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ગપુ્તયગુ એક  જલરતંયગુ :- 
જેલી યીતે વ્મકતતના જીલનભાાં ચડતી ડતી ના ક્રભ આવ્મા કયે છે, તેલી જ યીતે 

યાષ્ટ્રના ઈતતશાવભાાં ણ ચડતી ડતી આવ્મા કયતી શમ છે, ભોમયયગુભાાં બાયતીમ વાંસ્કૃતતન 
સમૂય જલરાંત યીતે પ્રકાળભાન થમ, યાંત ુભશાન અળકના મતૃ્ય ુ (અલવાન) છી એ સમૂયની 
આવાવ ગ્રીક, ળક અને કુળાન જેલા યદેળી લાદાઓ પયી લળ્મા અને થડી વદીમ સધુી 
બાયતીમ ઈતતશાવનુાં લાતાલયણ ધુાંધળુ યહ્ુાં.  

અરફત, આ વભમ દયમ્માન બાયતીમ વાંસ્કૃતતએ આ યદેળીઓને તાનાભાાં વભાલી 
દેલાની પ્રવતૃત ચાલ ુયાખી શતી, ત ફીજી ફાજુએ તભને શાકી કાઢલાના પ્રમત્ન ણ ચાલ ુયહ્યા 
શતા.  આલ ભશત્લન પ્રમત્ન વો શરે કયનાય દક્ષિણે લયાડના લાકાટક શતા. યાંત ુઈસનુી 
ચથી વદીભાાં ભગધભાાં ભશાન ગપુ્ત વમ્રાટનુાં ળાવન સ્થાય ુનશી ત્માાં સધુી આ યદેળીઓને 
બાયતની ભતૂભ યથી ઉખેડી ળક્યા નહશ. ફીજી અનેક ફાફતની વાથે આ ભશાન તવદ્ધીને કાયણ ે
ણ ગપુ્તયગુ બાયતના ઈતતશાવન જલરાંતયગુ ગણામ છે.(૧) 

“ગ્રીવના ઇતતશાવભાાં જેવુાં સ્થાન ેહયહકરવન યગુ ધયાલે છે, 
તેવુાં સ્થાન પ્રાચીન બાયતના ઇતતશાવભાાં ગપુ્તયગુ ધયાલે છે.”(૨) 

            - ડૉ.એર. ડી. ફાનેટ 

ભગધનુ ંગપુ્ત ળાવન :- 
ભગધના ગપુ્ત ળાવનને તલદ્ધાન ફે તલબાગભાાં લશચેે છે . 
૧. વામ્રાજ્મલાદી ગપુ્ત અને  ૨. ભગધના ાછરા ગપુ્ત . 

વામ્રાજ્મલાદી ગપુ્ત ‘ભશાન ગપુ્ત’ (Greater Guptas)  અને ાછરા ગપુ્ત ‘ગોણ’ 
ગપુ્ત યાજલીઓ (Lesser Guptas) તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. કાયણ કે ચાંદ્રગપુ્ત-૧ ભાાંડીને 
સ્કાંદગપુ્ત સધુીના ફધા ગપુ્ત વમ્રાટ ભશાન શતા. જ્માયે તે છી રગબગ છઠ્ઠી વદીના ઉત્તયાધય 
સધુી ભાલા અને ભગધભાાં ગપુ્ત યાજલીઓનુાં ળાવન ચાલ ુશલા છતાાં, તેભની કાયહકદી કઈ 
ણ યીતે જલરાંત ન શતી એટરે એ યાજલીઓને ગોણ  જ ગણલા યહ્યા.(3)  
ગપુ્ત કર્ શતા ? 

(ભોમય વામ્રાજ્મના તન છી રગબગ ૫૦૦ લય સધુી ઉત્તય બાયતભાાં કઈ 
ળક્તતળાી યાજ્મ ન શત ુાં. દેળ યાજતાાંતરિકક અને જનતાાંતરિકક યાજ્મ (ગણયાજ્મ અને યાાશળાશી  
યાજ્મ) ભાાં લશેંચાઇ ગમ શત. પ્રાશએ યદેળી આક્રભણ વાભે એક ળક્તતળાી ળાવનની 
આલશ્કતતાઓ અનબુલ કમો. આ વભમ દયતભમાન તિભભાાં નાગબાયતળલ, દખ્ખણભાાં લાકાટક 
અને લૂયભાાં ગપુ્તન ઉદમ થમ.)(૪) 
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આ ગપુ્તલાંળી વમ્રાટ કણ શતા, તે વાંફાંધભાાં તલદ્ધાનએ અનેક કલ્નાઓ પ્રસ્તતુ કયી 
છે. શભેચાંદ્રયામ ચોધયી ભતે “ગપુ્ત બ્રાહ્મણ ાશતતના શતા” જ્માયે ડૉ. કાળીપ્રવાદ જમસ્લાર 
તેભને  શદુ્ર ાશતતના ગણે છે.  

ડૉ. એરન આમાંગય અને ડૉ. વદાતળલ આલ્તેકયના ભાંતવ્મ પ્રભાણ ેગપુ્ત લૈશ્કમ ાશતતના 
શતા. તલષ્ટ્ણુયુણ મજુફ લૈશ્કમના નાભની ાછ ‘ગપુ્ત’ ળબ્દન પ્રમગ શલ જઈએ. ગપુ્ત 
લાંળના ફધા યાશઓના નાભની ાછ ‘ગપુ્ત’ ળબ્દ આલે છે. ભાટે તેઓ લૈશ્કમ ાશતતના શલાની 
પ્રતતતી થામ છે. લી ગપુ્તનુાં ગરિક ‘ધાયર્’ અગ્રલાર ાશતતનુાં શત ુાં. જે લૈશ્કમભાાં વોથી ભટ અને 
વમધૃ્ધ વભાજ છે, તન ુએક પ્રતવધ્ધ  ગરિક છે.  

ઉયતત ચચાયને અંતે કશી ળકામ કે, ગપુ્ત લૈશ્કમ ાશતતના શતા.  
સલુર્ણયગુ એટરે શુ ં? 

સલુણયયગુ એટરે, દેળની વભસ્ત પ્રાશની વલોત્કૃષ્ટ્ટ પ્રગતી ભાટે રિકણ ફાફત જરૂયી છે.  
(૧) દેળભાાં યાજકીમ ળાાંતત, વરાભતત અને સવુ્મલસ્થા. 
(૨) ખતી વ્માાય અને હનુ્નય ધાંધાન તલકાવ એટર ેકે આતથિક વમધૃ્ધ્ધ,  
(3) ફોધ્ધ્ધક, આધ્માત્ત્ભક અને ભાનતવક પ્રગતીના ભાદાંડ વભાન ગણાતા વાહશત્મ, 
સ્થાત્મકરા, ધભય અને તલજ્ઞાનન તલકાવ.  
આ તરિકતલદ્ય તત્લન સબુગ વભન્લમ એટર ે સલુણયયગુનુાં વર્જન. પ્રાચીન બાયતભાાં 

ગપુ્તન વાળનકા ઉયતત તભાભ રિણીકતાઓ ધયાલત શત ભાટે પ્રાચીન બાયતીમ 
ઇતતશાવભાાં ગપુ્તકાને “સલુણયયગુ” તયીક ઓખલાભાાં આલે છે. (ડૉ. આય. વી. ભજુભદાય )  

“વાંસ્કૃતતન ‘સલુણયયગુ’ ત આખયે પ્રાશ વભસ્તના હયશ્રભનુાં અને વાભાત્જક, આતથિક 
અને વાાંસ્કૃતતક િેરિક તથા વાહશત્મ, કરા, ધભય અને તલજ્ઞાનના િેરિકએ વભસ્ત પ્રાશએ રાાંફા 
વભમથી આદયેરી તસ્માનુાં જલરાંત હયણાભ ગણામ છે.”   

