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द�सं�दायद�सं�दायद�सं�दायद�सं�दाय 
महारा��ात द�भ��चा �सार जाितभेदातीत, 
सं�दायातीत, िकंबह ना धमा"तीत आहे. 
नाथसं�दाय, महानुभाव सं�दाय, वारकरी 
सं�दाय आिण समथ" सं�दाय या चारही 
सं�दायांत द�ा(ेयांिवषयी गाढ ,-ा आहे. 
तसेच, द�भ��चीच परंपरा िवशेष क0न 
चालिवणारा द�सं�दायही महारा��ात शेकडो 
वष4 अि5त6वात आहे. या सं�दायात द�ा(ेयांना 
आपले उपा5य दवैत मानणा9या द�भ�ांत 
िहंदंूबरोबर मुि5लमांचाही समावेश आहे.द�ा(ेय 
हे जरी महारा��ातील भ�ि�य दवैत असले तरी 
6या:या उपासनेला सवा"िधक �ेरणा िमळाली, ती 
,ीनरिसंह सर5वत<:या अवतारामुळे. 
6यां:यानंतरच महारा��ात द�सं�दाय उदयाला 
आला. औदंुबर, नरसोबा वाडी व गाणगापरू ही 
या सं�दायाची �मुख तीथ"5नाने बनली.  



निृसंह सर5वत<:या अवतारामुळे जो 
द�ोपासनेचा �वाह �वित"त झाला, 6या 
�वाहािशवाय द�ोपासने:या Aे(ात अBय �वाह 
िनमा"ण झाले आिण वाढत रािहले; परंतु 6यांचे 
5व0प Dयापक नसEयामुळे ते वयैि�क 
उपासनेपुरतेच मया"िदत रािहले आिण Fहणनूच 
6यांना सं�दायाचे 5व0प �ाG झाले नाही. 
द�सं�दाया:या 5व0पावर द�ा(ेयां:या 
मलू5व0पाचा �भाव िवशेष आहे, ते तर खरेच; 
परंतु 6या:या घडणीत, िवचारआचारात 
द�ावतारी महापुIषांचाही िसंहाचा वाटा आहे. 
द�ा(ेयां:या मलू5व0पात पौरािणक 
कEपनेनुसार चातुव"Lय"संरAणावर िवशेष भर 
आहे. पुराणांनी वारंवार असे �ितपादले आहे, क� 
द�ा(ेयांचा अवतार हा चातुव"Lया":या 
संवध"नासाठी झालेला आहे. 



Nया काळात ,ीनिृसंह सर5वतीचा अवतार 
झाला, 6या काळात ‘कठीण िदवस युगधम" । 
FलQ:छराNय Sूर काय"’ अशी पUरि5थती सव"( 
होती. पUरणामी VाWण वग" आचारXY्या 
िशिथल होऊ लागला होता. अशा पUरि5थतीत 
,ीनिृसंह सर5वत<नी विैदक परंपरे:या 
पुनINजीवनासाठी व संरAणासाठी वणा",म 
धमा"ला �ाधाBय िदले. ‘धम\ रAित रAत:’ ही 
6यांची 6यामागची �मुख भिूमका होती. 
द�सं�दायाचे उपा5य असलेले द�ा(ेय हे एक 
योगी असEयामुळे या सं�दायात 5वाभािवकच 
योगालाही �ाधाBय िमळाले. अगदी चांगदेव 
राऊळांपासनू आजपय̂त झालेले बह तेक महान 
द�ोपासक योगी होते. नाथसं�दायाने तर 
द�ा(ेय ही योग�दायक देवताच मानली आहे. 
नाथिस-ांिवषयी जनमानसात असा समज 0ढ 
आहे, क� ते योगसाम_या"ने अ`ुत चम6कार 
क0 शकतात.  



द�ोपासनेमुळेच अशा िस-ी द�ोपासकांना �ाG 
होतात आिण 6यां:या साहाaयाने ते आपली दु:खे 
दूर क0 शकतात, आपEया कामनांची पतूb क0 
शकतात, ही जी भावना सव"सामाBयां:या मनात 
�थमपासनू Iजत गेली 6यातच 
द�सं�दाया:या भ�ि�यतेचे रह5य दडलेले 
आहे. केवळ दश"न-5पश"नाने वा आशीवा"दाने 
िस-पुIषांनी आपEया Dयथा-वेदना 6वUरत 
नाहीशा क0न मनोकामना पणू" कराDयात, 
अशीही बह तेक भ�ांची िकमान अपेAा असते. 
द�ा(ेयांची उपासना गुI5व0पात करावयाची 
असते. कारण ते ‘गुIदेव’ आहेत. पUरणामी 
गुIसं5थेला �ाधाBय देणा9या सव" सं�दायात 
द�ा(ेयांची पNूयता 0ढ झाली.  



,ी गुI द�ा(य  



द�सं�दाय हा �6यAवाई, सगुणवादी आहे. 
जीवनाला आवeयक असलेEया मं(शाfाचे 
संवध"न करLयाचे महान काय" आजवर 
द�सं�दायाने केले आहे. आपEया भारतात जे 
अनेकानेक धािम"क सं�दाय आहेत 6यात 
‘द�सं�दाय’ हा एक �मुख सं�दाय मानला 
जातो. यालाच ‘अवधतू सं�दाय’ असेही 
संबोिधले जाते. ‘द�ा(ेय’ हे या सं�दायाचे 
आराgय दवैत होय !शवै, व�ैणव व शा� या 
तीनही उपासना �वाहांना Dयापणारा 
द�ा(ेयांचा �भाव सव" भारतभर गाजत आहे. 
आपEया महारा��ात द�भ��चा �सार 
जाितभेदातीत, सां�दायातीत िकंबह ना धमा"तीत 
आहे. महानुभाव, नाथ, वारकरी आिण समथ" 
सं�दायात द�ा(ेयांिवषयी उ6कट ,-ाभाव 
आहे. द�ा(ेय हे िव�णचेू अंश असनू अि( 
अनसयेूचे पु( आहेत; परंतु ते अयोिनसंभव 
आहेत. महाभारतात वन, शांित व अनुशासन 



पवा"त द�ा(ेयांनी सहfाजु"नावर कृपा 
केEयाचा उEलेख आढळतो. 

गंुतागंुतीचा आिण रह5यमय द�सं�दाय – हा 
सं�दाय बराचसा अगFय, काहीसा गंुतागंुतीचा 
आिण िततकाच रह5यमय आहे. वा5तिवक उ�र 
भारत हा व�ैणवपंथी असनू दिAण भारत 
शवैपंथी मानला जातो. या दोBही पंथांचा 
समBवय द�सं�दायात झालेला िदसनू येतो. या 
सं�दायाची मुळे जरी महारा��ात Iजलेली 
असली तरी गुजरात, कना"टक व आंjमgयेही 
द�ोपासना मोठ्या�माणात िव5तारलेली आहे. 
सौरा��ातील जुनागढजवळचे ‘िगरनार’ हे या 
सं�दायाचे �ाचीन 5थान असनू जनै, मुि5लम, 
िहंदू, बौ- सं5कृत<चा समBवय असलेEया या 
जागी द�ा(ेयांचे मळू 5थान आहे.  



द�ा(यद�ा(यद�ा(यद�ा(य----    नाथ सं�दायनाथ सं�दायनाथ सं�दायनाथ सं�दाय        

,ी नवनाथ,ी नवनाथ,ी नवनाथ,ी नवनाथ - ,ी द�ा(ेय हे अवधतू योगी असनू 
नाथसं�दाय हा ‘अवधतू पंथ’ आहे. 
द�ा(ेय आिण नाथसं�दाय – द�ा(ेय हे अवधतू 
योगी असनू नाथसं�दाय हा ‘अवधतू पंथ’ आहे 
आिण एवढ्या एकाच गोYीव0न द�ा(ेयांचा 
आिण नाथसं�दायाचा आ6मीय संबंध िस- होऊ 
शकतो. परम�ाGीसाठी योगसाधनेचा 5वीकार 
आिण गुIसं5थेची महनीयता ही 
द�5व0पातील दोन मोठी विैशY्ये 
नाथसं�दाया:या िस-ांतात आिण साधनेत 
अनु5यतू आहेत. नाथसां�दाियकां:या 
कEपनेनुसार द�ा(ेय हा योगिस-ी �ाG क0न 
देणारी देवता आहे. उपा5य Fहणनू नDहे, तर 
िसि-दाता गु0 आिण अवधतूाव5थेचा आदश" 
Fहणनू नाथसं�दायात द�ाचे मिहमान 
गाियलेले आहे. िगरनार हे िवkयात द�Aे( 



द�ा(ेय आिण नाथसं�दाय यां:या अनुबंधाचे 
जागते �तीक आहे. सातशे वषा̂पवूb द�ा(ेयाचा 
जयजयकार नेपाळपय̂त पोचिवणारा सं�दाय 
Fहणनू द�ोपासने:या इितहासात 
नाथसं�दायाचे 5थान महनीय आहे.  

नाथसं�दाियकां:या ,-ेनुसार ,ीद�ा(ेय ही 
योगिस-ी �ाG क0न देणारी देवता आहे. 
उपा5य दवैत Fहणनू नDहे, तर िसि-दाता गु0 
आिण अवधतूाव5थेचा आदश" Fहणनू 
नाथसं�दायात द�ांचे मिहमान गायलेले आहे. 
नाथपंथाचा महनीय वारसा घेऊन वारकरी 
सं�दायाचे संजीवन करणारे ,ीmानेnर हे नाथ 
परंपरेतील संत होत. mानेnरां:या अभंग गाथेत 
‘mानदेवां:या अंतरी द�ा(ेय योिगया’ असा 
द�िवषयक एक अभंग आहे. नाथसं�दायामgये 
द�ा(ेयांना फार मोठे 5थान आहे. योगिवpा, 



मं(िस-ी, िसि-सामqय, वरैाrय, तपsया" आिण 
अgया6मmान यांमgये नाथसं�दायातील लोक 
पणू" समथ" होते. या सं�दायाचा उगम मgययुगीन 
काळात सामाBयत: इसवी सना:या आसपास 
झालेला आहे. नाथसं�दायाचे उगम5थान 
आिदनाथ भगवान शंकर हेच आहेत. 
नाथसं�दाया:या उ�रकालीन tंथात 
द�गोरAा:या अ`ुत कथांचे वण"न आहे. 
द��बोध या tंथात म65यQu व गोरAांना 
द�ा(ेयाने िगरनार पव"तावर उपदेश केEयाचा 
व�ृांत पाहावयास िमळतो. नवनाथ भि�सार या 
tंथात नागनाथ आिद नाथांना द�दश"नाचा 
लाभ झालेला िदसनू येतो. सुमारे सातशे वषा̂पवूb 
द� उपासनेचा �चार या सं�दायाने नेपाळपय̂त 
पोहोचवला असे इितहास सांगतो. नवनाथ या 
नावाने �िस- असलेले सव" िस-योगी हे 
,ीद��भूंचे अंशावतार आहेत. म65यQuनाथ, 
गोरAनाथ, जालंधरनाथ, कािनफनाथ, 



चप"टनाथ, नागनाथ, भत"Uरनाथ, रेवणिस- व 
गहनीनाथ हे नवनाथ आहेत. 6यां:या 
5मरणमा(ानेच शुभफळ िस- होते. ,ीद��भंुची 
कृपा नवनाथांचे 5मरण करणा9यांवर अपार 
असते. 



द�सं�दाय-,ीगुI निृसहसर5वती 
    



गुIदेव द�गुIदेव द�गुIदेव द�गुIदेव द�    – द�सं�दायाचे उपा5य दवैत 
असलेले ‘द�ा(ेय’ हे गुIदेव असनू 6यांची 
उपासना गुI5व0पातच करावयाची असते. 
‘,ीगुIदेवद�’ हा 6यांचा जयघोष आहे. काही 
साधकांना थेट द�गु0ंकडूनच बोध िकंवा 
उपदेश झाला आहे.  

िविवध सां�दाियक tंथिविवध सां�दाियक tंथिविवध सां�दाियक tंथिविवध सां�दाियक tंथ – ‘ि(पुरारह5या’ चा 
‘mानखंड’ (द�-भाग"व संवाद), ‘द��बोध’, 
‘द�माहा6Fय’ या tंथांत द�सं�दायाचे 
तxवmान tंिथत झाले आहे. ‘गुIचUर(’ हा tंथ 
सं�दाया:या आचारधमा"चे िववरण करणारा 
असनू ‘अवधतू गीता’, ‘जीवBमु�गीता’, 
‘गुIगीता’ या tंथातही सं�दायाचे िस-ांत 
सिव5तर िवशद क0न सांिगतले आहेत. 
  
    



सगुणोपासक व गुIभि��धानसगुणोपासक व गुIभि��धानसगुणोपासक व गुIभि��धानसगुणोपासक व गुIभि��धान    – द�सं�दाय 
हा सगुणोपासक व गुIभि��धान असEयामुळे 
द�ोपासक द�ा(ेया:या सगुण 
साAा6कारासाठी कठोर अनुyानाचे आचरण 
करतात. इतकेच नDहे, तर कायाzलेश आिण 
आ6मzलेशावरही 6यांचा भर असतो. 6यांनी 
द�ा(ेयांचे सगुण 0प मानले असले तरी ब9याच 
िठकाणी मतूbऐवजी द�ा(ेयां:या पादुकांचे 
पजून केले जाते. द�ा(ेयांचे चोवीस गु0 
द�सां�दाियकांनीही माBय केले आहेत. ‘जो जो 
जयाचा घेतला गुण । तो तो Fयां गु0 केला जाण 
।’ असे एकनाथांनी Fहटले असनू 
भागवतकारांनी या चोवीस गु0ंचा उEलेख Nया 
|ोकात केला आहे तो असा –  

    



पिृथवीवायुराकाशमाषोऽिrनधBuमा रिव: ।पिृथवीवायुराकाशमाषोऽिrनधBuमा रिव: ।पिृथवीवायुराकाशमाषोऽिrनधBuमा रिव: ।पिृथवीवायुराकाशमाषोऽिrनधBuमा रिव: ।    
कपोतोऽ जगर: िसBधु: पतङ्गो मधुकृ6rज: ॥कपोतोऽ जगर: िसBधु: पतङ्गो मधुकृ6rज: ॥कपोतोऽ जगर: िसBधु: पतङ्गो मधुकृ6rज: ॥कपोतोऽ जगर: िसBधु: पतङ्गो मधुकृ6rज: ॥    
मधुहा हUरणी मीन: िपङ्गला कुररोऽभ"क: ।मधुहा हUरणी मीन: िपङ्गला कुररोऽभ"क: ।मधुहा हUरणी मीन: िपङ्गला कुररोऽभ"क: ।मधुहा हUरणी मीन: िपङ्गला कुररोऽभ"क: ।    
कुमारी शर6कृरसप" ऊणनामी सुवेशकृत: ॥कुमारी शर6कृरसप" ऊणनामी सुवेशकृत: ॥कुमारी शर6कृरसप" ऊणनामी सुवेशकृत: ॥कुमारी शर6कृरसप" ऊणनामी सुवेशकृत: ॥ 

