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1300 ஆம் ஆண்டு கிழக்கு ககோதோவரி கரரயில் உள்ள பீதோபுரம் என்ற ஊரில் 

அப்பலரோஜூ சரம்ோ என்ற அந்தணர ் இருந்தோர.் இது ஆந்திரப் பிரகதச 

மோனிலத்தில் உள்ளது. அவர ்மரனவியின் பபயர ்சுமதி.  அவள் சிறந்த பதிவிரரத.  

அவரக்ள் இருந்த இடத்ரத சுற்றி நிரறய பகவோன்  சிவபபருமோன் மற்றும் பகவோன்  

விஷ்ணு ஆலயங்கள் இருந்தன. புரோணங்களின்படி பீதோபுரம் மிகவும் புனிதமோன 

இடம் என்று கூறப்படுகின்றது. சுமதி மற்றும் அப்பலரோஜூ தம்பதியினருக்கு பல 

குழந்ரதகள் பிறந்து இறந்து கபோயினர.் ஆனோல் அவரக்ளின் கபோதோத கோலகமோ 

என்னகவோ அப்படி பிறந்திருந்த குழந்ரதகளில் உயிர ்பிரழத்து இருந்த இரண்டு 

குழந்ரதகள் உடல் ககோளோறுடன் இருந்தன. ஒருவனுக்கு கோது ககடக்ோது. மற்றவன் 

முடமோனவன். பிறந்து விட்டப் பிள்ரளகரளத் தூக்கியோ கபோட முடியும். 

அவரக்ரளயும் மற்ற குழந்ரதகரள கபோலகவ அன்புடன் வளரத்்து வந்தனர.்  



இருவர ்மனதிலும் அது பற்றிய கவரல இருந்தோலும் கடவுள் போரத்்துக் பகோள்வோர ்

என்ற நம்பிக்ரக இருந்தது.  இருவரும் அந்த துயரமோன மன நிரலயிலும் சோது, 

சன்யோசிகள் என வந்தவரக்ளுக்கு சோப்போடு கபோடோமல் அனுப்பியது இல்ரல.   

 

கோலம் உருண்டது. ஒரு நோள் அவரக்ள் வீட்டில் புண்ணியோவசனம் பசய்தனர.் 

கோரியம் முடிந்ததும் சோப்பிட அந்தணரர அரழத்து வர அப்பலரோஜூ 

பசன்றிருந்தோர.் அந்த கநரத்தில் பகவோன்  தத்தோத்திகரயர ்அவரக்ள் வீட்டிற்கு ஒரு 

துறவி உருவில் வந்து பிடர்சக் ககடக், பதிவிரரதயோன சுமதியும் வந்திருந்த துறவி 

யோர ்என்பரதப் புரிந்து பகோண்டோள். ஆனோல் தோனும் அரத பவளியில் கோட்டிக் 

பகோள்ளோமல் அவர ்கபோதும் கபோதும் என்று பசோல்லும் அளவிற்கு உணவு கபோடட்ு 

உபசரிக்க, மனம் மகிழ்ந்து கபோன பகவோன்  தத்தோத்திகரயரும் தன் உண்ரமயோன 

பசோரூபத்ரதக் அவளுக்குக் கோட்டிய பின் தோன் திரும்பச ்பசல்லும் முன் கூறினோர ்

‘தோகய உன் குணத்ரதக் கண்டு என் மனம் மிகவும் மகிழ்சச்ி அரடகின்றது. 

வீட்டிற்கு கபோஜனத்திற்கு வரும் பிரோமணரக்ள் அருந்தும் முன்கப பசி என்று ககடட்ு 

வந்த எனக்கு வயிறோற உணவு தந்தோய். உனக்கு என்ன வரம் கவண்டும் ககள் 

தருகிகறன். சற்றும் தயங்கவில்ரல சுமதி. தன் இரண்டு குழந்ரதகளின் நிரலரய 

எடுத்துக் கூறிய பின் தனக்கு அவரரப் (பகவோன்  தத்தோத்திகரயர)் கபோன்ற ஒரு 

மகன் பிறக்க கவண்டும் என கவண்டினோள். அவரும் அந்த வரத்ரதத் தந்த பின் 

திரும்பச ்பசன்று விட்டோர.்   

 

வீடு திரும்பிய கணவனிடம் நடந்தரதக் கூறியவள், மீண்டும் சரமத்து அவருடன் 

வந்திருந்த அந்தணரக்ளுக்கு வயிறு நிரறய சோப்போடு கபோடட்ு அனுப்பினோள். 

