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  ڏوهيڑي جي صورت ۾ سنڌي پھاكا
אسان سڳنڌ جي پھرئين ڀاڱي ۾ لکي چكا آهيون ته نه رڳو پروليون ۽ ڳجهارتون ڏوهيڑن ۾ چيون ويون 

אڃا به وڌيك کوجنا كندي، . آهن، پر بي معنى ٻارאڻيون تك بنديون به ڏوهيڑن جي صورت ۾ چيون ويون آهن
  . حصو پڻ ڏوهيڑن ۾ چيل آهيمعلوم ٿيو آهي ته سنڌي پھاكن جو ڳچ 

  : مثالً 
  سؤ وڃائجي ساُء نه وڃائجي، چڱا אئين چون، 

  .َپِر אها پَر پيرل چوي، كي ٿا رند رکن
  عادت نه مٹي عادتي، علت مور نه جاِء، 

  .ُאٺ پوي كڻك ۾، ته به كنڈא چڻ چڻ کاِء
  ماُء سا ماُء، باقي ٻيو سڀ دنيا جو وאُء، 

  .אوא ٿياאهڑو لڳو وאُء، جو پنھنجا به پر
  ماُء مھاڻي، پيُء دورאني،  

  .ُپُٹ َپَٹ جو پيٹيو، ڌيُء ڏאس جي تاني
مطلب ته جيكڎهن ويھي باريك بينيَء سان جاچبو ته سنڌي پھاكن ۾ אهڑא سوين نه، بلك هزאرين پھاكا 

ن کي سنڌي پھاكا به אڻ کٹ آهن، پر אرمان آهي جو كنھن به سنڌيَء אديب אنھ. ملندא جيكي ڏوهيڑن ۾ چيل آهن
אلبت ديوאن كيولرאم سالمت رאِء آڏوאڻيَء جي كوشش ۽ . لکت جي مالھا ۾ پوئڻ جي كوشش نه كئي آهي

هيُء ئي پھريون صاحب آهي جنھن سنڌي پھاكن کي گڎ كري . كاوش کي نظرאندאز كري نه ٿو سگهجي
ها مھم אهڑي گلشكر كتاب جي صورت ۾ پيش كيو پر گهڻو كجهه رهجي ويو ۽ אئين چوڻ مناسب ٿيندو ته א

אسان کي جيتوڻيك پنھنجي بي . آهي جنھن کي سر كرڻ אهڑو كٺن كم آهي جھڑو אيوريسٹ چوٹيَء کي پھچڻ
تنھنكري كجهه جناب . بضاعتيَء جو אحساس آهي، پر אهڑي ذخيره کي نظر אندאز كرڻ بلكل نامناسب ٿيندو

سنڌي پھاكا چونڈي معنى  ،ي چيلڏوهيڑن جي تتبع ت ،آڏوאڻي صاحب جي كتاب گل شكر مان ۽ كجهه ٻاهرאن
  .۽ مطلب سميت پيش كريون ٿا

  אڳي به هو َאُن، پوِء به ٿيو َאُن، .1
  .كانو ۽ َپُن، ويو وچان ئي نكري

پر َאَن جي پچڻ تائين، َאَن کي گهڻين ئي صورتن . אها ڳالهه عالم آشكار آهي، ته پوک جو ٻُِج، َאُن ٿيندو آهي
پوِء ڍڍي ۽ .  پھريائين پھريائين سلو ُאسرندو، پوِء تيلو يا كانو پكو ٿيندومثالً . ۽ حالتن مان لنگهڻو پوندو آهي

لوب، ڳاهه ۽ وאئر کان پوِء אهو ئي َאُن وڃي رهندو ۽ منجهانئس كک ۽ كانا، . نيسر ٿيندא ۽ آخر אچي َאُن پچائيندو
  . پن ۽ پاڙ جدא ٿي ويندא

نساني جسم خاכ مان ٺھيل آهي ۽ روح جو، אن چوڻ ۾ אچي ٿو ته א. אنساني وجود جو به אهڑو معاملو آهي
جڎهين ماڻھو مري ٿو تڎهن روح جنھن عالم مان . بوتي يا جسماني پڃري ۾ پيل آهي، سو نور جو هك جزو آهي

  . خاכ ٿي وڃي ٿو ،خاכ سان ملي ،باقي خاכ جو پتلو. آيو هو، تنھن ڏאنھن موٹي وڃي ٿو
  :مطلب
ٻارאڻي אوستا، جوאني ۽ پيري  ؛ر منزلون طئي كرينگوא ۽ پن و، كانوسل .پھريائين نور هو ،روح 1.1

 .אختيار كري ٿو صورت نوري/ אصلوكي ، ياوغيره پوريون كري پنھنجي ماڳ تي موٹي ٿو
 .لوڙھ אتي لٹبو، جتان جو ھوندو خمير 1.2
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  ،آهاري، وھنوאري، ٹيون گهوٽ مھاري .2
  .لڄا كيائين هكوאري، سمجهو ته אن هاري

  .کاڌو: آهار
  . ليتيڏيتي : وهنوאر
  . گهوٽ جي پھرين رאت سمھڻ جي جاِء: مھاري

۽ حجاب کان كم ورتو ويو ته نقصان  ُءلڄ كرڻ چڱي شيِء آهي، پر مٿين ٹن ڳالھين ۾ جيكڎھن حيا
جيكڎھن ڏيتيَء ليتيَء ۾ . جيكڎهن كنھن شخص، کاڌي کائڻ ۾ لڄ كئي ته بک ۾ بي حال ٿيڻو پوندس. آهي

وري جي شاديَء رאت، حجاب کي همرאه كيائين ته سمجهو . ڏک ڏسڻ پوندسشرم کان كم ورتائين ته ڏيوאلي جا 
ساڳيَء طرح جيئن مٿين دنيوي كمن ۾ لڄ كرڻ نقصان وאري آهي تيئن موال جو طالب به . ته هارאيائين

  . دنيوي حجاب جا پردא دور نه كندو تيستائين وאليَء سان وصال كري نه سگهندو /جيستائين ظاهري
  :مطلب
 .وאري جاِء تي كجي لڄ به، لڄ 2.1

  
  אنڌير نگري، چرٻٹ رאجا، .3

  .ٹكي سير ڀاڄي، ٹكي سير کاڄا
  .ظلم: אنڌير
  . شھر: نگري

  . ظلم جو شھر: אنڌير نگري
  . چريو: چرٻٹ
  . سبزي جھڑوכ ڀينڈيون، توريون، كريال ۽ پالك وغيره: ڀاڄي

جيكڎهين كنھن وستيَء . کاڄا مھانگو ميوو آهي ،אنھن جي نسبت. سبزيون وغيرھ سستيون وکريون آهن
ي אگهه وكامن ته אن ڳوٺ جو حكمرאن چريو چئبو ۽ شھر جو نالو אنڌير ئ ساڳئي يعني هك ،۾ אهي سڀئي شيون

جيكڎهين كنھن ملك ۾ אهڑو אنڌير ۽ אوندهه هجي، جو چڱي ۽ مٺي جو سنڌو نه رهي ته چئبو . جو گائون سڎبو
  .سير کاڄا ٹكي ،آهي؛ אنڌير ننگري، چرٻٹ رאجا، ٹكي سير ڀاڄي

  :مطلب
  )سرאئكي. (ٹكي سير کاڄا ،אنڌير نگري، چؤپٹ رאجا، ٹكي سير ككڑي 3.1
  )الڙ(ٹكي سير کاڄا  ،אنڌ ڌنڌ نگري، چرٻٹ رאجا، ٹكي سير ڀاڄي 3.2
  .אنڌير نگري، رאجا چرٻٹ، نكا ساھمي نكو وٽ، ڏي به ٻك وٺ به ٻك 3.3
 .جتي אنصاف نه ھوندو، אتي بربادي جلد אيندي 3.4

  
  موتيان دي کاڻ،ڀنگڑي سلطان، هيري  .4

  .نه جيوڻ دא آسرא، نه مرڻ دي كاڻ
. مٿيئن چوڻيَء مان موאلين ۽ ڀنگوڙن جي ڀنگ جي تعريف كرڻ کانسوאِء كو ٻيو مطلب كونه ٿو نكري

موאلي جڎهن ڀنگ پي ڀڑ ٿيندא آهن ۽ موج ۽ مستيَء ۾ אيندא آهن، تڎهين ڀنگ جي سارאھ سان گڎ، پاڻ ڀانئڻ بابت 
  .ن ۽ ڀنگ کي אيڎي אهميت ڏيندא آهندم زنيون به هڻندא آه
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. ڀنگ خود هك جدא گانه سلطنت آهي يا אڃا אن کان وڌيك ڄڻ كا هيرن ۽ موتين جي کاڻ آهيچوندא آھن؛ 
جيئن ته خمار . אن جي پيالي پيئڻ سان سڀ غم אئين غلط ٿيو وڃن جو نه جيئڻ جو آسرو رهي ۽ نه مرڻ جو אلكو

  . سماُء نه ٿو رهي، تنھنكري אن وقت جيئن ۽ مرڻ هكجھڑو ٿو لڳيجي بي خبريَء ۾ كنھن به شيِء جو سڌ 
  :مطلب
 .جنھن جو نشي ۽ جوئا سان چاھ، تنھن جو آسرو ئي الھ 4.1

  
  ڀنگي ڀائر ٻه ڄڻا، صوفي ست هزאر، .5

  ماري متھرن سان، ڌڙ كيائون ڌאر،
  .پيئي لوכ پچار، ته پڑ ڀنگين کٹيو

  جيكو ڀنگ نه پيئي: صوفي
  . ڈوڀنگ گهوٹڻ جو ڏن: متھرو

ڀنگ جي نشي ۾ جڎهين مست ٿي موج ۾ אيندא . هن پھاكي مان به موאلين جي الف زني ظاهر ٿي ٿئي
آهن، تڎهين پاڻ کي אهڑو بھادر سمجهندא آهن جو جيكر ٻه ڀنگي ڀائر، جڎهين ڀنگ پي ڀڑ ٿين ته ستن هزאر 

