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गोषवारा: 
हंबीरराव मोिहते हे छ पती िशवाजी महाराजांचे सरसेनापती होत.े यांची 

नेमणूक इ.स. १६७४ साली झाली. हंबीररावांचे पणजोबा रतोजी मोिहते यांनी 
िनजामशाहीत मोठा परा म  गाजिवला होता. यांना  िनजामशाहीने "बाजी" 
िकताब िदला होता. मोिहते घरा  यातील परा मी पु ष तुकोजी मोिहते हे तळबीड 
या गावची पाटीलक  सांभाळत होत.े या घरा  याने घाटगेआिण घोरपडे घरा यांशी 
सोयरीक जुळवून आणली. याच दर यान शहाजीराजे यां याशी या घरा यातील 
संभाजी व धरोजी मोिहते यांचा संबंध येउन धारोजी शहाजीराजां या ल करात 
सामील झाले. संभाजी मोिहते व धारोजी मोिहते या काळातील परा मी सेनानी 
होते. यां या शौयाची गाथा आिदलशाही फमानाम ये पहावयास िमळत.े 
 वरा या या थापनेवेळी संभाजी मोिहते हे शहाजी राज या ल करात 
सहहवालदार होते. ते पुढे कनाटकला गेले मा  यांनी आपली मुलगी सोयराबाई  
िहचा िववाह छ पती  िशवाजी महाराजांशी लावून िदला व भोसले घरा  याशी पु हा 
नाते िनमाण केले. पुढे संभाजी मोिहते याचंा मुलगा हंसाजी मोिहते यांनी आपली 
मुलगी ताराबाई िहचा छ पती  िशवाजी महाराज यांचे पु  राजाराम महाराजांशी 
लावून िदला. यामुळे मोिहते घराणे हे छ पती  िशवाज चे अगदी जवळचे घराणे 
झाले. यातील संभाजी मोिह तेचा मुलगा हणजे हंसाजी ऊफ हंबीरराव मोिहते.  
 छ पती   िशवाजी महाराज यांनी हंसाजी मोिहते यांना हंबीरराव हा िकताबदेऊन 
आप या सेनेचे मुख सेनापती हणून नेमल.े बहलोलखानाशी लढताना तापराव 
गुजर २४ फे ुवारी १६७४ रोजी मरण पाव याने हंबीररावांची यां या जागी 
नेमणूक झाली. महाराजां या ि तीय प नी सोयराबाई या हंबीरराव मोिह यां या 
भिगनी हो या. हंबीररावां या क या महाराणी ताराबाई ा राजाराम महाराजां या 
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प नी हो या. यावेळी तापराव पड याचे कळाले ते हा हंबीररावांनी 
आिदलशाही या सेनेवर जबरद त ह ला केला. श ूला िवजापूर पयत िपटाळून 
लाव यात हंबीररावांचे मोठे योगदान आह.े  
 छ पती िशवाजी महाराजांनी रा यािभषेकानंतर मोगल सुभेदार िदलेरखान व 
बहादू रखान यां या छाव यांवर ह ला कर याचा आदेश हंबीररावांना िदला. ही 
वारी यश वी क न यांनी खानदेशातील मोगलां या खानदेश, बागलाण, गुजरात, 

