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कुशाण साम्राज्य 
• इसवी सन पूवव २३२ मधे्य अशोकाची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर मौर्व साम्राज्याचा ऱ्हास सुरू झाला. हे साम्राज्य २५ 

वर्ाांतच कोसळले. त्याच वेळी हा पररसर संकुचचत होऊ लागला आचि स्थाचनक आचि बाहेरील अशा अनेक शक्ीनंी 

ही जागा व्यापली. 

• मूळ रचहवाशांमधे्य पूवव आचि दख्खन भारतातील संुगस, कानवास आचि सातवाहन र्ांचा समावेश होता. इ.स.पू.२०० 

च्या दरम्यान मध्य आचशर्ाशी व्यापक संपकव  सुरू झाला. मौर्वकालीन साम्राज्याचे कोितेही मोठे साम्राज्य भारताला 

फार काळ चदसले नाही म्हिून वार्व्य भागातील अनेक राजवंशांनी जोर लावण्यास सुरुवात केली. त्यातील काही 

प्रमुख म्हिजे सकस, पाचथवर्न इ. इसवी सन ५० च्या सुमारास आलेल्यांपैकी कुशाि हे त्यापैकीच एक होते. 

कुशाणाांची पार्श्वभूमी 

• पाचथवर्न राज्यकत्याांनंतर कुशािांनी कारभार केला. 

• रू्-ची जमात पाच कुळांमधे्य चवभागली गेली होती आचि ते त्यापैकी एक होते, ज्यांना टोचरन देखील म्हितात. 

• ते उत्तर मध्य आचशर्ातील गवताळ प्रदेशातील होते आचि भटके होते. 

• प्रथम, त्यांनी बॅक्ट्रि र्ा चकंवा उत्तर अफगाचिस्तानचा ताबा घेतला. शकांना त्यांच्याकडून चतकडे चवस्थाचपत केले गेले. 

• हळूहळू दचििेकडे सरकत त्यांनी चहंदुकुश ओलांडून गांधार ताब्यात घेतला आचि त्या भागात पाचथवर्न आचि ग्रीक 

लोकांची जागा घेतली. 

• हे साम्राज्य मध्य आचशर्ातील ऑक्सस आचि खोरासानपासून उत्तर प्रदेशातील गंगा आचि वारािसीपर्ांत पसरलेले 

होते. 

• कुशािांनी मध्य आचशर्ातील अनेक भाग, इराि, संपूिव पाक आचि उत्तर भारताचा बराचसा भाग एका शासकाखाली 

आिला. 

कुशाणाांचे राजवांश 

कुशाि जमातीचे 2 राजवंश आहेत ज्यांनी भारतावर राज्य केले. 

पहिला: 

• कडचफसेस, हाऊस ऑफ चीफ र्ांनी स्थापना केली. 

• मुदत: 50 AD पासून 28 वरे् सुरू 

• कडचफसेस I (कुजुल कडचफसेस) आचि II (वेमा कडचफसेस) र्ा दोन शासकांनी र्ा राजवंशात राज्य केले. 

• दोघांनीही मोठ्या प्रमािात नािी जारी केली. Kadphises I, रोमन नाण्यांशी समक्रचमतपिे मोठ्या प्रमािात तांब्याची 

नािी तर्ार केली. कडचफसेस II ने सोन्याचा पैसा जारी केला आचि सुदूर पूवेकडे राज्याचा चवस्तारही केला. 

दुसरा: 

• कचनष्क हाऊस ऑफ कडचफसेसचा गादीवर आला. कचनष्क राजांनी खालच्या चसंधू खोऱ्र्ात आचि वरच्या भारतावर 

राज्याचा चवस्तार केला. गंगेच्या खोऱ्र्ावर अचधकार खूपच जास्त होता. 

• मोठ्या संखे्यने आचि शुद्ध सोन्याची नािी त्यांनी जारी केली होती, जी प्रामुख्याने चसंधूच्या पचिमेला आढळतात. 

• 230 पर्ांत कचनष्क वार्व्य भागावर राज्य करत राचहला. त्यांचे अनेक उत्तराचधकारी पूिवपिे भारतात चमसळले आचि 

त्यांनी भारतीर् नावे देखील चमळवली. वासुदेव हा वंशाचा शेवटचा शासक होता. 

राजकारण 

• कचनष्क राजवंशातील एक अचतशर् महत्त्वाचा शासक होता आचि त्याला दुसरा अशोक असेही संबोधले जात असे. 

• त्याच्या हाताखाली दोन महत्त्वाच्या कामचगरी आहेत. 

• त्यांनी इ.स. 78 मधे्य सुरू केलेले कॅलेंडर साका रु्ग म्हिून ओळखले जाते, भारत सरकार अचधकृत कॅलेंडर म्हिून 

वापरते. 

• कुशाि शासकांच्या दोन राजधान्या होत्या: एक पाचकस्तानातील पेशावर, नंतर पुरुर्पुरा आचि दुसरी मथुरा रे्थे. 
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• चवजर् चमळवून चकंवा चनर्म लादून मूळ शासकांना बाजूला केले गेले. एक सरंजामशाही प्रकारची संघटना चवकचसत 

केली गेली. 

• वचवस्व दशववण्यासाठी चकंग्स ऑफ चकंग्ज सारख्या शीर्वकांचा वापर केला जात असे. 

