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महाराष्ट्र ाचा मध्ययुगीन इतिहास 

तुघलक घराणे मूळचे तुर्कि क होते. या घराण्याने मध्ययुगीन काळात र्िल्ली सल्तनतवर राज्य केले, 1320 मधे्य र्िल्लीत गाझी 

मर्लकने र्घयाथल-र्िन तुघलक (Ghiyathal-Din Tughluq) म्हणून राज्यकारभार स्वीकारला. तुघलक घराण्याची सत्ता 

1413 मधे्य संपली. परंतु मुहम्मि र्िन तुघलक या राजघराण्याने आपला प्रािेर्िक र्वस्तार भारतीय उपखंडाच्या िहुतांि 

भागात वाढवला. त्याच्या कारर्किीत, राजवंि 1330 - 1335 िरम्यान त्याच्या र्िखरावर होता. 

 

बहमनी सल्तनि 

• 1347 मधे्य, तुघलकांच्या पतनानंतर, िहमनी सल्तनतने पुढील 150 वरे्ष या प्रिेिावर राज्य केले. गुलिगाि आर्ण नंतर 

र्ििर येथे साम्राज्य होते. 

• मुस्लिमांवर र्जर्झया कर लािणे, िळजिरीने धमाांतर करणे आर्ण मंर्िरांचा र्वधं्वस करणे असे अत्याचार इिामी 

राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात र्िसून आले. 

• स्थार्नक रर्हवािांनी वेळ आर्ण प्रयत्न केल्याने अखेर या घटना थांिल्या. 

 
समाजाच्या प्रते्यक स्तरावर तवतवध तवभाग तनयुक्त केले गेले: 

1. ब्राह्मणांकडे खातेर्वभाग होते. 

2. मराठ्ांना गावपातळीवर (पाटीलीकी) आर्ण मोठ्ा के्षत्रावर (िेिमुखी) वंिपरंपरागत अर्धकार (वतन) असल्याने 

महसूल गोळा करण्यात आला. 

• भोसले, घोरपडे, र्िके, जाधव ही मराठा वंिाची काही र्नष्ठावंत घराणी ज्यांनी वेगवेगळ्या काळात र्नरर्नराळ्या 

सुलतानांिी एकर्नष्ठपणे सेवा केली आहे. त्यांपैकी अनेक मराठीत र्हंिू होते; ती न्यायालयीन भार्षा म्हणूनही स्वीकारली 

गेली. 

• न्यायालयीन भार्षा म्हणून रेकॉडि ठेवण्यासाठी आर्ण प्रिासनासाठी मराठीचा वापर केला जात असे. 

• 1518 मधे्य िहमनी सल्तनत र्वघटन झाली. 
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बहमनी सल्तनिीच्या तवघटनानंिर महाराष्ट्र  प्रदेश पाच डेक्कन सल्तनिांमधे्य तवभागला गेला: 

1. अहमिनागा सल्तनतचा र्नजामिाह 

2. र्वजापूरचा आर्िलिहा 

3. गोलकोडंाचा कुतुििाह 

4. र्ििरिाहोफ र्ििर आर्ण 

5. एर्लचपूरचा इमाििहा 

हे सल्तनत अनेकिा एकमेकांिी लढले, परंतु त्यांनी एकजुटीने िर्क्षण भारतात 1565 मधे्य र्वजयनगर साम्राज्याचा पराभव 

केला. 

गुजरािची सल्तनि 

• 1535 मधे्य पोतुिगालच्या ताब्यात येण्यापूवी मंुिईच्या सध्याच्या भागावर त्याचे राज्य होते. 

फारुकी घराणे (1382-1601) 

• खानिेि के्षत्रावर 1382 ते 1601 पयांत फारुकी घराण्याचे राज्य होते. 1601 मधे्य मुघल साम्राज्याने ते ताब्यात घेतले. 

मुघल साम्राज्य 

 

• 16 व्या ितकाच्या अखेरीस, अकिर, मुघलांनी, िख्खन सल्तनतच्या ताब्यात असलेले प्रिेि ताब्यात घेण्यास सुरुवात 

केली. 

• जवळपास एक ितक हे धोरण त्यांच्या उत्तरार्धकार यांच्या हाताखाली मुघलांच्या ताब्यात असलेल्या आजच्या 

महाराष्ट्र ाच्या प्रिेिापयांत चालू रार्हले. 

• या काळात या सुलतानांनी मुघल राजवटीला अनेक वेळा आव्हान र्िले होते. 

• या ितकाच्या सुरुवातीच्या काळात, 1607 ते 1626 या काळात अहमिनगरच्या र्नजामिाही राजघराण्याचा राजा 

मर्लक अंिर याने वारंवार प्रर्तकार केला. 

• मुघल राजवटीला र्वरोध करण्यासाठी त्याने मुतिझा र्नजाम िाह II चे सामर्थ्ि आर्ण सामर्थ्ि वाढवून मोठे सैन्य र्िले. 

• िख्खन प्रिेिात, मल्की अंिर हा गर्नमी युद्धाचा समथिक होता आर्ण मुघल सम्राट जहांगीरने त्याला ितू्र मानले होते. 

• 17व्या ितकाच्या उत्तराधाित मुघलांना र्िवाजीच्या नेतृत्वाखालील मराठ्ांनी सतत आव्हान र्िले आर्ण त्यानंतर 

त्यांच्या उत्तरार्धकार यांनी पार्हले. 

• म्हणून, वीर र्िवाजीच्या र्वजापूर सल्तनतीच्या र्वलयाखाली इिार्मक राजवटीचा रहास सुरू झाला. कालांतराने, वीर 

र्िवाजी महाराज र्हंिू प्रर्तकार आर्ण स्वराज्याचे प्रतीक िनले. 
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