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श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभ ूंचे प्रकटीकरण  
 

 

 कृते जनार्दनो र्वेासे्त्रतायाां रघनुन्र्न: | 

 व्र्ापारे रामकृष्णौ च कलौ श्रीपार् वल्लभ: || 

श्रीमद भगवत गीतेमध्ये भगवांतानी अजुदनास म्हटले होते “अरे पार्ाद| र्षु्ाांच ेहनन आणण सषु्ाांच ेरक्षण तसेच 

धमादच्या सांस्र्ापनेसाठी मी प्रत्येक यगुात अवतार धारण करीत असतो. या कर्नानसुार कृतयगुात, अत्री आणण 

अनसुया या अणतपावन र्ाांपत्याच्या तपश्चयेवर प्रसन्न होऊन भगवांतानी त्याांचे पोटी “श्रीर्त्ताते्रय” या नाांवाने 

अवतार घेतला. या अवताराचे वैणिष््य असे की भगवान श्री र्त्ताते्रय आपल्या भक्ाांच्या रक्षणासाठी या भतूलावर 

सर्वै वास्तव्य करीत असतात आणण स्मरण करताच प्रत्यक्ष प्रकट होउन भक्ाचे अणभष् पणूद 

करतात.श्रीर्त्ताते्रयाांचा र्सुरा अवतार “श्रीपार् श्रीवल्लभ’ या रुपात पवूद गोर्ावरी णजल्यातील “णपठीकापरुम” 

(सध्याचे णपठापरुम) या क्षेत्री भाद्रपर् िदु्ध चतरु्ीस (गणेि चतरु्ीस) इसवी सन १३२० या अणत पावन 

णर्विी “णचत्रा” नक्षत्रावर झाला. श्रीपार् प्रभूांच्या जन्माची कर्ा मोठी रांजक  आह.े णपठापरू या पणवत्र क्षेत्री  ब्रह्श्श्री 

घांडीकोटा अप्पलराज िमाद आणण अखांड सौभाग्य लक्ष्मी महाराणी समुती  ह ेसच्छील आणण आचारसांपन्न र्ाांपत्य 

णनवास करीत होते. अप्पलराज िमाद ह ेकृष्ण यजवेुर्ी िाखेच,े भारव्र्ाज गोत्रीय होते. सौ महाराणी समुती 

ही  ब्रम्हश्री मल्लाणर् बापनाचायुदल ूया णवव्र्ान ब्राम्हणाची कन्या होती. ती रुपाने आणण गणुाांनी अणतसुांर्र 

होती. णतच ेचालणे एखाद्या महाराणीस िोभेल असे असल्याने णतच ेनाांव महाराणी समुती असेच पडल.े णतला र्ोन 

पतु्राांची प्राप्ती झाली होती, परांतु मोठा श्रीधर िमाद अांध होता आणण धाकटा श्रीराम िमाद पाांगळा होता. अिा 

र्वैगतीमळेु माता समुती सर्वै र्ुुःखी असे. एकर्ा महालया    अमावास्येच्या णर्विी ब्राम्हण भोजनाची सवद तयारी 

झाली होती. याच वेळी पांधरा-सोळा वर्ादचा उत्तम र्हेयष्ीचा आणण तेज:पुांज चेहऱ्याचा एक अवधतू त्याांच्या 

र्ारात प्रकट झाला आणण त्याने आपल्या समुधरु वाणीत म्हटले “ओम णभक्षाांर्ेही” त्या आवाजाने  माता समुती 

बाहरे आली. र्ारात उभ्या असलेल्या त्या णर्व्य अवधतुास पाहून क्षणभर णर्पनुच गेली. नांतर णतने 

स्वतुःस  सावरले आणण पाक-गहृात  जाऊन सगु्रास अन्नाने भरलेले एक ताट आणनू त्या अवधतुास अपदण 

केले. त्या अन्नाने त्या अवधतूाची  क्षधुा िमन झाली आणण प्रसन्न णचत्ताने त्याने समुतीस म्हटले “माते त ूएका 

अवधतुास तपृ्त केलेस. मी तझु्यावर प्रसन्न आह.े तलुा हवा तो वर मागनू घे.माता समुती म्हणाली “स्वामी मला 

र्ोन पतु्र आहते, परांतु त्यापैकी एक अांध आणण र्सुरा पाांगळा आह.े मला आपणा सारखा र्णैर्प्यमान 

आणण   णवव्र्ान  पतु्र व्हावा. हीच माझी इच्छा आह.े”  “तर्ास्त”ु असा आिीवादर् र्ऊेन तो 

अवधतु  क्षणभरातच णनघनू गेला. ते अवधतू रूपात आलेले प्रत्यक्षात श्रीर्त्त प्रभचू होते. त्याांच्या र्िदनाने आणण 

णर्लेल्या आिीवादर्ाने माता समुती अत्यांत आनांणर्त झाली. णतच्या अांतरी एका अनाणमक आनांर्ाची अनभुतूी होत 

होती. ब्राम्हण भोजन, र्ान आर्ी होऊन महालया अमावास्येचा तो णर्वस सवु्यवणस्र्तपणे पार पडला. समुती 

महाराणी अिा आनांर्ी अवस्रे्त असतानाच अवधतूाच्या आिीवदचना प्रमाणे णतला पतु्र प्राप्तीची लक्षणे णर्स ू

लागली. या अवस्रे्त णतला िांख,चक्र, गर्ा, पद्म, त्रीिलु आर्ी धारण केलेल्या अनेक 

र्वेतेंची,ऋर्ींची, णसद्धपरुुर्ाांची, योग्याांची अिी अनेक र्िदने णतला स्वप्नात होत होती. काांही णर्वसाांनी णतला 



जागतृ अवस्रे्मध्ये सदु्धा णर्व्य र्िदन होऊ लागले. नेत्र झाकले की पडद्यावरील णचत्रपटा प्रमाणे णर्व्यकाणन्तमय 

तपसमाधीत मग्न असलेले योगी,मनुी, अर्भतू र्िदन र्ते. र्नैांणर्न कामे करताना  श्रीर्त्ताते्रयाांची स्तोते्र, भणक्गीते 

णतच्या मखुातनू मधरु स्वरात सहजच बाहरे पडत. ही सवद लक्षणे महापरुुर्ाच्या जन्माची िभुसचूक होती. या 

मातेचे ह ेआगळे वेगळे डोहाळे पाहून पती अप्पलराज िमाद, णपता बापन्नाचायुदल ू, आणण माता राजमांबा अणत 

आनांणर्त होत. नउ मासाांचा काळ जण ूपांख लावनू उडून गेला. र्हाव्या मासी भाद्रपर् मणहन्याच्या िकु्ल 

चतरु्ीस (गणेि चतरु्ीस) समुती महाराणीने एका अणत सुांर्र, र्णैर्प्यमान णििसु जन्म णर्ला. हा बाळ 

सामान्य  बालका प्रमाणे न जन्मता ज्योती रुपाने अवतरला. त्या क्षणीच माता समुती मणूच्छदत झाली होती.प्रसतुी 

गहृातनू मांगल वाद्याांचा ध्वनी ऐकू येऊ लागला. र्ोड्याच वेळात आकािवाणी झाली आणण सवादना प्रसतुी 

कक्षाच्या बाहरे जाण्याचा आर्िे झाला. सवद जण बाहरे येताच त्या बाळाच्या साणनध्यात चार वेर्, अठरा परुाणे 

आणण महापरुुर् ज्योतीरुपान ेप्रकट झाल ेआणण परम पावन वेर् मांत्राांचा घोर् सवादना ऐकू येऊ लागला.र्ोड्या 

वेळाने तो र्ाांबला. या मांगल समयी स्वगादतील अप्सरा, गांधवद, यक्ष, णकन्नर  आनांर्ाने नतृ्य-गायन करू 

लागले. र्वेताांनी बाळावर पषु्पवषृ्ी केली. याच वेळी घरासमोरील आांब्याच्या झाडावरील कोणकळा मधरु स्वरात 

आनांर्ाने गाऊ लागल्या. पाररजात, मोगरा, चमेली, गलुाब  आर्ी फुलाांनी आपला सगुांध 

मांर्, मांर्  वाहणाऱ्या   वाऱ्याबरोबर सणूतकागहृात पाठणवला आणण नवजात णििचूे स्वागत केले. पतु्र प्राप्तीची 

वाताद  कळताच अप्पलराज  िमाद आपली पजूा-अचाद आटोपनू अणत आनांर्ाने पतु्र भेटीसाठी प्रसतुीगहृाकडे 

णनघाले. बाळाचे मखुमांडळ  अणतिय सुांर्र होते. भव्य कपाळ, धनषु्याकृती भवुया, त्याखाली मोठे, मोठे तेज:पुांज 

नेत्रव्र्य, सुांर्र नाणसका, प्रमाणबद्ध कणदव्र्य, गलुाबी पातळ ओठ, आणण या गोणजरवाण्या  मखुचन्द्रमास साजेसा 

गौर वणद. ह ेर्वैी सौंर्यद पाहून समुती महाराणीचे णपता बापन्नाचायुदल ू आणण माता राजमांबा या र्ोघाांच्या नेत्रातनू 

आनांर्ाश्र ूओघळू लागले. त्याांचे णचत्त एका अनाणमक आनांर्ाने भरून गेले.  अप्पलराज िमाांनी ब्राम्हणाकरवी 

वेर्पठण करवनू जातकमद केले. या असामान्य णििसु ज्या स्र्ानी णनजवीत असत त्या स्र्ानी एक तीन फण्याांचा 

नाग आपली फणा उभारून बाळावर छाया करीत असे.यर्ा समयी  बाळाचे नाांव “श्रीपार् श्रीवल्लभ” असे 

ठेवले. णिि ुचांद्राच्या कलेप्रमाणे वाढू लागला. त्याच्या बाल लीलाांचा आनांर् घेत असताना णर्वस कसा जाई ते 

त्या वात्सल्यमतूी माता, णपत्यास आणण आजी आजोबाना  कळून येत नसे. श्रीपार् बाळ अन्य बालकापेक्षा अगर्ी 

णनराळा होता. तो सात-आठ मणहन्याांचा होताच त्याच्या राांगण्यास घर अपरेु पडू लागले. याच वेळी तो बोबडया 

परांतु अणतमधरु िब्र्ात “नाना”, “अम्मा” असे  िब्र् बोल ूलागला. णपता अप्पलराज िमाद र्वेपजेूसाठी बसले 

की राांगत, राांगत तेरे् जाऊन श्रीर्त्तप्रभूांच्या मतूीसमोर िाांतपणे बसनू एक णचत्ताने पजूा पहात बसे. आरती करताना 

आनांर्ाने टाळ्या वाजवी. पजूा समाप्त होताच णपता त्यास वाटीतील नैवेद्याचे र्धु र्ते, ते तो अत्यांत आनांर्ाने 

णपऊन टाकी.  

|| श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य || 
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नरसावधानीचे वृत्त  

आता बालक श्रीपार् र्ोन वर्ादचा झाला होता. त्याच्या गोड बोलण्याने आणण त्याच ेर्डु, र्डु चालणे, पळणे 

पाहून आजी-आजोबाना कृत-कृत्य झाल्या सारखे वाटे. श्रीपार् बाळ आजोबा बापन्नाचायुदल ूयाांचा अणतिय 

लाडका होता. ते त्यास पांणडत सभेमध्य ेसदु्धा घेऊन जात. अप्पलराज िमादच्या िेजारी  नरसावधानी नाांवाचे एक 

णवव्र्ान परांत ुअणत अहांकारी ब्राम्हण रहात होते. त्याांच्या कडे राजगीऱ्याच्या भाजीचे पीक येत असे. परांतु ते ती 

भाजी कोणास ही र्ते नसत. श्रीपार् प्रभ ूस्वेच्छेने नरसावधाणनच्या घरी जात आणण त्याांच्या बरोबर णवव्र्ान परुुर्ा 

सारखी िास्त्राबद्दल चचाद करीत. ह ेअसामान्य ज्ञान केवळ र्ोन वर्ादच्या बालकास असलेले पाहून 

नरसावधानीना  वाटे की णपठापरुम  मध्य ेनकुत्याच मतृ्य ूपावलेल्या एका णवव्र्ान ब्राह्मणाचा आत्मा श्रीपार्ाच्या 

िरीरात प्रवेि करून णवणचत्र कायद करून घेत आह.े हीच धारणा णपठीकापरुमच्या  समस्त ब्राम्हण समाजात धढृ 

झाली होती. परांत ुश्री बापान्नाचायुदल ूआणण अप्पलराज िमाद याना मात्र श्रीपार् र्त्तावतारी असल्याच ेणनणश्चत 

रुपाने ज्ञात होते. एकर्ा बालक श्रीपार्ास नरसावधानीच्या िेतातील राजगीऱ्याची  भाजी खाण्याची इच्छा 

झाली. त्याांनी आईजवळ त्यासाठी हट्ट केला. त्यावेळी बापान्नाचायुदल ूआजोबाांनी श्रीपार्ास नरसावधाणनच्या घरी 

नेले. त्याांना पहातच श्रीपार्ानी र्ोन्ही हात जोडून नमस्कार केला. परांत ुनरसावधाणननी अहांकाराने णतकडे लक्षच 

णर्ले नाही. त्याच वेळी बालक श्रीपार्ाचे लक्ष नरसावधाणनच्या पाठीवर रुळणाऱ्या त्याांच्या अणतणप्रय णिखेकडे 

गेले आणण काय आश्चयद ती णिखा आपोआप गळून खाली पडली.ते पाहून श्रीपार् राजणगऱ्याची भाजी न मागताच 

आजोबा बरोबर घरी परतल.े 

एकर्ा नरसावधानीच्या घरी त्याांच्या णपत्याचे श्राद्ध होते. ब्राम्हणाांची जेवणे झाली होती, परांतु घरची मांडळी अजनू 

जेवावयाची राणहली होती. याच वेळी नरसावधानीची गाय आपला र्ोर तोडून पाकगहृात णिरली आणण णतन ेसवद 

अन्न आणण वडे खाऊन टाकले. ती कोणालाच सावरली जात नव्हती. त्याच वेळी बालक श्रीपार् आपल्या 

णपत्यासह नरसावधाणनच्या अांगणात आल.े  ती गाय श्रीपार्ाना पहाताच पाकगहृातनू बाहरे आली. णतने श्रीपार्ाना 

तीन प्रणर्क्षणा घातल्या आणण त्याांचे चरणी नतमस्तक झाली. त्याच अवस्रे्त ती गतप्राण झाली. णतने बालक 

श्रीपार्ाना   प्रणर्क्षणा का घातल्या आणण त्यानांतर त्याांच्या चरणी नतमस्तक होताच गतप्राण किी झाली? ह ेप्रश्न 

नरसावधाणनसह अनेक णवप्राना सोडणवता आल ेनाहीत.  

एके णर्विी कुक्कटेश्वराच्या मांणर्रातील स्वयांभ ूर्त्ताते्रयाांची मतूी अचानक अदृश्य झाली. नरसावधानीवर ही मतूी 

चोरल्याचा आरोप णपठीकापरुमच्या लोकाांनी लावला. या आरोपामळेु ते अगर्ी खचनू गेले होते, त्यातच त्याना 

अनेक व्याधींनी ग्रासले. यातच त्याचा मतृ्य ूझाला. नरसावधाणनच्या कुटुांबीयाांचे साांत्वन करण्यासाठी श्री 

अप्पलराज िमाद आपल्या श्रीपार्ासह गेले होते. नरसावधनीच्या पत्नीने बालक श्रीपर्ाचा हात आपल्या हातात 

घेवनू म्हटले “ बाळा श्रीपार्ा| त ूर्त्ताते्रय आहसे तर नरसावधनी आजोबाना णजवांत करणे तलुा िक्य नाही 

काय? असे म्हणनू ती माता रडू लागली. नवनीतासम मरृ् ूहृर्य असलेल्या श्रीपार्ानी त्या मातेचे अश्र ू

पसुले. र्ोड्याच वेळात सवद तयारी होऊन अांतयात्रा णनघाली. अप्पलराज िमाद आणण बालक श्रीपार् सदु्धा त्यात 

सामील झाले. िवयात्रा स्मिानात पोचली आणण नरसावधाणनना लाकडाच्या णचतेवर णनजणवण्यात आल.े त्याांचा 

पतु्र णपत्यास अग्नी र्णेार णततक्यात श्रीपार्ानी त्यास र्ाांबणवले आणण नरसावधाणनच्या भमूध्यावर अांगलुीने स्पिद 



केला. त्या णर्व्य स्पिादने नरसावधाणनच्या अांगात चैतन्य स्फुरण पाउ लागले. काांही णमणनटातच ते चीतेवरून 

उतरून खाली आले. त्याांनी श्रीपार् प्रभनुा साष्ाांग नमस्कार केला आणण सवद लोकाांबरोबर घरी परत आल.े त्याना 

जीणवत आलेले पाहून त्याांच्या धमदपत्नीचा आनांर् गगनात मावत नव्हता. त्या मातेन ेबालक श्रीपार्ास जवळ घेऊन 

खपू लाड केले.  

एकर्ा नरसावधनी णभक्षा मागण्यासाठी बापान्नाचायुदल ुयाांच्या घरी गेले  असताना बालक श्रीपार्  त्याांना तेरे् 

खेळत असलेले णर्सले. त्याांनी नरसावधनीकडे पाहून णस्मत केल.े त्या साणत्वक, सकुुमार गोंडस बाळास आपल्या 

कडेवर घेऊन त्याच ेलाड करावे अिी इच्छा त्याांच्या मनात णनमादण झाली. तेर्नू ते नरणसांह वमादच्या घरी 

णभक्षेसाठी गेले. तेरे् त्याना श्रीपार्, श्रीवमाांच्या खाांद्यावर खेळत असलेले णर्सले. ते नरसावधनीकडे पाहून 

णमस्कीलपणे हसल.े एकाच वेळी र्ोन णठकाणी बाळ श्रीपार्ाना पाहून ह ेस्वप्न आह ेका णवष्ण ूमाया याचा त्याना 

सांभ्रम पडला. णभक्षा घेऊन ते आपल्या घरी परत आल ेआणण आपल्या र्वेघरात गेले. तेरे् श्रीपार्ाना बसलेले 

पाहून त्याना आश्चयादचा धक्काच बसला. नरसावधाणननी आपल्या पत्नीस बोलावनू णतला घडलेली हकीगत 

साांणगतली. त्या र्ोघाांनी श्रीपार्ाना अनेक गहन णवर्यावर प्रश्न णवचारले आणण त्या अजाण बालकाने सवद प्रश्नाांची 

समपदक आणण समाधानकारक उत्तरे णर्ली. िेवटी ते म्हणाले “आजोबा| मी र्त्त आह.े कोट्याांनी कोटी ब्रम्हाांडात 

व्यापत् असलेले एकमेव तत्व मीच आह.े जे कोणी त्रीकरण िदु्धीने “र्त्त णर्गांबरा| श्रीपार् श्रीवल्लभ 

णर्गांबरा|  नणृसांह सरस्वती णर्गांबरा|  असे माझे भजन करतील तेरे् मी सकू्ष्म रुपाने सर्वै असतो. ते पढेु 

म्हणाले “माझ्या पढुील नणृसांह सरस्वती  अवतारात तमुच्या घरची णभक्षा घेवनू तमुच ेर्ाररद््रय र्रू करीन”  इतके 

बोलनू बालक श्रीपार् आपल्या घरी परतले.  

                              

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ३ 
 

बाळ श्रीपादाचा वधाापन ददन     

श्रीपार् प्रभूांच्या प्रत्येक वर्ीच्या जन्मणर्नी घरची सवद मांडळी, आजोळी श्री बापन्नाचायुदल ूयाांच्या घरी भोजनासाठी 

आमांणत्रत असे. याप्रमाणे बाळ श्रीपार्ाच्या  र्सुऱ्या वर्ीच्या जन्मणर्ना णनणमत्त ते सवद आजोळी गेले 

होते. आजोबा  श्रीपार्ाना माांडीवर घेऊन त्याांचे तळपाय पाहत होते. अिा प्रकारे त्याांनी पवूी सदु्धा अनेक वेळा 

श्रीपार्ाांचे तळपाय पाहण्याचा प्रयत्न केला होता, परांत ुप्रत्येक वेळी त्याना कोटी, कोटी सयूादच्या तेजस्वीतेचा 

अनभुव आला होता आणण ते बाळाचे पाय पाहू िकले नव्हते. परांत ुआज असे घडल ेनाही. बापनाचायुदलनूा 

श्रीपार्ाांच्या तळपायावर िांख, चक्र, आर्ी णचन्हाांचे र्िदन झाल.ेबाळ श्रीपार् प्रत्यक्ष श्री र्त्ताते्रयाांचे अवतार आहते 

ह ेणसद्ध करण्यास ही णचन्ह ेपरेुिी होती. आजोबाांनी त्या णर्व्य चरणाांचे मोठ्या कौतकुाने चुांबन घेतले. हा बालक 

श्री र्त्ताते्रयाांचा अवतार आह ेहा त्याांचा णवश्वास अणधकच धढृ झाला. या णर्व्य र्िदनाने त्याांचे अष्भाव जागतृ 

झाल ेआणण नेत्रातनू आनांर्ाश्र ूओघळू लागले. ते बाळ  श्रीपार्ाच्या गालावर पडल ेआणण सयूादच्या कोवळ्या 

णकरणात मोत्याप्रमाणे चमकू लागले. आजोबाांनी ते आपल्या उत्तरीयाने हळुवारपणे णटपले. यावेळी बालक श्रीपार् 

आजोबास म्हणाले “आजोबा| तमु्ही सौरमांडळातनू िणक्पात करून जी िक्ी श्रीिैल्यणस्र्त मणल्लकाजुदन 

णिवणलांगात  आकर्ूदन घेतली होती त्याच वेळी ती िक्ी, गोकणदमहाबळेश्वर  आणण पार्गया णस्र्त असलेल्या 

स्वयांभ ूर्त्ताते्रयाांच ेठायी सदु्धा आकणर्दत झाली होती. श्रीपार् पढेु म्हणाले “आजोबा|  प्राणीमात्रातनू जी अणनष् 

स्पांर्ने णनघतात ती माझ्यामध्ये लय पावतात आणण जे माझे भक् आहते त्याांच्या प्रती िभु स्पांर्नाचे प्रसारण 

होते. ह ेमाझ्या सांकल्पानसुारच घडते. गोकणद महाबळेश्वर ह ेपरमेश्वराचे आत्म णलांग आह.े त्यामळेु त्याच्या 

र्िदनाने मकु्ी प्राप्त होते. बालक श्रीपार् पढेु म्हणाले “आजोबा| मी केवळ सोळा वर्ादचा होईपयांत आपल्या घरी 

राहीन. त्यानांतर मकु्ीची इच्छा करणाऱ्या ममुकु्षनुा अनगु्रह र्णे्यासाठी घराचा त्याग करीन. माझा या नांतरचा 

अवतार नणृसांह सरस्वती या रुपात असेल. हा अवतार घेतला तरी श्रीपार् श्रीवल्लभ ह ेरूप णनत्य, सत्यरूप असे 

राहील.  नणृसांह सरस्वती अवतारातील कायदभाग  सांपवनू श्रीिैल्याजवळ असलेल्या कर्दळी  वनात तीनिे वर् े

तपस्या करीन. या नांतर “स्वामी समर्द” या नाांवाने प्रज्ञापरू (सध्याचे अक्कलकोट) या स्र्ानी प्रकट होईन. या 

अवताराच्या समाप्तीनांतर  तेर्ील वटवकृ्षात माझी प्राणिक्ी प्रवेि करवनू, मणल्लकाजुदन णिवणलांगात णवलीन 

होईन.  केवळ र्ोन वर्ादच्या बालकाच्या मखुातनू णनघालेले ह ेवक्व्य ऐकून आजोबा बापन्नाचायुदल ूअत्यांत 

आनांणर्त झाले. तसेच त्याांच्या आश्चयादला सीमाच राणहल्या नाहीत. बाळ श्रीपार्ाचा वाढणर्वस 

मोठ्या  र्ाटात   साजरा झाला.  

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपय.े || 

 

 

 

 



अध्याय ४ 
 

श्रीपाद प्रभ ूंचे सवाव्यापकत्व  

एकर्ा बापन्नाचायुदल ू श्रीपार् प्रभनुा म्हणाले “श्रीपार्ा| त ूतीन वर्ादचा आहसे परांत ुमोठ्या माणसासारख ेबोलतोस सवाांबद्दल माणहती असावयास 

त ूसवदज्ञ आहसे काय? यावर  बालक श्रीपार् हसनू म्हणाले “मी तीन वर्ादचा आह ेअसे तुम्हास वाटते परांत ुमला तसे वाटत नाही. माझ ेवय 

अनेक लक्ष वर्ादच ेआह.े मी या सषृ्ीच्या उत्पत्तीच्या अगोर्र होतो आणण प्रलयानांतर सदु्धा राहणार आह.े सषृ्ीच्या णनणमदतीच्या वेळी  मी 

होतो. माझ्या णिवाय सषृ्ीची उत्पत्ती, णस्र्ती, आणण लय होऊच िकत नाही. मी साणक्षभतु होऊन सवद व्यवहाराच ेअवलोकन करतो.”  यावर 

बापन्नाचायुदल ूम्हणाले “श्रीपार्ा, लहान मलुाांनी आपण चांद्रमांडळात आहोत  असा केवळ णवचार केल्यान ेआपण चांद्रमांडळात आहोत असे होत 

नाही. प्रत्यक्ष अनभुव असावा लागतो सवदज्ञान सवदव्यापकत्व, सवद िक्ीतत्व ह ेकेवळ जगणनयांताच ेलक्षण आह.े”  यावर श्रीपार् प्रभ ू

म्हणाले “मी सवदत्र णस्र्त असणारे आणर्तत्व आह.े प्रसांगानसुार मी व्यक् होतो. मी सवदव्यापी आह.े ज्ञान, णवज्ञान माझ्या चरणािी  लीन 

आहते. माझ्या केवळ सांकल्पान ेही सषृ्ी णनमादण झाली.. मी सवद िणक्मान आह ेयात आश्चयद के काय? यावर णपता अप्पलराज िमाद 

म्हणाले “बाळा श्रीपार्ा, बालपणापासनू त ूआम्हास एक कोडेच आहसे. तू वारांवार मी र्त्त प्रभ ूआह ेअसे म्हणतोस आणण नणृसांह सरस्वती रुपान े

पनु्हा एकर्ा प्रकट होईन असे म्हणतोस. पीणठकापरुमच ेब्राम्हण या भार्णाला  मनचाांचल्य बदु्धीभ्रष्ता असे म्हणतात” णपत्याच ेह ेवक्व्य ऐकून 

बालक श्रीपार् म्हणाले “ तात, खरे साांणगतले पाणहज ेना? नभोमांडळातील सयूादस तू सयूद नाहीस असे म्हटल्यान ेतो सयूद नाही असे होईल 

काय? सत्य ह ेर्िे, काळ अबाणधत असते.” श्रीपार्ाांच ेह ेभार्ण ऐकून णपता अप्पलराज िमाद, आजोबा बापन्नाचायुदल ूअगर्ी र्क्क होऊन गेले. 

एकर्ा बालक श्रीपार् त्याांच्या घरी असलेल्या काळाग्नीिमन श्रीर्त्ताांची आराधना करीत होते. त्यावेळी बापन्नाचायुदल ूआजोबाांनी श्रीपार्ाना 

णवचारले “बाळा, तू र्त्त आहसे का र्त्तउपासक आहसे? तत्काळ श्रीपार् म्हणाले “आजोबा, ज्यावळेी मी र्त्त आह ेअसे म्हणतो त्यावेळी मी 

र्त्तच असतो. जेंव्हा मी र्त्तउपासक आह ेअसे म्हणतो त्यावेळी मी र्त्तउपासकच असतो. मी ज्या वेळी “मी श्रीपार् वल्लभ आह”े असे 

म्हणतो, त्यावेळी मी श्रीपार् वल्लभच  असतो. मी जो सांकल्प करतो तेच होत असते. हचे माझ ेतत्व आह.े” श्रीपार् पढु ेम्हणाले “आजोबा 

तुम्ही आणण मी एकच आहोत पढुील अवतारात मी अगर्ी तुमच्यासारखाच णर्सेन.” असे म्हणनू श्रीपार्ानी आपल्या आजोबाांच्या भमूध्यावर र्ोन 

बोटे ठेवनू स्पिद केला. ते कूटस्र् चैतन्याच ेस्र्ान आह.े काांही क्षणातच बापनाचायुदलनुा  णहमालयात णनश्चल समाधीत असलेल्या   बाबाजींच े

र्िदन झाल.े काांही वेळातच ते प्रयाग महाक्षेत्रणतल णत्रवेणी सांगमात स्नान करीत असल्याचे णर्सले आणण नांतर श्रीपार् प्रभ ूसमोर उभे असल्याच े

णर्सले. ह ेस्वरूप काांही क्षणातच कुक्कटेश्वराच्या स्वयांभ ूर्त्तात्रेयात णवलीन झाल.े त्याच्यातून एक अवधतु  स्वरूप णनघाले आणण त्याना समुती 

महाराणी णभक्षा घालीत असल्याचे णर्सले. त्या अवधतूाच ेरूप काांही क्षणातच, महाराणी समुतीच्या माांडीवर णनजलेल्या तान्हया बाळात 

बर्लले. पाहता,पाहता ते बाळ सोळा वर्ादच्या यवुकात रुपाांतरीत झाल.े त्या यवुकाने हुबेहूब बापन्नाचायुदले सारखचे परांत ुसांन्यािाच ेरूप धारण 

केले. त्याांनी र्ोन नद्याांच्या  सांगमात स्नान केले आणण बापन्नाचायुदलूकडे पाहत म्हटल े “मला नणृसांहसरस्वती म्हणतात. ह ेगांधवदपरू आह”े  असे 

साांणगतल्यावर स्वाणमनी एक वस्त्र नर्ीवर पसरले आणण त्यावर बसनू श्रीिैल्यास गेले. तेर्नू ते कर्दळी वनात गेले. तेरे् अनेक वरे् तपस्या 

केल्यानांरार ते कोणपनधरी महापरुुर्ाच्या रूपात प्रकट झाल.े त्याांनी बापन्नाचायुदल ूकडे पहात म्हटल े“माझ्या या रुपाला स्वामी समर्द असे 

म्हणतात. र्ोड्याच वेळातच त्याांनी प्राणत्याग केला आणण त्याांची प्राण िक्ी वटवकृ्षात  गेली. त्याांचा णर्व्यात्मा श्रीिैल्यावरील मल्लीकाजुदनाच्या 

स्वरूपात  णवलीन झाला. त्या परम पणवत्र णिवणलांगातून  ध्वनी उमटला “ बापानायाद तू धन्य आहसे. णत्रमतूी स्वरूप असणारा मी, श्रीपार् 

श्रीवल्लभ, नणृसांह सरस्वती आणण स्वामी समर्द या तीन रुपात तुला अनगु्रणहत करीत आह.े”  हा मांगल ध्वनी ऐकून  आणण णर्व्य दृश्य ेपाहून 

बापान्नाचायुदल ूस्तब्धच झाल.े त्याांना समोर णनरागस चेहऱ्याचा तीन वर्ादचा हसरा बालक श्रीपार् णर्सला, त्याांनी त्याला प्रेमान ेउरािी कवटाळून 

धरल.े त्यावेळी ते णर्व्य तन्मय अवस्रे्त गेले. या अवस्र्ेत णकती वेळ गेला ते कळलेच नाही. त्याांनी डोळे उघडले त्यावेळी अणग्नहोत्र करण्याची 

वेळ झाली होती. ते चटकन उठले आणण अणग्नहोत्रात सणमधा घालनू णनत्याप्रमाण ेवेर्मांत्र म्हण ूलागले. र्ररोज एकर्ा मांत्र म्हणताच अग्नी 

प्रज्वणलत होत असे. परांत ुत्या णर्विी मात्र अनेक वेळा मांत्र म्हटल्यावर सदु्धा अग्नी पेटला नाही. आजोबा घामान ेओले-णचांब झालेले श्रीपार्ानी 

पणहले आणण अणग्नकुां डाकडे पाहून म्हणाले “ अरे अणग्नर्वेा तुला आज्ञा करतो त ूआजोबाांच्या र्वेकायादत अडर्ळा आण ूनकोस.” आणण आश्चयद 

असे की त्या कुां डात अग्नी तत्काळ प्रज्वणलत झाला. त्यावेळी श्रीपार् प्रभ ूम्हणाले “माझ्या सांकल्पा णिवाय, आजोबा सारख ेमहान तपस्वी सदु्धा 

अग्नी णनमादण करू िकत नाहीत” 

||   श्रीपार् राजम िरणां प्रपद्य.े || 

 



अध्याय ५ 
 

नरदसूंह वमाा याूंच्या शेतास बालक श्रीपादाूंची भेट.  

एकर्ा नरणसांह वमाद, बालक श्रीपार्ास आपले िेत र्ाखणवण्यासाठी घोडागाडीत बसवनू घेऊन गेले. त्या िेतातील 

जणमनीत अनेक प्रकारची णपके येत होती. त्यातील र्ोडक्याच्या वेलीना फुले येत नसत. कधी-काळी आलीच तर 

ती सकूुन जात त्या णठकाणी फळ येत नसे. एखार् ेवेळी फळ लागले तर ते एव्हढे कडू असे णक तोंडात घालवत 

नसत. ही गोष् वमाांनी श्रीपार्ाना साांणगतली. ते प्रसन्नतेने म्हणाले “ वमाद आजोबा, पवूीच्या काळी येरे् एका 

र्त्तभक्ाने तपस्या केली होती. ही पणवत्र भमूी साक्षात र्त्तस्वरूप असलेल्या माझ्या चरण स्पिादसाठी तळमळत 

होती.णतची तळमळ तमु्हास कळावी म्हणनू णतने हा मागद पत्करला होता. माझ्या चरण स्पिादने या भमूीच्या 

भणूमतत्वात पररवतदन घडेल.” एवढे बोलनू बालक श्रीपार् घोडागाडीतून खाली उतरून त्या िेतात णफरू लागले. 

त्याच वेळी तेरे् काांही चांच ू(आणर्वासी) यवुक, यवुती आल्या. त्या सवादनी श्रीपार् प्रभनुा मोठ्या श्रद्धाभावाने 

नमस्कार केला. श्रीपार्प्रभ,ू  वमाद आजोबाना साांग ूलागले “आजोबा ह ेसवद चांच ूलोक नरणसांह अवतारिी 

सांबांणधत आहते. ते      महालणक्ष्मला आपली बणहण मानतात.” नरणसांह वमाद त्या चांच ूयवुकाना 

म्हणाले “आम्हाला भगवान नरणसांह आणण महालक्ष्मीचे र्िदन होऊ िकेल काय?” ते चांच ूयवुक म्हणाल ेत्यात 

काय कठीण?  आम्ही त्या र्ोघाना येरे् घेऊन येतो.  असे साांगनू ते यवुक णनघनू गेले. र्ोड्या वेळातच ते नरणसांह 

भगवान आणण माता महालक्ष्मीस घेऊन आले. श्रीपार् प्रभनुी भगवान नरणसांहाना प्रश्न केला “पवूद यगुातील नरणसांह 

तचू आहसे ना? ही चांच ूलक्ष्मी तझुी पत्नीच आह ेना? णहरण्यकणिपचुा वध करून प्रल्हार्ाचे रक्षण करणारा तचू 

ना? या प्रश्नाांचे उत्तर र्णे्यासाठी भगवान नरणसांह णत्रवार होय असे म्हणाले.या नांतर काांही क्षणातच त्या उभयताांनी 

ज्योती रुपात श्रीपार्प्रभूांच्या  अांतरांगात   प्रवेि  केला. चांच ूमांडळी अांतधादन पावली.अिा अनेक 

अर्भतू, अनाकलनीय लीला श्रीपार्ानी बाल्यावस्रे्त असतानाच केल्या.  

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ६ 
 

कुलशेखर मल्लाचा गवा हरण  

   श्रीपार् प्रभ ूचार वर्ादचे असताना णपठापरुम येरे् कुलिेखर नाांवाचा एक मल्ल आला होता. त्याने णपठापरुमच्या 

मल्लाांना “मल्लयदु्धाच े आव्हान केले होते. णपठापरूमच्या मल्लाांना आपण कुलिेखरकडून मार खावनू अपमाणनत 

होणार याची खात्री होती. येर्ील काांही मल्ल श्रीपार् प्रभूांच ेभक् होते त्याांनी प्रभनुा आपली समस्या 

साांणगतली. श्रीपार् प्रभ ूम्हणाल े“अरे मल्लानो, तमु्ही मळुीच घाबरू नका. आपला भीम आह ेना, तो कुलिेखर 

बरोबर मल्लयदु्ध करेल. प्रत्यक्षात भीम कुबडा असनू आठ णठकाणी वाकडा होता. त्याची श्रीपार् प्रभूांवर णनताांत 

श्रद्धा होती. ठरल्या प्रमाणे कुलिेखर आणण भीम याांचे मल्लयदु्ध कुक्कटेश्वराच्या प्राांगणात सरुु 

झाल.े कुलिेखराच्या प्रत्येक माराबरोबर भीमाचे िरीर अणधक, अणधक बलवान होत होते. तो ज्या णठकाणी 

णभमास मारीत होता, त्याच णठकाणी त्यास णततक्याच जोराने मार लागत होता. अांती कुलिेखर र्कून हरला 

आणण भीमाच ेकुबड आणण वाकडेपण जाऊन तो एक बलिाली यवुक बनला. कुलिेखर श्रीपार् प्रभनुा िरण 

आला . प्रभ ूत्यास म्हणाल े“त ूआपल्या बलवत्तेवर  अहांकाराने फुगला होतास त्यामळेुच तझुी िक्ी     भीमास 

णमळाली आणण त्याची र्बुदलता तलुा प्राप्त झाली. माझ्या कृपेने तलुा अन्न, वस्त्रास कमी पडणार 

नाही.” कुलिेखर श्री व्यांकटेश्वराचा भक् होता. त्यामळेु क्षणभर  श्रीपार्  प्रभनूी त्यास श्री व्यांकटेश्वराच्या रूपात 

र्िदन णर्ले आणण कृतार्द केले. श्रीपार् प्रभूांची कृपा कोणावर आणण किी होईल ह ेकोणीच जाण ूिकत नाही.  

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अध्याय ७ 

 
महर्षी दवद्यारण्याचे प्राकट्य  

एकर्ा णपठीकापरुास एका अवधतुाांचे आगमन झाल.े ते उन्मत्त अवस्रे्त असलेल ेणसद्ध परुुर् होते. णपठीकापरु 

वासीयाांनी त्याना  अदृश्य झालेल्या कुक्कटेश्वरातील स्वयांभ ू श्री र्त्ताते्रयाांच्या मतूी बद्दल णवचारले. त्यावेळी ते 

णसद्ध परुुर् म्हणाले “ह ेर्त्तभक्ाांनो, श्री र्त्त सकळ पणु्यके्षत्रात स्नान करून सध्या एका नर्ीत आहते. भक्ाांनी ती 

मतूी िोधण्यास आपले सवद कौिल्य पणास लाऊन ती मतूी िोधनू काढली. मतूीच्या णमळण्याने समस्त 

णपठीकापरुवासी अत्यांत आनांणर्त झाले. एका िभु महूुतादवर त्या मतूीची पनु:प्रणतष्ठापना सवदमांगल अिा समुती 

महाराणी आणण ब्रह्मतेज असलेल्या श्री अप्पलराज िमाद या सच्छील र्ाम्पत्याच्या करकमलाव्र्ारे झाली. यावेळी 

एक मोठा उत्सव करण्यात आला. त्याच ेअध्वयूद          श्री बापन्नाचायुदल ूहोते. मांणर्रात श्रीर्त्तमतूीची 

पनु:प्रणतष्ठापना  झालेल्या णर्विी  श्री बापन्नाचायुदलनुी त्या णसद्ध परुुर्ास आपल्या घरी णभक्षेस येण्याची णवनांती 

केली. या णठकाणी त्या णसद्धास बालक श्रीपार्ाांचे र्िदन झाले. या गोंडस बालकास पाहताच त्या णसद्धाच्या मनात 

पतु्र वात्सल्य उत्पन्न झाल.े त्यावेळी श्रीपार् मातलु श्री वेंकटप्पा याांच्या खाांद्यावर बसनू त्याच्या णिखेिी खेळत 

होते. त्याांनी त्या णसद्धाकडे पाहून णस्मत हास्य केले. ते पाहून त्या णसद्धाची समाधीच लागली. समाधीतनू व्यरु्ान 

झाल्यावर श्रीपार् त्याांना म्हणाले “माधवा, तझु्या इच्छेप्रमाणे णहांर् ूसाम्राज्याची स्र्ापना, माझे वय सोळा वर्ादचे 

झाल्यावर बकु्कराय करतील. त ूहररहर-बकु्कराय याांच्या पाठीिी सर्वै असले पाणहजे. “णवद्यारण्य महर्ी या 

नावाने तझुी सवदकडे ख्याती होईल. तझेु सहोर्र सायन्नाचायद याांच्या वांिात येणाऱ्या िताब्र्ीत गोणवांर् णर्णक्षत 

जन्म घेणार आहते. तो गोणवांर् णर्णक्षत अन्य कोणी नसनू तचू असिील. राजर्ी होऊन तांजावरु सांस्र्ानात 

महामांत्र्याचा पर्भार साांभाळून कृतकृत्य होिील.” श्रीपार् प्रभूांच्या मखुातनू ह ेवक्व्य ऐकल्यावर, त्या णसद्धाच्या 

नेत्रातनू आनांर्ाच्या अश्रधुारा वाहू लागल्या. त्याने वात्सल्यभावाने श्रीपार्ास आपल्या माांडीवर बसणवले. त्यावेळी 

श्रीपार्ानी त्या णसद्धाच्या  चरणाांचे वांर्न केले. त्या णसद्धान ेआश्चयद व्यक् करताच श्रीपार् म्हणाले “त ूणवद्यारण्य 

या नाांवाने िृांगेरी णपठाधीपती होिील. तझु्या परांपरेत णतसरा णिष्य कृष्णसरस्वती या नाांवाने तचू असिील. तझु्या 

मनात माझ्याणवर्यी पतु्रभाव उत्पन्न झाल्याकारणाने,  माझ्या पढुील नणृसांहसरस्वती अवतारात कािी 

क्षेत्री  कृष्णसरस्वती या नाांवाने णसद्धअवस्र्ा प्राप्त करून त ूमला सांन्यास र्ीक्षा र्िेील. त ूसांन्यास धमादचा उद्धार 

करिील. यास कािी णवश्वेश्वर व माता अन्नपणूाद याांची साक्ष असेल.” श्रीपार्ाांच्या या भणवष्यातील घडणाऱ्या 

घटनाणवर्यीचे वक्व्य ऐकून त्या णसद्धास कृतकृत्य झाल्या सारखे वाटल  

                                     

|| श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य. || 

 



अध्याय ८ 
 

श्रीपाद प्रभ ूंचा सदु्गरू श्री दशर्डी साईबाबाूंच्या रुपात अवतररत होण्याचा सूंकल्प. 

तीरुमलर्ास नाांवाचे श्रीपार् प्रभूांचे एक भक् होते. एकर्ा ते श्रीपार्ाच्या मातामहाच्या घरी त्याांचे धतुलेले वस्त्र 

घेवनू गेले होते. समुती महाराणीचे मामा श्रीधरावधाणन, श्रीपार्ास कडेवर घेवनू खेळवीत होते. ते “र्त्त 

णर्गांबर,  “र्त्त णर्गांबर, र्त्त णर्गांबर, अवधतूा” असा घोर् करीत होते. त्यावेळी श्रीपार् केवळ र्ोन वर्ादचे 

होते. ते  णकलकारी करीत खेळत होते. ते नयन मनोहर दृश्य पाहून तीरुमलर्ासाच ेमखुातनू अनायासेच  “श्रीपार् 

वल्लभ , र्त्ता णर्गांबरा”  असे िब्र् णनघाले. श्रीधरावाधानी याांनी णतरुमल र्ासाकडे वळून पणहले. त्याच वेळी 

श्रीपार्, “नणृसांह सरस्वती र्त्त णर्गांबरा” असे म्हणाल.े ते साक्षात पवूीचे र्त्तप्रभ ू असनू प्रस्ततु श्रीपार् श्रीवल्लभ 

आणण पढेु नणृसांह सरस्वती या रुपात अवतररत होणार याची सचुना त्याांनी आपल्या णवणिष् िैलीने साांणगतली 

होती. श्रीपार् म्हणाले “ आजोबा नणृसांह सरस्वतीचा अवतार महाराष्र र्िेात घेण्याचा माझा सांकल्प 

आह.े णतरुमलर्ासास  सदु्धा महाराष्र र्िेात येण्यास साांगत आह”े श्रीधरावधानी अवाक झाले. णतरुमल र्ास 

म्हणाले “कुठल्याही जन्मी, कोणत्याही रुपात असताना सर्वै माझे रक्षण करण्याचा भार तमुच्यावर आह.े मला 

तमुच्या बाळकृष्ण रुपावर अणतिय प्रीती आह”े  श्रीपार् म्हणाले “णतरुमलर्ासा| त ूमहाराष्र र्िेात “गाडग े

महाराज” या नावाने रजक कुलात जन्म घेिील. र्ीन,र्बुळ्याांची, र्णलत व र्ुुःखी जनाांच्या सेवेने पनुीत 

होिील. धीणिला (सध्याच्या णिडी गावी) गावी “साईबाबा” या नाांवाने यवन वेर्ात माझा समर्द सद्गरुू रुपात 

अवतार होईल. तलुा त्या अवतारात माझ्याकडून अवश्य अनगु्रहाची प्राप्ती होईल. तलुा बाळकृष्ण रुपावर अत्यांत 

प्रीती असल्याने “गोपाला, गोपाला र्वेकी नांर्न गोपाला”  या नाममांत्राचा जप करिील. तझु्या या िरीराच्या 

पतनानांतर अल्प काळ णहरण्यलोकी राहून नांतर  गाडगे महाराज या रुपात जन्म घेऊन लोकणहत करिील. ह ेतलुा 

माझे वरर्ान व अभयर्ान आह.े” हा ससुांवार् चाल ूअसताना  श्रीधरावधानी मायेच्या आवरणात होते. त्याांना या 

सांवार्ातील काांही कळले नाही. समुती महाराणीच्या हाकेसरिी, त्याांच्यावर असलेले मायेचे आवरण र्रू झाल े

आणण श्रीपार् सामान्य बालक आहते अिी त्याांची धारणा झाली. 

