
ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਭਾਨ ਚਾਰੀਸਾ 

 

    : 

        ਚ ਨ         ,  ਨ   ਨ               ॥ 

ਬ ਨ ਨ    ਬ   ਬ       ,         ਫ  ਚ  ॥ 

            ਨ     ਨ ,      ਨ ਪਵਨ-     । 

    ਬ     ਬ              ,            ਬ   ॥ 

 

    : 

    ਨ   ਨ    ਨ   ਨ     । 

     ਪ     ਨ     ਬ ਨ  ਬ। 

            ਬ       । 

   ਨ -ਪ     ਪਵਨ    ਨ  । 

   ਬ    ਬ    ਬ     . 

       ਨਵ  ਨ              . 

  ਚਨ ਬ  ਨ  ਬ      ਬ   । 

 ਨਨ               । 

   ,                   ਚ     ਨ     ॥ 

       ਵ ਨ      ਨ  ਨ। 



    ਪ   ਪ        ਬ  ਨ। 

 ਵ   ਵਨ          ਚ    

           ਬ          । 

ਪ       ਚ        ਨਬ  ਨ   ਬ    

      ਨ       ਨ ਬ   । 

ਸੂਖਭ ਯੂ ਦਦਖਾਓ 

ਰੰਕਾ ਜੜਵਾ ਇਕ ਦਫਿੱਕਯ ਵਜੋਂ. 

 

ਬੀਭ ਯੂ ਧਾਦਯ ਅਸੁਯ ਸਭਹਾਯ। 

ਯਾਭਚੰਦਯ ਦਾ ਕਾਭਾ ਸੰਵਾਯ। 

 

ਰਾਇ ਸਜੀਵਨ ਰਖਨ ਜੀਮ 

ਸ਼੍ਰੀ ਯਘੁਫੀਯ ਹਯਸ਼੍ੀ ਦਰਆਇਆ ਤਯਾ। 

 

ਯਘੂਤੀ ਫਹੁਤ ਵਿੱਡਾ ਹ. 

ਦਆਯ ਭਾਾਂ ਦਆਯ ਵੀਯ! 

 

ਸਹਸ ਫਦਨ ਤੁਭਯ ਜਸ ਗਮਾਨ 

ਦਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਹੰਦ ਹ, ਸ਼੍ਰੀਤਥੀ ਕਾਾਂਠਾ ਜੁਦੜਆ ਹਇਆ ਹ. 

 

ਸਨਕਾਦਦਕ ਫਰਹਭਾਦੀ ਭੁਨੀਸਾ। 

ਅਹੀਸਾ ਨਾਯਦਾ ਸਯਦ ਨਾਰ। 

 

ਜਭ ਕੁਫਯ ਦਦਗਾਰ ਜਹਾਾਂ ਤ। 

ਭੈਂ ਕਫੀਡ ਦਕਿੱਥ ਕਦਹ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਬ ਹ 



ਯਾਭ ਦਭਰ  ਯਾਜ ਦ ਦਦਨਹਾ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਭੰਤਯ ਦਫਫੀਸ਼੍ਨ ਨੰੂ ਭੰਦਨਆ। 

ਰੰਕਸ਼੍ਵਯ, ਸਾਯ ਜਾਗਦ ਹਨ 

 

ਬਾਣੁ ਜੁਗ ਸਹਸਯਾ ਜਜਨ ਤ॥ 

ਦਰਰੀਓ ਤਾਹੀ ਦਭਿੱਠਾ ਪਰ 

 

ਰਬੁ ਭਦਦਯਕਾ ਭਦਰ ਭੁਦਖ॥ 

ਜਰੀਧੀ ਹਯਾਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿੱਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

 

ਅਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆ ਦ ਖਜਾਨ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਦਕਯਾ. 

 

ਯਾਭ ਦੁਆਯ ਤੁਭ ਯਖਵਾਯ 

ਸ ਦਫਨਾ ਹੁਕਭ ਨਾ ਕਯ. 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼੍ੀ ਸਬ ਖੁਸ਼੍ੀਆਾਂ ਹ 

ਡਯ ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਹੂ ਤੋਂ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਤਜ ਹ 

ਸਾਯ ਦਤੰਨ  ਰਕ ਯੁਿੱਕ ਗਏ 

 

ਬੂਤ ੀਸਾਕ ਨੜ ਨਹੀਂ ਹ. 

