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తెలంగాణ చరిత్ర -కుత్ుబ్ షాహీలు 

 

•  క్రీ.శ. 1347లో గులబర్గా  క్ ేంద్రేంగగ అబ్ుు ల్ ముజాఫల్ అలలా ఉద్దున్ బ్హ్మన్ షగ/హ్సన్ గేంగూ బ్హ్మనీర్గజాా న్ని 
స్గా ప ేంచాడు. 

• ఈ ర్గజాేం క్రీ.శ.1500 పగర ేంతేంలో అహ్మద్ నగర్, బీజాపూర్, బీర్గరు, బీద్ర్ అనే 4 సవతేంతర ముస ా ేం ర్గజాాలుగగ 
ఏరపడకముేంద్ు గోల్కేండ సవతేంతరయ ర్గజాేంగగ ఏరపడకముేంద్ు బీద్ర్ లో అేంతర్గాగేంగగ ఉేండేద్ి.  

• గోల్కేండ ర్గజధాన్నగగ క్రీ.శ. 1518-1687 మధ్ా ముఖ్ాేంగగ తెలేంగగణ, తీర్గేంధ్ర పగర ేంతాలను పగలేంచిన వేంశసుా లే 
కుతుబ్ షగహలీు. 

• కుతుబ్ షగహలీు క్రీ.శ.1512లో ర్గజాస్గా పన చసే నట్లా  క్ొన్ని రచనల ద్ావర్గ తలెుసుు నిపపట్కి్ర ద్దన్నప ై సపష్టత లేద్ు  
• కుతుబ్ షగహలీు 'క్గర్గకునీల్'  అనే తురష్క తెగకు చెేంద్నివగరు. నోట్ : క్గర్గకునీల్ అనగగ నలామేక (black 

goat) అన్న అరాేం.  
• కుతుబ్ షగహ ీవేంశ స్గా పకుడు సులలు న్ కులీ  
• ఈ వేంశేంలో గొపపవగడు మహ్మద్ కులీ కుతుబ్ షగ  
• చివర్ివగడు అబ్ుల్ హ్సన్ తానీషగ  
• వీర్ి ర్గజాేం క్రీ.శ.1687లో ఔరేంగజ బ్ు ద్ాడుల వలా పతనమ  ేంద్ి. 
• క్రీ.శ.1512-1687 మధ్ాక్గలేంలో మొతుేం 8 మేంద్ి కుతుబ్ షగహీ పగలకులు 175 సేం,,లు పగలేంచారు. 
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Political History - రాజకయీ చరిత్ర  

సులతా న్ కులీ కుత్ుబ్ షా (1512-1543)  

 

•  ఇతను మొద్ట్విగడు. 
• తేండరర- షేరకులీ, తలా మలలక్ స్గలె 
• ఇతను ష యల మతసుా డు 
• ఇతన్న సమక్గలకులు : 1. శ్రీకృష్ణద్వేర్గయలు  2. బ్ాబ్ర్  3. హ్ుమలయూన్ఇ 
• ఇతన్న బిరుద్ు : 1. ఖ్వగస్ ఖ్లన్ 2. బ్డే మలలక్ (ద్ొడడ  పరభువు) 3. అమర్-ఉల్-ఉమలా  4. కుతుబ్-ఉల్-ముల్క . 
• ద్ుర్ ా ధ్ామ  న గోల్కేండ క్ోట్ను న్నర్ిమేంచి, ద్ాన్న చుట్టట  ఒక పట్టణాన్ని న్నర్ిమేంచి ద్ాన్నక్ి “మహ్మద్ నగర్” అన్న పరేు 

ప ట్ాట డు. 
• ఇతను గోల్కేండప ై 2 మినారాతో ఒక మసదీ్ును (జామల మసీద్) న్నర్గమణాన్ని పగర రేంభేంచాడు.. ద్దన్నన్న ఇబ్రవర్ి 