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य. ||  

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ९ 
 

 बाळ श्रीपादाच्या दुग्ध समस्येचे दनराकरण आदण श्रीपाद हे श्रीदत्त असल्याची पूंच महाभ ताूंकर्ड न 

साक्ष  

श्रीपार् प्रभूांच्या जन्मापासनू त्याना परेुसे र्धु णमळत नसे. समुती महाराणी बाळास परेुसे स्तनपान करव ूिकत 

नव्हती. त्याांच्या घरी एक गाय होती, परांतु ती त्याांच्या घरी असलेल्या काळाग्नीिमन र्त्ताांच्या नैवेद्यास परेुल 

एवढेच र्धु र्ते असे. बाकीचे आपल्या वासरास पाजणवत असे. आपण  आपल्या णर्व्य आणण अपवूद णििसु 

परेुसे र्धु र्वे ूिकत नाही   या णवचाराने त्या सच्छील माता-णपत्यास वाईट वाटे. वेंकटप्पय्या आणण नरणसांह 

वमाद, याांनी भरपरू र्धु र्णेारी गाय अप्पलराज याना र्ान र्णे्याचा प्रयत्न केला परांतु ते सारे व्यर्द झाल ेकारण र्ान 

स्वीकार न करण्याचे अप्पलराजाांचे व्रत होते. या समस्येचे णनराकरण करण्यासाठी श्री शे्रष्ठी बापन्नाचायुदल ूकडे 

आल.े त्याांनी एक िभुलक्षणी गाय अप्पलराज िमादना र्णे्याचा आपला मानस त्याना साांणगतला. श्री 

बापन्नाचायुदलणुन ती गाय आणनू त्याांच्या गोठयात बाांधण्यास  शे्रष्ठीना  साांणगतले. बापन्नाचायुदलनुी ती गाय 

जावायास गोर्ान र्णे्याचा प्रयत्न केला परांत ुते गोर्ान अप्पलराजाांनी नाकारले. याच वेळी णहमालयातील  सतोपर् 

या गावातून श्री सणच्चर्ानांर् नावाचे एक महात्मा णपठापरुी  आले. ते कैवल्यिृांगी येरे् असलेल्या श्री णवशे्वश्वरप्रभूांचे 

णिष्य होते. “श्री णवश्वेश्वर प्रभ ूस्वतुः णपठीकापरुी श्रीपार् श्रीवल्लभ रुपाने असनू त्याांच्या बाल्य रूपाचे र्िदन 

घेऊन, कृतार्द व्हावे” असा आर्िे श्री सच्चीर्ानांर्ाना झाला होता. त्यानसुार ते णपठीकापरुी आल े

होते. बापन्नाचायुदलनुी त्याच ेउत्तम प्रकारे स्वागत केल.े त्याांच्यापढेु बाळ श्रीपार्ाांच्या र्धुाची समस्या 

आली . तेंव्हा त्याांनी ठामपणे साांणगतले की “अप्पलराज  िमाांनी गोर्ान घेतले पाणहजे. श्रीपार् श्रीवल्लभ साक्षात 

र्त्तप्रभ ूअसनू, व्यर्द असलेल्या णनयमाांच्या बांधनात पडून त्याना गोक्षीर अपदण करण्याचे महद्भाग्य हातनू र्वडू 

नये.” ब्राम्हण सभेने श्रीपार् श्रीवल्लभ श्री र्त्त असल्याचा परुावा माणगतला. श्री सच्चीर्ानांर्ानी “तमु्हास पांच 

महाभतूाांची साक्ष र्तेो” असे ब्राम्हण सभेस साांणगतले. यानसुार यज्ञ प्रारांभ झाला आणण त्याच वेळी भमूातेने साक्ष 

णर्ली. ती म्हणाली “श्रीपार् श्रीर्त्त असल्याकारणाने श्री अप्पलराज याांनी गोर्ान स्वीकारावे. श्वसरुापासनू 

जावायास प्रीतीपवुदक णर्लेली वस्तू “र्ान” होत नाही.” यज्ञ प्रारांभ झाल्यावर यज्ञस्र्ळ सोडून इतर स्र्ळी पाउस 

पडत होता ही  र्सुरी साक्ष होती. यज्ञातील हणवभादग घेण्यास प्रत्यक्ष अणग्नर्वे आल ेआणण गोर्ान घेण्यात 

काांही  र्ोर् नाही असे त्याांनी साांणगतले. ही णतसरी साक्ष होती. यज्ञमांडपा व्यणतररक्, इतर स्र्ळी, वायरु्वेाने 

आपला प्रताप र्ाखणवला. ही चवर्ी साक्ष होती. याच वेळी आकािातनू णर्व्य वाणी झाली की श्रीपार् साक्षात 

श्री र्त्त आहते. ही पाचवी साक्ष होती. पांचभतूाांची साक्ष झाल्यानांतर णपठापरुची ब्राम्हण सभा मौन झाली आणण 

अप्पलराज याांनी गोर्ानाचा स्वीकार केला. अिाप्रकारे बालक श्रीपार्ाच्या र्गु्ध समस्येच ेणनराकरण झाले त्यामळेु 

सवदचजण आनांणर्त झाल.े  

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य. || 

 

 



अध्याय १० 
 

बालक श्रीपादानी मोठ्या लीलेने आपल्या दपत्यास ऋणमुक्त केले  

णपठीकापरुम नगरीत सबु्बय्या श्रेष्ठी नाांवाच ेएक वैश्य गहृस्र् रहात होत.े त्याांच े वाण्याच ेर्कुान होते. एकर्ा अप्पलराज 

िमाद याांच ेघरी आईनणवली या गावाहून बरेच पाहुण ेआले होते.  त्याांच्या भोजनाची व्यवस्र्ा करण्यासाठी त्याांच्याजवळ 

परेुस ेधन धान्य  नव्हत.े ते र्ानाचा स्वीकार करीत नसत. श्री वेंकटपय्या श्रेष्ठीच्या घरी, करीत असलेल्या पौरुहीत्या 

बद्दल, णमळणारे धन कसाबसा उर्रणनवादह करण्यापरुत ेअस.े नाईलाजास्तव अप्पलराज िमाांनी सबु्बय्याच्या र्कुानातनू 

एक वराह एवढ्या णकमतीच ेधान्य उधार नलेे होत.े बांधगुण परत गेल्यानांतर ही रक्कम परत करावी अस ेसबु्बय्यान े

अप्पलराज िमादना बजाणवल ेहोते. परांत ुिमाद त्याच ेर्णेे र्ऊे िकल ेनाहीत आणण सबुय्यान ेत्या एक वराह रकमवेर 

चक्री व्याज लाऊन खोटे णहिबे र्ाखवनू र्हा वराह र्णेे बाकी असल्याच ेिमादना कळणवल.े सबु्बयाचा मानस 

अप्पलराज िमाांच ेराहत ेघर लबुाडण्याचा होता. श्री नरणसांह वमाद आणण वेंकटपय्या श्रेष्ठी  याांनी अस ेहोऊ णर्ल े

नाही. एकर्ा श्रीपार् श्रेष्ठींच्या घरी असताना सबु्बय्या व्यांगान ेम्हणाला राजिमाद जर त्याांच े ऋण फेडू िकत नसतील तर 

त्याांच्या पतु्राांपकैी एकास त्याांच्या र्कुानात चाकरी करण्यास पाठवाव.े णकां वा स्वतुः चाकरी करण्यास याव.े  सबु्बय्याच ेह े

बोलण े ऐकून श्रेष्ठींच्या डोळ्यात पाणी आल.े श्रीपार्ानी ते अश्र ूआपल्या णचमकुल्या हातानी पसुले आणण सबु्बय्याकडे 

वळून म्हणाल े“अरे सबु्बय्या  तझु ेऋण मी फेडीन. चल तझु्या र्कुानात.  र्कुानात सवेा करून ऋण णफटल्यावर मात्र 

तझु्या घरी लक्ष्मी राहणार नाही.” बाळ श्रीपार्ाना घेऊन वेंकटपय्या श्रेष्ठी सबु्बयाच्या र्कुानात आल.े णततक्यात एक 

जटाधारी सांन्यासी त्याांच ेर्कुानात आला. तो सबु्बय्याच ेर्कुान िोधीत होता. त्याला एक ताांब्याच ेपात्र णवकत 

घ्यावयाच ेहोते. तो सबु्बयाला म्हणाला “मला एका ताांब्याच्या पात्राची अत्यांत गरज आह.े णकां मत  र्ोडी जास्त असले 

तरी चालेल. सबु्बय्याच्या र्कुानात बत्तीस तिी ताांब्याांची पात्र ेहोती. परांत ुतो खोटेच म्हणाला  “माझ्याकडे एकच पात्र 

णिल्लक आह.े त्याला र्हा वराह र्ऊे िकत असल्यास तलुा ते णमळेल. तो सांन्यासी चटकन कबलु झाला. त्याची 

केवळ एकच अट होती ती अिी की     वेंकटपय्या याांच्या माांडीवर बसलेल्या श्रीपार्ानी त ेपात्र आपल्या हातानी त्या 

सांन्यािास द्याव.े  या अटीनसुार श्रीपार्ानी ते पात्र त्या जटाधारी सांन्यािास णर्ल.े पात्र  र्तेाना श्रीपार् हसत 

म्हणाले “तझुी इच्छा आता पणूद झाली ना? तझु्या घरी लक्ष्मी णस्र्र राहील. त ूतझुी सांन्यास र्ीक्षा सोडून र्ऊेन स्वगहृी 

जा. तझु्यासाठी तझुी पत्नी, मलेु  वाट पहात आहते.” तो सांन्यासी अत्यांत आनांणर्त होऊन णनघनू गेला. यावेळी 

सबु्बय्या म्हणाला “आजच्या णवक्रीत मला णविरे् धनलाभ झाला. अप्पलराज िमाद याांचकेडून यावयाच ेअसलेले र्हा 

वराहाच ेऋण मला णफटल्या सारखे वाटत आह.े या क्षणी श्रीपार् ऋणातनू मकु् झाल”े वेंकटपय्या म्हणाल े“ह ेज ेत ू

साांगतो आहसे ते गायत्रीच्या साणक्षन ेसाांग” सबु्बय्यान ेतस ेकेले. श्रीपार् प्रभ ूआणण वेंकटपय्या घरी गेल्यानांतर सबु्बय्यान े

आत जाऊन पणहल ेत्यावेळी तेर्े एकतीस पात्राांपकैी केवळ एकच पात्र होते.  श्रीपार् प्रभूांच्या लीला 

अनाकलनीय,अगम्य आणण अणचांत्य होत्या. त्याांच्या समक्ष ज ेबोल ूते वचन खरे होत अस.े साक्षात र्त्तप्रभूांच्या 

करकमलाांनी ताांब्याच ेभाांडे घेणारा जटाधारी धन्य होता आणण सबु्बय्या णकती र्रु्वैी.  अिा अनाकलनीय लीलेन ेश्रीपार् 

प्रभनुी आपल्या णपत्यास ऋणमकु् केले. 

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपद्ये. || 

 



अध्याय ११ 
 

 आनूंद शमाा याना श्रीपाद प्रभ ूंचा अनुग्रह   

आनांर् िमाद नाांवाचे एक णवव्र्ान, आचारसांपन्न आणण गायत्री मांत्राचे अनषु्ठान करणारे ब्राम्हण होते. णवदे्यचे तेज 

त्याच्या मखुावर णवलसत असे. ते बाल्यावस्रे्त असताना एकर्ा आपल्या णपत्याबरोबर णपठापरुम क्षेत्री गेले 

होते. त्यावेळी ते श्रीपार् प्रभूांचे आजोबा श्री बापन्नाचायुदल ूयाांच्या घरी उतरले होते. या णपता, पतु्राचे 

बापन्नाचायुदलुांच्या घरी उत्तम प्रकारे स्वागत झाले. भोजनासाठी मेजवानीचा बेत  होता. यावेळी श्रीपार् प्रभूांचे वय 

पाच वर्ादहून र्ाडे कमीच होते. सकुोमल, लहान वयाचा तो णर्व्य बालक तेजस्वी, सुांर्र, अजानबाहू, आणण 

नेत्रव्द्यात अत्यांत प्रेम, करुणा भरून असलेला असा होता. त्याच ेवणदन करीता वेर् सदु्धा र्कले. अिा या णर्व्य 

बालकाला आनांर् िमाांनी चरण स्पिद करून नमस्कार केला. त्यावेळी श्रीपार्ानी आपला वरर् हस्त आनांर् 

िमादच्या णिरावर ठेवला आणण म्हणाले “जन्म जन्माांतरापासनू माझा अनगु्रह तझु्यावर आह.े पढुील जन्मी त ू

अवधतू होिील आणण तझेु नाांव “वेंकय्या” असे असेल. र्षु्काळ पडला असताना, पाउस पाडण्याचे सामर्थयद 

तलुा प्राप्त होईल, तसेच साांसाररक लोकाांचे कष्, क्लेि र्रू करण्याची णसद्धी तलुा प्राप्त होईल”. असा णर्व्य 

आिीवादर् प्राप्त करून आनांर् िमाद कृतकृत्य झाले.  

याच आनांर् िमाांनी श्रीिांकरभट्ट याांचा सत्कार करून उत्तम भोजन णर्ले होते. त्याांनी गायत्री मांत्रातील प्रत्येक 

अक्षराचा मणहमा आणण त्याच्या उच्चार करण्याने आपल्या िरीरातील  कोणत्या िक्ी प्रभाणवत होतात याांचे 

णवस्ततृ वणदन करून साांणगतले. तसेच अष्म आणण नवम सांख्येचे वैणिठ्य णववरण करून साांणगतले. ते असे -- नउ 

या सांख्येस एकाने भाणगले असता नउच ्येतात ९ ला,२ ने गणुणले असता १८ ही सांख्या येते यातील १ आणण ८ 

याांची बेरीज ९ च येते तसेच ९ ला ३ ने गणुणले असता २७ सांख्या येते. यातील २ आणण ७ याांची बेरीज केली 

असता ती ९ च येते अिा प्रकारे कोणत्याही सांख्येने ९ ला गणुणले असता येणाऱ्या सांख्येच्या आकड्याांची बेरीज 

केली असता ९ हीच सांख्या येते. यामळेु ९ ही सांख्या ब्रम्हतत्व सचुणवते. याच प्रमाण े८ ही सांख्या मायास्वरूप 

आह.े या सांख्येचे वैणिष््ठय असे की ८ ला १ ने गणुीले असता ८ येतात, ८ ला २ ने गणुील्यास १६ येतात 

यातील १ आणण ६ णमसळल्यास ७ येतात ह ेआठ पेक्षा कमी आहते. ८ ला ३ ने गणुणले असता २४ येतात या 

सांख्येतील २ व ४ ची बेरीज केल्यास ६ येतात ह ेसात पेक्षा कमी आहते. या प्रमाणे सषृ्ीतील समस्त जीवरािी 

मधील िक्ी हरण करण्याचे सामर्थयद जगन्मातेत आह.े  अिा प्रकारे आनांर् िमाांनी अनेक माणहतीपणूद गोष्ी श्री 

िांकरभट्टाना साांणगतल्या होत्या.  

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य. || 

 

 

 

 



अध्याय १२ 

श्रीदत्तानूंद स्वामींना  श्रीपाद प्रभ ूंचा कृपाप्रसाद  

श्री र्त्तानांर् स्वामी एक महान र्त्तभक्  होते. त्याांना बालपणी स्पष् बोलता येत नस.े िब्र् तोतरे येत त्यामळेु णमत्र मांडळी त्याची र्ट्टा 

करीत. त्याना एक अनाणमक आजार झाला होता. पाच वर्ादपासनू तो वाढू लागला. एक वर्द लोटल्यावर र्हा वर् ेउलटल्याप्रमाणे 

िरीरात बर्ल होत होता. ज्यावळेी ते र्हा वर्ादचे झाले त्यावेळी त्याांच्या िरीरात पन्नास वर् ेझाल्यासारखी लक्षण ेणर्स ूलागली 

होती.  त्यावेळी बापन्नाचायुदल ूणपठीकापरुात यज्ञ करीत होत.े त्या यज्ञासाठी श्री र्त्तानांर् स्वामींच्या वणडलाांनी त्याना णपठीकापुरात 

नेले. यावेळी श्रीपार् प्रभूांचे वय सहा वर्ादच ेहोते. यज्ञासाठी लागणारे तपू एका वयस्क ब्राम्हणाच्या स्वाधीन केले होते. तपुाचा 

एकत्रीतीअांि (१/३) भाग घरी लपवनू ठेऊन र्ोनणत्रतीअांि (२/३) भाग तो ब्राम्हण प्रणतणर्न यज्ञासाठी आणीत असे. यामळेु र्ोड्या 

वेळातच  तपू सांपत आल.े त्यावेळी तपू तयार करण ेकठीण काम होते.हा  णचांतेचाच णवर्य होता. यावेळी 

बापान्नाचायुदलनुी  श्रीपार्प्रभूांकडे हते ूपरुस्सर पणहले. श्रीपार् म्हणाले “ काांही चोर माझे धन अपहरण करीत आहते. परांत ुमी त्याांचे 

प्रयत्न सफल होऊ र्णेार नाही. योग्य वेळीच त्याना णिक्षा र्ईेन.त्याच्या घरी पत्नी बरोबर िनीर्वेाने रहावे अिी आज्ञा करतो 

आह.े”  एवढे बोलनू श्रीपार्ानी त्या वदृ्ध ब्राम्हणास बोलावनू एका ताडपत्रीवर असे णलहून णर्ले “आई गांगामते| यज्ञाच्या णनवादहणासाठी 

लागणारे धतृ द्यावे. तझुी बाकी माझे आजोबा वेंकटपय्या र्ऊेन टाकतील. ही श्रीपार्ाांची आज्ञा आह.े”  ह ेपत्र त्याांनी श्रेष्ठीना 

र्ाखणवले. त्याांनी त ेमान्य केले. त्या वदृ्ध ब्राम्हणा समवेत चार अन्य ब्राम्हण पार्गया तीर्ादवर गेले. ते पत्र तीर्दराजास समणपदत केले 

आणण त्याांनी नेलेल्या पात्रात तीर्ादचे जल भरून घेतले आणण वेर्मांत्र म्हणत ते जल यज्ञ स्र्ळी आणले. जल आणीत असतानाच 

सवाांच्या समोरच त्या जलाचे तपू झाले. त्या धतृाचा आहुणतन ेयज्ञाची साांगता झाली. सवदजण आनांणर्त झाले. वचनाप्रमाण ेश्रेष्ठींनी त्या 

पात्रात तपू भरून गया तीर्ादस समणपदत केले. धतृ ओतत असतानाच त्याचे पाण्यात रुपाांतर झाले होते.  

र्त्तानांर्ाच्या णपत्यान ेआपल्या पतु्राच्या व्याधीबर्र््ल श्रीपार् प्रभनुा साांणगतले. ते म्हणाल े“र्ोडा वेळ र्ाांबा, रोगाचे णनवारण 

होईल. तोतरेपणा णनघनू जाईल. एक घर जळणार आह.े” प्रभूांची वचन ेअनाकलनीय होती.  त्याच वेळी तो वदृ्ध ब्राम्हण तेर्े 

आला. तपू चोरल्यामळेु काांही हानी झाली काय ते पाहण्यासाठी तो आला होता. श्रीपार् प्रभ ूत्यास म्हणाले “आजोबा, परम पणवत्र 

अिा यज्ञासाठी जमणवलेले तपू एका धतुादने चोरून नेले. अग्नीर्वेाला भकू आवरली नाही. धमादनसुार त्याांना णमळावयाला हवे असलेले 

तपू न णमळाल्यामळेु त ेघर जाळून आपली भकू भागवीत आहते.” श्रीपार् प्रभूांच ेबोलण ेऐकल्यावर त्या वरृ्ध् ब्राह्मणाचा चेहरा 

पडला. श्रीपार् पढेु म्हणाले “तझेु घर भस्मसात  झाले आह.े त्याच ेर्ोडे भस्म घेऊन ये.” प्रभूांच्या साांगण्या प्रमाणे तो ब्राम्हण आपल्या 

भस्म झालेल्या घराच ेभस्म घेऊन आला. ते भस्म पाण्यात टाकून ते पाणी श्रीपार् प्रभनुी र्त्तानांर्ास णपण्यास णर्ले. अिाप्रकारे 

भस्मणमणश्रत पाणी तीन णर्वस णपल्यानांतर र्त्तानांर्ाचा तोतरेपणा पणूदपण ेनष् झाला आणण ते स्वस्र् झाले. श्रीपार् प्रभनुी आपला णर्व्य 

हात र्त्तानांर्ाच्या णिरावर ठेउन िणक्पात केला. ज्याच्या योगाने ते ज्ञानसांपन्न झाले. त्यानांतर प्रभ ूम्हणाले “आज पासनू त ूर्त्तानांर् या 

नावाने प्रणसद्ध होिील. गहृस्र्ाश्रमाचा स्वीकार करून लोकाांना तारिील, धमदबोध करिील. त ूआणण हा ब्राम्हण णमळून गेल्या जन्मी 

व्यापार करीत होता. व्यापारात वैर्म्य आल्याकारणाने एकमेकाांचा नाि करण्याचा र्ोघे प्रयत्न करीत होता. एके णर्विी त ूया वदृ्ध 

ब्राम्हणास घरी बोलावनू प्रेमाने खीर खाऊ घातलीस. त्या णखरीत णवर् कालणवलेले होते. ती खीर खाताच तो ब्राम्हण अल्पावधीत मरण 

पावला. तलुा न कळू र्तेा त्या ब्राम्हणाने तझेु घर, अन्य लोकाांकरवी, जाळून टाकले होते. त्यात तझुी पत्नी जळून मेली. त ूबाहरेून घरी 

आल्यावर सवदनाि झालेला पाहून त्या धक्याने हृर्य बांर् पडून त ूमरण पावलास. पवूदजन्मात णवर्प्रयोग केल्यामळेु तलुा या जन्मी या 

णवणचत्र व्याधीस बळी पडाव ेलागले. तझेु घर या ब्राम्हणाने पवूदजन्मी जाळले असल्याने त्याचे घर या जन्मी जळून खाक झाले. या 

लीलेने मी तमु्हा र्ोघाना तमुच्या कमदबांधनातनू मकु् केले आह.े” एवढे बोलनू श्रीपार् प्रभ ूमौन झाले. त्याांचा अनगु्रह प्राप्त करून र्त्तानांर् 

वेर्िास्त्र सांपन्न पांणडत झाले. तो वदृ्ध ब्राम्हण श्रीपार् प्रभनुा िरण गेला आणण त्याने आतद भावाने  आपल्या अपराधाची क्षमा 

माणगतली. र्याघन प्रभनुी त्यास बोध करून क्षमा केली. नरणसांह वमाांनी त्या वदृ्ध ब्राम्हणास नवीन घर बाांधनू णर्ले. अिा प्रकारे श्रीपार् 

प्रभूांच्या कृपा प्रसार्ाने र्ोघाांच्या कमद बांधनाचा णवच्छेर् होऊन र्ोघाांचे भल ेझाले. प्रभूांच्या लीला अगम्य,अनाकलनीय आणण णर्व्य 

स्वरूपाच्या आहते हचे खरे.  

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपद्य.े || 



अध्याय १३ 

 

श्रीपाद प्रभ ूंच्या भक्त वात्सल्यास जाती, कुलाचा भेदभाव नाही.  

श्रीपार्प्रभ ूसात वर्ादचे झाल ेत्यावेळी त्याांचा वेर्ोक् णवधीने उपनयन सांस्कार झाला. त्या काळी सांपन्न गहृस्र्ाांच्या 

घरी असे मांगल कायद असल ेम्हणजे चोहीकडे अत्यांत आनांर्ाच ेवातावरण असे. बापन्नाचायुदलचू्या आनांर्ास तर 

सीमाच नव्हती. त्याांनी आपल्या जातीबाांधवाना श्रीर्त्त चररत्र ऐकण्यासाठी आमांणत्रत केले होते. ते सवदजण मोठ्या 

उत्सकुतेने र्त्तचररत्र श्रवण करण्यास आल ेहोते. र्त्तर्ास नाांवाच्या एका श्रीपार् प्रभूांच्या भक्ाने   श्री र्त्तचररत्र 

साांगण्यास प्रारांभ केला. ते म्हणाले “ पवूदयगुात अनसयूा आणण महर्ी अत्री या अणत पावन र्ाम्पत्यास एका 

पतु्राची प्राप्ती झाली. त्याांचे नाांव र्त्ताते्रय असे ठेवल ेहोते. तेच परम ज्योती र्त्ताते्रय सध्या कलीयगुात श्रीपार् 

श्रीवल्लभ या रुपाने णपठीकापरुम क्षेत्रात अवतरले आहते. त्या महाप्रभूांचे आज उपनयन झाल.े उपनयनानांतर 

णर्व्य, तेजस्वी असे आपले प्रभ ूअणधकच तेज:पुांज णर्सत आहते. अिा  र्ीनजन उद्धारक असणाऱ्या प्रभूांचे णनत्य 

माांगल्य होऊ र्,े”  हीच कर्ा र्त्तर्ास सारखी साांगत होते आणण श्रोतेजन तन्मय होऊन ऐकत होते. असे ते्रपन 

वेळा कर्न झाल.े र्त्तर्ासावर श्रीपार् प्रभूांची अमतृ दृष्ी पडली. उपनयन झाल्या नांतर तेरे् असलेल्या ब्राम्हणाांना 

ते म्हणाले “मी आता तत्काळ मालर्ासरीच्या घरी जाणार आह.े” तेरे् जाण्याचे कारण ज्यावेळी तेर्ील णवप्रानी 

णवचारले त्यावेळी श्रीपार् प्रभ ूम्हणाले “णविदु्ध अांत:करण असलेला र्त्तर्ास माझे चररत्र साांगत आह.े त्याने 

एकर्ा साांणगतलेली कर्ा एक अध्याय असे समजल्यास ते्रपन अध्याय पणूद झाल ेआहते. माझ्या चररत्रातील ते्रपन 

अध्याय श्रद्धाभावाने पणूद करणाऱ्या र्त्तभक्ास र्णे्यासाठी असलेले सद्य:फलीत लगेच त्यास द्यावयाचे 

आह.े” श्रीपार् प्रभनुा र्त्तर्ासाकडे जाण्याची परवानगी  णवप्रानी णर्ली नाही. त्यावेळी श्रीपार् प्रभ ूक्रोधावेिाने 

म्हणाले “तमु्ही नीच जातीच्या  लोकाांना  र्ाबनू टाकीत आहात.परांतु त्याांच्यावर माझा कृपाकटाक्ष अणधक 

असल्याने येणाऱ्या िताब्र्ीमध्ये ते उन्नत णस्र्तीत असतील आणण तमुचे ब्राम्हणत्व, तमुचे अणधकार त्याांची 

सेवक वतृ्ती धारण करून धमदभ्रष्, कमदभ्रष् होतील. तमु्हा णवप्रगणातील जे धमदबद्ध होऊन श्रीर्त्त भक्ी करतील 

त्याांची मी डोळ्यात तेल घालनू रक्षा करीन.” श्रीपार् प्रभूांच्या क्रोधावेिाला माता, णपत्याांनी िाांत करण्याचा प्रयत्न 

केला. र्ोड्या वेळातच ते िाांत झाल ेआणण त्याांनी मौन धारण केले. नेमके त्याच वेळी श्रीपार्ानी र्त्तर्ासाच्या 

घरी  आपल्या णर्व्य मांगल स्वरूपाने र्िदन णर्ले. र्त्तर्ासाांनी अपदण केलेली फळे श्रीपार्  प्रभनुी मोठ्या आनांर्ाने 

स्वीकारली आणण त्याांनी णर्लेले र्धु प्रेमाने प्रािन  केले. श्रीपार् प्रभनुी आपल्या हातानी णमठाईचा  प्रसार् तेरे् 

जमलेल्या सवद भक्ाांना णर्ला आणण आिीवादर्णह णर्ला, नांतर ते प्रसन्न णचत्ताने घरी परतले.  

||  श्रीपार् राजम िरणां प्रपदे्य. || 

 

 

 

 



अध्याय १४ 
 

 श्रीपादप्रभ ंची भक्ांना सांगि्लेली बारा अभय वचने  

1. माझ्या चररत्राच ेपारायण हो् असलेल्या प्रत्येक स्थळी मी स क्ष्म रूपा् अस्ो. 

2. मनो वाक् काया कममणा मला समर्पम्  असलेल्या साधकांचा मी डोळ्या् ्ेल घालनु 

संभाळ कर्ो. 

3. श्री र्पठीकापरुम येथे मी प्रत्ददन मध्यान्ह काळी भभक्षा स्वीकार्ो. माझ ेयेणे दैव रहस्य 

आहे.  

4. स्् माझ ेध्यान करणाऱयांच ेकमम, ् ेकक्ीही जन्मजन्मां् रीच ेअसले ्री मी ् ेभस्म 

करून टाक्ो. 

5. (अन्न हेच परब्रम्ह-अन्नमोरामचंद्राय) अन्नासाठी ्ळमळणाऱयाना अन्न ददल्यास, मी 
त्या दात्यास नककीच प्रसन्न हो्ो.  

6. मी श्रीपाद श्रीवल्लभ आहे. माझ्या भक्ांच्या घरी महालक्ष्मी त्च्या संप णम कलेन े

प्रकाभश् अस्.े 

7. ्ुमच ेअं्:करण शदु्ध असले ्र माझा कटाक्ष सदैव ्ुमच्यावर अस्ो. 

8. ्ुम्ही ज्या देव्ा स्वरुपाची आराधना कराल, ज्या सद्िुरंूची उपासना कराल ्ी मलाच 

प्राप्् होईल. 

9. ्ुम्ही केलेली प्राथमना मलाच पोच्.े माझा अनगु्रह / आशीवामद ्ुम्ही आराधीलेल्या 
देव्ेच्या स्वरुपा व्दारे, ्ुमच्या सद्िुरू व्दारा ्ुम्हाला प्राप्् हो्ो.  

10. श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे केवळ नामरूपच नाही. सकल देव्ा स्वरूप, समस्् शक्ींच े

अंश भमळ न माझ ेर्वराट स्वरूप, अनषु्ठाना व्दारेच ्ुम्हाला समज  शकेल. 

11. श्रीपाद श्रीवल्लभ हा माझा संप णम योि अव्ार आहे. जे महायोिी, महाभसद्धपरुुष माझ े

तनत्य ध्यान कर्ा् ्े माझचे अंश आहे्.  

12. ्ुम्ही माझी आराधना केली ्र मी ्ुम्हाला धमममािामचा, कमम मािामचा बोध 

कर्ो. ्ुम्ही पत्् होऊ नये म्हण न सदैव मी ्ुमच ेरक्षण कर्ो.  

| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 

 

 

 



अध्याय १५ 
 

 श्रीपाद प्रभ ंची क्षुद्रोपासकास भशक्षा 

 

बंिारप्पा नांवाचा योिर्वद्या आणण मंत्र,्ंत्र जाणणारा  एक क्षुद्र उपासक हो्ा. त्याला कोणत्याही व्यक्ीस मारून 

टाकण्याची मंत्र र्वद्या अवि् हो्ी. भ ्,र्पशाच्यांच्या सातनध्या् रादहल्याने त्याच्या मुखावर भ ्,प्रे्ाची र्वकृ् 

कळा आणण क्र र स्वभाव ददस न ये् असे. एकदा बंिारप्पा र्पठीकापुरम क्षेत्री िेला अस्ाना ्ेथील दषु्ट 

लोकांनी               श्री बापन्नाचायुमल ना मारून टाकण्यासाठी बंिारप्पास प्रेरर् केले. त्याने एका ओढ्याजवळ जाऊन ख प 

पाणी र्पले. बंिारप्पाला मनुष्यास मारण्याच्या अनेक र्वद्यांचे ज्ञान हो्.ेत्यापैकी एक हो्ी, ज्या व्यक्ीचा अं्  

करावयाचा असेल त्च ेध्यान करून पाणी र्पले कक ्े पाणी त्या व्यक्ीच्या पोटा् जा् असे. बंिारप्पाने 
श्रीबापन्नाचायुमल   यांचे ध्यान करून ख प पाणी र्पले ् ेत्यांच्या पोटा् जा् हो्े ,परं् ुत्यांच्या शजेारी बसलेल्या 
श्रीपादानी आजोबाच्या पोटास हा् लाव्ाच ्े पाणी उड न जा् हो्.े बंिारप्पा पाणी र्पऊन थक न िेला परं् ुत्याचा 
कांहीच अतनष्ट  पररणाम बापन्नाचायुमलुंवर न हो्ा ्े प वी सारखे स्वस्थच रादहले. त्या क्षुद्र उपसाकास एक सपम मंत्र ये् 

हो्ा. त्या मंत्राच्या योिान ेइच्च्ि् व्यक्ीच्या घरी सपम जाऊन दंश करी्. त्याने बापन्न्नाचायुमलुंचे ध्यान करून ्ो 
मंत्र उच्चारण केला. अनेक सपम त्यांच्या घरी िेले आणण त्यांच्या घरी असलेल्या वेलावर पडवळा प्रमाणे लोंबकळ  
लािले. ् ेबापन्नाचायुमलुना कांहीच करू शकले नाही्. दोन मुह ्ामचा काळ झाल्यावर ् ेजेथ न आले हो्े ्ेथे तनघ न 

िेले. अशा प्रकारे बंिारप्पाचा दसुरा प्रयत्न फसला. त्याच्या अकंक् असलेले भ ्,प्रे् बापन्नाचायुमलुच्या घराजवळ सुद्धा 
कफरक  शक् नस्. इ्के झाले ्री त्या दषु्टाची राक्षसी प्रवतृ््ी कमी झाली नाही .त्यान ेस्मशाना् जाऊन श्रीपादांची 
एक कणीकेची बाहुली करून त्यास बत््ीस जािी बत््ीस सुया टोचल्या. या मारण प्रकक्रये् श्रीपादांच्या शरीरास बत््ीस 

दठकाणी जखमा व्हाव्या् आणण त्या सुया द्रवरूप होऊन त्यांच्या र्वषाचा फैलाव होऊन, त्यान ेप्रभ ंचा अं्  व्हावा असा 
दषु्ट बे् बंिारप्पाने केला हो्ा. परं् ुहा बे् सुद्धा फसला. एका रात्रीच्या वेळी बंिारप्पाच्या शरीरा् पाणी भर् 

असल्याचे जाणवले. त्याने त्यास प्राणांत्क वेदना होऊ लािल्या. बापन्नाचायुमल च्या घरी सोडलेले सवम सपम त्याच्याकड े

येऊन त्यास चाउ लािले. श्रीपाद प्रभ ंच्या र्पठाच्या बाहुलीला ज्या, ज्या ठीकांणी  सुया टोचर्वल्या  होत्या त्या,त्या 
दठकाणी बंिारप्पाला असह्य वेदना होऊ लािल्या. त्या नरक या्नापास न सुटका भमळर्वण्यासाठी  बंिारप्पा श्रीपाद 

प्रभुना अं् ममनाने शरण िेला. त्यावेळी त्याच्या अं् :दृष्टीला श्रीपाद प्रभ ंच ेदशमन झाले. प्रभ  म्हणाले “बंिारप्पा, ्  
केलेल्या महापापास अनेक वषे इहलोका् दुुःख भोिल्यानं्र नरका् सुद्धा दुुःखाचा अनुभव घ्यावा लािला 
अस्ा. परं् ुमी ्ुझ्यावर कृपा करून एका रात्री् झालेल्या या्नांव्दारे कमाांचा नाश करी् आहे. ्ुझ्या क्षुद्र र्वद्यांचा 
सुद्धा नाश करी् आहे. ्रीपण, कोणी ्हानेन ेव्याकुळ झालेला मनुष्य ्ुझ्या अं् :दृष्टीस ददसल्यास ्  स्व्ुः पाणी 
र्पऊन त्याची ्हान भािव  शकशील.” श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “्  आपल्या क्षुद्र र्वद्येने अनेक तनष्पाप लोकाना 
अकाली मतृ्य  ददलास. त्या पापाच ेफळ ्ुला माझा भक्  शंकरभट्ट नांवाचा कन्नड ब्राम्हण भेटेपया्ं  राहील. नं्र 

तनुःशषे होईल.” श्रीपाद प्रभ ंच्या वचना प्रमाणे यथा समयी बंिारप्पा आणण शंकरभट्टाची भेट झाली आणण त्याच्या 
पापांची तनवतृ््ी झाली.  ही घटना घडली त्यावेळी प्रभ  केवळ आठ वषामचे हो्े. बंिारप्पा सारख्या अत् दषु्ट  व्यक्ीस 

सुद्धा श्रीपाद प्रभुनी क्षमा करून त्यास भर्वष्या् भोिाव्या लािणार असलेल्या नरक या्नेपास न सुटका केली. त्यांच्या 
करुणामय दृष्टीला सीमाच नाही् हेच खरे. 

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 



अध्याय १६ 

वेलप्रभ  महाराजांचा िवम हरण                                                                           

र्पठापुरम निरी् “वेलप्रभ ” नावाचे महाराज राज्य करी् हो्े. एकदा त्याना श्रीपाद प्रभुना भेटण्याची इच्िा झाली. त्यानंी आपल्या 
सेवकास श्रीअप्पलराज शमाम याचें घरी पाठर्वले आणण आदेश ददला की श्रीपाद श्रीवल्लभाना ्त्काळ राजदरबारी घेऊन यावे. सेवकानंी 
महाराजाचंा आदेश घरा् र्वश्रां् ी घे् बसलेल्या बापन्नाचायुमल  यानंा सांिी्ला. श्रीपाद प्रभुनी ्ो आदेश ऐकला आणण 

म्हणाले “आजोबा| राजांच्या मना् भक्ीभाव नाही. ्ो अहंकाराने मला येण्याची आज्ञा कर्ो आहे. त्याला वाट्े आपण महाराज 

आहो्, आपली सत््ा चोहीकड ेचाल्े. आपण म्हण  ्से झाले पादहजे. परं् ुमाझे दशमन इ्के सोपे नाही. हे ्ो राजा जाण् नाही. मी 
महाराजांच्या भेटीसाठी जाणार नाही.” श्रीपाद प्रभ  राजाच्या सेवकाकड ेपाह न म्हणाले “्ुमचे महाराज केवळ र्पठापुरमचे राजा 
आहे्, परं् ुमी ्र संप णम र्वश्वाचा चक्रव्ी सम्राट आहे. ्ुमच्या महाराजानंा सांिा की माझ्या दशमनाची इच्िा असल्यास आपण स्व्ुः 
आमचे घरी यावे.  ये्ाना, िुरुदक्षक्षणा  आणण महाराजाना शोभेल असा नजराणा घेव न यावे.”  प्रभ ंचे 

वक्व्य  ऐक न  बापन्नाचायुमल   आणण अप्पल राज शमाम यानंी आपसा् र्वचार र्वतनमय करून  योग्य तनरोप देऊन सेवकास पाठव न 

ददले. सेवकानंी प्रभ ंचा तनरोप महाराजाना      सांिी्ला. ्ो ऐक न महाराज अत्यं्  क्रोगध् झाले आणण म्हणाले “मी या निरीचा राजा 
आहे. माझ्या आजे्ञचे उल्लघंन श्रीपाद कसे कर्ा् ्े मी पहा्ो.”  एवढे वाकय बोल्ाच ्े भोवळ येऊन भसहंासनावरून खाली पडले. सारे 

सेवक भसहंासनाजवळ धाव्च िेले आणण त्यांनी महाराजाना उठव न बसर्वले. त्यानंा पाणी पाजव न सावध केले. परं् ुअचानक 

महाराजाचंी सवम शक्ी िेल्याप्रमाणे होऊन त्याना भयंकर वेदना होऊ लािल्या. राजपुरोही्ाना बोलावण्या् आले. त्यानंी महाराजाचंी 
्ी अवस्था पाह न, आपल्या घरी जाऊन श्रीदत््ात्रयेांची श्रद्धाभावाने प जा करून ्ीथम, प्रसाद  महाराजाना आण न ददला. महाराज 

म्हणाले “श्रीपाद वल्लभानी काहंी दषु्ट शक्ींचा उपयोि करून आम्हास त्रस्् केले आहे. आपण यावर कांही उपाय 

सुचवावा.” राजपुरोदह् म्हणाले “महाराज आपण र्वव्दान  ब्राम्हणाकड न श्रीदत््पुराणाचे पारायण करव न  घेव न त्यांना 
भ दान, अन्नदान आणण सुवणमदान करावे. ्सेच कुककटेश्वराच्या मंददरा्ील स्वयंभ   श्री दत््ात्रयेांची आराधना करावी. राजपरुोही्ाच्या 
सांिण्याप्रमाणे श्रीदत््पुराणाच्या पारायणास प्रारंभ झाला. परं् ुआश्चयम असे की पारायण प्रारंभ हो्ाच िावा् चोरांचा सुळसुळाट 

अगधकच वाढला. त्याला आळा घालणे राजास अत् कठीण झाले. राजे महाराजाचं्या स्वप्ना् त्याचें  र्प्र येऊन म्हण  लािले “ अरे 

वेल , आम्हास श्राद्धभोजन दे् नाहीस, आमची या पे्र्योनी् न सुटका करण्यास कांही करी् नाहीस.” महाराज त्या र्प्राना 
म्हणाले “्ा्, मी शास्त्रानुसार श्राद्धकमम कर्ो ना?” र्प्र म्हणाले “आम्हाला कांहीच भमळ् नाही. ब्राम्हण मात्र खाऊन पुष्ट हो् 

आहे्. राजाने आणण ब्राम्हणांनी श्रद्धाप णम अं् :करणाने मंत्रोच्चारासह श्राद्ध कमम केल्यास आम्हास त्याची प्राप््ी होईल.” र्प्राचें हे 

वक्व्य ऐक न महाराजाना रात्री तनद्रा  लािली नाही. याच वेळी महाराजाचंी कन्या भ ्-बाधेने र्पडी् होऊन, केस मोकळे सोड न. घरा्ील 

भांडी फेक न देऊ लािली. ्ी जेवणाकरर्ा बस्ाच, त्ला अन्ना् ककड ेददस् आणण ्ी ्े अन्न फेक न दे् असे. त्च्या कपडयानंा 
एका-एकी आि लािे आणण त्चे अंि भाजले जाई.अशा प्रकारे महाराजाना चोही बाज ंनी  संकटांनी घेरले हो्े. महाराजाना सहाय ्

करणाऱया राजपुरोदह्ाची शां्, सोज्वळ पत्नी अत्शय क्रोगध् होऊन प्ीच्या भशरावर भांड ेआपट  लािली. पारायण करणारे ब्राम्हण 

पारायण संपव न घरी जा्ाच त्यानंा घरा् धुमाक ळ घालणारी  भु्े, पे्र्े ददस  लाि्. ्ी पाह न ्े बबचारे ब्राम्हण घाबरून जा्. ्ी भु्े 

ब्राम्हणांना म्हण् “्ुमच्या महाराजानंी असखं्य पापे केली. आम्हास आमच्या प्ीदेवापास न द र करून अ्ोना् िळ केला. ्मु्ही जे 

दान घे्ले आहे ्े राजाने वाम मािामने भमळर्वलेले असल्याने आम्ही ्मु्हाला त्रास दे् आहो्.” वेलप्रभ  महाराजाना आपल्या करणीचा 
पश्चा्ाप झाला.्े स्व्: राजपरुोदह् आणण अन्य ब्राम्हणासह श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमनास िेले. त्या सवामनी प्रभ ंच्या शरणाि्ीची आ्म 
स्वरा् प्राथमना केली आणण श्रद्धा भावाने ्े प्रभ ंच्या चरणी न्मस््क झाले. क्षमाशील आणण दयाघन श्रीपाद प्रभुनी मोठ्या उदार 

अं्:कारणाने त्याचें अपराध क्षमा केले आणण म्हणाले “मंददरा्ील स्वयंभु दत््ात्रये मीच आहे. काळाग्नी स्वरुपा् 

असलेले   श्रीदत््स्वरूप माझेच आहे. मी जीवांच्या उद्धारासाठी श्रीपाद श्रीवल्लभ रुपाने अव्रलो आहे. मी माझ्या पुढील नभृसहं 

सरस्व्ी  अव्ारा् आमचे आजोबा श्री बापन्नाचायुमल  सारखाच ददसेन. ्ुमचे पाप नष्ट होण्यासाठी मला शरण येऊन आ्म 
भावाने “श्रीपाद वल्लभा, दत््ात्रयेा ददिंबरा अशी हाक मार्ाच मी ्ुमच्या सवम पापाचें दहन करून ्मु्हाला पुण्यात्मा कर्ो.” श्रीपाद 

प्रभ ंच्या या वक्व्यानं् र महाराज वेलप्रभ  आपल्या राजपुरोदह् आणण अन्य र्वप्रांसह प्रसन्न गचत््ाने राजदरबारी 
पर्ले.                                 

||  श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्ये || 



 

अध्याय १७ 
 

श्रीपाद प्रभ ंच ेरूप पररव्मन आणण नामानंदास अनुग्रह. 

