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1. प्रस्तावना: 

          प्रतिन भारिािील प्रथम तवशाल साम्राज्यािी स्थापना िंद्रगुप्त मौयि याने केली. त्याने तसकंदरिे भारिावरील 

आक्रमन परि गेल्यानंिर धनानंद या नंद राजािा पराभव करून उत्तर भारिाि आपली सत्ता प्रस्तापीि केली. मौयि 

वंशाि िंद्रगुप्त मौयि, त ंदूसार व सम्राट अशोक हे  लाढय सम्राट झालेि , ज्यांनी संपूिि भारिाि साम्राज्यतवस्तार केला. 

कतलंगच्या युद्धाि तवजयी झाल्यावर सम्राट अशोक हा भारिािील प्रथम िक्रविी सम्राट झाला. मात्र कतलंगच्या 

युद्धािील तहंसा  घून सम्राट अशोकािे मन पररवििन झाले. त्याने  ौद्ध धमि स्विकारला व अतहंसावादी धोरि अवलं ीले. 

मात्र या अतहंसावादी धोरिामुळेि पुढे मौयि साम्राज्यािे पिन झाले. मौयि साम्राज्याच्या पिनानंिर जवळ जवळ 500 

वषािनंिर उत्तर भारिाि गुप्त साम्राज्यािी स्थापना झाली. गुप्त राजांनी इ.स. 319 िे इ.स. 550 पयंि भारिािील 

अतधकांश भागावर राज्य केले. या काळास गुप्त काळ म्हिून सं ोतधिाि. गुप्त काळािे मुख्य वैतशष्य म्हिजे गुप्त 

काळािि भारिाि सविप्रथम व आजपयंि एकदाि सुविियुग आले होिे. म्हिून गुप्त काळास भारिािील सुविियुग 

म्हििाि. 

 

2. सुवर्ण युग: 

       सुविि युग त्या युगास म्हििाि ज्या युगाि तकंवा काळाि धमि, कला, सातहत्य, ज्ञान-तवज्ञान इत्यादी के्षत्राि 

देशािी अद्भूि प्रगिी होिे. तशवाय सविसाधारि जनिा व समाज शासकाच्या कायािमुळे समाधानी असिे. 

       गुप्त सम्राटांच्या शासन काळाि भारिीय सभ्यिा व संसृ्किीच्या प्रते्यक के्षत्राि लक्षिीय प्रगिी झाली. भारिाि 

तहंदू संसृ्किी आपल्या सवोच्च त ंदू पयंि पोहिली होिी. गुप्त काळाि करांिे प्रमाि सौम्य िरूपािे होिे. िर जनिेला 

राज्यामार्ि ि सुखसुतवधा अतधक प्राप्त व्हायच्या. तशवाय गुप्त काळािील प्रते्यक के्षत्रािील जसे कला, सातहत्य, ज्ञान-

तवज्ञान इत्यादी मधील प्रगिी लक्षाि घेऊन या काळाला इतिहासकार “ििियुग” म्हिून सं ोधीि करिाि. यालाि 

“क्लतसकल युग” तकंवा “पेरीक्लीन युग” सुद्धा म्हििाि. गुप्त काळ हा प्रिापी सम्राटांच्या कायांनी व सवोतृ्कष्ट संसृ्किी 

मुळे भारिीय इतिहासाि ििािक्षरांनी नमूद करण्याि आलेला आहे. 

 

साराांश: प्रतिन भारिाि मौयि साम्राज्याच्या पिना नंिर जवळ जवळ 500 वषांनी िीस−या शिकाि उत्तर भारिाि 

गुप्त साम्राज्यािी स्थापना झाली. गुप्त सम्राटांनी 200 वषांपेक्षा अतधक काळ भारिाि राज्य केले. त्यांच्या या 

कारकीदीस इतिहासकार ”गुप्तकाळ“ ही सविसाधारि संज्ञा देिाि.  गुप्त राजवंशाि अनेक प्रिापी व किूित्ववान 

सम्राट झालेि. याि िंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, िंद्रगुप्त तििीय (तवक्रमादीत्य), कुमारगुप्त, सं्कदगुप्त हे प्रमुख 

सम्राट होिे. या प्रिापी गुप्त सम्राटांच्या कारतकदीि भारिाि स्थापत्यकला, मुतििकला, तित्रकला, सातहत्य, तवज्ञान, 

धािूशास्त्र या सारख्या अनेक के्षत्राि लक्षनीय प्रगिी झाली. त्यामुळेि इतिहासकार या युगाला “सुविि युग” म्हिून 

सं ोतधिाि. या युगाला “क्लासीकल युग” तकंवा “पेरीक्लीन युग” म्हिून सुद्धा सं ोतधिाि. 

