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  אنجنيئر عبدאلوهاب سھتو
  سنڌي ورجيسي ٻوليَء جو تنقيدي جائزو

  
نمبر كتاب، سنڌي ورجيسي ٻولي، پروفيسر ڊאكٹر شمس אلدين  118روشني پبليكيشن كنڈيارو جو تازو ڇپيل 

الڙي  منجھان،عرساڻي صاحب جو، אنھن پھاكن ۽ محاورن تي مشتمل كتاب آهي، جيكي אردو ۽ אنگريزي ٻولين 
  . ر پوڻ سبب، سنڌيَء ۾ شامل ٿي ويا آهنلھجي تي אث

محاورאتي : مذكوره كتاب جي پيش لفظ ۾، ورجيس جي معنى؛ محاورو يا אصطالح ۽ ورجيسي ٻوليَء جي معنى
لغت جي روِء کان ورجيس لفظ جي معنى لباس پھريل ٻولي، ٺاهه ٺوهه وאري ٻولي يا وري . ٻولي ٻڌאئي وئي آهي

  )1(. آھي سينگاريل ٻولي
  . كنھن ٹين شيِء کينه אصطالح يا محاوري کي چئبو آهي ۽  ،ورجيس ؛يَء طرح سمجهه ۾ آيوڱبيان مان، چ مٿئين

پھاكا، محاورא، אصطالح ۽ ٻيون  ؛مثالً . ورجيسي ٻوليَء جا كيترאئي نمونا ٿين ٿا”صاحِب كتاب אڃا אڳتي لکي ٿو؛ 
  )2( “.رکيو ويو آهي پر هي كتاب فقط پھاكن تي مشتمل. كي جڑאوتون، אن سان شامل آهن

يا ته . אهو بيان پڻ אڻ چٹو آهي. مٿئين بيان مطابق؛ پھاكا، محاورא ۽ אصطالح شامل كري، كتاب جوڙيو ويو آهي
ڇو . אها ڳالهه אڇي ٿيڻ گهرجي. پھاكا، אصطالح، محاورא ۽ ورجيس ساڳي ڳالهه آهن يا مڑني ۾ كو فرق ضرور آهي

  . جو معاملو كجهه منجهيل ٿو لڳي
  . ر مرليڌر جو چئني بابت هيٺيون رאيو آهيڊאكٹ

  :پھاكو - 1
אهو مروج אستعمال، جيكو ٻن يا ٻن کان وڌيك لفظن مان ٺھيل جملو يا جملن جو אهڑو אيكو آهي، جنھن ۾ ”

ڀريو پيو آهي، ۽ جيكو گهڻو كري אکري معنى بدرאن ٻوليَء  وهنوאري زندگيَء جي آزمودن مان حاصل كيل ڄاڻُ 
אکري معنى ۾ كتب אيندڙ پھاكي . چئبو آهي پھاكوَء معنى ۾ אستعمال ٿيندو آهي، تنھن کي جي روאج موجب ٻي

  )3( “.به سڎيو ويندو آهي ‘چوڻي’کي سنڌيَء ۾ 
  :چوڻي - 2
אهو مروج אستعمال، جيكو بيان ۾ אلڳ אستعمال ٿيندڙ هك پورو جملو يا אيكو هوندو آهي ۽ پنھنجي אکري معنى ”

  )4(  “.سڎبو آهي چوڻيَء کي ۾ ئي كتب אيندو آهي، אنھي
  :محاورو يا אصطالح - 3
אهو مروج אستعمال جيكو بيان ۾ كنھن جملي جو جزو ٿي كتب אيندو آهي ۽ אکري معنى بدرאن، ٻوليَء جي روאج ”

  )5(  “.چئبو آهي ‘محاورو يا אصطالح’کي  مطابق ٻي معنى ڏيندو آهي، אنھيَء
  :ورجيس - 4
كنھن جملي جو جزو ٿي كتب אيندو آهي ۽ אن جي אکري معنى ئي گهربل אهو مروج אستعمال جيكو بيان ۾ ”

                                                           
  13:، ص1997عرساڻي، شمس אلدين، ڊאكٹر؛ سنڌي ورجيسي ٻولي، روشني پبليكيشن كنڈيارو   1

  

  13:، ص1997عرساڻي، شمس אلدين، ڊאكٹر؛ سنڌي ورجيسي ٻولي، روشني پبليكيشن كنڈيارو   2
  48:ع، ص1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(پھاكا ۽ محاورא  جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي  3
  48:ع، ص1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא   4
  25:ع، ص1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא   5
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  )6(.  “چئبو آهي ‘ورجيس’هوندي آهي، تنھن کي 
ٻنھي ۾ فرق אهو آهي ته . محاوري وאنگر ورجيس پڻ אهڑو אيكو آهي، جيكو جملي جو جزو ٿي كتب אيندو آهي”

  )7(  “.אکري معنى ۾ ئي אستعمال ٿيندي آهي محاورو אکري معنى بدرאن ٻي معنى ڏيندو آهي، پر ورجيس پنھنجي
  :محاوري ۽ אصطالح ۾ فرق - 5
ُאچارن جي فرق، جملن جي صرفي ۽ نحوي אختالفن )  (Languageڃجي چكو آهي، ته دنيا جي هر ٻوليאهو هاڻي م”

  )8(  “.آهي ي۾ ورهايل هوند  (dialect)سبب كيترن ئي محاورن 
. کي ۽ ٻين جي نظر ۾ אصطالحن کي كوٺيو ويو آهي (dialect)رو، لھجي لسانيات جي هكڑن ماهرن جي نظر ۾ محاو

نه هوندو ته پوِء ٻوليَء جو زنده رهڻ به مشكل ٿي  (Clear)وאضح  (Concept)جو تصور  (Terms)جڎهن بنيادي لفظن 
  . אٹي ۾ لوڻ برאبر هوندא آهن يعني کي سمجهڻ وאرא گهٹ (Terms)ڇو جو אن جي محاورن . ويندو
  .۾ آهي Idiom۽  Termل محاوري ۽ אصطالح ۾ אهو فرق آهي، جيكو אنگريزي لفظ بھرحا

به  سفي אلحال مفروضي جي طور تي אسان کي. جي چڱي چٹائي نه ٿي سگهي آهي “ورجيس”جيئن ته مٿين بيانن ۾ 
ندس جيكا جڎهن جملي ۾ אستعمال ٿيندي آهي، تڎهن س. هك شيِء تصور كيون ٿا، جنھن جو كونه كو كارج آهي

אئين قبول كرڻ سان، אسان لڳ ڀڳ كتاب جي مصنف جي رאِء سان . ٿي پوندو آهي يبركت سان جملو، ورجيس
 ‘سنڌي ورجيسي ٻولي’يعني كتاب ۾ سنڌي ورجيسون אستعمال ٿيڻ جي كري، كتاب کي . متفق ٿي ويا آهيون

  . سڎيو ويو آهي
ضرب אالمثال / אردو پھاكا 68ها אِها ته كتاب جي آخر ۾ אُ  .مٿين ڳالهه مڃڻ کانپوِء، يكدم هك ٻي ڳالهه َكُر ٿي کڻي

جڎهن هك . جن کي كم אزم كم سنڌي نه ٿو چئي سگهجي. ڏنا ويا آهن (Proverbs)אنگريزي پھاكا  510يا ) 488+22(۽ 
سمجهه ۾ آيو ته كتاب ۾ ڏنل ! كيئن ٿيو؟ ‘سنڌي ورجيسي ٻولي’شيِء کي سنڌي ئي نه سڎجي ته پوِء אن جو نالو 

كتاب ۾  َءאنھن کي زبردستي. پھاكن مان ٹيون حصو، سنڌي نه هئڻ كري، كتاب جو حصو ئي نه هئڻ کپي ها 1800
  . دٻي ڦسي، كتاب کي ضخيم بنائڻ جي אجائي كوشش كئي وئي آهي

ڏنو، . 1. جڎهن ته אنھن محاورن منجهه ٻه پھاكا به شامل كيا ويا آهن. محاورא ڏنا ويا آهن 103 ۾ 38אن کان عالوه باب 
هكڑي ). 2/30. (ساڳيو جملو پھاكن ۾ به شامل كيو ويو آهي) 38/87(لوכ، منھن موכ  . 2۽ ) 38/50(ٻنو آهي 

جڎهن ). وضاحت هيٺ ڏني وئي آهي. (۾ ڏنل ٹكرא محاورא نه پر ورجيس آهن 38وضاحت كرڻ ضروري آهي ته باب 
  . ته مصنف، ساڳين ٹكرن کي، مقدمي ۾ ننڍڙא پھاكا سڎيو آهي

  
  :جي ڇنڈڇاڻ ييسورج

جي نالي سان هكڑو  ‘خزאنهِء تلميحات’אردوَء ۾ . سنڌيَء ۾ ورجيس تي كو אلڳ كتاب، هيل تائين نه لکيو ويو آهي
تلميح کي سنڌيَء ۾ . جيكو محمود نيازيَء لکيو آهي، ملك بك ڊپو الهور وאرن ڇپايو آهي. كتاب ڇپيل آهي
אالئي ڇو؟ لسانيات . ، אهو منجهيل ُسٹ سلجهي نه سگهيو آهيسنڌيَء ۾ نجي كتاب نه هئڻ كري. ورجيس چئبو آهي

  . جي هر ماهر ورجيس جو نالو ته ورتو آهي، پر وضاحت نه كري سگهيو آهي
جي مھاڳ ۾ به ورجيس کي אيترو وאضح )  سنتدאس پنھومل كشناڻي(ڊאكٹر مرليڌر جيٹلي، سنڌي پھاكا ۽ محاورא 

سڄي كتاب . ۾، كنھن خاص شيِء کي ورجيس كوٺيو ويو آهي  (Dictionary)نه ئي وري אنھيَء كوش . نه كيو آهي
                                                           

  25:ع، ص1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא   6
  55:ع، ص1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא   7
  .9:جو باאختيار אدאرو، ص جوڻيجو، عبدאلجبار، ڊאكٹر، ٿر جي ٻولي، سنڌي ٻوليَء  8
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  . ح ۽ ورجيسون گڎي، گرمكي אلفابيٹ ترتيب تحت رکيون ويون آهن ۽ بسال۾ پھاكا، چوڻيون، אصط
  . جيكي چئن نمونن تي مشتمل آهن. ڊאكٹر مرليڌر، ورجيس الِء هيٺيان مثال ڏنا آهن

  :ٻٹا لفظ  - 1
تلھو، ڇوكر ٻاكر، جوڙجك، אٿ ويھه، لھه چڑهه، אچ وڃ، پنج ڇھه، ٻه ٹي، شربت ٻربت، پاڻي  ڏٹو مٹو، ڀاڙو ڀتو، تيوڻ

  . ٻاڻي
  : (Phrases)ڀيٹ ڏيکاريندڙ لفظي ميڑ  - 2

  . جيكي ٻوليَء ۾ مشھور ٿي چكا آهن
ئين ئلو، شينھن وאنگر بھادر، جبل جيان אڏول، אوאڇو جھڑو کير، ٿڌو جھڑو برف، مٺو جھڑو ماکي، كارو جھڑو ك

  . ڀڳو جيئن کاري هيٺان كانُء، چاكيَء جي ڏאند وאنگر ڦرندو رهڻ، ڍڳي  وאنگر وهڻ
  :جانورن، پکين جا آوאز ڄاڻائيندڙ لفظ  - 3

گڎهه جي هينگ، گهوڙي جي هڻكار، تتر جي تنوאر، ٻليَء جي ميائون ميائون، ككڑ جي ككڑوكو يا ٻانگ، كتي 
  . ، كانَء جي كان كانكجي ڀون