ڀنگ ڀائن الِء  ،ميدאن ڇڎي صوفين سان אهڑو منھن ڏيئي مقابلو كن جو يا ته אهي مارجي وڃن يا ڀڄي جنگ جو
  . جڎھن ته سندن سورهيائيَء جي ساک جيكا سنسار ۾ آهي، سا سڀكو ٿو سمجهي. خالي كري وڃن

  :مطلب
 .جيئن ھيٺ ڄاڻايل چوڻين ۾ ظاھر آھي. ڊאڙ ٻٹاכ تي ئي موאلين جو گذر سفر ھلندو آھي 5.1
 .پيئون ٿا چرس، گھمئون ٿا عرش 5.2
 .پيئون ٿا وسكي، وڃئون ٿا کسكي 5.3
 .ه آھي چاندي آھي، ملي جي زאل وאندي آھيچرس ن 5.4
 .نشو ٿو سركي، محبوب ٿو مركي، ملو ٿو كركي، ڄڻ پڻس جي ٿا پيئون 5.5

  
  ڀنگي دي جوِء سدא سھاڳڻ، آفيمي دي جوِء روري، .6

  .كئفي جي جوِء אيوين آکي؛ ماريا هت نه هووي
جنھنكري ڀنگوري جي دل . ڀنگورא، ڀنگ الِء چوندא آھن؛ ڀنگ نماڻي ٻوٹي آھي، سندس نشو به نماڻو آھي

جنھنكري جوڻس کانئس خوش ٿي . אن كري جوِء سان نكو جهڳڑو ٿئيس نكو فساد. توڙي زبان نرم رهن ٿا
جنھنكري هو אهڑو . نشئي کي پنكيون کارאئي، سندس رت چوسيو وڃي. آفيم جو نشو زبردست آھي. رهي

شرאب . אرمان کائيندي ٿي رهي ہميشجنھنكري زאلس ه. كمزور رهي ٿو جو كو به كم کانئس نه ٿو אڄھي
جنھنكري شرאبيَء جي گهر مان صلح ۽ شانتي . نامرאد جي پيگ پيئڻ سان، شرאبيَء کي كاوڙ ۽ تيسو گهڻو ٿئي

موكالئي ٿا وڃن ۽ جوڻس سان سندس، ڏيھاڙي אيڎو وير وروڌ ۽ كلكل رهي ٿي جو جوڻس وאليَء جي درگاه ۾ 
  . گهر ۾ پير نه پويوينتي كندي رهي ٿي ته؛ ماريي جو شال 

  :مطلب
موאلين جا אهڑא پڎאئڻ يا ڀنگ جي تعريف ۾ گهڻيئي گهٻا ۽ تك بنديون ٺھيل آهن جن کي هو صدאئون 

  جي تفريح طبع الِء ھيٺ ڏجن ٿيون؛ پڑھندڙن .ن אٿائونوאهي صدאئون به ڏوهيڑي جي تتبع تي ٺاھي. كوٺيندא آهن
  نو حقا ته هرال سكا، ،نو نونڌאڻي 6.1
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  .ڏهه حقا ته هرال پكانو نونڌאڻي 
هن پھاكي ۾ نونڌאڻي قوم جي، حقي سان جا حب آهي، تنھنجو بيان كيل آهي، ته جي هرلن يا نارن جي 
تعدאد کان حقا گهٹ ته پوک کي پاڻيَء کان ٿيو ڀلو، پر جي هرلن جي عدد کان حقا وڌيك آهن ته پوِء پوک جي 

  . پچڻ جي كا אميد رکڻ گهرجي
  .عاشقن کي مباح آهي، گانڈوَء کي گناهه آهيڀنگ نه آهي گاهه آهي،  6.2
  ڀنگ نه آهي ڏهي آهي، אسان جي پيئڻ جي هيَء وهي آهي، 6.3

  .ڌڙ  ڳري ويو، سسي رهي آهي، سا ڀي هاڻي قبر ڏي هلي رهي آهي
  !!!ڀلي ڀلي كري אچي!! אچي! אچي 6.4

  سر سيد جو بچي، كوڙي كانگڑ ۾ نچي،
  .جيكا بچي، سا به ٹوپيَء ٹانڈي ۾ پچي

  . ، موאلي ڀنگ جي پيالي وٺڻ وقت هڻندא آهنئونن صدאومٿي :نوٽ
  ڀنگ پي ڀڑ ٿيا، سيني التائون اللي، 6.5

  جي، َمركن موאلي،) صلعم(ميڑي محمد ڄام 
  !سدא سوאلي، آ سام پرتئي سيدא

  ڀنگ جهنگ ۾ پاڻي، جيئي لعل سيوهاڻي، 6.6
  .مھاڻيوكوڙي کي موچڑو موچڑאڻي، هك سانجهيَء ته ٻيو س

 .ڻين ۾، نشئي ماڻھن جا لڇڻ ڏيکاريل آھنمٿي ڄاڻايل سمورين چو
  

  آرهڑ جي تتي ڏينھن، سانوڻ جي وسندي مينھن، .7
  .ُمٹڻ تات/ سياري جي آڌيَء رאت، شل نه پوي هنگڻ

ينھن م ڌאريسانوڻ . אونھاري جو ڏينھن تمام گرم ٿيندو آهي ۽ ٻاهر אس ۾ نكرڻ אوکو پيو لڳندو آهي
سياري جي . ي ۽ ڇوهي وسكاري ۾ ٻاهر نكرڻ به كٺن كم آهيڦڑ-ڦڑو ۽ الڳيتو وسندو آهي، جنھنكري وڏ-وڏ

אهڑن وقتن تي جيكڎهن אهڑيَء ضرورت سان ٻاهر وڃڻو ٿو پوي ته . آڌيَء رאت جو به سخت پارو پيو پوندو آهي
  . ڏאڍي تكليف ٿئي ٿي

  :مطلب
 . تكليف ده ٿيندو آهي ہشكمھلو كم، همي 7.1
  .ندא آھنمٿي ڄاڻايل ٹاڻا، ٹوري تان ئي אروאح کڻائي ڇڎي 7.2

  
  אٺ کي الڻو، گهوڙي کي دאڻو، .8

  .مرد کي ناڻو، محبوب کي ماڻو
و אٺ جو مرغوب אھ .هك جهنگلي گاه جو قسم ٿيندو آهي، جنھن مان كاري کار ٺھندي آهي ،الڻي يا الڻو

 .هنِء ناڻو يا پيسا ضروري شيون آتيئن وري گهوڙي الِء دאڻو ۽ مرد ال ،جيئن אٺ الِء الڻو مرغوب آھي. کاڌو آهي
جيكڎهن محبوب کي ماڻو كرڻ ڏאنُء نه ٿو אچي ته . אھڑيَء طرح وري معشوق الِء به ناز ۽ نخرو ضروري آهن

  .ماڻو سندس حسن ۽ جاذبيت ۾ אضافو ٿو كري. منجهس دلربائي אيتري نه ٿي رهي جيتري هئڻ گهرجي
  :مطلب
د جو شان وڌي ٿو ۽ ناز الڻي سان אٺ مست ٿئي ٿو، دאڻي سان گھوڙو طاقتور ٿئي ٿو، ناڻي سان مر 8.1

  .نخري سان محبوب جو אگھ پڻ وڌي ٿو
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  אٺان ۽ مينھان دא كيھا ميال، .9
  .ُאو چرن جهنگ، ُאو چرن ٻيال

ھاڻي אنھن ٻنھي . يا جھنگ آهي ٹُ خورאכ جو هنڌ، آھر يا پَ -אٺن جي چاري جي ُجوِء ٻيلو ۽ مينھن جي کاڌ
  . جو پاڻ ۾ هك ٻئي سان ميل ۽ مالقات ٿيڻ ڏאڍي مشكل آھي

  :مطلب
 .غير جنس ۽ متضاد طبع سان جيكڎهن سنگت ٿي ويئي ته ساڻس گذאرو ٿيڻ مشكل آهي 9.1
  بکئي کي بصر سان روٹي رکيائي، .10   

  .سيري کان سوאد ۾ ڏيڍي سوאئي
پيٹ ڀريل يا ڍאئي ماڻھوَء کي پالُء به אهڑو مزو نه ڏيندو آهي، جھڑو بکئي ماڻھوَء کي بصر سان رکي ماني 

  . سوאد ڏئي ٿي
  :مطلب

  . گهڻيَء تكليف بعد، ٿورو سک ملندو ته אن جو قدر ٿيندو 10.1
  توڻ جي تكرאر سان، سڎ جنھين کي هوِء، .11  

  .منجي אتي جوِء، وڃي تنھن کان وسري
  . جي خورאכ) ٻن ويلن(ورَء يا رאت ڏينھن : توڻ

ھيا خورאכ يا ورُء جي م-کاڌ. אن کي ڀرڻ جو אلكو ھر ھك کي پيو ڀڄائي. پيٹ ھر אنسان سان لڳل آھي
كرڻ جو ويچار אهڑو هولناכ آهي، جو جڎهين אھو كنھن مرد جي مغز تي אثرאندאز ٿو ٿئي ته ڀاكر ۾ آيل زאل به 

