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"ਰੱਬ" 

( ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ) 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਵਲੀਆ ਂਤੇ ਦਰਵੇਸ਼  ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਨ ਸਦੀਆਂ ਤ 

ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ  ਤੇ ਧਰਮ  ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਸ ਭੀ ਹੋਈ ਏ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵੀ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਰਚੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਤ ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਫ਼ਰੀਦ ਤੱਕ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਦੀਵੇ ਨ, ਿਜੰਨ  ਦੀ ਲੋਅ ਸਦਾ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਵੀਹਵ  ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ  ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ  ਇਨ  ਸ਼ਾਇਰ  ਨ ਆਪਣੀ ਕਦੀਮ ਸੂਫ਼ੀ ਰੀਤ ਨੰੂ 

ਟੁੱ ਟਣ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਜਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਿਲਖਤ  ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਥੇ ਸੂਫ਼ੀ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ 

ਗੂੜਾ ਹੰੁਦਾ ਿਗਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ (ਸਾਿਹਤ) ਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਗੀਨ ਨ 

ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਸੂਫ਼ੀ ਰੰਗ *ਚ ਰੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ  

ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਨ। ਉਨ  ਦੇ ਨਾਲ਼ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, 

ਅਿਮਤਾ ਪੀਤਮ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਵੀ ਿਸਰਕਢਵ ਸ਼ਾਇਰ  ਿਵਚ ਨ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ  ਤੇ ਨਜ਼ਮ  ਿਲਖੀਆਂ। ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘੀ 



ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ  ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਿਲਖਤ ਤ ੇਫ਼ਾਰਸੀ ਅਦਬ ਦੀ ਛਾਪ ਬੜੀ ਗਿਹਰੀ ਹੈ। ਉਨ  ਪੰਜਾਬੀ 

ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਿਵਚ ਵੀ ਿਦਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ  ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਮ  ਿਵਚ ਰੀਤ ਤੇ ਪੀਤ ਤ ਜੁੜੇ ਕਈ 

ਿਵਸ਼ੇ ਿਮਲ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਨਜ਼ਮ(ਕੁੜੀ ਪੋਠਹਾਰ ਦੀ) ਿਵਚ ਰੁਮਾਨਵੀ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵ  ਹੈ। 

ਿਸਰ ਤ ੇਚੁੱ ਕੀ ਪੰਡ ਘਾਹ ਦੀ 

ਪੈਲ  ਪ ਦੀ 

ਝੋਲੇ ਖ ਦੀ ਆਈ ਕੁੜੀ ਪੋਠਹਾਰ ਦੀ 

ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਘਾਹ ਦ ੇਥੱਬ ੇ

ਿਵਚ ਿਵਚ ਝ ਕਣ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ 

ਫੁੱ ਲ ਪਟਾਕੀ ਤੇ ਸਰ ਦ ੇ

ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ 

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ 

ਲਮਕ ਲਮਕ ਕੇ ਮੰੂਹ ਤੇ ਪਈਆ ਂ

ਘੂੰ ਘਟ ਵ ਗੂੰ  

ਐਸਾ ਜਾਲ਼ ਉਨ  ਨ ਬਿੁਣਆ 

ਝਲਕ ਨਾ ਪਈ ਨੁਹਾਰ ਦੀ 

ਿਥਗਿੜਆਂ ਵਾਲੀ ਸੱੁਥਣ ਕੰੁਜ ਕੇ 

ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬ ਹ 

ਠੱਲ ਪਈ ਸੁਹ , ਕੁੜੀ ਪੋਠਹਾਰ ਦੀ 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ "ਰੱਬ " ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਜਰੇ ਤੇ ਨਰੋਏ ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ 

ਨਜ਼ਮ "ਰੱਬ" ਦਾ ਿਸਰਨਾਵ  ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀ ਤ ਘ, ਿਸਕ, ਸਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਉਹ 



ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੱੁਲ ਖ਼ੁਦਾਈ ਰੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਆਖਦੇ ਨ: 

ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ 

ਰੱਬ ਇਕ ਗੋਰਖਧੰਦਾ 

ਖੋਲਣ ਲੱਿਗਆਂ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ 

ਕਾਫ਼ਰ ਹੋ ਜਏ ਬੰਦਾ। 

ਕਾਫ਼ਰ ਹੋਣ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵ 

ਖੋਜ ਮੂਲ ਨਾ ਖੰੁਝੀ। 

ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਿਮਨ ਦੇ ਕੋਲ 

ਖੋਜੀ ਕਾਫ਼ਰ ਚੰਗਾ 

ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਭਗਵਾਨ, ਿਕਸ਼ਨ ਆਿਦ ਸਭ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨ  ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਪੂਰੇ 

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਅਣਿਡੱਠੀ ਤਾਕਤ ਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਲ਼ਗਣ ਿਵਚ ਵਲੇਿਟਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਨੰੂ ਿਜਵ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪਿਹਚਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨ  ਨਾਲ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਜ਼ਮ ‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਿਪਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ 

ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਿਵਚ ਮੁਢਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ  ਦੇ ਕਈ ਸਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ, ਭਾਲ਼ ਤੇ 

ਇਸ਼ਕ ਦ ੇਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲੁ ਿਕਆ ਭਵਿਹ ਵਿਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇਿਹ ॥ 

ਵਸੀ ਰਬੁ ਿਹਆਲੀਐ ਜੰਗਲੁ ਿਕਆ ਢੂੰ ਢੇਿਹ ॥ 

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਤਸੱਵੁਫ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੜ ਏ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵਿਹਣ 

ਿਵਚ ਵਿਹੰਦ ੇਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਨ। ਪੰਜਵ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ) ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ: 



     

ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ ॥ 

ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਿਹ ॥੧॥ 

ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ॥ 

ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਰਹੀਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਿਥ ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਇ ॥ 

ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਿਸਰੁ ਿਨਵਾਇ ॥ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਪੰਦਰਵ  ਸਦੀ ਦ ੇਉਹ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨ ਿਜਹਨ  ਨੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 

’ਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਖਲਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਵਿਲ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ 

ਏਕ ਨੂਰ ਤ ੇਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਿਜਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥ 

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ,ਆਿਸ਼ਕ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਏ ਜੋ ਆਿਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਪਾਕ ਕਰ ਕੇ 

ਕਮ ਦਾ ਏ, ਿਜਵ 

ਆਿਸ਼ਕ ਹੋਵ ਤ  ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵ 

ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੂਈ ਨੱਕਾ 

ਧਾਗਾ ਹੋਵ ਤ  ਜਾਵ 

ਬਾਹਰ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਲੂਦਾ 

ਿਕਆ ਤੂੰ  ਸ਼ੇਖ਼ ਕਹਾਵ  

ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਥੀਵ 

ਖ਼ਾਸ ਮਰਾਤਬਾ ਪਾਵ 



ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਤ ੇਇਸ਼ਕ-ਏ-ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨ ਤ ੇਿਖਲਿਰਆ ਿਮਲਦਾ ਏ ਤੇ ਬਾਬਾ 

ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ਼ ਇਹਦਾ ਇਕ ਿਨਵੇਕਲਾ ਰੰਗ ਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ "ਮ" ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਨ। 

ਜੇ ਮ ਤੈਨੰੂ ਅੰਦਰ ਢੂੰ ਢ ,ਤ ੇਫੇਰ ਮੁਕੀਦ ਜਾਨ  

ਜੇ ਮ ਤੈਨੰੂ ਬਾਹਰ ਢੂੰ ਢ  ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸਮਾਣਾ 

ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ  ਐ,ਂਸਭ ਿਵਚ ਤੰੂ ਐ,ਂਸਭ ਤ ਪਾਕ ਪਛਾਣ  

ਮ ਵੀ ਤੰੂ ਹ,ਤੂੰ  ਵੀ ਮ ਹ,ਿਵੱਤ ਬੁੱ ਲਾ ਕੌਣ ਿਨਮਾਣਾ 

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ"ਹੂ" ਦੀ ਕੂਕ ਿਵਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਤੇ ਤ ਘ ਦ ੇਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਿਮਲਦੇ ਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ 

ਖੋਜ ਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਪਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਨ। 

ਜੇ ਰੱਬ ਨਹਾਿਤਆਂ ਧੋਿਤਆਂ ਿਮਲਦਾ, ਿਮਲਦਾ ਡੱਡਆੂਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੰੂ 

ਜੇ ਰੱਬ ਿਮਲਦਾ ਮੋਨ ਮਨਾਇਆ, ਿਮਲਦਾ ਭੇਡ  ਸੱਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਜੇ ਰੱਬ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਸੱੁਿਤਆਂ ਿਮਲਦਾ, ਿਮਲਦਾ ਦਾਨਦਾ ਖ਼ੁਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਰੱਬ ਉਨ  ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਬਾਹੂ ਨੀਤ  ਿਜਨ  ਦੀਆ ਂਅੱਛੀਆਂ ਹੂ 

ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਫ਼ਾ ਤੇ ਿਸਦਕ ਰਾਹ  ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਸੱਚੀ ਤ ੇ ਿਸੱਧੀ ਰਾਹ ਿਵਖ ਦੀ ਏ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਅਦਬ ਿਵਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹ । "ਰੱਬ ਇਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ" ਅਿਜਹੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ 

ਏ। ਇਹ ਜਦੀਦ ਨਜ਼ਮ, ਕਦੀਮ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਰੰਗ ਜਾਪਦੀ ਏ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਆਖਦੇ ਨ ਰੱਬ ਇਕ 

ਗੁੰ ਝਲ  ਵਾਲੀ ਪਹੇਲੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਏ। ਏਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੰੂ ਬੁਝਣ ਲਈ ਲੱਖ  ਸਾਧੂ, 

ਸੰਤ, ਵਲੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਦ ਗੁਆ ਬੈਠ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਏ ਜੇ ਬੁਝਾਰਤ ਰੱਬ ਏ ਤੇ "ਗੁੰ ਝਲ " ਕੀ ਨ? ਗੌਰ ਕਰੋ ਤ  ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਏ ਗੁੰ ਝਲ  

ਅਸਲ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਿਸਫ਼ਤ  ਤੇ ਵਿਡਆਈਆਂ ਨ ਿਜਨ  ਪਾਰ ਕਦੀ ਉਹ ਮ ਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵ ਗ 

ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵ ਗ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਹਦ ਮੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਏ। ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਗੁੰ ਝਲ਼ 



ਖੋਲਣ ਲਈ ਗੀਤਾ, ਗੰਥ ਤੇ ਕੁਰਆਨ ਦ ੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਾਤ ਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਿਸਫ਼ਤ  ਨਾਲ 

ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਗੀਤਾ, ਗੰਥ ਿਵਚ ਉਹ ਰਾਮ, ਰੱਬ ਏ ਤੇ ਕੁਰਆਨ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਨਿੜੱਨਵ (99) ਨ  ਨ 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਤ  ਤੇ ਵਿਡਆਈਆਂ ਨ। ਬੰਦਾ ਉਹਨੰੂ ਇਕ ਰੰਗ ਿਵਚ ਵੇਖਦਾ ਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ 

ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜ ਦਾ ਏ ਤੇ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਿਰਆਂ 

ਨਾਲ਼ ਚਮਕਦੀ ਿਦਸਦੀ ਏ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਿਰਸ਼ਮ  ਰਾਹ  ਉਹਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਿਜਹੇ 

ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਉਲਝ ਜ ਦਾ ਏ ਿਜਥ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

ਔਖਾ(ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪੇਚ  ਵਾਲਾ ਇਕ ਤਾਲ਼ਾ, ਭੁੱ ਲ ਭੁਲੇਿਖਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਾਹ ਏ)। ਇਹ ਤ  ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਏ 

ਪਰ ਗੁਝੀ ਰਮਜ਼ ਇਹ ਏ ਪਈ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੌੜੀ ਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੰੂ ਫ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਏ। ਆਿਸ਼ਕ ਿਜਵ ਿਜਵ ਅਗ ਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੰੁਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਜਸਦ ੇਬਾਰੇ ਿਵਚ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਆਖਦੇ ਨ। 

ਖੋਲਣ ਲੱਿਗਆਂ ਪੇਚ ਉਸ ਦੇ 

ਕਾਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। 

ਇਹ ਸਤਰ  ਭਾਵ ਿਚੰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਨ ਪਰ ਇਨ  ਿਵਚ ਆਿਸ਼ਕ ਨੰੂ ਸੋਹਲ ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਗ ਹ 

ਵਧਣ ਦੀ ਪੇਰਨਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ  "ਪੇਚ" ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤ  ਖੋਲਣੀਆ ਂਨ, ਤ ੇਪਰਤ  

ਖੋਲਣ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਏ। ਖੋਜ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਦਾ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਿਵਚ 

ਅਕਲ ਆਨ ਖਲਦੀ ਏ। ਅਕਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਰਾਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਿਦੰਦੀ ਏ। 

ਆਿਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੰੂ ਤੇ ਤਾਿਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲੂਬ ਨੰੂ ਪਾ ਲਵ ੇਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 

ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱ ਟ ਜ ਦਾ ਏ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚਲੋਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧੂ, ਵਲੀ, ਕੁਤਬ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਬਣ ਜ ਦਾ ਏ। ਜ ੇ

ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਿਦਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਿਮਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਏ। (ਮੋਿਮਨ,ਰੱਬ ਨੰੂ 



ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ ਿਜਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਅਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਏ 

ਪਰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਿਮਨ ਉਹ ਏ ਿਜਹੜਾ ਰੱਬ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਏ)। 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਿਮਨ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਨ। ਉਨ  ਦੇ ਨੜ ੇਅਿਜਹਾ ਮੋਿਮਨ ਜੀਹਦਾ ਕੋਈ 

