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குப்தர் 

அறிமுகம் : 

 பபா.ஆ . 300 - 700  காலக்கட்டம் : இக்காலகட்டத்தில் அரசு அமைப்பில் 

ஒரு செவ்வியல் முமை ததான்ைி பல பகுதிகளில் தபரரெர் ஆட்ெி 

உருவாயின. 

 சைௌரியப்  தபரரெிற்குப் பின்னர்,பல ெிறு அரெர்கள் ததான்ைினர்.ஆனால் 

குப்தர் அரசுதான் ஒரு பபரும் சக்தியாக 

உருவாகி,துமைக்கண்டத்தின் சபரிய பகுதிமய அரெியல்  ரீதியாக 

ஒன்ைிமைத்தது. 

 இக்காலகட்டத்தில் நிலப்பிரபுத்துவம் ஒரு நிறுவனைாக தவரூன்ைித் 

சதாடங்கியது. 

வரலாற்றுச் சான்றுகள் : 

 குப்தர் காலத்து வரலாற்மை ைீள் உருவாக்கம் செய்ய மூன்று வமகயான 

ொன்றுகள் உள்ளன. 

1. இலக்கியச் சான்றுகள்  

2. கல்பவட்டுச் சான்றுகள் 

3. நாணய ஆதாரங்கள்   

குப்தர் வம்சத்தின்  ததாற்றம் : 

 மூன்ைாவது ஆட்ெியாளரான முதலாம் சந்திர குப்தர் குமாரததவி , 

லிச்ொவி என்ை இளவரெிமய ைைந்தார்.இந்த அரசு குடும்பத்துடனான 

சதாடர்பு குதர்களின் எழுச்ெிக்கு காரைைாக குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ெந்திர குப்தரின் ஒப்பற்ை புதல்வரான சமுத்திரகுப்தரின் பிரயாமக 

தூண் கல்சவட்டின்படி , அவர் பிரியாமகக்கு தைற்தக ைதுரா வமரயுள்ள 

செழிப்பான நிலங்கள் முழுவமதயும் மகப்பற்ைினார்.கலிங்கம் 
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வழியாகத் சதற்தக,பல்லவர்களின் தமலநகரைான காஞ்ெிபுரம் வமர 

சவற்ைிகரைான பமடசயடுப்மப நடத்தினர். 

 ைகதம்,அலகாபாத்,அவுத் ஆகியவற்மை குப்தர்களின் பகுதிகளாகப் 

புராைங்கள் குைிப்பிடுகின்ைன. 

குப்தர் காலத்தில் விளைந்த பயிர்கள் : 

 சநல்,தகாதுமை,பார்லி,கடமல,தானியம்,பயிறு,கரும்பு ,எண்சைய் 

வித்துகள்,ைிளகு,ஏலம்.    

 பஹார்பூர் செப்தபடுகளின்படி உஸ்தபாலா என்ை அதிகாரி 

ைாவட்டத்தின் நிலப் பரிைாற்ைம் சதாடர்பான ஆவைங்கள் 

அமனத்மதயும் பாதுகாத்தார். 

நிலம் வளகப்பாடு : 

தகக்ஷத்ரா பயிரிடக்கூடிய நிலம்  

கிலா தரிசு நிலம் 

அப்ரஹதா காடு அல்லது தரிசு நிலம்  

வாஸ்தி குடியிருக்கத் தகுந்த நிலம்  

கபடெஹாரா தைய்ச்ெல் நிலம்   

 

 


