
Gulqand- Proverbs پھاكا -گلقند  
 

1   

 

  ڀاڱو پھريون-گلقند
 پھاكا

Gulqand- Part 1 

Proverbs 

 ڀيرومل مھرچند آڏوאڻي

Bherumal Meharchand 
Adwani 

אلمنعم الئبرري الڙكاڻو



Gulqand- Proverbs پھاكا -گلقند  
 

2   

 

  منڍ
   

. پهاكن ۽ אصطالحن ۾ אكثر نج سنڌي آهي ۽ אنهن جي كم آڻڻ كري مضمون نهايت سهڻو ۽ سلُوڻو ٿئي ٿو
پئي كيون آهن، جن مان حال אڍאئي هزאر کن هن كتاب ۾ آنديون  مون ورهين کان كيتريون چوڻيون كٺيون

  .אٿم
۽ ٻين پهاكن جي  “گلشكر”آهن، جن مان كي پهاكا  912ين ڀاڱي ۾ ئپهر. هيُء كتاب ٻن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي

. ا אٿم، جي אڳي كنهن به كتاب ۾ ڇپجي پڌرא نه ٿيا آهننكتابن مان چونڈي كڍيا אٿم ۽ كي אهڑא به پهاكا ڏ
كيترن سنڌي پهاكن الِء . تنهنكري אهي قصا به مختصر طرح ڏنا אٿم ،كي چوڻيون كن قصن تي ٻڌل آهن

. جي پهاكن جي كتابن مان ورتل آهن ديوאن روچيرאم۽  هينري بان، حبفئلن صاאنگريزي پهاكا ڏنا אٿم جي 
  .אنهيَء ڀاڱي کي ڌאر جلد ٻڌאئي אن جي قيمت فقط ڏهه آنا رکي ويئي آهي

، אخبار تعليم، جوت אخبار، “طلسم”، “سنڌي ٻوليَء جي سونهن” ،“گل”ٻئي ڀاڱي ۾ אصطالح آهن جن مان كيترא 
אنهيَء ڀاڱي . نجن توڙي ٻين صاحبن جي ٺاهيل كتابن مان چُونڈيا ويا آهن۽ پنه بيگ شمس אلعلماء مرزא قليچ

אميد ته هي ٻئي ڀاڱا شاگردن توڙي سنڌي ٻوليَء جي پيار وאرن صاحبن کي گهڻو . جي قيمت فقط نؤ آنا آهي
  .كارאئتا ٿيندא

  .جنهنجي אکري معني هكڑي ۽ روאج موجب ٻي آهي. אصطالح يا ورجيس ُאن کي چئجي ٿو - אشارو
  .پهاكو يا چوڻي אها آهي جنهن ۾ كا نصيحت يا نكتو ٿورن پر مائيدאر لفظن ۾ ڄاڻايل آهي

  
  ع1928مارچ  8كرאچي 

  ڀيرو مل مهر چند
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 گلقند
  پھاكا: ڀاڱو پھريون

   
  !پالي، پالي ڏونآپ نه ) 1(

نه پالي،  آپ! پڑهي ويٺو نه پرڻجڻ جو سعيو ٿو كري”؟ جو پاڻ کي پالي نه ٿو سگهي، سو ٻين کي پالي سگهندو
  “!ڏون پالي

  پاڻ پني گهوڙא ڳنهي) 2(
  .پاڻ نه پاڙي كتا ڌאري) 3(

C.f. Who spends before he thrives, will starve before he thinks 
  مون جهڑو كو ٻيو؟ آرسي ڙي آرسي، ) 4(

جيكي אئين سمجهن ته אسان جهڑو سهڻو ۽ ٺاهوكو ٻيو هوندو ئي كونه، تن ٹانِء ڦُونِء وאرن يا هٺيلن سان الڳو 
  .كبو

  كميڻو كپڑא كيو، ڏسي پنهنجو ڏيل) 5(
  ).بت =ڏيل (
  .منهن ۾ پائي) ڌوڙ( آزمائي کي آزمائي، سو ڇائي) 6(

אن کي وري آزمائبو، ته پاڻ کي خوאر ) خرאب نتيجو ڏسي( پتيجائو پائيكنهن ماڻهوَء يا كم مان هكوאريَء 
  .خرאب كبو

  -ڀيٹيو
  .ديکي نه پتيجائو، ڌوڙ تنهنجي منهن ۾ جو) 7(

C.f. It is a silly fish that is caught with the same bait. 
  پيڇي كام ،آگي طعام) 8(
  .אول ماني کائجي، كم پوِء كجي) ماني تيار هجي ته(
  .آڱريَء ننهن ڄائو، لوכ تماشي آيو) 9(

جڎهن كنهن خسيس بيماريَء وغيره  .۽ ماڻهو تماشو ڏسڻ آيا آهن) روאجي ڳالهه ٿي آهي(آڱر کي ننهن ڄائو آهي 
كپ ”مثًال  .كري كو وڏيون دאنهون كري جو چار ڄڻا אچي مڑن، يا وڏي ڏيکاري ڏئي جو ٻيا کلن، ته אئين چئبو

  “.آڱريَء ننهن ڄائو، لوכ تماشي آيو! هليو ڊאكٹر وٽلڳس ۽ رت ذرو نكتس، ته 
C.f. Much ado about nothing. 

  .قهر خدאئي ،آهه غريبان) 10(
دلورאِء رعيت سان “.نكرندي، سا ڌڻيَء جو غضب آڻيندي) پٹ(غريبن کي ستائبو ته هنن جي אندر مان جيكا آهه 

   “خدאئيقهر  ،غريبان آهه .ظلم كيا، ته ننگري ناس ٿيس
c.f. The prayer of the innocent is never unheard  

  .آهُوجا کائين، ماهُوجا پيٹ سُور مرن) 11(
مطلب ته کائين هكڑא يا كم هكڑن جو ٿئي ۽ پيٹ ۾ . کن يا ذאتين جانهُوجا ۽ ماهُوجا ناال َאهُوجا يا آهُوجا ۽ مَ 
   73...“.کي لڳو سُوئو وچ وאري ،پڎي ٹُوئو ،ڏي كاٺאَ ” ؛ڏسو). حسد وچان(سور ٻين کي پوي

  .آهي ته عيد، نه ته روزو) 12(
نوאن ” جيكڎهن پئسو يا شيِء אٿس ته אئين ٿو אڏאئي، جو ڄڻ ته عيد ٿو ملهائي، ۽ جي نه אٿس ته بکون ٿو كڍي،

ته عيد،  آهي. كپڑא سڀ هكٻئي پٺيان پائي پورא كيائين ۽ خرچيَء مان به ُאها پائي نه بچايائين جا پوِء كم אچيس
  “روزونه ته 

C.f. Willful waste makes woeful want 
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  .آهي وڏ گهرאڻي پر ڏندڻ پاڻيَء سان وאهپو كونهيس) 13(
  .كو صفائي سٺائيَء تي ڌيان نه ڏيندو مثًال ماني کائي گرڙي نه كندو، ته ٹوكڻ الِء אئين چئبو

  :ڀيٹيو
  .لڱن کي تون وهنجي ڌوُء مٿوملي ميٹ  ڇڎ گدالئي، كر صفائي، تون سدא رهه אڇو،) 14(

C.f. Cleanliness is next to godliness 
  !ته ڀيڻ كرهن كريون آُء) 15(

  كو معاملي جهڑي ڳالهه كري ته אئين چون، هن مرאد سان هٿ وٺي كرهن يعني جهيڑو كرڻو אٿئي ڇا؟
  .مون به لهندي سك ،آٌء به ويندي پيكي) 16(

جڎهن كنهن کي كنهن . هكڑي ننڍي نيٹي سك كري پيكي وئي ته ڀاڄائنس كنهن ڳالهه تان رئاري كڍيس
 .مثًال אهو وאپار كندو ته، گهاٹو پوندس”ڳالهه جو אجايو كڎ کڻي تڎهن אئين چون، هن مرאد سان ته پوِء پڇتائيندين 

  .“سكلهندي مون به  ،به ويندي پيكي آٌء. پر جي دل אٿس ته ڀلي آزمودو لهي ڏسي
  .آئي ٹانڈي کي بورچاڻي ٿي ويٺي) 17(

  .אئين چئبو ِءجي مهربانيَء جو َאڻ ٺهندو فائدو وٺن، تن ال جيكي كنهن
  .آڱر يا ننهن رکڻ ڏينس ته سڄو ئي سر لنگهائي وجهي) 18(

c.f. Give him an inch and he will take an ell 
  .آيا مير ڀڳا پير) 19(

جو بنياد هن طرح آهي؛ אمروهه جي شهر ۾  “ڀڳي پير ،آئي مير”فئلن صاحب جي هندي پهاكن جي كتاب موجب 
جنهن  .جنهنجي وسيلي هن كيترא كرאمت جهڑא كم كيا .وئئو هيميرאنجي نالي هك شخص وٽ جادوَء جو ڏ

אمروهه ۾ ٻيا به . هيهاڻي هُو אتي جي كن ماڻهن ۾ אچي وאسو كندو آ. كري هك وڏو پير كري ليکيندא هئس
אچي تڎهن ٻيا ) ميرאنجي( كي پير جهڑوכ زين خان ۽ ننهي ميان ماڻهن ۾ وאسو كن ٿا، پر چون ته جڎهن مير

مائٹ، حاكم يا ڏאڍא ( هاڻي پهاكي جي معنٰي ته جڎهن وڏא .ئن وڌيك كال وאرو هونپير ڀڄي وڃن، جو هُو کا
  .وڃنٹري ) אچن، تڎهن ننڍא ٻار، زيردست يا هيڻا) مڑس
  ڀيٹيو

  .ته کتيجا کنئين ڇلي آيو بابا ولي) 20(
  .النجهو آيو مڑس رאنجهو، ته هركو ٿيو) 21(
  )بي همٿ=النجهو(
  .آيو ميان شير ته سڀني كڍאيو پير) 22(
  .ته دلڑي ٿين ڍلي كئن ڏٺي ٻلي )23(
  .ب جو ڏنو كهڑي كم، جاسين رب نه ڏئيאَ ) 24(

مرאد ته مائٹن تي بار ٿيڻ  .پنهنجو نٿو ڏئي) ڌڻي(آهي، جيستائين رب كهڑي كم جو ) پئسو(אبي يا پيُء جو ڏنل 
  .يا אباڻي ورثي تي ڀاڙڻ بدرאن پنهنجي كمائيَء تي ڀاڙجي

  .אب جو ڏنو نه ڀري، رب جو ڏنو ڀري) 25(
  .ي سڀر ٻري نه باههيپنهنجي کٹ َءري) 26(

رڳو پنهنجي كمائي منجهان ئي چلهو چڱي سڀر يا زور سان نه ٻرندي يعني  باھپنهنجي کٹي كمائيَء کان سوאِء 
  .“אپني گهوٽ ته نشا ٿيويئي” ؛ڏسو. طرح تپائي رڌي کائي سگهبو

  .אبو به ڍאئو، אدو به ڍאئو، אڌ كم كيم هيٺ אڌ كيم مٿي )27(
ٹوכ طرح אئين چئبو، هن معنٰي  .سيئي ڍאئ ۽ ڀاُء ٻئي ڍאوא ۽ مون به אڌ هيٺ ته אڌ مٿي كيو يعني آٌء به سڄو ُءپي

  !“אبو به ڍאئو ته אدو به ڍאئو! نن ۾ پنجويهه روپيا مائٹن کي موكليائينيٹن مه”. سان ته كنهن جو به ڍُء نه ٿيو
  .ڌيُء وسي ،אبو گسي) 28(
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ڏيتي ليتيَء جو . ورسي ٿي) حقيقتون ڌيُء ساهرو گهر(پيُء جي هڑ گسي ٿي ۽ ڌيُء  ،ڏيتي ليتي هالئڻ كري
  .كوپها

  .َאبي چاڙهي، אدي چاڙهي، مون نه چاڙهي ته كنهن نه چاڙهي) 29(
چاڙهي  ڳپئسي جي تنگيَء سببان אئين چوي، هن معنٰي سان ته منهنجي پيُء دي ،بيروزگار مرد يا غريب زאل

جو پنهن( ، منهنجي ڀاُء به אئين كيو، پر جيكڎهن אنهن وאنگر مون پنهنجو ديڳڑو نه چاڙهيو )کاڌאئين ،رڌאئين(
. جهڑא مون ڏٺا تهڑא نه ڏٺا ،يا مائٹن جا سک .ته אئين ڄاڻبو ته منهنجن مائٹن به رڌو کاڌو كو نه ٿي) رڌم کاڌم نه

  .كي هن معنٰي سان به كم آڻين ته آٌء پنهنجو ٻوٹو نه ٻاريندس، ته وڏن جو نانُء ناموس لٹجي ويندو
  ُאڀ ڦاٹي کي به كڎهن אڳڑي پيئي آهي؟) 30(

ڦاٹي کي به كڎهن  אها مقدمي جي ڳالهه كئن لكندي؟ ُאڀ” .ڳالهه كڎهن به لكي كين سگهنديمطلب ته پڌري 
  .“آهي אڳڑي پيئي

  سج به كو تريَء هيٺان لكي؟) 31(
  .خون کستوري ڳجهو نه رهي) 32(

C.f Murder will out                   
  .ُאڀ ۾ ٿك ُאڇالئي، سو منهن ۾ پائي) 33(

جيكو عرشين چڑهيل هوندو يعني جنهن کي ٻيا אعلٰي درجي جو كري . جي نشانيٿك אڇالئڻ، نفرت يا ڌكار 
 تنهنجي جيكڎهن كو آبرو وٺندو يا گال كندو ته خود سندس آبرو نه رهندي،) مثًال مهاتما گانڌي( ليکيندא هوندא 

  .لعنت كندس ٺجو ٻيا ڦ
C.f. Who spits against the wind, spits in his own face .                 

  .ُאٿ به ناڻو ويهه به ناڻو، ناڻي بنا نر ويڳاڻو) 34(
پئسو گهرجي؛ پئسي کان ) خرچ پکي الِء(ُאٿ توڙي ويهه يعني گهر مان ُאٿي ٻاهر وڃ توڙي گهر ۾ ويهه، ته به 

  .آهي) موڳو(سوאِء مڑس ويڳاڻو 
  : ڀيٹيو

  . ي ماڻوُאٺ کي الڻو، گهوڙي کي دאڻو، مرد کي ناڻو، محبوب ک) 35(
  )هك قسم جو ٻوٹو =الڻو (
  .پئسي بنا پرساد، هرُو ڏئي نه هٿ ۾) 36(
  .پئسو ناهي پاس، جيرو آه אدאس) 37(
  .پير عيسٰي، پير موسٰي، بڑא پير پئسا) 38(
  .جيكي كري ناڻو، سو نه كري رאڻو) 39(
  .سڀ كام ،دאم كري) 40(
  )پئسو=دאم(

C.f. (1) A light purse makes heavy heart. 
(2) Money is the god of the world. 

  .אٹو چي گهوٻاٹو يا אٹو ٻاٽ چي گهوٻاٽ) 41(
ته  “אٹو ۽ ٻاٽ”يا  “אٹو”مطلب ته آٌء چوאن ). زمان مضارع(چوي معنٰي  ڏريل َאن، جنهن مان ڀت رڌين، چي ٻاٽ معنيٰ 
  .تڎهن אئين چون ،جڎهن كو هك جو ٻيو جوאب ڏئي). ڏنڈو( “گهوٻاٽ يا گهوٻاٹو” هُو چوي

  :ڀيٹيو
  .אكڀر جو مكڀر) 42(

مطلب ته هك ڀر  -جو پاسو) کٻڑ جي وڻ جو ڦر(مكڀر معنٰي مك . אكڀر جي معنٰي אכ جي ٻوٹي جي ڀر يا پاسو
  .سوאل هكڑو جوאب ٻيو .جو ٻيَء ڀر
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  ).نوڙي(سوאل אز آسمان، جوאب אز ريسمان ) אلف(
  من چه ميگويم، طنبوره چه مگويد؟ )ب(

C.f. I talk of chalk and you of cheese.                                   
  .مار پيئي گابي تي ،אٹو کاڌو ُكئي) 43(

  .سيکت ملي ٻئي کي ،ڏوهه كري هكڑو
   :ڀيٹيو

  .ڌכ جهلي ڌيڻس ،کٹيو کائي کتيجا) 44(
  .لٺيون جهلي ڀولڑو ،کٹيو کائي فقير) 45(

C.f. One doth the blame another bears shame.                         
  .אوه چرن پٹ ته אوه چرن ٻيال ُאٺان مينهان دא كيها ميال؟) 46(

مطلب ته . چرن ٻيلن ۾) مينهون(۽ هُو ) بيٺل وڻ(چرن پٹن يا ميدאنن ۾ ) אٺ(ُאٺن ۽ مينهن جو كهڑو ميالپ؟ هُو 
تنهن كري אنهن جي پاڻ ۾ محبت  .)سڀاُء ٻيو ٻنهي جو نمونو يا( نرאلي) ن يا چرאگاهوجائي(ٻنهي جي چرڻ جي جوِء 

  “مينهان دא كيها ميال؟ُאٺان ! شرאبي چوي ته آٌء صوفي جو سنک كريان. ٿي كين سگهندي
  .ُאٺ ٻڍو ته به ٻه كنوאٽ لهي) 47(

 ساڳيَء. ڇاكاڻ ته אنهن جيترو بار کڻي سگهندو .جي برאبر آهي) كچن ُאٺن(ُאٺ پوڙهو ٿي ويندو، ته به ٻن كنوאٹن 
لفظ جي بنيادي معنٰي ئي  “پوڙهو” .آھي ، بلك وڌيكآھي جوאنن جي برאبرنوٻن  پڻ ريت پير مرد عقل هالئڻ ۾

  .“آزمودگار”آهي 
   :ڀيٹيو

  وڏن ۾ وڏي كال ) 48(
  )سمجهه، سياڻپ :كال(

C.f. Years know more than books.  
  .ُאٺ ڀريو به رڙي، سکڻو به رڙي) 49(

) دک توڙي سک ۾(جيكي ماڻهو تكليف هوندي يا نه هوندي . نه هوندو ته به پيو رڙندوُאٺ تي بار لڎيل هوندو يا 
  .پيا كركندא كنجهندא، تن كركرين الِء אئين چئبو

  ُאٺ جي وאت ۾ لوڻ وجهه ته به رڙي، ڳُڑ وجهه ته به رڙي) 50(
جي كجهه سڻڀو  .ن كنابو ملي ته به دאنهوتن کي אڻڀو אَ رمائ-مثًال كن گهوٽ. هي به كركرين سان الڳو كبو

  .ستابو ملين ته به دאنهون كن يا گالئون كن
C.f. Pigs grunt about everything and nothing.                          

  .ُאٺ تان وڃڻي لٿي ته به ُאٺ ٿيو هلكو) ڀريل() 51(
مان  ؤس”. جهه بوجو لٿوكنهن كم يا قرض جو وڏو بوجو هوندو، ته ُאن مان ٿوري هلكائي ٿي، ته به چئبو ته ك

  “.אيتري به قرض جي هلكائي ٿي ي تهيعني حال .هلكو تان وڃڻي لٿي ته به ُאٺ ٿيو ُאٺ. حال ويهه روپيا ڏنامانس
C.f. It is the last straw that breaks the camel,s back.                  

  .ُאٺ پٺيان گهنڈڻي) 52(
وهانَء جي ڦيرن مهل گهوٽ . (ڄمار وאري ڇوكري پرڻجي ته אئين چونسان ننڍي   )ُאٺ جيڎي(وڏي ڄمار وאري 

  )جي پٺيان كنوאر هلي ٿي
  ).ڇڎيئي نٿو(پٺيان گهنڈڻي ٿي لڳو אٿم  ؛אشارو كو ٻار يا فقير پٺيان كاهي پوي ته چون

  . كڻكن ۾ البارא پوندא ماريو پوندو ڊهي پريو مڑس پيِء نه كجي وڃائجي نه وهي،) 53(
  ) مڑس /پتي =پيِء (
  !ڏאڏي جيڎي ڏگهه سان، ٹنگ جيڎي كنَئار) 54(
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  .ميان ڳور الئق، بيبي سيج الئق) 55(
  )قبر =ڳور(
  .ک جو كانُ ي كُ جمڑس پوڙهو زאل جوאن، تنهن کي ڄاڻ) 56(

C.f Crabbed age youth cannot live together.                       
  .ُאٺ جي چاڙهيء کي به لعنت ته الهيء کي به لعنت )57(

مرאد ته بڇڑي سڀاَء وאرو . ُאٺ كنهن چاڙهه تي چڑهندو يا אتان لهندو ته ٻنهي گهمري سوאر کي ڏکيائي ٿيندي
دشمن يا (دوست يا مددگار ٿيندو، يا پاڻ كنهن وڏي عهدي تي پهچندو ته به آزאريندو ۽ جي لهي ميدאن ۾ אيندو 

  .)حركتن يا چورين ٺڳين كرڻ سان(يا پاڻ سقيم حال کي پهچندو ته به پيو آزאريندو ) بيهندوبرخالف ٿي 
  .ٻورن هڻي لتُون ،ُאٺ نه پڄي )58(

تنهنكري  .جت אٺن تي مال جا ٻورא رکي، پاڻ مٿان ٹنگون ڦاڙي وهن ۽ אٺ هكلڻ مهل אٺ تائين كين پهچن
مثًال هيڈ كالرכ پنهنجي  .كڍي، ته אئين چون سر يا ساڙ ٻئي مان كوك يهكڑي ج. ٻورن کي لتون هڻن

  .عملدאر جون ڌمكيون کائي، אهي ساڙ ٻين منشين مان كڍي، جو پاڻ کان ڏאڍي سان پڄي نٿو سگهي
  .ُאٺ ماكوڙو ماسات ،אٺينَء پيڑهيَء )59(

ورאنهي جڎهن كو تمام ڏ. نكري پوندא) ماسيَء جا پٹ(موجب אٺ ۽ ماكوڙو به هك ٻئي جا ماسات  َءאٺين پيڑهي
  .مائٹي ڇكيندو آهي، جا ليکي نه چوکي، تڎهن אئين چون

C.f Cheese is cousin to Eve.                                    
  .ي، روئسان به کائسان بهئאپنا مال ه (60)

. بصرن جي بانس كري אکين مان پاڻي وهيس ته کلي אئين چيائين. هكڑي ماڻهوَء بصرن سان ماني ويٺي کاڌي
  .مرאد ته پنهنجي سهنجي، کلي به قبولبي، روئي به قبولبي

  .ُאسكي אوه جاني ،אپني توڙ نباه )61(
هن مرאد سان ته تون پنهنجي توڙ يا  .جو بدلو بڇڑאئي ملي، تڎهن هن کي אئين چون َءکي چڱائي جڎهن كنهن

  .تائين نباهه يعني نيكي كندو رهه، باقي هن جي نيت هو ڄاڻي َءپڇاڙي
  .ي گهوٽ ته نشا ٿيويئيאپن) 62(

تنهن تي  ،)نشو كو نه ٿيو( هن אها پي چيو ته لڳي كين. کي چكو ڏنو َءكن موאلين ڀنگ گهوٹي، كنهن سوאلي
  )26کان 24( مرאد ته پنهنجو ٻوٹو ٻارڻ گهرجي. پنهنجي گهوٽ ته نشو ٿئيئي ؛چيائونس ته

  .سڀان تي نه وجهجي ،אڄ جو كم) 63(
  .تتي تائين كجي مرאد ته سستي ڇڎي، سڀكو كم

  :ڀيٹيو
  .آج نه ديکا لعل توكل ديکونگا) 64(
  )لعل شهباز = لعل(
  .كل كري سو آج كر، آج كري سو אب) 65(

C.f. Procrastination is thief of time.                            
  .אڃا ُאٺ كڍن سسئي )66(

 אڃا אٺ توکي كيچ تائين پهچائين ته ٻي ڳالهه، ؛سسئي پنهنجي پنهونَء پٺيان پيادي ٿي ويئي، ته אئين چيائونس
  .پهاكي جو مطلب ته אڃا كم ٿيڻ ۾ وقت کپي يا אڃا گهڻي دير پيئي آهي. باقي پيادي مشكل پهچندينَء

  : ڀيٹيو 
  .אڃا دهلي دور آهي) 67(
  .אڃا خرאر مان چوٿائي مس پيٺي آهي )68(
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אڃا كٿي ڳالهه . مطلب ته كم جو ٿورو حصو مس پورو ٿيو آهي. چوويهه مڻ معنيٰ خرאر  .هك پاُء معنيٰ چوٿائي 
  .پيئي آهي

  .אڃا مينهون جهنگ ۾، ڌوئي ڌريائون رڇ) 69(
ته אڳوאٽ  پر مينهون אڃا جهنگ ۾ ئي هجن، .ڌوئي کير ڏهن) باسڻ(مينهون جهنگ مان چري موٹن، ته ميهار رڇ 

  .كٿيو كم آهي-باسڻ ڌوئي رکڻ، سو אڳ
  .، پڑي مبارכر ۾ ككڑאكنگ :ڏسو

  ) אصطالح(پاڻيَء کان אڳي كپڑא الهڻ، ڦر کان אڳي ڄر ڇڎڻ، سلي کان אڳي سنگ ڳڻڻ : ڀيٹيو
C.f Count not your chickens before they are hatched.               

  .ُאڃياري پيئندي، ڇكياري كين پيئندي )70(
אڃايل هوندي سا پاڻمرאدو پاڻي پيئندي، پر ڇك وאري يعني جنهن ، مينهن وغيره جا ُאساٹيل يا ِءزمين توڙي گان

كنهن کي كم كرڻ الِء زور نه  ،جي برخالف َءمطلب ته كنهنجي مرضي. تي ڇكتاڻ كبي، سا نه پيئندي
  .گهرج پونديس ته پاڻيهي كندو .كجي

C.f A man may lead a horse to the water, but he cannot make drink unless he will. 
  .ُאڌאري جي ماُء كين مئي آهي )71(

مطلب ته אڄ تون مون کي אڌאرو ڏيندين يا جي . אکري معنٰي ته אڌאري جي ماُء سدאئين جيئري آهي ۽ אوڌر پيئي ڄڻي
ٻئي کي سوאل كرڻ مهل هن کي . ي ڀيري آٌء توکي ڏيندس، يا تنهنجو كم كندسئمنهنجو كم كندين ته ٻ
  .چونאهڑي دالسي ڏيڻ الِء אئين 

  .تنهنجو َאڌ به وڃي ،َאڌ کي ڇڎي جو سڄي پٺيان ڊوڙي )72(
جيكڎهن اللچ ۾  ،مرאد ته جيكي هجي، تنهن تي قناعت نه كري. كتي ۽ سندس پاڇي جي ڳالهه مشهور آهي

  .پئبو، ته جيكي هوندو سو به ويندو يا نقصان پوندو
C.f. A bird in hand is worth two in the bush.                 

  .َאڏي كاٺ، پڎي ٹُوئو، وچ وאري کي لڳو سُوئو )73(
پڎي يا مركي ٿو، جو ٻاهرאن אهو ڏسڻ ۾ ) پکو(ڀونگي جوڙجي ٿي ته אڏאوت جو كم كاٺ كري ٿو، پر ٹوئو 

س تكليف وٺي، ٻئي كنهن جو خانو آباد كري، يعني هن جا دل گهريا مطلب پورא نجڎهن كو ڀلوما. אچي ٿو
پنهنجي ”. الِء אئين چون ته אن) ساڙ لڳن(کي حسد وچان جگر ۾ سوئو لڳي  ڑوچ ۾ كنهن ٹياك كري، پر

پڇوس ته  .جي منهن جو پنوئي لهي ويو َءسنگتيَء جي پٹ کي مون نوكري وٺي ڏني، ته سندن هك پاڙيسري
  .11. سوئوكاٺ، پڎي ٹُوئو، وچ وאري کي لڳو  توکي هرج كهڑو پيو؟ אڏي

An envious person waxes lean with the fatness of his neighbors. 
  .ڊאهيندي ويرم نه لڳي ،אڏيندي ڏينهن لڳن )74(

باقي ڊאهڻ، ڀڃ ڊאهه كرڻ  .جي ٺاهه ٺوهه كرڻ، يا كنهن سان محبت ڳنڍڻ ۾ گهڻو وقت لڳي ٿو جاِء جوڙאئڻ، گهر
  .آھي چئبون אئيאهڑيون حالتون ڏسي . ۽ سنگت ڦٹائڻ ۾ دير نٿي لڳي

(1) It is easier to pull down than build.                               

(2) A friend is not so soon got as lost.                                  
  .جي سنوאر) ٻار(ُאستاد جي مار ڇوكر  (75)

 “.پدر مهرِ  ز ہُאستاد ب جورِ ” .خرאب ليکڻ نه گهرجيمطلب ته ُאستاد ماريندو سنوאرڻ الِء، تنهن كري אهڑي مار کي 
  .پيُء جي مهربانيَءکان چڱو آهي ڏאُڍ،يعني ُאستاد جو 

  : ڀيٹيو
  .پٹ ٻٹيهه لکڻو، موچڑو ڇٹيهه لکڻو) 76(
  .جو صرفو كيو ته ٻار کريو َءڇڑهي) 77(



Gulqand- Proverbs پھاكا -گلقند  
 

9   

 

C.f Spare the rod and spoil the child.                         
  .جي ماکي نه آهي، جا الهي وٺبي אכ )78(

  .مطلب ته كم אهڑو سولو نه آهي جو جهٹ پٹ ٿيندو .َאכ جي ٻوٹي تان ماکي سوالئي سان الهي سگهبي آهي
  .تيل سهانگو هو ته گدڙن به هوند چوٹيون مکيون )79(
  .ٺپ کوهه كين کڄندא آهن) 80(
  .پهڻ كونئرא هئا، ته هوند گدڙن کائي ڇڎيا) 81(
  .ڌيري ڌنئرو ڄمندوڌيري  )82(
  .کچڻي نه آهي جا کائي وٺبي) 83(

(1) An oak is not felled with one stroke.                            

(2) If wishes were horses, beggars would ride.                     
  .אكن کان ٿو آما گهري) 84(

۽ سوאدي شيِء كٿان آئي؟ مرאد ته جنهن ماڻهوَء مان كنهن  جهڑي مٺي) אنب(َאכ هك زهردאر ٻوٹو، تنهن ۾ آمي 
  .كم ٿيڻ جو آسرو كونهي، تنهن تي آسرو رکي ٿو

  :ڀيٹيو
  .ٻٻرن کان ٿو ٻير گهري) 85(

 C.f. Look not for musk in a dog-kennel.                             
  .אک ڦٹ ٻڌڻ، ليس تپ لنگهڻ )86(

ليس . پٹيون ٻڌجن ۽ ڦٹ ٿئي ته אنهيَء کي به پٹي ٻڌي ڇڎجي، نه ته وאئالئڻ كري ڦٹ ورڳي ويندو /َאک אٿي ته پها
  .حكمت جو پهاكو. توڙي تپ ٿئي ته لنگهڻ يا بک كڍجي، جو אنهيَء كري فائدو ٿيندو

  .אکر نه کٹي، مكر کٹي )87(
گهڻو پڑهيو به كونهي، ته به  هو”. مطلب ته علم وאري کان وڌيك حرفت وאرو کٹي کائي ٿو. علم אکر معنيٰ 

  .“کٹينه کٹي، مكر  אکر .حرفت سان چڱو روزگار پيو كڍي
  .ُאکرين ۾ مٿا وجهن، سي مهرين کان نه ڊڄن )88(

مطلب ته جيكي ڏکين يا خوفائتن كمن ۾ هٿ وجهندא، . ُאکري ۾ َאن وغيره وجهي، مٿان مهري هڻي، كٹبو آهي
توهين אخبار ۾ ميونسپل مشيرن جي ”. وאپار كندא ته گهاٹو به سهندא .سي אنهن كمن جي نتيجن کان كين ڊڄندא

نه ڊڄن ۾ مٿا وجهن، سي مهرين کان  ي אکرينج. مقدمو كري تي كو توهان گهڻو برخالف ٿا لکو؛ سنڀاليو متان
  ).يعني مقدمي ڀر ڊڄان نٿو(

  :ڀيٹيو
  . سيلهه به لڳندא تن ،هينڙجي گهڑندא سو) 89(
  ).تن کي كنڈא به لڳندא ،گهڑندאهين وאٹن ۾ ڙجيكي سو(
  .سي سور به سهندא ،سيلهن ۾ جي هٿ وجهندא) 90(

C.f. He who would catch fish, must not mind getting wet.           
  .אک كڍڻ سولي، پر وجهڻ אولي يا ڏکي )91(

پر جنهن کي نقصان مطلب ته كنهن کي نقصان پهچائڻ سولو آهي، مثًال نوكري مان كڍאئڻ يا رپورٽ كرڻ، 
  .پهتل هوندو، تنهن کي فائدو پهچائڻ ڏکيو آهي

  .אک ۾ گهاڻو، ته به مٺو جڳاڻو )92(
و به جڳاڻو يعني جڳتر يا جهان كهڑ َء کيאک جهڑي نازכ عضوي ۾ تيل پيڑڻ جو گهاڻو هوندو يعني ماڻهو

ي جتوڙي کين حياتي لڳندي ه جيئڻ گهرن جال، ننه قبولي مرڻ كو: مطلب ته. مٺو پيو لڳندس) جهان ۾ جيئڻ(
  )تان نؤ بهارورتل؛  .وبال
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C.f Life is short, yet sweet.                                     
  .جافر ويا وسري ،אکين لؤنگ لڳا) 93(

ته هن کي ڏورאپي ڏيندي אئين  كو نوאن سنگتي كري ۽ جهونا دوست وساري. لؤنگ ۽ جافر ناال مصالحن جا
  .“وسريلؤنگ لڳا جافر ويا  אکين ماڻهو سنگتي كيا אٿيئي ته אسان غريبن کي كٿان ياد كندين؟ هاڻ وڏא”؛ چون

  .جڎهن پڇاڙي سرهي ،אڳياڙي تڎهن سرهي )94(
. وאري كيل ڀالئي پڻ ليکجڻ ۾ نه אيندي َء۾ پڑ كڍي بيهبو ته אڳياڙي َءكنهن سان كا ڀالئي كري پڇاڙي

  )61( .ُאسكي אوه جاني ،אپني توڙ نباه: ڏسو .ناماچار وجهجيپنهنجو  مطلب ته توڙ تائين الئق كري،
C.f. All is well that ends well.                                   

  .پوين چك ،אڳين پاڻي )95(
كو  مرאد ته هر. كنهن تالَء ۾ پاڻي ٿورو هوندو ته جيكي وهٹ אڳي ويندא، سي پاڻي پيئندא ۽ ٻيا چك چٹيندא

  .ي كبو ته ُאن ۾ فائدو آهيڑي کڑت ،كم
  .سو تڳي ،جو אڳي) 96(

C.f First come, first served.                                              
  .نه ته ماڻكن موٽ كري ،چُ אگهائي ته كَ ) 97(

ٿو ) قبولي( אگهائي) جهڑي تهڑي كمائي( يا ستيئڑو يعني كوڏ ڻي אهڑو بي نياز آهي جو كن جو كچمطلب ته ڌ
  .ه به ناقبولت) جهجهي عبادت كن(۽ كي ماڻك پيش كن 

   :ڀيٹيو
  .جو پورهيتون پيش كري ،אهڑو ئي א) 98(
  )پورهيت پرڻيو هو و يعنيليال ڇڎي كؤنر ،رאجا چنيسر(
  .ڏس آگي جا אسرאر جو عيبدאر אڳي كري) 99(
  “!جنهن جي نه سري” ؛אگهه كنهن وڌو؟ چي )100(

  .“پئسي پلو مهانگو” ؛ڏسو. سوאِء نه سرندي آهي ته الچار پئسي هٿڻ ٹكو ڏيئي به وٺبي آهيكنهن شيِء کان 
C.f. Necessity never made a good bargain                             

  .نه کائجي کائجي وٽ کٹيو אگهه کٹيو) 101(
  .ته تور ۾ ٺڳي نه كجيمطلب . وڏو אگهه وٺي بالشك فائدو كڍجي، پر تور ڏيئي فائدو نه كڍجي

C.f. Weigh right, and sell dear.                                      
  .אگهه مٺي כ א مٺي) 102(

جڎهن كجهه . א مٺو ؛אگهه مٺو ۽ جي אن مان كجهه هارجي پوي ته چئبو ؛مثًال گيهه مهانگو ملي ته چئبو ته
  .پئسي جي گهوٻي لڳي ۽ كجهه زيان ٿئي ته אئين چون

   :ڀيٹيو
  .ٻيون ڏونگريون ،هكڑא ڏک) 103(

C.f. Misfortunes seldom come single.                            
  .אڱر كوسا ته هٿ ساڙين، جي ٿڌא ته هٿ كارא كن) 104(

مرאد ته بڇڑي كم يا سنگت مان كڎهن به چڱائي نه . هٿ ساڙيندא ۽ ٺريل كوئال هٿ كارא كندא) ٹانڈא(تتل אڱر 
  .بڇڑن كمن مان جڎهن كڎهن بڇڑאئي حاصل ٿيندي. “ِءهو مدي كمين نانكا جد كد مدא”. رسندي
  : ڀيٹيو

  .אڱرن پيٺي هٿ كارא) 105(
 C.f Touch pitch and be defiled.                                  

  .َאمل ماڻك هجي پيٹ ۾ ته بکي منهن ۾) 106(
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  .ھوندو ئي پڌرو مرאد ته كنهن ۾ كو گڻ هوندو ته אهو پريان
  :ڀيٹيو

  .جن جي منهن مڻيا، سي پاڻيهي پڌرא) 107(
C.f A good name keeps its luster in the dark.                     