ਇਕ ਰਾਹ ਨਹ  ਤੇ ਿਜਹਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚ ਦੂਈ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਏ ਉਹਦੇ ਤ ਖੋਜੀ ਕਾਫ਼ਰ ਚੰਗਾ ਏ। ਕਾਫ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ 

ਵਜੂਦ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੋਜ ਤੇ ਤਿਹਕੀਕ ਤ ਿਪੱਛੇ ਨਹ  ਹਟਦਾ। ਇਹੋ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨੜ ੇ

ਚੰਿਗਆਈ ਏ। ਿਕ  ਜੇ ਉਹ ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਿਮਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਏ। ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ, ਤਿਹਕੀਕ ਤੇ ਭਾਲ 

ਦ ੇਏਸ ਪਡੇ ਅਗ ਹ ਟੁਰੀਏ ਤ  ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਆਖਦੇ ਨ: 

 

ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਿਵਚ ਅਕਲ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਗਏ 

ਤੇਰੀ ਭਾਲ਼ ਿਵਚ ਥਥੋਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੋਇਆ। 

ਲੱਖ  ਗਲ  ਗੁੰ ਝਲ  ਖੋਲ ਥੱਕੀਆਂ 

ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਨਾ ਵਾਲ ਹੋਇਆ 

ਿਘੱਘੀ ਬੱਝ ਗਈ ਸੰਖ  ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ 

ਿਪੱਟ ਿਪੱਟ ਕੇ ਚਰੂ ਘਿੜਆਲ ਹੋਇਆ 

ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਲਮ ਦੀ ਜੀਭ ਪਾਟੀ 

ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਤੇਰੀ ਿਸਕ ਕੋਈ ਸੱਜਰੀ ਿਸਕ ਤ  ਨਹ  

ਇਹ ਿਚਰੋਕਣੀ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਈ 

ਇਹ ਉਦਕਨੀ ਜਦ ਦਾ ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆ 

ਨਾਲ ਿਦਲ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਤਆਰ ਹੋਈ 



 

ਖੋਜ ਭਾਲ ਤ ੇਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਨ ਿਜਹਨ  ਬ ਝ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਿਰਆ 

ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਖੋਜ ਤੇ ਉਭਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਭ ਗੁੰ ਝਲ  ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ 

ਖੁਲਦੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਨ। 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਖੋਜ ਤ ੇਿਕ  ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਨ? ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਿਕ  ਏ? ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 

ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਉਸਾਰਨ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਿਮਟਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਏ। 

ਇਹ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਿਬਨ  ਥੰਮ  ਤ ਿਕਵ ਖਲੋਤਾ ਏ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਤ ਿਕੱਥੇ ਹੰੁਦਾ ਏ?  ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅੱਜ 

ਤਾਈ ਂਲੱਭ ੇਿਕ  ਨਹ ?  ਇੱਕ ਿਨਕਾ "ਬੀਜ" ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਪਾਟ ਕੇ ਸੰਘਣਾ ਰੱੁਖ ਿਕਵ ਬਣ ਜ ਦਾ 

ਹੈ? ਸੂਰਜ,ਚੰਨ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਿਕਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਏ? 

ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨ ਜੇ ਇਨ  ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਟੁਰੀਏ ਤ  ਆਪ ਹੀ ਕਦਮ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਦੇ 

ਨ ਿਜਥੇ ਮਸੀਤ  ਿਵਚ ਰੱਬ ਤੇ ਮੰਦਰ  ਿਵਚ ਰਾਮ ਦੀ ਦਹੁਾਈ ਪਦੀ ਏ। ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਇਥ ਸ਼ੁਰ੍ੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨ  ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਿਕ  ਨ? ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਿਵਚ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਲਿਹਜੇ 

ਦਾ ਲਹਾ ਚੜਾ ਉਨ  ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ  ਦੇ ਹੜ ਦਾ ਸੱਤ ਏ। ਸਾਦੇ ਤੇ ਸੋਹਲ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਕੱੁਲ 

ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਰੱਬ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਤੇ ਿਸਆਨਣ ਦੀ ਸੁਧ ਰੱਖਦੇ ਨ ਤੇ ਇਹ ਮੱਤ ਿਦੰਦੇ ਨ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਭਾਲ਼ ਿਵਚ 

ਅਕਲ ਤ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਸੋਚ  ਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਿਕ  

ਜੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਏ ਿਜਹਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੀਤ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਕਲ ਦ ੇਇਸ ਰਾਹ ਅਗ ਹ 

ਤੁਰੀਏ ਤ  ਥ ੇਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਲੋਕਾਈ ਤ ਬਾਝ ਰੱਬ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਸ ਝੇ ਕਰਦੇ ਨ ਿਜਵ ਆਪਣੇ ਸਾਮਣੇ ਬੈਠ 

ਦਰਦੀ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਸ਼ਾਇਰ ਨ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ  ਦਾ ਵਟ ਦਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਮ ਨੰੂ ਤਸ਼ਬੀਹ , 

ਇਸਤਆਿਰਆਂ  ਤੇ ਤਲਮੀਹ  ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ  ਰੱਬ ਨੰੂ "ਵਾਲ  ਦਾ ਉਹ 

ਗੁੰ ਝਲ ਆਿਖਆ ਏ ਿਜਹਨੰੂ ਲੱਖ  ਗਲ  ਵੀ ਨਹ  ਖੋਲ ਸਕੀਆ"ਂ। ਇਹ ਗੁੰ ਝਲ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨ 



ਿਜਹੜੇ ਉਨ  ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਉਠਦੇ ਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਤ ੇ ਿਖ਼ੱਲਰ ਜ ਦ ੇਨ। ਨਜ਼ਮ ਿਵਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ 

ਮਜ਼ਬੀ ਅੰਗ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਹੋਰ  ਦੀ ਇਲਮੀ ਵਿਡਆਈ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਏ ਿਜਵ 

"ਿਘੱਘੀ ਬੱਝ ਗਈ ਸੰਖ  ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ" ਸੰਖ, ਮੰਦਰ  ਿਵਚ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਗੂ਼ੰਗਾ ਏ ਿਜਹੜਾ ਪੂਜਾ 

ਪਾਠ ਤ ਪਿਹਲ  ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਵਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਢੰਗ ਏ। ਸੰਖ ਅਜ਼ਲ  ਤ ਵੱਜ 

ਿਰਹਾ ਏ। ਧਰਮ  ਿਵਚ ਵੰਡੀ ਲੋਕਾਈ ਨ ਉਸ ਨੰੂ ਮਸੀਤ ਿਵਚ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨ  ਿਦੱਤਾ ਏ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨ  ਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤ 

ਆਜ਼ਾਦ ਏ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਸਵਾਲ ਏ ਿਜਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ । ਕਲਮ  ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ 

ਇੱਕ ਵਿਡਆਈ ਵੀ ਿਬਆਨ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਤ ੇਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਡਾ ਇਥ ੇਹੀ ਨਹ  ਮੁਕਦਾ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਰੱਬ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਤੇ ਜਾਨਣ ਦੀ 

