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இந்திய வரலாறு 
 
நூல்கள் மற்றும் ஆசிrய கள் 
ெகௗடில்ய  - அ த்த சாஸ்திரம் 
விசாகதத்த  - முத்ரா ராட்சஸம் - ெமௗrய  கால வரலாறு 
பதஞ்சலி முனிவ  - மகா பாஷயம் - (சுங்க  வரலாறு) 
காளிதாச  - சாகுந்தலம், ேமகதூதம், மாளவிகாக்னிமித்ரம், குமார சம்பவம், 
விக்ரம ஊ வசியம்- (குப்த  கால வரலாறு) 
பானப்பட்ட  - ஹ ஷ சrதம். 
கல்ஹணா  - இராஜ தரங்கிணி - (காஷ்மீ  வரலாறு) 
பிரத்விராஜ விஜயா - சந்த் ப ேதாலி - (ெசௗகான் வரலாறு) 
மதுரா விஜயா - கங்கா ேதவி 
அமுக்த மால்யாதா - கிருஷ்ண ேதவராய  
பாண்டுரங்க மகாமாத்யா - ெதனாலிராமன் - (விஜய நகரப் ேபரரசு வரலாறு) 
பாரவி - இராதா ச்சுனியம் 
சூத்திரக  - மிருச்சகடிகம் 
ஆrய பட்ட  - சூrய கித்தாந்தம் 
வராகமிகிர  - மிருகத்சம்கிைத 
வாகபட்ட  - அஷ்டாங்க ஹிகுதயா 
அமரசிம்ம  - அமரேகாசம் 
பாரவி - கிராதா ஜனியம் 
தண்டின் - காவிய தrசனம், தசகுமார சrதம் 
மேகந்திரவ ம  - மத்தவிலாசபிரகடனம் 
வியாச  - மகாபாரதம் 
திருத்தக்க ேதவ  - சீவகசிந்தாமணி 
வால்மீகி - இராமாயணம் 
புகேழந்தி - நளெவண்பா 
ேசக்கிழா  - ெபrய புராணம் 
ெசயங்ெகாண்டா  - கலிங்கத்துப் பரணி 
ஒட்டக்கூத்த  - ேசாழ உலா, பிள்ைளத் தமிழ் 
அக்ப நானா, அயனி அக்பr - அபுல்பசல் 
பிrயத சிகா, இரத்னாவளி - ஹ ச  
ஆமுக்தமால்யா - கிருஷ்ணேதவராய  
காமசூத்திரம் - வாத்சாயனா  
இரகுவம்சம், ேமகதூதம் - காளிதாச  
பஞ்சதந்திரம் - விஷ்ணுச மா 
இராஜதரங்கனி - கல்ஹாண  
 
ஷாநாமா - பி ெதௗசி 
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கீதேகாவிந்தம் - ெஜயேதவ  
யுவான்சுவாங் - சியூக்கி 
 
நூல் ஆசிrய  
 
துசக்-இ-பாபr -பாப  
தாrக்-தி-ரஷத் -மி சா 
ஹூமாயூன்நாமா -குல்பதான் ேபகம் 
தஸ்கிராட்உல் வாகியாட் -ெஜௗஹா  
காrக்-இ-ெஷ ஷாஹி -அப்பாஸ்கான் 
தாrக்-ன்-ஷாஹி -அகமது யாத்க  
அக்ப  நாமா -அபுல் பாசல் 
அயினி அக்பr -அபுல் பாசல் 
தாrக்-இ-அக்ப ஷாஹி- முகமது ஆrப் 
தாrக்-இ-ஜஹாங்கிr -ஜஹாங்கீ  
இக்பால் நாமா -முகபத்கான் 
பாதுஷா நாமா -அப்துல் அமீது 
ஆலம்கீ  நாமா -மி சா முகமது காசிம் 
முண்டகப் உல் ஓபாப் -காபகீான் 
கல்ெவட்டுகளும், பட்டயங்களும் 
 
அேசாகrன் பாைற கல்ெவட்டுகள் - ெமௗrய  வரலாறு 
