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  مقدمو 
 )ستين ڇاپي جو(

 
۾ پھاكن تي پھريون كتاب آھي، جو ديوאن كيول رאم سالمت رאِء آڏوאڻيَء سركاري  گل شكر سنڌي ٻوليَء

ع ۾ لکي پورو كيو، پر پنجٹيھ سالن تائين مسودو ۱۸۶۹نوكريَء مان رٹائر ٿيڻ کان پوِء نھايت پورھيو كري 
  .ن ڀيرو شايع ٿيوع ۾ پھريو۱۹۰۵ڇپڻ بنا پيو رھيو ۽ نيٺ 

ديوאن صاحب אنھن لکندڙ مان ھو، جيكي پبلشر جي پروאھ نه كندي، پنھنجين لکڻين کي אيندڙ نسلن الِء ڇڎي 
  .ويندא آھن ۽ پنھنجي نه لکڻ کي پبلشر نه ملڻ جو كارڻ نه ٻڌאئيندא آھن

بي وאر ڏنل -ڳو אلفھن كتاب ۾ پنج سؤ کان به مٿي پھاكا جمع كيل آھن، جي پڑھندڙ جي سھوليت الِء نه ر
آھن، پر אنھيَء سان گڎ پھاكن ۾ كتب آندل ڏکين لفظن جي معنٰي، سمجھاڻي ۽ پھاكن جو پس منظر به ڏنل 

  .אن سان گڎ ھندي ۽ فارسي ھم معنٰي شعر ۽ پھاكا به ڏنل آھن. آھي ته جيئن אسكولي شاگرد به سمجھي وڃي
سنڌي لکندڙ . ي ھجڻ کان אنكار نه ٿو كري سگھيدرאصل كو به سنڌي لکندڙ يا پڑھندڙ ھن كتاب جي كارאئت

  .الِء ته ھي كتاب بيحد ضروري آھي
  .  ھن كتاب جي אھميت جو אندאزو אن مان لڳائي سگھجي ٿو ته ھن كتاب جو ھي ستون אيڈيشن آھي
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  ڌڻيَء جي سارאهه
  

وڏي ماَن وאرو كيو آهي، سڀن ساهه وאرن ۾  ڌڻيَء جي، جنهن پنهنجي توهه سان هن ماڻهوَء کي سارאهه ٿو كريان
سندس کائڻ، پيئڻ، پهرڻ  ۽ڳالهائڻ الِء ڄڀ ۽ سمجهڻ الِء ڏאهپ بخشي، مٿس אشرف אلمخلوقات نالو رکيو אٿس؛  ۽

تڎهن هن کي پڻ جڳائي، جو پنهنجي ڏאهپ آهر ڄڀ سان هن جي سارאهه . الِء طرح طرح جون وٿون جوڙيون אٿس
  .ئيپڄنديَء سارو سنديس وڏאئي چئي سڻا ۽كري، 

ُאن ٻاجهاري جو شكرאنو ٿو كريان، جو مون کي پڻ ُאن ماڻهن ۾ ُאپائي، كيولرאم سالمت رאِء آڏوאڻي نالو رکي، 
  .حيدرآباد سنڌ ۾ رهاكو فرمايو אٿس

گهڻا ڏهاڙא سركار جهانمدאر אنگريز صاحب  ۽تنهن ُאپائڻهار جي ِدڳي سان كي ڏهاڙא مير صاحبن جي رאڄ جا، 
رپين  )۱۰۰(کان وٺي سو  ع۱۸۶۴فيبروري  ۱۶ماَن سان نوكري كري، تاريخ  ۽مان بهادر جي سلطنت جا، אي

  .مهيني پينشن ۾ آيو آهيان
پهاكا لکائي ) ۲۰۰(ٻه سا ) ۱۰۰(هكڑيَء مهل هكڑي سردאر سنڌي پهاكن ٻڌڻ جي دل رکي، تڎهن سو 

جن مان كي אکر سنڌ پر ويچار كيم، جو پهاكن ۾ گهڻو كري ملك جا אصطالحي אکر آيا آهن، . پهچايامانس
جي سڀن ماڻهن کي پڻ سمجهڻ ۾ نه אچن، جن جي ٻولي ماُء پيٹان آهي، تڎهين ٻين ملكن جي ماڻهن کي جي پوِء 

  .ٻولي ٿا سکن، سمجهاڻيَء جي گهرج ڇو نه ٿيندي؟ تنهن خيال تي هن ريت جي كتاب جي رٿ كيم
عقل جا تکا، سي وڏن كاريگرن  ۽جوאن،  אڳي گهڻن سياڻن سنڌي ٻوليَء ۾ كتاب جوڙيا آهن، پر آهي عمر جا

عاج جا ُאچا ُאچا كم كن، يا َجڑيا جي سون ۾  ۽جهڑא وينجهر، جي موتي ونڌن، يا خاتوبند، جي كاٺ ! وאنگي آهن
جوאهر جي جڑت جوڙن، يا نقاش جي چڱيون ُصورتون جوڙن، تن جي אڳيان آٌء هكڑو پوڙهو، אياڻو ڌوڙ ڌوئي 

ن ريت، جو ڌوڙ ڌوئي جو كم هي آهي، جو سونارن جي هٹن جو يا گهٹين جو ه. جهڑو سادي كم وאرو آهيان
دא پهاكا گڎ كري، پورهئي سان اتن وאنگي مون پڻ گهڻن جا چيل س. ُٻهر گڎ كري، ڌوئي، منجهاس مال كڍي

مگر پڑهندڙن جي مهربانيَء ۾ هيَء ُאميد ٿو رکان، جو جيكو منجهس ڀولو رولو . منجهائن مطلب كڍيو آهي
  .تنهن جي ڏڏאئيَء ڏي نه نهاري، پنهنجو الئق سڃاڻي، ُאن ڀل چك کي سنوאري ڇڎن ڏسن،
بابت آهن، אِن طرح ائين ڀانيم، جو هكڑي هكڑي ذكر بابت ڌאر ڌאر باب كري لکان؛ پر پهاكا گهڻن ذكرن يپهر

اب كرڻو سو كو، ته كي پهاكا אهڑא آهن، جو جيكر هكڑي پهاكي الِء ڌאر نِجو ب: ٿي پون جيكر گهڻا باب
پوي؛ تنهن كري سنڌي אلف بي جي تختيَء تي نظر رکي، هك ٻئي پٺيان هكڑي هكڑي منڍ وאري אکر جا پهاكا 

  .لکان ٿو
كن پهاكن جي معنٰي ۾ ڳالهه جي پورאئيَء الِء ٻين ٻولين جون شاهديون آيون آهن، تن كري ڊنس، ته متان 

و محاورو نه هجين، تنهن كري ُאن کي پڻ ُאتي جو ُאتي صاحبن سنڌيَء جي پيار وאرن کي نه وڻن، يا ٻين ٻولين ج
  .سنڌي ٻوليَء ۾ ترجمون كري ڇڎيان ٿو
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  پهاكا

  
  אلف

  
  .ُאڻندو ُאها، جا كوريَء جي من ۾ هوندي - ۱

پيٹي الِء َنڑو  ۽هي پهاكو ظاهري وאٽ ۾ كوريَء جي אختياري ڏيکاري ٿو، جو جڎهن تاڃي אڳيانس پکڑيل آهي، 
אٿس جو  ُءپر حقيقت جي وאٽ ۾ مطلب هي. و گهاٹو ُאڻي توڙي ڇڈو؛ ته مرضي سنديستڎهن كپڑ .هٿ ۾ אٿس

نه كنهن جو مٿس زور هلي،  .هيڻو، نه كنهن جو دلبو کائينه كنهن جي صالح وَ . سگهارو آهي ڌڻي سڀ كم الِء
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. جيكي وڻيس سو كري .نه كنهن جي وאهر ُگهري

  ري، هرچه خوאهي آن کني، قادرא قدرت تو دא   
  رא جاني به بخشي، زنده رא بيجان کني،  هُمرد

  شاهه رא تاجي ستاني، آرزو ئي نان کني، 
  .هر گدאئي رא که خوאهي، آن زمان سلطان کني

  سگهارو آهين، جيكي وڻيئي سو كرين، ! אي ڌڻي
  مئي کي جيارين، جيئري کي مارين، 

  ج كرين،رאجا کان ڇٹ کسي אن کي مانيَء جو محتا
  .جنهن پينار کي وڻيئي تنهن کي אن مهل رאجا كرين

  
  .جاسين َرُب نه ڏيئي َאَب جو ڏنو كهڑي كم، - ۲

. کي وهيون ڏسي، پاڻ دولت كمائڻ الِء پورهيو نه كن ُءكي ماڻهو آرسي، پي. אَب يعني پيُء، َرُب يعني ڌڻي
هي پهاكي . ئين نٿا ڄاڻن ته אبي ُאها كٿان آنديא. ڀائين جو אها پيُء وאري دولت ورثي ۾ هٿ אيندي، سا بس آهي

جهڑو . وאرو אنهن کي ڇينڀ كري چوي ٿو، ته پيُء جي دولت جو به آسرو نه كر ۽ پنهنجي كمائيَء تي ڀاڙ
  :فارسيَء وאرو چوي ٿو

  پدر آموز،  پدر خوאهي علمِ  ميرאثِ 
  .پدر خرچ توאن کرد به ده روز که אين مالِ 

  ته پيُء وאرو علم سک،جي پيُء جو ورثو گهرجيئي 
  .جو هي پيُء جو مال ڏهن ڏهاڙن ۾ خرچجي ويندِء

  
  .אندر אڇو نه كري، ُڌئي ٿو ڌאڳا - ۳

ن، يعني جو ماڻهو پنهنجو אندر كوڙ يڌאڳا هن ملك جي فقيرن جو ويس آهي، جو مٿي تي ويڑهن، يا ڳچيَء ۾ پائ
ئن پاכ يرڳا ڌאڳا ُڌئندو، تنهن کي ك ۽کندو، ٻين بڇڑن لڇڻن کان پاכ نه ر ۽ٺڳيَء کان،  ۽ُكَپت، دوالب  ۽

  :ڄاڻبو؟ جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي
  خر؛ و ؤبر زبان א در دل گا

  .אين چنين تسبيح کي دאرد אثر
  ڄڀ تي א جو نالو، دل ۾ ڏאند ۽ گڎهُه،

  .ڻ كنديكهڑو ڳُ  حאهڑي تسبي
  
  .אندر ٻِڎ َٻُهون، ٻاهر آٹڻ َאّن جو - ۴

ن معنٰي وجنهن جي ڏكار ۾ ماڻهو אٹو كري ماني پچائي کائن؛ َٻهُ . ڑي گاهه جي پاڙ آهيٻِڎ، الڙ ملك ۾ هك
: پهاكي جي معنٰي هيَء آهي. آٹڻ سكو אٹو، جو كڻك جي אٹي جي چاڻي کي ماني پچائڻ وير الئيندא آهن .گهڻي

تهڑيَء ريت . كين مٹيندوجو ٻَِڎ جي אٹي جي چاڻيَء کي كڻك جي אٹي جو آٹڻ مکبو ته به אندريون َسوאُد ٻَِڎ جو 
  :آهي ٻڎسي مثل لباאهڑو : ُكلڇڻو ماڻهو پڻ جيكڎهن ويس چڱو پهريندو، ته به سنديس عادت كين ڦرندي

  ٻاهرאن ظالم جي قبر وאنگي كپڑن سان ڍكيل،   ل، لون ُچون گور ظالم ُپر حُ אز برُ 
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  .אندر ڌڻي تعالٰي جو قهر  .لאندرون قهر ُخدאي عّز و ج
  
  .لتان لڌوאنڌي وڃي م - ۵

. يعني ُپڇندو َڏُس ٻڌندو ويو ؛کن كوهه پنڌ آهي، تنهن ۾ אنڌو كيئن پهتو) ۲۰۰(ملتان جي هن ملك کان ٻه سا 
پر مطلب هي آهي، ته جو ماڻهو مرشد يا אستاد کان پڇي َڏُس وٺندو، سو پنهنجي ڳوليل کي پهچندو؛ جهڑو گرو 

   :نانك شاهه جو وچن آهي
  .ي ُٻڌي אنڌو به وאٽ لهيُٻڌ  .אنڌي پاون رאهه ڻسڻ س

  
  .אهو كر، جو مينهن وسندي كم אچيئي - ۶

ئيَء ۾ بک قائيَء ناچاقايعني هلندي چلندي ۾ אهڑو خرچ كر، جو چا ،مينهن وسندي، جو مطلب آهي ته گهرج مهل
هكڑو   نؤتنهن تي هكڑي وڏي אشرאف سردאر جي زبان .، كي بچاِءُءكي کا :تنهن جو אرٿ هي آهي ته. نه مرين

هكڑא نورאني، سي ُאهي، جي پنهنجي كمائيَء مان אڌ کان : ٹوٹكو ٻڌو אٿم، ته ماڻهن جا لڇڻ ٹن طرحن جا آهن
ٿورو خرچ كن، ۽ گهڻو بچائين؛ ٻيا אنساني، جي אڌ کائين، אڌ بچائين؛ ٹيا حيوאني، جي אڌ کان گهڻو کپائين، 

  .ٿورو رکن
  .ُאستاد جي مار سنوאر آهي - ۷   

تڻو  سو رڳو سيکارڻ الِء، تنهن کان پاسو كرڻ نه کپي؛ سو ڇو ته فائدي وאري دوא گهڻوאستاد جو ماريندو، 
  :فارسي وאري پڻ چيو آهي. ڙي ٿيندي آهيؤكَ 

  بادشاهي پسر بمكتب دאد، 
  كنار نهاد، لوح سيمينش در

  : سر لوح אو نوشت به زر بر
  .“ز مهر پدر ہجور אستاد ب”

  رאجا هكڑو ُپُٹ אسكول ۾ ڏنو، 
  پي كڇ ۾ ڏنائينس، فرحي رو

  : אن جي فرحيَء تي سون سان لکيائين
  .“אستاد جو ظلم، پيُء جي مهربانيَء کان چڱو”

  
  .َאَن َپلي ذאت َڀلي - ۸

پهاكي جو مطلب هي . آهي، جا ٻهرאڙيَء جا ماڻهو گهرن جي אڳيان جوڙي منجهس َאن رکن ِءَپلي َאّن رکڻ جي شي
تنهن . لي آهي، تنهن کي َوهيون ڄاڻبو، ۽ َوهيون אڻ ُپڇو مان وאرو آهيآهي، جو جنهن جي گهر ۾ َאن سان ڀريل پَ 

  :تي فارسيَء وאري چيو آهي
  زردאر رא به مجلس در تنگ جا ِدهند؛ 

  .ندنبي زر אگرچه دور ولي دور تر كُ 
  دنيادאر کي مجلس سوڙهيَء ۾ به جاِء ڏين؛

  .نرڌن توڙي پري هئي ته هيكاري پري كنس
  
  .اُء به پٹ کي ببو نه ڏئيُڻ گُهريو مאَ  - ۹

هن پهاكي جو مطلب هي آهي، جو ڳالهائي بنا رڳيَء ماٺ مان كو كم نه ڇٹي؛ تنهن الِء هندي پڻ شاهدي ٿو 
  :ڏئي

  رهي، *وٹي مونتي كون سَڀ
  .نه كوאرو بن بولي ُکلي گهر كو

   ،ماٺ مان كير مطلب کي پهتو
  .ر به نه پٹجيڳالهائي بنا پنهنجي گهر جو د

  .سڀوٹي معنٰي مطلب کي پهتل* 
  

  .אڄاڻ کي ِمِصري تهڑي ڦٹكي - ۱۰
َאڄاڻ ماڻهو سندن . جيتوڙي ڦٹكيَء جو رنگ پڻ مصريَء جهڑو آهي، پر َسوאَد كري ٻنهي جي وچ ۾ وڏو ڦير آهي

  :ل هنديَء وאري پڻ چيو آهيکي هكجهڑو ڄاڻندو آهي، אهڑو مث سوאد کي نه سمجهي، ٻنهي



[Gul Shakar]   گلشكر
 

5  

 

  אڄاڻ کي ِمِصري تهڑي ڦٹكي  .مصري ڦٹكي אيك *َאن جانت ُكون پاردאس
  .אس، شاعر جو نالوپارد*  
  

  .אڻ سرنديَء سڀكو ٹري، کرو كو سرنديَء َٹري - ۱۱
َء وאرو پاڻيهي به غريبيَء سان هلندو، پر پڄنديَء وאرو جڎهن غريب ٿي جو אڻ ُپڄندي: پهاكي جو مطلب هي آهي

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. هلي، تڎهن چڱو مڑس سڎجي
  ست،  توאضع ز گردن فرאزאن نكو

  .گدאگر توאضع كند خوي אست
  نياز وڏن ماڻهن کي چڱو آهي،

  .پينار جيكڎهن نياز كندو ته אها هن جي عادت آهي
  

  ي، وهنوאري، ٹيون گهوٽ ُمهاري، لڄا كري ته هاريَאهار - ۱۲
  .گهوٽ پرڻيل جي پهرئين رאت جي سمهڻ جي جاِء ؛مهارو .אهاُر يعني کائڻ، وهنوאر يعني ڏيتي ليتي

تهڑيَء ريت  .مطلب هي آهي، جو سياڻا چوندא آهن ته لڄ چڱي آهي، پر אن ٹن كمن ۾ لڄ كرڻ مرڳو گهاٹو آهي
  .ڃندو ته ڌڻيَء کي وאصل نه ٿيندوڀار جا حجاب نه جيكڎهن ڌڻي جو ڳولو پڻ سنس

  .آهِر کٹي אوبِڻي، رن وڃائي َرنبو - ۱۳   
رنبو، هكڑو  .نيآهُِر جهنگلي ماڻهو، אوبڻي هكڑي لوهه جي هلكي شي دكو ٻه تور آهي، جنهن تي زאلو سٹ אوب

ئيندو، ۽ سنديس زאل گهڻو مطلب آهي ته جيكڎهن مڑس ٿورو كما. آهي، جنهن سان گاهه کوٹجي جلوهه جو ڏو نِ 
  .وאري پهاكي ۾ پڻ آهي ۴۷۲אهڑي ڳالهه نمبر . وڃائيندي، يا خرچ كندي، ته אُهو گهر كٿان وسندو

  
  .אنڌي אڳيان آهِري، َكَر تئو ٹنگيو آهه - ۱۴

אنڌي ماڻهوَء جي אڳيان آرسي אهڑي آهي، جهڑو אڄاڻ جي אڳيان كتاب، سو كو ته نه אنڌي کي آرسيَء جو قدر، نه 
  :אن الِء هنديَء وאري پڻ چيو آهي. אڄاڻ کي كتاب جو مانُ 

  ن ُكون ُگن گاَٿ؛مورک ُكون پوٿي دئي باچِ 
  .جيسي نرمل آرسي ديئي אنڌ كي هاٿ

  ڳالهن پڑهڻ الِء كتاب ڏيڻ אهڑو آهي،جي אڄاڻ کي ڳڻن 
  .جهڑي صفا آرسي אنڌي جي هٿ ۾ ڏجي

  
  ٹكي سير کاڄا ڄي،َאنڌ ُڌنُڌ نگري، َچرَٻُٹ رאجا؛ ٹكي سير ڀا - ۱۵

کاڄا هكڑو مهانگو ميوو آهي، سي ٻئي شيون هكڑي אگهه  ،ڀاڄي يعني سائو ساڳ جو سستي وکري آهي
. نه رهي چڱي مڑس جو ڦير كو ۽هلي، تاتي لچ  ؤوكامڻ بي ويچاري ڳالهه آهي؛ تهڑيَء ريت جنهن رאڄ ۾ ُكنيا

  :جهڑو هنديَء وאري به چيو آهي
  بسئي جاِء؛ ڀلي بري جهان אيكسي تهان نه 

  .جيون אنياء ُپر ۾ بكي َکُڑ ُڳُڑ אيكي ڀاِء
   :جاتي چڱو مٺو هكجهڑא تاتي وڃي نه رهجي

  .جهڑو كنياء وאري شهر ۾ َکُڑ ۽ ُڳُڑ هك אگهه وكامن
  

  .אوهو سون به گهوريو، جو كن ڇني - ۱۶
مڻين جي بار سان هن ملك جون عورتون سونهن الِء كنن ۾ سون جا ڳهه پائينديون آهن، پر كنهن مهل אن 

يعني جو . אهڑي زيان وאري سون پائڻ جي هي پهاكو گال كري ٿو. سونهن بدرאن كن پچي يا ڇڄي پوندא אٿن
  :هنديَء وאري پڻ چيو آهي. كم فائدي وאسطي كجي، تنهن مان مورڳو گهاٹو پوي، سو َكُم گهوريو

  كھ كون سيان؟  هُدک، ي ِءكريِئي ُسَک ُكون، هو
  .يي جا ُسون ٹوٹي كانُ ھوه سوني ُكون جار

  كجي سک الِء ٿئي ڏک، אها كهڑي سياڻپ آهي؟ 
  .جنهن سوُن مان كن ڇڄن، تنهن کي ساڙي ڇڎجي

   
  .کان ٻير نَאكن کان آما ُگهري، َٻُٻر - ۱۷
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ٻير كٿان  ۽َٻٻر هكڑو كنڈن وאرو وڻ آهي؛ تن مان آمان يعني אنب،  ۽َאُכ هكڑو جهنگلي بڇڑو وڻ آهي، 
אن تي هنديَء وאري ! و گهرندو، تنهن کي ڇا حاصل ٿيندوڱنگي جو ماڻهو كم بڇڑא كري ڦل چملندא؟ تنهن وא

  :چيو آهي
  . هي كيسي پاوي كوِءاكري برאئي سک چَ 

  روپي پيڑ َببول كو אنب كهان تي هوِء؟
  بڇڑאئي كري سک گهرندو، سو كٿان لهندو، 

  אنب كٿان ٿيندو؟ ،ٻٻر جي وڻ پوکڻ مان
   

  .אٹي ۾ لوڻ - ۱۸
ن پهاكي جي جوڙڻ وאري جو مطلب هي آهي جو جيكڎهن كنهن خير جي كم كرڻ الِء سچ سان ٿورو كوڙ ه

   :گڎجي ته حركت نه آهي؛ جهڑو אٹي ۾ ٿورو لوڻ، شيخ سعديَء چيو آهي
  .صلح گڎيل كوڙ جهيڑي جاڳائڻ وאري سچ کان چڱو  .אز رאستي فتنه אنگيز ہدروغ مصلحت آميز ب

  
ٻيا אهڑא آهن، جن ۾ كوڙ جي گهرج رهي ٿي، تنهنكري ڀانئجي ٿو، جو  ۽ڙڻ جا جيتوڙي ته كي كم شعر جو

ته آٌء ڀانيان ٿو ته جڎهن گهڻو كوڙ بڇڑو آهي، تڎهن نه ن صورتن ۾ كوڙ ڳالهائڻ الِء موكل ڏني هوندאئون، يאهڑ
  .ٿورو كوڙ پڻ چڱو نه آهي

  
  .ني پاٽ ُאتي آئيهر جي وڏאئي، كُ آ - ۱۹
 يمطلب هي آهي، ج. پاٽ، ٺكر جا باسڻ، جن ۾ غريب ماڻهو رنڌين ۽ کائن ،نوكُ  هر يعني جهنگلي ماڻهو،آ

ريت ٹرڙي ماڻهوَء کي  َءجهنگلي غريب ماڻهوَء کي אيترא وسال گهر ۾ ٿيا ته به پاڻ کي هوند وאرو ڄاڻندو؛ تهڑي
  .ٿورڙي دولت هٿ لڳي ته پاڻ کي وڏو ماڻهو چوאئيندو

  
  .ڏهه گامون ،آمون - ۲۰

אنب جو  ، جو وڻنه ٿو كري، مگر آرאئين جو אصطالح آهي هن پهاكي مان ٻيو نرאلو مطلب كو. بآمون يعني אن
هكڑو ٻئي کي ويجهو پوکجي ته وڏي هوندي سوڙهه جي سبب ڦر ٿورو كري؛ تنهن كري پري پري يعني ڏهن 

  .ڏهن وکن تي پوکڻ چڱو آهي
  

  . مون کي كو نه ٿو ڏسي ؛אنڌو کڎ تي چڑهي هنگي، چي - ۲۱
تنهن وאنگي كي ماڻهو پنهنجي ! جيكو کڎ تي چڑهي אگهاڙو ٿيندو، تنهن کي كيئن نه گهڻا ماڻهو ڏسندאڀال 

   .אهڑن ماڻهن الِء هي پهاكو آيو آهي. بڇڑאئيَء کي لكائين، پر لكڻ بدرאن پڌري ٿي پوي
  

  .الهيَء کي به لعنت ،ُאٺ جي چاڙهيَء کي به لعنت - ۲۲
سو جڎهن چاڙهيَء الهيَء تان چڑهي لهي، تڎهن سوאر کي אهنجو لڳي؛ لو وهٹ آهي، ؤُאٺ هكڑو ڊگهو ۽ بيڈ

مطلب هي آهي جو لوٺئي ماڻهوَء جي دوستي توڙي دشمني ته ُאٺ جي . تنهنكري پهاكي وאري گال كئي آهي
  .ي آهيكچاڙهيَء الهيَء وאنگي دکدאئ

  
  .، منڈא نچن، ٹنڈא پاين ڦيريونِءوهان يאنڌن ج - ۲۳

تنهن وאنگي جاتي گهڻا لچ يا . جو نچڻ، ٹنڈن جون ڦيريون، هي سڀ ڳالهيون אڻ ٺهندڙ آهن אنڌن جو وهانُء، منڈن
אهڑن الِء هي پهاكو آيو . אڄاڻ، يا ولها گڎ ٿي پنهنجي لل يا عقل هوند کان وڏو كم رٿن، ته كٿان پوري پوي

  .آهي
  

  .ُאڻائي به ويئي تڻائي به ويئي، وري كپهه جي كپهه - ۲۴
. رح آيو آهي، جو آفيميَء هكڑي کي وאٽ جي ڀرسان پيشاب كندي پنكي لڳي ويئيهي پهاكو אصل هن ط

ذري کان پوِء جڎهن . אوچتو ماڻهو אتان لنگهيو، تنهن سندس مٿي تان پڳڑي الهي، كپهه جي پوڻي مٿس رکي
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يعني كپهه كتجي سٹ ٿيو ۽ : پنكي کليس، تڎهن پڳڑيَء بدرאن پوڻي ڏسي، تپرس کائي هي پهاكو چيائين
جهڑو كي هكڑو سركاري نوكر ٿوري پگهار . ُאڄي كپڑو ٿيو، سو پورهيو سڀ ويو؛ وري كپهه ٿي پيئي سٹُ 

وאرو چڱي نوكري كري وڏي درجي کي پهچي، پر كنهن غفلت يا قصور جي سبب وري אڳوڻي ننڍي درجي 
  .وאري پگهار تي وڃي

  
  .ُאٺ جي وאت ۾ زيرو - ۲۵

وڏو، جو ٿلها گاهه چري؛ تنهن ۾ جي زيرو پوي ته جيكر چٻڻ ۾ به نه زيرو تمام سنهڑא دאڻا آهي، ۽ אٺ جو وאت 
  تهڑيَء ريت، جو ماڻهو سير אن جو کايارو هوندو، تنهن کي دكي َאّن مان كهڑو َڍو ٿيندو؟. אچيس

  
  .ُאٺ پٺيان گهنڈڻي - ۲۶

يڄارڻ الِء پٺيان گهنڈڻي جو آوאز تمام ننڍو آهي، ۽ ُאٺ وڏو سگهو وهٹ آهي، سو جيكڎهين كو ماڻهو ُאٺ کي ڊ
  :هكڑي گهنڈڻي وڄائيندو، ته ُאٺ کي ڇا كندو؟ تنهن تي هكڑو مثل ياد آيو אٿم

هكڑي ڇوكر ُאٺ تي چڑهي ُאٺ جي ڊيڄارڻ الِء تاڙيون وڄايون، تڎهن ُאٺ چيس، جو مون تي نغارא وڄن ته به نه 
طلب ڇٹائڻ الِء كنهن بختاور کي ڊڄان، تنهنجي تاڙي ڇا ڊيڄارينديم؟ تهڑيَء ريت هكڑو نڀاڳو ماڻهو پنهنجي م

  .رندوهُر ڀُ ڙكائيندو، ته بختاور جو كهڑو ڀنجد
  

  .אنڌن آندو ٻلن چٹيو - ۲۷
گهر ۾ آڻي אگهاڙي رکندو، ته جائي ٻلي چٹي ويندي، تڎهن  ِءونري يا گيهه جهڑي يا אهڑي ٻي كا شيאنڌو ماڻهو ڌُ 

و ناڻو كمائي، پڇاڙيَء جي ڳڻتي نه كري، ٿوري تهڑي ريت هكڑو ٹرڙو ماڻهو گهڻ. ڄاڻبو، جو ناڻو אجايو ويو
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي .ويرم ۾ אجايو خرچي وهندو، ته پوِء ُگهرج مهل ڏکيو ٿيندو

  و روز روشن شمع كافوري نهد، ه אאبلهي ك
  .ش بشب روغن نباشد در چرאغه אزود بيني ك

  جو אياڻو ڏينهن ڏٺي ۾ كافوري شمع ٻاريندو، 
  .، جو رאت جو ڏئي ۾ تيل نه هوندسسگهو ڏسندينس

  
  .جو وאهي א ِءאنڌي جي جو - ۲۸

وאهي א، جنهن جو א وאهي هئي، تنهن کي كهڑو جوکو آهي؛ پر سنڌ ۾ هي אصطالح آهي جو هكڑو ٻئي 
گهر ۾ א جو  ييا هكڑو چوي جو فالڻي ج. کان گهري، אڳلو چويس جو א ڏينديئي، ته ڄاڻبو جو كين ڏيندس

جي لفظ جي معنٰي هيَء ڄاڻڻ گهرجي، جو  “وאهي א”تهڑيَء ريت هن . نالو آهي، ته ڄاڻبو جو كي كين آهي
. پر مطلب هي آهي، جو جيكو ماڻهو پنهنجي ذمي جي كم تي ڌيان نه كندو، ته جائي كم بگڑندو. نه وאهي كو

  .تڎهن هي پهاكو مٿس الڳو ٿيندو
  

  אلهندي ڇا كندو؟ُאڀرندي تاُء جنهن نه كيو، سو  - ۲۹
سج جڎهن ُאڀرڻ ويل سوجهرو نه كندو، تڎهن لهڻ مهل ڇا كندو؟ تهڑيَء ريت جو ماڻهو ننڍپڻ ۾ لاليِتو نه هوندو، 

  .وאري پهاكي ۾ پڻ هلي آهي ۱۲۸אهڑي ڳالهه . سو وڏپڻ ۾ ڇا ٻوٹو ٻاريندو
  

  .تنهن جو אڌ به وڃي ،אڌ ڇڎي سڄيَء پٺيان ڊوڙي - ۳۰
جي ڏني تي قناعت كري گذرאن كرڻ سياڻپ  َءهن ريت، جو ڌڻي. الِء تاكيد ٿو كريپهاكو قناعت كرڻ  ُءهي

ڇا کان، ته جو اللچ كري ٿورو ڇڎي گهڻي پٺيان ڊوڙندو، تنهن کي ڇا حاصل ٿيندو؟ ويتر אڳوڻي . جو كم آهي
  .کي جوکو ٿيندس

  
  .אڱر ڄاڻن لهُر ڄاڻي - ۳۱



[Gul Shakar]   گلشكر
 

8  

 

ِء َوس وאرو آهي؛ تهڑيَء ريت هن אنسان جا سڀ كم ڌڻيَء جڎهن אڱر لوهار جي هٿ آهن، تڎهن ساڙڻ يا بچائڻ ال
آهي، جو تون پڻ پنهنجا كم ڌڻيَء کي  ُءپهاكي وאري جو مطلب هي. جيئن وڻيس تيئن كري. جي אختيار ۾ آهن

  .سونپ، يعني توكل كر
  

  .אنڌא رکن روزא، تڎهن ڏينهن به ٿين وڏא - ۳۲
ل ڏينهن وڏو ٿئي ٿو، پر אها ڳالهه ٿيڻ جي نه آهي، אن جو אگرچ پهاكي وאرو چوي ٿو ته אنڌن جي روزي رکڻ مه

  .آهي ته نڀاڳو ماڻهو جنهن كم ۾ هٿ وجهندو، سو جيكڎهن َسَولو هوندو ته به َאَولو ٿي پوندو ُءمطلب هي
  

  .ُאها زبان ُאس ۾ وهاري، ُאها زبان ڇانَو ۾ وهاري - ۳۳
و مطلب هي آهي، ته جو ماڻهوאدب سان، يا مٺو، يا سچ پهاكي ج. ڇانَو ۽ ُאس، אشارو مان ۽ بي مانائيَء جو آهي

هاڻي . ڙو، يا كوڙ ڳالهائيندو، سو بي مانو ٿيندوؤپائيندو؛ ۽ بي אدبيَء سان، يا ك ڳالهائيندڙ هوندو، سو آڌرُ 
ويچار كرڻ گهرجي ته ٻن طرحن جي ڳالهائڻ الِء زبان هكڑي، پر هكڑيَء طرح جي ڳالهائڻ جو ڦل هكڑو، ۽ 

  .تڎهن پهاكي وאري جو خيال برאبر آهي. ڳالهائڻ جو ٻيو ڦل ٻيَء طرح جي
  

  .كانو ۽ پن، ويو وچون ئي نكري .אڳي به َאُن هو، پوِء به ٿيو َאن - ۳۴
جڎهن پوک پچي ُلبي ۽ ڳاهجي وאئرجي، تڎهن وري به َאّن ٿي رهي؛ پوِء كانا  .ٻج جي پوک ۾ پوي، سو َאُن آهي

كي جو مطلب هي آهي، جو אنسان جو وجود אصلي خاכ آهي، سو مرڻ تنهن وאنگي پها. توڙي پن ويندא رهيا
  :فارسي وאري جو چوڻ آهي. ه خاכ ٿي ويندو؛ پوِء هن دنيا جا ڌنڌא كاٿي كم אيندאتپڄاڻا وري 

  عاقبت خاכ אست، نאي برאدر چو
  .زאن خاכ شويאخاכ شو پيش 

  אي אدא جڎهن نيٺ مٹي ٿيڻو آهين،
  .ههتڎهن مٹي ٿيڻ کان אڳي مٹي ٿي ر

  
  .جو ُگهري نه ،جي تنهن کانوٺאڌאرو  אڌאرو ڏجي تنهن کي، جنهن کان ُگهرجي نه، - ۳۵

پر مطلب هي آهي، جو אهڑيَء . אڌאرو ڏيئي نه گُهرڻ، يا אڌאرو ڏيئي نه گهرندو، هي ٻئي عجب جهڑيون ڳالهيون آهن
ڏک  אول کان وٺجي، جو ُگهرڻ مهلمهل אهڑي ڍ ڻپت وאري ماڻهوَء کي ُאڌאرو ڏجي، جو ُگهرڻ ڌאرאن پهچائي ۽ وٺ

پر نج . ڏسو אهڑي صورت ۾ پڻ ٻنهي ڌرين کي گهرڻ جو ضرور كٿان رهندو. ينه ڏئي ۽ پاڻ אونو رکي پهچائ
  .مطلب هي آهي جو پهاكي وאرو ُسپت جو تاكيد ٿو كري

  
  .َאن جو وאپار هس مان ڇلو، ڇلي مان هس كري - ۳۶

پهاكو َאن جي وאپار جو حال ٿو . و آڱر جي پائڻ جو هلكو ڳهه آهيهس، ڳچيَء ۾ پائڻ جو ڳرو مڻيو آهي، ۽ ڇل
  :جهڑو فارسي مثل آهي. ڏيکاري ته منجهس وאڌو به گهڻو، گهاٹو به وڏو

  .يا خزאنو لهين، يا لهرن جي ڌكاون ۾ مرين  .يا گنج برگيري، يا در تالطم אموאج بميري
  

پوِء جنهن . رپين خرאر جو پڻ ٻڌڻ ڏسڻ ۾ آيو آهي ؤسو كو، ته אن جو אگهه كڎهن ڏهه رپيا خرאر جا، كڎهن س
  .وאپار جي אگهه ۾ אيترو ڦير گهير ٿئي، تنهن الِء پهاكي وאري جو چوڻ سچو آهي

  
  .سياري جي آڌي رאت، شال نه ٿئي هنگڻ تات هڑ جي تتي ڏينهن، سانوڻ جي وسندي مينهن،رآ - ۳۷

ٹيئي، مهلون ٹوري تي وڃڻ ڏאکڑو آهي؛ يعني نه ٿو نكري، مگر هي  هن پهاكي مان ٻيو نرאلو مطلب كو
  .ُكمهلو كم سڀكو دقت ڏيندڙ آهي

  
  .ُאٺ پوڙهو ٿيو، ته به ُمٹڻ نه سکيو - ۳۸
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تنهن الِء سياڻن هي پهاكو چيو آهي؛ پر . ٻيو سڀكو جانور پيشاب אڳتي كري، رڳو ُאٺ ُאبتڑ ُאن جي پوِء ڏي ُمٹي
جهڑو . لم يا عقل نه سکي، سو پڻ هن پهاكي جو ُمهاڏو آهيمطلب سندس هي آهي، ته جو ماڻهو وڏتڻ تائين ع

  :فارسيَء وאري پڻ چيو آهي
  .گابو אسان جو پوڙهو، پر ڏאند نه ٿيو  .شده ن اؤو گ دِء ما پير شهگوسال

  
  .ُאڀ ۾ ٿك אڇالئيندو، تنهن کي منهن ۾ پوندي - ۳۹

يكو پاڻان ڏאڍي سان وڙهندو، سو پاڻ هن پهاكي جي אکرن جي معنٰي پڌري آهي؛ مگر مطلب سندس هي آهي ته ج
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. کي مارאئيندو

  .جيكو ڏאڍن سان وڙهي، سو رت پنهنجو هاري  .بزرگان ِستيزد، خون خود بريزد هرכ با
  .אن ڳالهه تي هندي پهاكو پڻ آهي

  .تير هڻي ُאڀ ۾ ته وري مٿانس אچي  .ر سنڌي آكاس ُكون، ڦر ماٿي آويسُ 
  

  .ڻ پڑهيا پڑهين אڳيان ڀريون ڍوئيندאא - ۴۰
אها ڳالهه پڌري آهي ته پڑهيل ماڻهو نوكريَء يا وאپار مان، يا ٻي كرت مان . ڀريون ڍوئيندא، يعني مزوري كندא

אڻ پڑهيل کي مزوريَء بنا كهڑي وאهه؟  ۽كمائي سگهي، جنهن مان سکيو دم گذאري؛ ) ۱۰۰۰(۽ هزאر ) ۱۰۰(سو 
تنهن الِء . وري كرڻي پونديدزمچوي ٿو ته علم ڌאرאن  ۽پڑهڻ جو تاكيد كري ٿو، تنهن الِء هي پهاكو علم 

  :فارسي وאرو پڻ چوي ٿو
  مياموز جز علم گر عاقلي، 
  .כ بي علم بودن بود غافلي

   نه سک علم بنا جيكڎهن سياڻو آهين،
  .ڇو ته علم ري هئڻ غفلت آهي

  
  .אياڻو چوي سياڻو ويڃائي - ۴۱

جهڑي نه هئي، تڎهن سياڻي کي ويچار کان پوِء  سہهڑي ڳالهه كري جا گمان جهڑي هئي، يا ويجڎهن אِياڻو ماڻهو א
سو كوه، ته جيكڎهين אياڻو ٻٹاכ هڻي چوندو، جو هاٿي كري پيو هو، تنهن کي ٻلي گِِهري . وسهڻ گهرجي

  :تنهن الِء هندي وאرو به چوندو آهي ،ويئي، تنهن تي سياڻو وسهندو، ته سياڻپ ۾ ڦير אٿس
  .אياڻو چوي سياڻو ويڃائي  .نادאن بات كري، دאنا قياس كري

  
  .ُאٺان مينهان دא كيها ميال، אو چرن پٹ، ته אو چرن ٻيال - ۴۲

هن جي جوِء ٻيلو، تنهنكري پاڻ ۾ سنگت  ۽مينهون پاڻ ۾ هم جنس نه آهن، هن جي جوِء چرڻ جي پٹ،  ۽ُאٺ 
  .به نٿي وڻيمطلب هي آهي ته ناجنس جي صحبت كنهن کي . نٿي ٺهين

  
  .ُאٺ جي وאت ۾ لوڻ وجهه ته به رڙي، کنڈ وجهه ته به رڙي - ۴۳

دشمنيَء مان به  ۽مطلب هي آهي جو لچ ماڻهوَء سان دوستيَء مان زيان، . معنٰي هن پهاكي جي سڀ كو ڄاڻي ٿو
ٹي، هن كري، جو كتو خوش ٿئي ته ٻوٿ چ. كتو ڌאرڻ هكجهڑא آهن ۽زيان؛ سياڻا چوندא آهن لچ جي صحبت 

  :جي ڏمرجي ته ڄنگهون ڦاڙي؛ جهڑو سمن شاعر هنديَء ۾ چيو آهي
   سمن پريت ُسوאَن كي دونون باتين ُدُک؛

  .کيجي ته كاٹي پاوُكون، ريجهي ته چاٹي ُمک
   كتي جي دوستيَء مان ٻن طرح ڏک آهي،
  .ڏمرجي پير ڦاڙي، ريجهي ته منهن چٹي

  
  .אگهه کٹيو کائجي، وٽ کٹيو نه کائجي - ۴۴

مطلب پهاكي جو هي آهي ته وאپار جي كم ۾ אگهه مهانگو يا سهانگو . ٹيو کائڻ يعني تور ۾ گهٹ ڏيڻوٽ ک
אهڑن . پر كي دوالبي وאپاري אگهه سهانگو ٻولي َوُٿ کوٹي وٽ سان توري ڏين. وكڻڻ وאپارين جو ڌرم آهي

  .کي ٹوكي ٿو ندوالبي
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  .الالن الهاאنبان ٻور، ك - ۴۵

نه نكري ٿو؛ مگر هيَء ڳالهه پڌري آهي ته אنب جي وڻ ۾  ي مان نرאلو مطلب كوالها يعني کٹيو، هن پهاك
تنهن وאنگي كالل جي ُאپت پڻ پهرين گهڻي . پهريائين ٻور گهڻو ڏسجي، پر نيٺ אنب منجهس كي ٿورא رهن

  .ڏسجي، پر אوڌر سوڌر ۾ هارجي ويرجي ٿوري رهي
  

  .אڳياڙي تڎهين ُسرهي، جڎهن پڇاڙي ُسرهي - ۴۶
جيكڎهن  ۽ي آهي ته، جڎهن كنهن سان دوستي رکجي، تڎهن گهرجي جو پڇاڙيَء تائين نباهجي، مطلب ه

ُאٹلو بڇڑאئي ٿي . مڑسي پڻ ويندي رهندي-אڳياڙيَء ۾ دوستي رکي پڇاڙيَء ۾ ُكالل ٿبو، ته אڳياڙيَء جي چڱ
   :تنهن الِء هنديَء وאري پڻ چيو آهي. ڳڻبي

  پريت كري پاڇي ڦري پاپي كهيئي سوِء،
  .ناڌא نيهن نه ڇوڙيئي جا هوڻي سا هوِء * 

   دوستي رکي پوِء ڦري، سو پاپي چئجي،
  .ي، پوِء جا ٿيڻي هئي سا ٿئيجدوستي نه ڇڎ ناڌא 

 . ناڌא، شاعر جو نالو*  
  

  .، پر ننڍ َوٺُ ٺُ אنڌ َوُٺ، منِڈ وَ  - ۴۷
منڈي وهٹ کان پڻ پوڙهي وهٹ جي وڌيك  ۽هي پهاكي وאرو אنڌي . وهٹ، منڈ يعني منڈو وهٹ אنڌ يعني אنڌو
فارسي وאري  ۽. وאري ۾ پڻ آيو آهي ۲۲۶אهڑو ذكر پهاكي نمبر . سو אها ڳالهه وسهڻ جهڑي آهي. گِال ٿو كري
   :پڻ چيو آهي

  طرب نوجوאن ز پير مجو، 
   که دگر نايد آب رفته به جو،

  ، ؤوقت در چون رسيد زرع رא
  .نخرאمد چنانك سبز نوء

  ،جوאڻ جي خوشي پوڙهي کان م ڳول
  .جو گٺ مان ويل پاڻي نه موٹي

  پوک کي جڎهن الباري جي مهل אچي،
  .تڎهن تازي سبزي گهاِء كڎهن نه ٹلي

  
  .کرن ۾ مٿا وجهن، سي ُمهرن کان نه ڊڄنאُ  - ۴۸

آهي، جنهن سان  ِءهري كاٺ جي ڊگهي شيُאکري هك كاٺ يا ٺكر جي پوري شي آهي، جنهن ۾ َאن ڇڑجي؛ م
אس يا אڃ کان ڊڄي، يا  ۽مطلب هي آهي، جو جيئن كو ماڻهو هرڻ جو شكار كري، . ن ُكٹجيُאکريَء وאرو אَ 

ئن ڌڻيَء جو ڳولو زماني جي ڏک ڏאکڑي کان يمڇيَء جي شكار وאرو ٻڎڻ کان ڊڄي، يا رאجا جنگ کان ڊڄي، ت
   :ارسيَء وאري چيو آهيجهڑو ف. ، مطلوب کي كٿان پهچندويڊڄ

 نگ،چفدאئي ندאرد ز مقصود 
  .سنگ گر برسرش تيغ بارند وא

   عاشق پنهنجي گهربل کان هٿ نه كڍي،
  .توڙي مٿس ترאريون ۽ پاهڻ كري وسن

  
  .ُאٺ پنهنجي مٹ ۾ تركي - ۴۹

جو مطلب هي  پهاكي. ُאٺ جا پير אهڑא تركڻا آهن، جو گهڻا ڀيرא سندس مٹ ۾ سندس پير تركندא ڏسڻ ۾ آيا آهن
   :آهي، جو كلڇڻو ماڻهو پنهنجي لڇڻ کان پاڻ بڇڑو ٿئي، تنهن تي فارسيَء وאري چيو آهي

   אگر زدسِت بال بر فلك رود بدخو،
  .ز دسِت خوِء بِد خويش در بال אفتد

   كلڇڻو بال کان ڀڄي جي אڀ ۾ وڃي،
  .پنهنجي بڇڑن لڇڻن جي هٿان بال ۾ پوي

  
  دي؟אٺ جي چوري پکي ۾ ڇا لكن - ۵۰

تنهن وאنگي جا ڳالهه پڌري گهڻن . ُאٺ وڏو وهٹ آهي، تنهن کي كو چورאئي پکي ۾ لكائيندو ته كاٿي لكندو
   :كنن تي پيل هوندي، سا كئن كو لكائي سگهندو؟ جهڑو فارسي وאري چيو آهي
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  .אهو ڳجهه كٿان لكي، جنهن جون مجلسون كن  .نهان َكي ماند آن رאزي، كز و سازند محفلها
  

  .ئي ٹانڈي کي بورچاڻي ٿي ويٺيآ - ۵۱
جهڑو . هن پهاكي جي ظاهري معنٰي هيَء آهي، جو پرאئي گهر ۾ ٿوري كم الِء אچي، گهر جو دعوٰي دאر ٿي ويٺو

  :فارسي وאرو پڻ چوي ٿو
  .آئي ٹانڈي کي بورچاڻي ٿي ويٺي  .آمد برאِء אخگر چون مطبخ نشست

هن ۾ ماڻهو رڳو عبادت الِء آيو آهي؛ אهو كم ڇڎي پاڻ کي پر مطلب هي آهي، جو هيَء دنيا پرאئو گهر آهي، تن
  :فريد صاحب جي هن سلوכ کي نٿو سمجهي ۽. گهر جو ڌڻي ڄاڻي ويٺو آهي

   چار گنوאيا هنڈكي، چار گنوאيا ُسمهه،
  ليکا رُب مڱيسين، تون آيون كهڑي كم؟

   هر ننڈ ۾ وڃايئي،پر ڌنڌي ۾ وڃايئي، چار ھچار پ
  كهڑي كم؟ حساب ڌڻي گهرندِء، آئين

   
  .محبوب کي ماڻو ُאٺ کي الڻو، گهوڙي کي دאڻو، مرد کي ناڻو، - ۵۲

نه ٿو  هن پهاكي مان ٻيو نرאلو مطلب كو. الڻو هكڑو جهنگلي گاهه آهي جو ُאٺ کي چڱو لڳي؛ ماڻو يعني ناز
 .نكري، مگر جهڑيَء طرح پهرين ٹن کي ٹي شيون چڱيون آهن، تهڑي ريت محبوب کي پڻ ناز چڱو آهي

  :خصوصاً فارسيَء وאري محبوب ۽ ناز کي אبجد جي ليکي هك كري ڏيکاريو آهي
  كل تعدאد  ب  و  ب  ح  م  אکر  محبوب 

  ۵۸  ۲  ۶  ۲  ۸  ۴۰  אنگ/ אبجد    
        ز  ۱  ن  אکر  ناز
  ۵۸      ۷  ۱  ۵۰  אنگ/ אبجد    

  .אڳين پاڻي، پوين ِچكَ  - ۵۳                      
ڻ يا لشكر گهڻو ُאڃايل لنگهي، ته جيكي אڳي هوندא سي پاڻي پيئندא، ُאتاهون ڌ ۽كنهن تالَو ۾ پاڻي ٿورو هجي، 

آرس جي گال ٿو  ۽پر مطلب هي آهي، جو پهاكي وאرو ڦڑتائيَء جو سعيو . جيكي پوِء هوندא אهي ِچك چٹيندא
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي .كري

  .کي ڇيهو آهي ر ۾ آفتون آهن، ڳوليندڙيدته   .آفتهاست در تاخير طالب رא زيان دאردكه 
  

  .אنڌو هاٿي لشكر جو زيانُ  - ۵۴
تهڑيَء . لشكر ۾ هاٿي هئڻ چڱو آهي، پر جي هاٿي אنڌو هوندو ته وאهر بدرאن سندس لتڑ ۾ لشكر لتاڙجي مرندو

  .ريت كنهن ماڻهوَء کي كم سڌאرڻ الِء ڏبو ۽ هو אڄاڻ هوندو ته سڌאرڻ بدرאن بگاڙي ڇڎيندو
  

  .ائونُهر جي آسري جهنگ نه چنآ - ۵۵
ٻيا پاليل وهٹ جهنگ ۾ چرڻ وڃن، تن جي رאت جي چرڻ الِء سندن ڌڻي ڏאرو، يا کڑ، كتر تيار  ۽هر، ڍڳا يا ُאٺ آ

. هر جوڙي رکڻ ڌڻيس جي وسآ ۽. پر جهنگ ۾ گاهه چرڻ وهٹ جي وس آهي. ُهر چئجيآكري رکن، تنهن کي 
ُهر نه جوڙيو هوندو آڌڻيس به  ۽گهر אيندو، بکائجي  ۽هر جي اللچ دل ۾ رکي جهنگ ۾ گاهه نه چرندو، آجڎهن كو 

ته بک مرندو يا نه؟ تنهن وאنگي جو ماڻهو پنهنجي وس وאرو فائدي جو كم پرאئي وس وאري كم جي آسري تي 
  سيڑאئيندو، سو فائدو كٿان پائيندو؟

  
  .ُאڀ ڦاٹي کي به كڎهن אڳڑي پوي - ۵۶

تڎهن پهاكي جو مطلب هي . وجهڻ نه ٿيڻ جي ڳالهه آهيאڳڑي پوڻ يعني ڳنڍ پوڻ، ُאڀ ڦاٹڻ يا ُאڀ ڦاٹي گي ڳنڍ 
سمجهڻ ُگهرجي ته جنهن كم جو ٿيڻ يا جنهن كم ٿيڻ وאري جو دفع ٿيڻ ناممكن هئي، تنهن الِء ڳڻتي نه 

  :تنهن الِء هكڑو نقل ياد آيو آهي. کائجي
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  نقل
אڌ دكو گوشت نكرندو، هكڑي ماريَء جهركي ڦاسائي אن کي ُكهڻ جو אرאدو كيو، جهركيَء چيس ته مون مان 

ٿيندِء؟ آٌء توکي ٹي نصيحتون چونديس، پر هكڑي تنهنجي هٿ ۾ چونديس، ٻي جڎهن  ؤُ تنهن مان كهڑو ڍَ 
جو : جهركيَء چيس. ماريَء אها ڳالهه مڃي. ڇڎيندين تڎهن وڻ تي ويهي چونديسانِء، ۽ ٹين وڻ تان אڏאمڻ مهل

جهركيَء وڻ تي ويهي چيس . تڎهن ماريَء ڇڎي ڏنس. ه ِوسِهججيكا ڳالهه ُٻِڌ ۽ عقل جي قياس کان ٻاهر هئي ته ن
وري هٿ אچڻ جو نه هجي ته אن الِء אرمان نه کائج؛ אيترو چئي جهركي روئڻ لڳي  ۽ته جو كم هٿان نكري وڃي 

ماريَء جي حال تي אرمان کائي چيائين ته منهنجي پيٹ ۾ ٻه دكا تور هيرو آهي؛ جيكڎهن هٿ אچيئي ها ته  ۽
تنهن کان باقي ٹين نصيحت . تڎهن پکي אڏאڻو. אها ڳالهه ٻڌي ماريَء هٿ مهٹي אرمان کاڌو. هجي ئي ها َڍوَ  ڄمار الِء

نه كيو، هن ريت جو אڌ دكي تور پکيَء جي پيٹ ۾ ٻن دكن  پڇيائين، تنهن چيو جو ٻن ڳالهين توکي אثر كو
אڏאڻي کان پوِء وري هٿ אچڻ جو نه  ، پر جي هجا ها ته بهئيتور وאرو هيرو كٿان ماپندو؟ تنهن تي وسيھ كي

  .تنهن كري تو جهڑي ماڻهوَء کي باقي نصيحت چوڻ كار نه آهي: هوس، تنهن الِء אرمان کاُڌِء
  

  .אنبن جون سكون به كي אنبڑين مان لهن - ۵۷
كڻك سڀ كڻك؛  ،אنب هكڑو پكو ميوو آهي؛ تنهن جو سوאد אنبڑيَء مان ڇا אيندو، جا کٹي ۽ كچي؟ جهڑوכ

ن ۾ كٿي אچي؟ تنهن وאنگي جنهن کي ڌڻيَء جي عبادت مان چش آئي سوאد حلوي مان אچي سو َستُ پر جو 
  هوندي، تنهن کي دنيا جا ڌنڌא ڇا وڻندא؟

  
  .ي به كڎهن نانگ کائيئُאٺ چڑه - ۵۸

جو ماڻهو ُאٺ تي چڑهيل هوندو تنهن کي كٿان نانگ ڏنگيندو؟ تنهن وאنگي جو ماڻهو ٻيا سڀ آسرא ڇڎي ڌڻيَء 
   :جهڑو سڌني ڀڳت جو وچن آهي ؟آسري رهندو، تنهن کي دنيا جي ڌنڌن جو كهڑو ڊپجي 

  شينهن جي شام ڇو وڃجي جاتي گدڙ کائي؟  شنگهه سرن َكِت جائيئي جو جنپك گِرאسي؟
  

  .آپ سکي ته جڳ سکي - ۵۹
۾ گهڻي  وאري پهاكي ۲۱۸אهڑي وאردאني نمبر . جو ماڻهو پاڻ سکي آهي تنهن جي ليکي سارو جهان سکي آهي

  .وچور سان آئي آهي
  

  .אگهه ۽ ڳڀ جي سڌ א کي - ۶۰
۽ پيٹ وאرو ٻار پٹ ڄمندو يا  ،انگو ٿيندو يا مهانگوھڳڀ يعني پيٹ وאرو ٻار، معنٰي هيَء آهي جو جنس جو אگهه س

ڌ پر אن ڳالهه ۾ منهنجو چوڻ هي آهي، جو سڀ كم جو هاڻي کان پوِء ٿيندو، تنهن جي س. ڌيَء، سا خدא کي كلّ 
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. ڌڻيَء بنا كنهن کي ناهي

  .كنهن کي خبر نه آهي ته אوڙכ كم جو ڇا آهي  .אنجام كار چيست هكِس رא وقوف نيست ك
  

  .אنڌو ۽ אڻ سونهون هكجهڑא - ۶۱
אڻ  پر جڎهن. هن پهاكي جي مطلب ۾ ذرو به ڦير نه آهي؛ ڇا کان جو هن אنسان جي אندر ۾ ذאت پاכ جو نور آهي

  .تڎهن אنڌو ڄاڻبس يا نه؟ تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. سونهپ کان ُאن کي نٿو ڄاڻي
    آنچه ما كرديم با خود هيچ نابينا نكرد،
  .درميان خانه گم كرديم صاحب خانه رא

  جيكي אسان پاڻ سان كيو، سو كنهن אنڌي به نه كيو، 
  .گهر ڌڻي کي وڃايوسون ،گهر جي אندر

   
  .ٻڍو ته به ٻه كنوאٺ لهيُאٺ  - ۶۲

کان وאڌو آهي، تيئن پوڙهو ماڻهو  ٺيعني جيئن پكو ُאٺ بار کڻڻ ۾ كنوא. كنوאٽ يعني ُאٺ ننڍو، نئون سکيل
   :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. سياڻو پڻ ِرٿ پنهنجي كم ۾ جوאن نئي سکيل کان وڌ ڄاڻبو
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  بيند جوאن،  هآنچه در آئين
  .شت بيند پيش زאنيپير אندر خ

   جيكي جوאڻ آرسيَء ۾ ڏسي،
  .سو پوڙهو تنهن کان אڳي سر ۾ ڏسي

  
  .אڃا مينهون جهنگ ۾ ڌوئي ڌريائون رڇ - ۶۳

אڳوאٽ باسڻ ڌوئڻ אڳ  ۽. جڎهن مينهون جهنگ مان چري אچن، تڎهن سڀكو باسڻ ڌوئي کير ڏهي ؛رڇ يعني باسڻ
אري پهاكي ۾ گهڻو ذكر هليو آهي سو و ۳۹۶تنهن الِء نمبر . كٿيو كم كرڻ آهي، سا ڳالهه سياڻن کي نه وڻي

  .ڏسڻ ُگهرجي
  ب   

  
  بادشاهين پوندي معاملي ڄٹي كير ويچاري؟ - ۶۴

هن پهاكي جو مطلب هي آهي جو دنيا ۾ ڏک توڙي سک אهنجي توڙي سهنجي سڀكنهن تي هكجهڑي بيٺي 
  :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. جهڑي رאجا تي تهڑي پينار تي. آهي

   دک سک سنگ سدא رهي،كيا رنك، كيا ُڀوُپ،
  .گهر ُאجاڙ جيون كوپ رهي؛ دوهون گهٹ جيوڙي

   ڇا رאجا، ڇا غريب، ڏک سک سدא ساڻ رهيس؛
  .گهر ۾ کوه هئي، يا سڃ ۾، ته دلي جي ڳچيَء ۾ نوڙي

  
  .سيري کان سوאد ۾ ڏيڍي سوאئي بکئي کي بصر سان روٹي رکيائي، - ۶۵

  :تنهن تي هكڑو مثل آهي. ڏئي هڑي بکئي کي ُرکي روٹي سوאد ڍאئي ماڻهوَء کي پالُء به אهڑو سوאد نه ڏئي، ج
هو، درويش جي هكڑي  كو نههكڑي درويش جي ڀنڈאر ۾ روٹيون پكيون؛ پر ڌڻيَء جي حكم سان تيوڻ 

ڳچ کان پوِء ٻالكي . ٻالكي ُرکي روٹي کائڻ جي نه كئي، درويش جي چوڻ سان ُאن جي روٹي لكائي رکيائون
ُאها ُرکي روٹي ڳولي لهي، مٺي كري کاڌאئين؛ تڎهن درويش کلي، هي فارسي سٹ  کي بک لڳي، تڎهن ڦكو ٿي

   :پڑهي
  .ٿكي کي رکي روٹي كوفتو آهي  .ہهي كوفتكوفته رא نان تِ 

  
  .بندي جي من ۾ هكڑي، صاحب جي من ۾ ٻي - ۶۶

تيسين ڇا  هي بندو گهڻو چاهي جو فالڻو كم كريان، يا فالڻي شي هٿ لڳيم؛ پر جيسين ڌڻيَء کي نه وڻي،
  :كري سگهندو؟ جهڑو هنديَء وאري چيو آهي

   كي ِكُڇ אور، رهمري من كڇ אور هئي، كرتا
  .همري ٺاٹي ٺٹ رهي، پرڀ كي ٺاٹي ٺور

   منهنجي دل ۾ كا ٻي، ڌڻيَء جي دل ۾ كا ٻي؛
  .منهنجي رٿي بيجاِء ٿي، ڌڻيَء جي رٿي بجاِء

  
  .بي عقل جي بال دور - ۶۷

جيكڎهن چئجي جو ننڍي . كم آڻڻ جي گهرج نه آهي، مگر دنيا جي كم ۾ آهيدين جي كم ۾ هن پهاكي جي 
  :جهڑو فارسيَء وאرو چوي. ٻار وאنگي بي عقل ٿي رهه، ته مائٹن جي نظر سان تنهنجي بال ڀڄي، ته به هكڑي ڳالهه

   هر چند عقل بيش، غم روز گار بيش،
  .ديوאنه باش، تا غم تو ديگرאن خورند

   زماني جي ڳڻتي گهڻي، جيترو عقل گهڻو، אوترو
  .چريو ٿي ته تنهنجي ڳڻتي ٻيا کائين

پر אن پهاكي الِء منهنجو مت هي آهي، جو بي عقل کان بال دور يعني بي عقل جي سنگت کان ٻيو ته سڀكو 
  :تنهن الِء فارسي بيت آيو آهي. ڀڄي، پر بال به

  غار،  ترא אزدها گر بود يارِ 
  .כ جاهل بود غمگسار ہزאن ب

   رڙ هئي سڄڻ ُڳوڙهي،كڎهن אُ توکي جي
  .تنهن کان چڱو جو جاهل هئي ڏک אوريندڙ
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  .بي عقل دوست کان دאناُء دشمن چڱو  - ۶۸
هن پهاكي وאرو بي عقل جي سنگت کان ڀڄڻ جو ڏאڍو تاكيد ٿو كري؛ ڇا کان جو بي عقل جي صحبت مان 

  :אن تي هكڑو مثل ياد آيو אٿم. ساهه جو ڊپ آهي
. كڑي تي ويسھ ٻڌل هو، تنهن کي ڏهاڙي رאت جو پنهنجي کٹ جو جاڳو وهاريندو هوهكڑي شخص جو باندر ه

אوچتو چور هكڑو چوريَء الِء آيو، . هكڑي ڏهاڙي هو ننڈ ۾ هو، ۽ باندر ترאر אگهاڙي كري مٿس وאهي بيٺو هو
هڻي  אن مهل ِكرڙي هكڑي گهر ڌڻيَء جي بت تي چڑهي، باندر ترאر سنباهي ته. جنهن کي باندر كين ڏٺو

تڎهن ڊوڙي . אهو حال ڏسي چور سمجهيو جو ترאر سان ِكرڙي ته مرندي، پر گهر ڌڻي به ساڻس. ِكرڙي کي ماري
باندر کي هٿ کان جهليائين؛ تنهن بکيڑي تي گهر ڌڻي جاڳيو ۽ چور جي وאتان سڄو حال ٻڌي، چوڻ لڳو جو 

   :فارسيَء وאري سچ چيو آهي
  אگر خصم جان تو عاقل بود،

  .دאري כ جاهل بودאز دوست ہب 
  جيكڎهن سياڻو تنهجي ساهه جو ويري هئي،
  .ته به هو אن سڄڻ کان چڱو جو جاهل هجي

  
  .باسڻ هكڑو کڻي، ٺكر گهڻن کي ڏئي - ۶۹

ٺكر ڏيڻ يعني گالرو كرڻ، هن پهاكي جو مطلب هي آهي، جو گهڻن ماڻهن سنگِتين مان هكڑو كنهن باسڻ 
؛ يعني هكڑو لوٺيو ماڻهو گهڻن אشرאفن جي سنگت ۾ هوندو ته جي چوري كري، ته جيكر گمان سڀني ۾ پوي

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. سڄيَء کي گالرو كندو
  گاوي در علف زאر، هشنيد ستي ك
  .گاوאن دهه رא ہبيااليد هم

  ٻڌو אٿي ته ڏאندن مان هكڑو ويَء ۾ پوي،
  .ته جهالئي سڀن ڏאندن ڳوٺ جي کي

   
  .آهيبک وچان ُאگهڑ ياد نه  - ۷۰

ٻيا سڀ كم אن کان پوِء؛ . كمائيَء وאري ماڻهوَء کي سڀ کان אڳي پيٹ پاڙڻ کپي، تنهن کانپوِء אنگ ڍكڻ
جڎهين كنهن کي پيٹ ڀرڻ الِء پورت نه هوندي، تڎهن אگهڑ يعني אنگ ڍكڻ كٿان ياد پوندس؟ مطلب هي آهي، 

