ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ

ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਿ ਚੰ ਿੁ ਿੀਪ੍ਕ

ਬਨੇ ਤਾਤਰਕਾ ਮੰ ਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ ਧੂਪ੍ੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪ੍ਿਣੁ ਚਿਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ

ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਭਿ ਖੰ ਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥ ਅਨਹਤਾ ਸਬਿ ਿਾਜੰ ਤ
ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਸ ਤਿ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਤਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ
॥ ਸਹਸ ਪ੍ਿ ਤਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪ੍ਿ ਗੰ ਧ ਤਬਨੁ ਸਹਸ ਤਿ ਗੰ ਧ ਇਿ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥
ਸਭ ਮਤਹ ਜੋਤਤ ਜੋਤਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਤਤਸ ਕੈ ਚਾਨਤਣ ਸਭ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਤ
ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ ਜੋ ਤਤਸੁ ਭਾਿੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥ ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਿ ਲੋ ਤਭਤ
ਮਨੋ ਅਨਤਿਨੋ ਮੋਤਹ ਆਹੀ ਤਪ੍ਆਸਾ ॥ ਤਕਰਪ੍ਾ ਜਲੁ ਿੇਤਹ ਨਾਨਕ ਸਾਤਰੰ ਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ
ਤੇਰੈ ਨਾਤਮ ਿਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥ {ਪ੍ੰ ਨਾ 663}
ਨੋਟ:- ਆਰਤੀ—{Awriq:, AwrwiÙkw} ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਜਯ ਅੱ ਗੇ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾ ਿੇ
ਪੂਜਨ ਿਰਨਾ। ਕ ਿੰ ਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ਅੱ ਗੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾਭੀ ਤੇ, ਇਿ ਵਾਰੀ ਮੂਿੰ
ਉਤੇ ਅਤੇ ਸੱ ਤ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ
ਦੇ
ੁਿੰ

ਨ। ਦੀਵੇ ਇਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਸੌ ਤਿ

ਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕਨਖੇਧ ਿਰ ਿੇ ਿਰਤਾਰ ਦੀ ਿੁਦਰਤੀ

ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਵਕਿਆਈ ਿੀਤੀ ੈ।
ਪਦਅਰਥ:- ਗਗਨ—ਆਿਾਸ਼। ਗਗਨ ਮੈ—ਗਗਨ ਮਯ, ਆਿਾਸ਼-ਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਆਿਾਸ਼। ਰਕਵ—
ਸੂਰਜ। ਦੀਪਿ—ਦੀਵੇ। ਜਨਿ—ਜਾਣੋ, ਮਾਨੋ, ਕਜਵੇਂ। ਮਲਆਨਲੋ —{ਮਲਯ—ਅਨਲੋ } ਮਲਯ
ਪ ਾੜ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾ (ਅਨਲ— ਵਾ)। ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਚਿੰ ਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ੋਣ ਿਰ
ਿੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ

ਵਾ ਸੁਗਿੰਧੀ ਵਾਲੀ

ਦੀ
ੁਿੰ

ੈ। ਮਲਯ ਪ ਾੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱ ਖਣ ਕਵਚ

ੈ।

ਬਨਰਾਇ—ਬਨਸਪਤੀ। ਫੂਲਿੰਤ—ਫੁੱ ਲ ਦੇ ਰ ੀ ੈ। ਜੋਤੀ—ਜੋਕਤ-ਰੂਪ ਪਰਭੂ।1।
ਭਵਖਿੰ ਿਨਾ— ੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ! ਅਨ ਤਾ—{ਅਨ- ਤ} ਜੋ ਕਬਨਾ ਵਜਾਏ ਵੱ ਜੇ, ਇੱ ਿਰਸ। ਸਬਦ—ਆਵਾਜ਼, ਜੀਵਨ-ਰੌ। ਭੇਰੀ—ਿੱ ਫ, ਨਗਾਰਾ।1। ਰ ਾਉ।
ਸ ਸ— ਜ਼ਾਰਾਂ। ਤਵ—ਤੇਰੇ। ਨਨ—ਿੋਈ ਨ ੀਂ। ਤੋਕ

ਿਉ—ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰ,ੇ ਤੈਨਿੰ ੂ।

ਮੂਰਕਤ—ਸ਼ਿਲ। ਨਨਾ—ਿੋਈ ਨ ੀਂ। ਤੋ ੀ—ਤੇਰੀ। ਪਦ—ਪੈਰ। ਕਬਮਲ—ਸਾਫ਼। ਗਿੰ ਧ—ਨੱਿ।
ਇਵ—ਇਸ ਤਰਹਾਂ। ਚਲਤ—ਿੌ ਤਿ, ਅਚਰਜ ਖੇਿ।2।
ਜੋਕਤ—ਚਾਣਨ, ਪਰਿਾਸ਼। ਸੋਇ—ਉ

ਪਰਭੂ। ਕਤਸ ਿੈ ਚਾਨਕਣ—ਉਸ ਪਰਭੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ।

ਸਾਖੀ—ਕਸੱ ਕਖਆ ਨਾਲ।3।
ਮਿਰਿੰ ਦ—ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਕਵਚਲੀ ਧੂੜ {Pollen dust}, ਫੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਮਨੋ—ਮਨ। ਅਨਕਦਨੋ— ਰ
ਰੋਜ਼। ਮੋਕ —ਮੈਨਿੰ ੂ। ਆ ੀ— ੈ, ਰਕ ਿੰ ਦੀ

