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ڇپيو، جيكو چند دوستن کي پڑهڻ الِء  “هرאس”ع ۾ رאقم جو پهريون كهاڻين جو كتاب ۱۹۸۹سال 
אنور محمد نگي ۽ محترم منقش ناياب  ،حق نوאز مشكارپور ۾ جميل אحمد אبڑو جي معرفت، محتر. موكليو ويو

  .فگار َهكڑو صاحب جن ڏאنهن به موكليو ويو

سائين غالم رسول ميمڻ صاحب، ماڊرن . ٿي تنهي سان روبرو مالقاٻع ۾، شكارپور وڃڻ ٿيو ۽ ۱۹۹۰سال 
  .אئين مالقاتن جو سلسلو جاري ٿي ويو. پريس وאري به مالقات جو شرف بخشيو

ر كيل كجنهن دورאن مٿي ذ. ارپور ۾ مقرري ٿيكچئن مهينن الِء ش نجي ساڍع ڌאري، رאقم ۱۹۹۸אپريل 
نثار علي مرحوم غر سومري صاحب ۽ صאڀائو مورياڻي، אحمد سنگتين کان عالوه، אرشاد אحمد كاغذي، محترم خليل 

  .َهكڑو صاحب جن سان روزאني كچهري ٿيندي هئي

ومين وٹس هائوس هاٿي در تي، كڎهن فرسٹ كڎهن دوسو نانوאئيَء وאري صندل تي، كڎهن אقبال سوئي
سمورא . بئنك جي ڀرسان ته كڎهن كنهن ٻيَء هوٹل يا پان ٻيڑيَء جي مانڈڻيَء تي، رאت جو كچهري مچندي هئي

  “.خشكن کان پاسو چڱو آهي” ته؛ پاسو كري ويندא هيا ، אھو چئيدوست جڎهن گڎبا هياسين ته ٻيا ماڻهو

ياب منگي صاحب مختلف אديبن کي ُאتساهي كن موضوعن تي لکڻ شكارپور ۾ محترم حق نوאز نقش نا
  .ري ٿو ۽ אڻ هوند ۾ مهيا كري ڏيڻ ۾ به مدد كري ٿوككتابن جي معاملي ۾ رهنمائي به . الِء آماده كري ٿو

 .جيكي ھتي پيش كجن ٿا چوڻيون مليا /ارپور جا چند پهاكا كمالقاتن دورאن کانئس ش

 )چوڻي( .هانو ۾ پيهي ڃڏکڻ ڏيهي، و آ .1
رאت جي وقت گرمي ٿيندي . شكار پور ۾ بجليَء جي אچڻ کان אڳ، ماڻهو אكثر کليل جاين ۾ رهندא هيا

  .هين ته وڃڻي سان پگهر به ُسكائيندא هيا ۽ ڏکڻ جي هير کي به پيا ساريندא هيا

ون نديوُאتان אيندڙ موسمي هوאئون، رאت جي وقت ٿڌيون ه. سنڌ عالئقي جي ڏکڻ ۾ وڏو هندي سمنڈ آهي
  .آهن، جن سان روح کي رאحت ۽ جسم کي فرحت אچي ويندي آهي

گرمين جي وقت ململ جا كپڑא אوڍيندא هيا ۽ رאت . ر جا ماڻهو منگهن سان ماڙא ٺهرئندא هياوپرאڻي شكارپ
لن، تيستائين پيا ڏکڻ کي جيستائين رאت جون ٿڌيون هوאئون گهُ . جو كوٺن تي، پاڻيَء جو ڇڻكار كري سمهندא هيا

  .ندא هياساري

 ؛ڳهر شروع ٿيندي هئي ته هو ورאڻي طور چوندא هئا ۾جڎهن ٿڌڙيون هوאئون شروع ٿينديون هيون ۽ אکين 
  “.َوِل بهار، َوِل بهار”
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  : مطلب

  .آ ڏکڻ ڏيهي، ڀڃ مڇر جي پيهي) ۱(
  .ڏکڻ آيو دير سان، مينهن آيو ڇير سان) ۲(

  )چوڻي( .ي بازيجتي ڀڃ كאلف شاهه غازي،  .2
پرאڻا شهر، خاص طور تي . ي تي אڏيل آهيٻَ دڙي يا ٹِ  كنڌ جي قديم وستين وאنگر، هشكارپور شهر، س

كبير،  ينڈيارو، نوشهرو فيروز، هاالڻي، بهالڻي، كوٹڑك ،موهن جو دڙو כ؛سنڌ جي كنڌيَء وאرא، جهڑو درياههِ 
جي حملن کان بچيل رن ۽ مڇرن ثيَء جي אمجنهن سبب كري אهي درياهي ٻوڏن، گر .ڏيل آهنאي تورجا وغيره دڙن ڱه

برسات توڙي عام אستعمال وאرو پاڻي אزخود وهي وڃي کڎن ۾ پوندو هيو ۽ گهرن ڀرسان گندگيَء جو آزאر . رهندא هيا
  .وאئيَء تي هئڻ سبب، فرحت بخش هوندא هياگهر نِ . نه ٿيندو هيو

 ؛ا ناال هيادروאزن ج. و هيوع، ڏهن دروאزن تي مشتمل هك قليدڙي تي אڏيل شهر شكار پور جي چوڌאر
در، وאڳڻو در، كرن در، نوشهرو در، شيخ אفضل در ۽ كوٽ  يا ِسبي ويپور در، سِ نالکي در، هزאري در، هاٿي در، خ

