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पािनपता या ओ या जखमा (लेखकाचे वगत) 
सकाळ, र ववार, १९ डसबर २०१० 

िशवाजी महाराजांचे नाव घेत यावर याचा ऊर अिभमानाने भ न येत नाह  आ ण पािनपताचे 
नाव घेताच याला द:ुखाने हुरहूर लागत नाह , तो मराठ  मनु यच न हे!  

या कादंबर या िनिम ाने सदािशवरावभाऊ यांची एक लेचापेचा, नविशका सेनापती अशी 
जनामनात जवली गेलेली ितमा पार पुसून गेली. पािनपत हणजे केवळ एक अशुभ घटना, 
बाजारगद  अशा ढ क पनांनाह  ध का बसला. पािनपत हे या अथ  पािनपत नसून तो एक 
‘पु यपथ' अस याचा सा ा कार लोकांना हळूहळू का होईना होऊ लागला आहे. 

 

पािनपता या महासं ामाला ये या जानेवार त अड चशे वष पूण होत आहेत अन ् मराठ  
वा  मयात इितहास घड वणा  या ‘पािनपत' कादंबर ची ितसावी, खास मृित वशेष आवृ ी 
राजहंस काशन (२० डसबर) कािशत करत आहे. यािनिम ाने कादंबर कार व  वास पाट ल 
यांनी जागवलेले हे यासपव! 
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पािनपत या चार अ र  श दांशी मा या  वासाचे आ ण मा या धम यांतून वाहणा  या र ाचे 
असे कोणते वल ण नाते गुंफले गेले आहे, कोणास ठाऊक! वया या ऐन पंच वसा या वष  या 
वषयावर कादंबर  िल ह या या इरा ाने मी साधनसाम ी गोळा क  लागलो अन ् वया या 
अ ठा वसा या वष  कादंबर चे य  लेखन मी हातावेगळे केल.े 
याच वषया या िनिम ाने एक ऐितहािसक क सा आठवतो. यशवंतराव च हाण ते हा 
भारताचे संर णमं ी होते, यां या मोटार ंचा ताफा पंजाबातून द लीकडे येत होता. र यात 
एका मो या गावात ‘पािनपत' नावाचा नामफलक यांना दसला. आपला वास खं डत क न 
जेथे पािनपताचा समर संग घडला, या ‘काला आम' नावा या ठकाणी ते गेल.े तेथे मराठ  
वीरां या का या ओबडधोबड दगड  समाधी या समोरच यांनी शेतात अचानक बसकण 
मारली. या रानची पांढुरक  माती यांनी आप या दो ह  मुठ ंम ये धरली व क व दयाचे 
यशवंतराव हमसून हमसून रडू लागल.े यांची ह  अव था पाहून सोबतचा टाफ आ ण 
ल कर  अिधकार  यांची तारांबळ उडाली. भावनेचा प हला पूर ओसर यावर आप या ओघळ या 
अ ूंना कसाबसा बांध घालत यशवंतराव उप थतांना सांगू लागल,े "दो तहो, ह च ती प व  
माती. रा संकट उ  भव यावर या वरोधात लढावे कस,े श ूला िभडावे कस,े याचा धडाच लाख 
मराठा वीरांनी पािनपता या या प रसरात िगरवला आहे. आम या महारा भूमीत या येक 
घराघरामधला वीर इथे कोसळला आहे. यां या र ा-मांसानीच या मातीचे प व  भ मात 
पांतर झाले आहे!” 

अगद  अले  झाडंरपासून बाबर ते अ दालीपयत 
हंदु थानवर आ मणे हायची ती याच र यान.े अफगा ण तानातून, पंजाबातील सर हंदकडून 
द लीकडे सरकणारा हा र ताच जणू अनाद  काळापासून र ासाठ  चटावलेला आहे. 
पािनपतापासून अव या काह  कोसां या अंतरावर कु े ाची रणभूमी आहे. पािनपताचे ितसरे 
यु  अफगाण घुसखोर अहमदशहा अ दाली आ ण मरा यां या दर यान बुधवार, तार ख १४ 
जानेवार  १७६१ या दवशी घडल.े म ययुगीन कालखंडात सकाळ  नऊ वाज यापासूनच 
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सं याकाळ  साडेपाचपयत या एका दवसा या अ पावधीत असे भयंकर, घनघोर, जीवघेणे यु  
घड याचे आ ण याम ये दो ह  बाजंूची द ड लाख माणसे आ ण ऐंशी हजार जनावरे मे याचे 
दुसरे उदाहरण नाह . अलीकडे हरोिशमा आ ण नागासाक वर दोन अमे रकन अणुबॉ ंब पडल.े 
यां या करणो साराचा प रणाम होऊन एक-द ड लाख जीव मरायलाह  दोन-तीन दवस 

