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प्रस्तावना 

प्राणिनाां सरे्वषाां सङ्घजीणर्वत्वां प्रणसद्धां  यतो णि ते सुखां र्वा दुुःखां र्वा कष्टां र्वा नष्टां र्वा णर्वभज्य 

अनुभोकु्तमपेक्षने्त। एर्वञ्च स्वानुभर्वमणप समानधणमिषु सहृदयेषु णर्वर्वणदषन्तन्त, 

तेषामनुभर्वमणप णजज्ञसन्तन्त। एर्वां तेषाां ज्ञानणर्वकासो भर्वणत। तादृशणर्वधौ र्वाक् प्रथमां 

स्थानमाप्नोणत। ये समानकाले समानदेशे अर्वणतष्ठने्त तेषाां मध्य एर्व र्वाग्व्यापारो भणर्वतुां 

शक्यते। अन्यथैर्वां ज्ञानानुभर्वसङ््करमिाथिमन्यस्य मार्िस्यापेक्षा भर्वणत। एतदथं 

मानरे्वनान्तिष्टुः णशलायुर्ादारभ्य उपयुज्यमानुः मार्ि एर्व ’णलणपुः’, यद्यणप सा काले काले 

पररन्तियमािा सती णर्वणर्वधरूपान् प्राप्तर्वती। 

णलणपनािम कामणप भाषाां प्रणतणनदधताां णलणपते्वन जनतासम्मतानाां च र्वििणर्वन्यासणचह्नानाां 

शे्रणिुः। यत्र जनसम्मणतनािन्ति तत्र णलणपरणप नोत्पद्यते। 

कासाञ्चन भाषािाां णलणपर्वितिते कासाञ्चन च नासे्त्यर्व। तस्मादे्य णलणपरणिताां भाषाां र्वदन्तन्त ते 

आर्वश्यकतानुसारां  प्रणतरे्वणशदेशीयाां णलणपमाश्रयन्तन्त। यतो णि - ते 

अन्यणलणपणनमाििरूपमायासां नेच्छन्तन्त। आणश्रतायाां णलप्ाां स्वभाषार्तानाां सरे्वषाां र्विािनाां 

समुणचतध्वणनणचह्नानामुपलन्तधुः दुलिभां भरे्वचे्चदणप तदानी ां त एकसै्यर्व णचह्नस्य 

णित्रािामुच्चारिानाम् उच्चाररतानाां ध्वनीनाां स्थले समानतया उपयुज्यन्तन्त। 

अनू्यनानणतररक्तां स्वभाषार्तां ध्वणनां सूचणयतुां णर्वरलेषु च प्रसङे्गषु णित्राणि नूतनाणन णचह्नाणन 

सृजेयुुः। 

यद्यणप भाषाया अणभयके्तुः साधनां णलणपुः तथाऽणप एकस्याुः भाषायाुः एकैर्व णनणदिष्टा 

णलणपररणत नान्ति। बह्वीषु णलणपषु एकाां भाषाम् अणभयञ्जणयतुां शक्यते। एर्वञ्च अनेकाुः 

भाषाुः एकस्यामेर्व णलप्ाां लेन्तखतुां शक्यने्त। अनेन भाषाणलप्ोुः सम्बन्धुः नाणर्वनाभार्व इणत 

ज्ञायते। अत्र प्रणसद्धमुदािरिां रोमांन्तिणपुः। प्रायुः णलणपणममाां सर्वाि अणप यूरोपीयाुः भाषाुः 

लेन्तखतुमुपयुज्यते। 

तथा णि - भारतेऽणप तादृशानु्यदािरिाणन र्वतिने्त। उदािरिाथं देर्वनार्रीणलणपुः। इयां 

देर्वनार्रीणलणपुः न केर्वलां सांसृ्कतभाषाया लेखने, अणप तु णिन्दी मराठी राजास्थानी नेर्वारी 

कोङ्किी इत्यादीनामणप भाषािाां लेखनाथिमुपयुज्यते। 

अपरमुदािरिां कन्नडणलणपुः। कन्नडणलणपुः प्राधाने्यन कन्नडसांसृ्कतभाषयोुः लेखने 

पूर्विमुपयुज्यते स्म। अधुना कोङ्किी, तुळु, कोडर्व, जेनुकुरुब, णचत्पार्वनी च एता अणप 

भाषाुः कन्नडसांसृ्कताभ्याां णमणलताुः। कोङ्किीभाषा णतसृषु णलणपषु णलख्यते – 

प्राचीनकाणलकध्वणनसङे्कतरोमांन्तिप्ाां, देर्वनार्यां, कन्नडणलप्ाां च। 

सांसृ्कतभाषा णर्वांशत्यणधकाणभुः णलणपणभुः णलख्यते। कन्नडणलप्ा मलयाळणलप्ा र्वा 

र्वङ्गणलप्ा र्वा यणद कोऽणप सांसृ्कतां लेन्तखतुां र्वाञ्छणत, सर्विरीत्या तथा लेखनमस्य कतंु  

www.anantaajournal.com


 

~ 9 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 
शक्यते। न तत्र कोऽणप दोषुः। न काऽणप िाणनुः। 