కులీకుతుబ్ షగ పూర్ిు చశేగడు. 
• ఈ మసీద్ు యొకక మినార్ ఆధారేంగగ తర్గవత క్గలేంలో చార్మినార్ న్నర్గమణేం జర్గిిేంద్ి.  
• ఇతన్న కుమలరులు హ దై్ర్ కులీ, కుతుబ్ుద్దున్, యలరుకలీ (జేంషీద్), అబ్ుు ల్ కర్ ేం, ద్ౌలత్ కులీ, ఇబ్రహీేం కులీ. 
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జంషీద్ కులీ కుత్ుబ్ షా (1543-1550)  

 

• ఇతను ప తృ హ్ేంతకుడు. 
• క్ోపేంలో కరీ రతావన్ని  పరద్ర్ిశేంచేవగడన్న ఫ ర్ిస్గట  రచనల వలా తెలుసుు ేంద్ి. చిని చిని తపుపలకు మరణశిక్షలు 

విధిేంచవేగడు.  
• ఇతన్నక్ ివాతిర్ కేంగగ తన స్ో ద్రులెైన ద్ౌలత్ కులీ, ఇబ్రహీేం కులీ కుట్ర పన్ని విఫలమయలారు.  
• ఇబ్రహీేంకులీ కుతుబ్ షగ ద్ేవరక్ొేండ ద్ుర్గా ద్పితిగగ  ఉేండవేగడు. ఇబ్రహీేం తన అని అయిన జేంషీద్ కు 

వాతిర్ కేంగగ కుట్రలు పనాిడు. 
• ఈ విష్యేం తలెుసుక్ొని జేంషీద్ ఇబ్రహీేంను బ్ేంధిేంచుట్కు స నైాాన్ని పేంపగడు. ద్దేంతో ఇబ్రహీేం కులీ కుతుబ్ షగ 

గోల్కేండ ర్గజాాన్ని వద్లి విజయనగర స్గమలాజాేంలోక్ి పరవశేిేంచాడు. 
• విజయనగర స ైనాాధపితి అలయర్గమర్గయలు ఇబ్రహీేంకు ఆశయీేం కలపేంచాడు. ఇబ్రహీేం 7 సేంవతసర్గలు పగట్ల 

విజయనగర స్గమలా జాేంలో గడరపగడు. అపుపడ ేఇబ్రహీేం తలెుగు కవులను కలుసుక్ొన్న తలెుగు భాష్ప  ైఅభమలనేం 
ప ేంచుకునాిడు. 

• 1550లో జేంషదీ్ కులీ కుతుబ్ షగ 'ర్గజయక్షమ' అన ేవగాధతిో మరణ ేంచాడు.  
• జేంషదీ్ కులీ కుతుబ్ షగ భారా జిల్ ఖ్ ైస్ తన మ  నర్ కుమలరుడెైన 'సుబ్ాన్'ను పగలకుడరగగ పరకట్ిేంచిేంద్ి. 

సుబాన్ కులీ కుత్ుబ్ షా (1550-50) 

• ఇతను జేంషదీ్ కుమలరుడు.  
• తేండరర మరణ ేంచనేాట్కి్ి ర్ ేండళాే్ వగడన్న ఫ ర్సి్గట  రచనలు తలెుపుతుేండగగ, ఇతర రచనలు అతన్న వయసును ఏడు 

సేంవతసర్గలుగగ తెలుపుతునాియి. 
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• సుబ్ాన్ ప ని వయసుకడు క్గవడేం వలా 'ర్గణ  బిల్ ఖ్ స్ జమలన్ క్ోర్ిక మేరకు సయిషగ ఖ్లన్ పగలనా బ్ాధ్ాత 
న్నరవహ ేంచాడు. 

• ఇబ్రహీేం జేంషదీ్ కుమలరుడెనై సుబ్ాన్ కులీన్న హ్తా చయేిేంచి ర్గజాాన్నక్ి వచాాడు. 

