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: ۾ سائين محمد אدريس سومرو صاحب، كچهري كندي ٻڌאيو َءع ڌאري، قاسميه الئبريري۲۰۰۱אپريل 
مون کان אوهان جي الڙكاڻي ! ر عبدאلرحمان چنا، پيرڳوٺ وאري کي אوهان سان ملڻ جو ڏאڍو شوق آهيتماس”

  “!كانه هئي، تنهنكري كانه ڏنيمانسمون وٽ . وאري אيڈريس گهريائين

  .انسمحيرت مان ورندي ڏني “!مان ته کيس سڃاڻان ئي كونه! پر”

. کيس پهاكن وغيره گڎ كرڻ جو ڏאڍو شوق آهي”ڳالهه کي אڇو كندي ٻڌאيو؛  َءسائين “!هتي آيو هيو”
به طلب  אيڈريس. ائينאوهان جي شوق بابت کيس ٻڌאيم ته مالقات كرڻ الِء אشتياق ڏيکاري! گڎ به كيا אٿائين

  “.مون وٽ نه هئڻ جي كري، پنهنجي אيڈريس ڏئي ويو آهي. كيائين

  “!الڙكاڻي پهچي کيس خط ضرور لکجو”سندس אيڈريس ڏيندي تاكيد كيو؛  َءسائين

  .مالقات كرڻ الِء دعوت ڏني هئائين. ستت ئي جوאب پهتو. الڙكاڻي پهچي، حكم جي تعميل كيم

خط ۾ مالقات كرڻ الِء دعوت ۽ ڇپيل كتابن بابت معلومات پوي هر . خط و كتابت هلندي رهي
پڑهڻ پڄاڻان، كتاب جي . هٿ جي وڍي، کيس موكليم: دورאن، كھاڻين جو ڇپيل مجموعو َءאنھي. كيائين

پهاكن بابت كو به كتاب ڇپيل صورت . چوڻين جي كتاب جي تقاضا به كيائين/ تعريف به كيائين ۽ پهاكن
  .ري کيس موكلي نه سگهيس۾ موجود نه هئو، جنهنك

: ڳالهائيندڙ بنا تعارف كرאئڻ جي چيو. ع جي شروعاتي تاريخن ۾، رتيديري مان فون آئي۲۰۰۱جون 
  “.אوهان سان عبدאلرحمان چنا صاحب ڳالهائڻ چاهي ٿو”

  .کيس چيم “!ماليو”

هن אچي אيڎאن”عليك سليك کان پوِء عبدאلرحمان چنا صاحب فون تي چوڻ لڳو،  “كرאڙپ ۽ ضعف אٿم”
  “.ضرور ٿي وڃو. نه ٿو سگهان، هتي ويجهو پهتو آهيان

  .تنهنكري وڃي نه سگهيس. فرصت به كانه هئي. رتوديرو، منهنجي حد نه هئي

گهر جي אيڈريس  “!مان مڑهو، پاڻ کڻائي الڙكاڻي אچان ٿو، كٿي ملندئو”جوالِء ڌאرאن فون كيائين؛ 
الِء هك كالכ، ٹين  َءساڻس مالقات ۽ ماني “.وٽ پهچو َءيאتي وאري آفيس ۾ אحمد علي مگس”: ڏئي چيو مانس

چوڻين جي لغت وאرو /كهچري به ٿي ۽ پهاكن . روبرو پهرين مالقات هئي. کان چئين تائين، نكري سگهيو
نه ته . فوٹو אسٹيٹ ۾ چٹا نه אيندא. אکر تمام سنها آهن”ڏسڻ بعد چيائين؛ . قلمي مسودو به کيس ڏيکاري سگهيس

  “.عمر جي آخري حصي ۾ نظر چٹي ناهي! אفسوس. ي كرאئي کڻي وڃان هاجيكر فوٹو كاپ

ڄنگهه ۾ ٿورو َلُڱ هيس، جنهنكري . אسي سالن جي عمر هئڻ جي باوجود بنا چشمي جي هليو چليو پئي
  .هلڻ ۾ تكليف هيس
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. خيالن جي ڏي وٺ دورאن خبر پئي ته پاڻ به كي كتاب سهيڑيا אٿائين، جيكي ڇپجي نه سگهيا אٿس

אوهان منهنجي محنت جو معائنو ضرور ”جي خوאهش ڏيکاريمانس ته خوش به ٿيو ۽ دعوت ڏيندي چيائين؛ ڏسڻ 
  .“منهنجي دعوت به قبول كيو. ۾ رهو َءكي ٻه چار رאتون مون وٽ هلي كنگري! אن الِء وقت به كڍو. كيو

ٻيهر پير  باقي جڎهن هاڻي”: کيس پنهنجي مجبوري ظاهر كندي ٻڌאيم “!אيڎو وقت كڍڻ مشكل آهي”
  “.رتيدري ۾ ئي ڏسي وٺندא سين. ڳوٺ وڃو ته هٿ وאرא قلمي نسخا ضرور کڻي אچجو

  .אن الِء آماده ٿيو ۽ موكالئي هليو ويو

تعارف كرאيومانس ته . سندس ڀائٹيي محمد يوسف کنئي. ڏهن ڏينهن کان پوِء رتيديري فون كيم
كتابن جو ٻورٹو به پير ڳوٺ مان کڻي . شوق هيوچاچا کي אوهان سان ملڻ جو ڏאڍو ”يكدم سهكندي ٻڌאيائين؛ 

پنج منٹ ٿيا جو ٹيكسي كري کيس . אوهان کي فون كرڻ الِء آياسين پئي ته אوچتو دل ۾ سور پيس. آيو هيو
شام تائين جيكو . אتي مهنهجو ڀائٹيو محمد رمضان چنا ڊאكٹر آهي، אن جي دوא لڳندي אٿس. سکر موكليو אٿم

  “!אئيندאسينאحوאل مليو، אوهان کي ٻڌ

  .موٽ ۾ فون كيائين. وאري سرنامي تي خط لکيو مانس َءٻه ڏينهن رکي ٹيپو الئبريري كنگري

چاچي جي آخري خوאهش آهي ته אوهان مولوي محمد אدريس سان ”ٻيهر فون كيم ته سندس ڀائٹين ٻڌאيو؛ 
  .“گهري ٿوאوهان کي אکين سان ڏسڻ چاهي ٿو ۽ كچهري كرڻ ! گڎجي هك رאت الِء پير ڳوٺ אچو

سائين אدريس صاحب سان كنڈيارو رאبطو كيم، رتيديري ۾ محمد يوسف سان ۽ سکر ۾ ڊאكٹر محمد 
  . رمضان چنا سان پڻ رאبطو ٿيو

وڌيك نه . سائين אدريس صاحب نه ملي سگهيو. پروگرאم طئي كري، ٻئي ڏينهن شام جو سکر پڳاسين
محترم عزيزא بروهي صاحب، جنهن جو كتاب . رאت ڌאري پير ڳوٺ پهتاسين. ترسياسين ۽ نكري پيا سين

ساڻس محمد پور אوڍو ۾ مالقات پڻ . خالق جون سائنسي كاريگريون به ڇپيل آهي، رאت جي نماز تي موجود هيو
جتي خبر پئي ته سائين عبدאلرحمان چنا صاحب جو אصل ڳوٺ به محمد پور אوڍو، تعلقو ڳڑهي خيرو، . ٿيل هئي

يارهين ڌאري سائين אدريس صاحب سکر مان . بعد عزيزא صاحب ته آرאمي ٿيو َءنيما. ضلعو جيكب آباد هيو
بعد ۾ سائين عبدאلرحٰمن چنا صاحب سان رאت جو ٹين . אڌ منو كالכ گڎيل كچھري ھلي. ٹيكسي كرאئي پڳو

  .بجي تائين نويكلي كچهري هلي ۽ سندس هٿ لکيل كتابن تي ٹيكاٹپڻي پڻ ٿي

جيكا گهر . زور ڀريائين ِءالئبريري ڏسڻ ال. چانهه پيتيسين. الِء אٿيا سين ساڍين پنجين بجي فجر نماز
سائين אدريس صاحب . ڇهين ڌאري چانهن پي موكاليوسين. پردو كرאئڻ پڄاڻان، אندر وياسين. جي كوٽ ۾ هئي
  .אسان رتيديري پهتاسين جتان ويگن ۾ الڙكاڻي אچي پهتم. سڌو خيرپور ويو

چاچو ”جو ڇهين بجي ڌאري، رتيديري کان محمد يوسف فون كئي؛  هفتي کان پوِء جمعي جي صبح
אنا وאنا אليه رאجعون، جمعي نماز کان אڳ جنازي نماز . عبدאلرحمان چنه صاحب خدא تعالي کي پيارو ٿي ويو آھي

  “.אوهان کي אطالع هجي. ٿيندي
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چوڻين وאري  سندس ياد کي تازو كرڻ الِء، سندس ئي. عدم فرصت سبب وڃي نه سگهيس! אفسوس

 .الِء پيش كجن ٿا َءنوٽ بوכ تان كجهه چوڻيون ۽ پهاكا אلفابيٹ ترتيب ڏئي پڑهندڙن جي دلچسپي

  )پهاكو. (آڱرين کي به َسنَڌ  آهن .1

אهو אن الِء ته منجهانئس . آڱر، جسم جو ننڍو عضوو هئڻ جي باوجود به אڃا وڌيك حصن ۾ ورهايل آهي
هك حصو، گهڻن متحد جزن ۾ ورهايل هجي يا گهڻا جزא متحد ٿي كا . فائدא حاصل كري سگهجنאڃا گهڻا 

  .אكائي ٺاهين ته منجهانئن كيترאئي فائدא حاصل كري سگهجن ٿا

جيكڎهن هر هك پنهنجي طبعيت آهر، مختلف كم . هك گهر ۾ مختلف طبيعتن جا ڀاتي رهندא آهن
 .ر جنت ٿي سگهي ٿوپاڻ تي ورهائي کڻي ۽ سر אنجام ڏئي ته گه

  :مطلب

  .אتفاق ۾ بركت آهي )۱(
  .سڀئي אڱريون پاڻ ۾ برאبر ناهن) ۲(
  سمورא ڀائر، طبيعتاّ هكجهڑא نه هوندא آهن) ۳(

 )چوڻي. (אبو אما، الطمع .2

دنيا ۾אبي ۽ אمڑ جو وאحد رشتو آهي، جنهن تحت אهي بنا اللچ ۽ لوڀ جي ٻچڑي کي پالين، نپائين ۽ 
پنهنجي پاڻ کي تكليف ۾ وجهن ٿا پر ٻچڑي جي هر لحاظ کان . كوسو وאُء به نه ٿا سهنمٿس . تاتي وڏو كن ٿا
 .سندن پيار ۾ كو ريب فريب يا ٺڳي ناهي. حفاظت كن ٿا

  :مطلب

  .وאلدين، אوالد سان אڻ ميو پيار كن ٿا) ۱(
  .اللچ رکي، ماُء پيُء نه پاليندא آهن )۲(
  . ماُء پيُء، אوالد ۾ اللچ نه رکندو) ۳(

 .אما אبو، بي لبو: وڀيٹ

  )چوڻي! (אبي ڏאڏي كار، نا ڇڎجي ناکئا .3

 َءڇو جو وڏڙא تجربي ۽ مشاهدي، وאسطيدאري. ِكرت کي ڇڎڻ بجاِء، אڳتي وڌאئڻ گهرجي/ وڏن جي ڌنڌي 
جنهن  كم ۾ وڏڙن جي مدد شامل هوندي آهي، אن ۾ رب پاכ به مدد . ۽ ڏيٺ ويٺ سبب، مددگار پڻ ٿي سگهندא

منجهس نقصان . رستي کان هٹي كيل كم ۾ رب طرفان كا به مدد شامل نه هوندي آهي وڏڙن جي. كندو آهي
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  .پوڻ جا אنديشا گهڻا هوندא آهن

 :مطلب

  .وڏن جو אدب كجي ۽ سندن چوڻ تي هلجي) ۱(

  ) چوڻي. (אتر جو ڍڳو، الڙ جو ماڻهو .4

אتر جي ڍڳي ۾  :אترאدين جو چوڻ آهي. אتر وאرא هن كهاوت جو مطلب هكڑو ٿا كڍن ته الڙ وאرא ٻيو
الڙ وאرن جو چوڻ آھي؛ אتر ۾ رهندڙ، ڍڳي وאنگر جسماني طرح طاقتور ۽ ويڑهاכ . جيترو عقل آهي َءالڙي ماڻهو

  .سندن ڀيٹ ۾، الڙ ۾ ماڻهو ٿا رهن. آهن پر عقل ۾ گهٹ آهن

  . چوڻي فقط پنهنجي فوقيت ڏيکارڻ الِء ٻنهي ڌرين ۾ مشهور آهي َءهي

 :مطلب

  .אيندڙ كهاوت آهيچٿر جي طور تي كتب ) ۱(
  .الڙي، אترאدي ڍڳي وאنگر، ٹاهڑ هوندא آهن) ۲(

  )چوڻي. (אڄ جو ٻار آئنده جو אستاد .5

جسماني طرح توڙي دماغي طرح، كمزور هوندو . هر ماڻهو، ماُء جي پيٹان، ٻار جي صورت ۾ ڄمي ٿو
אهو مستقبل ۾، حتٰي כ جيكو אڄ شاگرد آهي، . آهستي آهستي عقل ۽ علم جون منزلون طئي كري ٿو. آهي

  .אستادن جي خالي كيل جاِء ُپر كري ٿو

 :مطلب

  . אڄ جي ٻار کي آئنده جو אستاد سمجهي، سندس تربيت ۽ ورتاُء كرڻ گهرجي) ۱(
  .ٻار جي אخالق تي توجه ڏيڻ، אيندڙ نسل جي אخالق تي توجه ڏيڻ آهي )۲(

(3) Child is the father of man.  

 )چوڻي. (אڄ جي ڳڻتي، אڄ تائين .6

אن قانون . جي رسد الِء هكڑو قانون مقرر كيل آهي َءאنهي. روزي رزق، هر هك کي، رب رسائي ٿو
چڳڻ الِء چنهنب ۽ لوچڻ الِء ڄنگهون . روزي رزق، زمين ۾ پکيڑي ڇڎيو אٿائين. تحت،אنسان کي فقط لوچڻو آهي

ڻي وري روزي، رب ٻئي هنڌאن ڇو جو سڀا. هٿن جا پورهيا، אڄ جي ڏينهن الِء كرڻ گهرجن. ٻانهون ڏنيون אٿائين
  .ڏيندو
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 :مطلب

אئين . مستقبل ۽ אوالد جي آئنده الِء ڳڻتي كرڻ کان بهتر آهي ته محنت كري אڄوكو ڏينهن چڱو گذאرجي )۱(
  .كرڻ سان، אڳتي تكليف نه אيندي

  .אٺ وאنگر אڳتي ڏسبو ۽ پيرن ۾ نه نهاربو ته پوِء ٿيڑ ئي کائبا )۲(
  .رکجيאڄ جو كم، سڀاڻي ته نه ) ۳(

 )پهاكو. (جا پياال َءאڄ عيد، سڀان غيد، پرينهن پڇي .7

دنيا ۾ نه خوشي سدאئين رهي ٿي ۽ نه وري . دنيا جي خوشي دאئمي ناهي. عيد، بمشابه خوشيء جي آهي
אن كري سدא الِء خوشي خريد كرڻ جا خوאب نه ڏسڻ . ۾، غم ۽ خوشي، ٻئي گڎوگڎ هلن ٿا َءدنيا جي حياتي. غم

  .אلبته چڱي جي אميد رکي، אڳتي وڌڻ گهرجي. غم אچڻ تي ناאميد ٿي ويهي رهجينه ئي وري . گهرجن

  :مطلب

  .אڄ عيد، سڀان غيد، پرينهن ساڳيا ٹكر ساڳ سان) ۱(
  .אڄوكو ڏينهن كالهه جهڑو ناهي، سڀاڻكو ڏينھن אڄ جهڑو ناهي) ۲(
  .אڄوكو ڏينهن به گذري ويندو) ۳(

 )پهاكو. (אڇي كپڑي تي دאغ ، جلد چڑهي .8

ُچٹو، نشان تڎهن عيان نظر אيندو آهي، جڎهن متضاد رنگ جي مٿان ٿيل هوندو آهي، جيئن אڇي تي دאغ، 
. طرح אشرאف، غلط كم كندو ته پڌري پٹ هر هك کي نظر אيندو َءאهڑي. كارو لکڻ، ِچٹو نظر אيندو آهي

ي ته دאغدאر کي گهرج َءشريف  ماڻهو. بدمعاش كو چڱو كم كندو ته به هر هك جي אک تي چڑهي بيهي رهندو
 .جي دلدل ۾ ڦاسي ويندو َءورنه جلد بدناموسي. كن ماحول کان پاسو كري

  :مطلب

  .جو پڇ كارو نظر אيندو آهي َءمينهن کي ئي ڳئون) ۱(
  .جو عيب، هر كنهن کي نظر אيندو آهي َءشريف ماڻهو) ۲(
  .بدمعاش جي چڱائي به هر كو پيو وאکاڻيندو آهي )۳(

  )چوڻي. (وجهڻوري مکير ۾  אرهه زوאرئي كرڻ، .9

طرح ٻين سان ڏאڍאئي كرڻ  َءאهڑي. کير ۾ موري وجهبي ته کير ڦٹي ويندو ۽ پيئڻ جي قابل نه رهندو
نظر سان نه ٿو ڏسي ۽ عام ماڻهن  َءكير به کيس چڱي. وאرو به ماڻهن جي نظرن ۾ جلد אھميت وڃائي ويھي ٿو
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  .ڦاسي، ڦٿكي ڦٿكي ساهه ڏئي ٿو جي ڄار ۾ َءجي نظرن ۾ كرڻ کان پوِء يكدم אكيلو ٿيو وڃي ۽ مايوسي

  :مطلب

  .ظلم قائم آهي، ظالم قائم ناهي) ۱(
  . ڏאڍאئي كرڻ سان، سڌريل معامال به بگڑجندא آهن) ۲(
  .مظلومن سان ڏאڍאئي نه كجي) ۳(
 .ال َتظِلُمون، َوال ُتظَلُمونَ  )۴(

  )چوڻي (. אستاد، ماُء پيُء بجاِء .10

تاد جي ذريعي علم جي אک عطا ٿئي ٿي، جنهن سان كتابن جو אس. جهان ڏيکارين ٿا ُءماُء  پيُء، ڄڻي ھي
ُكپاٽ کلن ٿا / علم حاصل كرڻ کان پوِء، دماغ جا طبقا . علم حاصل ٿئي ٿو ۽ دنيا جا رאز ُکلن ۽ معلوم ٿين ٿا

 .۽ زندگي گهارڻ آسان ٿيو وڃي

  :مطلب

  .آهي، روحاني طرح پروאن چاڙهڻجڎهن ته אستاد جو אحسان . وאلدين جو אحسان آهي، جسماني طرح ڄڻڻ) ۱(
  .كجي نאستاد جو אدب، دل و جان سا )۲(
  .אستاد فرش تان کڻي عرش تي رسائي ٿو. ماُء پيُء عرش تان فرش تي رسائين ٿا )۳(

 )چوڻي( .אصل کان خطا نه ٿيندي، بد אصل کان وفا نه ٿيندي .11

اللچ ۾ پئي . ورتاُء رکندو آهي هر عام خاص سان سهڻو. אصل، بڻيائتو ماڻهو، ھر قدم ڦوكي کڻندو آهي
لچ، هميشه مطلب حاصل كرڻ جي پويان هوندو / بدمعاش . ٻئي مان مطلب َسِر كرڻ جي كوشش نه كندو آهي