  :يفارسيَء وאري چيو آه. جو אڻ هوندي وאري ماڻهوَء کي كو سک نه ملندو
   نه پيوندد، ہفرאغت به فاق

  .ستي صورت نه بندددجمعيت در تنگ
   بک ساڻ وאندكائيَء جو الڳاپو نه آهي؛

  .אڻ هوند ۾ جمعيت حاصل نه ٿئي
  .وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۱۲۶אهڑو ذكر نمبر 

  
  .بک بڇڑو ٹول، دאنا ديوאنا كري - ۷۱

وאر آهي، جهڑو كنهن کي مرض غالب پوي ته بک سڀ کان بڇڑي ڏُ ! ڌڻي شال پيٹ جي بک كنهن کي نه ڏئي
تنهن تي فارسيَء وאري . حوאس باختا ٿي وڃن، تنهن وאنگي جنهن کي بک زور پوي، تنهن جو عقل هارجي رهي

  :چيو آهي
  .جنهن جو رزق پريشان تنهن جي دل پريشان  .پرאگنده روزي پرאگنده دل

  
  .بڇڑو كتو ڌڻي پڻائي - ۷۲

كنهن مهل ُكتا ماڻهن کي ڏאڙهن، ته ُאو ماڻهو אن جي ڌڻين کي . گاريون ڏياري ڌڻي ُپڻائي يعني ڌڻيَء کي
  .تنهن وאنگي جو ماڻهو بڇڑي چال هلندو ته پنهنجي مائٹن کي پڻ گال ڏياريندو. گاريون ڏين

  ٻ  
  

  .ٻلي کائيندي كين ساري، هنگندي ساري - ۷۳
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تنهن . يٹ ۾ وكڑ وجهيس، تڎهن ڏکي ٿئيكنهن مهل ٻلي گهڻو يا ڏאڍو کاڄ کائي وڃي؛ پر جڎهن אهو کاڄ پ
وאنگي هكڑא ماڻهو كنهن مهل كنهن جي وهانو وڌאڻي تي کائڻ وڃن، ته אڳلي جي حال ڏي ڏسي قناعت ته نه 

پر جڎهن وٹن شادي مرאدي ٿئي، ۽ אهي . كن، پر مورڳو هٻڇ كري کائڻ جيترو ته کائن، پر ٻيو زيان پڻ كن
پر مطلب هي آهي جو سڀكنهن . لت كن، تڎهن هن پهاكي وאرو حال ٿئينساڳيا کائڻ الِء אچن، ۽ אهڑي ساڳي ه

  .كم ۾ אڳياڙيَء مهل پڇاڙيَء ڳڻڻ سياڻپ جو كم آهي
  

  .جي تون אهڑو كامي، ته به گهر ڌوٻي جو ٹار ٻارهن ٻوڙي ٻانڀڻي، چوڏهن ٻوڙي چمار، - ۷۴
ُء كرڻ كري ٻارهن، چوڏهن هن پهاكي جي عبارت جو مضمون هي آهي، جو אن ٹن قومن جي عورتن سان زنا

پر جڎهين אنهن قومن جو زنانُء ٻوڙيندڙ آهي، تڎهين ٻين قومن  .۾ ٻڎنديون، سو אها ڳالهه سچ آهي ڳپيڑهيون نر
زناُء كندڙ جو كڎهن . جو زناُء نه ٻوڙيندو ڇا؟ تنهنكري منهنجو چوڻ آهي جو زناُء سڀ بڇڑو ۽ سڃو كندڙ آهي

  :ري پڻ چيو آهيتنهن تي فارسيَء وא. ٻاڻ نه لڳندو
  .زناُء وאرو وهيون، سوير جاڳندڙ ولهو نه ٿئي  .زאني نه مالي، אشتدאقي نه خالي

  
  .ٻه ڀائر ٹيون ليکو - ۷۵

هي پهاكو وهنوאر ۾ سوڌي هلڻ الِء سمجهائي ٿو، پوِء توڙي سڳي ڀاُء سان هجي، ته به وهنوאر کي ڀائن وאنگي 
  : پڻ آيو آهيאهڑو پهاكو فارسيَء ۾ . ڄاڻي ساڻس سولو هلجي

  .ٻه ڀائر ٹيون ليکو  .وم حسابيبرאدر س دو
  

  .ٻاهرאن چکي مکي، אندرאن بڑ بڑ دکي - ۷۶
رو אهڑن کي گُ . تن الِء هي پهاكو آيو آهي. كپت رکن ۽رو ويس پهري، אندر ۾ پاپ يهكڑא ماڻهو ٻاهرאن فاق
  :نانك شاه پڻ ننديو آهي

  ٻاهر گيان، ڌيان، אشنان، 
  אنُ אنتر ِوياپي لوڀ ُسو

   ظاهري ويچار، ۽ ڌڻيَء ڏي دل، ۽ وهنجڻ،
  .باطني كتي وאنگي اللچ ۾ گهڑيل

  
  .ٻليَء شير پڑهايا، ڦير ٻلي كون کاوڻ آيا - ۷۷

  :هي پهاكو ڏسي هي مثل ياد آيو אٿم
رٿ كيائين ته جيكڎهن ڏيوאلو كڍندس، ته به گال ٿيندي، . هكڑي ماڻهوَء کي گهڻن ماڻهن جو قرض ڏيڻو ٿيو

تنهن چيس جو جيكو قرض ڇكيئي، تنهن کي چرين وאنگي هيَء ورندي  .سياڻي سان َپهُه كيائين تڎهن هكڑي
. حاصل ڳالهه جو، אهڑيون ورنديون ٻڌي لهڻي وאرن ُאن کي چريو سمجهي، قرض ڇكڻ کان بس كئي “.نچ”ڏي؛ 

 ؛، چي“نچ”کي به چي ڙي مون  “.نچ”اڻي جو پڻ كي قرض مٿس هو، تنهن گهريس، تنهن کي پڻ چيائين يپر ُאن س
  .حاصل ڳالهه جو، لچ کي چڱي مت َڏسڻ پاڻ الِء جنجل پرאئڻ آهي “.توکي ته توکي، پر تنهنجي پيُء کي به نچ”
  

  .ٻه گدرא هكڑيَء مٺ ۾ نه ماپن - ۷۸
مطلب هي آهي ته جو ماڻهو ڌڻيَء کي ڳولي، سو جڎهن دنيا جي ڌنڌن کان پاڻ آجو رکي، تڎهن ڌڻي ڏي مهاڙ 

  :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. نيا جو ڌنڌو ۽ ڌڻيَء جي يادگيري ٻه كم گڎ پورא ٿيڻ אڻانگو كم آهييعني د. ٿئيس
  אُڦر אوستاُبِن َאکا نيند نه آوي نئن؛

  بنان אڦر كيون پائيئي آتم ُسک كي چئن؟
 دل אيكانت ڌאرאن אکين ۾ ننڈ نه אچي؛

  ري אيكانت كئن پائجي ڌڻيَء ملڻ جو سک؟
  :ياد آيو אٿم אنهيَء تي هكڑو نقل

۽ ُאن مرאد حاصل كرڻ الِء . رאجا هكڑي كامل هكڑي جي خدمت ۾ ڌڻي ملڻ جي وאٽ ڏيکارڻ الِء وينتي كي
هكڑيَء رאت فقير بنگلي جي کڎ تي چڑهي هيڎي هوڏي ٿي نهاريو؛ تنهن . فقير پنهنجي بنگلي ۾ آڻي ٹكايائين

 “جو ُאٺ ِويُل به كڎهن کڎ تي ڳولجي؟” ؛رאجا چيو “.نسو ٿو ڳوليا. ُאٺ وڃايو אٿم”فقير چيو جو . کان رאجا پڇيو
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جو تڎهن ڌڻيَء ملڻ جي وאٽ رאڄ جي تخت تي كئن ڳولجي؟ مطلب جو جاسين دنيا جي ڌنڌن کان پاڻ  ؛فقير چيو
  .نه ڇڎאئبو، تاسين ڌڻيَء جي ملڻ جي ُאميد نه رهندي، يعني ٻئي هاجون گڎ هٿ نه אينديون

  
  .هن جون ڄنگهون ڦاٹنٻن ٻيڑين تي پير رکي، تن - ۷۹

  .تنهنكري ٻيو نٿو لکان. يو آهيساڳوאرو پهاكو   ۷۸هن پهاكي جي مطلب سمجهڻ الِء نمبر 
  

  .ٻكريَء کي ساس جي، كاسائيَء کي ماس جي - ۸۰
وאرو آيو آهي، تنهن ۾ گهڻي وאردאتي هلي آهي؛  ۴۸۶هن پهاكي جي مضمون جهڑو هكڑو پهاكو نمبر 

  .ھيآ تنهنكري هت تفصيل نه لکيل
  

  .ٻكري جنهن وڻ سان َٻجهي، سو وڻ َچري - ۸۱
هن پهاكي جي אکرن جي معنٰي אهڑي אهنجي نه آهي، جنهن ۾ كو منجهي؛ ۽ سندس مطلب هي آهي جو لچ 

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. ماڻهوَء کي جيكو אيڇپو كندو، تنهن کي ُאهو لچ مورڳو گهاٹو وجهندو
  تعهد کني و بنوאزي، نخبيث رא چو

  .ميكند به אنبازي ہبدولت تو نگ
  خبيث تي جيترو توه ۽ پالنا كندين،

  .تنهنجي دولت تي بڇڑאئيَء جي نظر كندو
  

  .ٻليَء کي خوאب ۾ به ِڇِڇڑ - ۸۲
تنهن . نه وسري ڄهن کي ُسپني ۾ پڻ ُאهو ميرو کا. ڇڇڑو هكڑي ميري شي آهي، پر هميشھ ٻليَء جو کاڄ آهي

جهڑو . سدא ُرڌو رهي، تنهن کان ڀلجي، سپني ۾ پڻ چڱمڑسيَء جو كم نه ٿيندو وאنگي لچ ماڻهو جو لچائيَء ۾
  :فارسيَء جو بيت آهي

  ز אبليس هرگز نيايد سجود؛
  .هر نيکوئي در وجودنه אز بد گُ 

   شيطان کان كڎهن مٿو نايو نه ٿئي،
  .لچ کان پڻ موچارאئي موجود نه ٿئي

  
  .ٻاُٻل آچاري، پر كو مڃي - ۸۳

  .يا پريو مڑس؛ آچاري يعني پورو نياُء چوندڙ ٻاٻل يعني مکي،
تنهن وאنگي نصيحت ! هوندو كو نهئي سچ چوندڙ هئي، پر אڳيان مڃيندڙ جو  مطلب هي آهي ته پريو مڑس گهڻو

  :نه هوندو ته ڇا حاصل ٿيندو؟ جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي كرڻ وאرو هوندو، پر ٻڌڻ وאري ۾ جو لل كو
  نکند مستمع  فهم سخن گر

  .ت طبع אز متکلم َم جوقو
   سمجهه ڳالهه جي جيكڎهن نه كري ٻڌڻ وאرو،

  .زور طبع جو چوندڙ کان م ڳول
  

  ڀ
  

  . ڀڳو گهڑو َڍون َڍون كري - ۸۴
جهڑو هنديَء وאري چيو . جهڑو ڀڳو گهڑو، تهڑو אڄاڻ ماڻهو، يعني هن جو کڑكو بڇڑو، تهڑو هن جو ڳالهَو אجايو

  :آهي
   ک من ماهه،אن پوڇي هي جانيئي مُوڍ دي 

  .ڇلكي אوڇي نير پر، پوري ڇلكي نانھ
   אڻ پڇي مورک جو حال دل ۾ ڄاڻي وٺجي،

  .ڀريل دلي جو پاڻي نه ڇلكي، ۽ אوڻي جو ُڇلكي
  .وאري پهاكي ۾ پڻ هلي آهي ۱۱۵אهڑي ڳالهه نمبر 

  
  .ڀڳيَء سان ئي ڀير، جاسين رتو رאس ٿئي - ۸۵
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ن تو وٽ دولت گهڻي نه آهي، تاسين سادي سودي تي سنجم هي پهاكو پڻ قناعت جو تاكيد ٿو كري، جو جاسي
  :تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. كري دم لنگهاِء
   نبود بالِش آگنِده پر، گر 

  .خوאب توאن کرد حجر زير سر
   جيكڎهن وهاڻو کنڀن ڀريل نه هئي،

  .پاهڻ مٿي هيٺ ڏيئي ننڈ كري سگهجي
  

  .نه جيوڻ كا آسرא، نه مرڻ دي كاڻ ڀنگڑي سلطان، هيري موتيان دي کاڻ، - ۸۶
هي پهاكو نجو ڀنگ پيڻ وאرن موאلين جي چوڻ جو آهي، جي ڀنگ پيڻ مهل ڀنگ جي سارאه بابت چوندא آهن، ۽ 

  .نه ٿو نكري منجهانس ٻيو مطلب كو
  

  .ڀنگان چيز ٻڎن، لنڈي رووي كڻك ُكون - ۸۷
ڻ هن طرح آهي، جو هكڑي هنڌ كڻك ۽ هي پهاكو پڻ ڀنگ پيڻ وאرن موאلين جي چوڻ جو آهي، پر سندس بُ 

پوک . אوچتو برسات ڏאڍي ٿي، جنهنكري ٻئي پوکون ٻڎڻ لڳيون. ڀنگ جي پوک هكٻئي جي ڀرسان پيئون هيون
אوچتو אتاهون موאلي هكڑو لنگهيو، . ڌڻيَء جي جوِء زيان ٿيندو ڏسي كڻك جي ٻڎڻ جو אرمان کائي ُرئڻ لڳي

پوِء ٻئي . ڀكنهن کي پنهنجي مطلب وאري ڳالهه، ۽ دل گهربل شي وڻيپر مطلب هي، جو س. تنهن هي پهاكو چيو
  .کي وڻي ته ڇا، نه وڻي ته ڇا

  
  .ڀنگ جهنگ ۾ پاڻي، ملك ۾ آبادאني - ۸۸

مطلب تي، جو جڎهن جهنگ  نهي پهاكو پڻ ڀنگ گهوٹڻ کان پوِء ڀنگ ۾ پاڻي وجهڻ مهل موאلي چوندא آهن، ه
  .ي ڀنگ ۾ پاڻي پوڻ كري به ڄاڻ موאلين الِء َوَسندي ٿئي۾ پاڻي אچي تڎهن آبادي ٿئي، تنهن وאنگ

  .نه آهي ڀاڙي ۽ مسوאڙ جو كئت كو - ۸۹   
جيتوڙي پهاكي وאرو رڳو אن ٻن كمن . كئت يعني قاعدو، يعني ڀاڙو ۽ مسوאڙ كڎهين سهانگو كڎهن مهانگو

سدא هكڑي حال ۾ كم به  وجي אگهه جي بيهك نه هئڻ جو بيان كري ٿو، پر سچ هيَء ڳالهه آهي، جو دنيا جو ك
  :تنهن تي אردوَء وאري چيو آهي. نٿو رهي

   جب گيا بلبل چمن ۾ ديک كي فصل خزאن، 
  .ن گاهي چنانيكي هس كهني لگا گاهي چن رو

   ڏسي، دجڎهن بلبل باغ ۾ ويئي جهولي جي ُمن
.ئنكيئن كڎهن كيروئي کلي چيائين كڎهن   

  
  .ڀينر ڀنڀورאن جي ڀڳيون سي ڇٹيون - ۹۰
ي لنگهي آهي، پهاكي جو مطلب هي آهي، جو سسئي جڎهن ڀنڀور ٿڀور هكڑو جبل ۾ ڳوٺ، جنهن ۾ سسئي ڀن

  .تنهن وאنگي جو ماڻهو دنيا جي َکِپَتن کان ڀڄندو، سو ڌڻيَء کي وאصل ٿيندو .کان ڀڳي، تڎهن َكَر ڇٹي
  

  .چار ته پُِڑ ڀنگين کٹيوكيائون ڌאر، پيئي لوכ پ ڀنگي ڀائر ٻه صوفي ست هزאر، ماري ُمتهرن سان ڌڙ - ۹۱
هي پهاكو رڳو ڀنگ پيئندڙن موאلين جي . ُمتهرو يعني ڀنگ گهوٹڻ جو ڏنڈو. صوفي يعني ڀنگ جو אڻ پياכ

ستن هزאرن صوفين کي، ٻن موאلين ماري ) ۷۰۰۰(گهٻي جو آهي، جي پاڻ کي אهڑو سورهه ٿا ڄاڻن، جو َكَر 
  .يڑهه تي ُكڎي ويا؛ پر كوڙ جو مسئلو كوڙسو جي אهڑא سورهه هئن ها، ته جيكر حبش جي و. ورتو

  
  .كئفي دي جوِء אِينوين آکي، ماريا هت نه هووي ڀنگي دي جوِء سهاڳڻ، آفيمي دي جوِء رووي، - ۹۲

هن ريت، جو ڀنگ پيڻ . نكري ٿو، رڳو نشي پيڻ وאرن جا لڇڻ ڏيکاري ٿو كو نههن پهاكي مان ڌאر مطلب 
ئنري رکندو آهي؛ تنهنكري سنديس جوءِء كنانس سرهي رهي ۽ وאرو ماڻهو نشي جي مهل زبان توڙي دل ك

آفيمي ماڻهو نشي ۾ پنكيون کائي؛ جنهنكري كنهن مهل ضروري كم کان پڻ ُگسي وڃي، تنهن كري جوڻس 
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אرمان کائي؛ ۽ كئفي يعني شرאبي نشي مهل كاوڙ گهڻي كري، ۽ زאل سان אڻ وڻت رکي، تنهنكري جوڻس 
  .نه هئي ڀائني، جو نشي مهل شال گهر ۾

  
  .ڀرئي ُאٺ تان وڃڻي لٿي، ته به چڱي - ۹۳

هن پهاكي جي معنٰي ۾ كي موڙهو كين آهي، جنهن جو بيان كجي، مگر مطلب سو هي آهي، جو جيكڎهن 
هكڑي ماڻهوَء کي پنجاهه كوهه پنڌ كرڻو هئي، تنهن مان هكڑو كوهه به كيائين ته به شكر كرڻ کپيس؛ يا 

ي تنهن مان هكڑو رپيو به لٿو، ته به سرهو ٿيڻ گهرجيس، جو ٿورو توڙي رپين قرض ڏيڻو هئ سؤكنهن کي 
گهڻو ته گهٹ ٿيو، تنهن وאنگي جيكڎهن كو ماڻهو پاپ جهڑא كم گهڻا كندڙ هئي، تن مان هكڑي كرڻ کان 

  .ڇٹو ته به چڱو
  

  .ڀڄ چريا مست آيئي - ۹۴
رڳو אيترو آهي، جو نشئي ماڻهو . آهي، جنهن جي بيان كرڻ جي گهرج هجي كا نههن پهاكي ۾ אهڑي ُمعما 

چرئي کان به چريو چئجي، جو چرئي کي كنهن مهل رאت ۽ ڏينهن جي ڦير جي سڌ رهي؛ نشئيَء کي אيتري به نه 
ڀنگان پي ُپٹ مانجهي، ته ڀتيون ٿين سون جون، صبح منجهان ”: جهڑو هكڑو سنڌي ساڌ چوندو آهي. رهي

  “.سانجهي
  

  .پوِء ۾ڀڄندڙن جي אگ ۾ لكندڙن جي  - ۹۵
هي پهاكو ٻچاپڑن ماڻهن جي حال تي آيو آهي، جن کي فارسيَء ۾ خانه برאندאز چئجي، جيكي هكڑي هنڌאن 

  :אهڑن الِء فارسيَء وאري پڻ بيت چيو آهي. ٻڌي ٻئي هنڌ ٻڌאئي ٻن دوستن جي وچ ۾ ڏڦيڑ وجهن
   مال دאري رא بگويد مال دאر؛ 

  .دزد رא گويد که אمالكش برאر
   ي مال سوگهو كر،مال وאري کي چو

  .وسال چورאئينسچوي؛  چور کي
ڌڻي אهڑيَء سنگت ۽ אهڑن لڇڻن کان . پر אهو كم لچن جو آهي؛ אشرאف کي אهڑيَء هاج کان پاسو كرڻ کپي

  .رکيا كري
  

  . ُڀلي ڀاَڻ آئي، سا به نه ڀلي - ۹۶
ويو، ۽ وري ڀاڻ يعني وٿاڻ ۾  هن پهاكي ۾ ڌنارن جي אصطالح جا אکر آيا آهن؛ ته جو ڍور ُڀلي يعني ڌڻ مان رلي

تنهن وאنگي پاپ يا ُبڇڑي كم کي جنهن ماڻهوَء بڇڑو ڄاڻي ڇڎيو، ۽ توبھ كئي، تنهن به . آيو، ُאهو به َكَر نه ُڀلو
  :جهڑو فارسي مثل آيو آهي. ويتر אهڑن پاپن کي ماڻهو سارאهيندא آهن. ڄاڻ بڇڑو كم نه كيو

  .وאرو پاپي چڱو ہبي كريائتي فقير کان توب  .אز عابد ناپرهيزگار ہکار ب ہگنهگار توب
  

  .ڀڳڑن کاڌي هٿ ڌوتا پيا آهن - ۹۷
ڀڳڑن کاڌي نكي هٿ ڀرجن   جنهن کاڄ جي کائندي کاڄ ۾ هٿ ڀرجن، تنهن جي کاڌي هٿ ڌوئڻ ضرور آهن؛ پر

نه ته كهڑو ڊپ؟ . تنهن وאنگي دنيا جي كنن كمن ۾ هٿ وجهبو، ته پڇاڙيَء جي ڳڻتي رهندي. نكي ڌوئجن
  :هڑو فارسيَء وאري چيو آهيج

  برאدر، مدאر אز کس باک؛   تو پاک باش 
  .سنگ زنند جامه ناپاک گاذرאن بر

   אدא، تون پاכ ره، پوِء كنهن کان ڊپ نه رک،
  .به پليت كپڑي کي پاهڻ تي سٹي ڌوٻي/کٹي

  
  .ڀريَء ڇنيَء کان ڀيري ڇنو چڱو - ۹۸

پهچائڻا هئا، سو جيكڎهن هك ڀيري אهو سڀ ڀري ٻڌي  هكڑي هنڌאن كنهن مزور کي چار مڻ بار جا کڻي كاٿي
پر جي هكڑو مڻ چار ڀيرא كري کڻندو، ته جيتوڙي پنڌ گهڻو ٿيندس، پر . کڻندو، ته چيلهه يا ڳاٹو ڀڄي پوندس
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جهڑو فارسيَء وאري چيو . تنهن وאنگي جو كم هري هري ُسڌرندو، سو تكڑ سان نه ٿيندو. پهچندس كو نهزيان 
  :آهي

  ديدم در بيابان،بچشم خويش 
 .که آهستھ سبق برد אز شتابان

 نگ فروماند،نپا אز  باد دسمن
  .شتربان همچنين آهسته مي رאند

  پٹ ۾ ڏٺم،بر ن אکين سان يپنهنج
  .يو ڊوڙندڙ کانٹته هوري هلندڙ ک

  گهوڙو تکو ڊوڙي ٿكي پيو،
  .אوٺي هري هري هلندو رهيو

  ت  
  

  .مٿان ٿوم، لکيي لوح قلم ۾ ڍوڍي توڙي وڃي روم، ته به هي نصيبان אڳرو، - ۹۹
پر . هي ٻئي شيون سادو کاڄ غريبن جو آهي. ٻاجهريَء جي ماني، ٿوم هكڑو ڀاڄيَء جو قسم آهي /ڍوڍو، جوאر

جيكڎهن كو ماڻهو ُאچي کاڄ ملڻ الِء كنهن پرאنهين ملك ۾ به ويندو، ته به نصيب ۾ سادو لکيو ويو هوندس، ته 
  :وאري چيو آهي ُאچو كٿان ملندس؟ جهڑو فارسيَء

  رو مغرب، رو مشرق، رو، رو، رو،
  .هرچه نصيب אست אزאن كم نشود جو

  !وڃ نجاڏي وڃي !ُאڀرندي وڃ !ڃאلهندي و
  .جيكي نصيب آهي تنهن مان جو به نه گهٹبو

  
  .تكڑي كتي אنڌא ُگِلر ڄڻي - ۱۰۰

مندي، ته جائي ٻچو كچو كتي توڙي كا ٻي ويامندڙ، پوري وقت کان אڳي ويا. ُگِلر يعني كتي جا پونگڑא
تنهن الِء فارسيَء وאري چيو . ڄڻيندي، تنهن وאنگي جيكو ماڻهو كم ۾ אجائي تكڑ كندو، تنهن جو كم ُرلندو

  :آهي
  .جو تكڑ شيطان جو كم هئي  .که تعجيل کار شياطين بود

  
  .تكڑو ماڻهو ٻه ڀيرא هنگي - ۱۰۱

اڙو אچيس؛ پر تكڑو ٿي خطري مٹائڻ کان אڳي كنهن ماڻهوَء کي كو تكڑو كم كرڻو هئي، ۽ אن مهل ۾ جه
هاڻي . جهاڙي تان ُאٿي אچي، ۽ كم كندي وري جهاڙي جو خطرو ٿئيس، ته وري ٻيو ڀيرو پوئيَء ۾ وڃڻو پويس

وאري پهاكي وאنگي אجائي تكڑ  ۱۰۰ڏسو ته אن تكڑ مان ُאٹلو سيڑאپو ٿيو يا نه؟ مطلب، جو هي پهاكو پڻ نمبر 
  .کان جهلي ٿو

  
  .كو ہيا سڀ تكيام، تو ري تكيو نانتك - ۱۰۲

تكيو يعني آسرو، تكيام معنٰي ڳوليم؛ پهاكي وאري جو مطلب هي آهي، جو سڀ آسرא ڳوليم، ته ڌڻيَء بنا ٻيو 
  :אن تي فارسيَء وאري جي به شاهدي آهي. آهي كو نهسو אن ڳالهه ۾ ڦير . آهي كو نهآسرو 

  ندאرم بجز تو پناهي دگر؛
  .אهي دگرنه غير אز درت رُوِء ر

  ٻي، كا تو ڌאرאن پناهه نه رکان 
  .انڏسمنهن نه جو وאٽ  كنھندر ڌאرאن  تنهنجي

  
  .تنهن جي مرڻ جو אرمان کائجي، جنهن جي جيئڻ مان فائدو هئي - ۱۰۳

 نه ُرئي، سڀكو پنهنجي سک کي رئي؛ يعني جنهن مان سک كو هيَء ڳالهه پڌري آهي، جو ماڻهو مئي کي كو
  :مرڻ جو ڏک كنهن کي ٿيندو؟ جهڑو فارسيَء وאري چيو آهينه هوندو، تنهن جي 

  هرکه در زندگي نانش نخورند، 
  .چون بميرد نامش نه برند

   جنهن جي جيئندي هٿانس ماني نه کائيندא،
  .جڎهن مرندو، نالو به نه وٺندس
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  .تاڙي هك هٿي نه وڄي، ٻه هٿي وڄي - ۱۰۴
پهاكي جو مطلب هي آهي، ته دوستي . هن ٺكاَء جو نالوتاڙي هٿ هٿ تي هڻجي، تنهن مان ٺكاُء نكري، تن

. جڎهن ٻن ڌرين جي دل ۾ پوي، تڎهن אثر كري. توڙي وير جاسين هكڑي دل ۾ هجي، تاسين پڌري نه ٿئي
  :هنديَء وאري پڻ אهڑو پهاكو چيو آهي

   چاهي ملن كون تون مالپ نرڌאر،و دو אُ  
  .كٻهون نانھ باجئي אيک هاٿ سون تار

   ين تڎهن گڎجاڻي ٿئي؛ٻئي ملڻ ڀائ
  .كڎهن هك هٿ سان تاڙي نه وڄي

  
  .تماُكو تاڻي جنين وڌو جان ۾، אنهن کي آڻي ُحورون ڏيندא هنجن ۾ - ۱۰۵

پر جي ري کل پڇو ٿا، ته هي . هي پهاكو تماכ جي سارאه جو آهي، جو تماכ جا پياכ گهٻو كري چوندא آهن
  “.كڍيو جان مان، אنهن کي آڻي، حورون ڏيندא هنجن ۾ طمع کي تاڻي، جنين”پهاكو سچ پچ هئن چوڻ کپي جو 

 .يعني جو اللچ ڇڎيندو، سو سکي رهندو
  

  .تيل ساهنگو هو، ته جيكر گدڙن پڇ مکيا - ۱۰۶
پوِء عقل ته به زور، . سڀ كم جي حاصل كرڻ الِء ٻن مان هكڑي شيِء گهرجي، سي كهڑيون ٻه؟ زر يا زور

تنهن . كنهن كم جو سوس رکندو، سو گدڙ آهي، ۽ كم אڳيانس تيل آهيعلم ته به زور، ۽ جو ماڻهو אِن ڌאرאن 
  :تي فارسي مثل به آيو آهي

   ميخوאستم که سکه زنم تا به روم و شام؛
  .عقلم جوאب دאد که بي زر نميشود

   شام تائين پنهنجو سكو هاليان؛ ۽ ڀانيم ته روم
  .عقل جوאب ڏنم ته ناڻي ڌאرאن نٿو ٿئي

  
  .منجي ُאتي جوِء، وڃي تنهن کي وسري .אر سان، سڎ جنهن کي هوِءَتَوِڻ جو تكر - ۱۰۷

پر ُאن ۾ بازאر ۽ . وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۲۹۰توڻ يعني رאت ڏينهن جو کاڌو؛ هن پهاكي جهڑو ذكر نمبر 
بازאر جي قرض وאري کي . ُאن ۽ هن ڳڻتيَء جي وچ ۾ وڏو ڦير آهي. سركار جي قرض جي ڊپ بابت ڳالهه آهي

رهنديس، ۽ َتَوڻ جو ُאلكو سڀ کان ڏאڍو  كا نهجي ُאميد، نا ته ٿوري قيد جو ڀَو، پر ُאتي به کاڌي جي بک  معافيَء
  :אهڑي حال وאري الِء فارسيَء وאري پڻ אرمان کائي چيو آهي. ڌڻي ُאن سڀني ڳڻتين کان شال بچاُء كري. آهي

   که پديد،نشب پرאگنده خسپد آ
  .وجھ با مدאدאنش دنبو

   شان سمهي אهو، جنهن کي پڌري،رאت جو پري
  .نه هئي َتَوڻ صبحاڻي جي

  
  تكڑ ۽ طمع ڇا ڏجي؟ - ۱۰۸

. يعني كنهن كم جي طمع رکي، تنهن ۾ تكڑ كبي، ته ڇا پرאئبو؟ ڇا کان، جو طمع پاڻ هكڑي بڇڑي بال آهي
  :جنهن جي فارسيَء وאرو گال ٿو كري

   بدوزد طمع ديده هوشمند،
  .دآرد طمع مرغ و ماهي به بن در

   اللچ سياڻي جي אک سبي،
  . مڇيَء ۽ پکيَء کي اللچ ڦاهيَء ۾ وجهي

  .جنهن جي عربيَء وאرو گال ٿو كري .تنهن ۾ وري تكڑ ٻي بال آهي
  .تكڑ شيطان جو كم آهي  .אلتعجيل فعل אلشيطان

ه منجهان هاڻي كرڻ قياس ُگهرجي، ته جاتي هكڑي بال خرאب كرڻ الِء گنج آهي، تاتي ٻه بالئون گڎ هونديون ت
  كٿان سک ٿيندو؟

  
  .چوٹون کائي) ۱۰۰(تَِر جي ُگٿي سَو  - ۱۰۹

چوٽ يعني . تِر هكڑو אن جو قسم جنهن جو تمام ننڍڙو دאڻو آهي؛ پر سنڌ جي אصطالح ۾ ٿوري کي چئجي
ڌكا کائيندو؛ ) ۱۰۰(معنٰي پهاكي جي هيَء آهي، جو ٿوري تان به كنهن ڳالهه ۾ جو ماڻهو گٿو، سو َسَو . ڌكو
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تنهن كري کپي ته جيكي ڳالهائجي، يا كم كجي سو سمجهي ويچاري كجي ۽ تكڑي بي . عني ڏکي ٿيندوي
  :تنهن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. ويچاري ڳالهائڻ يا كم كرڻ کان ويچار وאري ماٺ ڀلي آهي

   تاّمل کنان در خطا و صوאب،
  .אز زאز گويان حاضر جوאب ہب

   ۾،ويچار كندڙ سڌאئيَء ۽ ڏنگائي 
  .אجائي ڳالهائيندڙ حاضر جوאب ڏيڻ وאري کان چڱو

  ٿ   
  

  .ٿوري کٹئي گهڻي بركت - ۱۱۰
ڀال ويچار کپي، جو ٿوريَء ُאپت ۾ ٻي بركت كٿان وهي پوندي؟ ۽ . هن پهاكي جي معنٰي ۽ مطلب ۾ ڦير آهي

جو پهاكي وאرو جيكڎهن אئين هجي ته گهڻي کٹئي الِء جيكر كير رلي ُאجهي؟ پر سندس پورو مطلب هي آهي، 
تنهن الِء هي نقل . قناعت کي ٿو سارאهي، ته جنهن کي كمائي ٿوري به هئي ۽ خرچ ُאپت آهر كري، ته ُسکيو رهي

  :ياد آيو אٿم
هن حيدرآباد شهر ۾ آڳاٹو، ڀائي مينگهرאج هكڑو وڏو سائين لوכ سدא ڌڻيَء جي عبادت ۾ رهندو هو؛ ۽ كنهن 

ويهه رپيا گڎ كيل صرאف وٽ وياج تي رکيل ) ۲۰(ڏهه ) ۱۰(مگر آڳاٹا  .کان گهرڻ يا كي وٺڻ جي هير نه هيس
تنهن جو جيكي وياج ملندو هوس، تنهن مان وڏي سنجم يعني صرفي سان سڄي مهيني جي َتَوڻ كندو . هيس
ڏسو، جو אهڑيَء نيت وאري ماڻهوَء کي ٿوري کٹئي ۾ . مرڻ مهل ُאهو ڌرאوت وאرو ناڻو ڌرم كري ڇڎيائين. هو

نه؟ پر جيكڎهن كو چوي، جو ڏهن ويهن رپين وאري  يئي يا نه؟ ۽ مرڻ مهل سوڌو وهيون رهيو كوبركت پ
  :کي ڇا وهيون چئبو، ته تنهن جو جوאب فارسيَء وאري چئي ڇڎيو آهي

  אگر فرمان روאئي كامرאن אست،
  .گر درويش حاجتمند نان אست و

  دورאن ساعت که خوאهد אين و آن مرد،
  .אز کفن بردنخوאهند زين جهان پيش 

   جيكڎهن رאجا مرאد هالئيندڙ آهي،
   ۽ جيكڎهن فقير مانيَء جو محتاج آهي،

   جنهن مهل هي ۽ هو ٻئي مرندא،
  .هن جهان مان كفن کان وאڌو نه نيندא

  
  .ٿوري گرهين گهڻو کائجي - ۱۱۱

نزلن وאرو پانڌيڑو ن ميمعنٰي پهاكي جي هيَء آهي، جو ننڍن گرهن کاڌي کاڄ گهڻو کائي وڃجي؛ جهڑيَء ريت، وڏ
  جئن ته فارسيَء وאري چيو آهي؛: ن منزلن وאرو چركويسگهو ٿكجي، ۽ ننڍ

   אي بسا אسپ تيز رو که بماند،
  .که خرلنگ جان به منزل برد

   تکو هلندر رهي ويو، وگهڻا ڀيرא گهوڙ
  .وڃي پٹيمنزل تي  يجو منڈي گڎه ساه

جو ماڻهو ٿورو کائيندڙ هوندو، تنهن جو سدאئين هُٺ . هيپر آٌء ڀانيان ٿو، جو هن پهاكي ۾ قناعت جي ساره آ
سڄو رهندو، ۽ هٺ سڄي وאرو ماڻهو گهڻا ڏهاڙא جيئندو ۽ کائيندو، ۽ گهڻ کائك هوندو، ته هكڑي پاسي گال؛ 

  :تنهن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. ٻي پاسي طبع ۾ َكُس 
  خوردن طبيعت شد کسي رא، چوکم

  ،چو سختي پيشش آيد سهل گيرد
  گر تن پرور אست אندر فرאخي؛ و

  .چو تنگي بيند אز سختي به ميرد

   جڎهن ٿورو کائڻ كنهن جي عادت ٿي،
   جڎهن אهنجي אڳيانس אچي ته سنهنجي لڳيس،
   جيكڎهن بت پاليندڙ آهي سنهنجائيَء ۾،

  .جڎهن אهنجي ڏسي ته ڏک ۾ مري
  

  .ٿڌو گهڑو پاڻ کي ڇانَو ۾ رکائي - ۱۱۲
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تنهن وאنگي، جو ماڻهو אشرאف، يا  .هو يا گهڻو ٺري، تنهن کي سڀكو پاڻيهي ڇانَو ۾ رکيجنهن دلي ۾ پاڻي ِسگ
אيمان، يا وفادאريَء، يا نمك حالليَء سان هلندو، تنهن کي سڀكو آڌر ڏيندو؛ يعني پنهنجو مان سڀكنهن کي 

  .پنهنجي وس آهي
  

  .ٿورو ڏسي אرهو نه ٿجي، گهڻو ڏسي سرهو نه ٿجي -۱۱۳
و سک ۽ ڏک ۾ سرهو يا אرهو نه رهه، ۽ אهو سڀ ڌڻيَء جي پارאن ڄاڻ، ۽ شكر كر، ته ڌڻي אن مطلب هي آهي، ج

  :אن ڳالهه الِء فارسيَء وאرو شاهد آهي. ڳالهه ۾ رאضي رهندو آهي
  אگر عّز و جاه אست ور ِدّل قيد،

  .من אز حق شناسم نه אز عمرو زيد
  جيكڎهن وڏאئي ۽ مان آهي يا قيد جي ڀنڈي آهي،

  .کان ڄاڻان نه فالڻي فالڻي کان آٌء ڌڻيَء
  ٽ   
  

  .ٹٹونَء کي ٹارو، تازيَء کي אِشارو - ۱۱۴
هن پهاكي وאرو چوي ٿو، جو جيترو پنڌ ٹٹون لكڻ هڻڻ سان هلي، ڀلو . ٹٹون يعني ڍلو گهوڙو، ٹارو يعني لكڻ

ڻو ماڻهو ڦٹ تنهن وאنگي جو كم سياڻو ماڻهو אشاري سان كري، אهو كم אيا. گهوڙو אشاري سان אوترو هلي
  .لعنت سان به مس كري

  ٺ  
  

  .ٺلهو چڑو وڄي گهڻو - ۱۱۵
گهنڈڻي جڎهن پوري آهي، تڎهن کڑكو ٿي كري، پر جي نهري هئي ته جيكر كٿان  .چڑو يعني گهنڈ يا گهنڈڻي

אهڑو ذكر نمبر . وڄي؟ تنهن وאنگي ماڻهو پڻ جو سڃو هوندو، سو گهڻي بكوאد كندو، ۽ سائو ٿورو ڳالهائيندو
  .ري پهاكي ۾ پڻ هليو آهيوא ۸۴

  
  .كجي، אڳلو نه ڀڄي ته پاڻ ڀڄجي ُءِڑ َكجي ٺكاٺِ  - ۱۱۶

. يعني جهيڑي جي مهل کڑكو كري جهيڑو ٹارجي، پر جي ُאن ٺڑكي تي ٻي ڌر نه ٹري، ته پاڻ ٹري پاسو كجي
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. مطلب جو جيئن تيئن کانڌ كرڻ چڱو كم آهي

  يار؛چو پرخاش بيني تحمل ب
  .زאر كارِ  که نرمي به بندد درِ 

  جڎهن جهڳڑو، ڏسين تڎهين کانڌ كر؛
  .ته كونئرאئي جهيڑي جو در ٻنڌي

  
  .ٺونٺ لڳي ساهيڑي ڀڳي - ۱۱۷

وٿ  ڱيمطلب هي آهي، جو دوستي هكڑي چ. ٺونٺ ٻانهن جي אڌ وאري سَنڌي جو نالو، ساهيڑي يعني دوستي
فارسيَء وאري پڻ . ڳالهه تي دوستيَء جهڑي نازכ جوאهر کي نه ڀڃ۽ جهڑيَء تهڑيَء . آهي، تنهن کي غنيمت ڄاڻ
   :هكڑو אهڑو مثل چيو آهي

  سنگي بچند سال شود لعل پاره،
  .زنهار تابه يک نفسش نشکني به سنگ

  ن کان پوِء جوאهر ٿئي،يپاهڻ كيترن وره
  .گھندينس نه ڀڃين سنڀال ته ٿوريَء ويرم ۾ پاهڻ سا

  پ  
  .ن کارכ به چڱيپرאئيَء ڌيَء تا - ۱۱۸   
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هن پهاكي جي پاڙ هن طرح آهي، جو هكڑو ماڻهو پاڙوسيَء جي ڌيُء جي وهانو تي ويو، جڎهن وري آيو، تڎهن 
مطلب جو جيكي אونهيئين ري . چي بس؟ تڎهن هي پهاكو چئي ٻڌאيائينس. ڀاڻس پڇيو ته ڇا ملُيئي؟ چي کارכ

  :وאري چيو آهي جهڑو فارسيَء. کپت ملي، پوِء توڙي ٿورو هجي، ته به چڱو
  .مفت ملي تنهن کي ڇا پڇبو  .مفت رא چه بايد گفت

  
  .پڇندڙ نه منجهندڙ - ۱۱۹

کان وאٽ پڇي وٺڻ الِء تاكيد ٿو كري، ۽ چوي ٿو  شدوאري پهاكي چوندڙ وאنگي مر ۵هن پهاكي وאرو پڻ نمبر 
   :فارسيَء وאرو پڻ چوي ٿو. ته پڇندين ته وאٽ ملندئي، ۽ منجهندين كين

  .ڳوليندڙ سو لهندڙ  .ابندهجوينده ي
  

  .پنهنجي كئي جو نكو ويڄ، نكو طبيب - ۱۲۰
نه ٿو نكري، رڳو אيترو آهي، ته جو ماڻهو پاڻ پنهنجو زيان كندو، تنهن جو  هن پهاكي مان ٻيو نرאلو مطلب كو

  :عالج كير كندو؟ جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي
  و طبيبپنهنجي كئي جو نكو ويڄ، نك  خود کرده رא عالجي نيست

  
  .پاڻي ۽ باهه ٿورא نه ڄاڻجن - ۱۲۱

אکري هن پهاكي جي معنٰي توڙي مطلب هي آهي، جو باهه توڙي هكڑي چڻنگ به هئي ته به ٿوري نه چئجي، ڇا 
کان جو وڌندي ويرم نه كري؛ ۽ پاڻي ته به אن طرح جو هكڑي وאهه ۾ ننڍو پاڻي هئي، تنهن ۾ كو بيخوف ٿي 

فارسيَء . هئي ته ٻڎي يا نه؟ تنهن كري ٻنهي کي ٿورو نه ڄاڻجي؛ ۽ ڊڄڻ گهرجي گهڑي، پر جي ُאن ۾ هكڑي کڎ
   :وאري پڻ چيو آهي

   آب و آتش به چشم کم ديدن،
  کار دאناِء دوربين نه ُبود

   پاڻي ۽ باهه אکين سان ٿورא ڏسڻ،
  .ڳڻيندڙ جو نه هئي-كم ڏאهي پڇاڙي

  
  .پاڻيَء کان אڳي كپڑא نه الهجن - ۱۲۲

وٽ אچي سڀكو كپڑא الهي، پر وאهه تي پهچڻ کان אڳي كپڑא الهڻ  َءپاڻي لنگهڻو هجي، ته پاڻي كنهن وאهه جو
אهو كم آهي، جهڑو حجامت جوڙאئڻ وאري ڏينهن حجام אڃا آيو ئي نه هجي، אڳيئي مٿو אگهاڙو كري پسائي 

  .ويهجي، يعني אڳ كٿيَء ڳالهه الِء فكر كرڻ سياڻپ نه آهي
  

  .سوאرن مان پيادאپيادي مان هسوאر، ه - ۱۲۳
تنهن تي هي . دنيا جو معاملو سدאئين كنهن سان هكجهڑو نٿو رهي؛ هك سڃن مان ساوא ٻيا ساون مان سڃا ٿين

  :هكڑو مثل آهي
جو گهوڙي تي چڑهي جهنگ ڏي هل،  ؛جو ڌڻي كهڑא كم كري؟ كامل چيس ؛بادشاهه هكڑي كامل کان پڇيو

تڎهن بادشاهه كامل جي . ادشاهه گهوڙي تي چڑهيل جهنگ ۾ وياتنهن موجب كامل پنڌڙيو ۽ ب .ته ورندي ڏيانِء
ي هي كم ڻچوڻ پٹاندر گهوڙي تان لهي پنڌ ٿيو، ۽ كامل گهوڙي تي بادشاهه کي سوאل جي ورندي ڏني، ته ڌ

   :אن تي گورو نانك شاهه پڻ چيو آهي .كري، جهڑو مون کي پيادي مان سوאر كيائين، ۽ توکي سوאر مان پيادو
  .ٺلها ڀري، ڀريا ٺلها אهو سندس ڌنڌو  .تانكو وهنوאر ہري سکناوي، يريتي ڀري، ڀ

  
  .نه چوي پنهنجي ڌنئري کي کٹو كو - ۱۲۴

. نه كري به كو هن پهاكي جي אکرن جي معنٰي پڌري آهي؛ مگر مطلب هي آهي، جو پنهنجي وٿ جي گال كو
   :ويتر سڀكو سارאهي، جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي

   جاسين ڌرتيَء جو گهوڙو ڊوڙندڙ آهي،   رش אست،تا سمند زمين در يو
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  .كو ماڻهو نه چوي ته منهنجو ڏڌ کٹو آهي  کس نگويد که دوغ من ترش אست،
  

ِ پرڻ چوي ڏونگهي کي وڃ  - ۱۲۵   .نگاه ٹُ ٹ
آهي، جنهن  ِءيين؛ ڏونگهو مٹ مان پاڻي كڍڻ جي شپرڻ، هكڑو אٹي ڇاڻڻ جو باسڻ آهي، جنهن کي گهڻا ٹنگ ٿ

جهڑو هنديَء وאري چيو . مطلب هي آهي جو گهڻن ويُكن وאرو ٿورن ِوُڏن وאرن کي مهڻو ڏئي. هنکي ٹي ٹنگ آ
  :آهي

  آپ نه ديئي ُچلون ڀر پاني؛
  .ينتن نندي جن گنگا آ

  ڏئي؛  پاڻ كنهن کي چرونَء جيترو پاڻي به نه
  .تن جي گال كري جن گنگا آندي

  :ع ٿو كري، ۽ چوي ٿوپر فارسيَء وאرو אهڑين ڳالهين ڳالهائڻ وאرن کي من
   بد ناپسند آيدت خود مکن؛ چو

  .بد مکن به همسايه گو کهپس آن
   ائين پاڻ نه كر،يجي بڇڑאئي نه وڻيئي ته پهر

  .پوِء پاڙي وאري کي چئو ته بڇڑאئي نه كر
  

  .پنڻ وچان پڑهڻ ياد نه آهي - ۱۲۶
ادت يا ٻيو كم كٿان ياد پوندو؟ هن پهاكي جو مطلب هي آهي، ته جنهن کي بک هوندي تنهن کي پڑهڻ يا عب

  :جهڑو كبير صاحب جو وچن آهي
  بک ۾ ڀڳت نه ٿئي، هيَء אرٿ مالها پنهنجي وٺ  وچن مالها אپني ليجي هبُوکي ڀڳت نه كيجي، ي

  :۽ אن تي هكڑو نقل پڻ آيو آهي
ٹي هكڑو غريب ماڻهو ڏهاڙي هكڑي پڑهيل وٽ پڑهڻ ويندو هو؛ ۽ هكڑو ڀاڳوאن ُאن غريب کي ڏهاڙي رو

هكڑيَء مهل אو ڀاڳوאن مسافريَء تي ويو؛ تنهن كري غريب کي پيٹ ڀرڻ الِء پنڻو پيو، ۽ پڑهڻ . کارאئيندو هو
ائينس، تنهن يهكڑي ڏهاڙي ُאو پڑهيل وאٽ تي مليس، ۽ پڑهڻ الِء نه אچڻ جو سبب پڇ. جي وאندكائي نه رهيس

אهڑو  .ڻ هوند وאري کي سڀ كم אهنجو آهيتي چيائين جو پنڻ کان وאندو كين آهيان، پڑهان كئن؟ مطلب جو א
  .وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۷۰مذكور نمبر 

  
  .سهيو پيٹ ڀريو ته منهن كار - ۱۲۷

كميني ماڻهوَء کي دولت گڎ كرڻ جي ڳڻتي گهڻي رهي، ۽ مان جو فكر ٿورو به نه رکي؛ ۽ مان کان ماني پياري 
  :ڄاڻي، ۽ چوي

   دست برپاي من، ہبخدمت من
  .و کفش بر سر بزننان ده  مرא

   خذمت سان منهنجي پيرن تي هٿ نه رک؛
  .مون کي ماني ڏي ۽ پادر مٿي تي هڻ

  :پر אهو لڇڻ كميڻ جو آهي؛ ۽ אشرאف کي אها ڳالهه نه وڻي؛ جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي
  .يجيكڎهن אنبرت آبروَء تي وكامي ته به سياڻو نه ڳنه  .אگر آبحيات رא بر آبروِء فروشند، دאنا نخرد

  .وאري پهاكي ۾ پڻ هليو آهي ۱۶۱۽ אهڑو ذكر نمبر 
  

  .ُپٹ ُكُپٹ پينگهي ۾ پڌرو - ۱۲۸
هن پهاكي جي אکري אرٿ ۾ كي אهنجو نه آهي، جنهن جو بيان كجي؛ مگر مطلب سندس هي آهي، جو سلڇڻو 

  :جهڑو هندي وאرو چوندو آهي. ۽ كلڇڻو ماڻهو آريکڻن ۾ پڌرو
   ات؛كل ُسپوت جانيو پري لک سڀ لڇڻ گ

  .هار بروאن کي هوت ِچكني پات نهو
   ذאتي ُسُپُت ُبَت جي لڇڻن ڏسڻ مان سڃاپي،

  .جا پن ئي سڻڀا ٿئن *ڀلي ٿيڻ وאرو بروאن 
  .وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۲۹۽ אهڑو ذكر نمبر 

  .وڻ جو نالو “بروאن”* 
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  .ي، لوكان متيون ڏئيپاُڻ نه پلي سسئ - ۱۲۹
تنهن الِء . هي پهاكو אهڑن ماڻهن جي نصيحت الِء آيو آهي، جي ٻين کي جنهن کان جهلن سو ساڳيو كم پاڻ كن

  :گرو نانك شاهه پڻ چيو آهي
   אورאن ُאپديسي َאپ نه كري،

  .آوت جاوت جنمي مري
   ٻين کي نصيحت كري، ۽ پاڻ ُאئين نه كري،

  .ُאهو אچي وڃي ۽ ڄاپي ۽ مري
  :۽ אهڑن الِء هنديَء وאري چيو آهي

   هيت، ہآپ كهي ناهن كري تانكو هي ي
  .آُپ نجاوي ساُسري אورאن ُكون مت ديت

   چوي ۽ پاڻ نه كري تنهن جو حال هي آهي،
  .جا عورت پاڻ ساهري نه وڃي، ۽ ٻين کي صالح ڏئي

  :۽ فارسيَء وאري پڻ אهڑن الِء چيو آهي
   ترک دنيا به مردم آموزند،

  .سيم و غله אندوزند خويشتن
   دنيا جو ڇڎڻ ماڻهن کي سيکارين،

  .گڎ كن پاڻ چاندي ۽ َאنُ 
  .پر جڎهن אهڑي ماڻهوَء جي هي سڀ אڻ وڻندي ٿا ڏيکارين تڎهن ديندאر ماڻهوَء کي אن هلت کان پاسو كرڻ گهرجي

  
  .پاڻي پي نه ذאت پڇجي - ۱۳۰

؛ پر جڎهن كنهن ذאت وאري جو پاڻي پي پوِء ذאت ن ذאتين وאرن ماڻهن جي هٿ جو پاڻي نه پينيكي ماڻهو هكڑ
پر مطلب هي آهي، جو جنهن كم كرڻ کان . پڇندو، ۽ ُאن ذאت وאري جو پاڻي پيڻو نه هوندس، ته אرمان کائيندو

  :پوِء אرمان کاڌي به پرאئجي سو پهريائين جاچي ڇو نه كجي؟ تنهن تي هنديَء وאري به چيو آهي
   ڌאر؛جو كرئي سو كيجيي پهلي كر نر 
  .پاني پي گهر پوڇنا ناهن ڀلو ويچار

 جيكي كرڻو هئي سو پهريائين ويچار كري كجي؛
  .אڳ ۾ پاڻي پي پوِء گهر پڇڻ چڱو ويچار نه آهي

  
  .پنهنجي پير تي پاڻ كهاڙو ٿو هڻي - ۱۳۱

۽  توڙي هكڑو جهنگلي ماڻهو هوندو، ته به حالل. سڀكنهن ماڻهوَء کي بڇڑي ۽ چڱي كم جي ڦير جي ُسڌ آهي
حرאم کائڻ جو ڦير سمجهندو، تڎهين جو ماڻهو ڄاڻي بڇڑو كم كندو، سو كر پنهنجي پير تي پاڻ كهاڙو 

تنهن وאنگي سڀكو ڄاڻي ٿو جو دنيا دوياري آهي؛ پر جو ماڻهو אئين ڄاڻي دنيا جي لوڀ تي دين ٻوڙيندو، . هڻندو
  :جهڑو شيخ فريد صاحب فرمايو آهي. تنهن سان هي پهاكو الڳو آهي

   گوאيو ُدني سين، دني نه چلي ساٿ؛ دين
  .پاِء كهاڙא ماريا غافل אپني هاٿ

   دنيا الِء دين وڃايئي دنيا به ساڻ نه هلي؛
  .موڳي پنهنجي پير تي پاڻ كهاڙو هنيون

  
  .ريڑهي هڻجي پيٹ ۾، مر پيٹ ڦاٹي پوِء .هكيو حاضر هوِء جي ہ،پالُء رحمت א علي - ۱۳۲

مطلب جو جن کي ڌڻيَء . آهي، جو چانورن، گوشت ۽ گهڻي گيهه، مصالح سان جڑيپالُء هكڑي چڱي کاڄ جو نالو 
جو ڏنو آهي، تن کي ڏهاڙي אهڑא کاڄ کائڻ الِء هكيا آهن؛ ۽ جن کي ڌڻي سنجم يعني قناعت بخشي آهي، سي 

و مگر جي حريص وאت جا چٹا آهن، تن مان كنهن هي پهاك. پنهنجي لڄ پت جي رٻ کي پالَو کان پڻ وאڌو ڄاڻن
پر ُسگهڑ ماڻهوَء کي אهڑي هلت نه . چيو آهي، جي پرאئو אن ڏسي، پيٹ به پرאئو ڄاڻي ڀرن، تن کي نيٺ زيان ٿئي

  .گهرجي
  

  .پرאئي دهلين אحمق نچي - ۱۳۳
پنهنجي گهر جي شاديَء جي دهلن تي سڀكو نچي، جو هكڑن قومن جي ريت آهي؛ پر پرאئي شاديَء جي دهلن تي 

كي هكڑي جي گهر ۾ پالُء رجهي، ته پاڙي وאري توڙي ٻئي کي كهڑو سوאد  كنهن جو ڇا وאسطو؟ جهڑو
پوِء ُאن کي אحمق ڄاڻبو كي . אيندو؟ ۽ تهان سوאِء جو پرאوא دهل وڄندא ڏسي نچندو، سو پنهنجو كم سيڑאئيندو
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אهڑو بيان نمبر . نه؟ تنهن كري سياڻي کي ُگهرجي جو אهڑي پهاكي جو مهاڏو ٿي، پنهنجي كم ۾ رڌو رهي
  .۾ پڻ آيو آهي ۱۳۴

  
  .پرאئي پٹ کي چمئي، گِگ ڀرجي وאت - ۱۳۴

هن پهاكي مان . پنهنجي پٹ کي چمي ڏيڻ مان، سڀكنهن کي سوאد אچي، ۽ پرאئي پٹ چمڻ مان مورڳو كرאهت
  .وאري پهاكي جهڑو مطلب نكري ٿو ۱۳۳پڻ نمبر 

  
  .كو ُکٹل کڳا کائي ،يپپال ڇڎي پا - ۱۳۵

مطلب هي آهي جو جيكڎهن ڌڻي گيهه . ي مڇي آهي، کڳو هكڑي سادي مڇيپلو مٺي درياَء جي هكڑي سوאد
  مليدو کائڻ الِء ڏئي ته بصر سان روٹي كير کائي؟ ۽ جي كيمخاب אطلس پهرڻ الِء ڏئي ته کٿو كير ڍكي؟

  
  .پاڻ نه پاري كتا ڌאري - ۱۳۶

هن . قناعت الِء سمجهائين ٿوچوي ٿو، ۽  ِءهي پهاكو אنهن ال. بعضي ماڻهو ٿوريَء پڄنديَء وאرא خرچ گهڻو كن
ريت، جو ماڻهوَء کي پيٹ ڀرڻ ۽ אنگ ڍكڻ سڀ کان ضرور آهي، ٻيا ورتڻ جا كم سڀ کان پوِء؛ پر جو ماڻهو 

  .אهڑن ضروري كمن کي پاسي رکي پهريائين ٻين كمن جي ڳڻتي كندو، تنهن کي هي پهاكو الڳو ٿيندو
  

  .َپت َنَهن تي پاڻي آهي - ۱۳۷
تنهن وאنگي پت جو كم پڻ نازכ کان نازכ . ئي لڎي ته هارجي پوي تي رکجي ۽ نهن ٿوروپانيَء جو ڦڑو نهن 

  .آهي، جو جيكڎهن ٿوري به منجهس حركت پوي، ته وري هٿ אچڻ َאولي آهي
  

  .پاهڻ كنئرא هئا ته هوند گدڙن کائي ڇڎيا - ۱۳۸
تنهن وאنگي نڌر ماڻهو سڌر آهي، تنهن کي گدڙ جهڑو گانڈو مرون ڇا کائي سگهندو؟  ِءپاهڻ هكڑي ڏאڍي شي

  .وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۱۰۶كم ۾ هٿ وجهندو ته كٿان كري سگهندو؟ אهڑو مثل نمبر 
  

  .پيُٹ َڀِر، پٺي َلڎِ  - ۱۳۹
تنهن وאنگي نوكر يا . هن پهاكي جو مطلب هي آهي، جو وهٹ کي گاه دאڻو ڏيئي پيٹ ڀر، ته پٺيَء تي بار کڻي

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. كري مزدور کي پڻ قوت ڏي ته پورهيو
   زر بده مرد سپاهي رא تا سر بدهد؛
  .و گرش زر ندهي سر نهد در عالم

  ناڻو سپاهيَء مڑس کي ڏي ته ِسُر ڏيئي؛ 
  .زر نه ڏيندينس ته ڀڄي ويندو جيكڎهن

  
  .پير کان به ويساه ڀلو آهي - ۱۴۰

تنهنكري ڇا . و ته مرאد پوري كندو، نه ته نهمطلب هي آهي، جو پِير گهڻو ڀلو هئي پر منجهس ويساهه رکب
  :ساهه وڏو آهي يا نه؟ جهڑو فارسي مثل آهييسمجهڻ کپي ته و

   بزאزאن ست؛ ہمحفل خدא پرستان همچو کلب
   آنجا تا نقدي نه دهي، بضاعتي َنستائي؛
  .אينجا تا אرאدتي نياري، سعادتي نه َبري

   مجلس كاملن جي بزאزن جي گهر جهڑي آهي،
   سين روكڑ نه ڏين، وُٿ نه مليئي،ُهت جا

  .هِت جاسين ويساهه نه آڻين، مرאد نه وٺين
  

  .هو جو مٿي کٹ سو پڻ پٹي پيٹ کي پٹيندي ئي پيٹ کي ويو ڄمارو ڄٹ، - ۱۴۱
ڄٹ معنٰي جهنگلي يا غريب، هو جو مٿي کٹ يعني هو جو وهيون، پهاكي جو مطلب هي آهي، جو غريب توڙي 

تنهن تي شيخ . نه آهي אِن ڳالهه ۾ ڦير كو. کي پٹيندو رهي ٿو، يعني پيٹ ڀرڻ الِء ُرلي ٿودنيادאر، ته سدאئين پيٹ 
  :سعديَء پڻ چيو آهي

 ۾ نه پوي ها،  پيٹ جو ظلم نه هجي ها، پکي ڦاهيَء אگر   مرغي در دאم نيفتادي، ،ر شکم نبوديوאگر ج
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  .ويتر ماري ڦاهي نه پکيڑي ها  .که صياد خود دאم نه نهاديلب
  

  .پٹ پرאڻو ته كو جنڈ جو نائو - ۱۴۲
معنٰي . ن، تنهن אڳڑيَء جو نالويتان אٹو אگهي اله ڈجنڈ جو نائو، אٹو پينهي پڇاڙيَء ۾ هكڑي پرאڻي אڳڑيَء سان جن

پر مطلب هي آهي جو هكڑو אشرאف وڏو . هيَء آهي، جو پٹ كهڑو به پرאڻو هجي ته به جنڈ אگهڻ جي الئق نه ڄاڻبو
جو אڻ هوند  ڇا کان ته به אن جي قدאمت تي ڌيان نه رکي، אن تي ناالئق كم رکڻ نه کپي، وئل پئجي ُسڃو ٿئي، 

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. كري هن جو مان אڏאمي كين ويندو
   جوهر אگر در خالب אفتد همان نفيس אست؛
  .غبار אگر بر آسمان پرد همان خسيس אست

   جوאهر جيكڎهن گپ ۾ پوي ته به نازכ آهي؛
  .كي آهيلجيكڎهن ُאڀ ۾ אڏאمي ته به هلٹ 

  
  .پنهنجي ٿوري، گڎهه کي به پيرين پئجي - ۱۴۳

گڎهه کي پيرين پوڻ جو مطلب هي آهي جو كنهن مهل كميڻي ماڻهوَء ۾ كم پوي ته سياڻو ماڻهو نياز كري 
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. كڍي وٺي

   نا سزאئي رא چو بيني بخت يار،
  .אختيارالن تسليم کردند قعا

   ناالئق ماڻهوَء سان جڎهن ڏسين بخت ساٿي،
  .كيو آهيكرڻ کي אختيار سياڻن سالم 

  
  .پرאئي ماڙي ڏسي پنهنجو ُڀنگو نه ڊאهجي - ۱۴۴

مگر مطلب سندس هي آهي، جو كي ماڻهو . هن پهاكي جي معنٰي ۾ لكو كين آهي جو پڌرو كري ڏيکارجي
ُאها چال كٿان هلي؟ كري، پاڻ به ُאها هلت كرڻ ڀائين؛ پر دولت بنا ٹرڙא، ِولها، وهين جو کاڌو ۽ پهرڻ ڏسي ريس 

אهڑن ماڻهن کي هي پهاكو ٹوكي ٿو، ۽ . سلو هئين، سو پڻ ٿورن ڏهاڙن ۾ چٹ كري وهنمورڳو جيكو و
  :تنهن الِء فريد صاحب پڻ چيو آهي. چوي ٿو جو پنهنجي سادي سودي تي شكر كري گذאر

   ،ُرکا ُسکا کائكي ٺنڍא پاڻي پيُء
  .ديک پرאئي چوپڑي نا ترسائو جيُء

   ُرکي ُسکي روٹي کائي ٿڌو پاڻي پيُء؛
  .پرאئي سڻڀي ماني ڏسي دل نه سكاِء

  
  .پريو مڑس َپي نه كجي، وڃائجي نه وهي - ۱۴۵

پهاكي جي معنٰي هيَء آهي جو جا زאل جوאڻ، مڑس پوڙهي سان پرڻي؛ . جنهن سان زאل پرڻجي ،ي معنٰي مڑسپَ 
جي وهي وڃائي؛ ڇا کان جو هن کي ُאن مڑس جي سنگت کان ڏאڍي بڇان لڳندي، جهڑو فارسي مثل تنهن ڄاڻ پنهن

  :آهي
  زن جوאن رא تير در پهلو، 

  .که پير در پهلو ہب
   جوאڻ زאل کي پوڙهو مڑس بغل ۾،

  .تنهن کان ُكِک ۾ كان چڱو
  :אري جو چوڻ آهيجهڑو فارسيَء و. پر سندس نج مطلب هي آهي، جو نا جنس سنگت كنهن کي نه وڻي

