
ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਸਹਸ ਲਖ ਸਵਹਸ ਲਖ ਵੀ ॥ ਲਖ ੁਲਖ ੁਗੜਾ ਆਖੀਅਹਸ ਕੁ ਨਾਭ ੁਜਗਦੀ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਇਕੁ ਦੂ-ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ-ਇਕ ਜੀਬ ਤੋਂ। ਸਹਸ-ਸ ਜਾਣ। ਲਖ-ਲੱਖ (ਜੀਬਾਾਂ)। ਲਖ ਸਵਹਸ-

ਲੱਖ ਜੀਬਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਜਾਣ। ਲਖ ਵੀ-ਵੀਸ ਲੱਖ। ਗੜਾ-ਪਰ, ਚੱਕਰ। ਆਖੀਅਹਸ-ਆਖ ਜਾਣ। ਕੁ ਨਾਭ ੁਜਗਦੀ-

ਜਗਦੀ ਦਾ ਇਕ ਨਾਭ। ਜਗਦੀ-ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼, ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਲਕ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ।  

ਅਰਥ:- ਜ ਇੱਕ ਜੀਬ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਬਾਾਂ ਸ ਜਾਣ, ਅਤ ਲੱਖ ਜੀਬਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸ ਲੱਖ ਫਣ ਜਾਣ, (ਇਸਨਾਾਂ ਵੀਸ ਲੱਖ 

ਜੀਬਾਾਂ ਨਾਲ ਜ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਇਕ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖੀ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਕੂੜ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਇਸ 

ਕੂੜੀ ਸੀ ਠੀ ਸ, ਬਾਵ, ਜ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਹਿਆਲ ਕਰ ਹਕ ਭੈਂ ਆਣ  ਉੱਦਭ ਦ ਆਰ ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਭ ਹਭਰ 

ਕ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੂੂੰ ਾ ਕਦਾ ਸਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਝੂਠਾ ਅਸੂੰਕਾਰ ਸ)।  

ਤੁ ਰਾਹਸ ਹਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਸਇ ਇਕੀ ॥ ੁਹਣ ਗਲਾ ਆਕਾ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਤੁ ਰਾਹਸ-ਇ ਰਤ ਹਵਚ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੂੂੰ ਹਭਲਣ ਵਾਲ  ਰਤ ਹਵਚ। ਹਤ ਵੜੀਆ-ਤੀ 

ਦੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ, ਤੀ ਨੂੂੰ ਹਭਲਣ ਵਾਤ ਜ ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਚੜੀ-ਚੜ੍ੀਦਾ ਸ, ਚੜ੍ ਕੀਦਾ ਸ। ਸਇ 

ਇਕੀ-ਇਕ ਰੂ ਸ ਕ, ਆਾ-ਬਾਵ ਗਵਾ ਕ। ੁਹਣ-ੁਹਣ ਕ। ਕੀਟਾ-ਕੀਹੜਆਾਂ ਨੂੂੰ।  

ਅਰਥ:- ਇ ਰਤ ਹਵਚ (ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲੋਂ  ਹਵੱਥ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਰਾਸ ਹਵਚ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੂੂੰ ਹਭਲਣ 

ਵਾਤ ਜ ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਉੱਤ ਆਾ-ਬਾਵ ਗਵਾ ਕ ਸੀ ਚੜ੍ ਕੀਦਾ ਸ। (ਲੱਖਾਾਂ ਜੀਬਾਾਂ ਨਾਲ ਬੀ 

ਹਗਣਤੀ ਦ ਹਭਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ। ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਇਸ ਹਗਣਤੀ ਦ ਾਠਾਾਂ ਵਾਲਾ 

ਉੱਦਭ ਇਉਂ ਸ, ਭਾਨ ,) ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ੁਣ ਕ ਕੀਹੜਆਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ ਇਸ ਰੀ ਆ ਗਈ ਸ (ਹਕ ਅੀਂ ਬੀ 

ਆਕਾਸ਼ ਤ ਅੱੜ ਜਾਈ)।  

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਠੀ ॥੩੨॥ 

ਦਅਰਥ:- ਨਦਰੀ-ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਹਭਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਾਈ-ਾਈਦਾ ਸ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੂੂੰ ਰਾਤ 

