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ع ڌאري ڇپيل كتاب، ۱۹۹۲ان سال فڌ طرنآباد سرسنڌي لئنگويج אٿارٹي حيد ،“ماٿيلي אوٻاوڙي جي ٻولي”
رאئي پهاكا ۽ چوڻيون تمنجهس אنهيَء عالئقي سان الڳاپيل كي. حمد فاضل شيخ جو تصنيف ٿيل آهيمسائين 

  .ڏنل آهن

پر  ،ون طور لکجيميب ڏئي، وضاحتن سان مضچوڻين کي ترت/دو هو ته אنهن پهاكن אگهڻي وقت کان אر
. جنهن كري مصنف سان روبرو ملڻ ضروري پئي سمجهيم. چوڻين جي وضاحت جي ضرورت هئي /ن پهاكن ك

  .ساڻس ڏيٺ ويٺ نه هئڻ كري تاخير ٿيندي رهي

هك ڏينهن منهنجو אسسٹنٹ אنجنيئر محمد عثمان کوسو، كنهن دوست سان موبائل فون تي ڳالهائي 
ن محمد فاصل شيخ صاحب جي پٹ جي شادي يאتي سائ! مان سکر ٿو وڃان” ؛۽  کيس چئي رهيو هو رهيو هو

  “.אها אٹيند كرڻي آهي! آهي

سندس . يكدم سائينَء بابت کانئس پڇيم. تي پوندي ئي ڏאنهنس توجه ڇكجي ويو نَ سائينَء جو نالو كَ 
چوڻين  /אوٻاوڙي جي پهاكن / ٿيلي اسان م جوאب مان معلوم ٿيو ته سائين بلكل אهو ئي فاضل شيخ آهي، جنهن

  .ي ضرورت هئمجبابت ملڻ 

 سکر هاِء كورٽ ۾. سکر אچڻ جي دعوت ڏنائين سانڏאڍيَء سك . سائينَء سان پهرين فون تي رאبطو ٿيو
ع تي پنهنجي كالرכ عبدאلرشيد شيخ جي معرفت، سائينَء جي بنگلي ۲۰۰۴جنهن كري ڏهين آگسٹ . سڎ هو

سيد  .هين بجي تائين، بجليَء جي אکٻوٽ ۾، كچهري هليرم جو ساڍي ستين کان رאت جو ٻاشا. تي وڃي پهتس
جي ڀرسان هك  َءڏهركي. يا مادري زبان سرאئكي آهيو ف אستاد بخاريَء وאنگر، سائينَء جي گهررאحمد شاهه ع

كسٹ يאري ٹع ڌ۱۹۶۵سال  .ي ۾ پرאئمري אستاد مقرر ٿيوتع ڌאري تعليم کا۱۹۵۴سال  .ڳوٺ ۾ جنم ورتائين
کن كتاب  ۲۸نن وאرא جتي پنج سال کن، گڎيل پاكستان جي مختلف ٻولين ۽ مضمو. آيو ۾بك بورڊ ڄامشوري 

ع ڌאري پبلك ۱۹۶۹، سال مد صالح رאهوَء جي زور ڀرڻ تيمحپنهنجي محسن دوست محرم  .ترجمو كيائين
  .جتان رٹائر كيائين ،ٿيس سروس كميشن جو אمتحان پاس كري، سنڌيَء جو ليكچرאر ٿيو ۽ سکر ۾ پوسٹنگ

אصغر سائينَء جو ”אن کان عالوه  .سکر وאري אيامكاريَء ۾ به كيترאئي درسي كتاب ترجمو كيائين
ه درگاهه حضرت يعت علماِء سكندريه جامعه رאشديرتيب ڏنائين، جيكو جمتري تشريح سان كبه تحقيق  “كالم

  .آهي وع ڌאري ڇپي۱۹۹۹سال طرفان چوٿين אيڈيشن طور پير صاحب پاڳاره پير جو ڳوٺ 

كجهه نوאن . چوڻين جون وضاحتون معلوم ٿيون/ مالقات دورאن، كتاب ۾ آيل كن پهاكن  پهرين
ع تي رאت ۲۰۰۴وאئيَء دورאن، ستين سيپٹمبر القات ٻيَء شنم يٻ. لکيل پنن تان پڑهي ٻڌאيائين نچوڻيو /پهاكا 

يَء سان كرאڙي مڑس، نوجوאنن وאنگر وڏي هوشناكن ستر سالن جي ه. جو نائين بجي کان ٻين بجي تائين هلي
/  אهي سمورא پهاكا. هر هك بابت زباني وضاحت پڻ ٻڌאيائين. لکيل پنن تان رهيل پهاكا ۽ چوڻيون پڑهي ٻڌאيا

  .چوڻيون، אلفابيٹ جي ترتيب سان پڑهندڙن جي دلچسپيَء الِء هيٺ ڏجن ٿا
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 )پهاكو. (آڱر ۽ آڱوٺي ۾وٿي آهي .1

کولبو آهي ته  ٿچيچ، ٻاچ، وچين ۽ ڏسڻي، پاڻ ۾ אهڑيَء طرح جڑيل آهن، جو جڎهن ه ؛چارئي آڱريون 
گرאٺ ۽ ٻاכ هڻڻ الِء به آڱوٺي جي אبتي رخ سبب، ماپڻ . ٻئي طرف هوندو آهي ي جوسندن رخ هك طرف ۽ آڱوٺ

  .۾ مدد ملندي آهي

  : مطلب

  .كٻئي کان جدא نظر אيندא آهنورثي مطابق، ه /، مزאج ۽ مال ملكيت اساڳئي خاندאن جا فرد طبعً ) ۱(
  .بر ناهنאپنج ئي آڱريون بر) ۲(

  )چوڻي(ڙא آهن؟ ؤآنڈא كنهن کي ك .2

هٿائين אنهن . خونخوאر جانور به ٻچن کي كين ماريندא آهن. ڄڻيو אوالد، هر كنهن کي پيارو آهي ؛آنڈא
  .کي پالي وڏو كرڻ الِء جتن كندא آهن

אوالدي، אوالد کي پالڻ جي هڻ وٺ ۾ مشغول هوندو . دو آهيد جي سك ۾ ڳريو پيو وينالريَء אوالديو، אو
  .آهي

س ۽ مٿس كوسو وאُء ٿدل نرم هوندي א. ، هر ساهدאر جي دل ۾ אڻ لکي محبت ُڇپيل هوندي آهيאوالد الِء
  .سهڻ الِء تيار نه هوندو آهي

، אوالد אن جي برعكس. سو رحم وאري دل کان پڻ محروم آهي ،جيكو אوالد جي نعمت کان محروم آهي
  .هر هوندي آهيوאري کي ٻين جي ڄڻيي אوالد الِء به دل ۾ مِ 

  :مطلب 

  .אوالد سڀكنهن کي پيارو آهي) ۱(

  )پهاكو. (אبو، אمڑ تي وريام .3

عورت ويچاري كمزور ۽ . مڑس ڀلي ٻاهرאن مار کايو אچي پر گهر ۾ زאل تي رعب ضرور هلندو אٿس
  .ينازכ هئڻ سبب، ساڻس مهاڏو אٹكائي نه سگهندي آه

رڙين کاڌو يڎي به سهڻي هجي، مڑس كهڑو به كِ كزאل . جنهنكري مٿس אلريو אلريو پيو אيندو آهي
  .ٻاهرאن كمائي אچڻ جو وאرو ٿيو. هجي، عورت تي رعب ضرور هلندس

  : مطلب
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  .هلندو آهي متي مرد جو حك تعور) ۱(
  .گير آهي ختبابو، אمڑ الِء بهادر يا س) ۲(
  .يھين هلندو آ، فقط زאل تائبعر ومڑس ج) ۳(

  )چوڻي. (دٻي ۾ ٺكريون ،אوٻاوڙي جي ٻولي .4

אوٻاوڙو جغرאفيائي لحاظ کان سنڌ، پنجاب، بلوچستان جي سرحد تي ۽ هندوستان جي رياست جيسلمير 
سرאئكي، پنجابي، بلوچي ۽ سنڌي ٻولين جي گڎيل אثر کان عالوه، عالئقائي لهجن جي فرق ۽ . جي ويجهو آهي

جنهن سببان אتي . אن کي سمجهڻ ۽ ڳالهائڻ ۾ دقت ٿئي ٿي. بگڑيل آهيخاصي چڱي ڦير سبب، אتان جي ٻولي 
  .مروج لهجي بابت عام رאِء אها آهي ته دٻي ۾ کڑكندڙ ٺكرين وאنگر سمجهڻ ۾ تكليفده آهي

  :مطلب 

  .ي، سمجهڻ ۽ ڳالهائڻ ڏکي آهيلאوٻاوڙي جي ٻو) ۱(
  .جتكي ٻولي، دٻي ۾ ٺكريون/  بروهكي) ۲(

  )پهاكو / چوڻي(سڻ، سهنجو אٺ جو پويون آ .5

مٿانئس ٻه سوאر، هكڑو ٿوهي جي אڳيان ۽ ٻيو ٿوهي جي پٺيان . אٺ، سوאريَء طور پڻ كتب אيندو آهي
جنهن سببان אڳئين آسڻ ۾ ويٺل سوאر . هٹ هئڻ سان گڎ، سندس كابه َكَل سڌي ناهيووڏو . ويهي سگهن ٿا

يَء يا صحرא جي سفر ۾، مسافر אٺ جي پوئين آسڻ ۾ ڊگهيَء مسافر. אهنجو ۽ پوئين ۾ ويٺل سهنجو هوندو آهي
  .سفر كرڻ کي ترجيح ڏيندא آهن

  : مطلب

 . آفيسرن جي אڳيان ٿيڻ سان مشكالتون پيش אينديون آهن يا وڏن ماڻهن) ۱(
  .پويان هلڻ سهنجو ۽ سڦالئتو هوندو آهيآفيسرن جي  يا وڏن ماڻهن) ۲(

  )پهاكو( .אٺ جو الڏ، كجائو ٹوڙي .6

سهنجي . بي آهيكאري به ومٿانئس بار به ڍوئبو آهي ۽ س. ۽ אوکي بناوت وאرو جانور آهيهٹ وאٺ، وڏو 
بار ڍوئڻ الِء كجائو אلڳ قسم جو هوندو آهي ۽ سوאري کڻڻ الِء . بار الِء كجائو، نه ته پاکڑو אستعمال ٿيندو آهي

  .אلڳ قسم جو هوندو آهي

. كيرאئيندو پر كجائو به ٹوڙي رکندو آهي ته باريا  جيكڎهن אٺ الڏ ۾ אچي كڎكار كندو ته سوאري
  .تنهن كري کيس بود ۾ אچڻ نه ڏجي
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  :مطلب

  .جنهن سان وڏא نقصان پوندא آهن. كندو آهي ووڏو ماڻهو يا ڏאڍو مڑس، אنگل به وڏ) ۱(
  .אچڻ جو موقعو فرאهم نه كجي ۾وڏي ماڻهوَء کي بود ) ۲(

  )پهاكو(. ن جا، نانُء شاهه پورممهت اאڍאئي جهڳ .7

شاهه جي  אن جي بر عكس .، سماٽ قوم جي مهتم ذאت وאرن جا بلكل ٿورא گهر آهن۾ پور ڳوٺشاهه 
جڎهن ڳوٺ جو نالو، آباديَء جي حساب سان אبتو هجي ته אئين . تمام وڏو ۽ ڳوٺ جو نالو شاهه پويان آهي معنيٰ 

  .آهنٺيكرאٺي ڀرسان ڳوٺ شاهه پور جي مهتمن الِء אئين ٹوכ طور چوندא . مثال ڏيندא آهن

  : مطلب

  .א، ديهه بيرאنبڑنانُء ) ۱(
  . درشن ڇوٹا א،نام بڑ) ۲(
  .אکين کان אنڌي، نالو نورپري) ۳(
  .אکين کان אنڌو ، نالو روشن ميان) ۴(
  .ڻي אکر به نه، نالو فاضل شاههاڄ) ۵(
  .رنگ جو كارو، نالو يوسف) ۶(

  )چوڻي( .پهاڙ אوڍر ،אک אوڍر .8

شرط אهو آهي ته آڏو . ورين شين کي ڏسڻ جي صالحيت رکي ٿيאنساني אک آسمان جي وسعتن אندر، سم
  .ٿوري به אوڍر، وڏي پهاڙ سمان هوندي آهي. نه אچيسطور  ركاوٽ كا شيِء

  : مطلب

  .رو نظارو، آڱر אڳيان אچڻ، אک ڇنڀڻ يا ٻوٹڻ سان به نه ڏسي سگهبو آهيאאک جي אڳيان و) ۱(
  )אردو. (آنک אوجهل، پهاڙ אوجهل) ۲(

  )پهاكو. (ڳردو آهيير نه אُ ڏٺي مک، ك کא .9

گندگيَء تي پلجي وڏي ٿيڻ پڄاڻان، جڎهن گهرن . ۾ حكمت ۽ ٻئي ۾ بيماري آهي رَ مک جي هك پَ 
هڻندي آهي، جنهن ۾  رُ قت کاڌي ۾ پهرين אهو پَ وאن . آهي يدي آهي ته کاڌي جي شين تي پڻ ويهندنڏאنهن אي

رאهت אيندي آهي كجڎهن ته مک ڏسڻ سان ئي . ون آهنאهو کاڌو کائڻ سان پيٹ جون بيماريون ٿيند. بيماري אٿس
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  ڳهندو؟ /ُאڳردو  ته پوِء جيئري مک كير

  : مطب 

  .كير به پنهنجو ڏٺو وאئٺو نقصان نه سهندو) ۱(

  )پهاكو /چوڻي ( .پڇلي نهين پڄدي ،نوאڳلي ك .10

ا אڳتي زمً ساڳي منزل الِء ساڳي طاقت رکندڙ ٻه سوאريون، هكٻئي پٺيان ساڳي تيزيَء سان نكرن ته ال
  .نكتل کي پوئين كين پڄي سگهندي

  : مطلب 

  .ول، אڳ كين كڍي سگهندواאڳي ڄاول کان، پوِء ڄ) ۱(

  )پهاكو. (كني، كانون هاب يאگهاڙ .11

لسي رکجيس ته چاڏي ۽ ٻوڙ ُڌ يا ڏُ אٹو رکجيس ته پارو، . ڻ سڎبو آهيني پٺكر جي پاري يا چاڏيَء کي كُ 
مٿس كانَء ۽ كتا پيا . وאري אگهاڙيَء كنيَء وאنگر آهي ڙو مثال به ٻوبيوه عورت ج. ه ُكنو سڎبو אٿسترڌجيس 

