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. سان، جيكب آباد ۾ مقرريُء کان אڳ ئي منٺارسولنگيَء جي معرفت وאقفيت هئي َءبد الشاريافتاح ع
ڏאڍو  .سڌאيو سميت אچي مليو هو صابر نبي ع ۾ مقرري ٿي ته پاڻ ڊאكٹر غالم۱۹۹۳جيكب آباد ۾ پهريون ڀيرو 

باאصول ۽ אدبي ڄاڻ  ههلي אچڻ ۾ عار محسوس نه كندو هو، نه ئي وري عام صحافي هو، بلك ڻپا. الئق ماڻهو هو
مون אهو كونه . כ هئياאلكريم گدאئيَء جي به ڏאڍي هدسندس وאلد محترم عب. رکڻ ۽ مدد  كرڻ وאرو مڑس هو

  .ڏٺو پر فتاح کي ته אکئين ڏٺم
. خاكا لکي ها ته تمام ڀال لکي ها ھن مٿنجيكڎ. ٻين אديبن سان به زور كري وאقفيت كرאئيندو هو

پهرين سندس كتاب، ماموئين جا بيت کڻي آيو . سان به مرحيات پاڻ وאقفيت كرאئي هئي َءنياز سركي عودאئي
  .بعد ۾ کيس ساڻ وٺي آيو هو ،هو

خاص طور تي پهاكن ۽ چوڻين، ورجيسن ۽ אصطالحن گڎ . نياز صاحب کي به لوכ אدب سان لڳاُء آهي
ن سنڌي ساهت گهر حيدرآباد اجي نالي س “قرآن ۽ سنڌي ورجيسون”سندس ٻيو كتاب  .سهيڑڻ سانكرڻ ۽ 

موضوع  جڎهن ته پاڻ ڊאكٹريٹ جي مقالي طور، شاهه لطيف جي كالم ۾پهاكا ۽ محاورא جو. طرفان ڇپيو آهي
  .چونڈيو אٿائين

پنهنجي زندگيَء جي  ،پهاكن ۽ چوڻين وאري. يھپاڻ مرאدو كچهري كرڻ ۽ كهي قرب ونڈڻ אيندو آ
  .ترتيب ۽ تدوين الِء رאقم حوאلي كيائين ،ميڑא چوندي، سوڌڻ ۽ سنوאرڻ

الم نبي سڌאيو، غڊאكٹر  ؛جهڑوכ .אزين عالوه كي پهاكا ۽ چوڻيون، كن دوستن کان كنين ٻڌم
אهي به  .الم رسول كلهوڙو صاحب وغيرهغڊאكٹر دאد محمد خادم بروهي، پروفيسر محمد אسحاق شيخ ۽ 

 .ي ڄاڻ ۽ دلچسيَء الِء هت پيش كجن ٿاجندڙن پڑه
  .אعتبار نه كجي، אوڀر جي وאَء تي .1

  )چوڻي. (ماٹيلي ماُء تي، سركي سڳي ڀاُء تي
جڎهن ته مڑني . אکين ۾ پوڻ سان אکين אٿڻ جو אنديشو هوندو آهي. مٹي هوندي آهي ۾אوڀر جي وאَء 

אئين به . روزي رزق جام لهندي آهي ،دز هئڻ سببسائن کان אٿيل وאَء جي ڀيٹ ۾، אوڀر وאري وאَء ۾ سنهي ڏِ 
  .چوندא آهن

  وאئي ته سيُء آئي، رتאوڀر وאئي ته אن אپائي، א
  .ڏکڻ وאئي ته هير آئي، אولهه وאئي ته ڌوڙ אپائي

ويهندي ته ماُء جي گاديَء تي آهي پر  ،پيُء جي ٻي زאل. لي ماُء جو سلوכ به ضرب אلمثل آهييماٹ
  .ري ڇڎيندي آهييسدאئين אميدن مٿان خاכ ڦ. پوري نه ٿيندي آهيبه אميد  منجهانئس كا

اُء چن ته ڀال هلن ٿا پر אالئي ڇو پاڻ ۾ سراٻين س. سركي، سماٽ قوم جي ذאت، رאڻيپور ۽ ٺل ۾ رهن ٿا
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پاڻ ۾ ته؛  אئين به چوندא آهن. آهي پنھنجي ڍאت وאرن منجھان ھوندي אها شكايت ٻين ذאتين وאرن کي به. كونه אٿن

  .ٺكر ٺهكندא ئي آهن ٻه
  : مطلب

  ك، ماٹيلي ماُء جي ُمك،אنڌي جي ٿُ ) ۱(
  .ي تاتي ُسكلڳتي ج ،پجهڑ جي ڌُ 

  ) چوڻي( .ڏאند ڊאنڍي تي ،אعتبار نه كجي، مڑس پانڈي تي .2
  .پنڈيوאلي كندڙ، هر حكم مڃيندڙ، مڄو مڑس: پانڈي 
  .كرאڙو، پوڙهو: ڊאنڍي 

نقطا  امڄو مڑس مان به مڑساڻ .ڍوئي/ نه هر ۾ وهي نه بار كاهي  .نه ڏهڻ جو نه كهڻ جو ؛پوڙهو ڏאند
  .אهو به كنهن كم جو نه ٿو رهي. نكتا وڃن

  : مطلب
  .ٻي رאهه وٺڻ گهرجي ته ڀلو تي ڀاڙڻ کان كا ڀاڙين) ۱(
  )چوڻي. (ند پوريمسانوڻ  ،كانهن نسريا ،َאل אڏريا .3

گرميَء سبب سارو سانوڻ ٻچن کي . نڦوڙي كانُء سياري ۾ آنن تي آرو كري، آخر ڌאري يا بهار ۾ ٻچا
َאل کي ، ُءكانجڎهن سانوڻ پورو ٿيندو آهي ته . جو ڀاڙيو آهي َءڇو جو كانُء گرمي ين،آکيري مان ٻاهر نكرڻ نه ڏ
  . آکيري مان ٻاهر ڇڎيندو آهي

 ٹَ چِ אن کان پوِء . يٿئبڈي جي ٻاويهين يا آگسٹ جي ويهين تاريخ تي پورو  جو مھينو يا سانوڻي، سانوڻ
אن ۾ به كانَء جو وאت ڦاٹل . رא، رאتون پارאاڏينهون پگه ؛الِء چون جنهن .جو ٿڌ تڏينهن جو پگهر، رא .هلندي آهي
فالڻي جو َאل كانَء وאنگر وאت ڦاٹي ويو ” ؛چئبو آهيجيئن . آھي سندس אها حالت به ضرب אلمثل .هوندو آهي

  “.آهي
  .جي مند پوري ٿيڻ جي نشاني آهيكانهن جو نسرڻ به سانوڻ /  אهڑيَء طرح سچي سر

  : مطلب
وאڌ ويجهه / رو ٻوٹن ۽ پکين جي عادتن  -خود/ كئلينڈر وغيره جي وجود کان אڳي مندن بابت، پاڻمرאدو ڦٹندڙ ) ۱(

  .سارو אندאزو لڳائبو هيو
  .َאل אڏאڻا، سانوڻ ڏينهن پڄاڻا) ۲(
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  .ي ُدني، سانوڻ حد ُپنيتِ كَ ) ۳(
  )چوڻي( .ائيڃو رُ سِ  ،بيوقف جي ڀالئي به / باندر .4

منهن تي مکيون مڑن ۽ ننڈ  جيمتان منهن” يو؛چهكڑي بازيگر، سمهڻ کان אڳ، سيکاريل باندر کي 
تڑي ٿكو . ويڄاڻان، باندر مکين تڑڻ کي لڳي وپتاكيد  َءאنهي “.تنهنكري تون سجاڳ به رھه ۽ کين تڑ بهڦٹائين، 

  .ته هك אٹكل سجهي آيس
جڎهن . چو كري אچي مڑيونگ تي مُ گمکيون . گ كڍي مالك جي אگهاڙي پيٹ تي التائينگپنهنجي 

ُمك هيٺان آيل مکيون ته . هك وאر هيٺ آهن ته مٿن ُمك سان مارو كيائينجي تسلي ٿيس ته مڑئي مکيون ُمك 
  .ميون، پر زوردאر ڌכ سان بازيگر جو به ساهه هليو ويو

  :مطلب
  . نقصان ٿيا آهنمان، گهڻا  تبيوقوف جي سنگ) ۱(
  بيوقوف بازאر ۾، سنگتي کڻجي نه ساڻ، ) ۲(

  .پوِء لهرאئي هاج همرאهن جي ،אول كٹائي پاڻ
  .، ٻيو دشمن ئي نه ڌאرربيوقوف هجئي يا) ۳(
  ) وپهاك /چوڻي ( ؟روسوڀكنهن جو آ  باھ ۽ بال تي، .5

 .زهر هارڻ ،ڏنگڻ، سنگهڻ ،كکڻ؛ صيت آهياقانون فطرت تحت باھه جي خاصيت آهي ساڙڻ ۽ بال جي خ
אئين جيئن كاتيَء جي آڏو كير به . ل ضرور كنمع تتح مٿي ڄاڻايل אمر ،ڀلي ٻنهي جي سامهون كير به هجي

  .پيئي ته אڃ لهندسپر جي ير به گهڑي ته ٻڎندو ۽ كپاڻيَء ۾ . אچي وڍ بو
אمر  مرحلن تي قادر مطلق جي حكم سان منجهانئن معجزي طور אهي /ني ۾، كن وאقعن اتاريخ אنس

موسٰي . אسماعيل عليه אلسالم کي كاتيَء نه وڍيو. אلسالم کي باھه نه ساڙيو هجيئن אبرאهيم علي. كڍيا ويا آهن
پاڻي پيتو ته אڃ  ،جالوت سان جنگ كرڻ وقت درياھه پار كندي ،طالوت جي قوم .نه ٻوڙيو َءعليه אلسالم کي پاڻي

  .نه مئن
  .هاڻي אئين نه ٿيندو. کان هٹيل آهنאهي چند ۽ خاص مثال آهن، جيكي قانون فطرت 

  : مطلب
  .ٹارو كرڻ گهرجي ،پاڻي ۽ باھه کان) ۱(
  .ين ڄاڻجنكپاڻي ۽ باھه، گهٹ ) ۲(
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  .باھه بال جو بر ڏي منهن جهيڑي،) ۳(
  )پهاكو( .مڻ سان אبو نه كندو آهيڄ ،ٻارُ  .6

جتان بتدريج  .אنسان فطرتي طور تي كمزور ۽ تخليقي طور تي هك نطفي مان پيدא كيو ويو آهي
رهڻ ۽ ماحولياتي ڦير گهير کي /  هن دنيا جي ماحول ۾ پلجڻ. אرتقائي منزلون طئي كري، سهڻي صورت وٺي ٿو

  .صالحيت رکڻ جي باوجود كيترين ڳالهن ۾ كمزور ۽ ٻين جو محتاج رهي ٿو /سهڻ جي سگهه 
وِء پيُء کي سڃاڻي ٿو ۽ سمجهه אچڻ کان پ. غون غان سان ڳالهائڻ شروع كري ٿو ،ٻڌڻ ۽ ڏسڻ کان پوِء

  .ڻ سکڻ پڄاڻان، پوِء کيس אبو كوٺي ٿوائڳاله
  : مطلب

אلبته درجي بدرجي سکڻ . אنسان دنيا  ۾ كنهن به معاملي کي پهرينَء سٹ سمجهڻ جي صالحيت نه ٿو رکي) ۱(
  .کان پوِء، אن کي سمجهڻ جي قابل ٿئي ٿو

