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હડ�પા સ�યતાથી આ�િુનક સ�યતા

��તાવના:

ભારતમાં �ારં�ભક ઉ�ખનન ૧૯મી સદ�ની શ�આતમાં થ�ુ.ં�નો ઉ�ેશ મળેલા િશ�પો ,પદાથ�,વ��ઓુના કલાિવશયક ��ૂયનો
ર�ો. જનરલ એલકેઝાડંર કિન�ઘમના ને��ૃવ નીચ ેઈ.સ.૧૮૬૧મા ંઆ��લો�જકલ સવ� �ફ ઇ��ડયાની �થાપના થઈ �યાર પછ�
પણ  તેના  ઉ�ેશમાં કોઈ  પ�રવત�ન  ન  આ��ુ.ંતેમને  હડ�પામાં અસામા�ય  �રુાવશેષ  મળેલા,પરં� ુ એમણે  એ  તરફ  �ુલ��
આપે�ુ.ંતેમછતાં ભારતના નકશામાં ખાસ  કર�ને  ઉ�ર ભારતનાં �ાચીન  �થળોને  ��ૂા તે  તેમ�ું અ��તીય  કાય�  હમેંશાં યાદ
રહ�શે.�યારપછ� ઈ.સ.૧૮૬૩મા ંGSI(�યોલો�કલ સવ� ઓફ ઇ��ડયા)ના અિધકાર� રોબટ�  �સુ�ટ� �ાચીન �ગુીન ઓ�રો શોધી
કાઢ�ા.ં

ઈ.સ.૧૯૨૧મા ંસર જોન માશ�લ A.S.I.(આ��લો�જકલ સવ� ઓફ ઇ��ડયા)ને �યવ��થત પ�રપાટ� �દાન કરતા ંઉ�ખનોને વેગ
મ�યો.�મા ંઅગાઉની �મ બૌધ �થળો� ુ ંમહ�વ ચા� ુર�ુ.ં

ઈ.સ.૧૯૨૧માં હડ�પા(�જ.મો�ટગોમર�,પા�ક�તાન)ના  મહ�વની  �તીિત  થતાં આ બનંે  �થળોએ  િવ��તૃ  ઉ�ખનન  કરાયાં ને
િસ��સુ�યતા  ક�  હડ�પા  સ�ં�ૃિત  તર�ક�  ઓળખાતી  ભારત-પા�ક�તાન  ઉપખડંની  �થમ  નગર-સ�યતાનાં બે  મહાન  નગરોના
અવશેષ  બહાર આ�યા.ંઈરાકનાં ક�ટલાકં �થળોએ  આ સ�યતાની થોડ� ��ુ�ાઓની થયેલી શોધે  આ સ�યતા�ું ઈ.સ.�વૂ�  ૩�
સહ�ા�દ�ના ઉ�રકાલીન  શતકોમાં સમયાકંન  કરવામાં મદદ  કર�; આ ર�તે  ભારતીય  સ�યતાની �ાચીનતા િસ� થઇ. આ
શોધોએ  ગણો  રસ  પેદા કય�.િસ�ધ  અને  બ��ુચ�તાનમાં િવ��તૃ  �થળતપાસો  હાથ  ધરાઈ.હડ�પાનાં સમકાલીન,�વૂ�કાલીન  ક�
ઉ�રકાલીન એવા અ�ય આ�-એિતહાિસક �થળો સાથે હડ�પા સ�ં�ૃિતના ંઘણા ંબી�ં �થળ શોધાયા.ં૧

આ સશંોધનો િવશે ડૉ.આર.સી.મ�ુમદારના મતે,’’લગભગ ચાર-પાચં હ�ર વષ� પહ�લા ંઆ �-ૂભાગોમા ંએક ઉ�ચ કો�ટની સ�ય
�િત  રહ�તી હતી.ભારતીય  સ�યતાની �ાચીનતા આ �કાર�  પાછળ ધક�લાઈને  લગભગ તે  કાળમાં પહ�ચી �ય  છે  ક�  જયાર�
િમ�,અસી�રયન  અને  બ�ેબલોિનયનની �ાચીન  સ�યતાઓનો  િવકાસ  થયો  હતો.’’૨ આ આપણી સ�યતાની �ાચીનતા િવશે
આપણ ેગવ� લઇ શક�એ તે� ુ ંઆ સ�ં�ૃિતની શોધથી સભંવ બ��ુ.ં

સ�યતાની �યા�યા આપતાં ઈિતહાસિવ� ડૉ.હ�ર�સાદ ગગંાશકંર શા�ી નોધે છે ક� ,’’આિથ�ક ત�ંમાં અગાઉના �વાવલબંનને
બદલે પર�પરાવલબંનની નવી નીિત  અપનાવી.નાગરવાસીની �  ઉ�ચ અવ�થા આવી.તેને  સ�યતા કહ� છે.’’૩આમ  હડ�પા
સ�યતાની શોધે ઈિતહાસમા ં�નુ:લખેનની તક �રૂ� પાડ� અને ભારતીય ઈિતહાસને ગૌરવા��વત કય�.