  .ڍكيل هوندي ته كنهن جي به نگاهه نه هوندس. لوهون ڏيندא آهن

  : مطلب

جلد ئي کيس ڍكڻ جي . אگهاڙيَء كنيَء وאنگر آهي عورت مڑس جي مرڻ پڄاڻان،. مڑس، عورت الِء ڍכ آهي) ۱(
 .رتكوشش كجي ته  به

  .كري ڇڎيندس نُ جو ٿانُء ڍكبو نه ته مکيون جهينگاري كِ مٺائيَء ) ۲(

  ) پهاكو. (אگهه بازאر، ٻوها ڀي جوאر .12

جي کوٽ ٿيندي  َאنَّ . کانسوאِء پادر نه لڳي سگهندو آهي پيٹ كتي کي، َאنَّ . ، پيٹ ڀرڻ جو ذريعو آهيَאنُّ 
ُتهه يا كاريون کلون، به אگهه كري  جا ٻاجهريَء جي َאنَّ  يا آهي ته سٺي بجاِء خرאب ۽ خرאب بجاِء ُٻوها، جوئر

  .وينديون آهن

  :مطلب

  .ي شيِء الِء به چڱا پئسا ڏيندو آهيسِ ضرورتمند، كَ ) ۱(
  .جتي وڻ ناهي، אتي كانڈيرو به درخت) ۲(

  )پهاكو( “!جنهن جا ٻچا رאت لنگهڻ تي ويٺا” ،چي “אگهه كنهن وڌو؟” .13
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. دא ۽ نه كرڻ ڏيندאنه ساري رאت آرאم كن ،بک تي. ناهي، تنهن جا ٻچا بک كاٹيندא جنهن جي گهر ۾ َאنُّ 

به  نُّ مهانگو אَ  ،ٻچڑن جي پيٹ گذر الِء االزمً . نهن کان به بردאشت كين ٿيندي آهيكصورتحال  يאوالد جي אهڑ
  .خريد كري אيندو

  :مطلب

  .مجبور ماڻهو ئي، سستي شيِء جو وڏو אگهه ڀريندو آهي) ۱(
  “!نه سريجنهن جي ” ،چي “אگهه كنهن وڌو؟” )۲(

  )چوڻي. (אنڌو دوزخي، ٻوڙو بهشتي .14

گمان هوندو אٿس ته سندس عيبن مان ٻيا . אنڌو ڏسڻ جي سگهه نه رکڻ سبب، شك جو شكار رهندو آهي
گمان جي دلدل ۾ ڦاسي، . ا كنهن سان به نه پوندي אٿستً نتيج. فائدو وٺندي، کيس نقصان رسائڻ جي پويان آهن

  .آهي جيئري ئي پاڻ الِء جهنم کڑو كندو

. هيآپاڻ به پيو کلندو  ،ٻين کي کلندو ڏسي ،ي سگهه نه هئڻ سبب، پاڻ مٿان ٿيل ٺٺول تيجو، ٻڌڻ ڙٻو
ٻوڙو ٻين ۾ چڱو گمان رکڻ سبب، سک جي زندگي . پشوري پيا كندא آهن-אنهيَء كري ٻيا به ساڻس دل

  .گذאريندو آهي ۽ ڄڻ جيئري ئي جنت ۾ هوندو آهي

  : مطلب

  .۾، گال نه ٻڌندڙ خوشين ۾ رهي ٿو عقل جو אنڌو عذאب) ۱(

  )پهاكو. (אنڌي پيكين پڳي نه پڳي جيهي .15

نه پيكا  .محتاجيَء سبب ساهرא ته بيزאر پر پيكا به تنگ .۾نه پيكن  אنڌي عورت جو نه ساهرن ۾ قدر
  .پيكين ويندي ته هٿئين ساهرא خوش پيا ٿيندس. وڃڻ ۾ אرها، نه ساهرא אچڻ ۾ خوش

  : مطلب

  .وَء جو كٿي به قدر كونه ٿو ٿئيبيوقوف ماڻه) ۱(
  .אنڌي جهڑي پيكين، تهڑي ساهرين) ۲(

  )پهاكو( .אنڌي كرين خيرאت، ول ول ڏيون آپڻيان كون .16

کان  (Nepotism)موقعو ملي وڃين ته אقربا پروري  .אنڌن کي به ونڈ ورهاست وقت پنهنجا ياد هوندא آهن
  .كين مڑندא آهن
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  :مطلب

  .אپنون كو ديوي אنڌא بانٹي ريوڙيان، אپنون) ۱(
  .فائدي وאري كم الِء، אنڌن کي به مٹ مائٹ نظر אيندא آهن) ۲(

  )پھاكو. (بار، אٺن ڀي אڇليا אאڻ سهند .17

. جيكا كنھن حد אندر ھوندي آھي. ۾ كو نه كو گڻ، لياقت يا صالحيت ضرور ھوندي آھي َءھر ماڻھو 
  .ن کان ٻاھر وس ۾ نه ھوندو אٿسא. אن حد אندر عملي كارنامو سر אنجام ڏيڻ سندس وس ۾ ھوندو آھي

אيڎي طاقت رکڻ جي باوجود، وت کان وڏو . אٺ بنا پاڻيس جي، אٺن ڏينھن تائين صحرא ۾ ھلي سگھي ٿو
  .بار، אڇلي ھليو ويندو آھي

  :مطلب

  .وس آھر كم كري سگھندو آھي/ ھر كو وت ) ۱(
 .ھنآبيوس بار، אٺن به ڇڎيا ) ۲(

   )چوڻي( .אڻ ھوند تي لعنت .18

ٺي ور کان ڦُ  / َءچوري .م كرאيا آهنكئي كڌא  اڻماڻهوَء کان گه ،אڻ هوند .ان، هئڻ بهترنه هئڻ ک
كڎهن كڎهن كفر ۾ به سڃائي ڌكي . پنڻ جهڑو غليظ ڌنڌو به سڃائي كرאئي ٿي .فحاشيَء تائين به/ بيحيائيَء 

  .ڇڎيندي آهي

  .شل كنهن کي نه وجهي يٰ אهڑي אڻ هوند ۾، جنهن ۾ ماڻهو كفريه كم كرڻ الِء مجبور ٿئي، خدא تعال

  :مطلب

  .صفا سڃائي به چڱي ناهي) ۱(
  )אبتڑ. (هوند تي هونگر آهي) ۲(

  )پهاكو /چوڻي ( .نه ڇانَء پَ ٹن جي قبرن تي، نه ڌُ ؤא .19

ريَء אوالدي، אوالد جي نعمت کان محروم هئڻ سبب، אحساس محروميَء ۾ مبتال هوندو آهي ۽ هر  ؛ٹوؤא
نه ڄڻيو אوالد . هيآ، كير به کيس همدرديَء سان نه ڏسندو ڻاناپڄ ڻمر. يکي ساڙ جي אک سان ڏسندو آه نكنه
  .אن كري قبر به سڃي هوندي אٿس. ، نه ئي ٻين کي پنهنجو كيائينهئس

  : مطلب
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  .مري ويو مردود، نه كفن نه درود) ۱(
  .نامرد، بي درد) ۲(

  )پهاكو. (بکئي جي ڀاڄي هارجي پئي ته رکي کئوندو .20

ڀاڄيَء جو خيال אهو كندو، جنهن  .ذאئقي سان نه ،پيٹ ڀرڻ سان سروكار آهيسچي پچي بک وאري کي، 
 نن سماته رکي ماني به كوفتهن کي  ؟ڇا نبکئي کي سوאد، ذאئقي ۽ مصالحي سا. ندووه لُّ جي پيٹ ۾ אڳيئي ٻَ 

  .لڳندي آهي

  : مطب

 .ري کان سوאد ۾ سوאئييبکئي کي رکي روٹي، س) ۱(
  .ڇي אوڇڻنڌڻ، ننڈ نه پبک نه پڇي ڳُ ) ۲(
  .صر به مٺا لڳندא آهنببکئي کي ) ۳(
  .بوک نه پڇي باسي ڀات، نيند نه پوڇي ٹوٹي کاٽ) ۴(

  )پهاكو /چوڻي . (جهيگهر سُ  ،ٻارهين كوهين .21

. يا پرديسي سمجهي رٻارنهن كوهه يا چوويهه ميل وڏو پنڌ ناهي، جتي وڃڻ کان پوِء ماڻهو پاڻ کي مساف
ماڻهو دل ۾ ۽ زبان . آھي يتري پنڌ تي به روح موٹي پهچڻ الِء پيو ريال ڏيندووطن، אهڑي شيِء آهي جو א /پر گهر 

 يا ر جورستي ۾ رڃ هجي، برسات پوي، ڦُ  “.جيكر َپَر هجن ته אڏאمي وڃي گهر پهچان” ؛سان به پيو چوندو
  .ر كري گهر ڀيڑو ٿيااپ ؛ه به ماڻهو چوندو تهتهجي يا كاري رאت هجي  ؤخونخار درندي جو ڀ

  :مطلب

  .گهر جهڑو سک كٿي به كونهي) ۱(
  .جهيكوهه تي گهر سُ  ؤس) ۲(
پٺاڻ ٿڌא ساهه ڀريندي  “اللي سي كيا پوڇتا هي؟!ماڙא” “وطن ياد آتا هي؟! الال” ،پٺاڻ کان سنڌ ۾ پڇيائون) ۳(

  “!اللي كا دل كري وطن وطن! تمهارא گاڙي كري كوكو” ،ٻڌאين

  )پهاكو. (ٻكرين ۾ نهر پيو، كتي کي هنگڻ آيو .22

نه  .كتا ڏאڍא بهادر ۽ ويڑهاכ هوندא هئا. پنهوאر، ٻكرين جي سنڀال الِء، كتا ڌאريندא هئا/  ي ٻكرאرڳא
ڌڻ پهرאئڻ وقت يا . ٻكري کڻڻ ڏيندא هئايا هڑ وغيره کي كا رڍ گٻكريَء کي ڌڻ کان ٻاهر وڃڻ ڏيندא هئا نه ئي ب

  .مٿن پهرو ڏيندא هئا ،ڻ کان پوِءج۾ وאڙ يوאڙ
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كتي . وقت تي كم نه אيندو آهي ،تين جي كڍ وڃڻ سبببزدل كتو، كُ . אريندא هوبزدل كتا كير نه ڌ

بگهڑ جا ڀلي . وڌي ويندي آهي هڑ وغيره ڏسي قبضي אڃانگبزدل كتي کي، ب. کي قبضي به گهڻي ٿيندي آهي
 يا كلهي يجنڈא کلندي ئي ٻكريَء کي ڦاڙ. جنڈא منڈيل هجن، آرאم سان ٻكري وאڙ مان كڍي هليو ويندو آهي

  .تي ورאئي، رند وڃائي ڀڄي ويندو آهي

  : مطلب

  .انيَء تي نكهير אچيمنڀاڳي کي ) ۱(
  .نڀاڳي مڱڻهار کي، گهور مهل ٹورو אچي) ۲(
  .نڀاڳي جي ماني، تئي تي سڑي) ۳(

  )چوڻي(يارن سان كيها پنج؟  ،ٻين سان پنج .23

ان ۽ ٹكي ٹكي كس كسر کائڻ سان نڀندي آهي پكائي كرڻ س. دوستي ياري رکڻ سولي، نباهڻ ڏکي
. سنگت کي بيزאر كري وجهندو آهي گرهه گرهه تي وאهگرو كرאئڻ وאرو،. جي حساب كرڻ سان ڦٹندي آهي

  .حساب كتاب ۾ تنگي به نه كجي ليکو يا حساب سڌو رکجي ۽۾ سنگت 

  : مطلب

  .لهه لحاظ لهڻي ،دوستي) ۱(
  .دوستيَء قائم رکڻ الِء، قرباني ڏيڻ گهرجي) ۲(
  !بئون پر يارن سان به پنبئون؟ٻين سان ته پن) ۳(
 !ٻين سان ته نچ پر يارن سان به نچ؟) ۴(
  يارن سان كهڑא ليکا؟) ۵(

  )چوڻي. (جا كانا ڏَ هجن אَ  يڀاڱا ڀائيوאرن لهڻا، توڙ .24

آزمائش به . ڻ ڏאڍو ڏکيو آهيلتعلق دאرين ۽ ربط کان سوאِء زندگيَء جو گاڏو گه ،دنيا ۾ وאسطن وڙن
  .وندوپ، אن ڏينهن ماڻهو پاڻ ٹٹي اجنهن ڏينهن אهي ٹٹ. هن سان آهينجي آهي ۽ حياتي به א نאنه

هنجو حق کائڻ ننه كنهن جو حق کائجي نه كنهن کي پ. به كن אصولن تحت قائم رهي سگهن ٿا تتعلقا
אن جي برعكس كنهن جي كک کي هٿ الئبو ته پنهني . نديھحقدאرن کي حق ملندو ته دل ۾ به محبت ر. ڏجي

  .زهر ٿي وينديبه ي گدلين ۾ نفرت پيدא ٿيڻ سان، زند. ُڀنگي به ڀڃائبي

  : مطلب
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  .سنگت ۾ حساب سڌو رکجي) ۱(
  .بخشش َسَو َسَو، حساب َجَو َجوَ ) ۲(
  ،ٹيون ليکو ،ڀائر هٻ) ۳(

  .چوکي آهي پريت ،ليکو آهي چوکو

  )چوڻي( .ورهائجي كنڈ ۾ ،ڀاڱو كوٺي چڑهي كجي .25

אصولن تحت، عام آڏو ظاهر كري كجي ته  ۾אندز  شركت، لکيت وאري / ڀائيوאريجي كنهن به كم 
אنهن کي . ڀائيوאريَء ۾، هيٺ مٿانهيون به سامهون אينديون آهن. جيئن آخر ۾ ڇيني نبيري كرڻ ۾ آساني ٿئي

پر . كروڌ سان بركت نه پوندي آهي. ي جي ڦشري نه كجيئهكٻ. كس كسر کائي كنڈ سنڈ ۾ نباهي ڇڎجي
  .ڍڻ الِء تيار به نه ٿيندو آهيشرאكت ٹٹڻ کان پوِء كير ٻيو ڳن

  :مطلب

 .ڇپ ۾ كهجن ڀلي لانب ،معامال سر عام طئي كجن) ۱(
 .مٹي مائٹي كوٺي تي چڑھي كجي، نباھجي كنڈ سنڈ ۾) ۲(

  )چوڻي(. ڀائن جا، چچڑ كانون جا َءڀا .26

 ساماڻل ويائن جا وאرث مٹ عزيز ئي ٿيندא. مينھن جي אوھ کي چنبڑيل چچڑ، كانون جو کاڄ ٿيندא آھن
אھي نه ڳنڍيندא ته ڌאريا كھڑي ُمنھن ڳنڍيندא؟ جيكو . رشتي ڳنڍڻ جو حق برאدريس وאرن جو وڌيك آھي. آھن

