हे सनमाि केली. त्याांनी १ ते ३ या सांख्या दाखवण्यास 
अक्षरे णकवा एकाक्षरी श्द योजले. 

 
अांक १ २ ३ 
श्द ए (एक) सद्व सत्र 
अक्षरे स्व स्स्त श्री 
 ॐ न मः 

 
सांख्या अक्षर–सचन्हाांनी दाखवण्याच्या पद्धतीस अक्षरपल्ली म्हितात. आसि अांक–सचन्हाांनी दाखवण्याच्या 
पद्धतीस अांकपल्ली म्हितात. या दोन्ही पद्धती एकत्रही वापरत. त्यावळेी सचन्हे एका खाली एक सलहीत. 
 
 ला  सु  सू 

३३ = ३; ३१ = ला २०९= ० 
   १  उ 
 
शुन्यािा शोध आणि उपयोग 
 

११५. भारतीय लेखनात शून्याचा कधी समावशे झाला हे सनसितपिे साांगता येत नाही. 
पांचससद्धाांस्न्तका (इ.स. ५०५) या वराहसमहराच्या ग्रांथात शून्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याचा उपयोग 
नांतरच्या भजूयपत्राांवरील हस्तसलसखतात केल्याचे सदसून येते. बक्शाली येथे (पेशावर सजल्हा युसूप्झी 
सवभाग) [‘The Bakhshali MSS’ by Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Indian Antiquery, Volume XVII, p. 36] सतसऱ्या शतकातील 
अांकगसितावरील ग्रांथ सापडला आहे. त्यात शून्याचा उपयोग केला आहे. सातव्या शतकातील दानपत्रात 
ही पद्धती उपयोगात आिली आहे. दहाव्या शतकापासून सतचा सवयत्र वापर होऊ लागला. अल्बरेूिी 
म्हितो की त्याच्या काळात भारतीय अांकगसिताांत अग्रगण्य होते. [Alberuni’s India, pp. 174-177] 

 
अंक णिन्िाचं्या उगमाणिषयी टेलरिे मत 
 

११६. अशोकाच्या लेखात १, २, ३ या साठी आडव्या रेघा –, =, ≡ योजल्या आहेत. चार या 
सांख्येस सांस्कृतमध्ये चतुर म्हितात. इन्डो बॅक्टेसरयन ि हे ध्वनी दाखवण्याचे सचन्ह ४ साठी वापरण्यात 
आले. गुहालेखातून पांच श्दातील पं हे पसहले इन्डोबॅक्टेसरयन अक्षर ५ साठी योजले. सांस्कृतमधील षस्टम् 
आसि , सप्तम् यासाठी इन्डोबॅक्टेसरयन उष्ट्माि वापरण्यात आले. परांतु ते आगे मागे केले आहेत. ८,९ 
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आसि १० साठी वापरलेल्या सचन्हाांचे त्या त्या सांख्येच्या सांज्ञातील पसहल्या अक्षराांशी साम्य नाही. ८ साठी 
अष्टम् मधील अष् अक्षर वापरले असे सुचवण्यात आले आहे. ९ साठी नवम् मधले न, १० साठी दशन् मधील 
पसहले अक्षर द वापरले आहे. त्याचा आढळ पांजाब मध्ये सापडलेल्या कसनष्ट्ककालीन लेखात होतो. आज 
प्रचारात असलेली अांकसचन्हे इ. स. चौदाव्या शतकापूवीच सनसित आकार पावली होती. तक्ता २६ मध्ये 
प्राचीन यूरोपीयन अांकसचन्हे (बाराव्या शतकातील हस्तसलखीते), अरबाांची गोबर अांकसचन्हे, भारतीय 
अांकसचन्हे आसि इन्डोबॅक्टेसरयन अांकसचन्हे कालासह सदली आहेत. 
 

११७. वगेी राजवांशाच्या काळातील लेखात (इ. स. चवथे आसि पाचव ेशतक) वापरात असलेल्या 
अांकसचन्हाांवरुन सुधारली सचन्हे सांस्कृतमध्ये वापरात आली १, २, आसि ३ साठी आडव्या रेघा –, =, ≡ 
योजण्यात आल्याचे वर म्हटले आहे. त्यावरुनच १, २, ३ हे आकडे ससद्ध झाले. देवनागरी अांकसचन्हे या 
सवय सचन्हाांवरुन इ. स. दहाव्या शतकात तयार झाली. एक द्व आसि सत्र या श्दावरुन १, २, ३ अांक सचन्हे 
सनघाली असेही म्हिण्यात आले आहे. 
 

बेलेचे म्हििे असे आहे की, सांस्कृत अांकसचन्हे इसजप् सशयन, सफसनसशयन आसि क्यसूनफॉम 
अांकसचन्हातून सनवडून घेतली आहेत. ४, ५, ६, ७, ८ आसि ९ ही सचन्हे बॅक्टेसरयन अक्षराांवरून (च, प, ग, 
अ, ब, ह) घेतली असे ते म्हितात. [Bayley, E.C., ‘The Geneology of Modern Numerals’, J.R.A.S., Volume XIV, n.s., 

pp. 335-376] बर्चटन म्हितो की भारतीय अांकसचन्हे इसजस्प्शयन पद्धतीवरून परांतु भारतातच सवकससत झाली. 
 
भारतीय अंक णिन्िाबंाबत डॉ. रघुिीर यािें मत 

 
११८. सोबतच्या २७व्या तक्त्यात भारतीय भाषातील अांकसचन्हे सदली आहेत. त्यापैकी तसमळ 

अांकसचन्हे अक्षराांनी अांक दाखवण्याच्या पद्धती प्रमािे आहेत. तसमळ अांकसचन्हे एकासाठी क अक्षर सचन्हाांनी 
सुरू होतात. ड ने दोन हा अांक दाखवला जातो उ हा विय उभयम् म्हिजे दोन यातील पसहला विय आहे. 
सात या या अांकासाठी इ हे सचन्ह वापरले आहे. हा विय इरु, म्हिजे तसमळमध्ये सात, यातील पसहले अक्षर 
आहे. इतर अांकसचन्हाांचे सववरि सवस्ताराने कराव ेलागेल. चार चे अांकसचन्ह मल्याळी, कन्नड, तेलगू आसि 
देवनागरी यातील अक्षरसचन्हाांशी समान आहे. आजच्या तसमळमध्ये जुनी अांकसचन्हे रद्द करुन अरेसबक 
अांकसचन्हे स्वीकारली आहेत. ही पद्धती सवय दसक्षिी सलप्याांनी स्वीकारलेली नाही. राष्ट्रसलपीतील अांक 
लेखन ही एक मह्वाची बाब आहे. जेव्हा आम्ही देवनागरी सलपीचा राष्ट्रसलपी म्हिून स्वीकार करतो तेव्हा 
देवनागरी अांकसचन्हे स्वीकारतो. आम्ही जर आपली अांकसचन्हे टाकून युरोपीय अांकसलपीचा स्वीकार केला 
तर साांस्कृसतक दृष्ट्ट्या आपि आपल्या कतयव्याला पराांङ्मुख झालो असे होईल. [Raghuveer, Dr., Indian News 
Chronicle, August 28, 1949] 
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तक्ता २६. युरोपीयन गोबर आणि भारतीय–अरेणबक अकं 
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तक्ता २७. भारतीय भाषातील अकं (डॉ. रघूिीर) 

 
 

११९. वराहसमहराने (इ.स. ५०५) आपल्या पांचससद्धाांसतका या ग्रांथात दशाांश पद्धतीचा वापर केला 
आहे. त्यानांतर आठव्या शतकात भारतीय वकीलाने ही दशाांश पद्धती बगदाद शहरात नेली. नवव्या 
शतकात अल्खासरझ्मी या अरब लेखकाने या दशाांश पद्धतीचा उल्लेख केला आहे. अरबानी नांतर ही दशाांश 
लेखन पद्धती यरपमध्ये नेली. या अांक लेखनपद्धतीला अरब सहन्दस असे म्हितात. अरब हे अांक 
उजवीकडून डावीकडे सलहीत. (अांकाना वामतो गसत ।) [Ibid.] 
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भारतीय शास्त्रािंा अरब देशािंरील पणरिाम 
 

१२०. भारतीय सवद्याांचे, सवशषेतः ब्राह्मीसलपीचे, अरबाांच्या सेसमसटक सलपीवर इ. स. पूवय २०० ते इ. 
स. २०० या काळात आ्मि झाले. अरबाांच्या इसतहासात या साांस्कृसतक बदलाचे श्रेय राजा सव्मला 
सदले आहे. [Wakankar, L. S., ‘Indian Origin of the (Koranic) Arabic Script’, United Asia, Bombay, 1951, Volume III, No. 41, p. 

279] इश्वरदत्तशमानी सव्मच्या सहन्दी खास अांकात प्रससद्ध झालेल्या एका कसवतेचा उल्लेख केला आहे. 
[शमा, ईश्वरदत्त, सव्म (सहन्दी खास अांक), उजैन, सां २०००, पृ. २०१-२०२.] ही कसवता ज्ञानेन्दू देव सूफी याांनी शोधली आसि 
सवशाल भारत (कलकत्ता १९३२) मध्ये प्रससद्ध केली. 
 

१२१ भारतीयाांपासून अरब अांकलेखन सशकले. ही गोष्ट इ. सनाच्या आठव्या शतकातील आहे. 
त्यापूवी ते अ, ब, ज, द ही सहब्र ूवियमाला वापरत असत. ही पद्धत ग्रीक आसि रोमन अांकलेखनपद्धतीवरून 
माहीत झाली होती. 
 
भारतीय अंकणिन्िािें आंतराष्ट्रीय आरेखन 
 

१२२. भारतीय अांक अरबाांनी प्रथम स्पेनमध्ये आिले. सतथून ते इ. स. बाराव्या आसि तेराव्या 
शतकात यूरपमध्ये प्रसतृ झाले. सुरवातीस त्याांना प्रसतकार झाला फ्लॉरेन्सच्या सराफाांना या भारतीय 
अांकाांचा उपयोग करण्यास मनाई करण्यात आली होती (१२९९). पादूआ सवश्वसवद्यालयाच्या सनयमाप्रमािे 
पुस्तकसव्ेत्याांनी सव्ीस ठेवलेल्या पुस्तकाांच्या णकमती भारतीय पद्धतीच्या अांकाांमध्ये देऊ नयेत. (‘non 
per cifras sed per literas claras’) भारतीय अांकसचन्हाांना वापरलेला ‘ciphers’ हा अरेसबक श्द आहे 
(इटासलयन zefiro णकवा zero, फ्रें च chiffre). या अांकसचन्हाांचा उपयोग सुरुवातीस फक्त्त अांकगसितामध्ये 
होत असे. पुस्तकाांच्या पानाच्या आकड्याांसाठी त्याचा उपयोग होई. पांधराव्या शतकात या अांकाचा उपयोग 
सवयत्र होऊ लागला. अांकाचे युरपीयन रूप पांधराव्या शतकात स्पष्ट झाले. या अांकाचे प्राचीन रूप बाराव्या 
शतकातील युरपीय हस्तसलसखतात सदसते. आसि पढुील दोन शतकात त्याांना आजचे रूप प्राप्त झाले. 
बाराव्या शतकातील ही अांकसचन्हे, दहाव्या शतकात प्रचारात असलेल्या अरबाांच्या गोबर अांकसचन्हाांहून 
वगेळी नव्हती. परांपरेप्रमािे असे सदसते की ही अांलेखन पद्धत अरबाांनी आठव्या शतकामध्ये, 
भारतीयाांपासून प्राप्त केली. त्याकाळातील सांस्कृत आसि कवी अांकलेखन पाहता वरील अनुमान खरे ठरते. 
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तक्ता २८ अरेणबक अकंािी उत्क्रातंी 
 कृतज्ञता : आल्कफाबेि, सडणरजर, पृ. ५७१. 
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१२३. ‘शास्त्र सवषयातील युरपमधील प्रगती भारतातील प्रगतीवर अवलांबून होती. आज सवय जगात 
जी अांकसचन्हे वापरात आहेत, त्याांचा उगम भारतात झाला. दशाांश अांकलेखन पद्धतीने जो पसरिाम केला 
त्याचे मूल्य अजमाविे सुद्धा कठीि आहे.’ असे प्रो. मकॅ्डोनलने म्हटले आहे. अांकलेखनाची रोमन पद्धती Ⅰ, 
Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ, Ⅹ, X, L.M.C. इत्यादी, ही आपल्याला माहीत आहे. की अांकसचन्हे 
लोअर केसमध्ये पि वापरण्यात येतात (ⅰ, ⅱ, ⅲ, ⅳ, ⅴ, ⅵ इत्यादी) या पद्धतीतील दोष असा की यात एक 
हजारावर सांख्या सलसहता येत नाही. पािात्य त्वज्ञान्याांवर या भारतीय अांकलेखन पद्धतीचा इतका पगडा 
बसला की, त्याांनी भारतीय अांकलेखनाची पद्धत स्वीकारली. 
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तक्ता ३० अकंािा ऐणतिाणसक णिकास (सिाव्या शतकापासून पंधराव्या शतकापयंत) 
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देिनागरी िस्तलेखन आणि मुद्रालेखन 
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प्रकरि सिाि े
 

देिनागरी णलपी 
 

१२४. देवनागरी सलपीत चौतीस व्यांजने आसि चौदा स्वर आहेत. यासशवाय अनुस्वार आसि सवसगय 
हे ‘मॉसडफायसय’ आसि दोन सांयुक्त्त व्यांजने आहेत. 
 

तक्ता ३४. देिनागरी णलपी व्यजंने 
   अघोष घोष अनुनाससके 

१. कां ठ्य Gutturals क ख ग घ ङ 

२. तालव्य Palatals च छ ज झ ञ 

३. मूधयन्य Cerebrals ट ठ ड ढ ि 
४. दांत्य Dentals  त थ द ध न 

५. ओष्ट्ठ्य Labials प फ ब भ म 
 

   तालव्य मूधयन्य दांत्य दांतौष्ठ 

६. अांतःस्थ Semi Vowels य र ल व 

७. उष्ट्म Sibilants श ष स  
८. उष्ट्म Aspirate ह    

९. मूधयन्य Cerebrals ळ    

१०. सांयुक्त स्वर Compounds क्ष, ज्ञ    
 

स्िर 
१. स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॡ ए ऐ ओ औ 

२. स्वरसचन्हे : ीा सी ीी ीु ीू ीृ ी  लृ ॡ ीे ीै ीो ीौ 
 

देवनागरीतील मूळ स्वराांचे पाच वगय आहेत. 
 
ऱ्हस्व स्वर : अ, इ, उ, ऋ, लृ: दीघय स्वर : आ, ई, ऊ, ॠ, ॡ; सांयुक्त स्वर : ए, ऐ, ओ, औ, अं; सवसगय अः; 
ऋ हा कां पनस्वर आहे, ऐ आसि औ हे सांयुक्त्तस्वर आहेत. (अ+इ=ऐ; अ+ऊ=औ) 
 
टीप १ : य, ि, र, ल अधयस्वर इ, उ, ऋ, लृ पासून सनघाले असून ते त्या ्माने वियमालेत सलसहतात. 
 
टीप २ : क्ष, क्+ष पासून बनला असून ज्ञ, द+न्+य णकवा ग्+ञ वा ज्+ञ यापासून बनला आहे. त्याांचा 

स्वतांत्र सनदेश करण्याचे कारि म्हिजे त्याांना लेखनात वगेळेच रूप येते. याच कारिावरून त् 
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(त्+र) आसि श्र (श्+र) याांचाही स्वतांत्र सनदेश करायला हवा. काही वैय्याकरिाांच्या मते क्ष 
आसि ज्ञ वियमालेतून वगळाव.े 

 
टीप ३ : अनुस्वार (अं) आसि सवसगय (अः) हे स्वर नव्हेत. त्याांना अयोगवाह म्हटले आहे. 
 
टीप ४ : स्वराांचे अनुनाससक चांद्रकोर आसि अनुस्वार (ी)ॅ याने दाखवतात. जसे ॐ. 
 
टीप ५ : काना णकवा खडी पाई अ साठी स्वरसचन्ह म्हिून योजतात. अक्षराांमध्ये तो असतोच. जसे क, त 

इत्यादी. यासाठीच अ चे स्वतांत्र स्वरसचन्ह नाही. 
 
देिनागरी अक्षरािंी िगगिारी 
 

१२५. अक्षरातील कान्याच्या स्थानावरून व्यांजनाांचे पाच वगय पाडता येतात. 
 

तक्ता ३५. देिनागरी अक्षरािंी लेखन-आधारीत िगगिारी 
 स्िर व्यजंने 
वगय १: अांत्यदांडयुक्त्त अक्षरे 

अ 
काना व्यांजनास लागनू (२०) 
ख घ, ि ज झ, त थ द न, प ब भ म, य ि ष स क्ष ज्ञ  

वगय २ : अांत्यदांडयुक्त्त अक्षरे 
 

काना व्यांजनापासून वगेळा (३) 
ग, ि, श 

वगय ३ : अल्पदांडयुक्त्त, 
उ ऊ लृ ॡ 

अक्षरावर अधा काना (१४) 
ड्, छ, ट ठ ड ढ, द, ल ि ळ 

वगय ४ : मध्यदांडयुक्त्त (४) 
ऋ ॠ 

 
क, फ 

वगय ५ : दांडरसहत (१)  
र 

 
देवनागरी अक्षरात अनस्यूत असलेला अ हा स्वर कान्याने दाखवण्यात येतो. (पहा पसरच्छेद १२६) 

वरील सतसऱ्या प्रकारातील अक्षरे साधताना व्यांजनसचन्ह काना सशरोरेखेशी अधय कान्याने जोडला जातो. 
त्याला चतुथय उभा काना असेही सांबोधले आहे. चवर्थया प्रकारात काना व्यांजन सचन्हाच्या मध्ये येतो त्याला 
मध्य काना म्हिाव.े पाचव्या प्रकारात मूळ र च्या लेखनात काना होता ीा त्याचे लेखन करताना आजचा र 
सनमाि झाला. 
 

वरील वगयवारी मराठी लेखनावरून केली आहे. णहदीसाठी आजवर वापरात असलेल्या वगयमालेत 
काही अक्षरे वगेळी होती. आता णहदी मराठीसाठी एकच प्रमासित सलपी मान्य झाली आहे. त्यामुळे जे काही 
अपवाद आहेत (छ, ॡ, ऋ, ॠ) त्यासाठी णहदी रूपे स्वीकारली म्हिजे तेही बाद होतील. तसे झाले तर 
वरील वगीकरिात थोडा बदल होईल.) 
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स्िरणिन्िे ककिा मात्ा 
 

१२६. देवनागरी मात्रालेखनात देवनागरीस व्यांजनापढेु स्वर आला म्हिजे तो मूळ रूपात न 
सलसहता सचन्हरूपाने सलसहला जातो. या सचन्हाांना मात्रा म्हितात. मात्रा श्द स्वरसचन्ह आसि ए, ऐ, ओ, औ 
मधील मात्रा या दोन्ही अथी वापरला जातो. 
 

तक्ता ३६ स्िरणिन्िे आणि त्यािंी नािे. 
स्िर मात्ा नाि स्िर मात्ा नाि 

अ  अक्षरात गुप्त स्वरूपात लृ लृ ऱ्हस्व क्लृप्तीसचन्ह 

आ ीा काना ॡ ॡ दीघय क्लृप्तीसचन्ह 

इ सी ऱ्हस्व वलेाांटी ए ीे ऱ्हस्व मात्रा 

ई ीी दीघय वलेाांटी ऐ ीै सद्व मात्रा 
उ ीु ऱ्हस्व उकार ओ ीो काना मात्रा 

ऊ ीू दीघय ऊकार औ ीौ काना दीघय मात्रा 

ऋ ीृ ऱ्हस्व पृर्थवीसचन्ह अां ॱ अनुस्वार 
ॠ ी  दीघय पृर्थवीसचन्ह अः  ीः सवसगय 
 

पूवी साांसगतल्याप्रमािे अ हा स्वर वियमालेतील प्रत्येक अक्षरात गुप्तरूपाने असतो. इतर स्वर 
व्यांजनापढेु आला तर त्याचे स्वरसचन्ह पढेु, मागे, वर णकवा खाली येते. जोडाक्षरातील पसहले व्यांजन 
स्वरावाचनू असते. व्यांजनाच्या आकृतीतच अ असल्यामुळे अस्वर व्यांजन सलसहताना कान्याखाली हलन्त 
(हल=व्यांजन) सचन्ह (पायमोड) काढण्यात येते. जसे क–अ=क्. स्वरात श्दापढेु अ या स्वराने सुरु 
होिारा श्द आला तर अवग्रह सचन्हे सलसहण्याची प्रथा आहे. जसे. ते+असप=तेऽसप, 
सदा+आत्मन्=सदाऽऽत्मन्. 
 

१२७. स्वराांऐवजी स्वरसचन्हे सलसहली म्हिजे उच्चारात भेद होतो. म्हिजे माते्रने दाखवलेला स्वर 
उच्चारला जात नाही, तर व्यांजनापढुील स्वर उच्चारात समळून अक्षर बनते. जसे ई ह्या स्वरचा ‘कई बार’ 
मधील उच्चार ‘सकस की’ मधील इ हून सभन्न आहे. पसहल्यात ई स्वर पूिय सलसहला आहे. कारि त्या मागे क 
मधील अ आहे. दुसऱ्यात ई व्यांजनानांतर आल्यामुळे मात्रा रूपाने आहे. इांग्रजी मध्ये सुद्धा असा उच्चार भेद 
आहे परांतु त्यातील आरेखन पद्धतीत फरक केलेला नाही. म्हिून आरेखन पद्धतीचा सवचार त्यात केलेला 
नाही. त्यामुळे स्पेणलगची आवश्यकता सनमाि होते. देवनागरीत मात्रासचन्हे व्यांजनाच्या वर, खाली, मागे, 
पुढे येतात. त्याांना सवसशष्ट अथय आहे. वरील श्दातील (णकस की) वलेाांटी–काना (ीी) ई स्वर तर 
दाखवतेच पि सशवाय क मधील अ चा लोपही दाखवते. (त+ई=ती; द+ई=दी इत्यादी) ‘कई बार’ यातील 
क मधील अ चा लोप झालेला नसल्यामुळे ई स्वर मूळ रूपात ठेवला आहे. जोडाक्षरात पसहल्या व्यांजनातील 
अ चा लोप दाखवण्याचे तीन प्रकार आहेत. काना वगळून : (अन्न), हलन्त वापरून : (बुद धी), णकवा 
व्यांजनाकृतीतील पुढचा भाग कापून : (वाक्य). (जोडाक्षरे बनवण्याच्या ) पद्धतीवर पुढे १३४ पसरच्छेद 
पहा) मात्रा णकवा स्वरसचन्हे अक्षरातील विाचा उच्चार स्पष्ट करतात. त्याांचे काम अक्षरसचन्हाांसारखे आहे. 
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अथात मात्रा वर, खाली, मागे, पुढे येण्यात काही वावगे नाही. कारि अक्षराचा एकत्र उच्चार करायचा 
असतो. ऱ्हस्व स्वर मागल्या बाजूस झुकतात : सी, ीु; तर दीघय स्वर पुढे झुकतात ीी, ीू. 
 
देिनागरी बाराखडी 
 

१२८. देवनागरी सलपी सांस्कृत भाषा सलसहण्यासाठी प्रमासित करण्यात आली. त्या भाषेला 
देववािी असे नामासभधान आहे. 
 

सांस्कृत भाषेसाठी उच्चारानुसारी वियमाला ससद्ध करण्यात आली. परांतु अक्षरविाकृतीमध्ये बदल 
केल्यासशवाय लेखन शक्य नव्हते. त्या काळात श्दावयव लेखनतांत्र प्रचारात होते. सांस्कृतसाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सलपीत श्दावयव लेखन पद्धतीचा कौशल्यपूिय वापर करण्यात आला. 
त्यामुळे देवनागरी अक्षरात गसतक्षमता आली. लेखनानुसारी करण्यासाठी व्यांजने आसि स्वर मात्रा 
तयार करण्यात आली. बाराखडी णकवा स्वराखडी म्हिजे श्दावयव तयार करण्याची सोपी 
पद्धती आहे. 

 
बाराखडीचा उपयोग हा सलपीच्या इसतहासातील फार मह्वाचा शोध आहे. त्यामुळे देवनागरी 
अक्षराच्या सवसशष्ट आरेखनामुळे सनमाि होिाऱ्या अडचिींवर मात झाली आहे. परांतु देवनागरीचे 
लेखन तीन पांक्तींमध्ये कराव े लागते. त्यामुळे लेखनातील (सवशषेतः मुद्रिातील) सुलभतेला 
व्यत्यय आला आहे. 

 
बाराखडीमुळे देवनागरीच्या जुळिीत फार अडचिी सनमाि झाल्या आहेत. 

 
१२९. क च्या बाराखडीचे लेखन खाली दाखसवले आहे. 

 
तक्ता ३७. ‘क’च्या बारखडीिे लेखन 

१. क् + अ (–) = 
क 

: क मधील हलांत वगळून अ चे अस्स्तत्व दाखवले आहे. 

२. क् + आ (ीा) 
= का 

: क पुढे काना देऊन आ दाखवला आहे 

३. क् + इ (सी) = 
सक 

: अक्षरामागे काना आसि वर वलेाांटी. स्वराचा उच्चार व्यांजनानांतर होतो 
तरी हे स्वरसचन्ह मागे हे स्वरसचन्हे मागे सलसहले जाते. 

४. क् + ई (ीी) = 
की 

: काना पुढे आसि वर वलेाांटी. म्हिजे व्यांजनापुढे स्वरसचन्ह. 

५. क् +उ (ीु) = 
कु 

: उकार व्यांजनाखाली सलसहला आहे. तो डावीकडे झुकलेला आहे. 

६. क् + ऊ (ीू) = 
कू 

: ऊकार व्यांजनाखाली सलसहला आहे. तो उजवीकडे झुकलेला आहे. 
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७. क् + ऋ (ीृ) = 
कृ 

: अक्षराखाली पृर्थवीसचन्ह. 

८. क् + ऋ (ी ) = 
क  

: अक्षराखाली दीघय पृर्थवीसचन्ह. 

९. क् + ऌ (ऌ) = 
क्लृ 

: अक्षराखाली क्लृप्तीसचन्ह. 

१०. क् + ल  (ॡ) = 
क्ल  

: अक्षराखाली दीघय क्लृप्तीसचन्ह. 

११. क् + ए (ीे) = 
के 

: व्यांजनाच्या डोक्यावर एक मात्रा. 

१२. क् + ऐ (ीै) = 
कै 

: व्यांजनाच्या डोक्यावर दोन मात्रा. 

१३. क् + ओ (ीो) 
= को 

: पुढे काना आसि वर एक मात्रा. 

१४. क् + औ (ीौ) 
= कौ 

: पुढे काना आसि वर दोन मात्रा. 

१५. क् + अां (ीां) = 
कां  

: व्यांजनावर अनुस्वार. 

१६. क् + अः (ीः) 
कः 

: व्यांजनापढेु सवसगयसचन्ह. 

 
र च्या बाराखडीत उकार व्यांजनापुढे सलसहतात : रु, रू. जुन्या लेखात ही पद्धत स च्या बाबतीतही 

वापरलेली आहे. : स + उ =  आता ही पद्धत फक्त र च्या बाबतीतच उपयोगात आहे. रु आसि रू 
सलसहण्यात खाली ऊकार लावण्याची पद्धत ही आता स्वीकारली आहे : . 
 
पृष्ठ मात्ा 
 

१३०. इ माते्रचा उपयोग कसा कसा होत गेला हे पाहिे मनोरांजक ठरेल. इ मात्रा सलसहण्याच्या 
वगेवगेळ्या पद्धती आसि त्याांचे व्यांजनासह, लेखन जुन्या लेखात कसे केले जात असे हे खाली दाखवले 
आहे. 
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तक्ता ३८ : इ मात्ा णलणिण्यातील णिणिध पद्धती 
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१३१. वरील तक्त्यातील पसहल्या उदाहरिातील ऱ्हस्व इ. मात्रा डाव्याबाजूस आहे, परांतु सशरोरेघ 
ओलाांडून जात नाही. सहाव्या उदाहरिात बदल सदसतो. अलाहाबाद स्तांभ लेखात (उ १३) इ मात्रा डाव्या 
बाजूस आहे पि सशरोरेघ ओलाांडत नाही. मांदसोर लेखात (उ. १५) इ मात्रा आजचे रूप प्रथम दाखवते. 
त्यानांतरच्या लेखात हे रूप पके्क झाले. इ माते्रची उत््ाांती पाहता प्रथम अक्षराच्या वर वतुयळखांड काढून 
त्याांचा डावीकडील भाग सशरोरेघेखाली आित असे सदसते. या भागस कान्याांचे स्वरूप आले आसि तो 
व्यांजनाखालील भागापयंत आला. 
 

सलसहण्याच्या ओघात उ्या रेघा अक्षराच्या खालच्या भागापयंत लाांबवल्या जातात असे यावरून 
सदसते. या प्रस्येत इ मात्रा सशरोरेघ ओलाांडून खाली आली. मोडीच्या लेखनात हे स्पष्ट सदसते. इ. मात्रा 
आसि ई मात्रा सलसहण्याची ही पद्धत कासश्मरी, आसामी, बांगाली, गुजराती, कन्नड, तासमळ, मल्याळी या 
सलप्यातही अनुसरण्यात येते. 

 
तक्ता ४०. ‘क’िी बाराखडी 

 
आकृती ५४. पृष्ठमात्ा आणि अनुमात्ा 
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तक्ता ३९. देिनागरी स्िर आणि स्िरणिन्िे यािंी प्रगती (इ. १ ले ते १० िे शतक) 
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तक्ता ३९. देिनागरी अक्षरािंी उत्क्रातंी (इ.स. पूिग ६ िे शतक ते इ. स. १२ िे शतक) 
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इ माते्रचा त्याचप्रमािे उकार आसि बांगालीतील मात्राांचा सवकास पाहता लेखनात ऱ्हस्व स्वरसचन्हे 
डावीकडे आसि दीघय स्वरसचन्हे उजवीकडे झुकतात असे सदसेल. 
 

१३२. बांगाली, ऊसडया, तेलगू, कन्नड, तासमळ आसि मल्याळी सलप्याांमध्ये ए ची पृष्ठमात्रा अजून 
सटकून रासहली आहे. देवनागरीत लेखन करिाऱ्याांनी पषृ्ठ माते्रचे त्व सोडून सदले आसि इ माते्रशी (सी) 
घोटाळा होई नये म्हिून ती डावीकडून उजवीकडे सशरेघेवर सलसहण्याची प्रथा पडली. पुढे सदलेल्या ३९ 
पासून ६८ सवशषेपत्राांच्या अवलोकनाने पृष्ठ मात्रा हळूहळू कशी गळत गेली ते कळून येईल. 
 
देिनागरी अक्षराचं्या आरेखनातील णभन्नता 
 

१३३. देवनागरी अक्षराांच्या लेखनरुपात णहदी आसि मराठीत फरक आढळतो, तर काही गळतात. 
ऌ आसि ॡ णहदीत वापरत नाहीत. इतर भारतीय भाषातही हे स्वर क्वसचतच वापरतात. जेव्हा ते वापरतात 
तेव्हा त्याजवरील अधा काना वगळून व्यांजनाच्या खाली सलसहतात. जसे ‘क्लृप्ती’. ळ हे अक्षर णहदीत नाही. 
मराठीत, गुजरातीत आसि दसक्षि भाषात. आहे. णहदीत ड़ आसि ढ़ ही दोन उच्चारसचन्हे जास्त आहेत. 
त्याांचा आकार ड आसि ढ पासून सभन्न अप्हे. यासशवाय काही अक्षराांखाली नुक्ता देऊन उदूय उच्चार दाखवले 
जातात. जसे क़, ख़,ग़, ज़ आसि फ़. काही अक्षरे णहदीत आसि मराठीत सनराळ्या वळिात प्रचलीत आहेत: 
 

मराठी : अ, छ, झ, ि, ल, श, क्ष 

सहन्दी : श्र, छ,   ल, श,  
 
काही आकड्याांच्या बाबतीतही अशीच स्स्थती आहे : 
 

मराठी : ५, ८, ९. 

णहदी :  
 
हा फरक देवनागरीतील लेखनसरिीत आहे. पसहली सरिी बालबोध आसि दुसरी कलकसतया म्हिनू 
ओळखली जाते. 
 
देिनागरी जोडाक्षरािंी घडि 
 

१३४. देवनागरी जोडाक्षरे सलसहण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. (१) कानायुक्त व्यांजनाची जोडाक्षरे 
करताना पसहल्या व्यांजनाचा काना वगळून दुसरे सस्वर व्यांजन पुढे ठेवतात: तत्व, सनम्मा. याला सवकल्पाने 
अपवाद आहेत: अन्न, सवत्त. (२) ज्या अक्षराांना पूिय काना नाही त्याांची जोडाक्षरे बनवताना अक्षरे एकाखाली 
एक ठेवतात. ही ब्राह्मी जोडाक्षर पद्धती आहे. कारि अशा अक्षराांना उभाच्छेद देता येत नाही. (मट् ठ, 
उड्डाि, मट्ठ, पल्ला) ही जोडाक्षरे पसहल्या पद्धतीने बनवण्याकडे असलकडे कल आहे. (भट्ट, उड् डाि, मट्ठ, 
पल् ला) (३) क आसि ख या बालबोध अक्षरात काना मध्ये आहे. त्यामुळे त्याांची जोडाक्षरे दुसऱ्या पद्धतीने 
बनवावी लागतात. (पक्का, लफ्फा) असलकडे क, फ ची जोडाक्षरे करण्याची एक पद्धत प्रचारात आहे. त्यात 
मध्यकान्यापुढील भागाचा अधा तुकडा काढून पढेु सस्वर अक्षरे ठेवायचे: पक्का. (४) अल्प कान्याच्या 
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व्यांजनापढेु य आला तर पसहल्या व्यांजन हलन्त न करता हलन्त  ला जोडून देतात. य च्या या रूपास 
‘पाऊि य’ म्हिण्याचा प्रघात आहे. (गोट्या, खोड्या, गाद्या) (५) ि ची जोडाक्षरे दुसऱ्या पद्धतीने करता 
येत नाहीत कारि ि ची ऊां ची. त्यामुळे ि पूिय रुपात ठेवनू पुढील सस्वर व्यांजन त्याच्या पोटात बसवतात. 
(ब्राह्मि, सचन्ह) ही पूवय-महाप्राि जोडाक्षरे मराठीत महाप्रािपुढे घेऊन सलसहतात. ब्राह्मि, सचन्ह, ब्रम्ह. 
याचे कारि मराठीत पूवय महाप्राि उच्चार नाहीत. अशी जोडाक्षरे ि, न, म, ची महाप्राियुक्त्तरूपे आहेत. 
हीच पद्धती द पूवयरूप असलेल्या जोडाक्षरात अवलांबण्यात येते. (सद्वतीय, बुद्धी, पद्य, गद्य.) न उत्तररूप 
असलेली जोडाक्षरे ही या पद्धतीनेच बनसवण्यात येतात. ( इत्यादी.) जुन्या 
हस्तसलसखतातून जागा वाचवण्यासाठी जोडाक्षराांची सगचसमड पद्धत स्स्वकारण्यात आली आहे.प्रारांभीच्या 
पांचीगाराांनी जोडाक्षराांसाठी स्वतांत्र पांच केले. कारि तेव्हा हातजुळिीतील मुद्राक्षराांच्या सांख्येवर बांधन 
नव्हते. याांसत्रक जुळिीत आता ही जोडाक्षरे एकरेखीक पद्धतीने जुळवली जातात. 
 

१३५. सनिययसागर टाइप फाऊां ड्रीने जी जोडाक्षरे पाडली आहेत, त्याांची यादी अन्यत्र सदली आहे. 
श्री. ल. श्री. वाकिकर याांनी जोडाक्षराांची एका पुढे एक व्यांजन ठेवण्याची पद्धती आसि एका खाली एक 
व्यांजने ठेवण्याची पद्धती याांची उदाहरिे सदली आहेत. त्यासाठी खालील तक्त्ता पहा : 
 

तक्ता ४१. जोडाक्षरे णलणिण्याच्या दोन पद्धती 

 

 
१३६. आता पाहू र ची जोडाक्षरे. वरील जोडाक्षर पद्धतीतून र ची जोडाक्षरे सभन्न आहेत. सशवाय ती 

सवसवध प्रकाराांनी बनवली जातात. र चे मूळ रुप  असे होते. त्यामुळे ती पसहल्या प्रकारात मोडत असत. हा 
सनराघात र, साघात र, रफाराच्या रुपात  सशरोरेषेवर दुसऱ्या व्यांजनावर सलसहतात. ही पद्धत दुसऱ्या 
वगातील आहे. पूिय र जेव्हा ट, ठ, ड, ढ या च्या पुढे येतो तेव्हा तो आडवा करून सलसहतात, जसे त्याचे 
राष्ट्र सचन्ह  झाले. कान्याच्या अक्षरास र लावताना तो व्यांजन सवशषेाच्या पोटात सलसहतात. प्+र=प्र. र 
च्या प्रकाराांसाठी पढुील वगयवारी आसि सववचेन पाहा. 
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१. जोडाक्षरात उत्तर र असला तर कान्याच्या अक्षरास 
जोडताांना काना वगळून जुन्या वळिातील त्याचा व्यांजन 
सवशषे बदलून पुढे ठेवतात. 

} ‘ ’ (जसे  +  = प्रकार) 

२. द सारख्या अल्प कान्याच्या अक्षरास जोडताना र चा 
व्यांजन सवशषे पूवयव्यांजनाच्या पोटात सलसहतात. } ‘ ’ (जसे द + = मुद्रि) 

३. र चा जेव्हा अल्प काना असलेल्या अक्षराांशी सांयोग होतो 
तेंव्हा त्याचे रूप पालटते. त्याला राष्ट्र सचन्ह म्हितात. } ‘,’ (उदा. राष्ट्र) 

४. जोडाक्षरात साघात र आला तर तो रफार रुप घेतो. 
त्याला रेफ असेही म्हितात. } ‘ ’(कायय, सपय, धमय, आचायास 

[आचायय यास]) 

५. सनराघात र जोडाक्षरात येतो तेव्हा त्याचे वगेळे रुप 
असते. } ‘ीु’ (ऱ्हास, वैऱ्याने, आचाऱ्यास 

[आचारी यास.]) 
 

र च्या या अनेकसवध रुपाांमुळे मुद्राक्षराांच्या सांख्येत फार वाढ झाली आहे. सनिययसागर फाऊां ट [पहा 
तक्त्ता ५७, प्रकरि १२.] मध्ये तेरा मात्रा फक्त्त रफारी अक्षराांसाठी योजल्या आहेत. र उत्तररुप असलेली तेवीस 
मुद्राक्षरे आहेत. 
 
प्रािीन लेखातील जोडाक्षरे 
 

१३७. प्राचीन लेखातील र ची जोडाक्षरे कशी साधली आहेत ते पाहिे मनोरांजक ठरेल. 
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तक्ता ४२. ‘र’च्या लेखनातील उत्क्रातंी 
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देिनागरी णलपी 
 
(१) पसहल्या उदाहरिात सगरनार सशलालेख. ् मध्ये मध्य कान्या ऐवजी र सलसहला आहे. 
 
(२) सतसऱ्या उदाहरिात मथुरा लेखात त् सलसहताना त च्या अध्या आकृतीशी र जोडला आहे. या 

दोन्ही उदाहरिात र सांपूिय आहे. 
 
(३) सगरनार लेखातील िग मध्ये र पसहले व्यांजन असून अधय रुपात वर सलसहला आहे. रामगड लेखातही 

गग सलसहताना र अधयरुपात वरच सलसहला आहे. 
 
(४) रामगड लेखात द्र सलसहताना द च्या अधयरुपास र जोडलेला आहे. 
 
(५) सगरनार लेखातील ष्ट्र या अक्षरात ष आसि ट अधयरुपात असून त्याांना पूियरुप र जोडला आहे. 

असलकडे र आडवा करून ट ला जोडण्यात येतो. 
 
(६) पूवय व्यांजनाच्या अध्या भागास र जोडण्याची पद्धत (ब्र). आठव्या उदाहरिातील ब्राह्मीच्या दसक्षि 

वगातील पल्लव लेखात हीच पद्धत अनुसरली आहे. 
 
(७) चालुक्य लेखात (उदा. ९) च्रे सलसहताना छ चे अधे रुप ि च्या अध्या रुपाखाली ठेवनू र जोडला 

आहे. 
 

१३८. र पूवयरूप असताना तो अध्या रूपात अक्षरावर सलहायचा आसि र उत्तररूप असता तो पूिय 
रूपात खाली सलसहण्याचा ही पद्धत देवनागरीने ब्राह्मी पासून उचलली आहे. नम्र, प्रकार, शुभ् यातील 
आजच्या जोडाक्षर लेखनाची पद्धतही अशीच आहे. त्यात  या अधयरूपास पूिय ब जोडण्यात 
येतो. विय, तकय , धमय, यातील पूवय र अक्षरावर सलसहतात; जसे विय, तकय , धमय पुढे सलसहण्याच्या ओघात 
त्याचा रफार झाला. देवनागरी वियमाला आसि जोडाक्षराांची यादी पणरणशष्ट ई मध्ये सदली आहे. 
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तक्ता ४३ देिनागरी अक्षरािंी ध्िन्यानुसारी सारिी 
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पणरणशष्ट इ 
 

व्यजंनासंि देिनागरी अक्षरािंी यादी 
 
खालील ग्रांथाांवरून ही यादी सदली आहे : 
 
1. Lingua Sanscrita by M. Ramapolla Del Tridaro Roma, MCMXXXVI, Typographica 

Polylotta, (pp. 193-199) 
 
2. Sanskrit Grammar by Sir Charles Wilkins London, 1808, (pp. 200-203) 
 
3. Table of Conjunct letters used in Sanskrit, compiled from Introduction to the 

Devanagari Script by H. M. Lambert, London, 1953, (pp. 204a and 204b) 
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PHONETICA 
— 

Communior scriptura pro sanscrita lingua ea est quac devanagari appellatur (देिनागरी). 
Modo quodam systematico litterae disponuntur quem sequens tabula exhibet. 
 

TABULA ALPHABETICA 
 

VOCALES 

Simplices { breves 

 

longae 

Diphthongi { Clausae 
apertae 

 
CONSONANTES 

 Surdae Sonorae Nasales 
 non aspiratse aspiratae non aspiratae aspiratae  

Gutturales 

 

Palatales 
Linguales 
Dentales 
Labiales 
Semivocales 

Spirantes 

 

Visarga :  
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DE SCRIPTIONE 
 

1. VOCALIUM 
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II – CONSONANTIUM 
 
Duae vel plures (etiam quinque) consonantes vocale carentes interse coniunguntur triplici 
modo; etenim : 
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THE DEVANAGARI ALPHABET. 
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Vowels  Consonants. 
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COMPOUND CONSONANTS. 
Double Letters. 
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COMPOUND CONSONANTS. 
Double Letters. Continued. 
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COMPOUND CONSONANTS. 
Double Letters. Continued. 
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१. [व्याकरि ससमतीचे सनियय: महाराष्ट्र सासहत्य पसत्रका, खांड ७, ्. ५, पान ९४–१०१. सशवाय पहा: यशवांत रामकृष्ट्ि दाते, सनमांत्रक, 

व्याकरि ससमती, महाराष्ट्र सासहत्य पसत्रका, खांड ११, ्, ३, ऑक्टोबर १९३६, पा. १०४.] 

 
२. Bhagwat, Dr. Shriram Vasudeo, Phonemic Frequencies in Marathi and their Relation to Devising a Speed-Script, 

Deccan College, Poona, 1961, p. 176. 
 
3. Governmenr of Maharashtra Resolution, E. and S. W. Department, No. TBK 1762-G, dated 20th July, 1962. 
 
4. Reforms of the Nagari Script, M.P. Govt., 1955. Pp. 11-13. 
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६. मोडक, जी. के., रेफाांचे लेखनातील स्थान, महाराष्ट्र सासहत्य पसत्रका, खांड १३, अां. ३. 
 
7. Reform of the Nagari Script, M.P. Govt., 1955, pp. 17-21. 
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प्रकरि साति े
 

देिनागरीिी लेखनकला 
 

१३९. रोमन सलपीतील अक्षराांच्या अवयवाांची वगयवारी करण्यात आली आहे. त्यात ascender, 
descender, serifs, counter, loop, link इत्यादींचा समावशे होतो. या अवयवाांचा सनदेश आकृती ५६ 
(पान २१०) मध्ये केला आहे. देवनागरी अक्षराांची अशी वगयवारी करण्यात आली नव्हती. [मराठीमध्ये देवनागरी 
लेखनावर दोन पुस्स्तका प्रकासशत झाल्या आहेत : 
(अ) आपटे, जगदीश पाांडुरांग, तचत्ररूप देवनागरी, पिेु, फेब्रवुारी १९६०. 

(आ) रावले, लक्ष्मि सखाराम, हस्िाक्षर दशथन, पॉप्युलर बुक डेपो, मुांबई, १९६४.] डॉ. भागवत याांनी आपल्या डॉक्टरेट साठी 
सलसहलेल्या प्रबांधात [Bhagwat, Dr. S. V., Phonemic Frequencies in Marathi and their Relation to Devising a Speed-Script, 

Deccan College, Poona, 1961.] प्रथमच हा सवषय हाताळला. त्याांचे अक्षरशरीराचे वियन आसि वगयवारी मनोरांजक 
असून सशवाय बदु्धीस चालना देिारी आहे. त्याांनी देवनागरी अक्षराांचे सवसशष्ट दृष्टीकोनातून वगीकरि केले 
असून रोमन अक्षराांच्या उदाहरिावरून स्पष्टीकरिही सदले आहे. 
 
डॉ. भागित यानंी केलेले देिनागरी अक्षरािें िगीकरि 

१४०. डॉ. भागवताांच्या वगयवारीप्रमािे [Ibid, Table IX, pages 143-147.] अक्षरआकारानुसार देवनागरी 
अक्षरेखाली सदली आहेत. 
 

तक्ता ४५: देिनागरी अक्षरािें आकाराप्रमािे तीन िगग 
िगग देिनागरी रोमन 

१. पूिय ऊां चीची अक्षरे (२१) क, छ, ट, थ, प, र, व, श, ळ b, d, g, j, k, l, p, q 

२. अध्या ऊां चीची अक्षरे (२२) बाळबोधमध्ये नाहीत a, c, e, i, m, o 

३. जादा ऊां च अक्षरे (२३) ऐ, औ, झ, ज्ञ रोमनमध्ये नाहीत 
 
टीप १ : पसहल्या स्तांभातले कां सातील आकडे डॉ. भागवत याांच्या ग्रांथातील तक्ता ११ मधील ्माांक आहेत. 
 
टीप २ : वरील तक्त्यातील पसहल्या आसि दुसऱ्या वगातील वगीकरि देवनागरी मुद्राक्षराांचा सवचार करता 

तेवढे बरोबर वाटत नाही. कसे ते पहा: मात्रा, उकार नसलेली सवय देवनागरी अक्षरे अध्या ऊां चीची 
(halfbody) म्हिजे रोमन सलपीतील ‘x’ hieght एवढी असतात. डॉ. भागवताांनी सदलेल्या रोमन 
उदाहरिात याांचा भाग वर णकवा खाली गेलेला आहे. रोमन सलपीतील वर गेलेला भाग म्हिजे 
ascender हा देवनागरीतील मात्रा, रफार, वलेाांटी सारखा म्हिावा लागेल. खाली गेलेला भाग 
descender, देवनागरीतील उकार, हलांत, राष्ट्रसचन्ह, आसि पृर्थवीसचन्हाप्रमािे आहे. रोमन 
अक्षराच्या ऊां चीपेक्षा देवनागरी अक्षरे जास्त ऊां च असतात. तरी जास्त ‘x’ height व्यापतात. ‘x’ 
height हून जास्त ऊां च अशी काही अक्षरे आहेत: द, इ, झ, ि. त्याांना अल्प काना आहे. आसि 
सशरोरेघेसशवाय एकाहून जास्त आडव े अवयव आहेत. ते सुस्पष्ट करण्यासाठी अक्षराांची ऊां ची 
वाढवावी लागते.सशरोरेघ ही अक्षराांची वरची मयादा असल्यामुळे अशा अक्षराचा वाढलेला भाग 
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जास्त खाली येतो आसि सतमजली जुळिीत त्याांना उकारादी स्वरसचन्हे लावताना कष्ट होतात. 
म्हिून अशी काही मुद्राक्षरे अखांड पाडण्यात येतात. 