  )چوڻي. (سمجهه كنڌي ،يڙٻڌ ٻو .7
אن جي برعكس جيكو پنهنجي سمجهه کان  .هلندو، سو ضرور تكليف ڏسندو مت تي/  ڌِ جيكو پرאئي ٻُ 

  .אلبته سندس ٻيڑא، سدאئين پار هوندא. كم وٺندو، سو غلطان جي سمنڈ ۾ غوطا نه کائيندو
  :بلمط

  .پرڻ ۾ پاڻي: پرאئي مت ) ۱(
  .جي ڊوڙ ڎَ کُ : پرאئو عقل ) ۲(
  )چوڻي(. لٺ جي ُپٺِ : جو אڳ  تَ ڀَ  .8

دير سان . کي گرم، تازو، سڻڀو، ٻوٹين وאرو ۽ گهڻو ڀت ملندو يپهرين پهچڻ وאرخيرאت ۾ /  دعوت
אوباريل ۽ ٿورو ڀت نه قبوليندو ته ڇڑٻون، چهڑون ۽ . پهتل کي آروٿو پارٿو، ٻوٹين چونڈيل، ٿڌو ۽ אڻڀو ڀت ملندو

  .אڀيون لٺيون ملندس
ڇو جو وڙهڻ . سٹجي ويندو آهيسو  آھي ونديאجيكو پهرين  .جهيڑي ۾ به پهرين باهه وڏي هوندي آهي

אن . ڍر ڍرא هوندא آهنڍپڇاڙيَء ۾ مڑني جا . جوش سان وڙهندא آهن. وאرن کي گرمي، تاُء ۽ تازگي هوندي آهي
  .فقط ٻانهن ۾ هٿ وجهڻ جي دير هوندي آهي وقت

  :مطلب
  .ڀڄندڙن جي אڳ ۾، لكندڙن جي پٺ ۾) ۱(
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  .خرאب يخرאب، گهوڙي جي پڇاڙ يڳياڙאآفيسر جي ) ۲(
  .كَ ين چِ وڳين پاڻي، پא) ۳(

  .يكاسائيَء جي پڇاڙ/  َء، قاصائيينانوאئيَء جي אڳياڙ: ڀيٹيو
  )چوڻي. (تنگ وאني، تنگ ماني .9

آھي، جنھن کي ھن وقت تعلقي  ضلعي كشمور אئٹ كنڌكوٽ ۾) شهر /وאهڻ (جي وستي  َءيتنگوאڻِ 
گڈو بئرאج . وري ٿكان نم، شاهي وאهه ڻوڳه. مٿان אڏيل آهي وאھ يڻڳه אھو شھر. ھيڈ كوאرٹر جو درجو مليل آھي

 َءتنگوאڻيَء جي پسگردאئي ،אن جي ٺهڻ کان אڳ .بلوچستان جي سرحد تي وهي ٿو -سنڌ  ،مان نكرندڙ אهو وאهه
فصل . ي چاڙهبو هيوڻرلن ذريعي زمين تي پاهُ . ون آباد نه هيوني، אيتربجي אڻاٺ سب َءوאريون زمينون، پاڻي

  .جنهن تان אئين مشهور ٿيو. تي ڏאڍي هوندي هئيماڻهن ۾ تنگدس .هٹ ٿيندא هئاگ
۾ ڏאڍي  چكوٽ ۽ ٺل جي وڌٻي تاويل هيَء كئي ٿي وڃي ته گڈوَء کان جيكب آباد ويندڙ ريل ۾ كن

 ؛אئين مشهور كيو نجنهن تان ريل ۾ ٹنگجي سفر كندڙ .خاص كري تنگوאڻيَء کان ٺل تائين. رش ٿيندي هئي
  “.تنگوאڻي، ٹنگ ماني”

  : مطلب
  .هلڻي پوندي يتنگوאڻيَء کان پوِء ريل ۾ ماني رکڻ جي جاِء به نه ملندي، אها به ٹنگي کڻ) ۱(

  )پهاكو. (توڙي سج كاپار، ته به אنڌيَء אوندאهي نه لهي .10
 /جاهل  .سڻ الِء אکين ۾ بينائي نه هئڻ سبب، سدאئين אکين آڏو אوندهه هوندي آهيڏمادرزאد אنڌي کي 

ندي آهي، ڇو جو سندس دل ۾ دنيا جي معاملن ۽ ديني علوم کي سمجهڻ جي ڦير جهالت هوؤل الِء به چقع-كم
  .سگهه موجود نه هوندي آهي

  : مطلب
  .دאئين ساوאڻ ئي ساوאڻسي الِء ڌسانوڻ جي אن) ۱(

  )چوڻي. (آهي گل : ٺل .11
جڎهن ته ٺل جي אصل . ٺل شهر جا رهوאسي، پنهنجي شهر جي אنهن لفظن سان تعريف كندא آهن

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

ٻين شهرن وאرא  “.نه جيكب آباد آئي جو، ڄائي جو” ؛جيكب آباد شهر جا אصل باشندא به אئين چوندא آهن
אصل باسين جي ، هميشه تحتهونئن به ٻاهرאن لڎي آيل، فطرتي אصول . ئي سگهن ٿابه پنهنجن شهرن بابت אئين چ
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  .ترقي كندو آهيڀيٹ ۾ گھڻي 

پر شكايت به كن  “ٺل، گل آهي”و ته مڃين ٿا ته ھאهي א. ٺل بابت مختلف رאيو آهي ،ٻاهرאن لڎي آيلن جو
  .وغيره وغيره “אڌٺل ڏنو ٺكاُء، عودي אڌو”يا  “ٺل، رل”يا  “ٺل، دل ڏيئي ويٺو رل” ؛ٿا

אئين . يھאنهن جو حقيقت سان گهٹ تعلق آ. طوربه ٺهيل آهن چٿر يا ٹوכ ن،אهي سڀ تكبند چوڻيو
  . جيئن هكڑو لطيفو مشهور آهي

  .نهن پڇيوكٺالهيَء کان  يهكڑ “كهڑي شهر ۾ رهندو آهين؟”
جنهن جي نالي ” ؛ٻڌאيوت جي אندאز ۾ جوאب ڏيندي رٺالهيَء کيس ڳجها “.مان אن شهر ۾ رهندو آهيان”

  “.کي אبتو كجي ته لٺ ٿي پوي
  : مطلب

  .شهرن بابت به چوڻيون ٻڌڻ ۾ אينديون آهن/ אنهيَء نموني ، ٻين ڳوٺن 
 گهوڙي جي ڦٹي وهي ٹانگي ۾، ) ۱(

 ،وهي گهاڻي ۾ يڏאند جي ڦٹ
  .آفيسر جي ڦٹي، نوكري كري الڙكاڻي ۾

  .وٹڑي، ظلم زورڳڑههكڌنڌ دودאپور، قهر ) ۲(
  .هنيل حيدرآباد ، شير شيرאنپور، دאئو ٻچن کائو) ۳(

  .جيكب آبادي، نر نه ماديڀيٹيو؛ 
  )پهاكو /چوڻي . (پاپيَء جو پير، ٻارنهن هٿ ٻنيَء ۾ .12

ملكيت تي ڌאڙو ٿو /  ڇو جو هو پرאئي حق. ناهي جوאري، كڎهن به ساڳائيندو / غاصب /زאني  / پاپي
، عرش ڏكائي وجهندي رجڻ وقت سندس دل مان نكرندڙ آهَ محنت سان جيكو ملكيت ميڑيندو آهي، ڦُ . هڻي

  .هيٺ تائين ڳهي وڃان ،ر گزتزمين به چوندي آهي ته مون کي حكم ٿئي ته پاپيَء کي س. يھآ
  : مطلب

 .ي كو به سكون ميسر نه هوندو آهيپاپيَء ک) ۱(
  .عذאب جي دلدل ۾ غرق هوندو آهي پاپي) ۲(
  .يپاپ جو گهڑو، ڀرجي ڀرجي نيٺ ڦاٹ) ۳(
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  .پاپ كي مايا، پرאڇت کايا) ۴(

  )پهاكو. (هلجيپاڻ گوאه هججي ته گوאل نه گِ  .13
عقل جو سادو، ٻالو ڀولو ماڻهو، شاهديَء طور وٺي وڃبو ته كيس . ڳنوאر، ڳئون چاريندڙ ؛ گنوאر،گوאل

אن جي . ويندوملو بگيڑيندو يا ٻين جي دٻاَء هيٺ אچي شاهدي ڦيري ايا سادگيَء سبب مع. کٹڻ بدرאن هارאئي אچبو
  .ڀيٹ ۾ ماڻهو پاڻ گوאه هجي ته بهتر آهي

  : مطلب
  .هوَء جي حوאلي، ذאتي معامال كين كجنڻسادي ما) ۱(

  )پهاكو. (ك ڀرڻ سوالمان، ٻُ  پرאئي ٻارِ  .14
. ائڻ ڏکيو آهيمپنهنجي محنت كري ك. هنجي آهينجي ديري مان، چوري كرڻ س َאنَّ  /فصل  / پرאئي ٻار

  .هيپرאئو نقصان كرڻ سولو آ
  : مطلب

  .كاٺ پرאئي پيٹ ۾، كپهه کان به كنئرو) ۱(
  )چوڻي( .نه אچي مپرאئي مت، אڌאري אک، وهائيَء جي توڻ، كنهن ك .15

مهالئتو نه هئڻ سبب، منجهس مصلحت ۽ منهن ڏيڻ وאري /  وقتائتو ؛אڌאرو ڏس/ پرאئو عقل / پرאئي مِت   )א(
ٻيو ته پرאئي مت، پرڻ ۾ پيل پاڻيَء وאنگر . جنهن سبب گهڻا كم کرندא آهن. صالحيت نه هوندي آهي

  .مغز مان جلد نكري ويندي آهي
. پنهنجي شيِء جي پنهنجي אک سان سنڀال كجي. سهاري تي نه ڀاڙجي /ٻين جي ٹيك  ؛אري אکڌא  )ب(

ناس  يكي ميڑسنڀالڻ الِء نوكر رکبا ته אُ  ڻُ ٻني، دوكان ۽ ڌَ . نوكرن جي אک سان سنڀال نه ٿي سگهندي
  .אک پٹبي ته אنب نظر אيندو. אنهن الِء پنهنجي אک هئڻ گهرجي .ٿي ويندي

محنت كري، سال نه ته مهيني جو، سيڌو . هر ويلو אوڌر تي پٹي کائڻ به چڱو كم ناهي ڻ؛وهائيَء جي تو  )ج(
  .يئن سكون سان وقت گذري سگهيجرکجي ته  ۾وٺي گهر 

  : مطلب
  .جو عقل، وهائيَء جي توڻ، پوري نه ٿئي کئيآ) ۱(
  .يتکيتي، سير سي) ۲(
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  .پرאئي مت، پرڻ ۾ پاڻي) ۳(

  )پهاكو( .پرڻي کان پوِء، لڄ كونهي .16
 .ن ماُء ڀيڻ جهڑن رشتن جو אحترאم كري سگهيئرکيل آهي ته جي ۾هوَء جي جبلت ڻلڄ، حياُء، شرم به ما

سان بي حجاب ڳالهائي سگهبو  (Spouse)خلوت ۾ پنهنجي ساٿيَء  ،نپوِء فطرتي تقاضائن جي حل خاطرکاپرڻي 
جڎهن ته کلئي . אتي ڊپ نكري وڃڻ سبب אئين كبو آهي، ٻي صورت ۾ אنساني وאڌ ويجهه ركجي ويندي. آهي

  .אن سان به معامال گنجرندא آهن. عام، گهر وאريَء سان به فحش نه ڳالهائبو آهي
  : مطلب

