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Gupta Period (319 AD-540 AD) 

» 4వ శతాబ్దం లో కొత్త  రాజవంశం, గుప్తత లు మగధలో ఉద్భవంచారు మరియు ఉత్తర భారత్దేశంలో ఎక్ుువ 
భాగం (వారి సామరాజయం మౌరుయల సామరాజయం అంత్ పెద్దది కానప్పటికీ) ఒక్ పెద్ద  రాజయయన్ని సాా ప ంచారు. వారి 
పాలన 200 సంవత్సరాలక్ు పెైగా కొనసాగింది. 
» ఈ కాలరన్ని పాాచీన భారత్దేశం యొక్ు 'కాా స క్ల్ యుగం' లేదా 'సవరణయుగం' అన్న ప లుసాత రు మరియు ఇది 
బ్హుశా భారతీయ చరిత్ాలో అత్యంత్ సంప్నిమ ైన యుగం. 
» ఎప గాా ఫ క్ ఆధారాల ప్ాకారం, రాజవంశ సాా ప్క్ుడు గుప్త  అనే వయకతత. అత్ను మహారాజయ అనే సాధారణ బిరుద్ును 
ఉప్యోగించాడు. 
» గుపాత  త్రువాత్ అత్న్న క్ుమరరుడు చటోత్ుచ్, అత్ను క్ూడా మహారాజయ బిరుద్ును వారసత్వంగా ప ందాడు. 

Chandragupta 1: 319-334 AD 

 

» మహారాజయధిరాజ బిరుద్ును సవవక్రించిన మొద్టి గుప్త  పాలక్ుడు. 
» అత్ను మిథిలర పాలక్ుల ైన లిచఛవీసుల శకతతవంత్మ ైన క్ుట ంబ్ంతో వ ైవాహిక్ బ్ంధం దావరా త్న రాజయయన్ని 
బ్లోపేత్ం చేసుక్ునాిడు. లిచిఛి యువరాణి క్ుమరరదేవతో అత్న్న వవాహం అత్న్నకత అపారమ ైన శకతతన్న, 

వనరులను మరియు పా్తిష్టను తెచిిపెటిటంది. అత్ను ప్రిస ాతిన్న ఉప్యోగించుక్ునాిడు మరియు సారవంత్మ ైన 
గంగా లోయ మొతాత న్ని ఆక్ామించాడు. 
» ఇత్డు కాీ.శ.319-20లో గుప్త  యుగాన్ని పాారంభంచాడు. 
» చంద్ాగుప్త  I మగధ, ప్ాయరగ మరియు సాకేతాలపెై త్న అధికారాన్ని సాా ప ంచగలిగాడు. 
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Samudragupta: 335-380 AD 

 

