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கி.மு. ஆநாம் நூற்நாண்டின் தாடக்கத்ில் டஇந்ிாில் ண்ற்ந ணி அசுகள் இருந்ண. 

சினற்நில் முடிாட்சிமுறந க்கினிருந்து. சின குடிசுகபாகவும் ிகழ்ந்ண. கங்றகச் 

சதபிில் முடிாட்சிகள் இருந்ண. டமற்கு இந்ிாிலும், இறனகபின் 

அடிாத்ிலும் குடிாட்சிகள் இருந்ண. சாக்கிர்கள், னிச்சாிகள், ல்னர்கள் மதான்ந ஒருசின 

ஒம குனத்றச் மசர்ந் குடிாட்சிகள் சினவும் காப்தட்டண. குடிாட்சிகபில் அசின் முக்கி 

முடிவுகறப ததாது அற டுத்து. அில் குடும்தத் றனர்கள் அல்னது க்கள் திிிிகள் 

அங்கம் கித்ணர். ததரும்தான்ற ாக்கு அடிப்தறடிமனம அறணத்து முடிவுகளும் 

டுக்கப்தட்டண.திணாறு காஜணதங்கள் ன்நறக்கப்தடும் திணாறு ததரும் அசுகள் தற்நி னத் 

இனக்கிாண “அங்குத்தார நிகெம்” ிங்கறப குநிப்திடுகிநது. அற ாண: அங்கம், 

கம், காசி, மகாசனம், ஜ்ஜி, ல்னம்,  மசி, த்சம், குரு, தாஞ்சானம், த்ச்ம், சூமசணம், 

அஸ்கம், அந்ி, காந்ாம் ற்றும் காம்மதாஜம். திணாறு அசுகள் தற்நி ச நூல்களும் 

குநிப்திடுகின்நண. கானப் மதாக்கில், சிநி அசுகள் னிறாண ஆட்சிாபர்களுக்கு 

அடிதிந்ண: அல்னது அிக்கப்தட்டண. இறுிாக கி.மு.ஆநாம் நூற்நாண்டின் இறடப் தகுிில் 

ான்கு அசுகள் ட்டும ஞ்சிிருந்ண – அற த்சம், அந்ி, மகாசனம், கம் ன்தணாகும். 

வத்சம் 

 த்சம் ன்ந அசு முறண ிக்கறில் அறந்ிருந்து. ற்கான அனகாதாத்துக்கு 

அருகிலுள்ப மகாசாம்தி அன் றனகம். 

 அன் னகழ்ிக்க அசர் உன். அந்ி, அங்கம், கம் ஆகி அசுகளுடன்  

உநவுகறப றத்துக் தகாண்டன்மூனம் அர் து னிறறப் ததருக்கிக் தகாண்டார். 
 அது றநவுக்குப் திநகு,  த்சம் அந்ி அசுடன் இறத்துக் தகாள்பப்தட்டது. 

அவந்தி  

 அந்ி அசின் றனகம் உஜ்ஜிணி. இன் ிகச்சிநப்ன ாய்ந் அசர் திமாித்ன். 

 ஊன் கபாண ாசத்த்றற ந்தின் னிறிக்க ஆட்சிாபாணார். 
 இர் னத்சத்ற ஆரித்ார். திமாித்னுக்குப்தின் ந்மார் ிநறற்நர்கள். 

 தின்ணர் அந்ிற கத்ின் ஆட்சிாபர்கள் இறத்துக் தகாண்டணர். 

ககாசலம் 

 மகாசன ாட்டின் றனகம் அமாத்ி - இன் னகழ்ாய்ந் அசர் திமசணஜித். கல்ிில் 

சிநந்ர். 
 கத்மாடு வுநவு தகாண்டதின் அது தசல்ாக்கு மலும் அிகரித்து. ணது 

ந்றற திம்திசானுக்கு முடித்து, காசிற ப் தரிசாகவும் தகாடுத்ார். 
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 தின்ணர், அஜாசத்ருவுடன் மால் ற்தட்டது. இறுிில், திமசணஜித், திம்திசாணின் 

கறப ம்னரிந்து தகாண்டார். அசது றநவுக்குப்தின் மகாசனம் கத்ின் ஒரு 

தகுிாிற்று. 

மகதம் 

 டஇந்ி அசுகபிமனம, கம் னிறாகவும் பறாகவும் ழுச்சி ததற்நது. 

டஇந்ி அசில் டடிக்றககபின் றாக அது ிகழ்ந்து. 

 கத்ின் னிில் அறப்ன ற்றும் ாணு முக்கித்தும் ததற்ந அறிடம் 

இற்றக கத்ிற்கு அபித் தகாறட ணனாம். கங்றக சதபிின் இறடப்தட்ட 

தகுிில் கம் அறந்ிருந்து சாகாகம காப்தட்டது. 