ਸੱਧਰ ਨੰੂ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਤਖ਼ਲੀਕ ਦੇ ਸਮੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਨ । ਇਹੋ ਵਜਾ ਏ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਨ 

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਧੜਕਣਾ ਿਸੱਿਖਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਿਦਲ ਰੱਬ 

ਦਾ ਘਰ ਏ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਵੀ ਿਦਲ ਿਵਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਦ ਿਦਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ 

ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱ ਲ ਜ ਦਾ ਏ। ਿਕ  ਜੇ ਮਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ 

ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਏ। ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਲਈ ਿਜਸਮ ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ ਏ ਿਜਹਦੇ ਿਵਚ ਰੂਹ ਆਪਣ ੇਰੱਬ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਤੜਪਦੀ 

ਏ। ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜ ਦੀ ਏ। 

ਤੇਰੇ ਿਹਜਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨ ਕੰਨ ਪਾੜੇ 

ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨ ਜਟ  ਵਧਾਈਆਂ ਨ। 

ਬੂਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਨ ਿਚਲੇ ਕੱਟ ੇ

ਿਕਸੇ ਰੜੇ ਤ ੇਰਾਤ  ਲੰਘਾਈਆ ਂਨ। 

ਕੋਈ ਲਮਿਕਆ ਖੂਹ ਦੇ ਿਵਚ ਪੱੁਠਾ 



ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨ ਧੂਣੀਆ ਂਤਾਈਆ ਂਨ। 

ਤੇਰੇ ਆਿ ਕ  ਨ ਲੱਖ  ਜਤਨ ਕੀਤੇ 

ਪਰ ਤੂੰ  ਮੰੂਹ ਤ ਜ਼ੁਲਫ਼  ਨਾ ਚਾਈਆ ਂਨ। 

ਤੇਰੀ ਿਸਕ ਦ ੇਕਈ ਿਤਹਾਏ ਮਰ ਗਏ 

ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਾ ਵਸਲ ਦਾ ਜੱਗ ਲੱਭਾ। 

ਲੱਖ  ਸੱਸੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਥਲ  ਅੰਦਰ 

ਤੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦਾ ਅਜੇ ਨਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭਾ। 

ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦ ਅਸਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਬੰਦ  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੁਨੀਆ 

ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਬ ਤ ਿਵਛੋੜ ੇਦਾ ਸੇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਜਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਲਈ ਤੜਪਦੀ ਤ ੇ

ਕੁਰਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੜਪ ਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਪ ਿਧਆ ਂਨੰੂ ਕੰਨ ਪਾੜਨ, ਜਟ  ਯਾਨੀ ਵਾਲ਼ ਵਧਾਉਣ, 

ਬੂਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਿਚਲੇ ਕੱਟਣ, ਵੀਰਾਨ ਿਵਚ ਰਾਤ  ਲੰਘਾਵਣ ਤ ੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਪੱੁਠਾ ਲਮਕ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਠ 

ਪੜਨ ਵੱਲ ਪੇਿਰਆ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤ  ਇਹ ਸਭ ਜਤਨ ਆਿਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਲਈ ਕਰਦੇ ਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਫ਼ਨਾ ਫ਼ੀ ਅਲਜ਼ਾਤ ਤ ਫ਼ਨਾ ਫ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਦਰਜੇ ਨ ਿਜਨ  ਰਾਹ  

ਨਫ਼ਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਿਬਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰ ਝੇ ਵ ਗ ਕੰਨ ਵੀ ਪੜਵਾ ਦਾ ਏ ਤੇ ਵੀਰਾਨ, ਸੰੁਞੀਆਂ ਥਾਵ  ਤੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦਾ ਏ। 

ਤਾਰੀਖ਼ ਗਵਾਹ ਏ ਆਿ ਕ  ਦੀਆ ਂਸੰੁਞੀਆ ਂਥਾਵ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਸ ਜ ਦੀਆਂ ਨ। 

ਅਦਬ ਿਵਚ ਆਿਸ਼ਕ ਲਈ ਸੂਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੀ ਦਨੁੀਆ 

ਿਵਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਥ  ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜਲਵ ੇ



ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।ਨਫ਼ਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ "ਮ" ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨਾ ਤਸੱਵੁਫ਼ ਦੀ ਉਹ ਕੰੁਜੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਦਲ 

ਤ ੇਲੱਗੇ ਹਰ ਤਾਲੇ ਨੰੂ ਖੋਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਆਖਦੇ ਨ: 

ਫ਼ਰੀਦਾ ਮ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰੁਜ ਕਰ ਿਨਕੀ ਕਰ ਕੇ ਭੱਟ 

ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਰੱਬ ਦ ੇਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਲੁੱ ਟ।  

ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰ  ਿਵਚ ਆਿ ਕ  ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਤਨ  ਬਾਰੇ ਲਾਡ ਤੇ ਮਾਣ ਭਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ  ਨ 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨਾਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੇ ਿਪਆਸੇ ਲੱਖ  ਲੋਕ 

ਇਸ ਸੱਧਰ ਨੰੂ ਿਦਲ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਨਹ  ਲੱਭਾ ਿਜਥੇ ਤੇਰੇ 

ਨੂਰ ਦੀਆ ਂਿਰਸ਼ਮ  ਲੱਭ ਸਕਣ। ਇਹਦੀ ਿਮਸਾਲ ਇੰਜ ਿਦੰਦੇ ਨ: 

ਲੱਖ  ਸੱਸੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਥਲ  ਅੰਦਰ, 

ਤੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦਾ ਅਜੇ ਨਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭਾ। 

ਸੱਸੀ ਪੰੁਨੰੂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਭੰਭੋਰ(ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹ  ਜਾਪਦਾ) ਦੇ ਰਾਜਾ 

ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਸੱਸੀ ਇਸ਼ਕ,ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਨ  ਏ। ਪੰੁਨੰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਨ  "ਮੀਰ ਪੁਨੰੂ ਖ਼ਾਨ" ਏ ਤੇ ਉਹ 

ਬਲੋਿਚਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ "ਹੂਥ" ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਮਾਜ ਪਾਰ ਇਨ  ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਿਸਰੇ ਨਹ  ਚੜਦਾ। 

ਪੰੁਨੰੂ ਨੰੂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਿਪਆ ਕੇ ਸੱਸੀ ਤ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਏ। ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਦਵੇੀ ਸੱਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰੁਨੰੂ ਨੰੂ 

ਭਾਲਦੀ ਥਲ  ਵੱਲ ਨੱਸਦੀ ਏ। ਥਲ  ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਇਕ ਅਯਾਲ਼ੀ ਿਮਲਦਾ ਏ ਿਜਹਦੀ ਸੱਸੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨੀਅਤ 

ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦੀ ਏ। ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਏ ਦੁੱ ਖ  ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੱਸੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਰੱਬਾ ਮੈਨੰੂ ਲੁਕਾ ਲੈ। ਉਹਦੀ 

ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜ ਦੀ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਫੁਟਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜ ਦੀ ਏ। ਸੱਸੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਪੰੁਨੰੂ 

ਓਥ ੇਆ ਦਾ ਏ ਤੇ ਅਯਾਲ਼ੀ ਉਹਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਿਦੰਦਾ ਏ। ਪੰੁਨੰੂ ਵੀ ਉਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਫੁਟਦੀ 

ਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜ ਦਾ ਏ। ਇੰਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਥਲ  ਦੀ ਰੀਤ ਿਵਚ ਗਵਾਚ ਜ ਦੀ ਏ 

ਤ ੇਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਕੇ ਇੱਕ ਿਮਕ ਹੋ ਜ ਦ ੇਨ। 



 

ਿਕਸੇ ਫੁੱ ਲ ਕੁਰਆਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, 

ਿਕਸੇ ਿਦਲ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਖੋਿਲਆ ਵੇ। 

ਿਕਸੇ ਨਣ  ਦ ੇਸਾਗਰ ਹੰਗਾਲ ਮਾਰੇ, 

ਿਕਸੇ ਿਹੱਕ ਦਾ ਖੰੂਜਾ ਫਰੋਿਲਆ ਵੇ। 

ਿਕਸੇ ਗੱਲ  ਦ ੇਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਥੱਲੇ, 

ਤੈਨੰੂ ਜ਼ੁਲਫ਼  ਦੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਟੋਿਲਆ ਵੇ। 

ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਨੁੀਆ ਨ ਰਾਹ ਪਾਏ, 

ਪਰੰਤੂ ਹੱਸ ਕੇ ਅਜੇ ਨਾ ਬਿੋਲਆ ਵੇ। 

ਦੀਦ ੇਕੁਲੰਜ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਿ ਕ  ਨ, 

ਅਜੇ ਅੱਥਰੂ ਤਨੰੂੈ ਨਾ ਪੋਹੇ ਕੋਈ। 

ਤੇਰੀ ਸਹੰੁ, ਕੁਝ ਰੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹ  

ਪੰੂਝਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ।  

ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਰੀਝਾਵਣ ਤੇ ਪਚਾਵਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨਵ  ਨਹ । ਜੇ ਮਿਹਬੂਬ ਭੇਸ ਬਦਲਦਾ ਏ ਤੇ ਆਿਸ਼ਕ 

ਵੀ ਨਵ ਨਵ ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਦਾ ਏ। ਭਾਵ ਫੁੱ ਲ  ਵਰਗੇ ਨਰੋਏ ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਤ 

ਰੱਬ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭਣ, ਿਦਲ ਦੇ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਗਰ ਿਵਚ ਗ਼ੋਤਾ ਖਾਵਣ ਯਾ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦ ੇ

ਹਨਰੇ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਿਰਸ਼ਮ  ਲੱਭਣ। ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਾਰ ਮਨਾਣਾ ਏ। ਯਾਰ ਜਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ 

ਮੱੁਖ ਤ ਘੁੰ ਡ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ ਨੰੂ ਨਵ  ਹਯਾਤੀ ਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵ ਗ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ 

ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਏ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਕੀ ਿਜਹੜਾ ਿਵਚ ਬਜ਼ਾਰ ਨਚਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਵਰਗ ੇਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੰੂ 

ਿਮਸਰ ਦ ੇਬਜ਼ਾਰ ਿਵਕਾ ਨਾ ਦਵੇੇ (ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ਼ ਇਕ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਪਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। 



ਮਤਰੇਏ ਭਰਾਵ  ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਰ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦ ੇਬਜ਼ਾਰ ਿਵਕੇ, ਹਰ ਗ਼ਮ ਤੇ ਦੁੱ ਖ ਜਿਰਆ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ਼ ਲੋਅ 

ਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਰੱਬ ਨ ਉਨ  ਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਜਸ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਕੇ ਸਨ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਹਾਕਮ 

ਬਣੇ) ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਿਵਚ ਤਲਬ ਿਸਰਫ਼ ਦੀਦ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਿਗਲਾ ਕਰਦੇ ਨ ਤੇ ਕਦੀ 

ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆ ਂਤੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਨ। ਮਿਹਬੂਬ ਤ ੇਇਨ  ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ 

ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ  ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਨਖ਼ਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਏ ਤੇ ਿਖੜ-ਿਖੜ 

ਹੱਸਦਾ ਏ। ਪਰ ਮੰੂਹ ਕੁਝ ਨਹ  ਬੌਲ਼ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਖਦੇ ਨ: 

ਿਮੱਤਰ  ਦੀ ਮਜਮਾਨੀ ਖ਼ਾਿਤਰ 

ਿਦਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ 

ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਬੀਰੇ 

ਸੋ ਭੀ ਲਾਇਕ ਨਾਹ  ਤੇਰੇ 

ਹੋਰ ਤੌਫ਼ੀਕ ਨਹ  ਕੱੁਝ ਮੇਰੇ 

ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਚ ਵੀ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜ ੇਤੇ ਹੰਝੂਆ ਂਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਏ ਪਰ ਸੱਜਣ ਬੇ ਪਵਾਹ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਏ। ਅੰਿਤਮ ਸਤਰ  ਿਵਚ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ 

ਏ ਿਕ  ਜ ੇਸੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ ਜੇ ਰੋ ਪੋਈਏ ਤੇ ਹੰਝੂ ਪੰੂਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਦ ਤੇ ਸ ਝ ਦੀ 

ਪੱਕ ਕਰਾ ਦਾ ਏ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਕਲਾਪਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਏ। 

ਇਹੋ ਡਰ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੜ ੇਕਰਦਾ ਏ। ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਵਚ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵ  

ਏ। ਮੁਨੀਰ ਿਨਆਜ਼ੀ ਆਖਦੇ ਨ: 

ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਮਕਾਨ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਰ ਤ 



ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦ ੇਨਾਲ਼ 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਇਸ਼ਕ-ਏ-ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਪਡਾ ਏ ਅਗ ਹ ਤੁਰੀਏ ਤ  ਆਖਦੇ ਨ। 

ਤੇਰੀ ਮ ਗ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਿਪਆ ਿਜਹੜਾ, 

ਉਸ ਨੰੂ ਹੀਿਲਆਂ ਨਾਲ਼ ਪਰ ਤਾਇਆ ਤੂੰ । 

ਿਹਰਸ , ਦੌਲਤ , ਹੱਸਣਾ, ਹਕੂਮਤ  ਦਾ, 

ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਚੋਗਾ ਿਖੰਡਾਇਆ ਤੂੰ । 

ਿਕਸੇ ਕੈਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ, 

ਉਸ ਨੰੂ ਲੈਲਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ । 

ਿਕਸੇ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਚਿੜਆ ਜੇ ਚਾਅ ਤੇਰਾ, 

ਇਸ ਨੰੂ ਹੀਰ ਦੀ ਸੇਜੇ ਸਵਾਇਆ ਤੂੰ । 

ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਰਮ ਤੈਨੰੂ, 

ਸਾਡੀ ਆਹ ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੇਕ ਤੈਨੰੂ। 

ਅਸ  ਸੜ ਗਏ ਿਵਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ, 

ਲਾਗ ੇਵਸਿਦਆਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸੇਕ ਤੈਨੰੂ। 

ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਮੱੁਢ ਤ ਹੁਣ ਤੀਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਏ। ਰੱਬ ਿਕਹਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਏ ਤੇ ਕੌਣ ਖ਼ਾਲੀ ਝੋਲੀ 

ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜ ਦਾ ਏ? ਏਸ ਬੰਦ ਿਵਚ ਸਭ ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਜ ਦ ੇਨ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਆਖਦੇ ਨ ਰੱਬ 

ਅਿਜਹਾ ਮਾਸ਼ੂਕ ਏ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਆਿਸ਼ਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ ਗ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤਰੁਨ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ 

ਇਸ਼ਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼  ਿਵਚ ਪ ਦਾ 

ਏ। ਿਜਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਏ ਉਹ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਤ ਹ ਚੜ ਸਕਦਾ ਏ ਜਦ ਿਕ ਪਾਪੀ ਮਨ ਤ ੇ



ਖੋਟੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆ ਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਏ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨ ਇਥ ੇ ਿਹਰਸ, ਦੌਲਤ, ਹੁਸਨ ਤੇ 

ਹਕੂਮਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀ ਅਜ਼ਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਏ ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਨਹ  ਿਦੰਦੀਆ।ਂ 

ਤਾਰੀਖ਼ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤ  ਇਹ ਗੱਲ ਿਨਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵੱਡੀਆਂ 

ਵੱਡੀਆ ਂਜੰਗ  ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਿਪੱਛੇ ਇਹੋ ਚਾਰ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਇਨ  ਜਜ਼ਿਬਆ ਂਤੇ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਦੀ 

ਵੀ ਸੱਚ ੇਆਿਸ਼ਕ ਨਹ  ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਿਮਸਾਲ  ਰਾਹ  ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨ ਿਜਵ ਿਸ਼ਕਾਰੀ 

ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਜਾਲ ਿਵਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਾ ਦਾ ਏ ਉਸੇ ਤਰ  ਰੱਬ ਵੀ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦਾ 

ਿਨਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਿਦਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸਨ , ਦੌਲਤ , ਿਹਰਸ  ਤੇ ਹਕੂਮਤ  ਦਾ ਦਾਣਾ 

ਿਖਲਾਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਨ  ਨੰੂ ਇਸ ਚਗੋਾ ਚੁਗਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਏ। 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ  ਰਾਹ  ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਪਿਹਲਾ ਿਕੱਸਾ "ਲੈਲਾ 

ਮਜਨੰੂ" ਦਾ ਏ, ਇਹ ਸੱਤਵ  ਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੰਧ ਿਵਚ ਇਹ ਦਾਸਤ  

ਚਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਾਸਤ  ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਏ। ਲੈਲਾ ਇਕ ਚੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਸ 

ਇਬਨ-ਏ-ਮਲੂਵੀ ਇਕ ਮਾਲਦਾਰ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਅੱਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੋਵ ਇਕ ਮਦਰਸੇ ਿਵਚ ਪੜਦ ੇਸਨ।  

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਵਾਲ  ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਮੱੁਢ ਇਥ ਹੀ ਬੱਝਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਮਾਜ ਨ ਇਨ  ਦੋਵ  ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ 

ਿਦੱਤਾ। ਲੈਲਾ ਤ ੇਕੈਸ਼ ਦ ੇਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ  ਲੋਕ  ਤੀਕ ਅਪੜਨ ਪਾਰ ਲੈਲਾ ਦ ੇਿਪਓ ਨ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ 

ਤ ਲੈਲਾ ਨੰੂ ਮਦਰਿਸ  ਉਠਾ ਿਲਆ। ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਏ ਲੈਲਾ ਦੇ ਿਵਛੋੜ ੇਨ ਮਜਨੰੂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਉਹ ਲੈਲਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਨਕਿਲਆ ਪਰ ਲੈਲਾ ਨਾ ਿਮਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੰੂ ਕੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਨੰੂ ਆਖਣ 

ਲੱਗ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਥਲ  ਿਵਚ ਮਰ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਦੂਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰ ਝੇ ਤੇ ਝੰਗ ਿਸਆਲ  ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਿਵਚ 

ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਇਕ ਿਨਵੇਕਲਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਧੀਦੋ ਰ ਝਾ, ਹੀਰ ਦ ੇਹੁਸਨ ਦਾ ਅਸੀਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਏ ਤੇ 



ਘਰਬਾਰ, ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਾਕ ਬਣ ਜ ਦਾ ਏ। ਹੀਰ ਦ ੇਇਸ਼ਕ ਿਵਚ ਉਹਨ 

ਬਾਰ  ਸਾਲ ਮੱਝ  ਚਰਾਈਆਂ, ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ, ਜੋਗ ਿਲਆ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਏਸ ਦਾਸਤਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲਾਪ ਮੌਤ 

ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਹੋਇਆ। ਸੱਸੀ ਪੰੁਨੰੂ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੰੂ ਤੇ ਹੀਰ ਰ ਝਾ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨ  ਨੰੂ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ  

ਪੜੀਏ ਤ  ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਏ ਸ਼ਾਇਰ ਨ ਸਾਨੰੂ "ਇਸ਼ਕ-ਏ-ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ" ਤੇ "ਇਸ਼ਕ-ਏ-ਹਕੀਕੀ "ਦਾ ਪਾਠ 

ਪੜਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਦਾਸਤਾਨ  ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨ ਿਜਹਦ ੇਿਵਚ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ 

ਿਕੱਸੇ ਨ ਜ ੋਮਰ ਕੇ ਵੀ ਿਜ ਦ ੇਪਏ ਨ। 

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਜੂਾ ਰੰਗ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਏ। ਹਕੀਕਤ ਰੱਬ ਏ। ਰੱਬ ਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਤ ੇਪੇਮ ਕੋਈ ਨਹ । 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਿਵਚ ਫ਼ਨਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਏ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਿਖ਼ਲਾਜ ਵ ਗ ਅਨੱਲ ਹੱਕ ਦਾ 

ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਾ ਏ (ਮਨਸੂਰ ਿਖ਼ਲਾਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਫ਼ਨਾ ਫ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੀਕ ਅੱਪੜੇ। 

ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨ ਇਨ  ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਹਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਤਲਵਾਰਾ ਤੇ ਟੰਗੀ ਗਰਦਨ ਿਵਚ ਵੀ ਅਨੱਲ ਹੱਕ 