 
तक्ता ४६ : िळिातील साधेपिा ककिा त्यािंी णगिमीड यािरून अक्षरािंी िगगिारी 

 िगग ििगन देिनागरी रोमन 
अ) साधे सरळ अक्षर एकच फाटा, लेखिी न उ, र a, c, e, m, n 

 (२८) उचलता सलसहता येते.  o, r, s, u 

ब) सगचमीड (२९) एकाहून जास्त फाटे, दोन फाट्याांमध्ये 
गतीत खांड पडतो. 

ओ, ख, झ, क्ष नाहीत 

 
तक्ता ४७ : गती, फाटा आणि कोन यािरून िगगिारी 

 िगग ििगन देिनागरी रोमन 

६. उजवी गती 
(१४) 

लेखिी डावीकडून उजवीकडे 
जाते 

र सवय रोमन 
अक्षरे 

७. डावी गती 
(१५) 

लेखिी उजवीकडून डावीकडे 
जात 

अ, रु, ड नाहीत 

८. पुढची गती 
(१६) 

सरळ फाटा पि उजवीकडे झोक र सवय रोमन 
अक्षरे 

९. मागची गती 
(१७) 

डावीकडे झोक ऐ, ओ नाहीत 

१०. काटकोनी 
(१८) 

भसूमतीतील काटकोना प्रमािे प्रत्येक बालबोध 
अक्षरात सशरोरेघेशी 
काटकोन असतो 

नाहीत 

११. लघुकोन 
(१९) 

भसूमतीतील (acute) 
लघुकोनाप्रमािे 

बालबोध मध्ये नाहीत g 

१२. सवशालकोन 
(२०) 

भसूमतीतील (obtuse) 
सवशालकोनाप्रमािे, सलसहण्यास 
असत कठीि 

ए, ऐ नाहीत 

 
तक्ता ४८ : लेखनातील फायािे टोक, शोभनीय फाटा, अिरोधी फाटा, यािरून िगगिारी 

१३. पुढे थाांबिाऱ्या फाट्याची 
अक्षरे 
(२४) 

लेखनाच्या सदशनेे 
पुढे जाऊन फाटा 
थाांबतो 

र सवय रोमन अक्षरे 

१४. मागे थाांबिाऱ्या फाट्याची 
अक्षरे 

लेखनाच्या सवरुद्ध 
सदशनेे मागे जाऊन 

ऊ, ज, ड, थ, ल, 
ळ 

नाहीत 
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(२५) फाटा थाांबतो 
१५. अवरोधी अक्षरे 

(२६) 
कान्यामुळे पढुची 
गती थाांबते 

ग, च, ि, त, ध, 
न, प, भ, स 

नाहीत 

१६. काना खाली वाकवलेली अक्षरे 
(३०) 

काना वरून खाली 
काढताना फाटा 
लेखनाच्या सदशनेे 
खालून पढेु नेिे 
(गुजराती अक्षरात 
असा काना खाली 
वाकवतात. त्यामुळे 
लेखनास गती येते 

बालबोधमध्ये 
नाहीत 

सवय रोमन अक्षरे 
खालून फाटा पुढे 
जातो 

१७. पूवय जोड 
(३१) 

लेखिीच्या 
फटकाऱ्याने पुढचे 
अक्षर मागच्या 
अक्षरास जोडले जाते 

बालबोधमध्ये 
नाहीत 

प्रत्येक रोमन 
अक्षराला पूवय जोड 
असतो 

१८. उत्तर जोड 
(३२) 

लेखिीच्या 
फटकाऱ्याने मागचे 
अक्षर पुढच्या 
अक्षरास जोडले जाते 

बालबोधमध्ये 
नाहीत 

प्रत्येक रोमन 
अक्षरास उत्तर 
जोड असतो.त्याच 
फटकाऱ्यात पुढचे 
अक्षर सुरु होते 

 
तक्ता ४९ : अक्षरअियिाचं्या आरेखनािरून पाडलेले िगग 

 िगग ििगन देिनागरी रोमन 

१९. सशरोरेघा (१) सशरोरेघेवर देवनागरी अक्षरे 
ओवलेली असतात 

सवय अक्षरे नाहीत 

२०. सरळ फाटा (२) फाट्याने कोित्याही सदशनेे 
काढलेली सरळ रेषा 

१) मध्यदांडयुक्त 
क, फ 
२) आडवी रेघ घ, 
च, थ 
३) उभा काना आ, 
ग, ि 
४) जोड रेषा अ, स 
५) मात्रा, रफार 
औ, प्र 

नाहीत 

२१. वतुयळ खांड (२) वाटोळा फाटा. असे वतूयळ 
खांड-वतुयळाच्या कके्षत 
असतातच असे नाही 

पुष्ट्कळ बाळबोध 
अक्षरात असे 
वतूयळखांड 

प्रत्येक रोमन 
अक्षरात वतुयळखांड 
असतात, परांतु 
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असतात. ते 
कान्यास जोडले 
जातात 

काना नसतो 

२२. उडता फास (४) दोरीच्या फासाप्रमािे 
लां बवतुयळाकृती-
सलसहण्याच्या अखांड 
गतीमुळे सनमाि होिारा 

बालबोधमध्ये 
नाहीत 

पूिाकृती रोमन 
अक्षरात वर/खाली 
असा फास असतो. 
पि सदसत नाही 

२३. उडते वतुयळ (५) वतुयळाकृती फाटा. 
वतुयळाच्या कके्षत असतोच 
असे नाही 

लहान वतुयळ: ग, 
छ, ढ, ध, न, क्ष  

r, s, v, w 

 मोठे वतुयळ : क, 
ख, ठ, ळ 

a, d, g, o 

२४. फ्लायव्हील (६) लहान मध्य वतुयळ. 
लेखनातील गतीमुळे 
काढले जाते. ते 
णबदूसारखेही सदसते. (३० 
ब पाहा) 

अ, इ, ख, द, श, 
स, क्ष, र, क्ष, ज्ञ 

v, s, v, w 

२५. अल्प काना (७) तोकडा उभा काना. 
सशरोरेघेस अक्षर जोडिारा 

इ, ड्, छ, ट, द, 
ल, श, ह, ळ 
प्रत्येक 

रोमनमध्ये नाहीत 

२६. खांड (८) सलसहताना फाटा खांसडत 
होतो. उचलून पनु्हा सुरू 
होतो. त्याला अदृश्य फाटा 
म्हिता येईल 

बालबोध अक्षर 
सशरोरेघेस 
जोडताना खांड 
पडतो 

रोमनमध्ये नाहीत 

२७. लवसचक फाटा (९) उभा फाटा सलसहण्याच्या 
ओघात शवेटी लवसचक 
होऊन वाकतो त्यामुळे 
सरळ रेषेचा ताठपिा 
(stiffness) डोळ्यात भरत 
नाही 

बालबोधमध्ये 
नाहीत 

सवय रोमन 
अक्षरातील 
ऊध्वयगामी आसि 
अधोगामी फाटे 
लवसचक आहेत 

२८. फाटा (१०) फाट्याची सरळ णकवा 
वतुयळाकृती गती की ज्यात 
कोन नसतो णकवा सदशते 
व्यत्यय नसतो 

बालबोध अक्षरात 
एकाहून जास्त 
फाटे असतात 

काही रोमन अक्षरे 
एक फाट्याची 
आहेत a, c, e, i, 
n, o, w, v 

२९. फास (११) फाट्याच्या ओघात 
काढलेला फास. त्यास 
खटपट नसते 

बालबोध मध्ये 
नाहीत 

रोमन अक्षर 
e 

३०. णबदू-वतुयळ (१२) अक्षराच्या सुरुवातीस णकवा ग, छ, ढ, थ, ध, रोमन अक्षर 
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शवेटी रेखाटलेला णबदू. 
सकत्येक वळेा हा 
लेखसनकाचा सवशषे असतो 

न, भ, र, क्ष c 
 

३१. धावता णबदू मध्ये येिारा णबदू, 
flywheel सारखा 

द,स,श r, s 

३२. लेखन-कट्यार अक्षरशरीरात घुसवलेली 
सरळ रेषा. त्यासाठी 
अक्षरअवयव मोठा केला 
जात नाही 

ब, ष रोमनमध्ये नाहीत 

३३. णबदू (३३) भसूमतीतला णबदू लेखन 
सुलभ असतो (समसनटाला 
३००) 

अां, अ, ड i, j 

 
देिनागरी लेखनािे तंत् 
 

१४१. डॉ. भागवताांचे वरील सववचेन देवनागरी अक्षराांच्या लेखनातील तांत्रावर आधारलेले आहे. या 
सववचेनातील त्याांचा दृष्टीकोि अक्षराांच्या लेखनसौकयाची पहािी करण्याचा आहे. “अक्षरे म्हिजे भाषेतील 
आशय वाहून नेिारी रूळावरील च्े” अशी त्याांची व्याख्या आहे. “अक्षरच्े अक्षराांच्या आरेखनात 
वतुयळखांड, फास (looks), वतूयळे, सरळ रेषा, अनेकसवध कोन आडव्यारेषा (dashes), णबदु याांच्या 
लेखनातील कठीिपिा आसि सौकयय यामुळे सलपीची गती कुां सठत णकवा सुलभ करतात.” डॉ. भागवताांनी 
आपल्या सववचेनात लेखनातील कष्टाचे (writing effort) एकसांघ फाट्याशी (stroke) तुलना करून मूल्य 
ठरवले आहे. 
 

या त्याांच्या सववचेनात त्याांनी औ या देवनागरी अक्षराच्या लेखनास चौदा फाटे लागतात असे म्हटले 
आहे. झ या अक्षरास दहा फाटे लागतात. श, क्ष आसि ख याांना आठ फाटे. फ, ब, ष आसि ि याना सात 
फाटे लागतात. ट, ठ, ढ सारख्या अल्पकानायुक्त अक्षरास आसि र या सबनकान्याच्या अक्षरास फक्त चार 
फाटे लागतात. काना, उकार आसि मात्रा याांना फक्त दोन फाटे लागतात. उकार, काना, मात्राकाना 
याांनाही दोनच फाटे लागतात. वलेाांटी, कानामात्रा, काना याांना चार फाटे लागतात. तर दोन मात्रा काना 
यास सहा फाटे लागतात. देवनागरी अक्षरास सरासरी सहा फाटे अवश्य ठरतात तर रोमन अक्षरास फक्त 
दोन-चार फाटेच पुरेसे होतात. वरील सववचेनात देवनागरी अक्षर हे लेखन युनीट घेतले असून रोमन 
विाशी तुलना केली आहे. 
 

देवनागरी अक्षर स्वरयुक्त्त असते तर रोमन विय (व्यांजन आसि स्वर) स्वतांत्र असतात, हे इथे 
लक्षात घेतले पासहजे. अथात रोमन विाच्या आरेखनातील सुलभता वादातील आहे. उदाहरिाथय ओ या 
देवनागरी अक्षराचे काम O या रोमन विाने होते. यातील लेखनसौकयय लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
 
बालबोध णलपीिी िैणशष्ट्ये 
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१४२. बालवोध सलपीची वैसशष्ट्ठे्य डॉ. भागवताांनी पसरश्रमपूवयक नमूद केली आहेत. त्याांचा मी इथे 
अनुवाद करत आहे. त्यावरून देवनागरी जुळिीतील अडचिी समजण्यास मदत होईल. 
अ) कानात्मक अक्षर रिना 

१ प्रत्येक अक्षराला एक उभा काना असतो. 
२ प्रत्येक अक्षरात सशरोरेघेपाशी काटकोन असतो. 
३ प्रत्येक अक्षराला एक अवरोध (break) असतो. 
४ प्रत्येक अक्षरात (ए, ऐ वगळून) एक तरी वतुयळ, वतुयळ खांड णकवा फास (loop) असतो. 

 
ए आसि ऐ या अक्षरात सवशाल कोन असतो. त्याचा कोन वतुयळखांड बनतो. लेखनाच्या ओघात 
खालच्या फाट्याच्या टोकाजवळ लहान वतुयळ णकवा णबदू काढण्याची रीत आहे. फाटा सांपण्यापूवी 
हे णबदू काढायचे असल्यामुळे गती खांसडत होते. 

 
ब) अिघड आणि बेडौल अक्षराकृती 
 
५ प्रत्येक अक्षर अल्प कान्याने जोडलेले (pegged) णकवा कान्यामुळे अवरोसधत झालेले (fenced) 
 असते. 
 

पुष्ट्कळदा वरील दोन्ही उसिवा असतात. जसे, झ, श. यामुळे फाटा मध्ये उचलावा लागतो. 
अक्षराचा आकार मोठा होतो. आसि सशवाय अक्षर सलसहण्यास अवघड, बोडौल होते. कारि त्यात 
कोन येतात. 

 
६ पुष्ट्कळ अक्षरे पसिममुखी (back facing) असतात. 
 

अशा लेखनाची गती डावीकडून उजवीकडे असल्यामुळे त्यातील अक्षरे उत्तरसन्मखू असली 
पासहजेत. तसे नसेल तर ती अक्षरे परागामी (regressive) होतात. त्यात फाटा एकदा णकवा 
अनेकदा थाांबतो. आसि ती पढुील अक्षराला जोडता येत नाहीत.लेखनगती खांडीत होते. उदा. अ, 
ग, ि, त, न, प इत्यादी. या उलट ट, ठ, र इत्यादी अक्षराांचे त्याांच्या उत्तर सन्मुखतेमुळे लेखन 
सुलभ आहे. त्याच्या लेखनात पुढील अक्षराशी जोड देिे शक्य होते. 

 
७ काही अक्षराांच्या फाट्याचा शवेट मागे (back ending) असतो. 
 

डावीकडून उजवीकडे सलहायच्या सरिीत या प्रकारची अक्षरे काढताना बोरूला मागे कलाटिी 
द्यावी लागते. मग हवते उचलून पढुले अक्षर काढण्यासाठी बोरू खाली घेऊन लेखन चालू कराव े
लागते. याच कारिामुळे अशा अक्षरे जोडता येत नाहीत. परांतु ही अक्षरे पसिममुखी (back 
facing)अक्षराांएवढी कठीि नाहीत. पसिममुखी अक्षराांच्या बाबतीत पुढल्या अक्षराशी जोड 
अशक्यच आहे. जसे क, फ, ळ, ल. 

 
८ काही अक्षराांना पषृ्टउतरि बकॅ स्लोप् स असतात. 
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पसिम सन्मुख आसि मागे सांपिाऱ्या फाट्याच्या (back ending) अक्षराांप्रमािे लेखनातील सुसांगती 
पाळली नाही. त्यामुळे अनेक वळेा फाटा उचलावा लागतो. आसि गती कुां ठीत होते. जसे ऐ, औ 
इत्यादी. 

९ काही उच्चारभेदसचन्हे (diacritics) अवघडपिे जोडली जातात. 
 

(१) ङ मधील णबदूमुळे पुढच्या अक्षराशी जोड देता येत नाही. 
(२) ब आसि ष मधील कट्यारी फाटा उचलून काढाव्या लागतात. त्याांच्या लेखनात काळजी 

घ्यावी लागते. अक्षराांचे आरेखन केल्यानांतर फाटा उचलून काळजीपूवयक अक्षराांच्या 
पोटामध्ये सतरकी रेषा काढावी लागते.त्यामुळे लेखनात खांड पडतो आसि लघुकोन 
सनमाि होतो. 

 
क) स्थािू अक्षर फाटे (inert and static) 
 
१० उ आसि र वगळता इतर बालबोध अक्षरे स्थािु (static) स्स्थतीतील आहेत.त्यामुळे लेखन गतीला 

काहीच मदत होत नाही. 
 

अ, घ सारख्या अक्षराांमधली वतुयळे आसि फास स्वाभासवकपिे गतीच्या अनुरोधाने सलसहता येतात. 
सलपी सशकताना मुलाांच्या लेखनात हे स्पष्ट होते. परांतु लेखनात सहजी येिारी ही मध्यवतुयळे आसि 
फास बालबोध अक्षराांच्या पारांपारीक लेखनात येत नाहीत. 

 
इ, द, श यात सदसिारी च्े (flywheels) गतीमान सदसतात. परांतु त्याच्या लेखनानांतर फाटा 
थाांबतो त्यामुळे गसतअवरोध होतो. 

 
११ सुरुवातीची आसि शवेटची वतुयळे स्स्थसतशील असतात. 
 

अक्षरच े्ं  (flywheel) गती वाढवतात. सुरुवातीच्या आसि शवेटच्या वतुयळात गती-अवरोध होतो. 
कारि लेखनावर सनयांत्रि येते. वतुयळअवयव गसतसुलभ नसतील तर त्याांना लेखन गतीत मह्व 
नाही. 
वतुयळाांच्या गसत-सुलभतेचा उपयोग सपटमन आदी शीघ्रलेखन पद्धतीत केला आहे. रोमन सलपीच्या 
गसत-सुलभतेतून इथे स्फूती घेतलेली सदसते. 

 
१२ फ्लाय लूपचा अभाव. 
 

लेखनतांत्रात फ्लाय लूप नसिे असतमह्वाचे आहे. रोमन अक्षरात ही पद्धती उपयोगात आहे. 
रोमन अक्षरातील ऊध्वय रेषा (ascenders) आसि अधोरेषा (descenders) हे वस्तुतः फ्लाय लूप 
आहेत. ही पद्धती बालबोध लेखनात अव्हेरली आहे. 

 
१३ पूवय-जोड (fore links) आसि उत्तर-जोड (after links) बालबोध सलपीत वज्यय आहेत. 
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हे पूवय-जोड आसि उत्तर-जोड सुट्या अक्षराांना चलनसुलभता (action) देतात. आसि लेखनात 
गती सनमाि करतात. बालबोध सलपी वस्तुतः अक्षरसलपी (semi-syllabic) आहे. पूियतथा 
ध्वन्यानुसारी बनल्यासशवाय या सलपीला गती येिार नाही. वर सदलेले दोष काढून टाकण्याचा 
प्रयत्न मोडी सलपीमध्ये केला आहे. परांतू आज ती प्रचारातून गेली आहे. 

 
ड) मोठा आकार आणि अतार्मकक क्रम 
 
१४. अधाकार अक्षरे बालबोधमध्ये नाहीत. 
 

ग आसि ि ही अक्षरे अधाकार ठरली असती. परांतु बाजूच्या कान्यामुळे ती तशी ठरत नाहीत. 
 
१५. उ आसि र सोडून इतर सवय बालबोध अक्षरे ही सांसमश्र (compound) आहेत. अक्षर लेखनात 

एखादा जादा फाटा आला णकवा उच्चारभेद सचन्ह (diacrtitic) आले की सोपी अक्षरे ही लेखनात 
सांसमश्र होतोत. 
त्यामुळे अक्षराांचा आकारही मोठा होतो. रोमनमध्ये तसे होत नाही. 

 
१६. णबदू वगळता इतर उच्चारभेदसचन्हे बालबोधमध्ये मोठी आहेत. त्यामुळे लेखनगतीत अवरोध होतो. 
 
१७. काही अक्षरे लाांबीत पसरतात. जसे ई, िै, कृ. 
 
१८. काही अक्षरे रुां दीत परसतात. जसे आ, झ, ज्ञ. 
 
१९. काही अक्षरे डाव्या बाजूला पसरतात. जसे ज, त, ळ, ल. 
 

डावीकडून उजवीकडे लेखन करायचे तर सवय अक्षराांचे लेखन उजवीकडे पुरे झाले पासहजे. परांतू 
काही बालबोध अक्षरे अशी आहेत की त्याांच्या लेखनात डावीकडे सवराम होतो. लेखन सुलभतेसाठी 
अशी अक्षरे अयोग्य आहेत. कारि त्याांच्या लेखनात जास्त वळे जातो आसि जास्त कष्ट पडतात. 

 
२०. बालबोध अक्षराांच्या आरेखनात डावीकडून उजवीकडे आसि उजवीकडून डावीकडे अशा दोन्ही 

गती आहेत. 
 

जसे ख, ल, ि. म्हिजे हात एकदा सुलटा सफरवायचा तर दुसऱ्यान उलटा. आसि दोन्ही एकाच 
वळेी. असा हा अतार्चकक प्रकार सलसहताना मनावर दडपि असते. त्याचा पसरिाम म्हिजे गतीचा 
अवरोध. 

 
२१. सकत्येक वळेा उच्चारभेदाांचे लेखन ध्वन्यानुसारी ्म सबघडवते. 
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उदा. व्यांजनापढेु ऱ्हस्व इ आला म्हिजे इ चे मात्रासचन्ह (सी) उजवीकडे न सलसहता डावीकडे 
सलसहले जाते. लेखन तार्चककतेचा इथे चक्क मुडदा पडतो. बालबोध सलपीच्या अ्यासात ही फार 
मोठी अडचि आहे. मुलाांना आसि नवसशसक्षताांना ही बालबोधची मोड समजण्यास अवधी लागतो. 

 
देिनागरी सुरेखनकला (calligraphy) 

 
आकृती ५५ : देिनागरी लेखनात िापरण्यात येिारा बोरू 

 
१४३. परांपरेनुसार, देवनागरी सलपी (ताडपत्राच्या देठापासून केलेल्या) फाट्याने णकवा बोरूने 

सलहीत. बोरूचे टोक सक्वल पेनाच्या कोनासारखे असते, परांतू हा कोन ४५° उलटा असतो. टाक सापाच्या 
सजभेप्रमािे मध्ये कापतात. त्यामुळे शाई चाांगली उतरते. सलसहताना बोरूची सदशा बदलत नाहीत. त्यामुळे 
बारीक वा जाड फाटे सलसहले जातात. देवनागरी अक्षरातील मुख्य (व्यांजन) भाग डाव्याबाजूस असतो. 
त्यापुढे काना येतो. 
 

१४४. देवनागरी अक्षराांचे ध्वन्यानुसारी वगीकरि सहाव्या प्रकरिात सदले आहे. सवद्यार्थयांना सलपी 
सशकवताना असलकडे या वगीकरिाचा अवलांब केला जात नाही. त्या ऐवजी आकृसत-साधम्यानुसारी 
वगीकरिाचा उपयोग केला जातो. ते वगीकरि पुढे दाखवले आहे. 
 

तक्ता ५० : देिनागरी अक्षरािें आकृणतसाधम्यानुसारी िगीकरि 
अक्षरे समान अियि अक्षरे समान अियि 

ग, म, भ, न  आसि / णकवा  ङ, ड, इ, ई, झ, ह ड 

र, स, (ग, ख) र ( ) य, थ य 

त, ल, ऌ  श, ळ, ज्ञ, ञ – 

व, ब, क, ख व  अ, आ, ओ, औ, अ, अः अ 

च, (ज,) घ, ध, छ व णकवा  ए, ऐ ए 
प, ष, फ, ि  ऋ, ॠ त्र 

ट, ठ, ढ,द, (क्ष)  उ, ऊ उ 
 

१४५. रोमन अक्षरमुखाच्या आकृतींचे (graphic forms) रेखाटनावरून वगीकरि करण्यात आले 
आहे. जसे : मुख्यभाग (x-portion) ऊध्वयरेषा (ascenders), अधोरेषा (descenders). सशवाय मोठ्या 
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(capital) अक्षराांच्या वरच्या मयादा (cap-line), उध्वय भागाची मयादा (ascender line), अधोभाग जेथून 
खाली सूरू होतात ती बठैकरेषा (base-line), ऊधयभाग जेथून वर सूरू होतात ती मध्यरेषा (mean-line)व 
अधोमयादा (descender line) या सनसित करण्यात आल्या आहेत. हे वगीकरि आकृती ५६ मध्ये दाखवले 
आहे. 
देिनागरी अक्षराच्या आकृतींिे िगीकरि 
 

१४६. देवनागरी अक्षराकृतींचे सवश्लेषि करण्याचा प्रयत्न आकृती ५७ मध्ये केला आहे. रोमन 
अक्षरातील मूळ अक्षर-अवयव ज्या ऊां चीत बसतो त्याला x उांची (x height) णकवा मुख्यभाग म्हि.ू 
देवनागरीत सांपूिय अक्षर, मळू स्वर आसि व्यांजने, या मध्यभागात बसवली आहेत. कान्याची ऊां ची ही 
मध्याभाग-प्रमाि मानली आहे. काही देवनागरी व्यांजनाांचा (उदा. न, ि) मूल अवयव सवय ऊां ची व्यापत 
नाही. काही देवनागरी अक्षरे (उदा. इ, झ, ि) वरची सशरोरेषेची मयादा साांभाळायची असल्यामुळे 
अधोभागात पसरतात. रोमन अक्षरे बठैक रेषेत (base line) जुळवली जातात. तर देवनागरी अक्षरे 
सशरोरेषेत जुळवळी जातात. देवनागरीतील सशरोरेषा रोमनमधील मध्य रेषेशी सांबांधीत आहे असे म्हटले, 
तरी देवनागरीत त्याखाली आिखी एक मध्य रेषा सनसित करिे जरूर असते. देवनागरीच्या आरेखनात 
दोन मध्य रेषा कस्ल्पिे आवश्यक ठरते. हे आकृती ५७ मध्ये दाखवले आहे. देवनागरी अक्षराांचे सवय अवयव 
दाखवतील असे एक वाक्य तयार करून या आकृतीमध्ये अक्षर-मुख-अवयव दाखवले आहेत. या 
अवयवाांना नावहेी सुचवली आहेत. (पहा आकृती ५७ देवनागरी अक्षरातील आरेखन सवशषे) 
 

१४७. देवनागरी अक्षराांच्या लेखनात मात्रा-अवयव अक्षरातील कान्याला जोडून सशरोरेषेवर सतरका 
ठेवायची पद्धत आहे. जसे के, को, ते, टे इत्यादी. वलेाांटीचे लेखन अक्षरातील पसहल्या आसि शवेटच्या 
कान्याशी जोडण्यात येते. जसे की, टी, णत, इ. याच प्रमािे उकार आसि ऋकार कान्याच्या बरोबर खाली 
जोडण्यात येतात. जसे तु, तू, कृ. अल्प कान्याच्या अक्षराांच्या बाबतीत उकार, ऋकार, त्या त्या अक्षराांच्या 
खालच्या वतुयळ खांडाला लावतात. जसे टु, डू, िु. अपवाद एकच र. या अक्षराच्या बाबतीत उकार पुढे 
लावण्याची पद्धत आहे. (रु, रू) हीच पद्धती स सारख्या अक्षराांच्या बाबतीतही हस्तसलसखतात आसि 
सशलामुद्रिात पूवी प्रचारात होती. ि या अक्षराला खाली जागा नसल्यामुळे पोटाांत ऋकार लावण्याची 
वगेळीच पद्धतीही अशीच आहे. (हृ) 
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आकृती ५६ : रोमन अक्षरमुखाचं्या णिणिध अियिािंी नािे 

 

 
आकृती ५७ : देिनागरी अक्षरातील आरेखन णिशेष 
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देिनागरी अक्षरािंी लेखनक्रमपद्धती 
 

१४८. देवनागरी अक्षराांच्या लेखनातील अवयव्म असा : अक्षरातील मह्वाचा भाग प्रथम 
सलहायचा, त्यानांतर काना आसि खालचे अवयव काढायचे. वलेाांटी मात्रा त्यानांतर आसि या सवांना एकत्र 
करून अक्षर बनते ते सशरोषेने बाांधून घ्यायचे.देवनागरी अक्षरे सशरोरेषेत ओवली जातात. काने वरून खाली 
काढले जातात. मोडी लेखनात सशरोरेषा ओळीतील सवय श्दास समान असते. 
 

 
आकृती ५८ : देिनागरी लेखन प्रणक्रया 

 
देिनागरी अक्षरािंी सुिाच्यता 
 

१४९. देवनागरी अक्षराांच्या आरेखनाची सचसकत्सा केल्यावर अक्षर रचनेतील सवशषे लक्षात येतात. 
रोमन मध्ये मुख्य भागात फक्त्त एकच आडवी रेषा असते. देवनागरीत एकाहून जास्त आडव्या रेषा 
असतात. जसे छ, झ, ड, ि, क्ष, ज्ञ. यामुळे अक्षराांची उांची फार कमी करता येत नाही, कारि बुटक्या 
आकारात सुवाच्यता सबघडते. मराठी शालेय पसु्तकात वापरायच्या देवनागरी अक्षराांचे आकार सनसित केले 
होते, ते रोमन अक्षराांच्या आकारावरून. देवनागरी अक्षरातील जादा आडव्या रेषा लक्षात घेतलेल्या 
नव्हत्या. देवनागरीचा वापर आता सवय थराांवर होत असल्यामुळे, सवशषेतः शालेय पुस्तकाांची सनर्चमती फार 
मोठ्या प्रमािावर होत असल्यामुळे, देवनागरीच्या सुवाच्यतेबाबत सांशोधनाची आवश्यकता आहे [या 
प्रश्नाचा सवचार माझ्या एका पुस्स्तकेत मी असलकडे केला आहे]. [Naik, Bapurao S., Some Aspects of the Physical 
Production of School Textbooks in the Maharashtra State, 1971. Maharashtra State Bureau of Textbook Production and 
Curriculum Research, Poona.] 
 

१५०. सर चाल् यस सवल् सकन्सने देवनागरी पांच णहदुस्थानात प्रथम तयार केले. त्याची मासहती पढेु 
येईल. त्याने अक्षराांच्या आरेखनात उत्तर भारतीय लेखनसरिीचा सकत्ता पढेु ठेवला होता. सांस्कृत ग्रामर 
(१८०८) या आपल्या ग्रांथात त्याने देवनागरी अक्षराांचे अवयव सदले आहेत (आकृती ५९ पहा). यात ट, ठ 
इत्यादी अक्षराांना उभा अधयकाना नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पासहजे. ि या अक्षराचे आरेखन इ पासून 
वगेळे आहे. द चे पोट मोठे आहे. र चा वरचा भाग ग सारखा आहे. ए स्वराचे आरेखन ९ आकड्यासारखे 
आहे. ल हे अक्षर बालबोध आहे. य आसि थ ला चोच (beak) नाही. सर चाल् यस च्या देवनागरी सांचाची ही 
वैसशष्ट्ठे्य आहेत. 
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आकृती ५९ : सर िाल् गस् णिल् णकन्स् ने केलेली देिनागरी अक्षराचं्या अियािंी माडंिी. 
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पणरणशष्ट फ 
 

देवनािरी आलि बंिाली ललप्यातील काही प्रारंभीचे ताम्रपट मुद्रि 
 

 
आकृती ६० : एलिएलटक लरसर्चचस मध्ये णदलेली संस्कृत ििगमाला 
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आकृती ६१ : ताम्रपट-मुणद्रत देिनागरी ििगमाला 
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आकृती ६२ : ताम्रपट-मुणद्रत बंगाली ििगमाला 
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आकृती ६३ : िस्तणलणखतातील देिनागरी अक्षरािें िळि 
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आकृती ६४ : देिनागरी ििगमाला आणि स्िरणिन्िे 
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प्रकरि आठिे 
 

भारतीय णलप्यातील प्रारंभीिे मुद्रि 
 

१५१. भारतात मुद्रि प्रथम गोव्यात सुरू झाले. त्यानांतर कोचीन, सक्वलॉन, कासलकत, केप 
कामोरीन जवळील पुडीकेल, वासपकोटा आसि अमलकाटा या पसिम सकनाऱ्यावरील शहरातून मुद्रि कें दे्र 
स्थापन झाली. मुद्रिाचा प्रसार पूवय सकनाऱ्यावर झाला त्यात रान्के्वबार, फोटयसवल्यम, मद्रास, कलकत्ता 
आसि श्रीरामपूर याांचा समावशे होतो. पसिम सकनाऱ्यावर मुद्रिकलेचा फैलाव करण्यात रोमन कॅथसलक 
समशनचा सहभाग होता, तर पूवय सकनाऱ्यावर मुद्रिकें दे्र स्थापि झाली ती प्रोटेस्टांट समशनऱ्याांच्या प्रयत्नाने. 
त्यात दसक्षिेकडील रान्के्वबार आसि बांगालमधील श्रीरामपूर याांचा समावशे होतो. 
 
भारतातील आद्य मुद्रिालय 
 

१५२. भारतात पसहले मुद्रियांत्र आले ते केवळ योगायोगाने. युरपमधून भारताकडे णकवा 
आसफ्रकेच्या पूवय सकनाऱ्याकडे येिारी जहाजे केप ऑफ गुडहोप मागे येत. सतथून प्रथम भारताच्या पसिम 
सकनाऱ्यास लागत आसि मग आसफ्रकेकडे जात. ॲसबससनीया मध्ये स्थापन करण्यासाठी मुद्रियांत्र घेऊन 
येिारे जहाज पोतुयगालमधील बेलम येथून सद. २९ माचय १५५६ला सनघाले, ते सद. ६ सप्टेंबर १५५६ रोजी 
गोव्याच्या सकनाऱ्यास लागले. हे मुद्रियांत्र घेऊन येिारा ज्यूवाां द बसु्तामाांसत (१५३६–८८) हा भारतात 
स्थाईक झाला. [Priolkar, Anant Kakaba, Printing Press in India, Its Beginings and Early Development, Marathi Samshodhana 

Mandal, Bombay, 1958, pp. 4-6] त्याचा मदतनीस एक भारतीय होता. त्याने पोतुयगालमध्ये पोतुयगीज सरकारच्या 
खचाने मुद्रिसशक्षि घेतले होते. भारतातील पसहले ज्ञात मुद्रि म्हिजे Conclusoes [1] [चौकोनी कां सातील [] 

आकडे त्या पुस्तकातील पानाांची सचते्र शवेटी पसरसशष्टात सदली आहेत त्याांचे सांदभय दाखवतात.] ही पुस्स्तका अन्तोसनओ द क्वाद्रोज 
याने सलसहली होती. गोव्यातील या छापखान्यामध्ये ती पोतुयगीज भाषेत १५५६ मध्ये छापली. सांत फ्रास्न्सस 
झेसवअरने सलसहलेले Doctrina Christina [2] हेही पोतुयगीजमध्ये होते. ते १५५७ मध्ये छापले. याची प्रत 
उपल्ध नाही. याचे पनुमुद्रयि १५७७ मध्ये झाले. पनुमुयसद्रत प्रत सबस््लओथीक नाशनल येथे सांरसक्षली आहे. 
त्याच्या मुखपृष्टाचे छायासचत्र The Memories of the Madras Library Association [Shivaraman, K.M., 

“Evolution of the Preliminary Pages of a Printed Book”, Memories of the Madras Library Association 1941, pp. 54-55] यात 
सदलेले आहे. Compendio Spiritual de vida Christäā हे पुस्तक [3] गोव्यात १५६१ [Primrose, J. B., The 

First Press in India and its Printers, London, 1940.] मध्ये छापले. त्याची प्रत न्ययूॉकय  येथील पस््लक लायब्ररीमध्ये 
सांरसक्षली आहे. गोव्यात १५६३ मध्ये छापलेले दुसरे पुस्तक गर्चशया द होता याांनी सलसहलेले Coloquios 
dossimpleste-drogas [4] (भारतीय वनस्पती आसि औषधे यावरील सांवाद). ते पुस्तक सब्रसटश 
म्यसझयममध्ये सांग्रहीत केले आहे, अशी प्रा. सप्रयोळकराांची मासहती आहे. [Proceedings of the Fifth Library 

Conference, Bombay, 1942, p. 226] परांतु ती मूळ मुसद्रतप्रत नसून पुनमुयसद्रताची प्रत आहे, [Garnett, Richard, 
“Introduction to European Printing in the East”, Translations and Proceedings of the 2nd International Library Conference, 

London, July, 13-16, 1897.] असे सदसते. त्यातील पानाांची छायासचते्र मी सदली आहेत. यात आसशया खांडातील 
कॉलेराच्या साथीचा उल्लेख आहे. वर उल्लेखलेल्या कॉम्पोंणडओचे लेखक सक्वन्के्वन् सशओचा जॉन आसि 
एांडेमाचा जॉन हे होते. जॉन एांडेम १५७३ पयंत गोव्यात होते. त्याचे नाव डायलॉलज् वर मुद्रक म्हिून सदले 
आहे. 
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मलबार भाषेतील मुद्राक्षरे कोरण्यािा प्रारंभ 
 

१५३. डॉक् सत्रना सख्रस्स्तआनाचे मुद्रि ē lingoa Tamil and Portuguese या सशषयकाखाली सलस्बन 
येथे इ. स. १५५४ मध्ये झाले होते. ते रोमन टाइपात होते. या पुस्तकाची एकमेव प्रत Museum Etnolgioco 
de Belem, सलस्बन, येथे सांग्रसहत केली आहे. हे पुस्तक तसमळमधील पसहले मुसद्रत पसु्तक ठरते. साचीनी 
(Sacchini) यानी म्हटले आहे, “इ. स. १५७७ मध्ये जुआां गोन् साल् सवस या स्पसॅनश मुद्रकाने मलबार 
मुद्राक्षरे तयार केली. आसि त्या मुद्राक्षराांवरून धमयसवषयक प्रश्नोत्तरमाला छापली. ती भारतीयाांसाठी 
होती.” “गोन् साल् सवस याांचा जन्म १५२५ मध्ये झाला. तो ‘सोसायटी ऑफ सलस्बन’ मध्ये १५५५ मध्ये 
सासमल झाला. त्याने इ. स. १५५७ मध्ये शपथ (simple vows) घेतली आसि इ. स. १५७५ पययत प्रसतकूल 
शरीरप्रकृती असताना धार्चमक कायय केले.” गॉन् साल् सवस सत्रचूरजवळ अबालकड् डु इथे रहात होता. 
[Franscesco Sacchini, Historia Societatis Jesu, Part Ⅳ Rome 1652, Ⅰ. 5, N. 181 (Quoted in “The First Printing in Indic 

Characters”, Harvard Library Bulletin, Vol., Ⅵ. No. 2., Spring 1952, p. 147] सूझा याांच्या सलखािावरून [Francisco de 
Souza, Oriente conquistado a Jesu Christopelos padres da Companhia de Jesus da provincia de Goa, Lisbon 1710, Ⅱ. 135] 
गॉन् साल् सवस इ. स. १५८० मध्ये मृत्य ूपावला असे सदसते. [Josef Wicki, S. J., Pedro Luis, “Brahmane und erster 

indischer Jesuit”, Noue Zeitschrift fur Missionswissenchaft, Ⅵ (1950) 120.] तो लोहार होता. घड्याळे तयार करत असे 
आसि त्याला धातूवर कोरण्याची कला साध्य होती. सक्वलॉनला इ. स. १५७८ मध्ये मुसद्रत झालेले धार्चमक 
पुस्तक Doctrina Christina[5] गॉन् साल ्सवसने कोरलेल्या ‘मलबार णकवा मल्याळी’ मुद्राक्षराांमध्ये मुसद्रत 
झाले आहे. हे सोळा पानाांचे चोपडे तसमळमध्ये फादर हेन् सरक हेन् सरक्स याांनी भाषाांतरीत केले आहे. त्यात 
त्याांनी फ्रायर मान् वले द साओ पेद्रो याांची मदत घेतली होती. 
 

१५४. वरील ग्रांथ सांत फ्रास्न्सस झेसवयर याांच्या तसमळमधील पसु्तकावर आधारीत आहे अशी 
समजूत आहे. त्या मूळ ग्रांथाच्या हस्तसलखीत प्रती सकनाऱ्यावरील कोळी वस्तीच्या भागात प्रसारीत 
करण्यात आल्या होत्या. तत्पूवी ‘मलबार’ मुद्राक्षरे गोव्यात तयार झाली होती आसि तसमळ मुद्रिही गोव्यात 
सुरू झाले होते. ॲलेसान्द्रो वसॅलग् नानो (Alessandro Valignano) ह्या भारत आसि जपान देशाांच्या 
स्व्हसजटरने (१५७३–८३) सख्रस्ती धमयसवषयक प्रश्नोत्तरे भारतीय भाषात प्रसरीत करावी अशी आज्ञा 
केल्यावरून पेद्रो लुई या धमांतरीत ब्राह्मिाला मुद्रिावर लक्ष देण्यासाठी गोव्यात पाठसवले होते. 
 

१५५. सवयप्रथम तसमळ मुद्रि डॉक् णत्ना णिस्क्स्तयाना हे सोळा पृष्ठाांचे असून ते एका सलग 
कागदावर मुसद्रत केले होते. ते अष्टपत्री होते. (आकार १४×१० सें. मी) पसहल्या पानावर भाषाांतरकाराचे 
नाव ‘फादर हेनसरक् हेनसरक्स ऑफ सद कां पनी ऑफ जीजस’ असे तसमळमध्ये सदले आहे. श्यूरहामर आसि 
कॉरले याांनी वरील पुस्तक पासहले होते. त्याांनी या पसु्तकाचे समग्र वियन केले आहे. (हावयड कॉलेज 
बुलेसटन) [George Schurhammar, S. J., and G. W. Cottrell, Jr., “The First Printing in Indic Characters”, Harward Library 
Bulletin, Spring 1952, Vol. Ⅵ, No. 2.] 
 

या पसु्तकातील काष्ट्ठशाच्या बाहेरच्या मसहरपी आसि आतल्या मसहरपी ्ुसाच्या दोन आकारात 
आसि हीरक सचन्हात केल्या असून पुढच्या पानातही त्या वापरल्या आहेत. काष्टसचत्रात Trinity in 
Glory आसि वर the Holy Ghost पुढे God the Father आसि God the Sun enthroned असे 
छापले असून त्याखाली तालवृक्ष दाखवले आहेत. हेच मुखपृष्ठ आिखी दोन पुस्तकात मुसद्रत 
झालेले आहे. ती मकाव येथे पोतुयगीज भाषेत छापलेली आहेत. सजआँ बोसनफासशओचे Christiani 
pueri institution (१५८८) आसि वसॅलग् नानोचे De Missione legatorum Japonensium 
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(१५९०) [10] या दोन्ही पसु्तकात युरपमध्ये तयार झालेला टाईप वापरण्यात आला होता. 
युरसपयनाांनी चीनमध्ये केलेले पसहले मुद्रि (१५८४) सचनी टाईपात होते. 

 
वसॅलग्नानो याने भारतात याचे ठसे १५७४ मध्ये आिले असावते. त्याने मकाव वरून जपानला 
आपले मुद्रिालय हलवले. (१५९०) 

 
पान दोनवर (सवशषे पत्र ६५ अ) तसमळमध्ये एक स्पष्टीकरि आहे. त्यात हीरकशीषय सचन्हाचा 
उपयोग केला आहे. तसमळमध्ये ज्याांना समानअथी श्द नाहीत ते पोतुयगीज मध्येच, परांतु तसमळ 
अक्षरात सलसहले आहेत. जसे Catholico आसि Igeriga. इथे हे हीरक सचन्ह वापरले आहे. पढेु 
त्यानांतर तसमळमध्ये मुद्रि काल सदला आहे (२० ऑक्टोबर १५७८) त्यापढेु ‘सक्वलॉनमध्ये सलसहले 
आसि तयार केले’ असा उल्लेख आहे. पुढे ्ुसाच्या ओळीखाली सांपूिय पोतुयगीज पुस्तकाचे नाव 
आहे. त्याचे इांग्रजी भाषाांतर असे : 

 
Doctrina Christina translated into the Tamil language by Father Henrique Henriquez of 
the Company of Jesus, and by Father Manoel de Sao Pedro. With the approval of the 
Ordinary, and Inquisitor, and with Licence of the Superior of the same Company, 
printed in Quilon in the College of the Saviour: On the Twentieth of October 
‘MDLXXVⅢ’. (1578) 
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 अनुक्रमणिका 

आकृती ६५ डॉक् णत्आना णिस्क्स्तआना णक्वलॉन १५७८. मुखपृष्ठ. प्रथम भारतीय मुद्रिािा नमूना. 
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आकृती ६५ अ : डॉक् णत्ना णिस्क्स्तआना णक्वलॉन १५७८.(पान १६) 
 

 
आकृती ६६ डॉक् णत्ना णिस्क्स्तआना कोिीन, १५७९, तणमळ, पान (२–३). 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ६६ अ : डॉक् णत्ना णिस्तीना णक्वलॉन १५७८, पान ५. 
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त्याखाली पुन्हा पोतुयगीजमध्ये पि तसमळ अक्षरात तसमळमध्ये नसलेले श्द सदले असल्याचे 
साांसगतले आहे. 

 
१५६. या पुस्तकातील अठरा सवभाग तसमळ अक्षरात तेरा पाने व्यापतात. सशक्षकाांना मदत व्हावी 

म्हिून पोतुयगीज सशषयके सदली आहेत. 
 

आता आपि शवेटचे पान पाहू. (आकृती ६५ अ). सोळा पानाांपकैी ते सवात लक्षिीय आहे. खरे 
म्हिजे ते टाइपाांच्या नमुन्याचे पान आहे. पसहले पान सोडून इतर पानाचे ्माांक तसमळमध्ये 
सलसहले आहेत. या पानाच्या आकड्याखाली एका ओळीत “हा टाईप गोव्यामध्ये तयार झाला.” 
अशी तसमळमध्ये नोंद असून त्यानांतर हाच मजकूर पोतुयगीजमध्ये १५७७ या कालासह सदला आहे. 
त्यापुढे सात ओळीत तसमळ वियमाला सदली असून पसहल्या दोन ओळीत उपोद्घात आहे. पोतुयगीज 
अक्षरात सलसहलेल्या पुढच्या ओळीत साांसगतले आहे की हा टाईप सक्वलॉन येथे इ. स. १५७८ मध्ये 
तयार झाला. पुढे तसमळमध्ये त्याचाच अनुवाद केला आहे. फक्त काळाची नोंद वगळली आहे. 
अकरा ओळीत सांपूिय तसमळ वियमाला सदली असून तसमळ आकडे सलसहले आहेत. (१–१०, १००, 
१०००) त्याची दोन ओळीत ओळख सदली आहे. पानाच्या खाली लॅसटन आदशय वाक्य (motto) 
आहे. दुसरा टाईप सांपूिय मुळाक्षराांचा असून त्यात मागची सवय पाने छापली आहेत. या टाईपाची 
बनावट पसहल्यापेक्षा जास्त कौशल्यपूिय आहे. आधी गोव्यात तयार झालेला टाईप तुलनेसाठी 
मुद्दाम सदलेला सदसतो. या गोव्यात तयार झालेल्या टाईपात छापलेले एकही पसु्तक उपल्ध 
नाही. तत्कालीन तसमळ सशलालेखात आसि हस्तसलसखतात आढळिाऱ्या अक्षराांशी या टाइपाचे 
साम्य आहे. अक्षरे साधी आहेत, असलकडच्या टाइपासारखी लपेटदार (florid) नाहीत. 

 
१५७. दुसरे एक Doctrina [6] कोचीनमध्ये १५७९ मध्ये छापले. त्याची १२० पाने आहेत. (१४×१० 

सें. मी.). १५६६ मध्ये सलस्बनला छापलेल्या फादर माको जॉजय याच्या पुस्तकाचे ते भाषाांतर आहे. 
भाषाांतराचे काम हेस्न्द्रक हेस्न्द्रक्स, ॲलेस आन्द्रो बसेलग्नानो भारत आसि जपान याांचे स्व्हजीटर (१५७३–
८३) याांच्या पे्ररिेने हाती घेतले. इ. स. १५७८ च्या Doctrina चे मुखपृष्ठ वॉरेनने Memoirs of the Madras 
Library Association मध्ये पुनमुयसद्रत केले आहे. [Warren, W. H., “Early Tamil Printing”, Memories of the Madras 
Library Association, 1941, pp. 44-47] आकृती ६५, ६५ अ, ६६ आसि ६६अ मध्ये छापलेली मुखपृष्ठे हावयडय कॉलेज 
बुलेसटन मधून घेतली आहेत. त्याचा उल्लेख वर आला आहे. 
 
