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शारदािलप्यिधकृ तरिचतानां िवज्ञानभैरवसम्ब�ानां
पाण्डु िलिपनां सं�हात्मकाध्ययनम्
सुरेन्�चन्�ि�पाठी
�स्ताबना
पाण्डु िलपयः अस्माकं �ाचीनपरम्परायाः स्वाक्षरं िनवर्हिन्त । साधारणतः अन्यूनं
प�स�ितवषर्�ा�ाले रिचताः मातृकाः पाण्डु िलिप-नाममु�हिन्त । भूजर्प�ं, कगर्दम्,ं चम�,
ताडप�ं, लौहता�ा�दधातवफलकं , �स्तरखण्डं अथवा अन्य�कमिप उपकरणं गृहीत्वा
िलिपब�ाः हस्तिन�मर्ताः रचनाः पाण्डु िलिपमध्ये अन्तभुर्�ाः । ते अस्माकं मनीिषणां
ज्ञानानां भण्डाराः । पृिथ�ां सवर्� पाण्डु िलपयः उपलभ्यन्ते । तेषां संरक्षणं, िलप्यन्तरणम्,
अध्ययनम् अध्यापनं च सवर्�ैव �चिलतािन । भारतवष� शतािधकाः भाषाः �चिलताः ।
एकस्याः भाषायाः �चिलताथ� ब�नां िलिपनां �वहरणं दृश्यन्ते । यथा
ओिडआभाषालेखनाय पािल, करणी, �ा�ी, किलङ्गः, ��कु ण्डली आ�द िलिपनां �चलनं
दृश्यते । त�देव काश्मीर�ान्ते शारदां देवनागर� उदु� इत्या�दिलिपनाधृत्य पाण्डु िलपयः
उपलभ्यन्ते । सन्दभ�ऽिस्मन् िवज्ञानभैरव�न्थसम्ब�शारदािलप्यिधकृ तरचनानां आलोचनं
दीयते ।
काश्मीर�ान्ते देवभाषासंस्कृ तस्य ब��चलनमासीत् । महामहे�र�ीमदिभनवगु�ः,
सोमदेवः, क्षेमराजः, �ाहषर्ः, उत्पलदेवः, िशवोपाध्यायः, स्वािमरामः, ल�मणजुमहागाजः
काश्मीर�ान्तो�वाः मनीिषणः स्वीयपािण्डत्यवलेन संस्कृ तभारत� ऋि�मन्ता अकु वर्न् ।
य�िप सम�भभारतीये उपमहादेशे अस्याः भाषायाः सम्यक् �सरणमासीते, तथािप
संस्कृ तभारत्याः प�रवधर्नहेतुः काश्मीरपिण्डतानां िनःस्वाथर्परसेवा अतुलनीया
।�ी�ीयि�तीशताब्दीतः �ारभ्य दशमशताब्दीपयर्न्तं संस्कृ तमातुः स्वणर्युगः आसीत् ।
तिस्म�ेवसमये महामहे�र�ीमदिभनवगु�ा�द पूव��मनीिषणः आिवभर्वन् अिप च
अिवस्मरणीयकृ ितनां संरचना अकु वर्न् । अधुनातनपा�कस्थाने, आफगािनस्थाने, लदाखे,
ितव्वते, काश्मीरे च शारदािलपेः ब��चलनमासीत् । तदा किथतभाषा मूलतः संस्कृ तमेव
आसीत् । �ी�ीय ७१५-अब्दे मीरकािशमः िसन्धु�देशं �ित आ�मित । तस्य�ू रता
अवणर्नीया । तदारभ्य अ�ादशशताब्दीपयर्न्तं भारतभूिम यवनानां अकथनीयदमनलीला
�त्यक्षीकृ ता । असंख्यसंस्कृ तपाण्डु िलिपनां अि�सात् अकु वर्न् ते । शारदा िल�पं ितरस्कृ त्य
काश्मीर�ान्ते

ऊदु-र् फास�-आ�दभाषानां

�चालयन्

फलतः

�मशः

शारदािलिपः

िवस्मृितगह्वरे िवलीनतां याित । अ�ािप त� काश्मीरपिण्डतानां �ित असीमात्याचारः
दृश्यते । समस्तवाधािव�ं तीवार् त�भवन्तः सूरयः कितपयानां पाण्डु िलिपनां संरक्षणम्
अकु वर्न् । एतस्याः अवस्थायाः �ितफलनं शा�ेषु अिप अिभलक्षते, यथा ~ 159 ~
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“इत्येतत्किथतं देिव परमामृतमु�मम् ।

