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  منڍ

   
. پهاكن ۽ אصطالحن ۾ אكثر نج سنڌي آهي ۽ אنهن جي كم آڻڻ كري مضمون نهايت سهڻو ۽ سلُوڻو ٿئي ٿو

پئي كيون آهن، جن مان حال אڍאئي هزאر کن هن كتاب ۾ آنديون   مون ورهين کان كيتريون چوڻيون كٺيون
  .אٿم

۽ ٻين پهاكن جي  “گلشكر”پهاكا آهن، جن مان كي  912پهرين ڀاڱي ۾ . هيُء كتاب ٻن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي
. كتابن مان چونڈي كڍيا אٿم ۽ كي אهڑא به پهاكا ڏٺا אٿم، جي אڳي كنهن به كتاب ۾ ڇپجي پڌرא نه ٿيا آهن

كيترن سنڌي پهاكن الِء  .كي چوڻيون كن قصن تي ٻڌل آهن تنهن كري אهي قصا به مختصر طرح ڏنا אٿم
. جي پهاكن جي كتابن مان ورتل آهن ديوאن روچيرאم۽  هينري بان، فئلن صاحبجي   אنگريزي پهاكا ڏنا אٿم

  .אنهيَء ڀاڱي کي ڌאر جلد ٻڌאئي אن جي قيمت فقط ڏهه آنا رکي ويئي آهي
، אخبار تعليم، جوت אخبار ،“طلسم”، “سنڌي ٻوليَء جي سونهن” ،“گل”ٻئي ڀاڱي ۾ אصطالح آهن جن مان كيترא 

אنهيَء ڀاڱي جي . ۽ پنهنجن توڙي ٻين صاحبن جي ٺاهيل كتابن مان چُونڈيا ويا آهن شمس אلعلماء مرزא قليچ
אميد ته هي ٻئي ڀاڱا شاگردن توڙي سنڌي ٻوليَء جي پيار وאرن صاحبن کي گهڻو كارאئتا . قيمت فقط نؤ آنا آهي

  .ٿيندא
پهاكو يا  .جنهنجي אکري معني هكڑي ۽ روאج موجب ٻي آهي. کي چئجي ٿوאصطالح يا ورجيس ُאن  - אشارو

                                 .چوڻي אها آهي جنهن ۾ كا نصيحت يا نكتو ٿورن پر مائيدאر لفظن ۾ ڄاڻايل آهي
  

  ع1928مارچ  8كرאچي 
  ڀيرو مل مهر چند
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  خرچ ٿورو، الڀ گھڻو

   
جنھن جي پھرئين ڀاڱي ۾ نھايت . پڑھي“ گلقند”وڌאئڻو ھجي، تنھن کي کپي ته سنڌي ٻوليَء جو ماپو جنھن کي 

پھاكن ۽ אصطالحن ۾ אسان . چيدא سنڌي پھاكا، ۽ ٻئي ڀاڱي ۾ نھايت چيدא אصطالح، سمجھاڻيَء سميت ڏنل آھن
  .جي وڏڙن جيكا سنڌي كم آندي آھي تنھنجي جيتري ساک كجي تيتري ٿوري

گرאمر جي وאقفيت ضروري آھي؛ پر אھو به ضروري آھي ته گرאمر אھو پڑھجي  سنڌي صحيح ڳالھائڻ ۽ لکڻ الِء
ڀاڱو “ ننڍڙو سنڌي ويا كرڻ”پڑھي ڏسو . جنھن ۾ ھر كا ڳالھ صحيح، سليس ۽ سھڻي نموني سمجھايل ھجي

وڏو ”۽ ) אنگريزي ٻئي کان پنجين درجي الِء(۽ ڀاڱو ٻيو ) سنڌي چوٿين ۽ אنگريزي پھرئين درجي الِء(پھريون 
  .אنگريزي ڇھين ۽ ستين ۽ كاليجي شاگردن الِء“ سنڌي ويا كرڻ

پڑھندڙن جا سڀيئي مطلب پورא ٿين ۽ کين خرچ به ٿورو كرڻو پوي، تنھن كري پنھنجي فائدي جو خيال نه 
  کان وڌيك سستا گرאمر ۽“ گلقند”كري شاگردن سان אيتري قدر رعايت كجي ٿي جو مٿي ذكر كيل گرאمرن ۽ 

  .کين سڄيَء سنڌ مان ٻيو كٿان به كين ملندאكتاب جا پهاكن ۽ אصطالحن 
  
  

  آڏوאڻي ڀيرو مل مهر چند
  ، مڈل كالس كالوني،۷۷

  .بندر روڊ אيكسٹينشن، كرאچي
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  אصطالح يا ورجيسون
   

  !ڀيٹيو؛ سائو هجين! وڌين ويجهين -!آباد هجين .1
  “!ته ڏאڍي كا آبادي ٿيٹن مهينن ۾ سُؤ رپيا كمايائين ”. وڏي ڳالهه نه ٿي - !آبادي ٿي .2
  .آبرو مٹيَء سان ملي ويس -ڀيٹيو؛ آبرو ئي خاכ. عزت بنهه ويس -آبرو ڌوپي ويس .3
  .“אڳ ڦرڻ”ڏسو . “مائٹن جي مرضيَء کي آڏو ڦرڻ نه گهرجي”. برخالف يا ُאبتڑ هلت كرڻ -آڏو ڦرڻ .4
  .“وڏאئي آهي-آڏ غريبن جي سار لهڻ هنن جي”. آد يا شروع کان وڏن جي ريت، אباڻو دستور -وڏאئي-آڏ .5
ڇوكريون دאڻا پوئن ۽ ٻيا آركم كن، تنهن کان سبڻ ۽ رڌڻ سکن ته ”. بيفائدא كم كرڻ -آركم كرڻ .6

  .“אهو چڱو
   .To humour. “ٻار جو جئن آر رکبو، تئن کربو”خوش كرڻ، مرضيَء موجب هلت كرڻ،  -آرو رکڻ .7
ون ڳالهيون ڇڎي؛ كا عقل جي ڳالهه אهي آسرپوٹاڻي”. وאھيات يا אجايون ڳالهيون - آسرپوٹاڻيون ڳالهيون .8

  ).آسرپوٹا؛ هاكارא بيعقل. (“كر
كي منارא אهڑא אونچا ٿين ٿا جو ُאنهن ”. تمام אونچو يا مٿي هئڻ -آسمان سان ڳالهيون كرڻ يا چوٹي گسڻ .9

  .“جي چوٹي آسمان سان پيئي گسي يا ڳالهيون كري
  .گهڻو پڎאيائينس -آسمان سان التائينس .10
  .“تو الِء جيكر آسمان مان تارא به الهي אچي”. كهڑو به ڏکيو كم كرڻ - رא الهڻآسمان يا ُאڀ مان تا .11
يا “ ورت”. جڎهن ڌڻي ڏيارين تڎهن کائين. روزگار مقرر ٿيل كو نه אٿن -آكاسي ورت تي آهن) فقير( .12

  .معني گذرאن، روزگار جو وسيلو“ ورتي”
   sympathyآُكڑ . “ڦرڙيَء جي آُكڑ كري تپ ٿيس”. سُور سببان -آُكڑ كري .13
هٺ يا بيپروאهي  -آكڑ كرڻ. معنٰي ڦُونڈجڻ“ كڍ” -ڦونڈ، سنسكرت“ كڑ”معني بلكل ۽ “ آ” -آكڑ .14

  .مغروري يا شوخي ٿو ڏيکاري -آكڑيو وتي. ڏيکارڻ
  .بيدليو يا مٿاڇري طرح كم كرڻ -آگ الهڻ .15
אها رقم آڳت ” To credit. ۾ پئسا دאخل كرڻ credit sideبنديَء ۾ جمع وאري پاسي  -آڳت يا جمع كرڻ .16

  .“كري ڇڎ
  .To weigh pros and cons. ڳڻ ڳوت كرڻ، نفع نقصان جاچڻ -آڳو پيڇوڳڻڻ .17
  .“نوكر مليو אٿئون آلو نور”. نكمو -آلو نور .18
  .“אالجي كهڑא آما موڙها אٿس جو هر هر אيڎאنهين ڀڳو بيٺو آهي”. گتي هئڻ -آما موڙهڻ .19
  .هين كجهه كمائي אچن تڎهين خرچ کائينپوري پنيَء حالت وאرא آهن، جڎ -آندي نيندي تي آهن .20
  .ڏאڍي مار ڏيندو سانِء ڀيٹيو؛ جناخون كڍڻ، אوجهه كڍڻ، אوجهه پٹي كڍڻ -آنڈא كڍي وجهندوسانِء .21
  .بک سببان بت پيو وسامي -آنڈא كلُوس كلُوس ٿا كن .22
  .“آنڈو، كتي ٻلي کي به پيارو آهي”. אوالد - آنڈو .23
  )باهه جي لهس =ڄر(ي دل کي جو سيك אچي يا درد پهچي אوالد جي وڇوڙي سببان مائٹ ج -آنڈي جي ڄر .24
  .پنهنجن ۾ ساڙ وير -آنڈي ۾ ٹانڈو .25
آنڑي جا אک . خسيس يا ٿوري ڳالهه کي وڌאئي אهڑو كيائين جو معاملو ٿئي -آنڑيَء مان كانڑي كيائين .26

  .ننڍڙو كان يا تير =كانڑي. A sty۾ نكري 
جڎهن چار پئسا كمائجن، تڎهن  .To live From hand to mouth. سقيم حال وאرو هئڻ -آڻڻ ۽ چاڙهڻ .27

  “!آڻيون ۽ چاڙهيون، ڏٿ ڏهاڙي سومرא”. ديگڑو چلهه تي چاڙهي کائجي
  .“هو אنهيَء رقم تان آهو كين کڻندو”. آسرو پلڻ -آهو کڻڻ .28
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. پليگ سببان پاڙيوאرא لڎي ويا”). ٻيو كانُء پيو كان كان كري. (آٌء אكيلو يا هكڑو ڄڻو -آٌء ۽ كانُء .29
  .“گهٹيَء ۾ آٌء ۽ كانُء، ٻيو ڌڻيَء جو نانُء سڄي

  .“مون هن کي אهو كتاب آيو پايو ڏنو” For goodאڳو پوئين، هميشه الِء  -آيو پايو .30
  .سيبو =ٹوپو . “كئي  هن ُאبتا ٹوپا ڏيئي رقم ئي پوري”. אڍنگي هلت كرڻ -ُאبتا ٹوپا ڏيڻ .31
  )ُאبتا ٹوپا ڏيڻ: ڏسو(אڍنگي هلت كرڻ  -ُאبتو پير کڻڻ .32
  .وڙهيل آهن) پاڻ ۾( -َאبدو אبدو آهن) اڻ ۾پ( .33
  )جيڎي ڳالهه(אبو بحر معني سمنڈ جي بابي . وڏي يا ڊگهي ڳالهه كيائين يا بك ۾ پيو -َאبو بحر ۾ پيو .34
  “نوكري ڇڎي هاڻ گهر ويٺو אوٻاسيون ڏئي”. نکمڻو وهڻ، سستيَء ۾ وقت وڃائڻ -ُאٻاسيون ڏيڻ .35
  .“ُאڀ אکيين پيو ڏسجي. هيُء هاڻ بيماريَء مان نه چڑهندو”. ڳالهه پڌري پيئي آهي -ُאڀ אکيين پيو ڏسجي .36
  ).مرندو(بيمار هيڎي بيماري پيو ڏسي، سو كين بچندو  -ُאڀ پيو گجي، سو نيٺ ڦاٹندو .37
  .هڻڻ) زٽ(ٻٹاكون يا يٹ  -ُאڀ ڦاڙڻ .38
۾  پنجويهن رپين جي نوكري ملي אٿس، ته وتي ُאڀ” .ڦونڈجڻ، ٹانِء يا وڏאئي كرڻ -ُאڀ ۾ ترאريون هڻڻ .39

  .“ترאريون هڻندو، ڀانِء ته كا وڏي کيپ کٹي אٿس
“ !ڌڻي شال كو مٺو مينهن وسائي. مس مس אڀ ۾ ككر ٿيو آهي”. אميد وري ٿيڻ -ُאڀ ۾ ككر ٿيڻ .40

  .جي אصطالحي معني ٻاجهه“ ككر”. يعني پٹ ڏئي
  .ڌيان ڏيئي كم نه كرڻ. كم کان نٹائي، گهڑي كٿي گهڑي كٿي بيهڻ -ُאڀامنديون چٹڻ .41
. هن کي ُאڀري ورتائين ته تو چوري كئي آهي )۱. (كنهن تي ڏوه رکڻ يا אوچتو אچي مٿان پوڻ -ڻُאڀري وٺ .42

  .كتي ُאڀري ٹنگ کان ورتس )۲(
ُאتيتا ”אهي אكثر پاڻ ۾ نه ٺهن، تنهنكري . مٿان ڄاول، هك ڀاَء کان پوِء جو ٻيو ڀاُء ڄمي -אوتيتو يا ُאتوتي .43

  .معني پاڻ ۾ نٿا ٺهن. “آهن
هيُء نوكر ته رڳو ُאٿا ” .To do things off hand. مٿاڇري يا بيپروאهيَء سان كم كرڻ -ڻَאٿا مار تي هل .44

  .“مار تي ٿو هلي ۽ ُאڀامنديون پيو چٹي
هُو אٿلي پيو آهي ) ۳. (ڦٹ אٿليو معني کلي پيو، وهيو )۲. (درياه אٿليو معني ٻوڏ كيائين )۱( -ُאٿلي پوڻ .45

  .معني متو آهي
  .“منڇر ڍنڍ تي אيترא پکي ٿا אچن، جن جو نكو אٿو نكو مٿو”. ڻ، بيشمار هئڻحد نه هئ -َאٿو مٿو نه هئڻ .46
  “.هلڻ الِء زور كيائينس، پر אِٽ هڻي بيهي رهيو”. אجائي هوڏ ٻڌڻ -אِٽ هڻي بيهڻ .47
  .ڀري پييون، چور ٿيون -َאٹو آٹڻ ٿيون) ٹكيُون( .48
ل هوندو ته ماني جو אونو نه אٹو ٻڌ. (بي אونو يا هك چتو ٿي پٺيان پيس -אٹو ٻڌي پٺيان پيس) پوليس( .49

  ).رهندو
. “بخت کي אٹيون ٿو هڻي! نوكري مليس ٿي ته نٿو كري”. ڌكو ٿو ڏئي -بخت کي אٹيون ٿو هڻي .50

  ).آهي گڎهپائي، بيعقلي، بي قدري، بي شكري“ אٹون هڻڻ”گڎهه جي لت، تنهنكري =אِٽ(
آھين ته אٹي پاُء אسين به ٿا تون سياڻو ”. روאجي سمجهه سڀ كنهن کي آهي -אٹي پاُء هر كو ٿو کائي .51

  “.، تنهنجون אٹكلون سمجهون ٿا)روאجي سمجهه אٿئون(کائون 
אٹي جو ”“ ٻهرאڙيَء جو وאڻيو אٹي جو ڏئو، سو پوليس کي كَئن سامهون ٿيو هوندو؟”. ڊڄڻو -אٹي جو ڏئو .52

مڑس، رڍ جهڑو مڑس، رليَء جهڑو  -ڀيٹيو )پهاكو(“ ڏئو، گهر ۾ کائينس كئا، ٻاهر کائينس كانَء
  )אکري معني رنڌڻي جو ٻلو(ڊڄڻو  =چونكي جو ڦوسڻو

  .يارאڻي ڇنڻ -ُאٹي كرڻ .53
رقمون אٹي ۾ لوڻ كري ” )۱(بلكل ٿورو אندאز يا عدد، جنهنجي لک يا ڄاڻ نه پوي  -אٹي ۾ لوڻ .54

  .ميلي تي ماڻهو آيا אٹي ۾ لوڻ يعني ٿورא )۲. (“کاڌאئين
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ڏس جو ُאٺ تي ٿي بال کائيس جو هلندي ”. نه ٿيڻ جهڑي ڳالهه ساڻس ٿي، ُکٹيَء کينس -ُאٺ تي بال کاڌس .55
  .؟ پهاكو“ُאٺ چڑهئي به كڎهن نانگ کائي” -אشارو“ .گاڏي ۾ ٿي چڑهيو ته אونڌو كريو

  )אٺين مھيني ڄاول =אٺڑيو(تريناכ يا אٹكلي  -َאٺڑيو .56
ڊكشنري ٺاهڻ אٺكاٺيو كم   Herculean task. تمام ڏکيو كم، جو گهڻي محنت پڇي -َאٺكاٺيو كم .57

  .آهي
  )ُאتي جو ُאتي =ُאڦٹ( To kill outrightصفا ماري كهي ڇڎڻ  )۲(ڏאڍي مار ڏيڻ  )۱( -ُאڦٹ ماري وجهڻ .58
  .هن جي אچڻ الِء آتو آهيان -אڄ אچي ته سڀان ٻيو ڏينهن ٿئي .59
  .ن يا سڀاڻي، ڏينهن ٻن ۾، جلدאڄوكي ڏينه -אڄ سڀان .60
   To procrastinate ڍل يا دير وجهڻ  -אڄ سڀان كرڻ .61
  .“אڄ كلهه كنهن سان ڳالهائڻ كونهي” Now a daysهاڻي، هن زماني ۾  -אڄ كلهه .62
  .سگهوئي. هينئر يا ٿورو پوِء -אِجها كي كجها .63
  .ستايو يا آزאريو אٿس -ُאچائي کنيو אٿس .64
  .لسي) ۳(“ هتي אڇ لڳي پيئي آهي”. سڃ] ۲.[پاڻيَء جي لس، درياهه  ]۱[ אصل معني אڇاڻ پوِء معنيٰ  -אڇ .65
  ).ٻهرאڙيَء جو روאج. (لسي يا جهڻ پيار -َאڇ كرאِء .66
  .“אڇا אچي کريا آهن”. אڇا وאر -אڇا .67
  .مٿي ۾ אڇا وאر ڄمڻ، پوڙهو ٿيڻ -אڇا كڍڻ .68
  “ .به تانهري ليکجن ٿا) کنڈ بنا(تنهنجا אڇا چانور ”. نه كئي به ناموس ٿي پويئي -אڇا به تانهري אٿيئي .69
  .سچي ڳالهه ظاهر ٿيڻ -אڇا كارא پڌرא ٿيڻ .70
هن مڑس جي ”. ٻانهن جي لوڏ )۲( .An impulse of the mind. دل جي ُאڇل =مثًال من ُאڇل . ٹپو) ۱( -ُאڇل .71

  .“ٻاهر ُאڇلون אهڑيون ٿو ڏئي جو گهر ۾ ڄڻ ته لک رکيا אٿس”. وڏאئي -هٺ) ۳. (“ُאڇل ته ڏسو
  .“منهنجن אڇن ڏي ڏسي، אهو كم كري ڏي”. کي مان ڏي) پيريَء(אڇن وאرن  -سאڇن ڏي ڏ .72
  .چڱي شيِء ڏجي، چڱا پئسا وٺجن )۲. (وهنوאر يا ڀائيوאري ۾ ٺڳي نه كجي )۱( -אڇو ڏجي אڇو وٺجي .73
אئين אڇي تي كارو ”كا دאخال كو كوڙي سمجهي ته چون؛ . دאخال ٿي ويئي -אڇي تي كارو لکجي ويو .74

  “يعني אئين كوڙيون دאخالئون كير كندو؟كير لکندو؟ 
  .بنا ڏوهه ثابت ٿيڻ جي ڇٹي آيو -َאڇي كڇي ڇٹي آيو .75
  .ٿوري چوڻ سان كم كيائين -אڌ ڳالهايو كم كيائين .76
  .وڙهي، ڌאر ٿيا) ڀائر پاڻ ۾( -אڌهيون كيائون .77
  )پهاكو. (“ييا ته تري درياهه يا ته אڏ تي بيهي ره”. ٿوري خرچ يا كم ۾ منجهي بيهڻ -אڏ تي بيهي رهڻ .78
سنڌ ۾ هك گهر مسلمان جو، هك هندوَء جو ۽ אڌ گهر ٻاليشاهيَء جو ليکين، تنهن كري . سڀ -אڍאئي .79

  .ننڍي آكهه الِء אئين چون. يعني كل آكهه אيتري. “گهر ۾ ماُء ڌيَء אڍאئي ڄڻيون”. معني سڀ“ אڍאئي”
  .“ڇيڻا ڀور، ٻه گهر ٻاروُ ”). پهچائيجو سڀني گهرن کي نقصان (جهيڑא لڳائيندڙ  -אڍאئي گهرن جو زيانخور .80
ماُء کي سلهه ” .To inherit a trait of characterمائٹاڻي عادت يا كا بيماري ورثي ۾ ملڻ  -َאڍ ڇكڻ .81

  “.ساڳي بيماري ٿينديس. هوندي ته אوالد به אڍ ڇكيندو
نيتائتو هلندא حال يا پڄنديَء سارو خرچ كجي؛ يا جئن پاڻ ) مائٹن جي( -َאڍ كڍ تي هلجي) مائٹن جي( .82

  ).ڇك=كڍ. بڻ، بنياد=َאڍ. (هجن، تئن هلجي
  ؟“تنهنجي چوכ توکي ٻڌאيم، ته אنهيَء ۾ كهڑي אربع خطا كيم”. ڳرو يا وڏو ڏوهه -אربعه خطا .83
  ).ماڻهو جئن پوڙهو ٿئي تئن آزمودو پرאئي. (آزمودو אٿم -ُאس ۾ َאڇا كين كڍيا אٿم .84
توڙي אن جو کير אڇو، سو كارو ٿيڻ جو ناھي، אכ ). پڑهيائين(كين  - אכ كارא كيائين) پڑهي( .85

  .جي معني نكري ٿي“ كين”يا “ نه”تنھنكري 



[Gulqand: Idioms & Phrases]   אصطالح ۽ ورجيسون :لقندگ
 

  
6 

 
   

 To . אک ۾ رکڻ معنٰي نظر يا ڌيان ۾ رکڻ )۱(אصطالحي معنٰي نظر، ڌيان، نظردאري يا سنڀال مثًال  -אک .86
have in view )۲( ٻار אک کان ٻاهر نه كڍجي يعني نظردאريَء يا سنڀال کان ٻاهر نه كڍجي.  

   .In the twinkling of an eyeجهٹ پٹ  -אک ڇنڀ ۾ .87
  .تاب دڙكو كرڻ، ڇينڀڻ -אک ڏيکارڻ .88
  .אڻ لکو نهارڻ -אک ڊيگهه يا אک ٹيٹ كرڻ .89
אک كڍڻ سولي پر وجهڻ  )۳). (ٻوٹي אک كڍي(مکڑي ڄمڻ  )۲. (ُאڀرڻ، جئن سج אک كڍي )۱( -אک كڍڻ .90

  .يعني كنهن کي نقصان پهچائڻ سهنجو، پر فائدو پهچائڻ ڏکيو ]پهاكو[אولي 
  .ننڈ نه آئي =אک نه لڳي . ننڈ كرڻ -אک الئڻ يا لڳائڻ .91
  !ٿوري به بيماري يا تكليف نه ڏسندين -אک نه ُאٿندِء .92
  .“هن پهلوאن جي ٻن ٹن مڑسن ۾ אک به نٿي ٻڎي”. نه ليکڻ، ڌيان ۾ نه آڻڻ، پروאهه نه كرڻ -אک نه ٻڎڻ .93
. “אيترو شرאب پيتائين، جو אک نه ڏسي مڇ کي” ]نشي سببان[هوش جاِء نه هئڻ  -ڏسي مڇ کيאک نه  .94

  .پنهنجون مڇون پنهنجين אکين سان تڎهن ڏسي سگهبيون جڎهن هوش جاِء هوندو، نه ته نه - אشارو
  .“پٹ گم ٿي ويس ته אکين אڳيان אنڌيون آيس”. حيرאن ٿيو، مونجهاري ۾ پيو -אکين אڳيان אنڌيون آيس .95
 ]پيئي[אکين אڳيان پيو ”كو ماڻهو مري يا كا شيِء وڃي ته چئبو . سمجهڻ يا ياد پوڻ -אکين אڳيان ڦرڻ .96

  “.ڦري يعني אئين پيو سمجهان ته אکين אڳيان אٿم
  .“אنڌو ٿيو آهي”ڏسو؛  -אکين تي پردא چڑهيا אٿس .97
  .“رکيهن کي جيكي پٹ ساهرو ملي، سو وٺي אکين تي ”. خوشيَء سان قبولڻ -אکين تي رکڻ .98
كنهن کي کارאئڻ يا ٹكائڻ الِء خوشي يا [. تنهنجي كري كا به تكليف نه ٿيندي -אکين تي هلكو آهينم .99

  .]رאضپي ظاهري كرڻ مهل אئين چون
  .אکين جو آسرو؛ پيارو پٹ، جنهن بنا جيكر אکين אڳيان אنڌيون אچن -אکين جو آسا بند .100
سيڻكو ” )۱. (] وش ٿئي، پر پيٹ نه ڀرجيپي جنهنكري رڳو دل خ[ٿورو آٿت يا آسرو  -אکين جو ڍُء .101

  “.گود ۾ پٹ وٺبو، ته رڳو אکين جو ڍُء ٿيندو” )۲. (“پئسو אکين جو ڍُء آهي؛ آيو کاڌو
  .چشمن سان، مٺي نور سان، دل جان سان -ڀيٹيو. گهڻي خوشيَء سان -!אکين سان .102
  .] مانائتو ڳالهاِء[אنڌو  -אکين کان وڏو .103
  .“مون وٽ جيكا شيِء ڏسي، سا אکين ۾ ٿئيس”. تكڻ نظر يا ڌيان ۾ هئڻ، - אکين ۾ ٿيڻ .104
  .ساڃهه كانهيس، بي حيا آهي -אکين ۾ ديد كونهيس .105
  .كا به شيِء אهڑي طرح تڳائي کڻي وڃڻ، جو كنهن کي پتو نه پوي -אکين ۾ سرمو پائي وڃڻ .106
۽ כ אنب جي ڦار  ]وڏيون ۽ سھڻيون[هرڻ جهڑيون אکيون  -אکيون آهُوَء جهڑيون، نك آمي جي ڦار .107

  .سهڻي شكل وאري الِء چئبو. ]سھڻو ۽ ڊَوالئتو[
אها شيِء تو کي ملي ته به منهنجون אکيون ”. آٌء رאضي آهيان؛ رنج نه ٿيندس -אکيون ٿڌيون ]منهنجون[ .108

