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కుతుబ్షాహీలు్(1518-1687)
బసమతూ ఴంవం అంతమంచడంతో మహజ్యం ఐద఼ షఴతంతర ఫాగహలుగహ లృడుతృో భ కొతత మహజ్యయలు
ఆలృరభలృంచాభ. అలృ:
1. తుజ్యం ఉలముల్ ఆధీనంలో అసమదనఖర్
2. ఆదిలషహ ఆధీనంలో తెజ్యూర్
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3. ఔుతేబ్ ఉల ముల్ ఆధీనంలో గోల్్ండ
4. ఇమాద఼ల ముల్ ఆధీనంలో తెమహర్

p.

5. బమీద ఇమామాలిక్ ఆధీనంలో తెదర్
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కులీ్కుతుబ్షా్(కుతుబ్ఉల్ముల్) (1518 – 1543)

ఔులీ ఔుతేబ్షహ (ఔుతేబ్ ఉలముల్) 1496-1518 ఴరఔు ఔులీ ఔుతేబ్షహ తెలంగహణ
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ష఼బేదార్గహ తృహలించాడె. ఇతడు కహలంలోనే తెలంగహణ అనే దం బసృళ రచారం తృ ందింది.
ఔులీ ఔుతేబ్షహ ఆళయా న఼ంచి ఴచిి బసమతూ ష఼లాతన్ అభన మసమమద కొలుఴులో
చేమ ళేనాతి అయాయడె. దామ దో డీ ద ంఖలఴలల , సహమంతేల అలృధేయత ఴలల తెలంగహణ
తృహరంతంలో రబలిన అమహచకహతున అణచి ఱహంతితు నెలకొలాడె. 1487 షం.లో జ్మగన దఔ్తూ,
అతౄహకీ ముళల ంల గరశణలోల మసమ ద షహ-IIIన఼ రక్ుంచాడె. గోరహ తృహలఔుడెైన బసదఽర్
జిలాతూ (1493) తిరుఖుబాటున఼ అణిచే తులో ఉనన అటి తెలంగహణ తృహలఔుడెన
ై ఔుతేబ్
ఉల ముల్ డకహతూ మరణించడంతో ఆ సహథనంలో ఔులీన఼ మసమద షహ-III తుయమంచాడె.
ష఼లాతన్ ఔులీ ళేఴలఔు బెచిి మసమదషహ ఔుతేబ్ ఉల ముల్ తరుద఼తుచిి గోల్్ండ
జ్యగీర్దార్గహ 1496 షం.లో తుయమంచాడె.
ఔులీ ఔుతేబ్షహ 1518లో షఴతంతిరంచి ష఼లాతన్ ఔులీ గోల్్ండఔు మసమదనఖర్ ేరు ెటి
తన మహజ్ధాతుగహ చేష఼కొతు తృహలించాడె. మొదట గోల్్ండన఼ మంఖయారం అతు లిచేరహరు.
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గోల్్ండ కోట కహఔతీయుల కహలంలో తుమమంచబడుంది. బెదక్ జిలాల కోఴిర్ న఼ంచి ఒరుఖలుల
ఴరఔు మాతరబే ఇతతు తృహలనలో ఉండేది. అుడె ఒరుఖలుల న఼ంచి తరు తీరం ఴరఔు
ఖజ్తేల సహమంతేడెన
ై చితాబ్కాన్(ళతాతి మహజు) మతృహలించా డె. ష఼లాతన్ ఔులీ
ఒరుఖలులెై దాడు చేళ అతతున షంసమంచాడె. చిఴరఔు 1543లో ఔుమారుల చేతిలో సతయ
చేయబడాాడె. ఇతతు తమహఴత ఔుమారుడె జ్ంలద మహజ్యయతుకూ ఴచాిడె.
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జంషీద్్(1543-1550)

p.

