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  بابت ۽ ليکكتاب ك
  

گھڻي عرصي کان طلب ۽ تالش ھئي پر ڇاپي صورت ۾ ملي نه پئي  ،كوڙومل جي لکيل ھن كتاب جي نديوא
ھاڻي بس אن بابت فقط . قوي توقع אھا پئي رھي ته شايد ڇاپي كتاب ھن وقت دنيا ۾ ناپيد ٿي چكو آھي. سگھيو

ر جناب محمود ڏאھري صاحب شابس ھجي سچل كاليج نوאب شاھ جي ھونھار ليكچرא. كتابن ۾ تذكرو پيو ملندو
گڎ ھيُء كتاب به فوٹو كاپيَء كتابن سان  جن کي، جو كوڙومل تي ريسرچ جو كم ھٿ ھڻڻ سبب، پاڻ سندس ٻين

فون تي رאبطي بعد ٻڌאيائون ۽ كتاب جي . نيٹ ذريعي ساڻن ڄاڻ سڃاڻ ٿي ھئي .ونجي صورت ۾ ھٿ كيو אٿائ
  .فوٹو كاپي پڻ ڏياري موكليائون

 )پھاكا( אھو كتاب بنام آوאزي אخالق. عالمه دאؤدپوٹو الئبرري حيدر آباد مان ھٿ آئي. אن كتاب جي کين فوٹو كاپي
  . تي رکيل آھي ۱۷۴جريان نمبر جي نالي سان 

پريس جو نالو ڇپيندڙ  ،صفحن وאري ھن كتاب جو سرورق، جنھن ۾ ليکك، ڇپائيندڙ אدאري ۴۹كرאئون سائيز جي 
تنھن ھوندي به منڍ مان معلوم ٿئي ٿو ته אھو كتاب آوאِز אخالق آھي ۽ אن جو . موجود ناھي ،۽ سال ڄاڻايل ھوندو آھي

  .آھي )ع1916 –ع1844(ليکك يا گڎ كندڙ ديوאن كوڙو مل کلناڻي
  .ٿورאئتو آھي ھن كتاب جي فوٹو كاپي مھيا كرڻ تي ھيُء אدאرو جناب محمود ڏאھري صاحب جن جو بيحدبھرحال 

  
  .عبدאلوھاب سھتوאنجنيئر 
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  پھرئين ڇاپي جو مقدمو 3
  )كوڙومل چندنمل کلناڻي(

  
אئين . אصل ھر ھك پھاكو ِكئن چوڻ ۾ آيو ۽ كھڑي وقت ۽ ِكئن كم آڻجي تنھنجي الِء بيان ڏيڻ جو אرאدو ھوم

كي ماڻھو پوري كجي ھا ته ننڍي وڏي سڀكنھن کي ُאنھن جي كم آڻڻ جي پوري سڌ پئجي وڃي ھا ۽ جئن كي 
مطلب نه سمجھڻ كري بي موقع يا אڻ ٺھندو پھاكو لکي يا چئي وھندא آھن تيئن نه كن ھا پر אئين كجي ھا ته 

۽ ھنن پھاكن کي ڇپائي پڌري . كتاب אھڑو وڏو ٿي پوي ھا جو غريب غربو يا ڇوكر ٻاكر وٺي كين سگھي ھا
ھاكا لکيا אٿم ۽ אنھن جي معنٰي سمجھڻ ۾ كجھ تنھنكري رڳا پ. كرڻ جو جيكو مطلب آھي سو ھٿ كين אچي ھا

مگر אنھن کي ِكئن كم آڻجي تنھن الِء سڀكو پنھنجي خيال . سوالئي ٿئي تنھن الِء אوکن لفظن جي معنٰي به ڏني אٿم
  .۽ ھوش تي ھلي

אن ۾ پھاكا ٿورڙא آھن ۽ ٻيو ھكڑو پھاكن جو كتاب به ٺھيل . אڳي به ھكڑو ننڍڙو پھاكن جو كتاب ڇپيل آھي
. مون אٺ سؤ پھاكا گڎ كري ھن كتاب ۾ لکيا آھن. آھي پر ُאھو אڃان ڇپيو كين آھي ۽ ُאن ۾ به پھاكا ٿورא آھن

  .سڀكو ھي كتاب وٺي سگھي تنھن الِء رڳو خرچ ساري אن جي تمام ھلكي قيمت ٺھرאئي ويئي آھي
אيندא پر جڎھن پھاكن جو אھو  كي پھاكا جيكس ُאگھاڙא ڏسڻ ۾ אيندא، فحش يعني لفظ َكجوڙא يا نا شائستا ڏسڻ ۾

مطلب آھي ته جنھن ملك ۾ ُאھي چوڻ ۾ אچن ٿا تنھن جي ماڻھن جي حالت ۽ سڌאرو אِنھن مان معلوم كجي تڎھين 
אنھن وאنگر سياڻا ۽ سمجھو ماڻھون אِنھن مان صاف دאڻا . אياڻو چوي سياڻو ويڃائي. جيئن پڌرא آھن تئن ڇو نه لکجن

  .كڍي ُتَھ کڻي ڦٹا كندא
پر تنھن كندي به ھن ۾ پڑھندڙن کي . پھاكن جي چونڈ ۽ سٹ ۾ مون پنھنجي وس آھر گھٹتائي كا نه كئي آھي

  .كي عيب ڏسڻ ۾ אچن ته وڙ كري معاف كن ۽ אنھن کي سنوאري ڇڎين ڇو ته אنسان نيٺ خطا جو گھر آھي
  

  
  כ چ ک
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  پھاكا 4
  
  אلف

  
  .آزمائي کي آزمائي سو ڇائي منھن ۾ پائي .1
 .نه ڀري، رب جو ڏنو ڀريאب جو ڏنو  .2
 .אڀ ۾ ٿك אڇالئي سو منھن ۾ جھلي .3
 .אڀ ڦاٹي کي به كڎھين אڳڑي پيئي آھي .4
 .אٹو جي گھوٻاٹو .5
 .אٹو کاڌو كئي مار پيئي گابي تي .6
  . אٺ جي چاڙهيَء کي به لعنت، الهيَء کي به لعنت .7
  .אٺ پٺيان گھنڈڻي .8
 .ُאٺ جي وאت ۾ ڄار جي باس .9