મોટ�મર �હ�લર� �હ�દમા ંઅવા�ચીન ‘�તર િવ�યા�મક પ�િત દાખલ કર� નવા અને �ુના ઉ�ખનનમા ં�નુ�ુઉ�ખનન કરા��ુ ં. હડ�પા
મા ંગઢ ટ�બાને ફરતી મોટ� કોટની દ�વાલ મળ� આવી . આમ હડ�પા સ�ં�ૃિતના ંસમાજશા�ીય માળખા પર નવ �કાશ પડ�ો
.4

હવે  હડ�પા સ�ં�ૃિતને  પોતાને  િવષય  ઘણી વધારાની મા�હતી એક�  કરાઈ  છે  .આ સ�ં�ૃિતનાં સ�ંયાબધં  �થળ પ�ંબ,ઉ�ર
રાજ�થાન,પિ�મ ઉ�ર�દ�શ અને �જુરાતમા ંશોધાયા છે.તે એનો િવશાળ ફ�લાવાનો િવ�તાર દશા�વે છે.અને એ બાબત �પ�ટ
કર� આપે છે ક� આ સ�ં�ૃિત એકલી-અ�લૂી નહોતી.

વત�માન  ભારતમાં પિ�મી અરબ સાગર દ��ણમાં �હ�દ મહાસાગર અને  બગંાળની ખાડ�ના �કનાર�  આવેલા બદંરો�ું ભારતના
અથ�કારણ  �ટ�ું મહ�વ  છે.તે� ું  જ  મહ�વ  હડ�પા  સ�યતાના  સમયે  પણ  હ� ુ.ંલોથલ(�જ.અમદાવાદ)માં  ભોગાવો  અને
સાબરમતીના સગંમ પર, હમંેશાના હડ�પીય લ�ણો ઉપરાતં એક િવશાળ ગોદ� મળ� છે તે તેનો �રૂાવો છે.� કદાચ નહ�ર વડ�
ખભંાતના અખાત  (૩�ક.મી.�ૂર)સાથે  જોડાયેલી હતી.એ  હડ�પીયોનીદ�રયાઈ  ��િૃતઓ દશા�વે  છે.�ત�રકની સાથે  એિશયાના
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બી� દ�શો સાથેનો િવદ�શ  વેપાર પણ કરતા હતા.�  ભારતના પાડોશી દ�શોમાથંી મળતી આ સ�ં�ૃિતની ��ુાઓ પરથી �ણી
શકાય છે.

પા�ક�તાનના કબ�ના પ�ંબમા ંરાવી નદ�ના �કનાર� હડ�પા ગામ પાસેથી �ાચીન સ�ં�ૃિતના અવશેષો મળ� આ�યા તેથી એના
�થમ �ા��ત�થાનપરથી હડ�પીય સ�યતા એ�ુ ંનામ તેને મ�� ુછે.તેના �ા�ત અવશેષો પરથી એ જણાઈ આવે છે ક� લોકો
પોતાના દ� િનક �વનમા ંભૌિતક સાધનોનો િવશેષ ઉપયોગ તેમણ ે�વનની �ખુાકાર� વધારવામા ંકય� છે. તે� ુ ંઉ��ૃ�ટ ઉદાહરણ
તેની �ા�ત નગરયોજના પરથી આવે છે. ઉપરાતં સાવ�જિનક ઉપભોગમા ંઆવી શક� તેવા સાધનો અને ભૌિતક જ��રયાતો િવશે
પણ તેઓ સ�ગ હતા. આ� એકવીસમી સદ�મા ંપણ દર�ક દ�શમા ંસાવ�જિનક �ખુાકાર� માટ�ના મકાનો�ુ ંમહ�વ અને િનમા�ણ છે.

