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ڳ ئ ۽  ئ    

كي אمي ڄاڻ”سائين دאنش نوאز گھنگھرو، منهنجي بالگ، 
 

          
ُ

تي ٹيكا ٹپڻي “ …و

َ                                                كندي لکن ٿا ته کين سرڻو جيو گيان سان شونق آهي َ َ                      سرڻو جيو ٿدي رت وאري . (ُ

جانور کي چئبو جيكو پٹ 

ُ      سرڻا . ُ                  سان سري هلندڙ آهي

. َ                         جيو ٻن قسمن جا هوندא آهن

هك ته نانگ جهڑא پيٹ 
  

                    
َ ُ

ُ                           هلندڙ جانور ــ سرڻي جانور 

جو אنگريزي ۾نالو ئي پيو 

ريپتائيل’آهي 
 
         
ُ
، معنا پيٹ تي ‘ِ

 
              
َ

هلندڙ جانور، توڙي پيٹ 

هلندڙن جي ٻي ڌאرכ ۾ 
 

                    
َ

سرڻو جيو وشيش گروهه ۾ ٻيو ڏيڎرن جهڑא جل . هاڻ وאڳن جهڑא جانور پڻ ليکبا آهن
                                              
َ َ َ َُ َ

 ٿل وאسين جا وشيش شامل آهن
  

                         ِ
َ َ

 .  

ُ                                                                    مٿيون فوٹون سچن جوڳين جو نه ليکبو، سچا جوڳي نانگن جو تماشو نه كندא (

  ).אڄ كلهه ماني ٹكر ال ماڻهون ڇا ڇا نه ٿا كن. ُ           کي مان ڏينآهن، هٿان نانگن 

 



 

  ُ                           گھنگهرو ٹي ڳالهيون كيون ــ

ُ                          نانگن کي كن نه هوندא آهن · َ                                           אها ڳالهه مان ننڍي هوندي شكارپور ۾ جوڳين . َ ِ

جي مرلين تي نانگن کي جھومندي ڏسڻ کان گھڻو پو پڑهي، ته אنهي نرאلي 

אکين ڏٺي حال بابت سوچيم
  

                       
َ ُ

 سائين گهنگرو جي ڳالهه ته هو ماڻهن جي تپش . 
                                          ِ
ُ

۽ پير جي کڑكي کي پرکي ٻاهر ٿا אچن سچ ٿي لڳيم جو مان به אئين אٹكل 
 

                                                                 
َ

    وڌيك منهنجي אندאزي موجب אهي مرلين جي جھومڻ تي پاڻ . كئي هئي
                                                  ُ ِ ُ ُ

. وאري هلچل كري ٿو) مستي(ِ                                     جھومن ٿا جو אهو جھومڻ سندن عشق بازي 

ُ                    پر אهو אڳتي سرڻوجي  و گيانين کي ڦوال كرڻي پوندي َ
                            ِ
جي كئي אٿن ته مان (َ

ِ                                                                      نه ڏٺي آهي، پر אنهي متن ۾ منهنجي مهارت به ناهي سو گھيڻئي ڳالهيون אن 

  ).متن بابت نه ڏٺيون هوندم

  نانگ گهڻي ڀاڱي وکر ناهن ·
                        َ ُ
هتي آمريكا ۾ نانگن جا ”  جئين مان لکيو هو، ته .ِ

ُ                قسم گھڻا وکر  ِ  سيكڑو نانگ 95 ٻڌאئي ٿو ته جڳ ۾ سائين“ .ناهن )زهري(ِ

وکر ناهن
 

         
ُ
 پر אها ڳالهه به سچ آهي ته ريگستاني نانگن جي وشيشن ۾ كجھ . ِ

                                                         ِ
َ

هاڻي אهي غير وکر نانگن کان وڌيك ٿيا يا . ِ                        وڌيك وکر نانگ هوندא آهن
 

                                         
ُ
ِ ِ

אيترو پڑهيو אٿم ته سنڌ ۾ . گھٹ، مان چئي نٿو سگھان جو مانکي پروڙ ناهي

ِ               אنهي جو كارڻ . ِ                        وڌيك وکر نانگ موجود آهنِ                  جڳ جا كي سڀن کان 

ِ                                                               אهو هوندو ته ريگستان ۾ پودא گھٹ هوندא آهن، تنهنكري شكاري نانگ 

توڙي نانگ ٿدي رت وאرא جانور آهن، אهڑن جانورن کي گرم رت . وڌيك ٿين

َ                                                               وאرن جانورن بنسبت گھڻي گھٹ خورאכ کپندي آهي؛ אسان جهڑن گرم رت  َ



َ            אنسان جيڎي . يا رڳو بدن ٿدو گرم رکڻ ۾ وڃيَ                       وאرن جي گھڻي خورאكي ست

ساڳي ..  خورאكي ستيا کپي%3َ                                 وאڳون کي אنسان جي خورאכ کان رڳو 

ِ             ريت كي نانگ 

ُ         هك كوئو 

ڳركائي ته وري ٻيو 

ويلو مهنن جا مهنا نه 

ُ                 مليس ته به خير  ُ

ُ            אهو پڻ سچ . ُ     هجيس ِ

سپ نه ”چيو אٿن 

َ    پر  “.ماري، ڊپ ماري

ُ              كاريهر جڳ جي 

ن نانگن وڏن ۾ وڏ

  مان آهي ۽ وڏو وکر نانگ آهي
                           ُ َ
ِ.  

