
जोगे�री मातेचे �त

सकं�प

१) हे �त करणाया� ���ने आपले आचरण अ�तशय

शु�द ठेवले पा�हज.े

२) ��ी-प�ुष दोघांनाही हे �त करता येईल.

३) सवा�चे क�याण �च�ताव.े �ेष, म�सर टाकून �ावा.

४) �या �दवशी �त करावयाचे असले �या �दवशी एक

वळेच जवेाव.े

५) �या �दवशी �त करावयाचे असले �या �दवशी

पहाटे उठून �नान कराव.े श�य तो शु� व��े प�रधान

करावीत. �ी जोग�ेरी मातचेा फोटो समोर ठेवावा.
नतंर धुतले�या पातळाची घडी पसरावी व �यावर

बसाव.े डोळे �मटून �यावते व मन एका� क�न

"�ीजोग�ेरी भगवती" या नवा�री म�ंाचा ८१ वळेा



(माळ घऊेन) जप करावा. (माळ घऊेन) या जपामळेु
माया श��चा आ�व�कार मनात होऊन मनातील

सशंय व भी�त नाहीशी होत.े नतंर देवीची यथा�वधी
नहेमी�माणे पजूा करावी. �तला मोठया भ��भावाने

हळदकंु्कू वहाव.े �नरांजन ओवाळाव.े सवुा�सक
उदब�ी ओवाळावी व देवी�या फोटोकडे २-३ वळेा

��थर ��ीने पहाव.े डोळे �मटून �यावते व "मी तझुी
उपासना करीत आह.े यश दे. सकंटातनू म�ु कर."
अशी मनःपवू�क �ाथ�ना करावी. नतंर नारळ फोडून तो

�साद �हणून वाटावा. जोग�ेरी�या फोटोला ८१ फुले

वहावीत. �ी जोग�ेरीची कहाणी, महा��य वाचावे व

आरती �हणावी. असे वष�भर कराव.े

६) दर शु�वारी, मगंळवारी व नवरा�ात ९ �दवस

देवीचे दश�न घतेलेच पा�हज.े

७) म�ह�यातनू एखा�ा शु�वारी �क�वा मगंळवारी

�ा�णास जवेू घालाव.े

८) देवी �ताचे उ�ापन करावयाचे असले �या �दवशी

एका सवा�णीस जवेू घालावे व �तला बारा �हर�ा



बांगडया �ा�ात. यथाश�� द��णा, दान �ाव.े

९) �सया�कडूनही �त क�न �याव.े वष�भर ��देने हे
�त के�यास �ःख, दा�र�य् नाहीसे होत.े मनातील
इ��छत हतेू सा�य होतात. सकंटे न� होऊन मनाला

समाधान वाटू लागत.े �नप�ु�काला प�ु होतो. असा�य
रोग बरे होतात. वधूला यो�य �थळ �मळत.े नोकरी
धं�ात, प�र�ते यश �मळत.े सव� अनकूुल प�रणाम

जाणवू लागतात व मनाला शां�त �मळत.े जोग�ेरी
मातचेा नवा�री म�ं अ�यंत �भावी आह.े नऊ या

आकडयात मां��क साम�य� आह.े हा �स�द म�ं आह,े
��दा मा� पा�हज.े

----------------

�ी जोग�ेरी मातचेी कहाणी

ऐका, जोग�ेरी माते तमुची कहाणी. आटपाट नगर

होत.े �या नगरात एक गरीब �ा�ण रहात होता. �याची
बायको महान प�त�ता होती. �यांना एक मलुगा होता.
पण दैवाची करणी ! देशात भयंकर ��काळ पडला.



�तचा प�त धा�य �मळ�व�याक�रता गलेा. तो वष�भर
घरी परतलाच नाही. बाई अ�ाला महाग झाली.
एकुल�या एक मलुाचे दोन म�ह�यानी डोळे गलेे व

�बचाया� बाईला भयंकर अशा कु� रोगाने पछाडले.
एका पाठोपाठ सकंटे कोसळली. गावकया�नी गावात
कु�रोग झालेली बाई नको �हणून �तला गावाबाहरे

राह�यास सां�गतले. गावाबाहरे नद� वहात होती. �तचे
नाव म�ुयला. नद�काठ� प�ुये�राचे देऊळ होत.े ती
बाई �तथे रा� लागली. भीक मागनू पोट भ� लागली.
दा�र�याने �पडली, �ःखाने पोळली. रोज स�ंयाकाळ�

�बचारी प�ुये�राजवळ जाई. बलेाचे पान वा�न

मनोभावाने पजूा करी. एकदा काय झाले. �ावणमास
आला. प�ुये�रा�या देवळात मोठा य� होता. होमकंुड
पटेलं होत.ं �ा�ण म�ंघोष करीत होत.े बाईला सव�
�ःखाचा वीट आला होता. �तने मनात �न�य केला क�

पटेले�या होमकंुडात मलुासह उडी �यावी. �ःखाचा

कायमचा शेवट करावा. नको हा जीव. �तने आधं�या

मलुाला बरोबर घतेले व य�कंुडाचे अगद� जवळ

आली. तवेढयात काय चम�कार झाला. य�कंुडातनू



एक तजे�वी साधु �कट झाला व बाईला �हणाला,
"बाई, नरबळ�ने हे प�ुये�राचे य�कंुड अप�व� क�

नकोस." त�ेहा जीवास कंटाळलेली ती सा�वी साधूस

�हणाली "मग साधु महाराज, मी काय क�? माझे प�त

वषा�पासनू नाहीसे झाले आहते. मलुगा दोन
म�ह�यापासनू आधंळा झाला आह,े व मी कु�रोगाने

�पडले आह.े" त�ेहा तो तजे�वी साधु �हणाला, "बाई,
घाब� नकोस. ग�ेया ज�मी त�ुया हातनू �ी जोग�ेरी

मातचेा घोर अपमान झालेला आह.े तू ग�ेया ज�मी
एका �ीमतं �ापाया�ची बायको होतीस. ऐ�या� असे
तझुे नाव होत.े त�ुयाकडे एक �वयंपाक�ण होती. ती
जोग�ेरीचे �त करीत होती. पण तू �ीमतंी�या गवा�ने

�ीजोग�ेरी मातचेी ��तमा फाडून मातचेी �वटंबना

केली होतीस. तलुा �ाय��त �हणून हे �ःख भोगावे

लागत आह.े यावर एक उपाय आह.े प�ुये�राचे
देवळाजवळओढा वहात आह.े शु�वारी म�यरा�ी तू
�तथे जा, जाताना �धाची वाट� घऊेन जा. रातराणी�या
वलेाजवळ म�यरा�ी नागक�या, जलक�या, देवक�या
येतील. �याना �ध दे व तझुे �ःख सांग." असे �हणून



तो तजे�वी साधु ग�ुत झाला.

बाईने शु�वारी वाट�भर �ध घतेले व ती म�यरा�ी

प�ुये�राचे म�ंदराजवळून वाहणाया� ओढयाजवळ

गलेी. �धासारखे चांदणं पडलं होत.ं म�यरा� होऊन

ग�ेयावर एकदम रातराणीचा सगुधं घमघमू लागला व

नागक�या, जलक�या, देवक�या बाहरे आ�या. बाईने
�यांचे समोर जाऊन हात जोडले नागक�य़ानी

आ�या�ने �वचारले, "बाई, तू कोण ?" �यावर बाई
�हणाली, "मी एक अभागी बाई आह.े माझा प�त
वषा�पासनू नाहीसा झाला आह.े मलुगा दोन
म�ह�यापासनू आधंळा झालेला आहे व मी कु�रोगाने

�पडले आह.े मला उपाय सांगा." �यावर नागक�या
�हणा�या, "तू जोग�ेरी मातचेा वसा घ.े" कसला वसा
तो मला सांगा." बाईने �वचारले. वसा सांगतो. पण तू

उतशील, मातशील, घतेला वसा टाकून देशील. "उतत
नाही, मातत नाही. घतेला वसा टाक�त नाही." मग
नागक�या �हणा�या, "शु�वारी �क�वा मगंळवारी पहाटे
मकुाटयाने उठाव.े सचलै �नान कराव.े �ीजोग�ेरी
मातचेी ��तमा पढेु ठेवावी. समोर उदब�ी, �नरांजन



लावाव.े नारळ ठेवावा. बारा �हर�ा बांगडया ठेवा�ा.
शु� व�� प�रधान कराव.े धुतले�या पातळाची घडी
पसरावी व �यावर बसाव.े डोळे �मटून �यावते व मन

एका� क�न "�ीजोग�ेरी भगवती" या नवा�री
म�ंाचा ८१ वळेा जप करावा. �दवसभर उपवास क�न,
रा�ी जवेण कराव.े असे वष�भर अ�तशय ��देने कराव.े
उ�ापन कराव. सवा�ण बाईला �हरव लुगड �ाव. बारा
बांगडया �ा�ात. यथाश�� ग�रबाना दान कराव.
नवरा�ात नऊ �दवस जोग�ेरी मातचेे दश�न �याव,े दर
शु�वारी, मगंळवारी देवीला जाव.े" असे सांगनू
नागक�या, देवक�या जलक�या ग�ुत झा�या. बाईने
शु�वारी वसा केला. सकाळ� उठली. जोग�ेरीची
��तमा ज�मनीवर काढून उदब�ी, �नरांजन लावले

मनोभावे देवीचे ८१ वळेा नाम�मरण क�न ८१ फुले

वा�हली. उपवास केला. देवीपढेु बारा बांगडया ठेव�या.
असे वष�भर �त केले. एका रा�ी �तला �व�ात एक

सवा�ण �दसली. �हरव लुगड, �हर�ा बांगडया

घातलेली ती बाईला �हणाली, "बाई प�ुये�राचे
देवळापासनू द��णेस गावाबाहरे चालत ये. तथेे