- શ્રી દળણક 

ગપુ્ત વમ્રાટન પા :  
ગપુ્ત વમ્રાટના ળાવનકા દયમ્માન ઉયતત હયક્સ્થતતઓનુાં, બરે વાંણૂયણે નહશ ત 

ભશદ અંળે વર્જન થમેલુાં શત ુાં અને મળ લાજફી યીતે જ ગપુ્ત વમ્રાટને પાે ાશમ છે. ઈતતશાવ 
તલલેચક ડૉ. ભજુભદાય ગપુ્ત વમ્રાટની આ તવદ્ધદ્ધના લખાણ કયતાાં રખ ેછે કે, “ગપુ્ત વમ્રાટએ 
રકને ળાાંતત અને વમદૃ્ધદ્ધ આી જેની પ્રવાંળા યદેળી મવુાપયએ ણ કયી છે. તેભના યગુભાાં 
બાયતે અદભતૂ બોતતક પ્રવતૃત્ત અને તલકાવને તનશાળ્મા... એભ ભાનલાન ેચકસ વ કાયણ ભે છે 
કે, ગપુ્ત વમ્રાટએ સ્થાેરા યાજમતાંરિક અને તેભનાભાાંના કેટરાાંક બવ્મ વ્મક્તતત્લે આ હયલતયન  
રાલલાભાાં ણ ભટ બાગ બજવ્મ.” 

 ડૉ. ભજુભદાયના ળબ્દભાાં જયાણ અતતળમક્તત નથી. ઉત્તયે હશભારમથી દક્ષિણ ેનભયદા 
સધુી અને લેૂ ફાંગા થી તિભે અયફ વમદૃ્ધ સધુી ગપુ્તએ જે યાજકીમ એકતા અને લશીલટી 
વ્મલસ્થા આણી, તેને જ કાયણે રગબગ દઢવ લય સધુી બાયતભાાં ળાાંતત, વરાભતી અને 
વમદૃ્ધદ્ધ યહ્યાાં અને તેથી ફોદ્ધદ્ધક અને વાાંસ્કૃતતક િેરેિક અદ્ધદ્ધતતમ પ્રગતતના યગુનુાં વર્જન થયુાં. 
ગપુ્તના ળાવનની આ અભતૂલૂય તવદ્ધ શતી.(૫) આ તવદ્ધની વભારચના લધાયે મગ્મ યીતે થઈ 
ળકે તે ભાટે આણે આણા અલરકનને નીચે પ્રભાણે લશેંચી નાખીશુાં. 



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1179  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

(૧) ગપુ્તકાક્ષરન તળિણ દ્ધતત. 
(૨) આતથિક વમદૃ્ધ  
(3) ગપુ્તકાક્ષરન તવકસ ાઓ  
(૪) વાહશત્મ, કરા અને તલજ્ઞાનના િેરિક ેપ્રગતત. 
(૫) ધાતભિક ઉદાયતા અને વહશષ્ટ્ણતુા. 
તલમ પ્રલેળ – ગપુ્તયગુ – પ્રાચીન બાયતન “સલુણયયગુ” 

(અ) શળક્ષર્ દ્ધશત :- 
 જ્ઞાન એ ભાણવનુાં રિકીજુ ાં નેરિક છે. ભશાબાયતભાાં ણ રખ્યુાં છે કે, “તલદ્યા જેવુાં ફીજુ ાં કઈ 
ચ ુનથી.” (૬) 

 આદ્યાત્ત્ભક િેરેિક તલદ્યા મકુ્તત અાલે છે. તથા બોતતકિેરેિક તલદ્યા વાલયતરિકક પ્રગતત અને 
વમદૃ્ધદ્ધ અાલે છે ભાટે જ બતુયશયી કશ ે છે કે, “તળિણ લગયના આણે ભારિક શઓુ જ છીએ” 
પ્રાચીન બાયતભાાં ગપુ્તયગુભાાં તળિણની વ્મલસ્થા નીચ ેમજુફ શતી.  
(૧) પ્રાથશભક શળક્ષર્ (ભોખિક યંયા) :   

ગપુ્તયગુ દયમ્માન ફાકને છ લયની લમે તલદ્યાયાંભ્મ વાંસ્કાય દ્ધાયા તળિણન પ્રાયાંબ 
અિયજ્ઞાનથી થત ગરુુકુભાાં ાશમ તે શરેાાં રખતા લાચતા તળખત અને પ્રાયાંક્ષબક ગક્ષણતન 
ાશણકાય થઈ જત. ગપુ્તકારીન અલળે અને વાહશત્મભાાંથી તે અંગેની ભાહશતી ભે છે. 
‘રક્ષરત – તલસ્તય’ નાભના ફોદ્ધ ગ્રાંથભાાં પ્રાયાંક્ષબક તળિણ ભાટે રીી ળાા અને તળિક ભાટે 
દ્ધાયકાચામય ળબ્દન ઉલ્રખે આલ ેછે. તાજેતેયભાાં જ કોળામ્ફીભાાંથી ભાટીના પરક ભી આવ્મા 
છે. જેના ય ફાકની રખલાની ાટી ઉય બ્રાહ્મી અિય અંહકત છે. યાંત ુ પહ્યાનના ભત 
મજુફ ગપુ્ત વભમભાાં રીી ફોદ્ધ વાહશત્મન અબાલ શત. ાટરીરુિક તવલામ ફીજે ક્યાાંમ 
ક્ષરતવાહશત્મ ભી આવ્યુાં નથી. આથી પાહ્યાનના ભતે ગપુ્તયગુ દયમ્માન તળિક વલય તળિણ 
ભોક્ષખક યીતે આતા શતા. ભોક્ષખક તળિણ દ્ધતતની ચચાય કયતાાં કોહટલ્મ રખે છે કે વોથી શરેાાં 
તેજ રૂભ છે કે તળષ્ટ્મભાાં ‘સશુ્રતુ’ એટરે કે અધ્માકના મખુેથી જ્ઞાન વાાંબાલાની ‘જીજ્ઞાવા’ 
શમ.(૭) તે લખતની તળિણ-ધ્ધતત ભાટે ઉક્તત છે કે તળષ્ટ્મ તાના આચામય  ાવેથી ભારિક 
ચથા બાગનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયત અને ચથા બાગનુાં  તાની બધુ્ધ્ધથી પ્રાપ્ત કયત ફાકીના 
અડધાભાાંથી ચથુાં તે તાના વાથીદાય છારિક ાવેથી ભેલત અને છેલટનુાં ચથુાં વભમ વાય 
થતાાં તાના ાશત અનબુલથી ભેલત.(૮) 