  پنھنجن کي نه ٿو وڻي، تنھن کي ٻيا كيئن كلھن کڻندא؟

  : مطلب

 . وڏאئي، تكبر ۽ آكڑ چڱا كم ناھن) ۱(
 .ٿجي ُءٿائرن سان ڀا) ۲(
  .چهڑن جون ونڈيون، چهڑא کڻندא آهن) ۳(
  .هنجو ماري ڇانَء ۾ אڇلي، ڌאريو ماري אس تي אڇليپن) ۴(

  )پهاكو. (ڀڳي ٻانهن، ڳل سان ٻڌبي آهي .27

. لڑكائڻ سان سور سجيهه ٿيندو. ٹندي بهکندي به ٹُ ڀڳل ٻانهن، كمزر هئڻ سبب، پنهنجي وزن تي ڏُ 
وڃي  يي لڳجيستائين ٻانهن ساڳي جاِء تي ٺهك. پوندي، ٻيو كير کڻائي به كين سگهندو ئي کڻڻي به پاڻ کي

  .تيستائين حفاظت خاطر، كپڑي جي جهولي ٺاهي، منجهس رکي ڳچيَء ۾ لڑكائي کڻي هلڻ ۾ ئي عافيت آهي
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  :مطلب

  .ئي آهيאوالد جا بار، پاڻ کي ئي کڻڻا آهن، אن ۾ ئي ڀال /عزيزن  /پنهنجي عضون ) ۱(
  .ڀڳي ٻانهن، ورאئي ڳچيَء ۾ لڑكائبي آهي، ڇني نه ڇڎبي آهي) ۲(

  )پهاكو( .ري، تائين ڀانڈي ڀڃڻ الئقڀڳي ڀڳي ڏونگ .28

شكل ۾ مهريَء جي هك پاسي جهڑي، אردوَء ۾ مگلي ۽ אتر سنڌ ۾  ن كٹڻ وאري ٹوڙي،ڃَ مُ  ؛ڏونگري
אلبته هلكن . صالحيت خالص نه ٿيندي آهي يڀڄي پوڻ کانپوِء به منجانئس ساڳئي كم وאر. مهرلو سڎبو אٿس

  .ڀڃڻ جو كم ڏئي سگهندي آهي) ٿانون(ڦلكن ڀانڈن 

  : مطلب

  .، ڀلي بيمار يا كرאڙو ٿئي پر کانئس אنگ نه وسرندא آهنھلُ مَ ) ۱(
  .هيڻو وڏيرو، كورين الِء قهار) ۲(
  .مهري ُڀتي، ته به ڀترن ڀڃڻ الئق) ۳(

  )چوڻي(ڀڳي جو ڀاڱو كونهي  .29

وقت ۽ جان لڳايل  ،وאپار مان، نفعي جو حصو אن کي ملندو آهي، جنهن جو منجهس مال /كنهن به ڌنڌي 
  .ي، تنهن کي منافعي مان حصو كين ملندوڃكڍي ڀڄي و ٿجيكو حالتن کان ڊڄي، وאٽ تان ه. جيه

  : مطلب

  . حصو حاصل كرڻ الِء، سيڑپكاري مكمل طور كرڻي پوندي) ۱(
  .ڀڳي تي ُڀئي كانهي) ۲(
  .ڀائيوאري ڇڎي ويندڙ کي، منافعي مان حصو كين ملندو) ۳(

  )چوڻي( .دشمن ڀي نه وڃي ،تتي دאنگي .30

. ي کاڄڻ الئق ٿئيچگيَء کي چلهه مٿان رکي، هيٺان باهه ٻاري تپائبو آهي ته جيئن مٿس ٿڦيل لولو پدאن
يَء پچڻ جو وقت هجي، אن وقت مهمان کي بنا مانيَء جي نه نجڎهن ما. دאنگيَء جو تپڻ، بمشابه ماني پچڻ جي آهي

يلي وقت تي مهمان کي ووڙ ناهي جو ڀلي يا سخي ميزبان جو אهو . و دشمن ڇو نه هجيھپوِء ڀلي کڻي א. ڇڎجي
  .ماني نه کارאئي

  : مطلب
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  .مانيَء کان سوאِء كنهن به مهمان کي نه ڇڎجي) ۱(

  )چوڻي. (ي کاون ڊאکانتيهون ساکان، ويچن ٻير كتن گهرن جون  .31

آهر پير  ڙكار پت يا نيت پت به אهو قائم رکي سگهندو، جيكو سو. ساک پت تي هلندو آهي، روباراك
  .אوڌر کڻي حلوא کائڻ وאرو، هك ڏينهن گهر به کپائي بيهي رهندو .ڊگهيريندو

پوکي، ڊאکن جهڑא ڦل فروٽ وٺي کائيندو، سو به جلد پنهنجي ساک پت، قدر ۽ אعتبار  نجيكو ٻيريو
  .وڃائي ويهندو

  : مطلب

  .بوتي آهر کائجي) ۱(
  .وكڻن ٻير کائين ڊאکون جيكي تن گهرن جون كهڑيون ساکون،) ۲(
  .ڑجنيآهر، پير ڊگهچيريَء ) ۳(

  )پهاكو( .ي به بارتٿكي کي جُ  .32

پنڌ كرڻ يا كم كرڻ کان . پنھنجي جسم جو بار به، كافي محسوس ٿيندو آھي ِءھر ساھدאر کي، کڻڻ ال
پيرن . پيرن ۾ پيل ُجتي به بار پئي محسوس ٿيندي آھي. ٿك ٿيڻ سبب، ماڻھو ُبت مان به بيڌאر ٿي پوندو آھي ِءپو

  .رڻ سان فرحت پئي אينديمان الھي אڇلي، ڦٹي ك

  :مطلب

  .ٻچا پالڻ، وڏو عذאب آھي. پنھنجو پيٹ پالڻ به אھنجو آھي ِءغريب ال) ۱(
  .تي چچڑ به گھڻا َءڏٻري/  َءٿكي) ۲(

  )پهاكو(. ڳؤرو آھي پٿر پنهنجي جاِء تي  .33

 אتان هك دفعو چرڻ کان پوِء کيس. پٿر جڎهن پنهنجي جاِء تي پيو آهي ته אتان کيس هٹائڻ ڏکيو آهي
رو هوندو ؤهك جاِء تي رهڻ سبب ڳ. چرڻ پرڻ سان سندس وزن گهٹجي ٿو وڃي. آسان آهيچورڻ  هيڎي هوڏي 

  .آهي

جڎهن رאز سليائين يا . ماڻهو به جيستائين پنهنجي پير تي بيٺو آهي، تيسين کيس هيٺ الهڻ ڏکيو آهي
  .س ٿويڃماُن ۽ قدر کسجي و .ٻين آڏو هك دفعو جهكيو ته پوِء وزن وڃائي ويهي ٿو

  : مطلب
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  .אن سان هلكڑאئپ طاهر ٿي پوندي. دوستن جي در تي هر هر نه وڃجي) ۱(

  )پهاكو( .پٺيَء پويان هٿ وريا ته پوِء ڌכ جي كهڑي پارت .34

ئي ملهه جي پٺيَء پويان ورאئي، سندري ۾ وجهبا آهن، پوِء پنهنجي سيني، ئي هٿ ٻِ ملهه وڙهڻ وقت، ٻَ 
هك  ۾رאند . فن سان، אڳلي ملهه کي دسڻ جي كوشش كبي آهي /אنگن  جي زور يا ملهه جي يا ڄنگهنِ  ٻانهنِ 
  .يڻ جي پارت كرڻ عبث آهيڏهٿ ڳنڍڻ کان پوِء ڌכ نه . ٿيندي ار ضرورھجي 

  : مطلب

  .كم ڀلي كڌو كجي، هٿ مضبوط وجهجن) ۱(
  ميهار مينهن مان نكتو، وڇن كهڑي پارت؟) ۲(
  گهونگهٹ كڍڻ كهڑو؟ ،نچڻ بيٺي ته پوِء) ۳(

  )پهاكو(كير مري؟  ،ٻري پرאئي .35

وندא آهن، تنهن هوندي به کانئس هركو ھردאشت אندر ببخار، بيماري يا ٻي تكليف، ماڻهوَء جي  ؛ٻرو
ٻئي جي . يار نه هوندو آهيتاڻ تي آيل تكليف سهڻ الِء پ. אنسان ويچارو، نه ٿڌي سهي نه كوسي. پيو ٹهندو آهي

  حصي جي تكليف، پاڻ تي كيئن مسلط كندو؟

   :مطلب

  .كير نه کڻي سگهندو آهي ،ٻئي جو بخار به) ۱(
  .آهيَء ۾ كير به نه پوندو آهي /پرאئيَء آئيَء ) ۲(
  .تي کڻڻ ڏکي آهي رَ سِ  ،ٻئي جي تكليف) ۳(
  .سڀ کي پيارو آهي ،رُ سِ ) ۴(

  )پهاكو. (ه، وڏو نظر אيندو آهيپرאئي مينهن جو אوهُ  .36

سندس وقعت ۽ قدر، . ار پئي نظر אينديٿوري ۽ بيك ،پنهنجي قبضي هيٺ آيل وڏي ۽ سهڻي شيِء
پرאئي خالي . نوٹن سان ڀريل پنهنجي كوٺي، خالي پئي نظر אيندي .ويجهي هئڻ سبب نظر مان نكري ويندא آهن

جڎهن ته אصل مالك جي نظر پرאئي مينھن وڌيك کير ڏيندڙ پئي نظر אيندي، . گندي به، ڀريل پئي نظر پئي אيندي
ي پئي نظر אيندي ۽ پنهنجي سهڻي زאل، رِ پَ  ،ي هئڻ سببرپرאئي زאل پ. ه تي هونديאڃا كنهن ٻيَء مينهن جي אوه

  .كوجهي پئي نظر אيندي/ ڏאئڻ ويجهي هئڻ سبب 

  : مطلب



پھاكا نوڻيوجا چ אٻاوڙياٿيلي م  
 

15 
  .پري ٿيڻ سبب سك وڌي ٿي. ويجهي ٿيڻ سبب، شيِء جو قدر گهٹجي ٿو) ۱(
  .جي ٹَ سوאِء پُ  ،پرאئي هر شيِء وڻندي آهي) ۲(
  .و نظر אيندو آهيپرאئي پليٹ ۾ گيهه گهڻ) ۳(
  .پرאئي كنيَء جو ٻوڙ سوאدي) ۴(
  شال م مالن هوت، ،ڳوليان ڳوليان) ۵(

  .ماٺي ٿئي سانڻ لאندر جا لوڇ، م من
  )אبتو(گهر جو پير، چلهه جو مارنگ ) ۷(

  )چوڻي. (پوهن رאڌي، مانگهن کاڌي .37

ون، جيكي كمزور مال کي پارא پ אمنجهنس ڏאڍ .ڊسمبر جنوريَء ڌאرאن ٿئي و،سنبت سال جو مهين :پوهه  )א(
  .ڇڎين ڳاري /رڌي 

. فيبروريَء ۾ אچي ۽ منجهس سخت سيُء پوي -يجنور ،ِءپوپوهه کان .سنبت سال جو مهينو :مانگهه  )ب(
  .جيكو ڍڳين ٻكرين کي کائي کپائي ڇڎي

  :مطلب

  .نھر وאُء، مال الِء نقصانكار آتپوهه جو پارو ۽ مانگهه ۾ א) ۱(

  ،نه ڳڌئي ڏאندي ٻكري، مانگهه ئپوهه نه ڳڌ .38
  )ڻيِ چو( .تي َوَت كريندو ڏאند ،پڇي َوَت كريندو ٻكري

مال مرڻ جي ڀَو تتان، ٻكرאر سستي אگهه تي  .پوي ين، گاهه جي قلت ٿئي ۽ مال ۾ ڦڦڑوپوهه ۾ پارא پ  )א(
  .نيٻكريون کپائ

جي به אن موسم ۾ هر كاهڻ . ڏאندن کي مرڻينگ كري ڇڎين. אتر کان سرد هوאئون هلن ۾انگهه م  )ب(
  .ڀاڳيو جلد کپائڻ جي كوشش كندس. ڏאند رکڻ فضول ٿي ويندو آهي. ضرورت نه هوندي آهي

سٺو مال ۾ ڏאند جي خريدאر کي، ڌرאڙن جي אنهيَء كمزوريَء جو فائدو وٺندي، سستي אگهه / ٻكريَء
  .وٺڻ کپي

  : مطلب

  .موقعي جو فائدو وٺڻ کپي) ۱(
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  )چوڻي( .هك کاُء ٻي جهوِء ،پوهه .39

کائي، ٻئي الِء سعيو كرڻو  يهك ويلي جي مان. ويگذري وڃي ته خبر ئي نه پ. ينهن ننڍو ٿئيپوهه ۾، ڏ
 ويلو/  پيهي بس كبي ته ٻئي ويلي جي مانيَء کائڻ جو وقت. نه هجي ته پيهڻ الِء جنڈ جوٹڻو پوندو نُّ אَ  .پوندو آهي
  .ٿي ويندو

  :مطلب

  .جلد گذري وڃي ،سياري جو ڏينهن) ۱(
  )ساهتي. (کڻ پاِء ۾ پورو سياري جو سج،) ۲(
  )الڙ. (هاري، سج وڃي אوهاريناهري، نمي هڻ ٻُ ) ۳(

  )چوڻي. (پيٹ جي مار، خبر نه چار .40

خالي پيٹ، كير به بردאشت نه . ن لڳل آهي ۽ אن جي ڀرڻ ۾ هركو مشغول آهياپيٹ، هر ساهدאر س
محنت كرڻ  .و ۽ مٿا مونا ڏيندوخالي هوندو ته محنت كند. ندو ته دڙيون پيو ٹپندووڀريل ه. كري سگهندو آهي

  .وאس نه رهندو آهيحهوش . ٿي ويندو آهي رِ کان پوِء אجورو نه ملي ۽ پيٹ جي مار ملي ته ماڻهو بِ 

  :مطلب

  .پٺي مار، پيٹ نه مار) ۱(
  .پيٹ ڀر، پٺي لڎ) ۲(
 پيٹ، سڀ كم كرאئي ٿو، ) ۳(

  .جي مار، خبر نه چار حق :ڀيٹيو

  )چوڻي( .نه رسجي تن کانجن کان سوאِء سري نه ساهه، رتي  .41

كي دوست אحباب אهڑא هوندא آهن جن سان دل جو كانڍو هوندو آهي ۽ ساڻن معاشرت ۽ معيشيت وאرو 
ه كس كسر کائي تאهڑن سان . كاوڙجن ته ڄڻ قسمت جي ديوي نارאض ٿي وڃي. تعلق پڻ ڳنڍيل هوندو آهي