ਯਾਨੀ ਮ ਰੱਬ ਹ  ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ ਸੀ) ਅਗਲੇ ਿਮਿਸਿਰਆਂ ਿਵਚ ਿਫ਼ਰ ਿਸ਼ਕਵੇ ਦਾ ਰੰਗ ਏ ਿਜਨ  ਿਵਚ 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਰੱਬ ਨੰੂ ਿਦਲ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਸੁਣ ਦ ੇਨ ਿਜਵ 

ਅਸ  ਸੜ ਗਏ ਿਵਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ, 

ਲਾਗ ੇਵਸਿਦਆਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸੇਕ ਤੈਨੰੂ। 

ਰੱਬ ਪਾਲਣਹਾਰ ਏ। ਉਹਦੇ ਤ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੜ ੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ? ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਵੀ 

ਇਹੋ ਿਗਲਾ ਕਰਦੇ ਨ ਪਈ ਅਜ਼ਲ  ਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੀਦ ਲਈ ਤੜਪ ਿਰਹਾ ਏ ਪਰ 

ਉਹ ਰੱਬ ਿਜਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਿਵਚ ਵਸਦਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੜਪ ਤ ਕਾ ਬੇਿਨਆਜ਼ 

ਏ। ਅਸ  ਜਾਣਦੇ ਹ  ਬੇਿਨਆਜ਼ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕ ਵਿਡਆਈ ਏ ਿਜਸਨੰੂ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀ 

ਅਦਾ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। 



ਿਕਸੇ ਛੰਨ  ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਖੋਪਰੀ ਦਾ 

ਤੂੰ  ਬੁਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਛੁਹਾਇਆ ਨਾ। 

ਿਕਸੇ ਿਦਲ ਦਾ ਰ ਗਲਾ ਪਲੰਘ ਡਾਿਹਆ 

ਤੇਰੇ ਨਾਜ਼ ਨੰੂ ਨ ਦਰ  ਆਈਆ ਂਨਾ। 

ਿਕਸੇ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ 

ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨ ਪਾਈਆਂ ਨਾ। 

ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਿਮੱਥੇ ਚਟਾਕ ਪੇ ਗਏ 

ਅਜੇ ਰਿਹਮਤ  ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨਾ। 

ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ ਤਿੇਰਆਂ ਰੋਿਸਆਂ ਨ 

ਫੂਕ ਸੱੁਿਟਆ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇਰੀ। 

ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਅਜੇ ਨਾ ਤੂੰ  ਘੁੰ ਡ ਚਾਇਆ 

ਖ਼ਬਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਏ ਮੂੰ ਹ ਿਵਖਾਈ ਤੇਰੀ 

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੰੂ ਫ਼ਨਾ ਕਰਨ ਤ ਸ਼ੁਰ੍ੂ ਹੁੰ ਦਾ ਏ। ਆਿਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਸ ਨੰੂ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾ ਦਾ ਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੰੂ ਮਨਾ ਦਾ ਤੇ ਿਰਝਾ ਦਾ ਏ। ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਦ ੇ

ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਯਾਨੀ ਿਪਆਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਿਦਲ ਦਾ 

ਰੰਗੀਨ ਪਲੰਘ ਡਾਹ ਕੇ ਨਾਜ਼  ਨਖ਼ਿਰਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਿਦਲ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਨਾਣਾ ਹੋਵੇ, 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਹੋਰ  ਕੋਲ ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹ । ਏਸ ਬੰਦ ਿਵਚ ਵੀ ਅਜ਼ਲੀ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀ ਿਸਕ,  ਸਧਰ ਤੇ 

ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਿਗਲੇ ਨ । ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ: 

ਮਿਤ ਿਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਿਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਣੀ ॥ 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥  



ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ਚੰਮ (ਚਮੜਾ ਯਾ ਿਪੰਡੇ ਦਾ ਮਾਸ ਏ) ਦੀਆਂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਬਨਾਣਾ ਤੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਬ ੇਪਵਾਹ ਹੋਣਾ ਦ ੋਉਲਟ 

ਅੰਗ ਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਏ ਿਕ ਆਿਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਿਜਸਮ ਦੀ ਖੱਲ ਨਾਲ ਮਿਹਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮ  

ਲਈ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਬਣ ਦਾ ਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜਣ ਬੇ-ਪਵਾਹ ਨੰੂ ਆਿਸ਼ਕ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੋਮ ਨਹ  

ਕਰਦੀ।  ਿਕ  ਜੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਮਿਹਬੂਬ ਏ ਜੀਹਨ ਏਸ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇ ਮੱੁਢ ਤ ਅੱਜ ਤੀਕ ਘੁੰ ਡ ਨਹ  ਚੁੱ ਿਕਆ। 

ਉਹ ਿਕਸੇ ਇਕ ਰੂਪ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹ  ਸਗ ਏਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲੁਿਕਆ 

ਹੋਇਆ ਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਿਬਆ ਂਤ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹ  ਿਲਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ 

ਵੀ ਆਪਣ ੇ ਿਸਰਨਾਵ ਵ ਗ "ਅਣਿਡੱਠੀ" ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੀ ਏ ਤੇ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਿਜਹਾ 

ਸਾਗਰ ਜਾਪਦੀ ਏ ਿਜਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹ । 

ਖ਼ਬਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਏ ਮੂੰ ਹ ਿਵਖਾਈ ਤੇਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਨੰੂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਏ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨ ਇਥੇ। ਮੰੂਹ ਿਵਖਾਈ 

ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਕ ਰੀਤ ਏ ਿਜਹਦੇ ਿਵਚ ਨਵ  ਨਵੇਲੀ ਵਹੁਟੀ ਨੰੂ ਘੁੰ ਡ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ 

ਿਦੱਤੇ ਜ ਦ ੇਨ। ਏਸ ਰਸਮ ਨੰੂ ਿਨਭਾਵਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੀਆ ਂਦੀ ਨਵ  ਹਯਾਤੀ ਸ਼ੁਰ੍ੂ ਹੰੁਦੀ ਏ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

ਰੱਬ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੱੁਲ ਨਾ ਰਵੇ 

ਉਦ ਆਿਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਭ ਤ ਚੀ ਪੌੜੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਵੀ ਉਥ ੇਸੱਚੇ ਆਿ ਕ  ਦੀ 

ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਮਾਣਦੇ ਨ।  

ਨਜ਼ਮ ਮੱੁਢ ਤ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਿਨਰੇ ਅੱਖਰ  ਤੇ ਿਮਸਿਰਆਂ ਦਾ ਜੜੋ ਤੋੜ ਨਹ , ਸਗ ਇੱਕ ਸਾਿਲਕ ਲਈ 

ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਿਜ਼ਲ  ਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਕੀਰ ਲਈ ਫ਼ ਰ ਦੀ ਰਾਹ ਏ। ਅਖ਼ੀਰਲੇ 

