
ਦਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮ ਬਹੁ ਬਬਬਧ ਬਿਓ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਰੀ ਕਊ ॥ ਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਭੀਤਬਰ 
ਰਬਵਆ ੂਬਰ ਰਬਹਓ ਸਭ ਲਊ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਗਮ ਅਗੰਮਾ ਕਵਨ ਮਬਹੰਮਾ ਮਨੁ ਜੀਵ ਸੁਬਨ 
ਸਊ ॥ ਚਾਬਰ ਆਸਰਮ ਚਾਬਰ ਬਰੰਨਾ ਮੁਕਬਤ ਭ ਸਵਤਊ ॥੧॥ ਗੁਬਰ ਸਬਦੁ ਬਦਿੜਾਇਆ ਰਮ 
ਦੁ ਾਇਆ ਦੁਤੀਅ ਗ ਸੁਿ ਹਊ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਬਰਆ ਹਬਰ ਬਨਬਧ ਾਈ 
ਸਹਜਊ ॥੨॥੨॥੩੩॥ {ੰਨਾ 535} 

ਦਅਰਥ:- ਬਹ ੁ ਬਬਬਧ—ਬਹੁਤ ਤਰੀਬਿਆਂ ਨਾਲ। ਰੀ—ਹ ਭਣ! ਖੰਡ—ਧਰਤੀ ਦ ਨ  ਬਹਿੱਸ। ਦੀ—ਸਿੱਤ 

ਦੀ, ਸਾਰ ਦਸ। ਰਬਿਆ—ਮਜੂਦ। ਲਊ—ਲਿ, ਭਿਨ।1। ਰਹਾਉ।  

ਅਗਮ—ਅਹੁੰਚ। ਅਗੰਮਾ—ਅਹੁੰਚ। ਮਬਹੰਮਾ—ਿਬਡਆਈ। ਜੀਿ—ਆਤਮਿ ਜੀਿਨ ਰਾਤ ਿਰਦਾ ਹ। 

ਸੁਬਨ—ਸੁਣ ਿ। ਸਊ—ਸਭਾ। ਚਾਬਰ ਆਸਰਮ—{ਬਰਹਮ-ਚਰਜ, ਬਗਰਹਸਥ, ਿਾਨਰਸਤ, ਸੰਬਨਆਸ}। ਚਾਬਰ 

ਬਰੰਨਾ—{ਬਰਾਹਮਣ, ਖਿੱਤਰੀ, ਿਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ}। ਸਿਤਊ—ਸਿਤ ਹੀ, ਸਿਾ-ਭਗਤੀ ਿਰਨ ਨਾਲ।1।  

ਗੁਬਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਬਦਰੜਾਇਆ—ਬਹਰਦ ਬਿਚ ਿੱਿਾ ਿਰ ਬਦਿੱਤਾ। ਰਮ ਦੁ—ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਿ ਦਰਜਾ। 

ਦੁਤੀਅ—ਮਰ-ਤਰ, ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਬਨਾ ਬਿਸ ਹਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਿਆਲ। ਭਿ ਸਾਗਰ—ੁਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ। 

ਬਨਬਧ— ਿਜ਼ਾਨਾ। ਸਹਜਊ—ਆਤਮਿ ਅਡਲਤਾ।2।  

ਅਰਥ:- ਹ ਭਣ! ਮੈਂ ਇਸ ਅਨਿਾ ਂਰੰਗਾਂ ਿਾਲ  ਜਗਤ ਨੰੂ (ਗਹ ੁਨਾਲ) ਿਬਖਆ ਹ, ਮਨੰੂ ਇਸ ਬਿਚ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 

ਬਬਨਾ ਿਈ ਹਰ ਨਹੀਂ ਬਦਿੱਸਦਾ। ਹ ਭਣ! ਧਰਤੀ ਦ ਸਾਰ ਖੰਡਾ ਂਬਿਚ, ਦਸ਼ਾਂ ਬਿਚ ਸਭਨਾਂ ਬਿਚ ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 

ਮਜੂਦ ਹ, ਸਭ ਭਿਨਾਂ ਬਿਚ ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਆਿ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਭਣ! ਰਮਾਤਮਾ ਅਹੁੰਚ ਹ, ਸਾਡੀ ਜੀਿਾ ਂਦੀ ਅਿਲ ਉਸ ਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਚ ਸਿਦੀ; ਉਸ ਦੀ ਿਬਡਆਈ 

ਿਈ ਭੀ ਬਬਆਨ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ। ਹ ਭਣ! ਉਸ ਦੀ ਸਭਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਿ ਮਰ ਮਨ ਨੰੂ ਆਤਮਿ ਜੀਿਨ ਬਮਲ 

ਬਰਹਾ ਹ। ਚਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਚਹਾ ਂਿਰਨਾਂ ਦ ਜੀਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਾ-ਭਗਤੀ ਿਰ ਿ (ਮਾਇਆ ਦ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ।1।  

ਹ ਨਾਨਿ! ਆਖ—ਬਜਸ ਮਨੁਿੱਖ ਦ ਬਹਰਦ ਬਿਚ ਗੁਰ ੂਨ  ਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਿੱਿਾ ਿਰ ਿ ਬਿਿਾ ਬਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਿ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਿਰ ਬਲਆ, ਉਸ ਦ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ-ਤਰ ਦੂਰ ਹ ਗਈ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਤਮਿ ਅਨੰਦ 

ਬਮਲ ਬਗਆ, ਉਸ ਨ  ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਤਰ ਬਲਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਜ਼ਾਨਾ ਲਿੱਭ ਬਆ, ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਤਮਿ ਅਡਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹ ਗਈ।2। 2। 33।  

 