लागले होते. द ली या बादशहा या हणजेच हंदु थान या र णा या उ ेशाने १७५२ या 
‘अहम दया करारा'नुसार मराठे एका येयाने े रत होऊनच पािनपतावर गेले होते. इथेच 
आम या ल ावधी माता-भिगनीं या बांग यांचा चुराडा झाला. महारा ात या येक 
माजघरात या कंुकवाचा करंडा पािनपतावर लवंडला. 
ते हा महारा ात असे एकह  देवघर िश लक उरले नसेल क , जथ या देवी-देवतांनी 
पािनपतावर खच  पडले या वीरांसाठ  आपले चांद चे डोळे पुशीत अ ूंचा अिभषेक केला नसेल! 
मा या कादंबर लेखना या दर यान, "तू पुणेकरांना मोठे कर यासाठ  ‘पािनपत' िल हलेस 
काय?” अशा श दांत मला दटाव याचा य  केला गेला. मी यांना हणालो, "मा या 
डो यांसमोर ना कोणी पुणेकर होते; ना कोणी सातारकर. पंढर या वेशीम ये आषाढ -
काितक ला मराठा मातीत या सा  या दं या-पताका एक हा यात तशा पािनपतावर श ू या 
बीमोडासाठ  अन ् रा ा या संर णासाठ  एक झालेला मराठ  मुलूख उभा होता!”  
जे हा पु याची लोकसं या वीस-बावीस हजारां या वर न हती, ते हा लाखभर मराठे कंबर 
कसून इथे उभे ठाकले होते. याम ये भाऊसाहेब, व  वासरावांसह सात-आठ ा ण सरदार 
आ ण फ  मराठा समाजातीलच न हे, तर बहुजन समाजातील, अठरा पगड जातीचे, मातीचे, 
साठ ते स र ब नीचे सरदार या समरांगणात जवापाड लढले होते. या वेळ या शा हरां या 
पोवा यातील फ  आडनावां या याद व नच नजर फरवा, याचा ज र पडताळा येईल. 
िशवाजीमहाराजां या काळातील आ ण िशवाजीमहाराजां या नंतर या काळातील सामा य 
घरांतील सामा य माणसे असामा यपदाला पोच याची अनेक उदाहरणे पािनपत संगी 
आढळतात. पुणे ज ातील नीरेकाठ या होळ या धनगराचा पोर म हार  सरदार म हारराव 
होळकर बनला. साता  याकडचा क हेरखेडचा राणोजी िशंदे, याचा भाऊ द ाजी, पुणे ज ातील 
दमाजी गायकवाड याच मंडळ ंनी पािनपतानंतर इंदूर, वा हेर आ ण बडो ाकडे आप या 
परा माने रा ये उभारली. एक कारे आधी पािनपता या मातीला र ाचा नैवे  अपण 
के यावरच उ र हंदु थाना या राजकारणा या गु क या यां या हाती लाग या. 
पािनपत ह  ऐन यौवनात या, म तवाल फाक या वीरांनी छेडलेली जीवघेणी जंग होती. आमचा 
श ू अहमदशहा अ दाली हा ते हा जगात या बला य यो यांपैक  एक बळ सेनानी आ ण 
राजकारणी होता. या यु ा या वेळ  याची उमर अवघी ब ीस होती; तर भाऊसाहेब पेश यांचे 
वय अ ठावीस होते. द ाजी िशंदे बा वशीचा, व  वासराव आ ण जनकोजी िशंदे तर सतरा 
वषाची िमस ड फुट या वयाची पोरे होती. जे हा देशातील कोण याह  नद वर आज यासारखे 



अमृतमंथन: पािनपता या ओ या जखमा (लेखकाचे वगत) 