  .אنبڑين مان نه لهنאنبن جون سكون ) 108(
 .ٻن ماڻهن جي سڀاَء يا لڇڻ جي ڀيٹ كندي هن طرح كم آڻبو. مطلب ته אنبن جهڑو سوאد אنبڑين مان نه אيندو

 אنبن. جون سكون الهي كين سگهندو نهاڻوكو عملدאر رعيت الِء كيترא به سهنج كندو، ته به אڳين عملدאر”
  .“لهنجون سكون אنبڑين مان نه 

  :ڀيٹيو
    .كٿان אچي אכ ٹٹڑن مان ،و ساُءدאنبن سن) 109(
  .ذאت ڀلي ،אن پلي) 110(

نهن جي ذאت لي آهي يعني جو هوند وאرو آهي، تجنهن وٽ אن جي پ. ن ۽ پڃرن مان ٺهيلئ، ٹوِءجا ِءאن رکڻ ال :پلي
 ،پلي אن .אڄ پئسو ڏسي ماڻهو گهٹ گهرن ۾ نياڻيون پيا ڏين”. چي آهي يعني אهو وڏو ماڻهو ليکجي ٿوڀلي يا אُ 
  .“ذאت ڀلي

  .אڳي پڇائون ٿي ذאت پات، هاڻي پڇن ناڻا پيُء سندس پيهون كٹيون، ڏאڏي سندس ڌאڻا،) 111(
  .ڇڻ ڍكيلَ كُ  ي،لڇم) 112(
  )دولت= لڇمي(
چريو ڳالهائي، ته به بختاور  وڃي وهي مجلس ۾ ته سڀني سهائي؛ موڳو پنهنجي مانيَء مان پيٹ ڀري کائي،) 113(

  .بودلو
C.f Money guilds our guilts                                             

  .جنڈ ڏي ،َאن جو منهن) 114(
طرح جنهن ماڻهوَء کي جتي  َءتهڑي ،)پيسڻ کانسوאِء كم نه אيندو(طرح אن جو رخ سدאئين جنڈ ڏي آهي  َءجهڑي

تي  َءكري وڃي نوكري موكل پوري”. سو پس پيش אوڏهين ويندو) نوكري كرڻي هوندي(جنڈ پيهڻو هوندو 
  .“ڏيجنڈ  ،جو منهن אن. چڑهندو

C.f Where shall the ox go, but he must labor?                        
  .ڌوئي ٿو ڌאڳا ،אندر אڇو نه كري) 115(

مطلب ته دل صفا نه آهي، باقي . ڌאڳا يعني وٹيل سڳا نوڙين جهڑא، جي فقير مٿي کي ويڑهين يا ڳچيَء ۾ پائين
. پر كنهن سان پلؤ لڳين ته كپڑن سوڌي ٹٻي ڏين كي ماڻهو كُوڙ كپت كن،. رڳو ٻاهرين صفائي كري ٿو

  .درياَء ۾ אکو وجهن، ماكوڙين کي ڏאرو ڏين، پر ماڻهن کي پيڑين
  :ڀيٹيو

  .كلمو پڑهيو ته ڇا ٿيو ،من نه ٿيو مسلمان) 116(
C.f It is not hood that makes the monk. 

  .ٻاهر آٹڻ אن جو ،ٻهون אندر ٻڎ) 117(
گهڻي آهي  אندر ٻڎ. گهڻو=ٻهون .ُאها کائڻ ۾ אگري لڳي ٿي .ٻڎ، هك گاهه جي پاڙ، جا غريب ماڻهو ڏكار ۾ کائين

جو ماڻهو ٻاهرאن سهڻو، پر . אندرאن خرאب ،مطلب ته ٻاهرאن چڱو .لڳل آهي) سكل אٹو( ۽ ٻاهرאن رڳو َאن جو آٹڻ
  .אندر אفعال كو نه هوندس، تنهن الِء אئين چئبو

C.f Appearances are not to be trusted.                               
  .אنڌא رکن روزא ته ڏينهن به ٿين وڏא) 118(
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جي אڻتڻ وچان وقت ) ماني کائڻ(روزي ڇوڙڻ . پيا پڇندא ته سج لٿو آهي يا نه َءאنڌא ماڻهو روزא رکندא ته هر گهڑي
ته  هن مرאد سان .كنهن کي كجهه ملڻو هوندو مثًال אضافو، پر ملڻ ۾ دير پوندي ته אئين چوندو. وڌي پوندو אٿن

  .قسمت ڍري אٿم تڎهن دير پيئي آهي
C.f Sad hours seem long                                            

  .ن کاڌو يا ٻلن چٹيوتك ،אنڌن آندو) 119(
هن ”. אئين چئبوِء پنهنجي شيِء يا پئسي جي پوري سنڀال نه كندو، تنهن ال) غفلت كري(جو ماڻهو אنڌو ٿي 

  .“گهر مان كو ٹپڑ کڻي وڃيس ته پتو كونه پويس. چٹيو ن کاڌو يا ٻلنتك ،آندو يَء ۾ سهيڑ كٿي آهي؟ אنڌنئما
  .كتي چٹي ،אنڌي پيهين) 120(

C.f A careless watch bids the thief to come in.                     
  .رאجا ،אنڌن ۾ كاڻو) 121(

، אتي جتي وڻ نه آهي”ڏسو . אتي ٿوري عقل يا علم وאرو وڏو ماڻهو ليکبو. جتي سڀ بيعقل يا אڻ پڑهيل هوندא
  “.كانڈيرو به درخت

  :ڀيٹيو
  .پهلوאن ،ٹنڈن ۾ منڈو) 122(

C.f Among the people, Scoggin is a doctor.                        
  .وڃي ملتان لڌو آهي ،אنڌن) 123(

وٹان هك شاهي سڑכ مياڻي، مٹياري ۽ هالن کان سڌو روهڑي ۽ ملتان تائين ) ڦليلي(حيدرآباد جي كاري ڦردي 
אنهيَء هوندي به ڏس ) 124( پر אنڌو ۽ אڻ سونهون ٻئي هك آچار .وאٽ تي ڀلجڻ الِء سبب ئي كونهي. وڃي ٿي

هن مرאد سان ته  .جڎهن كو چوندو آهي ته فالڻو گهر يا هنڌ مون کان نه لڀندو، تڎهن אئين چون. پڇندא ته پتو پوندن
  .“پڇڻا نه منجهڻا”: ڏسو .ڏس پڇندين ته پتو پوندِء

  .ٻئي هك آچار ،אنڌو ۽ אڻ سونهون) 124(
  يابنده  ،ندهيجو) 125(
  ).جو ڳوليندو سو لهندو(
  .ڏورڻ وאريون ڏور، هڎ نه آهن هوت کان) 126(
  .لوچ ته لهين لعل کي، ڏور ته پويئي ڏس) 127(

C.f Seek and ye shall find. 
  “.ٿوه كونكو مونکي ڏسيئي ” ؛چي ،אنڌو وهي کڎ تي) 128(

  .لكڻ بدرאن אٹلندو پڌرو ٿي پويكي پنهنجي عيب لكائڻ جي كوشش كن، پر رستو אهڑو وٺن جو 
You dance in a net, and think nobody sees you. 

  .آههپيو كر تئو ٹنگيو  ،אنڌي אڳيان آهري) 129(
جهلبي، ته به هن جي ليکي ته منهنجي אڳيان تئو ٹنگيل ) آرسي( אنڌي ماڻهوَء جي אڳيان آهري .كر معنٰي ڄڻك

طرح  َءجن کي كا ڳالهه چڱي. ڄاڻ يا مورکن سان الڳو كبو-ي پهاكو אڻه. آهي يعني هن جي אڳيان אها ئي אونده
  .نه پوين يا چڱي شيِء جو قدر كو نه كن کولي ٻڌאئجي ته به پتو كو

  .تهڑي ڦٹكي ،אڄاڻ کي جهڑي مصري) 130(
  .تهڑي رאت ،אنڌي کي جهڑو ڏينهن) 131(

A pebble and a diamond are alike to a blind man.                 
  .אنڌي گهوڙي كل ۾ )132(

جنهن ماڻهوَء . جو אنڌي گهوڙي אن جي وچان رستو لهي كين سگهندي ،كل نالي گاهه אهڑو ڊگهو ۽ گهاٹو ٿئي ٿو
  .ين پهاكي وאنگر كم آڻبوئجي الِء مٿ هه جو پتو نه پوندو آهي، تنهنلکي كنهن ڳا
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  .אونڌي كوپري آهي ،אنسان) 133(
  .طرح אنسان جو به ڍُء ٿيڻ جو نه آهي َءڀرجڻ جي نه آهي، تهڑي) كاپار(يا كيپرאٹي  يوپركنڌي طرح אو َءجهڑي

  .ڀريو ڀرجي كينكي ،طمع سندو طس) 134(
  .خطا جو گهر ،אنسان) 135(

  .مطلب ته אنسان کان ضرور خطا ٿيندي
  :ڀيٹيو

  אنسان ته نسيان ) 136(
  )غفلت-نسيان(
  .ئي بيٺو آهي ڀلو ،بندو) 137(
  .هك א ،عيبن کان آجو) 138(

C.f To err is human.(Pope)                      
  .تڻائي به ويئي، وري كپهه جي كپهه ،ڻائي به ويئيאُ ) 139(

. كنهن موאليَء کي پنكي لڳي ويئي ته كو شخص مٿي تان پڳڑي الهي، كپهه جي پُوڻي مٿي تي رکي ويس
پُوڻي ڏسي، تپرس کائي، אئين چيائين؛ يعني كپهه كتجي سٹ ٿيو ۽ جڎهن پنكي کليس تڎهن پڳڑي بدرאن 

  ). گلشكر( .سٹ ُאڄي كپڑو ٿيو، سو پورهيو سڀ ويو، وري جهڑي كپهه אڳي هئي تهڑي ٿي پيئي
کڑא پٹي، پنهنجي حالت سڌאري، ۽ پوِء كنهن אهڑي چكر ۾ אچي وڃي، جو محنتون برباد ٿي وڃنس، אكو ماڻهو ڏ

  .)אصطالح(َאهو سهو به ويو  ؛ڀيٹيو .رسي ته אئين چئبو ۽ موٹي אڳوڻي حال کي
  .ٹري َءسڀكو ٹري، کرو كو سرندي َءאڻ سرندي) 140(

   .معنٰي אڻ پڄندي َءאڻ سرندي. سرندي معنٰي پڄندي
جو وس پڄندي به من ماري يا دل  ،جا پر אنصاف ُאن) ماٺ كري ويهبو(كنهن ڳالهه ۾ وس نه هلندو ته ٹري وڃبو 

 َءجي مرضي نه ڏسي، سرندي و هنجسان پرڻجڻ عمر سومري جي وس هو، پر شاباس אٿس  َءمارئي”. کي روكي
  .“ٹري َءسڀكو ٹري، کرو كو سرندي َءسرنديאڻ . کون ٹالو كيائين

  :ڀيٹيو
  .گرمک كري ورلو كو ،سرندي کون ٹالو) 141(
  .ماُء به پٹ کي نه ڌאرאئي ،אڻ گهريو) 142(

  .غير وאجبي لڄ نه كجي بيشك كجي، رَ مطلب ته وאجبي گهُ 
  :ڀيٹيو

  .אهاري، وهنوאري، لڄا كري ته هاري) 143(
لڄ كبي ته بک  .)لڄ كبي ته هارאئبو يعني پاڻ کي كس الئبي ،آهار يعني کاڌي، ۽ وهنوאر يعني ڏيتي ليتي ۾

  .مربو
  شرع ۾ كهڑو شرم؟) 144(

  C.f Unreasonable silence is folly.                       
  .جي من ۾ َءאڻندو ُאهائي، جا هوندي كوري) 145(

سندس هٿ ۾ آهي، تنهنكري گهاٹو  shuttleالِء تڑو  woofپکڑيل آهي ۽ پيٹي  wrapجي אڳيان تاڃي  َءكوري
  )196.(مطلب ته ڌڻي بي نياز آهي، جئن وڻيس تئن كري ٿو. جئن دل ۾ אيندس، تئن ُאڻندو توڙي ڇڈو

  :ڀيٹيو
    .ڏوري ڏאتار جي هٿ ۾) 146(
  .جي وس َءوאڳ ڌڻي) 147(
  .يُون نا كرو تم يُون كرو ؛كون كهي صاحب كؤن !مجيدא) 148(
  .جيكي مولٰي كندو سو ٿيندو) 149(
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C.f There’s a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we will.                                
                                

  .אر پڑي گهوٽ ۾ؤكن ،אوٽ پڑي موٽ ۾) 150(
كنهن . אريتا ڌيَء ڏين ٿا، ته سندن ڌيُء الِء گهوٹيتا پنهنجو پٹ ڏين ٿاؤجو عيوضو ملندو، كن كجهه ڏبو ته אن

  .ڳالهه ۾ ماڻهو پاڙ جهاڙ يا وهنوאر ٿين ته אئين چون
  .پاسيرא ٹويا ،نڌيون پاٹيونوאُ ) 151(

ٹويا، هن کان پاسيرא  ،پاٹيون هن دكاندאر جون אونڌيون”؛ אئين چئبو ِءجو ماپ يا تور ۾ گهوٻي هڻندو، تنهن ال
  “شيِء كير وٺندو

  )אصطالح(ٹيئون ماُء پنجوَء ماُء وאرو حساب  :ڀيٹيو
  .ُאها زبان ُאس ۾ وهاري، ُאها ڇانَء ۾ وهاري) 152(

تون جي هن سان بي אدب نه ٿين ها، ”. نه ته بيمانو ٿبو فضيلت جو ڳالهائبو ته مان ملندوزبان אها ئي ساڳي آهي، پر 
  .وهاريزبان ُאس ۾ وهاري، ُאها ڇانَء ۾  ته ڇو جيكر توکي ههڑو بيمانو كري ها؟ אها

  .جا سونا آنا ڏيندي هئي ،ُאها ككڑ مري ويئي) 153(
ٻكي سڀيئي آنا پيٹ مان كڍي  يدل ۾ آيو ته هكسندس مالك کي . روز سونو آنو الهيندي هئي ڑهكڑي كك

هيَء ڳالهه אهڑي پيئي لڳي . س هكڑو آنو به كو نه نكتوئهن پوِء ككڑ جو پيٹ چيريو، پر منجهان. وٺانس
پر پهاكي جي معنٰي نه אڳيان چڱا مڑس يا אڳيان . “جو אڌ به وڃي ڏي ڊوڙي، تنهن َءאڌ کي ڇڎي جو سڄي”؛ جهڑي

  .نئر كٺن زمانو آهييچڱا ڏينهن هليا ويا، ه
   :ڀيٹيو

  .جي گهٹا ڏيندא هئا ،אهي تنيا ئي مري ويا) 154(
  .كتا کڻي ويا ،אهي دفتر ئي) 155(
  .لڎي ويا ،אهي اللڻ ئي) 156(
  . وאهيرא به ويا ،אهي وڻ به ويا) 157(
  ).آکيرو =وאهيرو (

C.f The goose is dead that laid golden eggs. 
  .جو كن ڇني ،אهو سون ئي گهوريو )158(

ڏيڍيون، كركون ۽ ٻيا زيور سونهن الِء پائينديون هيون، پر مڻين جي بار سببان  ھ؛אڳي زאلون كنن ۾ سونا ڳ
مرאد ته אهو كم ئي گهوريو جنهن مان  .אهڑيون حالتون ڏسي هي پهاكو چيو אٿن. كن پچي يا ڇڄي پوندא هئن

  .پهچيفائدي هٿڻ نقصان ٿئي يا كا خرאبي 
  :ڀيٹيو

   .تكي אها ساهه ئي گهوري جا سر) 159(
  ).مڻيا= ساهه (
  .پريت به رهجي אچي ،אهڑو كم كجي جو لعل به لڀي) 160(

  .طرح نبيرجي جو كم به لهي אچي ۽ محبت به نه وڃي َءمطلب ته هكٻئي ۾ كو معاملو پيدא ٿئي ته אهڑي
C.f. Fall not out with a friend for a trifle. 

  .جو مينهن وسندي كم אچي ،ُאهو كي كجي) 161(
  .مرאد ته صرفو كري كجهه بچائجي جو گهرج مهل كم אچي

C.f.  Provide against the rainy season.                        
  .جو وאُء نه لوڏيو آهي ،ُאهو وڻ ئي كونهي) 162(

  .ئي آهي دک سک آهي. ڏٺي هوندي مطلب ته אهو אنسان كو نه ٿيندو جنهن ٿوري كي گهڻي تكليف نه
  .אهو ئي هٿ نير ۾ ،ئي هٿ کير ۾ אهو) 163(
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هن  ).ماتمي ويس-نير ۾ ٻڎل كپڑא. (۽ אتيئي گهر ۾ پٿر) کير سان ٿين ٿا(مطلب ته אتيئي شاديَء جا ساٺ سوڻ 
ئي  אهو. ٿين پياאهڑא كم . אريتا وهانُء ڇكين ٿا، ته ڀلي پيُء جو ٻارهو گذאري پرڻجي پويؤكن”. طرح كم آڻبو

   .۾هٿ کير ۾ אهو ئي هٿ نير 
  .سياڻو ويڃائي ،אياڻو چوي) 164(

 ِءائي يا ويچار كري ته ڇا صحيح ڇا غلط ۽ پوڃبيعقل کي جيكي אيندو سو چوندو، پر سياڻي جو كم آهي ته وي
  .جيكي پاڻ وאجب سمجهي سو كري

  :ڀيٹيو
  .نادאن بات كري، دאنا قياس كري) 165(

C.f.  A fool may give a wise man counsel.                
  .هزאر نعمت ،אيك تندرستي) 166(

مطلب ته تندرستي هك وڏي . אنسان کي هك تندرستي يا چڱڀالئي آهي ته هن وٽ ڄڻ ته هزאر نعمتون آهن
  .غنيمت

C.f Good health is above wealth.                           
  .دو كاج ،אيك پنٿ) 167(

 ،پنٿ אيك. شكل وٺي אچ ۽ אنڌ پنڌ هي بدڙي به پهچائيندو אچِء بازאر مان شي” .هكڑو پنڌ كجي ۽ ٻه كم كجن
  .كاجدو 

C.f Kill two birds with one stone. 
  مون هڻ هڻ؟ گهر گهوڙي ته كا لباب) 168(

مطلب ته هكڑن جي ڌن دولت چئبي ڇا؟ ِء مون ال) هڻكار(بابي جي گهر گهوڙي هوندي ته گهوڙي جي هڻ هڻ 
  )پر جي گهوٽ ماُء کي نه ڏيندא ته هوَء אنهن کي אئين چوندي ،אريتا شاهوكارؤكن(مان ٻين کي كهڑو سوאد אيندو؟ 

C.f what matters it to a blind man that his father could see? 
  .جي کٹي ۽ آپ جي کٹي وڏو سنڌو پبا) 169(

  .سي جو قدر نه پوندو پر پنهنجي كمائيَء جو گهڻو قدر پوندوپيُء جي پئ. يعني تفاوت  سنڌو 
  .باري کڻن بار، كونهي كم كچن جو) 170(

. باقي جيكي كچي لڱين هوندא، سي سٹون نه سهندא .جيكي بار کڻڻ يا سٹن سهڻ جهڑא هوندא، سي سٹ جهليندא
  .خفي ٿئي ته אئين چونجڎهن كنهن جوאن تي گهر جي خرچ يا كنهن كارخاني هالئڻ جو بوجو پوي ۽ هو 

  :ڀيٹيو
  ُאٺن جا بار به كي گڎهه کڻن؟) 171(
  .باسڻ هكڑو کڻي، ٺكر گهڻن کي אچي) 172(

گذر ُאتي -چون ٿا ته אڳي جيكو ره .وٽ آهي نئن رمهبا ،سسئيَء جي قبر منگهي پير جي پريان پٻوڻي ناكي طرف
هك لڱا كو مسافر אهو . אزغيبي ملنديون هيونرאت جو وڃي رهندو هو، تنهن کي کير جو كٹورو ۽ ٻه مانيون 

كو אهو وٹو به کڻي ويو  .پوِء ٺكر جي وٹي ۾ کير אچڻ لڳو، تنهن تان אئين چيائون کان کڻي ويو، تنهن كٹورو
مطلب ) 173( “وאٽ وڃائي سڀني جي ،وٹو کڻي هكڑو” ؛تنهن كري چون .ته کير ۽ مانيون אچڻ ماڳهين بند ٿيون

  .گهڻن کي אيندو، جو سڀ كنهن ۾ پيو شك پوندو) كلنك(ته چوري كندو هكڑو ۽ ٺكر 
C.f. one doth the seath and another bath the scorn. 

   .وאٽ وڃائي سڀني جي ،وٹو کڻي هكڑو )173(
  .ٿورא كري نه ڄاڻجن ،باهه ۽ پاڻي (174)

  .کان پاسو كجي ۽ كنهن وאهه يا درياه ۾ ُאٻهرو ٿي نه گهڑجي َءٻرندي. ي گهٹ كري نه سمجهڻ گهرجنڻباهه ۽ پا
C.f. Fire and water are good servants but bad masters. 
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  .ڍאئي کان-ِءپو ،بچائي فقير) 175(
جا حد אھي ڇاكاڻ ته (نه אٹكي  جو نئينَء مان شاهوكار ٿيو هجي، تنهن سان شل كنهنجو پلؤ ؛ڍאئو ماڻهو- ِءپو

  ).ٿيا ناالئق ٿين
  .ماُء جنهنجي جنڈ كڍڻي، پٹ ڦركا پائي پوئڍאئي کان قرض نه کڻجي توڙي لک لٹائي،) 176(
  )زنانو( אڳي کاڌאِء لوڙهه مڇي، هاڻ لڎڻ لڳي سكي سكي مڑس كيائين ٻي جا ٻڌאئين سڳي،) 177(
  .ماُء بٺاري، پٹ ڳاٹي ڀڳو) 178(
  .ماُء مُوري، پيُء بصر، پٹ ٻنهي کان كسر )179(
  .زعفرאن اُء مُوري، پيُء بصر، ڌيُء دא نانُء گلِ م) 180(

C.f Upstart a churl, and gathered good, and thence did spring his gentle blood. 
  .ڌڻي پڻائي ،بڇڑو كتو) 181(

ي ويا ته كنهن گهر مان هكڑو كتو نكري، هكڑي کي ڏאڙهڻ ٿي آيو، ته هن ڀونڈو ڏيئي ئٻه ڄڻا وאٽ وٺيو پ
هيُء كتو אسان جي  ؛سنگتيَء چيس ته. پوِء مغز ڌאري لٺ ٿي هنيائينس. “لعنت آهي تنهنجي ڌאريندڙ کي” ؛چيس ته

 ؛لٺ هيٺ كئي ۽ چيائينس ته ِءهن پو. فالڻي دوست جو آهي، تنهن كري نكي ماريس نكي گاريون ڏينس
نجي ڌאريندڙ جو لحاظ ٿو يعني توکي كو نه ٿو ڏسان، پر تنه) 182( .“كتا، تو نه منهن، تنهنجي ڌڻيَء منهن”

مطلب ته جيكو אوالد يا نوكر بڇڑي هلت ٿو هلي، سو پنهنجن مائٹن يا سيٺين کي پڻائي يعني گاريون . كريان
  .ڏياري يا بدنام كري ٿو

C.f. Bad servant wound their servant is fame (Gay) 
   .تو نه منهن، تنهنجي ڌڻيَء منهن !كتا) 182(
  .ڍڳا به ويامنبختاورن جا ) 183(

  .“ڀاڳ ڏي ،ڀاڳ ڀڄي”مطلب ته ڀاڳ وאرن کي אهڑن هنڌאن فائدو ٿئي ٿو جتان ٻين کي كا به אميد نه هوندي 
  :ڀيٹيو

  .دولتمندن جا ڏאند به ڏڀن) 184(
   

C.f. Throw him into the Nile and he will come up with a fish in his mouth. 
  !زورאور خان  ؛نالو ،بدن ۾ دم نه ٺهي) 185(

  .تنهن الِء چئبو ،جيكو אجائي آكڑ ڏيکاري آور؛زور .ساهه =دم
  .كم قوت غصا بهت، مار کاني كي نشاني) 186(

C.f. Great boast, little roast. 
  .بڑא كهاوڻ بڑא دک پاوڻ، ڇوٹي كا دک دُور) 187(

يعني وڏא عهدא ته وڏيون جوאبدאريون ۽ تكليفون، باقي ننڍن  .پائڻو آهي لب ته پاڻ کي وڏي سڎאئڻ ۾ وڏو دکمط
  .جا دک دور آهن يعني אهي ڳڻتين کان ڇٹا پيا آهن

C.f. Uneasy lies the head that wears the crown. 
  .خوאري ،بسياري) 188(

  .ي چڱي آهيمطلب ته پورאئي پنائ). چڱائي كانهي(۾ پئبو ته ُאن ۾ گال آهي  Excessكنهن به ڳالهه ۾ گهڻ 

C.f. Too much of one thing is good for nothing. 
  .دאنهه ديوאنا كري ،بک بڇڑو ٹول) 189(

   .يا بک بڇڑي بال چڱن کي چريو كري
  .ماڻهوَء کي ڇتو كيو ڇڎي مطلب ته بک. ٹول معني شيِء

  .ئي کوٹيوتيسين ڳالهه مڑي ،پيٹ ۾ نه جيسين روٹي) 190(
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C.f. A hungry man, an angry man. 
  .سيري کان سوאد ۾ ڏيڍي سوאئي، بکئي کي بصر سان روٹي رکيائي) 191(

  .مطلب بک مهل جيكي ملي سو مٺو پيو لڳي
  :ڀيٹيو

  .بک ۾ بصر به مٺا) 192(
C.f. Hunger is the best sauce. 

  .بکئي جون אکيون چلهه ۾) 193(
  .تيار ٿي آهي، يا نهبکايل هر گهڑيَء چلهه ڏي پيو نهاريندو، ته ڏسان ته ماني 

  :ڀيٹيو
  . بکئيَء کي بٺ به ڏور) 194(
  )چلهو =بٺ(

C.f. Hungry men think the cook lazy. 
  . ُאگهڑ ياد نه آهي ،بک وچان) 195(

غريب אئين . بت تي كپڑو كرڻ يا ٻاهريون ننگ رکڻ ياد به كونهي ،پيٹ پالڻ جي ڳڻتيَء وچان. ُאگهاڙپ ؛ُאگهڑ
  .چون

  . صاحب جي من ۾ ٻي ،۾ هكڑي من بندي جي ) 196(
، پر نيٺ אئين ٿئي ٿو جئن )رٿون رٿي ٿو(دل ۾ گهڻيئي گهاٽ گهڑي ٿو) אصل معني غالم(بندو يعني אنسان 

  “)145. جا كوريَء جي من ۾ ھوندي אڻندو אها ئي”ڇاكاڻ ته (کي وڻي ٿو ) ڌڻيَء(صاحب 
C.f. Man proposes, God disposes. 

  .ته دאل روٹي گهڻينه  ،بڻي ته بڻي) 197(
نه ته وאهه وאهه، نه ته دאل ماني يعني غريباڻو کاڌو يا جهڑي تهڑي نوكري كٿي به ملي ) ٺاهه ٺهيو( ؛بڻي هتي بڻ

  .سگهندي
  .دُور ،بيعقل جي بال) 198(

بال دور يعني . אياڻو جي אياڻپ كندو ته به كو گهڻو ڏوهه كو نه ڏيندس، جو هركو ڄاڻي ٿو ته هو بيعقل آهي
  .پري يعني موچڑن کان هو بيعقل ٿي ڇٹي ٿو مصيبت

C.f. Ignorance is bliss. 
  .بي ڏאڙهيو ڀلو ،بيعقل کان) 199(

  .مرאد ته مورک جو سنگ نه كجي
  :ڀيٹيو

  .كٹائي سنگتي ِءپهرين كٹائي پاڻ، پو بيعقل بازאر ۾ کڻجي نه ساڻ،) 200(
  .، ٻئي ٻن ڏجنوٻار-گهر-ٻه ۽ مورک ماڻهو) 201(

C.f. Chins without beards are better than beads without brains. 
  .بيک کي ٹيك) 202(

  .مٿو ٹيكجي ٿو) فقيرאڻي لباس کي ڏسي(ک يعني ويس يٻانڀڻ يا كو فقير كلڇڻو هوندو ته به هن جي ب؛ ٻائو
  .ٻاٻل آچاري، پر كو مڃي) 203(

هوندو، پر אڳيان كو مڃڻ ) پورو نياُء كندڙ(پريو مڑس يا ڳوٺ جو مکي گهڻو ئي آچاري  .)يا كاكو ٻاٻو( :ٻاٻل
  .“مڃيآچاري، پر كو ٻاٻل  .گهڻو ئي پكاريو، پر كنهن ٻڌس كو نه ِءهن پرچاُء كرڻ ال”. وאرو به هجي

  .كينكي ٻارڻ ٻهُون كجن ته به رڙא رجهن) 204(
  .رڻ ٻرن ٻه پڑאرڙא كين رجهن، توڙي ٻاھيئن به چئبو آھي؛  يا
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ئي  رڙو معني سخت دאڻو، مڱ يا مٹر جو کريل دאڻو جو ڳري گهڻا، =ٻهون  .ٻارڻ يعني جيكي ٻارجي، كاٺيون
مرאد ته بڇڑي کي كيتري . كين رجهندא مطلب ته گهڻيون يا ٻيڻيون كاٺيون ٻاربيون ته رڙא. پڑא يعني ٻيڻا-ٻه .نه

  .ته به سڌرندو كين ،به سيکت يا تربيت ڏبي
  . رُ ٹي كري ڦَ توڙي ڦُ  ،אכ آمو نه ٿئي )205(

  .אنب =آمو 
  .جئسي پٿر بوند پئي ،אכ سکندي ڀي نا سکي، אكنا سک لئي ،مت א دي אكنا) 206(
  .אصل אنهيَء پار جو ڏينا ڏيکاري ڌאري جي كجي كار كماند جي، يڌאتور )207(
  .رאست نشود ،م سگدُ ) 208(

  .۾ وجهه ته به ڏنگي جو ڏنگو ڑٻارنهن مهنا ن ،كتي جو پڇ
  .توڙي جال پيارينس جر ،كلر منجهان كين ٿئي )209(

C.f. Crooked by nature is never made straight by education. 
  .نه ماليتو ،ٻاليتو) 210(

هك لڱا كنهن غرضائوَء . ئيندא هئانهكڑو وڏو آكهيو وאڻيو هو، جنهن کي سڀ ڳوٺاڻا وڏو شاهوكار كري ڀا
مطلب ته ٻاليتو يعني ٻارن ٻچن . گهريس ته كين ڏيئي سگهيو ۽ هيُء پهاكو ڏنائين وُאڌאرجو هك هزאر روپين 

  .“تيڎא ڀُوتا ،جيڎא ڏُوتا ” ؛وאرو ماڻهو كڎهن به ماليتو يعني مالدאر يا شاهوكار نه ٿي سگهندو، ڇاكاڻ ته
  .ِءرאن كاپ بو، אندِءٻاهرאن جاپ بو) 211(

مطلب جو ٻاهرאن ڄڻ ته . جي بانس، ۽ אندر ۾ كپ يا ڇريَء جي بانس) عبادت(ٻاهرאن جاپ يا ڌڻيَء جي سمرڻ 
  .يون هجنس، تنهن الِء چئبوردرويش آهي پر אندر ۾ ڇُ 

  :ڀيٹيو
  .قلب ۾ كانُء، ٻاهر ٻولي هنج جي) 212(
  )هنس =هنج (
  .منهن جو مٺو، אندر جو كارو) 213(
  .منهن ۾ ملو، دل ۾ كاسائي) 214(
  .ئي ُאجرو، قلب ۾ كارون منهن ته آهريا) 215(
  ).منهن آرسيَء کان به אوجل، پر אندر كارو(
   .אبليس منهن تي موسٰي جهڑو، عادت ۾) 216(

  .شيطان =אبليس 
  .منهن ته موسٰي جهڑو، سيرت شيطاني) 117(
  .ئي بڇڑو مُون ڀانيون درويش، پر بازن کان) 218(
  .وאت ۾ ماکي، دل ۾ كاتي) 219(
  .ڀاال هٿ ۾ ماال، אندر ۾) 220(

  )نيزא =(ڀاال 

C.f. All saint without, all devil within. 
  .אندرאن بڑ بڑ دکي ،ٻاهرאن چکي مکي) 221(

جي ککجي چمجو ٻاهرאن . جي دکي يا كنو) چلم جهڑي آوאز(ٻاهرאن ڏيک ويک يا ٺاهه ٺوهه، پر אندر ۾ بڑ بڑ 
   177. گهمي، پر لڇڻ چڱا نه هجنس تنهن الِء אئين چئبو

  :ڀيٹيو
  .אڇي پڳ نه پس، אندر مڑيئي אڳڑيون) 222(
  .نانُء دلبر ،אڇي ڏאڙهي) 223(
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  .پٹ جو رومال ،چٹيو وאڱڻ) 224(
  .אوريان كک، ڏُورאن ڏאڙهي) 225(

C.f. A fair face may hide a foul heart. 
  .אڍאئي سير ،ٻائي ٻير) 226(

ٻير אهڑא . يرسאڍאئي ) ٹكي يا(پئسي  ؛كهڑو אگهه؟ چي. אکري معني موجب ته אي ٻائي يا سانئڻ، ٻير ٿا وكامن
آهي ڇا، لڀي ڇا؟ يعني אها  ”تنهن كري پهاكي جو مطلب ته  .سستا تڎهن ملندא، جڎهن كنهن به كم جا نه هوندא

  .كنهن به كم جي نه آهي  ِءيش
  :ڀيٹيو

  .אڍאئيڌوڙ ڇائي ٻك ) 227(
  .ڌوڙ ڌאڻيون אٹي چاڻيون) 228(
  . دאنگيَء پكا ،ڌوڙ ڌكا) 229(

  .ِء אئين چوننكمي ماڻهوَء ال
  . ڌڙكي ويس ،ڌوڙ پيس) 230(
  ).رلي =ڌڙكي(
  .رאبيان منهن ۾ رک ،ڌوڙ ڌنيتيَء منهن ۾) 231(
  .پکي سُونهين پنهنجي ،ٻائي جي ٻانهي) 232(

مرאد ته پرאون گهرن . ۾ سونهين ٿو) گهر( هركو پنهنجن كکنسانئڻ توڙي گولي يعني شاهوكار توڙي غريب 
  .ر نُوسڻ كتن جو كمدپرאوא  -:۾ گهڻو نه وڃجي، ڇاكاڻ ته

  :ڀيٹيو
  .هر هر هورאئي وڃڻ در دوسن جي) 233(

  .دوستن جي در تي هر گهڑيَء وڃڻ هلكائي يا گهٹتائي آهي
  .تن کي لوכ ميارون مارينديون ،جيكي گهر ۾ كين گذאرينديون) 234(
  .ٻه ڀائر ٹيون ليکو) 235(

  .وهنوאر ۾ سوڌو رهجي. ڀائيوאر ڀائرن وאنگر آهن، پر حساب كتاب کي به ٹيون ڀاُء ڄاڻي، ساڻس سولو هلجي
  .“ليکو ڀائر ٹيون ٻه. تنهنجي كا طلب نكرندي ته بيشك ڏيندس”

  :ڀيٹيو
  شريكت ۾ مريكت ڇا جي؟) 236(

  ۾ مروت يا للي چپي ڇو كجي؟ يعني ڀائيوאريَء
C.f. Money has no blood relations. 

  .ٻه ته ٻارهن) 237(
يعني ٻه دليون  “دو دل يك شود بشکند کوه رא”. ٻه ڄڻا پاڻ ۾ ملي بيهندא، ته ُאهي ڄڻ ته ٻارنهن ڄڻن جي برאبر آهن

  .آهي ِءمطلب ته ميالپ وڏي شي. نگر ڏאري وجهنوگڎ ٿين ته ڏ
  :ڀيٹيو

  .سو نفاق ۾ ناهي ،جيكي אتفاق ۾ آهي) 238(
  .سو كلفت ۾ كينهي ،جيكي ُאلفت ۾ آهي) 239(

C.f. Union is strength. 
  .ڀ ٻولجيشٻٹيهن ڏندن مان ) 240(

  .وאئي كڍجي) چڱي(ڀ شمطلب ته وאت مان 
C.f. It is a good tongue that says no ill. 
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  .ٻڎيَء ٻيڑيَء جو لوهه به چڱو) 241(
   .هريرون به چڱيون نجو ٻڎيَء ٻيڑيَء

  .يجمطلب ته ٻڎل رقم مان جيكي ملي سو الڀ ليک
C.f. Of an ill paymaster get what you can, though it be but a straw. 

  !ٻري تيل، کامي وٽ، وאهه ڙي ڏيا وאهه) 242(
. آهي ته ڏئو وאهه جو ٻري ٿو آهي، پر چئبو אئين )جلندي(ڏئو ٻاربو آهي ته ٻرندو تيل آهي ۽ كپهه جي وٽ کامندي 

  .مطلب ته سختيون سهن هكڑא، ناموس ٿئي ٻين جي
  :ڀيٹيو

  .وڙهن سپاهي، نالو ٿئي سردאر جو) 243(
C.f. The blood of the soldier makes the glory of the general. 

  .ٻه شينهن ٻيلي ۾ نه ماپن) 244(
لڳندو ته ٻيو منهنجي شكار مان حصو کڻي ويندو تنهن ٻه شينهن هك ٻيلي ۾ هوندא ته هر هك کي אهو ڊپ پيو 

  .جڎهن ٻه ڄڻا پاڻ ۾ هن الِء وڙهن ته سڀ אختياري منهنجي هٿ ۾ هجي تڎهن אئين چئبو. كري پاڻ ۾ پيا وڙهندא
C.f. Tow cats and a mouse, two wives in one house, two dogs and a bone, never agree in one. 

