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पािनपतयु ाचे यु शा ीय व ेषण (ले० मेजर जनरल िनवृ  शिशकांत प )े 

 

पािनपत या लढाईचे समपक वणन करायचे झाल ेतर ‘यशाचे अपयशात पांतर’ अस ेकरता 
येईल. मराठा सै य आप या आरंभी या यशाचा पाठपुरावा का क  शकल े नाह , याचे हे 
ल कर  व ेषण! २५० वष झाली तर  इितहासातील हा धडा यु नीतीत मह वाचा मानला 
जातो. 

 

पािनपत २५० 
मेजर जनरल (िनवृ ) शिशका त प  े 

(लोकस ा, र ववार, ९ जानेवार   २०११) 
 

देशा या इितहासात असा एखादा दवस येतो ते हा काह  
तासांतच या या वतमानात आ ण भ व याम ये 
पराकोट ची उलथापालथ होते. ऑग ट-१९४५ म ये 
हरोिशमा आ ण नागासाक  ह  शहरे अणुबॉ ब टाकून 
अमे रकेने बेिचराख केली, ते हा जपानची अशी थती 
झाली होती. १४ जानेवार  १७६१ हे भारता या 
इितहासातील असेच एक मरणीय आ ण असामा य 
वळण आहे. मराठा आ ण अफगाणी सै यादर यान 
पािनपत या ितस  या लढतीत या दवशी झालेला 

र पात एवढा होता, क  जगात कुठेह  इतक  मनु यहानी एका दवसांत झाली नसावी.  
दुदवाने या लढाईत मराठा सै याचा िनणायक पराभव झाला. याचा मराठ  मानसावर 
झालेला आघात इतका जबरद त आहे क , कोण याह  असीम अपयशाला ‘पािनपत झाल’ेअशी 
उपमा दली जाते. ह  मानिसकता पुसून टाकणे आव यक आहे.  
१४ जानेवार  १७६१ या दवशी सकाळ  आरंभ झाले या लढाईत म या ह पयत वजयाचे पारडे 
मराठय़ांकडे झुकत होते; परंतु काह  तासांतच फासे पलटले आ ण उ हे कल या या वेळेपयत 
मराठा सेनेचा धु वा उडाला. भाऊसाहेब पेशवे आ ण व ासराव हे सरसेनापती धारातीथ  
पडल.े इ ा हम गाद  आ ण जनकोजी िशंदे वगैरे धुरंधर श ू या हातात पडल.े अनेक सेनापती 
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आ ण सरदार कामी आल.े दो ह  बाजंूचे प नास-साठ हजार सैिनक ठार झाले आ ण लाखांवर 
िन पापांची क ल झाली. 
पािनपत या लढाईचे समपक वणन तीन श दांत करायचे झाले तर ‘यशाचे अपयशात पांतर’ 

असे करता येईल. मराठा सै य आप या आरंभी या यशाचा पाठपुरावा का क  शकले नाह , 

याचे हे ल कर  व ेषण! 
यु वजयी घटक 

येक लढाईचे ल कर  इितहासा या कोनातून िन प  पर ण होणे आव यक आहे. 
सैिनक  अिधका यां या िश णात यांचा मोठा वाटा असतो. कोणतीह  लढाई ह  आधी 
घडले या लढायांची पुनरावृ ी असता कामा नय.े यु ातील ित प या या हार मतेचे दोन 
मुख घटक असतात- बल आ ण बलगुणक. बल हणजे फौजफाटा, तोफा, घोडदळ वगैरे. 