خيال نه كبو ته پنهنجا . ه خيال كبو آهيسندن غرضن جو ب. کين رسڻ جو موقعو ئي نه ڏبو آهي. نباهبو آهي
  .ٹٹل ربط سان زندگي گهارڻ ڏکي ٿي ويندي .ٹٹي پوندو ربط. غرض به אٹكي پوندא

  : مطلب

  .سنگتين کان رسڻ چڱو ناهي) ۱(
  .جنهن الِء אڳيان هلي بيهجي، تنهن سان گڎيو ڇو نه هلجي) ۲(
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  .۾ ڇڎجي َس رَ  ،رאند) ۳(
  .و ڇڎجيميلو متو، يار پرترنگ رتو، ) ۴(

  )پهاكو(تنهن جا ڏند ڇا ڏسبا؟  ،جنهن جي ساکن جو سهي .42

کير وאرא ڏند ڀڄڻ کان پوِء . ڏאند يا ٻكريَء جي عمر جو אندאزو، ڏندن ڳڻڻ سان به كري سگهبو آهي
 نسال ۾ ٻه ساکون يا مندو ،אن جي برعكس. و وغيره ٿيڻ، سندن عمر جي نشاندهي كندא آهنڳٻڑאندو، چئو
جڎهن کان ڄمندא آهن ته مالك سندن ساکون  .به ٿيندي آهي َءيا ٻكريَء جي عمر ساک پيري ڏאند .ڳڻبيون آهن
  .ي ڏسڻ جي ضرورت نه پوندي آهيٹאن كري سندن عمر جي پك كرڻ خاطر کين ڏند پ .ڄاڻندא آهن

  : مطلب

  ؟جنهن جي ڄم کان وאقف، تنهن جا ڏند پٹي كهڑא ڏسجن) ۱(
  پوڻ مان كهڑو فائدو؟ وهَ ٹَ جنهن جي پركارن جي خبر، تنهن جي ) ۲(
  ؟كهڑي آرسي ڏيکاربي ،هٿ كنگڻ کي) ۳(

  )پهاكو. (و هيو، نانگ کي پڇ نه وسريو هيويجوڳيَء کي پٹ نه وسر .43

ئي يا سيڑهه جي ڏرڙ ۾ گهڑي نانگ، كُ . جوڳيَء هكڑو نانگ ڏٺو، ڦاسائڻ الِء مرلي کڻي پويان پيس 
ه تڎيندو אڳتي وڌيو ُر گُ ٻِ آخر كوڏر سان، . گ ٻر مان نه نكتوجوڳيَء مٿانئس گهڻيئي مريلون وڄايون پر نان. ويو

ڳي وج. زخمي نانگ ٻاهر نكتو پر جوڳيَء جي پٹ کي كکي وڌאئين. ل نانگ جو پڇ به كٹي وڌאئينيپوئتي ره
אن کان پوِء نانگ کي پڇ وڃڻ جو سور هوندو هيو . نانگ کي ڇڎي پٹ جي سنڀال ۾ لڳي ويو ته نانگ ڀڄي ويو

  .وڃڻ جوي ُپٹ وڳيَء کج۽ 

  : مطلب

  .كنهن کان به كين وسرندو آهي ،دشمن جو ڌכ) ۱(
 .دشمن جو به ڳائجي ،ڌכ) ۲(
 ريڍאر کي سؤ مان کڄي ويل ھك رڍ جو غم ھيو،) ۳(

  .بگھڑ کي موٹي ويل نوאنوي رڍن جو غم ھيو
  .دشمن جي چال کي مڃڻ به مرאد آهي) ۵(

  )پهاكو( .جهڑא چانهه، تهڑא ٻچانهه .44

. سندس ٻچانهه يا ٻچا به سندس جهڑא ئي سهڻا ۽ رنگين ٿيندא آهن. ۽ رنگين پکي آهيسهڻو  ؛چانهه
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  .אڏאمڻ كرڻ به هوبهو هكجهڑو هوندو אٿن. عادتون به هكجهڑيون ٿينديون אٿن

  : مطلب

  .ك كري ويندو آهيك وאلدين تي ڇِ تُ אوالد، ُلك ) ۱(
  .جهڑא كانَء، تهڑא ٻچا) ۲(
  .كري كين ٿيندوبگهڑ ٿيندو، ٻ ُءيادبگهڑ جو ) ۳(

  .جي تون بنڈ بنڈאڻي ته مان شينهن شينهاڻي .45
  )پهاكو. (تون چور چورאڻي ته هيَء گڎهه هيَء وאڻياڻي

هك . هكڑو نوجوאن هندو، پاڻ کي ڳوٺ ۾ شينهن شينهاڻي سڎאئي مسلمانن تي رعب جهاڙيندو هو
كرאئڻ خاطر سندس אڳ אچي ڏينهن زאل کي گڎهه تي ويهاري، شام ڌאري شهر پئي ويو ته هكڑي مسلمان ڀوڳ 

ڻي بيهي ھكلهي تي رکي، ڇڑهه  يَء جي وڻ کي ٹيك ڏئي، چلكڻي كهاڙمقام وאري پاسي کان، كنڈي. جهليو
ميان رستي ” ،وאڻياڻي، بت بنيل همرאهه کي ڏسي دهلجي وئي ۽ אشاري سان مڑس کي ڏيکاريندي چيائين. يوھر

   “!كجهه ته ڏس! ۾ אالئي كهڑي نافت بيٺي آهي

 نجي تون بنڈ بنڈאڻي ته مان شينه” ،ٿڑكندڙ لڱن سان، پنڈ پهڻ وאنگر بيٺل همرאهه آڏو אچي چيو وאڻئي
  “.يَء گڎهه هيَء وאڻياڻيھشينهاڻي، تون چور چورאڻي ته 

  : مطلب

  .جيكڎهن تون ڏאڍو مڑس آهين ته مون هٿيار ڦٹا كيا. تون كمزور آهين ته مان ڏאڍو مڑس آهيان) ۱(

  )پهاكو. (تنهن سان كهڑي ريسجيكو مري جمعي خميس،  .46

كن ماڻهن جو خيال آهي ته אنهن ڏينهن تي گذאري وڃڻ  .جمعرאت، ڀالرא ڏينهن آهن / جمعو ۽ خميس
אهڑي  .جنهن كري אهي خوشنصيب آهن. ي نه ٿي ٿئيتسخساڻن . وאرن سان حساب كتاب ۾ سهولت ٿئي ٿي

  .سان هاڻي ريس به كانه ٿي كري سگهجيوאري سعادت ماڻڻ 

  : مطلب

  .رب رאضي آهي، تنهن کي جڳ نقصان نه ٿو ڏئي سگهي يجنهن ت) ۱(
  .جنهن کي رب رکي، تنهن کي كير چکي) ۲(
  .چاهي، مگر وهي هوتا هي جو منظور خدא هوتا هي مدعي الک برא) ۳(
  )אبتو( .ري خميسكپليت، تنهن کي ڇا كري جمعو ڇا  رِ جيكو هجي ڌُ ) ۴(
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  )چوڻي. (هك ڏينهن ملندא ،جيندא .47

جڎهن هكٻئي کان . مري ويو ته مالقات بند ٿي. هو جيئرو آهي ته دنيا ۾ پيو هكٻئي سان ملندوماڻ
چڱو ” ؛אميد وאسطي ۽ ڊگهي عمر جي دعا كرڻ خاطر چئبو آهي /آس  لڻ جيمموكالئبو آهي ته ٻئي دفعي 

  “.موكالڻي ناهي

  “! سدאئين گڎ” ؛يا چئبو آهي

  “!ملندאسين يور” ؛يا چئبو آهي

  “!گاجي مهيسر ،گڎيو پيو آهي ميهڑ سان” ؛ييا چئبو آه

  : مطلب

  .زندگي آهي ته مالقات پئي ٿيندي) ۱(
  .مالقاتي/  אوطاقي رحيات باقي، يا) ۲(
  .يار زنده، صحبت باقي) ۳(
  .يار حياتي، مالقات باقي) ۴(
  .نحيدرآباد ۽ کهنبڑي به گڎئي پئي هِ ) ۵(

  )چوڻي( .سدא نه رهندא ،ڑאيجهڑ جه .48

אٿندو  رِ ڑو به وقت سِ يجه. ر ٺهي אيندو آهي ۽ وسڻ کان پوِء هيڎي هوڏي ٿي ويندو آهيجُهڑ، موسم آه
  .آهي يپر ٿي وينداكجهه نقصان ٿيڻ کان پوِء جيڎאنهن تيڎאنهن ٺ ،آهي

بهتر . هجي ته گارگند گڎجيس وجهيڑي کي ڊگهو كرڻ. جيسڎهجي ته لوڻ ۽ پاڻي گ ولسيَء کي وڌאئڻ
  .کان پاسو كجيڑي ۾ گارگند يאئين آهي ته جه

  :مطلب

  .سدאئين ساڳيا نه رهندא آهن ،حاالت وאقعات) ۱(
  .אها گهڑي به گذري ويندي) ۲(

  )چوڻي. (جهيڑو نه جهيڑِ ، كُ جهيڑو جهيڑِ  .49

خرאب جهيڑو جيكو . جي خاطر كجي ملسو هيلع هللا ىلص۽ رسول هلالج لجڀلو جهيڑو، جيكو א. جهيڑي جا ٻه قسم آهن
  .نفس کي رאضي كرڻ خاطر كجي
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 .ر كيل جهيڑو ڀلو آهي ۽ جهيڑڻ گهرجيطال ملكيت، دين ڌرم کي بچائڻ خاپنهنجي عزت، غيرت، م

אن . جوئا خاطر جهيڑو كرڻ چڱو كم ناهي / شرאب/  ڦرڻ، پرאئي عزت تهس نهس كرڻ ۽ زنا / ڳڻٺپرאئو مال 
  .אن جي پڇاڙي عبرتناכ ٿيندي آهي. کان هميشه پاسو كرڻ گهرجي

  : مطلب

  .جي رאهه ۾ جهيڑجي هلالج لجא) ۱(
  .هڑي ۾ لڎون كونه ورهائبا آهن جو کائي به אچبا ۽ کڻي به אچباج) ۲(
  .جهيڑو ڳچيَء ۾ پئجي وڃي ته ڳهه جيان ٺمكائجي) ۳(

  )چوڻي( .نهننهن، َبَر ڏي مُ چڱي ڀلي جي نُ  .50

فطرتي  .سٺي خاندאن ۾ آڻجي پر رهندي وري به آخر ننهن يوٺجي ۽ ڀل نننهن ڀلي كهڑي به خاندאن ما
سوٽ يا نڻان هجيس، نڻان سان نه ٺهندي ڀلي کڻي  يا ماسي پڦي سس ه ٺهندي ڀلي کڻينكڎھن طور تي سس سان 

ڏيرن سان كانه ٺهندي، ڀلي َسكا سوٽ . ڀيڻ هجيس کڻي אھا ڏيرياڻيَءسان كانه ٺهندي ڀلي ،ماسات هجيس
  .هك مان ٻه ۽ ٻن مان چار ٿيندא آهن ،ئي ِءننھن جي אچڻ کانپو/  ٺهيل گهر، شاديَء کان پوِء. هجنس

  : مطلب

אن سان ئي دنيا ۾ . کانئس منهن پري كرڻ ۾ عافيت نظر אيندي آهي. سس ننهن جو آدجڳاد کان جهيڑو آهي) ۱(
  .آبادي وڌي آهي

  .ننهن אها جيكا پيكا به ملهائي ته ساهرא به) ۲(
  .جنهن وڃايو ڀيڻپو ٻن پيو سيڻپو،) ۳(
  .ڀيڻ نه كجي ڏيرياڻي، ٿي پوندي ويرياڻي) ۴(
  .نيڻ سيڻ، كڍن) ۵(

  )چوڻي. (پري کون پڌري چنڈي جي قبر، .51

كير به نه چاهيندو آهي ته چنڈو ماڻهو . نڀاڳ جو אثر پاڙي אوڙي تي به پوندو آهي /ت چنڈي جي نحوس
مري وڃڻ . كن ماڻهن کي وهم آهي ته چنڈن کي ڏسڻ سان سڄو ڏينهن كوبه كم نه ٿيندو. صبح جومنهن پوي

ٻين کي به روكيندא آهن ۽ אئين هن جي . وڃي يوكوڙ کين ته متان نڀاڳ کان پوِء به سندن قبر تي ناهن ويندא
  .قبر به مشهور كري ڇڎيندא آهن

  : مطلب
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  .چنڈو چنڈي جي قبر کي سڃاڻي) ۱(
  .ڻياچنڈو چنڈي کي َسَو كوهه تي سڃ) ۲(
  .نڈو، پينگهي ۾ پڌروچ) ۳(
  ڑهدא آيا جنڈא،تي لُ  ي،سانوڻ ماُء سلونگڑ) ۴(

  .ته به چنڈي كون مليا چنڈא ،ونِ وال ماريא كوهه د ؤس

  )پهاكو. (چورن جا كپڑא، ڏאنگن جا گز .52

بعد ۾ حصا پتيون كرڻ وقت . چور، چوريَء جي مال کي پهرين باهه ۾ ٿمائڻ جي كوشش كندא آهن
  .متان پول کلي پوي. کان حساب كتاب به نه كرאئيندא آهنكنهن ڄاڻوَء يا سڄاڻ . كندא آهن ياطتوڏو אح

 كي سان ٺهيل، كاٺڌُ . آهن אدننه ئي گزن پيري ماپي ،ڇائيندא آهنك، نه درزيَء کان چوريَء جو كپڑو
  .، بيدرديَء سان كڇي ورهائيندא آهنيپئسن سان ورتل نه هئڻ كر. ۽ هٿن سان مئي کڻندא آهن جي لٺين

  :مطلب

  .قدر نه ٿيندو آهي ،چوريَء جي مال جو) ۱(
  .يون آهنكري سگهب نرشوت جي كمائيَء تي ئي عياشيو) ۲(

  )پهاكو. (به وهي ته حرאم ۾ به ۾چهڑكي كاتي، حالل  .53

چمڑو، گوشت ۽ هڎא به  .به ڳولي هٿ كن “א جي ماري”ٺيَء کان عالوه، چوهڑא، هٿ جي كُ  / چهڑא
حرאم تي  .ي به وهائينتحالل ڍور تي به هالئين ته حرאم مال . سندن كاتيَء جو אعتبار نه هوندو آهي. كتب آڻين
  .، حالل تي وهائبي ته گوشت جو אعتبار نه رهندويאڙهل كات