पूल, र ते वा वाहतुक ची साधने न हती, ते हा सुमारे साठ हजार घो यांसह लाखाचा सेनासागर 
घेऊन बाहेर पडणे, या खाय या गो ी न ह या.  
आ ह  झुंजलो द ली या बादशहासाठ , हंदु थाना या अिभमानासाठ . मा , दुदवाने उ रेत या 
राजांनी मरा यांना मदत केली नाह . रजपूत राजे राज थाना या वाळूत लपून बसल.े दुदवाने 
या महायु ा या आधी काह  दवस आ हाला वा टेल ते क न धनधा याची रसद गंगा-
यमुने या अंतवद तून पुरवणारा गो वंदपंत बुंदेले ठार झाला अन ् तेथूनच अवकळा सु  झाली. 
तर ह  भाऊसाहेब पािनपता या मातीत गाडून उभे होते. मा , ीमंत नानासाहेब पेशवे 
कत याला जागले नाह त. पु याहून कुमक आली नाह . पितयाळाचा अलािसंग जाट पंजाबातून 
कुमक पाठवत होता, ती पुढे कमी पडली. या-पोरांचे, या ेक ं चे लटांबर सोबत असणे हे 
काळ ढ नेच भाऊं या पाठ वर लादलेले ओझे होते; पण यामुळे मा  हातात या सपासप 
चालणा  या तलवार या पा याने ितळभर व ांती घेतली नाह .  
शेवट  अ नानदशा झालेली मराठ  सेना झाडांची पाने आ ण नद काठची शाडूची माती खाऊन 
तरली. कळ काळाला िभडली. पािनपतावर मराठे कसे लढल,े यासाठ  दुस  या कोणा 
ऐ  यागै  याची सा  काढ याचे कारण नाह . या या व  आ ह  जंग केली, या आम या 
महाश ूनेच, पाच-सात देशां या सरह  मोडणा  या अहमद अ दालीनेच िलहून ठेवले आहे: 
"द यांनी (मरा यांनी) पािनपतावर मजबूत छावणी कायम केली होती. यु ा दवशी यांनी 
अ यंत िनकराने आम या ल करावर पु हा पु हा ह ले चढ वल.े मरा यांचे हे असामा य शौय 
पाह यासाठ  या दवशी आमचे तुम आ ण इ कंदारसारखे (अफगाणां या महाका यातील 
कृ णाजुन) वीर मौजूद असते, तर यांनी मरा यांचा महापरा म पाहून आ  चयाने त डात बोटे 
घालून चावली असती! मरा यांसारखी यु ाची अशी लालसा, अशी खुमखुमी आ ण इतके शौय 
इतरांकडून होणे वा दसणे अश  य!” 
‘पािनपत' कादंबर साठ  चंड पूवतयार चे जोखड उचलताना आ ण य  लेखन करतानाह  
जणू मी वतःच पािनपतावर अडकून पडलेला एक लढव या, िचवट मराठ  सैिनक आहे, अशा 
तडफेने लढत होतो! ते हा सरकार  अिधकार  या ना याने पु यात वा त य होते. महारा  
शासनाने नुकताच पाच दवसांचा आठवडा सु  केला होता. मी दर शु वार  सायंकाळ  आयबी 
तथा इ पे  शन बंगलानामक सरकार  व ामगृहातील एका खोलीत जाऊन वत:ला बंद 
क न घेत अस.े सोमवार  सकाळ  ितथून कमान साठ ते स र पानांचा सलग मजकूर 
घेऊनच मी उ हिसत मनाने बाहेर पडत अस.े 
इतर दवशी सायंकाळ  ज हािधकार  कायालयातून मी सरळ इितहास संशोधक मंडळा या 
ंथालयात जाई. िन यनेमाने तेथे तीन तास बस.े रा ी हलके जेवण क न मी 

झपाट यासारखा बेड मम ये येरझा  या घालत राह . समर संगी भाऊसाहेब काय हणाले 
असतील, यावर अ दालीचे उ र, न जबा या कागा या, ना य वेशच सादर के यासारखा मी 
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खोलीत फरत संवाद बोलत राह . रा ी अकराला झोपायचे क  लगेच पहाटे चारला उठून 
य  लेखन सु . या अित मांनी अधेम ये मा या कृतीवर प रणाम होई. एकदा छातीत 

