ے پنجرے
ے ا پن
ا پن
موہن داس پیمصراۓ

ے ىالے
میرٹھ کی گلی گلی میه اپنی اپنی دکانوو دىاخانوو کے ٹھییر( 1ا ندر) اىر ناہر دھات ب ند دىا پ چنن
ے
ے۔ اه میه سے کچھ کے دىاخانوو میه ر کھ
پتھا (اىر) نامرد کو مرد ب نانے ىالے حکیم بیتھا کزنے ٹھ
ے۔ اه
ے مییرنوو کے حزموو میه پہنچانے خانے ٹھ
ے دلی پتھا لکھنؤ میه بیتھ
ے پسن
امان جستوو میه کن
حکیموو کا اکوت (نےخد ،انگنت) دھن ني بی نکوو میه رکھا خانا ٹھا ني ص ندىق تجورنوو میه۔ ىً اب نا رب نا
ے
ے۔ ىً حکیم ع نار ٹھی ٹھ
ے ٹھ
ے نا ٹھر فرش میه گسىا د پن
ے ٹھ
بیسا سىنا خاندی نا نو دنوارىو میه چنوا د پن
ے اىر ابیي سنی ندارىو ،خاچنوو ،نوانوو ،بی نايو،
اىر ع ناش ٹھی۔ اپنی ب نائی ہوئی دىا خود ٹھی خا پن
ے۔ اه کے دىاخانوو میه ٹھىمگت(خو ني
ساپسدىو ،ىدھانکوو ،مییرنوو ،سییرنوو ،کو ٹھی چ نانے ٹھ
ے۔
ے خو کسی رنگ مچل سے کم ني ہونے ٹھ
خانےمیه ہے) کمرے ٹھ
ے
شہر کا ٹھىگوم(ماخوم) ندم رہا ٹھا۔ پز اپہاس ىپسا ہی ٹھا۔ ص نکزی(ب نگ) گلنوو میه دھیس
ے مکانوو پز سیسکزئی(پہر بب) کی چھاة ٹھی۔ شہر میه انگنت پسی ناو ٹھیه ذن سے صنخ سان
کچ
ٹ
پ
ٹ
مس پس
(سنا ً پز) سنخ
گ ندھ(مہک) ھىپنی ھی۔ اس گ ندھ کی الگ الگ ہچاه ہوئی۔ لم ینوو میه ادھکیر ٰ
ٹ
خ
ک نانوو کی پیکھی مہک ٹھىپنی۔ گوشت کی ڈنگیه ،دمیری آنے کی ب ندىری رىب ناو ،لیم پزنائی۔ ھ ییس
خ
کا گوشت کنورىو میه ٹھرٹھرکز پزد ً پشین گھرىو میه پہنچ نا۔ ہ ندى پسینوو میه صنح لینی کجوری ب نائی
خاتیه۔ سان کو نالوسائی(نالوساہی) اىر امرئی۔ پز ہماری پسی ناو ب نگی اىر ص ناث ہوتیه گ ندھہیه(گ ندھ کا
Where possible, high Hindi words have been glossed for Urdu readers.
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Text from http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/01glossaries/busch/

ٹ
م طلب ،نوؕ نا مہک ،ہین کا م طلب ،ب غیر) پز چعنب سی درگ ندھ (ندنو) پزىپش (ماخوم) میه ھ نلی
ے پسے ہونے۔ اپسی
ے کے لن
ے نکسے سٗى کھن
ہوئی۔ گھرگھر میه دمڑا ٹھرا ہونا آنگن میه دمڑے کے گ نل
پسینوو کے آس ناس ہوا خلنی نو محسىس ہونا ،پہیه کہیه چمارىازا ہے۔
ے ساٹھ اپنی ٹھاسا ،پتھا (اىر) ،سیسکزئی کا سموخا
ے آنے اىر مغل ٹھی۔ فرنگی ا پن
میرٹھ میه مرا ٹھ
ے سے ہی پسینوو
(نورا) لسکز لے کز آنے۔ خائی (ذات) اىر ىرگوو (طبہقىو) کے خانوو میه پہل
ے پز
ے چن
ے نے اپہیه الگ الگ نان دنے۔ پسینوو کے چن
بینی ٹھیه۔ہر آنے ىالے چملہ آىر د سن
اپہیه ناموو کی چھاة ٹھی۔ کچھ پسی ناو ىازىو اىر نازىو کے نان سے خائی گئیه جینوازا ،نوڈنوازا،
چ
ک
چنوازا ،ھ یینوازا ،ھی نکوازا ،ٹھییرىازا ،بی نانازا آدی آدی (ىغیرً ،ىغیرً )۔ گلنوو پز ٹھی کہیه کہیه ىپسی
ے ىالی گلی ،رىہ نگی ىالی گلی ،ص نار گلی ،کساپنوو ىالی گلی۔ میرے شہر
ہی چھاة رہی۔ ب نل کی گلی ،پن
ے نل پتھا نلنوو پز ٹھی خاپنوو کی پہچاه ٹھی۔ لودىو ىاال نل ،سینی نل 2،کساپنوو کی نل نا،
کے ٹھییر پن
ٹ
دھنورىو کا نل۔۔۔ اس سے الگ ب نگم نل ،ھم نا کا نل ،پتھا خوئی نل ٹھی ٹھا۔ شہر میه گنٹ اىر
ے۔ چمار گنٹ ،دلی گنٹ ،سىہراب گنٹ ،کمنوً گنٹ ،پسانا گنٹ اىر طرانے ٹھی
درىاسے ٹھی ٹھ
ے پنی طرانے۔
جیس
ے ہونے۔ شہر دھڑک نا ٹھا ،پز الگ الگ سىر
ہر خائی اىر ىرل کے لول اپنی اپنی پہچاه میه سمن
میه۔ پسی ناو ٹھرکنی ناچنی ٹھیه الگ الگ نولنوو میه۔ اه شب سے مل کز ب نا ني شہر۔
ُ
ٹ
چ
ٹ
ٹ
م
ٹ
ے اب ن ا
ے ۔ ھر ھی ھ
ے شہر کی ا تج ھا میه جس کے مزاج میه گنوئی اىر قس نائی دىنوو انداس ھ
ا پس
پ
شہر پہت لتھانا ٹھا۔ ىسیش (خاص) طىر پز شہر کے پنجو پنچ کھڑا گھی ناگھر اىر ہص نل پز نائی کی ص نالئی کے
لودوں واال  ،سینی ،وغیرہ ،یہ بس جاتیون کے نام ہیں ۔