बलगुणक (Force Multipliers) या लढाऊ मता गु णत करणा  या गो ी. सै याची लढ याची 
इ छाश , सै या या िश णाची गुणव ा, रसद यव था, नेतृ वाचा कस, शाठय़ आ ण व मय 
या यु तं ांचा प रणामकारक वापर- हे काह  बलगुणक. यु ाचा िनकाल हणजे दोन घटकांचे 
अजब आ ण वैिच यपूण रसायन असते. यात भर पडते ती आणखी एका अनपे त 
घटकाची- अत यता. कधी िनसगातील अचानक बदल, तर कधी अग य घटनांमुळे यु ा या 
यशापयशावर होणारा क पनातीत प रणाम. पािनपत या ितस  या लढाईत या घटकांचा 
अफलातून खेळ कोण याह  वाचकाला अचं बत आ ण मं मु ध क न सोडतो. 
लढाईपूव घटना 
जानेवार -१७५७ म ये भारतीय अफगाणी सरदार नजीब उ ौला या िनमं णाव न अफगाण 
राजा अहमदशहा अ दालीने भारताची मोह म हाती घेतली. याचा उपकता नाद रशहा या 
मृ यूनंतर याने स ा बळकावली होती. नाद रशहाबरोबर तो यापूव  भारतात आला होता. 
द लीपयत मजल मा न बारा करोड पयांची लूट घेऊन तो ए ल-१७५७ म ये वदेशी 
परतला. दर यान, राघोबादादा पेश यांनी जंगी फौजेसह नो हबर-१७५६ म ये उ रेकडे कूच 
केल.े ऑग ट-१७५७ म ये द लीला पोहोचेपयत अ दाली परतला होता. द लीची स तनत 
पुन  थर थावर क न यांनी १७५८ म ये अटकेपयत भरार  मारली. यात नजीब उ ौला 
यां या हातात सापडला, परंतु म हारराव होळकरांनी आप या या मानसपु ाला जीवदान 

दे याची गळ घालून नजीबला सोडणे भाग पाडल.े ह  घोडचूक ठरली. 
१७५९ म ये मराठय़ांचे उ र हंदु थानातील वच व आ ण द लीवर ल भ कम पकड मुळे 
अ व थ झाले या अ दालीने हंदु थानकडे पुन  मोचा वळवला. १० जानेवार  १७६० रोजी 
शु ताल या लढाईत पेश यांचा अ णी सरदार आ ण उ र हंदु थानातील ितिनधी द ाजी 
िशंदे ठार झाला. अ दालीचा बंदोब त कर यासाठ  मोठ  फौज धाड याचा िनणय नानासाहेब 
पेश यानंी घेतला. यानुसार यांचे चुलतबंधू सदािशवराव भाऊसाहेब पेश यां या नेतृ वाखाली 
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जवळजवळ साठ-स र हजारांची फौज माचम ये उ रेकडे रवाना झाली. यात वाटेत 
िमळाले या िशंदे, होळकर यां या तुकडय़ाह  हो या. फौजेत चाळ स हजाराचे घोडदळ आ ण 
इ ा हम गाद  या धुरंधर तोफची या नेतृ वाखाली आधुिनक २०० च तोफांचा तोफखाना 
होता. फौजेबरोबर लाख-द ड लाख बुणगे आ ण चाळ स-प नास हजार या ेक  होते. इत या 
मोठय़ा फौजे या दमतीसाठ  काह  हजार बुण यांची िन त आव यकता होती; परंतु द ड 
लाखांची सं या मयादेबाहेर होती. या ेक ं चा लवाजमा तर नाहक होता. ह  दो ह  लोढणी 
मराठा सै याला ाणघातक ठरली. 
 संथ चालीने ऑग ट-१७६० म ये मराठा सेना द लीत पोहोचली. पंजाब-िसंधमधील चौथाई 
र कम अ दालीने हडप के यामुळे भाऊंना पैशाची चणचण भासली. द ली आ ण आसपासचा 
मुलूख लुट याची परवानगी दे यािशवाय यांना पयाय रा हला नाह . शीख आ ण जाट 
सरदारांना हे चले नाह . यामुळे यां या तुकडय़ा मराठा सेनेत सामील झा या नाह त. 
बुणगे आ ण या ेक ं ना आ य दे याची तयार  मराठय़ांचा सहयोगी सरदार सूरजमलने 
दाख वली होती; परंतु भाऊंनी याला नकार दला. या दो ह  घटनांचे दूरगामी प रणाम 
मराठय़ांना भोगावे लागल.े 
पािनपतमधील मोचाबंद  