  .ي، لڄا كري ته هاريرآهاري، وهنوאري، گهوٽ مها) ۱(
  .ناهي مهڻو، پرڻو ناهي گار ھنگڻ/  مرڻ) ۲(

  )پهاكو( .ھيپير سڳوري بيشك ڀلي، خاص خليفي ٺكر ٺل .17
مير کي خاصخيلي ۽ پير کي خليفا کڻندא ، ايا، آفيسر کي پٹيوאال، وڏيري کي نوكر چاكرعحاكم کي ر

  .سندس ماُن خليفي جي ڀيٹ ۾ وڌيك هوندو آهي. تنهن هوندي به پير پير رهندو .آهن
  : مطلب

  .ڀلو، خليفا گهٹ آهن ظاهردאريَء ۾ پير) ۱(
  ۾، رَ پير ويهارڻ گهر ۾ ، هٿ وجهڻ سَ  .18

  )چوڻي( .۾، ٹيئي جڎא كم رَ نانگ وجهڻ وَ 
پير به . پير گهر ۾ ويهاري، هٹ تان سودو وٺڻ الِء وڃڻ آهي، کيس بدديانتي كرڻ الِء موقعو فرאهم كرڻ  )א(

  .غالب ٿي سگهي ٿوאهو مٿس  .هر אنسان سان شيطان ساڻ آهي. אنسان آهي
  .۾ هٿ وجهبو ته آڱريون ۽ هٿ چيربا رَ سَ   )ب(
  .كانئچ جي אبدאڻي ۾ אڳٺ بجاِء نانگ وجهبو ته حياتيَء تان هٿ کڻبو  )ج(

  :مطلب
  .زيان خور شين کان پاسو كجي ته بهتر) ۱(
  .هٿ نه وجهجي َسَر ۾، نانگ نه وجهجهي ور ۾) ۲(
  .چئني مان چڱائي نه ٿيندي. گهر ۾گهوڙو نه ٻڌجي در ۾، ڌאريو نه آڻجي ) ۳(
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  )چوڻي. (ت، مار گهت يا אڳون التي وَ تِ ، بي پَ َجتُ  .19

عورت، كمزوريَء جي . ، אهڑيون چوڻيون منسوب آهننقوم وאرن الِء سسئيَء سان جاڙ كرڻ پڄاڻا جتَ 
  .ٿوجنهن پڄاڻان، جتن بابت אئين چيو وڃي . کڻي ويا אن سان به جٺ كري، ڏير سندس ورُ . عالمت آهي

  :مطلب
  . سياكا نه رکجن ته بهتر ڱساڻن س. من تي אعتبار گهٹ كجيوجت ۽ الڏאئو ق) ۱(

  )پهاكو. (جتي گپ گهڻي، אتي هاٿي به تركن .20
  .بنگ بزرگ به مشكل ۾ אچي ويندא آهندُ بي حيائي عام هوندي، אتي وڏא وڏא /  جتي فحاشي

  : مطلب
  .هيدلير مڑس جو كم آ ،بڇڑي ماحول کان پاسو كرڻ به) ۱(
  .بي حيائي به ليئا پئي پائيندي/ جاتي پئسو جام، אتي رشوت ) ۲(

  )پهاكو( .جنهن وٽ عهدو، تنهن جو رتبو .21
وڏن عهدن تي ويٺلن  .حقيقت ۾ אئين ناهي. بو ۽ عزت، عهدي ماڻڻ سان ملندא نظر אيندא آهنتبظاهر ر

غيرت وكڻي عهدي کي برقرאر كي ته عزت ۽  .مسكينن کان به پري هوندو آهي مان كن جو حال هيڻو، مانُ 
  .رکندא آهن

  :مطلب 
  .دنيا جا عهدא، دنيادאريَء وאري رتبي جا سرچشما آهن) ۱(

  )پهاكو( .سو مالك ،جو كاכ چڑهيو .22
כ محل امومل، فريب ۽ دوکي الِء، من موهندڙ مانڈאڻ وאري ماڙي ٺهرאئي هئي، جنهن کي كاכ يا ك

. پائي، كسجي وياك۾ كيئي كونڌر كنڌ  (Labyrinths)ڄار نجهيل، رستن وאري مل جي حم/ ماڙيَء. سڎبو هو
  .َء جو مالك ٿيويپلنگ تي پهچڻ وאرو فقط رאڻو هيو، جيكو مومل ماڻي، ماڙ

  :مطلب
  .كاכ تي چڑهڻ وאرא كشاال كڍڻ ضروري آهن ،۽ مالك ٿيڻ الِء ڻمومل ماڻ) ۱(
  .אشد ضروري آهيصل كرڻ الِء، محنت، جذبي ۽ دليريَء سان אڳتي وڌڻ، اي حبكاميا) ۲(
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  )پهاكو. (ن جي ماني، جوאب جي نشانيوَ جَ  .23

. پهچائبا هئا /نياپا سنيها אشارن سان ڏبا . لکي سگهبو هيو) چٺي(אڳي نه رسم אلخط هيو ۽ نه ئي خط 
  .ن جي ماني موكلڻ مان مرאد، كم نه كرڻ هوندو هيووَ جَ 

  : مطلب 
  .אئين چيو ويندو آهيكنهن كم کان אڻ سڌو אنكار كرڻ وאري الِء ٹوכ طور ) ۱(

  )پهاكو. (جهڑو وڻ، تهڑو ڦر .24
ول جا پن ۽ /  هونئن به جنهن وڻ. جوئر كانه لڻبي ۽ كڻك پوکڻ سان كڻك، لڻبا وَ پوکڻ سان جَ  وَ جَ 
جيئن ٹوهه جي . ته ڦل به مٺو هوندو آهي אجيكڎهن مٺا هوند .ھوندوڙوؤڦل به ك نجوهنت ھجن يونؤڙڏאنڈيون ك

  .אهڑيَء طرح نم جو به مثال آهي. ي ته منجهانئس ڦٹندڙ ٹوهه تهائين زهر هوندא آهنڙي زهر آهؤول پاڙ سميت ك
  :مطلب

  .كندو آهي كَ אوالد، عادאت و אطوאر ۾، پيُء تي ڇِ ) ۱(
  .كانُء ٿيندو ،كانَء جو ٻچو) ۲(
  .هڑ جو وياُء بگهڑ ٿيندو، ٻكري نه ٿيندوگب) ۳(
  .نه مٹبي آهي فطرت، وس ويندي كا) ۴(

  )پهاكو( .אوترو فطرאڻو جيترو ناڻو، .25
ف جي روزن رکڻ پڄاڻان، في ماڻهوَء جي حساب سان پوڻا ٻه سير كڻك يا يفطرو، رمضان شر / فطرאڻو
  . א كبو آهيدرو، عيدאلفطر کان אڳ אتאن جي قيمت جي

ت، אوكאوتري ئي ز. جيتري دولت وڌيك هوندي آهي. هتي فطرאڻي مان مرאد، زكوאت ۽ خيرאت آهن
ماڻهو زكوאت وאري حساب كتاب کان بچڻ كو جيكڎهن . אڍאئي سيكڑو جي حساب سان אدא كرڻي پوندي

سمورن جنجهٹن کان  .جي رאهه ۾ خرچ كري ڇڎيهلالج لج ت אلسموري دو ته گهري ٿو ته אن الِء آسان رستو آهي
  .جي ٿي ويندسآجان 

  : مطلب
  .جيترومال، אوترو خيال) ۱(
  .تيڎא لوڏא ،جيڎא אٺ) ۲(
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  .هر ٻاهر نكرندوجيترو אٹو ڇاڻبو، אوترو ٻُ ) ۳(

  )پهاكو. (جيسين سوڻا سكن، تيسين بکر بک مري .26
 /کر جڎهن ته بُ  .کي سكي، باهه ۾ ٻرڻ الئق ٿيڻ الِء وقت ۽ ويساند، אس ۽ هوא دركار آهن) ڇيڻن(سوڻن 

سان بکيي جو ساهه  ، جنهنيڇيڻن سكڻ جو بهانو، ماني نه ڏيڻ جي مترאدف آه. هل تي ماني کپيمبکئي کي 
  .هليو ويندو

  : مطلب
  .جاسين سکيو کڻي ساهه، تاسين بکي جو وڃي אروאح) ۱(
  .جيسين عرق مان ترياق אچي، تيسين نانگ ڏنگيل مريو وڃي) ۲(
  .نه نو مڻ تيل אچي، نه رאڌא نچي) ۳(
  .نه پرڻ ۾ پاڻي پوندو، نه ئي ڌوڙ مان ڌאڻيون وٹبيون) ۴(

  )پهاكو. (كرهو كيچ نكري وڃي ي، تيسينڀڃنگ لكڻ وجيسين ل .27
 يאهڑ. پوئتي رهي ۾ركڻي ماڻهوَء جو نالو، جيكو هر عمل كُ ي، كنجهڻي ۽ ٹلونگ، سست ۽ ٹو

  .نآھري، سمورא كم کريل ئي هوندא سآرسيَء جي آ
  : مطلب

  .و کڻي لٺ، تاسين كرهه אجهاڻيلُ جاسين لَ ) ۱(
  .ڻ وڃيپٻيڑي ڌولونگ چڑهي الريَء ته الري ليٹ، چڑهي ٻيڑيَء ۾ ته ) ۲(

  )چوڻي(. جيكب آبادي، نر نه مادي .28
گهٹ پڑهيل ۽ معاملي فهمي جي گهٹ ڄاڻ . جيكب آباد جي ماڻهن ڏאنهن سادڙو هئڻ وאرو אشارو آهي

 .رکڻ سبب، نه بحث ڀلو كري سگهندא آهن ۽ نه ئي وري سٹائتي نموني سان كنهن کان كم وٺي سگهندא آهن
جڎهن ته אن تكبند چوڻيَء جو حقيقت سان تعلق گهٹ . چٿرون به ٺهيل آهنאهوئي سبب آهي جو مٿن، אهڑيون 

  “.ي، אچي نر وڃي ماديدشكارپور شهزא” ؛جيئن شكارپور بابت هن چوڻيَء جو به گهٹ آهي. آهي
  : مطلب

كي ڌُ يا ٿي مردن وאنگر لٺ  شانبرنه ئي ن ڑو ڳائي ڄاڻن،يجيكب آباد جا ماڻهو نه ماين وאنگر زبان سان جه) ۱(
  .سان وڙهي ڄاڻڻ
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  “.جيكب آبادي، نه ڇڎن نر نه مادي” ؛אنهيَء ٹوכ جي موٽ ۾ جيكب آباد وאرن به جوאب ٺاهيو آهي

  )پهاكو. (جي كڑمي کڻي ٻار، ته به كڻا رهن كيترא .29
فصل کڻبو ته به پکي پکڻ جي نصيب سانگي، منجهانئس  /ديري مان بٹئي  / كيڎي به אحتياط سان ٻارِ 

  .ضرور كرندאكي دאڻا ٻنيَء ۾ 
  :مطلب

  .حقدאر حصو ضرور کڻندא آهن. سموري ملكيت، كنهن کي به رאس نه אيندي آهي) ۱(
  .ن پتي ضرور هاربي آهييتورڻ جي باوجود چاليه وאحتياط سان سود) ۲(

  )پهاكو/  يڻچو. (يجيكو אڇن ۾ کري، سو كنهن تان به نه ٹر .30
۽ گفتار ۾ ماٺار אيندي  ر، ماڻهوَء جي رفتانپڄاڻا אچڻجي אنهن . جي نشاني آهن َءبزرگي / َءپيري ،אڇا وאر

