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Mahajanapada Period (600 BC-325 BC) 

16 మహాజనపదాలు ఉన్ాాయి 

 

క్ర. 
సం. 
సంఖ్య 

మహాజనపదాలు (ఆధునిక్ పర్ ంతం) ర్జధాని 

1 
అంగ్ (బీహార లోని ముంగరే మరియు భాగలపూర 

జిలలా లు) 
చంప/చంపన్ాగర ి

2 
మగధ (బీహార లోని ప్ట్ాా, గయల మరయిు నలంద 

జిలలా లు) 

గిరవి ర్జ్, ర్జ్ గృహ / ర్జ్ గరి (బంబస్ర), 
ప్ట్లాపుతర (ఉదయిన్), వ శై్లి(శిశున్ాగ), 

ప్ట్లాపుతర (క్లలశోక్) 
3 వజిి (బీహార లోని ముజఫర పూర & వ ైశ్లి జిలలా లు) విదహే, మిథలిల, వ ైశ్లి 

4 
మలల్ ఎ (యుపి లోని డియోరయిల, బస్తీ , గోరఖ పూర 

మరియు 
స్ిదాా రథనగర జిలలా లు) 

క్ుయిషని్ార్ మరయిు ప్వ్ 

5 క్శీ (UP లోని వ్రణాస్ి జిలలా ) వ్రణాస్ ి

6 కోసల్(యుప ిలోని ఫ ైజాబాద్, గోండా/బహ్రైచ్ జిలలా లు) 
ఉతీర కోసల్-శర్ వస్ిీ  / స్హత్్-మహత్్ సౌత్ 

కోసల్- 
స్కేత్/అయోధయ 

7 వతస (UPలోని అలహాబాద్ మీర్ి పూర జిలలా లు) కౌస్ంబ 

8 చెడ ి(బుందలే్ ఖ్ండ్ పర్ ంతం) శకతీమతి / సో తీివతి 
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9 క్ురు (హర్యన్ా మరియు ఢలాి్ల పర్ ంతం) ఇందరపరసథ  (ఆధునిక్ ఢలాి్ల) 

10 ప్ంచాల (రూహ్ల్ ఖ్ండ్, పశిిమ UP) 
ఉతీర ప్ంచల్-అహచిఛతర, 
దక్షణి ప్ంచల్-క్ంపలియ 

11 శూరస్నే (బరజమండలం) మధుర 

12 
మతసయ (ర్జస్థ న్ లోని అలలార, భరత్ పూర 

మరియు జ ైపూర) 
విర్ట నగర 

13 అవంతి (మలలలా) 
ఉతీర అవంతి – ఉజియిని 
దక్షణి అవంతి మలహషి్మతి 

14 అష్మక్(నరమదా మరయిు గోదావర ినదుల మధయ) పో తన/ప్ట్లి 

15 
గ్ంధార (ప్కతస్ీ న్ మరయిు ఆఫ్ఘనిస్ీ న్ యొక్క 

పశిిమ భాగం) 
తక్షలిల (ర్వలిూండి, ప్కతస్ీ న్ సమీపంలో) 

మరియు పుష్కలలవతి 
16 క్ంబో జా (ప్కతస్ీ న్ లోని హజార్ జిలలా ) ర్జాపూర/హట్క్ 

 

మగ్ధ ఆవిరటావం 

6వ శతాబదం BC నుండి భారతదేశ ర్జకీయ చరితర న్ాలుగు ర్ష్ట్ర ా ల మధయ ఆధిపతయం కోసం మగధ, కోసల, వతస 
మరియు అవంతి మధయ జరిగిన పో ర్ట్ చరితర. 
» అంతిమంగ్ మగధ ర్జయం అతయంత శకతీవంతమ ైనదిగ్ ఉదభవించంది మరియు స్మలాజాయనిా స్థ పించడంలో 
విజయం స్ధించంది. 
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మగ్ధ విజయానికి కటరణం 