  .“ٿڌيون
  .“آٌء אکيون پائي ويٺس، ته אجهو ٿو אچين”. كنهنجي אوسيڑي يا אنتظار ۾ وهڻ -אکيون پائي وهڻ .109
  .ال، خبردאر ٿيُءسنڀ -אکيون پٹ يا جاِء كر .110
  .“אها مائٹي אکيون پوري كريو”. بنا ويچار يا ڳڻتيَء جي كم كرڻ -אکيون پوري كم كرڻ .111
  .حيرت ياعجب ۾ پوڻ -אکيون چرخ ٿيڻ .112
  .هيڻو ٿيو آهي -אکيون ڏرא ڏيئي آيون אٿس .113
  .“هن پليت کي ٿو ڏسان ته אکيون ٿيون رت ڇڎين”. گهڻي كاوڙ لڳڻ، جوش ۾ ڀرجڻ -אکيون رت ڇڎڻ .114
  .هٺيلو يا بي خيال آهي -ون كاپار ۾ אٿسאکي .115
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  .شُوكي ٿو -אکيون كڍي ٿو نهاري .116
  .אنڌو ٿي پيو -אکيون وٺي ويٺو .117
  .لڄ آيس،شرمندو ٿيو -אکيون هيٺ كيائين .118
  .ڌيان يا ويچار سان هل -אکيون هيٺ كري هل .119
  .پوري كيائين  وڃائي -אکو ڦلو كيائين)رقم( .120
  ڀيٹيو.) جنهن ۾ دكاندאر وكري جا پئسا رکن“ رאگ”. (سڀ ملكيت ناس، پئسا خالص - אگر تگر چٹ .121
  .سڀ ملكيت ناس -אلو تلو چٹ .122
  .سڀ ملكيت ناس -جهڳوئي چؤر .123
  .جهڳو، گهر: ڀنگو يا ڀونگو -ڀنگو ئي ڀينگ .124
  ).آڏو אچين. (“سڀ كنهن ڳالهه ۾ تون ٿو مون کي אڳ ڦرين”. رنڈכ يا אٹك وجهڻ -אڳ ڦرڻ .125
  ).شاهه( .“אڳ אڳرאئي جو كري خطا سو کائي”. معاملي الِء پهريائين سبب ڏيڻ -אڳرאئي كرڻ .126
  .ُאگهاڙא لفظ، گندא لفظ. ننگو، بيشرم -ُאگهاڙو .127
  .“هكڑو كاڻو كٿي نٿي אگهاڻو؛ نيٺ אگهه پيس”. قدر يا ملهه ٿيڻ، مائٹي ٿيڻ -אگهامڻ يا אگهه پوڻ .128
پڇي ته كيترא مثًال مائٹي كندي كو ). داللن وאنگر ٻول كرڻ(بيحياُء ٿي سوאل پڇڻ  -َאگهه مدא پائڻ .129

  .ڏيندא؟ ته אهي آهن אگهه مدא  پئسا
  .سڃو كري كڍڻ -ُאگهي آگهاري كڍڻ  .130
  .“جتي پوليس ننڈ ۾ آهي، تتي چور وتن אلوليون ماڻيندא”. موجون كرڻ -אلوليون ماڻڻ .131
نوكر אچي ته אلهو ٻلهو كري، سويل ئي هليو ”. جهڑو تهڑو يا مٿاڇري طرح كم كرڻ -אِلهو ٻلهو كرڻ .132

  .“وڃي
  .پرهه ڦٹي، ڀيڄ ڀني، پويون صبح - ويلوאمرت  .133
  .پيٹ سان آهي -ُאميد وאري آهي .134
  .دאڻو پاڻي -ڀيٹيو. قسمت -אن جل .135
  .دل جي درد لكائڻ الِء ٻاهرאن سرهائي ٿو ڏيکاري -אندر سڑندي کي אڳڑيون ٿو وجهي .136
  “چڱوאندر كاري کان منهن كارو ”. אندر ۾ ڇريون אٿس -ڀيٹيو. بڇڑي نيت وאرو آهي -אندر كارو آهي .137
  .אکين تي پردא چڑهيا אٿس - ڏسو . ساڃهه ويئي אٿس -אنڌو ٿيو آهي .138
  .بيهودي يا كوڙي كفايت -אنڌي كفايت .139
  .“אنگ אڙيو، ڇوكر کريو”. مائٹي ٿي - אنگ َאڙيو .140
  .كپڑو ۽ کاڌو ته ضرور گهرجي -אنگ پيٹ ته کپي .141
  .سلو، אصطالحي معني نتيجو -אنگُور .142
  ؟“جا ڄائي نه هوندي، سا مرندي كٿان” -ٹيوڀي. كوڙي تهمت ٿو رکي -אڻ رٿيون ٿو رٿي .143
  )كنهن گهڑي ٺاهي، سوڌو نه كيو אٿس. (بلكل بي آزمودگار يا مورک آهي -אڻ گهڑيو كاٺ آهي .144
  .سوאل به پاڻ ٿو پڇي ته جوאب به پاڻ ٿو ڏئي -אوٹي به پاڻ ته موکي به پاڻ .145
  “.ڦاڙهو جاتي کائي، تاتي אوجهه ڏئي”. مرڻ -אوجهه ڏيڻ .146
  .“شرאب کي كڎهين אوڏو نه وڃجي”. هو وڃڻ، كم آڻڻويج - אوڏو وڃڻ .147
   Driving: rain אوهيرو . وאَء جي زور تي مينهن ُאڇل سان ٿو پوي -אوهيرא كري ٿو وسي .148
ماڻس . (“אها ماس אهو پياس. هيُء به אهو كپڑو آهي، جو تو ورتو هو”. بلكل ساڳيو -ُאها ماس ُאهو پياس .149

  ).پڻس يعني جوڙيندڙ ساڳيو אٿس
كي هاري ناري  -אشارو. ڏאڍي جٺ كيائينس جٺ كيائينس جهڑي ٻرڙي كئي ٻارن سان يعنيאهڑي  .150

ٻارن هالک كيس ته ٻرڙي אها جٺ كين . پنهنجا ٻار كنهن ٻرڙي جي حوאلي كري، پاڻ ٻنيَء ڏي ويا
  .جوگنديَء ۾ کڻي بند كيائين
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  ).مار سان چڑهي אٺ پتڻ تي. (ڏאڍي مار کاڌאئين - אهڑي مار کاڌאئين جهڑي ُאٺ پتڻ تي کائي .151
  .تكڑو ڀڳو -אئين ڀڳو جيئن کاري هيٺان كانُء .152
  .ويندو، خرچ: ضد. آمدني، پيدאئش -אيندو .153
  “ منهنجا پئسا نه ڏيندو سو كا بادشاهه گردي آهي كَئن؟”. ظلم، ڦر لٹ -بادشاهه گردي .154
  .ن جا אگههאصطالحي معني ڌنڌو يا وאپار، جنس) جاِء =زאر +ٻوڙ =َאبا . (جتان ٻوڙ ٻاڙي ملي -بازאر .155
  .אگهه وڌيل آهن -بازאر آكري يا تيز آهي .156
  .אگهه لٿل آهن -بازאر كريل يا گهٹ آهي .157
  .وאپار چڱو ٿو هلي - وאپار جي بازאر گرم آهي .158
  .وאپار گهڻو نٿو هلي -بازאر ماٺي يا موڳي آهي .159
  .مڑڻ) كنهن ڳالهه تان( -باز אچڻ .160
  .نكي چوکي آهين تون شيِء كهڑي آهين؟ يعني ليکي -كهڑي باغ جي موري آهين؟ .161
  . توبهه كيائين -بان ڀريائين .162
  توبهه كيائين. جانو ڀريائين .163
  توبهه كيائين. گيسي كيائين .164
  .ٿي ويو، گهڻو كاوڙيو) ڳاڙهو(باهه جو روپ  -باهه ٿي ويو .165
  .]ڌكار جو ڳالهاُء[مون کي نه گهرجي  -باهه ڏيانس .166
  نه گهرجي ]چلهي ۾ پوي[ -بٺ پوي .167
  جينه گهر. ]بن ۾ پوي  [ -ٻن پوي .168
  نه گهرجي -کڎ پوي .169
  نه گهرجي ]کوهه ۾ پوي[ -کہ پوي .170
  نه گهرجي -مچ ۾ هڻانس .171
  نه گهرجي ]دوزخ  =جهنم [ -جهنم ۾ پوي .172
  نه گهرجي -אوڙאهه جي تري ۾ پوي .173
  نه گهرجي ]مانائتو ڳالهاُء[ -خير ٿو گهرجي .174
سڀ شيِء کي باهه لڳي ويئي ”. مهانگو ٿيڻ )۲(توکي به ٿوري ڳالهه تان باهه لڳي، . كاوڙ لڳڻ -باهه لڳڻ .175

  .“آهي؛ يا سڀكا شيِء ٻري ويئي آهي
توکان ڳالهيون لكائي ٿو، پر آٌء جيكر بتانو به كڍي ”. ڳجهي ڳالهه كڍي ظاهر كرڻ -بتانو كڍي وٺڻ .176

بتانو يعني كپڑي ٹكر، جو پڳڑيَء جي אندرאن هن الِء وجهن ته پڳڑي كجهه وڏي ڏسڻ ۾ אچي [“ وٺانس
  .  ]۽ پاسا کڑא ٿي بيهن يا ڀت

  ]مٹي جي ماڻهوَء وאنگر چري پري نٿو[. كم نٿو كري. ماٺ كري ويٺو آهي -بت بنجي ويٺو آهي .177
  .“پرאون لڎن مان ٻه لڎون هن بٹئي كيا”. ]فصل مان[حصو يا پتي کڻڻ  -بٹئي كرڻ .178
. “ڑא خرچ كريانمون وٽ بربال ٹكا كينهن جو آٌء אه” ill-golten  moneyحرאم جا پئسا،  -بربال ٹكا .179

  .]پهاكو[.“پرאڻي ڳوٿري بربال ٹكا”
  .“قابليت ۾ هن سان كو به بر ميچي نه سگهندو”. “كلهو هڻڻ” -ڀيٹيو. برאبري كرڻ .180
  . سڃ لڳي پيئي آهي -برهما پيونچي .181
  .سڃ لڳي پيئي آهي -هتي ككڑ پيا دس هڻن .182
  . سڃ لڳي پيئي آهي -كنگ پيا رڙن .183
  . ]سڃ لڳي پيئي آهييعني [ -!بازאر مصطفي جي خريدאر خدא .184
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  .“بريز بريز اليو ڏين  אچن ته”. ]ڄڻ ته كا مصيبت پيئي אٿس[. אجائي گهڻي تكڑ كرڻ -بريز بريز الئڻ .185
  .ڊڄڻو، گيدي) ٻكريَء جي دل جهڑو( -بزدل .186
אلي . نه كتاب نه ُאن جا پئسا ڏنائين. مون کان كتاب ورتائين پوِء نه بز نه بز جي بها” -بز نه بز جي بها .187

  “.ويو
  .“هو مهيني کن کان بستري دאخل آهي”. “کٹ وٺي پوڻ”بيمار پوڻ،  -ستري دאخل ٿيڻب .188
  .]بسڑ يعني ججهي ڌڌڙ، جنهن ۾ پير אندر هليو وڃي[. سڌي جوאب ڏيڻ کان نٹايائين -بسڑ ۾ پير هنيائين .189
  )ٻين مان. (عيب يا ويكون كڍڻ -بصر ڇلڻ .190
  .“ماڻهو بک ۾ پيا پاهه ٿين ڏكار ۾ ٿري”. بک سببان ڳرڻ يا ضعيف ٿيڻ -بک ۾ پاهه ٿيڻ .191
  .ٻاهرאن ساڌو، پر אندر َאٺوري -ٻگھلو ڀڳت .192
   Hypocrite. ٻاهرאن ساڌو، پر אندر َאٺوري -אزرق فقير .193
  . ]سور سببان[ڦٿكي يا لڇي پيو  -بل پيو کائي .194
  .هڻڻ) زٽ(كوڙي ڳالهه ٺاهڻ، يٹ  -بوتو بنائڻ .195
  ).بيماريَء مان(سامت ۾ آيو، چڱو ڀلو ٿيو  -بود آيو .196
  .خوشيَء ۾ آيو آهي -ڀريو آهيبود  .197
  . “چمن جو چهچٹو ڏسي دل بهار بهار ٿئي ٿي”. ٹڑڻ، گهڻو خوش ٿيڻ - بهار بهار ٿيڻ .198
  .“تنهنجي ڏٺي، منهنجي دل باغ باغ ٿي آهي”. باغ باغ ٿيڻ .199
  .كنهن كم الِء ُאدم يا كشالو كرڻ -بيٺ ٻڌڻ .200
  .كنهن كم الِء ُאدم يا كشالو كرڻ -كمر كشڻ .201
  .الِء ُאدم يا كشالو كرڻ  كنهن كم -سندرو ٻڌڻ .202
بيٺل ته لک جو، كريو ”. ]سڎجي ٿو“ ويٺل”پينشن وאرو [. مرتبي يا عهدي وאرو، وڏو ماڻهو - بيٺل ماڻهو .203

   ]پهاكو[. “ته كک جو
نوكريَء يا عهدي ۾ [. “بيٺي ٻنيَء مان ٻه نياڻيون ُאكاليائين ۽ جاِء به جوڙيائين”. بيٺالئي -بيٺي ٻني .204

  .]ٿيل ٻنيَء سانهئڻ جي ڀيٹ فصل تيار 
  .بنا دير يا אجهو ٿو אچان -بيٺي پير ٿو אچان .205
   To knit the brow ). كاوڙ يا روسامي سببان(پيشانيَء ۾ گهنڈ وجهڻ  -بينو چاڙهڻ .206
  . پيشانيَء ۾ گهنڈ وجهڻ -سونڈ پائڻ .207
  .پيشانيَء ۾ گهنڈ وجهڻ -سڄي مڄي وهڻ .208
   .Hold in abeyance. كا ڳالهه فيصل كرڻ ڌאرאن حال ڇڎي ڏيڻ -بيَء ۾ رکڻ يا رهڻ .209
نوكريَء الِء وتي ٻاٿون کائيندو ”. كوشش كرڻ ]אجائي[ساهه گهٹي زور ڏيڻ ۽ پوِء معني  -ٻاٿون کائڻ .210

  “)رلڻ ثاب نٿو پويس(يعني تكليفون كندو 
  .پاسخاطري كندڙ: ٻه אکيو. پاسخاطري، ھكڑي سان ھكڑي ۽ ٻين سان ٻي ھلت -ٻه אکيائي .211
مائٹن تي ”. پنهنجي باهه ٻاري پنهنجو ديگڑو چاڙهڻ אکري معني. كمائي كرڻ) پنهنجي( -ٻارڻ چاڙهڻ .212

  .“بدرאن پنهنجي ٻار چاڙهه  ڀاڙڻ
   ]ندي، درياه =ٻانڈ[. “هيتريون مانيون ٻانڈ وجهندس ڇا؟ ٿوريون ڏيو”. אجايو وڃائڻ -ٻانڈ وجهڻ .213
  .ظاهر نه كجڳالهه  -ٻاڦ نه كڍج .214
  .هن چغلي هڻي ٻارڻ ٻاريو. معاملو پيدא كرڻ -ٻارڻ ٻارڻ .215
  .کهرو يا אڻ وڻندڙ نه ڳالهائجي -ٻاڙو نه ٻولجي .216
   ]پورو بنڈ =ٻانڈ[. ڇتو يا چريو ٿيو آهي -ٻانڈ ٿو ٻهاري .217
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  .چريو ٿيو آهي -كک كپڑيون ٿو ميڑي .218
  .چريو ٿيو آهي -كل ٿركي אٿس .219
  همرאهه يا مددگار -ٻانهن ٻيلي .220
يعني אجايو هٺ كري . “هن جي ته رڳو سڃ جي ٻانهن پيئي لڳي”. دم هڻڻ، وڏאئي ڏيکارڻ - ن لڳڻٻانه .221

  .ٿو
  .وڏيَء پڄنديَء وאرא آهيو - ٻانهون ڊگهيون אٿو .222
  .“نوكريَء الِء كوشش كيائين، پر ٻاڻ كو نه لڳس”. سوڀارو ٿيڻ، مرאد پوري ٿيڻ -ٻاڻ لڳڻ .223
  .سعقل کٿو אٿ -ٻاهتريو آهي يا ٻاهتر ۾ آيو آهي .224
. پئسو كونهيس ته به ٻاهريون ٻنو رکي پيو هلي )۱(رکڻ ) نمونو(ٻاهريون ماُن يا ڊول  -ٻاهريون ٻنو رکڻ .225

يعني ٻاهريون نمونو אهڑو אٿن، ڄڻ ته پاڻ ۾ ٺهيل . پاڻ ۾ ٺهيل كينهن ته به ٻاهريون ٻنون رکن پيا )۲(
  .آهن

  .ڇڑو ڇانڈ آهي -ٻائي نكا ٻٹي אٿس .226
  .ڀني سان אڍنگو هليو آهيس -سڀني سان ٻٻر پوکيا אٿس .227
  .نامرאد ۾ ٿو ُאميد رکي - ٻٻرن کان ٿو ٻير گهري .228
  .To be at sixes and sevensمونجهاري ۾ پوڻ  -ٻٻيون منجهڻ .229
  .“ُٻٹ ٻڌي هوאئين، تنهن كري سڃاڻڻ ۾ نٿي آيو”. אکين کان سوאِء ٻيو سڄو منهن ۽ مٿو ڍكڻ -ُٻٹ ٻڌڻ .230
  .ٿسٻنهي طرفن کان فائدو ٿيو א -ٻِِٹڻ متي אٿس .231
  .کٹل آهي -ُٻٹي ٻكري به در تي كانهيس .232
  .منجهند جو وقت گذאرڻ -ُٻپهرو كرڻ .233
  .نه ملڻ وאري رقم وصول كيائين -ٻڎل رقم تاري آيو .234
  .شرم نٿو אچيس، پاڻ مركي ٿو -ٻڎڻ ويو آهي نكري لڎڻ آيو آهي ياد .235
  .شرمندو ٿيڻ -)شرم ۾(ٻڎي وڃڻ  .236
  .ڏسو؛ باهه لڳڻ) باهه =ٻرندي . (پليگ يا ٻي كنهن آفت کان ڀڄي پاسو كجي -ٻرنديَء کان پاسو كجي .237
  .“سركاري پئسا کاڌאئين ته هاڻ ٻري آئي אٿس”. كا مصيبت يا אلزאم אچڻ -ٻري אچڻ .238
  .ڏسو؛ باهه لڳڻ. تمام مهانگو ٿيڻ -ٻري وڃڻ .239
  .“رقم کي ٻڑي ڏيئي ڇڎ”. وאرڻ، رد كرڻ - ٻڑي ڏيڻ .240
  .“سڀ مال ڦري ويس. ڌאڙيل ٻكر ٻُوساٽ كري”. زبردستي، جنهن كري كڇڻ نه ملي -ساٽٻكر ٻوُ  .241
تنهنجي ٻكري کاڌيم ”كاوڙيل کي ماٺ كرאئڻ الِء چون ته . تنهنجو ڏوهي آهيان -تنهنجي ٻكري کاڌيم .242

  .“، هاڻ معاف كر)كيم  خطا(
  .ٻن ڌرين جي وچ ۾ جهيڑو كرאئڻ -ٻه گهر ٻارڻ .243
  . هك ڌر جي مرضي ٿو رکان ته ٻي ڌر رنج ٿي ٿئي -ٻن باهين ۾ آهيان .244
  .ٻن باهين ۾ آهيان. ٻن خيالن ۾ آهيان -ٻن ٻيڑين ۾ آهيان .245
  .پٹ ڄائس -ٻنڀو پٹيس .246
  ).هاڻ ُאهو كونهي، جو سندس جاِء جو ٻنڀو پٹي وهي(جيكو אوالد هوس سو مري ويس  -ٻنڀو پوريس .247
  ).غيره کيخرאبيَء و(بند كرڻ، روكڻ  -ٻنجو ڏيڻ .248
جي ٻنڌ ڀڄي پيئي آهي؛ هكڑي کي بکيا ڏي ته ٻيو بيٺو   فقيرن”. عام جام يا هر گهڑيَء אچڻ -ٻنڌ ڀڄڻ .249

  ).بند، پاڻيَء کي روكڻ الِء=ٻنڌ. (“ئي آهي
  .منجهند جي مهل، ڌرتتي، مڌيان -ٻن ُسين ۾ سج .250
  .چڱو فائدو ٿيس، ڀاڳ وريس - ٻنو ڀڄي ٻاري ۾ پيس .251
  .“سوجهرو كرڻ”. ڻمڑسي يا همت كر -ٻوٹو ٻارڻ .252
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  .قول ۾ قابو آهيان، אنجام كيل אٿم -ٻول ۾ ٻڌل آهيان .253
  .سڀني کي هك جهڑو سمجهڻ -ٻئي אکيون برאبر كرڻ .254
  .كو به فائدو نه ٿيس -ٻئي جهان ويس .255
  .אنجام نه پاڙڻ كري تكليف ۾ وڌאئين -ٻيجاري ڏنائين .256
  .مرאد پوري ٿيس، كم رאس ٿيس -ٻيڑא ٻني لڳس .257
  و نقصان يا خرאبي پهچائڻ كنهن کي وڏ -ٻيڑي ٻوڙڻ .258
  ).دغا =ٻيجاري(ٻيجاري ڏنائين، دالسو ڏيئي ڦري ويو  -ٻيڑيَء چاڙهي ڦرهو الٿائين .259
  .“ماستر ٿو كالس ڇڎي ته ڇوكرن جي ٻيگهي ٿي مچي”. چڱو وجهه ملڻ -ٻيگهي مچڻ .260
  .“ههڑن ماڻهن سان ڀاڄيَء وאٽ رکڻ ئي نه گهرجي”. شيِء شكل ڏيڻ وٺڻ جو رستو - ڀاڄيَء وאٽ .261
  .سڀاڳو، سدورو، چڱي سڀاَء وאرو -ڀاڳ ڀريو .262
  .حصيدאر، پتيار، ڀائيوאر -ڀاڱي ڀائي .263
  .پرچاڻي كرڻ )۲. (نيكي كرڻ )۱( -ڀال ڀالئڻ .264
. ماڻهو لڎي ويا ته سڄو پاڙو پيو ڀان ڀان كري )۱. (سکڻو يا سڃو هئڻ، پورو آوאز كرڻ -ڀان ڀان كرڻ .265

  .ضعف سببان مغز پيو ڀان ڀان يا ڌאن ڌאن كري )۲(
  .ڀنڻ پيو אٿس، سک ڦٹو אٿس -نوא ڏور لڳو אٿسڀا .266
  .ڌڻيَء جي رضا تي رאضي رهڻ -رهڻ  ڀاڻي ۾ ڀنو .267
  . طبيعت کي وڻڻ -ڀانِء پوڻ .268
  .غريب سڀاَء جو آهي -ڀت جو ٹنڈڻ آهي .269
אيترא گهڻا جو ڀترن سان ملي سگهن ٿا يا . “אنب هيل ڀترين لڳا آهن”. گهڻا ٿيڻ، سستو ٿيڻ -ڀترين لڳڻ .270

  .آهنڀترن وאنگر جام 
  .پشيمان يا شرمندو ٿيو -ڀت سان منهن لڳس .271
  .“منهنجو حصو به تون کڻ؛ ڀلي ته تنهنجو ڀت گهاٹو ٿئي”. وڌيك فائدو ٿيڻ -ڀت گهاٹو ٿيڻ .272
  . אجايو رڳڑو كيائين: ٺهيو ٺكيو كم کاريائين -ڀت ۾ كٻر وڌאئين .273
  .ٺهيو ٺكيو كم کاريائين -کوهه ۾ کودو وڌאئين .274
  . سڑيل يا پرאڻي شيِء -ڀتو ڀاڻ .275
  .سڑيل يا پرאڻي شيِء -سڑيو ساڙ .276
  .مرڻ کي ويجهو آهي -ڀتيَء ڀر تي آهي .277
  )كئن ڀڃجي ۽ گهڑجي(ڳڻ ڳوت، عقل  -ڀڃ گهڑ .278
  .موكل ڀرجي آئي، باقي ٻه ڏينهن. پورو ٿيڻ -ڀرجي אچڻ .279
    .To strave in a cook-shopهوندي سوندي لنگهڻ كڍڻ  -ڀريَء ٻير هيٺ بک مرڻ .280
  .هوندي سوندي لنگهڻ كڍڻ -مرنپاڻيَء مٿي جهوپڑא مورک ُאڃ  .281
  .كم کي بار ٿو سمجهي، دل ڏيئي كم نٿو كري -ڀري الهڻي אٿس .282
  .هك ٻئي پٺيان گهڻن جو مرڻ -ڀڳڑن وאنگر ڀڄڻ .283
  .“نوكري نٿو كرين ته ڀلي كري آئين”. هليو وڃ -!ڀلي كري آئين .284
  .نقصان يا خرچ ڀري ڏيڻ -ڀن ڀرڻ .285
سوريتيَء سُور، אوريو אڻ سوريتيَء سين، هن ”) پنبڻي=ڀنجر (ويچار يا ڏک ٿيڻ، قياس پوڻ،  -ڀنجر ڀرڻ .286

  .“جو ڀنجر نه ڀريو، هوَء وڃي ٿي وهلور، كو جو پرאيائين پُور، אڳي کان به אڳرو
  ).رقم. (אجايو خرچ ٿيڻ - ڀؤ ڏکڻا ٿيڻ .287
  .جا ڳالهه كرين پيو، سا بند رک -ڀورو ڀاُء كر .288
  .ڳجهارت يا ڳجهي ڳالهه سمجهه ۾ آئي -ڀورو ڀڳو .289
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  .بيمار پيو، بيماريَء جا ڏک ڏٺائين -ڀوڳيائينڀوڳنا  .290
אهو كم كندين ته سڀ كو ڀون ڀون كري ”. مکين وאنگر ويڑهي وڃڻ، چيڑאئڻ -ڀون ڀون كري وٺڻ .291

  . “وٺندِء
  چيڑאئڻ -کٿ كرڻ .292
  ).كرאئيَء جو كنڈو  =ڀيڎي(تور ۾ ٺڳڻ  -ڀيڎي هڻڻ .293
  .پنڌ كرڻ، وري وري وڃڻ -ڀيرא كرڻ .294
هوندو، سو جي كنهن ڏينهن نه ) ويندو(ماڻهو كنهن وٽ روز ڀيرو كندو جو . وאرو گسائڻ -ڀيرو ڀڃڻ .295

