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ॐ नमो �ी गजवदना । गणराया गौर�वदंना ।।

�व�नेशा भवभय हरणा । नमन माझ ेसा�टांगी ।।1।।

नतंर न�मल� �ी सर�वती । जग�माता भगवती ।।

��हकुमार� �वणावती । �वयादा�ी �व�वाची ।।2।।

नमन तसे ग�ुवया� । सखु�नधान स�ग�ुराया ।।

�म�नी �या प�व� पाया । �च�श�ु�ध जाहल� ।।3।।

थोर ऋ�षमनुी सतंजन । बधुगण आ�ण स�जन ।।

क�नी तयांसी नमन । �ंथरचना आरंभल� ।।4।।

पवू�काळी एकदा अग��य ऋषी । भेटले का�त�केय�वामींसी ।।

नम�कार क�नी तयांसी । ��न �वचा� लागले ।।5।।

तहेतीस कोट� देव असती । ��येक आपणच �े�ठ �हणती ।।

सामा�य माणसाची मती । गुंग होऊनी जातसे ।।6।।

गाणप�य �हणती गणपती । शा�त �हणती महाशि�त ।।

�मात� �हणती पशपुती । व�ैणव �हणती �ी�व�ण ु।।7।।
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नाना देव नाना देवता । ��येकाची �ये�ठ�े�ठता ।।

आपाप�या पर�ने भ�ता । आकषु�नी घेतसे ।।8।।

हा �े�ठ क� तो �े�ठ । कोण कोणाहुनी क�न�ठ ।।

हे न कळ�याने �प�ट । मन सं�मी पडतसे ।।9।।

कोणी �हणती कालभरैव । हाच खरा महादेव ।।

तयाचे कृपेने सदैव । सकल क�याण होतसे ।।10।।

कालभरैव हा देव कुठला । कसा �याचा उ�भव झाला ।।

ह� जाण�याची मला । आतरुता फार लागल� ।।11।।

तर� आता कृपा क�नी । कोणता देव �े�ठ सवा�हुनी ।।

त ेमज सांगावे समजावनुी । उपकार मोठे होतील ।।12।।

त�ेहां �कंदानीं अग�तीसी । जी कथा सां�गतल� अपवू�सी ।।

ती सांगत� सवा�सीं । �हणे �म�लदंमाधव  ।।13।।

समेु� पव�तावर� एकेकाळीं । ��मा�द सकळ देवमडंळी ।

चचा� कर�त होती बसल� । त�ेहां काय जाहल�  ।।14।।

ऋषी आ�ण मनुीजन । सवा�नी एक� जमनू ।
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समेु�वर� केल� आगमन । घेतल� दश�न देवांच�  ।।15।।