      गुप्त सम्राटांनी आपल्या शौयािने तवशाल साम्राज्यािे रक्षि केले. तशवाय गुप्त सम्राटांिी प्रशासकीय व्यवस्था 

अतिशय उत्तम व जनिेसाठी हीिकारी होिी. त्यामुळे राज्यािील जनिा सुखी होिी. तशवाय गुप्त सम्राटांनी 

आपल्या राज्याि प्रते्यक कलेला व कलाकारांना प्रांत्साहन तदले. त्यामुळे भारिाच्या इतिहासाि एकदाि सुविि युग 

आले व िे गुप्तसम्राटांच्या 200 वषांपेक्षा अतधक काळाि. 

 

प्रमुख शब्द:    गुप्तकाळ, िंद्रगुप्त प्रथम, िंद्रगुप्त तििीय तवक्रमादीत्य, समुद्रगुप्त, कालीदास, नागाजुिन. 
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3. गुप्त साम्राज्यातील प्रतापी सम्राट: 

          गुप्त राजांमधे्य सविप्रथम श्रीगुप्तिा उले्लख तमळिो. त्यानंिर त्यािा पुत्र घटोत्कि गुप्त राजा झाला. परंिू त्यानंिर 

झालेल्या िंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, िंद्रगुप्त तििीय (तवक्रमादीत्य), कुमारगुप्त, सं्कदगुप्त या प्रिापी सम्राटांच्या उतृ्कष्ट 

प्रशासनामुळे गुप्त काळ ििियुग म्हिून प्रतसद्ध झाला. 

 चंद्रगुप्त प्रथम: 

 िंद्रगुप्त प्रथम याला गुप्त साम्राज्यािा वास्ततवक संस्थापक मानिाि. िंद्रगुप्त प्रथम िा राज्यातभषेक इ.स. 319 

मधे्य झाला व गुप्त सवंि िा प्रारंभ झाला. िंद्रगुप्त प्रथम याने इ.स. 319 िे इ.स. 350 पयंि राज्य केले. 

 समुद्रगुप्त:   

िंद्रगुप्त प्रथम नंिर त्यािा मुलगा समुद्रगुप्त हा इ.स. 350 मधे्य सम्राट झाला. सम्राट अशोका नंिर भारिािील 

दुसरा व अखेरिा िक्रविी सम्राट होण्यािा मान सम्राट समुद्रगुप्त यालाि जािो. समुद्रगुप्त याने उत्तर व दतक्षि भारिाि 

तवजयी अतभयान यशश्वरीत्या पुिि केले. समुद्रगुप्त कधीही पराभूि झाला नाही व सम्राट अशोका नंिर भारिाि तवशाल 

साम्राज्य स्थापीि करिारा दुसरा सम्राट  नला. 

 चंद्रगुप्त द्वितीय (द्ववक्रमादीत्य): 

 समुद्रगुप्त नंिर त्यािा थोरला मुलगा राम गुप्त सम्राट झाला. त्याने इ.स. 375 िे इ.स. 380 पयंि राज्य केले. 

मात्र िो भेकड व अपयशी शासक होिा व शक राजा रूद्रसेन िृिीय च्या आक्रमनािा सामना करण्या ऐवजी शरिागिी 

पत्करल्याने त्याला ठार करून त्यािा लहान भाऊ व समुद्रगुप्तिा दुसरा मुलगा िंद्रगुप्त तििीय सम्राट झाला. िंद्रगुप्त 

तििीयने इ.स. 380 िे इ.स. 415 पयंि राज्य केले. िंद्रगुप्त तििीय ने त्या काळी  लाढय समजल्या जािा−या शक 

राजा रूद्रसेन िृिीय च्या तवशाल सेनेिा पराभव केला व रूद्रसेन िृिीय ला ठार करून शकांना भारिािून हद्दपार केले 

व भारिाला कृ्रर शकांपासून मुक्ती तमळवून तदली. शकां वरील तवजया नंिर िंद्रगुप्त तििीय ने तवक्रमादीत्य ही उपाधी 

धारि केली. शकांिा नाश केला म्हिून िंद्रगुप्त तििीय यास शाकारी िंद्रगुप्त सुद्धा म्हििाि. 

