
ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਅ ਰਾਣ ਤੁਮਹ ਪੰਡ ਦੀਨਹ ॥ ਮੁਗਧ ਸੁੰਦਰ ਧਾਪਰ ਜਪਤ ਕੀਨਹ ॥ ਸਪਿ ਜਾਪਿਕ 
ਰਿ ਤੁਮਹ ਦਇਆਲ ॥ ਨਾਮੁ ਜਤ ਹਵਤ ਪਨਹਾਲ ॥ ੧॥ ਮਰ ਰੀਤਮ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਜਗ ॥ ਹਉ 
ਾਵਉ ਤੁਮ ਤ ਸਗਲ ਥਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮ ੁਜਤ ਹਵਤ ਉਧਾਰ ॥ ਨਾਮੁ ਜਤ ਸੁਖ ਸਹਜ 
ਸਾਰ ॥ ਨਾਮੁ ਜਤ ਪਤ ਸਿਾ ਹਇ ॥ ਨਾਮੁ ਜਤ ਪਬਘਨੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ੨॥ ਜਾ ਕਾਰਪਣ ਇਹ 
ਦੁਲਿ ਦਹ ॥ ਸ ਬਲੁ ਮਰ ਰਿੂ ਦਪਹ ॥ ਸਾਧਸੰਗਪਤ ਮਪਹ ਇਹੁ ਪਬਸਰਾਮੁ ॥ ਸਦਾ ਪਰਦ ਜੀ ਰਿ 
ਤਰ ਨਾਮੁ ॥੩॥ ਤੁਝ ਪਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕਇ ਨਾਪਹ ॥ ਸਿੁ ਤਰ ਖਲੁ ਤੁਝ ਮਪਹ ਸਮਾਪਹ ॥  ਪਜਉ ਿਾਵ 
ਪਤਉ ਰਾਪਖ ਲ ॥ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪਮਲ ॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 1181} 

ਦਅਰਥ:- ਜੀਅ—ਜਜਿੰਦ। ਜਿੰਡੁ—ਰੀਰ। ਮੁਗਧ—ਮੂਰਖ। ਧਾਜਰ—ਧਾਰ ਕ, ਜਿਕਾ ਕ। ਜਿ—ਾਰ 

(ਜੀਵ)। ਜਾਜਿਕ—ਮਿੰਗਤ। ਜਨਸਾਲ—ਰਿੰਨ-ਜਿਿੱਤ।1।  

ਰੀਤਮ—ਸ ਰੀਤਮ! ਕਰਣ—ਜਗਤ। ਜਗ—ਮਰਥਾ ਵਾਲਾ। ਸਉ—ਮੈਂ। ਾਵਉ—ਾਵਉਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ 

ਕਰਦਾ ਸਾਾਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਉਧਾਰ—ਾਰ-ਉਤਾਰਾ। ਸਜ—ਆਤਮਕ ਅਡਲਤਾ। ਜਤ—ਇਿੱਜ਼ਤ। ਜਿਘਨੁ—ਰੁਕਾਵਿ।2।  

ਜਾ ਕਾਰਜਣ—ਜਾ ਿਲ ਕਾਰਜਣ, ਜਜ ਸਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਦੁਲਿ—ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਵਾਲੀ। 

ਦਸ—ਰੀਰ। ਰਿ—ਸ ਰਿੂ! ਜਿਰਾਮ—ੁਜਿਕਾਣਾ। ਜਰਦ—ਜਸਰਦ ਜਵਿ। ਜੀ—ਜੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਾਂ। ਰਿ—ਸ 

ਰਿੂ!।3।  

ਿੁ ਖਲੁ—ਾਰਾ ਜਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮਾਜਸ—(ਾਰ ਜੀਵ) ਲੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ {ਿਸ-ੁਵਿਨ}।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਥਾ ਵਾਲ ! ਸ ਮਰ ਰੀਤਮ! ਮੈਂ ਤਰ ਾੋਂ ਸੀ ਾਰ ਦਾਰਥ ਸਾਲ ਕਰਦਾ 

ਸਾਾਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਰਿੂ! (ਿ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਜਜਿੰਦ, ਰਾਣ, ਰੀਰ ਤੂਿੰ ਸੀ ਜਦਿੱਤ ਸਨ। ਆਣੀ ਜਜਤ ਤੂਿੰ (ਰੀਰਾਾਂ ਜਵਿ) ਜਿਕਾ ਕ 

ਮੂਰਖਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਣ  ਿਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਸ ਰਿੂ! ਾਰ ਜੀਵ (ਤਰ ਦਰ ਦ) ਮਿੰਗਤ ਸਨ, ਤੂਿੰ ਿ ਉੱਤ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸੈਂ। ਤਰਾ ਨਾਮ ਜਜਦਆਾਂ ਜੀਵ ਰਿੰਨ-ਜਿਿੱਤ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਸ ਿਾਈ! ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਜਦਆਾਂ (ਜਗਤ ਤੋਂ) ਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਆਤਮਕ ਅਡਲਤਾ ਦ ਰਸ਼ਿ 

ੁਖ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, (ਲਕ ਰਲਕ ਜਵਿ) ਇਿੱਜ਼ਤ ਿਾ ਜਮਲਦੀ ਸ, (ਜੀਵਨ-ਫ਼ਰ ਜਵਿ ਜਵਕਾਰਾਾਂ ਵਲੋਂ) 

ਕਈ ਰੁਕਵਾਿ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।2।  

ਸ ਮਰ ਰਿੂ! ਜਜ ਸਜਰ-ਨਾਮ ਦ ਜਣ ਵਾਤ (ਤਰੀ ਜਮਸਰ ਨਾਲ) ਇਸ ਦੁਰਲਿੱਿ ਮਨੁਿੱਖਾ ਰੀਰ ਜਮਜਲਆ ਸ, 

ਉਸ ਸਜਰ-ਨਾਮ ਮਨੂਿੰ ਿਖ਼ਸ਼। (ਮਰਾ) ਇਸ (ਮਨ) ਾਧ ਿੰਗਜਤ ਜਵਿ ਜਿਕਾਣਾ ਰਾਤ ਕਰੀ ਰਿੱਖ। ਸ ਰਿੂ! 

(ਜਮਸਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਦਾ ਤਰਾ ਨਾਮ ਜਦਾ ਰਸਾਾਂ।3।  

ਸ ਰਿੂ! ਤਥੋਂ ਜਿਨਾ ਮਨੂਿੰ ਕਈ ਸਰ (ਆਰਾ) ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਾਰਾ ਜਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਰਾ ਸੀ ਿਣਾਇਆ ਸਇਆ 

ਸ। ਾਰ ਜੀਵ ਤਰ ਜਵਿ ਸੀ ਲੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਜਜਵੇਂ ਤਨੂਿੰ ਿਿੰਗਾ ਲਿੱਗ ਜਤਵੇਂ (ਮਰੀ) ਰਿੱਜਖਆ ਕਰ। ਸ ਨਾਨਕ! 

ਜਜ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂਿੰ ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਜਮਲ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੂਿੰ ਆਤਮਕ ਆਨਿੰਦ ਰਾਤ ਸੁਿੰਦਾ ਸ।4। 4।  

  