ਕਰੀਦਾ ਸ। ਕੂੜ-ਕੂੜ ਭਨੱੁਖ ਦੀ। ਕੂੜੀ ਠਹ-ਝੂਠੀ ਗੱ, ਆਣ  ਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਹਡਆਈ।  

ਅਰਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਹਭਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, ਤਾਾਂ ਸੀ ਉ ਨੂੂੰ ਹਭਲੀਦਾ ਸ, (ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ) ਕੂੜ 

ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਆਣ  ਆ ਦੀ ਹਨਰੀ ਕੂੜੀ ਸੀ ਵਹਡਆਈ ਸ (ਹਕ ਭੈਂ ਹਭਰਨ ਕਰ ਹਰਸਾ ਸਾਾਂ)। 33।  

ਬਾਵ:- “ਕੂੜ ਦੀ ਾਹਲ” ਹਵਚ ਹਘਹਰਆ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦ ਹਚੂੰਤਾ-ਹਕਰਾਾਂ ਦੁੱਖ-ਕਲਸ਼ਾਾਂ ਦ ਟ ਹਵਚ ਹਡੱਗਾ 

ਰਹਸੂੰਦਾ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਹਨਵਾ-ਅਥਾਨ, ਭਾਨ , ਇਕ ਾ ਉੱਚਾ ਹਟਕਾਣਾ ਸ ਹਜਥ ਠੂੰਢ ਸੀ ਠੂੰਢ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਸੀ 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਸ। ਇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਉ ਉੱਚੀ ਅਰਸ਼ੀ ਅਵਥਾ ’ਤ ਭਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਸੀ ਅੱੜ ਕਦਾ ਸ ਜ ਹਭਰਨ ਦੀ 

ਉੜੀ ਦਾ ਆਰਾ ਲ, ‘ਤੂੂੰ ਤੂੂੰ’ ਕਰਦਾ ‘ਤੂੂੰ’ ਹਵਚ ਆਾ ਲੀਨ ਕਰ ਦਵ। ਇ ‘ਆਾ’ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਇਸ 

ਹਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਦਭ ਇਉਂ ਸੀ ਸ ਹਜਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ੁਣ ਕ ਕੀੜੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ ਉੱਥ ਅੱੜਨ ਦਾ ਸ਼ਕ 

ਦਾ ਸ ਜਾ,ਰ ਤੁਰਨ ਆਣੀ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਰਤਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਬੀ ਠੀਕ ਸ ਹਕ ਰਬੂ ਦੀ ਭਰਜ਼ੀ ਹਵਚ 

ਆਣੀ ਭਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਉਸੀ ਭਨੱੁਖ ਹਭਟਾਾਂਦ ਸਨ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਉਰ ਰਬੂ ਦੀ ਹਭਸਰ ਸਵ। 32।  

ਆਖਹਣ ਜਰ ੁਚੁ ਨਸ ਜਰ ੁ॥ ਜਰ ੁਨ ਭੂੰਗਹਣ ਦਹਣ ਨ ਜਰੁ ॥ ਜਰ ੁਨ ਜੀਵਹਣ ਭਰਹਣ ਨਸ ਜਰ ੁ॥ ਜਰ ੁਨ ਰਾਹਜ 

ਭਾਹਲ ਭਹਨ ਰ ੁ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਆਖਹਣ-ਆਖਣ ਹਵਚ; ਫਲਣ ਹਵਚ। ਚੁ-ਚੁ (ਰਹਸਣ) ਹਵਚ। ਜਰ-ੁਭਰਥਾ, ਇਿਹਤਆਰ, 

ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਭਰਜ਼ੀ। ਭੂੰਗਹਣ-ਭੂੰਗਣ ਹਵਚ। ਦਹਣ-ਦਣ ਹਵਚ। ਜੀਵਹਣ-ਜੀਵਣ ਹਵਚ। ਭਰਹਣ-ਭਰਨ ਹਵਚ। 



ਰਾਹਜ ਭਾਹਲ-ਰਾਜ ਭਾਲ ਹਵਚ, ਰਾਜ ਭਾਲ ਦ ਰਾਤ ਕਰਨ ਹਵਚ। ਰੁ-ਰਲਾ, ਪੂੂੰ-ਪਾਾਂ।  

ਅਰਥ:- ਫਲਣ ਹਵਚ ਤ ਚੁੱ ਰਹਸਣ ਹਵਚ ਬੀ ਾਡਾ ਕਈ ਆਣਾ ਇਿਹਤਆਰ ਨਸੀਂ ਸ। ਨਾ ਸੀ ਭੂੰਗਣ ਹਵਚ 

ਾਡੀ ਭਨ-ਭਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਦਣ ਹਵਚ। ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਤ ਭਰਨ ਹਵਚ ਬੀ ਾਡੀ ਕਈ ਭਰਥਾ 

