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हड़प्पायााः कथा 

प्रायः परुातनभवनं स्वकथां बोधयतत । प्रायः १५० वरे्षभ्यः पवूं यदा पञ्जाबराज्ये 

प्रथमवारं रेलमार्गस्य तवस्तारः तियमाणः आसीत,् तदा ततस्मन ् कमगतण रताः 

अतभयातरिकाः सहसा हड़प्पापरुास्थलं प्राप्नवुन ् यत ् च आधतुनक-पातकस्ताने  

अतस्त । ते तचतरततवरतः यत ् एर्षः एतादृशः ध्वंसावशेर्षः अतस्त यतः समीचीनाः 

इतिकाः लप्स्यरते । इत्थं तवतचरत्य ते हड़प्पायाः ध्वंसावशेरे्षभ्यः सहस्रातधकाः 

इतिकाः उत्पाट्य आनयन ् यातभः ते रेलमार्ं तनतमगतवरतः । एतस्मात्कारणात ्

अनेकातन भवनातन पणूगतः निातन अभवन ्। 

तदनरतरं प्रायः ८० वरे्षभ्यः पवूं  परुातत्त्वतवदः एतत ्स्थलम ्अतरविवरतः तदा ज्ञानम ्

अभतू ् यत ् एर्षः ध्वंसावशेर्षः उपमहाद्वीपस्य सवगपरुातनेर्ष ु नर्रेर्ष ु कतित ् 

अतस्त । यतो तह एतस्य नर्रस्य अरवेर्षणं सवागदौ अभवत ्अतः अनरतरकाले प्रापे्तर्ष ु

एतादृशेर्ष ु परुास्थलेर्ष ु यातन भवनातन अतप च वस्ततून लब्धातन सतरत तातन 

हड़प्पासभ्यतायाः भवनातन इतत उक्तातन । एतेर्षां नर्राणां तनमागणं प्रायः ४७०० 

वरे्षभ्यः प्राक् अभवत ्। 

प्रायः परुातनातन भवनातन िोटतयत्वा तेर्षां स्थाने नतूनातन भवनातन तनमीयरते । तकं 

भवरतः अनभुवतरत यत ्परुातनातन भवनातन सरुतितातन स्थापनीयातन ? 

 

पुरातन-भवनस्य सरंक्षणम ्

जसपालः हरप्रीतः च स्वर्हृस्य पार्श्गस्थवीतथकाया ं तिकेट्िीडा ं िीडरतौ 

आस्ताम ् । तौ अपश्यतां यत ्केचन जनाः तस्य जीणगस्य शीणगस्य च र्हृस्य प्रशसंां  

कुवगरतः आसन,् यत ्र्हृ ं वीतथकायाः बालाः भतुहार्हृम ्इतत कथयतरत स्म  । 

कातचत ्अवदत ्“एतस्य वास्तकुलां पश्यरत ु!” 

तकं भवत्या कुितचत ्काष्ठ ेएतादृशी सरुदम ्उत्कीणगम ्दृिा अतस्त ?” अपरा मतहला 

उक्तवती, “अस्मातभः मतरिमहोदयः पि ंतलतित्वा वक्तव्यः यत ्सः एतत ्सरुदरर्हृ ं

सरंितयतुं एतस्य जीणोद्धारस्य व्यवस्थां कुयागत”्  । 

इद ंसवं श्रतु्वा जसपालः हरप्रीतः च अतचरतयताम,् यत ्अतस्मन ् परुातनजीणगभवन े

जनानाम ्एतादृशी प्रीततः कस्मात ्कारणात ्भतवतुं शक्नोतत ? 

अध्यायाः 4 

आरम्भभक-नगराम्ण 
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एतेषां नगराणां का म्वशेषता आसीत ्? 

