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గోలకొండ కుతుబ్  వంశము  
 మలల్ ంపలిల్  మ ఖరశరమ్ గారు 

(ఆకాశ ణి, 1927 జనవరి సంచిక, నుంచి పునరుమ్దర్ ణ) 
 
కీర్సుత్ శకము పదునాలుగవ శతాబాద్రంభము నుండియు మహమమ్దీయులాంధర్దేశముపై నడపతడప దండయాతర్లు చేయుచు 

వచిచ్నను కాకతీయ సామార్జయ్ం సంపూరిత్గ భగన్మైన పిదపగాని వీరి యధికారము మధాయ్ంధర్ దేశమున సుసాథ్పితము కాదయెయ్ను, 
అపుప్డైనను అంతవఱకు వోరుగంటి కాకతీయులకు సామంతులుగనుండి యా సామార్జయ్ము విచిఛ్నన్ మగుటతో సవ్తంతర్ పతాకలను విపిప్న 
భూపాలురు నిరంతరము మహమమ్దీయులతో బోరాటములు జరుపుచు వారి చందర్ధవ్జము నాంధర్ దేశమునుండి పెకలించి వేయవలెనని 
సరవ్శకుత్లనుపయోగించి పర్యతిన్ంచిరి. కాని వారికి దైవమనుకూలపడలేదు. అయినను ఓరుగంటి పార్ంతము తకక్ ఆంధర్దేశమున మఱి యే 
యితర భాగమును మహమమ్దీయుల పరిపాలనమును శిరసావహింపలేదు. 

పార్కస్ముదర్తీరసథ్మైన యాంధర్ దేశమంతయు రెడిడ్రాజుల పరిపాలనము కిర్ందికి వచెచ్ను. సింహాచలమునుండి యుతక్ళము 
వఱకుగల పర్దేశమంతకు గాంగవంశజులు పర్భువులైరి. నెలూల్రు, కరూన్లు, కడప, అనంతపురము, బళాళ్రి మొదలగు దకిష్ణాంధర్మండలము 
లనిన్యు తుంగభదార్ తీరసథ్ విజయనగరాధిపతులైన కరాణ్ట పర్భువుల యధీనమయెయ్ను. రాచకొండ, దేవరకొండ, పానుగలుల్ మొదలగు 
శీర్శైలాంధర్నగరము (ఓరుగలుల్) లకు నడుమనునన్ దురగ్ములనిన్యు రేచెరల్ వెలమవీరుల రక్షణము కిర్ందికి వచెచ్ను. ఈ విధమున పరిశిషట్మైన 
యాంధర్దేశములోని సవ్లప్ భాగము మాతర్మే నిజముగా మహమమ్దీయులకు లోబడియుండెను. 

కాకతీయ భూపతులలో కడపటి వాడైన రెండవ పర్తాపరుదుర్ని (కీర్.శ.౧౨౯౫ - ౧౩౨౬) యనంతర మాంధర్దేశమున సవ్తంతర్ 
రాజయ్ము లెటుల్ మొలకెతిత్నవో యటేల్ కాకతీయ సామార్జయ్విజేతయైన ఉలూగుఖానను మహమమ్దుబిన తుఘల్కు ఢిలీల్ పాదుషా మరణానంతరము 
కూడ దకక్నుదేశమున మహమమ్దీయ సవ్తంతర్ రాజయ్ములు తలచూపినవి. వానిలోకెలల్ సుపర్సిదధ్మైనదియే బహమనీ రాజయ్ము. తెలుగు 
నాయకుల వశమున లేని పరిశిషాట్ంధర్ భూతలమున కంతకు నీ బహమని సులాత్నులే యధిపతులుగ నుండిరి. వీరిని జయించుటకే తెలుగు 
నాయకులు కొందఱు పర్యతిన్ంచుచు వచిచ్నను సావ్తంతోర్య్దీద్పితులై తమతమ రాజయ్ములను విసత్ృతము చేసికొనుటకై తమలో దామె 
కలహములు పెంచుకొని నిరంతరము పోరాడుచుండుట చేత మహమమ్దీయులను జయించుట వారికి సాధయ్ము కాకపోయెను. ఈ విధములైన 



 
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                    y˚T  2015 

   2 $qCLMnj¸Cx IGHjFL¥i¿ë 

సంగార్మములలో బడి కొటుట్కొనుచునే బహమనీ రాజయ్ము రమారమి రెండువందల సంవతస్రము లాంధర్దేశమున దనయధికారమును 
సాగించెను. కాని నిజముగా నాంధర్దేశమున మహమమ్దీయ పరిపాలన మారంభమైనది గోలకొండ రాజయ్ముతోనే. 