श्रीनामानंदस्वामी नावाच ेएक बत्रकाळ ज्ञानी महात्मा श्रीपाद प्रभ ंच ेभशष्य आणण त्यांच ेसमकालीन हो्.े संन्यास ग्रहण 

करण्याप वीचे त्यांच ेनांव सायन्नाचायुमल  अस ेहो् ेआणण ् ेभारव्दाज िोत्रीय हो्.े संन्यासोत््र त्यांनी अनेक ्ीरथ् 

यात्रा केल्या आणण सदिुरंुच्या शोधा् तनघाले. कफर्,कफर् के र्पठीकापुरम क्षेत्री येऊन पोचले. ् ेवैष्णव अस न 

भिवान र्वष्ण ंची आराधना करी् अस्. त्यांच ेसोवळे कडक आणण आचार र्वचार उच्च व शुद्ध हो्.े ् े

र्पठीकापुरा्ील  कंु्ीमाधव मंददराचे दशमन करून बाहेर आले अस्ाना त्यांच्या समोर एक चांडाळ वणाम्ील  पुरुष 

आला आणण म्हणाला “आमची दक्षक्षणा देऊन पुढे जा” नामानंद आश्चयामने ्ो प्रकार पहा्च रादहले. नं्र ् ेत्यास 

म्हणाले “अरे चांडाळा ्  कोण आहेस? मी एक वैष्णव ब्राम्हण आहे, माझ ेनांव नामानंद आहे ्  मला दक्षक्षणा मािणे 

योग्य वाट् नाही.” नामानंदाच्या या शां् भाषणाने ्ो अगधकच क्रोगध् झाला आणण म्हणाला “ ्  सद्िुरंूच्या शोधा् 

वेडयासारखा वण-वण कफर् आहेस. ्  मला ओळख् नाहीस. मीच ्ुझा सद्िुरू आहे.मीच ्ुला संन्यासोत््र नामानंद 

हे नांव ददले आहे. ्ुझ्या जवळ असलेली संपत््ी मला िुरुदक्षक्षणा म्हण न अपमण  कर आणण सवामसमक्ष मला साष्टांि 

नमस्कार करून िुरु म्हण न माझा स्वीकार कर. जर ्  अस ेकेले नाहीस ्र मी ्झुा सवम नाश करीन. ्ुझ्या शरीराच े

्ुकड,े्ुकड ेकरून मरणप्राय या्ना देईन. मी सांिेन ्से ्ुला वािले पादहजे.” नामानंदाच्या मनां् नस्ाना केवळ 

अन्य पयामय नसल्याने त्यांनी त्या चांडाळाचे पाय धरले,आणण बरोबर असलेली सवम संपत््ी िुरुदक्षीणेच्या स्वरुपा् 

अपमण केली. त््कया् ्ो चांडाळ आपल्या ददव्य मंिल अशा  स्वरुपा् दशमन दे् असल्याची जाणीव नामानंदाना 
झाली. त्यांच्या  ददव्य नेत्रा् न अनं् द्या, करुणा यांचा वषामव झाल्यासारखे वाट् हो्.े ददव्य, मंिलम ्ी भिवं्ांनी 
म्हटले “मी श्रीदत््ात्रये आहे. मी सध्या श्रीपाद श्रीवल्लभाचे स्वरुपा् र्पठीकापुरम या क्षेत्री अव्रर् झालो आहे. ्  
माझा भक् आहेस आणण मी ्ुझा सद्िुरू आहे. ्  माझ ेसवमस्व झाला आहेस. मीच स् ्गच् ्आणण आनंद आहे. ्  
उद्यापास न  “नामानंद” हे नांव धारण करून धमम प्रचार कर. ्ुला सुख, शां्ी, प्राप्् होईल अं् ी माझ्या पदास 

येशील.” असे सांि न चांडाळाच्या वेशा् असलेले श्रीदत्् प्रभ  अं् धामन पावले. अशा प्रकारे नामानंद स्वामी श्रीपाद 

प्रभ ंच्या दशमनासाठी पुढे तनघाले. त्यांचा जीव भुकेने व्याकुळ हो् हो्ा. परं् ुर्पठापुरमच्या लोकांनी त्याना भभक्षा 
घा्ली नाही. कफर् कफर् ्े अप्पलराज शमाम यांच्या घराजवळ आले. अत्यं् भुकेमुळे ्ोंडा् न शब्ददह फुट् 

नव्ह्ा. कसे बस े्े “ओम भभक्षान्देदह”  म्हणाले त््कया् दार उघड न घरा् न श्रीपाद प्रभ  अन्नाच ेभरलेले ्ाट घेव न 

आले. नामानंदाना ओसरीवर बसव न त्यांनी स्वहस््े त्यांना खाऊ घा्ले. केवढे हे भाग्य| र्वश्वतनयं्ा आपल्या 
भक्ाला स्वहस््े जेवण भरवी् हो्ा. धन्य ् ेभिवं् आणण धन्य ् ेभक्. जेवण झाल्यावर त्या अनं् शक्ी स्वरूप 

र्वधात्याने आपला ददव्य हा् नामानंदाच्या भशरावर ठेवला आणण आशीवामद ददला. प्रभ  म्हणाले “ ्ुला सवम भसद्धी प्राप्् 

हो्ील. कशासाठीही ्ुला हा् पसरावा लािणार नाही. ्  कोठेही असलास ्री मी ्ुझ्याबरोबर अदृश्य रुपाने असेन 

आणण ्ुझी डोळ्याच्या पापणी प्रमाणे रक्षा  करीन.”  यानं्र   धमम प्रसारासाठी नामानंद स्वाभमनी देशभर यात्रा केल्या. 

  शंकर भट्ट, श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमनासाठी जा् अस्ाना एका िावी त्यांना एका असाह्य अवस्थे् असलेल्या मदहलेने 
त्यांच्याकड ेमद् करण्याची आ्म स्वरा् र्वनं्ी केली. दोन बभलष्ठ पुरुष त्च्या मािे काठ्या घेऊन ये् हो्.े त्यावेळी 
शंकर भट्ट त्या मदहलेस म्हणाले “मा्े ्ुला घाबरण्याच ेमुळीच कारण नाही. या दषु्ट दरुाचारी लोकांपास न श्रीपाद प्रभ  
्ुझ ेनककीच रक्षण कर्ील. ्   तनभमय्ेन ेउभी रहा.” शंकरभट्टाचे ् ेआत्मर्वश्वासाने उच्चारलेले आश्वासन ऐक न ् े



दोन राकट पुरुष आश्चयम चकक् झाले. ् ेम्हणाले “अरे ब्राम्हणा आम्ही या दरुाचारी स्त्रीला मारण्यासाठी आलो 
आहो्. ्  जर मध्ये पडलास ्र ्ुला सुद्धा मारून टाक . ्  बऱया बोलाने द र हो.” त्या दषु्टांचे वक्व्य ऐक न शंकर 

भट्टाच्या अं् रंिा् एका अद्भ ्  शक्ीचा संचार झाला आणण ् ेम्हणाले  “अरे ब्राम्हण कुला् जन्म घेऊन 

तनल्लमज्जपणे  िायीचा वध करून, िोमांस भक्षण करून मददरापान करणाऱया ्ुमच्यासारख्या दजुमनाना माझ्या 
सारख्या ब्राह्मणाचा आणण या तनरपराध  स्त्रीचा वध करणे कांहीच कठीण नाही. परं् ु ्ुम्ही या स्त्रीचा वध  केल्यास 

्त्काळ कुष्ट रोिाने त्रस्् व्हाल. सवम रोिांमध्ये हा महाभयंकर रोि आहे आणण ्ुम्ही त्याला आपल्या कमामने आमंत्रण 

दे् आहा्.”  शंकर भट्टाचे हे वक्व्य ऐक न ् ेदोन दषु्ट आपले सवम धाडस हरव न बसले आणण तनस््ेज झाले. शंकर 

भट्टाने सांगि्लेली त्यांच्याबद्दलची सवम  र्वधाने सत्य असल्याने त्याने केलेली भर्वष्यवाणी नककीच सत्य होईल असा 
त्यांचा धढृ र्वश्वास झाला. त्यांनी आपल्या चकुा कबुल करून शंकर भट्टाची  क्षमा मागि्ली. शंकर भट्ट 

म्हणाले “बाबानो, ्ुम्हाला आपल्या वाईट कमाांचा पश्चा्ाप झाला आहे. ्ुमची पाप ेपरमेश्वर क्षमा करेल ककंवा नाही हे 

मी सांि  शक् नाही. परं्ु एक शुभ वा्ाम सांि्ो,त्रलैोकयाच ेआराध्य दैव् असलेले श्री दत््प्रभ   सध्या मानव रुपा् 

श्रीपाद श्रीवल्लभ या नावान ेकुरुिडडी या िावी वास््व्यास आहे् त्यांचे ददव्य चरण ्ुमचा उद्धार कर्ील.”  त्या 
असाह्य स्त्रीचे नांव सुशीला हो् ेआणण त्ला  त्च्या सास , सासऱयांनी एका दषु्ट मांबत्रकाच्या सांिण्यावरुन  घरा् न 

घालव न ददले हो्.े  शंकरभट्ट, ्े दोन पुरुष आणण सुशीला अस ेचौघेजण कुरुिडडीस जाण्यास तनघाले. मािाम् त्याना 
नामानंद स्वामींचा आश्रम लािला. ्ेथे या चौघाजणांनी प्रवेश केला. स्वाभमनी सवाांच ेस्वाि् करून त्याना खाण्यास 

फळे ददली. फलाहार झाल्यानं्र सवामनी श्रीपाद प्रभ ंच ेनामस्मरण केले. नानानंदानी श्रीपाद प्रभ ंच्या अनेक ददव्य 

लीलांचे वणमन करून सांगि्ले. शवेटी “भसद्ध मंिल स््ोत्राचे” िायन होऊन प्रभ ंची आर्ी केली. त्या परम मंिल 

अनुभ ्ीमध्ये रा्र्  केव्हा संपली आणण उष:काळ केव्हा झाला  हे कळलेच नाही. नामानंद स्वामी प्रा्:कालच्या 
साधने् मग्न झाले. थोडयाच वेळा् अन्न सामुग्रीने भरलेली एक बैलिाडी आश्रमा् आली, िाडीवान खाली उ्रला 
त्याने सवम भांडी पात्रे, खाद्य सामुग्री, खाली उ्रव न आ् आण न ठेवली. ्ो िाडीवान 

सुशीलेस  म्हणाला “ बाईसाहेब, थोडयाच वेळा् ्ुमच ेप्ी, सास , सासरे, दसुऱया बैल िाडीन ेये्ील. त्या िाडीवानाच्या 
बोलण्या् एक आिळे-वेिळे माधयुम हो्.े ्ो इ्र िाडीवाना प्रमाणे नव्ह्ा, त्याच्या मुखावर  एक ददव्य ्ेज र्वलस् 

हो्.े सवामना त्याच्याकड ेसारखे  पहा् रहाव ेअस ेवाट् हो्.े परं् ु्ो िाडीवान  सामान उ्रव न ्त्काळ तनघ न 

िेला. थोडयाच वेळा् नामानंद स्वामी ध्यान अवस्थे् न बाहेर आले आणण त्यांनी  शंकर भट्टास र्वचारले “्ो िाडीवान 

कोठे आहे?  शंकर भट्ट म्हणाले “स्वामी ्ो िाडीवान सामान आश्रमा् ठेव न ्त्काळ तनघ न िेला.” ् ेऐक्ाच स्वामी 
म्हणाले “्ुम्ही कक्ी भाग्यवान आहा्. मीच अभािी आहे. परम कारुण्य म ्ी श्रीपाद प्रभ   आपणासाठी िाडीवानाच्या 
रुपा् अन्न सामुग्री घेऊन आले हो्.े त्यांनी ्ुम्हा सवामना दशमन ददले.” नामानंद  स्वामीना श्रीपाद प्रभ ंच ेदशमन न 

झाल्यामुळे त्यांच्या मनांस चटुपुट लाि न रादहली. बत्रकाळ ज्ञानी नामानंदानी सांगि्ल्या प्रमाणे सारे घड न 

आले. सुशीला आपल्या प्ी व सास सासयाांबरोबर आपल्या घरी िेली. श्री नामानंद स्वामींची  अनुज्ञा घेव न 

शंकरभट्ट  आणण दोघे ब्राम्हणांनी कुरुिडडीस जाण्याचे प्रस्थान ठेवले.  

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 
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अहंकारी महा पंडड्ाचा िवम हरण  

रर्वदास नांवाचा एक रजक श्रीपाद प्रभ ंचा भक् हो्ा. ्ो प्रभ ंच ेकपड े धवु न, वाळव न आण न दे् असे. या भशवाय 

आश्रमाच्या अिंणाची स्वच्ि्ा, प जेसाठी फुले आणणे ही त्याची र्वशषे आवडीची कामे हो्ी. श्रीपाद प्रभ  स्नानासाठी 
तनघाले की रर्वदास त्यांना मोठ्या श्रद्धाभावाने साष्टांि नमस्कार करी् अस ेआणण ्ो नमस्कार  प्रभ  प्रसन्न गचत््ाने 
स्वीकार करी्. एकदा रर्वदास आपल्या नावेमध्ये एका वेदसंपन्न पंडड्ास घेऊन कुरुिडडीस ये् हो्ा. अस्पशृ्य 

जा्ींच्या लोकांचा स्पशम होऊ नये म्हण न त्या नावे् ् ेपंडड् एकटेच बसले. नाव सुरु झाली. ् ेरर्वदासला म्हणाले “मी 
एक पंडड् आहे. मला श्रीपाद प्रभुनी बोलार्वले आहे, ्ेच ्ुला नावेचे भाड ेदे्ील.” रार्वदासाने होकाराथी मान 

डोलावली. बोलण्याच्या ओघा् त्या पंडड्ाला कळाले की रर्वदासला पौराणणक, ऐत्हाभसक कथेची मादह्ी नाही.  ् े

पंडी्  रर्वदासला  म्हणाले “अरे रर्वदासा ्ुला पुराण आणण इत्हासाच ेकांहीच ज्ञान नाही म्हणज े्  ्ीन च्ुथाांश 

जीवन व्यथम घालर्वलेस.” हे ऐक न रर्वदास तनराश झाला. नाव मािमक्रमण करी् अस्ाना पाण्याचा वेि एकदमच 

ख प  वाढला. त्या वेिान े नावेस एक तिद्र पडले आणण त्या् न नावे् पाणी भशरू लािले. रर्वदास त्या पंडड्ाला 
म्हणाला “महाराज आपणास पोह्ा ये् ेका?” ् ेपंडड् म्हणाले “मला ्र पोह्ा ये् नाही.” रर्वदास 

म्हणाला “महाराज मला पोह्ा ये् ेपरं् ु्ुम्हाला पोह्ा ये् नसल्याने ्ुमच ेजीवन शंभर टकके व्यथम आहे. सारखे 

वाढ् असलेले पाणी पाह न रार्वदासाने श्रीपाद प्रभ ंच ेस्मरण करून पाण्या् उडी मारण्याची  ्यारी केली.त््कया् 

त्याला पाण्याच्या मध्यभािी एक ददव्य कां्ी ददसली. रर्वदासाने त्या कां्ीस अत्यं् श्रद्धाभावाने नमस्कार 

केला. त्याच वेळी एक महद आश्चयम  घडले. एक अदृश हा् त्या नावे्ील पाणी बाहेर टाकी् हो्ा. पाणी कमी झाले 

आणण नाव ककनाऱयावर पोचली आणण ् ेदोघे श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमनास आले. रर्वदासने प्रभुना ज्यावेळी नमस्कार केला 
त्यावेळी त्यांनी प्रसन्न मुदे्रने मंद हास्य केले परं् ुत्या        पंडी्ाकड ेमात्र दलुमक्ष केले. शास्त्र चचाम करण्यासाठी 
आलेल्या पंडड्ाच्या मुखा् न एक शब्दही बाहेर पडनेा.श्रीपाद प्रभ  त्या पंडड्ाला म्हणाले “अरे पंडड्ा, ्ुला 
अहंकारामुळे योग्य काय आणण अयोग्य काय हे कळेनासे झाले आहे.्  र्वव्दान अस न सुद्धा सद्िुणांचा  संचय करण्या 
ऐवजी पापांचा साठाच करून ठेवलास. आपल्या सुशील पत्नीचा िळ करून, एका सुखी कुटंुबा्ील राणीला आपल्या 
प्ीपास न परावतृ्् केलेस त्यामुळे ्ी ्ुला स्् शाप दे्े आहे. हे पापकमम केल्यावर ्  माझ्याकड ेकसा आकर्षम्  

झालास? ्ुझ्या पबत्रके प्रमाणे आज ्ुझा मतृ्य  ददन आहे. आज पास न मी ्ुला ्ीन वषाांचे आयुष्य वाढव न दे् आहे. ्  
्ुझ्या िावी जाऊन दवुम् मन र्वसरून चांिले आचरण कर. ्ुझ्या र्वव्दत््ेच ेप्रात्यक्षक्षक दाखर्व्ोस का ्ुला ददलेले ्ीन 

वषामच ेआयुष्य पर् कर्ोस? ्त्काळ उत््र दे. त्या पंडड्ाच्या ्ोंडा् न एक शब्दही तनघेना. श्रीपाद प्रभुनी त्याच्या 
मना्ील इच्िा ओळख न त्याला ्ीन वषामच ेवाढर्वलेले आयुष्य ददले. ् ेम्हणाले “्  रजकाच्या पत्नीस जबरदस््ीने 
पळव न आण न दासी केलेस. परं् ुपुढील जन्मा् ् ेरजक दांपत्य महाराजांच ेसुख वैभवाचा आस्वाद घे्ील, त्यावेळी  ्  
त्या रजक पत्नीचा दास होऊन त्यांची सेवा करशील. या ्ीन वषाम् कांही सत्कमम केल्यास ्ुला अन्न,वस्त्रास कमी 
पडणार नाही. परं् ुदषु्कमम केल्यास या्ना भोिाव्या लाि्ील. मतृ्य  पास न वाचव न माझ्याकड ेघेऊन आलेल्या 
रर्वदासाला ्ुझ ेसवम पुण्य भमळेल. त्या पुण्याच्या फलस्वरूप ्ो माझी सेवा करील. ्  ्त्काळ या पुण्य भ मी् न तनघ न 

जा.”  प्रभ ंच्या आदेशानुसार पंडड् ्त्काळ ्ेथ न तनघ न िेला.  

श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. 
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रर्वदास रजकास पुढील जन्मी राज्यपद भमळण्याचा श्रीपाद प्रभ चंा आशीवामद  

एकदा रर्वदास रजक कृष्णा नदीच्या ककनाऱयावर उभा हो्ा. त्यावेळी एका मोठ्या आणण 

सजर्वलेल्या नावे् त्या िावा्ील राजा आपल्या लवाजम्यासह जल-र्वहार करी् 

हो्ा. रर्वदास त्या राजाकड ेएकगचत््ाने पहा् हो्ा. त्याच वेळी श्रीपाद प्रभ  कृष्णा नदी् 

स्नान करून बाहेर आले. रर्वदासाच ेलक्ष त्या राजाकड ेअसल्याने त्याने तन्य् परीपाठा प्रमाणे 

प्रभ नंा नमस्कार केला नाही. श्रीपाद प्रभ नंी रर्वदासाच्या खांद्यावर हा् ठेऊन पे्रमाने 

र्वचारले “ काय पहा् हो्ास रे रजका? त्याचं्या त्या मधुर वाणीने रर्वदास िोंधळला, परं्ु 

्त्काळ स्व्ुःला सावरी् त्याने प्रभ नंा  साष्टांि नमस्कार केला. प्रभ  म्हणाले “त्या राजाच्या 
वैभवाकड ेपहा् हो्ास ना? रर्वदासाने होकाराथी मान हलर्वली. ्े पुढे म्हणाले “्ुला राजा 
होण्याची इच्िा आहे ना?  ् पुढच्या जन्मी र्वदरुा निरीचा (सध्याचे बबदर निर) राजा 
होशील. त्यावेळी मी नभृसहं सरस्व्ी रुपा् ्ुला दशमन देईन.” ्ो रजक म्हणाला “प्रभो, मला 
राजा होण्याची इच्िा आहे परं्ु आपल्या चरणांची सेवा मला सदैव भमळावी.”  (श्रीपाद प्रभनुी 
रर्वदासाची ही इच्िा प णम केली. ्ो मतृ्य  नं् र यवन कुला् जन्मास आला आणण 

यथाकाळी  र्वदरुा निरीचा राजा झाला. राज्य वैभवाचा उपभोि घे्ल्यानं्र  जीवनाच्या 
सायंकाळी त्यास नभृसहं सरस्व्ी स्वामींचे  दशमन झाले. त्यांच्याच कृपेने त्यास प वम जन्माची 
स्मृ् ी झाली आणण ्ो स्वामींच्या चरणी न्मस््क झाला. त्याने स्वामीना आपल्या 
राजधानी् नेऊन त्यांचा मोठा सन्मान 

केला.                                                                                                                                   
  

||  श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्ये. || 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय २० 
 

च् रीने भरलेले अक्षय पात्र   

 श्रीपाद प्रभ चंी  सवम भक् मडंळी बसली अस्ाना ्ेथ ेएक ्रुण ब्राम्हण  आला. त्याच ेनांव 

वल्लभेश्वर शमाम असे हो्े. ्ो र्पठीकापुरमह न आला हो्ा. श्रीपाद प्रभनुी त्याला आपल्या 
मा्ा, र्प्ा, ना्ेवाईक आणण स्नेहसबंंधी यांच ेक्षेम, कुशल मोठ्या आस्थेने र्वचारले. बत्रकाळ 

ज्ञानी असलेल्या श्रीपाद प्रभ चंा हा आवड्ा िंदच हो्ा. िुरुदेवा समवे् सत्सिंा् वेळ कसा 
िेला ्े भक् मडंळीना कळलेच नाही. मध्यान्हीची वेळ झाली हो्ी. भशष्यांनी भभक्षा माि न 

आणली हो्ी. त्याच वेळी श्रीपाद प्रभनुी आपला हा् कांही्री घेण्यासाठी वर केला आणण त्या 
ददव्य हा्ा् एक चांदीचे भांड ेआले, ्े णखरीने भरलेले हो्े. प्रभ चं्या आदेशानुसार ्ी खीर सवम 
भक्ाना वाट न ददली. सवामना पोटभर ददल्यानं्र सदु्धा ्े पात्र अत्यं् मधुर अशा णखरीने 

भरलेलेच हो्े. भशष्यांनी आणलेली भभक्षा कृष्णेच्या पाण्या्ील जलचराना 
देण्याच्या, प्रभ चं्या, आदेशानुसार, रर्वदास ्ी भभक्षा घेऊन नदीचे ककनारी िेला.  
                                    

||  श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्ये. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय २१ 
 

वल्लभेश्वराचा र्ववाह  

श्रीपाद प्रभ ंच्या भक्मंडळी मध्ये सुब्बन्ना शास्त्री नांवाच ेएक कनामटकी ब्राम्हण आले हो्.ेत्यांच्या बरोबर एक िरीब 

ब्राम्हण आला हो्ा. त्याने श्रीपाद प्रभ ंना आपल्या मुलीच्या र्ववाहाबद्दल र्वचारले. प्रभ  म्हणाले “मी अस्ाना ्ुम्हास 

काळजी कशाची? हा वल्लभेश्वर  ्ुझा जावाई होण्यास योग्य आहे. सुब्बन्ना शास्त्री त्याला पौरदहत्य भशकवी् 

आहे्. श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “र्पठीकापुरममध्ये मल्लादद लोक, वेंकटप्पा शे्रष्ठी, आणण वत्स महाराज नैवेद्यासाठी 
खीर घेऊन आले हो्,े ्ोच नैवेद्य ्ुम्हाला प्रसाद म्हण न ददला आहे. ब्रम्हराक्षस, महार्पशाच्च, बाधेने र्पडी् 

असलेल्या लोकांतन  या प्रसादाचा स्वीकार केल्यास त्यांची त्या बाधे् न मुक््ा हो्े ्सेच दाररद्रय, दुुःख याने र्पडी् 

लोकांनी हा प्रसाद खाल्ल्यास त्यांना संपदा आणण अभभवदृ्धी लाभ्े.” यानं्र सद्ि्ी् झालेल्या कंठाने प्रभ  
म्हणाले “या ्ीन वंशांशी माझा ऋणानुबंध काला्ी् आहे. त्यांच्या वात्सल्य भक्ीन ेमी त्यांच्या अकंक् हो्ो. मला 
कोठेही जेवण न भमळाल्यास मी स क्ष्म रुपाने जाऊन ्थेे यथेच्च जेवण कर्ो. जे कोणी वात्सल्यप णम भावाने 
माझी  सेवा कर्ा् त्यांच्या घरासमोर मी बाल्य स्वरूपा् खेळ् अस्ो. माझ्या पाउलांचा सुमधरु आवाज माझ्या 
भक्ांच्या हृदया् प्रत्ध्वतन् हो्ो.” प्रभ  पुढे म्हणाले “माझ ेदशमन, स्पशम, व संभाषणाचे भाग्य प्राप्् व्हावे अशी 
इच्िा मना् धरून अनेक कष्ट झले न ्ुम्ही माझ्याकड ेये्ा, ्ुम्ही आनंदाने नाम रुपाला ओलांड न पुढे जाल” श्रीपाद 

प्रभ ंच्या या ददव्य वक्व्यानं्र सुब्बन्ना  शास्त्री, ्ो िरीब ब्राम्हण, वल्लभेश्वर आणण शंकर भट्ट हे चोघे त्या 
ब्राम्हणाच्या िावी िेले. कन्येच्या र्पत्याच्या घरासमोर वध -वरास बसव न सुब्बन्ना शास्त्रींच्या पौरदहत्याखाली 
र्वगधव् र्ववाह संपन्न झाला. कन्येचा र्प्ा तनधमन असल्याने आणण प्ी िरीब असल्याने मंिळसुत्रा ऐवजी हळकंुड 

दोऱयाने बांध न वध च्या िळ्या् घा्ले. र्ववाहोपरां् नववध ु, वर, आणण कन्येच ेमा्ा,र्प्ा श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमनास 

आले. प्रभ ंनी त्या नव दाम्पत्यास ्ोंड भरून आशीवामद ददले. सवम भक् मंडळी बसली अस्ाना श्रीपाद प्रभ  
म्हणाले “श्रीपाद श्रीवल्लभाचा हा माझा अव्ार फळ देणारा महान अव्ार आहे. माझ ेस्मरण केल्यार्वना कोण्ाच 

अवध ्  प णम भसद्धी प्राप्् करू शक् नाही. ्सेच महान योिी सुद्धा भसद्धी प्राप्् करण्यासाठी माझे नामस्मरण 

कर्ा्.” प्रभ  पुढे म्हणाले “अरे वल्लभेश्वरा| ्ुझ ेमा्ा,र्प्ा लवकरच तनव्मले. ्ुझ्या ना्ेवाइकानी ्ुला दमुामिामला 
लाऊन ्ुझी सवम संपत््ी दहराव न घे्ली आणण ्ुला भभकारी केले. ्े दषु्ट ना्ेवाईक पुढील जन्मा् चोर हो्ील. ्  
कालां्राने एक मोठा व्यापारी होशील आणण कुरुिडडीस सहस्त्र ब्राम्हण भोजनाचा संकल्प करशील. या संकल्पाच्या 
प ्म् ेसाठी धन घेव न जा् अस्ाना ्े चोर ्ुझ ेधन घेऊन ्ुला ्ुला मारून टाक्ील. त्यावेळी मी प्रकट होऊन 

आपल्या बत्रश लान े्ीन चोरांचा वध करीन, चौथ्या शरण आलेल्या चोरास जीवदान देईन. ्ुला च्जवं् करून नं्र 

अं् धामन पावीन.” श्रीपाद प्रभ ंच ेहे बोलणे ऐकल्यावर त्या नववध च्या नेत्रा् अश्र  दाट न आले. ् ेपाह न श्रीपाद 

म्हणाले “हे मा् ेप्रत्येक स्त्रीमध्ये आम्हास जन्म ददलेल्या अखडं सौभाग्यव्ी सुम्ी मा्ेचचे दशमन हो्.े त्या महान 

मा्ेच्या कुशी् आम्ही सदैव बालकच अस्ो. ्  दुुःखी होऊ नकोस. मी ददलेले हळकंुड जप न ठेव. ्ुला या हळकंुडामुळे 

सदैव सौख्य लाभेल आणण ्  अखडं सौभाग्यव्ी राहशील”  श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “्ुम्ही पहा् असलेली ही घंटा एके 

काळी आमच्या आजोबांच्या घरा् हो्ी. ्ी माझ्या संकल्पाने अनेक प्रदेश कफरून, अनेक आकार धारण करून पुन्हा 
येथे आली आहे. आमच्या आजोबांच्या स्व्:च्या घरा् माझ्या महा संस्थानाची स्थापना होईल. आमच्या प्रेमाची खणु 

म्हण न ही जय,जय तननाद करणारी  घंटा  आम्ही र्पठीकापुरमला पाठवी् आहो्.”  एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  मौन झाले. 

                                      ||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. ||  



अध्याय २२ 

श्रीपाद श्रीवल्लभांचे र्वराट रूप  

िणप्ी शास्त्री नांवाचा  एक युवक वेदाध्ययन  करण्यासाठी वायसप र ( सध्याच ेकाकीनाडा) या निरा् आपल्या 
िुरुग्रही राह् हो्ा.  त्याच्या घराजवळच िुरुदेवांचे शे्  हो्.े  िायी, वासरे हो्ी. िणप्ी त्यांना चरावयास राना् 

घेऊन जा् अस े्सेच त्यांच ेदधु काढ न त्याच ेवाटप करण्याचे काम सुद्धा करी् असे. एके ददवशी ्ो िायींना घेऊन 

राना् िेला अस्ाना त्याला दहा वषामचा अत्यं् ्ेजस्वी बालक ददसला. ्ो िुरुदेवांच्या शे् ा् आला. त्याच्या 
िळ्या्ील   जानवे पाह न ्ो ब्राम्हणच असावा असा िणप्ीचा  धढृ र्वश्वास झाला. त्याने त्या सुकुमार बालकास 

र्वचारले “ ्ुझ्या िळ्या् जानवे ददस्े, ्  कोण आहेस? त्यावर ्ो बालक म्हणाला मी, मीच आहे. सषृ्टी्ील सारी 
्त्व ेमाझ्या्च समावलेली आहे्. सवामना आधारभ ् असणारा ्ो मीच आहे. माझ्या्ील ब्राम्हणाची लक्षणे पाह न 

मला ब्राम्हण समजल्यास हे  कांही च क नाही परं् ुहे प णम सत्य नाही. माझ्या्ील क्षबत्रय लक्षणे पाह न जर कोणी मला 
क्षत्रीय  समजल्यास ् ेखोटे नाही, परं्ु ् े सवम सत्य नाही. माझ्या्ील वैश्य लक्षणे  पाह न जर कोणी मला वैश्य 

समजल्यास ् ेअसत्य नाही परं् ुप णम सत्य नाही. माझ्या्ील शुद्राची लक्षणे  पाह न जर मला कोणी शुद्र समजल्यास ्े 
खोटे नाही परं् ु् ेसंप णम सत्य नाही. ्  मला चांडाळ समजलास ्री ्े  अयोग्य नाही परं् ु्ेदह प णम सत्य नाही. मी सवम 
सीमांच्या अ्ी् आहे. सत्य ककंवा असत्य असणाऱया प्रत्येक र्वषयापास न मी अ्ी् आहे. परं् ुमी त्यांचा आधारभ ् 

सुद्धा आहे. मी परम सत्य आहे. ् ेअवधु् ाना ज्ञा् आहे माझा धमम हा परमधमम आहे. ्ो सवम धमामच्या अ्ी् आहे आणण 

आधार सुद्धा आहे. हेच माझ ेपरम र्प्रय ््व् आहे. हे सषृ्टी्ील जीवा् असणाऱया ्त्वापेक्षा सुमधरु आहे. एवढेच नव्हे 

्र ्े सवाांचा आधार आहे. अधमनारी नटेश्वर या दोन रुपानी एकत्र असलेला मी, मन, वाचसे अिोचर  अस न ददव्यानंद 

्त्व  मीच आहे. इ्कया र्वलक्षण अशा रुपाने युक् असलेल्या मला ्  कसा ओळखशील? त्या ददव्य बालकाच ेहे 

वक्व्य ऐक्ाच िणप्ी शास्त्रीच्या अिंा् कापरे भरले. कारण त्याच्या जन्म पबत्रके् या काळा् त्याची दयनीय 

च्स्थ्ी दाखर्वली हो्ी. परं्ु श्रीपाद प्रभुनी शतनदेवाशी बोल न, एका ददव्य बालकाच्या रुपा् येऊन,  िणप्ी शास्त्रीचे 
कमम फळ िाईच्या दधुाच्या रुपा् ग्रहण करून त्याला कमम बंधना् न मुक् केले.  ्ो बालक िाईच ेदधु र्पऊन ्पृ्् 

होऊन एका आंब्याच्या झाडाखाली बसला. िणप्ीने त्याच्याकड ेपदहले त्याच्याबरोबर एक दहा वषामची कन्या 
हो्ी. ददसावयास दोघे अत् सुंदर हो्.े त्यांच ेर्वनोदी संभाषण सारखे ऐकावेसे वाट् हो्.े बोल्ाना होणारे त्यांच ेहाव 

भाव अत्यं् नयन मनोहारी हो्.े त्याच वेळी वेंकटप्पा शे्रष्ठी घोडािाडी् न उ्रले. त्यांच्या बरोबर एक दहा वषामचा 
्ेजस्वी बालक हो्ा. ्े अन्य कोणी नस न श्रीपाद प्रभ  असल्याचे िणप्ीस नं्र समजले. शे्रष्ठीना त्या ददव्य बालका 
बरोबर असलेल्या कन्येस पाह न आश्चयम वाटले. त्या दोघांनी श्रीपाद प्रभुना नमस्कार केला त्यावेळी 
श्रीपाद  शे्रष्ठीना  म्हणाले “आजोबा, ्ुम्हास एवढे आश्चयम का वाटले? आजोबा म्हणाले “त्या दोघांकड ेबघ कक्ी नयन 

मनोहारी दृश्य आह.” श्रीपाद म्हणाले बघणारा आणण जे बघावयाच े् ेदृशय् दोन्ही एकच आहे्.” आजोबा 
म्हणाले “श्रीपादा, या्ील वेदां् र्वषय मला समज् नाही.” े्ंव्हा श्रीपाद म्हणाले “आजोबा या् वेदां् काय 

आहे? श्रीहरी सुद्धा अपररभम्, तनिुमण, तनराकार अस न आपल्या मायाि्ीस पाह न आश्चयमचकक् हो्ा्. ही सषृ्टी 
नवरसाने भरलेली आहे. आश्चयमप णम दृश्यांची कल्पना करणे हा सुद्धा सषृ्टीचाच एक तनयम आहे.” श्रीपाद शे्रष्ठीना 
म्हणाले “आजोबा, जो पया्ं  ्ुमच्या घरा्ील लोक मला र्वसरणार नाही् ्ो पया्ं  माझा, सवम शक्ीसदह् अदृश्य 

रुपाने ्ुमच्या घरी वास राहील. ्ुमच्या घरी प्रत्येक साधकाला माझ्या पाउलांचा आवाज ऐक  ये् राहील.”  अस ेम्हण न 

श्रीपाद प्रभुनी शे्रष्ठींना अनघा समवे् असलेल्या  अनघ स्वरुपा् दशमन ददले. ् ेमंिल दशमन घेऊन शे्रष्ठी कृ्कृत्य 

झाले. श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “आजोबा, सवम  भक्िणाना माझ्या आचरणाने, लीलेने, मदहम्याने ज्ञानबोध करणे, हा 
सुद्धा माझ्या अव्ार कायामचाच एक भाि आहे.” प्रभ  अस ेबोल् अस्ानाच त्यांची कां्ी सवाांच्या  समक्ष एका 



अनाभमक ्ेजाने झळक  लािली.  ् ेनं्र आंब्याच्या झाडाकड ेवळले. ्े त्या झाडाकड ेपहा् अस्ानाच त्या सुंदर 

बाभलकेची आणण त्या बालकाची कां्ी दैददप्यमान होऊन ् ेश्रीपाद प्रभ ंच्या रुपा् र्वलीन झाले.  त्या आंब्याच्या झाडास 

एकच आंबा हो्ा, ्ो कच्चा हो्ा. परं् ुप्रभ ंच्या हा्ा् ये्ाच ्ो र्पक न मधरु रसमय झाला. ्ो श्रीपाद प्रभुनी आपल्या 
हा्ानी अत्यं् प्रेमाने  शे्रष्ठीना खाऊ घा्ला. प्रभ ंच्या प्रेमप णम स्पशामने शे्रष्ठीच्या डोळ्या् न आनंदाश्र ु वाह  
लािले. श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “मालीन्याने उदासीन झालेल्या जीवाला परमात्मा आपल्याकड ेबोलावी् 

अस्ो. माभलन्य रदह् जीव त्या ईश्वरी शक्ीस थांबव न ठेव्ो. परमात्म्या् र्वलीन झालेला जीव हा सुपीक भ मी् 

पेरलेल्या बी प्रमाणे अस्ो. अशा जीवात्म्याला सषृ्टी चक्रा् येण्यापास न कोणी अडव  शक् नाही. परमेश्वराच्या 
इच्िेनुसार त्याला शरण आलेले जीव देह धारण करून पुनजमन्म घे्ा् आणण दैवी कायम प णम करून ् ेपुनरपी परमात्म 

स्वरूपा् र्वलीन हो्ा्. असे हे जीव परमात्म्याच्या अत्यं् समीप राह न अत्युच्च आनंदाचा आस्वाद घे्ा्. सवम 
धमाम्, सवम म्ा्, सवम भसद्धां्ा् स्वयं प्रकाशाने चमकणारे मुल ्त्व मीच आहे. प्रत्येक च्जवाच्या इच्िा, आकांक्षा 
यांना अनुसरून त्या, त्या मािामने  त्या, त्या च्स्थ्ीला अनुसरून चालर्वणारा मीच आहे. मी सवम ्ंत्रांमध्ये स्व्ंत्र 

असल्याने मला साध्य अथवा असाध्य अस ेकोण्ेच र्वधान नाही. सवम देव्ांच्या स्वरुपा्  अं् दहम्  जाज्वल्याने 
प्रकाभश् होणारा मीच आहे. त्यामुळे त्या, त्या स्वरुपाव्दारे प जा,स््ोत्र या उपचारांच्िा स्वीकार करणारा मीच 

आहे. सवामना बोध करणारा मीच आहे. कलीपुरुष अं् धामन पावल्यावर सवम म्ा्ील सार असलेला सना्न  धमम म्हणज े

माझचे स्वरूप आहे, असे ज्ञान उदयास येईल. त्यावेळी साधक बदहमुमखाने अथवा  अं् मुमखान ेमाझ ेसदैव दशमन 

घे्ील. त्यांच्याशी प्रेमळपणे संवाद साधणारा मीच आहे. वेदां्ा् सुद्धा प्रथम “सत्य”  नं्र “ज्ञान”आणण 

त्यानं्र “ब्रम्ह” अस ेवणमन आहे. मीच त्न्ही सत्य, ज्ञान आणण ब्रम्ह स्वरूप आहे. समस्् िुरुस्वरूप माझचे आहे. जो 
साधक माझी तनममल भाव-भक्ीन ेआराधना कर्ो,जीवनाचा सारा भार माझ्यावर सोपव न मला अनन्य भावाने शरण 

ये्ो, त्याचा योिक्षेम मी नेहमीच चालर्व्ो. श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “माझ्या चररत्राचे पारायण करणाऱया 
साधकांना  “अभभष्ट भसद्धी” प्राप्् होईल. र्पठीकापुरम या क्षेत्रात्ल माझ्या संस्थानाशी संबंगध् कोणत्याही सत्कायाम् 

सहभािी होणाऱया भक्ांना मी सवम बंधना् न मुक् करीन. र्पठीकापुरम क्षेत्री “गचत्रा” या माझ्या जन्म नक्षत्रावर जो 
श्रद्धेने माझी अचमना करील त्याला मी ऋणबंधना् न मुक् करीन. कुमारीकाना सुयोग्य वर भमळ न त्यांच ेर्ववाह संपन्न 

हो्ील. असा माझा आशीवामद आहे.  श्रावण शुद्ध पौणणममेस र्पठीकापुरम या क्षेत्रा् जो साधक माझ्या सातनध्या् येईल 

त्याच्या भाग्या् चीत्रिुप््ाकड न महापुण्य भलदहले जाईल.” श्रीपाद प्रभ ंच ेहे वक्व्य ऐक न सारे भक्िण  भाराव न 

िेले.            

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. ||  
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श्रीशकंर भट्टास कुरुिडडी क्षेत्री श्रीपाद प्रभ चंे प्रथम दशमन  

शकेडो मलैांचा प्रवास करून, अनेक अडचणीना ्ोंड देऊन, अं् ी शकंर भट्ट कुरुिडडी या ददव्य स्थानी येऊन पोचल.े  त्यांनी 
सकाळीच श्रीपाद प्रभ चंे दशमन घे्ले. त्यांच्या ददव्य शरीरा् न ्जेोमय ककरण बाहेर पड् असल्याच ेशकंर भट्टास 

जाणवले. प्रभ चं्या पाणीदार नेत्रा् शां्ी, करुणा, प्रेम, ज्ञान, ज्यो्ी स्वरुपा् ओसडं् हो्.े त्यांच्या सहवासा् असणाऱया 
भक्ांना शां्ी, करुणा व प्रेम यांची प्राप््ी कांही प्रयास न कर्ा हो् अस.े इहलोका् ् ेएकमेव  प्रभ स्वरूप हो्.े तनराकार ्त्व 

साकार होऊन सिणु रुपाने मानवाकार घेऊन डोळ्यासमोर ददसल्याने शकंर भट्ट भाव र्वभोर झाल.े श्रीपाद प्रभ चं्या अनगु्रहामळेुच 

त्याना प्रभ चं्या जवळ येऊन नमस्कार करण्याच ेभाग्य लाभले हो्.े प्रभ चं्या मखुाकड ेपाह्ाच शकंर भट्टास एक अलौककक 

शां्ी, वात्सल्य आणण प्रेम त्यांच्या अं् रंिा् व्याप न त्यांच ेमन,शरीर आणण हृदयास एका अवणमनीय आनदंाची अनभु ् ी 
झाली. त्यांनी श्रीपाद प्रभ चं्या चरणाना अत्यं्  श्रद्धा भावाने स्पशम केला आणण त्या स्पशामने त्यांचे शरीर हलके हलके झाल्या सारख े

वाट् हो्.े शकंर भट्टाच्या शरीरा्ील प्रत्येक अवयवा् न काळे ्जे बाहेर ये् हो्े. त्या ्जेाने माणसाचा आकार धारण केला. ्ो 
अिदी शकंर भट्टाच्या शरीरा सारखाच हो्ा. श्रीपाद प्रभनुी मदं हास्य करी् र्वचारल े“्झु्या सारखा आकार असलेला ्ो कोण 

आहे ् ेकळल ेका?” शकंर भट्ट उत््रला “प्रभ , ्ो आकार मी पदहला. ्ो माझ्यासारखाच वाटला, परं् ु माझ्या शरीरा् न कसा 
बाहेर आला  ् ेकळल ेनाही. श्रीपाद प्रभ  म्हणाल े“ अरे शकंर भट्टा, ् े्झु ेपाप शरीर हो्.े ्ो ्झु्या्ील पाप परुुष हो्ा. आ्ा 
्झु्या शरीरा् रादहलेला पणु्य परुुषच आहे. प्रत्येक मानवाच्या शरीरा् एक पणु्य परुुष आणण एक पाप परुुष अस्ो. या जोडीच े

र्वभाजन होऊन पाप परुुष जेंव्हा  तनघ न जा्ो े्ंव्हा ्ीच मकु्ीची अवस्था अस्.े ब्रामह्ण कुळा् जन्म घे्ल्या नं् र तनष्ठावं्  

होऊन पाप शरीराच ेदहन करून उरलेल्या पणु्य शरीराचा आपल्या उत््म कमामनी उद्धार करावा. श्रीपाद प्रभ  पढेु 

म्हणाल े“ब्राम्हणांनी आपल्या यजमानांकड न वेदशास्त्रा्ील र्वदह् कमम करव न घे्ाना, आपल्या उपजीवेकेपरु्चे धन 

घ्याव.े आमच ेआजोबा बापन्नाचायुमल  , र्प्ाश्री, अप्पलराज शमाम हे दोघ ेसद्ब्राम्हण अस न मा्ा समु्ी महाराणी आणण आजी 
राजमबंा  या दोघी परम पर्वत्र च्स्त्रया आहे्. यांच ेकेवळ स्मरण केल्यानेच अनेक पापे नष्ट हो्ा्.” यानं् र श्रीपाद प्रभनुी 
आपल्या उजव्या हा्ाच्या बोटांनी भ मीस स्पशम केला. त्यावेळी त्यांच्या डाव्या बाज ने प्रकाशाचा एक झो् तनघाला आणण 

यज्ञासाठी लािणारी साधन सामगु्री प्रकट झाली. त्या् कांही मधुर फळे, सवुाभसक फुले, थोड ेसोने, थोडी चांदी,नवरत्नाचा 
हार  आणण ददव्य अच्ग्न प्रकट झाला. शकंर भट्टाच्या शरीरा् न तनघालेला पाप परुुष भयाने कंर्प् होऊन आक्रोश करू 

लािला. श्रीपाद प्रभ नंी त्याला नेत्रानीच अग्नी् भस्म होण्याची आज्ञा ददली. त्यानसुार ्ो अग्नी् पड न भस्मसा् 

झाला. परं् ु शकंर भट्टाच्या शरीरा् अग्नीचा भडका उडाला. ्ो “स्वामी मला वाचावा” अशी आ्म स्वरा् र्वनं् ी करू 

लाला. त्यावेळी प्रभ चं्या नेत्रा् न एक ददव्य ्रंि तनघ न शकंर भट्टास स्पश मन िेला. त्या स्पशामने शकंर भट्टाच ेशरीर शी्ल 

झाल.े त्यांची कंुडभलनी शक्ी जािृ्  झाल्यासारख ेवाटल,े नाडीचे स्पदंन थांबल्या सारखे होऊन ् ेसमाधी अवस्थे् 

िेले.  समाधी  अवस्थे् न ज्यावेळी शकंर भट्ट बाहेर आल ेत्यावेळी माध्यान्हांची वेळ झाली हो्ी. ्ो िरुुवारचा ददवस हो्ा, श्रीपाद 

प्रभ  स्नान सधं्या आटोप न भक्ांच्या मेळाव्या् येऊन बसले हो्.े भक् िणांनी समर्पम्  केलेल्या भभक्षान्नाला श्रीपादानी 
आपल्या ददव्य हस््ांनी स्पशम केला. कमडंल ् ील जलाने जमलले्या भक्ांवर प्रोक्षण केल.े भभक्षेत्ल थोड ेअन्न काक-बळी साठी 
काढ न ठेवले. प्रभनुी शकंर भट्टास अत्यं्  मधुर अशा सरुा् हाक मारली. त्यांच्या हा्ा् चादंीच ेपात्र हो् ेत्या् हलवा भरलेला 
हो्ा. त्या्ील थोडा भाि त्यांनी आकाशा् फेकला, ्ो नभो मडंळा् र्वलीन झाला. थोडा प्रसाद त्यांनी भ मा्से अपमण केला ्ो 
भ मा्नेे स्वीकार केला. नं् र ्ो प्रसाद सवम भक्ाना वाटण्यास शकंर भट्टाकड ेददला. सवामना ददल्यानं् र सदु्धा त्या पात्रा् अज न 

हलवा भरलेलाच हो्ा. प्रभ चं्या आदेशाप्रमाणे ्ो प्रसाद चांदीच्या पात्रासह कृष्णेच्या प्रवाहा् सोड न ददला.   

|| श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य.े || 
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र्वश्वावधानी याना पाप कमामच ेफलस्वरूप काटेरी झाडाचा जन्म  

र्पठीकापरुम के्षत्री र्वश्वावधानी नांवाच ेएक ब्राम्हण राह् हो्.े त्याना श्रीपाद प्रभ  हे श्री दत््ात्रयेांच े

अव्ार आहे् हे मान्य नव्ह्.े ् ेउपहासान ेम्हण् स्वयंभु दत््ात्रये बापन्नाचायुमल  यांच्या 
ना्वाच्या रुपान ेअव्रर् झाल ेआहे् असे म्हणणे म्हणजे केवढा हा देवद्रोह.| श्रीपाद प्रभ , मा्ा 
समु्ी, भगिनी राधा, सरेुखा, र्वद्याधरी दोघे ज्येष्ठ बंध  वेंकट सबु्बय्या शे्रष्ठी, नरभसहं वमाम यांच ेघरी 
मोठ्या प्रेमभावान ेभोजन करी् अस्. हे व्मन  कममठ र्वश्वावधानी याना  आवड् नसे. ्े क्रोधान े

म्हण् माल्लादद  आणण घंडीकोटा या दोन कुटंुबा्ील धममभ्रष्ट करणाऱया लोकांना  ब्राम्हण 

समाजा् न बदहष्कृ् करा. श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रत्यक्ष श्री दत््ात्रये आहे् याच ेप्रमाण काय? असे 

्कम , र्व्कम  करणाऱया र्वश्वावधानीचा कालां्रान ेदेहां् झाला आणण त्याना पढुील जन्म श्रीपाद 

प्रभ ंच्या अंिणा्ील एका काटेरी वकृ्षाच्या  रुपा् भमळाला.र्वश्वावधानी यांची मतृ्य  नं्र करावयाची 
उत््र कक्रया त्यांच्या ना्वान ेव्यवच्स्थ् पणे न केल्यामळेु आणण त्यांचा पाप भार अत् झाल्यामळेु 