एतेर्ष ु नर्रेर्ष ु अनेकातन नर्रातण द्वयोः अथवा द्वयतधकभारे्र्ष ु तवभक्तातन  

आसन ् । प्रायः पतिमी भार्ः लघःु आसीत ् पररत ु उरनते स्थाने तनतमगतः 

आसीत ् अतप च पवूीभार्ः दीघगः आसीत ् पररत ु अयं तनम्ने िेिे आसीत ् । 

उरनतभार्ः परुातत्त्वतवतभः नर्रदरु्गः इतत उक्तः अतप च तनम्नभार्ः तनम्ननर्रम ्

इतत उक्तम ् अतस्त । द्वयोः भार्योः प्राकाराः पक्वेतिकातभः तनमीयरते स्म । 

एतेर्षाम ्इतिकाः शोभनप्रकारेण पक्वाः भवतरत स्म यत ्सहस्रं वर्षागणां पिात ्

अद्यावतधः अतप तेर्षां तभत्तयः तस्थराः आसन ्। तभतत्तं तनमागतमु ्इतिकानां चयनं 

स्थापनं वा अनया रीत्या कुवगतरत स्म यत ्तभत्तयः सदुृढाः ततष्ठेयःु । 

केर्षातञ्चत ् नर्राणां नर्रदरेु्र्ष ु कातनचन तवतशिातन भवनातन रतचतातन  

आसन ्। उदाहरणाथं मोहनजोदडो इत्यतस्मन ्कतित ्तवतशिः तडार्ः तनतमगतः 

आसीत,् यः परुातत्त्वतवतभः तवशेर्षणतवशेष्ययोः सम्बरद्धाभावः अतस्त । एतस्य 

तडार्स्य तनमागणाथगम ् इतिकानां प्लास्टर इत्यस्य च प्रयोर्ः कृतः आसीत ् । 

जलस्य स्रवण ं वारतयतु ं प्लास्टरस्य उपरर चारकोलस्य लेपः स्थातपतः  

आसीत ् । एतं तडारं् प्रतत र्रतुं द्वयोः भार्योः सोपानातन रतचतातन आसन ्

अतप च पररतः प्रकोष्ठाः तनतमगताः आसन ् । कूपतः यि जलं पयूगते स्म 

उपयोर्स्य पिात ्एर्षः ररक्तः तियते स्म । प्रायः अि तवतशिाः 

जनाः तवतशिरे्ष ुअवसरेर्ष ुस्नानं कुवगतरत स्म । 

कालीबंर्ा अतप च लोथलसदृशेर्ष ुअरयेर्ष ुनर्रेर्ष ुअतननकुण्डातन 

प्राप्तातन सतरत, यि सम्भवतः यज्ञातन तवतहतातन स्यःु । हडप्पा-

मोहनजोदडो-लोथलसदृशेर्ष ु केर्षतुचत ् नर्रेर्ष ु महातरत 

सञ्चयर्हृातण प्राप्तातन सतरत । 

एतातन नर्रातण आधतुनक-

पातकस्तानस्य 

पञ्जाबतसरधप्रारतयोः 

भारतस्य र्जुगर-राजस्थान-

हररयाणा-पञ्जाबप्रारतेर्ष ुच 

लब्धातन सतरत  । एतेभ्यः 

सवेभ्यः स्थलेभ्यः 

परुातत्त्वतवदः तवतचिातण 

वस्ततून प्राप्तवरतः  । यथा 

मणृ्मयातन रक्तपािातण येर्ष ु

कृष्णवणीयातन तचिातण 

तलतितातन आसन,् 

पार्षाणमयातन भारमानातन  

मदु्ाः मणीकाः  

ताम्रमयोपकरणातन 

पार्षाणस्य लम्बतरातण  

िरुपिादीतन च आसन ् । 

महान ्स्नानागाराः 
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भवनं नतलकाः राजमार्ागः च  

तेर्षां नर्राणां र्हृातण सामारयतया तल-यकु्तातन अथवा 

तलद्वयसतहतातन भवतरत स्म । र्हृस्य प्राङ्र्णं पररतः 

प्रकोष्ठाः तनमीयरते स्म । अतधकांशर्हृरे्ष ुतकञ्चन पथृक् अगे्र 

भवतत स्म, अतप च केर्षतुचत ्र्हृरे्ष ुकूपाः अतप भवतरत स्म । 

बहुर्ष ुनर्रेर्ष ुआच्छातदताः नातलकाः आसन ्। तासां तनमागणं 

सावधानं सरलपङ्क्तौ तियते स्म । प्रत्येकं नातलकायां 

स्वल्प-नमनता भवतत स्म यतः जलं सरलतया प्रवहते ् । 

प्रायः र्हृनातलकाः राजमार्गनातलकातभः योज्यरते स्म याः 

अनरतरकाले दीघगनातलकातभः सह संयजु्यरते स्म । 

प्रणातलकानाम ् आच्छादनत्वात ् स्थाने स्थाने स्थाने 

मखु्यतछद्ातण तियरते स्म येर्षां माध्यमेन एतासां संरिणं स्वच्छता च भतवतुं 

शक्नयुात ् । र्हृाणां नातलकानां राजमार्ागणां च तनमागणं योजनाबद्धरूपेण सहवै 

तियते स्म । 

अि वतणगतेर्ष ुर्हृरे्ष ुअतप च र्ताध्याये वतणगतेर्ष ुर्हृरे्ष ुभवरतः कां तभरनतां पश्यतरत ?  

