
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਤ ਰਲਾਈਐ ਏਤੁ ॥ ਤਨੁ ਕਤਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘਤਹ ਜਤੁ ॥ ਅੰਤਤਰ 
ਭਾਤਹ ਤਤਸ ਤੂ ਰਖੁ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਦੀਵਾ ਬਲ ਅਥਕੁ ॥ ੧॥ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਤਰ ਤਰਾਇ ॥ ਤਜਤੁ 
ਦੀਵ ਸਭ ਸਝੀ ਪਾਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਛੀ ਤਮਟੀ ਸਝੀ ਹਇ ॥ ਤਾ ਕਾ ਕੀਆ ਮਾਨ ਸਇ ॥ 
ਕਰਣੀ ਤ ਕਤਰ ਚਕਹੁ ਢਾਤਲ  ॥ ਐਥ ਥ ਤਨਬਹੀ ਨਾਤਲ ॥ ੨॥ ਆਪ ਨਦਤਰ ਕਰ ਜਾ ਸਇ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝ ਕਇ ॥ ਤਤਤੁ ਘਤਟ ਦੀਵਾ ਤਨਹਚਲੁ ਹਇ ॥ ਪਾਣੀ ਮਰ ਨ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਇ 
॥ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਤਰ ਤਰਾਇ ॥ ੩॥ ਡਲ ਵਾਉ ਨ ਵਡਾ ਹਇ ॥ ਜਾਪ ਤਜਉ ਤਸੰਘਾਸਤਣ ਲਇ ॥ 
ਖਤਰੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਤਕ ਵਸੁ ॥ ਤਨਰਤਤ ਨ ਪਾਈਆ ਗਣੀ ਸਹੰਸ ॥ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸ ਪਾਰੰਗਤਤ ਹਇ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 878} 

ਨਟ:- ਕੱਤਕ ੂਰਨਭਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਇਤਰੀਆ ਂਆਟ ਦ ਦੀਵ ਫਣਾ ਕ ਤੁਲਸ ਉਤ ਤਾਰਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਦਅਰਥ:- ੁਰਤੀ—ਜਜ ਜਵਚ ੁਰਜਤ ਜੜੀਦੀ ਸ, ਰਭਾਤਭਾ। ਏਤੁ—ਇ (ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ) ਜਵਚ। 

ਕਜਰ—ਫਣਾ। ਤੁਲਸਾ—ਨਦੀ ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਜਆਂ ਨਾਲ ਫੱਧਾ ਸਇਆ ਕਾਸੀ ਜਲਛੀ ਤ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦਾ 

ਗੱਠਾ। ਜਤੁ—ਜਜ (ਤੁਲਸ) ਨਾਲ। ਬਾਜਸ—ਅੱਗ, ਫਰਸਭ-ਅਗਨੀ, ਰੱਫੀ ਜਜਤ। ਅਜਸ—ਜਦਨ। ਜਨਜ—ਰਾਤ। 

ਅਥਕੁ—ਨਾਸ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ।1।  

ਨੀਜਰ—ਾਣੀ ਉਤ। ਜਜਤੁ ਦੀਵ—ਜਜ ਦੀਵ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਬ ਝੀ ਾਇ—ਬ ਕੁਝ ਜਦੱ ਕ।1। ਰਸਾਉ।  

ਝੀ—ਭਝ, ਅਕਲ। ਤਾ ਕੀ—ਉ (ਜਭੱਟੀ) ਦਾ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ (ਦੀਵਾ)। ਭਾਨ—ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸ। 

ਇ—ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ। ਕਰਣੀ—ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ। ਤ—ਤੋਂ। ਚਕਸ—ੁਚੱਕ ਤੋਂ। ਕਜਰ—(ਚੱਕ) ਫਣਾ ਕ।2।  