,ी द� सं�दाय व भगवान ,ीनिृसंह,ी द� सं�दाय व भगवान ,ीनिृसंह,ी द� सं�दाय व भगवान ,ीनिृसंह,ी द� सं�दाय व भगवान ,ीनिृसंह    

भगवान महा िव�णचेू जे दशावतार सांिगतलेत 
6यापकै� चतुथ" आवेश अवतार Fहणजे निृसंह 
अवतार. भगवान निृसंह हे द� सं�दायात 
उपसले गेलेले दवैत आहे.  भागवंनिृसंहाचा 
अवतार शिनवारी झाला Fहणनू निृसंह 
उपासनेत शिनवारला अनBय साधारण मह6व 
आहे. ,ीपाद ,ीवEलभ, निृसंह सर5वती या 
दोनीिह द�वातारी स6पुIषांचा जBम िदवस 
शिनवरीच आहे. 6यामुळेच वाडीची वारी 
शिनवारी मानतात. तेथील िन6यSमातील 
पदात "�ादशी, शिनवार करीत । वारी पाडवा" 



असा उEलेख आढळतो. द��भु आिण भगवान 
निृसह दोघांचाही जBम चातुद"शीचा व दोनीही 
अवताराचे �किठकरण भ�� पोटीच आहे. एके 
िठकाणी �Eहादाची तर दुसरीकडे  अि(-
अनुसया नरिसंह अवतार Nयां:यासाठी झाला 
6या भा�ो�म  �Eहादाला द� �भुनीच उपदेश 
केला असा उEलेख ,ीमद भागवत tंथात आहे. 
,<पाद ,ीवEलभचाUरतामतृ tंथात निृसंह व 
औदंुबरा:या वAृाचा उEलेख आहे. Nया 
खांबातनू ,ी निृसह �कट झाले तोही औदंुबर 
वAृाचाच होता. कालांतराने 6यास पालवी फुटून 
�Eहादजी 6याचीच पजूा करीत. द��भुनी 
6याऔदंुबर वAृ।स आिशव"चंन देऊन 
"तु�यासाठी मी स�ूम0पांने तु�या िठकाणी वास 
कUरन व किलयुगात तु�यातनू �कठलेEया 
निृसहाचे नाव धारण करील". Fहणनू 
6यांनी  नरहरी तथा निृसह सर5वती असे नाव 
धारण केले. निृसह यांनी दुYांचा नाश केला तर 



गुI महाराजांनी दुYबु-ीचा नाश क0न 
समाजात अि5तकता वाढिवली. वेदतुEय ,ी 
गुIचUर(ात ४ िठकाणी ,ी निृसहाचा उEलेख 
आढळतो. ,ी निृसह सर5वती 5वामी मंजरीक 
Aेि( राहणा9या ,ी माधवारLय नामक 
निृसंहभ� संBयासी यांस निृसंह 0पात दश"न 
िदले. पंधराDया अgयायात पिव( ितथ" Aे(ात 
भीमा अमरजा संगमावर निृसंह ितथा"चा उEलेख 
आहे. कृ�णाकाठा वरील कोळे निृसंहपरूचा 
उEलेख ,ी गु0ंनी आवजू"न केलेला आहे. १९ 
Dया अgयायात अशी ओवी आहे, 

अवतार आपण तयांचे । 5थान आपले असे साचे । अवतार आपण तयांचे । 5थान आपले असे साचे । अवतार आपण तयांचे । 5थान आपले असे साचे । अवतार आपण तयांचे । 5थान आपले असे साचे । 
शांतवन करावया उt6व।चे Fहणनू वाद औदंुबर< शांतवन करावया उt6व।चे Fहणनू वाद औदंुबर< शांतवन करावया उt6व।चे Fहणनू वाद औदंुबर< शांतवन करावया उt6व।चे Fहणनू वाद औदंुबर< 
।। याकारणे ,ीगुIमुतb । निृसंह मं( उपासना ।। याकारणे ,ीगुIमुतb । निृसंह मं( उपासना ।। याकारणे ,ीगुIमुतb । निृसंह मं( उपासना ।। याकारणे ,ीगुIमुतb । निृसंह मं( उपासना 
कUरती । उt6वाची करावया शांित । औदंुबर< कUरती । उt6वाची करावया शांित । औदंुबर< कUरती । उt6वाची करावया शांित । औदंुबर< कUरती । उt6वाची करावया शांित । औदंुबर< 
वास असे।।वास असे।।वास असे।।वास असे।। 



याव0न हे 5पY आहे क�  ,ीगुI 
निृसहसर5वती निृसंह मं(ाचीच उपासना 
करीत. चोिवसाDया अgयायातील ,ी ि(िवSम 
भारती हे देखील निृसंहाचे उपासक होते. येथे 
आणखीन एक संदभ" आहे क� निृसंह वाडी ते 
गाणगापरू �वासात िवजापरू येथील अित�ाचीन 
निृसंह मंिदरात ,ी गु0ंचा मुzकाम होता. 
आजही हे 5थान अितशय जागतृ मानले जाते. ते 
केवळ 5वाम<मुळेच. गाणगापुर मgयेही िनगु"ण 
मठाचे जागी एक गुहेत ,ीगुIिन निृसह यं(ाची 
5थापना केली होती व तेथेच ,ीगुI gयान 
धारणाकरीत. काही काळ 6याची पजूा िस- 
सर5वती वभा5कर VाFहण करीत होते. नंतर 
ती गुहा बंद करLयाची गुI आmा झाली. �ातः 
5मरणीय द�ावतार ,ी 5वामी समथ" यांचे 
जBमनाव 'निृसंहभान'. �संगी तेही 
निृसहासारखे उt0प धारण करीत. ,ी द� 
सं�दायातील अनेक स6पुIषांचं कुलदवैत 



भगवान निृसहच असEयाचे 6यांचे चUर(ातनू 
पाहLयास िमळते. एके िठकाणी �Eहादाची तर 
दुसरीकडे अि(-अनुसया नरिसंह अवतार 
Nयां:यासाठी झाला 6या भा�ो�म �Eहादाला 
द��भुनी उपदेश केला असा उEलेख ,ीमद 
भागवत tंथात आहे.  

या िशवाय भा�ो�म �Eहादाला द��भुनी 
उपदेश केला हा �संग आिण तो उपदेश 
,ीवासुदेवानंद सर5वती 5वामीमहाराजां:या ',ी 
द�िललामतृाि�धसार' या tंथात षyलहरी या 
अgयायात आला आहे. या ओDया अeया आहेत, 

    

    



निृसंहाचा पणू" भ� । �Eहाद न होता मु� । निृसंहाचा पणू" भ� । �Eहाद न होता मु� । निृसंहाचा पणू" भ� । �Eहाद न होता मु� । निृसंहाचा पणू" भ� । �Eहाद न होता मु� । 
स�ाu< ये तो िहंडत । द� पाहे ।। स�ाu< ये तो िहंडत । द� पाहे ।। स�ाu< ये तो िहंडत । द� पाहे ।। स�ाu< ये तो िहंडत । द� पाहे ।। २ २ २ २ ।।।।।।।।        
भोग नासोनी जो पुY । पुसे 6याला कसा ल� । भोग नासोनी जो पुY । पुसे 6याला कसा ल� । भोग नासोनी जो पुY । पुसे 6याला कसा ल� । भोग नासोनी जो पुY । पुसे 6याला कसा ल� । 
िदससी तूं िदससी तूं िदससी तूं िदससी तूं     हीहीहीही मी गोY । ऐकंू मी गोY । ऐकंू मी गोY । ऐकंू मी गोY । ऐकंू    इ:छ< ।। इ:छ< ।। इ:छ< ।। इ:छ< ।। ३ ३ ३ ३ ।।।।।।।।        
ऐसQ �EहादाचQ ऐसQ �EहादाचQ ऐसQ �EहादाचQ ऐसQ �EहादाचQ     वाzय । ऐकोनीही करी हा5य । वाzय । ऐकोनीही करी हा5य । वाzय । ऐकोनीही करी हा5य । वाzय । ऐकोनीही करी हा5य । 
द� वदे रे रह5य । हQ तूं ऐक द� वदे रे रह5य । हQ तूं ऐक द� वदे रे रह5य । हQ तूं ऐक द� वदे रे रह5य । हQ तूं ऐक     ।।।।। । । । ४ ४ ४ ४ ।।।।।।।। 

,ीद�ा(ेय अवतार िनगु"ण आिण िनराकार 
असला तरी ,ीद� सं�दाय सगुणोपासक आिण 
गुIभि��धान आहे. याचबरोबर योगमाग", 
हटयोग, कठोर अनुyाने आिण आ6मzलेश 
याही परंपरा द� सं�दायामgये �चिलत आहेत. 
सगुण भ�� आिण उपासना ही द� सं�दायाची 
मgयवतb भिूमका आहे. गुIपरंपरेला महxव 
असनूही द� सं�दायामgये ,ीद�ा(ेयांनाच गु0 
मानले आहे. 6यामुळे 6यां:या िकंवा 6यां:या 
अवतारा:या मतूbचे िकंवा पादुकांचे पजून 



�ामुkयाने केले जाते. शु- आचार, सवा"भतूी 
परमेnर, सवा"िवषयी �ेम, नाम5मरण, योग, 
gयान, िन:5वाथb आचरण यातनूच आ6मोBन�ी 
आिण मु��ची वाट शोधता येते हे द� सं�दायाचे 
मत आहे. ,ीद� सं�दायामgये िविवध पंथ आिण 
परंपरा �चिलत आहेत. 6याचबरोबर 
किलयुगामgये अनेक संतां:या माgयमातनू 
,ीद�ा(ेयांचे काय" झाले असनू अशा संतांचेही 
िश�य आिण परंपरा िनमा"ण झाEया आहेत. या 
परंपरांची या माgयमातनू आपण मािहती घेऊ 
या.  

 
 
 
 
 



,ीपाद ,ीवEलभ 

 

,ीपाद ,ीवEलभ,ीपाद ,ीवEलभ,ीपाद ,ीवEलभ,ीपाद ,ीवEलभ, , , , पीठापरूपीठापरूपीठापरूपीठापरू, , , , आंj�देशआंj�देशआंj�देशआंj�देश    

किलयुगातील द�ा(ेयांचे �थम अवतार Fहणनू 
,ीपाद ,ीवEलभ यांनी तेराDया शतकात जBम 
घेतला, समाजातील िवकृती नाहीशी Dहावी, 
मु5लीम आSमणाने गांजलेली आिण 



िव5कळीत झालेली समाजाची घडी नीट बसावी, 
धमा"ची आिण सं5कृतीची पुन:5थापना Dहावी, 
या उ�ेशाने ,ीद�ा(ेयांनी हा अवतार घेतला. 
6या वेळी समाज अ6यंत दुब"ल झाला होता. अशा 
वेळी इ.स. १३२० मgये ,ीद�ा(ेयांनी ,ीपाद 
,ीवEलभ अवतार धारण क0न खपू मोठे काय" 
केले. 6यांचा आयु�यकाल तीस वषा̂चा होता. 
आंj�देशातील गोदावरी िजE�ातील पीठापरू हे 
6यांचे जBमिठकाण. तेथनू ते कुरवपरू या 
िठकाणी गेले. ,ीपाद ,ीवEलभांनी 6यां:या 
अवतारकाळात अनेक अगFय लीला केEया. या 
अवतारानंतरच ,ीद� सं�दायाची भारतामgये 
अितशय जोमाने वाढ झाली. ,ीपाद ,ीवEलभ 
यांना मानणारी मोठी परंपरा आंj�देशाबरोबरच 
कना"टक आिण महारा�� तसेच संपणू" भारतात 
पसरली आहे. यामgये ,ीपाद ,ीवEलभ आिण 
द�ा(ेय हेच आराgय दवैत आहे. ‘,ीपादराजं 
शरणं �पpे’ हा 6यांचा �मुख इY मं( आहे. 



,ीनिृसंहसर5वती 5वामी,ीनिृसंहसर5वती 5वामी,ीनिृसंहसर5वती 5वामी,ीनिृसंहसर5वती 5वामी 

 

,ीनिृसंहसर5वती 5वामी 



द�ा(ेयांचा दुसरा अवतार. कारंजा (लाड) िज. 
वािशम या गावी अंबाभवानी आिण माधव यां:या 
पोटी ,ीद�ा(ेयांनी जBम घेतला. ,ीपाद 
,ीवEलभ हे VWचारी होते व ,ीनिृसंह सर5वती 
हे संBयासी होते. गुIचUर( या द� सं�दायातील 
�ासािदक tंथामgये ,ीनिृसंह सर5वती 
महाराजां:या जीवनकाया"चे आिण लीलांचे वण"न 
केलेले आहे. 6यातील एक कथा पुढील�माणे-
6यांनी जBमत:च ॐकाराचा उ:चार केला. परंतु 
ते एकही श�द बोलत नसत. अशीच सात वष4 
गेली. 6यांनी आपले उपनयन करावे असे 
मातािप6यांना सुचिवले. उपनयन होताच 
6यां:या मुखातनू वेदवाणी बाहेर पडू लागली. 
तेDहा सग�यांची खा(ी झाली क� हा बालक 
अवतारी पुIष आहे. ,ीपाद ,ीवEलभांचेच काय" 
6यांनी पुढे चालवले आिण ,ीद�भ��चा 
िव5तार केला. 6यांना दीघा"यु�य लाभले. संपणू" 
भारतामgये 6यांनी संचार केला. 6यां:या भोवती 



मोठा िश�यवग" तयार झाला. 6यांचे �मुख सात 
िश�य होते. माधवसर5वती, कृ�णसर5वती, 
बाळकृ�णसर5वती, उपQuसर5वती, 
सदानंदसर5वती, mानNयोतीसर5वती आिण 
िस-सर5वती. या सवा"नी ,ीद� परंपरेचा सव"( 
�चार आिण �सार केला. ,ीनिृसंह 5वाम<नी 
तपsया" केली ती िठकाणे औदंुबर, निृसंहवाडी, 
गाणगापरू ही द� सं�दायातील अितशय पिव( 
5थाने आहेत. हजारो भािवक तेथे अनुyाने, 
जप, तप, पारायणे करतात. 6यातनू 6यांना 
ऐिहक आिण पारलौिकक कEयाणाचा लाभ 
होतो. 6यांची परंपरा अजनूही आपले काय" पुढे 
चालवत आहे. 