1. ఇనుప యుగంలో మగధ అనుక్పలమ ైన భౌగోళిక్ స్థ న్ానిా ఆస్ాదించంది, ఎందుక్ంట్ే అతయంత సంపనామ ైన 
ఇనుప నిక్షేప్లు మగధ యొక్క తొలి ర్జధాని అయిన ర్జ్ గిర క్ు దూరంగ్ ఉన్ాాయి మరియు ఆయుధాలు 
మరియు పనిముటా్ తయలరీకత ఉపయోగించబడతాయి. ఇనుప గొడడలి బహుశ్ దట్రమ ైన అడవులను కతాయర 
చేయడంలో ఉపయోగపడుత ంది మరియు ఇనుప-ట్ిప్డడ  ప్ా ఫ్-షేరుా  భూమిని బాగ్ దునుాతాయి మరియు 
ధానయం ఉతూతీిని ప ంచడానికత సహాయపడతాయి. 
2. మగధ మధయ గంగ్ మ ైదానం మధయలో ఉంది. ఒండుర మట్ిర , ఒక్స్రి అరణాయలను తొలగించ, అప్రమ ైన 
స్రవంతమ ైనదని నిరూపించబడింది మరియు ఆహార మిగులు అందుబాట్ులోకత వచింది. 
3. మగధ స్ ైనిక్ సంసథలో పరతేయక్ పరయోజన్ానిా ప ందింది. భారతీయ ర్ష్ట్ర ా లు గురర్ లు మరియు రథాల వ్డక్ం 
గురించ బాగ్ తెలిస్ినపూట్ికీ, ప రుగువ్రితో యుదాంలో ఏనుగులను ప దద  ఎత ీ న ఉపయోగించంది మగధ. 

Haryanaka Dynasty ( 544 BC-412 BC ) 

Bimbisara (Shronika): 544 BC-492 BC 

 

» బంబస్ర హర్యంక్ ర్జవంశ స్థ పక్ుడు. 
» బంబస్రుని న్ాయక్తాంలో మగధ పరచారంలోకత వచింది. 
» ఇతను గౌతమ బుదుా ని సమక్ల్లనుడు. 
» అతను కోసల యువర్ణులు (కోసల్ దేవి/ మహాకోసల-కోసల్ ర్జు పరస్ేన్ జిత్ సో దరి), లిచఛవి (లిచఛవి హ్డ్ 
చేతక్ చెలలా లి) మరియు మదరా  (మదరా  ర్జు యొక్క ఖే్మల-క్ుమలర ీ)లను వివ్హం చేసుక్ున్ాాడు, ఇది అతని 
విసీరణ విధానంలో అతనికత సహాయపడింది. 
» కోసల ర్జు పరస్ేన్ జిత్ సో దరితో వివ్హంలో అతను క్శీలో క ంత భాగ్నిా క్ట్ాంగ్ ప ందాడు. 
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» అతడు అంగను జయించాడు. 
» అవంతి ర్జు పరదయ యత క్మ రుా తో బాధపడుత నాపుూడు అతను జీవక్ అన్ే ర్జ వ ైదుయడిని ఉజియినికత 
పంప్డు. 
» స్ేనియల అని పిలుస్ీ రు, అతను స్ధారణ మరియు స్ిథరమ ైన స్ ైన్ాయనిా క్లిగి ఉనా మొదట్ి భారతీయ ర్జు. 
» క తీ ర్జగృహ నగర్నిా నిరిమంచాడు. 

Ajatashatru (Kunika): 492 BC-460 BC 

 

» బంబస్రుని తరువ్త అతని క్ుమలరుడు అజాతశత ర డయలయడు. అజాతశత ర వు తన తండిరని చంపి 
స్ింహాసన్ానిా చేజికతకంచుక్ున్ాాడు. 
» అజాతశత ర వు మరింత ఉగరమ ైన విధాన్ానిా అనుసరించాడు. అతను క్శీప ై పూరీి నియంతరణ స్ధించాడు 
మరియు కోసల ర్జు అయిన తన మలమ పరస్ేన్ జిత్ ప ై దాడి చేయడం దాార్ అంతక్ుముందు ఉనా 
స్ేాహపూరాక్ సంబంధానిా విచఛనాం చేశ్డు. 
» వజిి సమలఖ్య దాడికత అజాతశత ర వు తదుపరి లక్ష్యం. ఈ యుదాం సుదీరఘమ ైనది మరియు 16 సంవతసర్ల 
సుదీరఘ క్లం తర్ాత, అతను వజిి పరజల మధయ వ ైష్మలయలను న్ాట్డం దాార్ మోసం దాార్ మలతరమే వజిిని 
ఓడించగలిగ్డని సంపరదాయం చెబుత ంది. 
» వజిిని ఓడించడంలో ముఖ్యప్తర పో షించన మూడు అంశ్లు- 
1. సునిధ మరియు వతసక్ర—అజాతశత ర డి దౌతయ మంత ర లు, వజిీల మధయ విభేదాలక్ు బీజం వేస్ిన వ్రు. 
2. రథముసలల - ఒక్ రక్మ ైన రథం, దానికత గదా 
3. మహాస్లక్ంట్క్—ప దద  ర్ళా్ను క్పిూ ఉంచే యుదా యంతరం. 
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» ఈ విధంగ్ క్శీ మరియు వ ైశ్లి (వజిి ర్జధాని) మగధక్ు జోడించబడాడ యి, ఇది గంగ్ లోయలో అతయంత 
శకతీవంతమ ైన పర్ దేశిక్ శకతీగ్ మలరింది. 
» గంగ్నది ఒడుడ న ఉనా ప్ట్ాలి అన్ే గ్ర మంలో ర్జగృహ కోట్ మరియు క్పలల కోట్ (జలదురగ) నిరిమంచాడు. 