ஹதிகும்பா கல்ெவட்டு - காரேவல  
ஜனாகத் கல்ெவட்டு - ருத்ரதாமன் 
மாண்டேசா  கல்ெவட்டு - யேகாத மன் 
அலகாபாத் கல்ெவட்டு - சமுத்திர குப்த  
ஹய்ேஹால் கல்ெவட்டு - இரண்டாம் புலிேகசி 
உத்திரேமரூ  கல்ெவட்டு - பராந்தக ேசாழன் 
பாதபள்ளி ெசப்ேபடு கல்ெவட்டு - முதலாம் ஹrகரன் 
ஸ்ரீரங்கம் ெசப்ேபடு கல்ெவட்டு - இரண்டாம் ேதவராய  
உத்திரேமரூ  கல்ெவட்டு - முதலாம் பராந்தகன் 
உத்திரேமரூ  கல்ெவட்டு - ேசாழ  கிராமசைப 
ஹய்ேகால் கல்ெவட்டு - இரண்டாம் புலிேகசி 
அலகாபாத் கல்ெவட்டு - சமுத்திர குப்த  
நாணயங்கள்  
தினா  - குப்த  தங்க நாணயங்கள் 
கச்சா - இராம குப்த  
டாங்கா ஜிட்டால் - ெடல்லி சுல்தான்கள் 
பேகாடா - விஜய நகர நாணயம் 
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டாம் - அக்ப  நாணயம் 
நிைனவுச் சின்னங்கள் 
பாடலிபுத்திரக் ேகாட்ைட - ெமௗrய வரலாறு 
அஜந்தா, எல்ேலாரா குைக ஓவியங்கள் - குப்த  கால வரலாறு 
மாமல்லபுர சிற்பங்கள் - பல்லவ  வரலாறு 
ேபலூ  ஹளபடீு - ெஹாய்சாள , சாளுக்கிய  வரலாறு 
குதுப்மினா , ெடல்லி நேராக்கள் - ெடல்லி சுல்தானிய  வரலாறு 
ஆக்ரா, ெசங்ேகாட்ைட, முத்து மசூதி, தாஜ்மகால் - முகலாய வரலாறு 
கட்டிடக்கைல 
1. குைடவைர ேகாயில்கள் (மேகந்திரப்பாணி) 
எ.கா.: மாமல்லபுரம், மும்மூ த்தி குைக, மேகந்திரவாடி, பல்லவபுரம் 
2. ஒற்ைறக்கல் ேகாயில்கள் (மாமல்லப்பாணி) 
எ.கா. மகாபலிபுர பஞ்சபாண்டவ  ரதங்கள் 
3. கட்டடக் ேகாயில்கள் (இராஜசிம்மப்பாணி) 
எ.கா. மகாபலிபுர கடற்கைரக்ேகாயில், காஞ்சி ைகலாயநாத  ேகாயில் 
4. மண்டபக் ேகாயில்கள் 
எ.கா. திருவதிைக வரட்டாேனசுவ  ேகாயில், திருத்தணி ேகாயில் 
5. பிறவைகக் ேகாயில் 
எ.கா. காஞ்சி ைவகுந்த ெபருமாள் ேகாயில், கூரம் ேகசவப் ெபருமாள் 
ேகாயில் 
காஞ்சி ைகலாசநாத  ேகாயில் - ராசசிம்மப் பல்லவன் 
மாமல்லபுர ேகாயில் - முதலாம் நரசிம்மவ மன் 
காஞ்சி ைவகுண்ட ெபருமாள் ேகாயில் - இரண்டாம் நந்திவ மன் 
மதுைர மீனாட்சி அம்மன் - குலேசகர பாண்டியன் 
தஞ்ைச பிரகதஷ்வர  ேகாயில் - இராஜராஜ ேசாழன் 
ஸ்ரீரங்கம் ேகாயில் ெபான்ேவய்ந்தவ  - சுந்தரபாண்டியன் 
அயல் நாட்டவ   
ெமகஸ்தனிஸ் - இண்டிகா - (ெமௗrய  காலம்) 
தாலமி - குறிப்புகள் - (இந்திய நிலவியல்) 