• कुर्ाि राजे स्वतः ला देवाचे पुत्र म्हिवत, त्यामुळे दैवी उत्पत्तीची कल्पना दृढ झाली जी भारतात पूवीपासून वापरली 

जात होती. 

• ित्रप शासन प्रिाली सुरू करण्यात आली जेथे साम्राज्य अनेक ित्रपांमधे्य चवभागले गेले होते आचि प्रते्यकावर एक 

ित्रप होता. 

• शक्ी कमी कें द्रीकृत होती आचि एक उतु्सक दुहेरी आनुवंचशक प्रिाली पाळली गेली चजथे चपता आचि पुत्र दोघांनी 

एकाच वेळी एकाच राज्यावर राज्य केले. 

कला आहण सांसृ्कती 

 

• मोठ्या प्रमािावर, पाच वेगवेगळ्या देशांमधे्य चभन्नता, प्रते्यकाची अनोखी कला, संसृ्कती आचि वारसा असलेल्या, 

नवीन संसृ्कतीत चमसळण्याची आचि प्रचक्रर्ा करण्याची संधी प्रदान करते. 

• बौद्ध धमावचे आिखी समृद्धीकरि. ते त्याचे सवावत मोठे आश्रर्दाते होते आचि त्यांनी काश्मीरमधे्य चौथी बौद्ध 

पररर्दही बोलावली होती. बौद्ध धमावच्या महार्ान चसद्धांताला तेथे अंचतम स्वरूप देण्यात आले. 

• बौद्ध धमावचा प्रभाव असूनही, अनेक राज्यकत्याांनी चवषू्णची पूजा केली. संसृ्कत कला आचि साचहत्यालाही त्यांनी 

संरिि चदले. 

• कचनष्काच्या दरबारात पार्श्व, वसुचमत्र, अर्श्घोर्, नागाजुवन, चरक आचि मथरा र्ा चवद्वानांचे र्जमान होते. 

• अर्श्घोर् हे बुद्धचररत आचि सौदंरानंद (प्रचसद्ध संसृ्कत काव्य) चे लेखक आहेत. 

• कुशाि राजवटीत मथुरेतील प्रचसद्ध कला आचि वासु्तकला शाळा उदर्ास आली आचि चतला महत्त्व प्राप्त झाले. 

त्यांनी गांधार कला चवद्यालर्ालाही संरिि चदले. 

• मथुरा सू्कल ऑफ आटवमधे्य लाल वाळूचा दगड वापरला गेला. त्यातून बुद्ध, महावीर र्ांच्या दगडी प्रचतमा तर्ार 

झाल्या. तथाचप, कचनष्कच्या मस्तक नसलेल्या ताठ पुतळ्यासाठी प्रचसद्ध आहे. 

• कुशािांनी लांब पगड्या आचि शेरवानी भारतीर् पररधान संसृ्कतीसाठी चवकत घेतल्या. लांब कोट पररधान केलेल्या 

परदेशी घोडेस्वारांची चचते्र आचि टेराकोटा आकृत्या पाहता रे्तात. त्यांनी हेले्मट, टोप्या आचि शूरवीरांना 

वापरण्यासाठी बूट देखील चवकत घेतले. 

व्यापार आहण तांत्रज्ञान 

• चीनमधील प्रचसद्ध रेशीम मागव त्यांच्या ताब्यात होता. ते इराि आचि पचिम आचशर्ामधून गेले आचि त्यामुळे 

कुशािांना प्रचंड उत्पन्न चमळाले. त्यांनी मागाववर टोल आकारला. 

• त्यांच्या राजवटीत मोठ्या प्रमािात नािी जारी करण्यात आली असून मोठा व्यापार चदसून आला. 

• कुशािांनी प्रचंड घोडदळ आचि घोड्यांच्या मोठ्या प्रमािावर रु्दे्ध आचि व्यापारात वापर सुरू केला. लगाम आचि 

खोगीरांचा वापर सरावस करण्यात आला. उतृ्कष्ट घोडेस्वारांमधे्य कुशािांचा समावेश होता. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• मध्य आचशर्ातील संपकाांमुळेही भारताला मोठ्या प्रमािात सोने चमळाले. ते अल्ताई पववतातून आले. 

Decline 

• इसवी सन 350 च्या दरम्यान इरािमधे्य ससाचनर्न सत्ता उदर्ास आली. र्ाने इर्ान आचि पचिम चसंधू िेत्रातील 

कुशािांचे स्थान बदलले. तथाचप, त्यांचे शासन भारताच्या काही भागांत शंभर वर्ाांहून अचधक काळ चालू राचहले. 

तथाचप, जवळजवळ संपूिव भारतावर राज्य करिाऱ्र्ा गुप्त शासकांच्या उदर्ाने हा अचधकार पूिवपिे नाकारला गेला. 

• तथाचप, असे म्हिता रे्ईल की हे राज्यकते आपल्या संसृ्कती आचि परंपरेसह ज्या प्रकारे देशात चमसळले गेले, इतर 

कोित्याही कालखंडात असे चवघटन आपल्याला आढळू शकत नाही. राज्यकत्याांनी आपल्या कला आचि वारशाने 

भारतीर् इचतहासावर मोठी छाप सोडली. तसेच अनेक चठकािी सोन्याची नािी अजूनही सापडली आहेत. 
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