
मा�ती �तो� मराठ�  Maruti Stotra in
Marathi
मा�ती �तो� �कंवा हनमुान �तो� हे 17 �या शतकातील �तो� आहे. महारा��ाचे सतं-कवी समथ� रामदास यांनी
मराठ� भाषते रचले आहे.

स�ंकृतम�ये भीमा हे �वशालतचेे �तीक आहे आ�ण हे "भीमा �पी �तो�" हा मा�ती �तो�ाचा प�हला आ�ण
�ाथ�मक �वभाग आहे.

�हदं ूपौरा�णक कथेनसुार मा�ती �तो� सपंणू�चा �नय�मतपणे जप करणे हा देव मा�तीला सतं�ुट कर�याचा आ�ण
�याचे आशीवा�द �मळव�याचा सवा�त �भावी माग� आहे.

जे मा�ती �तो� मराठ�  Maruti Stotra in Marathi चा पाठ करतात, �यांचे सव� �ास, अडचणी आ�ण �चतंा �ी
हनमुाना�या आशीवा�दाने दरू होतात. �ी मा�ती �तो� ��य�ात स�ंकृतम�ये आहे.

भगवान हनमुानाचे भ�त �व�वास, भ�ती आ�ण एका�तनेे दररोज या �तो�ाचा जप क�न भगवान हनमुानाला
�स�न क� शकतात.

भगवान हनमुाना�या आशीवा�दाने �यांचे सव� �ास, अडचणी आ�ण �चतंा दरू होतात. तो �या�या सव� श�ूपंासनू
आ�ण सव� वाईट गो�ट�ंपासनू म�ुत होतो. अशा �कारे �यांचे जीवन आनदं� होत.े �यां�या सव� इ�छा पणू� होतात.

या लेखात, त�ुहाला Maruti Stotra marathi lyrics मा�ती �तो� मराठ� म�ये दे�यात आले आहे आ�ण मा�ती
�तो� PDF Maruti Stotra Marathi PDF  देखील दे�यात आल� आहे.

मा�ती �तो� मराठ�  Maruti Stotra in Marathi

भीम�पी महा��ा, व�हनमुान मा�ती | वनार� अजंनीसतूा रामदतूा �भजंना ||१||

महाबळी �ाणदाता, सकळां उठवी बळ�  | सौ�यकार� दःुखहार�, दतु व�ैणव गायका ||२||

द�ननाथा हर��पा, सुदंरा जगदांतरा| पाताळदेवताहंता, भ�य�सदंरूलेपना ||३||

लोकनाथा जग�नाथा, �ाणनाथा परुातना | प�ुयवतंा प�ुयशीला, पावना प�रतोषका ||४||

�वजांगे उचल� बाहो, आवेश� लोटला पढु� | काळा�नी काळ��ा�नी, देखतां कांपती भय� ||५||

��मांड ेमाईल� नेण�, आवळे दंतपगंती | ने�ा�नीं चा�ल�या �वाळा, �कुुट� ता�ठ�या बळ�  ||६||



प�ुछ त ेमरु�डले माथा, �कर�ट� कंुडले बर�ं | सवुण� कट� कांसोट�, घटंा �कं�कणी नागरा ||७||

ठकारे पव�ता ऐसा, नेटका सडपातळू | चपळांग पाहतां मोठे, महा�व�य�ुलतपेर� ||८||

को�ट�या को�ट उ�डाण�, झपेावे उ�रेकड े| म�ंा��सा�रखा �ोण,ू �ोध� उ�पा�टला बळ�  ||९||