त्याना काटेरी वकृ्षाचा जन्म भमळाला हो्ा. त्या काटेरी झाडास श्रीपाद प्रभ  मोठ्या श्रद्धाभावान ेप्रत्ददन 

पाणी घाल् अस् . एके ददवशी बापन्नाचायुमल तन श्रीपाद प्रभनुा र्वचारल े“अरे श्रीपादा| ्ुला हे 

काट्याच ेझाड र्प्रय का आहे? ्  या झाडास श्रद्धेने पाणी घा्लेस अथवा न घा्लेस ्री हे झाड 

वाढणारच आहे. त्यावर श्रीपाद म्हणाले “आजोबा, आपल्या घराण्या्ील र्वश्वावधानी 
आजोबा, त्यांच्या मतृ्य नं्र या काटेरी झाडाच्या रुपान ेजन्मले आहे्.’”  याच वेळी िुरुचरण नांवाच े

एक दत््भक् श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमना साठी आले. त्याना आ् घेऊन ये् श्रीपादप्रभ , िुरुचरणास 

म्हणाले “आ्ा ्ुला एक िम्म्  दाखर्व्ो, ्ी ्  बघ.” त्यांच्या बरोबर बापान्नाचायुमल  सदु्धा 
हो्.े श्रीपाद प्रभ  सवामना त्या काटेरी झाडाजवळ घेऊन िेले आणण म्हणाले “ हे र्वश्वन्ना 
आजोबा| ्ुमच्या मलुाने श्रद्धारदह् श्राद्धकमम केल्यान ेआणण बापन्नाचायुमल  सारख्या महापरुुषाची 
अकारण तनदंा केल्यान े्ुम्हाला हा काटेरी झाडाचा जन्म प्राप्् झाला. हा िुरुचरण ्ुमचा प वम जन्मीचा 
पतु्र आहे. त्याच्या हा् न श्रद्धाप णम भावान ेमी आपल ेउत््र कमम करव न घेईन. यासाठी ्ुमची संम्ी 
आहे ना?” हे प्रभ ंचे वक्व्य ऐक न सवमजण आश्चयम चकक् झाल.े त्या काटेरी झाडास आच्िाददलेला 
र्वश्वावधानीचा प्रे्ात्मा म्हणाला “श्रीपाद प्रभ , या पेक्षा मोठे भाग्य ् ेकोण्?े”  श्रीपादानी 
िुरुचरणास ् ेकाटेरी झाड उपट न त्यास  अग्नी देण्यास सांगि्ल.े िुरुचराणान े् ेकाटेरी झाड उपट न 

त्याच ेदहन केले आणण नं्र स्नान केले. त्यानं् र प्रभनुी त्यास र्वभ ् ी लावण्यास सांगि्ली. अशा 
प्रकारे श्रीपाद प्रभनुी त्यांच्यावर दोषारोपण करणाऱया र्वश्वावधानीवर सदु्धा कृपा करून त्याना सद्ि्ी 
भमळव न ददली. खरोखरी श्रीपाद प्रभ ंच्या लीला अिम्य अस्ा्.                                  

||  श्रीपाद शरणं शरणं प्रपद्ये. || 



अध्याय २५ 

दंडीस्वामींचा िवम हरण    

एकदा श्रीपाद प्रभ ंच ेअनेक भशष्य जिन्नाथपुरी क्षेत्री दशमनास िेले हो्े. त्याच वेळी दंडीस्वामी नांवाचे एक महान ्पस्वी आपल्या एकशे आठ 

भशष्यांसह ्थेे आले. श्रीपाद प्रभ ंच्या भशष्यांनी त्या महात्म्याच्या चरणांवर मस््क ठेव न नमस्कार केला आणण काय आश्चयम ्त्काळ दंडी 
स्वामींची वाचा िेली. त्याना कांही बोल्ा येईना. श्रीपाद प्रभ ंच्या सवम भशष्यांनी दंडी स्वामीना पुन्हा वाचा यावी अशी श्रीपाद प्रभ चं्या चरणी नम्र 

प्राथमना केली. त्या प्राथमनेच्या फलस्वरूप थोडयाच वेळा् दंडी स्वामीना त्यांची िेलेली वाचा पर् आली. दंडी स्वामींच ेभशष्य कु्कामने म्हण  
लािले “श्रीपाद हे क्षुद्र मांबत्रक आहे्. त्यांच्या क्षुद्र र्वद्येने आमच्या दंडी स्वामींची वाचा जावी असे असे त्यांनी केले. परं्ु आमचे स्वामी समथम 
असल्याने त्यांची  वाचा पर् आली आणण ्े स्वस्थ झाले. आमचे िुरु दंडी स्वामी श्रीपादांच ेखरे स्वरूप जन्े समोर आण्ील. ्े र्पठीकापुरम 

क्षेत्री जाऊन श्रीपादांशी शास्त्र चचाम करून त्याना पराभ ् करून र्वजय प्ाका घेऊन ये्ील, या् शंकाच नाही.”  कांही ददवसांनी दंडी स्वाभमनी 
र्पठीकापुरम क्षेत्रा् प्रवेश केला. त्यांनी कुककटेश्वराच्या मंददरा् जाऊन सवम देव-देव्ांचे दशमन घे्ले. स्वयंभ ुदत््ात्रेयांचे दशमन घेऊन ्े 
म्हणाले “येथे असलेल्या स्वयंभ  श्री दत््ात्रेयांचा मदहमा अपरंपार आहे. ् ेपुढे म्हणाले त्यांचा अव्ार श्रीपाद प्रभ ंचा िवम द र करण्यासाठी 
आहे.” त्या ददवसापास न त्यांनी आपल्या संकल्प शक्ीने कंुकुम, र्वभ ्ी सारखे पदाथम तनमामण करून आपल्या भक्ांना देण्यास सुरवा् 

केली. िावा्ील ब्राम्हणांनी दंडी स्वामींचा यथा योग्य संम्मान केला. श्री दत्् अव्ार असलेल्या श्रीपाद प्रभुनी दंडी स्वामींची ्पस्या जाण न 

त्याना साष्टांि नमस्कार केला. अप्पलराज शमाम यांनी दंडी स्वामींच ेदशमन घेऊन त्याना आपल्या घरा्ील काळ्या पाषाणाची श्रीदत््ात्रेयांची 
म ्ी अपमण केली. श्री बापन्नाचायुमल  यांनी दंडी स्वामींच ेदशमन घेऊन त्यांची शरणाि्ी पत्करली. कांही ददवस र्पठीकापुरी  मुककाम करून दंडी 
स्वामी भशष्यांसह िावाबाहेर जाण्यास तनघाले. ्े एका माि न एक असे चाल् जा् हो्.े त्याना ्थेील जमीन वाढ् असल्या सारखी वाट् 

हो्ी. ्े कक्ी ्री वेळ चाल् हो् ेपरं्ु ज्या दठकाणाह न तनघाले ्थेेच हो्.े या प्रमाणे या कक्रये् बराच वेळ िेला. त्याच वेळी दंडीस्वामींच्या 
हा्ा्ील दंड ्ुट न त्याचे दोन ्ुकडे झाले. स्वामीना मात्र आपल्या शरीराचचे दोन ्ुकडे झाल्या सारखे वाटले. त्याना आ्ापयां्च्या अनुभवा 
वरुन  कळ न चुकले हो्े की श्रीपाद श्रीवल्लभ त्यांच्या  पेक्षा  कैकपट अगधक शक्ीसंपन्न आहे्. त्यांचा र्वरोध केल्यास अनथम  घड न 

येईल. अशा पररच्स्थ्ी् आपल्या िावी कसे जावे याची गचं् ा त्याना लाि न रादहली हो्ी. श्रीपाद प्रभ ंची अकारण तनदंा केल्याने दंडी स्वामीना 
त्यांच्या  मतृ्य नं्र र्पशाच्च योनी प्राप्् होईल असे गचत्रिुप््ाने आपल्या लेखा् भलदहले हो्े. परं्ु दयाघन श्रीपाद प्रभुनी ्ो तनणमय रद्द करून 

त्यांच्या पापाचा पररहार अत्यं् थोडया भशक्षे्ुन केला. श्रीपाद प्रभुनी दंडी स्वामीना दहमालय पवम् ावर जाऊन ्पाचरण करण्याचा आदेश 

ददला. त्याना भशष्य संघटनेची आवश्यक्ा नसल्याचे सुद्धा बजाऊन सांगि्ले. अशाप्रकारे श्रीपाद प्रभुनी अहंकारी दंडीस्वामींचा िवम मोठ्या 
लीलेने हरण केला.  

 एकदां श्रीपाद प्रभ  आपल्या आजोबांच्या घरा्ील अंिणा् असलेल्या औदुंबराच्या झाडाखाली बसले हो्े. बापान्नाचायुमल , अप्पालराज 

शमाम, आणण शे्रष्ठी हे त्घे बाळ श्रीपादच्या मुखारर्वन्दाकडे पाह् त्यांच्या अिदी जवळ बसले हो्े. श्रीकृष्णासारख्या ददसणाऱया श्रीपाद प्रभुना 
भ क लािली हो्ी. प्रभ ंची आजी राजमंबाने एका चांदीच्या भांडया् दहीभा् कालव न आणला हो्ा. श्रीपाद प्रभुनी ्ो मोठ्य्या आवडीने 

खाल्ला. याच वेळी कुककटेश्वराच्या मंददरा् एक आश्चयम घडले. स्वयम्भ  श्री दत््ात्रेयांच्या ्ोंडाजवळ दहीभा्ाची भश्े ददस  
लािली. पुजाऱयाने ्ी भश्े आपल्या वस्त्राने पुस न टाकली. परं्ु कांही क्षणां्च ्ेथे पुन्हा भा्ाची भश् ेददस  लािली. ्ी पुजाऱयाने दोन,्ीन 

वेळा पुसली ्री ्थेे ये् हो्ी. अशा प्रकारची श्रीपाद प्रभ ंची अद्भ ् लीला हो्ी.  

एकदा श्रीपाद प्रभ  आणण नरभसहं वमाम त्यांच्या शे्ा् िेले हो्े.  शे्ा् कफरून पहाणी केल्यावर दोघे एका झाडाखाली र्वश्रां्ी घेण्यास 

बसले. थोडयाच वेळा् वमामना िाढ तनद्रा लािली. त्यांनी आपले शीर श्रीपाद प्रभ ंच्या मांडीवर ठेवले हो्.े त््कया् ्थेे दोन नाि आले 

श्रीपादानी त्यांना मोठ्या कौशल्याने मारून द र फेकले. थोडा वेळ हो्ाच ्थेे अत्यं् मोठ्या आकाराच्या मुंग्या आल्या त्या चाव न वमाांची 
झोपमोड होऊ नये म्हण न प्रभुनी त्या सवम मुंग्याना मारून टाकले. मेलेल्या मुंग्यांचा एक लहानसा ढीि जमला हो्ा. थोडयाच वेळा् वमाम 
झोपे  ्न जािे झाले. त्या मेलेल्या मुंग्याना पाह न         त्याना द्या आली. त्यावेळी श्रीपाद प्रभ  च्स्म् करून म्हणाले “राजाला त्याच्या सेवकांच े

रक्षण करावेच लाि्.े हा प्रकृ्ीचा तनयम आहे. या अद्भ ्  मुंग्या तनमामण करणारा एक अद्भ ्  जादिुार आहे.” ्वेढ्या् ्थेे पांढऱया  रंिाची 
आकाराने इ्र मुंग्या पेक्षा मोठी व कांत्मान मुंिी आली. ्ी त्या मुंग्यांची राणी हो्ी. त्ने मेलेल्या मुंग्याभोव्ी एक प्रददक्षणा घा्ली आणण 

आश्चयम असे की, साऱया मेलेल्या मुगं्या च्जवं् झाल्या आणण तनघ न िेल्या. श्रीपाद प्रभ  मंद हास्य  करून म्हणाले “या मुंग्यांच्या राणीला 
संजीवनी शक्ी प्राप्् असल्याने त्ने सवम मुंग्यांचे रक्षण केले.” त््कया् वमाांच ेलक्ष मरून पडलेल्या दोन नािांकडे िेले.  त्यांना पह न चकक् 

झाले. ही सुद्धा श्रीपाद प्रभ ंचीच  लीला असल्याचे त्यांनी जाणले. श्रीपाद प्रभ ंनी एका नािास कुरवाळले आणण दसुऱयास आपला ददव्य पाय 

लावला. ् ेदोन्ही नाि च्जवं् होऊन श्रीपाद प्रभुना एक प्रदक्षीणा घाल न तनघ न िेले.  

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 



अध्याय २६ 
 

श्रीपाद प्रभ चंी भशवय्यावर कृपा  

र्पठीकाप रम क्षेत्रा् नरभसहं वमाांच्या घरी भशवय्या नांवाचा एक सेवक हो्ा. एके ददवशी त्याने श्रीपाद प्रभनुा पादहल ेआणण आश्चयम 
अस ेकी ्त्काळ त्याच्या मनोवतृ््ी् बदल झाला. त्याने तनद्रा, आहार सोडला. ्ो असबंद्ध बोल  लािला. “मी सषृ्टी,च्स्थ्ी, आणण 

लय यासाठी कारणी भ ्  आहे. मीच सवम सषृ्टीच ेआदीमळु आहे. ही सषृ्टी माझ्यापास नच उत्पन्न झाली आहे, माझ्यामळेुच 

वाढणार अस न माझ्या्च लय पावणार आहे.” अस ेबोलणे ऐक न नरभसहं वमामना भशवय्याची अत्यं्  द्या आली. त्यांनी श्रीपादाना 
भशवय्याच ेरक्षण करण्याची र्वनं् ी केली. श्रीपाद प्रभ  भशवय्यास स्मशाना् घेऊन िेले. त्याच्या बरोबर नरभसहं वमाम सदु्धा 
हो्.े औदुंबराच्या झाडाची एक वाळलेली फांदी स्मशाना् ठेऊन  भशवय्याच्या हा् न त्याचे दहन करर्वल.े यामळेु शीवय्याची त्या 
र्वगचत्र मनोवतृ््ी् न सटुका झाली. नरभसहं वमामना हे सवम अत्यं्  आश्चयमकारक वाटल.े श्रीपाद प्रभ  म्हणाल े“आजोबा, या् 

आश्चयम करण्या सारख ेकाही नाही. वायसप र िावा् एक पडंड् माझ्यावर अत्याचार करी् हो्ा. ्ो वारंवार अस ेम्हणे की 
वेदस्वरूप असलेला परमेश्वर कोठे आणण हा लहान वयाचा श्रीपाद कोठे? ्ो सषृ्टी, च्स्थ्ी, आणण लय याचंा कारक आहे म्हणे, हे 

सारे खोटे आहे. थोडयाच ददवसा् ्ो पडंड् मरण पावला आणण स्व्ुःच्या कमाममळेु ब्रम्हराक्षस झाला. हा भशवय्या, एका जन्मी 
त्याचा अल्पऋणी हो्ा. मी योि काळ कल्प न स्मशाना् योिादेश तनमामण करून योि कमामच्या योिाने वाळलेल्या  फांदीच ेदहन 

करून त्या ब्रम्हराक्षस ्त्वा् न त्या पडंड्ाची सटुका केली.  त्या मळेु आपल्या भशवय्याची त्या ब्रम्हराक्षसाच्या पजं्या् न सटुका 
झाली.” श्रीपाद प्रभ चं ेहे वक्व्य ऐक न  नरभसहं वमाांची म्ी िुिं झाली. 

श्रीपाद प्रभनुी कल्पना केलेल्या शास्त्रानसुार एक हजार वषामनं् र घडणाऱया घटना ् ेआ्ाच घडव  शक्ा्. म्हण न योि काळ ्चे 

ठरर्व्ा्. द र घडणारी घटना सदु्धा ् ेआपल्या जवळ घडव  शक्ा्. सघंटना सवम देश काला् ् ेघडव  शक्ा्. श्रीपादाना देश 

काळ त्यांच्या इच्िेनसुार बदल्ा ये्ो. एकदा शे्रष्ठीच्या देवाना नारळ फोड्ाना स्व्: श्रीपाद प्रभनुी ्ो फोडला. त्या नारळाच े

्कुड,े्कुड ेकेल.े श्रीपाद म्हणाले “आजोबा, आज ्मुचा मतृ्य  योि हो्ा परं् ुमी नारळाचे ्कुड,े ्कुड ेकरून ्ो 
टाळला.” शे्रष्ठींनी मोठ्या प्रेमाने श्रीपादाना मांडीवर घेव न त्यांचे ख प कोड-कौ्कु केल.े 

                              

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्य.े ||  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय २७ 
 

श्रीपाद प्रभ ंची भशव योिीवर कृपा.  

र्पठीकापुरम क्षेत्री एकदा एक र्वव्दान भशवयोिी आला हो्ा. ्ो केवळ कर्ल भभक्षाच घे् अस.े ्ो आपल्याजवळ 

झोळी, भांड,े थाळी अस ेकांहीच ठेवी् नस.े ्ो ददसण्यास एखाद्या वेडया पुरुषा  प्रमाणे ददसे. ्ो एके ददवशी 
कुककटेश्वराच्या मंददरा जवळ आला. त्याच ेधळुीने माखलेले कपड ेआणण र्वगचत्र बोलणे ऐक न त्याला अचमकानी 
मंददरा् येऊ ददले नाही. ्ो देहाचे भान नसलेला अवध ् हो्ा. ्ो स्् “ओम नमो भशवाय” या भशव पंचाक्षरी  मंत्राचा 
जप करी् हो्ा. त्याच वेळी अनेक भक् िण मंददरा् आले आणण त्यांच्या मािोमाि त्या भशवयोग्यान े सुद्धा मंददरा् 

प्रवेश केला. त्या योग्याबरोबर दोन नािसपमदह आ् आले. ्े पाह न त्या अचमकाच्या ्ोंडच ेपाणी पळाले. ्ो भशवयोिी 
म्हणाला “अहो अचमक  स्वामी ्ुम्ही घाबरू नका. ही भशवाची आभ षणे आहे्. पुत्र ज्या प्रमाणे र्पत्यास प्रेमभराने 
अभलिंन दे्ो, ्सेच हे नाि आपल्या र्पत्यास, कुककटेश्वराला अभलिंन देण्यास आ्ुर आहे्. ्े आपले स्नेही समान 

आहे्.आपण आपल्या स्नेह्यांना पाह न घाबरणे अथवा. पळ न जाणे महा पाप आहे. अचमक स्वाभमनी र्वशषे प जा 
केल्याने हे नाि आकर्षम्  झाले हो्.े मंददरा्ील अचमकांमध्ये स यमचदं्र शास्त्री नांवाचा एक चांिले अनुष्ठान करणारा 
पंडड् अचमक श्रीपाद प्रभ ंचा भक् हो्ा. ्ो श्रीपाद प्रभ ंच ेस्मरण करून नमक-चमक अत्यं् सु-स्वरा् िा् हो्ा. ् े

मधरु िायन ऐक न ्ेथे आलेले दोन नाि आपला फणा काढ न आनंदाने डोल  लािले. त्या भशवयोग्यास बरोबर घेव न 

स यमचदं्र शास्त्री बापन्नाचायुमल च्या घरी आले.्ेथे त्याना उत््म भोजन करर्वले आणण श्रीपाद प्रभ ंचे दशमन 

घडर्वले. श्रीपाद प्रभुनी त्याना भशवशक्ी स्वरूपा् दशमन ददले. त्या ददव्य दशमनाने ्ो भशवयोिी एवढा आनंदद् झाला 
की त्याला समाधी च्स्थ्ी प्राप्् झाली, अशा अवस्थे्च ्ो योिी ्ीन ददवस हो्ा. त्यानं्र श्रीपाद प्रभुनी त्या योग्यास 

आपल्या  हा्ांनी  जेव  घा्ले. श्रीपाद प्रभ   त्या योग्यास म्हणाले “ए मुला, सना्न धमाम् सांगि्ल्या प्रमाणे आपले 

जीवन व्य्ी् करुन  संसार ्रुन  जा.” एवढे बोल न श्रीपाद प्रभुनी त्या भशव योग्यास तनरोप ददला.   

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय २८ 
 

श्रीपाद प्रभ ंच ेगचदम्बर रहस्य  

श्रीपाद प्रभ ंच्या वाम भािा् शक्ीसंचार अस्ो आणण उजव्या भािा् भशवसंचार अस्ो. या कारणाने ्े भशवशक्ी 
स्वरूप आहे्. त्यांच्या  हृदया् पद्माव्ी देवीचा तनवास अस्ो. ह्र्दय हे दयेचे ्सेच अनाह् चक्राचे स्थान आहे. येथ न 

शक्ी ऊध्वमचक्राकड े्सेच अधोचक्राकड ेम्हणजे म लाधार चक्राकडे प्रवादह् हो्े. या कारणानेच ् ेअज न एका ददव्य 

चै् न्यमय शरीराने श्रीपद्माव्ी आणण श्री वेंकटेश स्वामी स्वरूपा् आहे्. श्रीपाद प्रभ  वाणी दहरण्यिभामचे सुद्धा स्वरूप 

आहे्. परा, पश्यच्न््, मध्यमा, आणण वैखरी स्वरूपी वाणी देवीचा त्यांच्या च्जभेवर वास अस्ो. वाणी मा्चे े

ददव्यमानस आणण दहरण्यिभामच ेददव्य मानस हे अव्दै् च्स्थ्ी् अस्े. वास््र्वक पहा्ा गचदमब्र रहस्य म्हणजे, ् े

्ीन प्रकारचे चै् न्य स्वरूप एकाच वेळी धारण कर्ा्. त्यांच्या  एका शरीराला दसुऱया शरीराचा कोणत्याही दृष्टीने 
पादहल्यास स्पशम नस्ो. ् ेवाणी दहरण्यिभामच ेचै् न्य शरीर, भशव-पावम् ीच ेचै् न्य शरीर, पद्माव्ी-वेंकटशाच े चै् न्य 

शरीर याना एकाच वळेी धारण करून त्या सिळ्यांच ेअ्ी्, श्रीपाद श्रीवल्लभ असे आणखी एक ददव्य शरीर धारण 

कर्ा्. याच ेवैभशष्टय असे की एका शरीराशी दसुऱया शरीराचा स्पशम नस्ो.हीच प्रभ ंची योिमाया, वैष्णवीमाया आणण 

हेच त्यांच ेगचदम्बर रहस्य. श्रीपादाना व्दै्, र्वभशष्ठ अव्दै्, अव्दै् आणण या  सवाांच ेअ्ी् अस ेम्हटले ्री योग्यच 

होईल कारण  योिमाया अिाध आहे    

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय २९ 
 

श्रीपाद प्रभ ंची पंचदेव पहाड येथील कल्पना्ी् ददव्य लीला.  

श्रीपाद प्रभुनी शंकर भट्ट आणण धममिुप्् याना पंचदेव पहाड या स्थानी एक िव्ाची कुटी बांधा असा आदेश ददला हो्ा. परं्ु ्ो पहाडाचा प्रदेश त्या 
दोघांच्याही पररचयाचा नव्ह्ा. या भशवाय त्याच्याकड ेकुटी बांधण्यास लािणारे सादहत्य िव्, बांब , दोऱया आदी कांहीच नव्ह्े. ्े दोघे काय करावे या 
र्वचारा् कफर् अस्ाना एका शे्ा् िेले. ्ेथील मालकान ेत्या दोघाना बोलाव न  स्वाि् केले  आणण भोजन ददले. त्या शे्ाच्या मालकाच ेनांव 

र्वरुपाक्ष असे हो्े.  त्या श द्राच्या घरचे जेवण घ्यावे का नाही अशी एक शंका त्या दोघांच्या  मना् डोकाऊन िेली. त्यावेळी ्ो शे्ाचा मालक गचड न 

म्हणाला “आमची जनावरे चोरून नेऊन दसुऱया प्रां्ा् र्वकणाऱया ्ुम्हास श द्राचे जेवण घ्यावे का का नाही अशी र्वगचत्र शंका का आली? त्या 
मालकाच्या दृष्टीने  ् ेदोघे चोर ठरले हो्.े सत्य पररच्स्थ्ी सांिण्याचा दोघांनी ख प प्रयत्न केला परं्ु ्ो मालक कांही ऐकण्यास ्यारच 

नव्ह्ा. त्यान ेशंकर भट्ट आणण धरम् िुप्् याना, थोडा वेळ, दोरीने एका झाडास बांध न ठेवले व नं्र त्यांना त्या बंधां  ्न मुक् करून िोशाळेच्या 
तनमामण कायाम् मद् करण्याचा आदेश ददला. त्याप्रमाणे दोघांनी त्या कामा् मद् केली. सायंकाळ पया्ं  त्या िोशालेच ेकाम प णम झाले. र्वरुपाक्षाने 
या दोघाना सायंकाळच ेभोजन सुद्धा ददले आणण रात्री ्ेथेच झोपण्याचा आदेश ददला. त्या दठकाणी दोघांनी मध्यरात्रीपया्ं  श्रीपाद प्रभ ंचे नामस्मरण 

आणण त्यांच्या  ददव्य लीलांच ेस्मरण केले आणण नं्र तनदद्रस्थ झाले. सकाळी स यामची कोवळी ककरणे अंिावर पड्ाच ्े दोघे उट न 

बसले. आज बाज स  पादहले ्ेथे िायी नव्हत्या काम करणारे मज र नव्ह्े परं्ु िोशाला मात्र हो्ी.  आज बाज चे शे्करी येऊन र्वचारू लािले की ्ी 
जािा त्यांनी कक्ी ककंम्ीस घे्ली त्या दोघांनी घडलेला  वृ् ां् त्याना सांिी्ला. त्यावेळी त्या शे्कऱयानंी या दोघाना वेडया्च काढले.  

दसुरे ददवशी श्रीपाद प्रभ  पंचदेव पहाड या स्थानी र्वरुपाक्ष यान ेतनमामण केलेल्या िोशाळे् ध्यानस्थ बसले हो्े. त्याच वेळी शंकर भट्ट आणण धममिुप्् 

दोघेही ्ेथ ेपोचले. पंचदेव पहाड या पररसरा् श्रीपाद प्रभ ंचा सत्संि प्रारंभ करण्याचा ्ो मंिल समय हो्ा. बघावे ्े नवलच| श्रीपाद प्रभ ंचा देह 

एकाएकी अत्यं् ्ेज:पंुज हो् हो्ा. ्े महा्ेज चारी ददशाना व्याप  लािले. त्यावेळी प्रभ ंच ेशरीर अत्यं् ्ेजोमय म ्ी प्रमाणे ददस् हो्े. थोडयाच 

वेळा् प्रभ  िोशाले  ्न बाहेर आले. आज त्यांची नेहमी प्रमाणे भ मीवर पडणारी िाया पड् नव्ह्ी. त्यांची  पदगचन्हे सुद्धा मा्ी् उमट् 

नव्ह्ी. त्यांनी स यामकड े्ीक्ष्ण नजरेने पादहले. त्यांच ेशरीर ददव्य ्ेजाने भरून जाऊन ् ेसारखे वाढ्च हो्.े थोडयाच वेळा् सवाांच्या समक्ष प्रभ ंचे ्े 
र्वशाल ्ेजोमय रूप स याम मध्ये र्वलीन झाले. त्या स यम बबबंा् सवामना एका ददव्य भशश च ेदशमन झाले. ्े बाल्यरूप पथृ्वीवर वेिाने ये् हो्े. त्या 
बालकाच ेचरण भ मीस लाि्ाच कोणालाच कांही ददसेनासे झाले. श्रीपाद प्रभ  मंद हास्य करी् हो्.े त्यांनी पुन्हा एकदा स यामकड ेपदहले, त्यावेळी 
सवामना पुन्हा सारे ददस  लािले. श्रीपाद प्रभुनी सवामना स यामकड ेपाहण्यास सांगि्ले. त्या लालबंुद स याम् सवामना एक अत्यं् संुदर, ददव्य 

्ेजम ्ी  बाभलका ददसली. ्ी बाभलका हास्य मुदे्रन ेभ मीवर ये् हो्ी. त्च ेचरण भ मीस लाि्ाच पुनरपी सवाांची दृष्टी िेली. त्या िोंडस  बाभलकेन े

पे्रमप णम नजरेन ेसवाांकडे पहा्च सवाांना प वी प्रमाणे सारे ददस  लािले. त्या बाभलकेस श्रीपाद प्रभुनी अत्यं् पे्रमान,े आदराने उचल न घे्ले. त्यावेळी 
श्रीपाद प्रभ ंच ेवय सोळा वषामचे आणण त्यांच्या सारख्या ददसणाऱया त्या अजाण कन्येचे वय ्ीन वषामचे हो्े.त्न ेअंिावर रेशमी भरजरी वस्त्र पररधान 

केले अस न त्याना साजेल अशी  ददव्य आभ षणे सुद्धा घा्ली हो्ी. ्ी बाभलका आणण श्रीपाद प्रभ  िोशाळे् िेले. शंकर भट्ट आणण धममिुप्् हे दृश्य 

अत्यं् आश्चयम, भय आणण संभ्रम या बत्रर्वध भावनांनी पाह् हो् ेत्याचवेळी शंकर भट्टच्या  मनां् शंका आली की हे सारे इंद्रजाल ्र नव्हे ना? ्ी 
मनां्ील  भावना ओळख न श्रीपाद प्रभ  म्हणाले “अरे शंकर भट्टा| हे कांही इंद्रजाल नाही. हा माझा स्वभावच आहे. ही माझी ददव्य प्रकृ्ीच आहे. माझ्या 
संकल्पनेनेच भ मी, आकाश हो्.े माझ्या संकल्पानुसार ब्रम्हा सषृ्टीची तनभमम् ी कर्ा्. मी ब्रम्हस्वरूपच आहे म्हणजे ब्रह्माची पे्ररणा आहे. या 
सषृ्टी्ील जीवांचे पालन पोषण हे र्वष्ण  स्वरूपाचे कायम आहे. त्या र्वष्णुना पे्ररणा देणारा महार्वष्ण  मीच आहे. सरस्व्ी आणण महासरस्व्ी या दोघी 
भभन्न, भभन्न आहे्. सरस्व्ी ही सषृ्टी्ील ज्ञान देव्ा आहे. या देवीला पे्ररणा देणारी “महा सरस्व्ी” देव्ा आहे आणण हे अनघा स्वरूपच 

आहे. सषृ्टीची च्स्थ्ी, कारण, वस्  ्ंची समदृ्धी, धन समदृ्धी हे लक्ष्मी मा्ेचेच स्वरूप आहे. महालक्ष्मी आणण लक्ष्मीच्या स्वरूपाला पे्ररणा आणण शक्ी 
देणारे अनघा स्वरूपच आहे. सषृ्टीचे शक्ीस्वरूप “काभलका” स्वरूपच आहे. “महाकाली” ही  काली  स्वरूपाची पे्ररणा आहे. हे शक्ी देणारे अनघा 
स्वरूपच आहे.   अनघा लक्ष्मीचा अनघ म्हणजे माझ ेदत्् स्वरूपच होय. महासरस्व्ी, महालक्ष्मी, आणण महाकाली या त्घांच ेभमळ न एक आिळे 

वेिळे ददव्य मा्सृ्वरूप म्हणजेच अनघा लक्ष्मीचा अर्वभामव.” श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “ हे शंकर भट्टा| माझ ेअनघ स्वरूप म्हणजे ब्रम्हा, र्वष्ण  आणण 

रुद्र या त्घानंी एकत्र येऊन ्ादात्म्य च्स्थ्ी धारण करून, या त्न्हीचा आधार असणारी स्त्री  शक्ी रुर्पणी अनघा, दहला माझ्या वाम भािा् धारण 

केलेले असे माझ ेशक्ी स्वरूप आहे.” 

श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “अरे शंकर भट्टा| या पंचदेव पहाडावर घडलेल्या लीलांच,े पादहलेल्या दृश्यांचे जसे पादहलेस अिदी ्सेच वणमन चरीत्रामृ् ा् 

कर. ् ेभर्वष्य काळा्ील भक्ांना स्फ त् मदायक ठरेल.नाना शंका, कुशंकाच ेत्या् समाधान भमळेल. साधकांना या ग्रंथांव्दारे आणण लीला प्रसंिान े

भच्क्मािम  सुलभ होईल.” या वक्व्या नं्र श्रीपाद प्रभ ंच्या ददव्य वाणीन ेर्वश्राम घे्ला.त््कया् श्रीपाद प्रभ ंचे स्वरूप ददव्य ्ेजान ेझळक  लािले 

आणण त्यामध न श्री पद्माव्ीदेवीचा आणण श्री वेंकटेश्वर स्वामींचा अर्वभामव झाला. 

                                           ||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 
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श्रीपाद श्रीवल्लभ यांचा ददव्य उपदेश  

कुरुिडडी यथ ेश्रीपाद प्रभ ंच्या सत्संिासाठी अनेक भक् मंडळी बसली हो्ी. या सवम साधकाना उदे्दश न प्रभ  म्हणाले “ हे 

श्रो्ेहो, अनन्य भावाने मला शरण येणाऱया  साधकांचे मी सदैव रक्षण कर्ो. हा देश काळ माझ्या हा्ा्ील चेंड  प्रमाणे 

आहे. कोठेही हो् असलेल्या, भ ् काळा् घडलेल्या आणण भर्वष्यकाळा् होणाऱया घटनांना मी बदल  शक्ो. मी देश 

कालाचा शास््ाच आहे. ्ुमच्या्ील चै् न्याच्या संस्कारांच्या दजामनुसार ्ुम्हाला माझ्याबद्दलचे ज्ञान होईल. सवम 
धमाांचा पररत्याि करून, ्ुमच्या अं् रंिा्ील अं् याममीरूपा् असलेल्या मला अनन्य भावाने शरण आल्यास, माझ्या 
आदेशाप्रमाणे कमाांचे पालम केल्यास मी ्ुमचा सवम भार वाह न ्ुम्हाला जीवन्मुक् करीन. केवळ माझ्या शब्दानेच मी 
सषृ्टीमध्ये शासन कर्ो त्यामुळे मीच सरस्व्ी रुपाने प्रसर्द्ध पावेन. कभलयुिा्ील मानव हा दहरण्यकशीप  सारखा 
असेल. त्यांच्या समस्या, भाव आणण आचार र्वचार या सवमच िोष्टी अत्यं् कठीण स्वरूपाच्या अस्ील. त्याना प्रकृ्ी 
र्वज्ञाना्ील अनेक संशोधनाना यश भमळ न दहरण्यकाशीप  सारखे वरदानही सषृ्टी मा्ेकड न भमळेल. परं् ुमला 
प्रल्हादासारख्या तनष्पाप, तनरपराध भक्ांच ेसंरक्षणाथम नभृसहंाचा  अव्ार घ्यावा लािेल. यासाठी मी “नभृसहं 

सरस्व्ी” या नाम रुपाने अज न एक ददव्य अव्ार घेऊन िंधवमप र निरी् प्रभसद्ध होईन.” एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  
ध्यानस्थ झाले आणण त्यांनी सवम साधकांना  सुद्धा ध्याना् जाण्यास सांगि्ले                  

                                    

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.|| 
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दश महार्वद्यांच ेश्रीपाद प्रभनुी केलेले वणमन.  

एकदा शकंर भट्टाने श्रीपाद प्रभनुा दश महार्वद्येबद्दल मादह्ी सांिावी अशी प्राथमना केली. त्यावेळी श्रीपाद  प्रभ  म्हणाल”ेअरे 

शकंर भट्टा| श्रीर्वद्येची उपासना अत्यं्  शे्रष्ठ आहे. प वम काळा् हयग्रीवांच्या कृपा प्रसादानेच अिस्त्य महामतुनना श्री र्वद्येच े

ज्ञान झाल ेहो्.े त्यांनी ही र्वद्या आपली पत्नी लोपमदु्रा देवीला ददली. लोपमदु्रा देवीने या र्वद्येचा सखोल अभ्यास करून त्याचा 
ि ढाथम अिस््ी ऋषीना सांिी्ला. अशा प्रकारे ् ेउभय्ा एकमेकांच ेिरुु झाल”े  देवीच्या दशमहार्वद्येबद्दल सांि्ाना श्रीपाद प्रभ  
पढेु म्हणाल े“काली” हे दशमहार्वद्ये्ील प्रथम रूप आहे. “महाकाली” ही समस्् र्वद्यांची आदी देव्ा आहे. दशमहार्वद्ये्ील 

दसुरे रूप ‘्ारा’ देवीच ेआहे. ही मा्ा मोक्षदायतन, सवम दुुःखापास न ्ारण करणारी आहे. त्यामळेु दहचे ्ारा हे नांव प्रभसद्ध 

झाल.े दशमहार्वद्ये्ील त्सरे रूप “तिन्नमस््ा देवीच ेआहे. हे अत्यं्  िोपनीय अस ेरूप आहे. दहरण्यकशीप  आदद दानव या 
देवीच ेउपासक हो्.े दशमहार्वद्ये्ील चवथ ेरूप “षोडशीमहेश्वरीचे” आहे. या देवीच ेहृदय लोण्याप्रमाणे अत्यं्  मउ अस न ्ी 
अत्यं्  दयावान आहे. दशमहार्वद्ये्ील पाचव ेरूप “भवुनेश्वरी” देवीचे आहे. सप््कोटी महामतं्र या देवीच ेउपासक 

आहे्.  दशमहार्वद्ये्ील सहावे रूप “बत्रपरु भरैवी” चे आहे. महाकालास शां् करू शकणाऱया या शक्ी रुपालाच बत्रपरु भरैवी अस े

म्हण्ा्. दशमहार्वद्ये्ील सा्वे रूप “धुम्राव्ी” देवीच ेआहे. ही उग्र्ाराच आहे. दहला शरण जाणाऱया साधकांची सवम सकंटे 

नष्ट होऊन त्च्या कृपा प्रसादाने सकल सपंदा प्राप ््  हो्.े दशमहार्वद्ये्ील आठव ेरूप “बिलामखुी” देवीच े

आहे. ऐदहक, पारलौककक, देश, समाजाच ेअररष्ट तनवारण करण्यासाठी या देवीची आराधना केली जा्.े दशमहार्वद्ये्ील नवम 

रूप “मा्िंी” मा्चेेच आहे. मानवाच्या िहृस्थ जीवनास सखुी करून परुुषाथम भसद्धीस नेण्याची शक्ी मा्िंी मा्चेीच 

अस्.े दशमहार्वद्ये्ील  दहावे रूप “कमलालया” मा्चे ेआहे.ही सखु, समदृ्धी प्रदान करणारी देव्ा आहे.  

श्रीपाद प्रभ  पढेु म्हणाल े“दशमहार्वद्या स्वरूर्पणी अनघा देवी आणण त्चा प्रभ  अनघ (श्री दत््प्रभ ) यांची अचमना केली अस्ा 
अष्टभसद्धीचंी प्राप््ी हो्.े प्रत्येक मदहन्या्ील कृष्ण अष्टमीस अनघाष्टमी मान न अनघा मा्चेी प जा, अचाम करावी. या ्मुच्या 
आराधानेने सवम मनोकामना प णम हो्ील. प्रभ  पढेु म्हणाल े“अरे शकंर भट्टा| ्  रचलेल्या श्रीपाद श्रीवल्लभ चररत्रामृ् ाच ेपारायण 

करून, येणाऱया शकुल अथवा कृष्ण अष्टमीस “अनघाष्टभमचे” व्र् करून अकरा िहृस्थाना जेवण द्यावे अथवा त्याना परेुल एवढी 
भशधासामगु्रीच ेदान करावे. अशा पारायणाने व अन्नदानाने इच्च्ि् फळ प्राप््ी तनच्श्च् हो्.े” श्रीपाद प्रभ  पढेु म्हणाल े“श्री 
चररत्रामृ्  हा केवळ एक ग्रथं आहे अस ेमान  नये. हा एक सजीव अशा महाचै्न्याचा प्रवाह आहे. ्मु्ही याच ेपारायण करी् 

अस्ाना या्ील प्रत्येक अक्षरा्ील शक्ी माझ्या चै्न्या् प्रवादह् हो्.े ्मुच्या न कळ् माझ्याशी भावसबंधं घड्ो. यामळेु 

्मुच्या धममबद्ध अशा सवम इच्िा माझ्या कृपेने प णम हो्ा्. या ग्रथंराजाला ्मुच्या प जा मदंदरा् (देवघरा्) नसु् ेठेवले अस्ा 
त्या् न शभुप्रद स्पदंन ेये्ा्. ही स्पदंन ेदषु्टशक्ीना, ददैुव आणणाऱया शक्ीना र्पटाळ न टाक्ा्.” श्रीपाद श्रीवल्लभ 

चररत्रामृ् ाची जाण्पेणे अथवा अजाण्पेणे तनदंा केल्यास त्या तनदंा करणाऱया व्यक्ीच ेपणु्यफळ धमम देव्ा घे् ेआणण योग्य 

अशा जीवाला वाट न टाक्.े अशा री्ीने श्रद्धावान िरीब भक् भाग्यवं्  हो्ो. अश्रद्धावान व्यक्ी िरीब हो्ो. हा अक्षरसत्य ग्रथं 

आहे. याचे हा ग्रथंच स्व्: प्रमाण आहे. च्जज्ञास ुलोक याची परीक्षा घेव  शक्ा्. मनां् कांही इच्िा ठेऊन या ग्रथंाच ेपारायण केल े

्री चालेल. आपले स्व्ुःच ेजीवन शदु्ध करण्या साठी अत्यं्  श्रद्धा भक्ीभावाने या ग्रथंाच ेपठण करावे.” एवढे सांि न श्रीपाद 

प्रभनुी आपल्या वाणीस र्वराम ददला.  

||  श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य.े || 
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 नवनाथांच ेवणमन   

श्रीपाद प्रभ ंच्या ददव्य चरणांना  स्पशम करून श्री शंकर भट्टाने प्रश्न केला “महाप्रभ | नवनाथ या नांवाने प्रभसद्ध असलेले 

भसद्ध योिी सवम श्रीदत्् प्रभ ंच ेअशंाव्ार आहे् अस ेमी ऐकले हो्े. त्यांच्या र्वषयी सर्वस््र मादह्ी आम्हास 

सांिावी  अशी श्रीचरणी नम्र प्राथमना”.  श्री नवनाथांचे नावं ऐक्ाच श्रीपाद प्रभ चं्या दोन्ही नेत्रा् न अमृ्  वषृ्टीचा प्रवाह 

बदहमुमख होऊन सषृ्टीवर पड् असल्यासारखे वाटले. त्यांच्या दृष्टी् न प्रेमचै् न्य ओसंड न वाहा् हो्े. ् ेअत्यं् 

आनंदाने म्हणाले “श्रोत्यानो| मिेन्द्र, िोरक्ष, जालंधर, िहनी, अडभंि, चौरंि, भ्मरी, चपमट  आणण नािनाथ हे नवनाथ 

आहे्. यांच्या स्मरण मात्रानेच, शुभफल भसद्ध हो्.े श्रीदत्् प्रभ ंची कृपा नवनाथांचे स्मरण करणाऱया भक्ांवर अपार 

अस्े.” श्रीपाद  प्रभ  पुढे म्हणाले चक्रव्ी ऋषभ महाराजाना शंभर पुत्र हो्े. त्या्ील नारायण अशंाने जन्मलेल्या नउ 

जणाना नव नारायण असे असे म्हण्ा्. त्यांची नांवे १)कवी २)हरी, ३)अन््ररक्ष ४) प्रबुद्ध 

५)र्पप्पलायन, ६) आर्वहोत्र  ७) द्रभुमल  ८) चमस आणण ९) करभाजन अशी हो्ी. हे सिळेच अवध ्  च्स्थ्ीमध्ये 

असलेले भसद्ध पुरुष हो्.े. माझ्या आज्ञेप्रमाणे या नवनारायणांनी धमम  संस्थापनाथम नवनाथ या नाम रुपाने पथृ्वीवर 

पुन्हा एकदा अव्ार धारण केला. प्रथम पुत्र कवी हा “मच्िेंद्रनाथ” या नांवान ेजन्मला.”अन््ररक्ष” याने “जालंदर” या 
नांवाने जन्म घे्ला. यांच्या भशष्य रुपाने प्रबुद्ध “कातनफा” या नांवाने जन्मला. र्पप्पलायन “चपमटनाथ” नांवाने 
अव्रर् झाला .अर्वहोत्र हा “नािेशनाथ” या नामरुपाने अव्रर् झाला. द्रभुमल याने “भ्मरीनाथ” या नांवाने जन्म 

घे्ला. चमस हा “रेवणनाथ” या रुपा् अव्रर् झाला आणण करभाजन “िहतननाथ” या नांवाने जन्मला.” या 
नवनाथांच्या जन्माच्या घटना सुद्धा मोठ्या अद्भ ्  आणण आश्चयमकारक आहे्. या बद्दल सांि्ाना श्रीपाद प्रभ  
म्हणाले “श्रोत्यानो| उपररचर नांवाच्या एका वस न ेउवमशीला पादहले आणण ्ो त्च्या रूप,सौंदयामवर अत्यं् मोदह् 

झाला.त्यावेळी त्याच ेवीयम द्रवी् होऊन यमुनेच्या पाण्या् पडले ् ेएका मासोळीने गिळले. त्या मत्स्यापास न 

मच्िेंद्रनाथांचा जन्म झाला. कामदेव मन्मथाला भिवान शंकरांनी क्रोगध् होऊन आपल्या ललाटाग्नीने जाळ न भस्म 

केले हो्.ेत्या भस्मामध्ये मन्मथाचा आत्मा हो्ा. बहृद्रथाने ज्यावेळी यज्ञ केला त्यावेळी  त्या यज्ञकंुडा् न जालंदर 

नाथाचा अर्वभामव झाला. नममदा नदीमध्ये पडलेल्या ब्रम्हवीयाम पास न रेवण भसद्धाचा जन्म झाला. एकदा ब्रम्हवीयम एका 
नािाच्या भशरावर पडले. ्े नागिणीने खाऊन टाकले. त्या योिाने ्ी नािीण िभमव्ी झाली. त्याच वेळी जनमेजय राजा 
सवम नाि,सपामना  नष्ट करण्या साठी सपम याि करी् हो्ा. ब्राम्हणांच्या मंत्रोच्चाराबरोबर शकेडो नाि यज्ञकंुडा् येऊन 

पड  लािले. यावेळी त्या नागिणीने आपल्या  अडंयास एका मोठ्या वडाच्या झाडाच्या बबळा् सुरक्षी् ठेव न ्ी नािीण 

तनघ न िेली. यथा समयी त्या अडंजा् न “वटभसद्ध नािनाथ” यांचा जन्म झाला. मच्िेंद्रनाथ धममप्रचारासाठी संचार 

करी् अस्ाना, एके िावी त्यांचा मुककाम हो्ा. ्ेथील लोक त्यांच्या दशमनास येऊ लािले.  त्यां् एका अपत्य रदह् 

स्त्रीने मच्िेंद्र नाथाना नमस्कार केला आणण आपली व्यथा सांगि्ली. नाथांनी  भस्म मंत्र न ददले, परं् ुत्या स्त्रीने ्े 
ददव्य भस्म अर्वश्वासाने उककरडयावर फेक न ददले. त्या भस्माच्या अमोघ अशा शक्ीसंपन्न्ने ेत्या मध न 

िोरक्षनाथाचा जन्म झाला. पावम् ीच्या र्ववाह समयी पौरोदहत्य करणारे ब्रम्हदेव त्च ेअप्रत्म लावण्य पाह न त्च्यावर 

मोदह् झाले आणण त्यांचा र्वयमस्त्राव झाला. या कृत्याची त्याना लाज वाटली आणण त्यांनी ्े वीयम आपल्या 
मांडीस  पुस न टाकले. त्या क्षणीच त्या वीयामच ेसाठ हजार भाि झाले आणण त्या् न वालणखल्य नांवाच ेसाठ  हजार ऋषी 
जन्मास आले. त्या् न थोडा भाि उरला हो्ा, ्ो कचरा समज न भािीरथी नदी् टाक न ददला. ्ो कचरा नदी्ील 

िाळा् अडक न ्ेथेच रादहला. त्यामध्ये र्पप्पलायनाचा आत्मा भशरला आणण चपमटनाथांचा जन्म झाला. कोभलक 

मुनींनी त्यांच्या पणमकुटी् न बाहेर जा्ाना आपले भभक्षापात्र पणमकुटीच्या बाहेर ठेवले. त्याच वेळी स यामच े्ेज त्या 



पात्रा् पडले. ् ेमहषीना कळले. त्यांनी ् ेपात्र ्ेथेच सांभाळ न ठेवले. त्या पात्रा् नच एका नवनाथांचा जन्म 

झाला. त्यांचे नांव “भ्मरीनाथ अस ेपडले. दहमालया्ील  पवम् ावरील एका घनदाट अरण्या् एक हत््ीण झोपली 
हो्ी. एकदा ब्रम्हदेव  सरस्व्ीवर  मोदह् झाले आणण त्यांच ेवीयम त्या तनजलेल्या हत््ीणीच्या काना् पडले. त्या 
काना् न प्रबुद्धाला जीवन प्राप्् होऊन त्यान ेजन्म घे्ला. काना् न जन्म घे्ल्याने या नाथाचे नांव “कणम 
कतनफा” अस ेपडले. िोरक्षकाने एकदा संजीवनी मंत्राचा जप करी् मा्ीमध्ये एक मनुष्याकार आकृ्ी 
काढली. त्या  आकृ्ी् न करभाजन यास संजीवनी मंत्राच्या सहाय्याने, जीवन प्राप्् झाले आणण त्यान े िहतननाथ या 
नांवाने अव्ार  धारण केला. श्रीकृष्णांच्या आजे्ञनुसार या नव नारायणांनी आपले स्थ ल शरीर मंदराचल पवम् ावर 

समाधी अवस्थे् सांभाळ न ठेवले हो्े आणण अशंाव्ाराने नवनाथ  या नामरुपाने पथृ्वीवर जन्म घे्ला. धमम सुत्राना 
अनुसरून अशंअव्ाराना स्वेच्िा ददली जा्े  संकल्प मात्र म ल ्त्वा् नच ये्ा्. त्यांच े योग्य प्रकारे तनयंत्रण करणे हे 

अशंांव्ाराच े कायम अस्े. हे म ल्त्वाकड न अनुम्ी घेऊन जीवांचे कल्याण कर्ा्. या अव्ारा् 

राि, लोभ. मद, मत्सर अस ेमानवी दिुुमण नस्ा्. यामुळे म ल्त्वाची कायम समथम् ा अशंांव्ारा् सुद्धा आढळ्े. या 
कारणाने अशंांव्ार आणण प णामव्ार या् कांही फरक नस्ो.” एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  मौन झाले.  