भारतीय णलप्यातील टाइपािे कोरि 
 

१५८. गॉन् साल् वीसने कानारी (canarim) णकवा देवनागरी टाईप तयार करण्यास सुरुवात केली 
होती. १५७७ पयंत पन्नास मुद्राक्षरे पाडलीही होती. [George Schurhammer, “Uma obra rasissima impressa em Goa no 
ano 1588”, Boletim do Instituto Vasco de Gama, No. 73-1956, p. 8 (quoted in P. P. Ⅰ., p. 12).] परांतु त्याच्या मृत्यूमुळे 
(१५७८) हे काम बांद पडले. त्याचा सहकारी फादर जाँ द फासरआ याने हे काम परेु केले असते, परांतु 
त्याच्याही मृत्यूमुळे (१५८२) ते अपुरेच रासहले. देवनागरी अक्षराांची घटना, स्वरसांयोग आसि जोडाक्षरे, 
यामुळे सकचकट झाली आहे. त्यामुळे मुद्राक्षरे तयार करिाऱ्याांना अडचि आली. फादर जी. सी. रोडेल 
याांनी याचा उल्लेख केला आहे. हे म्हितात, “गॉन् साल् वीसने कॅनरीज (canarese) टाईप तयार करण्याचा 
बेत केला होता परांतु तो पुरा केला नाही, याचे कारि अक्षराांच्या सकचकट आकृती, उच्चारातील सवसचत्रपिा 
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आसि ती भाषा बोलिाऱ्याांचा मयादीत प्रदेश.” [Rodeles, G. C., “Early Jesuit Printing in India”, The Journal of the 
Asiatic Society of Bengal, Volume Ⅸ, No. 4, April 1913, p. 161.] फादर श्यूट (Schutte) या बाबतीत म्हितात, 
“अक्षराांची सांख्या, रेखाटनातील कष्ट, सशवाय मयासदत वापर की ज्यामुळे पुस्तकाांचा प्रसार मोठ्या 
प्रमािावर होिे कसठि, इत्यादीमुळे प्रारांभीच्या मुद्रकाांनी (देवनागरी) टाइप पाडण्याचा सवचार सोडून 
सदला.” [Fr. Schutte “Christliche, Japanische Literatur, Bilder und Druckblatter in einem umbekannten Vitikanischen codex 
aus dem Jahre 1951”, Archivum Historicum Societatis Jesu, Vol. Ⅸ, Rome, 1940, p. 268. (Translation of the extract taken from 
P. P. Ⅰ., p. 12.)] 

 
१५९. फादर स्टीफन्स याांचा आपली पुस्तके देवनागरीत छापण्याचा सवचार होता. परांतू त्याांची 

इच्छा पूरी झाली नाही. कारि सहाश े‘मोल्ड’ (पांच) बनविे अशक्य वाटले. फादर स्टीफन्स साष्टी, गोवा 
येथून सडसेंबर ५, १६०८ रोजी सलसहतात, [Priolkar, A. K., “Two recently discovered letters of Fr. Thomas 
Stephens”, The Journal of the University of Bombay, Vol. ⅩⅩⅤ, Part Ⅱ, Sept. 1956, p. 123.] “देवनागरी सलपीत 
अक्षरे (syllables) आहेत. रोमनप्रमािे २४ मुळाक्षरे नाहीत. (त्याकाळी रोमनमध्ये २६ ऐवजी २४ मूळाक्षरेच 
होती).” फादर स्टीफन्सचे सख्रस्तपुराि [7] गोव्यात १६१६ मध्ये रोमन टाइपात छापले. या मराठीतील 
पसहल्या मुसद्रत पसु्तकाची पसहल्या आवृत्तीची प्रत उपल्ध नाही. त्यानांतरच्या दोन आवृत्तीच्या (१६४९ 
आसि १६५४) प्रती सुद्धा उपल्ध नाहीत. चवथी आवृत्ती मांगळूर येथे १९०७ साली छापली. त्याच्या प्रती 
उपल्ध आहेत. गोव्यातील ब्राह्मिी बोलीत सलसहलेले Doctrina Christam [8] हे पुस्तक रोमन सलपीमध्ये 
१६२२ साली राचोल येथील १६१६ साली स्थापन झालेल्या छापखान्यात छापले. [Doutrina Cristam Lingua 

Concani, Ed. Mariano Saldanha, Lisboa, 1945.] Elienne de la Croix याने ‘ब्राह्मिा म्हरास्टा’ भाषेत सलसहलेले 
Discursos Solere a Vidade Apostolo sam Pedro [9] हे पुस्तक गोव्यात Casa Professa येथे १६३४ 
मध्ये छापले. याची एक प्रत सलस्बनच्या सरकारी लायब्ररीत सांग्रहीत केली आहे. युरसपयनाने भारतीय 
भाषेत सलसहलेले हे पसहले पुस्तक समजले जाते. [Garnett, Richard, see ref. 5 above.] स्टीफन्सचे Arte da 
Lingoa Canarim [10] १६४० साली छापले. त्याची प्रतही सलस्बन येथे आहे. Record of the 
Proclamation of John Ⅳ [11] ह्या १६४१ मध्ये छापलेल्या पुस्तकाची प्रत सब्रसटश म्यूसझयम मध्ये आहे. 
राचोल येथील छापखाना १६६८ पयंत चालू होता. सेंट पॉलच्या न्यू कॉलेजमध्येही १६४२ पयंत मुद्रि होत 
असे. 
 
सुरतला मुद्रिालय स्थापन करण्यािा प्रयत्न 
 

१६०. देवनागरीमध्ये मुद्रि करण्यासाठी सुरतेला मुद्रिालय स्थापन करण्याची कल्पना प्रथम 
भीमजी पारेख याने १६७० साली काढली. त्कालीन कागदपत्राांवरून [English Records on Shivagy, Vol. Ⅰ (DOC. 

253), Poona, 1931, p. 187.] ही मासहती कळते. 
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आकृती ६८. Doutrina Christam em Lingoa Concani, Goa 1622. 
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आकृती ६९. Discursos Sohre a Vida do Apostolo Sam Pedro, Goa, 1629-34 

 
भीमजी पारेखची अशी नम्र सवनांती आहे की, आपि एक कुशल मुद्रक मुांबईस पाठवावा. त्याांची 
प्राचीन ब्राह्मिी ग्रांथ छापण्याची तीव्र इच्छा आहे. अशा मुद्रकाला तीन वषपेयंत दर वषी पन्नास पौंड 
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मेहनताना देण्याची त्याांची तयारी आहे. लागिारी हत्यारे आसि अन्य सामग्रीचा खचय करण्याचीही 
त्याांची तयारी आहे. 

 
याप्रमािे हेन्री सहल् स या मुद्रकाला पाठवण्यात आले. त्याचा वार्चषक मेहनताना पन्नास पौंड होता. 

त्याच्याबरोबर एक मुद्रियांत्र, कागद आसि इतर सामान पाठवण्यात आले. मुद्रिालयाची १६७४ मध्ये 
स्थापना करण्यात आली. भीमजी पारेखच्या कामासवषयी अशी नोंद (१६७६) आहे की : 
 

‘आमच्या इांस्ग्लश वियमालेप्रमािे बसनया अक्षरे बनसवण्याचा भीमजी पारेख याांनी कष्टाने प्रयत्न केला 
आहे. आसि पसैाही खचय केला. परांतु छापखान्याबरोबर इांग्लांडहून पाठसवण्यात आलेल्या मुद्रकाला 
मुद्रिासशवाय इतर मासहती नाही. त्यामुळे त्याचा पारेखच्या कल्पनेप्रमािे मुद्राक्षरे तयार करण्यास 
उपयोग नाही.’ 

 
याच पत्राांत ब्राह्मिी (Braminy) णकवा शास्त्री आसि बसनया णकवा महाजनी अक्षराांचा उल्लखे केला आहे. 
भीमजीने परत १६७८ मध्ये टाइप तयार करू शकिाऱ्या कारासगराांची मागिी केली. या त्याच्या प्रयत्नास 
पुढे यश आले णकवा कसे हे सनसितपिे मासहत नाही. 
 
बथोलोम्य ूणजयाजेनबाल्ग आणि राकें्वबार येथील मुद्रि 
 

१६१. इांग्लांडमध्ये १७१८ मध्ये Propagation of the Gospel in the East हे पुस्तक प्रससद्ध झाले 
आहे. त्यात जमयनीमधून १७१३ मध्ये मागवलेल्या टाईपावरून मलबारीक भाषेत मुद्रि करण्यासवषयीच्या 
प्रयत्नाचा उल्लखे आहे. [Propagation of the Gospel in the East, (3rd Edition), London, 1718, Part I, p. 68]. बथोलोम्य ू
सजयाजेनबाल्ग हा डच प्रोटेस्टांट समशनरी (जन्म २४ जून १६८३) णहदुस्थानात आला. (१७०५) त्याचे 
सशक्षि हाले (सकॅ्सोनी) येथे झाले होते. फे्रडसरक चौथा या डेन्माकय च्या राजाचा उपाध्याय डॉ. लुटसकन्स 
याने समशनसाठी तांजावरूच्या राजाकडून जागा सवकत घेण्याची व्यवस्था केली होती. सजयाजेनबाल्ग या 
समशनला येऊन समळाला. आसि पूवयसकनाऱ्यावर स्थाईक झाला. त्याकाळी मुद्रिाची सोय नसल्यामुळे 
ज्ञानप्रसारात कशा अडचिी आहेत त्याबाबत त्याने सलहून ठेवले आहे. 
 

या भागात मुद्रिाची सोय नसल्यामुळे हस्ताक्षरात प्रती कराव्या लागतात. एकां दर आपल्या लक्षात 
येईल की आमच्या शाळेची प्रगती व्हायची तर आम्हाला काही मािसाांची मदत घेतली पासहजे. हे 
सवय कायय जास्त मािसे नेमून घेतल्यासशवाय होिार नाही. प्रथम पोतुयगीजमधून मलबारीत भाषाांतर 
करायचे आसि नांतर लोखांडी शलाखाांनी ताडपत्रावर प्रती करायच्या, या गोष्टी ज्ञानवदृ्धीसाठी 
करिे जरुर आहे. [Ibid, Part I, p. 68] 

 
१६२. वरील कारिामुळे सजयासेनबाल्ग आसि त्याचे सहकारी ‘मलबारीक आसि पोतुयगीज 

मुद्रिालयाची’ मागिी करीत होते. असा छापखाना १७१२ मध्ये भारतात येऊन पोचला. त्याच्याबरोबर १०० 
रीमे कागद आसि इतर सामग्री होती. त्याबरोबर आलेला मुद्रक डच कां पनीच्या नोकरीतील जमयन नागरीक 
होता. तो टाईपाची जुळिी आसि मुद्रि करी. त्यानांतर मलबार मुद्राक्षरे युरपमधून मागवण्यात आली. या 
मुद्रिालयात राांके्वबार येथे मुसद्रत झालेल्या Abomination of Paganism and the way for the Pagans 
to be saved[12] याची प्रत ६ ऑक्टोबर १७१३ ला युरपला पाठसवण्यात आली. 
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आपि पोतुयगीजमध्ये मुसद्रत केलेल्या नवा कराराच्या प्रती समळाल्या, त्याबद्दल अांतःकरिपूवयक 
धन्यवाद. आपि कागदाची जी देिगी सदली आहे ती तसमळ (Damulian) भाषेतील मुद्रिासाठी 
आहे. आमचे मलबारीक (Malabarik) भाषाांतर तपासून झाल्याबरोबर ते मुद्रिासाठी तत्काळ 
सुपूदय करू. म्हिजे त्याच्या प्रती युरपला पाठव ू शकू. दरम्यान आम्ही मलबारी मुद्राक्षरे तयार 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या टाइपात मुसद्रत केलेल्या पुस्तकाची (Abomination) एक प्रत 
पाठवत आहोत. [Letter of 6-10-1714 from Bartholemew Ziegenbalg and John Ernest Grundeer to the Society of 

promoting Christian Knowldege.] एका मसहन्यात मलबार मुद्रिालय आसि टाइप फाऊां ड् री प्रगतीशील 
झालेली सदसेल. 

 
इ. स. १७१३ मध्ये सदनदर्चशका छापण्यात आली. ती कारोमांसडल सकनाऱ्यावरच नव्हे तर मलबार 

आसि बांगाल मध्येही प्रस्तृत करायची होती. मुद्रिालयाची जासहरात करण्याचा हा प्रयत्न होता. 
 

१६३. भारतात मुसद्रत झालेले जुन्यात जुने तसमळ पुस्तक The Four Evangelists and the Acts 
of Apostles [14] हे १७१४ मध्ये छापलेले असून त्याची प्रत श्रीरामपूर कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये आहे. 
Biblia Dumulca [18] १७२५ मध्ये छापले. छापखान्याच्या वाढत्या कामासाठी कागदाचा पुरवठा होिे 
जरूर होते. तो त्या वळेी पुरेसा उपल्ध नव्हता. “कागद तयार करण्याचा कारखाना सुरू करिे अगदीच 
कठीि नाही, परांतु आमची सनत्याची पैशाांची गरज त्याच्या आड येते”, असे २७ सप्टेंबर १७१४ च्या पत्रामध्ये 
म्हटले आहे. परांतु कागद तयार करण्याची कल्पना सोडून सदली नव्हती. जॅन्युअरी १६, १७१६ च्या पत्रात 
म्हटले आहे, “समशनच्या कामासाठी कागदाचा कारखाना स्थापन करण्यात आम्ही सध्या गुांतलो आहोत. 
आमचे गव्हनयर सनम्मा खचय देिार असून आम्ही बाकीचा खचय करिार आहोत.” याप्रमािे कागदाचा 
कारखाना डॅसनश समशनने सरकारी मदतीने उभारला (१७१६). [Ibid, Part III, p. 184] 
 

सर Eyre Coote याांनी पॉांडेचरी येथे फ्रें चाांकडून जप्त केलेला कारखाना १७६१ मध्ये मद्रासला 
आिण्यात आला आसि तो फॅसब्रक्स या वपेरी येथे राहिाऱ्या तसमळच्या अ्यासकाच्या हवाली करण्यात 
आला. फॅसब्रकस ने येथे आपले प्राथयनागीताांचे पुस्तक छापले. नांतर त्याचा तसमळ–इांस्ग्लश कोश १७७९ मध्ये 
प्रससद्ध झाला.[26] English-Tamil Dictionary [19] १७८६ मध्ये प्रससद्ध झाली. 
 
युरपमधील प्रारंभीिे देिनागरी मुद्रि 
 

१६४. इ. स. १६६७ इतक्या पूवी देवनागरी अक्षरात मुद्रि करण्याचा उप्म युरपमध्ये झालेला 
आहे. ही गोष्ट China Illustratta [21] या अथानासी सकचेरी याांच्या ॲम्स्टरडॅम येथे मुसद्रत झालेल्या 
पुस्तकावरून समजून येते. या पुस्तकाचा De Literis Brachmanus या सातव्या प्रकरिात पाच सवशषेपते्र 
आहेत. त्यात देवनागरी अक्षरे आहेत. [सवशषे पते्र ८१ ते ८५ पहा.] यातील देवनागरी भाग पासिनीसूते्र आसि 
देवनागरी सलपी याांच्याशी सांबांधीत आहे. हे प्रकरि सकचेरीने फादर हेस्न्द्रक रॉथ याांच्या सहाय्याने तयार 
केले. आग्रा येथे १६२० मध्ये स्थापन झालेल्या जेसुईट कॉलेजशी रॉथ सांबांसधत होता. होटयस इांसडकस 
मलबारीकस Hortus Indicus Malabaricus हा जमयन भाषेमधील ग्रांथ ॲम्स्टरडॅम येथे १६७८ मध्ये मुसद्रत 
झाला. [Ibid, Part Ⅰ, p. 68.] त्यात एका पानावर बारा ओळी कोकिीमध्ये देवनागरी सलसपत काष्ठ ठशावरून 
मुसद्रत केल्या आहेत. [सवशषे पत्र ८६ पहा.] कोकिी मजकूर सवनायक पांसडत याांनी पोतुयगीजमध्ये भाषाांतरीक 
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केला. पोतुयगीजवरून लॅसटनमध्ये त्याचे भाषाांतर सख्रस्तीन हमयन द दोनेप यानी केले. त्याखाली खालील 
टीप सदली आहे. 

 
Traductum ex Lingua Brahmanum per 
Subscription Vinaique Pandits in Lingham Lisitanicam ex lingua. Lusitanica in Lutinam 

per me 
Christianum Herman de Donep Secretarum Civilem Civitatis, Cochinensis.” 
 
रांगा भट् ट, सवनायक पांसडत आसि आपु भट् ट याांनी हा ग्रांथ सांकलीत केला. [वालावलकर, शि,ै 

वा. रा. “सहन्दुस्तानाांत मुद्रि कलेचा प्रवशे”, नवयुग, ऑगस्ट १९१६.] 
 
अठराव्या शतकातील देिनागरी आणि बंगाली टाइप. 
 

१६५. Historia Regni Graceo run Bactrini [23] हे पुस्तक Thpophiles Sigefrido Bayero 
(इस्म्पसरयल अकादमी ऑफ सायन्स) सेंट सपटसयबगय येथे १७३८ मध्ये मुसद्रत झाले. या पुस्तकात देवनागरी 
आसि तसमळ टाईप छापलेले आहेत. बेल्जामीन शुल्झी याांनी १७४५ मध्ये प्रससद्ध केलेल्या Gramatics 
Hindostanica [24] या पुस्तकात देवनागरी अक्षरे मुसद्रत केली आहेत. 
 
भारतीय णलप्यािंा युरपमध्ये अभ्यास 
 

१६६. भारतात आसि असतपूवेकडे जािाऱ्या युरसपयन समशनऱ्याांना भारतीय आसि असतपूवेकडील 
भाषा आसि सलप्या याांच्या अ्यासाची आवश्यकता होती. त्यासाठी त्याना व्याकरि आसि कोशग्रांथाांची 
जरूरी भासत असे. त्या काळात भारतात आसि असतपूवयदेशात मुद्रिाची सोय नसल्यामुळे हस्तसलसखत 
प्रतींवरून त्याना अ्यास करावा लागे. फ्रास्न्सस टुरेनेन्सीस हा सुरत समशनमध्ये होता. त्याने णहदुस्थानी 
भाषेचा कोश तयार केला. त्याची चालयस ऑगस्टीन फेबरला अपयि केलेली प्रत रोमनमध्ये अबयन कॉलेजच्या 
लायब्ररीत [Library of the Urban College of the Sacred Congregation for the proprogation of the Faith.] ठेवली आहे. “या 
कोशाचे दोन भाग आहेत. पसहल्यात ४८० आसि दुसऱ्यात ४२३ पृष्ठे आहेत. डाव्या पानावर दोन स्तांभ, 
पसहल्यात लॅसटन श्द विानु्मे सदले असून, दुसऱ्यात णहदुस्थानी प्रतीश्द नागरीत सदले आहेत. दर 
स्तांभात २५ श्द आहेत. समोरच्या पानावरही दोन स्तांभ असून पसहल्यात लॅसटन श्दाची फ्रें च भाषेत 
व्याख्या आसि दुसऱ्यात णहदुस्थानी प्रसतश्दाची शक्य तेवढी व्याख्या फ्रें च मध्ये सदली आहे.” इथे 
णहदुस्थानी प्रसतश्द फारशी सलसपत सदला आहे. 
 

सख्रिन आसि भारतीय याांच्या मधील “धमावरील सत्य” यावरील सांवादाचे ९२ पृष्टाांचे एक 
हस्तसलसखत बेतीयाच्या राजाला जोसेफ एम् गाग्नानेसी आसि कॅसशयन मेसेरास्न्टस या कापुचीन समशनच्या 
काययकत्यांनी अपयि केले. त्याचीही प्रत वरील लायब्ररीमध्ये ठेवली आहे. या समशनऱ्याांनी अशी बरीच 
पुस्तके तयार करून रोमला आिली होती. त्या पैकी काही “पाटण्याच्या राजसलपी”त⁸ (Characters of 
the Royalty’) म्हिजे देवनागरीत सलसहली होती. 
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१६७. जॉन एफ. सफ्र्झ याने शांभर भाषाांच्या वियमाला आसि प्राथयना, (Dominican prayers) 
याांची दोनश ेभाषाांतरे सवसवध सलप्याांमध्ये आसि भाषाांमध्ये सांपादली. या कामात त्याांना बेंजामीन श्यतू्सीने 
सहाय्य केले होते. हा ग्रांथ जी. एफ रुम्फी पे्रसमध्ये छापून लाय् प् स्त्सग् येथे १७४८ मध्ये प्रससद्ध करण्यात 
आला. 
 

This was for the benefit of the “Halle Madgeburg Heterodox Missions”. There one can 
find the Alphabets of Marathi, Peguan, Singhalese, Telegu, Nagari, Balabhanddu, 
Dewanagaram, and Granttham; but God how accurate they are. The Dominican 
Prayers written in these characters follow. Besides, that Balabanda letters are also 
found in the “Couse of Dominican Prayers”, published by Chamber-laynius. This kind 
of an alphabet is also given in “The commentaries of the Imperial Academy of Science 
of St. Petersburg.” [The Commentaries of the Imperial Academy of Scienceof St. Petesburg, Vol. IV (1729), 

pp 291, Tab XIX.] These are taken from Theophilus Sigefridus Bayerisus “Elemntso of 
Brahmannic Tangutan, and Mogol Litterature”, where one may also look for details 
regarding Dewa Nagari and Nagari. In the same commentaries, Bayerius offers many 
bronze coloured plates, showing how elegantly and ornately the Brahmans usually 
decorate their scientific books. [Ibid, Vol. III, p. 389] 

 

 
आकृती ७० : अल्फाबेटम् ब्राह्मणनकम् मध्ये िापरलेला देिनागरी टाइप, पाने १३९-१४३ 
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रोममधील देिनागरी टाइपािंी णनर्ममती 
 

१६८. मी अजून सफ्र्झचे पुस्तक पाहू शकलो नाही. त्यामुळे हा सवसवध सलप्यातील मजकूर 
टाइपाांवरून छापला आहे की ताम्रपट मुद्रि पद्धतीने छापला आहे ते साांगू शकत नाही. बहुतकरून तो 
मजकूर ताम्रपटमुद्रि पद्धतीने छापला असेल. उपल्ध पुराव्याप्रमािे देवनागरी टाइप रोममध्ये १७४० ते 
१७४४ दरम्यान तयार करण्यात आला असावा. या बहुमोल प्रयत्नाचा सांपूिय इसतहास आजवर ज्ञात नाही. 
परांतु बरीच मासहती आपल्याला आल्फाबेटम् ब्राह्मसनकम् (Alphabetum Brammhanicum)[26] या १७७१ 
मध्ये रोम येथे छापलेल्या पुस्तकास जॉन सख्रस्तोफर अमादूतीने सलसहलेल्या प्रस्तावनेत समळते. सख्रस्तोफर 
हा ‘से्ेड काांग्रगेशन फॉर धी प्रोपोगेशन ऑफ धी फेथ’च्या छापखान्याचा [Sacred Congregation for the 

Propagation of the Faith Press] व्यवस्थापक होता. तेथे हे पसु्तक छापले होते. या प्रस्तावनेतील मासहतीप्रमािे 
अक्षराांची सांकल्पसचते्र चार भारतीय सवद्यार्थयांनी तयार केली. हे सवद्याथी रोमच्या अबयन कॉलेजमध्ये खुद्द पोप 
याांच्या अनुजे्ञने सशक्षि घेत होते. टाइप तयार करण्यात आले होते, परांतु ते इतःस्तता पडून होते. त्याांचा 
शोध कोिी लाव ू शकत नव्हता. ते सवय कॉन्स्टांटाईन रुगेरीयस (Constantine Ruggeris), त्यावळेचे 
मुद्रिालयाचे व्यवस्थापक, याांनी एकत्र केले. त्याांत त्याांना कॅससयन डेसलगेटस मसेॅराांटसनस (Cassian 
Deligattus Mecerantensis) याांचे सहाय्य झाले. भारतात सख्रस्तीधमोपदेशासाठी गेलेले लोक जेव्हा परत 
रोमला आले तेव्हा हे शक्य झाले. जे टाइप सापडले नाहीत ते नव्याने तयार करण्यात आले. ऑगस्टस 
ॲन्थानी जॉजय याांनी आपल्या ‘सतबेटन ग्रामर’ मध्ये त्याांचा उपयोग केला असे कळते. [The Sacred Congregation 
for the Propagation of the Faith Press, Rome, 1782, Part Ⅰ, p. 93, Part Ⅱ, pp. 697, 710 and 726.] 
 

१६९. त्यानांतर देवनागरी टाइपाांचा उपयोग करण्याचे ठरले. 
 

हा सनियय सहज एसमनन्स जोसेफ एम् कार्चडनल कॅस्टोसलनो याांनी घेतला. त्याांनी Praesul 
Stephen Borgia याांच्या सल् ल् याप्रमािे कॅससयन मसेॅराांटसनस की जे सनवृत्त झालेले होते, त्याांना 
रोम येथे बोलावनू घेतले आसि टाइपाांचा सांच पुरा करण्याचे काम त्याांच्यावर सोपसवण्यात आले. जे 
टाइप सापडत नव्हते ते नव्याने तयार करिे आसि व्याकरिाची मलूतत्व े सनसित करण्याचे काम 
त्याांना साांगण्यात आले. 

 
कॅणसयनच्या कामािे अमादूतीने केलेले ििगन 
 

१७०. कॅससयनचा काशी सवश्वसवद्यालयामध्ये वापरात असलेल्या ‘ब्राह्मि वियमाले’चा चाांगला 
अ्यास होता. त्याना देवनागरी सलपीवर ग्रांथ सलसहण्यासाठी पाचारि करण्यात आले. 
 

तो म्हितो, देवनागरीत १६ स्वर (vocal letters) आहेत. तो आघात (accents) आसि जोड 
व्यांजने (dipthong) याांचा उल्लेख करतो. त्यानांतर इथे व्यांजनाचा तक्त्ता देतो. ती व्यांजने ३४ 
आहेत. त्याांचा उच्चार आसि बाराखडी (modulation) याांचा तक्त्ता सदला आहे. ही वियमाला ६० 
विाची होते. देवनागरी व्यांजनाचे उच्चार आसि समान लॅटीन, ग्रीक, सहबु्र आसि अरेसबक व्यांजनाचे 
उच्चार सदले आहेत. त्यापुढे स्वराांचा व्यांजनाशी आसि व्यांजनाचा स्वराांशी सांयोग याचाही तक्त्ता 
सदला आहे. व्यांजनअवयवाांचे वियन, उच्चार आसि व्यांजनाच्या पाच वगाचे तक्ते सदले आहेत. 
व्यांजनअवयव जोडून बनसवलेली अक्षरे अवघड असे त्याांचे म्हििे होते. कारि उच्चारात घोटाळा 
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होतो. त्याने समग्र सांस्कृत वियमालाही सदली आहे. भारतीय भाषाांत काही उच्चार दाखविारी 
स्वतांत्र व्यांजने नसल्यामुळे जोडाक्षरे बनवावी लागतात असे त्याचे म्हििे आहे. भारतीय लोक 
परदेशी लोकास सहसा आपली सलपी, ग्रांथ वाचून सशकवत नाहीत. परांतू कॅसशयनला सशकण्याची 
सांधी समळाली होती. ब्राह्मिानी लेखनाचे आसि उच्चाराचे अनेक सनयम बनवले होते. वियमाला सवय 
भारतीय भाषाना एकच असली तरी सलप्या वगे वगेळ्या आहेत असे त्याने नमूद केले आहे. 

 
याांची भारती सलपी नागरी त्याने सदली आहे. त्याांत ४४ अक्षरे आहेत. ती सवय सामान्य ग्रांथात 
वापरण्यात येते तसेच बनारस सवश्वसवद्यालयात ही सलपी वापरली जाते. लेखक त्याांचे लपेटदार 
लेखनही करतात. परांतु अक्षराांची मूळाकृती फारशी बदलत नाही. अक्षरे सशरोरेघेवरून खाली 
काढतात. सलपी डावीकडून उजवीकडे सलसहली जाते. त्यासाठी आडवी ओळ प्रथम काढतात. 
देवनागरी अक्षराांचा उच्चार बरोबर समजावा म्हिनू कॅसशयनने ती रोमन वियमालेप्रमािे सलहून 
दाखसवली आहेत. 

 
त्यानांतर आकडे आकड्यात आसि अक्षरात दाखवले आहेत. शवेटी Christian Catechism 
Dominican जोडला असून प्राथयना गीते आसि Angelic Salutation सदली आहेत. 

 
सकचेसरने आपल्या चायना इलस्राटामध्ये लॅसटनमध्ये भारतीय वियसलपी सदली आहे. सफ्र्झ् ने sign 

of the Cross, the Dominical Prayer, the Angelic Salutation and the Act of Faith भारतीय भाषात 
आसि सलप्यात छापली आहेत. [Orientalisch- und Occientalisher Sorachmeishter, p 82, fig V.] 

 
Davidis Millii Dissertationes [25] या रोममध्ये १७४३ मध्ये छापलेल्या पुस्तकात देवनागरी अक्षरे 

आहेत. सप्रयोळकराांच्या मताप्रमािे याांतील देवनागरी मजकूर ठशाांनी छापला आहे. [Priolkar, A. K., The Printing 

Press in India, 1958, p. 62.] [कै. सुनीती कुमार चटजीच्या खाजगी सांग्रहातील हे पसु्तक मी पासहले आहे. 
त्यातील देवनागरी ताम्रपटमुसद्रत आहे.] 
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आकृती ७१ : णसस्क्स्टमा ब्राह्मणनकम् या रोम येथे छापलेल्या (१७९१) गं्रथातील देिनागरी टाइप. (a) 

page 243, (b & c) page 244, (d) page 290, (e) page 291 
 

१७१. देवनागरी सुटी अक्षरे आल्फाबटेम् ब्राह्मसनकम् या १७९१ मध्ये रोममध्ये प्रससद्ध झालेल्या 
पुस्तकात मोठ्या प्रमािावर प्रथम वापरण्यात आली. [सप्रयोळकर म्हितात त्याप्रमािे ही अक्षरे लाकडी 
नसून धातूची होती आसि अक्षर मुद्रि पद्धतीने छापली आहेत] या पुस्तकात देवनागरी वियमाला तीन वळेा 
देण्यात आली आहे त्यात फक्त काही अक्षराांचाच फरक आहे. ऋ,ॠ, लृ, ॡ हे स्वर णज, जी, णल, ली असे 
सलसहले आहेत तर दुसऱ्या यादींत रृ, रृ, लृ, ॡ असे सलसहले आहेत. सतसऱ्या यादीत ते वगळलेले आहेत. 
ओ औ हे स्वर अे अ ैअसे एका कान्यातच सलसहले आहेत. काांही स्वराांचे आरेखन (design) प्रत्येक यादीत 
वगेवगेळे आहे. पसहली आसि दुसरी यादी समान आहे. या दोन्ही मध्ये फ हे अक्षर फ्र असे सलसहले आहे. 
व्यांजनातील सुरुवातीच्या अवयवाचे लेखन समान आहे. सतसऱ्या यादीत ज, द, ि सनराळ्या प्रकारे सलसहले 
आहेत. (ि, द, ध) (pages 113-4) क्ष ऐवजी पुन्हा छ सलसहला आहे. ल ऐवजी ळ सलसहला आहे. उ्या 
कान्याच्या व्यांजनातील व्यांजनसवशषे एका तक्त्यात सदले आहेत. (Tabula consonantium 
claudicantium. page 84) य मधील व्यांजनसवशषे  असा णटब युक्त्त सनराघात र ने दाखवला आहे. श 
आसि स यातील व्यांजनसवशषेात फरक ठेवलेला नाही. 
 

हे जे देवनागरीचे टाइप १७७१ पूवीपासून रोममध्ये वापरात होते त्याांचा नमुना असलेले मुसद्रत 
पत्रक श्री. वाकिकर यानी व्हयासटकन येथून आिले त्याचा ठसा सवशषे पत्र ८७ वर सदला आहे. याांत दीघय 
इ चे स्वरसचन्ह वलेाांटी काना, अक्षरापुढे ठेवले आहे हे वैसशष्ट्ठ्य. 
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१७२. रोममध्ये १७९१ मध्ये छापलेल्या Systema Brohmanicam [27] मध्ये देवनागरी आसि 
तसमळ टाइप वापरले आहेत. त्याांच्या पानातील उतारे आकृती ७१ मध्ये सदले आहेत. या पुस्तकात ताम्रपट 
मुसद्रत सचते्र आहेत. मुखपृष्ठावर गिेशाची मूर्चत छापली आहे. तीच प्रस्तुत ग्रांथाच्या वषे्टनावर सदली आहे. या 
पुस्तकातील देवनागरी अक्षरे आल्फाबेटम् ब्राह्मीसनकम या पुस्तकात छापलेलीच वापरली आहेत असे 
सदसते. 
 

१७३. इांग्लांडमध्ये १७७६ मध्ये छापलेल्या Code of Gentoo Laws [28] या पुस्तकात देवनागरी 
आसि बांगाली वियमाला ताम्रपट मुद्रि पद्धतीने मुसद्रत केल्या आहेत. हे मनुस्मतृीचे भाषाांतर हॉल्हेड याने 
तयार केले. वॉरन् हेस्स्टांग्जच्या साांगण्यावरून णहदू कायद्याचे त्याने भाषाांतर केले. याचा पुरावा हॉल्हेडनेच 
आपल्या ग्रांथात सुरुवातीस सदला आहे. 
 

आपल्या साांगण्यावरून णहदू कायद्याचे भाषाांतर मी प्रकासशत केले त्याबरोबर मी वयात येतानाच 
लेखक म्हिनू पुढे आलो. त्यामुळे या ग्रांथास आपला आश्रय लाभिे सहासजकच ठरेल. प्रथम मला 
आपि अनेक असधकारी व्यक्तींमधून या कामासाठी सनवडले त्यानांतर सनत्य सहाय्य केले त्यामुळेच 
हे काम तडीस गेले. आपि प्रसतपाद्य सवषयावर जो प्रकाश टाकला आसि सूचना केल्या त्या केल्या 
नसत्या तर मी काहीही करू शकलो नसतो. अथात या ग्रांथाचे जर काही मूल्य असेल तर ते 
आपल्या सांघटना चातुयालाच आहे. आसि मूळयोजनेतील दूरदृष्टीला आहे. [Halhed, Nathaniel 
Brassey, A Code of Gentoo Laws of Ordinations of the Pundit, (from a Persian translation made from the original 

written in the Sanskrit Language), London, 1876, Preface, p. ⅵ.] १७४. इ. स. १७७५ माचय २७ ला वॉरन 
हेस्स्टांग्जने ईस्ट इांसडया कां पनीच्या डायरेक्टराांस सलसहलेले पत्र उपल्ध आहे. त्यात तो म्हितो 

 
Gentto Code च्या भाषाांतराची सांपूिय प्रत आपल्याला पाठवण्यात मला आनांद होत आहे. या 
भाषाांतराचे काम सम. हॉल्हेड यानी पसरश्रमपूवयक आसि अचूक केले आहे. मूळ सांस्कृत ग्रांथाच्या 
फारशी भाषाांतरावरून त्यानी हे इांग्रजी भाषाांतर केले आहे. या कामात त्याांना पांसडताचे सहकायय 
लाभले आहे. 

 
हे भाषाांतराचे काम करताना हॉल्हेडला ते समाधान लाभले त्यात गव्हनयर जनरल हेस्स्टांग्ज याांच्या 
साांगण्यावरून आपि हे काम करत आहोत हा एक भाग तर होताच, परांतु सशवाय एतदे्दसशयाांच्या सहताचे 
काम आपि करत आहोत, इतकेच नव्हे तर त्याच बरोबर आपल्या देशबाांधवानी सांपादलेले हे राज्य 
सचरस्थायी करण्याचे काम आपि करत आहोत, अशी त्याची भावना होती. [Ibid, preface, p. Ⅸ.] 
 

१७५. हाल्हेडचे हे ग्रांथलेखनाचे काम फार उपयुक्त्त ठरले. याबाबत सलसहताना सर सवल्यम् जोन्स 
सर जेमेमकॅ्फसयनला सलसहलेल्या पत्रात (६ मे १७८६) म्हितात : 
 

माझी अशी इच्छा होती की णहदू आसि मुस्स्लम कायद्याची सांपूिय सांसहता तयार करावी. त्या हेतूने 
मी माझ्या कचेरीतील पांसडताला हाल्हेडच्या ग्रांथाची मूळ सांस्कृत ग्रांथाशी तुलना करुन त्यानुसार 
णहदू कायद्याचे पुस्तक प्रमासित करून देण्यास साांसगतले. कारि त्यानांतर तो पांसडत 
कपोलकस्ल्पत मते देिार नाही आसि सदलीच तर ते उघडकीला येईल. [Teighmouth, Lord, Memories 
of the Life, Writings and Correspondence of Sir William Jones, London, 1807, p. 345.] 
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सर सवल्यम् जोन्स याांनी पूवीच (सदनाांक २५ फेबु्रवारीला) सर जोसेफ बँक्स याांना सलसहलेल्या पत्रात म्हटले 
आहे की, 
 

हाल्हेडने फारशीवरून चाांगले भाषाांतर केले असले तरी मूळ सांस्कृतवरून फारशीत भाषाांतर 
करताना फारशी दुभाषाने मह्वाचे पसरच्छेद गाळले होते. 

 
भारतीय णलपीणिषयी िाल्िेडिे भाष्ट्य 
 

१७६. आपल्या प्रस्तावनेत नाथासनयेल ब्रासे हाल्हेडने आपि अ्यासलेल्या हस्तसलसखताची 
सवस्तृत चचा केली आहे. भारतीय वियमालेबद्दल तो म्हितो : 
 

सांस्कृत वियमालेत पन्नास अक्षरे आहेत. ब्राह्मि असे म्हितात की अनेक वियमालाांपेक्षा ही प्रगत 
आहे. परांतु चौतीस विय जोडउच्चार आहेत आसि सहा अक्षरे तर स्वराांचीच सदघय रुपे आहेत, या 
गोष्टी लक्षात घेतल्या तर अपेसक्षत फायदे फोलच म्हिाव ेलागतील. 

 
उत्तर भारतात वापरात असलेली, देवनागरी वियमाला ब्रह्माने उत्पन्न केली असे मानतात, सतला 
‘देवनागर’ णकवा देवदूताांची सलपी असे नाव पडले. बांगालमध्ये ब्राह्मि जी वियमाला वापरतात ती 
सततकी जुनी नाही. ती वगेळी वाटली तरी देवनागरीपासूनच अक्षरात बदल होऊन ती बनली आहे. 
या सलप्याांची तुलना करता यावी म्हिनू देवनागरी आसि बांगाली वियमाला इथे सदल्या आहेत. (आ. 
६१–६२ पहा) 

 
भारतीय लेखनाचे प्राचीनत्व हाल्हेड मान्य करतो. त्याने म्हटले आहे : 
 

साधारि समजुतीप्रमािे भारतीय आसि सचनी लेखन कला सजतक्या प्राचीन समजल्या जातात 
त्यापेक्षा त्या जास्त प्राचीन आहेत असा दावा भारतीय आसि चीनी लोक करतात. एवढे मात्र खरे 
की फार पूवीपासून त्याांना लेखनकला माहीत होती, याचा सनसित पुरावा समळू शकतो. कारि 
्ाांती वगैरे न झाल्याने असा पुरावा (annals) नष्ट होण्याची आपत्ती आलेली नाही. 

 
सर णिल्यम् जोन्स आणि ‘एणशयाणटक णरसर्मिस’ 

 
१७७. सर सवल्यम् जोन्स (१७४६–१७९४) याांचे हॅरो आसि ऑक्स फडय येथे सशक्षि झाले. इ. स. 

१७७४ मध्ये ते बॅसरस्टर झाले. सुप्रीम कोटाच्या न्यायासधशाच्या जागेवर त्याांची सनयुक्ती होऊन इ. स. १७८३ 
मध्ये ते भारतात आले. पढुच्याच वषी एसशयासटक सोसायटीची स्थापना केली. १७८५ मध्ये Asiatic 
Miscallany प्रससद्ध झाले. त्यात जोन्सचे सलखाि आहे. तीन वषाच्या काळात त्याांनी सांस्कृतवर अस्खसलत 
बोलता येण्याएवढे प्रभतु्व समळवले. Asiatic Researches चा पसहला खांड १७८९ मध्ये प्रससद्ध झाला होता. 
त्यात जोन्स चे लेख होते आसि सांपादनही त्याांचेच होते. जोन्स ने शाकुां तलचे भाषाांतर केले, ते १७८९ मध्ये 
प्रससद्ध झाले. त्याांचे मनुस्मृतीचे भाषाांतर १७९४ च्या सुरुवातीस प्रससद्ध झाले. इ. स. १७९३ मध्ये प्रकृतीच्या 
कारिामुळे लेडी जोन्स मायभमूीत परतल्या होत्या तरी आपि भारतात मागे का रासहलो त्याचे कारि ते 
देतात : 
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भारत सोडण्यापूवी मला सांपूिय णहदू कायद्यावर सलहायचे आहे. ते मी योजल्याप्रमािे सबनचूक व्हाव े
अशी माझी मनीषा आहे. हे काम कठीि आहे. ज्या शांका सनमाि होतात त्याांचे सनराकरि (इथले) 
पांसडतच फक्त्त करू शकतात. 

 
जोन्स चे हे काम पुरे होण्यापूवीच एसप्रल १७९४ मध्ये त्याांचा अांत झाला. 
 

१७८. प्राच्य सवद्याांच्या भारतातील अ्यासाचे जोन्स एक प्रवतयक होते. यात त्याांनी अनेकाांना 
उते्तजन सदले. हाल्हेड आसि सवल् सकन्स याांना भारतीय मुद्राक्षरकलेच्या साधनेत साहाय्य केले. सांस्कृत 
भाषेबद्दल जोन्सचे असे मत होते की त्या भाषेची रचना आियय वाटाव ेइतकी उत्कृष्ट आहे. ग्रीक भाषेहून ती 
पसरपूिय आहे, लॅसटनहून प्रगत आहे, आसि या दोन्ही भाषाांहून प्रगल्भ आहे. ‘आसशयाई श्दाांचे रोमन 
अक्षरात लेखन’ या सनबांधात ते म्हितात : 
 

देवनागरी वियमालेची माांडिी इतर वियमालाांपेक्षा स्वाभासवक आहे. त्यामुळे मी आसशयाई भाषातील 
उच्चार देताना देवनागरीवरच सभस्त ठेविार आहे. 
 
आपली इांस्ग्लश वियमाला आसि लेखन पद्धती बेढब आसि अत्यांत अपूिय आहे. जोन्सने उधृत 

केलेल्या देवनागरी वियमालेतील अक्षराांवरून प्रारांभीच्या टाइपाची आरेखने तयार करण्यात आली होती. 
(आकृती ६० पहा) त्यात दीघय वलेाांटी, काना अक्षरापढेु सलसहलेली आहेत. 
 
भारतातील सिगप्रथम देिनागरी मुद्रि 
 

१७९. देवनागरीमधील प्रारांभीच्या मुद्रिात कलक्याच्या ्ॉसनकल पे्रसने भाग घेतला होता, असा 
प्रा. सप्रयोळकराांचा असभप्राय आहे. Grammar of the Hindustanee Language[29] हे जॉन सगल् ख्राइस्टचे 
पुस्तक १७९६ मध्ये सतथे मुसद्रत झाले. त्या व्याकरिात गे्रट प्रायमर मधील देवनागरी टाईप वापरले आहेत. 
डॉ. जॉन बॉथ् सवक सगल् ख्राइस्ट (१७६५–१८४१) हे अससस्टांट सजयन म्हिनू १७८५ मध्ये भारतात आले. 
लॉडय वले् स्ली याांनी १७९८ मध्ये भारतात आल्यावर ‘ओसरएण्टल सेसमनरी’ची स्थापना केली. त्यात 
सगल् ख्राइस्ट णहदूस्थान आसि पर्चशयन भाषाांच्या अ्यासात भाग घेिाऱ्या मुनशी मांडळीत सासमल झाला. 
 

इ. स. १७९९ मध्ये छापलेल्या ककय पॅरीकच्या Appendix to the Vacabulary[30] मध्ये नागरी 
वियमाला आसि बाराखडी छापण्यात आली आहे. भारतीय भाषा रोमन अक्षरात छापण्यात आल्याने वाचनात 
उत्पन्न होिाऱ्या प्रश्नाची ककय पॅरीकला कल्पना होती. तो म्हितो, “देवनागरीचा वापर करण्यात माझा 
प्रधान हेतू योग्य उच्चार करण्यास मदत करिे हा आहे. पर्चशयन णकवा इांस्ग्लश वियमाला वापरून हो गोष्ट 
शक्य होिार नाही.” [Kirkpatrik, William, Appendix to the Vocabulary, Calcutta, 1799.] 

 
ककय पॅरीक ईस्ट इांसडया कां पनीच्या कमाांडर इन चीफ चा काययवाह म्हिून सनयुक्त्त झाला. त्याचा 

Vokabulary (Persian, Arabic, English into Hindovi) हा ग्रांथ जोसेफ कूपर याने १७८५ मध्ये लांडनमध्ये 
प्रससद्ध केला. त्यातील पाचव्या आसि सहाव्या भागाचे मुद्रि देवनागरी टाइपासाठी अडून रासहले होते. 
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हा भाग मुद्रिास तयार असला तरी देवनागरी टाइपाच्या सनर्चमतीवर त्याचे प्रकाशन अवलांबून आहे. 
ते समळवता येतील. मग णहदी बोलीचा चाांगला कोश प्रकाशीत करता येईल. युरसपयन सहला 
moors म्हितात. परांतू भारतीयाांनी ती णहदवी, णहदी णकवा सहन्दोवी म्हिून माहीत आहे. 

 
बंगाली टाइपािी णनर्ममती 
 

१८०. बांगाली वियमाला प्रथम जेसूइट पाद्र्ाांच्या पुस्तकात मुसद्रत झाली आहे. Observations 
phsiques et mathematiques pour Servir a I’historie[31] हे ते पॅरीस येथे १६९२ मध्ये छापलेले पुस्तक. 
यानांतर जॉजय जेकब केर याांच्या लाय् प् सझग येथे १७२५ मध्ये मुसद्रत झालेल्या Aurenk Szeb[32] या 
पुस्तकात बांगाली अक्षरे पाहायला समळतात. जॉन जोशुआ केटेलेर याांच्या Hindustani Grammar[33] या 
पुस्तकात Alphabetum Grammaticum नावाखाली सांपूिय बांगाली वियमाला सदली आहे. 
 

केटेलेर हा डच ईस्ट इांसडया कां पनीत नोकरीस होता. त्याने Lingua Hindostanica चे व्याकरि 
आसि कोश रचला. डेस्व्हड समल याने आपल्या Miscellanea Orientalia मध्ये १७४३ तो छापला. डॉ. 
फोगल याांचा असा अांदाज आहे की हा भाग १७१५ च्या सुमारास जुळवला आहे. डेस्व्हड समल हे उट् रेश्ट 
सवश्वसवद्यालयात पौवात्य भाषाांचे प्राध्यापक होते. मूळचे व्याकरि डच मध्ये होते. त्याचे हस्तसलसखत हेग 
येथील रेकॉडय ऑसफसमध्ये सांग्रहीत केले आहे. त्यात णहदुस्थानी आसि पर्चशयन कोश आहेत. 
 

प्रसशयाच्या पूवेस असलेल्या एल् णबग या गावात केटेसलअर (Ketelear) याांचा २५ सडसेंबर १६५९ 
रोजी जन्म झाला. त्याचे जमयन नाव केटलेर (Kettler) असे होते. एका पुस्तक बाांधिीगाराचा तो सवात 
मोठा मुलगा. त्याने पुस्तके बाांधण्याच्या कामात एका बायांणडग कारखान्यात उमेदवारी पत्करली. 
 