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ے۔ گھی ناگھر
ے م ظنوط لوہے کی خادر کی گالس کے رىة میه پنی ب نکی۔ ني دىنوو ہی شہر کی ساه ٹھ
لن
ے۔ گھی ناگھر کے نارے میه ني
ے ٹھ
ے ب نانا کزنا ٹھا ۔ شہر میه لول گھڑی کم ناند ھن
ے سم
شہر کو خوبیس گھین
ک ک
ے:
ے ہم ھ نل ھ نل میه ساموہک سىر (انک آىاس ) میه گانے ٹھ
مطہور ٹھا جس
ٹ
گھی ناگھر ھنی گھی ناگھر
گھی ناگھر میه خار گھڑی
جب گھی ناگھر تچ نا ٹھا
کھڑا مسافر ہیس نا ٹھا
اىر اس ب نکی کے نارے میه ب نانا خانا ٹھا کہ ىً راىه کا گالس ٹھا جس میه ىً نائی بی نا ٹھا۔ میرٹھ
راىه کی ظصرام ب نائی خائی ٹھی۔ جب جب ىً پہاو آنا نو اسی گالس سے نائی بی نا ٹھا۔
میرے شہر کی عورتیه ابیي شہرىو کی طرح ہی ٹھیه۔ ني ادھک (سنادً) خوبصورت اىر ني
ے ہی کالے رنگ کی ہوو ،تچین
ے ادھک ص ندر لگنی ٹھیه۔ ٹھل
ندصورت۔ پز پزدً پشین عورتیه مچھ
سے خوائی نک میرے چنوه میه کالے اىر سانولے رنگ کی انگنت عورتیه آئی ٹھیه۔ کچھ نے
ے ب نار ک نا ٹھا۔ اه میه پزی مکاتیه ٹھی ٹھیه اىر ىپس ناتیه ٹھی۔ کچھ
ے گود میه کھالنا ٹھا نو کچھ نے مچھ
مچھ
اه دىنوو کے پنچ کی ٹھیه۔ خو ني پزی مکاتیه بن سکی ٹھیه اىر ني ىپس ناتیه ہی۔ ىً آندھی کی طرح
میرے چنوه میه آتیه اىر طىفاه بن کز خلی گئیه۔
***
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ل
ہماری پسنی کے ک نارے پز جہاو سىرنوو کی کشمن رنکھا دلنوو کو الگ کزئی ٹھی پسنی کے پنچ
کی رنکھا کے اس نار انک م ندر ٹھا ۔ م ندر سىرنوو کا ٹھا ۔ م ندر کا نان ٹھا پنچ مکھی۔ اس کے ٹھییر
پسے پسے آ نگن پیڑ نودىو کے ساٹھ بغنچي ٹھی ٹھا ۔ ہم لوگوو کا م ندر میه پزىپش کزنا (اندر خانا)
ے ۔ پسے نوزھے اکیر ہماری خائی
سىرنوو کو اچھا پہیه لگ نا ٹھا ۔ ہمارے خانے پز ىً نوکا نوکی کزنے ٹھ
ے کے
ے۔ ىً ٹھرسک پزناس (نوری کوظش) کزنے ٹھ
کو لے کز گ ندی گ ندی گال ناو ٹھی دنا کزنے ٹھ
َ
دلنوو میه سے کوئی اه کے م ندر میه آ کز اسے ٹَھرشٹ (ناناك) ني کزے ۔ م ندر کے تچھىازے
ے ۔ ہماری
ے ۔ داتیه طرف ٹھی بینوو کی ہی پسنی ٹھی ۔ اه میه آدھے پزاہمن ٹھ
ے ٹھ
ے ر ہن
ب ین
ے ہوئی ٹھال ۔ ىً پزہما کے مکھ سے
پسنی کے لوگوو سے اه کی نوم خام ني ٹھی ۔ نوم خام ٹھی کیس
ے ہم اس کی نانگوو سے ۔ ہاو جب کتھی اپہیه مزدىرىو کی ضرىرت ہوئی ىً ہمیه
ب ندا ہونے ٹھ
ٹ
ے
ے ۔ ا پن
ے نانوىو سے خل کز پہیه آنے ٹھ
ے ۔ بب ٹھی سىنوو (خود) ا پن
نالىا ھجوانے ٹھ
ٹ
ٹ
ٹ
پ
ھ
پ
پ
ل
ٹ
ٹ
ھ
ن
ے ۔ ہماری سنی سے گشرنا ھی ا ہیه شہانا ( ال گ نا) ني ھا ۔ سنی
ے ھ
نوکزىو میه سے کسی کو چن
ے پز دى خار نل اىص نا (ضرىر) ہی
کے جب کسی ىنکنی (ضخص) سے ناتیه کزنے نو اه کے ما ٹھ
ے ہم اه کے حسحزند غالن ہوو۔
ے ۔ نات کزنے کا انداس اه کا اپسا ہونا جیس
پسے ہونے ٹھ
ے ۔ م ندر ٹھی اه کی حس حزند سمینی (دىلت)
ے اىر نو پساك کے ب نا نو ىً نات ہی ني کزنے ٹھ
انے پن
َ
پ
خ
ٹ
ٹھا جس کے ذرے ذرے پز اه کا ا ِدھکار ( ق) ھا۔ ہماری سنی کے لول م ندر کو آنے خانے ہی
ے۔
دىر سے د نکھ کز سینوش کز ل نا کزنے ٹھ
ے ۔ م ندر میه رکھیه دنونايو کی
اکیر لول اخک اخک کز م ندر کی ٹھییر ی ب ناىث کو دنکھن
ے۔ م ندر کے خارىو اىر خاردنواری ٹھی۔ کتھی کتھی جب م ندر سیساه ہونا نو ىً دنوار پز
مورپنؤو کو دنکھن
4

َ
ے۔
ے ہم سىدر ٹھ
ے اپز آنے ۔ م ندر اىر سىرنوو کے لن
ے ۔ ٹھر من مسىس کز پنچ
ٹھی حسھ خانے ٹھ
ے انوپز (ناناك)
ے ۔ ہماری چھانا (ساني) ٹھی اه کے لن
ے پز اپساه ني ٹھ
ے ۔ دلت ٹھ
اچھىت ٹھ
گ
ٹھی ۔ ہم م ندر میه ھس ني خاتیه ساند پ ہی سىچ کز م ندر کی خار دنواری پنوائی گنی ٹھی۔ اسی
ے ۔ سىره خائی
ے خو سان ہونے کے بغد ب ند کز دنے خانے ٹھ
خاردنواری کے پنچ میه دى درىاسے ٹھ
َ
ے۔ م ندر کے
کے لول م ندر کی طرکسا (حفاظت)کے ہر سمتھى پِزناس (ممکن کوظش) ک نا کزنے ٹھ