பகவோன் தத்தர ் அருளிபடிகய அடுத்த சில மோதங்களில் அவள் கருவுற்று நல்ல 

குழந்ரதரயப் பபற்று எடுத்தோள். பகவோன்  தத்தோத்திகரயர ்கூறியது கபோலகவ 

பகவோன் தத்தகர அவள் கருவில் பசன்று அவரக்ளின் மகனோக அவரதரித்தோர.்  

அந்த மககன பகவோன்  தத்தோத்திகரயரின் முதலோவது அவதோரமோன வல்லபோ 

ஆவோர.் கவத போடங்களிலும், சோஸ்திரங்களிலும் அபோரமோன அறிவு பபற்ற அவர ்

பிற்கோலத்தில் மோபபரும் கயோகியோக விளங்குவோர ் என கஜோதிடரக்ள் கூறி 

இருந்தனர.் அவருக்கு எடட்ு வயதோன பபோழுது பூணுல் கபோட்ட பின் கவத 

போடங்கரள பயிற்சி பசய்ய ஆரம்பித்து விட்டோர.்   பதிகனழு வயதோன பபோழுது 

அவருக்குத் திருமணம் பசய்ய முரனந்தனர.் ஆனோல் வல்லபோகவோ தோன் ஒரு 

சன்யோசி என்பதோல் தனக்கு திருமணம் பசய்யக் கூடோது எனக் கூறி அவரக்ரளத ்



தடுதத்ு விட்டோர.் 'எங்கள் கோலத்திற்குப் பின்னர ் உன்னுரடய குருடும் 

பநோண்டியுமோன இரண்டு சககோதரரக்ரளயும் கோப்போற்றவோவது இந்த வீட்டில் ஒரு 

பபண் கவண்டுகம. இல்ரல எனில் அவரக்ரள கவனித்துக் பகோள்ள யோர ்

இருப்போரக்ள்' எனக் கூறி அழுதனர.்  'கவரலப்படோதீரக்ள்' என்றோர ்ஸ்ரீ வல்லபோ. 

அது மடட்ும் அல்ல 'நோன் இருக்க பயம் ஏன்' என்றவர ் அந்த இரண்டு 

சககோதரரக்ரளயும் அருகில் அரழத்தோர.் சற்று கநரம் அவரக்ரளகய போரத்்துக் 

பகோண்டு இருந்த பின் அவரக்ரள தன் ரககளோல் தடவிக் பகோடுக்க கண் போரர்வ 

அற்றவன் போரர்வ பபற்றோன். முடமோனவன் எழுந்து நடக்கலோனோன். தங்களுரடய 

மூன்றோம் மகனின் அற்புதத்ரதக் கண் எதிகர கண்ட பபற்கறோர ் ஆனந்தக் 

கண்ணீர ்விடட்ு அழுதனர.்  பகவோன் தத்தர ்அப்கபோது அவரக்ள் முன் கதோன்றி ஸ்ரீ 

வல்லபோவின் மூலம் தன் அவதோரத்ரதக் கோட்டினோர.் அப்பபோழுதுதோன் 

அரனவரும் புரிந்து பகோண்டனர ் ஸ்ரீ வல்லபோ கவறு யோரும் அல்ல, சோடச்ோத் 

பகவோன்  தத்தரின் அவதோரகம என.   

