
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਸਾਖੀ ਮਰੀ ਤਸਿੰਙੀ ਬਾਜ ਲਕੁ ਸੁਣ ॥ ਪਿੁ ਝਲੀ ਮਿੰਗਣ ਕ 
ਿਾਈ ਭੀਤਖਆ ਨਾਮੁ ਪੜ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਗਰਖੁ ਜਾਗ ॥ ਗਰਖੁ ਸ ਤਜਤਨ ਗਇ ਉਠਾਲੀ ਕਰਿ ਬਾਰ 
ਨ ਲਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਣੀ ਪਰਾਣ ਪਵਤਣ ਬਿੰਤਿ ਰਾਖ ਚਿੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਮੁਤਖ ਦੀਏ ॥ ਮਰਣ ਜੀਵਣ 
ਕਉ ਿਰਿੀ ਦੀਨੀ ਏਿ ਗੁਣ ਤਵਸਰ ॥੨॥ ਤਸਿ ਸਾਤਿਕ ਅਰੁ ਜਗੀ ਜਿੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁਿਰ ॥ 
ਜ ਤਿਨ ਤਮਲਾ ਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖਾ ਿਾ ਮਨੁ ਸਵ ਕਰ ॥ ੩॥ ਕਾਗਦੁ ਲੂਣੁ ਰਹ ਤਘਰਿ ਸਿੰਗ ਪਾਣੀ 
ਕਮਲੁ ਰਹ ॥ ਐਸ ਭਗਿ ਤਮਲਤਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਮੁ ਤਕਆ ਕਰ ॥੪॥੪॥ {ਪਿੰਨਾ 877} 

ਦਅਯਥ:- ਨਟ:- ਜਗੀ ਗ੍ਗਿਸਤੀ ਦ ਦਯ ਤ ਜਾ ਕ ਦਾਅ ਕਯਦਾ ਸ, ਗ੍ਪਯ ਗ੍ਿੰਙੀ ਵਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਝਰੀ ਗ੍ਵਚ 

ਗ੍ਬਿੱਗ੍ਛਆ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ੁਯਗ੍ਤ—ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਗ੍ਵਚ ਗ੍ਧਆਨ। ਫਦੁ—ਿੱਦ, ਦਾਅ, ਜਗੀ ਵਾਰੀ ਦਾਅ। ਾਖੀ—ਾਖੀ ਸਣਾ, 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਾਗ੍ਖਆਤ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯਨਾ। ਗ੍ਿੰਙੀ—ਗ੍ਿੰਙ ਦਾ ਵਾਜਾ ਜ ਜਗੀ ਵਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਰਕੁ ੁਣ—(ਜ 

ਿਬੂ) ਾਯ ਜਗਤ ਨੂਿੰ ੁਣਦਾ ਸ, ਜ ਿਬੂ ਾਯ ਜਗਤ ਦੀ ਦਾਅ ੁਣਦਾ ਸ। ਤੁ—ਾਤਿ, ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਮਗ 

ਾਤਿ  ਫਣਾਣਾ। ਕ ਤਾਈ—ਵਾਤ। ਬੀਗ੍ਖਆ—ਗ੍ਬਿੱਗ੍ਛਆ।1।  

ਫਾਫਾ—ਸ ਜਗੀ! ਗ੍ਜਗ੍ਨ—ਗ੍ਜ (ਗਯਖ) ਨ। ਗਇ—ਗ੍ਿਸ਼ਟੀ, ਧਯਤੀ। ਉਠਾਰੀ—ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ। ਕਯਤ—

ਦਾ ਕਯਦ ਨੂਿੰ। ਫਾਯ—ਦਯ, ਗ੍ਚਯ।1। ਯਸਾਉ।  

ਾਣੀ ਵਗ੍ਣ—ਾਣੀ ਤ ਵਣ (ਆਗ੍ਦਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦ ਭੁਦਾਇ) ਗ੍ਵਚ। ਫਿੰਗ੍ਧ—ਫਿੰਨਹ ਕ। ਿਾਣ—ਗ੍ਜਿੰਦਾਾਂ। 

ਭੁਗ੍ਖ—ਭੁਖੀ। ਦੀਏ—ਦੀਵ। ਭਯਣ ਜੀਵਣ ਕਉ—ਵਿੱਣ ਰਈ। ਏਤ—ਇਤਨ , ਇਸ ਾਯ।2।  

ਗ੍ਧ—(ਜਗ-ਾਧਨਾਾਂ ਗ੍ਵਚ) ੁਿੱਗ ਸਏ ਜਗੀ। ਾਗ੍ਧਕ—ਾਧਨ ਕਯਨ ਵਾਰ । ਜਿੰਗਭ—ਸ਼ਵਭਤ ਦ ਜਗੀ ਜ 

ਗ੍ਯ ਉਤ ਿੱ ਦੀ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਯਿੱੀ ਅਤ ਧਾਤ ਦਾ ਚਿੰਦਿਭਾ ਗ੍ਸਨਦ ਸਨ ਤ ਕਿੰਨਾਾਂ ਗ੍ਵਚ ਭੁਿੰਦਿ ਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਗ੍ਿੱਤਰ ਦ 

ਪੁਿੱਰ ਭਯ ਦ ਖਿੰਬਾਾਂ ਨਾਰ ਜਾ ਕ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਫਸੁਤਯ—ਅਨਕਾਾਂ। ਗ੍ਤਨ—ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ। ਗ੍ਭਰਾ—ਭੈਂ ਗ੍ਭਰਾਾਂ। 