  : مطلب

  .ته دشمنن سان به پورو هوندو آهي ٹُ به ٻِ  سانمنافق ماڻهو، دوستن ) ۱(
  .ن سان به پوروچمنافق ماڻهو، ساڌن سان به سنمک ته پئن) ۲(
  .حالل ۾ به وهي ته حرאم ۾ به ؛موچكي رنبي) ۳(
  .ته پٹ به کائي به کائي ُءپي ؛بازאر جي مٺائي/ يلمي) ۴(
  .وڃي ته پٹ به هرنڈيَء وٽ، پيُء ب) ۵(
  )شاهه! (هين ته آپ ُكهه، آڇ َم ُچوهيڑيانكُ ) ۶(
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  )پهاكو(ڇا گڎهه، ڇا گلقند؟  .54

چونڈي . گونهن جي وאڙيَء تي بيهندو / ۾ گڎهه کي خوب گاهه چاري هٿ كڍبو ته به ڊكي وڃي ُپئيَء
  .ي، کيس وڻندو ئي ناهيرگلقند، مٺو ۽ نرم هئڻ ك. نرم نرم كين وڻندس. سكل كرڦٹي پيو كرٹيندو

  : مطلب

  .كم ذאت، تعظيم مان كين ڄاڻي) ۱(
  .؟ كڻك جي مانيَء مانيكتو ڇا ڄاڻ) ۲(
  .رאريونتڇا كوري، ڇا ) ۳(
 .ڇا كول، ڇا كول جو وزن) ۴(
  .روووشجو  َءپدي، ڇا پديڇا ) ۵(

  )پهاكو. (۾ وجهي َچكَ  ڇَ ڇتي گدڙي، پنهنجي پُ  .55

ين كسندس مادي ته ڏر به . ٻئي جو شكار تاڙيندو آهي. رن ۾ گدڙ، ڊڄڻو ۽ چاالכ آهيجهنگلي جانو
چيڑאئي ويندא אٿس ته پنهنجي كاوڙ پاڻ تي پئي هاريندي آهي ۽ پنهنجي پڇ ۾ پئي چك  يراشك .ڇڎيندي آهي
  .ڇو جو منجهس مقابلي كرڻ جي سگهه نه هوندي آهي. هڻندي آهي

  :مطلب

  .، پاڻ کي ئي نقصان ڏيندو آهيبي پهچ ماڻهو / كمزور) ۱(
  .و ٿئي ته به گاهه چري، نٿ كين چرييڍڳو چر) ۲(
  .مرندي، ٻئي کي كجهه نه كري سگهندي يڏيڎري كاوڙ ۾ پاڻ ڦوكي ڦاٹ) ۳(
  .درويش جانِ  درويش، بر قهرِ ) ۴(

  )پهاكو( .نگٹُ  وَ ڇڄ پڎي، کارو پڎي، پروڻ ڇو پڎي، جنهن کي  سَ  .56

منجهس كوبه سورאخ وغيره نه هوندو آهي، جنهن . ۽ ڇنڈڻ الِء كم אيندو آهيوאئرڻ، ڇڑڻ  ۽ کڻڻ نَّ ڇڄ، אَ 
  .مان אن وهي وڃي

منجهس هوא الِء سورאخ هوندא . وאڙڻ الِء كتب אيندو آهي/  ڇي يا ننڍא چوزא ڍكڻمٻوڙ ،  ۽کارو، ماني 
  .آهن پر منجهانئن نقصان رسائيندڙ شيِء پار نه ٿي سگهندي آهي

. جيكو ميدي جهڑين شين کي ڇاڻڻ الِء كتب אيندو آهي ،وאنگر هوندو آهي خدאر ڄاريَءאسور ،پرڻ
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تنهنكري کيس ٻين مٿان فوقيت . گهڻا ۽ گهاٹا سورאخ هوندא آهن سنھا پر منجهس مٿين ٻن جي مقابلي ۾ تمام

  .كرڻ نه گهرجي

  : مطلب

  .عيبدאر ماڻهوَء کي ئي ٻين ۾ عيب نظر אيندא آهن) ۱(
  “!هل پڇ كاري”، چوندي آهيمينهن ئي ڳئونَء کي ) ۲(
ِ ” ،پرڻ ٿو چوي ڏونگهي کي) ۳(   “.ونگاٹُ  -ههل ٹ

  )چوڻي. (خبر نه چار ،حق جي مار .57

. حق كرڻ يا شرعي حق كرڻ آهي ،رڻكعورت  جو مرد سان نكاح كرڻ يا مرد جو عورت سان نكاح 
. وڏو ڦيرو אيندو آهيويهڻيَء ۾  يسبب سندس אٿڻ جنهن. دאريون وڌي وڃن ٿيونبنكاح کان پوِء مرد تي جوא

  .ڇڎאئڻ وאرא کٹي ويندس. رب طرفان سخت پكڑ ٿيندس/  جيكڎهن سڌري نه هلندو ته حق

  .انت نه كنيالِء الزمي آهي ته אمانت ۾ خ (Spouses)طرفين يا زوجين 

  : مطلب

  .ضائفاڻي مار، خبر نه چار) ۱(
  .جي مار، خبر نه چار سوڙ) ۲(
  .عقل جي مار، خبر نه چار) ۳(
  .نڌي جي مار، خبر نه چارא) ۴(
  .علم جي مار، خبر نه چار) ۵(
  .אندر جون مكون، אندر ۾ / ريتبس) ۶(

  .پيٹ جي مار، خبر نه چار :ڀيٹيو

  )پهاكو. (ه هِڻ هِڻبدאڻو هِڻ هِڻ ته لغام  .58

روزאنو کيس خوب دאڻو کارאئي، کرکنا هڻي پيو مالشون كندو . هكڑي همرאه، شوق مان گهوڙو ڌאريو
گهوڙو . ۾ لغام ڏيڻ جي كوشش كيائينس تگهوڙو سوאريَء الئق ٿيو ته هك ڏينهن، چڑهڻ الِء وאجڎهن . هيو

  .ڻكيوאڳ وجهڻ ئي نه ڏئيس، رڳو پيو هِ 

جهي، لغام جي تي مالك ٹوكيندي، ڳچيَء ۾ ڀاكر وڻكارڻ هِ  “!هِڻ هِڻ مدאڻو هِڻ هِڻ نه، باقي لغا”
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  “!ڻو هِڻ هِڻ ته لغام به هِڻ هِڻدא” ،كڑي زبردستيَء אڳين ڏندن وٹان ٹپائيندي چيس

  :مطلب

  .جنهن جو אحسان کڻجي، אن جو موٹائجي به) ۱(
  .دאڻي تي خوش خوش، چاقوَء تي چين چين) ۲(
  .אحسان الهي نه سگهجي ته ڳائجي ضرور) ۳(

  )پهاكو(درياهن جا منهن، كنهن بند كيا آهن؟  .59

ڻيَء جي مند ۾، جيڎאنهن رخ رکندو الآبك .אرڏو هوندو هو ،، دאدلي پٹ وאنگرھ، درياهه شاآڳاٹي دور ۾
 /کوهن. سدאئين پيو رخ ڦيريندو هو ۽ روكڻ الِء مٿس بند ٻڌي نه سگهبا هئا. هو، تيڎאنهن رאهه ٺاهيندو ويندو هو

  .درياهن مان پاڻي کڻڻ الِء كنهن تي به جهل پل نه هئي

ذريعي درياهه  (Gates)، دورאزن (Barrages) نبيرאج ،(Wier)، رنڈ (Spur)، َאڙ (Protection Bund)هاڻي بچاَء بند 
يڻ الِء پيٹ نه رخ مٹائڻ جي سگهه אٿس، نه ئي سمنڈ تائين نِ . مستي ئي مري وئي אٿس. کي سوڙهو كيو ويو آهي

  .وאٽ تي ئي پاڻيَء جا حصا پتيون ٿي ٿا وڃن .۾ پاڻيَء ڦڑو بچيو אٿس

  :مطلب

  .هنماڻهن ۽ کوهن جا وאت، كنهن به بند نه كيا آ) ۱(
  .نه پوندא آهن نيكيَء جي ذريعن کي بندَ ) ۲(

  )پهاكو. (، ربوَء جي ماُء ڀي تاريدرياهن ۾ كالَ  .60

يا  (Dams)جڎهانكر، درياهه تي بند ٻڌي، ڍنڍون . אڏ به ٹپي نه سگهندو هو و همرאهه هو،ڙربوَء نالي ڏٻر
)Impounding Reservolors (درياهه . ربو به مڑس ماڻهو ٿي پيو آهي ٺاهيا אٿن ۽ پاڻي مٿي جهلجي ويو آهي، تڎهانكر

  .ي پار پئجيو وڃيجنکِ ني ٻوڙ پاڻيَء منجهان، ماُء کي كلهي تي ويهاري ور جي پِ 

  :مطلب

  .جڎهن حاالت كمزور ٿيندא آهن، تڎهن ڏٻرڙא به مڑس ماڻهو ٿي پوندא آهن) ۱(
  .رو به درختيجتي وڻ ناهي، אتي كانڈ) ۲(

  ي موهر هالي،ستته مَ  ،ملك وچ تپ تپالي :ڀيٹيو
  .ستي جي منهن تي کال، مار مَ جي ملك وچ خيرصليٰ 
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  .پوٹيوٹي، سو ڀي كَ دڳ ويندي َسَر سُ  .61

  )چوڻي. (پوٹيوٹي، سو ڀي كَ ا ٻهي אونچا مُ چني

رت ٺينديون . وٹبو ته تري ئي چيرجي وينديجيكڎهن سر کي سٹ ڏئي سُ . ۾ ڇڑو هٿ وجهبو ته به چيريندو رَ سَ 
  .رڻ وאروبه َكُپٹ آهيאهڑو كڌو كم ك. كري وهندو

אهو كڌو . هيٺ ويهي، آسمان ڏאنهن ُمهڑ كري پيشاب كبو ته موٹي منهن ۾ نه پيو ته جسم تي ڇنڈא ضرور لڳندא
  .كم كرڻ وאرو به كپٹ ئي ٿي سگهي ٿو

  :مطلب

  .אڇالئي، سو منهن ۾ پائي كجو ُאڀ ۾ ٿ) ۱(
  .پٹ، پينگهي ۾ پڌرאُپٹ كَ ) ۲(
  نه وجهجي َوَر ۾، هٿ نه وجهجي َسَر ۾، نانگ) ۳(

  .گهوڙو نه ٻڌجي َدَر۾، ڌאريو نه آڻجي گهر ۾

  )پهاكو. (ٹاڻادلي ۾ دאڻا، ُكڎن كُ  .62

ٻڌي يا کارא  ڄمنجهان هوندא آهن، ڇ ڍيڍن يا ماڙيچن. سڎبو آهي “ُكٹاڻا”يا  “وريٿ”ڌندڙن کي کارא ٻَ  / ڇڄ
جا دאڻا  نَّ אَ جيكڎهن دلي ۾ رکڻ جيترא  .هنيون ڀري كين رکندא آليا پ نجون گنديو نَّ אَ  .ٺاهي، پيٹ گذر كندא آهن

  .ملندא אٿن ته به بيهي ٹپ ڏيڻ شروع كندא آهن ۽ خوشي ملهائيندא آهن

  : طلبم

  .ت هٿ אچي ته بودאيون كريلبيوقوف کي ٿوري دو) ۱(

  )چوڻي. (ڏאڍو ماري، رووڻ ڀي نه ڏئي .63

اد يظلوم کي دאنهون كرڻ يا فرم. جبر كندو آهي /ظالم، אندر ۾ بزدل هئڻ سبب، ٻين تي ڏאڍ  يا ڏאڍو
  .وאئي ٿئيرهوندو אٿس ته متان مٿس جوאبي كار ؤڀ. كرڻ به نه ڏيندو آهي

  :مطلب

  .ٹڻ جي كوشش كندو آهيري مظلوم جو آوאز گهُ كتنهن. لي کان ڊڄندو آهيمظالم، جوאبي ح) ۱(
  .ظالم کي، ڊگهو رسو مليل آهي) ۲(
  .هي، ظالم قائم ناهيآظلم قائم ) ۳(
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(4) Cowardice is mother of cruelty. 

  )پهاكو /چوڻي . (ڏאڍي نال َوپار، ڏيندي گهندي سائين .64

. سائين سائين كرڻو پوندو ته مال وٺڻ وقت به کيس مال ڏيڻ وقت به .ڏאڍي سان وאپار كرڻ چڱو ناهي
  .پئسا ڏيڻ وقت به وאهگرو ته وٺڻ وقت به אيالز منٿون

  .چڱائي ٿيڻي ئي ناهي منجهانئس. ڏאڍي سان كو به تعلق چڱو ناهي

  : مطلب

  .ڏאي سان نه مٹي چڱي، نه رشتيدאري چڱي) ۱(
  .ظلم، ڏيتي ليتيَء ۾ کوچرאئپ كندو آهي / ڏאڍو) ۲(

  )پهاكو /چوڻي . (ڏندو جي زאل، سدאئين نهال .65

جي ري אها سعادت ڏند. ي ڏسيكمش /ي آهي ته سندس مڑس، ڏאنهنس کلي دهر عورت אهو پسند كن
ٻلهار  /جهي مٿس نهال مکلندڙ چهرو س مڑس جي، فطري طور وڏن ڏندن کي،. هوندي آهي زאل کي مفت ۾ مليل

  .پئي ٿيندي آهي

  :مطلب

  .ڏندوَء جي زאل جي خوאهش پئي پوري ٿيندي آهي) ۱(
كي ماڻهو چڱي مهانڈي سبب ٻين جو قرب حاصل كندא آهن ته كي سادڙي شكل سبب، ماڻهن جي نفرت ) ۲(

  .حتاج ٿي ويندא آهنجو شكار ٿي مانيَء الِء م
 ،אڃا شكل بڇڑي كندي جوאب ڏننپٺاڻ  “!ماڙא روتا كهان هي” “؟!روتا كيون هي!الال” ،پٺاڻ کان پڇيائون) ۳(

  “!شكل אيسا هي”

  )پهاكو( .ڏوهل، سدאئين ڏٻري .66

مسلسل ٿڻن مان کير ڏيڻ سبب، . سڎبو آهي لڳئونَء کي ڏوه /هر پيٹ تي الڳيتو کير ڏهائيندڙ مينهن 
شكل مان ڏٻري پئي نظر אيندي . کل مان به چمك نكري ويندي אٿس. ه رت چاڙهيندي آهي ۽ نه ماسبت تي ن

  .آهي

  : مطلب

  .ٻين الِء قرباني ڏيندڙ وٽ، بئنك بيلنس نه هوندو آهي) ۱(
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  .سخين وٽ، مال ملكيت كٺا نه ٿيندא آهن) ۲(