ब-हाणपूर, व हाड, माहड, वरकड पयत या देशात धुमाकूळ घातला. यानंतर 
(सन १६७६) सरसेनापती हंबीररावाने कनाटकातील को पलयेथील आिदलशाही 
पठाणी सरदार हसेनखान िमयाणाचा ये बुगा येथे मोठा पाडाव क न या या 
जुलमातून रयतेची मु ता केली. सरसेनापती हंबीररावां या तलवारीची कमाल या 
िवषयीचे वणन बखरीतून आलेले आह.े (अशीच एक तलवार तापगडावरील 
भवानी माते या मं िदरात आह.े ित यावरती सात नॉचेस आहेत, ते हंबीररावांनी 
केले या परा मा या िनशा या आहेत.) 
 हसेनखानाला कैद क न सेनानी धनाजी जाधव व सरसेनापती हबंीरराव मोिहते 
हे छ पतीनागोवळक ड्यात भागानगर येथे येऊन िमळाले. यानंतर महाराजांना 
आपले बंधू  यंकोजीराजे बरोबर सामोपचाराने चांगले संबंध िनमाण करावयाचे 
होते. मा  यंकोज ची भेट यश वी झाली नाही. पुढे महाराजांनी कनाटकातील 
मोहीम आटोपती घेतली आिण ते महारा ात आले. यानंतर महाराजांनी लहान पु  
राजाराम महाराजांचा तापराव यांची मुलगी जानक बाईशी िववाह घडवून 
आणला. यानंतर अव या दहा ते बारा िदवसांनी छ पती िशवाजीराजांचे िनधन 
झाले. यावेळी हंबीरराव क हाड प रसरात छावणी टाकून होत.े मोिहते घरा या या 
इितहासाला ात असलेला पु ष हणजे रतोजी मोिहत.े  

 

ा तािवक:  

 छ. िशवाजी महाराजांचा सेनापती कडतोजी गुजर यांनी सन १६७० या वणी-

िदंडोरी या लढाईत व सन १६७२ या सा हेर-मु हेर या मैदानावरील लढाईत 

मोरोपंताबरोबर मदु मक  गाजवली. एि ल १६७३ या दर यान कडतोजी गुजर व 

ब लोलखान यां यात उमराणी येथे लढाई झाली. खानाचा संपूण नाश कर याची संधी 
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असताना दया दाखवून सेनापती कडतोजी गुजर यांनी यास सोडून िदले. नंतर यांनी 

हबळीही घेतली पण लगेचच ब लोलखान इषने परत आला. कडतोजी गजुरांनी छ. 

िशवाज या नाराजीमुळे घाईने सहा नौकांसह ब लोलवर नेसरी येथे चाल केली. यात 

याला मृ यू  आला. सेनापती पड याचे पाहन सै य घाबरल.े ब लोलखानाचा अिधकारी 

अ दु ल करीम कडतोजी गुजरां या फौजेचा पाठलाग करीत होता. यां यावर हंसाजी 

मोिहते याने ता या दमा या तुकडीसह अचानक ह ला क न मराठयांचा पराभव 

हो या या बेतात असता याचे िवजयात पांतर केल.े प रणामी िशवाजीने लवकरच ता. 

१८ एि ल १६७४ िदनी िचपळूण मु कामी सै य पाहणी करीत असता हंसाजीस 'हंबीरराव' 

हा िकताब िदला व आप या सै याचे यास 'सरनोबत' केले. सदर पदो नती या संगाब ल 

बखरकार सभासद िलिहतात, "सरनोबतास माणूस पाहता हंसाजी मोिहते हणून पागेम ये 

जुमला होता बारा शहाणा मदानी सबुरीचा चौकस िशपाई मोठा धारकरी पाहन यास 
हंबीरराव नाव िकताबती देऊन सरनोबती सां िगतल.े" १ 

 

हंबीररावांचा परा म: 

 हंसाजी मोिहते हे मूळ बीड परग याचे बारगीर-जुमला पंच हजारी ते सरनोबत व 

नंतर सेनापती िह पदे यांनी आप या तलवारी या जोरावर िमळवली. बाहबला या 

बहादु रीबरोबर इमान व वामीिन ा हे इितहासकारांनी यांचे वाखानलेले गुण होते क  

या यामुळे यांची सतत बढती होत रािहली. वरीतील खंडणी ते इमाने इतबारे कसोशीने 

महाराजांकडे आणून हजार करीत. यामुळे काहीसे मानी असूनही रा यािभषेका यावेळी 

सुवण णांचे सेनापतीपद यांना िमळाल.े या दैवदु लभ णी ते छ पत या दि ण बाजूस 
दु धाने भरलेला रौ य कलश घेऊन उभे अस याची न द सापडत.े २म तकावर अंकुश ध न 

हंबीरराव महाराजांसमवेत गजा ढ होत.े म ययुगीन ----- इितहासातील या सुवण णांचे 

ते सरसेनापती आहेत. जशी याचंी समशेर चालली तसे यांचे निशबही बलव र. 