देर्वनार्रीतरासु णलणपषु सांसृ्कतलेखनां दोषायेणत केचन 

अणभप्रयन्तन्त। ततु्त न सुष्ठु। देर्वनार्रीतरणलप्ा 

सांसृ्कतलेखनां नापराधाय। ग्रन्थकताि यदा णकमणप 

सांसृ्कतपरामशिशु्रतपूरं्व बोधरृ्वद्धये अत्यार्वश्यकां  च पद्यां र्द्यां 

शृिोणत तदा स तिेखनां स्वस्य मातृभाषाणलप्ाां कुरुते, 

तथा णि - बेङ्गलूरुनर्रे सांसृ्कतकृतयुः कन्नडणलप्ा, 

चेनै्नस्थुः केचन मुद्रिालयाुः तेलुरु्णलप्ा, कुम्भकोिे 

काञ्च्ाां च बिर्वो ग्रन्थाुः ग्रन्थणलप्ा मुद्राणपता मुद्राप्ने्त च। 

भर्र्वद्गीता न केर्वलां देर्वनार्रीणलप्ा परनु्त णर्वणर्वधाणभुः 

णलणपणभरधुनाऽणप उपलभ्यत इणत सार्विजनीनो णर्वषयुः। 

 

कासाञ्चनभारतीयानाां लििीनाां सलिप्तः िररचय 

खरोष्ठी ब्राह्मी च भारतस्य प्राचीनतमे णलप्ौ। अनयोुः  

 

खरोष्ठी  

एषा खरस्य (र्दिभस्य) ओष्ठसदृशी बहुर्वररेखायुता 

भर्वतीणत प्रायश एर्वम् अणभणिता स्याणदणत केषाञ्चन 

सुमनसाां र्वरणचन्तनम्। अने्यषामणभप्राये खरोष्ठ इणत 

कस्यचन अणभधानम्। तेनान्तिष्टा णलणपररयां तस्य नामै्नर्व 

प्रणथता। कन्तस्मांणित्काले लेखाुः यथा णभणत्तषु णशलासु 

णलख्यने्त स्म तथैर्व उष्टर ािाां खरािाां च चमिसु णलन्तखतुः 

कालुः किन स्यादति एतस्याुः णलप्ा एर्वमणभधानणमत्यणप 

प्रणतपादयन्तन्त सांशोधकाुः। खरोष्ठीणलणपुः अरामेणयक्-

णलणपसदृशी। एषा च भारतस्य केर्वलर्वाययभारे् णर्वशेषतुः 

प्रचणलता आसीत्। इरान्-देशीयखमेणनयन्-साम्राजै्युः 

शाणसतेषु पाणकिानस्य भूभार्ा अन्तभिर्वन्तन्त। अति 

एतस्या णलप्ा उर्मुः अरामेणयक्-णलणपत एर्व अभर्वत् इणत 

ते समथियन्तन्त। अन्यच्च अशोकस्य शासनेषु णर्वशेषतुः 

र्वाययभार्प्रदेशेषु एतस्या णलप्ा उपयोर्ो दृश्यते। 

अत्यल्पदेशकालयाप्तत्वात् एतस्याुः प्रचारोऽणधकां  

नाभर्वत्। एतस्मात्कारिादेर्व एषा बहुशीघ्रनष्टस्थाना। 

 

ब्राह्मी  

ब्राह्मीणलणपुः सर्वािसामणप भारतीयानाां णलपीनाां मूलम्। 

कैिन तणमळुणलणपरेर्व प्राचीनणलणपररणत अणभपे्रता, परनु्त 

अयमणभप्रायो न सर्विसम्मतुः। ब्राह्मीणलप्ाुः दाणक्षिात्या 

औत्तरािा चेणत िे सृती र्वतिते। यद्यणप ब्राह्मीणलणपुः सर्वािसाां 

भारतीयानाां णलपीनाां न साक्षाज्जननी तथाऽणप परम्परया 

तस्याुः भारतीयणलपीनाां रृ्वक्षमूला इणत स्थानां कन्तल्पतम्। 

ब्राह्मीणलणपुः न केर्वलां भारतीयानाां णलणपुः परनु्त श्रीलङ्का, 

माल्डीव्स्, मयन्मार्, काम्बोणडया, मलेणशया, सयाम्, 

इण्डोनेणषया इत्याणदषु देशेष्वणप उपयुज्यमानानाां णलपीनाां 

मूलणमणत केषाञ्चन बुधानामणभप्रायुः। पिर्वर्वांशीया 

राजानुः ब्राह्मीणलणपां प्रथमत उपयुक्तर्वन्त इणत केचन 

अणभप्रयन्तन्त। आणदमां ब्राह्मीणलणपदाणक्षिात्यरूपां णनट्टूरु, 

उदेर्ोले, पान्तिरु्णु्ड, र्र्वीमठुः, मािी, णसद्दापुर, 

ब्रह्मणर्रर (किािटके), यरि रु्णड तथा राजुलमन्दणर्रर 

(आन्ध्रप्रदेशे) – एतेषु प्रदेशेषु उपलभ्यते। इयां 

दाणक्षिात्यब्राह्मी (१) कोङ्कि-डेक्कन्-आन्ध्रप्रदेशीया ; (२) 