                          

रमणी आणण नरभसहं रायड  यांचा र्ववाह श्रीपाद प्रभ ंनी स्व्ुःच करर्वला.       

श्रीपाद प्रभ ंच्या आदेशानुसार शंकर भट्ट आणण धममिुप्् दोघे कुरुिडडीह न र्पठीकापुरम जाण्यास तनघाले. कृष्णा नदी 
ओलांड न ्े पंचदेव पहाड िावी आले. येथे त्यांनी अल्पोपहार करुन पुढील प्रवासास प्रारंभ केला. एका ज्वारीच्या 
शे् ा्ील पायवाटेने जा् अस्ाना त्या शे् ाच्या मालकाने त्याना बोलाउन त्यांच ेस्वाि् केले आणण खाण्यास मधरु 

फळे ददली. त्याच ेनांव नरभसहंरायड  अस ेहो्.े त्याने या दोघाना आग्रहान ेएक ददवस त्याच्या शे् ा्ील घरा् ठेऊन 

घे्ले. त्याने आपला र्ववाह त्याच्या मामाची कन्या रमणी बरोबर श्रीपाद प्रभुनी कसा लाऊन ददला याचा वृ् ां् 

सांगि्ला.   ्ो लहान अस्ानाच त्याचे मा्ा, र्प्ा स्विमवासी झाले हो्े, त्यामुळे ्ो आपल्या मामाकडचे 

भशक्षणासाठी रदहला हो्ा. त्याच ेमामा चांिले हो् ेपरं् ुमामी मात्र ्ापट स्वभावाची हो्ी. त्यास घरच ेसवम काम 

करुन  शे् ा्ील काम सुद्धा करावे लािे. इ्के काम केल्यानं्र सुद्धा त्याची मामी त्याला खाण्यास भशळे पाके दे् 

अस.े मामाची एक कन्या हो्ी त्च ेनांव रमणी अस ेहो्े. ्ी कधी कधी मामीच्या न कळ् चांिले चांिले पदाथम 
नरभसहंला आण न दे् असे. रमणी ददसावयास सुंदर हो्ी. त्यामुळे त्यांच्या कुला्ील अनेक युवक त्च्याशी लग्न 

करण्याचे इच्िुक हो् ेपरं् ुरमणीला मात्र नरभसहंच आवड् हो्ा. एकदा त्याच्या िावा् एक ढोंिी साध  आला. त्याला 
भ ्,भर्वष्याच ेउत््म ज्ञान असल्याचा त्या िावा् ख प प्रचार करण्या् आला हो्ा. त्या ढोंिी साध ने नरभसहंाच्या 
मामीवर जण  मोदहनीच घा्ली हो्ी. त्यान ेघरी येऊन मामीस सांगि्ले की त्याच्या घरा् कालीप जा केल्यास घरा्ील 

एका दठकाणी अपार धन संचय भमळेल. या कथनावर भुल न मामीने त्या साधसु काली  प जा करण्यास सांगि्ले. त्यान े

रमणी अत्यं् भक्ी भावाने प जा करी् असलेली श्रीकृष्णाची म ्ी फेक न देण्यास सांगि्ली. मामीने ्सेच 

केले. बबचारी रमणी ्ळमळ् रादहली. त्या ढोंिी साध ने प जेस सुरवा् केली आणण कोंबडयांचा बळी ददला. त्या रक्ान े

देवघर बघवेनास ेझाले हो्.े त्याने घरा् माणसाची कवटी आणण स्मशान सामुग्री सुद्धा आण न ठेवली हो्ी. त्या साधसु 

वशीकरण र्वद्या अवि् हो्ी. त्या र्वद्येच्या सहायाने रमणीचे शील हरण करण्याचा त्याचा दषु्ट हे्  हो्ा. त्याने 
्सा प्रयत्न सुद्धा केला परं् ुरमणीन े्ो जवळ ये्ाच त्याच्या डोकयावर एका वजनदार वस्् न ेप्रहार  केला आणण 

आपले रक्षण केले.  दसुरे ददवशी सकाळी एक िरीब ब्राम्हण त्यांच्या घरी भभक्षेसाठी आला. त्याच ेमुखारर्वदं अत्यं् 

शां् आणण ्ेज:पुंज हो्े. त्याला भभक्षा देण्यास घरा् कांहीच नाही अस ेमामीने बाहेर येऊन सांगि्ले. त््कया् ्ो 
ढोंिी साध  स्मशाना् न मनुष्याचे कपाल  घेऊन आला. त्याच वेळी त्याना  घरा् एक ददव्य प्रकाश ददसला आणण भभक्षेस 



आलेला ्ो ब्राम्हण अदृश्य झाला. त्या ददव्य प्रकाशाने ढोंिी साध च्या अिंाची भयंकर  आि होऊ लािली.  त्या 
प्रकाशा्ील ककरण रमणीवर पड्ाच ्ी प वीसारखी स्वस्थ झाली. नरभसहंाच ेप वीच ेदबुमलत्व जाऊन त्यास अत्यं् 

बलवान झाल्याची अनुभ ्ी आली. त्या ढोंिी साध च्या ्ोंडा् न सारख्या रक् धारा वाह  लािल्या आणण 

त्याच्या्ील  सवम शक्ींचा नाश झाल्याने ्ो पळ न िेला. त्या ्ेजोमय प्रकाशाचे एका मानवा् रुपां्र झाले.्े 
आ्मत्राण परायण, समस्् देवी,देव्ा स्वरूप, ददव्य,भव्य ्ेजोमय स्वरूपाचे श्रीपाद प्रभ  हो्.े ्े म्हणाले “काली मा्ा 
मानवा्ील  कामक्रोधादी राक्षसांचा नाश कर्.े ्ी कोंबडया, बकऱया आदी प्राण्यांच ेबळी कधीच माि् नाही.” यानं्र 

घराची शुद्धी करण्या् आली. नरभसहं रायड  म्हणाले “ अहो शंकर भट्ट श्रीपाद प्रभ ंनी माझा आणण रमणीचा  र्ववाह 

स्वहस््े केला. त्यावेळी रमणी बारा वषामची हो्ी. त्यांनी आम्हाला अक्षदा ददल्या होत्या आणण सांगि्ले हो् ेकी शंकर 

भट्ट आणण धममिुप्् नांवाच ेदोन भक् ये्ील त्याना थोडया अक्षदा दे.” या आदेशा प्रमाणे शंकर भट्ट आणण धममिुप्् या 
दोघांनी त्या परम पावन अक्षदा नरभसहं रायड  कड न घे्ल्या आणण त्याचा तनरोप घेऊन पुढच्या प्रवासास प्रारंभ केला. 

 

शरभेश्वराचा वृ् ां्.   

शंकर भट्ट आणण धममिुप्् दोघे कधी बैलिाडीन,े ्र कधी घोडािाडीन े्र कधी पायी असा प्रवास करी् चालले 

हो्.े मािाम् त्यांचे श्रीपाद प्रभ ंच्या भक्मंडळीकड न होणारे स्वाि् स्वीकारणे चाल च हो्.े ही परोक्ष रुपाने प्रभ ंची 
लीलाच हो्ी. जा्ा,जा्ा ्े एका िावी पोचले. त्या िावा् एका ब्राम्हणाच्या घरा्ील  सवम सामान, एक व्यक्ी,बाहेर 

फेक् असल्याचे त्यांना ददसले. त्या घरा्ील ब्राम्हणाने सावकाराकड न कजामऊ रककम घे्ली हो्ी. परं्  ्ी 
रककम  पर् करण्याची मुद्द् संपल्यावर सुद्धा ्ो ब्राम्हण ् ेऋण पर् करू शकला नव्ह्ा. त्यामुळे सावकार त्याच े

सामान बाहेर फेकी् हो्ा. ब्राम्हण, त्याची पत्नी आणण मुले  उदास होऊन बघ् हो्े. िावा्ील लोक ्माशा प्रमाणे 

बघ् उभे हो्.े कोणीही त्या ब्राम्हणाला अज न थोडी मुद्द् द्या असे साहस करुन  म्हणाला नाही. शंकर भट्ट आणण 

धममिुप््  या दोघाना त्या ब्राम्हणाची दया आली परं् ुसहाय्य करावे ्र त्यांच्या कड ेधन नव्ह्े. परं् ुशंकर भट्ट साहस 

करून त्या सावकारास म्हणाले “ शठेजी या िरीब दबुळ्या ब्राम्हणावर द्या करुन  अज न दोन मदहन्याचा अवधी त्याला 
द्यावा. श्रीपाद प्रभ ंच्या कृपेने त्याचे कष्ट द र हो्ील. त्याच ेकजम फेडण्याची च्जम्मेदारी माझी आहे.” यावर ्ो सावकार 

म्हणाला  “ बरे | ्ुमच्या शब्दावर र्वश्वास  ठेव न मी याला अज न दोन मदहन्याचा अवधी दे्ो. माझे धन देईपया्ं  ्ुम्ही 
दोघांनी येथ न कोठे जाऊ नये. जर याने माझ ेकजम ठरलेल्या अवधी् पर् केले नाही ्र मी याचे घर स्वाधीन 

करुन  घेईनच आणण मध्यस्थी केल्यामुळे ्ुम्हा  दोघाना सुद्धा न्यायालया् नेईन. त्यावेळी न्यायाधीश जी भशक्षा दे्ील 

त्यास ्ुम्ही दोघे त््केच पात्र व्हाल.” इ्के बोल न ्ो सावकार तनघ न िेला आणण ब्राम्हणाने आपले सामान घरा् 

नेऊन ठेवले. त्यान ेशंकर भट्ट आणण धममिुप््ाच ेआभार मानले आणण त्यांना आपल्या घरी ठेव न घे्ले. त्या ददवशी 
सवामतन भमळ न “ श्रीपादराजम शरणं  प्रपद्ये” हा जप मोठ्या सुरा् केला. शंकर भट्ट हा ब्राम्हण एका महापुरुषाचा भशष्य 

आहे आणण ्ो त्याच्या दैवी शक्ीनेच त्या िरीब ब्राम्हणाचे कजम फेडण्यास भसद्ध झाला आहे. असा प्रचार िावभर झाला 
हो्ा. शंकर भट्ट मात्र मना् न भयभी् झाले हो्े. परं् ुत्याना श्रीपाद प्रभ ंच्या सहाय्ेवर धढृ र्वश्वास हो्ा. त्या 
ग्रामा् शभेश्वर शास्त्री नावाच ेएक पंडड् आणण मोठे शास्त्रवेत््ा रहा् हो्.े त्यांच्यावर एका प्रे्ात्म्याचा अनुग्रह 

हो्ा. त्याच्या आधाराने ् ेभ ्, भर्वष्य व्ममान अिदी अच कपणे सांि् अस्. त्या िावा्च शास्त्रींची एक बदहण 

रहा् हो्ी. एकदा त्च ेप्ीदेव कामासाठी द रदेशी िेले हो्.े त्यांना जाऊन बरेच ददवस झाले हो् ेआणण त्यांचा कांही 
समाचार कळला नव्ह्ा. त्यामुळे ्ी काळजी् हो्ी. अशा अवस्थे् अस्ाना त्ला एके ददवशी प्रा्:काळी एक स्वप्न 

पडले. त्या स्वप्ना् त्ला आपल्या प्ीच ेतनधन झाल्याच ेददसले. या स्वप्ना मुळे ्ी अत्यं् घाबरून िेली आणण त्न े

या बद्दल आपला भाऊ शरभेश्वर यास र्वचारले. त्याने या बद्दल त्या प्रे्ात्म्यास र्वचारले. त्या प्रे्ात्म्यान े



सांगि्ले “त्चा प्ी देशां्री िेलेला अस्ाना मध्येच मािाम् चोरांनी त्याला घेरले आणण सवम द्रवय् लुबाड न त्याला 
मारून टाकले.” आपल्या भावाकड न हा समाचार ऐक न ्ी अत्यं् दुुःखी होऊन र्वलाप करू लािली. त्यावेळी कांही 
लोकांनी त्ला धीर देऊन सांगि्ले की त्यांच्या िावा् शंकर भट्ट नांवाच ेएक महापंडड् आले आहे्.त्याना 
घटना, घटी्ाच ेउत््म ज्ञान अस न श्रीपाद श्रीवलल्भ त्यांच ेआराध्य दैव् आहे्. त्यांच्याकड न सत्य काय ् ेजाण न 

घ्यावे. त्ला शंकर भट्टाकड न सत्य जाण न घ्यावे अशी मनोमन इच्िा झाली.  ्ी त्यांच्याकड ेयेऊन  आपली सवम कमम 
कहाणी सांि न आ्म स्वरा् म्हण  लािली “भाऊ माझ्या मांिल्याच ेरक्षण करा” शंकर भट्टाचे हृदय त्ची कहाणी ऐक न 

पाणी-पाणी झाले. त्याना श्रीपाद प्रभ ंच्या, त्या शे् कऱयाने ददलेल्या मंत्राक्षदांची आठवण झाली आणण त्यांच्या् एका 
ददव्यस्फ ्ीचा संचार झाला. त्या स्त्रीला बोलाव न ् ेम्हणाले “बाई | ह्या मंत्राक्षदा घे आणण ्ुमच्या देवघरा् प जेच्या 
दठकाणी नेऊन सुरक्षी् ठेव. ्ुझा प्ी थोडयाच ददवसा् ्ुला भेटेल. हे सत्य आहे बत्रवार सत्य आहे.”                हे 

व्ममान कांही लोकांनी शरभेश्वर शास्त्रीना सांगि्ले. त्यांना आपल्या बदहणीचा ख प राि आला त्न ेमात्र देवाजवळ 

संकल्प केला “माझा प्ी सुखरूप घरी पर् आल्यास, मी त्या िरीब ब्राम्हणाचे देणे ्र देईनच भशवाय शंकर भट्टाना 
आपला िुरु करून श्रीपाद प्रभ ंच ेनामस्मरण आराधना करीन.” अशा प्रकारे ्ीन ददवस िेले. या ्ीन 

ददवसा्  शे् कऱयांनी आणलेल्या  भशध्यान ेस्वयपाक करुन  त्या िरीब ब्राम्हणाच्या पत्नीने सवामना यथेच्च जेऊ 

घा्ले. चौथ्या ददवशी शरभेश्वर शास्त्रीच्या बदहणीचा प्ी देशाटन करुन  सुखरूप पर् आला. त्च्या आनंदाला 
पारावारच नव्ह्ा. त्च्या प्ीला चोरांनी मािाम् मारण्याचा प्रयत्न केला हो्ा परं्ु एका मल्लाने मध्ये पड न त्याच े

रक्षण केले हो्े. “त्या मंत्राक्षादामुळे आज त्च े सौभाग्य दटकले” असा त्चा धढृ र्वश्वास झाला हो्ा. खरोखरी श्रीपाद 

प्रभ ंचा मदहमा अिाध आहे, अमोघ आहे. शंकर भट्टाचे ज्योत्ष्य श्रीपाद प्रभ ंच्या कृपेने खरे झाल्यामुळे त्या िरीब 

ब्राम्हणाचे ऋण शरभेश्वर शास्त्रीतन  बदहणीच्या संकल्पानुसार फेडले हो्.े ही सवम श्रीपाद प्रभुचंीच लीला.  

 ||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ३३ 
 

पुराण सांिणाऱया पंडड्ाची कथा   

र्पठीकापुरम िावा् एक पुराण सांिणारा पंडड् आला हो्ा. कुककटेश्वराच्या मंददराच्या बाहेरील प्रांिणा् प्रवचनाची 
व्यवस्था करण्या् आली हो्ी. प्रवचनास सवम जा्ीच ेलोक ये् अस्. पुराणीकाच्या भोजनाची सोय बापन्नाचायुमल  
यांच ेघरी केली हो्ी. पुराण कथन करण्याप वी, ्ो पुराणणक लक्ष्मी िवळणीने आणलेले दधु घे् अस.े श्रीपाद प्रभ  
सवम  हृदयां्याममी असल्याने त्याना या पंडड्ाबद्दल सवम कांही ज्ञा् हो्.े हा पुराणणक एक महान योिी सुद्धा हो्ा. ्ो 
आपल्या योिशक्ीन ेत्याच्या आत्म्याने धारण केलेली प वीची रूप ेओळख  शक् हो्ा. त्या रूपा्ील चै् न्य ्ो 
आकर्षम्  करून घे् अस.े दधु देणाऱया लक्ष्मीस ्ो योिदृष्टीने पहा् अस.े लक्ष्मीच्या प्ीच्या रूपा् सुद्धा त्याला 
स्व्ुःचा आत्मा ददस् अस.े लक्ष्मीचा प्ी मतृ्य नं्र एका ब्राम्हण जमीनदाराच्या घरी बाल रूपा्  जन्माला हो्ा. त्या 
पंडड्ान ेयोिशक्ीन ेआपले शक्ीरूप कस ेआहे ् ेपादहले. त्याच ेम ळ रूप स्त्रीसमान लक्ष्मीशी तनिडी् हो्े हे त्यास 

कळले. त्याच ेस्वरूप स्त्री ्त्वाच्या लक्ष्मीशी  र्वलीन होऊन रादहलेले त्याने पदहले. थोडयाच ददवसा् आपले  कममशषे 

प णम होणार असल्याचे त्यास जाणवले. र्पठीकापुरम मधील कममऋणानुबंध प णम करण्यासाठी त्याने पुराणीकाचा  जन्म 

घे्ला हो्ा.  लक्ष्मीच्या प्ीच ेचै् न्य म ळ्त्व पुराण पंडड्ा् र्वलीन झाले हो्.े हा र्वषय सवमज्ञानी श्रीपाद प्रभुना 
मादह् हो्ा. ् ेत्या पुराण पंडड्ाला म्हणाले “ अरे पंडड्ा| ही लक्ष्मी तनरािस आहे. ्ी कांही ददवसा्च आपली जीवन 

यात्रा संपर्वणार आहे. ्  ज्ञानरूप ब्राम्हण होशील ककंवा अज्ञान रुपा् िवळी होशील. त्या ्ुझ्या रुपा् लक्ष्मी ्लुा 
्ुझ्या कष्ट, सुखा् साथ देईल. त्च्या प्रेमाने त्ने आपल्या प्ीच ेचै् न्य स्व्ुःकड ेआकर्षमले आहे. ही िवळीणीच्या 
रुपा् असलेली ब्राम्हण स्त्री आहे. ्  ब्राम्हण रूपा्ील िवळी आहेस. ्ुमच ेकममसंबंध मला उत््म री्ीने माही् 

आहे्. भर्वष्य काळा् ब्राम्हणी स्वरूपा् येणाऱया या लक्ष्मीला पद्माव्ी स्वरूप देवी मान न मी त्ला सुवणम दटळक 

लाऊन आशीवामद देईन. त्ला मांिल्य प्रदान करून दहरण्य लोका् सुरक्षी् ठेवीन. पुढील जन्मा् ्ुम्ही आदशम दम्प्ी 
व्हाल आणण माझ ेभक् होऊन उद्धरून जाल.” एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  थांबले. त्यांच्या लीला अद्भ ्  आणण अिम्या 
अस्ा् हेच खरे.  

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.||  
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नािेंद्र शास्त्रीना श्रीपाद प्रभ ंच्या पादकुांची प्राप््ी.  

 नािेंद्र शास्त्री नांवाच ेएक मंत्रशास्त्र र्वद्ये् अत्यं् तनपुण  असे ब्राम्हण श्रीपाद प्रभ ंच ेभक् हो्े. त्यांच्या घरा् अनेक नाि, साप तनभमयपणे कफर् 

अस्. ्े कोणालाही चाव् नस्. शास्त्री त्या नाि, सापांना आपल्या अपत्या प्रमाणे  सांभाळी्. ्े “कालनाि” नांवाच्या मण्याच्या  प्राप््ीसाठी 
अनेक वषामपास न नािोपासाना करी् हो्.े ् ेपंधरा वषामचे अस्ाना र्पठीकापुरम के्षत्री िेले हो्.े त्यांनी ्ेथील कुककटेश्वराच्या मंददराच े आणण 

पादिया ्ीथामच ेदशमन घे्ले. नं्र त्यांनी स्वयंभु दत््ात्रयेांच्या नयन मनोहर म ्ीच ेदशन घे्ले. ्ेथ ेत्याना एका कालनािाच े दशमन झाले. त्याच्या 
फणीवर एक मणी हो्ा. या मण्यामुळे मंिळ ग्रहापास न येणारऱया अशुभ स्पंदनांचे तनवारण हो् ेआणण शुभप्रद स्पंदनांची तनभमम् ी हो्.े र्पठापुरी िेले 

अस्ाना एकदा शास्त्री, नरभसहं वमाम यांच्या घराजवळ न जा् हो्.े श्रीपाद प्रभ  त्यावेळी त्यांच्या अंिणा् खेळ् हो्.े नािेंद्रशास्त्री श्रीपाद प्रभ ंच्या 
दशमनासाठी वमाांच्या घरा् िेले. त्यांच्या अंिणा् एक औदुंबराचे झाड हो्े. त्याला भरप र पाणी भमळावे यासाठी वमाम जमीन उकरून त्याला आळे 

करी् हो्े. ्े करी् अस्ाना त्याचं्या हा्ास श्रीपाद प्रभ ंच्या पायाच्या  ्ाम्र पादकुा लािल्या. त्या त्यानंी बाहेर काढ न प्रथम शुद्ध जलान ेनं्र 

नारळाच्या पाण्यान ेधुव न स्वच्ि केल्या. त्या बारा वषामच्या मुलाच्या, सामुदद्रक शुभ लक्षणांनी युक् अशा पादकुा होत्या. वमाांनी त्या श्रीपाद प्रभ ंच्या 
चरणकमला जवळ ठेवल्या. त्या पादकुांची प जा करण्यास वमाम अत्यं् उत्सुक हो्.े परं्ु श्रीपाद प्रभ ंचा संकल्प कांही तनराळाच हो्ा. त्यानंी त्या 
पादकुाना  मोठ्या पे्रमाने कुरुवाळले आणण नािेंद्रशास्त्रीस बोलाव न  म्हणाले “ नािेंद्र शास्त्री|  ् एका र्पठाची स्थापना करून या पादकुांची प जा 
कर.  ् “कालनािा” जवळ असलेला मणी भमळावा म्हण न फार ददवसांपास न वाट पहा् हो्ास. मी ्ुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे.  कालनाि ज्या ददव्य 

पाद्पद्मांची आराधना करून त्यांच्या ददव्य मण्यान ेज्या स्वामींची प जा कर्ा् ् ेमहास्वामी मीच आहे. या ददव्य पादकुा माझ्याच आहे्. त्यांचीच  ् 
तनत्य नेमान ेप जा अचमना करी् जा. आधी,व्याधीनंी र्पडी् जन ्ुझ्याकड ेये्ील त्याना  ् या पादकुांचे ्ीथम दे. ्े प्राशन कर्ाच त्यांची त्या 
व्याधी  ्न सुटका होऊन ्े त्वरर् स्वस्थ हो्ील.” श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “अहो नािेंद्रशास्त्री, माझ्या या वचनांच े्ुम्ही पालन करा आणण नािशास्त्र 

र्वद्येचा उपयोि केवळ लोक कल्याणासाठीच करा. कालां्रान ेशंकरभट्ट आणण धममिुप्् हे दोघे ्ुझ्याजवळ ये्ील आणण या ददव्य पादकुांमुळे ्ुला 
हवा असलेला ददव्य मणी नककी प्राप्् होईल.्ोपया्ं   ् माझ्या या ददव्य पादकुांची आराधना तनत्य तनयमान ेकर.” एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  
थांबले. नािेंद्र शास्त्रींनी प्रभुना साष्टांि दंडव् घा्ला आणण अत् आनंदान ेत्यांचा तनरोप घे्ला.  

श्रीपाद प्रभ ंच्या पादकुांचा वृ् ां्.  

शंकर भट्ट आणण धममिुप्् या दोघानंी श्रीपाद प्रभ ंच्या आदेशानुसार त्यांच्या जवळील ्ो कालनाि मणी नािेंद्र शास्त्रीना ददला आणण त्याच ेकड न त्या 
ददव्य पादकुा घे्ल्या. नं्र ्े  दोघे अनेक प्रकारच्या वहाना् प्रवास करून बत्रपुरां्क के्षत्री येऊन पोचले. त्यांच्या जवळ श्रीपाद प्रभ ंच्या ददव्य पादकुा 
असल्यान ेत्याना प्रवास करी् अस्ाना श्रीपाद प्रभ ंचे चरण सुद्धा त्याचं्याबरोबर चाल्  असल्याचा भास हो् हो्ा. ्े बोल् अस्ाना श्रीपाद प्रभ च 

त्यांच्या मुखान ेबोल् असल्याच ेत्यांना जाणवे. ् ेभोजन करी् अस्ाना श्रीपाद प्रभ च त्यांच्या मुखव्दारे  भोजन करी् असल्याचा अनुभव ये् 

हो्ा. त्या उभय्ांच्या संप णम शरीरा् श्रीपाद प्रभ ंचे चै्न्य भरून आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव श्री प्रभ ंचा स्पशम नस्ानाही अनुभवास ये् हो्ा. अशा 
प्रकारची लीला शंकर भट्टाने  प वी कधीच पादहली  अथवा ऐकली  नव्ह्ी. त्रीपुरां्केश्वरच्या मंददराच्या अचमक स्वामींच ेनांव भास्कर शास्त्री असे 

हो्े. त्यांनी शंकर भट्ट आणण धममिुप्् याना मोठ्या आग्रहाने त्यांच्या घरी ठेव न घे्ले.  त्या पादकुा भास्कर शास्त्रींच्या देव मंददरा् ठेवल्या त्यावेळी 
काय आश्चयम घडले त्या ददव्य  पादकुांमध न श्रीपाद प्रभ  अत्यं् मधुर अशा आवाजा् म्हणाले “बाळानो ्ुम्ही केवढे धन्य आहा्. भास्कर शास्त्रींच्या 
मंत्रोपासनेच्या बलाने या ्ाम्र धा  ्च्या पादकुा कांही वषामनं्र सुवणम रूपा् पररव्ी् हो्ील.  दहरण्य लोका्ील कांही महापुरुषांनी या पादकुा  दहरण्य 

लोका् नेऊन अचमना अभभषके केला हो्ा. त्यानं्र त्या पादकुा कारण लोका् असलेल्या माझ्याजवळ  आणण्या् आल्या. त्या पादकुा घाल न मी 
कारण लोका् येव न येथील ददव्य आत्म्यांना आशीवामद दे्ो. त्या नं्र दहरण्य लोका् जाऊन ्ेथील महापुरुषाना आशीवामद दे्ो. त्यावेळी माझ्या 
पादकुांना ्ेजोमय भसद्धी भमळ्.े या नं्र या पादकुांची, अठरा हजार महाभसद्ध पुरुष स्वणम र्वमाना  ्न घेऊन जाऊन, माझ्या जन्म स्थानी र्पठापुरम 

के्षत्री  समंत्र प जा अचाम करून जभमनीच्या ्ीनश ेफ ट खोलवर प्रत्ष्ठापना कर्ील. ्ेथे स्वणममय कां्ी असलेले ददव्य नाि प्रत्ददन यांची अचमना 
कर्ील. यांच्या समवे् चौषष्ट हजार योगिली अस्ील. त्या पादकुा सुवणममय भसहंासनावर ठेवल्या जा्ील. मी ्ेथ ेऋषी संघटनेबरोबर आणण 

योगिनी समवे् दरबार भरव न सवामना सत्संिाचा लाभ घडर्वन. या भ मीला सलग्न असलेले परं्ु अदृश्य आणण अिोचर असलेले अज न एक स्वणम 
र्पठीकाप रम आहे. हे योिदृष्टी असलेल्या भक्ांनाच अनुभर्व्ा ये्े.” श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “माझ्या सुवणम पादकुा ज्या दठकाणी प्रत्ष्ठार्प् 

हो्ील त्या दठकाणीच र्पठीकापुरम प्रत्ष्ठार्प् होईल या साठी ्ुम्ही सवमजण अत्यं् आनंदा् रहा. माझ्या संस्थाना् पादकुांच्या दशमनासाठी 
भक्जनांची मंुग्यांसारखी रांि लािेल.” ही देववाणी ऐक न शंकर भट्ट आणण धममिुप््  अत्यं् आश्चयमचकक् झाले, त्यांच्या  अंिावर रोमांच 

दाटले, नेत्रा  ्न अशु्रपा् होऊ  लािला. अशा च्स्थ्ी् ्े कक्ी वेळ हो्े ् ेकळलेच नाही. 

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.|| 
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संन्यासी महाराजांकड न  भक्ाना श्रीदत्् दीक्षा  

एकदा एक संन्यासी कुककटेश्वराच्या मंददरा् आले हो्े. ्े श्रीदत्् भक् अस न साधकाना दीक्षा सुद्धा 
दे्. दत््दीक्षा  घे्ल्यान ेआपली  तनयोच्ज् काये तनर्वमघ्नपणे भसद्धीस जा्ा् असे त्या संन्यासाने सांगि्ले 

हो्.े त्याच्या वचनावर र्वश्वास ठेव न अनेक ब्राम्हणांनी त्या संन्याशाकड न श्रीदत््दीक्षा घे्ली.  ्ो 
संन्यासी  साधकांना दीक्षा देव न त्याच्याकड न   िुरुदक्षक्षणा  सुद्धा घे् अस.े या रकमे्ील अल्पसा भाि ्ो ददक्षी् 

झालेल्या ब्राम्हणास दे् अस.े परं् ुमंददरा् आलेल्या कांही लोका् दीक्षा घ्यावी का नाही या बद्दल साशंक्ा तनमामण 

झाली. यासाठी ब्राम्हण पररषद, क्षबत्रय पररषद, वैश्य पररषद यांच ेएक संयुक् सम्मेलन झाले. त्याच ेअध्यक्ष श्री 
बापन्नाचायुमल  हो्.े ्े म्हणाले “श्री दत््ात्रये प्रभ  सवाांचचे आहे्, त्यामुळे सवमजण दत््दीक्षा घेऊ शक्ा्. परं् ु

त्यावेळी कांही ब्राम्हणांनी असा आक्षेप घे्ला की ब्राम्हण, क्षबत्रय, आणण वैश्य वणामचे लोक आचार संपन्न असल्याने ् े

ददक्षेस पात्र अस्ा्, परं् ुशुद्र वणामचे लोक अनाचारी असल्याने ् ेदीक्षा घेण्याच ेअगधकारी नाही्. या आक्षेपाच े

समाधान करण्यासाठी बापन्नाचायुमल  म्हणाले, “सवम कुळांमध्ये आचारवं् आणण अनाचारवं् लोक हे 

अस्ा्च. यामध्ये कोण आचारसंपन्न आणण कोण आचारहीन  हे सांिणे कठीण अस्.े यासाठी सामुदहक 

कल्याण, स्थयैम, यावर दृष्टी ठेऊन आपण श्रीदत्् होम ककंवा यज्ञयािादद कायमक्रम करून संघा्ील क्षेम, स्थयैम साध  
शक्ो.”  श्री बाप्पानाचायुमल च ेअस ेतनच्श्च् म् हो् ेकी  दक्षीणेची रककम इ्की जास्् आहे  की  समाजा्ील अनेक 

िरीब लोकाना िुरुदक्षीणा देऊन ददक्षा ग्रहण केल्यावर त्याना अन्नावाच न कांही ददवस उपाशी राहाव ेलािेल. त्यांच्या 
म्े दक्षक्षणा ही ऐच्च्िक असावी. र्पठापुरमच्या र्वप्रानी बापन्नाचायुमलुना आणण श्री अप्पलराज शमाम याना दीक्षा 
घेण्याबद्दल र्वचारले त्यावेळी ् ेदोघे म्हणाले “सामुदहक स्थयैाांसाठी दीक्षा घेण्याचा त्यांचा र्वचार आहे परं्ु व्यच्क्ि् 

क्षेम, स्थयैम यासाठी नाही.” शे्रष्ठी आणण नरभसहं वमाम यांनी दीक्षा घेण्यास नकार ददला, परं् ुदीक्षा घेणे अथवा न घेणे 

प्रत्येकाच्या मनावर सोडले.  श्रीपाद प्रभ ंच्या भक्िणा् अनेक िरीब शे् करी हो्े. त्या सवाम् प्रमुख आणण धनवान श्री 
वेंकटपय्या  शे्रष्ठी हो्.े श्रीपाद प्रभ  शे्रष्ठींच्या घरी िेले आणण िरीब शे् कऱयांना  म्हणाले “ दत््दीक्षा भमळाली नाही 
म्हण न ्ुम्ही दुुःखी होऊ नका. मी दत््दीक्षा दे्ो. एवढेच नाही ्र यथाशक्ी दक्षीणा सुद्धा मीच 

देईन. मंडळ (४०ददवस) दीक्षेगच िरज िरज नाही. एक रात्री दीक्षा घे्ली ्री पुरे.” श्रीपाद प्रभुनी आपल्या करकमलांनी 
अनेकांना दीक्षा ददली. या  साधका् कांही ब्राम्हण, कांही क्षबत्रय आणण कांही वैश्य हो्ेे 

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.|| 
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 श्रीपाद प्रभ चं ेश्रीदत्् स्वरुपा् प्रकटन   

श्रीपाद प्रभ  बहुरूपी अस न श्रीदत््स्वरूपा् प्रकट होण्याचा ्ो मिंलमय ददवस हो्ा. ्ो श्रीदत्् प्रभ चंा आवड्ा वार िरुुवार 

हो्ा. दीक्षा ददलेल्या सवम भक्ांना त्यांनी मिंलमय आशीवामद ददल.े सवम भक्ांनी मोठ्या श्रद्धाभावाने श्रीदत््प्रभ चं ेभजन अचमन 

केल.े यानं् र श्रीपाद प्रभनुी आपल्या पढुील कायमक्रमा बद्दल र्वस््ृ्  मादह्ी सांगि्ली. श्रीदत््  प्रभ चंे स्मरण कर्ा क्षणीच ् े

भक्ाना दशमन दे्ा् आणण त्यांच्या मनोकाना प णम कर्ा् अस ेत्यांनी भक्ाना सांगि्ले. दसुऱया ददवशी श्रीपाद प्रभ  सकाळीच 

श्री नरभसहं वमाम यांच्याकड ेिेले. ्थे ेत्याचंे मिंल स्नान झाले. स्नानोत््र वमाांनी प्रभनुा खाण्यासाठी अनेक फळे ददली, परं् ु

त्यांनी केवळ एक केळच घे्ले आणण ् ेसदु्धा िोमा्से ददल.े यानं् र प्रभ  वेंकटप्पा शे्रष्ठी यांच ेघरी िेले. ्थे ेसदु्धा श्रीपादाना, शे्रष्ठी 
कुटंुबबयांनी मोठ्या प्रेमभराने मिंल  स्नान घा्ले. यथ ेप्रभ नंी लोणी, दधु, आणण सायीचा स्वीकार केला. येथे ् ेसवामसमक्ष 

म्हणाल े‘माझे भक् मला बोलावी् आहे्. र्पठीकापरुम सोड न जाण्याची वेळ आ्ा आली आहे.” अस ेबोल न ् ेआपल्या 
आजोळी, श्री बापन्नाचायुमल  यांच ेघरी आल.ेयेथे सदु्धा त्यांच्या प्रेम मु् ीस्वरूप आजीने त्याना मिंल  स्नान घा्ले.  आजच्या 
ददवसाची र्वशषे्ा अशी हो्ी की ज्या ज्या घरी ् ेिेले त्या प्रत्येक घरा्ील मा्ांनी त्यांना मोठ्या प्रेमभराने मिंल  स्नान 

घा्ले. श्रीपाद प्रभ नंी  आपल्या वक्व्या् अनेक वेळा म्हटल ेहो् े“मी प्रत्यक्ष दत््स्वरूप आहे आणण भक्ांची 
द:ुखे,  पीडा, या्ना, अडचणी द र करण्यासाठी मी अव्ार धारण केला आहे.”  प्रभनुी  जन्ा जनादमनाच्या उद्धारासाठी तनच्श्च् 

केलेल्या कायमक्रमाची मादह्ी  भक्ांना सांगि्ली. यानं् र ् ेस्विहृी आल.े श्रीपाद प्रभ चंा र्पठीकापरुम सोड न जाण्याचा तनणमय 

त्या  सच्िील मा्ा-र्पत्यास कळला हो्ा. त्यांनी श्रीपादांना परोपरी समजाव न सांिण्याचा प्रयत्न केला. परं् ु् ेआपल्या 
तनणमयावर अटळ हो्.े या नं् र श्रीपाद प्रभनुी आपल्या र्ववाहाच्या प्रस््ावा बद्दल बोलावयास प्रारंभ केला. ् ेम्हणाल े“मा्ा,्ा् 

आजपया्ं  मी अनेक वेळा शे्रष्ठी आजोबाना, वमाम आजोबांना अनघालक्ष्मी समवे् दशमन ददल ेआहे. त्या ददव्य  दंप्ीने शे्रष्ठी 
आजोबांच्या आमराई् र्वहार केलेला सवामनी पादहलेला आहे. हे पहा माझ ेअनघालक्ष्मी समवे् असलेले ददव्य स्वरूप.” अस े

म्हण न प्रभ नंी त्या ददव्य स्वरूपाच्या दशमनाचा लाभ आपल्या मा्ा,र्पत्यास घडव न आणला. ् ेअत्मिंल स्वरूप पाह न ् े

मा्ा,र्प्ा अिदी भाराव न िेले. त्यांच्या मखुा् न शब्दच तनघेना. श्रीपाद प्रभ  पढेु म्हणाले “मी अवध ् स्वरुपा् आलो अस्ाना 
सांगि्ले हो् ेकी माझ्या र्ववाहाचा प्रस््ाव मांड्ाच मी घर सोड न तनघ न जाईन.” एवढे बोलल्यानं् र श्रीपाद प्रभनुी, ्थेे 
बसलेल्या आपल्या दोन थोर बधं ना आपल्या ददव्य हस््ांनी स्पशम केला आणण कृपाप णम दृष्टीने त्या दोघांकड ेपादहल.े काय ् े

आश्चयम| ्त्काळ अधं असलेल्या बधं स उत््म दृष्टी प्राप्् झाली आणण पायाने अध  असलेला बधं  अव्यिं होऊन चांिला चाल  
लािला.त्या ददव्य स्पशामने त्या दोघा बधं ना ज्ञानप्राप््ी  होऊन ् ेज्ञान ्जेाने ्ळप  लािल.े हे सवम पाह न श्रीपादांच्या मा्ा-
र्पत्यास अज न एका सखुद धककयाचा अनभुव आला. याच वेळी श्रीपादांच ेआजोबा आणण आजी आल.े त्याच्या समवे्च शे्रष्ठी 
आणण वमाम दंप्ी सदु्धा आल.े  त्यामळेु घरा् एक आनदंाच ेवा्ावरण पसरले. श्रीपाद प्रभ  सवाांबरोबर थट्टा,मस्करी करी् बोल् 

हो्.े समु्ी महाराणी त्यावेळी म्हणाल्या “बाळा श्रीपादा| ्  सवम  जवाबदाऱया प णम करून जाईन अस ेम्हणाला हो्ास. ्  अज न 

वेंकटप्पा शे्रष्ठींच्या घराची दधु बाकी, वत्सवाईची दधु बाकी, मल्लाददचंी दधु बाकी, प णम केली नाहीस.” त्यावेळी श्रीपाद प्रभ  
म्हणाल े“आई ्  म्हण्से ् ेखरे आहे. या ्ीन वशंा्ील लोकाना मी कधीच र्वसरणार नाही. मी जरी र्वसरलो ्री ्  मला 
आठवण करून दे. त्यांच्याकड न योग्य ्ी सेवा घेऊन मी त्याना वर प्रदान करीन. ्झु्या माहेरच्या कोणत्याही एका घरी मी 
जेवणासाठी ये् जाईन. परं् ुदक्षक्षणा मात्र स्वीकारणार नाही. ्झु्या माहेरची माणस ेमाझ्याशी  अत्यं्  वात्सल्यप णम भावाने 

वाि्ा् आणण मला जावाई असे सबंोध्ा्. ही मानवी ना्ी स्वीकारून त्यांच्या बरोबर जावायास शोभेल अस ेप्रव्मन 

करीन.”  एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  र्पत्याकड ेवळले आणण त्याना उद्देश न म्हणाल े“्ा्, आपल्या घडंीकोटा  वशंा् अनेक वषाांपास न 

वेद परंपरा चाल  आहे. आ्ा माझ ेदोघ ेज्येष्ठ बधं  वेदशास्त्र सपंन्न होऊन पडंड् झाल ेआहे्. ् ेआपली वेद परंपरा 
चालव्ील. घडंीकोटा  वशंा्ील लोकाना मी कधीच र्वसरणार नाही.” एवढे बोल न प्रभ  कांही क्षण डोळे भमट न बसले व नं्र 

म्हणाल े“आपले श्रीधर शमाम पढुील एका जन्मी “समथम रामदास” या नावाने एक महापरुुष होऊन महाराष्र देशा् जन्मास 

ये्ील. नरभसहं वमाम “ित्रप्ी भशवाजी”  या नांवाने जन्म घेऊन महाराष्र राज्य स्थापी् करून श्री समथम रामदासांच ेभशष्यत्व 



पत्कर्ील. या प्रमाणे आपले प वम सबंधं बधंुरुपा् स्पष्टपणे कायम राह्ील. समथम रामदास स्वामींच्या अव्ार कायम 
प णम् नें् र, श्रीधर शमाम भशवग्राम (सध्याचे शिेाव) क्षेत्रा् िजानन नांवाच ेमहायोिी हो्ील. त्यांच्यामळेु भशवग्राम क्षेत्राचा मदहमा 
अपरंपार वाढेल. रामराज शमाम “श्रीधर” या नांवाने जन्म घेऊन महायोिी हो्ील. श्रीधराची भशव परंपरा असलेल्या या 
र्पठीकापरुा्ील माझ्या अिंणा् महाससं्थान तनमामण होणार आहे. वेंकटपय्या बरोबर असलेले आपले ऋणानबुधं च्स्थर स्वरूपाच े

हो्ील. एवढेच नव्हे ्र त्यानं् र वत्सवाई कुटंुबा्ील लोक सदु्धा ये्ील. येथ े“सार्वत्र पन्नाचे पारायण होईल.” इ्के बोल न 

श्रीपाद प्रभ  थांबल.े  

 नरभसहं ब्राम्हणास वचृ्श्चक दंश  

एकदा कुककटेश्वराच्या मदंदरा् महाराष्र प्रां्ा् न एक वदृ्ध ब्राम्हण आला हो्ा. त्याचे नाव नरभसहं आणण िोत्र काश्यप 

हो्.े त्याने कुककटेश्वराच्या मदंदराच ेदशमन मोठ्या श्रद्धाभावाने घे्ले. नं् र ्ो स्वयभं ुश्रीदत््ात्रयेांच्या चरणी भक्ी भावाने 

न्मस््क झाला. त्यावेळी सनं्यासी महाराज श्रीदत्् दीक्षा दे् असलेले त्याने पदहल ेआणण ्ो ्थे ेिेला. त्याने मोठ्या नम्र 

भावाने त्या सनं्यासी महाराजाना नमस्कार केला आणण िरुुदक्षीणेच्या रूपा् त्याने आणललेी सवम नाणीं ददली. ्ी दक्षक्षणा पाह न 

सनं्यासी आनदंद् झाल.े. त्यांनी दीक्षा घेण्यासाठी आपली ओंजळ पढेु करण्यास त्या वदृ्ध ब्राम्हणास  सांगि्ली. त्याच्या हा्ावर 