  )چوڻي. (ڏيڎر ٹپ جوئار، كوئي كوئي ٿڎא وאڙ .67

ڏيڎر جي ٹپ . ترتيب تي ڌيان ڏيڻ گهرجي وאري َءيصل كرڻ الِء، אن جي پوکل مان چڱي پيدאوאر حاصف
אڃا ڇڈي . نه كانو سنهو ٿيندو ۽ نه سنگ .ر سٺي لهنديوאجيترو جوئر جا كانا هكٻئي کان پري هوندא ته پئدא

  .پوک هوندي ته وري مجموعي پيدאوאر گهٹ لهندي

. يٹي سٺي لهندڏينو وڏא ۽ ڦُ . هڻي ٻوڙو ٿيندوو ٹجهڳ / ٹوڇَ  تهوونئڻ به كٿي كٿي ُٿڎو هوندو  :وאڙ
  .ور گهٹ پيدאوאر ڏيندو آهيطگهاٹو فصل، مجموعي . ڏيڻ سهنجا ٿيندא رُ كرڻ ۽ هَ  ڎَ منجهس گُ 

  : مطلب

   .آمون، ڏهه گامون) ۱(
 ڇڈي پوک، ٿلها سنگ،) ۲(

  .گهاٹي پوک، سنها سنگ

  )چوڻي. (ڏيڻ هيانَء هيٺان آهي .68

پنهنجي شيِء ٻئي کي ڏيڻ،  .אها ڏيڻ ڏאڍي ڏکي لڳندي آهي .ن رکبي آهيهيانَء هيٺا /پياري شيِء دل 
  .جگر جو ٹكرو كٹي ڏيڻ برאبر آهي

  : مطلب

  .ڏيڻ، ڏאڍو ڏکيو آهي) ۱(
  .كير نه אڇليندو آهي ،تَ ڀتين تان ڀَ ) ۲(
  .وٺڻ سولو، ڏيڻ ڏکيو) ۳(
  .ٹيئي كم ڏکيا ڏيهه ڇڎڻ، ڏيهي ڇڎڻ، ،ڏيڻ) ۴(

  )وڻيچ. (، كاسبي אٺارررאڄ ستا .69

  .آهن نرאدوممنجهانئس ٻه 

لنگهو، : كم ذאت /جڎهن ته كاسبي . رאڄ جا ماڻهو، كاسبيَء جي ستاري كندڙ يعني عيب ڍكيندڙ آهن  )א(
  .مڱڻهار، بهشتي، كنڀر، موچي، ماڇي، كوري وغيره رאڄ وאرن جا عيب ڦولهيندڙ هوندو آهي

بي אنهن کان هك وڌيك يعني אٺارنهن آهن ته كاس) سترنهن(رאڄ وאرא جيكڎهن تعدאد ۾ ستارنهن   )ب(
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  .آهن )אرڙهن(

  :مطلب

  .كاسبيَء سان پڄي كين سگهبو) ۱(
  .۾ گهڻا آهن دكم ذאت، سکرن کان تعدא) ۲(

  )چوڻي. (رאڻو آهي، َرتُ  .70

 .ڳئون، کير ۽ وאپار الِء/ مينهن . ٻكري، کير، گوشت ۽ ڏאس الِء / رڍ. ڍور ڍڳو كم كار الِء ڌאربو آهي
زور جانور مان كمجڎهن ته . وهٹ، ڌڻين کي وڻندو آهي، جنهن ۾ رُت هوندو ۽ سگهو هوندو /رمنجهانئن אهو ڍو

  .يكدم كاسائيَء جي حوאلي كندא אٿس. مالك به بيزאر هوندא آهن

  : مطلب

  .پيارو لڳندو آهي ،وאرو مال، مالكن کي رאڻن وאنگر تَ س رتَ ) ۱(
  .سهڻو لڳندو آهي ،رت وאرو جانور) ۲(

  )پهاكو(ه ڳڻين ُرٺا يار، گرאه .71

جان به قربان . ڏسي پيو ٺرندو. پيو ويندو گهولَ  -אولَ . ه هر شيِء پيو پيش كندوتدوست ريڌل هوندو  / يار
  .كرڻ الِء تيار ٿيندو

ٻئي وٽ ٿيل . ڍيك پيو ڏيندوبه انيَء جا مسنگت ۾ کارאيل . ي جو حساب پيو كندوكسندو ته ٹكي ٹرُ 
  .كندو ھابڳڻي لوכ آڏو گالدعوت ۾ به ويٺو گرهه ڳڻيندو ۽ ڳڻي 

  : مطلب

  .سنگت ۾ حساب كتاب، رٺل ئي كندא آهن) ۱(
  .ٻين سان پنج، يارن سان كيها پنج :ڀيٹيو

  )چوڻي. (رٺي جو ڀاڱو، مٺو .72

هر كو رٺل جي  .گهر ڀاتين کان رسي ماني نه کائيندڙ جي حصي جا هسوאر ٻيا گهر ڀاتي ٿي پوندא آهن
  .ڀاڱي جي طلب كندو آهي

حاصل كرڻ الِء جتن پيا . بار مان حصو ڇڎيندڙ جي ڀاڱي جا به كيئي طلبگار ٿي پوندא آهنگڎيل كارو
  .كندא آهن
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  :مطلب

  .رسندڙ جو حصو، سڀني کي مٺو لڳندو آهي) ۱(

  )پهاكو. (رڍ ڏئي کير، אهو ڀي ڦيڱڻين هاڻو .73

صاف . جيكي لهي אوهه کي به چنبڑي پونديون آهن .رڍ جي پول ۾ ڦولهڑيون چنبڑيل هونديون آهن
جنهن سبب رڍ جي کير جو ذאئقو مينهن ۽ ڳئون جي کير کان . كرڻ جي باوجود کير ۾ َهَوَڙ ضرور رهندي آهي

  .ذאئقي ۽ بوِء مٹ ٿيڻ سبب، كيترن ئي ماڻهن کي رڍ مان ڏڌل کير پسند نه אيندو آهي .هوندو آهي ٹَ مَ 

  : مطلب

  .ت گهٹائي ويندي آهيرڍ جي کير ڏيڻ وאري چڱائي، ڦولهڑين جي بانس سبب، אهمي) ۱(
  .چڱائي كري کوهه ۾ אڇلجي، ڍيك نه ڏجن) ۲(
  .ا ڏيڻ، زيب نه ٿا ڏينڻهْ مِ  / چڱائي كندڙ کي طعنا) ۳(

  )پهاكو(ساڌن جو ڇا سوאد سان؟  .74

אنهن جو ذאئقي ۽ . دنيا کي تياڳ ڏيڻ الِء پاڻيَء ۾ تپسيا كندא آهنجيكي ساڌو، هندن جا فقير آهن، 
  .جيكڎهن אوڏאنهن خيال كن ٿا ته پك ساڌو ناهن. و آهيسوאد ڏאنهن ڌيان نه هوند

  :مطلب

  .َء جي جنجهٹ ۾ نه پوڻ گهرجييدنيادאر ،پارسا سڎאئيندڙ کي) ۱(
  .كوئي مري كوئي جيوي، سٿريا گهول پتاشا پيوي :يٹيوڀ

  )چوڻي( .ستل אون مئل، هك مثال .75

كن جو روح وאپس نه به وڌو  .نند مان אٿڻ وقت وאپس وڌو وڃي ٿو. ستل جو به روح قبض كيو وڃي ٿو
  .ننڈ وאري جو مئل وאنگر، دفتر به بند هوندو آهي. ننڈ کي موت جي ڀيڻ אن كري سڎيو ويو آهي .ويندو آهي

  : مطلب

  . جهالت جي ننڈ ۾ ستل قوم، مئل وאنگر ۽ سجاڳ قوم زنده مثل آهي) ۱(
  .، قوم جي تباهيَء جون نشانيون آهنيآرس ۽ كم همت ،ننڈ ۽ سستي) ۲(

  )پهاكو. (نه مٿين ؤسڃي کي نه هيٺين وאٽ ڀ .76
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سڃي . ، אن مسافر کي هوندو آهي، جنهن کي قيمتي سامان ساڻ هوندو آهيؤرجڻ جو ڀخرאب رستي تان ڦُ 

  .אن الِء هڑئي رستا هكجهڑא آهن. هوندو אٿس ؤ۽ سکڻي کي نه مال هوندو آهي ۽ نه ڦرجڻ جو ڀ

  :مطلب

  .ناهي ؤوِء ڀپان رئي کڦُ سج لٿي کان پوِء دير ناهي، ) ۱(
  ؟ڍڳو نه ڍور، ڇا كاهيندو چور) ۲(
  .كڎهن كڎهن سڃائي به كم אچي ويندي آهي) ۳(

  .نڀار، چور نه چائن مٹيكسک سمهن  :ڀيٹيو

  )پهاكو. (سر وڃي، سروאهه نه وڃي .77

אن سان پنهنجي جان جي  .رאر، بندوق وغيرهتڍאل،  ؛جان جي وאهت كندڙ אوزאر، جهڑوכ ؛روאههسِ 
جيكڎهن هٿيار، هٿان هليو ويو ته پوِء قوم ۽ . عيال جي به كري سگهبي و لي سگهبي پر אهحفاظت ته كر

  .ملك جي حفاظت نه كري سگهبي

  : مطلب

  .ٻين جي حفاظت الِء ڌאريل هٿيار، ضايع كرڻ کان جان ڏيڻ چڱي آهي) ۱(
  .دشمن کي هٿيار تائين پهچڻ نه ڏجي) ۲(
  .نه ڏجي رُ ڏجي، سُ  رُ سِ ) ۳(

  )پهاكو( .ر چور نه چائن مٹيسک سمهن كنڀا .78

جڎهن ته چور چڱي مال کي . قيمتي وٿ ناهن ،مٹيَء جا ٿانَء .مٹيَء جا ٿانوٺاهڻ آهي ،كنڀر جو كم
  .سڃي ماڻهوَء جي گهر ۾ كير به کاٽ نه هڻندو آهي. تكيندو آهي ۽ ڀريل ڀكيل گهر ۾ کاٽ هڻندو آهي

  : مطلب

  .نه ئي باهه مان خطرو ڏ مان نقصان ۽و، نه ٻؤسڃي کي نه چور جو ڀ) ۱(
  .سک سمهه ڙي كنڀار، تنهنجا كچا كير نه نيندو) ۲(

  .نه مٿين ؤ،سڃي کي نه هيٺين وאٽ ڀ :ڀيٹيو

  )چوڻي( .سکڻ ۾ كهڑو شرم .79
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אرسطوَء الِء مشهور آهي ته ستر سال جي عمر ۾ אڇي ڏאڙهيَء سان گٹار وڄائڻ پئي سکيائين ته كنهن 

  “!شرم نه ٿو אچئي! ينسکپيو  ڻڄائو هن عمر ۾ گٹار” ،دوست ٹوكيندي چيس

جڎهن محفل ۾ سڄي ” ،אرسطوَء دليل ڏيندي چيس “!پر אن وقت ڏאڍو אيندو آھي! وٿ يچאته ها شرم ”
هاڻي، سکڻ ۾ . אيندو آهي ڏאڍو אن وقت شرم! هاڻي تون אچي وאرو وٺاِء ؛گٹار وڄائڻ کان پوِء چوندي آهي تسنگ

  “!كهڑو شرم آهي؟

  :مطلب

  .مڻ کان وٺي مرڻ تائين جو وقت آهيڄ ،سکڻ الِء) ۱(
  .لڄ نه كرڻ گهرجي ،علم پرאئڻ ۾ يا سکڻ) ۲(

  )پهاكو(سنجهي جي مئي کي، كيترو روئبو؟  .80

جذبات ۾ پهرين مٿو ٹكرאئبو، پوِء . مرڻ وאرن جي پويان روئڻ ۽ ڏک كرڻ جي به هك حد هوندي آهي
ڏک  ،شريعت به ڍכ رکڻ خاطر. پ کڻي كبينيٺ سڎكي سڎكي چ. پار كڍبا، ڳوڙها وهائبا. منهن ۾ چنبا هڻبا

  .كرڻ يا تڎو وڇائڻ جي ٹن ڏينهن تائين حد مقرر كئي آهي

ٿوري وقت ۾ ئي . سانجهيَء ڌאري عزيز مري وڃي ته سڄي رאت ويهي كير به كونه روئندو آهي
  .ڍنڍكرون ڏئي ماڻهو ماٺ ٿي ويندو آهي

  :مطلب

  .אندر آهي ڏک كرڻ الِء موقعو ڀلي گهڻو ملي، پر كبو حد) ۱(
  .مرندڙن پويان، كير به نه مرندو آهي) ۲(
  .پڇتائڻ ۾ ضايع نه كندو آهي ،وقت يآڳاٹي پيل نقصان الِء كير به پنهنجو قيمت) ۳(

  )چوڻي. (سوڌא هجن سپرين ته جوٺا پيا جک مارين .81

نه . پيارא پرين، من گهريا محبوب، جيكڎهن سچا هجن ته ڏکين حاالت جي پروאهه كير به نه كندو آهي
  .سهڻيون پونديون/ ئي كوڙא ماڻهو ورغالئي سگهندא ۽ نه ئي مخالفن جون ميارون کڻڻيون 

  :مطلب

  .يار سچا آهن ته دشمن جي پروאهه ناهي) ۱(

  )چوڻي(سهري گهر ڄانٹو، كتي جي آچار  .82



پھاكا نوڻيوجا چ אٻاوڙياٿيلي م  
 

32 
ڻ نياڻيَء جي مڑس هئ. نياڻو، شادي كرڻ کان پوِء ساهري گهر جو مالك يا وאرث نه ٿيندو آهي /ڄانٹو 

نه کيس ساهري گهر بابت . ٹ وאري حيثيت نه هوندي אٿسكري، کيس عزت تعظيم ته ملندي آهي پر گهر ۾ پُ 
  .پوري حقيقت جي ڄاڻ هوندي آهي، نه ئي سندس كو حكم هلي سگهندوآهي

  : مطلب

  .نياڻو پنهنجي گهر جو وڏو ٿي سگهي ٿو، ساهري گهر جو نه) ۱(
  .ناٺي نيڻئون ،پٹ پيٹئون) ۲(
  .، אبتا ڏאٹاڄاٹا) ۳(

  )پهاكو / چوڻي. (كوهه عاشقن ٻڌيون كمرون، دلي אڍאئي .83

جنهن كري قدرت  .عاشق، عشق جي جنون ۾ جڎهن محنت كندو آهي ته سهولتين کي كونه ڏسندو آهي
سمنڈ . ، کير جي ندي وهائڻ قدرت وאري جو كمجبل کي ٹاكڻ عاشق جو كم. ندي آهيبه مٿس مهربان ٿي پو