(૨) શળક્ષર્નુ ંભાધ્મભ (પ્રાકૃત અને વસં્કૃત બાાભા)ં :- 
 ગપુ્તયગુ દયમ્માન તળિણ મખુ્મત્લે ફે બાાભાાં અાત ુાં શત ુાં. તળક્ષિત અને વભાજના 
ઉચ્ચલગય ભાટે વાંસ્કૃત બાા અને આભ પ્રાશ કે વાધાયણ જનવભાજ ભાટે ાકૃત બાાન 
ઉમગ થત શત ગપુ્તયગુ શરેાાં પ્રાકૃત બાાની ફરફારા શતી, યાંત ુગપુ્તયગુ દયમ્માન 
ભશાન ગપુ્ત વમ્રાટએ વાંસ્કૃત બાાને યાજમાશ્રમ આીને યાજબાા તયીકે અનાલી. તેથી એ 
વભમના અક્ષબરેખ, મદુ્ધાઓ અને ગ્રાંથ વાંસ્કૃત અને પ્રાકૃત બાાભાાં રખામા શતા. ગપુ્તયગુભાાં 
વભસ્ત લશીલટીકામય વાંસ્કૃત બાાભાાં થત ુાં. આ વભમ દયમ્માન ભનષુ્ટ્મ વાંસ્કૃત અને પ્રાકૃત 
બાાભાાં તાના તલચાય અક્ષબવ્મતત કયત. આ વભમ દયમ્માન પ્રચક્ષરત ફનેરી ક્ષરત 
‘ગપુ્તક્ષરત’ તયીકે ઓખાઈ. જે પ્રાચીન બ્રાહ્મીક્ષરતનુાં એક જ રૂ જ શત ુાં. 
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(3) શળક્ષર્ના શલમ :- 
 ગપુ્તયગુભાાં પ્રાચીન યાંયા પ્રભાણે લેદનુાં અધ્મમન કયલાની પ્રણારીકા પ્રચક્ષરત 
શતી. યાંત ુલેદને વભજ્મા તલના તેનુાં ઠન – ાઠન કયનાયએ શદુ્ધ જેલ ગણલાભાાં આલત. 
ગપુ્તકાક્ષરન રેખભાાં કેટરીક વ્મક્તતઓને ‘લેદથયદ’ એવુાં ઉનાભ આલાભાાં આવ્યુાં છે. ઉયાાંત 
લેદની તૈતયીમ જેલી ળાખાન ણ અભ્માવ કયલાભાાં આલત. ગપુ્તકારીન અક્ષબરેખભાાં 
“ઉાધ્મામ” અને “ચતલેુદી” જેલા ઉલ્રેખ આલે છે. જે યથી કશી ળકામ કે, એક વ્મક્તત 
અનેક લેદનુાં અધ્મમન અને અધ્માન કયતાાં શળે. અમકુ તલતળષ્ટ્ટ પ્રવાંગ ય લેદના 
અભ્માવની ભનાઈ પયભાલલાભાાં આલી શતી. તેભાાં માજ્ઞલલ્કમે બ્રહ્મચાયી ભાટે વાંધ્માવભમ, 
ભેઘગર્જના, ભકૂાં વભમ, તલજી દળયન, અળોચ અને ભધ્મયારિકી જેલા વભમે લેદના 
અધ્મમનની ભનાઈ પયભાલી છે. 
 લેદ ઉયાાંત ફીાશણ અધ્મમનના તલમ આ કાભાાં પ્રચક્ષરત શતા. કાક્ષરદાવ તભાભ 
તલમને ‘તલદ્યા’ નાભના ળબ્દથી ઓખાલ ે છે. જેભાાં ૧૪ તલદ્યાન ઉલ્રેખ આલે છે. જેભાાં ૪ 
લેદ, ૬ લેદાાંગ અને (એટરે કે છાંદ, તળિા, તનરુકત, કલ્, વ્માકયણ અને જમતત), યુાણ, 
ન્મામ, તભભાાંવા, તલચાયણા અને ધભયળાસ્ત્ર ન વભાલેળ થત. લી, શસ્તકરા, તળલ્, આયલેુદ, 
તકયળાસ્ત્ર, નાટક, કાવ્મ જેલી રક્ષરત કરાઓ અને વાહશત્મ ણ તળખલતા. લૈશ્કમ ભાટેનુાં 
તળિણના તલમ જેલાકે  મતુતાભણી, પ્રલાર, ધાત,ુ લસ્ત્ર, સગુક્ન્ધત, તભષ્ટ્ટાની, ભતૂભ 
ભતૂભકલયણ, તર-ભા શુારન લગેયે ‘હદવ્મલધન’ એ ચથી વદીન કથા વગ્રશ છે. ધતનક 
લક્ષણક રુિકને ક્ષરત, ગક્ષણત, મદુ્ધાઋણ, ઉનીતધ, ભણી આલાવ, શાથી, ઘડા, સ્ત્રી-રુુન 
હયચમ ઉલ્રેખ છે.(૯) 

 મળસ્નાત અને લસદુત્ત જેલા મગદળયનના આચામો એ યગુભાાં તલખ્માત શતા. 
તજ ાંરીનુાં “ભશાબાષ્ટ્મ” વ્માકયણ ળાસ્ત્ર તલમના ાઠયસુ્તક જેવુાં શત ુાં. હદલાકયવેન જેલાના 
આશ્રભ સ્લમાં તલદ્યાીઠ જેલા શતા, જ્માાં ધભયળાસ્ત્ર અને દળયનનુાં તળિણ અાત ુાં શત ુાં. 
ળૈક્ષખર્ક વસં્થાઓ (ગરુુકુ) :-  

ગપુ્તકા દયમ્માન ધતનક અને યાજકુટુાંફના કુભાય તવલામ અન્મ રકના ફાક 
ગરુુના ઘયે જઈને તેભની વાથે યશી તળિણ ભેલતા શતા. ગરુૂ ાવે આલા ૧૦–૧૨ 
તલદ્યાથીઓથી લધાયે યશતેા નશી. ગપુ્તકા દયમ્માન અધ્માનનુાં કામય ભટે બાગે બ્રાહ્મણ 
કયતાાં શતા. ભનસ્મતૃતએ ફ ેપ્રકાયના ગરુૂન ઉલ્રખે કમો છે. 
(૧) આચામણ :- જે કઈ શલુ્ક રતેા નહશ. જ કે આ આચામયને બ્રહ્મચાયી (ગરુૂકુન તલદ્યાથી) 
તાનુાં તળિણ રુૂ થમા છી મથાળક્તત ગરુૂને ગરુૂદક્ષિણા આતા.  
(૨) ઉાધ્મામ :- જે શલુ્ક રઈને તળિણ આતા શતા. ગપુ્ત વમ્રાટ બ્રાહ્મણ આચામયને દાનભાાં 
‘અગ્રશાય’ આતા. હયણાભે તેઓ આતથિક ક્ષચિંતાભાાંથી મતુત થઈ તાનુાં અધ્માન કામય કયી 
ળકતા. આલા ગરુૂઓનુાં યાજ્મ–વભાજભાાં ભાનબયુું સ્થાન શત ુાં. 
(૫) શલદ્યાકેન્દ્ર (નારદંા શલશ્વશલદ્યારમ) :-      
 ગપુ્તકારનભાાં જ્માયે કઈ આચામય તાની તલદ્યા, જ્ઞાન લગેયેને રીધે તલળે ખ્માતત 
પ્રાધ્પ્ત કયત ત્માયે તેની ાવે ભટી વાંખ્માભાાં રક તળિણ પ્રાપ્ત કયલા આલતા. આભ તેનુાં 
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ગરુૂકુર તલકાવ ાભી ભટા તલદ્યાકેન્દ્ર અથલા તલશ્વતલદ્યારમનુાં સ્લરૂ ધાયણ કયતુાં. આ પ્રકાયનુાં 
વ્મલક્સ્થત તલદ્યાધાભ ઉત્તયકારીન ગપુ્તકારભાાં ‘નારાંદા ફોદ્ધ તલશ્વતલદ્યારમ’ શત ુાં. 
 નારાંદા ક્ષફશાય યાજ્મના ટના જીલ્રાભાાં ફડગાાંલ નાભના ગાભડાથી ૮ ભાઈર ઉત્તયે 
આલેલુાં શત ુાં. કુભાયગપુ્ત શરેાએ તેની સ્થાના કયી શતી. નારાંદા તલદ્યાીઠન તલસ્તાય ૧ 
ભાઈર રાાંફ અને ૧/૨ ભાઈર શ શત. તેભાાં તલક્ષબન્ન પ્રકાયના આલાવ, વ્માખ્માનગશૃ, 
સુ્તકારમ, લેદળાા લગેયે શતાાં જેના અલળે ખદકાભથી ભી આવ્મા છે. ભધ્મસ્થ 
ભશાતલદ્યારમભાાં ૭ ખાંડ શતા. તે ખફુ તલળા અને ઉંચા શતા. એક તલળા સુ્તકારમ શતુાં, જે 
યત્નવાગય, યન્તદતધ અને યત્નયાંજન નાભના રિકણ બલનભાાં તલસ્તયેલુાં શત ુાં.(૧૦) તલદ્યાથીઓ ભાટે 
વ્મલક્સ્થત તનલાસ્થાન શતા. આ તલશ્વતલદ્યારમભાાં તલદ્યાથીઓ અને અધ્માક ભી ૧૦,૦૦૦ 
ની વાંખ્મા શતી. જેભાાં ૧૫૦૦ જેટરા અધ્માક શતા. નારાંદા તલદ્યાીઠના તલદ્ધાન આચામોભાાં 
ધભયાર, ચાંદ્રાર, ગણુભતત, ક્સ્થયભતત, ળીરબદ્ર, ધભયકીતતિ લગેયેન વભાલેળ થત શત. 
 આ તલદ્યા ીઠભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે અત્માંત કઠય તનમભ શતા. પ્રલેળદ્ધાય ઉય જ 
એટરા અઘયા પ્રશ્ન છૂલાભાાં આલતા કે તેના ઉત્તય ૧૦ તલદ્યાથીઓભાાંથી ૨–3 આી ળકતા. 
નારાંદાના અભ્માવક્રભભાાં ફોદ્ધ તત્લજ્ઞાન અને બ્રાહ્મણ ધભયના તત્લજ્ઞાનન અભર થત. ઉયાાંત 
તલજ્ઞાન, વાભાજીક ળાસ્ત્ર, કરા કાયીગયી, તકયળાસ્ત્ર, વ્માકયણ, આયલેુદ, વાાંખ્મ, મગ, ઋગ્લેદ, 
લેદાાંગ, યુાણ, ખગ અને જમતત જેલા તલમનુાં ગશન અધ્મમન થતુાં. 