Shisunaga Dynasty: 412 BC-344 BC 

 

» న్ాగ్-దసక్ ప్లనక్ు అనరుు లు. క్బట్ిర  పరజలు విస్ిగిపో యి శిశున్ాగను ర్జుగ్, చవరి ర్జు మంతిరగ్ 
ఎనుాక్ున్ాారు. 
» శిశున్ాగ స్ధించన అతి ముఖ్యమ ైన విజయం అవంతి యొక్క పరదయ యత వంశ్నిా న్ాశనం చేయడం. దీంతో 
మగధ, అవంతి మధయ వందేళా్ న్ాట్ి పో ట్లకత తెరపడింది. అపూట్ి నుండి అవంతి న్ాక్ు మగధ ప్లనలో భాగమ ైంది. 
» శిశున్ాగ తర్ాత క్లలశోక్ుడు (క్క్వ్మ) వచాిడు. అతను వ ైశ్లిలో ర ండవ బౌదా మండలిని (కీర.పూ. 383) 

ఏర్ూట్ు చేస్ినందున అతని ప్లన ముఖ్యమ ైనది. 

Nanda Dynasty : 344 BC-323 BC 
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» శిశున్ాగ ర్జవంశ్నిా మహాపదమ పడగొట్ార డు, అతను నందలు అని పిలువబడే క తీ ర్జుల శరరణిని 
స్థ పించాడు. 
» మహాపదమ సరాక్ష్తరా ంతకత అంట్ే అనిా క్ష్తిరయుల (పుర్ణాలు) మరియు ఉగరస్ేనుడు అంట్ే భారీ స్ ైన్ాయనికత 
యజమలని (ప్ళీ గరంథాలు) అని పిలుస్ీ రు. 
» పుర్ణాలు మహాపదమ ఏక్ర్త్ అంట్ే ఏక ైక్ చక్రవరిీ అని పిలుస్ీ యి. అతను శిశుంగస్ క్లంలో ప్లించన 
అనిా ర్జవంశ్లను పడగొట్ార డు. అతను తరచుగ్ 'భారత చరితరలో మొదట్ి స్మలాజయ నిర్మత' అని 
వరిణంచబడతాడు. 
» మహాపదమ తర్ాత అతని ఎనిమిది మంది క్ుమలరులు ర్జయలయరు. ధన్ానంద చవరివ్డు. 
» చవరి ర్జు ధన్ానంద బహుశ్ గీరక్ు గరంథాలలోని ఆగ్ర మ లు లేదా క్సండ్ ర్మ లతో సమలనంగ్ ఉండవచుి. 
» ధన్ానంద ప్లనలో కీర.పూ.326లో వ్యువయ భారతదేశంలో అలలగ్ి ండర దండయలతర జరిగింది. 
» గీరక్ు రచయిత క్రిరయస్ పరక్రం, ధన్ానంద 20,000 అశిాక్దళ్ం, 200,000 పదాతిదళ్ం, 2,000 రథాలు 
మరియు 3,000 ఏనుగులతో క్పడిన భారీ స్ ైన్ాయనికత న్ాయక్తాం వహించాడు. ధన్ానంద పర్క్రమమే 
అలలగ్ి ండర ను భయభరా ంత లక్ు గురి చేస్ి, గంగ్ లోయక్ు అతని యలతరను నిలిపివేస్ింది. 
» నంద ర్జవంశం దాదాపు 322-21 BCలో ముగిస్ింది మరియు చందరగుపీ మౌరయ స్థ పక్ుడిగ్ మౌరుయలు అని 
పిలువబడే మరొక్ ర్జవంశం దాార్ భరీీ చేయబడింది. 
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