दुखू लाग याने ससूनम ये दाखल झालो होतो. माझे ल न होऊन द ड वष लोटलेल.े ते हा 
अबोल दसणा  या मा या प ीन-ेचं सेनान-ेहॉ पटलम ये माझा हात पकडला. आप या 
डो यातं पाणी आणून ऐितहािसक थाटात, घोग  या आवाजात ती हळूच मला हणाली, "इकडून 
पािनपतावर चुरड या गेले या बांग यांचा हशेब ज र मांडावा; परंतु पािनपत िलह त असताना 
माझे ‘पािनपत' होऊ देऊ नय!े” 
"बचगे तो और भी लडग”े असे हणत काळाला सामो  या जाणा  या द ाजी िशंद या बु हाड  
घाट या लढाईची मी जोरकस तयार  केली होती. संदभ, संवाद आ ण य रेखांचे ढग 
मदूम ये ग च भ न आले होते. मा , अचानक वाढले या सरकार  कामामुळे य  
लेखनासाठ  वेळ िमळेना. रजाह  मंजूर होईना. यादर यान पु याहून मं ालयात अनेकदा 
मी टंगला यावे लाग.े मा , मानगुट वर बसले या द ाजीची नशा खाली उतरत न हती. 
दर यान, एक दवस डे कन वीनने मुंबई या दशेने वास करत होतो. फ ट  लासम ये 
भोजनासाठ  समोर या खुच पाठ  जो लाकड  पाट असतो, यावरच मी कागदांची चवड ठेवली 
अन ् पु यापासून मुंबईपयत या वासात बु हाड  घाटचे ते आ खे करण एकटाक  िलहून पूण 
केल.े घाईगद त उतरलेले ते करण वाचकांना खूप भावले आहे. 
माजगावकरांआधी चार-पाच काशकांनी ह तिल खत पा हले होते. हणजे पा हलेच होते! एक 
नवखा लेखक मोठा या पाच फायली भ न िल हले तर  काय दवे लावणार आहे, अशा 
हशेबाने कोणी गांभीयाने ह तिल खतच उघडले न हते, हे नंतर समजल.े ‘चलो द ली' या 
िनिम ाने आनंद यादवांनी दलीपरावांची ओळख क न दलेली. यां या ऑ फसम ये मी बळे 
बळे अनेकदा घुसायचो. दर यान, माजगावकरांनी क ाने उभारले या ‘नेह  डायर 'ची क पना 
क  शासनानेच मदत कर याऐवजी ढापली. यां या या मन: थतीत मी दब  या आवाजात 
‘पािनपता'वर काह  िल ह याचे हळूच सांिगतल.े यांनी ह तिल खत मु ाम मागवून घेतल,े 
वाचले आ ण च यां या का यांतून मा याकडे पाहत, "ते (मराठे) हरल,े तु ह  जंकलात” असे 
खुशीने सांिगतल.े कादंबर ची तडाखेबंद जा हरात केली. मला आठवते या माणे यांनी 
ंथिनिमतीसाठ  बकेतून कज उचलले होते. "कशासाठ  एका नव या घो यावर एवढे पैसे 

लावता?' अनेक जण यांना वचारायचे. मा , "बघू, इस पार या उस पार” ते उ र ायचे.  
िस  िच कार रवीं  मे ींनी, मधुमलाई या जंगली मो हमेवर असताना, या वा त यातच 

‘पािनपत'चे सुंदर मुखपृ  िचतारल.े १९८८ या पज यमासात मी, पु याचे ते हाचे 
ज हािधकार  ीिनवास पाट ल, दगडूशेठ हलवाई या गणपती मं दरात गेलो होतो. गणेशाचे 
आशीवाद घेऊन मु णाला ारंभ झाला. मा या आ ण माजगावकरां या जवळजवळ रोज 
सकाळ  भेट  हाय या. आ ह  शिनपारा या आसपास या रे टॉरंटम ये कुठेतर  िमसळ 
खायचो. यशाब ल एक कडे शंकाह  वाटायची; पण सुगरणीने फोडणी दली क  ित या 
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वयंपाकाचा सुगंध ग लीत लपून राहत नाह , तसे झाल.े व तक मु णालयातील रायर कर 
पता-पु ांपासून जुळा यांपयत सारे बोलू लागल,े "कादंबर  भ नाट आहे. उ या पडतील.” 