આ તલદ્યા તલશાયે એટરી ફધી ખ્માતત પ્રાપ્ત કયી શતી કે બાયતના ફધા જ બાગભાાંથી 
અને ભધ્મે એતળમાના ચીન, કહયમા, ાશાનથી ણ તલદ્યાથીઓ અશી બણલા ભાટે આલતા શતા. 
નારાંદાના આચામોની દેળ – યદેળભાાં ખફૂ ભાાંગ અને ખ્માતત શતી. અશીંથી ભી આલેરા 
અલળેભાાંથી ળક–િરિક રૂદ્રવેનની ફશનેની તેભજ કાભરૂના  યાાશ બાસ્કય લભાયની અને 
શયની યાજમદુ્ધાઓ ભી આલી છે. જે યથી ભાની ળકામ કે બાયતના ભશાન યાજલીઓ અની 
વમ્રાટ ણ નારાંદાના આચામોની વરાશ રેતા શળે. આભ, ગપુ્તયગુ દયમ્માન નારાંદા 
તલદ્યાીઠે તલશ્વખ્માતત ભેલી શતી. 
(૬) સ્ત્રી શળક્ષર્ અને યાજકુભાયની તારીભ :-   

ગપુ્તયગુભાાં સ્ત્રીઓ રખતાાં–લાાંચતા ળીખતી તેભજ ળાસ્ત્રનુાં અધ્મન અને કાવ્મની 
યચનાણ કયતી. ઘા, ગાગી અને રામદુ્રા એ કારની તલદૂીઓ શતી. એ યગુની સ્ત્રીઓ 
રેખન, લાચન, નતૃ્મ, ળાસ્ત્રધ્મન, વાંગીત, ક્ષચરિકકા અને ગશૃ વાશલટભાાં પ્રતલણ શતી. ‘ભેઘદૂત’ 
ભાાં મિ-ત્ની તેના તતના  નાભ દ્યફધ્ધ રિક રખ ેછે. ‘અખબજ્ઞાન ળાકંુતરભ’ ભાાં ળકુાંતરા 
કભરિક ય પ્રેભરિક રખ ેછે. ‘રક્ષરત તલસ્તય’ ભાાંની ગા નાભની યાજકુભાયી અને ચન્દ્રગપુ્ત 
ફીાશની રુિકી પ્રબાલતી ગપુ્તા આ યગુની ભેઘાલી ભહશરાઓ શતી. ‘અભયકળ’ ભાાં ણ સ્ત્રીઓને 
વફાંતધત ઉાધ્મામ, ઉાધ્મામી અને  આચામાય જેલા ળબ્દ ફતાલે છે કે તે યગુ ભાાં સ્ત્રીઓ ણ 
તળક્ષિકાનુાં કાભ કયતી શતી. (ડૉ. ઉદમનાયામણ યમ, “ગપુ્ત વમ્રાટ ઔંય ઉનકા કાર” .ૃ ૩૪૪ 
)  
     યાજકુભાયને ળાવનતાંરિક ચરાલલાની તારીભ આલાની ગપુ્તકાર ભાાં વ્મલસ્થા 
શતી. તેભને પ્રાયાંક્ષબક તળિણ રીધા છી નીતત અને યાજ્મતાંરિક વાંફાંધી તળિણઆલાભાાં આલતુાં.  
ાંચતાંરિક ના અભ્માવ યથી ખ્માર આલે છે કે,યાજકુભાયને ાાંચ તાંરિકાખ્માતમકાઓનુાં તળિણ 
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અાતુાં શત ુાં. વમદુ્રગપુ્તના પ્રમગ પ્રતળસ્તરેખભાાં શયીેણ તેને “ફધા ળાસ્ત્રન જ્ઞાતા” કશ ે છે. 
તેથી યાજકુભાયને ળસ્ત્ર અને અનેક ઉમગી ળાસ્ત્રનુાં તળિણ અાત ુાં શળે તેભ રાગે છે. આ 
રેખભાાં વમદુ્ર્ગપુ્તને ‘કતલયાજ’ કહ્ય છે. તેથી કાવ્મ, છાંદ, અરાંકાય, વ્માકયણ જેલા તલમનુાં 
તળિણ ણ યાજકુલય ભાટે આલશ્કમક ગણાત ુાં શળે. ઉયતત હયક્સ્થતત ગપુ્તકાભાાં ફહ ુવાયી 
ઘણી ળકામ નશીં. ઉચ્ચ લગયની સ્ત્રીઓને તળિણ પ્રાપ્ત થતુાં. વાભન્મ સ્ત્રીઓ મૂભતૂ 
અતધકાથી લાંક્ષચત શતી. ફા રગ્નને કાયણે તેની ળૈિક્ષણક અને ળાયીહયક તલકાવની તક 
છીનલાઈ જતી.(૧૧)   
(ફ) આશથિક વધધૃધ્ધ :- 
        ગપુ્તયગુભાાં  બાયતે આથીક િેરેિક અભતૂલૂય વમધૃ્ધ્ધના દળયન કમાય . યાજ્મની 
કલ્માણકાયી છરિકછામા શઠે દેળના આતથિક ભાખાભાાં ખેતી, વ્માાય અને ઉદ્યગન તલકાવ 
થમ. ગપુ્તકાક્ષરન વાહશત્મ યથી જણામ છે કે, તે વભમનુાં આતથિક જીલન કૃતપ્રધાન શત ુાં. ખેતી 
