
Hanuman Chalisa in Tamil

॥ேதாஹா॥

� �� சரண ஸேராஜ ரஜ னிஜமன
��ர ஸுதாரி |

வரெணௗ ர�வர வ�மலயஶ ேஜா
தாயக பலசாரி ||

��த��ன த�ஜானிைக ஸுமிெரௗ
பவன �மார |

பல ��த� வ��யா ேதஹு ேமாஹ�
ஹரஹு கேலஶ வ�கா� ||
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ஜய ஹ�மான �ஞான �ண ஸாகர |
ஜய க�ஶ த�ஹு ேலாக உஜாகர ||
ராம�த அ��த பலதாமா |

அ�ஜனி ��ர பவனஸுத னாமா || 

மஹா�ர வ��ரம பஜர�� |
�மத� னிவார ஸுமத� ேக ஸ�� ||
க�சன வரண வ�ராஜ ஸுேவஶா |
கானன ��டல ��ச�த ேகஶா || 

ஹாதவ�ர ஔ �வஜா வ�ராைஜ |
கா�ேத ��ஜ ஜேன� ஸாைஜ || 
ஶ�கர ஸுவன ேகஸ� ன�தன |
ேதஜ �ரதாப மஹாஜக வ�தன || 

வ��யாவான �� அத� சா�ர |
ராம காஜ கரிேவ ேகா ஆ�ர || 

�ர� சரி�ர ஸுனிேவ ேகா ர�யா |
ராமலகன �தா மன ப�யா || 

||ெசௗபாஈ||
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ஸூ�ம �பதரி �யஹ� த�காவா |
வ�கட �பதரி ல�க ஜராவா || 
�ம �பதரி அஸுர ஸ�ஹாேர |
ராமச��ர ேக காஜ ஸ�வாேர || 

லாய ஸ��வன லகன ஜியாேய |
� ர��ர ஹரஷ� உரலாேய || 
ர�பத� ��� பஹுத படா� |
�ம மம �ரிய பரதஹ� ஸம பா� ||

ஸஹஸ வதன ��ஹேரா யஶகாைவ |
அஸ கஹ� �பத� க�ட லகாைவ || 
ஸனகாத�க �ர�மாத� ��ஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹ�த அ�ஶா || 

யம �ேபர த�கபால ஜஹா� ேத |
கவ� ேகாவ�த கஹ� ஸேக கஹா� ேத || 
�ம உபகார ஸு��வஹ� ��ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத ��ஹா || 
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��ஹேரா ம��ர வ��ஷண மானா |
ல�ேக�வர பேய ஸப ஜக ஜானா ||
�க ஸஹ�ர ேயாஜன பர பா� |
��ேயா தாஹ� ம�ர பல ஜா� || 

�ர� ��ரிகா ேம� �க மா� |
ஜலத� லா�க� கேய அசரஜ னா� || 
��கம காஜ ஜகத ேக ேஜேத |

ஸுகம அ��ரஹ ��ஹேர ேதேத ||

ராம �ஆேர �ம ரகவாேர |
ேஹாத ன ஆ�ஞா ப�� ைபஸாேர || 
ஸப ஸுக லைஹ ��ஹா� ஶரணா |
�ம ர�க காஹூ ேகா டர னா || 

ஆபன ேதஜ �மஹாேரா ஆைப |
�ேனா� ேலாக ஹா�க ேத கா�ைப ||
�த ப�ஶாச னிகட னஹ� ஆைவ |
மஹ�ர ஜப னாம ஸுனாைவ || 
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னாைஸ ேராக ஹைர ஸப �ரா |
ஜபத னிர�தர ஹ�மத �ரா || 
ஸ�கட ேஸ� ஹ�மான �டாைவ |
மன �ரம வசன �யான ேஜா லாைவ || 

ஸப பர ராம தப�� ராஜா |
த�னேக காஜ ஸகல �ம ஸாஜா || 
ஔர மேனாரத ேஜா ேகாய� லாைவ |
தாஸு அமித �வன பல பாைவ || 

சாேரா �க பரிதாப ��ஹாரா |
ைஹ பர��த ஜகத உஜியாரா || 
ஸா� ஸ�த ேக �ம ரகவாேர |
அஸுர னிக�தன ராம �லாேர || 

அ�ட��த� னவ னித� ேக தாதா |
அஸ வர ��ஹ ஜான� மாதா || 
ராம ரஸாயன ��ஹாேர பாஸா |
ஸாத ரேஹா ர�பத� ேக தாஸா ||
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��ஹேர பஜன ராமேகா பாைவ |
ஜ�ம ஜ�ம ேக �க ப�ஸராைவ || 
அ�த கால ர�வர �ரஜா� |

ஜஹா� ஜ�ம ஹரிப�த கஹா� || 

ஔர ேதவதா ச��த ன தர� |
ஹ�மத ேஸய� ஸ�வ ஸுக கர� || 
ஸ�கட கைட மிைட ஸப �ரா |

ேஜா ஸுமிைர ஹ�மத பல �ரா || 

ைஜ ைஜ ைஜ ஹ�மான ேகாஸா� |
��பா கேரா ��ேதவ � னா� || 
ேஜா ஶத வார பாட கர ேகா� |

�டஹ� ப�த� மஹா ஸுக ேஹா� || 

ேஜா யஹ பைட ஹ�மான சா�ஸா |
ேஹாய ��த� ஸா� ெகௗ�ஶா || 
�ல�தாஸ ஸதா ஹரி ேசரா |

�ைஜ னாத ��தய மஹ ேடரா || 



Your donation will help us to create more such contents.

CLICK HERE TO DONATE US
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பவன தனய ஸ�கட ஹரண – ம�கள
�ரத� �� |

ராம லகன �தா ஸஹ�த – ��தய
பஸஹு ஸுர�� ||

�யாவர ராமச��ர� ஜய | பவனஸுத
ஹ�மான� ஜய | ேபாேலா பா� ஸப

ஸ�தன� ஜய |

https://pmny.in/6IaalDZtbMPd