 

தோன் எடுத்த பிறப்பிற்கு சில கோரணம் உண்டு என்றும் ஆககவ தன் கடரமகரளச ்

பசய்ய தோன் கபோக கவண்டும் என்று கூறி விடட்ு யோத்திரரக்குக் கிளம்பினோர ்ஸ்ரீ 

வல்லபோ.   நோட்டின் பல பகுதிகளுக்கும் யோத்திரர பசன்று பதய்வீகத்ரதப் 

பரப்பிய வண்ணம் இருந்தவர ் ஒருமுரற ஆந்திரோவில் கிருஷ்ணோ நதிக் கரர 

அருகில் குளிக்கச ்பசன்றோர.் அந்த கோல கட்டத்தில் நோட்டின் பல்கவறு பகுதிகளில் 

முகமதிய மன்னரக்ளும் அவரக்ளின் பிரதிநிதிகளும் இருந்தனர.் அவர ்குளித்துக் 

பகோண்டு இருந்த அகத ஆற்றில் ஒரு வண்ணோனும் துணிகரளத் துரவத்தபடி 

இருந்தோன். அவன் இருந்த இடத்திற்கு சற்று தள்ளி ஒரு பபரிய பணக்கோர நவோப் 

தன் குடும்பத்தினருடன் குளித்துக் பகோண்டு இருந்தோர.் அந்த வண்ணோன் ஏரழ 

என்றோலும் பகவோன்  தத்தோத்திகரயரின் பக்தன். அவரிடம் அளவு கடந்த பக்தி 

பகோண்டவன். அந்த நவோப்ரபக் கண்டவன் மனதில் நிரனத்தோன், 'எனக்கும் 

இப்படி பணமும் பபோருளும் இருந்தோல் எத்தரன நலமோக இருக்கும்?’ தூரத்தில் 

இருந்த வல்லபோவின் இருதயத்தில் அந்த பக்தனின் ஏக்கக் குரல் ஒலித்தது. பிறகு 

என்ன நீயும் அடுத்த பிறவியில் அவரனப் கபோலகவ பபரும் பணக்கோரனோகப் 

பிறப்போய் என ஆசிரவ்தித்தோர.் அவன் அடுத்த பிறவியில் பபரும் பசல்வந்தனோகப் 

பிறந்து தத்தரின் அடுத்த அவதோரப் பிறவியோன நரசிம்ம ஸரஸ்வதியின் பரம சீடன் 

ஆனோன். அரத அவன் தன் முன் பிறவிரய கணித்துக் கூறிய கஜோதிடரக்ள் மூலம் 



பதரிந்து பகோண்டோன். பகவோன்  தத்தத்திகரயரின் மகிரமரயக் கண்டு ஆனந்தம் 

பகோண்டோன்.    

 

இன்பனோரு முரற அம்பிகோ என்ற ஒரு பிரோமணப் பபண் நதியில் விழுந்து 

தற்பகோரல பசய்து பகோள்ள முயன்ற பபோழுது அவரள அப்படி பசய்வது போபம் 

என ஸ்ரீ வல்லபோ தடுத்து நிறுத்தினோர.் அவளும் தன்னோல் தன் வறுரமரயத் தோள 

முடியோமல் இந்த முடிவுக்கு வந்ததோகவும், உதவோக்கரரயோக இருக்கும் 

தன்னுரடய மகனோல்தோன் இந்த முடிவுக்கு வந்ததோகக் கூறினோள். அரத ககடட்ு 

அவளுக்கு அருள் புரிந்து வறுரமரய கபோக்கியவர,் தன்னுரடய அடுத்தப் 

பிறவியில் அவளுக்கக மகனோகப் பிறந்து அவள் மன மகிழ்சச்ியுடன் இருக்க உதவ 

கவண்டும் என நிரனத்கத ஸ்ரீ நரசிம்ம சரஸ்வதி ஸ்வோமியோக அவதரிதத்ோர ்என்ற 

கரதயும் உண்டு. இப்படியோக பல இடங்களிலும் பசன்று பசவிடரக்ளுக்கு கோது 

ககடக்ச ்பசய்தும், கநோய்களில் அவதிப் பட்டவரக்ரள குணமோக்கிக் பகோண்டும், 

பக்தரக்ளுக்கு பல்கவறு வரககளிலும் ஆசிகள் கூறி பதய்வீகத்ரதப் பரப்பி பல 

அற்புதங்கரள பசய்து வந்தவர ் கங்ரகக் கரரக்குச ் பசன்று அங்கு 

பிரோரத்ரனகள் புரிந்த பின் ஜல சமோதி எய்து மரறந்து கபோனோர.் 
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In the year 1300, a Brahmin by name Appala Raju was living in village Peethambara 

by the side of river Godavari which was surrounded by several temples of Lord Shiva 

and Lord Vishnu. Peethambara is in Andhra Pradesh. The name of his wife was 

Sumathi. She was a chaste wife and according to Puranas, Peethambara is a holy place. 