   قدر زندאن، پارسا رא بس אين
  .که بود هم طويلئه رندאن

   پرهيزگار فقير کي אيترو ئي قيد گهڻو آهي،
  .جو مست فقير سان هئي گڎ

  
  .پنهنجي ڏر تي گدڙ به شينهن /پنهنجي گهر ۾ ٻلي به شينهن - ۱۴۶
  .يِسُڌر، ته پنهنجي گهر ۾ ڄڻ رאجا آه ٻنهي پهاكن جو مطلب هي آهي جو غريب، توڙي دنيادאر، نِڌُر جي نهن

  :تنهن تي هنديَء وאري پڻ چيو آهي
  .سک ته پنهنجي گهر ۾، ڏک ته پرڏيهه ۾  .سکنانو گهر אپني، دکيا تو پرديس

  
  .پاپ جي مايا پرאڇت ۾ وڃي - ۱۴۷
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گنگهاريَء  پرאڇت معنٰي گنگهاريَء جو ڏنڈ؛ يعني جا دولت پاپ كري كو گڎ كندو تنهن جي ُאها دولت پاپ جي
وري ُאن  يجهڑو هكڑو ماڻهو دلبو كري كٿان پنج رپيا هٿ كري، سي ڦٻي وڃنس؛ تنهن چوس ت. ۾ ويندي

رپيا كمائي، سا ڳالهه سركار ۾ پڌري ٿي پوي، تنهن بدرאن ڏهه رپيا ڏنڈ ڀري، אڳين  طرح دوالب كري ٻيا پنج
ي گهرجي، جو ست ڌرم جي كمائيَء مان پوئين كسر ڏيئي אچي، ته هي پهاكو مٿس الڳو ٿئي يا نه؟ تنهنكر

  .حالل جي دولت هٿ آڻجي، جنهن کي אڳي پوِء لهر نه لوڏو
  

  .کوڙي کاُء پلو سيري کان به ڀلو، سيري ۾ نه ساُء، پلو گوڏא - ۱۴۸
پلو هكڑي مڇيَء جي چڱي ذאت آهي، ماڻهو سندس سوאد جي سارאه كندא آهن؛ سيرو هكڑيَء طرح جو مٺو 

؛ پر پلن جا کايارא ماڻهو پلي کي سيري کان پڻ وאڌو ڄاڻي هي پهاكو چوندא آهن؛ ٻيو نرאلو حلوي جهڑو کاڄ آهي
  .نه ٿو نكري مطلب منجهانس كو

  
  .پائجي ته وڏي ڍيرאن پائجي - ۱۴۹

نه کڻجي؛ جي  ومطلب سندس هي آهي جو كنهن جو ٿور .يعني ڌوڙ نه پائجي، پر جي پائجي ته وڏي ڍير مان
  :تنهن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. جو کڻجي کڻجي ته وڏي لل ڀرئي

  .ڌوڙ وڏي ڍير مان کڻ وאهر ڏאتار ماڻهوَء کان گهر؛  .رאخاכ אز توده کالن برد مدد אز مردمي کريم طلب؛
  

  .پوِء ڍאئي کان قرض نه کڻجي، توڙي لک ُلٹائي - ۱۵۰
كميڻي نئين ڍאول کان ُאڌאري وٺڻ جي قرض كنهن کان به کڻڻ چڱو نه آهي؛ پر هن پهاكي وאرو پوِء ڍאئي، يعني 

  :تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. ڏאڍي منع ٿو كري
   ونان به منت خوאستي،چه אز دُ  هر

  .אز جان کاشتي در تن אفزودي، و
   جيكي كميڻن کان منٿ سان گهريئي،

  .بت ۾ وڌאيئي؛ ساهه ۾ گهٹايئي
  

  .كني جي الس ؛پرאئي آس - ۱۵۱
 ُءپهاكي جي معنٰي هيَء آهي جو پرאئو آسرو אهڑو آهي، جهڑوكي رڳيَء رس کاڌي ڍَ . ُس الس معنٰي تيوڻ جي ر

ڌאرאن ٻئي جي آس رکڻ אهڑي آهي، جهڑي ُكني جي رس ۾  َءپر مطلب هي آهي، جو ڌڻي. نه ٿئي ُءيعني ڍ: ٿئي
پر . ِسگھيجي ۽ كني وאري  ،ركي ُسكي، جو ديڳڑي ۾ رڌل تيوڻ جي رس لٿي کان پوِء چِ نآسرو رکڻ؛ ڇا کا

  :چڱو بيت چيو آهيجيكي پرאئي آس رکن، تن الِء فارسيَء وאري 
   چه دلتنگ خفت آن فرومايه دوش،
  .که بر سفره ديگرאن دאشت كوش

   ڇا كوماڻل ستو ُאهو אڄاڻ كلهه رאت،
  .جنهن پرאئي خونچي ۾ אک رکي

  
  .َپَهيُر چور ٿئي، ته وאهي كيترو وهي - ۱۵۲

مطلب هي آهي، جو حاكم . ڌאري ڀيل کان بچاَو الِء ڏيندא آهن، وאهي يعني نگهبانپهير يا لوڙهو ٻنيَء جي چو
ُگهرو ٿيو؛ تڎهن رکڻ وאرو كير ٿيندو؟ -ٺَ رعيت الِء אهڑو آهي جهڑو پوک كاڻ پهير؛ پر جڎهن كو رعيت جو مَ 

  :تنهن تي فارسي وאري چيو آهي
  .ارپي نه ٿئيننه كري؛ بگهڑ کان ڌظالم بادشاهي   .سلطاني، که نايد زگرگ چوباني ہر پيشونکند ج

  
  .ننڍي هوندي نه سکيو، وڏي خوאري پڑهڻ، ترڻ، تير هڻڻ، چوٿين سوאري، - ۱۵۳

. وڏپڻ ۾ אهي كين سکي سگهجن. هي چار كم ننڍپڻ ۾ سکڻ سوال آهن ۽ ُאن مهل جا سکيا وسرڻ جا نه آهن
نهن تي وڻي سو لکجي، پر جڎهن وڏو ٿيو ت. سياڻا چوندא آهن، جو ننڍي ٻار جي دل אهڑي آهي جهڑو كورو كاڳر

  تڎهن لکيل كاڳر تي لکبو؟
  

  .پرאڻي ڳوٿري، بربال ٹكا - ۱۵۴
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ي ڻپرאڻي ڳوٿريَء ۾ ٿلها ڏوكڑ پوندא ته ضرور ڦاٹندي؛ تنهن وאنگي كمي. بربال ٹكا، يعني ٿلها يا ڳرא ڏوكڑ
  :َء وאري چيو آهيجهڑو فارسي. ماڻهوَء کي دولت هٿ لڳندي ته مستي كندو، ۽ موچڑא کائيندو

   ش؛رسفله چو جاه آمد سيم و ز
  .سيلي خوאهد به ضرورت سرش

   ي کي جڎهن وڏאئي ۽ دولت ملي،ڻكمي
  .ضرور سندس مٿو ڌכ گهري

  
  .ئي پيُء ٿيندين ُپُٹ تي گذאر ته سگهو - ۱۵۵

אئي معنٰي هن پهاكي جي پڌري آهي، ۽ مطلب سندس هي آهي، جو نياز كري אدب سان هلندين ته سگهو وڏ
  :אڳيان نياز كندא، پر جڎهن אصلي وڏאئيَء جو دم هڻندين ته ڇا پرאئيندين؟ فارسي مثل آهي وائيندين؛ ۽ ٻيا تپ

   بلنديت بايد توאضع ُگزين؛
  .نيست ُسلمي جز אين که אين بام رא

   وڏאئي گهرجيئي ته نياز هٿ كر؛
  .ته אِن ماڙيَء کي אِن ڌאرאن چڑهڻي نه آهي

  
  .ن چنتا ناهينپيٹ ٻه ٻانهو - ۱۵۶

جنهن ماڻهوَء کي کائڻ الِء هكڑو پيٹ ۽ كمائڻ الِء ٻانهون ٻه، تنهن کي ڳڻتي كهڑي؟ پر مطلب هي آهي، ته 
جهڑو هنديَء وאري چيو . نه ٿيندو ماڻهو دنيا جا سڀ ڌنڌא ڇڎي آجو رهندو، تنهن کي كنهن ڳالهه جو فكر كو

  :آهي
   سات گانٺ كوپين ۾ ته אو نه آني سنك،

  .ماتي ڦرين گِنِھ אندُر ُكون رُنك رאم عمل
   .نه كن النگوٹيَء ۾ ست ڳنڍيون ته به فكر كو

  .کي ولهو سمجهن *אِندرُ  ،ڌڻيَء جي نشي ۾ مست وتن
 .ڳ جو رאجارس –אندر * 
  

  .ُאڌאري وאٽ ہپنئين مڱئين گهر هلي ته ک - ۱۵۷
هي پهاكو אهڑن ڏي . پورهئي کان ڀڄن، ۽ چون جو پن مان گذر ٿئي ته ُאڌאرو پڻ نه وٺجي بعضي آرسي ماڻهو

هن ريت جو حالل جي كمائيَء مان پاڻ به پالي، ۽ پڄنديَء . ميڇ ٿو ڏئي؛ پر لڄ وאري کي אن جي אبتڑ كرڻ کپي
  :آهر مسكين محتاج جي به پالنا كري، فارسيَء وאري پڻ چيو آهي

   نوش کن؛ديگرאن  بچنگ آر، با
  .نه بر فضلئه ديگرאن کوش کن

   هٿ آڻ، ۽ ٻين سان ونڈي کاُء؛
  .ٻين جي אوبر کائڻ جو سعيو نه كر

  
  .پڑهي پاڻ نه ڄاڻي ماري کتابي - ۱۵۸

سياڻا چوندא آهن جو אستاد جي مار سنوאر آهي، پر جڎهن אستاد پاڻ پڑهيل نه هوندو تڎهن . کتابي يعني شاگرد
رאئيندو؟ تنهن وאنگي جو درويش پاڻ ڌنيَء جي وאٽ جو سونهون نه هوندو، سو ٻئي کي شاگرد سندس مار مان ڇا پ

  ؛كٿان وאٽ ڏيکاريندو؟ جهڑو
  ستل کي ستل كٿان جاڳائيندو؟  خفتهء رא خفتهء کي کند بيدאر؟

  ڦ  
  

  .ڦڑيَء ڦڑيَء تالُء - ۱۵۹
ي گهڻو ڻكبو وڃبو، ته سمي پانه نكري ٿو، مگر אيترو آهي، جو ٿورو ٿورو گڎ  هن پهاكي مان ٻيو مطلب كو

  :جهڑوكي پاين مان پيسا، پيسن مان رپيا، אهڑو هكڑو مثل فارسيَء ۾ پڻ آيو آهي. ٿي پوندو
  אندک אندک همي شود بسيار؛
  .دאنه دאنه אست غّله در אنبار

   ٿورو ٿورو گهڻو ٿي پوي؛
  .אنبارن ۾ אن دאڻو دאڻو آهي

  
  .هي هك ڦرندي گهرندي نامردאن دي، مردאن دي - ۱۶۰
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 ،مردن جي ڳالهه ٿي سا ٿي، كڎهن كين ڦري. گانڈن جي ڳالهه كڎهن قائم نه رهي، سدא ڦرندي گهرندي رهي 
  .وאري پهاكي ۾ پڻ هليو آهي ۲۶۴אهڑو بيان نمبر . جهڑي پاهڻ تي ليك

  
  .بجو كج، پر گيھ ذرو ڏج ٺڦِ  - ۱۶۱

אهڑن الِء هكڑي سنڌيَء . کان پيٹ پيارو لڳي هي پهاكو پڻ بي لڄي ماڻهوَء جي شان ۾ آيو آهي جنهن کي آبروَء
وאري پهاكي ۾ پڻ آيو  ۱۲۷אهڑو مضمون نمبر . “گانڈو ُگهري نان کي ،مرد گهري ماَن کي”پڻ چيو آهي، جو 

  .آهي
  

  .َڦَر کان אڳي َڄَر نه كڍجي - ۱۶۲
پر مطلب . وِء ڄر ڇڎيائين ڦر ڄڻي، پيجڎهن كا ُبَبن وאري مادي ويامڻ لڳي، تڎهن پهر. پڻ چئجي “אور”ڄر کي 

جهڑو هكڑو طبيب كنهن بيمار جي . هي آهي، جو بعضي ماڻهو كنهن كم حاصل كرڻ الِء אجائي تكڑ كن
يا هكڑو دالل ٻن . دوא شروع كري، پر ُאن جي ڇٹڻ کان אڳي אنعام وٺي، ته ڄاڻ ڦر کان אڳي ڄر كڍيائين

ان אڳي داللي ُگهري، ته ڄاڻ هن پهاكي جو شاهوكارن جي وچ ۾ سودي جي ڳالهه ٻولهه كري، پر سودي ٺاهڻ ک
  .وאرو پهاكو پڻ آيو آهي ۴۴۴אهڑي ڳالهه الِء نمبر . پر ويچار وאرو ماڻهو אهڑي ڳالهه نه كري. مهاڳو آهي

 
  .ڦورو نه ڦولهي، شال سنئين پوي صرאف کي - ۱۶۳
اريَء جو صفاتي نالو زאلون ُسُٹ كتي אوبي ڦورא كن تنهن جو نالو، صرאف جيتوڙي ته روكڑ جي وאپ ؛ڦورو

هي  معنٰي هي آهي، جو بعضي عورتون سٹ جا ڦورא بازאر ۾ وكڻن،. آهي، پر هت ُسَٹ جي خريدאر کي ٿو چوي
. پهاكو ُאنهن جي پارאن چوي ٿو ته منهنجو سٹ چڱو آهي، يا بڇڑو، پر شال خريدאر אن جي حال کي کولي نه ڏسي

جهڑو فارسيَء وאري چيو  .نه نهاري، پنهنجو رحم كريمطلب هي آهي، جو ڌڻي شل هن אنسان جي لڇڻن ڏي 
  :آهي

  من نگويم که طاعتم به پذير،
  .قلم عفو بر گناهم کش

   نٿو چوאن عبادت منهنجي قبول كر،
  .ِءمنهنجي پاپن تي معافي جو قلم وها

  
  .ُڦلِهيَر ۾ ٿو ڦوكون ڏئي  - ۱۶۴

ير يعني رک کي ڦوכ ڏبي، ھپر جيكڎهن ڦل .ٹانڈي کي ڦوכ ڏجي، ته باه ٻري، جنهن مان كو كم كري وٺجي
تنهن وאنگي لوٺئي ماڻهوَء کي سيکارڻ مان . אڏאمي منهن ۾ پوندي نه سرندو، پر ُאلٹو  ته منجهانس كم ته كو
  :جهڑو فارسي مثل آهي. كي كين پرאئڻو آهي

   نکو نخوאهد کرد، *هيچ صيقل 
  .آهني رא که بد گهر باشد

  موچارو كري نه سگهندو، كو كڑو
  .ُאن لوه کي جو بڇڑي بنياد وאرو هوندو

 .ترאر ملڻ جو אوאز* 
  

  .ڦاڙهو جاتي کائي، تاتي אوجهه ڏئي - ۱۶۵
۾ رکي אچن، تنهن جي شكار كندڙ ماڻهو ساوא گاهه يا شيون جهنگ يا ٻيلي . אوجهه ڏئي يعني مري پيٹ ڦاڙאئي

جانورن کي ُאتي  ھنمطلب هي آهي جو اللچ ُאن. هو وجهه وٺي אنهن کي ماري وٺن. ا يا ٻيا مرون هرنکائڻ تي ڦاڙه
  .جيئن مڇيَء کي ڳاُه، ۽ پکيَء کي چوڳو. تنهن وאنگي אنسان کي پڻ طمع مارאئيندڙ آهي. آڻي ٿي مارאئي

  ج   
  .جهڑي كرڻي تهڑي ڀرڻي -۱۶۶   

  :אِن الِء گورو نانك شاه جو وچن آهي. وچڱائي توڙي بڇڑאئي، ته جو كندو، سو لوڙيند
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  .جهڑي پوکي تهڑي لڻي، אها كرمن جي پوک  .جيسا ٻيجي سو لڻي، كرما אيهو کيُت
  :۽ فارسيَء وאري پڻ هكڑو مثل چيو آهي

   אز مكافات جهان אيمن مشَو؛
  .گندم אز گندم برويد، جو ز جو

   جهان جي پاڙي جهاڙي کان بي َڀو نه ره؛
  .، َجَون مان َجوَ كڻك مان كڻك ڄاپي

  
  .جنهن ساس ڏنو آهي سو گرאس به ڏيندو - ۱۶۷

سچ جنهن ڌڻيَء هن אنسان کي ُאپايو آهي، سو ٿر ۾، توڙي بر ۾، توڙي ڇپر ۾ قوت . گرאس يعني کائڻ جو گرهه
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. پهچائڻ وאرو آهي

   عنکبوت، ہبي َمَگس هرگز نمان
  .رزق رא روزي رسان پر ميدهد

   .مک ڌאرאن كوريئڑو نه گذאري سگهي
  .رزق کي رزق پهچائيندڙ کنڀ ٿو ڏئي

  
  .جڎهن ٻورא ٿي سبيا، تڎهن ُאٺن ٿي رنو  - ۱۶۸

يعني ُאٺن ڄاتو، جو نيٺ ُאهي ٻورא کين کڻڻا پوندא، تنهنكري پهاكي وאري جو مطلب هي آهي، جو سڀكنهن 
  :والنا نظام אلدين پڻ چيو آهيאهڑي كم الِء م. كم ۾ پڇاڙيَء جي ڳڻتي كرڻ چڱي آهي

   خننده אيست؛ آخر هر گريهَء ما
  .مرد آخر بين مبارכ بنده אيست

   אسان جي روئڻ جو אوڙכ کلڻ آهي،
  .אوڙכ نهارڻ وאرو بركت وאرو آهي

  
  جو وאُء جبل אڏאئين، تنهن جي אڳيان كپھ ڇا آهي؟  - ۱۶۹

ي، ته جنهن ڏאڍي کان سڀرو پڻ ڊڄي، تنهن جي هن پهاكي جي אکري معنٰي پڌري آهي، پر مطلب سندس هي آه
  :אهڑي ڳالهه الِء گسائينَء تلسي دאس پڻ چيو آهي. אڳيان אڀرو ڇا ڏאڙهي آهي

   جنهن مارت گِرمير ُאڏאهين،
  كهو تول كنهن ليکي ماهين؟

  جو وאُء جبل אڏאئين، 
  تنهن جي אڳيان كپھ ڇا آهي؟

  
  .جيكي هوندو ڀاڳ ۾، سو وهي پوندو پاڳ ۾  - ۱۷۰

هن ملك جا وאپاري گهڻو كري پڳڑيون وڏيون ٻڌن، تن کي هلندي كو رپيو پيسو אوڌر سوڌر مان پڑ پي ته پڳ 
وאري  ۹۹پهاكي جو مطلب هي آهي، ته جيكي نصيب ۾ لکيل هوندو אوترو ئي ملندو، جهڑو نمبر . ۾ وجهن

  .پهاكي ۾ ذكر هليو آهي
  

  .جهڑא عاشق عيد ۾، تهڑא منجهه مقام  - ۱۷۱
كڑو خوشيَء جو ڏهاڙو ۽ مقام ۾ وڃڻ، موت وאرو ڏهاڙو آهي؛ پر جيكي ڌڻيَء جا نيهي آهن، تن کي ُאهي عيد ه

ڇاكاڻ جو ُאنهن کي دنيا جو سک توڙي ڏک، ۽ سون توڙي مٹي، چاندي توڙي . ٻئي ڏهاڙא هكجهڑא ڏسڻ ۾ אچن
  :אهڑن كاڻ گرو نانك صاحب جو وچن آهي. ڀتر َسرکا ڄاڻڻ ۾ אچن

   َتيسي ُאس ماٹي،َتسيا سو ورُن
  .َتسيا אنبرت، َتيسي بُِک کاٹي

   ُאن کي جهڑو سون تهڑي مٹي،
  .جهڑو אنبرت پيڻ، تهڑو وه کائڻ

  
  .تنهن سان گڎيو ڇو نه وڃجي جنهن كاڻ אڳي هلي بيهجي،  - ۱۷۲

ٻنهي جي هي پهاكو پڻ پڇاڙيَء ڳڻڻ جو سعيو ٿو كري، جيئن ته عمر ۽ زيد گڎجي پنڌ پون، ۽ كي ناڻو 
۾ ٻڌل هجي ۽ زيد تكڑو پنڌ كري كوه کن عمر کان אڳي وڌي وڃي، אتي عمر جي  ٺيوאريَء جو عمر جي بيڀائ

ڀڄي يا لكي وڃڻ جي ڳڻتي אچيس، ۽ אن جي אچڻ الِء سيڑي بيهي، ته אن جو سيڑאپو ۽ تكڑو پنڌ אجايو ويو كي 



[Gul Shakar]   گلشكر
 

32  

 

هريائين سمجهي ڇو نه كجي؟ نه؟ تيئن پهاكي وאرو چوي ٿو، جو جنهن كم مان نيٺ پڇتاُء جو ڊپ هئي، سو پ
  :تنهن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي

  ڇو سياڻو ُאهو كم كري، جنهن مان نيٺ پڇتائي؟  چرא عاقل کند کاري که باز آيد پشيماني؟
  

  .جنهن جي ويال تنهن جي رکيا  - ۱۷۳
هڑوכ جنهن جي ج. يعني جنهن جو وقت تنهن جي پناهه. ويال ۽ رکيا هي ٻئي אکر هندن جي אصطالح جا آهن

جهڑيَء ريت مير صاحبن جي رאڄ ۾ چورن الِء ڦاهو . سلطنت تنهن جي شرع، يا جنهن جو رאڄ تنهن جو رگليشن
پر مطلب هي آهي جو سياڻي ماڻهوَء کي گهرجي، جو جهڑو سلطنت جو . אنگ ڀنگ هو؛ هاڻي אن جي منع آهي

  .روאج ڏسي، ُאهڑي چلت رکي
  

  .چارآن جو تنهي ،جنهين سندي َمَنهين  - ۱۷۴
پهاكي . چار ويچار نبريآَمَنهين يعني אوتارو يا אوطاق، جنهن ۾ ڳوٺ جو وڏيرو وهي، ۽ وٹس كچهري لڳي، 

پر سندس نج . چار نبرندو، سو אن جي ئي مرضيَء سان نبرندوآجي معنٰي هيَء آهي، جو جنهن جي אوتاري ۾ كو 
  .وאري پهاكي جهڑو آهي ۱۷۳مطلب ساڳيو نمبر 

  
  .وڃي وאگهو، تاڏي پاڻي تانگهو جاڏي  - ۱۷۵

۽ پهاكي جي مطلب ڏيکارڻ الِء . وאگهو پاڻيَء ۾ رهڻ وאرو وڏو جانور آهي، جو تانگي پاڻيَء ۾ ڏکيو گذאري
  :هكڑو مثال لکان ٿو

هكڑو ماڻهو ُאڃايل، ڏوري ۽ لوٹو کڻي پاڻيَء ڀرڻ الِء کوهه تي ويو، ته کوهه ۾ پاڻي ُسكي ويو هو؛ تڎهن ٻئي 
نهن ۾ پاڻي هو، پر ڏوري ننڍي ٿي پيئي، ۽ پاڻيَء کي نه پهتي؛ تڎهن بيوس ٿي ٹئين کوهه تي وڃي کوهه تي ت

تڎهن کان هي پهاكو . لوٹو گهيڑيائين ته ڏوري هٿ مان کسكي ويس، پاڻيَء بدرאن لوٹو کوهه ۾ ِكري پيس
  .كين لهندو پڑهيائين؛ پر هن پهاكي جو خاص مطلب هي آهي جو نڀاڳو ماڻهو جاتي ويندو، تاتي سک

  
  .ُجڑيَء کي َجُس   - ۱۷۶

مطلب هي آهي، جو جيكو ڌڻيَء جي پارאن ُجڑي אچي تنهن کي شاباس چئو، يعني شكر كري . جس يعني شاباس
  :کاُء، جهڑو سنسكرت وאري چيو آهي
  .جيكي ملي تنهن تي خوش  .يٿا الُڀ سنتشُٹ

  :۽ فارسيَء وאري پڻ چيو آهي 
  بخور هرچه آيد ز دسِت حبيب،
  .نه بيمار دאنا تر אست אز طبيب

  جيكي سڄڻ هٿان ملي سو کاُء،
  .طبيب کان بيمار سياڻو نه آهي

  .אِن الِء هنديَء وאري پڻ چيو آهي
 آئي كون روچي جان، 

  .گئي كون بال
  جيكي אچي تنهن کي رزق ڄاڻ،

  .جيكي وڃي تنهن کي بال
  

  .ر، سچيَء ساک نه وسهانتنهين تي ٻيها جنهين جي هيكار، كيائين كوڙي ٿي،  - ۱۷۷
جو ماڻهو هيكر كوڙ ڳالهائڻ ۾ پڌرو ٿيندو، تنهن تي وري كير وسهندو؟ جهڑو هكڑو אنگريزي كتاب جو 

  :نقل ٻڌو אٿم
تنهن تي پاسي אوسي وאرא هاري ناري ! شينهن ڙي شينهن: هكڑي ڳنوאر ڇوكر جهنگ ۾ دאنهن كري چيو

هكڑي ڏهاڙي سچ شينهن אچي ڌڻ ۾ پيس، تڎهن دאنهون  אوچتو. كوڙ ٿي كيم ؛ڊوڙي آيا، تڎهن چيائين ته
مطلب جو كوڙ . نه آيا، پوِء ڍور گهڻا شينهن ماري ڇڎيا كري ٿكو، پر ماڻهن אڳي وאنگي كوڙ سمجهيو ۽ كو

  .ڳالهائيندڙ ماڻهو بي אعتبار رهندو
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  .جيكي لکيو منجهه אزل، تنهن کي كير وجهي جهل  - ۱۷۸

ي سڀكو ڄاڻي ٿو، تنهنكري گهڻو بيان كرڻ ضرور نه آهي، مگر אيترو هن پهاكي جي معنٰي توڙي مطلب ک
  :بس آهي جو فارسيَء وאرو چوي ٿو

  .جيكڎهن مٿو وڃي ته به نصيب نه ڦري  .نگردد سر نوشت گر رود بر
  

  .جنهن جي وאٽ نه وڃجي، تنهن جو پنڌ به نه پڇجي  - ۱۷۹
رڻ، يا אن ۾ هٿ گڎڻ پنهنجي مطلب وאري كم ۾ يعني جنهن كم ۾ پنهنجو پروجن نه هجي، تنهن جي ڳالهه ك

  :אن الِء هنديَء وאري به چيو آهي. سيڑאپو وجهڻ آهي
  بنا پروجن ڀول ُهون ٺٹئي ناه ٺاُٽ؛

  .جانو نهين جا نگر ۾ تانكي پوڇ نه باٽِ 
  مطلب ڌאرאن ڀلجي به كا رٿ نه رٿجي؛

  .جنهن شهر ۾ وڃڻو نه هئي تنهن جي وאٽ نه پڇ
  

  .אئو مٿو کنهي، تاسين بکئي جو مٿو وڃيجاسين ڍ  - ۱۸۰
جهڑوכ، هكڑي ماڻهوَء کي אوچتي אهڑي : مٿو وڃي يعني مري، هن پهاكي جي ورجائڻ الِء هكڑو مثل لکان ٿو

۽ طبيب ڏي ماڻهو وڃي سو بي پروאئيَء کان אچڻ ۾ . ڏوאر ٿئي جو ڇڑڇوٽ دوא ٿيڻ ڌאرאن مرڻ جو ڊپ هئيس
ال هن پهاكي جي حويهن كوهن پنڌ کان אوري نه لڀي، ته ُאن بيمار جو  ويرم الئي يا אهڑي دوא چوي جا ڏهن

  :تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. مضمون وאنگي ٿئي
  تا ترياق אز عرאق آورده شود، 

   .گزيده مرده شود مارِ 
   جي،ڻجاسين ترياق عرאق مان آ

  .تاسين نانگ ڏنگيل مري
  

  .يجاسين للو لٺ کڻي، تاسين كره وساڻ  - ۱۸۱
  :هن پهاكي جي نروאري الِء مثل ٿو لکان. للو مثًال هكڑي جو نالو، كره يعني جهيڑو

للي جي ڀاُء سان هكڑي ماڻهوَء جهيڑو كيو، אها ڳالهه ٻڌي للو ُאٿيو ۽ ڀاُء جي وאهر الِء لٺ کڻي هليو؛ پر آرس 
پر مطلب هي آهي، . يومرندي لٺ ڳولڻ ۾ אيتري ويرم لڳس، جيتري ۾ هو شخص ڀاڻس کي مار ڏيئي ويندو ره

  .تنهن تي هي نقل ياد آيو אٿم. جو هي پهاكو آرسي ماڻهوَء تي ٹوכ ٿو كري
. سيهكڑي هنڌ مقام جي ڀر ۾ وڻرאه ۽ ٿڌي ڇانَو ڏٺائين، سا وڻ. هكڑو شخص پٹ ساڻ كيو وאت وٺيو ٿي ويو

ن کان پوِء אهو پٹس وري ٿورن ڏهاڙ. جو جڎهن آٌء مرאن، تڎهن منهنجو ميٿ هن ٿڌكار ۾ پورج ؛پٹ کي چيائين
אها ڳالهه ۽ پڻس وאرو چوڻ پنهنجي ماُء کي ٻڌאيائين، تنهن . ُאتاهون لنگهيو، ۽ ُאن هنڌ ٻيو ميٿ پوربو ڏٺائين

ڏسو جڎهن زאل کي پنهنجي مڑس : ي پڻهين جي آرس آهيون، جو قبر به ٻياري وאري ويسئُمٺا ! אڙي אبا ؛چيس
  .ندوجو آرس نٿو وڻي، تڎهن ٻئي کي كٿان وڻ

  
  .ئي سياڻا جن جي پليَء ۾ دאڻا، سي چريا  - ۱۸۲

هن پهاكي جي . ا يعني َאنڻپِِلي َאن رکڻ جي جاِء ٹوئن ۽ َپڃرن سان ننڍن ڳوٺن ۾ جوڙيندא آهن تنهن جو نالو، دא
 معنٰي هيَء آهي، جو جنهن جي گهر ۾ کائڻ الِء َאن موجود آهي سو چريو، ته به سياڻو ليکجي؛ ۽ مطلب هي آهي جو

  .وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۸אهو مطلب نمبر . دولت وאرو ماڻهو جهڑو جي تهڑو ته وڏو ماڻهو ڳڻبو
  

  .۽ کٹڻ وאري جو سڄو منهن كارو جوא جي هارڻ وאري جو אڌ منهن كارو،  - ۱۸۳
جوא هكڑو بڇڑو كم آهي، تنهن الِء پهاكي وאري جو خيال هي آهي، جو جيكو جوא ۾ هاريندو، سو ڊپ جو 

و جوא خاني ۾ وري ٿورو ويندو؛ تنهن كري ٿوري لعنت ٿو وجهيس ۽ جيكو کٹندو سو وري وري کيڎندو، ماري
پر אن ۾ منهنجو رאيو هي آهي، ته جڎهن جوא كيائين، پوِء هاري توڙي کٹي، ته . تنهنكري سڄي لعنت ٿو كريس

ي چاڙهن، ٻئي کي ُאس ۾، پوِء جهڑوכ ٻه خوني هئن، تن مان هكڑي کي ڇانَو ۾ ڦاه: كارو ُمنهُنس، نيرא پيرس
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كهڑي کي چڱو مڑس ڄاڻبو؟ پر אڃان پهاكي وאري کان هكڑي ڳالهه وسري آهي، جو جڎهن جوא جي کٹڻ ۽ 
چوڻ گهربو هوس، ته  ِءهارڻ وאري جو حال אهو، تڎهن جوא خاني جوڙڻ ۽ نال ُאڳاڙڻ وאري جو كهڑو حال؟ تنهن ال

  .۾ پڻ هلي آهي ۱۹۵كي نمبر اپهאهڑي ڳالهه ! אن جي مائٹن جو پڻ منهن كارو
  

  .جيڎي رאت، تيڎو سپنو  - ۱۸۴
سڀكنهن كم ۾ ُجڳائيندي ويرم الئڻ پوري ڳالهه آهي، پر جڎهن كنهن کي َאٺن پهرن ۾ هكڑو ڀيرو کاڄ کائڻو 
هئي، ۽ אهي אٺ ئي پهر کاڄ جوڙڻ تي الئي، ته پوِء ٻيا ڌنڌא كڎهن كندو؟ אهڑن کي ٿوري ويرم ٿيڻ الِء هي 

  .سمجهائي ٿو پهاكو
  

  .جاڏي پوي جهار، تاڏي ڳوڙهو نه هڻي  - ۱۸۵
ي جهار ُאٿارين؛ ڻهارين جي ريت آهي جو پوک ۾ جاتي جهار يعني پکي ويٺا ڏسن، אوڏאنهن ڳوڙهو يعني ُگليلو ه

پر جي هاري ُאن جي ُאبتڑ جاڏي جهار هئي، אوڏאهين جو فكر نه رکي، ٻئي پاسي ڳوڙهو هڻن، تن جي الِء هي 
ڇا چئبو؟ אن الِء هكڑو مثل  يآهي، جهڑو هكڑي کي پير ۾ كرهن ٿئي، تنهن الِء كياڙي کنهي، تنهن کپهاكو 
  :آيو آهي

هكڑي شخص کي وאٽ تي چورن ڦري رڳيَء كانچ ۾ ڇڎيو؛ سو جڎهن ڳوٺ جي ٻاهرאن آيو، تڎهن مٿي ُאگهاڙو 
ُאگهاڙي ٿيڻ کان پڻ مٿي אگهاڙي אهڑو ڀوכ، جو سڄي . الهي مٿي تي ٻڌאئين چאچڻ مناسب نه ڄاڻي كان ۾ڳوٺ 

ٿيڻ جو فكر وאڌو رکي، سو هن پهاكي جو مهاڳو آهي يا نه، پر مطلب هي آهي جو جڳائيندي ۽ אڻ جڳائيندي 
  .كم ۾ ڦير رکڻ سياڻپ آهي

  
جو سنڌي سمجهي كين كي، تنهن  نه پوي، تنهن کي سور كيهو سلجي؟ جنهن کي ساهه کنئين كل كا  - ۱۸۶

  سان هندي ڇو هلجي؟
دאن ماڻهو אهڑو آهي جهڑو -هي پهاكو سڄاڻ ماڻهوَء ڌאرאن ٻئي سان حال ڳرهڻ جي منع ٿو كري؛ ڇاكاڻ جو رمز

אن ماڻهو پڻ رمز مان حال د-جئن طبيب رڳو نبض ڏسي مرض سڃاڻي دوא كري، تئن رمز. نبض سڃاڻندڙ طبيب
  .سمجهي عالج كري

  
  .جنهن جو كم ُאهو كري، ٻيو كري ته گهاٹو ڀري  - ۱۸۷

هي پهاكو پڌرو چوي ٿو، ته جنهن جو كيل يعني آزمايل كم هوندو، سو كندو، ته پورو ُאتاريندو، ۽ ٻيو يعني 
אڻ آزمايل كندو، ته بگاڙيندو، يا پاڻ کي زيان پهچائيندو؛ جهڑو سوناري جو كم وאڍو كري، يا وאڍي جو كم 

  .كنڀار كري
  

  .جر نئيس، پر جيڎي نه نئيس  - ۱۸۸
אوچتو . هن طرح آيو آهي، جو هكڑي عورت دريا جي ڀر تان هكڑو مڇيَء جو ڏنڀرو لڌو هي پهاكو אصل کان

ي؛ تڎهن אن عورت ُאهو ڏنڀرو دريا ۾ ُאڇالئي ئپريان ٻي عورت אچي سهڑي، تنهن ُאن كرڙي تي پنهنجي دعوא ك
ڏنو نه  پر مطلب هي آهي، جو هي پهاكو رڳو تكرאر وאرن جي چوڻ جو آهي، جي ٻڎو سهن،. هي پهاكو چيو

  .سهسائن
  

  .جي پوندא سوڙهين، تن لڳندא سيلهه  - ۱۸۹
گهڑندو، تنهن کي كنڈא به لڳندא؛ پر  ٽسيلهه يعني كنڈא، پهاكي جي אکرن جي معنٰي هي آهي ته جو سوڙهيَء وא

مطلب هي آهي، جو جيكي سفر كندא، ڏאکڑא ڏسندא؛ يا جي ڌنڌא كندא، سي كنهن مهل گهاٹا به ڀريندא، پر سياڻي 
جهڑو . ي אن ڏאکڑن ۽ گهاٹن کان ڊڄڻ نه گهرجي، سو كو ته جاسين ڏک نه ڏسندو تاسين سک كٿان پائيندوک

    :فارسيَء وאري چيو آهي
   جاسين ڏک نه پائيندين تاسين خزאنو نه ملندِء؛   ندאري؛ تا رنج نخوري گنج بر
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  .اسين دشمن کي نه جيتيندينت جاسين ساه ڊپ ۾ نه وجهندين  .جان در خطر نه نهي بر دشمن ظفر نيابي تا
  

  .جاتي وڻ ناهي، تاتي كانڈيرو به درخت  - ۱۹۰
هن پهاكي جي אکري معنٰي پڌري آهي، ۽ مطلب هي آهي، جو دولتمند کي جا دولت ٿوري ڏسڻ ۾ אچي، אڻ هوند 

   :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. وאري کي ُאها ٿوري پڻ گهڻي ڏيکاري ڏئي
   ،هر که رא دستگاه قدرت نيست

  .ان ستسشلغم پخته مرغ بِري
   جنهن کي طاقت ۽ هوند نه آهي،

  .تنهن کي گوگڑو پكل ڄاڻ ته پکي ڀڳل آهي
  .َجو ڍيري، گڎهه رکوאل  - ۱۹۱

تنهن وאنگي . جَو گڎهه جي خورאכ آهن، سو جڎهن گڎهه جَون جو رکوאل ٿيندو، تڎهن کائڻ ڌאرאن كاٿي رهندو
جي حوאلي رهندو، تنهن كم ۾ سالمت رهڻ جو كهڑو ڀروسو؟ تنهن  אمانت جهڑو كم جو خيانت وאري ماڻهوَء

  :تي فارسيَء وאري چيو آهي
   ، در خانه خالي پر خوאن،ہملحد گرسن

  .عقل باور نکند کز رمضان אنديشد
   بيدين بکيو، کاڄ ڀريل سڄي گهر ۾،

  .عقل نه وسهي ته كي رمضان کان ڊڄندو
  .ه ڦاٹي مريجيكي ڏسي ڄار، سو جي ڏسي ميو ت  - ۱۹۲   

ون گهڻيون ڏسي، پر تن مان ٿوريون ڦاسن، سي يميو يعني مڇيَء مارڻ وאرو، يعني ڄار پاڻيَء ۾ پوي ۽ مڇ
مطلب هي آهي، جو . ون كين ڏسي، پر جي ڏسي ته جيكر حرص کان چريو ٿي پوييمهاڻو ڏسي؛ ۽ سڀ مڇ

، يا كا وڏي ڳالهه ٻڌي ته دل ۾ رکي ٿوريَء گجيَء وאرو ماڻهو جيكڎهن كو گهڻو مال ڏسي، ته سانڍي نه سگهي
نه سگهي؛ سو كو ته ٿوريَء گجيَء وאرو ماڻهو אهڑو آهي، جهڑو ننڍو باسڻ؛ جي ننڍي باسڻ ۾ گهڻو پاڻي وجهبو، 

  :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. ته جائي هاربو
   ۾ رهي نه موٹي بات؛ ٹكي پي ڇوٹي نر

  אڌ سير كي پاتِر ۾ كيسي سير سمات؟
   جي پيٹ ۾ وڏي ڳالهه نه ماپي؛ننڍي ماڻهوَء 

  אڌ سير جي باسڻ ۾ كٿي سير ماپندو؟
  

  .جاتي پاڻي، تاتي پاڻ  - ۱۹۳
مطلب جو جنهن ڌرتيَء تي پاڻي آهي، تنهن . پهاكي جي معنٰي هي آهي، جو جتي پاڻي آهي، تتي كر ڌڻي پاڻ آهي

  :אن الِء هكڑو نقل آيو آهي. تي وسندي آهي؛ پاڻي بنا سڃ آهي
تنهن موجب هكڑو . اهه پنهنجي ٻن אميرن تي ڌאر ڌאر تكليف رکي، ته سڀني شين جو ٻج آڻي ڏيوهكڑي بادش

شين جي ٻج ڳولڻ الِء وتيو ملك گهمندو؛ אيتري ۾ ٻئي پاڻيَء جو كٹورو ڀري אڳيانس رکيو، يعني ڄاتائين ته 
هاكي وאرو پاڻيَء کي حاصل ڳالهه جو هي، ته پ. پاڻي سڀ جو ٻج آهي؛ تنهن جي عقل کي بادشاهه پسند كيو

  .سارאهي ٿو، جو سڄيَء دنيا جو جيئاپو پاڻيَء تي آهي
  

  .جيكا ڌאريان ٻكري، تنهن لمندא كن  - ۱۹۴
جيتوري ڊگها كن ٻكري کي وڏي ويك نه آهي، پر هكڑو ٿورو ُאهڃاڻ ِوَڏ جو . لمندא كن يعني ڊگها كن

نڈ جي عادت گهڻي هئي ۽ ُאن جي بدرאن ٻيو پر مطلب هي آهي، جو هكڑو نوكر رکجي، تنهن کي ن. ڏيکاري ٿو
  .رکجي، پر ُאن جو حال پڻ אهڑو ئي هئي، ته ُאهي نوكر هن پهاكي جا مخاطب ڄاڻجن

  
  .وאريَء ميٺي هارج  - ۱۹۵

. پهاكي وאرو چوي ٿو، جو جوאري جئن هاريندو، تيئن رאند مٺي لڳنديس، ۽ وري وري کٹڻ جي اللچ تي کيڎندو
وאري پهاكي ۾ لکيو  ۱۸۳جهڑو نمبر . ته به كارو ُمنهُنس، جي هاريندو ته به ُمنهُنس كاروپر يقين آهي جو کٹندو 

  .آهي
  



[Gul Shakar]   گلشكر
 

36  

 

  .جاتي کير تاتي کنڈ، جاتي جهڻ تاتي لوڻ - ۱۹۶
گڎڻ الِء ملي  ٿکائڻ الِء آهي، تن کي مٺاڻ پڻ عمدي و ِءيآهي، جو جن وٽ کير ُאچي ش َءجي هي معنٰي پهاكي

پر مطلب هي آهي، جو پهاكي . آهي، تن وٽ ُאن ۾ وجهڻ الِء لوڻ به مس ٿو لڀي جن کي جهڻ سادي وکري۽ ٿي؛ 
وאرو ڌڻيَء جي وڏאئي ۽ بي پروאئي ٿو ڏيکاري، جو هكڑن وٽ دولت به گهڻي ۽ אوالد به صالح، هكڑא ولها، تن 

   :تنهن تي بجيدي ساڌ چيو آهي. جو אوالد نٻالو
   ان دي پوتي،َٹאكنا دي گهر ُپَٹ پُ 

   گهر ُنهان ُنهان دي دوتِي،אكنان دي 
   אكنان دي گهر אכ سو بي جاِء َمر،

  .كون آکِي صاحب نون يون نان يون كر بجيدא

   هكڑن جي گهر ۾ ُپٹ ُپٹن جا پوٹا؛
   هكڑن جي گهر ُنَهُر ُنُهرن جا ڏوهٹا؛

   هكڑن جي گهر ۾ هكڑو پٹ אوهو به مري،
  كير چوي ڌڻيَء کي هئن نه هئن كر؟

  .جڎهن حلوو آهي، تڎهن ڏند نه آهن .هئا تڎهن حلوو نه هوجڎهن ڏند  - ۱۹۷   
مطلب پهاكي . ساُء نه ڏئي ِءبه شي آهي، ڏندن بنا پڻ کائي سگهجي پر چٻڻ ڌאرאن كا ِءحلوو جيتوڙي ُكنئري شي

يَء جي عبادت كري نه ڻجو هي آهي، جو جڎهن جوאني هئي ۽ محنت ٿي سگهي ٿي، تڎهن موت ياد نه هو، ۽ ڌ
ڌن ۾ وهاڻي؛ هاڻي جڎهن موت אکين سان ڏسجي ٿو، تڎهن جوאني ناهي جو محنت كري سگهجي، سگهيو، ۽ ڌن

  :تنهن الِء سائين لوכ چيو آهي. تنهن جو אرمان ٿو كري
   پنچ پهر ڌنڌي گئي، تين گوאهي سوِء،

  سل كهان تي هوِء؟نا ڀڄو، كُ  אيك گهڑي هر
   پنج پهر ڌنڌي ۾ ويا، ٹي پهر ننڈ ۾ وڃايئي،

  به ڌڻي ياد نه كيئي، خيُر كٿان ٿينُدِء؟هكڑي گهڑي 
  

  .جبل سان مٿو هنئين نيٺ مٿو ڀڄي  - ۱۹۸
جهڑو . مطلب هي آهي، ته جو پاڻان ڏאڍي سان وڙهندو، تنهن كر جبل سان مٿو هنيو، سو پنهنجو مٿو ڀڃائيندو

   :فارسيَء وאري جو چوڻ آهي
   زود بيني شکسته پيشاني،

  .چقو که بازي بسر کني با تو
   و پنهنجو نرڙ ڀڳل ڏسندين،سگه

  .تون جو ُدنبي سان ٹكري رאند كندين
  

  .بازي، كن کٹي، كن هاري مڑيوئي جوאجڳ   - ۱۹۹
بازي آهي؛ تنهن ۾ جن چڱا كم كيا ۽ ڌڻيَء کي ياد  جو هي دنيا جوא. هن پهاكي جي معنٰي ۽ مطلب هكڑو آهي

  .كيو، تن کٹيو، ۽ جن بڇڑא كم كيا ۽ ڌڻي وساريو، تن هاريو
  

  .جي وسي چيٹ، ته אن نه ماپي کيٹ  - ۲۰۰
هي پهاكو سنڌ ملك جو אصطالحي آهي؛ هن طرح، جو چيٹ جي . چيٹ يعني چيٹ جو فصل، کيٹ يعني پوک

تنهن تي جيكڎهن مينهن وسي ته َאن گهڻو . پوک گهڻو كري بوسي ٿيندي آهي، جنهن کي وאهه جو پاڻي نه رسي
  .كري

  
  .به وאر، بٺ به وאرجنڈ   - ۲۰۱

אکرن جي معنٰي هي آهي، جو جيكڎهن گهڻيون زאلون هكڑي جنڈ تي אٹو پيهڻ وينديون هيون، ته جيكا אڳي 
تنهن وאنگر بٺ تي ُڦال ُڀڃائڻ وאري تي אڳين אڳي، پوئين پوِء . ويندي، سا אڳي پيهندي، جيكا پوِء ويندي سا پوِء

تنهن تي خوאجه حافظ . و ڏينهن ُپني هليو ويندوي ِولهو، سڀكڙپر مطلب هي آهي، جو دنيا مان وهيون، تو. ُڀڃائي
   :چيو آهي

   َدوِر مجنون گذشت، و نوبت ماست،
  .روزه نوبت אوست هر کسي پنج

   مجنونَء جو وאرو لنگهيو، אسان جو وאرو آهي،
  .سڀ كنهن کي پنجن ڏهاڙن جو وאرو آهي
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  .جيئرو ته كک جو، مئو ته لک جو  - ۲۰۲

جو  ،هن مطلب تي، جو هكڑي ماڻهوَء كنهن کان گهوڙو אڌאرو ورتو. ندא آهنهي پهاكو عام ماڻهو אئين چو
کان جو  ڇا. تڎهن مٿس مالك جي دعوא گهڻي ناڻي جي ٿي هلندي. ٿوري ملهه وאرو هو؛ پر قضا سان مري پيو

  :پر چڱو سو هن طرح آهي. جنهن کي ڏسي كو ملهه كٿيندو. جيئرو نه آهي
  .جيئرو ته لک جو مئو ته كک جو

ني هي ماڻهو جاسين جيئرو آهي، تاسين هزאر توڙي لک كمائي وٺي، ۽ مئي کان پوِء كک جو مان پڻ نه يع
  .אٿس

  
  .جي نه وڃجي پاڻ، ته نينهن نياپي نه ٿئي  - ۲۰۳

ڌאرאن نياپن سان عشق نٿو ٿئي پر، مطلب هيُء آهي  ڻنينهن يعني عشق، معنٰي پهاكي جي هيَء آهي، جو پاڻ وڃ
جهڑو . ان چوندو، ته ڌڻيَء کي ياد كريان ٿو، يا كندس ته ڇا پرאئيندو، جاسين دل الئي نه كندوته جو رڳي زبان س

  :گورو نانك شاهه جو وچن آهي
   ُمکون هر هر سڀكو كهي، ورلي هردي وسايا،

  .ك جنكي هردي وسيا، موک ُمكت تن پاياننا
 .پر دل ۾ كو ورلي وهاري وאت سان ڌڻيَء جو نالو سڀكو چوي،

  .چوي جن جي دل ۾ وسيو، سي ڇٹي وياگرو ٿو 
  

  .جي نه هيئي ناڻو ته وت ويڳاڻو هيئي ناڻو ته گهم الڙكاڻو،جي   - ۲۰۴
پر . هن پهاكي وאرو رڳو الڙكاڻي شهر جو نالو وٺي چوي ٿو، جو ناڻي بنا منجهس ويڳاڻو يعني وאئڑو ٿيندين

تنهن تي . ولت ڌאرאن گهر ۾ ويڳاڻو آهيمطلب هي آهي، جو دولت وאرو جاتي كاٿي مان ُمُهت پائيندو، ۽ د
   :فارسيَء وאري پڻ چيو آهي

   آنرא که بر ُمرאد جهان نيست دسترس،
  .در زאد بوم خويش غريب אست ناشناس

   جنهن کي جهان جي مرאد تي پڄندي نه آهي،
  .هنجي وطن ۾ پڻ مسافر אڻ سڃاتل آهينپ

  
  .جڎهن ڀڳا، سي تڎهن ڇٹاجي   - ۲۰۵

هي آهي، جو بڇڑن كمن کي جڎهن بڇڑو ڄاڻي كو ڇڎيندو، تڎهن ڇٹل ڄاڻبو، جهڑو  هن پهاكي جو مطلب
  :فارسيَء وאري چيو آهي

   چه بد كره هم بد نه کرد، کسي گر
  .ُببرد ہچو سر رא بزאنوِء توب

   جنهن شخص بڇڑي كي تنهن به ڄاڻ بڇڑي نه كي،
  .جي مونن تي رکيائين ہجو مٿي کي توب

  
  .ٹُ ڀت، تهڑو چِ جھڑي   - ۲۰۶

  .ته ڦل به چڱو ملندو. تنهن وאنگي جي אِرאدو چڱو هوندو. جي ڀت لسي آهي، ته مٿس چٹ به چڱو ٿيندو، نه ته نه
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي

   אرאدت نياري سعادت مجوِء،
  .بچوگان خذمت توאن برد گوِء

  ويساه نه آڻين ته سڀاڳائي نه ڳول؛ 
  .كر سان مطلب جي אِٹي کڄي سگهيڏخذمت جي 

  
  .نيت، تهڑي مرאدجھڑي   - ۲۰۷

  :אهڑو فارسي پهاكو پڻ آيو آهي. نيت چڱي هوندي، ته مرאد پرאئبي
  .چڱي نيت سان مطلب پرאئبو  .نيت خاص، مرאد حاصل

  :وאري پهاكي ۾ پڻ هلي آهي ۲۰۶אهڑي وאردאني نمبر 
  

  .َهه ۾ پوندوآکوهه ۾ هوندو، سو جيكي   - ۲۰۸
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جو کوهه ۾ پاڻي مٺو . معنٰي پهاكي جي هيَء آهي .پاڻي پيڻ الِء جوڙيندא آهنهه، کوهه جي ڀرسان ڍورن جي آ
. تهڑيَء ريت جي كم چڱا كبا، توڙي بڇڑא، ته אهڑو ڦل אڳيان ملندو. هه ۾ پوندوآهوندو توڙي کارو، ته אهو 
  :جهڑو فارسيَء وאرو چوي ٿو

   کسي دאنهِء نيکمردي نه کاشت،
   بر ندאشت، تکزو خرمِن عافي

   خويش، گز شنيديم در عمرِ نه هر
  .که بد مرد رא نيکي آمد به پيش

   كنهن چڱمڑسيَء جو ٻج نه پوکيو،
   .جو אن مان ڀالئيَء جو ڦر نه کنيائين
   پنهنجي ڄمار ۾ كڎهن نه ٻڌوسون،
  .جو بڇڑي ماڻهوَء کي چڱائي آڏو آئي

  
  .ُكنيَء ۾ هوندو، سو پاٽ ۾ پوندوجيكي   - ۲۰۹

پر مطلب سندس אهڑو آهي . ل هوندو ته پالُء، جي رٻ رڌل هوندي ته رٻ پاٽ ۾ پرڇبييعني ُكنيَء ۾ پالُء رڌ
  .آهي ليکوאري ۾ ل ۲۰۸جهڑو پهاكي نمبر 

  
  .تهڑא ختما ،روحجھڑא   - ۲۱۰

هي پهاكو مسلماني אصطالح جو آهي، جو مئن جي روحن نيت کاڄ جوڙي ختما ڏيارين؛ پر وڏن ماڻهن جي 
هكڑא אهڑא، جن . مگر مطلب هي آهي جو سڀ هكجهڑא لياقت وאرא نه آهن. ن الِء سادאروحن الِء ُאچا کاڄ، ۽ غريب

   :جهڑو فارسي بيت آهي. چوڻ سان كم ڇٹي، ۽ هكڑن کي كم كرڻ الِء ڦٹ لعنت جو ضرور ٿئي سمان شابا
   نه هر کس سزאوאر باشد بمال،
  .يکي مال خوאهد دگر گوشمال

   سڀكو مال وٺڻ جو جوڳو نه ُهئي،
  .ال ُگهري ٻيو َكَن مهٹهكڑو م

  
  .تهڑא ٻچا ،جهڑא كانوَ   - ۲۱۱

سو جڎهن پاڻ سياڻو، تڎهن . كانُء هكڑو بڇڑي مهانڈي وאرو پکي آهي، پر پکين ۾ سياڻو پکي ٿو سڎجي
  :جهڑو فارسيَء ۾ آيو آهي. تنهن وאنگي سگهڑ ماڻهوَء جو אوالد پڻ سگهڑ ڄاڻبو. سندس ٻچا پڻ سياڻا چئبا

   الطون بود،کسي رא که بابا ف
  אزאن ُپر هنر بي هنر چون بود؟

   ُهئي، *جنهن جو پيُء فالطون 
  אهڑي هنر وאري مان אڄاڻ ُپٹ كئن ٿئي؟

  .ناليري حكيم جو نالو*  
  

  .ُאٺ، تيڎא لوڏאجيڎא   - ۲۱۲
گڎهه ننڍو وهٹ آهي، ته سندس آهي؛ . لوڏو پڻ وڏو ٿئي هي؛ تنهنكري سوאريَء ۾ سندسآُאٺ وڏي قد وאرو وهٹ 

אن الِء هكڑو نقل ياد آيو . ته مٿس ڳڻتيون ۽ معامال پڻ وڏא آهن؛ فقير غريب آهي، ته چنتا پڻ رڳي روٹيَء جي אٿس
  :אٿم

هكڑي ٻئي فقير، جو سندس آڳاٹو سڃاڻو هو، אِهو حال . فقير هكڑو نصيب جي زور سان، كاٿي وڃي رאجا ٿيو
  :ي وאڌאئي ڏنيس، تنهن کي فارسيَء ۾ چيائينڏس

   تعزيت کن، تهنيت مده،
  .هانيجپيشتر غم ناني دאشتم، حاال غم 

   پرچاڻي كر، وאڌאئي نه ڏي، *
  .אڳي مانيَء جي ڳڻتي هيم، هاڻي جهان جو ڏک אٿم

  .مئي جي وאرثن سان ڳالهائڻ *
  :پڻ ٻڌو אٿم هي بيت

   رא چو حاصل شود ناِن شام، گدא
  .چنان خوش بخسپد که سلطاِن شام

   پينار کي سانجهيَء جي ماني جڎهن پڑ پي،
  .אهڑو سکالو سمهي، جهڑو شام واليت جو رאجا

  
  .جڎهن چڑهيا، سي تڎهن سوאرجي   - ۲۱۳
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ته ُאهو وهيون ڄاڻبو؛ جهڑو نادر شاهه هكڑو ماڻهو ولهو ُهئي، ۽ ڌڻيَء جي توَه سان ڀاُڳ لڳس، ۽ وهيون ٿئي، 
پهاكي وאرو سچو . رلنگ بادشاهه، جي אصل غريب هئا، سي بادشاهي ملڻ کان پوِء بادشاهه سڎيا وياوميبادشاهه ۽ ت
  آهي כ نه؟

  
  .پٹ، تيڎي بکياجيڎو   - ۲۱۴

معنٰي . ني پن وٺندريائي ناريل جي کل جو אڌ، جنهن کي َپٹ به چون ۽ كشتي پڻ؛ تنهن ۾ فقير بکيا يع ؛ٹُ پ
مطلب هي آهي، جو ڌڻي . هيَء آهي، جو وڏي َپٹ وאري فقير کي گهڻي بکيا ملي ۽ ننڍي پٹ وאري کي ٿوري

جهڑو . پنهنجي قدرت سان سڀكنهن کي قدر سارُو رزق ٿو پهچائي، جهڑو هاٿيَء کي مڻ، كيليَء کي كڻ
  :فارسيَء ۾ آيو آهي

   گدא رא کند يک ِدرم سيم َسير،
  .لِک عجم نيم سيرفريدون بم

   پينار کي هكڑو ُدكو رپي جو ڍאپائي،
  .عجم جي ملك هوندي אڌ ڍאول *ون يدفر

  .وڏي رאجا جو نالو* 
  

  .تهڑيون ٹي ويهون ،جهڑي سٺ  - ۲۱۵
ي سٺ رپيا ُאٺ جو ملهه چئجي، هي پهاكو ڏڏن جي بي سمجهيَء ڏيکارڻ الِء آيو آهي؛ جهڑوكي هكڑي جت ک 

  :ُאن ۾ رڳي ڄٹ جي אڄاڻائي، يا كو ڦير؟ אِن تي هكڑي ڳالهه ياد آئي אٿم. ۽ هو نارאض ٿي ٹي ويهون ُگهري
  ڳالهه

ُאتي هكڑو . ع ۾ کپري جو مختياركار هوس ۽ سركاري حكم سان ُאٺن جي ڳنهڻ الِء ٿر ۾ ويس۱۸۵۷سال 
سو رپين ملهه چيائين؛ تنهن کي كميٹيَء جي صالح سان ستر رپيا  ماڻهو ذאت جو پلي ُאٺ ويكو وٺي آيو، ۽

אها ڳالهه ٻڌي سڀ مجلس وאرא . چيائين جو جيكڎهن ڏهن مٿي سٺ رپيا ڏيو، ته ُאٺ ڏيان. چيم، ته رאضي نه ٿيو
  .کلي کلي کيرא ٿياسين

و ڏڏ عقل وאري کان ُאميد نه آهي جو אهڑ. پر مطلب هي آهي، جو אهڑن ڏڏن جي سنگت کان پاسي رهڻ چڱو آهي
  :جهڑو فارسيَء ۾ لکي ٿو. كي سکندو، ويتر جيكڎهن سياڻي کي אهڑيَء سنگت مان کرڻ جو ڊپ آهي

   طلب کردم ز دאنايان يکي پند،
   با نادאن مپيونَد،: مرא گفتند

   که گر دאناِء َدهري، خر نباشي،
  .تر نباشي ہبلوگر نادאني، אِ 

  سياڻن کان هكڑي نصيحت ُگهريم، 
  אڄاڻ سان نه گڎ ٿيُء،  ي چيائون،مون ک

  جو جيكڎهن زماني جو سياڻو آهين ته گڎهه نه ٿين،
  .هيكاري ڏڏ نه ٿين و آهين تهڻ۽ جيكڎهن אِيا

  
  .ي ۾ ناهيسا مارئِ  جا مڑسي مڑسن ۾،  - ۲۱۶

هن پهاكي . ماريو، هي אکر هن ملك جي زאلن جي چوڻ جو آهي، جو كاوڙ جي مهل مڑسن يا ڇوكرن کي چون
پر مطلب ڇا آهي، جو مڑسي . و كنهن گانڈوَء ڏي אِشارو كري چوي ٿو، جو مڑسن وאري مڑسي منجهس ناهيوאر

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. ُאها، جنهن سان ڌڻيَء کي پهچي
  .پر ڌڻيَء کان ڌאر نه آهن ڌڻيَء جا مرد ڌڻي نه آهن؛  .ليکن ز خدא ُجدא نباشند مردאِن خدא خدא نباشند،

جهڑو عربيَء . بلك کدڙو ڄاڻبو. و آهي، تنهن کي مڑس نه چئبورمڑسي نه آهي، رڳو دنيا جو گهو ها ۽ جنهن ۾ אُ 
   :وאري چيو آهي

  .ڳولو مڑس، دنيا جو ڳولو کدڙو وج َءڌڻي  .َطالُِب אلَمولٰي ُمَذّكرّא، َطالُِب אلّدنَيا مَخنَّثاً 
   :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. نه ڳڻيتڎهن جنهن ۾ ُאها مڑسي نه ُهئي، سو پاڻ کي مڑسن جي قطار ۾ 

   محاسن چو مردאن ندאري بدست،
  .نه مردي بود پيش مردאن نشست

   مڑسن وאريون چڱايون جي پاڻ نه سارين،
  .ته مڑسن وٽ وهڻ مڑسي نه آهي
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  .جاتي پڄي نه سگهجي، تاتي ڀڄڻ كم وريام جو - ۲۱۷
جهڑو . ۽ پهچي نه سگهي، ته ڀڄڻ به سورهيائي آهيوريام معنٰي سورهيه، يعني پاڻان ڏאڍي سان جهيڑو هئي 

   :فارسي بيت آهي
   ز خورشيد پنهان شود بوم کور،
  .כ جهل אست با آهنين پنجه زور

   سَج کان چَٻ אنڌي لكي رهي،
  .وهي چنبي وאري سان زور الئڻ َڏڏאئي آهيلجو 

  .الِء، ۽ تون سندس مرضيَء تي هلتنهن وאنگي جيكڎهن زمانو تنهنجي مرضيَء موجب نه هلي ته ساڻس زور نه ه
   :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي

  .جيكڎهن زمانو تو سان نه ٺهي، ته تون ساڻس ٺهه  .گر زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز
  

  .جيُء خوش، ته جهان خوش - ۲۱۸
جهڑو . ُسڌيعني ماڻهو پاڻ سکي آهي، تنهن جي ليکي سڄو عالم سکي آهي؛ ۽ ٻئي جي ڏک جي هن کي كهڑي 

   :فارسيَء وאري چيو آهي
   تندرستي شناخت، کسي قيمتِ 

  .که يکچند بيچاره در تپ گذאشت
   چڱڀالئيَء جو ملهه אهو سڃاڻندو،

  .جو كي ڏهاڙא ويچارو تپ ۾ گذאريندو
  :۽ אِن الِء هكڑو نقل آهي

وٽ حجامت جوڙڻ  هكڑي ڏهاڙي ملك جي حاكم. هكڑي حجام پنج ڏهه ُمهرون گڎ كري ڀانيَء ۾ َڌريون هيون
پر حاكم کي ڀانيَء وאرين مهُرن . تنهن کي چيائين ته ملك سکي وسي ٿو. الِء ويو، تنهن ملك جو سماچار پڇيس

وري هكڑي ڏهاڙي سيرب جي ِمنهن . جي سڌ پئجي ويئي، تنهن كو ڊول كري אهي مهرون كڍאئي ورتيس
هاڻي ويچار كرڻ گهرجي، ته پهاكي . هيتڎهن چيائين ته ملك ڀينگ ٿيو پيو آ. سڎאئي ملك جو حال پڇانس

  .وאرو پهاكو پڻ آيو آهي ۵۹אهڑي مطلب الِء نمبر . وאري سچ چيو آهي يانه
  

  .جا بندي کي باُر، سا صاحب کي ُسٿري - ۲۱۹
سچ، جو كم هن بندي کي אهنجو لڳي، سو ڌڻيَء جي אڳيان سنهنجو آهي، تنهن كري אنسان کي گهرجي، جو 

  :אن باب ۾ אردوَء وאري چيو آهي. ڎهن אن مشكل كشا کي ياد كري، ته سولي ٿئيسجڎهن كا سوڙهه پويس، ت
   אي دل تو فكر مت كر، تيرא خدא ڀي هي،