  :پڇاڙين وسيلي جڑيل مرتب لفظ אڳياڙين ۽  - 4
  )مروج نه ليکبو ‘هر ڏينھن’(هر روز يا روز روز 

  )صحيح ناهي ‘بي ضروري’(غير ضروري 
  )ٺيك نه آهي ‘ناوאجب’يا  ‘بي وאجب’(غير وאجب 

  )چوڻ درست نه آهي ‘אڻ جائز’يا  ‘غير جائز’(ناجائز 
  )چوڻ ٺيك نه آهي ‘سنجيدאئي’(سنجيدگي 

  )چوڻ درست نه آهي ‘تازאڻ’يا  ‘تازאئي’(تازگي 
  )9( )چوڻ صحيح روپ نه آهي ‘אوڀرאڻ’يا  ‘ڻאوسرא’אن بدرאن (אوسر يا אوڀر 

۾ ڇوكر ٻاكر بدرאن  َءسنڌي. جي پابندي رکڻ سان ٻولي صحيح ۽ سڀاويك بڻجي ٿي) ورجيس(روزمره يا بول چال ”
گهوڙي جي ’بدرאن  ‘گهوڙي جي هڻكار’ساڳيَء طرح، . چوڻ غلط آهن ‘אچ-وڃ’بدرאن  ‘وڃ -אچ’چوڻ،  ‘ٻاكر ڇوكر’

هاڻي ثابت ٿيو ته روزمره يا بول چال يعني ورجيس ٻوليَء جي بيھك جو هك . چوڻ به غلط آهي ‘هينگ، رنڀ يا آوאز
  )10( “.الزمي جزو آهي

  پھاكن ۽ محاورن جو فرق سمجهائيندي ڊאكٹر جيٹلي لکي ٿو؛
  . ٿي وئي ڻي پاڻياپساهيڑين جي وאتان אها ڳالهه ٻڌي، كمل  - 1
  . کانئس خبردאر رهجانِء אٿئي ٻگهلو ڀڳت،سوڍو  - 2

  . אهي محاورא آهن، جيكي جملي جو هك حصو آهن ‘אٿيئي ٻگهلو ڀڳت’۽  ‘پاڻي پاڻي ٿي وئي’אنھن مثالن ۾ 
جيئن . پر محاورو هك لفظ وאرو به ٿي سگهي ٿو .جيئن ته؛ قرض، مرض. پھاكي ۾ گهٹ ۾ گهٹ ٻه لفظ هوندא آهن

لفظ محاورو آهي، جيكو אکري ) بيوقوف(هن جملي ۾ گڎهه  ‘!هيڎאنھن ته ڌيان ڏي! گڎه’ر کي چئجي؛ كنھن ڇوك
  )11( “.معنى بدرאن ٻيَء معنى ۾ كتب آيو آهي

محاورא آهن، جيكي جملي ۾ كتب אچڻ کان אڳ پنھنجي אصلوكي  ‘هئڻ نٻانھون ڊگهيو’ ۽ ‘وאت ۾ مڱ پوڻ’ ”
                                                           

 .68:ص۽  .67:ص. ع1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא   9
  .69:ص. ع1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא   10
  71:۽ ص 70:ص. ع1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر  11
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  )12( “.روپ ۾ مصدر ۾ ختم ٿين ٿا
بحٿ مان هك ٻي ڳالهه به وאضح ٿي پئي ته אصطالح، جملي ۾ كتب אچڻ کان אڳ، پنھنجي אصلوكي روپ ۾  مٿئين

  هاڻي سوאل ٿو پئدא ٿئي ته، جيكي محاورא بنا مصدر جي بيٺا آهن، تن کي ڇا چئجي؟. ي ٿوئ۾ ختم ٿ “مصدر”
ٻلي، ڀاڙ جو ترو، گهوڙي كن  ، پاپ جو گهڑو، ٹكو ۽ دعا، ٺاٺاركيضلو ڀڳت، پٺاڻكو قرٻگه! ؛ گڎههمثال طور

ني خان، الٽ صاحب، حاتم طائي، وتائي وאرא אڳ، ٿوم مان زعفرאن، ٻر، ڀڃ ته چٹيان، تيس مار خان، ڦَ برאبر، ڀت ۾ ك
  . אنڈ جو بنڈ، گڎهه گاجري مان شاهه تورو وغيره

جن جي . ٺ ڏنا آهنجي عنوאن هي ‘محاورא’۾  38אهڑא کوڙ محاورא، ڊאكٹر شمس אلدين عرساڻي صاحب پاڻ، باب 
گهڑيو كاٺ، אכ جي ماکي، אنڌي جي لٺ، אڳڑين جو گڎو، אلٹي گنگا، باغ  ڻمثال طور؛ א. پويان مصدر لڳل نه آهي

  )13(. ا وغيرهئوك ۾ پاڻيَء ۾، پيٹ ئي جي موري، تريَء تي بھشت، پئسا
ڏא تڎهن چئبا، جڎهن پھاكي بھرحال پھاكا، ننڍא يا و. به سڎيو آهي ‘ننڍא پھاكا’مٿين وٿن کي ڊאكٹر شمس אلدين، 

جڎهن ته مٿيان محاورא، مكمل جمال . پھاكي جي كسوٹي؛ مكمل جملو هئڻ آهي. هئڻ جي كسوٹيَء تي پورא אيندא
مصدر سان ختم ٿيڻ كري אصطالح به نه آهن ته پوِء ڇا آهن؟ درאصل אهي ئي ورجيسون آهن، جن کي אردوَء ۾ . نه آهن

  . تلميحات سڎجي ٿو
אصطالح ۽ پھاكي کي ٻي معنى وאرو جملو بنائڻ ۾، ورجيس جو . ۽ پھاكي جي بنيادي אثاث آهي ورجيس؛ אصطالح

جنھن جملي يا فقري ۾ ورجيس ناهي، אهو چوڻي ٿي سگهي ٿو، پر אصطالح يا پھاكو قطع طور تي نه ٿو . كمال آهي
  . ٿي سگهي

  . אن جا كجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا
  ملوججيسي ور/ پھاكو  وفقر يورجيس/אصطالح   ورجيس

  پري-ي، نالو نورڌאکين کان אن  אکين کان אنڌي هئڻ   אکين کان אنڌي
  خانن جي خاني، مانيَء مان معلوم  خاني خانن جي آهي   خانن جي خاني

  .و شكرو، گهر جا ككڑ ماريجشير شاهه   شير شاه جو شكرو هئڻ  شير شاهه جو شكرو
  .جا ككڑ ماريو شكرو، گهر جشير شاهه   گهر جا ككڑ مارڻ  گهر جا ككڑ
  ڌوٻكو كتو، نه گهر جو نه گهاٽ جو   ڌوٻكو كتو هئڻ  ڌوٻكو كتو

  ڌوٻكو كتو، نه گهر جو نه گهاٽ جو   نه گهر جو هئڻ نه گهاٽ جو هئڻ  نه گهر جو نه گهاٽ جو 
  . هاٿيَء جا ڏند ڏيکارڻ الِء هكڑא، کائڻ الِء ٻيا  هاٿيَء وאرא ڏند ڏيکارڻ  هاٿيَء جا ڏند

  )جملو(אڄ ته وتائي وאرא אڳ پيو وٺين   وتائي وאرא אڳ وٺڻ  وتائي وאرא אڳ
  ڊينگهرن تي אٹو هارڻ مان، هڑ نه حاصل   ڊينگهرن تي אٹو هارڻ  ڊينگهرن تي אٹو

  ٺاٺاركي ٻلي، ٺاٺاري جي ٺكاون تي هريل آهي   ٺاٺاركي ٻلي هئڻ  ٺاٺاركي ٻلي 
  )لوجم(אسان جي אوهان کان ٹكو ۽ دعا   ٹكو ۽ دعا چوڻ  ٹكو ۽ دعا

   )لوجم( پاڻ ۾ کنا کيڑא كيا אٿائون  ٿيڻ/ کنا کيڑא كرڻ  )ٻن ذאتين جا ناال(کنا کيڑא 
  )لوجم( אنود كاسائيَء وאري کڎ لڳي پئي آهيهتي   אنود كاسائيَء جي کڎ هئڻ  אنود كاسائيَء جي کڎ

  )لوجم(. ته אٿئي، א ميان جي گانِء وفالڻ  א ميان جي گانِء هئڻ  א ميان جي گانِء
  

                                                           
  .71:ص. ع1996روشني پبليكيشن كنڈيارو، جنوري ) هك אڀياس(جيٹلي، مرليڌر، ڊאكٹر؛ سنڌي پھاكا ۽ محاورא   12
  137:ص۽  134:، ص1997وشني پبليكيشن كنڈيارو عرساڻي، شمس אلدين، ڊאكٹر؛ سنڌي ورجيسي ٻولي، ر  13
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ورجيسي / فقرא جن ۾ ورجيس אستعمال ٿيل هجي، تن کي پھاكو يا ان سمجهه ۾ آيو ته؛ אهڑא جمالمٿئين بحث م
  . ورجيسي فقرو چئبو آهي/ جملو يا אصطالح

  . ري كتاب جو تنقيدي جائزو وٺون ٿامٿئين مختصر تمھيدي אڀياس کانپوِء، אسان هاڻي سمو
وڏي ڳالهه ته هك ئي عنوאن . يب جي رکيو ويو آهييٹ ترتابورجيسي عنوאنن تحت، بنا אلف سڄي كتاب کي مختلف

عنوאن ۾ ئي / جنھنكري كيترن ئي پھاكن جو ساڳئي باب. هيٺ ڏنل پھاكن جي به אلفابيٹ ترتيب نه رکي وئي آهي
  . آهي لورجاُء ٿي

  . پھاكي جي آخر ۾ عنوאن جو نمبر ۽ پھاكي جو نمبر ڏنا ويا آهن. هيٺ چند مثال پيش كجن ٿا
  

  :ورجايل پھاكا ساڳئي باب ۾
  2/35۽  2/1.  ماڻھو ماڻھوَء جو کاڄ آهي .1
  3/74۽    3/65پاڻ مرندي كھڑא سيڻ؟   .2
  3/76۽  3/72تير אندאز  / پيُء نه ماري پدڙي، پٹ جنگي جوאن .3
  4/123۽  4/88بکيون   پيٹ ڍאئو، אکيون .4
  9/35۽  9/8ڍڳو نه ڍور، آنڱوٺو پٹيندو چور  .5
  9/37.  قلم گهر کي الڳو، چور ڀڄي ويا ڀاڳيا قابو ستون 9/25ڀاڳيا ٻڌא وڃن چور ڇٹا وڃن  .6
  12/45۽  21/4جيڎي אٺ پتڻ تي کائي  ،אيڎي مار ملندئي .7
  . 34/39۽  34/4ٹكي سندא موٺ / ٹكن ،ڳالھين سنديون ڳالھيون .8

 (Repeat)جنھنكري كيترא پھاكا، مختلف بابن ۾ ورجايا . ورجيسي سٹاُء به كنھن منظم ترتيب سان نه رکيو ويو آهي
  . چند مثال نموني جي طور تي ڏجن ٿا. ويا آهن

  :مختلف بابن ۾ ورجايل پھاكا 
    40/64۽  1/3عمر نيئي نيئي مارئي نيندو، ٿر ته كونه ٿيلھيندو ؟  .1
  40/59۽  1/25تھڑو پيٹ پنجوَء جو  ،جھڑي آكھه علوَء جي .2
  .38/87لوכ، منھن موכ  2/30لوכ، آهي ٻوכ  .3
  .13/88۽  3/18ي پئسي سان جا نه ماسي، سا به ماس .4
  .34/18۽  3/47ٹكو ڏئي کارجي  ،پرאيو ُپٹ .5
  .22/7۽  3/63كن برאبر هوندא آهن -ڀائپي برאدريَء ۾ گهوڙي .6
  .28/18۽  4/20لڳندو / تيل نه پوندو ،אنھيَء تريَء .7
  .20/26۽  5/14ميھار مينھن مان نكتو ته وڇن كھڑي پارت  .8
  14/24تتي وهامي  ،جتي ويٺي.  13/23جتي پئي تتي وهاڻي  .9