ష఼లాతన్ ఔులీ 3ఴ ఔుమారుడె జ్ంలద. ష఼లాతన్ ఔులీకూ మొతత ం ఆరుఖురు ఔుమారులు.
ష఼లాతన్ ఔులీ మరణం తమహఴత నాలుగో ఔుమారుడె అబుదల ఔమీం తిరుఖుబాటు చేళ తెజ్యూర్
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ఆదిల షహతో షంరదింులు చేళ గోల్్ండ ముటి డుకూ రయతినంచాడె. ఆ రయతనంలో
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అతన఼ మరణించాడె. ఇఔ మూడో రహడెన
ై జ్ంలద, ఐదో రహడెైన దౌలతలు మహజ్య రహరషతఴం
కోషం ఔలఴించ఼ఔుంటుండగహ, జ్ంలదన఼ గోల్్ండలో, దౌలతన఼ భుఴనగమలోన఼ రహమ తండుర
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ష఼లాతన్ ఔులీ బంధించాడె. అభతే జ్ంలద జ్ల
ై ు న఼ంచి తంచ఼కొతు తండురతు చం, అనన
ఔుతేబుదీద న్ ఔళై
ల తీభంచి (అంధ఼తుగహ మామి), జ్ైలులో ెటి ళంహషనం ఆఔరమంచాడె.
జ్ంలద మహజ్యయతున లృషత మంచడం కోషం ఎలాంటి యుదాధలు చేయలేద఼. (అభతే చమతరకహరుల
దాలిలో ఇతన఼ ఔ
ర రుడె. తండురతు చం, సో దరులన఼ బంధించి మహజ్యయతుకూ ఴచాిడతు
ేమక్నానరు). రహరషతఴ యుదాధలతోనే జ్ంలద కహలం షమతృో భంది. తన అనన జ్ంలద
రఴరత న తెలిళ ఇబరఴీం ఔుతేబ్ షహ లృజ్యనఖరం తృహమతృో యాడె. చిఴరఔు జ్ంలద కహయనషర్
రహయధితో మరణించాడె.
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ఇబ్రహీం్కుతుబ్షా
తన అనన జ్ంలద భయాతుకూ లృజ్యనఖమహతుకూ తృహమతృో భ ఏడేండల తృహటు
అలుయమహమమహయలు ఆధఴరయంలో రరహష జీలృతం ఖడుతృహడె. చిఴరఔు 1565లో గోల్్ండఔు
మహజ్ై మహక్షష-తంఖడు యుదధ ంలో ళెన
ై ాయధయక్షుడుగహ బసమతూ ళెైనాయలఔు నాయఔతఴం ఴఴించి
లృజ్యనఖర మహజ్యతనాతుకూ కహరఔుడయాయడె. ఇతతు జీలృతంలో ఇది మాయతు మచి.
- 1571లో మహజ్మండు,ర తుడదరోలు తృహరంతాలు జ్భంచాడె.
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దీంతో ఇబరఴీం తన మహజ్యయతున లృషత మంచ఼కోఴడాతుకూ ఏమహటు
ల చేష఼ఔునానడె.
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- 1579లో కొండలౄడె, కొండలిల తృహరంతాలు గోల్్ండలో లృలీనం చేఱహడె.

- 1576-78లో లృన఼కొండ, కమమం ద఼రగ ం, కాళం కోటలన఼ ఆఔరమంచాడె.
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- గోల్్ండ మహజ్యంలో రజ్లతో మబేఔబెై మలి్భమహముడెగహ ేరుగహంచాడె. ఇతడె అనేఔ
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మంది తెలుఖు ఔఴులన఼ తృో లంచాడె. రహమలో..

1. సహరంఖ తమమయయ: యయాతి చమతర అచి తెలుఖులో రచించిన తొలి తెలుఖు ఖరంథం
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2. ఔందఽమ రుదరఔలృ: రెజ్
ై యంతి లృలాషం.

3. ఖంగహధరుడె: తతి, ష఼ందమోతృహకాయనం ఖరంథాలు రచించాడె.
భగీరథీ దేలృతు లృరహసం చేష఼కొతు, ఴిందఽ, ముళల ం ఐఔయమతాయతుకూ ఔాల చేఱహడె. ఇబరఴీం
తొలిసహమగహ ఔుతేబ్ షహ తరుద఼ తృ ందాడె.

ఇబరఴీం తుమమంచిన సృళేషన్ సహఖర్, ఇబరఴీంటనం చెరుఴు, ఇబరఴీం బాగ్, ూల బాగ్,
లంఖర్ సౌస్ (తేక్ాఖాహలు), మూళనదిెై తుమమంచిన ుమహనాూల ఴంతెన ఴంటి ఔటి డాలు
అతతున చిరషమరణీయుడుగహ చేఱహభ.
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మహ్మద్్కులీ్కుతుబ్షా్(1580-1612)
ఇబరఴీం ఔుతేబ్ షహ మరణానంతరం మసమద ఔులీ ఔుతేబ్ షహ (1580-1612) అతి నన
ఴయష఼షలో (14ఴ ఏటా) మహజ్యాయడె. ఇబరఴీం ఔుతేబ్ షహ ఆరుఖురు మఖ షంతానంలో
ఇతన఼ మూడో రహడె. మసమద ఔులీ ఔుతేబ్ షహ మహజ్యయతుకూ మహఴడాతుకూ తెజ్యూర్, తెదర్
ష఼లాతన఼
ల షహయం చేఱహరు. ముకయంగహ అఱహఴమహఴు లృఱేశంగహ ఔాల చేఱహడె.