 कुमारगुप्त: 

 कुमारगुप्त हा िंद्रगुप्त तििीय (तवक्रमादीत्य) िा मुलगा इ.स. 415 िे इ.स. 455 पयंि गुप्त सम्राट होिा. त्याच्या 

काळाि पुष्पतमत्र या   िर जािीने गुप्त साम्राज्यावर आक्रमि केले. या आक्रमिास कुमारगुप्तिा मुलगा सं्कदगुप्तने 

परिवून लावले. 

 सं्कदगुप्त: 

 सं्कदगुप्त हा कुमारगुप्तिा मुलगा होिा. त्याने इ.स. 455 िे इ.स. 467 पयंि राज्य केले. सं्कदगुप्त हा गुप्त 

साम्राज्यािा शेवटिा पराक्रमी व प्रभावी सम्राट होिा. 

3.1 गुप्तकालीन कर प्रर्ाली व जनउपयोगी काये: 

गुप्त सम्राटांना संपुिि साम्राज्याच्या भुमीिे िामी मानले जायिे. मात्र व्यवहारीक दृष्टया कृषक(शेिकरी) हाि 

भूमीिा खरा िामी होिा. कृषी भुमीवर होिा−या उत्पन्नच्या आधारे त्याला राज्याला कर दयावा लागि असे. कृषी 

भुमीवर साधारििः  6 वा भाग िे 4 था भाग कर घेिला जायिा. याच्या मो दल्याि कृषकास राज्या कडून पाण्यािी 

व्यवस्था व शेिीच्या प्रगिीला लागिा−या साधनांिी पुिी करण्यािा प्रयत्न केला जायिा.   

उदा. गुप्त सम्राट सं्कदगुप्तच्या काळाि सौराष्टर  प्रांिािील सुदशिन झीलच्या नूिनीकरनािे कायि िेथील गुप्तांिा प्रशासक 

िक्रपालीिने केले होिे. त्यामुळे त्या भागािील पाण्यािी समस्या सोडवीण्याि आली.  

या तशवाय इिर कर जसे व्यापारावरील कर व िंुगी कर सुद्धा घेिला जायिा. गुप्त सम्राटांनी व्यापाराला अतधकातधक 

प्राधान्य तदले व त्यामुळे उद्योग धंदयांिी अतधकातधक प्रगिी झाली. 

3.2 गुप्त सम्राटांची धमणसद्विषू्णता: 

 गुप्त सम्राट प्रामुख्याने वैष्णव धमािवलं ी होिे. मात्र िरीही त्यांनी इिर धमि जसे  ौद्ध धमि व जैन धमि यांच्या प्रिी 

सतहषू्ण धोरिािा अवलं  केला. तहंदू धमाि व्यतिरीक्त इिर धमांिाही मान ठेवला. त्यामुळे गुप्त काळाि सवि धमांिा 

तवकास झाला. 

3.3 गुप्त कालीन स्थापत्य कला:  गुप्त काळािि सविप्रथम मंदीर तनमािि करण्याच्या परंपरेिा प्रारंभ झाला. गुप्त 

काळाि मंदीरांिी तनमीिी ही दगडांिारे करण्याि येऊ लागली. त्यामुळे दगडांवर कोरीव काम करिा−या कारागीरांना 
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अतधकातधक िालना तमळाली. गुप्त काळ म्हिजे तहंदू स्थापत्य कलेिा सुविि युगाि होिा. या काळी अनेक मंदीरांिी 

तनमीिी झाली. जसे 

देवगड येथील दशाविार मंदीर , 

भूमरा येथील तशव मंदीर , 

निना कुठार येथील पावििी मंदीर , 

तभरिगाव येथील तवषू्ण मंदीर , 

तिगवा येथील तवषू्ण मंदीर 

ऐरि येथील तवषू्ण मंदीर , 

तसरपूर येथील लक्ष्मि मंदीर , 

सािी येथील मंदीर , 

उदयतगरी येथील तवषू्ण मंदीर .... इत्यादी. 

