
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਹਾ ਗਣਹਹ ਨ ਕਰਹਹ ਬੀਚਾਰ ੁ॥ ਸਾਹ ਊਪਹਰ ਕੰਕਾਰੁ ॥ ਹਜਸੁ 
ਗੁਰੁ ਹਮਲ ਸਈ ਹਬਹਿ ਜਾਣ ॥ ਗੁਰਮਹਿ ਹਇ ਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ॥੧॥ ਝੂਠੁ ਨ ਬਹਲ ਪਾਡ ਸਚ ੁ

ਕਹੀ ॥ ਹਉਮ ਜਾਇ ਸਬਹਿ ਘਰੁ ਲਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਹਣ ਗਹਣ ਜਿਕੁ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ ॥ 

ਪੜ ਸੁਣਾਵ ਿਿੁ ਨ ਚੀਨੀ ॥ ਸਭਸ ਊਪਹਰ ਗੁਰ ਸਬਿ ੁਬੀਚਾਰ ੁ॥ ਹਰ ਕਥਨੀ ਬਿਉ ਨ 

ਸਗਲੀ ਛਾਰ ੁ॥੨॥ ਨਾਵਹਹ ਿਵਹਹ ਪੂਜਹਹ ਸਲਾ ॥ ਹਬਨੁ ਹਹਰ ਰਾਿ ਮਲ ਮਲਾ ॥ ਗਰਬ ੁ

ਹਨਵਾਹਰ ਹਮਲ ਪਰਭੁ ਸਾਰਹਥ ॥ ਮੁਕਹਿ ਪਰਾਨ ਜਹਪ ਹਹਰ ਹਕਰਿਾਰਹਥ ॥੩॥ ਵਾਚ ਵਾਿੁ ਨ ਬਿ ੁ

ਬੀਚਾਰ ॥ ਆਹਪ ਡੁਬ ਹਕਉ ਹਪਿਰਾ ਿਾਰ ॥ ਘਹਿ ਘਹਿ ਬਰਹਮ ੁਚੀਨੈ ਜਨੁ ਕਇ ॥ ਸਹਿਗੁਰ ੁ

ਹਮਲ ਿ ਸਝੀ ਹਇ ॥੪॥ ਗਣਿ ਗਣੀ ਸਹਸਾ ਿੁਖੁ ਜੀ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਹਣ ਪਵ ਸੁਖੁ ਥੀ 

॥ ਕਹਰ ਅਪਰਾਿ ਸਰਹਣ ਹਮ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਹਹਰ ਭਿ ਪੁਰਹਬ ਕਮਾਇਆ ॥੫॥ ਗੁਰ 

ਸਰਹਣ ਨ ਆਈ ਬਰਹਮ ੁਨ ਪਾਈ ॥ ਭਰਹਮ ਭੁਲਾਈ ਜਨਹਮ ਮਹਰ ਆਈ ॥ ਜਮ ਿਹਰ 

ਬਾਿਉ ਮਰ ਹਬਕਾਰ ੁ॥ ਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ੁਨ ਸਬਿ ੁਅਚਾਰ ੁ॥੬॥ ਇਹਕ ਪਾਿ ਪੰਹਡਿ ਹਮਸਰ 

ਕਹਾਵਹਹ ॥ ਿੁਹਬਿਾ ਰਾਿ ਮਹਲ ੁਨ ਪਾਵਹਹ ॥ ਹਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਨਾਮੁ ਅਿਾਰ ੁ॥ ਕਹਿ 

ਮਿ ਕ ਜਨੁ ਆਪਾਰ ੁ॥੭॥ ਕੁ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਚ ੁਕ ॥ ਬੂਝ ੁ ਹਗਆਨੀ ਸਿਗੁਰ ਕੀ ਿਕ ॥ 

ਗੁਰਮੁਹਖ ਹਵਰਲੀ ਕ ਜਾਹਣਆ ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਮਹਿ ਸਮਾਹਣਆ ॥੮॥ ਹਜਨ ਕ ਹਹਰਿ 
ਕੰਕਾਰੁ ॥ ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰ ੁ॥ ਗੁਰ ਕ ਭਾਣ ਕਰਮ ਕਮਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਾਹਚ 

ਸਮਾਵ ॥੯॥੪॥ {ਪੰਨਾ 904-905} 

ਦਅਰਥ:- ਸਾਹਾ—{su-Ahr`} ਸ਼ੁਬ ਦਦਨ, ਚੰਗਾ ਭੁਹੂਰਤ। ਗਣਦਹ—ਦਗਣਦਾ ਹੈਂ (ਹ ਾਂਡ!) 
ਕੰਕਾਰੁ—ਰਭਾਤਭਾ। ਸਈ—ਉਹੀ ਭਨੁੁੱ ਖ। ਦਫਦਧ—ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ। ਤ—ਤਾਂ।1।  