केचन द्व ेतभरनत ेवदत ु। 

नर्रीयं जीवनम ्

हड़प्पायाः नर्रेर्ष ु जनसम्वदगः स्यात ् तदानीम ् । अि तादृशाः 

जनाः तनवासं कुयुगः ये नर्रस्य तवतशिातन भवनातन तनमागतुं 

योजनायां संलननाः भवतरत स्म । ये सम्भवतः अित्याः 

शासकाः आसन ् । इदम ् अतप सम्भाव्यते यत ् ते शासकाः 

जनान ् पे्रष्य सदुरूदशेात ् धातनू ् बहुमलू्य-पार्षाणान ् अरयातन 

उपयोर्ीतन वस्ततून च आनाययतरत स्म । शक्यते यत ्शासकाः 

सरुदरातण रत्नातन सवुणग-रजताभरू्षण-सदृशातन बहुमलू्यातन 

वस्ततून स्वस्य पारे्श् स्थापयतरत स्म । एतेर्ष ु नर्रेर्ष ु तलतपकाः 

अतप भवतरत स्म, ते मदु्ास ु त ु तलितरत एव अतप च प्रायः 

अरयेर्ष ु वस्तरु्ष ु अतप लेियतरत स्म यातन अवतशिातन न  

सतरत । 

एतत ् अततररच्य नर्रेर्ष ु तशल्पकाराः स्त्री-परुुर्षाः अतप 

तनवसतरत स्म ये र्हृरे्ष ु अथवा उद्योर्स्थलेर्ष ु बहुतवधातन 

वस्ततून तनमागतरत स्म । जनाः सदुरूदशेानां यािाः अतप कुवगतरत 

स्म अतप च ततः उपयोर्ीतन वस्ततून आनयतरत, 

हड़प्पायाः 

नर्रेर्ष ु

इतिकानां 

स्थापनं  

चयनं वा  । 
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 स्म, अतप च सहवै आनयतरत स्म सदुरूदशेानां कथाः 

आख्यातयकाः च । मणृ्मयातन बहूतन िीडनकातन च प्राप्तातन 

सतरत यैः बालाः िीडरतः स्यःु । 

नर्रीयजनानां कातञ्चत ् सचूीं रचयरत ु । तकम ् एतेर्ष ु केचन 

एतादृशाः जनाः सतरत, ये मेहरर्ढसदृशग्रामेर्ष ुतनवसतरत स्म ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नर्रातण नतूनतशल्पातन च 

आर्च्छरत ुअधनुा केर्षातञ्चत ्एतादृशानां वस्तनूां तवर्षये पठामः 

यातन हड़प्पायाः नर्रेभ्यः प्राप्तातन सतरत । परुातत्त्वतवदः यातन 

वस्ततून ति प्राप्तवरतः तेर्ष ुअतधकतरातण पार्षाणमय-शङ्िमय-

ताम्रमय-सवुणगमय-रजतमयातन च आसन ् । ताम्र-कांस्याभ्यां च 

उपकरणातन शस्त्रातण आभरू्षणातन पािातण च तनमीयरते स्म । 

सवुणगरजताभ्यां च आभरू्षणातन पािातण च तनमीयरते स्म । 

अि प्रापे्तर्ष ु आकर्षगकवस्तरु्ष ु रत्नातन भारमानातन फलकातन च 

सतरत । 

उपररतमे भार्े मोहनजोदडो इत्यस्य 

कतित ्राजमार्गः वतगते ततस्मन ्च 

कातचत ्नातलका तनतमगता अतस्त  ।  

उपरर कतित ्कूपः  । 

वामतः अधः हड़प्पायाः कातचत ्

मदु्ा  । 

एतस्याः मदु्ायाः उपरर टङ्तकतातन 

तचह्नातन कस्यातञ्चत ्तवतशितलप्यां 

सतरत  । उपमहाद्वीपे प्राप्तलेिनस्य 

इद ंप्राचीनतमम ्उदाहरणम ्अतस्त  । 

तवद्ांसः एतत ्पतठतुं प्रयासं कृतवरतः 

पररत ुअधनुा यावत ्इद ंस्पि ंन 

अभवत ्यत ्एतस्य कः अथगः  

अतस्त । दतिणतः अधः- 

पक्वमणृ्मयातन िीडनकातन सतरत  । 

 

