
 

महासाधू श्री दत्त ददगंबर अण्णाबुवा महाराज, दमरज. 

 

 

 

श्री अण्णाबुवांचे बालपण व दत्ताते्रयाची कृपा- 

 

“जगाच्या कल्याणा संतांच्या दवभूती” या उक्तीप्रमाणेच महासाधू श्री दत्त 

ददगंबर अण्णाबुवा महाराज, दमरज याांचा अवतार झाला. बोरपाडाळे, तालकुा 

पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापरू येथे कुलकणी कुटुांबात याांचा िन्म झाला. तयाांची िन्मजतथी 

ज्ञात नसली तरी ते अक्कलकोट स्वामी समथाांचे समकालीन होत. आषाढ शुद्ध चतुर्थी, 

शके १७९४ (९ जून १८७२) या पणु्यजतथीस तयाांनी जमरि येथे आपला देह 

ठेवला. तयाांचे बहुतेक वास्तव्य जमरि पररसरात तसेच अिुुनवाड, जिरोळ, नरसोबावाडी, 

म्हसैाळ, आरग, बेडग, साांगली येथे होते. 

 

बालपणातील तयाांची अवधतू जदगांबर वतृ्ती व मुांिीनांतरही तयाचे वतुनात काही 

फरक पडला नाही असे पाहून जचांताग्रस्त आई वडील तयाांना नरसोबावाडीस घेऊन आले. 

तयाांचेसाठी श्री दत्ताते्रयास साकडे घातले. श्री दत्ताते्रयाांनी हे अवतारी बालक माझेच 

रूप आहे. त्याला इरे्थच राहू दे. काळजी करू नये असे साांगीतले व तयाांना आपल्या 

गावी परत िाण्यास साांगीतले. तेव्हापासनू काही काळ श्री अण्णाबवुा वाडीतच होते. 

वाडीतील काही खट्याळ लोकाांनी तयाांना िाणनूबिुनू त्रास दतेाच श्री दत्ताते्रयाांनी ह्या 

खट्याळ लोकाांना चोप दऊेन चाांगलाच समाचार घेतला व तयाांस त्रास न दणे्याबाबत 

दरडावल.े तयामळेु अण्णाबवुा ह ेदत्तावतारी असल्याचे सवुश्रतृ झाले. तयानांतर आपल्या 

लीलाकायाुकरीता, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रामखु्याने जमरि व आसपासच्या परीसरात 

तयाांची भ्रमांती व वास्तव्य झाले. 

 

श्री अण्णाबवुा ह े आिानबुाहू व तेिःपुांि तर होतेच, पण तयाांच्या भव्य 

कपाळावर िणकूाही जतसऱ्या जदव्य डोळ्याची खणू होती. तयाांचे गळ्याभोवतीच्या तीन 

वळ्या ब्रह्मा, जवष्ण ूव महिेाचे अजस्ततव दिुवीत होतया. ते जदगांबर अवजलया होते. 

 



 
 

 

स्वामी समथाांप्रमाणेच श्री अण्णाबुांवाांच्या लीला भक्त-सांकट जनवारण करणाऱ्या, 

सज्िनाांना अभय तर दिुुनाांना वठणीवर आणणाऱ्या आहते. स्वतः श्री स्वामी समथाांनी 

अक्कलकोटास तयाांचेकडे आलेल्या कुष्ठव्याधीग्रस्त व्यक्तीस व्याधी जनवारण्याकरीता 

“जमरिेला कोडतात िा. तेच तझुी व्याधी जनवारण करतील. ते म्हणिे मीच आह.े” असे 

साांगनू श्री अण्णाबवुाांच्याकडे पाठजवले असता श्री अण्णाबवुाांनी आपल्या पदस्पिाुने 

तयाचे कुष्ठ जनवारण केले.  

 

अवतारी महातम्याांची सत्ता सवु प्राणीमात्राांवर व जनसगाुवर असते. तयाांचे अांगी 

भतूदयेचा जनताांत व जनरांतर वास असतो. साांगलीच्या रािेसाहबेाांचा जपसाळलेला हत्ती श्री 

अण्णाबवुाांच्या केवळ प्रेमळ निरेने व स्पिाुने वठणीवर आला व नतमस्तक झाला. 

