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यस लेखको अं�ेजी सं�करणको लािग यहाँ ि�क गनु�होस्  

 

ि�भ�या�ड �य￭ुजयममा अव��थत, उभएका बु�को कां�यमूत 
शकसंवत् ५१३ (इ.सं.५९१–५९२) वा मानदेव (?) संवत् ११३ (इ.सं.६८८–६८९) ?

 
— डा. नयनाथ पौडेल 
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(�या�शनसिहतको फुल ���न फोटोको लािग सानो फोटोमा ि�क गनु�होस्।)  
 

August 16, 2022 

 

भरखरै �काशत �ल�छिव �लिप नामक आ�नो पु�तकमा मैले ि�भ�या�ड �य￭ुजयममा अव��थत, उभएका बु�को कां�यमूतको पादपीठमा रहेको अभलेखको िवषयमा िवशद अ�ययन गरी सो
अभलेखको संवतको अ� डा.गौतमव� व�ाचाय�ले ५१३ प�नुभएकोमा सो ठीक होइन, यस अभलेखको संवतको अ� ११३ हो भनी िनण�य गरेको छु । [ ]

उ� पु�तकको ते�� अ�यायको शीष�क �ल�छिव �लिपमा सं�यालेखनप�त रहेको छ । यस अ�यायमा �ल�छिव कालका अभलेखह�मा उपल�ध अ�च�ह�को स�ब�धमा िव�तृत अ�ययन गरी
ज�मा अ�ाईस िक￭समका अ�च�ह��ारा �ल�छिवकालको अ�लेखन–प�त �चलनमा रहेको थयो भ�े कुरा �प� पा�रएको छ । यस पु�तकको ते�ौँ अ�यायमा छलफल ग�रएका यनै
िवषयह�म�ये सानो अंशलाई उ�तृ गरेर अिहले यो लेख ��तुत ग�रएको छ ।

 
ता�लका नं.१३ः२५  

�ल�छिव �लिपमा संव�लेखन (१००+) 

माथको ता�लकामा १०३ बाट शु� भएका संवतका अ�च�का उदाहरणह� ��तुत ग�रएका छन् । यसमा १०० अ� ले�नको लािग पिहले सयको अ�च�लाई जनाउने �ल�छिव�लिपको अ वण�
ले�खएको छ र �यसभ�दा दायाँपि� ३ को अ�च� लेखी १०३ को अ�च� बनाइएको छ । �ल�छिव कालमा यसै गरी १०० को अ�च� र ९ को अ�च�लाई िमलाएर १०९ को अ�च�
बनाइ��यो । संवत् ११३ ले�नको लािग चािहँ पिहले १०० को अ�च�लाई जनाउने �ल�छिव�लिपको अ वण� लेखी �यसभ�दा दायाँपि� १० को अ�च� जनाउने �ल�छिव �लिपको �टा वण� लेखेर
�यसभ�दा पिन दायाँपि� ३ को अ� ले�खएका छन् । �ल�छिव �लिपमा यही �मले अ�च�ह�लाई िमलाएर ले�ख��यो ।

यहाँ संवत् १०३ �यै�शु�िदवा�योद�याम् भ�े पदावली नरे��देवको व�घरको अभलेख (रे. १२८ः३७) बाट �लइएको होभने संवत् १०९ वशैाखशु�िदव... ि�तीया भ�े पदावली राता मछ��नाथको
म��दरिनरको अभलेख (व.०ः१) बाट �लइएको होे । यनमा १०३ र १०९ अ�च�का उदाहरण छन् ।

��तुत संवत् ११३ भ�े पदावली Standing Buddha को मूतको पादपीठमा रहेको अभलेख (व. ०ः४) बाट �लइएको होे । ��भ�या�ड �यू￭जयममा अव��थत Standing Buddha को मूतको
पादपीठमा रहेको यस अभलेखको संवतको अ�लाई गौतमव� व�ाचाय�ले ५१३ भनी प�नुभएको छ [ ], पर�तु �लिपको आधारमा हेदा� संवतको यो अ� ११३ दे�ख�छ । अब यस िवषयमा छलफल
गरी उ� संवतको अ�च� १०० को हो िक ५०० को हो भ�े िवषयमा िनण�य गनु�पन� भएको छ । यसका लािग �ल�छिव कालका अभलेखह�मा पाइने १०० अ�च�को आकृत–िव�यास र ५००
अ�च�को आकृत–िव�यासका केही उदाहरणह�लाई हेनु�पन� हु�छ । ती आकृत–िव�यासह� यस �कारका छन् —
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ता�लका नं.१३ः२६ 
�ल�छिव �लिपमा १०० को अ�च� र ५०० को अ�च�का आकृतको िवषयमा  

माथको ता�लकामा ��तुत मािनकया १५० मा रहेको १०० अ�च�को उदाहरण वस�तदेवको पालाको ख�पछेको अभलेख (रे.२६ः३) बाट �लइएको होभने संवत् ५१२ मा रहेको ५०० अ�च�को
उदाहरण शवदेव+भौमगु�को िव�णपुादकुाको फेदीमा रहेको अभलेख (रे.४९ः१९) बाट �लइएको हो । ��तुत संवत् ११३ मा रहेको १०० अ�च�को उदाहरण ��भ�या�ड �यू￭जयममा रहेको
Standing Buddha को मूतको पादपीठमा रहेको अभलेख (व.०ः४) बाट �लइएको होभने संवत् ५१६ मा रहेको ५०० अ�च�को उदाहरण शवदेव+अंशुवमा�को पाटन भीमसेन�थानको अभलेख
(रे.५४ः१५) बाट �लइएको हो । ��तुत संवत् ११८ मा रहेको १०० अ�च�को उदाहरण शवदेव ि�तीयको पालाको नालाको अभलेख (रे.१३१ः१) बाट �लइएको होभने संवत् ५१६ मा रहेको ५००
अ�च�को उदाहरण शवदेव+ अंशुवमा�को भ�पुर गोलमढीटोलको अभलेख (रे.५५ः१५) बाट �लइएको हो ।