  .جي جاِء تي ڳنڀيرتا ۽ معاملي فهمي אچي ويندي آهي َءتيزي. آهي
، ڇو جو منجهائس هر كو. يس نه ٿا سونهنکرڻ كجا كم  َءبڇڑאئي / َءאهڑي عمر ۾ کرڻ، بي حيائي

  .يش אچڻ جي تقاضا رکندو آهيپبزرگ سمجهڻ كري، אخالقيات سان  کيس
  :مطلب

  .ڙهپ ۾ کرندڙ، كنهن جي به عزت نه كندو آهيوپ) ۱(
  .ي تي بيهي، ضرور پيشاب كريت، رسيکريل كرאڙ) ۲(

  )پهاكو. (انيو زجڄٹ جي ياري، گلم  .31
ٹرڙو ٿيڻ جي  / هلكو / وقت جي مصلحتن کي نه سمجهندو آهي ۽ هروڀرو پيو هجائتو ،جاهل / ڄٹ

  .بيزאر كري وجهندو آهي -ين کي به مردمتڏسندو آهي ۽ سنگهل، وقت ۽ هنڌ نه مموقعو ۽ . كوشش كندو آهي
  :مطلب

  .ڄٹ ملوכ ، گلم جو زيان) ۱(
  .ڄٹ پڑهيو، لوכ אڙيو) ۲(

  )پهاكو. (وڙ بندي ٿينديپر لڳندي ته چُ چَ  .32
سيرون ۽ אيسون  ،كڍي لَ چئني پاون ۾ سَ  .ندא آهنوپاوא، ٻه אيسون ۽ ٻه سيرون ه كاٺ جي کٹ ۾، چار
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ٿي گهرگهلو  /يا  سل ويكرو  كري אكثر. ٺيو كم ڏאڍو אڻائو آهياك -ٺَ אهو אَ . بيهاريا ويندא آهنوڙ ذريعي چُ 
نكرڻ کان  ٹنهڻي کٹ کي لڎڻ، چيچ (Wedge)ر پت ۾ چرאهڑيَء صو. يا چوڙ سنهي ٿي ويندي آهي آھي ندويو
  .حفوظ كيو ويندو آهيم

  : مطلب
  .چپر هڻبي آهيرشوت جي  /دنيا جي گهرگهلن معاملن کي، سفارش ) ۱(

  )پهاكو(. گيَء تي سڑينجي ماني، دא چنڈي .33
نتيجي ۾ بخت به کيس ڇڎي  .چنڈو ماڻهو پنهنجي پركارن جي كري، آيل روزي به موٹائي ڇڎيندو آهي

  .هليو ويندو آهي
  :مطلب

  .سكائي ڇڎي به نارن جو پاڻي /كروڌ، ٺكرن ) ۱(
  )چوڻي. (ي ، ڳاٹي لڑيوڻٹاڇُ  .34

. هك پاسي كنڌ جهكائي هلندא آهن ،يادאريَء سببحאن جا אكثر ماڻهو . ڇٹاڻي، کوسا قوم جو پاڙو
  .چوڻي روאج ۾ آئي آهي اجنهن تان سندن الِء אه

  )پهاكو / چوڻي(. ڇڎيليَء کان ٹكيلي ڀلي .35
אتان تڑجي . عورت جو אصل گهر، مڑس وאرو گهر آهي. نه مڑه نه مقام ،جوطالق ڏنل / مطلقه  /ڇڎيلي 

 (Keep)رکيل  /كيلي ٹ ۾אن جي ڀيٹ . ملندس عزت ملندس، نه ئي معاشري ۾ مانُ  وٽ نكتي ته پوِء نه مائٹن
ڳالهه  ھر .ڏאنهنس كو ميري אک کڻي كونه ڏسندو. كنهن مرد جي سايي ۾ ته ساهه کڻي ٿي אھا. وري چڱي آهي

  .کي  مان ملندس ۽ دאد رسي ٿيندس
  :مطلب

  .سهاڳڻ چڱي-ڏهاڳڻ کان، ويهاريل سدא) ۱(
  )پهاكو( .ڇنڈڇاڻ سان אڱر سچا يا لهر سچا .36

تي رکي ويهبو ته معاملو گنجرجي  هٿَ  هٿُ . هر معاملو محنت كرڻ ۽ هٿ ڳنڍڻ سان حل ٿيندو آهي
  .אصل معاملي جي تڎهن خبر پوندي آهي، جڎهن سندرو ٻڌي هٿ ڳنڍبس. ويندو ۽ אڇا كارא پڌرא نه ٿيندא

  : مطلب
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  .دني ۾ ڦير آهيوکوٹا آهن يا ڦ ٽَ معاملي جي تهه ۾ وڃڻ کان پوِء خبر پوندي آهي ته وَ ) ۱(

  )چوڻي. (کچڻي ته نرم ،حاكم ته گرم .37
. آفيسر، جيستائين אک نه ڏيکاريندو تيستائين نه كم وٺي سگهندو ۽ نه ئي كمائي سگهندو /حاكم   )א(

  .حاكم الِء ضروري آهي ته هر وقت گرم هجي
تڎهن ٿيندي، جڎهن نرم  ضمکچڻي زود ه. بيمار کي زود هضم کاڌو کپي. کچڻي بيمارن جو کاڌو آهي  )ب(

  .کچڻيَء جو فائديمند هئڻ الِء نرم هجڻ ضروري آهي. هوندي
  : مطلب

  .رم، حاكم ته گرم، طبيب ته نرم، وئيشا ته بيشرمشאستري ته ) ۱(
  .کائي، فقير منگتا کائي حاكم ٹنگتا) ۲(

  )چوڻي. (حسد جون אکيون، אنڌيون .38
 /حياُء . ڃاڻندو آهيسجنهن سبب پنهنجن کي به نه . جي باهه ۾ سڑي ڀسم ٿي ويندو آهي دسدي، حساح

  .ڙولي אک سان ڏسندو آهياهر هك کي س .شناس نكري ويندي אٿس / شرم
  : مطلب

  .غرض جي عينك چڑهيل هوندي آهي ،جي אکين تي اللچيَء) ۱(
  .، אندر جو אنڌو ٿي ويندو آهيدحاس) ۲(

  )چوڻي(. كونهحياتي وڏي چاڙهو  .39
. ڊگهي حياتيَء وאري جي، آخر ۾ سگهه ختم ٿي ويندي آهي ۽ ٻين جي سهاري جو محتاج هوندو آهي

بي /  جوאنيَء وאري سگهه نه هئن كري، كرאڙو. אيستائين جو آخر  ٻيا به بيزאر ۽ خدمت کان الچار ٿي ويندא אٿس
  “.رب سائين، هلنديَء هالِء” ؛دو آهيאئين به چون. همت ماڻهو، زندگيَء جا ڏينهن ويٺو ڳڻيندو آهي

  :مطلب
  .حياتي ڊگهي ٿيڻ سان، جوאنيَء وאرو ٻل نه ٿو رهي) ۱(

  )پهاكو/چوڻي . (دאل ، غربت جي ڍאل .40
 .يار كرڻ وאرو گهڻين بيمارين کان بچي ٿوتسادگي אخ. دאل جو ٻوڙ کائڻ، سادگيَء جي نشاني آهي

  .سادگيَء کي، ڍאل طور אستعمال كرڻ گهرجي
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  :مطلب

  .ٿلهو کائجي، ٿلهو پائجي، ٿلهو ڳالهائجي، ٿلهو هنڍאئجي) ۱(
  .ٻچڑن پال، دאل) ۲(

  )پهاكو. (پوک دشمن نه هجئي ته گهر ۾ ٻيرِ  .41
سڄو . گهر كنڈא ٿي ويندو آهي سڄو ڇڻي كرڻ جي صورت ۾. نڈא جام ٿيندא آهنكجي وڻ ۾  ٻيرِ 

  . پيا پيرن ۾ لڳندא كنڈא ڏينهن ٻهاري ڏيڻ وאرو خفو نه كبو ته
. ويٺا کائيندא نَ كندא ۽ كَ  نُ كي هيٺ كِ ٻير ٹُ . وٺيون الهيندא. ويهندאبه وڻ ۾ ٻير ٿيندא ته مٿانئس پکي 

پرאون . يهي آرאم نٿو كري سگهجيوٻير هيٺان . ونجهه تي پيا منجهس ڀينڈون هڻندאپاڙي جا ٻار، ٻيرن جي لُ 
  .ته جهيڑא ڳچيَء ۾ جهل ٻارن کي

  :مطلب
  .وڻ ٻاٻرو، شل نه هوون אوڙي پاڙي ،اڻهوم رِ کَ ) ۱(
 .ست ٺكاڻي لڳائجيتس .مال ملكيت كٺي كرڻ سان مسئال پيدא ٿيندא آهن) ۲(
   .جيويهار گھڻو وقت نهنياڻي گهر ۾) ۳(

  )چوڻي. (و، دين کان محرومڌدل جو אن .42
ڦاسي، گمرאهه ٿيندو آهي ۽ دين جي وאٽ  ۾ دل جو אنڌو، شكي مزج ماڻهو، گمان سبب گناهن جي دلدل

אنهيَء جي كري جاچوسي . جو אكثر گمان گناهه هوندא آهنڇو گمان کان پاسو كجي،  .کان محروم ٿي ويندو آهي
  .م دل مان نكريو وڃيאٻين جو אحتر. چوكسي كرڻي پوي ٿي/ 

  : مطلب
  .هميشه حسنِء ظن رکڻ گهرجي) ۱(
  .אنڌو دوزخي، ٻوڙو بهشتي) ۲(

  )پهاكو / چوڻي. (ڻندي آهيا، ٻچو نه سڃڏאچي .43
ڦر . אن کي ڏسي، کير الهيندي آهي. کي سڃاڻندي آهي رَ هر حالل جانور جي مادي، پنهنجي تازي ڄاول ڦَ 

אهڑيَء صورت ۾ . آڏو آڻبس ته אن کي به ٿونا هڻي ماريندي رُ ٻيَء جو ڦَ . جي صورت ۾ کير نه الهيندي ڻمري وڃ
  .به سندس آڏو رکندو آهي ته جيئن کيس چٹڻ بعد کير الهي رَ ڏوهو سندس مئل ڦَ 
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جيكو به  ڦر آڏو رکبس،  .۾ فرق كين ڄاڻندي آهي رَ אن جي برعكس، ڏאچي پنهنجي ۽ پرאئي ڄاول ڦَ 

  .کير الهي بيهي رهندي
  : مطلب

  .ٺڳي كرڻ وאرو كامياب ٿي ويندو ،َء سانوسادي ماڻه / بيوقوف / אٺ) ۱(
  )چوڻي. (ڏٻرو آچار ،کڏُ  .44

س، موٽ ۾ ڏيڻ الِء ٹڇو جو و .ڏوجهرن جو ڏڌيل، ٻين آڏو سوאل كرڻ کان به پيو كيٻائيندو آهي /ڏکن 
هل كه كنهن کي بאن تي . هٿ ٹنگڻ وقت ڏوٻر الهي ويهندو آهي /جنهنكري سوאل كرڻ . كي كين هوندو آهي

  .אچيس يا نه
  : مطلب 

  .ل ويچارو آهيאسو) ۱(
  )پهاكو. (ڳنوڙא به ٻڌڻ لڊאكٹر سچا ٿين ته ٻَ  .45

جنهن سبب چاهيندא آهن ته . آهنماڻھو ضرورتن سان وكوڙيل  / ڊאكٹر به عام אنسانن وאنگر غرضن
به  هٿ شفا. ويساند ئي نه هجي. مرضن جي، در تي قطار لڳي پئي هجي. ت وאري هجيكبر۽  كمائي ججهي