رگ بابت كا به تفصيلي معلومات ملي نه سگهي زب. نوشهري در جي ُאڀرندي پاسي، אلف شاهه شهيد جي مزאر آهي. در
  .خاص عقيدو ويٺل آهي جڎهن ته سندس كرאمتن بابت ماڻهن منجهه. آهي

אلف ” ؛ي ته هتان جا ماڻهو کيس رستي کان هٹائڻ الِء چوندא آهنھجڎهن به كو كتو، رستي روכ كندو آ
  “!تي جي بازيكڀڃ ! شاهه غازي

، پنجون ُپڇ، ُكتا تون نه نچار ڄنگهو” ؛نڈ پڑهڻ الِء، كتي سان مخاطب ٿي چوندא آهنאن کان پوِء كتي تي مَ 
  “!ُكڇ

  : مطلب

  .پڻ אئين چيو ويندو آھي ِءجيكو تنگ كري، אن کي ٹوكڻ ال) ۱(

  ،كيس كهڑو، جو ضامن پوي چور وאه .3
  )پهاكو. (نهن تي، سو سڀن کان زورجيكو موڙي مُ 

 .جو ڀاڳيو ويچارو شكي شكي پيو ٿيندو آهي ،ڎهن چور به אيڎي אک جي پكائي ڏيکاريندא آهنككڎهن 
مال موٹائڻ ته موٹائڻ . هرو كندא آهن جو چور جي َسَڌ وڌي ويندي آهيكن حالتن ۾ ته ڀاڳيا، אيڎو كمزوريَء جو مظا

۾ אلڳ  ڙنفس جو كيس אلڳ كندא آهن ۽ אن جي آ مٿان عزتِ  .نگ سميت هڑپ كري ويندא آهنجي ماڳ، مورڳو ڀُ 
  .مال ڦريندא آهن
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و عين אئين نه ٿئي ج! ڀاڳيي کي گهرجي ته چور جي مٿان كيس كرڻ کان אڳ، شاهد אوگاهه مضبوط ٻڌي

وقت تي، چورن طرفان هٿ آيل مال جي اللچ ڏسي، شاهد شاهدي ڏيڻ کان ڦري وڃن ۽ چورن سان ڀائيوאر ٿي، ڀاڳيي 
ڀاڳيي جو وאريل شاهد، شاهديَء کان ڦري وڃي ته אهڑي كيس کان وڌيك كمزور . کي ڀريَء بازאر ۾ بڇڑو كرאئين

  كيس، كهڑو ٿيندو؟

  :مطلب

  .ڏيندڙ زرو ٿيند آهي درياهه پار کان بيهي گاريون) ۱(
  .منهن تي ڦري ويندڙ زور ٿيندو آهي) ۲(

  )چوڻي. (بڈو بد بال، تنهن کان سانوڻ ڀال .4
گاهه سكي وڃن، مال متاع بک مري ۽ کير . ن ٿينومنجهس كاڙها ۽ گرمي. ندي مهيني جو نالو آهيھ: ڈوب

ضرب אلمثل آهي ۽  پڻ “جي بکبڈي ”. جنهن سبب مارو ماڻهو، تكليف وאري زندگي كاٹيندא آهن. ُسكائي وڃي
  .ورجيس طور كتب אيندي آهي

ڍرאئين، جنهن سبب عام كرאڌن سيسوكهڑو، ٻيو ٻانڀڻ كانون الِء  ل ۾بڈي جي مهيني دورאن هك ته ما
  .ماڻهن کي تكليف پهچندي آهي

قحط نه  ون آهن پر بڈي وאرא كاڙها ۽ گاهه جوين ته هوندوگرمي. אنهيَء جي ڀيٹ ۾ سانوڻ جو مهينو ڀلو آهي
  .يرאڌن نه كڍڻا پوندא آهنسكانون الِء . هوندو آهي

  :مطلب

  .ڈو، بکن كڍوب) ۱(
  .ڍوڊبڈو، ڏيڻين ) ۲(
  .بڈو پنو، كانَون ُرنو) ۳(
  .بڈو پنو، ٻانڀڻ چاڙهيو ُكنو) ۴(

  ،بيوقوف بازאر ۾، ساٿي نه کڻجي ساڻ .5
  )چوڻي. (אول كٹائي پاڻ، پوِء ثمر ڏئي ساٿيَء کي

ڇو جو دشمن جي دشمني ظاهر هئڻ سبب کانئس . دشمن کان وڌيك خرאب ٿيندو آهيي، وڏي تبيوقوف سنگ
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ڄاڻي وچ ۾ پيو ويھاربو  ڏوکي-۽ ھڎ دوست جڎهن ته بيوقوف دوست کي. هر وقت پاسو كرڻ الِء پيو سوچبو آهي

ڄنگهه پيو ب، هر معاملي ۾ بي بيوقوفيَء سجپنهن. آهي وهوند وڄاڻ وحال محرم هئڻ سبب، هر رאز ج אھو وري. آھي
سندس بيوقوفين جي كري، ٺهيل معامال ته گنجرندא آهن پر بگڑيل معامال אيترא بگڑجي ويندא آهن جو . אڙאئيندو آهي

  .، مال نيالم ٿي ويندو آهيٹُ چَ  رُ سِ 

جيكڎهن فائدو نه ڏيندو ته رنج پهچائڻ کان . و كجيسکان پا تאنهيَء كري بهتر آهي ته بيوقوف جي سنگ
  .بوئکا כُ ڌَ  وستيَء سبب، سندس نيت تي ته شك نه كري سگهبو ۽ אوجهڑ ۾ پئجي وڏدو. به نه رهندو