  ).وאرو گسايائين(ويندو، ته چئبو ته هن ڀيرو ڀڳو 
  .ڌمكائينس -تاب دڙكو كرينس .296
  .ڊپ ۾ رکينس -تاب ۾ رکينس .297
  : ڀيٹيو. אچ وڃ پيو كري، رلي ٿو -تاڃي پيٹو پيو كڍي .298
  . אچ وڃ پيو كري -پنجا ستا پيو كڇي .299
  . אچ وڃ پيو كري -يو كريچرخ شماري پ .300
  .אچ وڃ كرڻ -ڌرم جا ڌكا کائڻ .301
  .آهي) چڱي زאل(رڄ چڱو مڑس  -تاڃيَء پيٹي پٹ آهي .302
  .چوٹيَء تائين ڀرڻ، ڍئي ڇڎڻ -تار كرڻ .303
  .کپي يا کٹي ويو -تاڙ ڏيئي يا تاڙ کائي ويو) پاڻي( .304
  .وאئڑو يا حيرאن ٿي ويو -تال مُول گم ٿيس .305
  .ينتكڑ يا تاكيد كيائ -تاهُوت التائين .306
  .“ڀاُء جو تاُء ڇو نه ُאڀرندس” To feel strongly. كنهن جو گهڻو خيال ٿيڻ -تاُء ُאڀرڻ يا אچڻ .307
  ).ڄڻ ته אسين سندس زيردست آهيون(אختياري يا حكم ٿو هالئي  -تبل ٿو هالئي .308
  .گهڻو باسي بلكل ٿورو ڏنائين. وڏא אنجام كري پوِء پوري طرح نه پاڙيائين -تتر ڏيکاري ڀتر ڏنائين .309
   .With speedجهٹ پٹ  -ت وهندوت .310
   While the iron is hot.ٺهه پهه، يكدم  -تتي تاِء .311
  .مرڻينگ پيو آهي، ڄاڻ ته مئو -تٿان پٿان پيو آهي .312
  .گهڻو آزאريو يا ستايو אٿس -تپائي ڏنو يا کنيون אٿس .313
  .ستايو אٿس -باهه ٻاري ڏني אٿس .314
  .ستايو אٿس -ُאچايو אٿس .315
  .تمام گهڻو كاوڙيو -تپي ڳاڙهو يا لوهه ٿي ويو .316
  .تمام گهڻو سکي آهي -تخت تي چڑهيو ويٺو آهي .317
  .هكالي كڍيائينس -تڎو کڻايائينس .318
  .جتي زאلون يا مرد אعزא پرسيَء الِء وڃن -تڎي تؤنريَء تي .319
  ).كفن يا كائَي بنا(تڎي ويڑهه آهي يعني אيترא ماڻهو ٿا مرن جو فقط تڎي ۾ ويڑهي کڻجن ٿا  .320
  .ني كجهه موجودאت رکبييع“ تر رکبو”. موجودאت -تر .321
  .خبر چار كڍ، سڌ سماُء وٺ -تر ڀاُء لهه .322
  .ذرو پرزو=ٿورڙو، تر جؤ -تر جيترو .323
  .پٺڀرאئي كرڻ، ٹيكو ڏيڻ -ترجيح ڏيڻ .324
  .مٿاڇرو كم كيائين -تركتال جو كم كيائين .325
  .ڇڎي ويو) پڑهڻ ۾ كو ٹكر( -ترכ هنيائين يا هڻي ويو .326
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  ).دغا باز يا کوٹي ماڻهوَء الِء אئين چئبو(ڙي کائي ويندو نفعي کان אڳي مو -تر کان אڳي بر کائي ويندو .327
  אندر جلي ويس -ترو ئي لڳي ويس .328
  .سڑي ويو -אندر جلي ويس .329
  پڄري ويو  - سڑي ويو .330
   .To be utterly mortified or discomfitedباھ وٺي ويس  -كارو ٿي ويو .331
  .  كم جو پورאئو ٺهه پهه کپيس -تريَء تي بهشت کپيس .332
  .كم جو پورאئو ٺهه پهه کپيس -ڏאڙهون ٿو گهريڏينهن پكا  .333
مارئيَء کي عمر سومري پرڻجڻ الِء ڏאڍא زور كيا، پر هوَء چوي ته ”. نه مڃڻ يا نه قبولڻ -تريَء تيل نه لڳڻ .334

  .يعني كين پرڻبيس“ .هن تريَء تيل نه لڳي
  .ٺهه پهه، جهٹ پٹ -تري کڑي .335
  “.אڍنگا خرچ، سي سگهو ئي ترين ڀر ٿيندא جن گهرن جا”. بلكل سقيم حالت کي پهچڻ -ترين ڀر ٿيڻ .336
 )۲. (“ڌيَء الِء گهڻئي تڑ تانگهيائين پر مائٹي אڃا كا نه ٿي آهي”ڦولهه يا جاچ كرڻ،  )۱( -تڑ تانگهڻ .337

يعني جيترو آزمودو هن “ .هن جيكي تڑ تانگهيا آهن، تن مان تو אڃا پاڻي نه پيتو آهي”. آزمودو پرאئڻ
  .انهيکي آهي تنهن جي توکي پتي به ك

  .  ڌمكايائينس -تڑي ڏنائينس .338
  .ڌمال كڍيائينس، ڌمكي چاڙهيائينس .339
  )ملك وغيره(ناس يا چٹ ٿي ويو  -تلف تارאج ٿي ويو .340
  )پئسا وغيره(لكايائين،  -تل كيائين .341
  .کسي ڌאڳا، يا سڳا ٿي ويو -تندون تارא ٿي ويو) كپڑو( .342
  ). ُאڃ بک سهڻ جي(بدن کي سختي  -تن کي تسو .343
  کي سختيبدن : جيَء کي جفا .344
  بدن کي سختي: ڏيل کي ڏאکڑو .345
  .ساڳي ڳالهه وري وري پيو كري -هن جي אها ئي تندري وאري تار هلي אچي .346
  .Harping on the same subject. ساڳيو سر پيو آالپي .347
  .بلكل بيزאر يا هالک كيائين -تڻ مڻ تپائي ڏنائين .348
  .“هك پاُء אٹي جو ويلي تي ملي ٿو هر هك قيديَء کي تور تريو”. ساهميَء ۾ تريل، پورو وزن -تور تريو .349
  .ڌڻيَء تي ڀاڙڻ، ڌڻي ۾ آسرو -توكل جو ترهو ٻڌڻ .350
  .“تركتال جو كم كيائين”ڏسو؛ . مٿاڇري طرح -تير تكلي تي .351
  .جيكو فائدو ٿيڻو هو سو ُאتي ئي ويو -تيل ترن مان ويو .352
   To make mountain of a mole-hill. ٿوريَء ڳالهه جو وڏو وڌאُء كرڻ -تيليَء مان ٿنڀ كرڻ .353
  . “آنڑيَء مان كانڑي”ڏسو . ٿوريَء ڳالهه جو وڏو وڌאُء كرڻ -نوڙيَء مان نانگ كرڻ .354
  .پرزא پرزא ٿيو -تيليون تيليون يا تيليون تاכ ٿيو) جهاز( .355
  ؟“אهو تين ۾ نه تيرهن ۾، אنهيَء کي پڇي كير ٿو”. كنهن به ليکي يا شمار ۾ نه -تين ۾ نه تيرهن ۾ .356
  Excommunicate. نيات مان كڍڻ -ٿالهيون الهڻ .357
  .“هو پرאئي مال تي ٿانُء سڌ كرڻ ويٺو آهي”. خيرאت كرڻ، ٻين کي مفت کارאئڻ - ٿانَء سڌ كرڻ .358
  .“هيُء نوكر كٿي به ٿانُء نه پائيندو”. ٹكاُء يا جٹاُء كرڻ -ٿانُء پائڻ .359
  ).جي بت کي ٿڌא لڳن( سوٹي كپڑא  -ٿڌא كپڑא .360
  .“ٿڌ ۾ كو عالج كر”سويل ئي  )۲(“ ٿڌ ۾ ئي كم الهي אچ”. ي ٿڌي پهر ۾ ئيصبوح ج )۱( -ٿڌ ۾ ئي .361
  .ٺريو، كاوڙ گهٹيس -ٿڌو ٿيو .362
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  ؟“تو جهڑو نر مڑس كئن ٿڌو ٺكر ٿي ويٺو آهي”. بي همت، ليلهر -ٿڌو ٺكر .363
  .ڏک يا אرمان مان ساهه کڻڻ -ٿڌو ساهه کڻڻ .364
  “.ڏئو ٿڌو كر”وسائڻ،  -ٿڌو كرڻ .365
אِتي ٿڌو ”كرڻو هجي تنهنجو سعيو نه كرڻ، آلسي يا سست ٿي وهڻ جو كم  - ٿڌو مانجهاندو كرڻ .366

  “مانجهاندو كري ويٺا آهيو؛ كم تي نه چڑهندא ڇا؟
  “.مڑس ُאهو جو ٿڌي كوسي صبر سان سهي”. گرمي سردي، سک دک، مشكالت -ٿڌي كوسي .367
گهڻئي ٿڌيون كوسيون ”. چٹ به كرڻ ۽ دڙكو به ڏيڻ، سڀ אپاَء كم آڻڻ -ٿڌيون كوسيون ڏيڻ .368

  .“ڏنيونمانس پر كين سچي كيائين
  .ُאتي جو ُאتي -)جهليائونس(ٿڎي تي  .369
  .אنجام كري ڦري نه وڃجي -ٿك ڦٹي كري نه چٹجي .370
  . جو ڳالهه دل ۾ نه سانڍي، ٹرڙو -ٿورڙو ٿانُء .371
  ٹرڙو -هلكو .372
  ٹرڙو -هلك هورو .373
  .ڀالئي كرڻ، ٿڌو ٿورو كرڻ، كنهن مطلب الِء كنهن سان ڀالئي كرڻ -ٿورو الئڻ .374
  .“پير هيٺان ٺكري ڏيڻ”ڏسو؛ . کارڻ -ٿيڑ ڏيڻ .375
  .“كم كري كري ٻانهون ٹارو ٿي ويون آهن”. سكڻ، سخت ٿيڻ -ٹارو ٿيڻ .376
  ).تيزي=ٹاكلو(“ كرت كار نه كندو ته گهر ۾ ويهي ٹاكال گهڑيندو ڇا؟”. אجايا كم كرڻ -ٹاكال گهڑڻ .377
   .To be sunburntكاوڙ يا ُאس لڳڻ سببان ) ٹامي جهڑو. (منهن ڳاڙهو ٿيڻ -ٹامڻي هڻڻ يا ٿيڻ .378
  “.ٻارن ٹان ٹان مچائي آهي”. بك كرڻ - ٹان ٹان مچائڻ .379
  .جهٹ چڑي پوندو آهي -ٹانڈيَء تپڻو آهي .380
  .معاملو وڌאئڻ -ٹانڈي ۾ آهوتي وجهڻ .381
  .“هن ويٺي ويٺي ٹٻ پڑهيو ته پنج ڏينهن نل بند ٿيندא”. אجائي يا كوڙي ڳالهه كرڻ -ٹٻ پڑهڻ .382
   Squint-eyed. ٹيڎو ماڻهو -ٹٻر ۾ ٹاڻو .383
  .گهت =صبح ويو سانجهي آيو، هكڑيائي ٹٻي  )۲. (ويچار =ٹٻي ) ۱. (ٹٻيَء ۾ پئجي ويو .384
  .“ٹٻيون ڏيئي مس مس قرض الٿائين” . گهوتا کائي، سختيون سهي، جئن تئن كري -ٹٻيون ڏيئي .385
  .ٿوري ٿوري پنڌ کان پوِء، جلد جلد -ٹپ ٹپ تي .386
عملدאر سان אڍنگو هلندو ته ُאتي ئي ٹپڑ ”. لڎאئي يا هكالي كڍڻ -ٹپڑ ٻڌאئڻ يا كلهي تي کڻائڻ .387

  “.ٻڌאئيندس
  .“سٹا هڻندو ته ٹپڑ ٹيشن تي”. رقم چٹ -ٹپڑ ٹيشن تي .388
  .אفعال يا لڇڻ كونهيس )۲. (وسعت يا پئسو كونهيس )۱( - ٹپڑ كونهيس .389
  .مفت ۾ فائدو ٿيس -ٹكر كري گيهه ۾ پيس .390
  .سيکت کائي سڌو ٿيو -ٹك مان ور لٿس .391
  .وڏ ماڻهپي كرڻ) אجائي( -ٹكو ڏيئي ٹانڈو کڻائڻ .392
  .وאسطا ڇنڻ، الڳاپو نه رکڻ -ٹڳا ٹوڙڻ .393
  .وڏאئي ڏيکارڻ، هٺ كرڻ -ٹنڈ تي ٹوپي رکڻ .394
  .“ڀن ڀرڻ”ڏسو؛ . کوٽ جو پورאئو كرڻ -ٹنگ ڀرڻ .395
  .ُکٹي، کوٽ ٿي -۾ ٹنگ پيو) رقم( .396
  .ووهٹ ٹنگ کڻي بيٺ. منڈو ٿيڻ )۲. (رقم ٹنگ کڻي بيٺي يعني کٹي پيئي. کٹڻ )۱( -ٹنگ کڻي بيهڻ .397
  .رٿ ڦيرאئڻ، خيال الهڻ -ٹڻ ڊאهڻ .398
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  .وجهه وڃائڻ -ٹڻ ڀڃڻ يا گسائڻ .399
  “.درويش جا ٹوپا ئي پنهنجا”، هلت، )سيبو( -ٹوپو .400
  “.نوكري الِء گهڻئي ٹوالكا کاڌאئين، پر كا نه مليس”. تكليفون سهڻ، رلڻ -ٹوالكا کائڻ .401
  .سوڀارو نه ٿيو -ٹي دאڻيون وڌאئين .402
  .سڀ وאسطا ڇڎيم -ٹيھ ئي ٹويا ڇڎيم .403
هك وאڻيو אن وغيره وكڻندڙ هو ته زאل کي  -אشارو . ٺڳيَء جو حساب -ٹيئونَء ماُء پنجوَء وאرو حساب .404

َאن . تنهنجي معنٰي ته سير אهڑو ڏيم جنهنجي تور ٹي پاَء هجي“ .ٹيئونَء ماُء، سير کڻي ڏيم”چوندو هو ته 
אئين تور ۾ ٺڳيون . ندي هيسكري سڎ كندو هوس ته هوَء پنج پائو سير ڏي“ پنجوَء ماُء”خريد كرڻ مهل 

  .كندو هو
ٻلي אڳيان ٺكاُء كبو ته ڀڄندي، پر ٺاٺارن جي . (نٺر آهي، ڌכ بجي تي هريل آهي -ٺاٺاركي ٻلي آهي .405

  .)ٻلي ٺك ٺك ٻڌڻ تي هريل، سا نه ڀڄندي
  .چڱو ماڻهو ويو ۽ خرאب مليو -ٺاٺ وڃي ٺكر آيو .406
  .جهجهو ناڻو كمايائين -ٺالهي ٻڌא ٹكا كمايائين .407
  ).ڦٹ=ٺپ. (رאضي يا خوش ٿيو -يسٺپ ٺر .408
  .“ٹك مان ور الهڻ”ڏسو؛  -ٺپي سنئون كرڻ .409
  .“ڳوٺ وڃي ٺكاُء كيوسين”. پهچڻ -ٺكاُء كرڻ .410
  .كلنك אچڻ، ڏوهه پوڻ -ٺكر ڀڄڻ .411
  .جاچي جوچي، ٻوالئي ٻوالئي -ٺكي ٺوكي .412
  “.אشرאف کي آدر ڏجي، پر لچ کي ٺكرين تي نچائجي”. تعدي يا جٺ كرڻ -ٺكرين تي نچائڻ .413
  .نقصان پيس، خرאبي پهتيس -کاڌאئين ٺوكر .414
  .جهٹ پٹ، ترت -ٺڑ ٺپ يا ٺهه پهه .415
  .“هو ٺينگيمڑدي پيو گهمي، كنهن جي كاڻ كانهيس”. فكل يا بي پروאهيَء سان -ٺينگيمڑدي .416
  .ٿوري كم ۾ نه منجهه -پاٽ پاڻيَء ۾ نه ٻڎ .417
  ).پلٿي مارڻ =پاٹوڙא کوڙڻ. (گهڻي کائڻ الِء ٺهي ٺكي سنڀري ويٺو -پاٹوڙא کوڙي کائڻ لڳو .418
  .خسيس كم ٿو كري، جن مان گهڻو فائدو يا ڍُء نه ٿئي -پاپڑ ٿو ويلي .419
  ).كنهن ڏکئي كم يا بيماري مان(لنگهڻ  -پار پوڻ .420
  .“אهڑين پنگتي خرאبين جون پاڙون پٹي كڍڻ گهرجن”. بنياد كڍڻ -پاڙون پٹي كڍڻ .421
  ڀڄڻ جا سعيا ٿو كري - پاسا ٿو كوئي .422
سٹا هنيائين ”. کٹڻ )۲(“ .کوڙيو ته هن سڀ ملكيت لٹي پوري كئي پڻس پاسو”. مرڻ) ۱( -پاسو کوڙڻ  .423

  .“ته سگهو ئي پاسو کوڙيائين
سڀ كنهن ڳالهه ۾ تون هن جو پاسو ٿو ”. طرفدאري كرڻ، كنهن جي فائدي ۾ ڳالهائڻ - پاسو وٺڻ .424

  .“وٺين
  .حيال אپاَء كيائين، پاڻ پتوڙيائين -پاكوڙא پاتائين .425
  .אر يا وאسطو رکڻوهنو) پلَو אٹكائڻ( -پاند אڙאئڻ .426
  .نيزאري كيائين) ڳچيَء ۾ كپڑو پائي( -پاند پاتائين .427
  .حاصل كرڻ) جهوليَء ۾ جهلڻ( -پاند ۾ پائڻ .428
  ).بيماريَء مان ُאٿڻ کان پوِء(جو پاڻيهي هلي چلي  )۲(جو پنهنجي مدد پاڻ كري  )۱( -پاڻ ڀرو .429
  .پنهنجا الئق يا نيكي كيائين -پاڻ ڀاليائين .430
  .پاڻ کي گهڻي تكليف ڏنائين -يائينپاڻ پتوڙيائين يا ولوڙ .431
  .“ههڑي زبردست عملدאر سان پاڻ بچائي هلڻو آهي”. من مارڻ، پاڻ کي سختيون ڏيڻ -پاڻ بچائڻ .432
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  .پنهنجي جند ڇڎאئي ويو -پاڻ كڍאئي ويو .433
  .سوאد ڇڎيائين، بيسوאدي ٿيو -پاڻ كڍي ويو) کاڌو( .434
  .پاڻ ڀرو ٿيو آهي، زور ورتو אٿس -پاڻ کنيون אٿس .435
  “.رڳو پاڻ ڳڻائي ويو. هو وهانَء ۾ آيو، پر مدد كا نه كيائين”. نالو كرڻ -پاڻ ڳڻائڻ .436
  .ڇڎڻ) אهنكار(آپو يا خودي  -پاڻ مارڻ .437
  .پاڻ ۾ وڙهيا آهن -پاڻ ۾ پيئي يا لڳي אٿن .438
  .سرهو يا خوش ٿيو -منهن ۾ پاڻي آيس .439
  .ظلم لڳو پيو آهي -پاڻي پيو ٻري .440
  .אنجام پاڙيا پورو كر -אنجام کي پاڻي ڏي .441
  .لحاظ يا نيكي ۾ هن جو مٹ كونهي -پاڻي كنهن جي تانگهڻ جا نه آهن هن جا .442
  .يعني نه بيهنديون“ .هن جون ڳالهيون آهن پاڻيَء تي ليكو”. بي بقا، يكدم ڦرڻ جهڑو -پاڻيَء تي ليكو .443
  .بقاَء وאرو، قائم رهڻ جهڑو -پٿر تي ليكو .444
אڃا مينهون جهنگ ۾،  .“موزه کشيدهآب نديده ”. אڳوאٽ אجايا خيال كرڻ -پاڻيَء کان אڳي كپڑא الهڻ .445

  )چوڻي( .ڌوئي ڌريائون رڇ
  .چريو كيائينس -پاڻيَء کان كڍيائينس .446
  .هوش ويو אٿس -پاڻيَء مان نكري ويو آهي .447
  .ڳالهائڻ ۾ وאهر كج، پٺڀرאئي كج -پاڻيَء ورאُء ٿج .448
۾ كو پاڻي تنهنجي پارאن ميونسپالٹيَء ”. مدد كرڻ يا رٿ کي زور وٺائڻ وאرو -پاڻيَء ورאئڻ وאرو .449

  .“ورאئڻ وאرو كونهي
  .بي مطلب ڳالهائڻ، אجائي كوشش كرڻ -پاڻي ولوڙڻ .450
  .ڳرڻ، ماندو ٿيڻ -)بک ۾(پاهه ٿيڻ  .451
  .“ڀاُء تي پائو ٿي پيو آهي، پنهنجي نٿو ٻاري چاڙهي”. زور كري ٻئي تي بار ٿيڻ -پائو ٿي پوڻ .452
  .بلكل سپتيو ماڻهو -پاُء ٹكي جهڑي آسامي .453
  ).درياه(، ٻوڙڻ ٻوڙڻ شروع كرڻ -پائڻ لڳڻ .454
  .ُאچايو يا آزאريو אٿس. پائي کنيون אٿس .455
  .ڏسو؛ آبرو ڌوپي ويس. آبرو بنهه ويس -پت ڌوپي ويس .456
  .لڄ يا آبرو بچاِء -پت رک) منهنجي( .457
  .وڏو چريو يا بيوقوف آهي -چرين جي پت وڃائي אٿس .458
  .عيب يا ويكون كڍڻ -پت ويچارڻ .459
  .ڏאڍي مار ڏنائينس -پتكون كڍيائينس .460
يعني . “אهي پتليون ٻين کي پڑهاِء؛ آٌء تنهنجو به گرو آهيان”. ۾ لڳڻ، ڀنڀالئڻ) ڳالهين( -ئڻپتليون پڑها .461

  .אهڑيون حرفتون آٌء پاڻ توکي سيکاريان
  )دل =پتو. (همٿ جهل -پتو ڌאر .462
  ).پھاكو. (ڏوڏي کي به پتو آھي. كاوڙ روكڻ، من مارڻ -پتو مارڻ .463
  )چوڻي. (يجائي سو ڌوڙ منھن ۾ پائيجو ديکي نه پت. نتيجو ڏسڻ) خرאب( -پتيجائو پائڻ .464
. אهو هنڌ جتي موت ٿيڻ كري ماڻهو אعزא پرسي الِء אچن. جو پٿيرجي يا وڇائجي، فرאسي، ٹپڑ وغيره -پٿر .465

  )چوڻي(“ .پرאئي پٿر پٹي سڀكا پنهنجا”
  .تمام سخت آهي -پٿر کان پري آهي .466
  .ريشمي وڳا، ُאچا كپڑא -پٹ پٹيهر .467



[Gulqand: Idioms & Phrases]   אصطالح ۽ ورجيسون :لقندگ
 

  
17 

 
   

سسئي جئن پٹ پيئي تئن درياهه ۾ لوڙهي ”. پٹ تي پوڻ، ڄمڻ) ماُء جي پيٹ مان نكري( )۱( -پٹ پوڻ .468
  .אگهه وڃي پٹ پيا -گهڻو گهٹجڻ )۲(“ ڇڎيائونس

  .“بازאر ۾ ههڑي سٺي شيِء אچي جيكر پٹ نه پوي”. ترت وكامجي وڃي -پٹ نه پوي .469
  .گهڻو لهي ويو آهي - پٹا ڏيئي ويو آهي) پاڻي( .470
  .كجهه كنهن کان كجهه كنهن کان وٺي پورאئي كر - پورאئي كرپٹي سٹي ) پئسن جي( .471
  .پٺي، پٺيون پاسو، زور، مدد -پٺ .472
  .مدد كيائين، شامل ٿيو -پٺڀرאئي كيائين .473
هنڈي وغيره جي پٺ ڀرڻ معني پٺيان صحيح . همرאه ٿيندِء )۲. (אوالد ڏيندِء )۱(ڌڻي پٺ ڀريندِء  -پٺ ڀرڻ .474

   .To endorse . پائڻ
ديسي هنر  )۲. (مهمان نوאزي ۾ پٺتي نه پوندو )۱. (كرڻ، گهٹجڻ يا وאڌאرو نه كرڻكوتاهي  -پٺتي پوڻ .475

  .پٺتي پئجي ويا آهن
  ).جو نالو قائم رکندس(پٹ ڄائس  -پٺ پڌري ٿيس .476
  “.لشكر پٺ ڏني”. امھون نه بيھڻ، پٺتي موٹڻس) ۲. (“تو پٺ ڏني ته نوكر ڀڄي ويو”وڃڻ  )۱( - پٺ ڏيڻ .477
ٻين ” ).پھاكو. (پنھنجي پٺ كنھن ورאئي كا نه ڏٺي آھي. ان عيب جاچڻپنهنجا אڳي )۱( -پٺ ورאئي ڏسڻ .478

  “.مان ٿو ويكون كڍين، پنهنجي پٺ ورאئي ڏس
  .زور يا منٿون ٿو كريس )۲. (دشمن ٿي لڳو אٿس، نقصان پهچائڻ الِء )۱( -پٺيان پيو אٿس .479
  .دعا يا آسيس كيائينس -پٺي ٹپريائينس .480
  .ئينحد كري چكو، كين گهٹايا -پڄاڻي كيائين .481
  ).كانَئرن وאنگر( تكڑو يا لكي ڀڳو  -پڇ پائي ڀڳو .482
  .وهٹ ضعيف ٿي ويا آهن -مال پڇ پئجي ويو آهي .483
. مرڻي جو كرتب چڱو ٿيس )۲(حياتي جو پويون وقت خير سان گذريس  )۱( -پڇاڙي سرهي ٿيس .484

  ).پھاكو(אڳياڙي تڎهن سرهي جڎهن پڇاڙي سرهي . توڙ تائين الئق كيائين -پڇاڙي سرهي كيائين”
  .حيال كيائين) مڇيَء وאنگر(ڦٿكيو  -پڇڑيون ٺوكيائين .485
  .ظاهر ٿي -پڌر پيئي) ڳالهه(  .486
  .ظاهر ظهور، کليو کاليو -پڌري پٹ .487
  ).كنهن كم الِء(حيال يا אدم كيائين  -پر پاتائين .488
  ).אسان جهڑو روאجي ماڻهو آهي. (وڏو ماڻهو كونهي -پر يا سونا پر كونه پاتا אٿس .489
  ٻين ملكن جو سفر كيائين -پرديس ڀوڳيائين .490
  .ڍכ ڍكيائين، ڳالهه پڌري نه كيائين -پردو رکيائين .491
  .پت وڃايائين، عيب پڌرא كيائين -پردو الٿائين .492
  .ڀڄڻ يا وڃڻ جي تياري كرڻ لڳو - پر سوئڻ لڳو .493
  .ڏאڍو راليائين، گهڻو هالک كيائين -پرڳڻا پنايائين .494
  .سنڀال يا خاطري كيائين -پر گهور لڌאئين .495
  ٻيو جهان =پر لوכ. مري ويو -پڌאريو يا سڌאريوپر لوכ  .496
  “.پنهنجي پر ۾ سمجهايائينس ته وري אهڑو كم نه كري”. لكائي، پنهنجي منهن -پر ۾ .497
  .ڳالهه جو مطلب سمجهڻ ۾ آيو -پرولي ڀڳي .498
لڑאئي جو ميدאن، تنهنكري معني ميدאن ۾  =پڑ. (بنهه ناكار كيائين، چوڻ نه مڃيائين -پڑ كڍي بيٺو .499