द्राणर्वडीया (कणलङ्गरूपा) चेणत णिधा दृश्यते। 

(१) कोङ्कि-डेक्कन्-आन्ध्रप्रदेशेषु दृष्टा दाणक्षिात्या ब्राह्मी 

णरिपूर्वािद््दणर्वतीयशतकादारभ्य प्रथमणरिशकर्वषिपयिन्तां 

प्रयोर् आसीत्। एनाां ब्राह्मी ां कोङ्किे, पणिमडेक्कन्-प्रदेशे, 

आन्ध्रप्रदेशस्य केषुचन भारे्षु, घुजिरप्रदेशे, पणिममिाराष्टर े, 

दणक्षिमध्यप्रदेशे च शासनेषु द्रष्टुां शक्यते। 

कोङ्किान्ध्रपणिमडेक्कन्-शासनेषु काणनचन अक्षराणि 

तत्तदे्दशणर्वणशषे्टन आकृणतभेदेन णर्वन्यासभेदेन दृश्यते। 

कालरमेि औत्तरी ब्राह्मी अणधकतरा उपयुक्ता सञ्जाता। 

(२) द्राणर्वडीयाi तु (दाणक्षिात्या ब्राह्मी) कणलङ्गप्राने्त 

(अथािदुत्तरस्याां णदणश मिानदी, दणक्षिस्याां णदणश र्ोदार्वरी 

च पूर्विघट्टाि सीमाभार्ाुः) तणमळुनाडुप्रदेशे, केरले, 

दणक्षिकिािटके च प्रयुक्ताऽभर्वत्। णर्विन्तिरस्याां 

दाणक्षिात्यायाां सृतौ (अ) कणलङ्गब्राह्मी (आ) तणमळुब्राह्मी 

चेणत प्रभेदियां कथ्यते। द्राणर्वडी ब्राह्मी णरिपञ्चमशतक 

एर्व औत्तरीय्या ब्राह्म्या आकृणतुः णभन्नतराऽभर्वणदणत 

केषाञ्चन बुधानाां मतम्। णरिपूर्वितृतीयशतकादारभ्य 

णरिणितीयशतकपयिन्तम् उत्कीिेषु 

तणमळुनाडुप्रदेशीयाणन रु्िाशासनेषु, पुदुचे्चरीसमीपस्थेषु 

अररकमेडुप्रदेशेषु लधेषु शासनेषु, केरलीयर्वणयनाडुप्रदेशे 

लधेषु शासनेषु णलणपप्रभेदाणन दृश्यने्त । 

 

वटे्टळुतु्त  

’र्वट्ट’ इणत शब्दस्य ’रृ्वत्तम्’ इणत, ’एळुतु्त’ इणत शब्दस्य 

’लेखनम्’ इत्यथिुः। अथाित् अणधकेन रृ्वत्ताकारणचहे्नन अस्याां 

णलप्ाां णलखन्तन्त इणत ’र्वटे्टळुतु्त’ इणत सांज्ञा। एषा 

णलणपरणतप्राचीना। पण्णार्वनसुत्तां (णरिपूर्वि-१६८), 

समर्वायाङ्गसुत्तां (प्रायुः णरिशक ३ शतके), भर्र्वतीसुत्तां 

(णरिशक ५ शतके) च केणचत् दाणमलीणलप्ाां णलन्तखताुः। 

दाणमलीशबे्दन द्राणर्वडीशब्दस्य उच्चारिसादृश्यां 

दृश्यतेतराम्। चतुष्षणष्टणलपीनाां पणट्टका लणलतणर्विराखे्य 

बौद्धपुरािग्रने्थ लभ्यते यासाां द्राणर्वडीणलणपरन्यतमा। एषैर्व 

णलणपुः प्रायशो र्वटे्टळुतु्तणलणपुः। णशलप्पाणधकारादयुः 

प्राचीनाुः तणमळुकृतयुः अनयैर्व णलप्ा प्रथमां णलन्तखताुः 

सु्यररणत णर्विन्तिरणभप्रयने्त। समगे्र भारते ब्राह्मीणलप्ा 

बहूणन रूपान्तराणि उपलभ्यने्त। तथाऽणप सर्वािणधकाणन 

णचह्नान्तराणि र्वटे्टळुतु्तणलप्ामेर्व सन्तीणत र्वकु्तां शक्यते। 

र्वटे्टळुतु्तणलणपुः तणमळुभाषायाुः प्राचीनतमा णलणपुः, याां 

तणमळकां  प्रदेशीया उपयुज्यते स्म। तणमळकां  नाम चेर-

पाण्ड्याणधपत्यधीनुः प्रदेशुः (तणमळुनाडु) इणत। अस्याुः 

णलप्ाुः णलणपशास्त्रजै्ञुः चेरपाण्ड्यणलणपररणत सांज्ञा दत्ता। इयां 

णलणपुः कोलारप्रदेशे (किािटके) तथा तणमळुनाडुप्रदेशतुः 

समुपलधेषु केषुचन र्वतिमानेषु शासनेषु दृश्यते। 
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णरिशक एकादशतमे शतके मलयाळभाषाया 