कमडंल ् ील पर्वत्र जल घालण्यासाठी आपला कमडंल  उचलला आणण त्या ब्राम्हणाच्या हा्ावर पर्वत्र जल घा्ले.परं् ुआश्चयम 
अस ेघडले की त्या जलाबरोबर एक र्वचं  त्या  ब्राम्हणाच्या हा्ावर पडला आणण त्याने ब्राम्हणाच्या हा्ास कडकड न दंश केला. त्या 
प्रखर दंशाने  ब्राम्हण इ्कया जोरा् ओरडला की मदंदरा्ील सवम लोक घाबरून त्याच्या जवळ जमा झाल.े कांही ब्राम्हणांना 
र्वचंवाच्या दंशाचा दाह कमी करण्याचा मतं्र ये् हो्ा ्ो त्यांनी घा्ला परं् ुदाह सारखा वाढ्च हो्ा. यावेळी घाबरून ्ो दीक्षा 
देणारा सनं्यासी मदंदरा्ील एका कोपयाम् लप न बसला. दाह कमी होण्यासाठी अनेक मतं्र जप केल,े कुककटेश्वराला अभभषके 

करण्या् आला, स्वयभं ुदत््ात्रयेाना कप मर आर्ी करण्या् आली. परं् ुकशाचाही उपयोि झाला नाही. ब्राम्हण म च्च्िम् अवस्थे् 

पड न हो्ा, त्याच्या मखुा् न फेस ये् हो्ा. थोडया वेळाने ब्राम्हण शदु्धीवर आला परं् ुत्याच्या पोटा् असह्य वेदना हो् अस न 

त्याला सारख्या उचकया लाि् होत्या. त््कया् ्थे ेएक शे् करी आला आणण त्या वदृ्ध ब्राम्हणास म्हणाला “महाराज, आमच्या 
कुला्ील व्यकंय्या नांवाच्या एका प्रत्च्ष्ठ् व्यक्ीने श्रीपाद प्रभ चं्या मतं्राक्षदा ददल्या आहे्. या ्मु्ही घ्या. त्या ब्राम्हणाने 

मोठ्या श्रद्धाभावाने श्रीपाद प्रभ चंे स्मरण करून  त्या मतं्राक्षदा हा्ा् घेव न थोडया आपल्या मस््की धारण केल्या. आणण आश्चयम 
अस ेकी कांही क्षणा्च त्याच्या सवम वेदना नष्ट होऊन ्ो प वमव् स्वस्थ झाला. या सवम प्रकाराने लोकाचंा त्या सनं्याशावरील 

र्वश्वास उडाला. सवम ददक्षी् साधकांनी ददलेली िरुुदक्षक्षणा त्यांच्याकड न पर् घे्ली व त्या सनं्याशास र्पठीकापरुम मध न 

हाकल न ददल.े सनं्याशाकड न घे्लेल्या पशैाचा र्वतनयोि कसा करावा हे सवम साधकांनी बापन्नाचायुमल ना र्वचारल.े े्ंव्हा ् े

म्हणाले “त्या द्रव्याने  अन्न सामगु्री आण न सवामना अन्नदान करावे. अन्न दानामळेु श्रीदत्् प्रभ  प्रसन्न हो्ील. वेिळी 
दत््दीक्षेगच िरज नाही.” श्री बापन्नाचायुमल  यांच्या सांिण्याप्रमाणे कुककटेश्वराच्या आवारा् एक मोठा मडंप घालण्या् 

आला  हो्ा. ्थेे मोठ्या प्रमाणा् अन्नसं् पमण झाल.े भोजनोत््र सवम भक्ांनी “ददिबंरा,ददिबंरा श्रीपाद वल्लभ ददिबंरा” या 
ददव्य नामाच्या जयघोषाने सारा पररसर दणाण न सोडला. या ददव्य महामतं्राने सारे र्वश्व व्याप न राहील अशी भर्वष्यवाणी  श्रीपाद 

प्रभनुी प वी केला हो्ी.                                
                                    

||  श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य े|| 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ३७ 
 

सुवणम र्पठीकापुरम वणमन  

 प्रत्येक मनुष्या् पथृ्वी ्त्व अस्.े हे शब्द, स्पशम, रूप. रस, िंध या ्त्वांनी बनलेले अस्.े योि दृष्टीने पाह्ा ज्या 
शरीरा् पथृ्वी ्त्व अस्े ् ेश्रीपाद प्रभ ंच्या ददव्य करुणा भावामुळे र्पठीकापुरम या क्षेत्री तनच्श्च्पणे आकर्षम्  

हो्.े यावर शंकर भट्टाने  श्रीपाद प्रभुना प्रश्न केला, “ आयामव्ाम्ील लोक त्यांच्या्ील पथृ्वी ्त्वाच्या जािृ् ीमुळे 

र्पठीकापुरमला भौत्क रुपाने ये्ा् का?” हा प्रश्न ऐक न श्रीपाद प्रभुनी मंद हास्य केले आणण म्हणाले “्  र्वचारलेला 
प्रश्न योग्यच आहे. भौत्क ददसणाऱया र्पठीकापुरम मध्ये एक सुवणम र्पठीकापुरम आहे. च्ज्की भौत्क 

र्पठीकापुरमची  व्याप््ी आहे ्ेवढीच सुवणम र्पठीकापुरमची सीमा आहे. सुवणम र्पठीकापुरम केवळ चै् न्याने तनमामण 

झाले आहे. वास््र्वक पहा्ा साधकांमध्ये असलेल्या चै् न्याच्या संबंगध् पदाथम तनमामण हो्ाना त्याला सुवणम 
र्पठीकापुरा् वास््व्य करी् असल्या सारखे वाट्े. या सुवणम र्पठीकापुरम मधील चै् न्यामुळे हजारो ददव्य ककरणांची 
आभा तनमामण हो्े. योिी, ्पस्वी, महापुरुष या सुवणम र्पठीकापुरा् राहण्यासाठी उत्सुक अस्ा्. परं् ुहे ददव्य पुरुष 

आपल्या सामान्य दृष्टीला अिोचर अस्ा्. सुवणम र्पठीकापुरम  केवळ   योिदृष्टी, योिचक्षु , ज्ञानचक्ष  असलेल्या 
साधकांनाच िोचर अस्े.” श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “सुवणम र्पठीकापुरम प्रमाणेच एक सुवणम काशी नांवाचे एक ददव्य 

क्षेत्र आहे. ् ेभौत्क काशीच्या र्वस््ारा ई्केच आहे. सुवणम काशी चै् न्यम पदाथाांनी तनभमम्  आहे. “मी काशीस जा् 

आहे आणण ्ेथेच राहण्याचा र्वचार आहे.”  अस ेस्् म्हणणाऱया लोकाना सुद्धा काभशवासाचे फळ भमळ्े. सुवणम 
काशी् तनवास करण्यासाठी आणण काशीर्वश्वेश्वराच ेदशमनासाठी प्रत्येकाने त्यांच ेतनरं्र, मोठ्या श्रद्धा भावाने, गचं् न 

केले पादहजे.” प्रभ  पुढे म्हणाले ्ुझ्या अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, र्वज्ञानमय  आणण आनंदमय कोश या 
प्रत्येक  कोषाच्या संबंधाने एक एक र्पठीकापुरम  आणण एक,एक काशी आहे. या आनंदमय र्पठीकापुरमलाच “सुवणम 
र्पठीकापुरम”  असे म्हण्ा्. ्सेच या आनंदमय काशीला “सुवणम काशी” अस ेम्हण्ा्.” एवढे बोल न प्रभ  थांबले. 

||  श्रीपाद राजन शरणं प्रपद्ये.|| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अध्याय ३८ 
 

सनं्याशावर बाल श्रीपादाचंा र्वशषे अनगु्रह  

एके ददवशी एक वयोवदृ्ध सनं्यासी कुककटेश्वराच्या मदंदरा् आल ेहो्.े त्याच वेळी बाल श्रीपाद वेंकटप्पय्या  शे्रष्ठी बरोबर त्यांच्या 
घोडा िाडी् न कुककटेश्वराच्या मदंदरा् आल.े त्यावेळी ् ेसनं्यासी स्वयभं ु दत््मदंदरा् ध्यानस्थ बसले हो्.े त्यांना पाह न बाल 

श्रीपाद शे्रष्ठींना म्हणाल े“या साधुस मदंदरा् का येऊ ददल?े शे्रष्ठी हलकया आवाजा् म्हणाले “अरे बाळा, ् ेसनं्यासी आहे् त्यांना 
राि आल्यास आपणास शाप दे्ील.” श्रीपाद म्हणाल े“म्हणज ेयाना सदु्धा राि ये्ो ्र. मासे पकड न ज्यांच्या जवळ माशांचा वास 

ये्ो त्याना का सनं्यासी म्हणावे?’ त््कया् त्या सनं्याशाने डोळे उघडल.े खरोखरीच त्यांच्या जवळ माशांचा वास ये् हो्ा. ् े

खरेखुरे सनं्यासी हो्.े त्यांनी बाल श्रीपादांकड ेपदहल ेत्यांना मत्स्य अव्ारा्ील श्रीर्वष्ण चंी आठवण झाली. े्ंव्हा श्रीपाद 

म्हणाल े“्मुच्या कमडंल मध्ये सदु्धा िोटे,िोटे मासे आहे् ्मु्हीच पहा. त्या सनं्याशाला कमडंल ्  मासे पाह न ख प आश्चयम 
वाटल.े श्रीपाद त्या सनं्याशाकड े्ीव्र नजरेने पहा् हो्.े त््कया् ् ेसनं्यासी अं् मुमख झाल.े त्यांना योि दृष्टी प्राप्् होऊन 

त्यांच्या शरीरा्ील रक् नभलके्ील र्वभभन्न द्रवा्ील लहान, लहान थेंब मत्स्याकार असल्याच ेजाणवले. ् ेथेंब र्वर्वध 

प्रकारच्या अनभु ् ींच ेप्रदशमन करी् हो्.े एक, एक थेंब जण  एका,एका, वासनेच ेरूप घेऊन  माशाच्या आकारा् ्रळ् हो्ा. 
“अहा| मत्स्याव्ार प्रकक्रया म्हण्ा् ्ी हीच काय? अस ेआश्चयमचकक् होऊन ् ेसनं्यासी ओरडल.े या स क्ष्म थेंबांर्वषयी ज्ञान 

प्राप्् झाल्यास प्रपचंा्ील सवम वासनांवर तनयतं्रण ठेव्ा येणे शकय असल्याच े त्या सनं्याशास कळाल.े सनं्यासी बदहमुमख झाल े

आणण त्यांनी मदं हास्य करी् श्रीपाद प्रभ कंड ेमोठ्या श्रद्धाभावाने  पदहल.े श्रीपाद प्रभ नंी  सदु्धा च्स्म् करी् त्या सनं्याशा कड े

पदहल.े त्यावेळी  ् ेसनं्यासी श्रीपाद प्रभ चं्या  चरणी न्मस््क झाल.े श्रीपाद प्रभ नी मोठ्या प्रेमभराने आपला उजवा आ् त्या 
सनं्याशाच्या मस््कावर ठेऊन त्यांच्यावर अनिुहृ केला. त्या स्पशामने त्या सनं्याशाच्या शरीरा्ील माशांचा वास लपु्् झाला 
आणण त्या जािी एक दैवी सिुधं येऊ लािला. या वेळी त्या सनं्याशास पराशर मनुीतन आपल्या कृपा दृष्टीन ेमत्स्यिन्धेच्या 
शरीरास येणारा माशांचा दिुांध नष्ट करुन त्या दठकाणी सिुधं प्रस्थार्प् केल्याच्या घटनेची स्मृ् ी झाली. यानं् र श्रीपाद प्रभ  त्या 
सनं्याशाला म्हणाल े“्  अं् मुमख होऊन आपल्या ज्ञानेन्द्रीये  आणण कमेंद्रीयाना आपल्या स्वाधीन ठेवल्यास मोठा योिी 
होशील. आणण ्झुी सवम बधंना् न सटुका होईल.” इ्के बोल न श्रीपाद प्रभ  मदंदराच्या आवारा् आल.े  

||  श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य े||  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ३९ 

श्री हनुमं्ास भ मीवर अव्ार घेण्याची श्रीपाद प्रभ ंची अनुज्ञा     

श्रीपाद प्रभुनी काशी निरा् अनेक महापुरूषांना आशीवामद ददले. त्यांना हव्या असलेल्या योिभसद्धी प्राप्् करून ददल्या. ् ेऋषीसमुदायास उदे्दश न 

म्हणाले “मी नभृसहं सरस्व्ी नांवाने अज न एक अव्ार घेणार आहे.मी र्पठीकापुरी अदृश्य होऊन काशी के्षत्री येण्याच ेकारण हे महापुण्य के्षत्र 

आहे. भसद्ध संकल्पांची येथ ेप ्म् ा हो्.े मी दररोज िंिे् स्नान करण्यासाठी  योिमािामन ेये् अस्ो. मी नभृसहं सरस्व्ी अव्ारा् येथेच संन्यास 

दीक्षा स्वीकारणार आहे. येत्या श्का् कक्रया योिाच ेज्ञान इच्च्िणाऱया िहृस्थाश्रमी लोकाना बोध करण्यासाठी श्यामचरण नांवाच्या एका साधकाला 
येथ ेकाशी् जन्म घेण्याचा आदेश दे् आहे.” या वक्व्या नं्र श्रीपाद प्रभ  ऋषीसंघाबरोबर योिमािामच ेअनुसरण करी् बदरीका वना् येऊन 

पोचले. ्ेथे त्यानंी नर-नारायण िुहे् अनेक भशष्यांना क्रीयायोिाची दीक्षा ददली. ्ेथ न  ्े बारा कोस अं्रावर असलेल्या उवमशी कंुडाजवळ 

आले. ऋषीिंिे् त्यानंी स्नान केले. येथ ेपाच हजार वषाांपास न ्पस्या करी् असलेल्या सवेश्वारानंद नावंाच्या महायोग्यास त्यांनी आशीवामद 

ददला. येथ न ्े नेपाळ देशा् िेले. ्ेथ ेएका पवम् ावर श्रीरामनामाच्या ध्याना् मिन् असलेल्या हनुमं्ास, श्रीराम, सी्ा, लक्ष्मण. भर् आणण शतु्रघ्न 

या सवाांचे एकबत्र् पणे दशमन        श्रीपाद प्रभ ंनी  घडर्वले. ्े हनुमं्ास म्हणाले “अरे हनुमं्ा|  ् रामनामाचा कक्ी कोटी जप केलास याचा अंदाज 

लाि् नाही. इ्कया थोडया काळा्  ् रामनामाचा एवढा महान जप केलास की गचत्रिुप््ाला सुद्धा त्याचा दहशोब ठेवणे अशकय झाले.”  श्रीपाद प्रभ  
हनुमं्ास पुढे म्हणाले “  ् कलीयुिा् अव्रर् हो. च्ज े्ंदद्रय होऊन सवामना वंदनीय होशील.” हनुमं्ान ेर्वचारले “प्रभ  मी कोणत्या स्वरूपा् अव्ार 

घ्यावा ् ेमला सांिा.”  श्रीपाद प्रभ  मंद हास्य करून म्हणाले “  ् भशवाशं रूपाचा रामभक् हो. अरबी भाषे्  अल म्हणजे शक्ी आणण अहा म्हणजे ्ी 
शक्ी धारण करणारा. म्हण न अल्लाह म्हणजे भशवशक्ी स्वरूप असा त्याचा अथम आहे. इ्की वष ेसी्ाप्ी श्रीराम म्हण न माझी सेवा केलीस आ्ा 
यवन जा्ीच्या लोकांनी अंिीकार करण्या योग्य असा भशवशक्ी स्वरूप अल्लाह नावान ेमाझी आराधना कर.” हनुमं् श्रीपाद प्रभुना 
म्हणाला “प्रभो| मी ्ुम्हाला सोड न कोणत्याही पररच्स्थ्ी् राह  शक् नाही.्ुमच ेआणण माझ ेिोत्र एकच आहे त्यामुळे मी ्ुमचा पुत्रच आहे. होय 

ना?” श्रीपादांनी  मोठ्या पे्रमाने हनुमं्ास आभलिंन ददले आणण म्हणाले “हनुमं्ा|  ् देहबुद्धी सोड न दे.  ् माझाच अंश आहेस.” हनुमं् 

म्हणाला “प्रभो| मी याचा अंिीकार कर्ो की मी ्ुमचाच अंश आहे. मी ्ुमच ेकायम करून नं्र म ळ  ्त्वा् र्वलीन होऊन जाईन े्ंव्हा अंश अव्ारही 
प णमपणे नष्ट होईल. अंश अव्ारा् म ळ  ्त्व तनरं्र माझ्या सोब्च राहील. ्ी ्त्वे ज्यावेळी फोफाव्ील त्यावेळी ्ुमच्या शक्ी,संपदा म ळ 

्त्वांनी मला धरून ठेवा.” हनुमं्ाचे हे वक्व्य ऐकल्यावर प्रभ  म्हणाले “अरे हनुमं्ा|  ् फार बुर्द्धवान आहेस. ज्या माझ्या शक्ी आहे् त्या सवम 
्ुझ्याच आहे्. मी नभृसहं अव्ारचे अं्ी श्रीशैल्याजवळील कदलीवना् ्ीनश ेवषाांपया्ं  योि समाधीमध्ये राहीन. त्यानं्र प्रज्ञाप र (सध्याच े

अककलकोट) येथे स्वामी समथम या नावान ेप्रभसद्ध होईन. हा अव्ार समाप्् कर्ेवेळी साई रुपाने ्ुझ्या् अव्रर् होईन. त्यावेळी  ् एका समथम 
सद्िुरंूच्या अव्ारा् प्रभसद्धी पावशील. यानं्र हनुमं् म्हणाला “प्रभ  मी ्ुमचा सेवक “अल्ला मभलक है.|” असे म्हण् संचार करीन मी ्ुमच्या 
स्वरुपा् आणण ्ुम्ही माझ्या स्वरुपा् बदलल्यास आपणा्ील अव्दै् भसद्ध होईल. यासाठी आपण मला दत्् प्रभ ंच्या सायुज्य्चेा प्रसाद 

द्या”  श्रीपाद प्रभ ंच्या आदेशानुसार कालपुरुष त्यांच्या समोर हा् जोड न उभा रादहला. श्रीपाद प्रभ  म्हणाले “हे कालपुरुषा| हा हनुमं् काला्ी् आहे. मी 
त्याला माझी सायुज्य्ा प्रसाद रुपाने ददली आहे. त्याला नाथ असे संबोधन दे् आहे. आ्ा  पासुन ्ो साईनाथ या नांवान ेसंबोधन केला जाईल. आज 

दत््जयं्ी साजरी करू या.  हनुमन््ा्ील चै्न्य दत्् स्वरुपा् प्रकट झाले. हे पाह न ऋषी समुदाय श्रीपाद प्रभ ंकडे आश्चयामन ेपाह  लािला. त्याच वेळी 
हनुमं्ाच्या शरीरा्ील च्जवाण ंचे र्वघटन झाले आणण त्या  ्न अनुसया मा्ा प्रकट झाली. ्ी श्रीपाद प्रभुना म्हणाली “बाळा कृष्णा  ् कक्ी उत््म 

मुलिा आहेस. ्ुला जन्म ददला त्यावेळी सवम साधारण मा्ेला होणाऱया प्रसव वेदना मला झाल्या नाही्. मा्ेला अशा  वेदनेमध्ये सुद्धा एक प्रकारचे 
सुख अस्.े त्या् माधुयामची अनुभ ्ी ये् अस्े. परं्ु ्ुझ्या जन्माच्या वेळी मी या सुखापास न वंगच् रादहले.  ् माझ्या पोटी पुन्हा जन्म घेणार 

नाहीस ना? ही ्ुझी वैष्णवी माया मला समज् नाही.” यावर श्रीपाद म्हणाले “मा्,े पुत्राने मा्चेी धममबद्ध इच्िा प णम करावयाची अस्.े  ्ुझ्या 
िभाम  ्न प्रकट झालेला हा हनुमान आहे.त्याला माझी सायुज्य च्स्थ्ी प्राप्् करून ददली आहे. एका प्रकारे सांिावयाच ेम्हणजे माझ्या मायेन ेमी ्ुझ्या 
पोटी पुन्हा जन्म घे् आहे. थोडयाच वेळा् ्ुला ्ीव्र प्रसव वेदना प्रारंभ हो्ील. यानं्र अल्पकाळा्च अनस या मा्ने े्ीन भशरे असलेल्या 
दत््मु्ीस जन्म ददला. थोडयाच वेळा् ्ी म ्ी अं्धामन पाव न त्च्या मांडीवर एक भशशु प्रकट झाला. त्या नवजा् भशशुला अनस या मा्नेे स््नपान 

करर्वले. ही घटना घडल्यानं्र थोडयाच वेळा् हनुमं्ाच ेस्वरूप ददसले. त्यांच्या समोर श्रीरामचंद्र प्रभ  सी्ा मा्ेसह उभे हो्े. त्यावेळी हनुमान 

आपल्या आराध्य दैव्ाचे दशमन प्राप्् करून अत्यं् आनंदद् झाला आणण त्यान ेदोघाना साष्टांि  नमस्कार केला. ्ो सी्ा मा्ेस म्हणाला “मा्|े  ् 
मला अत्यं् पे्रमाने व वात्सल्यभावाने एक माणणक मोत्याचा हार ददला हो्ास त्या हारा्ील माणणक मोत्या् श्रीराम शोधण्यासाठी मी दिडाने ् े

माणणक मो्ी फोडले. परं्ु त्यां्  श्रीराम ददसले नाही् म्हण न ्ो हार मी फेक न ददला. या महान अपराधाची मला क्षमा कर.” यावर श्रीपाद प्रभ  
म्हणाले “देवाच्या सातनध्या भशवाय कोण्ेही कायम प णम् ेस जा् नाही. ्ो माणीकांचा हार मी व्यवच्स्थ् ठेवला आहे. ्ो हार दत््स्वरूप आहे या् 

शंकाच नाही. माझ्या् असलेल्या आत्मज्यो्ीन ेमी त्या् प्राण ओ्ले आहे्. ्ो माणीकाचंा हार िुरु स्वरूपाच्या ददव्य ्ेजान े्ळप् आहे. ्े 
िुरुस्वरूप माणणकप्रभ ंच्या स्वरूपा् र्वश्वर्वख्या् होईल.” एवढे बोल न श्रीपाद प्रभुनी आपल्या वाणीस र्वराम 

ददला.                                                                                      

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये || 



अध्याय ४० 
 

श्रीपाद प्रभ ंच ेिोकणम क्षेत्रा्ुन ददव्यलोका् प्रयाण.  

नेपाळ देशा् हनुमं्ाबरोबर ददव्य लीला केल्यानं्र श्रीपाद प्रभ  द्रोणागिरी नांवाच्या संजीवनी पवम् ावर िेले. कांही 
ददवस ्ेथील ऋषीमुनींच्या समुदाया् आनंदा् रादहले. ्ेथे  असलेल्या महायोग्याना अनुग्रह देऊन कृ्ाथम केले. ्ेथ न 

्े “कल्की अव्ार” ज्या िावी होणार आहे त्या िावी िेले. ्ो प्रदेश महायोग्यांनी सुद्धा पादहलेला नव्ह्ा. दहमालया् 

हजारो वषाांपास न ्पश्चयाम करणारे महापुरुष या ग्रामा् आहे्. या “संबळ” िावा्ील स्फदटक पवम् ावरील शुद्ध जल श्री 
प्रभुनी प्राशन केले. ्े जल र्पणाऱयाचे वय वाढ् नाही अस ेया जलाचे महात्म्य आहे.  या मुळेच श्रीपादांचे वय सोळा 
वषामच्या कुमारा सारखेच रादहले. त्यांच्या् वयानुसार कोण्ाच बदल झाला नाही. या नं्र श्रीपाद प्रभ  अनेक ददव्य 

स्थानांना भेट दे्, साधकांना, भक्ांना, महापुरूषांना अनुग्रह दे् िोकणम महाबळेश्वर क्षेत्रास येऊन पोचले. या क्षेत्रा् 

प्रभ  ्ीन वषे रादहले. या पुण्य क्षेत्रा् त्यांनी अनेक अिम्य लीलांच ेप्रदशमन केले. िोकणम क्षेत्रा्ुन तनघ न प्रभ  श्रीशैल्य 

क्षेत्री आले. श्री बापन्नाचायुमलुनी येथे एक महायज्ञ केला हो्ा. याच ेफलस्वरूप श्री मल्लीकाजुमनाच्या भलिंामध्ये 

स यममंडळा् न शच्क्पा् झाला हो्ा. येथ नच श्रीपाद प्रभ  योिमािामन ेमहाअग्नी िोलका सारखे लाल ्प्् होऊन स यम 
मंडळा् िेले. ्ेथ न ् ेध्रवु नक्षत्रा्ुन, सप््ऋषी मंडळा् न, आद्राम नक्षत्रा्ुन कफरून चार मदहन्यानं्र श्री शैल्यास पर् 

आले. त्याच्या बरोबर त्या नक्षत्रावर वास््व्य करणारे महषी अत्यं् न ्न असा योि भशकण्यासाठी आले हो्.े. श्री 
शैल्यामधील भसद्ध पुरुषांची, ऋषींची श्रीपाद प्रभुनी एक सभा बोलाव न सवम ऋषीना, दसुऱया ग्रहावरून आलेल्या 
महषीना  त्या न ्न महायोिाचा, भसद्धयोिाचा बोध केला. त्या बोधाने सवम ऋषी , मुतनिण,अत्यं् आनंदद् झाले. या 
ज्ञानामृ्   प्राशनानं्र आद्राम नक्षत्रात्ल ऋषी स्वस्थानी पर्ले. श्रीपाद प्रभ  श्री शैल्याह न कांही ददवसानं्र कुरुिडडी 
या पर्वत्र क्षेत्री येऊन पोचले. 

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ४१ 
 

 श्रीपाद प्रभ ंच्या भक्ांच ेकुरिडडीस प्रयाण.   

श्रीपाद प्रभ ंच ेमा्ा-र्प्ा, सुम्ी महाराणी आणण अप्पलराज शमाम आपल्या पुत्राच्या भेटीची अत्यं् उत्सुक्ेने प्रत्क्षा 
करी् हो्े. श्रीनरभसहं वमाांच्या धमम पत्नीने कुरिडडीस जाऊन श्रीपाद प्रभ ंच ेदशमन घेण्याचा संकल्पच केला हो्ा. या 
संदभाम् त्यांनी श्रीवेंकटप्पा शे्रष्ठी आणण श्री बापन्नाचायुमल  यांच्या बरोबर चचाम केली, या सवम मंडळीनी अठरा 
घोडािाडया ठरर्वल्या. त्या् बस न सामानासह एका शुभ ददनी प्रा्:कालीच सवामनी प्रयाण केले. र्पठीकापुराम ्े 
कुरिडडी हे अं् र बरेच असल्याने प्रवासा् ककत्येक ददवस लािणार हो्े. सुम्ी महाराणीस आपल्या लाडकया पुत्राचे 
मुख कें व्हा पाहीन असे झाले हो्.े त्याच्या आठवणीन ेत्या मा्ेच्या डोळ्या् पाणी ्रळले. सवामनी त्ला आ्ा आपण 

श्रीपादाना लवकरच भेटणार आहो् ना? अस ेसांि न त्च ेसमाधान केले. सवाां्याममी असलेले बत्रकालदशी  श्रीपाद 

प्रभुना बसल्या दठकाणी र्पठीकापुरमह न येणारी मंडळी घोडािाडीसह ददस् हो्ी. प्रा्:काळी तनघालेल्या िाडया 
दपुारचे बारा वाजेपया्ं  चाल्च होत्या. अचानक एक अदभ ् घटना घडली. िाडीवानासह सवम मंडळीना एकदम म च्िाम 
आल्यासारखे झाले. त्या सवामना आपल्या िाडया आकाश मािामन ेजा् असल्यासारखा भास झाला. थोडया वेळाने ्ी 
म च्िाम िेल्यावर त्यांनी बाहेर पदहले े्ंव्हा त्याना एका अनोळखी प्रां्ा् आल्याचे जाणवले. िाडीवानाने  खाली  उ्रून 

्े कोण्े िाव आहे ्े  एका वाटसरूस र्वचारले. ्ो वाटसरू म्हणाला “महाराज हे पचंदेव पहाड िांव  आहे. आज िुरुवार 

असल्याने आम्ही श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमनास िेलो हो्ो. त्या महाप्रभ ंनी दशमनास आलेल्या प्रत्येक भक्ाला क्षेम-

कुशल  र्वचारून त्यांच्या आधी-व्याधी द र केल्या. दशमनास आलेल्या सवम भार्वकांसाठी भोजनाची उत््म व्यवस्था 
हो्ी.” अस ेसांि न ्ो वाटसरू आपल्या मािामन ेतनघ न िेला. र्पठीकापुरमह न सकाळी तनघालेल्या िाडया दपुारच े

साडबेारा वाजेपया्ं  पंचदेवपहाड या स्थानापया्ं  कशा येऊन पोचल्या याच ेसवामनाच आश्चयम वाट् हो्े.  सवमजण नावे् 

बस न नदी ओलांड न कुरिडडीस येऊन पोचले. हे स्वप्न आहे का वस््ुच्स्थ्ी याचाच त्यांना भ्रम पडला हो्ा. परं् ु्ी 
वस््ुच्स्थ्ीच हो्ी. सवमजण श्रीपाद प्रभ ंच्या दरबारा् िेले. सुम्ी मा्ेने मोठ्या प्रेमाने श्रीपाद प्रभ ंना  आपल्या 
हृदयाशी धरले. त्च्या नयना् न आनंदाश्र  ओघळ् हो्े, ् ेश्रीपाद प्रभ ंच्या पाठीवर पड् हो्े. श्रीपाद म्हणाले “आई ्  
तनिुमण ,तनराकार असलेल्या पर्त्वाच्या मुलाची मा्ा आहेस. ्  अनस या मा्े प्रमाणे पत्व्र्ा भशरोमणी 
आहेस.” अस ेम्हण न प्रभुनी मा्ेच ेअश्र  पुसले.  श्रीपाद प्रभ  श्रीबापन्नाचायुमलुना म्हणाले “आजोबा| ्ुम्ही श्रीशैल्यावर 

एक महान यज्ञ करून सुयममंडळा्ील ्ेज शच्क्पा् व्दारा आकर्षम्  केले हो्े. ्सेच मी अव्ार घ्यावा म्हण न 

भारव्दाज मुनींनी अत्यं् आ्म भावाने प्राथमना केली हो्ी. त्यांना  ददलेल्या वचनाच्या प ्म् ेसाठी मी हा अव्ार धारण 

केला आहे.” श्रीपाद प्रभ  पुढे म्हणाले “आजोबा| ्ुम्ही प वी लाभादद महषी, नंद, भास्कराचायम, या रूपा् अस्ाना  मी 
प्रत्येक वेळी ्ुमच्यावर कृपा केली, आ्ा बापन्नाचायुमल च्या रुपा् आला् आणण मी श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या रुपा् 

भावर्वभोर होऊन आलो आहे. या् आश्चयम वाटण्या सारखे कांही नाही.”  यानं्र श्रीपाद प्रभ  श्री वेंकटपय्या शे्रष्ठी 
यांच्याकड ेवळ न म्हणाले “आजोबा| मी प णमप्रज्ञ अस न प्रत्येकाच्या कमम-धमाम प्रमाणे ज्याच े त्याला फळ दे् 

अस्ो.माझ्या् न तनघालेला लहानसा ककरण सुद्धा पथृ्वी सहन करू शक् नाही. थोडीशी कंुडभलनी शक्ी जािृ्  केली 
्री ्ी ्ुम्ही सहन करू शक् नाही. त्यामुळे मी माझ्याच मायेमध्ये स्व्ुःला सुरक्षक्ष् ठेव्ो. जेंव्हा िरज पडले े्ंव्हा 
मी असाधारण कायम करू शक्ो. मी करू शकणार नाही अस ेकोण्ेच कायम नाही. ्मु्हा सवामना र्पठीकापुरमह न इ्कया 
थोडया वेळा् पंचदेवपहाड ग्रामापया्ं  आणण्या मािे “मी दत््प्रभ च आहे” हे ्ुम्हास कळाव ेहाच उदे्दश हो्ा.” श्रीपाद 

प्रभ ंच्या आजी म्हणाल्या “अरे बाळा, ्ुझा थाटामाटा् साजरा झालेला र्ववाह सोहळा पाहण्यासाठी आमचे डोळे आ्ुर 

झाले आहे्.्ुझ्या कपाळावर लग्नाचा दटळा लाव न मुंडावळ्या बांधलेला, सवम शृंिारातन नटलेला नवरदेव आम्हास 



पाहावयाचा आहे.” श्रीपाद म्हणाले “आजी अवश्य ्ुमच्या इच्िा प णम हो्ील. मी कल्की अव्ारा् शम्बळ िावा् 

जन्म घेईन त्यावेळी पद्माव्ी नांवाच्या अनघालक्ष्मी बरोबर र्ववाह करीन परं् ुया साठी कांही काळ लािेल. ्ुमची 
इच्िा मात्र अवश्य प णम करीन.” यानं्र वेंकटसुब्बम्मा श्रीपाद प्रभुना म्हणाली “हे कान्हा| ्  माझ्या हा्ांनी 
दधु, दही, साय,लोणी खाव न ख प ददवस झाले. माझ्या हा्ान ेखाऊ घालण्याची ्ीव्र इच्िा आहे.” श्रीपाद 

म्हणाले “आजी ्  अवश्य खाऊ घाल. मला आपल्या हा्ान ेखाण्याचा कंटाळा आला आहे. ्ुम्ही र्पठापुरमह न ये्ाना 
दधु, दही, लोणी आणणार असे मला कळले हो्.े एवढ्या लांबच्या प्रवासा् ्े चांिले राहावे म्हण न ्ुमच्या वात्सल्य 

प्रेमाने बंगध् होऊन अशी लीला केली की  ्े जसे च्या ्से चािले रहाव.े यासाठी मी कक्ी कष्ट सहन केले् म्हण न 

सांि . इ्कया दरुून अठरा घोडािाडयाना पंचदेव पहाड पया्ं  आणणे सामान्य आहे का? माझ ेसारे अिं ठणक् 

आहे. माझ्या हा्ावर कक्ी वळ उमटले ् ेबघ.” खरोखरी श्रीपाद प्रभ ंच्या हा्ावर फोड आले हो्े. वेंकटसुब्बम्माने 
अत्यं् मदृ पणे श्रीपाद प्रभ ंच्या हा्ाना लोणी लावले आणण अिंास िरम पाण्याचा शके ददला. खरोखरी श्रीपाद प्रभ ंच्या 
लीला मोठ्या अिम्य होत्या. यानं्र राजमंबा म्हणाली हे कृष्ण| ्ुझा आवड्ा हलवा करून ्ो चांदीच्या पात्रा् घाल न 

आणला आहे. ्  जवळ ये ्लुा खाऊ घाल्.े” श्रीपाद प्रभ ंच्या ्ीन आजीनी भमळ न त्यांना ्ो अत्मधरु हलवा खाऊ 

घा्ला. परं्ु त्या पात्रा्ील हलवा संप्च नव्ह्ा. नं्र श्रीपाद प्रभुनी स्व्ुः आपल्या हा्ानी ्ो हलवा 
बदहणी, बंध , मेहुण्याना खाऊ घा्ला. सवामनी खाल्यानं्र रादहलेला हलवा िाडीवान आणण घोडयांना देण्यास 

सांगि्ले. यानं् र अप्पलराज शमाम म्हणाले “बाळा | ्  दत्् प्रभ  असल्याचे न कळल्यामुळे आमच्या हा् न न कळ् 

झालेल्या अपराधांची क्षमा कर.” े्ंव्हा श्रीपाद प्रभ  म्हणाले “्ा् | आपण माझे र्प्ा आहा्. र्पत्यास पुत्राने क्षमा 
करावयाची अस्े काय? ्मु्ही मला प वी प्रमाणेच आपला मुलिा समज न वात्सल्य अमृ् ाचा  स्् वषामव 

करावा   ्सेच माझ्या अभ्युदयाची आकांक्षा करा.” यावेळी श्री वेन्कावधानी आणण त्यांच्या धमम पत्नीच्या डोळ्या् न 

अश्र  धारा वाह् होत्या. त्या पाह न श्रीपाद प्रभ  म्हणाले “मामा आपले बंधन शाश्व् स्वरूपाचे आहे. मी केवळ ्ुमचाच 

जावई आहे अस ेनाही ्र ्ुमच्या वंशा्ील जन्म घे्लेल्या प्रत्येक व्यक्ीचा मी जावाईच आहे. मी माझ्या ददव्य 

लीलांनी ्ुम्हाला सुखर्व् जाईन. कल्की अव्ाराच्या वेळी पद्माव्ी देवीचा वध ुस्वरूपा् स्वीकार करून ्ुमची 
मनोकामना प णम करीन. सुम्ी महाराणीचे दुुःख द र करीन, त्चा लाडका पुत्र सवमपुत्रांप्रमाणे, नवरदेवाच्या स्वरुपा् 

नटलेला न पहा्ा, एका यत्च्या रुपा्, वैराग्य धारण केलेला पाह न ्ी दुुःखी झालेली आहे.” नन््र श्रीपाद आपल्या 
मा्ेकड ेवळ न म्हणाले  “आई| ्  आणण अनस या मा्ा मला वेिळ्या वाट्च नाही्. ्ुम्हा दोघींच्या मनोकामना मी 
कल्की अव्ारा् प णम करीन. आई ्ुझ्या िभाम् न जन्म घे्ल्यान ेमी केवढा महान झालो. ्ुझ्या वात्सल्य अमृ् ानेच 

माझ ेभरण पोषण झाले. माझी बदहण वासार्वने केवढे महान कायम केले ् ेपादहलेस ना?  मला भ क लािली अस्ाना 
माझ ेलहान बालका् रुपां्र  करून अनसुया मा्ेजवळ दगु्धपान करण्यास पाठर्वले.” श्रीपाद प्रभ  पुढे 

म्हणाले “भर्वष्य काळा् माझा दरबार पककया इमार्ी् पररव्ी् होईल. या् िोधन सुद्धा असेल. त्या् माझ्या 
ककत्येक लीला प्रदभशम्   हो्ील. हा माझ्या डोळ्यांनी पादहलेला भर्वष्य काळा्ील अनुभव आहे.” एवढे बोल न श्रीपाद 

प्रभ  मौन झाले. ्ेथे जमलेल्या र्पठापुरमह न  आलेल्या सवम भार्वकांना िाढ  तनद्रा लािली. थोडया वेळा्च ् ेसवम 
अदृश्य झाले. त्यावेळी आश्चयामने पाह् असलेल्या शंकरभट्टास  श्रीपाद प्रभ   म्हणाले “माझ्या सातनध्या् कोण्ीही 
राक्षसी  माया कायम करू शक् नाही. मी त्या सवामना सुरक्षक्ष् री्ीने र्पठीकापुरम नेव न पोचर्वले आहे. ही  एक महान 

अनुभ ्ी हो्ी. मला जे ज्या भावाने भज्ा् त्याच भावाने मी त्यांच ेरक्षण कर्ो. हे माझ ेव्र्च आहे” एवढे बोल न 

श्रीपाद प्रभ  ध्यानस्थ झाले. 

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.|| 
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श्रीपाद प्रभ ंच ेस्त्री, पुरुषाना संबोधन.  

श्रीपाद प्रभ  प्रत्येक िुरुवारी पंचदेव पहाड या स्थानी सत्संि करी् अस्. श्रीपाद प्रभ  कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून चाल् जा्. त्यांची पाउले 

ज्यादठकाणी पड् त्या त्या दठकाणी एक एक कमळ र्वकभस् हो् असे. त्या  कमळावर श्रीपाद प्रभ ंच्या पाऊलांच ेगचन्ह उमट् असे. ् ेकसे 

घड् असेल हे मानवाच्या सीभम् बुद्धीला न उलिडणारे कोडचे हो्.े कृष्णा  नदी ओलांड न आल्यानं्र सवम भक्िण त्यांचे भव्य स्वाि् 

करी्. सायंकाळ पया्ं  सत्संि चाल  असे. नं्र ् ेपुन्हा पाण्यावरून चाल् नदी पार करून पैल्ीरी जा्, त्यावेळी सारे भार्वक त्यांचा मोठ्या 
श्रद्धा भावाने जय-जयकार करी्. रात्रीच्या वेळी प्रभ  एकटेच कुरुिडडी येथे रहा्. श्रीपाद प्रभ  स्व्ुःपेक्षा मोठे असलेल्या मदहलाना  “अम्मा 
सुम्ी” अथवा “अम्मा ्ल्ली” असे संबोधन करी्. त्यांच्यापेक्षा लहान  असलेल्या च्स्त्रयांना ् े“अम्मा वासवी” ककंवा “अम्मा राधा आदी 
नांवाने बोलावी् अस्, त्यांच्या पेक्षा वयाने मोठे असलेल्या पुरुषाना ् े“अय्या” ककंवा “नायना” असे संबोधन करी्. त्यांच्यापेक्षा लहान 

असलेल्या मुलाना ् े“अरे अब्बी” ककंवा “बंिारू” या नावाने बोलावी् अस्. त्यांच्या आजोबाच ेवयाच ेअसलेल्या वदृ्धाना ्े “्ा्ा” असे 

संबोधन करी्. वदृ्ध च्स्त्रयांना ् े“अम्ममा” असे म्हण्. िुरुवार आणण शुक्रवारी होणारा सत्संि, प्रभ ंच्या इच्िेनुसार कधी कुरुिडडीस ्र कधी 
पंचदेवपहाडावर हो् असे. रर्ववारी होणाऱया सत्संिा् श्रीपाद प्रभ  अत्यं् िहन अशा योिर्वद्येबद्दल चचाम करी्. त्यानं्र दशमनाला आलेल्या 
भक्ांना क्षेम-कुशल  र्वचारून त्यांच्या अडचणी, प्रश्न मोठ्या पे्रमभराने सोडवी् आणण अभयवचन दे्. सोमवारच्या सत्संिा् पुराणा्ील 

कथा सांि्. त्यानं्र भक्ांच्या समस्येचे तनराकरण करी्. मंिळवारचा सत्संि उपतनषदांचा बोध करण्यासाठी असे. या नं्र भक्ांच्या 
वैयच्क्क समस्यांवर चचाम होऊन त्यावर उपाय योजना सांि्. बुधवारी वेद आणण वेदांचा अथम र्ववरण करून सांिण्या् ये् असे. िुरुवारी िुरु 

्त्वाबद्दल र्ववेचन असे. यानं्र भक्ांच्या आधी-व्याधी प्रभ  मोठ्या शां्पणे ऐक न घे् आणण त्याचे तनराकरण करण्याचा उपाय सािं्. या 
ददवशी र्वशेष स्वयपाक करून सवामना पोटभर सुग्रास भोजन असे. या जेवणाचे वैभशष्टय असे की श्रीपाद प्रभ  पंि्ी् स्व्ुः कांही पदाथम 
वाढी्. कांही भाग्यावन््ाना त्याच्या हा्ाने घास भमळ् असे. त्यांच्याकडे अन्न-धान्याचा ककंवा धनाचा कधीच अभाव नसे. शुक्रवारच्या 
सत्संिा् ्े श्रीर्वद्येबद्दल बोध करी् आणण सवामना र्वधीप वमक हळकंुडाचा प्रसाद दे्. शतनवारी भशव अराधनेबद्दल बोध करी्. श्रीपाद प्रभ ंचा 
सत्संि ज्याना लाभला ् ेखरोखरी धन्य हो्. श्रीपाद प्रभ ंच ेहृदय नवनी्ासम मदृ  हो्.े त्यांना भक्ांची दुुःखे पाहवली जा् नस्. त्यांच्या 
सत्संिा् आलेला दुुःखी श्रो्ा घरी जा्ाना अत्यं् आनंदा् जाई. दरबारा् कोणत्याही वेळी आलेल्या भक्ास भोजन भमळ् असे. कधी जर 

भशजर्वलेले अन्न कमी अस न प्रसादास आलेली मंडळी जास्् असली ्र श्रीपाद प्रभ  आपल्या कमंडल ्ील जल भोजन पदाथामवर भसचंन 

करी्. त्यावेळी ् ेपदाथम आलेल्या सवम भक्ांच्या आणण इ्र सवाांच्या भोजनोत््र सुद्धा भशल्लक राह्. या प्रमाणे प्रभुनी अनेक लीला 
केल्या. रात्रीच्या वेळी अनेक देव्ा, कुरुिडडीस र्वमानाने ये् आणण श्रीपाद प्रभ ंची सेवा करून सकाळ  हो्ाच महाप्रभ ंचा आशीवामद घेऊन 

स्वस्थानी तनघ न जा्. कांही वेळा दहमालया  ्न कांही योिी ये्. त्यांचे देह अत्यं् कांत्मान आणण दैददप्यमान अस्. या योग्यांना श्रीपाद प्रभ  
स्व्ुः आपल्या हा्ाने भोजन वाढी् अस्. श्रीपाद प्रभ ंच ेजेवण म्हणजे म ठभरच असे. ् ेवऱयाचे ्ांद ळ असो् अथवा ज्वारीचा भा् असो 
ककंवा रािी असो. त्यांच्या भक्ांचे पोट भरले की त्यांना स्व्ुःचे पोट भरल्याची सं्पृ््ी भमळ् असे. श्रीपाद प्रभ  सांि् अस् की “र्प्रांचे 
र्वगधयुक् श्राद्ध केल्यास त्यांना शां्ी लाभ न मुक्ी भमळ्े. अष्टादश वणाम्ील सवामना त्यांच्या धमम-कमाम प्रमाणे फळ भोिाव ेलाि्.े त्या् 

पक्षपा् दृष्टी नस्े. आज भमळालेली सुसंधी नेहमी भमळेलच असे नाही. माझ्या पुढच्या अव्ारा् मला थोडे कठीण व्मन करावे 
लािेल.”  भक्िण ज्यावेळी आपल्या िुरुदेवाना नमस्कार कर्ा् े्ंव्हा िुरु ्ो नमस्कार आपल्या स्व्ुःच्या िुरुना पोहोचर्व्ा् आणण ्े 
त्यांच्या िुरुना ..... या प्रमाणे आपण आपल्या िुरुना केलेला एक  नमस्कार अनेक िुरुना पोच्ो. प्रत्येक भशष्यास िुरंुचा आशीवामद 

लाभ्ो. िुरंूच्या आराधनेने इहलोक आणण परलोक दोन्हीची प्राप््ी हो्.े श्रीपाद प्रभ  आपल्या भक्ाना सांि् “साधकानो| आपल्या हृदयामध्ये 

भिवं्ाचे नामरूप भरून, सदाचाराने राह न, र्वदह् कमे करी् रहावी्. प्रत्येकाच्या धमामप्रमाणे व्मन करून त्या योिे प वीच्या पापांचा क्षय 

करून त्यानं्र पुण्यकमम करून त्याचा क्ामभाव स्व्ुःकडे न घे्ल्यास त्या कमामच ेशुभ फळ प्राप्् हो्े.” श्रीपाद प्रभ ंच्या या ददव्य वचनांचे 
पालन केल्यास आपली जीवन नौका या भवसािरा  ्न सुलभ्नेे पैल्ीरी पोचले या् त्ळमात्र संदेह नाही.  

