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Hanuman Chalisa In Marathi languages 

 

हनुमान ्चालीसा मराठी मा 



 

दोहा 

श्री गुरु चरण सरोज रज ननजमन मुकुर सुधारर । 

वरणौ रघुवर ववमलयश जो दायक फलचारर ॥ 

बुद्धधहीन तनुजाननकै सुममरौ पवन कुमार । 

बल बुद्धध ववद्या देहु मोहह हरहु कलेश ववकार ॥ 
 

ध्यानम ्

गोष्पदीकृत वारामशिं मशकीकृत राक्षसम ्। 

रामायण महामाला रत्निं विंदे-(अ)ननलात्मजम ्॥ 

यत्र यत्र रघुनाथ कीततनिं तत्र तत्र कृतमस्तकािंजमलम ्। 

भाष्पवारर पररपूणत लोचनिं मारुनतिं नमत राक्षसािंतकम ्॥ 
 

चौपाई 



जय हनुमान ज्ञान गुण सागर । 

जय कपीश नतहु लोक उजागर ॥ 1 ॥ 
 

रामदतू अतुमलत बलधामा । 

अिंजनन पुत्र पवनसुत नामा ॥ 2 ॥ 
 

महावीर ववक्रम बजरिंगी । 

कुमनत ननवार सुमनत के सिंगी ॥3 ॥ 
 

किं चन वरण ववराज सुवेशा । 

कानन कुिं डल कुिं धचत केशा ॥ 4 ॥ 
 

हाथवज्र औ ध्वजा ववराजै । 

कािंथ ेमूिंज जनेवू साजै ॥ 5॥ 



 

शिंकर सुवन केसरी निंदन । 

तेज प्रताप महाजग विंदन ॥ 6 ॥ 
 

ववद्यावान गुणी अनत चातुर । 

राम काज कररवे को आतुर ॥ 7 ॥ 
 

प्रभु चररत्र सुननवे को रमसया । 

रामलखन सीता मन बमसया ॥ 8॥ 
 

सूक्ष्म रूपधरर मसयहह हदखावा । 

ववकट रूपधरर लिंक जलावा ॥ 9 ॥ 
 

भीम रूपधरर असुर सिंहारे । 



रामचिंद्र के काज सिंवारे ॥ 10 ॥ 
 

लाय सिंजीवन लखन जजयाये । 

श्री रघुवीर हरवि उरलाये ॥ 11 ॥ 
 

रघुपनत कीन्ही बहुत बडायी । 

तुम मम वप्रय भरत सम भायी ॥ 12 ॥ 
 

सहस्र वदन तुम्हरो यशगावै । 

अस कहह श्रीपनत किं ठ लगावै ॥ 13 ॥ 
 

सनकाहदक ब्रह्माहद मुनीशा । 

नारद शारद सहहत अहीशा ॥ 14 ॥ 
 



यम कुबेर हदगपाल जहािं ते । 

कवव कोववद कहह सके कहािं ते ॥ 15 ॥ 
 

तुम उपकार सुग्रीवहह कीन्हा । 

राम ममलाय राजपद दीन्हा ॥ 16 ॥ 
 

तुम्हरो मिंत्र ववभीिण माना । 

लिंकेश्वर भये सब जग जाना ॥ 17 ॥ 
 

युग सहस्र योजन पर भानू । 

लील्यो ताहह मधुर फल जानू ॥ 18 ॥ 
 

प्रभु मुहद्रका मेमल मुख माही । 

जलधध लािंनघ गये अचरज नाही ॥ 19 ॥ 



 

दगुतम काज जगत के जेत े। 

सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 20 ॥ 
 

राम दआुरे तुम रखवारे । 

होत न आज्ञा बबनु पैसारे ॥ 21 ॥ 
 

सब सुख लहै तुम्हारी शरणा । 

तुम रक्षक काहू को डर ना ॥ 22 ॥ 
 

आपन तेज सम्हारो आपै । 

तीनों लोक हािंक ते कािंपै ॥ 23 ॥ 
 

भूत वपशाच ननकट नहह आवै । 



महवीर जब नाम सुनावै ॥ 24 ॥ 
 

नासै रोग हरै सब पीरा । 

जपत ननरिंतर हनुमत वीरा ॥ 25 ॥ 
 

सिंकट से हनुमान छुडावै । 

मन क्रम वचन ध्यान जो लावै ॥ 26 ॥ 
 

सब पर राम तपस्वी राजा । 

नतनके काज सकल तुम साजा ॥ 27 ॥ 
 

और मनोरध जो कोनय लावै । 

तासु अममत जीवन फल पावै ॥ 28 ॥ 
 



चारो युग प्रताप तुम्हारा । 

है प्रमसद्ध जगत उजजयारा ॥ 29 ॥ 
 

साधु सिंत के तुम रखवारे । 

असुर ननकिं दन राम दलुारे ॥ 30 ॥ 
 

अष्ठमसद्धध नव ननधध के दाता । 

अस वर दीन्ह जानकी माता ॥ 31 ॥ 
 

राम रसायन तुम्हारे पासा । 

सदा रहो रघुपनत के दासा ॥ 32 ॥ 
 

तुम्हरे भजन रामको पावै । 

जन्म जन्म के दखु बबसरावै ॥ 33 ॥ 



 