 .ُאٺ جي وאت ۾ زيرو .10
  . ته به ُمٹڻ نه سکيو ُאٺ پوڙهو ٿيو .11
  . אٺ كرאڙو، ته به ٻه كنوאٽ لھي .12
 .אٺ نه پڄي، ٻورن ھڻي لتون .13
  .אٺان ميھان دא كيھا ميال، אوھ چرن پٹ ته אوھ چرن ٻيال .14
 . ُאٺ جي وאت ۾ لوڻ ته به رڙي، کنڈ ته به رڙي .15
 .אٺ ڇڑو به رڙي، ڀريو به رڙي .16
 . ُאٺ، پنهنجي ُمٹ ۾ تِركي .17
 . אٺ جي چوري به كا پکي ۾ لكي .18
  .אٺ کي الڻو گھوڙي کي دאڻو، مرد کي ناڻو محبوب کي ماڻو .19
  !אٺ چڑهئي به كو نانگ کائي .20
 .אٺن جا بار به كي گڎھ کڻن .21
 .אٺين پيڑهي، ُאٺ ماكوڙو ماسات .22
  .آپ نه پالي، پالي ڏون، ڇوھر ڄائو ڏکان ڏون .23
 .אپڻا مال ھئي روئسان به کائسان به .24
 .אپڻي گھوٽ ته نشا ٿيويئي .25
  . אڄاڻ کي، جهڑي مصري تهڑي ڦٹكي .26
  )کير ڏھڻ جو ٿانُء( אڃا مينھون جھنگ ۾ ڌوئي ڌريائون رڇ .27
  .אڃا جنڈ كڍن سسئي .28
  .אڃياري پيئندي، ڇكياري كين پيئندي .29
 .אڇا كپڑא کيسا خالي .30
 .אڇي پڳ َم پس، אندر مڑيئي אڳڑيون .31
 .אڌ کي ڇڎي سڄيَء پٺيان ڊوڙي، تنهن جو אڌ به وڃي .32
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 . אڌאرو ڏجي تنھن کي جنهن کان گهرجي نه، אڌאرو وٺجي تنهن کان، جو گهري نه .33 5
  .آرڙھ جي تتي ڏينھن ساوڻ جي وسندي مينھن، سياري جي آڌي رאت شال نه پوي ھنگڻ تات .34
  .אستاد جي مار ڇوكر سنوאر .35
 .אكن کان ٿو آمان گھري .36
  .אک ٺھيئي كا نه کٻڑ خان چنڈ ڏٺو .37
 .ن كئن ڊڄنאکرين ۾ مٿا وجھن، سي مھرين کا .38
  .אڳ كشا نه كشا پوِء كوكون كن .39
  .אڳي به אن ھو پوِء به ٿيو אن، كانون ۽ پن ويو אچونئي نكري .40
 .אڳياڙي ُسرھي تان جڎھين پڇاڙي ُسرھي ٿئي .41
 .)گپ( אڳين پاڻي، پوين چكا .42
 . אگهه ۽ ڳڀ جي سڌ، א کي .43
 .אگهه کٹيو کائجي، َوٽ کٹيو نه کائجي .44
 .ٿئيאگهائي ته كچ نه ته ماڻكن موٽ  .45
  .אڱر ڄاڻن، لھر ڄاڻي .46
 .אڱرن پيٺي، ھٿ كارא .47
   .)وک( آمون، ڏهه گامون .48
 .َאن جو وאپار هس مان ڇلو، ڇلي مان هس .49
 .َאن َپلي، ذאت ڀلي .50
 .אنبان ٻور، كالالن الھا .51
 .אنبن جون سكون به كي אنبڑين مان لھن .52
 .אندر אڇو نه كري، ڌوئي ٿو ڌאڳا .53
 .، ٻاھر آٹڻ אن جو)گھڻو(ٻھون )אن جي پاڙ جنھن کي كٹي غريب אن جي ماني پچائييندא آھن (אندر ٻڎ .54
  .ٹكي سير ڀاڄي ٹكي سير کاڄا ،אنڌ ڌنڌ نگري چرٻٹ رאجا .55
  .אنڌ وٺ منڈ وٺ پر ننڍ وٺ .56
 .אنڌא رکن روزא، تڎھين ڏينھن به ٿين وڏא .57
 .אنڌن ۾ كاڻو رאجا .58
 . אنڌن آندو، ٻلن چٹيو .59
 . آھيאنڌن وڃي ملتان لڌو  .60
 .אنڌن جي وھانِء، منڈא نچن ٹنڈא پائن ڦيريون .61
  . אنڌو هنگي ُکڎ تي، چي؛ مونکي ڏسي ئي كو نٿو .62
 .אنڌو ڇوكر الئو ڏوكڑ ٹكاڻي جي אردאس .63
 .אنڌو ھاٿي لشكر جو زيان .64
 .אنڌو אڻ سونهون، ٻئي هكڑي آچار .65
 .אنڌو گھري א کون ٻه אکيون .66
  .אنڌي אڳيان آھري كر تئو ٹنگيو آھ .67
  .جوِء جو وאھي אאنڌي جي  .68
  .אنڌي پيھين كتي چٹي .69
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 .אنسان، خطا جو گھر .70 6
 .אڻ گهريو، ماُء به پٹ کي ببو نه ڏئي .71
 .אڻٹيهه رאتيون چور جون، ٹيھين رאت ته ساڌ جي به آھي .72
 . ٹري َءھر كو ٹري، کرو كو سرندي َءאڻ سرندي .73
 .ڻائي به وئي، تڻائي به وئي، وري كپهه جي كپههאُ  .74
  .يون ڍوئيندאאڻ پڑھيا پڑھين אڳيان ڀر .75
 . ڻندو אها، جا كوريَء جي من ۾אُ  .76
 .لڄا كري ته ھاري )گھوٽ كنوאر جي سمھڻ جي جاِء(، ٹيون گھوٽ مھاري)ڏيتي ليتي(، وھنوאري)کائڻ(אھاري .77
 .آھر کٹي אوبڻي، رن وڃائي رنبو .78
 .آھر جي وڏאئي كني پاٽ تي آئي .79
  .אها زبان پٹ تي وهاري، אها زبان کٹ تي وهاري .80
 .جھنگ نه چنائونآھر جي آسري،  .81
  .אھڑو كم كجي جو مينھن وسندي كم אچي .82
 . אهو سون ئي گهوريو، جو كن ڇني .83
 .אهو كي كجي، جو مينهن وسندي كم אچي .84
  .وئي کي جيُء ،آئي کي آدر .85
  . آئي ٹانڈي کي، بورچياڻي ٿي ويٺي .86
 .آئي سڱن کي، كن به كپائي ويئي .87
 .، گئي ته بال)روزي(آئي ته روچي .88
 . ائيאياڻو چوي، سياڻو ويڃ .89
 .אيك پنٿ، دو كاج .90

  
  ب

  
  .بادشاھين پوندي معاملي ڄٹي كير ويچاري .1
  .باسڻ ھكڑو کڻي، ٺكر گھڻن کي אچي .2
 . بڇڑو كتو، ڌڻي ڀرאئي .3
 .بختاورن جا ڍڳا به ويامن .4
 .بڑא كھاوڻ بڑא دک پاوڻ ڇوٹي كا دک دور .5
 .بک وچان אگھڑ ياد ئي نه .6
 . بک بڇڑو ٹول، دאنا ديوאنا كري .7
 .روٹي رکيائي سيري کان سوאد ۾ ڏيڍي سوאئيبکيي کي بصر سان  .8
 . بندرو ٻڌي سندرو ته وڃي سڀ کان אڳرو .9

  .بندي جي من ۾ هكڑي صاحب جي من ۾ ٻي .10
 .بي عقل جي بال دور .11
 .بي عقل دوست کان دאناُء دشمن چڱو .12
 .بيكار کان، بيگار ڀلي .13
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  ٻ 7
  

 . ٻه ڀائر، ٹيون ليکو .1
  .ٻه ترאريون ھك کپ ۾ نه ماپن .2
  .ٻه ته ٻارنھن .3
 .شينھن ھكڑي ٻيلي ۾ نه ماپنٻه  .4
 .ٻه گدرא مٺ ۾ كين אچن .5
 .آچاري، پر كو مڃي )پريو مڑس، ڳوٺ جو مکي( ٻاٻل .6
  .كين رجھن )مٹر يا مڱ جا دאڻا جي ڳرن ئي نه( ٻارڻ ٻھون كجن ته به رڙא .7
 .ٻانڀڻ ٻكري، در تي ڦكڑي .8
 .אڍאئي سير ،ٻائي ٻير .9

 .تيوڻ جو تيوڻ ،ٻائي جو ٻائو .10
  .אندرאن بڑ بڑ دکيٻاھرאن چکي مکي،  .11
 .ٻٻرن کان ٿو ٻير گھري .12
 .جو به ٹئي ڏينھن ڏس پوي نٻڎي ماڻھو .13
  .جو لوھ به چڱو َءٻڎي ٻيڑي .14
 . ٻڎي ٻيڑيَء مان هريڑون به چڱيون .15
 .ٻري تيل کامي وٽ، وאھ ڙي ڏيا وאھ .16
 .کي ماس جي َءکي ساس جي، كاسائي ٻكري .17
 .ٻكري جنھن وڻ سان ٻجھي سو وڻ چري .18
  .ٻجھن ته سپئن ۾ ڇا سنپجيكوھ  )ٻگھ پکي(ٻگھا  .19
 . ٻليَء کي خوאب ۾ به ڇڇڑא .20
 . ٻلي کائيندي كين ساري، هنگندي ساري .21
 .ٻليَء شير پڑهايا، ڦير ٻلي كون کاوڻ آيا .22
 . ٻن ٻيڑين تي پير رکجي تنھن جون ڄنگھان چيرجن .23
 .ٻوڙو کلي ٻه ڀيرא .24

  
  ڀ

  
 .ڀاڙي ۽ مسوאڙ جوكاٿو كونهين .1
 .ڀتين کي به كن آھن .2
  .ڀٹ جي ڀٹائي ڀئي ڊڄجيڀٹ ڀئي نه ڊڄجي  .3
  .مست آيئي ،ڀڄ چريا .4
  .لكندڙن جي پٺ ۾ ،ڀڄندڙن جي אڳ ۾ .5
  .ڀيري ڇنو چڱو ،ڀريَء ڇنيَء کان .6
 . ڀرئي אٺ تان، وڃڻي لٿي ته به چڱي .7
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 .ڀڳڑن کاڌي ھٿ ڌوتا پيا آھن .8 8
 .ڀڳو گھڑو ڍئون ڍئون كري .9

  . ڀڳي سان ئي ڀير، جيسين رتو رאس ٿئي .10
  .ليڀسا به  ،ڀلي ڀاڻ آئي .11
  .ڻئي گھ ڳڑ کاڌوي وאئڀل .12
  .ونكلنڈي رووي كڻك  ،ڀنگان چيز ٻڎن .13
  .ڀنگي دي جوِء سدא سھاڳڻ، آفيمي دي جوِء رووي، كيفي دي جوِء אيوين آکي؛ ماريا ھت نه ھووي .14
  .ڀينر ڀنڀورאن جي ڀڳيون سي ڇٹيون .15

  
  ت

  
 .تاڙي، ھك ھٿي كين وڄندي آھي .1
 .تِر جي گٿي، سؤ چوٹون کائي .2
 . تكڑ ۽ طمع ڇا ڏجي .3
 . تكڑ، كم شيطان جو .4
 .تكڑي كتي، אنڌא گلر ڄڻي .5
 .تكڑو ماڻهو، ٻه ڀيرא هنگي .6
 .)نصيب ۾(توڙي وڃي روم، ته به ماني ۽ ٿوم، لکي لوح قلم ۾ .7
  .مين بازي کٹي ،مئن نه مڃيسان )چوندين(تون آکيسين .8
 .تون ڀؤنك ميكون نندرא آوي .9

  
  ٿ

  
 .ٿڌو گهڻو پاڻ کي ڇانَو ۾ رکائي .1
 . ٿورو ڏسي אرهو نه ٿجي، گهڻو ڏسي سرهو نه ٿجي .2
 .ٿوري کٹئي، گھڻي بركت .3
 . ٿوري گرهين، گهڻو کاڄي .4