5. भूजर्बल्कलेषु,

एत� नैव कस्यािप �काश्यं तु कदाचन ॥१५७॥

ताडप�ेष,ु

कगर्दम्◌ेषु

उपलब्धाः

सािहित्यक-आगमिनगमा�दिवषयक-ऐितहािसककाि�क-वेदपुराणा�दरचनाः ।

परिशष्ये खले �ू रे अभ�े गु�पादयोः ।
िन�वर्कल्पमतीनां तु वीराणामु�तात्मनाम् ।

6. मृण्मयपा�े,

मृण्मयफलके ,

टेराकोटाकृ ितषु

भ�ानां गु�वगर्स्य दात�मऽिवशङ्कया ॥१५८ ॥ 1
0

मृण्मयमू�तर्ष,ु
(terracotta)

तात्कािलकसामािजक�वस्थायाः �ितफलनम् ।

�ामो राज्यं पुरं देशः पु�दारकु टु म्बकम् ।
सवर्मेतत्प�रत्यज्य �ा�मेतन्मृगेक्षणे ॥१५९॥

पाण्डु िलिप�स्तुतीकरणम्
�ी�ीयषोडशशताब्दीतः �ागेव रिचताः पाण्डु िलपयः
भूजर्बल्कलं अथवा ताडप�म् आधृत्य िवरिचताः । ब�शः
भूजर्बल्कलस्य
�वहारमुपल�यते
यतः
िहमालये
तुषारपातफलतः ताडवृक्षाः न संरोहन्ते । परवत�काले
िवरिचताः पाण्डु िलपयः कगर्दम्ं �वहरिन्त । त�
भूजर्बल्कले
लेखनाथ�
वंशिन�मर्तिवशेषशुबलेखन्याम्

�कमेिभऽरिस्थरै दि� व िस्थरं परिमदं धनम् ।
�ाणा अिप �दात�ा न देयं परमं धनम् ॥१६०॥ 2”
1

(िव.भै. - �ोकसंख्या १६७-१६०)
पाण्डु िलपेः प�रभाषा

(िच�संख्या - २७ (क) (ख) (ग) (घ) ���म् ) अिप च

अधुना भारतवष� पाण्डु िलिपनां स्ख्या सवार्िधका । ततः
अस्यभूभागस्य पूवर्सूरीणां ज्ञानग�रमा स्प�ीभवित ।

ताडप�े लेखनाथ� लौहिन�मर्तिवशेषशुबलेखन्यां (िच�संख्या

भारतीय�ा�नकलासम्पि�िवलेखः - १९७२ (Antique and

पाण्डु िलप्यु�ेश्ये भूजर्वृक्षस्य वल्कलानां सं�हीत्वा तां
समप�रमापके न �स्तुित��यते । क�टदंशनात् संरक्षणाय

Art Treasure Act,1972 of India) पाण्डु िलपेः अथर्ः एतावत्

ददाित “Any manuscript is a handwritten composion, which has

- २८ (क) (ख) (ग) (घ) ���म् ) �चलनम् आसीत् ।

जम्भीररस-अङ्गारचूणार्�द�ाकृ ितकसाम�ीणां

लेपनं

��यन्ते । लेखनाथ� प�-पुष्प-फलानां रसं संगृहीत्वा मषी

पुरातनपाण्डु िलपयः एतादृशानां अवस्थानां उपलध्यन्ते -

�स्तूयते । शुबलेखन्याम् उपयुज्य पाण्डु िलिपन् िवरच्यन्ते ।
एतत् ���या स्वतन्�ा कला आसीत् । साधारणतः
पाण्डु िलिपलेखनाथ�
िभ�ाः
जनाः
आसन्
।

1. �स्तरफलकोप�र,

अथवा

भूजर्वल्कलसं�हणं तेषां संरक्षणं च, मषी�स्तुतीकरणं,

देवालये �व�त�स्तरखण्डोप�र लौहलेखनीमाध्यमेन

शुबलेखनं इत्यादयः कायार्ः तेषां पारम्प�रककला आसीत् ।
कवयः पिण्डताः च स्वरचनावल� िलिपकारान् �द�वन्तः ।
�स्तुतपाण्डु िल�पं क�ठनफलकाभ्यां िनधाय तदुप�र
र�व�ावरणं िवधाय संरक्षणं ��यते । कालतः पाण्डु िलिपः
क्षयतां याित । ततः पुनः लेखनकायर्ः �ायशः सवर्दा
चिलतवन्तः ।

significant scientific historical or aesthetic value and which
has been in existence for not less than seventy-five years old”.

पवर्तस्थ�स्तरगा�ोप�र,

िलिखताः अनुशासनािन, कलाकृ तयः उपदेशाः अथवा
अन्याः रचनाः ।
2. लौहता�ा�दधातवफलकानामुप�र

अिङ्कताः

िनद�शावल्यः, अनुशासनािन वा । िविश�कायर्कतॄर्णां
कृ ते, सािहत्य-कला-��डा-धमर्-इत्यादीनां उ�ितकल्पे
कायर्रतानां जनानां अवदानान् स्वीकृ त्य धातवफलके
�द�ािन िविश�मानप�ािण ।
3. स्वणर्रौप्या�दमु�ाणां व�स्थलेषु तात्कािलकशासकानां
प�रचयिवशेषाः ।
4. चम� �व�त्य लेखाः मानप�ािण वा ।

काश्मीर�ान्ते उपलब्धाः पाण्डु िलपयः
काश्मीर�ान्ते उपलब्धाः पाण्डु िलपयः काश्मीरी-संस्कृ ततुक�-पारस्य-नस्तािलक-ितव्वतीय-प�ावी-देवनागरीपास्तु-गो�ी-डो�ी-�ीज्भाषा-बािल्टक् -आरवीयभाषाउदुभ
र् ाषाः

अिधकृ त्य

उपलभ्यन्ते

।

(http://jkpubliclibraries.nic.in/catalogue-manuscripts.htm).