आ�णला मागतुीं नेला, आला गेला मनोगती | मनासी टा�कल� माग�, गतीसी तळुणा नसे ||१०||

अणपूासो�न ��मांडाएवढा होत जातसे | तयासी तळुणा कोठे, मे� मदंार धाकुटे ||११||

��मांडाभोवत� वेढ�, व�प�ुछ�  क� शक�  | तयासी तळुणा कैची, ��मांडी पाहता नसे ||१२||

आर�त दे�खल� डोळा, �ा�सल� सयू�मडंळा | वाढतां वाढतां वाढ�, भे�दल� श�ूयमडंळा ||१३||

धनधा�य पशवू�ृ�ध, प�ुपौ� सम�ह� | पावती �प�व�याद�, �तो�पाठ�  क��नयां ||१४||

भतू�ेतसमधंाद�, रोग�याधी सम�तह� | नासती तटूती �चतंा, आनदें भीमदश�न� ||१५||

हे धरा पधंरा �लोक�, लाभल� शोभल� बर� | �ढदेहो �नसदेंहो, स�ंया च��कळागणु� ||१६||

रामदासी अ�ग�य,ू क�पकुळा�स मडंण ू| राम�पी अतंरा�मा, दश�न� दोष नासती ||१७||

॥इ�त �ीरामदासकृत ंसकंट�नरसन ंमा��त�तो� ंसपंणू�म॥्

मा�ती �तो� मराठ� फायदे  Maruti Stotra benefits in marathi

मा�ती �तो�ाचा �नय�मत जप के�याने मनाला शांती �मळत ेआ�ण तमु�या जीवनातील सव� वाईट गो�ट� दरू
राहतात आ�ण त�ुहाला �नरोगी, �ीमतं आ�ण सम�ृध बनवत.े

�हदं ूपौरा�णक कथेनसुार, मा�ती �तो�ाचा �नय�मत जप हा भगवान मा�तीला �स�न कर�याचा आ�ण �यांचे
आशीवा�द �मळ�व�याचा सवा�त शि�तशाल� माग� आहे.

उ�म प�रणाम �मळ�व�यासाठ� त�ुह� सकाळी �नान के�यानतंर आ�ण भगवान मा�ती�या मतू� �कंवा �च�ासमोर
मा�ती �तो�ाचा जप करावा.

जर त�ुहाला मा�ती �तो�ाचे फायदे Maruti Stotra benefits हवे असतील तर सव��थम त�ुह� �याचा मराठ�तील
अथ� समजनू �यावा जेणेक�न �याचा �भाव वाढू शकेल.

मा�ती �तो�ाचा �नय�मत जप के�याने मान�सक शांती �मळत ेआ�ण तमु�या जीवनातील सव� वाईट गो�ट�ंना दरू
ठेवत ेआ�ण त�ुहाला �नरोगी, सम�ृध आ�ण सम�ृध बनवत.े



असे मानले जात ेक� मा�ती �तो� मराठ�  Maruti Stotra in Marathi चा 1100 वेळा पाठ के�यास सव�
मनोकामना पणू� होतात.

मा�ती �तो� पाठ How to chant Maruti Stotra

सव��म प�रणाम �मळव�यासाठ� त�ुह� अघंोळ के�यानतंर सकाळी आ�ण मा�ती मतू� �कंवा �च�ासमोर मा�ती
�तो�ाचा जप करावा.

�याचा �भाव जा�तीत जा�त कर�यासाठ� आपण �थम मा�ती �तो�ाचा अथ� मराठ� म�ये समजनू घेतला
पा�हजे.

�ी मा�ती �तो� कोणी �ल�हले आहे? Who wrote the Shri Maruti Stotra?

17 �या शतकातील महान सतं समथ� रामदास �वामींनी मा�ती �तो�ाची रचना केल�.

येथे समथ� रामदास �वामी मा�ती (हनमुान) चे वण�न करतात आ�ण मा�ती �तो�म�या �व�वध �लोकांम�ये
�यांची �ततुी करतात.

प�हले 13 �लोक मा�तीचे वण�न करतात आ�ण नतंरचे 4 �लोक चरणान�ुतुी आहेत .

मा�ती �तो� PDF Maruti Stotra Marathi PDF

या PDF म�ये त�ुहाला मा�ती �तो�ाचा मराठ� अथ� Maruti Stotra meaning in marathi + pdf थोड�यात
सपंणू� तपशीलासह �मळेल. या �लकंव�न PDF डाउनलोड करताना त�ुहाला काह� अडचण येत असेल, तर खाल�
cmnt म�ये न�क� सांगा.