लेखनमणप अनया णलप्ा आरधम्। 

णरिशके ११ तमे शतके पाण्ड्यराजानुः चोलर्वांशीयै 

राजणभुः पराणजताुः। चोलािु तणमळुणलणपमुपयुञ्जने्त स्म। 

रमेि तणमळुणलणपुः सर्वित्र तणमळुनाडुप्रदेशे प्रससार, 

एर्वञ्च र्वटे्टळुतु्तणलणपुः ह्रासां र्ता। णरिशके १५ तमे शतके 

तणमळुनाडुप्रदेशे र्वटे्टळुतु्तणलप्ाुः उपयोर्ो नू्यनुः सञ्जातुः। 

णकनु्त मलयाळां  लेखनाय अस्याुः णलपेरुपयोर्ुः णरिशके 

१८ तम शतकपयिन्तमनुरृ्वत्तुः। र्वटे्टळुतु्तणलप्ाुः मलयाळ्मा 

(मलयाण्मा), कोलेळुतु्त इणत च िौ प्रभेदौ सञ्जातौ। 

मलयािां णलणपणर्वकासानन्तरां  र्वटे्टळुतु्तणलपेरेर्व मलयाळ्मा 

(मलयाण्मा) इणत सांज्ञा दत्ता। कालरमेि इयां णलणपुः 

प्रायेि मातृकासु उयज्यते स्म, न तु शासनेषु। अस्याुः 

णलप्ा उपयोर्ुः मिाराजश्रीस्वाणतणतरुनाळ्-शासनसमये 

णर्वनष्टा इणत सांशोधकानामणभप्रायुः। 

 

तलमळु  

इयां णलणपुः दाणक्षिात्यब्राह्म्या समीपर्वतीणत सूक्तमेर्व। 

र्वटे्टळुतु्त, ग्रन्थ, तणमळुणलपयुः दाणक्षिात्यब्राह्म्या एर्व 

सन्तानरूपाुः। र्वटे्टळतु्त-ग्रन्थणलप्ोुः प्रभार्वुः तणमळुणलप्ाां 

दृश्यते। द्राणर्वडभाषािाां णर्वणशष्टाुः ध्वनयुः यथा र्वटे्टळुतु्त-

ग्रन्थणलप्ोुः सूणचताुः तथैर्व अस्याां तणमळुणलप्ामणप 

सूच्यने्त। तणमळु-ग्रन्थणलप्ोुः अङ्कानाां णचह्नां  समानमेर्व। 

तणमळुणलणपुः प्रायुः णरिशके ४ तमे तथा णरिशके ५ 

तमे शतके प्रचणलतस्वरूपां प्राप्ता। अस्याुः णलप्ाुः 

चोलानामधीनेषु प्रदेशेषु उपयोर्ोऽणततराां दृश्यते स्म। 

णरिशकां  १२ तमां शतकानन्तरां  पाण्ड्यानाां प्रदेशेष्वणप 

एतस्याुः णलप्ाुः प्रचारोऽभर्वत्। 

णरिशके १२ शतकानन्तरम् उत्कीिेषु शासनेषु एषा 

णलणपुः दृश्यते। उदािरिाथं १) नन्तन्दर्वमिपिर्वमिस्य 

णरिशकस्य अष्टमशतकस्य ताम्रपत्राणि, २) 

नृपतुङ्गर्वमििुः नर्वमशतकस्य शासनाणन। णरिशकां  ११ 

तमां शतकानन्तरां  चोलानाां शासनेषु केर्वला तणमळुभाषा 

उपयुज्यते स्म। एतेन तणमळुणलणपुः पाण्ड्यानाां शासनार्वधौ 

सुस्पष्टस्वरूपां प्राप् सम्यक् सर्वित्र दृढमूलाऽभर्वणदणत 

ज्ञायते। 

 

ग्रन्थलिलि 

सांसृ्कतभाषा भारते प्रचणलतासु सर्वािसु प्रणसद्धासु णलणपषु 

लेन्तखतुां शक्यत इत्यत्र न णर्वरोधुः। अणप तु एतस्याुः भाषायाुः 

तणमळुणलप्ाां लेखनां दुस्साध्यम्। यतो णि - तणमळुणलप्ाां 

घोषाघोषािामल्पप्रािमिाप्रािानाां तालयमूधिन्यानाां 

र्विािनाां भेदो नार्वर्म्यते। इमाां समस्याां पररितंु 

तणमळुनाडुप्रदेशीयाुः सांसृ्कतणर्वदुषुः पाथिके्यन एकाां 

णर्वणशष्टाां णलणपमसृजन्। सा च णलणपुः ग्रन्थणलणपुः। अत्र 

ग्रन्थशब्दस्य सांसृ्कतग्रन्थ इत्यथिुः। इयां णलणपुः केर्वला 

सांसृ्कतभाषालेखनािाि। नेतरभाषालेखनाय योग्या इणत 

अस्याणभप्रायुः। तणमळु-रु्िा-ब्राह्मीणलणपभ्युः ग्रन्थणलप्ाुः 

कालरमेि णर्वकासोऽभूणदणत णर्वदुषाां मतम्। ग्रन्थणलप्ा 

उद्गमकालुः णरिशक ५ तमुः शतकुः ६ तमां शतकम् र्वा 

भरे्वणदणत केचन अणभप्रयन्तन्त। 

ग्रन्थणलप्ाुः णचह्नणर्वकासेषु - १. पुरातनी, २. मध्या, ३. 