ਗੁਰਭੁਜਖ—ਗੁਰ ੂਵਲ ਭੂੂੰਸ ਕਰ ਕ, ਗੁਰ ੂਦ ਦੱ ਰਾਸ ਤ ਤੁਰ ਕ। ਜਤਤੁ—ਉ ਜਵਚ। ਘਜਟ—ਜਸਰਦ ਜਵਚ। 

ਜਨਸਚਲੁ—ਜਟਕਵਾਂ। ਭਰ ਨ—ਡੁੱਫਦਾ ਨਸੀਂ।3।  

ਵਾਉ—ਸਵਾ। ਨ ਵਡਾ ਸਇ—ਫੱੁਝਦਾ ਨਸੀਂ। ਜਾ—ਜਦੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਜਜਉ—ਜਜਉਂ ਕਾ ਜਤਉਂ, ਰਤੱਖ। 

ਜੂੰਘਾਜਣ—ਜੂੰਘਾਨ ਉਤ, ਜਸਰਦ-ਤਖ਼ਤ ਉਤ। ਲਇ—(ਦੀਵ ਦੀ) ਲ  ਨਾਲ। ਜਕ—ਬਾਵੇਂ। ਜਨਰਜਤ—

ਜਨਰਨਾ, ਜਗਣਤੀ। ਗਣੀ—ਜ ਭੈਂ ਜਗਣਾਂ। ਸੂੰ—ਸਜ਼ਾਰਾਂ (ਜਾਤੀਆਂ)। ਕਇ—ਕਈ ਬੀ ਭਨੱੁਖ, ਜਕ ਬੀ 

ਜਾਜਤ ਦਾ ਭਨੱੁਖ। ਾਰੂੰਗਜਤ—(ੂੰਾਰ-ਭੁੂੰਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ਲੂੰਘਾ ਕਣ ਵਾਲੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਵਾਲਾ। 

ਗਜਤ—ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। ਾਰੂੰਗਜਤ—ਉਸ ਜਜ ਦੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਾਰ ਲੂੰਘਾਣ ਵਾਲੀ ਸ ਗਈ 

ਸ।4।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਤੂੂੰ ਾਣੀ ਉਤ ਇਸ ਜਸਾ ਦੀਵਾ ਤਾਰ ਜਜ ਦੀਵ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਜਜ ਦੀਵ ਦ ਚਾਨਣ ਨਾਲ) 

ਤਨੂੂੰ ਜੀਵਨ-ਰ ਦੀਆ ਂਾਰੀਆਂ ਗੁੂੰਝਲਾਂ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਏ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਜਸਲਾ ਂਤਾਂ) ਇ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਜਵਚ ਰਭਾਤਭਾ (ਦ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ੁਰਜਤ ਜੜਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਰੀਰ ਨੂੂੰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦ ਬਾਰ ਤੋਂ ਫਚਾ ਕ ਸਲਾ-ਪੱੁਲ ਕਰ ਲ , ਅਜਸ ਰੀਰ ਨੂੂੰ) ਤੁਲਸਾ ਫਣਾ, ਜਜ (ਰੀਰ) ਦੀ ਸਤਾ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ (ੂੰਾਰ-ਭੁੂੰਦਰ ਦੀਆ ਂਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਲਜਸਰਾਂ ਤੋਂ) ਾਰ ਲੂੰਘ ਕੇਂਗਾ। ਤਰ (ਆਣ) ਅੂੰਦਰ ਫਰਸਭ-

ਅਗਨੀ (ਰੱਫੀ ਜਜਤ) ਸ, ਉ ਨੂੂੰ (ੂੰਬਾਲ ਕ) ਰੱਖ, (ਇ ਤਰ੍ਾ ਂਤਰ ਅੂੰਦਰ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ (ਜਗਆਨ 

ਦਾ) ਦੀਵਾ ਫਲਦਾ ਰਸਗਾ।1।  

(ਜ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਜਤ ਨੂੂੰ ਭਝਣ ਵਾਲੀ) ੁਚੱਜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਜਭੱਟੀ ਸਵ, ਉ ਜਭੱਟੀ ਦਾ ਫਜਣਆ ਸਇਆ 