��मदेवासी हात जोडून । �यानी केला एक ��न ।

” देवांमाजी सव��े�ठ कोण । �भो आ�हां सांगावे “।।16।।

त�ेहां �या ��मदेवाने । �वसाम�या��या अहंकाराने ।

आ�णक अ�तशय अ�वचाराने । उ�र �दल� झडकर� ।।17।।

मी सपंणू� स�ृट�चा �नमा�ता । �वयभं ूअना�द ��म असतां ।

माझी असामा�य �े�ठता । �वय�ंस�दच आहे क�ं ।।18।।

��मदेवाची गव�ि�त ऐकून । �ोधायमान झाले ऋतनुारायण ।

�हणाले,” ह� आहे तझु� अ�ान । स�य तू ंन जाणसी ।।19।।

मी �व�वाचा पालनकता� । मीच स�ृट�चा �नयतंा ।

मीच ग�तश�तीचा कता� । ��य� य��व�प मी ।।20।।

मी आहे परम�योती । मीच आहे परागती ।

के�लस सिृ�टची उ�प�� । मा�याच �ेरणेने तू ं।।21।।

अथा�त तू ं�े�ठ नसनू । मीच आहे �े�ठ जाण ।

�वतःकड ेघेसी मोठेपण । काय तलुा �हणाव� “।।22।।



झाल�, ऐस� जुपंल� भांडण । ” मीच �े�ठ� ” �हणती दोघेजण ।

शवेट�ं ” वेदांसी �वचा�ं आपण “। अस� �यांनीं ठर�वल� ।।23।।

ऋ�वेद आ�ण यजवु�द । सामवेद आ�ण अथव�वेद ।

यां�याशीं केला वाद�ववाद । ” �े�ठ देव कोण असे ? “।।24।।

ऋ�वेद �हणे ” �याचे पासनू । सवा�च� होत े�वत�न ।

�यांत भतूमा�ांचा �वलय जाण । तोच �� �े�ठ असे “।।25।।

यजवु�द �हणे �वचार क�न । योग�वार� होत� �याच� अच�न ।

य�यागांचा �वामी �वय�ंमाण । �शव तो �े�ठ जाणावा ।।26।।

साम �हणे ” �याम�य� �व�वाच� �मण । योगीजन क�रती जयाच� �यान ।

�या�या तजे� ��मांड उजळे पणू� । एक �यंबक �े�ठ तो ” ।।27।।

अथव� देई तसेच उ�र। �हणे ” जो भ�तांचे द:ुख कर� दरू।।

तोच कैव�य�प �ीशकंर। �े�ठ असे सवांहु�नी ” ।।28।।

वेदांचे उ�र ऐकून । ��मा आ�ण नारायण ।।

दोघांनीह� सतंापनू । �नदंा केल� �शवाची ।।29।।

त�च अमतू� �णव सनातन । मतू� �व�प क�नी धारण ।।

�हणे �वय�ंयोती शकंर भगवान । सव� देवांत �े�ठ अस� ।।30।।



तर�ह� दोघांचे भांडण । सपंले नाह� मळुीच जाण ।।

दरू होईना �यांचे अ�ान । त�ेहा चम�कार जाहला ।।31।।

दोघां�या म�ये एक �वराट । �द�य �काश�योत झाल� �गट।।

�या �योतीचा लखलखाट । �व�व�यापी भासला ।।32।।

हां हां �हणता �यो�तम�डल� । एक बालकाकृती �दस ुलागल� ।।

�द�य तजे�भा आगळी । मखुावर� �वलसतसे ।।33।।

वण� श�ुध�नलांजनासमान । ��ने� �व�च� नागभषूण ।।

��शळू वाजवी खणखण । �शवाचा अशंावतार तो ।।34।।

�याला बघनुी ��य� काळ । भयभीत होई कांपे चळचळ ।।

कालभरैव नावे सकळ । संबोधती तयाला ।।35।।

द�ुटांचे कर� तो दमन ।  या�तव ’ आमद�क ’ नामा�भधान ।।

भ�तांचे पाप कर� भ�ण ।। �हणनूी पापभ�क तो ।।36।।

’ कालराज ’ हेह� नाव �याचे । र�ण कर� तो काशी �े�ाच� ।।