  .هجي، كاتي به تکي هجي، جنهن کي زنگ كڎهن نه لڳي
مريض کي ضرورت هوندي هك دوא جي ته ٻڌאئيندس ٹي، ميڈيكل אسٹور به پنهنجو هوندو يا كنهن 

كندא  Prescribeيا پڏينديون، تن جون  دوאئون  Samplesجا  Amplesٹوئر كرאئينديون ۽ . سان پرسنٹيج مقرر هوندن
   .ض تي پوي يا نهرپوِء ڀلي אها دوא مريض جي م

  :مطلب
  .ته کڑهه تي کير پياري جت سچائي تي چڑهي) ۱(

  )پهاكو( .لڻندڙ ؛رאهيندڙ .46
محنت مزدوري كري کيتي ٻاڙي  ،ندڙ، پوکي كندڙكفصل پوکڻ کان אڳ ٻيجارو تيار  ،رאهي ؛رאهيندڙ

جيكو محنت نٿو كري، تنهن کي ڦل نه אن جي برعكس  .ئي فصل جي بٹئي کڻڻ جو حقدאر هوندو آهي ،كندڙ
  .ملندو

  : مطلب 
  .لڻندو جو پوکيندو، سو) ۱(
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  )پهاكو( .يهڑ ڏسي، ڌنار ڏאنهن ڀڄگرڍ ب .47

گيديَء  / بزدل. كمزور ماڻهو، بجاِء مقابلو كرڻ جي، حملي جو رخ پنهنجي محسن ڏאنهن كرאئيندو آهي
  .سنگت کي به ٹوٹي ۾ وجهندو. ته مارאئيندو پاڻُ . نه رکڻ گهرجي يسان يار
  : مطلب

  .قاضيَء کي نه ڇڎي اضي ڇيلي کي ڇڎي، ڇيلوقهڑ ڏسڻ کان پوِء، گب) ۱(
  .پٺاڻ كمبل کي ڇڎي، كمبل پٺاڻ کي نه ڇڎي) ۲(
  .کي نه ٿي ڇڎي نَّ ي جِ نِ يَء کي ڇڎي وڃي پر جَ نِ جَ ته  نُّ جِ ) ۳(
  .صنم هم تو ڊوبي هين، مگر تمهين ڀي ليكر) ۴(

  )چوڻي / پهاكو. (رن ٻڎندي وڃي، نينهنگ نپوڙيندي وڃي .48
كک جو سهارو به هٿان وڃڻ نه ڏيندو . ن ۾ هٿ وجهندو آهيرَ بچائڻ الِء سَ  رُ ٻڎندڙ ماڻهو، ٻڎڻ وقت سَ 

بدאڻو به سكائڻ אُ  /سلوאر جو نينهنگ . ضد کان نه مڑندي آهي/  لٹي متي به عورت پنهنجي אُ ت אھڑي موقعي. آهي
نه ئي  آھن ۽ كندאسان نه سُ  ڻل كپڑא، پاڻيَء אندر نپوڙيسي ڳرא ٿجڎهن ته پُ . الِء پاڻيَء אندر نپوڙيندي ويندي آهي

  .هلكا ٿيندא آهن
  .يٺهيل آه وپهاك / عورتن جي ضدي نفسيات بابت چوڻي

  : مطلب 
  )ٿري. (ِءرن تي ٻڎِء، پلئه تي نپوڙ) ۱(
  )ورجيس(. ٻڎڻ الِء وڃڻ ۽ پاڻ کي گپ کان بچائڻ) ۲(
  .جي ته ڦهنگن ڀئه نه ڊڄجيڑپاڻيَء ۾ گه) ۳(
  ؟ٻڎڻا ته گهيڑ كهڑא پڇڻا) ۴(
  .جيكنيساري هيٺان نه لمينهن کان ڀڄي، ) ۵(
  .ٻڎڻ وڃجي ته گپ لڳڻ کان پاڻ نه بچائجي) ۶(

  )پهاكو( .ن کي كکيكوڙ تنه ،روپو جنهن رد كيو .49
ريبجي  /سو كوڙين ۽ بي قيمت شين تي لوڀجي  چاندي يا سون به هرکائي نه سگهيا،/ جنهن کي روپو

  .نه سگهندو
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  :مطلب

 كاכ نه جهليا كاپڑي، موهيا نه كنهن مال،  )۱(
  )شاهه. (ڇورين ڏنا ڇال، ته به الهوتي لنگهي ويا

 .بنا صالح ڀت چکڻ ،رکڻ يزوريَء يار .50
  )چوڻي( .چارئي خرאب لڇڻ. ٿك هڻي ڏאڙهي مکڻ، ڳئي אگهاڙي مٿو ڍكڻ

  .نه وري زوريَء جي ياري جٹادאر هوندي آهي. نه زوريَء جي ميندي لڳندي آهي  )א(
بي دعوتيو ماني کائڻ ۾ אڳلي کي كرאهت ڏيارڻي آهي ۽  كوٺيو، كنهن وٽ وڃڻ ۽ אڻ /ريَء صالحيو   )ب(

  .ائڻو آهيٹپنهنجو مان گھ
אڻڀي ڏאڙهي نه ٿي . آهي כُ رَ رن جو مَ א، وتيُل . ڏאڙهي مرد جو شان، نشان ۽ سونهن وڌאئڻ جو ذريعو آهي  )ج(

  .كرڻ گهرجن (Adopt)سونهين، אن کي سنوאرڻ الِء شاندאر طريقا אخذ 
  .אن کان وڌيك ضرورت אوگهڑ ڍكڻ جي آهي .وڌאئڻ الِءعزت  ،پڳ پائبي آهي  )د(

پوشاכ אها پائجي، جنهن سان . جنمپهرين پنهنجي ننگ کي محفوظ كجي، پوِء پٹكا ٻڌي بازאرون گه
  .۽ موسمي אثرאت کان بچاُء ٿي سگهيوڃي אوگهڑ ڍكجي 

  : مطلب
  .خرאب لڇڻن کان بچڻ گهرجي) ۱(

  ،سڀان پوندو سيُء، ڏكنديون ڏهاڳڻيون .51
  )پهاكو / چوڻي. (هه نه ويجهي تن کيلُ وِ  ،يپاسي جنين پَ 

سرس  بنا مڑس وאرين تي / אجهي بنا /ڏهاڳڻين  / אيندي آهي ته پوِء نڌڻكن مصيبت /ليف كجڎهن ت
אيترو אثر نه ڇڎيندي  مڑس وאرين تي/ وאرين  َءپتي/ پي وאرين / وאرين ڌڻكن  َءجڎھن ته مالكي. كڑكندي آھي

  .آهي
  : مطلب

  .ڏٻريَء تي مڇر گهڻا) ۱(
  . ي سيُء ججهو كڑكندو آهيتڏٻري مال ۽ بي אجهي مارن ) ۲(
  .مضبوط گهر ۽ مالكيَء وאرא، مڑيئي بچيل هوندא آهن) ۳(
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  )پهاكو/  چوڻي( .ون سچائسوگها، ساک ڱَ سِ  .52

الِء  َءريكرڍ، ٻ. عضون سان به نعم אلبدل طور سڎيا ويندא آهن ورجيس طور تي كن ساهدאرن جا ناال
  .ڱُ ۽ مينهن الِء سِ  َء، ڍڳين، عورت الِء ٻانهنُ كَ 

گڎא زمين ۾ پوري سوگھا كري ڇڎيا، تنھن تي ساک کڻڱ كهي کائي، هڎא  رجنهن چور، چوريَء جو ڍو
  .ثابت نه كري سگهندوفيصلو گھرندڙ به ڏوھ 

  : مطلب
  .سچو ثبوت، كيس مضبوط) ۱(

  )پهاكو( ؟كهڑو بار ،سون کڻندي .53
رאئج אلوقت جي حيثيت رکي ٿو، هك ملك جو سكو ٻئي هنڌ هلڻ ڏکيو هوندو  هسون، هر هنڌ سك

هاڻي אهڑي كارאئتي شيِء كنهن . مٹي ڏيندو آهي (Money Exchanger)ف אهر صر ،جڎهن ته سون، هر ملك جو. آهي
  کي بار ٿي لڳندي؟

  : مطلب
  .کير ڏيندڙ گانِء جون لتون، هر كو سهندو آهي) ۱(

  )چوڻي( .ائين، عشق جو نشو تاحيات تائينشرאب جو نشو آڌي رאت ت .54
كڎهن . کين دنيا جهان جي خبر نه پوندي آهي .عشق كندڙ ۽ شرאب پيئندڙ جا حوאس باخته ٿي ويندא آهن

  .كڎهن ته لٹا الهي به پيا گهمندא آهن ۽ کلي خوش پيا ٿيندא آهن
ق جي جهڑپ ساري عمر الِء جڎهن ته عش. ندو آهيڇڎي وقتي وאئيسر ڦيرאئي ،تنهن هندي بي شرאب جو אثر

  .پاڳل كري ڇڎيندي آهي
  :مطلب

  .چٹي هووي ڏאڙهي يق نه ٿيوي ٻڍא، توڙشع) ۱(
  )پهاكو( .گدڙ به ڀائيوאر ،شينهن جي کٹيي ۾ .55

. نو كرڻ خاطر، كنهن محفوظ هنڌ تي ٿمائي هليو ويندو آهيشينهن شكار كرڻ پڄاڻان، شكار کي كِ 
אپرאنڌ، گدڙن جهڑא كمزورجانور،  َءאنهي. جي کائڻ الئق ٿيندو آهيكمزور ٿيڻ بعد ، شكار جانورن  /ني كِ 

يا شينهن جي کائي بچائڻ کان پوِء אوبر تي به گدڙ پيٹ پلي ويندא . شكار جا كمزور عضوא پٹي کائي ويندא آهن
  .آهن
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  : مطلب

  .مزور پيا پلبا آهنكئي يهڻگي، تمڑسن جي كمائي ) ۱(
  )چوڻي( .ر ۾ ئي رهندوفصفر جو ڄائو، س .56

فر ۾ جيكو ڄمندو آهي، سو سدאئين صي سال جي ٻئي مهيني يعني مان آهي ته אسالمكن ماڻهن جو گ 
  . سفر ۾ رهندو آهي

  : مطلب
  .صفري، سدא مسافر) ۱(
  .صفري، سفري) ۲(

  چوڻي(پي ڏسندو كير؟  כَ ڏَ ضد وאري جاِء تي  .57
ي يڑجه .كرאئي ڀڄڻ جي كندو آهي يالصعاملي مان هركو جان خُ مجهيڑي وאري جاِء ۽ ، ڌورك /ضد 

  .مان كا شيِء رאس نه آئي آهي
  :مطلب

  .كير به هٿ نه وجهندو آهي ۾،دشمنيَء وאرن معاملن ) ۱(
  )چوڻي( .، هنر نه ڄاڻي پاتتعلم نه ڄاڻي ذא .58

كيا ويا  رڻڻ الِء مقرا۾ هكٻئي کي سڃ يرنگ ۽ نسل وغيره زمان ،اليكڑم ۽ قب ذאتيون ۽ قومون،
كنهن کي به كنهن تي رنگ ۽ نسل جي لحاظ کان  .رא אنسان، هك ئي آدم جا ڄايا آهنو۾ سمٻي صورت . آهن

  .كا به فوقيت حاصل ناهي
ليكن ڏאتار جي ڏنل ڏאت . אنهن ٻنهي جو אنحصار ذאت پات تي ناهي. אلبته علم ۽ هنر جو قدر ضرور آهي

