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Ardas Sahib in Punjabi

ੴ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥

ਸ�ੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ॥
ਵਾਰ ਸ�ੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤ�ਾਹੀ 10॥

ਿਪ�ਥਮ ਭਗੌਤੀ ਿਸਮਿਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਿਧਆਇ॥

ਿਫਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਂਸਹਾਇ॥
ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਨ�  ਿਸਮਰੌ ਸ�ੀ ਹਿਰਰਾਇ॥

ਸ�ੀ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਿਧਆਇਐ ਿਜਸ ਿਡਠ�  ਸਿਭ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿਸਮਿਰਐ ਘਰ ਨਉ ਿਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ॥ ਸਭ ਥ�ਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥

ਦਸਵ� ਪਾਤ�ਾਹ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਜੀ! ਸਭ ਥ�ਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥
ਦਸ� ਪਾਤ�ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ!

ਪੰਜ� ਿਪਆਿਰਆਂ,ਚੌਹ� ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ, ਚਾਲ�ੀਆਂ ਮੁਕਿਤਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ,
ਿਜਹਨ� ਨਾਮ ਜਿਪਆ, ਵੰਡ ਛਿਕਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਿਡੱਠ ਕੀਤਾ,

ਿਤਨ� � ਿਪਆਿਰਆਂ, ਸਿਚਆਿਰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ!

ਿਜਨ� � ਿਸੰਘ� ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਨ�  ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਿਦੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ,
ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,

ਧਰਮ ਨਹ� ਹਾਿਰਆ, ਿਸੱਖੀ ਕੇਸ� ਸੁਆਸ� ਨਾਲ ਿਨਬਾਹੀ, ਿਤਨ� � ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ!
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ! ਪੰਜ� ਤਖਤ�, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ!

ਿਪ�ਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਿਹਗੁਰੂ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਚਤ ਆਵੇ,
ਿਚੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹ� ਜਹ� ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਿਹਬ, ਤਹ� ਤਹ� ਰਿਛਆ ਿਰਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫ਼ਤਹ,

ਿਬਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ�ੀ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ!

ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਿਸੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਿਹਤ ਦਾਨ, ਿਬਬੇਕ ਦਾਨ, ਿਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨ� ਿਸਰ ਦਾਨ,
ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇ�ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੰੁਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ!!!

ਿਸੱਖ� ਦਾ ਮਨ ਨੀਵ�, ਮਤ �ਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਿਪ ਵਾਿਹਗੁਰੂ।

ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ! ਸ�ੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਗੁਰਧਾਮ� ਦੇ,
ਿਜਨ� � ਤ� ਪੰਥ ਨੰੂ ਿਵਛੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਖੁਲ�ੇ ਦਰ�ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੰੂ ਬਖ�ੋ।

ਹੇ ਿਨਮਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਿਨਓਿਟਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਿਪਤਾ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ! ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ।

ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੱੁਲ ਚੱੁਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ� ।
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ਸੇਈ ਿਪਆਰੇ ਮੇਲ, ਿਜਨ� � ਿਮਿਲਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਚਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ�ਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
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