  :مطلب

  .دאناُء دشن ڀلي ،نادאن دوست کان) ۱(
  .ڀلو به كوڌِ  ودلير ج َء جي ڀاكر کان،يڀاڙ) ۲(

  !جليبي کاُء !ٺك ٺوٺا .6
  )پهاكو(جرمن مئو، אسان جو ڇا؟ 

אنهيَء جنگ ۾ جرمنيَء جو هٹلر پنهنجو لشكر وٺي،  .هيآلڑאئيَء سان  يهاڀارمهن پهاكي جو تعلق ٻي 
آخر سندس אتحادي كمزور ٿي پيا ۽ روس جي سرد عالئقي ۾، پنهنجي جرمن لشكر سميت . روس ۾ كاهي پيو

  . تباهه ٿي ويو

  : مطلب

 ٻنهي جي وچ ۾ پئبو ته. سان منهن وڃي لڳين تِ ٻه ڄڻا پاڻ ۾ وڙهيل هجن ته کين ڇڎي ڏجي ته ڀلي ڀِ جڎھن ) ۱(
  .وپئب به ٿي وارکتكليف به אيندي ۽ ڏُ 

  ، جيلبيون کاُء، جرمن مئو אسان جو ڇا؟اٺ وٺك ٺ) ۲(
  .چار كٹوريون پنجين ٿالهي، جرمن ويو هٿين خالي) ۳(
  .تون ٻيٺي אٹا تور! ڻياو ڄي ڄاڻي ته אُ אِ ) ۴(

  )پهاكو. (كتو به شينهن ،ٹيَء ۾پنهنجي گهِ  .7
אن سان אهڑو ته مانوس . ن جاِء سان کيس خاص ُאنسيت هوندي آهيهر ساهوאرو جنهن جاِء تي ڄائو آهي، تنه

ساٿي معلوم ٿئي ٿي، جنهن / אها جاِء کيس پنهنجي مددگار . ٿئي ٿو جو אن کي پنهنجي جان جو حصو سمجهي ٿو
  .دلير ٿيو وڃي ،مانوس ماڳ جي عجيب אحساس سبب. كري אن جاِء تي پهچڻ کان  پوِء سندس دل وڏي ٿيو وڃي
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جڎهن  ته . ي گهٹيَء ۾ مالكيَء وאري אحساس سبب دلير رهي ٿوڙان كمزور جيو، پنهنجي گهر توكمزور ک

  .אهو هك فطري عمل آهي. ٻئي هنڌ وڃڻ کان پوِء دلير ماڻهو به، دلي طرح دلگير رهي ٿو

  :مطلب

  .پنهنجي ڏر تي ٻلي به شينهن) ۱(
  .رهنگي کڻي ڀر، پرאئو گهر، ُٿك ُאڇلي ويٺو ڏپنهنجو گهر، ) ۲(
  )אردو. (אپني گلي مين، ُكتا ڀي شير) ۳(

  )پهاكو. (تاڏي ويا ڍير ،جاڏي ويا شير .8
ثال شينهن مرهن ٿا، تن جو  ۾دنيا  سانجيكي ماڻهو، بهادريَء . شينهن، بهادريَء جي عالمت آهي ؛شير

  .گيديَء جو مثال گدڙ وאنگر آهي. جهڑو آهي

سندس . ندو آهيكشكار  سانهميشه پنهنجن چنبن . آهي شينهن كڎهن به پرאئيَء ماريَء ۾ نگاهه  نه وجهندو
شينهن بک مري، دڀ نه . نهن جي אوبر کائي پيٹ نه پاليندو آهيكپاڻ . لومڑيون پلبيون آهن / تي كيترאئي گدڙ رאوب

  .چري

پنهنجي جان . شينهن مڑس جو وُڙ ناهي ته ٻين جي هٿن ڏאنهن ڏسي. ٻئي جي محنت تي ڀاڙڻ، پنڻ برאبر آهي
  .رزق جي تالش كندو אهي ،ي ۾ وجهيککي جو

كين  ، مالكيوھحنت كش ڀلي چور هجي پر سندس پورم. خدא جي مدد شامل هوندي آهي ،كش سان-محنت
جڎهن ته جائز محنت كرڻ وאري الِء . كندو آهي موقعو فرאهمرڻ جو ڀرپور كل صکيس روزي حا. وڃائيندو آهي

  .يھرزق جا دروאزא کولي ڇڎيندو آ

  :مطلب

  .ملندس نت وאرو جتي به ويندو، مانُ مح) ۱(

  )سرאئكي پهاكو. (نه كائي ڌِ چور چورאن دي ڀائي، چورאن سُ  .9
  .سامان کڻندڙ کي چور چئبو آهي ۽ سندسوجودگيَء ۾، سندس مال ڦٻائڻ کي چوري ممالك جي غير 

جنهن . پويبه نه  سڻس/ ڑכالك کي کَ مچور جي خوאهش אها هوندي آهي ته پرאئو سامان אهڑيَء طرح کڻي جو 
ڻ جي ٺپورو پورو فائدو و ئنڑٻڑ وאري ماحول جي تاڙ ۾ رهندو آهي ۽ منجهان، گگهگهه אنڌيرא، ري سوڙها گهٹك
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אھا ٻي ڳالھ آھي ته؛ . سندس نيت אها هوندي آهي ته אهو كڌو كم كندي، كابه אک کيس نه ڏسي. كوشش كندو آهي