  
   
  .جنهن وڻ سان ٻڌجي سو وڻ چريٻكري ) 245(

ٻكريَء وאنگر چري پورو نه ، هيُء جنهن سنگت ۾ گهڑي تنهن مان جيستائين كك نه ٿئي”. هن طرح كم آڻبو
  “.چري جنهن وڻ سان ٻڌجي سو وڻٻكريء ”. كري، تيستائين كين ڇڎي

C.f. The goat browses where she is tied. 
  .ڦولهڑين گاڏڙ ،ٻكري کير ڏئي) 246(

ي وقت ڦولهڑيون به الهيندي، تنهن كري אهو کير سڎيو אٿن ڦولهڑين گاڏڙ ئٻكري ڏهبي ته کير ڏيندي، پر ساڳ
ي وقت پنهنجي كنهن אڍنگيَء هلت كري پنهنجي ئكو ماڻهو چڱو كم كندو، پر ساڳ. يعني ڦولهڑين سان گڎيل

کير ڏئي ٻكري . يڑهائي ريڑهائيگالب منهنجو كم كندو آهي، پر ر”. كئي جو رس جس وڃائيندو ته אئين چئبو
  “گاڏرڦولهڑين 

C.f. The cow gives good milk, but kicks over the pail. 
  .كاسائيَء کي ماس جي ،ٻكريَء کي ساس جي) 247(

بيقياسي . ۽ كاسائيَء کي گوشت جي لڳي ٿي) مرڻ جو ڊپ ٿئيس ٿو(ٻكريَء کي پنهنجي ساهه جي لڳي ٿي 
ٻكريَء کي ! آٌء پيو بيماريَء ۾ مرאن ۽ هيُء چوي ته منهنجي كم جو אونو كج”. ماڻهوَء سان هن طرح الڳو كيو

  )آهي پنهنجيمون کي لڳي آهي پنهنجي، ته هن کي لڳي ( “.جيكاسائيَء کي ماس  ،ساس جي
  .ٻه گدرא هٿ نه אچن) 248(

  .هٿ نه אينديون  ي وقت ئمطلب ته ٻه هاجون ساڳ
  :ڀيٹيو

  .ٻه ترאريون هك مياڻ ۾ نه ماپن) 249(
  .، ناهي هك مياڻ ۾ِءٻن ترאرين جا ،ِءكيئن مائيندא من ۾ خودي ۽ خدא) 250(

C.f. Grasp no more than thy hand will hold. 
  .ڦير ٻلي كون کاوڻ آيا. پڑهاياٻليَء شير ) 251(

مرאد ته لچ . هكڑي ٻليَء كنهن شينهن جي ٻچي کي چنبو هڻڻ سيکاريو، ته هن אول کيس چنبي سان ٿي ماريو
  .کي چڱي مت ڏسڻ پاڻ الِء جنجال پرאئڻ آهي
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  .چڱائي كر ڄٹ سان، ته ڄٹ ڦيري هڻي پٹ سان) 252(
C.f. I taught you to swim and now you would drown me. 

  .کنگهندي ساري ،ٻلي کائيندي كين ساري) 253(
  .يا ُאن جو عيوضو ڀرڻ ڏکيو لڳندو) موٹائي ڏيڻ(كا رقم يا شيِء خوشيَء سان وٺي کائبي، پر אها کنگهڻ 

C.f. Merry is the feast –making till we come to the reckoning 
  .ٻليَء کي خوאب ۾ ڇڇڑ) 254(

جيكي كنهن ٻيَء ڳالهه هلندي سمجهن ته אسان . ، تنهن كري سپني ۾ به אهي ياد אٿسٻليَء جي دل ڇڇڑن سان
  .جي مطلب وאري ڳالهه جو ذكر آهي تن الِء אئين چئبو

  :ڀيٹيو
  .ستي به سيئي ،جي جاڳندي) 255(

  .جن ڳالهين جو جاڳندي ذكر، سپني ۾ به אهي ڏسجن
C.f. Wish is father to the thought 

  .جي سائي، گاهي بکئي جو بکيوٻني سائي ) 256(
گاهه کڻي وڃي، ته به ) گاهه كندڙ(جنهن جي چوري ٿئي تنهن کي אئين چون، هن مرאد سان ته جيئن ٻنيَء مان گاهي 

ٻني אهڑيائي سائي، تهڑي طرح تون به سدאئين آباد هوندين، باقي چوري كندڙ گاهيَء وאنگر، אنگ ُאگهاڙو پيٹ 
  .بکيو

  .موري ته به گهوريچوري نه موري، ) 257(
  .مطلب ته چوري كندڙ كڎهن به سائو نه ٿيندو، ٿئي ته به چوري کڎ پوي .مورجڻ معني سائو ٿيڻ، نوאن پن كڍڻ

  . سو لک چور ،كک چور) 258(
  .جو אڄ ذرڙو چورאئيندو سو سڀاڻي لکن جو مال چورאئيندو

C.f. Who steals a penny will steal a pound. 
  .ڏڀي، بيٺي ڏڀي ُאٺ ٻي سڀكا ويٺي) 259(

ماڻهوَء مان سوالئيَء ) مد مغز( مطلب ته َאهنڈ . ُאٿي بيهڻو پوندو ِءمينهن وغيره ويهي ڏهبي، پر ُאٺ ڏهڻ ال ِءگان
باقي سدورو مل منهنجي سمجهائڻ جو نه  ٻين کي پرچاَء كرڻ الِء چوندس ته אهي كندא،”. سان كم نه نكرندو

  .“هن سان تون وڃي مٿو هڻ. ُאٺسڀكا ويٺي ڏڀي، بيٺي ڏڀي ٻي . آهي
  .هر كنهن کي ڏئي پانهنجو ،ڀاونا ڀاڙو) 260(

  .جيكو جهڑي نيت رکندو، تنهن کي אهڑو ُאجورو ملندو
  :ڀيٹيو

  ،.تهڑي مرאد ،جهڑي نيت) 261(
  ،نيت خاص، مرאد حاصل) 262(
  -نانك نيت صاف كر ته درگهه پوين قبول) 263(

C.f. (1) Good mind, good find 

(2) Evil to him that evil thinks. 
  .ڀتين کي به كن آهن) 264(

  .نازכ ڳالهيون ڏאڍيان نه كجن متان كو ٻڌي
C.f. Walls have ears 

  .لكندڙن جي پٺ ۾ ،ڀڄندڙن جي אڳ ۾) 265(
حقيقتون كانئرن سان الڳو كيو، جي سڀ كنهن ڳالهه ۾ پنهنجي سالمتي ڳولين؛ پر جو ٻئي تال مارڻ چاهي 

  -:پوئين حالت ۾ ڀيٹيو. به الڳو كن ٿاتنهن سان 
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  .جيڎאنهن ڏسي تيري، تيڎאنهن پائي ڦيري) 266(
  .موچكي رنبي حالل ۾ به وهي حرאم ۾ به وهي) 267(
  .ناني ُنوري جتي كٿي ُپوري) 268(

C.f. Hold with hares and hunt with hounds. 
  .ڀيري ڇنو چڱو ،ڀريَء ڇني کان) 269(

אئين . پنهنجو بت ڇني يا جهوري وجهجي، تنهن کان بهتر ته ٿورو ٿورو كري کڻجيڳؤري ڀري هكدم کڻي 
  .گهڻا ڀيرא كرڻا پوندא ۽ ٿك ٿيندو، پر אهو چڱو

  :ڀيٹيو
  .ڀري ماري، ڀيرو نه ماري) 270(

C.f. It is not the burden but the over burden that kills the beast. 
  .آهنئي پيا  ڀڳڑن کاڌي هٿ ڌوتا) 271(

ساڳي ريت كنن كمن ۾ هٿ . ڀڳڑא کائڻ ۾ هٿ کي كين لڳندא، تنهن كري ڌوئڻ جو ضرور كو نه ٿو ٿئي
  وجهبو ته پڇاڙيَء جي ڳڻتي رهندي، نه ته كهڑو ڊپ؟

C.f A clean hand wants no washing. 
  .ڍؤن ڍؤون كري ،ڀڳو گهڑو) 272(

  .مورک به كڎهن وڻندڙ گفتگو وאت مان نه كڍندو. دوجهڑو אڻ وڻندڙ آوאز كن “ڍُون ڍُون”ڀڳل دلو کڑكائبو ته 
C.f. A cracked bell can never sound well. 

  .و رאس ٿئيتڀڳي سان ئي ڀير جسين ر) 273(
مرאد ته جهڑي تهڑي يا . אئٹ جڑي تيار ٿئي) جنڈيَء ٿيل(ڀڳل אئٹ سان ئي كتيندي رهه، جيسين رتو يعني ڳاڙهو 

  ينسادي سودي سان ئي حال كم ٹپائ
 C.f. A man must plough with such oxen as he hath. 

  .ڀلو كر ته ڀلو ٿئيئي) 274(
  .ٻين جو ڀلو كر، ته ڌڻي تنهنجو ڀلو كري 

C.f. Do well, and have well. 
  .ڀاڻ آئي، سا به نه ڀليڀلي ڀلي ) 275(

. ۾ آئي، ته ڌنار אئين چيو) وٿاڻ(رلي رلي پاڻ مرאدو ڀاڻ  ِءنكري ويئي، پر پو ۾ هك وڇ ڀلجي كيڎאنهن אوجهڑ
  .بڇڑن كمن کان جو باز آيو تنهن ڄاڻ ته بڇڑא كم كيا ئي كين ها. ويل رقم موٹي ملي ته אها ويل نه چئبي

 C.f. It is not lost that comes at last. 
  .تاڙي هك هٿي نه وڄندي آهي) 276(

  .هكڑي ڌر ماٺ كندي ته معاملو نه ٿيندو. وڙهڻ جو אرאدو كنديون معاملو تڎهن مچندو جڎهن ٻئي ڌريون
C.f. It takes two to make a quarrel. 

  .پڃ مها ،ترت دאن) 277(
  .تنهن جو ثوאب وڏو آهي) بنا ريڑهائڻ جي(جنهن پٹ يا وقت سر خيرאت ڏيڻ يا كنهن جو كم كرڻ 

C.f. He gives twice that gives in trice. 
  
   
  .سؤ چوٹون کائي ،ر جي گٿيت) 278(

مطلب ته ٿوريَء غفلت جي . تر يعني ٿوري تان كو ماڻهو كنهن ڳالهه ۾ گسندو ته سؤ چوٹون يا ڌכ جهليندو
  .كري وڏي خرאبي ٿئي ٿي
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C.f. A little neglect may breed great mischief. 
  .אنڌא گلر ڄڻي ،تكڑي كتي) 279(

جيكو ماڻهو كنهن كم . אڳي ويم كندي سان אنڌא پُونگڑא ڄڻينديאکري معني ته جيكا كتي پوري وقت کان 
  .۾ אجائي تكڑ كندو سو كم کي ُאٹلو بگاڙي وجهندو

  :ڀيٹيو
  .تكڑ كم شيطان جو) 280(
  .تكڑ ۽ طمع ڇا لڳي) 281(

C.f. Haste makes waste. 
  “سکيو” ؛تون كير؟ چي) 282(

مان كو אڻ وڻندڙ نتيجو نكري ته אئين چئبو، هن مرאد سان ته אڳنا سکيس يا ) אكثر چڱي كم(كنهن كم 
چي منهنجن . حساب نٿي بيٺس؛ سندس پرپٺ سڄو حساب ٺاهي رکيو مانس، ته ُאٹلندو אچي كاوڙيو”. توبهه كيم

  .“سکيو ؛كير؟ چي تون. پر ٺهيو! كاغذن کي تو אول هٿ ڇو التو؟ هيُء ڀالئيَء جا ڀاڙא ٿو ڏئيم
  .ترאر ٻڌڻ کان توبهه كيم، جيسين رب جياري) 283(
  .پاڻ کي پاڻيهي ڇانَء ۾ وهاري ،ٿڌو گهڑو) 284(

 طرح سيتل يا نيك سڀاَء وאري جو پاڻمرאدو مانُ  َءجهڑي طرح ٿڌي دلي کي پاڻمرאدو ڇانَء ۾ جاِء ملي ٿي، تهڑي
  .ٿئي ٿو

C.f. Conciliatory manners command esteem. 
  .ٿورو ڏسي َאرهو نه ٿجي، گهڻو ڏسي سرهو نه ٿجي) 285(

  .هر حال ۾ شكر كجي. ٿوري ملڻ تي دل نه سسائجي ۽ گهڻي ملڻ تي من نه وڌאئجي
  .شكر كر صحيح، ته توئي سان توهه ٿئي) 286(

C.f. Great minds are easy in prosperity, and quiet in adversity. 
  .ي بركتگهڻ ،ٿوري کٹئي) 287(

توکي ٹيهه روپيا پگهار ”. هن طرح به كم آڻبو. ٿوري كمائيَء تي قناعت كري، ُאپت آهر خرچبو ته سکي رهبو
 .يعني ڌڻي אنهيَء ٿوريَء كمائيَء ۾ وڏي بركت وجهندو. “بركتگهڻي  ،کٹئيٿوري . آهي، ته به شكر كر

  ).نرهندي وسکي(
C.f. The greatest wealth is contentment with little, 

  .گهڻو کائجي ،ٿوري گرهين) 288(
ٿي هٻڇ كبي، ته بيمار . ننڍא ننڍא گرهه يا ٿورو ٿورو كري کائبو، ته گهڻو وقت جيئبو، جنهن كري گهڻو کائبو

گهوٹيتا يا رشوتخور وڏא چك وجهندא ته אڳال  -:هن طرح به كم آڻبو .پئبو يا مري وڃبو؛ جنهن كري ٿورو کائبو
  .ڏيڻ جي نه كندא، پر جي ٿوري تي رאضي رهندא ته אئين گهڻو ملندن

C.f. light suppers make long life days. 
  .تازيَء کي אشارو ،ٹٹُونَء کي ٹارو) 289(

مرאد ته جو كم سياڻو אشاري سان كندو، سو . لندوאشاري سان ه ،سان ۽ تازي گهوڙو) چهي يا لكڻ( ٹٹُون ٹاري
  .لعنت سان مس كندو ٺكم אياڻو يا ننڌכ ڦ

  :ڀيٹيو
  .אنسان کي אکر بس) 290(
  אنسان אهو جو پنَء مان پروڙي ) 291(

C.f. A nod for a wise man, and a rod for a fool. 
  كجي ٺكاُء كجي، אڳلو نه ڀڄي ته پاڻ ڀڄجي ٺڑ) 292(
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ٺڑ ۽ ٺكاُء يعني ٿورو گهڻو کڑكو دڙكو كجي، پر جي وڙهندڙ ڌر نه هٹي، ته پاڻ هٹي پاسو  ِءالجهيڑي ٹارڻ 
  .)متان آبرو وڃي(كجي 

  .ٺكر وٺجي ته به ٺوكي وٺجي) 293(
  .مطلب ته سودو پكائيَء سان كجي. ٺكر جو كو ٿانُء وٺجي ته אهو به کڑكائي ڏسجي ته ڀڳل ته كونهي

C.f. Test and try before you buy. 
  .ٺلهو چڑو وڄي گهڻو) 294(

  .“، گھڻو אڀاميسکڻي كني”ڏسو . گهنگهڻي يا گهنڈڻي پوري آهي، تنهن كري وڏو آوאز كري ٿي
  .ساهيڑي ڀڳي ،ٺونٺ لڳي) 295(

ٻارن جي يارאڻيَء ”. جيكي ٺونٺ لڳڻ يعني ٿوري אيذאَء אچڻ يا جهڑي تهڑي ڳالهه سبب دوستي ڇنن، تن الِء چئبو
  .“ڀڳي ساهيڑي ،لڳي אعتبار؟ ٺونٺتي كهڑو 

  .پاپ جو گهڑو ڀرجي ڀرجي نيٺ ڦاٹي) 296(
گهڻا ڏينهن ”. گناهه جهڑא كم كبا ته كي ڏينهن شايد ڦٻي ويندא، پر نيٺ هك ڏينهن گڎي حساب ڏيڻو پوندو

  .“ڦاٹي جو گهڑو ڀرجي ڀرجي نيٺ پاپ. ي کاڌאئين ۽ هاڻ مقدمو ٿو هليسئرشوتون پ
C.f. God’s mills grind slow, but grind to powder. 

  .ِءپاپ كي مايا پرאڇت جا) 297(
  .)ڏنڈ پوندو يا چور کڻي ويندא. (گاريَء بلي وينديھت يعني گنڇپاپ جي كمائي پاپ جي پرא

C.f. Ill got, ill spent. 
  .َאبو َאمان آهي ،پاڙو) 298(

  .پاڙيوאرن کي پنهنجن وڏن مائٹن جهڑو كري ڄاڻجي
  كهڑא سيڻ؟ ،مرنديپاڻ ) 299(

سڄڻ يا ٻئي جي هٿان مرون ٿا، تڎهن هن جو لحاظ نه كري، אول  /جڎهن ڏسبو ته אسين پنهنجي كنهن سيڻ
هو جڎهن אسان جي برخالف كمر كشي بيٺا آهن، تڎهن אسين رک رکاڻي ڇو ”. پنهنجي سر بچائڻ جي كبي

  .هاڻ هنن کي هٿن جي صفائي ڏيکاربي “؟سيڻ مرندي كهڑא پاڻ كريون؟
C.f. Self preservation is the first law of nature. 

  .ي، لوكان متيون ڏئيرپاڻ نه پلي پوپ) 300(
جيكي ٻين کي كنهن كم کان جهلين، پر ساڳيو . يعني پوپٹ جهڑي “پوپٹي”زنانو نالو، אصل لفظ  “يرپوپ”

  .אئين چئبو ِءكم پاڻ كن، تن ال
  :ڀيٹيو

  .آپ نه كري ،ر ُאپديسאو) 301(
C.f.(1) practice what you preach. 

 )2 ( physician, heal thyself. 
  .پائجي ته وڏي ڍيرאن پائجي) 302(

ه كنهن جو ٿورو نه کڻجي، تمرאد . مان) ڍڳَ (אکري معني موجب ته ڌوڙ نه پائجي، پر جي پائجي ته كنهن وڏي ڍير 
  .)گهري ۽ نه وقت تي مهڻو يا ڏورאپو ڏئيجو نه ُאن جو عيوضو (پر جي کڻجي ته كنهن مڑس ماڻهوَء جو کڻجي 

  .ڇك منجهي، ته سج ڏي نهارجي) 303(
  .)تكليف پوي ته كنهن مڑس ماڻهوَء جي مدد وٺجي(
  .هن تي پاڻي آهينُ  ،پت) 304(
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پاڻيَء جو ڦڑو آڱر جي نهن تي رکيل هوندو، ته ڏאڍي سنڀال كرڻي پوندي، نه ته ٿورو ئي لوڏو אيندس، ته هارجي 
تنهنكري  .هكوאريَء پت ويئي، ته وري مشكل هٿ אيندي. پت به אئين آهي-كارِ . وري هٿ نه אيندوپوندو، ۽ 

  .رهائڻ يا آبرو بچائڻ جو گهڻو خيال كجي پت-كارِ 
C.f. Ingenuous shame once lost is never regained. 

  .پٹ ٿي گذאر، ته سگهوئي پيُء ٿين) 305(
  ).مان ڏيندא(ئي ٻيا توکي אبو كري ليکيندא  ي، تيئن هل ته سگهوجيئن پٹن کي אدب ۽ فضيلت سان هلڻ گهرج

  :ڀيٹيو
  .صاحب سنديَء ٻاجهه جو ،אدب آهي ڇٹ) 306(
  .پٹ پرאڻو ته به كو جنڈ جو نائو) 307(

كري كم آڻبو ڇا؟ مرאد ته كو وڏ گهرאڻو جي كنهن ) جنڈ ُאگهڻ جي אڳڑي( ريشم پرאڻو ٿي ويندو ته به نائو 
) کٹوال ڇكائڻ، وغيره(وڃي رسندو، ته به هن جي بڻ بنياد جو ويچار كري، مٿس كو نيچ كم سقيم حالت کي 

  .نه رکبو
  .هيرو ڌوڙ ۾ كرندو ته به ملهه كين گهٹبس) 308(

A diamond is valuable, though it lie on a dung hill. 
  
   
  .ناٺي אکيون ،پٹ پيٹون) 309(

 مطلب ته پٹ. ني אکين جي پريت مان پيدא ٿيل يا אکين جو آسابند آهيپٹ پيٹ مان ٿو ڄڻجي ۽ ناٺي אکين مان يع
  .ٻئي هكجهڑא ،ناٺي ۽
  .پينگهي ۾ پڌرو ،پٹ كپٹ) 310(

مطلب ته سلڇڻو توڙي . ڌ تڎهن ئي پوندي، جڎهن אڃا پينگهي ۾ پيو نپبو هوندوسپاٽ توڙي كپاٽ جي سُ 
אهي پٹ . ، سو ڏيهه ڏسندونتون جيكو كل ُאجاريندي” “پڌرא featuresكلڇڻو ته سندس آريکڻ يعني چهن يا روش 

  .“پڌروپينگهي ۾  ،كپٹپٹ . ئي ٻيا
  :ڀيٹيو

  .ٻاروتن ۾ پڌرو ،ٻار) 311(
  )ٻار جا كپڑא= ٻاروتا (

The child is father of the man (words worth  )  

Childhood shows the man.(Milton) 
  .نه منجهڻا ،پڇڻا) 312(

  .مرאد ته كجهه نه אچي ته بالشك پڇجي؛ سکبو אئين. منجهندאجيكي پڇندא، سي نه 
C.f. He that nothing question nothing learneth. 

  .كني جي الس ،پرאئي آس) 313(
پرאون تي آسرو . ماني کائي نه سگهبي   كني ۾ رڌل تيوڻ جي رس جلد چڑهي ويندي آهي ۽ אنهيَء سان ڍَء تي

  .نه ٿيندورکبو يعني ٻين تي ڀاڙبو ته ڍُء 
  :ڀيٹيو

  پرאئي آس، ُאپوאس ) 314(
  )بک= ُאپوאس (
  .ڦٺ تنهن جي جيئڻ کي جو رکي پرאئي آس) 315(
  .ساوא گاهه پٹن تي بيٺي ڏٺائون آهر جي آسري جهنگ نه چنائون،) 316(
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  ]جنهنكري بک مئا ،)چريا(ساوא گاهه جهنگ ۾ نه چنا  ،آهر مان کائڻ جي آسري تي ،وهٹن[
He who depends on another dines ill and sups worse. 

  .كُونئروکان كاٺ كپهه  ،پرאئي بودون) 317(
لڎبو، ته به پنهنجي دل كري ڄاڻبو ته אهو كپهه کان به كُونئرو يا ) سخت ۽ ڳرو مال(تي كاٺ ) ُאٺن(پرאون بودن 

  .אئين چئبو ِءال كو بيقياسي كري ڌאرئي ماڻهوَء تي جهجهي تكليف وאرو كم رکندو، ته ٹوكڻ. نرم آهي
C.f A hired horse tired never. 

  .پنهنجي پڇ به چڱي ،پرאئي پالهه کان) 318(
  .“پنهنجي سهنجي ”مطلب ته . پرאئي پاله کان پنهنجي گهر ۾ چانورن جي پڇي پيئجي، ته ُאها چڱي

Dry breads at home is better than roast meat abroad. 
  .אحمق نچي ،پرאئي دهلين) 319(

مرאد ته پرאئي مجلس يا . ۽ ُאتي ڌאريو وڃي نچندو، ته אهو بيوقوف چئبو) شادمانا ٿين( پرאئي گهر دهل وڄن
אحمق  ،دهلينپرאئي . منهنجي هنن سان مٹي كا مائٹي جو آٌء وאڌאئيَء تي وڃان”. مهمانيَء تي אڻ كوٺيو نه وڃجي

  .“نچي
C.f. Go neither to a wedding nor christening without invitation. 

  .پنهنجو ڀونگو نه ڊאهجي ،پرאئي ماڙي ڏسي) 320(
گهر ٻاري ڏياري ”ڏسو؛ . مطلب ته وڏن ماڻهن سان ريس كري پنهنجو خانو خرאب نه كجي، پر هوند سارو هلجي

  .“نه كجي
  :ڀيٹيو

  .چڻو هوس چهنب ۾ سو به پيس كري، باز جي ريس كري ُאڏאڻي چڑي) 321(
  )جهركي: چڑي(

Set not your house on fire to be revenged of the moon. 
  !هل ڙي ٹه ٹونگا ؛پرڻ چوي ڏونگهي کي) 322(

ڏونگهو، جنهن سان پاڻي ڀرجي، تنهن کي ٹي ٹنگ ٿين . پرڻ، جنهن سان אن ڇاڻجي، تنهن کي سوين ٹنگ ٿين ٿا
ته אهڑي کي ٹوكڻ الِء אئين جنهن ۾ سوين خاميون هجن، پر ٻئي جي ٿوري خامي ڏسي، هن کي مهڻو ڏئي . ٿا

  .چئبو
  :ڀيٹيو 

  .، ڳئون کي چوي؛ ھل پڇ كاريمينهن پنهنجي كارنهن نه ڏسي) 323(
C.f. The pot calls the kettle black. 

   .ماري کتابي ،پڑهي پاڻ نه ڄاڻي) 324(
پاڻ کي ڏوهه  ِءאڻڄاڻائيَء الجو אڻڄاڻ پنهنجي . يعني شاگرد ماري ٿو) كتابي(ُאستاد پاڻ پڑهي كين ڄاڻي ۽ کتابي 

  .ڏيڻ بدرאن ٻئي کي ڏوهه ڏئي، تنهن الِء אئين چئبو
  .لک لعنت گوڏن کي ،ُאٿي پاڻ نه سگهي) 325(

C.f. A bad workman quarrels with his tools. 
  .سڀ كو ڀتر هڻندو ،پكيَء ٻير ۾) 326(

مطلب ته فائدي وאري هنڌאن فائدي وٺڻ جي . پكل ٻير جي وڻ ۾ هركو ڀتر هڻندو ته من ٻير ڇڻن ۽ آٌء کڻان
  .مثًال كا نوكري يا چڱي مائٹي هوندي ته هركو پنهنجي الِء كوشش كندو. هركو كوشش كندو

C.f. When the tree is fallen every one goeth to it with his hatchet. 
  .بتانو وڏو ،پڳ کان) 327(
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ضروري ڳالهه کان كا غير ). אصطالح( “بتانو كڍي وٺڻ” ؛سوڏ. جو پڳڑيَء جي אندرאن پوي ،كپڑي ٹكر ؛بتانو
  .مثًال كتاب ۾ مضمون ٹيهه صفحا ته ديباچو يا منڍ وغيره سؤ صفحا. ضروري ڳالهه وڌيك ڏسي אئين چئبو

C.f. Make not thy tail brander than thy wings. 
  .ِءپيٹ ڦاٹي پوڊُوسي وجهجي پيٹ ۾ مر  ،ِءپالَء جهڑي پدمڻي جي هكي حاضر هو) 328(

  .، تن الِء אئين چئبونه كا عمدي شيِء ڏسن ته کائيبجيكي هٻڇي پيٹ ڀريل هوندي 
C.f. Better belly burst than good drink or meat lost. 

  .ئي آڱريون برאبر نه آهن پنج) 329(
  .مطلب ته سڀ ماڻهو هك جهڑא نه آهن

  .كتي جي وאت ۾ چڱو ،پنڌ کان) 330(
  .تنهن کان جهڑو تهڑو وهٹ ملي ته אهو چڱو ،پنڌ كجي

C.f. A tired traveler must be glad of an ass, if he have a not horse. 
  .كنهن كا نه ورאئي ڏٺي آهي ،پنهنجي پٺ) 331(

كنهن كا نه  ،پٺپنهنجي . كو كنهن تان نه کلي ”. مطلب ته كنهن کي به خبر نه آهي ته هن کان پوِء ڇا ٿيڻو آهي
  .“آهيورאئي ڏٺي 

No one knows what will happen to him before sunset. 
  .پنهنجي ڌنئري کي كير کٹو چوندو) 332(

  .مرאد ته پنهنجي אوالد يا شيِء جي كو به گال نه كندو
 C.f. Every cook praises his own broth. 

  .هنجينس ،پنهنجي) 333(
جيكي ٻين تي مدאر رکڻ نه چاهين سي . پنهنجي آهي ته ُאن ۾ وڏي سهوليت آهيزر، زمين يا كا به شيِء جي 

  .אئين چون
  :ڀيٹيو

  .كوئي نه لکي ،پنهنجي كکين) 334(
  -)پنهنجي گهر ۾ كنهن جي غرض يا كاڻ نٿي رهي(
  .گوبند ڳائجي ،پنهنجو کائجي) 335(
  .ِءتهڑو مٹ نه كو ،وڻجهڑو سمر آپ) 336(

C.f. In one’s own saddle one rides safest. 
  .نكو ويڄ نكو طبيب ،پنهنجي كئي جو) 337(

پر هاڻ ڇا . جاِء وكڻي ڇڎيائين ته ڏکي به ڏאڍو ٿيو آهي”پنهنجي هٿان كا خطا ٿيندي ته ُאن جو عالج كير كندو؟ 
  .“طبيبنكو ويڄ نكو  ،كئي جوٿيندو؟ پنهنجي 

  :ڀيٹيو
  .ِءدر در ڌكا کا ،هٿان پيئي نانكا) 338(

He that cuts himself willfully deserves no balsam. 
  .گڎه کي پيري ؤُ پ ،پنهنجي گتيَء) 339(

  .אحتياج مهل ناالئق کي به نياز كبو
  !ته گهوڙو گڎهه کي چوي كاكا ،وقت كري وאكا) 340(

C.f. One must fall down before a fax in season. 
  پنهنجي گهر جهڑي به كا ٻي بادشاهي؟) 341(

  .كنهن جي به كاڻ نٿي رهيس .پنهنجي گهر ۾ ماڻهو شاهه آهي، جيئن وڻيس تئين هلي
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  :ڀيٹيو
  .پرאئو گهر ٿك ُאڇلي ڏر پنهنجو گهر كن سان كري ڀر،) 342(
  .دאتا جو درگھر، پنهنجو ) 343(
  .سو ناهين بلخ بخاري ۾ اري ۾،بجو سک אپني چو) 344(
  ).كونهيپنهنجي گهر جهڑو سک بلخ بخارא شهرن ۾ به (

C.f. East or west, home is best 
  .ٻلي به شينهن ،پنهنجي گهر ۾) 345(

ٻار کي به رستي تي كو ماريندو ته ڊڄندو، پر گهر وٽ كو ماريندس ته حال . پنهنجي گهر ۾ دل ڀريل ٿئي ٿي
  .)אٿس ڏڍُ  وپنهنجي گهر ج( ڌכ ڌכ جو وڄائي كڍندس، 

C.f. Every dog is valiant at its own door. 
  ؟ؤُ تنهن کي ٻئي جي الهيندي كهڑو ڀ، پنهنجي الهي جنهن هٿ ۾ كئي) 346(

  .كين ڊڄندو) آبرو وٺندي(پنهنجي پڳ جنهن الٿي يعني جنهن پنهنجو مان نه رکيو، سو ٻئي جي پڳ الهيندي 
  .لنگهي الٿي لوئي، كيا كريگا كوئي) 347(
  .نانگو ننگان نكتو، نانگي كهڑو ننگ)348(
  .ته وڇن كهڑي پارت ،ان نكتومميهار مينهن ) 349(

C.f. Beware of him who regards not his reputation. 
  .جيسي پاڻي אٿيئي پاڙ ۾ ک،پوکين تانكي پو) 350(

جوאنيَء ۾ جيكو جس کٹڻو ”. پاڻي سكي ويندو ته پوِء پوک نه ٿيندي، تنهن كري وقت جو فائدو وٺڻ وאجب آهي
  .۾جيسي پاڻي אٿيئي پاڙ  ک،تانكي پوپوکين . هجئي سوکٹي وٺ متان پيريَء ۾ پڇتائين

C.f. Make hay while the sun shines. 
  .ته وאهي كيترو وهي ،پهير چور ٿئي) 351(

الِء آهي، سو پاڻ جي چور ٿي ٻنيَء کي لڳندو، ته وאهي يا نگهبان كيتري  َءپهير يعني لوڙهو، جو ٻنيَء جي بچا
  .گهر جي ڀاتين يا پوليس وאرن مان كو سنڀال كرڻ بدرאن چوريون كري، ته אئين چون. سنڀال كندو

  .پئسي پلو مهانگو، رپئي پلو سهانگو) 352(
گهرج مهل ُאها ساڳي شيِء . به مهانگي کڻي سستي ملندي، پر جي کپ نه هوندو ته پئسي ِءپلو توڙي كا به شي

  .رپئي به سهانگي ليکبي
  .چنتا ناهين ،ٻاهين پيٹ ٻه) 353(

زאل مري ويس باقي سکڻو سر، ”تنهن کي ڳڻتي كهڑي؟  ،جنهن کي کائڻ الِء هك پيٹ ۽ كمائڻ الِء ٻه ٻانهون
  .“ناهينچنتا  ،ٻاهين ٻهپيٹ . سو پاڻيهي پيو کٹندو ۽ کائيندو

  .سهي ئي ته منهن كارو ،ڀريوپيٹ ) 354(
جو سانگو نه كن، تن الِء אئين ) آبرو وڃڻ(پنهنجي پيٹ ڀرڻ خاطر پنهنجي منهن كاري ٿيڻ  ،جيكي אڻاسا ماڻهو

  . چون
  :ڀيٹيو

  .ڦٺ بجو كج، پر گيهه ذرو ڏج) 355(
  .ناכ كٹا تو كٹا، پر گيهه تو چٹا) 356(
  .پٺي لڎ ،پيٹ ڀر) 357(
  .مارپٺي مار، پيٹ نه ) 358(

Give me roast meat, and beat me with the spit. 
  .پيٹ نه هجي ته سونيون ڀتيون َאڏجن) 359(
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  .مطلب ته سڀ كشاال پيٹ الِء كجن ٿا
  :ڀيٹيو

  .بري بال ،پيٹ) 360(
  .هو جو مٿي کٹ، سو پڻ پٹي پيٹ کي ڄٹ، پٹيندي پيٹ کي ويو ڄمارو) 361(

If it were not for the belly the back might wear gold. 
  .سان َءٺكا ،پير کي كم) 362(

مرאد پنيس ته ناريل . ته مرאد پوري ٿيڻ تي ناريل אچي ڀڃندس ؛هكڑي ماڻهوَء تكليف مهل پير تي سکا كئي
  .كنهن كم جي كو אلهو ٻلهو كري پورאئي كري ته אئين چون. بدرאن ڏوڏي ڀڃي، אئين چيائين

  :ڀيٹيو
  .وٺ رينگٹ کي ،وهي نه وهي) 363(
  .پيو پر، ويو گهر) 364(

  .ئي خرאب پرאون يا ڌאرين کي جيكڎهن پنهجن گهرُو ڳالهين ۾ هٿ وجهڻ ڏبو ته خانو
  .پينچن ۾ پرميسر) 365(

  .كري مڃجي تجو حكم ڄاڻي، ست َءمرאد ته پئنچ جيكي چون، سو ڌڻي. ڌڻي پاڻ آهي هپئنچن ۾ ڄڻ ت
  .نقاره خدא سمجهو ،خلق كو آوאزِ  هو،ُאسي بجا سمج ،بجا كهي جسي عالم) 366(

The voice of the people is the voice of God. 
  .ڌيُء كم אچي ،ليئيَء َءپيئي) 368(

  .ٻيَء طرح به پٹن کان وڌيك نياڻين جو مائٹن ڏي هڎ كركي ٿو. ۾ ڌيُء كم אچي ٿي َءبيماري سيماري
My son is my son ,till he hath got him a wife; but my daughter is my daughter all the days of her life. 

  .ڦاٹڑي نه سبي، سا رאجا نه رאڻي) 368(
مرאد ته وڏ گهرאڻين کي به کپي، ته ڦاٹل كپڑي کي ٹوپو . אها رאجا جي رאڻي ئي نه آهي، جا ڦاٹل كپڑو نٿي سبي

  ).هپيتهه تي تهه چاڙهبو ته אها אجائي وڏ ماڻ. (אن ۾ ٰאهم كونهي. ٹاكو ڏين
Patch by patch is good house-wifery, but patch upon patch is plain beggary  

  .ڦڑي ڦڑي تالُء) 369(
  .ٿيندو) ئي گهڻو(ٿورو ٿورو كري ميڑبو ته نيٺ تالُء  

Penny and penny laid up will many .              
  .شل سنئين پئي صرאف کي ،ڦورو نه ڦولهي) 370(

אسان جي هڎي هڎي پاپ سان ڀريل آهي، پر مالك ”. کي شل چت ۾ چڱي پوي، جو אسان جا عيب نه ويچاري َءڌڻي
  !“ڦورو نه ڦولهي شل سنئين پئي صرאف کي .شل پنهنجي مهر كري

  !نه، كو ڦيرو كج فضل جو ٌءعدل ڇٹان آ) 371(
  .سا صاحب کي سٿري ،جا بندي کي بار) 372(

  .و ته سڀ سڻائيبتي رک َءمرאد ته ڌڻي .سولي آهي /هنجينکي س َءسا ڌڻي. لڳي ٿيجا ڳالهه אنسان کي ڳري يا ڏکي 
C.f Hope well and have well. 

  .جاڙي جڳ سنَئين) 373(
ٻين سان گڎ مونتي به جي אها ”. سا به جهان جي ٻين ماڻهن جهڑي. ڄائي هوندي) جاڙي(جا ٻئي ٻار سان گڎ 

   “.آٌء به אنهن جهڑو. جاڙي جڳ سنَئين ِءتكليف آئي ته پو
  .جاڻ ته جوאڻ) 374(

  .ٿي پئبو) نَوبنو(ٿڌ ٿيندي ۽ جاڻ مهٹبي ته جوאن 
  .چوي جوڙאئي ڏس، شادي چوي كري ڏس ِءجا) 375(
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  .تخميني کان وڌيك خرچ ٿئي ٿو ،بلي َءجاِء ۽ شادي
C.f Building and marrying are great wasters. 