ય કયબાયણ ઘણુાં ઓછાં શત ુાં આ યગુભાાં યાજ્મ તયપથી પ્રમાવ થત કે લધભુાાં લધ ુજભીનને 
ખેતી મગ્મ ફનાલલાભાાં આલે. યાજ્મ તયપથી તવિંચાઈ મજનાઓ શાથ ધયલાભાાં આલતી શતી 
અને તલતલધ પ્રકાયના ાક ઉગાડલા ભાટે ખેડતૂને ઉતેજન આલાભાાં આલતુાં શત ુાં. ગપુ્તકાભાાં 
ઉજના છઠ્ઠા બાગ તયીકે જભીન ભશસેરુ રેલાભાાં આલતુાં એ તવલામ ફક્ષર, હશયણ્મ, ઉદ્દાંગ, 
ઉયીકય, તલષ્ષ્ટ્ટ, જેલા કય રક ય થલાભાાં આલતા.(૧૨)   
 તે વભમે બાયતના દહયમા હકનાયે ખાંબાત, તામ્રરીધ્પ્ત, કલ્માણ, ચર જેલા ધીકતા 
ફાંદય શતા. આ ફાંદય દ્વાયા લેૂ ચીન, શ્રીરાંકા ાશલા અને સભુારિકા તથા તશ્વભ યભન વામ્રાજ્મ 
અને લેૂ આહિકાના પ્રલેળ વાથે ધભધકાય વ્માાય ચારત શત. હશન્દુસ્તાનભાાંથી આ ફધા 
દેળભાાં શીયા, ભતી જુદા જુદા પ્રકાયનુાં કાડ, સગુ ાંધી દ્રવ્મ, તેાશના,  કયા, ગી અને શાથી 
દાાંતની ચીજની તનકાવ કયલાભાાં આલતી અને વનુાં, રૂુાં, તાાંબ,ુ કયૂ, ખયાક અને ઘડાની 
આમાત કયલાભાાં આલતી એ યીતે વ્માાયનુાં ાસુાં વાનકુુ શત ુાં અને યદેળભાાંથી વનુાં 
બાયતભાાં ઘવડાઈ આલત ુશત ુાં.  
 ઉદ્યગ યાંયાગત ચારતા શળે તેભ ગપુ્તકાક્ષરન યુાલા યથી પક્ષરત થામ છે. આ 
કાભાાં ભાટીના લાવણ કુાંબાય દ્વાયા અને રાકડાનુાં કાભ સથુાય દ્વાયા થતુાં. ગપુ્તકાભાાં કાડ 
ઉદ્યગ ખફૂ તલકવેર શત. સતુય, યેળભ, ઉન લગેયેના તાાંતણાભાાંથી લસ્ત્ર ફનતા. કાક્ષરદાવના 
ગ્રાંથભાાં તે વભમના ભણીઉદ્યગન હયચમ ભે છે. ગપુ્તકાભાાં રખડ ઉદ્યગનુાં જે સ્લરૂ શત ુાં 
તેન ખ્માર ભશયેોરીના ચાંન્દ્રગપુ્ત ફીાશના રશસ્તાંબ ઉયથી આલે છે.  
 પ્રાચીનકાના બાયતીમ માતમાતના ભાગોનુાં તલસ્તતૃ અધ્મમન શજુ ભતુાં નથી. 
કેટરાક પ્રાવાંક્ષગક ઉલ્રેખને આધાયે પ્રાચીન ભાગોનુાં ભારિક અનભુાન કયી ળકામ. જભીન ભાગ ે
ભાર રાલલા રઈ જલા ભાટે ગાડા, ફદની ઠ અને ઊંટની લણાશય તથા શતથમાયન 
ઉમગ થત. નદી ભાગે તથા વમદુ્ર ભાગ ેલશાણન ઉમગ થત. આ વભમે તલકવતા જતા 
વ્માાયને કાયણે તિતળરા, ઉજ્જૈન, પ્રમાગ, લાયાણવી, ગમા, લૈળારી, ાટરીરુિક, તામ્રક્ષરધ્પ્ત 
લગેયે ળશયે આતથિક યીતે વમધૃ્ધ થમા શતા અને તેઓ વાંસ્કૃતતના કેન્દ્ર ફન્માાં શતા.  
 આ વભમે દેળભાાં આતથિક વમધૃ્ધ્ધ રાલલાભાાં લેાયીઓ, કાયીગય અને ભજદુયના 
ભાંડ (શ્રણેીઓ) એ ણ અતત ભશત્લન બાગ બજવ્મ શત. આ ભાંડ સ્લતાંરિક અને સ્લામત 
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શતા. તેભના લશીલટભાાં યાજ્મની કઇણ પ્રકાયની દખરગીયી ન શતી. રકને તેભની 
પ્રભાક્ષણકતા અને વધ્ધયતાભાાં એટર ફધ તલશ્વાવ શત કે તેઓ આ શે્રણીઓ ાવે ભટી યકભ 
થાણ તયીકે મકુતા શતા. આ ઉયાાંત તેભની ાવે તેભની તાની જભીન યશતેી તેની 
આલકભાાંથી ભાંડના વભ્મને જરૂય ડ ેતેઓ ભદદ કયતાાં. ભાંહદય અને ધભયળાાઓ ફાંધાલતા 
અને વખાલતી વાંસ્થાઓ ણ ચરાલતા.  
(ક) વાહશત્મ કે્ષતે્ર પ્રગશત :-  
(૧) વસં્કૃત બાા અને વાહશત્મન ઉત્કણ :- 