ੈ। ਸਾਕਰਿੰ ਗ—ਪਪੀ ਾ। ਜਾ ਤੇ—ਕਜਸ ਨਾਲ। ਤੇਰੈ

ਨਾਕਮ—ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਵਚ।4।
ਅਰਥ:- ਸਾਰਾ ਆਿਾਸ਼ (ਮਾਨੋ) ਥਾਲ

ੈ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਿੰ ਦ (ਇਸ ਥਾਲ ਕਵਚ) ਦੀਵੇ ਬਣੇ

ਤਾਕਰਆਂ ਦੇ ਸਮੂ , (ਥਾਲ ਕਵਚ) ਮੋਤੀ ਰੱ ਖੇ
ਮਾਨੋ, ਧੂਪ (ਧੁਖ ਕਰ ਾ)

ੈ,

ੋਏ

ੋਏ

ਨ,

ਨ। ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ

ਵਾ,

ਵਾ ਚੌਰ ਿਰ ਰ ੀ

ੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋਕਤ-ਰੂਪ (ਪਰਭੂ ਦੀ

ਆਰਤੀ) ਲਈ ਫੁੱ ਲ ਦੇ ਰ ੀ ੈ।1।
ੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾਸ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ! (ਿੁਦਰਕਤ ਕਵਚ) ਤੇਰੀ ਿੈਸੀ ਸੁਿੰ ਦਰ ਆਰਤੀ ੋ ਰ ੀ
ੈ! (ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਕਵਚ ਰੁਮਿ ਰ ੀ) ਇੱ ਿ-ਰਸ ਜੀਵਨ-ਰੌ, ਮਾਨੋ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ
ਵੱ ਜ ਰ ੇ ਨ।1। ਰ ਾਉ।
(ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਕਵਚ ਕਵਆਪਿ ੋਣ ਿਰ ਿੇ)
ਿੇ,

ਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨ (ਪਰ, ਕਨਰਾਿਾਰ ੋਣ ਿਰ

ੇ ਪਰਭੂ!) ਤੇਰੀਆਂ ਿੋਈ ਅੱ ਖਾਂ ਨ ੀਂ। ਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਲਾਂ ਨ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਿੋਈ ਭੀ ਸ਼ਿਲ

ਨ ੀਂ ੈ। ਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਸੋ ਣੇ ਪੈਰ ਨ, ਪਰ (ਕਨਰਾਿਾਰ ੋਣ ਿਰ ਿੇ) ਤੇਰਾ ਇੱ ਿ ਭੀ ਪੈਰ ਨ ੀਂ।
ਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਿ

ਨ, ਪਰ ਤੂਿੰ ਨੱਿ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ੀ

ੈਂ। ਤੇਰੇ ਅਜੇ ੇ ਿੌ ਤਿਾਂ ਨੇ ਮੈਨਿੰ ੂ

ੈਰਾਨ ਿੀਤਾ

ੋਇਆ ੈ।2।
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਕਵਚ ਇਿੋ ਉ ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਕਤ ਵਰਤ ਰ ੀ
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਕਵਚ ਚਾਨਣ (ਸੂਝ-ਬੂਝ)
ਦਾ
ੁਿੰ

ੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾ ੀਂ ਇ

ੈ। ਉਸ ਜੋਕਤ ਦੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਨਾਲ

ੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੋਕਤ ਦਾ ਕਗਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੱ ਕਖਆ ਨਾਲ ੀ

ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ

(ਇਸ ਸਰਬ-ਕਵਆਪਿ ਜੋਕਤ ਦੀ) ਆਰਤੀ ਇ

ੈ ਕਿ

ਰੇਿ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਕਤ
ੈ ਕਿ ਜੋ ਿੁਝ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਵਚ

ੋ ਕਰ ਾ

ੈ)।
ੈ

ਉ ਜੀਵ ਨੂਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਲੱਗੇ (ਪਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਵਚ ਤੁਰਨਾ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਰਨੀ ੈ)।3।
ੇ

ਰੀ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ-ਰੂਪ ਿੌ ਲ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਂਦਾ

ਰਸ ਦੀ ਕਪਆਸ ਲੱਗੀ

ੋਈ

,ੈ

ਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨਿੰ ੂ ਇਸੇ

ੈ। ਮੈਨਿੰ ੂ ਨਾਨਿ ਪਪੀ ੇ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਮੇ ਰ ਦਾ ਜਲ ਦੇ , ਕਜਸ (ਦੀ

ਬਰਿਕਤ) ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਵਚ ਕਟਕਿਆ ਰ ਾਂ।4।1।7।9।

ਨੋਟ:- ਅਿੰ ਿ 1—‘ਆਰਤੀ’ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਇਿ ਸ਼ਬਦ।
ਅਿੰ ਿ 7—‘ਘਰੁ 2’ ‘ਘਰੁ 3’ ਦੇ 7 ਸ਼ਬਦ।
ਅਿੰ ਿ 9—ਧਨਾਸਰੀ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਸ਼ਬਦ 9।