ساٹھ م ندر کی سیسکزئی ٹھی اپہیه ىرابت میه ملی ٹھی۔
سام میه انک نار ہی م ندر کی ب نائی(خونا) ہوئی ٹھی۔ ب نائی پز م ندر کی عکل صورت ہی ندم
خائی ۔ ىً سف ند پَزاق ہو اپزانے لگ نا ۔ اس کی پزج ،م نذپز  ،ٹھییر اىر ناہر کی دنواربه ستھی سف ندی کی خادر
ے ل گ نا ۔ پ ز
ے ۔ رات میه م ندر پز اىر ٹھی نکھار آ خانا ۔ تچلی کے نلب کی رىسنی میه م ندر دمکن
اىزھ لین
ے ہی پزسات آ ئی م ندر کی دنواربه حزاب ہونے لگئیه ۔ اه پز خگہ خگہ داغ بن خانے ۔ ٹھییر کی
جیس
ندصورئی اىر اٹھر آ ئی ۔ ٹھر م ندر اىر اس کے آس ناس کا سموخا پزنوپش ٹھدرنگ (ندرنگ) ہو خانا ۔
گ ندی دنوارىو کو لوگوو کے دىارا اىر ادھک گ ندً کزنے کی مہم چھڑ خائی۔ آنے خانےلول اه پز
ے سے ناس ني آنے۔ ناه کی ب نک کے پساه نو خگہ خگہ ہو خانے ۔ لول کھڑے ہو کز مونے نو
ٹھى کن
ے ماتیه جب ادھر سے گشرتیه ،ىً
آدھے سے ادھک بیساب سے دنوار ہی ٹھگونے ۔ تجوو کو لن
تچ
ے رمام بن خانا ،کسی
ے کی ناك ص نک کز م ندر کی دنوار سے ہی نو ھئیه ۔ م ندر کی دنوار اه کے لن
تچ
ے بیساب گھر۔ ىہی م ندر کتھی کتھی چکال ٹھی بن خانا ،طراب گھر اىر خواگھر ٹھی۔ پز ٹھر ٹھی
کے لن
پہنوو کی آستھا (ع نادتٰ ،ی قین ) ٹھی اس میه ۔ کچھ کو آطرني(ب ٰناً) ٹھی مل نا ٹھا۔
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ے کے
طڑك کے ک نارے م ندر کی انک کوٹھری ٹھی پنی ٹھی۔ ىرسا (نارش) سے چتن
ے۔ اسی کوٹھری میه سگزبٹ پیڑی کے نونے ٹھرے
ے خانے ٹھ
ے لول ا کیر اس میه ہی خل
لن
ہونے۔ کتھی کتھی خالی طراب کی نونل ٹھی پسی ملنی ۔ صنح دمغدارئی پہار سکیرنے(چھازى لگانا،
ے سلوار (اپنی سلوار) میه ازس لینی اىر ٹھىزی دپز بغد ہی
کوزے لے خانا) آ ئی نو ىہی نونل ا پن
ے کھا کز ٹھ نذا نائی ئی لو نو
ے کا م طلب گس چن
ے میه پنچ آ ئی۔ دس بیس
کالم کے پہاو خا کز دس بیس
انک ىقت رىئی کھانے کی ضرىرت پہیه ۔ ىً اسی میه پز بت (سیر) ہو خائی ٹھی۔
ے ۔ انک پسا درىاس ً دىطرا چھىنا درىاس ً ۔ پسے درىاسے کے
م ندر کے دى درىاسے ٹھ
ے خانے
ے ناس کا مکاه ٹھا خو ص نا کھانا ٹھا ۔ اکیر لوگوو کے ی میر خالی ہی خل
ے پنج ستھ سن
نالکل سا من
ے ر ک ھ نا
ے دارى پن
ے۔ اسی کے ساٹھ ىالے مکاه میه رادھے نان کا ىنکنی ٹھی رہا کزنا ٹھا خو ہر سَمَ
ٹھ
ٹھا۔ اس کا مني ٹھی ناه سے ٹھرا ہونا ٹھا۔ خوب لمنی خوئی رکھ نا ٹھا۔ خوا ٹھی خوب کھ نل نا ٹھا۔
گ
جب کتھی اسکی چنب خالی ہو خائی بب ىً م ندر میه ھس خانا اىر ص ندھے تچاری کے ناس خا کز
ے
ے ني د پن
بیسىو کی مانگ کزنا ٹھا۔ تچاری نے کتھی اسے ني پہیه کہا ٹھا۔ انک دى نار رادھے کو بیس
ے ہی نل اسے گال ناو سنی پسی ٹھیه ىہیه دنونايو کے مورئی کے
کی ہمت ٹھی کی۔ ا گل
ے
ے بت مس نک(طر چھکانے ) ہو خانے۔ تچاری ىہیه سے کچھ ر پن
ے۔ اىر دنونا ٹھی اس سم
سا من
اٹھاکز رادھے کو دے دب نا ٹھا۔ ص نا نو ني خانا ٹھا کے رادھے تچاری کا رشني دار ٹھا۔
ے آس ناس اب نا پسا م ندر کوئی
ے۔ پہل
م ندر میه حسھاىا ٹھی خوب آنا ٹھا۔ اس کے دى کاره ٹھ
ے پسی دکاه پز
ے۔ جیس
ني ٹھا۔ پسا م ندر ہوگا نو ٹھکت (ع نادت کزنےىالے) ٹھی ادھک آبی نگ
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َ
گزاہک (گاہَک) ٹھی سنادً آنے ہیه۔ دىطرے دلنوو کو چھىز کز آس ناس دھنواه (امیر ،دىلیم ند)
ے۔ اه میه سے ادھکاپش (سنادہیر) کی
ے۔ ذن کے پسے پسے مکاه ٹھ
ے ٹھ
لول ادھک ر ہن
ے سے ہی گھرے ہونے۔
ے بیس
سىنے خاندی ى کیڑے کی دکاتیه ٹھیه۔ صنح سے سان نک ر پن
ے۔ اه کی عورتیه م ندر میه حسھاىا
آسامنوو کی سىنے خاندی کی چیزبه گزىی رکھ فرض دنا کزنے ٹھ
ٹھی دىنوو ہاٹھىو سے دبئیه۔ ني م ندر رستوگنوو کا ٹھا۔ کہا خانا ہے کہ مراٹھا سی نا کا اسی خگہ پَساى
ےکے بغد م ندر اىر آس