सरदेसाई, मु य धान पेशवे मोरोपंत िपंगळे यां या खालोखाल सेनापतीचा अिधकार असे 

कट करतात.३ हंबीरराव भूतीनी िशवतेजातच आपले तेज िमसळले आह.े  
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 हंबीररावां या गुणास सेनापती झा यावर िवशेष वाव िमळाला. सारे शौय व कसब 

पणाला लावून यांनी िशवशाही मजबूत केली. बहादू रखान व िदलेरखानासार या 

सरदारांना न जुमानता सन १६७५ म ये ब-हानपयत या मोगल मुलखातून संप ी 

िमळवली. सभासद िलिहतात, "हंबीरराव सरनोबत फौज घेऊन मोगलाईत िनघाल.े 

खानदेश, बागलाण, गुजरात, अहमदाबाद, ब-हानपूर, व हाड, माहर, वरकड हे क न द त 

केला. मालम ा अगिणत जमा क न चालले. बहादू रखान कुळ जमाव घेऊन आपले 

देशात आल.े मालम ा राजे यास िदली."४ 
 

दि ण िदि वजयाम ये योगदान: 

 छ. िशवाजी महाराजांनी भागानगरास भेट िदली. यावेळी हंबीरराव यां याबरोबर 

होते. िशवाजीराजे पुढे कनाटकातून िजंजीकडे िनघाले. जानेवारी १६७७ हंबीररावानी गदग 

ांतावर वारी क न को पळ दि ण दरवाजा िज ाचा मु य अिधकारी िवजापुरी सरदार 

हसेन खान िमयान याचा गुलबगा येथे जबर पराभव केला. या िमयान बरोबर झाले या 

लढाईचा सरकार यांनी िदले या फारशी लेखातील संदभ बराच बोलका, "िमयानी शरीरे 

क न कजाखही िवशेष हंबीररावाजवळ सरजाम थोडी, िमयानाची जिमयत मोठी असे 

असता हंबीररावाने वीज चकाकता अंधकार दू र होऊन शु  उदकधारा नजरेत येते.  त त 

सै यात ह लक लोळ होऊन खानाचे लोकांनी जसे वेणीचे केस दु भांग क न ी वेणी 

घालते अशा रीतीने हंबीररावाने ह यार चालिवताच फळी फुटून दु भांग केले. शेकडो मनु य 

जाता येता मारले. खान नामाहरम होऊन पळू लागल.े िमयानास सोडिव यास आणखी 

फौजे चालून आली हे ऐकून धनाजी जाधव हंबीररावांचे मदतनीस धावून आले. मग 

चहकडून लांडगेतोड क न बेजार क न िदल,े चाल या माग  लांडगे वृकासारखे पाडाव 

करावे या माणे िवजापुरास पोहोचेपयत गलबत क न िदली." ५ असे परा म क न 

िवजापुरी फौजात घालवून देऊन व िमयानात कैद क न धनाजी व हंबीरराव गोवलक डा 

येथे िशवाजीस सामील झाला. हसेनखान िमयान िवजापूर या बिल  सरदाराचा पराभव व 

नंतरचे कनाटकातली िवजय हा हंबीररावांचा खास परा म होय. 
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 हंबीररावांना लढाईम ये पराजय जणू माहीतच न हता. कनाटकातून परतताना 