भाऊंनी स टबर-१७६० म ये पािनपत या दशेने कूच केल.े ितथे पोहोच यावर प मेस 
शहराभोवतीचा खंदक आ ण पूवस यमुना नद  यां या दर यान संर क फळ  उभी केली. १७ 
ऑ टोबर रोजी पािनपत या उ रेला कंुजपुरा येथील अ दाली या सै या या तुकड वर मराठा 
सरदार वंचूरकरांनी यश वी ह ला चढ वला आ ण कंुजपुरा काबीज केला. यावेळ  पकडलेले 
एक हजार अफगाण सैिनक मा  यांनी आप या िश बरात  ठेवून घेतले आ ण यांचा यु ात 
आप या बाजूने वापर कर याचा आ मघातक  िनणय घेतला. 
मराठा सेनेची पािनपतजवळ ल मोचाबंद  आ ण कंुजपुरा हातातून गे याने बथरले या 
अ दालीने मराठय़ां या द णेस जाऊन यांची क ड  कर यासाठ  धूत आ ण दूरगामी डावपेच 
अमलात आण याची मह वाची योजना आखली. पावसा यात दुथड  भ न वाहणार  यमुना 
ओलांडणे आव यक होते; परंतु अडचणींना न जुमानता याने २४ ते २६ ऑ टोबर १७६० ला 
बाघपत येथे ते साधले आ ण तेह  मराठय़ां या नकळत. अ दालीचे हे खंबीर पाऊल आ ण 
तीन दवस चालणार  ह  कारवाई वेळेत शोधून न काढ यातील मराठय़ां या टेहेळणीतील 
गफलत ह  मराठा सेने या अपयशाची नांद  हटली पा हजे. 
यानंतर अ दालीने मराठय़ां या द णेस आपली मोचाबंद  केली. यामुळे मराठय़ांचे 

द णेकडून येणारे रसदमाग खुंटल.े अ दाली या सै याला मा  अफगाण रो ह यां या दोआब 
(अंतवद ) देशातून रसद िमळत रा हली. एकदा का आप या डावपेचाची पूतता झा यावर 
अ दालीने याचा प तशीर पाठपुरावा केला आ ण वेगवेग या कारवायांकरवी मराठय़ां या 
रसदेचा पूणपणे क डमारा केला. द ली या बाजूने चंड र कम घेऊन येणा  या मराठय़ांचे 
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उ रेकड ल मामलतदार गो वंदपंत बुंदे यांची पाळत ठेवून ह या कर यात आली. अ दाली या 
सै याचा मराठय़ांभोवतीचा वळखा अिधकािधक आवळत गेला.  गवता या चंड साठय़ां या 
गंजींना आग लाव यात आली. काल याचे पाणी अड व यात आल.े लाख-दोन लाखां या बुणगे 
आ ण या ेक ं या ल ढय़ामुळे अ नपुरवठा आणखीनच ीण झाला. पािनपतमधील 
उर यासुर या नाग रकांचे अ न हरप यामुळे तेह  मराठय़ां व  जाऊ लागल.े डसबपयत 
माणसे आ ण जनावरे अ नािशवाय रोडावू लागली. पािनपत या ितस  या लढाई या पराजयाचे 
सवात मुख कारण हणजे लढणा  या सैिनकांची अ मता न हे, तर रसद ची वाण! 
यूहरचना आ ण रणनीती 
दो ह  बाजंूचे सेनाबळ ब  याच माणात समसमान होते. दो ह  सेनांचे घोडदळ ४०,००० या 
घरात. दुराणी पायदळात काह से सरस. मराठय़ां या ३०-३५ हजारांसमोर अफगाणी ५०-५५ 
हजार, तर मराठय़ांचा तोफखाना सं येत आ ण बनावट त दुरा यांपे ा उजवा. ती कमतरता 
भ न काढ यासाठ  अ दालीने उंटावर ल हल या आ ण फर या अशा १००० तोफांची योजना 
केली होती. या तोफा कमाली या भावी ठर या. अ दाली या सै यात अफगा ण तानी आ ण 
हंदु थानी िगलचे सम माणात होते.  
मराठा सै य, प मेस पािनपत खंदक आ ण पूवस यमुने या दर यान प म-पूव सरळ रेषेत 
तैनात होते. प मेस होळकर व िशं ां या तुकडय़ा, म यभागी भाऊ आ ण व ासरावांची शाह  
तुकड  आ ण पूवस इ ा हम गाद , वंचूरकर आ ण गायकवाड वगैरे तुकडय़ा. भाऊंनी राखीव 
अशी तुकड  मागे ठेवली न हती. शीख जाटां या अनुप थतीमुळे कदािचत यांना पायदळाची 
चणचण भासली असावी; परंतु हा असमथनीय माद होता. अ दालीने सै याची रचना एका 
ितरकस रेषेत केली होती. अ दालीचा हंदु थानातील अफगाणी तुकडय़ांवर पूण व ास 
नसावा. हणूनच याने दो ह  कडांस अफगा ण तानातून आणले या तुकडय़ा उ या के या 
हो या. या हंदु थानी अफगाणांवर कड  नजर ठेव यासाठ ! यानुसार शहापसंद प मेस, 