त्याच्या मालकावरच त्याने सवषप्रयोग केला. त्यानांतर दुसऱ्या पुस्तक बाांधिीगाराकडे तो रासहला. 
सतथे त्याने चोरी केली आसि स्टॉकहोमला पळून गेला. इ. स. १६८२ मध्ये तो ॲमस्टरडॅमला गेला. आसि 
कां पनीच्या जहाजातून मे मध्ये त्याने भारताकडे प्रयाि केले. इ. स. १६९१ मध्ये तो सुरतेस होता. आसि 
१६९५ मध्ये आग्र्यास पोचला. मध्यांतरी (१६९९) तो अहमदाबादमध्ये होता. आसि पुन्हा १७०० मध्ये आग्र्यास 
गेला. त्याला डच वखारीचा सांचालक आसि वसकलातीत प्रमूख म्हिून नेमण्यात आले. १७१६ मध्ये 
पर्चशयातील डच वकील म्हिून त्याची नेमिूक झाली. सतथे पोचल्यावर लागलीच ज्वराने त्याला मतृ्य ू
आला. 
 

जोसेफ जॅक् सन याांनी तयार केलेला बांगाली टाईप, सहब्र ूआसि पर्चशयन टाइपाांच्या यादीत (१७७३) 
नोंदला आहे. कॅप्टन सवल्यम ककय पॅरीकच्या देखरेखीखाली जॅक् सनने देवनागरी टाइप तयार केला होता. 
त्याने ककय पॅरीकने Grammar and Dictionary of the Hindi Language[34] सलहीले आहे. 
 

१८१. बांगालीमध्ये मुसद्रत झालेले पसहले पुस्तक म्हिजे ‘इम्पे कोड’चे भाषाांतर. Regulations for 
the Administration of Justice in the Court of Dewanee Adaulat[35] हे पुस्तक नांदकुमारच्या दाव्यात 
उपयोगी पडाव े म्हिनू सर इलायझा इम्पे याने तयार केले होते. त्याचे जोनाथन डांकनने भाषाांतर केले 
आसि ते १७८५ मध्ये छापले. [M. Saddiq Khan, “The Early History of Bengali Printing”, Library Quarterly, University of 

Chicago.] ए. अपजॉनचे बांगाली Vacabilary[36] हे पुस्तक कलक्यास ्ॉसनकल पे्रसमध्ये १७९३ मध्ये 
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छापले. त्याची ्ाऊन अष्टपत्री ४४५ पृष्ठे दोन स्तांभात छापली आहेत. बांगाली श्दास इांस्ग्लश प्रसतश्द 
सदले आहेत. यातील बांगाली टाइप हाल्हेडच्या व्याकरिातील टाइपाहून वगेळे आहेत, असे प्रा. सप्रयोळकर 
म्हितात. [Priolkar, A. K., Printing Press in India, p. 55] हेन् री सपट फॉस्टर याने सांपूिय Bengali English 
Dictionary[37] दोन खांडात, १७९९ व १८०२ मध्ये, प्रससद्ध केली. फॉस्टरने Eassy on thePrinciples of 
Sanskrit Grammar[38] १८१० मध्ये प्रससद्ध केले. 
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पणरणशष्ट ग 
 

अल्फाबेटम् ब्राह्मलनकम् मध्ये मुलद्रत झालेला देवनािरी टाईप (१७७१)  
(प्रकरि सात : तक्त्त े५१ ते ५४) 
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तक्ता ५१ : देिनागरी ििगमाला (अल्फाबेटम् ब्राह्मलनकम् [अ] पाने ८, १६, १७; [ब] पाने ११३, ११४) 
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तक्ता ५१ : देिनागरी ििगमाला (पुढे िालू) पृष्ठे १०७– १०९ 
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तक्ता ५२ : बाराखडी (पृष्ठ ४९ ते ६८) 
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तक्ता ५२ : बाराखडी पुढे िालू 
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तक्ता ५२ : बाराखडी पुढे िालू 
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तक्ता ५२ : बाराखडी पुढे िालू 
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तक्ता ५३ : जोडाक्षरातील उत्तर अियि ‘य’आणि ‘त’ 
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तक्ता ५४. जोडाक्षरातील पूिग अियि ‘न’ ‘स’ ‘र’ 
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प्रकरि निि े
 

भारतीय णलप्यातील मुद्राक्षरलेखनकलेिी प्रगती 
 
सर िालगस्  णिल् णकन्स् : देिनागरी मुद्राक्षरकलेिा जनक 
 

१८२. चालयस  सवल् सकन्सचा जन्म १७४९–५० मध्ये झाला. तो १७७० मध्ये भारतात आला आसि 
ईस्ट इांसडया कां पनीत रायटर म्हिून कामास लागला. त्याने भगवद्गीता, सहतोपदेश आसि शाकुां तल याांची 
भाषाांतरे केली आहेत. सर सवल्यम् जोन्स याांचा चसरत्रकार लॉडय तेग्नमॉथ ‘एसशयासटक सोसायटी ऑफ 
बेंगाल’ बद्दल सलहीताना म्हितो: 

 
चालयस  सवल् सकस हा ब्राह्मिाांच्या भाषेचे सचसकत्सक अध्ययन करिारा पसहला इांग्रज गृहस्थ. सहसा 
न आढळिारी बुसद्धमत्ता, उद्योग आसि वैयस्क्तक प्रयत्न याांच्या सहाय्याने त्याने देवनागरी, फारशी 
आसि बांगाली मुद्र तयार करून मुद्राक्षरे पाडून घेतली. त्याची मुद्राक्षरे इतकी पसरपूिय आहेत की 
त्याच्यानांतर झालेल्या प्रयत्नात त्याच्या कामसगरीपुढे प्रगती झालेली सदसत नाही. [Lord Teigumonth, 
Memoris of the Life, Writing and Correspondence of Sir William Jones, London, 1807, p. 301.] 

 
१८३. नाथासनयेल ब्रासे हाल्हेड याांनी आपल्या Grammar of Bengali Language[39] या 

ग्रांथासाठी बांगाली मुद्राक्षरे तयार करण्याची सवल् सकन्स ला सवनांतीकेली. [Halhead, Nathaniel Brassey, A Grammar 
of the Bengal Language, Hooghly, 1778.] 

 
हा ग्रांथ ईस्ट इांसडया कां पनीच्या मुलकी असधकाऱ्याांसाठी सलहीला होता. सवल् सकन्स ला पांच तयार 

करण्याची मासहती होती. त्याने सछन्नीच्या सहाय्याने बांगाली मुद्र कोरले, आसि सांपूिय सांच तयार केला. हे 
बांगाली ग्रामर, हुगली येथील ॲड्रयजू याांच्या छापखान्यात १७७८ मध्ये मुसद्रत झाले. हाल्डेडने सलहून ठेवले 
आहे : 
 

गव्हनयर जनरलच्या सशफारशीमुळे आसि आग्रहामुळे सवल् सकन्स  बांगाली मुद्राक्षरे तयार करण्यास 
कबूल झाला. त्याने ते काम हाती घेतले आसि अपेके्षबाहेर पूियत्वास नेले. युरसपयन कारासगराांशी 
सांबांध नसल्यामुळे धातूशास्त्रज्ञ (metallurgist) कोरक (engraver), टाईप ओतकार (founder) 
आसि मुद्रक (printer) म्हिून सवल् सकन्स ला एकट्याने काम करिे भाग झाले. [Ibid, pp. Xii–xiv 
(Introduction).] 

 

१८४. देवनागरी मुद्राक्षराांचा सांपूिय सांच सवस्ल्कन्सने १७९५ मध्ये पुरा केला. त्याबाबत तो स्वतः 
म्हितो : 
 

मी पांच कोरले, मातृका आसि साचे तयार केले आसि त्याांच्यावरून देवनागरी अक्षरे ओतून स्वहस्ते 
तयार केली. 
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हे काम खेड्यात समळिाऱ्या तांत्रज्ञाांच्या मदतीने कराव ेलागले. माझ्या रहात्या घरातच मुद्रिासाठी 
लागिारी सामग्री मी तयार केली. त्या वषाच्या २ मे पयंत मी सोळा पानाांची मुसद्रते तयार केली 
होती. ती पसहल्या दोन फॉमयपासून फारशी वगेळी नव्हती. त्या सदवशी दोन वाजेपयंत माझ्या 
अपेके्षप्रमािे काम झाले. परांतु तोपयंत छापखान्यात आग लागली होती. सवझविे कसठि व्हाव ेअशा 
ज्वाळा पसरल्या आसि सांपूिय इमारत जळून जमीनदोस्त झाली. बहुसांख्य पांच आसि मातृका 
वाचवता आल्या, परांतु ओतलेली सवय मुद्राक्षरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. 

 

 
आकृती ७२ : ग्रामर ऑफ धी बंिाल लँिलवज (िुलगी १७७८) मध्ये िापरलेले णिल् णकन्स् िे टाइप. 

 
१८५. याप्रमािे छापखान्याची इमारत २ मे १७९५ रोजी सांपूिय नष्ट झाली. त्यात टाईप सवतळून 

गेले. जे पांच आसि ज्या मातृका वाचवता आल्या त्या घेऊन सवल् सकन्स इांग्लांडला परतला. सतथे त्याची 
१८०० मध्ये इांसडया ऑसफसमध्ये ग्रांथपाल म्हिून नेमिकु आसि नांतर १८०६ मध्ये हेलेबरी कॉलेजमधील 
पौवात्य सवद्या सवभागाचा स्व्हजीटर म्हिून सनयुक्ती झाली. A Grammar of The Sanskrit Language[40] 
हा त्याचा ग्रांथ ईस्ट इांसडया कॉलेज, हटयफडय, येथे ड्ल्यू. बुल्मर याने १८०८ मध्ये मुसद्रत केला. त्यात 
सवल् सकन्सचे टाईप वापरले आहेत. 
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आकृती ७३ : बालबोध मुक्तावलीत िापरलेले णिल् णकन्सिे टाइप. (इ. स. १८०९) 
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SANSKRITA LANGUAGE 

 
आकृती ७४ : सर िाल् गस् णिल् णकन्सने तयार केले देिनागरी टाईप. (Grammar of Sanskrit 

Language, London, 1808.) 
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आकृती ७५ : बंगालमध्ये तयार करण्यात आलेली देिनागरी मुद्राक्षरे 

(Essays [thesis] by the students of the College of Fort William, Calcutta, 1802.) 
 

Confonant is deftitute of them, is denoted by a mark at the foot of the letter  &c. 

When confonants are not feparated by intervening vowels, they are termed conjunct 
This may be fignified by affixing to the prior confonants the mark abovementioned : but it is 
more afual to employ compound characters denoting fuch conjunct confonants : as in the 
following table. 

 
 
 
 
 
 
 

CONJUNCT CONSONANTS. 
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आकृती ७६ : कोलबु्रकच्या संस्कृत व्याकरि, कलकत्ता, १८०५, मधील एक पान. 

 
तंजािूर येथील देिनागरी मुद्रि 
 

१८६. बालबोध मुक्तावली[41] आसि तांजावरू येथे मुसद्रत झालेल्या इतर पसु्तकात सवल् सकन्सचे 
टाइप वापरले आहेत. ही पुस्तके तांजावरूचे राजे सफोजी भोसले (कारकीदय १७९९–१८३३) याांनी स्थापन 
केलेल्या मुद्रिालयात छापली आहेत. बालबोध मुक्तावली १८०९-१०च्या सुमारास मुसद्रत झाली असावी. 
त्याची प्रत असलकडे सब्रसटश म्यूसझयममध्ये माझा पाहाण्यात आली. ही प्रत सर अलेक् झाांडर जॉन्स्टन याांना 
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खुद्द राजाने १८१७ मध्ये भेट सदली होती. सर अलेक् नी ती ३० जुलै १८२१ रोजी सब्रसटश म्यूसझयमला नजर 
केली. पुस्तकात एक पत्र ठेवले आहे. त्या पत्रात सर जॉन्टन सलसहतात : 
 

The work was printed in the Raja’s palace by his own printers who are all Brahmins. 
The woodcuts [हे वुडकट काष्टठ सेसचत्राांचे आहेत. मजकूर टाइपात छापला होता.] were made, the paper 
was manufactured and the book itself was bound in the palace. (30-7-1821) 

 
ह्या प्रतीतील थोडा मजकूर मी नकलून आिला आहे तो असा : 
 

सु्बाजी शषेो याांनी इांग्रजी 
भाषे मधील असभप्राय यथामसत महाराष्ट्र भाषेत 
सलसहला आसि वदे मूर्चत सशवराम शास्त्री यानी 
त्यास सांस्कृत श्लोक करून सलसहले 
अक्षर वलखी सरसे मुलास नीतीसवषयी यस्त्कां सचत्  जािीव व्हावी हा श्रीमांत महाराज छत्रपतीचा 
असभप्राय असे ॥ 

चार पानाच्या मागे : 
 

तांजापुरी गतकली (४९०७) शासलवाहन शक (१७२८) 
क्षयनाम सांवत्सरी कार्चतक शुद्ध २ बुधवारी हे 
बालबोध मुक्तावली पुरती सलसहले आसे ॥ 

 
हे पुस्तक १८०६ मध्ये सलहून पुरे झाले. तेव्हा तांजावुरास मुद्रिाची सोय नव्हती. यात सवल् सकन्स चे टाइप 
वापरले आहे. ते प्रथम त्याच्या सांस्कृत व्याकरिात १८०८ मध्ये वापरले गेले. त्यानांतर तांजावुरास 
मुद्रिालयाची स्थापना झाली असावी. ग्रांथाच्या शवेटी खालील मजकूर आहे : 
 

शासलवाह शके कलौ सयसमते शुक्लाख्य सांवत्स 
रे पुष्ट्यमाससत त्रयोदश सतथौ सौ्ये तथा वासरे ॥ 
रख्खांिासभ पांसडतः शरभपूाला 
तया सौघगे वािेयांत्रवरद्य पद्य घसटता श्रके 
ज्ञथा घसटताः ॥१॥ 
 
हा छापखाना प्रस्तासपत करण्यात राजे सफोजी याांना त्याांचे गुरू डॅसनश समशनरी फे्रडरीक श्वाटयझ् 
याांच्याकडून स्फूती लाभली होती अशी प्रा. सप्रयोळकराांनी नोंद केली आहे. राजे सफोजी गादीवर 
बसले (१७९९) त्यापूवीच फे्रडसरक श्वाटयझ् सख्रस्तवासी झाले होते. त्यानांतर आठ नऊ वषांनी 
मुद्रिालय स्थापन झाले. अथात त्याच्या स्थापनेत श्वाटयझ् याांचे प्रत्यक्ष मागयदशयन होिे शक्य नव्हते. 
परांतु ही पे्ररिा राजे सफोजी याांना श्वाटयझ् याांनी सदलेल्या सशक्षिातून समळाली असिे शक्य आहे. 

 
१८७. द. ब. पारसनीस यानी सबशप हेबर याांच्या Tanjawur Dynasty या पुस्तकातून राजे सफोजी 

याांच्या सवषयीचा खालील उतारा घेतला आहे.: 
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I have been passing the last four days in the society of a Hindu Prince, the Rajah of 
Tanjore, who quotes Fourcroy, Lauvisier, Linnoeus and Buffon fluently, has formed a 
more accurate judgement of the poetical merits of Shakespeare’s theme than that so 
felicitiously expressed by Lord Byron, and has actually emitted English poetry very 
superior indeed to Russian’s eiptaph on Shenstone, at same time he that was much 
respected by the English officers in his neighbourhood as a real good judge of a 
horse, and a cool, bold and deadly shot at a tiger. The truth is, that he is an 
extraordinary man, who having in early youth received such an education as old 
Swartz the celebrated Missionary could give him, has ever since continued in the 
midst of many disadvantages, to preserve his taste for, and extend his knowledge of 
English literature, while he has never neglected the active exercise and frank soldierly 
bearing which became the descendent of the old Mahratta conquerors, and by which 
only, in the present state of things, he has it in his power to gratify the prejudices of 
his people, and prolong his popularity among them. Had he lived in the days of Hyder, 
he would have been a formidable ally or enemy, for he is, by the testimony of all in his 
neighbourhood, furgal, bold, popular and insinuating. At present, with less power 
then an English noblemen, he holds his head high, and appears contednted, and the 
print of Bonaparte, which hangs in his library, is so neutralized by that of Lord 
Hastings, in full constume, that it can do no harm to anybody. 

 
To finish the portrait of Maha Rajah Surfojee, I should tell you that he is a strong built 
and very handsome, middle aged man, with eyes and nose like a fine hawk and very 
bushy gray mustaches, generally splendidly dressed, but with no effeminacy of 
ornament and looking and talking more like a favourable specimen of a French General 
officer, than any other object of comparison which occurs to me. 

 
रेव्हरांड फे्रडसरक श्वाटयझ् हे एक सहृदय समशनरी होते. राजे तुळोजी याांनी त्याांच्यावर राजपूत्र सफोजी 
याांच्या सशक्षिाची जबाबदारी सोपवली होती. 
 

His (Swchartz’s) remains were committed to the earth on the 14th of February, about 
five in the afternoon, in the chapel out of the fort, erected by him near his habitation, in 
the garden given to him by the late Tuljah Maha Rajah. 

 
His funeral was a most awful and very affecting sight. It was delayed a little beyond the 
appointed time, as Serfojee Rajah wished once more to look at him. The affliction 
which he suffered at the loss of the best of his friends was very affecting. He shed a 
flood of tears over his body, and covered it with a gold cloth. 
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सफोजींना श्वाटयझ् याांच्या सनधनाने फार शोक झाला. ते त्याांचे जेष्ठ समत्र, त्वज्ञ आसि मागयदशयक होते. 
श्वाटझ् याांना सफोजी सकती चहात आसि सकती मानीत हे त्याांनी केलेल्या कसवतेवरून सदसून येते. 
 

Firm was thou, humble and wise, 
Honest, pure, free from dioguis 

Father of orphans, the widow’s support, 
Comfort in sorrow of every sort, 

To the benighted dispenser of light 
Doing, and pointing to, that which is right. 

Blessing to princess, to people, to me; 
May I, my father, be worthy of thee 

Wisheth and prayeth thy Sarabojee. 
 

१८८. तांजावरू येथे १८०९ मध्ये मुसद्रत झालेल्या युद्काडं[⁴²] या पुस्तकाची प्रत सरस्वती महाल 
लायब्ररीमध्ये सांग्रहीत केलेली आहे. कालरका[⁴³] (दहा पाने) आसि श्रीअन्नभट्टी[⁴⁴] (बावीस पाने) ह्या 
मुसद्रत पोर्थया सरस्वती महाल ग्रांथालयात सांग्रहीत केल्या आहेत. रघुवशं[⁴⁰] १८०७ मध्ये ‘सशलायांत्रा’वर 
मुसद्रत झाले. सशलायांत्र [The Imprint reads as under: श्री मत्तां जानगवा सवलससत नवसवद्या कला सनध्यासभख्या सशलायांते्रि तस्याम 
कलय दृसषकुप्पाख्य भट् टः शकेस्स्मन् ॥ 

शालीवहस्य धारासय सवभव समते विय क्लृस्प्त । धुिावांजे्ञ काव्यने चािाक्य समतगुि महापद्म वैपुल्यभाजी ॥१॥ श्रीराम.] म्हिजे 
सशळामुद्रियांत्र असे वाटेल, परांतू हे पुस्तक टाइपावरूनच मुसद्रत झाले आहे. माघमूल णकवा लििूपालवध 
[⁴⁶] ही माघ कवीची रचना १८१२ मध्ये कुप्पभट्ट यानी अक्षरमुद्रि पद्धतीने (वािययांत्र) मुसद्रत केली. 

 
कोलब्रूकने िापरलेले देिनागरी टाईप 
 

१८९.कलकत्ता येथे १८०२ मध्ये मुसद्रत झालेल्या Essay (thesis) by the students of the 
College of Fort William, Bengal[⁴⁷] या पसु्तकात देवनागरी टाइप वापरले आहेत. कां पनीच्या फोटय 
सवल्यम् येथील छापखान्यात १८०५ मध्ये A Grammar of Sanskrit Language[⁴⁸] हे पुस्तक छापन्यात 
आले. त्याचा लेखक एच्. टी. कोलांब्रकू आपल्या प्रस्तावनेत म्हितो: 
 

फोटय सवल्यम् कॉलेजमध्ये सांस्कृत भाषेच्या सन्माननीय प्राध्यापकपदाचा स्वीकार केल्यावर, 
सांस्कृत व्याकरि सलहून प्रससद्ध करिे मला आवश्यक बनले. कारि सवद्यार्थयांना व्याकरि 
सशकविे जरूर होते. पि त्यावर व्याख्याने देण्याचा माझा इरादा नव्हता. 

 
या कामात खांड पडून मला माझ्या इतर कामाकडे लक्ष देण्यात खांत वाटली नाही. कारि यातील 
अपुरेपिा फॉरेस्टर आसि केरी प्रससद्ध करिार असलेल्या व्याकरिातून दूर होिार आहे. 
[Colebrooke, H. T., A Grammar of the Sanskrit Language, Vol. I, Calcutta, 1805. Preface, p. 8 iii.] 

 
१९०. या ग्रांथाच्या पसहल्या खांडाची प्रत प्रस्तुत लेखकाच्या सांग्रही आहे. त्याची फोसलओ आकाराची 

४०५ पृष्ठ ेआहेत. त्यात २४ पॉईांट देवनागरी टाइप वापरला असून तत्पूवी वापरल्या गेलेल्या देवनागरी 
टाइपहून लहान आहे. म्हिनू कोलब्रकूने तो पसांत केला. 
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ह्या टाइपात असलकडे त्याांचा आकार लहान करून सुधारिा करण्यात आली आहे. असे करताना 
अक्षरे सुवाच्य राहतील अशी काळजी घेतली आहे. त्यामुळे सवपुल उदाहरिे देण्यावर आके्षप येिार 
नाही. पुनरावतृ्तीची वळे आल्यास प्रत्येक सनयमाचे उदाहरि देण्यात येईल. काही झाले तरी आहेत 
ती सवय उदाहरिे दुसऱ्या खांडातही देण्यात येतील. 

 
परांतु या टाइपाचे वळि सततकेसे चाांगले नाही. ते सवल् सकन्सने पूवी तयार केलेल्या देवनागरी वळिाहून 
सनकृष्ट आहे. अथात कोलब्रकूचे व्याकरि प्रससद्ध होईपयंत सवल् सकन्सचा टाइप मुसद्रत स्वरूपात पाहण्यात 
नव्हता. कोलब्रकूच्या टाइपाचा पांच कटर पांचानन कमयकार (की जो त्याच्या नोकरीत होता) असेल का 
नाही, याबाबत मी साशांक आहे. पांचानन कोलबु्रकची नोकरी सोडून गेल्यावर (१८०१) हे टाईप तयार झाले 
असावते. कोलबु्रकच्या व्याकरिात वापरलेले टाइप आल्फाबेटम् ब्राम्हलनकम् आसि लसस्स्टमा ब्राम्हलनकम् 
या रोम येथे मुसद्रत झालेल्या पुस्तकात वापरलेल्या टाइपाशी जुळते आहेत. व्याकरिाचा लेखक कोलब्रकू 
फोटे सवल्यम् येथील न्यायालयाचा अध्यक्ष होता. त्याने बायबलचे णहदी भाषाांतर केले, ते सरकारी खचाने 
१८०६ मध्ये प्रससद्ध झाले. त्याच्या ४०० प्रती समशनऱ्याांना देण्यात आल्या होत्या. 
 
डॉ. णिल्यम् केरी यािे जीिन आणि कायग 
 

१९१. केरी याांचा जन्म हॅकलटन् या नॉथ्यॲम्टनशायर मधील गावी १७६१ साली झाला. त्याचे 
वडील शाळामास्तर होते आसि चचयमध्ये काम करत. वयाच्या चौदाव्या वषी केरी चाांभाराकडे ॲप् णरसटस 
म्हिून काम करी. त्याच्यावर रेव्हरांड टॉमस स्कॉट याांच्या उपदेशाचा आसि रेव्हरांड रॉबटय हॉल याांच्या 
कायाचा पसरिाम झाला होता. वयाच्या एकोसिसाव्या वषी (१७८०) तो जवळच्या खेड्यात आला. त्यावळेी 
त्याची फार गरीबी होती. 
 

एक पहैी जवळ नसताना मी ओलने गावात प्रवशे केला. सबांध सदवस मी उपाशी होतो. कारि 
सांध्याकाळच्या जेविाचे पसेै माझ्यापाशी नव्हते. सम. चाटयर आसि अलयस बसॅ्टन याांची भेट झाली. 
त्याांनी मला आपल्या बरोबर घेतले. एक ग्लास मद्य मी सपऊ शकलो. 

 
केरीला तेव्हा वषाचे फक्त्त सोळा पौंड समळत. त्यामुळे जोडे सशवण्याचे काम त्याला करिे भाग होते. सशवाय 
तो एक शाळाही चालवत होता. अशा कठीि पसरस्स्थतीतही सख्रस्ती धमयप्रसाराची स्वप्ने तो पहात होता. 
हॉऊस ऑफ कॉमन्समध्ये नांतर सवल्बरफोसय याने म्हटल्याप्रमािे तो अशा सबकट पसरस्स्थतीतही भारतातील 
कोट्यावधी भारतीयास त्याच्या भाषात बायबल उपल्ध करून देण्याची योजना करत होता. त्यानांतर तो 
लेस्टोर येथे पॅस्टर झाला. अनेक आठवडे त्याच्या कुटुांबास अन्नाची भ्ाांत होती. भाकरीही अपुरी पडे. 
 

१९२.An enquiry into the obligation of christians to send the gospel to the Heathens.या 
नावाचे एक चोपडे प्रससद्ध केले. बॅसप्टस्ट समशन सोसायटी धमय प्रसारकाांनी स्थापली होती. सतचा उदे्दश्य, 
सख्रस्तेतराांना मुक्तीचा मागय दाखसविे, हा होता. त्याच प्रमािे आसशयात आसि अमेरीकेत धमोपदेशक 
पाठसविे हाही परांतु ईस्ट इांसडया कां पनीने परवानगी सदली नाही. त्यानांतर कुटुांबीयमांडळीसह हॉलांडहून 
भारतास जािाऱ्या (Kron Princessa Maria) जहाजातून सदनाांक १३–६–१७९३ रोजी केरीने प्रवास सुरू 
केला. बांगालच्या उपसागरातून १७ ऑक्टोबर १७९३ रोजी सलसहलेल्या पत्रात केरी म्हितो: 
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मी जागा झालो, केबीनमधील सवय सदव े लावले आसि परत सबछान्यावर पडलो तोच टॉमस 
दरवाजाशी आला आसि मला म्हिाला की पुढची आसि मुख्य ढोलकाठी सनकामी झाली. मी 
पत्नीला आसि मुलाांना सवनवले, सबछान्यातून बाहेर पडू नका. कारि त्याांची हाडे मोडून गेली 
असती, अशी मला भीती वाटली. मी डेकवर गेलो. सतथला देखावा भयकारक होता. रात्र होती. 
चांद्रप्रकाश होता. समुद्र चोहोबाजूने जहाजास झोडपत होता. डोलकाठ्या, शीड इत्यादी बाजूला 
लोंबत होती. आसि जहाजावर आदळत होती. त्याच्यावर डेकवरची मािसे आपटत होती तरी ती 
सोडवनू घेण्याचा प्रयत्न करीत होती. असा प्रकार पूवी कोिी पासहला नाही असे सवय म्हित होते. 
जहाज समुद्राच्या तळाशी जािार असे आम्हाला वाटले. आमचे जहाज ६०० टनाचे असून १३० 
फूट लाांब आहे. समुद्र पन्नास साठ याडय उसळला आसि जहाज खाली आले ते पुढील बाजूने 
काटकोनात णकवा जवळ जवळ घराच्या उतरत्या छपराच्या कोनात कोसळले. वाटले की ते आता 
पूवयस्स्थतीवर येिार नाही. मी हे पासहले आसि ईश्वराच्या शरि जायचे ठरवले. वगेाने मी फेकला 
गेलो. आसि जवळ सापडले त्याला सबलगलो. ही जहाजाची बुडी भयानक होती. नाळदाांडा 
पाण्यात गेला आसि त्याला बाांधलेले शीड सनघून गेले होते. पि क्षिाधात जहाज पूवयस्स्थतीवर 
आले आसि समुद्रावर आरूढ झाले. आत पािी सशरले नाही. मोडतोड दुरुस्त करून मुख्य शीड 
उभे केले. त्यामुळे जहाज थोडे स्स्थरावले. यानांतर चारच सदवसाांनी आम्ही परत वादळात 
सापडलो. जहाज हेलकाव ेखात होते. सवशषे नुकसान झाले नाही. तरी दुरुस्ती करण्यास अकरा 
सदवस लागले. आसि दोन सदवसाांनी जोरदार वाऱ्याने मुख्य डोलकाठीच सनघून गेली. पुढची 
डोलकाठी कमकुवत होती. म्हिून कामचलाऊ डोलकाठी रोवली. पाण्याचा पुरवठा चार 
मसहन्याचा होता. त्यातील थोडेच पािी उरले होते. कॅप्टनच्या मनातून मॉरीशसला पािी 
घेण्यासाठी जायचे होते. परांतु उत्तर-वाऱ्यामुळे ते जमले नाही. काळजीपूवयक हाकारून आता 
आम्ही इथवर (बांगालचा उपसागर) आलो. पावसामुळे पाण्याची टांचाई भासली नाही. एक स्त्री 
आसि सतचे मुल जहाजावर चढतानाच आजारी होती. त्याांचा केप ऑफ गुड होप जवळ अांत झाला. 
जहाजावरच्या सुतारास मोडतोड दुरुस्त करण्यात फार कष्ट झाले. त्याला थांडी झाली. सतचे 
प्लुरसीत पययवसान झाले आसि रक्तसपती रोग झाला. त्यातच त्याचा अांत झाला. तेव्हा बांगालला 
पोहोचायला सहा सदवस अवकाश होता. या व्यसतसरक्त्त आम्हाला फारसा त्रास झाला नाही. आमचे 
तान्हेमूल जमीनीवर असण्यापेक्षा चाांगल्या स्स्थतीत होते. इतर मुले खूष आहेत. 

 
१९३. केरी हा वनस्पतीशास्त्रज्ञ होता. आपल्या पसहल्याच पत्रामध्ये त्याने फुल्करला सलसहले. 

 
कर्चटसच्या वनस्पतीशास्त्रासवषयक सनयत कासलकाांत आसि सोले याांच्या इांस्ग्लश बॉटनीमध्ये प्रससद्ध 
झालेले सवय सासहत्य मला पाठवनू द्याव.े पुढे प्रससद्ध होिारे सवय सासहत्यही पाठवाव ेआसि त्याचा 
खचय माझ्या अलाउन्समधून घ्यावा. 

 
(त्या काळी) स्थानीक सरकार समशनऱ्याांच्या सवरुद्ध होते. आसि केरीला धास्ती होती. की त्याला परत 
इांग्लांडला धाडण्यात येईल. त्याची पत्नीही कष्टी होती आसि त्याला त्याांच्या सनधयनतेची आसि असहाय्यतेची 
आठवि करून देत होती. त्याही पेक्षा त्याांचे सवय कुटुांबीय आजारात सापडले होते. . .त्याने मग सुांदरबनचा 
आश्रय घेतला. सतथे त्याने एक छोटे घर घेतले आसि एका जसमनीच्या तुकड्यावर आपल्या कुटुांबाच्या 
देखभालीसाठी मशागत सुरू केली. 
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१९४. केरीला मदनवती येथील नीळीच्या कारखान्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी १७९४ मध्ये 

माल्दाला बोलावण्यात आले. तो सतथे १५ जून (१७९४)ला पोहोचला आसि पाच वष ेरासहला. या त्याच्या 
वास्तव्यात त्याने बांगाली भाषेचे अध्ययन केले. त्यात त्याला राम बाश ूयाांची मदत झाली. तो पुढे केरीचा 
मुनशी झाला. राम बाशूांचे राजा प्रतादसदत्य चसरत्र[⁵⁰] नांतर १८०१ मध्ये प्रससद्ध झाले. मदनवती येथील 
वास्तव्यात केरीने बायबलचे बांगाली भाषाांतर केले आसि सांस्कृतच्या अध्ययनात बरीच प्रगती केली. बांगाली 
आसि सांस्कृत बायबलच्या छपाईसाठी टाईपाांची जरूरी होती. केरीने इांग्लांडमधील कॅस्लॉन कां पनीकडे 
चौकशी केली. प्रत्येक पांनास एक सगनी पडेल असे त्याला कळले. या सहशबेाने नवा कराराच्या छपाईस, 
१०,००० प्रतींना ४३,७५० रुपये खचय येिार होता. 
 

१९५. केरींना नांतर (सडसेंबर १७९७) कळले की एक टाइप फाउांडरी कलकत्ता येथे एतदे्दशीय 
भाषातील टाईपाांसाठी स्थापन झाली आहे. मदनवती येथे नीळीची लागवड करिारा केरींचा समत्र उदय 
याने इांग्लांडहून मागवलेला एक छापखाना ४६ पाउांडाना सवकत घेतला आसि केरीस भेट म्हिून सदला. हा 
छापखाना मदनवती येथे सप्टेंबर १७९८ म्ध्ये स्थापन करण्यात आला. नांतर केरीने हा छापखाना श्रीरामपूर 
येथे हालवला. केरीने श्रीरामपूर समशनमध्ये १० जानेवारी १८०० ला प्रवशे केला. श्रीरामपूर कलकत्याहून 
१८ मलै अांतरावर डच अमलाखाली होते. सतथे सख्रस्ती धमयप्रसारास बांदी नव्हती. केरीचे मदतनीस माशयमन 
आसि वॉडय होते. हे केरीने Bengali Translation of the New Testament हे पुस्तक श्रीरामपूर येथे १८०१ 
मध्ये मुसद्रत केले.[⁴⁹] केरीचे मदतनीस वॉडय आसि मुलगा फेलीक्स याांनी हे पुस्तक जुळवले होते. दुसरे 
पुस्तक Dialogues intended to facilitate the acquiring of Bengali Language (19) हे त्याच वषी 
श्रीरामपूर येथे छापले. केरीची १८०१ मध्ये फोटय सवल्यम् कॉलेजात सांस्कृत आसि बांगाली भाषाांच्या 
प्राध्याांपकपदी नेमिकू झाली. त्यानांतर १८०४ पासून त्याने मराठी सशकवण्याची कामसगरी अांगावर घेतली. 
 

१९६. श्रीरामपूर येथून २५ एसप्रल १८०० ला सलसहलेल्या पत्रात केरी म्हितात: 
 

आम्ही धमयग्रांथाचे भाषाांतर, त्यात सुधारिा करिे आसि भाषा सशकिे हे काम चालू ठेवले आहे. 
ब्रदर वॉडय आसि ब्रदर बनयस्डॉन हे प्राथयना गीते आसि कमाांडमें्स च्या भाषाांतरात गुांतले आहेत 
ब्रदर माशयमनने तयार केलेले पाठ्यपुस्तक ते छासपत आहेत. हे पुस्तक आमच्या शाळेसाठी तयार 
केले असले तरी इतर शाळाांची गरजही ते भागवील. बांगाली टाईपाांचा अ्यास करता काही 
मुद्राक्षरे कमी पडतात असे आढळते. ती आठ दहा सदवसात तयार होतील. मग आम्ही बांगालीत धमय 
पुस्तके छापण्यास सुरुवात करू. त्यामुळे काही काळाने इथल्या (णहदू) धमय पसु्तकाांवरील श्रद्धा 
कमी होईल. पुस्तके फक्त्त छापून भागिार नाही. त्याची बाांधिीही करावी लागेल. बायबलचे न 
बाांधलेले छापील कागद आम्ही प्रस्तृत करू शकिार नाही. तीच गोष्ट इतर मुसद्रत पुस्तकाांची. 

 
सडसेंबर ९, १८००च्या पत्रात केरीने श्रीरामपूर येथील आपल्या वास्तव्याबद्दल मासहती सदली आहे: 
 

आमचे वास्तव्य आता श्रीरामपूरला आहे. हे गाव डचाांची वसाहत असून कलक्यापासून १४ 
मलैावर आहे. इथे आम्ही समशनच्या कामासाठी एक घर घेतले आहे. सरकारचे आम्हाला सांरक्षि 
आहे. मी रहात असलेले मदनवती हे गाव इथून उत्तरेस चारश ेमलै आहे. माझा सवश्वास आहे की 
आम्ही जेव्हा सतथे गेलो तेव्हा तसे करिे आवश्यक होते. आसि तेथील वास्तव्य व्यथय ठरलेले नाही. 
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आमचा छापखाना आहे. बांगाली टाईप आहेत. आसि आम्ही बायबल छापत आहोत. आम्ही प्रथम 
नवा करार छापण्यास घेतला. चार गॉस्पेल (शुभवतयमाने) छापली आसि ‘ॲक््स ऑफ 
अपोसल् स ची जुळिी सुरू केली. सशवाय अनेक धमय चोपडी (tracts), कसवता, प्राथयना गीते, 
बांगालीत छापून प्रस्तृत केली आहेत. 

 
१९७. फेबु्रवारी ७, १८०१ला केरीकडे बांगाली नव्या कराराचे शवेटचे प्रूफ आले. पांधरा वषापूवी 

केलेल्या पसवत्र सनियाची ही फलश्रतुी होती. हे काम अनेक अडचिींना तोंड देऊन नऊ मसहन्यात पूिय 
केले. आपल्या ११ नोव्हेंबर १८०१च्या पत्रात केरीने Gospel of Mathew चा उल्लखे केला आहे : 
 

मरॅ्थयूच्या बांगालमधील भाषाांतराच्या दोन प्रती पाठवल्या आहेत. त्याच्या शवेटी काही प्राथयना गीते 
वगैरे छापली आहेत. ती आम्ही इथे प्रसतृ केली आहेत. यापकैी एक प्रत आपि स्वीकारावी आसि 
दुसरी प्रत आमच्याशी केलेल्या सहकायाबद्दल भेट म्हिून न्यूयॉकय  समशन सोसायटीला पाठवावी. 

 
फोटय सवल्यम् कॉलेजमध्ये बांगाली सांस्कृत भाषाांचा प्राध्यापक म्हिून माझी नेमिूक होईल असे मला 
कधीच वाटले नव्हते. याबाबत सवद्यापीठाच्या असधकाऱ्याांनी मला सवचारेपयंत मला कल्पना नव्हती. 
माझ्या सहकाऱ्याांची सांमती समळाल्यावर मी होकार सदला. 

 
पंिानन कमगकार 
 

१९८. बांगालमध्ये १७९८ मध्ये टाईप फाउांडरी स्थापन करण्यात आली. मुख्यतः सतथे बांगाली, 
देवनागरी टाईप ओतण्यात येत. पांचानन कमयकार पांच तयार करी. हा हुगळी सजल्ह्यातील सत्रविेीचा 
रसहवाशी. त्याने पांच तयार करण्याची कला सवल् सकन्स पासून हस्तगत केली होती. नांतर तो कोलब्रकू या 
सांस्कृत अध्यापकापाशी होता. केरीने कोलब्रकूला सवनांती केली की पांचाननास भेटीसाठी श्रीरामपूरला 
पाठवाव.े त्याप्रमािे तो आला. केरीने स्थासनक डच शासनास साांगनू पांचाननला परतण्यास बांदी केली. ही 
गोष्ट पांचाननच्या इच्छेसवरुद्ध झाली नसावी. 
 

१९९. यापूवी इांग्लांडहून पाचश े पाउांड देऊन पार्चशयन टाइप सांच आिवण्यात आला होता. 
श्रीरामपूरच्या समशनऱ्याांनी तेलग ू आसि देवनागरी सांचासाठी ‘फ्राय आसि सहसगन्स’ या प्रससद्ध टाईप 
फाउांड् रीकडे चौकशी केली. या टाईप फाउांड् रीने ईस्ट इांसडया कां पनीकरीता आशीयाई सलप्याांचे पांच कोरले 
होते. श्रीरामपूर समशनकडून मागिी आल्यावर सहसगन्स ने सवल् सकन्सचा सल्ला घेतला. त्यावळेी सवल् सकन्स 
लांडनमध्ये होता. सवल् सकन्सने ३०० टाईपाांचा सुधारीत सांच सुचवला. परांतु ह्या प्रमािे टाइपात सुधारिा 
करण्याचा सवचार सोडून देण्यात आला. कारि त्याला सातश ेपाउांड खचय येिार होता. सातश ेमातृकाांचा 
सांपूिय देवनागरी टाइप फक्त्त शांभर पाउांड खचात श्रीरामपूर येथे तयार करण्यात आला. हा सांच पांचानन 
कमयकार यानी तयार केला आसि त्यावरून केरीचे मराठी व्याकरि १८०५ मध्ये छापन्यात आले. 
 

२००. केरीचा सहकारी माशयमन म्हितो : 
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इ. स. १८०३ च्या सुरुवातीस देवनागरी टाइप तयार करण्यात चाांगली प्रगती झाली होती. 
देवनागरी ही सवय भारतीय सलप्याांची जननी आहे. आसि पुरािातील मासहती प्रमािे देवनागरी सलपी 
ही देवाांची देिगी होती. हा टाईपाांचा सांच म्हिजे देवनागरी 

 

 
आकृती ७७ : णिल्यम् केरीच्या देखरेखीखाली तयार झालेले देिनागरी टाइप, श्रीरामपूर, १८०५. 

 
सलपीचा टाइप तयार करण्याचा भारतातील पसहला प्रयत्न होता. श्रीरामपूर येथील मुद्रिालय सुरू 
झाल्यानांतर सर चालयस सवल् सकन्स याांच्या हाताखाली सशकलेला पांचानन कमयकार नोकरीच्या 
शोधात श्रीरामपूरला आला. त्यावळेी केरी सांस्कृत व्याकरि प्रससद्ध करण्याच्या बेतात होता. 
त्यासाठी देवनागरी टाइप हव ेहोते. म्हिून पांचाननला तत्काळ नोकरी देण्यात आली. 

 
२०१. फोटय सवल्यम् कॉलेजमधील बांगालीचे अध्यापक कालीकुमार राय याांच्या हस्तलेखावरून 

पांचाननच्या देवनागरी सांचामधील अक्षराचे वळि कोरले होते. या पांचाननच्या कायाचा बांगाली सवश्वकोशात 
उल्लेख आहे. [सवश्वकोश, खांड १५, पा. १९८ आसि खांड १८, पा. १९६.] तो प्रत्येक पांच-मातृकेस सव्वा रुपया आकार 
लावी. पांचाननची देवनागरी वळिे सुरुवातीच्या मराठी पुस्तकाांसाठी श्रीरामपुरात उपयोगात आली. सप्टेंबर 
७, १८०३ मधील एका पत्रात पत्रलेखक म्हितो: 
 

आम्ही मराठा पांसडताचे साहाय्य समळवले आहे. त्याने बायबलमधील काही लहान लहान प्रकरिाांचे 
मराठीत भाषाांतर केले आहे. मराठीच्या मुद्रिात त्याचप्रमािे णहदी आसि सांस्कृतच्या मुद्रिात 
देवनागरी अक्षरे उपयोगी पडतील. [Carey, Eustace, Memoir of William Carey, D. D., London, 1837, p. 415.] 
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Memori Relative to the Translation या पुस्तकातील खालील उतारा सप्रयोळकराांनी सदला आहे: 
 

श्रीरामपूर येथे स्थाईक झाल्यावर ईश्वरी कृपेने थोड्याच सदवसानी सवल् सकन् च्या हाताखाली तयार 
झालेला आसि त्याच्या कल्पनाांची मासहती असलेला कारागीर आम्हाला समळाला. त्याच्या मदतीने 
आम्ही आमची टाइप फाऊां डरी ससद्ध केली. पांचाननचे सनधन झाले तरी त्याने आपले कौशल्य आसि 
कला सकत्येकाना सशकवली असल्यामुळे त्याचे काम त्याचे सशष्ट्य पुढे चालवत आहेत. टाईप ओतिे 
आसि मातृका ठोकिे ही कामे ते इतकी सबनचकू करतात की युरोसपयन कारसगराांच्या तुलनेने ते 
मुळीच कमी नाहीत. [Extracts from Memoir Relative to the Translations, printed in 1807, quoted by George Smith 
in The Life of William Carey D. D., London, 1885, pp. 242-43, P. P. I., pp. 63-64.] 

 
२०२. माशयमन म्हितो : 

 
इ. स. १८०४च्या मध्यास समशनऱ्याांनी बायबलचे भाषाांतर आसि मुद्रि या सवषयाची योजना 
माांडली. त्यासाठी त्याांची बरेच सदवस तयारी चालली होती. त्याने म्हटले आहे की त्यावळेी 
भारतात अनेक भाषा आहेत. त्या सवय जरी नव्हे तरी कमीत कमी सात भाषा (बांगाली, णहदुस्थानी, 
उसरया, तेलग,ू कन्नड, मराठी आसि तसमळ) अशा आहेत की ज्यात बायबलचे, सनदान नवा करार 
याचे, भाषाांतर करिे शक्य आहे. 

 
भाषाांतराचे बरेच काम केरीने केले. १८०५ मध्ये त्याने मराठी व्याकरि प्रससद्ध केले. समशन 
प्राथयनागृहासाठी १८०६ मध्ये लालबाझार कलकत्ता येथे जमीन खरेदी करण्यात आली. सतथे एक 
तात्पुरती बांगाली वा शाकारलेली झोपडीच बाांधण्यात आली. त्या जागेवर नांतर प्राथयनामांसदर 
बाांधण्यात आले. 

 
२०३. श्रीरामपूरजवळील जगन्नाथ मांसदरात जमलेल्या लोकाांना धार्चमक चोपडी (tracts) 

वाटण्याची केरीची प्रथा होता. परांतु ब्राह्मि त्याचे फाडून तुकडे करत आसि (रस्त्यावर) फेकून देत. परांतु 
काही लोक ती चोपडी घेउन जात आसि त्यामुळे त्याचा चाांगला उपयोग होत असे. जून २५, १८०७ च्या 
पत्रात केरी म्हितो: 
 

आमच्या अमेसरकन समत्रानी त्याांच्या उदारमताचा आम्हाला नवीन पुरावा सदला आहे. त्यानी २४०० 
डॉलरची देिगी देउन सख्रस्तेतराांमध्ये धमयप्रसार करण्याबाबतच्या त्याांच्या उसद्दष्टससद्धीत स्ीय भाग घेतला 
आहे. या रकमेचा सख्रस्तीधमयवाङ्मय, आसशयायी भाषाांत भाषातर करण्यासाठी सवसनयोग करायचा आहे. 
आज इांग्लांडहून पाच पेट्या सासहत्य आल्याची बातमी आली आहे. 