(ਕੂੰਭ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦੀ)। ਇ ਰਾਜ ਤ ਭਾਲ ਦ ਰਾਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਬੀ ਾਡਾ ਕਈ ਜ਼ਰ ਨਸੀਂ ਚੱਲਦਾ (ਹਜ ਰਾਜ ਤ 

ਭਾਲ ਦ ਕਾਰਨ ਾਡ) ਭਨ ਹਵਚ ਪੂੂੰ-ਪਾਾਂ ਸੁੂੰਦੀ ਸ।  

ਜਰ ੁਨ ੁਰਤੀ ਹਗਆਹਨ ਵੀਚਾਹਰ ॥ ਜਰ ੁਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ੂੰਾਰ ੁ॥ ਹਜ ੁਸਹਥ ਜਰ ੁਕਹਰ ਵਖ ਇ ॥ ਨਾਨਕ 

ਉਤਭ ੁਨੀਚ ੁਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 

ਦਅਰਥ:- ੁਰਤੀ-ੁਰਤ ਹਵਚ, ਆਤਭਕ ਜਾਗ ਹਵਚ। ਹਗਆਹਨ-ਹਗਆਨ (ਰਾਤ ਕਰਨ) ਹਵਚ। ਵੀਚਾਹਰ-

ਵੀਚਾਰ (ਕਰਨ) ਹਵਚ। ਜੁਗਤੀ-ਜੁਗਤ ਹਵਚ, ਰਹਸਤ ਹਵਚ। ਛੁਟ-ਭੁਕਤ ਸੁੂੰਦਾ ਸ, ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

‘ਹਜ ੁਸਹਥ .....ਇ’ ਇ ਤੁਕ ਨੂੂੰ ਭਝਣ ਲਈ ਸ਼ਫਦ ‘ਇ’ ਅਤ ‘ਕਹਰ ਵਖ’ ਵਲ ਿਾ ਹਧਆਨ ਦਣ ਦੀ 

ਲੜ ਸ।  

ਜੁਜੀ ਾਹਸਫ ਹਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਇ’ ਸਠ-ਹਲਖੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ: 

(1)  ਆ ਆਹ ਹਨਰੂੰਜਨੁ ਇ।  (ਉੜੀ 5 

(2)  ਜਾ ਕਰਤਾ ਹਰਠੀ ਕਉ ਾਜ, ਆ ਜਾਣ  ਇ।  (ਉੜੀ 21 

(3)  ਹਤ ੁਊਚ ਕਉ ਜਾਣ  ਇ।  (ਉੜੀ 24 

(4)  ਨਾਨਕ ਜਾਣ  ਾਚਾ ਇ।  (ਉੜੀ 26 

(5)  ਈ ਈ ਦਾ ਚੁ, ਾਹਸਫੁ ਾਚਾ, ਾਚੀ ਨਾਈ।  (ਉੜੀ 27 

(6)  ਕਰਹਸ ਅਨੂੰਦੁ ਚਾ ਭਹਨ ਇ।  (ਉੜੀ 37 

ਇਸਨਾਾਂ ਉਰਲੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕਵਲ ਉੜੀ 24 ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਇ’ ਹਸਲੀ ਤੁਕ ਵਾਲ  ‘ਕਇ’ ਭਨੱੁਖ 

ਲਈ ਆਹਖਆ ਸ, ਫਾਕੀ ਬ ਥਾਈਂ ‘ਅਕਾਲ ੁਰਖ’ ਵਾਤ ਆਇਆ ਸ। ਇ ਸੀ ਅਰਥ ਨੂੂੰ ‘ਕਹਰ ਵਖ’ ਸਰ 

ੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸ। ਵਖ-ੂੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸ, ਹਜਵੇਂ:- 

(1)  ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਸਾਦਰਾ ਸਦੂਹਰ।  (ਉੜੀ 3 

(2)  ਕਹਰ ਕਹਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ, ਹਜਵ ਹਤ ਦੀ ਵਹਡਆਈ।  (ਉੜੀ 27 