பிளினி - குறிப்புகள்- (விலங்குகள், தாவரங்கள்) 
பாகியான் - குறிப்புகள் - (குப்த  காலம்) 
யுவான்சுவாங் - சியூக்கி - (ஹ ஷ , பல்லவ  காலம்) 
அல்பரூனி - குறிப்புகள் - (கஜினி முகம்மது) 
இபின் பதூதா - குறிப்புகள் - (முகமது பின் துக்ளக் காலம்) 
 
சங்கக் காலம் 
ேசரநாடு 
ெகாங்கணக் கடற்கைரக்கு ெதற்ேகயுள்ள ேமற்குக் கடற்கைரப் பகுதியும், 
ெகாங்கு நாடும் இைணந்த பகுதி ேசரநாடு  
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தைலநக  வஞ்சி- அல்லது கரூ  
சின்னம் - வில் 
தைலசிறந்த மன்னன் - ெசங்குட்டுவன் 
மாைல - பனம் பூ 
ேசாழ நாடு 
தஞ்ைச, திருச்சி, கடலூ  மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதி அடங்கியது ேசாழ 
நாடாகும். 
தைலநக - காவிrப்பூம்பட்டினம் 
சின்னம் - புலி 
தைலசிறந்த மன்னன் - கrகால ேசாழன் 
மாைல - அத்தி மாைல 
 
பாண்டிய நாடு 
மதுைர, திருெநல்ேவலி, இராமநாதபுரம், கன்னியாகுமr மாவட்டங்கைளத் 
தன்னகத்ேத ெகாண்டது. 
தைலநக  - மதுைர 
சின்னம் - மீன் 
தைலசிறந்த மன்னன் - தைலயாலங்கானத்துச் ெசருெவன்ற ெநடுஞ்ெசழியன் 
மாைல - ேவப்ப மாைல 
அரச வம்சத்ைத ேதாற்றுவித்தவ கள், கைடசி மன்ன கள் 
பல்லவ வம்சம் - சிம்ம விஷ்ணு, நந்தி வ மன்-2 
ேசாழ வம்சம் - விஜயாலயன், குேலாத்துங்கன்-1 
பிரத்திஹார கள் - நாகபட்டா-1, கீ த்திவ மன், நந்திவ மன்-2 
ராஷ்டிரகூட  வம்சம் - நந்தி து கா, கரகா-2 
அடிைம வம்சம் - குத்புதன் ஐபக், ைசகுபாத் 
கில்ஜி வம்சம் - ஜலாலுதன், குஸ்ேராகான் 
துக்ளக் வம்சம் - கியாசுதின் துக்ளக், நசுருதின் முகமது 
ைசயது வம்சம் - கிச கான், அலாவுதன் ஆலம் ஷா 
ேலாடி வம்சம் - பகலூல்கான் ேலாடி, இப்ராஹிம் ேலாடி 
ெமாகலாய வம்சம் - பாப , இரண்டாம் பகதூ ஷா 
நந்தவம்சம் - மகாபத்மா நந்த  , தனநந்த  
முக்கிய ேபா கள் 
1. ைஹடாஸ்பஸ் (ஜலம்) ேபா  கி.மு.326 
கிேரக்க மன்னன் அெலக்சாண்டருக்கும் இந்திய மன்ன  ேபாரஸ் என்கிற 
புருேஷாத்த மனுக்கும் இைடேய ஜலம் நதிக்கைரயில் கி.மு.326ஆம் ஆண்டு 
நைடெபற்றது. இதில் அெலக்சாண்ட  ெவற்றி ெபற்றா . 
2. ெசலியூகசுக்கு எதிராக ேபா  
ெசலியூகஸ் நிேகட்டருக்கும், சந்திரகுப்த ெமௗrயருக்கும் இைடேய 
நைடெபற்றது. சந்திரகுப்த ெமௗrய  ெவற்றி ெபற்றா . 