सपररर्वतिना, ४. नर्वीना चेणत चतस्रो अर्वस्था र्वतिने्त। 

 

१. िुरातनी: इमामर्वस्थाां पालक्काडशासने (णरिशक 

५-६ तम शतकयोुः), बादाणमशासने (णरिशकां  ६ तमां 

शतकम्), मिाबणलपुर-काञ्चीपुरीयेषु पिर्वशासनेषु द्रष्टुां 

शक्यते। 

 

२. मध्या: इयमर्वस्था चोलशासनेषु, कुरम्-ताम्रफलकेषु 

(णरिशकस्य ७ तमस्य शतकस्य तृतीयपादे) तथा 

पिर्वशासनेषु (णरिशके ८ तमे शतके) र्ोचरीभर्वणत। 

 

३. सिररवततना: आणदमानाां पाण्ड्यराजानाां शासनेषु, 

उत्तमचोलस्य ताम्रफलकेषु सपररर्वतिनाणलप्ा उपयोर्ुः 

दृश्यते। अतुः णरिशकात् दशशतकादारभ्य 

त्रयोदशशतकपयिन्तां सपररर्वतिनानामग्रन्थणलप्ाुः प्रयोर् 

आसीणदणत अनुमीयते। 

 

४. नवीना: या णलणपुः मातृकासु दृश्यते सा 

नर्वीनाकृणतग्रन्थणलणपुः। अर्वािचीने काले मुणद्रताुः ग्रन्था 

अतीर्वसुन्दरां  णलणपणचह्नां  प्रकाशयन्तन्त। मातृकासु 

अनुपलभ्यमानानाां केषाञ्चन र्वििसौन्दयाििाां सृणष्टराधुणनकैुः 

यन्त्रतन्त्रजै्ञुः सुष्ठु कृता। सर्वािस्वणप जीर्वन्तीषु णलणपषु 

ग्रन्थणलपेुः प्रभार्वुः बोभूयते। 

अनया णलप्ा कुम्भकोिे बिर्व आर्माुः (णर्वणशष्य 

शैर्वार्माुः) मुणद्रताुः। अद्याणप णलणपररयां मुद्र्यमािा 

उपलभ्यते। मातृकासु समुपलभ्यमानानाां 

दणक्षिभारतीयानाां णलपीनाां मधे्य तु ग्रन्थणलणपुः 

मलयाळणलणपुः सुन्दरतमे णलपी इणत केषाणचन्मतम्। 

 

शारदा  

शारदाणलणपुः काश्मीरीय-पञ्जाबीय-प्राचीनणशलालेखेषु 

दानपते्रषु ििणलन्तखतानाां णसखमतीयानाां पुिकेषु 

पाणु्डणलणपषु णर्वशेषतुः दृश्यते। औत्तरािािाां णलपीनामेषा 

मुख्यतमा णलणपुः। एषा कुणटलणलपेरन्तरतमा। एषा णलणपुः 

अष्टमशतमानस्य मेरुर्वमििुः शासनेषु प्रथमतया दृष्टा। 

प्रायशुः दशमशतमाने औत्तरेषु प्रदेशेषु अणधकतमां प्रचारां  

प्रापे्तणत भाणत। प्रायशोऽस्यामथर्वा नेर्वारीणलप्ाां सर्वाि अणप 

प्रत्यणभज्ञाकृतय उपलभ्यने्त। ऋते िैतणर्वणशष्टािैताभ्याां 

सरे्वऽणप इतरज्ञानशाखासम्बद्धाुः ग्रन्था अनया णलप्ा 

णलन्तखतासु मातृकासु र्ोचरीभर्वन्तन्त। प्रणसद्धणर्वदुषा 

म्याक्स्मुिर्-मिोदयेन सम्पाणदता ऋगे्वदग्रन्थस्य मातृका 
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शारदाणलणपमये्यर्व, यैषा अधुनाऽणप पुिेस्थे भण्डाकि रीये 

प्राच्यणर्वद्यासांशोधनालये सुयर्वन्तस्थतरूपेि सुपाणलता। 

 