मा�ती �तो� मराठ� अथ� Maruti Stotra meaning in marathi

भीम�पी महा��ा, व�हनमुान मा�ती | वनार� अजंनीसतूा रामदतूा �भजंना ||१||

अथ�:



मो�या आकाराचे, �ो�धत, �ह�यासार�या शर�रासह, जगंलात राहणारा मा�ती हनमुान. रामाचा दतू, अजंनाचा
मलुगा, जो वादळासारखा आहे.Marathitkahitri.com

महाबळी �ाणदाता, सकळां उठवी बळ�  | सौ�यकार� दःुखहार�, दतु व�ैणव गायका ||२||

अथ�:
जीवनातील सवा�त शि�तशाल�, �वास देणारा, जो आप�या साम�या�ने इतरांना मो�हत करतो. सखुाचा उ�म काळ,
दःुख दरू करणारा, चतरु �य�ती, जो �व�ण�ूया �ततुीचा गायक आहे.

द�ननाथा हर��पा, सुदंरा जगदांतरा| पाताळदेवताहंता, भ�य�सदंरूलेपना ||३||

अथ�:
एखा�या�या चेह�यासह, जो च�ंासारखा सुदंर आहे, जो जगा�या शवेट� जाऊ शकतो. पाताल लोक �या राजांचा
नाश करणारा, �यांचे �वशाल शर�र �सदंरूाने झाकलेले आहे.

लोकनाथा जग�नाथा, �ाणनाथा परुातना | प�ुयवतंा प�ुयशीला, पावना प�रतोषका ||४||

अथ�:
जो जगाचा �वामी आहे, जो आ��यांचा �वामी आहे, जो �वास घेतो, जो �ाचीन आहे. �याचे मन, वाणी आ�ण
शर�र श�ुध आहे, �याचे श�ुध चा�र�य आहे, पवन प�ु श�ुध प�ुष, जो आप�या भ�तां�या इ�छा पणू� करतो आ�ण
समाधान देतो.

�वजांगे उचल� बाहो, आवेश� लोटला पढु� | काळा�नी काळ��ा�नी, देखतां कांपती भय� ||५||

अथ�:
तो रागा�या भरात पढेु सरकतो, �वजा�या सारखे हात वर करतो. अगद� यमाचे अ�नी, आ�ण काल या �पात
�याला पाहून कांपतात.

��मांड ेमाईल� नेण�, आवळे दंतपगंती | ने�ा�नीं चा�ल�या �वाळा, �कुुट� ता�ठ�या बळ�  ||६||

अथ�:
�या�या त�डात हे �व�व �नमा�ण झाले आहे. �याचे डोळे भयकंर रागाने �या�या भवुया सरुकुततात, व त ेआग
पेटवत.े

प�ुछ त ेमरु�डले माथा, �कर�ट� कंुडले बर�ं | सवुण� कट� कांसोट�, घटंा �कं�कणी नागरा ||७||

अथ�:
डो�यावर शपेटू घेऊन, तो �वलासी झमुके असलेला मकुुट खेळतो. �याची सोनेर� कंबर ��त�व�नत होत.े

ठकारे पव�ता ऐसा, नेटका सडपातळू | चपळांग पाहतां मोठे, महा�व�य�ुलतपेर� ||८||

अथ�:
प�रपणू� अगं आ�ण सडपातळ �व�पात वसले�या एखा�या �चडं पव�तासारखे. त ेझगमगत ेआहे आ�ण �वजे�या
मो�या लखलख�या लखलखाटात �नघनू जात.ेMarathitkahitri.com



को�ट�या को�ट उ�डाण�, झपेावे उ�रेकड े| म�ंा��सा�रखा �ोण,ू �ोध� उ�पा�टला बळ�  ||९||

अथ�:
�याने उ�रेकड ेकोट�ं�या अतंराचा �वास केला आ�ण मदंारचल सार�या �ोणा�गर�ला आप�या साम�या�ने उखडून
टाकले.