(3)  ਕਹਰ ਕਹਰ ਵਖ ਹਰਜਣਸਾਰੁ  (ਉੜੀ 31 

(4)  ਸੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਹਰ ਨ ਆਵ, ਫਸੁਤਾ ਸੁ ਹਵਡਾਣੁ।  (ਉੜੀ 27 

(5)  ਕਹਰ ਕਹਰ ਵਖ ਨਦਹਰ ਹਨਸਾਲ।  (ਉੜੀ 37 

(6)  ਵਖ ਹਵਗ ਕਹਰ ਵੀਚਾਰੁ   (ਉੜੀ 37 

ਹਜ ੁਸਹਥ-ਹਜ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਸੱਥ ਹਵਚ। ਕਹਰ ਵਖ-(ਹਰਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ) ਰਚ ਕ ੂੰਬਾਲ ਕਰ ਹਰਸਾ ਸ। ਇ-ਉਸੀ 

ਅਕਾਲ ੁਰਖ। ੂੰਾਰੁ-ਜਨਭ ਭਰਨ।  

ਅਰਥ:- ਆਤਭਾਕ ਜਾਗ ਹਵਚ,ਹਗਆਨ ਹਵਚ ਅਤ ਹਵਚਾਰ ਹਵਚ ਰਹਸਣ ਦੀ ਬੀ ਾਡੀ ਭਰਥਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਉ 

ਜੁਗਤੀ ਹਵਚ ਰਹਸਣ ਲਈ ਬੀ ਾਡਾ ਇਿਹਤਆਰ ਨਸੀਂ ਸ, ਹਜ ਕਰ ਕ ਜਨਭ ਭਰਨ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸੀ 

ਅਕਾਲ-ੁਰਖ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕ (ਉ ਦੀ ਸਰ ਰਕਾਰ) ੂੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸ, ਹਜ ਦ ਸੱਥ ਹਵਚ ਭਰੱਥਾ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਕ! ਆਣ  ਆ ਹਵਚ ਨਾਸ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਉੱਤਭ ਸ ਅਤ ਨਾਸ ਸੀ ਨੀਚ (ਬਾਵ, ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਾਚਾਰੀ ਜਾਾਂ 

ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਫਣਾਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ)(ਜ ਹਭਰਨ ਦੀ ਫਰਕਹਤ ਨਾਲ ਇਸ ਹਨਚਾ ਫਣ ਜਾ ਤਾਾਂ 



ਸੀ ਰਭਾਤਭਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਜੀਵ ਦੀ ਹਵੱਥ ਦੂਰ ਸੁੂੰਦੀ ਸ)। 33।  

ਬਾਵ:- ਬਲ  ਾ ਤੁਰਨਾ ਜਾਾਂ ਕੁਰਾਸ  ਜਾਣਾ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆਣ  ਵੱ ਦੀ ਗੱਲ ਨਸੀਂ, ਹਜ ਰਬੂ ਨ  ਦਾ ਕੀਤ 

ਸਨ ਉਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ੁਤਲੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹਖਡਾ ਹਰਸਾ ਸ। , ਜ ਕਈ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਕਰ ਹਰਸਾ ਸ ਤਾਾਂ 

ਇਸ ਰਬੂ ਦੀ ਆਣੀ ਹਭਸਰ ਸ; ਜ ਕਈ ਇ ਾ ਵਲੋਂ  ਖੁੂੰਝਾ ਹਆ ਸ ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਸ ਭਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸ। ਜ 

ਅੀਂ ਉ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਾਂ ਭੂੰਗਦ ਸਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਸ ਰਰਨਾ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ, ਤ ਹਪਰ, ਦਾਤਾਾਂ 

ਦੇਂਦਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ। ਜ ਕਈ ਜੀਵ ਰਾਜ ਤ ਧਨ ਦ ਭਦ ਹਵਚ ਭੱਤਾ ਹਆ ਸ,ਇਸ ਬੀ ਰਜ਼ਾ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਸ; ਜ 

ਹਕ ਦੀ ੁਰਤ ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਸ ਤ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਹਤ ੁਥਰੀ ਸ ਤਾਾਂ ਇਸ ਹਭਸਰ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਸ। 33।  

 