ਕੀਯਗ੍ਤ—ਗ੍ਗ੍ਤ-ਾਰਾਸ। ਆਖਾ—ਭੈਂ ਆਖਾਾਂ।3।  

ਯਸ—ਗ੍ਟਗ੍ਕਆ ਯਗ੍ਸਿੰਦਾ ਸ, ਗਰਦਾ ਨਸੀਂ। ਗ੍ਘਿਤ—ਗ੍ਘਉ। ਿੰਗ—ਨਾਰ। ਐ—ਇ ਤਯਹਾਾਂ। ਗ੍ਕਆ ਕਯ—

ਕੁਝ ਗ੍ਵਗਾੜ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।4।  

ਅਯਥ:- ਸ ਜਗੀ! (ਭੈਂ ਬੀ ਗਯਖ ਦਾ ਚਰਾ ਸਾਾਂ, ਯ ਭਯਾ) ਗਯਖ (ਦਾ ਜੀਊਂਦਾ) ਜਾਗਦਾ ਸ। (ਭਯਾ) ਗਯਖ 

ਉਸ ਸ ਗ੍ਜ ਨ  ਗ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ, ਤ ਦਾ ਕਯਗ੍ਦਆਾਂ ਗ੍ਚਯ ਨਸੀਂ ਰਿੱਗਦਾ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਜ ਿਬੂ ਾਯ) ਜਗਤ ਨੂਿੰ ੁਣਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਾਯ ਜਗਤ ਦੀ ਦਾਅ ੁਣਦਾ ਸ) ਉ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਗ੍ਵਚ ੁਯਗ੍ਤ 

ਜੜਨੀ ਭਯੀ ਦਾਅ ਸ, ਉ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਅਿੰਦਯ ਾਗ੍ਖਆਤ ਵਖਣਾ (ਉ ਦ ਦਯ ਤ) ਭਯੀ ਗ੍ਿੰਙੀ ਵਿੱਜ ਯਸੀ ਸ। 

(ਉ ਦਯ ਤੋਂ ਗ੍ਬਿੱਗ੍ਛਆ) ਭਿੰਗਣ ਰਈ ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਮਗ ਾਤਿ  ਫਣਾਣਾ ਭੈਂ (ਭਢ ਉਤ) ਝਰੀ ਾਈ ਸਈ ਸ, 

ਤਾ ਗ੍ਕ ਭਨੂਿੰ ਨਾਭ-ਗ੍ਬਿੱਗ੍ਛਆ ਗ੍ਭਰ ਜਾਏ।1।  

(ਗ੍ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ) ਾਣੀ ਉਣ (ਆਗ੍ਦਕ ਤਿੱਤਾਾਂ) ਗ੍ਵਚ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਿਾਣ ਗ੍ਟਕਾ ਕ ਯਿੱਖ ਗ੍ਦਿੱਤ ਸਨ, ੂਯਜ ਤ 

ਚਿੰਦਿਭਾ ਭੁਖੀ ਦੀਵ ਫਣਾਏ ਸਨ, ਵਿੱਣ ਵਾਤ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਧਯਤੀ ਗ੍ਦਿੱਤੀ ਸ (ਜੀਵਾਾਂ ਨ  ਉ ਨੂਿੰ ਬੁਰਾ ਕ ਉ ਦ) 

ਇਤਨ  ਉਕਾਯ ਗ੍ਵਾਯ ਗ੍ਦਿੱਤ ਸਨ।2।  

ਜਗਤ ਗ੍ਵਚ ਅਨਕਾਾਂ ਜਿੰਗਭ ਜਗੀ ੀਯ ਜਗ-ਾਧਨਾਾਂ ਗ੍ਵਚ ੁਿੱਗ ਸਏ ਜਗੀ ਅਤ ਸਯ ਾਧਨ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਵਖਣ 



ਗ੍ਵਚ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਯ ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਜ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਗ੍ਭਰਾਾਂਗਾ ਤਾਾਂ (ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਗ੍ਭਰ ਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਗ੍ਗ੍ਤ-

ਾਰਾਸ ਸੀ ਕਯਾਾਂਗਾ (ਭਯਾ ਜੀਵਨ-ਗ੍ਨਸ਼ਾਨਾ ਇਸੀ ਸ) ਭਯਾ ਭਨ ਿਬੂ ਦਾ ਗ੍ਭਯਨ ਸੀ ਕਯਗਾ।3।  

ਗ੍ਜਵੇਂ ਰੂਣ ਗ੍ਘਉ ਗ੍ਵਚ ਗ੍ਆ ਗਰਦਾ ਨਸੀਂ, ਗ੍ਜਵੇਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਗ੍ਘਉ ਗ੍ਵਚ ਯਿੱਗ੍ਖਆ ਗਰਦਾ ਨਸੀਂ, ਗ੍ਜਵੇਂ ਕਰ ਪੁਿੱਰ 

ਾਣੀ ਗ੍ਵਚ ਗ੍ਯਸਾਾਂ ਕੁਭਰਾਾਂਦਾ ਨਸੀਂ, ਇ ਤਯਹਾਾਂ, ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! ਬਗਤ ਜਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਗ੍ਵਚ ਗ੍ਭਰ  

ਯਗ੍ਸਿੰਦ ਸਨ, ਜਭ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗ੍ਵਗਾੜ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।4। 4।  

 


