
Hanuman Chalisa in Tamil 

  

|| அறிமுக த ோஹோ || 

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதோரி | 

வரணணௌ ரகுவர விமலயஶ ரஜோ தோயக பலசோரி || 

|| ச ௌபோஈ ||  

ஜய ஹனுமோன ஜ்ஞோன குண ஸோகர | 

ஜய கபீஶ திஹு ரலோக உஜோகர || 1 || 

ரோமதூத அதுலித பலதோமோ | 

அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னோமோ || 2 || 

மஹோவீர விக்ரம பஜரங்கீ | 

குமதி னிவோர ஸுமதி ரக ஸங்கீ ||3 || 

கம்சன வரண விரோஜ ஸுரவஶோ | 

கோனன கும்டல கும்சித ரகஶோ || 4 || 

ஹோதவஜ்ர ஔ த்வஜோ விரோஜஜ | 

கோம்ரத மூம்ஜ ஜரனவூ ஸோஜஜ || 5|| 

ஶம்கர ஸுவன ரகஸரீ னன்தன | 

ரதஜ ப்ரதோப மஹோஜக வன்தன || 6 || 

வித்யோவோன குணீ அதி சோதுர | 

ரோம கோஜ கரிரவ ரகோ ஆதுர || 7 || 

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிரவ ரகோ ரஸியோ | 

ரோமலகன ஸீதோ மன பஸியோ || 8|| 

ஸூக்்ஷம ரூபதரி ஸியஹி திகோவோ | 

விகட ரூபதரி லம்க ஜரோவோ || 9 || 

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹோரர | 

ரோமசம்த்ர ரக கோஜ ஸம்வோரர || 10 || 

லோய ஸம்ஜீவன லகன ஜியோரய | 

ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலோரய || 11 || 

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படோயீ | 

தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம போயீ || 12 || 



ஸஹஸ வதன தும்ஹரரோ யஶகோஜவ | 

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகோஜவ || 13 || 

ஸனகோதிக ப்ரஹ்மோதி முனீஶோ | 

னோரத ஶோரத ஸஹித அஹீஶோ || 14 || 

யம குரபர திகபோல ஜஹோம் ரத | 

கவி ரகோவித கஹி ஸரக கஹோம் ரத || 15 || 

தும உபகோர ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹோ | 

ரோம மிலோய ரோஜபத தீன்ஹோ || 16 || 

தும்ஹரரோ மன்த்ர விபீஷண மோனோ | 

லம்ரகஶ்வர பரய ஸப ஜக ஜோனோ || 17 || 

யுக ஸஹஸ்ர ரயோஜன பர போனூ | 

லீல்ரயோ தோஹி மதுர பல ஜோனூ || 18 || 

ப்ரபு முத்ரிகோ ரமலி முக மோஹீ | 

ஜலதி லோம்கி கரய அசரஜ னோஹீ || 19 || 

துரக்ம கோஜ ஜகத ரக ரஜரத | 

ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரர ரதரத || 20 || 

ரோம துஆரர தும ரகவோரர | 

ரஹோத ன ஆஜ்ஞோ பினு ஜபஸோரர || 21 || 

ஸப ஸுக லஜஹ தும்ஹோரீ ஶரணோ | 

தும ரக்ஷக கோஹூ ரகோ டர னோ || 22 || 

ஆபன ரதஜ தும்ஹோரரோ ஆஜப | 

தீரனோம் ரலோக ஹோம்க ரத கோம்ஜப || 23 || 

பூத பிஶோச னிகட னஹி ஆஜவ | 

மஹவீர ஜப னோம ஸுனோஜவ || 24 || 

னோஜஸ ரரோக ஹஜர ஸப பீரோ | 

ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரோ || 25 || 

ஸம்கட ரஸம் ஹனுமோன சுடோஜவ | 

மன க்ரம வசன த்யோன ரஜோ லோஜவ || 26 || 

ஸப பர ரோம தபஸ்வீ ரோஜோ | 

தினரக கோஜ ஸகல தும ஸோஜோ || 27 || 

ஔர மரனோரத ரஜோ ரகோயி லோஜவ | 

தோஸு அமித ஜீவன பல போஜவ || 28 || 



சோரரோ யுக பரிதோப தும்ஹோரோ | 

ஜஹ பரஸித்த ஜகத உஜியோரோ || 29 || 

ஸோது ஸன்த ரக தும ரகவோரர | 

அஸுர னிகன்தன ரோம துலோரர || 30 || 

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி ரக தோதோ | 

அஸ வர தீன்ஹ ஜோனகீ மோதோ || 31 || 

ரோம ரஸோயன தும்ஹோரர போஸோ | 

ஸோத ரரஹோ ரகுபதி ரக தோஸோ || 32 || 

தும்ஹரர பஜன ரோமரகோ போஜவ | 

ஜன்ம ஜன்ம ரக துக பிஸரோஜவ || 33 || 

அம்த கோல ரகுவர புரஜோயீ | 

ஜஹோம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹோயீ || 34 || 

ஔர ரதவதோ சித்த ன தரயீ | 

ஹனுமத ரஸயி ஸரவ் ஸுக கரயீ || 35 || 

ஸம்கட கஜட மிஜட ஸப பீரோ | 

ரஜோ ஸுமிஜர ஹனுமத பல வீரோ || 36 || 

ஜஜ ஜஜ ஜஜ ஹனுமோன ரகோஸோயீ | 

க்றுபோ கரரோ குருரதவ கீ னோயீ || 37 || 

ரஜோ ஶத வோர போட கர ரகோயீ | 

சூடஹி பன்தி மஹோ ஸுக ரஹோயீ || 38 || 

ரஜோ யஹ பஜட ஹனுமோன சோலீஸோ | 

ரஹோய ஸித்தி ஸோகீ ணகௌரீஶோ || 39 || 

துலஸீதோஸ ஸதோ ஹரி ரசரோ | 

கீஜஜ னோத ஹ்றுதய மஹ ரடரோ || 40 || 

|| ரதோஹோ முடிந்தது || 

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் | 

ரோம லகன ஸீதோ ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் || 

செய் தகோஷ் 

ரபோல் பஜோரங்கபோலி கி ணஜய் |   

பவன் புத்ரோ ஹனுமோன் கி ணஜய் || 