  .کانئس وسريو وڃي
  :مطلب

  رڻي ۽ رאئر جو، سڎ جنھين کي هوِء، 11.1
  .منجي אتي جوِء، وڃي تنھن کان وسري

  توڙي وڃي روم، ته به نصيبان אڳرو، .12  
  . ڍوڍي مٿان ٿوم، لکيس لوح قلم ۾

جيكڎهن قسمت ۾ كا شيِء لکيل نه هوندي، ته پوِء אنکي حاصل كرڻ الِء كيترو به کڻي ڀڄجي يا پاڻ 
كيڎو به تالش كجيس يا هيڎאنھن هوڏאنھن ڀڄجي، مشرق وڃجي خوאهه مغرب، ته به . پتوڙجي سا نه ملندي

  . جيكو نصيب ۾ لکيل آھي، تنھن مان تَِر جيترو به گهٹ نه ٿيندو
  :مطلب

  ين تكڑو، توڙي هلين وک،توڙي هل 12.1
  شاھ. لکئي منجهان لک، لھي كين لطيف چوي

  پالُء، رحمت א عليہ، جي هكيو حاضر هوِء، .13  
  .ريڑهي هڻجي پيٹ ۾، َمُر پيٹ ڦاٹي پوِء

جن کي ڌڻيَء تعالى قانع . جو ڏنو جهجهو آهي، سي ته روز אڇا طعام پيا کائين َءجن ماڻھن کي א سائين
باقي جيكي حريص، پيٹوڙي ۽ . رאضي آهن تن الِء ته َرَٻ به پالَء کان وڌيك لذيذ آهي كيو آهي ۽ هر حال ۾
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چٹيا آهن، تن کي جيكڎهن سٺو ۽ سلوڻو کاڌو َوِر چڑهيو ته پيٹ کي אهڑو ڏٹيندא، جو پنھنجي تندرستيَء -پيٹ
ڑא ماڻھو پالَء تي پيا خدא אه. “پيٹي ڦاٹي ڀلي، روٹي موٹي چڱي نه”چوندא ته؛ . جي خرאب ٿيڻ جو به خيال نه كندא
ٿالهه جو ٿالهه . تن کي جيكڎھن אهڑي سڻڀي دعوت ملي وڃي ته دير ئي نه كن. جي رحمت الِء دعائون گهرندא آھن

  . ئي جھٹ ۾ َچُٹ كري ڇڎين
  :مطلب

 ھكي حاضر ھوِء، ڎہجپالَء جھڑي پدمڻي،  13.1
 .پيٹ ۾، مر پيٹ ڦاٹي پوِء جيٻوھي وجھ

 .ندي ناھيچڱي کاڌي تي سر ڏيڻ كا عقلم 13.2
  .ڄٹ چاء مري، يا کاء مري 13.3
  
  پٹينديئي پيٹ کي، ويو ڄمارو ڄٹ، .14

  .جو مٿي کٹ، سو پڻ پٹي پيٹ کي
جڎھن ته جيكي دنيادאر آهن، . غريب جي ته ساري ڄمار، پيٹ جي پورאئيَء الِء پورهيو كندي گذري ٿي

  .ي كوشش ۾ غلطان رهن ٿاگهڻي کي گهڻو كرڻ ج .سي به شكم پروريَء الِء رאت ڏينھن مٿو ماريندא رهن ٿا
  :مطلب

 .ڄٹ جي ڄمار؛ אڍאئي کٿا 14.1
 .ڄٹ چاء مري، يا کاء مري 14.2

  
  پڑهڻ، ترڻ، تير هڻڻ، چوٿين سوאري،  .15

  .ننڍي هوندي نه سکيو، وڏي هوندي خوאري
ڇاكاڻ ته عضوא . عمر ۾ سکڻ سوال آهن َءهر אنسان الِء ضروري آهن، سي كچي كيجي ،مٿيان چار كم

אنھيَء حالت ۾ אنھن کي چورڻ . عمر گذرڻ سان عضوא وڃن سخت ٿيندא. ح ورن ڦرن ٿاننڍيَء عمر ۾ چڱيَء طر
عمر ۾ جڎهين ماڻھو אنھن كمن جي سکڻ جي كوشش كري ٿو ته  وڏيَء. پورڻ ۾ تكليف محسوس ٿئي ٿي

  . א۽ طعنا تنكا هڻند אٺٺوليون كند مٿس ٻيا پيا ،کيس تكليف ۾ ڏسي
  :مطلب

عمر . אھو كم سکيو ته سکي ويندو َءאن عمر ۾ ماڻھو .ھر كم جي سکڻ جي ھكڑي عمر آھي 15.1
 . گذرڻ پڄاڻان، سکڻ بجاِء سيکاريندڙ کي بيزאر كري وجھندو

  
  جنھين جو هيكار، كڍي كانڀ كوڙ تي، .16

  .تنھين تي ٻيھار، سچيَء ساک نه وسھان
ت جيكو ماڻھو هكڑو دفعو كوڙو ثابت ٿيندو آهي سو كيترא به قسم کڻي، جيكڎهن پاڻ کي سچي ثاب

تنھنكري بھتر آھي ته ڀوڳن ۾ به كڎھن كوڙ نه . كرڻ جي كوشش كندو ته هرگز كو كونه پت كندس
  .אن سان به پت خرאب ٿي پوندي آھي. ڳالھائجي
  :مطلب

 . ٿيو كوڙ كنھن جو جي پڌرو אدא، ته كوڙو پيو ليکبو אو سـدא 16.1
  .سچيون پوِء كھڑيون به ڳالھيون كري، ته ڀي هركو چوندس؛ پري ٿيُء پري
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 .جنھنجي ھيكار، كيائين كوڙي ٿئي، تنھنتي ٻيھار، سچيَء ساک كير نه وسھي 16.2
  جنڈ به وאر، بٺ به وאر، .17  

  .دنيا جو آهي، هيُء وهنوאر
  .وאرو: وאر
  . ڃڻ جي جاِءڦلن ڀُ : بٺ

جيكو אڳي אيندو سو אڳي وאرو . ڃائڻ ۾ هر كنھن کي مھل سر وאرو ملندو آهيصجنڈ پيھڻ يا ڦلن ڀ
  . אيندو سو پوِء، ڇو ته دنيا جو אهو دستور آهي وٺندو ۽ جيكو پوِء

جڎهن سندس ڏينھن پورא ٿيا ته . غريب هجي خوאهه آسودو، سڀكو پنھنجا ڏينھن پورא كري هليو ويندو
  . هك گهڑي دير مدאر نه ٿيندي ۽ אهو نيم אصل کان ٺھيل آهي

  :مطلب
 .سگھبوھر كم وאري وٹيَء سان كبو ته نبرندو به ۽ وقتائتو پورو به كري  17.1
 .ھك دفعي ننھن کان ماني پچرאئجي ته ٻئي دفعي ڌيُء کان 17.2

  جي هجيئي ناڻو ته گهم الڙكاڻو، .18  
  .جي نه هجيئي ناڻو ته وت ويڳاڻو

الڙكاڻي ڏאنھن الڙو كرڻ چڱي  ،אن كري بنا ناڻي. كنھن وقت الڙكاڻو تمام سٺو ۽ وڻندڙ شھر هو
سي ئھونئن به پ. ڎي وڏي شھر ۾ مونجهو گذאرڻو پوندو هوسي کان سوאِء אيئڇو ته پ. ڳالهه نه سمجهي ويندي هئي

بنا . سي سان پئي ملندي آھيئپ ،ڇو ته אتي سڀكا شيِء. کانسوאِء كنھن به شھر ۾گهمڻ جو قصد كرڻ بيكار آهي
شھري زندگيَء الِء چوندא آهن؛ شھر جو אٿڻ به ملھه جو ته وهڻ به، ھونئن به . پئسي كا به شيِء نه ملندي آھي

ڇو جو אتي ڀانت ڀانت . بنا ناڻي وڃبو ته پوِء گذر سفر الِء אتي وڃي پنڻو پوندو. ڻ به ملھه جو ته ٻولھائڻ بهڳالھائ
  . سي ڏسي دل پئي سركندي. قسمين قسمين شيون پيون آھن ۽ جون

  :مطلب
 فارسي. دير رو بازאر، بيرون زود بيا 18.1
 ترجمو . موٽ جلد) كم الهي(دير سان وڃ ۽ אتان ) شھر(بازאر  18.2
 . سو خرچ كرڻو پوندوئجيترو گهڻو وقت بازאر ۾ گذאربو، אوترو گهڻو پ 18.3
  . هجيئي ناڻو ته ڇڎ الڙكاڻو 18.4

  
  ڄٹ بکيو موري کائي، .19

  .موري بک گهڻيري الئي
ڄٹ ۽ ناאھل . بک لڳائيندي آهي ،موري جيتوڻيك دير هضم آهي، پر ٻئي کاڌل کاڄ کي جلد هضم كري

  .کان אڳ موري وאپرאئين ٿا، جنھن سان کين جلد بک لڳي ٿي کاڌي ،قسم جا ماڻھو، طبي ڄاڻ نه ھئڻ كري
تنھنكري . گهڻا ماڻھو پنھنجي بي سمجهيَء کان אهڑو كم كندא آھن، جنھن مان مورڳو نقصان ٿيدو אٿن

  . پوِء אن ۾ هٿ وجهي ،سمجهو ماڻھوَء کي گهرجي ته جيكو به كم كري، אن جي نتيجي جو אڳ ۾ ويچار كري
  :مطلب

 .قف ضرور رکجيאي אثرאت کان پاڻ کي وشين ججي کاڌي  19.1
 .سوچي سمجھي کڻجي ،ھر قدم 19.2
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  ڍنڍ ڀر تي ڇوكر كڎي، .20
  .אڄ نه ٻڎي، سڀان ٻڎي

