
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਕਾਹੇ ਰ ੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥ ਸਰਬ 
ਤਨਵਾਸੀ ਸਿਾ ਅਲੇਪ੍ਾ ਿੋਹੀ ਸੰਤਗ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ੁਹਪ੍ ਮਤਧ ਤਜਉ ਬਾਸੁ ਬਸਿੁ ਹ ੈ
ਮੁਕਰ ਮਾਤਹ ਜੈਸ ੇਛਾਈ ॥ ਿੈਸ ੇਹੀ ਹਤਰ ਬਸ ੇਤਨਰੰਿਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹ ੁਭਾਈ ॥੧॥ ਬਾਹਤਰ 
ਭੀਿਤਰ ਏਕ ੋਜਾਨਹ ੁਇਹੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬਿਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਆਪ੍ਾ ਚੀਨੈ ਤਮਟ ੈਨ 
ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥੨॥੧॥ {ਪੰ੍ਨਾ 684} 

ਪਦਅਰਥ:- ਕਾਹੇ—ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤ?ੇ ਰੇ—ਹੇ ਭਾਈ! ਬਨ—ਜੰਗਲਾਂ ਵਵਚ। ਬਵਨ—ਜੰਗਲ ਵਵਚ। 
ਵਨਵਾਸੀ—ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਅਲੇਪਾ—ਵਨਰਲੇਪ, ਮਾਇਆ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਤੰੁਤਰ। ਤੋਹੀ ਸੰਵਗ—ਤ ੋ
ਸੰਵਗ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ।1। ਰਹਾਉ।  

ਪੁਹਪ—ਫੁੱ ਲ। ਮਵਿ—ਵਵਚ। ਬਾਸ—ੁਸੁਗੰਿੀ। ਮੁਕਰ—ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਛਾਈ—ਛਾਇਆ, ਅਕਸ। 
ਵਨਰੰਤਵਰ—ਵਬਨਾ ਵਵੱਥ ਦ;ੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਵਵਚ। ਘਟ ਹੀ—ਘਵਟ ਹੀ, ਵਹਰਦੇ ਵਵਚ ਹੀ {ਲਫ਼ਜ਼ 
‘ਘਵਟ’ ਦੀ ‘ਵ ’ ਵਕਰਆ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ‘ਹੀ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ}। ਭਾਈ—ਹੇ ਭਾਈ!।1।  

ਭੀਤਵਰ—(ਆਪਣ ੇ ਸਰੀਰ ਦ)ੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰ ਵਗਆਨੁ—ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਗਆਨ। ਗੁਵਰ—ਗੁਰੂ ਨੇ। 
ਆਪਾ—ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ। ਵਬਨੁ ਚੀਨੈ—ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾ। ਭਰਮ—

ਭਟਕਣਾ। ਕਾਈ—ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਲਾ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥ ੇਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਚਰ ਖਲੋਤਾ 
ਰਹੇ। ਇਸ ਜਾਲੇ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਵਚ ਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਭਟਕਣਾ ਦ ੇਜਾਲੇ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।2।  

ਅਰਥ:- ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ) ਲੱਭਣ ਵਾਸਤ ੇਤੂੰ  ਜੰਗਲਾਂ ਵਵਚ ਵਕਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਵਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਵਫਰ ਭੀ) ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਤੋਂ) ਵਨਰਲੇਪ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹੇ ਭਾਈ! ਵਜਵੇਂ ਫੁੱ ਲ ਵਵਚ ਸੁਗੰਿੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਵਚ (ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ) ਅਕਸ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ-ਰਸ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਵਾਸਤ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ) 

ਆਪਣੇ ਵਹਰਦ ੇਵਵਚ ਹੀ ਲੱਭ।1।  

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਉਪਦਸ਼ੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦ)ੇ ਅੰਦਰ 
(ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ (ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝੋ। ਹੇ ਦਾਸ 
ਨਾਨਕ! ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾ (ਮਨ ਉੱਤੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਜਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ (ਤੇ, ਉਤਨਾ ਵਚਰ ਸਰਬ-ਵਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ)।2।1।  