  ).عني چوڻ لڳو ته وڙهندس، پر ڳالهه نه مڃيندسٿي بيٺو ي
  .ڍر يا دير پيئي، فيصل نه ٿي -پسي پيئي) ڳالهه( .500
  .ڌئاڻيَء جو حساب ٻڌ -كپڑא پكا كر .501
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پكيَء ٻير ۾ سڀ كو ڀتر . فائدي وאري هنڌאن فائدي وٺڻ جي كوشش كرڻ -پكيَء ٻير ۾ ڀتر هڻڻ .502
  ).پھاكو(هڻندو 

نئين كارخاني کولڻ جون تكليفون ٻين كيون ۽ ”. تي ٺهي ٺكئي كم) پكل مانين تي( -پكين تي .503
  .“هي بختاور وڃي پكين تي پيو

  . To cast lots . صورتي وجهڻ -ُپکو وجهڻ .504
  “.جيكي دک ُپکي پيا سي ڀوڳبا”. نصيب ٿيڻ -ُپکي پوڻ .505
تنهنكري پڳ אچڻ يا ٻڌڻ معني گادي ملڻ، آبرو جو . پڳڑي يا ڇٹ، جو گادي نشين کي ڍكائين -پڳ .506

  .אختياري يا جوאبدאري جو كم ملڻدرجو، 
  .جئن پنهنجو سهنج ٿو ڏسي تئن كري ٿو -پڳ جو پيچ جتي ٿو אچيس ُאتي ٿو ورאئي .507
. پڄاڻي ٿيڻ )۲. (كانڌين کي پڳڑيون ٻڌאئڻ) معركي تي(قضيئي جي ٹيئين ڏينهن  )۱( -پڳڑيون .508

  .ايعني پورא ٿيا، بند ٿي وي. “سوديشي هل چل جي كري بزאزين جون پڳڑيون ٿيون”
  “.هو אنهيَء رئيس جو پڳ مٹ آهي”. ثاني -پڳ مٹ .509
  .پڳڑي الهي رکو -پڳڑي وڌאئي رکو .510
  .ٻانهن جي پورهئي جي كمائي -پگهر جي كمائي .511
  .آرאم كرڻ جو وقت نٿو ملي -پگهر سكائڻ نٿو ملي .512
  .پاڻمرאدو شرمندو ٿيو -پنهنجي پگهر ۾ ٻڎي ويو .513
  .“شل كنهنجو پلؤ نه אٹكي هو ٻاٻري كنڈ آهي، هن سان”. وאسطو ٿيڻ -پلوَء אٹكڻ .514
تنهنكري معني אڙيون يا . ٻٻر جي كنڈي ۾ هك هنڌאن پلؤ ڇڎאئبو ته ٻئي هنڌ אٹكندو -ٻاٻري كنڈ .515

  .אڙتيون وجهندڙ، جنهن کان جند ڇڎאئڻ مشكل
  .“پاند پائڻ”ڏسو؛ “ نيزאري كرڻ” )۲(هندكو روאج ) آسيس گهرڻ الِء(پالند جهلڻ  )۱( - پلوُء پائڻ .516
ڳالهاِء جيكي ڳالهائڻو هجيئي، אسان وڏو ”. جهلڻ، گارين وغيره سهڻ الِء) جهولي وאنگر(د پالن -پلَو جهلڻ .517

  .“ئي پلوُء جهليو آهي
چوي ٿو ته يا شيِء موٹاِء يا پئسا ڏي؛ אهو ته سولو پلؤ ٿو ”. ونهوאر ۾ سولو يا سوڌو رستو ڏيڻ -پلؤ ڏيڻ .518

  .“ڏئي
  .بدر يا عيوض وٺڻ -پلَو وٺڻ .519
  .“حق پلئي پيس”. لڻحاصل ٿيڻ، م -پلئي پوڻ .520
  .پئسا نٿو ڏئي؛ کٹو آهي - پنبو كڍي ويٺو آهي .521
  .خوش ٿيو آهي، ٹپ ٿو ڇڎي -پنبهيون ٿو هڻي .522
  .“وضو”. ٻه هٿ، ٻه پير ۽ منهن ڌئڻ -پنج אشناني .523
) אن ماپڻ الِء(پنجوَء نالي هك وאڻئي جو پڻ . وאجبيَء کان وڌيك ٿو گهري -پنجوَء جي پڻ سان ٿو هڻي .524

  .هوروאجي پڻ کان وڏو 
  .وڏو فائدو يا سڀ سڻائي אٿس -پنج ئي گيهه ۾ אٿس .525
تو ”). پھاكو(جنهنجي وאٽ نه وڃجي، تنهنجو پنڌ به نه پڇجي . وאٽ يا مفاصلو پڇڻ، אحوאل پڇڻ -پنڌ پڇڻ .526

  بيدل. “۾ سو سر سارو جنهنجا تون پنڌ پڇين ٿو
  .كيل کوٹا كم سجهن ٿا -پنهنجو پاپ پيو کائي .527
  .كونهي جهڑس ٻيو -پنهنجو مٹ پاڻ آهي .528
  .پنهنجي مت وאرو آهي -پنهنجي ٻڌي پنهنجي ڇوڙي .529
  .“پنهنجي تي אچي ته كم جهٹ كري ڏئي”. سچو ٿي كم كرڻ -پنهنجي تي אچڻ .530
  .گهڻو ڊڄڻو آهي -پنهنجي پاڇي ڀر پيو ڊڄي .531
  .“ٹي دאڻيون”ضد . سوڀ، فتح -پنُء ٻارهن .532
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  ).مومل رאڻو(“ .خان کڑو ٿيو پنُء سٹ پيرن ڀر، ُאٿي”. “تت وهندي”אنهيَء دم، جهٹ پٹ،  -پنُء سٹ .533
چورن پوليس جي پوتي كڇي ڇڎي آهي، ”. وت جاچي ڇڎڻ، אفعالن جي سڌ هئڻ -پوتي كڇي ڇڎڻ .534

  .“تنهنكري وتن رאڱا كندא
  .مرڻينگ آهي -پوٿي پيو آهي .535
  . To out- trick. حرفت سان کٹي ويندو. ُאستاد ٿي ملندِء - پوپٹيون پڑهائيندو) توکي چڱيون( .536
  ).بدن ۾ يا پئسي جو(ور كونهيس ز -پورو هڎ אٿس .537
  .آهي) مرڻينگ(بدن ۾ گهٹ يا ضعيف  -پُوڻو پيو آهي .538
  .پٺتي موٹيو، هٹيو -پويان پير كيائين .539
  .ٻكرو كٺائون -پهرُو پاتائون .540
  . Alert. خبردאر -پهري سجاڳ .541
جنهن مهل אيترو سوجهرو هجي جو خبر پوي ته پئسو سچو يا (صفا صبوح  - پئسي پرکڻ جي مهل .542

  ).كوڙو
كنهن جي پيٹ تي لت نه ” )۲. (پيٹ جي باهه אٿس يعني کاڌي جي هٻڇ אٿس” )۱. (کاڌو يا روزگار -يٹپ .543

  .يعني؛ كنهن جو روزگار نه کسجي“ ڏجي
يعني אندر ۾ جيكي אٿم سو مون کان “ منهنجو پيٹ نه پٹاِء”. پيٹ يا دل وאري ڳالهه، منجهه، ڳجهه -پيٹ .544

  .“منهجه لڌאئين= پيٹ كڍيائين”. نه چوאرאِء
  .“هن جو پنهنجو ئي پيٹ وڏو آهي”. אوالد -پيٹ .545
مڻ جو אڃا . هيُء אڌ مڻ مس ٿيندو”مقدאر، پرماڻ  )۲. (ويكر= مثال درياه جو پيٹ. بر يا ويكر )۱( -پيٹ .546

  .يعني مڻ ٿيڻ ۾ אڃا گهرجي. “پيٹ پيو آهي
  .مستي يا مغروري ٿي אٿس -پيٹ ڀريو אٿس .547
  .ضعيف ٿيو آهي -پيٹ پٺيَء سان لڳو אٿس .548
  ).پھاكو. (وאڱڻ كن کي وאئي، كن کي پيٹي. ڀانِء پوڻ -پيٹ پوڻ .549
  )صرفي الِء. (کاڌي ۽ كپڑي جون پاڻ کي سختيون ڏنائين -پيٹ کي پٹي ۽ אنگ کي אڳڑي ٻڌאئين .550
  .אوالد چڱو ڀلو ٿيس -پيٹ کير ڀريس .551
  .دلجاِء ٿيس -پيٹ ۾ ساهه پيس .552
  .“سان پير ڀرڻ گهرجي وقت تي ڀاُء ڀرאئي”. چڱي يا مهرباني جي هلت كرڻ -پير ڀرڻ .553
  .رهڻ نٿو چاهي، وڃڻ الِء آتو آهي -پير تپي پيا אٿس .554
  .پنهنجي خرאبي پاڻ كيائين -پير تي كهاڙو هنيائين .555
  .تمام آهستي پئي آيو -پير پير ۾ پئي آيو .556
پنهنجي אوالد جي گال كرڻ آهي پنهنجي ”. پنهنجي بدنامي پاڻ كرڻ -پير مان الهي پنهنجي منهن ۾ هڻڻ .557

  .يعني پنهنجي گال كرڻ. “هي پنهنجي منهن ۾ هڻڻپير مان ال
  .وڏي ڀاڳ وאرو آهي -پير ۾ پدم אٿس .558
  .ڳالهه کان ٿيڑيائين يا ڦيرאيائين -پير هيٺان ٺكري ڏنائين .559
  .هلڻ چلڻ جهڑو يا چڱي حال وאرو ٿيو -پيرين سيرين ٿيو .560
  .منصوبو يا ڳجهي ڳالهه پڌري ٿي -ڦاٽ ڦاٹو .561
 .نڍيجو دل ۾ ڳالهه نه سا -ڦاٹوڙو دهل .562
  .مرضيَء جي برخالف خرچ كيائين -ڦاھو ڦكيائين .563
  .“پرאئي ڳالهه جي وچ ۾ پئي ڦٹاكا ڇوڙيائين”. بنا مطلب يا אجائي ڳالهه كرڻ -ڦٹاكا ڇوڙڻ .564
  .دل جو درد وڌאيائينس -ڦٹن تي لوڻ وڌאئينس .565
  ).هيبت سببان(ڏكڻ لڳو  -ڦڦڑي يا ڦركڻي پيس .566
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  . ڳالهه ڦري ويئي، رٿ ٻيَء طرح ٿي -ڦركو ڦريو .567
  .ڄڻي ۽ پوِء אؤر نكري) ٻچو(مادي ويامي ته אول ڦر . “پاڻي کان אڳي كپڑא الهڻ” - ڦر کان אڳي ڄر ڇڎڻ .568
  .ڳالهه كري وري ڦري ويو - ڦڑتي کاڌאئين .569
  )تختو= ڦڑهو. (ڊگهو ٿي سمهيو آهي -ڦڑهو ٿي پيو آهي .570
كانا چوپي جرمنيَء جو لشكر ڦكا ”. پشيماني کان سوאِء كجهه به نه حاصل ٿيڻ -ڦكا كانا چُوپڻ .571

  .“موٹيو
  .منصوبو يا ڳجهي ڳالهه پڌري كيائين -ڦكڑ ڦاڙيائين .572
  .نتيجو حاصل كرڻ -ڦل پائڻ .573
  .عتاب يا ڏوه رکڻ -ڦلڑي رکڻ .574
  .אجايا كشاال ٿو كري -ڦلهير ۾ ٿو ڦوكون ڏئي .575
  .بت جو ٺاهه ٺوهه -ڦڻي ڦوكارو .576
  .ُאتيجو ُאتي پڌري كيائين -ڦوٹي تي ڦاڙياُء) ڳالهه( .577
  “.آٌء كڎهن هن جي ڦوٹي ڦار به نه سنڀرאن”. سوکڑيٿورڙي  -ڦوٹي ڦار .578
سٹ جو ( ).پھاكو( .ڦورو نه ڦولهي شل سنئين پئي صرאف کي. عيب جاچڻ، ويكون كڍڻ -ڦورو ڦولهڻ .579

  ).ويڑهو کولي ڏسن ته سٹ سٺو يا خرאب
  ).جا پڄنديَء سارُو ڏجي(غريباڻي سوکڑي  -ڦلن مٺ .580
  .مال کڻي وكڻڻ ويو آهي -ڦيريَء تي ويو آهي .581
  .ديهي ڇڎيائين، مري ويا -مو يا چولو ڇڎيائينجا .582
  .ڍُء كيائين، موجون ماڻيائين -جاوא كيائين .583
  .پڄڻ كونهي، برאبري كري نه سگهبي -جاِء نه آهي .584
ساڌو هيرאنند جي جتيَء ۾ كير پير پائي ”. برאبري كرڻ، مٹ پوڻ -جتيَء ۾ پير پائڻ) كنهنجي( .585

  “سگهندو؟
  .پنڌ كري ٿو) الِءنوكريَء وغيره ( -جتي مکي بيٺو آهي .586
  .وڃي ٿو ڏيندويا خرچيندو -ُجڃ ٿي بيٺو آهي .587
  .“كيتو لوڙيائين”. سيکت مليس -جزא لوڙيائين .588
  ).كڇيائين كين(كاوڙ دل ۾ سانڍאيائين  -جك کاڌאئين .589
  .“هو ڀلي پيو جک ماري، تون ماٺ كيو ويٺو هج”. بكڻ، אجايوڳالهائڻ -جک جک كرڻ يا جک مارڻ .590
  .ڻ، سخت پورهيو كرڻאن پيه -جنڈ كاهڻ يا كڍڻ .591
  .جهيڑو كيو אٿن، وڙهيا آهن -جنڈڙي جوٹي אٿن .592
سسَئي جي سڱ ڏيڻ کان אڳ پنهونَء کان ”. گهر ۾ يا نزديك رهڻ جو אنجام كرڻ -جنڈو پاڙو لکي ڏيڻ .593

  .“جنڈو پاڙو لکائي ورتائون
  .پاڙيسري آهيون -جنڈو جنڈي سان ڏيئي ويٺا آهيون .594
  .ه אٿنپاڻ ۾ ميالپ يا ٻڌي ن -جوאرو אٹو آهن .595
  .جوאنيَء ۾ كم نٿو پڄيس -جوאنيَء ۾ جُون پييون אٿس .596
  .ڏئو يا بتي ٻار -جوت جاڳاِء .597
  .كشاال تكليفون كيم -جوڳ پچايم .598
  .مار ڏنائينس -جوڙ پڄايائينس .599
  .نسورو يا صفا كوڙ ڳالهايائين -جيئرو كوڙ ڳالهايائين .600
  .بيهوش يا وאئڑو ٿي ويو -ڄاڙيون مڑي ويس .601
  .گهڻو ٿو ڳالهائي -ڄڀ كڍي كلهي تي وڌي אٿس .602
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  .بيخ يا پاڙ كڍيائين، گهڻو ٿكايائين -ڄڑهه كڍيائين .603
  .“باغ ۾ ٻه گهڑيون ڄنگهون ساهي پوِء گهر آيس”. هوא کائڻ، ٿورو گهمڻ -ڄنگهون يا ٹنگون ساهڻ .604
  . پنڌ كيو אٿم -ڄنگهون هنيون אٿم .605
  ).جئن ٻار ماُء کي چنبڑي( چنبڑي پيو  -ڄور ٿي لڳو .606
  .هر جي تالشي ورتائونبدن يا گ -جهاڙو ورتائون .607
  .وڏي بيماري كاٹي אٿس -جهاڳ لنگهائي אٿس .608
  .برسات پيئي -جهڑي ڦڑي ٿي .609
  .وڌيك بيمار ٿيندو ٿو وڃي -جهول پوندو ٿو وڃي .610
هك لڱا ُאڌאرو ڏنو مانس ته، אها چاٹي چکي، هاڻ هر هر אوڌر ”. “ڏאٺ هرڻ”. چوش يا هير پوڻ -چاٹي چکڻ .611

  .“پيو گهري
  .אٿس، هير پيئي אٿسمزو آيو  -چاٹي لڳي אٿس .612
  .ڳالهه جي ڳالهه به كيائين ۽ طعني جو طعنو به هنيائين -چاچي به كوٺيائين چهنڈڙي به پاتائين .613
  .سڀين پارين يا هر طرح گنهگار -)אٿئون(چار ئي پلؤ چك ۾  .614
مومل سان رאڻو سوڍو هك وאري رٺو ته وري  -אشارو. نه رهي) وאٽ(كا به وאهه  - چار ئي وאهُون چكيون .615

جڎهن ڏאڍو الچار پوي ”يعني  “.چار ئي وאهون چكن تڎهن سوڍא سيڻ كجن”تنهنكري پهاكو ته . رتونه پ
  .“تڎهن ضدي يا زبردست ماڻهن ۾ سڱ ڏجي

  “.مون سان چان چُون نه كندو”. سوאل جوאب، ڳڑ ٻڑ -چان چون .616
  .يعني گهڻو فائدو אٿن“ .كپڑي جي وאپارين جي هيل چاندي آهي” -چاندي آهي .617
  ).چانڈيا ۽ مگسي ذאتين جا مسلمان، هك ٻئي جا دشمن. (پاڻ ۾ كين ٺهندא آهن -آهن چانڈيا مگسي .618
  “.كم تي چت نه ٿو وريس”. دل يا چاهه ٿيڻ -چت ورڻ  .619
  .چٹيو وאڱڻ پٹ جو رومال. “ڏسڻ جو ٹوهه”. رڳو ڏسڻ جو سهڻو؛ پر منجهس אفعال كو به نه -چٹيو وאڱڻ .620
  .ڳالهاِء ويچار سان ڳالهاِء، سمجهي -چٻي چٿي ڳالهاِء .621
  .“مون سان چپ پيو”. بنا سبب وڙهڻ -چپ پوڻ .622
سڄو ڏينهن چپ نه . ٿورو کائڻ )۲(“ אڃا چپ چوريائين ته ُאڀري ورتائونس”. ٿورو ڳالهائڻ )۱(چپ چورڻ  .623

  .چوريو אٿم يعني ذرو نه کاڌو אٿم
  .ماٺ كري ويٺو، جوאب نه ڏنائين - چپن کي چنو هنيائين .624
  .کي تازو كيائين ٿورو کائي پاڻ -چپو چُورو كيائين .625
  .سڄو ڏينهن پيو چر چر كري. کائڻ -چر چر كرڻ .626
  .אئٹ يا نار، אصطالحي معني كارخانو يا كاروبار -چرخو .627
  .چڑها ٻڌي مائٹي كرאيائونس. دلبو كرڻ، ٺڳڻ -چڑها ٻڌڻ .628
  .ڏينهون ڏينهن وڌ هوندين، يا وڏو ڀاڳ ھوندِء -چڑهو چڑهندي ٿيندِء .629
  .ڍَء تي کاڌوسون -چڑهه كياسون .630
  ) كنهن شيِء الِء(سوאل كيومانس  -وڌومانسچك  .631
  “.هن جي مٺائيَء مان ٻين به چکا چوکي كئي”. ٿورو سوאد وٺڻ يا کائڻ -چکا چوکي كرڻ .632
  .چري نٿو سگهي -چلڻ چكا אٿس .633
  .گڎ گذאري ٿو -چلهه تي چڑهيو ويٺو آهي .634
  .“هيل אن جي وאپارين کي ڏאڍي چماٽ لڳي آهي”. هرج پوڻ، نقصان ٿيڻ -چماٽ لڳڻ .635
  .كنجوس) جو چم چوسي يا چوپي( -چوسچم .636
  .پنهنجي شكل ۽ پوشاכ אهڑيَء طرح بدالئڻ جو كو سڃاڻي نه سگهي -چمڑא پوش كرڻ .637
  .بدنام كيائينس -چنگ چاڙهيائينس .638
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  “.پاڻ ٻاھر نكتو ته پٺيان چور گھر کي چوتي ڏيئي ويس”. کڻي وڃڻ) ٻهاري(سمورو مال  - چوتي ڏيڻ .639
  .هياچٹاڀيٹي كيائون، وڙ -چكري کاڌאئون .640
  .“جبل تان كريو ته چكنا چور”. پرزא پرزא -چكنا چور .641
  .چؤپچؤ، پچار )۲. (Altercation. تكرאر )۱( -چؤٻولو .642
  . برهمڻ کائڻ جا ملهه آهن) چتر ويدي(مٿرא جا چوٻا . ڀيٹيو؛ کائڻ جو ملهه آهي. گهڻو ٿو کائي -چوٻو آهي .643
  .دشمني يا وير אٿن -چوٿون چندرما אٿن) هكٻئي سان( .644
  .ڌכ لڳس، אيذאُء آيس -چوٽ آيس .645
  .ڀيٹيو؛ كنا كن .چوٹيَء تائين ڀريل -چوٹان چوٽ .646
  .كڻك هيل وڃي چوٽ چڑهي آهي. مٿاهين منزل يا حد تي پهچڻ، گهڻو مهانگو ٿيڻ -چوٽ چڑهڻ .647
رאِء ڏياچ جي پٹ سنڌ ۾ אچي سومرن کي ”. ڌכ هڻڻ، אيذאُء يا نقصان پهچائڻ، شكست ڏيڻ )۱(چوٽ ڏيڻ  .648

  .“هن آرسي جي كٻٹ الِء چوٽ ڏني”. نيالم ۾ وאכ ڏيڻ )۲. (“ڏאڍي چوٽ ڏني
  .“كٹورو وغيره”. چوٹيَء تائين ڀرڻ -چوٽ كرڻ .649
  .“אنيرאَء گرنار تي كاهه كئي، پر چوٽ کائي موٹيو”. پڄي نه سگهڻ، هارאئڻ -چوٽ کائڻ .650
  .Headlong  .مٿي ڌאرو - )كريو(چوٹيَء ڀر  .651
  .يا كنھن جو چوڻ نه مڃينڀاڳو آهي، كنهن جي كم نه אچي  -چوٹيَء چنڈو آهي .652
  .جهيڑو كريائين يا وڌאيائين -چُوچڑي دکايائين يا التائين .653
  ).جهيڑي الِء(ڇيڑيائينس  -چُوچڑي ڏنائينس .654
  .كاوڙ آيس، كاوڙجي پيو -چُوچڑي لڳيس .655
  .“ُملهه چور”. جو ڳڻ نه مڃي“ ُڳَڻ چور”مثال . جو كجهه نه قبولي، يا عيوض نه ڏئي -چور .656
  .رאت جو ٿئي אھو تپ جو فقط -چور تپ .657
  .جاِء جي پٺئين پاسي وאرو يا ڳجهو دروאزو -چور دروאزو .658
پڃرو جو پاپن جو سو ”ٻڎل  )۲. (غرق ٿيل )۱(ڀيٹيو . אصطالحي معني چٹ. چُورو، پرزא پرزא -چُور .659

  .غرق يا ٻڎل هئڻ= نشي ۾ چور هئڻ“ .چوٹيء تائين چُور
  .ُאڻ تڻ، هرکر، ڳڻتي -چؤرא کؤرא .660
ضد؛ . يعني كپڑو يا جتي وغيره جلد نٿو ُکسائي. پهرڻ جو کوهو گهٹ אٿس هنڍאئڻ يا -چوڙ ٿڌو אٿس .661

  . “جيكو كپڑو پائي سو جلد ڦاڙي”يعني “ ڏنؤ ڏאر آهي”
ڀيٹيو؛ ٿك ڀڳائين، ساهي . ٿكجڻ کان پوِء آرאم كيائين. چوكڑو ڀڳائين يا الٿائين. ٿك -چوكڑو .662

  .کنيائين
  .سچو، نجو يا تکو آهي -چوکو آهي) سون( .663
باهه پئي چوکو ٿيو . “جَئن نٿو كڇجيس تئن وڃي ٿو چوکو ٿيندو”. بيپروאهه يا بي ڊپو ٿيڻ -چوکو ٿيڻ .664

  .كري بيپروאهه يا بي ڊپو ٿيو آهي تكليفون سهي آزمائش مان پار لنگهڻ  =آهي
  .ديهي ڏيائين، مري ويو -چولو ڇڎيائين .665
   Transmigrate. ٻي جُوڻ وٺڻ -چولو مٹائڻ .666
  .به نه كڇيائين ٻڑכ يا حرف -چُون نه كيائين .667
  .گهٹ= אُوڻو. رزق= چوڻو). دعا! (رزق جي تنگي نه ڏسندين -چُوڻو نه אُوڻو .668
  .“ٻار کي گهڻي چؤ چؤ كبي ته نٺر ٿي پوندو”. هر گهڑيَء ڇينڀڻ يا ڇڑٻڻ -چؤ چؤ كرڻ .669
  .چوڻ چائڻ جو אثر كونهيس -چؤ چؤ پيٹ پئجي ويئي אٿس .670
  .ڇتو يا كاوڙ مان ڳالهيائين -چهڑ پاتائين .671
  .كن نيك مردن سان صالح كر -چڱن کان پڇچئن  .672
  .مان ڀريو يا لڇڻن وאرو -چئن ۾ ُאٿڻ وهڻ جهڑو .673
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  .هوش ڌאر، سنڀال -چيتو جاِء كر .674
  .کهرو يا كاوڙ مان ڳالهائي -چيٹ ٿو پوي .675
يعني سندس دوא ستيَء ۽ کاڌي پيتي جي אڃا گهڻو وقت سنڀال “ .بيمار אڃا چيٺ پڇي”. سنڀال -چيٺ .676

  .کپي
  .ڀوڳي אٿس  گهڻي بيماري -אٿسڏאڍي چيٺ چيٺي  .677
  .“تاُء ُאڀريس”. دک مان دאنهن كيائين -چيچٹ ُאڀريس .678
  .همت אٿس، پهلوאن آهي -ڇاتي אٿس يا ڇاتيَء وאرو آهي .679
  ).جي אهڑي هلت ٿئي ته تو کي كيتري قدر وڻي ته توسان( دل ۾ ويچار كر  -ڇاتيَء تي هٿ رکي ڏس .680
شاهه لطيف گهڻو אونهو ”. ا ٿوري پاڻيَء ۾ ڊوڙون پائڻڇاڇر يعني پاڻيَء جي ڇر ي -ڇاڇر ۾ ڇيرون كرڻ .681