(पत्र सद. २५-६-१८०७) 
 

धमय पुस्तकाांची भाषाांतरे आसि मुसद्रि याांची प्रगती अपेके्षप्रमािे होत आहे. सांपूिय बायबल बांगालीत 
मुसद्रत झाले आहे. नवा-करार सांस्कृतमध्ये छापला आहे. आसि जुना-करार जवळ जवळ पूिय 
झाला आहे. उसरया भाषेमध्ये थोडा भाग छापला आहे. णहदुस्थानीमध्ये नवा करार छापला जात 
आहे. आसि सांपूिय बायबलचे भाषाांतर केले आहे. मराठीमध्ये नवा करार ‘चवथा ॲक्ट’ पयंत मुसद्रत 
झाला आहे. सांपूिय बायबलचे भाषाांतर बहुतेक पुरे झाले आहे. नव्या कराराचे सचनी भाषाांतर पुरे 
झाले आहे. त्यातील ‘म्यार्थयू’चे मुद्रि या वषाअखेर पूिय होईल. सचनी भषाांतर सुट्या टाईपाांनी 
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छापिे शक्य नाही. ते श्दाांचे ठसे करून छापले पासहजे. असे ठसे कोरून काढिे सकचकट काम 
आहे. या खात्यात बारा कारागीर लावले आहेत. सांपूिय नवाकरार आसि जुन्याकराराचा काही भाग 
तेलग ूभाषेत आसि कन्नड भाषेत तयार केला आहे. परांतु त्याची छपाई अजून सुरू केली नाही. 
आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हव ेकी या बाबतीत फार अडचिी आहेत. प्रत्येक भाषेत वगेवगेळी 
अक्षरे वापरावी लागतात. त्यामुळे आम्हाला वगेवगेळे टाइप तयार कराव े लागतात. एक दोन 
अपवाद वगळता आम्हाला हे सवय टाइप नव्याने तयार कराव ेलागले. या कायात आम्हाला भाषा, 
त्याचे व्याकरि याांचा अ्यास तर करावा लागलाच, परांतु प्रत्येक अक्षराचाही अ्यास, त्याचे फाटे 
वळि याांचाही अ्यास करावा लागला. प्रत्येक भाषेचे लेखनसनयम, त्याांचे व्याकरि, सशवाय 
अनसभज्ञ लेखसनकाांनी केलेल्या चकूा, (की ज्याना लेखनसनयम माहीत नसता ते स्वछ्ेया लेखन 
करतात) ह्या सवय गोष्टी लक्षात घेउन आम्हाला हे काम कराव ेलागते. 

 
तीन वषापूवी आम्ही गुजराती भाषाांतर हाती घेतले. परांतु पुढे आलेल्या अडचिींमुळे ते सोडून 
सदले. त्याची हस्तसलसखत प्रत आमच्यापाशी आहे. परांतु मुद्रि सुरू झाले नाही. ब्रह्मी भाषेतील 
भाषाांतर सुरू झाले आहे. परांतु मुद्रि सुरू झाले नाही. त्या सलपीतील अक्षरे आम्ही तयार करत 
आहोत. त्यानांतर मुद्रि सुरू होईल. 

(पत्र सद. ७ सडसेंबर १८०९) 
 

२०४. केरीच्या आयुष्ट्याचा प्रधान हेतु बायबलची भाषाांतरे भारतीय आसि आसशयाई भाषातून प्रससद्ध 
करिे हा होता. त्याच्या मराठी व्याकरिानांतर त्याचे सांस्कृत व्याकरि (१८०६) प्रससद्ध झाले. मराठी कोश 
१८१०, पांजाबी व्याकरि १८१२, तेलग ू व्याकरि १८१४, आसि बांगाली कोश १८१८ ही ्मशः प्रससद्ध 
झाली. केरी आसि त्याांचे सहकारी अत्यांत काटकसरीने रहात असत. आपल्या १००० पाउांड वार्चषक 
मेहनतान्यापकैी माशयमन फक्त ३४ पाउांड आपल्यासाठी आसि आपल्या कुटुांबासाठी घेत असे. केरीला 
वार्चषक ६०० पाउांड समळत परांतु फक्त्त ४० पाउांडावर तो समाधानी होता. वॉडय भाषाांतराच्या मुद्रिावर 
देखरेख करत असे. तो फक्त २० पाउांडावर समाधान मानी. 
 

डॉ. केरी याांचे ९ जून १८३४ रोजी सनधन झाले. त्याांचे श्रीरामपूर येथे दफन करण्यात आले. 
 

पंिाननिा णशष्ट्य मनोिर 
 

२०५. पांचाननने तयार केलेल्या देवनागरी सांचात ७०० अक्षरे होती. माशयमन आपल्या पुस्तकात 
सलसहतो: 
 

देवनागरीतील असांख्य जोडाक्षरामुळे टाईपाांसाठी सुमारे ७०० पांच लागतात. त्यापकैी सनम्मे पांच 
१८०३ सालच्या सुरुवातीस तयार झाले. हे काम लवकर पुरे करण्यासाठी पांचाननला एक 
सहाय्यक घेण्यास साांसगतले. हा सहाय्यक म्हिजे. 
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आकृती ७६. मनोिर कमगकारिे टाइप १२ पॉ. (नवा करार, संस्कृत, कलकत्ता, १८४५) 

 
मनोहर. तो तज्ञ आसि चाांगला कारागीर होता. त्यानांतर मनोहर चाळीस वषय समशनच्या नोकरीत 
होता. त्याच्या प्रयत्नाने आसि सशक्षिाने बांगालला अनेक सुांदर टाइपाांचे सांच प्राप्त झाले. त्यात 
बांगाली, नागरी, फारशी, अरेसबक इत्यादींचा समावशे आहे. याांचा उपयोग वगेवगेळ्या 
मुद्रिालयातून पुढे चालू झाला.” [Marshman J. C., op. cit., Vol. I, p. 179, quoted in P. P. I., p. 63.] 

 
२०६. मनोहर हा पांचाननचा भाचा, पुढे जावई झाला असे सप्रयोळकराांनी सलसहले आहे. परांतु श्री. 

सरस्वती पे्रसचे गुह रे याना हे मान्य नाही. मनोहरने पांचाननकडून पांच करण्याची कला हस्तगत केली हे 
खरे. Memoir मध्ये म्हटले आहे: 
 

पांचाननचा सशष्ट्य मनोहर याने आसशयाई भाषाांसाठी सुबक टाइप तयार करण्याचे काम चाळीस वषय 
चालू ठेवले. हे टाइप समशन पे्रससाठीच असत असे नाही तर ते इतराांनाही सवकत सदले जात. 
मनोहरचे काम वाङ्मय प्रसारास उपयुक्त्त झालेच, पि त्याला जािीव नसताही ते सख्रस्ती 
सांस्कृतीस उपकारक ठरले. मात्र तो शवेटपयंत णहदू लोहारच रासहला. रे. जेम्स केनडी हा तरूि 
समशनरी १८३९ मध्ये भारतात आला. त्याने मनोहरला मातृका तयार करताना आसि बायबलसाठी 
टाइप ओतण्याचे काम करताना पासहले आहे. प्रस्तुत लेखकाने त्यानांतर मनोहरच्या सशष्ट्याांनाही ही 
कामे करताना पासहले आहे. मनोहर काम करण्यासाठी जेथे बसे सतथे त्याच्या आराध्य देवतेची मूती 
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असे. या मुतीच्या सासन्नध्यासशवाय तो काम करत नसे. इ. स. १८६० पयंत श्री. रामपूर ही प्रमुख 
आसशयाई टाइप फाऊां डरी होती. [George Smith, op. cit., pp. 243-44.] 

 
देवनागरीमध्ये सांपूिय नव ेवळि आम्ही तयार केले आहे ते भारतात सवोत्कृष्ट मानण्यात येते. त्याांत 
सुमारे १००० टाइप (sorts) आहेत. [Memoir Relative to the Translations, 1807 quoted by George Smith, p. 
243.] 

 
श्रीरामपूर पे्रस 
 

२०७. श्रीरामपूर समशनने १८०१ पासून बत्तीस वषात पुस्तकाांचा आसि चोपड्याांच्या दोन लक्ष बारा 
हजार प्रती प्रसतृ केल्या. [Grierson, G. A., ‘The Early Publications of the Serampore Missionaries’, Indian Antiquary, Vol. 

xxxii, 1903, p.241.] वॉडयने आपल्या १८११ च्या एका पत्रात श्रीरामपूर पे्रसचे वियन केले आहे.: 
 

आपि आत सशरताच आपला भाऊ (cousin) सलहीत वा वाचत, णकवा १७० फूट लाांब कचेरीवर 
देखरेख करताना सदसेल. सतथे भारतीय कामगार भाषाांतराांत णकवा पु्रफे वाचण्यात गुांतलेले 
सदसतील. अरेसबक, पार्चशयन, नागरी, तेलग,ू पांजाबी, बांगाली, मराठी, सचनी, उसरया, ब्राह्मी, 
कन्नड, ग्रीक, सहब्र ूया भाषातील टाइप इथे केसमध्ये भरून ठेवले आहेत. णहदू, मुसलमान आसि 
सख्रस्ती भारतीय जुळिी, दुरुस्ती आसि टाइप सोडवण्याचे काम करत असलेले सदसतील. 
पसलकडे टाइप ओतण्याचे काम चालते. सशवाय शाई तयार करिे आसि कागद तयार करण्याचे 
काम केले जाते. कागद तयार करण्याची आमची स्वतःची सगरिी आहे. [From a letter of Ward (1811) 
quoted in “The Life and Achievements of William Carey” in the Monograph on the Carey Exhibition of Early Printing, 
National Library, Calcutta.] 

 
श्रीरामपूर येथे छापलेल्या पुस्तकात ‘मोडी’िा उपयोग 
 

२०८. देवनागरी टाईप सांस्कृत आसि णहदी साठी वापरण्यात येतो. मराठीसाठी मोडी टाईप 
वापरात असे. मराठी व्याकरिाच्या[54] पसहल्या आवृत्तीत केरीला बालबोध (देवनागरी) टाइप वापरावा 
लागला. कारि तेव्हा त्याला मोडी टाइप उपल्ध नव्हता. 
 

मराठीतील पुस्तके देवनागरीत सलसहली जातात. परांतु व्यवहारात मोडीचा वापर आहे. मोडी आसि 
देवनागरीची वियनमाला एकच आहे. आजवर मोडी टाइप बांगालमध्ये तयार झाला नसल्यामुळे या 
ग्रांथात देवनागरी टाइपाचा वापर करण्यात येईल. [W. Carey, A Grammar of the Marathi Language, 
Serampore, 1805, p. 1.] 

 
२०९. व्याकरिाच्या[55], दुसऱ्या अससि सतसऱ्या आवृतीत नव्या करारात[57] 
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आकृती ७९ : केरीने िापरलेला मोडी टाइप, रघजूी भोसल्याचंी वंिावळी, श्रीरामपूर, १८१५. 

 
आसि मराठी कोशात[57] मोडी सलपीचा अवलांब केला आहे. मोडीच्या वापराबाबत Memoir मधून खालील 
उतारा घेतला आहे : 
 

महाराष्ट्रातील सशसक्षत लोकाांचा देवनागरीशी चाांगला पसरचय आहे. सशवाय त्याहून लेखन आसि 
वळिात पुष्ट्कळ फरक असलेली दुसरी सलपी आहे. देवनागरीची आसि मोडीची वियमाला बहुतेक 
समान आहे. या मोडी सलपीचे टाइप आम्ही तयार केले आहेत. त्यात नवा करार आसि मराठी कोश 
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याांचे मुद्रि सुरू केले आहे. या अक्षराांचे वळि आकारात लहान, स्पष्ट आसि सुांदर आहे. यामुळे 
मराठीतील नव्या कराराची, उसरया भाषेतील नव्या करारापेक्षा कमी पाने होतील. आम्हाला आता 
तीन नवीन फाँटची गरज आहे. ब्राह्मी, तेलग-ूकन्नड आसि सतसरा शीख (गुरूमुखी). हे तीन आसि 
सचनी टाइप तयार झाले म्हिजे आमचे काम सुरळीत चालेल. [Extracts from Memoir Relative to the 
Translations, quoted by George Smith, p. 243.] 

 
२१०. स्स्मथने आपल्या पुस्तकात केरीने प्रससद्ध केलेल्या नव्या कराराच्या भाषाांतराांची यादी सदली 

आहे. त्यात सांस्कृत, णहदी, बृज, कनौजी, मारवाडी, सबकानेरी, मागधी, मराठी या देवनागरीच्या 
सनरसनराळ्या लेखनशलैी वापरिाऱ्या भाषा आहेत. वर पसरच्छेद २०९ मध्ये उल्लसेखलेल्या नव्या कराराचे 
मराठी भाषाांतर[56] १८०७ मध्ये मोडी सलपीत प्रससद्ध झाले आहे. मराठी कोश[57] मोडीमध्ये १८१० मध्ये 
प्रससद्ध झाला. सवय जोडाक्षरे कोरून तयार केली. अक्षराना काना जोडून जुळवत. कोित्याही व्यांजनाला 
वलेाांटी भर घालून लावत. ऱ्हस्व आसि दीघय उकार व्यांजनाखाली भर घालून जोडण्यात येत. याचप्रमािे 
मात्रा अनुस्वार आसि रफार जुळवत णल आजच्याहून वगेळी होती. ती मोडी छपाईसाठी थोडी बदलून 
घेण्यात आली. त्यामुळे तीत जुळिी करिे शक्य झाले. [Vaidya, Sundar Bhaskar, “Devanagari Typography in India 

and Bombay”, Proceeding of the Fifth All India Library Congress.] केरीचे सांस्कृत व्याकरि[60] आसि सांस्कृत नवा 
करार[61] याांची जुळिी त्याच्याच देखरेखीखाली तयार झालेल्या देवनागरी टाइपात केली. स्स्मथने 
कोकिी, कन्नड, आसि तेलग ूटाइपाांचा उल्लेख केला आहे. ते श्रीरामपूरला तयार झाले होते. त्या टाइपात 
त्याची तेलग ू व्याकरि[63] १८१४, कन्नड व्याकरि[64] १८१७, तेलगू नवा करार[65] आसि कन्नड नवा 
करार[66] १८२३, ही पुस्तके मुसद्रत झाली. 
 

२११. श्रीरामपूरला मराठीमध्ये मुसद्रत झालेला नवा करार मोडी मध्ये नागपुरी बोलीत होता. त्याचा 
सवय मराठी भाषी लोकाांना उपयोग होिे कठीि. रे. हेंद्री जे. बु्रस यानी “अमेसरकन समशनचे वाङ्मय कायय” 
(१८१३–१८८१), या लेखात, श्रीरामपूरहून प्रससद्ध झालेल्या भाषाांतरावर पुढीलप्रमािे सलसहले आहे: 
 

भाषाांतर (मराठी नवा करार) नागपूर प्राांतात बोलल्या जािाऱ्या बोलीत होते त्यामुळे ते सवय मराठी 
भासषकाांना उपयुक्त्त ठरले नाही. श्रीरामपूर बायबलचे मुद्रि मोडीसारख्या जुन्या सलसपत छापले ती 
सलपी समजण्यास कठीि. छपाई सनकृष्ट त्यामुळे मराठी वाचकाना हे पुस्तक समजण्यास कठीि. 
[Bruce, Rev., Henry S. “The Literary work of the American Mission, 1813-1881”, Memorial Papers of the American, 
Mission, Bombay 1882, p. 76.] 

 
कोकिी बायबलबद्दल रे. ब्रसू म्हितो : 
 

कोकिी नव्या कराराची (१८१८) प्रत मुांबई बायबल सोसायटीच्या ग्रांथसांग्रहालयात आहे. ती 
बालबोधमध्ये मुसद्रत केली आहे. मराठी नव्याकराराहून ती जास्त वाचनीय आहे परांतु त्याच्या 
पुढल्या आवृत्त्या तेवढ्या समजत नाहीत... श्रीरामपूरच्या समशनऱ्याांनी मराठीच्या दोन वगेवगेळ्या 
बोलीत बायबल प्रससद्ध केले. या बोली महाराष्ट्राांच्या परस्पर सवरुद्ध सीमेवर बोलल्या जातात. 
बहुसांख्य मराठी भासषकाांना समजण्यासारख्या भाषेत बाांयबल प्रससद्ध झालेच नाही हे अनाठायी 
शक्ती आसि उत्साह खचय करण्याचे उदाहरि आहे. [Ibid., p. 77.] 

 
 



 अनुक्रमणिका 

मंुबईतील सतराव्या शतकातील मुद्रि 
 

२१२. मुद्रि कलेचा प्रसार करण्याबाबत भीमजी पारेखने जे प्रयत्न केले त्याचा सांपूिय आधारभतू 
वृत्ताांत उपल्ध नाही त्याच्या प्रयत्नानांतर एका शतकात मुद्रि कलेची वाटचाल कशी झाली हे आपल्याला 
आजही अज्ञात आहे अलेक्झाांडर हॅसमल्टन १६८८ मध्ये मुांबईत होता. त्याने मुांबईचा गव्हरनयर सर जॅान 
चाईल्ड याच्यासाठी काही कागदपते्र छापल्याचा उल्लखे केला आहे. जे. आर. बी. जीजीभाई यानी ही 
मासहती जे. बी. सप्रमरोज याांना सदली. [Primrose, J. B., The First Press in India and its Printers, London, 1940.] ते 
सुचवतात की हे कागद मुांबईत मुसद्रत झाले असावते. “१७८० चे पांचाांग रुस्तूम कसेटजी याने बझार मध्ये 
प्रससद्ध केले त्याची णकमत दोन रुपये होती.” बॅाम्ब े कुसरयर पे्रस १७९० मध्ये सुरू झाला. डग्लस 
सनकोलसनने बाॅम्ब ेगझेॅट पे्रस याच सुमारास स्थापन केला. त्या काळची मुद्रि व्यवस्था अगदी प्राथसमक 
अवस्थेत होती, ही गोष्ट या सुरुवातीच्या मुद्रकाांनीच आपल्या अडचिी साांसगतल्या आहेत, त्यावरुन स्पष्ट 
होते. छापखान्याच्या यूरोसपयन व्यवस्थापकाने पांचागाची जुळिी सहा पोतुयगीज मुलाांकडूांन करवली ते 
मासहमच्या ताडी काढिाऱ्यापैकी होते. त्याांना लॅटीनमध्ये प्राथयना वाचता येत त्याांना इांस्ग्लश अक्षरे मासहत 
होती. परांतु इांस्ग्लश प्रायमर वाचता येत नसे. या पोतुयगीज मुलाांबरोबर अधा डझन मराठी जुळिीस होते. 
त्याांना हातातल्या जुळिी मूठीमध्ये टाइप बसवता येत आसि अक्षरे ते त्याांच्या केवळ स्वरुपावरुनच 
ओळखत. 

 
भगिद्गीतेिे ताम्रपटमुद्रि 
 

२१३. भगवद्गीता मुसद्रत करायची कल्पना नाना फडिसवसाांची.त्यावळेी पुण्यास असलेल्या 
कलाशाळेतील एका ताांबट सवद्यार्थयाकडून अक्षरे कोरून घेण्याची कल्पना त्याांची, असे पारसनीस म्हितात. 

[पारसनीस, डी. बी., “मराठी मुद्रि कलेचा सांशोधक कोि”, नवयुग, खांड २ अांक ९ (जून १९१५), मुांबई, १९१५, पाने ५६९–७०.] सर 
चालयस मलेॅटच्या सहकायाने नाना फडिवीसाांनी ‘सचत्रकला आसि सशल्पकला’ शाळेची स्थापना केली 
होती. या गीतेच्या मुद्रिात जी पद्धती अवलांबण्यात आली होती ती अशी: 
 

प्रथम सारख्या आकाराचे ताा्ं याचे पते्र तयार करून त्यावर गीतेच्या प्रत्येक श्लोकातील अक्षरे 
बसवायची. लाकडी मुद्रियांत्रावर त्यावरून प्रती छापण्यात येत... हे काम मीरजच्या असधपतीच्या 
आश्रयाखाली पुरे झाले. भगवद्गीतेची सांपूिय आवृत्ती मीरज येथे १८०५ मध्ये लाकडी पे्रसवर 
छापण्यात आली. [Priolkar, A. K., The Printing Press in India, p. 34.] 

 
शास्त्री आणि मिाजनी शैलीतील गुजराती टाईप 
 

२१४. पसिम भारतात जेव्हा मराठी आसि गुजराती मुद्रिास सुरुवात झाली तेव्हा ते मोडी (मराठी) 
आसि महाजनी (गुजराती) सलप्यात होत असे. पुढे महाराष्ट्रात बालबोधने मोडीची मुद्रिात जागा घेतली. 
हा बदल जाजय जर्चवसला नेटीव्ह स्कूल बुक आसि स्कूल सोसायटी (१९२०) साठी प्रससद्ध होिाऱ्या 
पुस्तकाांच्या बाबतीत मदत. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ८० : गुजराती मुद्रि, बॉम्बे कुलरयर, २२ जुलै १७९७ 

 
करिाऱ्या कुला्याच्या शास्त्री मांडळीने घडवनू आिला. गुजराती सलपीतील पसहली जासहरात ब ाम्ब े
कुतरयरच्या २९ जानेवारी १७९७ च्या अांकात प्रससद्ध झाली. [पहा सवशषेपत्र ९५.] त्याकाळी गुजराती लेखनात 
सशरोरेखा होती. त्यानांतर थोड्याच सदवसात गुजरातीने सशरोरेखेचा त्याग केला. ब ाम्ब ेकुतरयरच्या २२ जुलै 
१७९७ (आकृती ८०) च्या अांकावरून हे सदसून येते. यात वापरलेले टाइप बेहरजी जीजीभाई छापगार यानी 
तयार केले होते. हे बॅाम्बे क्यूरीयर मध्ये नोकरीस होते. अशा प्रकारे महाजन सलपी गुजराती 
पाठ्यपुस्तकाांसाठी पक्की झाली आसि आजची गुजराती सलपी सवय व्यवहारात मान्यता पावली. [सप्रयोळकर, अ. 
का., ‘गुजराती मुद्रिनु आसदपवय’, फोबयस गुजराती सभे पुढे वाचलेला सनबांध, (२३–८–१९४८) Sabha-Quarterly Vol.XI, Nos. 1-2, April-
Sept., 1949, pp.31-80.] 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

बेिरामजी णजजीभाई छापगार आणि फदूगनजी मझगबान 
 

२१५. बेहेरामजी सजजीभाईांनी तयार केलेल्या मोडी टाइपात बाॅम्ब े कुसरयरमध्ये एक जासहरात 
छापली आहे. (१७ जुलै १८०२) [पहा सवशषे पत्र ९६] हेच टाइप, गुजराती आसि मराठीमध्ये, (मोडी) डॅा. 
ड्रयूमांडच्या Illustrations of the Grammatical Parts of the Guzeratte, Mahratta and English 
Language,[67] या पुस्तकात वापरले आहेत. हे पुस्तक कुसरयर पे्रसमध्ये १८०८ मध्ये छापले. [Priolkar, A. 

K., The Printing Press in India, p. 75.] “द बॅाम्ब ेकुसरयर पे्रस”ची स्थापना १७९० मध्ये झाली. आपल्या १७९९ 
साली मुसद्रत झालेल्या मलबार भाषेच्या व्याकरिाच्या[68] प्रस्तावनेत डॅा. ड्रयूमांड बेहरामजी सजजीभाई 
सवषयी म्हितात: 
 

मी मुांबईला आल्यावर मलबारी सलपीच्या टाइपाचा सांच तयार असल्याचे पाहून समाधान वाटले. हा 
सांच येथील पारशी रसहवाशी बेहरामजी सजजीभाई याांनी उत्तमप्रकारे तयार केला होता. इतर 
कोितीही मदत नसताना केवळ चेंबसयच्या आटयस अँड सायन्सीस सडक्श्नरीवरून त्यानी गुजराती 
टाइप काही वषापूवी तयार केले. त्यानांतर त्यानी मलबार सलपीतील टाइप तयार केले त्यात त्याची 
बुध्दीमता सदसून आली. ती समाजाला उपयोगी होती, पि सवशषेतः सरकारलाही उपयुक्त ठरली, 
हे नांतरच्या त्याांच्या कामसगरीवरून सदसून येते. [सप्रयोळकर, अ. का., “भारतातील मुद्रि कलेचा प्रवेश”, गं्रर्ालय 
गौरव गं्रर्, मुांबई, १९६४, पा. २३.] 

 
२१६. मुांबईमध्ये पसहल्याने मुसद्रत झालेले सांपिुय पुस्तक म्हिजे Remarks and Occurences of 

Mr. Henry Becher हे होय. त्याचा लेखक उपोद्घातात म्हितो: 
 

लोकाांना सशफारस करावी म्हिून लेखकाने हे पुस्तक एखाद्या मोठ्या व्यक्तीला णकवा समत्राला 
अपयि केलेले नाही. हे मुांबईमध्ये मुसद्रत झालेले पसहले पुस्तक आहे. लेखकाला आशा आहे की 
वाचक यातील त्रुटी आसि चकूा समजून घेतील आसि ह्या पुस्तकाच्या वाचनात घालवलेला काळ 
फुकट गेला असे त्याांना वाटिार नाही. [Remark and Occurrences of Mr.Henry Becher, Bombay, 1793.] या 
पुस्तकाच्या इांणप्रटमध्ये ते कोठे छापले याची नोंद समळत नाही. 

 
२१७. भारतीय भाषातील मुद्रिासाठी पसहला छापखाना स्थापन करण्याचा मान फदयनजी मझयबान 

(१७८७–१८४७) यानी पटकवला. त्याांचा ‘बॉम्बे समाचार’ हा छापखाना १८१२ मध्ये स्थापन झाला. 
फदूयनजीने स्वतः टाईप ओतले आपल्या कुटुांसबयाांच्या सहाय्याने जुळिी केली. ११ नोव्हेंबर, १८१४ या 
सदवशी गुजराती पांचाांग (सांवत् १८७१) प्रससद्ध झाले. दास्तेबानचे गुजराती भाषाांतर १८१५ मध्ये छापले. 
त्याचवषी खोदाह अवसे्ता इांग्लांडमधून आिलेल्या गुजराती टाईपात मुसद्रत झाला. अवसे्ताचे गुजराती 
भाषाांतर दस्तुर फदूयनजी, सोराबजी मेहरजी, नवसारीचा रािा, याांनी केले. ते १८१८ मध्ये प्रससद्ध झाले. 
मझयबानने बॉम्ब ेसमाचार साप्तासहकाचे प्रकाशन १८२२ ला सुरु केले. याचे १८३२ मध्ये दैसनकात रूपाांतर 
करण्यात आले. [Marzban, K. B., Fardunji Marzaban, Bombay,1898.] मुांबई शासनाने १८३० साली छापखाना सुरु 
केला. तो छापखाना नांतर भायखळा एज्युकेशन सोसायटीने १८४८ मध्ये आपल्याकडे घेतला. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

मद्रासमधील मुद्रिउद्योग 
 

२१८. एकोसिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस मद्रासमध्ये कन्नड आसि तेलग ूमुद्रि सुरू झाले. पूवी 
साांसगतल्याप्रमािे कन्नड आसि तेलग ू मुद्रि श्रीरामपूर येथे पूवीच सुरू झाले होते. यात वापरलेले कन्नड 
आसि तेलग ूटाइप स्थसनक कारासगराांनी नव्याने पाडले होते असे सदसते. ते श्रीरामपूरच्या टाइपाहून सनराळे 
आहेत. A Grammar of Gentoo Language[70] हे ड्ल्यू ब्राऊनने सलसहलेले पुस्तक मद्रास येथे १८०७ 
मध्ये छापले. [Grierson, G. A., Linguistic Survey of India, Vol. IV, Calcutta 1906, p. 587.] A Grammar of Teloogo 
Language[71] हे ए. डी. कॅम्बेलचे पुस्तक कॉसलज ऑफ फोटय सेंट जॉजय, येथे १८१६ साली छापले. 
सप्रयोळकराांच्या सांग्रहात कॅम्बेलच्या व्याकरिाच्या दुसऱ्या आवृत्तीची (१८२०) प्रत होती. ही आवृत्ती वरील 
छापखान्यातच छापली होती. मकॅॅरलचे Grammar of the Carnatic Language[72] त्याच वषी प्रकासशत 
झाले. रे. सवल्यम् रीव्हची English Kannad Dictinary[73] १८२४ साली छापली. 

 
* * * 

 
4. [Wilkins, Charles, A Grammar of the Sanskrit Language, London,1808, Preface pp. xi-xiii.] 
 
5. [Priolkar, A. K., P. P. I., p. 46.] 
 
6. [पारसनीस, डी. बी., तांजावरचेराजघरािे, मुांबई, १९१२.] 
 
8. [The Imprin reads as under : 
.....शालयाांतांजनगरेनवसवद्याांकलासनधौशालीवाहशकेभलूासकेश्रीमुखसांवस्तरेकुप्पाभटे्टनऋसषिाांविययांते्रसुयोसजतांदृढतोयसमलत्पक्काव्यमाद्यवसिद्यांकृ
सतः ॥ श्रीसाांबसदासशव.] 
 
10. [“The Life and Achievements of William Carey” Monograph on the Carey Exhibition of Early Printing, National Library, 
Calcutta] 
 
11. [Khan, M. Siddiq, “William Carey and Serampore Books 1800-1834.” Library, Vol. XI, No. 3,1961, pp. 247–48.] 
 
12. [Marshman, J. C., The Life and Times of Carey, Marshman and Ward (embracing the History of Serampore Mission), Vol. I, 
London, 1859, pp. 178-9. P. P. I., p. 59.] 

  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि दिाि े
 

देिनागरी मुद्राक्षरकलेिी प्रगती 
 

२१९. देवनागरीमध्ये मराठी मुद्रि करिाऱ्या अमेसरकन समशनच्या कामासांबांधी इथे सलसहिे अयोग्य 
ठरिार नाही. त्याांनी पसिम भारतात मुद्रिकलेच्या प्रसाराचे अमोसलक काम केले आहे. A century in 
India या समशनच्या पुस्तकातून मी पढुील उतारे घेतले आहेत. 
 
अमेणरकन णमशनऱ्यािें भारतात आगमन 
 

फेबु्रवारी ११, १८१३ रोजी मुांबई बांदरात एक जहाज आले, त्यात तीन प्रवासी होते ते दुसऱ्या 
सदवसी बांदरावर उतरले आसि त्यानी जी कामसगरी बजावली, त्या बाबत इथे साांगायचे आहे. हे समशनरी 
म्हिजे गॉडयन हॉल, समॅ्युअल नॉट आसि समसेस नॉट, अमेसरकेहून आलेले हे पसहले समशनरी. आसि पसिम 
भारतात कायमचे समशन स्थापन करिारे पसहले प्रॉटेस्टांट समशनरी. [Hazen, William, A Century in India, A 
Historical Sketch of the Marathi Mission of the American Board of Commissioner for Foreign Missions–1813 to 1913, Bombay, 
Nov. 1913, p. 1.] 
 

२२०. समॅ्युअल न्यूवले, हॉल आसि नॉट याना ७ माचय १८१४ रोजी येऊन समळाला. या समशनऱ्याांना 
मुांबईत वास्तव्य करायचे होते, परांतु गव्हनयर सर ईव्हान नेसपयन यानी परवानगी सदली नाही. फक्त्त तात्पुरते 
राहायला सदले. 
 

दोन वष,े १८१४ आसि १८१५, याप्रमािे गेली. परांतु समशनऱ्याांना बराच त्रास सोसून राहाव ेलागले. 
नोव्हेंबर १९१५ मध्ये गव्हनयर नेसपयनने त्याना कोटय ऑफ डायरेक्टसयचे मत कळसवले की, 
समशनऱ्याांचे काम केवळ धमयप्रसाराचे आहे, म्हिून गव्हनयरने वाटल्यास त्याांना मुांबईत राहू द्याव.े 
[Ibid, p. 7.] 

 
नॉट पत्नीसह अमेरीकेस (सप्टेंबर ७, १८१५) परत गेला. हॉल आसि न्यूवले समशनचे काम करीत 

रासहले. 
 

त्यानी (हॉल आसि न्यूवले) Harmony of the Gospel चे भाषाांतर केले. अनेक लघुधमयग्रांथ 
(Tracts) तयार केले. आसि म्यार्थयूचे भाषाांतर केले. प्रथम ही चोपडी हस्तसलसखत स्वरूपात प्रसृत 
केली. लोकाांना वाचून दाखवली. त्यात त्याांचा हेतू चूका दुरुस्त करिे आसि भाषाांतर मराठी 
सरिीशी सुसांगत करिे असा होता. त्याांच्या शाळेचा सवस्तार होत होता. त्याांना सहाय्यक 
नसल्यामुळे दररोज पाच तास सशकवण्याचे काम कराव ेलागे. १८१५ च्या अखेरीस त्याांनी एक 
धमाथय शाळा स्थापन केली. मुख्य सशक्षक एक ब्राह्मि होता. त्याला मसहना रु. १५ मेहनताना देत. 
तीस हून जास्त असलेल्या प्रत्येक सवद्यार्थयांमागे एक रुपया त्याला जादा समळे. [Ibid, p. 7.] 
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अमेणरकन णमशन पे्रस 
 

२२१. न्यूवले मे ३०, १८२१ रोजी सनधन पावला. हॉल माचयच्या १८२६ रोजी णत्रबकेश्वर (नासशक) 
येथून परताना सख्रस्तीवासी झाला. त्याचे नासशक येथे दफन झाले. सतथे स्मारक लेख आहे. 
 

(समशनऱ्याचे) भाषाांतराचे काम जसजसे वाढत चालले, तसे त्याना छापखान्याची गरज भासू 
लागली. शवेटी सडसेंबर १८१६ मध्ये कलकत्याहून त्यानी एक छापखाना पैदा केला. त्याबरोबर 
टाइपही घेतला. रे. हॉरॅसशवो बाडयवले पसहल्या समशनऱ्याांबरोबर ससलोनला आला होता. त्याला 
छापखान्याच्या कामाची मासहती होती. त्याला बोलावनू घेतले. बाडयवले पत्नीसह १ नोव्हेंबर १८१६ 
रोजी त्याना येऊन समळाला. छापखाना आल्यानांतर त्याची स्थापना करण्यास काही काळ लागला. 
टाइप अपुरा होता. त्यामुळे काही नवीन करावा लागला. पुरेसा कागद नव्हता. तरीही २० माचय 
१८१७ला त्याना A Scripture Tract[74] च्या आठ पानाच्या १५०० प्रती तयार केल्या. हे चोपडे 
गॉडयन हॉलने तयार केले होते. सवय काम समशनऱ्याांनी जातीने केले. 

 
हे प्रकाशन समशनने मराठीमध्ये छापलेले सख्रस्ती धमयसवषयक पसहले मुसद्रत होय. मे मध्ये त्यानी 

म्यार्थयचेू भाषाांतर छापण्यास सुरुवात केली. टाइप इतके वडेेवाकडे होते की चाकूने ते सरळ कापून घ्याव े
लागत. याच्या १५०० प्रती छापल्या. छापखाना सुरु झाला तेंव्हा फक्त्त एक लाकडी पे्रस होता. आसि 
मराठीचा एकच फाऊां ट होता. तो कलकत्याहून आिला होता. [Bruce, Rev, Henry, J., “The Literary Work of the 
American Marathi Mission 1813-1881”, Memorial Papers of the American Marathi Mission, 1813-1881, Bombay, 1882, p. 92] 

 
श्रीरामपूर येथील समशनऱ्यानी नव्या कराराचे भाषाांतर केले, ते १८०७ मध्ये प्रससद्ध झाले होते. परांतु 
ते नागपूरी बोलीत होते. त्यामुळे पसिम भारतात उपयोगी नव्हते. सशवाय ते मोडी सलसपत छापले 
होते. त्यामुळे वाचायला कठीि. अमेसरकन समशनऱ्याांनी ते वाचायचा प्रयत्न केला. परांतु नव्याने 
भाषाांतर करिे त्याना आवश्यक वाटले. त्यानी ते मूळावरून (ग्रीकवरून) तयार केले. 

 
१८१७ मध्ये त्यानी Gospel of Mathew[75] पुरे केले. सशवाय दुसरा एक १६ पानाचा रॅक्ट तयार 
केला आसि ॲक्टस वर काम सुरू केले. खचय वाचवण्यासाठी पुस्तके बाांधण्याचे कामही ते स्वतःच 
करत. हे काम पुरे झाल्यावर डॉ. जॉन टेलरच्या म्याथ्यूच्या भाषाांतराची छपाई त्याांनी (१८१८) सुरु 
केली. ते १८१९ मध्येही चालू होते. समशनरी शाळाांसाठी पाठ्यपुस्तके छापण्याचे कामही त्यानी 
हाती घेतले. [Bruce, Rev, Henry, J., “The Literary Work of the American Marathi Mission 1813-1881”, Memorial 
Papers of the American Marathi Mission, 1813-1881, Bombay, 1882, p. 92] 

 
णमशन मुद्रिालयािी इमारत 
 

२२२. समशन छापखाना पूवी चौपाटीजवळ होता म्हितात. मुांबईतील भेंडीबाजार येथे समशनरी 
चॅपेल उभारले होते. त्याची बाांधिी १८२३ मध्ये पुरी झाली. ते फक्त्त एक मजली होते. १८३४ मध्ये वर 
मजला बाांधण्यात आला. तो चॅपेलसाठी वापरण्यात येऊन तळमजला छापखान्यासाठी मोकळा करून 
देण्यात आला. त्या जागेत १८३४ पासून १८५७ पयंत छापखाना होता. 
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बारा वषात छापखान्याचे काम वाढले. अनेक भागात छापलेला नवा करार १८२६ मध्ये मुद्रि 
करून एकत्र प्रससद्ध करण्यात आला. खालील नमून्यावरून त्याचा टाईप ओबडधोबड आसि 
सदसण्यात सवषम आसि खडबडीत असल्याचे सदसेल. त्यात सवरामसचन्हे नाहीत. वाक्य सांपल्यावर 
सांस्कृत णकवा जुन्या मराठी प्रमािे दोन उ्या रेघा आहेत. 

 

 
आकृती ८० अ : नवा करार अमेरीकन णमशन पे्रस १८२६. अमेणरकन णमशन पे्रसच्या सुरुिातीच्या 

प्रकाशनामंध्ये िापरलेला देिनागरी टाइप. 
 
णमशनिे मुद्रि कायग 
 

२२३. नव्या कराराचे भाषाांतर पाच समशनऱ्याांनी केले होते. ते म्हिजे रे. गॉडयन हॉल, रे. समॅ्यूअल 
न्यूवले, रे. होरॅसशओ बाडयवले, रे. जॉन सनकल्स, आसि रे. ॲलन गे्रव्ज्. न्यूवले १८२१ मध्ये मृत्यू पावला. 
सनकल्स १८२४ मध्ये आसि हॉल १८२६ मध्ये सदवांगत झाले. डॉ. बाडयवेल १८२१ मध्ये अमेसरकेस परत गेला. 
गे्रव्ज् हा एकटाच हे भाषाांतर मुसद्रत झालेले पाहाण्यास इथे उरला. या भाषाांतर कायात अपार मेहनत आसि 
पूवय योजना होती. रे. ब्रसूने मध्ये गे्रव्ज् च्या (१८३१) सलखािातून खालील उतारा सदला आहे : 
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आकृती ८१ : श्रीरामपूर येथे छापलेले मराठीतील पणिले पुस्तक म्याथ्य,ू १८०५. 
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या ग्रांथाच्या पसहल्या आवृतीपैकी बराच भाग आमच्या पाच समशनऱ्याांनी आपल्या हयातीत तयार 
केला. त्याना मराठीचे आसि बायबलच्या मूळ भाषेचे चाांगले ज्ञान होते. या समशनऱ्याांपैकी चौघानी 
एकेका भागाचे भाषाांतर केले, आसि प्रत्येक भाषाांतर दुसऱ्याने तपासले. भाषाांतर मूळाबरहुकूम 
तपासले आसि आपल्या सूचना भाषाांतरकत्यांना केल्या. मूळ भाषाांतरकत्यांनी त्या सूचना लक्षात 
घेऊन भाषाांतरात जरूर त्या दुरुस्त्या केल्या. अांतीम प्रतीत ज्या शांका होत्या त्या सवांचा 
भाषाांतरकत्याच्या सल्ल्याने सवचार करून सुधारिा केल्या. प्रत्येक भाषाांतरकत्याच्या मदतीस एक 
णकवा जास्त पांसडत असत. ते वगेवगेळ्या सवभागातील होते. प्रत्येक पसरच्छेदातील मजकूर या 
पांसडतास समजावनू देण्यात येई आसि मग ते तो मराठीत सलहून काढीत. यापैकी फारच थोडा भाग 
आम्ही स्वतः भाषाांतरीत केला आहे. त्याही बाबतीत पांसडताांकडून तो मराठी सरिीत बसवनू घेत 
असू. त्यासाठी श्दाथय आसि वाक्याथय त्याना समजावनू देत असू. [Memorial Papers, p. 78.] 

 
२२४. रे. बु्रस पुढे गे्रव्ज् च्या सलखािातील उतारा देतो : 

 
प्रथम मूळ सांसहता समजावनू घ्यायची. आसि त्यातील आशय शक्यतोवर पूिाथाने यथायोग्य 
मराठीत आिायचा. मूळ ग्रीकमधील वाक्ये, वाक्यखांड, श्द आसि श्दखांड याांची शहासनशा 
करायची. ग्रीकमधील सांसहतेचे पौवापौयय मराठीत बरोबर आिायचे. प्रत्येक श्दातील आशय आसि 
जोर (force), परस्पर सांबांध, लक्षात घेऊन वाक्यात बसवायचा. ग्रीक भाषेत श्दाचे एकाहून 
जास्त अथय होऊ शकतात, टीकाकाराचेही या अथांबाबत एकमत होत नाही. अशावळेी शक्यतो 
मूळाबरहुकूम आसि हे शक्य नसेल तेव्हा जास्तीत जास्त सयुस्क्त्तक अथय मराठीत आिला आहे. 
मराठीत शुद्ध आसि सबनचकू, उच्चभ् ूनाही आसि अगदीच नीच नाही, परांतु सहज समजू शकेल 
आसि मराठी भासषक प्राांताच्या सवय भागात प्रचलीत, अशी साधी आसि मराठी सरिीशी सुसांगत 
अशी भाषा वापरली आहे. केवळ प्रदशयन आसि ध्वनी यासाठी अथाची ओढाताि केलेली नाही. 
मुळातील अलांकार आसि सरिी पांसडतानी मराठी वाचकाला समजेल अशी खात्री सदली सतथेच 
कायम ठेवली आहे. श्द त्याांची अथयवत्ता (expression) सवय पांसडताांनी मान्य केल्यासशवाय 
भाषाांतरात येऊ सदलेली नाहीत. [Ibid, pp. 78-79.] 

 
२२५. नव्या कराराचे मुद्रि १८१८ पासून जसे तयार होईल तसे भागाांमध्ये करण्यात आले. Acts 

of the Apostles[64] १८१८, Gospel of John१८१९, (दुसरी आवृत्ती १८२४), The Book of Genesis 
१८१९, Epistles of James and Jude १८२०, The Gospel of Mark[68] १८२२, Epistle to the 
Hebrews[69] १८२४, आसि The Gospel of Luke[70] (तारीख नोंदलेली नाही) ही सवय १८२६ मध्ये 
एकत्र प्रससद्ध करण्यात आली. 
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आकृती ८२ : Easy and Expeditious Means etc. िे मुखपृष्ठ. 
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नवा करार हे अष्टपत्री पुस्तक होते. सनरसनराळ्या भागाना स्वतांत्र अनु्माांक सदले होते. यात 
वापरलेला टाईप सदसण्यात पाांगलेला, अलग पडलेला (straggling), सारखा नसलेला 
(uneven), हेंगाडी (uncouth) असा आहे. सवरामसचन्हे नाहीत परांतु वाक्य सांपल्यानांतर दोन 
उ्या रेघा सदल्या आहेत. मराठीत इटॅसलक टाइप नाही. त्यामुळे मह्वाचे श्द कां सात सदले 
आहेत. 

 
बायबल सोसायटीच्या मुांबई शाखेने रु. ४००० देिगी सदली. त्यासाठी तेवढ्या णकमतीच्या प्रती 
द्यायच्या. सब्रसटश आसि परदेशी बायबल सोसायटीने २१० रीमे कागद सदला. यानी असेही कळवले 
की अमेसरकन समशनला लागेल सततका कागद देण्यात येईल. 

 
बायबल सोसायटीच्या सवनांतीवरून समशनऱ्याांनी नव्या कराराची दुसरी आवृत्ती तयार केली, ती 
सोसायटीच्या खचाने १८३० मध्ये प्रससद्ध झाली. प्रती ३००० होत्या. सशवाय वगेवगेळे सवभागही 
छापण्यात आले. 

 
पायपुस्तकािें प्रकाशन 
 

२२६. अमेरीकन समशनऱ्याांनी पाठ्यपसु्तके तयार करण्यात पुष्ट्कळ कष्ट घेतले. त्याचे पसहले शालेय 
वाचन पुस्तक शोडषपत्री ६४ पानाांचे होते. पसहली आवृत्ती १८१८ मध्ये आसि सतसरी १८२३ मध्ये प्रससद्ध 
झाली. बालकाांसाठी पसहले पुस्तक १८२० पूवी प्रससद्ध झाले. त्याच्या आवृ्या ‘बॉम्बे रॅक्ट सोसायटी’ 
अजून प्रससद्ध करते. हे पुस्तक बहुधा हॉल आसि न्यूवले यानी तयार केले होते. त्याच्या १८४१ पयंत अनेक 
आवृत्या सनघाल्या, बॉम्बे रॅक्ट सोसायटीने ते आपल्याकडे घेतले आसि त्याच्या पन्नासवर आवृ्या 
काढल्या. ज्योसतष, भगूोल, आसि अांकगसित यावरही समशनऱ्याांनी पुस्तके प्रससद्ध केली. [A Century in India, 
pp. 14-15.] 
 

या पुस्तकात वापरलेला टाइप कलकत्याहून आिला होती. Easy and Expeditious Means of 
acquiring a knowledge of the English Language[76] हे हॉलने तयार केले होते. त्याची पसहली 
आवृत्ती १८१९ मध्ये बाहेर पडली आसि १८२८ पयंत पाच आवृत्या प्रससद्ध झाल्या. 
 

या पुस्तकाची अनेक भाषाांतरे प्रससद्ध झाली. मूळ आवृत्ती १८१८ मध्ये अमेरीकन समशन पे्रस मध्ये 
छापण्यात आली. तीच पसहली आवृत्ती. १८१९ मध्ये सनघालेल्या आवृत्तीची प्रत माझ्या पाहाण्यात नाही. 
बहुदा १८१८ मध्ये छापलेली ती हीच असावी. १८३१ मध्ये छापलेल्या आवृत्तीची प्रत मुांबई मराठी 
ग्रांथसांग्रहालयात आहे. 
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आकृती ८३ : पंचोपाख्यानमध्ये िापरलेला णिल् णकन्स् िा मराठी टाइप, मंुबई, १८२२. 

 
२२७. अमेरीकन समशनरी भारतात १८१३ मध्ये आले, आसि लगेच कामास लागले. 

 
त्यानी (मुांबईस) आल्यावर व्याकरि णकवा कोश उपल्ध नसताना [मराठी व्याकरण आसि मराठी कोश ही 
पुस्तके श्रीरामपूरहून पूवीच प्रससद्ध करण्यात आली होती.] एतदे्दशीय भाषेचा अ्यास सुरू केला. त्यानी त्यात 
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इतके प्रासवण्य सांपादन केले की स्थासनक भाषेत ईश्वरी कृपेच्या गोष्टी ते साांगू शकत. त्यानांतर 
सांपूिय नवा करार भाषाांतरीत करून प्रससद्ध करण्यात आला. त्याची सुधारलेली आवृत्ती ‘बॉम्ब े
ऑग्झीसलयरी बायबल सोसायटी’च्या खचाने छापण्यात आली. त्याच्या वगेवगेळ्या भागाांच्या अनेक 
स्वतांत्र आवृ्या सनघाल्या होत्या. जुन्या कराराचे चार भाग भाषाांतरीत झाले. पकैी दोन छापण्यात 
आले. सशवाय वगेवगेळे तीस ‘रॅक्ट’ मराठीत तयार करून छापले. [Ibid, p. 24.] 

 
२२८. A Century in India मध्ये पे्रसच्या प्रगतीसवषयी पुढे म्हटले आहे : 
 
मुद्रि कामास शक्य तेवढा वगे आिण्यात आला. छापखान्याचे काम पहाण्यासाठी (अमेरीकेहून) 
एका मागून एक मुद्रक पाठसवण्यात आले. इ. स. १८२१ पासून गरेॅट १८३१ मध्ये त्याच्या 
सनधनापयंत व्यवस्थापक होता. सॅम् सनने १८३४ मध्ये काम सुरू केले पि पुढच्याच वषी तो सनधन 
पावला. नांतर १८३५ मध्ये आला वे् स्टर. तो १८४२ पयंत व्यवस्थापक होता. त्याला परत बोलावनू 
घेण्यात आले. त्यानांतर इथे असलेल्या एखाद्या समशनऱ्याच्या ता्यात पे्रस असे. १८५५ मध्ये पे्रस 
बांद करण्यात आला. त्याचे कारि व्यवस्थापनात समशनऱ्याचा वळे आसि शक्ती खचय होते असे 
देण्यात आले. छापखाना चाांगला चालला होता. फायदा इतका बरा होता की १८४५ पासून १८५० 
पयंत मुांबईतील समशनचा खचय छापखान्यातून सनघाला. [येथील सांदभय सदलेला नाही.] 