जम्मुिव�िव�ातये,
जातीयमातृकािनयोगे
1
2

भ�ानां गु�वगर्स्य दात�ं िन�वर्शङ्कया ।
�ाणा अिप �दात�ा न देयं परमामृतम् ॥१६०॥

प�ाविव�िव�ातये,
(National

भण्डारकर-�ाच्य-शोध-संस्थाने
~ 160 ~

Manuscript

Mission),

(Bhandarkar

Oriental
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रघुनाथमिन्दरन्यासे,

ब�षु

मिन्दरन्यासेषु,

मठे ष,ु

िव�िव�ालयस्थपाठागारे षु

आ�मेष,ु न्यासेषु च एतेषां �ितकृ तयः संरिक्षताः । एतेषु
वेद-वेदान्त-उपिनषत्-वेदाङ्ग-दशर्न-का�-आगमशा�-

4. मूलरचनायाः क्षे�े रे खां �ित अक्षरसंख्या �ायशः

समानाः ।
5. अिधकतया लेखामध्ये िवरामिचह्नाः न दृश्न्ते ।

अधुना याः मातृकाः त� सिन्त तेषां संिक्ष�प�रयािन अ�
दीयते ।

िनगमशा�-पुराण-इितहास-सािहत्य-�ाकरण-लघुकथाइत्या�दसंस्कृ तवा�यस्य सम�ाङ्गानां आधृत्य मातृकाः
उपलभ्यन्ते । पुनरे तेषु शारदािलप्यिधकृ त्यरिचतानां
मातृकाणां संख्या �ायशः अशीितः �ितशतः अिप च
देवनागरीिलप्यिधकृ त्यरिचतानां मातृकाणां संख्या �ायशः
�वंशितः �ितशतः । ितव्वतीयिल�पं, नस्तािलकित�पं,

१) मातृका �िमकसंख्या-१५ ।
(क) िलिप - शारदा
(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः �ारम्भं पृ�ं अिप
च �थमपृ�ं (िच�संख्या - १, २) �माण�पेण अ�

पारस्यिल�पं, रोमीयिलिपम् अिधकृ त्य संस्कृ तपाण्डु िलपयः
अिप सिन्त - तेषां स्ख्या �कन्तु अङ्गुल्या गणनीया
(http://jkpubliclibraries.nic.in/catalogue%20of%20manuscript
s/sanskrit%20manuscript.pdf) ।

काश्मीर-शैवदशर्न-िवभागे, जम्मुक्षे�े ।

आगमपरम्परायाः अतीव-उपादेयः �न्थः िवज्ञानभैरवः ।
मातृका�पेण तस्य उपिस्थितः समस्तेषु संरक्षणागारे षु
।

(ग) आकारः - 6.5” X 5.5”

(घ) कु � संरिक्षतः - रणवीर-के न्दीय-संस्कृ त-िव�ापीठे ,

िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः मातृकाः

अिस्त

�द�े ।)

भारत�शासनस्य

उ�मेन

इ-गङ्गो�ी,

जातीयमातृकािनयोगं, भण्डारकर-�ाच्य-शोध-संस्थानं अिप
च अन्याः संस्थाः एतेषां सं�हसंरक्षणदायीत्वं स्वीकृ तवन्तः ।
अङ्क�करणं कृ त्वा साधारणजनानां �वपारकृ ते अन्तजार्लअिभलेखागारे तेषां संरक्षणं ��यते । �ायशः सवार् अिप
मातृकाः त� अन्तजार्ल-अिभलेखागारे (Internet archive)
संरिक्षताः । मम शोधकायार्थ� शारदािलप्यिधकृ तायाः

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - इ-गङ्गो�ी-संस्थयाम् ।
(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - १६.०९.२०००
(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ४५ पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
षट् संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्यारचनायाः कृ ते
�ायशः दश संख्यकाः रै िखकाः रचनाः ।
(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - रे खां �ित २०-२५ अक्षरािण
सिन्त । �ाख्यारचनायाः कृ ते अक्षरािण अिन��र्�ािन ।

मातृकायाः अन्वेषणं, चयनम्, आनयनं, संरक्षणम्, अनुध्यानं

(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - �ाख्या अित संिक्ष�तया दीयते।