     ઈતતશાવકાય ગપુ્ત વભમની જેભ પ્રાચીન બાયતીમ વાંસ્કૃતન સલુણયયગુ ગણે છે, તેભ 
તેને વાંસ્કૃત વાહશત્મન ણ સલુણયયગુ ગણે છે. અને એ અથયભાાં તેને ઈગ્રેન્ડની યાણી 
ઈરીઝાફેથ શરેીના ળાવનકા વાથે વયખાલે છે. (જે લખતે ઈગ્રેન્ડભાાં વાહશત્મના િેરેિક નલી 
ાશગતૃત આલી શતી અને ભશાકતલ વેતવતમય જેલી વાહશત્ત્મક પ્રતતબાન જન્ભ થમ શત.) ગપુ્ત 
વભમભાાં વાંસ્કૃત બાાને દયફાયી બાાનુાં સ્થાન ભળ્ય ુ શત ુાં. યાજ્મના આદેળ, તળરારેખ - 
તામ્રરિક લગેયે વાંસ્કૃતભાાં જ રખાતા શતા અને તલદ્વાન ણ તાની કૃતતઓની યચના 
વાંસ્કૃતભાાં કયલાભાાં ગોયલ ભાનતા શતા. આભ આ યગુભાાં વાંસ્કૃત બાાની પ્રગતત ‘ન ભતૂ ન 
બતલષ્ટ્મતત’ ના રૂભાાં થઈ શતી.  
(૨) વાહશત્ત્મક યચનાઓ :-  
ગપુ્તયગુભાાં વાંસ્કૃત વાહશત્મ તેની વે કરાએ ખીરી ઊઠ્ુાં શત ુાં. વાંસ્કૃત વાહશત્મના વોથી ભશન 
કતલ અને નાટયકાય કાક્ષરદાવ આ યગુભાાં થઈ ગમા. તેભણે “અક્ષબજ્ઞાન ળાકુન્તરભ” 
“ભધ્લ્લકાગ્નીતભરિકભ” “તલક્રભલળીમભ” એલા નાટક “કુભાયવાંબલ” ને “યઘલુાંળ જેલા ભશાકાવ્મ 
તેભજ ઋતવુાંશાય” અને ‘ભેઘદૂત” જેલા ખાંડ કાવ્મ યચ્મા શતા. આ યચનાઓની વાહશત્ત્મક 
તલળેતાઓ અને ગણુલતાને કાયણે કાક્ષરદાવે “બાયતીમ વેતવતમય” ની દલી પ્રદાન 
કયલાભાાં આલી.  
 શદુ્રકે “મચુ્છકહટક” નાભના નાટકની યચના કયી શતી. તલળાખાદ્તે “મદુ્રાયાિવ” અન ે
“દેલીચાંદ્રગપુ્ત” નાભક નાટકની યચના કયી શતી. બટ્ટીએ “યાલણલધ”, અભયતવિંશ “અભયક”, 
ચાંદ્રગતભન ે“ચદ્ર વ્માકયણ” અને તલણળુભાયએ “ાંચતાંરિક” ની યચના કયી શતી.  
  ભનસ્મતુતના આધયે આ યગુભાાં માજ્ઞલલ્કમ, કાત્મામન, બશૃસ્તત, નાયદ, યાળય લગેયે 
સ્મતૃતઓની ણ યચના થઈ. લાત્સ્મામને “કાભસરૂિક” ની યચના કયી શતી. જેભાાં ગપુ્ત કારીન 
નાગહયક દૈતનક કામયલાશીન અશલેાર આણને ભે છે. 
 (ડ) કરા કે્ષતે્ર અજડ પ્રગશત:-     
(૧) સ્થાત્મ કરા :- 
 ગપુ્તયગુભાાં સ્થાત્મના િરેિકે ઘણ તલકાવ થમ શત. કાના ઝાટાભાાંથી ફચેરા 
નમનૂા આ યગુની વલોત્કૃષ્ટ્ટ સ્થાત્મકરાની વાિી યેૂ છે. ગપુ્તકારના કેટરાક ભાંહદય 
તલધભાન છે. તેભાાં ભભુયાનુાં તળલભાંહદય, નચનાનુાં ાલયતી ભાંહદય, ઝાાંવી જીલ્રાભાાં દેલગઢનુાં 
દળાલતાય ભાંહદય, કાનયુ ાવે ક્ષબિંતહય ગાલનુાં ઇટેયી ભાંહદય, એયણનુાં તલષ્ટ્ણ ુભાંહદય, ફધીગમાનુાં 
ભશાફધી ભાંહદય, ઐશરનુાં ભાંહદય લગેયે ભાંહદય તનભાયણના નમનૂા છે. ગપુ્ત કારીન અન્મ 
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સ્થાત્મભાાં અજ ાંતા, ઈરયા અને ઉદમક્ષગયીની ગપુાઓ, ભઠ તલશાય તેભજ ચૈત્મ લગેયે ાશણીતા 
છે.  
(૨) શળલ્કરા (ધશૂતિકરા) :-  
આ યગુભાાં તળલ્કરા- મતૂતિકરા ની પ્રગતી ચયભવીભાઓ શચી શતી . આ યગુની મતૂતિકરાની 
વોથી મખુ્મ તલળેતા એ છે કે તેભાાં આધ્માત્ત્ભક બાલની અક્ષબવ્મક્તત દ્રષ્ષ્ટ્ટ ગચય થામ છે.  
  વાયનાથની આવનસ્થ બધુ્ધની મતૂતિ, ભથયુાની તલષ્ટ્ણ ુ મતૂતિ અને ભશાતલયની મતૂતિ, 
ઉદમગીયીની તલષ્ટ્ણનુી લયાશમતૂતિ, સરુતાનગાંજ અને નારાંદાની બધુ્ધની તામ્રમતૂતિ લગેયે 
ગપુ્તકાક્ષરન મતૂતિ કરાના ઉત્તભ નમનૂાઓ છે. ગપુ્તયગુભાાં મતૂતિકરાભાાં ઓજવ, ભાધમુય, 
પ્રાવાહદકતા અને તલળદતાના દળયન થામ છે. 
(3) ખચત્રકરા  
 ગપુ્તકારભાાં ક્ષચરિકકરા ણ તેના તલકાવની ણૂયતિાએ શચી ગઈ. કાક્ષરદાવે ક્ષચરિકકરાનુાં 
તળિણ આનાય ભાટે ‘ક્ષચરિકાચામય’ ળબ્દન પ્રમગ કમો. આ યગુની ક્ષચરિકકરાના તલશ્વતલખ્માત 
નમનૂાઓ અજ ાંતા અને ફાઘની ગપુાઓની ક્ષચરિકકરાભાાં નજયે ડ ેછે.  
  ક્ષબ્રટીળ ઈજનેય ભેજય ડીરે ઈ. વ .૧૮૪૪ ભાાં ળધેરી અજ ાંતાની રિકીવ (૩૦) 
ગપુાઓભાાંથી ગપુા નાંફય દળના સ્તાંબ ક્ષચરિક, તેભજ ગપુા નાંફય -૧૬, ૧૭,અને ૧૯ ના ક્ષબિંત 
ક્ષચરિક ગપુ્તયગુના છે. આ રિકણેમ ગપુાઓની દીલાર ય છે. ગપુા નાંફય -૧૬ નુાં ‘ભયણાવન 
(ભયણન્મુાંખ) યાજકુભાયીનુાં ક્ષચરિક’ ક્ષચરિકકરાનુાં અહદ્રતીમ નમનુ છે. આ ક્ષચરિક કરાની દ્રષ્ટ્ટીએ 
વલોતભ છે. આ ક્ષચરિકના ઉત્કૃષ્ટ્ટ નમનૂાઓભાાં ધનષુ્ટ્મ જેલી બભય કે જેલી ાશધ, શાથીના સુાંઠ 
જેલા શાથ, ઘડા જેલા સ્તન, કભની ાાંદડી જેલી આંખ, અને આંગીઓ તભેજ તવિંશ જેલી 
ાતી કભ લાી સુાંદયીઓન વમશુ ! સ્ત્રી તયપ ાળલી વતૃત્ત થામ એલી એક ણ ક્ષચરિક 
નથી. શથેી અને આંગીઓની છટાત અજ ાંતાભાાં ભટ ક છે. કેળગપુનનુાં લૈતલધ્મ અને 
અરાંકાયનુાં વૌંદમયત ચહકત કયી નાખે તેવુાં છે. ખયેખય અજ ાંતા કરાકાયનુાં તીથયધાભ ફની ગયુાં 
છે.(૧૩) 