 
१८५४ मध्ये समशनपे्रसमध्ये सात लाकडी मुद्रि यांते्र (hand press) होती. सात मराठी वळिाच्या 

मातृका, एक मोडी फाऊां ट अशी सामग्री होती. १८५५ नांतर टॉमस गॅ्रहॅम पे्रसचा मालक बनला. 
 
नेणटव्ि स्कूल बुक आणि स्कूल सोसायटी 
 

२२९. “Society for Promoting the Education of the Poor within the Government of 
Bombay” असे सतचे प्रथम नामासभधान होते. मुांबई राज्यातील गरीबाांच्या सशक्षिासाठी ही सोसायटी १८१५ 
मध्ये स्थापन करण्यात आली. माऊां ट स्ट्युअटय एल् सफन्स्टन हे पसहले अध्यक्ष होते. बॉम्बे नेसटव्ह स्कूल बकु 
अँड स्कूल सोसायटीच्या स्थापनेत १८२० मध्ये त्याांचा पुढाकार होता. ही गोष्ट पेशवाईच्या अांतानांतर दोनच 
वषांनी घडली. सोसायटीने देवनागरी सलपीचा स्वीकार केला होता. 
 
सोसायटीच्या तृतीय वार्चषक अहवालात सशक्षकाच्या पात्रतेसवषयी सलसहले आहे : 
 

सशक्षकाच्या पात्रतेत खालील गोष्टी येतात : पसहली मातृभाषेत सलसहता आसि वाचता येिे. बालबोध 
सलपी म्हिून भारताच्या या भागात प्रससद्ध असलेली देवनागरीची शलैी (की सजचा सोसायटीने सवय 
पुस्तकाांच्या मुद्रिासाठी स्वीकार केला आहे) ती मासहत असिे आसि सशवाय पत्रव्यवहार आसि 
व्यापारात गुजरातेत आसि महाराष्ट्रात उपयोगात असलेल्या स्थासनक सलप्या (मोडी आसि 
महाजनी) अवगत असल्या पासहजेत. [The Third Report of the Bombay Native Education Society (1825-26), 
Bombay, 1827, p. 16, quoted in P. P. I., p. 76.] 
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या बाबतीत सप्रयोळकर म्हितात : 
 
सुरुवातीस सोसायटीच्या सनयमाप्रमािे शासनाच्या असधपत्याखाली छापलेल्या पुस्तकात मराठी 
आसि गुजरातीसाठी देवनागरीचाच वापर केला जात असे. गतणिमागथ सशळामुद्रि पद्धतीने १८२६ 
मध्ये मुसद्रत झाला. गुजराती पसु्तकातही देवनागरी टाईप वापरला आहे. परांतु गुजराती 
मुद्रिातील देवनागरीचा उपयोग मान्यता पावला नाही. आसि कालाांतराने महाजनी सलपीचाच 
वापर गुजरातीसाठी सनसित झाला. [Priolkar, A. K. P. P. I., p. 76.] 

 
इलंलंडमधून आिलेला निीन मराठी टाइप 
 

२३०. इ. स. १८२२ मध्ये गव्हनयरने पांचोपाख्यान[80] च्या हजार प्रती छापण्यास सांमती सदली. 
यासाठी शासन खचय करिार होते. या कामावरील देखरेख ड्ल्यू. एच. वथेॅन (की ज्याांनी सोसायटीच्या 
काययवाहचे काम पत्करले होते) याांच्याकडे सोपवला. या मुद्रिासाठी मराठी टाईपाचा नवीन फाऊां ट 
इांग्लांडहून आिवण्यात आला. वरील पसु्तकाची प्रत समळवल्यावर सरदार माधव अनांत रास्ते यानी म्हटले 
आहे, “हे पुस्तक मुांबई बटेात यांत्रावर छापले आहे. ते मराठीत आसि बालबोध सलपीत आहे. हे काम दीघय 
पसरश्रमाचे आिययकारक फळ आहे.” दुसऱ्या वषी सवदूरनीती[81] प्रससद्ध झाले. या पुस्तकाची णकमत 
युरोसपयनास अनु्मे रु. ८ आसि रु. ६ अशी असून एतदे्दशीयाना रु. ३ आसि रु. २ आहे. [Bombay Courier, 

October 4, 1823.] णसहासन बसत्तशी[82] १८२४ मध्ये प्रससद्ध झाले. सनशाळिी पोथी[81] देवनागरी टाइपात 
१८२४ मध्ये छापली. कुसरयर पे्रसमध्ये पाांडुरांग दळवी सव्ी व्यवस्थापक होते. 
 
शासकीय छापखान्यातील मजूरी आणि पगार 
 

२३१. इ. स. १८२४ साली शासन पुरस्कृत छापखान्याची स्थापना झाली. त्या छापखान्यात 
मुद्रकाचा (pressman) माससक मेहनताना युरोसपयनास द्याव्या लागिाऱ्या एका पुस्तकाच्या णकमतीहून 
असधक नव्हता हे पाहून नवल वाटेल. मुख्य मुद्रक (head pressman) महादेव बापू आसि मुद्रक 
(pressman) रामा राघू याांना अनु्मे रु. ८ आसि रु. ६ असा माससक पगार होता. तर पे्रसचे सुपणरटेंडण्ट 
मकॅ् डोवले याना माससक तनखा रु. ३५० होता. छापखान्यात तेव्हा फक्त्त काही सशळापे्रसच होते. 
मकॅडोवले १८२६ मध्ये मृत्य ूपावला. आसि फ्रास्न्सस्को द रामोस याची त्या जागेवर नेमिूक झाली. कॅप्टन 
जॉजय जर्चवस, से्टरी नेसटव्ह स्कूल बुक आसि स्कूल सोसायटी, याची छापखान्यावर १८२९ साली 
नेमिूक झाली. तो १८३० मध्ये पुण्यास इांसजसनअणरग कॉसलजमध्ये अध्यापक म्हिनू गेला. त्यावळेी एक 
सलथो पे्रस बरोबर घेऊन गेला. त्याची त्याने पणु्यास स्थापना केली. हा पुण्यातील पसहला छापखाना 
असावा. तो शासकीय व्यवस्थेखाली होता. 
 
णशळा मुद्रिासाठी णशळेिा भारतात शोध 
 

२३२. पे्रसच्या कामासाठी लागिाऱ्या सशळा पुरेशा सांख्येत समळत नाहीत ही शासकीय 
मुद्रिालयाच्या चालकाांची अडचि होता. सशळा मुद्रिास आवश्यक असलेल्या सशळा भारतात उपल्ध 
होतील णकवा कसे याचा शोध घेण्यात आला. सेंट फोटय जॉजय येथील चीफ इांजीसनयर ड्ल्यू जेराड यानी 
अहवाल सादर केला की अशा प्रकारची सशळा मद्रास प्राांतातील वलेोर सजल्ह्यातील कनूयल येथे उपल्ध 
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झाली आहे. ती घन असून सूक्ष्म सछद्राांच्या पृष्ठभागाची आहे. ती हस्तसलसखते मुसद्रत करण्यासाठी आसि 
स्पष्टता आसि बारकाव ेप्रगटवण्यास उपयुक्त्त आहे. [The Bombay Secretariat Records, G. D., Vol. 10/143 of 1827, p. 

185] एक हजार सशळा साजंट जेबलच्या ओसरएांटल सलथोग्राफीक खात्याच्या असधकाऱ्याांनी पणु्यास 
आिल्या. [Ibid, Vol. 207 of 1830, p. 134.] 

 
िेब्स्टर आणि टॉमस गॅ्रिॅम 
 

२३३. पसिम भारतात देवनागरी टाईप पाडण्याच्या बाबतीत वे् स्टर यानी चालना सदली. त्याांचा 
उल्लेख मराठीत ओबेस्टर असा करीत. हा अमेसरकन समशनच्या पे्रसचा काययकता टाईप ओतण्याची 
साधनसामग्री घेऊन ११ ऑक्टोबर १८३५ला मुांबईस येऊन पोहचला. आसि त्याने व्यवस्थापनाची सूते्र हाती 
घेतली. 
 

१८३५ पूवी समशनची पसु्तके कलकत्याहून आिलेल्या टाईपात छापली जात. वे् स्टरने टाईप 
तयार करण्याची साधन सामग्री आिल्यावर समशन पे्रसने देवनागरी टाइप तयार केले. या कामात 
टॉमस गॅ्रहॅमने फार मदत केली. गॅ्रहॅम लहान मुलगा असताना गॉडयन हॉल बरोबर होता. हॉलच्या 
मृत्यूसमयी तो त्याच्या सांसन्नध होता. त्याची लोहार खात्यात नेमिूक होती. सतत उद्योग, सनरीक्षि 
आसि शोधक वृत्ती यामुळे पुढे छापखान्याचा मुख्य व्यवस्थापक झाला. छापखाना हस्ताांतरीत 
होईपयंत तो प्रमुख मुद्रक होता. गॅ्रहॅमने पोलादाचे पांच तयार केले, साचे बनवले, मातृका ठोकल्या 
आसि त्याच वळेी टाइपाच्या वळिात मूलग्राही सुधारिा केल्या. टाइपाचा आकार लहान केला. 
अक्षराांना आकषयक रूप सदले. मराठी आसि गुजराती टाईपाचा आकार लहान केल्यामुळे छपाईच्या 
खचात बचत झाली. तो सनम्म्यावर आला आसि पुस्तकाांचा आकार आटोपशीर झाल्यामुळे ती 
हाताळिे सुलभ झाले. [A Century in India, p. 25.] 

 
२३४. अमेरीकन समशनचा देवनागरी फाँट १८३६ मध्ये तयार झाला. गॅ्रहॅमने जोडाक्षराांच्या जुळिीत 

सुधारिा करून टाइपाांची सांख्या सनम्म्यावर आिली. प्रत्येक अक्षर तीन भागात सवभागले. त्यामुळे उकार 
आसि मात्रा व्यांजनाला जोडता येत. या पद्धतीस मुांबई पद्धती णकवा सडग्री टाईप असे सांबोधण्यात येते. 
गॅ्रहॅमचा सहकारी, जीवन वल्लभ लोहार, याने गुजराती टाईप तयार केला. रामजी हा पांचगीर गॅ्रहॅमबरोबर 
काम करत होता. तो पुढे गिपत कृष्ट्िाजींकडे गेला आसि त्याने गिपत कृष्ट्िाजींसाठी मराठी टाइप तयार 
केले. 
 

२३५. सप्रयोळकर याांच्या The Printing Press in India या ग्रांथातून पढुील उतारा घेतला आहे: 
 

गॉडयन हॉल याांच्याबरोबर टॉमस गॅ्रहॅम हा एक इस्ट इांसडयन मुलगा रहात होता. दररोज मराठी 
शाळाना त्याची भेट असे. हॉलच्या नाससक वारीत तो त्याच्याबरोबर होता. त्या वारीत हॉलचा मृत्य ू
झाला. तेव्हा गॅ्रहॅम उपस्स्थत होता. त्यानांतर गॅ्रहॅम गे्रव्ज् पाशी रासहला. तो छापखान्यात काम करीत 
असे. छापखान्यातील लोहार खात्यात, की सजथे यांत्राांची दुरुस्ती होई, सतथे तो काम करीत असे. 
परांतु तो सतथे फार काळ रासहला नाही. गॅ्रहॅमची सनरीक्षि-शक्ती तीव्र होती. त्याच्यामध्ये 
उप्मशीलता आसि कल्पकता वास करीत होती हे पाहून गे्रव्ज् ने त्याला मराठी टाइपाचे पांच 
कोरण्यास प्रोत्साहन सदले. याबाबतीत त्याला मागयदशयन करिे गॅ्रहॅमला शक्य नव्हते. त्याला फक्त्त 
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इतकेच मासहत होते की पोलादाच्या पट्टीवर अक्षरे कोरावयाची असतात. गॅ्रहॅमने प्रयत्न करायचे 
ठरसवले आसि त्यानी काही अक्षराांची प्रसतकृती कोरण्याचे काम हाती घेतले. त्याने फार कष्ट केले 
आसि प्रयत्न साध्य होईपयंत थाांबायचे नाही असे ठरसवले. पसहला पांच इांग्रजी T तयार करण्यास 
त्याला एक आठवडा लागला. या काळात त्याला जो अनुभव समळाला आसि पुढे त्याने जी मेहनत 
घेतली त्याने त्याच्या कौशल्यात भरच पडली. थोड्याच काळात त्याने शकेडो पांच तयार केले. 
गे्रव्ज् ऑक्टोबर १८३२ मध्ये अमेरीकेत जाण्यापूवीच हे काम पुरे झाले होते. या पांचावरून मातृका 
आसि साचे तयार करण्यासाठी गे्रव्ज् पांच घेऊन अमेरीकेस गेला. तो १८३३ मध्ये परत येईपयंत 
सवय पांच गांजून सनकामी झाले होते. याबाबत काही काळ हालचाल झाली नाही. समॅ्पसन 
व्यवस्थापक असताना छापखान्यात फार वाढ झाली. टाइप तयार करण्यातील मह्व जािनू 
गॅ्रहॅमने समॅ्पसनला यासाठी लागिारी हत्यारे आसि मोल्ड पाठवनू देण्याची सूचना केली. गॅ्रहॅम 
स्वतः पांच तयार करण्यास तयार झाला होता. आसि ते काम अांगावर घेण्यास राजी होता. त्याची 
सूचना लक्षात घेऊन समॅ्पसनने अमेरीकेस पत्र धाडले. त्यानांतर वे् स्टरला भारतात धाडण्यात 
आले (११ ऑक्टोबर १८३५) आसि छापखान्याचे व्यवस्थापन त्याजवर सोपवले. वे् स्टरने येताना 
सांकस्ल्पत टाईप फाऊां डरीसाठी जरूर ते सासहत्य बरोबर आिले. गॅ्रहॅमने पांच तयार केले आसि 
वे् स्टरने मातृका ठोकल्या आसि साांचे (moulds) बनवले. याप्रमािे पसहला फाँट ओतून १८३६ 
मध्ये उपयोगात आिला. पूवी प्रचारात असलेल्या टाइपाांच्या सांचावर ही प्रगती होती. मराठी पांच 
तयार करताना गॅ्रहॅमने टाइपाांची सांख्या बरीच कमी केली होती. सवशषे जोडाक्षराांच्या जुळिीत 
सुधारिा केली होती. त्यासाठी अधी अक्षरे आसि अक्षरखांड तयार केले होते. याच प्रकारची 
सुधारिा गुजराती फाँटमध्येही करण्यात आली होती. आजतागायत हीच पद्धती उपयोगात आहे. 
[Priolkar, A. K. P. P. I., pp. 83-84] 
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आकृती ८४. टॉमस गॅ्रिॅमने पाडलेले देिनागरी टाइप, चमत्कालरक िोष्टी, अमेणरकन णमशन पे्रस, मंुबई, 
१८३८. 

 
२३६. गॅ्रहॅम आसि वे् स्टर याांनी केलेली बहुमोल सुधारिा म्हिजे अक्षरसांख्या कमी करिे आसि 

अक्षराांचे वळि जास्त आकषयक करिे ही होय. बायबल सोसायटीच्या १८४२ च्या अहवालात म्हटले आहे : 
 

... एतदे्दशीय भाषातील मुद्राक्षरलेखनकलेत केलेली सुधारिा अमेरीकन समशन पे्रसच्या सतत 
आसि कौशल्यपूिय पे्ररिेमुळे साध्य झाली आहे. मराठी आसि गुजराती जुळिीत त्यामुळे सवशषे यश 
प्राप्त झाले आहे. अक्षराचा आकार लहान करिे, तेही त्याांची सुवाच्यता कमी न करता णकवा मूळ 
वळि न बदलता, हे त्याांनी साधले आहे. [Ibid, p. 85.] 

 
टॉमस गॅ्रहॅम १८५४ पयंत अमेरीकन समशन पे्रसमध्ये नोकर होता. त्यानांतर तो छापखान्याचा मालक बनला. 
ह्या छापखान्याची मालकी १८५९ मध्ये टाइम्स ऑफ इांसडयाकडे गेली. 
 
बायबल सोसायटी आणि नगर णमशनिी कामणगरी [A Century in India, pp. 25-27.] 
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२३७. बायबल सोसायटीने नव्या कराराचे भाषाांतर पुरे करून १८३० मध्ये प्रससद्ध केले. हे पुस्तक 
आसि इतर अनेक धमयग्रांथ बायबल सोसायटीकरता मुसद्रत करण्यात आले. बायबलच्या ज्या ज्या भागाांचे 
भाषाांतर तयार होई तसे तसे ते मुसद्रत करीत. माचय १८४७ मध्ये डॉ. ॲलन म्हितो : 
 

सांपूिय बायबल मराठीत मुसद्रत झालेले पाहाण्याचे भाग्य शवेटी आम्हाला लाभले. 
 

या मसहन्याच्या पसहल्या तारखेस शवेटचे पान छापले आसि मला सांपूिय बायबलची प्रत समळाली हे 
माझे समाधान. ही जगातील पसहली सांपूिय बायबलची प्रत. हे सवय काम माझ्या देखरेखीखाली 
झाले. 
 

ही बायबलची आवृत्ती वगेवगेळ्या पद्धतीने वगेवगेळ्या टाईपात छापली होती. याची पुनमुयसद्रत प्रत १८५५ 
मध्ये प्रससद्ध झाली. त्याची १२१० पाने आहेत. 
 

समशन पे्रसने बायबलची एक आवृत्ती स्वतांत्रपिे प्रससद्ध केली होती. निर न्य ू टेस्टॅमेंट म्हिून 
ओळखले जािारे बायबल वलॅें टाइन आसि त्याच्या सहकाऱ्याांनी तयार केले होते. बायबल 
सोसायटीने प्रससद्ध केलेल्या भाषाांतराने समाधान न झाल्यामुळे हा प्रयत्न केला होता. िॉस्पेल 
आसि ॲक्ट स्वतांत्रपिे १८४३ पासून १८५० पयंत प्रससद्ध करण्यात आले. बाकीचा भाग बायबल 
सोसायटीच्या आवृत्तीतून घेतला आसि सांपूिय बायबल १८५१ मध्ये पूिय झाले. 

 
२३८. यासशवाय इतर अनेक पुस्तके अमेरीकन समशन पे्रसने छापली. शांभराहून जास्त प्राथयना 

गीताांचा सांग्रह १८४५ मध्ये प्रससद्ध केला. यावरून बॉम्ब ेरकॅ्ट ऑफ बकु सोसायटीचा मराठी प्राथवना िीते हा 
सांग्रह ससद्ध झाला. १८४७ मध्ये पांचाांग प्रससद्ध झाले. ते नांतर (१८७४ पासून) ज्ञानोदय पंचािं म्हिनू प्रससद्ध 
होई. समशनऱ्याांनी Oriental Christian Spectator हे धार्चमक माससक स्कॉसटश समशनचे रे. जॉन सवल्सन 
याांच्या सहकायाने सुरू केले होते. 

 
ज्ञानोदय सनयतकालीकाचा पसहला अांक अहमदनगर येथून जून १८४२ मध्ये प्रससद्ध झाला तो 
सशळापे्रसवर छापलेला असून चतुष्ट्पत्री वीस पानाांचा होता. १८४३ पासून त्याचे मुद्रि समशन 
पे्रसमध्ये होऊ लागले. १८४५ पासून मुांबईच्या समशनऱ्याांनी त्याच्या मुद्रिाच्या जबाबदारीत सहकार 
सदला. त्यावळेेपासून तो १७७३ पयंत ते पासक्षक म्हिून प्रससद्ध होई. नांतर त्याचे साप्तासहकाांत 
रूपाांतर झाले. 

 
ज्ञानोदय प्रकाशनाचा हेतु ‘णहदूांच्या सवश्वाच्या चुकीच्या कल्पनावर आधासरत अशा धार्चमक 
समजुतीशी मुकाबला करिे आसि सख्रस्ती धमावर एतदे्दशीय पत्रातून होिाऱ्या टीकेशी सामना 
करिे’ असा होता. १८४३ पासून यात इांग्रजी मजकूर येऊ लागला. 

 
सडसेंबर १०, १८२७ला स्थापन झालेल्या बॉम्बे रॅक्ट सोसायटीची प्रकाशने सशला मुसद्रत असून 

साध्या वषे्टनात बाांधलेली असत. ॲलननांतर १८४५ मध्ये ह्यमू काययवाह झाला. त्याने पूवी सवनामूल्य वाटली 
जािारी ही प्रकाशने सवकायला सुरुवात केली. 
 



 अनुक्रमणिका 

जमगनीमध्ये देिनागरी टाइपािंी णनर्ममती 
 

२३९. देवनागरी टाइप जमयनीमध्ये १८११ मध्ये प्रथम तयार झाले. युरपीय मुद्राक्षरलेखनकला 
प्रवीिाांनी केलेल्या कामगीरीचे वियन Illustrite Geshichte der Buchdrucker-Kunst (Vienna, 1882) 
[Faulmaun, Von Karl, Ilhustrirte Geschichte der Buchdruckerkunst ihrer Erfindung durch Johan Gutenberg und ihrer technishen 

Entwicklung bis zur Gegenwart, published by A. Hartlebanjs verlag Vienna pest, Leipzig, 1882, pp. 733-6.] या पुस्तकात 
केलेले आहे. 
 

कालय  फाऊलमनच्या या पसु्तकात ग्रांथमुद्रिाचा ससचत्र इसतहास, तसेच मुद्रिकलेचा जॉन 
गुटेनबेगय यानी लावलेला शोध आसि ताांसत्रक प्रगती याचा इसतहास, तसेच मुद्रिकलेचा जॉन गटेनबेगय यानी 
लावलेला शोध आसि ताांसत्रक प्रगती याचा इसतहास आहे. त्यातील देवनागरी टाईपाांबाबतची मासहती खाली 
सदली आहे : 
 

इांग्रज पूवयभारतात येऊन रासहल्यावर सांस्कृतचा अ्यास युरसपयन लोकाांनी सुरू केला. सांस्कृत 
ग्रांथ सलसहले जात असलेल्या देवनागरी सलपीचे टाइप पाडण्यात आले. इ. स. १८११ मध्ये ए. 
ड्ल्यू व्हॉन श्लेगेल यानी देवनागरी टाइप आपल्या खचाने तयार करावते अशी व्यवस्था केली. हे 
टाइप नांतर प्रशीयन शासनाच्या आजे्ञप्रमािे पॅरीसमधील एसशयाटीक सोसायटीच्या हवाली केले. हे 
जमयन स्टँप तयार करिाऱ्या कारासगराांनी बनवले होते. 

 

 
आकृती ८५: श्लेगेलने करून घेतलेले देिनागरी टाईप, जमगनी १८११ 

 
वरील पुस्तकातील ्. ३५० मध्ये सदलेला नमूना, वर सदला आहे. याच पसु्तकात जॉ बोदोसनच्या 

देवनागरी टाइपाचा नमुना प.ृ ५०४ वर सदला आहे त्याहून हा वगेळा आहे. 
 
(श्लेगेलचा टाइप पचंिंत्राच्या कोसेगाटयन (Kosegarten) आवृत्तीत आसि वबेरच्या शिपर् 

ब्राह्मणाच्या आवृत्तीत वापरला आहे. शिपर् ब्राह्मण बर्चलनमध्ये १८५५ मध्ये छापले गेले.) 
 

 
आकृती ८६ : पंितंत्ात िापरलेला श्लेगेलप्रणित लिान टाईप. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ८७ : युगंरने तयार केलेला देिनागरी टाइप. 

 
२४०. यानांतर युांगरने बर्चलनमध्ये जरा बोल्ड आसि भारतात सलसहल्या जािाऱ्या फाट्याच्या 

वळिाशी जुळिारा असा टाईप तयार केला. अथात श्लगेेलचा टाईप जास्त सुवाच्य आहे. आसि सांस्कृत 
भाषा नव्याने सशकिाऱ्यासाठी सोईचा आहे. युांगरच्या सांचातील आडव ेफाटे उ्या फाट्याशी काटकोनात 
जोडलेले आहेत. अक्षरे सगचमीड आसि त्यामुळे कमी सुवाच्य. हा टाईप आसि यातील लहान टाईप युरप 
आसि इांग्लांडमध्ये मुसद्रत झालेल्या अनेक पुस्तकात वापरला आहे. एलपग्रालफका इलंडका आसि 
आर्चकऑलॉलजकल सवेचे खांड याांमध्ये वापरलेला टाइप युांगरच्या टाइपाशी जुळता आहे. 
 

२४१. कालय  फाऊलमनच्या मासहतीप्रमािे भारतात मेट् झ् न्रने दुसरे एक वळि तयार केले. ह्या 
वळिाची मालकी ड्ल्यू ड्रयगू्लीन टाइप फाऊां डरीकडे होती (१८८२) आसि त्या फाऊां टमध्ये ८७६ मातृका 
होत्या. फाऊलमन त्यास गरॅाांमाँ देवनागरी म्हितो. 

 

 
आकृती ८८ : मेट्झरिा गॅरामाँ देिनागरी (फॉन डब्ल्य ूडूललीन, लायप् णझग) 

 
बोदोनीने तयार केलेला टाईप आसि व्हीबटयने तयार केलेला टाईप यातील वळिातील फरकाचा 

कालय  फाऊलमन उल्लखे करतो. बोदोनीचा रोमन टाईप प्रससद्ध आहे. त्याने देवनागरी टाईप तयार केला 
होता, असे सदसते. मला हा टाईप अजून पहायला समळाला नाही. याबाबत सांशोधन करिे आवश्यक आहे. 
त्यावरून एकोसिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस देवनागरी टाईप तयार करण्याचे युरपमध्ये जे प्रयत्न झाले 
त्याची मासहती समळेल. या टाईपाचे पांच आसि मातृका यूरपमधील वस्तूसांग्रहालयात असतील तर त्याांचीही 
मासहती उपल्ध होईल. 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ८९ भारतीय पुस्तकातील मुखपृष्ठ. णित्कार बे्रस्क्व्िअर (पॅणरस शासकीय छापखाना). 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ९० : रॉथ आणि बॉयकलग याचं्या संस्कृत कोशातील एक पान. यात श्लेगलेिा देिनागरी टाइप 

िापरला आिे. 
 

कालय  फाऊलमन यानी श्री भागवि (सवशषे पत्र ९९) या ग्रांथाच्या हस्तसलसखतातील सचत्राांकीत पाने 
उद्घृत केली आहेत. (आकृती ८९ पहा) त्यावरून भारतीय हस्तसलसखते कशी सुशोसभत करण्यात येत हे 
सदसून येते. 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि अकराि े
 

णनिगयसागर युग 
 
गिपत कृष्ट्िाजी (१८००–१८६१) [गिपत कृष्ट्िाजींच्या कामसगरी सवषयीची त्रोटक मासहती गोणवद नारायि माडगाांवकर याांच्या 
मुंबईचे वणथन (१८६३) या पुस्तकात पषेृ्ठ २४६–२४८ इथे सापडते. सशवाय हेिकरी मातसक खांड ५, जानेवारी १९६४ च्या अांकात पृषे्ठ १७–१८ वर 
गिपत कृष्ट्िाजींचे त्रोटक चसरत्र श्रीपाद केशव नाईक याांनी सदले आहे. असलबाग येथे भरलेल्या महाराष्ट्र मुद्रि पसरषदेच्या सनसमत्ताने एक 
स्मरसिका प्रससद्ध झाली तीतही गिपत कृष्ट्िाजींची मासहती सदली आहे.] 
 

२४१. कुलाबा सजल्ह्यातील थळगाव येथे एका भांडारी कुटुांबात गिपत कृष्ट्िाजींचा १८०० मध्ये 
जन्म झाला. ते मुांबईस आल्यावर चौपाटीवरील समशन छापखान्यात माससक रुपये दोन वर नोकरी करीत 
असत, असे चसरत्रलेखकाांनी सलहून ठेवले आहे. हा अमेसरकन समशन छापखाना १९३४ पासून भेंडीबाजार 
येथे होता. तत्पूवी तो सगरगावात होता. गिपत कृष्ट्िाजींनी सख्रस्ती लोक स्वखचाने धार्चमक पुस्तके 
छापतात हे पासहले होते. त्यावरून त्याांना णहदूसाठी धार्चमक पुस्तके छापावी असे वाटले. त्याांनी एक 
लाकडी सशळापे्रस तयार केला आसि १८३० मध्ये स्वतःचा छापखाना सुरू केला. छापखान्यास लागिारी 
शाई त्याांनी स्वतःच तयार केली. शके १७५३ चे पांचाांग रखमाजी देवजी मुळे याांच्या सहाय्याने तयार करून 
त्याांनी १८३१ मध्ये छापले. हे पसहले मुसद्रत मराठी पांचाांग. दादोबा पाांडुरांगचे व्याकरि गिपत कृष्ट्िाजींनी 
छापले (१९३६). अक्षर मुद्रिाचे सशक्षि गिपत कृष्ट्िाजींनी टॉमस गॅ्रहॅमकडे घेतले, असे सवधान मी मूळ 
इांग्रजी सलखािात केले आहे. सवचाराअांती ते चूक आहे असे वाटते. याची समग्र चचा मी अन्यत्र केली आहे. 
[नाईक, बापूराव, सप्रयोळकर आसि मुद्रि सांशोधन, अक्षर प्रसतरूप प्रा. सल. मुांबई, १९७६] गिपत कृष्ट्िाजींनी सशळा छापखाना सुरू 
केला तेव्हा अमेरीकन पे्रस आसि कुसरयर पे्रसमधून अक्षरमुसद्रत पुस्तके बाहेर पडत होती. परांतु थॉमस 
गॅ्रहॅमचा देवनागरी टीप १८३५/६ पयंत बाहेर पडला नव्हता, हे आपि मागील प्रकरिात पासहले. अमेसरकन 
पे्रसची अक्षरमुसद्रत पुस्तके पाहून अक्षरमुद्रि सुरू करायची कल्पना गिपत कृष्ट्िाजीस सुचली असेल हे 
स्वाभासवक आहे. त्याांनी देवनागरी टाईप पाडून घेतले (१९४२) आसि त्यात अनेक सुबक पुस्तके मुसद्रत 
केली. त्याचे १८६१ मध्ये सनधन झाले. पुढे चार वषे त्याांचा मुलगा कान्होबा याने छापखाना चालवला. 
त्याच्या मृत्यनूांतर छापखान्याची व्यवस्था सवश्वनाथ नारायि मांडसलक आसि गांगाधर गोणवद फडके या 
रस्टींकडे गेली. नारो कृष्ट्ि धुमाळे हे १८६५ पासून १८७० पयंत पे्रसचे व्यवस्थापक होते. शके १७८९ चे 
पांचाांग इ.स. १८६७ मध्ये टाइपात जुळिी करून पसहल्यानेच मुसद्रत केले. रस्टीनी छापखान्याची व्यवस्था 
कान्होबाचा मुलगा आत्माराम याच्याकडे १८७१ मध्ये सोपवली. आत्मारामने त्याच्या मृत्यूपयंत (१८८०) 
छापखान्याची व्यवस्था पासहली. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ९१ : गिपत कृष्ट्िाजीच्या छापखान्यात मुणद्रत झालेल्या शाकंुतलमधील एक पान. 

 
इ.स. १८६७ मध्ये मुांबईत २५ छापखाने होते. त्यापैकी मह्वाचे छापखाने म्हिजे टाइम्स ऑफ 

इांसडया पे्रस, बॉम्बे गझेॅट पे्रस, भायखळा एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, इम्पीसरयल पे्रस, इांदुप्रकाश 
छापखाना, जामेजमशदे पे्रस, अकबारी–ई–सौदागर पे्रस, दपयि पे्रस आसि गिपत कृष्ट्िाजींचा छापखाना. 
तो तेव्हा डोंगरीला होता. [देव, बाळकृष्ट्ि नारायि याांचा “गिपत कृष्ट्िाजी” या शीषयकाखाली सवसवधज्ञानसवस्तार, खांड ५३ अां. ९, सप्टेंबर 
१९२२ पृषे्ठ, ४१९–२६ वर चसरत्रलेख प्रससद्ध झालेला आहे.] 
 
जािजी दादाजी िौधरी (१८३९–१८९२) [जावजी दादाजी चौधरी चसरत्रसवषयक मजकूर जावाजी दादाजी ह्ाचें चतरत्र, 
सवनायक कोंडदेव ओक, सनियय सागर पे्रस, १८९२, आसि जावजी कीर्तिप्रकाश, सनिययसागर पे्रस १९०९, वरून घेतला आहे.] 
 

२४२. प्रससद्ध सनिययसागर पे्रस (१८६७) आसि जावजी दादाजी टाईप फाउांड्री (१८६४) याांचे 
सांस्थापक जावजी दादाजी चौधरी याांचा जन्म १८३९ मध्ये झाला. जावजींचे मूळ गाव, सवडे मुरबाड, 
शाहापूर तालुका, ठािे सजल्हा. त्याांचे कुटूांब मुळचे सुपे सासवडचे. त्यानी पळसुली, शाहापूर तालुका येथे 
स्थलाांतर केले. जावजींचे आजोबा पदाजी मुांबईला आले आसि गोदीमध्ये हवालदार म्हिनू नोकरीस 
लागले. त्याांचा मुलगा दादाजी सावकाराकडे तगादेदार (पैसे वसूल करिार) म्हिनू काम करत असे. 
दादाजी १८४६ मध्ये मतृ्यू पावले. 



 अनुक्रमणिका 

जावजी वयाच्या दहाव्या वषी (१८४८) अमेसरकन समशन पे्रसमध्ये दोन रुपये पगारावर टाईप 
घासण्याच्या कामावर नोकरीस रासहले. सतथे ते तो पे्रस एक्स चेंज पे्रसने (आता टाइम्स ऑफ इांसडया पे्रस) 
घेईपयंत (१८५९) दहा वष ेहोते. त्यावळेी जावजींचा पगार माससक रुपये सहा होता. त्यानांतर ते टाइम्स 
ऑफ इांसडया पे्रसमध्ये रु. दहा वर नोकरीस रासहले. दीड वषांनी त्याांनी हा छापखाना सोडला आसि नव्याने 
सुरू झालेल्या इांदुप्रकाश छापखान्यात (१८६२) टाईप ओतण्याचे काम माससक रु. दहावर स्वीकारले. सतथे 
दीड वषात रु. १५ माससक समळव ूलागले. इांदुप्रकाश पे्रस सोडून ते ओसरएांटल पे्रसमध्ये माससक रु. ३० वर 
लागले. त्याांच्याकडे टाईप तयार करण्याचे काम होते. जावजींना स्वतःची फाउांडरी स्थापन करावी अशी 
इच्छा होती. त्याप्रमािे त्यानी ती १८६४ मध्ये स्थापन केली. त्यासाठी त्यानी मारवाडी खुमाशटे याांच्या 
कडून रु. ७०० कजाऊ घेतले होते. मंुबई समािारचे सफरोजशहा मेहरजी यानीही जावजींना आर्चथक 
सहाय्य केले होते. 
 

२४३. इदुंप्रकाश ११ एसप्रल १८९२ च्या अांकात, एक सटप्पिी प्रससद्ध झाली आहे. सांपादकाांनी असे 
सुचवले की बॉम्बे गॅझेट चे मुद्रक कासशनाथ पाांडुरांग याांचे जावजींना प्रोत्साहन होते. इांदुप्रकाश टाईप 
फाऊां डरी १८६६ मध्ये जावजींच्या स्वाधीन करण्यात आली. अट अशी की इदुंप्रकाशला लागिारा टाइप 
त्याांनी पुरवावा. सुबोध पणत्का (१० एसप्रल १८९२) मध्ये जावजींची टाइप फाऊां डरी १८६६ मध्ये स्थापन 
झाली असे म्हटले आहे. हा उल्लखे इांदुप्रकाश टाइप फाऊां डरी जावजींच्या हवाली केल्यासवषयी असावा. 
जावजींची टाइप फाऊां डरी आधीच १८६४ मध्ये सुरु झाली होती. ग्रटँरोड भागातील चौलवाडी येथे ही 
फाऊां डरी होती. भाांगवाडी काळबादेवी रोड येथे ती नांतर स्थलाांतरीत झाली. पाांडुरांग जावजी याांच्या 
चसरत्रात जावजींची टाइप फाऊां डरी कोलभाटवाडी येथे सुरू झाली असे सोमि साांगतात. [सोमि, कृष्ट्िाजी 
सवठल, पाांडरांग जावजी चौधरी याांचे चसरत्र, सनिययसागर पे्रस, मुांबई, १९४१ पृ. ३] 
 

२४४. पाांडुरांग कासशनाथ वनारसे यानी जावजींना टाईप फाऊां डरीच्या स्थापनेत मदत केली होती. 
१७ एसप्रल १८५२च्या दीनबंधू पत्रातील सांपादकीयातील उल्लेखामुळे वनारसे यानी सुबोध पणत्का (२० 
एसप्रल १८९७) मध्ये पत्र प्रससद्ध केले. वनारसे म्हितात की त्यानी जावजींना आर्चथक मदत केली नाही, 
परांतु अन्य रीतीने मदत केली. वनारसे त्यावळेी बॉम्बे गॅझेटमध्ये दुय्यम मुद्रक (assistant printer) होते. 
त्या छापखान्यात जी. आय.पी. (सेंरल) रेल्वकेडून एक सभत्तीपत्रक छापण्याची ऑडयर आली होती. 
त्यासाठी मोठे टाइप पासहजे होते. वनारसे रहात असलेल्या चाळीतच जावजी राहात होते. वनारसे याांनी 
जावजींना मोठ्या टाइपाांचे पांच करण्यास प्रवृत्त केले वनारसे म्हितात : 
 

जावजी आसि मी एका घरात रहात होतो. म्हिून रा. जावजी याांस उते्तजन देण्याच्या हेतूने त्याांस 
मी पांच करण्याची समजूत सदली, व ते जात्या हुशार व तकय ज्ञ असल्यामुळे माझ्या साांगीप्रमािे 
त्यानी पांच तयार केले, व ते गझेॅट हासफसात पसांत पडले. पढेु त्या पांचाच्या मेसरसा ठोकवनू रा. 
जावजी याांच्या घरच्या चलुीवर व घरच्याच कढईत सशसे कढवनू, व एक मोल्ड तयार करून 
त्याच्याद्वारे, मोठी मराठी अक्षरे ओतली, व ती गझेॅट हासफसात पुरवली व ती अक्षरे हल्ली गेझीट 
आफीसात आहेत, व त्याांच्या पांच व मेरीसा रा. जावजी याांच्या कारखान्यत असतील. त्याचे द्रव्य 
आले ते सवय मी रा. जावजी याना सदले. त्यामुळे रा. जावजी याांस बरेच उते्तजन येऊन त्याांनी 
मजजवळून लहान मोठे पांच तयार करण्याची मासहती करून घेतली व ते आसि मी एका घरात 
असल्यामुळे त्यास फाऊां डरीच्या कामात ज्या काही अडचिी णकवा शांका येत त्याचे मी सनवारि 
करीत असे. 

 



 अनुक्रमणिका 

२४५. जावजींनी टाइप तयार करण्याची कला हस्तगत केल्यानांतर स्वतःची टाइप फाऊां डरी 
स्थापन केली. जावजीनी पांच मातृका तयार करण्याची कला टॉमस गॅ्रहॅमपासून सशकून घेतली होती, असे 
त्याचे जन्मभरचे सहकारी आरू यानी आपल्या आत्मचसरत्रपर सलखािात नमूद केले आहे. जावजींना 
वनारसे यानी आपले भागीदार व्हाव े असे वाटत होते. वनारसे याना टाइप तयार करण्याबाबत प्रत्यक्ष 
अनुभव होता. परांतु वनारसे यानी ही सवनांती नाकारली. कारि त्याना बॉम्बे गॅझेटमध्ये पूियवळे काम हेते. 
वनारसे म्हितात: 
 

रा. जावजी यानी फाऊां ड्री काढण्याचे पूवी बरींच वष ेरा. रघुनाथ कृष्ट्िाजी कराचीवाले याांनी आसि 
मी फाऊां ड्री काढण्याचा कारखाना सुरु केला होता. व एक गे्रट सप्रमरचा मराठी फाऊां ट पांच 
मेसत्रसीसहीत गव्हरमेंट गेझीटमधील एका सदासशव नावाच्या गृहस्थापासून तयार करसवला होता. 
व इसलस्क्रक ्याटरीच्या द्वारेही मेत्रीस तयार करीत होतो; परांतु पुढे रघुनाथजी कराचीस सनघनू 
गेल्यामुळे व मला दुसऱ्या कोिाची चाांगली मदत समळाली नाही म्हिून ते सामान सवकून टाकले. 
पैकी चार मोल्ड, पांच व एका फाऊां टच्या सवय मेत्रीसा प्रभाकर छापखान्यावाल्यास कमी दराने 
सवकून टाकल्या; त्या हल्ली त्याच्या सांग्रही असतीलच. असो. ह्याप्रमािे माझ्या व रा. जावजी याांच्या 
सांबांधाची हकीगत आहे. त्याची व माझ्या फाऊां डरीच्या कामाांच्या मासहतीची साक्ष रा. रघुनाथ 
कृष्ट्िाजी कराचीवाले व रा. रािुजी जे हल्ली टाईम्स ऑफ इांसडया ऑसफसात फाऊां डरीच्या कामावर 
आहेत, व जे त्यावळेी आमचे येथे ्याटरीतून अक्षरे काढण्याच्या अनुभव घेण्याकसरता नेहमी येत 
असत, त्यास सवचारल्या अांती सहज कळण्याजोगी आहे. ह्यावरून रा. जावजी याांना फाऊां डरीच्या 
कामी मी उते्तजन सदले व मदत केली णकवा नाही हे आपिास व वाचकाांस सहज सदसून येईल. 
[वनारसे, पाांडुरांग कासशनाथजी, सुबोध पतत्रका, एसप्रल २०, १८९२.] 

 
२४६. जावजीच्या टाइप तयार करण्यातील कामसगरीत त्याांचे सहकारी रािोजी रावजी आऊ याांची 

मदत होती. या दोघानाही टॉमस गॅ्रहॅम आसि जीवन वल्लभ लोहार याांच्या सशक्षिाचा लाभ झाला होता. 
जावजींनी तयार करवलेले टाइप सवयत्र मान्यता पावले आसि परदेशातही अजून ते उपयोगाांत आहेत. 
१८६६ पासून पढुच्या चार वषात टाइप तयार करण्यासशवाय जावजी मुद्रि उद्योग करत होते. ते मुद्रि यांते्र 
सवकत घेऊन दुरुस्त करून पुन्हा सवकत असत. आसि त्यातून फायदा समळवत. जावजींनी एक छापखाना 
सवकत घेतला, चालवला आसि नांतर कमलोजी गौरोजी याना सवकला असा उल्लेख सापडतो. [शटे हरी 
वल्लभदास बाल गोणवददास, ग्रांथमाला, ्. १३ “शठे जावजी दादाजी चौधरीन चसरत्र”] इ. स. १८६८ मध्ये जावजींनी सवठल 
सखाराम अस्ग्नहोत्री याांच्यासाठी पांचाांग छापण्याचे काम अांगावर घेतले. हे पांचाांग बारा पानी घडीचे होते. 
पांचाांगे पूवी सशळाछाप असत. जावजींचे पांचाांग अक्षरमुद्रि पद्धतीने छापलेले होते. 
 

शके १७९१ चे पांचाांग जावजीनी टाइपात जुळवले. हे टाइप त्याांनी स्वतः तयार केले होते. या 
कामात त्याांना रु. ५००चे बक्षीस समळाले. या पांचाांगाचे मुद्रि जावजींनी स्थापन केलेल्या सनिययसागर पे्रस 
मध्ये (१८६९) झाले. जावजींच्या चसरत्रावरील णिणिध ज्ञान णिस्तारमधील लेखात लेखक म्हितो, की 
जावजींनी त्या पांचाांगासाठी अस्ग्नहोत्री याांच्या साांगण्याप्रमािे लहान आकारातील टाइप तयार केले. परांतु 
ते तयार होईपयंतच्या काळात अस्ग्नहोत्री याांची साांपत्तीक स्स्थती सबघडल्यामुळे त्याांना जावजींना आर्चथक 
सहाय्य करिे कठीि झाले. त्यामुळे जावजींनी स्वतःचा छापखाना घालण्याचा सनियय घेतला. आसि त्या 
छापखान्याचे नाव ‘सनिययसागर’ असे ठेवले गेले. [सवसवधज्ञानसवस्तार, खांड २४, जून ६, १८९२] हा छापखाना सुरु 
झाला तेव्हा तेथे फक्त्त एक सुपर रॉयल आकाराचा लाकडी हँडपे्रस होता. काळबादेवी भागातील भाांगवाडी 
येथे हा छापखाना होता. या छापखान्यात मुद्रि झालेले पसहले पुस्तक म्हिजे गरुड पुराि. हे सांस्कृतमध्ये 
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होते. [ज्ञानचक्ष,ु खांड २७, एसप्रल १३, १८९२.] त्याची मुसद्रत प्रत मला उपल्ध झाली नाही. सनिययसागर छापखाना 
१८८३ मध्ये कोलभाटलेन मध्ये गेला. त्यावळेी रामचांद्र अमृत मोरे हे व्यवस्थापक होते. 

 

 
आकृती ९२. जािजी िणरत्ातील एक पान. आरंूनी तयार केलेला ८ पॉ. णडग्री टाईप. 

 
२४७. जावजींचे सद. ५ एसप्रल १९ १८९२ रोजी महालक्ष्मी येथे सनधन झाले. त्यापूवी ते काही सदवस 

आजारी होते. त्यावळेी त्याांचे वय केवळ ५३ वषांचे होते. सत्तावीस वषांच्या काळात जावजी दादाजी टाइप 
फाऊां डरीतून वीस मराठी टाइप फाऊां ट, पांधरा गुजराती फाऊां ट आसि चाळीस इांग्रजी शीषयक टाइप याांचे 
फाऊां ट तयार करण्यात आले. त्यावळेी टाइप फाऊां डरीमध्ये नऊ यांते्र होती. ह्या कालावधीत छापखान्यात 
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१९३ सांस्कृत आसि मराठी २२८ पुस्तके प्रकासशत केली होती. टाइप फाऊां डरी आसि छापखान्यात २५० 
मािसे काम करत होती. [जावाजी कीर्चतप्रकाश, प्रस्तावना, प.ृ ७] 
 
रािोजी रािजी आरू (१८४८–१९२२) [आत्मचसरत्रात्मक सटपि, रािोजी रावजी आरू, मुद्रि प्रकाश, जानेवारी आसि एसप्रल, 
१९३८] 
 

२४८. जुन्नर तालुक्यातील आळे गावातून रािोजींचे वडील मुांबईस आले. त्याांचे घरािे शतेकऱ्याचे 
परांतु स्वतःची जमीन नाही. त्यामुळे त्याांना मुांबईस मजूरी करावी लागली. रािोजींचा जन्म १८४८ मध्ये 
झाला. भायखळा रेल्व े स्टेशनजवळ तेव्हा त्याांचे वडील रहात असत. रािोजी मजूरी करू लागले. 
बनाजीशटे नावाच्या पाशाचे दारुचे दुकान होते. सतथे ग्लासे सवसळिे इत्यादी कामे ते करीत. वयाच्या 
बाराव्या वषी टाइम्स ऑफ इांसडया छापखान्यात माससक रु. तीन वर टाइप घासण्याच्या कामावर ते लागले. 
त्यावळेी टाईम्स पे्रस चचयगेट स्टेशनजवळ होता. टाइम्स पे्रस सोडून रावजी एज्युकेशन सोसायटीच्या 
छापखान्यात नोकरीस लागले. सतथे फाऊां डरी खात्याचा प्रमुख म्हिून टॉमस गॅ्रहॅमची नेमिूक झाली होती. 
सोसायटीचा पे्रस मोठा होता. सुमारे १५०० मािसे कामावर असावीत. सतथे मुांबई सरकारचे गेझेट छापले 
जाई. पन्नास वष े हा छापखाना मह्वाची कामे करत भरभराटीत होता. नांतर तो सवकला गेला. आसि 
सब्रसटश इांसडया पे्रस नावाने ओळखला जाऊ लागला. आता लीडसय पे्रस या नावाने चालू आहे. परांतु पूवीची 
काहीही मुद्रि सामुग्री आता सतथे नाही. 
 

