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  ماڳ مكان وאرא پھاكا ۽ چوڻيون
  

مختصر جملو، جنھن ۾ كو אونھو ويچار يا ُسندر نكتو سمايل هجي ۽ אهو وهنوאري زندگيَء ۾ حاصل كيل 
 َءهك پيڑهي جيكو كنھن لساني سماج ۾ صدين کان وٺي هر. آزمودي تي مبني هجي، אن کي پھاكو چئجي ٿو

جيكو وقت تي אسان جي  ،אنھيَء ۾ وڏڙن جو آزمودو محفوظ آهي. يکي، زباني طور ورثي ۾ ملندو پيو אچ
   )1. (رهنمائي به كري ٿو ۽ صحيح وאٽ تي هلڻ جي نصيحت به ڏئي ٿو

هر אهو جملو جيكو تاريخ ۽ جاگرאفي، ثقافت ۽ مذهب، אٿڻي ويھڻي ۽ ڏيتي ليتيَء ۾، چٿر، ٹوכ يا تعريف 
  .چوڻيَء جي حيثيت حاصل ٿئي ٿي/ ي به پھاكيوغيره جي حساب سان عوאم ۾ مشھور ٿي وڃي، אن ک

چوڻيون موجود آهن، جن جو אن ٻوليَء جي خطي، ماڳ مكان يا جاگرאفيائي بيھك / هر ٻوليَء ۾ كي אهڑא پھاكا
  .كجهه مثال هيٺ پيش كجن. سان ضرور وאسطو آهي

   
  אنگريزي  )אلف

 When in Rome, do as Romans do 1  روم ۾ رومين وאنگر رهو.              جھڑو ديس، تھڑو ويس
 Rome was not built in a day. 2  روم هك ڏينھن ۾ نه جڑيو آهي  تريَء تي بھشت نه ٿو جڑي

درياهه ڀر ويھي، مانگر مڇ سان نه 
  وجھجي وير 

روم ۾ رهي پوپ سان אچائڻ بيوقوفي 
  .      آهي

It is ill-sitting in Rome and striving 
against Pope. 3 

مومل جي ماڙيَء کي چوڌאري 
  چارא

 All Roads lead to Rome. 4  .   سمورא رستا روم ڏאنھن وڃن ٿا
  كوئي مري كوئي جيوي، 
  ُشتريا گهول پتاشا پيوي

روم سڑيو پئي، نيرو مرليَء ۾ مگن 
  .  هئو

Rome was burning, Neru was fiddling 5 

 
  عربي  )ب
  جي كنوאر آهي نگاديَء جو هنڌ، شھر بغدאد، عرאق جي  بغدאد، عروس אلبالد 1
  صاف دل كڎهن به كوفي نه ٿيندو  صوفي، الكوفي 2
  كوفي جو رهندڙ، كڎهن به باوفا نه هوندو  كوفي، اليوفي 3
 
  فارسي  )ج
  אصفھان، سونھن ۾، אڌ جھان برאبر آهي  אصفھان، نصف جھان 1
  ي ٺاهيئي، پوِء دوزخ ڇا الِء پيدא كيئيجڎھن سيوھڻ ۽ سب  سيون سبي چون ساختي، دوزخ چرא مي پردאختي 2
  هندن الِء هندي محاورو، سنڌين الِء سنڌيَء ۾  هنديان رא هند مدح به، سنديان رא سند مدح به 3
  چنان قحط سالي شد אندر دمشق،  4

  که يارאن فرאموش کردند عشق
  دمشق جي قحط سبب، 

  يارن کان عشق ئي وسري ويو
  بي، ترسم نه رسي بکعبه אي אعرא 5

  که אين تو رאه روي بترکستان אست
  ڊپ אٿم ته كعبي نه پھچندين،

  .جا تو رאهه ورتي آهي، سا تركستان ٿي وڃي
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 پنجابي  )د
جس ني الهور ديان بتيان نهين ويکويان אوه جميا ئي  1

  نهين
جنھن الهور جون ٻرندڙ بتيون نه ڏٺيون، אهو ڄڻ ڄائو ئي 

  نه

2 
  “ياللي موس”چي؛ “ كٿي گئي سي؟”
 “پنڌ مفت دא كٹي گسي”چي؛ “ كي كرڻ گئي سي؟”

  “الال موسيٰ ”چي؛ “ كاڏي وئي ھئين؟”
پنڌ مفت جو، ڌوڙ منھن ۾ ”چي؛ “ ڇا الِء وئي ھئين؟”
  “!אلڳ

  
 ڏور אوڀر  )ھ

  )  ٿائي، چوڻي. (بئنكاכ ۾ אڇليل پٿر، كنھن كتي تي يا بکشو ٻائي تي يا بادشاهي گهرאڻي جي ماڻھوَء تي پوندو .1
  )جپاني، پھاكو. (رسيل تكليف جو بدلو، ناگاساكيَء ۾ نه وٺجي ٹوكيو ۾ .2

  
كن ماڻھن جي وאتان، موقعي مھل جي مناسبت سان، بي אختيار نكتل . مٿيان جمال، آسمان مان نازل ٿيل نه آهن

 אهڑيَء طرح،. بندي ئي آهي، تڎهن به پيا دل سان ٺھكن-كن ۾ ته فقط تك. منجھن سچائي به آهي ته سحر به. آهن
אنھن جو ماڻھن . سنڌ ۾ به ماڳ مكان جي حساب سان، كن جملن پھاكي يا چوڻيَء جي صورت אختيار كئي آهي

אول ماڳ مكان جو نالو ڏنو ويو آهي . جي نفسيات تي كيترو אثر آهي، سو پڑهندڙ پاڻ معلوم كري سگهي ٿو
  .چوڻي ڏني وئي آهي/ ۽ אن جي هيٺان، אن سان الڳو پھاكو

  
  آدم جي אوطاق .1

  )4) (شكارپور، چوڻي(ٹ אٿئي يا آدم جي אوطاق پي 1.1
منجھس گهڻن مھمانن ترسڻ جي . آدم نالي شكارپور شھر ۾ ھك ھمرאھ جي وڏي ۽ كشادي אوطاق ھوندي ھئي

جيكو به אيندو ھيو، کيس نصيب سارو لسي ۽ . كنھن کي به אچڻ وڃڻ الِء كا جهل پل نه هئي. گنجائش هئي
  . لي نه موٹي ويندو ھيوخا. ڍوڍو، کٹ ۽ بسترو ملندو ھيو

  :مطلب
 پيٹ אٿئي كن اللو کيت. 
 پيٹ אٿئي كن جوאل. 
 پيٹ אٿئي كن پرڳڻو. 
 پيٹ אٿئي كن ميان جو ڳوٺ. 
 کيس ٹوכ طور אئين چئبو آھي. هٻڇي ۽ پيٹ ھٿيي ماڻھوَء جو پيٹ ڀرجڻ نه ھوندو آھي .  

  
  آريجا .2

  الهي لنگا ويھه، آريجن مان آسرو، 2.1
  )5)  (سرو، چوڻي.  (ريجن ۾پني پرאئو ڏيھه، אچي کاُء آ

باقرאڻي / خير محمد آريجا، تعلقو ڏوكري. ۱۾ ٹي وڏא ڳوٺ آهن؛  نضلع شھدאدكوٽ-۽ قمبر آريجن جا الڙكاڻي
/ تعلقو ڏوكري(هيَء چوڻي خير محمد آريجا .  محمدي آريجا تعلقو وאرھ. ۳ڦيڑهي وאرא آريجا تعلقو قمبر ۽ . ۲

ر ۾ خير محمد آريجو نالي، ھكڑو بزرگ ٿي گذريو آھي، جيكو صاحِب آريجن جي شھ. الِء چيل آهي) باقرאڻي
سندس وقت ۾، سندس موجودگيَء ۾ كنھن کي به مجال نه ھئي جو دھل دماما يا موسيقي وغيرھ . شريعت ھيو
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شھر ۾ دھل نه وڄائڻ  اکين آريج. مڱڻھار، گذر سفر الِء ٻين شھرن ڏאنھن ويندא ھيا/ شھر ۾ رھندڙ لنگھا. وڄائي
  .مڱڻھار، אئين چئي دل جي باھ ماري/ جنھن تان ھك ڏينھن ھكڑي، آريجوي لنگھي. نه ملندو ھيوبه بان، پڳر سب
  :مطلب
 آريجن ۾ پنڻ جي پچر ڇڎي، محنت تي گذرڻ كرڻ گهرجي . 
 پنڻو آهي ته پوِء آريجا ڇڎي، ٻئي هنڌ وڃي پِنجي .  

  
  אٻاوڙو .3

  )چوڻي. (دٻي ۾ ٺكريون: אوٻاوڙي جي ٻولي 3.1
غرאفيائي لحاظ کان سنڌ، پنجاب، بلوچستان جي سرحد تي ۽ هندوستان جي رياست جيسلمير جي ج ،אوٻاوڙو
سرאئكي، پنجابي، بلوچي ۽ سنڌي ٻولين جي گڎيل אثر کان عالوه، عالئقائي لهجن جي فرق ۽ ڦير . ويجهو آهي

سببان אتي مروج جنهن . אن کي سمجهڻ ۽ ڳالهائڻ ۾ دقت ٿئي ٿي. سبب، אتان جي ٻولي چڱي خاصي بگڑيل آهي
  .بابت عام رאِء אها آهي ته دٻي ۾ کڑكندڙ ٺكرين وאنگر سمجهڻ ۾ تكليفده آهي (dialect)لهجي 
  : مطلب
 אوٻاوڙي جي ٻولي، سمجهڻ ۽ ڳالهائڻ ڏکي آهي.  
 جتكي ٻولي، دٻي ۾ ٺكريون/ بروهكي.  

  
  אروڙ .4

  هاכ وهندو هاكڑو، ڀڄندي ٻنڌ אروڙ، 4.1
  )6)  (پيشن گوئي، چوڻي. (يبَِھه، مڇي ۽ لوڙهه، سمي ويندא سوکڑ

جڎھن אروڙ وٹان مٿس ٻنڌ ٻڌאئون ته رخ مٹائي . هاكڑي وٹان وهندو هئو ،چوٿين صدي هجريَء ۾ سنڌو درياهه
درياھ جي رخ مٹائڻ سببان، . ھاڻي بجاِء هاكڑي وאري پاسي کان وهڻ جي، ٺٹي وאري پاسي ڏאنھن وهڻ لڳو. ويو

خاص طور تي بھ، مڇي ۽ لوڙھ وغيرھ ھاڻي . قون אوڏאنھن ڦري ويوندرياھ جي پاڻيَء تي ٿيندڙ سموريون رون
אڳي אھي אروڙ وאرن وٹان کين تحفي طور ملندא ھيا، جنھنكري موٽ ۾ پاڻ به אروڙ وאرن . ٺٹي طرف به ٿيڻ لڳا

  . ، אروڙ وאرن جي خاطر توאضع ۾ گھٹتائي אچي وئياندرياھ جي رخ مٹائڻ سبب. جي خاطر توאضع كندא ھيا
ماموئين هن بيت אندر پيشن گوئيَء طور چيو آهي ته، شال אروڙ جو بند ٹٹندو ۽ درياُء وري هاكڑي  אن كري

 ،پوِء ٺٹي وאري پاسي، جتي سمن جي حكومت آهي، پاڻي نه وڃڻ سبب بھه. وאري پاسي ڏאنھن سير كري وهندو
  .مڇي ۽ لوڙهه نه ٿيندא، جيكي کين وري هاكڑي وאرن کان تحفي ۾ ملندא

  :مطلب
 ياھ جي رخ ڦيرאئڻ سان حاالت ۾ به ڦيرو אچي ٿودر . 

  
  אوڍא/ אلرא .5

  )سرو، پھاكو. (نه אوڍن ۾، نه אلرن ۾ 5.1
  )سرو، پھاكو. (كڎهن אوڍن ۾، كڎهن אلرن ۾ 5.2

ھك فقير به ڀت جو . ھك ڏينھن ٻنھي ڳوٺن ۾ ڀت جي خيرאت ھئي. אڍא ۽ אلرא، ضلعي جيكب آباد جا ڳوٺ آهن
ترسڻ سان متان . جڎھن ُאڍين پھتو ته ڀت ۾ אڃا دير هئي. الِء ڳوٺان پنڌ پيو ٻنھي ڳوٺن مان ڍؤ كرڻ ،آسرو رکي

ھكڑو ڳوٺان پنڌ نكتل ھيو، وري ساھي ئي نه . ُאلرن وאري ڳوٺ جو ڀت کپي وڃي، تنھنكري ڀڳو אوڏאنھن
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ي چكو جڎھن אتي پھتو ته ڀت ختم ٿ. پٹيائين جو ُאلرن الِء پنڌ پٹيائين، سو کيس پھچڻ ۾ ٿوري ويرم لڳي وئي
  . هو

. جڎھن ُאڍين پھتو ته אتي به ڀت پورو ٿي چكو هو. بيٺي پير، پويان پير كيائين ته جيئن ُאڍن وאري ڀت کي پڄي
  .بي سود ويو ته كنھن جي وאتان نكري ويو؛ نه ُאڍين، نه ُאلرين ،سندس ٻنھي ڳوٺن ڏאنھن كيل پنڌ

  :مطلب
 نه هيڎאنھن جو رهيو، نه هوڏאنھن جو رهيو .  
 ،نه ٹن ۾ نه ٻن ۾. 
 كڎھن تڳرين ،كڎھن ڏيٿين . 
 پنجابي. (نه تين مين نه تيرאن مين، نه ٹوكري دي بيرאن مين( 
 ترجمو. (نه ٹن ۾ نه تيرنھن ۾، نه ٹوكريَء جي ٻيرن ۾( 
  ُڑكينڀيٹيو؛ نه صافيين، نه ك. 

  
  אنود كاسائيَء جي کڎ  .6

  )5) (سرو پھاكو(אنود كاسائيَء جي کڎ  6.1
سندس . نالي كاسائي رهندو هئو، جيكو هك وڏي کڎ جي مٿان كوس كندو هئوسيوهڻ شھر ۾، אنود يا حنود 
אها کڎ . جتان ڍونڍ ۽ سڑאنڈ جي ڌپ کنيون ويندي هئي. ن سان ڀريل هوندي هئيکَ אها کڎ، گهڻي رت ۽ فاضل وَ 

  . ظلم جي عالمت طور سڃاتي ويندي هئي
  :مطلب
 ظلم ۽ بربريت جي جاِء .  

  
  אورنگا .7

  )7)  (الڙ، پھاكو(ديرو ڦٹو، אورنگا وٺو  7.1
ككرאله، تعلقي شاهبندر ۾، ديرو كيھرن جي گاديَء جو هنڌ هئو ۽ אورنگزيب عالمگير، ديري جي ڦٹڻ بعد 

ديري ڦٹڻ بعد، אورنگزيب جي نالي پويان אورنگا . אورنگا بند تعمير كرאيو، جنھنکي ككرאله بندر به چوندא آهن
  . بندر وسي ويو
  :مطلب
 ي تباهه ٿيڻ کانپوِء ٻيو ورسجي وڃي ته אئين چيو ويندو آهيهك ڳوٺ، شھر يا ماڻھوَء ج .  

  
  باڊهه .8

  )الڙكاڻو، پھاكو(ڏسڻ جي ڏوكري، אندر ۾ باڊهه  8.1
باڊهه، ڏوكري تعلقي ۾ هوندي به ڏوكري شھر کان . شھر آهنٻه אلڳ אلڳ ڏوكري ۽ باڊهه، الڙكاڻي ضلعي جا 

۽ אندرאن منجهانئس غير معمولي صالحيتون ظاهر بظاهر معمولي نظر אچي  ،جيكو ماڻھو. آباديَء ۾ وڏو آهي
  . ٿين، אن الِء אيئن چيو ويندو آهي

  :مطلب
 ڏسڻ ۾ كمزور، پر אصل ۾ وڏي אثر وאرو. 
 ڇپيل رستم  
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  باهوجا .9
  )8) (سرو، پھاكو. (رهي رאهوجين، بھي باهوجين، كتي كوريجن جي 9.1

جيكو ماڻھو هجي هكڑن جو، پلجي . هنرאهوجا، باهوجا ۽ كوريجا، ذאتين جي نالن پويان سکر ضلعي جا ڳوٺ آ
  .ٻين وٽ ۽ نفعو ٹين کي ڏئي، تنھن الِء אيئن چيو ويندو آهي

  :مطلب
 جنھن جا گھڻا ٿاכ ھوندא آھن، تنھن جو ڄڻ ھك به ٺكاڻو ناھي. 
 ڌوٻيَء جو كتو، نه گھر جو نه گھاٽ جو. 

  
  بٺورو .10

  )7)  (الڙ، چوڻي(ليکا ڏي بٺوري وאرن کي  10.1
ر صحيح ڇاڻ جي ماڻھن کي كير، خوאه مخوאه بيوقوف بنائڻ وאري ڳالهه كندو آهي ته سُ -شاهبندر، جاتي ۽ کارو

  .אڳئين دؤر ۾ بٺوري جا ماڻھو به ٻين جي ليکن تي لڳي ويندא هئا. ين موٽ ڏيندא آهنئطور אٹوכ كري کيس 
  :مطلب
 ٻين جي ڳالھين تي لڳي پنھنجي مت وڃائڻ وאري کي אئين ٹوכ طور چيو ويندو آھي. 

  
  )الڙ، چوڻي(رو، دل ڏيئي بيٺو رو بٺو 10.2

  . ويندو آهي مثال ڏنوאيئن ھڻڻ خاطر ٹوכ کي وאرن شھر بٺوري 
  :مطلب
 ڀيٹيو؛ كنڈيارو، دل ڏيئي ويٺو رو. 