 ફાગ ગ્લાક્ષરમય ાવે આલેલુાં એક નાનકડુાં ગાભ છે. ત્માાં તલધ્માચની શાડીઓ 
કતયીને ૯ ગપુાઓ ફનાલલાભાાં આલી.છે. તેની દીલાર ય સુાંદય ક્ષચરિક ભે છે, જે ગપુ્ત 
વભમના શલાનુાં ભાનલાભાાં આલે છે.  
(૪) વગંીતકરા  
        ગામન, લાદન અને નતૃ્મ વાંગીતના મખુ્મ અંગ ગણામ છે. અને તેભન ઘતનસ્ટ વફાંધ 
છે. ગપુ્તકારીન ગામનના સ્લરૂ ય પ્રકાળ નાખત કઈ તવધ્ધાાંત ગ્રાંથ આજે ભત નથી. 
યાંત ુકાક્ષરદાવના ઉલ્રેખ ઉયથી એભ જણામ છે કે તે વભમ સધુીભાાં ગામને એક વ્મલક્સ્થત 
તવધ્ધાાંતનુાં સ્લરૂ ધાયણ કયી રીધ ુશત ુાં. કાક્ષરદાવે તાનભાાં ગ્રાંથભાાં તાર, રમ, સ્લય, ઉગાન 
લગેયે અનેક વાંગીતના ાહયબાતક ળબ્દનુાં ઉલ્રખે કમો છે.  
   ગામન વાથે લદનનુાં ઉલ્રેખ ગપુ્તકારીન વાહશત્મભાાંથી ભે છે. વમદુ્રગપુ્તને 
તલણાલાદનન બાયે ળખ શત. તેના કેટરાક તવકસ ાઓભાાં વમદુ્રગપુ્ત ગાદી ય ફવેીને 
લીણાલગાડત શમ એલા ક્ષચરિક અંહકત થમેરા છે. વમદુ્રગપુ્ત તનેી વાંગીત કરાથી નાયદને ણ 
ળયતભિંદ કયત હ્ત.  
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   અજ ાંતા, ઈરયા અને ફાઘની ગપુાઓની દીલાર ય વાંગીત અને નતૃ્મના દ્રશ્કમ 
કાંડાયેમરા જલા ભે છે. ફાઘની ગપુાઓભાાં ણ નતયકી નતૃ્મ કયતી અને લાધ્મ લગાડતી 
ક્ષચરિકીત થમેરી નજયે ડ ેછે. આ યગુભાાં તવકસ ાઓ ઢાલાની કરા ણ વાયી યીતે તલકાવ ાભી 
શતી.  
(ઈ) ગપુ્તકા દયમ્માન શલજ્ઞાનની પ્રગશત :-  
(૧) િગળાસ્ત્ર:-  

ગપુ્તકા દયમ્માન ખગળસ્ત્રના િેરેિક  અહદ્રતીમ પ્રગતત વધાઈ શતી. આમયબટ્ટ 
ગપુ્તયગુ તલજ્ઞાતનકભાાં વલોચ્ચ સ્થાન ધયાલે  છે. તે આ યગુન ભશાન ખગળાસ્ત્રી શત. તેણ ે
તાન ગ્રાંથ ‘આમણબટ્ટીમભ’ ભાાં ખગળાસ્ત્રના તવધ્ધાાંતનુાં તલલેચન કયુું છે. આ ઉયાાંત તેને 
‘કાળગીતતક સરુિક’ અન ે ‘આચમય તળતત’ નાભે અન્મ ફે ગ્રાંથ રખ્મા છે. ત ેવોપ્રથભ નિરિક 
લૈજ્ઞાતનક શત. જેને પ્રતતાદન કયુું કે, “થૃ્લી ગ છે અને તે તાની ધયી ઉય ઘભેૂ છે, 
તથા તેના ડછામા ન ે રીધે ચાંદ્ર ગ્રશણ થામ છે.” તેણે તાના ગ્રાંથ “સમૂય તવધ્ધાાંત’ ભાાં 
ગ્રશણના શકુ્ષ્ભ કાયણની તલલેચના કયી છે. આમયબટ્ટના લૈજ્ઞાતનક જ્ઞાન ય પ્રકાળ ાડતા ડૉ. 
અલ્તેકય રખે છે કે, “તન:ળાંકણે તે પ્રાચીન બાયતના વોથી ભશાન લૈજ્ઞાતનકભાન એક શત. તે 
ગ્રીવભા તલકાવ ાભેરી નિરિક તલધાના તવધ્ધાાંતથી વાયી યીતે લાકેપ શત.”  

આ કાન ફીજ પ્રતવધ્ધ ખગળાસ્ત્રી લયાશતભશીય શત. તેણે ખગળાસ્ત્ર ય 
રઘાુશતક, બશૃતાશતક, બશૃદવાંહશતા, તલલાશટર, મગભામા અને ાંચ તવધ્ધાાંતતકા એભ છ 
ગ્રાંથ રખ્મા છે.  બશૃદવાંહશતાની નિરિક અને જ્મતતને રગતી વલય પ્રકાયની ાશણકાયી ભાટે 
એક જ્ઞાનક વભજલાભાાં આલે છે.તેણે ાંચતવધ્ધાાંતીકાભાાં ૈતાભશ, લતળષ્ટ્ટ, ોરીળ, સમૂય અને 
યભક એભ ાાંચ ખગહકમ તવધ્ધાાંતની ચચાય કયી છે. ાંચતવધ્ધાાંતીકાને ‘ખગળાસ્ત્રનુાં 
ફાઈફર’ ગણલાભાાં આલ ેછે.  

ઈ. વ. ૬૨૮ભાાં જન્ભરેા બ્રહ્મગપુ્ત નાભના ખગળાસ્ત્રીએ  ‘બ્રહ્મતવધ્ધાાંત’ ની યચના 
કયી શતી. આજ ભશાન ગક્ષણતજ્ઞન્યટુનથી ૧૫૦૦ લય શરેા ગરુુત્લાકયણન તનમભ ળધ્મ શત 
તે બાયત ભાટે ઓછા ગોયલની લાત નથી.  
(૨) ગખર્તળાસ્ત્ર :- 

આ યગુભાાં ગક્ષણતળાસ્ત્રના િેરેિક પ્રગતી થઈ. આમયબટ્ટ ખગળાસ્ત્રી શલા ઉયાાંત એક 
ભશાન ગક્ષણતળાસ્ત્રી ણ શત. તેણે ગક્ષણતને તલજ્ઞાનની એક સ્લતાંરિક ળાખા તયીકે તલકવાલી 
શતી. તેણે દળાાંળ ધ્ધતત, લગય, લગયમૂ, અને વાદા વભીકયણન ઉમગ કમો. આમયબટ્ટ ે
તાન ગ્રાંથ ‘આમયબટ્ટીમભ’ ભાાં અંકગક્ષણત ફીજ ગક્ષણત અને ભતૂભતી ને રગતાાં તવધ્ધાાંતનુાં 
પ્રતતાદન કયુું. તેણ ેદળાાંળ ધ્ધતત. લગય, લગયમૂ, શનૂ્મની વાંજ્ઞા, ઓછાનુાં ક્ષચહ્ન (-) લગેયેન 
ઉલ્રખે કમો. ગક્ષણતના આ િેરેિકભાાં વોથી ભશત્લનુાં પ્રદાન દળાાંળ ધ્ધતત  (દળભરલ ધ્ધતત) 
છે. આ યગુભાાં લગય તથા લગયમૂ તથા ઘન તથા ઘનમૂ, તરિકકણતભતીના ગણુત્તયન કઠ 
લગેયે ળધામા. તેભજ ાઈની હકિંભત 3.૧૪ જગણલાભાાં આલી.  
(3) આયલેુદ ળાસ્ત્ર (ખચહકત્વાશલજ્ઞાન) :- 

આ યગુભાાં આયુાંલેદળાસ્ત્રના િેરેિક પ્રગતી વધાઈ. નાગાજુ યન નાભના ભશાન ક્ષચહકત્વક 
અને યવામણળાસ્ત્રીએ ‘યવક્ષચહકત્વા’ નાભની નલી ક્ષચહકત્વા ધ્ધતતન આતલષ્ટ્કાય કમો. તેણ ે
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તવધ્ધ કયુું કે વનુાં, ચાાંદી, તાાંબ,ુ રખાંડ લગેયે ખનીજ ધાતઓુભાાં યગ તનલાયણ ળક્તત યશરેી છે. 
તેણે ાયાને ભાયીને તેન ઔધ તયીકે ઉમગ કયલાની પ્રથા ળરૂ કયી શતી. છઠ્ઠી વદીના 
પ્રાયબભાાં લાગ્બટ્ટ નાભના આયલેુદ તનષ્ટ્ણાતે ચયક અને સશુ્રતુની ક્ષચહકત્વાતલધાન અભ્માવ 
કયીને ‘અષ્ટ્ટાાંગ વાંગ્રશક’ અને ‘અષ્ટ્ટાાંગશદમવાંહશતા’ જેલી ઔધળાસ્ત્રના ગ્રાંથ રખ્મા શતા. ગપુ્ત 
વમ્રાટ ચાંદ્રગપુ્ત ફીાશના દયફાયભાાં ધનલન્તયી આયલેુધળાસ્ત્રન  મખુ્મ આચામય શત.  