 
 
 



VWांडनायक ,ी 5वामी समथ" 

 

    



,ी,ी,ी,ी 5वामी समथ" 5वामी समथ" 5वामी समथ" 5वामी समथ"     

,ीद�ा(यांचे ितसरे अवतार Fहणनू 
अzकलकोटचे ,ी5वामी समथ" मानले जातात. 
आपEया अवतार समाGी:या वेळी 
,ीनिृसंहसर5वती ,ीशEैय येथनू 
कद"ळीवनामgये गेले. तेथे ते तपsय4ला बसले. 
मgये साडेतीनशे वष4 गेली. 6यां:याभोवती 
वा0ळ तयार झाले. एकेिदवशी एक 
लाकूडतोडय़ा लाकूड तोडताना 6याचा घाव 
चुकला आिण तो वाIळावर पडला. 6या 
वाIळातनू ,ी5वामी समथ" �कट झाले, असे 
सांिगतले जाते. तेथनू 5वाम<नी संपणू" देशात 
सव"( �मण केले. िविवध िठकाणी ते िविवध 
नावांनी �िस- होते. नंतर ते मंगळवेढय़ात 
आले. 6यानंतर ते अzकलकोट या िठकाणी 
आले आिण शेवटपय̂त तेथेच होते. सव"सामाBय 
भािवक भ�ांना 6यांनी आपलेसे केले. सव" 



जातीपातीचे, बह जन समाजाचे आिण धमा"चे 
लोक 6यां:याभोवती गोळा झाले. 6यांचे बा�य़ 
आचरण काही वेळा बालक भावाचे तर काही 
वेळा अितशय Iu असे होते. 6यांनी अनेकांचा 
अहंकार दूर केला. अनेकांना सBमागा"ला 
लावले. Nयाचा जसा अिधकार 6या�माणे 
6या:यावर कृपा केली. िनभbडता, 5पYव�ेपणा 
आिण आ6मीयता यामुळे लाखो भ�ांना 6यांनी 
आपलेसे केले. 6यां:या काय"काळात देशात 
इंtजांचा अंमल होता. इंtज शासना:या 
वरवंटय़ामgये जनता भरडत होती. ितचा 
आ6मसBमान 6यांनी जागतृ केला. 6यां:या 
भ�ांमgये िहंदू�माणेच मुसलमान, ि�sन इ. 
धमा"चे लोकही सामील होते. 6यां:याभोवती 
मोठा िश�य पUरवार तयार झाला होता. �6येक 
िश�याला 6यांनी 6या:या 6या:या Aमतेनुसार 
काय" िदले आिण परंपरेची पताका िदली. 
,ी5वामी समथा":या िविवध िश�यां�ारे ,ी5वामी 



समथ" परंपरेचा िव5तार फार मोठय़ा �माणावर 
झालेला आहे. यातील �मुख िश�य ,ी यशवंत 
महाराज देवमामलेदार,  कोEहापरूचे कंुभार 
5वामी, पुLयाचे िबडकर महाराज, मंुबईचे ,ीतात 
महाराज, आळंदीचे ,ीनिृसंहसर5वती, 
,ीशंकरमहाराज ,ीवामनबुवा, ,ीगुलाबराव 
महाराज, ,ी केळकरबुवा, ,ी5वामीसुत, 
,ीआनंदभारती, ,ीगजानन महाराज, 
,ीमोरेदादा, ,ीआनंदनाथ महाराज हे आहेत. या 
िश�यांनी िविवध िठकाणी ,ी5वामी समथा"चे मठ 
5थापन केले आहेत. तसेच ,ी5वामी मंिदरे 
आिण सेवा कQ uे सु0 केली आहेत. 

    

    



।। ,ी 5वामी समथ" ।।।। ,ी 5वामी समथ" ।।।। ,ी 5वामी समथ" ।।।। ,ी 5वामी समथ" ।।    

िन6य 5मरावे 5वाम<नािन6य 5मरावे 5वाम<नािन6य 5मरावे 5वाम<नािन6य 5मरावे 5वाम<ना    
द�5वIप ते िनरंकारद�5वIप ते िनरंकारद�5वIप ते िनरंकारद�5वIप ते िनरंकार    

रोज िवसरावा तो अहंकाररोज िवसरावा तो अहंकाररोज िवसरावा तो अहंकाररोज िवसरावा तो अहंकार    
कामकामकामकाम, , , , Sोध करतो सव"नाशSोध करतो सव"नाशSोध करतो सव"नाशSोध करतो सव"नाश    
अती लोभात होतो िवनाशअती लोभात होतो िवनाशअती लोभात होतो िवनाशअती लोभात होतो िवनाश    
�दयात ठेवा भाव िन5वाथ"�दयात ठेवा भाव िन5वाथ"�दयात ठेवा भाव िन5वाथ"�दयात ठेवा भाव िन5वाथ"     

अनुभवा 5वामीअनुभवा 5वामीअनुभवा 5वामीअनुभवा 5वामी सुख ते परमाथ" सुख ते परमाथ" सुख ते परमाथ" सुख ते परमाथ"     
िमतभाषी असतो सदासुखीिमतभाषी असतो सदासुखीिमतभाषी असतो सदासुखीिमतभाषी असतो सदासुखी    
Dयेथ" बोलेल तो होईल दु:खीDयेथ" बोलेल तो होईल दु:खीDयेथ" बोलेल तो होईल दु:खीDयेथ" बोलेल तो होईल दु:खी    
समथ" नामास रोज 5मरावेसमथ" नामास रोज 5मरावेसमथ" नामास रोज 5मरावेसमथ" नामास रोज 5मरावे    
माय बापास कधी न भुलावेमाय बापास कधी न भुलावेमाय बापास कधी न भुलावेमाय बापास कधी न भुलावे    
मनु�य जBम िमळतो एकवारमनु�य जBम िमळतो एकवारमनु�य जBम िमळतो एकवारमनु�य जBम िमळतो एकवार    
5वामी नामात सुख ते अपरंपार5वामी नामात सुख ते अपरंपार5वामी नामात सुख ते अपरंपार5वामी नामात सुख ते अपरंपार 

 



,ी  पंतमहाराज बाळेकंुिu 

 

,ीपंतमहाराज बाळेकंुuी,ीपंतमहाराज बाळेकंुuी,ीपंतमहाराज बाळेकंुuी,ीपंतमहाराज बाळेकंुuी    

ही परंपरा अवधतू परंपरा Fहणनू ओळखली 
जाते. ,ीद�ा(ेयांची �ेमभ�� हे या परंपरेचे 
मुkय स(ू आहे. ,ीपंत महाराज हे फार मोठे 
द�भ� होते. 6यांनी बालावधतू महाराजांकडून 
अवधतू पंथाची िदAा घेतली होती. 



,ीपंतमहाराजांनी मराठी आिण कBनड 
भाषेमgये िवपुल िलखाण केले आहे. 6यांनी 
रचलेली द�ा(ेयांची शेकडो पदे, भजने, आर6या 
उपल�ध आहेत. तसेच 6यांनी भ�ांना िलिहलेली 
प(े �िस- आहेत. ,ीद�ा(ेयांनी अवधतू 
0पामgये ,ीरामावधतूांवर कृपा केली. 
,ीरामावधतूांनी ,ीबालावधतूांवर कृपा केली. 
आिण ,ीबालावधतूांनी ,ीपंतमहाराजांवर कृपा 
केली अशी ही परंपरा आहे. या परंपरेबाबत 
‘अनािदिस- ,तृीसंमत सं�दाय’ असा उEलेख 
,ीपंतमहाराजांनी केला आहे. ,ीद�ा(ेयावर 
आिण अवधतूांवर िनरितशय �ेम हीच अवधतू 
परंपरेची साधना आहे. िवषयवरैाrय, 
सहजानुभव, बंधु�ेम, िविधिनषेध 6याग, 
िन:5वाथ" कम", संिचत, अहंकारनाश, समरसता, 
स�ुI�ीती, अ�तैभ�� इ. अवधतूपंथाची मुkय 
विैशYय़े आहेत. अवधतूपंथामgये बंधने नाहीत. 
येथे मु��लाही कमी लेखले आहे. 



मु��पलीकडची �ेमभ�� अशी अवधतू परंपरेची 
धारणा आहे.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



,ी वासुदेवानंद सर5वती टेFबे5वामी 

 

    



,ी वासुदेवानंद सर5वती टQबे5वामी,ी वासुदेवानंद सर5वती टQबे5वामी,ी वासुदेवानंद सर5वती टQबे5वामी,ी वासुदेवानंद सर5वती टQबे5वामी    

,ीवासुदेवानंदसर5वती टQबे 5वामी 
,ीद�ा(ेयांची शाfशु- उपासना पुन:�थािपत 
करLयाचे ,ेय ,ीवासुदेवानंदसर5वती टQबे 
5वामी यां:याकडे जाते. सावंतवाडीजवळील 
माणगाव येथे 6यांचा जBम झाला. 6यानंतर ते 
निृसंहवाडी येथे आले. 6यांनी संपणू" भारतामgये 
�वास केला आिण द� सं�दायाची पताका सव"( 
फडकवली. 6यांनी िवपुल लेखन केले असनू 
शंकराचाया"नंतर इतके िवपुल सािह6य िनमा"ण 
करणारे ते एकमेव संत आहेत. 6यांनी संपणू" 
देशामgये २४ चातुमा"स केले. िविवध 
द�5थानांचा 6यांनी मागोवा घेतला. आिण 
6यांचे पुनNजीवन केले. �6यA द�ा(ेयांनी 
6यांना निृसंहवाडी येथे अनुtह िदला, असे 
मानले जाते. 6यां:याजवळ एक द�मतूb होती 
आिण ती 6यां:याशी बोलत असे, असे सांिगतले 



जाते. आचरणशु-ता, कम" आिण 0ढीि�य अशी 
परंपरा 6यांनी िनमा"ण केली. कारंजा, कुरवपरू, 
िपठापरू अशी अ6यंत महxवाची ,ीद�Aे(े 
6यांनी �काशात आणली. ‘िदगंबरा िदगंबरा 
,ीपाद वEलभ िदगंबरा’ हा अ`ुत मं( 6यांनी 
सव" भ�ांना �दान केला. द� माहा6Fय, 
द�पुराण इ. अनेक मौिलक tंथांबरोबर 6यांनी 
सवा"ना आिण िवशेषत: मिहलांना पारायण 
करLयासाठी ‘ि�साहfी गुIचUर(’ आिण 
‘सGशती गुIचUर(’ असे महxवाचे tंथ िलिहले. 
आबालव-ृांना �ापंिचक संकटातनू सोडवणा9या 
घोरकYो-रण 5तो(ाची रचना 6यांनी केली 
आहे. 6यांचा िश�य पUरवार खपू मोठा आहे. 
दीिAत 5वामी, गांडामहाराज, गुळवणी महाराज, 
नानामहाराज तराणेकर, सीताराम महाराज इ. 
अनेक िश�यांनी टQबे 5वाम<ची परंपरा फार 
मोठय़ा �माणामgये वाढवली आहे. ,ीरंगावधतू 
महाराज या 6यां:या िश�याने गुजरात 



राNयामgये द� सं�दायाचा �चार-�सार मोठय़ा 
�माणावर केला आहे. 

द�सं�दाय- ,ी मािणक�भु 5वामी 

 

    



,ीमािणक�भू,ीमािणक�भू,ीमािणक�भू,ीमािणक�भू    

िबदरजवळील ह मणाबाद येथील ,ीमािणक�भ ू
हे द�ा(यांचे अवतार मानले जातात.  ते 
ऐnय"संपBन आिण राजयोगी होते. या परंपरेला 
‘सकलमत’ परंपरा असे Fहटले जाते. ही एकमेव 
परंपरा अशी आहे क� िजथे गादी परंपरा आहे. या 
परंपरेमgये सव" धमा":या, जाती:या, पंथा:या 
लोकांना मु� �वेश आहे. िक6येक मुसलमान, 
जनै, िलंगायत Dय�� या परंपरे:या आहेत. 
साधुसंत, बरैागी, शेठ सावकार, राजे, सरदार, 
सं5थािनक, पंिडत शाfी, गायक, संिगतकार 
येथे सव"सामाBय भ�ांबरोबर  येत असतात. 
अ6यंत विैशYय़पणू" आिण देदी�यमान अशी ही 
द�परंपरा आहे. िनजामा:या राजवटीमgये ितचा 
उगम झाला. अzकलकोटचे ,ी5वामी समथ" 
,ीमािणक�भ ूमहाराजांकडे येऊन रािहEयाचे 
उEलेख आहेत. ,ीमािणक �भचेू काय" अ6यंत 



अलौिकक असे होते. 6यां:यानंतर ,ीमनोहर 
मािणक�भ,ू ,ीमरतड मािणक�भ ूयांनी या 
सं�दायाचा सव"( �चार आिण �सार केला. 
दिAण भारतामgये मुkयत: कना"टक आिण 
आंj �देशामgये ही परंपरा मोठय़ा �माणावर 
पसरली आहे. ,ीद�ा(ेय यां:यासमवेत 6यांची 
श�� Fहणजे मधुमती नावाची श�� हे या 
परंपरेचे उपा5य दवैत आहे. ही एक अितशय 
सम-ृ अशी द� परंपरा आहे. 

    

    

    

    



,ी द�नाथ,ी द�नाथ,ी द�नाथ,ी द�नाथ    

उNजियनी येथील द�नाथ ही मgय �देशातील 
,ीद� परंपरा आहे. िनरंजन-िव�ण-ू
हसकमलासन-अ(ी-द�गोपाळ-वेडा नागनाथ-
िनबंजनाथ- जनाद"न – एकनाथ-द�भाऊ -
केशवबुवा-अंतोबादादा-द�नाथ अशी ही परंपरा 
आहे. याचे मळू नाथसं�दायातील 
मिहपतीनाथांकडे जाते. या परंपरेचे उपा5य 
दवैत ,ीद�ा(ेय असनू 6यांनी मgय भारतामgये 
द�भ��चा �चार-�सार केला आहे. 

