
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਰਬ ਮਹਹ ਖੁ ॥ ੂਰਨ ੂਹਰ ਰਹਹਆ ਰਭ ਏਕੁ ॥ ਰਤਨੁ 
ਅਮਲੁ ਹਰਦ ਮਹਹ ਜਾਨੁ ॥ ਅਨੀ ਵਸਤੁ ਤੂ ਆਹ ਛਾਨੁ ॥੧॥ ੀ ਅੰਹਮਰਤੁ ਸੰਤਨ ਰਸਾਹਦ ॥ 
ਵਡ ਭਾਗ ਹਵਹਹ ਤਉ ਾਈਐ ਹਬਨੁ ਹਜਹਵਾ ਹਕਆ ਜਾਣ ਸੁਆਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਠ ਦਸ ਬਦ 
ਸੁਨ ਕਹ ਡਰਾ ॥ ਕਹਿ ਰਗਾਸ ਨ ਹਦਸ ਅੰਧਰਾ ॥ ਸੂ ਰੀਹਤ ਘਾਸ ਸੰਹਗ ਰਚ ॥ ਹਜਸੁ ਨਹੀ 
ਬੁਝਾਵ ਸ ਹਕਤੁ ਹਬਹਧ ਬੁਝ ॥੨॥ ਜਾਨਣਹਾਰੁ ਰਹਹਆ ਰਭੁ ਜਾਹਨ ॥ ਹਤ ਹਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗਾਹਨ 
॥ ਹਬਗਹਸ ਹਬਗਹਸ ਅੁਨਾ ਰਭੁ ਗਾਵਹਹ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਨ ਜਮ ਨਹਿ ਨ ਆਵਹਹ ॥ ੩॥੧੯॥੩੦॥ 
{ੰਨਾ 892} 

ਦਅਰਥ:- ਆਤਮਰਾਮ—ੁਸਰਬ-ਵਿਆਕ ਆਤਮਾ। ਰਾਮ—ੁਸਭ ਵਿਚ ਰਵਮਆ ਹਇਆ। ਸਰਬ ਮਵਹ—

ਸਭਨਾਾਂ ਵਿਚ। ਖ—ੁਿਖ। ੂਰਨ—ੂਰ ਤਰ ਤ। ੂਵਰ ਰਵਹਆ—ਵਿਆਕ ਹ। ਅਮਲੁ—ਵਜਸ ਦਾ ਮੁੁੱਲ ਨਾਹ 

ਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।1।  

ਅੰਵਮਿਤੁ—ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਲਾ ਨਾਮ-ਜਲ। ਰਸਾਵਦ—ਵਕਰਾ ਨਾਲ। ਹਿਵਹ—(ਜ) ਹਣ। ਤਉ—

ਤਾਾਂ, ਤਦੋਂ। ਾਈਐ—ਿਾਤ ਕਰੀਦਾ ਹ। ਵਬਨੁ ਵਜਹਿਾ—ਜੀਭ (ਨਾਮ ਜਣ) ਤੋਂ ਵਬਨਾ। ਵਕਆ—ਕੀਹ?।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਅਠ ਦਸ—ਅੁੱਠ ਤ ਦਸ, ਅਠਾਰਾਾਂ (ੁਰਾਣ)। ਬਦ—ਚਾਰ ਿਦ। ਸੁਨ  ਕਹ—ਵਕੁੱਥ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ? ਕਵਿ—

ਕ੍ਰੜਾਾਂ (ਸੂਰਜ)। ਅੰਧਰਾ—(ਵਜਸ ਦੀਆਾਂ ਅੁੱਖਾਾਂ ਅੁੱਗ) ਹਨਰਾ ਹ, ਅੰਨਹਾ। ਸੰਵਗ—ਨਾਲ। ਰਚ—ਮਸਤ ਰਵਹੰਦਾ 

ਹ। ਬੁਝਾਿ—ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ। ਵਕਤੁ ਵਬਵਧ—ਵਕਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ? ਬੁਝ—ਸਮਝ ਸਕ।2।  

