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16 महाजनपदे 

अंगुतारा निकाया या बौद्ध धर्मगं्रथात भारतातील 6व्या शतकाच्या सुरुवातीला 16 र्हाि राज्ये ककंवा र्हाजिपदांचा 
उल्लेख आहे. ते वैददक युगात उदयास आले. र्हाजिपदांच्या उदयाचा इनतहास पूवम उत्तर प्रदेश आणि पश्चचर् बबहारच्या 
ववकासाशी 6व्या ते चौथ्या शतकादरम्याि जोडला जाऊ शकतो जथेे सुपीक जमर्िींच्या उपलब्धतेरु्ळे शेतीची भरभराट 
झाली आणि र्ोठ्या प्रर्ािात लोह खनिज उपलब्ध झाल्यारु्ळे लोहाचे उत्पादि वाढले. . याचा पररिार् जिपदांच्या 
प्रदेशांचा ववस्तार झाला (लोखंडी शस्रे वापरल्यारु्ळे) आणि िंतर 16 उच्च ववकमसत प्रदेश ककंवा र्हाजिपद म्हिूि 
संबोधले गेले. 

जनपदातून महाजनपदाांचा उदय 

जिपद ही वैददक भारतातील प्ररु्ख राज्ये होती. त्या काळात, आयम हे सवामत शश्ततशाली जर्ाती होते आणि त्यांिा 'जि' 
म्हटले जात असे. यावरूि जिपद या शब्दाचा उदय झाला श्जथे जिा म्हिजे ‘लोक’ आणि पद म्हिजे ‘पाय’. 

इसवी सिपूवम 6 व्या शतकापयतं, सुर्ारे 22 मभन्ि जिपदे होती. सार्ाश्जक-आर्थमक घडार्ोडी रु्ख्यतः शेती आणि 
सैन्यात लोखंडी साधिांच्या वापरारु्ळे, धामर्मक आणि राजकीय घडार्ोडींसह लहाि राज्ये ककंवा जिपदांर्धूि र्हाजिपदांचा 
उदय झाला. लोकांिी टोळी ककंवा जि यांच्यापेक्षा ते ज्या प्रदेशाचे ककंवा जिपदाच ेहोते त्याबद्दल दृढ निष्ठा प्राप्त केली. 
हा काळ दसुऱ्या शहरीकरिाचा काळ म्हिूिही ओळखला जातो, पदहला हडप्पा संस्कृतीचा. 

त्या काळात, राजकीय कें द्र इंडो-गंगेच्या रै्दािाच्या पश्चचरे्कडूि त्याच्या पूवेकडे सरकले. हे जास्त पाऊस आणि िद्यांरु्ळे 
जमर्िीची सुपीकता वाढल्यारु्ळे होते. तसेच, हा प्रदेश लोह उत्पादि कें द्रांच्या जवळ होता. 

16 महाजनपद कोणते होते? 

भारतात बौद्ध धर्ामच्या उदयापूवी निर्ामि झालेल्या 16 र्हाजिपदांची यादी: 
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खाली ददलेली यादी तुम्हाला 16 र्हाजिपदाचंी िावे देते: 

1. काशी 

2. कोसल 

3. अंगा 

4. र्गध 

5. वज्जी 

6. र्ल्ल 

7. चेदी/चेती 
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8. वत्सा 

9. कुरु 

10. पांचाला 

11. र्त्स्य 

12. सुरसेिा/सुरसेिा 

13. असाका 

14. अवंती 

15. गांधार 

16. कंबोजा 

काळाच्या ओघात, लहाि ककंवा कर्कुवत राज्ये आणि प्रजासत्ताक बलाढ्य राज्यकत्यांिी िष्ट केले. वज्जी आणि र्ल्ल हे 
गि-संघ होते. गि-संघांच ेववधािसभेद्वारे सरकार होते आणि ववधािसभेत त्यांचे कुलीिशाही होते. 6व्या शतकात फतत 4 
शश्ततशाली राज्ये उरली: 

1. र्गध (र्हत्त्वाचे राज्यकते: बबबंबसार, अजातशरु) 

2. अवंती (र्हत्त्वाचा शासक: प्रद्योता) 

3. कोसल (र्हत्त्वाचा शासक: प्रसेिजीत) 

4. वत्स (र्हत्त्वाचा शासक: उदयि) 

16 महाजनपद – MPSC परीके्षसाठी तथ्ये 

टेबल तुम्हाला 16 र्हाजिपदांचे तपशील देतो, िागरी सेवा परीक्षेच्या दृष्टीकोिातूि र्हत्त्वाचे: 

16 

महाजनपद 

महाजनपदाांची 
राजधानी 

आधुननक स्थान 16 महाजनपदाांविषयी तथ्ये 
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अांगा चांपा मुांगेर आणण 
भागलपूर 

• अंग र्हाजिपदाचा संदभम र्हाभारत आणि 
अथवमवेदात सापडतो. 