in

సైనిక్విజయాలు: షఴయంగహ గక ఔలృ అభనా.. మహజ్య లృషత రణలో ఎలాంటి చినన చఽు
1. దక్ుణాన ెన఼గకండ, ఖండుకోటలన఼ జ్భంచాడె.
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లేద఼.

re

2. తరున శ్రరకహఔుళం ఴరఔు మహజ్యయతున లృషత మంచాడె.

3. గోల్్ండ మహజ్యంలో ఴచిిన తిరుఖుబాటల న఼ అణచిరేఱహడె.
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4. 1592లో అసమద నఖర్ (తుజ్యంషహ మహజ్యం) ఆఔరమంచాడె.
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ఇతన఼ 1592లో మహజ్ధాతుతు గోల్్ండ న఼ంచి ఴైదమహబాదఔు మామహిడె.

సాహితయ్సేవ

1. ఔుతీయత ఔులీ ేరుతో అనేఔ ఔలృతలు రచించాడె. ఇతతు ఔలం ేరు మాతుతు.
2. దిరహన్ ేరుతో ఉరౄ
ద ఔలృతాఴలు రచించాడె. తన ఔలృతాఴలోల సో లూ బతేఔమమ
ండెఖలన఼, తెలంగహణ ఆచార ఴయఴహమహలన఼ లృఴమంచాడె. ఆయన ఔలృతఴంలో
లౌకూఔరహదం, వాంగహరం ఎఔు్ఴగహ ఉండేలృ.
3. సహరంఖ తమమయయ సమభకూత ష఼ధో దయం ఖరంథం రచించాడె.
4. నేబతి ఔాశణ మంతిర మహజ్తూతి రతానఔరం ఖరంథం రచించాడె. ఇతడె మంతిరగహ, ఆసహథనఔలృగహ,
మతేరడుగహ మసమద ఔులీ ఔుతేబ్ షహఔు ేరు తెచాిడె. ఎలాలమడుా బాలఫారతం,
కూరతారుుతూయం రళదధ రచనలు.

SmartPrep.in

Downloaded from http://smartprep.in

మసమద ఔులీ ఔుతేబ్ షహ తన ఫారయ ఫాఖమతిదేలృ ేరు మీద఼గహ ఫాఖయ నఖర టి ణం
తుమమంచాడె. ఇది మూళనదికూ దక్ుణం రె
ై ున ఉంది. ఆబెఔు మసమద ఔులీ ఔుతేబ్ షహ
ఴైదర్ మఴబ్ అతు ేరు ెటి ాడె. అదే కహలఔరబేణ ఴైదమహబాదగహ ఴయఴసమంచబడుంది.
ేల ఖు రహయధి తురౄమలనకై చామమనార్ (1591) న఼ తుమమంచాడె. దీతుతు ఇండో -మశయా-మోమ్చెైనా షంష్ాతేలతో బేళలృంచారు. లౄటితో తృహటు చార్ఔమాన్ (1592), జ్యమామళద఼
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(1597), దారుల లతౄహ, దాద మసల, క఼దాదాద మసల, నదిద మసల, బననత గాట్
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ఴంటి తుమహమణాలు ఇతతు ఔయాతేరుచికూ తుదరవనం.

ఇతన఼ 1611లో తరటష్
ీ రహమకూ మచిలీటనంలో రహయతృహర అన఼మతి ఇచాిడె. దీంతో రహరు
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1612లో సహథఴరం నెలకొలారు. ఴిన్ అనే ఆంగలలయుడె గోలబ్ నౌఔ దాఴమహ ఴచాిడె. ఇదే
తరటీష్ రహమకూ ఫారతదేవంలో తొలి రహయతృహర సహథఴరం. 1613లో షఽరతలో రహయతృహర సహథఴరం
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తీష఼ఔునానరు.
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తుమమంచారు. 1605లో డచిిరహరు ులికహట్ తృహరంతంలో రహయతృహ ర అన఼మతేలు

మహ్మద్్కుతుబ్షా్(1612-1626)
ష఼లాతన్ మసమద ఔులీ ఔుతేబ్ షహ మరణానంతరం, తన తముమతు ఔుమారుడె, తన
అలులడెన
ై ష఼లాతన్ మసమద ఔుతేబ్ షహ అనేఔ అరహంతమహల మధయ లయా, ష఼తూనల తగహదాల
మధయ ళంహషనాతున అధిలి ం చాడె.
ఇతన఼,
1. కైరతాబాద మళద఼ తుమమంచాడె.
2. మకహ్మళద఼: మకహ్ న఼ంచి తెచిిన మహళళతో తుమమంచిన మళద తుమహమణం 1617లో
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తృహరరంతేంచాడె. చిఴరఔు 1687లో ఓరంఖజ్లబు ఈ తుమహమణం ూమత చేఱహడె.
3. అమామన్ భఴనం, నతెఫాగ్లన఼ తుమమంచాడె.