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये || 
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 नवदांपत्यास श्रीपाद प्रभ ंचा कृपाप्रसाद  

एके ददवशी एक नवदांपत्य श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमनासाठी आले हो्.े त्यांना पंचदेव पहाडावरील दरबारा् राहण्याची प्रभ ंनी  आज्ञा ददली. त्या 
आदेशानुसार ्ी दोघे प्ी,पत्नी पंचदेव पहाडावरील दरबारा् िेली. परं्ु दोन ददवसा्च ्ो नवयुवक ि्प्राण झाला. या अकस्मा् मतृ्य ने ्ी 
नववध  अत्यं् घाबरून िेली. ्ी म्हणाली “प्रभ  आपल्या भक्ांचे रक्षण कर्ा् आणण त्यांची कृपा दृष्टी सवाांवर अस् ेअसे एकले हो्.े परं्ु 

आज हे अघदट्च घडले.” दुुःखाने  त्च्या नेत्रा्ील अश्र  थांब् नव्ह्े. त्चे ना्वेाईक, ही दुुःखद बा्मी कळ्ाच, पंचदेव पहाडावर आले. त्या 
मृ्  देहाचे दहन करावे का नाही असा प्रश्न सवामना पडला. श्रीपाद प्रभ ंच्या आजे्ञभशवाय ्ो मृ् देह दरबाराच्या बाहेर ने्ा येणार नाही असे 

सेवेकरी म्हण  लािले. त््कया्च श्रीपाद प्रभ  दरबारा् आले. शोक सािरा् बुडालेल्या त्या नववध ने श्रीपाद प्रभ ंना आपल्या दभुामग्याची कमम 
कहाणी सांगि्ली. श्रीपाद प्रभ  म्हणाले “कमाांच ेफळ भोिणे अतनवायम अस्े.” यावर ्ी नववध  अत्यं् श्रद्धाप णम भावाने म्हणाली “प्रभो| या 
र्वश्वा् आपणास अशकय असे कांहीच नाही. माझ ेमांिल्य देऊन मला या भयंकर दुुःखा  ्न सोडवा.” त्या नववध ला श्रीपाद प्रभ ंच्या कारुण्यप णम 
स्वभावावर धढृ र्वश्वास हो्ा. श्रीपाद प्रभ  म्हणाले “्ुझा दृढ र्वश्वासच फलदायी ठरेल. माझ्यावर असलेल्या ्ुझ्या श्रद्धाभावाने ्ुझा प्ी 
नककीच जीर्व् होईल. कमम भसद्धां्ांचा व्यत्रेक न  हो्ा ्ुला एक उपाय सांि्ो.  ् ्ुझ्या प्ीच्या वजना इ्की लाकडे ्ुझे मंिळस त्र र्वक न 

आण न त्या लाकडांवर स्वयंपाक कर. चुलीमध्ये ्ी लाकडे जशी जळ्ील ्से ्ुझे अमंिल जळ न जाईल.”  श्रीपाद प्रभ ंच्या सांिण्या प्रमाणे त्या 
नव वध ने आपले मंिळस त्र र्वक न  लाकडे आणली आणण  त्यावर स्वयंपाक करू लािली.  चुली्ील सवम लाकड ेजळ न जा्ाच ्ो ्रुण झोपे  ्न 

उठल्याप्रमाणे उठ न उभा रादहला. त्याला जीर्व् झालेला पाह न त्या नववध च्या आनंदाला पारावर उरला नाही. सवम भक्िणांनी आनंदाने 

श्रीपाद प्रभ ंचा उच्च स्वरा् जय-जयकार केला.  

***********************************************************          

एकदा एक िरीब ब्राम्हण श्रीपाद प्रभ ंच्या दशमनासाठी आला हो्ा. ्ो पररच्स्थ्ीने इ्का िांजला हो्ा की, श्रीपाद प्रभ ंची कृपा दृष्टी न झाल्यास 

आत्महत्या करण्याचा त्याने तनश्चय केला हो्ा. श्रीपाद प्रभुनी त्याचा भाव जाणला. त्यांनी शेिडी्ील एक जळ्े लाक ड आण न त्याचा त्या 
ब्राम्हणाच्या पाठीस स्पशम केला. त्या जळत्या कोली्ाने ब्राम्हणाची पाठ भाजली व त्या वेदना बऱयाच वेळेपया्ं  होत्या. श्रीपाद प्रभ  म्हणाले “अरे 

ब्राम्हणा|  ् आत्महत्या करण्यास भसद्ध झाला हो्ास. मी ्ुझी उपेक्षा केली अस्ी ्र  ् खरोखरी आत्महत्या केली अस्ीस. त्या 
आत्महत्येसंबंधी् सवम पाप कमामची स्पंदने या जळत्या लाकडाच्या स्पशामने नष्ट झाली. आ्ा ्ुला दाररद्र्यापास न मुक््ा भमळेल.” असे 

सांि न श्रीपाद प्रभुनी थंड झालेले ् ेलाक ड त्या ब्राम्हणास देऊन आपल्या उत््रीया्  बांध न काळजीप वमक घरी घेऊन जाण्यास 

सांगि्ले. प्रभ ंच्या आदेशानुसार त्या ब्राम्हणाने ् ेलाक ड आपल्या  उत््रीया्  बांध न घरी नेले. घरा् जाऊन त्या उपरण्याची िाठ सोड न पदहले 

्ो काय आश्चयम, ् ेलाक ड सोन्याच ेझाले हो्े. अशा प्रकारे त्या िरीब ब्राह्मणावर श्रीपाद प्रभ ंची र्वशेष कृपा झाली.  

श्रीपाद प्रभुनी अनेक भक्ांची पापे अग्नी यज्ञाने दहन केली हो्ी. कांही वेळा ् ेभक्ांना वांिी, भेंडी, भोपळा अशा फळभाज्या आणावयास 

सांि्. त्या भाज्यांच्या रुपाने भक्ांच्या पापकमाांची स्पंदने आकष मन घे्.अशा प्रकारच्या भाज्या स्वयंपाका् वापरून भक्ांना  खाण्यास 

दे्. त्यामुळे ् ेकमम बंधना  ्न मुक् हो्. एकदा एक उपवर कन्या श्रीपादान्च्या दशमनास आली त्चा र्ववाह कोठे जम् नव्ह्ा. त्ला मंिळ 

दोष हो्ा. श्रीपाद प्रभुनी त्ला  कंद आणावयास सांिी्ला.  त्या कंदाची भाजी त्या मुलीसह त्च्या कुटंुबबयांनी खावी असे प्रभुनी 
सांगि्ले. त्याप्रमाणे केल्या नं्र कमम बंधना  ्न मुक््ा होऊन त्चा एका योग्य वरा बरोबर र्ववाह झाला. श्रीपाद प्रभ  कांही लोकाना िायीचे 
 ्प आण न स्वयंपाकासाठी देण्यास सांि्. ्र कांहीना िायीच्या ्ुपाचा दीप देवासामोर लावण्यास सांि्. घरा् अत्यं् बबकट पररच्स्थ्ी 

असल्यास ककंवा कन्येच्या र्ववाह संबंधी कांही अडचणी असल्यास त्यांना श्रीपाद प्रभ  दर शुक्रवारी राह  काळाच्या वेळी (सकाळी १०-३० ् े१२-

००) अंबबकेची प जा करण्यास सािं्. श्रीपाद प्रभ ंचा एक भक् एकदा ख प आजारी झाला. त्याच्या कुटंुबबयांना श्रीपाद प्रभुनी त्याच्या  खोली् 

एरंडयाच्या ्लेाचा ददवा लाऊन ्ो स्् ्वे् ठेवण्यास सांगि्ले. ्ो ददवा कोणत्याही पररच्स्थ्ी् र्वझावयास नको असे त्यांना बजाव न 

सांगि्ले हो्े. असे केल्यावर ्ो भक् लवकरच रोिमुक् झाला. एका भक्ाची आगथमक पररच्स्थ्ी अत्यं् बबकट हो्ी त्याला श्रीपाद प्रभुनी 
िायीच्या ्ुपा्ील ददवा आठ ददवस अखंडपणे ्वे् ठेवण्यास सागंि्ले. असे केल्याने त्याच्या घरा् लक्ष्मीचा वरदहस्् प्राप्् झाला. अशा 
कक्ी्री नवीन, नवीन पद्ध्ी व्दारा श्रीपाद प्रभुनी आपल्या भक्ांची पापकमामपास न मुक््ा केली. या सवम पद्ध्ी सामान्य मानवाला समज न 

घेणे असाध्य आहे.  

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.|| 

 

 



अध्याय ४४ 

नामस्मरण मदहमा  

एक वदृ्ध ब्राम्हण पोटदखुीच्या त्रासाने कुरिडडीस श्रीपाद प्रभ चं्या  दशमनास आला  हो्ा. त्याच्या वेदना एवढ्या असह्य होत्या की 
त्याला त्या वेदना सहन करण्यापेक्षा आत्महत्या केलेली बरे अस ेवाट  लािल.े त्या ब्राम्हणाने श्रीपाद प्रभ चंे दशमन घेऊन आपली 
व्यथा द र करण्याची आ्म स्वरा् प्राथमना केली. त्यावेळी श्रीपाद प्रभ  म्हणाल े“अरे र्वप्रा| ्  प वमजन्मी आपल्या कठीण वाणीने 

अनेक लोकांना दखुर्वलेस. अनेकांना आपल्या ह्र्दयभेदी कठोर शब्दांनी घायाळ केल ेहो्से. त्याचे फळस्वरूपच ्लुा ही 
पोटदखुीची व्याधी जडली आहे. ्  ्ीन ददवस आणण ्ीन रात्री कुरिडडी येथे राह न “ददिबंरा,ददिबंरा, श्रीपाद वल्लभ 

ददिबंरा” असा जप कर.” प्रभ चं्या आदेशानसुार ्ो वदृ्ध ब्राम्हण ्ीन ददवस आणण ्ीन रात्री कुरिडडीस रादहला आणण त्याने 

अत्यं्  श्रद्धा भावाने जप केला. त्या ब्राम्हणाची पोटदखुी प णमपणे बरी झाली. श्रीपाद प्रभ  पढेु म्हणाल े “मानवास आपल्या 
वाकदोषापास न मकु् होण्याचा, या कलीयिुा्, ‘नामस्मरण’ हा एकाच मािम आहे. भिवं् ाच्या नामस्मरणाने वायमुडंळ शदु्ध 

हो्.े मी कुरिडडी येथे नामस्मरण महायज्ञाची सरुुवा् करणार आहे. त्या नामाबरोबर “श्रीकार” ही जोडणार आहे. यामळेु 

गचरस्थायीपणे परा, पश्यच्न््, मध्यमा आणण वखैरी अशा चारी वाणी तनयबंत्र् हो्ील. जे भक् “ददिबंरा, ददिबंरा श्रीपाद वल्लभ 

ददिबंरा” आणण “श्रीदत्् ददिबंरा” अस ेमनुःस्फ ्ीने नामस्मरण कर्ील त्यांना मी अत्यं्  सलुभपणे प्राप्् होऊन त्यांच्या 
मनोकामना प णम कर्ो.”  श्रीपाद प्रभ  पढेु म्हणाल े“वाय मडंला् आज प वीसारखेच वाग्जळ भरून आहे.आपण उच्चारललेे प्रत्येक 

वाकय प्रकृ्ी्ील सत्व, रज, ्म या ्ीन  िणुांनी अथवा एक ककंवा दोन िणुांनी पररप णम अस्.े या बत्रिणुात्मक सषृ्टीचा 
पचंमहाभ ् ांवर वाईट प्रभाव पड्ो. ही पचं महाभु्  ेदरु्ष् झाली की सपं णम अं् राळ दरु्ष् हो्.े त्यामळेु मानवाकड न पापकमम घड न 

्ो दररद्री हो्ो. या दाररद्र्यामळेु पनु्हा पापकमम घड्े. या पापामळेु मन दरु्ष् होऊन दान, धमम, लोकसेवा अशी सत्कमे 

त्यांच्याकड न न घडल्याने पनु्हा दाररद्रय ये्.े हे दषु्ट चक्र असे चाल च राह्.े या पास न मकु्ी भमळर्वण्यासाठी काया, वाचा, मन 

शदु्ध असावयास हव.े यालाच त्रीकरण शदु्धी अस ेम्हण्ा्. आपल्या मना् ज ेअस् े्चे वाणी् न बाहेर पडाव.े मना् दषु्ट भाव 

आणण वाणीने अिदी मधुर बोलणे असा दटुप्पीपणा नसावा. आपल्या वाणीप्रमाणेच आचरण सदु्धा अिदी पर्वत्र असावे. या 
कलीयिुा् जीवन सािर ्रुन  जाण्यास ईश्वराने अनेक मािम सांगि्ले आहे् त्या् “नामस्मरण” हे अत्यं्  सलुभ साधन 

आहे. नामस्मरण करणाऱया साधकाची वाणी मधुर अस्.े याच्या योिाने पर्वत्र कमम करण्याची प्रेरणा भमळ्.े   

कमम र्वमोचन  

  एक क्षय रोिाने ग्रस्् असलेला िहृस्थ कुरुिडडीस आला  हो्ा. त्याला मधुमेहाचा आजार  आणण अन्य व्याधी 
सदु्धा  होत्या. त्याला पाह न श्रीपाद प्रभनुा ख प राि आला. ्ो प वम जन्मा् एक कुख्या् चोर हो्ा. त्याने अनेक तनरपराध लोकांची 
सपंत््ी दहराव न घेऊन त्याना तनधमन केल ेहो्.े एका उपवर कन्येच्या र्पत्याने त्च्या र्ववाहासाठी सपंत््ी जमा करून ठेवली 
हो्ी. ्ी या दषु्ट चोराने दहराऊन नेली हो्ी. त्यामळेु त्या कन्येचा र्ववाह होऊ शकला नाही. वरदक्षक्षणा देण्यास धन नसल्याने 

योग्य वर भमळ  शकला नाही. शवेटी एक वदृ्ध वर वरदक्षक्षणे भशवाय र्ववाहास ्यार झाला. या र्ववाहाच्या प्रस््ावामळेु त्या ्रुण 

उपवर कन्येने आत्महत्या केली हो्ी. प वम जन्मीची अशी कमे असलेला ्ो क्षय रोिी अत्यं्  दीन अवस्थे् श्रीपाद प्रभ  जवळ आला 
आणण त्याने मोठ्या कारुण्यप णम वाणीने श्रीपाद प्रभनुा त्या दधुमर व्याधी् न सटुका करण्याची र्वनं् ी केली. दयावं्  प्रभनुी त्याला 
पचंदेव पहाड येथील िोशाळे् झोपण्यास सांगि्ले. ्थे ेडासांचा अत्यं्  त्रास हो्ा. ्हान लािल्यास र्पण्यास  पाणी सदु्धा 
नव्ह्.े त्या रात्री त्या रोग्यास एक स्वप्न पडल.े त्या स्वप्ना् एक राक्षस त्याचा िळा दाब न मारी् असल्याच ेददसले. ्ो घाबरून 

उठला आणण चौफेर पाह  लािला. ् ेस्वप्नच असल्याची खात्री झाल्यावर पनु्हा झोपला. त्याला पनु्हा एक स्वप्न पडले. एक मोठा 
दिड त्याच्या िा्ीवर ठेवला अस न त्याच्यावर एक बलवान मल्ल बसलेला ददसला. या दोन्ही स्वप्नामळेु त्याच्या कमम फळाचा 
पररष्कार होऊन ्ो आपल्या क्षय रोिापास न व अन्य व्याधींपास न मकु् होऊन तनरोिी झाला. अनेक वष ेक्षय रोिाने ग्रस्् अशा 
रोग्यास श्रीपाद प्रभ नंी स्वप्ना् भशक्षा देऊन कममर्वमकु् केले हो्.े श्रीपाद प्रभ चं्या कारुण्यमय स्वभावास सीमाच नव्हत्या हेच 

खरे.   

||  श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य े ||  



अध्याय ४५ 

श्रीपाद प्रभ ंच ेअं् धामन  

श्री शंकर भट्ट कुरुिडडीस अस्ाना अच्श्वन कृष्ण व्दादशी आली. त्या ददवशी हस्् नक्षत्र हो्.े श्रीपाद प्रभ  कृष्णा नदी् 

स्नान करून थोडावेळ ध्यानस्थ बसले. ध्याना् न उठल्यानं्र त्यांनी शंकर भट्टास अज न एकदा कृष्णे् स्नान करून 

येण्यास सांगि्ले. त्यांच्या आदेशानुसार शंकर भट्ट पुन्हा एकदा स्नान करून आले. त्यावेळी प्रभ  म्हणाले “अरे शंकर 

भट्टा| मी िुप्् रूपा् राहण्याची वेळ आली आहे. मी कृष्णा नदी् अं् धामन पाव न या कुरुिडडीस िुप्् रुपाने संचार 

करीन नं्र नभृसहंसरस्व्ी नांवान ेसंन्यासी रुपाने धमामच्या उद्धारासाठी अव्ार घेईन. ्  भलही् असलेला “श्रीपाद 

श्रीवल्लभ चररत्रामृ् ,” हा महापर्वत्र ग्रंथ भक्ांना कल्प्रू प्रमाणे लाभप्रद होईल. ्ो “अक्षर सत्य ग्रंथ असेल”. 

“ददिंबरा,ददिंबरा, श्रीपाद वल्लभ ददिंबरा” या माझ्या मंत्राचा सवमत्र जयघोष होईल. या ग्रंथाच ेपारायण केल्याने प्रपंच 

सुखरूप होईल. इहलोक आणण परलोक सौख्य प्राप्् होईल. या ग्रंथा्ील प्रत्येक शब्द हा वेद्वाकयासमान मानला 
जाईल. ्  भलही् असलेला संस्कृ् ग्रंथ माझ्या महासंस्थाना्ील औदुंबर वकृ्षाखाली शब्द स्वरूपा् कायमचा 
राहील. ्ेथ न तनघणारे ददव्य शब्द दशमनास येणाऱया भक्ांना ऐक  ये्ील. हृदयापास न ज्याना माझ्या दशमनाची ्ळमळ 

लािली असेल, त्यांना माझे दशमन अवश्य होईल. मी माझ्या भक्ांच्या संरक्षणासाठी सदैव सज्ज अस्ो. ्ुझ्या 
संस्कृ् ग्रंथाचा ्ेलुि ुभाषे् अनुवाद केला जाईल. ्ो बापन्नाचायुमल  यांच्या ्ेह्ीसाव्या  र्पढी्ील वंशजांकड न 

उदयास येईल. या पर्वत्र ग्रंथाचे अनेक भाषे् अनुवाद हो्ील. या पर्वत्र ग्रंथाचे कोणत्याही भाषे् पारायण केले अस्ा 
ददव्य अनुभव ये्ील आणण पारायण करणाऱया भक्ांच ेसवम कांही शुभ, मंिल  होऊन त्याचे सकल व्याधीपास न रक्षण 

होईल. एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  थोडा वेळ थांबले. शंकर भट्ट श्रीपाद प्रभ ंच्या या  तनणमयाने अत्यं् दुुःखी झाला. हे 

भिवं्ाच ेसिुण साकार रूप पुन्हा ददसणार नाही या कल्पनेने त्याच्या नेत्रा् न आसवांची धार लािली हो्ी. ्ी प्रभ ना 
ददस  नये म्हण न त्याने आपली मान खाली वाकर्वली हो्ी. श्रीपाद प्रभ  शंकर  भट्टास पुढे म्हणाले “्  माझी ख प सेवा 
केलीस. ्  मला र्पत्याप्रमाणे सन्मान देऊन माझ्या सेवेच ेव्र् मोठ्या काटेकोरपणे पाळलेस. मी माझ्या लाकडी पादकुा 
्ुला भेट म्हण न दे् आहे. मी नाही म्हण न ्  दुुःखी होऊ नकोस. ्  ्ीन वषामपया्ं  येथेच रहा. या ्ीन वषाम् मी ्ुला 
्ेजोवलय रूपा् दशमन दे् राहीन. ्सेच अनेक योि रहस्याबद्दल ज्ञान देईन. ्ीन वषामनं्र येणाऱया अच्श्वन कृष्ण 

व्दादाशीस ्  रचलेला “श्रीपाद श्रीवल्लभ चररत्रामृ् ” ग्रथं माझ्या पादकुांजवळ ठेव. त्याददवशी दशमनास येणारे सवम 
भक् धन्य हो्ील. सवामना माझ ेमंिलमय आशीवामद.” इ्के बोल न श्रीपाद प्रभ ु सवाांचा तनरोप घेऊन कृष्णा नदी् 

अं् धामन पावले. शंकर भट्ट प्रभ ंच्या त्या लाकडी पादकुा हृदयाशी घट्ट धरून आईपास न दरुावलेल्या तनरािस 

बालकाप्रमाणे स्फंुद न, स्फंुद न रड  लािले. श्रीपाद प्रभ  पाण्या् ददस्ा् काय ्े पाहण्यासाठी शंकर भट्टाने  पनु्हा एकदा 
पाण्या् झपे घे्ली. परं्ु प्रभ  त्यांना ददसले नाही्. ्े पाण्याबाहेर येऊन ध्यानस्थ बसले अस्ाना त्यांना 
मनोनेत्रासमोर श्रीपाद प्रभुनी ्ेजोमय रूपा् दशमन ददले.  श्रीपाद प्रभ ंच्या आदेशानुसार शंकर भट्ट कुरुिडडीस ्ीन वषे 
रादहले. प्रत्ददन मध्यरात्रीच ेवेळी त्यांना श्रीपाद प्रभ ंच ेददव्य ्ेजोमय रूपा् दशमन हो् अस ेआणण योिाच्या ज्ञानाची 
प्राप््ी होई. शंकर भट्टाने योिाच्या अनुभ ्ी पुस््काच्या रूपा् भलदहल्या. ् ेपुस््क दहमालया्ील एक योिी येऊन 

घेऊन िेले. ्ी श्रीपाद प्रभ ंचीच इच्िा असेल अस ेशंकर भट्टास तनच्श्च् वाटले. 

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये || 

 

 

 



अध्याय ४६ 
 

श्रीवल्लभेश्वराचा वृ् ां्   

श्रीपाद श्रीवल्लभ चररत्रामृ्  या भव्य, ददव्य ग्रथंाच ेम ळ लेखक श्री शकंर भट्ट हे एक देशस्थ, कनामटकी, स्मा्म  ब्राम्हण हो्.े ् े

एकदा श्रीकृष्ण दशमनासाठी “उडपी” ्ीथमस्थानी िेले अस्ाना ्थेील नयनमनोहारी, मोरमकुुटधारी श्रीकृष्णाच्या म ् ीने त्याना 
अिदी मतं्रमगु्ध करून टाकल.े येथेच त्यांना कन्याकुमारीस जाऊन कन्यका परमेश्वरीचे दशमन घेण्याची आज्ञा झाली. या 
आदेशानसुार श्री शकंर भट्ट कन्याकुमारीस िेले आणण बत्रवणेी सिंमा् स्नान करून मोठ्या श्रद्धाभावाने त्यांनी श्रीकन्यका देवीच े

दशमन घे्ले. देवी अबंा शकंर भट्टाकड ेस्नेहप णम नजरेने पहा् जण  म्हण् हो्ी “शकंरा, ्झु्या अं् रंिा्ील भक्ीभावावर मी 
प्रसन्न झाल ेआहे. ्  कुरुिडडी क्षेत्रास जा आणण श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभ चं्या दशमनाने आपले जीवन कृ्ाथम कर. त्यांच्या दशमनाने 

मनाला, अं् रात्म्याला जो आनदंाचा अनभुव ये्ो ्ो अवणमतनय अस्ो.” मा्चेा आशीवामद घेव न शकंर भट्ट कुरुिडडीस जाण्यास 

तनघाले आणण कांही ्ासानं् र “मरुत्वमलाई” या िावी येऊन पोचल.ेहे एक अत्यं्  रम्य स्थान हो्.े लकें् श्रीराम आणण रावण 

सगं्रामा् लक्ष्मणास इंद्रजी्ाची शक्ी लाि न ्ो अचे्न अवस्थे्  अस्ाना श्रीहनमुं् ाने सजंीवनी बटुीसाठी द्रोणागिरी पवम्  

उचल न आणला हो्ा. लक्ष्मण सजंीवनी बटुीने सजीव झाल्यानं् र हनमुं्  ्ो पवम्  स्वस्थानी घेऊन जा् अस्ाना त्याचा एक 

मोठा ्कुडा येथे पडला. त्याचेच नांव मरुत्वमलाई अस ेपडले. येथे अनेक िहुा होत्या.त्या् भसद्ध परुुष िपु््पणे ्पश्चयाम करी् 

अस्. शकंर भट्टाने समस्् िहुांचे दशमन घेण्यास प्रारंभ केला. एका िहेु् त्यांना एक वाघ शां्  बसलेला ददसला. त्याला पहा्ाच 

शकंर भट्टाच्या अिंा् कापरे भरले आणण ् ेघाबरून जोराने  ओरडले “श्रीपाद | श्रीवल्लभ | त्या तनजमन अरण्या् त्या आरोळीचा 
प्रत्ध्वनी त््कयाच मोठ्या आवाजा् ऐक  आला. त्या आवाजाने  त्या िहेु् न एक वदृ्ध ्पस्वी बाहेर आल.े ् ेम्हणाल े“बाबारे,्  
धन्य आहेस. या अरण्या् श्रीपाद श्रीवल्लभ या नांवाचा प्रत्ध्वनी आला. श्रीदत्् प्रभनुी कलीयिुा् श्रीपाद श्रीवल्लभ या नांवाने 

अव्ार घे्ल्याचे  योिी, ज्ञानी लोकाना मादह् आहे. ्  भाग्यवान असल्याने या पणु्य स्थळी आलास. ्झु्या सवम कामना प णम 
हो्ील. ्लुा श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या दशमनाचा लाभ होईल.” ् े्पस्वी पढेु म्हणाल े“ िहेुच्या दाराजवळ बसलेला वाघ एक ज्ञानी 
महात्मा आहे. त्याला नमस्कार कर.” शकंर भट्टाने श्रद्धाभावाने त्या वाघास नमस्कार केला. त्यावेळी त्या वाघाने ओंकाराचा उच्चार 

केला त्या आवाजाने सारा मरुत्वमलाई पवम्  दमुदमुला. त्यानं् र एक आश्चयम घडल ेत्या व्याघ्राने “श्रीपाद राजम शरण ं

प्रपद्य”े अस ेससु्वरा् प्रभनुा आळर्वले. याच वेळी एक चमत्कार झाला. त्या वाघाच्या दठकाणी एक ददव्य कांत्मान परुुष प्रकट 

झाला. त्याने त्या वदृ्ध ्पस्व्यास साष्टांि नमस्कार केला आणण क्षणाधाम् आकाश मािामने तनघ न िेला. शकंर भट्टाने अत्यं्  

नम्रभावाने त्या महात्म्यास साष्टांि दंडव् घा्ला आणण म्हटले “हे भसद्ध मतुनवयाम, मी कन्यका देवीच ेदशमन घे्ाना देवीने 

सांगि्ले हो् ेकी कुरुिडडी क्षते्री  जाऊन श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभ चंे दशमन घ्याव.े मी ्थे ेजाण्यास तनघालो अस्ाना मािाम् आपले व 

व्याघ्ररूपी महात्म्याच ेदशमन झाल.े ् ेकोण हो्े? ्सेच दत््प्रभ  म्हणज ेकोण? या र्वषयी कृपया र्वस््ार प वमक सांिाव.े”  त्यावेळी 
वदृ्ध ्पस्वी सांि  लािल.े् ेम्हणाल े“आधं्र प्रां्ा्ील िोदावरी मडंळा्ील अत्री मनुींची ्पोभ मी अशा नांवाने प्रभसद्ध असलेल्या 
आत्रयेप र ग्रामा् एक काश्यप िोत्रीय ब्राम्हण कुटंुब वास््व्य करी् हो्.े त्याना परमेश्वराच्या कृपा प्रसादान ेएका पतु्राचा लाभ 

झाला हो्ा. त्याच ेनांव व्याघेश्वर अस ेठेवले हो्.े ्ो मोठा होऊ लािला, परं् ुत्याच्या बदु्धीची वाढ मात्र हो् नव्ह्ी.  ब्राम्हण 

र्वव्दान  आणण आचारसपंन्न हो्ा परं् ुपतु्र मत्मदं असल्याने ्ो दुुःखी अस.े यथासमयी या बालकाचा व्र्बधं ससं्कार त्या 
सच्िील मा्ा-र्पत्यांनी केला. परं् ुत्यास सपं णम सधं्यावदंन सदु्धा कर्ा ये् नस.े एके ददवशी ब्रम्हमहु ्ामवर या बालकास एक 

स्वप्न पडल,े त्यां् त्याला एका ददव्य बालकाच ेदशमन झाल.े ्ो बालक आकाशा् न खाली ये् हो्ा. त्याचे चरण भ मीस लाि्ाच 

भ मी सदु्धा ददवय् कांत्मान झाली. ्ो बालक हळ , हळ  पाऊले टाकी् व्याघे्रश्वराकड ेआला  आणण म्हणाला “मी अस्ाना ्लुा 
कशाच ेभय? ्  दहमालया्ील बदरीकारण्या् जा. ्थेे ्झुे सवम शभु होईल. एवढे सांि न ्ो ददव्य बालक अं् धामन पावला. त्याच्या 
सदेंशानसुार व्याघे्रश्वर शमाम दहमालया्ील बदरीकारण्या् जाण्यास तनघाला. मािाम् त्यास श्रीदत्् कृपेने वेळेवर  अन्नपाणी 
भमळ् िेले. मािमक्रमण करी् अस्ा त्यास एक कुत्रा भेटला व ्ो त्याच्या बरोबर बदरीवनापया्ं  सोब् हो्ा. या प्रवासा् त्याने 

उवमशी कंुडा् स्नान केल.े त्याच वेळी एक महात्मा आपल्या भशष्यांसह उवमशी कंुडा् स्नानासाठी आल.े व्याघे्रश्वराने त्या िरुुवयामना 
साष्टांि नमस्कार केला आणण त्याचे भशष्यत्व स्वीकारावे अशी अत्यं्  नम्र स्वरा् प्राथमना केली. त्या महान िरुुवयाांनी 



व्याघे्रश्वरास भशष्य करून घेण्याचे मान्य केल ेआणण आश्चयम अस ेकी व्याघ्ररेश्वरासोब् आलेले ् ेश्वान ्त्काळ अं् धामन 

पावल.े त्यावेळी ् ेमहात्मा म्हणाल े“अरे व्याघे्रश्वरा, ्झु्या बरोबर आलेला ्ो श्वान ्झु्या प वम जन्मा्ील केलेल्या पणु्याच े

द्यो्क हो्.े त्याने ्लुा आमच्या स्वाधीन केल ेआणण अं् धामन पावल.े श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभ चं्या कृपेमळेुच ्  येथे आलास आणण 

या पणु्यप्रद कंुडा् स्नान करू शकलास. ही नर-नारायणांच्या वास््व्याने पनुी् झालेली ्पोभ मी आहे.  यावर व्याघे्रश्वर शमाम 
म्हणाला “ िरुुदेवा, श्रीपाद श्रीवल्लभ कोण आहे्? त्यांनी माझ्यावर एवढी कृपा का केली?” िरुुदेव म्हणाल े“् ेसाक्षा् दत्् प्रभ च 

आहे्. त्रे् ायिुा् भारव्दाज महषींनी “सार्वत्री काठक चयन” नांवाचा महायज्ञ श्रीक्षेत्र र्पठीकापरुम येथ ेसपंन्न केला हो्ा. याच े

फळस्वरूपच  र्पठीकापरुम  येथे श्रीपाद प्रभनुी अव्ार घे्ला. त्यांची ्झु्यावर कृपा आहे.” िरुुदेव पढेु म्हणाल े“मी आ्ा माझ्या 
िरुुदेवांच्या दशमनास जा् आहे, पनु्हा एक वषामने येईन. ्मु्ही ्मुच्या िहेु् आत्मज्ञान प्राप््ीसाठी ्पश्चयाम करा. असे सांि न ् े

महान िरुुदेव द्रोणागिरी पवम् ाकड ेिेले. व्याघे्रश्वर िहेु् बस न ध्यान करू लािला. परं् ुत्याचे सारे ध्यान व्याघ्र रुपाकड ेअसल्याने 

त्याला इच्च्ि् असलेले वाघाचे रूपच प्राप्् झाल.े एक वषामचा काळ लोटला. िरुुदेव यात्रा करून पर् आल.े त्यांनी सवम िहुा 
पदहल्या आणण प्रत्येक भशष्याच्या प्रि्ीचा आढावा घे्ला. परं् ुया सवाांमध्ये त्यांना व्याघे्रश्वर कोठे ददसला नाही. एका िहेु् मात्र 

एक वाघ ध्यानस्थ बसलेला ददसला. त्यांनी अं् ज्ञामनाने ओळखल ेकी ्ो वाघ अन्य कोणी नस न त्यांचा भशष्य व्याघे्रश्वरच 

आहे. त्यांनी त्याला आशीवामद देऊन ओंकाराचा मतं्र भशकर्वला आणण “श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य”े हा मतं्र जपण्यास 

सांगि्ला. िरुु आज्ञेप्रमाणे ्ो या मतं्राचा जप करू लािला. वाघाच्या रुपा्च त्याने कुरुिडडीस प्रयाण केल.े यथा काळी ्ो 
कुरुिडडी ग्रामाजवळ येऊन पोचला. मध्ये कृष्णा नदी वहा् हो्ी. ्ो अलीकडील ्ीरावर बस न “श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्य”े या 
मतं्राचा जप करू लािला. त्यावेळी श्रीपाद प्रभ  आपल्या भशष्यांसह वा्ामलाप करी् बसले हो्.े ् ेएकदम उठल ेआणण माझा परम 

भक् मला हाक मार्ो आहे असे म्हण न नदीच्या पलै्ीरावर िेले. ्थेे व्याघे्रश्वराने श्रीपाद प्रभ चं्या ददव्य चरणांवर आपले 

मस््क टेकव न अत्यं्  भक्ीभावाने नमस्कार केला. श्रीपाद प्रभनुी अत्यं्  आनदंान ेत्या वाघाच ेमस््क कुरुवाळले आणण ् े

त्याच्यावर स्वार होऊन पाण्या् न  कुरुिडडीस पोचल.े प्रभ  वाघावर बस न आलेले पाह न सवाांना आश्चयम वाटल.े ् ेवाघावरून 

उ्र्ाच त्या वाघाच्या शरीरा् न एक ददव्य परुुष बाहेर आला. त्याने आपल्या देहाचे व्याघ्राजीन (वाघाच ेका्ड)े काढले 
आणण  प्रभ नंी आसन म्हण न त्याचा स्वीकार करावा अशी र्वनं् ी केली. नं् र ्ो प्रभ चं्या  चरणी अत्यं्  भक्ीभावाने न्मस््क 

झाला. त्यावेळी व्याघे्रश्वराच े अष्टभाव जािृ्  होऊन त्याच्या नेत्रा्ील आनदंाश्र तन प्रभ चं्या  चरणकमलांवर जण  अभभषकेच 

केला. मोठ्या प्रेमभराने प्रभनुी त्याला उठर्वल ेआणण म्हणाल े“अरे व्याघे्रश्वरा, ्  एका जन्मा् अत्यं्  बलशाली मल्ल 

हो्ास. त्यावेळी ्  वाघांशी यदु्ध करून त्यांना अत् कु्रर्नेे वािवी् हो्ास. त्याना वेळेवर अन्न,पाणी दे् नव्ह्ास. त्यांना 
साखळीन ेबांध न लोकांच्या प्रदशमनासाठी ठेवी् हो्ास. या दषु्कमाममळेु ्लुा अनेक नीच जीव-जं् चं्या योनी् जन्म घ्यावा 
लािला अस्ा परं् ुमाझ्या अनगु्रहाने ् ेसारे दषु्कमम हरण झाल ेआहे्. ्  दीघम काळ व्याघ्र रुपा् रादहल्याने ्लुा इच्िेनसुार 

वाघाच ेरूप धारण कर्ा येईल आणण सोड्ाही येईल. दहमालया् ककत्येक वषाांपास न माझी ्पश्चयाम करणाऱया महान भसद्धांचे 
्लुा  दशमन होईल आणण आशीवामददह भमळ्ील. योि मािाम् ्  अत्यं्  प्रज्ञावं्  होशील.” असा प्रभनुी आशीवामददह ददला.  

शकंर भट्टाने पादहलेला वाघ अन्य कोणी नस न व्याघे्रश्वर शमामच हो्ा. ्ो िहेु्ील ्पश्चयाम करणाऱया सं् , महात्म्याचे रक्षण 

करी् हो्ा. ्सेच त्यांचे परस्पर व्ममान कळर्वण्याच ेकाम सदु्धा मोठ्या आनदंान ेकरी् हो्ा. ही सारी श्रीपाद प्रभ चंी लीलाच 

हो्ी. शकंर भट्ट त्या वदृ्ध सनं्याशाचा तनरोप घेऊन पढुील प्रवासास तनघाल.े  

|| श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य े|| 
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भसद्ध योग्याचे दशमन         

शंकर भट्ट मरुत्वमलई या पुण्यस्थळी घडलेल्या रोमहषमक प्रसंिाच ेमनन करी्, श्रीपाद श्रीवल्लभांचे गचं् न करी् मािमक्रमण करी् हो्े. या 
प्रवासा् अनेक भसद्ध पुरुष, पुण्यात्मे, महात्मे यांचे दशमन हो् हो्े आणण त्यांच्या सत्संिाचा लाभ हो् हो्ा. असेच मािम क्रमण करी्, करी् ्े 
पांडय देशा्ील कदंब वना् येऊन पोचले. या वना् एक अत्प्राचीन असे भशवमंददर हो्े.  त्याचे अत् श्रद्धाभावाने दशमन घेऊन ्े पुढे जाण्यास 

तनघाले. कांही अं्र चाल न िेल्यानं्र त्यांना भसद्ध योिींद्र यांचा आश्रम लािला. ् ेएक महान ्पस्वी हो्े. शंकर भट्टातन त्या आश्रमा् प्रवेश 

करून त्या महात्म्यांना अत्यं् नम्रभावाने नमस्कार केला. त्या भसद्धानी शंकर भट्टाच्या भशरावर हा् ठेऊन “श्रीपाद श्रीवल्लभ दशमन 

प्राप््ीरस््ु” असा आशीवामद ददला. ् ेम्हणाले “ शंकर भट्टा  ् दशमन घे्लेले भशवमंददर अत् प्राचीन आणण जािृ्  आहे. त्याची कथा मोठी रंजक 

आहे. एकदा देवांचा राजा इंद्र याने अनेक राक्षसाना मारून टाकले. परं्ु एक राक्षस पळ न जाऊन भशवाची ्पस्या करू लािला. इंद्राने ्ो 
ध्यानावस्थे् अस्ाना त्याचा वध केला. त्याच्या हत्येमुळे इंद्राचे सारे ्जे लोप पाव न ्ो अिदी तनस््जे, म्लान झाला. आपली प वीची कां्ी 
भमळर्वण्यासाठी आणण हा  ्न घडलेल्या पापाचे क्षालन करण्यासाठी त्याने अनेक ्ीथमयात्रा केल्या. परं्ु कांही उपयोि झाला नाही. शेवटी ्ो 
जेंव्हा पांडय देशा्ील कदंब वना् आला ्ो काय आश्चयम ्थेील भशवभलिंाच्या प्रभावाने त्यास प वीचे ्जे, कां्ी प्राप्् झाली. अत् आनंदाने 

इंद्राने ् ेवन पादहले. े्ंव्हा त्यास एक स्वयंभ ुभशवभलिं ददसले. त्याने मोठ्या भक्ीभावाने त्याचे प जन अचमन केले आणण त्यावर एक सुंदरसे 

मंददर बांधले.  ् पादहलेले देवालय हे इंद्राने स्थापन केलेले भशवालय आहे. हे समस्् पापांच ेहरण करणारे अस न अत्यं् मंिलदायक 

आहे. पुण्यवं्ांना,  दत््भक्ांना, याचे र्वनासायास दशमन घड्े.” योिीन्द्रांचे हे वक्व्य ऐक न शंकर भट्ट  अत्यं् आनंदद् ्सेच रोमांगच् 

झाले. योिीन्द्रांनी शंकर भट्टास पुन्हा एकदा त्याच भशवालायाच ेदशमन घेऊन येण्यास सांगि्ले. त्यांच्या त्या आदेशानुसार शंकर भट्ट पुन्हा 
एकदा त्या कदंब वना् िेले. परं्ु आश्चयम असे की ्ेथे एक अत्सुंदर भशवालय हो्े. ् ेमदरुा येथील भमनाक्षक्ष सुन्दरेश्वराच्या मंददरा सारख े

हो्े.शंकर भट्टाने प वी पादहलेले, इंद्राने तनभममलेले ् ेभशवालय नव्ह्चे. त्या भव्य मंददरा् प्रवेश करून शंकर भट्टाने पुन्हा एकदा त्या 
भशवभलिंाच ेदशमन घे्ले. त्यांचे मन आश्चयम, रोमांच आणण थोडी फार भी्ीने भरून िेले हो्े. दशमनोत््र ्े योिीन्द्रांच्या आश्रमाकडे येण्यास 

तनघाले. ्ो पररसर  जनसमुदायाने भरलेला,एखाद्या शहरा प्रमाणे वाट् हो्ा. ् ेआश्रमाचा मािम चुकले आणण त्या्च रात्रीचा काळोख 

पसरला. अशा अवस्थे् श्रीपाद प्रभ ंचे नामस्मरण करी् ्े मािमक्रमण करी् अस्ाना त्यांच्या माि न ्ीन मणी मस््कावर धारण केलेला एक 

नाि त्यांचे पथ प्रदशमन करी् हो्ा.शेवटी ्े कसेबसे योिीन्द्रांच्या आश्रमा् येऊन पोचले. त्या भसद्धानी शंकर भट्टाच ेस्वाि् करून त्याना 
िरम,िरम चणे प्रसादाच्या स्वरुपा् खाण्यास ददले. त्यांच्या त्या पे्रमळ स्पशामने शंकर भट्टाच्या हृदयाची धड,धड शां् झाली. यावेळी ् ेयोिींद्र 

स्वामी म्हणाले “अरे शंकर भट्टा,  ् प्रथम पादहलेले भशवालय आणण नं्र दशमन घे्लेले श्रीसुन्दरेश्वराच ेमंददर ही दोन भभन्न, भभन्न देवालये 

नाही्. ्ुला अशाप्रकारचा अनुभव घडव न आणावा अशी श्रीदत््प्रभ ंची अनुज्ञा हो्ी. म्हण न कालास मािे नेऊन, इंद्राने प्रत्ष्ठार्प् केलेली 
भशवाची म ्ी आणण भशवभलिं ्सेच आसपासचा पररसर ्ुला दाखर्वला. श्रीदत््प्रभ ंच्या केवळ संकल्पाने भर्वष्य व्ममाना् बदल  
शक्,े ्सेच भ ्काळ व्ममान काळा् बदल  शक्ो. ज्या संकल्पाने सषृ्टीची उत्पत््ी, च्स्थ्ी, आणण लय हो्ो त्या महा संकल्पाच ेप्रणे्े 
प्रत्यक्ष श्रीदत्् प्रभ च आहे्. ्ेच सिुण रूपा् श्रीपाद श्रीवल्लभ या नामरुपाने र्पठीकापुरम क्षेत्री अव्रर् झाले आहे्.” ् ेभसद्ध पुढे सांि  
लािले “देवेन्द्राने प्रत्ष्ठार्प् केलेले ् ेभशवालय धनंजय नांवाच्या एका व्यापाऱयाने पदहले. त्याने या भशवभलिंाचा मदहमा आपल्या देशाच्या 
राजास –कुलशेखर पांडय यास सांगि्ला. ही भशवाज्ञाच मान न त्याने त्या मंददराचा जीणोद्धार केला. ्सेच ्थेे एका निराची स्थापना 
केली. त्या निरीस “मधुरा निर” असे नांव ददले. कुलशेखर याचा पुत्र “मलयध्वज र्पत्याप्रमाणेच ईश्वर भक् हो्ा. त्याने पुत्र कामेष्टी यज्ञ 

केला हो्ा. त्या यज्ञा कंुडा  ्न एक ्ीन वषामची अत्शय लावण्यव्ी कन्या प्रकट झाली हो्ी. त्ला पाह न राजा आणण यज्ञ करणारे समस्् 

र्वप्रिण अत्यं् आनंदद् झाले. ही कन्या म्हणजेच “भमनाक्षीदेवी”. त्चा र्ववाह पुढे सुन्दरेश्वरा बरोबर झाला. या र्ववाहा् भिवान 

श्रीर्वष्ण ंनी प्रत्यक्ष येऊन कन्यादान केले हो्े. हा लग्नसोहळा अत्यं् थाटा् साजरा झाला हो्ा. भिवान भशवाच्या जटे  ्न तनघालेली ‘वेिव्ी 
नदी’ मधुरा निरा  ्न वहा्े. त्च्यामुळे संप णम पररसर सुपीक झाला आहे.” एवढे बोल न त्या महान भसद्धानी आपल्या वाणीस र्वराम ददला. रात्र 

बरीच झाली असल्याने शंकर भट्टास त्वरर्च तनद्रा लािली. सकाळी जाि आली ्ी स यामच्या उबदार ककरणांनी. शंकर भट्टातन डोळे उघड न पदहले 

्ो आश्चयामचा धककाच बसला. ् ेज्या  आश्रमा् झोपले हो्े ्ो आश्रम ्थेे नव्ह्ा, योिींद्र स्वामी, त्यांचे भशष्य, कोणीच नव्ह्े. एका उंच 

टेकडीवर र्पपंळाच्या झाडाखाली ् ेतनजले हो्े. त्यांनी आपले सामान आवरून घे्ले आणण पुढच्या प्रवासास प्रारंभ केला.  

||  श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये || 

 

 



अध्याय ४८ 
 

च् गचत्रपुरीचा वृ् ां्  

 

शंकर भट्ट दपुारपया्ं  चालल्या नं्र एक लहानसे िांव लािले. ् ेिीरीजनांच ेिांव हो्.े त्या् एक सुद्धा ब्राम्हणाचे घर 

नव्ह्.े शंकर भट्टाना ्र भुकेने व्याकुळ केले हो्.े त्या िावा्ील एका वदृ्ध िहृस्थाने शंकर भट्टास थोडा मध आणण फळे 

आण न ददली. ्ी फळे खाणार इ्कया् एक कावळा त्यांच्या डोकयावर येऊन बसला आणण चोचीने डोकयास इजा करू 

लािला. त्यांनी त्याला हाकालण्याचा प्रयत्न केला परं् ु्ो व्यथम झाला. अज न चारपाच कावळे उड न आले आणण ् ेशंकर 