��तुत संवत् १४८ मा रहेको १०० अ�च�को उदाहरण मीननाथको अभलेख (रे.१४०ः१८) बाट �लइएको होभने संवत् ५२० मा रहेको ५०० अ�च�को उदाहरण शवदेव+अंशुवमा�को) धम�पुरको
अभलेख (रे.६२ः२२) बाट �लइएको हो । ��तुत संवत् १५७ मा रहेको १०० अ�च�को उदाहरण जयदेव ि�तीयको पशुपतको अभलेख (नो.८१ः३५) बाट �लइएको होभने संवत् ५२० मा रहेको
५०० अ�च� को उदाहरण शवदेव+अंशुवमा�को खोपासीको अभलेख (रे.६३ः१८) बाट �लइएको हो ।

यसरी माथको ता�लकामा �ल�छिव कालका िवभ� अभलेखह�मा उ�क�ण� १०० को अ�च� र ५०० को अ�च�का आकृतका उदाहरणह� ��तुत ग�रएका छन् । यी उदाहरणह�बाट के �प�
हु�छभने अ वण� ए�ै भएमा �यसको मान १०० अ� हु�छ । अ वण�मा ५ को अ�च� जोडेपछ �यसको मान ५०० अ� हु�छ ।

यसलाई एरो िदएर यसरी अझ �प� पान� सिक�छ —

माथ देखाइएको �त�छिवमा जयदेव ि�तीयको पशुपतको अभलेख (नो.८१ः३५) मा संवत् १५७ ले�दा अ वण�को जुन मु�य द�ड छ, �यसको बीचबाट दायाँपि� कुनै रेखा तािनएको दे�खँदनै ।
शवदेव+अंशुवमा�को खोपासीको अभलेख (रे.६३ः१८) मा संवत् ५२० ले�दा अ वण�को जुन मु�य द�ड छ, �यसको बीचबाट दायाँपि� ५ को अ�च� जोडँदा दे�खने रेखाको �व�पको सानो रेखा
तानेर तल अ�लकत झुकाइएको दे�ख�छ । यसैले माथ देखाइएका दईु अ�का �त�छिवह�बाट १०० को अ� र ५०० को अ� च� स￭जलैसँग सिक�छ ।

अब ��भ�या�ड �यू￭जयममा अव��थत Standing Buddha को मूतको पादपीठको अभलेख (व. ०ः४) मा रहेको संवतको अ�च�लाई हेर� —

यसैले माथ देखाइएको �त�छिवमा ��भ�या�ड �यू￭जयममा रहेको Standing Buddha को मूतको पादपीठमा रहेको अभलेख (व.०ः४) मा संवत् ले�नको लािग अ वण� ले�दा �यसको
म�यिव�दबुाट बायाँपि�को च�मा जोडनको लािग कुनै पिन रेखा तािनएको देखदनै, सो ठाउँ खुलै छाडएको छ भ�े कुरा �प�ैसँग दे�ख�छ । यसैले यहाँ १०० को अ�च�मा ५ को अ�लाई जनाउने
अ�च� जोडएको अव�था नदे�खँदा यो अ वण� मा� हो र यसको मान १०० को अ� हो भ�े कुरा �प�सँग भ� सिक�छ ।

अब �लिपिवकासको �ि�कोणबाट पिन (Paleographic point of view बाट) पिन िवचार गर� – �लिपिवशेष� श�रमान राजवंशीले आ�नो पु�तक �ल�छिव �लिपसं�हमा “३ को अ�
�ल�छिवकालको �लिपमा छ�के तीन धका� हु�छन्, पछ�ो कालमा गएर अिहलेको देवनागरी अ�रको ३ अ� ज�तै भएको पिन पाइ�छ ।” [ ] भनी ले�नुभएको छ । �ल�छिवकालका
अभलेखह�लाई हेदा� यो भनाइ ठीकै दे�ख�छ । उदाहरणको लािग हेर� –:
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हाँडगाउँको अंशुवमा�को अभलेख (रे.७४ः१३) मा देव�य पु ३ ले�दा ३ को अ�च�को लािग छ�के तीन धका� िदइएको छ । ��भ�या�ड �यू￭जयममा रहेको Standing Buddha को मूतको
पादपीठमा रहेको अभलेख (व.०ः४) मा संवत् ११३ ले�दा ३ को अ� ले�दा अिहलेको देवनागरी अ�रको ३ अ� ज�तै भइसकेको पाइ�छ । यताबाट पिन यो अभलेख अ�ल पछ�ो कालको हो भ�े
कुरामा बल िम�छ ।

यसैले माथका उदाहरण एवं छलफलबाट Standing Buddha (Cleveland) को पादपीठको अभलेखमा रहेको संवतको अ�च� अ अ�र मा� भएको, �यसमा ५ को अ�च� जोडएको
नदे�खएको हुनाले र �लिपको �ि�कोणबाट पिन अ�ल पछको दे�खएकोले गौतमव� व�ाचाय�ले यस अभलेखको संवतको अ� ५१३ भनी प�नुभएकोमा �यो ठीक होइन, यसको शु� पाठ संवत् ११३
हो भ�े िन�कष� िनका�न सिक�छ ।
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