  .يندو آهيچور كيڎي به چاالكيَء سان چوري كري، پر نشانات ڇڎي و

ائيندو كאن كري ڏوهه آخر تائين ل. کندي אٿسچوري پئي کُ . آهي ونه هوند אطمينانچوري كرڻ بعد به کيس 
  .هكٻئي جي سچ کان אڻ وאقف هوندא آهنچور ڀائن جهڑي سنگت هئڻ باوجود، . ين سان به نه سليندو آهيتسنگ. آهي

  :مطلب

  .چور جي من ۾ چڑي) ۱(
  .چور جي دل ۾ گدڙ) ۲(

  )چوڻي. (تر تر تال كرن ،مكر منان ،رنان .10
منجهي . پنهنجو ڏوهه ٻئي جي ڳچيَء ۾ وجهڻ جو کيس وڏو ڏאنُء آهي. عورت جو مكر، عظيم مكر آهي

  .ه روئڻ وאر هٿيار به هالئيندي دير نه ريتپوي 

دنيا جي تختي تي جيكي به جنگيون لڳيون آهن، تن منجهان گهڻيون ته عورت جي فريب كاريَء سبب 
  .ن آهنلڳيو

ُאن کان عالوه، אن محبوبه وאرو رشتو به آهي، جيكا پنهنجيَء . ، ڀيڻ ۽ زאلُءماُء، ڌي: عورت جا چار رشتا آهن
مارאئيندي به  مڑَس . جي ڏאڙهي كوڙي، آشنا سان هلي ويندي آهي نڏوتي چڑهندي آهي ته پيُء ماُء جي چانئٺ لتاڙي، 

ثابت كرڻ الِء مٿن ٻيا به كيترאئي אلزאم  אڇو ندو آهي پر پاڻ کيوڏن تي گال جو گهانگهو ته אي. دير نه كندي آهي
  .ڌريندي آهي

  :مطلب

  .ڑي جوڀنيزر، زمين ۽ زن، جه) ۱(
  .ڻياڻي، ته به ُאٺ مكرن جو ڄاعورت كين ڄ) ۲(
  .مكر تنان، تر تر تال كن ن،رنا) ۳(
  ،ر تال كرنتمكر جنون، ت ،رنون) ۴(
  .يو وڃنאڌيون پكيون كونجڑيون، ُאڏر) ۵(
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  )چوڻي. (رن نه رلي، ته ماريو ڇو ڀلي .11

قدرت . آهيتحت  عورت جو مرد ڏאنهن ڇكجي אچڻ ۽ مرد جو عورت ڏאنهن ڇكجي وڃڻ، هك فطري تقاضا
جيكڎهن אها كشش كنهن هك ڌر ۾ نه هجي ها ته . وאري، ٻنهي جو אمتحان وٺڻ الِء منجهن אها كشش رکي آهي

جي  سكن، گهرعورت جو אصل مَ . אري کي، آزمائش ۾ وڌو ويو آهيאڳرאئي كرڻ و אنهيَء ڇك ۾ .جهان نه هلي ها
جهان ۾  / ي دنيا مان نكري مرد جي دאئريجهك عورت پنهن. مرد جو تعلق ٻاهر وאريَء دنيا سان آهي .چوديوאري آهي

  .אيندي ته خلل پيدא ٿيندو

אها عورت ئي آهي . يٹپي پو ۾ َءمرد کي كڎهن به جرئت نه ٿيندي آهي ته אڳرאئي كري ۽ عورت جي زندگي
جڎهن ته مرد جي هزאر جتن كرڻ جي باوجود . جنهن وٹان گرين سگنل ملڻ کان پوِء، مرد ميدאن ۾ ُكڎي پوندو آهي

  .جيترو به ٿڑي نه سگهندي آهي رَ عورت پنهنجي ضد تان تِ 

  :مطلب

  ،ي جي چوٽ، عورت الهيس ساڻ אشاريمرد چڑه) ۱(
  .تان نه لهي ِدكيَء آهر كيڎو به آتاري، عورت

  .ُڀلي، مرد ُرلي ته ُکلي رن ُرلي ته) ۲(

  )چوڻي. (روهڑאئي روهه تي، ننڍא وڏא ڊوهه تي .12
. ي حكومت هوندي هئيج، אروڙ ۾ رאجا ڏאهر كنهن لڱا. قو، אروڙ جي ويجهو آهيروهڑيَء جو عالئ

، تي رهندڙ) لجب(روهڑيَء جي روهه  .حكومت جي وאڳ حاصل كرڻ الِء، ُאن عالئقي ۾ ڏאڍي رساكشي ٿيندي هئي
جنهن بعد אها چوڻي . سازشن سبب، אروڙ تباهه ٿيو / سندن ڊوهن. ، ڊوهه به كندא هياحكومت جي وאڳ هٿ كرڻ الِء

  .مشهور ٿي وئي

  .روهڑيَء وאرن الِء ٻي روאيت به مشهور آهي

 .هيا ي پکڑن ڏאنهن ڍوئيندي ڏسڻ ۾ אيندאجكو روهه تي رهڻ سبب، پٿر پنهناروهڑيَء جا ره ۾ر ؤآڳاٹي د
  “.روهڑאئي روهه تي، ننڍא وڏא ڍوَء تي” :جنهن سببان مشهور ٿي  ويو

  :روهڑאين الِء هي به مشهور آهي

  .روهڑيَء جا مومن، روئڻ جا به تکا، روئارڻ جا به تکا



جا چند پھاكاكارپور ش  
 

9 
  )چوڻي. (شكارپور شهزאدي، אچي نر ٿئي مادي .13

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

  :مطلب

  .ر شهزאدي، وڃي نر ٿئي ماديوشكارپ) ۱(

  )چوڻي. (شهزאدي، ڏيهان ڏيهه مشهور رشكارپو .14
سنڌو درياَء جي ساڄي كپ تي موجود، شكارگاهه وאري هنڌ تي دאئود پوٹن جو אڏאيل شهر، سکر  ،ارپوركش

