
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੁ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਤਿਤਿ ਕੀਆ ਤਿਤਿ ਿੇਤਿਆ ਤਕਆ 
ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥ ਆਪ੍ ੇਿਾਣੈ ਕਰੇ ਆਤਪ੍ ਤਿਤਿ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਾਇਸਾ ਤਪ੍ਆਰੇ ਕਾ 
ਰਾਇਸਾ ਤਿਿੁ ਸਿਾ ਸਿੁ ੁਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਤਿ ਰੰਤਗ ਕੰਿੁ ਿ ਰਾਤਵਆ ਸਾ ਪ੍ਛੋ ਰੇ ਿਾਣੀ 
॥ ਹਾਥ ਪ੍ਛੋੜੈ ਤਸਰੁ ਧੁਣ ੈਿਬ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨॥ ਪ੍ਛੋਿਾਵਾ ਿਾ ਤਮਲੈ ਿਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥ 
ਿਾ ਤਿਤਰ ਤਪ੍ਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਿਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥ ਕੰਿੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਿੇ ਵਧਵੀ 
ਏਹ ॥ ਸ ੇਗੁਣ ਮੁਝੈ ਿ ਆਵਿੀ ਕ ੈਿੀ ਿੋਸ ੁਧਰਹੇ ॥੪॥ ਤਿਿੀ ਸਿੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਤਿਿ 
ਪ੍ੂਛਉਗੀ ਿਾਏ ॥ ਪ੍ਾਇ ਲਗਉ ਬੇਿਿੀ ਕਰਉ ਲੇਉਗੀ ਪੰ੍ਥ ੁ ਬਿਾਏ ॥੫॥ ਹੁਕਮ ੁ ਪ੍ਛਾਣ ੈ
ਿਾਿਕਾ ਭਉ ਚੰਿਿੁ ਲਾਵੈ ॥ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਤਣ ਕਰੈ ਿਉ ਤਪ੍ਆਰ ੇਕਉ ਪ੍ਾਵ ੈ ॥੬॥ ਿੋ 
ਤਿਤਲ ਤਮਤਲਆ ਸੁ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਤਮਤਲਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ॥ ਿੇ ਬਹਿੇੁਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਿੀ 
ਮੇਲੁ ਿ ਹੋਈ ॥੭॥ ਧਾਿੁ ਤਮਲੈ ਿੁਤਿ ਧਾਿੁ ਕਉ ਤਲਵ ਤਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵੈ ॥ ਗਰੁ ਪ੍ਰਸਾਿੀ 
ਿਾਣੀਐ ਿਉ ਅਿਭਉ ਪ੍ਾਵੈ ॥੮॥ ਪ੍ਾਿਾ ਵਾੜੀ ਹੋਇ ਘਤਰ ਿਰੁ ਸਾਰ ਿ ਿਾਣੈ ॥ ਰਸੀਆ 
ਹੋਵੈ ਮੁਸਕ ਕਾ ਿਬ ਿਲੂ ੁਪ੍ਛਾਣੈ ॥੯॥ ਅਤਪ੍ਉ ਪ੍ੀਵੈ ਿੋ ਿਾਿਕਾ ਭਰਮੁ ਭਰਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥ ਸਹਿ ੇ
ਸਹਿੇ ਤਮਤਲ ਰਹ ੈਅਮਰਾ ਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥ {ਪੰ੍ਿਾ 724-725} 

ਪਦਅਰਥ:- ਜਿਜਿ—ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਿੇ। ਕੀਆ—ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਤਜਿ—ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਿੇ। ਦੇਜਿਆ—ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇ ਭਾਈ—ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਆ ਕਹੀਐ—(ਉਸ ਦੀ ਿਗਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਿਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ—ੇਆਪ ਹੀ। ਵਾੜੀ—ਿਗਤ-ਬਗ਼ੀਚੀ।1।  

ਰਾਇਸਾ—{ਰਾਇਸ}ੋ ਿੀਵਿ-ਕਥਾ, ਪਰਸੰਗ, ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ। ਜਿਤੁ—ਜਿਸ (ਰਾਇਸੋ) 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਰਹਾਉ।  

ਜਿਜਿ—ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਰੀ) ਿੇ। ਰੰਜਗ—ਪਰੇਮ ਜਵਚ। ਰਾਜਵਆ—ਮਾਜਣਆ, ਜਸਮਜਰਆ। ਸਾ—ਉਹ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਰੀ। ਰੇ—ਹੇ ਭਾਈ! ਪਛੋਤਾਣੀ—ਪਛਤਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਛੜੋੈ—ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਹੈ। ਜਸਰ ੁ
ਧੁਣੈ—ਜਸਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਜਣ—ਰਾਤ। ਜਵਹਾਣੀ—ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।2।  