िशवाजीराजांनी हंबीररावांना यंकोजीजवळ िजंजीस ठेवले होत.े यंकोजी व हंबीरराव यांची 

लवकरच लढाई झाली. हंबीररावांनी यंकोजी राजीयांची फौज मोडली. मोठे यु  झाल.े 

अगिणत रण पडले. १६७७ ला अिहरी येथे यंकोजीचा पराभव क न यांनी कृ णा व 

तुंगभ ा यामधील दु आबही िजंकला. हंबीररावां या देखरेखीसाठी झाले या दि ण 

वारीची िमळकतही युरोिपयन जाणकारांचेही डोळे िदपवणारी ठरली. म ास, पॉडेचेरीही 

क े िजंजी आिण वेलोर या िबनी या दोन िक यांची िकंमत यावेळ या युरोिपयन 

यापायानी ५५० हजार टिलग प ड इतक  केली आह.े हसेनखान नंतर पु हा लोिदखन 

नामक सरदाराचा या या सै याचा पाडाव केला. श ूची वाटेतील ठाणी सर करीत 

हंबीरराव महाराजांकडे येऊन दाखल झाल.े६ 

 सन १६७८ संभाजीराजे िदलेरखानाकडे गेल.े यांना परत िमळव यासाठी 

हंबीररावांची रवानगी झाली. हंबीरराव संभाजीस भेट यापूव  ते िदलेरखाना या छावणीत 

पोहोचले होते. संभाजीराजे व हंबीरराव यांचे थमपासूनच संबंध सलो याचे असावे असे 

अनुमान काढता येत.े यांना वरा यात परत आण यात हंबीररावानंा लगेच यश आले 

नाही. पण िदलेरखानास त कर याची यांची कामिगरी उ लेखनीय आह.े 

संभाजीराजांब लचा हा कठीण पेच संग िदलेरखाना या आसपास हंबीरराव असमानच 

सुटला व रातोरात संभाजीराजे िवजापूरहन प हा यावर आल.े  
 

छ. संभाजीराजचे सेनापती: 

 िशवाजी महाराजां या अंतकाळी हंबीरराव क हाड या बाजूस होते. सोयराबाई ं या 

प ाकडून यांना तयार राह यास सां िगतले होते. सोयरा बाई ं चे बंधूच अस याने िह मंडळी 

हंबीररावांब ल िनि ंत असावी. पण घडले आगळेच! प हाळा व को हापूरकडील 

िशवाजी या सै यास आप याकडे वळिव यास संभाजीला यश आल.े काळ, वेळ व 

सैिनकांचा काळ पाहन आिण जेचाही अंदाज घेऊन हंबीररावांनीसंभाजी राजां या 

जे वाचा ह क मानला. ते संभाजीराजांना िमळाल.े रायगडावरील अ धान मंडळ व 

सोयराबाई ं या प ास यांनी नामोहरम केल.े ७ संभाजीराजांना ते िमळा याने पुढील 
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राजकारणाचा सगळाच रंग पालटला. हंबीरराव अनुभवलेले व तोलामोलाचे सेनापती होत.े 

यां यामुळेच संभाजीचा प  बळ झाला व रायगडावरील राजकारण गडगडल.े 

प रि तथीचा अंदाज चटकन जसा हंबीररावांना आला तसा अ य ये ां ना आला नाही. 

यामुळे काही दु खःद घटना या संदभात घड या.  

 पुढे हंबीररावां यामुळे ल करी बाबतीत तरी संभाजीराजे िनधा त होते. दि णेत 

हरजीराजे महािडक व उ रेत हंबीरराव, धनाजी जाधव, संताजी घोरपडे, यां या दोह कडील 

साथीमुळे औरंगजेबा या अहमदनगर सोलापूर या प रि थतीतही बराच काळ फरक पडला 

नाही. पण लवकरच काळाची पाऊले उलटी पडू लागल.े सन १६८७ ला थम जालना येथे 

मोघालांशी झाले या लढाईत हंबीरराव थम जखमी झाले. लवकरच महाबळे र या 

आसपास वाई देशात न या मोगल सै यासह मराठ्यांशी धुम  औरंगजेबाने पुततेने सु  

केली.  
 