उपरर- पार्षाणमयान ्भारमापकान ्

पश्यरत ु । तकयता ध्यानेन उपयकु्तोपायेन 

च एतेर्षां तनमागण ंकृतम ्अतस्त  । एतेर्षां 

तनमागण ंचटग-पार्षाणने कृतम ्आसीत ् । 

एतेर्षां तनमागण ंप्रायः बहुमलू्यकानां 

पार्षाणानां धातनूां च तोलनाय कृतं 

स्यात ् ।  

मध्ये वामतः मतणकाः । एतासु बह्वव्यः 

कानीतलयन-पार्षाणैः तनतमगतातन  

आसन ्। 
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हडप्पासभ्यतायाः जनाः पार्षाणमयाः मदु्ाः तनमागतरत स्म । एतास ु

आयताकारास ु मदु्ास ु सामारयतः पशनूां तचिातण लभरते । हडप्पा-

सभ्यतायाः जनाः कृष्णवणेन अलङ्कृतातन रक्तमतृत्तकायाः पािातण 

तनमागतरत स्म । पश्यरत ु६पषृ्ठे । 

ततृीये अध्याये भवरतः येर्षां ग्रामाणां तवर्षये पतठतवरतः तकं तिातप 

धातोः उपयोर्ः भवतत स्म ? 

तकं ते पार्षाणमयान ्भारमापकान ्तनमागतरत स्म ? 

सम्भवतः ७००० वरे्षभ्यः पवूं मेहरर्ढे कापागसस्य कृतर्षः भवतत स्म । 

मोहनजोदडोतः वस्त्रिण्डानाम ् अवशेर्षाः रजतस्य कस्यतचत ्

पषु्पधारयाः ढौकनातन तथा च अरयैः ताम्रस्य वस्ततुभः संतििातन 

आसन ् तातन प्राप्तातन सतरत । पक्वमतृत्तकया तथा च फेयरस  इत्यनेन 

तनतमगत-तरत-ुकीलाः कापागसवयनं सङ्केतयतरत । 

एतेर्ष ु अतधकांशवस्तनूां तनमागणं तवशेर्षज्ञाः कृतवरतः आसन ् । 

तवशेर्षज्ञः सः उच्यते यः कस्यतचत ् तवतशिवस्तनुः तनमागणाथं 

तवतशिरूपेण प्रतशतितः भवतत यथा- पार्षाणस्य तवलेिनम,् 

रत्नानां द्यतुतकरणम ् अथवा पनुः मदु्ास ु तवतशितवलेिनम ् । 

र्षड्तिंशत्तमे पषृ्ठे तचिं पश्यरत ु यत ् प्रततमायाः मिंु 

तकयताकर्षगकरूपेण रतचतम ्अतस्त अतप च तस्य श्मश्रतूण तकयता 

शोभनप्रकारेण दतशगतातन सतरत । इद ं कायं कस्यतचत ्

तवशेर्षज्ञमतूतगकारस्य एव भतवतुं शक्नोतत ।  

प्रत्येकं जनः तवशेर्षज्ञः न भतवतुं शक्नोतत स्म । अस्मातभः इद ं न 

ज्ञातं यत ् केवलं परुुर्षाः एव एतादृशानां कायागणां कृते प्रतशिणं 

स्वीकुवगतरत स्म अथवा पनुः केवलं मतहलाः एव । प्रायः कािन 

मतहलाः अतप च केचन परुुर्षाः द्वौ एव एततस्मन ् कमगतण दिाः 

आसन ्। 

फेयरस 

पार्षाणाः शङ्िाः च प्राकृततकरूपणे प्राप्यरते पररत ु फेयरस ं कृतिमरूपणे 

सज्जीतियते  । तसकतायाः अथवा स्फतटकपार्षाणाना ंचणूं तनयागस ेमलेतयत्वा तेन 

वस्ततून तनमीयरते स्म  । तदनरतरं तेर्ष ुवस्तरु्ष ुकतित ्तस्ननधलेपः आरोप्यते स्म  । 

एतस्य तस्ननधलेपस्य वणागः प्रायः नीलाः अथवा समदु्वणीयाः भवतरत स्म  । 

फेयरस इत्यनने रत्नातन वलयातन कणागभरणातन लघतून पािातण च रच्यरते स्म  । 

पार्षाणान ्कतगतयत्वा तवलेख्य 

आकृष्य च मतणकाः तनतमगताः । 

एताः मध्यभार्ात ्तछतद्ताः आसन ्

यतः सिू ंस्थापतयत्वा मालायाः 

तनमागणं कतुं शक्नयुात ्। 

मध्ये दतिणतः तीक्ष्णफलकम ्

अधः वामतः – तचतितं 

अलङ्कृतवस्त्रं वा  । 

कस्यतचत ् महत्त्वपणूगस्य जनस्य 

पार्षाणमयी प्रततमा या 

मोहनजोदडोतः लब्धा आसीत ् । 

एतस्यां सः जनः अलङ्कृतवस्त्रेर्ष ु

दतशगतः अतस्त  । 
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असंशोतधतसामग्रयाः अरवेर्षणे 