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3. கலிங்கப்ேபா  கி.மு.261 
அேசாக  கலிங்க நாட்டின்மீது கி.மு.261-ஆம் ஆண்டு பைடெயடுத்தா . 
இதனால் கலிங்கப்ேபா  நைடெபற்றது. இந்தப் ேபாrல் பல்லாயிரக்கணக் 
கானவ கள் ெகால்லப்பட்டன . இந்த ேகாரக் காட்சிைய கண்டு மனம் 
வருந்திய அேசாக  இனி ேபா  ெசய்வதில்ைல என சூளுைரத்தா . 
 
4. முதல் அேரபிய  பைடெயடுப்பு கி.பி.711-713 
முகம்மது பின் காசிம், பைடெயடுத்து சிந்து, மூல்டான் பகுதிகைளக் 
ைகப்பற்றினா . 
5. தாேனச  ேபா  கி.பி. 1014 
முகமது கஜினி தாேனச  மன்ன  அனந்த பாைல ேதாற்கடித்தா . பல 
ேகாயில்கைள அழித்ததுடன், நூற்றுக்கணக்கான மக்கைள அடிைமகளாகப் 
பிடித்துச் ெசன்றா . 
6. மூல்டான் மீது பைடெயடுப்பு கி.பி.1175 
முகமது ேகாr மூல்டான்மீது பைடெயடுத்து மூல்டான் ேகாட்ைடைய 
ைகப்பற்றினா . 
7. முதலாவது தேரயின் ேபா  கி.பி.1191 
அஜ்மீ  மன்னராகிய பிrத்விராஜ் ெசௗஹா னுக்கும் முகமது ேகாrக்கும் 
இைடேய முதலாவது தேரயின் ேபா  கி.பி.1191ஆம் ஆண்டு நைடெபற்றது. 
பிrத்விராஜ் ெசௗஹான் முகமது ேகாrைய ேதாற்கடித்தா . 
8. இரண்டாம் தேரயின் ேபா  கி.பி.1192 
முகமது ேகாr பிrத்விராஜ் ெசௗஹாைனத் ேதாற்கடித்தா . ெடல்லி, 
கேனாஜ் நகரங்கைள ைகப்பற்றினா . 
9. ெசங்கிஸ்கான் பைடெயடுப்பு 
ெசங்கிஸ்கான் என்ற மங்ேகாலிய  பைடெயடுத்தா . 
10. ைதமூ  பைடெயடுப்பு 
ைதமூ  இந்தியாவின்மீது பைடெயடுத்து ெடல்லிைய சூைறயாடினா . 
11. முதலாம் பானிபட் ேபா  கி.பி.1526 
பாபருக்கும், இப்ராகிம் ேலாடிக்கும் இைடேய நைடெபற்ற இப்ேபாrல், ேலாடி 
ேதாற்கடிக்கப்பட்டு முகலாய அரசு நிறுவப்பட்டது. 
12. கன்வா ேபா  கி.பி.1527 
பாப  ேமவா  மன்ன  ராணா சாங்காைவத் ேதாற்கடித்தா . 
13. இரண்டாம் பானிபட் ேபா  கி.பி.1556 
அக்ப  ெஹமு என்ற இந்து மன்னைர ேதாற்கடித்தா . இதன் மூலம் 
ெமாகலாய  ஆட்சி மீண்டும் நிறுவப்பட்டது. 
14. தைலக்ேகாட்ைட ேபா  கி.பி.1565 
விஜயநகர மன்னராகிய ராமராயருக்கும் தக்காண சுல்தானுக்கும் இைடேய 
தைலக்ேகாட்ைட ேபா  நைடெபற்றது. விஜயநகரப் பைட ேதால்வியுற்றது. 
15. ஹல்திகாட் ேபா  கி.பி.1576 
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ேமவா  மன்னராகிய ராணா பிரதாப்ைப மான்சிஸ், ஆசிப்கான் 
ஆகியவ களின் தைல ைமயிலான முகலாய  பைட ேதாற்கடித்தது. 