• बबबंबसाराच्या राजवटीत, ते र्गध साम्राज्याच्या 
ताब्यात गेल.े 

• हे सध्याच्या बबहार आणि पश्चचर् बंगालर्ध्ये 
वसलेले आहे. 

• नतची राजधािी चंपा गंगा आणि चपंा िद्याचं्या 
संगर्ावर श्स्थत होती. 

• हे व्यापारी र्ागामवरील एक र्हत्त्वाचे व्यापारी कें द्र 
होते आणि व्यापारी येथूि सुविमभूर्ी (दक्षक्षि पवूम 
आमशया) येथे जात होते. 

मगध गगरीव्राज/राजगहृ गया आणण 
पाटणा 

• अथवमवेदात र्गधचा उल्लेख आढळतो. 

• हे सध्याच्या बबहारर्ध्ये चंपा िदीिे ववभागलेल्या 
अंगाजवळ श्स्थत होते. 

• िंतर र्गध हे जैि धर्ामचे कें द्र बिले आणि पदहली 
बौद्ध पररषद राजगहृात आयोश्जत करण्यात आली. 

काशी/काशी काशी बनारस  • ते वारािसी येथे श्स्थत होते. 

• र्त्स्य पुरािात िरू्द केल्याप्रर्ािे या शहराला 
वरुिा आणि असी या िद्यांवरूि हे िाव 
मर्ळाले. 

• काशी कोसलािे काबीज केले. 

ित्सा कौसांबी अलाहाबाद • वत्सला वंश असेही म्हितात. 
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• यरु्िेच्या तीरावर श्स्थत. 

• या र्हाजिपदािे राजेशाही पद्धतीचे शासि 
केले. 

• राजधािी कौसबंी/कौशांबी होती (जी गंगा 
आणि यरु्िेच्या संगर्ावर होती). 

• हे आर्थमक कियाकलापांसाठी र्ध्यवती शहर 
होते. 

• 6व्या शतकात व्यापार आणि व्यवसायाची 
भरभराट झाली. बुद्धाच्या उदयािंतर, शासक 
उदयिािे बौद्ध धर्ामला राज्य धर्म बिवले. 

कोसल श्रािस्ती (उत्तर), 

कुशािती 
(दक्षक्षण) 

पूिव उत्तर प्रदेश • ते उत्तर प्रदेशच्या आधुनिक अवध प्रदेशात 
होते. 

• या भागात अयोध्या हे रार्ायिाशी संबंर्धत 
एक र्हत्त्वाचे शहर देखील सर्ाववष्ट होते. 

• कोसलर्ध्ये कवपलवस्तुच्या शातयांचा 
आददवासी प्रजासत्ताक प्रदेश देखील सर्ाववष्ट 
होता. कवपलवस्तुतील लंुबबिी हे गौतर् बुद्धांचे 
जन्र्स्थाि आहे. 

• र्हत्त्वाचा राजा - प्रसेिश्जत (बुद्धाचा 
सर्कालीि) 

शूरसेना मथुरा पश्चचम उत्तर 
प्रदेश 

• हे दठकाि रे्गास्थेनिसच्या वेळी कृष्ि उपासिेचे कें द्र 
होते. 

• बुद्धाच्या अिुयायांचेही वचमस्व होत.े 
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• र्हत्त्वाचा राजा - अवंनतपुरा (बुद्धाचा मशष्य). 

• त्याची राजधािी र्थरुा यरु्िेच्या काठावर होती. 

पाांचाला अहहच्छत्र आणण 
काांवपल्य 

पश्चचम उत्तर 
प्रदेश 

• उत्तर पाचंाळासाठी त्याची राजधािी अदहच्छर 
(आधुनिक बरेली) आणि दक्षक्षिेकडील प्रदेशांसाठी 
कांवपल्य (आधुनिक फरुमखाबाद) होती. 

• किौज हे प्रमसद्ध शहर पांचाळाच्या राज्यात वसललेे 
होते. 

• िंतर शासिाचे स्वरूप राजेशाहीकडूि प्रजासत्ताकाकडे 
वळले. 

कुरु इांद्रप्रस्थ मेरठ आणण 
दक्षक्षणपिूव 
हररयाणा 

• कुरुक्षेराभोवतीचा पररसर हे उघडपिे कुरु 
र्हाजिपदाचे दठकाि होत.े 

• ते शासिाच्या प्रजासत्ताक स्वरूपाकडे गेल.े 

• र्हाकाव्य, र्हाभारत, राज्य करिाऱ् या कुरु वंशाच्या 
दोि शाखांर्धील संघषामबद्दल सांगते. 