  .مشكل پڑא تو كيا هي، مشكل كشا ڀي هي
   تون ڳڻتي نه كر، تنهنجو ڌڻي آهي،! אڙي هيا

  .َאوکي پيئي ته ڇا ٿيو؟ آسان كندڙ به آهي
  ڄ  
  

  .يئي هكڑيڄڱر ۽ ڄار، אگهه مڑ - ۲۲۰
يرون، جنهن جي كاٺي هيڻي ڄار جنهن جو ڦر پ. ڄڱر يعني ڄاڱوري ٻير؛ جنهن جي كاٺي ڏאڍي ۽ ملهه وאري آهي

مطلب هي آهي جو هي پهاكو . هه وאري ٿئي؛ يعني هنن ٻنهي ذאتين جون كاٺيون هك אگهه وكامنلم۽ ٿوري 
جهڑو هن كتاب جي . و هك جيترو مانُ ُكنياَو وאري رאڄ جو نشان ٿو ڏيکاري، جنهن ۾ אشرאف ۽ كميڻي ج

  .وאري پهاكي ۾ لکيو ويو آهي ۱۵نمبر 
  

  .ڄٹ بکيو موري کائي، موري بک گهڻيري الئي - ۲۲۱
אن پهاكي مان مطلب . موري جيتوڻيك ته پاڻ چركي هضم ٿئي، پر ٻئي کاڌل کاڄ کي سگهو پچائي ۽ بک الئي

دي الِء אهو كم كن، جنهن مان مورڳو گهاٹي ٿئي، هي ٿو نكري، جو بعضي ماڻهو پنهنجي אڄاڻائي کان فائ
  .تنهنكري سياڻي کي کپي ته جو كم كري، تنهنجو آڳو پيڇو ڳڻي كري
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  .אڍאئي کٿا ،ڄٹ جي ڄمار  - ۲۲۲
אڍאئي کٿا، هي گهٻي جهڑو אکر آهي؛ پر معنٰي سنديس هيَء، جو ڄٹ يعني مورک هكڑو کٿو چوڙي پورو كندو 

ين אڌورאڻو كندو، تاسين ڄمار پوري ٿينديس، پر مطلب هي آهي جو אنسان کي دنيا ۽ ٻيو پڻ چوڙيندو، ٹيون جاس
۾ אچي وڏو كم هي كرڻو آهي، جو ڌڻيَء کي ياد كري ساڻس وאصل ٿئي، يا پڑهيل ناليرو، يا كاريگر پڌرو، يا 

جهبو جو پر جڎهين אهڑن كمن کان پري رهيو، تڎهن سم. سياڻو مشهور يا سخي، يا سورهه ٿي نالو پڌرو كري
    :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. ڄمار אجائي وڃايائين ۽ אجايو ڄائو

   جنني جني، ته هرجن جني، كان دאتا، كان سور،
  .تينون جني نا جني، ته אور جنن سڀ كوڙ

   ماُء ڄڻي ته ڀڳت ڄڻي، يا سخي، يا سورهه ڄڻي،
  .جي אهي ٹي نه ڄڻي؛ ته ٻيو ڄڻڻ كوڙو آهي

  
  .منڈ به نه، هٿ وجهي نانگن ۾ ڄاڻي وڇونَء جون - ۲۲۳

جنهن کي سنوאرڻ . بعضي אياڻا ماڻهو پاڻ کي سياڻو ڄاڻي پنهنجي سياڻپ ۽ وت کان وڏي كم ۾ هٿ وجهن
  :אن الِء هنديَء وאري چيو آهي. نڀ ٿو كرييאهڑن کي هي پهاكو ڇ. بدرאن کارين؛ يا پاڻ کي گهاٹو وجهن

   ڊאري هاٿ سانپ مين، نه جاني منتر بيڇن كو؛
  .ئيسو موڍ مت كهو؛ كهان سک پاِء هيא

  ڄاڻي،  وجهي سپ ۾ هٿ، منڈ وڇون جو پڻ نه
  אهڑو אڄاڻ كٿان سک پائيندو؟

  
  .ڄڀ جي تركڻ کان پير جو تركڻ چڱو آهي - ۲۲۴

ڄڀ جو تركڻ يعني אجايو ڳالهائڻ، پير سان تركيل ماڻهو ٿورو گهڻو ڌכ کائيندو، جو ٿوريَء گهڻيَء ٻكيَء 
. ۽ زبان مان אجائي אکر نكرڻ مان وڏو ڊپ آهي، جو ُאهو ڳالهو وري وאت ۾ نه پوندو. وڦكي سان ڇٹي پوند

  :، جهڑو فارسيَء وאري چيو آهيِءسارو ڳالها ھي قناعت جو تاكيد ٿو كري، ته سمجمطلب جو هي پهاكو زبان ج
   صرאِف سخن باش، سخن پيش مگو؛
   تا אز تو نپرسند تو אز خويش مگو؛

   بان تو يکي؛گوش تو دو دאدند، ز
  .بهر آنکه دو بشو، زيکي بيش مگو

   ڳالهو جو صرفو كر، ڳالهو אڳي نه ڳالهائي؛
   جاسين توکان نه پڇن، تاسين پاڻان نه ڳالهائي،

   توکي ڌڻيَء كن ٻه ڏنا ۽ ڄڀ هكڑي،
  .هكڑي کان وאڌو نه ِءهن الِء جو ٻڌ ٻه، ڳالها

  
  .ڄٹ جي ڄمار، ملوכ جي رאت - ۲۲۵

هي پهاكو אصل كنهن ميري كم جي باب ۾ آيو . ملوכ يعني אشرאف يا وڏوماڻهو. אڄاڻ ڄٹ يعني جنگلي يا
آهي سو بيان كرڻ صالح نٿو אچي؛ مون کي منجهانس مطلب كڍڻو آهي، پوِء پهاكو ميرو هوندو ته ڇا كندو؟ 

جي سنگت ماڻهوَء  مسو مطلب هي آهي جو بي ڌر. جهڑو سياڻا چوندא آهن، جو سون گپ ۾ هئي ته به کڻي وٺجي
۾ جيكڎهن سڄي ڄمار وڃائبي، ته به پرאئبو كين؛ ۽ ڌرميَء جي هك گهڑيَء جي صحبت پل گهڻو ڦل ڏيندي، 

  .جهڑي لوهه کي پارس جي سنگت
  
  جهه

  
  .جهونا كپڑא ٻوڍא ڍور، تسكا ناڻا لي گيا چور - ۲۲۶

سنديس هيَء آهي، جو  معنيٰ . هي پهاكو جيتوڙي هنديَء ٻوليَء وאنگي چوڻ ۾ אچي ٿو، پر سنڌ ۾ روאجي آهي
پر جيكڎهن سچ كري . كپڑو پرאڻو ٿيو ته كر ملهه چور ٿيو؛ تنهن وאنگي ڍور پڻ پوڙهو ٿيو ته كم کان نبريو

   :فارسيَء وאرو چوندو آهي. پڇو، ته ماڻهو پوڙهو پڻ אِن قطار ۾ ڳڻڻ کپي
  .سياڻن چيو آهي جو ٻڍאپڻ سو ويكون  .پيري صد عيب، چنين گفته אند

  .وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۴۷نمبر  אهڑو ذكر
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  .چيريَء آهر پير ڊگهيرجي - ۲۲۷
سياري ۾ مٿان سوڙ ننڍي هوندي ۽ پير کانئس ڊگها . مٿي تي پائڻ جو كپڑو يعني سوڙکي چيري يعني رאت 

پکيڑبا، ته سيَء ۾ ڏكندא؛ تنهن وאنگي جو ماڻهو پنهنجي كمائيَء کان وאڌو خرچ رکندو، تنهن جون سگهو 
   :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. گون لڳنديون يعني کاٻاربوٹن

   אپني پهچ وچاركي كرتب كرئي دور،
  .تتي پير پسارئي جتني لنبي سوڙ

   پنهنجي پڄندي ساري كم ڊوڙي كجي،
  .אيترو پير ڊگهارجن، جيتري ڊگهي سوڙ

  
  .چڱو جن لکيو، مندو سي نه پسن، توڙي رڻ رهن، ته به کنڈون کائن کير سان - ۲۲۸

. هي پهاكو بخت جي سارאهه ٿو كري، يعني بختاور کي سڃ ۾ پڻ وسندي، ٹوٹي مان وאڌو، نڀاڳ مان سڀاڳ
   :אهڑيَء طرح فارسيَء وאري پڻ بخت کي سارאهيو آهي

   فروِغ بخت طلب، سايئه هما مطلب؛
  .چو بخت يار شود چغد هم هما گردد

   جو پاڇو نه گهر؛ )۱(ڀاڳ جو سوجهرو ُگهر، هما 
  .پڻ هما ٿئي )۲(خت ساٿي ٿئي، چغد جڎهن ب

 .نڀاڳو پکي) ۲( .سڀاڳو پکي )۱(
  

  .چاكر، چياكر - ۲۲۹
مطلب هي آهي جو نوكر پنهنجي مالك جو چيو مڃيندڙ هوندو، سو مان . چاكر يعني چياكر، چيو مڃيندڙ

  :لهندو؛ جهڑو گورو نانك شاهه جو وچن آهي
   .چاكر لڳي چاكري جي چلي خس ۾ ڀاِء

  .ن אگلي، وجهه به دوڻا کاِءحرمت ُאسنو
  هلي،  نوكر نوكريَء ۾ لڳي جي مالك جي وڻنديَء تي
  .مان وڏو ملندس، موאجب پڻ ٻيڻو کائيندو

  
  .ويرאن وير وڌ ؛كي چڱو آهين؟ چي: چرئي کان پڇيائون - ۲۳۰

ندو، سو گهڻيَء ويرאن وير وڌ، هي روאجي چوڻ آهي، جهڑو ڏينهان ڏينهن وאڌو، معنٰي هيَء آهي، جو ذאتي چريو هو
تنهن وאنگي النڈאري ماڻهوَء کي توڙي گهڻي . تربيت کان پوِء به سڌريل نه ڏسبو، ويتر אڳي کان وאڌو چريو ٿيندو

  :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. تعليم كبي، ته به پنهنجي پرאڻي هير نه مٹيندو
   گيا چارون بيد؛ھ كانگ پڑهايا پڃري، پڑ
  .ڍيكا ڍكوڙא ڍيڍ  ،سمجهايا سمجهي نهين

   ئي بيد پڑهي؛ كانُء پڃري ۾ ويهي چار
  .سمجهائڻ سان به نه سمجهي، كوڙو پليت جو پليت

  :۽ אن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي
   بد چون کند کسي، شمشير نيک ز آهنِ 

  .ناکس به تربيت نشود אي حكيم کس
   بڇڑي لوهه مان كير ترאر موچاري جوڙي سگهي،

  .نه ٿئي نا ماڻهو سيکارڻ سان ماڻهو
  

  .چريا چرين گڎيا، אدא عيد مبارכ - ۲۳۱
عيد مبارכ، هي مسلماني אصطالح آهي، جو عيد ڏهاڙي خوش ٿي هك ٻئي کي مبارכ ڏين؛ پر پهاكي جو 

جيترو كي چرئي جي سنگت سياڻي کي وڻي، سياڻي . مطلب هي آهي، جو چرين کي سنگت پڻ چرين جي وڻي
پر جي لوڻ کير ۾ پوي، يا کنڈ : ڑو کير کنڈ سان ٺهي، ۽ جَهڻ لوڻ سانجه. جي سنگت پڻ چرئي کي אوتري وڻندي

  :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. جهڻ ۾، ته אٹلو ساُء مٹائي
   ُאتم سون ُאتم ملي، ملي نيچ سون نيچ،

  .پاني سون پاني ملي، ملي كيچ سون كيچ
   چڱي سان چڱو گڎجي، كميڻي سان كميڻو،

  .ان گڎجيپاڻيَء پاڻي سان ملي، ۽ گپ گپ س
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  .چرين كهڑא چت، مئن كهڑא معامال - ۲۳۲
مطلب پهاكي جو هي آهي، جو جيئن مئو ماڻهو دنيا جي ڏيتي ليتيَء کان . چت يعني دل، پر مطلب چنتا يا فكر

پر جڎهن كو كامل دنيا کي . پري ٿيو، تيئن چريو ماڻهو دل جي چتونائن، توڙي دنيا جي ڌنڌن کان ڇٹل آهي
پر هو پاڻ کي دل جي אڻ . س ڀڄي ويس مٹايو وتي، ته אن کي دنيا جا ماڻهو چريو سمجهنكوڙو سمجهي گرهان

رنگ ۾ رتو رهي، ۽ ماڻهن جي אجائي سجائي ڳالهائڻ جو سانگو  ،تڻ، توڙي دنيا جي ُאلكن کان بي پروאهه ڄاڻيو
   :جهڑو هكڑي كامل جو وچن آهي. به نه رکي

   مل ُلڀانا،אملي سنگ אجيون 
   لپٹانا، ميرא من رאمهن

   رאم نام ميري هردي بسي،
  .ن چاهي كو هسيؤنهين ڇوڏ

   جئن آفيمي آفيم سان لوڀيل،
   منهنجي دل ڌڻيَء سان ڳنڍيل؛

   ڌڻيَء جو نالو منهنجي دل ۾ ٹكي،
  .توڙي كو کلي، ته به كين ڇڎيندس

  
  .چريَء جو چوڙو، كڎهن ٹنگ ۾، كڎهن ٻانهن ۾ - ۲۳۳

. نه پائي، پر هي پهاكو چريَء رن جو אهڃاڻ ڏيکاري ٿو ئي كا هه ۾ كاچوڙو سڀكا زאل ٻانهن ۾ پائي، ڄنگ
  .تنهن وאنگي چريو ماڻهو سدאئين كڎهن كهڑي، كڎهن كهڑي حال ۾ رهي

  
  .۾ به خوش ٹچري ڦ - ۲۳۴

مطلب هي آهي، جو بيوقوف ماڻهو هكڑو چريائيَء جهڑو كم كري، تنهن کي ڏسي سياڻو . يعني لعنت ٹڦ
جهڑو فارسيَء وאري چيو . س ۾ گال كري، ۽ אڻڄاڻ אن کي سچ پچ سارאهه سمجهي ٹيڳرجيماڻهو سارאهه جي لبا

  :آهي
   سگي رא چون ُکلوخش بر سر آيد،
  .ز شادي بر جهد کين אستخوאنست

   كتي کي جڎهن ڀتر مٿي تي لڳي،
  .خوشيَء کان هڎو سمجهي ٹپي

  
  .چوري نه موري، موري ته به گهوري - ۲۳۵

۽ مطلب هي آهي، . ي، جو چوري وאرو سائو نه ٿيندو، پر جي سائو ٿئي، ته چڱو نه آهيאکرن جي معنٰي هيَء آه
  .پهاكي وאرو چوريَء کي بڇڑو ڄاڻي منع كري ٿو

  
  .چڱو كر، چڱو ٿيئي - ۲۳۶

هن پهاكي جو مطلب هي آهي، جو جيكا كنهن سان ڀالئي كبي، سا ڄاڻ پاڻ الِء فائدو آهي، אن الِء هكڑو سنڌي 
  :بيت آهي

  َء منجهان نيٺ، چوڌאري چڱو ٿئي؛نيكي
  .نه كو يٺ، چڱي چوري كوببري پائي 

  
  .نه ُאوڻو ،چوڻو - ۲۳۷

مطلب هي آهي، جو رزق جيكي نصيب ۾ لکيل آهي، سو كڎهن گهٹ وڌ نه . چوڻو يعني رزق، ُאوڻو يعني گهٹ
  : تنهن الِء هكڑو پهاكو آهي. ٿيندو

   دو چيز محال عقل אست و خالف نقل،
   ش אز رزق مقسوم،خوردن کم بي

  .و مردن پس پيش אز אجل معلوم

   :ٻه شيون عقل کان אهنجون ۽ آکاڻيَء کان אبتڑ آهن
   نصيب وאري رزق کان وڌ گهٹ کائڻ،

  .پوِء مرڻ אڳي موت وאري ڏينهن کان
  

  .چاكريَء چور، نيوאلي حاضر - ۲۳۸
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لكي  ِءه جو نوكر كم مهل چورن گهاپهاكي جي معنٰي هيَء آهي، ت. ہنيوאلو، يعني کاڄ جو گره، فارسي نوאل
پر مطلب هي آهي، جو هي بت ۽ دولت سڀ . وڃي، ۽ کائڻ مهل حاضر، אهڑي لوڻ چور الِء هي پهاكو آيو آهي

  .ڌڻيَء جا ڏنل آهن، جيكو ُאها نعمت هنڈאئي ڌڻيَء جي عبادت نه كندو، سو پڻ هن پهاكي جو مهاڏو آهي
  

  .چڱا سي، جن جا پويان چڱا - ۲۳۹
چڱو مڑس هئي ۽ سندس אوالد سلڇڻو ٿئي، ته ڄاڻبو، جو ُאن جي چڱ مڑسيَء جو نالو كو ڏهاڙو  جو شخص

تنهنكري אوالد کي ُگهرجي . ڌرتيَء تي رهندو؛ ۽ جي אوالد نٻالو ٿيس ته سندس چڱ مڑسيَء جو نالو אڏאمي ويندو
    :تنهن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. جو وڏڙن جي نالي رهڻ الِء سعيو كن

   نام نيکو رفتگان ضايع مکن،
  .تا بماند نام نيکت پايدאر

   نالو موچارو وين جو אجايو نه كر،
  .ته تنهنجو نالو موچارو سدא رهي

  
  .چاكيَء ڏאند وڃايو، گهمي گهاڻي ڌאري - ۲۴۰

شايد ڀال ڏאند وڃايل گهاڻي جي چوڌאري ڳوليندو، سو كٿان لهندو؛ پر جيكڎهن گهر کان ٻاهر نكري ڳوليندو، ته 
تنهن وאنگي هنر وאرو يا عقل وאرو ماڻهو پنهنجي ڳڻ کي پڌرو كرڻ ڀانئي، ته هيڎي هوڏي . هٿ אچي سهڑندس

جهڑو باز هكڑو پکي آهي، پر هيڎي هوڏي جا شكار . گهمي پنهنجي سياڻپ ڏيکاري، نه ته گهر ۾ گمنام رهندو
۽ . ن تي ويهڻ جي جاِء ٿو پائيٿرن جي هماري پنهنجي ڳڻ ٿو ڏيکاري، ته وڏي مان ۽ مهت سان بادشاهن ۽ سردא

אن . چٻ پڻ ُאڏאمندڙ پکي آهي، پر سدאئين کوه ۾ يا אنڌאريَء كنڈ ۾ ٿي رهي، ته سندس پاڇي کان به ماڻهو ڀڄن
  :تي هكڑو فارسي بيت پڻ آيو آهي

   نيست صائب در وطن אهِل سخن رא آبرو،
  .آبرو گوهر نباشد تا که باشد در صدف

   طن ۾ مان نه آهي،سياڻي ماڻهوَء کي و
  .موتي جاسين سپ ۾ آهي تاسين مان نه אٿس

  
  ڇ

  
  .ڇتي كتي جي دوא ڀتر - ۲۴۱

هن پهاكي جي معنٰي پڌري آهي، جا سڀ کي ُسجهي ٿي؛ مگر مطلب ڏيکارڻ کپي، سو هي آهي، جو لچ ماڻهو 
پڻ אهڑو ذكر هليو وאري پهاكي ۾  ۳۰۲موچڑي ڌאرאن نه سمجهي، אن الِء فارسي پهاكو پڻ آيو آهي؛ ۽ نمبر 

  .آهي
  .ڇتي كتي جي دوא ڀتر  .سِگ ديوאنه رא دאرو کلوخ אست

  
  .و وאريَء ۾ڈڇڎ من - ۲۴۲

منڈو ماڻهو وאريَء ۾ تکو هلي نه سگهي، تڎهن سندس سنگتي جو كاڏي سگهو وڃڻو هوندو، سو سندس 
کي  ت نه َאٿي، جو ڊوڙي توالالنگهري لڳي سيڑبو يا نه؟ تنهنكري پهاكي وאرو چوي ٿو، ته جو سنگتي אهڑو ڦڑ

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. وאهر ڏئي، تنهن کي ڀڄي ڇڎ
   چو بيني که يارאن نباشند يار،
  .هزيمت ز ميدאن غنيمت شمار

   جڎهن ڏسين، جو سنگتي وאهرو نه آهن،
  .غنيمت ڄاڻ ،ميدאن مان ڀڄڻ

  ح   
  .حمائتڻ گڎهه عرאقيَء کي لتون هڻي - ۲۴۳   
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پهاكي جو مطلب هي آهي، جو كميني ماڻهوَء کي حمايت جو زور . چڱيَء ذאت جو نالو آهي عرאقي، گهوڙن جي
   :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. ملي وڃي، ته אشرאف وڏي ماڻهوَء سان جهڳڑيندي ويرم نه كري

   نٻل سٻل كي پکئي تي سٻلن ُسون אنکات؛
  .ديت حمايت كي گڎي ماري عرאقي كون الت

  . پوي ڏאڍي سان وڙهي هيڻو حمايت جي زور تي
  .حمائتڻ گڎهه عرאقيَء کي لتون هڻي

  
  خ

  
  .خون کٿوري ڳجها نه رهن - ۲۴۴

ئي لكائي، پر سندس خوشبوِء نه لكي؛ تنهن  هن پهاكي الِء אيترو ئي چوڻ بس آهي، جو کٿوريَء کي كو گهڻو
  :אهڑي طرح فارسي پهاكو پڻ آهي. وאنگي خون پڻ

   تن،אين نقطه אز خردאن بگف تخوش אس
  .که عشق و مشک رא نتوאن نهفتن

   سياڻن جي چوڻ جو هي چڱو نقطو آهي،
  .جو عشق ۽ کٿوريَء کي لكائي نه سگهجي

  د   
  

  .دريا ڀر تي ڇوكر كڎي، אڄ نه ٻڎي سڀان ٻڎي - ۲۴۵
   اتنهن وאنگي جو چوريَء ي. درياَء جي ڀر ڊپ وאري جاِء آهي، تاتي ڇوكر کيڎندو، سو هكڑي نه ٻئي ڏهاڙي ٻڎندو

جهڑو هكڑي . و ۽ موچڑא کائيندوبٺڳيَء يا אهڑي ٻيَء كنهن هاج سان وهنوאر رکندو، سو كڎهن نه كڎهن کاٻار
تون به  ؛چي. نانگن جي ٻرن ۾ هٿ وجهان ؛كم كهڑא كرين؟ چي ؛چي. بچو ؛نالو ڇا אٿئي؟ چي ؛کان پڇيائون ته

  .نينه بچ
  

  .دم درميان، א مهربان - ۲۴۶
. ن کي دالسو ڏيڻ الِء آيو آهي، جو جنهن سختيَء ۾ كي ويرم هئي، تنهن کان به نه ڊڄجيهي پهاكو سختيَء پيل

  :تنهن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي
   خدאوندאن کام و نيک بختي،

   چرא سختي کشتد אز پيش سختي؟
   برو شادي کن אي يار دل אفروز،

  .غم فردא نبايد خورد אمروز

   وڏي ڀاڳ وאرא صاحب مرאد مند،
   تيَء کان אڳي ڇو پريشان ٿين؟سخ

   وڃ אي يار دل ٺار خوشي كر،
  .سڀاڻي جو غم אڄ کائڻ نه کپي

  
  .دאل روٹيَء کاڌي ڌن کٹي، ته کٹڻ ڏي - ۲۴۷

دאل روٹي کائڻ قناعت جو آريکڻ آهي، تنهن جي کاڌي ماڻهو ولهو كين ٿئي؛ پر جي ولهو ٿئي، ته به ٹرڙאئيَء جو 
تنهن الِء فارسي پهاكو پڻ . ي آهي، جو پهاكي وאرو قناعت الِء تاكيد ٿو كريپر مطلب ه. نالو مٿس نه پوندو

  :آهي
  ڦاڙ شاھوكاريَء کان ڀلي- قناعت وאري شاھوكاري، ھٿ  .אز تونگري به بضاعت ہتونگري بقناعت ب

  
  .دل کوٹي ته عذر گهڻا - ۲۴۸

  . אهڑو فارسي پهاكو پڻ آيو آهي
  ه عذر گهڻادل کوٹي ت  .دل ناخوאر رא عذر אست بسيار

تنهن جو مضمون ساڳيو سنڌيَء وאرو آهي؛ مطلب سندن هي آهي، جو جڎهن دل ۾ کوٽ هوندو، تڎهن گسائڻ الِء 
  .ِمنهن گهڻا
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  .دאئيَء کان كو پيٹ ڳجهو آهي - ۲۴۹

و دאئي، جا زאل کي ويارאئي ٿي، تنهن کان پيٹ ڳجهو نه آهي، تڎهن ڌڻيَء جو هن ماڻهوَء جو ُאپائڻهار ۽ پالڻ وאر
  :آهي، تنهن کان سندس كهڑو حال ڳجهو هوندو؟ تنهن تي هكڑو مثال آيو آهي

ٻٹي ڄڻا گڎجي هكڑي كامل وٽ مريد ٿيڻ الِء ويا؛ تنهن چكاس الِء هكڑي هكڑي کي ڌאر ڌאر كري هكڑو 
ٿوريَء ويرم کان ٻيا سڀ پکي . نه ڏسي، אتي كهي کڻي אچو هكڑو پکي ڏنو، ۽ چيائين جو جاتي كوئي كو

چيائين جو جاتي وڃان ٿو، تاتي ڌڻي، جو אنتر جامي آهي، سو ڏسي . ي آيا، مگر هكڑي جيئرو وאري آندوكهي کڻ
  .ندڙ آهيڻمطلب جو ڌڻي سڀ ڳالهه جو ڄاڻندڙ وي. تنهن جي אيمان تي كامل شاباس كئي. ٿو

  
  .دولت نهن کان ماس وڇوڙي - ۲۵۰

مطلب جو . کان پٹ، ڀاُء کان ڀاُء وڇڑي پري ٿئينهن کان ماس وڇوڙي، هيَء אصطالحي ڳالهه آهي، يعني پيُء 
تنهن تي هكڑو . دولت אهڑي نازכ ۽ پياري وٿ آهي، جو سنديس ڏيتي ليتي مائٹن کان مائٹ ۽ دوست وڇوڙي

  .مثل آيو آهي
. هكڑي ساڌ پنهنجي گروَء کي چيو، جو ماڻهو وٹم گهڻا ٿا אچن، تن جي گوڙ وچان ڌڻيَء جي ڀڄن ۾ سيڑ ٿي ٿئي

يائين ته جيكو وهيون هئي، تنهن کان אڌאر گهر؛ ۽ جيكو ولهو هجي تنهن کي ُאڌאرو ڏي، ته جڎهن تنهن کي چ
  .مايا جي ڏيتي ليتي ٿي، تڎهن سائي کي ُאڌאرو ڏيڻ ۽ سڃي کي قرض الهڻ ڏکيو لڳندو، سي وري كين אيندא

  :אِن ڳالهه تي ٻيو به هكڑو ڏٺل ٹوٹكو ياد آيو אٿم
كن ڏهاڙن کان پوِء بكر کي زيد  .نجي پرאڻي يار کان ُאڌאرو ُگهريو؛ تنهن نه ڏنسرپين، بكر، پنه) ۱۰۰( سؤ دزي

تنهن کي بكر . رپين الِء مون کي موٹائيندين) ۱۰۰( سؤڏورאپو ڏيئي چيو، جو مون کي تو ۾ אها ُאميد نه هئي، ته 
تنهن . الهه الِء ڇنندينچيو، جو مون پڻ تو ۾ אها אميد نه ڄاتي هئي، جو تون هيترن ورهين جي دوستي ٿوريَء ڳ

کان زيد کلي پڇو ته سو كيئن؟ چي جا دولت نهان ماس وڇوڙي، سا تو ۽ منهنجي دوستيَء ۾ وڇوڙو وجهندي، 
  ڇا ويرم كندي؟ هاڻي ويچار ُگهرجي، ته دولت وڇوڙي جو سبب آهي يا نه؟

  
  . دل كاريَء کان منهن كارو چڱو آهي - ۲۵۱

نهائي چڱي آهي، تنهن تي فارسيَء وאري پڻ مُ -رويش چوאئڻ کان كارَ دل ۾ کوٽ ۽ كپت رکي، ظاهر پاڻ کي د
  :چيو آهي

   نکو سيرتي بي تکلف برون،
  .אز پارسائي خرאب אندرون ہب

   ٻاهرאن سادאئي، אندر ۾ موچاري عادت،
  .فقيريَء کان چڱي، جنهن ۾ אندر بڇڑو

  
  .دولتمندن جا ڏאند ويامن - ۲۵۲

پر پهاكي وאري جو مطلب هي آهي، جو ڀاڳوאن ماڻهوَء کي ناممكن  ؛هه آهيڏאند جو ويامڻ، هي نه ٿيڻ جي ڳال
  :אن تي هكڑو نقل آيو آهي. هنڌאن پڻ فائدو ملي ٿو

هكڑي ڌنوאن ماڻهوَء چيو، جو شاهوكارن جو ناڻو ويامندو آهي، אها ڳالهه ٻڌي هكڑي ولهي אن ساڳئي دولتمند 
انيائين جو جڎهن رپيا ويامندא، تڎهن ٻچا پاڻ وٽ رکي رپيا رپين وياجيرو وٺي آڻي گهر رکيو؛ ڀ) ۱۰۰( سؤکان 

ئي رکيا آهن، تڎهن  ٿورن ڏينهن کان پوِء شاهوكار رپيا گهريس، ڏٺائين جو אوترא. شاهوكار کي ورאئي ڏيندس
تڎهن אهي وياج وאرא . رپيو ٻه وياج جو گهرאن وجهي ڏنائين ۽ شاهوكار کي رپين جي نه ويامڻ جو ڏورאپو ڏنائين

تنهنكري ڄاڻڻ گهرجي، جو ڏאندن جو ويامڻ . يا ڏيکاري چيس، جو رپين جو ويامڻ אهو آهي، جهڑא منهنجا ويايارپ
  .پڻ אهڑو آهي

  ڌ  
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  .ڌאتوري ڌאري، جي كجي كار كماند جي؛ ته به אصل אنهيَء پار جو ڏينا ڏيکاري - ۲۵۳
؛ پر جيكڎهن كو אن کي كمند ڌאتورو هكڑو بڇڑو وڻ آهي، جو جهنگ ۾ يا ٿوريَء محنت سان باغن ۾ ٿئي

رٿو پاڻي پياري، ته به منجهانس ڦر ُאهي ساڳيا ڏينا ٿيندא؛ كماند جهڑي ڀڏئي ۽  ڀاڻُ  ،كري ڎَ جي پوک وאنگي گُ 
تنهن وאنگي لچ ماڻهوَء سان گهڻي مهرباني يا تربيت كبي، ته به نيٺ منجهانس . رس يا كك كڎهن به نه ٿيندو
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. ه نكرندين لچائي پيدא ٿيندي، ۽ چڱائي كا

   گر آب زندگي بارد، אبر
  .بر نه خوري هرگز אز شاخ بيد

   جيكڎهن ككر پاڻيَء جي بدرאن אنبرت وسائي،
  .نيٹ جي ٹاريَء مان كڎهن ڦر نه کائيندين

  
  .كو کڻجي ڀاُء لڳ، شاهدي ڏجي א لڳڌُ  - ۲۵۴

ريت يا خوِء آهي؛ پر جيكڎهن شاهدي ڏيڻي پوي، پوِء توڙي جهيڑي جهٹي ۾ ڀاُء بدرאن ڌكو کڻي وڙهڻ هكڑي 
سڳي ڀاُء يا مائٹ جي پارאن هئي، ته به ڌڻيَء ڏي ڏسي جيتري جي تيتري ڳالهائجي، يعني كوڙ ڳالهائڻ سڀ 

تنهن تي هكڑي . بڇڑو، پر تنهن ۾ به شاهدي كوڙي، جنهن مان غير وאجبي ڦل نكري، ڏيڻ ڏאڍي بڇڑي آهي
   :ڳالهه ياد آئي آهي

جو مقدمو هليو، تنهن پنهنجي هكڑي אشرאف سردאر يورپيَء کان ٻڌو אٿم، جو אنگلنڈ ۾ هكڑيَء عورت تي خون 
ُאها ڀيڻس אهڑي آبروَء وאري هئي، جو جيكڎهن كوڙ به ڳالهائي ڀيڻ جي . ۾ پنهنجي ڀيڻ جي شاهدي وאري َءبچا

هڑي ضرور ۾ پڻ كورٽ ۾ كوڙ نه ڳالهايو؛ پر هن א. دي ڏئي ها، ته جيكر جائي هوَء ڇٹي وڃيھبچاَء وאري شا
معظمه دאم אقبالها ٻڌي ُאن سچيار عورت کي  ہאها ڳالهه ملك. تنهنكري قيدڻ جي بچاو جو رستو بند رهيو

  .هي پهاكو אهڑא אشارو ٿو ڏئي: سارאهيو
  

  .سڃي وאڙ َءڌڻ سڃو، ڌڻ ري َءڌڻيَء ري - ۲۵۵
جنهن وאڙ ۾ ڌڻ نه هوندو ته سڃا ليکبا يا نه؟ تنهن وאنگي جنهن ڌڻي يعني ڌنار، جنهن ڌڻ سان ڌنار نه هوندو، يا 

تنهن تي فارسيَء . باڻپرجا جي سنڀالڻ الِء رאجا نه هوندو، يا جنهن ملك جي وسائڻ الِء پرجا نه هوندي ته سڃا ڄا
   :وאري پڻ هكڑو پهاكو چيو آهي

   אست بي چوبان، ہرعيت بي سلطان رم
  .انگورست در ہملک بي رعيت همچو خان

   رאجا بنا پرجا אهڑي، جهڑو ڌنار بنا ڌڻ،
  .پرجا بنا ملك אهڑو، جهڑو مقام ۾ گهر

  
   .ڌن رک ڌوڙ ۾، ته چمكاٽ ڏئي نور ۾ - ۲۵۶

ڌن يعني دولت، ڌوڙ ۾ يعني ڌرتيَء يا کڎ ۾؛ جيكڎهن كو شخص دولت ڌرتيَء ۾ پوري رکي، ته به لڇڻن مان 
 وאلو ڌڻيَء جي عبادت لكائي كري، يا ماڻهن کان پاڻ א تنهن وאنگي هكڑو. سنديس دولتمندي پڌي رهي

   :جهڑو رجب صاحب چيو آهي. لكائي وتي، ته به ڳجهو نه رهي
   ڀڳت كري پاتال ۾ پر گهٹ هوِء آكاس؛

  .كو دאس رجب تينون لوכ ۾ ڇپي نه هر
   ڌرتيَء کان هيت ڀڄن كري، ته ُאڀ ۾ پڌرو ٿئي،

  .هيڌڻيَء جو ٻانهو ٹنهين لوكن ۾ ڳجهو نه ر
  ڏ   
  

  .ڏאهو كانُء کائي گونهن، ڀوري ُبربلي کائي شكر - ۲۵۷
ون ٹن طرحن جون آهن؛ تن ۾ هكڑي رحماني، ٻي אنساني، ٹين شيطاني؛ يون توڙي אياڻيسياڻ. ڀوري يعني אياڻي

جهڑو كانَء جي سياڻپ هيَء آهي، جو ٻين پکين جي . تن مان هي پهاكو شيطاني سياڻپ ۽ אياڻپ الِء آيو آهي
رن مان آنا، ٻچا كڍي کائي، ته אهڑي سياڻپ جو ڦل אهڑو کاڄ ٿو مليس، جو אهڑيَء الِء گورو نانك شاهه جو آکي

   :وچن آهي
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  .گهڻي ڏאهپ موت جو ڊپ ويڑهي  .بهت سياڻپ جم جو كاَڀو وياپي
۽ بربل هكڑو ننڍڙو پکي ٻارن جي رאند كرڻ جو آهي، تنهن جي אياڻپ هيَء، جو ڇوكرن وٽ سگهي هري، 

   :جهڑو فارسي وאرو چوي ٿو. گ وساري؛ تنهن جو ڦل ڇوكرن جي هٿان مٺاڻ کائيجهن
  بنادאن آنچنان روزي رساند،
  .که صد دאنا درאن حيرאن بماند

   אياڻي کي ڌڻي אهڑيَء طرح رزق پهچائي،
  .جو سَو سياڻا ُאن ۾ منجهي رهن

۽ ُאها אياڻپ . ڌڻيَء ملڻ جي وאٽ هٿ אچيپر אهڑي سياڻپ توڙي אياڻپ ته گهوري، ۽ سياڻپ ُאها گهرجي جنهن سان 
  .به چڱي، جنهن سان دنيا جا خلل ۽ لچايون ڏאنَو نه אچن

  
  .ڏאهو كانُء ٻه ڄنگهو ڦاسي - ۲۵۸

كانُء سياڻو پکي آهي، جو אهنجو ڦاسي؛ پر ماري سندس ڦاسائڻ الِء אهڑي ڊول سان ڦاهي منڈن، جنهن ۾ سنديس 
  .پهاكي وאرو آهي ۲۵۷مطلب هن پهاكي جو پڻ نمبر . گهيٻئي ٹنگون ڦاسي پون، جو وري ڇٹي نه س

  
  .ُڏڌو کير ٿڻن ۾ نه پوي - ۲۵۹

هي پهاكو אهڑو آهي، جهڑو ڳالهايل אکر وري وאت ۾ نه אچي؛ تنهن وאنگي جو كم هٿان ڇٹي ويو، سو وري 
  .وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي ۴۰۴אهڑو بيان نمبر . كٿان هٿ אيندو

  
  .سڀ بڇڑو، چڱي هكڑي دل ڻكڑي گار؛ وٺڏيڻ سڀ چڱو، بڇڑي ه - ۲۶۰

يعني هٿان ڏيڻ سڀكي موچارو آهي، جنهن مان سڀكو رאضي ٿئي؛ پر گار ڏيڻ אهڑي بڇڑي آهي، جنهن کان ڀولو 
تنهن تي . ۽ وٺڻ كي به چڱو نه آهي؛ مگر كنهن جي دل وٺڻ يعني رאضي كرڻ چڱي آهي. پڻ مٺيان ڀانئين

  :فارسيَء وאري چيو آهي
   يا هنر نيست؛بدست آوردن دن

  .گر توאني دل بدست آر يکي رא
   دولت هٿ آڻڻ وڏو هنر نه آهي؛

  .ٿي سگهي ته هكڑي جي دل هٿ آڻ
  

  .ڏيئي کي پٺ ۾ אوندهه - ۲۶۱
تنهن وאنگي بعضي ماڻهو پڻ پنهنجا عيب . يعني ُאوندهه پٺ ڏאنهن لكايو وتي؛ ۽ سوجهرو پڌرو كيو ڏيکاري

   :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. كيون کي ٿو ٹلكايو صوאب پڌرא كن، هي پهاكو אهڑ
  ها نهاده بر کف دست، אي هنر

  رא نهاده زير بغل؛ عيبها
  چه خوאهي خريدن אي مغرور، تا

  روز درماندگي به سيم دغل؟

   אي پنهنجا ڳڻ هٿ جي تريَء تي رکيا אٿي،
   َאوڳڻن کي كڇ هيٺ لكايو אٿي،

   ڇا ڳنهي سگهندين،! אڙي هٺيال
  ، کوٹي رپي سان؟گهرج جي مهل ۾

  
  .ڏيتا نهين، چي پورא تول - ۲۶۲

پر مطلب هي آهي جو . هن پهاكي جي معنٰي هيَء آهي، جو هو وكڻڻ وאري نه كري، هي چويس جو پورو تورج
كنهن جي گهر ۾ وڃي ۽ گهر ڌڻيَء کي رڳو سندس אچڻ به نه وڻي ۽ هو چوي، جو آٌء . هكڑو شخص אڻ كوٺيو

  :تنهن تي هنديَء وאري پڻ چيو آهي. ِء پالُء جوڙאئجکچڻي كين کائيندس، مون ال
   مان منائي بن كهت َאو کيل هيس ٻول،

  .ئي تول نه دي، كھ جهكتوبيٺن َبنُِك هاٽ 
   آڌر ملي بنا چوي، جو אچ کيڎ، کل، ڳالهاِء،
  .هٹائي وهڻ نه ڏئي، چئجيس ُאٹل سان تور

אهڑو ذكر نمبر . ي אجايو بار ٿي پوڻ چڱو نه آهيهڑي هلت كرڻ نه گهرجي؛ ڇا کان جو كنهن تאپر سياڻي کي 
  .وאري پهاكي ۾ پڻ هليو آهي ۵۵۲
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  .ڏنڀجي گڎهه، سور ٿئي ساٹيَء کي - ۲۶۳
گڎهه ڏنڀجڻ مان ساٹيَء کي سور ٿيڻ رڳي ساٹيَء جي بي سمجهي آهي، تنهن وאنگي بعضي  .ساٹي، گڎهه جو ڌڻي

  .تي אرمان كنلچا ماڻهو پنهنجو كيو پائن ۽ ٻيا مورک אن جي حال 
  

  .گهوڙא ضبط كنان وڃ لكا ڏאندאن ڳاهُه مردאن ُڌكا، زאالن ساهه پنڌ وچ ُسكا، - ۲۶۴
كا، جي ُאهي سنگ ٿورא هئن، ته ڳچ جيترא ڌُ  .سنگ گڎ كري پنج ڏهه ڏאند گڎ ٻڌي هلر وهائين سو اڳاهه، پوک ج

ن زאلن کي پنڌ ۽ گهوڙن کي אهي ٻه كم ڏאندن ۽ مڑسن کي ڏکيا لڳن، تئ. مڑس گڎ ٿي سوٹن سان كٹن سي
  !ڌڻي شال سهندא بار نه ڏئي. پوک كڇڻ جي مهل אهنجي آهي

  
  .ُڏَچُر گهوڙو، ُسَچر زאل ٻئي ٻن پيا - ۲۶۵

هي אصطالحي لفظ آهي جهڑو چئجي کوه پيا، يا کڎ پيا،  ؛کائك، ٻن پيا-کائك، ُسَچر يعني گهڻ-ُڏَچر يعني ٿورَ 
و مطلب آهي، جو ڏچر گهوڙي جي گال ٿو كري، سو سچ، هن ريت ۽ پهاكي ج. جنهن جو مطلب پڻ هوندو چڱو

تنهن وאنگي سچر زאل جي پڻ نندא كري ٿو، تنهن ۾ به . جو ڏچر گهوڙو متارو نه ٿيندو، مهل ۾ كم به نه אيندو
  .نه آهي؛ هن طرح جو زאل جي ذאت کي َچٹائيَء جي هير پيئي، ته سگهو گهر کي چپڑ چٹ كندي ڦير كو

  
  .كانئر ڌכ نه هڻڻان هڻي ته جهوري هن نه وسڻا وسي ته ٻوڙي،ڏکڻ مين - ۲۶۶

هن ملك ۾ ڏکڻ پاسي جو مينهن گهڻو كري كين وسي پر جڎهن كڎهين وسي ته אهڑو گهڻو وسي، جو ٻوڏ 
پهاكي وאرو كانئر کي پڻ אهڑو ڄاڻي ٿو؛ سو سچ آهي جو كانئر ڊپ کان ڌכ نه هڻندو؛ پر جڎهن هڻندو . كري

  .دوتڎهين ڊڄي ڏאڍو هڻن
  

  .ڏني جو پٹ ڇٹو - ۲۶۷
پر مرאد . ڏنو ۽ ڇٹو، هي ٻئي ماڻهن جا ناال آهن، پهاكي جو مطلب يعني معنٰي هيَء آهي، جو جنهن ڏنو، سو ڇٹو

سنديس هكڑي هيَء به آهي، جو جنهن کي كي قرض ڏيڻو هوندو، سو جڎهن ڏيندو، تڎهن ڇٹندو؛ ٻي هي آهيَء ته 
ن ڇٹندو؛ ٹين هيَء، جو دنيا خدא جي وאٽ کي ٻنڌ آهي، تنهن کي جو جو سخاوت كندو، سو پرلوכ جي ڏکن کا

  :تنهن تي هكڑو مثل آهي. ڇڎيندو سو ڇٹندو
هكڑي ڏهاڙي ُאهو ساڳيو مريد، . ندينكيو، جو دنيا کي ڇڎيندين، ته ڇٹ هكڑي كامل پنهنجي مريد کي ُאپديش

مريد کي אندر لنگهي وهڻ جي ُאميد نه  كامل جي كچهريَء ۾ ويو، جتي ماڻهو تمام گهڻا ويٺا هئا؛ جنهنكري
تڎهن ُمهر هكڑي سون جي کيسي مان كڍي كامل جي خاص مريد کي ڏنائين، جو كامل جي אڳيان ويٺو . ٿي

ُאن مريد אتي ويهي كامل کي عرض كيو، جو جنهن دنيا ڇڎڻ الِء . هو، سو مهر جي اللچ تي אها جاِء ڇڎي ٻاهر ويو
تڎهن كامل چيو، سو پڻ تڎهن، جڎهن هٿان . אوهان جي אڳيان وهڻ مليو אٿم فرمايو ُهئو، تنهن جي بركت سان

  .؛ نه ته جنهن ورتي، تنهن کان אها جاِء ويئيئيڇڎي
  

  .ُڏٻري ڍور کي مڇر گهڻا - ۲۶۸
  :جهڑو فارسيَء ۾ بيت آيو آهي. معنٰي هن پهاكي جي پڌري آهي، ۽ مطلب هي آهي، جو هيڻي کي سڀكو ماري

   .אوفتادبقهِر خدא چون کسي 
  .همھ عالمش پاِء بر سر نهند

   ڌڻيَء جي ڏمر ۾ جڎهن كو پوي،
  .سڀ ماڻهو ُאن جي مٿي تي لت رکن

  
  .ڏيڻ، ڏيهه ڇڎڻ، ڏيهي ڇڎڻ ٹيئي אهنجا - ۲۶۹

ڏيڻ يعني ناڻو هٿان ڏيڻ، ڏيهه ڇڎڻ، يعني وطن ڇڎڻ، ۽ پرڏيهه وڃڻ، ڏيهي ڇڎڻ يعني مرڻ، سچ هي ٹيئي كم ڏאڍא 
  .אهنجا آهن

يڻ جي نسبت ۾ سياڻا چوندא آهن، جو ڏيڻ ۽ روئڻ دل جي هيٺان، ۽ گهرڻ کلڻ دل جي مٿان آهن؛ سو مٿ ڏ  .۱
  .وאري شي كڍڻ سولي، ۽ هيٺ وאري אولي آهي
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جو سفر جا ڏک جنهن ڏٺا هوندא، سو ڄاڻندو هوندو، تنهن تي فارسيَء وאري  ڇا کان ڏيهه ڇڎڻ پڻ سولو نه آهي؛  . ۲
  :چيو آهي

   ر אست،قيک نقطه کمتر אز سچه به  سفر אگر
  .ولي عذאب سفر אز سقر زياده تر אست

   کان گهٹ آهي؛ *سقر  نقطن ۾ سفر هكڑو نقطو
  .پر سفر جو ڏک دوزخ کان وאڌو آهي

  .يعني دوزخ* 
  :وאري چيو آهيمرڻ سڀ کان ڏکيو آهي، جو كنهن کي نه وڻي؛ אن الِء فارسيَء  . ۳

   نديده که چه سختي رسد بحال کسي،
   که אز دهانش بدر ميکنند دندאني؛

   قياس کن که حالت بود درאن ساعت،
  .که אز وجود عزيزش بدر رود جاني

نه ڏٺو אٿي، جو ُאن شخص کي كهڑو حال رسندو آهي، 
  جنهن جي وאت مان رڳو ڏند كڍندא آهن؟ 

  دو هوندو، ويچار كر، ته ُאن مهل كهڑو حال ٿين
  !جڎهن پياري بت مان ساهه ٻاهر ويندو هوندو

  :تنهن تي هكڑو نقل ياد آيو אٿم
! ڌڻي منهنجا ،رتي؛ سا ڏهاڙي وڻ تي چڑهي، ُאڀ ڏي نهاري چوندي هئي تههكڑي پوڙهي عورت جيئڻ کان وِ 

ي هكڑي هكڑي ڏهاڙي رאت جو سندس پاڙي وאري گهر ۾ هكڑي گابي وڃ. ِءعزرאئيل موكلي مون کي ُگهرא
سوڌو هن پوڙهيَء جي گهر ۾ گهڑي ويو، تنهن کي אوندهه جي  تس تس ۾ ٻوٿ وڌو، جو אٹكي پيس؛ سو گابو

 ڌڻيَء وٹان تو! ان عزرאئيليسبب نه سڃاتائين ۽ عجب جهڑو ڏسي گابي کي عزرאئيل ڄاڻي ڀڳي، ۽ چيائين، جو م
جي ڀيڻ منهنجي مهانڈي آهي، منهنجي گهر ُאها منهن. کي جنهن عورت آڻڻ جو حكم مليو آهي، سا آٌء نه آهيان

  ڀلجي آيو آهين؟ ڏسو هاڻي ته پهاكي وאري سچ چيو آهي يا نه؟
  

  .ڏياريَء جو ڏيئو ڏٺو، ننڍو وڏو چڀڑ مٺو - ۲۷۰
رو پڻ چوندس، جنهن کي ماڻهو كڎهن كچو يپوک سان ٿئي، ۽ مت يچڀڑ هكڑيَء ول جو ڦر آهي، جو َكتيَء ج

پر جاسين . ضي چيري، لوڻي، سكائي، كچريون كري، گيهه ۾ تري کائينکائن كڎهن تيوڻ ۾ وجهن؛ بع
ڇڎي، تنهن الِء ماڻهو هي  ٽكچڑو هئي تاسين كڑو لڳي؛ ۽ جڎهن ڏياريَء وאرن ڏهاڙن ۾ پچي، تڎهن كوڙ

  .نه ٿو نكري پهاكو چوندא آهن، منجهانس ٻيو ڦل كو
  

  .ڏٺو سڀ وسار، אڻ ڏٺي کي ياد كر - ۲۷۱
. ڌو جيكي ڏسجي ٿو، אڻ ڏٺو يعني ڌڻي پاכ، جنهن کي هن אکين سان ڏسي نه سگهجيڏٺو يعني دنيا جو ڌن

  :جهڑو گورو نانك شاهه چيو آهي. مطلب هي آهي، جو دنيا جو ڌنڌو جو ڏسڻ ۾ ٿو אچي، سو سڀ ناس ٿيندو
 .جيكي ڏسجي ٿو سو ناس ٿيندو، جئن ككر جو پاڇو  .جو ديسي سو سگل بِناسي، جيون بادل كي ڇائي

אِن حرفن جي ورجائڻ الِء مولوي . ي، تنهن کي ياد رکجکي وساري ڇڎ ۽ ڌڻي پاכ جنهن کي ڏسي نٿو سگهتنهن 
  :صاحب جو پڻ بيت آهي

   آنچه در אنيشه آيد آن فنا אست؛
  .آنچه אندر وهم نايد آن خدא אست

   جيكي فكر ۾ אچي سو ناس ٿيندو؛
  .جيكي فكر ۾ نه אچي ُאهو ڌڻي آهي

  
  .ڏک ڏسي ڏאنَد چڑهي ٿي - ۲۷۲

جنهن غريب ماڻهوَء کي پنڌ ۾ چڑهڻ وאسطي ڏאند ملي، سو پنڌڙئي کان سکيو هلندو؛ پر جڎهن אهڑيَء حالت ۾ 
  :مثل. اڻبو، جو ڌڻيَء جي ڏني تي بي شكر ٿي هن پهاكي جو مخاطب آهيڄبي رאضي ٿئي تڎهن 

وאٽ تي زאل کي هكڑي : ڙهي كاڏيو هليواهكڑو غريب ماڻهو كٿان لڎي جنڈ مٿي تي کڻي، جوِء ڏאند تي چ
ساهيڑي ملي، تنهن کيكاري پڇيس، تنهن جي אڳيان مڑس ڏي هٿ کڻي چيائين، جو هو جنڈ کنيو جشن كندو 

کي مهرباني كري ڏאند تي  تنهن کي ساهيڑيَء چيو، جو مڑس تو. هلي، آٌء ڏאند چڑهي ڏک ڏسندي ٿي وڃان
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ان ڇا رאضي رهندو؟ تنهن وאنگي جو شخص سو مڑس توک. چاڙهيو آهي، ته شكر بدرאن سندس گال ٿي كرين
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. ڌڻيَء جي نعمت جو شكر نه كندو، تنهن سان ڌڻي رאضي نه رهندو

   خدאوند زאن بنده خورسند نيست،
  .که رאضي قسمت خدאوند نيست

   ُאن ٻانهي کان ڌڻي رאضي نه آهي،
  .جو ڌڻيَء جي ورهاڱي تي رאضي نه آهي

  
  .نه ُکٹو، ڏوٿي ُکٹاُڏٿ  - ۲۷۳

مکڻي، لوڙهه، بهه ۽ ٻيا؛ ڏوٿي يعني جهنگلي غريب  ،ٿ يعني جهنگلي َאن ۽ ٻيون شيون، جهڑي ساوڙي، ُگمڏُ 
  .ماڻهو جي ڏٿ تي گذر كن

. ئي ڏٿ چونڈي کائي کائي مري ويا؛ پر ڏٿ مند تي אوتري جو אترو معنٰي پهاكي جي هيَء آهي، جو ڏوٿي گهڻا
تنهن تي ديندאر ماڻهو . تان كيترא رאجائون رאڄ كري هليا ويا؛ ڌرتي جهڑي جي تهڑي تنهن وאنگي هن ڌرتيَء

هكڑو مثل چوندא آهن، جو جڎهن ٻه رאجائون ڌرتيَء تي پنهنجي پنهنجي دعوא كري ويڑهه كن، تڎهن ڌرتي کلي 
  .ٿا ڄاڻنچوي؛ جو هنن جهڑא אڳي كيترא ڳيٿا אٿم، تن وאنگي هنن کي به کائينديس، جي مون کي پنهنجو 

  
  .אک كاڻي چڱي ،ِڏس كاڻيَء کان - ۲۷۴

س كاڻي، هي אصطالحي لفظ آهن جو جيكڎهن كنهن هنڌאن قرض کڻي كو ڀڄي ٻئي ملك ۾ وڃي، ته ڄڻ ڏِ 
پهاكي وאري جو مطلب هي آهي، جو אهڑيَء ُكپت كرڻ کان كاڻو ٿيڻ چڱو، پر אن الِء كو . س كاڻي كيائينڏِ 

  .سچ پڇي ته אنڌو چڱو آهي
  

  .ڏאئڻ هلي مڑدא، كڍڻ، مڑدن كپڑא به الهي ورتس - ۲۷۵
َرن پنهنجو ٻل ساري كم نه كيو، تڎهن אهو حال ٿيس؛ ڇو پنهنجي قدرت کان وאڌو كم ۾ هٿ وڌאئين؟ אن الِء 

  :هكڑو مثل آيو آهي
هكڑو كوريئڑو مک جي شكار الِء هليو؛ مک جي بدرאن كاٿي هكڑو باز ويٺل ڏٺائين، ڀانيائين، جو אهڑو 

تنهن لوڀ تي باز جي ڦاسڻ الِء پنهنجي گگ جي تند مٿس . ٿيندو ُءآهي، جنهن مان گهڻن ڏهاڙن جو ڍشكار 
אيتري ۾ باز ُאڏאڻو، تنهن کي گگ جي تندن نه جهليو؛ پر سندس کنڀن جي وאَء ۾ . ويڑهيندي گهڻي ويرم وڃايائين

  .هٿ وجهندو، سو نيٺ باُهڑبو تنهن وאنگي، جو ماڻهو پنهجي پهچ کان وאڌو كم ۾. كوريئڑو پڻ אڏאمي ويو
  
  ڊ

  
  .، جنهن جي وאئيَء ۾ ور گهڻاِءڊڄ تنهين جي ڊא - ۲۷۶

يعني ڊپ، مطلب هي آهي جو جنهن جي زبان هكڑي نه آهي، يعني منجهس ڦير گهير ٿئي ٿو، جو كڎهن كا  ِءڊא
. گت کان ڊڄجيڳالهه ڳالهائي، يا كڎهن كنهن سان كڎهن كنهن سان همرאهه ٿئي، تنهن کان يا تنهن جي سن

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي
   سو نگرאن، بيزאرم زאن چشم که هر

   زبان، هپنجا ہبيزאرم زאن دل ك
   بيزאرم אز صحبت يارאن چنان،

  .تو، گھ با دگرאن با ہمن، گ با ہگ

   رتل آهيان،جا אک سڀني پاسي نهاري تنهن کان وِ 
  ن،رتل آهياجنهن جي دل هكڑي زبانون پنجاه تنهن کان وِ 

   رتل آهيان،אهڑن يارن جي صحبت کان وِ 
  .جي كڎهن توسان، كڎهن مون سان، كڎهن ٻين سان

  
  .الڀ نه مور ،ڊني وאڻئي - ۲۷۷
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وאڻيو يعني وאپاري؛ مطلب وאپاري ڊڄي وאپار ۾ هٿ نه وجهندو، تنهن کي كٿان فائدو ٿيندو؟ ۽ سياڻا چوندא آهن، 
سوس گهڻو آهي، ته گهاٹي جو ڊپ پڻ ٿورو نه آهي؛ هن  جو وאپار كم جر جي ٹٻي آهي، تنهن ۾ وאڌي جو

   :فارسيَء پهاكي وאنگي
  .يا خزאنو هٿ كندين يا لهر جي لوڏن ۾ مرندين  .گيري، يا در تالطم אموאج بميري يا گنج بر

پر مطلب هي آهي، ته جو دنيا جو ماڻهو ڏאکڑي کان ڊڄندو، تنهن کي روزگار كٿان هٿ لڳندو؟ جهڑو فارسيَء 
 :چيو آهي وאري

   کند کام نهنگ، ہغوאص گر אنديش
  .مايه چنگ گز نکند ُدِر گرאن هر

   جيكڎهن ٹوٻو وאڳوَء جي وאت کان ڊڄندو،
  .ڳري ملهه وאرو موتي هٿ نه آڻيندو

  ر  
  

  .رכ جا چڻا آنڈא ڦاڙن - ۲۷۸
جا دאڻا کائي ته چڻا، هكڑي َאن جي َونَِك آهي، جا ماڻهو کائن ته پيٹ ۾ پچي وڃي؛ پر جيكڎهن كو אهڑא رכ 

مگر هي رכ جا چڻا אصطالح آهي، يعني ڏאڍي جو مال، جهڑوכ كو شخص سركاري نوكر . نسٻجيكر كين ڦ
وت مليس ته ُאهو َאن وאنگي ڦٻي وڃيس؛ پر جي غير وאجبيَء طرح کائيندو ته كر رכ هجي ۽ جيكي هٿ ڏنو قُ 

    :تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. جا چڻا کاڌאئين، سي کائڻ مهل کائي ويندو، پر پوِء خرאب ٿيندو
   َتوאن به حلق فرو برد אستخوאن درشت،

  .گيرد אندر نافبولي شکم بدرد چون 
   نڑيَء کان هيٺ ڏאڍو هڎو لنگهائي سگهجي،

  .پر جڎهن ُدَن ۾ وٺي تڎهن پيٹ ڦاڙي
  

  رאکي رאم، ته ماري كير؟ - ۲۷۹
ا ماڻهو مڃيندא، ڇو ته جنهن کي ڌڻي رکڻهار، تنهن هن پهاكي جي مطلب کي سڀ ديندאر بلك سڀني مذهبن ج

  :کي كير ماري سگهي؟ جهڑو فارسي بيت آهي
  جڎهن ڌڻي مهربان هئي، تڎهن ويري ڇا كندو؟  .دشمن چه کند چون مهربان باشد دوست

  
  .رڙא كين رجهن، توڙي ٻارڻ ٻرن ٻِه ُپڑא - ۲۸۰

مطلب هي آهي، . ان پڻ نه رجهي؛ ٻه پڑא يعني ٻيڻارڙو مڱن جي َאن ۾ هكڑو کريل دאڻو آهي، جو گهڻي ٻارڻ س
جهڑو . جو جئن رڙو گهڻي ٻارڻ سان پڻ نه رجهي، تيئن كميڻو ماڻهو گهڻيَء تربيت سان پڻ نه سکي، نه سڌري

  :فارسي مثل آهي
  .سيکارڻ كميڻي کي جهڑو قبي تي کينهون  .تربيت ناאهل رא چون گردگان بر گنبذ אست

  
  .باهوجين، كتي كنئريجن جي هوجين، بهيאرهي ر - ۲۸۱

ِ : رאهوجا، باهوجا ۽ كنئريجا ٹيئي ذאتين جي نالي جا ڳوٺ آهن كي ٻئي هنڌ، يعني كتي هكڑي هنڌ جي، ٹ
پر مطلب هي آهي، جو هكڑي كارخاني جي ماڻهوَء کي بنا پروجن ٻئي كارخاني جي كم ۾ . ڀونكي ٹئي هنڌ

  .لهٿ وجهڻ אهڑو آهي، جهڑو پهاكي وאريَء كتيَء جو حا
  

  .رאڻي سا، جا رאِء کي وڻي - ۲۸۲
تنهن . ئي سهاڳڻ چئبي جيكڎهن هكڑي رאجا کي گهڻيون رאڻيون هونديون تن مان جيكا وڻندڙ هونديس، אها

  :جهڑو گورو نانك شاهه جو وچن آهي. وאنگي ماڻهو توڙي كم ته ُאهو چڱو، جو ڌڻيَء کي وڻي
  .چڱو كمجو توکي وڻي אهو ئي   .ئي ڀلي كار جو ُتُڌ ڀاوي سا

  
  .ٿيا ھرڍ אڳيان رباب، وڄائيندي ور - ۲۸۳
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  :جيتوڙي ته عربي قول آهي. هن پهاكي جي چوڻ وאري جو אصل مطلب ٻيو هو، پر روאج ۾ غلط ٿي ويو آهي
  .گهڻن جي غلط کي صحيح ڄاڻجي  .غلط אلعام صحيح

الِء هي مثل کي ڏيکاريان پر جڎهن كا ڳالهه سياڻن جي مجلس ۾ אچي تڎهن غلط ۽ صحيح جو ويچار کپي؛ تنهن 
  :ٿو

هكڑو ريڍאر نصيب جي زور سان كاٿي وڃي رאجا ٿيو، ۽ لنگهو سندس آڳاٹو ڄاڻائو هو، سو كنهن مطلب 
هكڑي ڏهاڙي . حاصل كرڻ الِء وٹس وڃي رباب وڄائڻ ۽ ڳائڻ لڳو، پر گهڻن ڏهاڙن تائين ڳالهه مان كين وريس

. ريڍאر אڳيان رباب وڄائيندي ورهه ٿيا! کلي چيائين؛ ڙي يارلنگهي کي هكڑو يار مليو، تنهن پڇيس، تنهن کي 
  :فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. کپت گهري يمطلب ڳالهه جو هي جو אڄاڻ ريجهائڻ گهڻ

   אگر صد باب حكمت پيش نادאن،
  .بخوאنند آيدش بازيچه در گوش

   باب، ؤאڄاڻ אڳيان جيكڎهن حكمت جا س
  .ن، ته به هن کي رאند ٻڌڻ ۾ אچييپڑه

  
  .رאجا كري سو نياُء، ڍאرو پوي سو دאُء - ۲۸۴

ڍאرא هن ملك ۾ چوپڑ رאند کيڎڻ جا ٹي אوزאر آهن، جن تي ڳاڻيٹي جا نشان رهن ٿا؛ אڇالئڻ مهل ٹن کان وٺي 
مطلب جو אن عددن مان . אرڙهن تائين سندن عدد ڏسڻ ۾ אچن، تن موجب کيڎڻ وאرא چوپڑ تي ساريون هالئين

پهاكي جو مطلب هي آهي . ي دאُء چئجي؛ پر אِها تك رڳي قافيه جي پورאئيَء الِء آندي אٿنجيترא به عدد پون، تن ک
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. جو وقت جو رאجا جيكي كري، سو وאجبي ڄاڻجي

  .رאجا كري سو مٺو هئي وجيكي אُ   .چه آن خسرو کند شيرين بود هر
  

  .رن پٹ کي لڳي ڀاڳ، ته ڏي جوאري ڀت کي دאڳ - ۲۸۵
دאڳ، אصلي هي אکر دאغ آهي، جو אصطالح ۾ غلط ٿي دאڳ چئجي ٿو، ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ پگهار پڻ سڎبو آهي؛ 

۾ وجهجي، يا منجهس گوشت پالُء رڌجي؛ پر ڀت يعني رٻ ۾ אِن طرح جو  ڻيعني گيهه كوسو كري چانورن رڌ
َء کي مفت جو ناڻو هٿ پهاكي وאري جو مطلب هي آهي، جو جڎهن كميني ماڻهو. گيهه وجهڻ ضرور نه آهي

  .لڳي، تڎهن אهڑא אجايا خرچ كري
  

  .رאت ٿوري، ساٺ گهڻا - ۲۸۶
ساٺ، شادين ۾ ماڻهو خصوصاً هندو پوڄائون كن، تن جو نالو، يعني جيكڎهن گهڻي ويرم الئي ججها ساٺ 