  
  ٽ

 . ٹٹونَء کي ٹارو، تازيَء کي אشارو .1
  
  ٺ

  .ٺڑ كجي ٺكاُء كجي אڳلو نه ڀڄي ته پاڻ ڀڄجي .1
  وڄي گھڻون )گھنڈڻي(ٺلھو چڑو .2
 . ڀڳي يٺونٺ لڳي، ساهيڑ .3
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 .ِءاجپاپ كي مايا، پرאڇت  .1
 .كتا ڌאريي، ارپنه پاڻ  .2
 .يئن ڏومتي لوكان، سسئيپاڻ نه َپلي  .3
 .ڻ، گھوڙא ڳنھڻپاڻ پن .4
 .كري نه ڄاڻجن وپاڻي ۽ باھ، ٿور .5
 .جنالھنه کان אڳي كپڑא  َءپاڻي .6
  .پڇجي پاڻي پي نه ذאت .7
  .پائجي ته وڏي ڍيرאن پائجي .8
  .پاھڻ كنئرא ھا ته ھوند گدڙن کائي ڇڎيا .9

  .پت نھن تي پاڻي آھي .10
  .و جنڈ جو نائوپٹ پرאڻو ته به ك .11
 .پڌروبه ُپُٹ كُپُٹ، پينگھي ۾  .12
  .پٹينديئي پيٹ کي ويو ڄمارو ڄٹ، ھو جو مٿي کٹ سو پڻ پٹي پيٹ کي .13
 . پڇڻا؛ نه منجهڻا .14
 . نه ڊאهجي ونگڀُ  وپرאئي ماڙي ڏسي، پنهنج .15
 .پرאئي دھلين، אحمق نچي .16
 .وبه چڱ ڀت وکان، پنھنج َءپرאئي پال .17
 .تان کارכ به چڱي ويڏپرאئي  .18
 .وبه چڱ ڌكوپرאئيَء ڌيَء تان  .19
 . پرאئي آس؛ كني جي الس .20
 .پٹ کي چمئي گگ ڀرجي وאتپرאئي  .21
 .ري بربال ٹكاٿڳوي ڻپرא .22
  .پرجا سکي ته رאجا سکي .23
 .ٹونگا -ٹِه وڃپرڻ چوي ڏونگھي کي؛  .24
 . ابيکتپڑهي پاڻ نه ڄاڻي، ماري  .25
  .، وڏي خوאريسکيھڻڻ، چوٿين سوאري، ننڍي ھوندي نه  تيرپڑھڻ ترڻ  .26
 . ت جو کيلسمقھي پڑهي پارسي وكڻي تيل، ڏسو  .27
 .ڳ کان بتانو ڊگھوپ .28
  ڇڎي پاپي كو کٹل کڳا کائي پال .29
  .سيري ۾ نه ساُء پلو گوڏא کوڙي کاُء، سيري کان به ڀلو پلو .30
  .ه آھننئي آڱريون برאبر  پنج .31
 .ڻ وچان پڑھڻ ياد نه آھيپن .32
  .پنئي مڱئي گھر ھلي ته کھ אڌאري وאٽ .33
 .کڻجي توڙي لک لٹائيپوِء ڍאئي کان قرض نه  .34
 . پوِءسڀ  ٻار ٻچاچوي پهرين پيٹ پنجو،  .35
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  .پنھنجا دھل، پنھنجا ڏؤنكا .36 10
 .پنھنجي گھر، ٻلي به شينھن .37
 . طبيب كوويڄ ن نكو پنهنجي ِكئي جو، .38
 .ڌنئري کي كير کٹو نه چويپنهنجي  .39
  .پنھنجي سوڙ آھر پير ڊگھاڙجي .40
 .پنهنجي ٿوري، پئجي گڎهه کي پيري .41
 .وھي وאھي كيترور ٿئي چور ته يپھ .42
  پئنچان نال אيكا دشي .43
  .אوڳرאئي-مونن ۾ ڇارپيٹ ۾ بک،  .44
 .پيٹ ۾ بک، אرھ ۾ آكڑ .45
 .چنتا ناھين ،ڏون ٻانھينپيٹ  .46
  .پيادن مان ھسوאر ھسوאرن مان پيادא .47
 .لڎ َءپيٹ ڀر، پٺي .48
  .ي پٹ ٻه كاڄ کاريپيٹ .49
  .وڏوويساهه  کان بهپير  .50

  
 ڦ

  
 . )مري(تي کائي، אتي אوجهه ڏئياڦاڙهو ج .1
 . ڦِِٺ بجو كج، پر گيهه ذرو ڏج .2
  .ڦرندي گھرندي نامردאن دي، مردאن دي ھك .3
 . ، ڄر نه كڍجييَڦَر کان אڳ .4
  .ڦڑيَء ڦڑيَء تالُء .5
  .ڦل نه ڦل جي پاکري .6
 .ڦلھر ۾ ٿو ڦوكون ڏئي .7
 .رو نه ڦولھي شال سنئين پئي صرאف کيڦو .8

  
 ج

  
  .بندي کي بار سا صاحب کي سٿريجا  .1
 .كانڈيرو به درخت ياتتهي، ه آوڻ ن يتاج .2
 .کنڈ، جاتي جھڻ تاتي لوڻي تتا کيري تجا .3
  .نه ھوندي سا مرندي كٿاني ڄائ جا .4
 .پاڻي تانگھو، تاڏي جاڏي وڃي وאگھو .5
  .تاڏي ڳوڙھو نه ھڻي )پکين جي گولري(جاڏي پوي جھار .6
  .ُאجھاڻي )جھيڑو(کڻي لٺ، تاسين كرھ )نالو(جاسين للو .7
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 .مٿو وڃيسين بکئي جو اجاسين ڍאئو مٿو کنهي، ت .8 11
  .مڑسي مڑسن ۾ سا مارئي ۾ نه آ جا .9

  .جاھلن جوאب آھي ماٺ مٺي .10
  .جائين لنگھيا ڀٹ ته پڻھن ڏאڙھيَء موچڑو .11
 .كري ڏسته ي وجوڙאئي ڏس، شادي چته چئي  ِءجا .12
  .جبل سان مٿو ھڻبو ته نيٺ مٿو ڀڄندو .13
 .جتي باھ ٻري، تتي سيك אچي .14
  .جتي אٺ ترندو ُאتي پڇ به ترندو .15
 .ڀڄڻ كم وريام جو يتتناه، كم پڄڻ  يجت .16
  .אجھيڑ يتت، ي ويڑھاجت .17
  جڎھين تڎھين چورڙאميَء وھاڻيَء رאت .18
 .ٿي رنو گڎھنآٿر ٿي سبيا تڎھين جڎھين  .19
 .ٻورא ٿي سبيا تڎھين ُאٺن ٿي رنوجڎھين  .20
 . تڎھين ڏند نه آهن ھيڎھين حلوو نه هو، جڎھين حلوو آت جڎھين ڏند هئا .21
  .جا گھرڳوھ کي موت کڻي تڎھين ڳولي شكارين جڎھين  .22
  .نئيس جيڎي نه نئيس )پاڻي( جر .23
  .جڑيَء کي جس .24
 .جڳ مڑيوئي جوא بازي، كن کٹي كن هاري .25
  .جن جي پلو ۾ دאڻا سي چريا ئي سياڻا .26
  .بي وאر )ڀڳڑن ڀڄڻ جي تئي/ ڦلن(جنڈ بي وאر، بٺ  .27
 .لهندي ڇا كندوאجنهن אڀرندي تاُء نه كيو، سو  .28
 .جنھن ساس ڏنو آھي، سو گرאس به ڏيندو .29
 .אڳي هلي بيهجي، تنهن سان گڎيو ڇو نه وڃجي جنهن كاڻ .30
  .، تنھين جو آچار)אوطاق( جنھين سندي منھين .31
  .، تنھنجي رکيا)وقت( جنھنجي ويال .32
  .ھيكار كيائين كوڙي ٿي، تنھين جي ٻيھار سچي ساک نه وسھانجنهن جي  .33
 . پڇجيبه نه جنهن جي وאٽ نه وڃجي، تنهن جو پنڌ  .34
جو سنڌي سمجھي كينكي تنھن سان ھندي . کي سور كيھو سلجيتنهن کنئي كل كا نه پوي،  ھاسجنهن جي  .35