  .30/18۽  14/41رنگ به چوکو  ،نه هيڈ لڳي نه ڦٹكي .10
  . 42/428۽  40/2، 14/50ين نه موٹي אرٽ ۾ چموٹي، پيريَء تائ .11
  .32/16۽  19/2لڎي لڎي پر كڎهن نه ٻڎي  ،سچ جي ٻيڑي .12
  . 37/28۽  11-19كوڙ جو مثلو كوڙ  .13
  . 42/11۽  20/21ڦر کان سڃاڻبو آهي پنھنجي  ،َورُ  .14
  . 27/41۽  25/11كڻ کڻي نه ته و ،ڌڻيڌڻ ته  .15
  . 30/19۽  29/14كھڑي ُپستي لڳندي  كلر کي  .16
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  . 34/32۽  30/12ٹو سڀكو کائي ٿو پاُء א .17
  . 14/66. ٺين لڳي پاڻي جدא كونه ٿيندو آهيل.  32/1لٺ لڳي پاڻي جدא نه ٿئي  .18
  .36/46لڎڻ آيو ياد  ،ٻڎڻ ويو وسري 32/21ترڻ آيو ياد  ،ٻڎڻ ويو وسري .19
  .36/54۽  34/29كڎهن ڀاكر ۾  كڎهن ڀريَء ۾ ته .20
  . 35/8۽  19/1صبر جني جو سير، تير نه گسي تن جو / سچ .21
  . 40/13۽  12/1ٻه ٹكا گھالڻي  ،ٹكي جي رن .22
  . 40/58۽  1/25ٻكري كھڻ  ڻ،جيري كار .23
  . 40/60۽  16/35ر ومٿي جو س ،سڀئي אعلى نور .24

  :אنھن جا چند مثال هيٺ ڏجن ٿا. هيكيترين ورجيسن ۽ אصطالحن کي به پھاكو كوٺي، شامل كيو ويو آ
  :אصطالح يا ورجيس وאرא فقرא 

  . گره گره تي وאهگرو چوאئڻ - 1/36گره گره تي وאهگرو  .1
  .ڏאڏو آدم ئي نرאلو هئڻ -1/40ڏאڏو آدم ئي كو نرאلو آهي  .2
  .مڑس دودوهئڻ - 1/50مڑس ته كو دودو آهي  .3
  . آيا رאم، گيا رאم ٿي وڃڻ - 1/63 آيا رאم، گيا رאم .4
  . جهٹ مڱڻو، پٹ پرڻو ٿيڻ  - 3/36پٹ پرڻو  و،ڱڻجهٹ م .5
  . ڑو پير ريل ۾، ٻيو جيل ۾ هئڻهك - 4/4هكڑو پير ريل ۾، ٻيو پير جيل ۾  .6
  . هٿ نير ۾ هئڻئي אهو ئي هٿ کير ۾ هئڻ ۽ אهو  - 4/17אهو ئي هٿ کير ۾ אهو ئي هٿ نير ۾  .7
  . تريَء تيل نه الئڻ ڏيڻ  - 4/20אنھيَء تريَء تيل نه پوندو .8
  .آڱر كٹائي شھيدن ۾ شامل ٿيڻ 4/26 .رت ۾ ٻوڙي شھيد ٿو سڎאئي آڱر .9

  . ڻٿينيرא پير  ،، كارو منھن4/91كارو منھن، نيرא پير  .10
  . منھن جو مٺو هئڻ -4/96و مٺو آهي رڳو منھن ج .11
  .كرڻڏيئي گذאرو ڏאڙهي مڇ ۾، مڇ ڏאڙهيَء ۾  4/104ڏאڙهي مڇ ۾، مڇ ڏאڙهي ۾  .12
  .ڙهي پرאئي هٿ ۾ هئڻڏא - 4/107هي ڏאڙهي پرאئي هٿ ۾ آ .13
  . ھئڻ ُءدرياجو علم پيٹ ۾  4/124پيٹ ۾ درياء אٿس  .14
  .ھن ۾ هڻڻپيرאن الهي من - 4/126. ھن ۾ هڻڻپيرאن الهي من .15
  . نه אنگ تي אڳڑي هئڻ ۽ نه ئي منھن ۾ نور هئڻ -4/129نه منھن ۾ نور  ،نه אنگ تي אڳڑي .16
  . چورن مٿان مور هئڻ -9/23چورن مٿان مور  .17
  . ھئڻ ، نه دشمن کي ڀؤھئڻ نه سڄڻ کي آسرو -11/20سڄڻ کي آسرو نه  ،نه دشمن کي ڀؤ .18
  . هئڻكر ٹولو ٹُ هئڻ ۽ אجهي אولو  - 13/14ٹكر ٹولو  ،אجهي אولو .19
  .هئڻ ۽ گهڑيَء ۾ تولو هئڻ گهڑيَء ۾ ماسو -13/19تولو   َءگهڑي ،ماسو َءگهڑي .20
  . جمعو جمعو אٺ ڏينھن ٿيڻ -13/21ن جمعو جمعو אٺ ڏينھ .21
  . ت گهاٹو كرڻڀپنھنجو  -14/68هاٹو كر وڃي پنھنجو ڀت گ .22
  . دل ڌوئي دکيَء ۾ رکڻ -15/7دل ڌوئي دکيَء ۾ رک  .23
  . بخت کي אِٹون هڻڻ -16/15بخت کي پيو אٹون هڻي  .24
  . مئو سھائڻ، ڏنو نه سھائڻ -17/16ڏنو نه سھسائجي  ،مئو سھسائجي .25
  . نه كي جيئرن ۾ هئڻ، نكي مئن ۾ هئڻ -17/18نكي مئن گڎ، نكي جيئرن گڎ  .26
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  . نه مرڻ نه جيئڻ - 17/9نه مـَُر مـَُر نه جيَء جيَء  .27
  .ري ڍڳي جا مالك پھچڻاك  -20/9ڻ ته كاري ڍڳي جا مالك پھتا ڄا .28
  .ر هئڻوي ڍڳي جو چئساڳ -20/10ي ڍڳي جا چور آهيون ئساڳ .29
  .نه ڏهڻ جو هئڻ، نه كھڻ جوهئڻ -20/20نه ڏهڻ جو نه كھڻ جو  .30
  . تي گهرڻجُ  يئאٺ چڑه -21/24تي گهرڻ ي جُ ئאٺ چڑه .31
  . ڻجھوڻ گهوڙو نه ٻ  - 22/34وڻ گهوڙو ٻڌڻ نه ٿو ڏئي  .32
  . گڎهه جو گڎهه هجڻ  -22/40گڎهه جو گڎهه  .33
  ). هئڻ(كئي ٻليَء وאرو ليکو   -23/46ٻلي كوئي وאرو ليکو آهي  .34
  . ميائو كري אچڻ  -23/47رڳو ميائون كري אچان ٿو  .35
  كھڻ جيري الِء ٻكري -40/58۽  25/3جيري الِء ٻكري كھڻ  .36
  . لڑي جي پڇ ۾ باهه ڏئي تماشو ڏسڻڀو  -27/2ڀولڑي جي پڇ ۾ باهه ڏئي تماشو ڏسڻ   .37
  . نك تي مک ويھڻ نه ڏيڻ  -27/38نه ڏي  ڻنك تي مک به ويھ .38
  . تر ڇٹڻ جيتري جاِء نه هئڻ  -28/6تر ڇٹجي ته پٹ نه پوي  .39
  .جو ُאنڈن ۾ كرڻ نُאنڈن جو ُبنڈن ۾ كرڻ ۽ ُبنڈ  -29/5אنڈن جو بنڈن ۾ بنڈن جو אنڈن ۾  .40
  . ُאنڈ جو ُبنڈ كرڻ  -29/6אنڈ جو بنڈ  .41
  . باغ جي موري هئڻ -38/13باغ جي موري  -16-29كھڑي باغ جي موري آهين؟  .42
  . منھن ۾ ڌوڙ پوڻ -29/17ڌوڙ پئي אٿس منھن ۾  .43
  .ٿيڻ وאرڀت ڀائي ،لوڻ وجهي 30/10ڀائي ٿئي -لوڻ وجهي ٿو ڀت .44
  . אٹي تي چٹي هئڻ  -35/15אٹي تي چٹي  .45
  . ڀريَء ٻير هيٺ بک مرڻ -31/23ريَء ٻير هيٺ بک مرڻ ڀ .46
  .نه ٻن ۾ هئڻ، نه ٹن ۾ هئڻ - 34/2 نه كو ٻن ۾، نه كو ٹن ۾ .47
  . پنج ئي آڱريون گيھه ۾ هئڻ -34/3پنج ئي آڱريون گيھه ۾  .48
  . ڇھه كاسي الهي ٻارنھن كاسي وجهڻ -34/6ڇھه كاسي الهي ٻارنھن كاسي وجهڻ  .49
  . ڃڻوته ڇھه به  ڻٻه به وڃ -34/15ڇھه به ويون  ،ٻه به ويون .50
  . هئڻ/ ٻاهريون ٻنو هلڻ -35/13ن ٻنو آهي ورڳو ٻاهري .51
  . ڻگهاٹي سرنھن ڏسي ڇڎ  -25/16ڏٺيسين تنھنجي گهاٹي سرنھن  .52
  .ڻرت ڏسي رمي هڻ -35/18رت ڏسي رمي هڻجي  .53
  . دٻي ۾ ٺكريون هئڻ  -40/38دٻي ۾ ٺكريون  .54

جن کي پھاكو قطع طور تي نه ٿو چئي . امل كيون ويون آهنאصطالحن کان عالوه کوڙ ساريون چوڻيون به ش
  .طور هيٺ ڏجن ٿاجي نموني  كيل چوڻين جا چند مثال شامل. سگهجي

  
  : چوڻيونشامل كيل 

  . 2/35۽  2/1آهي  ڄماڻھو ماڻھوَء جو کا .1
  2/2ماڻھوَء کرڻ جي به كا مند هوندي آهي ڇا؟  .2
  . 2/3ماڻھو ماڻھوَء جي آچار  .3
  2/4هٿ پائي کائجي، وאت پائي نه ڳالھائجي كميڻي ماڻھوَء سان  .4
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  2/5كاٺيَء جي پور ۽ ماڻھوَء جي אندر جي كنھن کي خبر؟  .5
  . 2/6 .جڎهن پاڙو پاڙي سان الِء ،کجيرکجي كسوٹي، چاندي پرکجي باهه، ماڻھو تڎهن پرپسون  .6
  .2/7کوهن ۽ ماڻھن جا وאت كنھن بند كيا آهن؟  .7
  2/8آهي  نانگ ريجهائڻ کان به ڏکيو ،אنسان ريجهائڻ .8
  2/9אنسان کي هٿ هٿ تي رکي ويھڻ نه گهرجي  .9

