
اشور جان
	

محمد عرفان عرفان

یات بیکو وجہین اشور جان ۻھترارو ای مشہور ہنگو نام وا ہورو شہرت  ای ساز بیکو وجہین کم مگم سوز ز
یوکو شیر۔ ہیہ ہنگہ  نغمہ شیر، زمزمہ شیر وا الفاظ ہمو سوزاری ٹیپ شینی۔ اشورجانو ہنگو  کی درونگار پھائے نو
یتأو ہر جملہ تان بحرہ  موزون بیتی ہیس ہ۔۔ے وخت۔۔ہ یوتے گوئے وا جملن  کی تقطیع کور یتأو بحر درونگار لکی ر
آزاد نظم بیتی تہ غیچی گوئے وا کورہ بی نثری نظم۔۔و ص۔۔ورت دی اختی۔۔ار ک۔۔وروئے۔ حقیقت۔۔ہ اش۔۔ور ج۔۔ان  کھ۔۔وار

یان تخلیق  اشورجانہ شامل شینی۔ موسیقیو  سفان سار قدیم صنف  وا ۻھترارہ ہر علقو  رو

ؤو  وثوقو سورہ ہیش کا دیکو نو ب۔۔ونی۔ ۻ۔۔ھترارو  عل۔۔م اوچ۔۔ے  فن۔۔و
ُ
اشور جانو ہنگ کوس تخلیق رے ہیہ ل

یان۔ ۻھترارو علق۔۔ائی روایت۔۔و ینو بو استاذان کھوار ہنگان جو لیلوٹ حصا بوژی اسونی کی ہیتانتے ردنیر وا رسأوزر ر
ورہ ققنوزو ہنگ  کھیوتے کی

و
مطابقہ ۻھترارو تھمامی ہنگ  "ققنوزو" ہنگار گانونو بیتی شینی، مگم اصطلحی  ر

یان  ہیت "بیرنگی" اوچے "کروئی کومورو"  سار غیر " شاہ مراد خان"  اوچے "نورقلیو" ہنگو  دی ققنوزو ہنگ۔۔ہ ینو بو ر
شامل کورونو بیتی شینی۔ ۻھترارو موجودہ وختو استاذان اشور جانو ققنوزو  ہنگار علوہ  تنہا ای مخصوص ہن۔۔گ
قرار دونیان۔ اگر کی ققنوز تان ای غیژی موضوع وا دی ۻھترارو علقائی ہنگ بیکو صورتہ  کھوار موسیقیہ چھ۔۔ور
نی اوچے سأوز، ققنوزو ہنگ وا اشورجان۔ ہمی چھور لیلوٹ  ہنگان غیژی غیژی لیلوٹ ہنگ مانونو بیتی شینی۔ دو
رسوز

ُ
ورہ  ہتوغو ترتیب دیرو  بشأونان ہتوغو ڥادار رستم نامین موش  ای مخصوص پ سار علوہ سردار نظام الملکو دو

ہنگہ باشئے اسور وا ہے ہنگ رستمو ہنگ نامو سورہ مشہور بیتی شیر۔

  تحقیقو مطابقہ  کیاوتکی ہے رستم نامین موش  تان منفرد اندازہ  ای زوم۔۔الو
	
 رحمت اکبر خان  رحمتو

ٹیکہ نیشی  تان ہے ہنگو باشیأو اوتائے، تھے روئے کار کوری سف کیڑأو اوتانی وا  ہے باشئیاک باشئے باشئے بے
یان  مگم مہ رائ۔۔۔ے ہوش بیکو روئے ہورو دوسی ُدورو تین الٔو اوتانی۔ اگرکی رستمو ہنگو ای تنہا ہنگ قرار دیونو بو
یکی اشور جانو ہنگ نو مگم  ہیہ ای ہروڥ  دھن ک۔۔ی ہ۔۔وتے اش۔۔ور ج۔۔انو  ُدورو  ُدور ژوری ر

ُ
ہیہ کی  رستمو ہنگ کو

رجان ت۔۔ان
ُ۔۔
ش

و
و شیر کی لف۔۔ظ ا

ُ
 تحقیقہ ہیہ ل

	
یہ گل مراد خان حسرتو ین کی ہوئے کیہ غلط نو بوئے۔ اشور جانو بار ر

بانو  " اشلوک سنجری" نامین  ای ہنگ شیر کی ہیس زمانو تبدیلیان سوم جوستہ بد  بیتی اشور جان سنسکرت ز
 اش۔۔ور ج۔۔انو

	
یان۔ شہزادہ فخرالمل۔۔ک فخ۔۔ر   دی ہمو  قدیم کلسیکی ہنگ  قرار دو

	
غیری شیر۔ شیر ولی خان اسیر

ۻھترارہ  شالیو للنان تخلیق قرار دیتی اسور۔

یو ی۔۔ان وا چو۔۔ا   تان تحقیقو مطابقہ پکھو  سین لشٹہ  "اشوگ جان" نامین موش۔۔و  س۔۔ورو دو
	