16. நாதி ஷாவின் பைடெயடுப்பு கி.பி.1739 
ஈரான் மன்ன  நாதி ஷா இந்தியாவின் மீது பைடெயடுத்தா . இதில் 
முகலாய மன்ன  முகமத் ஷாவின் பைடகைள ேதாற்கடித்தா . ெடல்லி 
மக்கள் ஏராளமாேனா  ெகால்லப்பட்டன . 
17. முதல் க நாடகப் ேபா  கி.பி.1746-1748 
முதல் க நாடகப் ேபா  ஆங்கிேலயருக்கும், பிெரஞ்சுக்கார களுக்கும் 
இைடேய நைடெபற்றது. இதில் பிெரஞ்சு பைடகள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு 
ெசன்ைன ஆங்கிேலய  வசம் வந்தது. 
18. இரண்டாம் க நாடகப் ேபா  கி.பி.1749-54 
ஆங்கிேலயருக்கும் பிெரஞ்சுக்கார களுக்கும் இைடேய நைடெபற்றது. 
பிெரஞ்சு ெசல்வாக்கு குைறந் தது. முகமது அலி க நாடக நவாப் ஆனா . 
19. மூன்றாம் க நாடகப் ேபா  கி.பி.1756-63 
வந்தவாசியில் பிெரஞ்சுப்பைடகள் ேதாற்கடிக் கப்பட்டன. 
20. பிளாசிப் ேபா  கி.பி. 1757 
ராப ட் கிைளவின் தைலைமயிலான ஆங்கிலப் பைடக்கும், வங்காள நவாப் 
சிராஜூத் ெதௗலா வுக்கும் நைடெபற்றது. இதில் ஆங்கிேலய  ெவற்றி 
ெபற்றன . வங்காளத்தில் பிrட்டிஷ் ஆதிக்கம் நிைல நாட்டப்பட்டது. 
21. வந்தவாசி ேபா  கி.பி.1760 
பிெரஞ்சு கம்ெபனியின் கவ னராகிய ெதௗண்ட் வாலிைய பிrட்டிஷ் 
பைடகளின் தளபதியான ச  அய கூட் வந்தவாசி என்ற இடத்தில் 
ேதாற்கடித்தா . 
22. மூன்றாம் பானிபட் ேபா  கி.பி.1761 
மராட்டிய பைடகளுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் மன்ன  அகமதுஷா 
அப்தாலிக்கும் இைடேய பானிபட் என்ற இடத்தில் ேபா  நைடெபற்றது. 
மராட்டிய பைடகள் ேதால்வியைடந்தது. சதாசிவராவ் ெகால்லப்பட்டா . 
23. பக்சா  ேபா  கி.பி.1764 
ச  தாமஸ் மன்ேறாவின் தைலைமயிலான ஆங்கிேலய  பைடக்கும் 
அேயாத்தியின் நவாப் மீ  காசிமுக்கும் இைடேய பக்ச  ேபா  நைடெபற் றது. 
மீ காசி ேபாrல் ேதால்வியுற்றா . வங்காளத் தில் கம்ெபனி ஆட்சி உறுதி 
ெசய்யப்பட்டது. 
24. முதல் ஆங்கிேலா- ைமசூ  ேபா  கி.பி.1767-69 
ைஹத  அலி மதராஸ் ேகாட்ைடைய ைகப்பற்றி னா . ெசன்ைன 
உடன்படிக்ைக ைகெயழுத்தானது. 
25. இரண்டாவது ஆங்கிேலா ைமசூ  ேபா  கி.பி.1780-84 
ைஹத  அலி, வாரன் ேஹஸ்டிங்ஸ்சால் ேதாற்கடிக்கப்பட்டா . 
26. மூன்றாவது ஆங்கிேலா ைமசூ  ேபா  கி.பி.1790-92 
பிrட்டிஷ் மற்றும் ைமசூ  மன்ன  திப்புசுல்தான் இைடேய ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் 
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உடன்படிக்ைக. 
27. நான்காவது ைமசூ  ேபா  கி.பி.1799 
ஆ த  ெவல்ெலஸ்லியின் தைலைமயில் பிrட்டிஷ் பைடயின  திப்பு 
சுல்தாைன எதி த்து ேபாrட்டன . இதில் திப்பு சுல்தான் ெகால்லப் பட்டா . 