  .ڇا ھلجي
 .جنھن جو كم سو ئي كري، ٻيو كري تان گھاٹو ڀري .36
  .جنھين كاڻ مياس، سي كلھي كانڌي نه ٿيا .37
  .)كرאمت( جنھن جي ماني تنھن جي كاني .38
 .جنھن جو بڻ بڇڑو، تنھن جو ميوو مٺو نه ٿئي .39
  .ي ڇورو كيئن چئجيک، تنھنپيُء ماُء جيئروجنھن جو  .40
 .جو ڍيري گڎھ رکپال .41
  .جو وאُء جبل אڏאئين تنھن جي אڳيان كپھ ڇا آھي .42
  .جوאريَء ميٺي ھار .43
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 . وאري جو سڄو منهن كارو ۽ کٹڻ وאري جو אڌ منهن كارو ھارڻجوא  .44 12
  .ندولڻ هنو جـََو پوکي، كڻك ك .45
  .جو تيرא سو ميرא جو ميرא سو אين אين .46
  .ٹي سو אرجنجو אُ  .47
  .تھڑא منجھ مقام ،۾جھڑא عاشق عيد  .48
 . جهڑא روح، تهڑא ختما .49
 .، تھڑא ٻچاوجھڑא كان .50
 . يس، تھڑو ويسڏجھڑو  .51
 .موچڑو ، تھڑومنھنجھڑو  .52
 .مر آپڻو، تھڑو ِمُٹ نه كوسجھڑو  .53
 .جهڑي سٺ، تهڑيون ٹي ويهيون .54
 .جھڑي ٻني تھڑو ٻج، تنھنجي سلي ڀئه نه ڊڄ .55
 . جهڑي ڀِت، تهڑو ِچٹ .56
  .جھڑي نيت، تھڑي مرאد .57
 .تهڑي ڀرڻي ،جهڑي كرڻي .58
  .جي پوندא سوڙھين تن لڳندא سيلھ .59
  .جي وسي چيٹ ته אن نه ماپي کيٹ .60
  .جي جڎھين ڀڳا سي تڎھين ڇٹا .61
  .جي نه وڃجي پاڻ ته نينھن نياپي نه ٿئي .62
  .جي جڎھين چڑھيا سي تڎھين سوאر .63
  .سي چڑھيا ،جي گھڑيا .64
 .جي ھڻن، سي کڻن .65
 .جي ڄڻين، سي نپائين .66
  .جهان خوش ته خوش ُءجي .67
 . تيڎא لوڏא جيڎא אٺ، .68
  .وتاڀجيڎא ڏوتا، تيڎא  .69
 .تيڎي بکيا ،)كشتي جنھن ۾ فقير پنندא آھن( جيڎو پٹ .70
  .تيڎو سپنو ،جيڎي رאت .71
  .مئو ته كک جو جو، جيرو ته لک .72
 .جيكهنه ٻكري  الِءجيري  .73
  .جيكا ڌאريان ٻكري تنھن لمندא كن .74
  .سو ڦٻيو ،جيكي چٻيو .75
 .ته ڦاٹي مري )مھاڻو(سو ڏسي ميؤ  ،ڏسي ڄارجيكي  .76
 .جيكي كني ۾ هوندو، سو پاٽ ۾ پوندو .77
 .۾ پوندو )حوض(جيكي کوھ ۾ ھوندو، سو آَھ  .78
  .لکيو منجھ אزل تنھن کي كير وجھي جھلجيكي  .79
 .ھوندو ڀاڳ ۾ سو وھي پوندو پاڳ ۾جيكي  .80
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  .אگھ مڑيوئي ھكڑو ،ڄاڱرא ۽ ڄار .1
 .ڄاڻي وڇونَء جو منڈ به نه، هٿ وجهي نانگن ۾ .2
 .چڱوڄڀ جي تركڻ کان، پير جو تركڻ  .3
 .کٿا אڍאئي؛ عمرڄٹ جي  .4
 .ملوכ جي رאتڄٹ جي ڄمار؛  .5
  .ڄٹ بکيو موري کائي بک گھڻيري الئي .6

  
 جھ

  
  .جھونا ٿيا جھاز سٹون نه سھن سڑھ جون .1
  .جھونا كپڑא ٻوڍא ڍور تسكا ناڻا ليگيا چور .2

  
 چ

  
  .كروچ ن جي אڳيانچاكر .1
 .چور، نِوאلي حاضر َءچاكري .2
 . چاكيَء ڏאند وڃايو، گهمي گهاڻي ڌאري .3
  .ت ۾ چوتو، مدعي ردچِ  .4
  .ڏאڙھي نانُء دلبرچٹي  .5
 .ا چرين گڎيا؛ אدא عيد مبارכچري .6
 .جا سور نچرين جا پور، مٿ .7
 . چرين كهڑא چت، مئن كهڑא مامرא .8
  .کان پڇيائون كي چڱو آھي جي ويرאن وڌچريي  .9

  .چوڙو كڎھين ٹنگ ۾ كڎھين ٻانھن ۾کي  َءچري .10
  .چغلي آھي جھيڑي جي ماُء .11
 322چوڻي. چڱاچڱا سي، جن جا پويان  .12
 .ڄٹ ڦيري ھڻي پٹ سان ته چڱائي كر ڄٹ سان .13
  .ته چڱو ٿيئي سودو كر ته نفعو ٿيئي كر وچڱ .14
  .و جن لکيو مدو سي نه پسن، توڙي رڻ رھن ته به کنڈون کائين کير سانچڱ .15
 .چلھ تي، سو دل تي .16
  .ي پاڳڄپوِء س ،)تند يا كچو ڌאڳو( پھرين ڏھيچنڈ کي  .17
  .کائو ن به چوي ته مون کي کير سانچنو .18
 .چورن جا ڀائر؛ ڳنڍيڇوڙ .19
 .پيا אڌ ورھائي کڻي ويا چورن مٿان مورَ  .20
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 .ماُء چلھ پٺيان روئيچور جي  .21 14
 .به گھوريته ، موري )سائي ٿي( مورينه  يچور .22
 .چوڻ ۽ كرڻ ۾، وڏو ڦير آھي .23
 .، نه אوڻو)حياتي( چوڻو .24

  
 ڇ

  
 . ڇتي كتي جي دوא؛ ڀتر .1
  .لولي كتڻ کاني ٹڇ .2
  .ڇڎ منڈو وאريَء ۾ .3
  .ڇتي ذאت، ڀون ڀون كن ڀڳت ۾ڇوكر  .4

  
 ح

  
  .حجتي، لعنتي .1
  .حلوي حلوي چوندي به كڎھين وאت مٺو ٿيندو آھي .2
  .کي لتون ھڻي )عربي گھوڙي( حمائتڻ گڎھ، عرאقڻ .3
 .حيلي رزق، بھاني موت .4

  
  خ

  
 .مان معلوم ٿئي َءخان جي خاني، ماني .1
  .يدאر ککڑن جو پڇي ھندאڻاخر .2
 .وري، ڳجھو نه رھيٿخون ک .3

  
  د

  
 .کاڌي ڌن کٹي ته کٹڻ ڏينس َءدאل روٹي .1
  .ھيآ ُڳجهوكو پيٹ دאئي کان  .2
 . درياهه ڀر تي ڇوكر كڎي، אڄ نه ٻڎي سڀان ٻڎي .3
 .دل کوٹي، عذر گهڻا .4
 .دل جي كارאئي کان منھن جي كارאئي چڱي .5
 . جي َءدم دאل جو، آكڑ ُپال .6
 .دم درميان، صاحب مھربان .7
 .نڏڀدولتمندن جا ڏאند به  .8



سنڌي پھاكا - آوאز אخالق  
 

 .ن ماس وڇوڙياکن ھن دولت .9 15
 .كريگا قاضي او كيترאضي  لد دو .10
 .دويتا نھين جي پورא تول .11
  .دير پيا، درست ٿيا .12
 .)پن( ديس چوري، پرديس بکيا .13
 .جي دאل تي َءديوאن جو دم، دمڑي .14

  
  ڌ

 
  .אنھي پار جو ڏينا ڏيکاري ُل ته به אصُ  ،جي كجي كار كماند جيڌאري،  ريتوڌא .1
  .ڌڙ ريڍو، سسي ٻاكري .2
 . ُڌكو کڻجي ڀاُء لڳ، شاهدي ڏجي א لڳ .3
  .رک ڌوڙ ۾ ته چمكاٽ ڏئي نور ۾ڌن  .4
  .ڌڻ ري سڃو ڌڻار ،ري ڌڻ سڃوڌڻي  .5

  
 ڏ

  
  .ڏאڍن جون جھنگ مون وאٹون .1
 .ڏאڍي جي لٺ کي ٻه مٿا .2
  .ڏאند چڑھئي ٿي ڏک ڏسي .3
  .ڏאندن ڳاھ مردאن ڌكا، زאالن ساھ پنڌ وچ سكا، گھوڙא ضبط كنان وڃ لكا .4
 .ڄنگھو ڦاسي -ٻِه، ؤڏאهو كان .5
 .ؤ کائي گونھ، ڀوري بلبل کائي شكرنڏאهو كا .6
 .ڏאئڻ هلي مڑدא كڍڻ، مڑدن كپڑא به الهي ورتس .7
 .ڏٻري ڍور کي، مڇر گھڻا .8
 .پالڻي و، سويرڌڻيو ي جڏٻر .9

  .نه ُکٹو، ڏوٿي کٹا ٿڏ .10
  . ڏٺو پير، ُپني مرאد .11
  .سڀ وسار، אڻ ڏٺي کي ياد كرڏٺو  .12
 .زאل ٻئي ٻن پيار چ، سڙووگھر چڏُ  .13
 . ڏڌو کير، ٿڻين نه پوي .14
  .ڏڏن جو به ڏאتار .15
  .אک كاڻي چڱي ،كاڻي کان ُس ڏِ  .16
  .سک نه ٿو ملي ،ڏک کان سوאِء .17
  .جهوري هت ھڻيڻا، جي ھڻٻوڙي، كانئر ڌכ نه  هڏکڻ مينھن نه وسڻا، جي وسي ت .18
  .ڇڎאئي )منھ يا گھر( ڏمرجي ڏيھ ڌڻي، ڇاڄا .19
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  .ن آھي، ٻنونڏنو .20 16
 .و پٹ ڇٹوي جڏن .21
  . ڏيڻ سڀ چڱو، بڇڑي هكڑي گار، وٺڻ سڀ بڇڑو، چڱي هكڑي دل .22
 .ٹيئي אھنجا )بت يا جسم( ڏيھي ڇڎڻ ڏيڻ، ڏيھ ڇڎڻ، .23
   .جي پٺ ۾ אوندھڏئي  .24

