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Hanuman Chalisa... (Tamil) 

 
।। ேதாஹா – 1 ।। 

!ாீ '( சரண ஸேராஜ ரஜ னிஜமன 1'ர ஸுதாாி | 

வரெணௗ ர'வர விமலயஶ ேஜா தாயக பலசாாி || 

।। ேதாஹா – 2 ।। 
:;திஹீன த<ஜானிைக ஸுமிெரௗ பவன 'மார | 

பல :;தி வி;யா ேதஹு ேமாஹி ஹரஹு கேலஶ விகா> || 
 
 

।। ெசௗபாஈ (1 – 40) ।। 
ஜய ஹ<மான @ஞான 'ண ஸாகர | 

ஜய கBஶ திஹு ேலாக உஜாகர || 1 || 
 

ராமDத அFGத பலதாமா | 

அHஜனி :;ர பவனஸுத னாமா || 2 || 
 

மஹாIர விJரம பஜரKகீ | 

'மதி னிவார ஸுமதி ேக ஸKகீ ||3 || 
 

கHசன வரண விராஜ ஸுேவஶா | 

கானன 'Hடல 'Hசித ேகஶா || 4 || 
 

ஹாதவ@ர ஔ ;வஜா விராைஜ | 

காHேத NHஜ ஜேனO ஸாைஜ || 5|| 
 

ஶHகர ஸுவன ேகஸாீ னPதன | 

ேதஜ Qரதாப மஹாஜக வPதன || 6 || 
 

வி;யாவான 'ணீ அதி சாFர | 

ராம காஜ காிேவ ேகா ஆFர || 7 || 
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Qர: சாி;ர ஸுனிேவ ேகா ரTயா | 

ராமலகன Uதா மன பTயா || 8|| 
 

ஸூWம Xபதாி Tயஹி திகாவா | 

விகட Xபதாி லHக ஜராவா || 9 || 
 

Bம Xபதாி அஸுர ஸHஹாேர | 

ராமசH;ர ேக காஜ ஸHவாேர || 10 || 
 

லாய ஸHஜீவன லகன ஜியாேய | 

!ாீ ர'Iர ஹரஷி உரலாேய || 11 || 
 

ர'பதி கீPஹீ பஹுத படாZ | 

Fம மம Qாிய பரதஹி ஸம பாZ || 12 || 
 

ஸஹஸ வதன FHஹேரா யஶகாைவ | 

அஸ கஹி !ாீபதி க[ட லகாைவ || 13 || 
 

ஸனகாதிக Qர\மாதி 1னீஶா | 

னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 || 
 

யம 'ேபர திகபால ஜஹாH ேத | 

கவி ேகாவித கஹி ஸேக கஹாH ேத || 15 || 
 

Fம உபகார ஸுJாீவஹி கீPஹா | 

ராம மிலாய ராஜபத தீPஹா || 16 || 
 

FHஹேரா மP;ர விBஷண மானா | 

லHேக!வர பேய ஸப ஜக ஜானா || 17 || 
 

]க ஸஹ^ர ேயாஜன பர பா_ | 

`aேயா தாஹி மFர பல ஜா_ || 18 || 
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Qர: 1;ாிகா ேமG 1க மாஹீ | 

ஜலதி லாHகி கேய அசரஜ னாஹீ || 19 || 
 

F>கம காஜ ஜகத ேக ேஜேத | 

ஸுகம அ<Jரஹ FHஹேர ேதேத || 20 || 
 

ராம Fஆேர Fம ரகவாேர | 

ேஹாத ன ஆ@ஞா பி< ைபஸாேர || 21 || 
 

ஸப ஸுக லைஹ FHஹாாீ ஶரணா | 

Fம ரbக காஹூ ேகா டர னா || 22 || 
 

ஆபன ேதஜ FHஹாேரா ஆைப | 

தீேனாH ேலாக ஹாHக ேத காHைப || 23 || 
 

cத பிஶாச னிகட னஹி ஆைவ | 

மஹIர ஜப னாம ஸுனாைவ || 24 || 
 

னாைஸ ேராக ஹைர ஸப Bரா | 

ஜபத னிரHதர ஹ<மத Iரா || 25 || 
 

ஸHகட ேஸH ஹ<மான dடாைவ | 

மன Jரம வசன ;யான ேஜா லாைவ || 26 || 
 

ஸப பர ராம தப^I ராஜா | 

தினேக காஜ ஸகல Fம ஸாஜா || 27 || 
 

ஔர மேனாரத ேஜா ேகாயி லாைவ | 

தாஸு அமித ஜீவன பல பாைவ || 28 || 
 

சாேரா ]க பாிதாப FHஹாரா | 

ைஹ பரT;த ஜகத உஜியாரா || 29 || 
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ஸாF ஸPத ேக Fம ரகவாேர | 

அஸுர னிகPதன ராம Fலாேர || 30 || 
 

அeடT;தி னவ னிதி ேக தாதா | 

அஸ வர தீPஹ ஜானகீ மாதா || 31 || 
 

ராம ரஸாயன FHஹாேர பாஸா | 

ஸாத ரேஹா ர'பதி ேக தாஸா || 32 || 
 

FHஹேர பஜன ராமேகா பாைவ | 

ஜPம ஜPம ேக Fக பிஸராைவ || 33 || 
 

அHத கால ர'வர :ரஜாZ | 

ஜஹாH ஜPம ஹாிபJத கஹாZ || 34 || 
 

ஔர ேதவதா சி;த ன தரZ | 

ஹ<மத ேஸயி ஸ>வ ஸுக கரZ || 35 || 
 

ஸHகட கைட மிைட ஸப Bரா | 

ேஜா ஸுமிைர ஹ<மத பல Iரா || 36 || 
 

ைஜ ைஜ ைஜ ஹ<மான ேகாஸாZ | 

Jfபா கேரா '(ேதவ கீ னாZ || 37 || 
 

ேஜா ஶத வார பாட கர ேகாZ | 

gடஹி பPதி மஹா ஸுக ேஹாZ || 38 || 
 

ேஜா யஹ பைட ஹ<மான சா`ஸா | 

ேஹாய T;தி ஸாகீ ெகௗாீஶா || 39 || 
 

FலUதாஸ ஸதா ஹாி ேசரா | 

கீைஜ னாத \fதய மஹ ேடரா || 40 || 
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।। ேதாஹா ।। 
 

பவன தனய ஸKகட ஹரண – மKகள Nரதி XQ | 

ராம லகன Uதா ஸஹித – \fதய பஸஹு ஸுரcQ || 
 
 

Tயாவர ராமசP;ரகீ ஜய | 

பவனஸுத ஹ<மானகீ ஜய | 

ேபாேலா பாZ ஸப ஸPதனகீ ஜய | 