אهڑي ڊپ وאريَء جاِء تي كو ٻار  جيكڎهين. ڍنڍ، درياَء يا كنھن کڎ جو كپ هك خوفائتو هنڌ آهي
رح جيكڎهن كو ماڻھو روزאنو אهڑيَء ط. کيڎندو رهندو ته كنھن نه كنھن ڏينھن منجھس ضرور ٻڎندو ڏيھاڙي

  .ڏنگا كم كندو رهندو ۽ نانگن جي ٻرن ۾ هٿ وجهندو رهندو سو ضرور هك ڏينھن خطا کائيندو
  :مطلب

 . دريا ڀر تي ڇوكر كڎي، אڄ نه ٻڎي سڀان ٻڎي 20.1
 .درياھ ڀر ويھي، وجھجي نه وאڳن سان وير 20.2
  
  ڌאتوري ڌאري، جي كجي كار كماند جي، .21

  .نا ڏيکاريته به אهل אنھيَء پار جو، ڏي
אن جا پن يا ڏينا سخت نشو پيدא كندא آهن ۽ بعضي ته . ڌאتورو هك جهنگلي ٻوٹو آهي جو جهر جهنگ ٿئي

جيكڎهن אهڑي خرאب ٻوٹي جي خدمت، كمند جھڑي كري، منجهانئس אميد رکبي . پيئندڙ کي ماري وجهندא آهن
  . ي ئي ساڳيا ٹي ڏينا ڏيندوهو ته אھ. ته كمند جھڑي مٺي رس ڏيندو ته אئين كڎهين به نه ٿيندو

אھڑيَء طرح جيكڎھن لچ لفنگ سان گهڻي لھه وچڑ رکبي ۽ ساڻس سك ۽ محبت رکبي ته به منجهائنس 
  . چائيَء ۽ بدمعاشيَء جي ٻيو كجهه به حاصل نه ٿيندوسوאِء لُ 
  :مطلب

 . جي صحبت مان برאئي ئي حاصل ٿيندي يربُ  21.1
  
  ڏکڻ مينھن نه وسڻا، جي وسي ته ٻوڙي،  .22

  .ر ڌכ نه هڻڻا، جي هڻي ته جهوريكانئ
جيكڎھن وسندو آهي ته ٻوڙ ٻوڙאن كري ڇڎيندو . سنڌ אندر، ڏکڻ جو مينھن گهڻو كري نه وسندو آهي

אھڑيَء طرح ڊڄڻو ۽ بزدل ماڻھو، جنھن تي پھلوאن مردن جي אک ئي نه ٻڎندي آهي، جيكڎھن همت كري . آهي
  . و دشمن جون ڌאڻيون ئي كڍي وجهندوڌכ هڻندو آھي ته خوف وچان אهڑو وאڄٹ كڍאئيندو ج

  :مطلب
  .  بي همت ۽ بزدل ماڻھن جي هٿان ماريا ويا آهنگھڻا سگھا مڑس، كن  22.1
   ڏياريَء جو ڏيئو ڏٺو، .23  

  .ننڍو وڏو چڀڑ مٺو
ماڻھو هي كچو . چڀڑ جنھن کي متيرو به چون، سو هك ول جو ڦل آهي، جا אكثر جوئر جي پوکن ۾ ٿئي

ڏياريَء جي . شروعات ۾ كڑو رهندو آهي ۽ ڏياريَء کان پوِء مٺوٿيندو آهي. كن كچريون به سندسن ۽ يبه کائ
ڏياريَء جو ” ؛باهه ڏيئي چوندא آهنمٿس تيل ۾ ٻوڙي  ،موقعي تي هندو ڇوكرא كڑٻ جي كانن کي موئا ويڑهي

  .“ڏٺو، ننڍو وڏو چڀڑ مٺو ئوڏي
  رن پٹ کي لڳي ڀاڳ، .24  

  .ي جوאري ڀت کي دאڳيارڏ
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  . ل صورت آهيدאڳ لفظ دאغ جي کري
خشك چانورن، پالِء يا ٻين אڇن طعامن کي شروعات ۾ ديڳڑيَء يا كنھن به رنڌڻ جي ٿانَو ۾ گيھه وجهي، 

  . كوسو كري منجهس بصر جو دאغ كونه كبو آهي
  :مطلب

كٿان ورאڻ ٿي وڃي ۽ مفت جو ڌن هٿ אچي ويس  ي ۽ كمذאت کي אوچتوڻجيكڎهن كنھن كمي 24.1
  . אجايا خرچ كري پنھنجي پسورאئي پڌري كندو آهي ،ڑאته هو جوאري ڀت کي دאغ ڏيڻ جھ

  
  سورאئت سان אوريو،- سورאئتڻ سور، אڻ .25

  هن جو ڀنجهر نه ڀري، هوَء وڃي ٿي وهلور،
  .پرאيائين پور، אڳئين کان به אڳرو

  درد وאري ؛سورאئتڻ
  . بي درد ؛سورאئت-אڻ

  .ڳرهيو ؛אوريو
  . معنى אثر نه ٿيو ؛ڀنجهر نه ڀريو

كنھن بي درد سان دل جو حال אوريندو ته אڳلي کي אثر كونه ٿيندو، אٹلو אن جي بي  ،دجيكڎهن كو دردمن
  ڏهوڻو ٿي ويندو ،کتوجھي ڏسي ڏکويل جو ڏُ 

  :مطلب
   .بي درد אنسان آڏو ڏک سور نه אورجي 25.1
  
  سچ جي ٻيڑي لڎي لڎي، .26

  .سا ٻڎي ٻڎيكين كڎهين 
توكل رکي، سچ تي سندرو ٻڌندو رب پاכ تي . سچ چوڻ وאري کي شروع ۾ تكليف ضرور پھچندي آھي

تنھنكري سچ . آھي ته אن تكليف مان جلد پار ٿي ويندو آھي ۽ کيس تكليف جو وري אحساس به نه رھندو آھي
  .جو ساٿ نه ڇڎجي

  :مطلب
 .سچار کي وچ جا كي لوڏא لمان آهن 26.1
  . آهي سچ جي نيٺ فتح 26.2
  
  سون پرکجي كسوٹيَء، روپو پرکجي باهه، .27

  .ن كي ڳالھاِءماڻھو پرکجي تڎهين، جڎهي
بو آهي ۽ چانديَء ھِ كسوٹيَء سان گَ  سسون جي کرאئيَء يا کوٹائيَء جي خبر تڎهين پوندي آهي، جڎهين کي

  . ن کي باهه ۾ وجهي تپائبو آهيאتڎهين پوندي آهي، جڎهن  ڌِ ٺي هئڻ جي سُ جي سٺي يا مَ 
ڇو ته ماڻھو . يندو آهيمٿين ڳالھين وאنگر ماڻھوَء کي تڎهن پرکي سگهبو آهي جڎهن هو كجهه ڳالھائ

אنھيَء . جيستائين ماٺ ۾ هوندو تيستائين سندس سياڻپ، چڱائي يا مدאئي، سلڇڻائي يا كلڇڻائي پڌري نه ٿيندي
  گلستان ۾ پڻ فرمايو آهي ته ؛ ةאلرحم ہتي شيخ سعدي علي
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  تا مرد سخن نه گفته باشد،
  .عيب و هنرش نهفته باشد

  . ي، تيستائين سندس אوڻايون يا چڱايون لكل رهن ٿيونجيستائين كنھن ماڻھوَء ڳالھايو نه آه
  :مطلب

 .ٺ ڀيڑيائي ڀلي، אپٹي ته وאُء، پڌر پيئي ڳالھڑي ته ڇڎي ويندي ساُءمُ  27.1
  
  .سنت سنت سڀكو چوي، سنت سمنڈאن پار .28

  .אنل پکي كو هكڑو، ٻيا پکي لک هزאر
تيَء تي رهندڙ پکي ته هزאرين باقي ٻيا ڌر .ٿو جھڑيَء طرح אنل؛ هماُء پکي هكڑو آهي جو آسمان ۾ رهي

باقي فقط نالي جا . سمنڈن ۾ هكڑو هوندو آهي /تھڑيَء طرح سچو درويش يا א لوכ به ستن واليتن .آهن
   .درويش ۽ ٻاهريون ڏيک رکندڙ فقير ته لکين كروڙين آهن

  :مطلب
 .א وאرא ٻانھا دنيا ۾ ٿورא آھن 28.1
  
  سيئي چڱا، جن کي آهه،  ۾سياري  .29

  .ئي چڱا، جن کي آههسي ۾אونھاري 
. دنيادאر ماڻھو پنھنجي دنيا جي زور تي سياري جي سيَء کان ۽ אونھاري جي گرميَء کان محفوظ ٿو رهي

 .ڳو אليكٹرכ هيٹر، موجود آهن پر ياقوتين ۽ معجونن سان به كٻاٽ ڀريا پيا هوندאر سياري ۾ ٿڌ جي بچاَء الِء نه
אونھاري ۾ وري ڇڻكار، . جنھنكري پاري کي سندس بند ۽ گرم كمري ۾ گهڑڻ جي جرئت ۽ همت نه ٿيندي

سندس تفريح ۾ رنڈכ  ،جنھنكري گرمي ويچاري .برف ۽ شربت هكيا حاضر هوندא ،وهارن جي ٿڌكار سان گڎڦ
  .وجهڻ الِء همت ئي نه ٻڌندي 

  :مطلب
 .ين ٿاھوند وאرא، אڻھوند وאرن جي ڀيٹ ۾، سکيا گذאر 29.1
  
  سڀر سان سيَئن، كبي كيَئن، .30

  .چوندو جيَئن، ٿيندي تيَئن
  .ڏאڍو ماڻھو ؛سڀر

  . زمين جو دنگ ؛سيَئن
تكرאر لڳل آھي ۽ منجھن مٿس ٻنيَء جو دنگ  يكنھن غريب ج َء سانزبردست ماڻھو ھكڑيجيكڎهن 

كڍي جو ليكو نگ د ويكج אھو. ندوماٺ كري، معتبر جو چيو مڃي. ته غريب אن سان كيئن پڄي کائيندو آھي
هرج جو  سنه ته کيڻ گھرجي جو چيو مڃيندو رهھيڻي کي ڏאڍي تنھن كري . ن تي رאضي ٿيندوتنھ ،ڏيندس

  .אمكان آهي
  :مطلب

 .ڏאڍي جي لٺ کي ٻه مٿا آهن 30.1
 .موچڑي سان كيئن؟ چي؛ جھولي ئي تنھنجي. كھر كيئن؟ چي؛ אن سنوאن 30.2
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  شنيھن نه ڏيکيا ته ڏيک ٻالڙא، .31
  .ڏيک سونارאچور نه ڏيکيا ته 

. شينھن سان تمام گهڻي مشابھت آهي ،ٻلي جي جوڇو  .جيكڎهن تو شينھن نه ڏٺو آهي ته ٻلي کي ڏس
ڇاكاڻ ته سونارو  .ساڳيَء طرح جي چور جو ديدאر نه كيو אٿئي ته سوناري جي دكان تي وڃي سندس درشن كر

چوندא آهن ته . هي ۽ אها چوري چئبيگڎي مالكن کي ڏيندو آ ٺُ پي مان كجهه نه كجهه كڍي אوترو مَ سون ۽ رُ 
   .ڎڻ کان به كين گسيگمان سون كڍي مٺ  ِءسونارو پنھنجي ماُء ڀيڻ جي شي

  :مطلب
 .سونارو ماُء جي نٿ مان به كين مڑي 31.1
  
  عقل آهيرن جو، ڌريون ئي ويو، .32

  .مڱائن هكڑو، ته پرڻائن ٻيو
يندא آهن، تنھن سان ئي پرڻائيندא جنھن ڇوكري سان مڱائ ،دنيا جو دستور آهي ته ماڻھو پنھنجي ڇوكري

. جيكڎهن كنھن عورت جو مڱيندو ڇڎאئي، אن کي ٻئي شخص سان پرڻايو وڃي ته אها אنجام شكني ٿي. آهن
، אئين كندو ته کيس عقل هجي يا אمير، شاهه هجي يا گدא، غريب هجي يا غني) ڄٹ(آهير  ،جيكڎهن كوبه ماڻھو
   .جو کٹل ضرور سڎبو

  :مطلب
 .نڌ ڏيئي، ڦري نه وڃجيسي/ زبان كري 32.1
  
  كني ماضي من ۾، كني אستقبال، .33

  .حيف تني جي حال، جن وساريو حال
  . گذريل وقت ؛ماضي

ن عمل اتيپنھنجن وڏن جي كيل كارنامن تي يا خود پنھنجي شروع يكيج ،دنيا ۾ كي אهڑא ماڻھو آهن
چڱو אئين آهي ته هلندڙ  .ڳڻتي كن ھروبرو كي وري אيندڙ وقت جي. كيل كارگذאرين تي آكڑ كيو وتنيا 

  . وقت جي حالت موجب هلڻ گهرجي
  :مطلب

 .نه پدرم سلطان بود ٿجي ۽ نه پنھنجي كوڙي تعريف تي خوش ٿجي 33.1
  كکان كوڙي باهه، غالمان دوستي، .34  

  .يار نه كجي ڏوم، پيادو ۽ پوستي
  .، لنگھومڱڻهار ؛ڏوم
  رאئر אڳاڙيندڙ ؛پيادو

  . پوستي؛ پست جي ڏوڏي پيئندڙ، نشئي
 אھڑيَء طرح. تھڑيَء طرح گوالڙي جي صحبت به بي אعتبار آهي ،طرح كکن جي باهه بي جٹاُء آهي جھڑيَء

  .يملندبه چڱائي نه  كا مانلنگهي، پيادي ۽ پست پيئندڙ جي ياريَء دوستيَء يا كاسبيَء يعني كميڻي 
  :مطلب

 .كمذאت جي صحبت مان، سوאِء אخالقي نقصان جي ٻيو كجھ به حاصل نه ٿيندو 34.1
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  وڻي كالهه ويئي، אڄ پڻ ڏينھن ٻيو،كالھ .35
  جنھن ۾ ماڻ پيو، سا رאهه رهندي كيترو؟

  . ڙو كري رکندرאت جو تيار كري  وאريبٹئي جي ڏينھن کان אڳ  ،و كڑمييكڍڳ ج /ڍير وאن ج ؛رאهه
ٹي شروع ۽ ٻه  ،هك/پ الِء ٹويو کڻي بركتئم ،كيترو به وڏو هجي پر هكوאري ڌڙوאئيَءيا ڍير، ڍڳ 
حياتي جنھن . پ آهيئتنھن وאنگيان ڏينھن جو گذرڻ به אنسان جي حياتيَء جي م .رאه ڌכ ئي نه جهلينديكيا ته אها 

  .نيٺ ختم ٿيندي ؟جو مدو مقرر آهي سا ڏهاڙن جي گذرڻ سان كھڑي سٹ جهليندي
  :مطلب

 .زندگي جلد ختم ٿيڻ وאري آھي 35.1
  
  كميڻو كپڑא كري، ڏسي پنھنجو ڏيل، .36

  دليل، ڏسي پنھنجي ڏيل کي، ٿو دوڙאئي
  “لكن ۾، كو هوندو قدر قليل،ته مون جھڑو مُ ”

  .جڎهين אڳيان گڎيس אصيل، وאيون ويس وسري
ان قرض کڻي قيمتي كپڑא پھري، پنھنجي تهٹ  ،باوجود پنھنجي ٿوريَء پونجيَء جي ،جڎهين كو كميڻو

۽ ٹنڈ ٹوپي گهڻو ٹون ڦون سندس هوندو ته אها  وڙאئي ته مون جھڑو مور ملكن ۾ كو قليلڊڏيل کي ڏسي دليل 
ڇاكاڻ ته جڎهن سندس كنھن بنيادي خاندאن جي ماڻھوَء سان مکا ميلو ٿيندو ته אها مصنوعي . وقت جٹاُء نه كندي

אنسان کي گهرجي ته پنھنجي حالت ۽ هوند تي تھڑيَء طرح . ٺاכ ڦوכ خود کيس ئي ڦكو ۽ پشيمان كندي
نه ته אنھيَء كانو وאنگر جو مورن جي . و نه ڊאهينگاهه رکي هلت چلت كري ۽ پرאئي ماڙي ڏسي پنھنجو ڀونگ
  . ندوھاب ٿي-ڻنھم آڏو۽ پوِء پنھنجي هكجھڑن  ندومجلس ۾ سندن چال سکڻ ويو هو، پنھنجي چال به وساري ويھ

  :مطلب
 .وت کان وڌيك، نماُء نه كجي 36.1
 .ھٺ سھائيندو کائجي، لوכ سھائيندو پائجي 36.2
  
  ڏئون،ھمن گاكنھن جو אگهي كوڙ، كنھن جو سچ به سُ  .37

  .كر به ٹيڻا كريٹُ  وور، كنھن جكنھنجي ماني كري نه مُ 
مھربان آهي ته كچ ۽ كوڙ، دور  پاڻ ڎهينجآهي ته  אھو ھك دليل مالك عز و جل جي وڏאئيَء ۽ شان جو

אنھيَء تي شاهه ڀٹائي وאحد אلقھار جي ڊپ . ي ته سچ به ويچارو ۽ ملھه چور ٿيو پويجڏאتار ڏمرجيكڎھن . ٿيو وڃي
אگهي ته ”۽ پڻ چيو אٿس ته . “پليَء پائي سچ، آڇيندي لڄ مرאن”ي نماڻو ٿي وאحد جي در وينتي كئي آهي ته کان ڊڄ

  “ .پاُء نه ته مڻن کي موٽ ٿئي
  :مطلب

 .عملن جو دאرومدאر نيت تي آھي 37.1
  .بي تميز אرجمند و عاقل خوאر تاده אست در جهان بسيار،يسא 37.2
 ترجمو .مام گهڻا پيا آهنجھان ۾ بي عقل بيدאر بخت ۽ عاقل سيد بخت ت 37.3
  
  كڎهين ڳاڙهو گهوٽ، كڎهن مڑهه مقام ۾، .38

  .وאريَء سندو كوٽ، אڏي אڏبو كيترو
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جو אنسان كنھن  ڇو. جھڑيَء طرح وאريَء جو كوٽ ٺھي نه سگهندو تنھن وאنگر حياتي به بي جٹاُء آهي
وري  ته كڎھين، وقت گهوٽ ٿي شملو ٻڌي ۽ دوشالو كلھي تي رکي منھن تي موڙ ٻڌي گهوڙي سوאر آهي

  .كنھن وقت مقام جو مكاني آهي
  :مطلب

 .אنسان كڎھن ڀريَء ۾ آھي ته كڎھن ڀاكر ۾ 38.1
  
  كوسا ناوي، ٿڌא کاوي، .39

  )ھندي( .ته ويڄ پاس، نه جاوي
جنھن . به بيماري ويجهي نه אيندي و ماڻھو گرم پاڻيَء سنا وهنجندو ۽ کاڄ ٺريل کائيندو تنھن کي كايكج

يوناني طب وאرא אنھيَء ڳالهه تي عجب ٿا کائين ته جڎهن مرده يا الش کي كوسي . دوكري طبيبن جي تات نه پون
  .پويٿي نه ٿو  ڇو روئيپاڻيَء سان غسل ٿا ڏين ته هو ج

  
  كوئي مري، كوئي جيوي، .40

  .شتر يا گهول پتاشا پيوي
  . سدאئين بي پروאهه ۽ خوش مزאج رهندא آهن كيذאت، جي هك فقيرن جي ؛شتريا

   .شربت كري پيئي ،پتاشا گهوٹي ؛يگهول پتاشا پيو
ي فقير، بي تقصير دنيا جي جهنجٹ کان دور آهي، تن جو دنيا جي كنھن به كم سان وאسطو يكج
كو سندن كو دنيا ڇڎي يا دنيا ۾ دאخل ٿئي، تن سان  ،كو سڃو ٿئي يا سائو ،كو ٻڎي يا كو چڑهي. كونھي

  . به ڳالهه ياد كانه אٿن ٻڎل آهن، جو אن کانسوאِء ٻي كاجي رنگ ۾ אهڑو  َءسائينسدאئين هو . لڳ الڳاپو كونھي
  :مطلب

 . א وאرא، دنيا ڏאنھن گھٹ رאغب ٿيندא آھن 40.1
 )فارسي( .ديگرאن کار ندאريم جز ياد خدא با ما در جهان غير خدא يار ندאريم، 40.2
  ترجمو . خدא جي ياد کانسوאِء كو ٻيو كم ياد كونھي. אسان جو دنيا ۾ خدא کانسوאِء كو يار كونھي 40.3
  
  كتو ۽ كپاٽ، ٹوڙھي سان ٹپائجي، .41

  .۾ هارجي وچيوآڻي ساڌو ۽ سپاٽ، 
  . ناالئق ماڻھو ؛كپاٽ
  . جو ٹكر َءنوڙيَء يا رسي ؛ٹوڙهو
  . الئق ماڻھو ؛سپاٽ

  . آبرو ڏيڻ ؛۾ ويھارڻ وچ
ناالئق . ھن جو ناتو ڳنڍي، سندس صحبت جو ساُء ۽ محبت جو مزو وٺجينאشرאف کي آدر ڏجي ۽ ساڻس ني

   .ڀڄبو آھي سان نيھن ته نه الئجي پر کانئس אئين پري ڀڄجي جيئن نانگ ۽ بال کان
  :مطلب

 .برن جي صحبت، توکي برو كندي. صالحن جي صحبت، تو کي صالح كندي 41.1
 .אشرאف کي آدر، كميڻي کي پادر 41.2
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  کير ۽ کنڈ، نور ۾ نور، .42
  جوאني ۽ مايا، پور ۾ پور،

  .پنڌ ۽ بار، سور ۾ سور
جوאنيَء جو אنڌ شامل ٿئي ته پوِء ڄڻك  ،دولت جي نشي سان گڎ .وڌيك سوאد ٿئي ٿو کير ،کنڈ پوڻ سان
ته  يאن سان گڎ ڏهه پندرهن سيرن جو ٻوجهو אچي مٿي تي پو ھجي،هون ۽ אڻانگو نپنڌ پرא. نشي ۾ نشو ٿئي ٿو
  . ڏک ۾ ڏک وڌي ٿو

  :مطلب
 .چڱي شيِء، چڱيَء سان ملي ته منجھس چڱائيَء جو وאڌאرو ٿئي 42.1
 .אئيَء جو وאڌאرو ٿئيبريَء سان ملي ته منجھس بريِء، ي شبر 42.2
  
  ،“كوڙي ؤٿُ ”گدڙ ڊאک نه پڄي، آکي؛  .43

  .“ڀون سوڙهي”ناچو نچ نه ڄاڻندא، آکي؛ 
و يكאهو ناچو ج “.אها ڊאک کٹي آهي، مونکي نه کپي”ائين؛ چيته گدڙ ڊאک جي الِء ٹپا ڏيئي ٿكو ھكڑو 

   “.نچان ته گهڻو ئي پر جاِء تنگ آهي” ؛الِء چوندو آهينچي نه ڄاڻندو آهي سو پنھنجي شرم کي پرچائڻ 
  :مطلب

و كنھن هاج کي پھچي نه سگهندو آهي ته پنھنجي شكست مڃڻ بدرאن كونه كو عذر ڏيئي يكج 43.1
  .אنھيَء كم کان كوه پري ڀڄي ويندو آهي

  
  گرمي ڇڎي، جهڻ كنگر سان، .44

  .سردي ڇڎي، زر كنگر سان
  . لسيَء جو لوٹو ؛جهڻ كنگر
  .سونين مھرن سان ڀريل لوٹو ؛زر كنگر

جيكڎهن كنھن کي گرميَء جي چوٽ אچي وڃي يا جهولي جي چپيٹ لڳي وڃي ته ٿورڙي خرچ سان 
لقوه، אڌ رنگ يا سرسام جھڑو كو موذي  ،سرديَء جي سٹ אچي وڃي كڎھن كنھن کيجي. ندوشفاياب ٿي وي

  .ڇڎيندسنه جند به مرض ٿي وڃيس ته لک لٹائي تڎهين 
  :مطلب

 .ڇڎيٿي سردي، وڏא خرچ كرאئڻ کانپوِء به نه . ري خرچ تي ھٹي وڃيگرمي، ٿو 44.1
  
  گهڻين زאلين، گهر نه هلي،  .45

  .گهڻين مڑسين، هر نه هلي
جڎھن گڎجي . زאلن کي گھڻي ڳالھائڻ جي عادت ھوندي آھي، جنھنكري گھڻو وقت אن ۾ گذرندو אٿن

ن آھن، تيستائين نه گڎجي ويھڻ جو مزو אيندو چوکا نه كنديو ،ويھنديون آھن ته پوِء جڳ جھان جا جيستائين ليکا
كم جي وقت جيكڎھن  .مرد وري كم جا كوڏيا ۽ ڊאڙ لٻاڙ جا عادتي ھوندא آھنאھڑيَء طرح، . אٿن ۽ نه ئي قرאر

אھي אھي ڊאڙون ۽ لٻاڙون ھڻندא . آھن كنھن ھك کان لٻاڙ نكري وئي ته پوِء ٻيا به پنھنجي پاڻ کي گھٹ نه كندא
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سڄو وقت אنھن ڊאڙن ۾ گذري ويندن ۽ ھر كاھڻ جھڑو ڏکيو كم אڌ ۾ ڇڎي گھر ھليا . يرجو وڃي ٿين ست خ
  . آھن אيندא

  :مطلب
 .صالحيو كم אصل رאس نه ٿيندو-گهڻ 45.1
 .حد کان وڌيك ماڻھو، كنھن كم سان لڳندא ته אھو به کري ويندو 45.2
 .گھڻيون دאيون ھونديون ته ٻار جو مٿو ڦڎو ھوندو 45.3
  .بيسوאدي ھونديگھڻا بورچي ھوندא ته آش به  45.4
  گهوڙא ۽ پٹ، مال ۽ ڀت، .46  

  .هو كشيا ته رسيا، هو نيا ته چٹ
ساڳيَء . ته جهٹ كري وٺندא نאچي وي آڏو يا ميدאن ٹُ جيكڎهن كو پَ . گهوڙא پنڌ نبيرڻ الِء مشھور آهن

ڇو جو  .جو ڀت جو نالو ۽ نشان ئي نه رهندو אڀت אچي ويو ته کائڻ ۾ אهڑي تكڑ كند ،طرح جي ملن جي آڏو
جڎھن ھٿ אيندي אٿن ته پوِء، پيٹ الھي . مفت جي مانيَء تي پلجڻ وאرن کي چڱي شيِء زندگيَء ۾ ورلي ملي ٿي

  !گهوڙא ۽ گهر، ڏور ڇو ٿو پڇين ولهاאن تي سنڌيَء ۾ چيو אٿن؛  .مٿس ويھي رھندא آھن
  :مطلب

  مالن ته ڀت، گھوڙא ته پٹ، 46.1
  .ھو كشيا ته رسيا، ھو رسيا ته چٹ

  ته پٹ، مالن ته ڀت، گھوڙא 46.2
  .آيون ته ويون ،سيد ته سئيون

  
  لچان چورא پت نه كائي، .47

  .هجن ڇونه ڀائيسڳي توڙي 
ڇو ته وڇونَء . جيكאعتبار نه  مٿسگهرجي ته  ،توڙي سڳو ڀاُء هجي ،چور آهي /بدمعاش يرجيكڎهن ك

   .عادت آهي سندسجو ڏنگ وير الِء نه آهي پر אها 
  :مطلب

  .صيب ٿينديبدمعاش ماڻھوَء مان آخر برאئي ئي ن 47.1
  
  موڳو پنھنجي مانيَء مان، جڎھن پيٹ ڀري کائي، .48

  ھائي،سَ کي ويٺو ته سڀني  ،وڃي ويھي مجلس ۾
  .بودلو سڎجي ڳالھائي، ته به بختاورجيكڎھن چريو 

تڎهين سندس بخت جي كري سندس موڳائي ۽ אٻوجهائي جو عيب  ،موڳو ماڻھو جڎهين ڀاڳوאن ٿيندو آهي
۾ ويندو ته به سڀني محفل وאرن کي وڻندو پيو ۽ جيكڎهين مجلس ۾  جيكڎهن كنھن مجلس. ڍكجيو وڃي

  ! وאه! وאه ؛سندس ڳالھائڻ אبتو سبتو هوندو ته به ماڻھو چوندא
  :مطلب

 .مايا عيب پوش آهي 48.1
  .جن جي گنديَء ۾ אن جا دאڻا، تن جا چريا به سياڻا 48.2



[Proverbs on Couplets]   ڏوھيڑن تي مشتمل پھاكا
 

  
16 

 
   

  ،ھپکي سڀ نه هنج ،ماڻھو سڀ نه سھڻا .49
  .אچي بوِء بھار جي ،كنھن كنھن ماڻھوَء منجهه