आ�णला मागतुीं नेला, आला गेला मनोगती | मनासी टा�कल� माग�, गतीसी तळुणा नसे ||१०||

अथ�:
तो पव�त लकेंत आणनू परत आला आ�ण मना�या गतीने तो बदलला. �याचा वेगह� �या�या मनाला हरवनू बसला
आहे आ�ण �या�या वेगाशी कोणीह� बरोबर� क� शकत नाह�.

अणपूासो�न ��मांडाएवढा होत जातसे | तयासी तळुणा कोठे, मे� मदंार धाकुटे ||११||

अथ�:
अण�ूया आकारापासनू त े�व�वा�या आकारापय�त. मे� आ�ण मदंारा पव�ता�या बरोबर�चे कोणी कोठे असू
शकतात.

��मांडाभोवत� वेढ�, व�प�ुछ�  क� शक�  | तयासी तळुणा कैची, ��मांडी पाहता नसे ||१२||

अथ�:
तो आप�या �ह�यासार�या शपेट�ने �व�वाला वेढा घाल ूशकतो. यापे�ा जा�त �व�व कधीच पा�हले गेले नाह�.

आर�त दे�खल� डोळा, �ा�सल� सयू�मडंळा | वाढतां वाढतां वाढ�, भे�दल� श�ूयमडंळा ||१३||

अथ�:
�या�या डो�यांनी लाल सयूा�ची एक झलक पा�हल� आ�ण �गळून टाकल�. तो इतका वाढला आहे क� �याने
सयू�मालेत �वेश केला आहे.Marathitkahitri.com

धनधा�य पशवू�ृ�ध, प�ुपौ� सम�ह� | पावती �प�व�याद�, �तो�पाठ�  क��नयां ||१४||

अथ�:
धन, अ�न, पश,ू सतंती वाढतात आ�ण जे�हा मन�ुय हे �तो� ऐकतो त�ेहा �याला आरो�य आ�ण �ान �ा�त होत.े

भतू�ेतसमधंाद�, रोग�याधी सम�तह� | नासती तटूती �चतंा, आनदें भीमदश�न� ||१५||

अथ�:
हनमुाना�या दश�नाने सव� �चतंा, भतू, �ेत, आ�मा इ�याद� रोग व सकंटे न�ट होतात व भ�ताला सखु �ा�त होत.े

हे धरा पधंरा �लोक�, लाभल� शोभल� बर� | �ढदेहो �नसदेंहो, स�ंया च��कळागणु� ||१६||

अथ�:

https://marathitkahitri.com/


शर�र श�ुध करणारे आ�ण मनाला लाभ देणारे हे 15 �लोक �नसगा�तील च�ंा�या 15 �च�हांसारखे आहेत. (च�ं हा
अमतृाचा गणुधम� आहे असे �हटले जात,े �हणनू हे �लोक अमतृसारखे आहेत)

रामदासी अ�ग�य,ू क�पकुळा�स मडंण ू| राम�पी अतंरा�मा, दश�न� दोष नासती ||१७||

अथ�:
वानरां�या शय�तीत ��स�धी �मळ�वले�या रामा�या भ�तांम�ये त ूअ�ग�य आहेस. त�ुया दश�नाने,
�दयातील/आ�मातील रामाचे �प, सव� दोष दरू होतात.

॥इ�त �ीरामदासकृत ंसकंट�नरसन ंमा��त�तो� ंसपंणू�म॥्

अथ�:
येथे मा�ती �तो� सपंत.े जो समथ� रामदासांनी रचलेला सव� अडचणींचा अतं कर�यास समथ� आहे.

�न�कष�

या लेखात, आम�या Marathitkahitri.com या site वर आणखी �तो� आहे त ेपण त�ुह� वाच ूशकता. आ�ह�
त�ुहाला मा�ती �तो� मराठ�  Maruti Stotra in Marathi �दला आहे. आ�ण त�ुह� मा�ती �तो� मराठ� अथ�
Maruti Stotra meaning in marathi देखील वाच ूशकता. त�ुहाला आमचा लेख कसा वाटला cmnt box म�ये
तमुचे �वचार आम�याशी शअेर करा.