ਜਾਨਣਹਾਰ—ੁਜਾਣ ਸਕਣ ਿਾਲਾ। ਜਾਵਨ ਰਵਹਆ—ਹਰ ਿਲ  ਜਾਣਦਾ ਹ। ਓਤ—ਉਵਣਆ ਹਇਆ। ਿਤ—

ਿਤਾ ਹਇਆ। ਓਵਤ ਵਤ—ਵਜਿੇਂ ਉਵਣਆ ਹਇਆ ਿਤਾ ਹਇਆ ਹਿ, ਤਾਣ  ਿ ਿਾਾਂਗ। ਸੰਗਾਵਨ—ਸੰਵਗ, 

ਨਾਲ। ਵਬਗਵਸ—ਵਖੜ ਕ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹ ਕ। ਗਾਿਵਹ—ਜ ਬੰਦ ਗਾਾਂਦ ਹਨ। ਵਤਨ ਨ ਵੜ—ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਨੜ। ਜਮ—

ਧਰਮਰਾਜ ਦ ਦੂਤ {ਬਹ-ੁਿਚਨ}।3।  

ਅਰਥ:- (ਹ ਭਾਈ! ਸੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਗਵਤ ਵਿਚ ਵਿਵਕਆ ਰਹੁ, ਤ) ਸੰਤ-ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਵਮਹਰ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ 

ਦਣ ਿਾਲਾ ਨਾਮ-ਜਲ ੀਆ ਕਰ। ਰ ਇਹ ਅੰਵਮਿਤ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਮਲਦਾ ਹ ਜ (ਮਨੁੁੱਖ ਦ) ਿੁੱਡ ਭਾਗ ਹਣ। ਇਸ 

ਨਾਮ ਨੰੂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਕਈ (ਇਸ ਨਾਮ-ਅੰਵਮਿਤ ਦਾ) ਕੀਹ ਸੁਆਦ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹ?।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹ ਭਾਈ!) ਸਰਬ-ਵਿਆਕ ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਸਭ ਜੀਿਾਾਂ ਵਿਚ (ਿੁੱਸਦਾ) ਿਖ। ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ੂਰਨ ਤਰ 

ਤ ਸਭ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਹ। ਹ ਭਾਈ! ਹਵਰ-ਨਾਮ ਇਕ ਐਸਾ ਰਤਨ ਹ ਵਜਸ ਦਾ ਮੁੁੱਲ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 

ਉਹ ਰਤਨ ਤਰ ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਿੁੱਸ ਵਰਹਾ ਹ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ ਾ। (ਦੁਨੀਆ ਦ ਸਾਰ ਦਾਰਥ ਵਬਗਾਨ  ਹ ਜਾਾਂਦ 

ਹਨ, ਇਹ ਹਵਰ-ਨਾਮ ਹੀ) ਤਰੀ ਆਣੀ ਚੀਜ਼ ਹ, ਤੰੂ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਛਾਣ।1।  

(ਰ ਹ ਭਾਈ!) ਬਲਾ ਮਨੁੁੱਖ ਅਠਾਰਾਾਂ ੁਰਾਣ ਤ ਚਾਰ ਿਦ ਵਕਿੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ? ਅੰਨਹ  ਮਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਸੂਰਜਾਾਂ 

ਦਾ ਭੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱਸਦਾ। ਸ਼ ੂਦਾ ਵਆਰ ਘਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ, ਸ਼ ੂਘਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਵਹੰਦਾ ਹ। 

(ਜੀਿ ਮਾਇਆ ਦ ਮਹ ਵਿਚ  ਕ ਬਲਾ ਅੰਨਹਾ ਹਇਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹ, ਸ਼ ੂਸਮਾਨ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਇਸ ਨੰੂ ਆਣ 

ਆ ਹਵਰ-ਨਾਮ ਅੰਵਮਿਤ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ  ਸਕਦੀ, ਤ) ਵਜਸ ਮਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਸਮਝ ਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼, ਉਹ 

ਵਕਸ ਤਰਹਾਾਂ ਭੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।2।  

ਹ ਭਾਈ! ਸਭ ਦ ਵਦਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਿਾਲਾ ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹਰਕ ਦ ਵਦਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹ। ਉਹ ਆਣ 



ਭਗਤਾਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਵਮਵਲਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹ ਵਜਿੇਂ ਤਾਣਾ ਿਾ। ਹ ਨਾਨਕ! ਵਜਹੜ ਮਨੁੁੱਖ ਖ਼ੁਸ਼ ਹ ਹ ਕ ਆਣ  ਿਭੂ 

(ਦ ਗੁਣਾਾਂ) ਨੰੂ ਗਾਾਂਦ ਰਵਹੰਦ ਹਨ, ਜਮ-ਦੂਤ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਨੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ।3। 19। 30।  

  