ے۔ پساى ا ٹھن
ے (ناىرچی) ہوا کزنے ٹھ
پسا ٹھا۔ رستوگی بب اه کے رسى پن
ے رسىپنوو بغنی رستوگنوو کو دے دی ٹھی۔ بغد میه اپہوو نے پہاو
ناس کی خگہ مراٹھىو نے ا پن
م ندر پنوا ل نا ٹھا۔
ے آرئی
ے پنچھ
ے م ندر میه پزىپش کزئی ٹھیه ہم اه کے پنچھ
ے ہی ب یینی نامنی ٹھالی لن
سان کو جیس
پ
ے منع ٹھا۔ ہم نوخا کے کمرے سے ناہر ہی
ے۔ پز ٹھییر خانا ہمارے لن
ے ٹھ
ىالے کمرے نک خا ہ چنن
ے۔ ہماری گددھ درسنی (ناس جیسی ن ظر ) ب ناسے لذيو س،ے ٹھری ٹھالنوو
اه کا اپت طار کزنے ٹھ
ے ہی ىً ناہر آ تیه ،ہمارے ہاٹھ اٹھ خانے۔ ىً کتھی ب ناسے کتھی لذى کا
کی اىر ہی لگی رہنی ٹھی۔ جیس
ے۔ بب میرا
ے لگن
خورا ہمیه د بئیه۔ کتھی کتھی انک دى ب ناسے گام میه رکھ ہم دىنارا سے ما نگن
ساٹھی میرے اسی ٹھىلے گام پز گستجو (ہاٹھ کی متھی) مارنا ۔ گام کے ٹھییر کا ب ناسا ٹھىث خانا۔
ے۔ ہال سن کز تچاری
کتھی کتھی اس کی رام ناہر ٹھی بکل آ ئی ٹھی۔ ہم انک دىطرے کو گال ناو د پن
ے نايو ،نکھرے نام اىر اه شب کے
ناہر آخانا ٹھا۔ بب ىً ہمیه گھىرنا ۔ ہمارے کیڑے دنکھ نا ،ب نگ
پنچ ىً ہماری خائی کی پہچاه چھٹ سے ڈھونذھ لی نا۔
تچاری خوب سف ند پزاق کیڑے پہی نا ٹھا۔ ىً دھوئی ناندھ نا ٹھا۔ اىپز سف ند کزنا۔ پیرىو میه
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کھڑايو (خاص چ نل) ۔ جب ىً خل نا ٹھا نو کھٹ کھٹ آىاس به ہوئی ٹھیه۔ اس کے مني سے
ے گانا ٹھا نو
ادھکیرجے طری ران جے طری ران بکل نا ٹھا۔ نوخا گھر میه جب ىً مورئی کے سا من
گ
آس ناس خار نا تچ عورتیه اىشني ہوا کزئی ٹھیه۔ پنچ پنچ میه ىً ھینی ٹھی تچانا ٹھا۔ کتھی کتھی نوخا
گ
ے)
ے مارنے کو ٹھاگ نا۔ پز اس سے نورى ( ٹھل
گھر میه کوئی ک نا ھس آ نا۔ تچاری ڈنذا لے اس کے پنچھ
ے پز تچاری م ندر کے
ے سم
ہی ک نا متھائی کا کوئی نکسا نا ٹھل مني میه دنا کز ازتچھى ہو خانا ٹھا۔ ا پس
خوک ندار کو ڈابی نا اىر خوک ندار ہم پز غصي انارا کزنا ٹھا۔ جی نا خوک ندار ہمیه ڈابی نا ٹھا اب نا ہی ہم اسے حسانے
ے خالنے۔ م ندر کے ساٹھ ىالی کوٹھری میه نو ہماری آىاسبه اىر
ے ٹھاگ نا۔ ہم چ چنن
ے۔ ىً ہمارے پنچھ
ٹھ
ے۔
ے ٹھ
ے سے بکا لن
ٹھی گو چتنی ٹھیه۔ جینی پیز آىاس به گو چتنی ہم اس سے ادھک پیز آىاس گل
اس م ندر سے انگنت گھی ناتیه(ىاقغات) حسی ٹھیه۔ درگھی ناتیه ٹھی۔ پز ني م ندر کی
ے۔
ے) ٹھ
خواب دپ ہی (خواب ِدہی) ٹھی اىر ني م ندر ىالوو کی۔ م ندر میه دنونا خو ىاس کزنے (ر ہن
ے م ندر میه ستھی کچھ مغاف ٹھا۔ انک نار م ندر میه خوری ہو گنی۔ خوری کی ربٹ نو ِلیس خوکی
ا سل ن
ے۔ م ندر میه انک لسکی نکسی گنی۔ نو ِلیس خوکی
میه لکھ دی گنی پز خور ني مال۔ طردنوو کے ده ٹھ
َ
ک
ٹ
میه اه دنوو کوئی ا ھڑ (اخذ ،غیر مہرب ،گنوار) خاث ِاپسْیِکیر ھا۔ اس کے ہاٹھ میه جب ڈنذا آ خانا
ٹھا نو کسی ٹھی خات کی اىتچائی پنچائی چیم ہو خائی ٹھی۔ اس ده ٹھی ىہی ہوا۔ م ندر کے تچاری کو
ے۔ تچاری کے ساٹھ انک آدمی ٹھی ٹھا
دنواه چی نو ِلیس خوکی لے آنے۔ دنواه چی ٹھی خاث ٹھ
اىر ىً لسکی ٹھی۔ ىً آدمی ٹھی تچاری ٹھا۔ کسی دىطرے شہر کے چھىنے م ندر میه۔ نو ِلیس خوکی پز
ہی اس عورت نے ب نانا کے اسے تچي پہیه ہونا ٹھا۔ ىً اسی م ندر میه خائی ٹھی جس میه ىً
پہ ٹ
ے ھتھىت (راکھ) دب نا ٹھا ٹھر رات میه نالنے لگا۔ بغد میه اه کے پنچ جسمائی
تچاری ٹھا۔ ل
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ً
ے۔ ٹھلسىرىة(بینچ نا) اسے گزٹھ (پنٹ میه تچي) رً گ نا۔ پز اسی پنچ اس کے پنی نے
سمی ندھ ہو گن
ڈاکیر سے چ نک اة کزانا۔ ىً ب ییسک(نامرد) ٹھا۔ اىر اس کی بینی (پِنوی) کو تچي ہونے ىاال ٹھا۔
ے کے بغد اپسییکیر کا ہاٹھ اٹھ ہی گ نا۔
ے ىً دىنوو ٹھال آنے۔ نوری کہائی سین
نات ادھک ني کھل