ఇబరహీం కులీ కుత్ుబ్ షా (1550-1580)  

 

• ఇతను సమరుా డు, పర్ిపగలనాధ్క్షుడు. 
• ఇబ్రహీేం బిరుద్ులు: 1. మలీకభర్గముడు         2.ఉరదు  చాజర్          3.షగ 
• ఇతన్న పగలనలో పరజల పగర ణాలకు, ఆసుు లకు రక్షణ  ఉేండదే్న్న ప ర్ిస్గట  రచనల వలా తెలుస్ోు ేంద్ి. 
• ఖ్లనెఆజేం బిరుద్ాేంక్తిుడెైన ముసుఫగఖ్లన్ ఇబ్రహీేంకు ఆపుు న్నగగ, పీషగవగగ వావహ్ర్ిేంచాడు 
• అహ్మద్ నగర్ సులలు న్ హ్ుసనే్ న్నజాేం షగ తన కుమలర్ ు బీబీజమలల్ ను ఇబ్రహీేంకు ఇచిా వివగహ్ేం జర్ిప ేంచాడు. 
• అహ్మద్ నగర్ పగలకుడెనై హ్ుసేన్ న్నజాేం షగ, బీజాపూర్ పగలకుడెైన అలీ ఆద్లిల, బీద్ర్ పగలకుడెైన అలీ బ్ర్ ద్ 

షగ, గోల్కేండ పగలకుడెైన ఇబ్రహీేం కుతుబ్ షగలు ఒక స ైన్నక సమలఖ్ాగగ ఏరపడర క్రీ.శ. 1565లో తళా్లక్ోట్ 
యుద్ధేంలో విజయనగర పగలకులతో తలపడాడ రు. 

• అహ్మద్ నగర్ోా  ఉని వెైరేం క్గరణేంగగ బీర్గర్ వీర్తిో చేరలేద్ు. 
• తళా్లక్ోట్ యుద్ధేంలోన ేహ్ుసనే్ న్నజాేం షగ చతేిలో ర్గమర్గయలు మరణ ేంచినట్లా  తలెుస్ోు ేంద్ి. 
• ఇబ్రహీేం క్గలేంలో గోల్కేండను భాగ రథి నగరమన్న ప లచేవగరు. 
• ఇబ్రహీేం కుతుబ్ షగ పరమత సహ్నేం గల వాక్ిు, కవి పేండరత పో ష్కుడు. ఆేంధ్ర కవులను ఆద్ర్గభమలనేంతో 

పో ష ేంచినేంద్ువలా మలీకభర్గముడుగగ పరేుగగేంచాడు. 
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ఇతన్న ఆస్గా న కవులు: 

1.  పొ నెిగేంట్ ితెలగనారుాడు,  
2. అద్ుేంక్ి గేంగగధ్రుడు 
3. కేంద్ుకరర్ ిరుద్రకవి 

ఇత్ని కాలం నాటి కటాడాలు: 

 

1.  హ్ుసేసన్ స్గగర్ 
2. ఇబ్రహీేంపట్ిేం చరెువు, 
3. గోల్కేండ ద్ురాేం చుట్లట  పరహ్ర్ గోడ  
4. పూల్ బ్ాగ్ తోట్  
5. ఇబ్రహీేంబ్ాగ్  
6. మూసపీ ై పుర్గనాపూల్ (ఇద్ి మూసపీ ై మొద్ట్ి వేంతనె)  
7. లేంగరుా  (భక్షాగృహాలు)  

• ఇబ్రహీేం కులీ కుతుబ్ షగ 'ఆష ఖ్లనా'లో కవితా గోష ి న్న న్నరవహ ేంచేవగడు. అేంద్ుకు 
• ఇతన్న క్గలేంలో (ఉరదు  భాష్ అభవృద్ిధ  చెేంద్ిేంద్ి. అేంద్ువలాన ేఇతన్ని “ఉరదు  ర్గజర్” ఉరదు  ప తామహ్ుడు 