عاشقن وڏא كارناما . مو كم، هر لپي سان موتين جو ٻك אڇلڻ قدرت وאري جو كڻ عاشق جئجو پاڻي ڌن
. صحرאئن مان، موتي به ميڑي آيا آهن ته عشق ۾ ملكن جو بادشاهيون به تياڳي ڇڎيون אٿائون .سرאنجام ڏنا آهن

  .אڍאئي كوهه آهي به ٻه ٻرאنگهون ۽ دهلي به سندن همت آڏو، ٻيلو

  :مطلب

  .ج ۽ ِوهُه אمرت برאبر آهيعاشق الِء سوري سي) ۱(

  )چوڻي. (عشق، هٹ بازאر جو سودو ناهي .84

عشق ۾ عاشق پنهنجي پاڻ کي ٻڌو . جيكو قدرت طرفان عطا ٿيندو آهي. عشق، دل جو لطيف جذبو آهي
  .هوندא آهننه سندس عضوא سندس وس ۾ ئي ڄڻ . کيس پنهنجا هٿ پير ٻڌل نظر אيندא آهن. ٻانهو سمجهندو آهي

  .ڏאڍو ڏکيو آهيپڻ نباهڻ عشق . ندو آهي پر ٿي ويندو آهيعشق كيو نه وي

  :مطلب

  .پوِء ڀلي عشق کي هٿڑو الِء هِ،אول سانگو سر جو ال) ۱(
  عشق ناهي رאند، جيئن ڳڀرو کيلين،) ۲(

  .سسي نيزي پاند، אڇل ته אڌ ٿئي
  عشق پر زور نهين، يه وه آتش هي،) ۳(
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  .جهائي نه بنيبجو لڳائي نه لڳي، 

  ،رא شش نشانيان אست پسرعاشقان ) ۴(
  آه سرد، رنگ زرد، چشم تر،

  .، بيقرאري، بي قدريه زאرآ

  )پهاكو. (ناالر جا مُ كاڏي א جي אالهي، كاڏي جهِ  .85

جهالر جي . يَء کي جهالر سڎبو آهيخٿان چاڙهيل چرمکوهه مٿان چاڙهيل چرخيَء کي نار ۽ کوهاڏي 
. كبو آهي، אنهن کي ُمنا چئبو آهي  (Transmit)منتقل چرخين جو وزن، ٻن كاٺ جي ٿوڻين ذريعي زمين ڏאنهن

  . نا چڱي طاقت رکندא آهنمُ 

. ساڻس كنهن شيِء جي ڀيٹ نه ٿي كري سگهجي. هك א آهي ،ساري كائنات جو خالق ۽ مالك
عطا ٿيل  /دنيا ۾ جن به شين کي طاقت يا سگهه ميسر . شيِء هليس كمثل. پنهنجي ذאت ۽ صفات ۾ بي مثل آهي

  .سا پڻ א طرفان ٿيل آهي آهي،

  :مطلب

  .جي طاقت سان، كنهن به طاقت کي ڀيٹي نه ٿو سگهجي هلالج لجא ) ۱(
  .كاڏي אحمد ميان سومرو، كاڏي گوشو ڊرאئيور) ۲(

  )پهاكو. (يسي، ُسكال ويسي، چت سڑي دא دאڳ نه ويسيوكال  .86

كر كر هوندو ته سُ ڏُ . دאאڄ آهن سڀاڻي نه هون. سكر وغيره سدאئين نه رهندא آهن ؛ڏكر ۽ سكال؛ كال
  .ڏک سدאئين نه ٿا رهن /سک . منهن كري ويندو رِ كر بَ ئكر אيندو ته ڏسُ . ڀڄي ويندو

  .ختم نه ٿا ٿين ،كليفن سبب ٿيل زخم يا نشان سدאئين الِء ڇپجي وڃن ٿاتجسم جي عضون تي 

  :مطلب

  .ميسارجي نه سگهندو آهي ندل تا كنهن جو به אحسان،) ۱(
  .وڻا كين وسرن رڻا ڇٹي وڃن،) ۲(
  .ڦٹ ڇٹي وڃن، دאڳ كين لهن) ۳(

  )چوڻي. (پت نه كجي ستي تي ،تي تيككانَء، كرאڙ،  .87

  .كانَء جي عادت آهي، جهپڑ ڏئي ٻار جي هٿن مان لوال ڦرڻ  )א(
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  .کاڌي جي شيِء خاص طور گوشت تي ُلوهه ضرور ڏئي. ان مجبور آهيکكتو به عادت   )ب(

  .مائٹن مان به كين ٹرندو /پنهنجي دوستن . کان كين مڑندووياجي وאڻيو، وياج وٺڻ  ؛رאڙكِ   )ج(

  .ستل ماڻهوَء کان به كو كم سرאنجام نه ٿيندو  )د(

  :مطلب

  .ويجهو وڃي پاڻ ُڦرאئجي سندن نه ئي. אعتماد نه كجي /مٿي ٻڌאيل چئني تي ڀروسو ) ۱(

  )پهاكو. (پيٹ وאري جي ڳڻتي نه کائجي ،ڑ وאري  کي ڇڎيڇُ كَ  .88

 َءکاڌي پيتي، لٹي كپڑي ۽ صفائي. ٻار جي پرگهور لهڻ، ماُء الِء אشد ضروري آهي ييا كڇ وאر ڑڇُ كَ 
  .אنهن كمن كرڻ جي سگهه ناهي ڇو جو אبھم کي אڃا .الِء אهو אڃا سندس محتاج آهي َءسٿرאئي

فطري نظام تحت کيس گهربل  .א سائينَء אڳوאٽ ئي بندوبست كيو آهي ،پيٹ وאري جي پلجڻ الِء
  .لي ٿي پئيخورאכ وغيره م

  :مطلب

  .محتاج جو خيال رکڻ گهرجي /معذور ) ۱(
  .يك، موجود شيِء جي پرگهور لهڻ گهرجڌאيندڙ کان و) ۲(
  .آنن ڦٹڻ کان אڳ، چوزא كين ڳڻجن) ۳(

(4) Don’t count chikens, before hatchet. 

  )چوڻي. (ر قنڌאرڌُ  ،كنڌي کون پار  .89

جيكا پردي يا . نڌي كوٺبو آهيككانن جي אولي کي  لهياچوديوאريَء مٿان ٺ / گهر جي عالم پناهه
  .אيترو پري جيترو قنڌאر پري آهي. گهر ڀاتي، كنڌيَء کان نكتو ته ڄڻ پري ٿيو. پناهه خاطر ڏبي آهي

  : مطلب

  .نيٺ دل تان ياد به لهي ويندو آهي. ري ويل عزيز کي پهرين دل ۾ ساربو آهيكگهرאن ن) ۱(
  .رئون پار، ڌر قندאرאكنڌ) ۲(
  .دل کان دورسو جو چلهه تي سو دل تي، چلهه کان دور ) ۳(
  .ئون پارركنڌي کون پار، قنڌא) ۴(



پھاكا نوڻيوجا چ אٻاوڙياٿيلي م  
 

35 
  )چوڻي( .خير گذאر وري چڑهيا شكار، موليٰ ك .90

كپڑو ُאڻي پنهنجو پيٹ گذر كرڻ وאرא كوري، پنهنجي جوڙيل كپڑي کي وقت سر نيكال كرڻ جي 
دشمني كرڻ . ٿيندن ۽ روزيَء تي لت אچي ويندن وندא آهن، ٻئي سان سينو ساهيندא ته گرאهكي خرאبھאون ۾ 

 .رکئي خرאب به ٿي سگهي ٿو. مخالف باهه سان ساڙאئي به سگهن ٿا. ، كپڑي جو وكرو بند ٿي سگهي ٿوسان
  سي شكار وري كيڎאنهن كندא؟. אنهيَء אون كري، كوري كنهن سان به كين ڦٹائيندא آهن

  :مطلب

  .هيكمزور، كڎهن به جهيڑو نه چاهيندو آ) ۱(
  .ڇا كوري، ڇا ترאرون) ۲(

  )پهاكو( .ي مري كوئي جيوي، شترא گهول پتاشا پيويئكو .91

پيا هلندא  ،ن شهر ۾ن شهر سڀان هُ هندن جا كي فقير، پاڻ سان مختصر سامان کنيو، אڄ هِ  ۾ر وآڳاٹي د
אهڑن فقيرن کي . ٿيو، ٻنهي حالتن ۾ کانئس پتاشن جو شربت طلبيندא هئا تني يا عزيز فوكنهن جي مرאد پُ . هئا

  .شترو سڎبو آهي

  : مطلب

  .فقير هر حال ۾، אکيون ٻوٹي پيا مال وٺندא آهن) ۱(

  )چوڻي. (پيارو ،کٹائو پٹ .92

هر كنهن جي . دنيا جي كاميابي، ڌن دولت ۾ نظر אيندي آهي. هر ماڻهوَء کي كاميابي پسند هوندي آهي
  .كوشش ڌن ميڑڻ يا ڌن وאري سان تعلق قائم كرڻ ۾ هوندي آهي

کيس אٹي . كنهن کي كين وڻندو آهي به نكمو پٹ .ٹن منجهان به אهو وڻندو آهي، جيكو کي کارאئيپ
  .تي چٹي سمجهيو ويندو آهي

  :مطلب

  .אوالد به فائدي وאرو وڻي ٿو) ۱(
  .وאري َءپٹ کٹيَء وאرو، ننهن لڌي) ۲(
  .ته به کاٹو ڀلو ،پٹ كاڻو) ۳(

  )چوڻي. (کلو، پنجون پير .93
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دين تي صحيح نموني هلڻ الِء كامل مرشد يا پير جي هٿ . بي، دين ۾ رکيل آهيدنيا ۽ آخرت جي كاميا

  .حكم، هر كو مڃيندو آهييا  جو چيو رپي. تي بيعت كرڻ ضروري آهي

אٿئي كو پير مرشد ” ،جهيڑو نه ڇڎيندو آهي ته کيس چئبو آهي كو كم نه كندو آهي يا جيكڎھن كير
  “؟!كن نه

  .ڃي، گهٹ ۾ گهٹ چار پير سمجهيا ويندא آهنمه كو مرشد אهڑيَء طرح چئني طرفن ڏאنهن كون

  .אن کي به پنجين پير جي حيثيت حاصل آهي. پير کان پوِء وڌ ۾ وڌ حكم ڏنڈي جو هلندو آهي

  : مطلب

  .אيت جو سبب ٿئي ٿيدمار به ه) ۱(
 .مار، ڀوت ڀڄايو ڇڎي) ۲(
  .مار، ڏאتار آهي) ۳(
  ڏنڈא،لٿيان چار كتابان ، پنجوאن لٿا  نعرشا) ۴(

  .كتابان אوھ نه كيتا، جو كيتا ڏنڈא

  )پهاكو(ن کي كير پڇي؟ دوهن ته ڏאن رَ گابا هَ  .94

گابو אڻ  .گهي ٿو، گابي ۾ نهسجيكو كنهن ڏאند ۾ ٿي . ڻ الِء، طاقت ۽ آزمودو دركار آهيھو رَ هَ 
  .نه كاهي سگهندو رُ هَ  ،آزمودگار ۽ سيکڑאٽ هئڻ سبب

  .كار جو كم ناهييسيکڑאٽ ۽ ناتجرب .ملهه وڙهڻ به آزمودگار ملهن جو كم آهي

  :مطلب

  .کير ڏئي ته مينهن كير ڌאري ،وڇِ ) ۱(
  .جنهن محفل ۾ پير مرد ناهي، אن ۾ كو نه كو كم ضرور کري) ۲(
  .ٻه كنوאٽ لهي ،پوڙهو אٺ) ۳(

  )پهاكو. (گهوڙن جون لتون، گهوڙא جهلين يا ٻيڑא جهلين .95

ڊوڙڻ وقت، گھوڙא . کي אڏאئي ڇڎيندي آهي جنهن کي لڳي تنهن ،ري ٿيندي آهيؤگهوڙي جي لت، ڳ
گهوڙن جي لت يا אهڑي طاقت رکندڙ گهوڙא جهلين يا אهي . گون كڍي ڇڎيندא آهننجبلن جي پٿرن مان به چڻ

  .جنگي ٻيڑא جهلين، جن منجهه جنگي گهوڙא کڻي هلبا آهن
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  :مطلب

  .گهوڙא ۽ ٻيڑא، وڏא بار کڻي سگهن ٿا) ۱(
  .سان ڀيٹي لڳايو ويندو آهي (Horse Power)جي طاقت  گهوڙي (unit)طاقت جو אيكو ) ۲(

  ،، پڇڑ کاڌא جهارڳنا آڀون هارين کاڌא .96
  )پهاكو. (ته ڇا وٺي سركار ،ڇا کڻي زميندאر

كڻك پوکڻ پڄاڻان آڀون . ڳنا پاڻ کائي ويا ۽ پڇڑ مال کان ڀيالئي ڇڎيائون .هكڑن هارين كمند كاهيو
يَء وقت نه زميندאر کي حصو ڏنائون ۽ نه ئي ئبٹ .نوحوאلي كري ڇڎيائباقي تيال جهار جي . پاڻ کڻي ويا نُّ ۽ אَ 

  .جنهن تان زميندאر ٹوכ كندي אئين چين .وري سركار کي ڍل ڏنائون

  :مطلب

  .وقت کان אڳي ملكيت کائبي ته ندאمت ڏسڻي پوندي) ۱(

  )چوڻي. (لک جي ڇانَء تي، كتو به ويهندو آهي .97

ير كجي ته אن ڍير جي پاڇي وאري ڍپائين ۾ كرאئي  -هٻِ  ،ڏهه پيسينپائلين،  ،لک روپئي جو ريزو، آڌين  )א(
  .ڇانَء ۾ كتو به آرאم كري سگهي ٿو

אها به كتي . جنهن جو قدر صحرאئن ۾ هلندڙ کي هوندو آهي. لکن روپين جي قيمت وאري آهي ؛ڇانَء  )ب(
  .جهڑي جانور کي مفت ۾ ميسر هوندي آهي

  :مطلب

  .ت ۾ ميسر ٿيل آهنقيمتي شيون، قدرت طرفان مف) ۱(

  )چوڻي( .لک مري، لک پال نه مري .98

جيكڎهن عام روאجي لک ماڻهو مري وڃن  .سخي مڑس جي كمائيَء تي لکين ماڻهو پلبا آهن :لک پال
کي  هلالج لجسخي א . يو ويندو آهيكيو ويندو آهي، جيترو هك سخي مڑس الِء كته سندن الِء אيترو گڎيل ڏک نه 

  . وقت تي سر ڏيندڙ هوندو آهي ۽ كنجوس وאنگر قطعي نه کسكندو آهي. يق هجسايارو آهي، پوِء ڀلي کڻي فپ