अिंत काल रघुपनत पुरजायी । 

जहािं जन्म हररभक्त कहायी ॥ 34 ॥ 
 

और देवता धचत्त न धरयी । 

हनुमत सेनय सवत सुख करयी ॥ 35 ॥ 
 

सिंकट क(ह)टै ममटै सब पीरा । 

जो सुममरै हनुमत बल वीरा ॥ 36 ॥ 
 

जै जै जै हनुमान गोसायी । 

कृपा करहु गुरुदेव की नायी ॥ 37 ॥ 
 

जो शत वार पाठ कर कोयी । 



छूटहह बिंहद महा सुख होयी ॥ 38 ॥ 
 

जो यह पडै हनुमान चालीसा । 

होय मसद्धध साखी गौरीशा ॥ 39 ॥ 
 

तुलसीदास सदा हरर चेरा । 

कीजै नाथ हृदय मह डेरा ॥ 40 ॥ 
 

दोहा 

पवन तनय सिंकट हरण - मिंगल मूरनत रूप ्। 

राम लखन सीता सहहत - हृदय बसहु सुरभूप ्॥ 

मसयावर रामचिंद्रकी जय । पवनसुत हनुमानकी जय । 
बोलो भायी सब सिंतनकी जय । 
 

ll सूचना ll 



 

मराठी व हहिंदी या दोनही भािा देवनागरी मलवपत मलहहल्या 
जात असल्या मुळे श्री हनुमान चालीसा चे मराठीत 
भािािंतर करण्याची आवशक्ता नहीिं आहे. वाचकास ववनिंती 
आहे की त्यानिंन्हे हहिंदी हनुमान चालीसा वाचावी. 
धन्यवाद. 
 

Marathi and Hindi both are written using the same script 
called 'Devanagari' and hence a separate version of 
Hanuman Chalisa for Marathi is not required as it will be the 
replica of Hindi Hanuman Chalisa itself. We recommend you 
to read the original Hindi version of Hanuman Chalisa written 
in Awadhi dialect. 

 

हनुमान चालीसा वाचण्याचे फायदे 
 



हनुमान चालीसा मध्ये भगवान हनुमान यािंच्या सिंपूणत 
जीवनाचे सार लपलेले आहे. याला वाचल्यान ेजीवनात 
प्रेरणा ममळत ेहनुमान चालीसा पठणाचे फायदे पुढील 
प्रमाणे आहेत.  
 

असे मानले जात ेकी हनुमान चालीसा भय, सिंकट आणण 
ववपत्ती आल्यावर वाचल्यान ेसवत दिुःख दरू होतात.  
 

जर एखादी व्यक्तीवर शनीची साडेसाती चालू असेल तर 
हनुमान चामलसा वाचल्यान ेत्याच्या जीवनात शािंती येत.े 
 

जर कोणाला दृष्ट शक्ती परेशान करत असतील तर 
हनुमान चामलसा वाचल्यान ेमुक्ती ममळत.े  
 

जर एखादा अपराध केल्यावर आत्मग्लानी वाटत असेल 
तर हनुमान चालीसा वाचून प्रायजश्चत करता येत.े  



 

भगवान गणेशाप्रमानेच हनुमान देखील कष्ट दरू करतात. 
म्हणून अश्या पररजस्थतीत हनुमान चामलसा वाचल्यान े
लाभ ममळतो. 
 

ननयममत हनुमान चामलसा वाचल्याने मन शािंत आणण 
तणाव मुक्त होत.े 

सुरक्षक्षत यात्रेसाठी हनुमान चालीसा वाचावा. असे केल्याने 
लाभ ममळतो आणण भय वाटत नाही. 
 

कोणतीही इच्छा असताना हनुमान चालीसा वाचल्यान े
लाभ ममळतो.  
 

हनुमान चालीसा वाचल्याने कपटी व्यक्तीचे देखील 
मनपररवततन होत.े  
 



हनुमान जी बळ आणण बुद्धीचे देवता आहे. म्हणून 
हनुमान चालीसा च्या पठाणान ेया दोन्हीची प्राप्ती होत.े 
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