అేంట్ారు. 
• ఇతన్న క్గలేంలో ద్కకనీ ఉరుు (మలేండలక ఉరదు )  పగర రేంభమ  ేంద్ి  
• ఇబ్రహీేం పరమత సహ్నేం  కలవగడన్న తెలుసుు నాి అహ్ో బిల ద్ేవగలయేంప ై ద్ాడరచసే  ధ్నర్గశులను ద్ోచుక్ోవడేం 

ఇతన్న పరమత సహ్నాన్నక్ ిమచాగగ చపెపవచుా (గోల్కేండ సేనాన్న నరహ్ర్ి ర్గవు ఆధ్వరాేంలో) 
• కుతుబ్ షగహ ీవేంశసుా లోా  మొట్టమొద్ట్ షగ బిరుద్ు వహ ేంచిేంద్ి ఇబ్రహీేం 
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• ఇబ్రహీేంకు అబ్ుు ల్ ఖ్లద్ర్, హ్ుసేసన్, మహ్మద్ కులీ కుతుబ్ షగ, అబ్ుు ల్ ఫతా, ఖ్ుద్ాబ్ేంద్ా మీర్గా , మహ్మద్ 
అమీన్ అనే ఆరుగురు కుమలరులు ఉనాిరు . 

• ఏక్ ైక కుమలర్ ు చాేంద్ సులలు నా, ఈమ  బీజాపూర్ పగలకుడు ర్ ేండో  ఇబ్రహీేం ఆద్లి్ షగ భారా 
• ఇబ్రహీేం కులీ కుతుబ్ షగ అలుా డు (Nephew) 'హ్ుసేసన్ షగ/ హ్ుసేసన్ న్నజాేం షగ' హ్ుసేసన్ స్గగర్ ను 

తవివేంచాడు. 

మహ్మద్ కులీ కుత్ుబ్ షా (1580-1612)  

 

• కుతుబ్ షగహ ీపగలకులోా  గొపపవగడు - ఇతన్న క్గలమును గోల్కేండ చర్తిరలో సవరణయుగేంగగ ప లుస్గు రు.  
• గోల్కేండ ర్గజాేంలోక్ి యూరప్ వరుకుల పరవేశేం  ఇతన్న క్గలేంలోనే పగర రేంభమ  ేంద్ి. 
• బిరట్ిష్ నౌక గోా బ్ క్రీ.శ.1611లో మచిలీపట్ిేం చరేుకుేంద్ి. అద్ ేఏడాద్ ివరుక క్ ేంద్రేం ఏర్గపట్లకు  మచిలీపట్ిేంలో 

ఈస టేండరయల కేంప నీక్ి అనుమతిేంచాడు 
• హ ైద్ర్గబ్ాద్ న్నర్గమత ఇతడే. కులీ కుతుబ్ షగ తన పేరయస  భాగ్ మతి(భాగామతి) పరేు మీద్ న్నర్ిమేంచిన 

భాగానగరమే నటే్ి హ దై్ర్గబ్ాద్ 
• ఇతన్న క్గలపు న్నర్గమణాలు: 1. చార్ిమనార్ 2. జామల మసదీ్ు 3. చేంద్న్ మహ్ల్  4. చార్ కమలన్  5. ద్ారుల్ 

ష ఫగ(ఆర్ోగా క్ ేంద్రేం)      6. ద్ాద్ మహ్ల్ (నాాయస్గా నేం)  
• 1593-94లో హ ైద్ర్గబ్ాద్ లో సేంభవిేంచిన పేా గును పూర్ిుగగ న్నరదమలేంచిన సేంద్రాేంగగ ఇతను చార్మినార్ ను 

న్నర్ిమేంచారు. 
• మహ్మద్ కులీ కుతుబ్ షగ సవయేంగగ కవి . ద్కకనీ ఉరదు లో ఎనోి గ యలలను రచిేంచారు. ఇతన్న కవితావలు 