و كم هي پهاكو ٿوريَء ويرم ۾ گهڻ. سي وڃيورت گُ كجن، ته هوند ساٺن كندي رאت وهامي ۽ شاديَء جو مُ 
جهڑو چئجي وقت ٿورو كم گهڻو، يا ڄمار ٿوري ڌنڌو گهڻو، يا ڏينهن ٿورو پنڌ . كرڻو هئي، تنهن الِء آيو آهي

  .گهڻو
  

  .رن چشكي هري، رکي آرت وאر - ۲۸۷
  :چشكو يعني لذت يا سوאد، هي پهاكو منڍ ۾ هكڑي نقل تي آيو آهي

کارאئي پاڻ لنگهڻ ويهي رهي؛ مڑس  هكڑي شخص جي جوِء وאت جي چٹي هئي، هكڑي ڏهاڙي مڑس کي کاڄ
ورندي ڏهاڙي . کي چيائين جو آرت وאر ورت جو אٿم، تنهن ويچاري كهل كري بزאر مان کير پيڑא آڻي کارאيس

پڻ رن ُאن مهل آرت وאر جو ِمنهن كري لنگهڻ ويهي رهي، تڎهن مڑس کلي هي پهاكو چيو؛ پر مطلب هي آهي، 
  .كبي، ته وري وري هِري گستاخ ٿيندوجو لچ ماڻهوَء تي هكڑي ڀيري مهرباني 

  
  .۾ درאِء ري گهرאن گيهه جهلجي پان - ۲۸۸

رאئرو گهر يعني رאجا جو گهر، پهاكي جي معنٰي هي آهي جو جيكڎهن رאجا جي گهرאن گيهه ملي ۽ باسڻ ساڻ نه 
مطلب جو . هئي، ته ورאئجي نه، ۽ كپڑي ۾ وٺندي پڻ صرفو نه كجي، پوِء َمُر هارجي پوي ۽ پاند سڻڀو ٿئي

  .سلطاني كارخاني مان سلوכ سان جيكي ملي، سو شكر كري وٺجي ته אڳتي ُאميد نه وڃي
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  .هڻي بنڈ ۾ رن پٹ ريڍאر، كانُ  - ۲۸۹

يعني تير هڻڻ هكڑي ريت آهي، پر  بنڈ يعني ٿلهي كاٺي، شكار ۾ مرن يا پکين کي ۽ جنگ جهيڑي ۾ كانُ 
مطلب جو אڻ ٺاهوكو . تنهن کي هن پهاكي وאرو خطاب مليڻ رڳي چريائي آهي، ۽ جيكو هڻي ڻه بنڈ کي كانُ 

  .كم كرڻ אِياڻپ جو آريکڻ آهي
  .َمنجي ُאتي جوِء، وڃي تنهن کي وسري ِرڻيَء ۽ رאئر جو سڎ جنهين کي هوِء، - ۲۹۰   

هن پهاكي جي سا معنٰي سو مطلب، يعني جنهن کي بازאر جو توڙي . رڻو يعني قرض، رאُئر يعني سركاري ڍل
وאري پهاكي ۾  ۱۰۷אهڑو ذكر نمبر . و قرض ڏيڻو هوندو، تنهن کي ڀاكر وאري جوِء به ياد نه پونديسركار ج

  .پڻ هليو آهي
  

  .روزن پٺيان عيدون، عيدن پٺيان روزא - ۲۹۱
هن پهاكي جي معنٰي توڙي مطلب سڀكو ڄاڻي ٿو، تڎهن به אيترو چوאن ٿو، جو دنيا جو سدאئين אهو ڌرم آهي، 

  .سک پٺيان ڏک بيٺو ئي آهيجو ڏک پٺيان سک، 
  

  .رُت ڏسي ُرمي هڻجي - ۲۹۲
جي  تيعني אوزאر آهي، معنٰي پهاكي جي هيَء آهي، جو ضرور ِءُرمي ماڻهوَء جي بت مان رت كڍڻ جي شي

وقت، جاتي رت هئي ُאتي ُرمي هڻي رت كڍجي؛ پر جاتي رت ٿورو هوندو، ُאتي ُرمي لڳندي، ته مورڳو زيان 
مطلب جو جانور يا ماڻهوَء تي ُאن جي پڄنديَء سارو بار رکڻ  .هنڌ ُرمي هڻڻ كار نه آهيٿيندو؛ تنهنكري אهڑي 

تنهن تي چار مڻ رکبا، ته مرندو يا چيلهه ڀڄنديس، ۽ جي سهندو . کپي؛ جهڑو هكڑو وهٹ ٻه مڻ بار کڻي سگهي
  :جهڑو فارسيَء ۾ آيو آهي. بار هوندس، ته کڻي منزل تي رسائيندو، ۽ سکيو هلندو

   ه کمتر نهند بروي بار،ک خر
  .برهه آسوده ميکند رفتار

  گڎهه جنهن تي ٿورو بار رکبو، 
  .وאٽ ۾ آرאمي هليو ويندو

  ز  
  

  .ه كجهينيري الِء ٻكري ز - ۲۹۳
هي، جهڑو آگهرج مهل ٻكري كهڻ אهڑي جيرو ٻكريَء جي بت ۾ ننڍڙو لنڱ آهي، يعني رڳي جيري الِء زيرو؛ 

جهڑو فارسيَء وאرو  .تنهنكري ٿوري مطلب كاڻ گهڻو زيان كرڻ نه گهرجي هكڑيَء سر الِء سڄو گهر ڊאهڻ؛
  :چوي ٿو

   دאدم که هيزم شکن، ہترא تيش
  .نگفتم که ديوאر مسجد بَکن

  تو کي وאهولو ڏنم ته ٻارڻ جي كاٺي ڀڃ، 
  .نه چيم ته مسجد جي ڀت ڊאهه

  
  .زאالن ڌאوڻ، مردאن کاوڻ - ۲۹۴

کي گهرجي، جو وهنجڻ تي ويرم ٿوري الئي، يعني جلد وهنجي؛ سو كو  ڌאوڻ يعني وهنجڻ، يعني زאل جي ذאت
 ته وهنجڻ وير كي لنڱ ضرور אگهاڙא ٿيندس، ۽ زאل کي אگهاڙو رهڻ مناسب نه آهي، ۽ مرد کي پڻ کاڄ کائيندي

  .مطلب جو زאل کي ستر جو، ۽ مڑس کي ڦڑتائيَء جو سعيو گهرجي. ويرم نه كرڻ گهرجي
  س  
  

پرאيائين پور، אڳي کان هن جو ڀنجهر نه ُڀريو، هوَء وڃي ٿي وهلور،  ڻ سورאئت سان אوريو،سورאئتڻ سور א - ۲۹۵
  .به אڳرو
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، אوريو يعني ڳرهيو، ڀنجهر نه ڀريو هي אصطالح آهي سورאئت يا سورאئتڻ يعني ڏکويل، אڻ سورאئت يعني بيدرد
ک وאري کي بيدرد אڳيان حال ڳرهڻ پهاكي جو مطلب هي آهي جو ڏ. نه ٿيو، وهلور يعني هيڻو ٿي ويو يعني אثر

  :جهڑو سمن چيو آهي. نه ٿيندو مان فائدو كو
  سمن پر گهر جائكي دک نه كهيئي روِء،

  .وِءڀرم گوאوڻ َאپنا ونڈ نه ڏيوي ك
  سمن پرאئي گهر وڃي روئي ڏک نه ٻڌאئجي، 
  .پنهنجي لڄ وڃائبي، ورهائي كو نه ڏيندو

  :۽ فارسيَء وאري پڻ چيو آهي
   نباشد همچو من، تا ترא حالي

  .حال من باشد ترא אفسانه
  . جاسين مون جهڑو حال نه هوندِء

  .منهنجو حال تو אڳيان آکاڻي هوندي
  

  .كسنگ ٻوڙي ،سنگ تاري - ۲۹۶
سنگ يعني אشرאفن جي صحبت، كسنگ بڇڑي صحبت؛ مطلب جو پهاكي وאري چڱيَء صحبت کي سارאهيو  

  :فارسيَء وאري چيو آهي. ت אهڑي آهي جهڑو پارس جو پاسوآهي؛ تنهن تي سياڻا چوندא آهن جو چڱي صحب
   آهن چو بپارس آشنا شد،

  .شد في אلفور صورت طال
  پارس سان جڎهن لوهه سينڌو ٿيو، 

  .سگهو سون جو روپ ٿيو
  :۽ بڇڑيَء صحبت جي گال ٿو كري، تنهن تي هنديَء وאري چيو آهي

  ماري مرون كسنگ كي كيلي پاس جيون ٻير، 
  .אوهه چيرئي سائين كسنگ نه ميڑ אوهه جهولي

  ، يرٻگ جو ماريو אئين مرאن، جئن كيوڙي وٽ كسن
  .هوَء لڎي، هو چيرجي، ڌڻي كسنگ نه مالِء

  
  .سچ جي ٻيڑي لڎي لڎي پر ٻڎي كين – ۲۹۷

جهڑو فارسيَء . هن پهاكي جي معنٰي پڌري آهي، مگر سندس مطلب هي آهي جو سچ کي كڎهن ڊپ كو نه آهي
  :وאري چيو آهي

  .سچ کي ڦِٹاڻي نه آهي  .رאستي رא زوאلي نيست
  .وאري پهاكي ۾ پڻ هليو آهي ۳۱۳אهڑو ذكر نمبر 

  
  .گهڻو ُאڀامي ،سکڻي كني - ۲۹۸

ه تي كني، هكڑو ٺكر جو باسڻ آهي، جنهن ۾ غريب ماڻهو رڌن، سا جيكڎهن چانورن يا ٻيَء شيِء سان ڀري باه
َאن ٿورو هئي، ته باهه جي زور سان سندس پاڻي گهڻو  چاڙهجي ته پوريَء طرح رجهي؛ پر جيكڎهن منجهس

تنهن وאنگي ماڻهو پڻ جيئن אشرאف ۽ وهيون هوندو، تيئن سهمي سهمي هلندو؛ جيئن لچ ۽ ولهو هوندو . ڦڦكي
  :تنهن تي كبير صاحب جو وچن آهي. تيئن ٹيڳر گهڻي كندو
   ر ڇو ڇا گهٹ ٻولي؛كهت كبي

  .ڀريا هوئي سو كٻهون نه ڏولي
  حب چوي ُאوڻو دلو پاڻيَء جو ڇلكي، كبير صا

  .ڀريل هئي سو كڎهن نه ڇلكي
  

  :َستي ٿي سيڎאئي، َلنڈي ٿي کائي - ۲۹۹
آهي جو زماني جي هلت موجب كنهن وقت ستي يعني אشرאف عورت، سيڎאئي يعني نهاري ۽ سكي، مطلب هي 

  :אشرאفن الِء بک ۽ كميڻن كاڻ ڍئو آهي، جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي
   به زير پاالن؛ حزي شد مجروאسپ تا
  .مي بينم ن همه در گردن خريطوِق زر

  ڀلو گهوڙو پالڻ هيٺ ڦٹيو، 
  .سون جا ڳٹ گڎهه جي سسيَء ۾ ڏسان ٿو

  
  .ِسُر ڏجي، پر ُسر نه ڏجي - ۳۰۰
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ِسُر يعني مٿو يا سسي، ُسر يعني دل جو ڳجهه، معنٰي هيَء آهي جو دل جو ڳجهه سڀ کان وאڌو لكائڻ کپي؛ بلك 
  :تنهن تي هكڑو مثل آيو آهي. نه آهي؛ پر ڳجهه نه ڏجي ؤكڎهن سر وڃي ته ڀجي

کان وאڌو سياڻپ هيَء אٿي، جو دل جو ڳجهه پنهنجي سڳيَء پياري هكڑي بادشاهه کي كنهن سياڻي چيو، جو سڀ 
منهنجي بادشاهه אن ڳالهه جي چكاس الِء پنهنجي زאل کي چرچو كري چيو جو فالڻو وزير . جوِء کي پڻ نه ٻڌאئج

אها ڳالهه ٻئي کي ٻڌאئڻ کان جهلي ڇڎيانس؛ پر ُאن وزير جي جوِء . چئي ۾ برאبر نٿو هلي تنهن کي مارאئيندس
جيكس رאڻيَء جي ساهيڑي هئي، تنهن پنهنجيَء ساهيڑيَء جي مڑس جي الِء אها ڳالهه ساهيڑيَء کي ٻڌאئي چيو جو 

وزير אها ڳالهه . ٹكي؟ تنهن پنهنجي مڑس کي ٻڌאيو پر אهڑي ڳالهه ُאن جي دل ۾ كٿان. ٻئي کي متان ٻڌאئين
ڏسو جو رڳو چرچو . سچي ڄاڻي دل کي چيو جو پاڻ مرندي كهڑא سيڻ، ۽ وقت ڏسي بادشاهه کي مارאئي ڇڎيائين

  :تڎهن پهاكي وאرو سچ كين ٿو چوي؟ فارسيَء وאرو پڻ چوي ٿو. كري دل جو ڳجهه ٻڌאئڻ تنهن جو هي ڦل آهي
   يار جاني هم مگو، تا توאني رאِز دل با

  .کن ہيار رא ياري بود אز ياِر אنديش
  ؛ِءيار کي به نه ٻڌא جاني جاسين ٿي سگهي ته دل جو ڳجهه

  .هوندو تنهن يار جي يار کان ڊڄ يار کي به كو يار
  .سكن گڎ آال ٻرن - ۳۰۱   
. هڑو به سڑي وڃيپهاكي جي معنٰي هيَء آهي، جو هكڑي سكي وڻ کي باهه لڳي ته ڀرسان آلو وڻ نه ٻرڻ ج 

  :تنهن تي هكڑو مثل آهي. يو مڑس پڻ گال هاب ٿئڱتنهن وאنگي لچ جي صحبت ۾ چ
گهڻي پنڌ کان پوِء هكڑو غريب وאٹهڑو אچي ساڻس سنگتي ٿيو، تنهن . هكڑو چور جهنگ مان ڏאند چورאئي هليو

ٻنهي کي چور كري جهلي  אيتري ۾ ڏאند جا ڌڻي ۽ پيري אچي پهتا، ۽. نه هئي كا ئونمور ڌِ کي چوريَء جي سُ 
  .אِهو ڦل آهيمطلب بڇڑيَء صحبت جو . قيد كرאيائون

  
  .سوٹي هئي ساڻ، ته گڎهه گوهي نه كري - ۳۰۲

پر جي سندس ڌڻي سوٹي . گڎهه هكڑو لچو وهٹ آهي، جڎهن ڍאپي تڎهن پنڌ ۾ ٺينگ ڏئي ۽ گوهيون كري
ي، تڎهن لچائي كري، ۽ موچڑن ڌאرאن تنهن وאنگي لچو ماڻهو پڻ جڎهن سائو ٿئ. چکائيس ته گوهيون ڇڎي

  .وאري پهاكي ۾ پڻ ذكر هليو آهي ۲۴۱אن الِء نمبر . نه هلي سنئون
  

  .پو پرکجي باهه، ماڻهو تڎهن پرکجي، جڎهن كي ڳالهاِءسون پرکجي كسوٹيَء، رُ  - ۳۰۳
و ته هن پهاكي جي אکري معنٰي سڀكو ٿو ڄاڻي ۽ مطلب سندس هي آهي، جو جهڑيَء طرح سون کرو جي کوٹ

لڳي سڃاپي ۽ رپي جي کرאئي کوٹائي باهه ۾ پڌري ٿئي، تهڑيَء طرح ماڻهو پڻ جاسين ماٺ كيو ويٺو كسوٹيَء 
  :تنهن الِء فارسيَء وאرو شاهد آهي. هوندو، تاسين سندس سياڻپ אياڻپ يا چڱائي برאئي پڌري نه ٿيندي

   تا مرد سخت نگفته باشد،
  .عيب و هنرش نهفته باشد

   لهايو هئي،جاسين مڑس نه ڳا
  .سندس عيب ۽ هنر ڳجها هئن

  
  .سر کان پوِء سج ُאڀري ته وאهه نه ته ڇٹو - ۳۰۴

جو سج  ؛پهاكي جو مطلب هي آهي جو هكڑو شخص رאت جو بيمار ٿئي، تنهن کي طبيب دوא کارאئي چوي
کان אڳي مري سج ُאڀرڻ جو آسائو رهي؛ پر تنهن  ُאڀرندو، تنهن جي سوجهري ۾ دوא אثر كندي، تنهنكري بيمار

گهرج لٿي کان پوِء ملندي تنهن مان ڇا؟  ِءپوِء אن کي سج ُאڀرڻ نه אڀرڻ سان كهڑو كم؟ تنهن وאنگي جا شي. وڃي
   :تنهن تي سڌني ساڌ جو وچن آهي

  .ٻڎي مرڻ کان پوِء ٻيڑي ملي كنهن كم نه אچي  .ڏوٻ ُمئي تو كاملي كنهن كام نه آوي
  

  .سهوُ ه مُ تَسپهُو نه وسهُو، وسهُو  - ۳۰۵
تنهنكري ويريَء تي ويساهه . َسپ تي نه وسهجي، جي وسهبو ته ُمسهبو، ڇا کان جو سپ ماڻهوَء جو ويري آهي

  :تنهن الِء فارسيَء وאري جو چوڻ آهي. رکڻ مان نيٺ ڊپ آهي
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   بر توאضع هاِء دشمن تکيه کردن אبلهي אست؛
  .پاِء بوسي َسيل אز پا אفکند ديوאر رא

  وسو رکڻ אياڻپ آهي؛ ويريَء جي نياز تي ڀر
  .َאَڏ جو پيرين پوڻ ڀت کي پاڙ کان ڊאهي

   
  .سرمو سڀكو پائي، پر אک אک جو ڦير آهي - ۳۰۶

جنهن مان سونهن وڌي؛ بلك אهڑو كارو آهي، جنهن کي هٿ التي هٿ پير كارو نه آهي،  ِءسرمو אهڑي سهڻي شي
يا كوجهيَء يا چوچيَء يا كاڻيَء אک ۾ پوي  سو جيكڎهن سهڻيَء אک ۾ پوي، ته سهڻو لڳي؛ پر جي ٹيڎيَء. ٿئي

تنهن وאنگي جو كم سياڻي ماڻهوَء جي هٿان سڌري، سو ساڳيو אياڻي جي هٿان . ته نه אک سونهين نه سرمو
  .مورڳو کري

  
  .سنت سنت سڀكو چوي سنت سمنڈאن پار، َאَنُل پکي كو هكڑو ٻيا پکن كوٽ هزאر - ۳۰۷

ار، هي אصطالح آهي ته سمنڈ جي ُهن ڀر يعني אلڀ، َאنَُل پکي، هندوي سنت، ڌڻيَء جو سچو ٻانهون، سمنڈאن پ
پهاكي جو مطلب هي آهي جو . جهڑو فارسي كتاب هماُء چونكتاب چون ٿا جو سدא ُאڀ ۾ رهي ۽ سڳورو آهي، 

  .אهڑא سچيار سنت ڌرتيَء تي ٿورא بلك َאلڀ آهن
  

  .ستين لنگهڻين كتو به حالل آهي - ۳۰۸
موكل نٿو ڏئي، جو هروڀرو كو ماڻهو بخيل پيسا گهر رکي ست ويال لنگهڻ كري، ناڻو  يهن پهاكي وאرو אهڑ

وجهي، كتو کائي پيٹ ڀري، ۽ אئين به نٿو چوي ته هروڀرو كتو ئي کائي، مگر سياڻپ جو אشارو آهي جو پاڇي 
ُسكيَء جي بي  جهڑو. الچاري بک جي ويلي جي سولو قوت نه ملي، ته َאولو گذرאن كري وٺي، ته به جهل نه آهي

يا جيكڎهن ملكي كارخاني . ڊپي سفر مان پيٹ قوت پورو نه ٿئي، ته سمنڈ جو ڊپ وאرو سفر كرڻ منع نه آهي
جي نوكري كرڻ مان ڍَو نه ملي، ته جنگي كارخاني ۾ به نوكري كرڻ روא آهي، جاتي سدאئين تريَء تي سر 

  :فارسيَء وאري پڻ אهڑو אشارو ڏنو آهي. رکڻو پوي
   حيلتي در گسست، ہچو دست אز هم

  .ضرور אست بردن به شمشير دست
   حيلن کان هٿ ڇنو،جڎهن سڀن 

  .ترאر تي هٿ رکڻ ضرور آهي
  

  .سڄن پيٹان وڍيا، وڍين پيٹان سڄا - ۳۰۹
مطلب پهاكي جو  .وڍيا، يعني لچ يا ڏڏ يا نڀاڳا .سڄا، هي אصطالحي אکر آهي، يعني אشرאف يا سياڻا، يا ڀاڳ ڀريا

אهڑيَء طرح سنڌ جا ماڻهو گهڻو ٻڌא ۽ ڏٺا אٿم، پر . ي وقت ڀلن ماڻهن جو אوالد ڍال، ۽ ڍلن جو אوالد ڀال ٿينبعض
ُאهي ناال وٺڻ جي صالح نه آئي؛ مگر آڳاٹا كي ٻڌא אٿم سي چوאن ٿو، جو هكڑي پاسي نوح نبيَء جو پٹ، ۽ 

  .لنگ بادشاههيوسف ڌאرאن ٻيا يعقوب نبيَء جا پٹ، ۽ ٻئي پاسي نادر شاهه ۽ تمر
  

  .سيرو کاڌو پاتل ڦاٹي - ۳۱۰
آهي، پاتل ليسوڙيَء يا بڑ يا ٻين אهڑن وڻن جا پن گڎي ڇيتن سان ڳنڍي  ِءحلوو کاڄرو شي يرو جهڑوكسي

هي پهاكو هندوي אصطالح . جوڙجن، تن تي هندو ماڻهو کاڄ کائن؛ ۽ پاتل هيكر جوٺي ٿي، ته وري كم نه אچي
  :ٿو  ضرور؟ تنهن الِء هكڑو مثل لکان پوِء پاتل جا وري كم نه אچي سا رکڻ ڇاجو آهي، يعني سبري کاڌي کان 

نه رهيو، وكڻي  جڎهن نوشهري جي مختياركاري ڇڎي پينشن وٺي گهر آيس، تڎهن ُאٺ گهوڙא جن ۾ كم كو
مطلب جو جنهن . هكڑي دوست پڇو جو وهٹ وאنا سگها ڇو وكيئي، تنهن کي אهو پهاكو ٻڌאيم. تكڻي ڇڎيم

  .ئي، تنهن کي سانڍڻ ضرور نه آهيمان كم لٿو ۽ وري كم אچڻ جي نه ه ِءشي
  

  .سو چور ئي نه آهي جو پنهنجو جوڻيت نه سڃاڻي - ۳۱۱
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جوڻيت، ُאهو جيكو چور کي صحيح كري وٺائي، سو چور جو ويري آهي כ نه؟ مطلب جو پنهنجي ويريَء کي 
جهڑو ٻلي گهر ۾ . رهي ٿيجي مرونَء کي به سڌ  سڀكو سڃاڻي ٿو، چور ته هكڑو ماڻهو آهي، پر پنهنجي ويريَء

  :تنهن تي هنديَء جي شاهدي آهي. هئي ته كئا لكي وڃن، يا سينڱ هٿ ۾ ڏسي كانَو ڀڄن
  پسون پکي هون جانتي هِِت َאن هِِت كي بات،

  .ن ٻنڌכ تي ڏر پاتيِرکي ديک َسُكَچَت نه *
   ڳالهه ڄاڻن،َء جي مرون ۽ پکي به وير ۽ دوستي
  .کان ڊڄن َءساڌو ڏسي نه ڊڄن، ماري

 .ن ۾ عبادت كن سيب* 
  

  .سپتيو ماڻهو پرאئي مال ۾ ڀائيوאر - ۳۱۲
پهاكي وאري سپتئي ماڻهوَء کي پرאئي مال ۾ پورو ڀائيوאر چيو . سپتيو يعني پت وאرو، يا ڏيتيَء ليتيَء ۾ پورو

אري سڌאري الِء كاٿي ڌوאرو אوير سوير گهرج مهل אُ  جهڑي نه آهي پر جيكڎهن پتآهي؛ جيتوڙي ڳالهه پك 
  ويندو ته ٺلهو كين ورندو، تڎهن قياس گهرجي ته ڀائيوאر ٿيو כ نه؟

  
  .سچ سير، كاري ٻكري، אڇو کير - ۳۱۳

ته جيتوڙي כ كاريَء ٻكريَء مان نكري ٿو، هي پهاكي وאرو سچ کي ٿو سارאهي؛ جو کير هكڑي شي آهي، 
تنهن وאنگي سچ پڻ جهڑي حال ۾ هوندو، تهڑي ۾ جوکو نه אٿس؛ جهڑو سون گپ ۾ پوندو، ته به ملهه . به سو אڇو

  .وאري پهاكي ۾ هلي آهي ۲۹۷אهڑي ڳالهه نمبر . كين گهٹائيندو
  

  .ُسك ُتور کان ُٻڎ ُتور چڱو - ۳۴۱
سكائي، تنهن سك تور کان گهڻو ٿي  جو پاڻي ٿورو ٿي پوک. و يا منڈ، پهاكي جو مطلب هي آهيور يعني دفعتُ 

جيتوڙي ته سياڻا چوندא آهن جو پوک کي پاڻي ٿورو به زيان كري، ۽ گهڻو به، پر گهڻن هنڌن . ٻوڙي ته چڱو
تنهن کان سوאِء ٻوڏ وאريَء ڌرتيَء ۾ به . َكتيَء جي پوک پاڻيَء جي گهڻائيَء کان ٻڎي، ته אن ڌرتيَء ۾ چيٹ ٿئي

تنهنكري ڄاڻجي ٿو جو پهاكي وאرو . ٻيا ُאپچن؛ ۽ جاتي سوכ ٿئي ُאتي وאري ۽ مٹيمڇي، لوڙهه، پٻڻ، ُكَم ۽ 
  .سچو آهي

  
  .سياري جي سَوڙ سڀكو پاڻ ڏي سيري - ۳۱۵

. ي ۾ سيَء الهيندڙ آهنبعضي ماڻهو هن پهاكي ۾ سياري جي باهه پڻ چوندא آهن، پر سوڙ توڙي باهه ته سيار
. و مائٹ توڙي يار توڙي كو ٻيو ته سڀكو پنهنجو سک ڳوليتنهنكري مطلب هكڑو نكري ٿو سو هي آهي، ج

  :جهڑو אردوَء وאري چيو آهي
  مادر، پدر، برאدر، فرزند، يار و زن، 

  .سڀ سک كي هين سنگتي ٹك سمجهه وي سجن
   يار ۽ جوِء،ماُء، پيُء، ڀاُء، پٹ، 

  .مڑئي سک جا ساٿي آهن ڙي يار كي سمجهه
  

  .ه ڳيهجيسڄڻ سڄي ٻانهن ڏئي ته سڄي ن - ۳۱۶
جو نكو ٻانهن كنهن جي وאت ۾ ڏئي،  ڇا کان هن پهاكي جي سڄي عبارت گهڻو كري אصطالحي אشارא آهن؛ 

روسو رکي كا وٿ يا كو كم سپاري، ته אن مگر مطلب هي آهي جو كو شخص ڀ. نكو ٻانهن كنهن جي ڳيهي
  .كندو كو نهي ويساهه ت۾ خيانت يا كپت، يا ويساهه گهاتي نه كجي، نه ته אڳ

  
  .سچ مرچان، كوڙ ڳڑ، پير پيسا، جوِء ُگر ُ - ۳۱۷

، جن کي سچ نه ٿو نكري، رڳو بيدينن ۽ بخيلن ۽ گانڈن جي گال ۾ آيو آهي هن پهاكي مان ٻيو نرאلو مطلب كو
  .مرچن وאنگي كڑو لڳي ۽ كوڙ ڳڑ گهاِء مٺو، ناڻي ۽ جوِء کي مرشد كري پوڄن

  
  .سيئي چڱا جن گهڻي ڇاهههاري ۾ به سياري ۾ سي ئي چڱا جن گهڻي باهه، אون - ۳۱۸
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جهڻ گهڻي هن پهاكي وאري جو مطلب هي آهي، جو جنهن جي گهر سياري ۾ باهه گهڻي ۽ אونهاري ۾ ڇاهه يعني 
وאري  ۳۱۹ تنهن جو بيان ۽ هن پهاكي جو جوאب نمبر. هوندي، سي سکي رهندא؛ پر سک سڀ دولت جو کيل آهي

  .پهاكي ۾ هلندو
  

  .אونهاري به سي ئي چڱا جن کي كي آههچڱا جن کي آهه،  سياري به سي ئي - ۳۱۹
پهاكي کي جوאب ڏئي ٿو؛ ۽ چوي ٿو جو جنهن  يوאر ۳۱۸كي آهه يعني كي دولت آهي، هن پهاكي وאرو نمبر 

کان جو باهه توڙي جهڻ ته ٿوري ملهه وאريون شيون  ڇا. کي دولت آهي سو אونهاري توڙي سياري ۾ سکي رهندو
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. کي سڀ نعمتون سڻوليون آهن آهن، پر دولت وאري

   بگرما و به سرما در بهار אست،
  .کسي کش دولت و אقبال يار ست

  ُאونهاري سياري ُאن الِء بهار آهي، 
  .جنهن کي دولت ۽ ڀاڳ همرאهه آهي

  
  .سڳا سي ئي سيڻ، جنين پکا אوڏڙא - ۳۲۰

هيَء آهي، ته جو پاڙوسي سو وڏو مائٹ؛ مطلب  پهاكي جي معنيٰ سيڻ يعني مائٹ، پکا ويجهڑא يعني پاڙوسي، 
  :جهڑو فارسي پهاكو آهي. جو مائٹ ُאهو جو دوست

  .ڀاُء אهو آهي جو دوست هجي  .برאدر همان باشد که يار باشد
  

  .سلو سو، جو אنگورين ڀلو - ۳۲۱
  :تي فارسيَء وאري به چيو آهيتنهن . ڻن وאرو هوندو، سو وڏ پڻ ۾ پڻ سڌرندومطلب ته جو ماڻهو ننڍپڻ ۾ لڇ

   هرکه در خورديش אدب نکند،
   بر خوאست؛ ردر بزرگي فالح ز

   چوب تر رא چنانکه خوאهي پيچ،
  .نشود خشک جز به آتش رאست

  جيكو ننڍپڻ ۾ אدب نه كندو، 
  وڏپڻ ۾ ڀالئي وٹانس ُאٿي ويندي؛ 

   لي كاٺي جئن وڻيئي تئن موڙ،آ
  .سكي باهه ڌאرאن سنئين نه ٿئي

  
  .سوڙهي سياندري وهنوאر نه كجي - ۳۲۲

پهاكي وאرو مائٹيَء ۽ . سوڙهو سياندرو، אکرن جي معنٰي ويجهي حد، مگر אصطالحي معنٰي مائٹي يا دوستي
وאپار جي كم ۾ هكڑي نه ٻئي وقت ڇكتاڻ هلندي، دوستيَء ۾ وאپار كرڻ کان جهلي ٿو، سو سچ آهي؛ جو 

ِء هكڑي ڌر سانگو كري ُאهو حق ڇڎيندي، ته حق ٻڎندس؛ تنهن پو. جنهن ۾ وאجبي حق سڀكنهن کي ڇكڻو پوي
  :تي هكڑو ڏٺل قصو ياد آيو אٿم، جو هيٺ لکي ڏيکاريان ٿو

رپيا خرچ ) ۱۵۰۰( ؤس نڌوאڌ ڀائيوאر ٿي پندرههالل ۽ بدر جي پاڻ ۾ ويجها ۽ نازכ مائٹ آهن، تن ٻنهين پاڻ ۾ א
אها . نجهانس پيدא ٿيندو، سو אڌ كري ورهائيندא رهندאكري هكڑي ڏهاڙي کٹندڙ ڳڌي؛ هن אنجام تي ته جيكي م

بدر جي هٿ ۾ رهندي هئي، مگر جيكي پيدא ٿيندو هو، سو بدر سال بسال يا مهيني سر مهيني گهر ويٺي  ِءشي
אيتري ۾ هالل کي هكڑي ٻه אهڑي حركت . אن طرح چار پنج ورهيه سندن وهنوאر هليو. هالل کي پهچائيندو هو

تڎهن الچار ٿي ڀائيوאري نبيرڻ الِء . پنهنجو نقصان ڄاتائين اروپي) ۱۵۰( ؤڏيڍ س) ۱۰۰( ؤس معلوم ٿي، جنهن ۾
پر بدر کي אن طرح . رٿ كيائين، ۽ ڀانيائين جو شاهوكارن جي دستور وאنگي کري کاتي ڀائيوאري نبيريان

جيكي هالل سان َڀَت  אن باب ۾. نبيرڻ نه وڻيو، ۽ ڀانيائين جو هالل کي دربدر رالئي رقم سموري ڳيهي وڃان
پر نيٺ هالل ويچاري کي . رڌאئين، ۽ هالل سان ڳالهايائين، جي אهي سڀ لکان، ته جيكر هكڑو نرאلو كتاب ٿئي

تنهن אڳوڻي نقصان کي وساريو، ۽ هن مهل پڻ قريب ٻن سون روپين جي ڏٺي وאئٺي . پنهنجي لڄ لكائڻ پيئي
  :پڻ چوאن ٿو جو پهاكي وאري سچ چيو آهي אهو تماشو ڏسي آٌء. كس کائي ڀائيوאري نبيريائين

  
  .يل ماڻهوَء مان كين ٿئيٹِ سڑئي گهوڙي ۽ پِ  - ۳۲۳
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. گهوڙو چئجي، سو دوאئن سان پڻ سڌري كيننهن کي سڑيو تجنهن گهوڙي کي مڇر کائن ۽ אن زهر کان سڑي، 
ته جو ماڻهو كنهن جي دل کان  نه آهي؛ ڇا تنهن ۾ كو ڦير كو. يل ماڻهوَء کي پڻ אهڑو ڄاڻي ٿوٹِ پهاكي وאرو پِ 

  :فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. ڏکوئيندو، ته ڏکويل جي دل مان پٹ نكرندي، سا جائي אثر كندي
   چه نيکي طمع دאرد آن بيوفا؟
  .که باشد دعائي بدش אز قفا

  ڀالئيَء جي اللچ אهو كالل كئن رکي؟ 
  .جنهن جي پٺيان پارאتا هوندא

  
  .يَء ُپٹ کودڙوكري سينگار، ته به کودڙ ؤس - ۳۲۴

 ئي אشرאفمطلب هي آهي، جو كميڻو ماڻهو چڱي پوشاכ كِ . אکرن جي معنٰي سولي آهي، جا سڀكو ڄاڻي ٿو
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. بلك منهنجو چوڻ هي آهي جو ُאن پوشاכ کي خوאر كندو. كين ٿي سگهندو

   نا سزאئي که خرقه در بر کرد،
  .جامئه کعبه رא ُجِل خر کرد

  ئق جنهن گودڙي پهري، ناال
  .تنهن كعبي جي كپڑي کي گڎهه جي ُجهل كيو

  
  .به َپَٹن ۾ آهن سهڻا ٹوهه - ۳۲۵

پهاكي . ٹوهه هكڑو جهنگلي ول جو ڦر آهي، جو ڏسڻ ۾ گدري کان پڻ سهڻو، ۽ کائڻ ۾ אيرئي کان به كوڙو
، يا אشرאف، يا چڱو مڑس وאري جو مطلب هي آهي، جو شكل جو سهڻو ماڻهو ڏسي نه ڄاڻجي ته هروڀرو سياڻو

  :هن تي فارسيَء وאري چيو آهيتن. هوندو؛ جو متان ٹوهه وאنگي אندر ٻاهرو هئي
 אست؛ سيرت زيباور درو تאس نه هر که به صورت نيکو

  .کار بمغز אندرون אست نه به پوست بيرون
  نه سڀكنهن سهڻي ۾ موچارא لڇڻ آهن، 

  .نكم אندرئين مغز سان آهي، نه ٻاهرينَء کل سا
هو ويس فاقيرو كري، ۽ אندر ۾ دنيا جا ڌنڌא ۽ كپت سانڍيو وتي، سو درويش هن پهاكي الِء هي چون، ته جو ماڻ

  :جهڑو گورو نانك شاهه جو وچن آهي. ٹوهه جهڑو آهي، ۽ אهڑي کي پرلوכ ۾ ڏאڍא ڏک ملندא
  بيک دکاوي جڳت ُكون؛ لوكن ُكون وس كين،

  .אنت كال كاتي كٹي باس نرכ ۾ لين
  مڃائي،ان کي ويس ڏيکاري، ماڻهن کي جه

  .۾ پوي ڳمرڻ مهل كاتيَء سان وڍجي نر
  

  .سڀكا ٻكري پنهنجي پائي ٹنگجي - ۳۲۶
. نه ٹنگي پر هكڑيَء جي کل الهڻ الِء ٻيَء کي كو. کل الهڻ الِء پير کان وٺي ٹنگي ،كاسائي ٻكريَء کي ُكهي

  :ديَء وאرو چوندو آهيجهڑو هن. دولوڙين  ئي تنهن وאنگي ڏوهه جي ثوאب، ته جيكو كندو سو
  .هي هٿ كري سو هي هٿ لوڙهي هٿون هٿ فيصلو  .אُِه َكُر كري سو אُِه َكُر پاوي هاٿون هاٿ نبيرא

  
  .سڃا عاشق ڀيٹو دي آچار - ۳۲۷

آهي، جهڑو پانڈي يا ڀاڙي؛ پر مطلب هي آهي جو دولت ڀيٹو يعني كڃريَء جو پانڈي، دولت بنا عاشق ٿيڻ אهڑو 
  :تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. كو كم پورو نه ٿيندوڌאرאن 

  .کنڀن بنا پکي، ڦر بنا وڻ، در بنا گهر، دولت بنا عاشق  .خانه بي در، عاشق بي زر مرغ بي پر، درخت بي بر،
  

  . موٹي، ته كتن هاب ٿئي ستي لكڑن کان - ۳۲۸
گڎ ساڙينديون هيون، تن کي ستي هندستان ۾ كي زאلون مڑس جي مرڻ مهل پاڻ جيئرو مڑس جي ميٿ سان 

و، يا بدنام؛ تنهن وאنگي رچوندא ها؛ كتن هاب يا كتن جو کاڄ هي אصطالح آهي، جنهن جو مطلب آهي گال
אهڑي الِء . ن جو تاُء ڏسي ڀڄي ته ُאن ستيَء وאرو لقب مليسهكڑو سورهه دم هڻي جنگ ڏي هلي، ۽ אڳيان ترאر

  :فارسيَء وאري پڻ چيو آهي
   ني تو در جنگ پشت،يکي رא چو بي

  .بُِکش گر عدو در مصافش نکشت
  جڎهن هكڑي کي ويڑهه ۾ پٺيرو ڏسين، 
  .ُكهُه، جيكڎهن ويريَء ويڑھ ۾ نه كٺس
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  .چوندو جئن، ٿيندي تئن سينَء، كبي كئن، َسَٻر سان - ۳۲۹

ان دنگ جو سٻر، ڏאڍو ماڻهو، سينَء يعني دنگ، پهاكي جي معنٰي هيَء آهي، جو هكڑي هيڻي ۽ ڏאڍي جي وچ
رڳڑو هوندو، تنهن جو نبيرو هروڀرو ڏאڍي جي چوڻ تي ٿيندو؛ تنهنكري گهرجي، جو پاڻان ڏאڍي جو چوڻ 

  :تنهن تي فارسي بيت آيو آهي. ه پاڻ الِء ڇيئو وهائڻو آهيمڃيندو رهجي، نه ت
   خالف رאِء سلطان رאِء ُجستن،
  .بخون خويش باشد دست شستن

  ڳولڻ،  بادشاهه جي صالح کان אبتڑ صالح
  .پنهنجي رت سان هٿ ڌوئڻو آهي

  
  .سي אڍאئي، سي ساڍא ٻه - ۳۳۰

وאري پهاكي ۾ بيان ٿيو آهي؛ ۽ هن پهاكي جو مطلب پڻ ڏڏن  ۳۱۵ساڍن ٻن ۽ אڍאئن ۾ אيترو ڦير آهي، جيترو 
سياڻي کي گهرجي، جو אهڑي ڏڏ جي صحبت کان پاسي رهي، ۽ نه سمجهي ته . جي بي سمجهي ڏيکارڻ جو آهي

  :تنهن تي هكڑو فارسي مثل آيو آهي. انئس سکندو، پر شال هي سندس سنگت مان کري نهكو ک
   کرد،يخري رא אبلهي تعليم م

   بر אوبر صرف کردي عمر دאئم؛
   حکيمي گفت אي نادאن چه کوشي؟
   .درين سودא بترس אز لوم الئم
   نياموزد بهائيم אز تو گفتار،
  .تو خاموشي بياموز אز بهائم

  . هكڑي گڎهه کي ٿي سيکاريوهكڑي אياڻي 
   وڃايائين؛سدאئين אن تي ڄمار ٿي 

   سياڻي هكڑي چيس ڙي ڏڏ ڇو ٿو سعيو كرين؟
  .کان ڊڄ ڻهن سودאَء ۾ مٿي هڻ

   کان ڳالهائڻ نه سکندو؛ مرون تو 
  .ٺ سکاتون مرونَء کان م

  
  .ڌكن، لوهر جو هكڑو ڌכ ؤسوناري جو س - ۳۳۱

تنهن وאنگي ڏڏ . ، ُאهو كم لوهر هكڑي ڌכ سان كري سگهيڌכ هڻڻ سان ٿئي سؤجو كم سوناري جي 
  .ماڻهو جيكو گهڻي ڏאکڑي سان مس كري، سياڻو אهو كم אشاري سان אكالئي

  
  .سياڻي אڳيان رئڻ، אکين جو زيان - ۳۳۲

تنهن الِء هكڑو . هڻ אجايو آهيريعني سياڻو ماڻهو رڳو ڳالهه كرڻ مان حال سمجهي، تنهن جي אڳيان روئي حال ڳ
  :ل آيو آهيمث

هكڑيَء زאل جي وڏور ڌيَء كنوאري هئي؛ تنهن جي پرڻائڻ الِء مڑس کي سعيو كيائين ۽ ڌيَء کي چيائين جو 
مطلب جڎهن پهاكي وאرو . تنهن چيو جو אبو سياڻو آهي، ويٺي به ڏسي ٿو جو وڏي آهيان. اِء ڏسييُאٿي بيهه ته پ

و ڄاڻندڙ ۽ وאئسندڙ آهي، سو אنسان جو حال ري ڀ ڳالهه جتڎهين ڌڻي، جو س ،سياڻي ماڻهوَء کي אيترو سارאهي ٿو
  :چئي نه ڄاڻندو ڇا؟ تنهن تي گرو نانك شاهه جو وچن آهي

  .ڳجهه ڄاڻندڙ سائين ري چيو حال ڄاڻي  .אنتر جامي پورک سوאمي אڻ بولت هي جانت حال
  

  .ُستي شينهن کي آڱر نه ڏجي - ۳۳۳
لنگهي وڃبو ته شينهن كين چوندو؛ پر جيكڎهن آڱر ڏبيس  هون هوري هوريني شينهن ستو پيو هئي، אتاكاٿ

تهڑيَء طرح وساڻل جهيڑي کي پڻ ستل شينهن ڄاڻي ڳرهانس پاسو كجي ۽ . يعني ُچَر كبيس، ته جائي وڙهندو
  .س ته منجهانس جيكا سا ڏאٻوڇي ٿينديبجي چور

  
  .جو هوكو ڏئي سڀكو پنهنجي هٹيَء - ۳۳۴

پهاكي جي معنٰي هيَء . “ُكَهَر كوسا”אرو جهولي کڻي هوكو ڏيئي چوي، ڑو ُكَهَرن جي وكڻڻ وهوكو، سڎ جه
آهي جو لوڻ وكڻڻ وאرو لوڻ جو هوكو ڏيندو، ۽ کنڈ وكڻڻ وאرو کنڈ جو؛ تنهن وאنگي אشرאف کان אشرאفت جو 

  :هكڑو مثل آيو آهيتنهن تي . ٿيندو ۽ لچ کان لچائيَء جو  كم
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چڑهيو، אوچتو هكڑو مسخرو ُאن ٻيڑيَء ۾ ويٺل هو، تنهن هن  هكڑو אشرאف ماڻهو پتڻ لنگهڻ الِء ٻيڑيَء ۾
تنهن کي . אشرאف سان گهڻيون چٿرون كيون، پر אشرאف كين كڇو؛ ُאٹلو لهڻ مهل ڳرאٹڑي پائي موكاليائينس

تن کي چيائين ته هن پنهنجو الئق كيو، مون پنهنجو . ا ٿي ٺهيڏسي ٻين چيو، جو אهڑي لچ سان אهڑي خوشامد ڇ
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. والئق سڃات

  .سڀكو پنهنجي الئق جهڑو كري  .هر کسي آن کند کہ الئق אوست
  

  .سكو كاٺ ٻه پاسا ڀڃي - ۳۳۵
ڀر سمهبو ته ساڄو ڀڄندو، جي کٻي ڀر سمهبو ته کٻو؛ تنهن وאنگي بخيل ۽ بي ڌرم سكي كاٺ تي ساڄي پاسي 

. ري سياڻي کي אهڑيَء صحبت کان پاسي رهڻ گهرجيتنهنك .ماڻهوَء جي صحبت مان لوכ پرلوכ جو جوکو آهي
  :فارسيَء وאرو پڻ چوي ٿو

   که אز אو نفع نه دنيا و نه دين אست، سآنک
  .بگريز אزو گرچه شهي روِء زمين אست

  جنهن ماڻهوَء مان نه دنيا جو نه دين جو فائدو آهي، 
  .جي سڄيَء دنيا جو رאجا آهي، ته به کانئس ڀڄ

  
  .ٻلي حج چڑهي ست كئا کائي، - ۳۳۶

رڳو مثل آهي؛ نا ته كاڏي ٻلي كاڏي حج وڃڻ، مگر هن پهاكي وאري ٻليَء جي حج وڃڻ جي ڳالهه آندي آهي سو 
مطلب هي آهي ته جي ماڻهو אندر ۾ پاپ رکي ٻاهرאن ماڻهن جي ڏيکارڻ الِء ڊگهي عبادت كن، تن کي ٹوكجي 

    :و آهيجهڑو فارسيَء ۾ آي. پر אهڑي عبادت مورڳو گناهه آهي. ٿو
   کليد در دوزخ אست آن نماز،
  .که در روِء مردم گذאري درאز

  אها نماز دوزخ جي در جي كنجي آهي، 
  .جا ماڻهن جي ڏيکارڻ الِء ڊگهي پڑهين

  ش  
  

  .شكر كر صحيح، ته توئي سان ُتوه ٿئي - ۳۳۷
جي شكرאنه كرڻ جي توه يعني مهرباني؛ پهاكي جو چوڻ وאرو ڌڻيَء جو ويساسي ٻانهو ڏسجي ٿو، جو ڌڻيَء 

. جو شكرאنه كرڻ وאري تي ڌڻي گهڻي مهرباني كري بخششون كندو آهي ،אها ڳالهه سچ آهي. ساک ٿو كري
  :فارسيَء وאري پڻ چيو آهي

  ترא مال و نعمت فزאيد ز شکر، 
  .ترא فتح אز در در آيد ز شکر

  شكر كرڻ مان تنهنجي دولت ۽ مال وڌي؛ 
  .شكر كرڻ کان تنهنجي سوڀ ٿئي

  
  .شينهن אڳيان لكڑي אڇلڻ سولي، پر وري کڻڻ אولي آهي - ۳۳۸

جيكڎهن كو شخص شينهن جي אڳيان كاٺي ُאڇلي، ته ُאڇلي سگهي؛ پر وري אها كاٺي کڻڻ كم گهري؟ تنهن 
. يوאنگي پاڻان ڏאڍي אڳيان ڳالهه كرڻ سٿري آهي، پر جيكڎهن پوري نه هئي ته سندس پورאئو אهنجو آه

  :فارسيَء وאري جو چوڻ آهي. אڳيان ڳالهه كجي، ته אڳ پوِء ڳڻي كجي، نه ته ماٺ ڀلي تنهنكري گهرجي جو ڏאڍي
   .ندאرد کسي با تو نا گفته کار
  .و ليکن چو گفتي دليلش بيار

 جاسين نه ڳالهايو אٿي، تاسين كنهن جو توسان كم نه آهي، 
  .پر جڎهن ڳالهايئي تڎهن پورאئو آڻ

  
  .א، چور نه ڏيکيا ته ڏيک سونارאشينهن نه ڏيکيا ته ڏيک ٻالڙ - ۳۳۹

نه نكري ٿو، مگر جهڑوكي ٻلي ۾ گهڻا آريکڻ شينهن جا آهن، تهڑو سونارو  هن پهاكي مان ٻيو ڌאر مطلب كو
جو سونارو ماُء ڀيڻ جي مڻئي مان به نه  سياڻا چوندא آهن،. پي ۾ مٺ گڎڻ الِء پڌرو آهيپڻ چوريَء يعني سون رُ 

  :گسي، هكڑو مثل ياد آيو אٿم
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اري جو مختياركار هوس، تن ڏهاڙن ۾ رאڻاهوَء مكان ۾ بيکي نالي سوناري کي عينك جي ڇلي جوڙڻ الِء ن
تڎهن کلي . بدرאن مزوري وאڌو ڏيندوسانِءچيومانس جو منجهس مٺ نه گڎج، ته אن جي . ٿوري چاندي ڏنيم

جاسين ُאهو كم نه كريون،  کان جو چيائين، جو ڏهوڻو پورهيو ڏيندين، ته به مائٹن جي َپر كين ڇڎينديس، ڇا
هاڻي ويچار کپي ته جڎهن سونارن کي אها پك آهي، تڎهن پهاكي وאري جي خيال ۾ . تاسين بركت نه پوي

  كهڑو ڦير آهي؟
  ص   
  

  .صبر جنين سينڱ، تير نه گسي تن جو - ۳۴۰
پڻ چيو فارسيَء وאري . هن پهاكي وאري صبر کي سارאهيو آهي، يعني جو صبر كندو سو مطلب کي پهچندو

  :آهي
  به صبري َتوאني رسيدن به کام؛

  .به آهستگي صَيد آيد بدאم
  صبر سان مرאد کي پهچي سگهندين، 

  .ر سان شكار ڦاهيَء ۾ אچيصب
  .وאري پهاكي ۾ پڻ هلندي ۳۴۱אهڑي ڳالهه هيٺ نمبر 

  
  .صبر وڏو ٹول آهي - ۳۴۱

ر کي سارאهي ٿو؛ سا ڳالهه سچ آهي، جو وאري پهاكي وאنگي صب ۳۴۰ٹول يعني وٿ، هن پهاكي وאرو پڻ نمبر  
سياڻا چوندא آهن ته جن کي صبر جهڑي وٿ ڌڻيَء ڏني آهي، تن کي ڄاڻ حكمت بخشي אٿس، ۽ بي صبر אن 

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. حكمت کان پالها آهن
   گنج صبر אختيار لقمان אست،

  .هر که رא صبر نيست حكمت نيست
  ي آهي،صبر جي گنج لقمان جي قدرت جهڑ

  .جنهن کي صبر نه آهي، تنهن کي حكمت ناهي
  

  .صالحين شينهن ٻجهن، كم كرهين نه ٿئي - ۳۴۲
و، مطلب جو ميٺ محبت سان جهڑو كم ڇٹندو، تهڑو جهيڑي سان نه ٿيندو؛ جهڑيَء طرح شينهن يعني جهيڑ ہَكرَ 

. رئي مارאئي بنا نه رهيجي ٻچي کي چيتاري ڌتاري پڃري ۾ پايو وتن، پر ويڑهه سان جيكر אهو ساڳيو ما
  :فارسيَء وאري چيو آهي

   به شيرين زباني و لطف و خوشي،
  .توאني که پيلي به موئي کشي

  مٺي زبان ۽ موچارאئيَء ۽ سرهائيَء سان، 
  .هاٿيَء کي وאر ۾ ٻڌي سگهين

  
  ظ

  
  .ظلم قائم آهي، كندڙ قائم نه آهي - ۳۴۳

پر ظلم كندڙ يعني . و نه آهي، تنهنكري قائم رهي ٿوظلم هكڑو فعل آهي، تنهن جو نالو جهان مان وڃڻ ج
مگر ظالم جي گال جي ڄمار . کان جو غريبن جي پٹ ظالم الِء پاڙ پٹيندڙ آهي ؛ ڇاظالم جي ڄمار ٿوري آهي

  :جهڑو فارسي بيت آهي. سنديس ڄمار کان وڏي آهي، جا سندس مرڻ کان پوِء به رهي ٿي
  نماند ستمگار بد روزگار، 

  .لعنت پائدאربماند برא و 
  ه رهي؛ ظالم بڇڑو ڳچ ڏهاڙא ن

  .رهي نمٿس لعنت سدאئي
  ع   
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  .عقل ري אرمان، گهڻا کائيندين جيئڑא - ۳۴۴
کان جو عقل وאرو ماڻهو توڙي ذאت جو هيڻو هوندو ته به جاتي تاتي  سياڻپ ڌאرאن نيٺ אرمان کائڻو پوندو؛ ڇا

. ه بي مانو رهندو ۽ אرمان کائيندوآكاهيو هوندو، ته ب-عقل جي بركت سان مان لهندو، ۽ אياڻو ماڻهو توڙي وڏ
  .تنهنكري ڏאهپ پرאئڻ جو سعيو گهرجي، تنهن جو عالج سياڻن جو سنگ آهي

  
  .عيسٰي، نه موسٰي، وڏא پير پيسا - ۳۴۵

پيسا يعني دولت يا ناڻو، هن پهاكي وאرو دولت کي پيغمبرن کان پڻ وڏو چوي ٿو، جيتوڙي ته پيغمبرن جو مان 
  :جنهن كري فارسيَء وאرو چوندو אٿس. َء وڏو كيو آهي، پر كن مهلن ۾ دولت پڻ گهڻا ڏک كٹيندي آهيڌڻي

   אي زر تو خدא نه ئي؛ و ليکن به خدא،
  .ئي ستار عيوب، قاضي אلحاجات تو

  ڙي دولت، تون ڌڻي نه آهين پر قسم ڌڻيَء جو، 
  .جي آهين ڍكيندڙ عيبن جي، ۽ جاري كندڙ گهرجن

  
  .هيرن جو ڌريون ئي ويو، مڱائن هكڑو پرڻائن ٻيوعقل آ - ۳۴۶

آهير يعني جهنگلي ڄٹ، دنيا جو دستور آهي جو جا عورت جنهن سان مڱائن، سا عورت نيٺ אن ساڳئي سان 
. يَء جهڑي ڳالهه چئجيپرڻائن، پر جڎهن كنهن عورت کي مڱيندو ڇڎאئي ٻئي سان پرڻائن، تڎهن وאعدي خالف

؛ سو جڎهن كو ماڻهو وعدي خالف ٿيو، سو آهير هئي توڙي אرباب، ته هن وعدي خالفي پڻ هكڑو كوڙ آهي
  .پهاكي جو مخاطب يعني مهاڙيو ڄاڻبو

  
  .علت وڃي، عادت نه وڃي - ۳۴۷

א كرڻ سان ڇڎي وڃي ته علت يعني مرض، عادت يعني هير، مطلب هي آهي جو كنهن کي مرض هجي ۽ دو
   :وאري جو چوڻ آهي تنهن تي فارسيَء. مڃبو؛ پر عادت كڎهن كين مٹبي

   خوي بد در طبيعتي که نشست،
  .نرود تا به وقت مرگ אز دست

  عادت بڇڑي جنهن طبع ۾ ويٺي، 
  .موت جي مهل تائين هٿان نه ويندي

  
  غ

  
  .غريب جي جوِء، سڀني جي ڀاڄائي - ۳۴۸

ا ماني کارאئڻ ۽ ٻين ملك جو دستور آهي، جو گهڻا ماڻهو ڀاڄائيَء کي پاڻي پيارڻ ي .ڀاڄائي يعني ڀاُء جي جوِء
אهڑن كمن ڏسڻ ۾ عيب نه ڄاڻن، تنهن وאنگي غريب ماڻهوَء جي جوِء کي پڻ سڀكو ڀاڀي ڄاڻي مٿس حكم 

  .ن ڄاڻيبجو هيڻي ماڻهوَء کي سڀكو پانهنجو אڌ هالئي؛ پر مطلب هيُء آهي،
  ق  
  

  .قرض كوڙه جو ٹكو آهي - ۳۴۹
پهاكي وאرو قرض کي پڻ . ا يا كارא چٹا ٿي پونهكڑو بڇڑو مرض آهي، جو ماڻهوَء لڱن جي تي אڇ ،كوڙه

وאرن جي هٿان خرאب ٿيڻ جو ڊپ آهي، تنهن الِء کان جو قرضيَء کي لهڻي  ڇا. ي کڻڻ کان جهلي ٿوڻאهڑو بڇڑو ڄا
  :فارسيَء وאرو چوي ٿو

   ،ہبه تمناِء گوشت ُمردن ب
  .شت قصابان که تقاضاي ز

  گوشت کائڻ جي َسَڌ ۾ مرڻ چڱو، 
  .جي ڇك تاڻ بڇڑي آهي جو َنهري وאرن

  
  .قاضي، ڄاڻي، قيامت ڄاڻي - ۳۵۰
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رو ظاهري لباس ۾ مسلماني مذهب جي رستي چوي ٿو، جو هي אنسان قاضيَء سمجهائڻ پٹاندر چڱا هن پهاكي وא
پر هكڑو هي به مطلب آهي، جو ماڻهوَء کي . كم كندو ته قيامت ۾ سندس پارאن قاضي ڄڻ جوאبدאر رهندو

کان جو فارسيَء  يعني پنهنجا كم ڌڻيَء کي سونپي؛ ۽ چوي، جو ڌڻي ڄاڻي كم ڄاڻي؛ ڇاجڳائي ته توكل كري 
   :وאري پڻ توكل کي سارאهيو آهي

   אگر خوאهي که אز خارت شود گل،
  .توکل کن توکل کن توکل

  جيكڎهن ڀانئين ته كنڈي مان گل ٿئيئي،
  .ته رڳو توكل ئي توكل كر

  כ  
  

  .ين ٿيكتيم سڀ ڄمار، پاندي پوري ك - ۳۵۱
ي ڏאئن سا، پر جڎهن دهكڑي پاندي پوري ٿئي، تڎهن ُאها ٹك تان الهي ٻي پان پاندي، زאلون سٹ كتن، جڎهن

تنهن وאنگي سڄي ڄمار مايا جي ڌنڌي ۾ . هكڑي پاندي پڻ سڄيَء ڄمار ۾ پوري نه ٿيندي، تڎهن كٿان كتبي
  :رאپو چيو آهيوڃائبي، ته ڌڻيَء جي يادگيري كڎهن كبي؟ فارسيَء وאري پڻ אهڑو ڏو

   ِطفلي به بازي، جوאني به مستي،
  پيري به ُسستي، َكي خدאرא پرستي؟

  ٻاالتڻ رאند ۾، جوאني نشي ۾، 
  پوڙهائي هيڻائيَء ۾، كڎهن ڌڻيَء کي پوڄيندين؟

  
  .كکان كوڙي باهه، غالمان دوستي، يار نه كجي ڏوم، پيادא پوستي - ۳۵۲
ڻ ئآهي يعني ڍل جي אوڳڑ كندڙ، پوستي يعني پوست جي نشي پيي אصطالحي لفظ ه ؛يعني لنگهو، پيادو ؛ڏوم
جنهن . مطلب هي آهي جو كکن جي باهه كوڙي جٹاُء نه كري، ۽ گوالڙي جي دوستي پڻ كمائتي نه آهي. وאرو

   الِء عربي پهاكو آهي؛
  .نه آهي ڀالئي گوالڙي مان  .ال خير في عبيدي

  .مان به نيٺ نالئي آهي تنهن وאنگي لنگهي، پيادي ۽ پوستيَء جي دوستيَء
  

  .كتي جا ڏند، گڎهه جو ماس - ۳۵۳
. آهي، ته كتي جا ڏند كي چڱا آهن ڇا؟ تڎهن ڄاڻڻ گهرجي، جو بڇڑي کي بڇڑو پهچي ِءگڎهه جو ماس بڇڑي شي

אهڑيَء ڳالهه . اڻي ماڻهوَء جو لچ سان ڌنڌو אڙي، ته ٻيو لچ پنهنجي پارאن وكيل بڇي جند ڇڎאئيجهڑي دستور سي
  :عربي پهاكو پڻ آيو آهيالِء 

  كتي جا ڏند، گڎهه جو ماس  .سنون אلكالبا، لحم אلحمارא
  

  .كنين ماضي من ۾، كنين אستقبال، حيف تنين جي حال، جن وساريو حال کي - ۳۵۴
ماضي يعني جيكا ٿي لنگهي، אستقبال يعني جيكا ٿيندي، حال، جيكا هاڻي ٿي نبري؛ مطلب هي آهي، جو 

جهڑيَء طرح كو ماڻهو אڳي . يا وتن، سا پڻ پوري ڳالهه نه آهيرالهين کي ياد كيو ٹيڳهكڑא ماڻهو پرאڻين ڳ
جي قدرت سان ولهو هئي ته אها پرאڻي ٹيڈ كاٿي هلنديس، ۽ ٻيا هكڑא ماڻهو אڳتي  وهيون هو، پر هاڻي ڌڻيَء

. پوِء ڇا ٿيندوجو معلوم نه آهي، ته هن کان  ڇا کان : ٿيندڙ كم جي אڻ تڻ رکن، سا پڻ پوري هاج نه آهي
  .تنهنكري هاڻوكيَء مهل جي حال ۽ صحبت موجب هلت كرڻ گهرجي

  
  .ن ڀاكر ۾كڎهن ڀريَء ۾، كڎه - ۳۵۵

آهي، جو كڎهن  َءپهاكي جي معنٰي هي .ڀريَء ۾ ۽ ڀاكر ۾، هي אصطالح آهن، جن جي معنٰي گهڻو ۽ ٿورو آهي
. كهڑي كڎهن كهڑي روپ ۾ رهي ٿو گهڻو كڎهن ٿورو؛ پر مطلب سندس هي آهي، جو مايا جو ڌنڌو كڎهن

  :جهڑي ريت אردوَء وאرو چوي ٿو
  جڎهن بربليَء باغ ۾ وڃي ڦٹاڻيَء جو حال ڏٺو،    ديکهه كي فصل خزאن،جب گيا بلبل چمن ۾ 
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  .روئي کلي چوڻ لڳي، كڎهن كيئن كڎهن كيئن  .كي هس كهني لگي گاهي چنين گاهي چنان رو
  

  .ٹائي ته عادت مٹائيكارو وهي كمري گڎ، ته ورن نه م - ۳۵۶
ورن يعني رنگ، אشرאف ماڻهو لچ جي سنگت ۾ وهندو ته مهانڈو لچ جهڑو كمرو، چٹ كمرو يعني ٻه رنگو، 

فارسيَء وאرو . تنهنكري سياڻا ماڻهو אهڑيَء صحبت کان جهليندא آهن. كين ٿيندس، پر لڇڻ جائي لچ جا سکندو
  :پڻ چوي ٿو

   با بدאن کم نشين، که صحبت بد،
   .دپاکي، ترא پليد کنچه  گر

   آفتابي بدين بلندي و تاب،
  .پاره אبر ناپديد کند

  بڇڑن سان ٿورو ويهه، جو بڇڑي صحبت، 
  . جيتوڙي سٺو آهين، אوٺو كندِء

  سج کي هيتريَء وڏאئيَء ۽ سوجهري سوڌو، 
  .ككر جو ٹكر لكائي ڇڎي

  
  .هيوكهڻي سڀكو كهي، پر کرو كو وهڻيَء  - ۳۵۷

پهاكي جي معنٰي هي آهي، جو چوڻ الِء سڀكو . אصطالحي لفظ آهن، يعني چوڻ ۽ كرڻ كهڻي ۽ وهڻي هي ٻئي
جهڑوكي سڀكو چوي، جو كوڙ، چوري، گال، حرאم ۽ ٻيا אهڑא كم بڇڑא آهن . چوي، پر کرو كو كرڻ الِء كري
تنهنكري جيترو كري سگهي، ڄڀ سان پڻ אوترو چوي، تڎهن هن پهاكي جي . پر کرو جڎهن كو پاڻ نه كري

  .אوڀالي کان ڇٹي
  

  .كتيَء کي كنهن ُאماڙ ڏنو هو، سا تارא ڏسي ٿي ڊني - ۳۵۸
هن پهاكي جي معنٰي ۾ لكو كين آهي، جو پڌرو كجي؛ پر مطلب هي آهي، جو هكڑيَء مهل كو ماڻهو 

