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ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ  

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ: 

ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਫੈੈ਼ਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰੋਮਾਂਸ ਤੋਂ ਯਥਾਰਥ ਿਲ ਇਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਸਨ, ਇਸ਼ਕ, ਦਰਦ,  ਿਸਲ, ਵਿਛੋੜਾ, 
ਮਵਹਬੂਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਬਾਰ ਬਾਰ  ਵਮਲਦਾ ਹੈ: 

ਰਾਤ ਯੂੰ  ਵਦਲ ਮੇਂ ਤੇਰੀ ਖੋਈ ਹੁਈ ਯਾਦ ਆਈ 

ਜੈਸੇ ਿੀਰਾਨੇ ਮੇਂ ਚੁਪਕੇ ਸੇ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਏ 

ਜੈਸ ੇਸਵਹਰਾਓ ਮੇਂ ਚਲੇ ਹੌਲੇ ਸੇ ਬਾਦੇ ਨਸੀਮ 

ਜੈਸੇ ਬੀਮਾਰ ਕੋ ਬੇਿਜਹ ਕਰਾਰ ਆ ਜਾਏ।                 (ਫ਼ੈਜ਼: ਨਕਸ਼-ਏ-ਫ਼ਵਰਆਦੀ) 

 

ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ‘ਯਾਦ’ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਮਵਹਬੂਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂਹ ਵਮਲਦਾ ਹੈ: 

ਅਜ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਇੰਜ ਆਈ 

ਐਸੇ ਸੁੁੱ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਝ ਰੁੁੱ ਖ ਵਿਚੋਂ 
ਵਜੁੱ ਦਾਂ ਕੋਂਪਲ ਕੋਈ ਵਨਕਲ ਆਏ 

ਅਜ ਤਰੇੀ ਯਾਦ ਇੰਜ ਆਈ।                     (ਮੋਹਨ: ਿੁੱ ਡਾ ਿੇਲਾ) 
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ਸੋਨ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ 

ਆ ਕੇ ਵਜੰਦ ਦੀ ਟਵਹਣੀ ਤੇ ਬਵਹ ਗਈ।      (ਮੋਹਨ: ਆਿਾਜ਼ਾਂ) 

ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਪਰਗਤੀ ਲਵਹਰ ਵਿਚ ਿਵਹੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸ਼ੋਖ਼ ਹੰੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਸਮਾਵਜਕ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਨਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਨਕਸ਼-ਏ-ਫ਼ਵਰਆਦੀ” ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਦੀ 
ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਜਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਿੇਖਣ 
ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਹੈ: 

ਮੁਝ ਸੇ ਪਵਹਲੀ ਸੀ ਮੁਹਬਤ ਮੇਰੀ ਮਵਹਬੂਬ ਨਾ ਮਾਂਗ 

ਮੈਨੇ ਸਮਝਾ ਥਾ ਵਕ ਤੂ ਹੈ ਤੋ ਦਰਖ਼ਸ਼ਾਂ ਹੈ ਹਯਾਤ 

ਤੇਰਾ ਗ਼ਮ ਹੈ ਤੋ ਦਵਹਰ ਕਾ ਝਗੜਾ ਕਯਾ ਹੈ 

ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਸੇ ਹੈ ਆਲਮ ਮੇਂ  ਬਹਾਰੋਂ ਕੋ ਸਬਾਤ 

ਤੇਰੀ ਆਂਖ਼ੋਂ ਕੇ ਵਸਿਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰੁੱ ਖਾ ਕਯਾ ਹੈ 

ਤੂ ਜੋ ਵਮਲ ਜਾਏ ਤੋ ਤਕਦੀਰ ਨਗੂ ਹੋ ਜਾਏ 

ਯੂੰ  ਨਾ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਫ਼ਕਤ ਚਾਹਾ ਥਾ ਯੂੰ  ਹੋ ਜਾਏ 

ਔਰ ਭੀ ਦੁੁੱ ਖ ਹੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਹੁੱ ਬਤ ਕੇ ਵਸਿਾ 
ਰਾਹਤੇਂ  ਔਰ ਭੀ ਹੈਂ ਿਸਲ ਕੀ ਰਾਹਤ ਕੇ ਵਸਿਾ। 
                                                                    (ਫ਼ੈਜ਼: ਨਕਸ਼-ਏ ਫ਼ਵਰਆਦੀ) 

ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਵਲਹਰ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਅਧੀਨ “ਕੁੱਚ-ਸੁੱਚ” ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਕਿਤਾ ਵਿਚ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ: 

ਖੰਭ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਖੋਹਲ ਵਪਆਰੀ ਸਦ ਪਈ ਮੈਨੰੂ ਆਿੇ 
ਚੌੜੇ ਗਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉੱਡਣਾ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਚਾਹਿੇ। 
ਵਹੁੱ ਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਹੁਲ ਆਹਲਣੇ ਪੈਣ ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਸੌੜਾਂ 
ਵਬੁੱ ਛ-ੂਡੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖੰਭ ਫਟਕਾਣੇ ਲੋੜਾਂ। 
                                                                 (ਮੋਹਨ: ਕੁੱ ਚ-ਸੁੱਚ) 

ਮੌਜ਼ੂ-ਏ-ਸੁਖਨ ਿਸਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਤੋਂ ਵਤਲਕਦਾ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੁੱ ਖ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਿੰਡ ਤੇ 
ਵਕਰਤੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ੁੱ ਕਤ ਦੀ  ਤਲੁੱ ਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ: 