२४९. सोसायटीच्या छापखान्यात रािोजी भारतीय सलप्यातील तसेच इांस्ग्लश, सहबु्र सलप्याांचे टाइप 
पाडण्याचे काम करत. टाइप ओतिारी यांते्र तेव्हा प्रचारात नव्हती. लहान हातसांचात तेव्हा टाइप ओतत. 
टॉमस गॅ्रहॅम, सोसायटी छापखान्यासाठी नवीन पांच करत होता. या कामात रािोजी मदत करत. सशवाय 
मातृका ठोकण्याचे काम करी. हे काम सजकरीचे असते. गॅ्रहॅमकडून त्याने पांच कोरण्याचे काम सशकून 
घेतले. फावल्या वळेात घरीच ते पांच कोरण्याचे काम करत. जावजी त्यावळेी इांदुप्रकाश पे्रसमध्ये होते. ते 
टाइप ओतण्याची कामे खाजगी रीतीने घेत. जावजी आसि रािोजी याांनी सांयुक्त्तपिे टाइप ओतण्याची 
अनेक कामे केली. रािोजीनी सोसायटी छापखान्यातील नोकरी सोडली आसि जावजींनी सुरू केलेल्या 
टाइप ओतशाळेस ते येऊन समळाले. जावजी तेव्हा ओसरएण्टल टाइप ओतशाळेत नोकरी करीत होते. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ९३ : णनिगयसागरिे देिनागरी िळि १४ पॉ. बालबोध. यािे नाि आता १४ पॉ. नं. १ शातंाराम 

असे आिे. 
 

२५०. रािोजींनी जावजींच्या ओतशाळेत पययवके्षक म्हिून पाच वष ेकाम केले. या कामामुळे त्याांना 
नवीन पांच तयार करण्यास वळे समळत नसे. त्याना पांच तयार करण्यात रस वाटू लागला होता. सगळा वळे 
ते हे काम फावल्या वळेात करत. त्याने रािोजींचे समाधान होत नव्हते म्हिून त्याांनी जावजींकडचे काम 
सोडले आसि दुसरीकडे, की सजथे पूिय वळे पांचाांचे काम करता येईल, अशा सठकािी नोकरीचा शोध 
घेतला. काही मसहने त्याांनी मुांबई समाचारमध्ये माससक रु. तीस वर नोकरी केली. या काळातही त्याना 
पांचाांचे काम मनासारखे करता येईना म्हिून त्यानी मुांबई सोडली. आसि कमी पगारावर (रु. वीस) 
ज्ञानप्रकाश मुद्राक्षर ओतशाळेत नोकरी धरली. त्यावळेी ज्ञानप्रकाश मध्ये पांचीगार नव्हता. जीवन वल्लभ 
लोहार याच्याकडून पांच करून घेत. रािोजीने सतथे गे्रट प्रायमर मध्ये पांचाचे दोन सट तयार केले. एक 
साधा आसि दुसरा ठळक. 
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२५१. पुण्यातील वास्तव्यात रािोजीच्या अनेक सवद वानाांशी ओळखी झाल्या. केरूनाना छते्र, 
कासशनाथशास्त्री सचपळूिकर, सशवरामपांत साठे, सावयजसनक काका, गोणवदराव अ्यांकर, न्यायमरू्चत रानडे, 
सखाराम रामचांद्र फडके याांचा त्याांनी आपल्या आत्मवृत्तात उल्लखे केला आहे. जगत् सहतेच्छू छापखान्याचे 
रावजी श्रीधर गोंधळेकर याांनी रािोजींना बरेच प्रोत्साहन सदले असे ते कृतज्ञतापूवयक नमूद करतात. 
पुण्यास असताना मधून मधून दोन मसहने रजा घेऊन आपले सहकारी जावजी याांच्याकडे कामास येत. 
नांतर ते पुिे सोडून कायमचे जावजीस येऊन समळाले. आसि देवनागरीची अनेक सुबक वळिे तयार केली. 
सुबकपिात ती वळिे आजही अगे्रसर आहेत. [रािोजी रावजी आरू, त्रोटक चसरत्र, मराठी एकीकरि सभा, मुांबई.] 

 
गुजराती टाइप फाऊंडरी 
 

२५२. इच्छाराम सूययराम देसाई यानी मगनलाल ठाकोरदास मोदी याांच्या भागीदारीत ऑक्टोबर 
१९०० मध्ये “गुजराती टाइप फाऊां डरी” स्थापन केली. गुजराती णप्रणटग पे्रसला लागिारा टाइप तयार 
करून पुरविे हे त्याचे काम होते. या मुद्राक्षर ओतशाळेचे सांस्थापक “अमेसरकन पॉईांट ससस्स्टम्” कडे 
पसहल्यापासून आकर्चषत झाले. इच्छारामशटेनी इटॅसलक, उजव्याबाजूस कलते टाइप देवनागरी आसि 
गुजरातीत तयार करवले. टाइपाच्या रुां दीत आसि ऊां चीत सारखेपिा आिला. सडग्रीची सांख्या कमी 
करण्यासाठी अखांड टाइप तयार केले. या पद्धतीत डावी आसि उजवी वलेाांटी कान्यासह काटकोनात 
पाडली होती. इच्छाराम शटेनी मराठी, गुजराती, उदूय, कन्नड, णसधी आसि गुरूमुखीत नवीन वळिे तयार 
करवली. 
 

२५३. मगनलाल छगनलाल मोदी याांचे बडोद्याच्या कालभवनमध्ये सशक्षि झाले ते १९०६ साली 
इच्छाराम शटेना येऊन समळाले. त्यावळेी नारायि सोनू नावाचा पांचीगार गुजराती टाइप फाऊां डरीत काम 
करत असे. पांचवीस वषांच्या आपल्या कारसकदीत त्याने सनिययसागर टाइपाांवरून तीस वळिे तयार केली. 
आसि पांधरा नवीन बनवली इ. स. १८०८ पयंत गुजराती टाइप फाऊां डरीने ४८ पॉईांट, ३६ पॉईांट मराठी, 
इटासलक आसि ४८, ३६, २८, २४ पॉईांट गुजराती इटासलक टाइप तयार केला. इ.स. १९१४ पयंत, २२ 
पॉईांट पयंत अखांड टाइप, डाव्या उजव्या वलेाांटी कान्याचे न्य ूस्टाईल गुजराती टाइप बाजारात आिले. 
इ.स. १९१७–१८ मध्ये शडेेड टाइप तयार केले. याचे पांच अनांतचारी याांनी तयार केले. त्याांचे नाव त्या 
टाइपास देण्यात आले. (२२ पॉईांट अनांत शडेेड.) 
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आकृती ९४ : कनाटक पे्रसिा अखंड पायका टाइप. 

 
२५४. शटे मसिलाल मोदींच्या देखरेखीखाली अनांत गिेश साळसकर याांनी १८ पॉईांट ‘न्यू स्टाईल 

अनांत’ हे वळि बनवले. साळसकराांनी २० पॉईांट इटॅसलकही तयार केला. या काळात १० पॉईांट गीता 
मराठी, गुजराथी टाइप फऊां डरीने पुढे आिला. याचा आकार त्यावळेी प्रचारात असलेल्या लॉांग प्रायमर 
टाइपाहून लहान आहे. सशवाय रुां दी कमी असल्यामुळे जागा वाचते. १४४ पॉईांट पेशवा आसि ९६ पॉईांट 
मानाजी हे पोस्टर टाइप या काळात तयार झाले. गुजराती टाइप फाऊां डरीने तयार केलेल्या नव्या मराठी 
वळिात वसांतराव ओतुरकराांच्या सांकल्पसचत्रावरून २४ पॉईांट वसांत, १८ पॉईांट वसांत, ३८ पॉईांट भीष्ट्म, १२ 
पॉईांट पुष्ट्पा इटॅसलक, १२ पॉईांट सबमल, २४ पॉईांट भारत आसि २४ पॉईांट उमा हे तयार केले. 
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पुण्याच्या लोकसंग्रि आणि प्रकाश टाईप फाऊंडऱ्या 
 

२५५. श्री. मामाराव दाते याांच्या देखरेखीखाली पुण्याच्या लोकसांग्रह टाइप फाऊां डरीने मोलाची 
कामसगरी केली आहे. त्याांची मोनोटाइप करिपद्धती ते लोकसांग्रह छापखान्यात असतानाच फलदू्रप 
झाली. त्याांनी देवनागरी टाइपाच्या सनर्चमतीत केलेला पॅण्टोग्राफचा उपयोग भारतात प्रथमच केला. त्यापूवी 
पांचसनमात्याला स्वहस्ते पांच कोरून तयार कराव े लागत. लोकसांग्रह पे्रसने १९४१ मध्ये देवनागरी सनॅ् 
सेरीफ टाइप २४ पॉईांटमध्ये तयार केला. वस्तूतः देवनागरी वळिात सेरीफ नाहीत. फाट्याचा शवेट 
सतरका छापला जाई आसि व्रेषेची जाडी फाट्याप्रमािे कमी जास्त होत असे. लोकसांग्रहाच्या वळिात 
फाट्याची जाडी सवयत्र सारखी आहे. हा टाइप श्री. सांत याांनी तयार केला आसि मातृका श्री. स. रा. 
केतकर याांनी तयार केल्या. 
 

२५६. प्रकाश टाइप फाऊां डरी १९५१ मध्ये स्थापन झाली. श्री स. बा. जोशी आसि सौ. कासलन्दी 
करांदीकर यानी ही सांस्था स्थापन केली. या फाऊां डरीतून एक नवीन सडस प्ले टाइप १९५६ मध्ये बाहेर 
पडला. त्याची सांकल्पना श्री ओतूरकर याांची होती. आसि पांच वदेपाठक याांनी तयार केले होते. प्रकाश 
टाइप फाऊां डरीने आपटे, काांबळे आसि मायदेव या कलावांताांचे सहकायय सांपादन केले. प्रकाशची सवय वळिे 
सडग्री पद्धतीची आहेत. तरी देवनागरी एकरेखीक पद्धतीने जुळिी करता येईल असा प्रकाशचा प्रयत्न आहे. 
त्यानी एकोितीस टाइपाची वळिे बाजारात आिली. त्यापकैी सहा वळिाना पासरतोसषके समळाली आसि 
तीन वळिाना प्रशस्तीपते्र समळाली. या टाइप फाऊां डरीमध्ये मोनोपद्धतीचे अखांड टाइप ओतण्यात येतात. 
त्याचप्रमािे ६ पॉईांट ते ७२ पॉईांटपययत देवनागरी सडग्री टाइप आसि इांग्रजी टाइपही पाडण्यात येतात. 
भारता सशवाय ते मॉसरशस, नेपाळ, पूवय आसफ्रका आसि ब्रह्मदेश येथे सनयात होतात. 
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आकृती ९५ : कनाटक उभा पायका (आता पुण्यातील श्री सरस्िती मुद्रिालयात णमळतो). 

 
णिजापुरे टाइप 
 

२५७. मुांबई सरकारच्या मुद्रि आसि लेखन सामग्री खात्याने श्री. सवजापूरे याांचे नवीन देवनागरी 
वळि ‘गिेश’ तयार करायचे ठरवले. (१९६०) या वळिाचे पांच प्रथम २४ पॉईांट मध्ये श्री. सवजापुरे याांच्या 
मागयदशयनाखाली तयार करण्यात आले व ते वळि नांतर मौज टाईप फाइांडरीने उपल्ध करून सदले. त्याचे 
नाव त्याांनी ‘सवजय’ असे ठेवले. २४ पॉईांट, २० पॉईांट आसि १६ पॉईांट या आकारात मौज टाइप फाउांडरीने 
ही वळिे सवय छापखान्याांना उपल्ध करून सदली. ती फार लोकसप्रय झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या मुद्रि 
खात्याने नांतर सवजापुरे याांची मदत घेऊन वसंि आसि जयंि ही दोन वळिे तयार केली. ती १६ पॉईांट 
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आसि १२ पॉईांटमध्ये उपल्ध आहेत. पुण्याची राजहांस टाइप फाउांड्री हा टाइप तयार करते. त्याांची नाव े
त्यानी ‘सवजापुरे हांस’ आसि ‘सवजापुरे जयिं’ अशी ठेवली आहेत. 
 

सवजापुरे याांचा मुद्राक्षरेलेखनकलेतील प्रयत्न देवनागरी जुळिी यांत्रसुलभ करण्याचा होता. आसि 
त्यासाठी १९२९ साली एक पेटांट घेतले होते. त्यानुसार मोनोटाईपसाठी त्याांनी एक वळि तयार केले. 
त्याबाबतीत त्याना महाराष्ट्र सरकारच्या मुद्रि खात्याने सहाय्य केले. आसि आता मोनोटाइप सवजापुरे या 
नावाने १२ पॉ. आसि १४ पॉ. मध्ये हे वळि उपल्ध आहे. 

 
* * * 
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पणरणशष्ट ि 
 

ॲनेक्िर ि : देिनागरी टाइपािंी िळिे 
 

णनिगयसागरने प्रसृत केलेली देिनागरी िळिे 
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मौज टाइप फाउण्डरीने प्रसुत केलेली देिनागरी िळिे 
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सूिी 
 

अकबरा-ई-सौदागर पे्रस, 
अांकाांचे अक्षर लेखन, 
अांकाचा तक्ता, दानपत्रातील, 
अख्खसरका (जातकातील खेळ), 
अखांड पायका टाइप (कनाटक पे्रस), 
अस्ग्नहोत्री, सवठ् ठल सखाराम, 
अच्युत-दानपत्र, 
अथवव वेद, 
अधोरेषा (descenders), 
अनं्नभट टी (तांजावरू), 
अनांतचारी, पांचीगार, 
अनुनाससकाांची उत््ान्ती, 
अनुनाससक ध्वसनसचते्र, 
अनुस्वार - कारकुनाांची क्लृप्ती, 
अप्जॉन, ए. (बंिाली व्होकॅब्यलरी, १७९३) 
अ्यांकर, गोणवदराव, 
अमादूती, जॉन सख्रस्तोफर, 
अमेसरकन पे्रस 
अमेसरकन पे्रसची इमारत, 
अमेसरकन पे्रसचा देवनागरी फॉांट, 
अमोराइट (मरूत्) 
अबयन कॉलेज लायब्ररी, रोम, 
अरेसबक अांकाची उत््न्ती, 
अरेमाइक भाषा, 
अरेमाइक सलपी, 
अरेमाइक वियमाला, 
अल्बेरूिी, 
अल्पकाना जोड (pegged), 
अलाहबाद स्तांभ लेख 
अलेग्झाांडरची स्वारी, 
अश्वघोष, आद्य नाटककार, 
अश्वघोषाचे नाटक, 
अशोक सलपी, 
अष्टाष्यायी, पासिनी, 
अक्षर च्े (fly wheels), 
अक्षरसचत्रसलपी, 
अक्षरपल्ली-अांकपल्ली, 
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अक्षरसलपी (semi-syllabic), 
अक्षरसलपी, बांसदस्त, (closed-syllabry), 
अक्षराांचे वगीकरि, देवनागरी, 
आकारानुसारी (graphemic), 
आपुभट्ट, 
आडव्या रेषा (bars), 
आडव्या रेषा (dashes), 
आयरकोट, 
आरू, रािोजी रावजी, 
आरेखन - अक्षराांचे, 
आते द णलगोआ (१६४०), 
आल्फाबेटम ब्राम्हीलनकम, 
आर्चकऑलॉलजकल सवे ऑफ इलंडया, 
आत्माराम कान्होबा, 
ॲन्यानी जॉजय, ऑगस्टस, 
ॲलन (डॉ.), 
इच्छाराम सूययराम देसाई, 
इनपण्ि (वचन सचट् ठी), 
इटं्रोडक्िन टू द देवनािरी स्स्िप्ट, 
इांडस स्स््प्ट, मूळरूपे, आकार, 
इडंस स्स्िप्ट, (सुधाांशुकुमार रे) 
इांसडया ऑसफस लायब्ररी, 
इलंडयन अलँटक्वरी, 
इन्द्रजी, पांसडत भगवानलाल 
इन्दुप्रकाि, 
इन्दुप्रकाश पे्रस, 
इम्पीरीयल ॲकॅडमी ऑव्ह सायस्न्सस, सेंट पीटसयबगय, 
इम्पीसरयल पे्रस, 
इम्पे, सर इलायझा, 
इम्पेकोडाचे भाषातंर,(१७८५) 
इलामाइट, 
ईस्ट इांसडया कां पनी, 
ईस्ट इांसडया कॉलेज, हाटयफडय, 
उच्चारभेद सचन्हे (diacritics), 
उसडया सलपी, 
उत्तर जोड (after link), 
उदय (नाळीचा बागायतदार), 
ऊध्वयरेषा (ascenders), 
उपाली (जातक कथा), 
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उभापायका टाइप (कनाटक), 
उसरया लेख, 
ऋक् प्रालतिाख्य, 
ऋग्वेद, 
ए सेंच्युरी इन इलंडया, 
एकसांध फाटा (stroke), 
एज्युकेशन सोसायटी, 
एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, 
एांडेम, जॉन, 
एलपग्रालफका इलंडका, 
एराि (सवसदश ेजवळ), 
एराि नािे, 
एस्ल्फन्स्टन, माउांट स्टू्यअटय, 
ऐसज बाय द स्यूडंट स्, कलकत्ता,(१८०२), 
एसशयासटक समस्लेनी, 
एसशयासटक सो॰ ऑव्ह बेंगॉल, 
एलियालटक रीसर्चचस, 
एसे ॲण्ड एक्स्पीडीिन्स् (१८१८), 
ऐतरीय आरण्यक, 
ऐतरीय ब्राह्मि, 
ओझा, गौरीशांकर, 
ओतूरकर, मुद्राक्षर कलावांत, 
ओसरएण्टल पे्रस, 
औरंिजेब, (१७२५) 
अांक आांतरराष्ट्रीय, 
अांक इण्डोबॅक्टेसरयन, 
अांक सचन्हे (क्यरू्चनफॉमय), 
अांक सचन्हे, गोबर, 
अांक सचन्हे, तसमळ, 
अांक सचन्हे, भारतीय, 
अांक, भारतीय भाषातील, 
अांकलेखन,प्राचीन लेखातील, 
 
‘क’ची बाराखडी 
क,ट,प, यादी पद्धती, 
कट्यारी (daggers), 
कटाहक जातक, 
कडाटम्, 
कण्िकुमार, 



 अनुक्रमणिका 

कण्ि जातक, 
कदांब सलपी, 
कदांब लेख, 
कन्नड तेलगू सलपी, 
कन्नड सलपीचा सवकास, 
कणनग हॅम, (सर ए.), 
कसनष्ट्क, सम्राट, 
कपूर दी सगरी लेख, 
क्यूसनफॉमय, 
ककय  पॅसरक, 
कंक्यसूोस, 
कमयकार, पांचानन, 
कमयकार मनोहर, 
कसेटजा,रुस्तुम, 
करांदीकर, सौ काणलदी, 
कराचीवाले, रघुनाथ कृष्ट्िाजी, 
कल्पनासचन्हे (idiograph), 
कणलग सलपी, 
कॅसशयन, मोसेरास्ण्टस, 
कलोलक्वयस्, (१५६३), 
कस्ट, आर. एन., 
कॅस्टोसलनो,कर्चडनल जोसेफ एम्., 
कॅस्लॉन टाइप फाउांडरी, 
कसश्मरी सलपी, 
णक्वके्वसशओ, जॉन, 
्ॉसनकल पे्रस, 
सक्वसटस कर्चटस रूफ, 
सक्वलॉन मधील पसहले मुद्रि, 
कागद, लेखनवस्तू, 
कागदाचा पसहला कारखाना, 
कात्यायन, 
कालदमत (ताांसत्रक सांसहता), 
कान्यामुळे अवरोसधत झालेले (fenced), 
कान्होबा गिपत, 
कानडी सलपी, 
कानारी (देवनागरी) टाइप, 
कामकला लचन्वली, 
काम्पेलडओ, (१५६१), 
कापाससकपट, 
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कालरका, तांजावरू, 
कालेलकर, काकासाहेब, 
काशी सवश्वसवद्यालय, 
काशीनाथशास्त्री सचपळूिकर, 
काष्ट, लेखन वस्तू, 
कासा प्रोफेसा, (छा. १६३४), 
कॉरले, 
कॉलरा साथ, आसशयातील, 
कॉलेज ऑव्ह फोटय सेंट जॉजय, 
सकचेरी, अथानासी, 
कुां चला, लेखन साधन, 
कुसटल सलपी, 
कुसटल लेखन पद्धती, 
कुां डेश्वर लेख, 
कुरम दानपत्र, 
कुसरयर पे्रस, 
कुरुघम्म जातक, 
कुलेट दानपत्र, 
कुशाि लेख, 
केटलेर, जॉन जोशुआ, 
केतकर, स. रा., 
केरी,सवल्यम, 
कैथी सलपी, 
कोटा दानपत्र, 
कोड ऑव्ह जेंटु लॉज, (१७७६) 
कोिात्मक (angular), 
कोप्. प्रो, 
कोलबु्रक, 
कोलबु्रकने वापरलेले टाइप, 
कौलटलीय अथविास्त्र, 
 
खरोष्ट्री, 
खरोष्ट्री लेख, 
खरोष्ट्री गाांधार देशाची वियमाला, 
खारसवल (हाती गुांफा सशलालेख) 
खुि (diacritics), 
खुांट्या (pegs), 
खोदा अवेस्ता (१८१८), 
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गिपत कृष्ट्िाजी, 
गिपत कृष्ट्िाजींचा छापखाना, 
िलित मािव,(१८२६), 
िरुड पुराि, 
ग्रांथसलपी, 
ग्रांथ सलपीचा सवकास, 
गॅ्रहॅम, टॉमस, 
ग्रामर ऑव्ह द लहन्दुस्तानी लाँग्वज, 
ग्रामॅलटका दुस्थालनका (१७४५), 
गे्रव्हज, रे, ॲलन, 
ग्राइसलेर डॉ. 
गाग्नानेसी, 
गॉन्सास्ल्वस, (पांचकटर), 
गॉफ पेपसय, 
िॉस्पेल ऑव्ह मॅथ्यजू 
सगरनार लेख, 
सगलख्राइस्ट, डॉ. जॉन बॉथसवक, 
गुजरात टाइप फाउांडरी, 
गुजराती पांचाांग, (१८१४), 
गुजराती सलपी, आजची, 
गुांसजकर, रा. सभ., 
गुप्त सलपी, 
गुरुमुखी सलपी, 
िृह्मसूत्र, 
गोंधळेकर, रावजी श्रीधर, 
गोबर (अरबाांची) अांकसचन्हे, 
गोल्डष्ट्टू्यकर, 
गोणवद नृपती, राष्ट्रकूट 
 
चॅटजी, सुसनती कुमार, 
चायना इलुस्ट्राटा (ॲम्स्टरडॅम, १६६७), 
सचत्रकला-सशल्पकला शाळा (पुिे) 
सचत्र-सचन्हात्मक सलपी, 
सचत्रसलपीतून ससन्धु सलपीचा उगम, 
चैत्यसचन्ह, 
चौधरी, जावजी दादाजी, 
 
छते्र, केरुनाना, 
छादंोग्य उपलषद 
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छापगार, बेहरामजी सजसजभाई, 
 
जगदसहतेच्छु छापखाना, 
जनकराजा, 
जर्चवस, जॉजय, 
जॅक्सन, जोसेफ, 
जादुटोिा, 
जामेजमशदे पे्रस, 
जावजी दादाजी चौधरी, 
जावजी दादाजी टाइप फाउांडरी, 
जॉन्स्टन, सर अलेग्झाांडर, 
सजयाजेनबाल्ग, 
जी. एस. सम्फी पे्रस, 
जेबेल साजंट, 
जोडाक्षरे, दोन लेखन पद्धती, 
जोन्स, सर सवल्यम, 
जोशी, तकय तीथय लक्ष्मिशास्त्री, 
जोशी, स. बा., 
 
झरत्रुष्ट, 
झोका मुद्रा (इ.स. पूवय २४००), 
 
टकारी सलपी, 
टाइम्स ऑव्ह इांसडया पे्रस, 
टॉमस, 
टॉमस गॅ्रहॅम, 
टॉमस, एडवडय, 
टायपोग्रफीका पोललग्लाटा, 
टुरेनेन्सीस, फ्रान्सीस, 
टेलर, ॲ. आयझॅक, 
टेलरचे अांकसचन्हावरील मत, 
 
डासकिी सवद्या, 
डेक, डॉ, 
डेसवड् स, प्रो. स्ऱ्हस, 
डॉस्क्त्रना लिस्स्तना, 
डॉस्क्त्रना लिस्स्तआना, (१५५४), 
डॉस्क्त्रना लिस्स्तआना, (तसमळ-कोसचन, १५७९), 
डॉस्क्त्रना लिस्स्तआना (तसमळ-सक्वलॉन १५७८), 
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डॉसन, 
सडणरजर, डॉ. डेस्व्हड, 
लडस्कोसो (१६३४), 
 
तलमळ इसं्ग्लि कोि, (१७७९) 
तसमळ टाइप, 
तसमळ सलपी, 
तसमळ सलपीचा सवकास, 
ताडपत्र, 
ताडपत्र, प्रस्या, 
ताांसत्रक अक्षरसचते्र, 
ताम्रपत्र मुसद्रत देवनागरी वियमाला, 
लत्रपुरोपलनषद् 
लतबेटन ग्रामर, 
तुळोजीराजे, तांजावरू, 
तेग्नमॉथ, लॉडय 
तेलिू नवा करार 
तेलगू सलपी, 
तलिू व्याकरि 
तैलिलरप आरण्यक 
तैलिरीय बाह्मि 
तैलिरीय संलहता 
 
दपयि पे्रस, 
दरीयस, राजा, 
दशकुमार चसरत, 
दशाांश पद्धती, 
दलििामलत संलहता, 
दांतीदूगय राष्ट्रकूटनृपती 
दशाांश लेखन पद्धती, 
द्रसवड सलपी, 
दाते मामाराव, 
दादोबा पाांडुरांग (याांचे व्याकरि), 
दानपते्र, 
दाबेस्तान (१८१५), 
दीनबंधू 
दुसदया दानपत्र, 
देवनागरी, 
देवनागरी अक्षर मुख (face), 
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देवनागरी अवयवाांची नाव,े 
देवनागरी अक्षरे, 
देवनागरी अक्षरे - आकृती - साधम्यानुसारी वगीकरि, 
देवनागरी अक्षरे -ध्वन्यानुसारी 
देवनागरी, आरेखनभेद, 
देवनागरी अक्षराांची उत््ान्ती, 
देवनागरी अक्षरवैसशष्ट्ठे्य, 
देवनागरी अक्षराांची सुवाच्यता, 
देवनागरी अक्षराचे वगीकरि, 
देवनागरी अक्षराांची जोडाक्षरे, 
देवनागरी अक्षराांची वगयवारी, 
देवनागरी जोडाक्षराांची घडि, 
देवनागरी ‘ई’ मात्रा, 
देवनागरी बाराखडी, 
देवनागरी बाराखडी, ‘क’ ची, 
देवनागरी मात्रा, 
देवनागरी लेखनउत््ान्ती, 
देवनागरी व्यांजनसचन्हे, 
देवनागरी व्यांजनसचन्हे, काना, 
देवनागरी वियमाला, (सवस्ल्कन्स), 
देवनागरी स्वरसचन्हे, 
देवनागरी स्वरसचन्हाांची नावे, 
देवनागरी स्वरसचन्हाांची प्रगती, 
देवनागरी हस्तवळि, 
देवनागरी लेखन तांत्र, 
देवनागरी टाइप-केरीचे, 
देवनागरी-तसमळ टाइप (१७३८), 
देवनागरी पृष्टमात्रा, 
देवनागरी मात्राांची उत््ान्ती, 
देवनागरी मुद्रि, युरपमधील, 
देवनागरी सलपीतील कोकिी लेख, 
देवनागरी वियमाला-स्वरसचन्हे, 
देवनागरी स्वराांचे वगय, 
देवपारा लेख, 
देवल लेख, 
देवनाम् नगरम्, 
दोने पुांडी दानपत्र, 
 
धम्मपद, 
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ध्वनीमूल्य, 
ध्वनी लेखन, 
ध्वसनसवसशष्ठ (phonographic), 
ध्वसनशास्त्र (phonetics), 
घुमाळे, नारोकृष्ट्ि, 
 
नगर समशन, 
नपहान, काष्ट लेख, 
नांदकुमार दावा, 
नांदीनागरी, 
नांदी लेख, 
न्यलूमस्मॅलटक िॉलनकल, 
न्यूवले, रे समॅ्युअल, 
नवा करार; कोकिी (१८१८), 
नवा करार; मुद्रि(१८१८), 
नव्या कराराचे भाषाांतर, 
नागरिी पद्धती, 
नागरिी पद्धती, सलहीण्याची, (bouetrophedon), 
नागरी सलपी, 
नानाघाट लेख, 
नारदस्मृलत, 
नारायि सोनू, (पांचीगार), 
नॉट, समॅ्यूअल, 
सनऑकय स, 
सनकल्स, रे. जॉन, 
सनिययसागर टाइप फाउांडरी, 
सनियसागर देवनागरी वळि, 
सनिययसागर पे्रस, 
सनराघात (unaccented), 
सनरूक्त, 
नेसटव्ह स्कूल बुक सोसायटी, 
नेसपयन गव्हनयर, सर इव्हान, 
नोरीस, 
 
पंचलसद्ालंतका, 
पांचानन कमयकार, 
पांचोपाख्यान, मुांबई (१८२२), 
पांसडत, गौसरशांकर ओझा, 
पांसडत सवनायक, 
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पण्िवन सूत्र, 
पपायरस, लेखनवस्तू, 
पभोसा लेख, 
पर्चशयन टाइप फाउांडरी 
प्रस्तर लेख (inscription), 
प्रकाश टाइप फाउांडरी, 
पसिममुखी (back facing), 
पाटलीपुत्र नगर, 
पाटण्याची राजसलपी, 
पासिनी, 
पालिनी सूते्र, 
पाण्डुलेख, 
पासिनीचे वगीकरि, 
पादुआ सवश्वसवद्यालय, 
प्राचीन ललपीमाला, (ओझा), 
पारसनीस, रा.ब.द.बा., 
पालीसलपी, 
प्रॉपोिेिन ऑव्ह द िॉस्पेल इन द ईस्ट, 
सपप्रहवा कुां भलेख, 
सप्रन्सेप, जेम् स, 
सप्रयोळकर, अनांत काकबा, 
पीटरसन, 
पुण्यातील पसहला छा॰,(१९३०), 
पूवय जोड (fore-link), 
पेदु्र लुई, 
पेद्रो, फादर मानवले द साओ, 
पोतूयगीज छापखाना (१७१२), 
 
फडके, गांगाधर गोणवद, फाउांडरी, 
फडके, सखाराम रामचांद्र, 
फ्राय आसि स्व्हसगन्स, 
सफ्रट् झ्, जॉन एफ., 
फॅसब्रकस (बपेरी), 
फाउलमन कालय, 
फाटे, लेखन साधन, 
फाट्याचा मागे शवेट (back-ending), 
फासरआ, फादर जॉ. द., 
फास (loop), 
फा हैन, 
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फॉस्टर, हेन्री सपट, 
सफसनसशयन वियमाला, 
सफसनसशयन लेखनपद्धती, 
फोटय सवल्यम कॉलेज छापखाना, 
फोगल (डॉ), 
 
बशाली (पेशावर), 
बंिाली ग्रामर (हुगली १७७८), 
बांगाली टाइप सवस्ल्कन्स चे, 
बांगाली टाइप, १८ व्या शतकातील, 
बांगाली सलपी, 
बांगाली सलपीचा सवकास, 
्यूहलर, डॉ. जॉजय, 
ब्रनयस्डॉनस ब्रदर, 
बनेल, डॉ. ए. सी., 
बरहूत स्तूप, 
बवेरू जातक, 
बॅक्टेसरयन वियमाला, 
बॅसप्टस्ट समशन सोसायटी, 
ब्राह्मिा ह्मराष्ट्री भाषा, 
ब्राह्मी, 
ब्राह्मी अक्षरे, 
ब्राह्मी मुद्राक्षरे, 
ब्राह्मी सलपी, 
ब्राह्मी लेख, 
ब्राह्मी (वस्तू–सचत्र उगम), 
ब्राह्मीचे जुन्यात जुने रूप, 
सब्रटीश इांडीया पे्रस, 
सब्रसटश म्यूसझयम, 
बे्रस्व्हयर सचत्रकार, 
बानगड दानपत्र, 
बाम्बूच्या ढलप्या, लेखनवस्तू, 
बॉम्बे कुसरयर पे्रस, 
बॉम्बे िॅझेट, 
बॉम्बे गझेॅट पे्रस, 
बॉम्बे रॅक्ट ॲण्ड बुक सोसायटी, 
बॉम्बे रॅक्ट सोसायटी, 
बॉम्बे समाचार, (१८२२), 
वॉडयवले, डॉ. होरॉसशओ, 
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बालबोध मुक्तावली, (१८०९), 
बालबोध सलपी, 
बालबोध सलपीची वैसशष्ट्ठे्य, 
बॉवर, एम्. एस. एस., 
बाश,ू राम, 
बाळाजी आवजी, 
सबस््लओसथक नॅसशओनाल, 
बुस्तामाांसत, ज्युआां द., 
बेंिॉली इसं्ग्लि-लडक्िनरी, (१७९९–१८०२), 
बेन्फे, प्रोफेसर, 
बोदोनी, (टाइप), 
बोसनफासशओ, सजआां, 
बोरू, लेखनसाधन, 
 
भगवती सूत्र, 
भट् टीप्रोलु रौप्यलेख, 
भट् टीप्रोलु कुां भ, 
भट् टीप्रोलु स्तूपलेख, 
भट् टीजी दीसक्षत, 
भागवत, श्रीमन्महा, 
भागवत, डॉ. एस. व्ही., 
भारतीय भाषाांच्या सलप्या, 
भारतीय सलप्या, इतर, 
भारतीय सलपी, 
भारतातील आद्य मुद्रिालय, 
भाषा बोलिाऱ्याांची सांख्या, 
भास्कराचायय, 
भीमजी पारीख, 
भजूयपत्र, 
भजूयपत्र प्रस्या, 
 
मांडलीक, सवश्वनाथ नारायि, 
मांत्राक्षरे, 
मथुरा लेख, 
मदनवतीतील, नीळीची लागवड, 
मांदसोर लेख, 
मराठी प्राथयना गीते, 
म्यूसझयम बेलेन, सलस्बन, 
म्यूलर, डॉ. आटयसफल्ड, 
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मयूरेश्वर वमा दानपत्र, 
मझयबान, फदूयनजी, 
मराठीतील पसहले ग्रांथ-मुद्रि 
मराठी व्याकरि (१८०५), 
मल्टी ॲलोग्राफ, 
मलबार मुद्राक्षरे, 
मलबारीक टाइप, जमयनी, (१७१३) 
मलबार मुद्राक्षरे, 
महाजनी सलपी, 
महाजनी अक्षरे, 
महाभारत, 
महाराष्ट्र राज्य मुद्रिखाते, 
महावग्ग जातक, 
महास्थान लेख, 
महासुत सौर जातक, 
मसहपाल, पसहला, 
मकॅ्डोनाल्ड, 
मकॅ् फसयन, सर जेम्स, 
मकॅ्सम्युलर, 
मकेॅ, इ. जे. एच्., 
मगेॅस्थेसनस, 
मलेॅट, सर चाल् स, 
मरेॅराांटसनस, कॅससयन डेसलगेटस, 
माशयमन (केरीचा सहकारी), 
मारवाडी भाषा, 
माशयल, सर जॉन, 
माहेश्वरी सूत्र, 
समल, डेस्व्हड, 
मेट् झर (देवनागरी टाइप कटर), 
मेहेरोली लोहस्तांभ, 
मेरूवमा, नृपती, 
मुांबईतील पसहले मुसद्रत पुस्तक, 
मंुबई समाचार, 
मुसत्तका सवटा (tablets), 
मुसत्तका पात्र, 
मुसत्तका (सपप्राहवा), 
मैत्रायिी संलहता, 
मोडी, 
मोडी अक्षरे, 
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मोडी मुद्रि, श्रीरामपूरचे, 
मोडी वियमाला, 
मोदी, छगनलाल, 
मोदी,मगनदास ठाकोरदास, 
मोदी, शटे मिीलाल, 
मोहेन जो दडो—ललपी, समाज आलि संस्कृती, 
मोहेन जो दडो, 
मोहेन जो दडो आलि लसन्धु संस्कृती, 
मोहेन जो दडो सचत्रसलपी, 
मौज टाइप फाउांडरी, 
मोनो देवनागरी, 
मोरे, रामचांद्र अमृत, 
मौयय सलपी, 
 
यजुवेद, 
यास्क, 
याज्ञवल्क्य, 
युांगरचे देवनागरी टाइप, 
युद्काडं (तांजावरू १८०९), 
युफ्र्याटीस व्हॅली, 
येरागुडी लेख, 
योलिनी हृदय, 
 
रांगाभट् ट, 
रघुवंि (तांजावरू १८०७), 
रघुवीर (डॉ.), 
रत्नपूर लेख, 
स्ऱ्हस डेस्व्हड् स, 
राचोलचा छापखाना (१६१६–१६६८), 
राजा प्रतापालदत्य चलरत्र, 
रािोजी रावजी, 
रानडे न्यायमतूी, 
रामोस, फ्रास्न्सस्को द., 
राव, डॉ. एस. एस. 
रॉथ, फादर हेस्न्सक, 
रॉय, कासलकुमार, 
रूरू जातक, 
रुगेसरयस, कॉन्स्टांटाइन, 
रे, सुधाांशुकुमार, 
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रेकॉडव ऑव्ह द प्रोक्लमेिन ऑव्ह जॉजव IV (१६४१), 
रेसशम, लेखनवस्तू, 
रोडेल, फादर जी. सी., 
रोमन अक्षरमुख–अवयव, 
 
लघु धमयग्रांथ (tract), 
लपेटदार (flowered), 
लललतलवस्तर, 
लसलतसवस्तर मध्ये उल्लेसखलेल्या सलप्या, 
लासन सख्रस्तीयन, 
ललग्वा संस्कृता, 
ललग्वा फोनेलटका, 
ललिोआ कोकिी, (१६२२), 
सलनोमस्न्त, एम्., 
लसपशाळा, 
सलस्बन सरकारी लायब्ररी, 
लीडसय पे्रस, 
लडकीन्स, डॉ., 
लूडसय, डॉ., 
लेखन कष्ट (writing effort), 
लेस्प्सयस, प्रोफेसर, 
लोकसांग्रह टाइप फाउांडरी, 
लोहस्तांभ, मेहेरोली, 
लोहार, जीवन वल्लभ, 
 
वनारसे, काशीनाथ पाांडुरांग, 
वर्चिका (लाकडाची शलाका), 
वराहसमहार, 
वलरवस्यारहस्य, 
व्हीबटय (देवनागरी पांचीगार), 
वडेॅल, एल्. ए., 
वलिष्ठधमवसूत्र, 
वाकिकर, ल. स., 
वाकोला लेख, 
वातुलािम, 
वालावलकर, अ. ब., 
वॉडय, ब्रदर (केरीचा सहकारी), 
सव्म राजा, 
सवजापुरे, गिपतराव पाांडुरांग, 
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सवण्टरसनझ, 
लवनय पीलटका, 
सवस्ल्कन्स, सर चाल् यस, 
सवस्ल्कन्स चा टाइप, 
लवलवधज्ञानलवस्तार, माससक, 
लविालभारत, सनयतकासलक, 
लवष्िुधमवसूत्र, 
वीटा (tablets), सचनी मातीच्या, 
वटेे्टलुलु सलपी, 
वेदािंज्योलतष, 
वेदािंलििा, 
वे् स्टर, 
वबेर, प्रोफेसर, 
वसेलग्नानो ॲलेसान्द्रो, 
 
ितपतब्राह्मि, 
श्द खांड (syllables), 
श्यूट, फादर, 
श्यूरहॅमर, 
श्रीच्, (ताांसत्रक), 
श्रीराघव दानपत्र, 
श्रीरामपूर छापखाना, 
श्रीरामपूर समशन, 
शलाका, लेखनवस्तू 
श्लेगेलचे देवनागरी टाइप, 
श्वाट् यस फे्रडसरक, 
श्वानबके, डॉ., 
िाकंुतल, गिपत कृष्ट्िाजी छा॰, 
शामशास्त्री, 
शामशास्त्रींचा ससद्धाांत, 
शारदा सलपी, 
शारदा सलपीचा सवकास, 
शासकीय छापखाना, (१८३०) 
शासन पुरस्कृत छापखाना, (१८२४) 
शाहाबाझगडी लेख, 
लिवसूत्र, 
लिवाचवनचंलद्रका, 
सशलाग्रांथ, 
लििुपालवध (तांजावरू, १८१२), 



 अनुक्रमणिका 

शीघ्रसलपी, 
शुांग सलपी, 
शुल्झी, बेजामीन, 
शसेवयर, सांत फ्रास्न्सस, 
 
सगुिरूपी सचन्ह, 
सम्यत्यकािम, 
सफोजी राजे, तांजावरू, 
सांसमश्र अक्षरे (compound letters), 
संस्कृत ग्रामर, सवस्ल्कन्स (१८०८), 
संस्कृत ग्रामर, कालबूक, (१८०५) 
सांस्कृत ध्वसनव्यवस्था, 
स्कदपुराि, 
स्कॉट, रेव्हरांड टॉमस, 
स्रॅबो, 
स्टाइन, 
स्टीफन्स, फादर, 
स्टीफन् सन्, डॉ., 
स्थािु फाटे (inertand static), 
स्वरसचन्ह, व्यांजनाशी जोड, 
स्वराांचे आरेखन (design), 
साघात (accented), 
साठे, सशवरामपांत, 
सावयजसनक काका, 
साळसकर, अनांत गिेश, 
ससद्धमातृका, 
ससद्धमातृका सलपी, 
लसद्ान्तसारावली, 
ससन्धुभाषेचा तसमळशी सांबांध, 
ससन्धुमुद्रा, 
ससन्धुसलपी अक्षर वासटका, 
लसन्धसंस्कृती, 
लसस्स्टमा ब्राह्मलनकम्, (रोम १७९१), 
सुध्याय (उत्तर आसाम), 
सुबोध पलत्रका (१८९२), 
सुमेसरयन सलपी, 
सुमेसरयन सलपीची उत््ाांती 
सुरेखनकला (calligraphy), 
सुवियपत्र, लेखनवस्तू, 
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से्ेड काँग्रगेशन फॉर द प्रॉपोगेशन ऑव्ह द फेथ छापखाना, 
सेण्ट पॉल न्यू कॉलेज पे्रस, 
सेतुबांधन, 
सेनाटय, एम्, एसमल, 
सेसबयन (sebean) सलपी, 
सेमेसटक अांक, 
सेमेसटक अक्षरे, 
सेमेसटक वियमाला, 
सोने-चाांदी पते्र, लेखनवस्तू, 
सोहगुरा ताम्रपट, 
सौंदयवलहरी, 
सौराष्ट्र नािी, 
 
हराप्पा, 
हांटर, 
ह्यमू, 
हॅकी, डॉ., 
हाथीगुम्फा सशलालेख, 
हॉल, रेव्हरांड रॉबटय, 
हॉल, गॉडयन, 
हॉल्हेड,नाथसनयेल ब्रासे, 
हॉल्व,े एम्. जे., 
हॉवडव कॉलेज बुलेलटन, 
सहसगन्स टाइप फाउांडरी, 
सहटाइट, 
सहन्दस अांक, 
सहबु्र वियमाला, 
सहमरॅाइट, 
हीरकशीषय सचन्ह, 
हुएन सांग, 
हेसन्रक हेस्न्सक्स, 
हेन्री सहल्स, मुद्रक, 
हेयसरसटक लेखनपद्धती, 
हेरॉस, फादर, 
हेसरओस्ग्लसफक् लेखनपद्धती, 
हेसरओस्ग्लसफक लेखनअक्षरे, 
हेसरओस्ग्लसफक् अांक, 
हेसरओपस्ग्लसफक्, 
हेस्स्टांग्ज, वॉरेन, 
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होटवस इलंडकस् मलबालरकस्, 
ज्ञानेश्वरी, 
ज्ञानप्रकाश टाइप फाउांडरी 
ज्ञानेन्दु देव सूफी, 
 

* * * 
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भारतात प्रािीन काळी िापरात असलेल्या लेखन िस्तू 
 

(प्रकरि पलहले : लविेषपत्र १ ते १३) 
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(अ) ब्राम्िी लेख : रुणमनदेई स्तंभािरील अशोक लेख 

(देिनागरी णलप्यतंरासाठी आकृती ३० पणर. ९० पिा.) 
 

 
(ब) खरोष्ट्री लेख : शिाबाझणगरी लेख (िािन उजिीकडून डािीकडे) 

 
 

णिशेषपत् १ 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
(अ) ऐराि नािे (इ. स. पूिग ििथे शतक) 

 

 
कृतज्ञता :  Dr. Sarkar, Select Inscription 

सुसकसत–भसतनां स-भसगसनकनां स पुत-दलनां । 
इयां ससलल−सनधने बधुस भगवते ससक [यानां] । 

(ब) णप्रप्राििा कंुभ लेख (प्राकृत). (इ. स. पूिग पाििे शतक) 
 

णिशेषपत् २ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
णपप्राििा कंुभ (इ. स. पाििे शतक) 

 
णिशेषपत् ३ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
एक अशोक स्तंभलेख 

 
णिशेषपत् ४ 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : प्रा. य. ग. नाईक (अ) धमगराजीक स्तूपामध्ये (तणक्षला) सापडलेला िादंीिा पत्ा (खरोष्ट्री) 

(इ. स. ७६). 
(ब) नपाळमध्ये सापडलेल्या ताडपत्ािा भाग (इ. स. ११६५). 

 
णिशेषपत् ५ 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : प्रा. य. ग नाईक 

सूत्ात ओिलेली दोन ताडपत् िस्तणलणखत 
 

णिशेषपत् ६ 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : प्रा. य. ग. नाईक 

णिमालयातील भूजगिृक्ष : कणश्मर 
 

णिशेषपत् ७ 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : प्रा. य. ग. नाईक 

भूजग िृक्षािी साल (कमािण्यापूिी) 
 

णिशेषपत् ८ 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : सेंरल म्यसूझयम, नागपूर 

िाकाटकनृपती प्रिरसेनािा सेिनी ताम्रपट, इ. स. पािि ेशतक 
 

णिशेषपत् ९ 
 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
पंितंत्ाच्या िस्तणलणखतामधील एक पान 

 
णिशेषपत् १० 

 



 अनुक्रमणिका 

 

 

थेितरस थिरपुत्स 

(अ) िादंीच्या पात्ातील लेख  
 

 

मंुजुकृतस स २० द्र १ 

(ब) िादंीच्या पेल्यािरील लेख  
 

 
नणमजुकृतस स २० १० ध ११ 

(क) िादंीच्या थाळीिरील लेख  
 

 

संत्शरे ली देिम 

(ड) पेशािर लेखन फलक  
 

 

[संस्कारि] अणनच्छ त 

(इ) लािोर लेखन फलक  
 

भारतातील प्रािीन लेखन िस्तू 
 

णिशेषपत् ११ 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 



 अनुक्रमणिका 

 



 अनुक्रमणिका 

 
(अ) णसन्धुणलपीपासून देिनागरी अक्षरािंी णनर्ममती (पहा इंडस् स्स्कप्ट, मेमो २, पान ३६–३७) 

 

 
(ब) णसन्धुणलपीत िरिेिर िापरण्यात येिारी 

णित्ाक्षरे 
(क) णसन्धुणलपीतील मूलणिन्िे आणि जोडाक्षरे 

 
(ड) मधमाशीिे णित्णिन्ि आणि त्यातून साधलेली ििाक्षरे 

 
(इ) िृषभाच्या मुखािी णिन्िे 

 
(फ) मोिेनजो दडो येथील घर B आणि ‘रे’ याचं्या सूिना 

 
आकृती ब ते फ रे याांच्या Methods of My Study 1966 वरून घेतल्या आहेत. 