  
 ڊ

  
 . ۾ ور گهڻا )زبان(، جنهنجي وאئيَء ِءڊڄ تنهين جي ڊא .1
 . و پرينَء ڀر بيھي گاريون ڏئي، جِءتنهن جي ڊא جيڊڄ .2
 .گاريون ڏئيو که تي چڑھي ، جِءتنهن جي ڊא جيڊڄ .3
  .و منھن تي كوڙ ڳالھائيج ،يڀئتنهن  جيڊڄ .4
 .ي، مور نه الڀئڊني وאڻ .5

  
 ڍ

  
  .אئو کنھي پيٹ تيسي بکئي وڃي ساھڍ .1

  
 ر

  
 . رאت ٿوري، ساٺ گهڻا .1
  .صابو كوري سيد ٿيو ،ڄاڻي ھيك א ،ڏينھان کائي پالُء، يان کائي کچڻيرאت .2
  .رאجا كري سو نياُء، ڍאرو پوي سو دאُء .3
  .ماري كون رאکي رאم ته .4
 .رאڻي سا، جا رאِء کي وڻي .5
  .گھرאن گھ جھلجي پاند ۾ )رאجا جي(ري ؤرא .6
 . رت ڏسي، ُرمي هڻجي .7
  .يا نصيب به ينرڌي ك .8
 . رڍ אڳيان رباب، وڄائيندي ورهه ٿيا .9

  .مٿي ۾ سور سان، ڏنائون صدقورڍ  .10
 .ن ٻه پڑאھئٻارڻ  توڙي رڙא كين رجهن .11
 .ينڦاڙرכ جا چڻا آنڈא  .12
 .دאغ /دאڳ ته ڏئي جوאري ڀت کيرن پٹ کي لڳي ڀاڳ،  .13
 .رن پٹ ريڍאر، كان ھڻي بنڈ ۾ .14
  . رن چشكي هري، رکي آرت وאر .15
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  .ان مكر زنان تتر تار كن رڌيون پكيون كونجڑيون ُאڏאئي ڏينرن .16 17
  .جو سڎ جنھين کي ھوِء منجي ُאتي جوِء وڃي تنھين کي وسري )ڍل( ۽ رאئر )قرض( يڻر .17
  .کائي )نصيب(روئي كرم  )شكل( پرو .18
 .پٺيان عيدون، عيدن پٺيان روزאروزن  .19
  .جي  )قوم جو نالو( ، كتي كنئريجن )باھوجا ڳوٺ جو نالو( بھي باھوجين )رאھوجا ڳوٺ جو نالو(رھي رאھوجين  .20

  
 ز

  
  .، مردאن کاوڻ)وھنجڻ( ن ڌאوڻزאال .2
 .زر بسيار، ته عشق ٺھ پھ .3
  .אمير ٿئين ته زر بسيار ر خرچ ته אمير ٿئين،ز .4

  
 س

  
  .يَء ھٿڻ ڀترسار .1
 .سک وאسرא دو دن كا آسرא )ساھرא( ساسرא .2
  .سائي کي سھي كو نه، بکئي کي ڏئي كو نه .3
  .كبي كيئن چوندو جيئن ٿيندو تيئن )حد يا دنگ(سان سيئن  )طاقت وאرو(سٻر  .4
 . سڀكا ٻكري، پنهنجي پائي ٹنگبي .5
  .ي ھٹيَء جو ھوكو ڏيندوسڀكو، پنھنج .6
 . هيچڑא کائي ٻلي، حج ؤست كُ  .7
  .ڄڻينُستِن جون پاڏא  .8
  .َسِتيا جا ٻيڑא سائين ُستڑ .9

 .ستي ٻلي، كوئا كين ماري .10
 .شينهن کي، آڱر نه ڏجي يست .11
  .ستي لكڑن کان موٹي ته كتن ھاب ٿئي .12
  .ستي سڎאئي لنڈي ٿي کائي .13
  . آھ ستين لنگهڻين، كتو به حالل .14
  .سٹ نه موڙھو كپاھ موڙھي .15
  .ماري )سنسو/ ڀرمאصل بددعا کي چئجي پر ھت معنٰي آھي (سپ نه ماري سپ جو سرאپ  .16
  .سپتيو ماڻھو پرאئي مال ۾ ڀائيوאر .17
  .سپھو نه وسھو، وسھو ته مسھو .18
 .سج، ٻه پاڇا .19
 .ننهيو، ُڦرئي کان پوِء، ڀؤ كنسج لٿي کان پوِء، دير كانهي .20
 . سڄن پيٹان وڍيا، وڍين پيٹان سڄا .21
 .ته سڄي نه ڳيهجيڏئي  سڄڻ سڄي ٻانهن .22
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  .ڀيٹو دي آچار ،عاشقُسڃا  .23 18
  .كاري ٻكري אڇو کير ،سچ سير .24
 .ُگرُ  ِءسچ مرچان كوڙ ڳڑ، پير پئسا جو .25
  .سچ ته بيٺو نچ .26
 .ٻڎينه كڎھين پر سچ جي ٻيڑي لڎي لڎي،  .27
 .جو ترت ڏئي جوאب وڀلشوم  کان َءسخي .28
  .سر وئي کان پوِء سج אڀري ته ڇا نه אڀري ته ڇا .29
  .ڏجي پر سر نه ڏجي )رאز يا ڳجھ(سر  .30
  .ِسر ِسر كال .31
 . پائي، پر אک אک جو ڦير وسرمو سڀك .32
  .سڑئي گھوڙي ۽ پٹيل ماڻھو مان كين ٿئي .33
 .ٻريو وڃن به سكن گڎ، آال .34
  .چڱو )ٻوڏ، پاڻي جو غلبو(کان ٻڎ تور  )سوכ(سك تور  .35
  .سكو كاٺ ٻه پاسا ڀڃي .36
 . سکڻي كني، گهڻو אڀامي .37
  .ڳا سيئي سيڻ جني پکا אوڏڙאس .38
 .و سو جو אنگورين ڀلوسل .39
 .سنگ تاري، كسنگ ٻوڙي .40
  .چور ئي نه چئجي جو پنھنجو جوڻيت نه سڃاڻيسو  .41
 ي ساڻ ته گڎهه گوهي نه كري ئسوٹي ه .42
  .سوڍن مڑن سو، ته به مٹ نه ڀانئجي مئندري .43
  .سور پوي ساٹيَء کي ڏنڀجي گڎھ .44
  .سورאئت سان אوريو، ھنجو ڀنجھر نه ڀريو ھوَء وڃي ٿي وھلور، پرאيائين پور אڳي کان بي אڳرو-سورאئتڻ سور אڻ .45
  .سياندري وھنوאر نه كجيسوڙھيَء  .46
  .سومر گھڻو ئي سڦرو پر پٺيان אڱارو بڇڑو .47
  .سون پرکجي كسوٹيَء رپو پرکجي باھ ماڻھو تڎھين پرکجي جڎھين كي ڳالھاِء .48
  .لھار جو ھكڑو ،سوناري جو سؤ ڌكن .49
 .پٹ کودڙو َءسھسين كري سينگار، ته به کودڙي .50
  .ته ٹوھ به پٹن ۾ پيا آھن نسھڻا .51
  .ٺھيئي نهسھي ٹنگون ٹي چوٿين  .52
  .سي אڍאئي سي ساڍא ٻه .53
 .ُء پوي آرڙھ ۾ آرאئيون، سند كنھين ۾ كو نه كو كنھنکي سارאھيونيسسياري  .54
 .سياري جي سوڙ، سڀكو پاڻ ڏي سيري .55
 .۾ سيئي چڱا جن گھڻي ڇاھ ۾ سيئي چڱا جن گھڻي باھ، אونھاريسياري  .56
  .אکين جو زيان ،سياڻي אڳيان رئڻ .57
  .پاتل ڦاٹي ،سيرو کاڌو .58
  .ھ جا آٿر به پيارאسيَء ۾ گڎ .59
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  .کان وڏي نيکيٹيشادي  .1
 .شكر كر صحيح ته توئي سان توھ ٿئي .2
 .کڻڻ אولي پر وري אڇلڻ سولي، لكڑيشينهن אڳيان  .3
 . ڏيک سونارא ته ڏيک ٻِالڙא، چور نه ڏيکيا ته شينهن نه ڏيکيا .4
  .ٻوڙن جوکو ،شينھن وڙھندي .5

  
 ص

  
 .، تير نه گسي تن جوڱجو سي صبر جني .1
 .ِءَپُٹ ھنڈא صرفو كرين، ته .2
  .نه ٿئي )جھيڑن سان(صالحين شينھن ٻجھن، كم كرھين  .3