पा�रप�य क�नी पा�यांच� । शासन घोर कर�तसे ।।37।।



अगंी �व�वो�धारक शि�त । ��लोक� जयाची थोर क�त� ।।

ऐसी पाहूनी बालम�ूत� । ��मदेव �यासी बोलला ।।38।।

मा�या पांच�या मखुापासनुी । ज�म तझुा झाला �हणोनी ।।

मला आता शरण येउनी । शभुा�शवा�द घेई त ू।।39।।

भणाणले ��हदेवाचे म�तक । �शव�नदंा कर� पाचवे मखु ।।

ऐकुनी �याची बकबक ।। काळभरैव �ु�ध जाहला।।40।।

भ�य �प �गट केले । अ�ाळ �व�ाळ आगळे ।।

डोळे लालेलाल झाले । जळ�या �नखा� यासारखे।।41।।

मग �या काळभरैवान� । डा�या करंगळी�या नखाने ।।

��मदेवाचे �शर छा�टले रागाने । अपराध केला �हणोनी ।।42।।

त�ेहा �या ��मदेवाचे डोळे । एका �णात च�क उघडले ।।

आ�ण �यांनी हात जोडीले । चकुलो चकुलो �हणोनी ।।43।।

नारायण�ह� त�च केले । भरैव�ततुी �तो� गाईले ।।

दोघांनाह� स�य �ान झाल� । ��य� �शव �गटले ।।44।।

देवांनी केल� प�ुपव�ृट� । आनदें भरल� सव� सिृ�ट ।।

�ीशकंराची दया�ि�ट । अभय देई दोघांना ।।45।।



�शव �हणे ��मदेवाला । आ�ण य��व�पी नारायणाला ।।

मीच हा अवतार घेतला । अ�ान दरू करायासी ।।46।।

अ�टभरैव माझ ेअशंावतार । काळभरैव हा सवा�हुनी थोर ।।

�याची तीन �व�पे अगोचर । जाणत ेतचे जाणती ।।47।।

महाकाळ,बटुकभरैव । �तसरा �वणा�कष�णभरैव ।

तयावर� ठे�वती भ�तीभाव । �यांचे क�याण होतसे ।।48।।

�े�पाल,ईशानचडं�ेवर । म�ृयुजंय,मंजघुोष,अध�नार��वर।

नीलकंठ,दंडपाणी,द��णाम�ूत �वीर । अवतार माझचे असती त।े।49।।

काळभरैवाची करतील भ�ती । �यांची होईल कामनापतू� ।।

�व�नेद:ुख� दरू होती । स�य स�य वाचा ह� ।।50।।

मग �हणे काळभरैवासी । तू ंजर� माझा अवतार अससी ।।

तर�ह� �प�ट सांगतो तजुसी । स�य त ेस�य मानावे ।।51।।

��मदेवाचे पाचवे मखु । माझी �नदंा कर� नाहक ।।

�हणनुी फ�त त�च म�तक । का�पलेंस तू ंकोपाने ।।52।।

�ोधाि�न पेटता मनी । �ववेकब�ु�ध भ�म होउनी ।।



घडती पाप� हातनुी । अ�वचार� अनथ� होतसे ।। 53।।

त ूवागलास अ�वचाराने ।  त�ुया �या द�ुकृ�याने ।

��मह�ये�या महापातकाने ।  �ा�सले असे तजुलागी ।।54।।

��हह�येचे पाप अघोर । द�ुप�रणाम �याचे थोर ।।

कोणी �कतीह� असो बलव�र । पापम�ुत न होई ।।55।।

जो कोणी महापातक कर� । तो तो जातो नरकपरु� ।।

अनतं यगेु  द:ुख भार� । भोगणे �ा�त होतसे ।। 56।।

जे�हा महापातक� �ाणी । म�ुत होतो नरककंुडातनुी ।।

�याला व�ृवेल� �शळा योनी । स�त ल� वष� लाभत े।।57।।

�यानतंर क�ड, मुगंी जीव योनी । सात हजार वष� क�ट भोगनुी ।

पशपु�ा�द अनेक ज�म घेऊनी । द:ुख भोगी अपार ।।58।।