» సముద్ాగుప్తత డు గుప్త  రాజవంశాన్నకత చెందిన గొప్ప రాజు. 
» అత్న్న ఆసాా న క్వ హరిసేన రచించిన ప్ాయరగ ప్ాశస త  లేదా అలహాబ్ాద్ సథా ప్ శాసనంలో అత్న్న పాలన యొక్ు 
అత్యంత్ వవరణాత్మక్ మరియు పాామరణిక్మ ైన రికారుు  భద్ాప్రచబ్డ ంది. 
» ప్ాయరగ ప్ాశస త  పా్కారం, అత్ను గొప్ప వజేత్. 
» గంగా లోయ మరియు మధయ భారత్దేశంలో, సముద్ాగుప్తత డు ఓడ పోయిన చకా్వరుత ల భూభాగాలను సావధీనం 
చేసుక్ునాిడు, కానీ ద్క్ష ణ భారత్దేశంలో అత్ను ఒంటరిగా సంత్ృప త  చెందాడు మరియు ఓడ పోయిన పాలక్ుల 
భూభాగాలను క్లుప్తకోలేద్ు. 
» సముద్ాగుప్తత న్న సెైన్నక్ ప్ాచారాలు అత్న్నన్న 'న పో లియన్ ఆఫ్ ఇండ యర'గా V.A. స మత్ అభవరిణంచాడు. 
» సముద్ాంలో జయవా, సుమతాా మరియు మలయర దీవప్ంపెై అత్న్న ఆధిప్త్యం గురించి పా్సాత వంచడం అత్న్నకత 
నౌకాద్ళం ఉంద్న్న చథప సుత ంది. 
» అత్ను మరణించినప్తపడు అత్న్న శకతతవంత్మ ైన సామరాజయం ప్శ్చిమ పాావన్స (మోడెమ్ ఆఫ్ఘన్నసాత న్ మరియు 
పాకతసాత న్) క్ుషాన్ మరియు డెకాులో (ఆధున్నక్ ద్క్ష ణ మహారాష్ట ర) వాకాటకాస్ సరిహద్ుద లుగా ఉంది. 
» భారత్దేశం లేదా ఆరయవరతంలోన్న చాలర పాాంతాలను రాజకీయంగా ఏక్ం చేస  బ్లీయమ ైన శకతతగా మరరిడం 
అత్న్న గొప్ప వజయం. 
» సముద్ాగుప్తత డు వ ైష్ణవతడు 
» చెైనీస్ రచయిత్ వాంగ్-హియున్-తేస ప్ాకారం, శా్రలంక్ రాజు మేఘవామర, బ్ౌద్ధ  యరతిాక్ుల కోసం బ్ౌద్ధ  గయర లో 
ఒక్ మఠాన్ని న్నరిమంచడాన్నకత అనుమతి కోసం సముద్ాగుప్తత న్నకత రాయబ్ార కారాయలయరన్ని ప్ంపాడు. 
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Chandragupta II 'Vikramaditya': 380-414 AD 

 

» 'దేవ చంద్ాగుప్తత డు' (వశాఖద్త్త) ప్ాకారం, సముద్ాగుప్తత న్న త్రావత్ రామగుప్తత డు రామగుప్తత డు చాలర త్క్ుువ 
కాలం పాలించినట ా  తెలుసోత ంది. 
'రాగి నాణేలను వడుద్ల చేస న ఏక ైక్ గుప్త  పాలక్ుడు'. 
» రామగుప్తత డు, ప రికతవాడు మరియు నప్తంసక్ుడు, త్న రాణి ధృవదేవన్న శక్ ద్ండయరత్ాక్ు అప్పగించడాన్నకత 
అంగీక్రించాడు. కానీ యువరాజు 

రాజు యొక్ు త్ముమడు II చంద్ాగుప్తత డు దేవష ంచిన శత్రావతను చంపాలనే ఉదేదశయంతో రాణి వేష్ంలో శత్రా 
శ్చబిరాన్నకత వ ళ్లా లన్న న్నరణయించుక్ునాిడు. చంద్ాగుప్త  II శక్ పాలక్ున్న చంప్డంలో వజయం సాధించాడు. 
» చంద్ాగుప్త  II క్ూడా రామగుప్తత డ న్న చంప్డంలో వజయం సాధించాడు మరియు అత్న్న రాజయయన్ని సావధీనం 
చేసుకోవడమే కాక్ుండా అత్న్న భారయ ధుావదేవన్న వవాహం చేసుక్ునాిడు. 
» చంద్ాగుప్త  II వ ైవాహిక్ ప త్రత లు (నాగాలు మరియు వాక్టకాలతో) మరియు వజయరలు (ప్శ్చిమ 
భారత్దేశం) దావరా సామరాజయం యొక్ు ప్రిమిత్రలను వసతరించాడు. అత్ను క్ుబ్ేరాిగోయి నాగ రాజవంశాన్ని 
వవాహం చేసుక్ునాిడు మరియు అత్న్న క్ుమరర త ప్ాభావతి గుపాత ను వాకాటక్ యువరాజు ర ండవ రుద్ాసేనతో 
వవాహం చేసుక్ునాిడు. 
» ప్శ్చిమ భారత్దేశంలో శక్ పాలనను ప్డగొటటడం ఫలిత్ంగా, గుప్త  సామరాజయం అరేబియర సముద్ాం వరక్ు 
వసతరించింది. సకాస్ పెై వజయం సాధించిన జయా ప్కారాం వ ండ  నాణేలను వడుద్ల చేశాడు. అత్ను 'వ ండ  నాణేలను 
వడుద్ల చేస న మొద్టి గుప్త  పాలక్ుడు' మరియు సకారి మరియు వక్ామరదిత్య ఉజజయిన్న బిరుద్ులను 
సవవక్రించాడు, ర ండవ చంద్ాగుప్తత డు ర ండవ రాజధాన్నగా చేసాడు. 
» మ హరౌ లీ (క్ుత్రబ్ మినార్, ఢ లాీ సమీప్ంలో) ఇనుప్ సాంభ శాసనం రాజు వంగాస్ మరియు వహిలరుస్ (బ్ల్్) 
సమరఖయను ఓడ ంచాడన్న చెబ్ుతోంది. 
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» చంద్ాగుప్త  II యొక్ు నవరత్ి (అనగా తొమిమది రతాిలు): 
1. కాళిదాసు (క్వత్వం- ఋత్రసంహార్, మేఘద్థత్ం, క్ుమరరసంభవం, రఘువంశం; నాటకాలు- 
మరళవకాగిిమిత్ా, వక్ామోరవశ్రయం, అభజయా న్-శాక్ుంత్లం) 
2. అమర్ స ంహ (అమర్ స ంహకోశ) 
3. ధనవంతిా(నవనీత్క్ం – ఔష్ధ గాంథం) 
4. వరాహిమహిర (ప్ంచ స ధాంత్క్ం, వృహత్సంహిత్, వృహత్ జయత్క్ం, లఘు జయత్క్ం) 
5. వరరుచి (వారితక్-అషాట ధాయయిపెై వాయఖయ) 
6. ఘటక్రణ 
7. క్షపాాణక్ 

