
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਗਰ ਮਹਹ ਬੂੂੰਦ ਬੂੂੰਦ ਮਹਹ ਸਾਗਰੁ ਕਵਣੁ ਬੁਝ ਹਬਹਧ ਜਾਣ ॥ ਉਤਭੁਜ 
ਚਲਤ ਆਹ ਕਹਰ ਚੀਨ ਆ ਤਤੁ ਛਾਣ ॥੧॥ ਐਸਾ ਹਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰ ਕਈ ॥ ਹਤਸ ਤ ਮੁਕਹਤ 
ਰਮ ਗਹਤ ਹਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਦਨ ਮਹਹ ਰਹਣ ਰਹਣ ਮਹਹ ਹਦਨੀਅਰੁ ਉਸਨ ਸੀਤ ਹਬਹਧ ਸਈ 
॥ ਤਾ ਕੀ ਗਹਤ ਹਮਹਤ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣ ਗੁਰ ਹਬਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹਈ ॥ ੨॥ ੁਰਖ ਮਹਹ ਨਾਹਰ ਨਾਹਰ 
ਮਹਹ ੁਰਖਾ ਬੂਝਹੁ ਬਰਹਮ ਹਗਆਨੀ ॥ ਧੁਹਨ ਮਹਹ ਹਧਆਨੁ ਹਧਆਨ ਮਹਹ ਜਾਹਨਆ ਗੁਰਮੁਹਖ 
ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥੩॥ ਮਨ ਮਹਹ ਜਹਤ ਜਹਤ ਮਹਹ ਮਨੂਆ ੂੰਚ ਹਮਲ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਨ ਕ 
ਸਦ ਬਹਲਹਾਰੀ ਹਜਨ ਏਕ ਸਬਹਦ ਹਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੯॥ {ੂੰਨਾ 878-879} 

ਦਅਰਥ:- ਸਾਗਰ—ੁਸਮੁੁੰਦਰ। ਸਾਗਰ ਮਹਿ—ਸਮੁੁੰਦਰ ਹਿਚ {ਨਟ:- ਜ਼ ‘ਸਾਗਰੁ’ ਅਤ ‘ਸਾਗਰ’ ਦ ਜੜਾਾਂ 

ਦਾ ਰਕ ਿਖ। ਹਕਉਂ ਿ ਇਿ ਰਕ?}। ਕਿਣੁ—ਕਈ ਹਿਰਾ। ਉਤਭੁਜ ਚਤ—ਉਤਭੁਜ (ਆਹਦਕ ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀਂ ਉਤੱਤੀ) ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਰ—ਕਰ ਕ, ਬਣਾ ਕ। ਚੀਨ—ਛਾਣਦਾ ਿ। ਆ—(ਰਭੂ) 

ਆ ਿੀ। ਤਤੁ—ਅਸੀਅਤ।1।  

ਕਈ—ਕਈ ਹਿਰਾ। ਹਗਆਨੁ—ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਮਝ। ਹਤਸ ਤ—ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਉਸ 

ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਾਿ ਤੋਂ। ਮੁਕਹਤ—ਹਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੀ। ਰਮ ਗਹਤ—ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਿਸਥਾ। ਿਈ—ਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ।1। ਰਿਾਉ।  

ਰਹਣ—ਰਾਤ। ਹਦਨੀਅਰ—ੁਹਦਨ-ਕਰ, ਸੂਰਜ। ਉਸਨ—ਗਰਮੀ। ਸੀਤ—ਠੁੰਢ। ਹਬਹਧ—ਜੁਗਹਤ। ਤਾ ਕੀ—

ਉਸ (ਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ। ਗਹਤ—ਿਾਤ। ਹਮਹਤ—ਮਾ, ਮਰਯਾਦਾ। ਤਾ ਕੀ ਗਹਤ ਹਮਹਤ—ਉਿ ਰਮਾਤਮਾ 

ਹਕਿ ਹਜਿਾ ਿ ਤ ਕਡਾ ਿੱਡਾ ਿ।2।  

ਬਰਿਮ ਹਗਆਨੀ—ਿ ਬਰਿਮ ਦ ਹਗਆਨ ਿਾ ! ਿ ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਡੂੁੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਰੱਖਣ ਿਾ ! ਧੁਹਨ—ਹਸਹਤ-

ਸਾਾਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਹਧਆਨੁ—ਸੁਰਹਤ। ਅਕਥ ਕਿਾਨੀ—ਅਕੱਥ ਦੀ ਕਿਾਣੀ, ਬਅੁੰਤ ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਹਤ-

ਸਾਾਿ। ਗੁਰਮੁਹਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਿੀਂ।3।  

ੁੰਚ—ੁੰਜ ਹਗਆਨ ਇੁੰਦਰ । ਗੁਰ ਭਾਈ—ਇਕ ਗੁਰ ੂਿਾ । ਹਮ—ਇਕੱਠ  ਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਹਟਕ ਗਏ, 

