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হর�া সভ�তার নামকরণ িবতক�ঃ

হর�া সভ�তার ইিতহাসচচ�ার মলূ�ায়�ন অিবরাম পিরবত�ন ঘটার জন� তার চির�ও
বারংবার বদ�ল যায় এবং তারই অিভঘা�ত এই সভ�তার নামকর�ণও �দখা যায় নানা
�বিচ��। গ�বষণার �াথিমক প�ব�এই সভ�তার অিধকাংশ ���লই পাওয়া যায় িস�ু
উপত�াকায়। তাই এ�ক ‘Indus Valley Civilization’ বা ‛িস�ু উপত�কার সভ�তা’ ব�ল
িচি�ত করা হয়। িক� এই সভ�তার পিরচয় যখন িস�ু উপত�কার বাই�রও পাওয়া যায়
তখন এর নামকর�ণও বদল ঘ�ট। মািট��মার �ইলার সহ ব� ��তাি�ক এই সভ�তার
নাম �দন ‘িস�ু সভ�তা’ বা ‘Indus Civilization’, িবগত ি�শ বা চি�শ বছ�র ভারত ও
পািক�া�ন এই সভ�তার আ�রা ব� সংখ�ক ���ল উ�ার হওয়ায় এই সভ�তার
�ভৗ�গািলক পিরিধও �সািরত হয়। বত�মা�ন পািক�া�নর প�াব, িস�ু এলাকা,
বালিুচ�ান, ভার�তর জ�,ু প�াব, উ�র��দ�শর পি�মাংশ, হিরয়ানা, রাজ�া�নর
উ�রভাগ ও �জরাট জ�ুড় এই সভ�তার িনদশ�ন এখন সলুভ।��তই এই �ভৗ�গািলক
িব�া�রর আ�লা�ক সভ�তািটর আ�রা একিট িবক� নামকর�ণর ��য়াজনীয়তাও
অবশ��াবী হ�য় ও�ঠ। এ���� ‘হর�া সভ�তা’ (Harappan Civilization) নামিট উ�ঠ
আ�স এবং এর �পছ�ন নানারকম যিু�ও �দান করা হয়। �থমত, ইরাবতী (রািভ) নদীর
পি�ম পা�ড় অবি�ত হর�া শহরিট �াচীন�, কৃিষ ও সং��িতর িবচা�রর িস�ু
উপত�কাি�ত অন�ান� শহর অ�প�া অ�নক �বিশ ���পণূ�, ি�তীয়ত, ভ�গভ�ি�ত
খননকা�য�র ফ�ল হর�ায় �যসব ��ব� পাওয়া �গ�ছ �স�িল �দ�খ ম�ন হয় িনকটবত�
অিধবাসীরাও হর�ীয়�দর অনকুরণ কর�তা। এই অনকুরণ�ক সহ�জই সং��িতর িচ�
বলা যায়, তৃতীয়ত, উৎখনন �ারা �া� পরুাব� �থ�ক �মাণ করা যায় �য, হর�ায়
�া�ব� ম�হ��াদা�ড়া বা অন�ান� অ��ল �া�ব�র ত�লনায় অ�নক �াচীন। �ধতুাই
নয়, অধনুা খননকা�য�র মাধ��ম অধ�াপক িদলীপ কুমার চ�বত�, রিফক মঘুল �মাণ
ক�র�ছন �য, হর�ার সব�িন�ত�ল একিট �াক-হর�া সভ�তার অবি�িত র�য়�ছ। �াক-
হর�া সভ�তার উপি�িত িনরবি��তার কথা �মাণ ক�র যা, অন�ান� অ��ল পাওয়া
যায় না। স�ব�াপির, ��ত��র িনয়ম◌ানসুা�র, পরুাব� �থম �কা�না �া�ন পাওয়া �গ�ল
�সই এলাকার সভ�তার নাম �থম �ানিটর নামানসুা�র হ�য় থা�ক। এ�স�� উ��খ� �য,



��তাি�ক আ�লকজা�ার কািনংহাম হর�া �থ�কই �থম এই সভ�তার ক�য়কিট
সীল�মাহর পান। ১৮৭২-৭৩ সা�ল িতিন আ�রা ক�য়কবার ওই �ানিট পির�মণ ক�রন
এবং �বশ ক�য়কিট ��ব� সং�হ ক�রন। এর আ�গও ১৮২৬ সা�ল চাল�স ম�াসন
হর�ার িটিবর কথা পি�তমহ�লর �গাচ�র এ�নিছ�লন। যাই �হাক, আ�রা ক�য়ক দশক
পর দয়ারাম সাহানীর কৃিত�� িস�ু সভ�তার যাবতীয় ����লর ম�ধ� হর�া�তই
সব��থম উৎখনন �� হয় এবং উপ�রা� যিু���লার িভি��ত পরুাতাি�ক ও
ঐিতহািসকরা এই সভ�তার নাম �দন ‘হর�া সভ�তা’ বা ‘Harappan Civilization’.

‘হর�া সভ�তা’ নামকরণ �য সক�লই িনি��ধায় �ম�ন িন�য়�ছন তা িক� বলা যা�ব
না। সা�িতককা�ল এই সভ�তা�ক �বিদক রঙ মািখ�য় ‘িস�ু-সর�তী’ সভ�তা ব�ল
উ��খ করার �বণতা ল�ণীয়। ইরফান হািব�বর ম�ত, এর ম�ধ� �কান �যৗি�কতা �নই,
কারণ �ছাট একিট মর�মী নদী ‛সর�তী’ িস�ু উপত�কার িবশাল ����র অ�গ�ত,
�কবলমা� এই কার�ণই িস�ুর সা�থ সর�তীর �� সমা�সর �কানও �ভৗ�গািলক
�যৗি�কতা থাক�ত পা�র না। িঠক �তমিন ঘ�র (যার একিট উপনদী সর�তী), হা�া
এবং �ছৗতাং-এর মরাখা�তর পা��� এলাকায় ত�লনামলূকভা�ব �বিশ সংখ�ায় �লাকালয়
থাকা স��ও িস�ু বা হর�া সভ�তার স�� তা�দর সংযিু�র �কানও ন�ায�তা �িত�া করা
যায় না। ঐ সব নদী তীরবত� অ��ল বন�ার ��কাপ অ�প�াকৃত কম থাকায় এবং
কৃিষকাজ িবল�� �� হওয়ায় ঐ �লাকালয়�িল িনি�ত ��প �বিশিদন িট�ক িছল।
এতএব ঘ�র-হা�া উপত�কা �য, সব�চ�য় ঘনবসিত অ�ল িছল িকংবা িস�ু সভ�তার
মলূ�ক� িছল ঐ উপত�কা এমন �কানও বা�ব �মাণ �নই। তাই এই সভ�তা�ক ‘িস�ু-
সর�তী’ সভ�তা বলা অনিুচত ব�লই অধ�াপক হািবব ম�ন ক�রন।