कन्नडम्  

कन्नडणलणपणलन्तखताणभुः मातृकाणभुः किािटां पूिाि णलणपुः। 

ब्राह्मीणलणपुः इतरणलणपर्वत् कन्नडणलप्ाुः मूलणमणत र्वकु्तां 

शक्यते। इयां णलणपुः प्रायशुः णरिशके ३ तमे शतके 

ब्राह्मीणलप्ा पररर्वणतितर्वििणर्वन्यासरूपा णर्वणभन्नाकृत्या 

णर्वकासां प्राप्ता। णरिशके ४-५ तमे शतके कदम्बानाां 

काले कन्नडणलणपुः पेणटकाणशराकृणतां दधार। 

कल्यािचालुक्यकाले र्वििणर्वन्यासा अणधकतरां  

पररर्वणतिताकृतयुः सन्तो णर्वलसन्तन्त। र्वििणर्वन्यासकला 

णरिशक १२-१३ तमशतकयोमिधे्य िोय्सलाणधपानाां 

शासनकाले णकणञ्चदणभरृ्वन्तद्धमर्वाप्नोत्। अस्य कालस्य 

शासनाणन शासनेषु सुन्दरतमाणन इत्ययम् 

अांशोऽणभमानाििुः। णरिशक १४-१६ तमशतकेषु 

णर्वजयनर्रकाणलकाणन शासनाणन र्वििणर्वन्यासेषु काांिन 

यत्ययान् दशियन्तन्त, अणप तु ताणन न रमिीयाणन। 

मिदेर्वनन्तन्दर्वमििुः दानशासनमेकां  कोलारस्य 

मुळुबाणर्लु प्रदेशे लधम्। तत् यद्यणप सांसृ्कतशासनां, 

णलन्तखता णलणपिु, प्राचीनकन्नडणलणपरन्ति। एतस्य कालुः 

(णरिशकां  ३३८) अतुः णरिशकां  २ तमशतमानतुः 

मिीशूरुराजानाम् अणधकारार्वधौ यार्वत् (१८ शतमानम्) 

एतस्याुः णलप्ा णर्वकासुः द्रष्टुां शक्यते। प्रायुः णर्विाांसो 

लेखकाि कन्नडणलणपां णिसिस्रर्वषेभ्य उपयुञ्जानुः सन्तन्त। 

तस्माणदयमतीर्वमुख्या णलणपररणत र्वकु्तां शक्यते। 

 

नन्दिनागरी  

नन्तन्दनार्रीणलणपुः द्रष्टुां देर्वनार्रीसदृशी। अणप तु केषुचन 

र्वििणचहे्नषु सा यत्यिरूपां स्पष्टमेर्व दशियणत। 

दणक्षिकन्नडप्राने्त बि्युः मातृका अनया णलप्ा एर्व 

णलन्तखताुः। अनया णलप्ा कन्नडां तथा सांसृ्कतां भाषाियमणप 

णलन्तखतां दृश्यते। प्रायुः माध्वरे्वदान्तग्रन्थाुः सरे्वऽणप 

नन्तन्दनार्यािम् अथर्वा णतर्ळाररणलप्ामुपलभने्त। एतस्याुः 

णलपेनािम नन्तन्दनार्रीणत कथां जाता सांणज्ञतेत्यत्र 

णर्वणभन्नाणभप्रायास्सन्तन्त। डा. प्रीणत नयन् पञ्चोली मिाराष्टर स्य 

नन्तन्दनर्रे जाता इणत अणभप्रयन्तन्त। नन्तन्दशब्दस्य देर्व 

इत्यथिुः। अतुः देर्वमूलादुत्पने्नयां णलणपररणत डा. 

णप.णर्वशालाक्षी स्वकीये 'The Nandinagari Script' 

इत्यन्तस्मन् ग्रने्थ अणभप्रयन्तन्त। 

’देर्वनार्यां णशरोरेखाया लेखने कण्टस्य तीक्ष्िाग्रत्वात् 

तालपत्राणि भजे्यरन्। तस्माणिनैर्व णशरोरेखाां लेखनाभ्यासुः 

प्रारधो यत्फलतया सृषै्टणिहै्नबोधजनकत्वां 

नन्तन्दनार्ररणलप्ाुः रै्वणशष्यम्’ इणत केषाणञ्चन्मतम्। 

अस्याणभप्रायस्य णनरासुः न तार्वतु्सलभुः। 

नन्तन्दनार्रीणलणपुः भूयस्या मात्रया सम्स्सृ्कतलेखनाय 

उपयुज्यते, अल्पीयसा च मात्रया कन्नडलेखनाय। अस्याां 

णलप्ाां पुरन्दरदासरणचताुः कािन कन्नड-रे्य-रचना 

उपलभ्यने्त। माध्वरे्वदान्तन्तनुः कन्नडस्याणप लेखनार्वसरे 

एतस्या णलपेुः उपयोर्ां कुर्विन्तन्त स्म। नन्तन्दनार्यां कन्नडाङ्का 

एर्व दृश्यने्त, न पुनुः नन्तन्दनार्रीणर्वणशष्टा अङ्काुः। 

नन्तन्दनार्री प्रायुः णरिशके ७ तमे शतके जणनमाप। 

अस्या णलप्ाुः समू्पिितया णर्वकासुः णरिशके १० तमे 

शतके सम्बभूर्व। नन्तन्दनार्याि राजोणचतां स्थानां 

णर्वजयनर्रीयै राजणभुः दत्तणमणत कारिात् कनािटकेषु 

सर्वित्र नन्तन्दनार्री समुपलधप्रचुरप्रचारा जाता। 

 