च

(ठ) लेखायाः स्प�ता - सुस्प�म् ।

मया

कृ तम्

।

िवज्ञानभैरवसम्ब�मातृकानां

साधारणलक्षणािन भविन्त यथा 1. मूलरचनायाः कृ ते �त्येके पृ� े �ायशः समानसंख्यकाः

रे खाः दृश्यन्ते । मातृकासंख्या-१७८१-इत्य� अस्य
िनयमस्य ब��ित�मः प�रदृश्यते । त� पृ�ं �ित
समानसंख्यकाः रे खाः न सिन्त ।
2. मूलरचनायाः
शब्दोप�र �ाख्या
मूललेखायाः
ऊद्ध्वर्भागे वतर्ते ।

(ड) सं�ाहकः - एम्. के . मवार्ना ।
२) मातृका �िमकसंख्या-९६९ ।
(क) िलिप - शारदा
(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः �ारम्भं पृ�ं अिप
च तृतीयं पृ�ं (िच�संख्या - ३, ४) �माण�पेण अ�

3. मूलरचनायाः �ोकस्य �ाख्या पृ�स्य ऊद्ध्वर्भागे,

अधोभागे, वामपा��, दिक्षणपा�� वा वतर्ते । पुनः
मातृकासंख्या-१७८१-इत्य�

अस्य

िनयमस्य

ब��ित�मः प�रदृश्यते । अ� मूल�ोकाः पृ�स्य
मध्यभागे पयर्वेिशताः । टीकाः तु तदुध्वर्भागे अधोभागे
च सि�िव�ाः ।

�द�े ।)
(ग) आकारः - 19cm X 14cm
(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University
Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
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(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - 19.11.2005

(ड) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,
Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ६०(३० X २) संख्यकाः िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते

४) मातृका �िमकसंख्या-१३९२ ।
(क) िलिप - शारदा

८-तः १०-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्यारचनायाः कृ ते ४-

(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः ि�तीयं पृ�ं अिप
(िच�संख्या - ७) �माण�पेण अ� �द�े ।)

तः १५-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(ञ) ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १२१६ अक्षरािण सिन्त । �ाख्यारचनायाः कृ ते अक्षरािण
अिन��र्�ािन ।
(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - �ाख्या अित संिक्ष�तया दीयते।
(ठ) लेखायाः स्प�ता - सुस्प�म् ।

(ग) आकारः - 17cm X 10cm

(घ) कु � संरिक्षतः - धमार्धर्��, �ीनगरम् ।
(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - कु � अिङ्ककृ ता - इ-गङ्गो�ीसंस्थयाम् ।
(च) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ५० - संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।

(ड) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,

(छ) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते

Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

९-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
३) मातृका �िमकसंख्या-८०७ ।

(ज) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्यारचनायाः कृ ते ०-

(क) िलिप - शारदा

तः १२-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

(ख) (ख) आधारः - कगर्दम् । अस्याः मातृकायाः �ारम्भं पृ�ं

(झ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १०-१५

अिप च ५७-पृ�ं (िच�संख्या - ५, ६) �माण�पेण अ�

अक्षरािण सिन्त । �ाख्यारचनायाः कृ ते अक्षरािण

�द�े ।

अिन��र्�ािन (३-१२०) ।

(ग) आकारः - 17cm X 10cm

(ञ) �ाख्यायाः स्व�पम् - �ाख्या अित संिक्ष�तया दीयते।

(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University

(ट) लेखायाः स्प�ता - सुस्प�म् ।

Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।

(ठ) सं�ाहकः - रघुनाधमिन्दरन्यासः, �ीनगरम् ।
५) मातृका �िमकसंख्या-१३ ।

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - 22.10.2005

(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ७६(३८ X २) संख्यकाः िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
स�-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्यारचनायाः कृ ते ४तः १५-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(ञ) (ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित ८१२ अक्षरािण सिन्त । �ाख्यारचनायाः कृ ते अक्षरािण
अिन��र्�ािन ।
(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - �ाख्या अित संिक्ष�तया दीयते।

(क) िलिप - शारदा
(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः ३७-पृ�ं अिप
(िच�संख्या - ८) �माण�पेण अ� �द�े ।)
(ग) कु �

संरिक्षतः

-

मन्शुर्-अ�द्-या�रपूरा-कु लगम्,

�ीनगरम् ।
(घ) कु � अिङ्ककृ ता - कु � अिङ्ककृ ता - इ-गङ्गो�ीसंस्थयाम् ।
(ङ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ४४-संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(च) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते

(ठ) लेखायाः स्प�ता - सुस्प�म् ।
~ 162 ~

८-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

(छ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्यारचनायाः कृ ते ०-

Campus, Hazratbal, Srinagar ।

तः २०-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(ज) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १०-१५
अक्षरािण सिन्त । �ाख्यारचनायाः कृ ते अक्षरािण
अिन��र्�ािन (३-१२०) ।
(झ) �ाख्यायाः स्व�पम् - �ाख्या अित संिक्ष�तया दीयते।
(ञ) लेखायाः स्प�ता - सुस्प�म् ।
(ट) सं�ाहकः - मन्शुर्-अ�द्-या�रपूरा-कु लगम, �ीनगरम् ।