سڄي سنڌ هند توڙي ست سمنڈ پار، وאپار جي لحاظ کان مشهور . ي تي وאقع آهيتوאري رس كي مٿان بوالن لشهر ج
سندن،  انجنهن سبب. سندن كاروبار، ڏيهان ڏيهه ڦهليل هيو. هتان جا وאپاري سکيا ستابا ۽ جڳ  مشهور هئا. هئو

  .مقبوليت حاصل هئيאنهيَء كري شكارپور شهر کي گهڻي . نڈيون هلنديون هيونسڄي جڳ ۾ هُ 

  )چوڻي. (شكارپوري نيت بري، ڏيکارين ٻاجهر ڏين ٻري .15
ڑو ٺمٺڑو م. وאپار جي لحاظ کان وڏא چاالכ هيا. شكارپور جي وאڻين جو وאپار، ڏيساور سان هلندڙ هيو

. دא هيانئي ڇڎياال کڻمسارو  ،جنس ُאچي مال جي ڏيکاري. ڳالهائي، سادي شيِء به אوچيَء وאري אگهه ۾ هڻي ويندא هئا
جيكڎهن كو ضد  “!پي وڃو نچانه” ؛الحيندא هيا تهصُאٿڻ مهل فقط . آخر تائين ماني ته ڇا چانهه به نه پياريندא هيا

چوٿي ۽ אڌڙ چانهه جي كوپ جو روאج، אڃا به . كوپ چانهه جو گُهرאئي کيس پياريندא هيا اڙه چوٿتكري ويهي رهيو 
  .هوٹلن تي آهي

  . ۾ هيٺيون ٻه چوڻيون به شكارپورين الِء مشهور آهن ُאن کان عالوه، غلط אلعوאم

  .نيت ُبري، ڏيکارين گجر، ڏين موري ،ار پوريكش) ۱(
  .كڇ ۾ ُڇري ،نيت ُبري، هٿ ۾ قرآن ،ريوارپكش) ۲(

  )چوڻي. (صبح مردאن سان، א نبيَء جو نالو ڳنهجي .16
: سندن عقيدو هيو. رکندא هيا هتان جا وאپاري، صبح جي وقت وڏو ڌيان. شكارپور، وאپارين جو شهر هيو

  .رو ٿيندو ۽ پئي برאئي هلنديركِ صبح ُبرو ته سڄو ڏينهن كِ . صبح چڱو ٿيو ته ڏينهن چڱو گذرندو

كنهن سان به . آهي جو صبح جو ٻيا كم ڇڎي، א نبيَء جو نالو ڳنهڻ کي ترجيح ڏيندא هيا بאهو ئي سب
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چي كرאهك جي غلط رويي سبب، ُאتان كا گمتان . نه كندא هيا אپار وאرو كمويكدم  سانصبح . ٻاڙو نه ٻوليندא هيا

  .ڦكي وאئي نكري وڃي ۽ پوِء سارو ڏينهن ٻاڙא ٻول ُٻڌڻا پون

  !كندא رهندא  هيا هر كنهن کي چڱن ٻولن ٻولڻ جي نصيحت به

  :مطلب

  سو لهندي ڇا كندو؟ ،جنهن ُאڀرندي تاُء نه كيو) ۱(

  )چوڻي. (وאتان كڍجي چڱي وאئي ،صبح مردאن سان .17
. چڱو سئوڻ سمجهندא آهن ۾وאپاري قسم جا ماڻهو صبح مردאن جو چڱي وאئيَء کي، ڌنڌي جي سلسلي 

אيستائين جو دشمن به چڱو ڳالهائڻ کان پوِء دوست ٿي  .هونئن به چڱو ڳالهائڻ، هر كنهن کي پيو موهيندو آهي
كني ڳالهائڻ يا ويڻ ڏيڻ سان دوستي ڇني دوست به . نو ڳالهائڻ، كنهن کي به كين وڻندو آهيجڎهن ته كِ . سگهي ٿو
  .ويندو آهي

  :مطلب

  .وאئي ٻول نصبح مردאن سان، چڱي وאتا) ۱(

  )چوڻي. (אنسان جي ٹين אک ،علم .18
. س آهيسن مان هك حِ حِ ) ۶( نڇه ،ڏسڻ. ڏسڻ الِء خدא تعالي ٻه אکيون عطا كيون آهن ۾אنسان کي دنيا 

اڻهو حاصل مجڎهن אکري علم،  .خاص طور تي אکري علوم جي. ٿي س ذريعي به ماڻهوَء کي معلومات مليحِ אنهيَء 
  .كري ٿو، تڎهن سندس ڏسڻ ۽ سمجهڻ جي سگهه وڌي ٿي وڃي

سبب،  مبنا אکين وאري کي به عل. کي علم ناهي، تنهن کي ظاهري אکيون به אيترو فائدو نه ٿيون ڏين نجنه
  .ائين رسائي ٿوعلم אنسان کي فرش تان کڻي، عرش ت. تمام گهڻا فائدא پون ٿا

  :مطلب

  .علم وאري جو علم، بي علم جي ڄمار) ۱(
  .علم وאرو، كٿي به ُبک نه ٿو مري) ۲(
  .بي علم ماڻهو، ُسكل وڻ جي برאبر آهي، منجهانئس ٻين کي ته ٺهيو پر پاڻ کي به فائدو نه ٿو پوي) ۳(
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  )چوڻي /پهاكو . (افر نه دوستكڦڦڑ نه گوشت،  .19