આ�િુનક નગરોમા ંઆ� ગદંા પાણીના િનકાલ માટ�ની ગટર �યવ�થા છે, તે સમયેપણ હતી. એટલ ે�વ�છતા� ુ ંઆ� � મહ�વ છે
તે સદ�ઓ પહ�લા આપણા �વૂ�જ સ�ય સમા� ��વકા� ુ� હ� ુ.ં

�માં િવશાળ �ાસાદ, બે �ણ માળવાળા મકાનો, િવશાળ �નાનાગાર, મોટા થાભંલાવાળા હૉલ વગેર�. મ�ુમદારના મતે  “આ
ભવનોની ઉપયો�ગતા અને જ��રયાત િવશે કઈ ન�� થઈ શ� ુ ંનથી પણ એ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક� રાજ�ાસાદ, મ�ંદર અથવા
નગરપા�લકા માટ�ના આ િવશાળ મકાનો ર�ા હશે.”૫

ડૉ. ઈ�રલાલ ઓઝાના જણા�યા �માણ ે�જુરાતમા ંઆ સ�યતાના ૧૧૦ �પો�્�સ (ટ�બા) છે. �માથંી ૨૫ ઉ�ર �જુરાતમા ંછે.”૬
આમ  �જુરાત  હડ�પાકા�લન  સ�યતાના  િવષયમાં બી�  રા�યો  કરતાં સ��ૃ  છે  તે  ગૌરવની  વાત  છે.  હડ�પા  સ�યતાના
ઉ�ખનનમા ંમળેલ ��ુષની �િૂત�ને �રુો�હત રા� તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. તેના પરની �ડઝાઈનો ધાિમ�ક �િતકોથી જોડાયેલ
હતી. આને જ કારણે તેને �રુો�હત કહ�વામા� આવે છે. તેની નાની દાઢ� અને લાબંા વાળ � પી�ળની �ર�બન �વી વ��નુા
સહાર� પાછળ બાધંેલ છે.

હડ�પામાથી  મળેલ �ીની  �િૂત�  મા�દૃ�વીની  માનવામાં આવે  છે.  આ આ�દવાસી  મ�હલા  અને  મા�દૃ�વીના  વ�  પ�રધાનમાં
કમાલની સમાનતા મળે છે. એમણે પોતાને આ�ષૂણોથી સ�વી રા�યા છે. હડ�પા સ�યતાના લોકો કાચીમાટ�, � ુદંર પ�થરો,
સોના-ચાદં� અને હાથીદાતં માથંી બનાવેલા ઘર�ણાથી સ�જ રહ�તા હતા. આ� પણ ખાસ કર�ને �ીઓમાં આ�ષૂણો�ુ ંઆકષ�ણ
જોવા મળે છે.

પ�થરોથી બનાવેલા આવા મણકાઓ આ� પણ �જુરતના ખભંાતમા ંબનાવવામા ંઆવે છે. ખભંાત હડ�પા સ�યતા� ુ ંએક મા�
��ુય  �યાપા�રક ક��  હ� ુ.ં અહ�થી મણકા બનાવવાની હડ�પાકા�લન  ભ�ીઓ મળ� છે. આ�  �  પ�રવારો  ખભંાતમાં ચમકદાર
રંગબરંેગી પ�થરોમાથંી �વી ર�તે મણકા બનાવે છે તેવી જ કોઈ ર�ત આ સ�યતાના કાર�ગરોએ અપનાવી હોવી જોઈએ.

હડપા સ�યતાના ��ુકળ માટ�ના બનાવેલા વાસણો મ�યા છે. વાસણો �યાર� ઘડ�લવેામા ંઆવતા �યાર� તેમને મજ�તૂ બનાવવા
માટ�  અ��નમાં પકવવામાં આવતા હતા. ખોદકામમાં પાક�માટ�ની વ��ઓુ ઘણી મોટ� મા�ામાં મળ� છે. ક�મ  ક�  માટ� બી�
પદાથ�ની �લુનામા ં�બૂ જ સહજ �લુભ હતી. �ંુભારનો ચાકડો એ પણ આ સ�યતાની એક િવરાસત છે. આજના ૨૧મી સદ�ના
આ�િુનક �ગુમાં તાબંા-િપ�ળ અને અ�ય ધા�નુાં વાસણો વપરાશમાં છે. તેમ છતાં હ�ુ  માટ�નાં વાસણોના �ચલન�ુ ંમહ�વ
ઘટ�ુ ંનથી. દર�ક ઘરમા ંમાટ�ના ંમાટલા,ં તવી વગેર� વપરાય જ છે.

તમે િવચારતા હશો ક� આ કાલના બાળકો કઈ ર�તે રમતા હશે? �ુ ંતેમની પાસે રમવાના ંરમકડા ંહતા?ં હા, �બલ�ુલ હતા. ક�મ ક�
માટ� સહજ �લુભ હતી. અ�યાર �ધુી આપણે માટ�થી બનેલી ચીજવ��ઓુ જોઈ. નનો એ�ો ગા�ું રમકડામા�ં ુ ંએક છે. આના
પરથી એ �િતિત થાય છે ક� પૈ�ુ ંશોધાઈ ��ૂુ ંહ� ુ ંઅને બળદોનો ઉપયોગ ખતેરોમા ંથતો હતો.