(ख) आधारः - कगर्दम् । अस्याः २४-संख्यकं पृ�ं (िच�संख्या
- ९, १०) �माण�पेण अ� �द�े ।

Oriental

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - १४.११.२००५
(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� १६ - संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
१६-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित २०–३०
अक्षरािण सिन्त ।
(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - ३–१०० अक्षरिविश�म्।

(ग) आकारः - १६.१ X १९.१ से. िम.
-

Manuscript Mission) ।

रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

(क) िलिप - शारदा

संरिक्षतः

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National

(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - ० – ३० संख्यकाः

६) मातृका �िमकसंख्या - २१४५ ।

(घ) कु �

(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University

(ठ) लेखायाः स्प�ता - स्प�म् ।
Research

Library,

(ड)

University Campus, Hazratbal, Srinagar ।

सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,
Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।

८) मातृका �िमकसंख्या - ११८९ ।

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - १०.०४.२००६

(क) िलिप - शारदा

(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ३० - संख्यकाः

(ख) आधारः

िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
७-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्यारिहता इयं
मातृका ।
(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित २५-३२
अक्षरािण सिन्त ।

मातृकायाः

ष�पृ�ं

(िच�संख्या - १३, १४) �माण�पेण अ� �द�े ।)
(ग) आकारः - १४ X १०.८७ से. िम.
(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University
Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।

िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।

(ढ) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,

(छ) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
६-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

(ज) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - ० – १५ संख्यकाः

७) मातृका �िमकसंख्या - ९५० ।

रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

(क) िलिप - शारदा

(झ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १५–२३

(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः शेषपृ�ं अिप
(ग) आकारः - २४ X १६.५ से. िम.

कगर्दम् (अस्याः

(च) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ४६ - संख्यकाः

(ठ) लेखायाः स्प�ता - �कि�त् अस्प�म् ।

(िच�संख्या - ११, १२) �माण�पेण अ� �द�े ।)

–

अक्षरािण सिन्त ।
(ञ) �ाख्यायाः स्व�पम् - ३–१०० अक्षरिविश�म्।
(ट) लेखायाः स्प�ता - अस्प�म् (क�ट�ं�म्) ।
(ठ) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,
Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।
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(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ७८ - संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।

९) मातृका �िमकसंख्या - १५१८ ।

(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते

(क) िलिप - शारदा
(ख) आधारः

-

कगर्दम्

(अस्याः

मातृकायाः

स�चत्वा�रं शत्पृ�ं (िच�संख्या - १५, १६) �माण�पेण
अ� �द�े ।)

२५-३०संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - ० – ५० संख्यकाः
रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित ३०–४०

(ग) आकारः - २३ X १८.५ से. िम.
(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University
Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।

अक्षरािण सिन्त ।
(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - ३–७० अक्षरिविश�म्।
(ठ) लेखायाः स्प�ता - अस्प�म् (अत्यन्तक्षु�ाक्षरािण) ।
(ड) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,
Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - ०३.०२.२००६

(ढ) �ाख्याकारः - िशवोपाध्यायः

(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ७८ - संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
२५-३०संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - ० – ५० संख्यकाः
रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित ३०–४०
अक्षरािण सिन्त ।

११) मातृका �िमकसंख्या - १४०० ।
(क) िलिप - शारदा
(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः �थमं पृ�ं
(िच�संख्या - १८,१९) �माण�पेण अ� �द�े ।)
(ग) आकारः - १४.५ X १०.५ से.िम.
(घ) कु � संरिक्षतः - धमार्थर् ��, �ीनगरम् ।

(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - ३–७० अक्षरिविश�म्।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - इ-गङ्गो�ी ।

(ठ) लेखायाः स्प�ता - अस्प�म् (अत्यन्तक्षु�ाक्षरािण) ।

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः -

(ड) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,

(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ३८ - संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।

Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

(ढ) �ाख्याकारः - िशवोपाध्यायः

(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
१०-संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

१०) मातृका �िमकसंख्या - १५१८ ।

(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्या नािस्त ।

(क) िलिप - शारदा

(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १३–२०

(ख) आधारः- कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः स�चत्वा�रं शत्पृ�ं
(िच�संख्या - १५, १६) �माण�पेण अ� �द�े ।)

(ट) लेखायाः स्प�ता - स्प�म् ।
(ठ) सं�ाहकः -धमार्थर् ��, �ीनगरम् ।

(ग) आकारः - २३ X १८.५ से. िम.
(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University
Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।

अक्षरािण सिन्त ।

१२) मातृका �िमकसंख्या - १४०९ ।
(क) िलिप - शारदा
(ख) (ख) आधारः - कगर्दम् । अस्याः स�चत्वा�रं शत्पृ�ं