وאري ۾ پڻ  ۴۰۲پهاكي نمبر . كنهن كم مان گهاٹو پائي، يا ڏک ڏسي ته وري جيكر אن كم ڏسڻ کان پڻ ڊڄي
  .ان ٿيو آهيאهڑو بي

  
  .ئي رهندو ته به ڏنگو كتي جو پڇ ٻارهن مهينا نڑ ۾ پائي رک، - ۳۵۹

كتي جو پڇ אصل کان ڏنگو هوندو، سو نڑ ۾ پوڻ سان كٿي ڏنگ ڇڎيندو؟ تنهن وאنگي جنهن ماڻهوَء کي אصل 
  :ن ڇڎيندو ڇا؟ جهڑو هنديَء وאري چيو آهيکان بڇڑي عادت هوندي، سو سيکارڻ سا

   ڀاُء جاوي جيَء سون،جو جانكو پڑيو س
  .سون ھَ نيم نه ميٺي هوِء سنچ ڳڑ گي

  جا جنهن جي عادت هوندي سا ساهه سان ويندي؛ 
  .ڳڑ ۽ گيهه سان گڎ، ته به نم مٺي نه ٿئي

  
  .كتو ڇا ڄاڻي كڻك جي مانيَء مان - ۳۶۰

ئبي؛ ته ڇا ٺ ۽ هڎو گڎو آهي، تنهن کي كڻك جي ماني جا ُאچو کاڄ آهي کارאكتي جو کاڄ سدאئين جوٺ آ 
تنهن وאنگي كميڻو ماڻهو سدאئين ڦٺ لعنت سان سمجهندو هوندو، سو شابس چوڻ مان ڇا سمجهندو؟ . سڌرندو

  :تنهن تي هكڑو مثل ياد آيو אٿم
کي گهڻو كي ناڻو جي ڇوكريَء تي عاشق ٿيو، تنھن جي سڱ الِء پکاليَء  هكڑو حاكم پنهنجي پکاليَء

ر مهاڻي يعني پکاليَء سڱ ڏيڻ نه باسيو؛ تنهنكري ڏک ڀرجي موڙه سوڙه باسيائين ۽ گهڻي منٿ ميڑ كيائين، پ
. אها ڳالهه سندس هكڑي صوبي ٻڌي، تنهن مهاڻي کي گهرאئي ڏאڙهيَء مان جهلي پنج ست موچڑא هنيا. كري ويٺو

کان سڱ ٿو گهري، تنهن کي ڇو نٿو  مهاڻي پڇيو، ڙي سائين ڇو ٿو ماريم؟ چي ڙي ليڑپيَء منهنجو حاكم تو
هاڻي تو سمجهايو آهي، تڎهن جيُء ڏيان، ! ين؟ مهاڻي چيو، אڙي سائين ُאن كو تو وאنگي سمجهائي به چيو هوڏ

  هاڻي ڏسڻ گهرجي ته پهاكي وאري سچ چيو آهي نه؟. نچ ڏيان
  

  .كالهوڻي كالهه گئي، אڄ پڻ ڏينهن ٻيو، جنهن ۾ ماڻ پيو، سا رאهه رهندي كيترو - ۳۶۱
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تنهن . אن جي ڍڳ مان ماڻ سان مئجي نكرندو، سو ڇا جهليندو؟ نيٺ کپي ويندورאهه يعني َאن جو ڍڳ، جنهن 
وאنگي دنيا ۾ جيوت جا ڏهاڙא جنهن مان ڏهاڙي هكڑو ڏهاڙو نبرندو ويندو، سي ڇا جهليندא؟ جهڑو ُڦَٹَل دلي جو 

  .ٹمندي کپي رهيپاڻي ٹمندي 
  

  .ئن چڱايكنيَء رن جا ٻار، ٿورא ت - ۳۶۲
آهي، جو هكڑي عورت پوڙهيَء، سڃيَء ۽ بيمار کي ٻار گهڻا هئا، تن مان هكڑو مري هن پهاكي جو بنياد هي 

فقير هكڑي ُאن پاڙوسيَء کي چيو، جو هن کي . پيو، ۽ رن پٹڻ لڳي؛ אهو حال ڏسي پاڙوسي هكڑو کلڻ لڳو
 ئنيپر مطلب هي آهي جو كني وهنوאر ۾ هٿ ج. مرڻو، توکي کل؟ تنهن کي پاڙوسيَء هي پهاكو چئي سڻايو

  .ئن چڱو؛ بلك نه هئي ته هيكاري چڱويٿورو ت
  

  .كري سو پائي، فقير کنڈ کائي - ۳۶۳
هي پهاكي جي پوئين سٹ رڳي خوش طبعيَء الِء آئي آهي؛ مگر پهرينَء جو مطلب هي آهي، جو جهڑא كم كندو 

  :تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. سو تهڑو ڦل پائيندو
  .نيٺ سڀكو ُאهو لڻندو جيكي پوکيائين  .کِشتهر کسي آن دَر َود عاقبت کار، که

  
  .كهي سا رهي، ٻولي ٻاروچن جي - ۳۶۴

هن پهاكي وאرو رڳو سچارن مڑسن جي ڳالهه جي سچائي ڏيکاري ٿو، جو سچار ماڻهوَء جي وאت مان ڳالهه 
  :فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. نكتي ته ڄاڻ ٿي، وري ڦري نه 

  .۾ ساهه آهيي ڳالهه مڑسن ج  .سخن مردאن جان دאرد
  

  .كوسا ناوي، ٿڌא کاوي، ته ويج پاس نه جاوي - ۳۶۵
سياڻا ماڻهو كوسي پاڻيَء سان وهنجڻ، ۽ ٺاري کاڄ کائڻ جو گهڻو تاكيد كندא آهن؛ ۽ چون ته جيكو אها هلت 

طبيب كوسي پاڻيَء بعضي يوناني . گهائيَء جو ڊپ يا طبيب جي كاڻ نه رهنديאكندو؛ تنهن کي گهڻو كري 
نجڻ بابت هي لطيفو چوندא آهن، جو مئل ماڻهوَء کي كوسي پاڻيَء سان وهنجارن ٿا، سو جيُء نه ٿو پوي، سان وه

تنهن کان سوאِء ننڍپڻ جي ڏهاڙن ۾ . يعني كوسي پاڻيَء سان وهنجڻ ۾ אهڑي ڀالئي آهي: تنهن جو عجب آهي
اري کائيندو هو ۽ سنان پڻ الڙكاڻي شهر ۾ هكڑو مهتو تارאچند سيوهاڻي ڏٺو هوم، جو هميشھ کاڄ تمام ٺ

ورهين جي ڄمار هيس، ته به אکين جو سهائو אهڑو ) ۸۵(تن ڏهاڙن ۾ אٹكل پنجاسي . كوسي پاڻيَء سان كندڙ هو
تڎهن ڀايان ٿو جو پهاكي . هوس، جو رאت جو بنا عينك لکندو ۽ ڏندن سان ڀڳڑن جهڑيون شيون چٻي ويندو هو

  .وאري سچ چيو آهي
  

  .، ته ڦيري هڻيئي پٹ سانكر چڱائي ڄٹ سان - ۳۶۶
مطلب پهاكي جو هي آهي، جو لچ سان گهڻو ئي كو ڀالئي . ڄٹ يعني جهنگلي، پر هت لچ جي شان ۾ آيو آهي

  :تنهن الِء فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. كري، ته به نيٺ منجهانس برאئي پرאئي
   ي سفلئه رא،אگر عمري نوאز

  .به کمتر چيزي آيد با تو در جنگ
  مار لچ کي پالين، جيكڎهن سڄي ڄ

  .ٿوريَء شيِء تان توسان وڙهندو
  

  .كنڌيون پار، قنڌאرون پار - ۳۶۷
هي  مطلب پهاكي جو. قنڌאرאن پار يعني قنڌאر کان پريكنڌيان پار يعني نديَء جي هن ڀر، يا ڀت جي ٻئي پاسي، 

  :وאري پڻ چيو آهي فارسيَء. آهي، ته جو ماڻهو دل کان پري آهي، سو پري آهي؛ ۽ دل کي ويجهو سو ويجهو
  .ٺا پريپرאهان خبر سان ويجها، ويجها אڻ ڏ  .دورאن با خبر در حضور؛ نزديکان بي بصر دور

  
  .كچيَء كنا نه وريا، پكيَء ڇا ورندא - ۳۶۸



[Gul Shakar]   گلشكر
 

68  

 

هن پهاكي جي معنٰي هي آهي، جو مٹيَء جو باسڻ جاسين كچو آهي، تاسين سندس كنن جو وאرڻ ڦيرڻ كنڀر 
تنهن وאنگي جو ماڻهو ننڍپڻ ۾ علم يا אدب جي ترتيب سان نه . پوِء وري نه سگهن آهي؛ پر پكي کان جي وس

  .وڏتڻ ۾ אهڑو سڌرندو، جهڑو ٻڍو طوطو پڑهيسڌريو، سو 
  

  .كک هيٺ لک پيو آهي - ۳۶۹
هن پهاكي جو مطلب אهو نه آهي، جو پك سڀ كنهن كک هيٺ אهڑو مال رکيو آهي؛ مگر ڌڻيَء جي وڏאئي 

  .فارسيَء وאري پڻ אهڑو پهاكو چيو آهي. آهي كا نهي ڳجهه جي كل كنهن کي ڏيکاري ٿو، جو هن ج
  هر بيشہ گمان مبر که خالي אست، 

  .شايد که پلنگ خفته باشد
  سڀكو ُٻوڙو َمڄاڻ ته ٺلهو هوندو، 
  .جو متان منجهس چيتو ُستو هئي

  
  .ڙو کائجي، مٺي جي اللچ تيؤك - ۳۷۰

ماٺ كري كم كڍي وٺجي  ٻڌي به ؤُ ڙو ڳالهؤو پوي؛ تڎهن كمطلب هي آهي جو جڎهن كنهن مان كم كڍڻ
  ٿو؛ نه ته جيكر كير كنهن جو ويڻ سهي؟ جهڑو هنديَء وאرو چوي ٿو؛

   بن سوאرٿ كئسي كو אوكڑ وي َبِين؟
  .الت کان ُٻچكار ئي جيون دو ڌאرو ڌين

  پنهنجي مطلب بنا كير كؤڙא ڳالهَو سهي؟ 
  .جئن ڌنار لت کائي به ڳئون ٻچكاري ُڏهي

  
  .كوئي مري كوئي جيوي، ُشتريا گهول پتاشا پيوي - ۳۷۱

ُشتريا هكڑي فقيرن جي ذאت آهي، جي هميشھ بي پروאهه ۽ خوش طبع رهن؛ گهول پتاشا پيوي؛ يعني شربت 
پهاكي جو مطلب هي آهي، جو جيكي فقير ڌڻيَء جا ڳوال ۽ دنيا کان ڇٹل آهن، تن کي كنهن جي . جوڙي پيئي
  :جهڑو فارسيَء وאرو چوي ٿو. وאسطو نه آهي؛ سدאئين رنگ ۾ رتا وتنان كو ڀلي يا بري س
   در دو جهان غير خدא يار ندאريم؛ ما

  جز ياد خدא با دگرאن كار ندאريم؛
  ڌڻيَء ڌאرאن ٻن جهانن ۾ كو يار نه رکون؛ 
  .ڌڻيَء جي يادگيريَء بنان ٻين سان كم نه رکون

  .هيوאري پهاكي ۾ پڻ אهڑي پچار هلي آ ۴۳۲۽ نمبر 
  

  .كڃريَء جو يار، بهريَء جو شكار، سدא خوאر - ۳۷۲
بهري، باز جي ذאت ۾ هكڑو شكاري پکي آهي، جو كونجن جو شكار كري ۽ شكار جي وقت پاڻ كونج الِء 

پٺس ڊوكندو وڃي؛ تنهنكري אن شكار אڀ ۾ ڊوڙي، ۽ سندس ڌڻي منجهس ڌيان رکي نهاريندو، ڌرتيَء تي 
مطلب، جو شكار هكڑو چشكي جهڑو كم آهي، پر . پ رهيڊرڻ جهرڻ جو وאري ماڻهوَء کي کڎ کوٻي ۾ ك

ت جو گهاٹو جو پڌرو بتنهن وאنگي كڃريَء جي صح. سياڻا ماڻهو جوکي جي سانگي אهڑي سوאد کان پڻ روكين
  .آهي، سو پڻ ويچار وאرن کي نه وڻي

  
  .كشيي نه كمان، پڑيئي نه ضمان، ٹپيئي نه کوها، رهيئي نه جوא - ۳۷۳

ڱ تاڻڻ مان هي گهاٹو آهي، جو ُڇٹل تير وري نه موٹي، جهڑو وאت مان نكتل ڳالهه وאت ۾ نه אچي؛ يا سين. ۱
  .ڏڌل کير ٿڻن ۾ پوي جهڑو

  .کي تاوڻ ڀريندو ڏٺو ٻڌو آهي ضامن پوڻ مان هي تاوڻ آهي، جو گهڻا ڀركا ضامنن . ۲
  .کوهه ٹپڻ ۾ هي ڊپ آهي، جو پير تركيو، ته سر جو جوکو. ۳
  .ڻ جو گهاٹو ۽ گال جهان ۾ پڌرא آهنجوא کيڎ. ۴

  .تنهنكري سياڻا ماڻهو אنهن چئن كمن کان منع كندא آهن
  

ته مون جهڑو ملكن ۾ آهي  ڏسي پنهنجي ڏيل کي ڊوڙאئي دليل،كميڻو كپڑא كري ڏسي پنهنجو ڏيل،   - ۳۷۴
  .אيون ويس وسريوقدر قليل؛ אڳيان گڎيس אصيل، تڎهن 
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موڙيَء کي گهڻو ڄاڻي ٹنڈ كن، پر אشرאفن يا ڀاڳوאنن جي אڳيان ُאها ٹنڈ  كي كي كميڻا ماڻهو پنهنجي ٿوريَء
  .تن جي شان ۾ هي پهاكو بيت ٿي آيو آهي؛ تنهن الِء هكڑو مثل ياد آيو אٿم. ڦكي لڳين

هكڑو بادو نالي كوري غريب ماڻهو هو، ۽ عيد جي ڏهاڙي پنهنجي غريبيَء آهر كپڑא كيائين، ُאن كپڑن کي 
ڎهن گهر کان ٻاهر نكري ڏٺائين جو وڏא وڏא ماڻهو جپر  “.جيُء ڙي بادא جيُء” ؛کي چوڻ لڳو جي پاڻرڏسي ٹيڳ
فت جا كپڑא ڍكيو عيد پڑهڻ ٿا وڃن، تڎهن پنهنجي پوشاכ کي سادو ڄاڻي شرمندو ٿي وري پاڻ کي بزري زر
نهنجي َكود ۾ پاڻ مطلب جو هن ماڻهوَء کي جڎهن ڌڻيَء عقل ڏنو آهي، تڎهن پ. “ڊين ڙي باڊא ڊين” ؛چوڻ لڳو

منهن پائي ويچار كري پنهنجي ۽ ٻئي جي دولت ۽ مان کي ۽ وڏאئيَء کي تكي هلت كري، ته جيكر نيٺ نه 
  .پڇتائي

  
  .كاڻي وسوڙي، چي مڑسم ويو אک کي - ۳۷۵

هي پهاكو ڀورڙن ماڻهن جي ويساهه جي ڀل ڏيکاري ٿو، جو . وٺي ٿو אچي کوאهه مائي كاڻي ٻائي، مڑسئين א
  :تنهن تي هكڑي ڳالهه آئي אٿم. ي ته مڑسس אک وٺي ٿو אچي؛ نه ته سچ پچ كو ماڻهو كٿان آڻيندوكاڻي وسه

  ڳالهه
جڎهن نوشهري ۾ مختياركار هوس، تڎهن ساڌوَء نالي هندو جنهن جو پٹ ناجوڙ ٿيو، تنهن کي ڊאكٹر صاحب يا 

وڙيَء جي ڳوٺ مان آيا آهن، جي يوناني طبيب جي دوא كرڻ الِء گهڻو چيم، پر هن چيو جو هكڑא ٻه ڄڻا سن سا
אن كوڙي دلبي تي نه لڳڻ الِء هن کي . ائيندאسونتن کي گهرאئي ڇوكر ڇٹ. چون ٿا ته ِجَن سندن مڃتا ۾ آهن

گهڻو سمجهايم، پر نه سمجهيو؛ ۽ هن پهاكي وאريَء كاڻيَء وאنگي ُאڻ جي دالسي لڳي سندن هيٺ خرچ پڻ 
يو، אيتري ۾ مرض دوא كرڻ کان ڏאڍو ٿي ويو، نيٺ ويچارو بيمار كيائين ۽ بيماري جي دوא کان به ماٺ ۾ ره

  .حاصل ڳالهه جو אڻ ٿيڻ جهڑيَء ڳالهه تي وسهڻ سياڻپ سان وير وجهڻ آهي. كين ڇٹو
  

  .كم ُقَوت، آكڑ بهت، مار کاوڻ كي نشاني - ۳۷۶
ن جو وڙهندو سو هن پهاكي جي אکري معنٰي پڌري آهي؛ مگر سندس چوڻ وאرو سمجهائي ٿو ته پاڻان ڏאڍي سا

  :تنهن تي فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. پاڻ مارאئيندو
   هر که با فوالد بازو پنجه کرد؛
  .ساعد سيمين خود رא رنجه کرد

  جنهن رכ جي ٻانهن وאري سان هٿ אڙאيو، 
  .روپين كرאئين پنهنجن کي ڏکويائين

  .كوڙ ڄمار جي كتر آهي - ۳۷۷   
فارسي  ي ڄمار كترجي گهٹ ٿي ٿئي، پرو، جو كوڙ ڳالهائيندڙ ججيتوڙي ته هن پهاكي مان پڌرو نكري ٿ

    لطيفه؛
  گر روي در دهان شير و پلنگ، 

  .نه خورندت، مگر بروز אجل
  جيكڎهن شينهن ۽ چيتي جي وאت ۾ وڃي، 

  .نه کائيندِء، مگر مرڻ جي ڏهاڙي
  .آهي ڄمار گهٹ وڌ ٿيڻ جي نهتي ئي نظر كجي، تڎهن ڄاڻجي ٿو جو  يجڎهن אنهيَء لطيف

אهڑي بي ماني ۽ گالري جيڻ کان مرڻ . مگر سندس مطلب هي آهي جو كوڙ ماُن وڃائيندڙ ۽ گال ڏياريندڙ آهي
   :جهڑو هنديَء وאرو چوي ٿو. ڀلو آهي

  جو جڳ ۾ אپ كيرت هوِء سٺ، 
  .ميچ ڀلي ره ڀات جيئي تي

  جهان ۾ گال ٿئي، 
  .ن مرڻ ڀلوאهڑي جيئڻ کا

  
  . به گهڻا كاڻيَء جي وهانو ۾ سنگٹ - ۳۷۸

سنگٹ، هي هندي אصطالح جو لفظ آهي، جو كڎهن كڎهن كو تارو يعني گرهه كنهن אهڑيَء رאس ۾ אيندو آهي، 
پهاكي جي معنٰي هيَء . ورت ۾ حركت ٿي پوي، אهڑيَء حركت جو نالو سنگٹ آهيجو هندن جي وهانو جي مُ 



[Gul Shakar]   گلشكر
 

70  

 

ي وهانو ۾ سنگٹ پيس، ته رولي ۾ جو كاڻي عورت جا وڏ وאري آهي، تنهن کي گهوٽ ملڻ אهنجو، باق آهي،
پر مطلب هي آهي، جو نڀاڳو ماڻهو كنهن كم الِء توڙي گهڻو به ڊوڙندو، ته به سندس كم مان هكڑي . رولو ٿيو

  .نه ٻي حركت كين ويندي
  

  .م هيڻ کيتي كري، َبلُد مري، يا ٹوٹا پڑيرك - ۳۷۹
جي لفظن جي معنٰي پڌري آهي جا سڀكو ڄاڻي كرم هيڻ يعني نڀاڳو، بلد يعني ڍڳو، ٹوٹو يعني گاٹهو، پهاكي 

جاڏي ويندو،  مثًال . وאري كم ۾ هٿ وجهندو، ته به گهاٹو پائيندو َءٿو؛ مگر مطلب هي آهي، جو نڀاڳو ماڻهو وאڌي
  :جهڑو فارسي بيت آهي. و نه ڏسندوتاڏي وאڌُ 

  بي بخت אگر تشنھ رود بر سر چاهي، 
  .يا َدَلو فرو אفند، يا خشک بر آيد

  ُאڃايل جيكڎهن کوهه تي وڃي، نڀاڳو 
  .يا ٻوكو كري پوي، يا کوهه سكي رهي

  
  .كتي جو كارو منهن، رٻ אوتري جي אوتري - ۳۸۰

پهاكي جي پيڑهه هن ريت آهي، جو هكڑي غريب رٻ جو كنو رڌي رکيو، تنهن ۾ كتي אچي ٻوٿ وڌو، پر رٻ 
رڳو كنو نوسيائين ۽ كني جي كارنهن . کاڌي كا نهکائڻ کان אڳي مالك هكلي ڇڎيو ۽ ڏٺائين جو كتي رٻ 
آهي، جو ٻن يارن جي وچ  پر مطلب پهاكي جو هيُء. منهن کي لڳس، تڎهن كني جي ڌڻيَء کلي هي پهاكو چيو

ڦيڑ وجهي؛ پر جڎهن هو ٻئي ڄڻا پاڻ ۾ ڳالهيون ڏُ  -ڀور پئجي هكڑي جي ٻئي وٽ گال كري-يڻاڇ۾ هكڑو 
ڎهه جي هينگ جهڑو ڄاڻي پاڻ ۾ کير کنڈ ٿين، تڎهن ُאن ٻچاپڑي جي كري ٻڌي الئيَء چائيَء وאري جي ڳالهه کي گ

  .وאسطي هي پهاكو چوڻ ۾ אچي
  

  .ن ماٹي مٹ تي، كڎهن ماٹيَء مٿان مٹكڎه - ۳۸۱
جنهن تي ُאهو مهاڻو  ،ماٹي، ُאهو ماڻهو، جو پلن جي مند ۾ پيٹ ڀر مٹ تي چڑهي پال ماري؛ مٹ، ُאهو ٺكر جو مٹ

  .چڑهي
پنڌ אرو ٿي پال ماريندو درياَء ۾ وڃي؛ ڳچ وآهي، جو پهريائين ُאهو مهاڻو مٹ تي چڑهي الهمعنٰي پهاكي جي هي 

مطلب پهاكي جو هي . کان پوِء وري ُسكيَء تي نكري ُאهو ساڳيو مٹ مٿي تي کڻي، كپ وٺي אوڀارو وڃي
پيُء پٹ جو ، كڎهن ؤجهڑيَء طرح كڎهن پٹ پيُء جو تليڍ. آهي، جو ڌڻيَء جي وڏאئيَء جو نشان ٿو ڏيکاري

محتاج؛ ۽ گهڻا ڀيرא ڏٺو ٻڌو ويو آهي، جو سركاري نوكريَء ۾ هكڑو ٻئي جي هٿ هيٺ رهيو آهي، ۽ سمي 
  .پائي ڌڻيَء جي دڳي سان هٿ هيٺ وאرو باالدست ٿي ويو آهي، ۽ ُאهو باالدست ُאن ساڳئي جو تليڍو ٿي رهيو آهي

  
  .كتو به کاڌو، كک به نه ڀري - ۳۸۲

مطلب پهاكي جو . ۾ پاسريَء جي هيٺيان عضوو آهي؛ پر هت مرאد سنديس پيٹ آهيُكک هكڑي پيٹ جي ڀر 
هي آهي، جو هكڑو ماڻهو بک مرندي چوري، يا ٺڳي يا كا ٻي كپت جهڑي هاج كري، سا ڦٻيس ته نه، پر 

  .مورڳو جهلجي پوي، ته مٿس هي پهاكو الڳو ٿئي
  

  .كني آڱر وڍي چڱي - ۳۸۳
جهڑو هجي، ته ئي، جو پاڻ ته ڇٹڻ جهڑو نه هئي، پر ٻين آڱرين کي کارڻ هكڑيَء آڱر ۾ كنهن کي אهڑو ڦٹ ٿ

تنهن وאنگي جڎهن كنهن لچ، يا كپتئي ماڻهوَء سان ڌنڌو אڙي، جنهن مان وאڌو . אهڑيَء آڱر کي وڍאئڻ چڱو آهي
  .وאڌيَء جي ماڳ، پر مورڳو گهاٹي جو ڊپ هئي، تڎهن ُאهو ڌنڌو אٻوڇي پائي به ڇني ڇڎجي

  
  .سڄڻ کان سچو ويري به چڱوكوڙي  - ۳۸۴

جيتوڙي هي پهاكي وאرو سچي ماڻهوَء جو ويرپو ُڌڻي ٿو، جو وير كنهن جو به چڱو نه آهي، پر مطلب سندس ڇا 
  .آهي، جو كوڙي کان ُمدل ڀڄي ٿو، ۽ سچي کي سارאهي ٿو
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  .كٿي چور سڃا، كٿي ڍور سڃا - ۳۸۵
لڳين؛ كاٿي ڍور وتن سڃا  كو نهليندא، ته هٿ ڍور ڳو لفظن جي معنٰي هيَء آهي، جو كاٿي چور وتن چوريَء الَء

پر مطلب هي آهي، جو هي پهاكو ڌڻيَء جي بيپروאئي ڏيکاري ٿو، جو كاٿي كهڑو . ڏسين كو نهچرندא، ته چور 
  :تنهن تي هكڑو مثل ياد آيو אٿم. رنگ، كاٿي كهڑو روپ جوڙيو אٿس

هاڙي كچهڑيَء ۾ ويٺو هو ۽ אڳيانس چلمچي ڏمير غالم علي خان صاحب بهادر אڳوڻو حاكم سنڌ جو هكڑي 
وאهه ميان ”سوني رکي هئي تنهن ۾ ٿك אڇاليائين، אهو حال ڏسي ٻروچ هكڑي چلمچيَء کي سالم كري چيو، 

   .“سون، كاٿي ٻروچاڻيَء جي نك ۾ نٿ به نه ٺهي، كاٿي ته ٿكون پيو جهلين
  

جي ماني كري نه مور كنهن جا ٹكر به  كنهن ون؛كنهن جو אگهي كوڙ، كنهن جو سچ به ُسهمن گاڏئ - ۳۸۶
  . ٹيڻان كري

  .ُسهمون يعني ڇڑٻون، ٹكر يعني مانيَء ڀور
هي پهاكو پڻ ڌڻيَء جي وڏאئيَء جو ُאهڃاڻ ٿو ڏيکاري؛ جو جڎهن ڌڻي مهربان آهي، تڎهن كوڙ به ٿو אگهي؛ نه ته 

. جو ڏڏ ڀاڳوאن، ۽ سياڻو نڀاڳوي، جو كٿي كٿي ڏٺو ٻڌو ويو آهي، پر مطلب هي آه. چور ٿيو پوي-ملهه بهسچ 
  :تنهن تي فارسي بيت پڻ آيو آهي

  אوفتاده אست در جهان بسيار، 
  .بي تميز אرجمند، و عاقل خوאر

  جهان ۾ گهڻا پيا آهن، 
  .אڄاڻ پيارو، ۽ سياڻو خوאر

  
  .وאريَء سندو كوٽ، َאڏيو אڏبو كيترو مقام ۾؛ ھكڎهن ڳاڙهو گهوٽ، كڎهن مڑ - ۳۸۷

ي آهي، جو جيوت جا ڏهاڙא ٿورא آهن، سي وאريَء جي كوٽ وאنگر كين جهليندא، نيٺ مرڻو مطلب پهاكي جو ه
  :تنهن تي بابا نانك صاحب جو وچن پڻ آهي. ئي آهي

  .ئو صاحب ٿو فرمائي ته سپني جهڑو جهان رهڻ جو نه آهيٻا  .َكُھ نانك ٿُِر كڇ نهين، سپني جيون سنسار
  

  .كانياري ٻلي كوئي جي جوِء - ۳۸۸
ياري، يعني كاڻ يا گهرج وאري؛ جيتوڙي ته كوئو ٻليَء جو شكار آهي، پر پهاكي وאرو چوي ٿو جو گهرج كان

  :رسيَء وאرو چوندو آهيجهڑو فا. وאرو ماڻهو توڙي ڏאڍو ئي هوندو ته به ڊڄندو ئي رهندو
   مزאج، ہآنچه شيرאن رא کند روب

  .אحتياج و אحتياج و אحتياج
  كري،  جيكي شينهن کي ڦيكاريَء جهڑو

  .گهرج ۽ گهرج ۽ گهرج
  

  .كک جو چور، سو لک جو چور - ۳۸۹
آهي ته جو ماڻهو هكڑي ڀيري ٿوريَء چوريَء تي به ٿو نكري، مگر אيترو  كو نههن پهاكي مان ٻيو نرאلو مطلب 

  .هريو، سو ٻيهر گهڻي چوري كندي پڻ ويرم نه كندو
  

  .هارجي وچ ۾ٹوڙهي سان ٹپائجي، ساڌو ۽ سپاٽ، و ،كتو ۽ كپاٽ - ۳۹۰
، وهارجي وچ ۾، هي كپاٽ يعني ناالئق ماڻهو، ٹوڙهو يعني نوڙي، ساڌو يعني אشرאف، سپاٽ يعني الئق ماڻهو

هي پهاكي وאرو אيترو سمجهائي ٿو، جو لچ کي آڌر نه ڏي ۽ אشرאف کي . אصطالحي لفظ آهي، يعني آبرو ڏجيس
   :تنهن تي فارسيَء وאري چيو آهي. پيار ڏي، ۽ ساڻس پريت رک

   با بدאن بدباش، با نيکان نکو،
  .خار خار ِءجاِء گل گل باش، جا

   سان بڇڑو رهه، ۽ چڱن سان چڱو؛ بڇڑن
  .گل هنڌ گل ٿي، كنڈي هنڌ كنڈو

  
  .كڻك كڍي بهه کي باهه ڏي - ۳۹۱
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هن پهاكي مان سنساريَء ماڻهوَء الِء هي مطلب نكري ٿو، جو دنيا ۾ كي ماڻهو אهڑא آهن، جن ۾ گهڻا אوڳڻ 
ڻهو ُאن جي אوڳڻن ڏي نه نهاري ۽ ڳڻن کي ُאڀري تڎهن سياڻو ما. هن، پر منجهن كي ڳڻ كم אچڻ جهڑא پڻ آهنآ

  :جهڑو فارسيَء وאرو چوي ٿو. وٺي
   بود خار با گل هم אي هوشمند،
  .چه در بند خاري؟ تو گلدسته بند

  אي سياڻا گل ۽ كنڈو گڎ ٿا رهن، 
  .كنڈي جو فكر ڇو ٿو كرين؟ گلدستو جوڙ

تنهن الِء . ، جو دنيا مان هكڑو پاכ ڌڻيَء جو نالو هٿ كري ٻين ڌنڌن کي کڻي ڇڎيدرويش الِء مطلب هي آهي ۽
   :پڻ فارسيَء وאري چيو آهي

  خالف طريقت بود که אوليا،
  .تمنا کند جز خدא אز خدא

  درويش کي هي طريقت کان ُאبتڑ آهي، 
  .جو ڌڻيَء کان ڌڻيَء ڌאرאن ٻيو گهري

  
  .پائجي هلوين نكوري پ - ۳۹۲

ن يعني يو ٿئي؛ پلوڻكوري يعني نئين گندي، چادر، يا ڌوتي، يا ٻيو אهڑو كپڑو گهڻو كري وچ کان سگهو پرא
تنهن کي אصطالح ۾ چون پلوين . جڎهن ماڻهو وچ پرאڻو ڏسن، تڎهن َپَلَو ڳنڍي وچ کان ڦاڙن. پاسن کان چركو

پائي؛ پر جيكڎهن كو ماڻهو אن ريت  كو نهگنديَء کي پلوين كوريَء . آهيپائڻ، پر אهو كم پرאڻيَء گنديَء الِء 
جهڑوכ هكڑو ماڻهو وאٽ ويندي ڄاڻي، جو كوهه پنڌ کان پوِء وאهه جو . كري ته جيكر پاڻ تان ماڻهو کالئي

كپڑא الهي مٿي تي ٻڌي، يا هكڑو ماڻهو چڱو ڀلو هئي، ۽ ٻيو ڄاڻي جو هي نيٺ  رپاڻي لنگهڻو آهي، ۽ אڳوא
אهڑين ڳالهين کان پهاكي وאرو منع ٿو كري؛ سنديس مرאد هيَء آهي، جو . الِء كفن وٺي אچيمرندو، تنهن 

  .سڀكنهن ڳالهه جو مهل کان אڳي ُאلكو كرڻ نه گهرجي
  

  .كوري کڎ کڻي، پر پاڻ پوي - ۳۹۳
. ويهي ُאڻن، جنهن کڎ کي َدَکُڻ كري چوندא آهنكوري ماڻهو هكڑي کڎ کڻن؛ جنهن ۾ ُאڻڻ مهل ڄنگهون وجهي 

پهاكي جو مطلب، جيكو ماڻهو ٻئي جي برאئيَء الِء جوڙجك كندو آهي، سو كر پاڻ الِء ٿو كري؛ تنهن جي 
  :سمجهائڻ الِء فريد صاحب وچن فرمايو آهي

  جو تيري کڎ کڻي تون ُאسدي رאه سنوאر؛
  .ارאوه آپي پوسين کڎ وچ تون لنگهي پوسين پ

  جو توالِء کڎ کوٹي تون אن جي وאٽ جوڙ؛ 
  .کڎ ۾ پوندو تون پار لنگهي پوندين هو پاڻ

  
  .كم پوي، كل پوي - ۳۹۴

كل يعني ُسڌ، אندر ٻاهرو ماڻهو ويس چڱو كري، جنهن كري چڱو مڑس ڄاڻجي، پر سندس אندر جا وسال تڎهن 
  :تنهن تي شاه عبدאللطيف پڻ فرمايو آهي .ن، جڎهن ساڻس كو ڌنڌو אڙيجسمجهي سگه

  يار سڎאئي سڀكو جاني زباني،
  .پئي كل پوي مساني، پر كآهي آ

  
  .جي ڊوڙ ڎَ ُكوڙي جي ڳالهه کُ  - ۳۹۵

جائي ُمنجهي بيهي . پورو ٿئي تڎهن كاڏي ويندو ڎُ ڎ تي چڑهي ڊوڙ پائي، پر جڎهن کُ جهڑيَء طرح هكڑو ماڻهو کُ 
ٿي ڦكو وאنگي كڻ الهه پوري نه لڳندي، ته ُکڎ جي ڊُ تنهن وאنگي جو ماڻهو كوڙي ڳالهه كندو، ۽ ُאها ڳ .رهندو

  .بيهندو כ نه؟ مرאد هيَء آهي، جو كوڙ جي پاڙ ٺكريَء تي آهي
  

  .كنگر ۾ ككڑא، پڑي مبارכ - ۳۹۶
ئي رکي، جوڻس رٿ كري جو نئڻن پوکڻ الِء ككڑא كنگر ۾ پساوككڑא يعني كپھ جو ٻج، هكڑو هاري و

ورאئي، تنهن کي  وאڌאيون رنئڻ ٿيندא، تن جي كپھ كتي كپڑو ُאڻائي؛ پڑو رڱائي ڍكيندس؛ تنهن تي אڳوאوو
جهڑيَء ريت كو ماڻهو دل ۾ ڳڻي، جو ٻه چار ڏهاڙא پورهيو كري رپيو گڎ كنديس؛ . אڳ كٿي ڳالهه چئجي
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تنهن مان ٻكري وٺندس، אها ويامي گهڻيون ٿينديون؛ سي وكڻي ڍڳي ڳنهندس، جڎهن ڍڳي ويامي گهڻيون 
جايو حرص آهي، جو سنجم يعني قناعت بنا אن ريت وهئين ٿيڻ جو سوس رکي، پر אهو رڳو א. ٿينديون، تڎهن ُאٺ

  :جهڑو فارسي بيت آهي. پورو ٿيڻ جو نه آهي
  َروده تنگ به يک نان تِهي ُپر گردد؛
  .دولت روِء زمين پر نکند ديده تنگ

  آنڈو سوڙهو هكڑيَء ُرکيَء روٹيَء سان ڀرجي، 
  .سڄي جهان جو ناڻو سوڙهيَء אک کي نه ڀري

  
  .رאكڍي كاڍאرא، ڏئي ُאڌא - ۳۹۷

كڍي كاڍאرא، يعني وٺي وياجيرو؛ مطلب هي آهي، ته جو ماڻهو هكڑي هنڌאن وياج تي ناڻو وٺي، ٻئي هنڌ وري 
  و ٿيندو כ نه؟نهڑي אڄاڻ جو ُجهڳو َكمُ ُאڌאرو ڏيندو، אتي  وياج

  
  .آهي كو نهكم پرين سڀكو آهي، چم پرين  - ۳۹۸

جهڑيَء ريت . پيارو رکي كو نهمهانڈي کي  كم كرڻ وאري ماڻهوَء کي سڀكو پسند كري، چم کي يعني رڳي
ته جيكر سڀ کي وڻي؛ پر جيكڎهن هكڑو ماڻهو مهانڈي جو بڇڑو ۽ لڇڻن جو چڱو كم سنوאريندڙ هئي، 

  :نكمو هوندو، ته كنهن کي وڻندو؟ تنهن تي هكڑو مثل آيو آهي ۽مهانڈي جو سهڻو، رڳو ڏسڻ جو ٹوهه 
جو مهانڈو بڇڑو آهي، تنهن تي ڇو عاشق ٿيو آهين؟ تن کي هي محمود شاهه غزنويَء کان پڇيائون، جو אياز 

  :فارسي بيت ورنديَء ۾ چيائين
   خوِء אو אست، که عشق من אي خوאجه بر

  .نه بر قد باالِء نيکوِء אو אست
  אي سائين منهنجو عشق אن جي لڇڻ تي آهي؛ 

  .אن جي وڏي قد موچاري تي نه آهي
  .كوسو پاڻي كک نه ساڙي - ۳۹۹   

جو كک پاڻيَء جا  ڇا کان كک كين سڑن؛  ڳالهه پڌري آهي، جو پاڻي كهڑو به كوسو هئي ته به منجهسهيَء 
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. نپايل آهن، سو پنهنجي پاليل جو َمٺو نٿو گهري
   چوب رא آب فرومي نبرد، حکمت چيست؟

  .شرم دאرد ز فرو بردن پرورده خويش
  كمت آهي؟كاٺ کي پاڻي نٿو ٻوڙي، كهڑي ح

  .ٿي ٿئيس پنهنجي نپايل کي ٻوڙڻ لڄ
پر هكڑي ڳالهه ٻي پڻ چڱي آهي، جو كک پاڻ کي سڀ کان هيڻو چوאيو آهي، تنهن كري كوسو پاڻي نٿو 

ن، تڎهن سنسار جي ڌنڌن ڏאکڑن گوندرن کان ڇٹي وڏي پد ڻتنهن وאنگي درويش پڻ پاڻ کي نماڻو ٿا ڄا. ساڙيس
   :يجهڑو فارسي بيت آه. کي پهچن ٿا

   نيست درويش رא، طريقت جز אين
  .که אفگنده دאرد تن خويش رא

  אِن ڌאرאن درويش کي كا وאٽ نه آهي 
  .جو كريل رکي پنهنجو پاڻ کي

۽ تنهن کان سوאِء آڳاٹو هن ڏيهه ۾ شاهه عنايت هكڑو كامل ٿي لنگهيو آهي، تنهن هكڑي ڏهاڙي مدن ڀڳت 
؟ چي אهڑو ننڍڙو آهي، جو جڎهن كو نِئڑي نِئڑي پنهنجو ڳاٹو ڎو آهيپنهنجي سڄڻ کان پڇو، ته خدא جو در كي

. مطلب ته جنهن ڳاٹو نايو، يعني نئڑت كري هيڻو چوאيو، سو پد کي پهتو. ڀڃي، تڎهن مس منجهانس لنگهي
  :جهڑو شيخ سعديَء جو چوڻ آهي

  در آن حضرت آنان گرفتند صدر، 
  .که خود رא فروتر نهادند قدر

  پاتي،  ُאن درٻار ۾ ُאنهن جاِء
  .جن پاڻ کي گهٹ قدر وאرو ڄاتو

  
  كاڏي كوري، كاڏي ترאر؟ - ۴۰۰

يعني كوريَء کان ترאر هڻڻ نه پڄي؛ هن ريت، جو אڳوڻن حكومتن ۾ سڀكو אئين ڄاڻندو هو ته كورين جي 
كڎھن  آهي، جو گانڈوَء کان مڑسيَء جو كم پر مطلب هي. ڊڄڻي ذאت آهي؛ تنهنكري مٿن هي پهاكو آيو آهي
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سياڻا چوندא آهن، ته گانڈوَء مڑس کان . رکڻ پوري ڳالهه نه آهي تنھنكري אھڑي ماڻھوَء تياھڑو كم. يندوكين ٿ
   :جهڑو فارسي بيت آهي. همت وאرو کدڙو به چڱو

  مخنث بہ אز مرد شمشير زن، 
  .که روز و غاسر نتابد چو زن

  ترאر هڻڻ وאري مڑس کان ُאو کدڙو چڱو، 
  .ٿو نه موڙيي ڏهاڙي زאل گهاِء مجو جنگ ج

  
  .كچي وزيرאن، ٿئي ُٺڑكو َٺكر - ۴۰۱

ٺڑكو يعني אڻ وڻت، َٺُكَر يعني رאجائون؛ جن رאڄن ۾ وزير كچا هوندא، تاتي رאجائن الِء ڀلو كٿان ٿيندو؟ 
. ڌאرאن رאڄ جي رٿ َپَھ جو كم ٻئي تي رکڻ نه گهرجيتنهنكري پهاكي وאري جي مرאد هيَء آهي، جو سياڻي 

   :ي جو چوڻ آهيجهڑو فارسيَء وאر
   !بند אگر بشنوي، אي بادشاهه

   ست؛يزين پند ن ہدفتر ب ہدر هم
   دمند مفرما عمل،رجز به خ

  .گرچه عمل کار خود مند نيست

  جيكڎهن ُאپديش ٻڌين، ! אي رאجا
   ناهي؛ شوאڌو ُאپديسڄي دفتر ۾ هن کان 

   سياڻي ڌאرאن ٻئي تي كم نه رک،
  .يجيتوڙي ته كم كرڻ سياڻي جو كم نه آه

  ک  
  

  .کير جو کانَيُل جهڻ کي ڦوكي پِيئي - ۴۰۲
س ڌאر آهي، جا سڀكو ڄاڻي يאکري معنٰي سند .وאري پهاكي ۾ پڻ هلي آهي ۳۵۸هن پهاكي جهڑي ڳالهه نمبر 
   :د هيٺ ڏيان ٿوھتنهنكري אن الِء هكڑو فارسي شا. ٿو؛ مگر مطلب ساڳيو אهو آهي

  چو باري فتادي نگهدאر پاي؛ 
  .نه لغزي ز جاي که تا بار ديگر

  جڎهن هيكر ِكرئين تڎهن ٻيهر پير سنڀال، 
  .ته ٻيهر وري نه تِركي پوين

  
  .کاڻي کچڻي، אونڌو طباق - ۴۰۳

آهي، ۽  كا نهآهي، جو هكڑو مڑس ُبکائجي گهر آيو؛ ڏٺائين جو زאل گهر ۾  هن پهاكي جي پيڑهه هن ريت
אيتري . ي، سو الهي ڏٺائين ته کچڻي کامي رهي هئيکچڻيَء جو كنو چلهه تي، ۽ مٿس אونڌو طباق ٿيو رکيو آه

زאل جا ۾ جوڻس ٻاهرאن אچي پڇيس ته كي کاڌِء؟ تنهن کي هي پهاكو ٻڌאئي چيائين ته کِيان كڄاڙو؟ مطلب ته 
  .گهر جي كم ۾ گينوאر رهندي، تنهن جي مڑس کي مهل تي ماني به نه ملندي

  
  .ُکٿي ڏאڙهي هٿ نه אچي - ۴۰۴

وאري پهاكي وאري آهي؛  ۳۵۹אکري معنٰي ڌאر آهي، پر سنديس مرאد ساڳي نمبر  جيتوڙي هن پهاكي جي
بيان نٿو لکان، مگر אيترو بس ته جو ماڻهو جوאڻي آرس ۾ وڃائي، ڌڻي ياد نه كندو، ۽ وڏتڻ ۾ تنهنكري گهڻو 

  :سگهه نه رهنديس، تڎهن هي پهاكو ياد كري كبير صاحب جو هيُء وچن پڑهندو
  .ڏڌل ببن ۾ نه אچي، ۽ وري ملڻ نه ٿئي  .پِر هوِء نه ميلُدڌא ٿڻين نه آوهين،

  
  .کيتي ِسَر سيتي - ۴۰۵

هي پهاكو نسورو پوک الِء چوي ٿو، ته پوک جو كم ِسَر سان الڳو آهي، يعني جيكو پنهنجي هٿ يا ميٹ ڌאرאن 
ين جي آسري پوک سا ڳالهه سچ آهي، جو گهڻا ڀيرא ڏٺو ويو آهي ته جن ماڻهن ٻ. كندو، سو کٹيو كين کائيندو

جو مايا جو سڀ ڌنڌو پنهنجي هٿ تن مورڳا ھڑ جا ھاريا آھن؛ پر אن ۾ منھنجو چوڻ ھي آھي، كم ڇڎيو آهي، جو 
پنهنجي يا نظر ڌאرאن كرڻ پاڻ الِء گهاٹي جو ڊپ پرאئڻ آهي؛ تنهن الِء شاهوكار ماڻهو هكڑو مثل چوندא آهن، جو 

  .هٿ جو گهاٹو به پرאئي هٿ جي وאڌي کان چڱو
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  .کاڌي کي کامن، ڄاڙيون ڄاموٹن جون - ۴۰۶
ٿو نكري، رڳو هي  كو نههن پهاكي مان ٻيو ڌאر مطلب . سکر ذאت مسلمانن جو پريو مڑس ، هكڑيَءڄاموٽُ 

ال آڌر ڀاُء كري کاڄ ُאچو، يا مٺائي ڳآهي، جو كن ذאتين جا ڄاموٽ وهانو وڌאڻي تي پنهنجي نياتن ۾ وڃن، ته א
  .وترو لوت لباس نه ٿئين، ته ڏک ڀرجن، تن جي الِء هي پهاكو آيو آهيسرس ڏينن؛ پر جي كاٿي א

  
  .ُکٹو وאڻيو كاڳر ساري - ۴۰۷

وאپاري ماڻهو جڎهن ڏيوאلو كڍن، تڎهن لهڻي وאرن کي جوאب ڏيئي ڇڎين؛ مگر چٻ چوچيَء الِء پرאڻا سرאڻا كاڳر 
ن الِء هي پهاكو آيو آهي، پر مطلب هي ويهي جاچن، ته ماَن كنهن ڏي ڀل چوכ جي رقم نكري، ته ُאڳاڙي وٺن، ت

  .هي، جو نكمو ماڻهو گهڻو كري چٻ جون وאٹون ڳوليآ
  

  .جي مٹي کوهه کي لڳي ھکو - ۴۰۸
ي منجهانس نكري، سا دڙو كري ڇڎين، پر جڎهن کوهه ٹجڎهن كو کوهه کڄي، تڎهن پهريائين جيكا ڀاڏ جي م

وאنگي جيكا دولت جهان ۾  تنهن. ۾ پوري ٿي אچيجڑي رهي، تڎهن ُאها مٹي كي رڇيَء ۾، كي پِڑ جي ٿلهي 
آهي، سا سڀ ڌڻيَء جي آهي؛ تنهن مان جيكو كي ڌڻيَء جي نالي ڏئي تنهن کي گهرجي جو هئن ڄاڻي ته جنهن 

   :تنهن تي هنديَء وאري جو چوڻ آهي. جهڑي کوهه جي مٹي کوهه کي. جو مال هو تنهن جي كم آيو
   ،ميرא ُمجهه ۾ كڇ نهين سڀ كڇ هي تيرא
  .تيرא تجهه ُكون سونپيئي كيا الگي ميرא

  مون ۾ منهنجو كين آهي، سڀكي تنهنجو آهي، 
  .تنهنجو توکي ڏجي تنهن ۾ منهنجو ڇا ٿو لڳي

  :تنهن جي الِء فارسيَء وאرو پڻ چوي ٿو
   برد بوستان بان به אيوאن شاه،
  .به تحفه ثمر هم زبستان شاه

   ٽ آرאئين کڻي وڃي؛رאجا و
  .رאجا جي ئي باغ مان يووسوکڑيَء الِء م

  
  .َکُر ماڻهو وڻ ٻاٻرو ٻنهين ڏينهن ُکٹن - ۴۰۹

هن پهاكي وאرو אن ٻنهي کي هكجهڑو ڄاڻي گال ٿو كري، . کر ماڻهو يعني لچ ماڻهو، وڻ ٻاٻرو يعني ٻٻر جو وڻ
  .مان نيٺ کرאئي ٿيندي، ۽ ٻٻر مان אوڙכ كنڈא لڳندא، تنهنكري نه هوندא چڱا َءكري جو کر ماڻهو

  .کير ۾ ُموري وجهي ٿو - ۴۱۰   
ي هنڌאن ٻڌي ٻئي هنڌ ڑتنهن وאنگي ٻچاپڑא ماڻهو هك. موري کير جي ويرياڻي آهي، جا کير ۾ پوي ته ِوُسلي وڃي

فارسيَء . אهڑن لووא الئڻ وאرن الِء هي پهاكو آيو آهي. هن مان ٻن جي وچ ۾ جهيڑو جاڳيوڃي الئي چائي كن، جن
  :رهڻ الِء بيت چوي ٿووאرو אهڑن جي سنگت کان پري 

  אزאن همنشين تاتوאني گريز، 
  .که مرفتہ خفتہ رא گفت خيز

  אهڑي سنگتيَء کان جيكي سگهين سو ڀڄ، 
  .وي ُאٿجو ستل جهيڑي کي چ

  
  .َکَڎ چي جيُء َسڎَ  - ۴۱۱

 ي َسُڎ ڏئي، يعني كم אچي، پر نجات مطلب هيت אکرن جي معنٰي هيَء آهي، جو کڎ رکيل ناڻو אوير سوير سڎ
يا ُگنديَء جو رکيل אن آهي، مهل سر . آهي، جو ُچوڻو جيكي نصيب ۾ لکيل آهي سو كر کڎ جو رکيل ناڻو

   :جهڑو فارسي بيت آهي. هروڀرو אچي ملندو
  جهد رزق אرکني وگر نه کني،

  .برساند خدאي عز و جل
  ُچوڻي جي ڳوال كرين توڙي نه كرين، 

  .ڌڻي پاכ تو کي پهچائيندو
  

  .نور ۾ نور، جوאڻي ۽ مايا، پور ۾ پور، پنڌ ۽ بار، سور ۾ سور کير ۽ کنڈ، - ۴۱۲
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۾ سوאد آهي، ٻي سٹ كر  دٿي نكري، رڳو אيترو آهي، جو پهرين سٹ ڄڻ سوא كا نههن پهاكي مان ٻي مرאد 
   .نشي ۾ نشو، ۽ ٹين سٹ ڏک ۾ ڏک

  
  .کڻ کلو، ٿيئي ڀلو - ۴۱۳

هاكو چوي تن الِء هي پ. ؛ ويتر لچائيَء ۾ پير אڳرو کڻنکلو يعني موچڑو، لچ ۽ ويري مٺي ڳاَلهَو سان نه سمجهن
  :جهڑو فارسيَء جو بيت آهي. ٿو، جو אهڑي سمي ۾ تکو ٿي هل

  سخن به لطف و کرم با درشت خوِء مگو، 
  .که زنگ خورده نگردد مگر به سوهن پاک

  مهربانيَء جو אکر لچ سان نه ڳالهاِء؛ 
  .جو كٹيل لوه روאتيَء ڌאرאن صفا نه ٿئي

  
  .کٹيو کائي مڑس جو، چي جيئي אبو - ۴۱۴

جهڑيَء طرح هكڑي زאل کائي پيئي مڑس جو ۽ دعا كري پيُء کي، تهڑيَء طرح هي ماڻهو هلي ڌڻيَء جي توهه  
אهڑن کي هي پهاكو ميڇ سان . سان، ۽ کائي پهري ڌڻيَء جو ڏنل، ۽ ڄاڻي پنهنجي كمائيَء ۽ لڇڻن کان

  :جهڑو فارسي بيت آهي .سمجهائي ٿو
  אنديشي אز خود که فعلم نکو אست؛ چه 

  .אزאن در نگہ کن که توفيق אو אست
  ڇا ٿو ڄاڻين ته لڇڻ منهنجا چڱا آهن؛ 
  .هوڏي نهار كر، جو سگهه אن جي آهي

  .ورتان گهوريو، وڃائج نه مُ  کٹيو تو - ۴۱۵   
رجي، جو مور وאري جو ماڻهو ناڻو گهرאن پائي وڻج كري، تنهن کي گه: ور جيكو ناڻو وאپار ۾ گهرאن ڏجيمُ  

تنهن وאنگي هي . ناڻي کان وאڌو ُאپائي؛ پر جڎهن وאڌو نه ُאپائي، تڎهن به موڙيَء کي گهاٹو وجهڻ ته كار نه آهي
جي يادگيري ۽ چڱا كم كيائين ته كر کٹيائين؛ نه ته  ماڻهو پڻ ساهه وٺي دنيا ۾ آيو آهي، سو جيكڎهن ڌڻيَء

  :تنهن تي فارسيَء وאري جو بيت پڻ آهي .سو אجايو وڃايائين ،وڙي אٿسساهه جو مُ 
   توאن אي پسر سود کرد، ہبماي

  .که سرمايه خورد چه سود آيد آنرא
  אي پٹ موڙيَء مان کٹيو كري سگهجي، 

  .هن کي ڇا کٹيو ٿيندوجو موڙي کائي ويو تن
  گ   
  

  .گذر گئي گذرאن، كيا جهوپڑي، كيا ميدאن - ۴۱۶
 ڇا کان جا گذري، تنهن کي چڱي لنِگهي چئي شكر كرڻ گهرجي؛ سکي جي ڏکي، جهوپڑيَء ۾ جي پوٺي تي، 

  :ي چيو آهيفارسيَء وאر. جو سکيا ڏينهن لنگهندي ويرم نه لڳي، تنهن وאنگي ڏکيا ڏينهن پڻ كين رهن
  ز روزگار همين عادتم پسند آمد، 

  .که خوب وزشت جهان جمله درگذر ديدم
  زماني جي هيَء عادت گهڻو وڻيم، 

  .مدي لنگهندي ڏٺم جو جهان جي چڱي
   .وאرو پهاكو پڻ لکجي ٿو ۴۱۷אهڑي مثل الِء هيٺ نمبر 

  
  .نه كرڻا، جا گذري سا چوکيگذري كُون ڦر ياد  - ۴۱۷

وאرو آيو آهي، تنهنكري هن جي ڌאر وچور نه كيم، مگر هكڑو نقل  ۴۱۶هن مضمون تي مٿي پڻ پهاكو نمبر 
  :ياد آيو אٿم

جو كاڏي چڑهي ٿي ويو؛ وאٽ تي ڏٺائين جو سائين وאلو فقير هكڑو، َبَٺ هكڑو سياري جي مند ۾ صبوح   رאجا
تنهن کي ڏسي رאجا ويچار كيو جو آٌء سڄي رאت ثمور جي وڇاڻي ۾ . سيَء کان پاڻ بچايو پيو آهي کي پاسو ڏيو

ن، تنهن אها ڳالهه فقير کان پڇيائي. ستل هوس، ته به سيَء لکايو ٿي، אها رאت فقير کي بت ۾ كئن لنگهي هوندي
   :ورنديَء ۾ هيَء مصرع چيس
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  .بٺ ۾ توڙي ثمور جي وڇاڻي ۾ رאت لنگهي  .مور گذشتشب تنور گذشت و شب ث
  

  .گڎي אڏجي، يا لڎي ڇڎجي - ۴۱۸
- مطلب هي آهي، جو يا سڄڻ ٿي گڎ رهجي، يا ويري ٿي ڀڄي پري ٿجي؛ אندر ۾ دشمني ٻاهرאن يارאني אها אندر

  :ي فارسيَء وאري چيو آهيتنهن ت. رکڻ كار نه آهيٻاهرאئي 
  .كارאئي دل جي كارאئيَء کان چڱي-منهن  .ُرو سياهي بہ אز سياهي دل

  :گورو نانك شاهه پڻ فرمايو آهي
  دليون محبت جن سيئي ساچيا؛ 

  .جن من هور مک هور سي كاڍو كاچيا
   ل کان لئون آهي سي سچيار،جن کي د

  .جن کي دل ۾ ٻي، وאت ۾ سي كچا كڍي ڇڎ
  

  .ڙو ڳيان پچيگوال - ۴۱۹
. يان يعني هيٺان پچندو آهيگوالڙو يعني ٻانهو، ۽ گوالڙو جهنگلي ول جو ميوو آهي، جو ٻين ميون کان אبتڑ ڳُ 

ي آهي، جو جنهن ئي وאنگي سمجهي گال كتڎهن پهاكي وאري هن گوالڙي ٻانهي کي پڻ ُهن ول وאري گوالڙ
  :جهڑو فارسي بيت آهه. אجبي طرح كم نه אيندوماڻهوَء تي ٻانهپيَء جو نالو ٿيو، سو ُאبتا كم كندو، و

  پرستار زאده نيايد بکار؛ 
  .אگر چه بود زאده شهر يار

  ٻانهيَء جو ڄاول كم نه אچي، 
  .جيتوڙي رאجا جو אوالد به هئي

پر אنگريز سركار چڱو توهه كيو آهي جو پنهنجي رאڄ مان هو بڇڑو نالو كڍي ماڻهن کي هن پهاكي جي 
  .هيكار کان ڇڎאيو آٹڦ
  

  .گدڙ گدڙ جي كوכ تي نه אونائي ته كوڙهيو ٿئي - ۴۲۰
كري تڎهن پاسي אوسي وאرא  אونائي يعني سڎ تي سڎ ڏئي؛ هيَء ڳالهه پڌري آهي، جو جڎهن هكڑو گدڙ دאنهن

پر هي پهاكي وאرو گدڙن جي ٻڌي ٻڌאئي، אهڑن ڀوكن کي سمجهائي ٿو، جي پاڻ ۾ هك . سڀ گدڙ كوكار كن
تنهن تي هكڑو فارسي بيت آيو . ٿو جو رڳا ٻه ڄڻا هك ُمٺ هجن ته به وڏو كم كري وجهنُمٺ نه آهن، ۽ چوي 

  :آهي
  دو دل يک شود بشکند کوه رא؛ 

  .ده گي آرد אنبوه رאپرאگن
  ٻه دليون گڎ ٿين ته جبل ڀڃي ڇڎن، 

  .گهڻن کي ڊאنوאن ڊول كن
  :ُאن تي هكڑي آکاڻي ياد ٿي אچيم

يون بٺارو پاڻ ۾ گڎجي هكڑي هندوَء هاريَء جي كمند جي پوک ۾ رאت جو هكڑو ٻانڀڻ، ٻيو لنگهو، ٹ ٹي ڄڻا؛
هاري جيتوڙي ته ڏאڍو مڑس . هاريَء ويچاري گهڻو كي جهلين، پر نه رهيا. اوڃي ڏאڍ سان كمند ڀڃي کائڻ لڳ
ريَء جهڑو ڏאها چوندא آهن جو ٻن پاڏن سان به هكڑو شينهن نه پڄي، تڎهن ها. هو؛ پر ٹن ڄڻن سان پڄي نه سگهيو

چيو جو تون אسان هندن جو مصر آهين، تنهنجو کاڌو אسان جي پترن کي  حرفت كري هوريان هوريان ٻانڀڻ کي
ملندو، ۽ پڃ پڻ ٿيندو؛ تنهنكري تون كماند ڀلي کاُء، ۽ هي لنگهو کائيندو ته به وڃي جاتي كاٿي وאکاڻ كندو، 

تڎهن . ي ٻانڀڻ ۽ لنگهي چيس ته بٺاري کي لوڌي ڇڎمگر بٺاري کان ڇو ٿا ڦرאيوم؟ אها ڳالهه ٻڌ. אهو پڻ نچ کائي
بٺاري کي ڏאڙهيَء کان جهلي ٻڌي وهاريائين ۽ وري ٻانڀڻ کي چيائين جو آٌء غريب ماڻهو لنگهي جي سارאهه جو 

حاصل ڳالهه جو، ٻانڀڻ جي آگيا وٺي لنگهي سان پڻ . كريان ٿو، مگر تون برهمڻ ڀلي کاُء، نچ کاُء كو نهفكر 
نيٺ . پاڻ ته ُڦريَو پر ٻين کان به ٿي ڦرאيوَ ! جي אها دلجاِء كري ٻانڀڻ کي چوڻ لڳو، مصر. ر كيائينبٺاري وאري پَ 

هي نٿي ا پاڻ ۾ هك مٺ هوא، تاسين هاري ڇُ ڏسو، جاسين هو ٹيئي ڄڻ. ٹنهين کي ٻڌي سركار ۾ پهچايائين
  .گابڑא ٿيا تڎهن موچڑא کاڌאئون ڑُ ڇُ  ڑُ سگهين، جڎهن ڇُ 

  
  .ي ساوڻي هينگن ۾ وڃائيگڎهه پنهنج - ۴۲۱
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ٻه ٹي ڏهاڙא چري ٿورو َڍو كري؛ پوِء هيڎي هوڏي جي گڎهه جي َپر آهي، جو جڎهن سانوڻيَء جا گاهه ٿين، تڎهن 
تنهن وאنگي هكڑא ڇوكر ننڍپڻ جا . ڌو رهي، ۽ گاهه چرڻ کان کريگڎهن جون هينگون ٻڌي پاڻ به هينگن ۾ رِ 
كڑא سركاري نوكر نوكريَء جي مهل ڳالهين ۾ وڃائي كم کان ڏهاڙא رאند ۾ وڃائي پڑهڻ کان سيڑن، يا ه

کرن؛ يا كي وאپاري ڏيتيَء ليتيَء جي مهل بازر جي گهوم ۾ وڃائي كرت کان سيڑن، אهڑن ِسلين ساٿن ماڻهن 
  :אهڑن الِء هنديَء وאرو چوي ۽ سمجهائي ٿو. کي هي پهاكي وאرو ٹوكي ٿو

  .آرس ۾ مهل نه وڃاِء سجاڳ ٿيُء  .غفلت ۾ وقت אپنا نه کوهه، هوشيار ھوشيار هو
  

  .ناچو نچ نه ڄاڻندא آکي ڀون سوڙهي، گدڙ ڊאک نه پڄ سگهي، آکي ٿُو كوڙي - ۴۲۲
هن پهاكي جي معنٰي پڌري آهي؛ پر مطلب سندس هي آهي جو جنهن هاج کي كو پهچي نه سگهندو، تنهن کان 

  .جهڑو هنديَء وאرو چوندو آهي. ڀڄي پري ٿيندو، ته ڇا ٿيو
  אڻي جتيرپوڙهو فقير پ  تيجوڳي سهجي جُ  بوڍא

   :۽ فارسيَء وאري پڻ چيو آهي
   نشين شير مرد رאه خدאست، ہجوאن گوش

  .که پير خود نتوאند ز گوشئه برخوאست
  جوאن ماٺ ۾ وهي ته خدא جي وאٽ جو شينهن آهي، 

  .جو پوڙهو ماڏنهين كنڈ مان ُאٿي نه سگهي
  

  .وאنگي چٹ ته چٹيانِء گابي - ۴۲۳
ن جو ڌرم آهي، جو هي ُهن کي چٹي؛ ته ُهو هِن کي چٹي، تنهن وאنگي دنيا ۾ پڻ جنهن سان مهرباني كبي گاب

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. تنهن ۾ ڀالئيَء جو سوس رهندو
  بنده حلقه بگوش گر نه نوאزي برود، 
  .وشلطف کن لطف که بيگانه شود حلقه بگ

  ؛ ٻانهو ٻڌل جيكڎهن نه پاليندين ته ويندو
  .مهرباني كر مهرباني ته ڌאريو ٿئي ٻڌو ٻانهو

  
  .ِكَن سان نه ڌوپي، نيٺ پاڻيَء سان ڌوپي ِكنُ  - ۴۲۴

پڻ  کي سٺو نه كندي، تنهن وאنگي لچو ماڻهو كنهن אشرאف سان אٹكي، ۽ אشرאف يِءَאوٺي ش ٻيَء ِءَאوٺي شي
هرجي جو هن فارسيَء بيت کي ڏسي تڎهن אشرאف کي ڇا گ. ساڻس سامهون ٿي وڙهي، ته ڄڻ ٻئي هك جهڑא ٿيا