अण्णाबवुाांच्या काही लीलाांचा समावेि म्हसैाळचे अण्णाबवुाांचे जिष्य व समकालीन 

कवी केिवानांद (केिव मोरेश्वर कुलकणी) याांनी तयाांच्या चररत्र ग्रांथात ओवीबद्ध केला 

आह.े तसेच जमरिेचे श्री. जव. गो. साठ्ये याांनी तयाांच्या “चररत्र दत्त जदगांबर अण्णाबवुा 

महाराि” या ग्रांथात तयाांच्या लीला व भक्ताांना येत असलेले अनभुव याांचे वणुन केले 

आह.े 

 

करवीर दत्त श्री कृष्ण सरस्वती ह ेअण्णाबवुाांच्या समाधीचे दिुन घेण्यास आले 

असता तयाांचेत व अण्णाबवुाांमध्ये सांवाद झाला. समाधीतनू अण्णाबवुा म्हणाले, “कृष्णा, 

त ूव मी वेगळा काां आह?े तझेु कायु चाांगले चालले आह.े” 



 

श्री ब्रह्मचैतन्य गददवलेकर महाराि हहेी गरुूच्या िोधाथु श्री अण्णाबवुाांना भेटून 

गेले. श्री िांकर महाराि ही तयाांच्या दिुनासाठी येत असत. श्री म्हादबा पाटील हे तयाांच े

परम भक्त होते. 

 

आिही भक्ताांना तयाांच्या लीलाांची प्रजचती येते. नकुतेच कोल्हापरूचे दत्तावतारी 

श्री मुांगळे महाराि याांचे घरी, पणु्याचे श्री. जिरीष समुांत, याांनी श्री अण्णाबवुा महाराि 

याांच्यावरील स्वरजचत पद गाजयले असता, श्री मुांगळे महारािाांना अण्णाबवुा महाराि 

प्रतयक्ष तया जठकाणी प्रकट झाल्याच ेिाणजवले. तसेच साांगलीतील प्रजसद्ध सिुन डकक्टर 

मगदमू (क्रांती क्लिक्िक) याांना श्री अण्णा बवुाांच्या एका भक्ताची अवघड िस्त्रजिया 

करताना, अण्णाबवुा स्वतः जतथे उपजस्थत राहून िस्त्रजियेत मागुदिुन करत असल्याचे 

जदसले.  

 

श्री अण्णाबुवा महाराजांची प्रमुख मंददरे: 

 

१. श्री अण्णाबवुा दवेालय, सराफ कट्टा, जमरि, जिल्हा साांगली (स्थापना - १९११) 

जमरिेचे ततकालीन अजधपती श्री. गांगाधरपांत (बाळासाहबे) पटवधुन याांचे श्री 

अण्णाबवुाांवर जविेष पे्रम होते. एकदा अण्णाबवुा रािेसाहबेाांचे जनवासस्थानी असता, 

साांगलीचे प्रजसद्ध व्यापारी कै. बाळािी परुुषोत्तम िाह तेथे आले. एका दाव्यामळेु िेठिी 

जववांचनेत होते. तयाांचा जचांताग्रस्त चेहरा पाहता, “दाव्याचा जनकाल तमुच्या बािनेू 

लागेल” असे अभयोद्गार कानून अण्णाबवुा तेथनू जनघनू गेले. िेठिींनी तयावेळी मनोमन 

ठरजवल ेकी दाव्याचा जनकाल आपल्या बािनेू झाल्यास, तया योग ेहोणारा सवु फायदा 

श्री चरणी अपुण करीन. तयाांनी िेथे अण्णाबवुाांचे दहेावसान झाले तेथे आपल्या 

वचनानसुार सराफ कट्टा, जमरि येथे अण्णाबवुाचे सुांदर व दखेणे पादकुा मांजदर उभे केले. 

तसेच पिूा अचाु व जनतय सेवा ह्याांची कायमस्वरूपी व्यवस्था केली.  