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः -

(िच�संख्या - १७, १८) �माण�पेण अ� �द�े ।
(ग) आकारः - १४.५ X १०.५ से.िम.
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(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University

(ढ) �ाख्याकारः - िशवोपाध्यायः

Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।

१४) मातृका �िमकसंख्या - १६८१ ।
(क) िलिप - शारदा

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - ०२.०२.२००६
(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� २४ - संख्यकाः

(ख) (ख) आधारः - कगर्दम् । अस्याः मातृकायाः ३-इितपृ�ं
(िच�संख्या - २२, २३) �माण�पेण अ� �द�े ।) -

िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
१६-२४ संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

२२.१२.१९६९ �दनाङ्के मातृका संगृहीता ।
(ग) आकारः - १९ X ३६ से. िम.
(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University

(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्या नािस्त ।
(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १६–४८
अक्षरािण सिन्त ।

Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।

(ट) लेखायाः स्प�ता - अस्प�म् ।

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - २२.०६.२००६ ।

(ठ) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,

(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ७४ (३७X२) -

Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

संख्यकाः िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते

१३) मातृका �िमकसंख्या - १६६१ ।

०-७ संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।

(क) िलिप - शारदा
(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः तृतीयं पृ�ं
(िच�संख्या - २०, २१) �माण�पेण अ� �द�े ।)

(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - ९ – १८ संख्यकाः
रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १६–४८
अक्षरािण सिन्त ।

(ग) आकारः - १७.२ X १२.२ से. िम.
(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University
Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National

(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - १०–८० अक्षरिविश�म्।
(ठ) लेखायाः स्प�ता - स्प�म् ।
(ड) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,
Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

Manuscript Mission) ।

(ढ) �ाख्याकारः

(च) अिङ्ककरण�दनाङ्कः - १८.०२.२००६

(ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते

िशवोपाध्यायः

च

।

१५) मातृका �िमकसंख्या - २३२१ ।
(क) िलिप - शारदा

२०-३०संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - ० – ५ संख्यकाः रै िखकाः

(ख) आधारः - कगर्दम् (अस्याः मातृकायाः २०३-इितपृ�ं
(िच�संख्या - २४, २५) �माण�पेण अ� �द�े ।) -

रचनाः सिन्त ।
(ञ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १५–२५
अक्षरािण सिन्त ।

२२.१२.१९६९ �दनाङ्के मातृका संगृहीता ।
(ग) आकारः - १७.६ X १५ से. िम.

(ट) �ाख्यायाः स्व�पम् - ३–७० अक्षरिविश�म्।

(घ) कु � संरिक्षतः - Oriental Research Library, University

(ठ) लेखायाः स्प�ता - अस्प�म् (अत्यन्तक्षु�ाक्षरािण) ।
(ड) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,
Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

क्षेमराजः,

िलिपकारः - सुन्दरकण्ठः ।

(छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� १११ - संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।

-

Campus, Hazratbal, Srinagar ।

(ङ) कु � अिङ्ककृ ता - जातीयमातृकािनयोगे (National
Manuscript Mission) ।
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(च) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� २०३ - संख्यकाः
िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(छ) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः कृ ते
०-७ संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(ज) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - ९ – १८ संख्यकाः
रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(झ) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित १६–४८
अक्षरािण सिन्त ।
(ञ) �ाख्यायाः स्व�पम् - १०–८० अक्षरिविश�म्।
(ट) लेखायाः स्प�ता - अस्प�म् (क्षु�ाक्षरािण) ।
(ठ) सं�ाहकः - Department of Libraries and Research,
Municipal Complex, Karanagar, Srinagar ।

(ड) �ाख्याकारः - उ�तटीका (िशवोपाध्यायः) ।
१६) मातृका �िमकसंख्या - ६५८ ।
(क) िलिप - शारदा
(ख) आधारः - भूजर्वल्कलम् (अस्याः मातृकायाः �थमपृ�ं
(िच�संख्या - २५) �माण�पेण अ� दीयते ।)
(ग) कु � संरिक्षतः - Kurukshetra University, Punjab Digital
Library ।

(घ) कु � अिङ्ककृ ता - Punjabdigilab.org ।
(ङ) (छ) अ� कितसंख्यकाः पृ�ाः सिन्त - अ� ४३ संख्यकाः िवज्ञानभैरवसम्ब�ाः पृ�ाः सिन्त ।
(च) (ज) मूलचनायाः कृ ते रे खाः - �ितपृ�ायां मूलरचनायाः
कृ ते ४-७ संख्यकाः रै िखकाः रचनाः सिन्त ।
(छ) (झ) �ाख्यारचनायाः कृ ते रे खाः - �ाख्या नािस्त ।
(ज) रे खां �ित अक्षरािण - मूलचनायाः रे खां �ित २०–३०
अक्षरािण सिन्त ।
(झ) लेखायाः स्प�ता - अस्प�म् (क�ट�ं�म्) ।
(ञ) सं�ाहकः - Punjab Digital Library ।