బహమనీ రాజయ్మును రెండవ మహమమ్దుషా (కీర్.శ ౧౪౬౩ - ౧౪౮౨) యనునతడు పరిపాలించుచుండగా పెరిషియాలోని 
హుమదానునుండి సులాత్ను కూలీయనునతడొకడు వచెచ్ను. ఈతడు తన దేశమున దనజాతిని శతుర్వులెతిత్ వచిచ్ యోడించుట చేత సవ్పార్ణ 
రక్షణారధ్మై హిందూదేశములోని దకక్నుకు పారిపోయివచిచ్ యచచ్టి బహమనీ సంసాథ్నమును సందరిశ్ంచెను. బహమనీ రాజుల 
యాసాథ్నమున నతనికి గలిగిన గౌరవ మరాయ్దలును, హిందూ దేశము యొకక్ అందు ముఖయ్ముగ దకక్ను దేశముయొకక్ పాడిపంటలును, 
భాగయ్భోగయ్ములును హృదయాకరష్కములై యాతని నానందమున ముంచి యెతెత్ను. అటు తరువాత మఱల నొక పరాయ్య మాతడు తన 
దేశమున కరిగినను హిందూ దేశపు దకక్ను మీదను, బహమని సులాత్నుల యాసాథ్నము మీదను గల యభిమానమును, మకుక్వయును అతని 
హృదయ వీధినుండి మాతర్ము తొలగిపోవలేదు. మఱల హిందూ దేశపర్యాణమునకు ఆతని హృదయము కుతూహలపడుచునే యుండెను. 
ఇటుల్ండగా సవ్దేశామున నధికారము వహించిన యీతని తెగవారి శతుర్వులు ఈతనిని వధియించుటకు బర్యతిన్ంపగా మఱలనింకొక మాఱు 
తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనుటకై హిందూదేశమునకు పారిపోయి వచిచ్ దకక్నులోని బహమనీ రాజగు మహమమ్దుషా యాసాథ్నమున 
కొలువుకు గుదిరెను. 

ఇటుల్ సవ్దేశమునుండి పార్ణమును రకిష్ంచుకొనుటకై పాఱిపోయివచిచ్న యొక తురీక్ వానికి దకక్నుదేశము శరణమిచిచ్ 
కాపాడుటయేకాక తుదకు కిరీటమును గూడ నొసంగి గౌరవించెను. ఈ సులాత్న కూలీయే గోలకొండ రాజయ్మును సాథ్పించిన కుతుబ సాహి 
వంశమునకు మూలపురుషుడు. 

సులాత్న కూలీ తన పర్భువైన మహమమ్దుషాకు అతయ్ంత విశావ్సపాతుర్డైన సేవకుడై మిగుల వినయవిధేయతలతో కనులుగలిగి 
సంచరించుచుండెను. ఇటుల్ండగ నొకపుప్డు కొందఱు అసంతృపిత్పరులు, అతాయ్శాపరులు నగువారు మహమమ్దుషాను వధించుటకై యొకక్ 
కుటర్ను పనిన్రి. కాని వారి పనున్ గడలు కొనసాగనునపుప్డే యా సంగతి తెలిసికొని సులాత్నుకూలి పదిమంది యోధులతో శతుర్వులపై కుఱికి 
తన పర్భువును సంరకిష్ంచెను. తుదకు కుటర్యంతయు దెలిసికొనిన మహమమ్దుషా తనకు సులాత్న కూలి గావించిన మహోపకృతి కాతని 
నెంతయుంగొనియాడి యాతనికి ’మలిల్క కుతుబ ఉల ములుక్’ అను బిరుదమును రెండవమంతిర్ పదము నొసంగి ఆతనిని గౌరవించెను. 
ఈవిధముననే అతడొకానొక యుదధ్మున జూపిన యనుపమాన ధైరయ్సాహసములకును, విజయమునకును సంతసించి మహమమ్దుషా 
యాతనిని తెలుంగాణెమునకు పర్భువుగనియమించుటయే కాక అతనికి ’అమీర ఉల ఉమార్’ యను బిరుదమును గూడ పర్సాదించెను. 
అదియునుగాక కోటగిరి, ఉటిట్(?) అనునవి సోవ్పభోగమునకై యొసంగెను. 