  .نيٺ مٿو ڀڄي ،هنئيجبل سان مٿو ) 376(
  .سان وڙهبو ته پاڻ کي مارאئبو) پاڻ کان ڏאڍي( جبل 

  .كاتي كري گدري تي ته به گدري جوکو گدرو كري كاتيَء تي ته به گدري جوکو،) 377(
  .ڦر ماٿي آوي ،سر سندي آكاس كون) 378(
  .)تير هڻبو ُאڀ ۾ ته موٹي مٿان אيندو(

 C.f An ass that kicketh against the wall, receives the below himself  
  .تتي پڇ به ترندو ،جتي ُאٺ ترندو) 379(

ُאٺ ترندو  جتي ِءنل به وجها ِءجاِء جوڙאئي ته אٿيئي، ته پو” .جتي گهڻو كم يا خرچ ٿيندو، تتي ٿورو به ٿي سگهندو
  .“ترندوتتي پڇ به 

  .تتي ڍيڍ وאڙא ،جتي پاڙא) 380(
مطلب ته پاڙن ۾ جهيڑא ٿين . جا گهر به هوندא) جهيڑא كارن(ڍن يا چمارن يهوندא، ُאتي ڍجتي ماڻهو پاڙو كري ويٺا 

  .ٿا
  . تتي جهيڑא ،جتي ويڑها) 381(
  ).محلو= ويڑهو (

C.f. Where a man dwells, he shall be sure to have a thorn-bush near his door .   
  .جتي پڄڻ نه آهي پهت، ُאتي ڀڄڻ كم ڀلن جو) 382(

  .جو كم آهي) چڱن مڑسن( جتي پڄي کائڻ يا برאبري وאجب نه آهي، تتان ٹري پاسو كرڻ ڀلن
  .، تتي ڀڄڻ كم وريام جوِءجتي پڄڻ نه آهي جا   )383(

C.f It is wiser to run away when there is no remedy than to stay and die in the field foolishly, 
  .تتي كانهي تانگهه طيب جي ،جتي روشني ۽ هوא) 384(

سنڌي پنجون (جا جاِء کليل ۽ هوאدאر هوندي ُאتي كو بيمار نه پوندو، جنهن كري طبيب جي گهرج نه ٿيندي 
  )كتاب

C.f where light and air enter the doctor doesn’t 
  .تتي ٺوڳي بک نه مرن ،جتي لوڀي هجن) 385(

  .ماڻهو אوالد يا ڌن الِء پير فقير پڇن، ته هو سندين هڑ ڦرين. جتي اللچي ماڻهو هوندא، ُאتي ٺگ جاوא كندא
  .كڇ ڦريو جوڳين، سنڌ ڦري ٺوڳين) 386(

C.f An easy fool is a knave’s tool. 
  .تتي ماڳ ،جتي ماني) 387(

  .تتي گهر ٻار ،جتي روزگار
  .تتي گهر ،جتي هر) 388(
  )plough هر (
  . تتي كانڈيرو به درخت ،جتي وڻ نه آهي) 389(

  .121.جو به وڏو قدر كجي ٿو ِءאڻ هوند ۾ خسيس شي
  .تڎهوكيون چكيون ،جڎهوكا مينهن) 390(

  .مطلب ته كنهن تكليف אچڻ جي אڳوאٽ ڳڻتي نه كجي. جڎهن مينهن پوندא، گپون به ٿينديون
   
  .گورک جاڳي ،ڳيאڳي א) 391(
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  )آئيندي جو א(
  .جئن چر تئن خير) 392(
  .سڌ تي ٻڌ) 393(

)1 (  Let your trouble tarry till its own day comes .     

)2 (  Sufficient unto the day is the evil thereof .         
  .جر نئيس، جيڎي نه نئيس) 394(

درياهه ماڳهين ڏنڀرو کڻي ھن چيو ته אهو منهنجو آهي، ته  َءٻي. درياه جي ڀر تان مڇي جو ڏنڀرو لڌو َءكنهن مائي
جي كجهه ٻڎو سهن، پر ڏنو نه . ڀلي کڻي، پر كا جيڎي سرتي نه کڻي) پاڻي(אکري معني ته جل . ۾ אڇليو

  )گلشكر( .سهسائين، تن الِء אئين چئبو
  .کي جس َءجڑي) 395(

 َءجڑي. پنجاهه نه مليا، ٹيهه مليا”. يعني شكر كر ،אچي، تنهن کي شابس چؤ) ٺهي( جي پارאن جيكي جڑي َءڌڻي
  .کي جس

  .א هكڑي كپڑي کير ڀري، ٻي به ڏيندو) 396(
C.f A contended mind is a continual feast .               

  .جڳ مڑيو ئي جوאبازي، كن کٹي، كن هاري) 397(
. هارאيو) بڇڑא كم كري(کٹيو ۽ كن ) چڱا كم كري(كن دنيا ۾ אچي . وאنگر آهي َءهيُء سڄو جهان جوאبازي

  .مطلب ته جڳ ۾ رهي، جس کٹجي
  .ٻيو سڀ رهندو هت، نيكي نيندين پاڻ سان) 398(

The world is a ladder for some to go up, and some down. 
  ئن کائين؟يرن ۾ كٻجن آهرن ۾ کائي ڏٺو، سي تو) 399(

مرאد ته جن جهجهيون . ري ۾ ٿورو אن پئي ٿوٻمان وهٹ کائين، تنهن ۾ گهڻو چارو پئي ٿو ۽ تو آهر، جنهن
  .ٿينٿا مؤجون ماڻي ڏٺيون، سي ٿوري يا پوري پني تي رאضي نه 

  .ن جا هينئڑא ويچارאت ،جن کاڌא پلن جا پيٹارא) 400(
  .تن جو ُאتي به کپ ،جن جو هتي کپ) 401(

ساڌو نولرאِء ۽ هيرאنند جهڑא مڑس جي وڌيك جيئن ها، ته ديس ”. ڻي وٽ به گهرججن جي دنيا ۾ گهرج، تن جي ڌ
   “.کپتن جو ُאتي به  ،جو هتي کپ جي كي شيوא كن ها، پر جن جو

C.f Those whom God’s love, die young .                   
  .جنڈ به وאر، بٺ به وאر) 402(

  .جنڈ مان مرאد אن ملڻ، روزگار ٿيڻ، ڀاڳ ورڻ
  .بٺ مان مرאد جلڻ يا سڑڻ، چکيا تي چڑهڻ، مرڻ

  . وאر معني ڏينهن يا وאرو
 كن ڏينهن تي( .تپائڻ وאسطي ڏينهن يا وאرא ٺهرאيل آهن) تئي يا چلهي(بٺ  ،ڀڳڑن ڀڃڻ الِء /جنڈ پيهڻ توڙي ڦلن

وكري نه ملڻ ن” .ڏينهن يا وאرא ٺهرאيل آهن ،ِءڀاڳ توڙي موت ال ؛مطلب ته .)كن تي كو نه ٿين ،אهي كم ٿين
   “.تنهنجي الِء به كو ڏينهن ٿيندو يا تنهنجو به كڎهن وאرو ورندو. وאربه وאر، بٺ به جنڈ  .كري دلگير نه ٿيُء

  :ڀيٹيو
  .ڄمارא آهن ،وאرא) 403(
  .سڀان تمان ،אڄ همان) 404(
  .ته ٹيهين رאت ساڌ جي ،אڻٹيهه رאتيون چور جون) 405(
  .به هكڑو ڏينهننهن جو نته  ،سس جا سؤ ڏينهن) 406(



Gulqand- Proverbs پھاكا -گلقند  
 

32   

 

C.f Every dog has his day .                            
  .روؤرو، پڑ کڻ ته پڑ ڳؤجنڈ کڻ ته جنڈ ڳ) 407(

 .پئسي جو زور كونهي، جو אهو خرچ كريان ۽ جي نٿو كريان ته ڀائرن ۾ ڏٺو ٿو ٿيان”. ٻئي ڳالهيون مشكل
   “.جنڈ کڻ ته جنڈ ڳورو، پڑ کڻ ته پڑ ڳورو

  .تن سان كهڑيون باهيون ،کي ڏنيون ڄايونجن ) 408(
  .ڌيئر ڏجن، تن سان ساڙ وير نه رکجي نسيڻن کي پنهنجو نج
  .]ڏند نه ڏجي ،سيڻن سان[ “.ڏني ڄائي، ڇٹي وאئي”
  سو ُאلهندي ڇا كندو؟ ،جنهن ُאڀرندي تاُء نه كيو) 409(

  كهڑو سوجهرو كندو؟ /ڇا ِءجنهن ننڍي هوندي يا وقت سر ُٻوٹو نه ٻاريو، سو پو
  .سو تن ڄاڻي ،جنهن تن لڳي) 410(

  .جنهن جي تن سان كا تار لڳل هوندي، كل تنهن کي پوندي
  .تتي سيك אچي ،جتي باهه ٻري) 411(
  جتي باهه ٻري אتي جاِء جلي، پاڙيوאرن كهڑو سيك؟) 412(

C.f. The wearer knows where the shoe pinches him. 
  .ئي كري، ٻيو كري ته گهاٹو ڀري سوجنهنجو جو كم ) 413(

مرאد ته جنهن كم جو جنهن کي  .گهاٹو پيسجو روپيا سيڑאيا، ته ستر رپين  ؤهكڑي ڀٹ كنهن وאپار ۾ س
  .آزمودو هجي، سو ڀلي אهو كري، ٻيو نه كري

  .אور كري تو ٺينگا باجي جسكا كام تسكو ساجي،) 414(
C.f. Every man to his trade. 

  .אٽ نه وڃجي، تنهنجو پنڌ به نه پڇجيجنهنجي و) 415(
  .به نه كجي )ساک يا گال(جنهن كم يا ماڻهوَء سان وאسطو نه رکڻو هجي، تنهنجو ذكر 

C.f. That which will not be spun, let it not come between the spindle and the distaff. 
  .جنهن جي وڃجي گهر، تنهن جي كجي پر) 416(

هلت  ،هنڌ ڏسي ؛مطلب ته. كجي يعني אنهن جي دستور موجب هلجي )ريت( تنهن جي پر جنهن جي گهر وڃجي،
  .كجي

  .جهڑو ديس، تهڑو ويس) 417(
  .جهڑو رאُء، تهڑي رهت) 418(
  .)، رھت؛ رعيترאجا=رאُء(
  .جهڑو لڳي وאُء، تهڑي ڏجي پٺ) 419(
  .جهڑو سمر، تهڑي سامگري) 420(
  .)زنانو(. ننهڑي سوكر، جو ڏٺِء سس گهر ماُء گهر، ِءكر، جو ڏٺ ڌيئڑي سو) 421(
  .گاهه به نمي ،وאُء ڏسي) 422(
  .ملك ۾ وڃجي، ته ٻي ٹنگ کڻي لكائجي ي جيهك ٹنگي) 423(

C.f. When you are at Rome, do as Rome does. 
  .تنهن جي رکيا ،جنهن جي ويال) 424(

هجي، تنهن جو خير  )صاحبي يا حكومت(ي مطلب ته جنهن جي وאر. رکيا معنٰي بچاُء، سنڀال. ويال معنٰي وقت
  .گهرجي

  .ي ٻيهار، سچي ساک نه وسهانتجنهن جي هيكار كيائين كوڙي ٿئي، تنهين ) 425(
  .هكوאريَء كنهن جي ڳالهه كوڙي نكتي ته ٻئي ڀيري سندس سچي ڳالهه تي به אعتبار نه אيندو
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C.f. A liar is not believed when he speaks the truth. 
  .جنهنجي هٿ ۾ ڏوئي، تنهنجو مٹ هر كوئي )426(

سڀ كو אچي . آهي، تنهن جو سڀ كو مائٹ آهي )ديگ ورهائڻ وאسطي(جنهن جي جي هٿ ۾ ڏوئي يا كيوي 
  مطلب ته؛. مان دאڻا ڏي ڳلڳندس ته مون کي دي

  .سڀكو يار ،بيٺل جو) 427(
  :ڀيٹيو

  .تتي مک ،جتي ماکي )428(
C.f. A full purse never lacks friends. 

  .جنهن ساس ڏنو آهي، سو گرאس به ڏيندو) 429(
  .به ڏيندو )کاڌو(جنهن ڌڻيَء ساهه ڏنو آهي، سو گرهه 

ساس ڏنو آهي، سو  جنهن. نوكري نه ملڻ كري אرمان نه کاُء”. مطلب ته ڌڻي رאزق يا روزي رسائڻ وאرو آهي
  .“ڏيندوگرאس به 

  .אڀاري سج ِءرسائي אنهن کي پوאول ، جني ڏאند نه ٻج، تني سندس آسرو) 430(
  .سنباهي ٺاكر ،سر سر رزق) 431(

God never sends mouths, but he sends meat with them. 
   .تني ڍُء ُؤ،جني ڀ) 432(

  .“تيترو ڍُء ُؤ،جيترو ڀ”؛ يا چون
ڊڄي كي بي ڊپا ٿي، رشوتون وٺن ۽ ٻيا کوٹا كم كن، جنهن كري پنهنجي نوكري ۽ آبرو وڃائين، پر جي 

  .كنبي بلكل قاعدي موجب هلن، سي سکي روٹي کائي، پيٹ ڀرين ٿا
  :ڀيٹيو

  .تيترو فائدو ،جيترو قاعدو) 433(
Fear is one part of prudence.(2 (Fear begets care. 

  .سي نه ٿيم ُسورن ڀائي جني كاڻ كيم الئي چائي،) 434(
کوٹا كم جھڑא مطلب ته جن الِء الين چاين . الئي چائي كرڻ يعني هكڑي جي ڳالهه ٻئي کي ٻڌאئي، جهيڑو لڳائڻ

ناخلف پٹ  .جو منهنجي ُسورن ۾ ڀائيوאر يا ڏک ۾ مددگار نٿا ٿين، يا كم نٿا אچنآھي كيم، تن جو אڄ אهو حال 
  .يا بيوفا دوست الِء אرمان ظاهر كندي אئين چون

  .تر كوڙ كمايم، كم نه ساڳيا سيئي آيمجني كا) 435(
  .جني كاڻ مياس، سي كلهي كانڌي نه ٿيا) 436(

  .كلهي كانڌي يعني همرאهه نٿا ٿين جن الِء مون پاڻ ماري وڌو يعني جنهن جون تكليفون كيم، سي אڄ منهنجا
  .كني جي كاڻ، ڳئون چاريم ڳوٺ جون) 437(
  .ٿئينه  چان ڀيچي كوس، אڄ ڀِ ياي هڙھكڎهن ها) 438(

يعني كڎهن آٌء سندن אڳوאڻ هوس پر אڄ همرאهن مان  .ته ٻيا سندس ڀيچي  Captainאڳوאڻ/ڙھيرאند ۾ هكڑو ها
  .كو به نه همرאهه

  ئن ننڈون كن؟يسي ك ،جني مٿي مامرא) 439(
  .نه گهرجي )غلفت كرڻ(، تن کي سک ٿي سمهڻ )وڏيون جوאبدאري جون ڳالهيون(جن جي مٿان معامال 

It is not for a man in authority to sleep a whole night. 
  .سي لكا وتن لوכ ۾ ،جني منجهه مڻيا) 440(

آهي يعني جي كامل درويش يا هر طرح الئق אنسان آهن، سي لوכ کان لكندא وتن يعني  )جوهر(جن منجهه مڻيا 
  .پنهنجي گڻ جي ڏيکاري نٿا ڏين
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C.f. Full many a flower is born to blush unseen, and waste its sweetness on the desert air (gray). 
  .کٹڻ وאري جو سڄو منهن كارو جوא هارאئڻ وאري جو אڌ منهن كارو،) 441(

کٹندڙ اللچ سببان وري وري جوא . هارאئيندڙ وري سنڀالي رאند كندو، جنهنكري אن کي ٿوري لعنت هنئين אٿن
  .كندو، تنهن كري هن کي گهڻي لعنت هنئين אٿن

  .سو ٿكبو ،جو ڊوڙندو) 442(
  .مطلب ته خرچ يا كم ۾ ُאٻهرאئي گهڻي تائين نه هلندي

C.f. He that runs fast will not run long. 
  .جَو ڍيري، گڎه رکپال) 443(

مطلب ته אمانت . جَو ڍيري يا ڍڳي كري، گڎهه کي چئبو ته رکپال يا نگهبان ٿي بيهه ته ڇا كندو؟ کائي ويندو
  .رقم ئي توبري ۾ .هڑ ئي هالک .جي ذمي ڇڎبو ته پئسا ئي پاڻيَء ۾ )ٺڳي كندڙ( خيانت وאري جهڑو كم كنهن

C.f. give the cat the cream to keep. 
  .تهڑא ختما ،جهڑא ُروح) 444(

كو چڱو مڑس ٿي گذريو هوندو، ته هينئر به  .“ختمو ڏيڻ” ؛ڏسو ).ِءمئل ماڻهو ال( ختمو معنٰي پڇاڙيَء جي دعا
  .دل مان دعا به אهڑي نكرندي ِءوڏي دل سان دعا كبيس، نه ته سندس ال

  .تهڑא ٻچا ،جهڑא كانگ) 445(
  .مطلب ته بڇڑن جو אوالد به بڇڑو

  .אٺوَء جي آكهه ئي هكڑي) 446(
  .جي سلي ڀر به ڊڄ تنهن ،جهڑي ٻني تهڑو ٻج) 447(
  .تهڑي پيٹي، جهڑي ماُء تهڑي ٻيٹيجهڑي تاڃي ) 448(
  جهڑي مائي، تهڑي ڄائي) 449(
  .]ڌيَء= ڄائي[
  .کي ڏني الي تهڑي پني، هن الهي هنڇجهڑي ) 450(
  .يَء کي گهمروڙکو) 451(

C.f.(1) Such a father, such a son. 
(2) A chip of the old block 

  .تهڑو من ،جهڑو َאن) 452(
  .אثر ٿيندو جهڑو کاڌو کائبو، تهڑو من تي

  .تهڑي چماٽ ،جهڑو ُٻوٿ) 453(
  .كو گٿل يا אڍنگو ڳالهائيندو ۽ אڳلو אهڑو کتو جوאب ڏيندس جو وڄائي ڇڎيندس، ته אئين چئبو

  :ڀيٹيو
  .تهڑو موچڑو ،جهڑو منهن )454(
  .ناتهڑو پيش پري ،جهڑو حال حبيبان) 455(

مطلب  .کي ڏيئي، אئين چون گهري، تڎهن جيكا ٿوري گهڻي هجي، سا هن ِءجڎهن كو پريتوאن كجهه رقم يا شي
  .ته جيكي אٿم سو אوهان پيارن جي אڳيان حاضر آهي

  :ڀيٹيو
  .حال پريان نال )456(
  .جهڑو وڻ تهڑو ڦر) 457(

  .445.ڏسو . وڻ سٺو يا خرאب، ته ميوو به אهڑو ئي ٿيندو
  :ڀيٹيو
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  .مٺو نه ٿئيجو ميوو  تنهن ،جو بڻ بڇڑو جنهن) 458(
C.f. Such is the tree, such is the fruit. 

  .جهڑي ڀت، تهڑو چٹ )459(
  .جهڑي دل هوندي، تهڑא سنسكار يا لڇڻ پرאئبا .چٹ يعني نقش

  .تهڑي لڻبي ،جهڑي پوک پوکبي) 460(
  .چڱن كمن مان چڱو ۽ بڇڑن مان بڇڑو نتيجو نكرندو

  :ڀيٹيو
  .كو نه لڻندوكو كڻك  ،پوکي وَ ج) 461(
  .كرند پسند، ڏيند لهند) 462(
  .]سو لهبو ،جيكي ڏبو .جهڑא كم كبا تهڑو نتيجو ڏسبو[
  .تهڑي ڀرڻي ،جهڑي كرڻي) 463(

C.f. As you sow, so you must reap. 
  .تهڑيون ٹي ويهون ،جهڑي سٺ) 464(

  .تيترو ،تك ،تائين جيئن؛. مطلب ته ڳالهه مڑيائي ساڳي
  :ڀيٹيو

  .ساڍא ٻهجهڑא אڍאئي، تهڑא ) 465(
C.f. Six of one and a half dozen of the other. 

  .تيترא هيانَء ،جيترא وياَء) 466(
  .سڀني تي هكجهڑو پيار. مائٹ کي جيترא ٻار אوتريون دليون آهن

  .تيڎא لوڏא ،جيڎא ُאٺ) 467(
  .تيتري جوאبدאري يا تكليف وڌيك عهدو جيترو وڏو،

C.f. High winds blow on high hills. 
  :ڀيٹيو

  .ئي نه ڏسي ويندو كو ،אيندو سڀكو ڏسي) 469(
C.f. A great ship have deep water. 

  .تيڎي بکيا ،جيڎو پٹ) 470(
 ؛جهڑو .مطلب ته ڌڻي سڀ كنهن کي سندس قدر سارو رزق ٿو رسائي. پٹ يعني كشتو، جنهن ۾ فقير بکيا وٺن

  .کي مڻ ۽ كيليَء کي كڻ َءهاٿي
  .كهجيجيري الِء ٻكري نه ) 471(

  .ٻئي جو گهڻو نقصان نه كجي ،پنهنجي ٿوري فائدي الِء
C.f. He sets my house on fire only to roast his eggs. 

  .جيسين ڍאئو ساهه کڻي، تيسين بکئي جو ساهه وڃي) 472(
  . “جيسين ڍאئو مٿو کنهي، تيسين بکئي جو مٿو وڃي”يا 

تيستائين  ،كنهن غريب کي نوكري وٺي ڏيڻ الِء سنڀري مثًال جيستائين كو وڏو ماڻهو. مٿو وڃي يعني مري
  .غريب بک ۾ مري

  .تيسين كرهه ُאجهاڻي ،جيسين للو کڻي لٺ) 473(
  ]تيستائين معاملو پورو ٿي وڃي  ،جيستائين كو لٺ کڻي سنڀري[

One man’s breath is another man’s death. 
  .تنهن لمندא كن ،جيكا ڌאريان ٻكري) 474(
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  .جيكر نوكر بيهاريون تنهن ۾ هكڑو نه ٻيو عيب. اليان تنهنجا كن پيا لڎن يا لپ لپ كنجيكا ٻكري پ
  .تيسين آس ،جيسين ساس) 475(

ٻي معني ته ماڻهو جيستائين جيئرو آهي، . بيمار ۾ جيستائين ساهه آهي، تيستائين سندس ڇٹڻ جو آسرو آهي
  .تيستائين آسون ُאميدون كين ڇڎيندو

C.f While there is life there is hope. 
  . جيكي كري گيهه، سو نه كري ماُء پيُء) 476(

  .אهڑي طاقت مائٹ ڏيئي كين سگهندא. آهي ِءمطلب ته گيهه وڏي طاقت وאري شي
  :ڀيٹيو

  .َאن وڌאئي אوجهري، گيهه وڌאئي کوپري) 477(
  .سو آنهن ۾ پوندو ،جيكي کوهه ۾ هوندو) 478(

جيكو لڇڻ  مطلب ته جنهن ۾. ۾ پوندو )troughحوض (ته אهو آنهن . کوهه ۾ پاڻي مٺو هوندو، توڙي کارو
  .هوندو، سو אهو ظاهر كندو

  :ڀيٹيو
  .جيكي كني ۾ هوندو، سو پاٽ ۾ پوندو) 479(

Nothing comes out of the sack, but what was in it. 
  .سو وهي پوندو پاڳ ۾ ،جيكي هوندو ڀاڳ ۾) 480(

  .ئن ٿيندويئن لکيل هوندو تيمطلب ته نصيب ۾ ج
  .جيُء خوش ته جهان خوش) 481(

هن بيمار کي ”. پنهنجو جيُء خوش آهي ته پنهنجي ليکي ته سارو جهان خوش آهي؛ نه ته كجهه به مٺو نه لڳندو
  .“خوشخوش ته جهان  جيُء. جون אهي ڳالهيون كٿان وڻنديون توهان
  :ڀيٹيو

  .آپ سکي ته جڳ سکي) 482(
C.f Sickness tells us what we are. 

  .جو جيئي ٿو پاڻ الِء ،جو مرڻ ڀلو آهي ُאن .جو جيئي ٿو ٻين الِء ،جو جيئڻ ڀلو آهي ُאن) 483(
  .مطلب ته سڦلي حياتي אها جا ٻين جي ڀلي كرڻ ۾ گذאرجي

  :ڀيٹيو
  .كتا به پيا پاڙين ،پيٹ) 484(

He is unworthy to live, who lives only for himself. 
  .پير جو تركڻ چڱو ،ڄڀ جي تركڻ کان) 485(

  .چڱو ته אهو وڌيك) ٿاٻو کائجي ۽ ٿورو אيذאُء אچي(گٿل ڳالهائڻ مان وڏي خرאبي، تنهنكري אنهيَء کان پير تركي 
C.f. Better the foot slips than tongue. 

  .אگهه مڑيوئي هكڑو ،ڄڱر ۽ ڄار) 486(
ڄار، جنهن ۾ پيرون ٿين، تنهنجي كاٺي . ڄڱر، جنهن ۾ ڄاڱوري ٻير ٿين، تنهنجي كاٺي مضبوط ۽ مهانگي

  .۾ كو فرق نه رکي، ته אئين چون الئق ۽ ناالئق جي وچ، ُאچي ۽ سادي كو جڎهن. كچي ۽ سستي
  :ڀيٹيو

  .ٹكي سير کاڄا ،ٹكي سير ڀاڄي) 487(
  !ٻوٿيون-ڍون مڑيئي كارَ ر) 488(

C.f All cats are alike grey in the night. 
  .نه ٿيندو آهي كو ، كوڄمندي ڄام) 489(
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قابل  ِءٿورو سکي ٿو، پو كو ٿورو مطلب ته هر .نه ٿيندو آهي كوكو ) ُאستاد يا كاريگر(ڄمڻ سان ئي حاكم 
  . ٿئي ٿو
  :ڀيٹيو

  .نه אيندو آهي ماُء پيٹان كو سکي كو) 490(
C.f No man is his craft’s master the first day. 

  .جهجهو فكر ،جهجهي هوند) 491(
  .کي فكر به گهڻو ته متان كو ڦرين جن وٽ ڌن گهڻو، تنهن

  :ڀيٹيو
  . تتي رنج ،جتي گنج) 492(
  .گهڻو مال، گهڻو وبال. يا

C.f. Much coin, much care. 
  .پنهنجا رنگ ،جهنگ) 493(

  .ٻهرאڙين جي نظارن ۽ فرحتن جي ساک كندي אئين چون). پنهنجوشهرن جو (پنهنجو آهي) نظارو(جهنگه جو رنگ 
God made the country, and manmade the town. 

  .جهيڑو کهه پيو جهيڑو، جهيڑو ته گلي جو هار جهيڑو )494(
كري ) ِءپياري شي( پر جيكڎهن معاملو يا بحث مباحثو كرڻو پوي، ته گلي جو هار .)نه كجي(جهيڑو کڎ ۾ پوي 

  15.ڏسو. يعني אهڑي مڑسي يا قابليت ڏيکارجي، جو אڳلو سمجهي، ته كنهن مڑس سان كم پيو هوم .سمجهجيس
C.f. Beware of entrance to a quarrel, but being in bear it that the oppose may beware of thee. 

  .نيوאلي حاضر ،چور َءچاكري) 495(
مهل ) کائڻ(نيوאلي يا گرهه  مهل چورن وאنگر ڀڄي يا كم کان نٹائي؛ پر) كم كرڻ(يا خدمت  َءجيكو چاكري

  .אئين چون ِءحاضر ٿئي، تنهن ال
  :ڀيٹيو

  .کائڻ مهل کرو، كم مهل ٻرو) 496(
  )تپ: ٻرو(
  .کائڻ وير مڑس، هاج وير ڇوكر) 497(

C.f (1) To quake at doing and sweat at eating. 
     (2) Be not fast to feast and leave to labor. 

  جي؟ ۾ آكڑي ڇا َءچاكري) 498(
  .آكڑ نه ڏيکارجي ِءنوكري كرڻي هجي ته پو

  .אڻي شاهدڑشاب ،چانڈيا چور) 499(
كو ماڻهو چوري يا ٻيو كو کوٹو كم كري ۽ سندس كو سنگتي چوي ته هي . אڻي، ذאتين جا ناالڑچانڈيا ۽ شاب

  .هن مرאد سان ته ٻئي ملتي آهيو، تنهنكري تنهنجي ڳالهه تي אعتبار كونهي .بيڎوهي، ته אئين چونويچارو برאبر 
  :ڀيٹيو

  .ڇوڙ ڳنڍ ي ،چورن جا ڀائر) 500(
C.f Ask my companion if i am a thief. 

  .كڎهن ٹنگ ۾ كڎهن ٻانهن ۾ ،کي چوڙو َءچري) 501(
  ).كري هن جو خيال نه كجي يا ساڻس مٿو نه هڻجيتنهن (بيعقل كڎهن كهڑن ته كڎهن كهڑن پورن ۾، 

  :ڀيٹيو
  .چرين جا پور مٿي جا سور) 502(
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  .چرين كهڑא چت مَئن كهڑא مامرא) 503(
  )معامال :مامرא(
  .؟ چي ويرאن وير وڌ“كَئن”چريا، ) 504(
  .وאڇان وٺجي هكڑي ،چريا ڏيئي چار) 505(
  !عيد مبارכ ،چريا چرين گڎيا) 506(

C.f Mad folks are not to be argued with. 
  .چريو ته به گهر ڏي وريو) 507(

  . كو بيوقوف هوندو ته به پنهنجي مطلب جي ڳالهه ڳڻيندو
  .چري آهي، چكي آهي، پنهنجي پهه تي پكي آهي) 508(
  .سڀكو پنهنجي ڏر تي ڏאهو آهي) 509(
  .كو چريو ته به ڀتر ُאڇلي گهر ڏي) 510(

C.f Even fools sometimes speak to the Purpose.. 
  .ڳڻي هڻجن موچڑא ،کي چار َءچڱائي) 511(

  .282كنهن سان چڱائي كجي ۽ هو ُאٹلندو شوخ پئي ته אئين چون . پادر ڳڻجي ٿا لڳن ِءאکري معني چڱائي ال

Kindness is lost upon ungrateful man. 
  .به پيئي ڳائبي ِءپو ،چڱن جي چڱائي) 512(

  .به ماڻهو سندين ساک پيا كندאچڱا مڑس مري ويندא ته 
Good men must die, but death cannot kill their names. 

  .چڱو ڀلو کائي َאن، نا چڱو کائي ڌن) 513(
  .تي خرچ ٿين ٿا، تنهنكري بيمار ڄڻ ته ڌن ٿو کائي َءبيماري

C.f. diseases are the tax on pleasure. 
  .سو دل تي ،چلهه تي) 514(

  .هوندو سو ياد پوندو ]سدאئين ساڻ [جو کائڻي پيئڻي گڎ 
  .چلهه کان دُور، سو دل کان دُور) 515(
   .جني پکا אوڏڙא ،سيئي سڳا سيڻ) 516(
   ]گهر ويجها  =אوڏڙא  [
  .وٿ پيئي ،ڀت پيئي) 517(
  .قنڌאرون پار ،كنڌيون پار) 518(

  .سو قنڌאر کان به پري ]پاڻ کان پري  [ .يعني درياه جي كنڌيَء جي پرينَء ڀرقنڌאرون پار 

C.f. out of sight, out of mind. 
  .سڄي پاڳ ِءچنڈ کي ڏهي، پو) 519(

سڄي پڳ ُאڇلبي ته به  ِءڇني، ُאن ڏي ُאڇلبي ته ُאنجو ثوאب وڏو؛ پو ]ڌאڳو يا تند  [نئون چنڈ ڏسي، پڳ مان ڏهي 
  .جي گهڻي کان بهتر آهي ِءمطلب ته وقت سر ٿوري مدد يا صالح پو. אهو ثوאب نه ملندو

Better one world in time than two afterwards. 
  .پنهنجو كيتو پيو کائي ،چور کي) 520(

  .کي وويك يا ضمير پاڻ مرאدو پيو وڍ وجهندو نکوٹن كم كندڙ
C.f. a guilty conscience needs no accuser. 

  .تي وڃي بيٺا ککڑين ،ي چورندچونڈي) 521(
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موتين جي سمجهي کنَئين؛ پر پوِء  ،كن چورن كٿي چوري كندي ٻيا مال ڇڎي، ڳولي ڳولي هك ننڍڙي هڑ
  .چڱي چونڈ نه كري ته אئين چون  كو مائٹيَء وغيره جي! کڑא پيل هئاووڃي ڏٺائون ته ُאن ۾ ک

C.f. you fish fair and catch a frog. 
  .وڏو ڦير آهي ،چوڻ ۽ كرڻ ۾ )522(

  .چوڻ سٿرو آهي، پر אئين كرڻ ڏکيو آهي
  .كو چئي، کرو كو رهڻيَء رهي چوڻيَء هر) 523(

C.f. saying and doing are two things. 
  .كنهن نه ڌوتي ،ڇوكرאڻي پوتي) 524(

ٻارאڻي  َءجي هلت كندא ۽ אنهي َءتنهنكري بيعقلي .ڇوكرن يا ٻارن کي ڀرم شرم يا مان شان جي سڌ نه پوندي
  .ڳالهه ۾ كنهن به سياڻي کي پوڻ نه گهرجي

   .ٻار نيٺ به ٻار) 525(
  .“ٻار ٿي ڇٹندא ،ٻار”يا 
  .ٻار ٻارאڻي كئي، تون ڏس پاڻ ڏي )526(

C.f boys will be boys. 
   .لعنتي ،حجتي) 527(
  .گهڻي لعنت ،گهڻي حجت .يا

  .هالئبي ته قرب ويندو ۽ אڳلي ۾ ڌكار جاڳندوكنهن تي گهڻي حجت 
C.f too much familiarity breeds contempt. 

  .وאت مٺو نه ٿيندو ،حلوي حلوي چوندي) 528(
  .هڎ نه هالئبو ۽ رڳو زبان سان سڌ كبي، ته مطلب نه ٿيندو

  .بک ُאڃ كين لهي ،אن پاڻي جي نانَء سان) 529(
  .بنا پنڌ كئي ،كوه ننگر پهچي كون )530(

C.f the belly is not filled with fair words. 
  .عرאقڻ کي אِٹيون هڻي ،حمائتڻ گڎهه) 531(

ناالئق کي كا پشت . کي لتون هڻندي َءگڎهه کي كا حمائتڻ يا مدد كندڙ هوندي، ته عرאق شهر جي אصيل گهوڙي
  .هوندي ته كنهن אشرאف سان جهڳڑندي دير نه كندو

  .بهاني موت ،حيلي رزق )532(
  .جو ٿي אيندو ]بيماري سيماريَء [به هك نه ٻيو بهانو  ِءروزگار جو رستو كنهن حيلي يا ُאپاَء سان کلندو ۽ موت ال

C.f death always finds an excuse. 
  .خرچ کاُء، ڏئي شاه) 533(

  .ِءخيرאت بلي خرچ ۽ تون به کاُء، ته ڌڻي سڀكي ڏيند
  رک كفن كو،چک ڊאل مال ڌن كو، كَوڙي نه ”

  “.جس ني ديئا هئي تن كو، ديگا وهي كفن كو
C.f. give and spend, and god will send. 

  .خرخسو نه خالي، آڌيو نه ته پائلي) 534(
كنهن ڳالهه الِء . نه چئبو؛ آڌيو نه، ته پائلي ملي ]سکڻو يا אجايو[يعني هل بکيڑو يا گوڙ خالي   ]خرخشہ[خرخسو 

  .ڌنَئجي ۽ كجهه ملي ته אئين چئبو
  .دאل روٹي کاڌي ڌن کٹي ته کٹڻ ڏي) 535(

  .کٹو، ته مٿس ميار كانهي  وאجبي خرچ كندي كو
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  .ڏندڻ كندي ڏند گسن ته گسڻ ڏي) 536(
  .ڦڻي ڏيندي وאر کسن ته کسڻ ڏي )537(
  .ه رسڻ ڏيسچ چوندي يار رسن ت) 538(
  .دאئي کان پيٹ ڳجهو كونهي) 539(

  .جو كنهنجي حال مان پوري طرح وאقف هوندو، ته אئين چوندو
  .درياه ڀر تي ڇوكر كڎي אڄ نه ٻڎي سڀان ٻڎي) 540(

مطلب ته کوٹن كمن جو نتيجو نيٺ . درياه جي كنڌي تي كو ڇوكرو رאند كندو، ته هك نه ٻئي ڏينهن ٻڎندو
  .ڏسبو

  .سو به نه جيئو ،هٿ وجهي نانگن جي ٻر ۾ ،نالو جيئو) 541(
Those who play with edged tools must expect to cut themselves  

  .كونهي ،دک بنا سک) 542(
  .ڏبي، تڎهن سک ماڻبو ]تكليف  [پنهنجي ديهه کي دک 

  .نه ٿئي ،رنج بنا گنج) 543(
   ]خزאنو، جهجهو مال  =گنج [

 C.f. no gains without pains. 
  .سڀكو هر ڀڄي ،دک ۾) 544(

  .كري ٿو ]ڌڻي جي عبادت  [دک جي مهل سڀكو هري جو ڀڄن

The chamber of sickness is the chaple of devotion. 
  .دل کوٹي ته عذر گهڻا) 545(

هك نه ٻيو بهانو . تنهن وٽ بهانن جي کوٽ نه هوندي) كم كرڻ تي نيت نه هوندس( جنهنجي دل کوٹي هوندي
  .ڏيندو

  .دل سوڙهي نه هجي، ته جاِء سوڙهي نه چئجي) 546(
C.f Where there is a will, there is a way. 

  .نهن کان ماس وڇوڙي ،دولت) 547(
  .ي كري پيُء پٹ کان ۽ ڀاُء ڀاُء کان وڇڑي ٿوجمطلب ته ناڻي . ينهن کان ماس وڇوڙي معني سڳا مائٹ ڌאر كر

C.f Money is the sinew of love, as well as of war. 
  :ڀيٹيو

  .مايا ڇلڻي آهي) 548(
  ڀنڀالئيندڙ=ڇلڻي 

  .درست ٿيا ،دير پيا) 549(
  .جنهن كم ۾ دير پوندي، سو پاڻيهي ڌڻي رאس كندو

C.f. He winneth that waiteth. 
  .ڌرم نه ڇوڙيئي ،يئيڑڌرت پ) 550(
ٿوري جيئڻ وאسطي ”. ته به پنهنجو ڌرم كرم، فرض يا نيكي نه ڇڎجي ]مري وڃجي  [۾ پئجي وڃجي  َءيرتڌ

  .“ڇوڙيئي ڌرم نه ،يئيڑپ ڇو كوڙ ڳالهايان؟ ڌرت
C.f Do what you ought, come what may. 