असंशोतधतसामग्री ते पदाथागः उच्यरते ये प्राकृततकरूपेण लभ्यरते अथवा कृर्षकाः 

पशपुालकाः च तेर्षाम ्उत्पादनं कुवगतरत यथा काष्ठधातनूां अयस्काः प्राकृततकरूपेण 

उपलब्धाः असंशोतधतपदाथागः सतरत । एतैः पनुः अनेकप्रकारकातण  वस्ततून 

तनमीयरते । उदाहरणाथं कृर्षकैः उत्पातदतकापागसः असंशोतधतपदाथगः इतत उच्यते 

यतः वयनस्य पिात ् वसं्त्र सज्जीतियते । हडप्पायां जनाः बहूतन वस्ततून ति एव 

प्राप्नवुतरत स्म पररत ु ताम्र-लौह-सवुणग-रजत-बहूमलू्यपार्षाणसदृशानां पदाथागनां 

आनयनं ते दरूदशेात ्कुवगतरत स्म । 

हड़प्पायाः जनाः ताम्रस्य आनयनं सम्भवतः वतगमान-

राजस्थानतः कुवगतरत स्म । पतिमैतशयादशेात ्

ओमानतः अतप ताम्रस्य आनयनं तियते स्म । 

कांस्यस्य तनमागणागथं तामे्र तमश्रतयतुं तटन इतत धातोः 

आनयनम ् आधतुनक-ईरानतः अफर्ातनस्तानतः च 

तियते स्म । सवुणगस्य आनयनम ्आधतुनककणागटकात ्

बहुमलू्यपार्षाणस्य च आनयनं र्जुगरात ् ईरानतः 

अफर्ातनस्तानतः च तियते स्म । 

नर्रीयाणां कृते भोजनम ्

जनाः नर्रातण अततररच्य ग्रामेर्ष ुअतप तनवसतरत स्म । ते 

अरनातन उत्पादयतरत स्म अतप च पशनू ्पालयतरत स्म । 

कृर्षकाः पशचुारकाः एव नर्रेर्ष ुजीवमानानां शासकानां 

लेिकानां तशल्पकाराणां च कृते भोज्यपदाथागन ्

यच्छतरत स्म । पादपानाम ् अवशेरे्षभ्यः ज्ञायते यत ्

हड़प्पायाः जनाः र्ोधमू-यव-तद्वदल-हरेण-ुब्रीतह-ततल-

सर्षगपादीनाम ्उत्पादनं कुवगतरत स्म । 

वस्ततून एकस्मात ्स्थानात् अपरं स्थानं प्रतत कथं 

नीयरते स्म ? 

एतातन तचिातण पश्यरत ु  । कतञ्चत ् िीडनकम् 

अतस्त अतप च अपरा कातचत ्मदु्ा  । 

तकं भवरतः वकंु्त शक्नवुतरत यत ्हड़प्पायाः जनाः 

यातायाताय केर्षां साधनानां प्रयोरं् कुवगतरत स्म ? 

तकं र्ताध्यायेर्ष ुचियकु्तवाहनानां तवर्षये भवदभ््यः 

सचूनाः प्रदत्ताः सतरत ? 

बालानां िीडनकं हलम ्  । अद्य हलचालकाः 

अतधकतराः कृर्षकाः परुुर्षाः भवतरत  । अस्मातभः 

न ज्ञातं यत ् तकं हडप्पायाम ् अतप एर्षा एव प्रथा 

आसीत ् । 
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भमूेः कर्षगणागथं हलस्य प्रयोर्ः तकतञ्चत ् नतूनम ्