ਾਡ—ਹ ੰਦਡਤ! ਸਫਦਦ—ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਘਰੁ—ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਕਾਣਾ।1। 
ਰਹਾਉ।  

ਗਦਣ—ਦਗਣ ਕ। ਜਤਕ—ੁਜਤਸ਼। ਕਾਂਡੀ—ਜਨਭ-ੁੱਤਰੀ। ਸਬਸ ਊਦਰ—ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਸਰਸ਼ਿ। ਫਦਉ ਨ—ਭੈਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦਾ। ਛਾਰੁ—ਸੁਆਹ।2।  

ਸਲਾ—ੁੱਥਰ, ੁੱਥਰ ਦੀਆ ਂ ਭੂਰਤੀਆਂ। ਗਰਫੁ—ਅਹੰਕਾਰ। ਸਾਰਦਥ—{swLiQ} ਰਥਿਾਹੀ, 



ਜੀਿਨ-ਰਥ ਨੰੂ ਚਲਾਣ ਿਾਲਾ। ਦਕਰਤਾਰਦਥ—ਸਪਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ।3।  

ਿਾਦ—ੁਝਗੜਾ, ਚਰਚਾ, ਫਦਹਸ। ਕਇ—ਕਈ ਦਿਰਲਾ।4।  

ਸਹਸਾ—ਸਦਹਭ। ਜੀ—ਦਜੰਦ ਨੰੂ। ਬਿ—ਦਭਲ। ੁਰਦਫ—ੂਰਫਲ ਸਭ ਦਿਚ।5।  

ਭਦਰ—ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਰ ਕ। ਦਦਰ—ਦਰ ਤ। ਫਾਧਉ—ਫੁੱਝਾ ਹਇਆ। ਭਰ—ਆਤਭਕ ਭਤ 

ਭਰਦਾ ਹ। ਦਫਕਾਰੁ—ਦਿਅਰਥ। ਅਚਾਰੁ—ਆਚਰਨ।6।  

ਇਦਕ—{ਲਜ਼ ‘ਇਕ’ ਤੋਂ ਫਹ-ੁਿਚਨ} ਕਈ। ਦਭਸਰ—ਫਰਾਹਭਣ। ਆਧਾਰੁ—ਆਸਰਾ। ਕ ਜਨੁ—

ਕਈ ਦਿਰਲਾ ਭਨੁੁੱ ਖ। ਆਾਰੁ—ਅਦੁਤੀ।7।  

ਸਚ—ੁਸਦਾ-ਦਥਰ ਰਬੂ। ਿਕ—ਿਕ ਰੁੱਖ ਕ, ਆਸਰਾ ਲ ਕ। ਦਗਆਨੀ—ਹ ਦਗਆਨੀ! ਦਿਰਲੀ—
ਦਿਰਦਲਆਂ ਨੇ। ਭਦਿ—ਦਭਿਾ ਕ।8।  

ਸਰਫ ਗੁਣੀ—ਸਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦ ਭਾਲਕ। ਸਾਚਾ—ਸਦਾ-ਦਥਰ ਰਬੂ। ਫੀਚਾਰੁ—ਸਚ-ਭੰਡਲ ਦਾ ਧੁਰਾ, 
ਸੁਰਦਤ ਦਾ ਦਨਸ਼ਾਨਾ। ਸਾਦਚ—ਸਦਾ-ਦਥਰ ਰਬੂ ਦਿਚ।9।  

ਅਰਥ:- ਹ ੰਦਡਤ! (ਆਣੀ ਆਜੀਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਜਭਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦਤ-ਆਉਣ ਿਾਸਤ ਦਿਆਹ 

ਆਦਦਕ ਸਦਭਆ ਂਦ ਸ਼ੁਬ ਭੁਹੂਰਤ ਲੁੱ ਬਣ ਦਾ) ਜੂਠ ਨਾਹ ਫਲ। ਸੁੱਚ ਫਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਦ ਸ਼ਫਦ ਦਿਚ ਜੁੜ ਕ (ਅੰਦਰ ਦੀ) ਹਉਭ ਦੂਰ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਲੁੱ ਬ ੈਂਦਾ ਹ (ਦਜਥੋਂ 
ਆਤਭਕ ਤ ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਰ ਦਾਰਥ ਦਭਲਦ ਹਨ)।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ੰਦਡਤ! ਤੂੰ  (ਦਿਆਹ ਆਦਦਕ ਸਦਭਆ ਂਤ ਜਜਭਾਨਾਂ ਿਾਸਤ) ਸਬ ਲਗਨ ਭੁਹੂਰਤ ਦਗਣਦਾ ਹੈਂ, 
ਰ ਤੂੰ  ਇਹ ਦਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਕ ਸ਼ੁਬ ਸਭਾਂ ਫਣਾਣ ਨਾਹ ਫਣਾਣ ਿਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ (ਆ) ਹ। 
ਦਜਸ ਭਨੁੁੱ ਖ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦਭਲ  ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹ (ਦਕ ਦਿਆਹ ਆਦਦਕ ਦਾ ਸਭਾ ਦਕਸ) ਢੰਗ (ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਬ ਫਣ ਸਕਦਾ ਹ)। ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱ ਖ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੁੱ ਦਖਆ ਰਾਤ ਹ ਜਾ ਤਦੋਂ ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਭਝ ਲੈਂਦਾ ਹ (ਤ ਰਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਭਝਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਬ ਭੁਹੂਰਤ ਦਾ ਭੂਲ ਹ)।1।  