लतगळारी  

णतर्ळारी मलयाळणलणपसदृशी 

णर्वनाऽलङ्काररकणर्वन्यासणमणत कथणयतुां शक्यते। अत्रत्याणन 

णत्रचतुराणि र्वििणचह्नाणन मलयाळर्तेभ्यो र्वििणचहे्नभ्यो 

सादृश्यां आर्विन्तन्त। दणक्षिकिािटके अस्याुः णलप्ाुः 

उपयोर्प्राचुयं बोभूयते। एषा णलणपुः ग्रन्थ-मलयाळणलप्ोुः 

मध्यमार्वस्थाां सूचयणत। अनया णलप्ा णलन्तखताुः प्रायुः 

१५०० तालपत्रसांसृ्कतग्रन्थाुः किािटके उपलभ्यमानाुः 

सन्तन्त। अस्याां कन्नडणलप्ाां ग्रन्था अणप केचन सन्तन्त। 

किािटकस्य णशर्वमोग्ग, उत्तरकन्नड मलेनाडु प्रदेशेषु, 

उडुणप, कासरर्ोडु प्राने्तषु सांसृ्कतरे्वदमन्त्रान् लेखनाथं 

णतर्ळाररणलणपमेर्वार्वलम्बने्त जनाुः। उडुणपप्रान्तस्य 

अष्टमठेषु तथा कासरर्ोडु प्राने्त एनाां णलणपां 

‘तुळुणलणप’ररणत अणभधास्यन्तीणत केषाणञ्चदाधुणनकानाां 

र्वादुः। णकनु्त आधुणनकानाां र्वादो नाङ्गीकाराििुः। 

णतर्ळारीणत अणभणितया णलप्ा सांसृ्कतकन्नडतुळुनाम्स्न्यो 

भाषा णलख्यन्त इणत रै्व स्पष्टम्। 

नन्तन्दनार्ररणलणपर्वत् णतर्ळारीणलप्ामणप माध्वग्रन्था 

उपलभ्यने्त। िोन्नार्वरप्रदेशे सामरे्वदशाखाग्रन्था अनया 

णलप्ा णलन्तखताुः। अनया णलप्ा णलन्तखताुः ग्रन्थाुः बहुधा 

कासरर्ोडु प्राने्त उपलभ्यने्त। प्रायुः 

णतर्ळारीणलणपणलन्तखतासु मातृकासु अङ्कलेखनां कन्नडेनैर्व 

णरयते। अणतणर्वरलेषु प्रसङे्गषु मलयाळणलप्ा णर्वणशष्टा 

अङ्का णलख्यने्त। 

 

देवनागरी  

देर्वनार्रीणलणपरणप ब्राह्मीणलणपमूलैर्व। एतस्याुः 

पररपूििणर्वकासकालुः णरिशकां  १०-११ शतमानां स्यात्। 

केषाञ्चनाणभप्राये एतस्याुः मूलां नार्रीणलणपुः। नर्रीयजनाुः 

णर्वशेषतुः रु्जिरप्रदेशीयरै्वणदकाुः एतस्याुः णलप्ाुः जनका 

इणत ’नर्र’ शब्दमूलात् नार्रीणत एतस्याुः नाम अभर्वणदणत 

सांशोधकानाां र्वादुः। एषा अद्यते्व सांसृ्कतसाम्राज्यां शासतीर्व 

भाणत। तत्र कारिां स्पष्टम्। समग्रां सांसृ्कतर्वाङ्मयां यथा 

देर्वनार्यां मुणद्रतां तथा नैरे्वतरासु णलणपषु प्रचाररतम्। 

कारिां तु - अत्र रु्रु-लघु-सूक्ष्म-स्थूल-र्वरा अनेके सुन्दरा 

इतरणलप्र्ोचराुः र्वििणर्वन्यासाुः पूर्विमेर्व सृष्टाुः। रमेि 

सांसृ्कतभाषाप्रपञे्च देर्वनार्याि एर्व आणधपत्यां बोभूयते। 
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इदानीमस्माणभुः दृश्यमािुः शब्दकल्पदु्रमुः प्रथमां 

र्वङ्गणलप्ा मुणद्रता आसीत्। अधुना देर्वनार्रीसांस्करिां र्वयां 

पश्यामुः तद््दणर्वतीयसांस्करिम्। सांसृ्कतग्रने्थषु 

देर्वनार्रीणलप्ा इतरणलप्पेक्षया अणधकतरोपयोर्ो 

दृश्यते। अत्र च णनिियसार्र-चौखम्बा-

मोतीलाल्बनारसीदासप्रभृणत सम्स्सृ्कतग्रन्थप्रकाशकानाां 

प्रधानां पात्रां र्वतिते। अत्र णर्वणशष्य णनिियसार्रस्य मित्तमां 

पात्रम्। 

सम्प्रणत देर्वनार्रीणलप्नणभज्ञुः सांसृ्कतणर्विान् कोऽणप 

नासे्त्यर्व। पूरं्व तु सांसृ्कताध्ययनाथं देर्वनार्रीणलणपज्ञानस्य 

परमार्वश्यकता नासीत् यतो णि सांसृ्कतग्रन्थाुः तेलुरु् 

तणमळु इत्याणद अन्यणलणपषु मुणद्रता भर्वन्तन्त स्म। अधुना 

सर्वित्र भारते सांसृ्कताध्ययनां 

देर्वनार्रीणलणपपररचयपूर्विकमेर्वारप्स्स्यते। 

अस्याुः देर्वनार्रीणत अणभधानां णकणन्नणमत्तणमणत न स्पष्टम्। 

देर्वानाां नर्रे जातत्वादे्दर्वनार्रीणत अनेकेषाां र्वादुः। 

तदूजीकतंु ते नारदसृ्मतेरमुां श्लोकम् उदािरन्तन्त। 

 