. ٻئي گوشت جهڑو سوאد نه رکندو آهي کائڻ ۾، אوجهريَء وאنگر ،وندي بهحصو ه مجيئن ڦڦڑ، جسم جو אه
אهو ئي سبب آهي . אنكاري قسم جو ماڻهو، دوست هوندي به دوستن جهڑو ورتاُء نه كري سگهندو آهييا  افركتيئن 

 ؤن آكهه به ڍجڎهن ته منجهانئن رڌل ٻوڙ ما. אوجهريَء جي قيمت موجوده دور ۾ به پندرهن روپيا کن آهييا  جو ڦڦڑ
 يا َءسندس قيمت אوجهري پر و،ٿاڻهوَء الِء ٻوڙ ٺهي سگهي مُאن جي برعكس مغز منجهان هك אڌ . كري سگهي ٿي

  .ڦڦڑ جي قيمت کان ٻيڻي آهي

ساڻس كير به وאسطو رکڻ . دوست نه ٿي سگهندو آهي هاري ماڻهو، مائٹ هوندي بكאنيا  אهڑيَء طرح كافر
  .ي ياريَء کان هركو ونُء ويند آهيאهڑي قسم ج. پسند نه كندو آهي

  :مطلب

  .دكاندאر نه دوست / وאپاري /ڦڦڑ نه گوشت، وאڻيو ) ۱(
  .אوجهري نه گوشت، سپاهي نه دوست) ۲(
  .ڦڦڑ نه گوشت، سپاهي نه دوست) ۳(

  )پهاكو. (ري رک فقير، هٿ پنهنجي هانو تييڦ .20
پنهنجي  ،ٻئي تي وزن وجهڻ کان אڳ َء جو كم آهي تهوچڱي ماڻه .ٻئي کي تكليف، وسئون ويندي نه ڏجي

  אتكليف بردאشت كري سگهندو يا نه؟ ادل تي هٿ رکي ڏسي ته پاڻ אه

ئي  وאه. يندوٿنه  سجيكو ماڻهو پاڻ كنهن تكليف مان نه گذريو آهي، אن کي ٻئي جي تكليف جو אحسا
سلوכ جو سليقو سکي  אنهيَء سان سٺي. ڏيندא آهن ُس سبب آهي جو مڑئي مذهب تپسيا كرڻ وאري تكليف جو ڏَ 

  .وٺجي ٿو

  :مطلب

  .ي هٿ رکي ڏسڻ ضروري آهيتٻئي جي حال تي نظرثاني كرڻ کان پنهنجي هيانَء ) ۱(

  “!אڙي אو אنڌي” ؛كاڻي سڎي سڄيَء کي .21
  )پهاكو. (، کنيو وٺي کنڌي۾لڀيس هريڑ نه هٿ

۽ نه  نه جاچيندو آهي ،جنهن ۾ عيب ناهي אهو ٻين جا عيب. ٻئي جو عيب، هميشه عيبدאر کي نظر אيندو آهي
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ائڻ جي كُאهو پنهنجي عيب کي، ٻين جي عيب جوئيَء سان ل. آهي و خور هوندالڏوهي ماڻهو ئي گ. لڀندو آھي

منجهس گهر كري  ،جڎهن ُאهي گال ۽ عيب جوئيَء وאرא عيب ،אها خبر کيس تڎهن پوندي آهي. آهي وكوشش كند
  .ويندא آهن

ن پاڻ کي عيبن کان اאنهيَء س. تي نظر رکي ۽ پنهنجي عيبن تي چڱو ماڻهو אهو آهي جيكو ٻين جي خوبين
  .آجو كرڻ جي كوشش به كندو ۽ ٻين جي چڱن אخالقن مان متاثر ٿي، مٿن عمل به كندو

  :مطلب

  “.ُپڇ كاري !هل ڙي هل” ؛مينهن ٿي چوي ڳئونَء کي) ۱(
  “.كاري -ٿوٻ” ؛اري، رڍ کي چويكمينهن سڄي ) ۲(

  )پهاكو( .ري جا كارאكوئلن جي دالليَء ۾ هٿ كا .22
منجهس ماڻهو كيترو به پاڻ بچائي پر هٿ ۽ منهن كارא . كوئلن جي داللي، بماشبه ُكڌي فعل جي آهي

  .سو كرڻ ئي بهتر آهياغليظ فعل کان پ. ضرور ٿيندא

 سب سبب كير كسندن  كاسبي ماڻهن سان، / يمك. ماڻهوَء جي حيثيت، پنهنجي ماحول سان هوندي آهي
د نه كندو ته خوشبوِء ضرور حاصل يويهڻ وאرو، جيكڎهن عطر خر سانعطر فروش  .ند نه كندو آهيگڎ ويهڻ به پس

  .دونهون ضرور كپڑن تي كرندس/ گوننلوهر وٽ ويهڻ وאرو لوهه خريد نه كندو ته به چڻ. ٿيندس

  :مطلب

  صالح جي صحبت، توکي صالح كندي،) ۱(
  .توکي طالح كندي ،طالح جي صحبت) ۲(
  كيئي، ي من ميڑُ ج ،اهه پئيچڱن سان چ) ۳(
  .رڱجي ته الل ٿيندو، نه ته ككوربو ته سهي) ۴(
  ،كيئي چورن سان چاهه پئي، جي من ميڑُ ) ۵(
  .نه ته كوٺائبو ته سهي ،پوندو ته كاٺِ ) ۶(
  .گوننلوهارن کي لڳيون، چڎن ۾ چڻ) ۷(
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  ) چوڻي /پهاكو . (هكڑא אڳي هكڑא پوِء ،الل نه لوِء .23