  .ته چمكا ڏئي نور ۾ ،ڌن هجي ڌوڙ ۾) 551(
  .106.ڏسو. ۾ پوريو هوندو، ته به سندس لڇڻ مان سندس شاهوكاري پڌري ٿيندي ]کڎ  [كنهن پنهنجو ڌن ڌوڙ 
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  .و ته ڌڻين كين ڇڎيويه ي ۾ كيڌنئر) 552(
  .فائدي يا گڻ وאري شيِء هجي ته مالك جيكر كين ڇڎين

  .ڌڻ ته ڌڻي) 553(
  .ئي جهڻ جهڳو هته مطلب ته گهر ته گهر ڌياڻي، ٻار ته مائٹ، كارخانو ته سيٺ، جو سنڀال لهي؛ ن

  :ڀيٹيو
  .، ڌڻ ري سڃو ڌڻارسڃوڌڻي ري ڌڻ ) 554(

C.f What is an army without a general? 
  .ڏאڍو سو گابو )555(

  .)ويندو ٻين کي ماري( جيكو ڏאڍو سو مڑس هوندو، سو زور ٿيندو
  .ڏאڍي جي لٺ کي ٻه مٿا، جيڎאنهن ڦيرאئي تيڎאنهن سنيئن) 556(
  . ئنيئن ٿيندو ٿيچوندو ج ئن،يسٻر سان سينئن كبي ك) 557(

   ]ڏאڍي سان حد جو ورهاڱو كبو ته سندس مرضيَء موجب فيصلو ٿيندو [ .حد= سينئن. ڏאڍو =سٻر

C.f. Might overcomes right. 
  .ٻه جنگهو ڦاسي ،ڏאهو كانُء) 558(

אجائي سياڻپ . ڦاسنئي سياڻو، پر ماري ڦاهي אهڑي ڊول سان منڈين، جو كانَء جون ٻئي ٹنگون ُאن ۾  كانُء گهڻو
  .كري كو كنهن ڳالهه ۾ چؤکنڀو ڦاسي ته אئين چون

C.f. He who is too wise, become a fool. 
  .مڇر گهڻا ،ڏٻري ڍور کي) 559(

  .كنهن ماڻهوَء کي هك نه ٻي بيماري نه ڇڎي ته אئين چون
C.f A lean dog gets many fleas. 

  .سويرو پالڻي ،ڏٻري جو ڌڻي) 560(
كو ضعيف يا . ئي پنهنجو وهٹ پالڻي پنڌ پوندو، ته وقت سر وڃي گهر پهچندو سويل ،جو مالك ڏٻري وهٹ

  .ٻين کان אڳڀرو نكرندو تڎهن مس ٻين سنئون پهچندو ،منڈو
C.f. A lame traveler should get out betimes. 

  .َאڻ ڏٺي کي ياد كر ،ڏٺو سڀ وسار) 561(
 .אڻ ڏٺو يعني ڌڻي جو هنن אکين سان كنهن جي ڏسڻ جو نه آهي. ٿيڏٺو يعني هيَء دنيا، جا אکين سان ڏسجي 

کي ياد  َءجڎهن كو گذريل وقت جي دکن سکن جون ڳالهيون كري، ته אئين چون، ته אهي ڳالهيون وساري ڌڻي
  .كر

  :ڀيٹيو
  .جڳ لڑني دي ،رאم سمر) 562(
  .ڏجي نه، ته ڏکوئجي به نه) 563(

  .گارين سان. ڏکوئجيس ليَء کي كجهه نه ڏجي، ته دل به نهאسو
  .ڏچر گهوڙو، سچر زאل، ٻئي کڎ پيا) 564(

زאل ذאت کي چٹو  .אهي ٻئي کڎ پيا) کائي( ۽ زאل جا سدאئين پيئي چر چر كري) کائي( گهوڙو جو برאبر نه چري
  .چڱو نه

  .ٿڻن ۾ نه پوي ،ڏڌو کير) 565(
  .جو كم هٿان ويو، سو وري هٿ نه אيندو. مينهن وغيره جو کير ڏهبو ته موٹي אن جي ٿڻن ۾ كين پوندو گانِء،
  :ڀيٹيو

  .کٿي ڏאڙهي هٿ نه אچي) 566(
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C.f. What is done cannot be undone. 
  .ڏنو ٻنو آهي) 567(

  .كري مصيبتون ٹريو وڃنجي يعني خيرאت كرڻ  .آهي) ِءمصيبتن ال( ٻنو يا جهلو .ڏنو يعني خيرאت
  .دس پاوي ،אيك ديوي) 568(
  .آخرتڏه دنيا، ستر ) 569(
  .ڏنو ٿئي نه كنو؛ پوک كڻو، ته ٿئي گهڻو) 570(
  .ڏي ته ڏيئي، سلو سائو ٿئيئي) 571(

C.f (1) Alms are golden key that opens the gate of heaven. 
(2) the hand that gives gathers. 

  .ڏنو ڏאڻ مَئو پٺاڻ، ورאئي وٺي بي אيمان) 572(
  .ي אيمان جو كمكنهن کي كجهه بخشش ڏيئي موٹائي وٺڻ ب

C.f Give a thing and take again, and you shall ride an hell’s wain. 
  .ڏني جو پٹ ڇٹو) 573(
  .ڏنو پٹ ڇٹي جو .يا

  .ڏنو ۽ ڇٹو ناال؛ مطلب جنهن قرض ڏنو سو آزאد چئبو
C.f. Out of debt, out of danger. 

  .ڏوڏي کي به پتو آهي) 574(
אنسان کي پتو يعني دل آهي تنهنكري وقت تي ساڙ .کائبو ته ڇاتي پيئي سڑندي ]رنگ جو سائو[ ڏوڏي جو پتو 

  .لڳندس
E.f. even a fly hath its spleen. 

  .ڏئي مٿيون، پر كنهن جي هٿون) 575(
  .پر كنهنجي معرفت ڏئي ٿوآھي  ]ڌڻي  [سڀني کي ڏيڻ وאرو 

  .كال ڌرم ،ڏيسا چال) 576(
  .جو ڌرم يا فرض سمجهجي يعني אن موجب هلجي) كٹنب(كل  پنهنجي) ريت رسم(ديس يا ملك جي چال 

  :ڀيٹيو
  .جي ڇڎين אباڻي وאٽ ،چريا سي چئجن مکڻ وهي الٽ، ،ڏڌ ولوڙجي مانڌאڻيَء) 577(

Conform to common custom, and not to common folly. 
  .كُوڙو نه ٿجي ڏينهن جو كُوڙو ٿجي، رقم جو) 578(

پر ماڳهين رقم אلي وڃجي، تنهن کان אها دير  .وبٿ وپهچائڻ كري ڏينهن جو كوڙٺهرאيل مدي کان پوِء رقم 
  .چڱي

C.f Confess debt, and beg days.  
  .ڏيڻ ڏکيو آهي) 579(

  .ٻئي کي كڍي ڏيڻ ڏکيو كم آهي   پنهنجو پئسو
  .ٹيئي אهنجا) مرڻ(ڏيڻ، ڏيهه ڇڎڻ ۽ ڏيهي ڇڎڻ ) 580(

I love you well, but touch not my pocket. 
  .، جنهن جي وאئيَء ۾ ور گهڻاِءڊڄ تنهنجي ڊא) 581(

  .ڦرندي گهرندي وאرو يعني جنهن جي زبان هكڑي نه آهي، تنهن کان ڊڄڻ گهرجي
  .جو منهن تي كوڙ ڳالهائي ،ڊڄ אنهيَء کان) 582(
  .جو کڎ تي بيهي گاريون ڏئي ،ڊڄ אنهيَء کان) 583(
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C.f. Beware of breed; i.e. an ill-breed. 
  .مُور نه الڀ ،ڊني وאڻئي) 584(

خريدאري توڙي وكري مهل جو وאپاري پيو ڊڄندو ته متان אگهه لهن چڑهن سو فائدو ته نه كڍندو، پر مور به 
  .مرאد ته دل جي همٿ ڌאرجي. وڃائيندو

C.f. Nothing venture, nothing have. 
  .א شهر ۾، لڑكا بغل ۾رڍنڍو) 585(

  .كا شيَء אکين אڳيان هوندي به كو אها پيو ڳولي ته אئين چون. گهمايو אٿسٻار كڇ ۾ ۽ شهر ۾ پڑهو 
The butcher looked for his knife, when he had it in his mouth. 

  .ساٺ گهڻا ،رאت ٿوري) 586(
كو گهوٽ پنهنجي كنئار ڏسڻ الِء آتو . رאت باقي ٿوري وڃي بچي آهي ۽ وهانَء جا ساٺ سوڻ وڌאئي ڇڎيا אٿن

  .هاڻ مطلب ته ٿوري وقت אندر گهڻا كم كرڻا پيا آهن. ، تنهن אئين چيوهو
C.f. The day is short and the work is much. 

  .ڳالهيون نه پڑن ،رאت جُون) 587(
  .بيهك نٿيون کائين ،رאت جو كيل ڳالهيون

  :ڀيٹيو
  .رאت گئي، بات گئي) 588(

Words spoken in an evening, the wind carrieth away. 
  رאجا אکيين כ كنين؟) 589(

  .رאجا نياُء كندو אکين ڏٺي ڳالهه پٹاندر يا كنهن سان ٻڌل ڳالهه پٹاندر؟ مرאد ته ٻڌل ڳالهه تي אعتبار نه كجي
One eye-witness is better than ten hearsays. 

  .رت كٹورو ڏجي، تڎهن ڀت كٹورو ملي) 590(
  .ڎهن ٿورو گهڻو روزگار حاصل ٿئي ٿوجهجهي محنت كري بدن جو رت ست ڏجي ٿو، ت

  :ڀيٹيو
  .پگهر بنا پئسو نه ملي) 591(

C.f. No sweet, without sweat. 
  .رت ونگو به وري) 592(

پاڻ ۾ ٺهيل نه هوندא، ته به وقت تي هكٻئي ڏي رڳ ) ڀائر وغيره(سنئون ٿيندو يعني مائٹ   ڏنگو رت به
  .ڇكيندين

  .پنهنجا وري به پنهنجا) 593(
  .جگر نيٺ به جگر) 594(
  پر توڙي ڏجي پاڻ، ته به پر پنهنجو نه ٿئي) 595(

  ڌאريو =پر 
  . هڎ بنا سڎ كو نه ڏئي) 596(

  ).پنهنجو كم אيندو( 
C.f. The blood is thicker than water. 

  .رڌي پكي به يا نصيب) 597(
  .به نصيب ٿئي يا نه) ٺهيو ٺكيو كم(رڌل پكل طعام 

  . دאڻي دאڻي تي مهر) 598(
  ).قسمت جو ٺپو=مهر (
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Between the hand and the lip, the morsel may slip. 
  .وڄائيندي ورهيه ٿيا ،رڍن אڳيان رباب) 599(

  204 .ڏسو .بيعقل سان ورهيه مٿو هڻبو ته به كين سمجهندو
  “.אڳيان رباب وڄائيندي ورهيه ٿيارڍن . پئنچن هيترو پكاريو ته به زאلن ڏيتي ليتي نه ڇڎي”
  .سوين سنت چون ته به ٻوڙא ٻڌن كينكي) 600(

C.f. There is no profit in teaching a pig to play the flute. 
  .آنڈא چيرين ،رכ جا چڻا) 601(

  .کائبو ته نه ڦٻندو ،رכ جا چڻا يعني ڏאڍي جو مال
C.f. He that eats the king’s goose shall be choked with the feathers. 

  .زن پٺيان عيدون، عيدن پٺيان روزאرو) 602(
  –مطلب ته . بکن پٺيان ڍُء، ۽ ڍَء پٺيان بک

  .دکن پٺيان سک، سکن پٺيان دک) 603(
  .الهين پٺيان چاڙهيون، چاڙهين پٺيان الهيون) 604(

C.f. Sadness and gladness succeed each other. 
  .زאالن ڌאوڻ، مردאن کاوڻ) 605(

  ).ڦڑتائيَء جو تاكيد(، ۽ مردن کي جلد ماني کائي ُאٿڻ گهرجي )ستر جو تاكيد(گهرجي زאلن کي جلد وهنجي ُאٿڻ 
C.f. Quick at meat, quick at work. 

  .زאلون زאلن جو کاڄ) 606(
  .زאلن جي صحبت زאلن جو قوت آهي يعني אهي پاڻ ۾ ٺهن

C.f. Geese with geese, and women with women. 
  .نڀاڳن کي وڃڻيسڀاڳن کي كار، ) 607(

  ).فرحتون وٺن(  سڀاڳا سي جي كم ۾ رڌل؛ ۽ نڀاڳا وڃڻا هڻن
  .بيكار کان بيگار ڀلي) 608(
  .كي سيئا كرڑيڌكپڑي ئي אُ  بيكار مباش كڇ كيئا كر،) 609(

C.f. Better work for nothing than be lazy. 
  .پنهنجي پائي ٹنگبي ،سڀ كا ٻكري) 610(

  .مرאد ته سڀ كو پنهنجو كيتو پاڻ لوڙيندو. سندس پير کان وٺي ٹنگي ٿوسڀ كنهن ٻكريَء کي كاسائي 
  .جو هٿ كري، سو هٿ پائي) 611(
  ).نتيجو ڏسي =پائي (

Every herring must hang by its own head. 
  .پنهنجا سُور ،سڀ كنهن کي) 612(

  .سڀ كو پنهنجي هك نه ٻئي ڏک جي ڳالهه ڳڻي ٿو
  :ڀيٹيو

  .پٹي سڀ كا پنهنجا ،پرאئي پٿر) 613(
C.f. Every heart hath its own ache. 

  .ثاني شريك ،سڀ كو (614)
  .كو به گهٹ كونهي. سڀيئي پاڻ ۾ هك جهڑא ڀائر آهيون

  .كنهن کي گهٹ نه ڄاڻ، جي چاهين ملڻ محبوب جو) 615(
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However wretched a fellow mortal may be, he is still a member of our common species. (Seneca). 
  .سڀ كو پاڻ کي ميان مٺُو سڎאئيندو وتي) 616(

  .سڀ كو پنهنجي ساک پاڻ كري ٿو، يا پاڻ کي وڏو سڎאئي ٿو
C.f. Every sprat now a days calls itself a herring. 

  .سڀ ڳالهه ۾ حكمت) 617(
كري  ِءڌڻي سڀ אسان جي ڀلي ال مطلب ته. كا ڳالهه ظاهري خرאب، ته به ُאن ۾ كا سياڻپ يا معني رکيل هوندي

  -ٿو، تنهن كري هئن به چئون ته 
  !جا جوڙيائين سا وאهه وאهه) 618(

  :ڀيٹيو
  .پريان سندي پار جي مڑيئي مٺائي) 619(
  !ئي ڀلي كار جا تڌ ڀاوين، سا) 620(

C.f. (1) There is reason in the roasting of eggs. 
(2) There is a special providence in the fall of a sparrow. 

  .كئا كين ماري ،ستي ٻلي) 621(
  .مرאد ته غفلت كبي ته مطلب نه ٿيندא

C.f. Sleeping dogs catch no hares. 
  .آڱر نه ڏجي ،ستي شينهن کي) 622(

  )نه ته خرאبي كندو(  بڇڑو ماڻهو سانت ۾ هجي ته نه ڇيڑجيس
C.f. Wake not a sleeping lion. 

  .كتو به حالل ن،ستين لنگهڻي (623)
  .بک مرندي نيچ پورهيو به كيو. به حالل كري ليکبي ِءحرאم شي ِءست ويال لنگهڻ يا بک كڍبي ته پو

  :ڀيٹيو
  .پهاڄ پيكي ،َאڻ سرنديَء) 624(
  .سڀ كي روא ،الچار کي) 625(

C.f. Necessity knows no law. 
  .پرאئي مال ۾ ڀائيوאر ،سپتيو ماڻهو) 626(

كنهن وٽ ويندو ته بنا دير אئين وٺي אيندو جو ڄڻ ته אڳلي جي ملكيت ۾  ِءيا سچار ُאڌאري سڌאري ال سپتيو
  .ڀائيوאر هو

C.f. He who is a good paymaster is lord of another man’s purse. 
  .ٻه پاڇا ؛سج) 627(

  “دورنگيدنيا ”. كڎهن شاهوكاري ته كڎهن غريبي. سج جو پاڇو كڎهن چڑهيل كڎهن لڑيل
  .كڎهن ڀريَء ۾، كڎهن ڀاكر ۾) 628(
  .كڎهن ماٹي مٹ تي، كڎهن ماٹيَء مٿان مٹ) 629(
  ).كڎهن پاڻ مٹ مٿي تي کڻي ،مهاڻو مٹ تي چڑهي پال ماري(

C.f. Change of fortune is the lot of life. 
  .سڄن پيٹان وڍيا، وڍين پيٹان سڄا) 630(

  .جو אشرאف ٿئي ٿو بعضي אشرאفن جو אوالد ناالئق ۽ ناالئقن
C.f. A good cow may have an ill calf. 
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A black hen can lay white eggs. 
  .سڄڻ سڄي ٻانهن ڏئي ته سڄي نه ڳيهجي) 631(

ي کولي حاضر كري ڙجو-هكو خير خوאهه سڄي ٻانهن يعني سموري مدد پئسي وغيره جي ڏئي مثًال گهرج مهل ٹ
  17 .ڏسو .مطلب ته كنهن جي مهربانيَء جو َאڻ ٺهندو فائدو نه وٺجي .ته سڀ پئسا نه کڻجن، پر گهرج سارو

Do not cut board thongs out of other people’s leather. 
  .سڄڻ هئن سنوאن، مر ڏيهه ڏنگايون كن) 632(

   ]ته ڇا كري سگهندو[لوכ ڀلي حركتون كري  ِءڌڻيَء جي پارאن شل سولي هجي، پو
  .אندر سوني کاڻ سڄڻ هجن ساڻ، ته جهنگ) 633(
  .ڇا جي ڏنگا ڏير، منهنجو ڏينهن ڏنگو نه ٿئي) 634(
  .ته كنهنجو نه ڊאُء ،ڌڻي همرאهه) 635(
   ]ڊپ = ڊאُء [
  ته ماري كير؟ ،رאکي رאم) 636(

C.f. (1) If God be with us, who will be against us? 

(2) Why should I fear when God is near? 
  .سچ ته بيٺو نچ(637) 

  .سچ چوندڙ نچندو بيٺو يعني كين ڊڄندو
  :ڀيٹيو

  .چور جي ماُء كنڈ ۾ رئي) 638(
C.f. Truth seeks no corners. 

  .سچ جي ٻيڑي لڎي، پر كڎهن نه ٻڎي) 639(
   ]אنت كلياڻ يا نيٺ سوڀ سندس[۾ אچي، پر كڎهن به خانو خرאب نه ٿيندس  ]تكليفن[سچار كنهن وقت لوڏن 

  :ڀيٹيو
  . سچي جو ٻيڑو ستڑ) 640(
  .] سالمتتي،  چڱي تڑ =  ستڑ [

Truth may linguish but can never perish. 
  .كوڙ ڳڑ ،سچ مرچان) 641(
  .ڳڑ جهڑو مٺو ٿو لڳين ۽ كوڙ ]نٿو وڻين[هن زماني ۾ سچ تان ماڻهن کي مرچ ٿا لڳن  

C.f. Truths like roses have thorns about them. 
  .جو ترت ڏئي جوאب ،کان شُوم ڀلوسخيَء ) 642(

وאنگر جهٹ پٹ ناكار  ]موزيَء[، تنهن کان بهتر ته شُوم ]جي نه پاڙي سگهجن[دل جو سخي ٿي אنجام ڏجن 
  .كجي

C.f. Bad excuses are worse than none. 
  .سرمو سڀ كو پائي، پر אک אک جو ڦير) 643(

مرאد ته ساڳي شيِء ڏسي سڀ كو، پر كن کي سهڻي . سرمو كنهن جي אک ۾ سونهين كنهن جي ۾ نه سونهين
  .لڳي، كن کي نه

  .كنجهڻ لهي سڑي سڑي) 644(
  .ٻري ٻري كنجهڻ لهي .يا

  .جنهن جو אندر پيو جلندو، سو كنهن وقت ٻه אکر وאتان كڍندو
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C.f. When the heart is a- fire, some sparks will fly out of the mouth. 
  .آال ٻرن، سكن گڎ) 645(

  .لچن سان گڎ אشرאف بدنام ٿين يا سيکت پائين
C.f. Two dry sticks will kindle a green one. 

  .سكو ٹكر ساَء جو چڱو ۽ چوکو، لعنت ُאنهيَء لپيَء کي جنهن ۾ جيَء جو جوکو) 646(
ٹكر  ، تنهن کان سكل مانيَء جو]بيمار ٿجي[لپيَء جهڑو ُאچو ۽ ڳرو طعام کائي، پنهنجي جند جوکي ۾ وجهجي 

  .کائجي، جنهن مان سوאد אچي ته ُאهو وڌيك ]سادو کاڌو [

Better lose a supper than have hundred physicians. 
  .گهڻو ُאڀامي ،سکڻي كني) 647(

كنهن ٹرڙي کي به ٿورو ناڻو هوندو . كندوڦ۾ چانور ٿورא هوندא ته باهه جي زور تي پاڻي گهڻو ڦ ]ديگڑي[كني 
  .ته گهڻو هٺ كندو

  .كني پاٽ تي آئي ،آهر جي وڏאئي) 648(
  .]  294. ڏسو. كنو ۽ پاٽ يعني خسيس ملكيت تي مڑس جو هٺ[
  .אڇا كپڑא کيسا خالي، ماڻهن ليکي ملك جو وאلي) 649(
  222 .אندر אڳڑيون، ٻاهر پڳڑيون) 650(
  185 .آكڑ پالهه جي ،دم دאل جو) 651(
  .دمڑيَء جي دאل تي ،ديوאن جو دم) 652(
  .گهر ۾ آٹا نهين، مان كو بولي پُوري پكائو) 653(
  .لڀن لوڻ كڻا به نه، منهنجو نالو سون ٻائي) 654(
  ڏهي  ماُء مري رکي سكي، ڌيُء دא ناال) 655(
   ]ڏڌ = ڏهي[
  !ملك ۾ ڏيڍ کجور، ميان ليٹي باغ ۾ )656(
   ]ملكيت کجيَء جو هك אڌ وڻ ۽ אهو باغ سمجهي ُאتي ليٹي ٿو[
  .وڏאسڎ ، هڎ پورא) 657(
   ]ناڻي جو زور نه، אڇلون وڏيون[
  .هڑ سکڻي لوڏ گهڻي، آُء ماريا، کٹل ڌڻي) 658(
  .ماشا هڑ ۾ هريرون گوڏ ۾ پتاشا، אندر אڳڑيون ٻاهر ٺاشا) 659(

C.f. (1) Empty vessel thunders much. 
(2) Great boast, little roast. 

  .سلو سو جو אنگورين ڀلو )660(
   .ٻار אهو جو ننڍپڻ کان سلڇڻو .سلو كڍڻ، ُאڀرڻ =אنگورجڻ 

  .ڏنجهو ،سنجهو )661(
  .كم ۽ چڑهيَء الِء صبح سولو. سانجهيَء جو وقت ڏکيو آهي

An hour in the morning is worth two in the evening. 
  .سندرو ثابت ته منزل آسان )662(

 مرאد ته كمر كشبي ته سوالئيَء سان مطلب پورא .چيلهه تي سندرو سالم هوندو، ته منزل تي پهچڻ سولو ٿيندو
  :ڀيٹيو .ٿيندא

  .ُאدم کي پر آهن) 663(
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   ]ُאدم سان منزل تي پهچبو[

 C.f Perseverance kills the game. 
  .مها ڄار ،سنسار (664)

  .دنيا هك وڏي ڄار جي مثل آهي، جئن موهه رکبو تئن ڦاسبو
C.f. The world is a net; the more we stir in it, the more we are entangled. 

  .سنگ جو پرسنگ) 665(
  :ڀيٹيو .جهڑي سنگت كبي تهڑو الڀ يا نتيجو ملندو

  .تخم تاثير، صحبت אثر) 666(
  .تهڑو رنگ ،جهڑو سنگ) 667(
  .كسنگ ٻوڙي ،سنگ تاري) 668(
  .ئي مٹائي كارو وهي كمري وٽ، رنگ نه مٹائي ته عادت مٹائي) 669(

Tell me the company you keep, and I will tell you what you are. 
  .سنئون چوي، سو سُور پرאئي، کيڎ كري سو کٹي کائي )670( 

هلي تنهن جو مان  نאڄ زمانو אهڑو، جو كو سنئين سولي ڳالهه كري ته ٻين جو نارאضپو کڻي؛ پر جو حرفت سا
  :ڀيٹيو .ٿئي

  .ستي ٿي سيڎאئي، لنڈي ٿي کائي) 671(
  .]ڍُء ِءوאجهائين ۽ ناالئقن ال ِءمانيَء ٹكر الאشرאف [

C.f. Flattery sits in the parlour when plain dealing is kicked out of doors. 
  .سوאل کان صرفو چڱو) 672(

  .تنهن کان كفايت چڱي ]سوאل كجي[ٻين אڳيان هٿ ٹنگجي 
  :ڀيٹيو

  .سوאل ويچارو آهي) 673(
Better spare to have thine own than ask others. 

  !ڏنڀجي گڎهه ،سُور پئي ساٹيَء کي) 674(
کي ڏنڀجي؟  کي سور پئي ته کيس ڏنڀ ڏيارجي؛ سندس گڎهه كهڑو گناهه كيو جو ُאن ]مڇيَء وكڻندڙ[ساٹي 

  58۽  43 .ڏسو. كو ٻئي مان كڍي ته אئين چون، هكڑي جا ساڙ
  .پير ڊگهيرجي ،سوڙ ساروُ  )675(

  :ڀيٹيو .161ڏسو  .هلجيمرאد ته هوند سارُو 
  .كڇي نه ڦاڙي، سو کاٻاري) 676(
  .قرضن جا كوٽ کڻي، چوٽ چاڙهيائين چلها، ڄاڃي ماڃي کائي هليا، ُאتس آئي گال )677(
، تن گھرن جون كيھون وڻجن ٻير کائين ڊאکون .ڏسو .]قرض کڻي مجلسون كبيون ته پاڻ کي گالرو كبو[

  .ساکون
C.f. (1) Stretch your legs according to you coverlet. 
(2) Cut you coat according to your cloth. 

  .وهنوאر نه كجي ،سوڙهي سياندريَء) 679(
  .هالئجي يا ڀائيوאري نه كجي  سوڙهي سياندري يعني ويجهي مائٹي يا دوستيَء ۾ پئسي جي ڏيتي ليتي نه

C.f. Curse on accounts with relations! (Spain) 
  ِءماڻهو تڎهن پرکجي، جڎهن ٻه אکر ڳالها .پو پرکجي باههوسون پرکجي كسوٹيَء، ر )680(
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ئن ماڻهوَء جي لڇڻن جي سڌ يباهه ۾ وجهڻ سان پرکي سگهجي ٿو، ت وئن سون كسوٹيَء تي گهڻ سان ۽ روپيج
  .] پڌرومان  گفتگو [. تڎهن پوندي، جڎهن ٻه אکر ڳالهائيندو

C.f.Spech is the picture of mind. 
  !ئي سڀ كو، َאؤکيَء تون آڌאرنڀا َءکيسو )681(

  !سک ۾ سڀ كو سنگي، پر دک ۾، אي ڌڻي، رڳو تون آڌאر
  .426. سڀ كو مطلب جو يار) 682(

In time of prosperity friends will be plenty, in time of adversity not one amongst twenty. 
  .سيڑيسياري جي سَوڙ سڀ كو پاڻ ڏي ) 683(

  50 .ڏسو. مرאد ته سڀ كو پنهنجو مطلب يا سهنج ٿو ڳولي
C.f. Every miller draws water to his own mill. 

  .پاتل ڦاٹي ،سيرو کاڌو) 684(
گشت ”. ]وكڻبي يا ڦٹي كبي[جنهن شيِء مان كم لٿو ۽ پاتل وאنگر وري كم אچڻ جي نه هوندي، سا نه سانڍبي 

  .ڦاٹيپاتل  ،کاڌوسيرو . جي نوكري پوري ٿيس ته وهٹ وكڻي ڇڎياِء
  .ڌڻي تپائي ڳ،جي ديشرאكت ) 685(

  .كو چوندو ته ٻيو ڀائيوאر پاڻيهي تكليف وٺي باهه ٻاريندو كو كو نه تپائيندو، جو هر ڳڀائيوאريَء جي دي
A pot that belongs to many is ill- stirred and worse boiled. 

  .ئي سان توهه ٿئي شكر كر صحيح ته تو) 686(
  .395۽  628 .ڏسو. ٿيندو   ]رحم[تي توهه  پوري پوري طرح يا دل جان سان شكر كر، ته ڌڻيَء جو تو

C.f. Content is more than a kingdom. 
  .تير نه گسي تن جو ،صبر جني جو سيڱ) 687(

  :ڀيٹيو ]سدאئين فتح[ .جي صبر جي كمان ڌאريندא، تن جو ٻاڻ نه گسندو
  .صبر وڏو ٹول) 688(

Patience is the best buckler against affronts. 
  .ِءته پٹ هنڈא ،صرفو كرين) 689(

وٺجي، تنهن کان چار  ِءمطلب ته ٿورن پئسن ۾ אڻ جهاالئو شي. ]جپاني رخت نه[ ِءكفايت گهرجيئي ته ريشم پا
  .ه ُאن ۾ كفايت آهيپئسا وڌيك ڏيئي ُאچي ۽ جهاالئو شيِء وٺجي، ت

C.f. The best is best cheap. 
  .صالحين شينهن ٻجهن، كم كرهين نه ٿئي) 690(
مطلب ته نيك رستن . ، جنهن جي אصل معني خرאبي يا بگاڙو“فساد”جي אصل معني چڱائي، אن جو ضد  “صالح”
  .سان شينهن جهڑא زبردست به ٻڌي سگهبا، باقي كرهن يعني معاملي سان كم نه ٿيندو ]مٺ محبت[

C.f Reason is a better soldier than rashness. 
  .تاوڻ گيري ،ضامنگيري) 691(

  :ڀيٹيو .پوندي ]چٹي[كنهن جو ضامن پئبو ته تاوڻ 
  .يئي نه ضمانڑكشيئي نه كمان، پ) 692(
   ]ضامن به نه پئجي. ماري رکنديكمان ڇكبي زهه ڇڄندي ته [

He that surety for another is never sure himself. 
  .كينكي ڀريو ڀرجي ،طمع سندو طس) 693(
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  .مرאد ته اللچي ماڻهوَء جو ڍُء ٿيڻ جو نه آهي. مٹ يا چاڏو كڎهن نه ڀربو) طشت( اللچ جو طس
 .گهڻو گهرجي کيگهڻي ) 694(

Much would have more. 
Covetousness is always filling a bottom less vessel. 

  كندڙ قائم نه آهي ،ظلم قائم آهي) 695(
  .10 .ڏسو. ظلم پيو هلندو، پر ظالم جلد مرندو جو پٹ پونديس

  .عشق אنڌو آهي) 696(
  :ڀيٹيو. ]پوِء ڳڻ ڳوت نه كبي[عشق سببان אنڌ کنيو وڃي 

  .عشق نه ڄاڻي ذאت نه كذאت) 697(
C.f. Love is blind. 

  .آهي پسُونَء سمان ،عقل بنا آدمي) 698(
  .عقل کان سوאِء ماڻهو مرُونَء برאبر. يا
  .جئن جهنگ ۾ چري ڍور ،عقل بنا آدمي) 699(

A man without reason is a beast in season. 
  .عقل ري عذאب گهڻا پسنديَء جندڙي )700(

  :ڀيٹيو .عقل بنا گهڻا ڏک ڏسبا! يا جان  אي جند
  .عقل بنا אوندهه)701(

Ignorance is the parent of many miseries. 
  .عمر وٺي وٺي مارئي وٺندو، ٿر كين ٿيلهيندو )702( 

كو جوאن مائٹن سان نه ٺهندو ته . عمر سومرو حد ظلم كندو ته مارئي وٺندو؛ سڄي ٿر کي كين ڌكي كڍندو
  :يوڀيٹ .وٺي ڌאر ٿيندو؛ مائٹن کي لڎאئي كين كڍندو ِءجو

  . كنهن جو ڀاڳ كين وٺندي رאڻي رسندي ته پنهنجو سهاڳ وٺندي،) 703(
   ]مڑس =سهاڳ [
  .جڳ جي ڀاڄائي ،ِءغريب جي جو )704(

  :ڀيٹيو .جو غريب يا لحاظ وאرو هوندو، تنهن کي هر كو ڀاڀي ڄاڻي، هن کان ٿورو گهڻو كم وٺندو
  .وهُو ڍڳي تي مار) 705(

C.f. All lay load on the willing horse. 
  .غيب جي گدو چئي خبر خاوند کي) 706(

  .331 .ڏسو .ڳجهه جي خبر ڌڻي کي. گدُو نالو شاعر جو
  .َאڱر ڄاڻن لهر ڄاڻي) 707(
  .قيامت ڄاڻي ،قاضي ڄاڻي) 708(
  .אگهه ۽ ڳڀ جي سڌ א کي) 709(
   ]گرڀ، پيٹ =ڳڀ [ 
  . کي ]א[وڏيون אکيون אلکهه ) 710(

  .جي ڳوٿري ڄاڻي، ڳڑ ڳڑ ڄاڻي .ڏسو
  .ئينِ پاڻ تا ،فقير جي كاوڙ) 711(

  .غريب كاوڙيو ته ٻئي کي ڇا كندو؟ جند سان وڙهندو
  .هنڈي ُאڀامندي ته پنهنجا كنا کائيندي )712(

C.f. Anger punishes itself. 
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  .قرض وڏو مرض آهي )713(
  .پرאئڻ آهي ]بيماري[سو هك وڏو مرض  ڻقرض کڻ

  .، وڃي تنهن کي وسريِءمنجي ُאتي جو. ِءجنهن کي هورڻي ۽ رאئر جو سڎ  )714(
  .]قرض ۽ ڍل جي ڇكتاڻ سببان جوِء به وسري وڃي[

C.f. While debt I owe, I sink in woe. 
  .گهڻيئي كتا پيا ڀَونكن ،قلندرن پٺيان) 715(

ڌيان نه ڏجي؛ ڀلي پرپٺ كا گال ٿئي ته אها كتي جي ڀؤنكار وאنگر سمجهي، ُאنهيَء تي  مطلب ته .فقير =قلندر 
  .پيا بكن

  .پٺ بادشاهن کي به پيون گاريون ملن پر) 716(
The moon does not heed the barking of dogs. 

  .وאڍو ڇٹو ،كاٺ کٹو) 717(
كو  ِءجن کي كم کان ڇٹڻ ال. ]كم تي نيت هجيس ها ته אڳوאٽ چتائي ها[. كاٺ کٹو ته وאڍو كم کان ڇٹو

  .אئين چئبو ِءسبب ملي، تن ال
  .مين دوڌ بيچن سين ڇوٹي ڀلو سنئيان ميري مٹكي ٹُوٹي،) 718(
  .]ڀينر، منهنجي ماٹي ڀڳي، مان کير وكڻڻ کان ڇٹيس[
  .كتڻ کان ،لُولي ڇٹي) 719(

  ).جنهن کي هٿ نه هجن =لولي ( 
  .ته كانئر ڇٹن كم کان ،مولٰي مينهن وساِء) 720(

C.f. No more mortar no more brick; a cuning knave has a cunning trick. 
  .كاٺيَء كٺيَء لڇ )721(

. ڌيُء ڄايس ته مختياركار ٿيو ۽ نهن آيس ته ڊيپوٹي كليكٹر ٿيو”. آهي ]ڌن[ماڻهوَء ماڻهوَء سان ڀاڳ يا لڇمي 
  .“كاٺيَء كاٺيَء لڇ، كن جي ڄائي كن جي آئي

C.f. Every one hath his own planet. 
  .زوكانگ کي لڑ ۾ م )722(

سومرن ۽ سمن کي پاڻ ۾ وڙهندو  ”. يا گوڙ ۾ هوندא ته كانُء وجهه وٺي، هك نه ٻي شيِء کڻي ويندو ماڻهو لڑ
  .“مزو... كانگ . ڏسي، سوڍن رאجپوتن وڃي ٿر ملك هٿ كيو

Two dogs strive for a bone, and a third runs away with it. 
  .ڏهه ڏهه ڀيرא ڏينهن ۾ ،كانئر چکن موت) 723(

  .אهڑيَء ريت هو جلد جلد موت جو ذאئقو چکي ٿو. گيدي يا ڊڄڻو ٿوري گهڻي تكليف ڏسي چوندو ته אجهو مئس
Cowards die many times before their death. 

  .كاڻيَء جي وهانَء ۾ سنگٹ گهڻا(724) 
سبب كم نه  ]نصيب کٿل[قسمت كاڻي . كاڻيَء کي گهوٽ ملڻ ڏکيو، ويتر وهانَء ۾ وگهن يا אٹكون گهڻيون

  .ٿئي، ۽ جي ٿيڻ تي אچي، ته هك نه ٻي אٹك پوي
  .ک به نه ڀريك ،كتو به کاڌو )725(

  :ڌكار وچان هئن به چون. אئين چون كو گال جهڑو كم به كري ۽ مرאد به حاصل نه ٿئي ته. پيٹ جو پاسو ؛کك
  .رٻ אوتري جي אوتري ،كارو منهن كتي جو) 726(

C.f. Cheating play never thrives. 
  .كتو كڑم جو ويري) 727(
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كو پنهنجن مائٹن يا ذאت ڀاين جي . كتو كتي کي ڏسي ته ڏאڙهيس. كتو پنهنجي كٹنب وאرن جو دشمن
  .592. ڏسو. برخالف ٿي بيهي ته אئين چون

  .گهر جا ككڑ ماري ،شير خان جو شكرو) 728(
  .آنڈي ۾ ٹانڈو) 729(
   ]אوالد، ساڳي ڏאڏي جو= آنڈو[
  .پنهنجن سان وير، پروאن سان ميڑ) 730(
   ]ميالپ، دل جو = ميڑ[
  .394نئيس، جيڎي نئيس، پنهنجي نه نئيس  جر) 731(
  .ڏيرאڻي نه چوي ،ڏيهه چوي) 732(
  .سڱ ۾ ساڙو، رت ۾ باهه) 733(
   ]پنهنجن سان ساڙ وير[
  .كتو وهي، ته به پڇ لٹكائي وهي) 734(

مطلب ته كتي کي به ڇنڈ ڦوכ يا صفائي . كتو وهڻ مهل پڇ لٹكائي ته مٹي ُאڏאمي ۽ ُאهو هنڌ صفا ٿي پوي
  .“كتو وهي، ته به پڇ لٹكائي وهي. ۾ ويٺا آهيو ته ٻهاري نه پارאئي אٿؤ ِءجا”. وڻي

  .كتيم سڀ ڄمار، پاندي پوري نه ٿئي) 735(
  .نه کٹيعمر کٹي وڃي، دنيوي ڌنڌو . پاندي، سٹ جي ويڑهي

  .كچيَء كنا نه وريا ته پكيَء ڇا ورندא) 736(
  .پڻ ۾، وڏ پڻ ۾ نه ٻار سڌري ته ننڍ. نه ِءپچڻ کان پو مانيَء يا مٹيَء جي ٿانَء جا كنارא كچيَء ۾ ورאئي سگهبا،

  .ننڍڙو ٻار، مڇ جو وאر، جئن موڙ تئن مڑي) 737(
A young twig is easier twisted than an old tree. 