 



 
जमरितेील सराफ कट्टा येथील िहा कुटुांजबयाांनी बाांधलेले सन १९११ मधील समाधी मांजदर 

 

मांजदरात अजतिय िाांत, प्रसन्न वाटते. देिभरातले भाजवक भक्तगण दिुनास 

आविूुन येतात. जनतयसेवेची िबाबदारी श्री. आनांद गोडबोले पार पाडतात, तर 

दवेालयाची व्यवस्था सांस्थापक िहा कुटुांब (कै. आर. टी. िहा), श्री. जविय भाई िहा व 

कुटुांबीय, साांगली याांचेकडे आह.े ह े दवेालय िहा कुटुांबाचे खासगी मालकीचे आह.े 

तयाांचे योगदान मोठे आह.े मांजदरात प्रजतवषी आषान चतथुीस, पणु्यजतथी जनजमत्त सात 

जदवस उतसव चालतो. तयात महापिूा, अजभषेक, अण्णाबवुाांचे पोथीचे पारायण, भिन, 

प्रवचन, कीतुन, साांगीजतक कायुिम, पालखी, साांगता समारांभ, महाप्रसाद सवुच 

कायुिम उतसाहाने व श्रदे्धन ेपार पडतात. 

 

२. जमरि कृष्णाघाटावरती श्री अण्णाबवुाांचे समाधी मांजदर- 

 

श्री. बाळासाहबे नरगुांद े ह े तयाची दखेभाल करतात. जनतयसेवा पार पडते. 

पणु्यजतथी सोहळा उतसाहाने पार पडतो. 

         

३. बोरपाडाळे- 

 



 श्री अण्णा बवुाांच्या िन्मगावी, गावकुसाबाहरे, महादवे मांजदरासमोरील पादकुा व 

मांजदराचा िीणोद्धार पणु्याचे डक. जिरीष समुांत व जस्मता समुांत याांनी (आपल्या माता 

जपतयाांच्या स्मरणाथु) जदनाांक ९ सप्टेंबर २०१५ रोिी चबतुऱ्यासजहत करून एक छोटेसे 

सुांदर पादकुा मांजदर उभे केले. मांजदर ह े जनसगु सौंदयाुने वेनल े आह.े जनतय पिेूची 

िबाबदारी श्री. िांगम व श्री. सांिय जिांद ेतर दखेभालीची िबाबदारी श्री. समुांत पाहतात.  

 

  
तालकुा पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापरू येथील बोरपाडाळे, श्री अण्णाबवुा याांचे जन्म गावातील पादकुा 

मांजदर.  

 

श्री अण्णा बुवांच्या अदततत्वाची प्रदचती : २०१५ साली, सप्टेंबर उिाडला 

तरी पावसाच ेकाही जचन्ह नव्हते. अवषुणासदृि पररजस्थतीमळेु सवुिण जचांताग्रस्त होऊन 

आतरुतेने पावसाची वाट पाहत होते. आश्चयु असे की नेमक्या पादकुा प्रजतष्ठापनेच्या 

वेळीच मोराांचा आरव चाल ूझाला व िलधाराांनी आवेगाने श्री पादकुाांना अजभषेक केला. 

िण ू काही िलधाराांनी अण्णा बवुाांच्या दिुनाने आनांदनू िाऊन पादकुाांना अजभषेक 

केला. मांजदरात जमरिेचे जचत्रकार व अण्णाबवुा भक्त श्री. कुमार (जिरीष) कुलकणी(मो. िां. 



७६६६११७३२२)याांनी जचतारलेल ेअण्णाबवुाचे जचत्र ही सरेुख आह.े येथे जनतय पिूा श्री. 

िांगम स्वामी करत असतात तर दखेभाल श्री. सांिय जिांद ेव श्री. जिरीष समुांत पाहतात. 

 

या मांजदरास भेट दणे्याकरीता कोल्हापरू बस स्थानकावरून मलकापरू, रतनाजगरी 

या एस. टी. ने बोरपाडाळे फाट्यावर उतरावे लागते. तेथनू १.५ जक मी अांतरावर ह ेमांजदर 

आह.े बोरपाडाळे गावात अण्णाबवुाचे राहते घर ही आह.े पवूी तेथे अण्णाबवुाांचे पिून, 

भिन, कीतुन चालत असे. पालखी जनघत असे. आिजमतीस ही परांपरा खांजडत झाली 

आह.े मात्र, बोरपाडाळे भिनी मांडळ अण्णाबवुाांचे पणु्यजतथीस जमरिेस आविूुन िाऊन 

सेवा दतेात. 