 பாண ிறபினங்கள், ாஜ்கீருக்கருகில் இருந் இரும்னக்கணிபம், காவுக்கு 

அருகினிருந் இரும்னப் தடிங்கள் ஆகிண இற்றக அபித்ாகும். 

 அக்கானத்ில் ாிக ித்டத்ின் றத்ிலும் கம் அறந்ிருந்து 

குநிப்திடத்க்காகும். கத்ின் றனகம் ாஜகிருஹம், திம்திசான்,  அஜாசத்ரு 

ஆகிமாரின் ஆட்சிக் கானத்ில் கத்ின் தசல்ம் அன் உச்சி அபற ட்டிது. 

பிம்பிசாரன் (கி.மு. 546 – கி.மு. 494) 

 திம்திசான் ஹர்ாங்க ம்சத்ற மசர்ந்ர். வுநவுகள் மூனம் ணது னிறற 

அர் ததருக்கிக் தகாண்டார். மகாசன ாட்டு அச குடும்தத்ில் அர் முனாது 

உநற ற்தடுத்ிக் தகாண்டார். 
 அணால், அிக ருாய் க் கூடி காசி அருக்கு ப்தரிசாக கிறடத்து. தின்ணர், 

திம்திசான் றசானிiற ஆண்ட னிச்சாி குடும்தத்றச் மசர்ந் தசல்னண்ா ன்ந 

இபசிற ந்து தகாண்டார். 

 இந்  உநிணால் கத்ின் டக்கு ல்றனின் தாதுகாப்ன உறுிதசய்ப்தட்டது. 

மலும், மதாப ல்றன ற கம் ிரிறடவும் இது ிகுத்து. 

 த்ி தஞ்சாதினிருந் த்ா அச குடும்தத்றச் மசர்ந் மகா ன்ந இபசிறமம் 

அர் ந்து தகாண்டார். 
 தல்மறு தறடதடுப்னகறப மற்தகாண்ட திம்திசார் ணது மதறச மலும் 

ிரிவுதடுத்ிணார். அந்ி ாட்மடாடு ட்னநற மற்தகாண்டார். ணது அசில் ஆட்சி 
முறநறமம் தசம்றாக சீறத்ார். 

 ர்த்ாண காீர், தகௌ னத்ர் ஆகி இருருக்கும் திம்திசார் சகானத்ர். 
இருப்தினும், இவ்ிரு சங்களும் திம்திசாற த்ம் ஆாபர் ன்று மகாருகின்நண. 

னத் சங்கத்ிற்கு ண்ற்ந தரிசுகறப அர் ங்கிாகத் தரிகிநது. 
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அஜாதசத்ரு (கி.மு.494 – கி.மு. 462) 

 அஜா சத்ருின் ஆட்சி தறடதடுப்னகளுக்கு ததர் ததற்நாகும். மகாசனம்,  றசானி 
ஆகி அசுகளுக்தகிாக அர் மதாரிட்டார். 

 றசானிறச் மசர்ந் னிச்சாிகள் றறினாண ாததரும் கூட்டிறற ிர்த்து 

ததரும் தற்நி கண்டார். இணால், அது னகழும் ததருறமம் அிகரித்ண. 

 இப்மதார் திணாறு ஆண்டுகள் ீடித்து. இப்மதாரின்மதாதுான், அஜாசத்ரு தாடனிகிாம் 

(திற்கானத்ில் தாடனினத்ிம்) ன்ந சிறு கிாத்ின் ாணு முக்கித்துத்ற ததரிதும் 

உர்ந்ார். 
 றசானிக்தகிாண தறடதடுப்னகளுக்காக, அங்கு மகாட்றடகள் அறத்து னிறற 

ததருக்கிக் தகாண்டார். 

 னத், ச சங்கள் அஜாசத்ருற த்ம் சத்ர் ன்று கூநிக்தகாள்கின்நண. 

அர் தாடக்கத்ில் சாகவும், தின்ணர் னத் சத்றமம் ழுிணார் ன்றும் 

ததாதுாக ம்ப்ப்தடுகிநது. 

 தகௌ னத்ற அர் சந்ித்ார் ன்றும் கூநப்தடுகிநது. இந் காட்சி தார்ஹத் ஸ்தூதிில் 

சிற்தாக டிக்கப்தட்டுள்பது. காம்சத்ின் கூற்றுப்தடி அர் தன றசத்ிங்கறபமம் 

ிகாங்கறபமம் அறத்ார் ண அநிகிமநாம். 