3.4 गुप्त कालीन मुद्वतणकला: 

 मुतििकलेिा तवकास व प्रगिी प्रमुख्याने गुप्त काळािि झाली. मुतिंिी तनमीिी प्रामुख्याने दगड, मािी व धािू 

िारे होि असे. गुप्तकाळ हा स्थापत्य कलेप्रमािे मुतििकलेिा सुद्धा सुवििकाळ होिा. गुप्त काळी मुतिि कलेिी दोन 

प्रमुख कें दे्र होिी. 1) मथुरा व 2) काशी 

या काळी अनेक मुतिंिी व लेण्यांिी तनमीिी झाली. जसे 

सारनाथ येथील  ुद्ध मुतिि , 

मथुरा येथील  ुद्ध मुतिि ,  

सुल्तानगंज येथील  ुद्ध मुतिि , 

मथुरा येथील तवषू्ण मुतिि , 

देवगड येथील दशाविार मंदीरािील मुतिि , 

उदयतगरी पहाडा वरील तवषू्णिी वराह अविार मुतिि , 

मथुरा येथील महावीर जैन मुतिि ... इत्यादी. 

3.5 गुप्त कालीन द्वचत्रकला: 

 गुप्तकाळाि तित्रकलेिा सुद्धा तवकास झाला. गुप्तकालीन तित्रकलेिे अवशेष त्या काळी तनमीि झालेल्या 

मंतदरांच्या तभंिीवंर िसेि अजंठा,  ाघ,  दामी, कने्हरी िथा औरंगा ाद येथील गुर्ांमधे्य पहायला तमळिाि. 

3.6 गुप्त कालीन साद्वित्य: 

 गुप्तकाळाि सातहत्य के्षत्राि अभूिपुवि प्रगिी झालेली पहायला तमळाली. गुप्तकाळािि अनेक प्रतसद्ध सातहत्य 

तलखान करण्याि आले. जसे नारद सृ्मिी, कात्यायन सृ्मिी, पराशर सृ्मिी,  ृहस्पिी सृ्मिी. िसेि रामायि आति 

महाभारि या महाकाव्यांिे अंतिम िरूपाि तलखान देखील गुप्तकाळािि करण्याि आले. 

 गुप्तकाळािील प्रतसद्ध सातहत्यीक कालीदास व भास हे होिे. त्यािील कालीदास हा िंद्रगुप्त तििीय तवक्रमादीत्य 

च्या दर ारािील नवरत्नां पैकी एक होिा. कालीदास ने रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूि, ऋिुसंहार या गं्रथांिी तनमीिी 

केली. िर मालतवकातितमत्रम, तवक्रमोवशीयम व अतभज्ञानशाकुन्तलम या िीन नाटकांिे तलखाि केले.  

 भास ने मध्यभव्ययोग, दूिवाक्य,  ालिरीि, प्रतिभा अतभषेक, अतवमाकि , प्रतिज्ञायौगन्धरायम, 

रूवप्नवासवदनम, िारूदत्त, दूिघटोत्कवि, कििभार, अरूभंग व पंिरात्र या गं्रथांिी तनमीिी केली. 

 तवशाखादत्त याने मुद्राराक्षस, देवीिंद्रगुप्तम या गं्रथांिी तनमीिी केली. 

 या तशवाय अनेक गं्रथांिी तनमीिी गुप्तकाळाि झाली. 

3.7 गुप्त कालीन वैज्ञाद्वनक प्रगती:  

 गुप्तकाळाि तवज्ञानाच्या तवभीन्न शाखांमधे्य उले्लखनीय प्रगिी झाली. याि गतिि, खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष्य 

शास्त्र व तिकीत्सा तवज्ञानाि उच्चकोटीिी प्रगिी झाली. 