हे �शवाचे भाषण ऐकुनी । काळभरैव घाबरला मनीं ।।

�हणे म�ुत �हावया पापातनुी । काह� उपाय सांगावा ।। 59।।

�शव �हणे मग �यासी । एक उपाय सांगतो तजुसी ।।

प�ृवीवर�ल ती वाराणसी । अ�वम�ुत त� �े� असे ।।60।।



�या �े�ाचे र�ण । चि�डका क�रती रा��ंदन ।।

�या सवा�चे नामा�भधान । ऐक आता सांगतो ।।61।।

दगुा� उभी द��णेला । अतंरे�वर� नऋै�येला ।।

अगंारे�वर� पि�चमेला । ससु�ज असे सव�दा ।। 62।।

भ�काल� असे वाय�येला । भीमचडंी उभी उ�रेला ।।

महाम�ा ईशा�य�दशलेा । �े�र�ण क�रतसे ।।63।।

उ�व�केशी स�हत शकंर� ।। पवू� �दशचेे र�ण कर� ।।

अध:केशी आ�नेय कोनावर� ।। ल� ठेवी अख�ंडत ।।64।।

ऐसे त ेकाशी�े� जाण । भलूोक� असे प�व� पावन ।।

तथेील पचंगंगेत क�रता �नान । पाप�ालन होतसे ।।65।।

देवदेवता, य� �क�नर । नाग, �स�ध आ�ण �व�याधर ।।

�पशा�च� आ�ण नार�नर । होती पापम�ुत �तथ� ।।66।।

�या �े�ी त ुजाशील जे�हा । पापम�ुत तहु� होशील त�ेहा ।।

व�ंय होऊनी सव� देवा । सखु� तथेे राहशील ।।67।।

�यावया�स आतां �ायि�च� । कापलेले म�तक घे हातांत ।।



काशीला जा �भ�ा मागत । पापम�ुत �हाया ।।68।।

ऐसे बोलनुी �णात । कैलासपती झाले ग�ुत ।।

काळभरैव �त�ह� लोकात । �मण क� लागला ।।69।।

तो पढेु पढेु चाले जर� । महापातक �याचा पाठलाग कर� ।।

येता वाराणशी�या वेशीवर� । पाप तथेेच थांबले ।। 70।।

काळभरैव �वे�शता काशी�े�ी । हातांतील शीर पडले खालती ।।

�या �थळा ” कपालमोचन ” �हणती । तीथ� ��स�ध झाले त� ।।71।।

काळभरैव झाला तथेील । शहराचा म�ुय कोतवाल ।।

दैवत थोर काशीतील । सवा�हुनी ठरला �े�ठ तो ।।72।।

आधीं दश�न काळभरैवाचे । नंतर �ीकाशी�व�वे�वराचे ।।

ऐशापर� वागती तयांचे । सकल पाप जातसे ।।73।।

का�त �क मास तो प�व� । व�य अ�टमी प�व� फार ।।

काळभरैवाचा अवतार । शभु�दनी �या जाहला ।।74।।

कोणतीह� अ�टमी , चतदु�शी । र�ववार �कंवा मंगळवार �दवशी ।।

शरण जावे काळभरैवासी । करावी पजूा�ाथ�ना ।।75।।



तोतो होतो �स�न �याला । द:ुख �चतंा नसत े�याला ।।

अशभु अमगंल जात ेलयाला । सकल �स�धी लाभती ।।76।।

होत ेइि�छत द�घा�य ुसतंती । �मळत े�थावरजगंम सपं�ी ।।

काळभरैवाचे महा��य �कती । आ�ण कैसे वणा�वे ।।77।।

श�भुय आ�ण चोरभय । समळू �न�चये न�ट होय ।।

�हणनुी तयाचेच पाय । धरावे भि�तभावाने ।।78।।

वभैव�शखर�ं भ�त चढे । �दनो�दनी लौ�कक वाढे ।।

�यासी पाहता काळ दड े। काळभरैवा�या धाकाने ।।79।।

राजल�मी आ�ण राजमा�यता । �मळे समाजांत मानमा�यता ।।