 .جڎهن به موقعو ملندس، کوچرאئپ كندي دير نه كندو. وٹس شناس ۽ سڃاڻپ جي אک نه هندي آهي. آهي

  :مطلب

 .כ پٹيندوبدمعاش مهل تي ڌ. אشرف مهل نه وڃائيندو )۱(
 .خاندאني ماڻهو دوکو نه ڏيندو ۽ كميڻي مان چڱائي كين ٿيندي )۲(

 )چوڻي. (אכ لهي لک، نم لهي نيل، پپل لهي پدم، بڑ جي بها ئي كانهي .12

هر هك مان كونه كو كارج ضرور . بي سود ۽ אجائي نه خلقي آهي/ خدא پاכ دنيا ۾ كا به شيِء بيكار
جڎهن ته ٻي ساري مخلوق אنسان جي فائدي . پنهنجي عبادت الِء خلقيو אٿائين אنسان ۽ جّن کي فقط . ٿئي ٿو 
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 .کي אنسان آڏو مسخر ۽ مطيع به كيو ويو آهي َءكاڻ خلقيل آهي ۽ אنهي

حكيم ۽ طبيب، ماهر ۽ ڄاڻو، كن . אכ، نم، پپر ۽ بڑ وغيره ۾ به אنسان الِء فائدو رکيو ويو آهي
 .سان אنسان کي قيمتي فائدو پهچي ٿوجنھن  .مرضن جو عالج جڑي ٻوٹين ذريعي كن ٿا

  :مطلب

 .كابه شيِء بيكار پيدא نه كئي وئي آهي) ۱(
 .خوبي ضرور آهي/  هر كنهن شيِء ۾ كا نه كا خاصيت ) ۲(

 )چوڻي( .אک ۾ َوُر، ٻار ۾ َورُ  .13

کيس صحيح دڳ . ٻار، ناتجربيكار ۽ غير آزمودگار هئڻ سبب، صحيح فيصال نه كري سگهندو آهي
 .جي هر وقت ضرورت رهندي آهي َء، وאلدين جي رهنمائيِءالالئڻ 

كم هجي نه هجي، ضرورت هجي نه هجي پر . ۾ كم كرڻ جي صالحيت رکيل آهي َءאنساني سڀا
אن فطري چرپر کي ، كارآمد بنائڻ الِء دماغ ۽ . אئين فطري طور تي آهي. جو هٿ چرپر ۾ ضرور رهي ٿو َءماڻهو

جيكڎهن کيس . وאلدين کي مٿس َكرڙي نظر رکڻ گهرجي. ٹ هوندي آهيٻار وٽ אها گه. سوچ جي ضرورت آهي
 .אک ۾ نه رکندא ته المحاله سندس ُאڌرڻ جا ذميوאر به خود ئي هوندא

  :مطلب

 .جيئن وאر، تيئن وري . ٻار، مڇ جو وאر ) ۱(
 .ٻار تي نظر نه رکبي ته ُאڌري ويندو) ۲(

 )چوڻي. (אڳيان پي، پويان سور .14

ڇو جو مرد وري . شادين كرڻ تائين אختيار مليل آهي، جڎهن ته عورت کي نه آهيمرد کي الڳيتين چئن 
جڎهن ته عورت ويچاري هكڑي مرد کان ُٹٹڻ بعد جڎهن ٻئي وٽ پهچي . به چئن عورت سان وقت گذאري ويندو

ن کيس پهريون مڑس، مڑس ۽ پويو. ۾ مبتال ٿي ويندي آهي َءאحساِس كمتري. ٿي ته سندس مقام אهو نه ٿو رهي
 .مڑس، سور ئي سور نظر אيندو آهي

  :مطلب

 .عورت الِء مڑس پهريون ، پويون رڳو سور) ۱(
 .ور ته پهريون ور، ٻيو آهي كارنهن جو ٺكر) ۲(
 “!پهريان مڑس! هاِء ”ٻئي مڑس وאري سدאئين چوندي؛ ) ۳(
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 )چوڻي( .אما אبو، بي لبو .15

. نه ئي اللچ رکي پاليندא آهن ۽ نه ئي وري اللچ رکي پاڙهيندא آهن. وאلدين نه رکندא آهن/ لب ۽ اللچ مائٹ
مهميز به ڏيندא آهن ته אها به אوالد جي ڀلي الِء ته جيئن پڑهي پنهنجي پيرن تي بيهي ۽ / جيكڎهن نه پڑهڻ تان مار 

 .محتاج نه ٿئيمستقبل ۾ جڎهن پاڻ هن دنيا ۾ نه هوندא، تڎهن ٻين جو 

  :مطلب

 .خاطر پالي وڏو كندא آهن َءوאلدين، אوالد کي غرض خاطر نه بلك آسيس ۽ خوشي) ۱(
  .سرور אيندو آهي/ ٻچن کي پالڻ  يا ساڻن مٿا کٿا ڏيڻ ۾ ئي وאلدين کي آنند ) ۲(

 אبو אما، ال طمع: ڀيٹيو

  )چوڻي. (پوريون نه ٿينديون آهننا אميد وאري وٹان، אميدون . אميد وאري وٹان، ناאميد نه ٿبو آهي .16

אهو كٿان . אنسان ويچارو ته پاڻ ئي محتاج آهي. جي آهي هلالج لجאميدون پوريون كرڻ وאري ذאت، فقط א 
. رب جي رحمت مان نا אميد ٿيڻ، ڇسائپ ۽ كفر آهي. אميدون پوريون كندو؟ אنسانن ۾ אميد رکڻ  אحمقائپ آهي

نه گهرڻ تي . رب ستار آهي، ڏئي نه پچاريندو آهي. سدאئينَء الِء نه ڏيندאماڻهو هك دفعو ڏيندא، ٻه دفعا ڏيندא، پر 
 .نارאض ٿيندو آهي

  :مطلب

 .نه אنسانن ۾ אميد رکجي ۽ نه رب جي رحمت مان نا אميد ٿجي) ۱(
 .چڱي مان چڱائي ٿيندي، َمدي مان گذא نه ٿيندي) ۲(

 .אصل کان خطا نه ٿيندي، بدאصل کان وفا نه ٿيندي: ڀيٹيو

 )چوڻي( .گهريئي ملي ته کير، گهرئي ملي ته نير ، ظلم سان ملي ته خنزيرאڻ  .17

کيس نصيب آهر هر شيِء ملي . جو نصيب لکو ويو آهي َءدنيا جي تختي تي موكلڻ کان אڳ ، هر ماڻهو
بنا گهرڻ جي ۽ . جڎهن ته تكڑ كري حآصل كرڻ سان، حرאم ٿيو وڃيس. ٿي، صبر سان کيس، حالل ٿي ملي ٿي

 َءگهري ورتل يا אٻهرאئپ سان حاصل كيل پاڻي. مليل شيِء، کير وאنگر لذيذ ۽ لذت وאري هوندي آهيصبر سان 
 .ُڦري ورتل، سوئر جي گوشت وאنگر حرאم آهي/ ِڇني . وאنگر آهي

  :مطلب

 .حاصل كرڻ الِء صبر کان كم وٺجي) ۱(
  .رضا سان چڑهي آيل ٻوٹي نه ڇڎجي ) ۲(
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  .ملي ته نير، ڦريي ملي ته خنزيرאڻ مانگئي ملي ته کير، مانگئي ) ۳(
 )אردو(جو هان كري אس كو ڇوڙو نهين، جو نان كري אس كو ڇيڑو نهين ) ۴(

  )چوڻي. (אوڌر جي ٻيڻا به َٻِن پون .18

کپائڻ آسان كم آهي، جڎهن ته پورهيا / پئسا وٺي خرچڻ . وٺڻ سولو، موٹائڻ ڏکيو آهي) אوڌر(قرض 
موٹائڻ ۾ دير سبب، . سان پئسا مڑندא ناهن جو قرض الهي وٺجي َءآساني. پئسا موٹائڻ ڏکيو كم آهي/ كري 

  .دوستيون ۽ ياريون، مٹيون ۽ مائٹيون، شك جي نظر ٿي، ُٹٹي ڦِٹي ۽ אهنج و אهنج ٿي وينديون آهن

  :مطلب

  .مان گذر كرڻ ۾ ئي سک آهي َءאوڌر وٺڻ يا قرض کڻڻ کان هميشه پاسو كجي، پنهنجي سوتي پوتي كمائي) ۱(
  .محبت الِء قينچيאڌאر، ) ۲(
  .قرض، آ مرض) ۴(

 )پهاكو. (אهو پاڙهيو ئي َکِڎ پوي، جو ڇورא کاري .19

جيكو پڑهائڻ بجاِء، ٻار کاري . رهبر، تعليم ڏيڻ يا سيکارڻ الِء رکبو آهي/ אستاد / پاڙهيو، پاڙهيندڙ 
 .تنهن جي پڑهائڻ کان ڀينگ ڀلي آهي

بجاِء بي رאهه روي كندو آهي ته ٻين کي پڻ جڎهن كو ماڻهو منزل مقصود جي رستي تي رאهي ٿيڻ 
 .صورتحال ۾ سندس پيروي نه كجي َءאهڑي. אن مان وڏא نقصان ٿيندא آهن. گمرאهه كندو آهي

  :مطلب

 .אهو سون ئي گهوريو، جو كن ڇني) ۱(
 .کي به کاري َءَکَٹَر پنهنجو ته هاري، ٻي) ۲(

 )چوڻي. (אهي ڳري كين ڳرن، جي قائم رهن كير سان .20

جنڈ جي هيٺئين پڑ ۾ . سان پكڑڻ الِء کوڙيل لوهي سيخ کي كير كوٺبو آهي َءال ۾ مضبوطيپات/ پٿر
/ אرڏن گهوڙن کي ٿانيكو كرڻ الِء لوهي كل . لڳل אڀي سيخ، مٿئين پڑ کي هك هنڌ قائم رکڻ الِء لڳندي آهي

پلرن ۽ كيرن  وڏ ماڙ جاين جو وزن لوهه، سيمينٹ ۽ كانكريٹ ذريعي جڑيل. كير زمين ۾ کوڙڻو پوندو آهي
 .אهڑيون جايون جلد نه وينديون آهن. كيو ويندو آهي زمين تائين منتقل جي مدد سان، سخت

  :مطلب
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 .جن جو ڳانڍאپو، طاقت وאرن سان آهي، تن کي ڌوڏڻ پڻ ڏکيو آهي) ۱(
 .جنهن جو كيرو قائم، تنهن کي نه ڀئو نه ڀولو) ۲(
 .وڇ، كڎندي آهي كير آهر) ۳(

 )چوڻي. (گهر مهمان آيوبختاور سو، جنهن جي  .21

 َءروٹي/  َءسندس صدقي آيل روزي. مهمان، بخت جي نشاني آهي ۽ پنهنجي روزي پاڻ کڻي אيندو آهي
كتو به، سکيئي ستابي ۽ . جن جي در تي كتو به نه ٿو لڑي، سي آخر بکون كاٹين ٿا. مان ميزبان به کائيندא آهن

 .ت وאرא هوندא آهن ۽ عزت وאرن وٽ ئي لڑي אيندא آهنمهمان  ته وري به عز. جي در تي אچي كرندو آهي َءسخي

  :مطلب

  .مهمان جي אچڻ سان ، بخت به אچي ٿو) ۱(
  .مهمان ، بختاورن ڏي אيندא آهن) ۲(

  )چوڻي( .بزدلي، غربت جي ڀيڻ .22

جڎهن ته دنيا ۾ فائدو אن کي حاصل ٿيندو . غريب ماڻهو، هر كم ۾ هٿ وجهڻ کان پيو لهرאئيندو آهي
אنومانن / جي كري ۽ نقصان جي אنديشن  َءغريب ماڻهو، سڃآئي. جهلي كم ۾ هٿ وجهندو آهيآهي، جيكو دل 

سبب، غربت جي دلدل ۾ ڏينهون ڏينهن ڌكبو ويندو  َءبزدلي َءאنهي. سبب، كنهن به مهم ۾ هٿ نه وجهندو آھي
 .آهي

  :مطلب

ندو ۽ غريب ُٻڌي پيو َٻَل تي وڏن جوکم جهڑن كمن ۾ هٿ وجهندي كين كيٻائي/  אمير، پئسي جي َڍو) ۱(
 .ٹهندو

 .سڃو، ڊڄڻو ٿيندو آهي) ۲(
 .غريب جي ماُء، َرَن آهي) ۳(

 )پهاكو. (بندو אپاُء كري، ڌڻي شفاَء كري .23

بيماري جنهن . بيماري به پاڻ خلقي אٿائين ته عالج به پاڻ ٿو ڄاڻي. هر شيِء جو خالق ۽ مالك א آهي
/ ٻانهي جو كم آهي فقط אپاُء وٺڻ، منجهانئن فائدא . אٿائين شيِء سان لهي ٿي، אن ۾ به אها خاصيت پاڻ رکي

سندس هٿ وس فقط رحمت . نتيجا אنسان جي אختيار ۾ ناهن. ۽ حكمت تحت ٿين ٿا َءنقصان، رب جي مرضي
 .فرمايل وسيال אستعمال كرڻ آهي
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  :مطلب

  .عالج كرڻ ٻانهي جو كم، شفا ڏيڻ مالك جو كم) ۱(
  .خنده تدبير كند بنده، تقدير كند) ۲(

  )پهاكو/  چوڻي( .بيماري אيندي آ ڊכ، ويندي آ وک .24

نقصان ۽ بيماري، بربادي ۽ تباهي وغيره אک ڇنڀ ۾ ٿينديون آهن جڎهن ته آبادي ۽ صحت وڏي محنت ۽ 
אنسان ويچارو پئدא ئي مرڻ الِء ٿيو آهي ۽ دنيا جي هر شيِء پڻ ٺهي ئي . وقت ڏيڻ کان پوِء حاصل ٿينديون آهن

جڳهه ۾ رهڻ ڇڎي ڏيو ته به هوאئن ۾ آندل . ڊאهڻ الِء، ضروري ناهي ته كي وسيال אستعمال كجن .ڊهڻ الِء آهي
جڎهن . نديو۽ چمڑن وغيره جي وאسو كرڻ سان جلد ڊهي אچي پٹ پ َءسيك، אڏوهي/ دز، زميني پاڻيَء جي سيمي 

 . وٺڻ پڻ الزمي آهن َءته אن کي سالمت رکڻ الِء سنڀال سان گڎ אپا

. هٿ كڍبس ته جسم الغر ٿي ويندو. خيال رکبس ته وقتي برقرאر رهندي. אئين آهيאنساني صحت به 
 .אهو به تڎهن جڎهن پئسو ۽ توجهه، وقت ۽ محنت وغيره אستعمال كبا. وري سڌאرڻ الِء آهستي آهستي سڌرندو

  :مطلب

 .نقصان جلدي پهچي، تدאرכ آهستي آهستي ٿئي) ۱(
 .گروאن َءبيماري אچي جبل وאنگر، وڃي جون) ۲(

 )چوڻي. (ٻاهريان אچڻا وڃڻا، َتُر رאضي رکجي .25

خيال ته مڑني جو كرڻ . كانڍيا گهڻا، אچي سهڑندא آهن -جي كاڄ ۾، كانڍيا ۽ ري َءאوطاق يا شادي
تحت، هك ڌر کي وڌيك رکڻ  َءكنهن مجبوري. ۾ جايون ڏجن َءماني ۽ جي/ وقت آهر بال אمتياز ماُن . گهرجي

ڌאريا אمير، پنهنجي غريب مائٹ جيترو كم نه . خيال وڌيك كرڻ گهرجيضروري هجي ته پوِء رشتيدאرن جو 
אن . ماُن، پرאون جي ڀيٹ ۾ وڌيك كرڻ، شان ۽ شوكت، عزت ۽ مرتبي وאرو كم آهي/ پنهنجن جو خيال . אيندא

پنهنجن جي گهٹتائي كرڻ سان، پنهنجا ته رسي ويندא پر אهي حال ڏسي . ۾ رعب ۽ دٻدٻو، هيبت ۽ حشمت آهي
 .به پنهنجا نه ٿيندא پرאوא

  :مطلب

 .عزت ڏيڻ گهرجي/ عزيزن کي ماُن / هر حال ۾ رشتيدאرن ) ۱(
 .۾، مٹ عزيز کي وڌيك ماُن ڏجي َءغمي َءشادي) ۲(

 )پهاكو / چوڻي. (ٻني ۽ وني، كنهن ڀاڙيي جي ڀيلبي آهي .26
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دير نه كندא  مٿن جان لٹائيندي. وאنگر سمجهندא آهن َءکي ٻني َءکي وني ۽ وني َءعزت ۽ غيرت وאرא، ٻني

. ۾ پاڻ َهُر نه كاهيندא آهن َءبزدل ۽ گيدي، لوڀي ۽ اللچي، ٻنهي کي گهٹ نگاهه سان ڏسندא آهن، پنهنجي ٻني. آهن
الِء، پاڻ ڏאنهن ڇكڻ  َء۾ كاهيندڙ هاري َءڇو جو ٻني. جنهن سببان ٻيا אچي مالكي كندא آهن ۽ َهَر جوٹيندא آهن

 .ڏאنهن نگاهه ضرور ويندي آهي َءوني/  َءٻني َءאئيهر كنهن جي، پر. وאري فطري كشش رکيل آهي

  :مطلب

 .غيرت وאرא، عزتن تي جان به لٹائي ڦٹي كندא آهن) ۱(
 .بي غيرت جو مال ۽ عزت لٹبي رھندي آهي) ۲(
 .عزت جو/ مال صدقو جان جو، جان صدقو شان ) ۳(

 ) چوڻي( .ڀاڙي، ڀڄڻو .27

. ُڀركڻو، ٹاكئون ۽ كمزور هوندو آهي/ ُڀتو  ڦلن ُڀڃڻ وאري ٺكر جي تئي، جنهن جو ترو/ ڀاِڙ؛ ڀڳڑن 
 .ڀاڙيو سڎيو ويند آهي/ كمزور ۽ بزدل کي به אن نسبت سان ڀاڙي 

صل اپير کوڙي ميدאن ۾ بيهبو، تڎهن فتح ح. سان َسِر كري سگهبا آهن َءدنيا جا كم، همت ۽ دليري
رڻ بجاِء، منجهانئس کڑين تي جيكو ميدאن ما. دڙكي آڏو ڊڄي ميدאن ڇڎڻ ۾، بزدلي ۽ گيدي پڻو آهي. ٿيندي

 .ڀاڙيو سڎبو آهي/ زور رکي، پوئين پير ڀڄي، سو بزدل ۽ ڀاڙي 

  :مطلب

 .بزدل، هميشه ميدאن خالي كري ڀڄندא آهن) ۱(
 .بزدل، كنهن به مهم ۾ هٿ وجهڻ کان كيٻائيندو آهي) ۲(

 )پهاكو. (کان، کٹ خالي ڀلي ُءڀاڙيي ڀا .28

طاقت هوندي به جسماني كم نه . جهڻ کان ويٺو كيٻائيندوڀاڙيو؛ بزدل يا ڊڄڻو كنهن به كم ۾ هٿ و
وقت، . جڎهن ته دنيا ۽ آخرت جي كاميابي، سيڑپ كرڻ ۾ آهي. پئسي هوندي، سيڑאئڻ کان پيو لنوאئيندو. كندو

 .جان ۽ مال كنهن به ڌنڌي ۾ توكل كري لڳائبو ته منافعو ضرور ٿيندو

پوِء هر كم . پهرين ماڻهو بزدل ٿيندو آهي. آهي کان ٿيندي َءجي شروعات، بزدلي َءجي ناكامي َءماڻهو
אن كري بزدل . جا به ٻيا هسوאر ٿي ويندא אٿس َءٻني/ وڏن کان ورثي ۾ مليل زمين . مان ڊڄي هٿ كڍندو آهي