ਦੀਵਾ ਰਭਾਤਭਾ ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਉੱਚ ਆਚਰਨ (ਦੀ ਲੱਕੜੀ) ਤੋਂ (ਚੱਕ) ਫਣਾ ਕ (ਉ) 

ਚੱਕ ਤੋਂ (ਦੀਵਾ) ਘੜ। ਇਸ ਦੀਵਾ ਇ ਲਕ ਜਵਚ ਤ ਰਲਕ ਜਵਚ ਤਰਾ ਾਥ ਜਨਫਾਸਗਾ (ਜੀਵਨ-ਰ 

ਜਵਚ ਤਰੀ ਰਾਸਫਰੀ ਕਰਗਾ)।2।  

ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਭਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸ ਤਾਂ ਭਨੱੁਖ (ਇ ਆਤਭਕ ਦੀਵ ਦ ਬਤ ਨੂੂੰ) ਭਝ ਲੈਂਦਾ ਸ, ਰ 

ਭਝਦਾ ਕਈ ਜਵਰਲਾ ਸੀ ਸ ਜ ਗੁਰ ੂਦ ਦੱ ਸਏ ਰਤ ਉਤ ਤੁਰਦਾ ਸ। ਅਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਜਸਰਦ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਆਤਭਕ) ਦੀਵਾ ਜਟਕਵਾਂ (ਰਜਸ ਕ ਜਗਦਾ) ਸ। (ਇਸ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਨਾਸ 

ਾਣੀ ਜਵਚ ਡੁੱਫਦਾ ਸ ਨਾਸ ਸੀ ਇਸ ਦੀਵਾ ਫੁਝਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਤੂੂੰ ਬੀ ਇਸ ਜਜਸਾ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ-ਦਾਤਾ) ਦੀਵਾ (ਰਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦ) ਾਣੀ ਜਵਚ 

ਤਾਰ।3।  

(ਜਕਤਨਾ ਸੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਝੱਖੜ ਝੱੁਲ , ਇਸ (ਆਤਭਕ ਚਾਨਣ ਦਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ) ਡਲਦਾ ਨਸੀਂ, ਇਸ 

(ਆਤਭਕ ਦੀਵਾ) ਫੱੁਝਦਾ ਨਸੀਂ। (ਇ ਦੀਵ ਦ) (ਚਾਨਣ ਨਾਲ) ਜਸਰਦ-ਤਖ਼ਤ ਉਤ ਫਠਾ ਸਇਆ 

ਰਭਾਤਭਾ ਰਤੱਖ ਜਦੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਕਈ ਖਤਰੀ ਸਵ, ਫਰਾਸਭਣ ਸਵ, ਸ਼ੂਦਰ ਸਵ, ਚਾਸ ਵਸ਼ ਸਵ, (ਜਨਰ ਇਸ ਚਾਰ ਵਰਨ ਨਸੀਂ) ਭੈਂ ਜ ਸਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ 

ਜਾਤੀਆਂ ਜਗਣੀ ਜਾਵਾ ਂਜਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ ਲਖਾ ਭੁੱਕ ਨਾਸ ਕ—(ਇਸਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਵਚ ਜੂੰਜਭਆ 

ਸਇਆ) ਜਸੜਾ ਬੀ ਜੀਵ ਇਸ ਜਜਸਾ (ਆਤਭਕ ਚਾਨਣ ਦਣ ਵਾਲਾ) ਦੀਵਾ ਜਗਾਏਗਾ, ਸ ਨਾਨਕ! ਉ ਦੀ 

ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਅਜਸੀ ਫਣ ਜਾਇਗੀ ਜਕ ਉਸ ੂੰਾਰ-ਭੁੂੰਦਰ ਦੀਆ ਂਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਲਜਸਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸੀ-

ਲਾਭਤ ਾਰ ਲੂੰਘ ਜਾਇਗਾ।4।7।  

 