 னத்ரின் றநவுக்குப் திநகு, ாஜகிருஹத்ில் முல் னத்ச ாாடு கூட்டப்தடுற்கு 

அர் முக்கி காாக இருந்ார். 
 அஜாசத்ருறத் தாடர்ந்து ஆட்சிக்கு ந்ர் உின் கங்றக ிமடன் மசான் ஆறு 

கனக்குிடத்ில் தாடனினத்ிம் ன்ந னி றனகற அர் ிர்ாித்ார். 
 தின்ணர், தௌரிப் மதசின் றனகாக தாடனினத்ிம் னகழ்ததற்நது. உினுக்குப் தின் 

ந்மார் னிற குறநந்ர்கள். ணம, கம் சிசுாகர்கபால் றகப்தற்நப்தட்டது. 

ஹர்ாங்கம்சம் முடிவுக்கு ந்து சிசுாகம்சம் ஆட்சிக்கு ந்து. 

சிசுநாக வம்சம் 

 சிசுாகர்கபின் ம்சாபிமம், கானக்கிப்னம் தபிாக இல்றன. 

 அந்ி ாட்டு அசறண முநிடித் சிசுாகன் அறண கத்துடன் இறத்துக் 

தகாண்டார். 

 சிசுாகனுக்குப் திநகு கப் மதசு சீர்குறனத் தாடங்கிது. தாடர்ந்து ஆட்சிக்கு 

ந்ர் காகர்ன் அல்னது கானமசாகன் ன்தர். 
 இது ஆட்சிக்கானத்ில் றசானிில் இண்டாது னத் ச ாாடு கூடிது. 

ந்ம்சத்ற ிறுிால் கானமசாகன் தகால்னப்தட்டார். 
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நந்தர்கள் 

 ந்ம்ச ஆட்சிில் கத்ின் னகழ் அன் உச்சிக்கு தசன்நது. அர்கள் ததற்ந தற்நிகள் 

கங்றகச் சதபிக்கு அப்தாலும் தசன்நது. 

 டஇந்ிா முழுறமம் உள்படக்கி ஒரு ததரும் மதறச ந்ர்கள் உருாக்கிணர். 
 ந்ம்சத்ின் னிறிக்க ஆட்சிாபர் காதத்ந்ர். டஇந்ிாினிருந் த்ிரி 

ம்சத்ர்கறப முநிடித் அர் கன் ன்ந தட்டத்ற சூட்டிக் தகாண்டார். 
 காதத் ந்ரின் ரிாண தறடதடுப்னகள் தற்நி னாங்கள் குநிப்திடுகின்நண. ந்ர்கள் 

கனிங்க ாட்றட றகப்தற்நிாக காமனணின் ஹிகும்தா கல்தட்டு குநிப்திடுகிநது. 

 க்காத்ின் ததரும்தகுி ந்ர்கபின் கட்டுப்தாட்டில் இருந்து ண தன னாற்று 

அநிஞர்கள் கருதுகின்நணர். ணம, காதத் ந்ர் ஒரு தந் மதறச உருாக்கிணார் 
ன்தில் ாற்றுக் கருத்துக்கு இடில்றன 

 னத் ச சான்றுகள்தடி காதத் ந்ர் தத்து ஆண்டுகள் ஆட்சி னரிந்ார். அறத் 

தாடர்ந்து அது ட்டு னனர்களும் ஒருர்தின் ஒருாக கத்ற ஆட்சி தசய்ணர். 

 ந்ம்சத்ின் கறடசி அசர் ணந்ர். க மதறச கட்டுக்குறனால் அர் 

காப்தாற்நிணார். ாபாண தசல்த்றமம், னிறிக்க தறடறமம் அர் 

றத்ிருந்ார். 
 ந்ர்கபின் தசல்ச் தசிப்ன தற்நி சங்க இனக்கிாண அகானூற்நில் ாமூனணார் 

தாடிமள்பார். ந்ர்கபின் ஆட்சிப் தகுிில் ினி பாண மபாண்றமம், 

ததாதுாண தசல்ச் தசிப்னம் அசுக் கருவூனத்ற ிப்திிருந்ிருக்க மண்டும். 

 ணந்ன் தின்தற்நி கடுறாண ரிசூல் முறநற க்கள் ிர்த்ணர். இறணச் 

சாகாக தன்தடுத்ிக் தகாண்ட சந்ிகுப் தௌரினும்,  தகௌடில்ரும் ந்ர்கபின் 

ஆட்சிக்கு ிாக ஒரு க்கள் ழுச்சிற மாற்றுித்ணர். இக்கானத்ில்ான் 

அதனக்சாந்ர் இந்ிாின்ீது தறடதடுத்ார். 
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