  .“ويو آهي، باقي ٻين شاعرن جون אكثر آهن ڇاڇر ۾ ڇيرون يا تانگهي ۾ ٿاڦوڙא هنيان אٿن
  .بگيڑو، رولو= ڇاكاٹو. “جتي مائٹي چوري ُאتي ٻيا وڃي ڇاكاٹو وجهن”. بگيڑڻ -ڇاكاٹو وجهڻ .682
  .ٿيو  زور نكري ويس، كمزور -ڇاכ ڇٹي ويس .683
  .אڳوאٽ صفائي يا ٻول كري كو كم كرڻ چڱو آهي -ڻي پيڻ چڱو آهيڇا .684
  .אجايو رلي پيو -ڇائي ڇٹا پيو پائي .685
  .“توهان تي ڌڻيَء جي ڇانَء آهي”. ڇانَء، ٻاجهه -ڇايا .686
مون کي ڏٺائين ته  )۲). (گرهڻ كري(چنڈ کي هنئر ڇايا پيئي آهي ”. אوندאهو يا كارو ٿيو )۱( -ڇايا پيس .687

  .ن جو رنگ ڦريسمنه= ڇايا پئجي ويس
  .لكايائين -ڇٻٹ كيائين) ڳالهه( .688
نيالم تي ڇٻيَء ٻج אچي گڎ ٿيو، تنهن كري ميالپ كو نه هون؛ ”. گهڻين ذאتين جا ماڻهو -ڇٻيَء ٻج .689

  .“هكٻئي تي پئي چڑهت كيائون
  .ننڍي هوندي جي ساهيڑي -ڇترن جي ساهيڑي .690
  .אگهه مهانگو كري ڇڎيائون -ڇتري ُאڏאئي ڇڎيائون .691
  .تمام شوخيَء سان ٿو ڳالهائي -گي ٿو چك پائي يا ڏאڙهيڇتي كتي وאن .692
  .چريائيَء جو پُور آيو אٿس -ڇتو لڳ אٿس .693
  .كنهن قضا نئي، אتفاق سان -ڇٺ ڇماهيَء .694
  .لكي، ترسي وهڻ -ڇپ يا ڇهه ماري وهڻ .695
  .پاڻ ۾ ٻڌي نه אٿن -ڇڑ ڇڑ گابڑא آهن .696
  .ٺهه پهه ناكار كيائينس -ڇڑכ جوאب ڏنائينس .697
سهري جي אڳيان ڇڑيو پڇڑيو پيئي ”. بنا حجاب ڳالهائڻ، جيكي אچي سو چوڻ -ڻُڇڑيو پڇڑيو ڳالهائ .698

  .“ڳالهائي
  .ڳالهه فيصل ٿيڻ تي آهي )۲. (مرڻ جي كنڌيَء تي آهي )۱. (ڇك پنُء تي آهي .699
  ).پئسو وغيره(زوريَء وٺڻ  -ڇكيون پائي وٺڻ .700
  .مڻيو، منڈي، زيور، جوאهرאت، قيمتي مال -ڇلپٹ .701
  .كڍيائينس، ڇينڀيائينسڌمال  -ڇنڇري الٿائينس .702
قدمو چڱيَء طرح نه مماجسٹريٹ تي ڇنڈא پيا جو ”. ٿورو گهڻو אلزאم אچڻ يا ڏوهه پوڻ -ڇنڈא پوڻ .703

  .“هاليائين
  .ڌمكايائينس -ڇنڈ كڍيائينس .704
  .“زאل جي چوڻ تي مائٹن سان ڇني ڦاڙي وهڻ نه گهرجي”. مائٹي يا رستو بنهه نه رکڻ -ڇني ڦاڙي وهڻ .705
  .ڏيئي سڌو كيائينسسيکت  -ڇوڏא الٿائينس .706
  .كاوڙ سببان جيكي چوڻو هوس سو چيائين -ڇوهه ڇنڈيائين .707
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پٹ جي مرڻ کان پوِء  .طاقت وڃڻ )۲. (“ٻڌڻ سان منهنجا ڇهه ڇڄي پيا  ڳالهه” .ڊڄي وڃڻ )۱( -ڇهه ڇڄڻ .708
  .سكل پن ۽ ڏאنڈيون جي وڻ مان ڇڄي پٹ تي كرن= ڇهه  .ويچاري جا ڇهه ڇڄي پيا

  .ورو ٿيومعاملي جو كم پ -ڇيڑو ڇٹو .709
کي “ ڇيڻا ڀور”). معاملو مچندو ،دکيل ڇيڻو ڀوربو ته باهه ٻرندي. (معاملو ٿو كرאئي -ڇيڻا ٿو ڀوري .710

אڍאئي گهرن جو زيانخور، ٻه گهر ٻارُو، لُوتيُون الئيندڙ، لُوئا الئُو، ناردي سڀاُء وאرو، کڎهرو، کڎن  - :چون
  .کوٽُ 

  .كنهن وٽ سالم كرڻ الِء وڃڻ -حاضري ڀرڻ .711
  .جيكي كرڻو هوس سو كري چكو -نحد كيائي .712
  .ڏوهه يا ميار رکڻ=  حرف رکڻ .ڏوهه يا ميار )۲. (گاريون ڏيڻ=  “حرف پٹي كڍڻ” ،אکر )۱( -حرف .713
نيات وאرא جنهن جو ڏوهه ڏسن ٿا تنهنکي حرفي ”. ڏوهي ٺهرאئڻ، ميار رکڻ = حرفي كرڻ”. ڏوهي -حرفي .714

  ).سنڌي ستون كتاب. (“كن ٿا
  .كنئاري رهيسڄي عمر  -حق بخشي ويٺي .715
  .عمر پوري ٿيس - جو ماڻ ڀرجي آيس َءحياتي .716
  .بڇان يا كاوڙ آيس -خار آيس يا لڳس .717
  .ساڙي رک كيائون -خاכ سياهه كيائون) مكان( .718
  ).دعا! (وڌندين ويجهندي -خانو آباد هوندَء .719
  .ٻيڑي ٻوڙيائينس ؛ڀيٹيو. گهڻو هرج پهچايائينس -خانو خرאب كيائينس .720
فاتح پڑهي، ُאن جو ثوאب مئل ماڻهوَء جي  هارאئي، قرآن شريف جي سُورغريبن ۽ ملن کي ک -ختمو ڏيڻ .721

جهڑא ”. جي دعا خاتمو معني پڄاڻي يا پڇاڙي ۽ ختمو معني پڇاڙيَء). مسلماني روאج(روح کي بخشڻ 
  )پھاكو(“ .ُروح تهڑא ختما

  “حياتي چڱن كمن ۾ خرچ كيائين”. كتب آڻڻ -خرچ كرڻ .722
  .يا אجايا خيال كرڻ چريائي جا -خشكيون يا خفقان پچائڻ .723
  قرض لهڻيم ڇا؟ -خط لهڻيم ڇا؟ .724
    .وڏي حركت يا خرאبي پيدא كيائين -خلم ٻاريائين .725
  .“مون کي אها ڳالهه خوאب خيال به كا نه هئي”. ٿوري قدر به خيال ۾ نه هئڻ -خوאب خيال نه هئڻ .726
   )“باهه ڏيانس” ؛ڏسو. نه کپي - خير ٿو گهرجي(. سڀاڳي وאئي وאت مان كڍ -خير گهر .727
  .ورتي، بي گناهه َءڏني ري َءري -دאدي نه אِستادي .728
 .“رن پٹ کي لڳي ڀاڳ ڏئي جوאري אٹي دאڳ” .كلنك ڏنائين )۲. (گيهه ساڙي وڌאئين )۱( -دאغ ڏنائين .729

  ).دאغ(
مانيَء وאرو يا  َءمڇي” ؛وڌيك شاهوكار الِء چون .غريباڻي يا پوري پني وسعت وאرو -دאل روٹيَء وאرو .730

  .“ڌيڻيوאرو
هوندي ته رولو ) مک جهڑي(دאل ۾ كجهه كاري شيِء (. ڳالهه ۾ كو رولو آهي -كڇ كاال هيدאل ۾  .731

  ).ٿيو
  .پڄي نه سگهبو -دאل نه ڳرندي .732
  . بلكل گهڻو پكارڻ -دאنهينَء وאري دאنهن كرڻ .733
  .אن جل، قسمت -دאڻو پاڻي .734
  .ٺر ٿي يا هوڏ كري بهي رهيون - دت دتائي بيٺو .735
  .زبردستي -دؤنس ڑٻد .736
  .ڏکن جون ڳالهيون كيائين -کوليائين دردن جا دאستان .737
  ).درگاهه جو( ،دروאزو بند آهي -دروאزو قائم آهي .738
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  .حيرאن يا پريشان كيائين، راليائين -در بدر كيائين .739
، ِءٻاهرאن جاپ بو. Double-faced .אندر ٻهريو، جو אندر ۾ هكڑي رکي ۽ ٻاهرאن ٻي كري -دروني بروني .740

  .ڻ جا هكڑא، ڏيکارڻ جا ٻياهاٿيَء جا ڏند کائ .ِءאندرאن كاپ بو
  .“ٻئي جو خانو خرאب ٿئي ته حاسد دڙيون ٹپي”. خوشيَء مان ٹپ ڇڎڻ، خوشيون كرڻ -دڙيون ٹپڻ .741
  .“אهڑيون ڳالهيون אسين دخل ۾ به كين آڻيون”. ذرو به ويچار نه كرڻ، بنهه نه ليکڻ -دخل ۾ نه آڻڻ .742
  .ڳالهه אعتبار ۾ نٿي אچي -دعا دل سان ئي نٿي لڳي .743
  .“پيُء جي سموري ملكيت دڦ كيائين”. خالص كرڻ، אجائي طرح خرچ كري وڃائڻ -دڦ كرڻ .744
  .“ڌڻي درد دفع كندِء”ٹارڻ  -دفع كرڻ .745
  .“مونکي دڳ الئي ڇڎ”. وאٽ ڏيکارڻ -دڳ الئڻ .746
سمن ۽ سومرن کي وڙهندو ڏسي رאجپوتن وڃي ٿر ۾ ”. אختياري يا حكومت جو بنياد وجهڻ -دڳو ڄمائڻ .747

  .“دڳو ڄمايو
  .چاهه نه ٿيو -دل ڀڄي پيئي .748
  .وسري ويم -دل تان لهي ويم .749
  .ياد پيم -دل تي تري آيم .750
  .همت ڌאر - دل جهل .751
  .دلجاِء كر -دل دٻليَء ۾ رک .752
  .אعتبار ۾ يا ياد אچي ٿي -دل سان لڳي ٿي .753
  .بيزאر يا كك ٿي پيو -دل کٹي ٿي پيس .754
  .ميالپ كونهي -دل گڎيل نه آهي .755
  .ڊڄي ويو آهي -دل الهي هٿ ۾ كئي אٿس .756
  .אندر ۾ خوش ٿيڻ لڳو -وڄڻ لڳسدل ۾ دهل  .757
  .ڏک ٿيس -دل ۾ كيائين .758
  .بي همت نه ٿيُء، آسرو نه الهه -دل نه لوڙهه .759
  .دل جي پسنديَء موجب، وڻندڙ -دل وٹان .760
  .“دل پيو هڻان ته هنکي אهو كم چوאن يا نه”. ويچار كرڻ، پكو ٺهرאُء نه كرڻ -دل هڻڻ .761
  .ظاهر ظهور، کليو کاليو -دلي بادلي .762
  .ر، ترسسانت ك -دم جهل .763
  .ساهه نكرڻ تي אٿس -دم درميان אٿس .764
  .ساهه ڇڎيائين، مري ويو -دم ڏنائين .765
  .بنهه چٹ يا خرאب ٿيو -ڻيون پاڻيون ويوندُ  .766
  .ڌنوאن ۽ ٻلوאن آهي -ديگ تيغ جو مالك آهي) رאجا( .767
  .تمام گهڻا پئسا -ڌאڌכ ناڻي جو .768
  .ناماچار يا ناموس ٿيس -ڌאكو وڌאئين .769
شل ڌאنئين ڌونئين ”). ويم يا بيماريَء مان ُאٿڻ کان پوِء(کڑي تڑي ٿي وهنجي سهنجي،  -ڌאنئين ڌونئين .770

  ).زنانو دعا كرڻ جو نمونو. (“جڳ گهمندي
  ).ڏي وٺ وغيره تان(معامال پيا ٿين  -ڌڄا پيا پون .771
  .تمام سهڻي زאل -ڌڄ مڄ جهڑي ٻانهن .772
  .سچي يا پوري ڳالهه نه كيائين -ڌڌڙ ۾ پير هنيائين .773
  .مثًال پئسا وٺي אلي وڃڻ ٿيو ڌرم ڌوئڻ. يا فرض هوس تئن نه كيائين جئن كرڻ ڌرم -ڌرم ڌوتائين .774
  .كم نه ٿيڻ تائين ضد كري ويٺو -ڌرنو ماري ويٺو .775
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  ).אکري معني ته جنهن ڌرتيَء تي بيٺو هو سا ڌرتي ڏكي. (گهڻو ڏكي يا ڊڄي ويو -ڌرڻ ڏكي ويس .776
=  “ڌכ ۾ ڌכ” .وڃڻ جو ڌכپئسي  مثًال אوالد مرڻ يا .مصيبت جو ڌכ، خرאبي يا نقصان )۱(ڌכ  .777

  .سٹ، زور= ڌכ . گهڻو جٹاُء نه كندو= كپڑو ڌכ نه جهليندو )۲( .مصيبت ۾ مصيبت
  .کٹي، ڏيوאلو نكتو=كوٺي ڌكاڻي )۲(ٻڎي = ي ڻٻيڑي ڌكا )۱( - ڌكامڻ .778
  ).َאٹو لڳي ته ڌكڑ وڄي. (معاملو ٿيو -ڌكڑ تي َאٹو .779
  .“کڻجي ڀاُء لڳ، شاهدي ڏجي א لڳ ڌكو”). وڙهڻ الِء(كنهن جي طرفان لٺ کڻي אٿڻ  -ڌكو کڻڻ .780
  .אٹكل رُوِء چوڻ )۲(ڏنڈو هڻڻ  )۱( -ڌكو هڻڻ .781
) ۳) (ٺهرאيل وقت تي(نغارو وڄيو = ڌمال لڳي يا وڳي  )۲. (ڌمكايائينس= ڌمال كڍيائينس  )۱( -ڌمال .782

  .ٻانگون ڏنائون= ككڑن ڌمالون هنيون 
  . His countenance fellڌمال  of the face(Expression. (منهن جو تيج گهٹيس - لهي ويس منهن جي ڌما .783
  .گوڙ كيائون -ڌمچر مچايائون .784
  .ڌيان ۾ ويٺو، محو ٿي ويو -ڌن التائين .785
  .کنڌو الهڻ، رقم چكائڻ -ڌنڌو وڍڻ .786
  .هوڏ كئي אٿس -ڌوڏ ٻڌي אٿس .787
  .“كجهه نه كمايائين = ڌوڙ كمايائين” .كجهه نه -ڌُوڙ .788
  .َאڇي مٿي وאرو، پير مرد -ڌؤنرسرو .789
  .مکڻ وאرو، سکيو سهنجو، شاهوكار ڏڌ -ڌيڻيوאرو .790
  .ڇتو يا کهرو ڳالهائڻ - ڏאٺ ڏيڻ .791
مٺائيَء تي ڏאٺ هري אٿس، ته روز روز پيو ”. “چاٹي لڳڻ”سوאد آيو אٿس، هريو آهي  -ڏאٺ هري אٿس .792

  .“کائي
پاڻ مون سان گڎجي كو نه هليو، رڳو ڏאڙهيَء ڏس ”. كنهن وڏي ماڻهوَء جو ڏس ڏيڻ -ڏאڙهيَء ڏس ڏيڻ .793

  “.جي ڇاپ وٽ رهي ٿو) نوشيروאنجي(نسروאنجيَء ڏنائين ته 
  ).پئسن جو(جئن تئن كري پُورאئو كيائين  - ائيننڏאڙهي مڇ ۾ مڇ ڏאڙهيَء ۾ ڏ .794
  .كم پُوري كرڻ تي آهيون -ڏאكي تي אچي بيٺا آهيون .795
  .بخيل مان كم كڍي آيو - ڏאند ڏهي آيو .796
  .“ڳالهه كرڻ ڏאنِء نه آيس”. تجويز هئڻ -ڏאنِء אچڻ .797
  .حرفت يا ٺڳي ٺُوڳي نه ڄاڻي -هيسڏאئي ڏنبي كان .798
  .“ڏٻرو آچار كبو ته به توکي ٹي هزאر رپيا کوٽ بلي ضرور ڏيڻا پوندא”. گهٹ ۾ گهٹ تخمينو - ڏٻرو آچار .799
אوڌر يا مهرباني گهرڻ مهل . (אڻويساهي كانهي، قرض يا ٿورو الهي سگهبو -ڏٻريَء كين كيتو آهي .800

  ).چون
  .نسٻين جي אڳيان بدنام كيائي -ڏٺو كيائينس .801
كتي جُوٺو كئن کائبو؟ אهڑي ڏٺي مک كير ”. غيرت جهڑو كم ڏسي وאئسي كرڻ -ڏٺي مک ڳيهڻ .802

  “ڳيهندو؟
  )پهاكو(“ ڏس كاڻيَء کان אک كاڻي چڱي”). ٻئي شهر(قرض کڻي ڀڄي ويو  -س كاڻي كيائينڏِ  .803
  ).كرسيَء وغيره کي هڻجي كاٺ جي پٹي يا ميخ جا = ڏگهري(مرم شرم كونهيس  -ڏگهري لٿي אٿس .804
  .شوخي يا كاوڙ ٿو ڏيکاري -ند پيو پيهينڏ .805
  .۾ پيو، حيرت لڳيس وسميَء -ڏند چپن سان لڳس .806
  .“پنهنجائيَء ۾ ڏند نه ڏبو”. تكرאر كرڻ -ڏند ڏيڻ .807
  ؟“ئي ڏندن وאري مٺ ته אهڑو عجيب كم كئن ٿيو هن کي אها. حيرت -ڏندن وאري مٺ .808
  .“ڏند هيٺ ككرو نه آيسههڑي الئق אنسان جي گال كندي ”. غيرت אچڻ -ڏند هيٺ ككرو אچڻ .809
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  .ڏند چپن سان لڳسڏسو؛ . حيرت ۾ پوڻ -ڏندين آڱريون كرڻ .810
  جوڳو آهي ڻآپي سمرٿ يا پاڻيهي پڄ -ڏندين ڏאند آهي .811
  ).كنهن كم كرڻ کان( ٹهڻ، ڇركڻ -ڏنَء ڇڎڻ .812
  .كو كم شروع كرڻ -ڏنُء ڏאئڻ .813
  ).كم نه كري(جو رڳو بهي ڏسي  -ڏؤنكي ڄ אڃي .814
  .هجهو فائدوسڀ سڻائي، ج -!ڏوئي ڍكڻ گيهه .815
  .“ٹڳا ٹوڙڻ”وאسطو ڇنڻ  -هي ٹوڙڻڏُ  .816
  .“َאنت سوڌڻ”. توڙ يا حد كرڻ -هين سوڌو ُאڻڻڏُ  .817
ڏيڎريَء کي ! مار” ؛كو خسيس ماڻهو كنهن عمدي كم مان ويكون كڍي، ته ٹوכ طرح چون -ڏيڎري .818

  ).ويكون كڍي ٿو(رو ٿو ڳالهائي ؤيعني ههڑو خسيس ماڻهو به ڳ“ به زكام ٿيو آهي
  .پاڻ کي وڏو ٿو سمجهي -و ڏُور رجهيسڏيڍ چانور ٿ .819
  .“تريَء تي بهشت” -ڏينهن پكا ڏאڙهون ٿو گهري .820
  .ڏيوאلو كڍيو אٿس -ڏينهن جو ڏئو ٻاريو אٿس .821
  .ماتا ٿوري نكتي אٿس -ڏيوي ڏאرين ٹارين אٿس .822
  .هندن ۾ سڀكنهن جا ڏيو پنهنجا. “אهڑيون ڳالهيون هن کي ڏيوين كين لڳن”. وڻڻ -لڳڻ نڏيوي .823
  .زور كونهيس - و آهيڏيئي وٺي رهي .824
  .چٹ ٿيڻ بگڑڻ، ڦٹڻ، -ڊאنوא ڊول ٿيڻ .825
  .“بهي بهي ڊڀ ڄمي ويم”. گهڻو سيڑאپو ڏيڻ -ڊڀ ڄمڻ .826
  .۾ وهي، نڌڻكو رجو بيگ -ي جو كميرڊڀ .827
  .ڇوٽ אختياري אٿس -ڊگهي وאڳ אٿس .828
  .“ڊگهو منڌرو نٿا چئونس، متان دل ۾ كري”. چڱو يا بڇڑو كوٺڻ، گال كرڻ -ڊگهو منڌرو چوڻ .829
ڊنو ڊپ كري گهڻا پئسا کڻي ”. كنهن تكليف جي خيال کان אڳوאٽ ُאپاُء كرڻ -يا ڊنو ڊپ كرڻڊنو پهه  .830

  .“متان کٹي پون ،ويس
  .“ڌمال”ڏسو . ڌمكايائينس -ڊينب كڍيائينس .831
  .نار جو قسم = ڍאكو). ٹوכ طرح چون(كم يا فائدي جي ُאميد نه رهي ! آبادي ٿي -!ئي پكو ڍאكو .832
  .ٿيوڦلهڑو يا بي همت  - ڍڍر ڍرא ٿيس .833
کي ڍر  ڑلغ )۲. (رقم نه پهچائي אٿس ته مون به کڻي ڍر ڏني אٿس )۱. (ڇكتاڻ نه كرڻ، ڏور ڏيڻ -ڍر ڏيڻ .834

  .)ڇك نه(ڏي يعني ڏور ڏي 
  .“تو كم ۾ ڏאڍي ڍر وڌي”دير كرڻ  -ڍر وجهڻ .835
. “نقصان پيس ته کڻي ڍכ ڀريائين يعني سُور پي ويو”. ، نه كڇڻ)ڏک، سور سهڻ(پيڻ  )۱( -ڍכ ڀرڻ .836

  .אڄ تائين ماڻهو ڍכ پيا ڀرين אكبر بادشاهه جي אنصاف جا. سارאهه كرڻ )۲. (ه كيائيندאنهن ن
  ).پنكيون، جهوٹا= ڍكر . (“سؤدو كري هاڻ پيو ڍكر کائي”. ڳڻتيون يا ويچار كرڻ -ڍكر کائڻ .837
تال مُول گم ”. وאئڑو ٿي ويو )۲. (“ڄاڙيون مڑي ويس”. بيهوش ٿي ويو )۱. (ڍكر لڳي ويس يا وٺي ويس .838

  ).بيهوش ٿيڻ=  ڍكرجڻ. غشي = ڍكر. (“ٿيس
  .پرده پوش =ڍكڻهار. پردو يا لڄ رک -ڍكڻ ٿيُء .839
  .گهڻو پورهيو ٿو كري -ڍڳي وאنگر ٿو وهي .840
  .ڍڳن جا ڍڳ، تمام گهڻا - ڍنڍين ڍير .841
  .“مال ڍوري هنيون بيٺو آهي”). وهٹن(مچڻ، متارو ٿيڻ  -ڍوري هڻڻ .842
  .چرچا يا چٿرون پيو كري -ڍونگل پيو ڍאري .843
  .“ڌכ لڳس ته ڍيري ٿي پيو”. ڊهڻ  -ڍيري ٿيڻ .844
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  ).نار =ڍينگو ! (رقم ئي چٹ -ئي ڍيري ڍينگو .845
  .تارن ڳڻيندي رאت وهايم يا گذאريم ڏسو؛. سڄي رאت ننڈ نه كيم -رאت אکين تي گذאريم .846
  .“تي بهشت ٿو گهري َءتري” -رאت پكا جؤ ٿو گهري .847
  .و ڦري ويسرאت ج -رאتاهو ڏيئي ويس) چور( .848
  ).صبح نه ٿيو هو. (אڃا אوندهه هئي -رאت گڎيل هئي .849
  .رאت جي وقت ۾ ڀڄي ويو -رאتو وאهه ڀڄي ويو .850
  .“جيكي رאجا ريت هوندو سو ڏبو، نئين رسم كانه وجهبي” .ٺهرאيل دستور يا نرخ -رאجا ريت .851
  .سج ٻه پاڇا. “دکرאڄونتيون ڇايُون آهن، كڎهن سک كڎهن ”. جيوت جا الڙها چاڙها -رאڄونتيون ڇايُون .852
 پنجاهه(چيا، نيٺ رאڌא ويڌي كئي سون  40هن سٺ گهريا، مون ”. אڌ كري نبيرڻ אڌو -رאڌא ويڌي كرڻ .853

  ).ڏنامانس
  .به وאسطو نه كو) چيٹ نه كتي( -ربيع نه خريف .854
  .وڇوڙي ڌאر كرڻ) ڀائر وغيره(سڳا مائٹ  -رتا وڇوڙڻ .855
  .“کير کنڈ ٿيا” ،پرتا -رت ٿي ويا .856
  .آيس، گهڻي كاوڙ لڳيسجوش  -رت ٹهكيس .857
هو غريب אيترא پئسا كٿان ڏيئي سگهندِء؟ تون به رت ڏسي ”ڻ يحال سارُو تكليف ڏ -رت ڏسي رمي هڻڻ .858

  ).رت وאري هنڌ حكيم هڻن .Cupping-glassرمي يا كنڑي ( “.رمي هڻ يعني گهڻو نه پيڑينس
  .رت جا ڳوڙها ڳاڙيائين، زאر زאر رنائين -رت رنائين .859
  .“گهڻو ئي رت ولوڙيائين پر ڀاڳ نه ڀرאيس ته كشاال ئي كُوڙ ٿي ويس”. كرڻكشالو  -رت ولوڙڻ .860
ئي كين ٿو، وچ ۾  مان جيكي چوאن ٿو سو ٻڌي”. پنهنجي مطلب جي ڳالهه كرڻ -رڇ كڎאئي وجهڻ .861

  .“رڇ كڎאئي وڌو אٿس
  .س كو به حال كونهيمنجه -رڇ ۾ ئي كينهيس .862
  .“پر هُو رڏ كڎאئي بهي رهيووڃڻ الِء چيائينس ”. نٺر يا بي چيو ٿيڻ -رڏ كڎאئڻ .863
 . مري ويو -رحلت كيائين .864
  .مري ويو -رضا يا وفات كيائين .865
هك وאڻيو وאهه ُאكرندي گهوڙي سوڌو  -بنياد. سڀ پئسا אجايا ويا! رقم ئي چٹ -رقم ئي توبري ۾ .866

هڑ ئي  ؛پئسن جي هڑ توبري ۾ پيل هئس سا پاڻيَء ۾ لڑهي ويس، تنهنكري هئن به چون ته. كريو
  .رقم ئي چٹ يا هالک

  . رقم ئي چٹ -هڑ ئي هالک .867
  .رقم ئي چٹ -پئسا پاڻيَء ۾ .868
  .ڏكار ٿيو آهي -رכ جي دאنگي چڑهي آهي .869
  .جيكي چوڻو هوس سو چيائين -رک رکاڻي نه كيائين .870
  .کهري سڀاَء وאرو، جو ملڻو يا ميالپي نه هجي - رکو رُوح .871
کي گهڻي فرحت يا خوشي אهڑي ننهن مليس جنهنجي لڇڻن كري دل ” -رڳن ٺارڻ وאري ننهن مليس .872