आसीत ् । हडप्पाकालीनाः हलाः त ु अवतशिाः न 

सतरत यतो तह प्रायः काष्ठमयाः भवतरत स्म पररत ु

हलाकारकातण िीडनकातन लब्धातन सतरत । 

िेिेऽतस्मन ् वर्षागः रयनूाः भवतरत अतः सेचनाय जनैः केचन उपायाः कृताः 

स्यःु । सम्भवतः जलस्य सञ्चयः तियते स्म अतप च आवश्यकतायां सत्यां 

ततः सस्यानां सेचनं तियते स्म । 

हड़प्पायाः जनाः र्ो-मतहर्षी-अजावीनां च पालनं कुवगतरत स्म । ग्रामाणां समीपे 

तडार्ाः चारणस्थानातन च भवतरत स्म । पररत ु शषु्कमासेर्ष ु पशनूां समहूाः 

भोजनस्य अरवेर्षणे दरूदशंे प्रतत नीयरते स्म । ते बदरीसदृशातन फलातन 

एकिीकुवगतरत स्म मत्स्यग्रहणं कुवगतरत स्म अतप च हररणसदृशानां पशनूाम ्

आिेटं कुवगतरत स्म । 

र्जुगरे हडप्पाकालीनस्य नर्रस्य सकू्ष्मतनरीिणम ्

कच्छिेिे ितदरबेतस्य तटे धौलावीरानामकं नर्रम ्आसीत ्। ति स्वच्छं जलं 

लभ्यते स्म अतप च भतूमः उवगरा आसीत ्। यि हडप्पासंस्कृतेः नर्रद्वयं द्वयोः 

भार्योः तवभक्तम ् आसीत ् ति च धौलावीरानर्रं तिर्ष ु भारे्र्ष ु तवभातजतम ्

आसीत ् । एतस्य प्रत्यकंे भारं् पररतः पार्षाणमयी उरनततभतत्तः तनतमगता  

आसीत ् । एतस्य अरतः प्रवेिु ं च बहृतरत द्वारातण आसन ् । एततस्मन ् नर्रे 

तकञ्चन अनाच्छातदतिेिम ् अतप आसीत ् यि सावगजतनककायगिमाः 

आयोज्यरते स्म । अि प्रापे्तर्ष ु केर्षतुचत ् अवशेरे्षर्ष ु हडप्पातलपेः दीघागिरातण 

पार्षाणेर्ष ु तवतलतितातन आसन ् । एते अतभलेिाः प्रायः काष्ठालङ्कृताः 

आसन ् । अयं कतित ् तवतचिः अतभलेिः अतस्त यतो तह सामारयतया 

हड़प्पायाः लेिाः मदु्ासदृशेर्ष ुलघवुस्तरु्ष ुप्राप्यरते । 

लोथलस्य 

पोतस्थानकम ् । 

अयं र्रीयान ्तडार्ः 

लोथलस्य पोतस्थानकं 

स्यात,् यि 

समदु्मार्ीयाः नावः 

ततष्ठतरत स्म  । सम्भवतः 

अि सामग्रीणाम ्

अवरोहणम ्आरोहणं 

तियते स्म  । 
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र्जुगरस्य िम्भातस्य आिाते प्राप्यमाणा साबरमत्याः कस्यातित ्उपनद्याः तटे तस्थतं 

लोथलनर्रम ् एतादृशे स्थाने तस्थतम ् आसीत,् यि बहुमलू्य-पार्षाण-

सदृशासंशोतधत-पदाथगः सरलतया लभ्यते स्म । एतत ् पार्षाण-शङ्ि-धाततुभः 

तनतमगतवस्तनूां तकमतप महत्त्वपणूं केरद्म ् आसीत ् । एततस्मन ् नर्रे तकञ्चन 

सञ्चयर्हृम ् अतप आसीत ् । एतस्मात ् सञ्चयर्हृात ् अनेकाः मदु्ाः मदु्ाङ्कनम ्

अथवा मदु्ातचह्वरनातन (तक्लरनमतृत्तकायां नोदनात ्जाततचह्नातन) लब्धातन सतरत । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अि तकञ्चन भवनं प्राप्तम ्अतस्त, यि सम्भवतः मनके इतत तनमागणस्य कायं भवतत  

स्म । पार्षाणस्य िण्डाः, अधगसातधतातन मनके इतत, मनके इतत तनमागणस्य 

उपकरणातन तनतमगतातन मनके इतत च अि अलभ्यरत । 

सभ्यतायाः समापे्तः रहस्यम ्

प्रायः ३९००वरे्षभ्यः पवूं कतित ् महत्पररवतगनं दृतिर्ोचरं भवतत । सहसा जनाः 

एतातन नर्रातण अत्यजन ् । लेिन-मदु्ा-भारमापकानां च प्रयोर्ः व्यवहारपथात ्

अपर्तः । दरूदशेात ् असंशोतधतसामग्रयाः आनयनं रयनूम ् अभवत ् । मोहनजोदडो 

राजमारे्र्ष ु अवकरचयाः जाताः । जलतनकासप्रणाली निा जाता, राजमारे्र्ष ु एव 

पणगकुटीरसदृशातन र्हृातण तनमागतुं जनाः आरभरत । 

एतत ् सवं कस्मात ् कारणात ् अभवत ् ? न तकतञ्चत ् ज्ञायते । केर्षातञ्चत ् तवदरु्षां 