28. மூன்றாவது ஆங்கிேலா மராத்திய ேபா  கி.பி.1817-18 
மராத்திய களுக்கும் ஆங்கிேலய களுக்கும் இைடேய நைடெபற்ற பல்ேவறு 
ேபா களில் ேபஷ்வா பாஜிராவ் அப்பா சாகப் ேபாஸ்ேல, ேஸால்க  ஆகிய 
மராத்திய மன்ன கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டன . 
29. இரண்டாவது ஆங்கிேலா மராத்தியப் ேபா  கி.பி.1803-1819 
ஆங்கிேலய  சிந்தியா, பாண்ட்ஸ்லிக்கு இைடேய நைடெபற்ற ேபாrல் 
ஆங்கிேலய  ெவன்றன . 
30. மூன்றாவது ஆங்கிேலா மராத்தியப் ேபா  கி.பி.1817-1819 
ஆங்கிேலய  ேபஷ்வாக்கள், பாண்ட்ஸ்லி, ேஹால்க  ேபான்ேறாருக்கு 
நைடெபற்றது. இதில் ேஹால்க  ேதாற்கடிக்கப்பட்டா . 
31. முதல் சகீ்கியப் ேபா  கி.பி.1845-46: 
ஆங்கிேலய ராணுவம் பஞ்சாபில் சீக்கிய ராணுவத்ைத மஸுr, ெபேராஸ்ஷா 
மற்றும் அப்ர வானில் நடந்த ேபா களில் ேதாற்கடித்தது. 
32. இரண்டாவது சகீ்கியப் ேபா  கி.பி.1848-49 
ஆங்கிேலயருக்கும், சீக்கிய களுக்கு மிைடேய நைடெபற்ற ேபாrல் 
சீக்கிய கள் ேதாற்கடிக்கப்பட் டன . பஞ்சாப் கிழக்கு இந்தியக் கம்ெபனியால் 
ைகப்பற்றப்பட்டது. 
33. முதல் இந்திய சுதந்திரப்ேபா  கி.பி.1857 
ஆங்கிேலய களால் "சிப்பாய் கலகம்' என அைழக்கப்பட்ட முதல் இந்திய 
சுதந்திரப் ேபா  ஆங்கிேலய கைள எதி த்து மன்ன களும் இந்திய 
சிப்பாய்களும் ேபாrட்டன . இது உத்திரப் பிரேதச மாநிலத்தில் மீரட் என்ற 
ஊrல் முதன் முதலாக ஆங்கில ஆட்சிைய எதி த்து இந்திய கள் 
ேபா க்ெகாடி உய த்தினா கள். 
இந்திய வரலாற்றில் முக்கிய நிகழ்வுகள் 
கி.மு. 
1500 - சிந்து சமெவளி நாகrகம் 
1000 - ஆrய கள் காலம் 
550 - உபநிஷதங்கள் ெதாகுக்கப்பட்டன 
554 - புத்த  நி வாணம் அைடந்தா  
518 - பாரசீக களின் ஆதிக்கம் 
326 - அெலக்சாண்ட  இந்தியாவின்மீது பைடெயடுத்தா  
321 - ெமௗrய  ஆட்சிைய சந்திரகுப்த ெமௗrய  நிறுவினா  
232 - அேசாகrன் ஆட்சிகாலம் 
கி.பி. 