�ચ��લિપ હડ�પાસ�યતાના િવકાસની સા�ી �રૂ� છે. તે �લિપ ઉક�લાઈ નથી.તેથી આપણને એ �ુ ંકહ�વા માગેં છે તેની �ણકાર�
નથી. આ જ ��ુક�લીને કારણ ેડૉ. હ�ર�સાદ ગ.ં શા�ી અને બી� આ સ�ં�ૃિતના સશંોધક અ�યા�  ુિવ�ાનોના મતે વણઉક�લાયેલી
�લિપને કારણ ે‘એને �રૂ� ઐિતહાિસક ન ઘણતા ંઆ�ઐિતહાિસક ઘણ ેછે.’૭

આ �લિપ ઉક�લવાના �યાસો અ�યાર� થઈ ર�ા છે. આઇ.મહાદ�વન અને આ�કો પાપ�લાએ તે �લિપના ઢાચંા, અ�રો,શ�દો, મા�ા
(Phonetics) વગેર�  �ગે અ�યાસ  કર� મહ�વના તારણ ર�ૂ  કયા�  છે. તા�તરમાં ટાટા ઈ��ટ�ટ�ટુ ઑફ ફંડામૅ�ટલ �રસચ�ના
ક�ટલાક સશંોધકોએ  હડ�પીય  �લિપ  પર કર�લા અ�યાસના તારણો  એક શોધપ�માં �ગટ કયા�  છે. એ  ટ�મના વડા ડૉ.િનશા
યાદવના જણા�યા �માણ ેહડ�પીય �લિપને યો�ય �વ�પ આપવા માટ� ઘણા આયોજન અને �ય�નની આવ�યકતા પડ� હશે. એ
સ�યતાના બધા જ મહ�વના �થળો �વા ક� મોહ�જોડ�રો, હડ�પ, લોથલ, ધોલાવીરા, કા�લબગંા, ચ��ડુ�રો અને પિ�મ એિશયાની
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સલં�ન વસાહતોમાથંી મળતી �લખીત સામ�ી પર એ �લિપ એક જ ર�તે લખાઈ છે, � બતાવે છે ક� તેની પાછળ પ�િતસર�ું
આયોજન કરા�ુ ંહશે. �લૂ દસલાખ ચોરસ �ક.મી. �વા િવશાળ �દ�શમા ંફ�લાયેલ આ સ�યતાની મળ� આવેલી �લિપના અ�રો
એક જ �કારના જોવા મળે છે. િસ���ુલિપના અ�રોમા ંિવ�ની અ�ય પ�િતઓની તકિનકનો ઉપયોગ કરાયો છે. �થી અ�રોની
નાની સ�ંયાહોવા છતાતંેનો મહ�મ ઉપયોગ થઈ શક�.૮

ઉપસંહાર:

િવ�ાનો આ સ�યતાના િવનાશ માટ� ઘણા કારણો આપે છે. �મ ક� બહાર� આ�મણ, ભાર�  �રૂ, મૌસમમા ંબદલાવ અને �યાપક
�માણમા ં��ૃિત અને જમીન સસંાધનો�ુ ં�રણ. આ� આટલા વષ� પછ� પણ આટલી �ૂની સ�યતા સાથે આપણો કોઈ સબંધં
છે? આપણી �િુનયાદ� નગરયોજના, ઢાકં�લી ન�કોનો �યોગ, ઘર�ણામાં �પોની સમાનતા, નાચતી છોકર�ના હાથની બગંડ�ઓ
આ� પણ છનછનાવે છે. માટ�ના વાસણો હ�રો વષ� પછ� પણ તેવી ર�તે જ બને છે.

હડ�પા સ�યતા�ુ ંખોદકામ હ�ુ પણ ચા� ુજ છે. નવી નવી ચીજો મળ� રહ� છે. નવી વસાહતો સામે આવી રહ� છે. �લિપને
ઉક�લવાના �યાસો ચા�  ુજ  છે. ��યેક નવી શોધખોળની સાથે આપણા �વૂ�જો અને  �દુ આપણા િવશે વ�  ુ�ણકાર� મેળવી
શક��.ુ વળ�, �જુરાતમા ંસર�વિત નદ�ને �કનાર� આ સ�ં�ૃિતના મોટાભાગના નગરો મળતા ંડૉ. ઈ�રલાલ ઓઝા સાહ�બ સાચ ેજ
તેને િસ��ખુીણની સ�ં�ૃિત કહ�વાને બદલ ેિસ��-ુસર�વિતની સ�ં�ૃિત કહ� છે. તે યો�ય જણાય છે.
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