اس تچاری نے تچانا نو اس پز ٹھی ڈنذا خال۔ نو ِلیس خوکی میه اس ده ٹھیڑ ہو گنی ٹھی۔ ستھی نامن،
پ
چ
ے۔ آس ناس کی پسینوو میه ٹھی ني چیر ہنچی۔ پشدنک کی پسنی
ے ٹھ
ے ىہاو آ گن
ے ھیکن
ے لیکن
ب ین
ٹ
ے۔ دىنوو تچارنوو
ے خو نگز نالکا کے چیرمین ٹھ
ے ٹھ
ھتھیرىازا میه ٹھی۔ ىہاو ب نذت پنواری الم ر ہن
ے ده پزاپسفر ہو گ ناٹھا۔ نامن پز ہاٹھ اٹھانا ني
کو نو ِلیس خوکی سے لے آنا گ نا ٹھا۔ پز اسی اپسییکیر کا ا گل
نو طراطر گھىر (پہابت) اب ناني (ناابصافی) ٹھا۔ ساسیرىو میه نو اس کا کہیه ال نکھ (ذکز) ہی ني ٹھا
ے دے سک نا ٹھا۔ اسے مارنا ب یی نا نو پِس ندھ (منع) ٹھا۔ اس عورت
ٹھر نامن کو کوئی ٹھی آدمی طزا کیس
ٹ
غ
کو اس کے شہر ھنج دنا گ ناٹھا۔ اصل میه اه دنوو اپزپزدپش کے سکش (ب لیم) مییری ٹھی نامن
ے۔ پس اپہونے ہی ہون نیسیر کو فوه کھڑکا دنا ٹھا۔
ے خو سىی میرٹھ کے ٹھ
ٹھ
َ
ٹ
ھ
ے لوگوو کو
ے نو ِلیس خوکی میه آنے چھىنے مونے اپْزادھ (كصور) میه یس
اس گھی نا سے پہل
م ندر میه لے خا کز قشم کھالئی خائی ٹھی۔ بغد میه نو ِلیس خوکی کے ٹھییر ہی اپسییکیر کے ڈنذے
ے ہی قشم کھالئی خانے لگی۔
کے سا من
ہماری پسنی سے ٹھی کچھ عورتیه سان کو ٹھالی میه ب ناسے ،آنے کا دنوا ،ب نل ،نائی ،خاىم،
لونے میه نائی لے کز نو ِلیس خوکی کے ناس پیر پز ہی آئی ٹھیه۔ پیر شب کا ٹھا۔ ىہاو اى تچ پنچ،
ے اىر ني ناال۔ ىہاو کچھ
چھىنے پسے ،غربب امیر ،دلت سىره کا ٹھ ند ني ٹھا۔ پیر پز ني درىاسے ٹھ
خوری ہونے کا ڈر ٹھی ني ٹھا۔ ٹھالی میه عورتیه خل نا ہوا دب نک الئی ٹھیه۔ ہوا سے دنوے کی
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ے ىً طر کا نلو لم نا کز ٹھالی نک لے آ ئی ٹھیه۔ پز دھیرے سے اه کے ناس خا کز
ے ا سل ن
نائی ني تچھ
ے۔
ے ٹھ
ے دنوے کی نائی تچھا د پن
ہم اه کی ٹھالی میه ر کھ
ے۔
ے ٹھاگئیه اىر ہم حزگوش کی طرح چھالنگ لگا کز پہت دىر بکل خانے ٹھ
ىً ہمارے پنچھ
نوو نو ِلیس خوکی سے سنی ہوئی کوٹھری کو ہی پیر ب نا دنا ل گ نا ٹھا جہاو کسی کی مزار ٹھی۔ ہر رىس اس
ے۔ اه دنوو میه طرسىو کا ب نل ٹھی ٹھرا ہونا اىر دپسی گھی
ے ٹھ
مزار پز خار نا تچ دنوے ضرىر خلن
ٹھی۔ مون پنی اه دنوو ني م ندر میه خلنی ٹھیه ني کسی مزار پز۔
ے پنٹ م ندر ہی نال نا ٹھا۔ ني کنوم اه کا نلکہ اه کے
ے چ نک
م ندر میه کل دمع تین لول ٹھ
ے۔
ے ٹھ
پزىارکا ٹھی۔ خوک ندار کو چھىز کز تچاری اىر مالی دىنوو کے پزىار م ندر میه ہی ر ہن

***

ٹھ
م ندر میه صنح سان ٹھیڑ ہوئی ٹھی۔ ک نگن آنے نو آرئی ٹھی ہوئی۔ پز دىپہر کو م ندر اک نال پس خانا
ٹھا۔ ىسیس (خاص) طىر پز گزمنوو کی دىپہری میه نو اس کے ٹھییر مرگھٹ جیسا ص نانا اٹھر آ نا ٹھا۔
ے تچاری نوخا گھر میه ہی لی نا ہونا
ے سم
اس ٹھرے نورے ده میه انک ب نا ٹھی ني کھڑک نا ٹھا۔ ا پس
ٹھا۔ ىہاو اچھی خاصی ٹھ نذك ہوئی ٹھی۔ فرش نو خوب ٹھ نذا ہونا۔ سان کو کچھ نوزھے آنے اىر اپنی
ے کی پزائی کزنا نو کوئی پہو کو کوص نا۔ ستھی تچاس سام کے اىپز ہونے۔ نار
ے ب ین
ے۔ کوئی ا پن
اپنی ہا نکن
ے م ندر خَونام ٹھی۔ کتھی کتھی ٰآ تیه خاتیه
نار رامراج سے کل نگ کی نل نا کزنے۔ نوزھوو کے لن
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ً
ے۔
کوئی رىك نوك ني ٹھی۔ پز اه نوزھوو کے آس ناس ہم ذرا ٹھی سىر کزنے ،نو ىً فورا ڈابٹ د پن
ے۔ ہم دىر سے اپہیه حسانے۔ نوزھے آپس میه بی نانے(نات
ے لگن
ٹھر ہمارے ماو ناة کو کو سن
ے)۔ انک کہ نا :
کزنے ٹھ
ے ہیه؟"
"ارے خورص نا ني کس کے تچ
"اىر خورص نا چھٹ سے اپز (خواب) دے دب نا۔ "شب سسرے چمارىو کے ہیه"۔
ے اپت طار
"شب ٹھرشٹ کز کے رکھ دنا ہے اپہوه نے"۔ بیصرا پنچ میه نوم اٹھ نا۔ خوٹھا جیس
ے ب نا ني خوک نا (چیم ہو خانا) ۔ "ہاو طرما چی اب نو کہیه ٹھی دھرن کزن پنی رہا"۔
میه ہونا۔ ىً کہ