  .يڑكرم هيڻ کيتي كري، بلد مري يا ٹوٹا پ )738(
قسمت ڍلي هوندي، ته جنهن كم ۾ هٿ وجهه تنهن ۾ . نصيب کٿل پوک كندو ته ڍڳو مرندس يا گهاٹو پوندس

  .نقصان
  . توڙي وڃي رُوم، ته به ڍوڍو ۽ ٿُوم، لکيو لوح قلم ۾) 739(

  .لوح قلم معني قسمت
  .جاڏي وڃي وאگهُو، تاڏي پاڻي تانگهو) 740(
   ]وאگهوَء کي گهڻو پاڻي کپي، پر قسمت کوٹي ته جتي تتي تانگهو[
  ڇٺي مورن ونٺي، ٻانڀڻ كهڑو ڏوهه؟) 741(

  ).يعني قسمت אصل کان خرאب(ڇٺي אصل جي ونڌيل 
He, who is born in misfortunes, stumbles as he goes; and though he fall on his back, will fracture his 
nose. 

  .كسنگ کان ُאهيئين ڀلي) 742(
  665 .ڏسو. خرאب سنگت کان كا به سنگت نه هجي ته ُאهو چڱو

C.f. Better be alone than in a bad company. 
  .كسيري جي كتي، ٹكي جا ٹكر کائي) 743(

 .شيِء خسيس ۽ مٿس خرچ گهڻو. ۽ مانيَء يا گوشت جا ٹكر کائي ٹكي جا ]مني پائي[كتيَء جو ملهه كسيرو 
  :ڀيٹيو

  .كري پئي کوهه ۾ ٻه رپيا كڍאڻي אٺين آني پڳڑي رپيو ٻڌאڻي،) 744(
  .ٹكي كي مرغي، ڇهه ٹكا محصول) 745(
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  .چار پئسي كي چٹا ڀيٹي، پانچ پئسي كي ملم پٹي) 746(
  وڏي ٻاگهي يا وڏي ڌيڻس؟) 747(
   ]ٻاگهي، نالو[

C.f. The game is not worth the candle. 
  .كماليت کي زوאليت) 748(
  .چوٽ وڃي چڑهندي، ته نيٺ ڌكو אيندس ]مثًال ڏيتي ليتي[كا ڳالهه  .بربادي =وאليت ز

C.f. Every tide hath its ebb. 
  .كل پئي ،كم پئي) 749(

  .ماڻهوَء جي لڇڻن جي سڌ تڎهن پوندي جڎهن منجهس كم پوندو
C.f. A friend is never known till needed. 

  .كم لٿو، ڊکڻ وسريو) 750(
پر وڃڻ وقت  .אسان وٽ אچي رهيو. پئسا نه مليس” .وسريو ]جنهن كم كيو سو [وאڍو ِءکان پو كم لٿي

  .“وسريولٿو، ڊکڻ كم . موكاليائين به كو نه
  .سيج كيائون سرهي، مٺا مڱڻهار) 751(
   ]אر وڃي سکي ٿيا، مٺا دهالري جن کي پائي نه مليؤگهوٽ كن[

C.f. When the dinner is done the spoon is forgotten. 
  .كين ڌوپندو ،كن كن سان) 752(

  .گار ڏبي يا بڇڑي سان بڇڑو ٿبو ته אئين كم نه ٺهندوبدلي گار جي 
C.f. Dirty water cannot wash clean. 

  !كنگر ۾ ككڑא، پڑي مبارכ) 753(
كتجي، كپڑو  ھڻ پوکجن، ڦٹيون ٿين، كپونئو ِءُאن کان پو[אڃا كنگر ۾ پيا پسن،  ]كپهه جو ٻج [ككڑא 

كو אڳ كٿيو كم كري يا אجايا پهه پچائي، ته אئين ! ۽ هيُء אڳيئي پيشگير پائڻ جون وאڌאيون ٿي ورאئي ]ُאڻجي
  .69 .ڏسو. چون

  .كنڈ ۾ ڌوئجي ،كني َאڳڑي) 754(
  .بڇڑي ڳالهه جو نبيرو لوכ کان لكائي كن سن ۾ كجي

  .گهر جو كن، گهر ۾ مئجي) 755(
   ]گهرو معاملو =گهر جو كن  [

C.f. Dirty linen should be washed at home. 
  .وڍي ڀلي ،كني آڱر )756(

  . جنهن ماڻهوَء يا كم مان خرאبي، تنهن سان وאسطو بنهه ڇنڻ چڱو
  .جئن ٿورא تئن چڱا ،كنيَء رن جا ٻار) 757(

C.f. Better a finger off than wagging. 
  .كني ڦرאئجي، ٻني نه ڦرאئجي) 758(

  .تان شيِء کڻڻ نه ڏجين ]دكان وغيره[سنگتي אچي کائين ته אئين ديگڑو ڀلي ڦرجي وڃي، پر روزگار جي جائين 

Keep thy shop, and thy shop will keep thee. 
  .كوڏي حرאم، بجكو حالل) 759(

  !وڏيون رقمون کائي وڃي، پر ٿوريَء تي אشرאفت ڏيکاري
  !ست كتا کائي، ٻلي حج چڑهي) 760(
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  .سڄو ڳيهي، ڏند نه ڏئي) 761(
  .روو حالل، ٻوٹيون مردאروش) 762(

Strain at a gnat, and swallow a carme. 
  .كوري کڎ کڻي، پر پاڻ ُאن ۾ پوي) 763(

ٻئي جي خرאبي الِء جو وאٽ گهڑي، سو پاڻ خطا . ۾ ڄنگهون وجهي، ويهي ُאڻي] کڎ[كوري کڎ کڻي אنهيَء دکڻ 
  .کائي

  .کڻندو، سو پاڻ کڎ ۾ پوندو جو ٻئي جي کڎ) 764(
  .لنگهين پؤسين پار نتو אوه آپي پؤسين کڎ وچ، فريدא، جو تيڎي کڎ کڻي، تو ُאس دي رאهه سنوאر،) 765(

Bloody and deceitful men dig their own graves. 
  .کنهڻ کان نه رهي ،كوڙهيو كتو) 766(

  .کان نه رهندو) معاملي وغيره(بڇڑي عادت وאرو بڇڑאئي
  .کڎ تائين ،كوڙي جي ڊوڙ )767(

كوڙي جي ڳالهه به گهڻي تائين نه هلندي، جنهن كري نيٺ  .وبهي رهيکڎ تي ڊوڙبو ۽ کڎ پورو ٿيندو ته منجهي ب
  :ڀيٹيو .ڦكو ٿيندو

  .ٺكريَء تي ،كوڙ جي پاڙ) 768(
C.f. A lie has no legs. 

  .كن، كي چني مان چانور كي چانورن مان چنو) 769(
  .شيِء رڌين ته بيسوאدي كن ۽ كي رڌڻ جا אهڑא ملوכ جو ساديَء شيِء کي سوאدي كنكي ُאچي 

  .ڌي کوهه به کٹي وڃناک) 770(
  .رڳو كڍي پيو کائبو ته אئين ناڻي سان ڀريل کوهه به خالص

C.f. Drop by Drop a lake is drained. 
  .کڎ، چي جيُء سڎ) 771(

  .]كم אيندو [ ي سڎ ڏيندوت کڎ ۾ ناڻو پوريل هوندو ته سڎ

C.f. Saving is getting. 
  .كونهي ،کنَئينَء وٿ جو ملهه) 772(

  .كا به شيِء کڻي وڃي وكڻبي، ته پورو پَئسو نه كندي
  .کنئين אگهي نه، ڳولي لڀي نه) 773(
  .رڍ سهانگي ٿئي، ته هركو پڇ کڻي پيو ڏسيس) 774(

A house ready built never sells for so much as it cost. 
  .گت نياري َءکوپري َءکوپري) 775(

  .سڀ كنهن جي پنهنجي سمجهه. مغز مغز جي چال نرאلي
C.f. So many men, so many minds. 

  .کوهه جي مٹي کوهه کي) 776(
جنهن وٹان رقم ملي، تنهن . ۾ كم אچي )گاري وغيره(  كري جيكا مٹي نكري سا کوهه بليجي کوهه کوٹڻ 
  .بلي خرچ ٿي

  .سيتيکيتي سر ) 777(
  313. ڏسو .ته پنهنجي سر سان، يعني پاڻ كجي ] يا كم[کيتي 

  .آپ كري سو كام) 778(
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  ].كم אهو جو پاڻ كجي[ 

C.f. He that by the plough would thrive himself must either hold or drive. 
  .جهڻ ڦوكي پيئي ،کير جو کانيل) 779(

. پيَئندو ته متان وري وאت سڑي ِءکي به كوسو کير سمجهي، ڦوكون ڏيئي ٺاري پو) لسي(جهڻ  ،کير جو ساڙيل
  .هك وאري گهاٹو پوندو ته وري אهڑي كم ۾ سنڀالي هٿ وجهبو

  .كتيء کي كنهن ُאماڙي ڏني، ته تارא ڏسي ٿي ڊني) 780(
  .]كتيَء جي ليکي ته ُאڀ جا تارא آهن ُאماڙي جون چڻگون [

C.f. A burnt child dreads the fire. 
  .جتي کوڙ تتي کپي ،گپ جو كلو) 781(

  .پر متڑئي کي جنهن ڳالهه تي بيهاربو، تنهن تي بيهندو
  .گدڙ ڊאک نه پڄي آکي ٿُو کٹا) 782(

شرم کي پرچائڻ الِء كنهن ڳالهه مان ويكون . گدڙ ڊאک تائين پهچي نه سگهيو ته ٿوكاري چيائين ته کٹي آهي
  .كڍڻ

C.f. Sour graps as the fox said, When he could not reach them. 
  .گدڙ به گدڙ جي كوכ ُאنائي) 783(

ٻئي کي سڎئي  مطلب ته مرُون به هك. هكڑو گدڙ كُوכ كري ته ٻيو ُאها אونائي يا ورنائي، پاڻ به كوכ كندو
  .]! پر אفسوس ماڻهن جي حال تي[سڎ ڏين 

  .ريٻرڙي پوي نه ٻاجهه، ڀر ۾ ٿو ڀاُء م) 784(
  .]אصطالحي معني بيقياسي. ٻرڙא ذאت جا مسلمان[
  .كُو كاهُو كو ناهين) 785(
   ]كو كنهن جو كونهي[ 
  .پسو پکيئڑن، ماڻهنئان ميٺ گهڻو وڳر كيو وتن، پرت نه ڇنن پاڻ ۾،) 786(
  . ]كُونجن ۾ ماڻهن کان وڌيك محبت؛ سدאئين گڎ گذאرين[

A fellow feeling makes one wondrous kind. 
  .هاريندي حيف ٿيو ،گڎهه تي گالب) 787(

  !حيف) نوאزش كرڻ(بي قدر يا ڳڻچور تي گالب هارڻ 
To do good to the ungrateful is to throw rose-water into the sea. 

  .گڎهه پنهنجي سانوڻي هينگن ۾ وڃائي) 788(
بيعقل فائدي وٺڻ جو وقت . هينگون ڏيڻ لڳيسانوڻيَء ۾ گاهه ٿين، پر گڎهه تي برسات جا ڇنڈא پون ته چرڻ ڇڎي، 

  .بك شك ۾ يا ٻي אجائي طرح وڃائين، ته אئين چئبو
Opportunities neglected are lost. 

  .جو ٻيڑيَء ۾ نه چڑهي ،گڎهه جو ڇا وس) 789(
  .موچڑن سان سڌو ٿيندو ،لچ ؛مطلب ته. گڎهه ٻيڑيَء ۾ نه چڑهندو ته مار ڏيئي به چاڙهيندس

  .هجي ساڻ ته گڎهه گوهي نه كريسؤنٹي ) 790(
  .ماڻهو ٻٹيهه لڇڻو، موچڑو ڇٹيهه لڇڻو) 791(
  .جهولي ئي تنهنجي ؛چي كهر كئن؟ چي אن سنوאن، موچڑن سان كئن؟ )792(
  .يئي ڀلوته ٿ ،کڻ کلو) 793(

C.f. It is the raised stick that makes the dog obey. 



Gulqand- Proverbs پھاكا -گلقند  
 

56   

 

  .کي ياد نه كجي َءگذري) 794(
  .گذري هجي تنهنجي يادگيري كرڻ אجائيجا ڳالهه ٿي 

  ُאٺي بهه چٺي) 795(
  )ڳالهه گذري. برسات پيئي، بهه چهي ويو(
  .ويئي تٿ ٻانڀڻ به نه وאچي) 796(
  .حيف تني جي حال، جن وساريو حال کي كني ماضي من ۾ كني אستقبال،) 797(
حالت تي، جي هلندڙ وقت کي كي گذريل ته كي אيندڙ وقت جون ڳالهيون پيا ڳڻين؛ پر אفسوس אنهن جي (

  )وسارين ٿا
C.f. Let bygones be bygones. 

  .پنڈא אڙيا ،گگر گگر) 798(
گهم سببان پنڈن کي ) جابلو کؤنئر(كنهن پساريَء جو گگر . يا ڦاٿا گگر گگر جي ماڳ، مرڳو ٹوكرא אٹكيا

ڌيك پئسي يا صالح الِء ستائي، كنهن کي אوڌر يا صالح ڏجي ۽ هو هر گهڑيَء אچي و. چنبڑي پيو ته אئين چيائين
  .ته אئين چون، هن مرאد سان ته هن مان אچي ڦاٿو آهيان

  .گنجي جي مٿي ۾ جُونَء نه ليک) 799(
  .تنهن کي ڳڻتي نه هوندي) نه אوالد، نه ڌن( جو سڃو سر هوندو 

He, that has nothing, is frightended at nothing. 
  .گهپي ٺكرن مان پاڻي سكائي) 800(

ڳالهه تان جنهن گهر ۾  َءٻي مطلب ته ڏيتي ليتي يا. ٺكرن مان پاڻي سكڻ معني سڃ ٿيڻ .گهه ۽ پيهه =گهپي 
  . هلندي سو گهر سائو نه ٿيندو) ھريڑهه پيڑ(گهپي 

  .ٹكي سندא موٺ ،ڳالهين سنديون ڳالهيون) 801(
ي كي شيون ئٻ. کي آڻي ڏنائينآڻج، ته هن ) دאل جو قسم( موٺ ِءكنهن سنگتيَء کي ٹكو ڏيئي چيو ته مون ال

  .مطلب ته كم ٿيندو پئسن سان. چيس پر پئسا نه ڏنائينس، ته هن به شين نه آڻڻ الِء هك نه ٻيو بهانو ٻڌאيس
Talk is but talk; but is money that buys land. 

  .ڳڑ ڄاڻي، ڳڑ جي ڳوٿري ڄاڻي) 802(
مطلب ته ڌڻيَء جي ڳالهه ڌڻي ڄاڻي، . אها ٿي ڳجهي ڳالهه .ڳوٿريَء ۾ ڳڑ بند ٿيل هوندو ته جنس جي خبر نه پوندي

  “.ڄاڻي، ڳڑ جي ڳوٿري ڄاڻي ڳڑ. אسان جي حال جي ٻين کي كهڑي سڌ”. يا دل جي خبر دل کي
  .چلهه جو مارنگ ،گهر جو پير) 803(

كري كو پير فقير گهر ۾ يا ويجهو هوندو ته هر هر ڏسڻ . مارنگ يعني چلهه جو ڀتر، جنهن تي ديگڑو بيهي
  .ُאنهيَء تي ويساهه אهڑو ڄمندو جهڑو مارنگ تي ڄمي يعني كين ڄمندو

A prophet is not worshipped in his own land. 
  .گهڑيا سي چڑهيا) 804(

  .584 .ڏسو. دل ٻڌي كنهن كم ۾ گهڑي پئبو، ته وڃي پار پهچبو
C.f. Bold resolution is the favourite of providence. 

  .کائي ويئيَء جهار ،اري بگريگهڻ پيٹ) 805(
جو کاڄ ٿيندي، جو هر ) پکي پکڻ(يا پتيَء حصي هوندي، سا جهار ) کاتي(گهڻن جي پيٹي ) ٻنيَء ٹكر(جا بگري 

  .كو چوندو ته ٻيو ڀائيوאر پاڻيهي אن جي سنڀال كندو
Every body’s business is nobody’s business. 

  .ڇپر کڄي ،گهڻن کنئي) 806(
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تي ورڇي رکبو ته آسانيَء   وڏو خرچ يا كم گهڻن. به کڄي سگهندو) جبل(گڎجي کڻندא ته ڇپر يا ٹكر گهڻا ڄڻا 
  .سان ٿيندو

  .کي سمر، هكڑي کي ڀري نگهڻ) 807(
  ).بَوجو :ڀري(
  .پانچ سات کي لكڑي، אيك جني كا بوج) 808(

C.f. Many hands make light work. 
  .مڑسين هر نه هليگهڻي زאلين گهر نه هلي، گهڻي ) 809(

  .هكڑي كم ۾ گهڻن جو هٿ پوندو، ته كم پاڻ بگڑندو
C.f. Too many cooks spoil the borth. 

  אر رאضي ته كيا كرينگا قاضي؟ؤگهوٽ كن) 810(
  .ڇا كري سگهندو ڑٻه ڄڻا پاڻ ۾ ٺهي ويندא، ته پوِء ٹياك

As a man is friend, so the law is ended. 
  .ٹپر تي ٹانڈא ،لکيا لهارن کي) 811(

  .مطلب كم بختن کي سختيون ئي سهڻيون پون ٿيون
The smith has always a spark in his throat. 

  .لکيو پڑي، پر كڎهن نه ٹري) 812( 
  .نصيب ۾ جئن لکيل هوندو تئن ٿيندو، گسندو نه 
  .جيكي لکيو منجهه אزل، تنهن کي كير وجهي جهل) 813(
  .سدא رئي قضا قضا نه ٿئي توڙي كو) 814(
  .تقدير אڳيان كهڑي تدبير) 815(
  .حاكم جب خفا هو، وزير كيا كري تقدير كي آگي تدبير كيا كري،) 816(
  .نكو الهي نكو پائي ،لکئي مان لک) 817(
  .قلم كياڙيَء نه وهي ،لکيو منجهه لالٽ) 818(

C.f. No flying from fate. 
  .لوڀ ڇڎ ته سون مٺين سان ورهائين) 819(

  .مطلب ته جنهن پنهنجي اللچ ڇڎي، سو پورو אنصاف كندو. مٺين سان ورهائڻ يعني بيريائي كرڻسون 
  .هڎن جو ڍير ،ماريَء جي گهر) 820(

جو غريبن کي ڦري، پنهنجو . جو پکين ۽ مرن کي ماري کائيندو هوندو، تنهن جي گهر ۾ فقط هڎن جا ڍڳ هوندא
  .پيٹ ڀريندو هوندو، سو كڎهن سائو نه ٿيندو

  مان به رאڻي تون به رאڻي كير ڀريندو پاڻي؟) 821(
  .مطلب ته سڀ كو نوאب ٿي وهندو ته אئين كم نه هلندو

  آٌء به رئس، تون به رئس، ته گڎهه كير هكليندو؟) 822(
I stout and thou stout, who shall carry the dirt out? 

  .بهار جي ِءَء منجهه אچي بوه، كنهن كنهن ماڻهوھماڻهو سڀ نه سهڻا پکي سڀ نه هنج (823)
  .مطلب ته سڀ ماڻهو هك جهڑא نه آهن؛ چڱو مڑس كو ورلو

  .آدمي آدمي אنتر، كوئي هيرא كوئي كنكر) 824(
  ).ماڻهوَء ماڻهوَء ۾ تفاوت، كو هيرو ته كو پهڻي يا پٿري(

There is some difference between peter and peter. 
  .دل كٺنمائٹ جي دل مکڻ، אوالد جي ) 825(
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  .مائٹ جي دل نرم، אوالد جي سخت ٿئي ٿي
  .ماُء سا ماُء ٻيو سڀ دنيا جو وאُء، ماسي نه ٿئي ماُء توڙي كڍي ڏئي ساهه) 826(

  .ماسي يا كو ٻيو گهوريو قربان ويندو، ته به ماُء نيٺ ماُء
  . پرين، אڇي كپڑين سس پرين ِءڌوڙ ڀكليو ماُء پرين، ڌن ڀكليو جو) 827(
  ).پيارو =پرين. لڀري =ڀكليو (
  .مکڻ ڀريا هٿڑא بيٺي ُאوِء الئي ماُء بنا مانڑيون كوٺي كو نه ڏئي،) 828(
  ).مانيون =مانڑيون (
  .ماُء مرلي پيُء تنبُورو، پٹ وڄائڻ ۾ پُورو) 829(

پنهنجو אفعال . (۾ پورو آهي) ساک كرڻ(ماُء کي مرلي ۽ پيُء کي تنبورو سمجهي، پٹ אنهن جي وڄائڻ 
  ).كونهيس

  !)بابو منهنجو بادشاهه هو( “!پدرم سلطان بود”
C.f. What can the virtue of our ancestors profit us, if we do not imitate them. 

  .אهڑو كو لڳو وאُء، جو پنهنجا به پرאوא ٿيا مٹن ڇڎيون مائٹيون، سڳن ڇڎيو ساُء،) 830(
אئين چون، هن مرאد سان ته אها אڳين محبت تو ۾  منهن ڏيکاري، ته ڏورאپي ڏيندي ِءكو گهڻن ڏينهن کان پو

  .كانهي
  .مڇ چوپئي پيٹ كو نه ڀربو) 831( 

چوپئي پيٹ  گهپي ڇو كجي؟ مچ ِءڏڻ جي رپئي ٻن ال” .ڍُء نه ٿيندو) خسيس رقمن ملڻ كري(مڇ چوپڻ كري 
  .“ڀربوكو نه 

  .ذאت پرکڻ ،مڌ پيوڻ) 832(
  .، جو نشي ۾ دل جون ڳالهيون كڍي ظاهر كبيون)كبا وکا پڌرא( شرאب پيئبو ته پنهنجي ذאت پرکائبي

What soberness conceals, drunkenness reveals. 
  .مرض אچي گهوڙي وאنگيان وڃي جونِء وאنگيان) 833(

  .مرض אچي تكڑو، پر وڃي جُونَء وאنگر آهستي آهستي
Agues come on horse back, but go away on foot. 

  .نه چرسانمرسان مرسان ڊڀ ) 834(
  .نه هوندو، سو نه كندو نجو كم جنهن جي شان وٹا. نه چرندس) سال(هك شينهن چيو ته مرڻ کي مرندس، پر ڊڀ 

  .مرڻ مهُورت نه پڇي، پڇي تٿ نه وאر) 835(
  .موت نكي چڱي ويال، نكي تاريخ يا ڏينهن پڇي אيندو

C.f. Death keeps no calendar. 
  .مروאن موت، ملُوكان شكار) 836(

  .هكڑي کي تكليف، ٻين کي رؤنشو. موت ِءملوכ چون شكار ٿا كريون، پر سندن شكار مرن ال
What is sport to the cat is death to the mouse. 

  .ٻه ڏندڻ ٹين تڎي ،ميان جي مڎي) 837(
  :ڀيٹيو .648 .ڏسو. مڎي يا سامان ٿورو خسيس، پر ڏيکاري وڏي

  .هك چنگ هك رباب ،אسباب ۾ אسباب) 838(
C.f. A rich rogue, two shirts and a rag! 

  .مينهن مچي هوريان هلي، رڍ مچي ٹپا ڏئي) 839(
گنڀير مڑس جئن وڏي عهدي تي پهچندو تئن مينهن وאنگر هوريان يعني نياز سان هلندو، باقي ٹرڙي کي كا 

  ).ٹانِء كندو. (ٿوري אختياري ملندي ته رڍ وאنگر ٹپ ڇڎيندو
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  .هلي، ڍيكڻ پائي ڊكون ٻيو هركو هوريان) 840(
  .و ٻي مينهنڑڍُء جهلي هك ڀاڀ) 841(
  ).وאرא، شاهوكاريَء جي ڏيکاري نه ڏين مא، جين ڌرڑڀاڀ(
  .ماچي ته ناچي) 842(
  ).ٹرڙو مچندو ته نچندو(
  .نمي سو ڳؤرو) 843(
  )ساهميَء جو پڑ جو ڳؤرو، سو نمندو(

C.f. The more noble, the more humble. 
  .وسي ٻه پهر، ڇنو وسي ڇهه پهرمينهن ) 844(

معاملي بس ٿيڻ کان پوِء به جو پيو روئي يا ُאن جو ذكر  .برسات بس ٿي ويندي، ته به كکائون ڀونگو پيو ٹمندو
  .كري تنهن الِء אئين چون

  .ناست کان آست ڀلي) 845(
  .389 ڏسو .َאڻ هوند کان هوند چڱي

C.f. Half a loaf is better than no bread. 
  .نانَء چڑهيو وאپاري کٹي کائي، نانَء چڑهيو چور ڦاهي چڑهي) 846(

كو چور . هوندو، ته گرאهكي چڱي ٿينديس، جنهن كري گهڻو كمائيندو) مشهور(كو وאپاري نانَء چڑهيو 
  :ڀيٹيو .هاكارو هوندو ته ڦاهي چاڙهيندس، جو نالو وڄيل אٿس

  .سڻائو ،وكئي چور جو نانُء) 847(
  .كا چوري نه كئي هوندאئين ته به هن جو نالو وٺڻ سولو ٿيندو). چور جووكيو، نالو مشهور (

Once a merchant good name gets, more he earns and less he sweats. 
(2) Give dog a bad name and hang him. 

  .نانُء مردאن، ڌن آوي جاوي) 848(
پئسي کان وڌيك پنهنجي آبرو جو خيال كرڻ . نانُء ناموس، باقي مايا ته אچڻي وڃڻي آهي مڑسن جو آهي 

  .گهرجي
  !ڀلي بک ڀرم جي شال نه وڃي شان) 849(
  .354 .لڄن تان لک قربان) 850(
  .مان جو بکيو سڀ كو، نان جو بکيو كو كو نه) 851(
  .مرد مري مان کي، گيدي مري نان کي) 852(
  .ناڻا گهوريا سرن تان، سر گهوريا شرمن تان) 853(

C.f. A good name is better than riches. 
  .ناڻو ڏجي آكرو ته گيهه ڇو وٺجي ٻاكرو) 854(

  ڳرو ملهه ڏيئي ٻكرين جو سادو گيهه ڇو وٺجي؟ مطلب ته پئسا چڱا ڏجن، ته شيِء سادي ڇو وٺجي؟
  .ناڻو نانگي جو هٿون تو شاباس) 855(
يعني پئسا پنهنجا . “شاباسجو هٿون تو نانگي אهڑو كپڑو مون کي به آڻي ڏي؛ پئسا بر وقت ڏيندوسانِء، ناڻو ”

  .ڏيندس، پر توکي شاباس هن الِء، جو كم تنهن جي هٿان ٿيندو
The wine is the master’s, but the goodness of it is the butler’s. 

  .نڑيَء کان لنگهيو، نرڳ ٿيو) 856(
کان لنگهيو، كيترو به کارאِء ته نڑي  ڳڻچور کي”). وسريو(جو کاڌو نڑيَء کان لنگي پيٹ ۾ ويو، سو دوزخ دאخل 

  .“ٿيونرڳ 
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  .وאت چوي مٺو مٺو، نڑي چوي مون نه ڏٺو) 857(
C.f. Eaten bread is forgotten. 

  .نه كنهن جي کٿي کي هٿ الئجي، نه پنهنجو پٹ ڦاڙאئجي) 858(
  .كنهن جي ٿوري چرچ كبي، ته وقتي وڏي خرאبي رسندي

He who says what he likes, hears what he does not like. 
  .نه كنهن کي سونهن سكايو آهي، نه كنهن کي عقل منجهايو آهي) 859(

مطلب ته سڀ . هتي سونهن ۽ عقل ٻئي موجود. ، منجهائيندي به אها شيِء، جا پاڻ وٽ نه هونديِءسكبو אنهيَء ال
  .4 .ڏسو .كو چوي ته سهڻو به آٌء ته سياڻو به آٌء

C.f. Every ass thinks himself worthy to stand with the kings’s horses. 
  نهن سان ڇڄي ته كاتي ڇو وجهجي؟) 860(

  ٿوري ڳالهائڻ سان كم ڇٹي، ته زبردستي يا معاملو ڇو كجي؟
  ڳڑ سان مري، ته زهر ڇو ڏجيس؟) 861(
  )ڳڑ، مٺ محبت(

Take not am musket to kill a butter-fly. 
  .ن به تکي، ڳڑ به مٺوئن) 862(

ماڻهو ). ڇڎڻ مشكل( ، ُאن مان لنگهڻ كري جو ڳڑ ملڻو هجي، سو به مٺو)لنگهڻ مشكل( ندي به زور پيئي وهي
  .مٺوبه تکي، ڳڑ به ئن ن. ن دאنهون به كن ۽ ڇڎين به كينڏيتي ليتيَء جو

  .نَو ڏينهن ،אرؤنئين كن) 863(
  .ڏسڻ جو شوق ٿورא ڏينهن، پو بس) نئين شيِء(אر ؤنئين كن

C.f. Use lessens marvel. 
  .گناهه الزم ،نيكي برباد) 864(

 ِءڳڻچور ال! ، باقي كا خطا ٿئي ته אها الڳو كري چون ته تو هيَء بڇڑאئي كئي)وسري( چڱائي كر ته אها چٹ
  .چئبو

When I did well, I heard it never; when I did ill, I heard it ever. 
  .وאت َאڌ حكيم آهي) 865(

  .ته אڌ بيماري אئين لهندي) كبيكري (وאت رکبو 
C.f. Temperance is the best physic. 

  وאت جي پاله کي گيهه جو كهڑو صرفو؟) 866(
جئن ( ، ته ُאن ۾ رڳو زبان خرچ، تنهن كري سانگو نه كندو)نڑٻاٽ يا ٻٹاכ هڻندو( وאت سان كو وڏي ڳالهه كندو

  ). אيندس تئن چوندو
  كوڙ ته كهڑو صرفو؟) 867(
  .وאتون خرאر کاڄن، نكون كڻو نه کاڄي) 868(

. ٿورو به نه کائي سگهبو ]אڻ سهائيندي رستي[گهڻو ئي کائي سگهبو؛ پر نك مان  ]سهائيندي رستي [وאت سان 
  :مثًال شريكن جو کائبو، پر کارאئبو نه، ته אئين كيترو کائي سگهبو؟ تنهن كري چون ته 

  . אکيون لڄائين ،وאت کائي) 869(
  :ڀيٹيو. ]אکيون کڻي نه سگهبيون، جي نه کارאئبو [. و کائبو وאت سان، پر لڄ אکين کي אيندييعني شريكن ج

  .نيكيَء جو بدلو نيكي) 870(
C.f. One good turn deserves another. 

  .وאڱڻ كن کي وאئي، كن کي پيٹي) 871(
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پوي،  ِءكنهن کي ڀان ِءمطلب ته ُאها ئي شي .پون) ِءنڀا( ڀينتوאڱڻ كن کي وאئي سور پيدא كن ۽ كن کي 
  .كنهن کي نه پوي

C.f. One man’s meat is another man’s poison. 
  .وאڻيو پنج نه سهي، پنجاهه سهي) 872(

  .ڳري چٹي پونديس ته ڀريندو ِءڏيئي جند نه ڇڎאئيندو، پر پو) ٿورو ناڻو(אجائي پكائي كندڙ وقت تي پنج روپيا 
  :ڀيٹيو

  .تي نادאنيپائيَء تي پكائي، نوٹن ) 873(
C.f. Penny wise, pound foolish. 

  .وٿ نه کٹي، وٿ جو ويٺڻ کٹي) 874(
كتاب جهڑو تهڑو، پر جلد سهڻو ته ملهه . ملهه كندو ]ويڑهڻ جو كپڑو [پاڻ ملهه نه كندي، پر سندس ويٺڻ  ِءشي 

  .ٿيندس
C.f. Fine feathers make fine birds. 

  .وڻو لهي وڃي، رڻو كين لهي) 875(
  .ڇٹي ويندو، پر אڍنگي ڳالهائڻ جو دאغ دل تان نه لهندوڦٹ 

  .ترאر جو ڦٹ ڇٹي وڃي، زبان جو ڦٹ نه ڇٹي) 876(
  .ترאر جي گهاَء کان، زبان جو گهاُء بڇڑو) 877(

An acute word cuts deeper that a sharp weapon. 
   
  .وهي درياه جي ڀر تي، وجهي وאگهوَء سان وير) 878(

  .سان جو ساڙ وير رکندو، سو پاڻ کي نقصان پهچائيندو ]عملدאر[اني ۾ رهي، پاڻ کي ڏאڍي ساڳي آفيس يا كارخ

It is hard to sit in Rome and fight with the pope. 
  .ويئي سڱن کي، كن به كپائي آئي) 879(

  .م مورکٹيو تنهنجو گهوريو، وڃائج . ڏسو  .كنهن فائدي جي كوشش كندي مرڳو كو گهاٹو پوي، ته אئين چون
The camel going to seek horns lost his ears. 

  .جو قدر  ٿوويئي ) 880(
   ]ماڻهوَء جو قدر مرڻ کانپوِء[ .ُאن جو قدر پوندو ِءويندي ته پو ِءشي

The worth of a thing is best known by the want of it. 
  .دودي ناناڻا آيا ،ويئيَء وهاڻيَء) 881(

. آيا هئا ِءس مدد الدسندس ناناڻي پهر جا سُومرא سن ِء۾ دودي جي مارجي وڃڻ کان پو دودي چنيسر جي لڑאئيَء
  .شاديَء غميَء وغيره ۾ كو وقت سر نه אچي، ته אئين چون

C.f. You come a day after the fair. 
  .هاٿيَء جا ڏند کائڻ جا هكڑא، ڏيکارڻ جا ٻيا) 882(

  .چئبو ِءٻهرئي ال-جو چوي هكڑي ۽ كري ٻي، تنهن אندر
  .هارئي کان پيتو ڀلو) 883(

مفت زيان ٿئي، تنهن کان كم آڻجي  ِءكا شي. كنهن جو شربت ٿي هاريو، ته ماڳهين پي ڇڎيائين ۽ אئين چيائين
  .ته بهتر

  .كيترو روئبو ِءهارئي کير ال) 884(
   .אرمان كرڻ אجايو ِءאن ال ِءته پو ]ڳالهه هٿان ويئي [کير هاربو  



Gulqand- Proverbs پھاكا -گلقند  
 

62   

 

   ]پڇتائڻ مان ڇا ٿيندو؟ ِءٻني جهركيون کائي وڃن، پو[ .“کيت نگئي گهوت، جب چڑيان چتب پڇتائي كيا ”

 C.f. Do not cry over spilt milk. 
  .كرهن جي ماسي ،هاسي) 885(

  .کل مسخري جهيڑي جي ماسي آهي يعني ُאن مان معامال ٿين ٿا
A jest driven too far brings home hate. 

  آرسيَء جو كهڑو کپ؟هٿ جي كنگڻ کي ) 886(
  ثابتي گهرڻ يا ٻئي کان پڇڻ جو كهڑو ضرور؟ ِءپڌريَء ڳالهه ال

  .هٺ مارאئيندڙ آهي) 887(
  .]عزאزيل وאنگر[مطلب ته هٺ كبو ته خطا کائبي 

C.f. Pride will have a fall. 
  .هر كنهن جو پنهنجو ڀاڳ) 888(

  :ڀيٹيو .721 .ڏسو. سڀ كنهن جو نصيب پنهنجو پنهنجو آهي
  كنهن جي ڀاڳ سان كا ريس؟) 889(
  .نه ڳڻيندي ماُء ڄڻيندي، ڀاڳ) 890(
  .ڀاڳ نه ڏيندي ونڈ ،ماُء ڄڻيندي پٹڑא) 891(
  )ورهائي =ونڈ (
  .ڏون، پيُء دא بخت نه پٹان نُون) پاڇا(سج אيك پڇاوين ) 892(
  .]پيُء جو ڀاڳ پٹن کي نه ملي[

e.f Every man hath his lot. 
  .ويتر پيس گهنڈڻي ،نچڻيهرڻي אڳيئي ) 893(

  .بڇڑي کي كا هشي ملي، ته هيكاري وڌيك بڇڑאئي كندو
  .به گاسو، لوכ به تماشو هڑ) 894(

به  ڀائر پاڻ ۾ وڙهي، كورٽ تائين ويا، هڑ”. 413 .ڏسو !۽ لوכ به پاڻ تان کالئجي) خرچ به ٿئي(هڑ به گسي 
  .“تماشوگاسو، لوכ به 

  .پٹي ينسهس ،هكڑي لٹي) 895(
  .كنهن جي روزگار جي هكوאٽ بندي، ته ٻيون هزאر کوليڌڻي 

  .هاسي كجي، هنڌ ڏسي) 896(
  .885 .ڏسو. مهل مهل ڏسي کل چرچو كجي .كجي لته، هنڌ ڏسي

C.f. An ill- timed jest hath ruined many. 
  .هنر وאري جو هنر، بي هنر جي جند) 897(

  .]ته كم رאس نه ٿيندو[، باقي بي آزمودگار جي ڀلي ته جندڳري وڃي ]ته كم رאس[هنر وאرو پنهنجو هنر هالئيندو 
  .جي ڄڻين، سي نپائين) 898(
  .ِءهنئڑא، گهر ته گهرאن) 899(

  .قرب سان قرب. تون مون کي پيار كر، ته آٌء توکي پيار كريان
C.f. Love begets love. 