मत्स्य विराटनगरा जयपूर • हे पंचालांच्या पश्चचरे्स आणि कुरंुच्या दक्षक्षिेस 
वसलेले होत.े 

• राजधािी ववराटिगर (आधनुिक बैराट) येथे 
होती. 

• हे राजस्थािच्या सध्याच्या जयपूर, अलवर आणि 
भरतपूर पररसरात वसलेले आहे. 

• संस्थापक – ववराट 
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चेडी सोठीिती बुांदेलखांड प्रदेश • हे ऋग्वेदात उद्धतृ केले होते. 

• राजधािी सोर्थवती/शुश्ततर्ती/सोर्थवतीिगरा 
होती 

• हे सध्याच्या बुंदेलखंड प्रदेशात (र्ध्य भारत) 
श्स्थत आहे. 

• राजा - मशशपुाल. पांडव राजा युर्धश्ष्ठराच्या राजसूय 
यज्ञात वासुदेव कृष्िािे त्याचा वध केला होता. 

अिांती उज्जनयनी ककां िा 
महहष्मती 

माळिा आणण 
मध्य प्रदेश 

• बौद्ध धर्ामच्या उदयाच्या संदभामत अवंती र्हत्त्वपिूम 
होती. 

• अवंतीची राजधािी उज्जनयिी (उत्तर भाग) आणि 
र्दहष्र्ती (दक्षक्षि भाग) येथे होती. 

• हे सध्याच्या र्ाळवा आणि र्ध्य प्रदेशच्या आसपास 
वसलेले होत.े 

• र्हत्वाचा राजा - प्रद्योता. 

• उदयिाचे सासरे (वत्सांचा राजा). 

गाांधार तक्षशशला रािळवपांडी • राजधािी तक्षमशला (तक्षमशला) येथे होती. 

• सध्याचे स्थाि - आधुनिक पेशावर आणि रावळवपडंी, 
पाककस्ताि आणि काचर्ीर खोरे. 

• गांधारचा उल्लेख अथवमवदेात आहे. 

• लोक युद्धाच्या कलेर्ध्ये उच्च प्रमशक्षक्षत होत.े 

• हे आंतरराष्रीय व्यावसानयक कियाकलापांसाठी 
र्हत्त्वपूिम होत.े 
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• र्हत्त्वाचा राजा - पुष्करसाररि. 

• ई.प.ू सहाव्या शतकाच्या उत्तराधामत गांधार 
पमशमयि लोकांिी श्जंकले होते. 

कां बोजा पुांछ राजौरी आणण 
हाजरा 
(काचमीर), 
NWFP 

(पाककस्तान) 

• कंबोजाची राजधािी पुंछ होती. 

• हे सध्याचे काचर्ीर आणि दहदंकुुश र्ध्ये वसलेले 
आहे. 

• अिेक सादहश्त्यक स्रोतांचा उल्लेख आहे की कंबोज 
हे प्रजासत्ताक होते. 

• कंबोजांकडे घोडयांची उत्कृष्ट जात होती. 

अस्माका 
ककां िा 
असाका 

पोताली/पोडाणा गोदािरीचा 
ककनारा 

• ते गोदावरीच्या काठावर होते. 

• ववधं्य पवमतरांगचे्या दक्षक्षिेस वसलेला हा एकर्वे 
र्हाजिपद होता आणि दक्षक्षिपथावर होता. 

• त्यात प्रनतष्ठाि ककंवा पठैि या प्रदेशाचा सर्ावेश 
होता. 

िज्जी िैशाली बबहार • नतरहुत ववभागातील गंगचे्या उत्तरेला वज्जींचे राज्य 
होते. 

• त्यात आठ कुळांचा सर्ावेश होता, ज्यात मलच्छवी 
(राजधािी – वैशाली), ववदेहंस (राजधािी – मर्र्थला), 
ज्ञाबरक (कंुदापुरा येथे श्स्थत) हे सवामत शश्ततशाली 
होते. 

• र्हावीर हे ज्ञाबरक कुळातील होत.े 

• वज्जींचा अजातशरुिे पराभव केला. 
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मल्ल कुशीनारा देिररया आणण 
उत्तर प्रदेश 

• याचा संदभम बौद्ध आणि जैि ग्रंथ आणि 
र्हाभारतात सापडतो. 

• र्ल्ल हे प्रजासत्ताक होते. 

• त्याचा प्रदेश वज्जी राज्याच्या उत्तरेकडील सीरे्ला 
स्पशम केला. 

• राजधािी - कुमसिारा आणि पावा. 