घनदाट झाडी आहे आबं,े आवळ�, बकुळ�ची झाडे
आहते. �फ�टकासार�या पा�याचा झरा वहात आह.े
सती�या शीला आहते. �या दाट जगंलात एक महान

देवीभ� साधु तप�या� करताना तलुा �दसले, �याला
नम�कार कर तो जी जागा दाखवील तथेे

हळद�कंुकवाचा सडा टाक व नतंर खण. माझे म�ंदर
तलुा �दसले. �व�ात�या सवा�णीन सां�गत�या�माणे

बाई उठली. द��णेस चालत गलेी. दाट झाडी लागली.
�व�छ झळुझळुणारा ओढा लागला. सती�या शीला
लाग�या. एका बकुळ��या झाडाखाली एक साधु

तप�या� करीत होता. �याला बाईने नम�कार केला.
�याने �तला जागा दाख�वली. �तने हळद�कंुकवाचा
सडा घातला व खणले. तो काय चम�कार ! जोग�ेरी
मातचे सवुणा�च देऊळ �दसल. �याला र�नज�डत खांब

होत.े गाभाया�त र�नांचे �दवे तळपत होत.े मा�णकां�या
वाती उजळ�या हो�या. �हया�चे कळस होत.े जोग�ेरी
मात�ेया अंगावर भरजरी शालू होता. �हरे, मोती,
माणके यांचे दा�गने होत,े �हरेज�डत मगुटु होता,
मो�यांचा सातपदरी कंठा, मोती व �हरे यांची कंुडले,



नथ, �हया��या पानडया, र�नज�डत ल�फा, हातात
सो�याची गदा व सो�याचे महाळंुग होत.े हातात (डम�,
��शूल, गदा) घऊेन देवी �स�हावर बसली होती. बाईने
मातचेे पाय धरले व कळवळून �हणाली जोग�ेरी मात,े
कृपा करा मा�या मलुाला प�ुहा ��ी दे. माझा प�त
मला परत �मळू दे व माझा कु� रोग बरा कर. माझे
अपराध पोटात घाल. जोग�ेरी मातनेे �त�या मलुा�या
डोळयावर हात �फरवला व �त�या पाठ�व�न हात

�फर�वला तो काय चम�कार ! मलुाला प�ुहा ��ी आली

व �त�या अंगचा कु� रोग �नघनू गलेा. बाईने देवळाला
��देने �द��णा घातली व अ�तशय आनदंाने ती

प�ुये�रा�य़ा देवळात आली. �तथे �तचा प�त �तला

भटेला. �सया� �दवशी राजाची राणी देवळात आली

राणीने �वचारले, "बाई तझुा रोग कशाने गलेा ?" �यावर
बाई �हणाली, "मी जोग�ेरीचा वसा वसला."
जोग�ेरीचा वसा कसा वसला ते मला सांग." राजा�या
राणीने �वचारले. बाई �हणाली, शु�वारी �क�वा
मगंळवारी पहाट मकुाटयाने उठाव,े सचलै �नान कराव,े
जोग�ेरी मातचेी ��तमा पढेु ठेवावी समोर �नरांजन,



उदब�ी लावावी नारळ ठेवावा, बारा बांगडया ठेवा�ा

व ��तमवेर ८१ फुले वा�न "�ीजोग�ेरी भगवती" असे
८१ वळेा देवी जोग�ेरीचे नाम�मरण कराव.े असे
वष�भर अ�तशय ��देने कराव.े उ�ापन कराव

ग�रबाना यथाश�� दान कराव.

राजा�या राणीने वष�भर ��देने मनोभावे जोग�ेरीचा

वसा वसला. तो काय चम�कार झाला शु�वारी रा�ी

जोग�ेरी माता �त�या �व�ात आली. हातात डम�,
��शुल, गदा होती. ती �हणाली, जोग�ेरी�या
म�ंदरासमोर तीन सह�� पावलावर सव� जमीन

सो�याचे नांगराने नांग�न घ.े ज�मनीत ज�ुया

कोनाडयात गणपती सापडेल तथेे एक गणपतीचे

म�ंदर बांध. त�ुया पोट� सयू�नारायणासारखा प�ु

ज�मास येईल. तो शककता� होऊन देशावर रा�य

करील माझा सतत या भ�ूमत ग�ुत �नवास राहील."
असे �हणून जोग�ेरी माता अंतधा�न पावली. राणीने
��देने �त केले �तला सयू�नारायणासारखा प�ु झाला

व �याने देशावर रा�य केले. असे �ी जोग�ेरी मातचेे
प�व� �त जी करील. �तला वधै� �ा�त होणार नाही.



इ��छत फळ �ा�त होईल. सव� काया�त यश �मळेल.
जशी जोग�ेरी माता �यां�यावर �स� झाली तशी

त�ुहा आ�हा होवो ही साठा उ�राची कहाणी पाना

उ�री सफुळ सपंणू� .