 .ماڻهو، ڀاُء  ئي نه هجي ته چڱو آهي

  :مطلب
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 .بي همت بندو، بيزאر خدא) ۱(
 .ڀاڙيو، ڀاُء به چڱو ناهي )۲(
 .אرڏא ڀالپٹ ۽ گهوڙא، ) ۳(

 )پهاكو. (ڀت آئري تي ويندي آهي .29

زمين تي אڏאوت جو سڌو سنئون وزن وجهبو ته زمين جي . هر אڏאوت، زمين جي مٿان جڑندي آهي
אن الِء ضروري آهي ته زمين جو مٿيون گهٹ . سبب كٿي كٿي جهكي به سگهي ٿو َءپكائي-مٿاڇري جي َكچَ 

-אن سان وري ظاھر ٿيل َتُهه به َكچَ . ناهي ته سمورو َتُهه هٹائجيضروري . کڑي كجي دٻيل َتُھ هٹائي، پوِء عمارت
. کوٹجن، پوِء אڏאوت كجي) چريون(سولو طريقو אهو آهي ته پهرين ڀتين جي ماپ سنئين آئرא . پكو ٿي سگهي ٿو

/ يلآئرא َگهرא هوندא ته אڏאوت مضبوط بيهندي ۽ جيكڎهن آئرא ٹيڑא ۽ ننڍא هوندא ته ڀت ٹيڑي، هك پاسي אوهار
 .لڑيل هوندي ۽ گهڻي אوچي کڻي نه گهبي

  :مطلب

 .אوالد وאلدين تي َאَڍ ڇكيندو آهي) ۱(
  .אستاد محنتي هوندو ته شاگرد به سٺا هوشيار هوندא )۲(

 )چوڻي. (َڀَت ڀِِت تائين، چانور چانئٺ تائين، جوئر درياه َڀِر تائين، كڻك درياه جي אوٽ موٽ تائين .30

وאنگر رڌيل نمكين سيري کي َڀُت چئبو  َءوغيره جي ڏאري منجهان ُلپريچانور، كڻك، سانئون يا جوئر 
. جو مثال، گهر جي كمري جي ڀت وאنگر آهي َءآساني. جيكو رڌڻ ۽ ورهائڻ، پائڻ ۽ هضم كرڻ آسان آهي. آهي

. کيجوئر ملڻ ڏکي، منجهانئس ماني پچائڻ אڃا ڏ. الِء چانئٺ جيترو پنڌ كرڻ مترאدف آهي َءجڎهن ته چانورن يا پال
پنڌ كرڻ ۾ كو عيب / אن کي حاصل كرڻ الِء درياه جي ڀر تائين وڃڻ . جڎهن ته کائڻ ۾ زود هضم ۽ سوאدي

كن جو چوڻ . אن جي ڀيٹ ۾ كڻك جهڑي سوאدي َאّن الِء درياهه جي آرپار אچڻ وڃڻ كا وڏي قيمت ناهي. ناهي
  .آيو  دאڻي خاطر، آدم عليه אلسالم جنت ڇڎي، ۽ دنيا ۾ َءآهي ته אنهي

  :مطلب

 .ّن کي ٻين אناجن مٿان فوقيت حاصل آھيكڻك جي אَ ) ۱(

 )پهاكو. (گهڑجي نه َڀَت جي آسري، درياه ۾ .31

َڀُت، پيٹ . کي جنجل ۾ وجهڻو آهي َءאن سان جي. درياه ۾ گهڑڻ، ڏکيو ۽ ُكڌو كم كرڻ برאبر آهي
جي ڳالهه  َءُجهد پٹڻ، عقلمنديאن خاطر، درياه پار كرڻ جهڑא جوکم کڻڻ ۽ . كتي کي پادر هڻڻ الِء ترت عالج آهي

 .אهو هر هنڌ روزي رزق پهچائي ٿو. پاכ پاڻ تي کنيو آهي بڇو جو روزي رزق جو ذمو، ر. ناهي
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  :مطلب

 .پيٹ خاطر، كڌو كم نه كجي) ۱(

 )پهاكو. (ڀونگا جنين ڀينگ، سڄڻ تنين سامهون .32

آخرت . دنيا هٿ אيندي ته آخرت هٿان نكرندي ويندي. ئي وقت ڏکيون אينديون آهن كهٿ ۾ ٻه شيون، ه
 .سنوאرڻ جي كوشش كبي ته دنيا تان هٿ کڻڻو پوندو

جيكي عاشق، . دنيا جو عشق، كنهن کي به رאس نه آيو آهي. زماني جي عشق جو به ساڳيو حال آهي
هيا ۽ وقت کان אڳ مري، پاڻ کي زنده جاويد قصن ۽ دאستانن جي صورت ۾ زنده آهن، سي محبت ماڻي نه سگ

 .كري ويا

  :مطلب

 .عشق ۾ سڀ كجهه لٹائيندڙ ئي كاميابي ماڻين ٿا) ۱(

 )چوڻي. (رندي، ڀاڳ لڳيڀونِء ڦِ  .33

هجرت كرڻ . ضروري ناهي ته سندس ڀاڳ به אتي ئي ڄائو هجي. زمين تي ماڻهو ڄائو آهي/ جنهن ڀونِء 
روزي رزق حاصل كرڻ ”به آهي ته  محك .صل كري سگهبو آهياطرح حرزق کي چڱيَء / سان به پنهنجي ڀاڳ 

 .“الِء زمين ۾ پکڑجي وڃو

ي نعمتن کي ججي تعميل ۾، سندس جوڙيل ڌرتيَء تي ڦهلجي ويا، تن אن  مجي حك جيكي رب تعاليٰ 
 .هيارآخرت به سنوאريائون ۽ دنيا ۾ به خوش و خرم ۽ سوڀارא . אکين سان ڏٺو ۽ هٿن سان حاصل كيو

  :لبمط

 .حركت ۾ بركت آهي) ۱(
 .سفر كرڻ سان ، روزي رزق ۾ بركت پوي ٿي) ۲(
 .چرپر ۾ حياتي آهي) ۳(

 .سفر، وسيله ظفر: ڀيٹيو

 )پهاكو / چوڻي(ٿر ڏلهي ته سنڌ جهلي، سنڌ ڏلهي ته كير جهلي؟  .34

جڎهن ته سنڌ جو سنئون سڌو عالئقو نهري ۽ زميني آبي ذخيرن تي . ٿئي ٿو دٺي تي آباٿر جو عالئقو، وُ 
به سنڌ ڏאنهن رخ رکندא  אبرساتن نه پوڻ جي صورت ۾، ٿر ۾ قحط پوندو آهي ۽ אتان جا אصلي باشند. آباد ٿئي ٿو

ي ۽ وسيلن ۾ אيتري سنڌ جي عالئق. پاڻي ۽ مال الِء چارو ملي ويند آهي نّ بچائڻ الِء אَ  رَ آهن، جتي کين پنهنجي سِ 
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قحط پوي ته پوِء آفت سٹيل  به جيكڎهن سنڌ ۾ .سهي سگهندא آهن ٹَ كشادگي آهي جو قحط دورאن ٿرين جي سَ 
سڀني الِء پنهنجي جان بچائڻ به مورאڳو مشكل  .ي لپيٹ ۾ אچي وڃنجٿري ته ٺهيو پر سنڌ جا אصل باشندא به אن 

 !אن صورت ۾ אهي الچار كيڎאنهن وڃن؟ .ٿيو وڃي

  :مطلب

 !وڏن کي پيل نقصان كير بردאشت كري؟. ننڍن کي پيل نقصان وڏא بردאشت كن) ۱(

 )چوڻي( .نآه אٿَُك ۽ ِوَک، مڑسن کان نه وسرند .35

ندא، אها جاِء ياعمر کانئن وجنهن جڳهه تي ٿكجي ۽ هاري بيٺا ه. ٿك، ٿكاوٽ مڑسن الِء عيب سمان آهي
ر جي مאن کي به ع ،كين وسرندو نڳرو قدم کنيو هوندאئون سو به کانئ يا کَ אهڑيَء طرح جتي وِ . كين وسرندي

 .ٿيندא پيا سرها يآخري אيامن ۾ سار

  :مطلب

 .بيعزتي ۽ پنڌ ، مڑسن کان نه وسرندא آهن) ۱(

 )پهاكو. (نڈو، پهلوننڈن ۾ مَ ٹُ  .36

جو نه  مپر كم نه كري سگهڻ سبب كنهن ك ،نڈو، هٿن کان معذور ماڻهو هر جاِء تي پهچي وڃي ٿوٹُ 
ڄنگهن کان معذور هئڻ سبب ٻين جي ، אن جي برعكس منڈو. ڇو جو هر كم هٿن سان ٿيندو آهي. ٿو رهي

كاليو سهاري گهرאن كم جي جاِء تي پهچي ٿو، مگر هٿ سڄا هئڻ سبب، پنهنجي حصي جو كم وقت אندر אُ 
 .ٹنڈي کان وڌيك آهي ،אن كري سندس مانُ  .وڃي

  :مطلب

  .معذور چڱومحنتي  ،سست سڄي کان ) ۱(
  .אنڌن ۾ كاڻو، رאجا )۲(
  .رو به درختيجتي وڻ ناهي، אتي كانڈ )۳(

  )پهاكو( “.אبي جو ٻج نه ملي ته هر كاهڻ کان ڇٹي پوאن”: ٹوٹي پٹ چوندو .37

  .“كاهي، زمين ۾ ڇٹيون رُ وٺي אچ ته هَ  جُّ زميندאر کان ٻِ  !אبا”هكڑي هاريَء پٹ کي چيو، 

جيكڎهن אڄ نه ٿو ٿي . אبي ٻج الِء موكليو آهي” ؛تڎهن کيس چيائين ،جڎهن زميندאر وٽ ويو ٹُ پُ 
  “.سگهي ته ڀال ٻئي دفعي ئي ڏجو
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אبي جو ٻج نه ملي ته هر كاهڻ کان ” ؛زميندאر ٹوكيندي چيس “چوندو آهي אيئن ئي ٹسست ۽ نكمو پ”
  “.ڇٹي پوאن

  :مطلب

  “.چڑهي پيو گهمانאبي جو ٻج كلر نه ملي ته گڎه تي ” ؛پٹ چوندو لكاه/ سست ) ۱(

  )چوڻي( .بي پتيي جهڑو كو سڃو كونهي. شاهوكار كونهي ووאري جهڑو ك َپتِ  .38

ڏيتيَء  ، جنهن جي ساک. وهنوאر مان אهو كمائي ٿو جنهن جي ماركيٹ ۾ ساک ويٺل آهي دنيا ۾ كار
وڏو دكاندאر کيس ير به سودو نه وٺندو آهي ۽ نه ئي كو كتنهن کان  آھي ، ليتيَء يا كسي مال سبب، خرאب ٿيل

  .آهي وهٹ هالئڻ الِء رکت تي مال ڏيند

  :مطلب

  .نالي چڑهيو وאپاري کٹيو کائي، نالي چڑهيو چور ڦاهيَء چڑهي) ۱(
  .پت تي آهي -كاميابي ۽ ناكاميَء جو אنحصار، كارِ ) ۲(

  )پهاكو(پارسي وسريو وڃي  ،پٺاڻن آئي .39

سندن آڏو فارسي . فارسيَء جا مها ڄاڻو ۽ قدردאن هئا .אن رهيا آهنرپٺاڻ، مغل گڎيل هندستان جا حكم
 .چڱن ڀلن کان، سندن آڏو فارسي وسري ويندي هئي. ر ويهندא هئابعلوم جا وڏא ڄاڻو ۽ مد

بولتي بند  ِءپھچڻ کانپو ڏوآعالمن  ،جاهلن آڏو ڏאڍيان ڳالهائيندڙ جي. پيک معالمن آڏو، ڳالهائڻ الِء به عل
 .نكري ويندي آهي ٿي ويندي آهي ۽ مغز مان هوא

  :مطلب

 .ڄاڻو אچن، جاهل ڀڄي وڃن) ۱(
 .و وڃييمغلن آئي، پارسي وسر) ۲(
 .אچي، ناحق ڀڄي وڃيحق ) ۳(

 )پهاكو/  چوڻي(. ، پيٹ نه مارپٺي مارِ  .40

אها لوري کيس محنت . هيآهر كو אن جي ڀرڻ جي جستجوَء ۾ لڳل . پيٹ هر ساهدאر سان لڳل آهي
אن جي  .وڃي پيٹ خاطر، خوشيَء خوشيَء جانور ته ڇا ماڻهو به وزن کڻي ٿو. كرאئي ٿي ۽ وزن ڍورאئي ٿي

کان كير كم ته  ؤَ جي ڀَ  مار. ٿئي ته كير به كم نه كندو كملي ۽ محنت الِء حمبرعكس، پيٹ الِء كجهه نه 
  .كندو پر جيكا آهه سندس دل مان نكرندي سا عرش کي لرزאئي وجهندي
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  :مطلب

  .ه رکجيكنهن جي روزيَء تي لت ن) ۱(
  .جانور تي وزن ڀلي رکجي پر کيس بکيو نه رکجي) ۲(
  .پيٹ ڀر، پٺي لڎ) ۳(

 ) چوڻي(. سي پسن ،پڇن .41

ندא وکيس هر ڳالهه جا سمورא گوشا معلوم نه ه. ضروري ناهي ته ماڻهوَء کي مڑئي علوم معلوم هجن
سان ماڻهو گهڻين غلطين کان بچي  ڻپڇ. جنهن به كم ۾ هٿ وجهڻو هجي، אن بابت پڇڻ ۾ كو عيب ناهي .آهن

. جو אزאلو ته ناهي، هٿائين خلق خوאري آهي ننه پڇڻ جي صورت ۾ جيكي غلطيون ٿين ٿيون، ت. سگهندو آهي
نه پڇڻ سبب، نه مدد پهچي ٿي ۽  . رهبرن جي رאِء شامل هجي ٿي ۽ رب پاכ طرفان مدد پڻ/ پڇڻ سبب، ٻڌאئيندڙ 

 .جنهن سبب كيتريون ئي خرאبيون پيدא ٿين ٿيون. يوننه ئي ماڻهن جون دليون ٺريل رهن ٿ

  :مطلب

 .پڇندڙ، پسندڙ) ۱(
 .پڇندڙ، نه منجهندڙ) ۲(

 )چوڻي(. پڇن، سي وير .42

ي مدد پڻ אنهيَء ۾ جپاכ  بّ ر. ٺريل دل ، شامل حال رهندي آهي ۽ پڇڻ سبب ، ٻين ماڻهن جي رאِء
كاميابيون . كم، خير خوبيَء سان پورא ٿيندא آهنجنهن سان אيترو سهكار ٿئي، تنهن جا سمورא . پهچندي آهي

 .شاهمير هوندو آهي /سبب، وير ڻهر ميدאن ۾ كاميابي ماڻ. قدم چمنديون אٿس

  :مطلب

 . ندڙ هوندو آهييپڇندڙ، كاميابي ماڻ) ۱(
 .يل كم ۾ كاميابي حاصل ٿئي ٿيكمشوري سان  )۲(

 )چوڻي( .پگهر نكرڻ بنا، پئسو نه ٿو ملي .43

كم كار كرڻ وאرو . كم كرڻ جي نشاني آهي، محنت كرڻ. سان نكرندو آهيپگهر، محنت كرڻ 
مزوري، دولت جي صورت ۾ ئي  .كري يا ٻئي جو ٻيلپو كري، محنتاڻو ضرور لهڻي كم چاهي پنهنجي گهر جو

  .وڌي ٿي/ بچي 

  :مطلب
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 . ، نه ملكيت مڑي ٿي ۽ نه ئي بچي يا وڌي ٿيِءمحنت کانسوא) ۱(

 )پهاكو(. ھ۾، ته به کيڑهي وאهه وא َءڌאريو ويهاري کيڑهي ،پنهنجو کٹ تي ويهاري .44

ڌאريي مان . پنهنجي ماڻهوَء مان هر كنهن کي هر معاملي ۾ ڌאرين جي ڀيٹ ۾ وڌيك آسرو هوندو آهي
پنهنجو عزت ڏئي کٹ تي ويهاري، אن ۾ אيتري عزت . گهٹ هوندي آهي ،پنهنجي جي ڀيٹ ۾ ،چڱائيَء جي אميد

 .يتري ڌאريي طرفان پٹ تي ويهارڻ ۾ حاصل ٿيندي آهيج، محسوس نه ٿيندي آهي

  :مطلب

 .אصول پيا نظر אيندא آهن/ پنهنجن جي چڱاين ۾ به عيب، ڌאرين جي برאئيَء ۾ به گڻ ) ۱(

 )چوڻي /پهاكو . (پوک جي هك آهي کيڑي، ٻي آهي ميڑي .45

هوא אندر  ،אندر دٻيل مٹيَء کي .نديوڑيل هجڎهن אها چڱيَء طرح کِ  ،۾ تڎهن ڀلو ڄاپندو فصل، زمين
ي ڻالٿذريعي زمين کي א رَ هَ . موجود نائٹروجن، جيكا فصل الِء ڀاڻ طور كم אيندي آهي، آسانيَء سان نه ٿي ملي

يل ۽ ُڀريل ڑِ گهڻو کِ زمين جيترو . جو ھر ذرو کلي پوي ٿو ۽ ساڻس نائٹروجن ملي وڃي ٿي ڏيڻ سان، مٹيَء 
 .جهس فصل لڳندوאوترو وڌيك طاقت سان من، هوندي

 جي کڻي אيندو، جنهن چپي چپي تي فصل نُّ אَ فصل جي سٺي ڄاپڻ کان پوِء به אهو هاري گهر ڏאنهن گهڻو 
ٻيَء صورت ۾، مال ئي . ميڑي رکي هوندאئين ۽ جانورن کان بچائي، چڱيَء طرح ٻارِ  رجها .لڌي هوندي سنڀار سار

 .پرאيو آهي

  :مطلب

 .تي אنحصار رکي ٿي فصل جي پئدאوאر، َهَر ۽ سنڀال) ۱(

 )پهاكو( .پيٹ بک مري، ُچت رאڳ كري .46

گنجائش کان وڌيك  /ردאشت بريح جڎهن پيٹ جي  .هوندو ته منجهس گئس به پئي ٺهندي َאنُّ پيٹ ۾ 
جڎهن ته خالي پيٹ تي ريح ٺهڻ كجهه عجيب فطري . سان خارج ٿيڻ شروع ٿيندي آهي َءٺهندي آهي ته پوِء ٺكا

 .َو تي אيندא آهنڍَ ڳالهه نظر אيندي آهي، ڇو جو ٹٹ  به 

ڑو الڏلو پٹ، منجهانئن ناز نخري كاڻان به بکن تي هجن ۽ هپڄאهڑيَء طرح گهر ڀاتي محنت كرڻ 
 .تي ٿيندא آهن ناز ۽ نخرא به هوندَ ڇو جو، . وאري زندگي گذאري ته كجهه عجيب ٿو لڳي

  :مطلب

 .ٿينديپئدא  ح يگهڻو کائڻ سان، گهڻي ر) ۱(
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 .ن سبب، ٻين کي تكليف سهڻي پوندييهكڑن جي عياش) ۲(

 )چوڻي. (جو دشمن آهي َءپيٹ، ماڻهو .47

جيكڎهن . دنيا אندر، جيكا به ماڻهوَء جي هٿن سبب، ترقي ٿي آهي سا مابدولت پيٹ جي ئي ٿي آهي
پيٹ خاطر . نظر אچي ٿوماڻهوَء سان پيٹ لڳل نه هجي ها ته شايد دنيا جو نقشو אئين نه هجي ها، جيئن هن وقت 

ر אچيس ته كڌא كم به ظم ذريعي كمائي ٿيندي نه ٿي نكچڱي . ماٺ كين אٿس. لوچي ٿو /ئي هركو لوڙي 
 .نيون به کڻي وٺي ٿوماڻهن جون دشم. كري ٿو