سیش (نافی) دى تین نوزھے ٹھی اه کی ہاو میه ہاو مالنے۔ اه میه شب سے ادھک عمر کا
نوزھا ابت (آحز) میه نول نا۔ " ہاو ٹھ نا اب اپہیه آسادی خو مل گنی ہے۔ مھارے سمانے میه ا ب نا
کھالبن ني ٹھا"۔
سان کو آرئی ہونے کے بغد تچاری م ندر کے آ نگن میه آ کز پزساد نابی نا ٹھا۔ کتھی ب ناسے نو
ے ہو
ے ا کتھ
ے آس ناس کی پسینوو کے تچ
کتھی موئی خور کے لذى۔ لذى کہاو خورا ہونا ٹھا۔ اس سم
ے۔ شب آ نگن کی لمنی پنی خوپزی پز بیتھ خانے نے۔ تچاری ٹھالی میه ٹھر کز پزساد النا
خانے ٹھ
ٹھا۔ پز ىً ہمیضہ اىپز ہاٹھ کز پزساد دنا کزنا ٹھا جس سے اس کا ہاٹھ ہم سے چھى ني خانے۔ پزنامسىرىة
ے ده سے پزساد مل نا ب ند۔
ے ہمیه اٹھانا ہی پسنا ٹھا۔ ني اٹھاتیه نو ا گل
پزساد سمین پز گز خانا ٹھا جس
ے ہونے تچاری کی ابگل ناو میرے ہاٹھ سے چھى گنی۔ پس تچاری کا نارا حسھ
انک ده پزساد د پن
گ نا۔ ناراض ہونے ہونے ىً چھالنا (خالنا) ۔ "نو چمار کا ہے ني۔ شب کچھ ٹھرشٹ کز (بگاز) دنا۔
کینی نار کہا تم ڈھورىو سے پزساد دىر سے ل نا کزى"۔
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میه سن کز سن رً گ نا ٹھا۔ میرے ساٹھ تچین کا دىشت نورنگ ٹھی ٹھا۔ ہم دىنوو تچاری کو
ے
ے ہمارے لن
ے ہی جپ ٹھا۔ م ندر کے کونے کونے سے جیس
ے۔ م ندر ى پس
ے ٹھ
گھىرنے لگ
ے۔
گال ناو آ رہی ٹھیه۔ ہم ٹھی ک نا کزنے۔ ہمارا نو کوئی م ندر ني ٹھا۔ سارے م ندر سىرنوو کے ٹھ
چ
ے ھچھىز
ے اىر ىً ہی خوک ندار۔ میرے ٹھییر خواالمکھی ال آنا ٹھا جس نے مچھ
ىً ہی تچاری ٹھ
چ
ے
( ھنجوز) کز رکھ دنا ٹھا۔ میه نے آىپش میه(آة سے ناہر ہوکز) ىہیه پزساد تچاری کے سا من
ٹھىك دنا ٹھا۔
"ٹھى ی مہارا م ندر اىر ی مہارا پزساد" کہہ کز میه خال آنا ٹھا۔ اس ده کے بغد میه م ندر پہیه گ نا
ے بیتھر کے دنونانوو کے
ے۔ م ندر کے ٹھییر ر کھ
ٹھا۔ م ندر مچھ سے م نلوو دىر ہو گ نا ٹھا جیس
پزئی(سے ،کو لےکز ،کی طرف) یفرت سی ہو گنی ٹھی۔ ساند پہیه سے میرے ٹھییر کوئی ناص نِک
ے
(دہرني) پزش (آدمی) آ کز بیتھ گ نا ٹھا۔ بغد کے دنوو میه ني یفرت اىر اناستھا اىر پسھی ٹھی۔ جیس
ے ہی م ندر کے پزئی میرے
کمہار منی کے پزبن ب نا کز اپہیه گآ پز سی نک کز مضتوط ب نانا ہے ى پس
ےکی آ تچ میه اىر مضتوط ہوئی ٹھیه۔
من میه رچی پسی گزپتھ ناو(گاپتھ ،گزً) سم
گ
گ
اه دنوو ھینوو ھینوو ماتیه تجوو کو دىدھ نالئی ٹھیه اىر تچي انک طرف کی چھائی کا دىدھ بی نا
ے کے طر میه خوتیه ڈھونذتیه ادھر تچي گود
اىر دىطری چھائی کو گی ند سمچھ کز کھ نل نا ٹھا۔ ادھر ماتیه تچ
ے کی نانگیه جب لمنی ہو
ے نک ہی ہونا ٹھا۔ تچ
میه لنٹ کز دىدھ بی نا۔ ني شب انک پشچت سم
پ
ے لگئیه بب ماو اسے اب نا دىدھ نالنا ب ند کز د پنی ٹھی۔ تچا ادھک صد پیم کا
ے نک ہ چنن
پنٹ کے پنچ
ے کا ني آساه اىر ظس نا اناني (طریقہ)
ے کو دىد ھ سے رى کن
ب نل سینوو ( چھاپنوو) پز لگا لینی ٹھیه۔ تچ
ے لگ ٹھگ ہر ماو استعمام کزئی ٹھی۔ کنوو کہ بغد نک چھاپنوو میه دىدھ آ نا ٹھی پہیه
ٹھا جس
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ے خار نا تچ نار نائی ماو نے پ ہی اناني ک نا ٹھا۔ میه نار نار ماو
ٹھا۔ میرا ٹھی دىدھ چھڑانے کے لن
کی چھائی کو ہوبٹ لگانا اىر کسىا مني ہونے پز دىنارً چھائی کو مني میه ني لی نا ٹھا۔ ماو کی چھاب ناو
ے پیم کا پیڑ بن خاتیه جس کے ہر طرىت(نائی کی لہر) سے کسىاہٹ ٹھىپنی۔
میرے لن
ے
میری عمر چھ سات ىرظس (سام) ہو گنی ٹھی۔ بب خا کز گھرىالوو کو ہوش آنا کے مچھ
ٹ
ے کا رىاج ني ٹھا۔
ے سکوم ھ چنن
ے ٹھی چھ سام کی عمر سے پہل
ے۔ اه دنوو ى پس
سکُوم میه ڈال نا خا ہن
ِا ْ
ے دىزنے ني لگ خانے ،دى خار کا طر ني ٹھىز
تچي جب نک گھىزے کی طرح خوب طربٹ ٹھا گن
ے کو
ے تچ
ے ا پن
دے ،اپنی اچھل کود سے ماو ناة کی ناك میه دن ني کز دے بب نک ىً ا پن
س
ٹ