మహమమ్దుషా యొకక్ కాలమంతయు చాల గందర్గోళమైనది. అతడు దకిష్ణమున కరాణ్టాధీశులతోను, రాజధానిలో తన యొకక్ 
అధికారమంతయు సవ్హసత్గతము చేసికొనుటకై తడవతడవకు కుటర్లు పనున్చు వచిచ్న కాసింబరీదుతోను, అపుప్డపుప్డే తలయెతుత్చుండిన 
మహారాషుట్ర్లతోను వేగ వలసి వచెచ్ను. ఇటులుండగా నీ మహమమ్దుషా కాలమునాటికి కొండవీటి రెడిడ్ రాజయ్మే కాక కోరుకొండ రెడల్ 
పాలనము కూడ నంతరించెను. కళింగదేశమున గాంగవంశజుల పరిపాలనము ముగిసి గజపతులు గాంగసింహాసనము నధిషిట్ంచి తెలుగు 
దేశమును దమపతాకము కిర్ందికి దీసికొనిరా బర్యతన్ములు సలుపుచుండిరి. కపిలేందర్గజపతి మహమమ్దుషా సింహాససనమెకుక్టకు 
పూరవ్మే యొకటి రెండు తడవలు రాజమహేందర్వర రెడిడ్ రాజయ్ముపై దాడి వెడలెను. తుదకారాజయ్ము ఆతని పిదప కటక సింహాసనమునెకిక్న 
పురుషోతత్మ గజపతి కాలమున గాని పూరిత్గా వారికి సావ్ధీనము కాలేదు. మహమమ్దుషాకు సమకాలికుడైన యీ పురుషోతత్మ గజపతి కూడా 
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రెడిడ్ రాజయ్మునాకర్మించి కరాణ్టదేశాధిపతుల కిర్ందనుండు దురగ్ములను బటుట్కొనుటయే కాక బహమని సులాత్నుల పరిపాలనము కిర్ంద 
నుండిన తెలుంగాణముపై కూడ దాడి వెడలెను. 

ఆంధర్ దేశముయొకక్యు, సవ్రాజయ్ము యొకక్యు పరిసిథ్తులిటిట్ విషమ సిథ్తిలోనుండినపుప్డు మహమమ్దుషాకు మహాపర్ధానియై 
ఖావ్జా మహమమ్దు గవానును, విశావ్సపాతుర్డైన భృతుయ్డును, పర్తినిధియునై సులాత్న కూలీ కుతుబ ఉల ములుక్ను రెండు భుజములవలె 
నుండి బహమనీ రాజయ్మును సంరకిష్ంచిరి. వీరిరువురి యొకక్ బుదిద్ కుశలతవలల్ను, బాహుబలమువలల్ను బహమనీ రాజయ్ము అతయ్ంత 
ఉచఛ్దశనొందెను; కాని యచిరకాలముననే యది కుర్ంగిపోయెను. బహమనీ సులాత్నగు మహమమ్దుషా కీర్సుత్శకము ౧౪౦౨ మారిచ్ ౨౯ వ 
తేదిన చనిపోయెను. ఇతడు చనిపోవునపప్టికి పండెర్ండేండల్ యీడుగల యీతని కుమారుడు మహమమ్దుషా పిదప బహమనీ సింహాసనము 
నధిషిట్ంచెను గాని అపప్టికే బహమనీ సులాత్నునకు సామంతులుగ నుండిన వారు చీలిపోయి సవ్తంతుర్లై సవ్తంతర్ రాజయ్ములను 
సాథ్పింపజొచిచ్రి. వారిలో మొటట్మొదట ’మలిల్క అహమమ్దు నైజాము ఉల ములక్’ అనునతడు సవ్తంతుర్డై అహమమ్దు నగరమున గొపప్ 
దురగ్మును నిరిమ్ంచి దానిని రాజధానిగ జేసికొని దౌలతాబాదు పరగణాల పాలింపదొడగెను. ఈ యహమమ్దు నగర సులాత్నులనే చారితర్మున 
నైజామ సాహి లందురు. తరువాత ఇసైమ్యిల ఏదిల ఖాన విడిపోయి విజాపురము రాజధాని చేసికొని విజాపురము కొంకణము మొదలగు 
రాషట్రములను పాలింపదొడగెను. ఈ విజాపురపు నవాబులకే ఏది సాహిలని పేరు. అటు పిదప అలాల్ఉదీద్న ఇమాద ఉల ములుక్ విడిపోయి 
ఎలిల్చ పురము రాజధాని చేసికొని బేరారును పాలించెను. ఈ బేరారు నవాబులకే ఇమాద సాహిలని పేరు. మలిల్క కాసింబరీదు 
రాజధానియందే యుండి కర్మకర్మముగా బహమనీ సులాత్ను అధికారమును, అయిశవ్రయ్మును గూడ నపహరించి బహమనీ రాజుల 
విదరభ్(బీదర) దేశముననే పరిపాలనము చేయదొడగెను. మిగిలిన సామంతులందఱును సవ్తంతుర్లై అతయ్ంత విశావ్సపాతుర్డైన సులాత్న కూలీ 
కుతుబ ఉల ములుక్ను గూడ సావ్తంతర్య్ము పర్కటింపవలసినదని పోర్తస్హించుచుడినను అతడు చాల కాలము వఱకు బలహీనులైనను 
బహమనీ రాజులకే లోబడి యుండెను. కాని చివఱ కింక నెంత యంటి పెటుట్కొని యుండినను కారయ్ము లేదని తెలిసినపుప్డు అతడు తన 
పర్భువు పేర మహమమ్దు నగరమును గటిట్ంచి దానిని రాజధాని చేసికొని కీర్.శ.౧౫౧౨ నుండి సవ్తంతుర్డై సులాత్న కూలీ కుతుబ షా యను 
పేరుతో తెలుగు దేశమును పాలించెను. ఇతని వంశమువారికే కుతుబ సాహిలని పేరు. ఈ మహమమ్దు నగరమే తరువాత చరితర్మున 
గోలకొండ యనుపేర బర్సిదధ్మయెయ్ను. 

