
ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਿਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲ  ॥ ਅਹੰ ਤਤਆਤਗ ਤਤਆਗ 
॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਾਗ ॥ ਤੁਮ ਤਮਲਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਭਾਗ ॥ ਹਤਰ ਚਤਤ ਮਨ ਮਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਘਨ ਬਾਸੁ ਕੂਲ  ॥ ਇਤਕ ਰਹ ਸੂਤਕ ਕਠੂਲ  ॥ ਬਸੰਤ ਰੁਤਤ ਆਈ ॥ ਪ੍ਰਫੂਲਤਾ ਰਹ ॥੧ ॥ 
ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰ ॥ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਬਵਹੁ ਬਵਹੁ ॥ ਅਨ ਰੂਤਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ॥ ਮਤੁ ਭਰਤਮ 
ਭੂਲਹੁ ਭੂਲਹੁ ॥ ਗੁਰ ਤਮਲ  ਹਤਰ ਪ੍ਾਏ ॥ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਹ ਲਖਾ ॥ ਮਨ ਰੁਤਤ ਨਾਮ ਰ  ॥ 
ਗੁਨ ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਰ ਹਤਰ ਹਰ ॥੨॥੧੮॥ {ਪੰ੍ਨਾ 1185} 

ਦਅਯਥ:- ਦਖੁ—(ਅੰਦਯ ਝਾਤੀ ਭਾਯ ਕ ) ਵਖ। ਪੂਰ ਪੂਰ ਪੂਰ —ਪੁੁੱ ਰ ਹੀ ਪੁੁੱ ਰ ਖਖੜ ਹਏ ਹਨ , 

ਖਖੜਾਉ ਹੀ ਖਖੜਾਉ ਹ। ਅਹੰ —ਹਉਭ। ਖਤਆਖਗ —ਖਤਆਗ ਕ। ਾਗ —ਚੰਫਖੜਆ ਯਹੁ। 
ਸਬਾਗ—ਹ ਬਾਗਾਂ ਵਾਰ (ਭਨ)! ਭਨ—ਹ ਭਨ!।1। ਯਹਾਉ।  

ਸਘਨ—ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਰ। ਫਾਸੁ —ਸੁਗੰਧੀ। ਕੂਰ —ਨਯਭ, ਕਭਰ। ਇਖਕ —{ਰਜ਼ ‘ਇਕ’ ਤੋਂ 
ਫਹ-ੁਵਚਨ}। ਯਹ ਸੂਖਕ —ਸੁੁੱ ਕ ਯਖਹੰਦ ਹਨ । ਕਠੂਰ—(ਸੁੁੱ ਕੀ) ਕਾਠ ਵਯਗ ਕਯੜ। ਫਸੰਤ 
ਯੁਖਤ—ਖੜ ਦੀ ਯੁਤ , ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜਨਭ ਖਜਸ ਖਵਚ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਖੜਾਉ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ। ਯਪੂਰਤਾ ਯਹ—(ਖਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱ ਖ ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ ਉਹ) ਖਖਖੜਆ ਯਖਹੰਦਾ ਹ।1।  

ਅਫ—ਹੁਣ, ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜੀਵਨ ਖਭਰਣ ਤ। ਕਰੂ —ਕਾਰੁ, ਸਭਾ, ਨਾਭ ਫੀਜਣ ਦਾ ਸਭਾ। ਯ —ਹ 
ਬਾਈ! ਅਨ—{ANX} ਕਈ ਹਯ। ਅਨ ਯੂਖਤ ਨਾਹੀ—(ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜਨਭ ਤੋਂ ਖਫਨਾ ਨਾਭ ਫੀਜਣ ਦਾ ) 
ਕਈ ਹਯ ਸਭਾ ਨਹੀਂ। ਭਤੁ—ਭਤਾਂ। ਬਯਖਭ—(ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬਟਕਣਾ ਖਵਚ  ਕ। ਭਤੁ ਬੂਰਹੁ—

ਭਤਾਂ ਕੁਯਾਹ  ਜਾ , ਕੁਯਾਹ ਨਾਹ  ਜਾਣਾ। ਗੁਯ ਖਭਰ —ਗੁਯ ਖਭਖਰ, ਗੁਯੂ ਨੰੂ ਖਭਰ ਕ (ਹੀ)। 
ਖਜਸੁ ਭਸਤਖਕ—ਖਜਸ (ਭਨੁੁੱ ਖ) ਦ ਭੁੱ ਥ ਉੱਤ। ਰਖਾ —(ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ) ਰਖ। ਭਨ—ਹ 
ਭਨ! ਕਹ—ਉਚਾਯਦਾ ਹ।2।  