  
 ض

  
 .کي سڀ روא آھي ضرور .1

  
 ط

  
 .طمع سندو طس، ڀريو ڀرجي كينكي .1

  
 ظ

  
  .ظلم قائم آھي پر كندڙ قائم نه آھي .1

  
 ع

  
 .אتكذعشق نه ڏسي ذאت، نه ڏسي  .1
 .جندڙي َءپسندين انعذאب، گھڻ َءعقل ري .2
  .مڱائن ھكڑو پرڻائن ٻيوאھيرن جو ڌريون ئي ويو، عقل،  .3
  .عقل ۽ سونھن كنھن کي نه سكايو آھي .4
  .ت وڃي عادت نه وڃيعل .5
  .عيسٰي نه موسٰي بڑא پير پئسا .6
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 . جي ڀاڄائي ڏيھغريب جي جوِء،  .1
 .دو چوي خبر خاوند کيغيب گ .2

  
 ق

  
 .ڄاڻي تقيامسنديس قاضي ڄاڻي،  .1
  .ٻيو مرض كونھينهڑو جقرض  .2
  .آھي قرض، كوڙهه جو ٹكو .3
  .مار کاوڻ دي نشاني ،آكڑ بھتقوت ٿوري  .4

  
 כ

  
  .كاٿي كوھيارو ،ٿي كڇكا .1
  .، وאڍو ڇٹووکٹكاٺ  .2
  .)بخت/ لڇمي( كاٺيَء كاٺيَء لڇ .3
  .كا جا كيتيس كن وچ ڳالھ، ھر كو وتي آكڑ نال .4
  . كاڏي كوري، كاڏي ترאر .5
 .نه مٹائي ته عادت مٹائي ئي مٹائي ته ورن كارو ويھي كمري وٽ .6
 .سا، رאھ رھندي كيترو يوٻيو، جنھن ۾ ماڻ پڏينهن لھوڻي كالھ گئي، אڄ پڻ كا .7
  .ي ٻلي كئي جي جوِءراكاني .8
 .كرم ۾ وگھن ئي وڏאكاڻيَء جي  .9

 .אک کيآھي مڑسم ويو ته  يئكاڻي وسوڙي، چ .10
 .كاڻيَء جي وهانَو ۾ سنگٹ گهڻا .11
  .م سڀ ڄمار ته پاندي پوري نه ٿئيتِ كَ  .12
   .کي لڳن كتو به אن کي ڏאڙھي، موچڑא به אن .13
 . كتو ڇا ڄاڻي، كڻك جي مانيَء مان .14
 . ُكتو به کاڌو، كک به نه ڀري .15
 . ويري وكتو، كڑم ج .16
 .كتو ۽ كپاٽ، ٹوڙهي سان ٹپائجي، ساڌو ۽ سپاٽ، ويهارجي وچ ۾ .17
  .كتي كن وڍيا .18
  .كتي كن وڍيا ٿيو شكاري .19
  .گڎھ جو ماس ،كتي جا ڏند .20
  .كتيَء کي كنھن ُאماڙي ڏني ھئي سا تارא ڏسي ٿي ڊني .21
 .سنئون نه ٿئي، ٻارھ مھينا نڑ ۾ وجھجي ته به كتي جو پڇ .22
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  .كتي جو كارو منھن رٻ אوتري جي אوتري .23 21
 .كٿي چور ُسڃا، كٿي ڍور ُسڃا .24
 .بحريَء جو شكار، سدא خوאرار، ي َء جويڃرك .25
  .ڇا ورندא َءپكي ته نه وريا نكچيَء كنا .26
  .كچي وزيرאن ٿئي ٺڑكو ٺكرאن .27
 .مسان، نه كڇان ته پيئي لڇانكڇان ته  .28
 .ن ڀاكر ۾يڀريَء ۾ ته كڎهن يكڎه .29
 .َمٹُ مٿان  َءن ماٹييكڎھ، كڎھين ماٹي َمَٹ تي .30
 .ڳاڙھو گھوٽ، كڎھين مڑھ مقام ۾، وאريَء سندو كوٽ، אڏي אڏبو كيترو نيكڎه .31
  .كڍي كاڍאرא ڏئي אڌאرא .32
 . كرند پسند، ڏيند لھند .33
 452ورجيس. كڎهن درياه ٹپيو وڃي، كڎهن پاڻيَء پاٽ ۾ ٻڎيو پوي .34
 .پڑي امري يا ٹوٹ دكري، بلھيڻ کيتي -كرم .35
  .فقير کير کنڈ کائي، سو پائي كري .36
 .کائي كسيري جي كتي، ٹكي جا ٹكر .37
 .كشيئي نه كمان، پڑيئي نه ضمان، ٹپيئي نه کوھا، رھيئي نه جوئا .38
 .چور جو چور، سو لک جو كک .39
 .پيو آھي كک هيٺ لک .40
  .كکان كوڙي باھ، غالمان دوستي، يار نه كجي ڏوم پيادא پوستي .41
 . كم لٿو، ڊکڻ وسريو .42
  .ته رאئيسا گھر گھمجن ئيكم نه ھ .43
 .كم پئي، كل پوي .44
 .چم پرين كو نه آھي، پرين سڀكو آھكم  .45
  .يڻو كپڑא كري ڏسي پنھنجو ڏيل، ڏسي پنھنجي ڏيل کي ڊوڙאئي دليلكم .46
  .شامل آھي زوאليت سانكماليت  .47
  .ڀر جي گھر ۾ سڄي ڍكڻي نه لڀيكن .48
 .ي ۾ نڑگھٹ كيو ٺكاُءگوڏ وكنڈو لڳ .49
  .كنڌيون ڏور قنڌאرئون ڏور .50
 . كنگ کي لڑ ۾ مزو .51
  .كانگ کي لڑ ۾ ڳڑ .52
  .كنگر ۾ كپڑא پڑي مبارכ .53
  .كني ماضي من ۾، كني אستقبال، حيف تن جي حال، جن وساريو حال کي .54
 .جئن ٿورא تئن چڱارن جا، ٻار  َءكني .55
 . يچڱكني آڱر وڍي  .56
 .ي ماني كري نه مور، كنھنجو ٹكر ٿو ٹيڻا كريكنهن ج .57
 .سان ملك ڇڎيو كنھن نك وڍئي ه نه ڇڎيوڦٺ كنهن  .58
 .كڻك كڍي بھ کي ڏجي باھ .59
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 .كوڏي حرאم، بجكو حالل .60 22
  .كوري کڎ کڻي ُאن ۾ پاڻ پوي .61
 .كوري پلوين نه پائجي .62
  .كوڙ، ڄمار جي كتر آھي .63
 .كوڙ جو مثلو، كوڙ .64
  .كتو کنھڻ ڌאرאن نه رھي يوھكوڙ .65
 .كوڙي جي ڊوڙ، ُکَڎ تائين .66
 .وچڱكوڙي سڄڻ کان سچو ويري  .67
 .کائجي مٺي جي اللچ تي وڙؤك .68
  .كوسا ناوي ٿڌא کاوي ته ويڄ پاس مور نه جاوي .69
  .كوسو پاڻي كک نه ساڙي .70
 .كوئي مري كوئي جيوي، شتريا گهول پتا شا پيوي .71
 .رھي َءکرو كو رھڻي پر سڀكو كھي َءكھڻي .72
  .ٻولي ٻاروچن جي ،كھي سا رھي .73
  .كي آيس پيكو ماڻھو ،كي رٺي ھئي .74
  .ھليو )سکيو(ته گھر سھيرو  كي كوڏر كمايو كي كھاڙي وليو .75
  .ليَء کي كڻ، هاٿيَء کي مڻيك .76

  
 ک

 
  . کوھ کٹيو وڃن يڌکا .1
 . ن، ڄاڙيون ڄاموٹن جونامي کککاڌي  .2
 .אونڌא طباق، چڻيي کڻکا .3
  .אئجي لوכ پسندھنڈپسند  دلکائجي  .4
  .کٿو سالمت ته ڀريون جھجھيون .5
 . ُکٿي ڏאڙهي، هٿ نه אچي .6
 . وאڻيو، وهيون سنڀالي وُکٹ .7
   .ئي אبوجِ  چييا کائي پيئي پي جو . ئي אبوي جِ ئمڑس جو، چ کٹيو کائي .8
 . مور مکٹيو تو تان گهوريو، وڃائج  .9

 .ڑوجهلي ڀول لٺيونکٹيو کائي فقير،  .10
  .کٹي مور نه آيو، چي رڻ ۾ ڦريس .11
  .کٹي آيو خان، ُאگھاڙياس ڳئي .12
 .نھي جا کائي وٺبيكاکچڻي  .13
  .کدڙن پٹ ڄڻيا ته ھوند زאلن مڑس ئي كين كيا .14
  .سڎ ُءيکڎ چي ج .15
 . َکُر ماڻهو، وڻ ٻاٻرو، ٻنهي ڏينهن کٹن .16
 .کڻ کلو، ٿيئي ڀلو .17
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  .کوھي کمڻ جي نالو نارאئن جو .18 23
  .کيتي، سر سيتي .19
 . جھڻ ڦوكي پئي، اڻلکير جو ک .20
  .جوאني ۽ مايا پور ۾ پور، پنڌ ۽ بار سور ۾ سور ،۽ کنڈ نور ۾ نور کير .21