ਭਟਕਣੋਂ  ਿਟ ਗਏ। ਹਤਨ ਕ—ਉਿਨਾਾਂ ਤੋਂ। ਸਦ—ਸਦਾ। ਏਕ ਸਬਹਦ—ਇੱਕ ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਾਿ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਹਿਚ।4।  

ਅਰਥ:- (ਹਜਿੇਂ) ਸਮੁੁੰਦਰ ਹਿਚ ਬੂੁੰਦਾਾਂ ਿਨ (ਹਜਿੇਂ) ਬੂੁੰਦਾਾਂ ਹਿਚ ਸਮੁੁੰਦਰ ਹਿਆਕ ਿ (ਹਤਿੇਂ ਸਾਰ ਜੀਅ ਜੁੰਤ 

ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਚ ਜੀਊਂਦ ਿਨ ਅਤ ਸਾਰ ਜੀਿਾਾਂ ਹਿਚ ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਆਕ ਿ) ਉਤਭੁਜ (ਆਹਦਕ ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀਂ ਉਤੱਤੀ) ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਕ ਰਭੂ ਆ ਿੀ ਿਖ ਹਰਿਾ ਿ, ਤ ਆ ਿੀ ਇਸ ਅਸੀਅਤ 

ਨੂੁੰ ਸਮਝਦਾ ਿ—ਕਈ ਹਿਰਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਭਤ ਨੂੁੰ ਬੱੁਝਦਾ ਿ ਤ ਹਿਓਂਤ ਨੂੁੰ ਸਮਝਦਾ ਿ।1।  

ਉਸ (ਸਰਬ-ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਤ ਸਰਬ-ਹਿਆਕ ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਾਿ) ਦੀ ਬਰਕਹਤ ਨਾ ਮਨੱੁਖ ਨੂੁੰ 

ਹਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੀ ਰਾਤ ਿੁੁੰਦੀ ਿ ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਿਸਥਾ ਿਾਸ ਿੁੁੰਦੀ ਿ—ਅਜਿਾ ਹਗਆਨ 

ਕਈ ਹਿਰਾ (ਗੁਰਮੁਹਖ) ਹਿਚਾਰਦਾ ਿ।1। ਰਿਾਉ।  

ਹਦਨ (ਦ ਚਾਨਣ) ਹਿਚ ਰਾਤ (ਦਾ ਿਨਰਾ) ੀਨ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਰਾਤ (ਦ ਿਨਰ) ਹਿਚ ਸੂਰਜ (ਦਾ ਚਾਨਣ) ਮੁੱਕ 

ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਇਿੀ ਿਾਤ ਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤ ਠੁੰਢ ਦੀ (ਕਦ ਗਰਮੀ ਿ ਕਦ ਠੁੰਢ, ਹਕਤ ਗਰਮੀ ਿ ਹਕਤ ਠੁੰਢ)—

(ਇਿ ਸਾਰੀ ਖਡ ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਹਤ ਦੀ ਿ)। ਉਿ ਰਮਾਤਮਾ ਹਕਿ ਹਜਿਾ ਿ ਤ ਕਡਾ ਿੱਡਾ ਿ 



(ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾ) ਕਈ ਿਰ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਹਬਨਾ ਇਿ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਹਕ ਅਕਾ ੁਰਖ 

ਬਅੁੰਤ ਿ ਤ ਅਕੱਥ ਿ)।2।  

ਿ ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਡੂੁੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਰੱਖਣ ਿਾ ! ਿਖ ਅਚਰਜ ਖਡ ਹਕ ਮਨੱੁਖਾਾਂ ਦ ਿੀਰਜ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਦਾ 

ਿੁੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਤ ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ ਜੁੰਮਦ ਿਨ। ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਹਤ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਿ 

ਸਕਦੀ। ਰ ਜਿੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਦੱਸ ਰਾਿ ਤ ਤੁਰਦਾ ਿ ਉਿ ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਾਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਚ 

ਆਣੀ ਸੁਰਹਤ ਜੜਦਾ ਿ ਤ ਉਸ ਸੁਰਹਤ ਹਿਚੋਂ ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾ ੈਂਦਾ ਿ।3।  

ਿ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਮੈਂ ਉਿਨਾਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਾਂ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਾਿ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਹਿਚ ਸੁਰਹਤ ਜੜੀ ਿ। ਉਿਨਾਾਂ ਦ ਮਨ ਹਿਚ ਅਕਾ ੁਰਖ ਦੀ ਜਹਤ ਰਗਟ ਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ, ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਹਿਚ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ੀਨ ਰਹਿੁੰਦਾ ਿ, ਉਿਨਾਾਂ ਦ ੁੰਜ ਹਗਆਨ-ਇੁੰਦਰ  ਇਕ ਇਸ਼ਟ ਿਾ  ਿ ਕ ਭਟਕਣੋਂ  

ਿਟ ਜਾਾਂਦ ਿਨ।4।9।  

 