 
 

णिशेषपत् १४ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
(अ) मुद्रा MIC 8 िरील मूळक्षर णित्ि 

 
(ब) मुद्रा MIC 21 िरील मूळाक्षर णित्ि 

 
(क) ‘रे’ याचं्या िािनाप्रमािे ब्राह्मीच्या उत्पत्तीिे कारि झालेली तेरा अक्षरणिन्िे 

 
(ड) िंद्रकेतूगृि येथे सापडलेली मुद्रा 

कृतज्ञता : Methods of My Study by Ray 
 
 

णिशेषपत् १५ 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

णसन्धुणलपी, ब्राम्िी आणि खरोष्ट्रीमधील लेख 
 

(प्रकरि दुसरे : लविेषपत्र १६ ते ३०) 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 

H 96 MIC 15 

  
 

MIC 19 MIC 46 MIC 93 

 
  

MIC 333 MIC 337 MIC 339 
णसन्धु णलपीतील मुद्रा 

कृतज्ञता : Marshall, Indus Valley etc. 
 
 

णिशेषपत् १६ 



 अनुक्रमणिका 

 
 
 

 
णसन्धु संस्कृतीतील मुद्रा 

 
 

णिशेषपत् १७ 



 अनुक्रमणिका 

 
िैत्य संकेत णिन्िािी भारतीय नाण्यािंरील णिणिध रूपे 

्. १, २, ३ सौराष्ट्र नािी १४, ४ आसि २२ Indian Antiquities Vol Ⅱp. ⅩⅩⅩⅧ 
्. ४, ५, ६ सहन्दुनािी १, २ आसि ४ बेहत, Indian Antiquities Vol Ⅰ p. Ⅶ 
्. ७, ८, १० सहन्दुनािी १, २ आसि ८ बेहत, Indian Antiquities Vol Ⅰ p. Ⅳ 
्. ९ सहन्दुनािी १९ कनोज Indian Antiquities Vol Ⅰ p. Ⅳ 

 
 

णिशेषपत् १८ 



 अनुक्रमणिका 

 

 
(१) ओ लोकस, सविू जेतस ण्यकस (२) ज नानु इांह लोकां  सपि 
(३) तेल................. पि (४) वांसस बा........... 
(५) मधुवन य अ...........वली (६) बािउ 

 
(सवष्ट्िुगीत नायक याच्या रक्षाकुां भावरील लेख. इसजप्तमधील कैरो येथील वस्तुसांग्राहालयात 

दाखल. (Hall of 11th Dynasty, No. 29 Almirah No. 39) 
 

ब्राम्िी लेखन (इ. स. दुसरे शतक) 
 
Courtesy : Mr Abdul Kadar Salim, Curator 
 
 

णिशेषपत् १९ 



 अनुक्रमणिका 

 
सब्रसटश म्यूसझयम नां. ८१. ११. ३ प्रससद्धी Journal of the American Oriental Society 1936 Vol 56 pp. 
86-88 

अ खैझराखनो औहम्नवम्यः ददतु । 
  

 
ब्राम्िीलेख असलेली बॅणबलोणनयन टॅंब्लेट (अ. ब. वालावलकर J. B. B. R. A. S. 1954 Vol. ⅩⅩⅩⅨ 
pp. 62-63 

 
अ. अक्षराांचे रेखाांकन; ब. वालावलकराांचे रेखाांकन; क. अशोक ब्राह्मीत लेखन; ड. प्राचीन नागरीत लेखन. 
 
 

णिशेषपत् २० 



 अनुक्रमणिका 

 
सवसतयन महमगन ससने मनवसससत–क–द (।) सससलमते वसगमे व एते दव ेकोठगलसन सनधवसन 
(।) माथुल-च [च] मोदम-भलकन छल कसययसत असतयासयकय (।) नो गसहन (त) वय (॥) 

(अ) सोिगुरा ब्रॉझं फलक लेख (इ. स. पूिग िौथे शतक) 
 

Obverse. 
 

  
Reverse. 

 
  
Courtsey J.B.B.R.A.S. Vol ⅩⅤ. 
सससरयजसातकसनस रत्रो गोतसमपतुस 
चतुरपनसगतोतसमपुतकुमारुयञसातकसि 

(ब) गौतमीपुत् सातकिीिे नािे 
 
 

णिशेषपत् २१ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
Courtesy: Epi.Ind. Vol. ⅩⅩⅠ. 

(१) नेन [ ।] स [‘] व सगय [।] नां तल दन [स]– ।सप सदन । [सु] 
(२) [म] [ते] सुलसखते पुडनगलते । ए [त] 
(३) [सन] वसहपसयससत । सांवसगयानां [च] [सद] ने** 
(४) [धा] सनयां । सनवससत । दग-सतया [f] य के** 
(५) ***[सय] कसस ।सुअ-सतयासयक [सस] सप । गांड [केसह 
(६) ***[सय] केसह एस कोठागाले कोसां *** 
(७) **** 

(अ) मिास्थान फलक लेख (प्राकृत) (इ.स.पूिग णतसरे शतक) 
 

 
 

 
 

Courtesy : B.B.R.A.S. Vol. ⅩⅤ 
(१) सतुमदनस = (शत्रुमदनस्य) (२) दताय मेसमय = (दत्ता या भमै्या) (३) बधुय = (बध्वा:) (४) 
कोडस कलवाडस = (कोट्टस्य कलवाडस्य) (५) उगुदेवये = (उग्रदेवायाः) 

(ब) सोपारा येथील िाकोला टेकडीिरील लेख, मंुबई (इ. स. पूिग दुसरे शतक) 
 
 

णिशेषपत् २२ 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
१. सुतनुक नाम 
२. देवदाषीन्यी 
३. सुांतनुक नाम देवदाषीन्यी 
४. तम कामायीथ बालनाण्ये 
५. देव दीना नाम लूपदसे 

(अ) रामगड लेख 
 

 
Courtesy : Corp. Ins. Ind. Vol. Ⅰ 

आसदपयन्ती हदयम् सदा व गरक वयो च तयम 
डुले वासांसतया हा सावानू भतेू कुडस्टतम् एवम् आलांगी 

(ब) रामगड लेख 
 

 
ततो लेखरुपगिनाववहार सवसधसव सारदेन 
सवसवजा वदातेन नववसासन योवराजे पसाससतां 

(क) िाणथगंुफा लेखातील भाग (इ. स. पूवय दुसरे शतक) णिशेषपत् २३ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

 
Courtesy : Epi. Ind. Vol. Ⅱ 

१. राज्ञौ गोपाली पतु्रस्य ५. आसाढ सेनेन लेतां 
२. बहससत समत्तस ६. कसरतां (उदाकस) दस 
३. मातुलेन गोपालीया ७. मेसवछरे कश्श्पीयानां अरांह 
४. वैसहदरी पुते्रन [आसा]. ८. [ता] नां........... 

पभोसा लेख क्र.१ गुिे बािेरील प्रस्तर (इ. स. पूवय दुसरे शतक) 
 
 

णिशेषपत् २४ 



 अनुक्रमणिका 

 
Courtesy : Ind. Anti. 1885. 

(१) सुगनां रजे रञो गागीपतुस सवसदेवस 
(२) पौतेि गोसतपुतस आगरजुस पुतेि 
(३) वासछपुतेन धनभसूतन कासरत तोरनाां 
(४) ससलाकां मांतो च उपि 

बरिुतिा शंुग लेख (इ. स. पूवय दुसरे शतक) 
 
 

णिशेषपत् २५ 



 अनुक्रमणिका 

 
Courtesy : Epl. Ind. Vol. Ⅱ 

भणट्टप्रोलु रेणलक कास्टेट लेख (इ. स. पूवय दुसरे शतक) 
 

णिशेषपत् २६ 



 अनुक्रमणिका 

 
भणट्टप्रोलु कंुभािरील लेख (इ. स. पूवय दुसरे शतक) 

 
णिशेषपत् २७ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
Courtesy : Cor: Ins. Ind. Vol. Ⅰ 

अशोकािा णगरनार प्रस्तर लेख (इ. स. पूवय सतसरे शतक) 
 

णिशेषपत् २८ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
Courtesy : Bharati, Sept 1929. 

येरागुडी लेख (कनूगल णजल्िा) (इ. स. पूवय सतसरे शतक) 
 

(१) देवानां सपये हेवां. (१अ) हआ (१ब) [स] ीा सधकानी 
(२) ते [कप] रछवसां कां ए (२अ) खोतुन केसपाउ कां ह [यां] 
(३) हुस सासत [रे] कां  [तु खो] सवछरे यां मया सांधे उपसय 
(४) [अ] [न] लेका च नासमइ [।] ते कप मे च ढबा ते 
 

(अधोरेसखत मजकूर उजवीकडून डावीकडे वाचायचा) 
 
(१) देवानां सपये हेवां आह [स]ीा सधकारी 
(२) एकां  सांवछर पकते यां हकां  उपासके । न तु खो 
(३) हुस सासत [रे] कां  [तु खो] सवछरे यां मया–सांघे उपसय– 
(४) ते बाढ च मे पकते [।] इसनना च काले [न] [अ] 
 
(कोरक पसहली ओळ डावीकडून उजवीकडे कोरतो. पि त्याच्या दोन ओळी करतो. नांतर तो उजवीकडून 
डावीकडे कोरत जातो. पसहल्या ओळीतील उत्तर भाग तो उलटा कोरतो. कसधकधी तो एका ओळीतील 
अक्षर दुसऱ्या ओळीत सलसहतो. उजवीकडून डावीकडे सलसहण्याची पद्धत ब्राह्मीच्या प्राथसमक लेखनात 
होती. 
 

(Select Inscriptions p. 52 note 2) 
 

णिशेषपत् २९ 
 

  



 अनुक्रमणिका 

 
शिाबझगडी शीलालेखिी (पुढिी बाजू) 

णिशेषपत् ३० 



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 

ब्राह्मी णलपीिी उत्त्पत्ती 
 

(प्रकरि लतसरे : णिशेषपत् ३१ ते ३५) 
  



 अनुक्रमणिका 

 
भारतीय णलपीिे मिेश्वरी लेखन तंत् 

 
णिशेषपत् ३१ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
ब्राम्िी अक्षरािंी उत्क्रान्ती (इ. स. पूिग २५० ते इ. स. ८००) 

 
णिशेषपत् ३२ 



 अनुक्रमणिका 

 

 
ब्राम्िी अक्षरािंी उत्क्रान्ती (इ. स. पूिग २५० ते इ. स. ८००) 

 
णिशेषपत् ३३ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
अणरआनो पाली आणि इन्डो णलप्यािंा तुलनात्मक तक्ता 

 
णिशेषपत् ३४ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
णित्ाक्षरािंरून ब्राम्िीिी उत्त्पत्ती 

 
णिशेषपत् ३५ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : ल. स. वाकिकर 

ब्राम्िी पासून णिणिध भारतीय णलप्यािंी णनर्ममती 
 

णिशेषपत् ३६ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
मोडी िस्त लेख 

 
णिशेषपत् ३७ 

 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

देिनागरी लेखनािे नमुने 
 

णशलालेख, ताम्रपट आणि िस्तणलणखते 
 

)प्रकरि सहावे : लवषेिपत्र ३८ ते ७८( 
  



 अनुक्रमणिका 

 
देिनागरी अक्षरे असलेला नागबंध 

 
णिशेषपत् ३८ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
सिगिमािी अशीरगढ मुद्रा 

कृतज्ञता : कॉपयस,-इस्न्स््.-इांसड., Vol Ⅲ 
 

णिशेषपत् ३९ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कुडारकोट लेख 

(१) ओ नमः । ससन्नसहतनील कण्ठा सनतम्बतटशोसभनी सससङ्ह गुहा । जयसत प्रालेयाचलभसूरव दुग्गा सदा 
सुमुखा ॥१॥ आसीच्छी हसरदत्ता रख्यः 
(२) ख्यताां हसरसरवापरः । श्रीहषिे समुत्कषय नीतोसप सवकृतो नयः ॥२॥ असवचसलतरत्न सांचयमक्षोसभतनू—
(३) ल्लक्ष्म्राज्जयन यस्य ॥३॥ 

 
णिशेषपत् ४० 

 



 अनुक्रमणिका 

 
सोमिम्यािे कुलैट दानपत्, ताम्रपट (शारदा णलपी) 

कृतज्ञता : ऑांसटसक्वटी चांबा स्टेट 
 

णिशेषपत् ४१ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
णिजयराजदेिािा (इणंडया ऑणफस) लेख 

कृतज्ञता : एसपग्रासफका इांसडया, खांड ३ 
 

णिशेषपत् ४२ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
नंदी लेख ब्रािमोर/ित्ाशी लेख 

 
णिशेषपत् ४३ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
 

१. ओां स वोव्याध् वधेसा धाम् यन् नासभकमलाम् कृतम् हषय छायस्य काांतेन्दुकलया कमलाम् कृतम् 
आसीदम् 

२. सतसमरम् उद्यात मांदलाग्रो ध्वस्स्तन् नयनासभमुखो रिशवारीपु भपुः शुसचर्चवधु-सदवास्ट सदगा 
३. ना सकर्चत गोणवदराज इसत राजसु राजससः दृष्टवा चाम् म्  असभमुसखम् सुभट् आट हासाम् उन्ना– 
४. समतम् सपसदये रेिेसु सनत्यम् दष्टा धरिे दधता भु्कुसटम्  ललाटे खड् गम्  कुलम्  च हृदयांच 
५. सनजम्  च सत्वम्  गखहगम्  कराग्रान् मुखतस्य शोभा मानो मनस्तः सममेव यस्य मभामेव नाम 
६. सनशम्य सध्यस्तृयम्  सरपूिाम् सवगलत्यकाण्डे तस्यात्मजो जगसत सवश्रतुदीघयसकर्चत आयटा 
७. र्चत हासर हासरसव्म् ध्यानधारी भपू सूसत्रसवस्टप नृपानुकृतीः कृतज्ञः श्री ककय राज इसत गोत्रम् 
८. सनवाभवू तस्य प्रसभन्न कताच्यतू दान दस्न्तदन्त प्रभारुसचर ओ सल्लसखताांसपीठाः क्षमापःसक्ष 
९. तौ सक्षसपत शत्रुरभतू तनूजः सद राष्ट्रकूट कनकासद्र ऐन्दराजः तस्योपारीजात 
१०. महसस तनयश चतुदयसधवलय मासलन्याः भोक्ता भवुः शत्तुसदृशः श्री 
११. दांसतदुगयराजोभतू काांचीश केरळ नरासध-चोला चाण्ड्यां श्री हषयवज्रट सवभेद सवधा 
१२. ना दक्षम् कष्ट्िाटकम् वलम् अनांतम् अजयम् अनयैर भतृ्य ै: सकयद सभर असपयः 

असपथ : सहसा सजगाप ब्र. 
गोकिद णतसरा यािा पैठि ताम्रपट (शके ७१६) 

कृतज्ञता : एसपग्रासफका इांसडका (खांड २) 
 

णिशेषपत् ४४ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
ओां स्वस्स्त श्री महोदय समावाससतानक गोहस्त्यश्वरथ पत्ती सपन्न स्कन्दा दारात् परम वैष्ट्िव 
महाराज श्री दवशस्क्त देवस्तस्थ पुत्रस्तत्पादानुध्यातः श्री भसूयकादेव्याम्  उत्पन्न परम माहेश्वरो 
महाराज श्री वत्सराज देवस्तस्य पुत्रस्तत्पादनुध्यातः श्री सुांदरी देव्याम् उत्पन्नः परमभागवतीभ 
क्तो महाराज श्री नागभट द्वास्तस्य पतु्रस्तत्पादानुध्यातः श्री मद ईस्ट देव्याम् उत्पन्नः परमासदत्य 
भक्तो महाराज श्री रामभद्रदेवस तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातः श्री मद आप्पादेव्याम् उत्प 
न्नः परमभगवती भक्ता महाराज श्री भाजदेवस तस्य पुत्रस तत्पादानुध्यातः श्रीचांद्रभ 
ट्टारकद व्याम् उत्पन्नः परमभगवती भक्तो महाराजश्री महेद्रपालदेवः श्रावस्ती 
भकु्तौ श्रावस्ती मांडलाांतः पसतवालासयका सवष्ट्यसांबद्ध पािीयाकग्राम समु 
पगतान् सवान् ऐव यथास्थान् सनयुक्तान् प्रसतवाससनाश् च्च समाज्ञापयसत उपसर 
सलसखत ग्रामस सव्याय समेत आछाांद्राक्कसक्षती कालम् पूवयदत्त देवब्रत्म-देया वर्चज्जतो. 
मायाः सपत्रोः पणु्ण्या सभवृद्धये सावियसगोत्र कोटांबचच्छान्दोगसब्रह्म चासर 
भट्ट पद भसाराय ससवतुः कुां भ सां्ान्तो स्नात्वा प्रसत ग्रह्यिे प्रसतपादन इसत सवसदत्वा 
भवद भस समनुमन्तव्यम् प्रसतवासससभण्याज्ञाश्रवि सवध्येइ भतू्वा सवाया अस्य समु 
पानेया इसत श्री मद भक प्रयुक्तस्य शासनस्य स्स्थरायतेः सांवत्सरा १०० ५०५ माघ शु सद १० सनवधम् ॥ 

 
मिाराज मिेन्द्रपाल यािा णदलिा-दुबन्ली ताम्रपट (इ. स. ९५५) 

 
णिशेषपत् ४५ 

 



 अनुक्रमणिका 

 

 

 
आ ओ नमः सशवाय हे लोल्लासळत चांण्डदण्डचरि आांगुष्ठाग्रभागा 
हतस्वगयम् गोद गतशुस्क्त सम्पुट गलन्मुक्ता भतृम्  ताण्डव े
पािौवीक्ष्यकिा लम् अश्वथ जटाचांद्रामसृाजी सवतम् ककालम् च 
यद भतूम् स्स्मतम् अवत् सवशने तद्व 
सश्वरम् गोत्रम् सभत्वा नभतूो न मधुि वससतनोसदा धमयव्ो 
ना्ान्तोद दण्ड कोट्या न च परपवनाकां सपतो नान्तहीनः ना 
अध्स्तासन्नत मूलः प्रकृसतर सतधनो नो रिे दत्त पृष्ठ : सो पूवोस्तीह वांशो 
यदुयकुलसतलको राष्ट्रकेटुि रािाम् तत्रासीद दांसतदुगय : प्रभरूसप च 
ततः कृष्ट्ि राजः सपत्रव्यस्तमाद गोसव न्दराजस्तमनु सनरुपमोस्माज् 
जगतुम् गतव : तत्पुत्रो मोघवष्ट्यो सरपुवदन हनो स्थापथ् आकाल 
वषयस्यो तप्तास्य श्री इन्द्राराजो रुसचरदवपु : तत् सुतोमाधव 
िय : शांगार रसासनवासो वसांत वद वरवधु समूह वृत्त : हसरसरव तस्य 
कनीयान् भ्ाता गोणवदराजो भतू सपतृव्य तस्य आशीत्  प्राियज 
कृतज्ञता : एसपग्रासफका इांसडका (खांड २) 
 

सत्याश्रय दुसरा आणि माडंलीक रत्नराज यािंा खारेपाटि ताम्रपट (शक ९३०) 
 

णिशेषपत् ४६ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
कृतज्ञता : डॉ. मो. ग. दीसक्षत 
 

१. ॐ स्वास्स्तक शक सांवतु ९८२ सव्वयरी सांवसरे मा- 
२. ग्गयससर पौण्ियमास्याां शुके ॥ श्री स्स्छसतपुसरचीं दो- 
३. सन सासने वासुदेवभट्टवाांये षडांगसव सरससयप 
४. घैसास सीव ूषडांगसव एतत्प्रमुखें स्छानें मावलभ- 
५. ट्टां पासेः ठसवयलीं ॥ तथा सातावीसें सत सुवण्ियः दा- 
६. वोदरः पासस ठसवयलें  । सु.गा.१२७ सुव्वयः योगके्ष- 
७. मु स्छानहचा । दीवचेे सरससयपै पौंवदेव षडांसव सतकै 
८. षडांगसव जीविै नागरुद्रभट्ट मधुवै षडांगासव मधुव- 
९. य देवलु हे जािासत । जें सुवण्िय सलसहलें  तें काांठेअः समेतः ॥ 

 
णदिे-आगर ताम्रपट (इ. स. १०६०) 

 
णिशेषपत् ४७ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
णिजयपाल देिािे णशलासन (इ. स. ११२३–४) 

 
णिशेषपत् ४८ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
अ. उलट कोरलेल्या प्रस्तर लेखािा ठसा 
(इ. स. दहाव ेशतक) स्टेट म्यूसझयम, घार 

 
श्री चावुण्ड राजे करसवयलें  

 
श्री गांगराजें सुत्तालें  करसवयलें  

ब. श्रििबेळगोळ येथील मराठी लेख, कनाटक राज्य 
कृतज्ञता : डॉ. ह्यलू्टझसेल 

 
णिशेषपत् ४९ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
कृतज्ञता : डॉ. म. गो. दीसक्षत 
 
१. ओां ॥ स्वास्स्त सांवतु १०६६ रक्ताक्षी सांवत्स्सराांतग्नयतां असश्वन 
२. शुद्ध १ गुरुसदने अदे्यह श्रीभचूरनाथ पादपांकजभ्म- 
३. र श्रीरत्नदेवः गुरुिरिाराधनतप्परः अांबासमासधसष्ठ- 
४. त महामांडलेश्वर उदउदयासदत्यदेवने परमभक्त्या ना- 
५. था कामतु सेलुग्रामीं ग २० तथा कामाख्ये भसूम ग १२ 
६. रासडए सासलवि दाांडेआचीं सनवत्तयनें ३ णसघि देवाां 
७. जवलग्रामीं भसुम दत्त नाथपूसजतेआ पुजारेआ ग १२ 
८. कुां भपैलीं भसूम ग ५ तणल मान्य बैल ३५ घािआप्रसत 
९. तेला डो १ हाटांप्रसत कवडा १ फूलासरी १ मला १ जो फेडी 
१०. लोपी तेआ योसगनींचा वज्रदांडु पडे ॥ बहुसभव्वयसुधा भकु्ता 
११. राजसभः सगरासदसभ । यस्य यस्य यदा भसूमः तस्य तस्य 
१२. तदा फलम् ॥ स्वदत्ताां परदत्ताां वा यो हरेतु वसूधरा । षणष्ठ वषय- 
१३. सहस्रासि सवष्ठायाां जायते कृसमः ॥ इसत शुभां ॥ 

 
गंगउदयाणदत्यदेिािा आम्बे णशलालेख (इ. स. ११४४) 

 
णिशेषपत् ५० 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 

१. श्री ॥ नानातकय सवचारसारसनपिुैर्चवप्रैरनकैवृयत (।) दुगाभरन (व) केशवशेबटुकेः सां- 
२. रक्ष्यते सवयदा । एवां स्वगयसमां सदोसदतसमदां के्षत्रां प्रसतष्ठावकां  (।) तस्स्मांनेव मनोहर (ऽ) थ 
३. सुभगे सोमेश्वरो राजते ॥ जगतीमध्ये सोमेस्वरुस्वामीआ एर पसरवारदेवत 
४. सोढल नारायिाचें स्थल । कसवठीए सन २४ सोमनाथाचीए पौली पस्स्चमें घािौसड १ 
५. टाकलीएसचए वाहले पस्स्चमें कामतसेतु ए १ टाकली ए वॉटॉ भमूी शतें ३०० 
६. टाकलीए प्रभतू्वाचा आदाओ देवा गाांवाां उत्तरभाणग वॉटा देवाची कुलें  वससथ ॥ 
७. आदाय पैक ॥ वचेु साांसधजै द ॥ गरवाांकेरू फेडावआे सडा देआवआेग १ न्हवि आषता 
८. वियत्रय बोनें एकादसी परडीएचें वाि देवशयनीए सेला आखतदामु गुरवा दीजे 
९. वसूे नारायि स्थल ॥ जाांबआूलीए स्थावर ए १ दीवी ए सांबांध वाडु ए १ सस्त्र मढा 
१०. सडेआ समाजयना ग ॥ म्हातू नारायिस्थल नासरअलेआ सांबांध सन ८ हे........ 
११. ......चीरे २ सेउगणवचेआ मढा स्वोत्रा द्रा ८ सडेजा केरा द्रा ४ ........... 
१२. ........ सल्लसखतां सवय गृहके्षत्रासदकां  धनां मनसा भोक्तुसमछांसत.......... 
१३. ......स्था साधवः ससष्टाः देवसांसनसधवाससना णचता कुवयसत ते ............ 
१४. ....... सभवयसुधा भकु्ता राजासम सगरसदसभः यस्य यस्य............ 

 
पैठि येथील सोमेश्वर णशलालेख (इ. स. बारािे शतक) 

(औरांगाबाद सजल्ह्यातील पठैिमधल्या एका महाराष्ट्रमठात सापडला) 
 

णिशेषपत् ५१ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रथम पत् कृतज्ञता : इांसडयन ॲसटक्वरी 

 
१. नमः स्तुांगससरः स्चुांसब । चांद्रचामरचारवैः । 
२. तै्रलोक्यनगराः रांभ । मूलस्तांभाय शांभवैः ॥ 
३. स्वस्स्त समस्तभवुनास्त्रयः । स्त्री सप्रर्थवी वल्लभ । महा- 
४. राजासधराज । परमेश्वर परमभट्टारक क- 
५. ल्याि पुरवराधीस्वर । आरोहक । (भ) गदत्त । 
६. सरपुरायकाांतावैरीवैधव्यदत्त । चालुक्य- 
७. कुलकलममातं्तड । कणलगांडकोगांडगांड (।) 
८. गांडमातं्तड । सांग्राम सवजय (।) वैसरघरट । एकाां- 
९. ग– । वीर । अस्वपसत–गजपसत– । नगपसत– । सवध्वांससत । सु- 
१०. विय वाराहलाांक्षनध्वज । परनारी सहोदर । स- 
११. रिागता वज्रपांजर । तथा समस्त राजावली सवरा- 
१२. सचत्त-समालां सकत । सोमवांसोद्भव स्त्रीगोणवदरा 
१३. यसुत । वीर सत्यास्त्रयेदेव । च्वर्चत । कल्याि- 
१४. पुरद नलवी सडनलु सुखसांकथा । सवनोदेन राज्यां 

 
िालुक्यिीर सत्याश्रयदेिािा मीरज णशलालेख (इ. स. ११५४) 

 
णिशेषपत् ५२ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
णितीय पत् (पुढिी बाजू) 

 
१५. कसरत दक्षि सदसावरे सदगु सवजययाते्र । सवजय कर- 
१६. वुन कोपेस्वरदेवा सांसनधौ कटकमुत्कासलत ॥ समणर- 
१७. जे गांपि ३०० सत अ्यांतरे सेलगार ग्राम 
१८. माांनेया सप्तलोहपुटणध सधत । सैगोलपा- 
२०. थय एसुवरा सदव्यते भाव सांवछरे जेष्टमासे स्ष्ट्न 
२१. पके्ष सससवारे सप्तम्याां सतथौ तथा कोंगुल- 
२२. वसल द्वादशग्रामा सबा [वा] वा [बा] धे पसरहरां सबयनमस्य 
२३. दत्तां । सेलगार ग्रामा मांनेया सालसव्रसत्त । ग्रामा (स)- 
२४. वय २००० मसगलु सग्रहे हस्त ४० घािा हट्टा म- 
२५. ला पसडयदे पासरक्षाय अष्टभोगतेजसाम्य सबय- 
२६. मूसलका भसूम २००० सग्रहे हस्त ४० नागांवुांडा भसूम 
२७. २००० सग्रहे हस्त ४० मूलस्तानदेवा भसूम ६०० घा- 
२८. िा १ पसडयदे १ हठा १ मला १ सग्रह (ह) स्त २४ सजनाले भसूम 
२९. ४०० गुांडरािे भसूभ ३०० भलारी भसूम २०० मेसवनी 

 
णिशेषपत् ५३ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 
णितीय पत् (मागिी बाजू) 
 
३०. २ भमू २०० पांनसी भसूम १०० मलैारदेवा भसूम २०० 
३१. मूलस्तानदेवा माली बीरेयनायका भसूम ५०० सग्र- 
३२. हे हस्त १२ कुस्माां अस्व बांधला मनवुनु दत । ब्रह्यदेवा 
३३. १०० सोंनारा २०० द्वारपाला १०० नावीया १०० 
३४. अनासमका १०० एवां ग्रामा ईसान्य कोंगुलव– 
३५. सल ग्रामा बोरेवसल ग्रामा सेलग्रा (गा) र सत ग्रामा 
३६. सत्रसांगडी मी (मा) जसलपुांज बहला छकां  सांम्म- 
३७. त ॥ वुपसनसध रुद्रपाद दक्षिासभमुखां गत्वा । 
३८. बोरेवसल सेलगार द्वौ ग्रामा सीमासांसध रूच्य– 
३९. ते जलप्रवाह वहला धनु्रवांक सपयमुख श- 
४०. समसमूहां चांद्रससले ५ वीरा धरवुन ग्रामा आग्नेय म– 
४१. दुबासवय ग्रामा बोरबसल सेलगार सत ग्रामा सत्रसांगडौ 
४२. पाषािपुांज वुपसनसध तारांतर सतलेकसट प्रमािु । प- 

 
णिशेषपत् ५४ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
ततीय पत् 

४३. ३ स्स्चमासभमुखां गत्वा मदुबासव सेलगार सीमा स– । 
४४. शाांकपुांज स्वयांभ ुसकष्ट्नसर्चर सुांसकगतटाक पस्स्चम पारा- 
४५. पथां बरासगरी मदकुसिकेय सीमे वराहतटाक 
४६. सरिससलेसालु पुांज ५ पस्स्चम सीमे नैसरत्य बलुेवसल 
४७. के मदकुसिके सेलगार सत ग्रामा सत्रसांगडा प- 
४८. रसु पुांज २ वुपसनसध । पावकोसिष्ट वुत्तरासभमुखे 
४९. बेलुवसिके सेलगार द्वौ ग्रामसीमा अांधारा- 
५०. सगरी ३ अचलतटाक सालुपुांज ६ वुांद्र पबयत । 
५१. ग्रामा वायाव्य कोंगलवसल बलुेवासिके सेल- 
५२. गार सत्रग्राम सत्रसांगडौ पूबय वूांद्रसगरी मोने द्वौ वुप- 
५३. सनसध भरैवपाद ॥ पूवय कोंगुलवसल सेलगार 
५४. सीमे रजतटाक हेमसमसत्तका पुांज ४ काांशससले जलप्रवाह 
५५. वीरावांकधरो तथा ईसान्यसीमा समाप्तः ॥ स्वदतां परदतां 
५६. वा यो हेरसत वसुांधरा ससष्टवयष सहस्त्रासि सवष्टायाां जायते स्सम । 
 

णिशेषपत् ५५ 
 



 अनुक्रमणिका 

 

शांकु सांवतु ११२४ दुांदुसभ सांव छेर 
चैत्र शद्ध प्रसतपसद असदत्यवासर 
समस्त प्रशास्स्तशसहत जैत्र सामांत 
सवजयराज्ये स्वप्रभजू्यमान 
आढगाव वसेलताांतवांसत्त अग्रहार 
घोिससवरेचे प्रलु (भ)ु त्व पौफली-
३०० अष्टभोग तेजसा (स्वा) 
म्यससहत आांसदआसछप लेया 
केशवप्रभ ुपुत्रगोत्र-ससहताचेि 
अनुमतें जगदेव सावांतोचोपपतेु जैत्र 
सावेंतें मुद गलगोत्रा नारि-
घैसासाांचा पुत्रा गोणवद ्णव ताांसस 
वयेाथय दाम ३५० ्ऊ घेउनु सदनलें  
तेसच प्रभतु्व जैत सावांतु आपलेुन 
भाऊव ेलखुसमदेवकुवरससहत. 

(सप्रन्स ऑफ वले्स म्यूसझयम, मुांबई) 
प्रथम पत् 

 

 
जैत्सामंतािा जळगाि ताम्रपट (इ. स. १२०२) 

रत्नासगरी सजल्ह्यातील दापोली जवळील जळगाव येथे बवे ह्याांच्यापाशी सापडला 
 

णिशेषपत् ५६ 
 



 अनुक्रमणिका 

 

असनक आपलेुन प्रधाने देऊसग नाईकें  
ससहतु प्रसतपालकु असनक ग्रासमचे 
महाजन प्रसतपालक ससव्रक्षमालकुला 
ग्रामा वाससकाउ दामा १२० तोसच 
सत्येश्वरदेवो प्रवशे ेवाहेया सनदद्धले 
यासवि आन जटदाट ओवसर जेतागावसस 
तासह हे अथय दुगी गाांवचे ससरवलॉचे 
कुसद्रसकची येचे प्रभ ुमुख्य माहाजन 
प्रत्येकै सासक्ष असनक डांवरयलीया 
गाविुगु पद्मनायकु सासक्षगामेकाां 
रस्त्नकाम ै(मे) काां भमेूरप्येक मांगुलां  । 
हरन्नरकमाप्नोसत । यावदाभवू(त) 
सांप्लेव (वम्) । हेठाकली भाष 
चांद्राकय पयंत जो मलैी तो श्वान गदम 
चाांडलु । न्यनूाक्षरमसध काक्षरां वा त (त्) 
सवय प्रमािासमसत शासन सलसखयलें  
सदवाकर ज्योसतष्ट्य ॥  

णितीय पत्  
 

जैनसामंतिा जळगाि ताम्रपट (इ. स. १२०२) 
 

णिशेषपत् ५७ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
एक ताम्रपट (शक ११७२) 

 
णिशेषपत् ५८ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

१. स्वस्स्त श्री सकु १२४२ रौसद्र सांवछरे श्री षुबुदुदीनराय वी- 
२. जेयराज्योदईत तांनीरोपीत मसलक स्मीसदन दसक्षि– 
३. वरिासस वीजेयापूरी वसडल मसषती करवली 
४. सालहौउटगेचा सुतारु रेवैऐ मसससत केले । भली- 
५. के मान्य करुनु वसेवतुसर सेत नीतने चौवीस घ- 
६. र चौवीस हाथ । सनस्त्रोत करुनु सदधले मांग- 
७. ल माहाश्री ॥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

णिजापूरिा कणरमुणिन मणशद ताम्रपट (इ. स. १३२०) 
 

णिशेषपत् ५९ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : डॉ. तुळपुळे प्रथम पत् 

 
१. ॐ नम ससवायः । जयत्यासदवरा होसो कल्पाांभोद- 
२. सधपल्वले । यस्य दांष्ट्राांकुराग्रास्था भासत मुक्तेव मेसदनी ॥ 
३. श्रीमतोस्य वांशः प्रस्तूयते ॥ जान्हवीती रसांभतूो वदेव-े 
४. दाांगपारगः । श्रतुाध्ययनसांपन्न सत्यवािी सजतेंसद्रयः ॥ 
५. काश्यपो देवसमेसत ब्राह्मिो ब्रह्मसवत्तमः यजु- 
६. षः पारगो दाांतः षट् कमयसनरतोभवत् तुरुष्ट्कोपप्ल- 
७. वात्तत्र कौंकिां समगादयां । इांदुलाख्ये ग्रामवरे मुहू राज्यां 
८. सभासजतेः । राज्यसस्त्रयां तदा ल्धा कुिुकेस्वरवाससनः । चां- 
९. द्रभौलेभयगवतप्रसादात्पुवानभौत् । तत्पुत्रपौत्रा सवख्यात सौ- 
१०. ययवीयासदसभगुयिःै । तदन्वये वांच्छीमान्जोदेवः प्रतापवा (न) 
 

सामंत नागदेिािा पुणल्लका ताम्रपट (इ. स. १३५२) 
(म्हापसा, गोव,े इथल्या धारशटे कासार ह्याांच्यापाशी सापडला) 

 
णिशेषपत् ६० 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

णितीय पत् 
११. तस्मादभसू्त्छया दीप्यां देवोजा उसगसांज्ञकः तस्माभनू्मासय- 
१२. देवो रिलक्ष्मीवधूवरः । सौराष्ट्राांन्यदुकुलसांभवाां- 
१३. ि लाटानन्मर्थय प्रबलतराांस्स्त णलगगौडन् । हांमीराां 
१४. द्रसवडपतीिां पासडनाथा त्तामूव्वी समवतु वीरमा- 
१५. सयदेवः । कल्पक्स्छासय सवजयताां सवसजताशषे पा- 
१६. र्चथवः । यत्कीर्चतसुधया शश्वद भवुनां धवलायते । 
१७. यािासतबलपरा्मः कादांबभपूतीनाां राज्यां द्वादश 
१८. वषय आकान्तवतो महाराष्ट्रान्छमुन्मूल्य सवजयासद- 
१९. त्यसूनुां श्रीमसत्रभवुनमल राज्यां असभसषच्य तदनुरा 
२०. गा सकलां  राष्ट्रां पालयसत स्म । सांग्रामागि एक- 

 
णिशेषपत् ६१ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
णितीय पत् (मागिी बाजू) 

२१. एकगुिवान्छेतुां सरपूनाां ससरः । तीथे शाांभव ए- 
२२. कएव गुिवान्दातुां सद्वजे्यो धनां । धामयस्याजुयन ए- 
२३. कएव गुिवानाज्ञाां सवधातुां सपतुः । श्री मन्मांगम- 
२४. हीपतेः समभवत्छीभरैवो भपूसतः । येन स्वबलमा- 
२५. लां ्य हता सरपुपरा्माः । समुद्रालां कृता धा- 
२६. रा कृपािधारया घृता । यस्य कृपाितरिो 
२७. समुल्लासः समुल्लसन् । स्वयोद्धाांनाां भयध्वाांतममू 
२८. मुषन्मुहुमुयहुः ॥ तस्यात्यः नागदेवो काइदेवः सुतोब- 
२९. ली । सशवदीक्षापरो धीमास्न्शवध्यानपरायिः स च पसल्ल- 
३०. कानाांम ग्रामे समस्तकाांसार महाजनेत्यः सतष्ठत् ॥ स्वासत श्री 
 

णिशेषपत् ६२ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

तृतीय पत् 
 

३१. श्रीभरैवदेरािेः । बरडें गीऱ्हामा । सवयनांमस्य करुनुां दी- 
३२. धले । श्रीनल्ल सांवच्छरे चैत्रमासे १२७४ सकु श्री काली- 
३३. कादेवीवरपुत्र रूपसेठीपुत्र लषुमसेठी दतां ग्राहम 
३४. ताांब्रसाांसिां प्रदातु पुांबय सदसे सीमा ची पोलीयेचीः ऊां त्र 
३५. दीसे सीमा चादेलाचीः दषीि सदसे ॐजरीयेची 
३६. सीमाः पसीमदीसें वाटषांडीची सीमाः येवां चत्रधुा- 
३७. ट सीमाः दानपाल्लनयोम्मयधोदानाश्रेयोत्पालनां । दानां स्वग्गयमाप्नो- 
३८. सत । पालनादच्युतां पदां । स्वदत्तां पदयत्त वा । यौ हरेसत वसुांधरा । 
३९. ससष्टवषयसहस्त्रासि सवष्टायाां जायते स्सम्र । स्वगयमेकां  । भसूमरेप्येकमांगुलां  । 
४०. हरां नरकमाप्नोसत । यावदाभसूम सांप्लवां सामान्योयां धमयसेतु नृपािाां कालेकाले 
४१. काले पालसनयो भवासद्भसवानेतान भसवना पार्चथवेंद्राां भयू्यो भयू्यो याचते रामचांद्र. 
 

णिशेषपत् ६३ 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : डॉ. श. सी. ्यनूल 

णिजयनगरिा नंदी नागरी लेख (इ. स. १४००) 
 

णिशेषपत् ६४ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
मढगाि, िेंगुले, णजल्िा रत्नाणगरी, येथील देिनागरी णशलालेख (इ. स. १३९५) 
कृतज्ञता : क अ. ब. वालावलकर 
 

णिशेषपत् ६५ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
णिजयनगर ताम्रपट : पते् १ : २ (शाणलिािन शक १४१४) 

 
णिशेषपत् ६६ 



 अनुक्रमणिका 

 

 
णिजयनगर ताम्रपट : पते् ३ आणि ४ (शाणलिािनशक १४४४) 

 
णिशेषपत् ६७ 



 अनुक्रमणिका 

 

 
कृतज्ञता : एसपग्रासफका इांसडया, खांड २ 

 
अच्छत्यािा उनमंणजरी ताम्रपट (शक १४६२) 

 
णिशेषपत् ६८ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
देिनागरी (बालबोध) िस्त लेखन (इ. स. १८६९) 

 
णिशेषपत् ६९ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
देिनागरी णलपीतील िस्तलेखनािे नमुने 

 
णिशेषपत् ७० 

 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : सेंरल म्यणूझयम, नागपूर. 

 
भागिताच्या पोथीतील एक णित्ाणंकत पान (सतरािे शतक) 

 
णिशेषपत् ७१ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : सेंरल म्यसूझयम, नागपूर. 

प्राकृत किलयमाला (इ. स. १९८) मधील देिनागरी अक्षरे 
 

णिशेषपत् ७२ 
 



 अनुक्रमणिका 

 



 अनुक्रमणिका 

 



 अनुक्रमणिका 

 



 अनुक्रमणिका 

 



 अनुक्रमणिका 

 
पणिल्या उपलब्ध तणमळ पुस्तकातील गं्रथसमाप्तीलेख 

 
णिशेषपत् ७९ 



 अनुक्रमणिका 

 
‘ज्ञानोबा देशम्’ अबंलक्कडु तणमळ पुस्तकातील पान 

 
णिशेषपत् ८० 



 अनुक्रमणिका 

 
िायना इलुस्राटा 

 
णिशेषपत् ८१ 



 अनुक्रमणिका 

 
िायना इलुस्राटा 

 
णिशेषपत् ८२ 



 अनुक्रमणिका 

 
िायना इलुस्राटा 

 
णिशेषपत् ८३ 



 अनुक्रमणिका 

 
िायना इलुस्राटा 

 
णिशेषपत् ८४ 



 अनुक्रमणिका 

 
िायना इलुस्राटा 

 
णिशेषपत् ८५ 



 अनुक्रमणिका 

 
‘िोटगस इणंडकस् मलबारीकस्’ जुन्यात जुने (देिनागरी ठसा मुद्रि, ॲम्सटॅरडम् १६७८) 

 
णिशेषपत् ८६ 



 अनुक्रमणिका 

 
CVNEVM 

INSCRIPTIO BRACHMANNICA 
 

रोममध्ये कोरलेले देिनागरी टाइप 
 

णिशेषपत् ८७ 



 अनुक्रमणिका 

 
 

सर णिल्यम जोन्स 
 

णिशेषपत् ८८ 



 अनुक्रमणिका 

 
 
कृतज्ञता : एसशएसटक रोसर्चचस, खांड १, 

 
रेखाणित्ासंि देिनागरी अक्षरािंं ताम्रपट मुद्रि 

 
णिशेषपत् ८९ 



 अनुक्रमणिका 

 
 
कृतज्ञता : एसशयासटक रीसर्चचस, खांड १, 

 
रेखाणिते् आणि देिनागरी अक्षरातंील ताम्रपट मुद्रि 

 
णिशेषपत् ९० 



 अनुक्रमणिका 

 सफोजी राजे 

डॉ. श्वाटगझ्  
 

णिशेषपत् ९१ 



 अनुक्रमणिका 

 

सर िाल् गस् णिस्क्ल्कन्स् 
 

डॉ. केरी आणि पंणडत णिद्यालंकार 
  

 
णिशेषपत् ९२ 



 अनुक्रमणिका 

 
ताबं्याच्या ठशािंरून मुणद्रत केलेल्या भगिद गीतेतील दोन श्लोक 

 
णिशेषपत् ९३ 



 अनुक्रमणिका 

 
कृतज्ञता : भा. इ. सां. मांडळ पुिे. 

 
भगिद गीतेच्या मुद्रिात िापरलेले ताबं्यािे पते् (इ. स. १८०५) 

 
णिशेषपत् ९४ 



 अनुक्रमणिका 

 
आद्य गुजराती मुद्रि : बॉम्बे कुणरयर, २९ जानेिारी १७९७ 

 
णिशेषपत् ९५ 



 अनुक्रमणिका 

 
मंुबईत तयार झालेले पणिले मोडी टाईप, बॉम्बे कुणरयर, १७ जुलै १८०२. 

 
णिशेषपत् ९६ 



 अनुक्रमणिका 

  
समॅ्युल न्यिूेल टॉमस गॅ्रिॅम 

 

 
अमेणरकन णमशन पे्रसिी इमारत, भेंडीबझार, मंुबई 

 
णिशेषपत् ९७ 



 अनुक्रमणिका 

 
फाउलमानच्या पुस्तकािे मुखपृष्ठ 

 
णिशेषपत् ९८ 



 अनुक्रमणिका 

 
भागित मिापुराि गं्रथातील एक पान 

 
णिशेषपत् ९९ 



 अनुक्रमणिका 

 
 
 

 
 

रािोजी रािजी आरू 
 

 
णिशेषपत् १०० 

  



 अनुक्रमणिका 

लेखकाणिषयी 
 
श्री. बापूराव नाईक (जन्म १९२०) गेली ते्रचाळीस वष ेमुद्रि-व्यवसायात आहेत. या मुदतीत त्याांनी पुिे, 
बडोदा, नागपूर आसि मुांबई येथील शासकीय मुद्रिालयाचे व्यवस्थापक आसि शासन मुद्रि व लेखनसामग्री 
खात्याचे उपसांचालक म्हिनू काम केले. त्यानांतर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसु्तक मांडळाचे सनयांत्रक म्हिून 
पाच वष ेकाम केल्यावर १९७५ मध्ये ते सनवृत्त झाले. १०५०–५२ ही दोन वष ेत्याांनी ‘लांडन कॉलेज ऑव्ह 
ग्रासफक आट् यस’ या जगन्मान्य सांस्थेत सशक्षि घेतले. रॉयल सोसायटी ऑव्ह आट् यस (लांडन), इस्न्स्टटू्यट 
ऑव्ह णप्रणटग मनेॅजमेंट (लांडन), भारतीय मानक सांस्था (सदल्ली), याांचे ते ‘फेलो’ आहेत. मुद्रिव्यवसाय 
आसि यांत्रसामग्रीतील प्रगतीचा अ्यास करण्यासाठी त्याांनी १९६३, १९६९ आसि १९८० मध्ये परदेशप्रवास 
केला. १९७१ मध्ये कौलालां पूर येथे युनेस्कोतफे भरलेल्या ‘ग्रांथव्यवसाय’ या सवषयावरील पसरसांवादात ते 
भारताचे प्रसतसनधी म्हिून सहभागी होते. 
 
ग्रांथमुद्रिावर आसि मुद्राक्षरलेखनकलेवर त्याांनी अनेक लेख आसि ‘भारतीय ग्रांथमुद्रि’ आसि ‘कागद : 
इसतहास, आकार, परीक्षा आसि उपयोग’ हे दोन ग्रांथ सलसहले आहेत. 
 
आयटेक ग्रासफक प्रॉडक्ट् सच्या क्वॉसड्रटेक या छायाजुळिी (फोटोटाइपसेणटग) यांत्रासाठी त्याांनी देवनागरी 
टांकफलक (कीबोडय) आसि मुद्राक्षर सांच (फाँट) तयार केला आहे. 