ఈ గోలకొండ కుతుబుసాహి వంశజులు తెలుగు దేశమును రమారమి నూటా డెబబ్ది సంవతస్రములు పరిపాలించిరి. వీరిలో 
మొదటి వాడైన సులాత్న కూలికుతుబ షా కీర్.శ. ౧౫౧౨ మొదలు ౧౫౪౩ వఱకును, ఆతని పిదప నతని రెండవ కుమారుడైన జమ షీద 
కుతుబుషా కీర్.శ.౧౫౪౩ మొదలు ౧౫౫౦ వఱకును, అటుపిదప తండిర్ చనిపోవు నపప్టికి నేడేండల్ వయసుగల యతనికొడుకు సుభాన 
కూలికుతుబుషాను తరిమి వైచి జమ షీదు కుతుబుషా కనిషట్సోదరుడైన మలిల్క ఇబర్హీం కుతుబుషా కీర్.శ.౧౫౫౦ మొదలు ౧౫౮౦ వఱకును, 
అటుతరువాత నతని మూడవ కుమారుడగు మహమమ్దు కూలి కుతుబ షా కీర్.శ. ౧౫౮౦ మొదలు ౧౬౧౨ వఱకును, అటువెనుక ఇబర్హీమ 
కుతుబ షా మనుమడును, మీరాజ్మహమమ్దు అమీన కొడుకును, మహమమ్దు కూలి కుతుబ షా అలుల్డునగు మహమమ్దు కుతుబ షా కీర్.శ. 
౧౬౧౨ మొదలు ౧౬౨౬ వఱకును, తదనంతరము అతని కుమారుడు అబుద్లాల్ కుతుబ షా కీర్.శ. ౧౬౨౬ మొదలు ౧౬౭౨ వఱకును, ఆ 
వెనుక నతని అలుల్డైన అబుల హసన కుతుబుషా కీర్.శ.౧౬౭౨ మొదలు ౧౬౮౭ వఱకును తెలుగుదేశమును పాలించిరి. తుదిని పేరొక్నబడిన 
యూ అబల్ హసన కుతుబాష్కే తానీషా యనిపేరు. ఈతని కాలముననే కీర్.శ.౧౬౮౭ వ సంవతస్రమున గోలకొండ రాజయ్ము ఢిలీల్ పాదుషాయైన 
ఔరంగజేబుకు సావ్ధీనమయెయ్ను. 
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ఈ పైనుడివిన కుతుబుసాహి సులాత్నులలో మలిల్క ఇబర్హీమ కుతుబ షాయు అబుల హసన కుతుబ షాయను తానీషాయు 
తెలుగువారికి శుర్తపూరువ్లు. ఈ యిబర్హీమ కుతుబ షానే తెలుగు వారు మలిక్భరామ అందురు. మలిక్భరామ తెలుగు కవుల నాదరించి 
ఆంధర్వాఙమ్యమునకు జేయూత నిచిచ్నాడు. అదద్ంకి గంగాధర కవియను నతడీ మలిక్భరామ ఆసాథ్నమున నుండి తపతీసంవరణమను 
శృంగార పర్బంధమును రచియించి యాతనికి గృతి యొసంగెను. పొనిన్కంటి తెలగనారుయ్డను మఱియొక కవి యయాతి చరితర్మును 
రచియించి మలిక్భరామ కొలువున నుండి అమీన ఖాన అను వానికి గృతియొసంగెను. 

రామదాసు చారితర్మును నిరంతరము పఠించుచుండు నాంధుర్లకు తానీషాను గుఱించి చెపప్వలసినదియే లేదు. 
సంగర్హముగ గోలకొండ కుతుబుసాహి వంశజుల విషయము ఇచట దెలుపబడినది. వేఱొకపుప్డొకొక్కక్ కుతుబుసాహి నవాబు 

పరిపాలనాదికములను గురించి విపులముగ దెలుపబడును. 
 
 
.    
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