  .هڻ ڌيَء کي ته سکي نهن) 900(
  .پاڻيهي سبق سکندوهكڑي کي طعنو هڻبو ته ٻيو 

C.f. He that chasiseth one amendeth many. 
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  .کڑي تتي چڱي ،هيانَء تتي کان) 901(
خرאبيَء کي وڃي روكجي، رڳو من تپائبو ته  ]پنڌ يا ُאدم كري [مثًال كو نقصان پهچائڻ تي هجي ته کڑي تپائي 

  ڇا ٿيندو؟
  .ٹنگ ڀڳي به نه رهي ،هيريَء سندي هير) 902(

هيريَء . جوא كري ڏنڈ پيس ته به جوא نٿو ڇڎي”. به نه ويندي ِءکان پو) نقصان پهچڻ(جي عادت ٹنگ ڀڄڻ عادتيَء 
  “سندي هير ٹنگ ڀڳي به نه رهي

  .پيو كرت كنهن جو نه مٹي) 903(
  )پيو كرت، پيل عادت(
  .ُאٺ پوي كڻك ۾، ته به كنڈא چڻ چڻ کاِء ،ِءعادت نه مٹي عادتي، علت مور نه جا) 904(
  .هير ڇني پير) 905(
  .]چونڈي چونڈي =چڻ چڻ [

C.f. Habit is second nature. 
  .يا ُڏنگهو ڏر ۾ يا كپو كڇ ۾) 906(

پاڻي کڎ ۾ هيٺ هوندو ۽ ڏونگهو وجهبو ته هٿ مان ڏونگهو يا ڇڎאئي وڃي کڎ ۾ پوندو يا پاڻيَء سان ڀرجي 
جي دل ٻڌي كو كم كن ۽ نتيجي جي . کڻبوאيندو؛ جنهن كري پاڻيَء سان ڀريل كپڑو يا دونگڑو كڇ ۾ 

  :ڀيٹيو .پروאهه نه كن ته אئين چون
  .كُونڈي كي אِسطرف يا ُאسطرف) 907(

C.f. I will either win the horse or lose the saddle. 
  .يار אهو جو אَوکيَء ۾ كم אچي) 908(

  .سچو دوست אهو جو مشكالت ۾ كتب אچي
  749. ي، آهي آساني، پر كم پئي كل پوييار سڎאئي سڀ كو جاني زبان) 909(

A friend in need is a friend indeed. 
  .يار جن کي ياد، سي ياد هميشه يار کي) 910(

  .ڌڻيَء کي جيكي ياد كن، تن کي ڌڻي پاڻ به ياد كري ٿو
  ).شاهه( تو جني جي تات، تن پڻ آهي تنهن جي) 911(
  ).شاهه( پڇن جي ميهار کي، پڇي سي ميهار) 912(

C.f. As you give love, so you will have love. 
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  ڏسڻي
  !آپ نه پالي، پالي ڏون) 1(
  پاڻ پني گهوڙא ڳنهي) 2(
  .پاڻ نه پاڙي كتا ڌאري) 3(
  سي ڙي آرسي، مون جهڑو كو ٻيو؟ آر) 4(
  كميڻو كپڑא كيو، ڏسي پنهنجو ڏيل) 5(
  .منهن ۾ پائي) ڌوڙ( آزمائي کي آزمائي، سو ڇائي) 6(
  .جو ديکي نه پتيجائو، ڌوڙ تنهنجي منهن ۾) 7(
  آگي طعام، پيڇي كام) 8(
  .آڱريَء ننهن ڄائو، لوכ تماشي آيو) 9(
  .آهه غريبان، قهر خدאئي) 10(
  .کائين، ماهُوجا پيٹ سُور مرن آهُوجا) 11(
  .آهي ته عيد، نه ته روزو) 12(
  .آهي وڏ گهرאڻي پر ڏندڻ پاڻيَء سان وאهپو كونهيس) 13(
  .ڇڎ گدالئي، كر صفائي، تون سدא رهه אڇو، ملي ميٹ لڱن کي تون وهنجي ڌوُء مٿو) 14(
  !آُء ته ڀيڻ كرهن كريون) 15(
  .آٌء به ويندي پيكي، مون به لهندي سك) 16(
  .آئي ٹانڈي کي بورچاڻي ٿي ويٺي) 17(
  .آڱر يا ننهن رکڻ ڏينس ته سڄو ئي سر لنگهائي وجهي) 18(
  .آيا مير ڀڳا پير) 19(
  .آيو بابا ولي ته کتيجا کنئين ڇلي) 20(
  .آيو مڑس رאنجهو، ته هركو ٿيو النجهو) 21(
  .آيو ميان شير ته سڀني كڍאيو پير) 22(
  .ڍلي كئن ڏٺي ٻلي ته دلڑي ٿين) 23(
  .َאب جو ڏنو كهڑي كم، جاسين رب نه ڏئي) 24(
  .אب جو ڏنو نه ڀري، رب جو ڏنو ڀري) 25(
  .ريَء پنهنجي کٹيي سڀر ٻري نه باهه) 26(
  .אبو به ڍאئو، אدو به ڍאئو، אڌ كم كيم هيٺ אڌ كيم مٿي )27(
  .אبو گسي، ڌيُء وسي) 28(
  .ه چاڙهيَאبي چاڙهي، אدي چاڙهي، مون نه چاڙهي ته كنهن ن) 29(
  ُאڀ ڦاٹي کي به كڎهن אڳڑي پيئي آهي؟) 30(
  سج به كو تريَء هيٺان لكي؟) 31(
  .خون کستوري ڳجهو نه رهي) 32(
  .ُאڀ ۾ ٿك ُאڇالئي، سو منهن ۾ پائي) 33(
  .ُאٿ به ناڻو ويهه به ناڻو، ناڻي بنا نر ويڳاڻو) 34(
  . ڻوُאٺ کي الڻو، گهوڙي کي دאڻو، مرد کي ناڻو، محبوب کي ما) 35(
  .پئسي بنا پرساد، هرُو ڏئي نه هٿ ۾) 36(
  .پئسو ناهي پاس، جيرو آه אدאس) 37(
  .پير عيسٰي، پير موسٰي، بڑא پير پئسا) 38(
  .جيكي كري ناڻو، سو نه كري رאڻو) 39(
  .دאم كري، سڀ كام) 40(
  .אٹو چي گهوٻاٹو يا אٹو ٻاٽ چي گهوٻاٽ) 41(
  .אكڀر جو مكڀر) 42(
  .، مار پيئي گابي تيאٹو کاڌو ُكئي) 43(
  .کٹيو کائي کتيجا، ڌכ جهلي ڌيڻس) 44(
  .کٹيو کائي فقير، لٺيون جهلي ڀولڑو) 45(
  .ُאٺان مينهان دא كيها ميال؟ אوه چرن پٹ ته אوه چرن ٻيال) 46(
  .ُאٺ ٻڍو ته به ٻه كنوאٽ لهي) 47(
  وڏن ۾ وڏي كال ) 48(
  .ُאٺ ڀريو به رڙي، سکڻو به رڙي) 49(
  אت ۾ لوڻ وجهه ته به رڙي، ڳُڑ وجهه ته به رڙيُאٺ جي و) 50(
  .ُאٺ تان وڃڻي لٿي ته به ُאٺ ٿيو هلكو) ڀريل() 51(
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  .ُאٺ پٺيان گهنڈڻي) 52(
  . پريو مڑس پيِء نه كجي وڃائجي نه وهي، كڻكن ۾ البارא پوندא ماريو پوندو ڊهي) 53(
  !ڏאڏي جيڎي ڏگهه سان، ٹنگ جيڎي كنَئار) 54(
  .بيبي سيج الئق ميان ڳور الئق،) 55(
  .مڑس پوڙهو زאل جوאن، تنهن کي ڄاڻجي ُكک جو كانُ ) 56(
  .ُאٺ جي چاڙهيء کي به لعنت ته الهيء کي به لعنت )57(
  .ُאٺ نه پڄي، ٻورن هڻي لتُون )58(
  .אٺينَء پيڑهيَء، ُאٺ ماكوڙو ماسات )59(

  .אپنا مال هئي، روئسان به کائسان به (60)
  .אوه جاني אپني توڙ نباه، ُאسكي )61(
  .אپني گهوٽ ته نشا ٿيويئي) 62(
  .אڄ جو كم، سڀان تي نه وجهجي) 63(
  .آج نه ديکا لعل توكل ديکونگا) 64(
  .كل كري سو آج كر، آج كري سو אب) 65(
  .אڃا ُאٺ كڍن سسئي )66(
  .אڃا دهلي دور آهي) 67(
  .אڃا خرאر مان چوٿائي مس پيٺي آهي )68(
  .ڌريائون رڇ אڃا مينهون جهنگ ۾، ڌوئي) 69(
  .ُאڃياري پيئندي، ڇكياري كين پيئندي )70(
  .ُאڌאري جي ماُء كين مئي آهي )71(
  .َאڌ کي ڇڎي جو سڄي پٺيان ڊوڙي، تنهنجو َאڌ به وڃي )72(
  .َאڏي كاٺ، پڎي ٹُوئو، وچ وאري کي لڳو سُوئو )73(
  .אڏيندي ڏينهن لڳن، ڊאهيندي ويرم نه لڳي )74(

  .جي سنوאر) ٻار(ُאستاد جي مار ڇوكر  (75)
  .پٹ ٻٹيهه لکڻو، موچڑو ڇٹيهه لکڻو) 76(
  .ڇڑهيَء جو صرفو كيو ته ٻار کريو) 77(
  .אכ جي ماکي نه آهي، جا الهي وٺبي )78(
  .تيل سهانگو هو ته گدڙن به هوند چوٹيون مکيون )79(
  .ٺپ کوهه كين کڄندא آهن) 80(
  .پهڻ كونئرא هئا، ته هوند گدڙن کائي ڇڎيا) 81(
  .ڌيري ڌيري ڌنئرو ڄمندو )82(
  .کچڻي نه آهي جا کائي وٺبي) 83(
  .אكن کان ٿو آما گهري) 84(
  .ٻٻرن کان ٿو ٻير گهري) 85(
  .אک ڦٹ ٻڌڻ، ليس تپ لنگهڻ )86(
  .אکر نه کٹي، مكر کٹي )87(
  .ُאکرين ۾ مٿا وجهن، سي مهرين کان نه ڊڄن )88(
  . جي گهڑندא سوڙهين، سيلهه به لڳندא تن) 89(
  .سيلهن ۾ جي هٿ وجهندא، سي سور به سهندא) 90(
  .אک كڍڻ سولي، پر وجهڻ אولي يا ڏکي )91(
  .אک ۾ گهاڻو، ته به مٺو جڳاڻو )92(
  .אکين لؤنگ لڳا، جافر ويا وسري) 93(
  .אڳياڙي تڎهن سرهي، جڎهن پڇاڙي سرهي )94(
  .אڳين پاڻي، پوين چك )95(
  .جو אڳي، سو تڳي) 96(
  .ته ماڻكن موٽ كري אگهائي ته َكُچ، نه) 97(
  .אهڑو ئي א، جو پورهيتون پيش كري) 98(
  .ڏس آگي جا אسرאر جو عيبدאر אڳي كري) 99(
  “!جنهن جي نه سري”אگهه كنهن وڌو؟ چي؛  )100(
  .אگهه کٹيو کائجي وٽ کٹيو نه کائجي) 101(
  .אگهه مٺي כ א مٺي) 102(
  .هكڑא ڏک، ٻيون ڏونگريون) 103(
  .هٿ ساڙين، جي ٿڌא ته هٿ كارא كن אڱر كوسا ته) 104(
  .אڱرن پيٺي هٿ كارא) 105(
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  .َאمل ماڻك هجي پيٹ ۾ ته بکي منهن ۾) 106(
  .جن جي منهن مڻيا، سي پاڻيهي پڌرא) 107(
  .אنبن جون سكون אنبڑين مان نه لهن) 108(
     .אنبن سندو ساُء، كٿان אچي אכ ٹٹڑن مان) 109(
  .אن پلي، ذאت ڀلي) 110(
  .سندس پيهون كٹيون، ڏאڏي سندس ڌאڻا، אڳي پڇائون ٿي ذאت پات، هاڻي پڇن ناڻا پيُء) 111(
  .لڇمي، ُكَلڇڻ ڍكي) 112(
  .موڳو پنهنجي مانيَء مان پيٹ ڀري کائي، وڃي وهي مجلس ۾ ته سڀني سهائي؛ چريو ڳالهائي، ته به بختاور بودلو) 113(
  .َאن جو منهن، جنڈ ڏي) 114(
  .ئي ٿو ڌאڳاאندر אڇو نه كري، ڌو) 115(
  .من نه ٿيو مسلمان، كلمو پڑهيو ته ڇا ٿيو) 116(
  .אندر ٻڎ ٻهون، ٻاهر آٹڻ אن جو) 117(
  .אنڌא رکن روزא ته ڏينهن به ٿين وڏא) 118(
  .אنڌن آندو، كتن کاڌو يا ٻلن چٹيو) 119(
  .אنڌي پيهين، كتي چٹي) 120(
  .אنڌن ۾ كاڻو، رאجا) 121(
  .ٹنڈن ۾ منڈو، پهلوאن) 122(
  .אنڌن، وڃي ملتان لڌو آهي) 123(
  .אنڌو ۽ אڻ سونهون، ٻئي هك آچار) 124(
  جوينده، يابنده ) 125(
  .ڏورڻ وאريون ڏور، هڎ نه آهن هوت کان) 126(
  .لوچ ته لهين لعل کي، ڏور ته پويئي ڏس) 127(
  “.مونکي ڏسيئي كو كونه ٿو”אنڌو وهي کڎ تي، چي؛ ) 128(
  .گيو پيو آههאنڌي אڳيان آهري، كر تئو ٹن) 129(
  .אڄاڻ کي جهڑي مصري، تهڑي ڦٹكي) 130(
  .אنڌي کي جهڑو ڏينهن، تهڑي رאت) 131(
  .אنڌي گهوڙي كل ۾ )132(
  .אنسان، אونڌي كوپري آهي) 133(
  .طمع سندو طس، ڀريو ڀرجي كينكي) 134(
  .אنسان، خطا جو گهر) 135(
  אنسان ته نسيان ) 136(
  .بندو، ڀلو ئي بيٺو آهي) 137(
  .عيبن کان آجو، هك א) 138(
  .ُאڻائي به ويئي، تڻائي به ويئي، وري كپهه جي كپهه) 139(
  .אڻ سرنديَء سڀكو ٹري، کرو كو سرنديَء ٹري) 140(
  .سرندي کون ٹالو، ورلو كو گرمک كري) 141(
  .אڻ گهريو، ماُء به پٹ کي نه ڌאرאئي) 142(
  .אهاري، وهنوאري، لڄا كري ته هاري) 143(
  كهڑو شرم؟ شرع ۾) 144(
  .אڻندو ُאهائي، جا هوندي كوريَء جي من ۾) 145(
    .ڏوري ڏאتار جي هٿ ۾) 146(
  .وאڳ ڌڻيَء جي وس) 147(
  .كون كهي صاحب كؤن؛ يُون نا كرو تم يُون كرو! مجيدא) 148(
  .جيكي مولٰي كندو سو ٿيندو) 149(
  .אوٽ پڑي موٽ ۾، كنؤאر پڑي گهوٽ ۾) 150(
  .پاسيرא ٹويا ُאونڌيون پاٹيون،) 151(
  .ُאها زبان ُאس ۾ وهاري، ُאها ڇانَء ۾ وهاري) 152(
  .ُאها ككڑ مري ويئي، جا سونا آنا ڏيندي هئي) 153(
  .אهي تنيا ئي مري ويا، جي گهٹا ڏيندא هئا) 154(
  .אهي دفتر ئي، كتا کڻي ويا) 155(
  .אهي اللڻ ئي، لڎي ويا) 156(
  . אهي وڻ به ويا، وאهيرא به ويا) 157(
  .אهو سون ئي گهوريو، جو كن ڇني) 158(
  . אها ساهه ئي گهوري جا سر تكي) 159(
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  .אهڑو كم كجي جو لعل به لڀي، پريت به رهجي אچي) 160(
  .ُאهو كي كجي، جو مينهن وسندي كم אچي) 161(
  .ُאهو وڻ ئي كونهي، جو وאُء نه لوڏيو آهي) 162(
  .אهو ئي هٿ کير ۾، אهو ئي هٿ نير ۾) 163(
  .ياڻو چوي، سياڻو ويڃائيא) 164(
  .نادאن بات كري، دאنا قياس كري) 165(
  .אيك تندرستي، هزאر نعمت) 166(
  .אيك پنٿ، دو كاج) 167(
  بابل گهر گهوڙي ته كا مون هڻ هڻ؟) 168(
  .باپ جي کٹي ۽ آپ جي کٹي وڏو سنڌو) 169(
  .باري کڻن بار، كونهي كم كچن جو) 170(
  کڻن؟ُאٺن جا بار به كي گڎهه ) 171(
  .باسڻ هكڑو کڻي، ٺكر گهڻن کي אچي) 172(
  . وٹو کڻي هكڑو، وאٽ وڃائي سڀني جي) 173(

  .باهه ۽ پاڻي، ٿورא كري نه ڄاڻجن (174)
  .ڍאئي کان- بچائي فقير، پوِء) 175(
  .پوئڍאئي کان قرض نه کڻجي توڙي لک لٹائي، ماُء جنهنجي جنڈ كڍڻي، پٹ ڦركا پائي) 176(
  )زنانو(ئين ٻي جا ٻڌאئين سڳي، אڳي کاڌאِء لوڙهه مڇي، هاڻ لڎڻ لڳي سكي سكي مڑس كيا) 177(
  .ماُء بٺاري، پٹ ڳاٹي ڀڳو) 178(
  .ماُء مُوري، پيُء بصر، پٹ ٻنهي کان كسر) 179(
  .ماُء مُوري، پيُء بصر، ڌيُء دא نانُء گِل زعفرאن) 180(
  .بڇڑو كتو، ڌڻي پڻائي) 181(
  . منهن تو نه منهن، تنهنجي ڌڻيَء! كتا) 182(
  .بختاورن جا ڍڳا به ويامن) 183(
  .دولتمندن جا ڏאند به ڏڀن) 184(
  !بدن ۾ دم نه ٺهي، نالو؛ زورאور خان ) 185(
  .كم قوت غصا بهت، مار کاني كي نشاني) 186(
  .بڑא كهاوڻ بڑא دک پاوڻ، ڇوٹي كا دک دُور) 187(
  .بسياري، خوאري) 188(
  .بک بڇڑو ٹول، دאنهه ديوאنا كري) 189(
  .پيٹ ۾ نه جيسين روٹي، تيسين ڳالهه مڑيوئي کوٹي) 190(
  .بکئي کي بصر سان روٹي رکيائي، سيري کان سوאد ۾ ڏيڍي سوאئي) 191(
  .بک ۾ بصر به مٺا) 192(
  .بکئي جون אکيون چلهه ۾) 193(
  . بکئيَء کي بٺ به ڏور) 194(
  . بک وچان، ُאگهڑ ياد نه آهي) 195(
  . صاحب جي من ۾ ٻي۾ هكڑي،   بندي جي من ) 196(
  .بڻي ته بڻي، نه ته دאل روٹي گهڻي) 197(
  .بيعقل جي بال، دُور) 198(
  .بيعقل کان، بي ڏאڙهيو ڀلو) 199(
  .بيعقل بازאر ۾ کڻجي نه ساڻ، پهرين كٹائي پاڻ، پوِء كٹائي سنگتي) 200(
  .ٻارو، ٻئي ٻن ڏجن-گهر-مورک ماڻهو ۽ ٻه) 201(
  .بيک کي ٹيك) 202(
  .آچاري، پر كو مڃيٻاٻل ) 203(
  .ٻارڻ ٻهُون كجن ته به رڙא رجهن كينكي) 204(
  . אכ آمو نه ٿئي، توڙي ُڦٹي كري َڦرُ  )205(
  .אكنا مت א دي، אكنا سک لئي، אכ سکندي ڀي نا سکي، جئسي پٿر بوند پئي) 206(
  .ڌאتوري ڌאري جي كجي كار كماند جي، אصل אنهيَء پار جو ڏينا ڏيکاري )207(
  .م سگ، رאست نشوددُ ) 208(
  .كلر منجهان كين ٿئي، توڙي جال پيارينس جر) 209(
  .ٻاليتو، نه ماليتو) 210(
  .ٻاهرאن جاپ بوِء، אندرאن كاپ بوِء) 211(
  .قلب ۾ كانُء، ٻاهر ٻولي هنج جي) 212(
  .منهن جو مٺو، אندر جو كارو) 213(
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  .منهن ۾ ملو، دل ۾ كاسائي) 214(
  .جرو، قلب ۾ كارومنهن ته آهريان ئي אُ ) 215(
  . منهن تي موسٰي جهڑو، عادت ۾ אبليس) 216(
  .منهن ته موسٰي جهڑو، سيرت شيطاني) 117(
  .مُون ڀانيون درويش، پر بازن کان ئي بڇڑو) 218(
  .وאت ۾ ماکي، دل ۾ كاتي) 219(
  .هٿ ۾ ماال، אندر ۾ ڀاال) 220(
  .ٻاهرאن چکي مکي، אندرאن بڑ بڑ دکي) 221(
  .ه پس، אندر مڑيئي אڳڑيونאڇي پڳ ن) 222(
  .אڇي ڏאڙهي، نانُء دلبر) 223(
  .چٹيو وאڱڻ، پٹ جو رومال) 224(
  .ڏُورאن ڏאڙهي، אوريان كک) 225(
  .ٻائي ٻير، אڍאئي سير) 226(
  .ڌوڙ ڇائي ٻك אڍאئي) 227(
  .ڌوڙ ڌאڻيون אٹي چاڻيون) 228(
  . ڌوڙ ڌكا، دאنگيَء پكا) 229(
  . ڌوڙ پيس، ڌڙكي ويس) 230(
  .ڌوڙ ڌنيتيَء منهن ۾، رאبيان منهن ۾ رک )231(
  .ٻائي جي ٻانهي، پکي سُونهين پنهنجي) 232(
  .هر هر هورאئي وڃڻ در دوسن جي) 233(
  .جيكي گهر ۾ كين گذאرينديون، تن کي لوכ ميارون مارينديون) 234(
  .ٻه ڀائر ٹيون ليکو) 235(
  شريكت ۾ مريكت ڇا جي؟) 236(
  .ٻه ته ٻارهن) 237(
  .ي אتفاق ۾ آهي، سو نفاق ۾ ناهيجيك) 238(
  .جيكي ُאلفت ۾ آهي، سو كلفت ۾ كينهي) 239(
  .ٻٹيهن ڏندن مان شڀ ٻولجي) 240(
  .ٻڎيَء ٻيڑيَء جو لوهه به چڱو) 241(
  !ٻري تيل، کامي وٽ، وאهه ڙي ڏيا وאهه) 242(
  .وڙهن سپاهي، نالو ٿئي سردאر جو) 243(
  .ٻه شينهن ٻيلي ۾ نه ماپن) 244(
  .ري جنهن وڻ سان ٻڌجي سو وڻ چريٻك) 245(
  .ٻكري کير ڏئي، ڦولهڑين گاڏڙ) 246(
  .ٻكريَء کي ساس جي، كاسائيَء کي ماس جي) 247(
  .ٻه گدرא هٿ نه אچن) 248(
  .ٻه ترאريون هك مياڻ ۾ نه ماپن) 249(
  .كيئن مائيندא من ۾ خودي ۽ خدאِء، ٻن ترאرين جاِء، ناهي هك مياڻ ۾) 250(
  .ڦير ٻلي كون کاوڻ آيا. پڑهاياٻليَء شير ) 251(
  .چڱائي كر ڄٹ سان، ته ڄٹ ڦيري هڻي پٹ سان) 252(
  .ٻلي کائيندي كين ساري، کنگهندي ساري) 253(
  .ٻليَء کي خوאب ۾ ڇڇڑ) 254(
  .جي جاڳندي، ستي به سيئي) 255(
  .ٻني سائي جي سائي، گاهي بکئي جو بکيو) 256(
  .چوري نه موري، موري ته به گهوري) 257(
  . كک چور، سو لک چور) 258(
  .ٻي سڀكا ويٺي ڏڀي، بيٺي ڏڀي ُאٺ) 259(
  .ڀاونا ڀاڙو، هر كنهن کي ڏئي پانهنجو) 260(
  ،.جهڑي نيت، تهڑي مرאد) 261(
  نيت خاص، مرאد حاصل،) 262(
  -نانك نيت صاف كر ته درگهه پوين قبول) 263(
  .ڀتين کي به كن آهن) 264(
  .جي پٺ ۾ڀڄندڙن جي אڳ ۾، لكندڙن ) 265(
  .جيڎאنهن ڏسي تيري، تيڎאنهن پائي ڦيري) 266(
  .موچكي رنبي حالل ۾ به وهي حرאم ۾ به وهي) 267(
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  .ناني ُنوري جتي كٿي ُپوري) 268(
  .ڀريَء ڇني کان، ڀيري ڇنو چڱو) 269(
  .ڀري ماري، ڀيرو نه ماري) 270(
  .ڀڳڑن کاڌي هٿ ڌوتا ئي پيا آهن) 271(
  .كريڀڳو گهڑو، ڍؤن ڍؤون ) 272(
  .ڀڳي سان ئي ڀير جسين رتو رאس ٿئي) 273(
  .ڀلو كر ته ڀلو ٿئيئي) 274(
  .ڀلي ڀلي ڀاڻ آئي، سا به نه ڀلي) 275(
  .تاڙي هك هٿي نه وڄندي آهي) 276(
  .ترت دאن، مها پڃ) 277(
  .تر جي گٿي، سؤ چوٹون کائي) 278(
  .تكڑي كتي، אنڌא گلر ڄڻي) 279(
  .تكڑ كم شيطان جو) 280(
  .ڑ ۽ طمع ڇا لڳيتك) 281(
  “سکيو”تون كير؟ چي؛ ) 282(
  .ترאر ٻڌڻ کان توبهه كيم، جيسين رب جياري) 283(
  .ٿڌو گهڑو، پاڻ کي پاڻيهي ڇانَء ۾ وهاري) 284(
  .ٿورو ڏسي َאرهو نه ٿجي، گهڻو ڏسي سرهو نه ٿجي) 285(
  .شكر كر صحيح، ته توئي سان توهه ٿئي) 286(
  .ٿوري کٹئي، گهڻي بركت) 287(
  .ٿوري گرهين، گهڻو کائجي) 288(
  .ٹٹُونَء کي ٹارو، تازيَء کي אشارو) 289(
  .אنسان کي אکر بس) 290(
  אنسان אهو جو پنَء مان پروڙي ) 291(
  ٺڑ كجي ٺكاُء كجي، אڳلو نه ڀڄي ته پاڻ ڀڄجي) 292(
  .ٺكر وٺجي ته به ٺوكي وٺجي) 293(
  .ٺلهو چڑو وڄي گهڻو) 294(
  .ٺونٺ لڳي، ساهيڑي ڀڳي) 295(
  .پاپ جو گهڑو ڀرجي ڀرجي نيٺ ڦاٹي) 296(
  .پاپ كي مايا پرאڇت جاِء) 297(
  .پاڙو، َאبو َאمان آهي) 298(
  پاڻ مرندي، كهڑא سيڻ؟) 299(
  .پاڻ نه پلي پوپري، لوكان متيون ڏئي) 300(
  .אور ُאپديس، آپ نه كري) 301(
  .پائجي ته وڏي ڍيرאن پائجي) 302(
  .جيڇك منجهي، ته سج ڏي نهار) 303(
  .پت، ُنهن تي پاڻي آهي) 304(
  .پٹ ٿي گذאر، ته سگهوئي پيُء ٿين) 305(
  .אدب آهي ڇٹ، صاحب سنديَء ٻاجهه جو) 306(
  .پٹ پرאڻو ته به كو جنڈ جو نائو) 307(
  .هيرو ڌوڙ ۾ كرندو ته به ملهه كين گهٹبس) 308(
  .پٹ پيٹون، ناٺي אکيون) 309(
  .پٹ كپٹ، پينگهي ۾ پڌرو) 310(
  .ار، ٻاروتن ۾ پڌروٻ) 311(
  .پڇڻا، نه منجهڻا) 312(
  .پرאئي آس، كني جي الس) 313(
  پرאئي آس، ُאپوאس ) 314(
  .ڦٺ تنهن جي جيئڻ کي جو رکي پرאئي آس) 315(
  .آهر جي آسري جهنگ نه چنائون، ساوא گاهه پٹن تي بيٺي ڏٺائون) 316(
  .پرאئي بودون، كاٺ كپهه کان كُونئرو) 317(
  .هه کان، پنهنجي پڇ به چڱيپرאئي پال) 318(
  .پرאئي دهلين، אحمق نچي) 319(
  .پرאئي ماڙي ڏسي، پنهنجو ڀونگو نه ڊאهجي) 320(
  .باز جي ريس كري ُאڏאڻي چڑي، چڻو هوس چهنب ۾ سو به پيس كري) 321(
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  !پرڻ چوي ڏونگهي کي؛ هل ڙي ٹه ٹونگا) 322(
  .كاري مينهن پنهنجي كارنهن نه ڏسي، ڳئون کي چوي؛ ھل پڇ) 323(
  . پڑهي پاڻ نه ڄاڻي، ماري کتابي) 324(
  .ُאٿي پاڻ نه سگهي، لک لعنت گوڏن کي) 325(
  .پكيَء ٻير ۾، سڀ كو ڀتر هڻندو) 326(
  .پڳ کان، بتانو وڏو) 327(
  .پالَء جهڑي پدمڻي جي هكي حاضر هوِء، ڊُوسي وجهجي پيٹ ۾ مر پيٹ ڦاٹي پوِء) 328(
  .پنج ئي آڱريون برאبر نه آهن) 329(
  .پنڌ کان، كتي جي وאت ۾ چڱو) 330(
  .پنهنجي پٺ، كنهن كا نه ورאئي ڏٺي آهي) 331(
  .پنهنجي ڌنئري کي كير کٹو چوندو) 332(
  .پنهنجي، سنهنجي) 333(
  .پنهنجي كکين، كوئي نه لکي) 334(
  .پنهنجو کائجي، گوبند ڳائجي) 335(
  .جهڑو سمر آپڻو، تهڑو مٹ نه كوِء) 336(
  .جو، نكو ويڄ نكو طبيبپنهنجي كئي ) 337(
  .هٿان پيئي نانكا، در در ڌكا کاِء) 338(
  .پنهنجي گتيَء، پُؤ گڎه کي پيري) 339(
  !وقت كري وאكا، ته گهوڙو گڎهه کي چوي كاكا) 340(
  پنهنجي گهر جهڑي به كا ٻي بادشاهي؟) 341(
  .پنهنجو گهر كن سان كري ڀر، پرאئو گهر ٿك ُאڇلي ڏر) 342(
  .، دאتا جو درپنهنجو گھر) 343(
  .جو سک אپني چوباري ۾، سو ناهين بلخ بخاري ۾) 344(
  .پنهنجي گهر ۾، ٻلي به شينهن) 345(
  پنهنجي الهي جنهن هٿ ۾ كئي، تنهن کي ٻئي جي الهيندي كهڑو ڀُؤ؟) 346(
  .لنگهي الٿي لوئي، كيا كريگا كوئي) 347(
  .نانگو ننگان نكتو، نانگي كهڑو ننگ)348(
  .هن مان نكتو، ته وڇن كهڑي پارتميهار مين) 349(
  .پوکين تانكي پوک، جيسي پاڻي אٿيئي پاڙ ۾) 350(
  .پهير چور ٿئي، ته وאهي كيترو وهي) 351(
  .پئسي پلو مهانگو، رپئي پلو سهانگو) 352(
  .پيٹ ٻه ٻاهين، چنتا ناهين) 353(
  .پيٹ ڀريو، ته منهن كارو ئي سهي) 354(
  .ڦٺ بجو كج، پر گيهه ذرو ڏج) 355(
  .ناכ كٹا تو كٹا، پر گيهه تو چٹا) 356(
  .پيٹ ڀر، پٺي لڎ) 357(
  .پٺي مار، پيٹ نه مار) 358(
  .پيٹ نه هجي ته سونيون ڀتيون َאڏجن) 359(
  .پيٹ، بري بال) 360(
  .پٹيندي پيٹ کي ويو ڄمارو ڄٹ، هو جو مٿي کٹ، سو پڻ پٹي پيٹ کي) 361(
  .پير کي كم، ٺكاَء سان) 362(
  .وهي، وٺ رينگٹ کيوهي نه ) 363(
  .پيو پر، ويو گهر) 364(
  .پينچن ۾ پرميسر) 365(
  .بجا كهي جسي عالم، ُאسي بجا سمجهو، آوאِز خلق كو، نقاره خدא سمجهو) 366(
  .پيئيَء ليئيَء، ڌيُء كم אچي) 368(
  .ڦاٹڑي نه سبي، سا رאجا نه رאڻي) 368(
  .ڦڑي ڦڑي تالُء) 369(
  .پئي صرאف کيڦورو نه ڦولهي، شل سنئين ) 370(
  !نه، كو ڦيرو كج فضل جو ٌءعدل ڇٹان آ) 371(
  .جا بندي کي بار، سا صاحب کي سٿري) 372(
  .جاڙي جڳ سنَئين) 373(
  .جاڻ ته جوאڻ) 374(
  .جاِء چوي جوڙאئي ڏس، شادي چوي كري ڏس) 375(
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  .جبل سان مٿو هنئي، نيٺ مٿو ڀڄي) 376(
  .كاتي كري گدري تي ته به گدري جوکوگدرو كري كاتيَء تي ته به گدري جوکو، ) 377(
  .سر سندي آكاس كون، ڦر ماٿي آوي) 378(
  .جتي ُאٺ ترندو، تتي پڇ به ترندو) 379(
  .جتي پاڙא، تتي ڍيڍ وאڙא) 380(
  . جتي ويڑها، تتي جهيڑא) 381(
  .جتي پڄڻ نه آهي پهت، ُאتي ڀڄڻ كم ڀلن جو) 382(
  .يام جوجتي پڄڻ نه آهي جاِء، تتي ڀڄڻ كم ور    )383(
  .جتي روشني ۽ هوא، تتي كانهي تانگهه طيب جي) 384(
  .جتي لوڀي هجن، تتي ٺوڳي بک نه مرن) 385(
  .كڇ ڦريو جوڳين، سنڌ ڦري ٺوڳين) 386(
  .جتي ماني، تتي ماڳ) 387(
  .جتي هر، تتي گهر) 388(
  . جتي وڻ نه آهي، تتي كانڈيرو به درخت) 389(
  .نجڎهوكا مينهن، تڎهوكيون چكيو) 390(
  .אڳي אڳي، گورک جاڳي) 391(
  .جئن چر تئن خير) 392(
  .سڌ تي ٻڌ) 393(
  .جر نئيس، جيڎي نه نئيس) 394(
  .جڑيَء کي جس) 395(
  .هكڑي كپڑي کير ڀري، ٻي به ڏيندو א) 396(
  .جڳ مڑيو ئي جوאبازي، كن کٹي، كن هاري) 397(
  .ٻيو سڀ رهندو هت، نيكي نيندين پاڻ سان) 398(
  رن ۾ کائي ڏٺو، سي توٻرن ۾ كيئن کائين؟جن آه) 399(
  .جن کاڌא پلن جا پيٹارא، تن جا هينئڑא ويچارא) 400(
  .جن جو هتي کپ، تن جو ُאتي به کپ) 401(
  .جنڈ به وאر، بٺ به وאر) 402(
  .وאرא، ڄمارא آهن) 403(
  .אڄ همان، سڀان تمان) 404(
  .אڻٹيهه رאتيون چور جون، ته ٹيهين رאت ساڌ جي) 405(
  .سس جا سؤ ڏينهن، ته ننهن جو به هكڑو ڏينهن) 406(
  .جنڈ کڻ ته جنڈ ڳؤرو، پڑ کڻ ته پڑ ڳؤرو) 407(
  .جن کي ڏنيون ڄايون، تن سان كهڑيون باهيون) 408(
  جنهن ُאڀرندي تاُء نه كيو، سو ُאلهندي ڇا كندو؟) 409(
  .جنهن تن لڳي، سو تن ڄاڻي) 410(
  .جتي باهه ٻري، تتي سيك אچي) 411(
  جتي باهه ٻري אتي جاِء جلي، پاڙيوאرن كهڑو سيك؟) 412(
  .جنهنجو جو كم سو ئي كري، ٻيو كري ته گهاٹو ڀري) 413(
  .جسكا كام تسكو ساجي، אور كري تو ٺينگا باجي) 414(
  .جنهنجي وאٽ نه وڃجي، تنهنجو پنڌ به نه پڇجي) 415(
  .جنهن جي وڃجي گهر، تنهن جي كجي پر) 416(
  .هڑو ويسجهڑو ديس، ت) 417(
  .جهڑو رאُء، تهڑي رهت) 418(
  .جهڑو لڳي وאُء، تهڑي ڏجي پٺ) 419(
  .جهڑو سمر، تهڑي سامگري) 420(
  ).زنانو. (ڌيئڑي سو كر، جو ڏٺِء ماُء گهر، ننهڑي سوكر، جو ڏٺِء سس گهر) 421(
  .وאُء ڏسي، گاهه به نمي) 422(
  .هك ٹنگيي جي ملك ۾ وڃجي، ته ٻي ٹنگ کڻي لكائجي) 423(
  .جنهن جي ويال، تنهن جي رکيا) 424(
  .جنهن جي هيكار كيائين كوڙي ٿئي، تنهين تي ٻيهار، سچي ساک نه وسهان) 425(
  .جنهنجي هٿ ۾ ڏوئي، تنهنجو مٹ هر كوئي) 426(
  .بيٺل جو، سڀكو يار) 427(
  .جتي ماکي، تتي مک) 428(
  .جنهن ساس ڏنو آهي، سو گرאس به ڏيندو) 429(
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  .ج، تني سندس آسرو، אول رسائي אنهن کي پوِء אڀاري سججني ڏאند نه ٻ) 430(
  .سر سر رزق، سنباهي ٺاكر) 431(
  . جني ڀُؤ، تني ڍُء) 432(
  .جيترو قاعدو، تيترو فائدو) 433(
  .جني كاڻ كيم الئي چائي، سي نه ٿيم ُسورن ڀائي) 434(
  .جني كاتر كوڙ كمايم، كم نه ساڳيا سيئي آيم) 435(
  .سي كلهي كانڌي نه ٿيا جني كاڻ مياس،) 436(
  .كني جي كاڻ، ڳئون چاريم ڳوٺ جون) 437(
  .كڎهن هاڙھي هياس، אڄ ڀِچان ڀيچي كو نه ٿئي) 438(
  جني مٿي مامرא، سي كيئن ننڈون كن؟) 439(
  .جني منجهه مڻيا، سي لكا وتن لوכ ۾) 440(
  .جوא هارאئڻ وאري جو אڌ منهن كارو، کٹڻ وאري جو سڄو منهن كارو) 441(
  .جو ڊوڙندو، سو ٿكبو) 442(
  .جَو ڍيري، گڎه رکپال) 443(
  .جهڑא ُروح، تهڑא ختما) 444(
  .جهڑא كانگ، تهڑא ٻچا) 445(
  .אٺوَء جي آكهه ئي هكڑي) 446(
  .جي سلي ڀر به ڊڄ جهڑي ٻني تهڑو ٻج، تنهن) 447(
  .جهڑي تاڃي تهڑي پيٹي، جهڑي ماُء تهڑي ٻيٹي) 448(
  جهڑي مائي، تهڑي ڄائي) 449(
  .کي ڏني جهڑي ڇالي تهڑي پني، هن الهي هن) 450(
  .کوڙيَء کي گهمرو) 451(
  .جهڑو َאن، تهڑو من) 452(
  .جهڑو ُٻوٿ، تهڑي چماٽ) 453(
  .جهڑو منهن، تهڑو موچڑو) 454(
  .جهڑو حال حبيبان، تهڑو پيش پريان) 455(
  .حال پريان نال) 456(
  .جهڑو وڻ تهڑو ڦر) 457(
  .جو ميوو مٺو نه ٿئي تنهنجو بڻ بڇڑو،  جنهن) 458(
  .جهڑي ڀت، تهڑو چٹ) 459(
  .جهڑي پوک پوکبي، تهڑي لڻبي) 460(
  .جَو پوکي، كڻك كو كو نه لڻندو) 461(
  .كرند پسند، ڏيند لهند) 462(
  .جهڑي كرڻي، تهڑي ڀرڻي) 463(
  .جهڑي سٺ، تهڑيون ٹي ويهون) 464(
  .جهڑא אڍאئي، تهڑא ساڍא ٻه) 465(
  .تيترא هيانَء جيترא وياَء،) 466(
  .جيڎא ُאٺ، تيڎא لوڏא) 467(
  .אيندو سڀكو ڏسي، ويندو كو ئي نه ڏسي) 469(
  .جيڎو پٹ، تيڎي بکيا) 470(
  .جيري الِء ٻكري نه كهجي) 471(
  .جيسين ڍאئو ساهه کڻي، تيسين بکئي جو ساهه وڃي) 472(
  .جيسين للو کڻي لٺ، تيسين كرهه ُאجهاڻي) 473(
  .ي، تنهن لمندא كنجيكا ڌאريان ٻكر) 474(
  .جيسين ساس، تيسين آس) 475(
  . جيكي كري گيهه، سو نه كري ماُء پيُء) 476(
  .َאن وڌאئي אوجهري، گيهه وڌאئي کوپري) 477(
  .جيكي کوهه ۾ هوندو، سو آنهن ۾ پوندو) 478(
  .جيكي كني ۾ هوندو، سو پاٽ ۾ پوندو) 479(
  .جيكي هوندو ڀاڳ ۾، سو وهي پوندو پاڳ ۾) 480(
  .جيُء خوش ته جهان خوش) 481(
  .آپ سکي ته جڳ سکي) 482(
  .جو، جو جيئي ٿو پاڻ الِء مرڻ ڀلو آهي ُאن. جو، جو جيئي ٿو ٻين الِء جيئڻ ڀلو آهي ُאن) 483(
  .پيٹ، كتا به پيا پاڙين) 484(
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  .ڄڀ جي تركڻ کان، پير جو تركڻ چڱو) 485(
  .ڄڱر ۽ ڄار، אگهه مڑيوئي هكڑو) 486(
  .ر ڀاڄي، ٹكي سير کاڄاٹكي سي) 487(
  !ٻوٿيون- رڍون مڑيئي كارَ ) 488(
  .ڄمندي ڄام، كو كو نه ٿيندو آهي) 489(
  .ماُء پيٹان كو سکي كو نه אيندو آهي) 490(
  .جهجهي هوند، جهجهو فكر) 491(
  . جتي گنج، تتي رنج) 492(
  .جهنگ، پنهنجا رنگ) 493(
  .هيڑوجهيڑو کهه پيو جهيڑو، جهيڑو ته گلي جو هار ج) 494(
  .چاكريَء چور، نيوאلي حاضر) 495(
  .کائڻ مهل کرو، كم مهل ٻرو) 496(
  .کائڻ وير مڑس، هاج وير ڇوكر) 497(
  چاكريَء ۾ آكڑي ڇا جي؟) 498(
  .چانڈيا چور، شابڑאڻي شاهد) 499(
  .ڇوڙ چورن جا ڀائر، ڳنڍ ي) 500(
  .چريَء کي چوڙو، كڎهن ٹنگ ۾ كڎهن ٻانهن ۾) 501(
  .ور مٿي جا سورچرين جا پ) 502(
  .چرين كهڑא چت مَئن كهڑא مامرא) 503(
  .؟ چي ويرאن وير وڌ“كَئن”چريا، ) 504(
  .چريا ڏيئي چار، وאڇان وٺجي هكڑي) 505(
  !چريا چرين گڎيا، عيد مبارכ) 506(
  .چريو ته به گهر ڏي وريو) 507(
  .چري آهي، چكي آهي، پنهنجي پهه تي پكي آهي) 508(
  .تي ڏאهو آهي سڀكو پنهنجي ڏر) 509(
  .كو چريو ته به ڀتر ُאڇلي گهر ڏي) 510(
  .چڱائيَء کي چار، ڳڻي هڻجن موچڑא) 511(
  .چڱن جي چڱائي، پوِء به پيئي ڳائبي) 512(
  .چڱو ڀلو کائي َאن، نا چڱو کائي ڌن) 513(
  .چلهه تي، سو دل تي) 514(
  .چلهه کان دُور، سو دل کان دُور) 515(
  . پکا אوڏڙאسيئي سڳا سيڻ، جني ) 516(
  .ڀت پيئي، وٿ پيئي) 517(
  .كنڌيون پار، قنڌאرون پار) 518(
  .چنڈ کي ڏهي، پوِء سڄي پاڳ) 519(
  .چور کي، پنهنجو كيتو پيو کائي) 520(
  .چونڈيندي چور، وڃي بيٺا ککڑين تي) 521(
  .چوڻ ۽ كرڻ ۾، وڏو ڦير آهي )522(
  .چوڻيَء هر كو چئي، کرو كو رهڻيَء رهي) 523(
  .وكرאڻي پوتي، كنهن نه ڌوتيڇ) 524(
  . ٻار نيٺ به ٻار) 525(
  .ٻار ٻارאڻي كئي، تون ڏس پاڻ ڏي) 526(
  . حجتي، لعنتي) 527(
  .حلوي حلوي چوندي، وאت مٺو نه ٿيندو) 528(
  .אن پاڻي جي نانَء سان، بک ُאڃ كين لهي) 529(
  .ننگر پهچي كونه كو، بنا پنڌ كئي )530(
  .ي אِٹيون هڻيحمائتڻ گڎهه، عرאقڻ ک) 531(
  .حيلي رزق، بهاني موت) 532(
  .خرچ کاُء، ڏئي شاه) 533(
  .خرخسو نه خالي، آڌيو نه ته پائلي) 534(
  .دאل روٹي کاڌي ڌن کٹي ته کٹڻ ڏي) 535(
  .ڏندڻ كندي ڏند گسن ته گسڻ ڏي) 536(
  .ڦڻي ڏيندي وאر کسن ته کسڻ ڏي) 537(
  .سچ چوندي يار رسن ته رسڻ ڏي) 538(
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  .ي کان پيٹ ڳجهو كونهيدאئ) 539(
  .درياه ڀر تي ڇوكر كڎي אڄ نه ٻڎي سڀان ٻڎي) 540(
  .نالو جيئو، هٿ وجهي نانگن جي ٻر ۾، سو به نه جيئو) 541(
  .دک بنا سک، كونهي) 542(
  .رنج بنا گنج، نه ٿئي) 543(
  .دک ۾، سڀكو هر ڀڄي) 544(
  .دل کوٹي ته عذر گهڻا) 545(
  .سوڙهي نه چئجي دل سوڙهي نه هجي، ته جاِء) 546(
  .دولت، نهن کان ماس وڇوڙي) 547(
  .مايا ڇلڻي آهي) 548(
  .دير پيا، درست ٿيا) 549(
  .ڌرت پڑيئي، ڌرم نه ڇوڙيئي) 550(
  .ڌن هجي ڌوڙ ۾، ته چمكا ڏئي نور ۾) 551(
  .ڌنئري ۾ كي هيو ته ڌڻين كين ڇڎيو) 552(
  .ڌڻ ته ڌڻي) 553(
  .ڌڻي ري ڌڻ سڃو، ڌڻ ري سڃو ڌڻار) 554(
  .ڏאڍو سو گابو )555(
  .ڏאڍي جي لٺ کي ٻه مٿا، جيڎאنهن ڦيرאئي تيڎאنهن سنيئن) 556(
  . سٻر سان سينئن كبي كيئن، چوندو جيئن ٿيندو ٿيئن) 557(
  .ڏאهو كانُء، ٻه جنگهو ڦاسي) 558(
  .ڏٻري ڍور کي، مڇر گهڻا) 559(
  .ڏٻري جو ڌڻي، سويرو پالڻي) 560(
  .ي ياد كرڏٺو سڀ وسار، َאڻ ڏٺي ک) 561(
  .رאم سمر، جڳ لڑني دي) 562(
  .ڏجي نه، ته ڏکوئجي به نه) 563(
  .ڏچر گهوڙو، سچر زאل، ٻئي کڎ پيا) 564(
  .ڏڌو کير، ٿڻن ۾ نه پوي) 565(
  .کٿي ڏאڙهي هٿ نه אچي) 566(
  .ڏنو ٻنو آهي) 567(
  .אيك ديوي، دس پاوي) 568(
  .ڏه دنيا، ستر آخرت) 569(
  .كڻو، ته ٿئي گهڻو ڏنو ٿئي نه كنو؛ پوک) 570(
  .ڏي ته ڏيئي، سلو سائو ٿئيئي) 571(
  .ڏنو ڏאڻ مَئو پٺاڻ، ورאئي وٺي بي אيمان) 572(
  .ڏني جو پٹ ڇٹو) 573(
  .ڏوڏي کي به پتو آهي) 574(
  .ڏئي مٿيون، پر كنهن جي هٿون) 575(
  .ڏيسا چال، كال ڌرم) 576(
  .، جي ڇڎين אباڻي وאٽڏڌ ولوڙجي مانڌאڻيَء، مکڻ وهي الٽ، چريا سي چئجن) 577(
  .ڏينهن جو كُوڙو ٿجي، رقم جو كُوڙو نه ٿجي) 578(
  .ڏيڻ ڏکيو آهي) 579(
  .ٹيئي אهنجا) مرڻ(ڏيڻ، ڏيهه ڇڎڻ ۽ ڏيهي ڇڎڻ ) 580(
  .ڊڄ تنهنجي ڊאِء، جنهن جي وאئيَء ۾ ور گهڻا) 581(
  .ڊڄ אنهيَء کان، جو منهن تي كوڙ ڳالهائي) 582(
  .تي بيهي گاريون ڏئي ڊڄ אنهيَء کان، جو کڎ) 583(
  .ڊني وאڻئي، مُور نه الڀ) 584(
  .ڍنڍورא شهر ۾، لڑكا بغل ۾) 585(
  .رאت ٿوري، ساٺ گهڻا) 586(
  .رאت جُون، ڳالهيون نه پڑن) 587(
  .رאت گئي، بات گئي) 588(
  رאجا אکيين כ كنين؟) 589(
  .رت كٹورو ڏجي، تڎهن ڀت كٹورو ملي) 590(
  .پگهر بنا پئسو نه ملي) 591(
  .رت ونگو به وري) 592(
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  .پنهنجا وري به پنهنجا) 593(
  .جگر نيٺ به جگر) 594(
  توڙي ڏجي پاڻ، ته به پر پنهنجو نه ٿئي پر) 595(
  . هڎ بنا سڎ كو نه ڏئي) 596(
  .رڌي پكي به يا نصيب) 597(
  . دאڻي دאڻي تي مهر) 598(
  .رڍن אڳيان رباب، وڄائيندي ورهيه ٿيا) 599(
  .ون ته به ٻوڙא ٻڌن كينكيسوين سنت چ) 600(
  .رכ جا چڻا، آنڈא چيرين) 601(
  .روزن پٺيان عيدون، عيدن پٺيان روزא) 602(
  .دکن پٺيان سک، سکن پٺيان دک) 603(
  .الهين پٺيان چاڙهيون، چاڙهين پٺيان الهيون) 604(
  .زאالن ڌאوڻ، مردאن کاوڻ) 605(
  .زאلون زאلن جو کاڄ) 606(
  .ن کي وڃڻيسڀاڳن کي كار، نڀاڳ) 607(
  .بيكار کان بيگار ڀلي) 608(
  .بيكار مباش كڇ كيئا كر، كپڑي ئي ُאڌيڑكي سيئا كر) 609(
  .سڀ كا ٻكري، پنهنجي پائي ٹنگبي) 610(
  .جو هٿ كري، سو هٿ پائي) 611(
  .سڀ كنهن کي، پنهنجا سُور) 612(
  .پرאئي پٿر، پٹي سڀ كا پنهنجا) 613(