కులయత్ కరలీ అనే పుసుకేంలో సేకర్ిేంచబ్డాడ యి. 
• మహ్మద్ కులీ కుతుబ్ షగ కలేం పేరు 'మలన్న'  
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• గొపప పేండరతుడు, తతవవేతు  అయిన మీర్ మోమిన్ అసరబ్ాద్ి  ఇతన్న ఆస్గా నేంలో ఉేండవేగడు. 
• ఇతన్న క్గలేంలోన ేకుతుబ్ షగహీల ర్గజధాన్నన్న గోల్కేండ నుేంచి హ దై్ర్గబ్ాద్ కు మలర్గారు.  
• మహ్మద్ కులీకుతుబ్ షగ కులయథ్ కులీ గగ  పరస ద్ిధ  చెేంద్ాడు. 

సులతా న్ మహ్మద్ కుత్ుబ్ షా (1612-1626) 

 

• ఇతను మహ్ద్ కులీ కుతుబ్ షగ స్ో ద్రున్న కుమలరుడు. ఇతడు శగేంతిప రయుడు  
• మహ్మద్ కుతుబ్ షగ క్గలేంలోనే ఖ్ రైతాబ్ాద్ మసీద్ు న్నర్మిేంచారు. 
• మక్గక మసదీ్ు న్నర్గమణాన్నక్ ిపునాద్ ివేశగడు. ఔరేంగజ బ్ు ద్దన్ని పూర్ిు చశేగడు .  
• ఇతన్న క్గలేంలో ట్రా వెర్ిియర్(ఫ రేంచ్) హ ైద్ర్గబ్ాద్ లో పరాట్ిేంచి మక్గక మసదీ్ు న్నర్గమణేం గుర్ిేంచి వివర్ిేంచాడు .  
• సవయేంగగ కవి అయిన మహ్మద్ కుతుబ్ షగ 'జల్-ఉల్-లలహ్'  అనే కలేం పేరుతో ఎనోి గజళా్ను ర్గశగడు . 
• మొఘల్ చకవీర్ిు జహ్ేంగ ర్ తను జార్  చసే న ఫర్గమనా  లో మహ్మద్ కుతుబ్ షగను కుమలరున్నగగ సేంబ్ో ధిేంచినట్లట  

తెలుస్ోు ేంద్ి. 
• ఇతన్న క్గలేంలోన ేపరముఖ్ వెదై్ుాడు 'హ్క్రేం తక్రముద్దున్' వెదై్ాశగసు రేంప ై 'న్నజామత్ తబ్ాయి కుతుబ్ షగహీ' గీేంథేం 

రచిేంచాడు 
• ఇతన్న క్గలేంలో మహ్మద్ మోమిన్ తూన్నకలు ,క్ొలతలప  ైర్సి్గలల మిక్గట ర్ియలను రచిేంచాడు. 
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అబులతా  కుత్ుబ్ షా (1626-1672)  

 

•   మహ్మద్ కుతుబ్ షగ ప ద్ు  కుమలరుడు  
• కుతుబ్ షగహలీోా  అతాధకి క్గలేం పగలేంచిేంద్ి ఇతడే.  
• ఇతన్న హ్యలేంలోన ేగోల్కేండ ర్గజా పతనేం పగర రేంభమ  ేంద్ి  
• స ేంహాసనేం అధిష టేంచే నాట్ిక్ ిఇతన్న వయసుస 12 సేంవతసర్గలు. తలా హ్యత్ బ్క్షమమ బ్ేగేం సేంరక్షకుర్గలగగ పగలన 

స్గగిేంచిేంద్ ి
• 1636లో షగజహాన్ గోల్కేండ ప ైక్ ిద్ేండతెాు డు. 
• అబ్ుు లలా  కుతుబ్ షగ 1636లో షగజహాన్ తో సేంధ ిచసేుక్ొన్న మొఘల్ చకవీరుు లకు స్గమేంతుడరగగ మలర్గడు. 