 गुप्तकाळाि अनेक वैज्ञातनक होऊन गेलेि. जसे आयिभट्ट, वराहतमहीर, ब्रम्हगुप्त. 
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आयणभट्ट:   

आयिभट्ट हा गुप्त कालीन महान गतििज्ञ व खगोलीय शास्त्रज्ञ होिा. आयिभट्टने आयिभट्टीय, दशगीतिका, आयिभट्ट 

तसद्धांि सारख्या गं्रथांिी तनमीिी केली. आयिभट्टने युरोपीयन वैज्ञानीकांनी सांगीिलेल्या पृथ्वी ििः च्या कके्षि र्ीरिे व 

त्यािमुळे पृथ्वीवर तदवस व रात्र होिाि. हा कोपरतनकस या युरोतपयन शास्त्रज्ञािा तसद्धांि हजार वषांपुवीि तसद्ध 

करून दाखवीला होिा व आपल्या गं्रथाि तलहून ठेवला होिा. जगािील प्रथम महान गतििज्ञ म्हिून सुद्धा आयिभट्टिे 

नाव घेिले जािे. 

वरािद्वमिीर:  

वराहतमहीर हा गुप्तकाळािील दुसरा गतििज्ञ व ज्योतिष्यी होिा. वराहतमहीरने वृद्धसंतहिा, पंितसद्धान्तीका, 

वृद्धजािक, लघुजािक, तववाहपटल व भोगयात्रा हे प्रतसद्ध गं्रथ तलहीले. 

वराहतमहीरिा मुलगा “पृथुयिा” याने ज्योतिष्य शास्त्रावर  षट्पंितशका नामक गं्रथ तलहीला. 

ब्रम्हगुप्त: 

 ब्रम्हगुप्त हा गुप्तकालीन प्रमुख खगोलीय वैज्ञातनक होिा. ब्रम्हगुप्तने ब्रम्हतसद्धांि, खंडखाद्य, ध्ययनाग्रह या 

गं्रथांिी तनतमििी केली. ब्रम्हगुप्तने नू्यटनच्या तकते्तक वषांआधीि गुरूत्वाकषिि तसद्धांिािा शोध लावला होिा. 

3.8 गुप्त कालीन द्वचकीत्सा पद्धतीचा द्ववकास: 

गुप्तकाळाि आयुवेद या तिकीत्सा पद्धिीिा तवकास झालेला होिा.  

गुप्तकाळािि वागभट्ट याने अष्टांग हृदय या आयुवेद गं्रथािी तनमीिी केली. 

नवनीिकम या आयुवेद गं्रथािी तनमीिी गुप्तकाळािि झाली होिी. नवनीिकम म्हिजे प्रािीन आयुवेदीक गं्रथािा 

सारांश होय. 

धनं्विरी हा प्रतसद्ध आयुवेदािायि िंद्रगुप्त तििीय तवक्रमादीत्याच्या दर ारािील नवरत्नां पैकी एक होिा. धनं्विरीस 

देवांिा वैद्य म्हिून सुद्धा सं ोधीि करिाि. धनं्विरीने रोग तनदान, वैद्य तिंिामति, तवद्याप्रकाश तितकत्सा, 

धनं्विरीतनघनु्ट, वैद्यक भास्करोदय व तितकत्सा सार संग्रह हे आयुवेदीक गं्रथ तलहीलेि. 

गुप्तकाळािि पा  ॅ ल का  ॅ प्य या पशु तिकीत्सकाने हस्त्यायुवेद या हत्ती वरील आयुवेदीक उपिार पद्धिीवर गं्रथ 

तलहीला. 

त्याि प्रमािे शतलहोत्र ऋतषने अश्वशास्त्र नामक गं्रथ घोडयावरील आयुवेदीक उपिार पद्धिीवर तलहीला. 

3.9 गुप्त कालीन धातू द्ववज्ञान शास्त्रातील प्रगती: 

गुप्तकाळाि धािू तवज्ञान शास्त्राि अभूिपुवि प्रगिी झाली होिी. यािे उदाहरि म्हिजे िंद्रगुप्त तििीय 

तवक्रमादीत्य यािा तदल्लीिील महरोली येथे असलेला लोहसं्तभ होय. हा लोहसं्तभ शुद्ध लोखंडािा असून 1600 

वषांपासून कधीही जंगला नाही. 

