ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕ ਚਉਪਦ ॥ ਇਕ ਘੜੀ ਦਦਨਸੁ ਮ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਦਦਹਾਰ ॥ ਮਨੁ ਨ ਰਹ
ਕਸ ਦਮਲਉ ਦਪਆਰ ॥ ੧॥ ਇਕੁ ਪਲੁ ਦਦਨਸੁ ਮ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਦਬਹਾਵ ॥ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਦਨ
ਆਸ ਘਨਰੀ ਕਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਮ ਕਉ ਦਪਰਦਹ ਦਮਲਾਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਾਦਰ ਪਹਰ ਚਹੁ ਜੁਗਹ
ਸਮਾਨ ॥ ਰਦਿ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨ ॥੨॥ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਮਦਲ ਦਪਰਹੁ ਦਵਛੜੀ ॥ ਭਰਦਮ ਭਰਦਮ ਰਵ
ਹਾਥ ਪਛੜੀ ॥ ੩॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਦਰ ਦਰਸੁ ਦਦਖਾਇਆ ॥ ਆਤਮੁ ਚੀਦਨਿ ਪਰਮ ਸੁਖੁ
ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 374-375}
ਦਅਰਥ:- ਇਕ ਘੜੀ ਦਦਨਸੁ—ਦਦਨ ਦੀ ਇਕ ਘੜੀ। ਭ ਕਉ—ਭਨੂੂੰ। ਦਦਹਾਰ—ਦਦਹਾੜ, ਦਦਨ। ਨ ਰਹ—
ਨਹੀਂ ਦਿਕਦਾ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਦਭਲਉ—ਭੈਂ ਦਭਲਾਾਂ।1।
ਦਫਹਾਵ—ਫੀਤਦਾ, ਲੂੰਘਦਾ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਕਫਹੁ ਨ ਦਫਹਾਵ—ਭੁੁੱਕਣ ਦਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਦਨ—ਭਨ
ਦਵਚ। ਘਨ ਰੀ—ਫਹੁਤ। ਦਰਦਹ—ਤੀ ਨਾਲ।1। ਰਹਾਉ।
ਸਭਾਨ —ਸਭਾਨ, ਫਰਾਫਰ। ਰਦਣ—ਰਾਤ। ਅੂੰਤੁ—(ਰਾਤ ਦਾ) ਅਖ਼ੀਰ।2।
ਦੂ ਤ—ਵਰੀ। ਦਭਦਲ—ਦਭਲ ਕ। ਦਰਹੁ—ਦਰ ਤੋਂ। ਬਰ ਦਭ ਬਰ ਦਭ—ਬਿਕ ਬਿਕ ਕ। ਹਾਥ ਛੜੀ—ਹੁੱਥ
ਭਲਦੀ ਹ, ਛੁ ਤਾਾਂਦੀ ਹ।3।
ਆਤਭੁ—ਆਣ ਆ ਨੂ ੂੰ, ਆਣ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੂ ੂੰ। ਚੀਦਨ—ਰਖ ਕ, ੜਤਾਲ ਕ।4।
ਅਰਥ:- (ਹ ਬਾਈ! ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਦਵਛੜ ਦਵਚ) ਇਕ ਲ ਬੀ ਇਕ ਦਦਨ ਬੀ ਭਨੂੂੰ (ਇਉਂ ਜਾਦਾ ਹ ਦਕ) ਕਦ
ਭੁੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰ ਭਨ ਦਵਚ ਫੜੀ ਤਾਾਂਘ ਲੁੱਗੀ ਰਦਹੂੰਦੀ ਹ ਦਕ ਭਨੂੂੰ ਕਈ ਅਜਹਾ ਸੂੰਤ ਦਭਲ ਏ ਜਹੜਾ ਭਨੂੂੰ
ਰਬੂ-ਤੀ ਨਾਲ ਦਭਲਾ ਦਵ।1। ਰਹਾਉ।
(ਹ ਬਾਈ!) ਦਦਨ ਦੀ ਇਕ ਘੜੀ ਬੀ (ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਦਵਛੜ ਦਵਚ) ਭਨੂੂੰ ਕਈ ਦਦਨਾਾਂ ਫਰਾਫਰ ਜਾਦੀ ਹ (ਰਬੂਤੀ ਦ ਦਭਲਾ ਤੋਂ ਦਫਨਾ) ਭਰਾ ਭਨ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ (ਭੈਂ ਹਰ ਵਲ ਸਚਦੀ ਰਦਹੂੰਦੀ ਹਾਾਂ ਦਕ) ਦਆਰ ਨੂ ੂੰ
ਦਕਵੇਂ ਦਭਲਾਾਂ।1।
(ਦਦਨ ਦ) ਚਾਰ ਹਰ (ਦਵਛੜ ਦਵਚ ਭਨੂੂੰ) ਚਾਰ ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਫਰਾਫਰ ਜਾਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆ ੈਂਦੀ ਹ ਤਦੋਂ
ਤਾਾਂ ਉਹ ਭੁੁੱਕਣ ਦਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।2।
(ਕਾਭਾਦਦਕ) ੂੰਜਾਾਂ ਵਰੀਆਾਂ ਨ ਦਭਲ ਕ (ਦਜਸ ਬੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰ ੀ ਨੂ ੂੰ) ਰਬੂ-ਤੀ ਤੋਂ ਦਵਛਦੜਆ ਹ ਉਹ ਬਿਕ
ਬਿਕ ਕ ਰੋਂਦੀ ਹ ਤ ਛੁ ਤਾਾਂਦੀ ਹ।3।
ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਦਜਸ ਜੀਵ ਨੂ ੂੰ) ਰਭਾਤਭਾ ਨ ਦਰਸਨ ਦਦੁੱਤਾ ਉਸ ਨ ਆਣ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੂ ੂੰ ੜਤਾਲ
ਕ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਰਾਤ ਕਰ ਦਲਆ।4।15।