8. వేలభట్ 

9. శంక్ు 

Kumaragupta I; 415-455 AD 

» చంద్ాగుప్త  II త్రావత్ అత్న్న క్ుమరరుడు క్ుమరరగుప్తత డు I వచాిడు. 
» అత్న్న పాలన చివరిలో, గుప్త  సామరాజయం ఉత్తరం నుండ  హూణులచే బ్ెదిరించబ్డ ంది, అత్న్న క్ుమరరుడు 
సుంద్గుప్తత డు తాతాులిక్ంగా త్న్నఖీ చేయబ్డాు డు. 
» క్ుమరరగుప్తత డు కారితకేయ దేవతన్న ఆరాధక్ుడు. 
» అత్ను నలంద్ మహావహారాన్ని సాా ప ంచాడు, అది గొప్ప అభాయస కేంద్ాంగా అభవృదిధ  చెందింది. 

Skandagupta : 455-467 AD 

 

» సుంద్గుప్తత డు, గుప్త  రాజవంశాన్నకత చెందిన చివరి గొప్ప పాలక్ుడు. 
» అత్న్న పాలనలో గుప్త  సామరాజయం హూణులచే ఆక్ామించబ్డ ంది. అత్ను హున్ లను ఓడ ంచడంలో వజయం 
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సాధించాడు. 'వక్ామరదిత్య' (భటారి సత ంభ శాసనం) అనే బిరుద్ును సవవక్రించడం దావరా హనీసమ్ లను 
తిప పకొటటడంలో వజయం సాధించబ్డ ంది. 
» హన్స యొక్ు న్నరంత్ర దాడులు సామరాజయయన్ని బ్లహీనప్రిచాయి మరియు దాన్న ఆరిాక్ వయవసాను 
ప్ాతిక్ూలంగా ప్ాభావత్ం చేశాయి. సుంద్గుప్తత న్న బ్ంగారు నాణేలు దీన్నకత సాక్షయంగా ఉనాియి. 
» అత్న్న మరణం త్రావత్ సామరాజయం క్షీణత్ పాారంభమ ైంది. 

