
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਣਿ ਮਾਣ ਿੰਦ੍ਰਾ ਨਾਨਕੁ ਬਲ ॥ ਵਸਗਣਿ ਿੰਚ ਕਰ ਨਹ ਡਲ ॥ ਐਸੀ 
ਜੁਗਣਿ ਜਗ ਕਉ ਾਲ ॥ ਆਣ ਿਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਿਾਰ ॥ ੧॥ ਸ ਅਉਧੂਿੁ ਐਸੀ ਮਣਿ ਾਵ ॥ 
ਅਣਹਣਨਣਸ ਸੁਿੰਣਨ ਸਮਾਣਧ ਸਮਾਵ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਣਿਣਿਆ ਿਾਇ ਿਗਣਿ ਿ ਚਲ ॥ ਹਵ ਸੁ 
ਣਿਰਣਿ ਸਿੰਿਣਿ ਅਮੁਲ ॥ ਣਧਆਨ ਰੂਣ ਹਇ ਆਸਿੁ ਾਵ ॥ ਸਣਚ ਨਾਣਮ ਿਾੜੀ ਣਚਿੁ ਲਾਵ ॥੨॥ 

ਨਾਨਕੁ ਬਲ ਅਿੰਣਮਰਿ ਬਾਿੀ ॥ ਸੁਣਿ ਮਾਣ ਿੰਦ੍ਰਾ ਅਉਧੂ ਨੀਸਾਿੀ ॥ ਆਸਾ ਮਾਣਹ ਣਨਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ॥ 
ਣਨਹਚਉ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਾਏ ॥੩॥ ਰਿਵਣਿ ਨਾਨਕੁ ਅਗਮੁ ਸੁਿਾਏ ॥ ਗੁਰ ਚਲ ਕੀ ਸਿੰਣਧ ਣਮਲਾਏ 
॥ ਦ੍ੀਣਿਆ ਦ੍ਾਰੂ ਿਜਨੁ ਿਾਇ ॥ ਣ ਅ ਦ੍ਰਸਨ ਕੀ ਸਝੀ ਾਇ ॥੪॥੫॥ {ਿੰਨਾ 877} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਛ ਿੰਦਰ ਾ—ਹ ਭਾਛ ਿੰਦਰ  ਜਗੀ! ਵਸਗਛਿ—ਵੱਸ ਛਵਚ। ਿੰਚ—ਕਾਭਾਛਦਕ ਿੰਜ ਛਵਕਾਯ। ਜਗ ਕਉ 

ਾਰ—ਜਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਯ, ਜਗ ਨੂਿੰ ਸਿੰਬਾਰ ।1।  

ਅਉਧੂਿੁ—ਛਵਯਕਿ ਸਾਧੂ, ਛਜਸ ਨ  ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਨੂਿੰ ਯ ਹਟਾ ਛਦੱਿਾ ਹ {ਧ—ੂਛਹਰਾਣਾ। ਅਵ-ਧੂ—

ਛਹਰਾ ਕ ਯ ਸੁੱਟ ਦਣਾ}। ਅਛਹ—ਛਦਨ। ਛਨਛਸ—ਯਾਿ। ਸੁਿੰਛਨ—ਸੁਿੰਨ ਛਵਚ, ਸੁਿੰਞ ਛਵਚ। ਸੁਿੰਨ—ਉਹ ਅਵਸਥਾ 

ਛਜਥ ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ  ਸੁਿੰਞ ਹਵ, ਛਜਥ ਭਾਇਆ ਦ ਪੁਯਨ  ਨਾਹ ਉੱਠਣ।1। ਯਹਾਉ।  

ਛਬਛਿਆ—ਛਬੱਛ ਆ। ਬਾਇ—ਰਭ ਛਵਚ। ਬਾਉ—ਰਭ। ਬ—ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਡਯ-ਅਦਫ ਛਵਚ। ਚਰ—ਿੁਯ, 

ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਯ। ਸਿੰਿਛਿ—ਸਿੰਿਿ ਨਾਰ। ਸਿੰਿਛਿ ਅਭੁਰ—ਅਭਰਕ ਸਿੰਿਿ ਨਾਰ। ਯੂਛ—ਯੂ ਵਾਰਾ। ਛਧਆਨ 