  : مطلب

  .هك سخيَء جو موت، لک عام ماڻهن کان وڌيك دکدאئك ٿيندو آهي) ۱(

  )پهاكو / چوڻي. (ٻوڙي کي كنن جي ،لوكن کي لوכ جي .99
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جي ھاملو كهڑو به مع. سدאئين پيو אن جو بيان كندو. ي تكليف ئي ياد هوندي آهيجهر معذور کي پنهن

  .جهندي ئي نههه سُ لکيس ٻي كا ڳا.جاِء تي אٹكيل هوندي َءپر سندس ذهن جي سئي ساڳي

ماڻهو، . رڻ پئي ڏאنُء אينديكٻوڙو، كنن کان אڳي ئي گهٻرو، تنهن کي پنهنجي عذر سبب كن الٹار به 
ن جي تدرאכ جي ڳالهه نك ،يوجڎهن ته ٻوڙو، كن كڍيون پ. عوאم جي ڀالئيَء الِء پيا سوچيندא ۽ رٿون رٿيندא

  .كندو

  :مطلب

  .هر كنهن کي پنهنجي تكليف ياد هوندي آهي) ۱(
  .پٿر پرאئي، سڀكا روئي سور پنهنجن جا) ۲(

  .كنهن نه پاڙيچا ،ماڙيچا .100
  )چوڻي. (وتمئي ڀُ  ،نَّ ، جيئري جِ وتڊگها ڏُ 

كنجوس אهڑא . ها ٿين ٿاڊگ / قدאور. سنڌ ۾ پڻ ذאت آهي. ماروאڙ جي عالئقي وאرن کي ماڙيچو سڎبو آهي
جيئرא آهن ته . ئي كونه ڇو جو هو پاڻ ته لڎيندא. پاڙي ۾ هجن ته پاڙو ڇڎي ڀڄي وڃجي. جو پاڙي ۾ نه ويهارجين

  .مري وڃڻ کان پوِء ڀوت ٿي لڳندא آهن. جنن وאنگر پيا وڙهندא

  : مطلب

  .وس ويندي نه ماڙيچن جي پاڙي ۾ رهجي ۽ نه ئي کين پاڙي ۾ رهڻ ڏجي) ۱(

  )پهاكو. (كن کي ڀي אهو پيارو، چورن کي ڀي אهو پيارومال .101

جلد . بيمار مال، كنهن كم جو نه هوندو آهي. ندو آهيكمالك هميشه چڱي شيِء ڌאرڻ جي كوشش 
پيو  به سهڻي جانور جي ٹهل ٹكور به پئي وڻندي ۽ پيارو. کيس كاسائيَء وٽ پهچائڻ جي كوشش كبي آهي

  .لڳندو

بيمار ڍور کي . جيكو پڑيَء تي پهچندي ئي چڱو منافعو ڏئي. هوندي آهيچور کي به چڱي مال جي تاڙ 
  كاهڻ مان کين كهڑو فائدو؟

  : مطلب

  .هر كنهن کي وڻي ٿي ،چڱي شيِء) ۱(
  .ٻارن جي کيڎ ڀي אتي، ڏאئڻ جو گهر ڀي אتي) ۲(

  )پهاكو. (مالن مئو، مهابو ٹٹو .102
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. ا ٹكي مسيت جي مالن کي ڏبي آهيوڏن جي نيت، ماني ي. هيآنيت يا صدقو ڏيڻ کي چئبو  ؛مهابو
جڎهن مالن رحلت كري ويندو آهي ته پوِء وڃي . ع كرڻ کان پوِء، وس ويندي بس نه كبي آهيوهك دفعو شر
  .بند ٿيندي آهي

  : مطلب

  .مالن جي وفات سان، ياري به ختم) ۱(
  .يَء تائين هوندي آهيتدوستي، حيا) ۲(

  ي،ست موهر هالِ ته مَ  ،ملك وچ تپ تپالي .103
  )پهاكو. (نهن تي کالي جي مُ تته مار مس ،وچ خير صليٰ  ملك

كاهڻ ڏאنُء نه אيندو هو، جنهن سبب كير به کيس زمين كاهڻ الِء نه ڏيندو  رُ ستيَء نالي همرאه کي هَ مَ 
هاري بيماريَء سببان گهرن ۾ ويهجي / ھاليچڱا ڀال . هك دفعي ڏيهه ۾ وڏي تپاوليَء جي بيماري ٿي پئي .هو
  .ٿي پيو يهار /کيس زمين كاهڻ الِء ڏني ۽ هالي  نهو، جنهن كري مڑني زميندאر ي چاقتمس. ويا

. ستيَء کي هارپ تي زمين ڏيڻ الِء كنهن به نه چيومَ  .بنا هئاؤٻيَء مند تي سمورא هاري ن. تپاولي ختم ٿي
  .אئين چيائينجنهن تي چٿر طور ڏک مان کين . سان زميندאرن کان گهريائين ته كنهن به نه ڏنس ڻ زباننيٺ پا

  : مطلب

  .، سک ۾ كير پڇيس ئي نهدڏک ۾ غريب يا) ۱(
  .جت وڻ ناهي، אتي كانڈيرو به درخت) ۲(

  .كال، ربوَء جي ماُء ڀي تاري ۾درياهه  :ڀيٹيو

  )چوڻي. (حجتون هزאر ،من مردאر .104

هي كم کان لهرאئيندو آ .ٹي نه هوندي אٿسکائڻ کان کَ . سست ماڻهوَء جي دل كم کان ڀڳل هوندي آهي
حرאم هئڻ سبب، مفت جا مال پيو تاڙيندو  -ڇو جو هڎ. پر مطلب كڍڻ خاطر، كوڙא دليل به گهڑي عذر ڏيندو آهي

  .آهي

  :مطلب

  .ٹوٹي ماڻهو، گهڻا بهانا ٺاهيندو آهي) ۱(
  .دل ڀڳي الِء، هزאر بهانا) ۲(
  .ٻانهن ڀڳو كم كري، ٹنگ ڀڳو كم كري، دل ڀڳو نه كري) ۱(
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  )چوڻي. (جيكجهه پنهنجي به ٻارِ  ،اڙجيرو ٻئي  تي نه ڀرو پِ نِ  .105

هك  ،سنگت ۾. كجهه پنهنجو هڎ به هالئجي. الهي پاهي ٻين جي آسري تي ڌنڌא ڌאڙيون نه ڇڎي ڏجن
كم  به אڄ ٻئي کان كم وٺجي ته سڀاڻي وري אن جو. کارאئجي بهٻئي کي کائجي ته ٻئي ڏينهن ٻئي جو ڏينهن 
  .ج ٿيندو ۽ پينو فقيرن وאنگر صدאئون هڻندو وتندوٺلهو ٻين تي ڀاڙڻ وאرو، عنقريب محتا. كجي

  : مطلب

  .ٻئي تي نه ڀاڙ، پنهنجي به ٻار ۽ چاڙهه) ۱(
  .جوت ناهي يٻانهن جهڑو ٻل ناهي، אک جهڑ) ۲(
  .هڎون نكتو كار آهي :يوٹڀي

  )چوڻي. (אک لڄاوي ،اويکوאت  .106

هن ته אک هر مال جي نوعيت جڎ. پوِء جيكو به مال مليس ۽ جنهن  کان به مليس. آهي کائڻ موאت جو ك
جڎهن ته אکيون ويچاريون  رٹيندא،جا ڏند پيا كُ  ته وאبپرאئو مفت جو مال کائڻ وقت . ۽ مالك بابت پئي لڄائيندي

  .پيون شكي شكي ٿينديون آهن

  : مطلب

  .جو كم آهي کائڻ، אک لڄائيندي توא) ۱(
  .لو، وڃي كلهوکائي گَ ) ۲(
  “!چٺو مٺو” ،زبان چوي) ۳(

  “!مون نه ڏٺو” ،نڑي چوي
  .وאت کائي، אکيون لڄائين) ۴(

  )پهاكو. (وڏي كني جي کروڙ ئي گهڻي .107

جيڎي وڏي ديڳ هوندي، کرڙ به אن مقدאر سان . هيآجڎهن ديڳ رجهندي آهي ته منجهس کرڙ به ٿيندي 
  .مالك پاڻ ته ڀت کائيندא پر کرڙ جي صورت ۾ فقير فقرאَء به پيا سوאد وٺندא. وڌيك هوندي

دאن تتڎهن وڏيون نوكريون ته كامورא ۽ سياس ،طرفان نوكرين جي ديڳ چڑهندي آهي جڎهن سركار
אهليت رکڻ وאرن کي مفت ۾  يا ُكِت خلق کي ،الري ويندא آهن پر ننڍيون نوكريونאپنهنجن کي نوאزڻ خاطر و

  . ملي وينديون آهن

  : مطلب
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  .هينادאر ماڻهن کي به حصو ملي ويندو آ وڏي ميرאث جي ورهاست مان،) ۱(

  )چوڻي. (نكتو كار آهي ،هڎون .108

نه هڎن ۾ . رک ٿيڻ سان هٿائين كمزور ٿبو آ -هڎ. هڎ هالئڻ سان سر אنجام ڏئي سگهبو آهي ،هر كم
سست ۽ ٹوٹي ماڻهو، كم نه كرڻ سبب روزي رزق نه كمائي . نه ئي كم كاريون ٿي سگهندא ،طاقت אيندي
  .سدאئين ٻين جو محتاج هوندو آهي. آهيجنهن كري معاشري ۾ سندس عزت نه هوندي  .سگهندو آهي

. كم كرڻ وאرو ماڻهو، شان مان سان رهي ٿو ۽ ٻين جي محتاجيَء کان به آجو رهي ٿو ،אن جي برعكس
  .کيس كنهن جي آڏو هٿ ٹنگڻو نه ٿو پوي

  : مطلب

  .محنت ۾ عزت آهي) ۱(
(2) Dignity is in Labour. 

 .رو ٻئي تي نه ڀاڙجيرو پِ نِ  :ڀيٹيو

  )پهاكو / چوڻي. (كو ڇڎي هرهك رאڌي،  .109

پوکڻ کان پوِء مري وڃڻ  / فصل كاهڻ. زندگيَء ۾ هر كنهن کي ڇڎڻو پوي ٿو هكڑو رאهيل فصل،
  .אلبته ٻيا يعني سندس وאرث کڻن ٿا. وאرو، אهو فصل نه ٿو کڻي

  :مطلب

  .آخري محنتاڻو، هر كو ٻين الِء ڇڎي ٿو) ۱(
  .فصل جي نقصان تي אرهو نه ٿجي) ۲(

 ه،هُ ٻيو سونو ڳَ  ،بانهك سهڻي ز .110
  )پهاكو(ه؟ هُ پوِء كير نه رکندو ڳَ 

رکي، پئسا وٺڻ  ههُ كتو ڳَ . کيس پئسن جي ضرورت هئي. هك كتو كاهي بازאر ۾ آيوھ هكڑو همرא
 “!ه رکيهُ جيكو هيُء كتو ڳَ ! آهي كو كميڻو” ،لڳو ڻאن الِء وچ بازאر ۾ بيهي چو .پئي گهريائين

آخر هكڑي . ساڻس كنهن به نه پئي ڳالهايو كريتنهن. ه نه پئي وڻياكنهن کي ب ،گرא אلفاظسندس אهي אُ 
 “!ههُ ه، پوِء كير نه رکندو ڳَ هُ هك سهڻي زبان، ٻيو سونو ڳَ ” ،دكاندאر، ٹهك ڏيندي چيس

  :مطلب
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 .زبان سان، ٻين مان كم كڍبو آهي يمٺ
 .گري زبان سان، پنهنجو حق به نه وٺي سگهبو آهيאُ 

 )پهاكو. (كيو نُ كِ  اڄُ كهنگي هروَء ماُء،  .111

. به وڏي كنجوسيَء کان كم ورتو ۾ جنهن پٹ جي شاديَء. هروَء ماُء نالي هك كنجوس عورت هئي
يل طعامن ۾ אسببان سندس تيار كر نجنه. ڄڃ کي ته خوאر خرאب كيائين پر َمَڃ وאرن کي به وڏو ذليل كيائين

 .ِء אئين مشهور ٿيوسندس ال ۾آخر . وڏي گال ٿيس. كنهن به گرهه نه هنيس .سوאد نه رهيو

  : مطلب

 .به بگڑندא آهن ،كنجوسائيَء سان كيل كم /پكائيَء ) ۱(
 .كنجوسائپ، بدناميَء جو سبب ٿئي ٿي) ۲(

 )پهاكو. (ڇڑא وكامنييار אچن، ڇ .112

ركن ئي كاسائي، ڇيڇڑא وغيره نيكال كرڻ الِء وאقفكار ۽ سنگتي تاڙيندو آهي، جيكي تور وقت كُ 
 يا ڏورאپو کيس ميار ھو نه بعد ۾ .کين كسي كانڈي شيِء کڻائي ڇڎي ًتاهلن ۽ هيُء عادا ساڻس سٺا هو مروتً . نه

 .گال كن ۽ نه ئي گرאهكي ڦٹائي وڃن نه پر پٺ. ڏين

  : مطلب

 .دكاندאر هجي يار، ٻيو دشمن ئي نه ڌאر) ۱(
 .وאڻيو، وאقفكار کي ٺڳيندو آهي) ۲(
 )ابيجپن( .ك جاڻتي ڇڇڑي بِ  ڻ،يار آ) ۳(

 )ورجيس / پهاكو. (ه ڳنڍي، אسان ڊهيسون پئي ڳنڍييار ڳنڍي ن .113

 ثبوت جي طور تي، ُهج ۾ سندس ٻارِ . ، אسان سان ياري ڀلي نه ڳنڍي پر אسان ساڻس ڳنڍيندא رهندאسينيار
 .ڍوئيندא رهندאسين/ ڊوھيندא ، پنهنجي مال وאسطي پيا نڈونٻِ ڳنڍيون يا  يا ڳنڍאجا  مان پالل

 .رא كرڻ وאري کي ٹوכ طور אئين چئبو آهيسنگت مان چاالكيَء سان مطلب پو

  :مطلب

 .يار ليکي نه ليکي، אسان يار جي ليکي) ۱(
 “.ٽ پڦي آهيانوگه” ،ُهت ڄڃ نه سڃاڻيس، چي) ۲(



پھاكا نوڻيوجا چ אٻاوڙياٿيلي م  
 

43 
 .هو سودو نه سلي، هيُء אٹل گهري) ۳(
 “!منهنجي پٹ جو ٻيو الپو”، چي َءھي! ڑينيگه۾ ُهِت زمين ) ۴(
 .هنديهو سوڙ پاند نه ڏين، هيَء وچ ۾ سم) ۵(
  .هو ساڻ نه نين، هيَء ڏאند تي چڑهندي) ۶(