ਵਕਉਂ ਨਾ ਜਹਾਂ ਕਾ ਗ਼ਮ ਅਪਨਾ ਲੇਂ  
ਬਾਦ ਮੇਂ ਸਭ ਤਦਬੀਰੇਂ ਸੋਚੇਂ 



ਬਾਦ ਮੇਂ ਸੁੁੱ ਖ ਕੇ ਸਪਨੇ ਦੇਖੇਂ 
ਸਪਨੋਂ  ਕੀ ਤਾਬੀਰੇਂ ਸੋਚੇਂ 
ਹਮਨੇ ਮਾਨਾ ਜੰਗ ਕੜੀ ਹੈ 

ਸਰ ਫੂਟੇਂਗੇ ਖੂ਼ਨ ਬਹੇਗਾ 
ਖੂ਼ਨ ਮੇਂ ਗ਼ਮ ਬਵਹ ਜਾਏਗੇਂ 

ਹਮ ਨਾ ਰਹੇ ਗ਼ਮ ਭੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 
                                                           (ਫ਼ੈਜ਼: ਸੋਚ- ਨਕਸ਼-ਏ ਫਵਰਆਦੀ) 

ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਨੇ ਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਕਿਤਾ ਵਲਖੀ ਹੈ: 

ਦਾਤੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਥੋੜੇ 

ਕੁੱ ਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸੰਦ ਓ ਯਾਰ 

ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ੋਹਲੇ ਭੜਕੇ 

ਅੁੱਗ ਹੋਈ ਪਰਚੰਡ ਓ ਯਾਰ। 
                                                        (ਮੋਹਨ: ਵਿ੍ਰਸ਼ੂਲ – ਿੁੱ ਡਾ ਿੇਲਾ) 

ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿੀ ਇਹ ਦੋ ਮੋਹਨ-ਫ਼ੈਜ਼ 
ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ: 

ਐ ਖ਼ਾਕ ਨਸ਼ੀਨੋ ਉਠ ਬੈਠੋ ਿੁਹ ਿਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਪਹੰੁਚਾ ਹੈ 

ਜਬ ਤਖ਼ਤ ਵਗਰਾਏ ਜਾਏਗੇਂ ਜਬ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ। 
ਅਬ ਟੂਟ ਵਗਰੇਂਗੀ ਜੰ਼ਜੀਰੇਂ ਅਬ ਵਜੰਦਾਨੋਂ  ਕੀ ਖੈ਼ਰ ਨਹੀਂ 
ਜੋ ਦਵਰਆ ਝੂਮ ਕੇ ਉਠੇ ਹੈਂ ਵਤਨਕੋਂ ਸੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ 

ਕਟਤੇ ਭੀ ਚਲੋ ਬੜਤੇ ਭੀ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ੂ ਭੀ ਬਹੁਤ ਹੈਂ ਸਰ ਭੀ ਬਹੁਤ 

ਚਲਤੇ ਭੀ ਚਲੋ ਵਕ ਅਬ ਡੇਰੇ ਮੰਜ਼ਲ ਪੇ ਹੀ ਡਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ। 
                                                                          (ਫੈਜ਼: ਤਰਾਨਾ -  ਦਸਤ-ਏ-ਸਬਾ) 

ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਿੀ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਿਰਗ ਨੰੂ ਵਹੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰੇਰਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ: 
ਉਠੋ ਵਕ ਉਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ 

ਤੁਰੋ ਵਕ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਪੜਾਅ। 



ਅਮਲ ਹੈ ਵਚਣਗ ਦੁੱ  ਸ਼ੁਅਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ 
ਅਮਲ ਹੈ ਆਹ ਦਾ ਿਧ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ. 
                                                                           (ਮੋਹਨ: ਅਮਲ – ਿੁੱ ਡਾ ਿੇਲਾ) 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿੰਡ ਵਿਚ ਵਪਸ ਗਏ ਲੁੱ ਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਤੇ ਲੁੱ ਖਾਂ ਬੇਘਰ ਗਰੀਬ ਵਲਤੁੱ ੜੇ ਗਏ; ਜੋ ਆਸ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹ 
ਜਦ ਪੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਨਾ ਵਦਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ: 
ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਬੜਾ 
ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੁੱ ਜਾ ਹੈ ਪਵਹਲਾ ਪੜਾ। 
ਪੁੁੱ ਛੇਂ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀਆ 

ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੁੱ ਜਾ ਹੈ ਪਵਹਲਾ ਪੜਾ। 
                                                                            (ਮੋਹਨ: ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ – ਕੁੱਚ-ਸੁੱਚ) 

ਓਧਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਵਕਹੰਦੇ ਹਨ: 
ਯਹ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਲਾ ਯਹ ਸ਼ਬ ਗਜ਼ੀਦਾ ਸਹਰ 

ਿੁਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਵਜਸਕਾ ਯਹ ਿੋ ਸਹਰ ਤੋ ਨਹੀਂ। 
ਯਹ ਿੋ ਸਹਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਵਜਸ ਕੀ ਆਰਜ਼ੂ ਲੇ ਕਰ 

ਚਲੇ ਥੇ ਯਾਰ ਵਕ ਵਮਲ ਜਾਏਗੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ 
ਫ਼ਲਕ ਕੇ ਦਸਤ ਮੇਂ ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ 

ਨਜਾਤੇ ਦੀਦਾਓ-ਵਦਲ ਕੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ 

ਚਲੇ ਚਲੋ ਵਕ ਿੁਹ ਮੰਜ਼ਲ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
                                                          (ਫੈਜ਼: ਸੁਬਹ ਆਜ਼ਾਦੀ – ਦਸਤ-ਏ-ਸਬਾ) 

ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੰੂ Aqy pMjwbI dy mhwn Swier mohn isMG nUM ਯਾਦ ਕਰਵਦਆਂ / 
Surjeet Kalsey 

 


