ીજૂફ દધી ઈપૃુફગ ઼રૅુ પળીષદૃઅ
ઙૃઞળીદફૃઅ ઙૐળષ વ્ધવ
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.
લોથલ’ એક ાચીન તથા આુિનક નગરસ ૃ
ધરાવું શહર હુ.ં લોથલનો સામા!ય અથ$ મડદા'ું શહર એમ થાય.
નગરનાં ખોદકામ પહલાં આ *થળને લોથલનો ટકરો કહવાતો હતો.
લોથલની પાસે આવેલા લ.મી/ુરા તથા લગરવાડા ગામના લોકો અહ0 ગાય
ભ2સ ચરાવવા આવતા હતા. અહ0 3 ૂબ માણમાં થું ઘાસ તેઓ તેમનાં
પ9ુ માટ વાઢ; જતા હતા.
લોથલ પાસે આવે= ું ધોળાવીરા, બંને પાસે પાસે હતાં. એક
સંશોધન ુજબ તે બંને શહર નાશ થઈ પા?યાં પણ અહ0ના લોકો દ@રયો Aૂર
ચાBયો ગયો હોવાથી @હજરત કર; ગયા હતા. તેથી આ બંને નગર ઉજજડ
થઈ ગયાં અહ0 કરાવેલા ખોદકામ પછ; અહ0 લોથલમાં E અવશેષો મળ;
આGયા તેમાં એક શ0ગડાંવાળા ાણીનો ભેદ આE પણ ઉક લાયો નથી. તેના
ઉપર HચIHલપીમાં કાંઈક JુAું જ લખાયે= ું હોય છે . કોઈ તેને ગ2ડો માને છે
પરં  ુ િનKણાતોની ટ;મે તે' ું નામ એિનકોન આLMું છે . અહ0ના લોકો ાણીનાં
હાડકાંની પેનનો ઉપયોગ તથા વન*પિતનાં પાંદડાની શાહ;નો ઉપયોગ
કરતા હતા તેઓ કઈ ભાષામાં વાત કરતા હશે તે જણાMું નથી. લોથલમાં
NદાE દોઢક હOર લોકો વસતા હતા તેP ું મનાય છે . જયાર ધોળાવીરામાં
િવશાળ નગર મળ; આGMું છે . વળ; Qયાં કોઈ રાOની સRા હતી. જોક
ધોળવીરા લોથલથી ઘSુ ં મોTું હુ.ં
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Uુજરાતની હડLપા સં*Vૃિતની ૩૦૦ Eટલી સાઈટ હોવા'ું
મનાય છે . અહ0ના અવશેષો પરથી એPું મનાય છે ક અહ0 તે કાળમાં Yિવડ
લોકો વસતા હશે. લોથલ તથા ધોળાવીરામાં અZ[ન તથા પ9ુ-પ]ીનાં HચIો
મળ; આGયાં તેથી એPું મનાય છે ક તેઓ અZ[ન/ ૂજક હશે. અને તેઓ
વહાણવટ;માતાને માનતા હશે. લોથલમાંથી દ@રયાઈ માગ^ ઈરાક, ઈરાન,
અફઘાિન*તાનમાં વેપાર કરવા જતા હશે. લોથલમાંથી મળે લા હાડિપ`જર
પરથી એPું અ'ુમાન થઈ શક છે ક તે વખતની Qયાંની O છ aટ bચાઈ
ધરાવતી હશે. તે સમયે Qયાંનાં બાળકો શેતરં જ, ગીBલી ડંડા, ગેડ;દડો,
કcબડ; વગેર રમતાં હશે.
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