  :مطلب

 .ڌא كم كجن ٿاپيٹ كتي خاطر، ك) ۱(
 .پيٹ، كتن سان گڎ کارאئي) ۲(

  )طبي چوڻي،( .بيماريَء جو گهر ،پيري .48

ان پيو سَ دَ س دَ . جوאنيَء ۾، طاقت جي ٻل تي، ماڻهو دڙيون پيو ٹپندو آهي ۽ لوڙها پيو لتاڙيندو آهي
. آهيدسجي پوڻ جي صورت ۾ ٿكاوٽ ۽ معذوري به محسوس نه كندو . كندو آهي ۽ ملهون پيو وڙهندو آهي

بيماري لڳيس . ي، ته ڳنڍجي ئي نهٹאڙو هڎ ٹرك. هن ته پيريَء ۾ ضعف سبب، كا به سٹ نه سهي سگهندو آهيڎج
 .کلي پونجوאنيَء ۾ کاڌل ڌكن جا ڦٹ به پيريَء ۾ אُ . ته دوאئن سان به كين لهيس

   :بمطل

 .كمزور تي هر كنهن جي كاهه هوندي آهي) ۱(
  .كرאڙپ کي مرض گهڻا چنبڑندא آهن) ۲(
  .ڇر به گهڻامڏٻري ڍور تي ) ۳(

  )پهاكو / چوڻي( .کي ڌكاري َءپيري عيش عشرت کي نه ٿي ڌكاري، عيش عشرت ٿي پيري .49

طاقت . عيش عشرت، طاقت سان ٿيندא آهن. پهچ کان پري ۽ منع ٿيل شيِء ۾ گهڻي كشش رکيل آهي
אوڏאنهن رغبت . آهي پيريَء کي، عيش عشرت وאري سٹ سهڻ جي، طاقت نه هوندي. جوאنيَء ۾ هوندي آهي

پيريَء ۾ عملي طرح عياشي كرڻ، ڏکيو كم ته آهي پر آهون ڀرڻ ۽ وאت جا چشكا وٺڻ ته . ضرور هوندي אٿس
  .ويا كونهن

پئسو ۽ موقعا، عدم موجود هئڻ سبب، پيري ، عياشي َء جي אڏي  ،عيش عشرت الِء گهربل طاقت ۽ حسن
  .تان تڑجي نكري ٿي
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  :مطلب

  .سان ٿيندي آهي عياشي، سگهاري جسم) ۱(
  .پيري، جوאنيَء تي ُكركي) ۲(

  )چوڻي. (جاِء، زאل ۽ زمين کي جيترو سينگار، אوترو ٿورو .50

۽ زمين، معيشت کي سڌאرڻ الِء  آھي زאل، زندگيَء کي آسان بڻائڻ الِء ساٿي .آھيجاِء، رهڻ الِء אجهو
ڳيتو گڎ رهڻ ال .ي رهندي آهيپنهنجي وقت تي، ماڻهوَء کي אنهن ٹنهي جي ضرورت پوند. معاون هوندي آهي

ڇو . نڃبگڑيو و/  ٹيوکين جيترو به سينگارجي، آخر ڦِ  .لكو پڻ رهي ٿوسبب، אنهن جي سجاوٽ ۽ سينگار جو אُ 
  .جو دنيا جي هر شيِء ٺهي ئي ڊهڻ الِء آهي

   :مطلب 

  .سينگار، جاِء ۽ جوِء جو مرכ آهي) ۱(
  .پرڻجي ڏس ؛جوڙאئي ڏس، زאل چوي ؛جاِء چوي) ۲(

  )پهاكو. (جاتي ڄاتو، تن تاتي پاتوجن  .51

جتي نصيب هوندو، אتان ئي روزي، رزق حاصل . نصيب تي آهي حاصالت ۽ كمائي وغيره جو دאرومدאر
ڻ به قدرتي ڏאت ڃאتان جي ڄاڻ حاصل ٿي و. نصيب وאري جاِء تي، پوري وقت تي پهچڻ، قدرت طرفان آهي. ٿيندو

 .هوندي آهي

جنهن ماڻهوَء جهڑو تصور ۽ گمان رکيو، ساڻس . نجو تصور پڻ آه رب پاכورא علوم ۽ مאهڑيَء طرح س
 .ورتاُء ٿيو /تهڑو ئي معاملو 

  :مطلب

  .پهرين ڄاڻ אيندي آهي، پوِء كمائي) ۱(
  .پهرين سکجي، پوِء كمائجي) ۲(
  .جنهن کي جتي نظر آيو، تنهن کي אتان مليو به) ۳(

(4) First learn, then earn. 

  )چوڻي( .ي ڇڎيوڻجنهن پاڻي ڇڎيو، تنهن قبر کي ما. کي َكن هنيو جنهن אن ڇڎيو، تنهن قبر .52

אכ کانسوאِء ورخ جيئن پئٹرول کانسوאِء گاڏي نه ٿي هلي، تيئن کاڌِ  .حياتي، کائڻ پيئڻ ۽ چرپر ۾ آهي
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  .ضائون، خورאכ مان ئي پوريون ٿينديون آهناقتאنساني عضون جون گهرجون ۽ . هيآجيئڻ به ڏکيو 

منجهانئس مائٹ . ڏٻرو ٿيندو ويندو آهي /ماني نه کائيندو آهي ته ڏينهون ڏينهن الغر  / جڎهن ماڻهو، َאنُّ 
جڎهن پاڻي . אٿس ويندي بيماري روزبروز وڌندي. دوא مٿس אثر كرڻ ڇڎي ڏيندي آهي. آسرو الهيندא ويندא آهن

  .ڇڎيندو آهي ته پوِء سندس موت ته يقيني ئي ٿي ويندو آهي

  :مطلب

  .اتيَء جي نشاني آهيکائڻ پيئڻ، حي) ۱(
  .جي چرن، سي نه مرن) ۲(
  .چرند، نه مرند) ۳(

 )چوڻي. (جنهن شيِء کان نفرت هوندي آ، سا ئي آڏو אيندي آهي .53

گهڻي شيِء پيرن ۾ به پئي وچڑندي  .نفرت جي حد تائين بيزאر كندڙ هوندي آهي ،هرشيِء جي گهڻائي
گهڻي . و پيو ويندويو ڇكجيماڻهو אن ڏאنهن ڇكج. جڎهن ته ٿوري شيِء ۾ قدرتي طور كشش رکيل آهي. آهي

  . ۽ نفرت وאري شيِء، ماڻهوَء جي هر هر آڏو پئي אيندي آهي

  : مطلب

  .نفرت وאرو ماڻهو دل تي پيو ترندو) ۱(
  .ي َلَٹ، سا كاڻي אک ۾ڳجا ل) ۲(

  )چوڻي( .هن ماٺ كئي، سو ڇٹوجن .54

كي پيار قرب سان ته كي وري دل . وڙهڻ سان نبرندא آهن/ دنيا جي تختي تي، كي معامال جهيڑن 
منجهن جيتري . كيترא معامال، ماٺ يا صبر كرڻ سان ئي حل ٿيندא آهن .وجان سان محنت كندي سلجهندא آهن

 .אلجهندא ويندא/  كبي אوترو منجهندא ڑتك

دوس אڻ ڇٹو رهجي رتلوאر گسي سگهي ٿي، تير گسي سگهي ٿو، كا. هٿيار كونهي صبر جهڑو كو
صبر ۾ א سائينَء جي مدد شامل . صبر جهڑو وאُر، ٻيو كونهي. سگهي ٿو پر صبر كڎهن به نه گسندو آهي

  .هوندي آهي

  :مطلب

  .אر تکن جملن کان وڌيك تکي هوندي آهيزه ،پِ چُ ) ۱(
  .گسي تنين جوصبر جنين جو سير، تير نه ) ۲(
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  .صبر وאرو، پريشانين کان آجو آهي) ۳(
  .، سي ٿيا سدא ساوאيٰ جن ڇڎي دعو) ۴(

 )پهاكو. (۾ هار به وجهي سگهي ٿو َءجنهن هٿ گل كيرאيا، سو ڳچي .55

هٹي كري، جيكا به ترقي ۽ رونق، تباهي ۽ تنزل ٿيو کان دنيا جي تختي تي، فطرت جي كارفرمائيَء 
אنهن ئي هٿن سان برא . كجن ٿا مאنهن ئي هٿن سان چڱا ك. كمائيَء سبب ٿيو آهيآهي، سو אنسان جي هٿن جي 

 .كم كجن ٿا

אنهن ئي هٿن سان كن دوستن جي عزت אفزאئيَء وאرא كم كجن ٿا ته אنهن ئي هٿن سان كن جي دل 
  .نوعيت جو كم كرڻ ممكن آهي رسان ه “هٿ”. آزאريَء وאرא كم كجن ٿا

  :مطلب

  .ر، چور به ٿي سگهي ٿوكندڙ چوكيدא سنڀال) ۱(
  .نقصان پوڻ وאري كم مان، فائدو به پئجي سگهي ٿو) ۲(

  )چوڻي. (جو ڊڄي، سو مري .56

جان ۽ مال  ،אڻ ڏٺل مهم ۾ پئسو. جيكو دلير ٿي هر كم ۾ هٿ وجهندو ،دنيا ۾ ترقي אهو كندو
ڇٹيندو يا يارن دوستن تي پئسو خرچ كندو، سو ئي  نُّ جيكو زمين ۾ אَ . سيڑאئڻ سان نفعا حاصل ٿين ٿا

رقي ته نه كري سگهندو، هٿائين زندگي گذאرڻ ڏکيو تجيكو ڊڄي، هٿ سوڙهو رکندو، سو  .منجهانئن فائدא وٺندو
  .و ٿي ويندسلمسئ

  :مطلب

  .جي ڊنا، سي ڊڙيا) ۱(
  .سال جيئي پر تاريخ کيس كڎهن به ياد نه رکندي ؤگيدي س) ۲(
  )אردو. (گيا رگيا، م ڊر) ۳(

 )پهاكو( .جو هٿ كري، سو هٿ پائي .57

جيكڎهن ُڀڎא كم . باٺאن ئي هٿ سان چڱا كم كبا ته نفعا به پاڻ و .هر كو هٿ جي كمائي کائي ٿو
جيكو . نه ئي نقصان ٿيندو ،هك جي كيل كم بدرאن، ٻئي کي نه نفعو پهچندو. كبا ته نقصان به پاڻ پائبو

 .كندو، سو لوڙندو

  :مطلب
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  .كرند پسند، ڏيند لهند) ۱(
  .كندڙ، ڀوڳيندڙ) ۲(
  .كري، نه ڀري) ۳(
 .جو كمائي، سو کائي) ۴(

 )پهاكو. (جو َءجو نه غمي َءجوئر جو אٹو، نه شادي .58

ڀت به  منجھانئس رڌل منجهانئس پكل ماني ڀورو ۽ جلد سكي ويندڙ ۽. جوئر جو אٹو، אڻڀو ٿيندو آهي
אتي يا . كونه هلندو سو َאنُّ هجن ۽ کين جلدي אكالئڻو هجي ته پوِء گِ  کائڻ وאرא گهڻا. گهڻو گيهه کڻندڙ ٿيندو آهي

  .كڻك جي אٹي جي ماني هجي يا چانورن مان رڌل ڀت هجي

  :مطلب

  .يآه وسبب، ٺهيل كم به بگيڑي ڇڎيند پرکائ. يمناسب آهناماڻهو אجتماعي كم الِء  ورک) ۱(
  .سڄڻ کي آسرونه  ؤبزدل ماڻهوَء مان، نه دشمن کي ڀ) ۲(
  .رکو ماڻهو، نه خوشيَء ۾ چڱو نه غميَء ۾) ۳(
 .ڏکئي كم الِء، ماڻهوَء کي ٿورو کٹو مٺو ٿيڻو پوندو آهي) ۴(

 )پهاكو( .جهڑא אستاد، تهڑא شاگرد .59

אستاد، אها شيِء سيکاريندو، جيكا هو پاڻ سکيل . شاگرد، אهو ئي سکندא، جيكو אستاد کين سيکارندא
۽ پڑهائڻ جو ڍنگ سهڻو آهي ته شاگرد به تمام چڱو علم ۽ عقل، אخالق ۽ جيكڎهن אستاد جا אخالق چڱا . هوندو

  .ئيندאאآهي ته پوِء شاگرد به برא אفعال پر ونڍُ ڻُ جيكڎهن אستاد אَ . אطوאر پرאئيندא

  :مطلب

  .جارَ جهڑو رאجا، تهڑي پِ ) ۱(
  .، تھڑي رعيتِءجھڑو رא) ۲(
  .ختما /جهڑא روح  تهڑא فرشتا ) ۳(
  .نوكرجهڑو مالك، تهڑو ) ۴(
  .ٿي الهيناهنن نه پڇيو هنن کان ته ك ، تهڑא كاهيندڙ كاهين،אجهڑא گڎهه گاڏ) ۵(
  .، تنهن جي سلي ڀر نه ڊڄجهڑي ٻني تهڑو ٻج) ۶(
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  )چوڻي /پهاكو ( .جيكو پوکبو سو لڻبو، جو کڻبو سو کائبو .60

سو ئي سلو منجهانئس  ،هي ته محنت سان جيكي منجهس پوکبول آيزمين منجهه אها خاصيت رک
 .كي كين پوکبو ته אوڀڑ به كي كين ٿيندي. جيكڎهن ڻك پوکبي ته كڻك لڻبي، َجَو پوکبا ته َجَو لڻبا. אڀرندو

كو به فصل نه پوکڻ جي صورت ۾ منجهائس، . زمين ۾ אوءر אڀرڻ جي אستعدאد، فطري رکيل آهي
  .نه رهندאڦٹندא، جيكي אنسان الِء برאه رאست منافعي بخش  خودرو ٻوٹا

  :مطلب

  .جهڑي كرڻي، تهڑي ڀرڻي) ۱(
  .جهڑو ٻين سان هلبو، تهڑو ئي ٻيا هلندא) ۲(

  )پهاكو وאپاري(جيكي پايون نه سنڀاريندא، سي روپيا كيئن گڎ كندא؟  .61

אٿندي . دكان تي گوڏو ڀڃي ويهڻ کانپوِء، مرאديَء جي ٹكي پئسي کي אحتياط سان سنڀالڻ ضروري آهي
 نه كاروبار سنڀالي سگهبو ۽ نه كارِ  .نٹل ئي ٿي وڃبويڊپارٹمينٹل אسٹور کولبو ته المحاله پوِء مسان ئي وڏو 

  .وهنوאر هالئي سگهبو

  .وهنوאر ۾ ننڍين ننڍين شين ڏאنهن ڌيان ڌرڻ אشد ضروري آهي كارِ 

  :مطلب

  .قناعت نه كندڙ، نيٺ پنندو) ۱(
  .אوگهه سوگهه مان پوندو آهي ،ڌنڌي ۾ فائدو) ۲(
  .ٿوري کٹئي، گهڻي بركت) ۳(
 .تالُء آهي ،ڦڑيَء َءڦڑي) ۴(

 )چوڻي( .چغلي، جهيڑي جي ماُء آهي .62

جنهن . هك جو عيب ٻئي کي ٻڌאئڻ يا هك جي مهم جو رאز ٻئي تي אفشان كرڻ کي چغلي چئبو آهي
دشمنين جي شروعات، هك گار سان . ۽ گارين تي لهي אيندو آهي يڑيرאست جه هجو عيب ۽ رאز אگهاڙبا، سو برא

  .ئي ٿيندي آهي

  :مطلب

  .گال ۽ چغليَء سان نفرتون وڌن ٿيون) ۱(



پھاكا نوڻيورپور جا چخي  
 

26 
  .ن ٿيندي آهياميل جي سفر جي شروعات، هك ئي قدم س ؤس) ۲(

  )پهاكو( .ڏند گهرجن/ حلوي کائڻ الِء به وאت گهرجي  .63

وي مان مرאد، אگر مٺي شيِء ئي وٺجي لح. ڏند سخت ضروري آهنوو، چٻاڙڻ الِء لحبشي ح / چاٻو /دندئي 
ڏندن ۾ جيكڎهن אڳيئي سور هوندو يا بيماري لڳل هوندي ته مٺاڻ تي . ه به صحتمند ڏندن جي ضرورت آهيت

ن مرאد، لذيذ ۽ سڻڀا طعام آهن ته پوِء אنهن الِء امحلوي  جيكڎهن. ويتر منجهن سور پوندو ۽ ماكوڙي به کائيندن
 .تمند جسم ۽ پئسي خرچ كرڻ وאرو هٿ کپي، بعد ۾ אهي شيون وאپرאئي سگهبيونبه صح

  :مطلب

  .يھ۽ مال لڳائڻو پوندو آ تجان، وق به ن كم الِءابظاهر آس) ۱(
  .بنا محنت جي، كوبه كم ُאكالئجي نه سگهندو) ۲(
  .ڏکيا آهن ،سڀ آسان كم، هك ئي وقت هك ماڻهوَء الِء) ۳(

 )چوڻي. (سان به نه كجيدل جي ڳالهه، دلي دوست  .64

ٻئي کي دلي دوست سمجهي رאز نه ٻڌאئجي، المحاله . كو حال محرم هوندو آهي هن هر ماڻهوَء جو كو
كنهن نموني אها ڳالهه אن تائين . אن کان ڳالهه كين رکي سگهندو. و كو رאز محرم ضرور هوندويسندس به ٻ

هه، رאز وאري אندאز ۾، لت هوندא، אهو کين ساڳي ڳاאئين אن جي دوست جا به كي دل گهريا دوس. پهچندي  ضرور
  .אئين ڳالهه، گهڻن وאتن تان ٿيندي گهڻن كنن تائين پهچي ويندي ۽ رאز نه رهندي. ضرور ٻڌאئيندو

  :مطلب

  .جنهنجي ڳالهه پنهنجي پيٹ ۾ نه ٿي ٹكي، تنهن جي ڳالهه كاٿي به كين ٿي لكي) ۱(
  .وאتين سري، وאڳين سري) ۲(
  .آهستي كيل ڳالهه، وڏي وويك سان ٻڌڻ ۾ אيندي آهيرאز ۾ ) ۳(

 )پهاكو. (َدلِّي، كنهن نه جهلي .65

 َءڀڑوو ۽ پنهنجي ؛عورت کان كسب كرאئيندڙپرאئي  .ٻيا كڃر אهكڑא ڀڑو .دالل، ٻن قسمن جا هندא آهن
 .پڻ ٿيندي آهي وڏي مكار ۽ عيار ،ٻين جي هٿن ۾ كسب كندڙ كسبياڻي. كڃر ٿيندو آهي ؛کان كرאئيندڙ

  .۾ هك پير تي بيهي نچندي آهي هر معاملي. كنهن جي به چوڻ آکڻ ۾ نه هوندي آهي

  :مطلب

  .مكار عورت، كنهن جي به جهل پل ۾ نه אيندي آهي) ۱(
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  .كني رن جو، نه تار نه تانگهو) ۲(
  .رن جو ڄاڻيكبه אٺ م هڻي تاعورت كين ڄ) ۳(

 )چوڻي. (ڀڄڻو ضرور آهيدنيا کي هك ڏينهن ڇڎڻو ضرور آهي، ڀانڈو جو گهڑيو سو  .66

باقي . آخر فنا آهي ،سوאِء א جي ،هر شيِء. ماڻهو مرڻ الِء آيو آهي ۽ دنيا ۾ هر جاِء ڊهڻ الِء ٺهي آهي
 ،אن كري .جاِء ۾ رهڻ ڇڎي ڏبو ته به ڊهي ويندي .هر شيِء تباهه ٿيندي. پك سان قيامت אيندي .رهي نالو א جو