मातृकासु ित�ः मातृकाः िचत्वा ताषां देवनागरीिलपौ
िलप्यन्तरणं मम ध्येयम् । याः मातृकाः अविश�ाः वतर्न्ते,
ताः सामुिहकस्तरे अन्यिव�ि�ः सह िमिलत्वा िलप्यन्तरणं
च कायर्म् । पुनः ि�तीयमु�ेश्यं भवित िवज्ञानभैरवे �द�ानां
धारणानां �योगं, �योगान्तरफलानां सांिख्यकिव�ेषणं च ।
“धारणानां

वैज्ञािनकिव�ेषणम्”-इित

अयौि�कप�रल�यते;

यतः

कथनमेव

�त्याहारध्यानधारणानां

साङ्क्खीकरणं (quantification) अितदुष्करः आयाससाध्य�
। तथािप अिस्मन् काय� सुस्प�तया पथिनमार्णं मया कृ तम् ।
�त्येकायाः धारणायाः स��दनयावत् अभ्यासं ��यते ।
िनयिमत�पेण साधकानां अिभमतं गृहीत्वा तन्�ांशे तेषां
आनन्दानुभूितनां िव�ेषणं ��यते । िवज्ञानभैरव�न्थे
११२संख्यकाः धारणाः वतर्न्ते; अतः ताषां �योगं,
�योगानन्तरिव�ेषणं च ि�सम्वत्सरयावत् �चिलष्यित ।
ततः परं वैज्ञािनकदृष्�ा धारणानां सत्यासत्यिनधार्रणं
��यते ।
अस्य अध्ययनस्य सम्भा�मुपकारम्
अस्माकं भारतवष� दुमूर्ल्यज्ञानभण्डारः पाण्डु िलिप�पेण
अ�ाविध संरिक्षतः । काश्मीर�ान्ते शारदािलप्यिधकृ त्य
बहवः दुष्�ाप्य�न्थाः अस्माकं गौरवािन्वतेितहासस्य
मूकसाक्षी�पे
अ�ुमोचनं
कु वर्िन्त
।
तेषां
िनराभरणमावश्यकम् । महामहोपाध्यायािभनवगु�ः,
उत्पलदेवः, सोमदेवः, क्षेमराजः आ�दसूरयः शारदाभाषया
तेषां रचनानां �स्तुतीकरणमकु वर्न् । ताषां �ितकृ तीनां
सम्यगध्ययनं कायर्म् । एते परवत�शोदकतृर्णां कृ ते ब�शः
आयाससाध्यकायार्ः सिन्त येषां समाि�ः ज्ञानानाम्
नूतन�दगन्तम् उदेघाटियष्यिन्त । यथा �ाच्य शोधसंस्थानं,
जम्मुकाश्मीर-इित शोधालये (Oriental Research Institute,
J&K)

�ादशसह�संख्यकाः

मातृकाः

संरिक्षताः

(https://www.namami.gov.in/major-manuscript-repositoriesindia). जम्मुकाश्मीर�ान्ते अ�ािवशित संरक्षणागाराः सिन्त

(https://www.namami.gov.in/sites/default/files/Manuscript_R

अस्य अध्ययनस्य उ�ेश्यम्
�े उ�ेश्ये ��द िनधाय अस्मै शोधकायार्य अ�सराम्यहम् ।
त� �थममु�ेश्यं लु��ायाणां पाण्डु िलिपनां पुन��ारं कृ त्वा
तेषु लु�ाियतज्ञानमादाय साधारणपाठकानां शोधकतृर्णां च
कृ ते उपस्थापनम् । एतदथ� �ायशः प�ाशत् मातृकाः मया
संगृिहताः । तेषु ब�मातृकाः �कािशताः । अ�कािशतासु

epositories.pdf). त� याः मातृकाः उपलभ्यन्ते ताषु �ायशः

स�ित
शतांशाः
संस्कृ तभाषासम्ब�ाः
(https://www.namami.gov.in/scripts-and-languages) । अतः
शोधकतृर्णां कृ ते समाजु�षमाणािन
कायार्िन अपेक्षमाणािन ।
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िच�संख्या - १, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-१५, Archive.Org)

िच�संख्या - २, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-१५,पृ�संख्या-१, Archive.Org)

~ 167 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - ३, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-९६९, पृ�संख्या-३, Archive.Org)

िच�संख्या - ४, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-९६९, Archive.Org)
~ 168 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - ५, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-८०७, Archive.Org)

िच�संख्या – ६:, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-८०७, पृ�संख्या-५७, Archive.Org)

~ 169 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - ७, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-१३९२, पृ�संख्या-२, Archive.Org)

िच�संख्या - ८, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-१३, पृ�संख्या-३७, Archive.Org)
~ 170 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - ९, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-२१४५, पृ�संख्या-२४, Archive.Org)

िच�संख्या - १०, िवज्ञानभैरवमातृका, �िमकसंख्या-२१४५, Archive.Org)