 

 

 



द�सं�दाय- नवनाथ सं�दाय 

 



    

,ी नवनाथ सं�दाय,ी नवनाथ सं�दाय,ी नवनाथ सं�दाय,ी नवनाथ सं�दाय    

नाथसं�दाियकां:या ,-ेनुसार ,ीद�ा(ेय ही 
योगिस-ी �ाG क0न देणारी देवता आहे. 
उपा5य दवैत Fहणनू नDहे, तर िसि-दाता गु0 
आिण अवधतूाव5थेचा आदश" Fहणनू 
नाथसं�दायात द�ांचे मिहमान गायलेले आहे. 
नाथपंथाचा महनीय वारसा घेऊन वारकरी 
सं�दायाचे संजीवन करणारे ,ीmानेnर हे नाथ 
परंपरेतील संत होत. mानेnरां:या अभंग गाथेत 
‘mानदेवां:या अंतरी द�ा(ेय योिगया’ असा 
द�िवषयक एक अभंग आहे. नाथसं�दायामgये 
द�ा(ेयांना फार मोठे 5थान आहे. योगिवpा, 
मं(िस-ी, िसि-सामqय, वरैाrय, तपsया" आिण 
अgया6मmान यांमgये नाथसं�दायातील लोक 
पणू" समथ" होते. या सं�दायाचा उगम मgययुगीन 



काळात सामाBयत: इसवी सना:या आसपास 
झालेला आहे. नाथसं�दायाचे उगम5थान 
आिदनाथ भगवान शंकर हेच आहेत. 
नाथसं�दाया:या उ�रकालीन tंथात 
द�गोरAा:या अ`ुत कथांचे वण"न आहे. 
द��बोध या tंथात म65यQu व गोरAांना 
द�ा(ेयाने िगरनार पव"तावर उपदेश केEयाचा 
व�ृांत पाहावयास िमळतो. नवनाथ भि�सार या 
tंथात नागनाथ आिद नाथांना द�दश"नाचा 
लाभ झालेला िदसनू येतो. सुमारे सातशे वषा̂पवूb 
द� उपासनेचा �चार या सं�दायाने नेपाळपय̂त 
पोहोचवला असे इितहास सांगतो. नवनाथ या 
नावाने �िस- असलेले सव" िस-योगी हे 
,ीद��भूंचे अंशावतार आहेत. म65यQuनाथ, 
गोरAनाथ, जालंधरनाथ, कािनफनाथ, 
चप"टनाथ, नागनाथ, भत"Uरनाथ, रेवणिस- व 
गहनीनाथ हे नवनाथ आहेत. 6यां:या 
5मरणमा(ानेच शुभफळ िस- होते. ,ीद��भूंची 



कृपा नवनाथांचे 5मरण करणा9यांवर अपार 
असते. 

नाथपंथीयांची वेशभषूा 

१) भ5म- भ5माला िवभतूी असेही Fहणतात. 
काही ठीकाणी Aार असाही उEलेख आढळतो. 
भ5म हे योrया:या वेशभषेूचे एक आवeयक अंग 
आहे. ते काही असले तरी नाथपंथीयाने भ5म हे 
लावले पाहीजे. सव" देहाचे अखेर भ5मच होणार 
आहे. यासाठी देहावरील �ेम कमी क0न 
आ6माकडे मन कQ िuत करा असा संदेशच जण ू
काही भ5म देत आहे. िशवाय भ5मधारणेमुळे 
6या 6या िठकाणची शि�कQ uेही जागतृ होतात. 
भ5माचे असे महा6Fय असEयानेच 
नाथपंथीयांनी 6याचा अग6याने 5वीकार 
केEयाचे िदसते. 



२) 0uाA- हे एका झाडाचे फळ असनू 6यास 
0u अA Fहणतात. िशवाचा ने( असा श�दाचा 
अथ" आहे. जपासाठी 0uाA माळ वापरतात. 
ल�मी ि5थरावणे, शfाघात न होणे अशा काही 
हेतूंसाठीही 0uाAां:या माळा िवशेष क0न 
वापरEया जातात. िशवाय 0uाAांचे औषधी 
गुणधम"ही अनेक आहेत. 

३) मुuा- मुuा हे नाथपंथातील एक मह6वाचे 
साधन आहे. ही मुuा काना:या पाळीस िछu 
पाडून 6यात घातली जाते. ही बह�दा वसंत 
पंचमी:या शुभ िदवशीच धारण केली जाते. अशा 
मुuाधारक योrयांनाच कानफाटे योगी असेही 
Fहणतात.कारण ते कानात िछu पाडून ती 
धारण केलेली असते. 



४) कंथा- कंथा हे भगDया रंगाचे वf. यालाच 
गोधडी अथवा गुदरी असेही नाव आहे, आपEया 
वाकळेसारखे िचंgयांचे हे बनिवलेले असते. 

५) मेखला- समूारे २२ ते २७ हात लांबीची ही 
लोकरीची बारीक दोरखंडासारखी दोरी असनू, 
नाथ योगी ही कमरेपासनू छातीपय̂त िविशY 
प-तीने गंुडाळतात. ही किटबंिधनी मो�या:या 
दोरीची करतात. कधी ही मQढी:या लोकरीचीही 
असते. मेखला दुहेरी पदरात असनू ित:या 
शेवट:या टोकाला घंुग0 लावलेले असते. 

६) ह5तभषूण मेखली- बारीक सुतळीएवढ्या 
जाडीची ही लोकरीची दोरी असनू ती मनगटावर 
बांधतात. चार फुटां:या या मेखलीवर 0uमाळ 
बांधलेली असते. 



७) शलैी- ही सु-ा लोकरीची असनू दुपदरी शलैी 
जानDयासारखी घातली जाते. शलैी:या टोकाला 
लोकरीचा ग�डा असतो. 

८) श ृंगी- जानDया:या शेवटी अडकवलेली 
हरणा:या िशंगाची बनवलेली ही एक �कारची 
िश¡ीच होय. श ृंगी बांधलेले जानवे ''िशंगीनाथ 
जानवे'' Fहणनू ओळखले जाते. श ृंगीची वा 
िशंगीची लांबी साधारणपणे एक इंच असते. 
िभAेचा 5वीकार केला, क� िशंगी वाजिवLयाचा 
�घात आहे. 

९) पंुगी- ही सु-ा हरणा:या िशंगाची बनिवलेली 
असते. साधु दारासमोर िभAेसाठी आला, क� 
पंुगी वाजिवतो. पंुगी श ृंगीपेAा बरीच मोठी 
Fहणजे ७ ते ८ इंच लांबीची असते पंुगी डाDया 
खांpात अडकवनू ठेवलेली असते. 



१०) जानवे- नाथपंथीयांचे जानवे हा एक िवशेष 
�कार आहे. ते लोकरी:या पाच -सात पदरांचे 
असनू 6यात शंखाची चकती अडकवलेली असते 
चकित:या िछuात तां�या:या तारेने एक 0uाA 
बसिवलेला असतो.6या:या खालीच शृंगी 
अडकवलेली असते. हा गोफ Fहणजेच नाथपंथी 
जानवे होय. 

११) दंडा- िदड हात लांबीची ही एक काठी 
असते.हीस गोरAनाथ दंडा असे नांव आहे. 
नाथपंथी साध:ूया हातात ती असते. 

१२) ि(शळू- साधनेत िवशेष अिधकार �ाG 
झाला, ि(शळू वापरतात.नवनाथ,ेyी 
ि(शळूधारी होते सामर5यिस-ी Nयांनी �ाG 
केली ते केवळ ि(शळूधारी होत. 



१३) िचमटा- अिrनदीAा घेतलेला साधक िचमटा 
बाळगतो. याची लांबी साधरणतः २७, ३२, ५४, 
इंच अशी असते. िचमट्या:या टोकाला गोल कडे 
असते. 6यात पुBहा नऊ लहान कड्या असतात. 
नाथपंथीयांची चाल या िविशY नादावर व 
धंुदीत असते. अिrनचे उपासक नाथपंथी धुनी 
सारखी करLयासाठी िचमट्याचा उपयोग 
करतात. 

१४) शंख- शंखास फार पुरातन काळापासनू 
मह6व आहे. भगवान िव�णूं:या हातातील शंख 
हेच दश"िवतो. िभAे:या अथवा िशवा:या 
दश"ना:या वेळी नाथपंथीय साध ूशंख 
वाजिवतात. शंखनाद हा ओकंाराचा �ितक 
मानला आहे. 



१५) खापडी (खापरी)- नाथपंथी साध ूफुटzया 
मडzया:या तुकड्यावर िभAा घेतात. हा तुकडा 
Fहणजेच खापडी िकंवा खापरी. कधी खापरी 
नारळा:या कवटीची अथवा कांशाची बनिवतात. 

१६) अधारी- लाकडी दांडzयाला खालीवर 
पाटासारkया फ�या बसवनू हे एक आसनपीठ 
तयार केलेले असते. कोठेही बसLयासाठी योगी 
याचा उपयोग करतात. 

१७) िकंगारी- हे एक सारंगीसारखे वाp असनू 
िभAे:या वेळी नाथपंथी या:यावर नवनाथांची 
गाणी Fहणतात. 

१८) धंधारी- हे एक लोखंडी वा लाकडी 
पटट्यांचे चS असनू 6या:या छीuातनू 
मालाकार असा मं(यु� दोरा ओवलेला असतो. 



याचा गंुता सोडिवणे अितशय अवघड असEयाने 
6याला "गोरखधंधा" असेही नांव आहे. 
गु0कृपेने हा गंुता सुटला तर संसारचSातनू 
सुटका होईल अशी कEपना आहे. 

१९) कण"कंुडले - जो कानफाट्या नावाचा संबंध 
नाथपंथाशी आहे. तो कानांस िछuे पाडून 6यात 
कंुडले अडकिवतात. कंुडल धातुचे िकंवा 
हरणा:या िशंगाचे िकंवा सुवण" गंुिफत असते. 

    

    

    

    



नवनाथ नवनाथ नवनाथ नवनाथ (९ (९ (९ (९ नारायण)नारायण)नारायण)नारायण)    

किलयुगाचा नुकताच �ारंभ झाला. 6यावेळी 
िव�णनेू नवनारायनांना बोलािवले. आपEयाला 
सवा̂ना प_ृवीवर अवतार ¢यायचा आहे. 6यामुळे 
धमा"चा उदय होईल. लोक स6याने व Bयायाने 
वागतील व सुखाने राहतील. इतर देवही अवतार 
घेणार आहेत, असे िव�णनेू सांिगतले. 6या�माणे 
नवनारायणांनी प_ृवीवर अवतार घेतले. तेच पुढे 
नवनाथ Fहणनू नावाIपाला आले. 

    

    

    



म65यQuनाथम65यQuनाथम65यQuनाथम65यQuनाथ    

अरे हा किवनारायण । :छोदरी पावला जनन।।अरे हा किवनारायण । :छोदरी पावला जनन।।अरे हा किवनारायण । :छोदरी पावला जनन।।अरे हा किवनारायण । :छोदरी पावला जनन।।    
तरी म:चQu ऐसे याते नाम । जगामाजी िमरवी तरी म:चQu ऐसे याते नाम । जगामाजी िमरवी तरी म:चQu ऐसे याते नाम । जगामाजी िमरवी तरी म:चQu ऐसे याते नाम । जगामाजी िमरवी 
क� ।।क� ।।क� ।।क� ।।३३३३३३३३।।।।।।।। (नवनाथ tंथ अgयाय १, ओवी ३३ 
वी) 

एकदा शंकर व पाव"ती कैलास पव"तावर ग�पा 
मारत बसले होते. मला अनुtह pावा, अशी 
िवनंती पाव"तीने शंकराला केली. जागा शांत 
हवी, Fहणनू यमुनाितरी शंकराने अनुtह िदला. 
यमुने:या पाLयात किवनारायण एका 
मासळी:या पोटात बसले होते. 6यांनी शंकराचा 
हा सव" उपदेश ऐकला. शंकराने पाव"तीला या 
उपदेशाचे सार काय? असा �e न केला, तेDहा 
किवनारायण मgयेच उ�रला सगळं काही 
VW5वIप आहे. शंकराने उ�र ऐकले व 
समजनू चुकले क� किवनारायण मासळी:या 



पोटात आहेत. 
शंकर Fहणाले, क� त ूअवतार घेतEयावर 
बuीका,मास ये. तेथे मी तुला दश"न देईल. पुढे 
मासळीने अंडे घातले. ते अंडे उबगले. 6यातनू 
संुदर मुलगा बाहेर आला. कािमक नावाचा 
कोळी तेथे आला. 6याला मलूबाळ नDहते. 
मुलगा पाह�न 6याला आनंद झाला. मुलाला 
6याने घरी नेले. कािमकाची प6नी सार�ता 
िहलाही आनंद झाला. ितने बाळाला छातीशी 
धरले, तर ितला लगेच पाBहा फुटला. माशा:या 
पोटी जBमाला Fहणनू 6याचे नाव म65यQuनाथ 
ठेवले. म65यQuनाथ fी राNयात आले. तेथे 
मनैािकनीशी 6यांचा िववाह झाला. 6यांना 
मुलगा झाला. 6याचे नाव िमनीनाथ ठेवले. 
मि:छंuनाथांचे जBम5थान यमुनाितरी आहे. 
6यांची संजीवन समाधी सावरगाव (ता. पाटोदा, 
िज. बीड) येथे आहे. मायंबा Fहणनूही हे देव5थान 
�िस- आहे. येथे जाLयासाठी नगर िजE�ातील 



नगर-पाथडb रोडव0न देवराई फाट्याव0न 
व-ेृe वर, तेथनू सावरगावला जाता येथे. 
मढीव0नही व-ेृe वरला व पुढे मि:छंuनाथ 
गडावर जाता येते. 

    

    

    

    

    

    



गोरAनाथगोरAनाथगोरAनाथगोरAनाथ    

तरी आता न लावीतरी आता न लावीतरी आता न लावीतरी आता न लावी    उिशर । हे गोरAनाथ िनघे उिशर । हे गोरAनाथ िनघे उिशर । हे गोरAनाथ िनघे उिशर । हे गोरAनाथ िनघे 
बाहेर ।।बाहेर ।।बाहेर ।।बाहेर ।।    
ऐसें वदता नाथ मि:छंu । बाळ श�द उदेला ऐसें वदता नाथ मि:छंu । बाळ श�द उदेला ऐसें वदता नाथ मि:छंu । बाळ श�द उदेला ऐसें वदता नाथ मि:छंu । बाळ श�द उदेला 
।।।।।।।।७५७५७५७५।।।।।।।। (अgया ९ वा, ओवी ७५) 

म65यQuनाथ तीथा"टन करीत चंuिगरी गावी 
आले. एका बाईला (सर5वती) 6यांनी पवूb 
प(ू�ाGीसाठी भ5म िदले होते. ित:या घरी येऊन 
अलख असे Fहणाले. सर5वतीबाई दाराशी 
आEया, तर बाई तुझा मुलगा कुठे आहे, असे 
म65यQuनाथांनी िवचारले. कुठला मुलगा बाबा, 
असं 6या बाई FहणाEया, मी भ5म िदले होते. ते 
वाया जाणार नाही, असे नाथ Fहणाले. बाईने ते 
भ5म उिकरड्यात टाकले होते. तेथे 
म56यQuनाथ गेले. "अलख िनरंजन, हUर 
नारायणा बाहेर ये', असे Fहणताच उिकरड्यातनू 



बारा वषा̂चा मुलगा बाहेर आला. त ूगोवरात 
(उिकरड्यात) जBमलास Fहणनू तुझे नाव 
गोरAनाथ आहे, असे Fहणनू म65यQuनाथांनी 
गोरAनाथांना तीथ"टनासाठी बरोबर नेले. 
गोरAनाथांचे जBम5थान चंuिगरी (बंगाल) येथे 
आहे, तर संजीवन समाधी िगरनार पव"त 
(सौरा��) येथे आहे. सौरा�� काठेवाड �ांतात 
जुनागड िजE�ात िगरणार पव"त आहे. 
राजटोकाह�न जुनागड सुमारे १०० िक.मी. 
अंतरावर आहे. िगरणारह�न �ारकाधाम, सोरटी 
सोमनाथाला जाता येते. िगरणार:या टोकावर 
गोरAनाथांचे लहान मंिदर आहे. तेथे का�या 
पाशानाची मतूb आहे. हा नेपाळ �ांत आहे. 
तेथील हे देव5थान अ6यंत महxवाचे मानले 
जाते. 6यामुळेच तेथील लोकांना गुरखा िकंवा 
गोरखा Fहणत असावे.  
नगर िजE�ातील ड�गरगण (ता. नगर) जवळ 
गोरAनाथांनी तपe चया" केली. येथे जाLयासाठी 



नगर-औरंगाबाद रोडव0न शQडी गावा:या पुढे 
गेEयावर ड�गरगणला जाता येते. तेथनू ३ 
िकलोमीटर अंतरावर हा गोरAनाथ गड आहे. 