 .مٿس אجايو خرچ كرڻ کان هتر كجي .אن کي جوڙאئجي ئي אهڑي نسبت سان

  :مطلب

 .آهي يدنيا جي زندگي عارض. آخرت جي زندگيَء الِء محنت كجي) ۱(
 .کي ڇڎڻو آهي يوَ هر جِ  ،هيُء جهان، نه چاهڻ جي باوجود) ۲(

 )چوڻي / پهاكو( .ٻارو پوکجي ٻاهر ،ڌאريجن کان ڌאر .67

يا . اهجيكسهتا ذאت جي هك شاخ، جيكي ڌאر ٿيڻ سبب ڌאريجا سڎאئين ٿا، تن سان ٻني گڎي نه 
ان مאهڑي کينس كندא جو، ٻار . ڌאر ٿيڻ نه سهندא آهن. ڇڎي وڃجي جيكڎهن کانئن אلڳ ٿجي ته پوِء صفا جوِء ئي

  .جو كڻو به کڻي كين سگهبو نَّ אَ 

  :مطلب

  .جو ڌאريجن کان ڌאر، ٻارو كجي ٻارِ ) ۱(
  )אبتو( .ڌאريجن کان ڌאر، ٻارو نه كجي ٻاهر) ۲(

  )چوڻي( .ڏאڍي تي چڑ چڑهي نه، هيڻي تان لهي نه .68

هيڻي تي  .منجهانئس تقصان جو אنديشو رهي ٿو. سينو ساهڻ ڏאڍو ڏکيو آهي نا ظالم ۽ ڏאڍي سافطرتً 
. حقيقت אنهن ڳالهين جي برعكس آهي. نه ٿيندو آهي ؤنجهانئس نقصان جو ڀم. آكڑيو آكڑيو پيو אچبو آهي

جيكڎهن ظالم سان سينو نه ساهي سگهجي ته غريب سان به אڇن ڏندن . گرא نكرندאאُ אئين كرڻ سان نتيجا ڏאڍא 
  .جي پريت نه ڇڎجي

  :مطلب

  .تان الهڻ سان لهندي ناهي، ڏאڍي تي چاڙهڻ سان چڑهندي ناهي يڙ هيڻوكا) ۱(
  .كورين الِء قهارهيڻو حاكم، ) ۲(
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  )چوڻي( .حكمت، قدرتي نور آهي / ڏאهپ .69

ڏאهپ ۽ حكمت، سڦل زندگي گذאرڻ ۾ مدد كن  ،رאستفعقل ۽ علم، دאنائي ۽ دورאنديشي، فهم ۽ 
وي نيאن کان سوאِء د. تيئن دماغ الِء ڏאهپ ۽ حكمت جي ضرورت آهي ،جيئن אکين الِء روشني ضروري آهي .ٿيون

  .فيصال كرڻ ڏکيو كم آهيمعامالت کي سمجهڻ ۽ صحيح 

  :مطلب

  .ڏאت ناهي ذאت تي، جو وهي سو لهي) ۱(
  .ڏאت، قدرت جو تحفو آهي) ۲(

  )پهاكو. (ڏهڻ آ سؤ ڀيرא، كهڻ آ هك ڀيرو .70

و كجهاٹ ڄڻ وكڻبو ته پوِء كھبو يا. ۾ وڌندو ڻڦر وٺي کائبيون ته ڌڻ پيو وٿا ۽ مينهون، ڍڳيون، ُڏهي
  .ندويٿي و

 .صل كبو ته گهڻي وقت تائين وٺي سگهبواٿورو كري نفعو ح ،محنت سارو ٿورو ،كيت مانلمال م
  .ري سگهبوكدير الِء حاصل  َءته پوِء ٿوري ،گهڻو ۽ يكدم وٺبو

ڻبي ته نه جاِء رهندي كجاِء هكدم و. جاِء جي مسوאڙ کائبي ته جاِء به رهندي ۽ گهر جو گاڏو به پيو گهلبو
  .دو حاصل كري سگهبو۽ نه گهڻي وقت تائين منجهانئس فائ

تكڑ  .دكان تي محنت كري ٿورو ٿورو نفعو گهر جي خرچ الِء كڍبو ته دكان به رهندو ۽ گهر به هلندو
   .پڻ تنگ ٿي ويندو نكبي ته دكان به کپي ويندو ۽ گهر جو گذرא

  : مطلب 

  .سنگتين کان ٿورא ٿورא، سهنديَء آهر كم وٺجن) ۱(
  .ڏهي کائجي، كهي نه کائجي) ۲(

  )پهاكو. (گهر، ڏאئڻ به אورאنگهي ڏهون  .71

אنهيَء جي باوجود  .جيكو سامهون آيس تنهن کي به كين ڇڎيندي آهي. ردא كڍي کائيندي آهيڏאئڻ، مُ 
 .هك אڌ گهر رهائڻ جي باوجود به کيس ڏאئڻ سڎجي ٿو. אڌ گهر ٹاري به ويندي آهي يا رهجي به ويندو אٿس كه

אن الِء ڇا  ِءو به خيال نه رکي ۽ مٿانئس نه ٹري ته پوجيكو ماڻهو كنهن به معاملي ۾ يار دوست ج
  چئجي؟
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  :مطلب

  .ظلم نه كرڻ گهرجي/ سڀني سان چاالكي ) ۱(
 .אورאنگھيڏאئڻ به  ،אٺون گهر) ۲(
  .ستون گھر، ڏאئڻ به ٹاري) ۳(

  )چوڻي. (ڏيڻ تان وڏو ڏאج، پر ناهي َمُٹ نِوَڙت جو .72

ڏيڻ، وڏي ڏאج  ِءيكابه ش. نياڻيَء کي الئي لڳائي ڏيندא آهن ۾ڏيارڻ، جيكو مائٹ شاديَء  يا ڏيڻ ؛ڏאج
אن کان وڌيك موهه رکيل  ۾وڙت ساڻ ڏجي ته אن ه نِ تجڎهن . وهي سگهجي ٿيمڏيڻ سان אڳلي جي دل . آهي برאبر
 .آهي

  : مطلب

  .نهٺائي به ضروري آهي ،سخاوت سان گڎ) ۱(
  .عاجزي به ضروري آهي ،عبادت سان گڎ) ۲(
  .نوڙت سان به دليون جيتي سگهجن ٿيون ،پرسخاوت چڱي ) ۳(
  .به نهجي ئوته ڏک ،ڏجي نه) ۴(

 )پهاكو. (ڏيڻو لهڻي کي نه پڄي، لهڻو ڏيڻي کي نه پڄي .73

. يا قرض کڻڻ אن کان وڌيك ڳورو آهي وتمام وڏي شيِء آهي پر لهڻ ،قرض موٹائڻ يا سخاوت كرڻ: ڏيڻ
  . قرض کڻي سخاوت كرڻ ۾ پورت نه پوندي

 .ين لهندوكملي پر سندس قرض كڎهن به  ڃُ پِ אن کي كيترو به دאن  ،قرض جنهن تي رهت آهي ؛لهڻو

  :مطلب

 .هر حال ۾ ڏکيو آهي ،لهڻو / قرض) ۱(
 .قرض ڏيڻ به  ڏکيو، موٹائڻ به ڏکيو) ۲(
  .مرض :قرض) ۳(

  )پهاكو. (ليكو، پڃر کنئي هك ليكو ؤڊينگهر کنئي س .74

پڃر گهلڻ . آهن אيندא ندאٺھسمورن بينجهڑن جا نشان  تهلجڻ وقگِ ينجها هوندא آهن ۽ بِ ڊينگهر ۾ كيئي 
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دنيا ۾ كي אهڑא كم هوندא آهن جن مان سوين ماڻهن کي فائدو پهچندو . سان پويان فقط هك ليكو ٺهندو אيندو

. كي وري אهڑא كم هوندא آهن جن مان فقط كنهن هك אڌ وڏي ماڻهوَء جو ڀڀ ڀرجي سگهندو آهي. آهي
  .نه ڀرجن ،رياڀَ . ن سوين غريب گهرن جي چلهه ٻرياكم كجي، جنهن ستنهنكري אهڑو 

  :مطلب

  .، هك ڌכ لوهر جووڌכ سوناري ج ؤس) ۱(
  .لومڑيون ٿيون کائين ؤهك شينهن جو شكار، س) ۲(

  ) چوڻي. (ذهانت، كنهن جي ميرאث ناهي .75

ڇو جو . كنهن کي گهٹ ته كنهن کي وڌ. تعالي طرفان تحفي ۾ ملي ٿي بَّ نهن کي ركڏאت هر  ؛ذهانت
אن کي  ،جيكو كم وٺڻو آهي ۾اڻهوَء کان دنيا مא سائينَء کي جنهن . و ناهييهر ماڻهوَء جو دنيا ۾ معاملو ساڳ

ٿان نه نه كنهن جي ه .كونهي به אن ۾ ٻئي كنهن جو دאعو دخل .ئي قسم جو ذهن به مرحمت فرمايو אٿائين يאهڑ
  .، بلكه א سائين پنهنجي حكمت ۽ مصلحت تحت אنسان تي ڏאت جا رאز  کوليا آهننكنهنجي مرضيَء سا

  : مطلب

  .حمت ٿيل آهيرتعالي طرفان م ربَّ ڏאت وغيره ) ۱(
  .ڏאت ناهي ذאت تي، جو وهي لهي) ۲(

  )چوڻي( .ليلي ته کُ لي، ڏאند رُ لي ته ڀُ رُ  نَ رَ  .76

عنائي אڏאميو رحسن ۽  ،پردو پري ٿيڻ سان. پردي كرڻ ۾ آهي ،وقار عورت جو حسن ۽ رعنائي، عزت ۽
ري ۽ كڎجي نجتان كٿان ٿُ . عورت روالכ ٿئي ته سمورو قدر وڃائي ڇڎي. عزت ۽ وقار ڌوڙ ٿيو وڃي. وڃن

  .لندي وتيرُ 

. اغي طرح کلندא ۽ كارאئتا ٿيندא ويندאملندא، אوترو جسماني طرح مضبوط ۽ دمرد يا ڍڳو، جيترو رُ 
  . رאئتي هئڻ سبب، هر جاِء تي کين چڱو مان پيو ملندوكا

  :مطلب

  .يھجي كمن ۾ چڱو آ يمرد، زمان. عورت، پردي ۾ چڱي آهي) ۱(
  .به مستورאتٌ  ،تٌ אאلعورت عور) ۲(
  .رن ُرلي ته ڀلي، مرد ُرلي ته ُکلي) ۳(

 رن زאل جو ٻيٹو، نه َمنهه ويٺو نه مكاركي ويٺو، .77
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  )چوڻي. (ٻيٺو کي عقل وري ُچت ڏאنهون  َءאنهي

هر ڳالهه تي پيو . جنهن جو پيُء وفات كري ويو هجي، تنهن کي محروميَء جو אحساس شديد ٿيندو آهي
אنهيَء كري كير به کيس، چڱي ڳالهه چوڻ يا نصيحت كرڻ کان پيو . روئندو ۽ رڙندو، جهڄندو ۽ جهرندو آهي

نه ئي وري ، به كارאئتو كم نه كري سگهندو آزمودگارن ۽ بزرگن جي رهنمائي نه ملڻ سبب، كو. لنوאئيندو آهي
  .يا عقل ئي پرאئي سگهندو مكو عل

  :مطلب 

 .جنھن جو ڌڻي ڌوكي ناھي، تنھن وٽ عقل به ناھي) ۱(
  .چور /چلولو يا چريو  / دאدلو ؛ڇورو ٻار) ۲(

  )چوڻي( .زאل ته سهڻو گهر، نه ته آهي بَر جو برُ  .78

جيترو زאل سگهڑ، محنتي ۽ گهرسان محبت كندڙ، אوترو . گهر جو سينگار، عورت جي محنت سان آهي
بگڑيل هوندي، گهر جي حالت אوترو بگڑيل / ُאڌريلجيترو عورت . صاف سٿرو ۽ سكون جي جاِء هوندوگھر 

  .جهنم بنائڻ ۾ عورت جو هٿ ئي هوندو آهي/  گهر کي جنت. هوندي

  :مطلب

  .ڀلي، جيكا سگهڑ هجي وאري אها-گهر) ۱(

  )پهاكو. (زאلن جو مڑس هكڑو، مردن جو مڑس كوكو .79

چار عورتون، پاڻ ۾ . كم؛ مڑس آهياعورت ۽ گهر الِء ح. حاكم אهو آهي، جنهن جو حكم هلي
دن אن مڑس جو حاكم، אن جو پيُء نجڎهن ته س. ئي آهي پهاڄون آهن ته سندن َوُر، هكڑو/ هكٻئي جون ساهڑيون

الزمي ناهي ته ھڑني مڑسن جا پيئر جيئرא به هجن، تنهنكري چئبو؛ אنهن . رو هجيئآهي ته ُאهو جيشرط אِهو . آهي
 .جو حاكم كو كو آهي

  :مطلب

  .مالك هك آهي/  خالق ،مخلوق جو) ۱(
  .كوبه ڌڻي كونھي ،جو َءڌڻي) ۲(

  )چوڻي( .زبان، زر ۽ زن، جهيڑي جو كارڻ .80

خرאب زبان . انه كا هك ضرور هونديكنجهان مدشمنيَء جي جڑ پاڙ کوٹبي ته مٿين ٹن شين /  جهيڑي
ل به پيا ٺאڻ وאقف ۽ אڻ ڏ. جيتري گهڻي دولت، אوتريون گهڻيون دشمنيون. سبب به كافي جهيڑא جهٹا ٿيا آهن
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ن سمورن جي جيكڎه. وهت ٿيڻ وאرن جو تعدאد وڏو آهيمعورت جي حسن تي به . ندא ۽ عكس پوندאكکينس 

  .ذهن جي سئي، هك ئي حسن تي אٹكي پوي ته وڏא حدאوسا، حسد ۽ عدאوتون، پيدא ٿيو پون

  :مطلب

  .ي گهركزمين، زن ۽ زر، تينون قضيي ) ۱(
  .زر، زمين ۽ زن، جهيڑي کي جوڀن) ۲(
  .ڄنگهن ڏאرאئيَء کان، وאت ڏאرאئي خرאب) ۳(

  )پهاكو / چوڻي. (ستل، آهي مئل مثل .81

אهو ئي سبب آهي جو . جڎهن جاڳ ٿئي ٿي، تڎهن وאپس وڌو وڃي ٿو. يو وڃي ٿوڍساهه كننڈ ۾ پيل جو 
  .ننڈ وאري تي كو به شرعي حكم الڳو نه ٿيندو آهي

  :مطلب

  .ننڈ موت جي ڀيڻ آھي) ۱(

  )چوڻي. (لڳندي آهي يڙؤهميشه ك ،سچي ڳالهه .82

هاڙא ٿيڻ شرط، گعيب א .اڻهوَء کي پنهنجي عيبن تان قلعي لهندي محسوس ٿيندي آهيمسان  ڻسچ ٻڌ
كوڙ تي کيس . و به ڀؤ نه ٿيندو آهيكي ٿو، تنهن کي سچ ٻڌڻ مان رجيكو حق تي زندگي گها. آهي وچڑي پوند

  .و خوش ٿيندو آهيڍوڙي تعريف ٻڌي ڏאكناحق تي هلڻ وאرو ۽ عيبدאر ماڻهو پنهنجي . آهي يאلٹو چڑ אيند

  :مطلب

  .سچ مرچ، كوڙ ڳڑ) ۱(

  )پهاكو/  چوڻي(. سركار، אونڌي كوپري .83

אها ڳالهه كنهن  .الئيَء جي كمن الِء، وڏא وڏא منصوبا جوڙي مٿن وڏא خرچ كندي آهيڀسركار، عام 
  .وڏא منصوبا جوڙڻ ۽ مٿن خرچ كرڻ كنهن سر ڦرئي جو ئي كم ٿي سگهي ٿو. אمير كبير جي وس جي ناهي

  :مطلب

  .אونڌي لوٹي ؛سركار) ۱(
  .فيل مست ؛سركار) ۲(
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  .آھي ماِء باپ ؛سركار) ۳(
  .ناهي “چاچا ماما”كنهن جي  ؛سركار) ۴(

 )چوڻي(سفر، آهي سقر  .84

אڻ  .سفر جي دورאن به تكليف ٿئي ٿي .אتي كوبه سک ناهي. جهنم ، تكليف جي جاِء آهي/  دوزخ ؛سقر
ر فس. אتي پاڻ تي تكليف دور كرڻ الِء ٻين کان مدد وٺڻ به ڏکي هوندي آهي. ڏٺل ماڻهن جي وچ ۾ وڃڻو پوي ٿو

وقتي  .ر ۾ كشادگي حاصل ٿئي ٿي ۽ منجهانئس ٻيا به كيترאئي فائدא آهناه روزي روزگتن، אلباكرڻ پڄاڻ
 . كليف، مگر گهڻن کي منجهائي ڇڎيندي آهيت

  : مطلب

  .لتون گهٹ، تكليفون وڌيك هونديون آهنسفر ۾ سهو) ۱(
  )אبتو. (ر، وسيله ظفرفس) ۲(

  )پهاكو. (سک سمهه ڙي كنڀار، تنهنجا كچا كير نه نيندو .85

چور به چوريَء الِء سر . جن جي قيمت كا خاص نه هوندي آهي ،كنڀر جا ٿانَء مٹيَء مان جڑيل هوندא آهن
كيل گهر ۾ ريل ڀُ ڏسي وאئسي، ڀَ . جڎهن אڳيان کيس كجهه حاصل ٿيڻ جي אميد هجي ،تريَء تي تڎهن رکندو آهي

ُملهائتو / ائڻ ۾ آسان، وكڻڻ ۽ كمائڻ ۾ مهانگوكجتان سون مين هٿ אچيس، جيكو کڻڻ ۽ ل ،کاٽ هڻندو آهي
  ري؟كون ملندس ته پوِء خفا ڇا الِء ك اباقي كنڀر جي گهر ۾ کاٽ هڻڻ مان، مزوريَء جيترא به پئس. هجي

  :مطلب

  ؟ڍڳو نه ڍور، ڇا كاهيندو چور) ۱(
  .چور نه چائن مٹي سک سمهن كنڀار،: ڀيٹيو) ۲(

  )طبي پهاكو. (سکڻو ڦيڻو، سور ٻيڻو .86

رب تعالي مختلف . لکندڙ جي دل ٺاربي ،هن پڳر يا نذرאنو ڏئيڎج ،دعا تعويذ به تڎهن אثر كندو آهي
ته  يتنهنكري ڏيڻ جو روאج پاڻ ۾ رکج. هيآذريعن سان مختلف ماڻهن جي روزيَء روٹيَء جو بندوبست كيو 

  . אئين ٻين جي دل به وٺي سگهبي ۽ معاشي معامال به سلجهيل رهندא. چڱو

  :مطلب

  .ٺلهو ڦيڻو، ٻرو ٻيڻو) ۱(
  .سکڻي دعا، پٹ برאبر) ۲(
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  )چوڻي زرعي. (ستابي ڀاُء کان، پنهنجي אڀري سڀري پوک ڀليسکيي  .87

ٻئي کي אن ۾ آسرو نه رکڻ . الِء آهيتي אستعمال كرڻ جنهن ماڻهوَء وٽ، جيترو به آهي سو پنهنجي ِسر 
ان كوبه فائدو نه موאجهه وجهڻ /  يت ۽ مدد ۾ نگههكڀاُء جي مل. گهرجي، بلكه پنهنجي ٻارڻ چاڙهڻ گهرجي

  .אن ۾ ئي دلي سكون آهي. ٺيهي تي ڀاڙڻ چڱو آهي/ אڀري سڀري، روزگار جي ٹكريَء پنهنجي . پوندو