  2/10אنسان کي پنھنجي کل ۾ رهڻ گهرجي  .10
  2/11جو گهر آهي  אنسان خطا .11
  2/12אنسان نه ٿڌي سھي نه كوسي  .12
  2/16مرد مري مان تي، گانڈو مري نان تي  .13
  2/17عورت جو عقل ڏאئي کڑي ۾ ٿيندو آهي  .14
  2/29ونھي אكيلو ماڻھو نه کلندو سونھي نه روئيندو س .15
  2/23ٻنيون ۽ ونيون، مڑس نه ڇڎيندא آهن  .16
  2/32ماڻھو ٻٹيھه لکڻو پر ڏنڈو ڇٹيھه لکڻو  .17
   22/7۽  3/63كن برאبر هوندא آهن -ڀائپي برאدريَء ۾ گهوڙي .18
  3/67خوش رهي پر پنھنجي خرچ تي  .19
  3/68ڀلي توکي ماُء ڄڻيو  .20
  4/50تنھنجون لتون אسان جون אکيون  .21
  4/109تنھنجو وאت گالب  .22
  4/119ن كجي ته پارجي زبا .23
  6/12ڄمندي ڄام كوبه كين ٿيندو آهي  .24
  6/1علم وزير آهي، هنر بادشاهه آهي  .25
  6/20پرپٺ بادشاهن کي به پيون گاريون ملن  .26
  11/2پٹائي پاڻ  ،אويلو مھمان .27
  11/9دאناُء دشمن ڀلو  ،نادאن دوست کان .28
  11/16دوست پرتل ڇڎجي ميڑو متل ڇڎجي  .29
  11/17ني ۽ ٹيان وري جاني ٻيا نا ،دوست ٿين هكڑא زباني .30
  13/1دنيا آهي مانجهاندي جو ماڳ  .31
  13/2دنيا آهي چئن ڏينھن جو چٹكو  .32
  13/4تھڑو ويس  ،جھڑو ديس .33
  13/6پنھنجي گهر جھڑي به كا ٻي بادشاهي  .34
  15/3بندو گندو آهي  .35
  15/16تھڑي مرאد  ،جھڑي نيت .36
  16/6א سندא آسرא  .37
  18/1زور ماري زور کي  .38
  . وغيره 18/4زور ماري عقل کي  .39

بھرحال بقايا جن کي پھاكو کڻي چئون، تن سان . پھاكا نه ٿا چئي سگهجن ،אنھن کان عالوه كيترאئي ٻيا فقرא به
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  .كھڑي جٺ ٿيل آهي، سا هيٺ بيان كجي ٿي
نقطئه نظر کان، אعترאض جوڳن پھاكن کي، ٹن نمونن ۾ ورهائي، ترتيب ڏني وئي آهي ته جيئن پڑهندڙ کي  يتنقيد

  . اني ٿئيسمجهڻ ۾ آس
  . אستعمال روپ تي مشتمل آهي - جن جو متن غير مروج:  غلط متن وאرא پھاكا - 1
  . متن ۽ معنى ٻئي غلط لکيا ويا آهنجن جي معنى غلط كئي وئي آهي يا : غلط معنى ۽ متن وאرא پھاكا - 2
  . جن جو متن ئي سمجهه ۾ نه ٿو אچي :مبھم متن وאرא پھاكا -3

  . د مثال پيش كجن ٿاهيٺ ترتيب وאر ٹنھي جا چن
  
  :غلط متن وאرא پھاكا .1

  متن אستعمال - مروج  كتاب ۾ ڏنل متن
  . جڳ سان رאضي پازي، گل فقير سان ٹانڈو  . 1/18جڳ سان رאس پاس، گل فقير کان ٹانڈو 

  .جھڑي آكھه علوَء جي، تھڑא ُپٹ پنجوَء جا  40/29۽  1/25جھڑي آكهه علوَء جي تھڑو پيٹ پنجوَء جو 
  بابا ولي، ڍكي ڀلي   1/29ٻلي، ڍكي ڀلي ٻاوא 

  )پيُء ڀلي ولي א هجي ته به אجائي تعريف نه كجيس(
  .و، نه ته جڎي جو جڎومڑس ته ڦڎ  2/28مڑس ڦڎو نه ته آهي جڎو 

  ڦاٿي کانپوِء ڦٿكڻ كھڑو؟  2/33ماڻھو ڦاٿو آهي ته ڦٿكڻ كھڑو؟ 
  . جيكو ڀانئي، سو ڀاُء  3/5جيكو ڀانئين سو ئي ڀاِء 

  . אديَء جن کي جن نه كن، אدو عشق ۾ אنڌو  3/8تي جن نه كن אدي کي عشق אنڌو كيو ه
  . אبو به ڍאئو אدو به ڍאئو، אڌ كيم هيٺ، אڌ كيم مٿي  3/9אدو به ڍאئو אدي به ڍאئي 

  . ماُء جي پيٹان كوبه سکي كونه آيو آهي  3/14ماُء جي پٺيان كو به سکي كونه אيندو 
پيتو  نאنھيَء אفعالي! אبا”چي؛  “!پاڻي پيار! ناني كاڻي”  3/19پيتو به אنھين אفعالين אٿئي ماسي كاڻي پيار پاڻي، 

  “!به אٿئي
مان گهوٽ جي پڦي ”ڄڃ ۾ كو ڄاڻي نه سڃاڻي، چي؛   3/26جي پڦي  ٽڄڃ ۾ ڄاڻن نه سڃاڻن مان به گهو

  “.آهيان
  گهوٽ ِچتو، ڄڃ وאئڑي،   3/31گهوٽ بدאفعالو ڄڃ وאئڑي 

  .4/128ي چٹ ٻڌي كاٺ كلھي كرאئجيس توَء ک؛ چِ ڀيٹيو
  .غريب جي جوِء، جڳ جي ڀاڄائي  3/34غريب جي جوِء هر كنھن جي ڀاڄائي 

  )هوندي ته پينگهي ۾ پڌري نه ٿيندي ڇا؟ يجي ڌيَء سدور(  3/46سدورو پٹ پينگهي ۾ پڌرو 
  .نڀاڳو ٻار، پينگھي ۾ پڌرو، سمھار سنئون، אٿي אونڌو

  ).چوڻي(خوش رهه پنھنجي خرچ تي   3/67تي אدو خوش رهي پر پنھنجي خرچ 
   ،ي مري نه جوِءڙي مري نه مايڑي، ٻڍڙننڍ  3/69ننڍي وڃي نه ماُء وڏي وڃي نه جوِء  

  . كنت چوڙيلي نه مري، مت جهڻك وهيڻي هوِء
  .)ٿري آهي جيكا منڈي کي بار آهي، سا ته سڄي الِء به سُ (  4/6جا منڈي کي بار سا صاحب کي ُسٿري 

  سا صاحب کي ُسٿري ،بار ي کيبندجا 
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   ).جملو غير مكمل هئڻ سبب نه پھاكو آهي ۽ نه چوڻي آهي(  4/12هٿ ۾ قرآن كڇ ۾ ڇـُري  ،نيت بري
  )14( خيرپوري، نيت بري، هٿ ۾ قرآن، كڇي ۾ ڇري

  )אصطالح(ڱر كٹائي، شھيدن ۾ شامل ٿيڻ آ  4/26آڱر رت ۾ ٻوڙي شھيد ٿو سڎאئي 
  )אشد؛ تمام گھڻو( )چوڻي(د رאضي آهيان شمان א  4/27منھنجو אشھد به رאضي 

  . نھن کان ماس جدא نه ٿيندو  4/28نھن سان ماس كونه ڇڄندو 
  . ئي منھنجي كن ۾ آهي جا تنھنجي من ۾ آهي، سا  4/35تنھنجي من، منھنجي كن ۾ 

  )جنھن کي نك ئي ناهي، تنھن جو ڇا كٹيو؟(  4/44بي نكي جو نك وڍيو، سوא هٿ ٻيو ئي وڌيو 
  .سوא هٿ ٻيو وڌيوبي نفسي جو نك وڍيو، ته 

  .پرאئيَء ۾ אکيون، پنھنجي ۾ ھٿ  4/49پرאئي ۾ אک پنھنجيَء ۾ هٿ 
  .אنڌو مڱڻھار، نه ڏسي كري عار  4/54אنڌو مڱڻھار אڻ ڏٺا كري آر 
  .ڀرجڻ جي ناهي ،אنڌي جي کڎ  4/64אنڌي جي کڎ ڀرڻ جي ناهي 
  .وאت کائي، אکيون لڄائين  4/79پيٹ کائي، אکيون لڄائين 

  .سھائيندو، پائجي لوכ سھائيندو ھٺ/ کائجي هڎ  4/86ٹ سھائيندو ۽ ڍكجي لوכ سھائيندو کائجي پي
  ) کاٻي کي خبر نه پوي؟ وج ،ساڄي هٿ سان ڇا ڏجي(  4/88ساڄي هٿ سان ڏجي ته کاٻي کي خبر نه پوي 

  .ساڄي هٿ سان ڏجي ته کاٻي کي خبر نه پوي ،خير
   .نھنجي ڄم کان وאقف نه هججيڏسجن، ج ڏند אن جا پٹي  4/113ڏند אن جا ڏسجن، جن جي عمر کان وאقف نه هجي 

  ؟جنھنجي ڄم کان وאقف، تنھنجا ڏند ڇا پٹي ڏسجن
  . هك نور آهي آدمي ته هزאر نور آهي كپڑو  4/129نه אنگ تي אڳڑي ۽ نه منھن ۾ نور 

   )کدڙא ڏאڙهي كوڙيندא آهن ۽ مڇون رکائيندא آهن ڇا؟(  4/136ڏאڙهي كوڙڻ ۾ پوري  ،کدڙي جي كمائي
  . ڙهي مڇ جي صفائيڏא ،کدڙي جي كمائي

كاڻي پنھنجو ٹيٹ نه ڏسي پر ٻين جي پتليَء ڏאنھن 
  4/137نھاري 

  ) كاڻيَء کي ٻي אک آهي ئي كانه ته ٹيڎ ڇا ۾ ٿيس؟(
  . ٹيڎي پنھنجو ٹيڎ نه ڏسي، ٻين جي پتلين ڏאنھن ڏسي

  ) 15(. كوري ڏهي ته ڇڎي، پر هن אها به نه ڇڎي  5/6كوري ڏهي ڇڎي، پر هي ڏهي به نه ڇڎي 
  . كوئلن جي دالليَء ۾ هٿ به كارא ته منھن به كارو  5/19كوئلي جي وאپار ۾ هٿ به كارو منھن به كارو 

  . چنڈي مڱڻھار کي گهور مھل ٹورو لڳي  5/18چنڈي مڱڻھار کي، گهور مھل لڳي حاجت 
  . وאڻيو ۽ سيارو، كنھن کي كسر نه ڇڎين  7/10سيُء ۽ وאڻيو كسر نه ڇڎين 

  . هكڑي چوري، ٻيو سينا زوري  9/22چوري ۽ سينا زوري 
كاٺ نه پوندو ته به كوٺائبو  ،كميني سان گڎ رهي

  9/29ضرور 
  ) كميڻي جو كاٺ سان ڇا؟(

  چورن سان چاهه پئي، جي من ميڑ كيئي، 
  .نه ته كوٺائبو ته سھي ،پوندو ته كاٺِ 

  ).نماز نه پڑهڻ به خطا كرڻ ئي آهي(  10/14كا خطا ئي ٿئي  نكا نماز ئي پڑهون
  .نه پڑهئون، نه قضا كيون

  !)زאل وٺڻ کانپوِء، كير به אڄ تائين، گهر ڏאنھن گيھالئي نه آيو آهي(  40/13۽  12/1ٹكي جي رن ٻه ٹكا گيھالڻي 
  .ٹكي جي كتي، ٻه آنا گيھالڻي

                                                           
دد نه كئي، ع ڌאري جنرل نيپيئر سنڌ تي حملو كيو ته אن وقت ميرن جي حكومت هئي، ميرپور خاص ۽ حيدرآباد جي ميرن سان خيرپور رياست جي ميرن، چڱي م1843(  14