ے کا دىدھ چھڑانا اىر اسکولوو میه ھنچ نا دىنوو کارني(کان) لگ
ے۔ تچ
ے ٹھ
دىدھ بی نا تچي ہی مچھن
ے۔
ٹھگ انک ہی ساٹھ ہونے ٹھ
ے ٹھی چھي ىرش کے بغد اسکوم میه داخل کزانا گ نا ٹھا۔ اڈمصن فارن پز ب نا ىالے کالم میه
مچھ
ب نا کا نان ہی لکھىانا ٹھا۔ خاالنکہ میرا اڈمصن ب نا نے پہیه نلکہ نا نے ہی کزانا ٹھا۔ اس ده نائی
ے۔ ا سکوم ہماری پسنی میه ہی ٹھا۔ اسکوم کا
ے کے ب ناسے حسھانے ٹھ
ماو نے پیر پز انک بیس
ے کمرے میه ہی
نان بیسک پزاپیمری ناٹھساال ٹھا۔ اس کی نلذنگ دى میزلی (میزلہ) ٹھی پز ہم پنچ
ے کزص ناو ني ٹھیه۔ ناث کی بی ناو (نکسے) ہوئی ٹھیه ذن پز پیکنوار
ے کے لن
ے۔ بیتھن
ے ٹھ
بیتھن
ے۔ اىپز کی میزم پز دىطری سے ناتجوبه نک ککساتیه (کالسیه) خلنی
ے ٹھ
(ق طارىو میه) ہم بیتھن
ے ب نا خلد کی آٹھ
ے۔ ککسا انک کے لن
ے ٹھ
ٹھیه۔ ککسا انک سے نا تچ نک ستھی ناث پز ہی بیتھن
ے بیسک کہا خانا ٹھا۔ اس میه ہ ندی اکصر
دس پزستھىو(صحقىو) کی پس نک (ک ناب) ہوئی ٹھی جس
ے۔
ے کی خابکاری) کے ساٹھ پہازے ،ڈنوزھا سىب نا آدی(ضرب دب نا ،ىغیرً) ہوا کزنے ٹھ
گ ناو(لکھن
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صن
ے میه ني
اس کے غالىً انک چتنی اىر فلم دىات۔ ساٹھ ہی لکھڑی (سلنٹ)۔ کیڑے کے ٹھ نل
ے۔
شب ڈام کز ہم اسکوم آنے ٹھ
ے چمارىو کا کنواو،
ے۔ جیس
ہمارے ا سکوم کو ناہر کے لول اکیر چمارىو کا اسکوم کہا کزنے ٹھ
ے ہی ا سکوم کے
چمارىو کا نل ،چمارىو کا پیم ،چمارىو کی گلی ،چمارىو کی پنچابت آدی آدی ،ى پس
ے آ ئی ٹھی ،اسکوم بغد میه۔ پ ہی کاره ٹھا کے اس
ساٹھ حسی ٹھی ہماری خات ۔ خات پہل
ے۔ دى دى اىر کتھی کتھی تین تین
اسکوم میه کتھی کتھی گینی کے نورے ادھ نانک (پنجر) ني ہونے ٹھ
ے ٹھیڑ نکزی کی طرح کمرىو میه ٹھرے ہونے
ککسانوو کو انک انک ادھ نانک ہی سمتھال نا ٹھا۔ تچ
چ
ے
ے نا ٹھر دىطرے اسکوم میه کسی ني کسی طرح پزاپسفر کزا لین
ے ٹھ
ے۔ ادھ نانک لمنی ھنی پز ر ہن
ٹھ
ے۔ چ
صنح نات نو ني ٹھی کہ ہمارے اسکوم میه سىره خائی کا کوئی ادھ نانک آنا ہی پہیه خاہ نا ٹھا۔
ٹھ
ے۔ پہال ني کہ اسکوم چمارىو کی پسنی میه ٹھا ،دىطرا اس میه
اس کے ص ندھے ص ندھے دى کاره ٹھ
ے ىً ناك ٹھىني سکوز کز (آپزى
ے۔ خو ادھ نانک آ ٹھی خانے ٹھ
ے ٹھ
ے پس ھ ن
ستھی چمارىو کے تچ
ے اىر ہم
ے۔ ہماری ہی پسنی میه ہماری خات کے نان پز گال ناو دے بیتھن
حسھاکز) پسھانا کزنے ٹھ
ے۔
ے ٹھ
شب سین
ک
ے سے ہی اىپز نائی پہنچانا پسنا
اسکوم میه ني نل ٹھا ،ني ہی ناب نلٹ اىر ني ھ نل کا م نداو۔ پنچ
ٹھا۔ نائی حسھانے کی ِذمہ داری پسے تجوو کو پتھائی پسئی ٹھی۔ ني کارني نالینوو سے ہونا ٹھا۔ نائی
پہ پ
ے
ے ہ چنن
ے۔ اس میه سے کافی نائی نو اىپز چنن
ے نکس کز لے خانے ٹھ
کی نالنی کو دى دى تین تین تچ
ے پسئی ٹھی۔ جب کتھی میه
چھلک چھلک کز نکھر خانا ٹھا۔ نائی کی ضرىرت چتنی دھونے کے لن
چ
ے پز خال خانا ٹھا اىر ىہیه سے
اىپز کے کمرے میه ہونا اىر پیزی کے ساٹھ بیساب لگ نا نو میه ناہر ھچ
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ے۔ کتھی کتھی اه
ے آتچک ٹھی جہاو لول کھڑے ہو کز بیساب کزنے ٹھ
ے بیساب کز دب نا ٹھا۔ پنچ
پنچ
ے ىً نازا ناندھ
کے اىپز ہی بیساب پس خانا۔ خلدی میه ہڑپسانے ہونے (پزپساه ہونے ہونے) ا پن
ے میه سے
ے پسن
ے سے خا کز بیتھ خانا۔ اىر ا پن
کز ناہر آ کز سىر مچانے بب نک میه تجوو کے پنچ چ نک
ے سے کوئی خال نا
ے لگ نا۔ "بیساب کزنا ٹھی سکھانے ہو"۔ پنچ
ک ناب بکام کز اس پز آ نکھیه گسا کز پس ھن
ے ماسیر کو ص نائی ني دے ،اس کے
ے کزسی پز بیتھ
پز آىاس کسی کو ص نائی پسئی کسی کو پہیه۔ ىً آىاس سا من
ٹ
ے۔ کچھ دپز میه طڑك پز سے خالنے ىاال ىنکنی خل ھن کز خال
ے ٹھ
ے ہم اىر ٹھی سىر کزنے لگن
لن
خانا ٹھا۔