 
लोकमा यतेबरोबरच ‘पािनपत'ने व ानां या पग याह  हलव या. शांता शेळके, िशवाजी सावंत, 
ग. वा. बेहरे, म. द. हातकणंगलेकर आद ंनी भरभ न पर णे िल हली. पैक  बेहरे पाया या 
याधीने णालयात होते. तर  यांनी तेथे मला मु ाम पाचारण क न शाबासक  दली. 
"तु ह  िचतारललेा इ ा हमखान गार ा या मृ यूचा संग वाचताना अंगावर सरस न काटा 
उभा राहतो. े  कादंबर कारासाठ  आव  यक असे सारे गुण तुम या लेखणीत आहेत. जपा 
यांना.” 

ितकडे नाशकाहून व. वा. िशरवाडकर आ ण वसंत कानेटकर यांनी खास शंसा केली. 
ता यासाहेब िशरवाडकरांनी िल हल,े "पािनपताचा आवाका गगनाला गवसणी घाल यासारखा 
आहे. कलम तुम यावर स न आहे. खूप िलहा.” या वषयावर िशरवाडकरांनाच एक कादंबर  
िलहायची होती, असे यांनी य  भेट त मला सांिगतल.े १९५८ या दर यान व. स. 
खांडेकरांनी एक लेख िल हला होता. यात हटले होते, क  ये या काह  वषात ‘पािनपत' या 
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वषयावर एखाद  दमदार कादंबर  िलहून न या पढ चा एखादा कादंबर कार जोमाने 
सा ह य ितजावर पुढे येईल. 
आता बावीस वषानंतर खांडेकरांचे भाक त मा या बाबतीत खरे घडल,े असे हणायला हरकत 
नाह . मा यासार या खे यापा यातून पुढे आले या नवागतांवर िशरवाडकर आ ण कानेटकर 
अशी तुितसुमने उधळत होते. ती तार फ अनेक ये ांना चायची नाह . या कादंबर या 
यशाची कमान चढती रा हली. याच वेळ  दुदवाने मराठ तील काह  ये  सा ह यक ित या 
क त चे पंख छाटायचा छुपा, िश तब  आ ण सात याने य  करतच होते. तर ह  या 
कलाकृतीने अडथ यां या अनेक शयती पार पाड या. हे मी माझे नशीब समजतो. 
या कादंबर या िनिम ाने सदािशवरावभाऊ यांची एक लेचापेचा, नविशका सेनापती अशी 
जनामनात जवली गेलेली ितमा पार पुसून गेली. पािनपत हणजे केवळ एक अशुभ घटना, 
बाजारगद  अशा ढ क पनांनाह  ध का बसला. पािनपत हे या अथ  पािनपत नसून तो एक 
‘पु यपथ' अस याचा सा ा कार लोकांना हळूहळू का होईना होऊ लागला आहे. 
गतवष  मा या व डलां या अ थ वसजना या िनिम ाने मी ह र ारला गेलो होतो. ते हा 
शेजार याच पािनपत प रसरातून न याने हंडून आलो. यु ा या वेळची शु ताल, बडौत, 
न जबाबाद, कंुजपुरा ह  ठाणी आ ण जु या खाणाखुणा अजूनह  तशाच आहेत. पािनपत 
ज ातील एका गावाचेच नाव भाऊपूर असे आहे. मरा यांचा दा ण पराभव होऊन काह  
हजार कुटंुबे पळापळ नंतर उ रेतच थाियक झाली. कतृ ववान बनली. यापैक  काह  जणांनी 
उ र देशासार या बला य रा या या मु यमं पदापयत मजल मारली. पािनपता या यु ा या 
वेळ  आपले बापजादे यमुनाकाठ  िघसाडघाईने कपाळमो  क न घे यासाठ  आले न हते, तर 
इकडे रा ा या उ थानासाठ  आले होते, याच नवजा णवेने आता ितकडे थलांत रत 
मरा यांम ये नवजागृतीची लाट आली आहे. यु ा या वेळ  मराठ  ल कराने पािनपता या 
क यात रोज या पूजेसाठ  भवानीचे छोटेसे मं दर बांधले होते. याचा गे या वष  जीण ार 
झाला आहे. अगद  शेवट या णी केवळ अ लाताला या कृपेने अ दालीला ते हा तो वजय 
िमळालेला होता, याचे िनशाण उराशी कवटाळताना याला धाप लागली होती. खणाण या, 
जगरबाज मराठा तलवार ंची याने एवढ  दहशत खा ली होती क , वजयी होऊनसु ा पु हा 
हंदु थानावर आ मण करायचे याला धाडस रा हले नाह . आज अड चशे वषा या द घ 
प यानंतरह  या प रसरातले जोगी जमातीचे शाह र आ ह  के हाच वे या ठरवले या 
भाऊसाहेब पेश यांचेच पोवाडे आजह  गातात; अ दालीचे न हेत! पराजयाचा कलंक लागूनह  
कळ काळानेच जणू भाऊसाहेबांना अमर वा या िसंहासनावर आ ढ केले आहे. आज ‘रोड 
मराठा' या नावाने आपले बांधव या दूरदेशी लाखालाखां या सं येने एक  येऊ लागले आहेत. 
ह रयानात मेळावे भरवू लागले आहेत. मराठ  आ ण हंद सह गे या बावीस वषात पािनपत 
कादंबर ची पताकाह  फडकतच रा हली आहे. 
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आता ितसा या खास आवृ ी या िनिम ाने माजी पंत धान नरिसंह राव आ ण ना यिनमाते 
मोहन वाघ या दोघांची कषाने आठवण होते. नरिसंह राव पंत धान हाय या आधी भारतीय 
ानपीठाचे अ य  होते. ते हा काह  कामािनिम  ते मुंबईत आले होते. मराठ चा यासंग 