मृ य:ू  

 मराठयांचा कडवा िवरोध पाहन िवजापूर, गोवळक डापयत  औरंगजेबाने मराठ्यांशी 

सावधिगरीने यु  कूमगतीने चालिवल.े पुढे िवजापूर पड यावर जतचे डफळे, मुधोळचे 

घोरपडे, सावंतवाडीचे सावंत हे मोगलांना िमळाल.े औरंगजेबाने गोवळक ड्याचे रा यही 

खालसा केले होते. सव श िनशी तो आता मराठ्यांकडे वळला. िवजापूरचा िस  

सरदार सजाखान औरंगजेबा या पदरी आला. बादशाहने यांस संभाजीचा मुलुख सर 

कर यास धाडले. िक येक मोघलही या या बरोबर धाडले. सजाखान िवजापूर या 

राजकारणाचा सू धार व महारा ा या मुलखाचा जाणकार होता. िडसबर १६८७ ला तो 

वाई ांतावर थमतः चालून आला. हंबीररावानी याला महाबळे र या ड गरां या ---- 

रोखले. पण वतःहंबीरराव या या बरोबर या लढाईत तोफगोळा लागून जबर जखमी 

झाले व यातच यांचा मृ यू  झाला.८ िवजय िमळूनही मराठ्यानंा सेनापती गमवावा 

लागला. वीरमरणाचा हा पिहला व तुपाठ आलमगीर बादशहा बरोबर सु  झाले या झु ंजीत 

हंबीररावांनी घालून िदला. िवजय िमळवूनही संभाजीराजांची ढाल तुटली. दोन वषानी पुढे 

घ गावणा या काळाची िह जणू चाहल होती. पण 'वीरभो यवसुंधरा' या सं कृत वचनाचे 
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यंतर हणजे हंबीररावांचे जीवन,रण े ावर उठलेले वादळ रण े ावरच शांत झाल.े या 

म तकावर िशवछ पत नी स मान चढिवला ते िशर यांनी शंभू  राजे व वरा यासाठी 

िशवभूमीत ऐन अडचणीत सव थम ओवाळून टाकल.े 
 

इितहासकारांची मते: 

 शथ या यु ात हंबीररावांनी सतत आपली तलवारतळपत ठेवली. िकंकेड हा 

इटािलयन इितहास ेमी हणतो,'' हंबीर रावांना जर यु ात मरण आले नसते तर िजंजीवर 

थापन झाले या स े या जोरावर व दि णेकडील साम ी या सहा याने मोगली स ेचा 

िबमोड क  शकले असते.''८ रयासतकार सरदेसाई िलिहतात, ''हंबीरराव िजवंत असेपयत 

ल करी बाबतीत संभाजीस काही उणे पडले नाही. यां या प यात तो सव वी कलशा या 

अधीन झाला.''९ पुढे ते हणतात, '' िशवाज या या महान सेनापतीचा अ यंत 

आणीबाणी या वेळी मोगलां या दांडगाई या झंझावाताने मृ यू  होऊन मोगलांस अल य 

लाभ झाला.''१० 

 

इतर गुण: 

 परा माबरोबर हंबीर रावांना माणसांची पारखही होती. याची सा  हणजे धनाजी 

जाधव व संताजी घोरपडे हे परा मी सरदार यां याच हाताखाली तयार झाल.े दि णेतील 

मोिहमेत या त णां या कामिगरीवर य  िशवाजीराजेही खुश झा याचे पुरावे िमळतात. 

पुढे मराठ्यां या पड या काळात याच त णांनी वरा याचे ता  सावरल.े११ 
 

िन कष: 

इनाम व वािमिन ा याबाबत खास उ लेख हंबीररावांचा इितहासकारांनी वारंवार 

केला आह.े वतः या सव श  छ. िशवाजी व संभाजी या वरा याभोवती लाव याने 

वतःचा सवतासुभा कधीही न मांड यामुळे अ धानात ते खास उठून िदसतात. काळाचे 

भान प रि थतीचे आकलन याच बरोबर आपली बलशाही तलवार आह.े याचेही यांना 
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भान टी वापरताना भान अस.े य  बिहण व होऊ घातले या छ पती भा याचा प  

सोडून सैिनक व जेचा काळ ओळखून यांनी छ. संभाजीचा प  वीकारला.  
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