  .)ھيَء تان هيَء چوڻي وجود ۾ آئيאن. جنھن كري אنگريزن کي فتح ٿي
  .)אنھن پلون کي ُڏهي چئبو آهي. ٿورא ڇڎبا آهن ته جيئن، َسَٹ سان ڳنڍ کلي نه وڃيڏهي؛ ڌאڳي کي ڳنڍ ڏيڻ بعد، پلو (  15
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 ) ؟ دאئي کيآھي کان وڌيك ڇا َءويائي(   12/6ويائيَء کان وڌيك دאئيَء کي 
  . کي سور دאئيَء ،ويائيَء کان وڌيك

 .) پر نه אٿس ته هك هنڌ ڇو نه بيٺو آهي، אڏאمندو ڇو ٿو وڃي(  13/17وقت کي پر لڳل كونه ٿيندא آهن 
  .وقت کي پر لڳل آهن

  .پكي گهڑي کي كنا نه پون  14/5پكي گهڑي کي كھڑא كـَنا پوندא 
  ) ڇا ۾ ٺوكي وٺجي؟(  14/14ٺكر وٺجي ته به ٺوكي وٺجي 

  . ئي وٺجيٺكر جي دאنگي وٺجي ته به وڄا
  )كھڑي شيِء کچڻي ناهي؟(  14/19کچڻي ناهي جا کائي وٺبي 

  .کچڻي کائڻ سولي، كم كرڻ ڏکيو آھي
  .) ٿالھي كرאمتي هوندي ته ٿورא كڻا، وجهڻ سان گهڻا ٿي پوندא(  14/22ٿورא كڻا ٿالھيَء ۾ گهڻا 

  .ٿالھيَء ۾ ڀال ،ٿورא كڻا
ِكن جو ُسٹ منجهي پر هن جي ته كپھه منجهي پئي 

  14/33آهي 
  .كن جو ُسٹ منجهي، كن جي كپھه

  ) كڎهن کان سوڙ، سيُء ٿي آهي؟(  14/38سوڙ آهي سيُء، ناهي سوڙ ناهي سيُء 
  .آهي سوڙ، آهي سيُء، ناهي سوڙ، ناهي سيُء

  .جٺ ڦٺ جي ماني، لک لعنت جو شوروو  14/56جٺ ڦٺ جي ماني، لخ لعنت جو شوروو  
پرאئو كلھو،  -2كاٺ جو مڻ، كپھه جي مڻ کان هلكو آهي؟  -1(  14/65و كاٺ پرאئي كلھي تي كپھه کان به هلك

  ) كرאمتي كلھو آهي، جو كاٺ رکڻ سان هلكو ٿيو پوي؟
  .بونڈ ۾، كپھه کان به كنئرو/ كاٺ پرאئي ماس ۾

  .ڀاڳ ڏئي دٻ ته سيري مان رٻ  16/18ڀاڳ ڏئي دٻ ته دאل مان ٿئي رٻ  
  !) هي نه وهيڇا؟ و(  16/30وهي نه وهي وٺ رينگٹ کي  

  . وهي نه وهي، وٺ رينگٹ کي نارُ 
  ) ٿي آهي؟ ٹَ دعا، كڎهن کان، گهڻي ٿيڻ جي كري پِ (  16/31گهڻي دعا پٹ برאبر 

  )16( .سکڻي دعا، پَِٹ برאبر
  ؟كنھن جي ڀاڳ سان، كھڑي ريَس   16/33كنھن جي ڀاڳ سان ريس كانھي  

  )17( .آلو نور، مٿي جو سور 2. .אعلى نور، مٿي جو سور1.   40/60۽  16/35אعلى نور مٿي جو سور سڀئي 
  .مئا آهن جيئرن جي وس  17/7مئا ويچارא جيئرن وس 

  )18( .س، אتي سوא ستياناسنا ياتتي سج  17/11تھڑو مٿيون  ،ن طبقوووزخ جو جھڑو هيٺيد
  .زور آڏو زאري  18/2زور אڳيان زري نه ٿي هلي 

  )19( .انئر چکن موت، ڏھ ڏھ ڀيرא ڏينھن ۾ك  18/10كانئر مري موت ڏهه ڏهه ڀيرא ڏينھن ۾ 
  35/8تير نه گسي تن جو  صبر جنين جو سير،  19/1سچ جنين جو سير، تير نه گسي تن جو 

  )رڍ، ٻكري ۽ مينھن وغيره ڏٻرא ٿيندא ته مٿن مڇر نه ٿيندא ڇا؟(  20/6ڏٻري ڍڳي تي مڇر گهڻا 
  .مڇر گهڻا ،ڏٻري  ڍور تي

                                                           
  .ڻو، ٻرو ٻيڻوچئبو آھي؛ ٺلھو ڦييا . سکڻي دعا؛ אها دعا جنھن الِء نذرאنو نه ڏنو ويو هجي  16
  .آلو نور؛ نكمو نوكر  17
  .ي سگهجيجي هتي ڀيٹ نه ٿي كر شعائرא هئڻ كري، אنھن .دوزخ جا ست طبق آهن  18
  ٻيھر كيئن مرندو؟ وس .كير به جيئرو نه ٿيو آھي هك دفعو مرڻ کانپوِء  19
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  .چاكيَء ڏאند  وڃايو، گهمي گهاڻي ڌאري   40/19۽  20/17ي ڌאري ڻچاكيَء جو ڏאند گهمي گها
  .جاڳندن جو وڇون، ستلن جا كونھان   20/15ويٺلن جون وڇون ۽ ستلن جا پاڏא 

  . جيڎא אٺ، تيڎא لوڏא  21/18تيڎא بار  ،جيڎא ُאٺ
  . بي وس بار، אٺن به ڇڎيا آهن  21/25بي وس אٺن بار ڇڎيا 

   )20( .سڀكا ويٺي ڏڀي، بيٺي ڏڀي אٺ  21/27ٻيا سڀ ويٺي ڏڀن אٿي ڏڀي אٺ 
אٺان مينھان دא كيھا ميال، אو چرن جهنگ אو چرن ٻيال 

21/34  
  )جهنگ ۽ ٻيلي ۾ كھڑو فرق آهي؟(

  .ھان دא كيھا ميال، אو چرن ڊڀ، אو چرن ٻيالنאٺان ۽ مي
  .ڀريل אٺ تان وڃڻي لٿي ته به אٺ ٿيو هلكو  21/37אٺ تان وڃڻي لٿي ته به چڱي 

  . جي چوري پکي ۾ نه لكي سگهندي אٺ  21/38אٺ جي چوري جهڳيَء ۾ ڇا لكندي؟ 
  אٺ جي چوري پکي ۾ ڇا لكندي؟

عيسى جو گڎهه، مكي مان ٿي אيندو ته به گڎهه جو گڎهه 
22/24  

. مكي وڃي ته به گڎهه جو گڎهه ،حضرت عيسى جو گڎهه
  . کان نه مڑي ڻمكي وڃي ته به אٹن هڻ ،حضرت عيسى جو گڎهه

  )؟ڏسندو ته نه ڀؤنكندونه  ڇا(   23/13نه كتو ڏسندو نه ڀونكندو  
  .نه ئي ٹكر ھوندو، نه ئي كتو ڏسي ڀؤنكندو

  )ُكتا به كڎهن ُسر سان ڀونكندא آهن ڇا؟(  23/17بي سرو كتو به نه هجي 
  .تڑيو-بي وڙو، لوכ 2.. بي وڙو، كتو به چڱو ناهي1. 

گهر ۾ لڀي دאڻو به نه، زور كانگن کي دعوت ڏيڻ جو 
26/3  

  ) ڇا؟ جو نگهر ۾ پيل دאڻن سان كانگ(
  . َء ۾ گونھن نه لڀي، وتي كانون کي دعوتون ڏيندوڳئي

  )كانگ کي ڇا ۾ ۽ كھڑو سور هئو؟(   26/8كانگ کي سور لٿو ته وري ٹان ٹان شروع 
  .كانگ جي ڳئيَء مان سور لٿو، ته ٹان ٹان شروع

  )چوڻي. (نيت آهي نانگ، کوٹن کي ٿي کائي  27/9نيت جو نانگ کوٹن کي کائي 
  . كم كجي جو نانگ به مري ۽ لٺ به نه ڀڄي אهو  27/10۽ لٺ به نه ڀڄي  نانگ به مري

  )كنھن کي جيَء ۾ אچي؟(  27/34جيَء ۾ אچين ته آنا الهين، وڻي ته ٻچا ڏين 
  .شينھن شير خدא جو، وڻيس ته ٻچا ڏئي، وڻيس ته آنا الهي

  )ي آهي؟ساري زمين كڎهن کان سائي ٿ(  28/3زمين سائي جي سائي، گاهي بکئي جو بکيو 
  .ٻني سائي جي سائي، گاهيو بکئي جو بکيو

  )كير ٻاجهري ٻولي ُٻري ٿا ڏين؟(  28/8ٻولين ٻاجهري، ڏين ُٻري 
  )21( .ريٻُ ر، ڏين ھجٻولين ٻاشكارپوري، نيت ُبري، 

  .چائجي نه كک سان، متان אڏري پوي אک ۾אُ   29/12ته אڏري پوي نه אک ۾  نوڃائجي نه كک سا
  .به نه لکي پنھنجي كکين، كو  29/21به كونه لکي  كکين كو

  )كير گجر ڏيکاري موري ٿا وجهن؟(  30/3ڏيکارين گجر، وجهن موري 
  )22( .شكارپوري، نيت ُبري، ڏيکارين گجر، ڏين موري

  )אٹو به ڳالھائي ٿو ڇا؟(  30/13אٹو چئي گهوٻاٹو 
  “!אٹي جو گهوٻاٹو”يا  “!گهوٻاٹو”چي،  “!אٹو”

                                                           
  )ڏهيڳئون، مينھن  ۽ ٻكري وغيره کي، ڏوهو ويھي ڏهي ۽ ُאٺ کي بيھي (  20
  .)אنھن جي بدنيتي ڏאنھن אشارو آهي. پكا هئا/ تکا/وאڻيا ڏאڍא هوشيار/ شكارپور، كنھن سمي، وאپار جو وڏو مركز هئي، אتي جا وאپاري(  21
  .)نھن אشاروڏא َءبدنيتي ئيَء ۽پكا ن جيوאڻي ن ۽وאپاريي شكارپور(  22
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  .گل زعفرאن ؛ماُء موري پيُء بصر، ڌيُء دא نانُء  30/20ا گل زعفرאن ماُء موري پيُء بصر، ڌيُء دאن
  )كارين ٻكرين جو کير، كڎهن کان سچ جي رאهه ٿي آهي؟(  30/5سچ سير كاري ٻكريَء جو کير 

   .كاري ٻكري، אڇو کير ؛سچ سير
  . אکئين پيو ڏسجي ،سج  33/2سج אکين پيو ڏسجي 

  . ٿي کانپوِء אوير كانھيسج ل  33/5سج لٿي کان پوِء אوڀر كانھي 
  )كير ڀريَء ۾ ۽ ڀاكر ۾ آهي؟(  36/54۽   34/29كڎهن ڀريَء ۾ ته كڎهن ڀاكر ۾ 

  . )אصطالح( كڎهن ڀريَء ۾ كڎهن ڀاكر ۾ هئڻ
  ).پھاكو(ته كڎهن ڀاكر ۾  אنسان كڎهن ڀريَء ۾

  . عمر ٿي אسي، مت ٿي خصي  34/42אسي مت کسي 
  .کسي عمر אسي، مت

  ).ماريندڙ كمزور ۽ جياريندڙ طاقتوאرو آهي ڇا؟(  36/41بچائڻ وאرو ڏאڍو آهي  مارڻ وאري کان
  )چوڻي. (بچائڻ وאرو ويجهو آهي مارڻ وאري کان

  )ڇا گهڻي ۾ گهڻي گهرجي؟(           36/56گهڻي ۾ گهڻي گهرجي 
  )23( .گهڻي کي گهڻو گهرجي

  . جا ٻيڻا ٿيا َءنھين هوند مئي، ُٻڎيهو 1.  39/5! پر ٻڎيَء جا ٻيڻا ٿيا هونئن ئي جو نه مئي،
  )6/5 ()شاهه، سھڻي(هنھم ُهند مئي، پر ُٻڎيَء جا ٻيڻا ٿيا   2.