 كر كڍڻ(ُ            مستي ۾ ڦڻ  ·
 

      َ
َ

ُ                             ۽ شكاري ڦڻ جي حالت ٻي هوندي)  هيٺ هكڑو . َ

ِ                                                              مضمون نظر مان نكتم پر پڑهڻ جو وقت نه مليو אٿم جيكو نانگن جي  ِ

  عاشقي سنگلن بابت آهي

217/1/17/abstract/content/cgi/org.oxfordjournals.icb://http  

   فوٹون سنڌ جي هك شو مندر جو ڏيک آهي)
 

                                  َ ُِ
َ

) 

  

 



 

ِ                                             كاريهرن ۽ جوڳين بابت هك ويب جا تي لکيو ٿن  َ                           ڄوڳي ٿر پاسي رאجستان ۾ به (ِ

אتي سئر كرڻ لکين ماڻهون هر سال سڄي دنيا مان ويندא آهن، رאجستان رهن ۽
 

                                                              
ُ

  ۾

 گھڻائي سنڌي رهن ۽ אنهي مومل جي ڏيهه ۾ سنڌ سان رنگ ملن
   

                                                      ِ
َ ُ ُ

   ــ) 

 

“Snake charming is fascinating and at times mystifying. The eyes of the 
Cobra are hauntingly black and hypnotic; the snake is beautiful to watch 
when it is being worked by a skilled charmer. The hood is then spread 
and the markings apparent. The colours of the hood merge from black to 
brown to beige and, when framed against the sunlight, it appears almost 
translucent. No visit to India is complete without experiencing it. 

But the true essence of the art is not observed by the tourist. There are 
initiates of the Shiva cult who handle Cobras without any danger of 
being bitten. The ‘Commercial’ snakes, generally the Spectacled Cobra, 
have either had their fangs extracted or the poison sacs removed. In 
general their lifespan is shortened due to mouth rot.”  

html.cobra/wildlife-indian/com.india-tour-wildlife.www://http  

 

. ليانو نانگ ميلو لڳوِ                                                 پوئين مهني هند ۽ سنڌ جي كن هندن تي دستور موجب سا

۽ تنهن کان پو به هي ڳالهه پنهنجي (ُ                                 جيسين وگيان אنهي هلت جو مت ڏين . ُ    خير

ٿو ٿي وڃي “ قتل”، سائين سچل ٿو چي ته جيئن عاشق معشوق אڳيان )ُ             جا تي هوندي

ُ                                   ، تيئن كارهير مرلي אڳيان مست ٿي )ُ                            معنا پنهنجو پد وڃائي ٿو ڇڎي( ٿو ٿي “ قتل”ُ

  . وڃي

 

 



ُ                                        جوڳي آهيان جوڳي آهيان ـ گوگو جنگه جوאن ُ  

  نكي مالن نكي ٻانڀڻ ـ نكي ورق قرאن
                                 ُ ُ
ِ  

ُ                                  نكي پوٿي نكي پوڙي ـ نكي گيتا گيان
  

ُ                                        نكي אولهه نكي אوڀر ـ نه مان زمين آسمان ُ  

ُ                                     كاريهر قتل كيان ٿو ـ مرلي سان مستان ُ  

     ديس سچل جو درس درאزين ـ مكي نه ملتان
                                    ُ ُ ُ َُ

  

  سائين سچل سرمست

  ي سر كاريهر كاف
             ُ ُ
  )آغا صوفي وאرو رسالو(ِ

ُ                                          گوگو جوڳين ۽ نانگن جو سر گرو جو نالو آهي( چون ٿا ته کيس ماريو به کپر نانگه . َ

 پوٿي معنا ڌرمي قلم تازو ـــُ                                               ڏنگي آهي ــ آغا صوفي، رسالي ۽ سرن جي سمجھاڻي؛ 

پوڙي، شعر جي سٹ). َ                     جيئين ويد قرאن وغيرא(كتاب ) پوتر(
 

  
                

َ
ِ ِ

ُ        ٻانڀڻ . َ  ٿيو هندو پنڈتَ
 

              ُ
ِ
ُ .

  درאزא אنهي ڳوٺ جو نالو آهي جتي سائين سچل رهندא هيا ۽ جتي هاڻ سائين جن جي 
 

 
 

                                                                          ِ ِ
َ

ِ
ُ

ِ                                           ڀانيان ٿو ته אهو لفظ دروאزي مان نكتو آهي. مزאر آهي ُ                              درאزين، درאزن ۾؛ درس معنا . َِ ُ ُ َ

ُ                    صحيح، درست، پورو  ُ ُ                                                    درس وري سبق ٿئي، زبر پيش جو ڦير سنڌي ۾ گھڻائي ڀي(ُ َ ُ رא َ

  ). معنا ڦيرאئي ڇڎي

هيٺ ٺرכ  . وري ملندאسي.  كچهري هلندي رهي…ٹيكا ٹپڻي كندא رهندא 
 

        
َ

َ                              هڻي אلڻ فقير کي نچندو ڏسندא   )سائين ماكا جا لک ٿورא(َ

RZyII7zJ_-J=v?watch/com.youtube://http  

 

 