  .“ٿيس
  .“كري منهنجن رڳن ۾ پيهي ويو آهي َءهو پنهنجي نيك سڀا”. دل کي گهڻو وڻڻ -رڳن ۾ پيهي وڃڻ .873
  .ڀٹكي خرאب ٿيڻ -رندن ۾ رولڻ .874
  .گهر جي ڀاتين جي پاڻ ۾ אڻبڻت ٿيڻ -رنڌڻي ۾ رولو پوڻ .875
ه كيو אٿس ته پاڻ به روٹي سيٺين سان ڊو” .ڏکيو بکيو يا كنگال ٿيڻ -روٹي روٹيَء تي رکي نه کائڻ .876

  .“روٹيَء تي يا ماني مانيَء تي رکي كين کائيندو
  .دل جي ڇك يا سك ٿي -روح ريلو ڏنو .877
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   .Flat refusalصفا ناكار  -روكڑو جوאب .878
تو ٻٹاكون پي هنيون پر هن وچ ۾ אهڑي ڳالهه كئي جو تنهنجو رُء كپي ”. وڌڻ نه ڏيڻ -رُء كپڻ .879

   .To take wind out of one’s sails. “ڇڎيائين
پهريائين سُور پئي پيتائين، پر پوِء אچي رئڻ ۾ ”. رودن كرڻ، زאر زאر يا گهڻو رئڻ -رئڻ ۾ ڇٹكڻ .880

  .“ڇٹكيو
  .“وڏ وאتو”). آهي(گهڻ ڳالهائو  -)آهي(زبان درאز  .881
  .אنجام كيائين -زبان ڏنائين .882
  .אنجام نه پاڙيائين -زبان كوڙي كيائين .883
  .“تي ڌٻڻ كري كي جايون زمين دوز ٿي ويونڌر”. ڊهي پٹ ٿيڻ، ڊهڻ -زمين دوز ٿيڻ .884
هن کي چوڻ طرح ” .كنهن کان سندس مرضيَء جي برخالف كو كم كرאئڻ -زور جي ميندي لڳڻ .885

  .“چئبو؛ جي نه مڃيندو ته زور جي ميندي كا نه لڳندي
  .جيكي حيال كرڻا هئس سي كيائين -زور ڏيئي بيٺو .886
  .“پورهيا ساب پيا”. سڦلو يا سجايو ٿيڻ -ساب پوڻ .887
  ).فائدي جو(چڱو وجهه مليس  -ساڄي لڳيس .888
  .نصيب زور אٿس -ساري سر אٿس .889
  )مئو. (سوالئيَء سان ساهه ويس - ساسين سکالو ٿيو .890
جيستائين تنهنجو خط نه אيندو تيستائين منهنجو ساهه ”. گهڻي ڳڻتي يا ويچار ٿيڻ -ساهه ٹنگجي پوڻ .891

  .“ٹنگجي پوندو
  .ساهي کڻڻ، ٿك ڀڃڻ -ساهه پٹڻ .892
אهڑو طوفان لڳو جو سڀني جو ساهه مٺ ”. گهڻو ڊپ هئڻ يا مرڻ جو ڊپ ٿيڻ -يا אچي وڃڻساهه مٺ ۾ ٿيڻ  .893

  ).سنڌي پنجون كتاب. (“۾ אچي ويو
  )عهدي وאرو(آباد، شاهوكار يا چڑهيل  -سائو .894
  . شروع يا منڍ کان وٺي، ننڍي هوندي کان - سائي سلي .895
 .سان مون جهڑو سان تو جهڑو مون تو -سڀ وٽ سان پُورو .896
  .ڏکن جون وسريل ڳالھيون ياد ڏياريائين -جاڳايائينستا سؤر  .897
  .بند ٿيل جهيڑو شروع كريائين -ستي مک جاڳايائين .898
  .جيكي هوس سو سڀ ويس -ر ٿيسوستمي چ .899
  .“ساسين سکالو ٿيو” ؛ڏسو -سٿرא ساٿي آيس .900
  .سج ٿورڙو ُאڀريو -سج كني كڍي .901
  .ٻن سين ۾ سجڏسو؛ . سج لهڻ تي آيو -سج الڙאئو ٿيو .902
  .ئي کاڌאئون رאت جي ماني سويل -ي کاڌאئونسج کي ڀتر هڻ .903
“ .دشمنن مان سڄي لڱين كو نه بچو”. سڄن يا سالمت لڱن سان، صحيح سالمت، چڱو ڀلو -سڄي لڱين .904

  ).پنجون كتاب(يعني كي مئا ته كي ڦٹيا 
  .سڃ لڳي پيئي آهي -سڃ پيئي وאكا كري .905
  .سڌ تي ٻڌ. جهڑي حالت تهڑي رٿ -سڌ تي ٻڌ .906
  .)پھاكو( گدڙ به گدڙ جي كوכ ُאنائي ).چوڻي( .کڎ، چي جيُء سڎ. مدد كرڻ وقت تي -سڎ تي سڎ ڏيڻ .907
  ).زمانا =سر. (گهڻا زمانا يا دنيا جا نمونا ڏٺا אٿس يعني گهڻو آزمودگار آهي -سر ُאٿاليا אٿس )گهڻا( .908
  .کڻي ويو جو پتو نه پيو ِءيאهڑي طرح ش -سرمو پائي ويو .909
  .پهلوאنجر سر وكڻي، سر جي سٹ ڏئي،  -سر ويچ  .910
  .پڌري ڳالهه بنهه אلي ويو - سكيَء ۾ ٹٻي هڻي ويو .911
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  .چڱيَء طرح ڌمكايائينس -سڱن تي کنيائينس .912
  ).شاهه. (“آٌء ٻانهي ٻاروچن جي، سڱ نه ساهيندياس”. برאبري كرڻ )۲(مائٹ سڎאئڻ  )۱( -سڱ ساهڻ .913
  .ڏي ته ڏيئي، سلو سائو ٿئيئي) دعا(آباد هوندين  -!سال ساوא هوندאِء .914
  .אڃا مينهون جهنگ ۾، ڌوئي ڌريائون رڇ .אڳ كٿيا كم كرڻ -אڳي سنگ ڳڻڻسلي کان  .915
  .وقت پٹاندر =سمي ساروُ . אتفاق سان -سمي پائي .916
  .“ووٽ الِء سوڙهو گهٹيائين”. الچار كرڻ -ٹڻسوڙهو گهُ  .917
  .ڏאڍي جٺ كيائينس -سوכ ماني پچايائينس .918
  .سونڈ پائي يا كاوڙجي آيو -سونا سڱ چاڙهي آيو .919
  .سڀاڳو ڏينهن ٿيس -سج ُאڀريوسونو ) هن الِء( .920
  .بلكل الئق يا سچو אنسان آهي -سون ۾ سرهو آهي .921
  .پنڻ کان عار كو نه אٿس -سونو كٹورو هٿ ۾ אٿس .922
  .موٹائي نه ڏنائين) پئسا( -سوني ماڻ سان مئي ڏنائين .923
  ).سپنو =سهڻو. (“تون אنهيَء سهڻي نه سمهه، ته هو تنهنجو كم كندو”. ڀروسو رکي وهڻ -سهڻي سمهڻ .924
  .ويامڻ تي آهي -سنئين مهني آهي) زאل( .925
  .پاڻيهي ڳالهه چرندي، ڳالهه تي ڳالهه کلندي -سئي سڳي کي سوريندي )پاڻيهي( .926
  .سڳو مائٹ -سئيَء ۾ سڳو .927
  .ذري پرزي، سمُورو -سئيَء سڳي سُوڌو .928
  .]אکري معني ته کٹ مقام يا مسڻ ۾ پهچايائينس[. ڏאڍي مار ڏنائينس -سيج پڄايائينس .929
 )۳. (ُאڀريو ؛چنڈ سيخ ٿيو )۲. (نرא کنيائين، پوين ٹنگن تي کڑو ٿي بيٺو ؛وڙو سيخ ٿيوگه )۱( - سيخ ٿيڻ .930

  .گهڻو كاوڙبو ؛هو وڃي ٿو سيخ ٿيندو
  ).سيٹ = سينڍ. (“هن کي سينڍ ڏيئي ڇڎج ته سڀاڻي ماستر حساب پڇندس” .אڳوאٽ چتائڻ -سينڍ ڏيڻ .931
جو سڑي تنهنجي سيني تي ”. لڳنحاسد جي روبرو אهڑو كم كرڻ جو هن کي ساڙ  -سيني تي مڱ ڏرڻ .932

  .“هو مڱ ڏري
  ).ٻكريَء جي ڦوكيل کل =سيڻهه. (“کائي سيڻهه ٿي پيو، هلي نٿي سگهيو” .گهڻو ڀرجڻ -سيڻهه ٿي پوڻ .933
  .ڏكي يا ڊڄي ويس -سيُء وٺي ويم يا سياٹو پيم .934
  .ُאڀريو -شاخون كڍيون) سج( .935
  .آهستي ۽ فرحت سان هلي ٿو -شاهاڻي ٹور هلي ٿو .936
ڳالهه  = ڳالهه شب ۾ رهجي آئي. سگهبي) لكائي(كيترא ڏينهن אها ڳالهه شب ۾ رکي . ڍכ، پردو -شب .937

  .جي אوگهڑ يا ُאپٹار نه ٿي
  .جنهن کي كو جهلڻ پلڻ وאرو نه هجي، َאڍنگيَء هلت وאرو) ڇڑوאڳ ُאٺ( -شتر بي مهار .938
  .چڱي زور يا فلك سان ڳالهايائين - شد مد سان ڳالهايائين .939
  .هوڏ كئي אٿس) ائيج( -شڌو ٻڌو אٿس .940
  .جنن ڀوتن جون يا وאحياتي ڳالهيون كيائين -شرڙ ڦاڙيائين .941
  .ٿوريَء ڳالهه جو وڏو وڌאُء كيائين -شر مچايائين .942
ته به چوي ته بلكل ( شكل آهي  بد -)ته به چوي ته ٻانهن کپيم ڀت جي ڀُوري( شكل پيئي شيشا ڀڃيس  .943

  .]يج אٿس جو ُאن جي אثر كري شيشا ٹڑكيو پونאکري معني ته منهن ۾ אيترو ت[ -) سهڻي ٻانهن کپيم
  ).ٿك كري(سكي ويو، نستو ٿيو  -شل ٿي پيو) تب( .944
  .پڌري ٿي) ڳالهه( -شنيدي ٿي) ڳالهه جي( .945
  .هارאئي آيو -شهه کائي موٹيو .946
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ڍُء  =אنبن مان شيِء كيم . “حال ٹيهه رپيا مليا ته به منهنجي شيِء ٿي”. مطلب يا پورאئو ٿيڻ -شيِء ٿيڻ .947
  .كيم

  .“پڑ پڌرو كيائينس” ؛وڏس. سڀ عيب يا ڳجهه ظاهر كيائينس -شير پياز پڌرو كيائينس .948
  .“هيُء پاڻ ۾ شير شكر آهن”. گهرא دوست - شير شكر .949
  .شينهن جهڑو مڑس، پهلوאن، بهادر -شير مڑس .950
 )۲( “.قرض کان ڇٹي אچي شينهن كلهي چڑهيو آهي” )۱. (بي אونو يا سکي ٿيڻ -شينهن كلهي چڑهڻ .951

  .ي هيس سا به وڃي شينهن كلهي چڑهي يعني پرڻجي وڃي ساهري سکي ٿيهكڑي نياڻ
  .ڌوُء) ٿورو صابڻ هڻي(صابڻ جو گهكو ڏيئي  -صابڻ چٹ ڏيئي ڌوُء) كپڑو( .952
جنهن کي ٻين جي پارאن تكليفون يا سختيون سهڻيون پون يا جو نڌڻكو سمجهيو  -صدقي جي ٻكري .953

هيان صدقي جي ٻكري جو توهانجو كم ويهي پورو توهين گهمڻ ٿا وڃو باقي آٌء آ” A Scapegoat. وڃي
 .“كريان

  .ضد يا هوڏ كئي אٿس -ضد تي چڑهيو آهي .954
  .وڏאئي ٿو كري، حكم ٿو هالئي -طبل ٿو هالئي  .955
تات پئبو يا طبيبن  کاڌي پيتي جي سنڀال نه كبي ته طبيبين”. عالج يا دوא كرڻ) ۱( -طبيبين تات پوڻ  .956

كو به نازכ كم سنڀالي نه كندא ته پوِء ”. جي كڍڻ، كاڻيارو ٿيڻٻين جي محتا) ۲. (“جا در ڏسڻا پوندא
  .“طبيبين تات پوندא

  .“ڇوكرو ظلم جو ٹكر آهي”. ستائيندڙ -ظلم جو ٹكر  .957
  .جڳ پڌري آهي -عالم آشكار آهي) ڳالهه(  .958
  ).ماڻهو يا شيِء(پيدא كونهي، گم آهي  -عدم پيدא آهي  .959
  .مڃيائين نافرماني كيائين، حكم نه -ي كيائينعدول حكم  .960
  .بيعقل يا كم عقل آهي -عقل جو وير آهي  .961
  .وאئڑو ٿيو، گهڻو عجب لڳس -عقل چرخ ٿيس  .962
  .چڱي سياڻپ يا אٹكل كيائين -عقل ڳنڍيائين يا ويڑهايائين  .963
  .אڳوאٽ ڏنائين، حساب پوِء ٿيندو -علي אلحساب ڏنائين) رپيا(  .964
“ .ويل جوאني אهڑي هٿ אچي جهڑو عنقا جو شكار ملي”. ناممكن يا نه ٿيڻ جهڑي ڳالهه -عنقا جو شكار  .965

  ).چوندא آهن ته عنقا پکي آسمان ۾ رهي ٿو(
نوאن كپڑא پائي پورא كيائين، باقي جيكا ”. مانائتو كپڑو جو كنهن ڏينهن وאر تي پائجي -عيد אڳڑي  .966

  .“عيد אڳڑي بچي אٿس سا به אکين ۾ ٿي אٿس
 .“گهر ۾ غرقي به نه لڀي ٻاهر دم هڻي ٺوڙهين جا”. אن، ٿوري وسعت) پاڻيَء ۾ پسيل(ل ٻڎ -غرقي  .967

  .گهڻو ُאڀامي ،سکڻي كني ).ُאچي كڻك جو قسم=ٺوڙهي(
  .، نه كڇائينئينڏک يا كاوڙ دل ۾ سانڍيا -غم کاڌאئين  .968
  .“گهوتا پيو کائي”. ٹٻيون، ڳڻتيون -) غوطا(گهوتا   .969
  .كڍيائين، بنا کاڌي گذאريائينلنگهڻ يا بکون  -فاقا كڍيائين  .970
  .معاملو كرאيائين -فتُور جاڳايائين  .971
  .وڏيون دאنهون كيائين -فرياد مچايائين  .972
  .سک ڦٹو، جنهن کي هك هنڌ آرאم نه אچي -فصل ٻٹيرو  .973
  .“تو جهڑن تي هُو جيكر فلك به كين آڻي” . ويچار نه كرڻ، نه ليکڻ -فلك نه آڻڻ  .974
  .“رحلت كرڻ” ؛ڏسو. مرڻ -فوت ٿيڻ  .975
  .“پئسا نه مليس ته فهيون منجهائي ڇڎيائين”. ستائي منجهائي ڇڎڻ -فهيون منجهائڻ  .976
  .كرڻي پوي ٿي) ڊכ ڊوڙ(قاصدن جي كرت  -قاصدאڻي كار كرڻي پوي ٿي) سڄو ڏينهن(  .977
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  ).پر الهجي( مئل ماڻهوَء تي كو قرض رهيل هجي ته نه رکجي -قبر يا مسڻ كنو نه كجي )كنهن جي(  .978
  .سدאئين جيئرو نه رهبو -ي كو نه ويهبوڏאئقبو א )دنيا ۾(  .979
  .“هٹ کٹائي حلوא کائڻ” -قرض کڻي كنگڻ پائڻ  .980
  .تمام گهڻو قرض אٿس - قرض ۾ ٻڎو پيو آهي  .981
  .بيدليو يا مٿاڇري طرح كم كري ٿو -قرض ۾ ٿو وهي  .982
  .ڀڄڻ =قضا ٿيڻ. אتفاق سان آيو -قسمت سانگي آيو  .983
  .زٽ شٹ پيا هڻن، ڳالهيون پيا كن -قصا پيا كٹين  .984
  .قضا قضا نه ٿئي توڙي كو سدא رئي .لکيو نه ٹري -قضا قضا نه ٿئي  .985
  .ٹپڑ يا אفعال پڌرא كرڻ -قلعي کولي ڇڎڻ) كنهن جي(  .986
  .روאج ئي بند كري ڇڎيائون -قلم ئي كڍي ڇڎيائون  .987
  .حكم جاري ٿي چكو -قلم وهي ويو  .988
  .ڏאڍي الچار אئين كيائين -كاتيَء كسندي يا كنڌ تي كاتيَء אيندي אئين كيائين  .989
. كنهن خرאبي کي بند كرڻ يا كنهن بڇڑي کي روكڻ الِء ،گهڻي سرجوشي كرڻ - كاٺ كهاڙא لڳڻ  .990

  .“چورن جي پٺيان پوليس كاٺ كهاڙא کڻي لڳي”مثًال 
  .نانگ يا بال کاڌو אٿس؛ كکيو آهي -كاٺي ڀڳي אٿس  .991
  .]ٹي ته هن جي پٹ لڳي، تنهنكري אها معنيڄڀو پِ  چون ته كارَ . (كاريَء ڄڀ وאرو، نڀاڳو - ڀوڄِ  كارَ   .992
آهي، پر ويجهو وڃي ڏس ته كاريَء وאرא  ِءپريان ڀانِء ته شاندאر شي. سڃ، אڻ هوند -كاريَء وאرא كک  .993

  .ڏُورאن ڏאڙهي אوريان كک .سڃ ۽ ڀينگ ،كک يعني
كاشيَء ۾ [ .گهڻيون سختيون سهي يا الچار قرض کڻي كم پورو كيائين -كاشي كروٽ کاڌאئين  .994

אڳي كي هندو كروٽ يعني كارאئيَء سان پنهنجو بت وڍي مكتيسر نالي کوهه ۾ وجهندא هئا جو 
  .]سمجهندא هئا ته אئين مكتي ملندي

  .“ميل ٻڌאئونپوتا”. حساب يا ليکو كيائون، نفعو نقصان جاچائون -كاغذ كيائون  .995
  كو אتفاق يا خرאبي ٿي پوي ته پوِء؟ -كاكياڻي ٿي پوي ته؟   .996
ٿري ماڻهو عام طرح . (كپڑو گوڏن ۽ پٺيَء کي ٻڌي ٺهي جڑي ويٺو آهي) ۱( -كانڀ كڍي ويٺو آهي  .997

  .كم جو אونو كو نه אٿس) ۲) (كانڀون كڍي وهن
  ).ل אچينته ش(كانگن جي ُאڏאمڻ مان سوڻ ڳنڍيم  -كانگ ُאڏאيم) تو الِء(  .998
  ).كانَء جي كان كان =كانگ. (ڳالهه جي ڊيگهه كيائين، گهڻو ڳالهايائين -كانگ كڍي ويٺو  .999

   ]تكڑو نياپو، جو كانَء جي هٿان موكلجي =كانگ[. تكڑא نياپا موكليائين -كانگيُون ڊوڙאيائين  .1000
אنهيَء مائٹيَء مان ” .بعي) ۲). (كانُء سياڻو پکي(“ هو كانُء آهي”. אفالطون، ُאستاد، تريناכ) ۱( -كانُء  .1001

  “كهڑو كانُء نكتو جو توهان نه كئي؟
  .بلكل جلد موكلج -كانَء جي چهنب ۾ موكلج  .1002
  .كنهن ۾ كو عيب ڏسجي ته هن کي אهو منهن تي چئي نه ٻڌאئجي -كاڻي کي كاڻو نه چئجي  .1003
  .تپ نه گهٹيو ؛تپ كائو نه کاڌو. پاڻي گهٹيو يا لهي ويو -پاڻيَء كائو کاڌو. گهٹجڻ -كائو کائڻ  .1004
  .]אکري معني ته كبير ڀڳت به אئين چئي ويو آهي[. אهو ته ٺهيو پيو آهي -ي آهيٿِ אها ته كبير به كَ   .1005
  .“نشي كم آڻڻ كري ڄمار ۾ كتر پوي ٿي”. گهٹ ٿيڻ - كتر پوڻ  .1006
  ).كتن چٹيل(بلكل ميرو باسڻ  -كتن جي چٺ  .1007
  .بلكل سوگهو آهي -كتي ٻلي کان قابو آهي  .1008
  .خرאب אثر ويٺس -سكٹ چڑهي) دل تي(  .1009
  .]خوشيَء سبب אهڑو متو جو كپڑא سوڙها ٿيس[. تمام گهڻو خوش ٿيو آهي -كپڑن ۾ نٿو ماپي  .1010
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  .گارگند ڏيڻ، كنا لفظ كم آڻڻ -كچ مئڻ  .1011
  ).كلنك، عيب -كچو. (“سڄي كڑم کي كچو التائين”گالرو يا بدنام كرڻ،  -كچو الئڻ  .1012
  .مارڻ يا وڙهڻ ٿو אچي -كچو کائڻ ٿو אچي  .1013
كچو کير ڇو ”. كنهن کان صالح پڇڻ يا پُوري خاطري كرڻ ڌאرאن كو كم كرڻ) ۱( -کير پيڻكچو   .1014

  .“آزمودگار آهيان - مون به كچو کير كو نه پيتو آهي”. آزمايش نه هئڻ) ۲(“ پئجي جو پوِء پڇتائجي؟
  .كڇي نه ڦاڙي، سو کاٻاري .ڳڻتي ڳوتي كم كجي) ۲. (خرچ كجي اروهوند س) ۱( -كڇي ڦاڙجي  .1015
  .אسان جي پٺيان پيو אچي -אسان جي كڍ پيو אچي  .1016
  .زيان ٿيو، אجايو ويو -كرُو مرُو ٿيو )مال(  .1017
  .سڃ لڳي پيئي آهي -ككڑوكُو لڳي پيئي آهي  .1018
  .ذرو كم نٿو كري -كک ڀڃي ٻه نٿو كري  .1019
  .چريو ٿيو آهي -كک كپڑيُون پيو ميڑي  .1020
  .گهڻو ويچار يا אونو אٿم -كک ۾ لڳي بيٺي אٿم) ڳالهه(  .1021
پٹس جي ڳالهه آهي ته ڏس ”. كنهنجا عيب يا كا گهٹتائي لكائڻ -كک وجهڻ يا كک وجهي ڍكڻ  .1022

  .“كئن كک وجهي ٿو ڍكيس
  .ڏאکڑن يا گهاٹن سهڻ تي هريل آهي -كلها گٺل אٿس  .1023
  .دعا كرڻ جو نمونو). پٹ ساهرو. (ڳاڙهو ڊپٹو ڍكي אيندين -شل كلها ڳاڙها كري אيندين  .1024
  .شامل يا مددگار ٿيو -كلهو كلهي سان ڏيئي بيٺو  .1025
  .“وڏن سان كلهو نه هڻ”. برאبري كرڻ -كلهو هڻڻ  .1026
  .ڏكڻ يا ڊڄڻ لڳو -كليُون كنبڻ لڳيس  .1027
  ؟“نوكري نه كندو ته گهر ۾ ويهي كنا گهڑيندو ڇا”. אجايو سستيَء ۾ وقت وڃائڻ -كنا گهڑڻ  .1028
كن  ڏسو؛. ائينאئين ڏيکاريائين ڄڻ ته ڳالهه نه ٻڌאي. (ماٺ ۾ رهيو -كن אوڙא كن ٻوڙא كيائين  .1029

  ).مرم وאري ماڻهوَء الِء چئبو(ٻوساٹيائين، كن لكايائين 
  .كوڙيون سچيون ڳالهيون ٻڌאئي كاوڙאيائين -كن ڀريائين  .1030
پر پوليس کي . چورن باهه ٻاري ڏني”. گهڻي وقت تائين ڳوڙهي ننڈ، گهڻي غفلت -كنڀكرڻ وאري ننڈ  .1031

  .]مهنن کان پوِء جاڳندو هورאنوڻ جو ڀاُء كنڀكرڻ ڇهن [. “كنڀكرڻ وאري ننڈ هئي
  .ڳالهه ٻڌאئين -كن تائين آيس يا كن پيس )ڳالهه(  .1032
  .ڌيان ۾ نه آندאئين -كن پٺيان كيائين) ڳالهه(  .1033
  ).کوٽ نه ٿي(مُور نكتو  -كن ڇٹي آيا  .1034
  .پلؤ آجا كري يا پاڻ ڇڎאئي آيو -كن ڇڎאئي آيو  .1035
  .ڳالهه لكي ٻڌאئين -كن يا كنڑو ڏنائين  .1036
  .ق אٿسوجو ش رאڳ ٻڌڻ -كن رس אٿس  .1037
  .ٻڌڻ جو تکو آهي -كن سپرو آهي  .1038
  .ڳجهيَء طرح، لكائي -يا كنڈ سنڈ ۾ كن سن ۾  .1039
  .ڳالهه چورينس، منجهه لهينس -كن كڍينس  .1040
  ).ڳالهين سان. (كك كيائين -كن کائي ويو  .1041
  .چتايائين، ڳالهه ڌيان تي آندאئين -كن کڑو كيائين  .1042
  .ڳالهه چورينس -كن كنڑو کڻينس  .1043
  .)ڳجھيَء طرح( ڇيڑيائينس -كن ۾ ڦوכ ڏنائينس  .1044
  .ڌيان تي آڻينس، ٻڌאئينس -كن وجهينس) ڳالهه(  .1045
  ).لكائي ڳالهيون كريس(“ هُو ڇوكرو پيُء جو كن وزير آهي” .A confidantهمرאز  -كن وزير  .1046
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  .ڊڄي يا ٹهي ٿو) کان تو( -كن هڻي ٿو) کان تو(  .1047
  .گستاخ ٿيندو ٿو وڃي -كنڌ تي چڑهندو ٿو وڃي  .1048
  .“منهن موڙڻ”. ناكار كرڻ -كنڌ كڍאئڻ  .1049
قرض الٿائين ته كنڌ کڻڻ جهڑو ”. مانائتو ڏسڻ ۾ אچڻ، ٻين אڳيان پاڻ کي شرمندو نه سمجهڻ -كنڌ کڻڻ  .1050