    

    

    

    

    

    

    



गिहनीनाथगिहनीनाथगिहनीनाथगिहनीनाथ    

तQगे क0नी पंचभतू। Xe यतQगे क0नी पंचभतू। Xe यतQगे क0नी पंचभतू। Xe यतQगे क0नी पंचभतू। Xe यxव पावले संजीवनी xव पावले संजीवनी xव पावले संजीवनी xव पावले संजीवनी 
अथ"।।अथ"।।अथ"।।अथ"।।    
करभंजन ते संधीत । �ेरक झाला जीिवxवा करभंजन ते संधीत । �ेरक झाला जीिवxवा करभंजन ते संधीत । �ेरक झाला जीिवxवा करभंजन ते संधीत । �ेरक झाला जीिवxवा 
।।।।।।।।६१६१६१६१।।।।।।।। (अgयाय १०, ओवी ६१) 

कनकिगरी गावात म56यQuनाथाने 
गोरAनाथाला गुIमं( िदला. तेथेच गोरAनाथ 
एकदा मं(ांचा जप करीत बसले. गावातील 
काही मुले िचखलाचा गोळा घेऊन आले व बाबा 
आFहाला गाडी क0न pा, असे Fहण ूलागले; 
परंतु बाबाने गाडी नाही करता येणार, असे 
सांिगतEयावर मुलांनीच गाडी तयार केली. 
आता 6याला गाडीवान हवा Fहणनू 
गोरAनाथांनी गाडीवान तयार क0न िदला. 
गाडीवानाचा मातीचा पुतळा तयार करताना 
त�डातनू मं(ाचा जप चालचू होता. पुतळा तयार 



होताच करभंजन नारायनाने 6यात �वेश केला. 
िचखलाचा पुतळा िजवंत झाला. मुले घाबरली. 
गोरAनाथही गडबडले. इतz यात म65यQuनाथ 
तेथे आले. 6यांना हा �कार काय झाला, ते 
समजले. दोघांनी 6या मुलाला उचलले व एका 
VाFहणाकडे िदले. VाWणाचे नाव मधुनाथा होते. 
6या:या बायकोचे नाव गंगा होते. दोघांनी ते 
बाळ घेतले. म65यQuनाथां:या सांगLयाव0न 
6याचे नाव गिहनीनाथ ठेवले. गिहनीनाथांचे 
जBम5थान कनकिगरी (जगBनाथपुरी) येथे 
आहे. संजीवन समाधी िचंचोली (िज. बीड) येथे 
गिहनीनाथ गडाजवळ आहे. येथे जाLयासाठी 
बीडह�न आEयास येवलवाडी (ता. पाटोदा) येथील 
जािलंदरनाथांचे दश"न घेऊन ड�गरिकBही येथे 
जाऊन हातोला फाट्यामाग4 कुसळंब व तेथनू 
िचंचोलीला जाता येते. नगरह�न िनघाEयास 
नगर बीड र56याव0न (अडबंगनाथ गड माग4) 
जाता येते. 



जािलंदरनाथजािलंदरनाथजािलंदरनाथजािलंदरनाथ    

िव�ो हाते सलील बाळ ते जातQ। रAता 5पश"ता िव�ो हाते सलील बाळ ते जातQ। रAता 5पश"ता िव�ो हाते सलील बाळ ते जातQ। रAता 5पश"ता िव�ो हाते सलील बाळ ते जातQ। रAता 5पश"ता 
लागे हाते।।लागे हाते।।लागे हाते।।लागे हाते।।    
XYी पाहता बाळाने । जुळवत Iदन करी XYी पाहता बाळाने । जुळवत Iदन करी XYी पाहता बाळाने । जुळवत Iदन करी XYी पाहता बाळाने । जुळवत Iदन करी 
।।।।।।।।११२११२११२११२।।।।।।।। (अgयाय ११ ओवी ११२) 

पांडवकुळात हि5तनापरू Vहuवा नावाचा राजा 
होता. 6याने सोमयm केला. यmातील िवभतूी 
घेLयासाठी राजाने यmकंुडात हात घातला. 
6या:या हाताला मलू लागले. अ6यंत संुदर व 
ग�डस िदसणारे हे मुल रडू लागले. राजाने 
6याला कंुडाबाहेर काढले व आनंदाने राणीकडे 
घेऊन गेले. अrनीने िदलेEया या मुलाचे नाव 
"जालंदरनाथ' असे ठेवले. जालंदर नाथ या 
नावाचा अप�ंष होऊन पुढे जािलंदरनाथ हे नाव 
�िस- झाले. 6यांनी पुढे नाथ सं�दायाची दीAा 
घेतली. जािलंदरनाथांचे जBम5थान 



ह5तीनापरूमgये आहे. तर संजीवन समाधी 
येवलवाडी (ता. पाटोदा, िज. िबड) येथे आहे. येथे 
जाLयासाठी पाथडb-बीड र56याव0न रायमोहा 
गावापासनू येवलवाडी व पुढे जािलंदरनाथां:या 
समाधी5थळी जाता येते. 

    

    

    

    

    

    



कािनफनाथकािनफनाथकािनफनाथकािनफनाथ    

6वरे येऊन कण"Xसी। XYी पाहे VWचारी ।6वरे येऊन कण"Xसी। XYी पाहे VWचारी ।6वरे येऊन कण"Xसी। XYी पाहे VWचारी ।6वरे येऊन कण"Xसी। XYी पाहे VWचारी ।    
सहज कIनी उभयकरी । नम5कारी �ेमाणे सहज कIनी उभयकरी । नम5कारी �ेमाणे सहज कIनी उभयकरी । नम5कारी �ेमाणे सहज कIनी उभयकरी । नम5कारी �ेमाणे 
।।।।।।।।११५११५११५११५।।।।।।।। (अgयय १२ वा, ओवी ११५) 

बuीका,मात शंकर, अिrनदेव व जािलंदरनाथ 
ग�पा मारत होते. शंकर Fहणाले हे पहा जालंदर, 
िहमालयात एक मोठा ह�ी आहे. 6या:या 
कानात �Vु-नारायणाने जBम घेतला आहे. 
आपण तेथे जाऊ, ितघेही िहमालयात गेले. ह�ी 
पव"तावर होता. जािलंदरनाथांनी मोठ्याने हाक 
िदली, हे �Vु-नारायणा. तेDहा एक सोळा वषा"चा 
मुलगा ह�ी:या कानातनू बाहेर आला. 6यामुळे 
6याचे नाव कािनफनाथ असे ठेवले. 
कािनफनाथांनी खाली उत0न सवा̂ना 
नम5कार केला. कािनफनाथांचे जBम5थान 
िगरीटंक (िहमालय) पव"तावर आहे. संजीवन 



समाधी मढी (ता. पाथडb, िज. नगर) येथे आहे. 
येथे जाLयासाठी नगर-पाथडb र56याव0न 
ितसगावपासनू मढीला जाता येते. 

    

    

    

    

    

    

    



भत"रीनाथभत"रीनाथभत"रीनाथभत"रीनाथ    

भत"री भंगतािच बाळ 6यांत । तेज5वी िमरिवले भत"री भंगतािच बाळ 6यांत । तेज5वी िमरिवले भत"री भंगतािच बाळ 6यांत । तेज5वी िमरिवले भत"री भंगतािच बाळ 6यांत । तेज5वी िमरिवले 
शकलांत ।।शकलांत ।।शकलांत ।।शकलांत ।।    
िAकेचे मोहळ Dय� । तेही एकांग जाहले िAकेचे मोहळ Dय� । तेही एकांग जाहले िAकेचे मोहळ Dय� । तेही एकांग जाहले िAकेचे मोहळ Dय� । तेही एकांग जाहले 
।।।।।।।।२७२७२७२७।।।।।।।। (अgयाय २४, ओवी २७)  

भत"रीनाथां:या जBमाचे गुढ उकलले नाही. मा( 
tंथाल उEलेखीEया�माणे एकदा उव"शीचे 
अनुपम स¤दय" पाह�न सयूा"चा वीय"पात झाला. 
6या वीया"चा एक भाग कौिलक ऋषी:या 
िभAापा(ात पडला. 6यातनू ३१०३ वषा̂नी 
भगवान अवतार घेतील, हे ऋष<नी ओळखले. 
6यांनी हे पा( जपनू ठेवले. ठरEया वेळी 
uमीलनारायणाने 6यात �वेश क0न �कट 
झाले. बालकाचा जBम झाला. ते Fहणजे 
भत"रीनाथ. 6याला एका हUरणीने आपEया 
िपलांसोबत मोठे केले. हरणां:या संगतीत 



झाडांचा पाला खाऊन तो मोठा झाला. एकदा 
जंगलातनू जयिसंग व रेणुका हे VाWण दाFप6य 
जात होते. 6यांनी मुलाला जवळ केले. 6याला 
माणसांची भाषा िशकिवली. पुढे गोरAनाथांनी 
6याला नाथपंताची दीAा िदली. भत"रीनाथांचे 
जBम5थान निैम�यारLय आहे. तर संजीवन 
समाधी हरंगुल (ता. गंगाखेड, िज. परभणी) येथे 
आहे. येथे जाLयासाठी गंगाखेड तालुz यातनू 
वडगाव फाट्यावर उत0न हरंगुलला जाता येते. 
बीड िजE�ातील बारा Nयोितिल̂गपकै� परळी 
वजैनाथ- गंगाखेड रोडव0न 
वडगावफाट्याव0न जाता येते. 

    

    



रेवणनाथरेवणनाथरेवणनाथरेवणनाथ    

पातला परी अक5मात । येता झाला बाळ जेय ।।पातला परी अक5मात । येता झाला बाळ जेय ।।पातला परी अक5मात । येता झाला बाळ जेय ।।पातला परी अक5मात । येता झाला बाळ जेय ।।    
सहज चाली पुढे चालत । बाळ XYी देिखले सहज चाली पुढे चालत । बाळ XYी देिखले सहज चाली पुढे चालत । बाळ XYी देिखले सहज चाली पुढे चालत । बाळ XYी देिखले 
।।।।।।।।२१२१२१२१।।।।।।।। (अgयाय ३४, ओवी १२१) 

VWदेवाचे वीय" रेवा नदी:या तीरावर पडले. 
6याचाच पवू" संकेतानुसार चमसनारायणांनी 
�वेश केला. एक मुलगा जBमास आला. 
सहजसIख नावा:या कुण�याने 6याला पािहले. 
6याने व 6या:या प6नीने या बाळाला सांभाळले. 
रेवा नदीकाठी सापडला Fहणनू 6याचे नाव 
रेवणनाथ ठेवले. द�ा(यांनी 6याला 
मिहमािस-ी िदली. रेवणनाथांचे जBम5थान 
रेवानदी, तर संजीवन समाधी रेणावी (वीटा, ता. 
खानापरू, िज. सांगली) येथे आहे. येथे 
जाLयासाठी िवटे गावातनू १० िक. मी. अंतरावर 
रेणावी हे गाव आहे. तेथेच हे देव5थान आहे. 



रे व ण  नाथ  व  द� गुIरे वण  नाथ  व  द� गुIरे वण  नाथ  व  द� गुIरे वण  नाथ  व  द� गुI     

"द� �भ ूमजवर कृपा करा व मला सनाथ करा" 
या िवनंतीवIन द�गुIंनी रेवणांस िसgदी 
आिशवा"द Iपाने िदली. द�ाने िदलेEया 
िसgदीला आवाहन कIन रेवणने धाBयां:या 
राश<चे सोBयात Iपांतर कIन िसgदीची �िचती 
घेतली.या िसgदी:या जोरावर गावांतील 
लोकांना रेवणने तGृ व मालामाल कIन देऊन 
आपला भिव�यातील जनकEयाणाचा मागा"ची 
िनवड केली. 

"VWदेव सYृीचा रचनाकता" आपEया 
पौI�या:या अंशापासनू हजारो ऋषी तयार 
झाले. 6यावेळी 6याचे तेज थोडेसे रेवा नदी:या 
काठी पडले होते. पवू" ईnरी संकेता�माणे 
नवनारायणांपकै� चमस नारायणानी तेथे �वेश 
केला व एका बालकाचे 0प धारण केले. जल 



�वाहाबरोबर रेवा नदीतनू वाहत वाहत आलेले 
हे बालक िकना9यावर लागले अन् ते मोठ्या 
मोठ्याने रडू लागले. 6यावेळी सहनसा0क 
नावाचा एक कुणबी ितथं पाणी आणLयासाठी 
आला असता 6याने ते संुदर बालक पिहले. बाळ 
रडत होते. सहनसाIकचे मन कळवळले. 6याने 
6या िनराधार अजाण बालकाला उचलनू 
आपEया घरी आणले व प6नीकडे िदले. ितने ते 
बाळ छातीस लावले व नंतर आपEया 
मुलाशेजारीच ितने 6याला पाळLयात झोपिवले. 
एवढे संुदर बालक ते ही रेवातीरी सापडले 
Fहणनू 6यांनी 6या बालकाचे नाव रेवण असे 
ठेवले.  

रेवण खरच आmा धारक मुलगा होता. तो 
आपEया विडलांना शेती:या कामात मदत करे. 
एक िदवस पहाटे रेवण बलैांना घेऊन शेतात 



जात असताना ,ी द�ा(य महारांजांची व 6याची 
भेट झाली. 6यावेळी द� महाराजांनी एक नजरेत 
हा बालक Fहणजे पवूbचा चमस नारायण आहे हे 
ओळखले. 6या छोट्या 5पशा"नेही बाळ रेवणास 
mान�ाGी झाली. 6याने हे "द� �भ ूमजवर कृपा 
करा. मला सनाथ करा" अशी �ाथ"ना केली. 
�सBन झालेEया द� �भूंनी रेवण बाळास एक 
िस-ी भेट िदली. ही िस-ी रृतु�या इ:छा पणू" 
करील असा आशीवा"द ही िदला. आपEयास �ाG 
झालेली िस-ी खरच काय क0 शकते हे 
पडताळून पाहLयासाठी रेवण 6या मिहमा 
िस-ीला आवाहन क0न Fहणाला, “ही 
शेतातील धाBयाची रस सोBयाची क0न 
दाखव.” 6याबरोबर िस-ीने आपली कृपा नजर 
िफरवताच धाBयाची रास सोBयाची झाली. मग 
काय ! या िस-ी:या बळावर रेवण गावातEया 
गोर-गUरबांना यथे:च इ:छा भोजन देऊ लागला. 