 

४. जिरोळ :  

 

जिरोळ येथेही अण्णाबवुाांचे छोटेस े सुांदर पादकुा मांजदर आह.े या मांजदरातील 

पादकुाांची स्थापना श्री. िोजतराम इांगवले या अण्णाबवुाांच्या भक्तानी केली आह.े ते 

जिरोळ ते कृष्णाघाट अिी अण्णाबवुाांची पायी वारी करत. वदृ्धापकाळात तयाांना दृष्ाांत 

दऊेन अण्णाबवुाांनी तयाांना या पादकुा जिरोळ येथे राहतया घरी स्थापन करण्यास 

साांजगतले. तेथे माझा वास राजहल असे वचन जदले. तयानसुार कै. िोजतराम इांगवले याांनी 

१९०५ साली पादकुा स्थापना आपल्या परसात केली व तयाची पिूा अचा ुकरण्याची 

िबाबदारी ह. भ. प. जवठ्ठल गोजवांद देजिांगकर याांचेवर सोपजवली. श्री जवनायक गिानन 

दजेिांगकर ह ेआि रोिी जनतय सेवेत आहते. २००५ साली, ितकपतूी समारांभ जप्रतयथु 

मांजदराचा िीणोद्धार झाला व छोटे मांजदर उभे राजहले. श्री िोजतराम इांगवले याांची पनुची 

जपनी डकरे कुटुांबीय मांजदराची दखेभाल करतात. तयाांचे योगदान मोठे आह.े 

 

- डॉ. दशरीष सुमंत, साम्राज्य सोसायटी, पौड रोड, पुणे-३८. 
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अण्णाबुवा महाराज पद: 

रचना - कवी डॉ. दशरीष सुमंत 

 

आिानबुाहू रूप ह ेसुांदर, तन ूजदगांबर िरी जवश्वम्भर 

अवतरलासी दत्त जदगांबर करण्या िगदोद्धार 

स्वामी अण्णाबवुा महाराि… ।। १ ।। 

 

जदव्य लोचने, सतेि काांती, सदा उभाजच भक्ताांपाठी 

कररता धावा धावनुी येिी, उांचावजूनया हात 

स्वामी अण्णाबवुा महाराि… ।। २ ।। 

 

कुणािी दजेस धनसांपत्ती, कुणास होते सांतती प्राप्ती 

कृपा कटाके्ष टळती व्याधी, दीनाांचा त ूनाथ 

स्वामी अण्णाबवुा महाराि… ।। ३ ।। 

 

तझु्या दिुने  फुलते सषृ्ी, तझु्याच कृपे नाांद ेिाांती 

जचांता- जवघ्न ेपळुनी िाती, कली काळाची ही नरुते भीती, तजूच तारणहार 

स्वामी अण्णाबवुा महाराि… ।। ४ ।। 

 

झाली पळापळ गडबड गदधळ, भीतीन ेतर उडाली गाळण 

उरात धडधड एकच धास्ती, जपसाळलेला सटुला हत्ती 

उधळू नी येई अांगावरती, जथिनूी गेली सगळी वस्ती 

झाल ेसारेिण हरैाण 

स्वामी आवरा हो गिराि… ।। ५ ।। 

 

दृष्ीस पडता आपलुी काया, घडे चमतकार घडली माया…. 

धावत आला आपलु्या िवळी, िण ूभेटण्या माय माउली 

लववनूी माथा आपलु्या चरणी, झाला नतमस्तक गिराि 

स्वामी अण्णाबवुा महाराि… ।। ६ ।। 

 



दाता त्राता तचूी जवधाता, पजतत पावन तूजच दत्ता 

रक्षण कताु, त ूभय हताु, जमरिेचा त ूश्वास 

स्वामी अण्णाबवुा महाराि… ।। ७ ।। 

 

करुणाघन त ूभक्त वतसला, दया सागरा जदन दयाळा 

द ेरे िक्ती करण्या भक्ती, चरण तझेु रे जिवण्यासाठी 

हजेच मागणे आि 

स्वामी अण्णाबवुा महाराि… ।। ८ ।। 

 