--------------------

�ी जोग�ेरी महा��य-पाठ

�ी गणेशाय नमः । �ी सर�व�यै नमः। �ी द�ा�याय

नमः ।

�ी ग�ुदेवाय नमः । सव� देवाय नमो नमः ।

�ी गणेशाय नमः ॥

ॐ नमोजी गणनायका । सकळाद� तू �ारंभा ।

आठव�ून तझुी �व�प शोभा । वदंन भावे क�रतसे

॥१॥

महारा� देशी परममगंल । प�ुयपतन नगरी �वशाल ।

जोग�ेरी मातचेे येथ देऊळ । अ�त जागतृ दैवत अ�तु्

॥२॥



�ाम देवता अती �ाचीन । ��देने करावे आईचे पजून ।

देईल भ�ास दश�न । माता कृपाळू ही ॥३॥

ध�य ध�य तचेी जन । ��देने क�रती मातचेे �तवन ।

घतेी जोग�ेरीचे �न�य दश�न । सकल सकंटे सपंती

॥४॥

�ःखाने �पडला जो �ाणी । करावी �याने मातचेी

मनधरणी ।

म�ु करील �ःखात�ून । अ�तु हीची करणी ॥५॥

सौभा�य अखडं ही देईल । भवसागर त�न नईेल ।

प�त प�ुाना सकंट� वाचवील । जोग�ेरी दयेची

साऊली ॥६॥

होतील मलुे �नरोगी । बरे होतील महारोगी ।

झळकेल द�� कांती अंगोअंगी । कृपा होता हीची

भ�ावरी ॥७॥

जय मात जय जोग�ेरी । कृपा कर या भ�ावरी ।

सह�� लोटांगणे चरणावरी । सकंटात�ून वाचीव

आ�हासी ॥८॥



माता �ामदेवता जोग�ेरी । आप�ीत�ून घोर, भ�ाना

तारी ।

शीतल कृपा��� हीची च�ंापरी । उचबंळू�न येती

भ���या लहरी ॥९॥

कृपा होता हो �हची एकदा । न� होतील साया� आपदा

।

भ��न वाहले घरी सपंदा । रोग छळतील श�ररास ना

कदा ॥१०॥

जोग�ेरी ही �व�न हरे�री । पौ�ण�मा जणू कोजा�गरी ।

स�ुचता �हची धवल गगंपेरी । क�णा म�ूत�मतं अहो ही

गौरी ॥११॥

वाळवटं� बहरतील मळे । झळुझळुतील झरे �नळे ।

कातळ� उमलतील कमळे । कृपा होता हीची ॥१२॥

दया करी क�णे�री मजवरी । मात,े �ामदेवत,े
जोग�ेरी ।

�ःख सम�ुातनू तचू ने पलै�तरी । नाही �च�ास शांती

॥१३॥



ससंाराने पोळलो अ�त । �च�तन क�रतो तझुे एकांती ।

�थीर नाही माझी मती । दया करी गे माऊली ॥१४॥

तीथा�ची स�ुचता तझुे पायी । काशी राम�ेर तझुे ठायी ।

तू तळुस, तू चदंन, तू आई । सकंटातनू तार माते

॥१५॥

आता ऐका एक कथा । एकवटू�न साया� �च�ा ।

स�य घटना घडली सव�था । बाधती ना सकंटे �था

॥१६॥

जो वाचील ही ठेऊ�न ��दा । न� होतील साया�

आपदा ।

भ��न वाहले घरी सपंदा । रोग छळतील श�ररास ना

कदा ॥१७॥

�ःख दा�र�य सकल । जोग�ेरी सव� �नरसले ।

होतील हतेु पणू� सफल । भावे जो �वण करील ॥१८॥

�व�ास धरी जो कथा �वणी । �या वरी करील कृपा

जोग�ेरी जननी ।

काय��स�द� होईल हटकू�न । भाव ठेवा मातवेरी ॥१९॥



अ�त धनवान एक �ापारी । राहतसे प�ुयप�न नगरी

।

असती अग�णत सवुण� राशी �याचे भांडारी । �वपलु

भ�ूम, इमले �कती तरी ॥२०॥

प�नी �याची �नरोगी सुदंर । सरेुख एक क�या, प�ु तसा

�शार ।

�हणो�न गवा�ने फुगली फार । कठोर श�दांचे करी

सवा�वरी �हार ॥२१॥

ऐ�या� नाव �तचे साथ� अ�त । लाड परुवी सव� �तचे

प�त ।

अलंकार अंगावर सवुणा�चे लखलखती । पातळे

भरजरी नाही �याची गणती ॥२२॥

चरणी लोळती सखुा�या राशी । नोकर चाकर सदा

सवेशेी ।

गाडी, घोडे उभे अनके दाराशी । कसा �मळेल �वशे

�तथे �ःखाशी ॥२३॥

होती एक �त�याकडे �वयंपाक�ण । सा��वक अ�त

गरीब �ा�ण ।



करी �न�य जोग�ेरी पाठाचे पठण । नाम �तचे सा�व�ी

वशंैपायन ॥२४॥

घईे रोज जोग�ेरीचे दश�न । ��देने करी ��तमचेे पजून

।

राही माल�कणीकडेच जऊेन । �न�य �नयम असे �तचा

॥२५॥

घतेला होता वसा �तने जोग�ेरीचा । �म �न�य पाठ

पठनाचा ।

तसा ठेवला नमे मात�ेया दश�नाचा । भ��ने ये

सा��वकता तदा ॥२६॥

एकदा काय घडले हो ऐका । बोल�व�या ऐ�या�ने

जवे�यास बायका ।

सा�व�ी गलेी होती जोग�ेरी दश�ना । �वयंपाक नाही

झाला वळेेवर तदा ॥२७॥

तो सतंापली अ�त ऐ�या� । उशीर थोडा�ह �तला

सा�हना ।

पसुे कशाला गलेीस जोग�ेरी दश�ना । खपणार नाही

देवीचे �तोममजला ॥२८॥



तो �हणे सा�व�ी '�मा करा मजला' । अपराध माझा

अ�त घोर झाला ।

�श�ा करा हवी ती मला । प�र क� नका देवीची

�वटंबना ॥२९॥

कशास जातसे �या जोग�ेरीला । नाही मह�व वाटत

माझे तजुला ।

पवा� नाही �या देवीची मजला । �शकवू नकोस

भाबडेपणा असला ॥३०॥

"पाषाण बस�वला कुणी काळा । घात�या �यावर

प�ुपां�या माळा ।

�हणती देवीचा �वयंभू आहे तांदळा । वडेे सव� �यास

पजुती ॥३१॥

��दा ठे�वती �थ� या पाषाणी । कशास दगडाची �या

मनधरणी ।

नाव �दले �यास जोग�ेरी कुणी । बोले कठोर ऐसे

ऐ�या� ॥३२॥

"हो चालती �नलाजरे बाहरे । क� नकोस भलते थरे ।



घऊे नकोस जोग�ेरीचा कैवार । �हणे ऐशी ती �न�देने

॥३३॥

टाक� जोग�ेरीची ��तमा फाडून । तकुडे र��यावर

�दले फेकू�न ।

हाकलले सा�व�ीला �तने घरातनू । �ोधाने कापे फार

॥३४॥

�वटं�बली जोग�ेरी मातलेा । �ववके ना राही �ीमतंीला

।

अंध बन�वते पणू� मानवाला । स�य हे जाणा ॥३५॥

उलटला तद नतंर एक मास । ऐ�या��या प�त गलेा

परदेशास ।

�ापार सवुणा�चा कर�यास । खरे�द�या अस�ंय

लगडी �याने ॥३६॥

देऊ�न रोख �पये दोन कोट� । भरली सवुणा�ने पटे� ।

मनी �हणे क� याचे वीस कोट� । परतला अ�भमानाने

घरी ॥३७॥

ठे�वली पटे� �याने ग�ुत तळघरात । मग हळूच जाऊन

म�यरा�ी आत ।



उघडी हषा�ने पटे�चे कुलूप गवा�त । तो काय हो झाला

चम�कार ॥३८॥

सवुण� लगडी�या �या �क�येक । झा�या हो�या

�पव�या धा�मणी एकएक ।

�वेषाने �वळखा �यास घालती भयानक । कोसळू�न

पडला तदा तळघरात �न�े� ॥३९॥

घरात कुणास नाही कळला �कार । झाली सकाळ�

शोधाशोध सव�� बाहरे ।

धा�डले लोक ऐव�या�ने �र �र । कुठे प�त गलेा

कळेना �तला ॥४०॥

धाय मोकळू�न लागली रडू ढसाढसा । हा हा कार

उडाला घरात सारा तसा ।

कळेना प�त नाहीसा झाला कसा । धुळ�स �मळे

�णात वभैवी ससंार असा ॥४१॥

पा��न मातचेी ही अपदा । क�या झाली ��म� तदा ।

हसू लागली सारखी मोठ मो�ांदा । �वरै धावू लागे ती

र�तोर�ती ॥४२॥

भीषण आणखी �वपरीत घडले । प�ु, जावई यु�दात



नाहीसे झाले ।

आली लेक�, सनु�ेया न�शबी पांढरी कपाळे । कठ�ण

�ःखाचे पहाड कोसळले ॥४३॥

असे कसे हे �वपरीत घडले । भर�या घराचे अहो

�मशान झाले ।

�णात जीवन सारे पालटले । जीवन अशा�त समजले

सारे ॥४४॥

सखु-वभैव हे �ण भगंरू । जीवन सारे असे न�र।

आधार एक माता जोग�ेरी थोर । सारा पडे �काश

॥४५॥

कळले ऐ�या�स सारे गढू । गवा�ने बनली होती मढू ।

देवीचा अपमान केला �तने गाढ । धावे मग

सा�व�ीकडे ॥४६॥

�हणे "चकुले माझे �मा करा । झाले मागे जे सारे ते
�वसरा ।

कळले जोग�ेरी मातचेा हा कोप सारा । वसा मजसी

मातचेा त�ुही सांगा ॥४७॥



तदा सा�व�ी �हणे" जोग�ेरी माता थोर । मायमाऊली
कनवाळु फार ।

�या वसा �तचा त�ुही वष�भर । �हाल �ःखातनू साया�

पार ॥४८॥

-------------------

॥ �ी जोग�ेरी महा��य ॥

सांगते जोग�ेरीचे महा��य महान । सकल सखुाचे

�नधान ।

करावे अन�ुदन �याचे पठन । एक �च�े वा करावे

�वण ॥४९॥

जो करील असे पठन । देईल माता एक �दन �यास

दश�न ।

प�ु पौ� तजे�वी सतंान । न सपंले कधी �याचे धन

॥५०॥

जोग�ेरीची ��तमा �याचे घरी । ध�य ध�य तो �ाणी

ससंारी ।



तया�या प�ुया नाही सरी । मातसे करावे नमन ॥५१॥

रोज जो जोग�ेरीस नम�कारी । �यासी देखोनी म�ृयू

पळे �री ।

सकंटे होती घाबरी । पा��न भ�ासी �या ॥५२॥

जे जोग�ेरी मातसे पजूीती । �यांची राहे �नम�ळ मती ।

लाभती �यास साया� श�� । स�य हे जाणावे ॥५३॥

�न�य करावे जोग�ेरी पजून । होईल आयु�य सखुी

सपं� ।

दश�ने वाटते ध�य ध�य । आयु�याचे हो साथ�क ॥५४॥

जोग�ेरीचा वाचती जे पाठ । सखुाने भर जीवन

काठोकाठ ।

रोग, म�ृयु दा�वती पाठ । �या जीवास �ःख कुठले ?
॥५५॥

जे ऐकती जोग�ेरीचे म�हमान । �यांचे पाशी सखुाचे

अ�यी �नधान ।

सकंटे होती हरैाण । जोग�ेरी माता महान ॥५६॥

जे जोग�ेरीची क�रती आरती । तया घरची न सरे



सपं�ी ।

न ये �यांचवेरी आप�ी । महीमा असे मातचेा ॥५७॥

जे जोग�ेरीस �वनवीती । मनो भावे अ�त सवेा क�रती

।

��तमे जवळ बसो�न �ा�थ�ती । ते ��य होती देवीस

॥५८॥

जे जोग�ेरीची �न�दा क�रती । ��म� हो �यांची जाणा

मती ।

म�ृयुस ते सवे बोला�वती । जाणा हे ��वार स�य

॥५९॥

��दा ठेव�ून देवीवरी स�य । जी जोग�ेरीस भजते

�न�य ।

�तचे होईल सुदंर, ब�ु�दवान अप�य । भा�यवती ती

खरी ॥६०॥

�या नारी जोग�ेरी पजून क�रती । �या सदा

सौभा�यवती होती ।

�मळे प�ु, पौ� सपं�ी । जोग�ेरी दश�ने ॥६१॥



जी नारी भाव धरोनी �ातःकाळ� । जोग�ेरीस वाहे

फूल वा पाकळ� ।

ती भा�यवती हो आगळ� । ��दा ठेवा अंतरी ॥६२॥

�या जोग�ेरी पजूा चकुती । पढु�ल ज�मी सौभा�य न

पावती ।

नका�कडे जाई �यांची गती । कटु स�य हे जाणा ॥६३॥

भावे जोग�ेरी �द��णा क�रती । ते देवीचे आवडते

भ� �न�ीती ।

�नम�ल सदा राहे �यांची मती । ध�य ध�य ते भ�

॥६४॥

जोग�ेरी पजून �या नारी क�रती । �चरंजीव तयांची हो

सतंती ।

अखडं सौभा�य तयासी । स�य हे जाणा ॥६५॥

जे करीती जोग�ेरी भ�� । तयासी नाही ज�म मरण

अंती ।

राहती मात�ेया �न�य चरणी । �चरंजीव ते जाणावे

॥६६॥



जोग�ेरी म�ंदर माहरे । माऊली जोग�ेरी थोर ।

सांभाळ� मायेने हळुवार । म�हमा �तचा महान ॥६७॥

जे �ाणी घा�लती जोग�ेरीस दंडवत । शांती नांदे �यांचे

सदैव घरात ।

��दा पा�हजे मा� �दयात । ना सशंय ठेवा मनी

॥६८॥

उणे बोले जो जोग�ेरीस । �याचा करी ती �नव�श ।

नका�त �याचा असे �वशे । कठोर हे त�व जाणा ॥६९॥

जोग�ेरी नाव उ�चारीती �नशी�दनी । �यास �मळती

सौ�य शांती�या खाणी ।

तारीते सकंटात�ून जोग�ेरी जननी । कृपाळू माता

अशी ॥७०॥

��ी प�ुष दोघे जण । क�रती जोग�ेरीचे पजून ।

�यांचे जाई वांझ पण । हे जाणावे स�य ॥७१॥

�ैलो�य असे जोग�ेरीजवळ । तीथा�चे पावन जळ

सकळ ।

पजूा मातसे ठेऊ�न मन �नम�ळ । भा�यासी नाही उणे



॥७२॥

जोग�ेरी �नगु�ण �नराकार । �तला नसे आकार ।

पण जाहली साकार म�ंदरी । भ�ा साठ� प�ुयनगरी

॥७३॥

जसैी वशैाखात साऊली । तसैी असे जोग�ेरी माऊली

।

उ�दरला तो �ाणी �यास पावली । स�य हे जाणा

॥७४॥

क�पत�ची छाया जोग�ेरी । जाणते भ�ाची इ�छा

अंतरी ।

जणू माता भटेे सासरी । �मे तसे �तचे ॥७५॥

�मरण मातचेे सदा करावे । अखडं नाम जपत जावे ।

जोग�ेरी �मरणे पावावे । मनी समाधान ॥७६॥

सखु �ःख उ�ेग �च�ता । अथवा आनदं �प असता ।

जोग�ेरी �मरणा �वण सव�था । भ�ानी रा�च नये

॥७७॥

सपं�ी अथवा येता �वप�ी । जसैी येईल काळगती ।



जोग�ेरी नाम�मरणाची ��थती । सांडूच नये कदा�प

॥७८॥

वभैव साम�य� आ�ण स�ा । उ�कट भा�य अ�त

भो�गता ।

जोग�ेरी नामे सकंटे नासती । जोग�ेरी नामे �व�ने

�नवारती ।

महापापी उ�दरती । नामाचा म�हमा असे मोठा ॥८०॥

सवा�स जोग�ेरी नामाचा अ�धकार । जोग�ेरी नामी

नाही लहान थोर ।

जोग�ेरी नामे ब�त जनाचा उ�दार । जोग�ेरी �वना

काही नाही ॥८१॥

जोग�ेरी ही अ�रे चारी । सदा उ�चारी �याची वखैरी

।

तो परम पावन ससंारी । होऊ�न इतराते तारी ॥८२॥

बाळपणी त�णकाळ� । कठ�ण काळ� व�ृदापकाळ� ।

सव�काळ� अंतकाळ� ।

नाम�मरण जोग�ेरीचे असावे ॥८३॥



जोग�ेरी नामे अनके भ� तरले । नाना

अपघातापासनू सटुले ।

सकंटातनू �क�येक वाचले । जोग�ेरी नामे झाले पावन

॥८४॥

जोग�ेरी मातसेी ओळखावे । जीवन साथ�का�च करावे

।

�ःख �सया�चे जाणावे । परपीडेवर नसावे अंतःकरण

॥८५॥

असे ऐसे जोग�ेरी महा��य महान । करी सा�व�ी

सम� ते �न�पण ।

�हणे होते साथ�क पणू� जीवन । क�रता ��देने याचे

पठण ॥८६॥

माता जोग�ेरी असे थोर । सांभाळ करी तमुचा

हळुवार ।

�या वसा �तचा त�ुही वष�भर । �हाल �ःखातनू अहो

पार ॥८७॥

घतेला वसा टाकू नये । गव� कोणता क� नये ।

चांगले कृ�य सोडू नये । सखु �ःख समान मानावे



॥८८॥

पहाटे क��न �नान, �हावे प�व� । पजूावी जोग�ेरी

समोर ठेऊ�न �च� ।

�वसरावे सारे गा� अन् गा� । उपवास करावा �दनभरी

॥८९॥

वहावीत ए�या�शी फुले ��तमवेरी । "�ी जोग�ेरी
भगवती" म�ं हा नवा�री ।

�हणू�न ��देने �मरावी जोग�ेरी । पाठ वाचावा भाव

ठेऊ�न अंतरी ॥९०॥

�त हे ��देने वष�भरी करावे । उ�ापनी सवा�णीस

जऊे घालावे ।

गरीबास यथाश�� दान वाटावे । बांगडया बारा अन्

सवा�णीस ॥९१॥

के�याने हे जोग�ेरी मातचेे �त । �स� होईल �ाचीन

�ामदैवत ।

पणू� करील तमुचे सकल मनोरथ । बाधतील ना सकंटे

�था ॥९२॥



ऐकू�न हे सव� ऐ�या�ने आच�रले �त । वष�भरी करी

सारे ��देने �नयमीत ।

तो काय घडला चम�कार नाही सांगत अस�य । प�त

�तचा �कटला हो प�ुहा �जवतं ॥९३॥

वडे क�येचे हळूहळू �वरत जाई । आले परत

परदेशातनू प�ु, जावई ।

�हावू लागली ऐ�या� प�ुहा वभैवी । जोग�ेरी मातचेी

होता कृपा �तचवेरी ॥९४॥

हा पाठ क�रता �वण पठन । सकळ सकंटे जाती

�नरसनू ।

�ःख दा�र�य अ�त भीषण । न ये कधी भ�ावरी

॥९५॥

करा जोग�ेरी ��तमसे पजून । नईेल माता भव सागर

त�न ।

आनदंाने बहरेल सारे जीवन । ��दा पा�हजे मा�

अंतरी ॥९६॥

पजूा �ी जोग�ेरी माता �न�य । नका होऊ कधी भय

�ा�त ।



सरेल जीवनातील �ा�त । भ�ांची कैवारी माता