गुप्तकाळाि नागाजूिन नामक धािूशास्त्रीने सोना, िांदी, िां ा व लोह या धािंूमधे्य रोगप्रतिकारक क्षमिा 

असल्यािे तसद्ध केले होिे. 

नागाजूिन याने पा−यािा शोध सुद्धा लावला होिा. 

नागाजूिन याने रस रत्नाकर, लौहशास्त्र, आरोग्य मंजरी, तसद्ध नागाजूिन, योगरस, रसेन्द्र मंगल इत्यादी गं्रथांिी तनमीिी 

केली होिी. 

या वरून तसद्ध होिे की गुप्त काळाि धािूशास्त्राि अभूिपुवि प्रगिी झाली होिी. 

4. द्वनष्कर्ण: 

सुविि युग त्या काळास म्हििाि ज्याकाळाि देशािील कें द्रीय शासकािा त्या देशािील तवसृ्ति प्रदेशावर तकंवा 

भूप्रदेशावर  अतधकार असिो. असे शासक तदघि काळाकरीिा देशावर राज्य करीिाि व या काळाि तवदेशी शतंू्र पासून 

देशािे रक्षि करण्यास पात्र असिाि. तशवाय आपल्या देशािील जनिेिे पालनकिे  निाि व देशाला प्रते्यक के्षत्राि पुढे 

नेण्याकरीिा प्रयत्न करीि असिाि व जनिेला प्रोत्साहन देिाि. अशाि शासकांच्या काळाि देशािील जनिा सुखी, 

समाधानी असिे व प्रते्यक के्षत्राि जसे कला, सातहत्य, धमि, तवज्ञान ... इ. मधे्य देशािी अतवश्वसनीय प्रगिी होिे. 

भारिाच्या इतिहासाि अनेक राजवंशांनी भारिीय भूप्रदेशावर राज्य केले. मात्र याि काहीि राजवंश अशी होिी 

की ज्यांनी भारिािील मोठया भूप्रदेशावर राज्य केले व त्यांिे साम्राज्य हे तवशाल साम्राज्य म्हिून प्रतसद्ध झाले. याि 

प्रतिन काळिी मौयि राजवंश, गुप्त राजवंश, प्रतिहार राजवंश, िोल राजवंश, िालूक्य राजवंश, राष्टर कुट राजवंश, पाल 
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राजवंश, वधिन राजवंश ही प्रतसद्ध होिी. िर मध्ययुगीन काळिी गुलाम वंश, स्वखलजी वंश, िुगलक वंश, लोदी वंश, 

मुगल वंश ... इत्यादी. यािील काहीि राजवंशांिा साम्राज्य तवस्तार हा उत्तर व दतक्षि भारिािील तवसृ्ति प्रदेशावर होिा 

व िी तदघि काळ राज्य करू शकलीि. िे साम्राज्य म्हिजे गुप्त साम्राज्य व मुगल साम्राज्य होय. यािील मुगल 

साम्राज्याि  ादशहा अक र हा एकमेव धमिसतहषू्ण शासक होिा. मात्र  ाकी शासक धातमिक असतहषू्ण होिे. मुगलांच्या 

काळाि स्थापत्य कलेिा तवकास  ादशहा शहाजहानच्या काळाि झाला. माा़त्र मुगल काळाि ( ादशहा अक र िा 

काळ वगळिा) सविसाधारि जनिेवर अत्यािार वाढले. मात्र भारिीय इतिहासाि र्क्त गुप्त काळि असा होिा की ज्या 

काळाि गुप्त सम्राटांनी आपल्या शौयािने तवशाल साम्राज्यािे रक्षि केले. तशवाय गुप्त सम्राटांिी प्रशासकीय व्यवस्था 

अतिशय उत्तम व जनिेसाठी तहिकारी होिी. त्यामुळे राज्यािील जनिा सुखी होिी. तशवाय गुप्त सम्राटांनी आपल्या 

राज्याि प्रते्यक कलेला व कलाकारांना प्रोत्साहन तदले. त्यामुळे भारिाच्या इतिहासाि एकदाि सुविि युग आले व िे गुप्त 

सम्राटांच्या काळाि. 
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