అబ్ుులాా్కుతుబ్షా (1626-72)
మసమద తమహఴత అతతు ెదద కొడెఔు అబుదలాల మహజ్యయతుకూ ఴచాిడె. ఫోఖలాలషతఴం ఴలల 24
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ఏండల అబుదలాల మొఖలుల న఼ంచి తండు,ర తాత లాల షఴతంతరతన఼ తులబెటి ుకోలేఔతృో యాడె.
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దీంతో మొఖల చఔరఴమత షహజ్హన్ దఔ్న్ెై దండయాతరలు చేఱహడె. ఆ దాడెలన఼
రతిగటించలేఔ అతతుతో షంధి చేష఼కొతు సహమంతేడయాయడె. షహజ్హన్ ేరు మీద఼గహ

re

నాణేలు ముదిరంచాడె. 1646లో ఔమహణటఔె,ై లృఱహకటనంలెై దాడు చేళ గోల్్ండ మహజ్యంలో
లృలీనం చేఱహడె. పెరంచి, తృో రుిగీష఼ రహమ రహయతృహర సహథఴమహలకోషం మచిలీటనంన఼ ఇచాిడె.
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చిఴరఔు 1656లో ఓరంఖజ్లబుతో షంధి చేష఼కోరహలిష ఴచిింది. దీంతో గోల్్ండ ెై
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మొఖలుల ఆధితయం తృహరరంభబెైంది.

అబ్ుల్హ్సన్్తానీషా్(1672-87)
అబుదలాల ఔుతేబ్ షహ 1672లో మరణించడంతో రహరషతఴ లృరహదం జ్మగంది. అన఼కోఔుండా
అబుదలాల ఔుతేబ్ షహ అలులడె అబుల సషన్ (మంచి మహజు) తరుద఼తో తాతూషహ మహజ్యయతుకూ
ఴచాిడె. ఓరంఖజ్లబుఔు సహమంతేడెగహ ఉండటాతుకూ అంగీఔమషఽ
త అనేఔ కహన఼ఔలు
ంంచినాడె. ఆ కహలంలో ఇరుఴుమ మధయ ఉనన శరతేలు.
1. శిరహజీకూ తాతూషహ షహయడఔడద఼.
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2. లష్ఔుష్ (ష఼ంఔం, శిష఼త) షమయాతుకూ గోల్్ండ మహజ్యం మొఖల సహమాాజ్యయతుకూ
చెలిలంచాలి.
3. మీర్ జుమా
ల న఼ గోల్్ండ ళెన
ై ాయధయక్షుతుగహనే కొనసహగంచాలి. ెై తుబంధనలన఼
అంగీఔమష఼తననటు
ల తాతూషహ రఔటించాడె. కహతూ గోల్్ండ మహజ్యయతున వకూతఴంతంగహ తయారు
చేయాలనే ఉదేదవంతో మీర్జుమా
ల న఼ తొలగంచి, మాదననన఼ రధానమాంతిగహ, అఔ్ననన఼ షరఴ
ళెైనాయధయక్షుడుగహ తుయమంచాడె.
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తానీషా్విజయాలు

p.