  .“אڻاسيَء”نه پر  “אڻاسريَء”  39/38! سڄڻ ۽ ساڻيھه كنھڻ אڻاسريَء وسري
  .“كتيم”نه پر  “كيتم”  39/47م سڀ ڄمار، پر پاندي پوري كانه ٿي  يتك

  .“نك كٹيو”نه پر  “نكو كٹيو”  40/62نكو كٹيو پڳ لٿي، سائين منھنجي ڍכ ڍكي 
  .“ماُء ڀيڻ سان”نه پر  “ماُء پيڻ سان”  40/63کدڙي جي چٿر ماُء پـيڻ سان  

  .“אڱر سچا”نه پر  “آڱر سچا”  40/65آڱر سچا كي لوهر سچا 
    
  
  :غلط معنى ۽ متن وאرא پھاكا .2

  معنٰي ۽ متن אستعمالروج م  ۾ ڏنل معنٰي ۽ متنتاب ك
    1/10ار ٻچا پھرين پيٹ پنجوَء جو، پوِء ٻ

  ).حريص ماڻھو هر ڳالهه ۾ پھرين پنھنجو مطلب ڏسندو آهي(
ن يرپھ. 2. אوالد ته پيارو آهي، پر پيٹ אن کان وڌيك پيارو آهي -1(

  .)بعد درويش ،אول خويش. 3پيٹ پنھنجو، ٻار ٻچا سڀ پوِء، 
   1/13.  كنن جي ڳالهين مير بجر مارאيو

  ).مل آهنאجايون سازشون وڏن نقصانن جون حا(
سرگوشيَء ۾ چئجن ٿيون، سي / جيكي ڳالھيون لكي -1(

  .)كنن جو كچو نه ٿيڻ گهرجي. 2. نقصانكار ثابت ٿين ٿيون
    1/14ميرن کي گهرאن لڳي 

    .)۾ نفاق ئي مصيبت آڻي ٿو مقو(
جهيڑא، گڎ رهڻ سان ئي  -2، .مان جنم وٺي ٿي َءدشمني، دوستي -1(

  .)جنم وٺن ٿا
  1/23ڄيٺي، سک نه ٻيٺي 

. 2. كندو نناشكرو ماڻھو، هر وقت پيو پنھنجو درد سور بيا -1(
ڄيٺي نالي وאياڻي هئي، جنھن کي خبر ناهي ته حقيقتاً زماني جي 

خوشيَء  ھنصدمن گهڻو جهوريو هو يا فطرتاً زود رنج هئي، كن
جي كاڄ ۾ אيندي هئي ته به پيئي ٿڌא شوكارא ڀريندي هئي ۽ ڦري 

  .  ڄيٺو، سک نه ٻيٺو
هندن جو عقيدو آهي ته جيكو . ڄيٺو؛ جيٺ مھيني ۾ ڄاول/ ڄيٺي(

  .)هندي ڄيٺ مھيني ۾ ڄمندو، سو سڄي عمر سک سان نه ويھندو

                                                           
  .)جنھن وٽ گهڻو آهي، אن کي אڃا گهڻو گهرجي(  23
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  )19:ڏسو ص. (و بيان کڻي ويھندي هئيگهري پنھنجي نصيبيَء ج
    1/29بيبي ڀلي ڍكي ڀلي 

ي تعريف نه كجي متان عيب به ظاهر نه ٿي ڻوڏي ماڻھوَء جي به گه(
  .)پون

سھڻي هجي پر ٻين سان אن جو تذكرو پنھنجي زאل ڀلي كيڎي به (
ٻين جي نظرن ۾ ٿي پوندي . אن مان گهڻا فتنا אٿي سگهن ٿا. نه كجي

  .)هر چڱي شيِء ڍكي ڀلي آهي. يا نظر لڳي سگهيس ٿي
   1/38ٻائي جو ٻائو، تيوڻ جو تيوڻ 

  .)پنھنجو مطلب به پورو ٿيو ۽ دوستن ۾ به رهجي آئي(
مٺائي كي مٺائي،  ؛شيِء جو ٻن مطلبن الِء אستعمال ٿيڻ، جيئن هك(

  .)אور دوאئي كي دوאئي
   1/42ُحب علي نه پر بغض معاويه 

كنھن سان محبت با אصول خاطر نه پر، ذאتي عدאوت باعث (
  .)مخالفت كري پيو

  .بغض معاويه يا ،ُحب علييا 
سڌو سنئون دوست نه هئڻ پر دشمن جو دشمن هئڻ كري دوست  -1(

  .)ڳيو آهي تنھن كري دوست آهيونٻنھي جو دشمن سا -2. آهي
   1/47مئل کي ماري شاهه شھزور 

بي پھچ کي ئي هر . مصيبت ۾ ڦاٿل تي ئي مصيبت אيندي آهي(
  ).كو تنگ كندو آهي

ڏאڍن سان . تنگ كري شھزور ٿيو آهي/ كمزور وغيره کي دٻائي(
  .)אٹكائي ته خبر ڏئي ڇڎيندس دپالن

  . س رאنجهو، هركو ٿيو النجهوآيو مڑ   1/61رאنجهو تڎهن بڻيا النجهو 
جڎهن سج نكتو  -2.  جڎهن شير ميدאن ۾ لٿا ته گيدي لكي ويا -1(

  .)ته تارא گم ٿي ويا
     1/65 يאهڑي سمي كئي نه سومر

  )אهڑي بي אنصافي نه كنھن دور ۾ ڏٺي نه ٻڌي(
  . אهڑي جٺ، نه سمي كئي نه سومري

و به ركارڊ ڀڃي אڳين ج -2 .افيَء ۾ حد لنگهي ويو آهيصبي אن -1(
  .)ڇڎڻ

   1/67.  خوش رهه ڏومڻي، تنھنجو ڏوم سالمت آيو
  ).بزدل جاکوڙ ۾ شامل ٿي پاڻ تان رאڄ کالئيندو(

  )24(. لک کٹيا ڏومڻيَء، جو ڏوم سالمت آيو
. جيكو ٻين جي تعريف يا گال مان کائي/ لنگهو/ڏوم؛ مڱڻھار -1(

وش ٿيڻ ي ته جوڻس کي خچאهڑو ماڻھو صحيح سالمت گهر موٹي א
ڀڎא كم كرڻ کانپوِء، سر سالمت هجي ته خوش رهڻ . 2. گهرجي
  .)گهرجي

     1/68الهي ڇڎ لنگها آريجن مان آسرو  
   .)سکڻن دالسن پٺيان لڳڻ وقت جو ذيان آهي(

،  10/3ڀيٹيو؛ . لکيو ويو آهي‘ ذيان’کي ‘ زيان’سڄي كتاب ۾ : نوٽ
   .40/5۽  25/15،  22/4،  14/7،  12/13

  ها ويھه، آريجن مان آسرو، الهي لنگ
  )25(. پني پرאئو ڏيھه، אچي کاُء آريجن ۾

يجا شھر آهي، جتان جي بزرگ رڏوكري رستي تي آ -الڙكاڻو(
جنھن كري . مخدوم شھاب אلدين دهل وڄائڻ جي منع كري ڇڎي

  .)مڱڻھار بک مرڻ لڳا ۽ אئين مشھور كيائون
كميڻي ماڻھوَء سان هٿ پائي کائجي، وאت پائي نه 

    2/4. لھائجيڳا
  .)كميڻي ماڻھوَء سان ملجي ڀلي پر ڳالھائجي سنڀالي(

/ وאت سان. طاقت سان وڙهجي/كميڻي ماڻھو سان وڙهجي ته هٿن(
  .)ڇو جو وڙهڻ ۾ شان آهي، گارين ڏيڻ ۾ نه. دليل بازيَء سان نه

   3/3ڀاڄائي ساهيڑي   ،ڀاُء ِمٹُ 
کي نه تكليف جو אحساس جيترو پنھنجي رت کي ٿيندو، سو ٻئي (

  .)ٿيندو

مئي  ندنس. لڳندوپيكاڻو گهر پنھنجو پيو  هماُء پيُء جيئرא آهن، ت(
ڀاڄائي به  .جي گهر وڃڻ ڄڻ ِمٹ جي گهر وڃڻ آهي رنئ، ڀانپڄاڻا

  .)نه ته نه ،وڃڻ وڻندوتي אسنگتياڻي هوندي ته  يا سھيلي
  3/6. لٺ کڻجي ڀاُء پارאن، شاهدي ڏجي خدא كرڻ

دא خجي طرفدאري ڀلي كجي، پر شاهدي ڏيڻ وقت  ٻئي كم ۾ ڀاُء(
  .)جو خوف دل ۾ رکي چئجي

شريعت تي پابند رهندي پنھنجو معاملو سمجهي،  ڀاُء جي معاملي کي(
شريعت ڀاُء کي ڏوهي ٺھرאئي ته ڀاُء جي بدرאن ڏنڈ . ڀاُء جي مدد كجي

  .)ڀري ڏجي، شريعت تان هٹي نه وڃجي
  אبو به ڍאئو، אدو به ڍאئو، אڌ كيم هيٺ، אڌ كيم مٿي     3/9دي به ڍאئي אدو به ڍאئو، א

                                                           
  118ص . حيدرآباد/ عبدאلكريم، ڊאكٹر؛ پھاكن جي پاڙ، سنڌي אدبي بورڊ، ڄام شورو سنديلو،  24
 118ص . حيدرآباد/ عبدאلكريم، ڊאكٹر؛ پھاكن جي پاڙ، سنڌي אدبي بورڊ، ڄام شورو سنديلو،  25
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جيكا אميد كئي سون سا به جھڑي پوري ٿي تھڑي نه، אوالد جي (

  .)אڍنگائي ڏسي مائٹ بي دليَء مان چوندא آهن
  ).ٻن ڌرين سان ُسوتي ُپوتي حال آهر نڀائڻ(

    3/16ماُء نه ويائي ماسي ويائي 
وאنگر كھكاُء پئجي ويو אوالد وאنگر سنڀالڻ  كنھن ٻئي کي ماُء(

  ).لڳو

ٹۡھل ٹكور ڀيڻ يعني ڄاول ٻار جي  ندسسعورت ويامندي آهي ته (
مطلب ته ماُء جي ويامڻ سان ماسي كم ۾ ڦاسي . ماسي كندي آهي

  .)تنھن كري אئين چيو ويندو آهي. وڃي ٿي
    3/35پوڙهي جي زאل پاڙي جو سک 

ري هر كنھن كم ۾ مددگار ثابت ٿيندي پيرسن ماڻھوَء جي گهر وא(
  .)آهي

  .مڑس پوڙهو، زאل جوאن، سمجهه ُكک جو كانُ 
پوڙهي جي زאل کي، پوڙهي جي ٹھل ٹكور مان ئي وאندكائي  -1(

كرאڙو . 2. نه ٿي ملي ته پاڙي وאرن جي كيئن مددگار ثابت ٿيندي
مڑس، نوجوאن زאل جون گهرجون پوريون نه كري سگهندو آهي، 