  
  بٺي .11

  )الڙكاڻو، پھاكو. (אڻڄاڻ الِء جھڑي ُبٺي، تھڑو بھرאم 11.1
ٻئي بلكل . شھر آهن/ وٺجا ٻه وڏא ۽ مشھور ڳ شھدאدكوٽ-قمبرُبٺي ۽ بھرאم، تعلقي قمبر علي خان، ضلعي 

ٻئي . بھرאم ۾ ريلوي אسٹيشن پڻ آهي. روڊ تي وאقع آهنويندڙ گڎوگڎ آهن ۽ قمبر علي خان کان شھدאدكوٽ 
هك ٻئي کي אيترو ويجها آهن جو، نئين ماڻھوَء کي بلكل خبر نه پوندي آهي ته بھرאم كٿي پورو ٿيو ۽ ُبٺي 

  . آهي، אهو ئي بھرאم آهي كن سادن ماڻھن الِء אهو ئي بٺي. كٿان شروع ٿي
  :مطلب
  ،جنھن سادڙي طبيعت کي ٻن شين جي فرق جي خبر نه پئي تنھن الِء ٹوכ طور אيئن چيو ويندو آهي ته

  “.هن الِء جھڑي بٺي، تھڑو بھرאم”
  

  بلخ/ بخارא  .12
  )هندي، چوڻي(ناهي بلخ بخاري  جو سک אپني چوباري، سو 12.1

  .بلخ بخارא جھڑن خوبصورت شھرن ۾ ناهيپنھنجي كکائين گهر ۾ جيترو مزو آهي، אوترو 
  :مطلب
 پنھنجي گھر جھڑي كا بادشاھي كانھي. 
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  بغدאد .13
  )سنڌ، پھاكو.  (، بغدאد منيَء ۾تِ هوڏאنھن باهه، هيڎאنھن ڀِ  13.1
ھك پاسي کان باھ ته ٻئي . مـََنھه کي باهِه لڳي وئي كنھن مھل אوچتو. ڀت جي ڀرسان گابو ٻڌل هيومنھ אندر، هك 

گابي کي، نه ڀڄڻ جي وאھ پئي ملي ۽ نه ئي كير . ابو پاڻ رسي ذريعي كلي سان سك ٻڌل ھيوگ. کان ڀت ھئي
  . אهڑيَء حالت کي ڏسي كنھن אئين چيو. ڇوڙڻ الِء دل ٻڌي אندر پئي آيس

  : مطلب
 کنڀو ڦاسڻكنھن وڏي مصيبت ۾ چؤ.  

  
  )سنڌ، چوڻي.  (يا بغدאد هيُء אنڌير آ 13.2

  . ٹوכ طور אئين چيو ويندو آهيאن جاِء الِء  تي אنصاف نه ملي،ج .بغدאد يا باِغ دאد، אنصاف جي جاِء
  : مطلب
 ظلم جي جاِء. 
 אڄ ته بغدאد ٿي ويو، يعني ظلم ٿي ويو .  

  
  بکر  .14

  )سرو، پھاكو. (َرَن َمري سکر، ڄار پوي َبَکر 14.1
ذאت به  عورت جي. بکر مٿئين پاسي ته سکر الهوאري پاسي آهي. سکر ۽ بکر، درياهه سنڌ مٿان، ٻه عالئقا آهن

ضدي وري אيڎي آهي جو مرڻ کانپوِء به . ويندي هكڑي پاسي، لڀندي ٻئي پاسي کان. عجيب شيِء هوندي آهي
  .سبڳولڻ الِء هيٺ بجاِء مٿي ڳول. پاڻي لھوאرو وهندو ته سندس الش אوڀارو وهندو

  : مطلب
 گم هيٺانھينَء ۾ ٿيڻ ۽ وري مٿئين طرف کان ملڻ. 
 ضد تي چڑھي، پاُڻ كھائي وجھندي پر ضد تان مور نه لھندي. ھيعورت جو ضد تمام گھڻو مشھور آ. 

  
  شاهه بندر /بندر .15

  )71الڙ، چوڻي، . (سوين تڑبا سوئر ،بندر جي بازאر ۾ 15.1
אن کانپوِء ستت ئي شاه . و ڏنوتهك جلباڻي فقير، شاهه بندر جي ماڻھن جي ناروא سلوכ تان كاوڙجي کين پارא

  . ٿم ٺاهيا بندر ڦٹي ويو ۽ منجهس وري سوئرن אچي
  )7)  (الڙ،  چوڻي. (ڦٹو، سوکي وٺي ربند 15.2

  . ي بندر آباد ٿيوکشاه بندر جي تباهيَء بعد، کاري ڇاڻ جي كاڇيل طرف وאقع سو
  )الڙ، پھاكو. (شاهه بندر ڦِٹو، چوهڑ ُوٺو 15.3

  .شاهه بندر شھر ڦٹڻ بعد، تعلقي جو مک شھر، چوهڑ جمالي وسي ويو
  )7)  (الڙ، چوڻي.  (پِنُ گهاٹا گهر بندر جا، پڑيَء تي بيٺو  15.4

  .شاهه بندر جا گهاٹا گهر هوندא هيا، جو فقير کي هك هنڌ بيھي پنڻ ۾ ئي چڱو خاصو ملي ويندو هيو
  : مطلب 

 ھك جاِء جي ڦٹڻ بعد ٿي آباد ٿيو وڃي. 
 پٹيل شھر جلد تباھ ٿيو وڃن. 
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  بنگاه .16
  )سبي، پھاكو( .بنگاهي جهيڑو 16.1

جو نالو آهي، جتي رند، جمالي، مگسي ۽ چانڈين جي كنھن لڱا ڇتي  بنگاهه، جهل مگسيَء کان אتر طرف وאديَء
  . ويڑهاند ٿي هئي

  : مطلب
 يا فالڻن جو . אڄ به جتي ڇتي ويڑهه ٿئي، אن الِء مثال אئين ڏنو ويندو آهي؛ فالڻن ۾ ته بنگاهه ٿي ويو آهي

  . ته بنگاهي جهيڑو آهي
  

  بھرאم .17
  ) پھاكو الڙكاڻو،. (אڻڄاڻ الِء، جھڑي بٺي، تھڑو بھرאم 17.1

  .)“ُبٺي”ڀيٹيو، (
  

  ڀارت .18
  ) هندي چوڻي(جيكي مھا ڀارت ۾ آهي، سو ڀارت ۾ كينھي  18.1

ڀارت کنڈ جون مکيه ۽ جملي . هندن جي عقيدي مطابق، مھاڀارت، هك مكمل معلوماتي ۽ مذهبي كتاب آهي
  .ڳالھيون، منجھس لکيل آهن

  : مطلب
 مذھبي كتاب، אنسان کي گھڻو كجھ سيکارين ٿا. 

  
  ڀنڀور .19

  )10) (شاهه، پھاكو، حسيني(هو ڀنڀور، آرياڻيَء אجاريو بر  19.1
گهڻي جھالت ۽ بي ديني ڦھليل هئي، جيكا پاڻ  ،جن جي אچڻ کان אڳ ™دنيا ۾ نبي אكرم، خاتم אلمرسلين هن 

  .جي مبعوث ٿيڻ کان پوِء ختم ٿي وئي ۽ جيڎאنھن تيڎאنھن روشني ڦھلجي وئي جن™ سڳورن 
  : مطلب
 ڳ آھن، تن تي آڳاٹن ماڻھن جي وڏي محنت ٿيل آھيدنيا ۾ جيكي به سڌريل ما. 

  
  )  10) (شاهه، پھاكو، الڙ. (ڀنڀورאن جي ڀڳيون، سي ڇٹيون 19.2

سسئي به ڀنڀور شھر کي تياڳڻ بعد دنيا  .بچي ويو/ ڀنڀور کي ڇڎيو، سو ئي آخر ۾ عذאبن کان ڇٹي/ جنھن هن دنيا
  .جي طعنن تنكن آجي ٿي ھئي

  : مطلب
 تياڳ ۾ ئي אنند آھي. 

  
  )אصطالح. (نڀور کي باھ لڳي وڃڻڀ 19.3

  .تباھي ٿيڻ، وאسطو ڇڄي وڃڻ، گڎوگڎ ڳالھ جو ملكان ملك ڦھلجي وڃڻ
  : مطلب
 تمام گھڻي ُرسوאئي ٿيڻ. 
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  ) 10) (شاهه، سسئي، چوڻي(پڄاڻان پرين، كجي بس ڀنڀور کان  19.4
ٻڌאيل وאٽ تي  جي جن™ هن دنيا ۾، نبي آخر زمان، حضرت محمد . محبوب کان سوאِء دنيا كنھن كم جي ناهي

  . نه هلڻ کان، دنيا ڇڎڻ بھتر آهي
  ) شاهه، سسئي آبري، چوڻي. (كونهي ڀنڀور ۾، ڌאرאن  دوس ڌڻي، آٌء ٿي  ڇالن ڇپرين 19.5

  .به مھربان نه آهي هن دنيا ۾ خدא تعالى کان وڌيك كو
  : مطلب
 محبوب کانسوאِء، دنيا جي كا به شيِء مزو نه ڏيندي آھي. 

  
  ڀينَء .20

 )11) (الڙ، چوڻي. (پيو گهمجي بازאر ۾  َءڀين 20.1
هه، جي نالي پويان درگاهه مغلڀين جي بازאر، ميلي جي وقت،  610متوفي  }جاتي شھر ۾ وאقع، شيخ سالمت 
منجهس نه كنھن کي گهمڻ ڦرڻ جي جهل پل هوندي آهي ۽ نه ئي بازאر کٹڻ جي . تمام ڊگهي ٿي ويندي آهي

  “!ڀينَء جي بازאر آهي، پيو گهم”هي؛ گهمڻ ۾ ٿك محسوس كرڻ وאري کي چئبو آ. هوندي آهي
  : مطلب 

 گهمڻ الِء گهڻو ميدאن آهي.  
  )11)  (الڙ، چوڻي. (ڀينَء جي بازאر ۾ ٻيائي نه كر 20.2

جاتي شھر אندر، . بزرگ شيخ سالمت عرف مغلڀين جي ميلي جي بازאر ۾ ٻيائي، كوڙ ۽ ٺڳي نه كرڻ گهرجي
ڻ الِء، رאئآهي ته کانئس پكائيَء خاطر يا سچ אوڳاڇ جيكڎهن كنھن جي ڳالهه ۾ ٿورو گهڻو تفاوت نظر אيندو

  “!هيَء ڀينَء جي بازאر آهي، אن ۾ ٻيائي نه كر! ٻيلي”و آهي؛ بپڇ
  : مطلب
 ڀينَء جي بازאر آهي! قھر نه كر!   
  ،لط كمن کان پاسو كجيغبزرگن جي آستانن تي.  
  )11)  (الڙ، چوڻي. (جي بازאر آهي َءقھر نه كر، ڀين 20.3

  !ظلم ۽ قھر نه كر! جو خيال كر َءزرگيبزرگ مغلڀين جي ب
  : مطلب
 ھمڌ جو مان رکڻ گھرجي/چڱي جاِء . 
 ڏאئڻ وאنگر ستون گھر ضرور ٹارجي. 

  
  )7)  (الڙ پھاكو.  (كيئن؟ چي؛ نه هاال، نه ڀينَء 20.4

  .هكڑي دوست ٻئي کان پڇيو“ فالڻو ڳالهه مڃي ٿو يا نه؟”
  . جھائڻ الِء ورندي ڏنيکيس سم ،ٻئي دوست“ .شرאفت سان ته نه هاال نه ڀينَء”

  :مطلب
 شرאفت سان، نه هالن جا پير مڃائيندس ۽ نه وري مغلڀين جو بزرگ .  

  
  تنگوאني .21

  )چوڻي. (تنگوאني، تنگ ماني 21.1
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ضلعي كشمور אئٹ كنڌكوٽ ۾ آھي، جنھن کي ھن وقت تعلقي ھيڈ كوאرٹر ) شهر/ وאهڻ(جي وستي  َءتنگوאڻِي
گڈو بئرאج مان . ڳهڻو، شاهي وאهه مان نكري ٿو. مٿان אڏيل آهيوאھ  /و شاخאھو شھر ڳهڻ. جو درجو مليل آھي

وאريون  َءאن جي ٺهڻ کان אڳ، تنگوאڻيَء جي پسگردאئي. بلوچستان جي سرحد تي وهي ٿو -نكرندڙ אهو وאهه، سنڌ 
 فصل گهٹ ٿيندא. ُهرلن ذريعي زمين تي پاڻي چاڙهبو هيو. جي אڻاٺ سبب، אيتريون آباد نه هيون َءزمينون، پاڻي

  .جنهن تان אئين مشهور ٿيو. ماڻهن ۾ تنگدستي ڏאڍي هوندي هئي. هئا
ڏאڍي رش  ،كنڌكوٽ ۽ ٺل جي وچ ۾ אندر،ٻي تاويل هيَء كئي ٿي وڃي ته گڈوَء کان جيكب آباد ويندڙ ريل 

جنهن تان ريل ۾ ٹنگجي سفر كندڙن אئين مشهور كيو؛ . خاص كري تنگوאڻيَء کان ٺل تائين. ٿيندي هئي
  .“ٹنگ مانيتنگوאڻي، ”

  : مطلب
 ريل ۾ ماني رکڻ جي جاِء به نه ملندي، אها به ٹنگي کڻي هلڻي پوندي ،تنگوאڻيَء کان پوِء.  

  
  ٿــر .22

  )سرو، پھاكو! (אڀي ڳئون ٿر گابا، چي؛ ڌאيا ڙي ڌאيا 22.1
مينھن ته ڌאپي ”سست زאلس ستت جوאب ڏنس؛ “ مينھن ڏڌَو؟”ڌڻيَء، گھر پھچي زאل کان پڇيو؛ -ھكڑي گھر
يكدم چيائينس؛ ؟ ھوندאئين و كٿانتڌא. ۾ אترگابو  تههي آبيٺل ر ۾ وڀאگھر جي  ڳئونڌڻيَء ڏٺو ته - رگھ“ .وئي

چلھ تي ويٺل ننھن مانيَء جو ويليل لولو אڌ ۾ ڇڎي “ אھو ڌאئيندو كٿان؟! אڙي ڳئون آھي ٿر ته گابو آھي אڀي”
پري کان گابو ! كوڙن گھپٹي”: چيسڌڻيَء يكدم چپ كرאئڻ الِء -گھر“ !چشكا مين به ٻڌيا! چاچا”چوڻ لڳي؛ 
  “ .كيئن ڌאئيندو
  : مطلب
 جيكو ظاهري كوڙ هڻي تنھن الِء ٹوכ طور אئين، چيو ويندو آهي .  
  )12)  (ٿرپاركر چوڻي. (نه كڻ تي ،ٿر آهي ٿڻ تي 22.2

 باقي אناج تي ٿرين .گاه پٺي تي مال متارو ٿئي ۽ کير مکڻ ججهو ٿين .ٿري ماڻھن جو گذرאن مال متاع تي آهي
  .جو خاص جياپو نه آهي

  : مطلب
 ٿرين جو گذر مال جي کير مکڻ تي آھي .  
 )پهاكو/چوڻي(ٿر ڏلهي ته سنڌ جهلي، سنڌ ڏلهي ته كير جهلي؟  22.3

نهري ۽ زميني آبي ذخيرن تي آباد ٿئي  ،جڎهن ته سنڌ جو سنئون سڌو عالئقو. ٿر جو عالئقو، ُوٺي تي آباد ٿئي ٿو
تي א .۾ قحط پوندو آهي ۽ אتان جا אصلي باشندא به سنڌ ڏאنهن رخ رکندא آهنبرساتن نه پوڻ جي صورت ۾، ٿر . ٿو

سنڌ جي عالئقي ۽ وسيلن ۾ אيتري كشادگي . کين پنهنجي ِسَر بچائڻ الِء אّن پاڻي ۽ مال الِء چارو ملي ويند آهي
  . آهي جو قحط دورאن ٿرين جي َسَٹ سهي سگهندא آهن

. ٹيل ٿري ته ٺهيو پر سنڌ جا אصل باشندא به אن جي لپيٹ ۾ אچي وڃنجيكڎهن سنڌ ۾ به قحط پوي ته پوِء آفت س
 !אن صورت ۾ אهي الچار كيڎאنهن وڃن؟. سڀني الِء پنهنجي جان بچائڻ به مورאڳو مشكل ٿيو وڃي

  : مطلب
 وڏن کي كير پالي؟. ننڍن کي وڏא پالين 
 ؟كير بردאشت كري ،وڏن کي پيل نقصان. وڏא بردאشت كن ،ننڍن کي پيل نقصان! 
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 جہ سين لوڙאئو ٿيا، جنين ڌאر رهن،   22.4
  )10)  (شاهه مارئي چوڻي. (مارو منجهه ٿرن، رهي رهندא كيترو

  جنھن جي آسري تي ٿر جھڑي ملك ۾ رهجي، سو ئي ڦورو ٿي پوي ته پوِء مارو ماڻھو ملير ۾ كيترو رهندא؟ 
  : مطلب
 حاكم پيا رعيت جون لڄون لٹين ته ٻيا ڌאريا كيتري لڄ رکندא!  
 ھر پيو پوک کي کائي ته وאهي كيترو وאهت كندא؟پي  
  )سنڌ، چوڻي. (رאڳ پنجاب ۾ ڄائو، ٿر ۾ مئو 22.5
وאرن کيس  سنڌ. אن نسبت سان ڄن سندس جنم پنجاب ۾ ٿيو آھي. وאرא آھنپنجاب جا אصل گائك صوبي رאڳ 

ندس ڳائڻا قدردאني كندي مٿس لک لٹايائون، جنھن سببان س. پسند كيو ۽ گائكن جي خاطر توאضع كيائون
ٿر وאرن غربت سبب نه ڳائڻن جي خدمت كئي ۽ نه  אھڑيَء طرح. אن نسبت سان ڄڻ سندس پاليندڙ آھي. باقي رھيا
אن نسبت سان ڄن . جيكڎھن پھتو ته نه پليو ۽ نه پروאن چڑھيو. جنھن سببان رאڳ ڄڻ ٿر ۾ پھتو ئي نه. قدردאني
   .وري ويموڃي ٿر ۾  رאڳ
  : مطلب
 ٿر وאرא مور منجهانئس ڄاڻن ئي نهاد كيو، وڌيو ويجهيو سنڌ ۾، رאڳ پنجاب وאرن אيج .  
  )12) (ٿرپاركر، چوڻي. (سنڌ ۾ آهي ٿڻ تي، ٿر ۾ آهي كڻ تي 22.6

  .مينھن جي وسڻ کانپوِء وאرن گاهن تي آهي ،ٿر وאرن جو گذرسفر
  .)ڀيٹيو؛ ٿر آھي ٿڻ تي، نه كڻ تي(

  )سنڌ، پھاكو. (سنڌ ۾ پڇي كونه، ٿر ۾ كنورٻائي 22.7
سنڌ ۾ رאڳ جا ڳائيندڙ ۽ ڄاڻيندڙ گهڻا  .پيا مھارאڳي سمجھندאאتي سيکڑאٽ کي به  .אڳ جا ڄاڻو كونھنٿر ۾ ر

  .آهن، אتي بي سري کي گهٹ عزت ملندي
  : مطلب
 جتي وڻ ناهي، אتي كانڈيرو به درخت.  
  )سنڌ پھاكو! (ته كين ٿيلھيندو ئونئي مارئي نيندو، ٿريئي نيعمر ن 22.8

كنھن . ملك مان لڎאئي كين ڇڎيندو. وڌ ۾ وڌ كم نه كندو. ۾ نه گھٻرאئجيوةي ماڻھوَء وٽ كم الِء وڃڻ 
  .وهنوאر ۾ ڊڄندڙ کي، دل ٻڌرאئڻ الِء אئين چيو ويندو آهي

  : مطلب
  پير پٹ نه ڏيندو ته زאل ته نه کسيندو.  
  )12)  (ٿرپاركر، چوڻي.  (وٺو ته ٿر، نه ته بر ئي بر 22.9

مينھن پيو ته . جو دאرومدאر، مينھن جي پاڻيَء تي آهي جي آباديَء ٿر، وאري جي دڙن تي مشتمل عالئقو آهي جنھن
  .ٻيَء صورت ۾ قحط کان ماڻھو ۽ مال متاع به لڎي ويندא. ٿر ۾ کير، مکڻ جام ٿيندو

  : مطلب
 وسي ته آهي ٿر، نه ته آهي بر. 
 سڄي جڳ ۾ אن سان ئي אوڀڑ אڀري ٿي. برسات رب جي مھر جي نشاني آھي. 

  
  ٹلو مل جي אوطاق .23

  ) ساهتي، پھاكو(مل جي אوطاق ڏٺي אٿئي ڇا؟  ٹلو 23.1
  . جيكو ماڻھو گهڻي هج ۽ اللچ رکي تنھن کي ٹوכ طور אئين چيو ويندو آهي
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  : مطلب
 ڀيٹيو؛ ليلي مل جو ھٹ ڏٺو אٿئي ڇا؟ 
 مونکي لولي مل جو كڑمي سمجھيو אٿئي ڇا؟ 
 مونکي مئل ٻار تان ڄاول سمجھيو אٿئي ڇا؟ 

  
  ٹنڈو אلھيار .24

  )ساهتي، پھاكو(و، كاڏي ٹنڈو אلھيار؟ كاڏي منھن مريم ج 24.1
ٹوכ طور אئين  الِء،אهڑي ماڻھوَء کي باز رهڻ . هكڑو ماڻھو غلط رستي تي هلي ته منزل تي هرگز كين رسندو

  . چئبو آهي
  

  ٹنڈو محمد خان .25
  )الڙ، چوڻي(ٹنڈو محمد خان، معشوقن جو مكان   25.1

  .هجن، אتي معشوق ته אزخود پھچي ويندא جتي مير صاحب. ٹنڈو محمد خان، ميرن ۽ ٹالپرن جو شھرن آهي
  : مطلب
 منزل تي رسڻ الِء، صحيح وאٽ وٺڻي پوندي. 

  
  ٹنڈو ميرعلي .26

  )ساهتي، پھاكو. (ٹنڈي جي ٹوٽ، محرאب پور تي پئي 26.1
 ۽ آمھون سامھون ٻئي هك ٻئي جي بلكل ويجهو. ٹنڈو ميرعلي ۽ محرאبپور، ضلعي نوشھروفيروز جا شھر آهن

  . حركت سبب، آپدא محرאب پور تي آئي ته אئين مشھور ٿيو ٹنڈي وאرن جي كيل. آهن
  : مطلب
  ُتي پئي رڻڀيٹو، چٹي چنيجن جي، پ.  

  
  ٺٹو .27

 مكلي ٹكري، ننگر ٺٹو ۽ پير پٺو،  27.1
  )13)  (الڙ، چوڻي. (جنھن نه ڏٺو، تنھن كجهه نه ڏٺو
هك پھتل بزرگ هيو، پير پِٺو، . گهڻي ۾ گهڻا مدرسا، ٺٹي ۾ هيا.دنيا جو وڏي ۾ وڏو مقام، مكليَء ۾ آهي

  . جنھن جي كري ٻاهريان، حملي آور، ٺٹي تي كامياب حملو نه كري سگهندא هيا
  : مطلب
 جڳ مشھور جايون، جنھن گهمي نه ڏٺيون، تنھن ڄڻ كجهه نه ڏٺو. 
 الھور جون بتيون، جنھن نه ڏٺيون سو ڄڻ ڄائو ئي ناھي.   

  
  ٺل .28

  )چوڻي. (آهي گل: ٺل 28.1
ٻاهرאن لڎي آيلن جو، ٺل بابت مختلف . אنهن لفظن سان تعريف كندא آهن ،جيٺل شهر جا رهوאسي، پنهنجي شهر 

ٺل ”يا “ ٺل، رل”يا “ ٺل، دل ڏيئي ويٺو رل”پر شكايت به كن ٿا؛ “ ٺل، گل آهي”אهي אھو ته مڃين ٿا ته . رאيو آهي
  .وغيره وغيره“ ڏنو ٺكاُء، عودي אڌوאڌ
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אئين جيئن . אنهن جو حقيقت سان گهٹ تعلق آھي. نبه ٺهيل آه אهي سڀ تكبند چوڻيون، چٿر يا ٹوכ  طور
  . هكڑو لطيفو مشهور آهي

  .هكڑي ٺالهيَء کان كنهن پڇيو“ كهڑي شهر ۾ رهندو آهين؟”
جنهن جي نالي کي אبتو ”ٺالهيَء کيس ڳجهارت جي אندאز ۾ جوאب ڏيندي ٻڌאيو؛ “ .مان אن شهر ۾ رهندو آهيان”

  .“كجي ته لٺ ٿي پوي
  : مطلب

  .شهرن بابت به چوڻيون ٻڌڻ ۾ אينديون آهن/ ي ، ٻين ڳوٺن אنهيَء نمون
  ،گهوڙي جي ڦٹي وهي ٹانگي ۾ 

 ڏאند جي ڦٹي وهي گهاڻي ۾، 
  .آفيسر جي ڦٹي، نوكري كري الڙكاڻي ۾

 ،ڌنڌ دودאپور، قهر كوٹڑي، ظلم زورڳڑهه  
  .هنيل حيدرآباد ، شير شيرאنپور، دאئو ٻچن کائو

 ڀيٹيو؛ جيكب آبادي، نر نه مادي. 
 يرپوري منڈي، چانڈאڻ چنڈي، عودي سنجن سوڌي،م  

  )چوڻي. (ٺل ڏنو ٺكاُء، هلي ڏسو ڳڑهيَء جو لقاُء
  )چوڻي(ٺل آئي جو، ڄائي جو نه  28.2

جنهن سبب، אھي ٺل بابت . ٺل جي אصل رهوאسين، ٻاهرאن لڎي آيلن جي ڀيٹ ۾، كا خاص ترقي نه كئي آهي
  .“ٺل آئي جو، ڄائي جو نه”شكايتي אندאز ۾ چوندא آهن؛ 

ٻين شهرن وאرא به پنهنجن “ .جيكب آباد آئي جو، ڄائي جونه”جيكب آباد شهر جا אصل باشندא به אئين چوندא آهن؛ 
هونئن به ٻاهرאن لڎي آيل، فطرتي אصول تحت، هميشه אصل باسين جي ڀيٹ ۾ . شهرن بابت אئين چئي سگهن ٿا

  .گھڻي ترقي كندو آهي
  : مطلب
 دنيا جي ترقي ماڻين ٿا ،الڏאئو ۽ گھر ڇڎيندڙ ماڻھو ئي. 

  
  پٺو .29

  )14)  (الڙ، چوڻي. (بركت پير پٺو، هك مئو هك ٹٺو با 29.1
אهو . پھريون دفعو مٿس محمد تغلق אول حملو كيو. پير پٺي جي بركت سان، ٺٹو ٻه دفعا حملي کان بچي ويو
، سو به بيماريَء ٻيو حملو سلطان فيروز شاهه تغلق كيو. حملي دورאن بيمار ٿي پيو ۽ بيماريَء وگهي مري ويو

فيروز شاهه ٹٺو، تنھن کان پوِء ننگر شھر جو نالو ننگر ٹٺو يا ننگر ٺٹو يا . جي ڦھلجڻ سبب ڊڄي يا ٹھي وٺي ڀڳو
  .فقط ٺٹو پئجي ويو

  : مطلب
 بزرگن جي بركت سان، شھرن تان آپدאئون ٹري وينديون آھن/پٺي .  
 مكلي ٹكري، ننگر ٺٹو ۽ پير پٺو،  29.2

 ) 13) (الڙ، چوڻي. (هه ڏٺوجنھن نه ڏٺو، تنھن كج
  : مطلب
 )  ٺٹو”ڀيٹيو؛“(  
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  )15)  (الڙ، پھاكو(نام پٺي جو، گام ڏאتار جو   29.3
. جمعيل شاهه عرف ڄام ڏאتارٻيو سلطان شاهه عالم عرف پير پٺو ۽ ھك ضلعي ٺٹي جا ٻه بزرگ شخص آهن؛ 

يت آهي ته پير پٺي ئي ڄام مشھور روא. ٻنھي بزرگن جون مزאرون، هك ئي ٹكريَء تي، ٿوري وڇوٹيَء تي آهن
  . تنھنجوآھي ڳوٺ جڎھن ته ، ھوندو نالو منھنجوڳوٺ تي يعني  “.نام همارא، گام تمھارא”ڏאتار کي چيو؛ 

  : مطلب
 אڄ به كير ڏאتار تي ويندو آهي ته ٻڌאئيندو آهي؛ پٺي ٿو وڃان .  
 ھيد تي وڃڻ وאرא لونگ يا شادي ش. وאرא، آلي شاهه تي حاضري ضرور ڀريندא آهن ڻشاهه گودڙئي تي وڃ

  )7. (تيئن پير پٺي تي وڃڻ وאرא، ڏאتار تي حاضري ضرور ڀريندא آهن. فقير تي حاضري ضرور ڀريندא آهن
  

  پـُرڻ .30
  )5)  (ساهتي، پھاكو. (چٹي چنيجن جي، ُپرڻ تي پيئي 30.1

مشھور تنھن کان پوِء  .چورن کي، چوري چنيجن جي ڳوٺ مان نكرڻي هئي، ُڀل ۾ وڃي ُپرڻ شھر مان كيائون
  . چنيجا ۽ ُپرڻ ڳوٺ، تعلقي مورو، ضلع نوشھرو فيروز ۾، درياهه سنڌ جي کاٻي كنڌيَء تي אڏيل آهن. ٿي ويو
  :مطلب
  هكڑن جي مصيبت ٻين تي پوي ته אئين چئبو آهي . 
 ڀيٹيو؛ ٹنڈي جي ٹوٽ، محرאبپور تي پيئي.  

  
  پليجا .31

 رאهوجن ۾ رאت، قادر نه وجهي كنھن جي،  31.1
  )سرو، چوڻي. (آئي ڀت جي پليجن مان پاٽ، ڀرجي

کيس نه ماني کارאيائون . هك بزرگ، رאهوجن جي ڳوٺ ۾ مھمان ٿي آيو. سکر ضلعي جا ٻه ڳوٺ، پليجا ۽ رאهوجا
جڎهن ته پليجا ڳوٺ ۾ رهڻ دورאن، אتان جي رهوאسين . مڇرن به ڏאڍو تنگ كيس. نه سمھڻ الِء چڱو هنڌ ڏنائون ۽

  . هنڌ به چڱو ڏنو هيائونس، تنھن کانپوِء אئين چيائينپاٽ ڀت جي ڀري موكلي هيس ۽ رهڻ الِء 
  :مطلب
  و پنھنجي אخالق سان پنھنجي ذאت جي ناموس وڌאئي ٿو ۽ پنھنجي پركارن سببان پنھنجي ذאت كره

  .لڄائي ٿو
  

  پنجاب .32
 ) سنڌ چوڻي. (رאڳ پنجاب ۾ ڄائو، سنڌ ۾ پليو ۽ ٿر ۾ مئو 32.1
  :مطلب
  )ڀيٹيو؛  ٿر(  

  جاتي .33
  )11)  (الڙ، پھاكو( جاتي، قرب جي كاتي  33.1

كڎھن كي . جنھن سان אڳلي جو سر کڄندو آھي ۽ ٻئي جو پيٹ ڀربو آھي. كاتي، كھڻ جي كم אيندي آھي
 اكاتي ڦيرאئڻ وאرא אھڑو ته مٺڑي نموني سان كاتي ڦيري ويندא آھن جو كسڻ وאري کي كسجي وڃڻ تائين لک

  .ويندي آھي אھڑن كھڻن کي، مٺي ڇريَء سان تشبيھ ڏني. ئي نه پوندي آھي
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جاتي شھر . جاتي شھر جي رهاكن منجھ جيكا محبت، قرب ۽ پاٻوهه آھي، تنھن بابت אشارًتا אئين چيو ويندو آهي
  )7. (جي ماڻھن جي محبت، پاٻوهه سبب אهو پھاكو مشھور ٿيو آهي 

  : مطلب
 چاچي به كوٺڻ، چھنڈڙي به پائڻ .  

  
  )11)  (الڙ، پھاكو. (جاتي كل جت، ماڃر كل مي 33.2
جڎهن ته ماڃر ۾ مي، مئي يا مالح قوم جا ماڻھو . אتي آباد به جت آهن. شھر، جتن جي نالي پويان سڎجي ٿو جاتي
  )7. (آباد آهن
  : مطلب
 جاتي شھر، جتن جو ۽ ماڃر مھاڻن جو ٻڌאيل آھي .  

  
  )7) (الڙ، چوڻي. (جوאن، پيرين אگهاڙא/ جاتيَء جا جت 33.3

جي אدب جي لحاظ کان، جتي الهي، ) هه 610متوفي  } خ سالمتشي(جاتيَء جا جت، אكثر كري، مغلڀين אولياَء 
  .همندא آهنپير אگهاڙא كري گ

  : مطلب
 אدب كرڻ وאرو ماڻھو، پري کان پڌرو. 
 جنين אدب، تنين عجب .  

  
  )11) (الڙ، چوڻي(جاتيَء جو جت ته كونه آهين؟  33.4

  .ڌرو هوندو آهيجاتيَء جو جت، وضع قطع ۾، جتكي ٻوليَء ۽ پيرن אگهاڙي هئڻ سبب، مڑني ۾ پ
  : مطلب
 אدب كرڻ وאرو ماڻھو، پري کان پڌرو. 

  
  )7) (الڙ، پھاكو(ڇڇ مڑيوئي ڇوكريون، جاتي مڑيوئي جوِء  33.5

/ جنھن سببان، אهي سڱابنديون. ڇڇ جھان خان وאري عالئقي ۾، مالح قوم אندر، ڇوكريون گهڻيون هونديون
  . وڃي جاتيَء وאرن سان ڳنڍيندא هيامائٹيون مٹيون 
   :مطلب
 زאل ٿي وئي/ ، جاتيَء ۾ جوِءجي ڇوكري ڇڇ . 

  
  )7)  (الڙ، پھاكو.  (سنڈو ڦٹو، جاتي وٺي 33.6

אتان لڎپالڻ سبب، جاتي . جوאر ڀاٹا سبب تباهه ٿيو ۾ ع1819جاتيَء جي ڏکڻ ۾، كجهه ميلن تي سنڈو بندر، جيكو 
  . وڌيك وڏو شھر ٿيو

  : مطلب
 ھكڑن جي ڦٹڻ سان ٻيا شھر آباد ٿيو وڃن. 

  
  )7)  (الڙ، پھاكو.  (ٽ هٿ ۾، جت جاتي ٿو وڃيكارو بو 33.7

ٻھرאڙيَء ۾ يا كچن رستن تي، بوٽ پائڻ سان بوٽ جي چمك دمك به گهٹجي ٿي ۽ אندر مٹيَء جي دز پوڻ سبب 
شھر ۾ پھچي، پير . جنھن سببان ٻھرאڙيَء جا جت، شھرن ڏאنھن پيرين אگهاڙא אيندא آهن. به هالکي ٿئي ٿي ۾ هلڻ

  .هنڌوئي بوٽ پائيندא آ
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  : مطلب
 אھا سندن ڳوٺاڻي ھئڻ جي نشاني آھي. ڳوٺاڻان، رאھ ۾ بوٽ نه پائيندא آھن. 

  
  جاوא .34

  جيكو وڃي جاوي، سو ول نه آوي، 34.1
  )سرאئكي، سرو، چوڻي. (جيكڎھن آوي ته پڑ پوٹي ڍאوي

אتي  .نجاوא، ڏکڻ אيشيا ۾ هزאر جزيرن تي مشتمل عالئقو آهي، جنھن ۾ אنڈونيشيا ۽ مالئشيا جا ملك אچي ٿا وڃ
موٹندو ته אيترو مال هٿ كري  كڎھنجي .אتي وאپاري هك دفعو ويو ته ياعمر نه موٹندو. گرم مصالحا ٿين ٿا

  . جو ست پيڑهيون ويٺيون کائنس ،אيندو
  : مطلب
 فالڻن جا ته جاوא آھن. 
 وڏو مال كمائڻ وאري الِء אئين مثال ڏنو ويندو آھي. 

  
  جوڻ .35

  نر نگر، نار نصرپور، نرت نورאئي، 35.1
  )الڙ، چوڻي. (ي ڏسو جوڻ، جتي كپھه جو وאپار آ جائيهل

نظر جي جوت / نرت .خوبصورت ٿئي ٿي نصرپور جي وري عورت/ نار .ڏسڻ وٹان ھوندو ، ننگر ٺٹي جويا مرد نر
تمام ۾ ) ضلعي بدين(شھر  كپھه جو وאپار وري جوڻ .تمام بھتر آھي وאرن جي) ٹنڈو محمد خان(نورאئي شريف 
  . هلي ڏسڻ جھڑא آهنسمورא אھي . سٺو ھلي ٿو
  : مطلب
 ھر ماڳ، كنھن نه كنھن سبب جي كري مشھور آھي. 

  . אها چوڻي هيٺينَء طرح به مشھور آهي
 نرت نورאئي، نار نصرپور، ڦل فتح باغ،  35.2

  )الڙ، چوڻي. (هلي ڏسو جوڻ جتي كپھه جو وאپار
  جوهي  .36

  )9) (سبي، جغدאلي، پھاكو(جوهي کان لوهي، نه وאهي نه אوهي  36.1
 ڻجبل وڃ ھجوهي شھر کان رو .روهه جبل جي آسپاس سان تعلق آهي ،پھاكي جو كاڇي وאري عالئقي ۾هن 

تي אڳ ۾ كا وسندي نه هئي، جنھن کان אئين  אنھيَء وאٽ .لنگهي ٿي/وھيکان وسندي  َء جيلوهي ،وאري وאٽ
  . مشھور ٿيو
  : مطلب
 كي ماڳ سڃائي سببان پڻ مشھور ٿين ٿا. 
 جغدאلي( .ئي نه אوئيجوئي کئون لوئي، نه وא(   

  
  جيسلمير .37

 سنڌ سمون، كڇ چنون، ڀاٹي جيسلمير،  37.1
  )ٿرپاركر، چوڻي(چوٿون چغده، جنھن جي پيڑهيَء مٿي پير 

جي عالئقي جا وري  جيسلمير .ھيا چناتي حكمرאن كڇ אھڑيَء طرح وري . ھيا سما ،سنڌ جا حاكمآڳاٹي دور ۾ 
  . يئنه ه ن تيٹنھي هنڌي אنھن ذאت ورچغدو جڎھن ته . ڀاٹي ھيا/ ہڀاٹي حكمرאن
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  : مطلب
 كي عالئقا كن ذאتين سببان مشھور ٿين ٿا.  
 مٿي پيرو پلنگ سنڌ سمو، كڇ چنو، ڀاٹي جيسلمير، چوٿون چغده، جنھن ج.  

 
  جيكب آباد .38

  )אتر، چوڻي،  چيڑ. (جيكب آبادي، نر نه مادي 38.1
جي گهٹ ڄاڻ رکڻ  َءمعاملي فهمي گهٹ پڑهيل ۽. جيكب آباد جي ماڻهن ڏאنهن سادڙو هئڻ وאرو אشارو آهي

אهوئي . سبب، نه بحث ڀلو كري سگهندא آهن ۽ نه ئي وري سٹائتي نموني سان كنهن کان كم وٺي سگهندא آهن
. جڎهن ته אن تكبند چوڻيَء جو حقيقت سان تعلق گهٹ آهي. سبب آهي جو مٿن، אهڑيون چٿرون به ٺهيل آهن
  .“شكارپور شهزאدي، אچي نر وڃي مادي”هي؛ جيئن شكارپور بابت هن چوڻيَء جو به گهٹ آ

  : مطلب
  جيكب آباد جا ماڻهو نه ماين وאنگر زبان سان جهيڑو ڳائي ڄاڻن، نه ئي نشانبر ٿي مردن وאنگر لٺ يا

  .ُڌكي سان وڙهي ڄاڻڻ
  جيكب آبادي، نه ڇڎن نر نه مادي”אنهيَء ٹوכ جي موٽ ۾ جيكب آباد وאرن به جوאب ٺاهيو آهي؛.“  

  
  جهول .39

  مھل گم، ڇاڻڻ مھل ڇتا،  گهوٹڻ 39.1
  )  ساهتي، پھاكو. (پيئڻ مھل אئين آيا، جيئن جهول ۾ كتا

ضلعي سانگهڑ جو شھر جهول، جنھن ۾ كتا جام آهن، مطلب جيكي ماڻھو كم کان لھرאئين ۽ فائدي ۾ אچي 
  . حصو ڳنڍين تن الِء ٹوכ طور אئين چيو ويندو آهي

  : مطلب
  ٿاكي عالئقا كن ذאتين سببان مشھور ٿين . 
  ،گهوٹڻ مھل گم، ڇاڻڻ مھل ڇتا 

  .  كتا گئو سائينَء جاپيئڻ مھل جيئن 
  ،گهوٹڻ مھل گم، ڇاڻڻ مھل ڇتا 

  .  كتا مير عليمرאد جاپيئڻ مھل جيئن 
  

  چنيجا .40
  ) 5) (ساهتي، پھاكو( .چٹي چنيجن جي، پرڻ تي پئي 40.1

  )پرڻ ؛ڏسو(
  

  چوهڑ جمالي .41
  )7( )الڙ، چوڻي. (چوهڑ جمالي، کيسا خالي، مڑس موאلي 41.1

  . جنھن تان سندن الِء אئين چوڻ ۾ آيو آهي .جا ماڻھو مسكين ۽ غريب آهن َءچوهڑ جمالي
روزگار جا ذريعا گهٹ آهن، . جاتيَء ۾ غريب، مسكين ۽ فقيري لڎي جا ماڻھو جام رهن ٿا ؛ٻيَء روאيت مطابق
  .يندو آھيچوھڑ جمالي گھمڻ جو אئين مشورو ڏنو و نکمڻن ۽ وאندن ماڻھن کي ٹوכ طور جنھنكري
  : مطلب
 אڇا كپڑא کيسا خالي، گهمو چوهڑ جمالي. 
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  ساهتي(אڇا كپڑא کيسا خالي، هلي گهم دאلي(  
  ساهتي(אڇا كپڑא کيسا خالي، ماڻھن ليکي ملك جو وאلي( 

  
  ) 7) (الڙ، پھاكو. (شاه بندر ڦٹو، چوهڑ وٺو 41.2

  )شاهه بندر/ بندر ؛ڏسو(
  

  )7)  (الڙ، چوڻي( !وڃي چوهڑ جا ڏيئا ٻار 41.3
ڏيئا رکي ڇڎيندא هئا ته جيئن  ،ياٹيون ٺھرאئيڏهندو قوم جا ماڻھو، دكانن جي سينگارڻ وאسطي، ڀتين ۾ هتي 

  .بيروزگار کي ٹوכ طور אئين چيو ويندو آهي. رאت جو روشني رهي
  : مطلب
 جي گهٹين جا ڏيئا ٻار َءجي وאندو آهين ۽ كم كار نه אٿئي ته وڃي چوهڑ جمالي ! 
 بيكار کان بيگار ڀلي .  

  
  ڇڇ .42

 ) 7)  (الڙ، چوڻي(ڇڇ مڑيوئي ڇوكريون، جاتي مڑيوئي جوِء  42.1
  )جاتي ؛ڏسو(

  
  خرאسان .43

  )الڙ، پھاكو. (كري نه خرאساني خوאر 43.1
گڎهه . چئبو آهيپڻ کي خرאساني خچر گڎھن ن אنھ .جتان جا خچر ڏאڍא مشھور آهن ،خرאسان، אيرאن ۾ آهي

  . رאن خرאساني ئي سڎيو ويندو آهيبيوقوفيَء جي نشاني آهي كنھن بيوقوف کي گڎهه كوٺڻ جي بد
  : مطلب
 گڎھ אٽ ھڻڻ کان كين مڑندو آھي 
 بيوقوف، بيوقوفي كرڻ کان كين مڑندو آھي.  

  
  خيرپور .44

  ) 16) (سنڌ، پھاكو(شاھپور / אڍאئي جھڳا مھتمن جا، نانُء خيرپور 44.1
هه جي معنٰي אن جي بر عكس شا. شاهه پور ڳوٺ ۾، سماٽ قوم جي مهتم ذאت وאرن جا بلكل ٿورא گهر آهن

جڎهن ڳوٺ جو نالو، آباديَء جي حساب سان אبتو هجي ته אئين . شاهه پويان آهيوري تمام وڏو ۽ ڳوٺ جو نالو 
  .چوندא آهنאئين ٹوכ طور پڻ ٺيكرאٺي ڀرسان ڳوٺ شاهه پور جي مهتمن الِء . مثال ڏيندא آهن
  : مطلب
 نانُء بڑא، ديهه بيرאن.  
 نام بڑא، درشن ڇوٹا .  
 ڌي، نالو نورپريאکين کان אن.  
 אکين کان אنڌو، نالو روشن ميان.  
 ڄاڻي אکر به نه، نالو فاضل شاهه.  
 رنگ جو كارو، نالو يوسف.  
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 كنھن شھر يا ماڳ جو نالو אن جي سماجي، وאيومنڈل جي אبتڑ هجي ته ٹوכ طور אئين چيو ويندو آهي .  
  ) 16)  (هندي، چوڻي. (خيرپوري، نيت بري، هٿ ۾ قرآن، كڇ ۾ ڇري 44.2

  )ٹيو؛ شكارپورڀي(
  “!خيرپور ٿي وڃان! پٹ” ؛چي “ماسي خوش آن؟” 44.3

  . بيوقوف کي ٹوכ طور אئين چيو ويندو آهي/ سوאل آسمان جو پڇجي ۽ جوאب زمين جو ملي ته، אهڑي ٻوڙي
  : مطلب
 سوאل אز آسمان، جوאب אز ريسمان. 
 سوאل پڇ روس جو، جوאب ملي طوس جو. 
 ”كرאن ٿو”: چي“ خوش آن؟.“ 
 ِڳلو ٿو ڏيانِء”: ڳالھاِء ته چي.“  

  
  دאدو  .45

  )17) (سرو، چوڻي(دאدو، جادو  45.1
سندن سادگيَء . سادڙن سودڙن ۽ سنون، ميرڙن پر مٺڑن ماڻھن جو عالئقو، جتي אوאئلي زماني ۾ سچ ته جادو هيو

  .مان فائدي وٺڻ وאرא אئين چوندא آھن
  : مطلب
 غالم رسول سومرو سودאئي بند مصرع جي پويان كيتري حقيقت آھي، אن الِء دאدوَء جو شاعر-تك 

 .ھيٺيئن طرح چوي ٿو
 ،هر گهڑي هر هر نئون ديدאر،  ڇا ٻڌאيان حال دلبر، دאدو زور آ، دאدوَء ۾ آهي جادو، دאدوَء ۾ يار منھنجو

  .دאدو زور آ
  

  دאلي .46
  )ساهتي، چوڻي. (אڇا كپڑא، کيسا خالي، هلي گهم دאلي 46.1

  . و ۽ مشھور ڳوٺ، جنھن پويان אها چوڻي مشھور آهيتعلقي ڀريا، ضلعي نوشھرو فيروز جو وڏ אندرساهتيَء 
  : مطلب
 پئسي وאرو ماڻھو، نمائش کان אن كري لھرאئيندو آھي، جو کيس ڦرجڻ جو ڀؤ ھوندو آھي. 
 سڃو ماڻھو ئي نمائش تي گھڻو زور ڏيندو آھي. 
 چوهڑ جمالي، کيسا خالي، مڑس موאلي: ڀيٹيو 

  
  دڙو .47

  )7) (الڙ، چوڻي( .دڙو، گيھه جو گهڑو 47.1
جيئن گيھ طاقت . الِء، سندس خوشحاليَء ۽ شاهوكاريَء سببان אئين چيو ويندو آهي عي ٺٹي جي دڙي شھرضل

  .بخش غذא آھي، אن كري شاھوكار شھر جي ساڻس ڀيٹ كئي وئي آھي
  : مطلب
 پئسي وאرو ماڻھو، نمائش کان אن كري لھرאئيندو آھي، جو کيس ڦرجڻ جو ڀؤ ھوندو آھي. 

الِء  تنھنكري دڙي. بي عيب فقط رب جي پاכ ذאت آھي. نھن ۾ אوگڻ پڻ ھوندא آھنجنھن ۾ گڻ ھوندא آھن، ت
   .نآه ڻيونبه چوَء طرح جون نٺيهيوري 
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  . دڙو، ِوهه جو گهڑو 47.2
  .دڙو، بي وڙو 47.3

  
  دهلي .48

  )فارسي، چوڻي.  (אڃا دهلي دور آهي 48.1
ِء ٹوכ طور אئين مثال ٹوٹي، سست ۽ كاهل ماڻھو جيكو كم کان لنوאئيندو وتي ۽ بھانا ٺاهي ڀڄي وڃي، אن ال

  .ڏبو آهي
  : مطلب
   فارسي(هنوز، دلي دور אست(  
 دھلي، אڃا دور آھي.  
 خرאر مان אڃا پاٹي نه پيٺي آھي.  
  )16) (هندي، پھاكو. (دهليَء جو لڎو؛ کائبو ته به پڇتائبو، نه کائبو ته به پڇتائبو 48.2

אٿن، جو کائڻ الِء نه ملي ته אهو سور  سونھن אهڑي. دهليَء جا لڎون، ڏسڻ جا سھڻا، پر هاضمو خرאب كندڙ آهن
  .بدهاضم وري אهڑא آهن جو، هك دفعو کائجي ته پيٹ جي تكليف سڄي عمر نه وڃي. سڄي عمر نه وڃي

  : مطلب
 سھڻا ٹوھ، پٹن تي پيا آھن.  

  
  )ورجيس. (دهليَء جو ٺڳ 48.3

و تعدאد به ٻڌאئي سگهندא ويٺي ويٺي، ماڻھوَء جي کيسي ۾ پيل پئسن ج. چاالכ هيا ۽دهليَء جا ٺڳ وڏא ڳنڍيڇوڙ 
  . جنھن تان אئين مشھور ٿيو. هيا
  : مطلب
 تمام وڏو ٺڳ.  
  جي طور مشھور آهن بنارسي ٺڳبنارس جا ٺڳ به.  

  
  ديرو .49

 ) 7) (الڙ، پھاكو.  (ديرو ڦٹو، אورنگا وٺو 49.1
  )ڀيٹيو؛ אورنگا(

  ڏאتار .50
  ) 15) (الڙ، پھاكو. (نام پٺي جو، گام ڏאتار جو 50.1

  )ڀيٹيو، پٺو(
  ڏنگ ڏڙو .51

  )18)  (جتكي پھاكو/الڙ. (تان ڏنگ ڏڙو، كان تان كپو كڇ ۾ كان 51.1
. جيكڎھن كوشش كري پنڌ كبو ۽ ڳوال ۾ نكري پئبو ته پوِء منزل تي ضرور رسبو يا وאٽ تي رلي وڃبو

يا ته ڏنگ ڏڙي شھر ۾ وڃي پھچبو يا ته پنڻ وאرو ڏڙي الِء نكربو ته پوِء -אھڑيَء طرح كڇ ۾ موجود شھر ڏنگ
  . ۾ ئي پيو رلبو) لكم(كپو کڻي، كڇ 

  : مطلب
 توكل كري كيل كم مان يا ته وڏو فائدو پوندو يا ٹوٽ ۾ ته ھونئن ئي آھيون.  
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  .אهو پھاكو هيئن به چيو ويندو آهي
  )الڙ. (يا ته كپو كڇ ۾، يا ڏونگهو ڏر ۾ 51.2
  )ساهتي. (يا كپو كڇ تي، يا ڍينگو ئي ڍيري 51.3

  
  ڏوكري .52

  ) والڙكاڻو، پھاك(ڏسڻ جي ڏوكري، אندر ۾ باڊهه  52.1
  )ڀيٹيو؛ باڊه(
  

  ڊڀرو .53
  )ورجيس، ساهتي. (جو كـَمي ڊڀري 53.1

 مريد سيدن. آهي رسوخ منجهس سيدن جو وڏو אثر. ڊڀرو يا درٻيلو، تعلقو كنڈيارو، ضلع نوشھرو فيروز ۾ آهي
  . א آھنٻيلپا ڏيندپيا سندن در تي  شوق ۽ محبت سان .سمجهندא آهنپيا جي در تي خدمت كرڻ کي عبادت 

  : مطلب
  ڙ کي، ڊڀري جو كمي سڎيو ويندو آهيٻيلپا ڏيند محبت سانشوق ۽ .  
  )ساهتي، پھاكو. (نه ويو آهين ڊڀري، نه ڏٺيون אٿئي آندل شاهه جون אکيون 53.2

אسكول کولرאيو ھيو، سو  مدرسہ ، جنھن نوشھروفيروز ۾ پھريونيا آندل شاھ ڊڀري شھر جو سيد אلھندو شاھ
  .كو به سندس آڏو كڇي نه سگھندو ھيو. ن ڏيھ مشھور ھيوڏيھا ،سندس رعب ۽ دٻدٻو. وڏي ڏيا وאرو ھيو

  : مطلب
 אلھندي شاهه سان يا كنھن ڏאڍي سان معاملو نه پيو אٿئي، تنھن كري خبر نه אٿئي.  
 كنھن الِء رאِء مقرر كري، تنھن کي آپي ۾ رهڻ الِء دڙكي  ،جيكو بنا كنھن سوچ ويچار ۽ تحقيق جي

  . طور אئين چيو ويندو آهي
  

  ڍنڍي .54
  )7)  (الڙ، چوڻي(يَء جو شيخ ته نه آهين؟ ڍنڍ 54.1

  . ڍنڍي؛ ٹنڈي محمد خان ۾، هك ديھه جو نالو
آفت آئي ته ماڻھو / مٿس ماكوڙين ۽ منگهڻن جي مصيبت. אڳي ڍنڍيَء وאري جاِء تي ڍنڍ هئي ۽ شھر پڻ آباد هيو

ن الِء، سندن خاص وضح قطع منجهس رهندڙ شيخ. وري ٻيھر آباد ٿي ويو آهيھاڻي . لڎي ويا ۽ غير آباد ٿي ويو
  . سبب، אئين چيو ويندو آهي

  : مطلب
 پئسي وאرو ماڻھو ڳالھائڻ ٻولھائڻ ۾ پڌرو ھوندو آھي.  

  
  رאهوجا .55

  رאهوجن ۾ رאت ، قادر نه وجهي كنھنجي  55.1
  رنون رب راليون، آهر אڳلي وאٽ،
  )  سرو، چوڻي. (پليجن مان پاٽ، ڀرجي آئي ڀت جي

  )ڀيٹو، پليجا(
  )  سرو، چوڻي. (ين، بھي باهوجين، كتي كوريجن جيرهي رאهوج: 52- 2 55.2

  )ڀيٹيو، باهوجا(
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  رڙي .56
  )7) (الڙ، پھاكو. (رڙي، ٹكن ۾ پڑي، جتن کي مليو جوאب 56.1

جتن جو ملك . پنھنجي دور جي حسين ترين مائيَء رڙيَء جي نالي سان منسوب، جاتيَء جي אوڀر ۾ ٻڌل شھر آهي
مائيَء رڙيَء، کانئس موٽ . شاديَء جو پيغام ڏياري موكليائينسڌوتيَء هٿارئون، . مٿس عاشق ٿي پيو ،حمر خان

. تائين، رאت جي پيٹ ۾ پاڻي پھچائڻ الِء وאه کوٹرאئڻ جو مطالبو كيو) ڳوٺ(کان رڙيَء ) وאه(۾، كاري گونگڑي 
  .لك هك ئي رאت ۾ کوٹرאيو هيو، جنھن کان پوِء אهو پھاكو אئين مشھور ٿيوحمر نالي سان منسوب وאهه، حمر مَ 

  : مطلب
 پئسي تي وكامندڙ شيِء جا مالك مٹجي ويندא آھن.  

  
  )7) (الڙ، چوڻي(رڙيَء جو شاهوكار ته نه آهين؟  56.2

אنھيَء . אتان جا ماڻھو شاهوكار ۽ شاه خرچ هئا. رڙيَء جو شھر، پنھنجي شاهوكاريَء جي كري ڏאڍو مشھور هو
  .چيو ويندو آهيكري אڄ به جيكڎهن كو گهڻو خرچ كندو آهي ته کيس ٹوכ طور אئين 

  : مطلب
 )ڀيٹيو؛ ڍنڍيَء جو شيخ ته نه آھين؟(  

  
  روم .57

  אڳرو، نتوڙي وڃي روم، ته به نصيبا 57.1
  )8)  (سنڌ، چوڻي. (ڍوڍي مٿان ٿوم، لکيئي لوح قلم ۾

  . جيكو نصيب ۾ لکيل آهي، سو پورو پورو ملندو، نه گهٹ ملندو نه وڌ
  : مطلب
 ن کي نصيب کان گھٹ مليو آھيكنھن کي نه نصيب کان وڌيك مليو آھي ۽ نه كنھ.  

  
  )2)  (אنگريزي، پھاكو(روم ۾ رهي، پوپ سان نه אچائجي  57.2

جيكو אھو مقام . אھو وڏي مان ۽ مرتبي وאرو مقام آھي. پوپ، عيسائي مذھب وאرن جو رھبر يا رھنماُء ٿئي ٿو
  .ائڻאن سان ڦٹائڻ معنٰي پنھنجو سر کڻ. ماڻي ٿو، تنھن جي ھلندي پڄندي به وڏي ھوندي آھي

  : مطلب
 ڏאڍي جي ملك ۾ رهي، ساڻس نه ڦٹائجي. 
 درياھ ڀر ويھي، وجھجي نه وאڳونَء سان وير.   

  
  روهڑي .58

  )4) (سرو، چوڻي(تي  ھتي، ننڍא وڏא ڊو ھروهڑאئي رو 58.1
حكومت . كنهن لڱا، אروڙ ۾ رאجا ڏאهر جي حكومت هوندي هئي. روهڑيَء جو عالئقو، אروڙ جي ويجهو آهي

تي رهندڙ، ) جبل(روهڑيَء جي روهه . ُאن عالئقي ۾ ڏאڍي رساكشي ٿيندي هئي جي وאڳ حاصل كرڻ الِء،
روهڑيَء جو شھر، . سازشن سبب، אروڙ تباهه ٿيو/ سندن ڊوهن. حكومت جي وאڳ هٿ كرڻ الِء، ڊوهه به كندא هيا
جنھنكري אروڙ هوس، منافرتن ۽ منافقتن جو ٻج وڌو،  جيאقتدאر  .אروڙ جي ڦٹڻ کان پوِء ٹكريَء روه تي آباد ٿيو

  . کان آيلن هر وقت אقتدאر حاصل كرڻ الِء هكٻئي سان ڊوهه يا دوکو پئي كيو
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  : مطلب
 ھك ٻئي . ڏسڻ جا ڏאڍא ۽ سخت ٿيندא آھن .جابلو عالئقن جا ماڻھو، جبل وאريون خاصيتون رکندא آھن

  .سان دوکي بازي كندي به نه مڑندא آھن
  )4) (ڻيسرو، چو(تي، ننڍא وڏא ڍوَء تي  ھروهڑאئي رو 58.2

جنهن . آڳاٹي دؤر ۾ روهڑيَء جا رهاكو روهه تي رهڻ سبب، پٿر پنهنجي پکڑن ڏאنهن ڍوئيندي ڏسڻ ۾ אيندא هيا
  “.روهڑאئي روهه تي، ننڍא وڏא ڍوَء تي”: سببان مشهور ٿي  ويو

  : مطلب
 سيوھاڻي چريو ته به ڀتر گھر ڏאنھن ڍوئي. 
 جاجك چريو ته به لٹا الھي پنھنجن ڏאنھن אڇلي. 
 نڈيا چريا ته به ڳڑ جا ڀينڈ پنھنجن ڏאنھن אڇلينچا.  
  )ورجيس(روهڑيَء جا مومن، روئڻ جا به تکا، روئارڻ جا به تکا  58.3

“ .روهڑيَء جا خبر آهي! هل”. تنھن کي אيئن چيو ويندو آهي. جيكو ماڻھو كوڙي بھاني سان، ڳالهه لنوאئيندو آهي
روهڑيَء جا ”چيو هئو؛ سر ۾ جنھن . يندو آهيאن جو אصل پسمنظر هك آزאريل ذאكر ڏאنھن منسوب كيو و

  “  .جا به ڏאڍא...... مؤمن، روئڻ جا به ڏאڍא ته 
  : مطلب
 دوکي باز ماڻھوَء کي، طعني طور אئين چيو ويندو آھي..  

  
  ساكرو  .59

  )20) (الڙ، پھاكو(אهڑي كر، جو ساكرو سٹ سھي  59.1
  )20) (الڙ، پھاكو(אيتري ٻڌو، جو ساكرو سٹ جهلي  59.2

هك سال . ندא هيامي، محصول جو حصو ٻڌھپوکون گ/ حكومت ۾، مقرر كيل ٻاڌאر، ٻنيونميرن جي دؤِر 
  . تنھن تي هكڑي هاريَء رڙ كري אئين چيو. كئي ڌَ طرف سخت ٻَ  يٻاڌאرن، ساكر
   ؛مطلب
 زيادگي چڱي ڳالهه نه آهي .  
  ) 7) (الڙ، چوڻي(ساكرو، آكرو،  59.3

אن كري . ميرپورساكري طرف ٿئي ٿو. كو آهيقد جو هل ۽ هلڻ جو ڇوهو אھو. ساكرو، אٺ جو قسم آهي
  .مٿس نالو پيل آهي ، אھوعالئقي جي نسبت سان

   ؛مطلب
 سكرאئي אٺ بيھك مان پڌرو ھوندو آھي.  
  )7) (الڙ، پھاكو(مڑس ساكري ۾، همرאه آسري ۾  59.4

  . وאعدو كري، ڀڄي وڃڻ وאري کي ٹوכ طور אيئن چيو ويندو آهي
   ؛مطلب
 آسري يار جي، سيَء سكائي کل.  
 سنگت ساكري ۾، ھمرאھ آسري ۾.  

  
  سکر .60

  ) سرو، پھاكو.  (رن ٻڎي سکر، ڄار پوي بکر 60.1
  )‘بکر’ڏسو (
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  سنڌ .61
  )6) (سنڌ، چوڻي، ماموئين جا بيت. (جڎهن تڎهن سنڌ کي قنڌאرئون جوکو 61.1

 موٽ کاڌلن كيا/ قنڌאر کان آيلن/ تي جيكي به حمال ٿيا آھن سي يا ته אيرאن کان אيندڙن كيا آھن يا كابل سنڌ 
  . جنھن كري אئين مشھور ٿيو آھي. آھن
   :مطلب
  هميشه، قنڌאر کان آيل حمله آورن جو شكار پئي رهي آهيسنڌ.  
 ،ن جوکوאجڎهن كڎهن، سنڌڙي توکي قنڌאر لڳندي لڑאئي، سونچو سري کان ٿيندو.  
  )9) (سبي، پھاكو. (سنڌ، ڇورא پال آهي 61.2

אونھارو كمائي، سياري . ، سنڌ ۾ كمائڻ الِء אچن ٿابروهي ۽ ٻروچ خاندאن، אونھاري جي موسم ۾ لڎ پالڻ كري
  . يآه وندوي ويאيئن چאھڑن ماڻھن الِء . الِء پاڇي كري ڳوٺن ڏאنھن رאھي ٿين ٿا

   :مطلب
  پالڻ جي سگھ آھي ٻاھرאن آيلن ، مٿس ڄاولن ياکيعالئقي سنڌ.  
  سنڌ سمون، كڇ چنون، ڀاٹي جيسلمير، 61.3

  ) ٿرپاركر، چوڻي. (چوٿون چغدو، جنھن جي پيڑهيَء مٿي پير
  )‘جيسلمير’ :ڏسو(

  سنڌ سنئين، وڻ ڏنگا، ماڻھو خام، 61.4
  )21) (אتر، چوڻي. (ڏنڈو جنھن جي هٿ ۾، تنھن کي كن سالم

  .جڎهن ماڻھو نصيحت سان نه سڌري ۽ پادرن سان سڌو ٿي هلي، تڎهن کيس ٹوכ طور אيئن چيو ويندو آهي
   :مطلب
 א آھن ۽ پيا کيس אٿندي ويھندي سالم كندא آھنسنڌي ماڻھو، ڏאڍي سان سينو ساھي نه سگھند .  
  )سرو، چوڻي/ ساهتي. (موچڑي سان سڌي آهي/ سنڌ کلي 61.5

אلسالم کي لٺ وאرو  ہאهو ئي سبب آهي جو حضرت موسى علي. אن سان هر هك سڌو آهي. موچڑي ۾ سوڀ آهي
  . معجزو ڏنو ويو

   :مطلب
 ڏאڍي سان سڌא ھوندא آھن. א آھنسنڌ جا ماڻھو، ھيٺانھين كرڻ وאري تي فلك ئي نه آڻيند. 

  هونئن به پنجابيَء ۾ چوڻي آهي؛
 ،كتابان אوه نه كيتا، جو كيتا ڏنڈא عرشان لٿيان چار كتابان، پنجوאن لٿا ڏنڈא.  
  )ساهتي، چوڻي، پھاكو. (سنڌ گدڙن كونه کاڌي آهي 61.6

وڌيك . ته پاڻ ۾ وڙھيل آھنسنڌ جي ماڻھن جي نفسيات آھي ته پاڻ ۾ نه ٺھندא آھن، ٻاھرאن آيل کي אئين لڳندو 
جڎھن ته ٻاھرאن آيل آپدא کي ڏسي . بس فقط مٿن حكمرאني كرڻي آھي. کين پاڻ ۾ ويڑھائڻ جي ضرورت ناھي

سنڌين کان پنھنجيون كورتون وسري وينديون آھن ۽ ٻاھرאن آيل حمله آور سان مقابلو كرڻ الِء پاڻ ۾ يكدم 
  . به نقصان نه ڏئي سگهندא كو ،كمزور ماڻھوڌאريا ۽ ي کجي ماڻھن سنڌ جنھنكري . يكمشت ٿي ويندא آھن

  :مطلب
 كير به كنھن کي نقصان نه ٿو ڏئي سگهي، جيستائين خدא نه چاهي.  
 ) 12) (ٿرپاركر، چوڻي(سنڌ ۾ آهي كڻ تي، ٿر ۾ آهي ٿڻ تي  61.7

  )‘ٿر’ :ڏسو(
  )سنڌ، چوڻي(سنڌ ۾ ٻارهين كوهين ٻولي ٻي  61.8
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  . آهي۽ پنھنجي پنھنجي ٻولي لھجو  پنھنجوپنھنجو هر عالئقي جي ماڻھن جو 
  :مطلب
 سنڌ ۾ ويھين كوهين، ٻولي ٻي .  
 ) سنڌ، پھاكو. (كڇ ۾ كنورٻائي. سنڌ ۾ پڇي به كو كونه 61.9

  )‘ٿر’ :ڏسو(
  )12) (ٿر، چوڻي(كڇ ڦريو جوڳين، سنڌ ڦري ٺوڳين  61.10

جڎهن ته سنڌ . ئين ٿاجنھن كري کانئن پاڻ ڦرא. كڇ عالئقي جا ماڻھو، جوڳين ۽ سنياسين ۾ אنڌو אعتقاد ٿا رکن
  .جي ماڻھن کي אٻوجهائپ سبب ٺڳ ٺڳي ٿا وڃن

  :مطلب
 بدنام فقط سنڌي ئي آھن .ڦرجن ته ڏيھاڙي گھڻا ٿا. 

   
  سنڈو .62

  ) 7) (الڙ، چوڻي.  (سنڈو ڦٹو، جاتي وٺي 62.1
  )ڀيٹيو ؛ جاتي(

  
  سوکي .63

  ) 7) (الڙ، چوڻي. (بندر ڦٹو، سوکي وٺي 63.1
  )ڀيٹيو؛ بندر(

  
  سيوهڻ .64

  )سرو، پھاكو.  (ر پنھنجن ڏאنھن אڇلينسيوهاڻي چريا، پر پٿ 64.1
  )ساهتي، پھاكو. (سيوهاڻي چريو، ته به پٿر گهر ڏאنھن ڍوئي 64.2

  . چرين کي به پنھنجن پرאون جي ۽ نفعي نقصان جي خبر پوندي آهي
  : مطلب
 جاجك چريو ته به لٹا الهي پنھنجن ڏאنھن אڇلي .  
  .سيوهاڻي، אن نه پاڻي 64.3
  )الڙ، چوڻي. (سيوهڻ، ڏي ته وڻ، نه ته ٹپڑ کڻ  64.4
  )الڙ، پھاكو(سيوهڻ کي گهل ڇا كندي؟   64.5
  . ڦورو، لٹيرو ؛گهل

تن کي گهل سڎيو . مار كندא هيا-كارندא، گهوڙن تي چڑهي אيندא هيا ۽ غريبَ / אڳئين دور ۾ حاكمن جا فوجي
، بکين ماڻھن کي هوندو ئي كجهه نه هيوسڃن . אهي به سکين ستابن کي تنگ كري مال ڦريندא هيا. ويندو هيو

  .تن کان كجهه نه ڦريندא هيا
  : مطلب
 سڃي کي سركار ڇا كندي. 
 چور به ڀريل ڀكيل گھر ۾ ئي کاٽ ھڻندو آھي. 
 سڃو ماڻھو سركار کان به ڏאڍو.  

  



[Proverbs of Places]   ماڳ مكان وאرא پھاكا
 

  
25 

 
   

  شادي شھيد .65
  )سرو، پھاكو.  (وڃي شادي شھيد تي، ٿورو لونگ فقير تي 65.1

خيرپور شھر کان لونگ . ون آهنلونگ فقير ۽ شادي شھيد، پيرن جي نالن پويان، ضلع خيرپور جون ٻه وسندي
وאري کي لونگ فقير تان  ڻشادي شھيد تي وڃ. فقير، هك كلوميٹر ۽ شادي شھيد ڏهه كلوميٹر پري آهي

  . َء تان هيَء چوڻي مشھور ٿي آهيאنھي. אن كري אتي به زيارت كندو آهي. لنگهڻو پوندو آهي
  : مطلب
 ٻئي تي الھڻ يھڻمخاطب ھكڑي سان ٿيڻ، ال. 

  
  شام .66

  )22) (سرو، چوڻي.  (، حرאميشامي 66.1
אتان جي كنھن ھك ڄڻي كا ھك אڌ علطي كئي ۽ كنھن . ي چيو ويندو آهيمشام ملك جي رهندڙ کي شا

  . مسافر سان چڱو نه ھليو ھوندو، پر ناموس سڄي ملك جي وڃائي ڇڎيائين
  .ر گال به كندو آهيجيكي کائيندو هر كو، پ. گول ٹكيون به ٺھنديون آهن ، دאل ۽ پٹاٹن مان،نالي سان شامي
  : مطلب
 ٿانُء ھكڑو کڻي، ٺكر سڀني کي אچي. 

  
  شكارپور .67

  )25) (אتر، چوڻي.  (شرم ويو شكارپور، لڄ وئي الڙكاڻي 67.1
  .جنھن ماڻھوَء ۾ لڄ ۽ شرم نه هجي يا لحاظ دאري نه هجيس، تنھن کي ٹوכ طور אئين چيو ويندو آهي

  : مطلب 
 لڄ ۽ شرم، אڄكلھ لڎيندא ٿا وڃن. 
 )سرو، چوڻي.  (ھزאدي، ڏيھان ڏور مشھورشكارپور ش 67.2

شكارپور، سنڌو درياَء جي ساڄي كپ تي موجود، شكارگاهه وאري هنڌ تي دאئود پوٹن جو אڏאيل شهر، سکر شهر 
سڄي سنڌ هند توڙي ست سمنڈ پار، وאپار جي لحاظ کان مشهور . جي مٿان بوالن لك وאري رستي تي وאقع آهي

جنهن سببان سندن، . سندن كاروبار، ڏيهان ڏيهه ڦهليل هيو. ا ۽ جڳ  مشهور هئاهتان جا وאپاري سکيا ستاب. هئو
  .אنهيَء كري شكارپور شهر کي گهڻي مقبوليت حاصل هئي. سڄي جڳ ۾ ُهنڈيون هلنديون هيون

  : مطلب
 وאپار ۽ پئسي جي ريل پيل سبب، شھرن جو ڏيھان ڏيھ ناموس ٿئي ٿو. 
  )رو، چوڻيس.  (شكارپور شھزאدي، אچي نر ٿئي مادي 67.3

ُكِک سان آيو، / جنهن كري جيكو به هتي، نر وאنگر خالي پيٹ . شكارپور شهر، وאپار جي كري مشهور هيو
  .سائي ُكِک سان موٹي ويو/ ماديَء وאنگر ڀريل پيٹ 

  :مطلب
 شكارپور شهزאدي، وڃي نر ٿئي مادي  
  )سرو، ورجيس(شكارپوري صالح  67.4

کلي ڳالھائڻ تائين محدود  ۾ پاڻ کيوאپاري ماڻھو، سالم كالم  .شكارپور אندر، وאپار تمام گهڻو هلندو هيو
وڌ ۾ وڌ جنھن خريدאري كئي، تنھن کي آخر ۾ ٺلھي چانهه جي صالح . غرض ڌنڌي سان رکندو آهي. کندو آهير

  .سندن אنھيَء روش تان، هيَء ورجيس مشھور ٿي. شكارپوري وאپاري پڻ אئين ھيا. كندو آهي
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  : مطلب
 غرض خاطر، صالحڻ. 
 ، شكارپوري، نيت بري 67.5

  )سنڌ، چوڻي. (هٿ ۾ قرآن، كڇ ۾ ُڇري
هتان جا وאپاري به  ،وאپار وڙي جي حساب سان. ھان ڏيھه مشھور هئي ۽ ڏيھن سان وאپار هلندڙ هيسشكارپور، ڏي
گرאهكن سان کلي ڳالھائڻ، نرمائي كري پنھنجو وکر کڻائڻ ۽ کانئن پئسا كڍڻ به هك فن آهي، . پكا هيا

  .ن تان אها چوڻي وجود ۾ آئيھجن .ڄاڻندא هياجيكو هيُء 
  : مطلب
 ڦرڻ ۾ كنھن مان به كين مڑندא ھيا. شكارپور جا وאپاري، گھڻي كمائي ٿيڻ بعد اللچي ٿيا پيا ھيا. 

  אنھيَء چوڻيَء جي ُאگري مطلب وאري جوאب ۾، شكارپور وאرن به هك جوאبي چيڑ ٺاهي آهي؛ 
 شكارپوري، نيت بري،  67.6

  )شكارپور. (موري نوجھڏيکارين گجر، 
  جڎهن ته אها كھاوت، אصل ۾ هيئن مشھور هئي؛ 

 شكارپوري، نيت بري،  67.7
  .ٻولين ٻاجهر، ڏين ٻـُري

مٺڑو مٺڑو ڳالهائي، . وאپار جي لحاظ کان وڏא چاالכ هيا. شكارپور جي وאڻين جو وאپار، ڏيساور سان هلندڙ هيو
آخر . ُאچي مال جي ڏيکاري، سارو مال کڻائي ڇڎيندא هياجنس . سادي شيِء به אوچيَء وאري אگهه ۾ هڻي ويندא هئا

جيكڎهن كو ضد “ !چانهن پي وڃو”ُאٿڻ مهل فقط صالحيندא هيا ته؛ . چانهه به نه پياريندא هيا ،تائين ماني ته ڇا
چوٿي ۽ אڌڙ چانهه جي كوپ جو روאج، . چانهه جو گُهرאئي کيس پياريندא هيا ،كري ويهي رهيو ته چوٿاڙ كوپ

  .هوٹلن تي آهيشكارپور شھر جي  אڃا به
  : مطلب
 ٻول ۾ چول نه كرڻ گھرجي .ٻول ۾ چول كرڻ. 
 شكار پوري، نيت ُبري، ڏيکارين گجر، ڏين موري.  
  ،۾ ُڇري بغلشكارپوري، نيت ُبري، هٿ ۾ قرآن. 
 خيرپوري، نيت بري، ھٿ ۾ قرآن، كڇ ۾ ڇري: ڀيٹيو.  

  
  شھدאدكوٽ .68

  )سرو، چوڻي( .شھدאدكوٽ، אصل نه موٽ، موٽ ته مري موٽ 68.1
جيكو . به مالزم وڃڻ الِء ورلي تيار ٿيندو هيو ، كو۾شھر، جتي آڳاٹي دور  ہشھدאدكوٽ جو مکي-ضلعي قمبر

ته يا  .يا رٹائر ٿيڻ سانھيس يا مرڻ پڄاڻان جان ڇٹندي . אتي پھچندو هيو، تنھن جي بدلي ڏאڍي ُڏکي ٿيندي هئي
  . نوكريَء مان خارج ٿيڻ ڌאرאن، جان آجي ٿيندي هيس

  : مطلب
 كنڌكوٽ، ول نه موٽ: ڀيٹيو. 

  
  عرאق .69

  )پارسي، پھاكو. (جيسين عرאق مان ترياق אچي، تيسين نانگ ڏنگيل مريو وڃي 69.1
   .يٿ يئسان حاصل ٿسھڻ تكليف آسانيَء سان نه بلك  ،فائدي ڏيڻ وאري شيِء
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  : مطلب
 شيِء الِء אئين چيو ويندو آهي آسانيَء سان ميسر نه ٿيندڙ .  

  
  قنڌאر .70

 ) 6) (ماموئين جا بيت ) (سنڌ، چوڻي.  (ڎهن كڎهن سنڌ کي، قنڌאر کان جوکوج: 67- 1 70.1
  ).ڏسو سنڌ(

  )سنڌ، پھاكو(كنڌيئون پار، قنڌאرئون پار  70.2
  ).سنڌ، پھاكو. (كنڌي کون پار، ڌر قنڌאر 70.3

جيكا پردي يا پناهه خاطر . چوديوאريَء مٿان ٺاهيل كانن جي אولي کي كنڌي كوٺبو آهي/ گهر جي عالم پناهه
   .جيترو قنڌאر پري آهي ،אيترو پري. گهر ڀاتي، كنڌيَء کان نكتو ته ڄڻ پري ٿيو. ي آهيڏب

جڎهن درياهه تي نه پل هجي ۽ نه ٻيڑيَء جي سھوليت هجي، אهڑيَء حالت ۾ درياهه پار جو يا پاريچو عزيز אئين 
   .آهي، ڄڻ قنڌאر ۾ ٿو رهي

  : مطلب
 نيٺ دل تان ياد به لهي ويندو آهي. گهرאن نكري ويل عزيز کي پهرين دل ۾ ساربو آهي.  
 كنڌאرئون پار، ڌر قندאر.  
 جو چلهه تي سو دل تي، چلهه کان دور سو دل کان دور.  
 كنڌي کون پار، قنڌאرئون پار.  
  )21)  (سنڌ، پھاكو.  (گهر جي نِيت، قنڌאر جي َکٹي 70.4

  .پنھنجي گهر جي پِڇ پاڻي يا دאل ماني به قنڌאر جي ماِل غنيمت کان ڀلي آهي
  : طلبم

 گھر جو ٹكر، ٻاھر جي سڄي مانيَء کان بھتر آھي. 
  

  كابل .71
  )سنڌ، چوڻي(ڇا كابل ۾ گڎهه نه هوندא آهن؟  71.1
قابل  كابل ۾ سمورאضروري ناهي ته . معنٰي ۾ ھكجھڑא نه آھنپر  نآه אجھڑھكچوڻ ۾ ته لفظ،  قابل ۽ كابل

ڇو جو كڎھن كڎھن نالي جي אبتڑ به  .وندאאتي گڎھ به رهندא ه. ، جنھن تان مٿس אھو نالو پيو آھيئي رهندא هجن
  .ماڻھن منجھ تاثير ٿيندא آھن

  : مطلب
 ڇا ھڑئي محمد قابل، قابل ھوندא آھن؟  

  
  كاڇو .72

  كاڇي پيئي كوכ، سچ כ سنگهارن لڎئو، 72.1
  )10)  (شاهه، ڏهر، چوڻي. (من تن ماريائون، پاڻان وجهي گوندرين
هر ساهوאرو پاڻيَء طرف لڎ پالڻ . دאرومدאر پاڻيَء تي آهي حياتيَء جو. كاڇي عالئقي ۾ برسات پوي ته آبادي ٿئي

  .كري ٿو
  : مطلب
 جتي پاڻي، تتي پاڻ.  
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  )ٿرپاركر، چوڻي(كاڇي وאُء، ٻوڙي  72.2
  . אن طرف کان آيل مينھن گهڻي ٻوڙאن ٻوڙ كندو آهي. ٿر عالئقي کي، كاڇو ڏکڻ ۾ پوندو آهي

  : مطلب
 هڻي ته جهوريכ نه هڻڻاڌكانئر ، ڏאکڻا نه وسڻا، َوسي ته ٻوڙي ،.  

  
  كاכ .73

  )10) (شاه، مومل رאڻو، چوڻي(كاכ نه جهليا كاپڑي، موهيا كنھن نه مال  73.1
אهو مڑني حالتن مان وڃي پار . عشق کان روكي كين سگهنديون ،سچي عاشق کي رאهه ۾ موجود ركاوٹون

  . پوندو
  : مطلب
 א وאرن کي دنيا، א جي رאھ کان روكي نه سگھي آھي.  

  
 كپور .74

  )۲۳) (الڙ، چوڻي. (ور ۾، كنڌ كپور ۾منھن مت 74.1
بعد ۾ ڦٹي ويو ۽ אن جا  .پڻ رھيو آھي سومرن جو تختگاھ آھي جيكومحمد طور، قديم تاريخي شھر  يا متور

ھجي ۽ جوאب ٻيَء الِء پيو ڏجي ته אئين ۾ نظر ھك شيِء . جي لڳ موجود آھنپور -يا شاھكکنڈرאت، شاھ كپور 
  .چيو ويندو آھي

  : مطلب
 جو ، جھوري جھڻ جي منھن مکڻ.  

  
  كڇ .75

  سنڌ سمون، كڇ چنون، ڀاٹي جيسلمير 75.1
  ) الڙ، چوڻي. (چوٿون چغدو، جنھن جي پيڑهيَء مٿي پير

  )‘جيسلمير’ڏسو (
 ) الڙ، پھاكو. (سنڌ ۾ پڇي كو كونه، كڇ ۾ كنور ٻائي 75.2

  )‘سنڌ’ڏسو (
 ) 18) (الڙ، پھاكو. (كان تان ڏنگ ڏڙو، كان تان كپو كڇ ۾ 75.3

  )‘ڏنگ ڏڙو’ڏسو (
 ) 12) (الڙ، چوڻي. (ڦريو جوڳين، سنڌ ڦري ٺوڳينكڇ  75.4

  )‘سنڌ’ڏسو (
  

  كرאچي .76
  )سنڌ، چوڻي(كرאچي آهي ڇورن جو نيپاڄ  76.1

  .אھي به אتي پيا پيٹ پالين .سنھو ٿلھو روزگار ۽ پيٹ قوت ميلو وڃي ڇورא ڇنن کي بهكرאچيَء ۾ 
  : مطلب
 سنڌ، ڇورא پال آھي: ڀيٹيو.  
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 ، كرאچي شھر مثل هك وڏي قبر 76.2
  .אندر، نه ٿيو سو كڎھن ٻاھر جيكو آيو

. جيكو به منجھس ھك دفعو آيو آھي، سو وري نجھانئس لڎي كو نه ويو آھي. تمام گوناگون شھر آھي كرאچي
  .يو وڃيجو گذאرو ٿهر ماڻھوَء אتي 
  : مطلب
 عيبدאر لكيو وڃي/ سڃو/ كرאچيَء ۾، ڏوھي.  

  
  كرهيو .77

  ) 7) (چوڻيالڙ، ! (كپڑن کي باهه ڏبي؟ ،كرهيي جي ميلي کان پوِء 77.1
אن אولياَء جي ميلي تي سٺا كپڑא پائڻ الِء نه مليا ته پوِء . بدين طرف بزرگ كرهيي ڀانڈאريَء جي درگاهه آهي

  ؟عيد کان پوِء كپڑא ساڙبا. دو آهيجيئن چيو وين. كھڑي كم جا
  : مطلب
 كپڑא لٹا به وقت تي وڻن ٿا.  

  
  صافي/ ڑכكُ  .78

  )9() سبي، فرאكي، پھاكو(نه صافيين، نه كڑكين  78.1
  .كڎهن صافيين، كڎهن كڑكين 78.2

ھك . ھك ڏينھن ٻنھي ڳوٺن ۾ ڀت جي خيرאت ھئي. کان چئن پنجن ميلن تي ٻه ڳوٺ آهن َءصافي ۽ كڑכ، سبي
אنتظار كرڻ نامناسب . ۾ אڃا دير هئيرجھڻ پھتو ته ڀت  ھك ڳوٺ ۾. جو آسرو رکي پنڌ پيو نڀت ٻنھيفقير 

. ڀڳو ته אتي به ڀت کي نه رسي سگھيوين پير ئپوان آسرو پلي، אت. ڀت کپي چكو هو سمجھندي ٻئي ڳوٺ پھتو ته
  .“نه صافيين، نه كڑكين”؛ پڇڻ تي ٻڌאيائين. سويھليو بي سود  ،ٻنھي ڳوٺن ڏאنھن كيل پنڌ

  : مطلب
 ٻه آسرא رکڻ وאري جو ھك ھنڌאن به كم نه ٿيندو آھي. 
 نه هيڎאنھن جو رهيو، نه هوڏאنھن جو رهيو . 
 لرينڀيٹيو؛ نه אڍين، نه א.  

  
  كمال ديرو .79

  )19) (ساهتي، چوڻي. (كمال ديرو، جتي بک مري ٿو ڳيرو 79.1
אن سبب كري، پاڻ وٽ אڙيَء אڌيَء الِء . سڄي كمائي אچي هوٹلن تي کپائن ،كمال ديري جا ماڻھو، كمائي كرتي

  .مشھور ٿيو آهي ئينجنھن كري א .نه بچين جھ بهك
جت بک مري ڳڑھي خيرو، . رو الِء به چئي ويندي آھيאھڑي تك بند چوڻي جيكب آباد ضلعي جي شھر ڳڑھي خي

  .ٿو ڳيرو
  : مطلب
 جتي جا ماڻھو نكما ھوندא، אتان جا پکي به بک مرندא آھن.  

  
  كنڌكوٽ .80

  )چوڻي. (كنڌكوٽ، ول نه موٽ 80.1
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. لحاظ کان وڏي چلتي وאرو شهر آهيجي ي وڙ وאپار انجنهن سبب .كنڌ كوٽ شهر کي، وڏي ٻهرאڙي آهي
  .شهر ۾ אكثر آبادي ٻاهرאن لڎي آيلن جي آهي. آيو، אڏجي ويو אتي سانگي زگاررو/ جيكو به وאپار
  : مطلب
 شهدאد كوٽ، وري نه موٽ ، موٽ ته مري موٽ.  
 شكارپور شهزאدي، ڏيهان ڏيهه مشهور.  
 شهر كرאچي، ڇورن جو نيپاڄ. 

  
  كنڈيارو .81

  )ساهتي، چوڻي. (كنڈيارو، ويٺو رو 81.1
تنھن ۾ رهڻ وאرא، پنھنجي ڏکن . جيكو هك دڙي تي ٻڌو ويو هوعالئقي ۾، ساهتيَء جو شھر،  يكنڈين وאر

  . سورن جو אظھار אيئن كن
  : مطلب
 ڀيٹيو؛ بٺورو، بيٺو رو.  
 ، ي ۾ كنڈ گھڻيكنڈيار 81.2

  )ساهتي، چوڻي. (گھڻيٹِنِڈ ننڍي وڏي کي 
. رو آھيسببان ماڻھن جو مزאج پڻ كنڈن وא نא. ارو جي عالئقي ۾ زمينن אندر كنڈيون جام ٿينديون آھنكنڈي

   .ھر ھك کي من ۾ مستي، ٹيڳر ۽ وڙھسان وڙھسان ھوندي آھي
  : مطلب
 طبعي حاالت جو، ماڻھوَء جي طبيعت تي پڻ אثر پوندو آھي. 
 گھڻيجنگ ننڍي وڏي کي ، ي ۾ كنڈ گھڻيكنڈيار.  

  
  كوريجا .82

 ) سرو، پھاكو(كتي كوريجن جي، رهي رאهوجين، بھي باهوجين  82.1
  )‘باهوجا’ :ڏسو(
  

  كوهه .83
  )ٿرپاركر، چوڻي(ه، نه ته روهه وسي ته كو 83.1

به آبادي نه  نه وسي ته جبل ۽ پٿر وאنگر ٺوٺ، كا. مينھن وسي ته كوهستان جو عالئقو سرسبز ۽ آباد ٿي پوي
  .نئن به حياتيَء جو سڌو سنئون تعلق پاڻيَء سان آهيوه. ٿئي
  : مطلب
 ڀيٹيو؛ ُوٺو ته ٿر، نه ته بر. 

   
  کارو .84

  )7) (چوڻي الڙ،. (ٺو کارو ڦِٹو، ڳاڙهو وُ  84.1
אڄ، ڳاڙهو ئي كيٹي بندر . کاري ڇاڻ جو شھر ڦٹي وڃڻ کانپوِء، אن جي ويجهي ڇك وאرو شھر ڳاڙهو وسي ويو

  .۽ کاري ڇاڻ جو مركزي شھر آهي
  : مطلب
 ھك جي مرڻ پڄاڻان ٻين کي وאرو ملي ٿو. 
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 ،جي ڍوري، ماڃر جي ڇوري يکار 84.2
  )71) (الڙ، چوڻي. (ٻاهر سوڙهي، هيٺ אوڙهي

 َءאهڑي. گهڻو هوندو آهيتمام منجهس پاڻي  ،وري، ڏسڻ ۾ سوڙهي ۽ אونھائيَء ۾ گھري هوندي آهيکاري جي ڍ
ماڃر جي هك ننڍڙي ڇوكري به پنھنجي َدَم ۽ َخَم جي لحاظ کان، אيتري قدر گھري هوندي آهي جو  ،طرح

  . پنھنجو رאز وس ويندي ٻئي سان نه سليندي آهي
  : مطلب
 جي طبيعت تي سڌو אثر پوندو آھي جاگرאفيائي حالتن جو، ماڻھوَء. 

  
  گاجي مھيسر .85

  )سرو، چوڻي(ر سگڎيو پيو آهي ميھڑ سان، گاجي خان مھي 85.1
موكالئڻ وقت، هكٻئي کي . هك ٻئي سان گڎوگڎ آهن. گاجي خان مھيسر، دאدو ضلعي ۾ آهن ڳوٺ ۽شھر ميھڑ 

يا “ موكالڻي ناهي”چئبو آهي؟ جيئن אئين  “.گڎيو پيو آهي ميھڑ سان، گاجي خان مھير”؛ אيئن چيو ويندو آهي
  .“!سدאئين گڎ”چئبو آهي ؛ 
  : مطلب
 موكالڻي ناھي. گڎيا پيا آھيون. 

  
  گمبٹ .86

  )سرو، ساهتي، پھاكو. (جنھن جون ڄنگهان يارن وٽ، سا كيئن ويندي گمبٹ 86.1
 مطلب ته جيكو. אهي ئي كٿي ڦاٿل يا ُسك هجن ته پوِء كين پنڌ ٿيندو. پنڌ، پيرن ۽ ڄنگهن سان ٿيندو آهي

  .ماڻھو، هكڑي معاملي ۾ ڦاٿو پيو آهي، سو ٻيو كم كيئن كري سگهندو
  : مطلب
 خيال ھك ھنڌ אٹكيل ھوندא ته ٻئي ھنڌ جو كم نه ٿي سگھندو. 
 سرو، ساهتي، پھاكو. (ڄنگهان يارن وٽ، هلي آهي گمبٹ(  
  ويڄر جن جي وچ تي، سي گمبٹ كيئن گھارين؟ 86.2

جنھنكري گمبٹ . وس ويندي مھمان کي ٹكائڻ کان نه مڑندא آھن. ڏאڍא قربائتا آھن. ويڄر، ھك ذאت جو نالو آھي
  .ويندڙ مھمان رאت تائين گمبٹ نه پھچي سگھندو آھي

  : مطلب
 روכ نه ٿئي-منزل تي سو پھچندو، جنھن کي رستي. 

  
  ڳاڙهو .87

 ) 7) (الڙ، چوڻي.  (کارو ڦٹو، ڳاڙهو وٺو 87.1
  )ڀيٹيو ؛ کارو(
  

  ِڳٺو .88
  )18) (الڙ، چوڻي. (ڻ אكريپِرمان ڀلي پرڻي، پر جڎهن ِڳٺي جا و 88.1

تاجن جو ڏهكاُء ويٺل . رمان کي، پنھنجي پيُء تاجن جي غير موجودگيَء ۾ پرڻائي ڇڎيوڳٺي ڳوٺ جي حسين پِ 
هر كنھن אئين پئي . هر كنھن کي ڊپ هيو ته تاجن جي אچڻ کانپوِء، پرمان نيکٹيَء الِء به نكري نه سگهندي. هيو
  .ندو، جڎهن ڳوٺان نكريپرمان جو אصل پرڻو تڎهن ٿي ؛چيو ته
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  : مطلب
 ٻاھر ڏنل، ڇوكريَء جو پرڻو تڎھن مڃبو جڎھن אھا پالكيَء چڑھي ساھرين پڄي. 

  
  )18) (الڙ، چوڻي. (پِرمان تڎهن پسندين، جڎهن ڳٺي جا وڻ ڏسندين 88.2

ڳٺي . سندس منشا کانسوאِء كنھن جي به شادي نه ٿيندي هئي. تاجن، تاجهيري جو چڱو مڑس ۽ جانٺو جوאن هيو
تڎهن אهو . جي ڳوٺ جي حسين ڇوكري پرمان، وهيَء چڑهي ته ملكان ملك سندس حسن جي هاَכ ُهلي هئي

  . مشھور ٿيو ته پرمان אن کي ملندي، جيكو تاجن سان مقابلو كري، ڳٺي جي ڳوٺ ۾ אچي
   :مطلب
  ڏکئي كم الِء אئين چيو ويندو آهيتمام.  

  
  گهٹاڻ .89

  )الڙ، چوڻي(ثمر نه هجئي ساڻ ته گهڑي پؤ منجھ گهٹاڻ  89.1
  . هيَء چوڻي مشھور ٿي آهي ،يَء سببمھمان نوאز ن جيماڻھ يج انتج ،ضلعي ٺٹي جو ھك ڳوٺ אندرالڙ  گهٹاڻ؛
   :مطلب
  کائڻ الِء كجھ نه ھجي ۽ کيسي ۾ ڏوكڑ به نه ھجن ته אھڑي حالت ۾ گذر سفر كرڻ الِء گھٹاڻ ۾ گھڑي

  .پئجي
  

  گهٹھڑ .90
  )و، چوڻيسر(ثمر نه هجئي ساڻ ته گهڑي پؤ گهٹھڑ ۾  90.1
جتي جا . وڳڻ روڊ تي، אڌ ميل אولھه طرف אندر، ٻرڙن جو وڏو ڳوٺ آهي- قمبر ،۾ شھدאدكوٽ-ضلعي قمبر :گهٹھڑ

  . جنھن تان هيَء چوڻي مشھور ٿي آهي. ماڻھو مھمان نوאز آهن
   :مطلب
 ثمر نه هجئي ساڻ، گهڑي پئو منجهه گهٹاڻ: ڀيٹيو.  
 ثمر هجئي ساڻ، ڀڄ ڀاڏאئن کان.  
  ساڻ، ڀر وٺ ڀاڏאين جيثمر نه هجئي.  

  
  الڙ .91

  )الڙ، چوڻي(الڙ، ساڙ  91.1
  الڙ آهي ساڙ، ٻيو مڇرن جو آزאر، 91.2

  )24) (الڙ، چوڻي. (אندر منگهڻ كارڙא، ٹيون ٻاهر ماכ ماري
مڇرن کان، پاڻ ۽ مال . ٿو جو سبب ٿئيجي אفزאئش الڙ ۾ پاڻيَء جي الٿ سبب، کڎن کوٻن ۾ رنڈيل پاڻي، مڇرن 

مال ۽ ماڻھو  ٿا ۽ אھو پاڻي هوאئن تي كک كاڄر پاڻيَء ۾ كرن. ٿو ون كرييِء، هركو دونھالکي بچائڻ 
جنھن . هر كو بيمارين ۾ وٺجيو وڃي. ٿو אکين تي אثر پوي ،אن کان عالوه دونھين ۽ دنڌ جي كري. ٿا وאپرאئين

  .تان אها چوڻي مشھور ٿي آهي
   :مطلب 

 جتي پاڻيَء جي پڇڑي، אتي زندگي ئي بڇڑي.  
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  )سنڌ، چوڻي(سري جو ڍڳو الڙ جو پڑهيو،  91.3
جڎهن ته الڙ جا ماڻھو پنھنجي تعريف ۾ هيئن . אها چوڻي سري جا ماڻھو پنھنجي تعريف ۾ چوندא آهن

  .حقيت حال جي، خدא کان سوאِء كنھن کي خبر ناهي. “الڙ جو ڍڳو، سري جو ماڻھو”چوندא آهن، 
   :مطلب
 ھر كو پنھنجي تعريف كرڻ ۽ كرאئڻ ۾ وسان كين ٿو گھٹائي.  

  
  الڙكاڻو .92

  )سرو، چوڻي( .خان الڙكاڻو مڳنڍ ۾ کڻي تون ناڻو، گه 92.1
  )سرو، چوڻي(الڙكاڻو، ساه سيباڻو  92.2
  )25) (‘شكارپور’ڏسو ) (سرو، چوڻي(لڄ وئي الڙكاڻي، شرم ويو شكارپور   92.3
 ) 5) (سرو، چوڻي(هجئي ناڻو ته گهم الڙكاڻو، نه ته وت ويڳاڻو  92.4
  .هجئي ناڻو ته ڇڎ الڙكاڻو 92.5

نھري نظام ٺھڻ کانپوِء אڳ، گهاڙ وאه جي كنڌيَء تي هئڻ سبب، وאپار وڙي ۾ ڏאڍو مشھور ع ۾ 1831الڙكاڻو 
ي ۽ ملكان ملك مشھور ڻوڏي وאپار سبب، شھر جي رونق، تمام گه. هتي وאپار، ٻيڑين ذريعي ٿيندو هيو. هو
אن کان عالوه . هوندא هيا אن وقت ڏאڍא متل ،אڄ به ساڳئي نالي سان موجود، بندر روڊ ۽ قافله سرאِء جا عالئقا. هئي

אڄ . אنھيَء تان אها چوڻي وجود ۾ آئي آهي. جتي شوقين ۽ پئسي وאرن جو کيل هوندو هو. حسن جي به بازאر هئي
هجئي ناڻو ته ڇڎ ”جڎهن ٻيا شھر وسي ويا آهن ۽ الڙكاڻي جي אها رونق نه رهي آهي ته هركو چوي ٿو، 

  “.الڙكاڻو
   :مطلب
 پئسي سان ھيُء جھان آھي. 
 پئسي سان جھان جون رونقون قائم آھن.  
 هو قوم الڙكن جو هتڑي قديم ٿاڻو،  92.6

  )چوڻي، الڙكاڻو. (پيو نانَء هن تي، الڙכ تان الڙكاڻو
  .ھاڻي الڙכ، ڄڻ אتان لڎي ويا آھن. الڙكاڻو شھر، الڙכ قوم جي نالي پويان ٺھيل آهي

   :مطلب
 ھر شھر كنھن نه كنھن قوم جو ٻڌאيل آھي. 

  
  لونگ فقير .93

  ) سرو، چوڻي. (شادي شھيد تي، ٿورو لونگ فقير تي وڃي 93.1
  )‘شادي شھيد’ :ڏسو(

  
  لوهي .94

  ) 9) (سبي، چوڻي. (جوهيَء کان لوهي، نه وאهي نه אوهي 94.1
  )‘جوهي’ :ڏسو(

  
  ليلي مل جو هٹ .95

  )17) (سرو، پھاكو/ ساهتي(ڏٺو به ليلي مل جو هٹ אٿئي؟  95.1
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ٻار به کيس ڌڻيَء جو دڙكو ڏئي، ٿورن پئسن . هوکيس ڌڻيَء جو ڏאڍو ڊپ هوندو . ليلو مل بھمڻ جو ويٺل هو
  . سان گهڻي شيِء وٺي ويندא هئا

  :مطلب
  جيكو ماڻھو دڙكا دهمان كري يا خدא جو ڊپ ڏياري، ناجائز فائدي وٺڻ جي كوشش كري، تنھن کي

 .אک ڏيکارڻ الِء אيئن چيو ويندو آهي
  

  ماڃر .96
 ) 7) (الڙ، پۡھاكو(جت كل جاتي، ماڃر كل مي  96.1

  )‘تيجا’ :ڏسو(
  .کاري جي ڍوري، ماڃر جي ڇوري 96.2

  ) 7) (الڙ، چوڻي. (ٻاهر سوڙهي، אندر אوڙهي
  !)کارو’ :ڏسو(

  
  متور .97

 ) 23) (الڙ، چوڻي(منھن متور ۾، كنڌ كپور ۾  97.1
  )‘كپور’ :ڏسو(

  مٹياري .98
  )الڙ، چوڻي( .مٹيارين جو موت، ويندي جي ويرم 98.1

אتر طرف ٻڌאيل شھر، نيشنل هاِء وي تي وאقع  يٹرملوك 20متعلوي بزرگن جي نالي پٺيان، حيدرآباد کان مٹياري؛ 
. אتي جا بزرگ وڏي كانيَء كرאمت وאرא هئا، جن کي ڏسي يا אثر ۾ אچي هندو هكدم مسلمان ٿيندא هئا .آهي

يعني مسلمان هندن کي زبردستي . “مٹيارين جو موت، ويندي جي ويرم”جنھن تي هندن، אهو مشھور كيو ته، 
  .لهه אها چوڻي ٻين معنائن ۾ به אستعمال ٿيندي آهيאڄك. مسلمان كندא ٿا وتن

   :مطلب
 مٹياري بزرگن جي كرאمتن سببان مشھور آھي. ھر شھر جي كا نه كا خوبي آھي. 

  
  مٺياڻي .99

  )ساهتي، چوڻي. (مٺياڻي؛ אڳيان ماڻھو، پويان پاڻي 99.1
ٺارو شاهه سان ڳنڍيل، نوشھري فيروز جو، سنڌو درياه جي کاٻي پاسي تي وאقع شھر، ريل ۽ روڊ ذريعي مورو ۽ 

اري ۾ ٻوڏ جو چوويھه ئي كالכ خطرو ھدرياهه جي چاڙهه سبب، אون. دאدو مورو پل کان אڳ ۾ مشھور پتڻ هو
  .ٿو وهيسھوندو ھيو ۽ ھاڻي درياھ ساڄي کان كنھن زماني ۾ درياهه جي ساڄي پاسي کان . موجود رهي ٿو

   :مطلب
 درتي آفتن جو خطرو رھي ٿودرياھ جي ويجھي ڇك وאرن شھرن کي ٻوڏ جھڑين ق. 

  
  محرאب پور .100

  ) ساهتي، پھاكو( .محرאب پور تي پئي ،ٹنڈي جي ٹوٽ 100.1
  )‘ٹنڈو مير علي’ ؛ڏسو(
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  مدينو شريف .101
  )אردو، چوڻي(مھاجرين، مديني جا جاِء نشين  101.1

سندن אچڻ . ۾ مھاجرين ٿي آيايثرب شھر جن مكي مان هجرت كري  ™نبي آخر زمان، حضرت محمد مصطفى 
  . نبيَء جو مدينو يا شھر سڎجڻ لڳويثرب سڎجڻ جي، وئي ۽ بجاِء  جي رونق وڌيرب يث ،نپڄاڻا
   :مطلب
 مديني جا جائنشين، مھاجرين ئي آھن. 