ਯੂਛ ਹਇ—ਰਬੂ ਦ ਛਧਆਨ ਛਵਚ ਇਕ-ਛਭਕ ਹ ਕ। ਆਸਣੁ ਾਵ—ਆਸਣ ਛਵ ਾਏ। ਸਛਚ—ਸਦਾ-ਛਥਯ 

ਯਛਹਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਛਵਚ। ਨਾਛਭ—ਨਾਭ ਛਵਚ।2।  

ਅਿੰਛਭਰਿ ਫਾਣੀ—ਅਭਯ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ, ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ। ਅਉਧੂ ਨੀਸਾਣੀ—ਛਵਯਕਿ 

ਸਾਧ ਦ ਰੱ ਣ। ਛਨਯਾਸੁ—ਭਾਇਆ ਦੀਆ ਂ ਆਸਾਂ ਵਰੋਂ  ਉਯਾਭ। ਵਰਾਏ—ਜੀਵਨ-ਸਭਾ ਰਿੰਘਾਏ। 

ਛਨਹਚਉ—ਮਕੀਨਨ, ਇਹ ਗੱਰ ੱਕੀ ਸਭਝ।3।  

ਅਗਭ—ੁਉਹ ਰਬੂ ਛਜਸ ਿਕ ਭਨੱੁਿ ਦੀ ਅਕਰ ਦੀ ਹੁਿੰਚ ਨ ਹ ਸਕ। ਸਿੰਛਧ—ਛਭਰਾ। ਦੀਛਿਆ—ਛਸੱਛਿਆ। 

ਦਯਸਨ—ਬਿ। ਸਝੀ ਾਇ—ਅਸਰੀਅਿ ਸਭਝ ਰੈਂਦਾ ਹ।4।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਭਾਛ ਿੰਦਰ ! ਅਸਰ) ਛਵਯਕਿ ਉਹ ਹ ਛਜਸ ਨੂਿੰ ਅਜਹੀ ਸਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ਛਕ ਉਹ ਛਦਨ ਯਾਿ ਐਸ 

ਆਿਭਕ ਛਟਕਾਉ ਛਵਚ ਛਟਛਕਆ ਯਛਹਿੰਦਾ ਹ ਛਜਥ ਭਾਇਆ ਦ ਪੁਯਛਨਆਂ ਵਰੋਂ  ਸੁਿੰਞ ਹੀ ਸੁਿੰਞ ਹੁਿੰਦੀ ਹ।1। 

ਯਹਾਉ।  

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਹ—ਹ ਭਾਛ ਿੰਦਰ ! ਸੁਣ। (ਅਸਰ ਛਵਯਕਿ ਕਾਭਾਛਦਕ) ਿੰਜ ਛਵਕਾਯਾ ਂ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਵੱਸ ਛਵਚ 

ਕਯੀ ਯੱਿਦਾ ਹ (ਇਹਨਾਂ ਦ ਸਾਹਭਣ) ਉਹ ਕਦ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛਵਯਕਿ ਇਸ ਿਯ੍ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਛਿ ਨੂਿੰ 

ਸਿੰਬਾਰ ਯੱਿਦਾ ਹ, ਇਹੀ ਹ ਉਸ ਦਾ ਜਗ-ਸਾਧਨ। (ਇਸ ਜੁਗਛਿ ਨਾਰ ਉਹ) ਆ (ਸਿੰਸਾਯ-ਸਭੁਿੰਦਯ ਦ 

ਛਵਕਾਯਾਂ ਛਵਚੋਂ) ਾਯ ਰਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਿ ਆਣੀਆ ਂਸਾਯੀਆਂ ਕੁਰਾਂ ਨੂਿੰ ਬੀ ਾਯ ਰਿੰਘਾ ਰੈਂਦਾ ਹ।1।  

(ਹ ਭਾਛ ਿੰਦਰ ! ਅਸਰ ਛਵਯਕਿ) ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਛਆਯ ਛਵਚ ਬਗਿੀ ਛਵਚ ਅਿ ਡਯ-ਅਦਫ ਛਵਚ ਜੀਵਨ 