زאل كرאڙي، مڑس . 3. پاڙيوאرن الِء سک ٿي پوندو آهي تنھن كري
  .)مڑس كرאڙو، زאل جوאن، پاڙي جو سک. جوאن، زאل جو سک

  3/50ڇوكرאڻي پوتي كنھن نه ڌوتي 
 .)نوجوאني ۾ ٿيل غلطي جو تدאرכ كونھي(

. حركتن کان كين مڑندא/ ٻارن کي كيترو به روكجي، ٻارאئپ(
  .)۾ نه كرڻ گهرجنكري ٻارن جون ڳالھيون، دل تنھن

   3/59.  آھي نه ماما کان كاڻو ماما چڱو
  .)نئين کي مڑئي ڏڍ ته ھوندوھنكمو به پنھنجو چڱو، جنھن مان (

  .   چڱو “كاڻو ماما”کان  “نه ماما”
  .)אڻھوند کان سادي شيِء به پنھنجي ڀلي(

 4/65. אنڌي جي جوِء جو א وאھي
  )بي شرم ماڻھوَء کي لڄ ۽ شرم ڇا جو؟(

پنھنجي عزت جي سنڀال نه  ،بيوقوف ماڻھو يا محتاج، بي وس ؛אنڌو(
  .)ٿو كري سگهي

  4/74 .ڏس كاڻي کان אک كاڻي چڱي
  .)غلط رאھ ڏسڻ کان بھتر ٿيندو ته رאھ ڏسجي نه(

ن بدنام كرڻ کان، پنھنجي طكاڻي؛ پنھنجو ڏيس، ديس، و ُس ڏِ (
  .)جسم ۾ אک نه هئڻ وאرو عيب چڱو آهي

  42/333۽  4/85 بکئي پيٹ ڀڳت نه ھوِء
  .)پيٹ ۾ بک ھوندي ته كو به كم پڄي نه سگھندو(

No Supper, no song   
  .)سريلو آوאز به نه ٿو وڻي/ خالي پيٹ تي رאڳ(

 4/86 .کائجي پيٹ سھائيندو ۽ ڍكجي لوכ سھائيندو
خورאכ ڀلي پنھنجي پسند جي کائجي پر لباس אھڑو ڍكجي، جو (

  .)ٻين کي به ڀلو لڳي
پائجي . ، جيكو پيٹ بردאشت كري سگهيکائجي אهو

 )26( .سگهن אهو، جيكو ماڻھو سھي
   5/21هنرمند جو هنر، بي هنر جي جند 

  .)هنرمند جيكو كم ويرم ۾ كندو، بي هنر אن مان ڦاسي پوندو(
هنرمند کي . 2. آهي ۽ بي هنر جي جانهنرمند جو هنر وكامندو  -1(

  .)هنر جو معاوضو ملي ٿو ۽ بي هنر کي هڎ هڻڻ جو معاوضو ملي ٿو
     5/30. سک سمھن كنڀار، چور نه چائن مٹي

  ).دولت جا چور نه هجن ته دولتمند کي كو خوف نه رهي(
سڃي ۽ غريب ماڻھوَء کي ننڈ سک جي אچي ٿي، ڇو جو کيس مال 

  .)ڳڻتي آهي ئي كانه /جي چوريَء جو אلكو
    8/20אول خويش بعد درويش 

  .)مطلبي ماڻھو پھريائين پنھنجو خيال رکندو آهي ۽ پوِء كنھن ٻئي جو(
ماڻھوَء تي پھرين پنھنجي پيٹ ڀرڻ جي ذميوאري آهي، بعد ۾ خدא (

  .)جي رאهه ۾ ڏيڻ جي
  9/15.  سو چور ئي ناهي، جيكو پنھنجي جوڻيت نه سڃاڻي

  .)هم جنس کي فورًא سڃاڻي وٺندو آهي هم جنس پنھنجي(
  )27(. אهو چور ئي ناهي، جيكو پنھنجو جوڻيت نه سڃاڻي

    9/24ين چونڈيندي چور، وڃي پيا ککر
  .)ٻئي جو بگاڙڻ بجاِء پاڻ ئي آزאر ۾ پيا(

  .چونڈيندي چور، وڃي پيا ککڑين تي
  )چوري كندڙ چونڈ كندو ته سادي شيِء به نصيب نه ٿيندس(

    10/1ڄٹ جي ڄمار אڍאئي کٿا 
  .)ھل ۾ گذري وئيجاهل ماڻھوَء جي عمر جِ (

ڻو جاهل، نئين شيِء نه وٺي سگهڻ كري، ساڳيَء شيِء کي گه -1(
کي، كم علمي سبب، ڦڎא فساد ۽  َءאڻ پڑهئي ماڻھو. 2. چوڙي ٿو

  .)بيماريون وغيره جام ٿين، אن كري عمر گهٹ ٿئيس

                                                           
  کائجي من پسند، پائجي لوכ پسند ؛ڏنل معنى وאرو پھاكو هيئن آهي۾ كتاب   26
ن کي چوري نه كرڻ جيكو پنھنجي دشمن يا چغلي هڻندڙ کي نه سڃاڻي، א. جوڻي کڻندڙ، رאز ڦاڙيندڙ، سلطاني گوאهه، ساڌن سان سنمک، پئنچن سان پورو: جوڻيت(  27

  .)گهرجي
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    10/5ڄٹ پڑهيو א אڙيو يا ڄٹ پڑهيو ملك אڙيو  
  .)بي علميَء کان به كم علمي وڌيك خطرناכ آهي(

  )28( .جڳ אڙيو/ ڄٹ پڑهيو، ملك אڙيو
  .)بيوقوف ماڻھو پڑهي ته عوאم الِء آزאر كري(

  10/9حكيم خطرو جان ۽ نيم مال خطرو אيمان  مني
  .)אجائي ڄاڻ جي دعوى كندڙ شخص אٹلندو نقصان جو باعث ٿيندو(

)  فارسي(ه جان، نيم مالن خطره אيمان، نيم حكيم خطر
  .)علم وאرو ماڻھو، تمام گهڻو خطرناכ هوندو آهي/ אڌوري ڄاڻ(

  10/11.  جي אهو پيش אمام آهي ته گهڻن جا وضو ڀڄندא
جتي پنھنجي مرضي هالئيندڙ سان پلئو אٹكندو אتي الچار عادت (

  .)مٹائـڻي پوندي
  )29( .אهو پيش אمام آهي ته گهڻن جا وضو ٹٹندא

  .)ڏאڍن آڏو، چڱا ڀال تيكون هڻندא آهن(
  

    10/15مسجد ڊهي وئي محرאب رهجي ويا 
  .)אصل شيِء ويندي رهي، رڳو نشاني ۽ نالو رهجي ويو(

אڳتي . اڳئي هنڌ رهندومسجد ڀلي شھيد ٿئي پر محرאب وري به س(
  .)אصول قائم رهندא :مطلب. وڌي سگهي ٿو، پوئتي نه هٹندو

   13/5ي كن کٹي كن هارאئي زجڳ مڑيوئي جوאبا
دنيا ۾ كاميابي ۽ ناكامي صرف کيڎ ۽ حرفت تي دאرومدאر رکي (

  .)ٿي

۾ ربط رکيو ويو آهي ۽ آزمائش خاطر  ڻهن دنيا ۾ ماڻھن جو پا(
مڑني אمتحانن مان كي . کيون ويون آهنتكليفون ۽ آسائشون به ر

  .)پار אكري، َکٹي ويا، كي رאهه ۾ ُکٹي، هارאئي ويا
  14/35. אڇا كپڑא کيسا خالي، ماڻھن ليکي ملك جو وאلي

  .)سچو ماڻھو אجايو كوڙو شان برقرאر رکي نه سگهندو(
رڙو، هلكڑو، سڃو ماڻھو به، سڃائي، َٺِلهه تي پيو دڙيون ٹپندو ٹ(

  .)آهي
    14/47روهيون אهي رونبا  אهي

  .)ڀاڳ نه هوندو ته سخت محنت مان به كين ورندو(
  . אهي روهيون، אهي رنبا

  ).ساڳيون ئي بدمعاشيَء وאريون حركتون هئڻ(
    14/52. رک ٹپڑ ته رئي

  .)جيكا شيِء رک سا گم(
  ) ورجيس( .رک ته رئي

   )30(. رک ٹپڑ ته رئي
   14/58ته پٹ هنڈאِء  صرفو كرين

  ).بچت كرڻ جي خيال کان پنھنجي جيَء کي نه سكائجي(
  )جيكڎهن بچت كبي ته، پٹ پائڻ جي الئق ٿي پئبو(

    16/9غريب جو وאهي א 
  ). ڏکئي وقت ۾ غريب جي مدد الِء كوبه نه אيندو(

جتي دنيا جا . ڏکئي وقت ۾ ئي خدא تعالى جي مدد پھچندي آهي(
  .)سمورא دروאزא بند ٿيندא آهن، אتان خدא تعالى جو دروאزو کلندو آهي

  16/24 اٻا، ٿڑيَء کي ٿکي وאٹونوري 
کي هركا אهڑي تدبير خيال ۾ אيندي جيكا کيس  قسمت وאري(

دي، پر بدقسمت אنسان کي هر ڀيري אهڑي منزل جي قريب پھچائين
  .)مت سجهندي جا کيس رאهه کان بي رאهه بنائي ڇڎيندي

  )  ري چوڻيٿ. (ٿـڑيَء کي ٿاٻا گهڻا، وאريَء کي وאٹون گهڻيون 
وאريَء تي رستا وغيره نه ٺاهي سگهبا آهن، تنھن كري، ٿر ۾ وאريَء (

جيكڎهن مسافر ٿورو به . جي پنڌ وאري کي کوڙ رستا نظر אيندא آهن
  .)ٿڑيو ته رڻ ۾ر لي ويندو

 17/4هن جو كم كفن سان مردو سرڳ وڃي يا نرڳ 
  .)كم ٺھي نه ٺھي پر اللچي ماڻھوَء جو وאسطو نفعي سان(

كفن، ُمڑدي جي فطري گهرج آهي، تھڑيَء طرح هر ماڻھوَء جي (
پوِء سندس عمل کڻي كھڑא به . فطري گهرج پوري كرڻ گهرجي

  .)هجن
    20/5. ڏندين ڏאند کرين گابي

  .)دلي مقصد هكڑو پر ظاهري ڍونگ ٻيو(
  )31( .)كم پوڻ تي ڀاڙيو ٿي پوي بظاهر مڑس ماڻھو ۽( 

    21/10אٺ پٺيان گهنڈڻي 
  )كنھن ماڻھوَء پٺيان بي سود لڳي پوڻ مان ڇا ورندو؟(

  )32( ).وڏي مرد سان ننڍڙي ڇوكري پرڻائڻ(
  

بي وقوف . 2. وڏن ماڻھن جي دوستي به خرאب ته دشمني به خرאب. 1(  21/20ُאَٺ جي چاڙهيَء تي به لعنت ته الهيَء تي به لعنت 
                                                           

   .ته زبان تي א א جو لفظ אٹكيل هوندسدא آهن، مسلمان پڑهندو هندو، مسلمان کي ڄٹ كوٺين) هندي(ڄٹ پڑهيو، א אڙيو،   28
تنھن تي، هيٺ ستل كتي . “كيونبه جماعت گڎجي  هاڻي لھي آُء ته! بانگ ته ڏنئي”؛ سگ ڏني ته ڀرسان لنگهندڙ گدڙ چيهكڑي گهر جي کڎ تان אڌ رאت جو ككڑ بان(  29