  .تي آهي
  : مطلب

  .عشق نه پڇي ذאت ُكذאت) ۱(
  ،اسي ڀاتبعشق نه پڇي ذאت، بوک نه پوڇي   )۲(

  .پياس نه پوڇي ڌوٻي گهاٽ، نيند نه پوڇي ٹوٹي کاٽ
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  )اكوپه. (فلسفو نه مرندو ،فالسافر مري ويندא .59

دنيا ۾ قائم رهيا آهن ۽  ،فعل، אزل کان אبد تائين .خا وغيره سمورא فعل آهنسعلم، ظلم ۽  ،فلسفو، هنر
ن ۾ ضرب אلمثل ٿي ويا علٻي ڳالهه آهي ته كي ماڻهو كن ف اאه .رهيا آهن جڎهن ته فاعل هر دور ۾ مٹبا. ندאھر

حكمت ۾ حكيم لقمان يا אجمل،  ،فلسفي ۾ سقرאط ؛مثال طور .آهن ۽ سندن ناال ورجيس طور كتب אچن ٿا
ته  جڎهن. ناپيد نه ٿيا آهن. موجود آهن אڄ به ،جڎهن ته אهي سمورא فعل. سخا ۾ حاتم طائي ۽ ظلم ۾ فرعون وغيره

  .مٿي ڄاڻايل فاعل موجود ناهن
  : مطلب

  .ظلم قائم آهي، ظالم قائم ناهي) ۱(
  )پهاكو/ چوڻي ( .אئيوررٿي گوشو ڊ كا ،مرووي אحمد ميان سٿ كا .60

سندس نوكر به . و آهييبا אصول زميندאر ٿي گذر ۽ אحمد ميان سومرو، جيكب آباد جو وڏو باאثر
ڊرאئيور گوشو خاصخيلي به پاڻ کي لٹي كپري پهرڻ ۾ چڱو رکندو سندس خانگي . ٺٺ ۾ رهندא هئا /عياشين 

و ته هاري ناري کيس אحمد ميان سومرو يه وڑي كرڻ ويندببٹئي  /جڎهن منشيَء سان ٻنين تي حساب كتاب  .هيو
جڎهن هك ڏينهن אحمد ميان سومرو جند زمينن  ،אهو ڀانڈو تڎهن ڦاٹو. ۽ تعظيم كندא هئا אندوسمجهي پيرين پ

جنهن تي . وئي هٿ ماليئي پِ گوشي سان پيرين پَ  بجاِء אحمد ميان جي، ،אتي هارين. אئيور سان ويورشي ڊتي گو
  .تعارف كريو سر شيَء، אحمد ميان جو ساڻن نئيننم

  : مطلب
  .وڏو فرق آهي ،אصل ۽ نقل ۾) ۱(
  .اڏي אلهياركجو،  مكاڏي منهن مري) ۲(
  .ڀوڄ، كاٿي گنگو تيلي كاٿي رאجا) ۳(
  .دستگير، كاٿي جمعو فقير كاٿي) ۴(
  .ياركار، كاٿي مٹرن جي دאلتكاٿي محمد خان مخ) ۵(

  )پهاكو( .پر هر هك جي پروאز پنهنجي ،ٿين رَ كاز ۽ باز کي پَ  .61
به، هر هك جنس  اثلت هونديمظاهري م. وڌي ويجهي ٿي /هر مخلوق، پنهنجي ماحول ۾ پلجي نپجي 

ڀيٹي سگهجن وري نه ئي  ،ٻئي كنهن سان نه ملنديون آهن. ون هوندون آهنتخاصي /ون خوبيون يجون پنهنج
  .ٿيون
  : مطلب
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  .جهاز ۾ به پوي ٿو، پر هر هك جي אڏאم پنهنجي پنهنجي آهي ۽ پيٹرول جيپ ۾ به پوي ٿو) ۱(

  )پهاكو. (سائجي نهه پُ نڌوئڻو به هجي  پڑوك .62
كڍبو ته يا سينوאر جي آ كو نپوڙي نه . چارو ناهيكو كپڑو پاڻيَء ۾ پوڻ کانپوِء ڌوئڻ کان سوאِء ٻيو 

  .سائڻ بعد ڌوئي، نپوڙي نه سكائبو ته ڇوڙو ٿي ويندوپُ . ٿيندو يا אوسنو هئڻ سبب وقتي كم جو نه رهندو
  : مطلب

  .جنهن كم كرڻ جي نيت نه هجي، אهو شروع نه كجي) ۱(
  .وت كجي ته پوري كجي، نه ته نه كجياسخ) ۲(
  .وهنجڻو نه هجي ته كپڑא نه الهجن) ۳(
  .وڙجيسٻكنهن کي ٻيڑيَء تي چاڙهجي ته درياهه پار پهچائجيس، وچ سير ۾ نه  )۴(

  )پهاكو. (نس هايڙ کائدمي كنئري هجي ها ته پهرين گكُ  .63
وقتي ٹرכ . سو ڏאڍو سخت هوندو آهي ،پر جنهن کوپي ۾ رهي ٿي ،ميَء جو جسم كنئرو ٿئي ٿوكُ 

  .אهڑي سخت کوپي کي گدڙ كيڎאنهن کائي سگهندو .جي ٹائر هيٺان به بچي وينديون آهن
آپدאئن کان /  نهن طرح سان، پاڻ کي ماحولياتي گدالڻككنهن نه . אهڑيَء طرح هر ماڻهو، كمزور ناهي

  .حفاظت ۾ رکڻ جا جتن كري ٿو
  : مطلب

  .غير محفوظ نه ڄاڻجي /كنهن کي به نڌڻكو ) ۱(
  .نهن جي كونئري، ڳٹا پٹائيمُ ) ۲(
  .ه هوند گدڙن کائي ڇڎياتא هيا ر كونئرٿپ) ۳(
  .تيل سستا هيا ته هوند گدڙن به ڳل مکيا) ۴(
 .ي ويندאوٺهيڻي نه ٻولجي، كمزور به فائدو ) ۵(

  .تي ڳؤرو آھي ِءھر پٿر پنھنجي جا: ڀيٹيو
  )چوڻي( .كنڌكوٽ، ول نه موٽ .64

. آهيكنڌ كوٽ شهر کي، وڏي ٻهرאڙي آهي، جنهن سبب وאپاري لحاظ کان وڏي چلتي وאرو شهر 
  .شهر ۾ אكثر آبادي ٻاهرאن لڎي آيلن جي آهي .روزگارسانگي آيو، אڏجي ويو /جيكو به وאپار
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  : مطلب

  .شهدאد كوٽ، وري نه موٽ، موٽ ته مري موٽ) ۱(
  .شكارپور شهزאدي، ڏيهان ڏيهه مشهور) ۲(
  .شهر كرאچي، ڇورن جو نيپاڄ) ۳(

  )پهاكو. (آهن ذאئقا زبان جا ،پرאئي پچار ،كنوאر نكتل ۾ي ُكڻ .65
تنهن هوندي به بنا . אلبته אن الِء مڑسي دركار آهي. ڻي ۾ يا جهنگ مان هٿ نه אيندي آهيالل كنوאر، كُ 

אئين ئي  .كري ته كوڙ ٿو هڻي جيكڎهن كير אهڑي دعويٰ  .ووڙڻ جي، منزل جي مومل ماڻي نه سگهبي آهي
  . אدف آهيپرאئي پچار كرڻ به زبان کي لست وٺرאئڻ جي متر

  : مطلب
  .كمزرو ماڻهو فقط زبان جا چشكا وٺندو آهي ۽ אک جو عاشق يا نظروت ئي هوندو آهي) ۱(

  ) چوڻي. (كو ڏٺي كري ستاري، كو אڻ ڏٺي كري خوאري .66
هكڑא دشمن هئڻ جي باوجود אصولن جي پاسدאري كندא ۽ لٹو پيا . دنيا ۾ هر قسم جا ماڻهو موجود آهن

  .دא ۽ لٹو الهيندאنعت سبب، پيا عيب אگهاڙييهوندي به، بي אصول طبوجهندא ۽ هكڑא وري دوست 
  : مطلب

  .ڻ هوندي به ُجلهون پيو كندوآهيابزدل אڻ ڄ. ماڻهو، خبر هئڻ جي باوجود، بدلو نه وٺندو آهي ربردبا) ۱(
  .كلي كلي ڀاڳ ،كاٺيَء كاٺيَء لڇڻ) ۲(
  .پنهنجو لڇڻ آهيکي ڻ و/  هر كاٺيَء) ۳(

  )چوڻي(. ر، ڳوهي אٹو، کوهي وאراگيد گيدليَء جا پ .67
ه كنهن تبدبختي /نڀاڳھونئن به  .چڱي كم كرڻ پڄان، ٻه چار نقصان كرڻ به چنڈאئپ جي نشاني آهي

  .كنهن سان ساڻ هوندא آهن
  : مطلب

  .آهن جا ھٿ سڑندאچڱائي كندي، چنڈن ) ۱(
  .نڀاڳن جي سينڌ سڑندي آهي ،گيهه پئي /تيل ) ۲(
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  )پهاكو( ڏאئڻ كهڑو ٹاري؟ڳوٺ ۾ هجن ئي ست گهر ته  .68

جڎھن  .آهي يسمورא كين لتاڙيند .دي آهينڏאئڻ جو كم آهي، مڑدא کوٹڻ، تنهن هوندي به ست گهر ٹاري
و لَ ين گهر کي وَ تس אمجبورً . اسدאري نه كنديپه پوِء ڏيڻپي کي ڇڎي אصول جي تאورאنگهڻ الِء هجن ئي ست گهر 

  . دينيھچاڙ
  : مطلب

  .يھدאئري ۾ پنهنجي ظلم کي روא رکڻ الِء אهڑא دليل گهڑيندو آظالم ماڻهو محدود ) ۱(
  .ڏאئڻ ستون گهر ٹاري، ظالم אهو به نه ٹاري) ۲(

  )چوڻي. (אڃا ئي گهنيو فريادي ،گهنيي رאڌي، گهنيي کاڌي .69
سنڌ ۾ به . ور كٹوره وغيره ۾ آباد ذאت آهيپرحيم يار خان، صادق آباد، خان  ؛گهنيا، پجاب جي عالئقن

  .مريد شاخ  ۽ جيكب آباد ۾ ٿيا آهن ڏهركي، ،ميرپور ماٿيلو אچي گهوٹكي، ان لڎيتא
هك دفعي אتان رسي، . هكي كندא هئاجيكب آباد جي ڳوٺ ٿرڙيَء ۾ گهنيا، عنايت א אوستي جي رَ 

 ،تيار ٿيڻ تائينجي فصل  .ر وٽ، محمد صديق پٺاڻ جا אچي رאهك ٿيا ۽ ٻني رאڌאئونورאن پشيکيرٿر جي ڀك ۾ 
چوڻ لڳا  .يَء وقت چوٿون حصو ڦٻائڻ الِء به كمدאر سان ڦڎو كيائونئبٹ. کائي ويا يجا ٹي حصا אئين ئي کڻفصل 

  “.אهو אسان کان نه وٺو. تمام ٿورو فصل ٿيو آهي. אسان رאهك ماڻهو، ڏאڍא غريب آهيون” :
. يش پيوي پوليس ۾ پڃكمدאر و. گهنين אلٹو مٿس فرياد كيو. نتيجي ۾ كمدאر مٿن دڙكا دאٻ كيا

  “.گهنيا فريادي ئي ڌي، אڃااگهنين ک ،گهنين رאڌي”يو،  جنهن تي كمدאر چيو؛ אٺاڻ زميندאر، كمدאر کي ڇڎپ
  .אن کان عالوه ٻي تاويل אها آهي ته گهنين كنهن جو ڇيلو كهي کائي ڇڎيو