 گل نوازخاکی
یران کی اش۔۔ور ج۔۔ان ای ک۔۔ا وم  "محبت۔و ژأو اش۔۔ور ج۔۔ان   تان اجدادان حوالو سورہ ر

	
حاکم  رحمت اکبر خان رحمت

یل۔۔ہ  محب۔۔ت  ن۔۔امین  موش۔۔و  ژأو  راردو بیرائ۔۔ے وا یان کی  اشور جانو سفان سار او یتائے" ہیہ کا ومار ہڥ ظاہر بو ر
یان۔ ملفت خان للو اصل ن۔۔ام  منفع۔۔ت خ۔۔ان ۻھترارہ اشور جان  شالیو  ملفت خان  للو  سوم منسوگ بیتی گو
 دی تان شاہناما کوری اسور۔ ملفت خ۔۔ان

	
ورو موش  وا ہورو ذکروط بابا سیر ؤو کٹورو دو

ُ
ہورو تت  محبت خان ل  ج

ی۔۔ر بیہچ۔۔ی ھک مودہ اچہ امان الملک  میت۔۔ارو  وز
ُ
ؤو کٹورو، اچی شاہ افضل ثانیو وا پ

ُ
یلہ ج یکار اچی او ل  تتو بر

یہ  ای دیہہ " ڥوت خورا"  ش۔۔رو  اسور۔ ۻھترارو لوک روایتو مطابقہ  ملفت خان ل   تان جنونی زندگیو  شالیو ڥو



یر وا تان ہنگوتے "اشرو ژانگ" نام لکھیتائے۔ ہورو تان ہنگوتے اشرو ژانگ نام لکھیکو مقصد ہیہ اوش۔۔وئے ک۔۔ی ار
ؤو ہی۔۔ہ ژاغ۔۔ا وض۔۔احت

ُ۔
عاشق اوچے معشوق ایغو محبتو اوچے غمو یادہ کیڑأو اش۔۔روان س۔۔ورا ژان۔۔گ کونی۔۔ان۔ ای ل

و ش۔ور س۔۔ا  پروش۔ٹی کھ۔وار
ُ۔
یشیس۔۔یان ہم۔و ج یسیان ی۔۔ا نیو ضروری شیر کی کیہ لفظوتے ِاسوہ ہنون اشرو کی ر

یش۔۔ی اس۔۔ونی۔ ملف۔۔ت ، تجمل شاہ محوی	 وا مرزا محمد غفران رارشور نیو
	

یب یشاک مثالو رورہ محمد شکور غر نیو
یلٹیاری سوز اوچے گداز وا جذبات اوچے یان اشروان ہیہ ژانگو کھا  و ین بو خان للو ارشو ژانگ یا اشرو ژانگو کی لو 
ر اوچے دھن ژان۔۔گ وار  بش۔۔أونان پھتوک۔۔ان تی۔۔ر اوچ۔۔ے

ُ
وارفتگی تان حدودہ گیتی انتہا اوتے تارونیان۔ اشور جانو س

وخو ڈوکو لئے اشرو کوری ژانگ۔۔و
ُ
وان سورہ نس نس کوری  م

ُ
کمانو سورہ  تان غمو اشروان زخمی کوری اچی خنجر بر

شرو  کورونیان۔ غمگین لمحاتان  ذکر مخلتف زائیلہ  غیژی غی۔۔ژی قط۔۔ار س۔۔أوزئیے کی۔۔اوت می۔۔دانہ ش۔۔کایاتان
یک۔۔واوچے شکوان دستہ پروشٹی گیتی  ی۔۔رہ ر تان تان اندازہ یلغار کورونیان۔ کیاوت اظہاِر محبتو فوج میدانو س۔۔ر ار

یان۔ مفلت خان للو اش۔۔رو  ژانگ۔۔و ہی۔۔ہ داس۔۔تانو  س۔۔ین میدان اوچے ارزوان دستہ  تان اندازہ حملہ کو
ُ
ہرونیہ تان ا

یکو  ہے موشو نام دی اشوپ جان مشہور ہوئے۔    لشٹہ ای موش  ڥئیلی اندازہ پیش کور

ؤو س۔۔ورہ س۔۔ف اتف۔۔اق
ُ۔۔
یان بو رائے وا اظہاِر رایو حق ہر ایوالیوتے حاصل شیر مگم ہیہ ل اشور جانو حوال بو رو

خل ن۔۔و ک۔۔وری
ُ
یلہ ہمو اختراع کوری اسور  ہسے ب کورونیان کی اشور جان ۻھترارو سفان سار پرانو ہنگ وا کاکی او

یلہ شیرا یا خور کیا ؟ جنجالو درونگار نو کوری ہی۔۔ہ حقیقت۔۔و اسور۔ اشور جان آزاد نظم، نثری نظم، نظِم معرا، بحِر رو
یران۔ ین بی۔۔تی خ۔۔ا  ب۔۔اژ ر، نغمگ۔۔ی، ُدھ۔۔ن وا گ۔۔دازو ہ۔۔ر ای ش۔۔یرہ ش۔۔یر