ਫਿੀਿ ਕਯਦਾ ਹ, ਇਹ ਹ ਉਸ ਦੀ (ਆਿਭਕ) ਛਬੱਛ ਆ (ਜ ਉਹ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਿੋਂ ਹਾਸਰ ਕਯਦਾ ਹ। ਇਸ 

ਛਬੱਛ ਆ ਨਾਰ ਉਸ ਦ ਅਿੰਦਯ ਸਿੰਿਿ ਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ, ਿ) ਉਸ ਅਭਰਕ ਸਿੰਿਿ ਨਾਰ ਉਹ ਯੱਛਜਆ ਯਛਹਿੰਦਾ ਹ 

(ਬਾਵ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੱੁਿ ਨਹੀਂ ਛਵਆਦੀ)। (ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਿ ਬਗਿੀ ਦੀ ਫਯਕਛਿ ਨਾਰ ਉਹ 

ਛਵਯਕਿ) ਰਬੂ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਇਸ ਛਰਵ-ਰੀਨਿਾ ਦਾ ਉਹ (ਆਣ  ਆਿਭਾ ਵਾਸਿ) ਆਸਣ 



ਛਵ ਾਂਦਾ ਹ। ਸਦਾ-ਛਥਯ ਯਛਹਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਛਵਚ, ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਨਾਭ ਛਵਚ ਉਹ ਆਣਾ ਛਚੱਿ ਜੜਦਾ ਹ, 

ਇਹ (ਉਸ ਛਵਯਕਿ ਦੀ) ਿਾੜੀ ਹ।2।  

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਹ—ਹ ਭਾਛ ਿੰਦਰ ! ਸੁਣ। ਛਵਯਕਿ ਦ ਰੱ ਣ ਇਹ ਹਨ ਛਕ ਉਸ ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ 

ਛਸਛਿ-ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਸਹਿਾ ਨਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆ ਂਆਸਾ ਂ ਛਵਚ ਯਛਹਿੰਦਾ ਹਇਆ ਬੀ ਆਸਾ ਂਿੋਂ 

ਛਨਯਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਯਦਾ ਹ, ਿ ਇਸ ਿਯ੍ਾ ਂਹ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਕੀਨੀ ਿਯ ਿ ਯਭਾਿਭਾ ਨੂਿੰ ਰਾਿ ਕਯ ਰੈਂਦਾ 

ਹ।3।  

ਨਾਨਕ ਫਨਿੀ ਕਯਦਾ ਹ—(ਹ ਭਾਛ ਿੰਦਰ ! ਅਸਰ ਛਵਯਕਿ) ਅਹੁਿੰਚ ਰਬੂ ਦੀ ਛਸਛਿ-ਸਾਰਾਹ ਆ ਸੁਣਦਾ ਹ 

ਿ ਹਯਨਾਂ ਨੂਿੰ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹ। (ਗੁਯ ੂਦੀ ਛਸੱਛਿਆ ਉਿ ਿੁਯ ਕ ਅਸਰ ਛਵਯਕਿ) ਗੁਯ ੂਛਵਚ ਆਣਾ ਆ ਛਭਰਾ 

ਦੇਂਦਾ ਹ। ਗੁਯ ੂਦੀ ਛਸੱਛਿਆ ਦੀ ਆਿਭਕ ਖ਼ੁਯਾਕ ਿਾਂਦਾ ਹ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਛਸੱਛਿਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹ (ਜ ਉਸ ਦ 

ਆਿਭਕ ਯਗਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਕਯਦੀ ਹ)। ਇਸ ਿਯ੍ਾ ਂਉਸ ਛਵਯਕਿ ਨੂਿੰ   ਹੀ ਬਿਾਂ ਦੀ ਅਸਰੀਅਿ ਦੀ ਸਭਝ ਆ 

ਜਾਂਦੀ ਹ (ਬਾਵ, ਉਸ ਨੂਿੰ   ਹੀ ਬਿਾਂ ਦੀ ਰੜ ਨਹੀਂ ਯਛਹ ਜਾਂਦੀ ਹ।4।5।  

 