Gupta Administration 

 

» కేందీాక్ృత్ న్నయంత్ాణ మౌరుయల పాలనలో ఉనిట ా గా గుప్తత ల పాలనలో ప్ూరితగా అమలు కాలేద్ు. 
» గుప్తన్ ప్రిపాలన అత్యంత్ వకేందీాక్రించబ్డ ంది మరియు ప త్ృసావమయ బ్ూయరోక్ాసవ దాన్న తారిుక్ ముగింప్తక్ు 
చేరుక్ుంది. వంశపారంప్రయ మంజూరులో ఇది ఆరిాక్ వయవసా యొక్ు పాక్ష క్-భూసావమయ సవభావాన్ని 
ప్ాతిబింబిసుత ంది. 
» ఇది సవయం పాలించే తెగలు మరియు ఉప్నది రాజయయల న ట్ వర్ు ను క్లిగి ఉంది మరియు వారి ముఖుయలు 
త్రచుగా సామరాజయ శక్ుత లక్ు పా్తిన్నధులుగా ప్న్నచేశారు. 
గుప్త  రాజు మహాధిరాజు, సామరాట్, ఏకాధిరాజు, చక్ావరితన్ వంటి గొప్ప బిరుద్ులను వారి పెద్ద  సామరాజయయన్నకత 
మరియు సామరాజయ హో దాక్ు త్గినట ా గా తీసుక్ునాిరు. 
» యువరాజు (క్ుమరర)న్న న్నయమించే ప్ద్ధతి వాడుక్లోకత వచిింది. 
» గుప్త  రాజులక్ు మంతిా మండలి (మంతిాప్రి-ష్ద్ లేదా మంతిామండలం) సహాయం చేస ంది. అట వంటి కౌన్నసల్ 
ఉన్నకత ప్ాయరగ / అలహాబ్ాద్ సతంభ శాసనంలో సథచించబ్డ ంది, ఇది స ంహాసనం కోసం సముద్ాగుప్తత న్న ఎంప క్లో 
'సబ్ాయస్' (సభుయలు) యొక్ు ఆనంద్ం గురించి మరటాా డుత్రంది. 
» ఉనిత్ అధికారులలో ప్ూరవ కాలం నాటి శాసనాల గురించి తెలియన్న క్ుమరరమరత్య మరియు సంధివగాహక్ుల 
గురించి మనం పా్తేయక్ంగా గమన్నంచవచుి. 
» క్ుమరరమరత్రయలు గుప్తత ల ఆధవరయంలో ఉనిత్ అధికారులను న్నయమించేంద్ుక్ు ప్ాధాన కేడర్ ను ఏరాపట  
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చేశారు. వారి నుండ  మేము సాధారణంగా ఎంచుక్ుని మంత్రాలు, సేనాప్తి, మహాద్ండ-నాయక్ (జసథయటీస్ 
మంతిా) మరియు సంధివగాా హిక్ (శాంతి మరియు యుద్ధ  మంతిా). 
» సంధివగాహికా కారాయలయం మొద్ట సముద్ాగుప్తత న్న ఆధవరయంలో క్న్నప సుత ంది, అత్న్న అమరత్య హరిసేన ఈ 
బిరుద్ును క్లిగి ఉంది. 
» ఇత్ర ముఖయమ ైన అధికారులు: మహాప్ాతిహరి (రాయల్ పాయల స్ యొక్ు చెల్్ ఆష్ర్), ద్ండపాశ్చక్ (పాలసవ 
డ పార్ట మ ంట్ చీఫ్ ఆఫవసర్), వనయహిా న్నతీసాా ప్క్ (మత్ వయవహారాల చీఫ్ ఆఫవసర్), మహాప లుప్తి (ఏనుగుల 
ద్ళం చీఫ్), మహాశవప్తి (అశ్చవక్ద్ళ చీఫ్) మొద్ల ైనవ. 
» గుప్తత ల కాలంలోన్న ముఖయమ ైన భుకతతలు (అంటే పాావనుసలు): మగధ, బ్ర్ధమరన్, ప్తండా వరధన, తీరుభకతత (ఉత్తర 
బీహార్) త్ూరుప మరలరవ, ప్శ్చిమ మరలరవ మరియు సౌరాష్ట ర. 
» నగర ప్రిపాలన ఒక్ కౌన్నసల్ (పౌరా) చేతిలో ఉంది, ఇంద్ులో నగర కారొపరేష్న్ అధయక్షుడు, గిల్ు  ఆఫ్ 
వాయపారుల ప్ాధాన ప్ాతిన్నధి, క్ళ్లకారుల ప్ాతిన్నధి మరియు చీఫ్ అకౌంట ంట్ ఉనాిరు. 
» మౌరుయల హయరంలో నగర క్మిటీన్న మౌరయ ప్ాభుత్వం న్నయమించగా, గుప్తత ల ఆధవరయంలో సాా న్నక్ 
ప్ాజయప్ాతిన్నధులు సభుయలుగా ఉండేవారు. 
» గుప్తత ల కాలంలో ప్రిపాలనా అధికార వకేందీాక్రణ పాారంభమ ైంది. 
» గుప్తత ల పాలనలో గత్ంలో క్ంటే గాా మపెద్దలక్ు పాాధానయత్ పెరిగింది. 