मारयता अतस्त यत ्नद्यः शषु्काः जाताः आसन ्। अपरेर्षां कथनम ्अतस्त यत ्वनानां 

नाशः जातः आसीत ् । एतस्य कारणम ्इद ंभतवतुं शक्नोतत यत ्इतिकानां दाढ्गयाथं 

ईरधनस्य आवश्यकता भवतत । एतत ्अततररच्य पशनूां व्यापकसङ्ख्यायां समहूाः 

घासिेिेर्ष ु चरतरत स्म ततः घासिेिातण समाप्तातन जातातन स्यःु । केर्षतुचत ् िेिेर्ष ु

जलप्लावनं जातम ्। पररत ुएतैः कारणःै इद ंस्पि ंन जातं यत ्सवेर्षां नर्राणाम ्अरतः 

समातप्तः वा कथं जाता । यतो तह जलौघस्य शषु्क-नदीनां च प्रभावः केर्षतुचत ्एव 

िेिेर्ष ु जातः स्यात ्। 

मदु्ा(महुर)अतप च मदु्ाङ्कन ंअथवा महुरबरदी 

मदु्ाणां प्रयोर्ः सामग्रया परूरतातन तातन पटुकातन अथवा तान ् स्यतूान ् च तचह्नीकतु ं

तियते स्म यातन एकस्मात ्स्थानात ्पथृक्स्थान ंप्रतत पे्रष्यरते स्म  । स्यतूानां तपधानस्य 

पिात ्मिुेर्ष ुतक्लरनमतृत्तकां लेपतयत्वा तेर्ष ुमदु्ांकन ंतियते स्म  । मदु्ायाः अङ्कनम ्

एव महुरबरदी इतत उच्यत े । 

यतद एतत ्अङ्कन ंितुटतं न भवतत स्म ततहग ततः अनमुीयते स्म यत ्वस्त ुयथावत ्

अतस्त वस्तनुा सह न कातप कुचिेा जाता  । 

अद्य अतप मदु्ायाः प्रयोर्ः भवतत  । अरवरे्षयरत ुयत ्मदु्ाङ्कनं प्रयोर्ः तकमथं भवतत स्म  । 
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इत्थम ् अनभुयूते यत ् शासकानां तनयरिणं समापं्त जातम ् । यतत्कमतप जातं स्यात ्

पररवतगनस्य प्रभावः स्पितया दृश्यते । आधतुनकपातकस्तानस्य तसरध-पञ्चनदयोः 

तनवासाः (वतस्तयां) भतूमसात ्जाताः आसन ्। बहवः जनाः पवूगदतिण-िेिरे्ष ुनतूनेर्ष ु

तनवासेर्ष ुलघतुनवासेर्ष ुच र्त्वा अवसन ्। 

एतस्याः घटनायाः प्रायः १४०० वर्षागणां पिात ् नतूननर्राणां तवकासः अभवत ् । 

एतेर्षां तवर्षये भवरतः र्षष्ठाध्याये नवमाध्याये च पतठष्यतरत । 

कल्पयन्तु 

भवरतः स्वमात-ृतपतभृ्यां सह ४००० वर्षभे्यः पवंू लोथलतः  मोहनजोदडो इत्यस्य यािां 

कुवगतरत । भवरतः ज्ञापयरत ुयत ्भवरतः कथं यािां कररष्यतरत, भवतां मातातपतरौ यािायाः 

कृते आत्मतभः सह तकं तकं नेष्यतरत ? अतप च मोहनजोदडो इत्यि भवरतः तकं द्क्ष्यतरत ? 

  

अन्यत्र 

स्वमानतचि े तमस्रम ्अरवेर्षयरत ु  । नीलनद्याः पार्श्गस्थातन िेिातण पररत्यज्य तमश्रस्य अतधकांशभार्ः मरुस्थलीयः 

अतस्त  । 

प्रायः ५००० वर्षभे्यः पवंू तमश्रस्य 

शासकाः सवुणग-रजत-हतस्तदरत-काष्ठ-

हीरक-रत्नातन च आनतेु ं स्वसनेाः 

सदुरूदशेान ्प्रतत प्रेतर्षतवरतः आसन ् । ते 

दीघागतण स्मारकातण तनमागतपतवरतः  

यातन तपरातमड इतत नाम्ना ज्ञायरते  । 

 नपृरे्ष ु मतृेर्ष ु सत्स ु तेर्षां शवाः 

एतेर्ष ु तपरातमड इत्येतेर्ष ु भतूमसात ् कृत्वा 

सरुतिताः 

स्थाप्यरते स्म  । एतेर्षां शवानां कृते ममी इतत शब्दस्य  प्रयोर्ः भवतत स्म  । तैः शवैः साधगम ्इतोऽतप अरयातन 