  . ئين مشهور ٿيوאيائونس، جنهن تان ا۽ فيصلي ۾ ڇك اڳاڇا تي אلٹو مٿس كاوڙي ڇاپ
  : مطلب

  .جڎھن كو َھَڑ ھنيون وڃي ۽ النگ به رکيون وڃي ته אئين چئبو آھي) ۱(
  ) ڇوڻي. (ٹيپتي نه کُ  تِ پَ  ،ٹيپتي کُ  لک .70

ٹندي کُ سان ڇو جو زر کپا ئڻ . ئي ويندواٹلک كروڙ کُ  ي، کائيندكالمکن كروڙن جو ل لک پتي؛   
 ،ساک سبب/ پنهنجي אعتبار . نه هئڻ جي باوجود به بک نه مرندو آهي وسئپ اڻهو،موאرو  تِ پَ جڎهن ته كارِ . آهي

  . ركندو به ناهيڏوكڑ پنجڑ كڍي ويندو آهي ۽ سندس אئين کائڻ تي كير كُ / ٻين مان كم كار 
  :مطلب
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  .کاڌي خرאر کٹيو وڃن) ۱(
  .جيكڎهن چاهين ته אوالد کي بي אندאز ملكيت ڏيان ته کيس هٿ جو هنر سيکار) ۲(
  .ٿ وאرو کائي وڃي، لهڻي وאرو لنگهڻ وڃيسائ) ۳(

  )پهاكو. (سوئر جو ساٿي ،ماڇكو كتو .71
هاڙيَء ۾ الهڻ مُ  .مانين تي پلجڻ سبب، شكار نه كري سگهندو آهي/ مفت جي مڇين  ؛ماڇين جو كتو

  . آھي کندورمالك کي به چكي  هتآھي  سوئر تي حملو كرڻ بد رאن، پڇ پائي پوئتي مو ٹندو پڄاڻان،
  :مطلب

  . چورن سان ساٿاري ٿي کاٽ هڻائيندو. چوكيدאر نه كجي/ گهر جو رکوאل  ،ڀينگيئي کي/  كمزور) ۱(
 . ڍيري رکي، گڎھه کي رکپال وَ جَ ) ۲(

  ) چوڻي( .منجهند تائين: مانجهاڻي .72
ا ڏאڍא طبعً  .مانجهي پور جا کوسا مانجهاڻي سڎאئيندא آهن ؛نالي پويان אڏيل شهر يکوسي ج نمانجهي خا

  . منجهند تائين وساري ڇڎيندא آهن ،صبح جو سنگت رکي .آھن ويسارאسادא ۽ 
  : مطلب

  .  ان آهي ته ٿوري عرصي الِء هلندي آهيمسنگت بابت گ مانجھڻين جي) ۱(
  )چوڻي. (جي نه ُءپيسي گُ  ،ٹَ جي پِ  ُءما .73

جي  אن. ندي آهيلڳאكثر نه  ٹَ جنهن سبب سندس پِ  .مٿان غالب هوندي آهي ٹَ سندس پِ  ،ماُء جي مامتا
   .ٹيو كڎهن به سائو نه ٿيو آهيجو پِ  ُءيبرعكس پ
تنهن هوندي به جيكڎهن ساڻس ماڻا كبا ته . ٹي دفعا وڌيك كرڻو آهي، جو אدب، پيُء جي  ڀيٹ ۾ ُءما
  . ٻنهي جي ناهي كرڻي ،كنهن به صورت ۾ ،بي אدبي ته .نه سهي سگهندو ُءجڎهن ته پي. سهي ويندي

  : مطلب
  .لڱين نه هوندويل، سنئين ٹجو پ ُءيپ) ۱(

  ) وپهاك /چوڻي ( .ُء۽ کا نُ پِ  ،ُءمانه  ٹُ مِ  .74
نڌڻكو ٿي پلبو / يا چاچي مامي جهڑو رشتو نصيب ٿيو، سو ڇورو ٻار  ُءما ُءهن کي ننڍي الكون ،پينج
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، دא ھجننيکائ به ٻويا مٿس جهُ ڀلي ٻ ِءپو .جو شكار ھوندو َء، אحساس محروميٻين جو محتاج رهڻ سبب. آهي

، پر يتيم کي אندر ۾ ھكڑو אڻ َلکو אحساس ضرور ھوندو آھي، جيكو کيس کائيندو مهربانيאنهن جي  ِءجنھن ال
ر کان אهو ٻاپوِء به يتيم  ،مائٹ كيڎي به ملكيت ڇڎي ڇو نه مئا هجن ڀلي .۽ אندر ۾ َوَڍ وجھندو رھندو آھي
  .א آهنريُء ماُء جيئپجنهن جا  ،مسكين جو ٻار وڌيك سکيو آهي

  :مطلب
  .  کان تمام گهڻو آهي ڍَ ڏَ ، دولت جي ڍُ مائٹ جو ڏَ ) ۱(
  جنهن کي نه آهي ماُء نه ماُء جو ڄايو،  ) ۲(

  )אبتو. (سو گهڻن پيُء ماُء وאرن کان سائو
  )چوڻي. (محنتي: محبتي .75

انسوאِء كو به كم کعشق / شوق  /رغبت  /محبت . ڻ ضروري آهيئمحنت كرن الِء محبت جو جذ بو ه
 منجھانئس فائدي بجاِء،. الئيندي آهينه حنت رنگ مאها  ،محبت شامل ناهيجنهن محنت ۾ . كري نه سگهبو آهي

  . نقصان پوندو آهي
اڻڻ الِء، جيكو محنت نٿو كري ۽ گهر ويٺي ممحبوب کي . محبت كرڻ الِء به محنت جي ضرورت آهي

انسوאِء محنت محنت کانسوאِء محبت نه ٿيندي، محبت ک. عاشق ناهي ورين تان جندڙو قربان ٿو كري، سو به سچپِ 
  .بيكار آهي

  : مطلب
   .محبت ۽ محنت الزم ملزوم آھن) ۱(

  )چوڻي. (مرد جي دشمن کٹائي، عورت جي دشمن مٺائي .76
خاص طور تي ٻن جيئن . ڀانِء پونديون آهن /چهريون شيون وڻنديون / يون، چٹپٹيون ٹعورتن کي ک

. الِء زهر برאبرآهي سאهو سند. كرڻ گهرجيعورت کي مٺاڻ کان پاسو . اهت אڃا وڌيك هوندي آهيچوאريَء  جي 
سندس هاٺي مٺاڻ کي بردאشت كرڻ وאري ٺهيل . אن جي بر عكس، مرد کٹاڻ جو تاثير برאشت نه كري سگهندو

  .اڻ کيس کاري ويهاري ڇڎينديٹאن جي پيٹ ۾ ک. مٺان کائڻ سان محنت جو جذبو پروאن چڑهندس. آهي
  : مطلب 

  .مٺين شين کان پرهيز كرڻ گهرجيين ۽ عورت کي شمرد کي کٹين ) ۱(
  )چوڻي. (معامال אسرندא به، نبرندא به .77
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. مزي ۽ بيكار آهي دمسئلن کانسوאِء دنيا بي چسي، ب /معاملن . هيآمسئلن جو گهر  /هيَء دنيا معاملن 

 - هك. معاملن جي كابه زندگي ناهي /مسئلن  ربغي. کڻن رُ وندر אنهيَء ۾ آهي ته هكڑא مسئال حل ٿين ته ٻيا كَ 
زماني جون گردشون هر هك کي وڻن . ئي آهيآنهن کي به نه رאس آئي آهي ۽ نه ئي وري پسند كري زندگي كَ 

لف ماحولن ۾ آزمايو تڇو جو هر ماڻهوَء کي، مخ. אنهن سان منهن ڏيڻ الِء هر هك کي تيار به رهڻ گهرجي. ٿيون
  .ويندو

ڄ جيكو مسئلو پيش آيو آهي، سو سڀاڻي ياد א. مايوسي گناهه آهي. يكنهن به معاملي کان مايوس نه ٿج
  .كرڻ سان به ياد نه אيندو

  : مطلب
  .حاالت کان خائف نه ٿجي /אيندڙ زندگيَء ) ۱(

  )چوڻي. (ملتان، پيرن جو אسٿان .78
غوث . ججهائي آهيپڻ گرن وאري شهر ملتان ۾، پيرن فقيرن جي אگورستان ۽ گرمي، گرد ۽ گد

אوليائن جو مدفن هئڻ سبب אتي گهڻن ئي  / ۽ شمس تبريز جهڑن بزرگن ، شاھ ركن عالمאلدين زكرياؤاھب
אچي ا وٺي، پيرين پنڌ پڄائي، ٹعقيدتمند ته گهسنڌ جا تنيا فقير ۽ سندن ٻيا  .مدفن رهيا آهن /درويشن جا ڦيرא 

  .ندא هئايبخشرאئ
  : مطلب

  .ملتان، پيرن سان ڀريل) ۱(
  .گورستان گرد، گدא، گرم و ؛چار چيز ست تحفات ملتان) ۲(

  ميرپوري منڈي، چانڈאڻ چنڈي، عودي سنجن سوڌي، .79
  )چوڻي(. ٺل ڏنو ٺكاُء، هلي ڏسو ڳڑهيَء جو لقاُء

سندن ڳالهه نه مڃڻ تي کين . ندڙن کي سمجهائڻ ويندא هياكدڙ فقير، غريبن سان ظلم نאڳي سماع هڻ
  .ڏيندא هيا ۾پارאتا يا پٹون، سماع 

 نهن فقيركگمان آهي ته . آهن) قصبا(ميرپور ٻرڙو، چانڈאڻ، عودي ۽ ڙهي حسن، تعلقي ٺل جا وڏא ڳوٺ 
سماع ۾  ٿيل ظلم پڄاڻان کين سمجھايو ھجي ۽ אتان جا رھوאسي سندس چوڻ تي نه مڑيا ھجن، جنھن تان فقير

  .אئين چيو هجي
جي  “نئين ٺل جا پرאڻا گل” ؛جي مقاليمحمد אمين کوسو جو ڀاُء پنهنكامريڈ محترم نظام אلدين کوسو، 

ِ  َءٻي ميرپور منڈي، چانڈאڻ ” آھي؛ تي אها چوڻي هيئن لکي ۹۲ جي ص ۴/۱۹۹۵ پرچي ماهي مهرאڻ جي -هقسط ۾، ٹ
  “.چنڈي، ٺل ڏنو ٺكاُء ته عودي ويئي سنجن سوڌي
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۾  لٻوؤڏאڍي چ ،۾ كنهن درويش جي زبان مان نكتل هي گفتا يتاويل ۾ لکيو אٿائين ته كنهن زمان

  .هوندא  هئا
אنهن گفتن جو אثر كنهن وقت تائين אنهن ڳوٺن . خبر ناهي ته درويش אئين ڇو چيو” ؛אڳتي אلکيو אٿائين

  “.هينئر مس مس وڃي אنهن ڳوٺن ساهي پٹي آهي ۽ אڳتي قدم وڌאئڻ شروع كيو آهي. تي ڏאڍو رهيو
  : مطلب