1. ఔమహణటఔ తృహరంతంలో తృహఱహితయ ఴరత ఔులు షాలించిన అలజ్డెలన఼ అణచిరేళ రఱహంత
రహతాఴరణాతున నెలకొలాడె.
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2. ఉననత దఴులోల సహథతుకలతరులన఼ తొలగంచి, సహథతుఔులకల అఴకహఱహలు ఔలించాడె.
3. తూటి ఴనరుల తుమహమణాలు చేళ ఴయఴసహయాతేఴాదిధకూ రణాలుఔలు రచించాడె.
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4. మైతేల ఱేయ
ర ష఼షకై, దయారులన఼ తొలగంచి, షకహలంలో న఼నలు చెలిలంచేటల ు చేఱహడె.
5. ఖన఼ల మవరమలన఼ ునరుదధ మంచాడె.
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6. భదారచలంలో మహమాలయ తుమహమణాతుకూ ఔాల చేళన భఔత మహమదాష఼ (ఔంచెరల గోనన)న఼,
మొద ట శిక్ుంచినా.. తమహఴత అతతు భకూతక,ూ ళేఴలఔు బెచిి లృడెదల చేఱహడె.
7. మొఖలుల ఆధితాయతున తగగ ంచడాతుకూ శిరహజీతో 1677లో తాతూషహ మమోమారు ళేనస
డంబడుఔ జ్మతృహడె. 1680లో శిరహజీ మరణం తమహఴత ఓరంఖజ్లబు 1685లో గోల్్ండెై
దండయాతర చేళ తాతూషహన఼ ఒడుంచి, యుదధ మహరం కూంద కోటి సొన఼నలు ఴషఽలు
చేఱహడె. దీంతోతృహటు కూంది శరతేలెై తిత డు తెచాిడె. అలృ..
-షంఴతషమహతుకూ మండె లక్షల సొన఼నలు ఔం చెలిలంచాలి.
-మాలే్డె, ళేడం తృహరంతాతున మొఖలులఔు అగంచాలి.
-అఔ్నన, మాదననలన఼ దలృ న఼ంచి తొలగంచాలి.
ెై మండె శరతేలన఼ ుఔునన తాతూషహ మూడో శరతేఔు కహలయాన చేఱహడె. దీంతో
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ముళల ం షమహదరులు అఔ్నన, మాదననలన఼ 1686, మామి 24న మహతిర సతయ చేఱహరు. రహమ
తలలన఼ ఓరంఖజ్లబుఔు కహన఼ఔగహ ంంచారు. చిఴరఔు ఓరంఖజ్లబు 1687 పబరఴమ 7న
గోల్్ండ మీద దాడు చేళ తాతూషహన఼ ఒడుంచి, బందించి దౌలాతబాద కోటఔు బందీగహ ంతృహడె.
చిఴరఔు అఔ్డ 1700లో మరణించాడె.
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కుతుబ్షాహీల్పరినుాలనా్యుగం
ఔుతేబ్షహఴీ మహజులు తమన఼ తాము దెర
ై హంవ షంభూతేలుగహ ఴమణంచ఼ఔునానరు. మహజుఔు

p.

షలహ ఇఴఴడాతుకూ మంతిర మశతే
త ఉండేది. రధానమంతిరతు షహఴ అనే రహరు. ఇంకహ
1. మీర్జుమా
ల : ఆమథఔమంతిర
3. మజుందార్: ఆడుటర్ జ్నరల
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4. కొతాఴల: తృో లీస్ ఔమశనర్
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2. ఐన఼ల ముల్: షరఴ ళెైనాయధయక్షుడె

re

ముకయబెన
ై రహరు..

5. షహఴ: రధానమాంతి

6. దతెర్: మహజు ఆజ్ఞ లు జ్యమీ చేళే అధికహమ

7. సఴలాదర్: రభుతఴ గడా ంఖులు, ఒడమలఴులెై అధికహరం ఔలద఼.
8. నాజీర్: రభుతాఴతుకూ తురేదిఔలు ంే ఴయకూత.
9. కానాబెైల: చఔరఴమత అంఖరక్షఔ దళం

రాజయ్విభజన
చిఴమ ఔుతేబ్ షహఴీ మహజ్ైన అబుల సషన్ లేదా తాతూషహ గోల్్ండ మహజ్యయతున 6 ష఼ఫాలు
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(తరప్ లేదా మహశి ంర )గహ, 36 షమహ్ర్లు (జిలాలలు)గహ, 517 రఖణాలు (తాలకహలు)గహ
లృభజించాడె.
1. బెదక్ ష఼ఫా: మసమద నఖర్, కలలాస్, ముల్నఽర్.
2. ఴరంఖల ష఼ఫా: ఎలగ ందల, కమమం, దేఴరకొండ.
3. మురత జ్య నఖర్ ష఼ఫా లేదా ఖుంటృరు: కోభల కొండ, గణూర్, మచిలీటనం.
4. ముషత తౄహ నఖర్ లేదా ఔాషహణజిలాల: తృహనఖల, కొండలిల , భుఴనగమ
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6. తెదర్ (ఔమహణటఔ): ఇంద఼లో 16 షమహ్ర్లు ఉనానభ.
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5. ఖంజ్యం ష఼ఫా: తుజ్యంటనం, ఏలరు, మహజ్మండుర, ళకహకోల (శ్రరకహఔుళం)
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