असले या रावांनी "महारा  टाइ स'म ये हेरवाडकरांनी िल हलेले ‘पािनपत'चे पर ण वाचले 
अन ् मु ाम बाजारातून त मागवून ती झपाटून वाचली. अन ् लगेचच ह  कादंबर  भारतीय 
ानपीठातफ हंद म ये कािशत करावयाची यव था केली. यां यासार या जाग क 

सा ह य ेमीमुळेच मा यासाठ  हंद  वाचकांचा महादरवाजा उघडला गेला. मोहन वाघांनी या 
कादंबर वर मा या खनपट ला बसून ‘रणांगण' नावाचे नाटक िलहून घेतल.े गाजवल.े आज 
मराठ  पड ावर आ ण अनेक चॅने सवर चमकणारे अनेक तारे ‘रणांगण'चीच देन आहेत. आज 
नावा माणेच वाघ असणारे मोहन वाघ हयात असते तर पािनपता या महासं माला अड च 
शतके पार पड या या पु य मरणा या िनिम ाने यांनी पु हा एकदा रंगभूमीवर ‘रणांगणा'ची 
शहादणे आ ण तुता  या न क च िननादून सोड या अस या. 
‘पािनपत'ला यदिशनी पुर कार, गो याचा नाथ माधव पुर कार, कोलक या या भाषा 
प रषदे या पुर कारासह प तीसहून अिधक पुर कार लाभल.े ल  ल  वाचकांचा आशीवाद 
िमळाला. यािनिम ाने रेसाईड नावा या आं ल व ानाची आठवण होते. ‘पािनपत' वाचून यांनी 
मला सांिगतल,े "दुस  या महायु ात आ ह  लंडनवािसयांनी लढवलेली ‘बॅटल ऑफ टन' अशीच 
होती. ते हा आमचा खा मा कर यासाठ  चहूबाजंूनी अ नवषाव करत जमनीची वमाने 
आम या लंडननगर वर पुन: पु हा चाल क न येत असत. तुम या पािनपतावर या िचवट 
यो यां माणेच आ ह  थे स नद काठ  आ ण लंडनम ये घराघरात भुयारे खोदून जंग खळेलो. 
आगी या लोळात अनेकदा भाजून िनघालो. मा , पािनपता या धुरा-धगी या क लोळात 
झुंज या गेले या महासंघषाला यो य तो याय देणार  समथ लेखणी तुम या िनिम ाने मराठ  
भाषेला िमळाली. या तोड चे कलम अ ाप आ हाला िमळालेले नाह .” रेसाईडसाहेबांचे ते श द 
ऐकून मी खूप भारावून गेलो होतो. एखा ा लेखकाला यापे ा अिधक कोणते मोठे पा रतो षक 
िमळू शकते बरे? 
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