  .منجهانئن كجهه هتي ڏجن ٿا. پڻ مشهور آهنا ساريَء سنڌ ۾ ٻين ڳوٺن الِء تون کوڙ پٹون يا پارאيאهڑ
  )اعمس. (ٺل ڏنو ٺكاُء، ُدٻي ٻين دٻائي هل، مهتي موٹي آئي،هل ويئي مَ ٹَ ) ۱(
  )پارאتو. (كيا كين وسندאقاضي ويندא قالت، وِ ) ۲(
  .محبت سندא ٻار، پيالي منجهه پنندא) ۳(
  .ٺن مٹ ڀڃاياٹيَء دکيَء كاڻ، مُ ٻُ ) ۴(
  .ها سڀ ڳري ويارאڏنو ٺكاُء، ڳو ٹِ ٺَ ) ۵(
  .ٿرڙي  ٿي ڍرڙي، لٿو الڏ لغارين جو) ۶(
  .كو جو وאيو وאُء، ڳچل سڀ ڳري ويا) ۷(
  .ڳچل پنهنجي ڳوٺ، پيالي منجهه پنندא) ۸(
  .ٻيَء لڳي باهه، چڻگيون چمن ۾دُ ) ۹(

  “.ٺل آهي گل” :ڀيٹيو
  )پهاكو. (مينهان چاري سنجر فقير، کير کا وڃن کوٻلي .80

تي ڳوٺ  َءب ڌرאڙ رھندو ھيو، جيكو چارאڻيٺل جي ڳوٺ كريم آباد ۾، سنجر فقير نالي غري يتعلق
  .جون مينھون چاريندو ھيو

جي در تان کير لپ پنڻ ويو ته كنهن به نه  نڌنارعيد رאت . ھك دفعي عيد آئي پر کيس چارאڻي نه ملي
کير نه ملڻ سبب، ٻئي ڏينهن مينهون نه . يئن ڏينكاڻ کپي، سو هن کي پته کير هر كنهن کي  ڏينھنعيد  .ڏنس

  .رنڀنديون رهيون ،ڇوڙيائين ۽ مينهون كلن تي ٻڌيون
مينهان چاري سنجر فقير، کير ” ؛نه ڇورڻ جو سبب جڎهن کانئس پڇيو ويو، تڎهن موٽ ۾ چيائين نِ مينهُ 
  “!کا وڃن کوٻلي
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  : مطلب

  .کوهي کنگهار جي، نالو نارאئڻ جو) ۱(
  .جو، پيئندو پير شاههکير ملوכ جي مينهن ) ۲(

  )پهاكو. (نر شينهن، رڍن جي لشكر کان نه ڊڄندو آهي .81
هيسجڻ سبب، . آهن نهيبت سمايل آهي، جنهن سبب رڍون ٻكريون کانئس ڊڄنديو ۾شينهن جي فطرت 

  .ري لنگهندو آهيكنه ڊڄندڙ جانور کان، شينهن به پاسو . و وڃييشينهن جي دل אڃا وڌ
۾ وجهي، ڳالهائبو آهي سو پڻ  אکِ  جنهن سان אکِ . ٿيندو ويندو آهيرو كجنهن کان ڊڄبو آهي، سو آ

  .محتاط رهندو آهي ۽ ٹارو كري لنگهندو آهي
  : مطلب

  .مت پوِء אثر كندي آهيشي جي حلאڳ. ڊپ، دل ۾ ويٺل هوندא آهن / خوف / ؤڀ) ۱(
  )چوڻي. (ول جوڏوهيَء جي، نك كِ ڏאٺ אُ  ،جهه جينظر ڳِ  .82

ميلن تي مٿان به ڍونڍ تي نظر پئجيو وڃيس ۽ مٿس پهچيو . جهه جي نظر، تيز هئڻ ۾ ضرب אلمثل آهيڳِ   )א(
ڳجهه جي نظر، ستين آسمان تان به ” ؛كي ته אئين به چوندא آهن (Exaggeration)مبالغه آرאئي كندي . وڃي

  “.پوندي آهي
حضرت سليمان . ن مان به كين مڑيمضبوط ۽ مقدس شي. ڏيو رکيڏوهيَء جي ڏאٺ ڏאڍي كاٺ کي به ڏَ אُ   )ب(

جنن کي به آخر تائين خبر نه پئي جنھن جي  ه אلسالم وאري لٺ کي به אڏوهيَء ئي کائي چٹ كيو جو،يلع
کين خبر پئي  نאڏوهيَء جي אنهيَء كارنامي پڄاڻا. ويچارא ته ٹن سالن تائين محنت كندא رهيا جنَّ . هئي

  .كڎهوكو برقعو مٹائي چكو هيوم ته دنيا مان اله אلسيته حضرت سليمان عل
  .جي حوאس سان سنگهي אڳتي هلندي آهي كن. يھكول کي אک نه ٿيندي آ  )ج(

  : مطلب
  .هر هك ۾ كانه كا خوب ضرور هوندي آهي) ۱(

  )چوڻي. (هوندو ناهر کي، وري نه אيندو وאڙ تي كن .83
جي وאڙ تي نه بگھڑ سان، ڌنار جي كتي جيكڎھن چڱي جٺ كئي آھي ته ھاڻي کيس ٻكرين /  ناھر
  .بي نكو ته ھر ھر پيو پڇ لوڏيندو. شرط אھو آھي ته بگھڑ کي نك ھوندو ته نه אيندو. אچڻ گھرجي
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  : مطلب

  .وאري ھنڌ وري وري نه אيندو آھي َءغيرت وאرو، بيعزتي) ۱(
  )چوڻي( .سفارش آھي، نوאزش آھي. وאسطو آھي، رאبطو آھي .84

وאسطو . وאسطي رکڻ الِء رאبطو كرڻ ضروري آهي. رکڻ ڏکيو آهي يا وאسطي کان سوאِء، رאبطو ٿيڻ 
  .پارت به كري سگهبي /پارت سُ  /فارش هوندو ته سُ 

  .لندوھه كم نه تتي رکي ويهبو  هٿَ  هٿُ . ري سگهبي آهيكسفارش سان به نوאزش حاصل 
  : مطلب

  .جو جهان آهي (give & take)ن، ڏي وٺ اهيُء جه) ۱(
  .جهان آهي، سستن جو ناهيجستجو كندڙن جو ) ۲(

  )پهاكو. (ڳالهه كري يوאڻيو ڳڑ نه ڏئي ته ڳڑ جهڑ .85
ڇو جو گرאهك کي . مٺڑو ٿي به ڳالهائڻو هوندو آهي ،کپائڻ سان گڎ ڑ جهڑو وکردكاندאر کي، ڳُ  / ڻييאو

وאڻيو کلي ڳالهائيندو ته هر كو  -جيكڎهن هٹَ . نوאر جو به هٿ هوندو آهيھان تي ڇكي آڻڻ ۾ وאڻيي جي وكد
ن سان ٹُ ۽ سَ  ڇلن سان توري ڏيندڙَ ، אُ ڇڑٻن سان ڳالهائيندڙَ  ،אن جي برعكس. وٹس وکر وٺڻ الِء پيو وאجهائيندو

  .كير به پير نه پائيندو آهي ،دكاندאر جي دكان تي پئسا وٺندڙَ 
  : مطلب

  .وאڻيي وٽ وکر نه وكامي پر وڙ وكامي) ۱(
  .ڳالهه ضرور كجي يڳڑ جهڑڳڑ نه ڏجي ته ) ۲(

  )پهاكو( .ريكوאڻيي جو دستور، ڌכ به هڻي ڌאڙ ڌאڙ به  .86
به  نهكڑو وאڻيو، هكڑي مسلمان کي دسيون، سيني تي چڑهي مكون به وهائي رهيو هئس ۽ رڙيو

  “!ي ڇڎيندورشلو مامُ مون کي ! אڙي بچايو!אڙي مون کي بچايو” ؛كري رهيو هو
سيني تي به تون چڑهيو ويٺو آهين، مارينس به تون ٿو، ” ؛ڇيائونسאلٹي ماجرא ڏسي پ. ماڻهو مٿس مڑيا
  “رڙيون به تون ٿو كرين؟

 مان” ؛وאڻيي، مسلمان کي مسلسل كٹيندي ۽ سهكندي چيو “!ناهي هن جي ڑتوهان کي خب! ي ڌڻيرא”
  “.ويون אٿسڏسو نه ٿا ته كاوڙ ۾ אکيون الل ٿي . ي ڇڎيندوڑك ٹي ناڙُ سندس سيني تان لهندس ته مون کي كُ 
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  : مطلب 

  .ريكرجڻ جون رڙيون به ري به، ڦُ وאڻيو ڦُ ) ۱(
  )پهاكو. (هوندي آهي کُ مِ  ،هر هڎي ۾ .87

كم كندא آهن، سي ٺهندא ئي  (Defensive)جيكي رت ۾ دفاعي  (White Blood Corpuscles)رت جا אڇا جزא 
دفاعي نظام  ًتايجتن. به ٺهڻ بند ٿي ويندא (WBC)ٺهڻ بند ٿيندي ته אڇا جزא  کُ مِ . منجهان آهن (Bone marrow) کُ مِ 

  .ع ٿي ويندو آهيققوت مدאفعت ختم ٿيڻ سبب، موت وא. درهم برهم ٿي ويندو
  .كو به ماڻهو خوبين کان خالي ناهي حאهڑيَء طر. جي نه هوندو آهي کُ هڎو، بغير مِ 

  : مطلب
  .ماڻهو هوندو آهي ،هر لباس ۾) ۱(
  .خصلت ضرور آهي /هوَء ۾ كانه كا خوبي ڻهر ما) ۲(

  .هك ٹپي سان کوهه ۾ كربو آهي .88
  )پهاكو. (ٹپي سان نكري نه سگهبو آهي ۱۰۰َسَو 

جڎهن ته تباهي كرڻ الِء يا ڊאهڻ الِء هك ڌכ . هد كرڻا پوندא آهنجُ  /ترقي كرڻ الِء وڏي محنت، وڏא جتن
  .رکڻ الِء به محنت ۽ خرچ كرڻو پوندو آهي (maintain)هرشيِء کي قائم . جي ضرورت هوندي آهي

  : مطلب
  .اط سان کڻجييکوهه ۾ كرڻ کان אڳي، قدم אحت) ۱(
  .چوٹون کائيندي آهي ؤس ،جي گٿي رَ تِ ) ۲(

  .مانلٻيڻي مري مس ،هيكوڻي هندو مري .89
  )چوڻي. (يڻي سو مري، جنهن جي كنڌ تي قرآنٹ

مسلمان، آخرت ۾ به يقين . جهاني هئڻ سبب، فقط هن جهان هٿ كرڻ الِء محنت كندא آهن -هندو، هك
جڎهن ته قرآن وאرא ۽ אهل א، دنيا ۽ . موچاري ٿيڻ الِء محنت كندא آهن يعني ٻنھي جي رکڻ سبب، دنيا ۽ آخرت

  .آخرت موچاري ٿيڻ کان عالوه، مالك کي رאضي كرڻ الِء به محنت كندא آهن
  : مطلب

جهنم جي عذאب کان پناهه گهرڻ پڄاڻان، عذאب قبر کان به پناهه . خلوق تي رحم كجيم ِءال א وאرو ٿيڻ جي) ۱(



۽ چوڻيون جا پھاكا جيكب آباد  
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  .رب جو رאضپو ۽ جنت אلفرودس جي تقاضا به كجي ته ٻئي جهان موچارא ٿيڻ الِء به دعا گهرجي. گهرجي

  )پهاكو / چوڻي. (هيڻو حريف، گال كندو آهي .90
گيديَء ، ڊڄڻي ۽ كانياري ۽ بي אصول. پرست سان كجي -אصول يا َءماڻهورڻي هجي ته مڑس كدشمني 

  .ٺو كندوٺووِ ڏِ  ندو ۽ جتي كٿيخوאه مخوאه گال ك. نه رکجيدشمني سان 
  : مطلب

  .ائجنكجن، چاكر نه چرير مامارجن ته م) ۱(