ਚੂਕੈਗੀ—ਮੁੱ ਕ ਿਾਇਗੀ, ਮੁੱ ਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ—ਸਾਰੀ ਉਮਰ-ਰਾਤ। ਰਾਵੀਐ—ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਬ—ਿਦੋਂ। ਵਾਰੀ—ਮਿੱੁਿਾ ਿਿਮ ਦੀ ਵਾਰੀ।3।  

ਕੰਤ—ੁਪਤੀ-ਪਰਭੂ। ਸੋਹਾਗਣੀ—ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ {sOBwignI}। ਮੈ ਤ—ੇਮੇਰੇ ਿਾਲੋਂ। ਤੇ—ਤੋਂ, 



ਿਾਲੋਂ। ਵਧਵੀ—ਚੰਗੀਆਂ। ਮੁਝੈ—ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮਿੰੂੈ। ਆਵਿੀ—ਆਵਜਿ, ਆਉਂਦ,ੇ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ। ਕ—ੈ

ਜਕਸ,ੁ ਜਕਸ ਉੱਤ?ੇ ਧਰੇਹ—ਧਰਾਂ।4।  

ਜਿਿੀ ਸਿੀ—ਜਿਿਹ ਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਿੇ। ਸਹੁ—ਪਤੀ-ਪਰਭੂ। ਰਾਜਵਆ—ਜਸਮਜਰਆ। ਿਾਏ—ਿਾਇ, ਿਾ 
ਕੇ। ਪਾਇ—ਪੈਂਰੀ। ਲਗਉ—ਲਗਉਂ, ਮੈਂ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਕਰਉ—ਕਰਉਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਪੰਥ—ੁਰਸਤਾ। 
ਬਤਾਏ ਲੇਉਗੀ—ਬਤਾਇ ਲੇਉਂਗੀ, ਪੱੁਛ ਲਵਾਂਗੀ।5।  

ਭਉ—ਡਰ, ਅਦਬ। ਕਾਮਣ—ਟੂਣੇ, ਿਾਦੂ। ਕਾਮਜਣ—ਇਸਤਰੀ। ਤਉ—ਤਦੋਂ।6।  

ਜਦਜਲ—ਜਦਲ ਜਵਚ। ਰੇ—ਹੇ ਭਾਈ! ਸੋਈ—ਉਹੀ ਮਿੱੁਿ। ਲੋਚੀਐ—ਤਾਂਘ ਕਰੀਏ। ਬਾਤੀ—ਬਾਤੀਂ, 
ਗੱਲਾਂ ਿਾਲ। ਮੇਲੁ—ਜਮਲਾਪ।7।  

ਧਾਤੁ—(ਸੋਿਾ ਆਜਦਕ) ਧਾਤ। ਫੁਜਿ—ਮੜੁ (ਗਲ ਕ)ੇ। ਕਉ—ਿੰੂ। ਜਲਵ—ਲਗਿ, ਜਪਆਰ। ਜਲਵ ੈ
ਕਉ—ਜਪਆਰ ਵਲ ਹੀ। ਧਾਵੈ—ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਾਦੀ—ਜਕਰਪਾ ਿਾਲ ਹੀ। ਿਾਣੀਐ—ਸਮਝ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਅਿਭਉ—ਭੈ-ਰਜਹਤ ਪਰਭੂ।8।  

ਪਾਿਾ ਵਾੜੀ—ਪਾਿਾਂ ਦੀ ਜਕਆਰੀ। ਘਜਰ—ਘਰ ਜਵਚ। ਿਰੁ—ਖ਼ਰੁ, ਿੋਤਾ, ਮਰੂਿ ਮਿੱੁਿ। ਸਾਰ—

ਕਦਰ। ਰਸੀਆ—ਪਰੇਮੀ। ਮੁਸਕ—ਮੁਸ਼ਕ, ਕਸਤੂਰੀ, ਸੁਗੰਧੀ। ਪਛਾਣ—ੈਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।9।  

ਅਜਪਉ—ਅੰਜਮਰਤ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਾਮ-ਿਲ। ਭਰਮ—ੁਭਟਕਣਾ। ਭਰਜਮ—ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ। ਸਹਿੇ—ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ। ਅਮਰ—ਮਤੌ ਤੋਂ ਰਜਹਤ। ਅਮਰਾ ਪਦੁ—ਉਹ ਦਰਿਾ 
ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ ਮਤੌ ਿਹੀਂ ਪੰੁਹਦੀ।10।  

 

ਅਰਥ:- ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਭਾਈ)! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਿੰਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ।  

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ (ਇਹ ਿਗਤ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ੇਿੇ ਹੀ (ਸਦਾ) ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਹਾ ਿਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕ ਉਹ ਜਕਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹ)ੈ।  