ਅਯਥ:- ਹ ਭਯ ਭਨ ! (ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ ) ਹਉਭ ਦੂਯ ਕਯ , ਹਉਭ ਦੂਯ ਕਯ , (ਖਪਯ) ਵਖ (ਤਯ 
ਅੰਦਯ) ਪੁੁੱ ਰ ਹੀ ਪੁੁੱ ਰ ਖਖੜ ਹਏ ਹਨ (ਤਯ ਅੰਦਯ ਆਤਭਕ ਖਖੜਾਉ ਹ )। ਹ ਬਾਗਾਂ ਵਾਰ ਭਨ ! 

ਰਬੂ ਦ ਸਹਣ ਚਯਨਾਂ ਨਾਰ ਚੰਫਖੜਆ ਯਹੁ , ਰਬੂ ਨਾਰ ਜੁਖੜਆ ਯਹੁ। ਹ ਭਯ ਭਨ ! ਯਭਾਤਭਾ 
ਨੰੂ ਮਾਦ ਕਯਦਾ ਯਹੁ। ਯਹਾਉ।  

ਹ ਭਯ ਭਨ ! ਜਦੋਂ ਫਸੰਤ ਦਾ ਸਭਾ ਆਉਂਦਾ ਹ , (ਤਦੋਂ ਯੁੁੱ ਖ ਤਯਾਵਤ ਨਾਰ ) ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਰ , 



ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਰ ਅਤ ਨਯਭ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ , ਯ ਕਈ ਯੁੁੱ ਖ ਐਸ ਹੰੁਦ ਹਨ ਜ (ਫਸੰਤ ਆਉਣ ਤ ਬੀ) 
ਸੁੁੱ ਕ ਯਖਹੰਦ ਹਨ , ਤ, ਸੁੁੱ ਕ ਕਾਠ ਵਯਗ ਕਯੜ ਯਖਹੰਦ ਹਨ (ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਹ ਭਨ! ਬਾਵੇਂ ਆਤਭਕ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਖੜਾਉ ਰਾਤ ਕਯ ਸਕਣ ਵਾਰੀ ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੁੁੱ ਤ ਤਯ ਉੱਤ ਆਈ ਹ , ਖਪਯ 
ਬੀ ਖਜਹੜਾ ਬਾਗਾਂ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਖ ਹਖਯ-ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ, ਉਹ ਹੀ) ਖਖਖੜਆ ਯਖਹ ਸਕਦਾ ਹ।1।  

ਹ ਭਯ ਭਨ! ਹੁਣ ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜਨਭ ਖਭਰਣ ਤ (ਨਾਭ ਫੀਜਣ ਦਾ) ਸਭਾ ਤਨੰੂ ਖਭਖਰਆ ਹ। (ਆਣੀ 
ਖਹਯਦ ਦੀ ਰੀ ਖਵਚ ) ਖਸਯ ਹਖਯ-ਨਾਭ ਫੀਜ , ਖਸਯ ਹਖਯ-ਨਾਭ ਫੀਜ। (ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ 
ਖਫਨਾ) ਖਕਸ ਹਯ ਜਨਭ ਖਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਹੀਂ ਫੀਖਜਆ ਜਾ ਸਕਗਾ , ਨਹੀਂ ਫੀਖਜਆ 
ਜਾ ਸਕਗਾ। ਹ ਭਯ ਭਨ! ਵਖੀਂ, (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੁੱਜ-ਦੜ ਖਵਚ  ਕ ਖਕਤ ਕੁਯਾਹ ਨਾਹ  ਜਾਈ।ਂ 
ਹ ਭਨ! (ਇਹ ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜਨਭ ਹੀ) ਨਾਭ ਫੀਜਣ ਦਾ ਸਭਾ ਹ। (ਯ, ਹ ਭਨ!) ਗੁਯੂ ਨੰੂ ਖਭਰ ਕ ਹੀ 
ਹਖਯ-ਨਾਭ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ ! ਖਜਸ ਭਨੁੁੱ ਖ ਦ ਭੁੱ ਥ ਉਤ (ਧੁਯੋਂ ਨਾਭ ਦੀ 
ਰਾਤੀ ਦਾ) ਰਖ ਉੱਘੜਦਾ ਹ ਉਹ ਭਨੁੁੱ ਖ ਹੀ ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਉਚਾਯਦਾ ਹ।2। 18।  
 