אلسالم سان  ہسڀ ماڻھو به حسن ۾ حضرت يوسف عليتيئن  ،هنج جھڑא سھڻا نه آهن ،جيئن سڀ پکي
صحبت مان روح کي رאحت ۽  سندنسھڻا آهن، جو אهڑא صورت ۽ سيرت ۾ ته وري كي  .كلھو هڻي نه ٿا سگهن
  . قلب کي قرאر אچيو وڃي

  :مطلب
 .آھن پنج ئي آڱريون ڀائر آھن، برאبر نه 49.1
 فارسي .خدא پنج אنگشت يكسان نه کرد .زن אست نه هر مرد مرد ،نه هر زن 49.2
خدא تعالٰي، مڑيئي آڱريون . ھر عورت، عورت نه ھوندي آھي ۽ نه ھر مرد مڑس ماڻھو ھوندو آھي 49.3

  .كريون نه جوڙيون آھن-ھك
  
  ملك صاحب دא وسي، .50

  .كوئي رووي، كوئي هسي
كي رאڄ . آھن كي سکيا ته كي ڏکيا ،س خلقيل خدאئيَء ۾سندجو كرشمو آهي אھو א جي قدرت جو 

   .ئندא وتنورت ر ،كي خوشيَء ۾ کلندא وتن ته كي مصيبتن جا ماريل. ڌڻي ته كي گدאئيَء ۾ غلطان
  :مطلب

رب پاכ . روئڻ کلڻ پڻ ماڻھن تائين محدود آھي. אونچ نيچ ماڻھن تائين ئي محدود آھي/ وڏאئي-ننڍ 50.1
 ..يאنھن مڑني شين کان پاכ آھ

  
  نكي پارאتن ۾، نكي منجهه دعا، .51

  .אنگ אڳيئي لکيا، پاڙڻ پوِء پيا
جيكي نصيب ۾ . نكو كو كنھن جي دعا سان سائو ٿئي ۽ نكو كو كنھن جي پٹ سان سڃو ٿئي

  . وئي ٿسو ضرور אئين ٿ ،لکيل آهي
  :مطلب

 . ھاڻي ٻيھر كو نه لکيو ويندو. نصيب، ھن جھان جي جڑڻ کان אڳيئي لکيو ويو ھيو 51.1
  
  نڍي مري نه مايڑي، ٻڍي مري نه جوِء،ن .52

  .كنت چوڙيليَء نا مري، مت جهڻك وهيڻي هوِء
ڇو ته אنھن ٹنھي کي خدمت ۽ . ننڍي ٻار جي ماُء، پيرسن مرد جي زאل ۽ جوאن زאل جو مڑس شل نه مرن

ئيندو אتفاقاً جيكڎهين אئين ٿي پيو ته ننڍو ٻار مامين ۽ چاچين جي درن تي ڌكا کا. سنڀال جي ضرورت آهي
  . ھمن ۾ אچي ويندون جي سُ رئوتندو ۽ ٻڍو به ننھن ۽ ڌي

نڻانن جا طعنا ۽ אوڙي پاڙي جا  ،ھاڳ جي ڏکن سان گڎهوَء ويچاري ڏُ ! جوאن زאل جي ته ڳالهه ئي نه پڇو
  .ٿي يرحياتيَء جا ڏکيا ڏينھن پورא ك ،ان گهاريندييپنھنجي جان ٻرندڙ شمع ج ،אوالنپا سھندي

  :مطلب
 .ڏאڍو كانھلو ٿي پوندو آھي. جو سھارو شل نه نكري وڃي كمزور ماڻھوَء 52.1
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  نون ميھارن، مينھون ڌאريون، .53
  .کٿا الهي، دونھيون ٻاريون

. ڇيڻن جا دونھان كندא آهن ،مينھن کي موتمار حملي کان بچائڻ الِء ،مڇرن جي موسم ۾ ،مالدאر ۽ ڀاڳيا
 يَء۽ אڻ آزمودگار نھون ڌאريون آهن، سي אڻ ڄاڻائيَءجن پھريون ڀيرو مي ،نوאن ميھار. ريندא آھناٻ هنا ه کٿكڎھن ب

   .كرڻ جھڑא אبتا كارناما كن ٿان کان کٿن جا دونھا
  :مطلب

 .نئين کدڙي، طبلي جو زيان 53.1
 . نئين نائڻ، بانس جو نھيرڻ 53.2
  
  کائجن ڊאکون، ،جن ٻيرڻو .54

  كھڑيون ساکون؟ ،تن گهرن جون
 گھر ۾ كمائي ٿوري و ماڻھويكج. وو آهيڊאک هك مھانگو مي אن جي ڀيٹ ۾. آھي ٻير هك سستو ميوو

  . ، سو جلد کٹي پوندو۽ ڳاٹي ڀڳا ٿو كري ڳچوري  آڻي ٿو ۽ خرچ
  :مطلب

 .آھر کٹي אوبڻي، رن ھارאئي رنبو 54.1
 . سوڙ آھر، پير ڊيگھارجن 54.2
  وسي ته به ڏٻري گسي، .55  

  .نه وسي ته به ڏٻري گسي
ويل ۾  ڏאڍي، سو وسكاري جي وقت پئجي ويو آهي پڇِ  سببو אوسر ۾ گاهه جي نه هجڻ يكج ،ڏٻرو ڍور

ويچارو كلي ۾ قابو پيو هوندو ۽ جهنگ ۾ چرڻ ڏينھن ي אھ ،ٻه چار ڏينھن آگم جا אوهيرא هوندא كڎھنجي. آهي
تنھن وאنگر هيڻو ماڻھو به ٿڌي سھي . ٿي אڳئين کان به چٹ ٿي ويندوُھ جنھنكري بک ۾ پا .الِء جاِء ئي نه هوندس

  .نه كوسي
  :مطلب

 مڇر به گهڻا ڏٻري ڍور کي 55.1
  ٿڌي سھي نه كوسي ، نههيڻو ماڻھو 55.2
  ن سان حرص كري، אڏאڻي چڑي،ھهنج .56  

  .چڻو هوس چھنب ۾، سو به پيس كري
سان ريس  ھهنج يجيكڎهن جهرك .و پکي آهيڙهك ننڍ يا جھركي چڑي .آھيهك وڏو پکي  ھ،هنج

  . نديپوتي  אچي پٹ كري كري אڏאمندي ته ساڻس پڄندي ته كين، پر هٿئون ٿكجي بڇڑي ٿي، ڦان
אهڑي كم ۾ هٿ وجهندو ته  ندو ۽ساڻس برميچي ،جو وڏو كم ڏسي َءكنھن دאنا ،جيكڎهن كو نادאن

   .ڇيھو پائيندو
  :مطلب

 .جيسي جيسين سان ٺھندو آھي 56.1
 .پاڻان وڏن سان پڇ نه אٹكائجي. پاڻ جھڑن سان صحبت ڳنڍجي 56.2
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  نه ميرو وت، جاسين جيئين ڏينھڑא، ھهنج .57
  .كيترא رَ سَ  نتا رُ جيُء نه جنجل گهت، سِ 

  .تالَء ۾ رھندڙ ھك وڏو پکي ھنجھ؛
  ِسُر؛ جان، ساھ، روح

  .جو جمع، تالُء، ڍنڍ َسَر؛ َسرُ 
 رُ سِ كڎھن جيجو ڇو . مونجهو نه ٿي ،ي ٻوليڻجيترא ڏينھن جيئرو آهين، تيترא ڏينھن هي !ھهنج يא
رאن آهي، سو گذ وجنھن تي تنھنج ،هك تالُء وِءپسر سالمت آهي ته  .آهيتي ساجن روزيَء جو ذمو آهي ته  سالمت

  . کوليندو يهك پوريندو ته سو ور ،رحمان ۽ رحيم آهي ،ڌڻي تعالى .گهڻا آهن َءويو ته ٻيا تال يسك كڎھنيج
  :مطلب

 .ھك لٹي ٿو، سھسين پٹي ٿوب ر 57.1
 .ٻنڀو لنبي ٿو، سوين در پٹي ٿوھك  57.2
  ) رومي مثنوي( .رزِق تو بر تو ز تو عاشق ترست توکل کن مر جان پا و دست،! هان 57.3
 .نه ڏکوِء جي ڳوال ۾ هٿن ۽ پيرن کي اڙ ۽ رزقڀتي توكل كر ۽ אن تي و تعالٰي تبارכ א تون  57.4

  .ڇاكاڻ ته تنھنجو روز توکان وڌيك تنھنجي تالش ۾ آهي
  هسڻو جوڳي، پڎڻي نار، .58  

  .گد كھي، אهي ٻئي مار
  . کلڻو ؛هڻسو
  .  جن هيَء جوِء ڇڎي ،ياڳيت ؛جوڳي
  . ٻٹاكڻ يا کلندڙ يا گهڻو ڳالھائيندڙ زאل ؛پڎڻي

  . شاعر جو نالو ؛گد
جو  ھنتن آھي سالم كيو کي دور کان گيَءنردنيا دو نه ھندرويش جن ياآھي وِء ڇڎي هيَء جُ  ھنجن ؛جوڳي

ساڳيَء طرح אشرאف عورت کي به אجائيَء هلت هلڻ ۽ کلكي . دنيا جي رونشن ڏسڻ ۽ کلڻ كڎڻ سان كھڑو كم
  .شاعر ٻنھي کي كھي مارڻ جو ڏس ٿو ڏئي گد،. نچكي کان موت بھتر آهي