  :مطلب

  .وقت تي، رکيل ُموڙي كم אچي) ۱(
 “؟! جيُء سڎ” ؛چي “! کڎ”) ۲(
  .مون هڻ هڻ ڙي، كاوאدل گهر گه) ۳(

 )چوڻي. (سندي ساڻيهه، کِهه کٿوري ڀانئيان  .88

مٹيَء ۽ پاڻيَء ۾ به هٻكار رکيل آهي، جنهن جهڑي طرאوت . كشش رکيل آهي ۾ وطن جي هر شيِء
 .پرديس جي مشك ۽ کٿوري، عطر ۽ عنبير مان به كين حاصل ٿيندي آهي

  : مطلب

 .ڏيهه جهڑي ُحب، ٻي جاِء سان نه ٿي ٿي سگهي /وطن ) ۱(
  .وطن جو אڌ ٹكر، ٻاهر جي سڄي مانيَء کان به وڌيك) ۲(
  .ُمشك برאبر ،وطن جي مٹي به) ۳(
 .ا كميڏيهه ڇڎڻ، ڏيهي ڇڎڻ، ڏک) ۴(
 .ڳوٺ جو رستو ڏسي، ڏאند به ڏورڻا ڀڃندא آهن) ۵(

 )چوڻي( .ين ترאرنهِ مُ  - هٻِ : سوאل .89

ر، خاכ ۾ اماڻهوَء جي عزت ۽ وق. د پوري به ٿي وڃي، تمام خرאب آهيאسوאل، ڀلي אن جي موٽ ۾ مر
ر ۽ اڇيهو نه ٿو رسي، جيترو سوאل كرڻ سان سندس وق وترאر جي ڌכ سان ، ماڻهوَء کي אيتر. ميلو وڃي

 .ناموس، عزت ۽ قدر، مجروح ٿين ٿا

  : مطلب

  .رڻ گهرجيكسوאل كرڻ کان، هر هميشه پاسو ) ۱(
  . لٿل هوندو آهي ،سوאل كندڙ جي منهن جو پنو) ۲(
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  .سوאل، ويچارو آهي) ۳(

 )چوڻي(. جنهن کي ملي، سو سون مثل آهي، صالحن جي صحبت پارس مثل آهي .90

. پارس هك فرضي پٿر آهي، جنهن الِء گمان آهي ته جيكڎهن لوهه ساڻس ٹكرאئيندو ته سون ٿي پوندو
صالح ۽ صوفي، عالم ۽ אولياَء جي صحبت مان جنهن کي . چڱن جي صحبت الِء مٿيون مثال، بلكل كافي آهي

  .وڃي ٿوالل ٿي ماسو ملي، سو به رڱجي 

  : مطلب

  .رڱجي ته الل ٿيندو، نه ته ككوربو ته سهي .ن ميڑ كيائينچاهه پئي، جي م نچڱن سا) ۱(
  )فارسي( .صحبت صالح ترא صالح كند، صحبت طالح ترא طالح كند) ۲(

  )پهاكو/چوڻي( .۾ ڦڑو پَ صبر سان موتي ٿئي، سِ  .91

سندس پيٹ ۾ אگر، برسات جي صاف پاڻيَء جو قطرو پوي ته אهو موتي ٿي . سمنڈ אندر پئدא ٿئي ٿي ،پَ سِ 
برسات جي . الِء אبر آسري אنتظار كندي آهيي ڑَ ، وאت پٹي، مينهن ڦُ پَ אنهيَء سبب كري، سمنڈ جي سِ . پوندو آهي

אنتظار كري،  پَ ۽ تسلسل سان، سِ شرط آهي ته صبر . ي، سندس אنتظار جا ٿك الهي ڇڎيندي آهيڑِ پيل אوچتي ڦُ 
 .هن אٻهري ٿئي ۽ صبر نه كري ته אنهيَء نعمت کان محروم ٿي وڃي ٿيڎجيك

  :مطلب

 .صبر جن جوسير، تير نه گسي تن جو) ۱(
 .وڏي وٿ آهي ،صبر) ۲(
 .ڳالهائڻ چاندي، صبر سون) ۳(

 )طبي پهاكو(صحت جو قدر، بيمار کان پڇو؟  .92

جڎهن אها کسبي آهي، تڎهن منجهانئس . قدر وڃائي ويهندي آهي ي تعدאد ۾ موجود شيِء پنهنجوھجج
صحت به جنهن وقت آهي ته ماڻهو بي قدرو . و قدر پوِء ئي ٿيندو آهيجאن  .فائدא ركجي ويندא آهن/ عا فپهچندڙ ن

هٿ وجهي، جڎهن אها نعمت کسائي ٿو، پوِء سندس אکيون کلي  ۾غلط كمن . تي ڊكي ٿو يٿي אنڌ جي گهوڙ
  .ڇو جو بيماري، אيندي ته אوچتو آهي پر ڇڎيندي پنهنجي ُمدאَء تي آهي. وڃن ٿيون

   :مطلب

  .کان پڇجي جڎڙي/  جو قدر، پوڙهي َءجوאنيِ ) ۱(
 . نعمت جو قدر، نادאر کان پڇجي) ۲(
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  .جو قدر، يتيم کان پڇو ُءما ُءپي) ۳(
  .ھٿن جو قدر، ُٹنڈَڙن کان پڇو) ۴(

  )چوڻي. (جي تنقيد آهي َءصحيح אدب، حياتي .93

. אستعمال كرڻ گهرجي نאن کي ئي صحيح نموني سا. سمورين نعمتن منجهان وڏي نعمت آهي ،حياتي
كي ڏאهه ڏيندڙ  ،زندگي صحيح نموني سان گذאرڻ الِء. هلي وئيَھَڑ ن ۾ صرف ٿي وئي ته پوِء مجيكڎهن غلط ك
بني אدب، زندگيَء جي من تي אهڑن אصول. رهنما אصول مقرر ٿيل آهن يا وضع كرڻا پوندא آهن ،۽ رאهه ڏيکاريندڙ

  .אڀياس بعد تخليق ٿئي ٿو ۽ كارאئتو پڻ رهي ٿو يتنقيد

  :مطلب

 .אدب، زندگيَء ۾ رهنمائي كندو آهي) ۱(
  .جنين אدب، تنين عجب) ۲(

  )چوڻي. (عالم אهو، جو عامل هجي .94

پرאئڻ کانپوِء علم . ي عمل كرڻ الِء آهيئعلم پرאئبو . علم ۽ عمل جو پاڻ ۾ برאه رאست ڳانڍאپو آهي
مٿس كيل . وٿ אهڑو علم حاصل كندڙ، ڄڻ پنهنجو وقت אجايو وڃائي ڇڎي. مٿس عمل نه كبو ته ضايع ٿي ويندو

  .خرچ ڄڻ ضايع كري ڇڎيائين

  : مطلب

 . جنهن وٽ علم سان گڎ عمل آهي، سوئي حقيقت ۾ عالم آهي) ۱(
  .پكو ۽ پختو، جوאن ۽ جٹادאر ٿئي ٿو ،عمل كرڻ سان علم) ۲(
  .عمل کانسوאِء علم ، جيئن كتابن سان سٿيل گڎهه) ۳(
  .ل کانسوאِء علم، فائدو كين ڏيندو آهيمع) ۴(

 )چوڻي. (ذلت رب جي هٿ آهي/ عزت  .95

جڎهن . گهڻي دولت وאرא، خوאر خرאب نظر אچن ٿا .سگهبيون آهننه د كري ين خراعزت ۽ ذلت، پئسن س
جانٺي جسم  سالم ۽. كمزور جسم وאرא، سرمائيدאر ۽ معزز ٿي سگهن ٿا .ته هٿين خالي به عزت وאرא ڏٺا ويا آهن

 .وאرא، سڃا ۽ ذليل ٿي سگهن ٿا

  : مطلب
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جنهنکي خوאر كرڻ چاهي، تنهنکي بنگلن  .نگين ۾ به بخشيکي عزت بخشڻ چاهي، تنهنکي ڀُ جنھن خدא تعاليٰ ) ۱(

 .۽ ماڙين، قلعن ۽ كوٹن ۾ به خوאر خرאب كري ڇڎي
 .، جيكا رب كرאئيعزت אها آهي) ۲(

 )چوڻي. (عقلمند دماغ سان گڎ، خاموش زبان به هوندي آهي .96

كڎهن كڎهن زبان سان ڳالهائي . جهي ڳالهائڻ ۾ آهيمدאنشمندي، گهڻي ڳالهائڻ ۾ نه پر سوچي س
صبر جهڑو ته هٿيار ئي كو . ۾ رهي، وجهي سگهبو آهي پِ אيترو אثر نه وجهي سگهبو آهي، جيترو صبر ۽ چُ 

 .אر گسي سگهن ٿا، صبر كين گسندو آهيوتير ۽ تل. كونهي

  :مطلب

 .گهڻي بك بك قدر وڃائي ٿي، ُپپ قدر كرאئي ٿي) ۱(
   .ڳالهائڻ چاندي، صبر سون) ۲(
 .پڌر پيئي ڳالهڑي، ڇڎي ويندي ساُء. ُمِٺ ڀيڑيائي ڀلي، אپٹي ته وאُء) ۳(
 .لٻاڙي نه ٿيندو آهي ،دאناُء) ۴(

 )5 ( Listen hundreds, ponder thousands, speak ones. 
 .سو ڇٹو جنهن ماٺ كئي،: ڀيٹيو

 )چوڻي. (ڳالهائي پوِء پڇتائي ،بي عقل .عقلمند، سوچي پوِء ڳالهائي .97

 ،تائين، پوِء سوچڻ ونكتل گفت. ڳالهائي پوِء سوچڻ ۾ ناهي. عقلمندي، سوچي پوِء ڳالهائڻ ۾ آهي
ڏڌل کير ٿڻين . كي به كين حاصل ٿيندو آهي سوאِء پڇتاَء جي پوئين سوچڻ مان،. پنهنجو אثر ڏيکاري ويندو آهي

ٻيَء . ڀلو אنهيَء ۾ آهي ته سوچي سمجهي ڳالهائجي. نكتل گفتو ۽ ڇٹل تير به موٹي ماڳ نه ٿا אچن. نه پوي
 .صورت ۾ ُسُن ڦكي وڃجي

  :مطلب

 .سوچجي ،ڳالهائڻ کان אڳ) ۱(
 .پهرين تورجي، پوِء אورجي) ۲(
 )אردو. (پهلي تولو، ڦِر بولو) ۳(

 )چوڻي. (علم جيترو کپاِء، אوترو وڌي .98
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وאريون وٿون، ورهائڻ ۽ ونڈڻ سان  لجڎهن ته علم ۽ عق. ن کٹندي آهيادنيا جي هر مادي دولت، کپائڻ س

ري رکڻ سان كبند  .نديون رهنديون آهنڌنديون ويجهووٽ به  يسان گڎوگڎ ورهائڻ وאرپھچائڻ ٻين کي فائدي 
 .אنهن جي کپائڻ ۾ ئي ڀالئي آهي. سندو ۽ سوڙهو ٿيندو ويندو آهيسُ  دٻجي ن ۾ھعقل ذ /علم 

  :مطلب

 .جيترو ٿي سگهي، علم ٻين تائين پهچائجي) ۱(
 .ٻري ٿو ،ڏيئي مان ڏيئو) ۲(
 .کٹي ٿو ،نه ڏيڻ سان .وڌي ٿو ،علم ڏيڻ سان) ۳(
 .، علم کي نه كير لٹي، نه لڳيس كوسو وאُءُءچور جو ڊپ ڊא دولت کي باهه ۽) ۴(

 )چوڻي( .رُ عورت ته گهر، مرد هَ  .99

سندس پردو به رهي ٿو ۽ گهر به رونق . عورت جو شان ماُن، گهر جي سنڀال ۽ אن אندر گذאرڻ ۾ آهي
كمن كارين ر ٻاهرين اجڎهن ته مرد جو شان ۽ وق. بركت پوي ٿي نگهر ۾ عورت جي محنت سا. وאرو رهي ٿو
 ۾ عورت گهرאن نكتي يا مرد گهر. كمائي وڌي ٿي ۽ مرد جو عقل پڻ وڌي ٿو جي אن سان گهر. كرڻ ۾ آهي

  .ڻو ٿي ويٺو ته گهر ئي تباهه ٿي ويندومکنِ 

  :مطلب

  .كم كرڻ ۽ زندگي گذאرڻ گهرجي ،۾ رهي (environment)هر هك کي پنهنجي پنهنجي ماحول ) ۱(
  .روبار جي سنڀال مرد سان آهياسان، ك گهر جي سنڀال گهر وאريَء) ۲(
  .مرد ته کيٹ ،عورت ته אيٹ) ۳(

 )چوڻي( .رخو ۽ چادرلهه، چَ كي، چُ چَ  ؛عورت جو مرכ آهن چار چيز .100

 .نهن به صورت ۾ عورت کي ئي سنڀالڻ گهرجن، مرد جي سنڀالڻ کان چڑهيل آهنكگهر جا چار كم ته 
عورت سنڀالي به سگهندي ۽ کيس . جيكڎهن مرد کي אنهن جي ذميوאري سونپبي ته هيكاري بگاڙي وجهندو

 . אهي كم آهن. سونهن به ٿا

 .ڇڑڻ ڇنڈڻ ۽ سانڍڻ ،وغيره نُّ אٹو ٻاٽ ۽ אَ 

 .خورאכ الِء بندوبست كرڻ مهمانن وغيره جي کاڌِ  ،گهر ڀاتين کان عالوه .ي كرڻكماني ٹ

 .مڑس سميت ٻارن کي پارאئڻ وغيره ،وقت تي אستري ٿيل كپڑو .سنڀالي رکڻوئڻ ۽ ڌكپڑو لٹو 
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 .ڏندڙא نه ٹيڑڻ ،ٻين آڏو .پردي ۾ ۽ حياَء سان حياتي گذאرڻ

  :مطلب 

 .ركت، عزت ۽ شرف آهيبئي  ۾אن . روبار، عورت کي سنڀالڻ گهرجياگهر جو سمورو ك) ۱(

 )چوڻي. (نه ڏني چڱو نه وتي چڱو ،قسم .101

ت ۽ אعتبار ته وڃائي ٿو پر کڻڻ وאرو پڻ پنهنجو وقار ز۽ قرآن ڏيڻ وאرو، پنهنجي ع هر ڳالهه تي قسم
نشمندي אنهيَء ۾ آهي ته دنيا אد. كندو آهي قرآن، ماڻهوَء کي َوٺُ  /كوڙي ڳالهه الِء کنيل قسم  .وڃائي ويهي ٿو

  .قرآن کڻڻ کان پاسو كجي/ نقصان بردאشت كري وڃجي ۽ قسم  جو نقصان

  :مطلب

  .ئي پوندو آهي مان ٻين کي ته ٺھيو پر پاڻ کي به نقصان َءقرآني ۽ قسمي ماڻھو) ۱(
  .اد كجي ۽ אعتماد ويهارجيمאعت) ۲(

  )پهاكو( .باهه تي صرف هك دفعو چڑهي ،كاٺ جي كني .102

ڏکيو ئي  ،ڏאڍي ۽ هيڻي جو ميل. كن کي كمزور، كن کي طاقتور كري پيدא كيو ويو آهي ۾دنيا 
هيڻي کي ڏאڍي جي آڏو وڃڻ . كپهه آڏو آڻبس ته אن کي ساڙي ڇڎيندي .كري ٿي مجو ك ڻباهه ساڙ. ٿيندو آهي

 .ويندو ته بچي كين سگهندو. ۾ نقصان آهي

  :مطلب

 .هيڻي کي، ڏאڍي کان پاسو كرڻ گهرجي) ۱(
 .كمزور، ڏאڍي آڏو ٹكي نه سگهندو ) ۲(
 .ي ناهيندڏאڍي نال شرאكت، چل) ۳(

  .ندي سائينگهِ ار، ڏيندي پَ ڏאڍي نال وَ  :ڀيٹيو

  )پهاكو. (ري ويا ڳيرאڦُ  كلمكارو نانُء كانون جو،  .103

سندن رنگ  ،عت سببيرلٹ وאري طبه كانون جي אوجهاكڑ ۽ ڦُ تאلب. كارو ته א کي پيارو هوندو آهي
ڳيرא، پنهنجي نرم طبيعت ۽ نماڻائي وאري אندאز سان، كانون جي ڀيٹ . نه وڻندي آهي ه۽ حركت، كنهن کي ب

  .ي به كاوڙ نه אيندي آهيکمٿن كنهن  ، ۽۾، چڱو خاصو کائي ويندא آهن

  :مطلب
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  .چڱي سڀاُء وאرو، غلط كم كري ته به مٿس چڑ نه אيندي) ۱(
  .نالو بد كانون جو، ملك ڳيرא کائي ويا) ۲(
  .چور ڦاهيَء چڑهي، نالي چڑهيو وאپاري کٹيو کائي نالي چڑهيو) ۳(
  )אبتو. (ڎאئن، لنڈيون الڏ كنيسهڻيون س) ۴(

 ،مٿان جيكو لنگهائي لنگهه رُ كاريهر جي ٻِ  .104
  )پهاكو( .جي نه ڳڑكائي ڄنگهه، كاريهر كيئن كوٺجي

אهڑو وير  .ن عكس پئجي ويندواينس كندو، تنهن سکآهي ته جيكو ساڻس   ڍَ كاريهر نانگ جي אَ 
  .رکندس جو آكهه ئي ُאم کان گم كري ڇڎيندس

  :مطلب

  .چائجيكاريهر نانگ سان نه אُ ) ۱(
  .ته كرאئيندو دאنهن ،وجهبي ٻانهن ۾كاريهر جي ٻر ) ۲(
  .جي هڎي تي پير אچڻ سان به موت وאقع ٿي ويندو آهي َءكاري/ كاريهر ) ۳(

  )چوڻي. (نه ٿئينكار ته كانئر نه ٿئين، كارئون نه ڀانِء ته كافر  كر .105

אهي هالئي كمائيندو ته كنهن جي آڏو نه هٿ  .دنيا ۾ لوچي کائڻ الِء אنسان کي هٿ پير مليل آهن
  .کڻڻي پوندس يڑڻو پوندس ۽ نه ئي شرمساريڊگه

جيكو كجهه ملي ٿو سو کانئس . الِء كنهن به بهاني جو محتاج ناهي ڻڏي. ڏيڻ وאرو فقط א آهي
كرڻ به كفر ۾ ڌكي  .ناز كجي ۽ نه אن منجهان ڀانئجي אئيننه نهنجي جسم تي پنهنجي محنت ۽ پ .ڀانئجي

  .ڇڎيندو آهي

  :مطلب

 . محنت وאرو ٻين جو محتاج نه ٿيندو ) ۱(
  .آهي ومسبب אالسباب کي وساري ويهند ،אسباب تي يقين رکڻ وאرو) ۲(

  )پهاكو( “!پکي ڍند جو” ؛كميڻي کاڌو كانُء، چي .106

۽ شرאب جي كمائيَء کي محنت ۽ مشقت سان  زنا، ڦر ۽ ڌאڙي، جوئابدمعاش ۽ بدقماش، چوري ۽ 
  .حاصل ٿيڻ سبب جائز سمجهي کائيندو آهي
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  :مطلب

  .بدمعاش، حرאم کي حالل سمجهي کائيندو آهي) ۱(

  )پهاكو /چوڻي ( .كنهن جو کلڻ به کيٹ، كنهن جا ويڻ به ورونهن .107

يون، تهڑيَء طرح سندس پسند جا معيار اڻهوَء جي طبعيت جون كيفيتون ڦرنديون رهن ٿمجهڑيَء طرح 
ڳوڙها ڳڑي به كڎهن خوشيَء جي موقعي تي ته كڎهن پيل نقصان تي پيو کلندو آهي . ۽ زאويا به بدلبا رهن ٿا