काळभरैवा�या स�य भ�ता । उणे न पड ेकाह�ंह� ।।80।।

�कंद�वामींचे भाषण ऐकुनी । समाधान पावले अग�तीमनुी ।।

काळभरैव�मरण कर�त मनी । �व�थानी गेले आनदें ।।81।।

या�तव जोडुनी दो�ह� ह�त । �हणावे काळभरैव वरद �तो� ।।

जपावा काळभरैव म�ं । �न�श�दनी मनीं अखडं 82।।

ऐसे कर�ल जो सहामास । काळभरैव �स�न होईल �यास ।।

देव भ�तांचा होतो दास । �वयं�स�ध स�य हे ।।83।।



कोणी रंक असो वा राव । �दयी ध�नी �ढभाव ।।

�ाथ�ना क�रता काळभरैव । धाउनी येई संकट� ।।84।।

सदा ठेवनुी स�वत�न । क�रती जे काळभरैव �मरण ।।

तयांसी सा�ात शकंर भगवान । ��य� दश�न देतसे ।। 85।।

भरैवाचे कराया पजून �चतंन । काळवेळेचे नसे बधंन ।।

��ीप�ुषांनी �यासी �न�श�दन । भि�तभावे भजावे ।।86।।

घर�ंदार�, कचेर�त, । वाटेत �कंवा �वासात ।

नाम�मरण करावे अख�ंडत । तणेे क�याण होतसे ।।87।।

काळभरैव होता �स�न । पळत ेपाप आ�ण दै�य ।।

�मळत े�वपलुधनधा�य । ऐसे साम�य� तयांचे ।।88।।

अघोर��व�या, म�ंत�ंश�ती । भरैवभ�तांसी कधी न बाधती ।।

�तो� हे जेथे पठण क�रती । तथे� भतुखेेत ेन राहती ।।89।।

काळभरैवासी �न�य �मरता । ब�ंदवासातनु होत ेम�ुतता ।।

येत ेहाती राजस�ा । ऐसा समथ� देव तो ।।90।।

ॐ अ�सतांगभरैवाय नम:। ॐ ��भरैवाय नम:।।



ॐ चडंभरैवाय नम:। ॐ �ोधभरैवाय नम:।।91।।

ॐ उ�म�भरैवाय नम:।ॐ कपाल�भरैवाय नम:।।

ॐ भीषणभरैवाय नम:। ॐ सहंारभरैवाय नमो नम:।।92।।

ॐ महाकाळा, महाकोशा। महाकाया, �व�व�काशा ।।

म�ा, महेशा, सव�शा । काळभरैवाय नमो नम: ।।93।।

सहंार�पा, ख�वांगधारका । कंकाळा, पापप�ुयशोधका ।।

सरुारा�या, तापहारका । काळभरैवाय नमो नम: ।।94।।

लोला�ा, लोकवध�ना । लो�या��या, �वानवाहना ।।

भतुनाथा, भतुभावना । काळभरैवाय नमो नम: ।।95।।

हे �ी देवा�धदेवा । कराल वदना, काळभरैवा ।।

कृपा�शवा�द �न�य असावा । पद�ं ल�न जाहला ।।96।।

कुटंुबातील सव� �य�ती । �यांसी द�घा�य�ुय, आरो�य, शि�त ।।

बिु�द, �कत�, संप�ी । देऊनी वशं वाढवी ।।97।।

जाऊं आ�ह� जेथ� जेथ� । काय��स�द� होवो तथे� ।।

मनी कु�वचार भलभलत े। येऊं नको देऊं तू ं।।98।।



�म�लदंमाधव याच साठ� ।  त�ुया पायी घाल� �मठ� ।।

अपराध पाप� कोट�कोट� । �मा �यांची करावी ।।99।।

घर�ं नांदो सतत शांतता । पडू ंनये कशाची कमतरता ।।

योग�ेमाची नसावी �चतंा । ह�च द�वा मागणे ।। 100।।

शके अठराश ेस�या�णवासी । माघमासी कृ�णप�ीं ।।

चतदु�शी  महा�शवरा�ीसी । �ंथ पणू� झाला हा ।।101।।

�ी काळभरैवाप�णम�त ु।। शभु ंभवत ु।। काळभरैव वरद �तो� �ंथ सपंणू� ।।

कालभरैव वरद �तो�


