
ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਬਿ ਕਿਬ ਇਫਿਰਾ 
ਭਾਈ ਤਿਲ ਕਾ ਤਫਕਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਟੁਕੁ ਿਮੁ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰਹੁ ਹਾਤਜਰ ਹਜੂਤਰ ਖੁਿਾਇ 
॥੧॥ ਬੰਿ ਖਜੁ ਤਿਲ ਹਰ ਰਜ ਨਾ ਤਫਰੁ ਪ੍ਰਸਾਨੀ ਮਾਤਹ ॥ ਇਹ ਜੁ ਿੁਨੀਆ ਤਸਹਰੁ ਮਲਾ 
ਿਸਿਗੀਰੀ ਨਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਰਗੁ ਪ੍ਤਿ ਪ੍ਤਿ ਖੁਸੀ ਹਇ ਬਖਬਰ ਬਾਿੁ ਬਕਾਤਹ ॥ 
ਹਕੁ ਸਚੁ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਤਮਆਨੇ ਤਸਆਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਤਹ ॥੨॥ ਅਸਮਾਨ ਤ ਮ੍੍ਾਨੇ ਲਹੰਗ 
ਿਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਿਨ ਬੂਿ ॥ ਕਤਰ ਫਕਰੁ ਿਾਇਮ ਲਾਇ ਚਸਮ ਜਹ ਿਹਾ ਮਉਜੂਿੁ ॥੩ ॥ 
ਅਲਾਹ ਪ੍ਾਕੰ ਪ੍ਾਕ ਹ ਸਕ ਕਰਉ ਜ ਿੂਸਰ ਹਇ ॥ ਕਬੀਰ ਕਰਮੁ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹੁ ਕਰ ਜਾਨੈ 
ਸਇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰ੍ਨਾ 727} 

ਦਅਰਥ:- ਕਤਫ—ੱਛਭੀ ਭਤਾਂ ਦ ਧਰਭ -ੁਤਕ (ਤਰਤ, ਜ਼ੰਫੂਰ, ਅੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ)। 
ਇਪਤਰਾ—{ਅਰਫੀ} ਭੁਫਾਲਗ਼ਾ, ਫਣਾਵਟ, ਅਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕ ਦੱੀਆਂ ਸਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। 
ਫਪਕਰੁ—ਫਸਭ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ। ਟੁਕੁ —ਰਤਾ ਕੁ। ਟੁਕੁ ਦਭੁ —ਲਕ ਬਰ। ਕਰਾਰੀ —ਫਟਕਾਉ 
ਇਕਾਗਰਤਾ। ਜਉ—ਜ। ਸਾਫਜਰ ਸਜੂਫਰ—ਸਰ ਥਾਂ ਭਜੂਦ। ਖੁਦਾਇ—ਰੱਫ, ਰਭਾਤਭਾ।1।  

ਫੰਦ—ਸ ਭਨੱੁਖ! ਰਾਨੀ—ਘਫਰਾਸਟ। ਫਸਰੁ—ਜਾਦ,ੂ ਉਸ ਫਜ ਦੀ ਅਲੀਅਤ ਕੁਝ ਸਰ 
ਸਵ ਰ ਵਖਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਅਜੀਫ ਭਨ-ਭਸਣਾ ਫਦੱਦਾ ਸਵ। ਭਲਾ—ਤਭਾਸ਼ਾ, ਖਡ। ਦਤਗੀਰੀ—
{ਦਤ—ਸੱਥ। ਗੀਰੀ—ਪੜਨਾ} ਸੱਥ ੱਲ ਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਦਾ ਾਂਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼। ਰਸਾਉ।  

ਦਰਗੁ—ਝੂਠ। ਦਰਗੁ ਫੜ ਫੜ —ਇਸ ੜਹ ਕ ਫਕ ਵਦ ਝੂਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ੜਹ ਕ ਫਕ ਕਤਫ 
ਝੂਠੇ ਸਨ। ਸਇ—ਸ ਕ। ਫਖਫਰ—ਅਣਜਾਣ ਭਨੱੁਖ। ਫਾਦੁ—ਝਗੜਾ, ਫਫਸ। ਫਕਾਫਸ—ਫਲਦ 
ਸਨ। ਫਾਦੁ ਫਕਾਫਸ —ਫਫਸ ਕਰਦ ਸਨ। ਸਕੁ ਚੁ —ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਫਸਣ ਵਾਲਾ ਰੱਫ। 
ਫਭਆਨੇ—ਫਵਚ। ਫਆਭ ਭੂਰਫਤ—ਫਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭੂਰਤੀ। ਨਾਫਸ—(ਰੱਫ) ਨਸੀਂ ਸ।2।  

ਅਭਾਨ—ਅਕਾਸ਼, ਦਭ ਦੁਆਰ , ਅੰਤਸਕਰਨ, ਭਨ। ਫਭ੍੍ਾਨੇ -ਫਭਆਨੇ, ਅੰਦਰ। ਲਸੰਗ —

ਲੰਘਦਾ ਸ , ਵਗਦਾ ਸ। ਦਰੀਆ —(ਰਫ-ਫਵਆਕ ਰਬੂ -ਰੂ) ਨਦੀ। ਗੁਲ —ਇਸ਼ਨਾਨ। 
ਕਰਦਨ ਫੂਦ—{ਕਰਦਨੀ ਫੂਦ } ਕਰਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ੀ। ਪਕਰੁ —ਕੀਰੀ, ਫੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। 
ਚਭ—ਐਨਕਾਂ। ਜਸ ਤਸਾ—ਸਰ ਥਾਂ।3।  

ਅਲਾਸ—ਅੱਲਾਸ, ਰੱਫ। ਾਕੰ ਾਕ —ਫਵੱਤਰ ਤੋਂ ਫਵੱਤਰ , ਬ ਤੋਂ ਫਵੱਤਰ। ਕ —ਸ਼ੱਕ, 



ਬਰਭ। ਕਰਉ—ਕਰਉਂ, ਭੈਂ ਕਰਾਂ। ਦੂਰ —(ਉ ਵਰਗਾ ਕਈ ਸਰ ) ਦੂਜਾ। ਕਰਭੁ —ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। 
ਕਰੀਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸੁ —ਉਸ ਰਬੂ। ਇ —ਉਸ ਭਨੱੁਖ (ਫਜ ਉੱਤ ਰਬੂ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਸ)।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਵਾਦ-ਫਵਵਾਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਵਦਾਂ ਕਤਫਾਂ ਦ ਸਵਾਲ ਦ ਦ ਕ ਵਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 
ਨਾਲ (ਭਨੱੁਖ ਦ ਆਣ) ਫਦਲ ਦਾ ਫਸਭ ਦੂਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ। (ਸ ਬਾਈ!) ਜ ਤੁੀ ਆਣ ਭਨ ਨੰੂ 
ਲਕ ਬਰ ਸੀ ਫਟਕਾ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਬਨਾਂ ਫਵਚ ਸੀ ਵੱਦਾ ਰੱਫ ਫਦੱਗਾ (ਫਕ ਦ ਫਵਰੱੁਧ ਤਰਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਨਸੀਂ ਏਗੀ)।1।  

ਸ ਬਾਈ ! (ਆਣ ਸੀ ) ਫਦਲ ਨੰੂ ਸਰ ਵਲ ਖਜ , (ਫਫਸ ਭੁਫਾਸ ਦੀ ) ਘਫਰਾਸਟ ਫਵਚ ਨਾਸ 
ਬਟਕ। ਇਸ ਜਗਤ ਇਕ ਜਾਦੂ ਫਜਸਾ ਸ , ਇਕ ਤਭਾਸ਼ਾ ਫਜਸਾ ਸ , (ਇ ਫਵਚੋਂ ਇ ਫਵਅਰਥ 
ਵਾਦ-ਫਵਵਾਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ) ਸੱਥ-ੱਲ ਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਸ਼ ਨਸੀਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਫ-ਭਝ ਲਕ (ਅਨ-ਭਤਾਂ ਦ ਧਰਭ -ੁਤਕਾਂ ਫਾਰ ਇਸ ) ੜਹ ੜਹ ਕ (ਫਕ ਇਸਨਾਂ ਫਵਚ ਜ 
ਫਲਫਖਆ ਸ) ਝੂਠ (ਸ), ਖ਼ੁਸ਼ ਸ ਸ ਕ ਫਫਸ ਕਰਦ ਸਨ। (ਰ ਉਸ ਇਸ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ ਫਕ) ਦਾ 
ਕਾਇਭ ਰਫਸਣ ਵਾਲਾ ਰੱਫ ਖ਼ਲਕਤ ਫਵਚ (ਬੀ) ਵੱਦਾ ਸ, (ਨਾਸ ਉਸ ਵੱਖਰਾ ੱਤਵੇਂ ਅਭਾਨ ਤ 
ਫਠਾ ਸ ਤ) ਨਾਸ ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਫਕਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਰਤੀ ਸ।2।  

(ਤਵੇਂ ਅਭਾਨ ਦ ਫਵਚ ਫਠਾ ਭਝਣ ਦ ਥਾਂ , ਸ ਬਾਈ !) ਉਸ ਰਬੂ -ਰੂ ਦਫਰਆ ਤ 
ਅੰਤਸਕਰਨ ਫਵਚ ਲਫਸਰਾਂ ਭਾਰ ਫਰਸਾ ਸ , ਤੂੰ  ਉ ਫਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ੀ।  , ਉ ਦੀ ਦਾ 
ਫੰਦਗੀ ਕਰ, (ਇਸ ਬਗਤੀ ਦੀ) ਐਨਕ ਲਾ (ਕ ਵਖ), ਉਸ ਸਰ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸ।3।  

ਰੱਫ ਬ ਤੋਂ ਫਵੱਤਰ (ਸਤੀ) ਸ (ਉ ਤੋਂ ਫਵੱਤਰ ਕਈ ਸਰ ਨਸੀਂ ਸ ), ਇ ਗੱਲ ਫਵਚ ਭੈਂ ਤਾਂ 
ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ , ਜ ਉ ਰੱਫ ਵਰਗਾ ਕਈ ਸਰ ਦੂਜਾ ਸਵ। ਸ ਕਫੀਰ ! (ਇ ਬਤ ਨੰੂ) ਉਸ ਭਨੱੁਖ 
ਸੀ ਭਝ ਕਦਾ ਸ ਫਜ ਨੰੂ ਉਸ ਭਝਣ -ਜਗ ਫਣਾਏ। ਤ , ਇਸ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲ ਦ ਆਣ ਸੱਥ ਸ।4।1।  

ਨੋਟ:- ਇ ਸ਼ਫਦ ਦ ਦੂਜ ਫੰਦ ਦ ਲਜ਼ ‘ਫਾਦ’ੁ ਤ ‘ਫਆਭ ਭੂਰਫਤ’ ਤੋਂ ਇਉਂ ਰਤੀਤ ਸੰੁਦਾ ਸ 
ਫਕ ਕਫੀਰ ਜੀ ਫਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤ ੰਫਡਤ ਦੀ ਫਫਸ ਨੰੂ ਨਾ -ੰਦ ਕਰਦ ਸਏ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਉਚਾਰ 
ਰਸ ਸਨ। ਫਫਸਾਂ ਫਵਚ ਆਭ ਤਰ ਤ ਇਕ -ਦੂਜ ਦ ਧਰਭ -ੁਤਕਾਂ ਉੱਤ ਫਚੱਕੜ ੁੱ ਟਣ ਦ 



ਜਤਨ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਦੂਜ ਭਤ ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਾਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਰ ਫਫਸ 
ਕਰਨ ਵਾਲ ਨੰੂ ੱੁਛ ਫਕ ਕਦ ਇ ਫਵਚੋਂ ਫਦਲ ਨੰੂ ਬੀ ਕਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਲ ਸਈ ਸ ? ਕਈ ਆਖਦਾ 
ਸ ਰੱਫ ਤਵੇਂ ਅਭਾਨ ਤ ਸ , ਕਈ ਆਖਦਾ ਸ ਫਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭੂਰਤੀ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ ਸ ; ਰ 
ਇਸ ਬਤ ਫੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨੰੂ ਭਝ ਫਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ ਫਕ ਰਭਾਤਭਾ ਖ਼ਲਕਤ ਫਵਚ ਵੱਦਾ 
ਸ, ਰਭਾਤਭਾ ਸਰ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸ।4।  

ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਬਾਵ:- ਦੂਫਜਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਭ-ੁਤਕਾਂ ਉੱਤ ਫਚੱਕੜ ੁੱ ਫਟਆਂ ਭਨ ਫਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਸ 
ਕਦੀ। ਅੰਦਰ-ਵੱਦ ਰੱਫ ਦੀ ਫੰਦਗੀ ਕਰ, ਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਫਵਚ ਫਦੱ ਏਗਾ।  