» గుపాత  మిలిటరీ ఆరగన ైజేష్న్ పాతా్ల వారీగా ఫూయడల్ (చక్ావరితకత పెద్ద  సైెనయం ఉనిప్పటికీ). 
» గుప్తత ల కాలంలో మొద్టిసారిగా స వల్ మరియు కతామినల్ చటాట లు సపష్టంగా న్నరవచించబ్డాు యి మరియు 
గురితంచబ్డాు యి. 
» గుప్త  రాజులు పా్ధానంగా భూ ఆదాయంపెై ఆధారప్డ  ఉనాిరు, ఉత్పతితలో 1/4 నుండ  1/6 వరక్ు మరరుత్ూ 
ఉండేవారు. 
» గుప్తత ల కాలంలో సెైనయం గాా మీణ పాాంతాల గుండా వ ళిినప్తపడలరా  పా్జలచే పో ష ంచబ్డేది. ఈ ప్నుిను సేనభక్త 
అన్న ప లిచేవారు. 
» రాచరిక్ సెైనయం మరియు అధికారులక్ు సేవ చేయడం కోసం గాా మసుత లు క్ూడా వష ట  అన్న ప లువబ్డే 
బ్లవంత్ప్త శామక్ు లోనయరయరు. 
» గుప్తత ల కాలంలో క్ూడా భూమి మంజూరు అధిక్ంగా జరిగింది. (అగరహర గాా ంట ా , దేవగాహర గాా ంట ా ). మౌరుయల 
కాలంలో రాచరిక్ గుతాత ధిప్త్యంలో ఉని ఉప్తప మరియు గనులపెై రాచరిక్ హక్ుుల బ్దిలీన్న భూమి మంజూరులో 
చేరాిరు. 
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Gupta Society & Economy 

Gupta Society 

 

» క్ులరల వసతరణ కారణంగా వరణ వయవసా మరరుప చెంద్డం పాారంభమ ైంది. ఇది ప్ాధానంగా మూడు అంశాల 
కారణంగా జరిగింది: 
1. పెద్ద  సంఖయలో వదేశ్రయులు భారతీయ సమరజంలో ప్ాధానంగా క్లిస పో యరరు మరియు వారిన్న క్షతిా అన్న 
ప లుసాత రు) 
2. భూమి మంజూరు దావరా బ్ాాహమణ సమరజంలోకత గిరిజన ప్ాజలు పెద్ద  ఎత్రత న చేరారు. సంసురించబ్డ న తెగలు 
శూద్ా వ రాిలో క్లిస పోయరయి. 
3. వాణిజయం మరియు ప్టటణ కేందాాల క్షీణత్ మరియు చేతిప్నుల సాా న్నకీక్రించిన సవభావం ఫలిత్ంగా 
హసతక్ళ్లకారుల సంఘరలు త్రచుగా క్ులరలుగా రూపాంత్రం చెందాయి. 