~ 171 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - ११, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-९५०, Archive.Org)

िच�संख्या - १२, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-९५०, पृ�संख्या-१६, Archive.Org)
~ 172 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - १३, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-११८९, पृ�संख्या-६, Archive.Org)

िच�संख्या - १४, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-११८९, Archive.Org)

~ 173 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या- १५, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१५१८, Archive.Org)

िच�संख्या - १६, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१५१८, पृ�संख्या-४७, Archive.Org)
~ 174 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - १७, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१४००, पृ�संख्या-१, Archive.Org)

िच�संख्या - १८, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१४००, पृ�संख्या-१, Archive.Org)
~ 175 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - १९, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१४०९, पृ�संख्या-२, Archive.Org)

िच�संख्या - २०, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१६६१, पृ�संख्या-१०३, Archive.Org)
~ 176 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - २१, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१६६१, Archive.Org)

िच�संख्या - २२, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१६८१, Archive.Org)
~ 177 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - २३, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-१६८१, पृ�संख्या-३, Archive.Org)

िच�संख्या - २४, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-२३२१, Archive.Org)

~ 178 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

िच�संख्या - २५, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-२३२१, पृ�संख्या-२०३, Archive.Org)

िच�संख्या - २६, िवज्ञानभैरवमातृका �िमकसंख्या-६५८, पृ�संख्या-१, Archive.Org)

सन्दभर् सूची (APA-7 Standard)
1. इ-गङ्गो�ी

िडिजटल्-पिब्लके शन्-��् .

egangotri.wordpress.com/category/manuscripts/,

नवेम्बर्, २०२१ �दनाङ्के
उपगतम् ।

(n.d.).

०१

�ातः ०९:३८ समये

2. �ीयसर्न्, सॉर् जॉजर्. (१९१६). शारदावणर्माला,
Journal
of
the
Royal
Asiatic
Society.
244194891OnTheSharadaAlphabetJournalOfTheRoyalA
siaticSociety171916SirGeorgeGriersonKCIEMRAS/2441
94891-On-the-Sharada-Alphabet-Journal-of-the-RoyalAsiatic-Society-17-1916-Sir-George-Grierson-KCIE-

~ 179 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

MRAS.pdf, ०१ नवेम्बर्, २०२१ �दनाङ्के �ातः

११:३० समये उपगतम् ।
3. �ट�ो,

�ीनाथः.

(१९८८).

शारदािलिपदीिपका.

रा�ीयसंस्कृ तसंस्थानम्, नव�दल्ली ।
4.

ि�पाठीः,

सुरेन्�चन्�ः.

(२०२१a,

जुन्).

https://www.shardalipi.com/wpcontent/uploads/2021/06/Lal-Vak-Deviations-Sanskritwith-Border.pdf.
5.

ि�पाठीः,

सुरेन्�चन्�ः.

(२०२१b,

जुन्).

https://www.shardalipi.com/wpcontent/uploads/2021/06/Lal-Vak-Deviations-Sharadawith-Border-.pdf
6.

ि�पाठीः,

सुरेन्�चन्�ः.

त�वाध्वानानुसरणम्
साङ्ख्यदशर्ने

च

(२०२१,

-

जुल)ै

काश्मीरशैवपरम्परायां

�द�ानां

त�वानामनुशीलनम्.

https://www.anantaajournal.com/archives/?year=2021&v
ol=7&issue=3&part=B
7. भण्डारकर-�ाच्य-शोधसंस्थानम्

[BORI],

पाण्डु िलिपिवभागम्.

(n.d.).

https://www.bori.ac.in/Blog/Manuscript.

०६ नवेम्बर्

२०२१ �दनाङ्के �ातः ११:०० समये उपगतम् ।
8. मूलशारदामण्डलम्.(२०२०). Introduction to Sharda

Script - Part 1, मूलशारदामण्डलन्यासम् ।
9. मूलशारदामण्डलम्. (n.d-a.). www.facebook.com/CoreSharda-Team-110148770831539/, ०७ नवेम्बर्, २०२१

�दनाङ्के �ातः ०८:३० समये उपगतम् ।
10. मूलशारदामण्डलम्. (n.d-b). www.shardalipi.com, ०८

नवेम्बर्, २०२१ �दनाङ्के

�ातः १०:४० समये

उपगतम् ।
11. रा�ीय-पाण्डु िलिप-िमशन्

[NMM].

(n.d.).

https://www.namami.gov.in, ०१ जुलै २०२१ �दनाङ्के

�ातः ०६:४३ समये उपगतम् ।
12. Traditional and present Preservation system of

manuscript of Koba Jainism Manuscripts Museum.
Deepika
A.Thakkar.
https://baou.edu.in/assets/pdf/English%20Volume1.pdf. pp17-22
13. Study of Manuscriptology, Bhavini R. Pandya,
https://baou.edu.in/assets/pdf/English%20Volume1.pdf. pp11-15

~ 180 ~