यानंतर नजीब आ ण शुजाउ ौला या तुकडय़ा, म यभागी याचा सेनापती शहावलीचा कणा, 
यां या पूवस बुंदेखान, सदु ला या रो ह यां या तुकडय़ा आ ण सवात पूवस बरखुरदार आ ण 

अमीरबेग यांची अफगाणी फौज. या सवा या द णेला काह  अंतरावर अ दाली या पंधरा 
हजार राखीव सैिनकांची तुकड  यो य वेळ  आ ण ठकाणी यु ाचे पालटे फर व यासाठ  स ज 
होती. भाऊंसारखा अ दाली आघाड वर न हता. शहावलीवर सेनापित व सोपवून तो मह वाचे 
िनणय घे यासाठ  मागे मो या या ठकाणी होता. राखीव तुकड ची योजना आ ण अ दालीचा 
आघाड या रणतंुबड पासून दुरावा हे दो ह  यु वजयक घटक ठरल.े 
मराठा सै या या सेनापतींम ये रणनीतीबाबत मतभेद होते. इ ा हम गाद चे मत गोलाई या 
लढाई बाजूने होते. गोलाईची लढाई हणजे सव फ या शाबूत ठेवून थम श ूसै याला 
बलव र तोफखा याने भाजून काढायचे. िशंदे-होळकरां या मते गिनमी  का याला कौल होता; 
परंतु भाऊंनी गाद ची सूचना वीकारली. 
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िनणायक लढाई 