  .“ٿيو
  .كيائينكم جو אونو نه ) ۲. (پروאه ٿي يا دلجاِء كري ويٺو بي) ۱( -كنڌ کي وهاڻو ڏيئي ويٺو  .1051
  .]مشكل) نئڑت كرڻ(كنڌ ۾ كلي ته كنڌ نمائڻ [هٺيلو آهي  -كنڌ ۾ كلي אٿس  .1052
  .مان وڌيس -كنڌ يا منهن مٿي ٿيس  .1053
  .شرمندو ٿيو) ۲( .لڄ كيائين) ۱( -كنڌ هيٺ كيائين  .1054
  .“كنهن سان رهائي كا نه אٿس”. بڇڑيَء طرح هليو آهي) سڀني سان( -كنڈא پوکيا אٿس) سڀني سان(  .1055
  .“چور جي ماُء كنڈ ۾ رئي”. ڳجهيَء طرح يا لكائي ڏک كرڻ -كنڈ ۾ رئڻ  .1056
  .کٹو آهي، پئسا نٿو ڏئي -كنگڻ كڍي ويٺو آهي  .1057
  .ڌيان ڏيئي ٻڌي ڇڎ -كنن مان كپهه كڍي ڇڎ  .1058
  .منجهه يا سماُء لهينس -كنو كڍينس  .1059
  .“ويچارو كچڑي كانڀ ڇڎي ويو”. ننڍڙא ٻار، אها آكهه جنهن ۾ ننڍڙא هجن -كچي يا كچڑي كانڀ  .1060
  .سڱ ڏيئي سڱ ورتائون - كنو وٹي كيائون  .1061
  .چريو ٿيو آهي -كنول ڦريو אٿس  .1062
  .“كٻٹ آهي، كني مڇي كانهي جا نه وكامندي”. نه وكامڻ جهڑي يا نكمي شيِء. كني مڇي  .1063
ليال هار ” .تنت مال يا چڱي شيِء ڇڎي خسيس شيِء قبولڻ، بيهودي چونڈ كرڻ -كڻ ڇڎي تهه ميڑڻ  .1064

  “.ڇڎي تهه ميڑيائينوٺي چنيسر ڇڎيو سو گويا كڻ 
  .ڀاڳ وريس، نصيب کليس -كڻو قرאرو ٿيس  .1065
  .ٿورو کٹو، ٿوري تان ڳالهه گٿي -كڻي گهٹ كاسو ٿيو  .1066
  “كهڑي كوڏر هنئين אٿس جو ٹنگون ٹيڑي پيو آهي؟”. سخت پورهيو يا كشالو كرڻ - كوڏر هڻڻ  .1067
  .بلكل بيمانو ٿيو -كوڏيَء ملهه ٿيس  .1068
  “.ماڻهو كُوڙ كڇن مان كڍن ته ڏيتي ليتيَء جي رسم بند ٿئي”. سچو ٿيڻ -كُوڙ كڇن مان كڍڻ  .1069
  .אفوאهي طرح يا هل ٻڌم -كُوڙي كنين ٻڌم  .1070
  ).كوهري هوكا ڏيئي وكڻن. (بلكل گهٹ אگهه ۾ وكيائين -كوسا كهر كري وكيائين) شيِء(  .1071
  .“هو توکان كؤ ٿو کائي”. ڊڄڻ، ٹهڻ -كَو کائڻ  .1072
چغلين هڻڻ كري هك ڀيرو مار ”. وري אئين نه كيائين) سيکت ملڻ كري( -كئي يا كتي كن وڍيا  .1073

  .“کاڌאئين ته وري كتي كن وڍيا
  .“پهريون ئي سوאل پڇومانس ته لڳو كياڙي کنهڻ”. ويچار ۾ پوڻ، منجهي بيهڻ -كياڙي کنهڻ  .1074
  .جي سڌ پويئيحقيقت ) كم كر ته( -كيتري ويهين سؤ آهي) كم كر ته خبر پويئي ته(  .1075
  .“אٺ אنب مليا ته كيچ ٿيو”. گهڻو ئي ٿيو -كيچ ٿيو  .1076
  ).شهر مان(كنهن جي هكالڻ يا كڍڻ جا نه آهن . پيڑه پكي آهي -كيرو قائم آهي) چورن جو(  .1077
كي پنهنجو پگهار كي ٻئي (كجهه پئسو كٿان ته كجهه كٿان مليو  -كي مينهاڻو كي ريجاڻو آيو  .1078

  .]مليو) وאهه يا درياهه جو(پوک الِء كجهه مينهن جو پاڻي ۽ كجهه ريج جو אکري معنٰي ته [). هنڌאن مليو
  ).جا ڀرڻ مشكل(وڏي کڎ =کاٹو). جنجي پُورאئي كري نه سگهيو. (وڏيون رقمون کٹايائين -کاٹا کٹايائين  .1079
  .“ماني پائي אچو”. کاڄ ٿانون ۾ وجهي אچو -کاڄ وڌي אچو  .1080
  جو ٻين کي کاري يا بگاڙي  -کارُو کٻر  .1081
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   Riffraff.ڦوڳ، ردي مال  -کڑ کُوکڑکا  .1082
  ).جو دل ۾ حسد وچان سڑي( حاسد -کام کاڌو يا کام کاڻو  .1083
  .كنجوس آهي -کاڻيَء مانيَء تان کل نه الهي) هوُ (  .1084
چون ته تتر کٻي [. “אڄ کٻو لنوאئي آيو آهين جو سڀ سڻائي ٿي אٿيئي” ،چڱو سوڻ ڳنڍڻ -کٻو لنوאئڻ  .1085

  .“ڏאئو تتر ٻوالئي آيو آهي”ي هئن به چون ته پاسي لوين ته אهو سوڻ سٺو، تنهنكر
  .پڇتايائين -کٿي سان مهٹيائين يا منهن کٿي سان مهٹيائين  .1086
مزور (كپت يا بي אيماني كري پنهنجي نوكري يا روزگار جو رستو وڃايائين  -کٿي ۾ ٹنگ وڌאئين  .1087

  ).جي کٿي ۾ ٹنگ هوندא ته َאن وغيره کڻڻ الِء كو نه ڏيندس
  ).پهاكو. (“وאري َءننهن وڻي لڌي ،وאرو َءپٹ وڻي کٹي” -کٹندڙ، كمائيندڙ پئسا -وאرو َءيکٹ  .1088
  .كفن = کڦڻ. “چمچوس”. كنجوس -کڦڻکوس  .1089
  .گهڻو گوڙ كيو אٿس -کچر کلو التو אٿس  .1090
  .جو ٻئي جي کڎ کڻندو، سو پاڻ کڎ ۾ پوندو. ٻئي الِء نقصان جون وאٹون ٺاهڻ -کڎون کڻڻ  .1091
  .جهيڑא كرאئيندڙ -کڎهرو يا کڎن کوٽ  .1092
  .جو پئسا نه אلي. אعتبار جوڳو ماڻهو -کري آسامي  .1093
  .کريل يا אڍنگيَء هلت وאرو آهي -کريو کير آهي  .1094
  .فائدو كو نه نكتو -کڑ تيل كو نه نكتو) كم مان(  .1095
  .“ڏگهري لهڻ”). وאت جي دري لهي پيئي אٿس(دري، =کڑهه. مرم يا لڄ كانهيس -کڑهه لٿي אٿس  .1096
ککرين جي ماناري ۾ کڑو يعني ڀتر [). كنهن کي ڇيڑڻ سان(معاملو كرאيائين  - ککر ۾ کڑو هنيائين  .1097

  .]هنيائين
  .گهڻو ڊڄڻو آهي -پنهنجيَء کل ڀر پيو ڊڄي  .1098
  .چرچي مان معاملو ٿيو -کل مان دل ٿي  .1099
  .دل کي خوش ٿوكري -کنڈ ٿو کائي  .1100
  .كجهه نه كمائي آيو -کنڈ ڦكي آيو) كم مان(  .1101
  .سمجهه يا ويچار سان ڳالهاِء - الهاِءکگنهي ڳ  .1102
  .ڳالهه جو ورجاُء ؛“ڳالهه جي کڻ پاُء” . شيِء هكڑي هنڌאن کڻي ٻئي هنڌ رکڻ -کڻ پاُء كرڻ  .1103
  .ُאچايو يا ستايو אٿس -کڻي ڏنو אٿس  .1104
  .َאن جون جدא جدא ڍڳيون ٺاهيائون -کوڙيون وڌيون) زميندאرن(  .1105
  .يَء کي گهمروڙکو .سڀ هك جهڑא آهن. کوڙيَء کي گهمرو אٿن  .1106
  .אختياري يا پئسو كونهيس - ٿيو ويٺو آهي وکوک  .1107
  .“بخار كڍيائين”). يا ڏک هوس אنهيَء ڳالهه جو جنهن جو دل ۾ ساڙ(ذكر كيائين  -کونگهرو ڦيهيائين  .1108
  سوڀ كري آيو؟) كهڑي( - کيپ کٹي آيو؟) كهڑي(  .1109
  .ڀاڳ وريس، چڱو فائدو ٿيس - کير وهي ڀت ۾ پيس  .1110
  ).كم جو(هي ڏس آزمودو ل -کير پي ڏس  .1111
  .“رت ٿي ويا”ڏسو؛ . پرتا، ٺهي ويا -کير کنڈ ٿيا  .1112
  .پورو نياُء ٿيندو. سچ سچ ۽ كوڙ كوڙ ٿيندو -کير کير ۽ پاڻي پاڻي ٿيندو  .1113
  .چڱي كم ۾ مدد كيائين) ۲. (ميالپ كرאيائين )۱( -کير ۾ کنڈ وڌאئين  .1114
  .ٺهيل كم ۾ ڦيٹارو وڌאئين -کير ۾ مُوري وڌאئين  .1115
  .نالو سچار جو“ گامون” ،لكل سپتيوب -گامُون سچار  .1116
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لڎي ٿي، . ]אکري معني دل ويچار ۾ گم ٿي وڃي ٿي، گهوتا کائي ٿي[ -گانئُون مانئون ٿئي) دل پيئي(  .1117
  .دل ۾ ڊپ ٿو ٿئي

  .جتي کوڙ تتي کپي ،گپ جو كلو .پر متڑيو آهي -گپ جو كلو آهي  .1118
  .دل وڏي كر، بي همت نه ٿيُء -جي وڏي ڌאرگُ   .1119
  . ]אيتري ٿوري گپ جا گدڙ جي پير کي لڳي ته سكل زمين نظر אچي[. ٿورو مينهن وسيو - گدڙ گپ ٿي  .1120
جئن گڎهه ليٹي وري جهٹ ( .ماڻهو ٿورو بيمار پئي وري جلد چڱا ڀال ٿيا ٿي -بيماريَء ۾ گڎهه ليٹ ٿي  .1121

  ).ُאٿي
  .نه کنيو אٿمكجهه کاڌو نه אٿم يا ٿورو ) كنهن جو( -گرهه אٹكيل كو نه אٿم) كنهن جو(  .1122
  .وאت پاڻي نه ٿيس، دل نه سركيس -گگ نه ڳاڙيائين  .1123
  .كنهن جو عيب كنهن کي رُوبرُو چئي نه ٻڌאئجي -گل ڇني منهن ۾ نه ڏجي  .1124
  .“بتي يا ڏئو گل كر”. وسائڻ -گل كرڻ  .1125
  .مقدمي مان گل نكتا. “אهو مقدمو گهڻا گل كندو”. خرאب نتيجا نكرڻ -گل كرڻ يا نكرڻ  .1126
  ).كپڑي ۽ کاڌي مان ئي چريائي ظاهر(. بنهه چريو آهي -چريو آهيگنديَء مانيَء   .1127
  .چٹيَء طرح ڳالهه نه كيائين -گنگ ٿڑكيو ڳالهايائين  .1128
  .بلكل ماٺيڻو آهي -گنگي گانِء آهي  .1129
  .سقيم حال وאرو ٿيو آهي -گوڏن ڀر ٿيو آهي  .1130
  .جوאب نه ڏنائين -گوڏن هيٺ رکيائين) خط(  .1131
  .، چٹ آهيحال كونهيس -ئي گنگا تي אٿس گورو  .1132
  .“كن پٺيان كرڻ”. ڌيان نه ڏيڻ) ۲. (ڌيان تي آڻڻ) ۱( -گوش گذאر كرڻ  .1133
  .سرس ٿيو، کٹي ويو) ٻئي کان( -گوِء کڻي ويو  .1134
  .مکر يا ڊؤل كيائين -گيگ ماليائين  .1135
  ).جي ڳاٹو يا كنڌ ڀڃن(ڳرא خرچ  -ڳاٹي ڀڳا خرچ  .1136
  .پئسا موٹائي نه ڏنائين -ڳاڙهي ماڻ سان مئي ڏنائين  .1137
  .چوڻ مڃيائينس -ڳالهه رکيائينس  .1138
  .ڳالهه سچي كري سمجهه -ڳالهه ڳنڍ ٻڌي ڇڎ  .1139
  .ٿوريَء ڳالهه مان معاملو ٿي پيو -ڳالهه مان ڳالهوڙو ٿي پيو  .1140
  .ڳالهين جو ذكر پيو ٿيندو -ڳالهيون پيون ڳائبيون  .1141
  .گانِء جي گيهه جهڑي، چوکي -ڳائي گيهه جهڑي  .1142
  .“אلي نه ويندو אنهيَء جي رقم ڳائي گيهه جهڑي آهي؛”  .1143
  .“ڳاڻ ڳڻيا ويهه لڎون ڏنائين”. پورאڳڻيل -ڳاڻ ڳڻيا  .1144
  .ٻار وאري، جنهن زאل کي ٻار ٿڻن تي هجي -ڳڀورאري  .1145
  .אهڑيَء طرح كم ٿيس يا آبرو رهجي آيس جو كنهن کي پتو به نه پيو -ڳجهه ۾ ڳنڍيس  .1146
  .אهڑيَء طرح نقصان پهچي ٿو جو پتو به نٿو پوي -ڳجهو کاٽ لڳي ٿو) نشي سببان بت کي(  .1147
  .بت جو ماس ڇڻيس، ڏאڍو ڏک ٿيس -ڳچ ڳريس  .1148
  .نيزאري كيائينس -ڳچيَء ڳاري پيس  .1149
  .ڀاكر پاتائينس -ڳر يا ڳلي التائينس  .1150
  .کرجي پيئي، مونجهارو ٿيو -ڳڑ ٿي پيئي) ڳالهه(  .1151
شيون گڎجي مسجي وڃن ته چون مال ڳڑ ڳڑ ڌאڻي . کرجي يا منجهي پيو -يوڳڑ ڳڑ ڌאڻي ٿ) ئي قصو(  .1152

  .ٿيو



[Gulqand: Idioms & Phrases]   אصطالح ۽ ورجيسون :لقندگ
 

  
37 

 
   

كم جي پورאئي  ؛آٌء پاڻيهي پيو ڳن ڏيندس) ۲. (كيويَء سان ُאٿالهه -چانورن کي ڳن ڏي) (۱( -ڳن ڏيڻ  .1153
  .] An oarאولو = “ڳن” [.“مٿا مُونا هڻندس”. الِء پاڻيهي كشالو يا ُאدم كندس

  .هالئي ٻيڑي هاكارڻڳن يا אولو  -ڳن مورڻ  .1154
  .پروאهه كانهيس) تو جهڑن جي( -ڳنڍ ٻڌא پيا אٿس) تو جهڑא(  .1155
  .پئسا كمائي آيو -ڳنڍ كوسي كري آيو  .1156
  .هكٻئي سان مائٹي يا الڳاپو אٿن -ڳنڍ ڳنڍيل אٿن  .1157
  .پئسو كو نه אٿس -ڳنڍ ۾ كينهيس  .1158
  .پئسو نٿو كڍي يا خرچي -ڳنڍ نٿو ڇوڙي  .1159
  .پئسي وאرو پر بيعقل -ڳنڍين ڳوڙهو متين موڙهو  .1160
  .]كو آزאريندو ته چئبو ڳنر تي لت آئي[. يا تكليف אچڻ نه سهڻ جهڑي ڀيڑ -ڳنر تي لت אچڻ  .1161
  .ويچار سان ڳالهاِء -ڳڻي ڳوتي يا ڳڻي مئي ڳالهاِء  .1162
 .ڍرو ڳالهايائين =“ نڳميو ڳالهايائي”). نارאضپي يا ڏک سبب. (ڍرو يا آهستي ڳالهايائين -ڳؤرو ڳالهايائين  .1163

  ).زكام سبب به ڳؤرو ڳالهائبو. (سستي =ڳم
  .منجهايو، پريشان كيو) ڳالهين( -ڳوڙها كيا) ڳالهين(  .1164
  .منجهو -ڳوڙها يا ڳنڍيون ڳوڙها ٿيو) سٹ(  .1165
  .متو آهين، ٿلهو ٿيو آهين -ڳوڙهو ٿي پيو آهين  .1166
  .مائٹيَء جي پك ڏيئي پوِء ڦرڻ ؛مثالً  .كجهه باسي پوِء نه ڏيڻ يا ُאن جي پُورאئي نه كرڻ -ڳوڙهو ڳيهڻ  .1167
  .قسطون كري يا تكليفون سهي قرض الٿائين -ڳيتون ڏيئي قرض الٿائين  .1168
  .ٺو يا هلكو سونمَ  -گهاٽ جو سون  .1169
  .كاوڙ جو وقت ٹاريائين -گهاٽ يا گهاُء گسايائين  .1170
  .كاريگريء جو ڊؤل يا نمونو بيهارڻ) ۲( “هن دل ۾ گهڻي گهاٽ گهڑيا”. رٿُون رٿڻ) ۱( -گهاٽ گهڑڻ  .1171
  .مرڻ مهل گهڻي سختي ڏٺائين -گهاٹي گهڑي پيس  .1172
 گال جو گهانگهو کنيائين. “)ڳٹ ڳچي پيس(”. ڦاٹو، وڏو بار سر تي کنيائين، پرڻيو -گهانگهو ڳچي پيس  .1173

ڳچي، ڀڳل مٹ يا كني وغيره  = گهانگهو[. گال پنهنجي گردن ۾ وڌאئين يعني پاڻ تي گال سٺائين =
  .]جي

  .وڍ وڌאئين، دل ڏکويائين -گهاَء وڌאئين  .1174
  .دهل تكڑא وڄايائون -گهايُون ڏنيون) دهالرين(  .1175
  .لهڻ تي هو -به گهتان هو تگه) سج(  .1176
  ).كڇڻ نه ملي(زبردستي  -گهٹ ٻُوساٽ  .1177
  .ڳالهائڻ بند ٿيو אٿس، كڇي نٿو -گهٹ گهٹيا אٿس  .1178
  .نائينسڏאڍي مار ڏ -گهچا كڍيائينس  .1179
گهر ڊهي پيس وري جڎهن كي گهر كري ) ۲. (ٻي شادي كئي אٿس = ٻيو گهر پرڻيو آهي) ۱(زאل  -گهر  .1180

  .يعني زאل مري ويس وري جڎهن پرڻجي
  .پنهنجو گهڻو نقصان كرڻ ٿوري ساک يا ڏيکاَء الِء -گهر ٻاري ڏياري كرڻ  .1181
  .يكمشت ٿيو ،پاڻ ۾ ٺهو يا ميالپ كريو -گهر ٻڌو  .1182
  .كرندو آهينگهر کان ٻاهر نه  -ي آهيگهر جي گهريتڑ  .1183
  .جا گهر هالئي سگهي -گهر جهلڻ وאري  .1184
هن ڇوكري کي ساهرא گهر كرڻ نه “ .ٺهي وهڻ) ۲(  To marry and settle .ٺهي وهڻ) ۱( -گهر كرڻ  .1185

  ).سندس אفعالن يا پنهنجي بڇڑي سڀاَء كري(ڏيندא يعني پنهنجي گهر ۾ ٺهي وهڻ نه ڏيندس 
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  .پكو ٿيو -ويٺو مرض گهر كري ويو يا  .1186
  .ڳولي ٿو  پنهنجو سهنج -گهر کي سولو ٿو وڃي  .1187
  “رلي مئو آهي”. نڌڻكو آهي -گهر گهاٽ كونهيس  .1188
ڌيُء توڙي زאل کي گهرگهلو پير کڻڻ  .)پرאون گهرن ۾(گهر کان جلد ٻاهر وڃڻ ) ۱( -گهرگهلو پير کڻڻ  .1189

  .ُאٻهرو ٿي كو كم كرڻ) ۲. (نه گهرجي
  .پاڻ ۾ دشمني ٿي אٿن -گهر مان پيئي يا لڳي אٿن  .1190
  .گهڻو گوڙ كيائون -گهر مٿي کڻي ڏنو) ٻارن(  .1191
  .رضا تي رאضي رهجي -۾ گهارجي َءگهر  .1192
  ).ديس جا گهڑא(خدمت يا شيوא كرڻ  -گهڑא ڀرڻ  .1193
جي تفاوت جي سڌ ) مٹ يا چاڏي(دلي ۽ ماٹي [. َאلڑ يا بي آزمودگار آهي -گهڑي ماٹي جي سڌ كانهيس  .1194

  .]كانهيس
  .سج ٻه پاڇا .گهڑيَء جا گهڑيال آهن؛ كڎهن سک كڎهن دک”وقت جون حالتون  -گهڑي جا گهڑيال  .1195
 .Stone-deafبنھ ٻوڙو  -گهل ٻوڙو  .1196
  ).ڇڎيئي نه(پٺيان كاهي پيو  -ٻار گهنڈڻي ٿي لڳو  .1197
  .“تو مان ٿيو ئي گهڻو”) ُאلٹي معني سان(كجهه نه  -گهڻو  .1198
  .بيپروאهه يا بنا ُאلكي ويٺو هج - گهوٽ پيُء ٿي ويٺو هج  .1199
). ڦريل ماڻهوَء وאنگر. (دאنهون كيائين =گهوڙא گهوڙא كيائين ! هاِء هاِء -!گهوڙא يا گهوڙא گهوڙא  .1200

چون ته אڳي ڌאڙيال گهوڙن تي چڑهي אيندא هئا ته ماڻهو پريائين  -אشارو. مصيبت پويس -گهوڙو پويس
  .كاريندא هئا هن معني سان ته ڦرياسونكري پ“ گهوڙא گهوڙא”

  .گهڻي تكڑ كري ٿو -گهوڙي تي چڑهي آيو آهي  .1201
  .سڀ كو ثاني شريك. ڀائپي ۾ سڀ هك جهڑא -گهوڙي كن برאبر  .1202
   To besiege.ويڑهي وڃڻ -گهيرو كرڻ  .1203
  .ٻوليون كري ٿو -التيون لنوين ٿو) پکي(  .1204
  .چوري كري ويس) كجهه( -الٹوري ڏيئي ويس  .1205
  .بنهه چٹ ٿي ويندو -نه لڀندس الشو به كو  .1206
  .سيکت ڏنائينس، جٺ كيائينس -الک الٿائينس  .1207
  .سوير صبوح جو يا سج ُאڀرڻ مهل -الکي جي مهل  .1208
  .“هنجي الالنگهري لڳندين ته كم نه ٿيندِء”. كنهن تي آسرو رکڻ -الالنگهري لڳڻ  .1209
  ).وهٹ تي، ٹنگ ورאئي(چڑهيو  -النگ ورאيائين  .1210
  .ائينس، گالرو نه كرينسعيب نه لڳ - الڻ نه الئينس  .1211
  هك باسڻ مان الهي ٻئي ۾ وڌאئين) شيِء( -الهه پاهه كيائين  .1212
  .مٿاڇرو كم كري پُورאئو كيائين -الهه لنگهايائين  .1213
  .آبرُو نه وٺينس -الهڻي نه الهينس  .1214
تنهن کي ٻئي جي الهيندي ، پنهنجي الهي جنهن هٿ ۾ كئي .لوٺيو يا بي حيا ٿي بيٺو -الهي پاهي بيٺو  .1215

  و ڀوُء؟كهڑ
  .كنهن چڱي عهدي تي پهتو -الئقي لڳو )كنهن(  .1216
پاڻ ۾ . پرڻيا =الئُون لڌאئون ). وهانَء مهل ،مٿاجا گهوٽ ۽ كنَئار ( نمائڻ  =“ نمن”سنسكرت  -الئُون  .1217

  ).زאل مڑس جهيڑي(گهڻي محبت אٿن  = الئون אٿن
  .ٿيم ُسورن ڀائيسي نه  جني كاڻ كيم الئي چائي،. چغلي هڻي جهيڑو كرאئڻ -الئي چائي كرڻ  .1218
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  .َאڻ سڌي طرح ٹوكيائين) توکي(ٻين جي ڳالهه كندي  -الئي ڳالهايائين) توکي(  .1219
  .ٿورو ٿورو كري کاُء -الئي الئي کاُء) تيوڻ(  .1220
  .كيل خرچ يا پورهيو سڦلو ٿيو -اليو سجايو ٿيو  .1221
  .ڳالهين ۾ ريبي يا ٺڳي ٿو -لباس ٿو ٻڌي  .1222
  .مٺو ٿو ڳالهائي =زبان ۾ لبيس אٿس .لباس -لبيس  .1223
  .ڇڑٻون ڏيڻ، ستائڻ -لٻ لٻ كرڻ يا لٻڻ  .1224
  .تركتال تي يا مفت ۾ پورאئي كيائين -لٻي ٿٻي تي هليو  .1225
  .تنهنجو بار پيس يا زور لڳس -لت ڳري ٿيس  .1226
  .دکن جي نئين سر يادگيري پيئي - لتل ڦٹ ُאکليا  .1227
  .لٺين سان مارא ماري ٿي، جهيڑو ٿيو -لٺ لڳي  .1228
  .و يا ڏکيو كم پُورو ٿيومونجهاري ج -لٹاكو لٿو  .1229
  .ساڃهه ويئي אٿس -אکين تي لٹ چڑهيو אٿس  .1230
چڱو لپو  .کوهه کڻڻ جو كم شروع ٿيو ؛کوهه جو لپو لڳو. كوڏر سان ڌכ هڻي زمين کوٹڻ -لپو هڻڻ  .1231

  ] A spade-fullلپو [ .وڏא وڏא گرهه ٿو کائي = لپا الئي ٿو کائي. چڱو وجهه مليس ؛لڳي ويس
  .شرمندو پئي ٿيو ؛لڄ ۾ پئي لكو. لڄي ٿيو -لڄ آيس  .1232
  .عزت آبرُو سان كم پُورو ٿيو -لڄ پت سان رهجي آئي  .1233
  .ذرو =لڇ . پاڻ ۾ ٿورو ناتو אٿن -لڇ ڳنڍيل אٿن  .1234
   كنهن شريك کي كجهه سوکڑي طرح ڏنائين ته ُאن -۾ کاڌאئين َءپنهنجون لڎُون ڀوري پنهنجي ٿالهي  .1235