6यामुळे अव¢या पंचSोशीत हा बालक िस- 
पुIष या िवशेषणाने ओळखला जाव ूलागला. 

एक िदवस मि:छंuनाथ हे 6या गावात आले. 
तेDहा 6यांना या िस- पुIषाची मािहती कळली. 
तसेच मि:छंBuनाथां:या हे पण लAात आले क� 
हा रेवण बाळ Fहणजेच चमस नारायण आहेत. 
तेDहा मि:छBuनाथांनी एक गFमत केली. 
6यांना आपEया योग साम_या"ने वाघ-िसंह 
यासारखे पशु यांना आपला मुळचा िहं¨ 5वभाव 
िवस0न मवाळ �ाLयां�माणे जवळपास खेळव ू
लागले. तर पAी 6यां:या अंग-खांpावर खेळू 
लागले. हे पाह�न लोक मोठे चिकत झाले. 6यांनी 
मिछंBuनाथांचा �ताप रेवणास सांिगतला. रेवण 
बाळाने 5वत: तेथे जावनू �6यA ते Xeय पाह�न 
खाती क0न घेतली. घरी येऊन 6याने िस-ी 
आवाहन केले. "मला अशी िस-ी �ाG क0न दे" 



अशी मागणी केली. तेDहा तेथे �कट झालेEया 
िस-ीने सांिगतले क� ही गोY केवळ एक 
VWयोगीच क0 शकतो. तुला ते VWmान 
केवळ द� �भूं:या कृपेनेच �ाG होईल. हे 
कळताच रेवण तयार झाला. 6याने 6याजागी 
पिहली द�भेट झाली. 6या 5थानावर Xढ 
िनsयाने बठैक मा0न gयान, तपसाधना चाल ू
केली. 

मि:छंuनाथ समवेत द� �भूंनी रेवण बाळाला 
मं(ोपदेश िदला. 6याला नाथ पंथाची िदAा 
िदली. सव" िवpा श�� यात िनपुण क0न 6यास 
VWmानी बनिवले. चमस नारायणाचा �थम 
रेवण आिण नंतर द�-मि:छंuनाथ कृपेने 
रेवणनाथ झाले. भि� �चारा:या नाथपंथ 
काया"त 6यांचाही सहभाग होऊ लागला.  



नाथपंथीय योग<ची mान, भि� व ,-ा ही 
लोकमानसात वाढवत नवनाथांची 
लोको-ाराचे काय" चाल ूकेलेले होतेच. आिण 
एक िदवस गावोगाव �मंती अन िभAाटन करत 
रेवणनाथ हे माणदेशातील िवटे tामात आले. 
6या गावामgये सर5वती नावाचा एक VाWण 
अन 6याची प6नी जाBहवी ही दंपती राहत होती. 
6यांना संताने झाली पण ती िटकली नाही. 
जाBहवीला सहा पु( झाले पण ते दहा 
िदवसापेAा जा5त िदवस िटकले नाहीत. देवाची 
कृपा Fहणनू क� काय सातवा पु( मा( जवळ 
जवळ दहा वषा"चा होईपय̂त वाढला. 6या आनंद 
�ीत_य" सर5वती VाWण आनंदाने VाWण 
भोजन देत होता. नेमके 6याचवेळी रेवणनाथ हे 
6यांचे घरी आले. सर5वती VाWणाने 6यांचे 
उिचत आदराित_य केले. भोजन िदले. इतकेच 
नDहे तर नाथजी जेDहा जाऊ लागले तेDहा 6या 
दFपतीने 6यांना 6या रा(ी आपEया घरी 



मुzकाम करLयाची िवनंती केली. रा(ी VाWण 
रा(ी 6याचे पाय दाबनू देत बसला. प6नी 
मुलासह आत झोपली. पण नेमके मgयरा(ी 
दवैाने डाव साधला. बाळ मरण पावला. ितला हे 
कळताच माय िबचारी 5फंुदू 5फंुदून रडू लागली. 
नाथांची झोपमोड होऊ नये Fहणनू सर5वती 
VाWण जगाचा हलला नाही. का ती VाWणी पण 
आपEया मना:या दु:खाला मोकळी वाट क0न 
देऊ शकला नाही. 

सकाळी नाथांना जाग आली VाWण प6नीचे 
रडणे ऐकूनच. नाथांनी झाEया �कारची नीट 
चौकशी केली आिण आपण या घरांत असताना 
इथे यमदूत आलेच कसे? 6यांनी बालकाचे �ाण 
कसे काय हरण केले? याचे रेवणनाथांना मोठे 
आsय" वाटले आिण 6यांना रागही आला. 
रेवणनाथांनी 6या दंपतीला बाळाचे कलेवर 



सांभाळLयास सांगनू बालकाचे �ाण परत 
आनायालाते यमलोक� गेले. यमाने नाथांना 
सांिगतले, क� हे काम माझे नाही ही िशव आmा 
आहे. तुFही कैलासावर जा व िशवाकडून बाळाचे 
�ाण आणा! यमलोक�ह�न रेवणनाथ कैलास 
पव"तावर गेले. तेथे ही िशव गणांनी 6यांना 
अडवले. नाथांनी 6यां:याशी यु- क0न 6यांची 
दयनीय अव5था केली. वाता" िमळताच 5वत; 
शंकर यु-ाला आले. रेवणनाथांनी वाताकष"ण 
मं( Fहणनू वायुरोधन केले 6यामुळे िशव-अY 
भरैव, िशवगण या सा9यांचेच �ाण कंठाशी आले. 
मग वकंुैठाह�न भगवान िव�ण ूधावत आले. 
6यांनी रेवण नाथास आवरले व आपEयाकडील 
सर5वती VाWणांचे सातही बालकांचे �ाण परत 
देLयाची तयारी दाखवली. 6यामुळे रेवणनाथ 
शांत झाले. 6यांनी िशवांसह सवा̂चे �ाण 
वाचवले. भगवान िव�णूंनी आिदनाथांशी भेट 
घडवली. 6यांना आशीवा"द देविवले. रेवण 



नाथांना घेवनू िव�ण ूवकंुैठी गेले. 6यांनी सातही 
बालकांचे �ाण परत आणले. 

    

    

    

    

    

    

    



वटिस- नागनाथवटिस- नागनाथवटिस- नागनाथवटिस- नागनाथ    

असो वटवAृ पोखरांत । अंड रािहले िदवस बह�त असो वटवAृ पोखरांत । अंड रािहले िदवस बह�त असो वटवAृ पोखरांत । अंड रािहले िदवस बह�त असो वटवAृ पोखरांत । अंड रािहले िदवस बह�त 
।।।।।।।।    
अिव हो( नारायण 6यांत । ईe वअिव हो( नारायण 6यांत । ईe वअिव हो( नारायण 6यांत । ईe वअिव हो( नारायण 6यांत । ईe वर स�े संचारला र स�े संचारला र स�े संचारला र स�े संचारला 
।।।।।।।।९२९२९२९२।।।।।।।।    
िदवसQिदवस अंडात। वाडी लागले जीववंत ।।िदवसQिदवस अंडात। वाडी लागले जीववंत ।।िदवसQिदवस अंडात। वाडी लागले जीववंत ।।िदवसQिदवस अंडात। वाडी लागले जीववंत ।।    
देह होता साम_य"वंत । भगन लागे देह होता साम_य"वंत । भगन लागे देह होता साम_य"वंत । भगन लागे देह होता साम_य"वंत । भगन लागे अंड ते ।।अंड ते ।।अंड ते ।।अंड ते ।।९३९३९३९३।।।।।।।।    
6यांत तलवर पोखरांत । बाळ Iदन करी अ6यंत 6यांत तलवर पोखरांत । बाळ Iदन करी अ6यंत 6यांत तलवर पोखरांत । बाळ Iदन करी अ6यंत 6यांत तलवर पोखरांत । बाळ Iदन करी अ6यंत 
।।।।।।।।    
िनढळवाणी कोण 6यांते । रAणाते नसेची िनढळवाणी कोण 6यांते । रAणाते नसेची िनढळवाणी कोण 6यांते । रAणाते नसेची िनढळवाणी कोण 6यांते । रAणाते नसेची 
।।।।।।।।९४९४९४९४।।।।।।।। (अgयाय ३६, ओवी ९२, ९३, ९४) 

VWदेवाचे वीय" एका सिप"णीने भA केले. ती:या 
पोटी अिrनहो( नारायणाने �वेश केला. 
अि5तक ऋिषं:या सांगLयाव0न सिप"ण 
झाडा:या ढोलीत बसनू रािहली. सिप"णीने एक 
अंडे घातले. ते फुटून मलू बाहेर आले. ते रडू 



लागले. याच वेळी कोश धमा" नावाचा VाWण 
तेथनू जात होता. 6याने ते बाळ घेतले. प6नी 
सुरादेवीला दाखिवले. 6यांनी 6याचा सांभाळ 
केला. वडा:या ढोलीत जBमला Fहणनू 6याचे 
नाव वटिस- नागनाथ असे ठेवले. द�ा(यांनी 
6याला नाथपंथाची दीAा िदली. नागनाथांचे 
जBम5थान निैम�यारLय येथे आहे. तर संजीवन 
समाधी वडवळ (ता. चाकूर, िज. लातरू) येथे 
आहे. येथे जाLयासाठी लातरूव0न २५ िक. मी. 
अंतरावर चाकूर तालुz यात वडवळ हे गाव आहे. 
हuैाबाद - परळी रेEवे मागा"वर हे तीथ"5थान 
आहे. 

    

    



चरपटीनाथचरपटीनाथचरपटीनाथचरपटीनाथ        

या परी बह ता िदवशी । ईe वया परी बह ता िदवशी । ईe वया परी बह ता िदवशी । ईe वया परी बह ता िदवशी । ईe वर आता अवतार ।।र आता अवतार ।।र आता अवतार ।।र आता अवतार ।।    
िव�पलायन 6या रेतासी । नारायण संचारला िव�पलायन 6या रेतासी । नारायण संचारला िव�पलायन 6या रेतासी । नारायण संचारला िव�पलायन 6या रेतासी । नारायण संचारला 
।।।।।।।।२१२१२१२१।।।।।।।। (अgयाय ३८, ओवी २१) 

एकदा पाव"ती:या िववाह�संगी सव" देव जमले 
होते. पाव"ती:या स¤दया"ला पाह�न VWदेवाचे 
वीय"पतन झाले. ते VWदेवाने टाचेने रगडले. 
6यामुळे 6याचे दोन भाग झाले. एका भागाचे 
योगे साठ हजार वालिख6य ऋषी उ6पBन झाले. 
दुसरा भाग मा( नदीत वाहत जाऊन एका 
कुशास अडकला. 6यात िप�पलायण यांनी �वेश 
केला. 6याच वेळी बालकाचा जBम झाला. 
स6य,वा नावाचा VाWण पुनीत गावात राहता 
होता. एक िदवस भागीरथी:या िकना9यावर 
6याला मुलगा िदसला. VाWणाने ते मलू उचलनू 
स6य,वाकडे िदले व सांभाळLयास सांिगतले. 



6याचे नावही "चरपटीनाथ' असे ठेवLयास 
सांिगतले. स6य,वा व 6याची प6नी चंuा यांनी 
6याचा सांभाळ केला. पुढे द�ा(यांनी 6याला 
अनुtह िदला. चप"टीनाथांचे जBम5थान 
रेवानदी, तर संजीवन समाधी मा( नाही. कारण 
ते गुG 0पाने अpापही �मण करीत आहेत, असा 
उEलेख tंथांत आढळतो. 

या नवनाथांबरोबरच म65यQuनाथांचे 
चौरंगीनाथ, मीननाथ हे िश�य आहेत. �6येक 
नाथांचे िश�य िस- आहेत. 6यांची संkया ८४ 
आहे. या िश�यांनाच ८४ िस- असे Fहणतात 

 
 
 
 



द�सं�दाय- ,ीधर 5वामी 

 

    

    



,ी रामदासी आिण ,ीधर5वामी परंपरा,ी रामदासी आिण ,ीधर5वामी परंपरा,ी रामदासी आिण ,ीधर5वामी परंपरा,ी रामदासी आिण ,ीधर5वामी परंपरा    

,ीधर 5वामी,ीधर 5वामी,ीधर 5वामी,ीधर 5वामी    

समथ" रामदास 5वाम<नी सु0 केलेली रामदासी 
परंपरा ही �ामुkयाने ,ीरामचंuांची उपासना 
करते. यामgये ,ीद�ा(ेय हे िस- पुIष मानले 
गेले असनू ते िवnगु0, सव"( संचारी आिण 
िसि-दाता आहेत असे मानले आहे. 
,ीद�ा(ेयांनी गोरAनाथांना अवधतूगीता हा 
tंथ �दान केला असे ,ीरामदास 5वाम<नी 
Fहटले आहे. ,ीद�ा(ेय हे सव" ि�य आिण सवा"ना 
आवडणारे दवैत आहे अशी रामदासी परंपरेची 
,-ा आहे. समथ" रामदासांना ,ीद�ा(ेयांनी 
मलंग0पात दश"न िदले होते. समथ" रामदास 
आिण द�सं�दाय यांचे नाते अतटू आहे. समथ" 
जेDहा माह� र गडावर गेले होते तेDहा 6यांना 
,ीद�ा(ेयांचे दश"न झाले असा उEलेख 



समथा":या घराLयातील हनुमंत-5वाम<नी 
आपEया बखरीत केला आहे. ,ीधर 5वामी हे 
रामदास 5वाम<नी �6यA अनुtह 
िदलेले  द�ावतार होऊन गेले, असे मानले जाते. 
6यांनी पिहEयांदा कद"ळीवनाची पUरSमा केली. 
6यांचेच िश�य ,ीराम5वामी यांनी पीठापरू या 
,ीपाद ,ीवEलभां:या जBम िठकाणाचा 
जीण\-ार केला आहे. ,ीपाद ,ीवEलभां:या 
तेहितसाDया िपढीतील मEलादी गोिवंद 
दीिAतल ूयांनी काही वषा̂पवूb ,ीपाद 
,ीवEलभांचे चUर( �काशात आणले असनू 
6यां:या िवलAण अनुभतूी असEयाचे द�भ� 
सांगतात. 

