
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਿਤੁ ਦਜਰ ਵਸਜਹ ਕਵਨੁ ਦਰ ੁਕਹੀ ਦਰਾ ਭੀਤਜਰ ਦਰ ੁਕਵਨੁ ਲਹ ॥ 

ਜਿਸੁ ਦਰ ਕਾਰਜਿ ਜਿਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸ ਦਰ ੁਕਈ ਆਇ ਕਹ ॥੧॥ ਜਕਨ ਜਿਜਿ ਸਾਗਰ ੁਤਰੀ ॥ 

ਿੀਵਜਤਆ ਨਹ ਮਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਖ ੁਦਰਵਾਿਾ ਰਹ ੁਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦਸਾ ਦੁਇ 

ਪਟ ਿੜ ॥ ਮਾਇਆ ਿਲ ੁਖਾਈ ਪਾਿੀ ਘਰ ੁਿਾਜਿਆ ਸਤ ਕ ਆਸਜਿ ਪੁਰਖ ੁਰਹ ॥੨॥ ਜਕੰਤ 
ਨਾਮਾ ਅੰਤੁ ਨ ਿਾਜਿਆ ਤੁਮ ਸਜਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ੁਹਰ ॥ ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਿਾ ਮਨ ਮਜਹ ਰਹਿਾ 
ਆਪ ਿਾਿ ਆਜਪ ਕਰ ॥੩॥ ਿਿ ਆਸਾ ਅੰਦਸਾ ਤਿ ਹੀ ਜਕਉ ਕਜਰ ਕੁ ਕਹ ॥ ਆਸਾ 
ਭੀਤਜਰ ਰਹ ਜਨਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੁ ਜਮਲ ॥੪॥ ਇਨ ਜਿਜਿ ਸਾਗਰ ੁਤਰੀ ॥ ਿੀਵਜਤਆ 

ਇਉ ਮਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 877} 

ਦਅਰਥ:- ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਜਿਚ। ਦਜਰ—ਦਰ ਜਿਚ, ਥਾਂ ਜਿਚ। ਜਿਤ ੁਦਜਰ—ਜਿਸ ਦਰ ਜਿਚ, ਜਿਸ 

ਥਾਂ ਜਿਚ। ਿਸਜਿ—(ਿ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ  ਿੱਸਦਾ ਿੈਂ। ਕਿਨੁ ਦਜਰ—ਕਿੜਾ ਥਾਂ? ਦਰਾ ਬੀਤਜਰ ਦਰੁ—ਥਾਿਾਂ 
ਜਿਚ ਥਾਂ, ਗੁਤ ਥਾਂ। ਕਿਨੁ ਲਿ—ਕਣ ਲੱਬ ਸਕਦਾ ਿ? ਕਈ ਜਿਰਲਾ ਲੱਬਦਾ ਿ। ਜਪਰਾ—ਭੈਂ 
ਜਪਰਦਾ ਿਾਂ। ਆਇ—ਆ ਕ। ਕਿ—ਦੱਸ।1।  

ਜਕਨ ਜਫਜਧ—ਜਕਨਹ ਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ? ਨਿ ਭਰੀਐ—ਭਜਰਆ ਨਿੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।1। ਰਿਾਉ।  

ਰਿੁ—ਕਰਧ। ਰਖਿਾਲਾ—ਦਰਫਾਨ, ਰਾਖਾ। ਅੂੰਦਸਾ—ਜਕਰ, ਜਚੂੰ ਤਾ। ਟ—ਜਬੱਤ, ਤਖ਼ਤ। ਭਾਇਆ 

ਿਲੁ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਆਫ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਚਭਕ। ਾਣੀ—ਜਿਸ਼ ਜਿਕਾਰਾਂ ਦ ਾਣੀ ਜਿਚ। ਸਤ—ਸ਼ਾਂਤੀ, 
ਸਜਿਿ ਅਿਸਥਾ। ਆਸਜਣ—ਆਸਣ ਉਤ। ੁਰਖੁ—ਜਿਆਕ ਰਬੂ।2।  

ਜਕੂੰ ਤ—ਜਕਤਨੇ ਿੀ। ਸਜਰ—ਫਰਾਫਰ। ਿਰ—ਿ ਿਰੀ! ਉਚਾ—ਉੱਚੀ ਫਲ ਕ। ਆ—ਰਬੂ ਆ 

ਿੀ।3।  

ਅੂੰਦਸਾ—ਸਜਿਭ, ਜਚੂੰ ਤਾ। ਜਕਉ ਕਜਰ—ਜਕਿੇਂ? ਜਨਰਾਸਾ—ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ। ਤਉ—ਤਦੋਂ।4।  

ਅਰਥ:- (ਸਾਡ ਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਜਿਚਕਾਰ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰ ਦਰ ਜਿੱਥ ਾ ਜਰਿਾ ਿ। ਿਦ ਤਕ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਭੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਨ ਲੂੰ ਘੀਏ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਭਜਲਆ ਨਿੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਾਰ 

ਜਕਨਹ ਾਂ ਤਰੀਜਕਆ ਂਨਾਲ ਲੂੰ ਘੀਏ? ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਭਜਰਆ ਨਿੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਤ, ਿਦ ਤਕ ਿੀਊਂਦ ਭਰੀਏ 
ਨਾਿ, ਤਦ ਤਕ ਸਭੁੂੰ ਦਰ ਤਜਰਆ ਨਿੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ)।1। ਰਿਾਉ।  