  :كري ڌکان
  تحمل چو زهرت نمايد نخست، 
  .ولي شهد گردد چو در طبع ُرست

  کانڌ پهريائين وه جي ڏيکاري ڏينديِء؛ 
  .پر ماکي ٿيندي جڎهن طبع ۾ ويٺي

و جو جيكڎهن لچ كي אشرאف کي ڳالهائي ورتو، ته به אشرאف جو مان گهٹ كين ٿيندو، ۽ لچ جو وڌند ڇا کان
  :جهڑو فارسي بيت آهي. كين

  سنگ بد گوهر گر کاسئه زرين شکند؛ 
  .قيمت سنگ نيفزאيد، زر كم نشود

  بڇڑو پاهڻ جيكڎهن سوني باسڻ کي جهوري، 
  .ڌندو كين، سون جو گهٹندو كينپاهڻ جو ملهه و

  
  .گيرو گهوڙو ۽ پيٹيرو ماڻهو مهل ۾ كم نه אچن-ھَ گَ  - ۴۲۵

هلندي بيهي رهي، يا אٹون هڻي، يا پٺيرو هلي؛ پيٹيرو ماڻهو جو ماڻهو ري  گيرو گهوڙو، جو گهوڙو هلندي-ھگ
وڙو كاهه جي مهل ۾ كم نه אيندو؛ گيرو گه-ھسچ گ. موאجب رڳو پيٹ جي کاڌي تي كمائي، يعني نوكر رهي
  :تنهن تي فارسي بيت آهي. تهڑيَء ريت ري موאجب وאرو نوكر پڻ ويل سر ڀڄي ويندو

    زאر؟چه مردي کند در صف کار 
  .که دستش تهي باشد אز روزگار

  كهڑي مڑسي كندو جنگ جي هنڌ، 
  جنهن جو هٿ ُقوت کان ٺلهو هوندو؟

  
  .َگُھ پيَھ ٺكرن مان پاڻي سكائي - ۴۲۶
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َگُھ، پيَھ، هي ٻه لفظ جيتوڙي َگهَڻ ۽ پيَهڻ جي مصدر مان نكتا آهن، پر روאجي معنٰي ۾ هكڑو گهر جو جهيڑو 
مطلب هي، جو جنهن گهر ۾ گهرو ريڑ پيڑ . ، هي پڻ روאجي معنٰي ۾ سڃ ٿيڻ آهيآهي؛ ٺكرن مان پاڻي سكڻ

  :ارسي بيت آهيف. ندو كينسرهندي، سو و
  تهي پلئي بودن بہ אز کفش تنگ؛ 

  .پالئي سفر بهتر אز خانه جنگ
  سوڙهيَء جتي پائڻ کان پير ُאگهاڙא چڱا؛ 
  .جهيڑي وאري گهر کان پرڏيهه جو ڏک چڱو

  
  .به كو گج پائجيگڎهه کي  - ۴۲۷

. ُאهو كپڑو زאلن کي پهرאئجي، ۽ گڎهن کي ڍكائڻ كار نه آهي گج هكڑو زאلن جي ڳچيَء جو كپڑو آهي؛ پر
تنهن وאنگي مهرباني پڻ چڱي ماڻهوَء تي كرڻ کپي؛ لچ جو گڎهه جهڑو آهي، تنهن تي مهرباني كبي، ته ُאٹلو 

  :رسي بيت آهيآكرو ٿيندو، ۽ منجهانس جيكو سو ڇيهو پهچندو، جهڑو فا
  چو با سفله گوئي به لطف و خوشي، 

  .فزون گرددش کير و گردن کشي
  جڎهن لچ سان مٺو ڳالهائيندين، 

  .ته هيكاري هٺ وڌندس
  

  .گڎهه کي به كڎهن گابو ڄائو آهي - ۴۲۸
گڎهه جهڑي كميڻي مرونَء جي پيٹ مان گابي جهڑو سائو ڍور ڄاپڻ تپرس جهڑي ڳالهه آهي؛ تنهن وאنگي لچ 

   :تنهن تي صائب شاعر جو فارسي بيت آهي. کان كنهن جي ڀالئي ٿيڻ ويسهه جهڑي ڳالهه نه آهيڻهوَء ما
  صائبا ُאميد فيض אز صحبت دو نان مدאر؛
  .بوِء جستن אز گل کاغذ نشان אبلهي אست

  אي صائب ڀالئيَء جي ُאميد كميڻن ۾ نه رک؛ 
  .اڻ آهيكاڳر جي گل ۾ باس ڳولڻ אياڻپ جو אهڃ

  
  .گڎهه جو ڇا وس جو ٻيڑيَء ۾ نه چڑهندو - ۴۲۹

تنهن وאنگي . جڎهن كنهن کي گڎهه ٻيڑيَء ۾ چاڙهڻو هئي، پوِء توڙي گڎهه نٹائي، ته به َكن کان وٺي چاڙهيس
. ويندوئي لكي؛ توڙي ڀڄي، ته به كاڏي  هن جيَو کي پڻ جڎهن كال مارڻ ڀانئين تڎهن هي کانئس توڙي گهڻو

  :آهي تنهن تي هكڑي א وאري چيو
  نا ڇٹيگا ڳڑهان كوٹان ۾ نا ڇٹيگا لکان ٻاهين؛ 
  .جان جم آوي پكڑ چالوي عذر كسي دא ناهين

  نه كوٹن ۾، نه لکن ٻانهن سان ڇٹندين؛ 
  .جڎهن كال אيندو وٺي ويندو كنهن جو عذر نه آهي

  
  .يگيهه پوندي به كو مٿو سڑ - ۴۳۰

ته هروڀرو مٿو سڑندس، ۽ كنهن جو گيهه پوندي سڑي يعني پوسري، جڎهن كو ماڻهو كڑو تيل مٿي ۾ وجهي، 
مطلب هي آهي، جو كي ماڻهو אهڑא آهن، جو جڎهن ڌڻي ٻاجهه كري مٿن كو آبروَء جهڑو . مٿو كين پوسري

پر אِن هلت ۾ . مورڳو אڙيا آهيون كم رکي، پوِء توڙي دل ۾ خوش هئن، ته به وאت سان چون ته هن كم مان
اهريو ٿو ٿئي، ٻيو ڌڻيَء جي مهربانيَء تي بي شكري كرڻي پوي ٿي، سي ٻئي ٻ-هكڑو پاپ آهي، جو ماڻهو אندر

  .ديندאرن کي نه وڻن
  

  .گرمي ڇڎي جهڻ كنگر سان، سردي ڇڎي زر كنگر سان - ۴۳۱
ري، مگر سياڻا ماڻهو چوندא آهن ته كنهن کي گرميَء کان مٿي ۾ سور ٿو نك كو نههن پهاكي مان ٻيو مطلب 

ا كامڻ ٿئي، يا ٻي אهڑي كا ڏوאر لڳي، ته אن الِء شربت ۽ ٻيون َسلوڻيون دوאئون به بس پوي، يا َكليون چڑهن، ي
نگ جهڑو، يا كو ٻيو مرض ٿئي، ته אن الِء ترياق يا کٿوري يا ر-پر جي سرديَء کان كنهن کي َلقوي، يا אڌ. آهن

  .عنبر ۽ ٻيون مهانگيون ُٻكيون گهرجن
  

  .نه ليک َءگنجي جي مٿي ۾ ُجون - ۴۳۲
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هكڑو جيت تَِر جيڎو، جيكو ماڻهوَء جي وאرن ۾  َءو، جنهن ماڻهوَء جي مٿي جا وאر سمورא ُکسي وڃن، جونگنج
يا ليک  َءאر نه هوندو، تنهن کي جونمطلب هي آهي، ته جنهن کي مٿي ۾ و. جو آنو َءڄاپندو آهي، ليک אن جون

کي سكار، ڏكار، سوכ ۽ ٻوڏ جو  تنهن وאنگي جو نيهي مايا جي ڌنڌن کان آجو رهندو، تنهن. كٿان پوندي
  .وאري پهاكي ۾ چيو ويو آهي ۳۷۱جهڑو نمبر ؟ كهڑو ڊپ

  
  .به گدري جوکوته جي كاتي كري گدري تي جوکو،  يگدرو كري كاتيَء تي ته به گدر - ۴۳۳

تنهن وאنگي ڏאڍي . طرح كو مٿو هڻي پاهڻ تي ته به مٿو ڀڄيس، جي پاهڻ هڻي مٿي تي ته به مٿو ڀڄيس َءجهڑي
  .هيڻي جي ويڑهه مان ٻنهين پارين هيڻي کي جوکو ۽
  

  .ُگِگُر ُگِگُر پنڈא אڙאيا - ۴۳۴
جو کنئور آهي، هن پهاكي جو بنياد هي آهي جو هكڑي پساريَء وكڻڻ الِء گگر پنڈي ۾ گگر هكڑي جابلوَء وڻ 

ڻيَء کي ياد كرڻ تنهن وאنگي هي ماڻهو ڌ. منجهانس پنڈو אڙيو نوكري هٿ! پائي رکيو، جو پنڈي کي چنبڑي پيو
تنهن تي هكڑو . الِء دنيا ۾ آيو آهي، پر دنيا کي אهڑو چهٹي ويو آهي، جو كر مورڳي دنيا منجهانس אڙي آهي

  :مثل آيو آهي
وڻي ڳولڻ الِء هليا؛ אوچتو هكڑي ُپست جي پوک مان ڏوڏيون کائي وڻ جي ٹاريَء ٻه چتون ماُء کان موكالئي چُ 

אيتري . ئي رهن؛ تنهنكري لڑكڻ لڳا ون کائي ليٹيا، پر چنبا ٹاريَء ۾ אٹكياتي ويٺا، ۽ ڏوڏين جي نشي ۾ پنكي
چي پهتي ۽ هنن کي لٹكندو ڏسي پڇيائين، تنهن کي چيائون ته وڻ جي ٹاري אسان کي ۾ سندين ماُء ڳوليندي א

  .تنهن چين ته ٹاريَء كين جهليا آهيو، پر ٹاري جهلي אٿوَ . نٿي ڇڎي
  

  .گنجو کنهڻ کان نه رهي - ۴۳۵
ماڻهوَء کي گهڻو كري مٿي ۾ ِكرنهِن رهي، سو ي ڑجنهن ماڻهوَء جا خارس سببان مٿي جا وאر ُکسي رهن، אه

  .َאوس کنهندو رهي؛ تنهن وאنگي لچ ماڻهوَء جي دل پڻ لچائيَء کان نه رهي
  ڳ   
  

  .ڳوٺ سئين، سا وهانَو سئين - ۴۳۶
سان ٿئي، سو وهانو جهڑو ڄاڻجي، يعني گهڻن سئين אکر جي معنٰي هيَء آهي، ته جو كم سڄي ڳوٺ جي ماڻهن 

  :جهڑو فارسيَء وאري جو چوڻ آهي. گڎ ڏکي جي سکي جڑي אچي ته مٺي كري ڀوڳجيسان 
  .گهڻن سان گڎ مرڻ هكڑو ُجڃ آهي  .مرگ אنبوه جشني دאرد

  
  .ڳڑ سان مري ته زهر ڇو ڏجيس - ۴۳۷

. ڙو ڇو ڳالهائجيؤتنهن الِء تکو ۽ ك ڇٹي سگهي،هن پهاكي جو مطلب هي آهي، ته جو كم ميٺ محبت سان 
  :تنهن الِء فارسيَء وאري چيو آهي

   چو کارت به نرمي برאيد ز کس،
  .ضرورت نباشد به گرمي و بس

جڎهن ُكنئرאئيَء سان كنهن مان كم ٿي سگهي، 
  .ڏאڍאئيَء جي گهرج نه آهي، ٻيو ڇا

  .وאري پهاكي ۾ پڻ هلي آهي ۵۰۷אهڑيء ڳالهه نمبر 
  

  .سنديون ڳالهيون، َٹكي سندא موٺَ  ڳالهين - ۴۳۸
پيڑهه هيَء آهي، جو هكڑو ماڻهو جي پهاكي  .موٺ هكڑي سادي جنس َאن جي آهي، جا گهڻو كري گهوڙא کائين

. ڏنائينس كو نهڑي آڻڻ جو چيو، پر پيسو تي ٿي ويو، تنهن کي هكڑي مائٹ پاڻ الِء سوکڑي پاک كنهن کيپ
جڎهن هو وري آيو، تڎهن پڇيس، ته جنهن رڳو وאت . جا موٺ آڻج ٻئي مائٹ ٹكو هٿ ۾ ڏئي چيس ته هن ٹكي

سان چيو هوس تنهن کي سوکڑين جي نه ملڻ جون سچيون كوڙيون ڳالهيون كري ٻڌאيائين؛ ته ٹكي وאري کي 
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تڎهن هكڑي سالك هي پهاكو چيو، يعني جو كم ناڻي ڏني ڇٹي، سو ڳالهين سان كاٿي . موٺ كڍي ڏنائين
  :هاكو آهيجهڑو فارسي پ. ڇٹندو

  .ناڻو كم كري، مڑس ٻٹاכ هڻي  .زرکار کند، مرد الف زند
  .يڻڳڑ ڄاڻي، ڳڑ جي ڳوٿري ڄا - ۴۳۹

ساهي آهي، جي سونپ ۾ رهي ٿو، وڻيس کائي توڙي بچائي؛ پر ڳوٿري نِ אکري معنٰي هيَء آهي، جو ڳڑ ڳوٿريَء 
كري پنهنجا كم ڌڻيَء کي سان کيندي كڄاڙو؟ تنهنكري پهاكي وאري جو مطلب هي ٿو ڄاڻجي، جو توكل 

  :سونپ، ته جيكي وڻيس سو كري، جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي
  خدאوند عالم بکارش شفيق، 
  .کسي رא که باشد توكل رفيق

  ڌڻي َאن جي كم ۾ توه كري، 
  .جنهن سان توكل ساٿي

  گهه   
  

  .گهڻن زאلين گهر نه هلي، گهڻين ڏאندين هر نه هلي - ۴۴۰
و ٻڌجن ته نه هلي؛ تنهن وאنگي هكڑي مڑس جي گهر ۾ هكڑيَء کان وאڌو جويون هئن، هر ۾ ٻن ڏאندن کان وאڌ
  :تنهن تي هكڑو مثل آيو آهي. ڃيسته گهر مان ٻائيتال نه و

هكڑو مڑس ٻه جويون پرڻيو هو، تن مان هكڑي ماڙيَء تي ۽ ٻي هيٺ گهر ۾ رهندي هئي، ۽ پاڻ وאري تي وٹن 
رאت جو چور هكڑو سندس گهر ۾ آيو، . تيَء الِء كنهن ٻئي ڳوٺ ۾ ويوهكڑي ڏهاڙي ُאهو مڑس وڇائ. ويندو هو

ي سمجهيو ته ماڙيَء ڻهيٺئين گهر وאريَء زאل پنهنجو مڑس ڄا. تي چڑهڻ لڳو ۽ هري هري ماڙيَء جي ڏאكڻ
پر אيتري ۾ چور جو مٿو ماڙي . وאريَء زאل وٽ ٿو وڃي؛ تنهن پهاڄپي جي تعصب کان ڊوڙي پيرن کان ورتس

تنهن کي ماڙيَء وאريَء پڻ پنهنجو مڑس ڄاڻي سمجهيو ته متان وري پٺتي وڃي، تنهن َتَت . در وٽ آيو جي مٿئين
. چور ويچاري ڊپ جي ماري كڇيو كين؛ ۽ سڄي رאت سور سهي لنگهايائين. وهندي ڊوڙي ڏאڙهيَء مان ورتس
هوس، تنهن بدرאن جيكا ي تي نيائون؛ ُאتي چيائين ته سچ چوري كرڻ الِء ويو رصبح جو چور کي جهلي چبوت

حاصل . جٺ وڻيو سان كريو؛ پر ٻه جويون نه پرڻائجوم؛ ڇاكاڻ ته ٻِه جوئي جي پارאن رאت هيتري جٺ ٿي אٿم
  هي ته جڎهن ٻن جوين وאري جو حال אهو، تڎهن گهڻين جوين وאري جي گهر مان ٹمَجهُڻ كٿان ويندو؟

  
  .گهٹو ڌאريم ُאن کي هٿان چري كپاهه - ۴۴۱

ڳي پاڻي گهر ۾ هئي ڻ الِء ڌאرجي، ۽ هو جيكو پاڻي ڀري سو ته ڇڎ، پر مورڳو جيكي אرپاڻيَء ڀهكڑو نوكر 
هنديَء وאري پڻ هكڑو אهڑو . سو به كي پيئي، ٻيو هاري ڇڎي، ته ُאهو نوكر ڄڻ هن پهاكي وאرو گهٹو ٿيو

  :پهاكو چيو آهي
   :אلي لئي سنگ ٹهل كون كرن لگي رس رאس

  .چري كپاسميندي رאکي ُאون كون بيٺي 
  ؛ وڏ كري ٿيساهيڑي ٹهل الِء رکيم، سا ُאٹلو الڏ ك

  .مورڳي كپھ ٿي کائي ،الِء رڍ ڌאريم ُאنَ 
  

  .گهر جو پير چلهه جو مارنگ - ۴۴۲
مطلب . نو رکي هيٺانس باهه ٻاري کاڄ جوڙي وٺجي تنهن ڀتر جو نالومارنگ، كنهن مهل ڀترن تي دאنگي يا كُ 

تنهن . ويساهه אهڑو ڄمندو جهڑو چلهه جي مارنگ تيو هر هر ڏسبو، تنهن تي جو پير گهر ۾ يا ويجهو هوندو س
  .وאنگي مائٹ يا دوست پڻ، جو هر هر گڎبو، تنهن سان محبت ٿوري رهندي

  
  .هو كشيا تا رسيا، هو نيان تا چٹُ  گهوڙא ۽ َپُٹ، ُمال ۽ َڀُت؛ - ۴۴۳

پر . هوڙא جنهن پنڌ الِء سنڀايا، سو پنڌ كر نبريوجو گهي پهاكو عام ماڻهو گهوڙن جي ڦڑتائيَء الِء چوندא آهن، 
  .قافيه جي پورאئيَء كاڻ ُملن جو نالو پڻ آيو آهي، جو ُمال ماڻهو جاتي ڀت کائڻ ويٺا، سو ڀت پڻ ڄاڻ نبريو
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  .گهوٽ ماُء کان به אهنر ماُء تكڑي - ۴۴۴   
يت آهي، جو وهانو مهل אهنر ي رجن دهن. يا ڀاڻيجو ڻجڻ وאرو مڑس؛ אهنر، گهوٽ جو ڀيڻيويورگهوٽ يعني پ

گهوٽ جو پوِء لڳ ٿي هلي؛ پر وهانو جي كم ۾ جتي كي گهوٽ ماُء جو پروجن هوندو אتي אهنر ماُء جو ڇا؟ ۽ 
وאري پهاكي ۾ بيان ٿيو آهي،  ۱۶۲جهڑو نمبر . جي אهنر ماُء وאڌو ڦڑ ڦڑ كندي، ته هي پهاكو مٿس الڳو ٿيندو

  .هن جو مطلب پڻ אهڑو آهي
  

  .کاڌي کان گهڻو ڏٺو چڱو آهي گهڻي - ۴۴۵
پر جيكڎهن كو چڱو رونشو يا . جي گهڻو ۽ چڱو کائبو، ته به ُאن وאت کي سوאد אيندو، ٿوريَء ويرم کان پوِء بس

جو گهر كنڈ ۾ كو كم ڏسبو، ته گهڻا ڏهاڙא ياد رهندو؛ تڎهن کائڻ کان ڏسڻ چڱو ٿيو يا نه؟ پر مطلب هيُء آهي، 
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. هر نكر، گهم ڦر، ڌڻيَء جا رنگ ۽ אچرج ڏسويهي کائي آرسي نه ٿيُء؛ ٻا

  
  تا به دکان خانه در گروي،
  .هر گز אي خام آدمي نشوي
  َبرو אندر جهان تفرج کن؛

  .کز جهان بروي پيش زאن روز

   هين،جاسين گهر جي هٹ ۾ ڳهه پيو آ
   .ا كڎهن ماڻهو كين ٿيندينچאي ك

   وڃ جهان ۾ ۽ گهوم كر؛
  .ن مان وڃين تنهن ڏهاڙي کان אڳيجها

  .گهر ۾ کڎ هئي ته ُٻهر ٻاهر ڇو ُאڇلجي - ۴۴۶
سڀكو ماڻهو ٻهاري پائي ُٻهر گهر کان ٻاهر ُאڇالئي ٿو ڇڎي، پر جڎهن گهر ۾ ُٻهر رکڻ جي جاِء ُهئي، تڎهن ٻاهر 

جو هي ماڻهو ڇو ُאڇالئجي؟ جيتوڙي هي پهاكو كني كم جي وس ۾ آيو آهي، پر سندس سٺو مطلب هي آهي، 
ڇا کان جو ڌڻيَء جي جوت هن جي אندر آهي، تڎهن ٻاهر ڇو . ذאت پاכ ڌڻيَء جي کي جو ٻاهر ٿو ڳولي، سا ڀل آهي

  :تنهن تي شاهه عبدאللطيف پڻ فرمايو آهي. ٿو َאڌيڑא کائي
  .نائي نيڻ نهار، ته تو ۾ ديرو دوست جو

  :۽ بابا نانك صاحب پڻ فرمايو آهي
  .ڳچيَء ۾ پاهڻ لڑكائي ٿو אندر ۾ ڌڻي نٿو ڏسجي،  .۾ پاٿرلي لٹكاوي گهر ۾ ٺاكر نه آوي، گل

  
  .گهر ۾ به گهر کائڻو، ٻاهر به گهر کائڻو - ۴۴۷

. يعني گهر ۾ ويهي کائبو ته به گهر جو ناڻو، پر مطلب هي آهي، ته جاتي وڃبو، تاتي پنهنجو نصيب کائبو
جهڑو . كري گهڻي ٿيڻ الِء אجايو نه ڊوڙجيتنهنكري گهرجي، جو جيكي ريهندو ڌڻي ڏي، تنهن تي سنجم 

  :فارسي بيت آهي
  قناعت تونگر کند مرد رא، 

  .ان گرد رאخبر ده حريص جه
  مڑس کي سنجم وهيون كري، 

  .لوڀيَء رول کي אها سڌ ٻڌאِء
  

  گهوٽ كنوאر رאضي ته كوه كندو قاضي؟ - ۴۴۸
نبيري الِء قاضيَء وٽ وڃن، پر جي پاڻ ۾  جڎهن جوِء مڑس جو، يا كن ٻين ماڻهن جو پاڻ ۾ جهڳڑو هئي، تڎهن

جي كهڑي گهرج؟ درويش الِء هي אشارو آهي، ته جڎهن ڌڻي پاכ توتي  ڑٺهيل هجن ته قاضي توڙي ٻئي ٹياك
  :کي ٻئي كنهن جي كهڑي كاڻ؟ جهڑو فارسيَء ۾ آيو آهي رאضي آهي، تڎهن تو

  چو رאضي شد אز بنده يزدאن پاک، 
  ک؟گر אين ها نگردند رאضي چه با

  جڎهن ٻانهي تي ڌڻي پاכ رאضي ٿيو، 
  ضي نه ٿيا ته ڇا ڊپ؟جيكڎهن هي رא

  
  .نه آهي دايگهڻي کٹئي کان مور  - ۴۴۹
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هكڑي ماڻهوَء جي باغ کي ڦر گهڻو لڳي، سو ڦر جي گڎ كرڻ ۾ رڌو رهي، ۽ وڻن جي تات نه كري؛ يا هكڑي 
ه كري؛ אهڑن الِء هي پهاكو چوڻ ۾ אيندو نڍڳيَء ۾ کير گهڻو هجي، هو کير جي سميٹڻ وچان ڳئون جي سنڀال 

  .آهي
  

  .گهر ۾ غرقي به مس אٿس، دم هڻي ٿو ٺوڙهيَء جو - ۴۵۰
غرقي يعني ٻڎل َאُن؛ ٺوڙهي، كڻك جي هكڑيَء ُאچيَء جنس جو نالو؛ يعني آهي سڃو، پر ڏيکاُء شاهوكاريَء جو 

در ۾ جوفو ۽ ٻيا دنيا جا ڌنڌא پيا هوندא آهي، جو جنهن جي אن پر درويش جي ٻڌڻ ۽ ٻڌאئڻ الِء مطلب هي. ٿو كري
  :۽ ٻاهرאن فقيري بيک ۾ هوندو، تنهن جي فقيري كهڑي كم אيندي؟ جهڑو بابا نانك صاحب فرمايو آهي

  אنتر אگن ٻاهر تن سوאِء، 
  .گل پاٿر كيسي تري אٿاه

  אندر ۾ باه، ٻاهرאن بت تي ڀڀوت، 
  .سمنڈ كئن ترندوڳچيَء ۾ پاهڻ، 

  
  .ري، کائي ويئي جهارکب گهڻ پيٹاري - ۴۵۱

كري؛ يعني جا پوک گهڻن هارين جي ڀائيوאريَء ري يعني پوک جي ٹُ کگهڻ پيٹاري يعني گهڻن جي ڀائيوאري، ب
تنهن وאنگي . ٿيندي جي هوندي، تنهن کي سڀكو ڄاڻندو جو ٻيو ڀائيوאر سنڀاليندو؛ אيتري ۾ پوک جهار جي کاڄُ 

  .אڄ تڑي کڑي غنيم جي هٿ אچيهكڑي ڏيهه ۾ گهڻا رאجائون هجن، ته ُאهو ر
  

  .گهڻن کي ثمر، هكڑي کي ڀري - ۴۵۲
جڎهن هكڑي אڏאوت جوڙڻي هئي، جا هكڑو وאڍو مهيني ۾ جوڙي سگهي، پر جي ڏهه وאڍא مڑن، ته هٿ هٿ 

هن ۾ هزאر رپين جي گهرج هئي، سو هكڑي کي ڏيڻ ڳرو ٿي كري ٹن ڏهاڙن ۾ جوڙي ڇڎن؛ يا ڌرمائو كم جن
جهڑو هندي . ماڻهو گڎ ٿي ڦوڙي كري ڏين ته هروڀرو سولو لڳين) ۲۰۰( سؤٻه ) ۱۰۰( سؤپوي، پر جيكڎهن 

  :پهاكو آهي
  .پنجن ستن جي لٺ، هكڑي الِء ڀري  .پانچ سات كي لكڑي אيك جني كا بوج

  
  .گهڻن کنئي ڇپر کڄي - ۴۵۳

تي هكڑو  تنهن. هيَء ڳالهه سچي آهي، جو جيكڎهن گهڻا گڎ ٿي هكڑي وڏي كم ۾ هٿ وجهن ته كري سگهن
  :مثل ياد آيو אٿم

. هكڑيَء مند ۾ سركاري حكم موجب نصير وאهه جي کاٹي ٿي کڻايم؛ پر وאهه ۾ لٹ گهڻو ۽ چكڻ هو
کامڑيا گڎ ٿي ويا، جو ) ۲۷۰۰( سؤٻاجهه سان ستاويهه جي يڻ אهنجو هو؛ پر ڌڻيَء جنهنكري کاٹيَء جو كم پورو ٿ

אن وچ . ي ئي نبري پوندوڙئي ته رهندو کهندو كم پڻ وهندٿورن ڏهاڙن ۾ گهڻو كم ُאكالئي وڌאئون ۽ אميد ه
رس کائي پ۾ جناب خان بهادر آخوند حبيب א صاحب ڊپٹي كليكٹر ُאتي آيو، ۽ کاٹيَء جو كم سڌريل ڏسي ت

  “.گهڻا كر א جا پٹ آهن، جيكي كن سو ٿي سگهي”چوڻ لڳو جو 
  ل  
  

  .لوچ ته لهين لعل کي، ڏور ته پوئي ڏس - ۴۵۴
ور يعني ڳول؛ لعل يعني محبوب يا گهربل وٿ؛ مطلب هي آهي ته وديا، توڙي رزق، توڙي ڌڻيَء ملڻ جي لوچ، ڏ
ڇا کان  جو אهي سڀ شيون ڌرتيَء تي ملي سگهن، پر . ڳوليندين ته ملنديون، אڻ ڳولئي كي به هٿ نه אچيوאٽ 

  :تنهن تي هنديَء وאري چيو آهي. سياڻا ڳولي لهن؛ אياڻا نكي ڳولن، نكي لهن
   هيرא پڑא بازאر ۾ خاכ رهي لپٹاِء،
  .مورک مورک چل گئي چاتر ليا ُאٺاِء

   ازאر ۾ پيل مٿس مٹي ويڑهيل،هيرو ب
  .אياڻا אياڻا لنگهي ويا سياڻي کڻي ورتو
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  .لڇمي وڃي، تڎهن لڇڻ به وڃن - ۴۵۵
ئي، تڎهن مايا لڇمي يعني دولت، پهاكي جي معنٰي توڙي مطلب ته هكڑو آهي، جو وهيون ماڻهو جڎهن ولهو ٿ

  .به كلڇڻو ڀانئجي جي ڄر عقل ناس كري ڇڎيس، پوِء توڙي سلڇڻو هئي ته
  

  .لچان چورאن پت نه كائي؛ توڙي هوون سڳي ڀائي - ۴۵۶
پوِء توڙي ڄاڻي ويڻي نه . لچ ماڻهو توڙي سڳو مائٹ به هوندو، ته به مهل سر پنهنجي عادت لچائيَء جي نه ڇڎيندو

  :بيت آهي جهڑو فارسي. جي هاج هن کي ڏאنُء جا نه אينديكندو، ته به ڀل مانسائيَء 
  نيش عقرب نه אز َپي کين אست،
  .مقتضائي طبيعتش אين אست

  وڇونَء جو ڏنگ وير الِء نه آهي؛ 
  .سنديس طبع جي عادت אِها آهي

  .هرجي۽ چور، ته به توڙي مائٹ هوندو، ته وجهه ڏسي، كڎهن كين رهندو؛ تنهن كري אنهن ٻن تي پت رکڻ نه گ
  

  .وم سالمت آياومڻيَء، جو ڏُ لک کٹيا ڏُ  - ۴۵۷
وم كرت كار الِء وم يعني لنگهو، منڍ کان هي پهاكو هن ريت آيو آهي، جو هكڑو ڏُ ي، ڏُ ومڻي يعني لنگهِ ڏُ 

كين هو، ۽ ٿورن ڏهاڙن کان پوِء جيئرو جاڳندو وري  پر هو مئو هڎِ . پرپٺ جوڻس ٻڌو ته مري ويو. پرڏيهه ويو
تڎهن هكڑيَء ساهيڑيَء جوڻس کي چيو ته مڑسهن ڏينهن گهڻا التا، ڇو کٹي . آيو كو نهو كمائي پر پيسآيو؛ 

پر ملك جي روאج پٹاندر مطلب هي آهي، ته وאپار يا ڌنڌو . كين آيو؟ تنهن جي ورنديَء ۾ هي پهاكو چيائين
  .کٹيو کڻي نه كري، ۽ سک سان موڙي بچي، ته به شكر كرڻ گهرجي، جو ڄڻ لک کٹيا

  
  .لنگهي الٿي لوئي، ته كيا كريگا كوئي - ۴۵۸

مجاز جي وאٽ ۾ مطلب هي آهي، جو هكڑو لچ نر لڄو ٿي بڇڑو كم كندو، ته ڇا كندس؛ ۽ حقيقت جي وאٽ 
۾ هي آهي، ته جو سچو ڌڻيَء جو نيهي دنيا جا ڌنڌא ڇڎي سڀ کان پري رهندو، تنهن کي نرڳ توڙي سرڳ، يا 

  :جهڑو אردوَء وאري جو بيت آهي گال جو كهڑو ڊپ؟ كنهن جي سارאهه يا
  אي شيخ پاکدאمن دوزخ سون مت ڊرא کر؛ 

  مين عشق کا جال هون مجهه کو عذאب كيا هي؟
  نرڳ کان متان ڊڄارين؛ ! אي سلڇڻا شيخ

  .آٌء نينهن جو سڑيل آهيان مون کي ڏک ڇا آهي
  

  .لنگهن پنهنجو وهانُء - ۴۵۹
رאئي تن کي ناڻو ڏئي دهل وڄارאئي؛ پر جڎهن پاڻ لنگها جڎهن كنهن کي وهانُء كرڻو هئي، تڎهن لنگها گه

وهانُء كن، تڎهن نه كنهن کي سڎڻ جي، نه ناڻي ڏيڻ جي گهرج رهين؛ پاڻ ڄاڻي وאڻي وڏيَء دل سان دهلن کي 
  .ي، ته سڀكو ماڻهو پنهنجي كم الِء پاڻ سجاڳ رهي ٿوپر مطلب هي آه. گهايون ڏين ۽ وאڄا كن

  
  .و الهي نكو پائيلکئي منجان لِک، نك - ۴۶۰
ٿورو ذرو، هن پهاكي جي معنٰي آهي، ته جيكي ڌڻيَء جي پارאن ماڻهوَء جي ڀاڳ ۾ لکيو آهي، تنهن يعني لِک 

  .نه گهٹائي سگهي ،مان تر جيترو به كو وڌאئي سگهي
  

  .ُאهي ئي مڱ ،لنگهو چڑي مڱن کان - ۴۶۱
جي خوش طبعيَء الِء هكڑيَء هكڑيَء  َאڳوڻن مسلماني رאڄن ۾ كاريگر ۽ كسبي ماڻهو حاكمن يا سردאرن

جي نالي تان چڑندא هئا، جهڑو وאڍو وאڱڻ کان، دאيو ليمي کان، رאزو مصريَء کان، تهڑو لنگهو مڱن کان؛ پر  شيِء
. مگر ُאها چڑ جنهن مان كنهن جي دل ڏکوئجي، سا كنهن کي چوڻ كار نه آهي. يونهي سڀ چڑ جون ڳاله

  :كرڻ الِء بيت چوي ٿوفارسيَء وאرو پڻ אهڑي ڳالهه نه 
  تا توאني دورن کس نخرאش؛ 

  .کاندرين رאه خارها باشد
  جاسين ٿي سگهيئي كنهن جي دل نه ڏکوِء؛ 

  .جو אن وאٽ ۾ كنڈא آهن
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  .لوڀ سڀن پاپن جي پاڙ - ۴۶۲
نا ته مڇي ڏسو ُكنڍيَء ۾، پکي ڏسو ڄار ۾، אڃا به نه : هن پهاكي جي سا معنٰي سو مطلب، جو سڀكو ڄاڻي ٿو

سنسكرت وאري پڻ אن تي پهاكو چيو . وسهو، ته ڏسو پاڻيَء جي هكڑي ڦڑي جي لوڀ تان سپ جو پيٹ ڦاٹل
  :آهي

  .لوڀ سڀن پاپن جي پاڙ  .موالن پاپاني لوڀ
  

  .لوڀيَء سندي رאڄ ۾ ٺوڳي مري نه بک - ۴۶۳
 ڇا کان لو آهي؛ ٺڳ جي אڳيان سو ،لوڀي يعني اللچ وאرو، ٺوڳي يعني ٺڳ، مطلب هي آهي جو لوڀي ماڻهو ڦرڻ

تنهن تي هكڑي سياڻي . لوڀ ماڻهوَء جو هوش وڃائي ڇڎي ۽ جڎهن هوش ويس، تڎهن ٺڳ جو مكو متوجو 
  :سچار ماڻهوَء جي وאتان مثل ٻڌو אٿم

رپيا گهربا هئا؛ جوِء کان پڇيائين ته گهر ۾ كي آهي؟ چي ) ۳۰(هكڑي ڄٹ ماڻهوَء کي ُپٹ جي وهانُء الِء ٹيهه 
ا ٿيندو؟ چي هي ٹكو وڏא كم كندو؛ نيٺ ُאهو ٹكو کڻي ڳوٺ جي وאڻئي کي ن وهانُء ڇهكڑو ٹكو، تنهن ما

ٹكا مٹائي ) ۳۲(ُאهو رپيو وٺي شهر ۾ وڃي ٻٹيھ . چيائين جو هي ٹكو وياج جو وٺ، مهيني کن تي رپيو ڏي
بچا، سي رپيا وياجيرو ڏي، باقي ٻه ٹكا ) ۳۰(هكڑي شاهوكار کي چيائين، جو هي ٹيهه ٹكا وياج وٺ، ٹيهه 

خرچيَء الِء شاهوكار جي پٹ کي ڏنائين، تنهن ڳرو وياج ۽ پٹ وאري خرچي ڏسي لوڀجي رپيا كڍي ڏنس، جنهن 
کڻ پني کان پوِء ٻنهي کي ڳاڙهي ماڻ سان مئي ڏنائين، يعني ڳوٺ جي وאڻئي کي ُאهو . مان وهانُء كري ورتائين

  .ٻياٹكا ڦ) ۳۰(ٹكو بچيو، ۽ شهري وאري شاهوكار کي ُאهي ٹيهه 
  

  .لکيون لوهارن کي چڎن ۾ چڻنگون - ۴۶۴
چڎא هكڑن لڱن جو نالو، جي سٿرن جي مٿان آهن، هن پهاكي جو بنياد هن طرح آهي، جو هكڑي لوهار لوهه 

فقير هكڑي هي . تائڻ مهل چمڑو אڳيان نه رکيو، تنهن كري باهه جون چڻنگون كانچ ۾ لڳس ۽ كانچ سڑيس
تنهن وאنگي بڇڑي ڌنڌي . ه جي كم جي وهنوאر مان אوڙכ אهو حال ٿيندويعني باهحال ڏسي אهو پهاكو چيو، 

  .رکڻ مان نيٺ جيكا سا אٻوڇي
  

  .لوڻ وجهي ڀت ڀائيوאر ٿيو - ۴۶۵
هن پهاكي جي معنٰي توڙي مطلب ته هكڑو آهي جو سڀكو ڄاڻي ٿو؛ تنهن سوڌو به دليل هي آهي، جو هكڑو 

آهي، منجهس  شيِء، ۽ ٻيو ماڻهو ٿورو لوڻ جو ٿوري ملهه جي ت رڌي، پر لوڻ هكيو نه هجيسماڻهو ناڻو الئي ڀ
وجهي ڀت جو ڀاڱو گهريس؛ يا هكڑو ماڻهو ٹكا خرچي ڌرتي ڳنهي، ۽ پيسا الئي گهر َאڏאئي، پڇاڙيَء ۾ َتُر لنبڻ 

  .الِء هي پهاكو چوڻ ۾ אچيآئي ڏئيس ۽ گهر ۾ ڀائيوאريَء جي چب كري، אهڑن  الِء ٻيو ماڻهو پاڻيَء جو ڇيڻو
  

  .لوڀ ڇڎ ته سون مٺن سان ورهائين - ۴۶۶
سون مٺن سان ورهائڻ، هيَء روאجي ڳالهه آهي، يعني بي ريائي كرڻ؛ مطلب هي آهي، جو جيسين هن ماڻهوَء کي 

ڌאرئين کي ڄاڻندو لوڀ אندر ۾ آهي، تيسين אمانت جو جوڳو نه آهي؛ ۽ جڎهن لوڀ ڇڎيائين تڎهن مائٹ کي، تهڑو 
  :تنهن تي فارسي بيت پڻ آيو آهي. كندو، ته سون ڄڻ ُمٺين سان ورهايائين ۽ אمانت ۾ خيانت كڎهن نه

  چو در چشم شاهد نيايد زرت، 
  .زر و خاک يکسان نمايد برت

  جڎهن سون تنهنجي אک ۾ پيارو نه لڳي، 
  .سون ۽ مٹي هك جهڑא ڏسندين

  
  .لهي لوهه به نه، چي منهنجو نالو سون ٻائي - ۴۶۷

ڌري آهي؛ مگر سمجهاڻي هيَء אٿس، جو هكڑو ماڻهو نڌر پنهنجي پيرن אڳيان هن پهاكي جي لفظي معنٰي پ
  :تنهن کي فارسيَء وאرو ٿو چوي. ِكريل ٻير به کڻي نه سگهي، ۽ ُאڀ مان تاري الهڻ جو دم هڻي

  ڌرتيَء جا سڀ كم پورא كيئي،    کو ساختي،تو کار زمين رאز ن
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  .لئينهاڻي ُאڀ تي پورא كرڻ ه  .که بر آسمان نيز پردאختي
تنهن کي فارسيَء وאرو هي بيت . يا هكڑو گينڈو گدڙ کان پڻ ڊڄندو هئي، ۽ شينهن سان وڙهڻ جي ٻٹاכ هڻي

  :ٻڌאئي سمجهائي ٿو
  مزن بانگ بر شير مردאن درشت، 

  .و با کودکان بر نيائي به مشتچ
  شينهن جهڑن ڏאڍن مڑسن سان دم نه هڻ، 
  .جڎهن ڇوكرن سان ُمٺ ويڑهه نه پهچين

  .ب هي آهي، جو پنهنجي سگهه کان وאڌو ڍيك ڏيڻ نه کپيپر مطل
  

  .لکين ليالئون چنيسر جي رאڄ ۾ - ۴۶۸
ڳاٹو هكڑو حاكم ٿي لنگهيو آهي، جنهن جو نالو پهاكي ۾ آيو آهي؛ ۽ سندس جوِء جو نالو آچنيسر هن ملك ۾ 

ڀانيائين ته مون . ُאڌאرو ڏنوليالن هو، تنهن ليالن هكڑي جوאهر جي اللچ تي پنهنجو مڑس كنئروَء نالي زאل کي 
ُאنهيَء . پر هو كنئروَء سان پرڻجي ويٺو. لڳندي، تنهنكري وري مون وٽ אيندو كا نهجهڑي جوِء چنيسر کي هٿ 

مطلب جو אهڑيَء عورت کي אهڑو אجايو هٺ نه كرڻ گهرجي، جهڑيَء . ليالن جي هٺ ڀڃڻ الِء هي پهاكو آيو آهي
پر אهو هٺ אجايو آهي؛ ڇا کان . ملندو كو نهن جهڑو نوكر رאجا کي ريت هكڑو نوكر هٺ كري ڄاڻي، جو مو

تنهنكري نوكر کي אهڑو هٺ نه كرڻ گهرجي، . جو رאجائن وٽ نوكر لک هزאر، ۽ نوكرن الِء رאجائون ٿورא
  :فارسيَء وאري چيو آهي

  منت منه که خذمت سلطان همي کنم؛ 
  .منت אزو ببرکه بخذمت گذאشتت

  ٹهل ٿو كريان؛  ٿورو نه رک ته رאجا جي
  .ُאن جو ٿورو باس جنهن ٹهل ۾ رکيئي

  
  .لتر کي چكر پهچي - ۴۶۹

لتن هڻڻ وאري وهٹ کي جيكڎهن ٻيو وهٹ كين كڇندو؛ ته ُאٹلو گهڻيون لتون هڻندو؛ پر جي אڳيان وري چك 
ان ڌكو پر جي ڌكي س. هڻندس، ته جان تان ڊڄندو، تنهن وאنگي لچ جي אڳيان به ماٺ كبي، ته ُאٹلو ٹيڳربو

  :يو آهيتنهن تي فارسيَء وאري چ. ملندس، ته سمجهندو
  توهم کينه ور باش چون فتنه خوאست، 

  .که با کينه ور مهرباني خطا אست
  تون پڻ جهيڑאكار ٿيُء جڎهن جهيڑو کڑو ٿيو، 

  .جو جهيڑאكار تي توهه كرڻ ڀل آهي
  :۽ ٻئي هكڑي پڻ هكڑو بيت چيو آهي

  باش؛  کسي که لطف کند با تو خاکپايش
  .الف کند در دو چشمش אفگن خاکوگر خ

  توتي مهرباني جو كري تنهن جي پيرن جي مٿي ٿيُء؛ 
  .جيكو אبتڑ كري ته אکين ۾ مٹي وجهينس

  م  
  

  .ماڻهو ٻٹيهه لڇڻو، موچڑو ڇٹيھ لڇڻو - ۴۷۰
و كم ڻڻ وאرو، كركي ڏאڍو، يعني جموچڑو، جتيَء جو هكڑو پادر، پر هت مطلب سندس زور، يعني موچڑن ه

موچڑي جي سلڇڻائي ڏيکارڻ الِء . سڀكنهن ماڻهوَء کان ٿيندو، ڏאڍو ماڻهو جائي ُאن کان وאڌو كري سگهندو
  :هكڑو مثل ٿو ڏيان

وٽ אچي بند ٿيو، تن ڏهاڙن ۾ هكڑو هيرو  ھرنجيت سنگ جاجن ڏهاڙن ۾ شاهه شجاع אلملك الهور ۾ مهارא
ي اللچ كئي، پر بادشاهه ڏيڻ نه باسيو، تنهنكري مهارאجا مهارאجا صاحب ُאن هيري وٺڻ ج. س هوساڻ) كوه نور(

هكڑي ڏهاڙي مهارאجا صاحب ساڻس گڎجاڻي . ڻ جو پاڻي جهلي ڇڎيس، تڎهن ورچي هيرو کڻي ڏنائينئصاحب پي
جو  ڇا کانتنهن کي موچڑو ڏيکاري چيائين جو هي ملهه אٿس،  “جو هيري جو ملهه چئو ته ڏيانِء” ؛كري چيس

  .ڏسو موچڑي جو كم. ُאن ملهه تي ورتو هوم، تنهن אگهه توکي ڏنم אڳين بادشاهن کان
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  .موتيو ُאتي مار، جاتي پاڻي هجي تار - ۴۷۱
ن جي َאن يڄاپي ٿو، رڳو الڙ ملك جو روאجي آهي؛ هن ريت جو موتيو سار كو نههن پهاكي مان ٻيو ڌאر مطلب 

ڍنڍ ڌאرאن ٿوري پاڻيَء ۾ نه پچي؛ تنهن الِء يَء جنس جو نالو آهي، سا پوک گهڻي پاڻيَء وאريَء ۽ پوک ۾ هكڑ
  .پهاكي وאري אهڃاڻ ڏنو آهي

  
  .ئيَء سان کوٹي كڍڻن سان ميڑي آڻڻ، زאل جو سُ ڙمڑس جو پاهو - ۴۷۲

يعني پاهوڙيَء . كري گهوڙن جي لڎ ٹارينآهي، جنهن سان گهڻو  ِءپاهوڙي هكڑي كاٺ جي كوڏر جهڑي شي
ئي جا سنهڑي آهي، تنهن سان ٿورو کوٹجي، تنهنجو مطلب هي آهي، آهي گهڻو ميڑجي؛ ۽ سُ  ِءسان جو وڏي شي
جو گهر جو ڌنڌو  ڇا کانئي كمائي َאچي ۽ زאل ٿورو ٿورو كري وڃائي ته به پورت نه پوي؛  جو مڑس گهڻو

אهڑي . هالئڻ گهڻو كري زאل جي هٿ ۾ آهي؛ تنهنكري پهاكي وאرو زאلن کي سنجم سان هلڻ الِء سمجهائي ٿو
  .وאري پهاكي ۾ پڻ آئي آهي ۱۳ ڳالهه نمبر

  
  .ماُء ڄڻيندي پٹڑي، ڀاڳ نه ڏيندي ونڈ - ۴۷۳

هن پهاكي جي معنٰي توڙي مطلب هي آهي، جو ماُء هكڑي پيٹ مان گهڻا پٹ ڄڻي، پر ڀاڳ هك جيترو ورهائي 
  :جهڑو پنجابيَء وאرو چوي ٿو. يعني سڀكنهن جو پاڻو وאڻي كنهن جو كهڑو كنهن جو كهڑو ڀاڳ. ئينكين ڏ

  .هك سج ٻه پاڇوال، پيُء جو بخت پٹن کي نا  .سج אيك پڇاوين ڏون، پيُء دא بخت نه پٹان كون
  

  .مڱن ڏאنڈي، كارڙي ٹانڈي، مڱ پچي، كارڙو مچي، مڱ ُلئو، كارڙو ُمئو - ۴۷۴
كارڙو، هكڑو كارو تر کان پڻ ننڍڙو جيت الڙ ملك ۾ ٿيندو آهي، ۽ ماڻهن کي چك پائي، جو مڱن جو پوک 

אرن ڏهاڙن ۾ ڄاپي، ۽ مڱن جي الباري ۾ ناس ٿي وڃي، تنهن جي حال ڏيکارڻ الِء سياڻي هي پهاكو ڏنو ڄاپڻ و
  .آهي

  
  .مغلن אڳيان فارسي وسري وڃي - ۴۷۵

تنهنكري . مغل ماڻهو فارسيَء جو گهر آهي، جن جي ٻولي ماُء پيٹان فارسي آهي ۽ ٻين ڏيهن جا سڀ پوِء سکن
אڌو אچي؛ ۽ پهاكي وאري جو مطلب هي آهي، جو وڏي سياڻي אڳيان ٿوري مغلن کي فارسي ٻولي سڀني کان و

  :تنهن تي فارسي بيت آيو آهي. عقل وאري ماڻهوَء جي دאل نه ڳري
  گرچه شاطر بود خروس بجنگ،
  .چه زند پيش باز روئين چنگ

  ككڑ جيكڎهن جنگ ۾ گهڻو ڏאڍو هئي،
  .ته به باز ڏאڍي אڳيان ڇا چنبو هڻندو 

  
  .و، پر پير ڏنگامور چڱ - ۴۷۶

ته هي پهاكو مٿس الڳو ٿئي، پر אيترو چئي نٿو سگهجي، ته كو  كنهن سلڇڻي ماڻهوَء ۾ كو بڇڑو لڇڻ هئي،
هن كري جو جڎهن مور جهڑي سهڻي پکيَء جي پيرن ۾ وڏ، ۽ يوسف جهڑي سهڻي نبيَء تي . ُאپايل بي ِوَڏ هوندو

  .ي عيب نه آهيئي ب ٻانهپيَء جي ويك، تڎهن ڌڻيَء پاכ ڌאرאن ٻيو كو
  

  .مڌ پيوڻ، ذאت پرکڻ - ۴۷۷
ڻ کان پوِء نشي ۾ سڀكنهن جو ٿوم بصر پڌرو ٿي پوي، ئمڌ يعني نشو، پر هت شرאب الِء چوي ٿو، ته شرאب پي

  :تنهن الِء فارسيَء وאري چيو آهي. يعني جيكا كچائي كي دل ۾ هئي سا نكري ٻاهر پوي
  گوهر هر کس نا کس شود אز مئي پيدא؛ 

  .لعل مهک بہ ز مئيافت دگر نتوאن ي
سڀكنهن چڱي مٺي جو حال شرאب مان پڌرو ٿئي؛ 

  .شرאب جهڑي كسوٹي ٻي كا نه لڀي
  

  .مارڻ وאري کان رکڻ وאرو ويجهو آهي - ۴۷۸
  :مارڻ وאرو ويري، رکڻ وאرو ڌڻي؛ جڎهن ڌڻي رאکو آهي، تڎهن ويري ڇا ماري سگهندو؟ جهڑو فارسي بيت آهي
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   ند هالک،ز قصد ميکنهزאر دشمنم א
  .گرم تو دوستي אزدشمنان ندאرم باک

  هزאر ويري جيكڎهن منهنجي مارڻ وאري كن، 
  .جي تون سڄڻ آهين ته ويرين جو ڊپ نه אٿم

  :۽ گرو نانك صاحب پڻ فرمايو آهي
  .ئي نه ماري جنهن کي ڌڻي بچائي تنهن کي كو  .جس رאکي تُِس كوِء نه ماري

  
مجلس ۾ ته سڀني ُسهائي؛ چريو ڳالهائي ته به بختاور  يوڃي ويه ڀري کائي،موڳو پنهنجي مانيَء مان پيٹ  - ۴۷۹
  .بودلو

אهڑو ڀاڳوאن هئي جو ٻئي کان گهري نه، ۽ پنهنجي ڌن مان پيٹ پاري، سو جيكڎهن سڀا  ،موڳو يعني אڄاڻ ماڻهو
  .پر مطلب هي ته مايا كلڇڻ ڍكڻي آهي. ئي ڳالهائي، ته به ماڻهن کي وڻي بتو۾ وڃي א

  
  .مالك وڃن ٻيڑيَء چڑهيا، شاهد وڃن گهوتا کائيندא - ۴۸۰

جڎهن سركار . بيهي ڏٺو نرونشائي “ص”۽  “د”پاڻ ۾ جهيڑو كيو سو  “ج”۽  “و”هن پهاكي جو ُبڻ هي آهي جو 
رونشائي شاهد گِهِرِجي هليا؛ پر پتڻ النگهو پنڌ هو، ) د ۽ ص(ندر ٻئي ڌريون ۽ ُאهي ۾ دאنهن ٿي، تڎهن حكم پٹا

جي  “ص”۽  “د”جي وهيان هئا، سي پيسا ڏيئي ٻيڑيَء ۾ چڑهيا، ۽  “ج”۽  “و”ي ٻيڑيَء تي آيا، تڎهن جڎهن پتڻ ج
سالك هكڑي . ِولها هئا تن کي پيسن ڌאرאن پاتڻيَء نه چاڙهيو، سي مولهاٹا ٻڌي پاڻيَء ۾ گهڑيا ۽ گهوتا کائڻ لڳا

نهنجو ڌنڌو سيڑאئي אهڑא رونشا ڏسندو، پر مطلب هي آهي، ته جو غريب ماڻهو پ. אهو رونشو ڏسي هي پهاكو چيو
  .تنهن جو אهو حال ٿيندو

  
  .سين ُسڄاڻا، ٻئي ڄنگهون كاٺ ۾، ُکِھ سين אڄاڻا، هنيون هندوري لوڏجي َمرُ  - ۴۸۱

جو چڱيَء سنگت ۾ توڙي  ڇا کانسياڻي گڎ كاٺ ۾ به باسي ٿو، ۽ אڄاڻ گڎ هندوري ۾ لڎڻ به نٿو وڻيس، 
به نيٺ منجهانس ڀلو ٿيندو، بڇڑيَء سنگت ۾ سک ڏيکاري ڏيندو، ته به אوڙכ پهريائين ڏک ڏسڻ ۾ אيندو، ته 

  :فارسيَء وאري پڻ אها ڳالهه باسي هكڑو بيت چيو آهي. بڇڑאئي ٿيندي
   پاي در زنجير پيش عاقالن،

  .که אندر بوستان با جاهالن ہب
  سياڻن گڎ پير ۾ ٻيڑي، 

  .ڏڏن گڎ باغ ۾ هئڻ کان چڱو
  

  .ر ڊڀ نه چرسانمرسان مرسان، پ - ۴۸۲
کائي، تهڑيَء ريت אشرאف ماڻهو توڙي بک مرندو، ته به جهڑيَء ريت شينهن بک ۾ مري ته به ڊڀ يعني گاهه كين 

  :تنهن تي هنديَء وאري به چيو آهي. پُڇ نه کائيندو، يا نه كرڻ جو كم نه كندو ڇكُ 
   ڀلو ڀالئي ناتجي، بري نه رאکي آس،

  .وي گهاسسات دَوَس ڀوکن مري، شنگهه نه אچ
   نه رکي، چڱو چڱائي نه ڇڎي بڇڑאئيَء جو سوس به

  .ست ڏهاڙא بک مري ته به شينهن گاهه نه کائي
  .ماڻهو سڀ چڱا، پر كي كن سان كي كن سان - ۴۸۳   

هاريَء کي سزא ووאرو، جو هلندي ڀونِء نه ڏکوئي، جو گهڻن ماڻهن کي وڻي، پر جنهن ڏ َءجهڑو هكڑو رאجا نيا
ٻيو هكڑو رאجا ظالم جنهن کان گهڻا ماڻهو ڏکويل هجن، پر كٿان چڱو ڄاڻندو، تنهن وאنگي  ڏيندو، سو هن کي

  .هانس رאضي رهندאرجن پنهنجن مٹن مائٹن تي مهرباني كندو هوندو، سي אجائي ڳ
  

  .ماچي ته ناچي - ۴۸۴
ناڻو گڎ ٿئي، تڎهن جهڑيَء طرح هكڑو ڍور گاه کائي ٿلهو ٿئي، ته ٺينگ ڏئي، تهڑيَء طرح ماڻهوَء وٽ به جڎهن 

  :سائين تلسيدאس جو وچن آهيوجهڑو گ. ٹنڈ كري، ۽ ڊونگل ڍאري
  אهڑو جهان ۾ ڄائو ئي كو نه آهي،   אس نہ كو جن مان جڳ ماهين، 
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  .پائي جو جنهن کي نشو نه آهي-وڏ  .پرڀتا پاِء جاُس مڌ ناهين
  :فارسيَء وאري چيو آهي

  بيذق شطرنج رא چون منصب فرزين رسد،
  .وאگذאرد کجروي گيرد به پيشرهوري رא 

شطرنج جي پيادي کي جڎهن گهوڙي جي جاِء ملي، 
  .سنئون هلڻ ڇڎي ڏنگو هلڻ ِسٹي

  
  .אچي بوِء بهار جي ،ماڻهو سڀ نه سهڻا، پکي سڀ نه هنجهه، كنهن كنهن ماڻهوَء منجهه - ۴۸۵

يوسف جهڑא سهڻا نه  هن پهاكي جي معنٰي ۽ مطلب کي سڀكو سمجهندو هوندو؛ جهڑو چئجي ته ماڻهو به سڀ
  :۽ فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. آهن، ۽ كاٺ به سڀ چندن جهڑא ُسرها نه آهن

   نه هر زن زن אست و نه هر مرد مرد؛
  .خدא پنج אنگشت يکسان نکرد

   ون نه مڑس سڀ مڑس،نه زאلون سڀ زאل
  .نه كيون نڱريون هك جهڑيوآڌڻيَء پنج 

  :۽ سنسكرت وאري پڻ چيو آهي
  ماڻكيا، موكتكا نه گجي گجي،  شيلي شيلي نه

  .ساڌو نه سروتر، چندنو نه وني وني
  نه سڀكنهن جبل ۾ ماڻك، نه سڀكنهن هاٿيَء ۾ موتي، 

  .آهن، نه سڀ جهنگ ۾ چندن آهي ساڌ به سڀ نه
  

  .مروאن موت ملوكان شكار، يا مڇيَء موت ميئي شكار - ۴۸۶
אنگي هكڑא هوند وאرא بي قياس ماڻهو پنهنجي يعني هكڑي کي مرڻ جهڑو ڊپ، ٻئي کي رڳو رونشو؛ تنهن و

و هي آهي، جو پرאئي ڏک جو پڻ پنهنجي ڏک پر چڱ. ٿوري رونشي الِء ٻئي غريب جي زيان جي پروאهه نه رکن
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. گهرجيكرڻ جهڑو אرمان 

  .الِء نه گُهرُ  جيكي پاڻ الِء نه وڻيئي، سو ٻين  .آنچه بر خود نه پسندي، پر ديگرאن هم مپسند
  

  .، پٹجن هيلموא َپرُ  - ۴۸۷
تنهن وאنگي جا ڳالهه جڎهن هلي، يا جو . پٹي كو نهجڎهن مري، سو تڎهن پٹجي، ۽ پروكي مئل کي هيل  جو

سندو؟ جهڑو پرאڻو ٹپڻو لنگهڻ کان پوِء به كبو، ته ڇا کَ  جي ٿي. كم جاتي ٿئي، تڎهن تاتي ُאن جو ويچار ٺهي
  .אئيكڍي ٻانڀڻ تٿ وאر ٻڌ

  
  .ُمئا آهن جيئرن جي وس - ۴۸۸
هاكي جي אکري معنٰي پڌري آهي؛ پر مطلب سندس هي آهي، جو هي دنيا جا ماڻهو سڀ ُمئن جي آچار آهن، هن پ

  :אن الِء فارسي پهاكو پڻ آيو آهي. جيئرو هكڑو پاڻ ڌڻي پاכ آهي
  .ُمئا آهن جيئرن جي وس  .مرده بدست زنده

  
  .وكن لک پويمحبتي مڑن، ته ٹنهين ل - ۴۸۹

هكڑو ُسرگ يعني ُאڀ، ٻيو ِمرُت يعني ڌرتي، : محبتي يعني نيهي، هندن جي مذهبي كتابن ۾ ٹي لوכ چيا آهن
پهاكي جي معنٰي هيَء آهي، جو جيكڎهن عاشق ڦِرن، ته . ٹيون پاتال يعني ڌرتيَء کان هيٺ جو لوכ آهي

كڎهن سوڙهه پوي، ته به پنهنجي سچائيَء طلب هي آهي، جو سچن عاشقن تي جيسڀكنهن هنڌ ُسڌ ٿي وڃي؛ ۽ م
  :جهڑو فارسي بيت آهي. کان نه گسن

  آسمان گر تيغ بارد سر نه خارد אهل دل، 
  .زخم ناخن بر سر نامرد چون خنجر بود

جيكڎهن ُאڀ ترאريون وسائي ته به نيهي مٿو نه کنهن، 
  .گانڈوَء کي نهن جو ِچهُك پڻ كٹاريَء جهڑو هئي

  
  .ي ڳٹا پٹائيُمنهَن كونئر - ۴۹۰
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مٺو ڳالهائڻ چڱو آهي، پر جاتي كڑو ڳالهائڻ كم אيندو، تاتي مٺو . منهن كونئري يعني مٺو ڳالهائڻ وאرو
  :تنهن الِء فارسيَء وאرو چوي ٿو. ڳالهائڻ مورڳو گهر جو گهاٹو

   وقتي به قهر گوِء که يک کوزه نبات،
  .چنان بکار نيايد که حنظلي ہگ ہگ

ي، جو مصريَء جو ُكپڑو، كنهن مهل كڑو به ڳالهائ
  .كڎهن كڎهن אهڑو كم نه אچي جهڑو كي ٹوهه

  
  .ُمڑيا، سي ُجڑيا - ۴۹۱

يكڎهن كنهن کان אهنج پهچيئي ته به مڑڻ يعني ٹري ڇڎڻ، هي پهاكي وאرو کاند كرڻ الِء ٿو سمجهائي، يعني ج
  :אهڑو فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. کاند كري مڑي وڃ، ته ڌڻي توتي توهه كري

   گرندت رسد تحمل کن؛گر 
  .که به عفو אز گناه پاک شوي

  جيكڎهن كنهن کان אهنج پهچيئي ته کاند كر، 
  .جو אوسرאڻ سان پاپن کان ڇٹندين

  
  .ملك صاحب دא وسي، كوئي رووي كوئي هسي - ۴۹۲

كڑא هي پهاكو مايا جا کيل ڏيکاري ٿو، جنهن ۾ هكڑא ڏکيا، هكڑא سکيا، هكڑא پيا رئن، هكڑא کلندא وتن، ه
  :فارسيَء وאرو پڻ شاهد آهي. ويٺا رאڄ كمائين، هكڑא وتن پنندא
   زه مال؛אيکي رא ُبرون رفتد ز אند

  .يکي رא غم نان و خرچ عيال
  هكڑي کي ڳاڻيٹي کان به مال گهڻو؛ 

  .هكڑي کي مانيَء ۽ ٻارن جي قوت جي ڳڻتي
  

  .مينهن ڍאئي هوري هلي، رڍ ڍאئي ٺينگ ڏئي - ۴۹۳
 ي، سو جي ڍאپي، ته پنهنجي ڳورאئيَء کان هري هلي ۽ رڍ هلكڑي آهي سا ڍئجي ته ڊوڙونمينهن وڏو وهٹ آه
   تنهن وאنگي سکر ماڻهو پڻ جيئن وڏو پد پائيندو، تيئن نئڑت گهڻي كندو، ۽ نَِکَر کي. پائي ۽ ُאڇانگ ماري

  .ٿيندو ته به گهڻي ٹانِء كندو ؤٿورو ڍَ 
  

  .منهن ڏسي تلك ڏجي - ۴۹۵
تلك جو الئق هجي تنهن کي ڏجي، جو نه، تنهن ڻ نرڙ ۾ ڏيڻ جو آهي، يعني جنهن جو منهن تلك، هندكو ُאهڃا

تنهن تي هكڑو فارسي بيت . کي نه؛ تنهن وאنگي جو ماڻهو كهل جو جوڳو هئي، تنهن تي كهل كجي، نا ته نه
  :به آهي

  پسنديد אست بخشايس، و ليکن، 
  .منہ بر ريش خلق آزאر مرهم

  ، אوسرאڻ كرڻ چڱو آهي پر
  .م نه الِءلجي ڦٹ تي م ماڻهو ڏکوئيندڙ

  
  .ماديَء ككڑ به كڎهن ٻانگ ڏني - ۴۹۵

ٻانگ ڏيڻ نر ككڑ جو كم آهي، ۽ مادي كڎهن ٻانگ نه ڏئي، جهڑوكي َسنِڍ زאل ٻار ڄڻي، جهڑوكي كانئر 
  .جنگ كري، تهڑو الٻر چٹي ماڻهوَء کان چڱمڑسي ٿئي