  .كڎهن من ماكوڙي هوندس ته كڎهن كيهر شينهن. پوندא אٿس

كڎهن . ووڻند وكڎهن كنهن جي سونهن کان نفرت پئي אيندي، كڎهن كنهن جو كارو رنگ به پي
كڎهن كنهن جي طعنن تنكن کي به نصيحت پيو سمجهندو ۽ . كنهن جو کلڻ به ٺٺول پئي محسوس ٿيندي

  .تي بيهي يڑَ پوِء جهڑي گَ . אنساني طبعيت جا به ويرא آهن. ٿورאئتو پيو رهندو

  :مطلب

  .ڇو لڳيجو پَ  كڑكنهن کي كارو به پيارو لڳي، كنهن کي אڇو به ك) ۱(
  .وڻي ته كنهن جي خوبي به خرאب لڳيكنهن جو عيب به ) ۲(
  .ڻ به خوאري، كنهن جو روئڻ به رאحتلكنهن جو ک) ۳(

  )پهاكو. (كباب مان ،ڻياكوري ڇا ڄ .108

אن کي هضم . ذאئقيدאر هئڻ سان گڎ دير هضم پڻ آهي. كباب، سوאدي ۽ محنت سان تيار ٿيل کاڌو آهي
سڄو ڏينهن آڏאڻي تي ويهي، ڌאڳي  وماڻهאن جي برعكس كوري . كرڻ الِء مضبوط آنڈو ۽ كسرتي بت گهرجي

دא، نه ئي مرچ مصالحا هضم ٿي نتي محنت كري چار ڏوكڑ گڎ كن، تن کان نه كباب جا خرچ بردאشت ٿي سگه
  .هك هنڌ ويهڻ وאري كوريَء کي هضم كرڻ الِء زود هضم کاڌא گهرجن. سگهندא

  :مطلب

  .ڻي، گلقند ماناگڎهه ڇا ڄ) ۱(
  .مانيَء مانكتو ڇا ڄاڻي، كڻك جي ) ۲(
  .لچ ڇا ڄاڻي، چڱائيَء مان) ۳(

  )پهاكو( .کاڻيل ٻلي، چلهه جي ويجهو نه אچي .109

دفعو نقصان پيو،  كي جتان هک نجنه. جنهن کي جتان هك دفعو فائدو پيو، سو وري وري پيو אت אيندو
 . سو אتان لنگهڻ وقت ڏאڍو محتاط پيو ٿيندو
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  :مطلب

 .آهي وويند پيو ونُء وڌنڌي کان، هرك يوאر ٽِ ٹو) ۱(
 .کير جو کانيل، ڇاڇ ڦوكي پيئي) ۲(
 .يوڙِ ڏسي پئي رُ  אكتيَء کي لڳي چنوאتي، تار) ۳(

 )پهاكو( .گدڙ کي هر كو سڃاڻي، گدڙ كنهن کي نه سڃاڻي .110

چاالكيَء سبب، مڑني אڳيان پاڻ كڍאئي ڀڄي ته ويندو آهي، پر سندس . گدڙ، بزدل پر چاالכ جانور آهي
هن تي مڑني جون نظرون هجن، אهو ڀلي ٻين کي نه نج. אوجهل نه رهنديون آهنحركتون كنهن جي نظر کان 

 .ڏسي يا نه سڃاڻي پر سمورא کيس سڃاڻن ٿا

  : مطلب 

 كير نه سڃاڻي؟ ،زمانه ماڻهوَء کي مشهورِ  )۱(
 .هركو سڃاڻي ،كانَء کي) ۲(
 .پوي ته אنگاس تي چڑهي هنگي אچي مك ۾گدڙ جي گونهن ) ۳(

 )چوڻي. (مڑس تي ٿورو ڀلو ،رو ڀلووگڎهه تي ٻ .111

جيكڎهن  .سندس نه گوشت كم جو آهي ۽ نه ئي کير وغيره. گڎهه کي خلقيو ئي وزن ڍوئڻ الِء ويو آهي
אن کان بهتر آهي ته ٿورو كنهن مڑس ماڻهوَء تي كجي . مڃيندو كونه ، ته بهومٿس وزن نه ڍوئڻ وאرو ٿورو كب

 .۽ گڎهه تي نه كجي

  :مطلب

 .ن אحسان ذريعي ورتاُء كجيايعي ۽ مڑسن سگڎهن سان سوٹي ذر) ۱(
 .كجي ُءجيكو جنهن ورتاَء الئق آهي، تنهن سان تهڑو ورتا) ۲(
 .وאري جي عزت كجي ۽ لچ کي به نظر ۾ رکجي تعز) ۳(

 ،توڙي سونا وجهجنس سنج ،گڎهه گهوڙو نه ٿئي .112
 )پهاكو( .پاٹيون وجهجنس پنج، ته به ڊوڙيو وڃي گونهن تي

پئسن אچڻ سان عقل ۾ وאڌאرو نه . ماڻهوَء جي طبيعت خرאب مان ڀلي نه ٿينديُאچا كپڑא پهرڻ سان، 
  .من ڀاُء پيدא ٿيندو/ ن، نه حسن ۾ وאڌאرو אيندو ۽ نه ئي طبيعت ۾ ُسڀاُء اسون پائڻ س. אيندو
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  :مطلب

  .جنسكحتون ينص ؤلچ אشرאف نه ٿيندو، توڙي س) ۱(
  .َجرُ /  جال پيارجيس َجُل  يאכ، אنب نه ٿئي، توڙ) ۲(
  .تكبيرون پڑهجنس وَ سوئر ٻكري نه ٿيندو، توڙي سَ ) ۳(

 )پهاكو/چوڻي . (و آهي ُڍכبوهه جو ڀر ،ڳل رکبو آهي ڳوڙهو .113

رכ ڳوڙهن وهائڻ سان نه אجڎهن ته نقصان جو تد. ا ڳڑي پوندא آهنآيل تكليفن سبب ڳوڙها فطرتً  ۾دنيا 
پيل  .ڙي گوري ڳيهڻي پوندي آهيؤيا ك وپوندنقصان بردאشت كرڻ الِء زهر جو ڍכ ڀرڻو . دو آهينٿي سگه

ٻي صورت ۾ وري . تڎهن ئي زندگيَء جو گاڏو گڑندو. آھي نقصان سبب آيل ُאٻڑكن کي به، َهُپ كري پي وڃبو
 .ي ئي جان جو نقصان آهيجبه پنهن

  : مطلب

 .تكليف سهي وڃبي آهي پر אک مان ڳوڙهو وهڻ به فطري عمل آهي) ۱(

 ،كجي ڳڻهار سان ڻڻ پرکجي، ڳُ ڻ كجي، ڳُ ڳُ  .114
  )چوڻي. (يڃكيو ئي كلر ۾ و ،بدوَء بيكار سان

بي قدري سان אحسان كبو ته אهو ڳچيَء پئجي . אحسان به ماڻهوَء سان كبو آهي، جيكو אن مان ڄاڻي
 .سلوכ سان بي قدري ته كندو پر خلق خوאري تنهن کان عالوه ٿيندي אنارو. ويندو

  :مطلب

 .ن كجياچڱائي، قدردאن س) ۱(

 )چوڻي( .ڌאرאن ٻولڻ، אبروَء جو زيان گهرج .115

. بي وقتو ۽ فضول ڳالهائڻ، خورאريَء جو سبب ٿيندو آهي. هندو آهيونس / ڳالهائڻ به وقتائتو ٺهندو
 يرت ۾ خوאروٻيَء ص. ڳالهائڻ وقت، كچهريَء جو موضوع ۽ ويٺلن جي خيالن جو معيار ذهن ۾ رکي ڳالهائجي

 .۽ ککائپ ٿيڻ جو אنديشو رهي ٿو

  :مطلب

 .جهڑي كچهري، تهڑو گفتو كجي) ۱(
 .رهجي پِ رهڻ وقت چُ  پِ ڳالهائڻ وقت ڳالهائجي، چُ ) ۲(
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 )چوڻي( .ٿي ڍאپائي ،گهڻي نه ڍאپائي .116

الِء هكڑي مانيَء، אوگهڑ ڍكڻ الِء هكڑي وڳي، آرאم ۽ ننڈ كرڻ الِء هكڑيَء کٹ يا  ڀرڻ אنسان جي پيٹ
אها ٻي ڳالهه آهي ته کيس حرص אالئي . كمري وאري گهر جي ضرورت هوندي آهي يبستري، رهڻ الِء هكڑ

جڎهن ته شكر . سنه ٿيندو آهي ؤאنهن جي هجڻ سان به ڍ. ن آمدنين ۽ وڳن، بسترن ۽ بنگلن جو هوندو آهييكيتر
 .ٿي ويندو آهي ؤبه ڍ شيِء مان ن کي ٿوريאگذر

  :مطلب

 .آهي ٿيندو ؤ نهبه ڍ אکين کي گهڻي شيِء مان) ۱(
 .ٿيندو آهي ؤگهڻي سان نه پر هئڻ سان ڍ) ۲(

 )وپهاك. (ايٹيئي تنهن جا زيان ٿ ،، كلي ۽ ناڙو َهرُ ، الهن کان الڙو، كيو كين جنهن .117

وڻ . وٿپاڙئون كڍڻ پڄاڻان ئي زمين کي فصل پوکڻ الئق بنائي سگهجي  ،زمين ۾ بيٺل جهنگلي وڻ
ڏيڻ وقت گهوٻي کي ڀڃندא آهن  رَ ، جيكي هَ آھن ۾ رهجي ويندא ن وڍڻ کان پوِء سندن پاڙون يا الهه زمينٹاپاڙ و

אن كري كڑميَء کي الزمي جڳائي ته ٻنيَء کي فصل الئق بنائڻ الِء، . سلي کي אڀرڻ كين ڏيندא آهن/۽ فصل 
  .۽ ريج وאرو پاڻي، سمورא ضايع ٿي ويندא  جُّ كيل محنت، ڇٹيل ٻِ  ۾پهرين منجهانئس الهه كڍي، ٻيَء صورت 

  :مطلب

  .نه نقصان ئي رسندو لچ کان ٹارو كجي، ور) ۱(

  )چوڻي( .لب لعنتير، طمع حرאم .118

پنهنجي غرض حاصل كرڻ الِء بدتميزي به كندو آهي يا . اللچ ۾ ماڻهو ٻئي جو خيال نه رکندو آهي
سڌ كرڻ يا دل ۾ ٹلڻ / طمع . جنهن سبب کانئس پري رهڻ الِء چيو ويو آهي. ري پوندو آهيكאخالق کان به هيٺ 

. پڻ غلط آهي “يِء مرحمت كري وجهي وغيرهشفالڻو جيكر مون تي مهربان ٿي پوي ۽ فالڻي ” ؛خيال پچائڻ ته /
ري كאنهن جي كري مذكوره تمنائون پوريون نه . אڳلي سان به كي אڻ ٹر مجبوريون الحق ٿي سگهن ٿيون

كت صورت ۾ ساري عمر الِء ڦِ تمنا نه پوري ٿيڻ جي . منع كئي وئي آهي هאهڑي אميد رکڻ کان ب. سگهندو هجي
  .ٿي پوندي آهي

  :مطلب

  .اللچ کي لعنت ۽ طمع کي حرאم چيو ويو آهي) ۱(

  )پهاكو( .لكڻ الئو، ڏאند پرאئو .119

ا ۽ אهنجا يאهي مڑيئي ڏک. يا نار، گهاڻي يا بيل گاڏيَء ۾ وهائڻ، لكڻ کان سوאِء آسان ناهي رَ ڏאند کي هَ 
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پر شرط אهو آهي ته کاڌي سان گڎ، ڳاڌيَء تي ويٺل کيس لكڻ جي  .هي ٿوگجيكي ڍڳو ئي كري س ،كم آهن

  .كندو وتندولٻوڙن ۾  وقت کٹر ٿي پوندو ۽ كم ۾ٻيَء صورت . مهميز ڏيندو هلي

  :مطلب

  .ٻار کري پوندو ته لكڻ جو صرفو كبو) ۱(
  .سوٹي هجي ساڻ، گڎهه گوهي نه كري) ۲(

  )چوڻي. (ماتا، ماري يا کاري .120

. گهر گهر ۾ ڦهلجي ويندي آهي. و آهي، جيكا אكثر ننڍن ٻارن کي وچڑندي آهيماتا بيماريَء جو نال
نشانن سبب بگڑجي ويندא / جيكي بچي ويندא آهن تن جا به چهرא ُچگهن . گهڻا ٻار مري ويندא آهن سببجنهن 

 .آهن

  :مطلب

 .بيماري، بگاڙي يا ماري) ۱(

 )پهاكو. (ماكوڙن جي گهر ۾، مڑيوئي ماتام .121

ٿوري به . سوڙهي ۽ پاڻ گهڻا ٿي پوندא آهن رُ جنهن سبب ٻِ . گهڻي تعدאد ۾ رهندא آهن مامت ۾ رُ ماكوڙא، ٻِ 
ڏي ڀڄ  وهيڎي ه .جڎهن مٿانئن אيندي آهي ته پوِء رستو هٿ نه אيندو אٿن ،مصيبت، پاڻيَء يا کڑكي جي صورت ۾

 .وאرو منظر نظر پيو אيندو آهي ممات. ڀڄان هوندي אٿن

  :مطلب

  .ڑيَء ڦڑيَء وقت، آزאر ۾ هوندو آهيجهُ مظلوم ۽ غريب، ) ۱(
  .۾ مڇي ماركيٹ وאرو ڏيک وאندن جي گهر) ۲(

 ).چوڻي. (ماڻهو آ، مهل جو .122

نه אيندڙ جو، کائڻ  مك ٻين جي. مهل تي ٻين جي كم אچي /אنسان كامل يا ماڻهو אهو آهي جيكو وقت 
جي دعا نصيب ٿيندي آهي ۽ نه ئي نه کيس كنهن . كو بيزאر هوندو آهيرس هئمنجهان. پيئڻ به ڄڻ حرאم آهي

 .کيس كو خير جي صالح ڏيندو آهي

  :مطلب

  .مانجهي مڑس هوندא آهن ،تكليف ۾ ساٿ ڏيڻ وאرא ئي) ۱(
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  .אن جي ياري به بيكار آهي ،جيكو مهل تي كم نه אچي) ۲(
  .تي ساٿ ڏئي هڎ ڏوکي אهو آهي، جيكو وقت پوڻ) ۳(

 )چوڻي. (كالماڻهو جنهن جو مال، تنهن کي كهڑي ڳالهه جو  .123

جي هلالج لج ن אام تكريم كندڙ هجنس، تنهن سيجنهن ماڻهوَء جي چئي آکئي ۾ ٻيا ماڻهو هجن ۽ تعز
  .ماڻهو بيزאر هجي سو مالك کي به پسند كينهي/ جنهن مان مخلوق . امل هوندي آهيشمدد پڻ 

  : مطلب

 گهڻا ماڻهو جنهن جي خدمت كن، אن کي مال ملكيت كٺي كرڻ جي كهڑي ڳڻتي؟) ۱(
 )فارسي( .خلق، نقاره خدא אست آوאزِ ) ۲(

 )چوڻي. (ماُء جي گود، پهريون אستاد .124

ماڻهوَء جي אصلي . ۾ سکي ٿو جماڻهو، دنيا جي معامالت ۾ پوڻ کان אڳ ٻولي ۽ زبان هالئڻ ماُء جي هن
ن ۾ سوچيندو ماڻهو ڳالهائڻ وقت پهرين مادري زبا. يا ماُء وאري ٻوليَء کي چيو ويندو آهي َءزبان به، مادري ٻولي

  .پوِء ئي ترجمو كندي كنهن ٻي زبان ۾ ڳالهائيندو آهي ،آهي

  :مطلب

  .سکڻ جي شروعات، ماُء جي گود کان ٿئي ٿي) ۱(
  .ٻولي سيکاريندي آهي/ ماُء ئي ٻار کي، ڳالهائڻ، ٻولهائڻ ) ۲(

  )پهاكو/ چوڻي. (جو پنهنجو ميٺاڄ آهي َءمٹي َءمٹي .125

אنب، ميرپور خاص جو، زيتون ماهوٹن . خوشبوِء سان نه ٿو ٿئيو فصل، ساڳئي ذאئقي ۽ يهر ٻنيَء ۾ ساڳ
صوف چمن جو  جو ته قنڌאر ڏאڙھون ،چانور پنجاب جو) كرنل(جو، سڳدאسي چانور گهوگهاري جو، باسپتي 

  .منجهن אها خوبي، אتان جي زمين سبب آهي. مشهور آهي

  :مطلب

  .هر ماڻهوَء جو پنهنجو سڀاُء آهي) ۱(

 ،ندאجھجيترو ُאلجهندא، אوترو ٻُ  مردَ  .126
  )چوڻي. (نجهنديون لجهنديون، אوترو مُ عورتون جيترو אُ 

نجهڻ وقت پڇڻ جو هئڻ سبب، مُ  معورت ۾ حياُء ۽ شر. مرد ۽ عورت جي پنهنجي پنهنجي نفسيات آهي
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جنهن سبب نه . الهائڻ جي عادت وڌيك هوندي آهيڳ۾ ٻڌڻ جي ڀيٹ ۾  نאن کان عالوه، عورت. مادو گهٹ رهي ٿو

مرد جي ڀيٹ ۾ سدאئين . طرح رهنمائي ٿيندي אٿن ۽ نه سمورين ڳالهين جا لكل پاسا مٿن ظاهر ٿيندא آهن َءپوري
  .אلجهيل هونديون آهن

  : مطلب

  .عورت جنهن كم ۾ אڙي، تنهن ۾ ڦاٿي پئي هوندي. مرد جنهن كم کي وچڑندو، تنهن کي سلجهائيندو) ۱(

  )پهاكو. (مڑسن الِء زאلون کوڙ .127

אڃا به مرد . آهن כُ ٻئي هكٻئي الِء ڍَ . عرت الِء به مڑس אشد ضروري آهي. مرد الِء زאل ضروري آهي
کيس هر حال ۾ سگهرאئپ وאري ڍכ جي . ڇڑאئپ وאري زندگي گذאري ويندو پر عورت الِء ڇڑאئپ عذאب آهي

  .شرط אهو آهي ته مڑس، كمائيندڙ ۽ غيرت وאرو هجي .ضرورت آهي

  :مطلب

  .كمائيندڙ مرد کي هركو سڱ ڏيڻ الِء تيار هوندو آهي) ۱(
  .سائي جو سڀكو سالو، ڀينگئي جو كو ڀيڻيويو به نه) ۲(
  .مانيَء کي مزور گهڻا، مزور کي ماني گهڻي) ۳(
  .جتي كٿي قدر ٿئي ٿو ،مڑسن جو) ۴(
  .جهڳا هووي، جوِء مل ويسي) ۵(

  )چوڻي( .ٻه ٻرאنگهون ،مڑسن الِء ٻيلو .128

دא آهن، تڎهن خدא تعالي نאهي جڎهن كنهن كم ۾ هٿ وجه. همت وאرא، مڑس ماڻهو آهن۽  پكي אرאدي
  .جنهن سبب سندن هر كم، جلد پورو ٿي ويندو آهي. طرفان به کين مدد پهچندي آهي

  :مطلب

  .همت وאرن الِء، هر كم آسان آهي) ۱(
  .همت مردאن، مدد خدא) ۲(
  .ٿيو وڃي پكو אرאدو كرڻ وאرن الء ، هر مشكل كم آسان) ۳(