ਭਹਾਫੀਯ ਜਫ ਨਾਭ ਸੁਣਾਵ। 

 

ਨਸ ਯਗ ਹਯ ਸਫ ੀਯਾ॥ 

ਜਤ ਦਨਯੰਤਯ ਹਨੂਭਤ ਫੀਯਾ। 

 

ਹਨੰੂਭਾਨ ਚਦਾਵਈ ਭੁਸੀਫਤ ਦਵਚ ਹ 

ਦਧਆਨ ਆਣ ਭਨ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਤਯੀਕਾ ਹ. 



 

ਸਬ ਤ ਯਾਭ ਤਿੱਸਵੀ ਾਤਸ਼੍ਾਹ. 

ਦਤਨ ਕ ਕਾਜਾ ਸਕਰ ਤੁਭ ਸਾਜਾ 

 

ਅਤ ਦਜਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹ 

ਸਈ ਅਦਭਤ ਜੀਵਨ ਪਰ ਾਵ॥ 

 

ਸਾਯ ਚਾਯ ਜੀਂਗ ਤੁਹਾਡ ਹਨ. 

ਯਦਸਥਾ ਜਗਤ ਉਜੀਯਾ। 

 

ਤੂੰ ਸੰਤਾਾਂ ਦਾ ਦਖਆਰ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰਾ ਹੈਂ। 

ਅਸੁਯਾ ਦਨਕੰਦਨ ਯਾਭ ਦੁਰਾਯ ... 

 

ਅਸ਼੍ਟ ਦਸਿੱਧੀ ਨੌਂ  ਪੰਡਾਾਂ ਦ ਦਾਨੀ. 

ਜਸ ਫਾਯ ਦੀਨ ਜਾਨਕੀ ਭਾਤਾ। 

 

ਯਾਭ ਯਸਮਾਭ ਾਸੀ ਤਨੰੂ 

ਸਦਾ ਯਘੂਤੀ ਦਾ ਗੁਰਾਭ ਫਣ। 

 

ਆਣ ਬਜਨ ਯਾਭ ਨੰੂ ਦਆਯ ਕਯ 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਦਫਸਯਾਵ ਦਾ ਦੁਖ। 

 

ਅਖੀਯ ਤ ਯਘੁਫਯ ੁਯ ਜਾਇ॥ 

ਦਜਥ ਜਨਭ ਨੰੂ ਹਦਯ-ਬਗਤ ਦਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਅਤ ਯਿੱਫ ਨ  ਕਈ ਇਤਯਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. 

ਹਨੁਭਤ ਸਈ ਸਯਫ ਨ  ਖੁਸ਼੍ੀ ਕੀਤੀ। 

 

ਸਾਯੀ ਯਸ਼੍ਾਨੀ ਖਤਭ ਹ ਗਈ ਹ 

ਜ ਸੁਦਭਯ ਹਨੁਭਤ ਫਰਫਯਾ। 

 



ਜ ਜ ਹਨੰੂਭਾਨ ਗਸਾਈਂ 

ਦਿਾ ਕਯਹੁ ਗੁਯੁਦਵ ਵਯਗਾ ਹ। 

 

ਕਈ ਜ ਸਿੱਚ ਨੰੂ ਇਕ ਵਾਯ ਸੁਣਾਏ 

ਫੰਦਦ ਫੰਦਦ ਭਹਾਾਂ ਸੁਖ ਹਇ॥ 

 

ਦਜਹੜਾ ਇਸ ਨੰੂ ੜਹਦਾ ਹ ਉਹ ਹਨੁਭਾਨ ਚਾਰੀਸਾ ਹ. 

ਹਇ ਦਸਦਧ ਸਾਖੀ ਗਯੀਸਾ। 

 

ਤੁਰਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਦਯ ਚਯਾ। 

ਕੀਜ ਨਾਥ ਦਦਰ ਭਨ ਡਯਾ। 

 

ਦਹਾ: 

ਵਨ ਤਨ  ਸੰਕਟ ਹਯਨ, ਭੰਗਰ ਭੂਯਤੀ ਯੂ। 

ਸੀਤਾ, ਦਦਰ ਫਾਸੂ ਸੁਯ ਬੂ ਸਭਤ ਯਾਭ ਰਖਨ। 
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