આ યગુભાાં શ ુક્ષચહકત્વાિેરેિક શાથી અને ઘડાના યગ તનલાયણ ભાટે અનકુ્રભે ાલ્કાપ્મે 
‘શસ્ત્માયુાંલેદ અને ળારીશરેિક ‘અશ્વળાસ્ત્ર ની યચના કયી શતી. 
(૪) યવામર્ળાસ્ત્ર અને ધાત ુશલજ્ઞાન કે્ષતે્ર:- 

આ િેરેિક ણ ગપુ્તયગુભાાં નોંધારિક પ્રગતત થઈ શતી. નાગાજુ યન આ ફાંને્ન તલદ્યાભાાં 
તનષ્ટ્ણાત શત. તેણે યુલાય કયુું શત ુાં કે, ‘ખનીજ ધાતઓુભાાં યગતનલાયણની ળક્તત યશરેી છે.’  

નારાંદા તલદ્યાીઠે યવામણળાસ્ત્રના અભ્માવ અને વાંવધન ભાટે અરગ યવામણળાા 
અને બઠ્ઠીઓ યાખી શતી. હદલ્શી ાવેના ચન્દ્રગપુ્ત ફીાશના ‘ભેશયોરી સ્તબ’ (રશ સ્તાંબ) ૬ થી 
૬ ૧/૨ ટન લજન ધયાલે છે. તેની ઉંચાઈ રગબગ ૨૩ ફૂટ ૮ ઈંચ છે. આટરા લો ટાઢ, 
તડકા અને લયવાદભાાં યહ્ય શલા છતાાંમ શજુ સધુી તેના ય કાટ રાગ્મ નથી. જે ગપુ્તકારીન 
ધાત ુતલદ્યાની પ્રગતીનુાં વાિાત પ્રભાણ છે.  
 (ઈ) ધાશભિક  વહશષ્ણતુાન યગુ :-  

ગપુ્ત વમ્રાટ લૈષ્ટ્ણલ ધભી શતા તેઓ તાને યભબાગલત કશલેડાલતા શતા. ડૉ. 
મકુયજીના ભતે “લૈષ્ટ્ણલ ધભય ગપુ્ત વમ્રાટન યાજધભય શત” તેઓ અશ્વભેઘ મજ્ઞ કયાલતા અને 
તલષ્ટ્ણનુા ભાંહદય ણ ફાંધાલતા. આ વભમભાાં મજ્ઞ અને હક્રમાકાાંડ ઓછા થતા શતા. રક 
અલતાયલાદને અને બક્તતને લધાયે ભશત્લ આતા શતા.  

હશિંન્દુ ધભય ફોધ્ધ ધભયના વાયાાં તત્લ અનાલી રીધા અને બધુ્ધને તલષ્ટ્ણનુ અલતાય 
ભાનલા રાગ્મા. આ વભમભાાં તલષ્ટ્ણ,ુ તળલ, કાતતિકેમ, સમૂય જેલા દેલ અને રક્ષ્ભી, દુગાય, ાલયતી 
જેલી  દેલની ાૂશ થતી શતી. તલષ્ટ્ણ ુઅને તભના અલતાયની અને પ્રવાંગકથાઓ પ્રચક્ષરત થઈ. 
તેભના  અલતાય તળલ્ભાાં કાંડાયલા રાગ્મા. તેભાાં શ્રીકૃષ્ટ્ણના તલતલધ સ્લરૂ નધારિક છે. 
બાગલત વાંપ્રદામ (તતભરનાડુાં) દિીણ બાયત ણ પેરામ. મજ્ઞ અને હક્રમાકાાંડને ફદર ે
બક્તતને પ્રાધાન્મ ભળ્ય.ુ તેભાાં તળલરીંગની પ્રતતષ્ટ્ઠા થતી. આભ ગપુ્ત વભમભાાં બ્રાહ્મણ ધભય 
હશન્દુ ધભય તયીકે ઓખાલલા રાગ્મ. તે ફોધ્ધધભય અને ૈન ધભય કયતાાં લધાયે રકતપ્રમ 
ફન્મ.  
 ગપુ્તયાાશઓ ઉદાય અને ધભયવહશષ્ટ્ણ ુ શતા. તેઓ ફોદ્ધ અને ૈન ધભય પ્રત્મે ણ 
વભબાલ યાખતા શતા. ફોધ્ધ ભઠને અને ૈન ઉાશ્રમને યાજ્મ તયપથી આતથિક વશામ ભતી 
શતી. ઉભાસ્લાભી અને તવધ્ધવેનહદલાકય જેલા ૈન ાંહડત ગપુ્ત વમ્રાટન દયફાય ળબાલતા 
શતા. આભ ગપુ્ત યાાશઓ ધાતભિક બેદબાલ લગય દયેક ધભય ના તલદ્ધાનને આશ્રમ આતા શતા.   
વભાન :- 

 ગપુ્તયગુને વાચ ેજ હશિંદન ‘તળષ્ટ્ટયગુ’ કશલેાભાાં આવ્મ છે. કાયણ કે ફધાાં િેરિકભાાં આ 
યગુભાાં લવાંત મ્શયી છે. આ વભમની વર્જનાત્ભક પે્રયણા એ વાંસ્કાય અને વમદૃ્ધદ્ધ એ દ્ધાયા યાષ્ટ્રીમ 
ભાનવની ઉત્ક્રાાંતતને, છીની વદીભાાં તાનુાં પ્રદાન કયુું છે.  
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ઉયતત તલલયણ યથી કશી ળકામ કે ગપુ્તકારભાાં વાભાન્મ પ્રાશની આતથિક હયક્સ્થતત 
વાંતકાયક શતી તેભાાં તલકાવન અલવય ણ ભત. ગપુ્ત વામ્રાજમે ળાાંતત અને સયુિાનુાં 
લાતાલયણ ેદા કયુું શત ુાં. જ્ઞાતતવ્મલસ્થાનુાં પ્રચરન ફહ ુભટા ામે જલા ભે છે. તલજ્ઞાન અન ે
ટેકનરજી વાભાન્મ પ્રાશની શોંચથી ફશાય શત ુાં. પ્રચક્ષરત વભાજ વ્મલસ્થા સ્ત્રઓના તલકાવને 
રૂાંધતી શતી. એટર ેસલુણયયગુ તયીકે પ્રચક્ષરત ગપુ્તયગુ વાાંસ્કૃતતક તલયાવતના વાંદબયભાાં ઉત્તભ 
ક્ષચરિક પ્રસ્તતુ કયે છે. યાંત ુવાભાત્જક અને યાજનૈતતક હયપે્રક્ષ્મભાાં વાભાન્મ પ્રાશને ભશત્લ ઓછાં 
ભતુાં શમ તેભ જણામ છે. ચાાંદભાાં ડાઘ શમ એભ ક્યાયેક રાગ ે છે યાંત ુચાાંદ ભાાં ડાઘ ણ 
એની ચાાંદની ળીતતાભાાં ઢાંકાઈ ાશમ છે.    
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