नाकररष्यद् यणद ब्रह्मा णलन्तखतां चकु्षरुत्तमम्। 

तते्रयमस्य लोकस्य नाभणर्वष्यचु्छभा र्णतुः॥ii 

 

अणप तु एतन्न केर्वलां देर्वनार्रीणलणपसम्बद्धमणप तु 

सर्विणलणपसम्बद्धम्। भारते यथा सर्विस्य मूलां ईश्वर एर्व तथैर्व 

णलणपमूलमणप। अतोऽयां र्वादुः न सर्वािङ्गीकाराििुः। तणिि 

णकमन्यत्स्याणदणत णजज्ञाणसते फणलतुः णर्वचारुः नर्रे भर्वाुः 

नार्राुः, तैरुपयुज्यमानत्वादेतदणभधानणमणत। 

देर्व इतु्यके्त मिादेर्वुः यतो णि नामैकदेशग्रििेन 

नामग्रििम्। मिादेर्व एर्व सांसृ्कतभाषायाुः 

याकरिशास्त्रस्य मूलम्। तस्य ढक्कानादोद्भूताुः शब्दा 

एर्व णशर्वसूत्ररूपेि ख्याताुः, अत एतस्याुः णलप्ाुः मूलमणप 

स एर्व स्यात्। देर्वनर्रीणत काशीके्षत्रां प्रणसद्धम्। 

तत्रत्यके्षत्रदेर्वुः मिादेर्वुः, अत एतस्याुः ’देर्वनार्री’ 

इत्यणभधानणमणत णर्वचारुः समञ्जसतरां  भरे्वत्। 

 

उिसांहार 

एर्वां णशलायुर्ीननरेिान्तिष्टा स्वाणभप्रायां स्वजनेषु सङे्कतणयतुां 

काणचत् रेखाणङ्कतस्वरूपा एषा णलणपुः काले काले देशे देशे 

तत्तज्जनानाम् आर्वश्यकतानुसारां  पररष्कारां  प्राप्मािा 

प्ररृ्वद्धाऽभर्वत्। इत्थञ्च णर्वणर्वधाकारा णर्वणर्वधनाम्ना यर्विारे 

प्रचणलता सती ताां णर्वना जीर्वनणनर्विििमेर्व दुभिरां  दुस्साध्यम् 

इणतर्वत् स्वस्याुः स्थानां जनमानसे प्रापै्तषा। प्रणतणदनस्य 

यर्विारादारभ्य I.T., B.T. यार्वत् सर्विके्षते्रषु णर्वणभन्ननाम्ना 

उपयुज्यमाना सर्वोपकाररिी सर्वोपयोणर्िी च सर्वित्र 

णर्वलसते्यषा णलणपुः। 

 

 

 

सन्दर्भग्रन्थसूची 

1. ग्रन्थसम्पादनाशास्त्रम्, डा. एस्. जर्न्नाथुः, 

पूििप्रज्ञसांशोधनमन्तन्दरम्, पूििप्रज्ञ णर्वद्यापीठम्, 

बेङ्गलूरु, २०१४। 

2. भारतीय प्राचीन णलणपमाला, राय बिादुर पां. 

र्ौरीशङ्कर िीराचन्द ओझा, राजस्थानी ग्रन्थार्ार, 

जोधपुर, १९७१। 

3. शारदा णलणप दीणपका, डा. श्रीनाथ णतकू्क, राणष्टर य 

सांसृ्कत सांस्थानम्, नई णदिी, १९८८। 

4. प्राचीन भारतीय णलणपर्ळु, डा. एस्.आर्. णर्वघ्नराज, श्री 

मञ्जुनाथेश्वर सांसृ्कणत सांशोधन प्रणतष्ठान, धमिस्थळ, 

२०२०। 
5. Introduction to Manuscriptology, Dr. R.S. 

Shivaganeshamurthy, Sharada Publishing House, Delhi, 

1996. 

6. Manuscriptology - An Entrance, Dr. S. Jagannatha, 

Parimal Publications, New Delhi, 2007. 

7. Nandinagari Script, P. Vishalakshy, Dravidian 

Linguistics Association, Kerala, 2003. 

8. The Grantha Script, P. Vishalakshy, Dravidian 

Linguistics Association, Kerala, 2003.  

 
i प्रायशो र्वटे्टळतु्त इणत नामान्तरां  दृश्यते। 
ii नारदसृ्मणतुः, ४.७० 

http://www.anantaajournal.com/