(ੰਦਡਤ) ਜਤਸ਼ (ਦ ਲਖ) ਦਗਣ ਦਗਣ ਕ (ਦਕਸ ਜਜਭਾਨ ਦ ੁੁੱ ਤਰ ਦੀ) ਜਨਭ ੁੱਤਰੀ ਫਣਾਂਦਾ ਹ, 



(ਜਤਸ਼ ਦਾ ਦਹਸਾਫ ਆ) ੜਹਦਾ ਹ ਤ (ਜਜਭਾਨ ਨੰੂ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹ ਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਛਾਣਦਾ। (ਸ਼ੁਬ ਭੁਹੂਰਤ ਆਦਦਕ ਦੀਆ)ਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਸ਼ਿ ਦਿਚਾਰ ਇਹ ਹ ਦਕ ਭਨੁੁੱ ਖ 

ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭਨ ਦਿਚ ਿਸਾ। ਭੈਂ (ਗੁਰ-ਸ਼ਫਦ ਦ ਿਾਕਰ ਤ ਸ਼ੁਬ ਭੁਹੂਰਤ ਤ ਜਨਭ-ੁੱਤਰੀ 
ਆਦਦਕ ਦੀ ਦਕਸ) ਹਰ ਗੁੱਲ ਦੀ ਰਿਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਚਾਰਾਂ ਦਿਅਰਥ ਹਨ।2।  

(ਹ ੰਦਡਤ!) ਤੂੰ  (ਤੀਰਥ ਆਦਦਕ ਤ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਸਰੀਰ ਭਲ ਭਲ ਕ) ਧੋਂਦਾ ਹੈਂ, ਤ ੁੱਥਰ 

(ਦ ਦਿੀ ਦਿਤ) ੂਜਦਾ ਹੈਂ, ਰ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਦਿਚ ਰੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਫਨਾ (ਭਨ 

ਦਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਭਲਾ ਰਦਹੰਦਾ ਹ। (ਹ ੰਦਡਤ!) ਦਜੰਦ ਨੰੂ ਦਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਦਿਾਣ ਿਾਲ ਤ 
ਜੀਿਨ ਸਪਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, (ਨਾਭ ਜ ਕ) ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਦਤਆ ਂ

(ਜੀਿਨ ਰਥ ਦਾ) ਰਥਿਾਹੀ ਰਬੂ ਦਭਲ ੈਂਦਾ ਹ।3।  

(ੰਦਡਤ) ਿਦ (ਆਦਦਕ ਧਰਭ-ੁਸਤਕਾਂ) ਨੰੂ (ਜੀਿਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਸਤ) ਨਹੀਂ ਦਿਚਾਰਦਾ, 
(ਅਰਥ ਤ ਕਰਭ ਕਾਂਡ ਆਦਦਕ ਦੀ) ਫਦਹਸ ਨੰੂ ਹੀ ੜਹਦਾ ਹ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਸਾਰ-ਸਭੁੰ ਦਰ ਦੀਆ ਂ

ਦਿਕਾਰ-ਲਦਹਰਾਂ ਦਿਚ ਡੁੁੱ ਫਾ ਰਦਹੰਦਾ ਹ), ਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱ ਖ ਆ ਡੁੁੱ ਦਫਆ ਰਹ ਉਹ ਆਣ (ਫੀਤ 

ਚੁਕ) ਫਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨੰੂ (ਸੰਸਾਰ-ਸਭੁੰ ਦਰ ਦਿਚੋਂ) ਦਕਿੇਂ ਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹ? ਕਈ ਦਿਰਲਾ ਭਨੁੁੱ ਖ 

ਛਾਣਦਾ ਹ ਦਕ ਰਭਾਤਭਾ ਹਰਕ ਸਰੀਰ ਦਿਚ ਭਜੂਦ ਹ। ਦਜਸ ਭਨੁੁੱ ਖ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦਭਲ , ਉਸ ਨੰੂ 

