
ਹਰਿ ਆਰਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਰਲ ਨ ਿਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਮੁਰਲ ਨ ਿਾਇਆ ਜਾਇ ਰਕਸੈ ਰਿਟਹੁ 
ਿਹੇ ਲਕ ਰਿਲਲਾਇ ॥ ਐਸਾ ਸਰਿਗੁਿੁ ਜੇ ਰਮਲੈ ਰਿਸ ਨੋ ਰਸਿੁ ਸਉਿੀਐ ਰਿਚਹੁ ਆਿੁ ਜਾਇ 
॥ ਰਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਰਿਸੁ ਰਮਰਲ ਿਹੈ ਹਰਿ ਿਸੈ ਮਰਨ ਆਇ ॥ ਹਰਿ ਆਰਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਭਾਗ 
ਰਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਰਜਨ ਹਰਿ ਿਲੈ ਿਾਇ ॥੩੦॥ {ਿੰਨਾ 921} 

ਦਅਰਥ:- ਅਮੁਲਕੁ—ਜ ਕਕਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਮਲ ਨ ਸਕ। ਮੁਕਲ —ਕੀਮਤ ਨਾਲ, ਕੀਮਤ ਦ ਕ। 
ਕਕਸ ਕਿਟਹੁ—ਕਕਸ ਭੀ ਬੰਦ ਤੋਂ। ਕਿਲਲਾਇ —ਖ ਖ ਕ। ਰਹ —ਰਕਹ ਗਏ , ਥੱਕ ਗਏ , ਹਾਰ 
ਗਏ। ਆੁ—ਆਾ-ਭਾਿ। ਕਜਸ ਦਾ—ਕਜਸ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਇਆ। ਜੀਉ —ਜੀਿ। 
ਮਕਨ—ਮਨ ਕਿਚ। ਲ ਾਇ—(ਗੁਰੂ ਦ) ਲੜ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹ।  

ਅਰਥ:- (ਜਦ ਤਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਮਲਾ ਨਾ ਹਿ ਤਦ ਤਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 
ਰ) ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ , ਰਮਾਤਮਾ (ਧਨ ਆਕਦਕ ) ਕਕਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲ 
ਸਕਦਾ। ਜੀਿ ਖ ਖ ਕ ਹਾਰ ਗਏ , ਕਕਸ ਨੰੂ (ਧਨ ਆਕਦਕ) ਕੀਮਤ ਦ ਕ ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਕਮਕਲਆ।  

(ਹਾਂ,) ਜ ਅਜਹਾ ਗੁਰੂ ਕਮਲ ਏ (ਕਜਸ ਦ ਕਮਕਲਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦ ) ਅੰਦਰੋਂ ਆਾ-ਭਾਿ ਕਨਕਲ ਜਾਏ 
(ਤ ਕਜਸ ਗੁਰੂ ਦ ਕਮਕਲਆਂ) ਜੀਿ ਉਸ ਹਰੀ ਦ ਚਰਨਾਂ ਕਿਚ ਜੁਕੜਆ ਰਹ ਉਹ ਹਰੀ ਉਸ ਦ ਮਨ 
ਕਿਚ ਿੱਸ ਏ ਕਜਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਹ , ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦ ਅੱਗ ਆਿਾ ਕਸਰ ਭਟ 
ਕਰ ਦਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ (ਆਿਾ ਆ ਅਰਿ ਕਰ ਦਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ) 

ਹ ਨਾਨਕ ! ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ (ਕਕਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ , ਰ) 

ਰਮਾਤਮਾ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ (ਗੁਰੂ ਦ) ਲੜ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹ ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਾਗ ਜਾਗ ੈਂਦ ਹਨ (ਉਹ ਆਤਮਕ 
ਆਨੰਦ ਮਾਿਦ ਹਨ)। 30।  

ਭਾਿ:- ਕਕਸ ਦੁਨੀਆਿੀ ਦਾਰਥ ਿੱਟ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦਾ। ਤ, ਕਜਸ ਕਹਰਦ 
ਕਿਚ ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਆਰ ਨਹੀਂ , ਉਥ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਕਕੱਥ ? ਹਾਂ, ਕਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ 
ਗੁਰੂ ਦ ਲੜ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਭਾਗ ਜਾਗ ੈਂਦ ਹਨ।  
 