» శూద్ుాల సామరజిక్ సాా నాలు ఈ కాలంలో మ రుగుప్డ నట ా  క్న్నప సోత ంది. వారు ఇతిహాసాలు మరియు 
ప్తరాణాలను వనడాన్నకత మరియు క్ృష్ణ  అనే కొత్త  దేవతడ న్న ఆరాధించడాన్నకత అనుమతించబ్డాు రు. 
» దాదాప్త 3వ శతాబ్దం నుండ  అంటరాన్నత్నం యొక్ు ఆచారం తీవారూప్ం దాలిింది మరియు వారి సంఖయ 
పెరుగుత్ూ వచిింది. గుప్తత ల కాలం నాటి సమృతి రచయిత్ కాతాయయన, అంటరాన్నవారిన్న సథచించడాన్నకత అసపృశయ 
అనే వయకీతక్రణను మొద్ట ఉప్యోగించారు. 
» మహిళల సాా నం మరింత్ దిగజయరింది. బ్హుభారయత్వం సరవసాధారణం. 
» బ్ాలయ వవాహాలు సమరిధంచబ్డాు యి మరియు త్రచుగా యుక్తవయసుసక్ు ముంద్ు వవాహాలు జరిగేవ. 
» సతీదేవకత సంబ్ంధించిన మొద్టి ఉదాహరణ గుప్తత ల కాలంలో కాీ.శ.510లో మధయప్ాదేశ లోన్న ఎరాన్ లో 
క్న్నప సుత ంది. (భానుగుప్తత న్న ఎరాన్ శాసనం - కీా.శ. 510) 

» సవత లీక్ు ఆభరణాలు మరియు వసాత ర ల రూప్ంలో సవత ధీనం త్ప్ప ఆస తపెై హక్ుు న్నరాక్రించబ్డ ంది. 
» గుప్త  పాలక్ుడ  ఆధవరయంలో వ ైష్ణవ మత్ం బ్ాగా పాాచురయం ప ందింది. 



ప్రాచీన భారతదేశ చరితా- గుప్తు ల కరలం  
Static GK- స్రా టిక్ అంశరలు (గరూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర ప్రీక్షల కొరకు) 

 

  
                              Polity- Important Amendments in Indian Constitution |    Adda247 Telugu    |  Adda247 App  

» దేవత్లు సంబ్ంధిత్ భారయలతో వారి యూన్నయనా దావరా కతాయరశ్రలం చేయబ్డాు రు. ఆ వధంగా, లక్ష మకత 
వష్రణ వతతో మరియు పారవతికత శ్చవతన్నతో అనుబ్ంధం ఏరపడ ంది. 
» ఇది వజాయన్నజం మరియు బ్ౌద్ధ  తాంతిాక్ ఆరాధనల ప్రిణామ కాలం. 
» గుప్తత ల కాలం నుండ  వగాహారాధన హింద్థమత్ం యొక్ు సాధారణ లక్షణంగా మరరింది. 

Gupta Economy 

 

» చాలర మంది ప్ండ త్రల వాద్న ప్ాకారం, రాష్ట రం భూమి యొక్ు ప్ాతేయక్ యజమరన్న. భూమిపెై ప్ాతేయక్ రాష్ట ర 
యరజమరనాయన్నకత అనుక్ూలంగా అత్యంత్ న్నరణయరత్మక్ వాద్న బ్ుద్ధగుప్తత న్న ప్హద్ ప్ూర్ రాగి ఫలక్ం శాసనంలో 
ఉంది. 
» ఆరిాక్ కోణం నుండ , మేము గుప్తత ల కాలంలోన్న భూమిన్న 5 సమూహాలుగా వరీగక్రించవచుి: 
1. క్షేత్ా భూమి-సాగు యోగయమ ైన భూమి 