అబుల్ హ్సన్ తానీషా (1672-1687) 
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•  కుతుబ్ షగహీ వేంశేంలో చివర్ ిపగలకుడు 
• ఉద్ార సవభావుడెనై ఇతన్ని పరజలు తానీషగ అన్న క్రర్ిుేంచారు. ఇతన్న గురువు షగరజు కట్ాట ల్ (సూఫీ) ఇతన్నక్ి 

తానీషగ (భోగి) అనే బిరుద్ు ఇచాాడు 
• ఇతన్న క్గలేంలోన ేశివగజీ హ దై్ర్గబ్ాద్ ను సేంద్ర్ిశేంచినట్లా  తలెుస్ోు ేంద్ి 
• ఇతన్న పరధాన్న (మీర్ జుమలా ) - మలద్ని. ఇతన్న అసలు పేరు - 'సూరా పరక్గశర్గవు'. 
• ఇతన్న సరవస ైనాాధ్ాక్షుడు (సర్ లసకర్) - అకకని - అకకని, మలద్నిల మేనలుా డు కేంచరా గోపని  
• పగలవేంచ తహ్సలీలు ర్ గగ పన్నచసే న గోపని భద్రా చలేంలో శ్రరీ్గమచేంద్ుర డర ఆలయలన్ని న్నర్ిమేంచాడు. గోపని 

ర్గమద్ాసుగగ పరస ద్ిధ  చెేంద్ాడు. 
• కేంచరా గోపని తాను వసూలు చసే న శిసుు ను ఖ్జానాకు పేంపకుేండా భద్రా చలేంలో శ్రీర్గమున్న ద్వేగలయేంను 

న్నర్ిమేంచాడు. ద్దన్నతో ఆయనను గోల్కేండ క్ోట్లో బ్ేంధిేంచారు. 
• క్రీ.శ.1685 పగర ేంతేంలో జర్ిగని మొఘలుల ద్ాడరలో ఓట్మిపగలెైన తానీషగ వగర్ితో సేంధ ిచసేుకునాిడు 
• ఇతన్న క్గలేంలో అకకని (స ైనాాధపితి), మలద్ని (పరధాన్న)లు ఔరేంగజ బ్ుకు వాతిర్ కేంగగ శివగజీ మర్ియు 

బీజాపూర్ లతో కలస  కరట్మిన్న ఏర్గపట్ల చశేగరు. 
• ముస ా ేం సర్గు రుల కుట్రవలా 1686 మలర్ిా 24న అకకని, మలద్నిల హ్తాతో గోల్కేండ ర్గజాేం బ్లహీనమ  ేంద్ి  
• బీజాపూరును ఆకమీిేంచిన తర్గవత ఔరేంగజ బ్ు క్రీ.శ.1687 ఫ బ్రవర్ిలో గోల్కేండప ై ద్ేండెతాు డు(invaded). 1687 

ఫ బ్రవర్ి నుేండర అక్ోట బ్ర్ వరకు గోల్కేండ ఆకమీణ క్ొరకు యుద్ధేం జర్గిిేంద్ి.  
• ఈ సమయేంలో మొఘల్ సేనలను ఎద్ుర్ొకన్న 7 నలెల పగట్ల క్ోట్ను క్గపగడర, చివరకు విఫలుడెనై యోధ్ుడు 

అబ్ుు ల్ రజాక్ లలర్ి నోట్ : గోల్కేండ ఆకీమణలో క్రలకపగతర పో ష ేంచిన ఔరేంగగజ బ్ు సనేాన్న - మీర్ ఖ్ముాద్దున్ చిన్ 
లీచ్ ఖ్లన్. 

• 1687 అక్ోట బ్ర్ 3న గోల్కేండ మొఘల్ స్గమలా జాేంలో విలీనమ  ేంద్ి. మొఘల్ సనేలకు బ్ేంద్దగగ చిక్ికన అబ్ుల్ 
హ్సన్ తానీషగను ద్ౌలతాబ్ాద్ క్ోట్లో బ్ేంధిేంచారు. తానీషగ అకకడే మరణ ేంచాడు (1700లో) 
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