  :مطلب
 .سن، پردي ۾ ۽ א لوכ جي بزرگي، دنيا سان بي تعلق ٿيڻ ۾ آھيجو حورت ع 58.1
  )فارسي( .زن د گو الف مردي مَ ردگر م چو در روِء بيگانه سنديد زن، 58.2
ڍي کليو ته مڑس کي گهرجي ته ٻين جي جڎهين كنھن مڑس جي زאل ڌאرين ماڻھن جي אڳيان ڏند ك 58.3

  .אڳيان مركي مڑسيَء جي ٻٹاכ نه هڻي
  يارאڻي يارن جي پاڻي ٿي پيئي، .59  

  .سين ٻكن ۾، وٿين مان ويئيجهلي
جي عيوض نه ٿا كن ۽ چڱائيَء  آڌر ڀاُء ۾ אڙئي وقت دوستجيكي . كم نه ٿا אچني ت وقتدوست  אكوڙ

  . آھي ريٿو كجي אوتري گال تريجي ين، تن جك ٿا دوکو
  :مطلب

 .به كوڙي ته دشمني به بي بقا آھي وستيدوאرن دوستن جي دنيا  59.1
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  سڻيڏ
  .كانو ۽ َپُن، ويو وچان ئي نكري אڳي به هو َאُن، پوِء به ٿيو َאُن، .1
  .لڄا كيائين هكوאري، سمجهو ته אن هاري ،آهاري، وھنوאري، ٹيون گهوٽ مھاري .2
  .ٹكي سير ڀاڄي، ٹكي سير کاڄا אنڌير نگري، چرٻٹ رאجا، .3
  .نه جيوڻ دא آسرא، نه مرڻ دي كاڻ موتيان دي کاڻ،ڀنگڑي سلطان، هيري  .4
  .ته پڑ ڀنگين کٹيو پيئي لوכ پچار، ماري متھرن سان، ڌڙ كيائون ڌאر، ڀنگي ڀائر ٻه ڄڻا، صوفي ست هزאر، .5
  .كئفي جي جوِء אيوين آکي؛ ماريا هت نه هووي ڀنگي دي جوِء سدא سھاڳڻ، آفيمي دي جوِء روري، .6
  .ُمٹڻ تات/ سياري جي آڌيَء رאت، شل نه پوي هنگڻ آرهڑ جي تتي ڏينھن، سانوڻ جي وسندي مينھن، .7
  .مرد کي ناڻو، محبوب کي ماڻو אٺ کي الڻو، گهوڙي کي دאڻو، .8
  .ُאو چرن جهنگ، ُאو چرن ٻيال אٺان ۽ مينھان دא كيھا ميال، .9

  .سيري کان سوאد ۾ ڏيڍي سوאئي بکئي کي بصر سان روٹي رکيائي، .10
  .منجي אتي جوِء، وڃي تنھن کان وسري توڻ جي تكرאر سان، سڎ جنھين کي هوِء، .11
  . ڍوڍي مٿان ٿوم، لکيس لوح قلم ۾ توڙي وڃي روم، ته به نصيبان אڳرو، .12
  .ريڑهي هڻجي پيٹ ۾، َمُر پيٹ ڦاٹي پوِء پالُء، رحمت א عليہ، جي هكيو حاضر هوِء، .13
  .جو مٿي کٹ، سو پڻ پٹي پيٹ کي پٹينديئي پيٹ کي، ويو ڄمارو ڄٹ، .14
  .ننڍي هوندي نه سکيو، وڏي هوندي خوאري پڑهڻ، ترڻ، تير هڻڻ، چوٿين سوאري، .15
  .تنھين تي ٻيھار، سچيَء ساک نه وسھان جنھين جو هيكار، كڍي كانڀ كوڙ تي، .16
  .دنيا جو آهي، هيُء وهنوאر جنڈ به وאر، بٺ به وאر، .17
  .جي نه هجيئي ناڻو ته وت ويڳاڻو جي هجيئي ناڻو ته گهم الڙكاڻو، .18
  .موري بک گهڻيري الئي ڄٹ بکيو موري کائي، .19
  .אڄ نه ٻڎي، سڀان ٻڎي ڍنڍ ڀر تي ڇوكر كڎي، .20
  .نا ڏيکاريته به אهل אنھيَء پار جو، ڏي ڌאتوري ڌאري، جي كجي كار كماند جي، .21
  .ر ڌכ نه هڻڻا، جي هڻي ته جهوريكانئڏکڻ مينھن نه وسڻا، جي وسي ته ٻوڙي،  .22
  .ننڍو وڏو چڀڑ مٺو ڏياريَء جو ڏيئو ڏٺو، .23
  .ي جوאري ڀت کي دאڳيارڏ رن پٹ کي لڳي ڀاڳ، .24
  .پرאيائين پور، אڳئين کان به אڳرو هن جو ڀنجهر نه ڀري، هوَء وڃي ٿي وهلور، سورאئت سان אوريو،-سورאئتڻ سور، אڻ .25
  .سا ٻڎي ٻڎيكين كڎهين  سچ جي ٻيڑي لڎي لڎي، .26
  .ن كي ڳالھاِءماڻھو پرکجي تڎهين، جڎهي سون پرکجي كسوٹيَء، روپو پرکجي باهه، .27
  .אنل پکي كو هكڑو، ٻيا پکي لک هزאر .سنت سنت سڀكو چوي، سنت سمنڈאن پار .28
  .ئي چڱا، جن کي آههسي ۾אونھاري سيئي چڱا، جن کي آهه،  ۾سياري  .29
  .چوندو جيَئن، ٿيندي تيَئن سڀر سان سيَئن، كبي كيَئن، .30
  .ڏيک سونارאچور نه ڏيکيا ته  شنيھن نه ڏيکيا ته ڏيک ٻالڙא، .31
  .مڱائن هكڑو، ته پرڻائن ٻيو عقل آهيرن جو، ڌريون ئي ويو، .32
  .حيف تني جي حال، جن وساريو حال كني ماضي من ۾، كني אستقبال، .33
  .يار نه كجي ڏوم، پيادو ۽ پوستي كکان كوڙي باهه، غالمان دوستي، .34
  جنھن ۾ ماڻ پيو، سا رאهه رهندي كيترو؟ وڻي كالهه ويئي، אڄ پڻ ڏينھن ٻيو،كالھ .35
لكن ۾، كو هوندو قدر ته مون جھڑو مُ ” دليل، ڏسي پنھنجي ڏيل کي، ٿو دوڙאئي كميڻو كپڑא كري، ڏسي پنھنجو ڏيل، .36

  .جڎهين אڳيان گڎيس אصيل، وאيون ويس وسري “قليل،
  .كر به ٹيڻا كريٹُ  وور، كنھن جكنھنجي ماني كري نه مُ  ڏئون،ھمن گاكنھن جو אگهي كوڙ، كنھن جو سچ به سُ  .37
  .وאريَء سندو كوٽ، אڏي אڏبو كيترو كڎهين ڳاڙهو گهوٽ، كڎهن مڑهه مقام ۾، .38
  )ھندي( .ته ويڄ پاس، نه جاوي كوسا ناوي، ٿڌא کاوي، .39
  .شتر يا گهول پتاشا پيوي كوئي مري، كوئي جيوي، .40
  .۾ هارجي وچيوآڻي ساڌو ۽ سپاٽ،  كتو ۽ كپاٽ، ٹوڙھي سان ٹپائجي، .41
  .پنڌ ۽ بار، سور ۾ سور جوאني ۽ مايا، پور ۾ پور، کير ۽ کنڈ، نور ۾ نور، .42
  .“ڀون سوڙهي”ناچو نچ نه ڄاڻندא، آکي؛  ،“كوڙي ؤٿُ ”گدڙ ڊאک نه پڄي، آکي؛  .43
  .سردي ڇڎي، زر كنگر سان گرمي ڇڎي، جهڻ كنگر سان، .44
  .گهڻين مڑسين، هر نه هليگهڻين زאلين، گهر نه هلي،  .45
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  .هو كشيا ته رسيا، هو نيا ته چٹ گهوڙא ۽ پٹ، مال ۽ ڀت، .46
  .هجن ڇونه ڀائيسڳي توڙي  لچان چورא پت نه كائي، .47
ڳالھائي، ته جيكڎھن چريو  ھائي،سَ کي ويٺو ته سڀني  ،وڃي ويھي مجلس ۾ موڳو پنھنجي مانيَء مان، جڎھن پيٹ ڀري کائي، .48

  .بودلو سڎجي به بختاور
  .אچي بوِء بھار جي ،كنھن كنھن ماڻھوَء منجهه ،ھپکي سڀ نه هنج ،ماڻھو سڀ نه سھڻا .49
  .كوئي رووي، كوئي هسي ملك صاحب دא وسي، .50
  .אنگ אڳيئي لکيا، پاڙڻ پوِء پيا نكي پارאتن ۾، نكي منجهه دعا، .51
  .كنت چوڙيليَء نا مري، مت جهڻك وهيڻي هوِء نڍي مري نه مايڑي، ٻڍي مري نه جوِء،ن .52
  .کٿا الهي، دونھيون ٻاريون نون ميھارن، مينھون ڌאريون، .53
  كھڑيون ساکون؟ ،تن گهرن جون کائجن ڊאکون، ،جن ٻيرڻو .54
  .نه وسي ته به ڏٻري گسي وسي ته به ڏٻري گسي، .55
  .چڻو هوس چھنب ۾، سو به پيس كري ن سان حرص كري، אڏאڻي چڑي،ھهنج .56
  .كيترא رَ سَ  نتا رُ جيُء نه جنجل گهت، سِ  نه ميرو وت، جاسين جيئين ڏينھڑא، ھهنج .57
  .گد كھي، אهي ٻئي مار هسڻو جوڳي، پڎڻي نار، .58
 .سين ٻكن ۾، وٿين مان ويئيجهلي يارאڻي يارن جي پاڻي ٿي پيئي، .59
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