  
 گ

  
  .بي وאنگي چٹ ته چٹيانِءگا .1
 .ته به گدري جوکوگدري تي كري كاتي  گدري جوکو، جيته به تي  َءگدرو كري كاتي .2
  .گدري جي چور کي ٻه لپاٹون .3
  .گدڙ جي گونھ ۾ كم پئي ته وڃي َڏر ۾ لكي .4
 . گدڙ ڊאک نه پڄي آکي ُٿو کٹا .5
 . كؤڙي، ناچو نچ نه ڄاڻي آکي ڀون سوڙھيگدڙ ڊאک نه پڄي آکي ُٿو  .6
 .گدڙ گدڙ جي كوכ تي نه אونائي ته كوڙهيو ٿئي .7
 . گڎهه پنهنجي سانوڻي هينگن ۾ وڃائي .8
 .كڎھين گابو ڄائو آھيي کگڎهه  .9

 .کي ٿو گج پارאئيگڎهه  .10
 .ھرن مانيگڎهه ڇا ڄاڻي، گ .11
 گڎهه به كڎهن گج پاتو؟ .12
 . يگڎهه جو ڇا وس، جو ٻيڑي ۾ نه چڑه .13
  .)אِٽ( گڎھ مان لت يا ٹوٹي .14
 . َگڎي אڏجي، يا لڎي ڇڎجي .15
 .کيؤ، جا گذري سا چناياد نه كر كون گذري .16
  .كيا جھوپڑي كيا مكان ،گذر گئي گذرאن .17
  .مي ڇڎي جھڻ كنگر سان، سردي ڇڎي زر كنگر سانگر .18
 .گگر گگر پنڈא אڙيا .19
 . گنجو کنهڻ کان نه رهي .20
 .نه ليک َءگنجي جي مٿي ۾، جون .21
  .گوالڙو ڳيان پچي .22
  .گونھ گونھ سان نه ڌوپي نيٺ پاڻيَء سان ڌوپي .23
  . گِھ پوندي به كو مٿو سڑي .24
  .پاڻي سكائيگھپي ٺكرن مان  .25
 . ر ماڻهو، مهل ۾ كم نه אچنپيٹ َگَھگير گهوڙو .26
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 ڳ 24
  

 .ين سنديون ڳالھيون، ٹكي سندא موٺڳالھ .1
  .ڄاڻي ڳڑ جي ڳوٿري ڄاڻيڳڑ  .2
  .ڳڑ سان مري تنھن کي زھر ڇو ڏجي .3
  .ٺ سئين سا وھانو سئينڳو .4

  
 گھ

  
 .يم ُאن کي ھٿان چري كپاھאرٹو ڌگه .1
 .گھر جو پير، چلھ جو مارنگ .2
 .جيڇو ُאڇلٻاهر ُٻهر  هجي تهگهر ۾ َکڎ  .3
  .۾ غرقي به نه ٺھي ٻاھر دم ھڻي ٺوڙھي جوگھر  .4
 .گھر ۾ به گھر کائڻو، ٻاھر به گھر کائڻو .5
 .، کائي ويئي جهار)پوک( بگري )حصن وאري(ٹاري يگھڻ پ .6
 .ن کي سمر ھكڑي کي ڀريگهڻ .7
 .پوي ، ڇپر کڄينئينگھڻن ک .8
 .هر نه هلي مڑسينگهڻين زאلين گهر نه هلي، گهڻي  .9

  .کاڌي کان گھڻو ڏٺو چڱو گهڻي .10
  .مور ياد ئي نه نگھڻيَء کٹيَء کا .11
 . گهوٽ ماُء کان אهنئر ماُء تكڑي .12
 . كوهه كندو قاضي ته אر رאضيؤگهوٽ كن .13
  .مال ۽ ڀت، ھو كشيا تان رسيا ھو نيان تان چٹ، ٹپ۽  אگهوڙ .14

  
 ل

  
  .אتر جو ڍڳو ،جو ماڻھوالڙ  .1
 .سڌون كري مريڑي کيبه نه،  كلوڻ يلڀ .2
 .پڄي چكر کيلتر  .3
 .قربانبه تان، لک  الڄ .4
 .ان چورאن پت نه كائي توڙي ھوون سڳي ڀائيلچ .5
 . لڇڻ به وڃنتڎھين لڇمي وڃي،  .6
 . به ڏي لڎאڻي به ڏيڎ ل .7
  .لڑھندو گدرو پترن نميا رت .8
  .سالمت آيو )لنگھو(جو ڏوم  )لنگھياڻي(کٹيا ڏومڻي لک  .9

  .شال لکپال نه مري ،مري لکُ  .10
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  .لکي لکانو وאچي אالنو .11 25
  .نكو الھي نكو پائي )ذرو( کَ مان لِ  لکئي .12
 .لکين ليالئون، چنيسر جي رאڄ ۾ .13
 . چڻگون ۾هارن کي، َچڎن يون لُ ڳڻل .14
  .نؤلنگھن پنھنجو وھا .15
  .لنگھو چڑي مڱن کان ُאھيئي مڱ .16
  .لنگھي الٿي لوئي ته كيا كريگا كوئي .17
 .لوڀ، سڀني پاپن جي پاڙ آھ .18
  .لوڀ ڇڎ ۽ سون مٺين سان ورھاِء .19
 . سندي رאڄ ۾، ٺوڳي مري نه بک َءلوڀي .20
  .لوچ ته لھين الل کي ڏور ته پويئي ڏس .21
  .لولو چوي אسين حج وڃون، كانگ چوي אسين موئا آھيون ڇا .22
 .ولوڻ وجهي ڀت ڀائيوאر ٿي .23
  .لھي لوھ به نه چي منھنجو نانُء سون ٻائي .24

  
 م

  
  .مارאئي אچجي، ماري نه אچجي .1
  .ناچي ته ماچي .2
 . ن ٻانگ ڏنييكڎه به مادي ككڑ .3
 . ائجنكچاكر ڇا چ نه ته ته مير يمارج .4
 .ڻ وאري کان رکڻ وאرو אوڏو آھيمار .5
  .مارئي کان پڎאيو چڱو آھي .6
 . ماريَء جي گهر، هڎن جو ڍير .7
 . کائيندא غوطامالك وڃن ٻيڑيَء چڑهيا، شاهد وڃن  .8
 .نلڇڻو -، موچڑو ڇٹيھنلڇڻو -ماڻھو ٻٹيھ .9

 . نماڻهو سڀ چڱا پر كي ِكن سان، كي كن سا .10
 .جيسڀ نه سھڻا پکي سڀ نه ھنجھ كنھن كنھن ماڻھوَء منجھ אچي بوِء بھار  ماڻھو .11
 .ماُء ڄڻيندي پٹڑي، ڀاڳ نه ڏيندي ونڈ .12
  .مري رکي سكي ڌيُء دא ناال ڏھيماُء  .13
 .جي ليکي پٹ کٹڻ ويو آھي پر بندرאبن ۾ ٹنگيو پيو آھيماُء  .14
 .جيپيٹ ڀر ومڇ چوپئي به ك .15
  .مڑن ته ٹن لوكن ۾ َلَک پوي محبتي .16
  .پيوڻ، ذאت پرکائڻ )شرאب(مڌ  .17
  .)سنڀال/ سھيڑ( کٹي، زאل جي كيوٹيمرد جي  .18
 .کيمري نان  گانڈو، کيمرد مري ماَن  .19
 .وڃي سرڳتوڙي مردو نرڳ وڃي  .20
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  .مرسان مرسان ته به ڊڀ نه چرسان .21 26
 .وאنگيان َءمرض אچي گھوڙي وאنگيان، وڃي جون .22
 . ملوكان شكار ،مروאن موت .23
 .نه ميھار ته وڳ ولھو ئي نه ٿئيمري  .24
 .جو سئي سان کوٹي كڍڻ، زאل ڻآڻجو پاھوڙين سان ميڑي مڑس  .25
 .ين سڄاڻا ٻئي ٹنگون كاٺ ۾ کھ سين אڄاڻا ھنيون ھندوري لوڏيوسر م .26
 .ُجڑيا سي ُمڑيا .27
  .مغلن آئي فارسي وسري ويندي آھي .28
  .مڱن ڏאنڈي كارڙي ٹانڈي، مڱ پچي كارڙو نچي، مڱ لئو كارڙو مئو .29
 .ِملك ۾ ڏيڍ کجور، ميان ليٹي باغ ۾ .30
  .ملك صاحب دא وسي، كوئي رووي كوئي ھسي .31
 .ُملو مئو، مهابو لٿو .32
 .گوאھملو چور، ٻانگو  .33
 . منهن ڏسي، تِلك ڏجي .34
 . ا پٹائيٹي، ڳאئكنئر منھن .35
  .پٹجن ھيلھ ،موئا پر .36
 . ئرن جي وسئا آهن، جِ وم .37
 .آھن ن مسڻ مان موٹيايئا به كڎهوم .38
 .تي پاڻي ھئي تار موتيو ُאتي مار، جا .39
 . نگاوپير  پر سندس مور چڱو .40
  .موڳو پنھنجي مانيَء مان پيٹ ڀري کائي، وڃي وھِي مجلس ۾ ته سڀني سھائي، چريو ڳالھائي ته به بختاور بودلو .41
 . ه جي گالهَ مئي کي مارڻ، سورِ  .42
  .ميان مري ته به حلوو کائڻو، بي بي مري ته به حلوو کائڻو .43
 .تڎيميان جي مڎي، ٻه ڏندڻ ٹين  .44
  .يمچي ته دڙيون ٹپهوريان هلي، رڍ  مچي تهمينهن  .45
  .الئق بي بي سيج الئق )قبر(ميون ڳور  .46
  .ڌאري )آڳو پيڇو/ سنڀال(مينھن ڌאرڻ سولي آھ پر کرو كو ٺينھن  .47
  .مٺومندאئتو سڀكو ميوو،  .48
 .، وڇن كهڑي پارتنكتو ر مينهن مانميه .49