  .سڀ كو، ثاني شريك (614)
  .هن کي گهٹ نه ڄاڻ، جي چاهين ملڻ محبوب جوكن) 615(
  .سڀ كو پاڻ کي ميان مٺُو سڎאئيندو وتي) 616(
  .سڀ ڳالهه ۾ حكمت) 617(
  !جا جوڙيائين سا وאهه وאهه) 618(
  .پريان سندي پار جي مڑيئي مٺائي) 619(
  !جا تڌ ڀاوين، سا ئي ڀلي كار) 620(
  .ستي ٻلي، كئا كين ماري) 621(
  .ي، آڱر نه ڏجيستي شينهن ک) 622(

  .ستين لنگهڻين، كتو به حالل (623)
  .َאڻ سرنديَء، پهاڄ پيكي) 624(
  .الچار کي، سڀ كي روא) 625(
  .سپتيو ماڻهو، پرאئي مال ۾ ڀائيوאر) 626(
  .سج؛ ٻه پاڇا) 627(
  .كڎهن ڀريَء ۾، كڎهن ڀاكر ۾) 628(
  .كڎهن ماٹي مٹ تي، كڎهن ماٹيَء مٿان مٹ) 629(
  .وڍيا، وڍين پيٹان سڄا سڄن پيٹان) 630(
  .سڄڻ سڄي ٻانهن ڏئي ته سڄي نه ڳيهجي) 631(
  .سڄڻ هئن سنوאن، مر ڏيهه ڏنگايون كن) 632(
  .سڄڻ هجن ساڻ، ته جهنگ אندر سوني کاڻ) 633(
  .ڇا جي ڏنگا ڏير، منهنجو ڏينهن ڏنگو نه ٿئي) 634(
  .ڌڻي همرאهه، ته كنهنجو نه ڊאُء) 635(
  كير؟رאکي رאم، ته ماري ) 636(

  .سچ ته بيٺو نچ(637) 
  .چور جي ماُء كنڈ ۾ رئي) 638(
  .سچ جي ٻيڑي لڎي، پر كڎهن نه ٻڎي) 639(
  . سچي جو ٻيڑو ستڑ) 640(
  .سچ مرچان، كوڙ ڳڑ) 641(
  .سخيَء کان شُوم ڀلو، جو ترت ڏئي جوאب) 642(
  .سرمو سڀ كو پائي، پر אک אک جو ڦير) 643(
  .سڑي سڑي كنجهڻ لهي) 644(
  .كن گڎ، آال ٻرنس) 645(
  .سكو ٹكر ساَء جو چڱو ۽ چوکو، لعنت ُאنهيَء لپيَء کي جنهن ۾ جيَء جو جوکو) 646(
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  .سکڻي كني، گهڻو ُאڀامي) 647(
  .آهر جي وڏאئي، كني پاٽ تي آئي) 648(
  .אڇا كپڑא کيسا خالي، ماڻهن ليکي ملك جو وאلي) 649(
  222. אندر אڳڑيون، ٻاهر پڳڑيون) 650(
  185. جو، آكڑ پالهه جي دم دאل) 651(
  .ديوאن جو دم، دمڑيَء جي دאل تي) 652(
  .گهر ۾ آٹا نهين، مان كو بولي پُوري پكائو) 653(
  .لڀن لوڻ كڻا به نه، منهنجو نالو سون ٻائي) 654(
  ڏهي  ماُء مري رکي سكي، ڌيُء دא ناال) 655(
  !ملك ۾ ڏيڍ کجور، ميان ليٹي باغ ۾ )656(
  .هڎ پورא، سڎ وڏא) 657(
  .هڑ سکڻي لوڏ گهڻي، آُء ماريا، کٹل ڌڻي) 658(
  .هڑ ۾ هريرون گوڏ ۾ پتاشا، אندر אڳڑيون ٻاهر ٺاشا ماشا) 659(
  .سلو سو جو אنگورين ڀلو )660(
  .سنجهو، ڏنجهو )661(
  .سندرو ثابت ته منزل آسان )662(
  .ُאدم کي پر آهن) 663(

  .سنسار، مها ڄار (664)
  .سنگ جو پرسنگ) 665(
  .خم تاثير، صحبت אثرت) 666(
  .جهڑو سنگ، تهڑو رنگ) 667(
  .سنگ تاري، كسنگ ٻوڙي) 668(
  .كارو وهي كمري وٽ، رنگ نه مٹائي ته عادت مٹائي ئي مٹائي) 669(
  .سنئون چوي، سو سُور پرאئي، کيڎ كري سو کٹي کائي )670( 
  .ستي ٿي سيڎאئي، لنڈي ٿي کائي) 671(
  .سوאل کان صرفو چڱو) 672(
  .אل ويچارو آهيسو) 673(
  !سُور پئي ساٹيَء کي، ڏنڀجي گڎهه) 674(
  .سوڙ سارُو، پير ڊگهيرجي )675(
  .كڇي نه ڦاڙي، سو کاٻاري) 676(
  .قرضن جا كوٽ کڻي، چوٽ چاڙهيائين چلها، ڄاڃي ماڃي کائي هليا، ُאتس آئي گال )677(
  .سوڙهي سياندريَء، وهنوאر نه كجي) 679(
  ماڻهو تڎهن پرکجي، جڎهن ٻه אکر ڳالهاِء. پو پرکجي باههسون پرکجي كسوٹيَء، رو )680(
  !سوکيَء ڀانئي سڀ كو، َאؤکيَء تون آڌאر )681(
  .426. سڀ كو مطلب جو يار) 682(
  .سياري جي سَوڙ سڀ كو پاڻ ڏي سيڑي) 683(
  .سيرو کاڌو، پاتل ڦاٹي) 684(
  .شرאكت جي ديڳ، ڌڻي تپائي) 685(
  .توهه ٿئيشكر كر صحيح ته تو ئي سان ) 686(
  .صبر جني جو سيڱ، تير نه گسي تن جو) 687(
  .صبر وڏو ٹول) 688(
  .صرفو كرين، ته پٹ هنڈאِء) 689(
  .صالحين شينهن ٻجهن، كم كرهين نه ٿئي) 690(
  .ضامنگيري، تاوڻ گيري) 691(
  .كشيئي نه كمان، پڑيئي نه ضمان) 692(
  .طمع سندو طس، ڀريو ڀرجي كينكي) 693(
 .هڻو گهرجيگهڻي کي گ) 694(
  ظلم قائم آهي، كندڙ قائم نه آهي) 695(
  .عشق אنڌو آهي) 696(
  .عشق نه ڄاڻي ذאت نه كذאت) 697(
  .عقل بنا آدمي، آهي پسُونَء سمان) 698(
  .عقل بنا آدمي، جئن جهنگ ۾ چري ڍور) 699(
  .عقل ري عذאب گهڻا پسنديَء جندڙي )700(
  .عقل بنا אوندهه)701(
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  .ارئي وٺندو، ٿر كين ٿيلهيندوعمر وٺي وٺي م )702( 
  . رאڻي رسندي ته پنهنجو سهاڳ وٺندي، كنهن جو ڀاڳ كين وٺندي) 703(
  .غريب جي جوِء، جڳ جي ڀاڄائي )704(
  .وهُو ڍڳي تي مار) 705(
  .غيب جي گدو چئي خبر خاوند کي) 706(
  .َאڱر ڄاڻن لهر ڄاڻي) 707(
  .قاضي ڄاڻي، قيامت ڄاڻي) 708(
  .ي سڌ א کيאگهه ۽ ڳڀ ج) 709(
  . کي ]א[وڏيون אکيون אلکهه ) 710(
  .فقير جي كاوڙ، پاڻ تائينِ ) 711(
  .هنڈي ُאڀامندي ته پنهنجا كنا کائيندي )712(
  .قرض وڏو مرض آهي )713(
  .منجي ُאتي جوِء، وڃي تنهن کي وسري. رڻي ۽ رאئر جو سڎ جنهن کي هوِء )714(
  .نكنقلندرن پٺيان، گهڻيئي كتا پيا ڀوَ ) 715(
  .پر پٺ بادشاهن کي به پيون گاريون ملن) 716(
  .كاٺ کٹو، وאڍو ڇٹو) 717(
  .ڀلو سنئيان ميري مٹكي ٹُوٹي، مين دوڌ بيچن سين ڇوٹي) 718(
  .لُولي ڇٹي، كتڻ کان) 719(
  .مولٰي مينهن وساِء، ته كانئر ڇٹن كم کان) 720(
  .كاٺيَء كٺيَء لڇ )721(
  .كانگ کي لڑ ۾ مزو )722(
  .كانئر چکن موت، ڏهه ڏهه ڀيرא ڏينهن ۾) 723(

  .كاڻيَء جي وهانَء ۾ سنگٹ گهڻا(724) 
  .كتو به کاڌو، كک به نه ڀري )725(
  .كارو منهن كتي جو، رٻ אوتري جي אوتري) 726(
  .كتو كڑم جو ويري) 727(
  .شير خان جو شكرو، گهر جا ككڑ ماري) 728(
  .آنڈي ۾ ٹانڈو) 729(
  .وאن سان ميڑپنهنجن سان وير، پر) 730(
  .394جر نئيس، جيڎي نئيس، پنهنجي نه نئيس ) 731(
  .ڏيهه چوي، ڏيرאڻي نه چوي) 732(
  .سڱ ۾ ساڙو، رت ۾ باهه) 733(
  .كتو وهي، ته به پڇ لٹكائي وهي) 734(
  .كتيم سڀ ڄمار، پاندي پوري نه ٿئي) 735(
  .كچيَء كنا نه وريا ته پكيَء ڇا ورندא) 736(
  .جو وאر، جئن موڙ تئن مڑيننڍڙو ٻار، مڇ ) 737(
  .كرم هيڻ کيتي كري، بلد مري يا ٹوٹا پڑي) 738(
  . توڙي وڃي رُوم، ته به ڍوڍو ۽ ٿُوم، لکيو لوح قلم ۾) 739(
  .جاڏي وڃي وאگهُو، تاڏي پاڻي تانگهو) 740(
  ڇٺي مورن ونٺي، ٻانڀڻ كهڑو ڏوهه؟) 741(
  .كسنگ کان ُאهيئين ڀلي) 742(
  .ي جا ٹكر کائيكسيري جي كتي، ٹك) 743(
  .אٺين آني پڳڑي رپيو ٻڌאڻي، كري پئي کوهه ۾ ٻه رپيا كڍאڻي) 744(
  .ٹكي كي مرغي، ڇهه ٹكا محصول) 745(
  .چار پئسي كي چٹا ڀيٹي، پانچ پئسي كي ملم پٹي) 746(
  وڏي ٻاگهي يا وڏي ڌيڻس؟) 747(
  .كماليت کي زوאليت) 748(
  .كم پئي، كل پئي) 749(
  .ريوكم لٿو، ڊکڻ وس) 750(
  .سيج كيائون سرهي، مٺا مڱڻهار) 751(
  .كن كن سان، كين ڌوپندو) 752(
  !كنگر ۾ ككڑא، پڑي مبارכ) 753(
  .كني َאڳڑي، كنڈ ۾ ڌوئجي) 754(
  .گهر جو كن، گهر ۾ مئجي) 755(
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  .كني آڱر، وڍي ڀلي )756(
  .كنيَء رن جا ٻار، جئن ٿورא تئن چڱا) 757(
  .كني ڦرאئجي، ٻني نه ڦرאئجي) 758(
  .كوڏي حرאم، بجكو حالل) 759(
  !ست كتا کائي، ٻلي حج چڑهي) 760(
  .سڄو ڳيهي، ڏند نه ڏئي) 761(
  .شوروو حالل، ٻوٹيون مردאر) 762(
  .كوري کڎ کڻي، پر پاڻ ُאن ۾ پوي) 763(
  .جو ٻئي جي کڎ کڻندو، سو پاڻ کڎ ۾ پوندو) 764(
  .آپي پؤسين کڎ وچ، تون لنگهين پؤسين پار فريدא، جو تيڎي کڎ کڻي، تو ُאس دي رאهه سنوאر، אوه) 765(
  .كوڙهيو كتو، کنهڻ کان نه رهي) 766(
  .كوڙي جي ڊوڙ، کڎ تائين) 767(
  .كوڙ جي پاڙ، ٺكريَء تي) 768(
  .كي چانورن مان چنو كن، كي چني مان چانور) 769(
  .کاڌي کوهه به کٹي وڃن) 770(
  .کڎ، چي جيُء سڎ) 771(
  .كونهيکنَئينَء وٿ جو ملهه، ) 772(
  .کنئين אگهي نه، ڳولي لڀي نه) 773(
  .رڍ سهانگي ٿئي، ته هركو پڇ کڻي پيو ڏسيس) 774(
  .کوپريَء کوپريَء گت نياري) 775(
  .کوهه جي مٹي کوهه کي) 776(
  .کيتي سر سيتي) 777(
  .آپ كري سو كام) 778(
  .کير جو کانيل، جهڻ ڦوكي پيئي) 779(
  .تارא ڏسي ٿي ڊنيكتيء کي كنهن ُאماڙي ڏني، ته ) 780(
  .گپ جو كلو، جتي کوڙ تتي کپي) 781(
  .گدڙ ڊאک نه پڄي آکي ٿُو کٹا) 782(
  .گدڙ به گدڙ جي كوכ ُאنائي) 783(
  .ٻرڙي پوي نه ٻاجهه، ڀر ۾ ٿو ڀاُء مري) 784(
  .كُو كاهُو كو ناهين) 785(
  .وڳر كيو وتن، پرت نه ڇنن پاڻ ۾، پسو پکيئڑن، ماڻهنئان ميٺ گهڻو) 786(
  .گڎهه تي گالب، هاريندي حيف ٿيو) 787(
  .گڎهه پنهنجي سانوڻي هينگن ۾ وڃائي) 788(
  .گڎهه جو ڇا وس، جو ٻيڑيَء ۾ نه چڑهي) 789(
  .سؤنٹي هجي ساڻ ته گڎهه گوهي نه كري) 790(
  .ماڻهو ٻٹيهه لڇڻو، موچڑو ڇٹيهه لڇڻو) 791(
  .تنهنجيكهر كئن؟ چي אن سنوאن، موچڑن سان كئن؟ چي؛ جهولي ئي ) 792(
  .کڻ کلو، ته ٿيئي ڀلو) 793(
  .گذريَء کي ياد نه كجي) 794(
  ُאٺي بهه چٺي) 795(
  .ويئي تٿ ٻانڀڻ به نه وאچي) 796(
  .كني ماضي من ۾ كني אستقبال، حيف تني جي حال، جن وساريو حال کي) 797(
  .گگر گگر، پنڈא אڙيا) 798(
  .گنجي جي مٿي ۾ جُونَء نه ليک) 799(
  .ن مان پاڻي سكائيگهپي ٺكر) 800(
  .ڳالهين سنديون ڳالهيون، ٹكي سندא موٺ) 801(
  .ڳڑ ڄاڻي، ڳڑ جي ڳوٿري ڄاڻي) 802(
  .گهر جو پير، چلهه جو مارنگ) 803(
  .گهڑيا سي چڑهيا) 804(
  .گهڻ پيٹاري بگري، کائي ويئيَء جهار) 805(
  .گهڻن کنئي، ڇپر کڄي) 806(
  .گهڻن کي سمر، هكڑي کي ڀري) 807(
  .نچ سات کي لكڑي، אيك جني كا بوجپا) 808(
  .گهڻي زאلين گهر نه هلي، گهڻي مڑسين هر نه هلي) 809(
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  گهوٽ كنؤאر رאضي ته كيا كرينگا قاضي؟) 810(
  .لکيا لهارن کي، ٹپر تي ٹانڈא) 811(
  .لکيو پڑي، پر كڎهن نه ٹري) 812(  
  .جيكي لکيو منجهه אزل، تنهن کي كير وجهي جهل) 813(
  .نه ٿئي توڙي كو سدא رئيقضا قضا ) 814(
  .تقدير אڳيان كهڑي تدبير) 815(
  .تقدير كي آگي تدبير كيا كري، حاكم جب خفا هو، وزير كيا كري) 816(
  .لکئي مان لک، نكو الهي نكو پائي) 817(
  .لکيو منجهه لالٽ، قلم كياڙيَء نه وهي) 818(
  .لوڀ ڇڎ ته سون مٺين سان ورهائين) 819(
  .، هڎن جو ڍيرماريَء جي گهر) 820(
  مان به رאڻي تون به رאڻي كير ڀريندو پاڻي؟) 821(
  آٌء به رئس، تون به رئس، ته گڎهه كير هكليندو؟) 822(

  .ماڻهو سڀ نه سهڻا پکي سڀ نه هنجھه، كنهن كنهن ماڻهوَء منجهه אچي بوِء بهار جي (823)
  .آدمي آدمي אنتر، كوئي هيرא كوئي كنكر) 824(
  .ڻ، אوالد جي دل كٺنمائٹ جي دل مک) 825(
  .ماُء سا ماُء ٻيو سڀ دنيا جو وאُء، ماسي نه ٿئي ماُء توڙي كڍي ڏئي ساهه) 826(
  . ڌوڙ ڀكليو ماُء پرين، ڌن ڀكليو جوِء پرين، אڇي كپڑين سس پرين) 827(
  .ماُء بنا مانڑيون كوٺي كو نه ڏئي، مکڻ ڀريا هٿڑא بيٺي ُאوِء الئي) 828(
  .بُورو، پٹ وڄائڻ ۾ پُوروماُء مرلي پيُء تن) 829(
  .مٹن ڇڎيون مائٹيون، سڳن ڇڎيو ساُء، אهڑو كو لڳو وאُء، جو پنهنجا به پرאوא ٿيا) 830(
  .مڇ چوپئي پيٹ كو نه ڀربو) 831(  
  .مڌ پيوڻ، ذאت پرکڻ) 832(
  .مرض אچي گهوڙي وאنگيان وڃي جونِء وאنگيان) 833(
  .مرسان مرسان ڊڀ نه چرسان) 834(
  .رت نه پڇي، پڇي تٿ نه وאرمرڻ مهوُ ) 835(
  .مروאن موت، ملُوكان شكار) 836(
  .ميان جي مڎي، ٻه ڏندڻ ٹين تڎي) 837(
  .אسباب ۾ אسباب، هك چنگ هك رباب) 838(
  .مينهن مچي هوريان هلي، رڍ مچي ٹپا ڏئي) 839(
  .ٻيو هركو هوريان هلي، ڍيكڻ پائي ڊكون) 840(
  .ڍُء جهلي هك ڀاڀڑو ٻي مينهن) 841(
  .ماچي ته ناچي )842(
  .نمي سو ڳؤرو) 843(
  .مينهن وسي ٻه پهر، ڇنو وسي ڇهه پهر) 844(
  .ناست کان آست ڀلي) 845(
  .نانَء چڑهيو وאپاري کٹي کائي، نانَء چڑهيو چور ڦاهي چڑهي) 846(
  .وكئي چور جو نانُء، سڻائو) 847(
  .نانُء مردאن، ڌن آوي جاوي) 848(
  !شانڀلي بک ڀرم جي شال نه وڃي ) 849(
  .354. لڄن تان لک قربان) 850(
  .مان جو بکيو سڀ كو، نان جو بکيو كو كو نه) 851(
  .مرد مري مان کي، گيدي مري نان کي) 852(
  .ناڻا گهوريا سرن تان، سر گهوريا شرمن تان) 853(
  .ناڻو ڏجي آكرو ته گيهه ڇو وٺجي ٻاكرو) 854(
  .ناڻو نانگي جو هٿون تو شاباس) 855(
  .کان لنگهيو، نرڳ ٿيو نڑيَء) 856(
  .وאت چوي مٺو مٺو، نڑي چوي مون نه ڏٺو) 857(
  .نه كنهن جي کٿي کي هٿ الئجي، نه پنهنجو پٹ ڦاڙאئجي) 858(
  .نه كنهن کي سونهن سكايو آهي، نه كنهن کي عقل منجهايو آهي) 859(
  نهن سان ڇڄي ته كاتي ڇو وجهجي؟) 860(
  ڳڑ سان مري، ته زهر ڇو ڏجيس؟) 861(
  .نئن به تکي، ڳڑ به مٺو) 862(
  .نئين كنؤאر، نَو ڏينهن) 863(
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  .نيكي برباد، گناهه الزم) 864(
  .وאت َאڌ حكيم آهي) 865(
  وאت جي پاله کي گيهه جو كهڑو صرفو؟) 866(
  كوڙ ته كهڑو صرفو؟) 867(
  .وאتون خرאر کاڄن، نكون كڻو نه کاڄي) 868(
  . وאت کائي، אکيون لڄائين) 869(
  .جو بدلو نيكي نيكيَء) 870(
  .وאڱڻ كن کي وאئي، كن کي پيٹي) 871(
  .وאڻيو پنج نه سهي، پنجاهه سهي) 872(
  .پائيَء تي پكائي، نوٹن تي نادאني) 873(
  .وٿ نه کٹي، وٿ جو ويٺڻ کٹي) 874(
  .وڻو لهي وڃي، رڻو كين لهي) 875(
  .ترאر جو ڦٹ ڇٹي وڃي، زبان جو ڦٹ نه ڇٹي) 876(
  .کان، زبان جو گهاُء بڇڑوترאر جي گهاَء ) 877(
  .وهي درياه جي ڀر تي، وجهي وאگهوَء سان وير) 878(
  .ويئي سڱن کي، كن به كپائي آئي) 879(
  .جو قدر  ويئي وٿ) 880(
  .ويئيَء وهاڻيَء، دودي ناناڻا آيا) 881(
  .هاٿيَء جا ڏند کائڻ جا هكڑא، ڏيکارڻ جا ٻيا) 882(
  .هارئي کان پيتو ڀلو) 883(
  .ي کير الِء كيترو روئبوهارئ) 884(
  .هاسي، كرهن جي ماسي) 885(
  هٿ جي كنگڻ کي آرسيَء جو كهڑو کپ؟) 886(
  .هٺ مارאئيندڙ آهي) 887(
  .هر كنهن جو پنهنجو ڀاڳ) 888(
  كنهن جي ڀاڳ سان كا ريس؟) 889(
  .ماُء ڄڻيندي، ڀاڳ نه ڳڻيندي) 890(
  .ماُء ڄڻيندي پٹڑא، ڀاڳ نه ڏيندي ونڈ) 891(
  .ڏون، پيُء دא بخت نه پٹان نُون) پاڇا(אيك پڇاوين  سج) 892(
  .هرڻي אڳيئي نچڻي، ويتر پيس گهنڈڻي) 893(
  .هڑ به گاسو، لوכ به تماشو) 894(
  .هكڑي لٹي، سهسين پٹي) 895(
  .هنڌ ڏسي، هاسي كجي) 896(
  .هنر وאري جو هنر، بي هنر جي جند) 897(
  .جي ڄڻين، سي نپائين) 898(
  .ه گهرאنِءهنئڑא، گهر ت) 899(
  .هڻ ڌيَء کي ته سکي نهن) 900(
  .هيانَء تتي کان، کڑي تتي چڱي) 901(
  .هيريَء سندي هير، ٹنگ ڀڳي به نه رهي) 902(
  .پيو كرت كنهن جو نه مٹي) 903(
  .عادت نه مٹي عادتي، علت مور نه جاِء، ُאٺ پوي كڻك ۾، ته به كنڈא چڻ چڻ کاِء) 904(
  .هير ڇني پير) 905(
  .نگهو ڏر ۾ يا كپو كڇ ۾يا ڏُ ) 906(
  .كُونڈي كي אِسطرف يا ُאسطرف) 907(
  .يار אهو جو אَوکيَء ۾ كم אچي) 908(
  749. يار سڎאئي سڀ كو جاني زباني، آهي آساني، پر كم پئي كل پوي) 909(
  .يار جن کي ياد، سي ياد هميشه يار کي) 910(
  ).شاهه(تو جني جي تات، تن پڻ آهي تنهن جي ) 911(
  ).شاهه(ڇن جي ميهار کي، پڇي سي ميهار پ) 912(
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