 )چوڻي( .مشغولي، ضابطي جي كنجي .129

نه كنهن جي کٿيَء کي هٿ الئيندو آهي ۽ نه ئي . مشغول رهڻ وאرو پنهنجيَء ڌن ۾ مگن هوندو آهي
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م ۾ مشغول هوندو كبلك جنهن . وאندن وאنگر شيطانگيريَء جا كم نه كندو آهي. ڻائيندو آهيپنهنجو پٹ پُ 

 .گذאريندو آهيآهي، אن ۾ ئي گم ۽ ضابطي אندر زندگي 

  :مطلب

 .وאندو ماڻهو، شيطان جو گهر) ۱(
 .ندڙ هوندو آهيکپاڻ کي مشغول رکندڙ، پاڻ کي آپي ۾ ر) ۲(

 ).چوڻي. (پكو :مكو .130

ان آڻي مسلمان مكفر ۽ شرכ تي هيا ته به پكا ۽ كٹا هيا، جڎهن אي. אرא هر ڳالهه ۾ پكا آهنومكي 
منجهن . אڄ به مكي وאرא ڳالهائڻ ۾ کهرא ۽ سڌא آهن. نه هئي كا منجهن منافقي. ٿيا ته به پكا ۽ سچا مسلمان ٿيا

 .منافقي ناهي. جوش ۽ جالل آهي

للعالمين آهي، אتي فقط نرمي  ةمديني ۾ رحم. فقط جالل ئي جالل آهي. جو گهر آهيهلالج لج مكي ۾ א
 .ئي نرمي آهي

  :مطلب

 .مكي ۾ جالل آهي) ۱(
 .مكي جا رهندڙ پنهنجي عقيدي ۾ پكا آهن) ۲(

 )چوڻي( .تائب ٿجي تكڑو ،موت مند ناهي .131

نه ڊگهي حياتيَء جي خوشفهميَء ۾ رهجي ۽ نه ئي گناهن . حياتي، كنهن به وقت پوري ٿي سگهي ٿي
زندگي ۽ موت جو . جي دلدل ۾ پاڻ کي אن آسري تي ڌكي ڇڎجي ته زندگيَء جي آخري حصي ۾ توبه تائب ٿيندس

אصل  אبدي . אرد ٿي سگهي ٿو ۽ زندگي ختم ٿي سگهي ٿيوكنهن به وقت موت אچي . كو به ڀروسو كونهي
 .אن جي هر وقت تياري كرڻ گهرجي. زندگي، آخرت وאري زندگي آهي

  :مطلب

 .كنهن وقت به אچي سگهي ٿو ،موت) ۱(
 .عمر جو كوبه حصو مقرر ٿيل ناهي ،مرڻ الِء) ۲(

 )چوڻي( .ٻئي אکر هكڑو ،مينهان ۽ نينهان .132

. ٹ ۾ گهٹتائي אچي ٿيگهُ / ي لحاظ کان گرميَء مآباد ٿين ٿيون ۽ موسمينهن جي وسڻ سان، زمينون 
کيس دنيا جي هر شيِء مان عجيب قسم  .אچيو وڃي وطبيعت ۾ ڦير /عشق سان به ماڻهوَء جي كيفيت  /نينهن 
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نينهن پڄاڻان، شاديَء سان خانه آبادي ۽ نسل جو وڌڻ ويجهڻ پڻ ٿئي . ۽ سرور پيو محسوس ٿيندو آهي جو لطف

 .ٿو

  :مطلب

 .ين ٿاڻق אندر ۾ بهاري آشمينهن ملك ۾ ۽ ع) ۱(

 )چوڻي . (زאل ننڍي ڀلي ،مينهن كنڍي ڀلي .133

كنڍي مينهن ٻين جي ڀيٹ ۾ کير جاالرو ڏيندو آهي . ڏئي ججھو/  مينهن ڀلي אها آهي جيكا کير جاالرو
 .نهن جي مڑني نسلن مان، אها مينهن چڱي آهييم. هائيندي آهيهر سان ڏُ ۽ مِ 

אها خوبي . جيكا مڑس جي خدمت كرڻ سان گڎ، אوالد ڄڻڻ جي صالحيت رکي ،אها ڀلي آهيزאل 
مڑس جي كھڑي  ري هونديووڏيَء عمر وאري پاڻ کڻڻ ۾ ئي پ. ننڍي نيٹي زאل ۾ ئي ٿي سگهي ٿي /نوجوאن 

 . گهٹ هوندي אٿسپڻ ڄڻڻ جي خوبي  خدمت كندي؟

  : لبطم

 .مان آڻجي ڻَ مان، زאل ڄَ  ڻَ مينهن ڌَ ) ۱(
 .مينهن يا زאل، سٺي نسل مان ۽ ننڍيَء عمر وאري آڻڻ گهرجي) ۲(
 .وٺجي نڍِ وٺجي، پر نَ  نڈِ وٺجي ، ٹُ  نڈِ وٺجي، مَ  نڌِ אَ ) ۳(

  )چوڻي( .نادאني، وڏي مفلسي .134

يح طرح صححقيقت ۾ مفلس אهو آهي، جيكو پئسي کي . نادאر آهي /مفلس אهو ناهي، جيكو سڃو 
كري  ُڦ دُ /  אئين ئي زيان. يل پئسو رکي نه کائيندو آهيآبيوقوف ۽ نادאن، . אستعمال نه ٿو كري سگهي/  سنڀالي

 /نادאنيَء . نه هوندي אٿس، جنهنكري جلد مفلس ٿي ويندو آهيبه كمائڻ جي صالحيت مٿان وري . ڇڎيندو آهي
  .ذهني نادאريَء سبب، ٻين جون همدرديون به وڃائي ويهندوآهي

  :مطلب

  .هيآدولت هوندي به سڃ  ،عقل کان سوאِء )۱(
  .سڃي ۾ سڃو ماڻهو אهو آهي، جنهن وٽ عقل ناهي) ۲(

  )پهاكو. (لڳي، ڳوهه کي نه لڳي نڈُ نانگ کي مَ  .135

ري ضدي تجڎهن ته ڳوهه بنا زهر هئڻ جي אي. ڈجي سگهي ٿوننانگ، زهر سان ڀريل هئڻ جي باوجود به م
ي ڦڻ كڍي نچي، جڎهن ته ڳوهه تنانگ ُمرليَء جي آوאز . به منڈ نه چڑهندو آهي لي آهي جو مٿس كوي۽ هٺ
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 .مورאڳو ڇپ هڻي ويهي رهي ۽ نه نكري

  : مطلب

 .ريكمان نكري אچي، ڳوهه نه ن رُ مرليَء جي آوאز تي نانگ ٻِ ) ۱(
 .نانگ ريجهائڻ سولو، کرو كو ڳوهه ريجهائي) ۲(
 .ڏکيونانگ ريجهائڻ سولو، אنسان ريجهائڻ ) ۳(
 .ڍڻ ڏکيوكعاش مان مڍڻ سولو، بدكאشرאف مان كم ) ۴(

 )چوڻي. (جي پڇاڙي َءجي אڳياڙي، كاسائي َءنانوאئي .136

نانوאئي يا هوٹل وאري جو ٻوڙ جنهن وقت رجهي ٿو، אن وقت تازو ۽ سوאدي هئڻ سبب، کائڻ ۾ لذيذ 
گرאهكن وאسطي، مٿان مٿان سڻڀ ن جيئن جيئن وقت گذرندو ويندو، تيئن ٻوڙ ٺرندو ويندو ۽ پهريَ . ندو آهيوه

کائيندي پيٹ ۾ هٿ هوندא . فقط بيسوאدي ڀاڄي يا کاکڑ کوکڑ وڃي بچندي آهي ۾ي جي تري ڑنكرڻ سبب، ديڳ
 .آهن

وشش هوندي آهي ته پهرينَء سٹ אهو گوشت هالئي ڇڎي، جيكو سجائي رکڻ جهڑو نه ككاسائيَء جي 
אڏيَء تي  /جيكو آخر ۾ ميدאن . يا لكائي رکندو آهيچڱو گوشت، گرאهكن جي ڌيان ڇكائڻ الِء ٹنگي  .هجي

 .يندو آهيڻآ

  :مطلب 

 .مهل آهر فائدو وٺجي /هر معاملي مان موقعي ) ۱(

 ) چوڻي. (ماري يا کاري ،نظر .137

אن كري ٺاهي  رُ سهڻي ٻار جي چهري تي، مائرون كارو تِ . ندي آهييچڱيَء شيِء تي ٿنگھ نطر؛ 
  . نظر نه لڳندي آهي ،کي، عيب سبب ِءعيبدאر شي. نه لڳيين بدنظر کن ئته جيآھن ڇڎينديون 

کيس كجهه نه كجهه ڏجي، يا . אنهيَء کان بچجي. تن کان محروم ماڻهوَء جي نگھ لڳندي آهيمنع
ڍي وجهجي ته كاٿي كکائڻ وقت، کين گرهه אڳوאٽ . كتن ٻلن جي به نظر لڳندي آهي. کانئس پاسو كري وڃجي

  .پيٹ ۾ ويلو نه پوي

  : مطلب

  .بدنظر سان يا ماڻهوبيمار ٿئي ۽ عضوא کرنس، يا حياتيَء تان هٿ ڌوئي ويهي) ۱(
  .يبدنظر، پٿر کي به ڦوڙ) ۲(
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  .چشم بد، دور) ۳(
  .كتي وאري نگهه، خرאب) ۴(

  )چوڻي( .نه َمٹجڻ وאرو، مِٹجي ويندو .138

کي به تبديل ٿيڻ گھرجي ته جيئن ماحول  َءحالتن سارو، ماڻھو. دنيا جون حالتون، مسلسل تغير پذير آھن
سبب،  َءجيكو حالتن سارو، پاڻ کي تبديل نه ٿو كري، سو پنھنجي ضد ۽ ھٺ ڌرمي. ۾ پاڻ کي ماپائي سگھي

  .جتان كٿان ُٿڎجي نكري ٿو ۽ آخر فنا ٿيو وڃي

  :مطلب

  .تبديلي آڻڻ گھرجيحالتن سارو، پاڻ ۾ ) ۱(

 )چوڻي. (۾ كو كو ويھي َء۾ ھر كو ويھي، دل جي ڇان َءوڻ جي ڇان .139

صفت به آساس وٺي ته  -فرشته. يאنسان به ويھي ته جانور به ويھ. کليل آھي ِءھر ھك ال َءوڻ جي ڇان
ي ۽ مطلب. אن کي ملندو، جيكو پاڻ قرب ونڈيندو يا قربُ  َءجڎھن ته دل جي ڇان. صفت به אستفادو كري-شيطان

  .جتي كٿي رسوא ٿئي ٿو .فريبي، خود غرض ۽ اللچي، كڎھن به دل ۾ جائگير نه ٿو ٿي سگھي

  : مطلب 

  .ڏکيو كم آھي ،ٺاھڻ ِءٻئي جي دل ۾ جا) ۱(
 .تي، كتو به ويھي َءلک جي ڇان: ڀيٹيو ) ۲(

  )پهاكو. (ڄي وري ڳنڍجي، سو ڳؤري ڳالههڇِ  نُ وڻ مان پَ  .140

دنيا ۾ . ڄڻ کانپوِء موٹي منجهس كين ٿو لڳيڇدفعو  كه، قدرتي طرح ڦٹي ٿو، جيكو نُ وڻ ۾ پَ 
جڎهن سستيَء . دفعو موقعو ملي  ٿو ككيترאئي אهڑא كم آهن، جن جي كرڻ الِء ماڻهوَء کي قدرتي طرح ه

، ماڻهو پنهنجي هٿان אهي موقعا وڃائي ويهي ٿو ته پوِء ساري عمر کيس پڇتائڻ ۽ هٿ مهٹڻ کان سوאِء كي بسب
  .كين ٿو ملي

  : مطلب

  .، هٿان نه وڃائجيوآيل موقع) ۱(
  .ٿڻين كين پوندو ،ڏڌو کير) ۲(
  .موٹي كمان ۾ نه אيندو ،نكتل تير / ڇٹل) ۳(
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  ) چوڻي. (ويئي وٿ جو قدر ٿيندو آهي .141

جڎهن كوبه موقعو هٿان ويندو آهي ته موٹي אچڻ جي אميد نه رهندي آهي ته پوِء ماڻهوَء جي אندر ۾ آنڌ 
  .אحساس ٿيندو آحي دوڃڻ جو کيس شدي جيאن وقت ويل شيِء . مانڌ ۽ لوڇ پوڇ پيدא ٿيندي آهي

  :مطلب

  .وري هٿ نه אيندي آهي ،يلِويل وَ ) ۱(
  .ندو آهيصحت جو قدر، بيمار ٿيڻ کان پوِء ٿي) ۲(
  .ٿيڻ کان پوِء ٿيندو آهي كرאڙوجوאنيَء جو قدر، ) ۳(

  )پهاكو. (کي ٿَ ئي ، هَ ڏِ  ٿُ هَ  .142

دل به  ِءال جيكو چڱائي كندو، تنهن سان چڱائي كرڻ. معامال هر كنهن سان پون ٿا ،تختي تي دنيا جي
مانڌ  جيكو برאئي كندو آهي، تنهن سان برאئي كرڻ الِء به دل ۾ آنڌ. گهرندي آهي ۽ هٿ به چيو كندو آهي

 .هوندي آهي ۽ سندس كم كرڻ الِء هٿ پير به چيو نه كندא آهن

  :مطلب

  .جنهن جي هٿ مان وٺي کائبو آهي، تنهن الِء شناس ضرور هوندي آهي) ۱(
  .کي ٿَ سڃاڻي، هَ  ٿُ هَ ) ۲(

  )چوڻي. (و، پنهنجي دل جو بادشاهه آهيكهر .143

هر ماڻهو، ٻئي جو چيو موٹائي . جنهنجو حكم هلي يا جيكو حاكم هجي، تنهن کي بادشاهه چئبو آهي
ڏکئي ۾ ڏکيو كم به، دل جي منشا تي . سگهي ٿو پر پنهنجي دل جو چيو موٹائڻ کيس ڏאڍو ڏکيو لڳندو آهي

جنهن سبب کيس پنهنجيَء . دٻائي ڇڎيندو آهي/ لهه کي به ٹاري كن حالتن ۾ دل جي ڳا. كري بيهي رهندو آهي
 .دل جو به بادشاهه سڎيو ويندو آهي

  :مطلب

 .دل جي ڳالهه ٹارڻ ڏکي ڳالهه آهي) ۱(
 .هر كوپنهنجي مرضيَء جومالك آهي) ۲(
 .دل ۽ بادشاهه جي ڳالهه، كير به نه ٹاريندو آهي) ۳(

 )چوڻي. (، هك ننڍڙي زندگي آهر هك ڏينهنُ  .144
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جڎهن . ي ويندي آهيٿِ حياتي، ڏينهن جي حساب سان كَ  .، جاڳڻ ۽ ڌنڌو وغيره كرڻ الِء هوندو آهيڏينهنُ 

يعني رאت بعد . وت جي ڀيڻ سڎيو ويو آهيمאن ۾ سمهي پوي ٿو ۽ ننڈ کي ماڻھو . ته رאت، آرم خاطر خلقيل آهي
 .ماڻهو ننڈ ۾ مستغرق ٿيڻ سبب، مئل جي مثل آهي

ھك אنهيَء حساب سان هر  .ماڻهو جاڳي ٿو تڎهن ڄڻ ٻيهر حياتي وٺي אچي ٿوجڎهن ڏينهن ٿيڻ سان 
 .ڏينهن، هك ننڍڙي زندگيَء برאبر هوندو آهي

  : مطلب

 .جهڻ گهرجيمنئين سج نئون س ،هر ڏينهن کي) ۱(

 )چوڻي زرعي. (هالئڻ אولو رُ گهَ  ،هالئڻ سولو رُ هَ  .145

ٺيو مضبوط جهلڻ سان گڎ ڏאندن کي سنڀالي جو مُ  رَ هالئڻ وقت گهوٻي ۽ אوڙ جو خيال كندي، هَ  رُ هَ 
جڎهن ته گهرو معامالت کي هالئڻ الِء . جيكا آزمودي سان آسان ٿي ويندي آهي. هالئڻ الِء مٿن نگاهه رکڻي آهي

ويندي كمائڻ كرتڻ تائين، مرد کي  ،ٻاهريان مسئال. آهي ته אندرين تي אلڳ يٻاهرين مسئلن تي אلڳ نگاهه رکڻ
. سلجهائڻ عورت جو كم آهيکي پچاُء وغيره  ُسئي سڳو، رڌُ  ؛هن ته אندرين مسئلن جهڑوכجڎ. خود نڀائڻا آهن

جنهن کي يا خوف خدא هجي يا مڑس  ۽ دل جي سچائيَء سان هٿ ونڈאئي ۾عورت به אها جيكا، گهرو معامالت 
 .صورت ۾ گهر جو جنازو ئي نكري ويندو َءٻي. جي شرאفت تي אعتبار هجي

  :مطلب

  .كم ، كمائي گهر جو אنتظام هالئڻ ڏکيوكم سولومحنت كرڻ ) ۱(

  )چوڻي/ پهاكو( .ورجي ماني، مٿي جو سُ  ڑَ هَ  .146

كڎهن كڎهن ماني ته ملندي آهي پر  .كان هوندو آهي ته كٿي نهمٿي ماني ملڻ جو אكسفر جي دورאن، 
. سفر جي دورאن، ماني هڑ ۾ ٻڌي هلندא آهن ،אنهيَء الِء كي مسافر. ڀانِء پوڻ يا نه پوڻ جو אنديشو پڻ رهندو آهي

كن حالتن ۾ وري ٻڌل ماني،  .وقت دل گهريو، אن وقت کولي کائي ڇڎي جنهن. کائڻ آسان آهي يٻڌل ماني، ڇوڙ
رڳو ماني کائڻ وאر كم، مغز  ،ٻيو كم وسري ويندو. هر هر پيو ڏאنهنس خيال ويندو. ي نه ٿيندي آهيٺِ رکي سَ 

وאري ماني، مٿي جي سور برאبر  ڑَ אن حالت ۾ هَ  .يا مورאڳو مٿي ۾ سور کڻي وجهندوتي سوאر ٿي بيهي رهندو 
  .يآه

  : مطلب

  .ڑ دي ماني، مٿي دא سورهَ ) ۱(

  )چوڻي( .هستيَء کي مستي .147
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 /هستي . يھپيو دڙيون ٹپندو ۽ مستي ڏيکاريندو آ. ٻل تي هر كنهن کي ناز هوندو آهي /پنهنجي طاقت 

  .شور ۽ شغل ڏيکاريندو آهي ،ڏيک ۽ ويک ،وجود وאرو ئي، مستي ۽ موج

   :مطلب

  .وجود کي حيثيت آهي) ۱(
  .دستيَء کي مستي) ۲(
  .ٹيك کي بيک) ۳(

  )چوڻي. (يا ٿجي جوאن، يا هججي جوאنن جي ُكلهي تي .148

لٿي پئي  يڏيهاڙ ،به عزت كين رهندي بزدل ۽ كانئر ٿي رهڻ سان زندگي ته گذري ويندي آهي پر كا
אن الِء بهتر آهي ته مڑس ماڻهو ٿي كري، پنهنجي زندگي . عزت کان بغير، زندگي گذאرڻ پڻ عذאب آهي. هندي
نه אهي  .سايي ۾ رهجيאشرאفن جي / عزت وאرن  ِءته پو جينه ھ پنھنجي پاڻ ۾اللڻ. سان گذאرجي شرאفت /عزت 

  .سهندא /پاڻ عزت ۾ هٿ وجهندא نه ٻئي کي وجهڻ ئي ڏيندא 

  :لبمط

  .عزت وאري زندگي گذאرجي ري،ك وششك) ۱(
  .سان ياري رکي پنهنجي عزت محفوظ رکجي سنڑאچجي يا م مكجي  ينٻ يٿ هوڻما سڑيا ته م) ۲(

  