अखेर स क ड ला आ ण उपासमार स कंटाळून १४ जानेवार ला भाऊंनी अ दाली या सै यावर 
ह ला चढ व याचा िनणय घेतला. सव संकटे आ ण ओढाताणीला न जुमानता मराठय़ांनी 
अहमहिमकेने आ ण िनकराने सकाळ च लढाईला सु वात केली. काह  गोळाफेक अ दाली या 
आघाड या तुकडय़ांप याड गेली तर  तोफखा याचा मारा इतका  भयंकर होता क , प मेस 
रो ह यां या फळ त एक भले मोठे खडंार पडल.े याचबरोबर भाऊसाहेबां या शाह  तुकड नेह  
शहावलीला मागे रेटल.े पूवस िशंदे-होळकरां या तुकडय़ांना मा  नजीबने तटवून धरले होते. 
बारा-एक वाजेपयत मराठय़ांची सरशी प  दसत होती. 
दुदवाने ते हापासूनच पारडे पलटू लागल.े सूय द णायनात अस यामुळे भर दुपार  उ रेकडून 
द णेकडे चाल क न जाणा  या घोडय़ां या डो यांत सूय करणे पडू लागली आ ण ते बुजू 
लागल.े याचबरोबर उपासमार ने रोडावलेले घोडे आ ण यां यावर ल वार पार थकून गेले 
आ ण जागीच कोसळू लागल.े इ ा हम गाद या तोफांनी पाडलेले खंडार पाहून ह ला 
कर यास अधीर झालेले वंचूरकर आ ण गायकवाड या दोघांनी इ ा हम या आजवांना भीक न 
घालता अवेळ  चढाई केली. बनबंदुक चे घोडे वार पाहून माघार  जाणा या रो ह यांनी 
यां यावर गो यांचा वषाव केला आ ण मराठ  तुकडय़ा परत फर या. भाऊ आ ण व ासराव 

आप या ह ीव न खाली उत न लढू लागले आ ण ठार झाल.े मोक या अंबा  या पाहून मराठा 
सै याचा धीर खचला आ ण ते सैरावैरा धावू लागल.े ह च संधी साधून अ दालीने आपले 
ताजेतवाने राखीव सै य पुढे केले आ ण पळणा  या मराठ  सै यावर ाणघाती ह ला चढवला. 
याचवेळ  वंचूरकरां या िश बरात ठेवले या अफगाणांनीह  उठाव केला. दुसरा कोणता पयाय 
नस याचे पाहून होळकर आ ण िशं ां या तुकडय़ांनी सापडले या फट ंमधून द णेकडे कूच 
केल.े 
सूया तापयत मराठा सै याचा दा ण पराभव झाला. बाक  होती ती िगल यांकडून मराठ  बंद  
सेनेची, बुण यांची आ ण या ेक ं ची िनघृण क ल! तो एक केवळ काळा इितहास! 
यु त वां या िनकषांवर पर ण 

यु शा ात यु ाची दहा त वे (Principles of War) गठ त कर यात आली आहेत. या िनकषांवर 
ितस  या लढाईचे पर ण- 
उ ाची िनवड आ ण याचा सात याने पाठपुरावा (Selection and Maintenance of Aim)- 