• दोन्ही राजधान्या बौद्ध धर्ामच्या इनतहासात 
र्हत्त्वाच्या आहेत. बुद्धांिी शेवटचे जेवि पावा 
येथे घेतले आणि कुमसिारा येथे 
र्हापररनिवामिासाठी गेल.े 

महाजनपदाांची राजकीय रचना 

• बहुतेक राज्ये राजेशाही होती परंतु काही गि ककंवा संघ म्हिूि ओळखली जािारी प्रजासत्ताकं होती. हे गिसंघ हे 
कुलीि वगम होते श्जथे राजा निवडला जायचा आणि तो पररषदेच्या र्दतीिे राज्य करत असे. वज्जी हे संघाच ेसरकार 
असलेले र्हत्त्वाचे र्हाजिपद होते. 

• जैि आणि बौद्ध धर्ामच ेसंस्थापक प्रजासत्ताक राज्यांर्धूि आले. 

• प्रत्येक र्हाजिपदाची राजधािी होती. 

• त्यांपैकी बहुतेकांिी इतर राजांपासूि संरक्षिासाठी त्यांच्याभोवती ककल्ले बांधले होते. 

• या िवीि राजे ककंवा राजांिी नियमर्त सैन्याची देखभाल केली होती. 

• त्यांिी लोकांकडूि करही वसूल केला. सार्ान्यतः, वपकांवर कर हा उत्पादिाच्या 1/6 वा होता. याला भागा ककंवा वाटा 
असे म्हितात. 

• अगदी कारागीर, पशुपालक, मशकारी आणि व्यापाऱ् यावंरही कर लावण्यात आला. 

शेतीतील बदल 

कृषी क्षरेात दोि र्ोठे बदल झाले. 
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i लोखंडी िांगरटाचा वाढता वापर. त्यारु्ळे उत्पादि वाढले. 

ii शेतकऱ्यांिी भाताची रोविी सुरू केली. म्हिज ेजमर्िीवर बबया ववखुरण्याऐवजी रोपटे वाढवूि शेतात लावले. यारु्ळे 
उत्पादि तर र्ोठ्या प्रर्ािात वाढले पि कार्ही अिेक पटींिी वाढले. 

सहाव्या शतकातील र्हत्त्व 

इसवी सि पूवम सहाव्या शतकापासूि भारताचा अखंड राजकीय इनतहास सांगता येईल. 

गि-संघ आणि राज्यांर्ध्ये फरक 

गण - सांघ राज्ये 

1. रु्ख्य कायामलय वशंपरंपरागत िव्हते आणि ते 
गिपती ककंवा गिराजा म्हिूि ओळखले जात असे. 

1. सवम अर्धकार राजा आणि त्याच्या कुटंुबाकडे निदहत 
होते. 

2. गि हे पवूम भारतात दहर्ालयाच्या पायथ्याशी 
ककंवा जवळ होत.े 

2. बहुतेक राज्यांिी गगंा खोऱ्यातील सुपीक 
जलवादहिीचा ताबा घेतला. 

3. सरकारचे प्रनतनिधी स्वरूप. पररषदेिे संथागरा 
िावाच्या सभागहृात सर्स्यांवर चचाम आणि 
वादवववाद केले. सलाका (लाकडाचे तुकडे) 
र्तदािासाठी वापरण्यात आले आणि सलाका-
गहापाका (र्ते संग्राहक) यांिी प्रार्ाणिकपिा आणि 
निष्पक्षता सुनिश्चचत केली. 

3. राजकीय शतती राजार्ध्ये कें दद्रत होती ज्याला 
रं्री, पररषद आणि सभा यांसारख्या सल्लागार 
र्ंडळांिी र्दत केली होती. तथावप, राजाच्या देवत्वाची 
संकल्पिा उदयास आल्यािे आणि पुरोदहत 
रीनतररवाजावंर अर्धक जोर ददल्यािे, लोकवप्रय 
संरे्लिांच ेकें द्रस्थाि कर्ी झाले. 

4. गि-संघाचे दोिच स्तर होते- क्षबरय राजकुल 
(शासक कुटंुबे) आणि दास कर्मकार (गुलार् आणि 
र्जूर). 

4. रु्ख्यत्वे जातीय निष्ठा आणि राजाप्रती निष्ठा 
यावर लक्ष कें दद्रत केले गलेे. 
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5. गि संघ राज्यांपेक्षा अर्धक सदहष्िू होते. या 
सदहष्ितुेरु्ळेच - र्हावीर (जैि धर्म, वज्जी संघाचा 
होता) आणि बुद्ध (बौद्ध धर्म, शातय कुळातील) 
राज्यांच्या तुलिेत गि-सघंांर्ध्ये अर्धक अनिबधं 
र्ागामिे त्यांचे तत्त्वज्ञाि प्रसाररत करू शकल.े 

5. ब्राह्र्िवादी राजकीय, सार्ाश्जक आणि धामर्मक 
मसद्धांत राज्यांर्ध्ये अर्धक खोलवर रुजले होते. 
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