78 - சக வருடம் ெதாடங்கியது 
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98-117 - கனிஷ்கrன் காலம் 
320 - முதலாம் சந்திரகுப்த  
606 - ஹ ஷ  ஆட்சி படீம் ஏறினா  
609 - சாளுக்கிய வம்சத்தின் ேதாற்றம் 
622 - ஹஜிரா வருட ெதாடக்கம் 
711 - முகம்மது பின் காசிம் சிந்துைவக் ைகப்பற்றினா  
985 - ராஜ ராஜ ேசாழனின் காலம் 
1026 - முகம்மது கஜினி ேசாமநாத புரத்ைத ெவன்றா  
1992 - முதலாம் தேரயின் ேபா  
1191 - இரண்டாம் தேரயின் ேபா  
1206 - குத்புதன் ஐபக் அடிைம வம்சத்ைத உரு வாக்கினா  
1232 - குதுப்மினா  கட்டப்பட்டது 
1290 - கில்ஜி வம்சம் 
1298 - மா ேகாேபாேலா இந்தியா வருைக 
1398 - ைதமூ  இந்தியாவின்மீது பைடெயடுத்தா  
1424 - ெடல்லியில் பாமினி வம்சம் ஏற்படுத்தப் பட்டது 
1451 - ேலாடிவம்சம் 
1489 - அடில்ஷா வம்சப் ேபரரசு பிஜாப்பூrல் ஆட்சி ஏறியது 
1496 - குருநானக் பிறப்பு 
1498 - வாஸ்ேகாடகாமா கடல் மா க்கமாக இந்தியாவில் உள்ள 
ேகாழிக்ேகாடு வந்தா  
1526 - முதல் பானிபட் ேபா . பாப  ெமாகலாய வம்சத்ைத உருவாக்கினா  
1530 - ஹூமாயூன் மன்னரானா  
1539 - குருநானக் இறந்தா . ெஷ ஷா ஹூமாயூைன ேதாற்கடித்து 
அrயைண ஏறினா  
1556 - ஹூமாயூன் இறந்தா . இரண்டாம் பானிபட்ேபா  
1564 - இந்துக்கள்மீது விதிக்கப்பட்ட ஜிஸியா வrைய அக்ப  நக்கினா  
1571 - அக்பrன் பேதபூ  சிக்r உருவாக்கப் பட்டது 
1576 - ேமவா  மன்ன  ராணா பிரதாப் சிங் அக்பrடம் ேதாற்றுப் ேபானா  
1582 - அக்ப  "தன் இலாஹி' என்ற புதிய மதத்ைத உருவாக்கினா  
1600 - ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்ெபனி இந்தியா வில் நிறுவப்பட்டது 
1604 - சீக்கிய களின் ஆதி கிரகந்தம் ெவளியிடப் பட்டது. 
1605 - ெமாகலாய சக்ரவ த்தி அக்ப  இறந்தா  
1606 - குரு அ ஜூன் சிங் மைறவு 
1627 - ஜஹாங்கீ  இறப்பு. மராட்டியத்தில் சிவாஜி பிறப்பு 
1631 - ஷாஜஹானின் அன்பு மைனவி மும்தாஜ் இறந்தா . அவ  நிைனவாக 
தாஜ்மஹால் கட்டப்படுதல். 
1639 - ஆங்கிேலய  ெசன்ைனயில் புனித ஜா ஜ் ேகாட்ைடைய கட்டுதல். 
1658 - ஔரங்கசீப் தில்லியின் சக்ரவ த்தியானா . 
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1664 - சிவாஜி அrயைண ஏறினா . 
1666 - குரு ேகாவிந்த சிங் பிறந்தா . 
1675 - சீக்கிய குரு ேதஜ்பகதூ  மைறந்தா . 
1699 - சீக்கிய குரு ேகாவிந்த சிங் "கல்சா' என்ற அைமப்ைப உருவாக்கினா . 
1707 - முகலாய சக்ரவ த்தி ஔரங்கசீப் இறப்பு. 
1708 - சீக்கிய குரு ேகாவிந்த சிங் மைறந்தா . 
1720 - பூனாவில் பாஜிராவ் ேபஷ்வா அrயைண ஏறினா . 
1748 - முதல் ஆங்கில-பிரஞ்சு ேபா . 
1757 - பிளாசி ேபா  நைடெபற்றது. 
1760 - வந்தவாசிப் ேபா . 
1761 - மூன்றாம் பானிபட் ேபா . 
1764 - பக்ஸ  ேபா . 
1767 - முதல் ைமசூ  ேபா . 