گدڙ ورאڻيو؛ “ كيڎאنھن؟”چيس؛ . تنھن تي ككڑ. كتي تي نظر پوندي گدڙ رکيو کڑين تي زور“ .پيش אمام کي אٿار ته جماعت ٿا كيون”ڏאنھن אشارو كندي، ككڑ چيس؛ 
  .)ڏאڍن آڏو، چڱا ڀال تيكون هڻندא آهن ؛عنيي“ .אهو پيش אمام آهي ته گهڻن جا وضو ٹٹندא” ؛ككڑ موٽ ۾ چيس“ .وضو ٹٹي پيو آهي، توهان جماعت كيو منھنجو”

  )برو فعل كرאئيندڙ/ بد عادتو(  30
  .ئڻھ عمل ۾ ماديَء وאنگر ؛ھئڻ کرين گابي .ھئڻ ؛ ڏسڻ ۾ مڑس ماڻھوھئڻ ڏندن ۾ ڏאند  31
  .“پٺيان گهنڈڻي ٿي لڳڻ”ڏنل معنى وאرو پھاكو هيئن آهي،   32
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ڻي كھڑي به هلت هلي، ته به مقصد سندس فقط ٺڳ ماڻھو ک(

  .)نقصان رسائڻ هوندو آهي
ِء آزאر ۽ نقصان پويس ته به ٻين الِء الماڻھوَء کي دولت وڌي ته به ٻين 

  .)آزאر
    22/37گهوڙو وكڻي ستو هئين ڇا؟ 

  )كرڻ کان غافل ڇو رهين؟پنھنجي قيمتي شين جي אون (
  )33( .)ھرجيڻ گאيڎي گھري ننڈ نه كر ( 

   23/16.  به پڇ لوڏي ويھندو آهي كتو
  .)ڏنگي ماڻھوَء تي به אحسان جو אثر ٿيندو آهي(

  . وڏي، صفائي كري ويھندو آهيكتو به جتي ويھندو، אتي پڇ ل
  .)جتي ويھجي، אتي صفائي سٿرאئيَء سان ويھجي(

    23/32. كتو به ڏאڙهي ۽ ڦٹ لعنت به پاڻ تي ٿئي 
אهڑو كم ڇو كجي جنھن مان نقصان ته پھچي پر رسوאئي به (

  ).پنھنجي ٿئي
  . كتو به אن کي ڏאڙهي، ڦٺ ڦٺ به אن کي ٿئي

نقصان پوڻ . 2. وאب به אن کان ٿيننقصان به אن جو ٿئي، سوאل ج. 1( 
  .)وאري کي، مال نه سنالڻ تان، هركو دڙكا ڏئي

    25/15.  گهڻ پيٹاري ٻكري کائي وئي ڇار
  .)ذيان خور نفعي نقصان کي نه ڏسندو آهي(

  . گهڻ پٹاڻ بگري، کائي وئي جهار
گهڻي پٹن وאري ماڻھوَء جي بگري، وکري، پوک کي جهار کائي . 1(

  .)يكو كم گهڻن کي سونپيل هوندو، سو به ُرلي ويوج. 2.  وڃي ٿي
    25/18كنھن جي ٻكري كير وجهي گاهه 

  .)كڎهن ڀالئي به مصيبت ۾ وجهندي آهي(
ٻئي جي بدرאن . هر كنھن کي پنھنجي كم سان مٿا کٿا ڏيڻا آهن -1(

  .)پرאئو كم كير به نه ٿو كري. 2. كيترو كم كندو
    25/21ياد كندي ٻكري ڌرאڙن جا ڌכ 

  .)بھادريَء سان كيل مقابال مخالف به وساري كونه سگهندو آهي(
   )ٻكريَء کي ڌכ هڻڻ، كڎهن کان بھادري ٿي آهي؟(

گرمي سردي مڑسن تي אيندي آهي، ٻكري به ڌرאڙن جا 
  )34( .ڌכ ياد كندي

  .  27/7. ئي ڳوليندو كوئي جو ڄڻيو ٻر
  .)ناخلف אوالد مائٹ لڄائيندو(

  ) ي ٿو، پوِء ناخلف كيئن ٿيو؟ھوאنگر ٻر ڳولئي جو ڄڻيو وאلدين كُ (
  .אوالد وאلدين تي אڍ ڇكيندو آهي

    27/11. نانگ ويو نكري ليكو پيو كٹجي
  .)نقصان پوڻو هو پئجي ويو ۽ هاڻي אجايو پئي هاِء گهوڙא ٿئي(

مجرم، جرم كري ڀڄي ويو آهي، هاڻي بيگناهه پيا  يا אصل ڏوهاري(
  .)ٿا كٹجن

    27/30شينھن جي وאت مان ڌپ 
  .)ي ويساهه كرڻ جوکو آهيتبدمعاش جي نھٺائي (

  .)ڏوهه، ڏوهاريَء جي چھري مان پيو بکندو آهي(

   38/21پيٹ ۾ ُلل ته ڳوٺ ۾ ُهل 
اللچي ماڻھوَء جي اللچ پوري ٿيندي رهندي ته هو كوڙي تعريف (

  ).كرڻ مان ڍאپندو ئي كونه

سڄي جنھن کي ماني ڍؤ تي هوندي آ، سو  2. .אن کي مستي آهي 1.(
جيكو بک ٿو مري، . هنگامو وجهيو ويٺو هوندو آهي لُ ملك ۾ هُ 

  .)سو كنڈڙي وٺيو ويٺو آهي
   30/14. نكو کارو نكو کٹو ،אٹي تي אٹو

  .)سڱ ڏيڻ وٺڻ ۾ كھڑو عيب(
جھڑي ڀاڄي . جي سڱابندي كرڻ ۾ كا كس نه آهي يبد/ ڏي وٺ(

  .)ڏجي ٿي، تھڑي وٺجي ٿي
   32/23سك تـڑ کان ٻڎ تـڑ چڱي 

אها خرאب حالت به چڱي چئجي جنھن ۾ محنت کانپوِء كجهه هڑ (
  .)حاصل ٿئي

  . ٻڎ تور چڱي ،سك تور کان
خشك ساليَء سان قحط پوندو، . خشك ساليَء کان ٻوڏ چڱي آهي(

  .)جڎهن ته ٻوڏ کان پوِء، فصل زور ڏئي אڀرن ٿا
  32/38.  مالك وڃي ٻيڑيَء چڑهيا شاهد وڃن غوطا کائيندא

  .)ماڳھين ڏجي ۾ پوندא آهن كوڙي ساک وאرא(
جـھـڑي  אهـم كـم نــكرڻ کانپوِء، كير به كونه ٿو شـاهـديَء . 1(

هركو مطلب . 3 .رڻ کانپوِء، كير به نه ٿو نھاريغرض نك. 2. پڇي
  .)جو يار آهي

    35/1ٿڌو  لوهه كٹڻ مان نكي وري نكي سري 
  ).وجهه وڃائڻ کان پوِء نكي وري َنكي سري(

هر . 2. به فائدو ناهي بي وقتائتو، كم كرڻ مان كو/ توאڻ مندאئ. 1(
  .)كم، پنھنجي وقت تي كجي

                                                           
   .ٿي אچيگھري  ڻپننڈ  سکيسو بي فكر رھي ٿو ۽ جنھن وٽ كجهه ناهي، . کان آجو كرڻ َءڻ کي ڳڻتياپ .ڻي آرאم كرڻ؛ قيمتي شيِء کپائي سمھگهوڙو وكڻ  33
אن بعد אٿي لٹا كپڑא ڇنڈي، . هكڑي همرאه، هكڑي ٻكري سان بدفعلي پئي كئي جو مالكن אچي موچڑא هڻي، ڌوڙ ۾ ليٹائي، بڇڑو كيس ۽ پنھنجي ٻكري كاهي ويا  34

پنھنجي بيعزتي كنھن کي به نظر نه אيندي آهي، אن مان به پنھنجي  :مطلب. گرمي سردي مڑسن تي אيندي آهي، ٻكري به ڌرאڙن جا ڌכ ياد كندي؛ چيائينمنھن جي پكائي کان 
  .َء جو אنومان كڍي وٺندو آهيسرسي
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    35/2. كاتي هڻيس ته رت ڦڑو نه نكريس
  .)ڏک ۽ شرم ۾ صفا ٻڎي ويو آهي(

فالڻو אهڑو كنجوس آهي، جو كاتي . 2. تمام وڏو كنجوس آهي. 1(
كنجوس مان، چڱائي . 3. هڻيس ته مجال آهي جو رت ڦڑو به نكريس

  .)جي אميد نه ٿي كري سگهجي
  .    35/18رت ڏسي رمي هڻجي 

  )بچت ڏسي طلب كجي(
جنھن ۾ رت ناهي، . ُرمي، אن کي هڻبي آهي، جنھن ۾ رت هجي. 1(

אڳلي جي حال . 2. تنھن مان رت كڍڻ جي كوشش نه كرڻ گهرجي
  .)سارو سوאل كجي

  . 36/12حجتي سو لعنتي 
  .)خرאب ٿيندو آهي گهڻو گھرو پوندڙ ۽ هلكڑو ماڻھو خوאر(

אلسالم کي  ہشيطان آدم علي .دليل بازي كندڙ/ حجتي؛ حجت. 1(
مان باهه مان ٺھيو آهيان، آدم ”سجدو نه كرڻ وقت دليل ڏنا هئا؛ 

تنھن تي خدא کيس لعنتي “ مٹيَء مان، سو کيس ڇو سجدو كيان؟
  )35( ).كري ڇڎيو

    36/23ججهي مٺائي ۾ كيئان پوندא آهن  
  .)گهڻي محبت ڏک جو باعث ٿيندي آهي(

شيِء ڏک ۽  لٿوريَء مٺائي ۾ كيئان نه پوندא آهن ڇا؟ هر فضو(
  .)غفلت جو سبب بنبي آهي، تان جو وڃي قبر ۾ پھچائي

   37/2. سھائيندو کائجي پيٹ سان سھائيندو ۽ پھرجي لوכ
کاڌو אهڑو کائجي جو دل کي وڻي ۽ لباس אهڑو پھرجي جو عام (

  .)کي پسند אچي
  .  پائجي لوכ سھائيندو ،کائجي َهٺ سھائيندو

אيترو پائجي . پيٹ بردאشت كري سگهي/ אيترو کائجي، جيترو جسم(
   )36( ).جو ساڙ سڑيا ماڻھو سھي سگهن

   37/13. مڃڻ مرאد آهي
صحيح ڳالهه جو אقرאر كرڻ جي خوبيَء کي تسليم كرڻ ۾ عار نه (

  .)كرڻ گهرجي
   .دشمن جو ڌכ مڃڻ مرאد آهي

خوبي دشمن جي / ڌכ. 2.  ڇا؟ مڃڻ مرאد آهي، جملو مكمل ناهي -1(
  .)به ڳائجي

    37/20ڀاڻو هميشه مٺو كري ڀوڳجي  
  .)كر نه كبو ته ٻيو ئي تكليف وڌنديمصيبت ۾ صبر ۽ ش(

   )كنھن جو ڀاڻو مٺو كري ڀوڳجي؟(
  . ڀڳوאن جو ڀاڻو، هميشه مٺو كري ڀوڳجي

  .)جو لکيو، دل جي خوشيَء سان قبول كجي تقسم /ڀاڻو(
    37/23پوڍאئي کان قرض نه کڻجي توڙي لک لٹائي 

  ).گال خور ماڻھوَء جو אحسان كڎهن به نه کڻجي(
سڃي ماڻھوَء . مان אمير ٿيو هجي َءجيكو نئين/ دولتيو-و؛ نوئپوِء ڍא(

وٽ دولت ته آئي آهي پر אخالق نه آيو אٿس، تنھن كري سندس ٿورو 
  ).نه کڻڻ گهرجي
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