वस्ततून भतूमसात ्तियरते स्म  । एतेर्ष ुिाद्यारन-पये-वस्त्राभरू्षण-पाि-वाद्ययरि-शस्त्र-पशवः सतम्मतलताः सतरत  । 

यदा कदा  शवेन सह तेर्षां सवेकाः सतेवकाः च अतप भतूमसात ् तियरते स्म । तवर्श्स्य इततहास े शवानां 

भतूमसात्करणस्य परम्परां पश्यन ्तमश्रे सवागतधकातन धनातन सम्पत्तयः च व्ययीतियरते स्म  । 

तकं भवरतः अनभुवतरत यत ्मतृ्योः पिात ्एतेर्षां नपृाणां कृते एतेर्षां वस्तनूाम ्आवश्यकता जाता स्यात ्? 
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1. परुातत्त्वतवदः कथं ज्ञातवरतः यत ् हडप्पासंस्कृतेः काले वस्त्रस्य उपयोर्ः 

भवतत स्म ? 

2. तनम्नतलतितस्य समेुलनं कुवगरतु-  

  ताम्रम ्   र्जुगरः 

 सवुणगम ्   अफर्ातनस्तानम ्

 तटनधातःु   राजस्थानम् 

 बहुमलू्यपार्षाणः  कनागटकः 

3. हड़प्पायाः जनानां कृते धातु-लेिन-चि-हलातन च तकमथं महत्त्वपणूागतन आसन ्? 

 

 

 

4. अतस्मन ् अध्याये पक्वमतृत्तकया (टेरा-कोटा) तनतमगतानां सवेर्षां िीडनकानां 

सचूीं कुवगरत ु। एतेर्ष ुकातन िीडनकातन बालकेभ्यः आतधक्येन रुतचतातन स्यःु ? 

5. हड़प्पायाः जनानां भोजनसामग्रयाः सचूीं कुवगरत ु । वतगमानकाले एतास ुभवरतः 

तकं तकं िादतरत ? तचह्नीकृत्य ज्ञापयरत ु। 

6. हड़प्पायाः कृर्षकाणां पशपुालकानां च जीवनं तकं तेभ्यः कृर्षकेभ्यः तभरनम ्

आसीत,् येर्षां तवर्षये भवरतः र्ताध्यायेर्ष ु पतठतवरतः सतरत ? स्वकीये उत्तरे 

एतस्य कारणं ज्ञापयरत ु। 

 

 

 

7. स्वस्य नर्रस्य अथवा ग्रामस्य ियाणां महत्त्वपणूगभवनानां तववरणं यच्छरत ु। तकं 

तातन तनवासस्य महत्त्वपणूेर्ष ु िेिेर्ष ु तनतमगतातन आसन ् । एतेर्षां भवनानाम ्

उपयोर्ः तकमथं तियते ? 

8. भवतां िेिे तकं तकञ्चन परुातनं भवनम ् अतस्त ? इद ं जानरत ु यत ् तत ् तकयत ्

परुातनम ्अतस्त अतप च एतस्य संरिणं कः करोतत ? 

 

इम्त चतुथााध्यायाः 

  

 

 

 

 महेरर्ढे कापागसस्य 

कृतर्षः(प्रायः ७००० 

वर्षभे्यः प्राक्) 

 नर्राणाम ्आरम्भः 

(प्रायः ७००वर्षभे्यः 

पवूगम)् 

 हड़प्पायाः नर्राणाम ्

अरतस्य अथागत ्

समाप्तेः प्रारम्भः 

(प्रायः ३९०० 

वर्षभे्यः प्राक्) 

 अरयेर्षां नर्राणां 

तवकासः (प्रायः 

२५०० वर्षभे्यः 

प्राक्) 

आगच्छन्तु कृत्वा पश्यामाः 

काश्चन 

महत्त्वपूणाम्तथयाः 

आगच्छन्तु चचायामाः 

उपयोतर्-शब्दाः 

नर्रम ्  

नर्रदरु्गः 

शासकः 

तलतपकः 

मदु्ा (महुर) 

तशल्पकारः 

धातःु 

तवशरे्षज्ञः 

असातधतसामग्री 

(कच्चा माल) 

हलम ्

सचेनम ्

आगच्छन्तु स्मरणं कुमााः 

 

 