याबाबतीत दो ह  सरसेनापती अपुरे ठरल.े अ दाली आ ण भाऊ या दोघांनी वारंवार तहाचा 
वचार केला आ ण यामुळे दोघां याह  यु श वर प रणाम झाला. याबाबतीत खरा ठरला तो 
नजीब ौला. मराठय़ांचा उ रेतून नायनाट करायचा, हे याचे उ . यानेच जहादची घोषणा 
क न अ दालीला लढाई या भर स घातले आ ण आपले उ  तड स नेल.े 
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सुर तता (Security)- सै य े , सै यदल आ ण आप या रसद मागाची सुर तता साधणे 
मह वाचे आहे. यासाठ  टेहळणी पथक आ ण पहा  याची आव यकता असते. मराठा सै याचा 
या बाबीतील हलगज पणा यांना भोवला. बुणगे आ ण या ेक ं चे ओझे हा सुर ततेला मोठा 
धोका ठरला. 
इ छाश  टकवणे (Maintenance of Morale)- मराठा सै याची लढ याची इ छाश  
दवसाग णक ीण झाली होती. तर सु ा सु वातीचा वजय हे यां या लढाऊ वृ ीचे ोतक 
आहे. 
व मय आ ण शाठय़ (Surprise and Deception)-  अ दालीची यमुनापार चाल याबाबतीत 
िनणायक ठरली. मराठय़ांची ह  मुख ुट . 
सै यबळाचे एकवट करण (Concentration of  Force)- यु श या काराचा हा सवात मोठा 
गुणक. आपली श  वेगवेग या जागी वभा जत क न ती ख ची करण,े हे सेनापती या 
अप रप वतेचे दशक आहे. सव फ यांनी ह ला कर यापे ा एकच भगदाड पाडून बाक  सव 
ठकाणी संर णा मक प व ा घेण,े हे फायदेशीर असते. मराठे याबाबतीतह  कमी पडल.े 
सै यबलाचा व यय (Economy of  Force)- अ यतं धूत यूहरचना, मो या या ठकाणी 
घणाघात आ ण राखीव दला या साहा याने हे िस  होऊ शकते. मराठे हे साधू शकले नाह त. 
लविचकता (Flexibility)- नवन या प र थतीला त ड दे यासाठ  यु योजनेत लविचकता हवी. 
िशवाजी महाराजां या सव लढाया ह  याची उदाहरणे आहेत. यासाठ  राखीव दलाची योजना 
आव यक आहे. भाऊंची ह  एक मह वाची चूक होती.  
सहकाय (Co-operation)- सै या या व वध अंगांम ये आ ण तुकडय़ांत सहकायाची िनतांत 
गरज असते. मराठा सै यातील दुफळ ने यां या मतेवर दु प रणाम झाल.े 
यव थापन (Administration)- हा मराठा सै याचा सवात मोठा दोष. िनणयक यानी या याकडे 
पूणतया दुल  केल.े कंबहुना यव थापनाचा बोजडपणा आ ण अनाव यक या ेक ं चे लोढणे 
हा मराठय़ां या अपयशाचा सवात मोठा पाईक आहे. 
िनणायक वळण े

पािनपत या लढाईत पाच मो याची वळणे नमूद करता येतील. प हल-े गरजेपे ा अिधक 
बुणगे आ ण या ेक  फौजेबरोबर पाठ व याचा िनणय आ ण सूरजमल या तावाला भाऊंचा 
नकार. दुसरे- अ दालीचे यमुना उ लंघन. ितसरे- नो हबरम येच अ दालीवर ह ला 
चढ व याची गमावलेली संधी. चौथे- एकाच ठकाणी हार क न भगदाड पाड याऐवजी 
सै याची पसरण आ ण पाचवे- राखीव दलाचा अ दालीकडून वापर आ ण याबाबतीत 
मराठय़ांची ुट . 
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सदािशवरावभाऊं या नेतृ वावर ब  याच शंका घेत या जातात. अ दाली यां यापे ा अिधक 
अनुभवी होता. भाऊ याआधी फ  उदगीरची लढाईच जंकले होते. पण तर ह  अनेक 
अडचणींवर मात क न श ूवर ह ला कर याचा खंबीरपणा हे यां या अ तीय नेतृ वाचे 
ोतक आहे. ते अ यंत शूर होते. जर म या ह नंतर नशीब फरले नसते तर कदािचत आज 

एक उ ुंग नेतृ व हणून यांचा गौरव झाला असता. 
पािनपत ह  एक भारतासाठ  दशादशक घटना होती. जर मराठे जंकले असते तर ना इं ज 
बळावले असते कंवा ना हैदरअलीचा उदय झाला असता. कदािचत द लीवर  मराठ  झडा 
फडकला असता. 
पािनपतची लढाईमुळे मराठ  मानसात यूनगंड िनमाण न होता, तो मराठ  अ मतेचा उ चांक 
ठरला पा हजे. तो मराठ  जनतेसाठ  ऊजचा, फूत चा, िन वाथ  देशभ चा एक ोत हायला 
हवा. य  रणांगणात ठार झाले या अफगाणी िशपायांची सं या कामी आले या मराठय़ां या 
द डपट होती, हा एकमेव घटक मराठा शूर वाची आ ण ‘मोडेन पण वाकणार नाह ’, या 
बा याची वाह  देतो. 
 

   