The couple delivered several children, but unfortunately, all of them died in one reason 

or the other.  However two of the children remained alive, but they were with 

physically challenged- one cannot hear and the other handicapped.  Even then the 

couple brought up the children well showering love and affection with the fond hope 

that God would take care of them on some day.  However Inspite of mental stress, 



they never let any of the saints and sages go away without taking food in their home 

whenever they came there. 

 

Days passed, and a ritual was performed at home and Appala Raju went out to call 

some Brahmins to partake food which was usually done at the end of the ritual. When 

he went out to bring some Brahmins, Lord Dattathreya visited their home in the guise 

of a Sanyasi and Appala Raju’s wife being a chaste woman could identify the Lord and 

without showing it out, she offered him enough food till his hunger was satiated. 

Pleased with her pleasing manner in respecting the saints and sages, the Lord 

appeared before her in his true form and offered to give her any boon which she 

would ask.  Sumathi did not think for a second and instantly narrated their mental 

ordeal on account of the two physically challenged sons and requested his grace to 

have another son who would in all aspects be hale and healthy like the Lord himself. 

H granted the boon as desired by her and went away.    

 

She informed the visit of the Lord, the boon she received and asked the Brahmins to 

rest for a while, cooked fresh food and offered them to their satisfaction satiating their 

hunger. In the next few months the couple bore a son who was incarnate of Lord 

Dattathreya himself, fact of which was not known to them. The boy was named Sri 

Vallabha who grew up learning Veda Sasthras with high degree of wisdom and at the 

age of eight, the threat warming ceremony was performed and when he attained the 

age of seventeen, his parents attempted to formalise his marriage.  But Sri Vallabha 

turned down their request telling that he was a born sanyasi manifested for some 

reason.  His parents pleaded with him to marry as none were there to look after their 

physically challenged brothers after their demise. Shri Vallabha consoled his parents 

not to panic, called his two brothers near him, looked at their eyes for some time and 

warmly tendered their back. What a wonder, in the next moment both of them became 



normal persons, the blind got eye sight and the handicapped began walking. The 

excited parents wept uncontrollably at the miracle cure when Sri Vallabha appeared 

before them in his true form- Lord Dattathreya- and made them understand that the 

promise given by him to Sumathi that he would be born to them was real.  

 

Later on he told them that he had indeed incarnated for certain specific reasons and 

therefore took leave from them and began touring across the width and breath of the 

country. Wherever he visited, he displayed miracles and spread divinity and in one 

such voyage reached the bank of river Krishna in Andhra Pradesh. Everyone not only 

took bath in the river but also washed their clothes in the river. On the day as he went 

there, a poor washer man yearned at the sight of a powerful Nawab taking bath 

thinking whether he would also become rich like him at some stage. The feelings of 

the washer man when touched the heart of Shri Vallabha who was also taking bath 

there, he blessed him to born a rich person in the next birth. The washer man in his 

next birth got born rich and became disciple of Sri Narasimha Saraswathi Swami and 

learnt of the truth of his birth through sooth sayers and felt immensely happy at the 

grace of Lord Dattathreya.  

 

In another incident one Brahmin woman named Ambika attempted to commit suicide 

by jumping into the river out of frustration.  Sri Vallabha saved her. She complained 

to him that she was unable to live in peace because of her useless son, hence Shri 

Vallabha himself manifested as Shri Narasimha Saraswathi Swami to the same woman 

in his next birth to help her live in peace and cured those who cannot hear and others 

with deformities further spreading divinity throughout the land for many years and 

finally entered into river Ganges, never to come out  and disappeared for ever.  

     

 