भट्टाच्या हा्ावर, खांद्यावर बस न इजा करू लाले. त्यावेळी ्ी फळे आणण मध ्ेथेच टाक न शंकर भट्टाने ्ेथ न पळ 

काढला. कावळ्यांनी केलेल्या जखमांनी त्याचं ेशरीर रक्बंबाळ झाले हो्.े कावळे त्यांचा सारखा पाठलाि करी्च 

हो्.े त्यांनी मनोमनी श्रीपाद प्रभ ंची या संकटापास न सुटका करण्याची प्राथमना केली. थोड ेअं् रावर एक औदुंबराच ेझाड 

ददसले. त्या झाडाखाली शंकर भट्ट र्वश्रां्ीसाठी बसले. त्याच वेळी त्याना जाणवले की त्यांच्या शरीरा् न एक प्रकारचा 
दिुांध ये् आहे. त्या वासामुळे जवळपासच्या  वारुळा् न साप बाहेर आले आणण त्यांनी शंकर भट्टास दंश करण्यास 

प्रारंभ केला. सापाच्या र्वषामुळे ् ेमृ् प्रायच झाले, त्यांच्या ्ोंडा् न फेस येऊ लािला. ह्रदयाचे ठोके मंद ि्ीने पड  
लािले हो्.े त्याच वेळी एक धोबी धु् लेले कपड ेआपल्या िाढवावर लाद न  घरी घेऊन जा् हो्ा. त्याने शंकर भट्टाची 
दयनीय अवस्था पदहली आणण दयाद्र बुद्धीने त्याना िाढवावर बसव न त्या िावा्ील वैद्याकड ेनेले. त्याने कांही 
मुळ्याचा रस काढ न जखमेवर लावला. सपमदंश झालेल्या जािी र्पपंळाची पाने बांधली आणण कोवळ्या पानाचंा रस 

काढ न जखमेवर लावला. ्सेच काना् र्पपंळाच्या पानांच ेदेठ ठेवले. र्वष जस ेजसे उ्रू लािले ्स े्से शंकर भट्ट 

असाह्य वेदनेन ेओरड  लािले. र्वष प णमपणे उ्रून िेल्यावर त्याना बरे वाटले. ्ी रात्र त्यांनी त्या वैद्याच्या घरीच 

काढली. ्ो वैद्य श्रीदत्् प्रभ ंचा भक् हो्ा. त्याने आपल्या कुटंुबबयांसह रात्रीचे समयी श्रीदत्् प्रभ ंच ेभजन सुस्वरा् 

िातयले. भजनाचा कायमक्रम संपल्यावर ्ो वैद्य शंकर भट्टास म्हणाला “माझ ेनांव वल्लभदास आहे. मी चममकारांचा 
वैद्य आहे. मी जाण्ो की ्ुम्ही श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या दशमनास तनघाला आहा्. ्ुम्हाला  कावळ्याकड न त्रास झाला व 

सपम दंश का झाला ् ेसुद्धा मला मदह् आहे. आपले नांव शंकर भट्ट आहे ्े मी जाण्ो.” वल्लभदासाचे ् ेवक्व्य ऐक न 

शंकर भट्ट अवाकच झाले.वल्लभदास पुढे म्हणाले “हे कावळे, ् ेसपम प वमजन्मीचे र्पठापुरम येथील महा अहंकारी पंडड् 

हो्.े त्यांनी श्रीपाद प्रभ ंचे सत्य स्वरूप न जाण्ा अहंकाराने त्यांचा र्वरोधच केला हो्ा. त्यांनी ्ुझ ेरक् चाखल्याने 
त्यांना उत््म ि्ी भमळाली.” वल्लभदास पुढे म्हणाले शंकर भट्टा, ्  लहान अस्ाना र्वष्ण म ् ीचे ध्यान श्लोकाचे 
पठण करी् हो्ास त्यावेळी ्  र्वनोदाने एका श्लोकाचा च क अथम आपल्या भमत्राना सांि् हो्ास. ्ो श्लोक असा 
हो्ा “शुकलांबरधरं र्वष्ण  च्ुभुमजम| प्रसन्न वदनं ध्याये् सवम र्वघ्नो$पशां्ये||” याचा र्वनोदाथम केलेला अथम श्रीदत्् 

प्रभुना आवडला नाही. त्याची भशक्षा म्हण न ्ुला धोबी लोकांनी िाढवावर बसव न आणले. ्ुझी अशी दिुम् ी करण्यामािे 

श्रीपाद प्रभ ंचा र्वनोदा बरोबर ्ुला कांही पाठ भशकव न ्ुझ्या्ील अहंकार द र करण्याचा मानस हो्ा. त्या दयाघन 

प्रभ ंची प्रत्येक क्षणी आपल्यावर दृष्टी अस्े, ही िोष्ट ध्याना् अस  दे.”  हा दह्ोपदेश ऐक न शंकर भट्ट कृ् कृत्य 

झाले. त्यांच्या्ील ब्राम्हण असल्याचा अहंकार प णमपणे नाहीसा झाला हो्ा. त्यांनी  वल्लभदासांच्या घरचा पाहुणचार 

दोन-चार ददवस घेऊन ्ेथ न चीदम्बर क्षेत्री जाण्यास प्रयाण केले. मािाम् त्यांना र्वचीत्रप र नांवाचे एक िांव 

लािले. नांवाप्रमाणेच ्ेथील राजा र्वगचत्र  व्मन करणारा हो्ा. त्याचा मुलिा मुका हो्ा. त्या राजास वाट् हो्े की 
ब्राम्हणांनी लोपभ इष्ट नांवाचा यज्ञ केल्यामुळे त्याचा मुलिा मुका झाला. या कारणाने ्ो ब्राम्हणांचा अपमान करून 

त्यांना िाढवावर बसव न त्याची भमरवण क काढी् अस.े शंकर भट्ट मािमक्रमण करी् अस्ाना राजाच्या भशपायांनी 



त्यांना “्ुम्ही ब्राम्हण आहा् काय?” असा प्रश्न र्वचारला. शंकर भट्टाने होकाराथी  मान हलर्वली. त्यावेळी ्ो सैतनक 

म्हणाला आमच्या महाराजांनी ्ुम्हाला बोलार्वले आहे. आग्रहाच ेआमंत्रण आहे. आपण आमच्या बरोबर चलावे. शंकर 

भट्ट घोडयावर बस न थोडयाच वेळा् राजदरबारा् राजासमोर उभा रादहले. त्यांनी मनोमन श्रीपाद प्रभ ंच ेस्मरण करून 

अं् रंिा् नामस्मरण सुरु केले. राजाने शंकर भट्टास प्रश्न र्वचारला “्ेवढ्यास एवढे ्र एवढ्याला कक्ी?” शंकर 

भट्टाने  तनश्चयात्मक री्ीने उत््र ददले “एवढ्याला एवढेच” या उत््रान ेराजाला आनंद झाला आणण ्ो 
म्हणाला “महात्मन आपण मोठे पंडड् आहा् आपल्या दशमनाने मी धन्य झालो.” दसुरा प्रश्न म क भाष ेसंबंधी 
हो्ा. राजिुरुनी शंकर भट्टास दोन बोटे दाखर्वली आणण खणेुनेच एक का दोन असे र्वचारले. शंकर भट्टास वाटले की ्े 
एकटेच आले आहे् का सोब् कोणी आहे असा प्रश्नाचा भाव आहे. त्यांनी एक बोट दाखव न आपण एकटेच आलो 
आहो् अस ेकळर्वण्याचा प्रयत्न केला. यानं्र राजिुरुनी ्ीन बोटे दाखर्वली. ्ीन संख्या पाह्ाच शंकर भट्टास 

श्रीदत्् प्रभ ंची बत्रम ्ी आठवली. त्यांना वाटले राजिुरु “्ुम्ही भक् आहा् काय?” असे र्वचारी् आहे् त्यांनी आपली 
मुठ बंद करून सांिण्याचा प्रयत्न केला की भक्ी ही िुप्् असावी. यानं्र राजिुरुनी भमठाईचे भांडारच दे् असल्याचा 
अर्वभामव केला. शंकर भट्टाने ्े नाकारले आणण स्व्ुःजवळ असलेले पुरुचुडंी्ील पोहे काढ न दाखर्वले. त्याचा भाव असा 
हो्ा की त्यांना भमठाईपेक्षा पोहेच अगधक र्प्रय आहे्. शंकर भट्टाच्या समपमक उत््रांनी राजिुरू प्रसन्न झाले. ्े राजास 

म्हणाले :महाराज हा मुकयांच्या भाषेचा सुद्धा  फार मोठा पंडड् आहे. अशा प्रकारे शंकर भट्ट  दोन पररक्षे् सफल 

झाले  हो्.े आ्ा त्सरी पररक्षा शंकर भट्टास भेडसावी् हो्ी. त्यांनी श्रीपाद प्रभ ंची अत् श्रद्धेने, मनोमन प्राथमना 
केली. राजिुरुनी सांगि्ले  रुद्राभभषेका्ील चमक मधील श्लोक वाच न त्याचा अथम सांिा. शंकर भट्टाने श्रीपाद प्रभ ंच े

ध्यान करून एक एक श्लोक वाचला आणण त्याचा अथम संिी्ाला. ्ो असा हो्ा. ‘एकाचमे’ म्हणजे 
एक ‘्ीस्त्रश्च्मे’ म्हणजे एकाला ्ीन जोडले अस्ा चार हो्ा् आणण त्याच ेविमम ळ दोन ये्.े ‘पंचचमे’  म्हणज े

चारा् पाच भमसळले अस्ा नउ हो्ा् आणण त्याच ेविमम ळ ्ीन ये्.े “सप््चमे” वर आलेल्या नउ संख्ये् सा् 

भमसळल्यास सोळा ये्ा् व त्याच ेविमम ळ चार ये्.े “नवचम”े म्हणज ेवरील सोळा संख्ये् नउ भमसळले अस्ा 
पंचवीस ये्ा् आणण त्याचे विमम ळ पाच ये्े. अशा प्रकारे शंकर भट्टाने चमका्ील प्रत्येक श्लोक वाच न त्याचा अथम 
स्पष्ट करून सांगि्ला. त्याने हे जे सांगि्ले ् ेसवम सषृ्टीच्या परमाणुच ेरहस्य हो्े. ् ेकणाद ऋषीना मादह् 

हो्.े परमाण ंच्या स क्ष्म कणांच्या भेदामुळे र्वर्वध धा् ंची तनभमम् ी हो्े. शंकर भट्टाचे हे र्वव्दत््ाप णम वक्व्य सवाांनाच 

आवडले. राजाच्या सवम प्रश्नाना समपमक उत््रे ददल्यामुळे आणण श्रीपाद प्रभ च्या कृपेने शंकर भट्ट सुरक्षक्ष्पणे 

राजदरबारा् न  आणण र्वचीत्रप र निरी् न  बाहेर पडले. 

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.||  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्याय ४९ 

 पळणी स्वामींचे दशमन            

शंकर भट्ट र्वगचत्रपुरह न तनघ न अग्रहारप र या िावी आले.. ्ेथील एका ब्राम्हणाच्या घरासमोर उभे राह न “ओम 

भभक्षांदेही”  अस ेम्हण न भभक्षा मागि्ली. त्यावेळी त्या घरा् न एक अत् क्रोधायमान झालेली मदहला बाहेर आली 
आणण म्हणाली “भा् नाही ला् नाही.” शंकर भट्ट त्या घरासमोर आश्चयामने थोडा वेळ पहा् ्सेच उभे 
रादहले. त््कया् त्या घरा्ील िहृस्थ बाहेर आले आणण म्हणाले “माझ्या पत्नीने रािान ेमाझ्या डोकयावर मा्ीच े

भांड ेफोडले आणण त्याच्या ककम्ी एवढे पैसे आण न द्या अस ेम्हण न मला घरा् न बाहेर घालव न ददले. मी आपणा 
बरोबर ये्ो, दोघे भमळ न भभक्षा माि  या.” ्े दोघे एका र्वशाल र्पपंळाच्या झाडाखाली पारावर बसले आणण श्रीपाद प्रभ ंच े

भजन करू लािले. थोडयाच वेळा् ्ेथे र्वचीत्रप रच्या राजाचे द ्  आले आणण म्हण  लािले “महाराज आमच्या 
युवराजाना बोल्ा येऊ लािले आहे. राज ेमहाराजांनी ्ुम्हाला घेऊन या अशी आम्हास आज्ञा केली आहे. ्री आपण 

आम्हा बरोबर राजदरबारी चलावे.” शंकर भट्ट म्हणाले मी एकटा येणार नाही. माझ्या भमत्रासही घेऊन जाणार असल्यास 

मी येईन.” राजाच्या द ् ांनी त्या दोघाना घोडयावर बसव न राजवाडया् नेले. राजाने त्या उभय्ांच ेउत््म स्वाि् केले 

आणण म्हणाला. “पंडड्जी ्ुम्ही िेल्यानं्र आमचा युवराज एकाएकी म च्च्िम् झाला. परं् ुराजवैद्याना  बोलवण्या 
प वीच ्ो शुद्धीवर आला. त्याने डोळे उघड न ‘ददिंबरा, ददिंबरा श्रीपाद वल्लभ ददिंबरा’ अशा मंत्राचा उच्चार करण्यास 

सुरवा् केली. थोडया वेळाने त्यान ेसांगि्ले की ्ो अचे्न अवस्थे् अस्ाना एक अत् दैददप्यमान युवा 
च्स्थ्ी्ील  य्ी आले हो्.े त्यांनी युवराजच्या च्जभेवर र्वभ ्ी लावली आणण त्याच क्षणी त्याला वाचा प्राप्् 

झाली. महाराजान ेशंकर भट्टास र्वचारले “् ेय्ी कोण हो्?े श्रीदत्् प्रभ ंशी त्यांच ेकाय ना् े हो्े?” शंकर भट्ट 

म्हणाले “महाराज युवराजाना ददसलेले ् ेय्ी श्रीपाद श्रीवल्लभ हो्.े त्यानीच यवुराजाना वाचा प्रदान केली. ्े श्रीदत्् 

प्रभ ंच ेकभलयुिा्ील अव्ार आहे्. त्यांच्या दशमनासाठी मी कुरुिडडी क्षेत्रास जा् आहे.” त्यावेळी दरबारा्ील सवम 
लोकांनी एकमुखान ेश्रीपाद प्रभ ंचा जयजयकार केला. महाराजाने  अत् प्रसन्न होऊन शंकर भट्ट आणण त्याच्याबरोबर 

आलेल्या ब्राम्हणास सुवणम मुद्रा ददल्या. आनंदाने शंकर भट्ट आणण त्याच्या बरोबर आलेल्या िहृस्थाने राजाचा तनरोप 

घे्ला व ् ेआपल्या िांवी  जाण्यास तनघाले. येथील नंबुद्री नावाचा एक ब्राम्हण श्रीपाद प्रभ ंचे दशमन घेण्यास शंकर 

भट्टाबरोबर तनघाला. ् ेत्घे अग्रहारप रास येऊन पोचले. त्या िहृस्थाने आणलेल्या सुवणम मुद्रा पाह न त्याची पत्नी 
अत्यं् आनंदद् झाली. त्ने या त्घांना उत््म जेवण ददले. ्ी कालां्राने श्रीपाद प्रभ ंची भक् झाली.  शंकर भट्ट 

आणण नंबुद्री गचदंबरमकडे जाण्यास तनघाले. ्ेथे पोचल्यावर त्यांनी पळणीस्वामी नांवाच्या एका भसद्ध महात्म्याच े

दशमन घे्ले. स्वाभमनी आपल्या वक्व्या् कणाद ऋषींच्या “कण भसद्धां्ाबद्दल र्ववेचन केले. ्सेच कंुडभलनी शक्ी 
बद्दल मादह्ी सांगि्ली. ् ेपुढे  म्हणाले “श्रीपाद प्रभ  र्पठीकापुरम या स्थानी मानव रुपा् अव्रर् होण्याप वी १०८ 

वषे या प्रदेशा् आले हो्.े त्यांनी माझ्यावर अनुग्रह केला हो्ा. त्यावेळी एक आश्चयमकारक  घटना 
घडली. दहमालया्ील कांही महायोिी बदद्रकेदार क्षेत्रा् बदरीनारायणाची ब्रम्हकमळ वाह न प जा करी् हो्े. ्ी 
बदरीनारायणाचे चरणी वादहलेली कमलपुष्पे  श्रीपाद प्रभ ंच्या चरणांवर येऊन पड् हो्ी. शंकर भट्टाच्या र्वनं्ीनुसार 

पळणी स्वाभमनी ब्रम्हकमळा बद्दल सर्वस््र मादह्ी सांगि्ली. नं्र ् ेम्हणाले “अरे शंकर भट्टा मी दहा ददवस 

समाधीमध्ये असणार आहे. दशमन घेण्याच्या आ्म इच्िेने कोणी आल्यास माझ्या समाधी् भंि न पड  दे्ा, दरुूनच 

त्यांना शां्पणे दशमन घडव.. सपम दंशाने कोणी मृ्  झालेले आल्यास त्यांच्या बरोबर आलेल्या लोकांना मी समाधी् 

आहे असे सांि न मृ्  देहास नदीच्या पाण्या् अथवा जभमनी् पुरून ठेवाव ेअशी माझी आज्ञा असल्याचे 
त्याना  सांि.” एवढे सांि न पळणी स्वामी समागधस्् झाले. शंकर भट्ट आणण नंबुद्री दशमनास येणाऱया भार्वकांना 
शां्पणे दशमन घडव न आणी् हो्े. दशमनास आलेल्या कांही भक्ांनी ्ांद ळ, डाळ, पीठ असे सादहत्य आण न ददले 



हो्.े ्े पाह न नम्बुद्रीन ेस्वयंपाक करण्याच ेठरर्वले. सरपणा साठी उपयोिी पडले अस ेएक नारळाच्या झाडाचे वाळलेले 

पान अिंणा् पडलेले त्याला ददसले. माधवने ्े उचलुन आपल्या खांद्यावर  ठेवले. त््कया् त्या पानाखाली र्वश्रां्ी 
घे् असलेला एक सपम रािाने त्याला कडकड न चावला. त्या सपामचे र्वष एवढे दाहक हो् ेकी माधव नंबुद्री ्त्काळ 

काळा-तनळा होऊन मृ्  झाला आणण जभमनीवर पडला. दोघांनी उचल न त्यास िुहेजवळ आणले. ्े दृश्य पाह न शंकर 

भट्ट अत्शय घाबरून िेले. त्यांनी स्वामींच्या आदेशानुसार एक मोठा खळिा खणर्वला आणण त्या् माधवाचा मृ्  देह 

ठेवला. याच वेळी िावा्ील कांही लोकांनी सपमदंश झालेल्या एका युवकास आणले. ही दसुरी दघुमटना पाह न शंकर भट्टास 

रड च कोसळले. िावा्ील लोकांनी त्या िुहेजवळच एक खळिा खण न त्या् त्या मृ्  युवकास तनजर्वले. अकराव्या 
ददवशी ब्रम्हमुह ्ामवरच पळणीस्वामी समाधी् न बाहेर आले  आणण माधवा, माधवा अशा हाका मारू लािले. शंकर 

भट्टाने अश्र प णम नेत्रांनी घडलेली घटना स्वामीना  सांगि्ली. त्यांनी शंकर भट्टाची समज ् घा्ली. स्वामी म्हणाले “अरे 

शंकर भट्टा, माधवला स्थ ल देहा् श्रीपाद प्रभ ंच ेदशमन होणार नव्ह्,े त्यामुळे त्याच ेस क्ष्म शरीर िेल्या दहा ददवसांपास न 

कुरुिडडीस श्रीपाद प्रभ ंच्या सातनध्या् हो्.े त्याला पुन्हा एकदा स्थ ल शरीरा् आणण्याचे काम प्रभ ंनी मजवर 

सोपर्वले आहे.”  स्वामींच्या आदेशानुसार माधवला बाहेर आणले. स्वामी ्ाडाच्या झाडा जवळ जाऊन मोठ्याने 
म्हणाले “माधवास दंश करणाऱया नािराजा, श्रीपाद प्रभ ंच्या आदेशानुसार पळणी स्वामींच्या जवळ ये.” स्वाभमनी 
आपल्या र्पशवी् न चार कवडया काढल्या आणण मृ्  देहाच्या चारी बाज स ठेवल्या. कांही क्षणा्च त्या कवडया 
आकाशा् उडाल्या आणण चारी ददशाना िेल्या. पाच –दहा भमतनटा्च उत््रेकड न एक सपम फ स,फ स करी् आला आणण 

स्वामींच्या  आदेशानुसार त्याने माधवच्या शरीरा्ील र्वष शोष न घे्ले. नं्र स्वामीना ्ीन प्रदक्षक्षणा घाल न तनघ न 

िेला. पळणी स्वाभमनी श्रीपाद प्रभ ंना मनोमनी नमस्कार केला. थोडयाच वेळा् माधवच्या शरीरा् चै् न्य येऊ लािले 

आणण ्ो शुद्धीवर आला. हे पाह न सवाांनाच ख प आनंद झाला. माधवाने आपले अनुभव सांिण्यास प्रारंभ केका. ्ो 
म्हणाला “मी स क्ष्म शरीराने कुरुिडडीस पोचलो आणण श्रीपाद प्रभ ंच ेदशमन घे्ले. नं्र प्रभ चं्या आदेशानुसार 

कुरुिडडीच्या मध्यभािी िेलो, ्ेथ न भ मीमध्ये खोला् भ कें द्राजवळ अनेक प्रासाद असल्या सारखे भासले. ्े पा्ाल 

लोकच हो्े. ्ेथे असलेले लोक नाि जा्ीच ेहो्.े त्याना हव े् ेरूप घे्ा ये् हो्.े ्ेथे मी अनेक सपम पदहले. त्या्ील 

कांहीना हजार  फणे हो्.ेकांहींच्या भशरावर ददव्य मणी हो्.े एका सहस्त्र फण्याच्या नािावर श्रीपाद प्रभ  भिवान र्वष्णु 

प्रमाणे शयन करी् हो्े. त्या्ील एका महासपामने श्रीदत््प्रभ च्या जन्मा बद्दल आणण कायामबद्दल र्ववरण करून 

सांगि्ले. यानं्र मी पाण्या् न वर येऊन कुरुिडडीस श्रीपाद प्रभ चं ेअत्यं् श्रद्धा भावाने दशमन घे्ले.” माधव पुढे 

सांि   लािाला “स्वामी, यानं्र श्रीपाद प्रभ  मला म्हणाले “वत्सा| हे ददव्य भव्य दशमन म्हणजेच मोठा अलभ्य योिच 

आहे. ्ुला बोललेला एक महासपम येणाऱया श्ाब्दीमध्ये ‘ज्यो्ी रामभलिेंश्वर स्वामी’ या रुपाने अव्ार 

घे्ील. ्ुझ्याशी बोललेला दसुरा महासपम ‘सदाभशव ब्रम्हेंद्र’ या नावाने अव्ार घेऊन अनेक ददव्य लीला 
दाखवील. र्पठीकापुरम येथील मी जन्मलेल्या माझ्या मा्ेच्या ग्रहा्च माझ्या पादकुांची प्रत्ष्ठापना होईल” माधव 

म्हणाला एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  मौन झाले. अस ेमाधवच ेवक्व्य एक ण सवमजण आश्चयमचकक् झाले. यानं्र पळणी 
स्वाभमनी त्या दसुऱया मृ्  युवकाचा देह खळग्या् न बाहेर आणावयाचा आदेश ददला.  

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये.||  

 

 

 

 



अध्याय ५० 
 

कुरुिडडी् वासबंबकेच ेदशमन  

पळणी स्वामी ध्यानस्थ  बसण्याप वी म्हणाल े“शकंर भट्टा, आज ह ण शकानसुार ्ारीख २५-५-१३३६ आहे. आजचा ददवस 

आपणासाठी अत्यं्  महत्वाचा आहे. मी माझ्या स्थ ल शरीरास येथेच ठेव न स क्ष्म शरीराने कुरुिडडीस जाईन. एकाच वेळी 
चार,पाच  दठकाणी स क्ष्म शरीराने र्वहार करणे मला बाल्य क्रीडा वाट्.े आपण सिळेच ध्याना् बसल्यानं् र श्रीपाद प्रभ चंी आज्ञा 
हो्ाच मी स क्ष्म रुपाने कुरुिडडीस त्यांच्या सातनध्या् जाईन. ्थे ेएखादी महत्वाची घटना डोळ्यांनी पाहण्याची सधंी 
भमळेल. थोडयाच वेळा् सवमजण ध्यानस्थ झाल.े दहा ्ासांचा वेळ ध्यानावस्थे् कसा िेला ् ेकळलेच  नाही. ध्याना् न बाहेर 

आल्यानं् र पळणी स्वाभमनी भशवशमाम नांवाच्या एका र्वव्दान, सच्िील ब्राम्हणाची िाथा सांगि्ली. भशवशमाम आपल्या 
पत्नीसह- अच्म्बकेसह कुरुिडडीस रहा् हो्.े दैवि्ी अशी की त्यांना सं् ान हो् अस ेपरं् ु्ी जि् नस.े या्ील एक मलुिा 
वाचला परं् ु्ो मदं बदु्धी तनघाला. त्यामळेु भशवशमाम अत्यं्  दुुःखी हो्.े ् ेएकदा श्रीपाद प्रभ चं्या दशमनास िेले आणण त्यांच्या 
चरणी न्मस््क होऊन  आ्म भावाने  प्राथमना केली  की त्यांचा पतु्र बरु्द्धवान,र्वव्दान व्हावा. श्रीपाद प्रभ  
म्हणाल े“ भशवशमाम, ्झु्या पतु्राच ेप वमजन्मीच ेपाप तनवारण करून त्याला योग्य पडंड् करावयाच ेम्हणज ेकममस त्राला अनसुरून ्  
देहत्याि करावयास हवा. त्यासाठी ्  भसद्ध असल्यास मी त्याला योग्य पडंड् करीन.” भशवशमाम देहत्यािासाठी ्यार 

झाल.े आपला पतु्र बहृस्प्ी सारखा र्वव्दान व्हावा हीच त्यांची इच्िा हो्ी. श्रीपाद प्रभ  पढेु म्हणाल े“लवकरच ्झुा मतृ्य  
होईल. मरणानं् र ्  स क्ष्म देहाने धीशला (सध्याचे भशडी िांव) निरा् तनबं वकृ्षाच्या पायथ्याशी असलेल्या भ िभाम् थोडा काळ 

्पश्चयाम करशील त्यानं् र पणु्यभ मी असलेल्या महाराष्र देशा् जन्म घेशील.” थोडयाच अवधी् भशवशमाम यांचे तनधन 

झाल.े अबंबका त्च्या मलुासह भभक्षा माि न उदरतनवामह करू लािली. एवढ्या र्वव्दानाचा पतु्र मदंबदु्धी तनघाल्याने िावा्ील 

लोकांनी त्यांना नांव ेठेव न त्यांचे जीवन असह्य करून टाकल ेहो्.े एके ददवशी अपमानजनक जीवनास कंटाळ न त्या मा्ा-पतु्रांनी 
कृष्णा नदीस प्राण समपमण करण्याच ेठरव न ् ेखोल पाणी असलेल्या दठकाणी नदी् उ्रले. परं् ुत्यांच्या प वम पणु्याईने त्यांना 
्थेे श्रीपाद प्रभ चं ेदशमन झाल.े त्यांनी त्या मा्ा-पतु्रास समजाव न सांि न आत्महत्येपास न परावतृ्् केल ेआणण आपल्या 
करुणाकटाक्षाने त्या मत्मदं पतु्रास महान पडंड् केल.े अच्म्बकेने पढुील जन्मी श्रीपाद प्रभ समान ्जेस्वी पतु्र व्हावा असा वर 

मागि्ला. श्रीपाद प्रभनुी “्थास््”ु  अस ेम्हटल ेआणण त्या सच्िील मा्से शनी प्रदोषव्र्  करण्यास सांगि्ले. त्यांच्या  समान 

अन्य कोणीही परुुष नसल्याने श्रीपाद प्रभ नंी पढुील जन्मा् अबंबकेच्या पतु्र रूपा् जन्म घेण्याचा तनश्चय केला.  

समस्् कल्याणकारी िणुांनी यकु् अशा वासच्म्बकेस श्रीपाद प्रभ  म्हणाल े“्झुा सकंल्प भसद्ध होईल. मी अज न १४ वष ेम्हणज ेया 
देहाला ३० वष ेहोईपया्ं  श्रीपाद श्रीवल्लभ या रुपा् राह न नं् र िपु्् होईन. त्यानं् र सनं्यास धमामच्या उद्धारासाठी नभृसहं 

सरस्व्ी या रुपाने अव्ार घेईन. या अव्ारा् ८० वष ेराहीन. या अव्ाराच्या समाप््ीनं् र कदली वना् ्ीनश ेवष े्पोतनष्ठ 

राह न नं् र प्रज्ञापरुी (सध्याचे अककलकोट िांव) स्वामी समथम या नामरुपाने अव्ार धारण करीन आणण अवध ् अवस्थे् भसद्ध 

परुुषाच्या रुपाने अपररभम् अशा ददव्य कां्ीने अिाध लीला दाखवीन” एवढे बोल न श्रीपाद प्रभ  मौन झाल.े पळणी स्वामी शकंर 

भट्टास पढेु सांि  लािल े“अरे शकंरा, र्पठीकापरुम हे श्रीपाद प्रभ चंे जन्मस्थान आहे. ्थे ेअसलेल्या पादकुांच्या खाली पा्ाळा् 

अनेक सहस्त्र वषाांपास न ्प करी् बसलेले ऋषी आहे्. या जन्मस्थानी श्रीपाद श्रीवल्लभ, श्रीनभृसहं सरस्व्ी, आणण 

श्रीदत््ात्रयेांच्या म ् ी प्रत्ष्ठार्प् केल्या जा्ील” या वक्व्या नं् र पळणी स्वामी थोडा वेळ मौन रादहल.े  त्यांनी िहेुजवळ परुून 

ठेवलेला नवयवुकाचा देह बाहेर काढ न आणण्यास सांगि्ला हो्ा ्ो आणल्यावर प्रणवाचा उच्चार करण्यास प्रारंभ 

केला. सवमजण “श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य”े असा जयघोष करी् अस्ानाच पळणी स्वाभमनी त्या नवयवुकाच्या देहा् प्रवेश 

केला. वयोमानाने भशगथल झालेला वदृ्ध देह  जवळच असलेल्या नदीस समपमण करण्या् आला. नवीन देहा् प्रवेश केलले्या पळणी 
स्वाभमनी माधवास र्वचीत्रपरुीस आणण शकंर भट्टास त्रुप्ी महाक्षेत्री  जाण्याची आज्ञा केली. त्या आदेशानसुार शकंर भट्ट 

्ीरुप्ीस  जाण्यास तनघाल.े 

|| श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य.े|| 



अध्याय ५१ 

शकंर भट्टाच ेत्रुप्ी क्षेत्री आिमन.  

यथासमयी शकंर भट्ट परम पावन अशा त्रुप्ी क्षेत्री येऊन पोचल.े येथे त्यांना कधीही न अनभुवलेल्या शां्ीचा अनभुव 

आला. त्रुमला क्षेत्रात्ल पषु्करणीच ेस्नान करुन श्रीवेंकटेश्वराच ेत्यांनी दशमन घे्ले. मदंदराच्या प्रांिणा् ् ेध्यानस्थ बसले 

अस्ाना श्री वेंकटेश्वरांना त्यांनी स्त्री रुपा् पदहल.े बालत्रीप रसुदंरीच्या रूपा् पादहलेली म ् ी थोडयाच वेळा् परमेश्वराच्या रूपा् 

बदलली. नं् र कांही क्षणा्च महार्वष्ण च्या रुपा् ददस  लािली. ध्याना् अस्ाना कांही वेळाने ्ी म ् ी  चौदा वष ेवय असलेल्या 
अत्सुदंर काया असलेल्या बाल यत्च्या रूपा् प्रकट झाली. त्या य्ीची दृष्टी अमृ् मय अस न त्याच्या नेत्रा् न हजारो मा्चे्या 
वात्सल्यानरुािाची जण  वषामच हो् हो्ी. त्याच वेळी त्या य्ी जवळ एक काळ्या रंिाचा कुरूप माण स आला, ्ो त्या य्ीस 

म्हणाला “प्रभ  आजपास न आपला भक् शकंर भट्ट यास साडसेा्ी आरंभ हो् आहे.या र्वश्वा् अनेक प्रकारची दुुःख,े कष्ट 

आहे्. ् ेमी त्याच्या अनभुवास आणीन. मी आपल्या आज्ञसेाठी उभा आहे.” य्ी रूपा्ील श्रीपाद प्रभ  त्यास म्हणाल े“अरे 

शनशै्वरा ्  ्झु्या धमामला अनसुरून कमम कर. आगश्र् जनाना सहाय ्करणे ही माझी प्र्ीज्ञा आहे. म्हण न शकंरभट्टास त्याच्या 
सकंट काली कशी मद् कर्ो ् ेबघ.” हे सभंाषण ऐकल्यावर शकंर भट्टाच्या ध्यान अवस्थे् न श्रीपाद प्रभ  आणण शनशै्वर तनघ न 

िेले. परं् ुकष्ट काळाची सरुुवा् होणार याची त्याना  कल्पना आली. श्रीपाद प्रभ  आपली या कष्टा् न सटुका कर्ील असा धढृ 

र्वश्वास शकंर भट्टास हो्ा. ् े्ीरुमलाह न खाली त्रुप्ी निरा् आल.े येथील एका रस्त्यावरून जा् अस्ाना एक न्हावी त्यांना 
बळजबरीने थांबव न म्हणाला “्  वीस वषाांप वी घरा् न तनघ न िेलेला सबु्बय्या आहेस ना? ्झु ेआई वडील काळजी करी् आहे् 

्झुी भायाम आ्ा मोठी झाली आहे. ्  त्च्या बरोबर ससंार करुन सखुी हो. े्ंव्हा शकंर भट्ट म्हणाल े “मी शकंर भट्ट नांवाचा 
कनामटकी ब्राम्हण आहे. मी श्रीदत्् भक् अस न कुरुिडडीस  दत््ाव्ार श्रीपाद श्रीवल्लभाचं्या दशमनासाठी जा् आहे. मी माझ्या 
परम पावन िायत्रीची शपथ घेऊन सांि्ो की मी ब्रम्हचारी आहे. ्मु्ही म्हण्ा ्ो सबु्बय्या न्हावी नाही.” परं् ुशकंर भट्टाच े् े

म्हणणे ऐकणारे ्थेे कोणीच नव्ह्.े ्थे ेजमलेल्या लोकांनी बळजबरीने शकंर भट्टास सबु्बय्या  नांवाच्या िहृस्थाच्या घरी 
नेल.े शकंर भट्टाने अनेक वेळा सांगि्ले की ्ो सबु्बय्या  नाही, ्ो एक कन्नड देशा्ील ब्राम्हण आहे. परं् ु् ेमानण्यास कोणी 
्यारच नव्ह्.े बळजबरीने त्यांचे क्षौर करण्या् आल.े दाढी, भमशा काढ न टाक न जानवे सदु्धा त्या लोकांनी ्ोड न फेक न ददल.े त्या 
लोकांनी त्यांच्या पररचयाच्या एका भ ्  वदै्यास बोलार्वल.े त्या वदै्याने शकंर भट्टास बांध न त्याच्या मस््कावर चाक ने वार 

करुन  त्यावर भलबंाचा रस लावला. असह्य वेदना हो् अस्ाना सदु्धा शकंर भट्ट श्रीपाद प्रभ चंे नामस्मरण करी्च 

हो्.े त्रुप्ीच्या शे्रष्ठ ब्राम्हणांनी सदु्धा शकंर भट्टाच्या सािंण्याकड ेलक्ष न दे्ा “् ेसबु्बय्याच अस न त्यांना एका ब्राम्हण भु् ाने 

पिाडले आहे आणण त्याच्यावर योग्य उपचार करुन त्याना प वी सारख ेकरावे”  अस ेम्  व्यक् केल.े शकंर भट्टावर इलाज 

करणारा मांबत्रक त्यांना चाबकुाने मारी् हो्ा. परं् ुआश्चयम अस ेकी  चाबकुाचा मार त्याला स्व्ुःलाच लाि  लािला, त्यावेळी 
त्याने मारणे बदं केल.े अशा प्रकारे सहा ददवस िेले. एके ददवशी त्यांच्या घरी भर्वष्य सांिणारा माला जंिम आला. त्याच्याकड े

्ाडपत्री ग्रथं हो्े. त्याने शकंर भट्टास कवडया देऊन त्या खाली टाकण्यास सांगि्ले. त्यानं् र त्याने कांही दहशोब करुन आपल्या 
्ाडपत्रा्ील ग्रथंा् न एक पत्र काढ न वाचण्यास प्रारंभ केला. “ प्रश्न केलेली व्यक्ी शकंर भट्ट नांवाचा कन्नड ब्राम्हण 

आहे. श्रीदत््अव्ारी श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या चररत्राच ेभलखाण हाच करील. हे रमल शास्त्र वाचल्याच्या दसुरे ददवशीच सबु्बय्या घरी 
येईल.” त्या भर्वष्य कथाना प्रमाणेच दसुरे ददवशी खरा सबु्बय्या आपल्या घरी आला. त्याच्या मा्ा-र्पत्यास आणण पत्नीस ख प 

आनदं झाला. श्रीपाद प्रभ चं्या कृपाप्रसादाने शकंर भट्टाची साडसेा्ी सा् ददवसा्च सपंली. त्यांनी सबु्बय्याच्या वदृ्ध मा्ा-
र्पत्याचा तनरोप घेऊन पढुच्या प्रवासास आरंभ केला. 

|| श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य.े||  
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कणीपाका् त्रुमलदासाचंी भेट  

शकंर भट्ट त्रुप्ीह न तनघ न थोडया ददवसांच्या प्रवासानं् र गचत्् र जवळील “ कणीपाक” या िांवी येऊन पोचल.े या ग्रामा् 

वरदराज स्वामींच ेमदंदर, मणीकंठेश्वर स्वामींच ेमदंदर, ्सेच वरभसद्धी र्वनायकाच ेमदंदर, आहे. या त्न्ही देवालयाच ेदशमन करुन 

शकंर भट्ट त्रुमल दास नावाच्या एका सत््र वष ेवयाच्या रजक िहृस्थास  भेटल.े त्यांनी शकंर भट्टाच ेमोठ्या आत्मीय्नेे 

स्वाि् करुन आपल्या घरा्ील पलिंावर बसर्वल.े शकंर भट्टास त्यानंी भसद्धी र्वनायकाचा प्रसाद ददला आणण म्हणाल े“शकंर 

भट्टा, ्  आजच्या ददवशी श्रीपाद श्रीवल्लभ चरीत्रामृ् ाचा श्रीिणेशा  कर. ्लुा श्रीपाद प्रभ चंा आशीवामद कुरुिडडीस 

लाभेल.” त्रुमलदासांनी स्व्ुःच्या जीवनाबद्दल   सांिण्यास प्रारंभ केला. ् ेम्हणाल े“ अरे शकंर भट्टा, माझा जन्म पल्यनाड  
प्रां्ा्ील मल्याददप र िावा् झाला. याच िावा् श्रीपाद प्रभ चंे आजोबा बापन्नाचायुमल  हरी्स िोत्राच ेएक महा पडंड् हो्.े ्सेच 

श्रीधरावधानी या नांवाच ेअज न एक महा पडंड् कौभशक िोत्राच ेहो्.े श्रीधरावधानी यांची भगिनी राजमबंा दहचा र्ववाह 

बापन्नाचायुमल  बरोबर झाला हो्ा. िोदावरी मडंळा्ील “आईनर्वल्ली” या िावी एकदा िणप्ी महायज्ञ झाला हो्ा. त्या 
महायािास हे दोघ ेमहापडंड् िेले हो्.े शास्त्रा प्रमाणे यज्ञा्ील शवेटच्या आहु्ीचा िणप्ी आपल्या सोंडे्  स्वीकार कर्ो आणण 

आपले स्वणमकां्ी यकु् स्वरूपाच ेदशमन दे्ो अस ेपडंड्ांच ेम् हो् े.  त्या ददवशी घडलेही ्सेच. यज्ञाची शवेटची 
आहु्ी, आपल्या स्वणमकां्ीने सपंन्न अशा िणप्ीने,  प्रकट होऊन सोंडे्  स्वीकारली आणण सवम भार्वकांना दशमन ददल.े भिवान 

िणप्ी म्हणाल े“मी िणेश च्थुीच्या ददवशी सपं णम कलनेे श्रीपाद श्रीवल्लभ रुपाने अव्ार घेईन. यज्ञास आलेले सवमच लोक 

आश्चयम चकक्च झाल.े परं् ुत्या लोकांमध्ये ्ीघे नाच्स््क हो् े् ेम्हणाल े“ददस् े् ेसिळेच इंद्रजाल आहे का महेंद्र जाल आहे 

परं् ुिणप्ी मात्र नाही. ्से असेल ्र पनु्हा एकदा त्याने आपले दशमन घडव न आणाव.े” त्या नाच्स््क व्यक्ीचं ेहे वक्व्य 

ऐक्ाच होमकंुडा्ील र्वभ ् ीने मानवाचा आकार घे्ला, त्यानं् र ्ी महािणप्ी स्वरुपा् रुपां्री् झाली. ् ेददव्य स्वरूप 

बोल  लािल,े ् ेम्हणाल े“अरे मखुामनो, मी ्मु्हाला शाप दे् आहे. माझ ेसत्य स्वरूप पाह न सदु्धा ् ेअसत्य आहे अस ेम्हणाला् 

त्यामळेु ्मुच्यापकैी एक आधंळा जन्मेल. सत्य स्वरुपाची प्रशसंा न करी्ा दटिंल केल्यामळेु एक मकुा आणण एक बदहरा 
जन्मेल. ्मु्ही त्घे बधं  रुपाने जन्म घ्याल. माझ्या स्वयभं ुम ् ीच ेदशमन घे्ल्यावरच दोषरदह् व्हाल.” एवढे बोल न ्ी ददव्य 

म ् ी अं् धामन पावली. कालां्राने ् ेत्घे नाच्स््क परुुष मतृ्य  नं् र कणीप र ग्रामा् ्ीन बधं ंच्या रुपा् जन्मल.े त्याच्या पकैी 
मोठा आंधळा, दसुरा बदहरा आणण त्सरा धाकटा मकुा हो्ा. ् ेएक एकर जभमनी् शे् ी करुन आपला उदर तनवामह करी् 

हो्.े एके वषी त्या िावा् दषु्काळ पडला सवम र्वदहरी आट न िेल्या होत्या. त्यांच्या र्वदहरी्ील  पाणी सपंल्या मळेु त्या त्घा 
भावानी र्वदहरी् उ्रून जमीन उकरण्यास प्रारंभ केला. त्यावेळी त्यांची कुदळ एका दिडावर लािली आणण आश्चयम अस ेकी 
त्या् न रक्ाची धार वर उडाली. ् ेरक् मकुयाच्या हा्ास लाि्ाच त्याला वाचा प्राप ््  झाली. पाणी सदु्धा र्वदहरी् भरू 

लािल्र. पाण्याच्या स्पशामने बदहऱया भावास उत््म ऐक  येऊ लािल ेआंधळ्याने त्या दिडास स्पशम कर्ाच त्यला दृष्टी प्राप्् 

झाली. ज्या स्वयभं ुर्वनायकाच्या म ् ीला कुदळ लाि न रक् आल ेहो् े्ी बाहेर काढण्या् आली. त्या वरभसद्धी र्वनायकाच्या 
प्रत्ष्ठापनेसाठी श्रीपाद प्रभ चं ेआजोबा श्री बापन्नाचायुमल  आणण त्यांचे मेहुणे श्रीधरावधानी त्या ग्रामी आल ेहो्.े वरभसद्धी र्वनायक 

त्यांना म्हणाल ेहो् े“आईनर्वल्ली” येथे ्मु्ही केलेल्या महायज्ञा्ील भस्माचेच हे रूप आहे. श्रीशलै्यामध्ये कळा कमी 
आहे. स यममडंळा्ील ्जेाचा ्थेे शच्क्पा् केला पादहज.े ्मु्ही श्रीशलै्यास शच्क्पा् कराल त्या  ददवशीच िोकणम 
क्षेत्री, काशीमध्ये, बदरी आणण केदार या क्षेत्री एकाच वेळी माझ्या र्वशषे अनगु्रहाने शच्क्पा् होईल”. ् ेपढेु म्हणाले “श्रीपाद 

श्रीवल्लभ यांच्या अव्रणाचा समय तनकट ये् आहे.”  एवढे बोल न वरभसद्धी र्वनायक अं् धामन पावल.े हा वृ् ां् सांि न 

त्रुमलदास यांनी आपल्या वाणीस र्वराम ददला.  

|| श्रीपाद राजम शरण ंप्रपद्य.े|| 

 

 



अध्याय ५३ 
 

 श्रीपाद श्रीवल्लभ चररत्रामृ्  ग्रंथाचे र्पठीकापुरम क्षेत्री पोचण्याचे र्वधान – ग्रंथाचे वैभशष्टय  

श्रीशंकर भट्ट यांनी भलदहलेला “श्रीपाद श्रीवल्लभ चररत्रामृ् ” हा ग्रंथ कांही  ददवस श्रीपाद प्रभ ंच्या मामांचे घरी 
हो्ा. त्यानं्र त्या संस्कृ् ग्रंथाचा ्ेलुिु भाषे् अनुवाद करण्या् आला. ्ेलिु भाषे् अनुवाद झाल्यावर म ळ संस्कृ् 

ग्रंथ अदृश्य झाला. िंधवाांनी ्ो श्रीपाद प्रभ ंच्या जन्मस्थानी नेऊन जभमनी् खोलवर पुरून ठेवला. त्याच ेभसद्धयोि 

व्दारा पठण हो् अस्.े शंकर भट्टाने रचलेले चररत्रामृ्  श्रीपाद प्रभ ंच्या ददव्य पादकुांजवळ ठेव न ्ो त्यांनी प्रभुना 
वाच न दाखर्वला.ऐकण्यास आलेले पाच भक् ्े श्रवण करुन  धन्य झाले. श्री बापन्नाचायुमल  यांच्या ्ेहे्ीसाव्या 
र्पढीच्या कालखडंा् या ग्रंथाची ्ेलि ुभाषे्ील प्र् उदयास येईल. ज्या भाग्यवं् व्यक्ींनी हा ग्रंथ उदयास आणला 
त्यांनी श्रीपाद प्रभ ंच्या जन्मस्थळी जाऊन ्ेथील महासंस्थानाच्या पर्वत्र पररसरा् पारायण करुन हा ग्रंथ श्रीपाद 

प्रभ ंच्या चरणी अपमण करावा.या ग्रंथाच ेपारायण चाल  अस्ाना, पारायण करणाऱया भाग्यवान व्यक्ीना िाणिाप र 

क्षेत्रा् न पाठर्वलेला प्रसाद भमळेल. हे ्ेजोमय स्वरूपा् दशमन देणाऱया श्रीपाद प्रभ ंच ेददव्य वचन आहे.   

                        

|| श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो || 

|| श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये. || 

||  हरी ओम ्त्स् || 

 