(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਾਰ, ਿ ਰਬੂ!) ਜਿਸ ਥਾਂ ਤ ਤੂੂੰ  ਿੱਸਦਾ ਿੈਂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰ ਦਰ ਜਿਚ ਪਸ ਿੀਿਾਂ 
ਤੋਂ) ਉਿ ਥਾਂ ਜਫਆਨ ਨਿੀਂ ਿ ਸਕਦਾ, (ਭਾਇਆ-ਿੜਹ ਿੀਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਭਝ ਨਿੀਂ  ਸਕਦੀ), 
ਕਈ ਜਿਰਲਾ ਿੀ ਿੀਿ ਉਸ ਗੁਤ ਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਬ ਸਕਦਾ ਿ। (ਜਿਥ ਰਬੂ ਿੱਸਦਾ ਿ) ਉਿ ਥਾਂ ਰਾਤ 

ਕਰਨ ਿਾਸਤ ਭੈਂ (ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਾਲ ਕਰਦਾ ਜਪਰਦਾ ਿਾਂ, (ਭਰਾ ਭਨ ਲਚਦਾ ਿ ਜਕ) ਕਈ (ਗੁਰਭੁਜਖ) 

ਆ ਕ ਭਨੂੂੰ  ਉਿ ਥਾਂ ਦੱਸ।1।  

ਸਰਫ-ਜਿਆਕ ਰਬੂ ਸਜਿਿ ਅਿਸਥਾ ਦ ਆਸਣ ਉਤ (ਭਨੱੁਖ ਦ ਜਿਰਦ ਜਿਚ ਇਕ ਐਸ ਘਰ 

ਜਿਚ) ਫਠਾ ਿਇਆ ਿ (ਜਿਸ ਦ ਫਾਿਰ) ਦੁੱ ਖ ਦਰਿਾਜ਼ਾ ਿ, ਕਰਧ ਰਾਖਾ ਿ, ਆਸਾ ਤ ਸਜਿਭ (ਉਸ 

ਦੁੱ ਖ-ਦਰਿਾਜ਼ ਨੂੂੰ ) ਦ ਜਬੱਤ ਲੱਗ ਿਏ ਿਨ। ਭਾਇਆ ਦੀ ਜਖੱਚ ਉਸ ਦ ਦੁਆਲ , ਭਾਨੋ, ਖਾਈ (ੱੁਟੀ 
ਿਈ) ਿ (ਜਿਸ ਜਿਚ ਜਿਸ਼ ਜਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਾਣੀ ਬਜਰਆ ਿਇਆ ਿ, ਉਸ) ਾਣੀ ਜਿਚ (ਭਨੱੁਖ ਦਾ 
(ਜਿਰਦਾ-) ਘਰ ਫਜਣਆ ਿਇਆ ਿ।2।  

(ਇਕ ਾਸ ਿੀਿ ਭਾਇਆ ਜਿਚ ਜਘਰ ਏ ਿਨ, ਦੂਿ ਾਸ, ਿ ਰਬੂ! ਬਾਿੇਂ) ਤਰ ਕਈ ਨਾਭ ਿਨ, 

ਰ ਜਕਸ ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਿੀਂ ਤਰ ਸਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਿੀਂ ਲੱਬ ਸਕਦਾ। ਿ ਿਰੀ! ਤਰ ਫਰਾਫਰ ਦਾ 
ਿਰ ਕਈ ਨਿੀਂ ਿ। (ਭਨ ਦ ਅਿਿ ਬਾਿ) ਉੱਚੀ ਫਲ ਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬੀ ਲੜ ਨਿੀਂ ਿ, ਅੂੰਤਰ ਆਤਭ 
ਿੀ ਜਟਕ ਰਜਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ। ਸਰਫ-ਜਿਆਕ ਰਬ ੂਸਬ ਦ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਆ ਿੀ ਿਾਣਦਾ ਿ, (ਸਬ 

ਦ ਅੂੰਦਰ ਰਰਕ ਿ ਕ) ਆ ਿੀ (ਸਬ ਕੁਝ) ਕਰ ਜਰਿਾ ਿ।3।  

ਿਦ ਤਕ (ਿੀਿ ਦ ਭਨ ਜਿਚ ਭਾਇਆ ਦੀਆ)ਂ ਆਸਾਂ ਿਨ, ਤਦ ਤਕ ਸਜਿਭ-ਜਕਰ ਿਨ (ਸਜਿਭਾਂ 
ਜਕਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਿ ਕ) ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਬੀ ਿੀਿ ਇੱਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਭਰ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ। ਰ ਿ 
ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਭਨੱੁਖ ਆਸਾ ਜਿਚ ਰਜਿੂੰਦਾ ਿਇਆ ਿੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਿ ਿਾਂਦਾ ਿ ਤਦੋਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਰਭਾਤਭਾ ਜਭਲ ੈਂਦਾ ਿ।4।  

(ਭਾਇਆ ਜਿਚ ਰਜਿੂੰਦ ਿਏ ਿੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਰਜਿਣਾ ਿ, ਫੱਸ!) ਇਿਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆ ਂਨਾਲ 

ਿੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਿ, ਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਿੀਿੂੰ ਜਦਆ ਂਭਰੀਦਾ ਿ।1। ਰਿਾਉ 

ਦੂਿਾ।3।  
 