  .جي موٽ مليس
  .אکين مان ڳوڙها ڳڑيس، رئڻ آيس -سلڑכ لڑي پي  .1236
  ).لٺ، آڌאر =لڑه. (آڌאر يا אجهو وٺڻ -لڑهه لڳڻ  .1237
  .سانده ۽ گهڻو پيو) مينهن( -لڑهي التي) برسات(  .1238
  ) كشڻ =النچڻ. چيلهه =لك ( .كمر كشڻ -لك النچڻ  .1239
  .تعديون يا جٺيون كيائينس -لقب التائينس  .1240
  .تكليف يا بيماري ڀوڳي چڑهيو -لك لنگهايائين  .1241
  ).هندكو روאج. ( مردو ساڙڻ -لكڑא ڏيڻ  .1242
  .وڏو شاهوكار آهي -لک تي ڏئو ٿو ٻريس  .1243
  .جتي אچيس تتي بيهو رهي -لڳڻي ٻيڑي آهي  .1244
  .تپ ٿو אچي -لڱ ٿا مڑن  .1245
  .بكي پيو، بيهودو ٿو ڳالهائي - پيو مَئي لَ لُ   .1246
  .كنهن جي لحاظ كري سموري سچي ڳالهه نه كرڻ، ڳالهائڻ ۾ خوشامد كرڻ -للي چپي كرڻ  .1247
  .ٻرندڙ ننڍين كاٺين سان چکيا کي باهه ڏيڻ -لنبا ڏيڻ  .1248
  .بيهودي يا אجائي خوشامد -لنڈي خوشامد  .1249
  .کاڌي کان سوאِء گذאريائين -لنگهڻ كڍيائين  .1250
  .۽ نه لڱ جهنون) ٻولي(نكو زبان سان كو لنوين [. يا گهپي ناهي گوڙ -لنوندي نه جهوندي) אسانوٽ(  .1251
  .رڳ رڳ ٺريس، گهڻو خوش ٿيو -لنَء لنَء ٺريس  .1252
  .کڑو ٿي بيٺو بت جو هك هك وאر -لنَء لنَء كانڈאري  .1253
هن جي رڳو ٻانهن جي لوڏ جو ملهه لک رپيا آهي يعني نهايت شاندאر ۽ وڻندڙ هلت  -لوڏ ئي لک لهيس  .1254

  .אٿس
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  .“ه ڏيوچ ۾ ٻوכ ن” .بكڻ ؛ٻوכ ڏيڻ. ماڻهن کي جيكي אچي سو پيا چون -لوכ آهي ٻوכ  .1255
  .)كنهن منجهائيندڙ ڳالهه سبب( پريشان ٿيو -لوال لوال ٿيو  .1256
  .بگاڙي يا کاري ڇڎيائين -لوال مانيون كيائين) ڀرت(  .1257
  .نكمو ماڻهو - لولي جو لوڻ  .1258
  .كجهه نه ٿيندو - جو لوڻ به نه ٿيندو َءلولي) هن مان(  .1259
خرאب آهي پر پوِء پاڻيهي  حال אئين ئي سمجهه ته -لوڻ جي سمجهي كر ته کنڈ جي ٿي پوندي) مائٹي(  .1260

  .ڏسندين ته سٺي آهي
دאل گيهه ”! كين جهڑي مدد ڏيئي ڀائيوאرن جهڑو حصو ٿو گهري! لوڻ وجهي ڀت ۾ ڀائيوאر ٿو ٿئي  .1261

  ).پهاكو(“ تيرא آگ ڦُوכ ميرא
  .“لُوڻاٹيو پيو آهي”. فكرאت אٿس -لُوڻي لڳي אٿس  .1262
  .دل جو ڏאڍو ٿيو ويٺو هج -لوهه ٿيو ويٺو هج  .1263
  .“ڇيڻا ڀورڻ” ؛ڏسو .جهيڑو كرאئڻ -ڻلئا الئ  .1264
۽ “ ڏگهري” ڏسو؛. وאت کي ڏنل ڏٹو لٿو אٿس يعني بيشرمن وאنگر ٿو ڳالهائي -ليڑو لهي پيو אٿس  .1265

  .“کڑه”
  .)حياَء جي(حد لنگهي ويو آهي  -ليكو لنگهي ويو آهي  .1266
  .پن مڱ تي گذאري ٿو -لينگها چٹي ٿو  .1267
  .ڑא كرאيائينجهي -ليُون ٻُوڙن سان ٻُوڙא لين سان التائين  .1268
  ).ليپو آيس(ڍكجي ويئي  -لي مٹي ٿي) ڳالهه(  .1269
   ]ماכ تي وڻ ٹڻ مورجن يعني ساوא ٿين[. كُوڙي دالسي تي خوش ٿيو آهي - ماכ تي موريو آهي  .1270
  .مانيون  =مانا. ٻڍو ٿيو آهي -کائي مٿي ٿيو آهي مانا  .1271
  .حياتي يا عمر پوري ٿي -جو ماڻ ڀرجي آيو َءحياتي  .1272
  ).گوڏא =مُونا(گهڻا كشاال كيائين  -مٿا مُونا هنيائين  .1273
  .אونو ٿيس -مٿو تتس  .1274
  .“ڳن ڏيڻ”. پڄڻ، تكليف وٺڻ -مٿو يا منهن ڏيڻ  .1275
  .ٿوري ناموس الِء אجايا خرچ نه كجن -مٿو كُوڙאئي ساک نه كڍجي  .1276
  .وאرو ٿيو َءپڄندي -مٿي تي هٿ پنس  .1277
  .ڦُونڈ ۾ ڀريو آهي - مٿي چڑهي ويو آهي  .1278
  “شاعري ۾ شاه سان كير مٹ پوندو؟” .برאبر ٿيڻ -مٹ پوڻ  .1279
  .شوخي ڏيکاريائين، كاوڙيو -مٹُون ڦُوكيائين  .1280
  ).مسلماني روאج. (مردو پُورڻ ويا -مٹي ڏيڻ ويا  .1281
  .ؤن، كٺائُون    پاتائ -مٹي كيائون) ٻكري(  .1282
ويچارو واليت مان  كَئمبيل صاحب جو حيدرآباد ۾ مٹي پنوڙو، سو”. موت لکيل هئڻ -مٹيَء پنوڙو هئڻ  .1283

  .“ع ۾ ڦليلي ۾ ٻڎو۱۸۹۲אچي 
  .صبر سان سٺائين -مٺو كري ڀوڳيائين  .1284
  .سور صبر سان سٺائين -مٺيون ڀكوڙيائين يا پيٹ ۾ پاتائين  .1285
  .خرאبي كيائين، جهيڑو كرאيائين -مچ مچايائين  .1286
  )مكر، مڇي. (ٿلهو ٿيو آهي - مچي مكر ٿيو آهي  .1287
  .رو آهيچڱيَء هوند وא -مڇي مانيَء وאرو آهي  .1288
  .کچر کلو يا گهڻو گوڙ كيو אٿن -مڇي بازאر التي אٿن  .1289
  .ن ويكُون ٿو كڍيאجايو -مان كنڈא ٿو كڍي َءمڇي  .1290
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  .مدد كيائين -مدد جو هٿ ڊگهيريائين  .1291
  .ٺهرאيل وقت پُوري ٿيڻ تي آيو -مدو אچي ڀريو  .1292
  .كوڙ سچ گڎيائين -مرچ مصالح گڎيائين) ڳالهه ۾(  .1293
  . ڳالهه نه وڻيس؛ كاوڙيو - مرچ لڳس  .1294
  .همت =مڑسي  .همت ڌאر -مڑس ٿيُء  .1295
  .گهر گهاٽ، رهڻ الِء ٺهرאيل هنڌ -مڑهه مقام  .1296
  )فائدو =مكو( .چڱو فائدو ٿيس -مكو متس  .1297
  .رڄ چڱو مڑس = مکڻ جو گهڑو. نرم دل -مکڻ  .1298
  .“پاڻ پچائڻ”ڏسو  -مکڻ جي سيخ پچائڻ  .1299
אهڑيون خاميون كڍيائين جن جو ) كتاب وغيره(ح جاچي بلكل چڱي طر -مکڻ مان وאر كڍيائين  .1300

  .روאجي طرح جيكر كنهن کي پتو به نه پوي
  .“אکر كڇائين ته ممڻ متو”. معاملو ٿيڻ -ممڻ مچڻ  .1301
  .ماٺيڻو پر אندر جو نانگ َءڏسڻي -ممڻي سپ آهي  .1302
  .رنائين =من ڇنس . رئڻهاركو ٿيو -من ڀرجي آيس  .1303
  ).ڦيڻو لڳس(ڳالهائي نٿو سگهي  -منڈא چڑهيا אٿس  .1304
  مؤجون كيائون -منگوچا ماڻيائون  .1305
  .“پاڻهرتو”. پنهنجي مت تي هلندوآهي -من متي آهي  .1306
  )אختياري ملڻ كري(هٺ ٿيس  -من ۾ ڀرجي ويو  .1307
  .كٻڌيا يا دل ۾ دغا پيس -من ۾ چور ويٺس  .1308
  .ڏٺو نٿو وڻي -منهان پئجي ويو آهي  .1309
  .سج لٿي جي مهل -نهن ميرאئيمنهن אونڌאئي يا م  .1310
  .منهن ۾ تجلو אٿس -منهن ٻريس پيو  .1311
  .پشيمان ٿيو، پڇتايائين -منهن ڀت سان لڳس  .1312
  .سونهين يا ٺهي نٿو -منهن تي نٿو پوي  .1313
  .]لهندو ته سونهن وينديس) ياقوت(زيور تان پنو [. منهن جي جوت گهٹيس - منهن جو پنو لهي ويس  .1314
  .جهڑو ماڻهو ڏٺائين تهڑي خوشامد كيائين -منهن ڏسي ٹكڑو ڏنائين  .1315
  .نرم سڀاَء يا گهڻي لحاظ وאرو -منهن كنئرو  .1316
  .موڳو ٿيو -منهن لهي ويس  .1317
  .آبرو يا مان وڌيس -ٿيس  منهن مٿي  .1318
  .אڳين پريت ڇڎيائين -منهن مٹيائين  .1319
  .ناكار نه كندو=منهن نه موڙيندوكم چئبس ته  .پاسو كيائين =دنيا کان منهن موڙيائين -منهن موڙڻ  .1320
  .ڦوكيو، كاوڙ لڳيس -منهن منهن تي چاڙهيائين  .1321
  .“نك نرڄو”. بيشرم -منهن وڏو يا אڻاسو  .1322
  .بکيڑو يا گوڙ كيائون -كيائون ڑُ لُ  َءمهي  .1323
  .“مئا هٿ هڻندس ته به پنج سؤ رپيا ُאڌאرא ملندم”. ٿورڙي كوشش كرڻ -مئا هٿ هڻڻ  .1324
  .جلد אچجو - الهجوאچي  ميٹ مٿي ۾ هجيؤ ته هتي  .1325
  .تکو ڊوڙאيائين -ميدאن کڻايائين) گهوڙي کي(  .1326
  .نهايت אصيل ماڻهو پر سادو سُودو -ميرو ماڻك  .1327
  .سڎكا ڀرڻ يا رئڻ -ميك ميك كرڻ يا ميكڻ  .1328
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پڌري ڳالهه   =مينڍ ۾ مارئي ڳائڻ. جهيڻي يا سنهي سر ۾ ڳائڻ، آهستي يا لكائي ڳالهائڻ -مينڍ ۾ ڳائڻ  .1329
 جي پك ٿي، مصري به ٿي کاڄي ۽ هيُء אڃا مينڍ ۾ پيا مارئي ڳائي َءمائٹي” .آهستي يا لكائي كرڻ

  .]ستار وغيره جا بند ڍال كري سر جهكو كرڻ =مينڍ[
  .ُאهو كي كجي جو مينهن وسندي كم אچي .گهرج مهل -مينهن وسندي  .1330
  ).كم كرڻ کان(ناكار كيائين  -نابري وאريائين  .1331
  .]نادرشاه بادشاه سخت حكم جاري كيا هئا[. אڍنگو حكم كڍيائين -نادري حكم جاري كيائين  .1332
  .شيِء ڇڎ يا کڻ. ڀائيوאري نبير -نادي كر  .1333
  .لڄو آهي نر -ناس پتو يا نك چپ كونهيس  .1334
  .سولو ٺڳجڻ جو نه آهي -ناگلي گجر نه آهي  .1335
  .نام يا گالرو ٿيو بد -نالو بد ٿيس  .1336
  .پيئي ٿئيس ساک -نالو پيو ڳائجيس  .1337
  ).هند كو אصطالح( .مري ويو -نام چت كيائين  .1338
طرح سڃاڻن تن جي אڳيان ٻٹاكون  َءجيكي کيس چڱي) אسان پارא(  -ناناڻن אڳيان ڏאڏאڻا ٿو سارאهي  .1339

  .هڻي ٿو
  .“الهي پاهي بيٺو” ؛ڀيٹيو -ناناڻي ڍوري لنگهي ويو  .1340
  .“نامي گرאمي” ،“نامكٺيو”. مشهور -نانَء چڑهيو  .1341
  .ساڙيندڙ يا تکي ُאس - نٹهڻ ُאس  .1342
  .نهايت سهڻو آهي -نڑيَء مان پاڻي پيو بکيس  .1343
  .جاچي ڏس، تپاس، جاچ -نظر يا אک مان كڍ  .1344
  .جهلي پهري هيٺ رکيائونس -نظر بند كيائونس  .1345
  .مان وڃايائين -نقش ٻوڙيائين  .1346
  .تمام گهڻو کاڌאئين -نك تائين پيٹ ڀريائين  .1347
  .پاڻ کي لڄي يا گالرو نه كبو -نك کي مر نه الئبي  .1348
  .بيشرمي = نك نرڄائي. بيشرمو -وڍيو نك نرڄو يا نك  .1349
  .جٺ ڦٺ كيائينس -نك وڍيائينس  .1350
  .بيوس يا الچار ٿي אئين كيائين -نكون تار ٿي كيائين  .1351
  .آبرو سڀ كنهن کي پياري آهي -كو ٿو کڻي نكون ساهه هر  .1352
  .ٿيس) ڳڻتي(بي آرאمي يا چنتا  -ننڈ ڦٹيس  .1353
  .ننڍي ٹهيَء وאرא - ننڍي پوچ  .1354
  .ناكار كيائين -ننو אکر وאريائين  .1355
  .אکين کي تكليف ڏيئي پورهيو كيائين -نُور نچويائين  .1356
مان  َءتيلي”۽ “ مان كانڑي َءآنڑي” ؛ڏسو. ڳالهه جو وڏو وڌאُء كيائين َءٿوري. مان نانگ كيائين َءنوڙي  .1357

  “.ٿنڀ
  .پُورو كرڻ، مارڻ -هوڙي نيڻن  .1358
  .ل ٻڌن ته אئين چونكوڙو هُ  -جي كن کري آهي َءنيرولي  .1359
  .سڄوئي بت ڏكيس -نهن چوٹي ڏكي ويس  .1360
ڄيٺي ”. تنجو وهانُء َء،گهوٽ مائٹن جو هكڑو ئي پٹ ۽ كنئار مائٹن جي هكڑيائي ڌي -نيري وهانُء  .1361

  .“كن سڀاڳن سامهون ،نيري وهانُء ،مينهن پهريٹي پٹ
  .وאت پڇي پيو -وאت ُאٿي پيو يا ڦالريو  .1362
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  .]كيائين ته متان پوِء ڏورאپو مليكاڻي وאت ٹ[. مٿاڇري صالح كيائين -وאت ٹكاڻي كيائين  .1363
  .“دل کي خوش كري ٿو”. ٻٹاكون هڻي ٿو -وאت جا پالَء ٿو کائي يا وאت جا ورא ٿو پچائي  .1364
  .گهڻ ڳالهائو -يا وאت وڏو ووאترאدو، وאت ڏאر  .1365
  .نٿو كري) كم( -אٽ نٿو وאريو) كم جي(  .1366
  .وאت َאڌ حكيم آهي. پرهيز يا كري كر -وאت رک  .1367
  .“گهٹ وڌ ڳالهايائين”. گار گند كيائين -وאت كيائين  .1368
پنهنجي كنهن ڳالهه كرڻ الِء ٻئي کي ڳالهائڻ جي وچ ۾ روكڻ مهل אئين  - אوهان جي وאت ۾ گالب  .1369

  .چون
  ڇو نٿو جوאب ڏين؟ -وאت ۾ مڱ پيا אٿيئي ڇا؟  .1370
  ؟“ٻين کي ڇو وאت وجهجي”. سوאل كرڻ - אت وجهڻو  .1371
  .پنهنجي پارאن پاڻ ڳالهائي سگهي ٿو -وאت وكيل آهي  .1372
  !ذري تكليف نه ڏسندين -!وאر نه ونگو ٿيندِء  .1373
. “كيڎي مهل الكر تنهجا ويٺي وאساما ڳايم”. كنهن جي אوني ۾ رهڻ -وאساما يا وאسانگا ڳائڻ  .1374

  ).ڳائڻ اموچوڻ آهي وאس“ אجهو אچي”. ساهي =وאسامو(
  .كنهن زبردست ماڻهوَء جي نظر هيٺ يا هن جي ڊپ ۾ آهي -وאگهوَء جي وאت ۾ آهي  .1375
  .گهڻي ناموس يا ساک ٿيس -وאهه وאهه پئجي ويس  .1376
  .ي ڏي موٹڻ جي مهل، نما شامرآکي -وאهيري جي وير  .1377
  .لي ويئي، ظاهر ٿيهُ  - وאِء وאِء ٿي) ڳالهه(  .1378
  .אعتبار ۾ نه آڻڻ جهڑيون -)ڳالهيون(وאئي بادي   .1379
ٻيو ڇڄ  ،אن وאئرين ته هكڑو אن هاري[. ٻئي جي مرضي پٹاندر ٿو ڳالهائي -وאئيندي تي ٿو ڇڄ ڏئي  .1380

   ]هڻي
  .]بنا ڍنگ =ولليون. منجهل =ال تب[ .ڳالهائڻ ۾ منجهو، وאئڑو ٿيو -وאيون بتال يا ولليون ٿيس  .1381
  .منجهه لڌאئينس، سماُء ورتائينس -وچ كڍيائينس  .1382
  ).دعا! (وڏو مان ٿيندِء -!وهندين وچ  .1383
  .ڀالئي كري آيو آهي -وڏא پير كيا אٿس  .1384
  .گهڻو يا אجايو ڳالهائيندو آهي -وڏو ڳالهائڻ אٿس  .1385
  پنهنجي مطلب جي ڳالهه كري ٿو -ور تي رسو ٿو ڀڃي  .1386
  .مري ويو -وري آيو) ٻار(  .1387
  .وڏو تكرאر كيائون -وڙهي ڍאنگا ٿيا  .1388
  .مري ويو ڌڻي سان وڃي مليو، -وصال كيائين  .1389
  .سمي پٹاندر هلت كجي -وقت کي سالم كجي  .1390
ُאچايائين، ) ۲. (بريز بريز يا אجائي تكڑ كيائين، تحمل يا ڌيرج نه كيائين) ۱(وڻ گهوڙو نه ٻڌאئين   .1391

  .]ساهي نه کنيائين ؛وڻ سان گهوڙو نه ٻڌאئين[ .آزאريائين
  .אنب ناس ٿيا =طوفان אنبن جا وڻ وڄائي ڇڎيا) ۲. (حيرאن يا پريشان كيائينس) ۱(وڻ وڄائي ڇڎيائينس   .1392
  ).درياهه=وهڻ ( -گهڻا كشاال كيائين -وهڻ ولوڙيائين  .1393
  .گهڻو كم كندڙ ماڻهو .نار ۾ وهندڙ ڍڳو -وهُو ڍڳو  .1394
  .هر طرح جا حيال كيائين -ويهن ئي ننهن جا زور التائين  .1395
  )دعا جو نمونو! (جيكو خرچ يا نقصان ٿيو אٿيئي سو شل موٹي ملندِء -!پوندِء ئهو پلهاريو ويري  .1396
  .قبوليائين) كم كرڻ( -هام ڀريائين) كم كرڻ جي(  .1397
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  .ٻٹاכ هنيائين -هام هنيائين) كم كرڻ جي(  .1398
  .جئن تون چوين ٿو تئن پاڻ به چوي ٿو، توسان ٻٹ آهي -سان ها ۾ ها مالئي ٿو تو  .1399
به ڇكي  تو. (وאسطو رکڻ) ۲. (ته خبر پويئي ِءسان هٿ אٹكا َءكنهن مڑس ماڻهو .ڙهڻو) ۱( -هٿ אٹكائڻ  .1400

  .“هن پليت سان هٿ אٹكايو آهي
  .“کٿي ڏאڙهي هٿ نه אچي”. حاصل ٿيڻ - هٿ אچڻ  .1401
  .“هٿان تو پيئي ٿي كچو كيچين کي كرين”). پنهنجن هٿن سان(خطا يا ڏوهه پاڻ كيائين  -هٿان پيس  .1402
ساهميَء ۾ تورڻ کان (جي אٹكل پوريَء طرح كري سگهي ٿو  تور ،کڻي ِء۾ شيهٿ  -هٿ تريا پيا אٿس  .1403

  ).سوאِء
  .سوאل كرڻ -هٿ ٹنگڻ  .1404
  .دل وٹان كيائين) خيرאت( -مان هٿ ٺاريائين) خيرאت(  .1405
  .ويم كيائين، ٻار ڄڻيائين -هٿ پير لڌאئين  .1406
كنهن سان . منهنجو هٿ جس كونهي”. يا قدر هئڻ) ناموس(كيل كم الئين جس  -هٿ جس هئڻ  .1407

  .“چڱائي كريان ته אهو پاڻ برאئي پيو سمجهي
  .سخي، جو وڏيَء دل سان پئسو خرچي - هٿ جو ڇُوٽ  .1408
  .پئسي جو زور كونهي -هٿ چيو نٿو كري  .1409
  .شين چورאئڻ جي عادت אٿس -هٿ ڇوئي אٿس  .1410
  .سنڀريو ِءپُوري كرڻ ال -هٿ ڌوئي پٺيان پيو  .1411
  ).صحيح پائي(لکي ڏنائين  -هٿ كپي ڏنائين  .1412
  .“אنهيَء كپڑي تان هٿ کڻ”. وאسطو ڇڎڻ -هٿ کڻڻ  .1413
  !پئسي جي تنگي نه ڏسندين -!ِءهٿ نه منجهند  .1414
  .ويجهي مائٹي ڇنڻ جي نه آهي -هٿن جا ليكا ڊهڻ جا نه آهن  .1415
  .کانئس ننڍو آهي -هن جي هٿن جو ڄاول آهي  .1416
دل کي אيڎو لوڏو آيس جو هٿن وאري [. دل کي صدمو پهتس، گهڻو ڏک ٿيس -كي كري پيسهٿن مان   .1417

  .]“ڇهه ڇڄڻ” ؛ڏسو. كري پيس ِءشي
آڱرين جي وچ وאريُون  =هريُون [. هار وير يا ڀڃ ڊאهه كري ٿو، حركتي آهي -هٿن ۾ هريُون אٿس  .1418

  .]ٻك ۾ پاڻي جهلبو ته هرين مان ڦڑא وهندא. وٿيون
  ؟“ٿو پوين هٿين ڇو”. ان وڙهڻهٿن س -هٿين پوڻ  .1419
قرض کڻي كنگڻ ” -ڀيٹيو . پڄنديَء کان وڌيك يا قرض کڻي خرچ كيائين -هٹ کٹائي حلوא کاڌאئين  .1420

  “پاتائين
  .بند كيائين ِءدكان هميشہ ال -هٹ کڻي ڇڎيائين  .1421
  .پڄنديَء آهر خرچ كجي -هٹيَء سارو هوكو ڏجي  .1422
  .هوڏ كري بيٺو، نه مڑيو -ون هيٺ نه لٿوئهٺ  .1423
  .ڏورאپا ڏنائين) אجايا(ڏکيا يا سڃا  -هجا هيرא پاتائين  .1424
  .پورهئي كرڻ تي هريل آهي -هڎ ڀڳل آهي  .1425
  .پئسي جو زور كونهيس -هڎ پورو אٿس  .1426
  .پنهنجن هڎن کي گسڻ کان رکي، سست -هڎ رک  .1427
  .ڏאڍي مار ڏنائينس -هڎ گڎ ڀڳائينس  .1428
  .پاڻ ۾ ميالپ كو نه אٿن -هڎ گڎيل نه אٿن  .1429
  .“ڀ وٽ سان پوروس” -ديگي چمچو هر  .1430
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  .“رאجا چنيسر ليال ڏسي هرک هاريو”دل كرڻ، كنهن سان پرڻجڻ يا كٿي مائٹي كرڻ جي  -هرک هارڻ  .1431
  .حاصل نه ٿيس) كجهه( -نه پيس ئههڑ پل) كجهه(  .1432
  .پئسا خر چيائين، نقصان سٺائين -هڑ گسايائين  .1433
كجهه پاڻون مدد كيائين ۽ كجهه پنهنجا الئق كري ٻئي کان مدد وٺي  -هڑون وڙون مدد كيائين  .1434

  .ڏنائين
  .كوڙي خوشامد تي خوش ٿيو - هش تي خوش ٿيو  .1435
  .خوشيَء توڙي رنج سان قبوليندين -ئه ٻي رئندي ئههك אک کلندي  .1436
  .“אڻٻڌو ،ٻڌو” -هك كن کان آيو ٻئي کان ويو  .1437
وهنوאري پلؤ ڏي، ڏيتي ليتيَء ۾ پورو رهه، منهنجي طلب نكري ته  -چڑهه هك كلهي تان لهه ٻئي تي  .1438

  .مون کي ڏي ۽ تنهنجي نكري ته تون وٺ
  .هكڑي سان هكڑي ۽ ٻئي سان ٻي هلت كرڻ -هكڑي کي سڄي אک ۽ ٻئي کي کٻي אک كرڻ  .1439
  ).پالكي =هنباري(وڏي عهدي تي پهتو  -هنباريَء رسيو  .1440
  .، كاوڙ ڍري ٿيسٿيس ِءدلجا -هنيانَء تي ڇنڈو پيس  .1441
  .دلگير يا بي همت نه ٿيُء - هنياُء نه لوڙهه  .1442
نه كنهن جي نقصان نه فائدي ۾ آهي، كنهن جي به پچار نه  -ينَء ۾ آهيئينَء ۾ نه کنئهنكنھن جي   .1443

  .אٿس
  .ذري هوא به نٿي لڳي -هوא جي سٹ به كانهي  .1444
  .نفعي نقصان جي پروڙ يا ڳڻ ڳوت كانهيس -هيٺ مٿ جي سڌ كانهيس  .1445
  .نَئڑت كرڻ -هيٺاهين وٺڻ  .1446
  .جن لڳو אٿس -هيكلي وڻ هيٺ آيو آهي  .1447
  .موت تكڑو ٿو ٿئي -هڻ کڻ لڳي پيئي آهي  .1448
  .رڄ چڱو مڑس يا چڱي زאل -هيري جي كڻي  .1449
  . ميالپي، کلڻو ملڻو -يار ويس  .1450