ُ۔۔
تسلیم کوروسی کی اشورجانہ سوز شیر، س

یران کی ا      ملفت خان ل  ر

ستیو   صفت   بخارا   شیر
ُ

یلو    عشرت    سین   خورا  شیر     تہ   چ مہ  او

مہ ژانئے تہ غونہ نہ بادشاہ سکندر       نہ دی خور شہنشاہ  نہ دارا بیسیر

شوم    بطھانہ    اسراف       تہ      نیشیکو       ژاغہ         بخارا         بیسیر

پیہ     کی    چارہ     بیسیر یک        برائے    دیدار        ہفت       ہزار    رو

ینیکو    بچین البت اوا گیسام خور کرا  گیسیر یمی   تان   ُدورو   تہ کر بیز

بخت   بی    اہی     نسیتام     عجائب     پوشیتام    بو     نوژان    پوشیتام

کیہ       مہ     دوستو        شرانہ       گلگ       رنگ       کونیان       ژان

                                 شون   دون    اشٹوک       کونیان     غیچ    برو      ژانگ   کونیان      ژان

کیچہ     گوم      تہ       دیہی       کھیو        گوم      ڈاق      تہ       دیہی

گیکو     ڈق     تہ دیہی  تہ     دیہو    جلدان    مہ  سار شنگ    کونیان



کھؤو تحصیلو کوشٹار محمد بیگے قوم۔۔و  بوج۔۔ام
ٰ
ورو تان ای خور شاعر  مو  ملفت خانو سوم جوستہ ہے دو

 فارسیو صاحب دی۔۔وان ش۔۔اعرو
	
ورو  وا ہورو ژأو  مظفر خان ظفر خان نامو سورہ  مشہور وا ہیس ملفت خانو آخری دو

سوم ہم نشین وا ہیتان ای خور ملگیری صوفی نظام الدین ژوغور دی اشورجانو ہنگ۔۔ہ ت۔۔ان خیالت۔۔ان اظہ۔۔اروکوری
یران کی ا  اسورا۔   بوجام خان ر

تو               جم               خان               کی            بیرأو

بو جم   خان کی  بیرأو   اوا   شومئے    مہ  ژان    اوا   شوم

خاڅمو    ای   نام   گواہ  کی  پیلیلیو   بہکی  تہ   جاڥوم

یان سوم ہم نشین  ہوتام ڈاق تان نانار اژی!  بو جم جم رو

گیکو تہ  یہ وختہ کی پیلیلیو   بہکی تو مہ غیچی گوس

وکو   ہانیسین   څاقاپیکی   بوس
ُ
ڈاق خوران گدیری  تو ک

وختہ       مائی         وختہ        اوا         مومیا       ہاتام

مومیا   حور      پوشیتام       نہ     سے     حوِر      جنت

حور سے    حور      بہشٹو    حور     سے     مومیو      نو

یہ      سرحد        بطھنہ          مو گئے       میلسوتے

تو                 ہتے                 حورانان              اونگو ی

بخت    بی   اہی   نیسیتام     خوش   شرانہ   استائے

شران     گازہ      استائے       نوکوری     مت      سلم

خوش                روان                خوش             روان 

اے   گدیری   ہردی  ژانو  ُدڥمانوتے   تہ کیہ  ارمان

یور یور   وانہ بغائے  کھیوت اچی کوروئے   تان  ُرخو

ڈق گیتی بغاتام    نو   پوشی بغاتام    مس    موخو



ورو  تان ای لوٹ عالِم دین صوفی نظام الدین ژوغور سیدو بابا سواتو  اخون۔۔د ص۔۔احبو ملفت خان اوچے بوجم خانو دو
یندہ انجی باشیأو کوسیکہ پرائ۔۔ے وا خلیفہ وا خوش آواز قاری شوخڅی اسور۔ پیر وفات بیکار اچی صوفی صاحب ژ

یران کیا  ملفت خان اوچے  بو جام خانو ہنگہ  ہتیتان سوم ای اشور جان  نیزی ر

آسمان             نیسان             بوڥئیر

یاہو موژو ُدردانوتے ژان ل ُدردانوتے ڥادر

یہ  خدایو  قدرت  کوس   مرادی   تارئیر

یرانیو      انگوئے        کوس     خانوتے و

دنیہ دستہ شیکہ زر مہ ہوستہ  شیکہ

یڥو             کھاکہ              شیکہ  پھر

یر یر گہ  وز وڷے  بادشاہ  ہوتام  گہ  وز
و
ا

یڥو بیکو کھاکار دنیہ بیکو ہوستار  پھر

ہوتام       روم         کو انتے     منتظر

ہائے        مہ         ژان        اشور  جان

تو         غم            ناکان         ہمراہ

مہ زخمی  ہردیو  دلسہ  کوسان  ژان

اے  گدیری  ہردی   قلندر    سماوی 

یانان   نسہ کیہ پردہ کوسان  می   رو

ؤوتے شیر کی
ُ
یان وا ضرورت دی ہیہ ل یکو ای درونگار تحقیقو تقاضو کورو وانتے لو 

ُ
اشور جانو پروشٹی بیرو ل

اشور جانو غون خور دی پرانو ہنگان حوال کوروم بیلیک۔