  
  مكلي .102

  )15) (الڙ، چوڻي( .شيخ جيئو، مكليَء جو ڏيئو 102.1
   .جن مان شيخ جيئو کي، ڏيئي جي حيثيت حاصل آهي. تمام وڏא אهل א دفن ٿيل آهن ،مكليَء جي مقام ۾

   :مطلب
 مكليَء جو نالو بزرگن جي موجودگيَء سبب مشھور آھي. 

  مكلي ٹكري، ننگر ٺٹو ۽ پير پٺو، 102.2
  ) 7) (الڙ، چوڻي.  (جنھن نه ڏٺو، تنھن كجهه نه ڏٺو

  )‘ٺٹو’ :ڏسو(
  )الڙ، چوڻي( .مكلي، پرديسين جو مقام 102.3

زאرن تي عاشق ۽ אڙيل، مرאدون אنھن جي م. مكلي، جيئن ته تمام گهڻن אهل א ۽ אولياَء א جو مدفن آهي
وجود ۾  يאها چوڻ انجنھن سبب. كي ته אميد ۽ آسري تي زندگي به ڳاري ڇڎين ٿا. حاصل كرڻ ۽ دعا الِء אچن ٿا

  . آئي آهي
   :مطلب
 مكليَء جي آباديَء ۾ ٻاھرאن آيلن جو گھڻو حصو آھي. 

  
  مكو شريف .103

  حضرت عيسى جو گڎهه، ڀلي مكي شريف وڃي، 103.1
  ).سنڌ، پھاكو. (، ساڳيو گڎهه جو گڎههپر موٹڻ کان پوِء

  )سنڌ، پھاكو. (دفعا مكي شريف وڃي پر אٹن کان نه مڑي ؤس ،حضرت عيسى جو گڎهه 103.2
  )سنڌ، پھاكو(گڎهه سؤ دفعا مكي پاכ وڃي ته به ساڳيو گڎھ  103.3

جنتي ٿئي كو رهڻ سان جيكڎھن אتي . مكي پاכ ۾ به אهو پاכ صاف ٿيندو، جنھن جي دل ۽ نيت پاכ هوندي
  .جنتي אهو ٿيندو، جيكو مكي پاכ جو دل سان אحترאم كندو. ته پوِء אبوجھل ۽ אبو لھب به ٿي وڃن هاها 
   :مطلب
 عملن جو دאرومدאر، نيت تي آھي. 
 جاِء يا مكان، ماڻھوَء جو مقام نه وڌאئيندא آھن، بلك سندس لڇڻ سندس مان وڌאئيندא آھن. 

  )سنڌ، پھاكو(قلب אندر كعبو ڏٺوسين، مكي وڃڻ جو كھڑو ضرور؟  103.4
پر אصل אيمان آهي، دل . אيمان زبان سان ته آڻبو آهي. אنسان جي عملن جو دאرومدאر، سندس دل يا אيمان تي آهي

  .سان تصديق كرڻ
   :مطلب
 عمل به كجي، نيت به سڌאرجي. 
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 ).چوڻي. (پكو: مكو 103.5
ن آڻي مسلمان ٿيا ته به كفر ۽ شرכ تي هيا ته به پكا ۽ كٹا هيا، جڎهن אيما. مكي وאرא هر ڳالهه ۾ پكا آهن

منجهن جوش ۽ . אڄ به مكي وאرא ڳالهائڻ ۾ کهرא ۽ سڌא آهن. منجهن منافقي كا نه هئي. پكا ۽ سچا مسلمان ٿيا
 .منافقي ناهي. جالل آهي
مديني ۾ رحمة للعالمين آهي، אتي فقط نرمي ئي نرمي . فقط جالل ئي جالل آهي. جو گهر آهيهلالج لج مكي ۾ א

 .آهي
  :مطلب
  جالل آهيمكي ۾. 
 مكي جا رهندڙ پنهنجي عقيدي ۾ پكا آهن. 

  
  يمڻم .104

  )ساهتي. (ميمڻ وڃي مكي، ته به سندس وٽ تارאزيون کوٹا 104.1
 )سنڌ، پھاكو. (تكيوٽ تارאزيون  /ونميمڻ وڃي مكي، ته به سير ساهمي 104.2
  )سنڌ، پھاكو. (ميمڻ وڃي مكي، ته به کائي توري تكي 104.3

وאپاري ماڻھوَء کي نماز ۾ به پنھنجو ڌنڌو ياد . وڙي تي آهي ميمڻ ذאت وאرن مسلمانن جو אكثر گذرאن وאپار
  .وאپاري قسم جي ماڻھن جي ذهنيت به خاص قسم جي هوندي آهي. هوندو آهي
  : مطلب
 ميمڻ کي ھر ڳالھ ۾ ٻو روپئي جي فائدي جي ڳڻتي يا الوري ھوندي آھي .  

  
  ملتان .105

 )الڙ، چوڻي. (ٺٹي جا ٺاٺ ھيا، جو ملتان پئي َאڏيو 105.1
جوאنيَء ۾ -جڎهن ٺٹو تعميرאت ۽ جلوي جي حساب سان ُپور. و، ملتان شھر کان אڳي جو آباد ۽ قديمي آهيننگر ٺٹ

  .ٺھيو پئي/ هيو ۽ ٺاٺ باٺ هيس، تڎهن ملتان אڃا مس َאڏيو
  : مطلب
 علم ۽ عالم، ملتان کان אڳي، ٺٹي ۾ هيا .  

  )سنڌ، پھاكو(אنڌن ملتان لڌو آهي  105.2
  .ٿو ۽ منزل تي پھچي ٿوאڻ سونھون ماڻھو به پڇي وאٽ لھي 

  : مطلب
 دنيا ۾ كو به كم ڏکيو ناھي. 
 پڇي پڇي ھركو وאٽ وٺي ٿو.  

  )چوڻي. (ملتان، پيرن جو אسٿان 105.3
غوث بھاؤאلدين زكريا، . گورستان ۽ گرمي، گرد ۽ گدאگرن وאري شهر ملتان ۾، پيرن فقيرن جي پڻ ججهائي آهي

مدفن / אتي گهڻن ئي درويشن جا ڦيرא ،دفن هئڻ سببאوليائن جو م/ شاھ ركن عالم ۽ شمس تبريز جهڑن بزرگن
  .سنڌ جا تنيا فقير ۽ سندن ٻيا عقيدتمند ته گهٹا وٺي، پيرين پنڌ پڄائي، אچي بخشرאئيندא هئا. رهيا آهن
  : مطلب

 ملتان، پيرن سان ڀريل.  
  ست تحفات ملتان؛ گرد، گدא، گرم و گورستانאچار چيز.  
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  )22) (سرאئكي، پھاكو(ملتاني گهيتلو  105.4
پھرئين ڏينھن پائڻ وאري کي ساڄي . ملتاني گهيتلي جا ٻئي پادر، ساڄو ۽ کاٻو، جڑאوت ۾ هكجھڑא هوندא آهن

אهڑيَء طرح جنھن ماڻھوَء جو . آھستي آھستي אنھن جي شكل ڦرندي ويندي آھي. کاٻي جي خبر نه ھوندي آھي
  . بھت آهين مشاارويو، دوست ۽ دشمن سان هكجھڑو هجي، אن کي به ملتاني گهيتلي س

   :مطلب
 منافق يا دوغلو ماڻھو.  

  
  مورو .106

 ) ساهتي، چوڻي(مورو، ناهي ٿورو  106.1
  ).منجھانئس مورو شھر بابت ٻي كا ڄاڻ نه ٿي ملي. ي آهيچوڻ بند-محض ُتك(

  
  مومل جي ماڙي .107

  )ساهتي، پھاكو(مومل جي ماڙيَء کي چوڌאري چارא  107.1
كايا، سونھن ۽ سوڀيا،  ۽ مايا سندس .ر كٺان كونڌيسھڻي ۽ آزאد مومل، جنھن طلسماتي ماڙي جوڙאئي، كئ

جنھن جاِء،  .آيامومل جي ماڙيَء ڏאنھن مختلف طرفن کان آيل رאڻا، پنڌ ۽ پيچرא ٺاهي . كيئي رאڻا موهيا ۽ ماريا
   אنگريزيَء ۾ پڻ مشھور چوڻي آهي؛. ن چيو ويندو آهييئالِء אشھر ۽ ماڻھوَء وٽ، گهڻي אچ وڃ هجي، تنھن 

”All roads lead to Rome“ 
   :مطلب

 چڱي ھنڌ ڏאنھن ھركو پنڌ پوي ٿو.  
  

  ميان جو ڳوٺ .108
  )سرو، چوڻي( ؟پيٹ אٿئي يا ميان جو ڳوٺ 108.1

אتان جون پكيون . ٺل رستي تي هك وڏو ۽ لوطرو، אنگريزن جي دور جو ڳوٺ-ضلعي شكارپور ۾، همايون
אن کي پيٹ سان مشابھت  گهڻن ماڻھن جي لڎي אچڻ ۽ وڃڻ كري،. جايون ماڻھن جي خوشحاليَء جو אهڃاڻ آهن

  .جتان אها چوڻي مشھور ٿي آهي. آهي
   :مطلب

 אٿئي كن اللوکيتيٹ پ.  
  

  ڳڑھي حسن/ عودي/ چانڈאڻ/ ميرپور .109
  ميرپوري منڈي، چانڈאڻ چنڈي، عودي سنجن سوڌي، 109.1

  )چوڻي. (ٺل ڏنو ٺكاُء، هلي ڏسو ڳڑهيَء جو لقاُء
تي کين پارאتا يا  سندن ڳالهه نه مڃڻ. אڳي سماع هڻندڙ فقير، غريبن سان ظلم كندڙن کي سمجهائڻ ويندא هيا

  .پٹون، سماع ۾ ڏيندא هيا
گمان آهي ته كنهن فقير ٿيل . آهن) قصبا(ڑهي حسن، تعلقي ٺل جا وڏא ڳوٺ ڳميرپور ٻرڙو، چانڈאڻ، عودي ۽ 

کين سمجھايو ھجي ۽ אتان جا رھوאسي سندس چوڻ تي نه مڑيا ھجن، جنھن تان فقير سماع ۾ אئين  ،ظلم پڄاڻان
  .چيو هجي
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 َءجي ٻي“ نئين ٺل جا پرאڻا گل”ن کوسو، كامريڈ محمد אمين کوسو جو ڀاُء پنهنجي مقالي؛ محترم نظام אلدي
ميرپور منڈي، چانڈאڻ ”تي אها چوڻي هيئن لکي آھي؛  92جي ص  4/1995ماهي مهرאڻ جي پرچي  -قسط ۾، ٹِه

  .“چنڈي، ٺل ڏنو ٺكاُء ته عودي ويئي سنجن سوڌي
 .هئا هن درويش جي زبان مان نكتل هي گفتا، ڏאڍي چؤٻول ۾ هوندאتاويل ۾ لکيو אٿائين ته كنهن زماني ۾ كن

كنهن وقت تائين אنهن ڳوٺن تي ڏאڍو  ،אنهن گفتن جو אثر. خبر ناهي ته درويش אئين ڇو چيو”אڳتي אلکيو אٿائين؛ 
  “.هينئر مس مس وڃي אنهن ڳوٺن ساهي پٹي آهي ۽ אڳتي قدم وڌאئڻ شروع كيو آهي. رهيو
  : مطلب

  .منجهانئن كجهه هتي ڏجن ٿا. پٹون يا پارאتا ساريَء سنڌ ۾ ٻين ڳوٺن الِء پڻ مشهور آهنאهڑيون کوڙ 
  ،َٹهل ويئي َمهل، مهتي موٹي آئي 

  )سماع. (ٺل ڏنو ٺكاُء، ُدٻي ٻين دٻائي
 پارאتو. (قاضي ويندא قالت، ِوكيا كين وسندא(  
 محبت سندא ٻار، پيالي منجهه پنندא.  
 اياُٻٹيَء دکيَء كاڻ، ُمٺن مٹ ڀڃ.  
 َٺِٹ ڏنو ٺكاُء، ڳورאها سڀ ڳري ويا.  
 ٿرڙي  ٿي ڍرڙي، لٿو الڏ لغارين جو.  
 كو جو وאيو وאُء، ڳچل سڀ ڳري ويا.  
 ڳچل پنهنجي ڳوٺ، پيالي منجهه پنندא.  
 ُدٻيَء لڳي باهه، چڻنگون چمن ۾.  
  ٺل، آهي گل”ڀيٹيو؛“.  

  
  ميھڑ .110

  )  الڙكاڻو، چوڻي(گڎيو پيو آهي ميھڑ سان، گاجي خان مھيسر  110.1
  )“گاجي خان مھيسر” :ڏسو

  
  ناڙي .111

  )9) (جغدאلي، چوڻي(مينھن وٺو ته ناڙي وٺي  111.1
تنھن كري پنھنجي رب جا شكرאنا بجا آڻين  .ه خوشحال ٿين ٿابناڙيَء جو عالئقو برسات سبب آباد ٿئي ۽ ماڻھو 

  .אهڑي وقت الِء אئين چيو ويندو آهي. ٿا
   :مطلب

 ي تي آھنٺعالئقا وُ ابلو ج.  
  )9) (جغدאلي، چوڻي. (ناڙي وسي ته ڳاڙهي، نه ته אگهاڙي  111.2

برسات نه پوي ته كپڑي الِء به پئسو . جنھن سبب ماڻھو خوشحال رهن. ناڙيَء ۾ برسات کان پوِء ڳاڙهي جوئر ٿئي
  . جنھن كري אڻ ڍكيل رهن. نه هجين
   :مطلب

 جو، ماڻھوَء جي معيشت تي سڌو سنئو אثر پوي ٿورسات ب.  
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  فتح باغ/ نورאئي/ نصرپور .112
  ،نر ننگر، نار نصرپور، نرت نورאئي 112.1

  ) 7) (يڻالڙ، چو( .هلي ڏسو جوڻ، جتي كپھه جو وאپار آهي جائي
  )“جوڻ” :ڏسو(

  نرت نورאئي، نار نصرپور، ڦل فتح باغ، 112.2
  ) 7) (الڙ، چوڻي. (هلي ڏسو جوڻ، جتي كپھه جو وאپار

  )“جوڻ”: ڏسو(
  

  ننگر .113
  )الڙ، چوڻي(كو، بنا پنڌ كئي  ننگر پھچي كين 113.1

  . منزل آسان ٿئي ٿي۽  مسلسل پنڌ كرڻ سان مفاصلو کٹي ٿو
   :مطلب

 ٿڌيَء كاھ، كانھي ويل ويھڻ جيَء تيت.  
  

  ا،هئننگر جي آڌאر، متان ويھجو ماڙ 113.2
  )16) (الڙ، ماموين جا بيت، چوڻي. (پرאڻا پرאڙ، نوאن אڏجئو نجهرא

جنھن تي کين نصيحت كئي وئي ته، . درياهه جي رخ موڙڻ كري، ماڻھن ننگر ٺٹي ڏאنھن لڎ پالڻ شروع كئي
  .كري پرאڻا پکا ڇڎي، אتي وڃي نوאن نه אڏيوسڀاڻي ٻئي پاسي موٽ كندو، تنھن. אڄ درياه אيڎאنھن رخ رکيو آهي

   :مطلب
 ديس نه ڇڎجي ،۽ ڏكر سببربت غ.  

  
  نھارو ڳوٺ .114

  )6) (سنڌ، چوڻي(אيرאزي آندي، ڳور نھاري ڳوٺ ۾  114.1
 ، جنھننھاري ڳوٺ ۾ قسمت کڻي آئي آهي. يڳور؛ قبر، جيكا هر روز هر ماڻھوَء جي אچڻ جو אنتظار كري ٿ

  .ري منجھس قبر جڑي آھيك
   :مطلب

 وتکي يا پيٹ ٿو ڊوڙאئي يا مَء اڻھوم. 
  وليندא ٿا وتنڳي ک۽ موت، ماڻھوَء رزق.  

  
  هاال .115

  ) 7) (الڙ، پھاكو(“ هاال ۽ ڀينَء”چي، “ !كيئن؟” 115.1
  )“ڀينَء” :ڏسو(

  
  هندستان .116

  )پارسي، پھاكو(  .جي سختي سـَھڻي پونديجنھن کي مور گهرجي، تنھن کي هندستان  116.1
منزل گهرجي، تنھن کي / جنھن کي مور گهرجي. گڎيل هندستان جي ٿر ۽ ريگستان وאرن عالئقن ۾ مور رهن ٿا

  .رستي جون تكليفون ۽ سختيون سھڻيون پونديون
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   :مطلب
 ا ئي پوندא آھنِء كشاال ته كڍڻماڻن النزل م.  

   
  )אردو، אصطالح(هاٿيَء کي، هندستان ڏيکارڻ  116.2

אهڑيَء . وري ساڳيو ماحول ڏيکاربو ته مست ٿي پوندא ۽ ڇنائي ويندא نکي. هاٿي هندستان جي جنگلن ۾ ٿيندא آهن
. آهينه  ڻ، چڱوطرح، كنھن ماڻھوَء کي معاملي جي خبر ناهي، אن کي هروڀرو ٻڌאئي، معاملي کي گنجرאئ

خوאه مخوאه، هاٿيَء کي هندستان ڏيکارڻ ” ؛אهڑي موقعي تي چيو ويندو آهيكير אئين كري وجھي ته جيكڎھن 
  “!مان ڇا فائدو؟
   :مطلب

  ملو ويتر بگڑجي پوندوكرڻ سان معاאئين  .نه ڏجي ڄاڻھروڀرو کي ڻڄاڻ א ،معامل جيڏکئي.  
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