  
 ن

  
  .نه ماڌو كا دينا ،אوڌو كا لينانه  .1
  .ڏکوئجي به نهنه ڏجي ته  .2
   .نه كنھن کي سونھن سكايو آھي ،كنھن کي عقل منجھايو آھي نه .3
  .سٹ نه كپاھ، كورين ۾ لٺيون ڌكانه  .4
 .نه َكتي، نه كوريَء جي كاڻ كڍي .5
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 .)ڦاڙאئجي( אئجيڀرنه كنهن جي کٿي کي هٿ الئجي، نه پنهنجو َپُٹ  .6 27
  .بو ته به ھن جو وھ كين گھٹندونانگ کي کير پيار .7
 .يريجهائپر کرو كو ڳوھ  سولونانگ ريجهائڻ  .8
 .نه پرڻي كم אچي نه مرڻي كم אچي )قسم אن جو(نانگلي  .9

 . هٹا کائڻ وאرאوناني رڌڻ وאري، ڏ .10
 .سر گھوريا شرمن تان ،گھوريا سرن تان نناڻا .11
 .هه ڇو وٺجي ٻاكروناڻو ڏجي آكرو ته گِ  .12
  .ٻاڻي سا جا كنٺ ،ڳنڍجو ناڻو سو  .13
  .سان نكريناڻو جھڑي تاو سان گھڑجي تھڑي تاو  .14
 .ناڻو، َنَر ُچتو كري .15
 .چڑھيو چور ڦاھي چڑھي ِءچڑھيو وאپاري کٹي کائي، نان ِءنان .16
  .ويرאن/ نانُء بڑא ديھ بيرאن .17
 . اهييٺي ته گهونگهٹ كپنچڻ  .18
  .گئباڻا ھسوאر ،نڌڻكا گھوڙא .19
 . ، אنگ אڳيئي لکيا پارڻ پوِء پيانكي پارאتن ۾، نكي منجهه دعا .20
  .نكي سرھيا بک موئا ،نكي دٻگرن مال ميڑيو .21
 .و ٻار مڇ جو وאر، جيئن ورאئجي تيئن وريڙننڍ .22
  .وڏي ڊؤل אٿي ،ننڍڙي نه ڏيک .23
  .كنت چوڙيليَء نا مري مت جھڻك وھيڻي ھوِء ،ننڍي مري نه مايڑي ٻڍي مري نه جوِء .24
  .وڏو ويڻ نه كڍجي ،ننڍي وאت مان .25
 . نون ميهارن مينهون ڌאريون، کٿا الهي دونهيون ٻاريون .26
  . ھجيوجڇڄي ته كاتي ڇو  ُنهن سان .27
  .نئن به تکي ڳڑ به مٺو .28
  .چيلھ ۾ جٹائون ،نئين سنياسڻ .29
  .نو ڏينهن ،نئين كنوאر .30
 .وאپار وتم کيتي، وڌندنيچ نوكري، אُ  .31
 .نيكي برباد، گناھ الزم .32
 .خطره جان، نيم مال خطره אيمان طبيبنيم  .33

  
 و

  
  .گِھ جو كھڑو صرفو ،جي پالَو کيوאت  .1
  . به نه کاڄي نكڻووאتئون خرאر کاڄن، نكئون  .2
 .آھن وאرא، ڄمارא .3
 .وאڱڻ ِكن کي وאئي، كن کي پيٹي .4
 .پنج نه سھي پنجاھ سھي نوאڻيو .5
 .ن تھڑو ڍوري جو پاتڻيوאڻيووאھڻ جو  .6



سنڌي پھاكا - آوאز אخالق  
 

  .وאَء جبل ُאڏאئين تنھن جي אڳيان كپاھ ڇا آھي .7 28
  .يا وڇ كڎي ٿوڻيَء آھر. وڇ كڎي كيري آھر .8
 . َوڇ کير ڏئي ته مينهن ڇو ڌאرجي .9

 .ي وڏي ڌيڻسوڏي ٻاگھي، ك .10
 .پڎאئجن سردאروڙهن سپاهي،  .11
  .وس كرڻ مون وאكا ٻڌڻ كم ٻروچ جو .12
 . وسي ته به ڏٻري گسي، نه وسي ته به ڏٻري گسي .13
  .كھيئي گڎھ كو كاكا ،)خرאب/ ڏنگو( بانكاي پڑ وقت .14
 .ئي، سک پائيونڈ کا .15
 .وڻجن ٻير کائجن ڊאکون، تن گھرن جون كھڑيون ساکون .16
  .وھ وڻجي سو وھ مان کائي .17
 .نه چڱوتاِر به  لبيٺ و،پير ٻوڙ به چڱ ووهند .18
  .ِوھي درياَء ڀر تي وير وجھي وאگھوَء سان .19
  .وير وير وאڌאئي به ورچائي .20
 . به ٿورא ھزאرويري هكڑو به گهڻو، سڄڻ  .21
 .ويهي ويهي مڑس كري، سا َوهي ڇو وڃائي .22
 .آئي وڍאئيكن به  کيويئي سڱن  .23
 .تٿ ٻانڀڻ به نه وאچيويئي  .24

  
 ھ

  
 .ا هكڑא، ڏيکارڻ وאرא ٻياجهاٿي جا ڏند کائڻ  .1
  .ھار ماني ته جھڳڑא ٹوٹا .2
  .ھارياري جي ھير ٹنگ ڀڳي به نه رھي .3
 .آھي هارئي کان، پيتو ڀلو .4
 .، كرھ جي ماسي)مسخري/ کل( ھاسي .5
  .ھاڻوكا جوאن كاتيَء جا مياڻ، ڌكو ڏجي ٻئي کي ته كري پون پاڻ .6
  .جنين جو ھنئن پھرين پتڻ سي لنگھنهٿ  .7
 .وكهڑ کپَء جو هٿ كنگڻ کي آرسي .8
 .سان هاجون كري، پيرن سان کڎون کڻي نهٿ .9

  .سھائيندو کائجي لوכ سھائيندو پھرجي )بت( هٺ .10
 .، نه ته وت ويڳاڻوئي ناڻو ته گهم الڙكاڻويهج .11
 .ٻول وچ ۾ ڦولھھر  .12
  .ھاال منھن كاالهر  .13
  . وڃڻ در دوسن جي )ھلكائي(ھر ھر ھورאئي  .14
 .س گهنڈڻيئنچڻي، ويتر پ ئيهرڻي אڳي .15
  .تماشو ي، لوכ ب)نقصان/ ھرج( گاسو يھڑ ب .16
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  . هڑ سکڻي، لوڏ گهڻي .17 29
 .تماכ ته جھنگ مڑيوئي دאئروھڑ ۾  .18
 .ھڑ ۾ ھريڑون، گوڏ ۾ پتاشا .19
  .ھسڻو جوڳي پڎڻي نار گد كھي אھي ٻئي مار .20
 .ھك سج ٻه پاڇا .21
 .جيائكل كريٻي ٹنگ  ته هك ٹنگي جي ملك ۾ وڃجي .22
  .ٻيو ھٿ نير ۾ ،ھكڑو ھٿ کير ۾ .23
  .تنھنجو پورھيو ڌڻي نه ڀڃي ،ھكڑو چوي ٻيو مڃي .24
 .جھينگار، ٻي مارھكڑي  .25
 . هڱ سهانگي ته به كا ٻاٽ ۾ گهوربي .26
 .ھمِت مردאن، مدد خدא .27
  .كيترא )تالوَ (َر جيُء نه جنجل گھت سُر تان سَ  ،ھنجھ نه ميرو وت جاسين جيئين ڏينھڑא .28
 .چڻو هوس چهنب ۾، سو به پيس كري ن سان حرص كري אڏאڻي چڑي،ھهنج .29
  .ھاسي كجي ،سيھنڌ ڏ .30
 .کائيندي نناي ُאڀامندي ته پنھنجا كَ ڈھن .31
 .، بي هنر جي ِجندهنر وאري جو هنر .32
 .کي، سکي ننھن ُءھڻ ڌي .33
  .ھڻن كين حمير کائن پاٽ پالَء جي .34
 .هنديڏאند چڑين، هيَء ننه  اڻ ئيهو س .35
  .نه ڏين، هيَء وچ سمهنديبه هو سوڙ پاند  .36
  .ھيانو تتي کان کڑي تتي چڱي .37
  .ڇا ڄاڻي شيشگري جي پرک مان هير .38
  .ڻي کي نه ھڻي سو ھٿن ۾ لھيهي .39

  
 ي

  
  .ته دريا تري وڃي يا ته אڏ تي بيھي رھي يا .1
 .كم אچي ۾ َءيار אھو جو אوکي .2
 .ميلي ي، سينڌ ب)تيل وكڻندڙ يا چاكي( تيلي ييار ب .3
 .جن کي ياد سي ياد ھميشھ يار کييار  .4
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