  
  .مئي کي مارڻ سوره جي گال - ۴۹۶

مارڻ آيو آهي، پر جو مري پيو هوندو، تنهن کي ڇا كو ماريندو؛ پر مطلب پهاكي ۾ حرف مئي کي  جيتوڙي ته
هي آهي، جو تنهنجي هكڑي ويريَء جي مايا ناس ٿي وڃي ۽ ُکٹي تِرين ڀر ٿئي، يا نوكري ٹٹي وڃيس ۽ אڳتي به 

تنهن کي ڇا ماربو، ۽ . آهيماريو  َءنوكريَء کان نكمو ٿي رهي، تڎهن توکي هيُء سمجهڻ کپي، ته هن کي ڌڻي
  .جي אهڑي کي ماريندين ته گالرو ٿيندين

  
  .ماُء مري ُرکي، ُسكي، ڌيُء دא ناال ڏهي - ۴۹۷
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ملك جي هلت آهي، جو هكڑن ماڻهن جا ناال، ذאت يا جنس جي ٺاهه پٹاندر رکن؛ جهڑو هكڑي سهڻي جو نالو 
۽ هكڑن ماڻهن جا ناال ذאت يا جنس  ،لقمانالو يوسف، يا هكڑي ڀڄن وאري جو نالو ساڌو، يا هكڑي سياڻي جو ن

نالو אلماس يا ياقوت، يا هكڑي مهاڻي جو نالو چنڈ يا هكڑيَء אڄاڻ  جوجي ُאبتڑ رکن، جهڑو هكڑي شيديَء 
عورت جو نالو سياڻي؛ تنهن وאنگي هكڑي غريب زאل جنهن کي رکي ماني به مس مس ملندي هئي، سا پنهنجي 

رکندي، ته نالي رکئي אن جي ُرکائي ڇڎي ويندي ڇا؟ جهڑيَء ريت هكڑو אگهو ماڻهو ڌيُء جو نالو ڏهي يعني ڏڌ 
ُٻكيَء الِء ويڄ وٽ وڃي ۽ طبيب دوא چويس، سا كري كين، رڳو دوא جو نالو چوندو وتي، ته كٿان ڇٹندو؟ 

ڀڄن ” تهڑيَء ريت هكڑو درويش پنهنجي ٻالكي کي سمجهائي ته ڌڻيَء جو ڀڄن كر، אهو چيلو אهي ساڳيا אکر
  : هڎهين كين كندو، سو ڇا پرאئيندو؟ تنهن تي ساميَء جو سلوכ آهي نوאت سان چوندو وتندو، ڀڄ “كر

  مک سان رאم چئي، سانت نه אچي جيَء کي، ”
  “.پاڻيَء جي نانَو سان ُאڃ بک كين لهي َאنَّ 

  
  .ماريَء جي گهر هڎن جو ڍير - ۴۹۸

مطلب ته אهڑيَء كمائيَء وאري جي گهر ۾ هڎن . ٹ ڀريندڙ، تنهن سان پيماري يعني پکين يا ِمرن کي ڦاسائي
  .ڌאرאن ٻيو ڇا هوندو؟ تنهن وאنگي جو پاپ كري ناڻو ميڑيندو، سو سائو كٿان ٿيندو

  
  .ميهر مينهن مان نكتو، َوِڇن كهڑي پارت - ۴۹۹

ڑيَء طرح ميهر جو َوڇن جي پارت سان ڇا؟ جه هن جو ڌڻي هكڑو ميهار كڍي ٻيو رکي، تڎهن پرאڻيجڎهن مين
. هكڑي رאجا جو رאڄ ٻيو کسي وٺي، تڎهن אڳوڻي رאجا جو ڇا جو كوٹن ۽ هٿيارن ۽ گهوڙن جي پارت كري

تنهن وאنگي هي ماڻهو پڻ ڏسي ٿو، جو نيٺ چوٹي موت جي هٿ آهي، تڎهن مايا جي وهنوאرن جي ڳڻتي ڇو ٿو 
  .ن پري رهندوه نهاريندو، ته ڌڻيَء جي يادگيريَء کانكري؛ ۽ جيكڎهن אِن אشاري ڏي 

  
  .مارئي کان پڎאيو چڱو آهي - ۵۰۰

پڎאيو يعني ڊيڄاريو، جڎهن ويري هٿ ۾ אچي، تڎهن سياڻي کي گهرجي، جو َتَت وهندي ماري نه ڇڎيس، ۽ چڱو 
آهي، پر كاوڙ لٿي جيكڎهن هي آهي، جو ڊيڄاري ڀڄائيس؛ ڇا کان جو كاوڙ مهل جيئري کي مارڻ سنهنجو 

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. ين سگهندوپڇتائيندو، ته وري جيئاري ك
   نيک سهل אست، زنده بيجان کرد؛

  .ُکشتھ رא باز زنده نتوאن کرده
  چڱو سَولو آهي جيئري کي مارڻ، 
  .كٺل کي وري جيئاري نه سگهبو

  
  .گر ہن جي پرک مان ڇا ڄاڻي شيشيموت  - ۵۰۱

گهه جي َدٻَِگر کي كهڑي سڌ، تنهن وאنگي جهڑو چئجي سون جي پرک مان ڀانساني ڇا ڄاڻي، يا کٿوريَء جي א
  :جهڑو خوאجه حافظ چيو آهي. رאڄ جون مصلحتون پينار ڇا سمجهي

  حافظا خاموش،  گدאي گوشہ نشيني، تو
  .אن دאنندرموز مملكت ملک خسرو

  پينار كنڈ وهندڙ آهين حافظ ماٺ كر؛ 
  .رאڄ جون صالحون رאجائون ڄاڻن

  
  .ي باغ ۾ِمَلك ۾ ڏيڍ کجور، ميان ليٹ - ۵۰۲

َکجور يعني کجيَء جو وڻ، جنهن ماڻهوَء کي رڳو هكڑو ٻه وڻ کجيَء جو هئي، ۽ ُאن کي باغ سمجهي کٹ وڇائي 
تنهن ۾ ليٹي، ته ُאن جي سمجهه אجائي ڄاڻجي، تنهن وאنگي هن ماڻهوَء کي دنيا ۾ رهڻ جي ويرم ٿوري آهي، 

  :نك صاحب جو وچن آهيجهڑو گرو نا. تنهن تي وسهي پسارא كرڻ پڻ אجائي ڳالهه آهي
  אک ميٹندي رهه گئي، مک وچ رهيا گرאس،
  .لعنت ُאسدي عقل نون، جو دم دא كري وساس

  אک ڇنڀيندي رهي ۽ وאت ۾ گره رهي ويو؛ 
  .ُאن جي عقل کي ڦٺ آهي جو پلك جو ويسہ كري

  .ميون ڳور الئق، بيبي سيج الئق - ۵۰۳
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ڀال ويچار . ي جوאن، مطلب هي جو مڑس پوڙهو ۽ زאل جوאنڳور الئق يعني پوڙهو قبر وڃڻ جهڑو، سيج الئق يعن
پوڙهيَء زאل جي صحبت کان كهڑي بڇان لڳندي آهي، تڎهن زאل جوאن کي مڑس گهرجي، جو مڑس جوאن کي 

. تهڑيَء پر هك جهڑيَء صحبت ڌאرאن ٻي صحبت كنهن کي به نه وڻي. پوڙهي جي صحبت كٿان وڻندي هوندي
  :هيجهڑو فارسيَء وאري بيت چيو آ

   چو طوطي ُکالغش بود هم نفس،
  .غنيمت شمارد خالص אز قفس

  جڎهن چتونَء سان كانُء گڎ هئي، 
  .تڎهن پڃري مان ڇٹڻ غنيمت ڳڻي

  
  .ُملو ُمئو، ُمهابو لٿو - ۵۰۴

لي سان رڳو سبق پڑهڻ تائين ملو يعني ڇوكرن پڑهائڻ وאرو، مهابو يعني لحاظ، پڑهڻ وאرن ڇوكرن جو لحاظ مُ 
  :و هي فارسي دليلتنهن ج. آهي

   دوستي ماليان تا به طبق،
  .کودتا به سبقن دوستي کا

   تائين، *ملن جي پريت طبق
  .ڇوكرن جي پريت سبق تائين

پر אها . ڀال جڎهن ملي جيئري جو مهابو سبق کان پوِء ڇڎيائون، تڎهن ملي مئي کان پوِء كهڑو مهابو رهندن
  .جو كم آهي، جو אشرאفن مڑسن کي نه وڻين يچٹ-ُكالالئي الٻڑ

 .يعني کاڄ جو ٿانُء* 
  

  .ميان جي مڎي، ٻه ڏندڻ ٹين تڎي - ۵۰۵
  :ُאن تي هكڑو نقل آيو آهي. هكڑא ماڻهو ٿوريَء هوند وאرא ٹانِء گهڻي كن، تن الِء هي پهاكو آيو آهي

هوس؛ رڳو لباس ساڻس هو، جو ڏينهن كلهن ۾  كو نهاڻ هكڑو مسافر كنهن ڳوٺ ۾ وڃي لٿو، پر وڇاڻو س
جڎهن ڳچ ويرم لنگهي، . ڳوٺ جا ماڻهو مهمان آيو ٻڌي وٹس گڎجڻ آيا. ڍكيندو هو، ۽ سمهڻ مهل אوڇڻ كندو هو

ڀانيائين جو ڳوٺ وאرא ُאٿن، ته ننڈ كريان، تڎهن ِمنهن كري نوكر کي چيائين، جو وڇاڻو جوڙ ته سمهندس، پر 
. تڎهن وري نوكر کي هنڌ جوڙڻ الِء چيائين، ته به نوكر ٻڌو אڻ ٻڌو كري نٹائي ڇڎيو. ر كئينوكر كن الٹا

نس؛ تڎهن نوكر چيس، سائين، هنڌ تنهنجي ڳچيَء ۾ آهي لباتو، ٻيو ئيي جوڙڻ الِء چياڻٿوري کان پوِء وري وڇا
کان وאڌو ٹنڈ كرڻ مورڳو  مطلب جو هوند. وڇايان؟ אها ورندي ٻڌي ڳوٺاڻا کلي کيرא ٿيا، مسافر ڦكو ٿيو اڇ

  .ڦكائي آهي
  

  .مئا به كڎهن مسڻ مان موٹيا آهن - ۵۰۶
تهڑيَء ريت مهل هٿان ويل به وري هٿ نه . جو ماڻهو مري مساڻ يا مقام ۾ ويو، تنهن جو وري موٹڻ ڏٺو نه ٻڌو

تان پوِء مهل ڻجي، مאيندي، تنهنكري گهرجي جو هلنديَء چلنديَء ۾ ڌڻيَء جي يادگيري كري אڳ جو توشو هٿ آ
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. هٿ نه אچي

  جوאنا رهي طاعت אمروز گير؛ 
  .که فردא جوאني نيايد ز پير

  אي جوאن، אڄ ڌڻيَء جي يادگيري كر؛ 
  .جو سڀاڻي پوڙهي کان جوאنيَء جو كم نه ٿيندو

  ن  
  

  هن سان ڇڄي، ته كاتي ڇو وجهجي؟نُ  - ۵۰۷
وאري پهاكي ۾ پڻ آيو آهي؛ يعني جو كم هري ۽ ٿوري ڳالهائڻ سان  ۴۳۷هن پهاكي جو مطلب ساڳيو نمبر 

  :אن كاڻ فارسيَء وאري پڻ چيو آهي. گهڻو نه ڳالهائجييا ڇٹي؛ تنهن الِء ڏאڍيان 
  אگر برآيد به نرمي و هوش، 

  .به تندي و خشم و درشتي مکوش
   رאئي ۽ ڏאهپ سان ٿي אچي،جيكڎهن كونئ

  .ه ِرٿِ ته تکائيَء ۽ ڏمر ڏאڍאئيَء سان ن
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  .نه كنهن کي عقل منجهايو آهي، نه كنهن کي سونهن سكايو آهي - ۵۰۸
   :يعني عقل به پاڻ وٽ سڀكو گهڻو ڄاڻي؛ جهڑو فارسيَء وאرو چوي ٿو

   گر אز بساط زمين عقل منهدم گردد،
  .بخود گمان نه برد هيچکس که نادאنم

  سڄيَء ڌرتيَء تان جيكڎهن عقل ناس ٿي وڃي، 
  .نه آڻي ته كو אڄاڻ آهيان پاڻ ۾ كو به شك

ڄاڻي، جهڑو ڇوكر نقل كندא آهن جو ڏيڎريون پاڻ ۾ گڎ ٿي ويٺيون هيون،  كو نه۽ سونهن ۾ پڻ پاڻ کي گهٹ 
ڏسو جڎهن . کي چوڻ لڳيون جو جڎهن אسان کي ڌڻيَء ُאپايو، تڎهن حورن אپائڻ جو كهڑو کپ هو۽ هك ٻئي 

  و كير آهي، جو پاڻ کي سهڻو نه ڄاڻندو؟ڏيڎرن کي پنهنجي سونهن تي אيترو هٺ، تڎهن ٻي
  

  .نه ڏي، نه ڏکوِء - ۵۰۹
تنهن تي . هجي، ته ڏکوئڻ كار نه آهيمطلب هي آهي، جو كنهن کي كي به ڏيڻ چڱو آهي، پر جي ڏيئي نه سگ

  :فارسي پهاكو پڻ آهي
  .به كين ؤفقير کي ڏي به كين، ته فقير کي چ  .چيزي مده درويش رא، چيزي مگو درويش رא

  
  .و كريناڻو َنَر ُچت - ۵۱۰

  :جهڑو فارسيَء وאرو چوي ٿو. َאڻ ناين کي نائي ڇڎيآهي، جا  شيِءناڻو يعني دولت אهڑي 
  هرکه زر ديد سر فرود آورد، 
  .ور ترאزوي آهني دوش ست

  جنهن ناڻو ڏٺو تنهن مٿو نايو؛ 
  .توڙي لوهن مٿن وאري ساهمي هئي

  
  .اَو سان نكريناڻو جهڑي تاَو سان گهرجي، تهڑي ت - ۵۱۱
هاكي جو بنياد هن پر آهي، جو مير صاحبن جي رאڄ ۾ حسن شاه تحصيلدאريَء جو كم كندو هو؛ אن ڏهاڙن هن پ

نيٺ ڌرتيَء ۾ ڏرא کڻائي . ۾ هكڑي هاريَء ڏي رپيو رאئر جو هو، تنهن کان مان ڀاَء سان گهري ٿكو، ته نه ڏنائين
ڎهن منجهانس مس سڌو؛ يعني پٹكي ۾ رپيو ٻڌل هوس، سو نس، تئيتنهن ۾ سنديس ٻانهون پوري ُאس ۾ وهاريا

رپيو به אئين ته نه ! تڎهن ٻين چيس، جو رپئي ساڻ هوندي هيتري مار ڇو ٿي کاڌِء؟ چي ڙي يار. ڇوڙي ڏنائين
مطلب، جو سالك هكڑي سيد کي چيو جو ٿوري ناڻي الِء אيترو مارڻ نه . ڄاڻي، ته كنهن گانڈوَء جي هڑ ۾ هوس

  .حاصل ڳالهه جو ناڻو هڑאن ڇوڙڻ ڏאڍو ڏکيو آهي. هن کي هي پهاكو پڑهي ٻڌאيائينگهربو هو، تن
  

  .نكي پارאتن ۾ نكي منجهه دعا، אنگ אڳيئي لکيا پاڙڻ پوِء پيا - ۵۱۲
אکرن جي معنٰي پڌري آهي، مگر مطلب هي آهي، جو جيكي نصيب ۾ אنگ لکيل هوندא سي پوندא، كڎهن كين 

  :جهڑو فارسي بيت آهي. ته به ڀوڳيندو، جي رאضي رهندو ته به لوڙيندو، ٹرندא، پوِء توڙي كو ڏک ڀريو
  قضا دگر نشود گر هزאر نالہ و آه، 
  .به شکر يا به شكايت برאيد אز دهني

  لکيو كين ڦري، جيكڎهن هزאر دאنهون كوكون، 
  .شكر سان يا گال سان كنهن وאت مان نكرنديون

  
  .نئن به تکي، ڳڑ به مٺو - ۵۱۳

ت، هكڑيَء نئن جي پرאڙ كنهن کي ڳڑ ملڻ جو دالسو هجي، پر جي نئن ۾ گهڑي ته وهكري ۾ لڑهي جهڑيَء ري
ائڻ جو אرمان رهيس، پر مطلب هي آهي، جو مايا جو ڌنڌو אهڑو آهي، جو جنهن وٽ نه آهي سو کوڃي، نا ته ڳڑ 

رح ڌڻي وسريو ٽ آهي، سو سندس ڌنڌي ۾ موڙهو وتي پر ٻنهين طسندس هٻڇ جي وگهي ڏک ڏسي؛ ۽ جنهن و
  :تنهن تي فارسي مثل آهي. وڃي

  אي فرزند آدم، אگر تونگر باشي، مشتغل شوي بمال، 
  אگر درويش شوي تنگدل نشيني بمال، 

  پس حالوت ذكر حق كجا يابي؟ 

  אي ماڻهوَء جا پٹ جي وهيون هئين ته مال ۾ رجهين، 
   ؛تڻ ۾ موڙه سوڙه ٿين ڻجي فقير ٿين، ته אُ 

   پوِء ڌڻيَء جي يادگيريَء جو سوאد كٿان لهندين؟
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  .۽ سندس بندگيَء ڏي كڎهن ڊوڙندين  .و به عبادتش كي شتابي
  

  . ننڍي وאت مان وڏو ويڻ نه كڍجي - ۵۱۴
؛ پهاكي وאرو ڄڀ مان ڳالهه جو سنجم كرڻ چڱو ڄاڻي تاكيد ٿو ؤُ ڳاله ويڻ يعني مهڻو، يا طعنو، يا ٻيو بڇڑو

   :جهڑو فارسيَء وאرو چوي ٿو. كري
كل زنان دאرد، زنان رא َسُتر در کار ست،زبان ش

  .شکستن َسُتر مستورאة به پيش عاقالن عار ست
ڄڀ کي صورت زאل جي آهي، زאلن کي ستر گهرجي؛ 

  .جو ستر ڀڃڻ سياڻن کي ويك آهي ستر وאرن
  هن ُٻجهارت جو بيان

  .ڦير آهيزبان يعني ڄڀ، زنان يعني زאلون، ٻنهي حرفن جي صورت هك جهڑي؛ رڳي هكڑي نقطي جو 
  

  .نه كنهن جي کٿي کي هٿ الِء، نه پنهنجو َپُٹ ُپڻاِء - ۵۱۵
ته  ِءهي پهاكي وאرو چوي ٿو ته كنهن کي بڇڑو نه ڳالها. يعني پٹ جي كپڑي کي بڇڑو چوאئڻ يَپٹ جي ُپڻائ

وهيڻو يعني تنهنجو مان تو : الهي كو نهته تنهنجو مان به  ھكو نه ڳالهائي، ۽ نه كنهن جو مان التوکي بڇڑو 
  :تنهن تي فارسي بيت آيو آهي. آهي

   ثل برهمن،چه نيکو زده ست אين م
  .بود حرمت هركس אز خويشتن

  كهڑو چڱو مثل ٻانڀڻ چيو آهي، 
  .سڀكنهن جو مان پاڻ وهيڻو آهي

  
  .ناڻو سو جو ڳنڍ، ٻاڻي سا جا كنٺ - ۵۱۶

دو، و، جو هڑ ۾ يعني پاڻ وٽ هونٻاڻي يعني جيكي پڑهجي، پهاكي جو مطلب هي آهي، ته ناڻو ُאهو كم אيند
  :تنهن تي فارسي بيت آيو آهي. تهڑيَء ريت علم ُאهو كم אيندو، جو كنٺ يعني ياد هوندو

  علم همان نيست که در جلد ميش، 
  .علم همان ست که در جلد خويش

אهو علم كار نه آهي جو چم جي جلد يعني كتاب ۾، 
  .אهو علم كار آهي جو پنهنجي چم يعني دل ۾

  
  .تي، نه كوريَء جي كاڻ كڍينه كَ  - ۵۱۷

مورאن نه  كوريَء جي كاڻ كڍڻي پوي؛ پر جيكي ٹ مان كپڑو ُאڻائن، تن کي جائيتي سُ جيكي زאلون كَ 
كتن، تن کي كهڑي كاڻ؟ تنهن وאنگي جو ماڻهو ماڳان بڇڑي كم کان پري هوندو، تنهن کي جوאب پڇندڙ جو 

  :كهڑو ڊپ؟ جهڑو فارسي مثل آهي
 جنهن جو ليکو چوکو آهي تنهن کي ليکي وٺندڙ جو ڇا ڊپ؟  כ ست אز محاسبه چه پاک؟آنرא که پا

  
  .نانگ ريجهائڻ سولو، پر کرو كو ڳوهه ريجهائي - ۵۱۸

۽ كلڇڻي ماڻهوَء کي جو ڳوهه جهڑو آهي جيكي  سلڇڻي ماڻهوَء کي كو ڳڻ سيکاربو، ته هروڀرو سکي پوندو؛
  :آهي جهڑو فارسي بيت. سيکاربو، سو كين سکندو

  بارאن که در لطافت طبعش خالف نيست، 
  .در باغ اللہ رويد در شور خار و خس

  مينهن جي موچارאئيَء ۾ كو ڦير نه آهي، 
  .باغ ۾ گل ڄاپن، كلر ۾ كنڈא كک

  
  .نيچ نوكري، ُאتم کيتي، وڌنت وאپار - ۵۱۹

سا ڳالهه سچ آهي؛ . كريهي پهاكي وאرو ٻنيَء ۽ وאپار جي كرت کي سارאهي، نوكريَء جي كرت جي گال ٿو 
تنهنكري فارسيَء وאرو پڻ نوكريَء کي َאڻ وڻندڙ . جو نوكريَء وאرو ماڻهو سدא پرאئي وس ۾ رهي ٿو ڇا کان

  :ڄاڻي گال كري ٿو
  َجَون جي ماني کائڻ، ڌرتيَء تي وهڻ؛    نان َجوي خوردن، و بر زمين نشستن،
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  .ترאر ٻڌي رאجا אڳيان بيهڻ کان چڱوسوني   .که کمر زرين بستن، و در خذمت سلطان אستادن ہب
  

  .لي نا مري، مت جهڻك وهيڻي هوِءيننڍي مري نه مايڑي، ُٻڍي مري نه جوِء، كنُت چوڙ - ۵۲۰
ٿو نكري؛ مگر אيترو آهي جو  كو نهوڙيلي يعني جوאڻ جوِء، هن پهاكي مان ٻيو ڌאر مطلب كنت يعني مڑس، چ

ڏک ڏسندو، ۽ جنهن مڑس جي ٻڍאپڻ ۾ جوِء مرندي، سو پڻ אهنجا جنهن ٻار جي ماُء ننڍپڻ ۾ مرندي سو ڇورو ٿي 
  .مرندو، سا رناپڻ جو ڏهاڳ ڏسنديمڑس يَء ۾ نڏينهن لنگهائيندو؛ جنهن عورت جو جوא

  
  .نكي دٻگرن مال ميڑيو، نكي ُسرهيا بک موא - ۵۲۱

اكي وאرو چوي ٿو دٻگرن جو كم بڇڑيَء ڌپ وאرو آهي، ۽ ُسرهين جي كرت سٺي سڳنڌ وאري آهي؛ تن الِء په
رهي، ۽ هنن سٺي كرت  نكيائون، جو وٹن سدאئي كو نهكني كرت مٿي تي کنئين، ته אيترو ناڻو گڎ  نته ُهن

تنهن وאنگي جو ماڻهو چوريَء يا كپت يا ٺڳيَء مان گهڻو ناڻو . ن ٿيا جو بک مرنكئي ته به אهڑא سڃا كي
  .َء جي كرت مان ٿورو گڎ كندو سو بک كين مرندومانسائي-كمائيندو، تنهن وٽ به سدא كين رهندو، ۽ جو ڀل

  
  .نون ميهارن مينهون ڌאريون، الهي دونهيون ٻاريون - ۵۲۲

تڎهن هي . ندونهيَء ۾ ٻاري كو نهن؛ پر کٿو يماڻهو گهڻو تڻو مينهن جي وٿاڻ ۾ ڇيڻا گڎ كري دونهي ٻار ميهار
ڻهو جائي ُאبتو كم كندو، جو ڦِٹكيَء کي پهاكو אڻ پرکيل ماڻهوَء سان الڳو ٿو ٿئي، جو نيازموده كري ما

  .مصري، ۽ لوڻ کي کنڈ ڄاڻندو
  

  .نئين سناسڻ چيلهه ۾ جٹائون - ۵۳۳
ي مٿي تي ويڑهن، تن کي ٹهندو مذهب جا سناسي فقير مٿي جي وאرن ۾ َبَڑ جو کير ۽ رک وجهي نوڙن وאنگي و

جي ُאپديش ڌאرאن אهڑي هلت رکي، ته هي ويڑهي، ۽ جي كا عورت گروَء  كو نهجٹائون چئجي؛ پر ُאهي چيلهه تي 
هي آهي، جو سڀكو كم دنيا توڙي دين جو مرشد جي وאٽ ڏني ڌאرאن كرڻ  پهاكو مٿس الڳو ٿئي، پر مطلب

  :تنهن تي گورو نانك صاحب جو وچن آهي. אجايو آهي
  چي سو چنڈאن ُאگوي، سورج چڑهن هزאر،
  .אيتي چانڈن هونديا، گور بن گهور אنڌאر

  ۽ هزאر سجن کڻي ُאڀري، َسَو چنڈن 
  .َء بنا אوندهوאيتري سوجهري هوندي به گر

  
  .چڑهيو چور ڦاهي אچي ِءچڑهيو وאپاري کٹي کائي، نان ِءنان - ۵۲۴

و ماڻهو چوريَء كرڻ ۾ پڌرو هوندو، سو ججو وאپاري وאپار ۾ سپت رکندو هوندو، تنهن جو وאپار گهڻو هلندو، ۽ 
ماڻهو چڱ مڑسيَء جي وאٽ هلندو، سو جتي كٿي ماُن لهندو؛ ۽ جو لچائيَء  تنهن وאنگي جو. جاتي كاٿي جهلبو

  .۾ پڌرو هوندو، سو سڀ هنڌ بي مانو رهندو
  

  نچڻ هلي ته گهونگهٹ كهڑو؟ - ۵۲۵
گهڻيون تڻيون زאلون منهن ڍكي گهمنديون آهن، پر جا زאل نچڻ هلي، تنهن کي گهونگهٹ يعني منهن ڍكڻ جو 

يَء جو ڳولو ٿيو، تنهن کي دنيا جي گال جي كهڑي ڻويش دنيا جا ڌنڌא ڇڎي ڌپ؟ تنهن وאنگي جو دركهڑو ک
  ڳڻتي؟

  
  .ناڻو ڏجي آكرو، ته گيهه ڇو وٺجي ٻاكرو - ۵۲۶

جي ملهه مهانگو ڏبو، ته گيهه سادو ڇو . آكرو يعني مهانگو؛ گيهه ٻاكرو، ٻكرين چي کير جو گيهه يعني سادو
  .ڇو وٺبي؟ تنهن وאنگي خذمت אيمان سان كبي، ته ڦل چڱو ڇو نه ملندوسادي  شيِءبو؟ جهڑو پيسا گهڻا ڏبا، ته وٺ
  

  و
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  .وאڳ ڌڻين جي هٿ، آٌء كا پاڻ وهيڻي - ۵۲۷
. ڻ، ڏک، سک، کٹيو، ڇيئو، ۽ ٻيا سڀ كم ڌڻيَء جي وس آهنئئڻ، مرڻ، ُאٿڻ، وهڻ، کائڻ، پييهن ماڻهوَء جو ج

  :هيجهڑو گرو نانك صاحب جو وچن آ. وهيڻو كي به كين אٿس-اڻپ
  .كرאئي كري سڀ ڌڻي پاڻ؛ ماڻهوَء جي هٿ كي به نه آهي  .كري كرאئي آپي آپ، مانُک كي كڇ ناهين هاٿ

  
  .ويئي سڱن کي، كن به وڍאئي آئي - ۵۲۸

هن پهاكي جو مطلب هي آهي، جر هكڑي گڎهه ڌڻيَء کان سڱ ٿي گهريا، پر אيتري ۾ هكڑي پوک ۾ ڀيل 
جهڑو كي هكڑو فقير كنهن کان ٹكر مانيَء جو ُگهري، אڳلو كپڑא كيائين، تنهن جي هاريَء كن وڍي ڇڎيس؛ 

  :אن جهڑو فارسي پهاكو به آهي. به الهي وٺيس
  بيچاره خر آروي ُدم کرد؛

  .ددو گوش گم کر يافت ُدم ونا
  ويچاري گڎهه پڇ ِجي سڌ كي؛ 
  .پچ نه مليس پر كن وڃايائين

  
  .ويهي ويهي مڑس كري، سا َوهي ڇو وڃائي - ۵۲۹
عورت کي نيٺ مڑس كرڻو هئي، سا ويهي جوאني وڃائي ٻڍאپڻ ۾ پرڻبي تنهن کي ڇا سوאد אيندو؛ ۽  جنهن

  .يندي، تنهن وאنگي جنهن كم مان نيٺ پڇتاُء ٿئي؛ سو مهل ويچاري كرڻ کپيאوڙכ پڇتائ
  

  .ِوهي درياَء جي ڀر تي، وجهي وאڳوَء سان وير - ۵۳۰
אهڑو . آهي كا نهي ۾ هئي تنهن سان وير رکڻ مان نيٺ ڀالئي هن پهاكي جو مطلب هي آهي، جو پاڻان ڏאڍو پاڙ

  :مثل هنديَء ۾ به چيل آهي
   َكيسي بن هي نَِبل كون كر َسَبلن ُسون غيَر؟

  .رَ جيسي بس ساگرو كي َكَرت َمَگَر سون بي
  هيڻي کي ڏאڍن سان ٻيائي كرڻ ڇا ٺهي؟ 
  .جهڑو دريا ۾ وهي مانگر مڇ سان وير هجي

  
  .کي وאئي هكڑن کي پيچيوאڱڻ هكڑن  - ۵۳۱

ڏيکاري ٿو، جو ُאهي ساڳيا كم هكڑن کي فائدو، ٻين کي گهاٹو كن، جهڑو شرم  هي پهاكو ڌڻيَء جا אچرج
אشرאف زאل کي سونهي؛ پر كسبڻ عورت کي بک ماري؛ يا جهڑي ماٺ درويش کي چڱي، پر رאجا کي رאڄ جو 

  .جوکو
  

  .وאتون خرאر کاڄن، نكون كڻو به نه کاڄي - ۵۳۲
پر مطلب هي آهي، جو وאجبي . ت جي وאٹان ٿورو ٿورو كري گهڻو کائي وڃجي؛ نك مان ٿورو به نه کائجيوא

  .ئي پيو کائي ۽ אڻ جوڳائيندو کائڻ אهڑو آهي، جهڑو نك مان کائڻ طرح سان يعني جوڳائيندو سڀكو گهڻو
  

  .وאَهَڻ جو وאڻيو، تهڑو ڍوري جو پاتِِڻي - ۵۳۳
ري، مگر وאھڻ ۾ گھڻو كري وאڻئي جو ھٹ ھكڑو رھي؛ تنھنكري سيڌو پاڌو، مان ٻيو كين ٿو نكهن پهاكي 

تنھن وאنگي ڍوري جو پاتڻي مھاڻو پڻ گھڻو تڻو אڙي گور . ويڳر وکر مھانگو وكڻي، ته به گرאכ بيوس ٿي وٺي
  .ٿئي

   
  .يري ھكڑو به گھڻو، سڄڻ ھزאر به ٿورאو - ۵۳۴

ڇا کان . ُهئي تئن چڱي؛ ۽ وير هكڑي سان به چڱو نه آهيي وאرو چوي ٿو، جو دوستي جئن گهڻن سان هن پهاك
   :جهڑو فارسيَء ۾ آيو آهي. ئي هئي ته هيڻو ڄاڻڻ نه گهرجي جو دشمن هيڻو

  .ويريَء کي هيڻو نماڻو نه ڳڻجي  .دشمن نتوאن حقير بيچاره شمرد
  

  .ک پائيئيسُ  ،ونڈ کائيئي - ۵۳۵
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جنهن جي لکڻ جو کپ هئي، مگر مطلب هي آهي، جو نه آهي،  هن پهاكي جي معنٰي ۾ אهڑو אهنجو אکر كو
جو אن ٻن كمن ڌאرאن  ڇا کانهن ريت جو ونڈي کاُء يعني ڌڻيَء جي نالي به ڏي ۽ کاُء به، . سخاوت جي سارאهه آهي

   :كم אيندو؟ تنهن الِء فارسي بيت پڻ آيو آهي ناڻو ٻئي كهڑي
   אگر گنج قارون بدست آوري،
  .نماند مگر آنچه بخشي خوري

  يكڎهن قارون جو خزאنو هٿ كندين، ج
  .جيكي کاڌِء ۽ ڌڻيَء جي نانِء ڏنئه، تنهن ڌאرאن نه رهندِء

  
  تن گهرن جون كهڑيون ساکون؟ ،وڻجن ٻير، کائن ڊאکون - ۵۳۶

ندو ٿورو ۽ يتنهن جو مطلب هي آهي، ته جو ماڻهو كمائ: ٻير، هكڑي سستي وکري، ۽ ڊאک مهانگي وٿ آهي
  :پت كٿان رهندي؟ אهڑي الِء فارسيَء وאري پڻ אرمان کائي بيت چيو آهي کائيندو گهڻو، تنهن جي

  بر אحوאل آنکس ببايد گريست، 
  .ه دخلش بود نوزده خرچ بيستک

  ُאن جي حال تي روئڻ گهرجي، 
  .جنهن کي ُאڻيهه ُאپت ويهه کپت

  
  .وير وير وאڌאئي به ورچي - ۵۳۷

ان ُאها به نه وڻي، تڎهن ٻي ڳالهه وري وري ڳالهائبي، ته ڇا وאڌאئيَء جهڑي ڳالهه جا سڀ کي وڻي، هر هر چوڻ س
  :ندي؟ تنهن الِء فارسيَء وאري چيو آهيسوאد ك

   رين بود؛يچه دلبند ش سخن گر
   سزאوאر تصديق و تحسين بود،
   چو يکبار گفتي مگو باز پرس؛

  .سب و يکبار خوردي وچکه حلوא 

  جيتوڙي ڳالهه وڻندر ۽ مٺي هئي، 
  אهه جي الئق هئي، سچائيَء ۽ سار

  جڎهن هيكر چيئي، وري نه چئو؛ 
  .وبجئن حلوو هيكر چٻيل وري نه چٻ

  
  وڇ کير ڏئي، ته مينهن ڇو ڌאرجي؟ - ۵۳۸

جڎهن ٿوري خرچ وאري وڇ کير . وڇ، مينهن جو مادي ڦر آهي، تنهن جو نيپاج مينهن کان ٿوري ڏאکڑي سان ٿئي
الهائڻ سان ڇٹي، تنهن الِء مطلب هي آهي، ته جو كم ٿوري ڳ ڏئي، تڎهن گهڻي کاڌي وאري مينهن ڇو رکجي؟ پر

  :جهڑو فارسي بيت آهي. گهڻو نه ڳالهائجي
  چو کاري بر آيد به لطف و خوشي، 
  چه حاجت به ُتندي ور گردن َکشي؟

  جڎهن ميٺ ۽ رس سان كم ڇٹي، 
  تڎهن تيک ۽ هٺ جو كهڑو کپ؟

  
  .وهندي پير ٻوڙ به چڱي، بيٺل تار به نه چڱي - ۵۳۹

پير ٻوڙ يعني تانگهو پاڻي، جنهن ۾ رڳو پير پسي، يعني وهندڙ پاڻي ننڍو هوندو ته به كنو نه ٿيندو؛ ۽ بيٺل 
ئي هڑ ۾ هوندو، ۽ هالئڻ چالئڻ،  تنهن وאنگي ناڻو ٿورو. پاڻي توڙي وڏو هوندو، ته به אوڙכ كنو ٿي پوندو

تنهن تي . كم ۾ نه אيندو، ته ناڻو تهڑא ڀترهوندو ۽ ئي رکيل  خرچڻ کائڻ جي كم ۾ אيندو ته چڱو ۽ جي گهڻو
  :فارسيَء وאري چيو آهي

   ز نعمت نهادن بلندي مجو،
  .که نا خوش کند آب אستاد بو

  ناڻي رکڻ مان وڏאئي َم ڳول؛ 
  .جو بيٺل پاڻي بڇڑي باس كري

  
  .ِوُه وڻجي، سو وه مان کائي - ۵۴۰

۽ ٻين وک جهڑن وکرن جو وאپار كندڙ آهن، تن کي هيَء ڳالهه سڀكو ٿو ڄاڻي، ته جي ماڻهو سنکئي، رسكپور 
ڌڻي َتوڻ پهچائي ٿو؛ تڎهن کنڈ جي وڻجارن کي بک ماريندو ڇا؟ تنهن وאنگي جي ماڻهو كپت ۽ ويساهه گهاتيَء 

  ۽ ٻين بڇڑن كمن مان پيٹ ڀريندא، تڎهن پت وאرא كٿان بک مرندא؟
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  .وسي ته به ڏٻري گسي، نه وسي ته به ڏٻري گسي - ۵۴۱
يعني مينهن وسي؛ ڏٻري يعني ڏٻرو ڍور، گسي يعني مري يا ُپڇ پوي؛ مطلب هي آهي، جو جيكڎهن َوس وسي، 

ٿئي، ته به ڏٻري ڍور کي برسات وאرא ڏهاڙא جهنگ ۾ چرڻ جي ويرم نه ملي سو بک ۾ ساهه ڇڎي، جي وس نه 
ماڻهو پڻ نه ٿڌي سهي، نه  تنهن وאنگي هيڻو. جهنگ ۾ گاهه نه ڄاپي، ته به ڏٻرو بک ۾ ِسجهي سگهو مري ٿئي ته

  .كوسي سهي
  هه  
  

  .هر هر هورאئي، وڃڻ در دوسن جي - ۵۴۲
وڃ كرڻ مان هلكائي آهي؛ אهڑيَء אچ وڃ مان هورאئي يعني هك ئي، وري وري، يا سگهو سگهو سڄڻ وٽ אچ 

  :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي. نيٺ دوستي گهٹجي وڃي
  .وڃڻ مان دوستي گهٹجيمائٹ وٽ ڏهاڙي   .پريت گهٹي متر كي نُِت جائي

  
  .َكَره جي ماسي ،هاسي – ۵۴۳

پهاكي جو مطلب هي آهي، جو هاسي يعني مسخري يا ٺٺولي، جهيڑي . عني مائٹياڻيماسي يعني ماُء جي ڀيڻ ي
  :جهڑو فارسي پهاكو آهي. جي پاڙ آهي

  .ٺٺولي جهيڑي جي موڙي  .אلمسخري مايهِء فساد
  

  .هڑ به گاسو، لوכ به تماشو - ۵۴۴
ي، جنهن مان گهر کي به گهاٹو پويس، ۽ ماڻهو به אئر۾ ماڻهوَء جي هٿان قضا אهڑא كم ك هن كنهن مهلكن
س کلن؛ جهڑو هكڑو ماڻهو سهانگائيَء ۾ هكڑو وאپار مهانگو وٺي، تنهن کي پاڙي وאرא پڻ جهلين، پر ئمٿان

  .هڑين ڳالهين الِء هيُء پهاكو آهيא. نيٺ אن وאپار ۾ گهاٹو پائي، ته هڑ جو ڇيئو پويس، ۽ پاڙي وאرא به کِلنس
  

  .هكڑو چوي ٻيو مڃي، تنهن جو پورهيو ڌڻي نه ڀڃي - ۵۴۵
تنهن تي . ڻ ڏيکاري ٿو، يعني چئي مڃڻ کان ڌڻي به خوش ٿو ٿئيهن پهاكي وאرو هك ٻئي جي چئي مڃڻ جو ڳُ 

  :گرو نانك صاحب جو وچن آهي
  .چوڻ مڃي ڄاڻي سک پاتو  .آگيا ماِن جاِن سک پايو

  
  .هٿ جنين جو هيئن، پهرين پتڻ سي لنگهيندא - ۵۴۶

هٿ هيئن يعني هٿ سنئون يعني ڏيڻ وאرو، يعني جنهن جو هٿ پئسي ڏيڻ الِء سنئون هوندو، سو پتڻ جي پهرئين 
جهڑو فارسي بيت . كم אڳي ڇٹندوپر مطلب هي آهي، ته جيكو سخاوت كندو، تنهن جو سڀكو . پور ۾ لنگهندو

  :آهي
  .سخاوت مڑني سورن جي دوא آهي  .دوא ست سخاوت همہ دردها رא

  
  .چڻو هوس چهنب ۾، سو به پُِيس كري هنجهن سان حرص كري ُאڏאڻي ِچڑي، - ۵۴۷

هنجهه هكڑو وڏو پکي، ۽ ِچڑي يعني جهركي، ننڍڙو پکي آهي؛ سا جهركي جيكڎهن هنجهه سان ريس كري 
تنهن وאنگي هكڑو ڏڏ ماڻهو كنهن سياڻي . ُאڏאمندي، ته ساڻس پهچندي ته كين، پر مورڳو ٿكجي بڇڑي ٿيندي

تنهن تي گرو نانك صاحب جو . کي وڏو كم كندو ڏسي، ريس كري אهڑي كم ۾ هٿ وجهندو، ته جائي کاٻاربو
  :وچن آهي

  هنس ترندא ديکكي ٻگان به آيا چاو؛ 
  .ڏٻ موئي ٻگ ٻپري سر تلي ُאوپر پاو

  هنس کي ترندو ڏسي ٻگهن کي به دل ٿي؛ 
  .موא، پير مٿي، مٿو هيٺ ٿينويچارא ٻگهه ٻڎي 
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  :۽ فارسيَء وאري پڻ אهڑو مثل چيو آهي
   کالغي تگ کبک رאکوش کرد،
  .تگ خويشتن رא فرאموش کرد

  كانُء هكڑو ڊيل جو ٹلڻ ٿي سکيو، 
  .پر پنهنجي هلڻ کي به وساري ڇڎيائين

  
  .هنر وאري جو هنر کپي، بي هنر جي جند کپي - ۵۴۸

۾ بي هنر پنهنجو مٿو وڃائي، ته به نه كندو؛ هنر سان كندو، تنهن كم كرڻ  جو كم هنر وאرو ماڻهو پنهنجي
جهڑيَء ريت هكڑو تارو ماڻهو سيڻھ تي چڑهي درياُء تري وڃي، جو אڻ تارو ُאن وאنگي سيڻھ ڦوكي چڑهي درياَء 

مورڳو ۾ گهڑي، پر جي سيڻھ ُאٿلي پوي، ته پار پهچڻ جي هٿڻ ٻڎي مري، مطلب جو אڻ ڄاتي كم ۾ هٿ وجهڻ، 
  .جيَء جو جوکو آهي

  
  .هڑ ۾ تماכ ته جهنگ مڑيوئي دאئريو - ۵۴۹

ماڻهو چلم ڇكڻ الِء هروڀرو وאٽ کان لڑي به دאئرين ۾ وڃن، ڇا کان جو دאئري ۾ تماכ، چلم،  אڻ وאرئتماכ پي
جو ڻ ئه جاتي كاٿي چلم پيب، تنهن کي دאئرئي ڌאرאن وپر جنهن کي تماכ هڑ ۾ هوند. ٹانڈو هكيو رهندو آهي

جهڑو . تنهن وאنگي جنهن ماڻهوَء کي پنهنجو ناڻو ڳنڍ ۾ آهي، تنهن کي سڃ ۾ به وسنئو آهي. ٿيندوאٹكاُء نه 
  :فارسي بيت آهي

  منعم به کوه و دشت بيابان غريب نيست، 
  .هرجا که رفت خيمه زد و بارگاهه ساخت

  ڌن وאرو، ڏونگر ۽ پٹ رڻ ۾ مسافر نه آهي؛ 
  .ريي درٻار كجاتي وڃي، تنبو هڻ

  
  .لوڏ گهڻي ،هڑ سکڻي - ۵۵۰

وאرو پهاكو، جو هڑ سکڻيَء وאرو يعني ولهو ماڻهو هيكاري ٹنڈ  ۲۹۸هي پهاكو پڻ אهڑو آهي، جهڑو نمبر 
  .گهڻي كري

  
  .هٿ جي كنگڻ الِء كهڑي آرسي - ۵۵۱

تنهن . ڏسي كو نهن يا ڳچيَء جي ڳهه ڏسڻ الِء آرسي ڏسڻ جي گهرج ٿئي؛ پر هٿ جي كنگڻ ڏسڻ الِء آرسي كَ 
  يا جو كم אڳيان هكيو هئي، تنهن الِء ٻئي کان ڇو پڇجي؟ تنهن الِء هي مثل ياد آيو אٿم؛ شيِءوאنگي جا 

ي جا وאر كارא آهن، يا אڇا؟ تنهن چيس، هكڑي ماڻهوَء، حجام کان مٿو ٿي كوڙאيو؛ تنهن کان پڇيائين جو مٿ
  ؟چي אڇا جي كارא، ته אڳيان ٿا پوني، ڏسي وٺ، پڇڻ جو كهڑو کپ

  
  .هو ساڻ نه نيندא، هيَء ڏאند چڑهندي - ۵۵۲

ن جو ساڻ هلڻ به نه وڻي، هيَء الڏ كري، جو پنڌ كين كنديس، ڏאند نن کي هِ پهاكي جي معنٰي هيَء آهي؛ جو هُ 
تنهن تي هكڑو مثل ياد آيو . هن سان אڻ وڻندڙ אنگل كرڻ پنهنجو مان وڃائڻ آهينمطلب ك. هي هلومتي چاڙ

  :آهي
پر . ن ڄڻن گڎجي ويٺي کاڄ کاڌو؛ אوچتو هكڑو ڌאريو ماڻهو لنگهي آيو، جنهن جو אچڻ نه وڻينهكڑي هنڌ ٹن چئ

ي؛ ۽ هٿ ڌوئي وهڻ ئك كا نهن به هم تم ه “.چي אدא، אچي کاُء”ملك جي ريت پٹاندر لنڈي صالح كيائونس، 
هه אسان جي ڄڀ ن جو كٿي وهان؟ تنهن کي چيائون جو چڑهي ويئيايلڳو، پر جاِء سوڙهي هئي، تنهنكري پڇ

  .ئي مرאد آهي وאري پهاكي ۾ پڻ אها ۲۶۲۽ نمبر . تي، جا چوڻ کان نٿي رهي
  

  .هو َسوَڙ پاند به نه ڏين، هيَء وچ سمهندي - ۵۵۳
وאرن پهاكن جهڑو آهي، جو هو هن کي گڎ به نٿا سمهارين،  ۵۵۲۽ نمبر  ۲۵۶۲هن پهاكي جو مطلب پڻ نمبر 

אهڑي الڏ كرڻ وאري کي فارسيَء وאرو سمجهائي . يَء به אڻ وڻندو الڏ كريهيَء ڀانئين ته وچ ۾ سمهان؛ يعني ه
  :ٿو
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  ناز برאن کن که خريدאر تست، 
  .پپش کسي َرو که طلبگار تست

  الڏ ُאن سان كر جو سهيئي؛ 
  .وڃ تنهن وٽ جو كوٺيئي

  
  .هنڱ سهانگي ته به كا ٻاٽ ۾ گهوربي - ۵۵۴

هڻو تڻو خرאسان کان אچي، جنهن کي هندو ماڻهو، تن ۾ به گهڻو آهي، جا گ ِءهنڱ، هكڑي باس وאري مهانگي شي
ٻاٽ يعني َאن ڏريل جنهن جي رٻ رنڌجي، . ن ۾ باس الِء وجهندא آهنكري وشنو، ُאچن َאچن تيوڻن ۽ تركارن ڀاڄ

كو گهورڻ يعني ُٻركڻ؛ پهاكي جي معنيَء هيَء آهي جو هنڱ توڙي سستي هئي ته به رٻ جهڑي سادي کاڄ ۾ 
. تنهن وאنگي جا وٿ ُאچي ۽ گهڻي ملهه وאري هئي، ۽ سستي ملي وڃي، ته به سادي كم ۾ نه آڻجي. يبٻرك نه

۽ ٻين کاڄن ۾ وجهي، يا كنهن کي مکي؛ پر ُجتي ساڻس  جهڑو گيهه گهڻو سهانگو هئي، ته به سڀكو ٻوڙ پالوَ 
  .مکي كو نه

  
  .هارئي کان پيتو ڀلو آهي - ۵۵۵

، אوچتو ڌكو کاڌאئين، ، جو هكڑو ماڻهو شربت جي بتي کڻي ٿي ويوهي پهاكو אصل کان هن طرح آيو آهي
جنهن ۾  ،ڏٺائين كو نههيڎي هوڏي نهاريائين، ته ٻيو باسڻ . پيو، ۽ شربت وهڻ لڳو تيَء کي چيرجنهن كري ب
تڎهن ويچار كيائين، جو گهر ويندي تائين سڀ وهي ويندو، تڎهن ماٺڑي كري پي هي پهاكو  .شربت الهي
هي، جو ماڻهو ناڻو گڎ كري مري אجايو ڇڎي، سو کائي يا ڌڻيَء جي نالي ڏيئي سجايو ڇو نه  مطلب ڇا چيائين؛ پر

  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. كري، ته אرمان دل ۾ نه رهيس
   دو کس مردند و حسرت بردند،

  .يکي دאشت نخورد دويم دאنست نکرد
  ٻه ڄڻا مئا ۽ אرمان کاڌאئون، 

  .ڄاتو نه كيو هكڑي رکيو نه کاڌو، ٻئي
  

  .هڻ ڌڻيَء کي، ته سکي ُنَهن - ۵۵۶
ُنَهن يعني پٹ جي جوِء، پرאئي ڌيَء آهي، تنهن جو سڀكو ليئو رکي، ۽ ڌيَء جا پنهنجي ڄائي آهي، تنهن کي 

جو جيكڎهن ڌيَء ۽ ُنَهن ٻنهي ۾  پهاكي جي معنٰي هيَء آهي. نه آهيچڱائيَء الِء دڙكو کڑكو كرڻ ۾ ويك 
پر مطلب هي آهي، ته جو كم رڳيَء ميڇ . سمجهندي مان ڌيَء کي دڙكو ڏجي، ته ُنَهن پاڻا ڄاڻينگ هئي ته אن ڏِ 

  .سان نبري، تنهن الِء هٿ به نه چور ، ۽ جو ڄڀ جي ڳالهوَ ِءسان ڇٹي، تنهن الِء ڄڀ به نه هال
  

  .هنجهه نه ميرو وت، جاسين جيئين ڏينهڑא، جيُء نه جنجل گهت، ِسر تا َسَر كيترא - ۵۵۷
و پکي آهي، جو تالون ۾ رهي، تنهن کي مهاڏو كري هي پهاكو چوي ٿو، ته جيكڎهن َسُر جهه هكڑو پاڻيَء جهن

پر مطلب هي آهي؛ جو كرت مان ُאپت . گهڻا َءيعني تالُء سكي ويو ته دل ۾ ڏک نه كر، ڇا کان جو ِسُر آهي، ته تال
  :אن تي مولوي صاحب چيو آهي. پهچائيوت ٿو جو سڀ کي قُ . ٿوري ڏسي ڳڻتي نه کاُء، ڌڻيَء جو آسرو رک

  هان توکل کن، مرنجان پا و دست، 
  .رزق تو بر تو ز تو عاشق تر אست

  אڙي ڌڻيَء تي ڀاڙ، هٿ پير نه ڏکوِء، 
  .تنهنجو رزق توکان وאڌو تنهنجو ڳولو آهي

  
  .سهائيندو کائجي، لوכ سهائيندو پهرجي َهٺَ  - ۵۵۸

و، جو طبع کي وڻي ۽ سيبائي، ڇا کان جو وאڌو کائڻ مان هكڑو طبع هُٺ يعني طبع، يعني کائجي אهڑو ۽ אوتر
  :جهڑي فارسي سٹ آهي. کي وڻاُء، ٻي ماڻهن جي گال

  .جو گهڻي کائڻ وאرو گهڻو گالرو آهي  .که بسيار َخوאر אست بسيار ُخوאر
كندو، سو به ته، جو ماڻهو پنهنجي هوند کان وאڌو كپڑא كري ٹنڈ  پهرجي אهڑو، جو گهڻن کي وڻي، سو كو۽ 

  :فارسيَء وאري چيو آهي. ماڻهن ۾ گالهاب ٿيندو، ۽ گال ناسور جي ڦٹ گهاِء ڇٹڻ جي نه آهي
  توبہ كرڻ سان ڌڻيَء جي ڏکن کان ڇٹي سگهبو؛   به عذر توبه توאن ُرستن אز عذאب خدא،
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  .پر ماڻهن جي وאت کان ڇٹي نه سگهبو  .وليکه مي نتوאن אز زبان مردم ُرست
  

  .ي نه هڻي، سو هٿن ۾ لهيهيڻي ک - ۵۵۹
هٿن ۾ لهي، هي روאجي َمنُهن پارאتي وאنگي آهي، جهڑو كو چوي، ته هي كم نه كري، سو אکين ۾ لهي، يعني 

. طلب هي آهي، جو هيڻي کي سڀكو ماري، ڏאڍي کان سڀكو ڊڄي، ۽ سنديس وٹپ كريאنڌو ٿئي، پهاكي جو م
  :جهڑو هنديَء وאري چيو آهي

   نه َنَٻل سهاِء،سڀي سهائك َسَٻل كوِء
  .ديت ٻجهاِء ہپون جڳاوت آگ كون، ديپن

  سڀ ڏאڍي جا همرאهه، هيڻي جو ساٿي كو به نه، 
  .کي وسائينوאَء باهه کي ٻارين، ڏيئي 

  
  .هاٿيَء جا ڏند کائڻ جا هكڑא، ڏيکارڻ جا ٻيا - ۵۶۰

  .ُאنهن جا אهڃاڻ ڏئي ٿو جي ماڻهو אندر ۾ پاپن ۾ ڀريل، ۽ ٻاهرאن درويش جو ويس ڏيکارين، هي پهاكي وאرو
  

  .جي َءپاٽ پال نکائ ،هڻن كين حمير - ۵۶۱
هي پهاكي وאرو ُאنهن جي ڳالهه . حمير يعني سورهيه، جي مانجهي کائڻ وير پالُء کائن، ۽ ويڑهه مهل پٺ تي ڀڄن

هن پر مطلب هي אٿس، ته هي ماڻهو ڌڻيَء جو ڏنو کائي پي سندس ڀڄن مهل آرس كري، نٿو ڄاڻي ته . ٿو كري
  :دنيا ۾ ڇا الِء آيو آهيان؟ مولوي صاحب جي هن بيت کي نٿو سمجهي

  زندگي آمد برאئي بندگي، 
  زندگي بي بندگي شرمندگي،

  جيوت ڀڄن الِء ملي آهي، 
  .جيوت ري ڀڄن لڄ آهي

  .تنهن کي فارسي بيت ڇينڀ كري سمجهائي ٿو. ۽ مورک ڄاڻي ٿو، جو جيوت رڳي کائڻ كاڻ آهي
  و ذکر کردن אست،  نان אز برאِء زيستن

  .معتقد که زيستن אز بهر خوردن אستتو 
  ماني جئڻ ۽ ڀڄن كرڻ الِء آهي، 
  .تو وسهيو ته جئڻ کائڻ الِء آهي

  
  .هنڌ ڏسي هاسي كجي - ۵۶۲

هاسي يعني کل، پهاكي جي معنٰي هيَء آهي، جو مهل ڌאرאن گهٻو نه كجي؛ پر مطلب هي آهي، جو جيكي 
  :جهڑو فارسيَء وאري چيو آهي. هل سر ڳالهائجيسو هنڌ ڏسي مڳالهائڻو هئي، 

  هرאن عاقل که با مجنون نشيند، 
  .نبياد کردنش جز ذكر ليلي

  جو سياڻو مجنونَء گڎ وهي، 
  .ليليَء جي ڳالهه ڌאرאن ٻيو نه ڳالهائي

  
  .هكڑو هٿ کير ۾، ٻيو هٿ نير ۾ - ۵۶۳

جهڑي . ئي بيٺا آهن اڳ، هك ٻئي پٺيان لي پاڻي؛ پهاكي جو مطلب هي آهي، جو دنيا ۾ سک توڙي ڏکنير يعن
  .ريت ڏينهن پٺيان رאت، يا گل سان كنڈو، ۽ ماکيَء سان ڏنگ

  
  .هرڻي אڳي نچڻي، ويتر پيس گهنڈڻي - ۵۶۴

تنهن . ڌبي، ته هٿاهين وאڌو ٹهندي ۽ نچنديهرڻي هكڑو جهنگلي ٹاَهُڑ مرون آهي، تنهن کي گهنڈڻي ڳچيَء ۾ ٻ
تنهنكري אهڑو . نهن کي ناڻو هٿ لڳو يا َوٹپ ملي، ته אڳي کان گهڻي ٹانِء كندووאنگي لچو ماڻهو אڳي ٹاٹر، ت

   :אهڑي الِء فارسي مثل آهي. َولَهو چڱو آهي
  ! چه نيکو زده אست אين مثل پير ده

  .ِسيُتور لکد زن گرאن بار بہ
  ! ڳوٺاڻي كهڑو چڱو مثل ڏنو آهي

  .َلَتر وهٹ تي ڳرو بار چڱو
  

  .کڻي ني، پيرن سان کڎوهٿن سان هاجون كر - ۵۶۵
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ٻئي هنڌ ٻڌאئي جي ماڻهو منهن تي دوستي ڏيکاري ٻئي جي گال كري، אڳلي جو وچ كڍאئي، پر پٺ ُאهي ڳالهيون 
  :فارسيَء وאري אهڑي ماڻهوَء الِء هي پهاكو چيو آهي. جاڳائن، تن الِء هي پهاكو آيو آهيجهيڑو 

  در برאبر چوگو سفند سليم؛ 
  .ردر قفا همچو گرگ مردم د

  ُمنهن تي گهٹي وאنگي كونئرא، 
  .پر پٺ بگهڑ گهاِء ماڻهو ڦڑيندڙ

  .رمن کان، يا אهڑن جي سنگت کان سياڻي کي پاسو كرڻ کپيجپر אهڑن 
  

  .هيانو تتي کان ُکڑي تتي چڱي - ۵۶۶
ي يا ٿوري پنڌ تي وڃي كو كم كرڻو هئي، جي مهل سر کڑي تپائي يعني پنڌ كري ڇٹائي אچجي ته چڱو، ڻگه

تنهن وאنگي جي هلنديَء . پڇتائبو ويرم ٿي وڃي، אوتري ۾ كم رلي رنڈجي پوي، ته هيانُء تپندو، يعني ۽ جي
تنهن تي . چلنديَء ۾ ڏאکڑو كري ڌڻيَء کي ياد كبو ته چڱو؛ نه ته وڏتڻ ۾ چلڻ چكي رهندא، تڎهن پڇتائڻو پوندو

  :هنديَء وאري چيو آهي
   رאم نام ڀنڈאر هي لوٽ سگهين تان لوٽ،

  .يڇي پڇتائيگا پرאن جائيگا ڇوٽنت پ
   الو خزאنو آهي، ڦرڻو אٿئي ته ڦر؛ڌڻيَء جو ن

  .نات پوِء پڇتائيندي، ساهه نكري ويندِء
  

  .هك سج، ٻه پاڇا - ۵۶۷
هي پهاكو دنيا جي كالالئي ڏيکاري ٿو، جو جهڑو سج جو پاڇو كڎهن وڻ جي هكڑي پاسي، كڎهن ٻئي پاسي؛ 

. ري درويش ساڻس وهنوאر ۽ پيار نه رکنتنهنك. وٽ، كڎهن كنهن وٽتنهن وאنگي دنيا به كڎهن كنهن 
  :فارسيَء وאري چيو آهي

   بر مرد هشيار دنيا خس אست،
  .که هر مدتي جاِء ديگر کس אست

  سياڻي مڑس אڳيان دنيا كک آهي، 
  .جا سڀكنهن مهل ٻئي ٻئي وٽ آهي

  .د تي هٺ كرڻ نه جڳائيجي هونتنهنكري دولت جڎهن گڎ ٿئي، تڎهن سياڻي ماڻهوَء کي ُאن 
  

  .هسڻو جوڳي، پڎڻي نار، گد كهي هي ٻيئي مار - ۵۶۸
هسڻو يعني کلڻ وאرو، يعني چرچائي، پڎڻي يعني ٻٹاكڻ، يا کلندڙ يا אجايو هلندڙ، يا گهڻ ڳالهائي، نار يعني زאل، 

رونشن ڏسڻ ۽  ته جوڳي يعني ڌڻيَء جي ڳولي کي دنيا جيمطلب پهاكي جو هي آهي، . گد هكڑي شاعر جو نالو
تنهن الِء فارسي . کلڻ كڎڻ سان كهڑو كم؟ تنهن وאنگي אشرאف زאل کي پڻ אجائيَء هلت ۽ کلڻ کان منع آهي

  :بيت آيو آهي
  چو در روِء بيگانه خنديد زن، 
  .دگر مرد گو الف مردي مزن

  ل کليو، جڎهن ڌאرئين جي אڳيان زא
  .کي مڑسيَء جي ٻٹاכ هڻڻ نه کپي تڎهن مڑسهنس

  ي  
  

  .يار به تيلي، سينڌ به ميلي - ۵۶۹
تيلي يعني چاكي، ميلي يعني אڻڀي، مطلب، جو جنهن عورت جو يار چاكي هوندو، تنهن کي سينڌ مکڻ الِء تيل 

ي چئبي؟ تڎهن ويچار كرڻ گهرجي ته جو ماڻهو به كو ٿورو، پر جڎهن تيل نه مليس، تڎهن چاكيَء جي مهابائ
  .تنهن ۾ ڌאرئين جي كهڑي אميد رهندي. دوپنهنجي سڄڻ يا مائٹ جو مهابو نه رکن

  
  .يار کي ہياد جنين کي يار، سي ياد هميش - ۵۷۰

، ڌڻي پڻ مهرباني كري جي ماڻهو يار کي ياد كندא، يار به אنهن کي ياد كندو، يعني جي ڌڻيَء کي ياد كندא رهندא
  :تنهن تي هنديَء وאري چيو آهي. אنهن کي نه وساريندو
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   بسي آكاس، جل ۾ بسي كمودني چندא
  .اهوكي پاسٿجو جاهوكي من وسي سو 

  ُكوڻي رهي پاڻيَء ۾، چنڈ رهي ُאڀ ۾، 
  .جو جنهن جي دل ۾ رهي، سو ڄاڻ אن وٽ آهي

  !ي جو پنهنجي ياد كندڙ ٻانهن کي نه وساري، تنهن کي سدאئين ياد كندو رهجيتڎهن אهڑي ڌڻيَء ک

  !رو كرتون پڻ אهڑي ڌڻيَء کي ياد كري كتاب پو! אڙي كيولرאم
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  كتاب جي پڄاڻي

  
گهڻو پورهيو كري پورو كيو אٿم، تڎهن پڻ אهڑو چڱو نٿو  ئيهن كتاب جوڙڻ تي جيتوڙي ته ڳچ ڏهاڙא ال

مگر پالَو جا کايار كنهن كنهن مهل جوאر جي روٹي پڻ دل كري . وאنس، جنهن کي ڏسي پڑهڻ وאرא سارאهنچ
آهي، تنهنكري ڀانيان ٿو جو پڑهڻ وאرא هن کي پڑهي، جوאر  هي كتاب پڻ هكڑي نئين ڊول جو ٿيو. کائيندא آهن

  .جي مانيَء وאنگي سوאد وٺندא
كتاب پورو كري سندس نالي رکڻ الِء هكڑي جوتشيَء کان پڇيم، جنهن جو نالو عقل، تنهن فرمايو ته جڎهن 

رجي، جو گل شكر نالو رکڻ گه) گل شكر(۽ ستر پهاكا منجهس آيا آهن، تڎهن َאبجد جي ليکي پٹاندر  سؤپنج 
تنهن ۾ ٻه شيون هكڑא گل، ٻي مصري پون؛ تنهن وאنگي هن . پڻ چون) گلقند(هكڑي جڑيل دوא آهي، جنهن کي 

  .ڀانيان ٿو ته پڑهڻ وאرن کي پڻ אهو نالو وڻندو. ۾ پڻ هكڑא پهاكا ۽ ٻيو אرٿ گڎيو آهي، אها ڳالهه وڻيم
جي  ع۱۸۶۹مهيني آكٹوبر  ۲۷ڻي مگهو جو، تاريخ پورو ٿيو كتاب گل شكر، جوڙيل كيولرאم سالمترאِء آڏوא

  .ٻڌر ڏهاڙي، حيدرآباد سنڌ ۾
  

  كل تعدאد  ر  כ  ش  ل  گ  گل شكر
  ۵۷۰  ۲۰۰  ۲۰  ۳۰۰  ۳۰  ۲۰  אبجد
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