جيئن مسلمان، فوتي تي عذر . پرچاڻي وقت، رسمي طور אئين چيو ويندو آهي / ينهندو ڌرم وאرن وٽ، پڳڑ
  “!جيكو ڌڻيَء جو حكم”يا  “!رضا /جيئن ڌڻيَء جي مرضي ! אدא” ؛ڏيندي چوندא آهن

جي وאرثن سان عذر كندي، هٿ جي אشاري سان چوندא  لوאرא، مري وي مאهڑيَء طرح، پرچاڻي وقت هندو ڌر
  “.كڑא אڳي ٻيا پوءالل نه لوِء، ه” ؛آهن

  :يون مستعمل آهن، جيئنڻموت الِء گهڻا ئي پهاكا ۽ چو

  .موت جو ذאئقو، هر ساهوאري کي چکڻو آهي) ۱(
  .אجل، אٹل آهي) ۲(
  .موت، هر حال ۾ אچڻو آهي) ۳(
  .دنيا فاني آهي، هك ڏينهن ڇڎڻي آهي) ۴(
  ،موت سي كسي كو رستگاري هي) ۵(

  .اري باري هيمل هكم، آج تُ 

  )پهاكو( “.عيد تي! حاضر بابا” ؛چي “!مينهن ڏي! ولوماما ” .24
گهر گهر جي مينهن چارڻ . چاريندو هيو يرِ رאهه، شهر جي مينهن جو کَ مرڙي رنگ جو هاولي محمد نالي، ك

! ماما ولو” ؛هيو ومذאقي كندي چوند -جنهن سبب سڀكو ساڻس خوش. سبب، سمورو شهر کيس سڃاڻيندو هيو
  “.عيد تي! حاضر بابا” ؛چوندو هيوموٽ ۾  به پاڻ “!مينهن ڏي

  “!مينهن ڏيאڄ ته  אڄ عيد آهي،! ماما ولو” ؛كن ماڻهن ته عيد ڏينهن به چيس

عيد . نماز پڑهيسين” ؛ائيَء سان چوندو هيسكساڳيَء אک جي پ ،ي محمدلو “؟!عيد كٿي آهي! عيد وئي”
  “!وري ٻي عيد تي. گذري وئي

  :مطلب

  .ڇڎאئڻאنكار جو אنكار كرڻ ۽ جند به ) ۱(
  .ڀڄندو به وڃجي، رھائيندو به وڃجي) ۲(
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  .جيكجهڑي ڳالهه ضرور  ڑَ نه ڏجي ته ڳُ  ڑڳُ ) ۳(

  )پهاكو. (مڎي وڍي تکيَء کي، تکيَء كهڑو تاُء .25
. جڎهن ته تکو אوزאر وڍڻ جي كم אيندو آهي. ُمڎي كاتي كنهن به شيِء کي وڍڻ جي كم نه אيندي آهي

  .وهٹ به تکو چڱو، ڍلو بيكار آهييا وڙو گه. تکو چڱو، ُمڎو بيكار آهيماڻهو ته 

ته  وڃيٹٹون، تازيَء کي وک ماري  .تکيَء رکڻ مان ڇا فائدو ِءپو ته وڃي ُאن جي אبتڑ، ُمڎي تکيَء کي وڍي
  زي ڌאرڻ مان ڇا فائدو؟تا ِءپو

  :مطلب

 .ي ناهي، تکائي چڱي آهيڱتكڑ چ) ۱(
  :ڀيٹيو

  )يڻچو( .نر ننگو، ناري لڄ .26
. ڏسڻ شرط مٿس عاشق ٿي پيو. مان لنگهيو ته هك در تي سهڻي عورت ڏٺائينهكڑو شهزאدو هك گهٹيَء 
  .يو، سندس پويان گهر ۾ گهڑي پيوسڎَءري ،رد پاڻ نه پلي سگهيوم. عورت حياَء کان يكدم אندر هلي وئي

آيل  ۾غير مرد کي گهر . كين هيس گھر ۾ اڻهوممرد . رسيل هئيت سانٻار  يننڍڙ يعورت گهر ۾ هكڑ
  “پوِء  كيئن אڻ پڇيو گهر ۾ گهڑي آئين؟. نه ڏنو آهي به مون توکي אندر אچڻ جو אشارو” ؛سڏسي، چيائين

  “.تو الِء پاڻ ڏيڻ الِء تيار آهيان” ؛مرد دليل ڏيندي چيس “.مان ڏسڻ شرط توتي عاشق ٿي پيو آهيان”

به مان صبر تنهن هوندي ” ؛عورت دليل ڏيندي چيس “.آهي كمرد کان چاليهه ڀيرא گُهرج وڌي ،عورت کي”
  “!ٿو وتين وسان گهر ويٺي آهيان ۽ تون لوڙها لتاڙيند

  .ڏنيس مرد ورאڻي “!مان پاڻ نٿو پلي سگهان”

نهنجو مڑس پهچي، هتان مو جُאن کان אڳي ” ؛عورت رهڑ ڏيندي چيس “.عورت کي لڄ آهي، مرد ُאٻهرو  آهي”
  “.نه ته ڏאڍو خوאر ٿيندين! هليو وڃ