اسکوم میه تچلی ٹھی ني ٹھی۔ گزمنوو میه ہمیه خوب گزمی اىر طردنوو میه خوب طردی
لگنی ٹھی۔ لے دے کز پسنی میه انک پ ہی نو اسکوم ٹھا۔ پسنی ىالوو کو سینوش (اطمی ناه) ٹھا۔
ے دلنوو کی پسنی میه اسکوم ہونا ٹھی پسی نات ٹھی۔
اسکوم کیسا ٹھی ٹھا آحز اسکوم ٹھا۔ اس سم
ے اس ک سا
ے ى پس
ے سىرج اگیگا پسھیگا ى پس
ے جیس
ے۔ پسنی میه جیس
ے ٹھ
لول اسکوم کو سکسا کا سىرج ما پن
ے تجوو کو پسھانے لکھانے
کے ساٹھ کزبی ناو پتھا کیرٹھاتیه(ندی میزی) دىر ہونگی۔ پسنی کے لول ا پن
ٹ
ٹ
ے۔ پز لسکنوو کو اسکوم میه ني ھنچا خانا ٹھا۔ اه کا اسکوم ھنچ نا
ے ٹھ
ے لگ
میه رچی(دلحسنی) لین
حزاب مانا خانا ٹھا۔ ىً گھر پز ہی رہنی ٹھیه اىر اپنی مايو ،خاچنوو ،ٹھاٹھنوو کے ساٹھ گھر کے کان
کزائی ٹھیه۔ نوپسے دھونے سے تجوو کو گود میه اٹھانے اٹھانے کھالنے کا کارني ادھکیر اپہیه
سىب نا خانا ٹھا۔
ے ل نکن سىره خائی کے ماسیر
ے ىالے ستھی تجوو کے نوو نان ہونے ٹھ
اسکوم میه پس ھن
ے۔ کسی
اپہیه اه کے نان سے پہیه بکار کز ابٹ سنٹ(نام ناشب) ناموو سے نالنا کزنے ٹھ
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ٹھ
ے کی اگز ناك پہنی ہو نو اسے رب نل یتھل کہہ کز بکارا خانا۔ کوئی مونا ہوا نو اسے مونو ،کسی کے طر
تچ
ے ،آنکھ حزاب ہونے پز کانا ،نا کانے ،نانگ حزاب ہونے پز ل نگسا ،نا
پز نام ني ہونے نو گنچا ،نا گنچ
ے کے ب نا نو ماسیر نات ہی ني
ل نگسے آدی کے رىة میه سمنودھن ک نا ( کہا)خانا ٹھا۔ انے پن
ے۔ پ ہی پہیه ماو ناة کے نان سے ٹھی ادھکیر تجوو کو نالنا خانا ٹھا۔ ماو ناة کے
کزنے ٹھ
ے انے اى سلس کے ،انے اى کلسکے ،انے اى ڈىنا کے ،انے اى
ے۔ جیس
ٹھی نگسے ہونے نان ٹھ
ہیڑى کے ،انے اى ٹھرکنی کے ،انے اى جینی کے ،انے ى گھرسل کے ،انے ى نازکا کے آدی
ے کا نان ڈھوم رکھ دنا خانا نو کسی کا خوم۔ اپہیه گھىزا ،گدھا ،خجر  ،ک نا ،نالنو (ن ٰلی) ،الو
آدی۔ کسی تچ
نان سے بکارنا نو غان نات ہوئی۔
پز ني نان بگاز کز سمنودھن کزنے ىالے ٹھاربیي (ہ ندىص نائی) سیسکزئی کے ستواہک
ے کچھ اىر
ےىالے)۔ ىً کہن
(خالنےىالے) ہونے اىر آرني ستھی نا (پہر بب)کے نوسک(نا لن
ے ،کسی کو
کزنے کچھ۔ صنح تجوو کو پسھانے :ہمیه اہیسا(امن ،ني مارنا) میه ىسىاس (ی قین) رکھ نا خا ہین
ے ،ٹھیڑ پتھا ڈنذىو سے تجوو کی
ے اىر ٹھىزی دپز بغد ہی الت ،گھى پس
پزا نا کسىا پہیه نول نا خا ہن
ے تجوو کو سم نا،
ے۔ دىپہر ہونے سے پہل
ے۔ اپہیه ني خانے ک نا ک نا نو لن
دھ نائی (ب نا ئی) ٹھی کز ڈا لن
ے سے اب نا گالس بکام کز
پزاپزی کا ناٹھ (ستق) پسھانے اىر دىپہر بغد جب اپہیه ب ناس لگنی نو چ نک
ے نائی ہے نا پہیه ،اس کی جی نا اپہیه پہیه ہوئی ٹھی۔
نل پز خا کز نائی ئی آنے۔ تجوو کے لن
چ
ے گھر کی اىر دىز پسنے۔ انکی ماتیه رىئی ،سیزی ،جینی،
ے ا پن
ے ا پن
آدھی ھنی میه ستھی تچ
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ب ناس ،ہری مرچ ،گس کے ساٹھ اه کا اپت طار کزئی ٹھیه۔ جیسا ٹھی جس کے گھر میه کھانے کو ہونا،
گ
ے سىام کزنا:
ے ہی نائی ماو سے شب سے پہل
چھینت پنٹ میه ڈام ل نا خانا۔ میه گلی میه ھسن
"ک نا ب نانا ہے؟"
ب
نائی ماو نو یتھی ہوئی ہی میرے اپت طار میه۔ ىً چھٹ سے سیزی کا نان ب نا د پنی۔ ہمارے
ے۔ کتھی کتھی گوشت ٹھی بی نا ٹھا۔ نائی ماو گوشت کو گوس
ے ٹھ
گھر آلو اىر مسىر کی دام ادھک بین
گ
کہنی ٹھی۔ رىئی کھانے ہونے میه نائی سے ناتیه ٹھی کزنا رہ نا ٹھا۔ اس پنچ اسکوم کی ھینی تج
گ
ٹ
ے ص نانے ہونے کہہ اٹھ نا:
ا ھنی۔ نا دکاه میه ہونا۔ اس کے کانوو میه ھینی کی آىاس پسئی نو مچھ
"مونداس ،رىئی کھا کز خلدی اسکوم خا۔"
میه نائی ئی کز اسکوم کی اىر دىز پسنا۔ اسکوم میه دپزی (دپز)سے خانے ىالے تجوو کی
ب نائی ہوئی ٹھی۔
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