ਿਸ਼ਅਰ  ਿਵਚ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰ  ਦੀ ਦੱਸ ਪਦੀ ਏ । 



ਹੁਣ ਿਕਸ ਥ  ਆਪ ਛੁਪਾਈਦਾ। 

ਿਕਤੇ ਮੱੁਲ  ਬ ਗ ਬੁਲ ਦ ੇਹੋ। 

ਿਕਤੇ ਸੰੁਨਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਸ ਦੇ ਹੋ। 

ਿਕਤੇ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। 

ਿਕਤੇ ਿਮੱਥੇ ਿਤਲਕ ਲਗਾਈਦਾ। 

ਹੁਣ ਿਕਸ ਥ  ਆਪ ਛੁਪਾਈਦਾ। 

ਧਰਮ  ਦੀ ਵੰਡ ਨ ਇਨਸਾਨ  ਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਭੁਲੇਿਖਆ ਂ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਵੰਡ ਮੁਕਾ ਕੇ 

ਇਨਸਾਨ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ ਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਕੋ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਿਗਆ ਜਾਵੇ । ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨ ਵੀ 

ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਗ ਹ ਵਧਾਏ ਨ। 

ਜੇ ਤੂੰ  ਮੰੂਹ ਤ ਜ਼ੁਲਫ਼  ਹਟਾ ਦੇਵ 

ਿਬੱਟ-ਿਬੱਟ ਤੱਕਦਾ ਕੱੁਲ ਸੰਸਾਰ ਰਿਹ ਜਾਏ। 

ਰਿਹ ਜਾਏ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਸੰਖ ਫਿੜਆ 

ਬ ਗ ਮੱੁਲ  ਦੇ ਸੰਘ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹ ਜਾਏ। 

ਪੰਡਤ ਹੁਰ  ਦਾ ਰਿਹ ਜਾਏ ਸੰਧੂਰ ਘੁਿਲਆ। 

ਜਾਮ ਸੂਫ਼ੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਿਤਆਰ ਰਿਹ ਜਾਏ। 

ਕਲਮ ਢੈਹ ਪਏ ਹੱਥ ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ ਦੀ 

ਮੁਨਕਰ ਤੱਕਦਾ ਤਰੇੀ ਨੁਹਾਰ ਰਿਹ ਜਾਏ। 

ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੇ ਖੱੁਲਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇਈ ਂ

ਸਾਡਾ ਿਨਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੁੱ ਕ ਜਾਵੇ। 



ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦਾ ਸ ਝਾ ਿਪਆਰ ਹੋਵੇ 

ਝਗੜਾ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੱੁਕ ਜਾਵੇ। 

ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਿਵਚ ਜ਼ੁਲਫ਼  ਦੀਆ ਂਗੁੰ ਝਲ , ਮੰੂਹ ਤ ਜ਼ੁਲਫ਼  ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦਾ ਸ ਝਾ ਿਪਆਰ 

ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਿਮਲਦੀ ਏ। ਨਜ਼ਮ ਬਹੁ ਥਾਵ  ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਮਾਹੀ ਦੀਆ ਂ

ਜ਼ੁਲਫ਼  ਦੇ ਕੰੁਡਲ਼ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਲੋਕ ਗੀਤ  ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਿਮਲਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ "ਮੰੂਹ ਤ 

ਜ਼ੁਲਫ਼  ਹਟਾਵਨ" ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਏ? ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਏ ਿਜਹੜੀ ਅਜ਼ਲ  ਤ 

ਆਿਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨ। ਰੱਬ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨ ਤੂਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ 

ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੱਬ ਦ ੇਨੂਰ ਦੀ ਤਜਲੀ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ 

ਹੋ ਿਗਆ। (ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਸਨ ਉਨ  ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਲਈ ਿਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੂਰ 

ਦੀ ਤਜਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ) ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਵੀ ਰੱਬੀ ਪੀਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੰਡ ਿਸਰ ਤੇ ਚੁੱ ਕ  ਅਖ਼ੀਰ 

ਉਸ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਦ ੇਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਬਣ ਜ ਦ ੇਨ। ਆਖਦੇ ਨ ਰੱਬਾ 

ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਹਨਰੇ ਮੱੁਕ ਜਾਵਣਗ।ੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਚਾਨਣ ਕੁਲ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਇਕ ਿਮਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਬੱਟ-ਿਬੱਟ ਤੱਕਦਾ ਕੱੁਲ ਸੰਸਾਰ ਰਿਹ ਜਾਏ 

“ਿਬੱਟ-ਿਬੱਟ” ਤੱਕਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਏ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 

ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਪਲਕ  ਝਪਕਣ  ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦ ੇਿਲਸ਼ਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੇ 

ਸਿਹਰ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਲਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਦਰ  ਿਵਚ ਸੰਖ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਧ ਿਵਚਕਾਰ 

ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਏਗੀ।"ਸੂਫ਼ੀ"ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ  ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤ ਪਾਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤਰੁਦਾ ਏ ਤੇ "ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ"ਿਜਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ ੇਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ 

ਝਲਕ ਵੇਖ ਮਜਨੰੂ ਵ ਗ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਿ ਕ  ਦੀ ਤਲਬ ਦੀਦ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। 



"ਮੁਨਕਰ" ਿਜਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤ ਕਾ ਇਨਕਾਰੀ ਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ "ਨੁਹਾਰ" ਨੰੂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹ 

ਜਾਵੇਗਾ। "ਨੁਹਾਰ" ਇਥੇ ਰੰਗ, ਰੂਪ ਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਏ। 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਅਜ਼ਲ  ਤ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ 

ਜ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤ  ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਸਕੂਨ ਤੇ ਿਪਆਰ ਪੀਤ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। 

ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਸੰਧੂਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦ ੇਸੰਖ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕੋ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣਾਈ ਦਵੇੇਗੀ। ਸਭ 

ਇਕ ਰੱਬ ਤੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦ ੇਿਪਛਲੱਗ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਮੱੁਕਦੀ ਇਹ ਪਈ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ  ਦੀ ਰੀਤ, ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ , ਧਰਮ  

ਮਜ਼ਹਬ  ਦੀਆਂ ਵੰਡ , ਸਾਿਲਕ ਤ ੇਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਿਜ਼ਲ , ਆਿ ਕ  ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤ ਘ, ਰੱਬ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਦੀ 

ਿਸਕ ਤ ੇਸਧਰ ਤ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਿਮਸਾਲ ਏ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਸਾਨੰੂ ਇਹ 

ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਏ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੱਕ ਏ, ਹੱਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਰੱਬ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੰੂ 

ਪਾਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਦੀਆਂ ਰੀਤ  ਰਸਮ  ਿਵਚ ਬੱਝ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਹਦ ਨੰੂ ਿਸਆਣੇ। ਇੰਝ ਧਰਮ  ਦੀ ਵੰਡ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਚਾਰਕ 

ਬਣੇ। ਇਹੋ ਸਬਕ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ  ਸਾਡੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ  ਪੜਾਇਆ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਪਛੋਕੜ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਹੋਰ  ਨ ਕੀਤੀ।  
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