  :مطلب

  .عورت جي سونهن حياَء ۾ آهي ،אنگيَء ۾، مردمرد جي سونهن) ۱(
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  .يلٖ ي، ته ماريو ڇو ڀُ لٖ رن نه رُ : ڀيٹيو

  )چوڻي( .كين كجي كو كروڌ ،جو مشا نما .27
آرאم تڎهن كري سگهبو، جڎهن بنا . رאت کي آرאم الِء خلقيو ويو آهي. شام کان پوِء رאت جو وقت آهي

  .کان אهو بچيل رهندو، جيكو كروڌ کان پري هوندو ڳڻتيَء. بستري تي وڃي ليٹبو ،سانسكون  ،كنهن ڳڻتيَء جي

ويڌن وאرو پاسا . به غير ضروري آهي جو هر كو אلكو پلي وڃي سمهي ٿو كريאن  كرڻ، ُאن مهل كروڌ
دل ۾ طرحين طرحين . جو אزאلو به אوکو ٿي وڃي ٿو تسڀني جي سمهڻ سبب، سندس אنهيَء كيفي. بدالئيندو رهي ٿو
  .هان نتيجا خرאب نكرن ٿاجن منج ،جا خيال אچنس ٿا

  : مطلب

 . آهن يخير ۾ رאض ،به ملسو هيلع هللا ىلص۽ رسول هلالج لجא) ۱(
  .كروڌ مان كير به رאضي ناهي) ۲(

  )پهاكو /چوڻي . (پئي تِ پئي، ڀِ  ٿِ وِ  .28
دل ۾ . دور ٿي دل کي ساڙيندي آهي. ملكيت تي تكرאر ٿيندو آهي، پوِء دلين ۾ چڻنگ جاڳندي آهي پھرين

پري ٿيڻ الِء وچ ۾ . يندو آهيٿ سانאن جو אزאلو پري رهڻ . دي آهينين وسامي سگهكلڳل باهه دنيا جي پاڻيَء سان 
  .هيآي سک ملندو ئ سانאن  .و آهيدمفاصلو هئڻ ضروري هون

۾ ڀائر ئي نه لڳندא  ڻهك آدم جو אوالد هوندي، پا. ويريون پئجي ويندون آهن۾ جاين  ،دل ۾ پيل وٿيَء سبب
  .آهيون

  : مطلب

  .کان ُدور دل تي، جو ُچلهه کان دور، سو دل جو ُچلهه تي سو) ۱(

  )پهاكو. (وڏيرא چٹي پئي אٿئي، ڦيري رک ڦلپوٹن تي .29
 يڦلپوٹن جي وڏيري تي چٹ .ر رאڄن منجهه روאج هوندو آهي ته وڏيري مٿان پيل چٹي، رאڄ ڀريندو آهيثאك

رאهه سبب مرهڻ تي هكڑي هر سكون سندس پُ . ي نه ٿيوئو روאج هيو، جنهن سبب وڏيرو پريشان يپئي، منجهن ساڳ
تنهنكري وڏيرو ، رאڄ کي ڦوڙي كري ڏنڈ ڀرڻو آهي .ن، كجهه وڃڻو ناهيאوڏيري جي گهر”: کيس ُٻڌאيو ويو .پڇيو

  “.پريشان ناهي
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  : مطلب

  .مٿي تي رکيل وزن، آخر پيرن تي אيندو) ۱(
  .ن وئي شوو، كپڑو ڦاٹو مالك جوאجي گهر َءڌوٻي) ۲(

  )وكپها. (ابو چئبو آهيگ /ه بابو بهه کي ڎوقت تي گ .30
 انُ مر، אڳلي کي طمطلب خا. ماڻهوَء جي خوشامد كرڻ ۾ حرج ناهي پريشانيَء وقت كم ٹپائڻ خاطر، אدنيٰ 

ضد سان مسئلو حل ٿيڻ بجاِء . يڻجنجهيل نه رکڻ الِء بهتر آهي ته رويي ۾ لچك آمپاڻ کي  .ه وڃبونڏيڻ سان لهي 
  .ٿئي ٿوصل اپاڻ کي موڙڻ سان سكون ح. گنجرندو آهي

  : مطلب

  .تي وڏאئيَء کي ٻن وجهي، هيٺاهين هلت هلڻ گهرجي توق) ۱(

  )وپهاك. (ينك ٹيمنزل ک ،هل هلندن جي ماڳ .31
كوبه . كونهي ُءبقا /كنهن کي به ٹكاُء . هكڑא وڃن پيا، ٻيا אچن پيا. אيندڙ ويندڙ جو ماڳ آهي ،هيُء جهان

  .آهي ويهي نه رهيوي كهي ڏئي لكوبه گو ،ملك אلموت کان. و آهييٺاهي ويهي نه ره ُٺكَ 

وאرא به هك  ڻوڏي هام هڻ .دنيا كنهن کي رאس آئي آهيوري نه ئي  .به منزل نه ملي آهي دنيا ۾ كنهن کي
ي سگهيو ر ٿאڄ تائين مري ويل جو تركو ته شما . كري ويا يجهه ڦٹكسڀ . ين خالي هليا وياٿري، هكڏينهن אبول 

  .وאري مال جي كنهن کي به خبر ناهيساڻ کڻي وڃڻ ۾ آهي، پر אڳئين جهان 

رهندو . سڀ كجهه فنا ٿيڻو آهي. رٿيون رهجي وڃڻيون آهن. אک ڇنڀ ۾ فنا ٿيڻي آهي. دنيا خوאب مثل آهي
  .فقط א جو ؛نام

  : مطلب

  .هڻ هڻندن جي ماڳ، منزل ُکٹي ئي كانه) ۱(