ਇਹ ਸਭਝ ਆਉਂਦੀ ਹ।4।  

ਦਜਉਂ ਦਜਉਂ ਸ਼ੁਬ ਅਸ਼ੁਬ ਭੁਹੂਰਤਾਂ ਦ ਲਖ ਦਗਣਦ ਰਹੀ ਦਤਉਂ ਦਤਉਂ ਦਜੰਦ ਨੰੂ ਸਦਾ ਸਦਹਭ ਦਾ ਰਗ 

ਲੁੱ ਗਾ ਰਦਹੰਦਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱ ਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ੈਂਦਾ ਹ ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਭਲਦਾ ਹ। 
ਾ ਅਰਾਧ ਕਰ ਕ ਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਭਾਤਭਾ ਸਾਡ 
ੂਰਫਲ ਕਰਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਦਭਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹ (ਤ ਗੁਰੂ ਸਹੀ ਜੀਿਨ-ਰਾਹ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹ)।5।  

ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਾਹ ਆਿੀ ਤਦ ਤਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨਹੀਂ ਦਭਲਦਾ, ਬਿਕਣਾ ਦਿਚ ਕੁਰਾਹ 
 ਕ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸਹੜ ਕ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭ ਦਿਚ ਆਉਂਦ ਰਹੀਦਾ ਹ।  

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਦਫਨਾ ਜੀਿ) ਜਭ ਦ ਦਰ ਤ ਫੁੱਧਾ ਹਇਆ ਦਿਅਰਥ ਹੀ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਰਦਾ 



ਹ, ਉਸ ਦ ਦਹਰਦ ਦਿਚ ਨਾਹ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਿੁੱਸਦਾ ਹ ਨਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਿੁੱਸਦਾ ਹ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਫਣਦਾ ਹ।6।  

ਅਨੇਕਾਂ (ਕੁਲੀਨ ਤ ਦਿਦਿਾਨ ਫਰਾਹਭਣ) ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਾਂਧ ੰਦਡਤ ਦਭਸਰ ਅਖਿਾਂਦ ਹਨ, ਰ 

ਰਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਦਫਨਾ ਹਰ ਹਰ ਆਸਰ ਦੀ ਝਾਕ ਦਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਦਹੰਦ ਹਨ, ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਰ-

ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱ ਬ ਸਕਦ। ਕਰੜਾਂ ਦਿਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਫੰਦਾ ਅਦੁਤੀ ਹ ਦਜਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਕਰਾ ਨਾਲ 

ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਭਲ ਦਗਆ ਹ।7।  

ਹ ੰਦਡਤ! ਜ ਤੂੰ  ਦਗਆਨਿਾਨ ਫਣਨਾ ਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਰਨਾ ਲ ਕ ਇਹ ਗੁੱਲ ਸਭਝ ਲ 
ਕ (ਜਗਤ ਦਿਚ) ਚਾਹ ਕਈ ਬਲਾ ਹ ਚਾਹ ਫੁਰਾ ਹ ਹਰਕ ਦਿਚ ਸਦਾ-ਦਥਰ ਰਬੂ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਿਰਲ ਫੰਦਦਆਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਹੀ ਦਿਆਕ ਸਭਦਝਆ ਹ ਜਹੜ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ  ਹਨ। (ਗੁਰ-ਸਰਨ ਦੀ ਫਰਕਦਤ ਨਾਲ) ਉਹ ਆਣਾ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਭਿਾ ਕ ਰਬ-ੂਚਰਨਾਂ 
ਦਿਚ ਲੀਨ ਰਦਹੰਦ ਹਨ।8।  

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਕਰਾ ਨਾਲ) ਦਜਨਹ ਾਂ ਭਨੁੁੱ ਖਾਂ ਦ ਦਹਰਦ ਦਿਚ ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਿੁੱਸਦਾ ਹ, ਸਾਰ ਜੀਿਾਂ ਦਾ 
ਭਾਲਕ ਸਦਾ-ਦਥਰ ਰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਦਤ ਦਾ ਸਦਾ ਦਨਸ਼ਾਨਾ ਫਦਣਆ ਰਦਹੰਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! 

ਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱ ਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਿਚ ਤੁਰ ਕ (ਆਣ) ਸਾਰ ਕੰਭ ਕਰਦਾ ਹ (ਤ ਸ਼ੁਬ ਅਸ਼ੁਬ ਭੁਹੂਰਤਾਂ 
ਦ ਬਰਭ ਦਿਚ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ) ਉਹ ਸਦਾ-ਦਥਰ ਰਭਾਤਭਾ ਦਿਚ ਲੀਨ ਰਦਹੰਦਾ ਹ (ਤ ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਤਭਕ ਤ ਸੰਸਾਰਕ ਦਾਰਥ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਦਭਲਦ ਰਦਹੰਦ ਹਨ)।9।4।  
 