॥९७॥

नका होऊ मनी �ह�पटू� । घाला मात�ेया चरणास �मठ�

॥

वाच�वल तीच त�ुहास सकंट� । आ�द माया जोग�ेरी

॥९८॥

जोग�ेरी माता सौभा�य दा�यनी । वर दा�यनी कनवाळू

जननी ।

साम�य� महान �त�या असे �तवनी । म�ु �हाल

�ःखात�ून ॥९९॥

जोग�ेरीने �व� सारे क�दले । मलू त�व हे �यानी

जा�णले ।

जीवन �याना कळले । ��ांडाचे रह�य उलगडले

॥१००॥

जीवन-वभैव सारे �ण भगंरु । भासे स�य, प�र असे
न�र ।

�ी जोग�ेरीचा एकचआधार, त�व हे ठसवा अंतरी

॥१०१॥



-------------------

आरती �ी जोग�ेरीची

जय देवी जय देवी जय जोग�ेरी जननी

आरती ओवा�ळतो तझुीया पावन चरणी ॥धृ॥

तचू �न�म�लेस �व� सारे

आकाश, �काश, कोट� कोट� तारे

त�ुया हाती ज�म मरणाचे फेरे

रंग रसानी नट�वलीस सारी ही अवनी ॥१॥

�शवश�� आई, तू यो�गनी

म�ु केलीस सारी धरणी

आ�द जननी तचू, जीवन सजंीवनी

क�णा कर, शरण शरण तव चरणी ॥२॥

सह�� सयूा�चे तजे तव श�ररात

शीतलता शत च�ंांची नयनात

�ह न��ां�या माळा तव कंठात



सव� तीथा�चे मांग�य तझुीया चरणी ॥३॥

कर आई �व�नांचे �नरसन

�ध�र रोगांचे �नमू�लन

�ःख दा�र�याचे दहन

फळा फुलांनी, धन धा�यांनी बह� दे धरणी ॥४॥

------------------

आ�दश�� भवानी �तो�

नमो आ�दमाया भगवती । अना�द �स�दमळू �कृ�त ॥

महाल�मी �ीजगती । बया दार उघड, बया दार उघड
॥१॥

ह�रहर तझुे �यान क�रती । च�ंसयु� कानी तळपती ।

गगनी ते तारांगणे �ळती । तवेी भांगी भ�रले मोती ॥

बया दार उघड ॥२॥

नवखडं प�ृवी तझुी चोळ� । स�तपाताळ� पाऊले गलेी

॥



एकवीस �वग� मगुटू� झळाळ� । बया दार उघड ॥३॥

जगदंबा �स� झाली । भ��कवाडे उघडली शंख

च�ंा�कत शोभली

�पसुदंरा साबळ� । कोट�च�ं सयू� �भा व�ेहाळ� ।

एका जनाद�नी माऊली । करी कृपचेी साउली ।

भ� जनाकारणे सपंणू� झाली । बया दार उघड, बया
दार उघड ॥४॥

------------------

जोगवा १

ग�धळ घालू या ग ग�धळ मांडू या ग ।

म�हषासरू म�द�नचेा ग�धळ घालू या ग, ग�धळ घालू या

ग ॥

�ैलो�याची जी �वामीनी । आ�दश�� �ी भवानी

चडंीका ही महाल�मी चला पा� या ॥१॥

तजेोमय अतः�फूत� । अंतरीची �द� �योती



पाजळोनी �वात�ंयाची �दवट� लावू या ॥२॥

मगंल लेणे सौभा�याचे । काजळ कंुकू �रपू र�ाचे

या ग �याने जगदंबचेे मळवट भ� या ॥३॥

�वात�ंया�या ��मातांची । म�तक तोडुनी चांडाळांची

या ग �याने जगदंबचेी ओट� भ� या ॥४॥

ग�धळात दंग होऊ । उदोकार गज�त रा�

शुभदा वरदा जग�माता त�ृत क� या ॥५॥

जोगवा २

आईचा ग�धळ, ग�धळ, घा�लते

आईचा जोगवा, जोगवा मागते ॥धृ॥

काम, �ोध ह,े �ोध हे म�हषासरू

आईने म��नी, म��नी, म��नी, केले चरु

स�व गणुाची, गणुाची, हाती तलवार ॥१॥

बोध सबंळ, सबंळ, सबंळ घऊेनी हाती



�ान �दवटया, �दवटया, पाजळ�या �योती

तथेे रमले मी, रमले मी, दमले द�नरा�ी ॥२॥

स�ूम �थळ� या, �थळ� या आईचहेी घणे

अंबा भवानी, भवानी, तथेे तझू ठाण

चतै�य �व�पी, �व�पी,�व�पी �न�य राहण ॥३॥

या बा ग�धळा, ग�धळा, ग�धळा�यासाठ�

भ� प�डयेले, पडीले आटाआट�

�व�णू दासाची, दासाची, दासाची कृपा ��ी ॥४॥

------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�

पाचगेावकर

९०९६३४२४५१