 

 



द�सं�दाय- ,ी महानुभाव पंथ 

 



    

,ी महानुभव पंथ,ी महानुभव पंथ,ी महानुभव पंथ,ी महानुभव पंथ    

महानुभव परंपरेमgये ,ीद�ा(ेय, ,ीकृ�ण, 
चSपाणी, गोिवंद�भ ूआिण चSधर हे पाच 
ईnराचे अवतार आहेत असे मानले आहे. चSधर 
5वाम<नी या परंपरेची 5थापना केली आहे. 
,ीद�ा(ेय Fहणजेच सव\:च VW अशी या 
परंपरेची ,-ा आहे. ,ीचSधरांनी िलिहलेEया 
‘लीळाचUर(’ या tंथामgये द�ावतारा:या कथा 
आहेत. तसेच 6यांनी िलिहलेEया स(ूपाठामgये 
द�ा(ेय मिहFयाची चार स(ेू िलिहलेली आहेत. 
महानुभवांचे सात पिव( tंथ आहेत. 6यामधील 
सहैाuवण"न या भागामgये ,ीद�ा(ेयांचा मिहमा 
गायला आहे. महानुभव परंपरेतील चांगदेव 
राऊळ यांना ,ीद�ा(ेयांनी वाघा:या 0पामgये 
दश"न िदले, अशी ,-ा आहे. असे सांिगतले जाते 



क� संसाराला कंटाळून ते सव"संग6याग क0न 
माह रगडावर गेले. ,ीद�ा(ेय िशखराकडे जात 
असताना समो0न एक वाघ डरका�या फोडीत 
आSमकपणे 6यां:याकडे चालत आला. 
6यां:याबरोबरचे सगळे लोक घाब0न पळून 
गेले. मा( चांगदेव राऊळ तेथेच थांबले. वाघाने 
�सBन होऊन 6यां:या डोzयावर आपEया 
हाताचा पंजा ठेवला आिण 6यांना अनुtह िदला. 
महानुभवां:या पंचकृ�णामgये ,ीद�ा(ेय आहेत. 
‘या मागा"िस ,ीद�ा(ेय�भ ूआिदकारण’ असे 
चSधर5वामीनी न�दवनू ठेवले आहे. महानुभव 
पंथाचे पंचकृ�ण Fहणजे ,ीकृ�ण चSवतb, 
,ीद�ा(ेय�भ,ू ,ी चांगदेव राऊळ, ,ीगंुडम 
राऊळ आिण ,ीचSधर हे आहेत. महानुभव 
परंपरा हीसु-ा िविवध द�परंपरेतील एक सम-ृ 
परंपरा आहे. 



द�सं�दाय- एकनाथ महाराज 

 

    

    



वारकरी सं�दायवारकरी सं�दायवारकरी सं�दायवारकरी सं�दाय    

भारतातील सवा"त मोठी भ�� परंपरा Fहणजे 
वारकरी परंपरा ही आहे. अ�तै वेदांता:या 
पायावर आधारलेEया या परंपरेमgये ,ीद�गंु0चे 
महxव अवण"नीय आहे. िनविृ�नाथ, mानेnर, 
नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जनाबाई, मु�ाई, 
सोपानदेव, गोरोबा, सावता माळी, चांगदेव, 
काBहोबा, सेना Bहावी, नरहरी सोनार, 
सोयराबाई, काBहोपा(ा अशा अनेक संतांनी 
6यां:या काया"ने, सािह6य िनिम"तीने आिण 
�6यA  जीवनामधनू वारकरी पंथाचा �चंड 
िव5तार केला आहे. संत mानेnरांनी 
,ीद�ा(ेयांचे वण"न करताना ‘मे0 िशखरी एक 
योगी िनराकारी’ असे िलिहले आहे. संत 
एकनाथ महाराज हे तर थोर द�उपासक होते. 
तुकाराम महाराजांनी ‘तीन िशरे, सहा हात, तया 



माझा दंडवत’ अशी द�ा(ेयांची 5तुती केलेली 
आहे.  

द� देवता गेली दीडहजार वष4 Sमश: िवकास 
पावत आली आहे. आज सव"माBय झालेले 
द�5व0पही सदवै ि5थर राहील, असे सांगता 
येणार नाही. भ�ां:या अनुभतूीनुसार आिण 
िचंतकां:या �ितभेतनू उ`वणा9या 
कEपनांनुसार 6या 0पात कदािचत आणखीही 
भर पडत जाईल. द�ावताराची ऐितहािसक 
कामिगरी, तर खिचतच फार मोठी आहे; परंतु 
द�ोपासने:या Dयापक व उदार अशा 
समBवया6मक XYीमुळे जीवना:या िचरंतन व 
शाnत मEूयांवर भर िदEयामुळे ही 
उपासना�णाली व ितचे तxवmान आजही 
िनतांत अनुकरणीय आहे व पुढेही तसेच राहील 
यात ितळमा(ही संशय नाही. जोपय̂त जगात 



माणसू ताप(यांनी (5त राहील व जोपय̂त 
6याला 5वत::या अपणू"तेची जाणीव व बोचणी 
राहील तोपय̂त द�ा(ेय अmान-अंधकारात 
6याला दीप5तंभा�माणे पथ�दश"न करीत 
राहतील. 

 

 

 

 

 



संत तुकारामांची द�भ�� 

संत तुकारामांची द�भ�� 

संत तुकारामांची द�भ��संत तुकारामांची द�भ��संत तुकारामांची द�भ��संत तुकारामांची द�भ��    



जग�ुI संत तुकाराम महाराजांना, 
,ीद�ा(ेयांनी भामा ड�गरावर, दश"न िदले. 
महाराजांना खपू आनंद झाला. महाराजांनी 
भावनावेगाने ,ीद�ा(ेयांचे चरण घ¡ धरले. 
आनंदा,ूंनी द�गु0ंची पाpपजूा केली. 6या 
अपवू" अशा सगुण साकार दश"नाने तुकाराम 
महाराज तGृ झाले. महाराजांनी ,ीद�ा(ेयां:या 
या साAा6कारी दश"नाला आपEया 
अभंगओळीमधनू अAर0पात साकार केले. 
महाराजां:या मुखातनू अभंग पाझ0 लागला. 

तीन िशरे सहा हात । तया माझा दंडवत।।तीन िशरे सहा हात । तया माझा दंडवत।।तीन िशरे सहा हात । तया माझा दंडवत।।तीन िशरे सहा हात । तया माझा दंडवत।।    
काखQ झोळी पुढे nान । िन6य जाBहवीचQ काखQ झोळी पुढे nान । िन6य जाBहवीचQ काखQ झोळी पुढे nान । िन6य जाBहवीचQ काखQ झोळी पुढे nान । िन6य जाBहवीचQ 
5नान।।5नान।।5नान।।5नान।।    
माथा शोभे जटाभार । अंगी िवभिूत संुदर।माथा शोभे जटाभार । अंगी िवभिूत संुदर।माथा शोभे जटाभार । अंगी िवभिूत संुदर।माथा शोभे जटाभार । अंगी िवभिूत संुदर।।।।।    
शंख चS गदा हात< । पायी खडावा गज"ती।।शंख चS गदा हात< । पायी खडावा गज"ती।।शंख चS गदा हात< । पायी खडावा गज"ती।।शंख चS गदा हात< । पायी खडावा गज"ती।।    
तुका Fहणे िदगंबर । तया माझा नम5कार।।तुका Fहणे िदगंबर । तया माझा नम5कार।।तुका Fहणे िदगंबर । तया माझा नम5कार।।तुका Fहणे िदगंबर । तया माझा नम5कार।। 



तुकाराम महाराज Fहणतात, `या भामा 
ड�गरावर:या िव5तीण" पठारावर पठारावर 
,ीद�ा(ेयांचे अभतूपवू" दश"न झाले. तीन 
मुखांचा, सहा बाह�  असलेला, काखेत झोळी 
अडकवलेEया अवधुत द�गुIंनी मजवर कृपेचा 
मेघ धरला. मी 6यांना साYांग दंडवत घातले. 
6यां:या पुढे चार nान होते. जाBहवी नदीमgये 
5नान क0न शुचीभतू" झालेEया द�ा(ेयां:या 
मा_यावर जटाभार शोभनू िदसत होता. 
सवा̂गावर िवभतूी संुदर शोभनू िदसत होती. 
हातामgये शंख, चS, गदा ही आयुधे होती. 
पायात खडावा हो6या. िदशांचे वf पांघरलेEया 
िदगंबर द�ा(ेयांना मी वारंवार नम5कार 
करतो. 6या:याच नामात गक"  होतो.’ 
,ीद�ा(ेयांचे वण"न करताना महाराजां:या 
साAा6कारी वाणीला बहर आला होता. 
द�ा(ेयांनी संुदर दश"न िदले आिण तो 
परमानंदाचा सोहळा आपEया XYीत साठवत 



असतानाच द�ा(ेय अचानकपणे गुG झाले. 
महाराज Dयाकूळ झाले. 6यांनी द�ा(ेयांचा धावा 
करायला सुIवात केली. 

नमन माझQ गुIराया । महाराजा द�ा(ेया ।। तुझी नमन माझQ गुIराया । महाराजा द�ा(ेया ।। तुझी नमन माझQ गुIराया । महाराजा द�ा(ेया ।। तुझी नमन माझQ गुIराया । महाराजा द�ा(ेया ।। तुझी 
अवधतू मिूत" । मा�या जीवाची िव,ांती ।।अवधतू मिूत" । मा�या जीवाची िव,ांती ।।अवधतू मिूत" । मा�या जीवाची िव,ांती ।।अवधतू मिूत" । मा�या जीवाची िव,ांती ।।    
जीव<चे साकडे । जीव<चे साकडे । जीव<चे साकडे । जीव<चे साकडे । कोण उगवील कोडQ ।। अनसयूा कोण उगवील कोडQ ।। अनसयूा कोण उगवील कोडQ ।। अनसयूा कोण उगवील कोडQ ।। अनसयूा 
सुता । तुका Fहणे पाव आतां ।।सुता । तुका Fहणे पाव आतां ।।सुता । तुका Fहणे पाव आतां ।।सुता । तुका Fहणे पाव आतां ।। 

द�गुIंची आळवणी करताना महाराजांचा 5वर 
आकाशDयापी झाला. द�ा(ेय लुG झाले याचे 
दुःख 6यां:या 5वरांमधनू �कट होऊ लागले. 
6यांना ,ीद�गुIं:या दश"नाची िवलAण ओढ 
लागली. महाराजांचा Dयाकूळ 5वर VWांडभर 
घुम ूलागला. 6या 5वरांनी अवघा भामा ड�गर 
चंu�काशासारखा उजळून िनघाला. द�गुIंनी 
आपEया भ�ाची आत" साद ऐकली आिण 6यांनी 



आपEया या लाडzया भ�ाला पुBहा दश"न िदले. 
द�ा(ेयांनी �काश0पात आपले दश"न 
महाराजांना घडवले होते. ,ी द�गुI आपEया 
�6येक भ�ाला आपले कृपावभैव अप"ण 
करतात. ,ीगुIचUर(ा:या मंगल 
पारायणा:यावेळी जसा द�वण"न करणारा 
सं5कृत |ोक Fहणतात, तसाच तुकाराम 
महाराजांचा हा �6यA अनुभतूी देणारा, 5व0प 
वण"न करणारा अभंग Fहटला तर मनामgये 
चंदनगंधासारखी िवलAण लाट उसळते. 
तुकाराम महाराजांनी जशी ,ीद�गुIंना साद 
घातली ती आत"ता �6येक द�भ�ा:या 
मुखातनू �कट होणे आवeयक असते. मन शांत 
झाEयावर आिण द�गुIंचे �6यA दश"न 
घडLयासाठी `,ीगुIचUर(ाचे पारायण करावे. 
असा एक शुभसंकेत आहे. ,-ा आिण पािवªय 
द�ा(ेयांचे िनिsतपणे दश"न घडिवते. 



आनंद सं�दायआनंद सं�दायआनंद सं�दायआनंद सं�दाय    

सदानंद नावा:या ऋष<नी आनंद सं�दाय सुI 
केलेला आहे. ते द�ा(ेयांचे िश�य होते. 6यांचा 
जBम  जBमेजय राजाने केलेEया पु(कामेYी 
यmातनू झाला होता असे सांिगतले जाते. ते 
सव"( संचार करीत असताना १०० पावले 
टाकEयावर """",ी द�",ी द�",ी द�",ी द�"    असे उ:चारण करीत 
असत. कना"टकातील बासवकEयाण येथे आनंद 
सं�दायाचे मळू पीठ आहे. या सं�दायाची 
गुIपरंपरा िव�ण ू-िवधी-अि(-द�-सदानंद अशी 
मानली जाते. संपणू"  िवnामgये आनंद व �ेम 
भाव िनमा"ण Dहावा, माणसाने माणसू Fहणनू 
सवा̂बरोबर Dयवहार करावा आिण सव"  िवn 
आनंदमय करावे ही आनंद सं�दाय परंपरेची 
,-ा आहे. यािशवाय निृसंहसर5वती आळंदी 
परंपरा, िवदभा"तील देवनाथ परंपरा, ,ी 
गुIचUर(ाचे िलखाण करणारे सायंदेव परंपरा, 



िनरंजन रघुनाथ परंपरा, �काश परंपरा, 5व0प 
सं�दाय परंपरा, चतैBय परंपरा, इ. अनेक सम-ृ 
आिण भDय परंपरा आिण उपसं�दाय ,ी द� 
सं�दायामgये िदसनू येतात. िविवध नावानी 
�िस- असलेले आिण िविभBन �कार:या 
उपासना प-ती असलेले हे सं�फाय आिण 
परंपरा मळू द� सं�दायाशी िनगडीत आहेत. 

    

    

    

    

    



संसंसंसं�दायाचे tंथ�दायाचे tंथ�दायाचे tंथ�दायाचे tंथ    

,ी द�गु0ंनी 'द� संिहता' नावाचा tंथ िलिहला. 

परशुरामांनी 6यावर आधाUरत 'परशुराम 
कEपस(ू' नावाची पBनास खंडांची रचना केली. 

सुमेधाने या दोन tंथां:या आधाराने ि(पुररह5य 
नावाचा tंथ रचला. 

अवधतूगीता नावाचा tंथ एक �माणtंथ Fहणनू 
�ितyा पावला आहे. 

अथव"वेदात द�ा(ेय उपिनषदाचा समावेश आहे. 

गोरAनाथ िलिखत िहंदी रचनांचे संकलन 
गोरखबानी या tंथात झाले आहे. 

मुकंुदराज या आp मराठी कवीचे नाथपरंपरेशी 
जोडणारे उEलेख आढळतात. 



महानुभावां:या आp tंथापकै� 'साती tंथ' 
Fहणनू �िस- असलेEया सात tंथातील 
'उ-वगीता' या भा5करभट बोरीकर नावा:या 
एकादशटीकेत �ारंभीच द�ा(ेयाला नमन 
केलेले आहे. 

द�मिहमा गाLयासाठी िलिहलेला सदैाuवण"न 
हा tंथ आहे. 

गुIगीता 

द��बोध हा tंथ कावडीबुवा यांनी िलिहला. 

दासबोधा:या रचनेसाठी रामदास 5वामी यांनी 
द��णीत अवधतूगीतेचा आिण गुIगीतेचा 
उपयोग केला होता असे िदसनू येते. 

    

    



संबंिधत tंथसंबंिधत tंथसंबंिधत tंथसंबंिधत tंथ    

,ीगुIचUर(,ीगुIचUर(,ीगुIचUर(,ीगुIचUर(---- लेखक सर5वती गंगाधर 
द��बोधद��बोधद��बोधद��बोध---- कावडी बुआ 
द�माहा6Fयद�माहा6Fयद�माहा6Fयद�माहा6Fय---- ,ी टQबे 5वामी 
गुIलीलामतृगुIलीलामतृगुIलीलामतृगुIलीलामतृ----  
१) वामनबूंवा वामोरीकर   
२) ,ी िव�ाBस 
नवनाथभि�सानवनाथभि�सानवनाथभि�सानवनाथभि�सारररर 
नवनाथ सारनवनाथ सारनवनाथ सारनवनाथ सार---- लेखक धंुिडसुत माल ू
दिAणामतूb संिहतादिAणामतूb संिहतादिAणामतूb संिहतादिAणामतूb संिहता 
द�संिहताद�संिहताद�संिहताद�संिहता---- ,ी द�ा(ेय 

    

    



tंथसंपदा व 5तो(ेtंथसंपदा व 5तो(ेtंथसंपदा व 5तो(ेtंथसंपदा व 5तो(े    

tंथ व tंथाचे रचना5थळtंथ व tंथाचे रचना5थळtंथ व tंथाचे रचना5थळtंथ व tंथाचे रचना5थळ    

१) ि�साहfी,ीगुIचUरतFसटीकम्ि�साहfी,ीगुIचUरतFसटीकम्ि�साहfी,ीगुIचUरतFसटीकम्ि�साहfी,ीगुIचUरतFसटीकम्    (मळू 
१८८९)- माणगांव, महारा�� 
चिूण"का    (टीका १८९९)- �भास व�ारका, 
गुजरात. 
२) ,ीद�,ीद�,ीद�,ीद�पुराणपुराणपुराणपुराण    (सं5कृत) (१८९२)- VFहावत", 
उ�रांचल 
३)    नम"दालहरीनम"दालहरीनम"दालहरीनम"दालहरी    (१८९६)- हUर�ार, उ�रांचल 
४) ,ीद�िललामतृाि�धसार,ीद�िललामतृाि�धसार,ीद�िललामतृाि�धसार,ीद�िललामतृाि�धसार    (मराठी) (१८९७)- 
पेटलाद, मgय�देश 
५) कूम"पुराणाचे देवनागरीत िल�यंतरकूम"पुराणाचे देवनागरीत िल�यंतरकूम"पुराणाचे देवनागरीत िल�यंतरकूम"पुराणाचे देवनागरीत िल�यंतर (१८९८)- 
ितलकवाडा, गुजरात 
६) अनसयूा5तो(अनसयूा5तो(अनसयूा5तो(अनसयूा5तो( (१८९८)- िशनोर, गुजरात 
७) ,ी,ी,ी,ीद�पुराणटीकाद�पुराणटीकाद�पुराणटीकाद�पुराणटीका    (१८९९)- िस-परू, गुजरात 
८) ,ीद�माहा6Fय व ि(शित गुIचUर(,ीद�माहा6Fय व ि(शित गुIचUर(,ीद�माहा6Fय व ि(शित गुIचUर(,ीद�माहा6Fय व ि(शित गुIचUर( (मराठी) 



(१९०१)- मप6परू, मgय�देश 
९) सम|ोक�गुIचUर(सम|ोक�गुIचUर(सम|ोक�गुIचUर(सम|ोक�गुIचUर( (१९०३)- VFहावत", 
उ�रांचल 
१०)    लघुवासुदेवमननसारलघुवासुदेवमननसारलघुवासुदेवमननसारलघुवासुदेवमननसार    (मराठी) (१९०३)- 
VFहावत", उ�रांचल 
११) सGशितगुIचUर(सासGशितगुIचUर(सासGशितगुIचUर(सासGशितगुIचUर(सारररर (मराठी) (१९०४)- 
VFहावत", उ�रांचल 
१२) ,ीकृ�णालहरी,ीकृ�णालहरी,ीकृ�णालहरी,ीकृ�णालहरी (५१ |ोक) (१९०५) 
,ीगुI5तुित 5तो(-  गाणगापरू, कना"टक 
१३) द�चंप ूव कIणाि(पदीद�चंप ूव कIणाि(पदीद�चंप ूव कIणाि(पदीद�चंप ूव कIणाि(पदी (१९०५)- नरसी, 
महारा�� 
१४) दDयथbषडानन5तो( व दDयथbषडानन5तो( व दDयथbषडानन5तो( व दDयथbषडानन5तो( व 
कुमारिशAाकुमारिशAाकुमारिशAाकुमारिशAा (१९०७)- हंपी, कना"टक 
िशAा(यम्िशAा(यम्िशAा(यम्िशAा(यम्    (सं5कृत)    युवािशAायुवािशAायुवािशAायुवािशAा (१९०८)- 
मुz6याला, आंj�देश 
व-ृिशAाव-ृिशAाव-ृिशAाव-ृिशAा (१९०८)- मुz6याला, आंj�देश 
१५) गुIसंिहता (सम|ोक� गुIसंिहता (सम|ोक� गुIसंिहता (सम|ोक� गुIसंिहता (सम|ोक� 
गगगगुु ुुIIIIचचचचUUUUरररर(((()))) (१९०७)- तंजावर, आंj�देश 



१६) fीिशAाfीिशAाfीिशAाfीिशAा (मराठी) (१९०८)- मुz6याला, 
आंj�देश 
१७) गंगेची5तुतीगंगेची5तुतीगंगेची5तुतीगंगेची5तुती    (१८९६)- हUर�ार, उ�रांचल 
१८) नम"दा5तुतीनम"दा5तुतीनम"दा5तुतीनम"दा5तुती- नेमावर, मgय�देश 
१९) अभंगअभंगअभंगअभंग----िम(िम(भांडतीिम(िम(भांडतीिम(िम(भांडतीिम(िम(भांडती---- िचखलदा, 
मgय�देश 
२०) िस-सर5वती5तुतीिस-सर5वती5तुतीिस-सर5वती5तुतीिस-सर5वती5तुती---- िस-परू, गुजरात 
२१)    कृ�णावेणीपंचगंगा 5तो(कृ�णावेणीपंचगंगा 5तो(कृ�णावेणीपंचगंगा 5तो(कृ�णावेणीपंचगंगा 5तो(- मंडलेnर, 
मgय�देश 
२२) अखंड आ6माअिवनाशी द�5तो(अखंड आ6माअिवनाशी द�5तो(अखंड आ6माअिवनाशी द�5तो(अखंड आ6माअिवनाशी द�5तो(- 
गाणगापरू, कना"टक 
२३) साकारता5तो(साकारता5तो(साकारता5तो(साकारता5तो(    (१९०६)- बडवानी, 
मgय�देश 
२४) कृ�णालहरीसं5कृत िटकाकृ�णालहरीसं5कृत िटकाकृ�णालहरीसं5कृत िटकाकृ�णालहरीसं5कृत िटका- तजांवर, 
तिमळनाडू 
२५) गोदावरी5तुतीगोदावरी5तुतीगोदावरी5तुतीगोदावरी5तुती- सGगोदावरी, आंj�देश 
२६) वनैगंगा5तो(वनैगंगा5तो(वनैगंगा5तो(वनैगंगा5तो(    (१९०९)- पवनी, महारा�� 
२७) भभभभूू ूूततततििििपपपपशशशशााााचचचच5555ततततोोोो((((---- गुल"होसरू, कना"टक 



२८) तंुगभuा5तुतीतंुगभuा5तुतीतंुगभuा5तुतीतंुगभuा5तुती, , , , ि(पुरांतकेnर ि(पुरांतकेnर ि(पुरांतकेnर ि(पुरांतकेnर 
5तो(5तो(5तो(5तो(    (१९१०)- हावनुर, कना"टक 
२९) षट्पंचिशकावेदाBतपर 5तो(षट्पंचिशकावेदाBतपर 5तो(षट्पंचिशकावेदाBतपर 5तो(षट्पंचिशकावेदाBतपर 5तो(- हUरहर, 
कना"टक 
३०) द�महा6मन 5तो(द�महा6मन 5तो(द�महा6मन 5तो(द�महा6मन 5तो(- जनैापरू, कना"टक 
३१) ,ीपाद,ीवEलभ 5तो(,ीपाद,ीवEलभ 5तो(,ीपाद,ीवEलभ 5तो(,ीपाद,ीवEलभ 5तो(    (१९११)- कूरवपरू, 
कना"टक 
३२) जगदंबा5तुतीजगदंबा5तुतीजगदंबा5तुतीजगदंबा5तुती- तुळजापरू, महारा�� 

    

    

    

    



,ी द�सं�दाय व उपिनषदे,ी द�सं�दाय व उपिनषदे,ी द�सं�दाय व उपिनषदे,ी द�सं�दाय व उपिनषदे    

उपिनषद: जगातला सवा"त �ाचीन mानसाठा 
असलेEया उपिनषद वाडगमयात द�सं�दयाशी 
िनगिडत केवळ तीनच उपिनषदे आढळतात. 
आजवर ही उपिनषदे ,ीद� सं�दाियकांना 
सं5कृत मgये उपल�ध आहेत. ही उपिनषदे 
Fहणजे अवधुतोपिनषद, जाबालदश"नोपिन�द 
आिण द�ा(योपिनषद या तीन उपिनषदातनू ,ी 
द� सं�दायाचे त6वmान आिण मं( उपासना 
यावर उ�म �काश टाकला गेलेला आहे. 

अ�तैmान दातारं योग िवpा िवशारदम । अ�तैmान दातारं योग िवpा िवशारदम । अ�तैmान दातारं योग िवpा िवशारदम । अ�तैmान दातारं योग िवpा िवशारदम । 
राजयोगपरं राजयोगपरं राजयोगपरं राजयोगपरं     भभभभz6या ,ीप।दं स�ुIं भजे z6या ,ीप।दं स�ुIं भजे z6या ,ीप।दं स�ुIं भजे z6या ,ीप।दं स�ुIं भजे     ।।।।।।।। 

उपिनषदे हा विैदक त6वmानाचा पाया. वेदां:या 
शेवट:या भागात ती आली आहेत, 6यामळेू 
6यांना वेदाBत असेही Fहणतात. उपिनषद 



श�दात 'उप' आिण 'िन' हे दोन उपसग" असनू 
'सद्' हा धात ूआहे. सद् धातचेू बसणे, नाश 
पावणे, िशिथल करणे, जाणे इ. अनेक अथ" आहेत 
6या अथा"ना अनु0न प. प. जगतगुI 
शंकराचाया̂नी उपिनषद श�दाचे पुढील अथ" 
िदलेले आहेत,  

१) पNूय स�ुIं:या जावळ िनyापवू"क बसनू 
¢यावयाची िवpा  
२) जे मुमुAु या िवpेजवळ जाऊन ितचे िनyेने 
पUरिशलन करतात, 6यां:या संसार बीजाचा 
अिवpेचा ती नाश करते.  
३) जी िवpा मुमुAनूा VFहाजवळ नेऊन 
पोहोचवते ती. या सव" Dयाkयातनू उपिनषदे 
आ6मmानाचा उपदेश करतात हे िस- होते. 



िVिटश कालीन ,ी द� �ितमा असलेली चांदीची 
नाणी 
द�ा(ेयांचा अवतार �ामुkयाने अmानी िजवांना 
आ6मmान देऊन मु� करLयासाठी आहे. 
शि�पात सं�दायाचे स«गुI ,ी द�ा(ेयाच 
आहेत 6यांनी आपले एक िश�य "सं5कृती मुनी" 
याना जे mान िदले ते अवधुतोपिनषद आिण 
जाबालदश"नोपिन�द या मgये िदले असनू 
द�ा(योपिनषत हे भगवान नारायणांकडून 
भगवान VWदेवाना िमळालेले मं( आहेत. 
पािहEयां दोनीत मुkयxवे mान असनू 



ितसा9यात उपासना आहे. द�सं�दायातील 
सु�िस- व अ6यंत �भावी माला मं( 
द�ा(योपिनिशदात आहे. 
जाबालदश"नोपिनिशदात योगा:या आठ अंगांचे 
िववेचन आहे. हे पातंजल योग दश"नाह� ंन बरेचसे 
वेगळे आहे. अवधुत उपिनषदात "अवधुत" 
असणा9या आ6मmानी पुIषांची लAणे िदलेली 
आहेत. िन6य साधनाबरोबर उपिनशीदांचा बोध 
झाEयास मनोव�ृी आ6म mानाला अनुकूल होऊ 
लागते. 

िVिटश कालीन ,ी द� �ितमा असलेलीिVिटश कालीन ,ी द� �ितमा असलेलीिVिटश कालीन ,ी द� �ितमा असलेलीिVिटश कालीन ,ी द� �ितमा असलेली    चांदीची चांदीची चांदीची चांदीची 
नाणीनाणीनाणीनाणी    

िVिटश काळांत ई5ट इंिडया 
कंपनी:या १८३५  साली:या नाLयावर ,ी द�ांचे 
िच( होते. ,ी द�ा(ेया:या �ितमेची ही नाणी 
चलनात होती. 



द� सं�दायाचा �सार द� सं�दायाचा �सार द� सं�दायाचा �सार द� सं�दायाचा �सार                                                                                                             

थोरEया 5वामी महाराजांनी द� सां�दायाचा 
�सार जरी केला असला तरी महारा��, 
कना"टक, आंj आिण गुजरातचा दिAण  भाग 
असा भाग जा5त द�मय झालेला आढळतो, द� 
भ�� दुल"भ का असा िवचार क0 लागEयास 
आधी या �ांतात जBम, 6या दवैतािवषयी ,-ा 
असलेले माता िपता, 6यांनी तसे केलेले सं5कार 
आिण भ��चा XढसंकEप हे सव" कारणीभतू 
असEयाचे जाणवते. मग 6यातनूही कोणी 
खडतर भि�मागा"ची वाट चोखाळू लागEयास 
वरैाrयाची भीती आिण अजनू लहान आहेस द� 
भ��ला अशा उदगारानी पराव�ृ करLयाचा 
�य6न हा अडथळा आहेच, वा5तिवक पाहता 
मा�या मते द� भ�� एDहडे सुलभ काही नसावे, 
5मरण करताच ता6काळ हजर होणारे, केवळ 
5मरणमा(Q संतुY होणारे, भ�ाकडून काही 



अपेAा न ठेवणारे असे दवैत कोणते असेल? देतो 
6याला द� Fहणतात, काय देतो तर 5वतः ला 
अप"ण करतो. �ा मायामय संसाराची खरी 
ओळख क0न देऊन जीवाला ऐिहकापासनू 
पराव�ृ करणारे असे हे दवैत अितशय कोमल 
�दयी आहे, 6याला आपले मनोगत सांगा आिण 
सव" िचंता 6यावर सोडून िनधा"5त राहा. 

||,ी 5वामी समथ" || 