2. ఖిలర- వయరా భూమి 

3. వాసుత  భూమి- న్నవాసయోగయమ ైన భూమి 

4. చరగ భూమి- పాశ్చరే భూమి 

5. అప్ాహత్ భూమి- అటవీ భూమి 

» గుప్తత ల కాలం నాటి భూప్రిశ్రలన ప్ాభావతి గుప్తత న్న ప్ూనా ప్లక్లు మరియు అనేక్ ఇత్ర శాసనాల నుండ  
సపష్టంగా క్న్నప సుత ంది. 
» జిలరా లో జరిగిన అన్ని భూ లరవాదేవీల రికారుు లను ప్తసతపాల అనే అధికారి న్నరవహించారు. 
» పాాచీన భారత్దేశంలో గుప్తత లు అత్యధిక్ సంఖయలో బ్ంగారు నాణేలను వడుద్ల చేశారు, అయితే బ్ంగారు 
క్ంట ంట్ లో గుప్త  నాణేలు క్ుషానాల వల  సవచఛమ ైనవ కావత. 
» గుప్తత లు సాా న్నక్ మరరిపడ  కోసం మంచి సంఖయలో వ ండ  నాణేలను క్ూడా వడుద్ల చేశారు. 
» క్ుషాణుల వారితో పో లిసేత  గుప్త  రాగి నాణేలు చాలర త్క్ుువ, డబ్ుు వన్నయోగం సామరనయ ప్ాజలను తాక్లేద్న్న 
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చథప సుత ంది. 
» సుద్థర వాణిజయంలో గుప్తత ల కాలం క్షీణించింది. 
» కీాసుత  శక్ం 3వ శతాబ్దం త్రావత్ రోమన్ సామరాజయంతో వాణిజయం క్షీణించింది. 
» భారతీయ వాయపారులు ఆగేియరస యర వాణిజయంపెై ఎక్ుువగా ఆధారప్డటం పాారంభంచారు. 

Gupta Culture 

 

 

  

గుప్తత ల కాలం నాటి న్నరామణాన్ని మూడు వరాగ లుగా వభజించవచుి: 
1. రాక్-క్ట్ గుహలు : అజంతా మరియు ఎలోా రా గూాప్ (మహారాష్ట ర) మరియు బ్ాగ్ (MP). 

2. న్నరామణ ఆలయరలు : దియోఘర్ (ఝరనీస జిలరా , UP) ద్శావతార ఆలయం- ప్తరాత్నమ ైనది మరియు 
ఉత్తమమ ైనది, బ్ుమరా యొక్ు శ్చవాలయం (నాగోడ్, MP), వష్రణ  మరియు క్ంకాలి ఆలయం (తిగావా, MP), 

నాంచనా-క్ుతావ (ప్రామ) పారవతి ఆలయం జిలరా , MP) ఖోహ్ యొక్ు శ్చవాలయం (సతాి, ప్నాి, MP), భత్తరాగ వ్ 
యొక్ు క్ృష్ణ  ఇట క్ ఆలయం (కానథపర్, UP), స రూపర్ యొక్ు లక్షమణ దేవాలయం (రాయూపర్, MP), వష్రణ  
ఆలయం మరియు ఎరాన్ (MP) యొక్ు వరా దేవాలయం. 
3 సథా పాలు : మీరూపర్ ఖరస్ (స ంధ్), ధమేమఖ్ (సారనాథ్) మరియు రత్ిగిరి (ఒరిసాస). 

» ఆరిుట క్ిర్ క్ళ గొప్ప సాా యికత చేరుక్ుంది. నగర శ ైలి (శ్చఖర్ శ ైలి)న్న అభవృదిధ  చేయడం దావరా, గుప్త  క్ళ 
భారతీయ వాసుత శ్చలప చరిత్ాక్ు నాంది ప్లికతంది. శ్చఖర ప్తణయక్షేత్ాం, వ ైష్ణవ చిహిం, ఆలయ వాసుత శ్చలపం యొక్ు 
అత్యంత్ వశ్చష్ట లక్షణాలలో ఒక్టి, ఈ కాలంలో దాన్న ప్ూరిత అభవృదిధన్న క్నుగొంది. ఆలయ న్నరామణం, దాన్న గరభ 
గృహ (ప్తణయక్షేత్ాం)తో దేవతన్న చిత్ాం ఉంచబ్డ ంది, ఇది గుప్తత లతో పాారంభమ ైంది. 
» దేవ్ ఘర్ లోన్న ద్శావతార దేవాలయం యొక్ు శక్లరలు అత్యంత్ అలంక్రించబ్డ న మరియు అంద్ంగా 
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రూప ందించబ్డ న గుప్త  ఆలయ భవనాన్నకత ఉదాహరణ. 
» గంధర్ శ్చలరపల కేందాాలు క్షీణించాయి మరియు వాటి సాా నాలను బ్ెనారస్, పాటాీప్తత్ా మరియు మధుర 
ఆక్ామించాయి. 
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