ਜਿਸ ਿੇ ਇਹ ਿਗਤ-ਬਗ਼ੀਚੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਤ ੇਆਪ 
(ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ)ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  



ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਿੇ ਪਰੇਮ ਿਾਲ ਿਸਮ-ਪਰਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ 
ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ ੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਜਸਰ ਮਾਰਦੀ ਹ;ੈ 2; 

(ਪਰ) ਿਦੋਂ ਜ ੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱ ਕ ਿਾਏਗੀ, ਤਦੋਂ ਪਛੁਤਾਵਾ ਕੀਜਤਆ ਂਕੁਝ ਹਾਸਲ ਿਹੀਂ 
ਹੰੁਦਾ। ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਪਰਭ ੂ ਿੰੂ ਜਫਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ (ਮੜੁ ਕਦ)ੇ ਮਿੱੁਿਾ 
ਿੀਵਿ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਮਲੇਗੀ।3।  

ਜਿਿਹ ਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਰੀਆ)ਂ ਿੇ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਿ, (ਿੇਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਿਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਿ) ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਿਹੀਂ 
ਹੰੁਦੇ, (ਇਸ ਵਾਸਤ)ੇ ਮੈਂ ਜਕਸ ਉਤ ੇਦਸ਼ੋ ਥੱਪਾਂ (ਜਕ ਮਿੰੂੈ ਪਰਭ-ੂਪਤੀ ਜਕਉਂ ਿਹੀਂ ਜਮਲਦਾ)?।4।  

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਉਹਿਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਿੰੂ ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛਾਂਗੀ, ਜਿਿਹ ਾਂ ਿੇ ਪਰਭ-ੂਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਜਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਿਾਂ ਦ ੇਚਰਿੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਿਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਿਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, (ਤੇ, ਉਹਿਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਪੁੱ ਛ ਲਵਾਂਗੀ।5।  

ਹੇ ਿਾਿਕ! ਿਦੋਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਪਰਭ-ੂਪਤੀ ਦੀ) ਰ ਾ ਿੰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 
ਿੰੂ (ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ) ਚੰਦਿ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਇਸਤਰੀ (ਪਤੀ ਿੰੂ ਵੱਸ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ) ਗੁਣਾਂ ਿੰੂ ਟੂਣ ੇਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਰਭੂ ਜਪਆਰ ੇ
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।6।  

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਿੱੁਿ ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਿਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 
ਸਦਾ ਪਰਭ ੂਿਾਲ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੱੁਿ (ਪਰਭੂ-ਚਰਿਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਆਜਿਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਭੂ ਿਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਿੀ ਹੀ 
ਤਾਂਘ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।7।  

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ ਸੋਿਾ ਆਜਦਕ) ਧਾਤ (ਕੁਠਾਲੀ ਜਵਚ ਗਲ ਕ)ੇ ਮੁੜ (ਹੋਰ) (ਸਿੇੋ-) ਧਾਤ ਿਾਲ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ) ਜਪਆਰ ਜਪਆਰ ਵਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ (ਜਿੱਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)। ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਿਾਲ ਇਹ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਦੋਂ ਮਿੱੁਿ ਡਰ-ਰਜਹਤ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।8।  

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਾਿਾਂ ਦੀ ਜਕਆਰੀ (ਜਹਰਦ-ੇ) ਘਰ ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਿੋਤਾ (ਮੂਰਿ ਮਿੱੁਿ ਇਸ 



ਦੀ) ਕਦਰ ਿਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। ਿਦੋਂ ਮਿੱੁਿ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਪਰੇਮੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਫੁਲਾਂ ਿਾਲ ਜਪਆਰ 
ਪਾਂਦਾ ਹੈ।9।  

ਹੇ ਿਾਿਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਿੱੁਿ ਆਤਮਕ ਿੀਵਿ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਿਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਦੇ ਮਿ) ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱ ਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱੁਿ ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਕ ਮਤੌ ਿੇੜੇ ਿਹੀਂ 
ਢੁਕਦੀ।10।1।  

ਿੋਟ:- ਇਸ ਬਾਣੀ ਦ ੇਸ਼ਰੂੁ ਜਵਚ ਕਈੋ ਜਸਰਲੇਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ‘ਅਸ਼ਟਪਦੀ’ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਞ, 

ਸਾਧਾਰਿ ਜਿਯਮ ਅਿੁਸਾਰ ‘ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ’ਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦਰਿ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਿ, ਿਦੋਂ ਮਹਲਾ 9 ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਭੀ ਦਰਿ ਹੋ ਚਕੁਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਰਾਗ ਜਵਚ ਮਹਲਾ 9 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਿੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ੇਹਿ।  
  


