
ਅਰਦਾਸ 
 

ੴਸਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ। 
ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਿਾਇ। 
ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ। 

ਪਾਤਸ਼ਾਿੀ ੧੦। 
 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਪ੍ਿਮਪ੍ਿ ਕੈ ਗੁਿ ਨਾਨਕ ਲਈ ਪ੍ਿਆਇ। ਪ੍ਿਿ ਅੰਗਦ ਗੁਿ ਤੇ ਅਮਿਦਾਿੁ 
ਿਾਮਦਾਿੈ ਹੋਈ ਂਿਹਾਇ। ਅਿਜਨ ਹਿਗੋਪ੍ ੰਦ ਨੋ ਪ੍ਿਮਿੌ ਿਿੀ ਹਪ੍ਿਿਾਇ। ਿਿੀ ਹਪ੍ਿਪ੍ਕਿਸ਼ਨ 
ਪ੍ਿਆਈਐ ਪ੍ਜਿ ਪ੍ਿਠੇ ਿਪ੍ਭ ਦੁਪ੍ਿ ਜਾਇ। ਤੇਗ  ਹਾਦਿ ਪ੍ਿਮਿੀਐ ਘਿ ਨਉ ਪ੍ਨਪ੍ਿ ਆਵੈ 
ਿਾਇ। ਿਭ ਥਾਈ ਂਹੋਇ ਿਹਾਇ। ਦਿਵੇਂ ਰਾਪ੍ਤਸ਼ਾਹ ਿਿੀ ਗੁਿ ੂਗੋਪ੍ ੰਦ ਪ੍ਿੰਘ ਿਾਪ੍ਹ  ਜੀ ਿਭ 
ਥਾਈ ਂਹੋਇ ਿਹਾਇ। ਦਿਾਂ ਰਾਪ੍ਤਸ਼ਾਹੀਆ ਦੀ ਜੋਪ੍ਤ ਿਿੀ ਗੁਿ ੂਗਿੰ ਥ ਿਾਪ੍ਹ  ਜੀ, ਦ ੇਰਾਠ 
ਦੀਦਾਿ ਦਾ ਪ੍ਿਆਨ ਿਿ ਕੇ,  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ।ੂ 
 
ਰੰਜਾਂ ਪ੍ਰਆਪ੍ਿਆ,ਂ ਚੌਹਾਂ ਿਾਪ੍ਹ ਜ਼ਾਪ੍ਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਮੁਕਪ੍ਤਆਂ, ਹਠੀਆਂ, ਜਰੀਆ,ਂ 
ਤਰੀਆ,ਂ ਪ੍ਜਨਹ ਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਰਆਂ, ਵੰਿ ਛਪ੍ਕਆਂ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਿ ਕੇ ਅਣਪ੍ਿਿੱ ਤ 
ਕੀਤਾ, ਪ੍ਤਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਆਪ੍ਿਆ,ਂ ਿਪ੍ਚਆਪ੍ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਦਾ ਪ੍ਿਆਨ ਿਿ ਕੇ  ੋਲੋ ਜੀ 
ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ ੂ। 
 
ਪ੍ਜਨਹ ਾਂ ਪ੍ਿੰਘਾਂ ਪ੍ਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਿਿਮ ਹੇਤ ਿੀਿ ਪ੍ਦਤ,ੇ  ੰਦ  ੰਦ ਕਟਾਏ, ਿੋਰਿੀਆ ਂ
ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਿਿੜੀਆ ਂਤੇ ਚੜਹੇ, ਆਪ੍ਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਚਿਾਏ ਗਏ, ਗੁਿਦੁਆਪ੍ਿਆਂ ਦੀ ਿੇਵਾ 
ਲਈ ਕੁਿ ਾਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ, ਿਿਮ ਨਹੀ ਹਾਪ੍ਿਆਂ, ਪ੍ਿਿੱ ਿੀ ਕੇਿਾਂ ਿੁਆਿਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਨ ਾਹੀ, 
ਪ੍ਤਨਹ ਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਿਆਨ ਿਿ ਕੇ  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ ੂ। 



ਰੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ, ਿਿ ਿੱਤ ਗੁਿਦੁਆਪ੍ਿਆ ਂਦਾ ਪ੍ਿਆਨ ਿਿ ਕੇ,  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਪ੍ਹਗੁਿੂ । 
 
ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਿਿ ਿੱਤ ਖ਼ਾਲਿਾ ਜੀ ਕੀ ਅਿਦਾਿ ਹ ੈਜੀ, ਿਿ ਿੱਤ ਖ਼ਾਲਿਾ ਜੀ ਕੋ, ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ ੂ
ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ ੂਵਾਪ੍ਹਗੁਿ।ੂ 
 
ਪ੍ਚਿੱ ਤ ਆਵੇ, ਪ੍ਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਿਦਕਾ, ਿਿ  ਿੁਿ ਹੋਵ ੇ। 
 
ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਾ ਜੀ ਿਾਪ੍ਹ , ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਿਿੱ ਪ੍ਛਆਂ ਪ੍ਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਿਤਪ੍ਹ, ਪ੍ ਿਦ 
ਕੀ ਰੈਜ, ਰੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਿਿੀ ਿਾਪ੍ਹ  ਜੀ ਿਹਾਇ, ਖ਼ਾਲਿੇ ਜੀ ਕੇ  ੋਲ  ਾਲੇ,  ੋਲੋ ਜੀ 
ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ।ੂ 
 
ਪ੍ਿਿੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਿਿੱ ਿੀ ਦਾਨ, ਕੇਿ ਦਾਨ, ਿਪ੍ਹਤ ਦਾਨ, ਪ੍  ੇਕ ਦਾਨ, ਭਿੋਿਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਪ੍ਿਿ 
ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਿਿੀ ਅੰਪ੍ਮਿਤਿਿ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆ ਝੰਿੇ  ੁੰ ਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ 
ਅਟਿੱਲ, ਿਿਮ ਕਾ ਜੈਕਾਿ  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ।ੂ 
 
ਪ੍ਿਿਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਰਤ ਦਾ ਿਾਿਾ ਆਪ੍ਰ ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ।ੂ 
ਹੇ ਪ੍ਨਮਆਪ੍ਣਆ ਦ ੇਮਾਣ, ਪ੍ਨਤਾਪ੍ਣਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਪ੍ਨਓਪ੍ਟਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਿਿੱਚੇ ਪ੍ਰਤਾ ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ ੂ
(ਆਰ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ਪੂ੍ਿ…) 
 
ਅਿੱਿਿੁ ਵਾਿਾ ਘਾਟਾ ਭੁਲ ਚੁਿੱ ਕ ਮਾਿ ਕਿਨੀ, ਿਿ ਿੱਤ ਦੇ ਕਾਿਜ ਿਾਿ ਕਿਨੇ। ਿੇਈ ਪ੍ਰਆਿ ੇ
ਮੇਲ, ਪ੍ਜਨਹ ਾਂ ਪ੍ਮਪ੍ਲਆ ਂਤੇਿਾ ਨਾਮ ਪ੍ਚਿੱ ਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕੁ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਿ ੇਭਾਣੇ 
ਿਿ ਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। 



 
ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ ੂਜੀ ਕਾ ਿਾਲਿਾ 
ਵਾਪ੍ਹਗੁਿ ੂਜੀ ਕੀ ਿਤਪ੍ਹ 