1773 - பிrட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்குமுைறச் சட்டம் 
ெகாணரப்பட்டது. 
1780 - சீக்கிய மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் பிறப்பு. 
1784 - பிட் இந்திய சட்டம். 
1790-92 - ஆங்கிேலய களுக்கும், திப்புசுல்தானுக்கு மிைடேய ைமசூ  ேபா . 
1796 - மா க்ஸ் ெவல்ெலஸ்லி கவ ன  ெஜனரலானா . 
1799 - நான்காம் ைமசூ  ேபா . 
1803 - மராத்தியப் ேபா . 
1829 - சதி என்னும் உடன்கட்ைட ஏறும் முைறக்கு தைடவிதிக்கப்பட்டது. 
1839 - ரஞ்சித் சிங் இறப்பு. 
1845-46 - ஆங்கிேலா சீக்கியப் ேபா . 
1849 - ஆங்கிேலய  பஞ்சாைபக் ைகப்பற்றுதல்.  
1853 - இந்தியாவின் முதல் இரயில் பாைத மும் பாய் முதல் தானா வைர 
அைமக்கப்பட்டது. 
1857 - ஆங்கிேலய களால் "சிப்பாய் கலகம்' என்றைழக்கப்பட்ட முதல் 
இந்திய சுதந்திரப் ேபா . 
1858 - ஆங்கிேலய  இந்திய ஆட்சிையக் ைகப்பற்றினா . 
1861 - இந்திய கவுன்சில் சட்டம் இந்திய குற்ற வியல் சட்டம், இந்திய 
நதிமன்றச் சட்டம். 
1899 - க சன் பிரபு கவ ன  ெஜனரலாகவும், ைவஸ்ராயாகவும் பதவிேயற்பு. 
1905 - முதல் வங்கப் பிrவிைன. 
1906 - முஸ்lம் lக் உதயம். 
1908 - ெசய்தித்தாள் சட்டம். 
1909 - மின்ேடா-மா லி சீ திருத்தம். 
1915 - இந்திய ராணுவச் சட்டம். 
1919 - ெரௗலட் சட்டம், ஜாலியன் வாலாபாக் படுெகாைல. 
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1921 - ேவல்ஸ் இளவரச  இந்திய வருைக. 
1922 - சட்டமறுப்பு இயக்கம், ெசௗr ெசௗரா கலவரம். 
1923 - சுயராஜ்ய கட்சிைய சி.ஆ .தாஸூம், ேமாதிலால் ேநருவும் 
ஆரம்பித்தன . 
1925 - சித்ரஞ்சன் தாஸ் என்கிற சி.ஆ .தாஸ் இறப்பு. 
1928 - ைசமன் கமிஷைன அைனத்து கட்சிகளும் புறக்கணித்தல். 
1929 - இந்தியாவிற்கு ெடாமினியன் அந்தஸ்து தருவதற்கு ைவஸ்ராய் 
இ வின் பிரபு சம்மதித்தல். 
1930 - சட்டமறுப்பு ெதாட தல் - உப்பு சத்தியாக்கிரகம், முதல் வட்டேமைஜ 
மாநாடு. 
1931 - காந்தி-இ வின் ஒப்பந்தம் இரண்டாம் வட்டேமைஜ மாநாடு. 
1932 - மூன்றாம் வட்டேமைஜ மாநாடு. 
1934 - சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வாபஸ். 
1935 - இந்திய அரசுச் சட்டம். 
1940 - இந்தியாைவ பங்கிட ேவண்டும் என்று முஸ்lம் lக்கின் லாகூ  
த மானம். 
1942 - கிrப்ஸ் மிஷன் இந்தியா வருைக. காங்கிரசின் ெவள்ைளயேன 
ெவளிேயறு இயக்கத்ைத பம்பாய் மாநாடு அங்கீகrத்தது. 
1943 - ேவவல் பிரபு ைவஸ்ராயாக நியமிக்கப்பட்டா . 
1946 - கல்கத்தாவில் இந்து முஸ்lம் கலவரம். 
1947 - இந்தியா சுதந்திரம் அைடந்தது. 
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