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ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਵਿਤ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ‘ਵਹੀ ਖਾਤਾ’
ਅਵਿਐਨ ਤੇ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ (ਡਾ.)*
ਡਾ. ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿ ਇਕ ਜਾਵਣਆਂ ਪਛਾਵਣਆਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ
ਆਲੋਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਕਵਵਿੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਸਦੇ ਿਾਰ ਕਾਵਵ-ਸਿੰਗ੍ਰਵਹ – ਇਸਤੋੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ, ਨਿੰਗ੍ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਗ੍ਨ ਿੋਲਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ - ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਹੋ ਿੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਕਵਵਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋੋਂ ਹੀ ਪੈੋਂਦੀ
ਹੈ ਜਦੋੋਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਵਿੋੋਂ ਗ੍ੁਜ਼ਰ ਵਰਹਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਵਵਤਾਵਾਂ
ਵਵਿ ਵਦਖਾਈ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਵਵਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਦੋੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋੋਂ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਵਵਿ ਭਾਵੁਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾ ਵਵਿ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੌਵਿਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ
ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਉਸਦੀਆਂ ਆਲੋਿਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਵਿੋੋਂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਭਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਦੇ ਿਿੰਗ੍ੇ-ਮਾੜੇ ਤੇ ਔਖੇ ਲਮਵਹਆਂ
ਵਵਿੋੋਂ ਗ਼ੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਕ ਸੁਤਤ
ਿੰ ਰ ਸੋਿ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕਾ ਵਜੋੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
‘ਵਹੀ ਖਾਤਾ’ ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਅਤਮ ਕਥਾ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਉਹ ਵਵਿਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਿ
ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਜੁਗ੍ਤ ਰਾਹੀੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਸ ਸਾਵਹਤ ਰੂਪ ਵਵਿ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਬਉਰਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀੋਂ ਕਰਦਾ ਸਗ੍ੋੋਂ ਪੁਨਰ ਵਸਰਜਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰ ਵਸਰਵਜਆ ਹੋਣ ਕਰ
ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਵਹਤ ਵਵਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . . . ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਆਪ-ਹਿੰਢਾਏ ਅਤੇ ਭੋਗ੍ੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ
ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿ ਲੇਖਕ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਦੀ ਵਵਸ਼ਾਲ ਵਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਵਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੋਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿੰਦਰਲੇ ਨੂੰ
ਉੱਤਮ-ਪੁਰਖ ਵਵਿ ਵਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਇਕ ਝਰੋਖਾ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀੋਂ ਅਸੀੋਂ ਵਕਸੇ ਮਹਾਨ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਅਿੰਦਰ ਝਾਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” 1
ਉਪਰੋਕਤ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਮਹਣੇ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀੋਂ ਡਾ. ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਰਿਨਾ ‘ਵਹੀ ਖਾਤਾ’ ਦਾ
ਅਵਿਐਨ ਤੇ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਰਿੱਵਖਆ ਹੈ ਵਜਸਦਾ
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ਭਾਵ ਹੈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਾਂ ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ। ਇਸਦੇ ਵਸਰਲੇਖ ਤੋੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਦਾ
ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਵਿ ਆਪਣੇ ਬਿਪਨ ਤੋੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਿੰਵਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ
ਵਜਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿ “ਡਾ. ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋੋਂ ਹਟਵੀੋਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਵਿ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਵਰਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਢਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇੋਂ ਹੀ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ
ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੁਿੱਠ ਨਹੀੋਂ ਵਦਿੱਤੀ। ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਆਪਣੀ
ਰਿਨ-ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾ ਇਸ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਵਕਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।”2
ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਵਿ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖਰੇ ਵਸਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਇਿੰਜ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਮਹਣੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਲੜੀ ਵਾਰ ਰੂਪ ਵਵਿ ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੋਂ ਇਸ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜਹਵਦਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੰਤ ਤਕ ਇਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕ, ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾ ਦੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਵਵਿ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਵਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਕਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਦੁਖਦ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁਦ
ਿੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋੋਂ ਉਹ ਵਕਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਵਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉੋਂ ਅਸੀੋਂ
ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਰਿਨਾ ਰੌਿਕਤਾ ਪਿੱਖੋੋਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਾਵਹਤਕ ਮੁਿੱਲ ਵਵਿ ਵਾਿਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਬਿਪਨ ਤੋੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਪਨ ਵਵਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ
ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋੋਂ ਗ੍ੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੋਂ ਹੀ ਵਨਤਨੇਮ ਨਾਲ
ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ। ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੜਹਾਈ ਵਵਿ ਵੀ ਅਿੱਵਲ ਰਵਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਨਹਾਂ ਸਭ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵਿ, ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਵਣਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਬਿਪਨ
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ‘ਮਾਈ ਬਲਕੀ’ ਵਜਸਦੇ ਇਕ ਥਿੱਪੜ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਦੀ
ਵਸਮਰਤੀ ਵਵਿ ਉੱਕਰ ਗ੍ਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿ “ਇਸਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ
ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਕਸੇ ਬਿੰਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਵਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀੋਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ। ਬਲਾਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਵਿ ਆਤਮ
ਸਮਰਪਨ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਅਿੰਸ਼ ਬੀਜ ਵਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹੇ । ਬਲਾਕੀ ਦੇ ਉਸ ਥਿੱਪੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋੋਂ ਅਗ੍ਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਿੁਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ।”3
ਲੇਖਕਾ ਦਾ ਬਿਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜਗ੍ਿੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿ ਬੀਵਤਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਰ ਯਾਦਾਂ ਇਨਹਾਂ
ਗ੍ਲੀ-ਮੁਹਿੱਲੇ ਵਵਿਲੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ
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ਇਕ ਖਾਸ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਵਜਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਿੂਿੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾ ਵਬਤਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਿੰਗ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ
ਘਰ ਆਉੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਿੂਿੋ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ
ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਸਦਾ ਪਰਭਾਵ ਉਸਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰ ਵਰਹਾ।
ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿ :
“ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅਜੀਬ ਵਜਹੀ ਰਵਹਣ ਲਿੱਗ੍ੀ। ਮੈੋਂ ਗ੍ਵਾਿੀ ਗ੍ਵਾਿੀ ਵਫਰਨ ਲਿੱਗ੍ੀ ਭਾਵੇੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀੋਂ ਸੀ ਵਕ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਕ ਕੋਈ ਗ੍ਿੰਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। . . . ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਜਹਾ ਡਰ,
ਨਫ਼ਰਤ, ਅਲਗ੍ਾਵ ਮੇਰੇ ਅਿੰਦਰ ਘਰ ਕਰਨ ਲਿੱਵਗ੍ਆ।”4
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਵਜਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗ੍ਈ।
ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਪਨ ਤੋੋਂ ਲੈਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਵਹਲੀਜ਼ ਤਕ ਪਹੁਿ
ਿੰ ਵਦਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ
ਨੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂਘ
ਿੰ ੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ੍ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ
ਮੁਿੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ ਬਿਪਨ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ੋਰ-ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਸਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ
ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਤਕ ਪਹੁਿੰਿਵਦਆਂ ਲੇਖਕਾ ਨੂੰ ਪਿੰਜਾਬੀ ਵਵਸ਼ੇ ਵਵਿ ਡੂਘ
ਿੰ ੀ ਰੁਿੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਵਸਿੰਘ
ਦੀ ਕਵਵਤਾ ‘ਬਸਿੰਤ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਵਵਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਵਹਰਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋ ਵਗ੍ਆ। ਉਸ ਨੇ
ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਵਿ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜਗ੍ਿੰਜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ
ਵਵਿ ਰਵਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਵਿੋੋਂ ਕੁਝ ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ੍ ਨਾਮ ਸਨ –ਡਾ. ਹਵਰਭਜਨ ਵਸਿੰਘ, ਹਵਰਨਾਮ, ਬਲਵਿੰਤ ਗ੍ਾਰਗ੍ੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਸਿੰਘ
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਅਿੰਵਮਰਤਾ ਪਰੀਤਮ । ਇਿੰਝ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਵਹਤਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਸਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਰਭਾਵ
ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਵਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤੋੋਂ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ. ਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵਲਆ। ਇਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵਾਹ
ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਲੋਿਕ
ਵੀ ਸਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿ ਡਾ. ਹਵਰਭਜਨ ਵਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤਰਲੋਕ ਵਸਿੰਘ ਕਿੰਵਰ, ਡਾ. ਅਤਰ ਵਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ ਵਸਿੰਘ ਸ਼ਾਵਮਲ
ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਲੋਿਨਾ ਦੇ ‘ਵਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ’ ਦੀ ਨੀੋਂਹ ਰਿੱਖੀ ਵਜਸ ਵਵਿ ਅਿੱਗ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਵਿਆਪਕਾਂ
ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਵਗ੍ਆ। ਲੇਖਕਾ ਇਸ ਨਵੇੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ :
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“ਇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਸਰਫ਼ ਅਸੀੋਂ ਪਿੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੜਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਵੇੋਂ ਲਗ੍ਦਾ ਵਕ ਵਜਵੇੋਂ ਇਕ ਛਿੱਪੜ ਵਵਿੋੋਂ ਵਨਕਲ
ਕੇ ਸਮੁਿੰਦਰ ਵਵਿ ਆ ਗ੍ਏ ਹੋਈਏ। ਵਵਸ਼ੇ ਤੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਡੂਿੰਘਾਈ ਹੀ ਇਿੰਨੀ ਵਸੀਹ ਸੀ।”
ਲੇਖਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਹਵਰਭਜਨ ਵਸਿੰਘ ਦੇ ਅਵਿਆਪਨ ਤੋੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਵਤ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼
ਅਵਿਆਪਕ ਬਣ ਗ੍ਏ। ਡਾ. ਸਾਵਹਬ ਉੱਿ ਪਾਏ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ ਸੋ ਲੇਖਕਾ ਦਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਤੋੋਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਣਾ
ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੋਂ ਕਵਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਇਹ ਰੁਿੀ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗ੍ਈ। ਬਾਦ ਵਵਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀਐੱਿ.ਡੀ.
ਵੀ ਡਾ. ਹਵਰਭਜਨ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਰਵਹਨੁਮਾਈ ਅਿੀਨ ਕੀਤੀ। ਐਮ.ਏ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਵਵਦਾਇਗ੍ੀ ਸਮੇੋਂ ਡਾ. ਸਾਵਹਬ ਵਲੋੋਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀੋਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਸਨ - “ਬਿੱਿੀਓ, ਮੈੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਦਿੰਦਾ
ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਵਵਿ ਕਦੇ ਕਵਵਤਾ ਨਾ ਵਲਖਣੀ ਪਵੇ” 5 ਇਨਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਵਛਪੇ ਗ੍ਵਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਹਿਾਨ ਉਸ
ਨੂੰ ਵਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਵਬਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ੍ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ
ਨਵੇੋਂ ਵਵਕਾਸ-ਪੜਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦਰਸਾਉੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਬਰਤਾਂਤਕ ਭਾਗ੍ ਉਸਦੇ ਅਵਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਵਿਤ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਬਆਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਨਿੱਕੀਆਂ ਵਨਿੱਕੀਆਂ ਪਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਲਆ ਹੈ।
ਪੀਐੱਿ. ਡੀ ਕਰਨ ਸਮੇੋਂ ਲੇਖਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਖਰੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ। ਉਸਦਾ ਮਨਭਾਉੋਂਦਾ ਵਵਸ਼ਾ ਸੀ ਅਿੰਵਮਰਤਾ ਪਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਵਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਵਸ਼ਾ ਵਮਵਲਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਵਸਿੰਘ ਕਾਵਵ ਦਾ ਰੂਪ -ਵਵਵਗ੍ਆਨਕ
ਅਵਿਐਨ। ਇਸ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਰਿਨਾ ਦੇ ਪਾਠ ਵਵਿ ਇਕ ਵਦਲਿਸਪ ਉਲੇਖ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਨਗ੍ਰਾਨ (ਡਾ. ਹਵਰਭਜਨ ਵਸਿੰਘ)
ਨੇ ਜਦੋੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਿੱਵਛਆ “ਵਕਹੜੇ ਵਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਿਾਹੁਿੰਦੀ ਐੋਂ ਵਡਗ੍ਰੀ?” ਮੈੋਂ ਅਿੰਵਮਰਤਾ ਪਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ
ਤਲਖੀ ਵਵਿ ਆਉੋਂਦੇ ਬੋਲੇ ਵਕ ਅਿੰਵਮਰਤਾ ਉੱਪਰ ਵਡਗ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਅਿੰਨਹੇ ਖੂ ਹ ਵਵਿ ਵਿੱਟੇ ਮਾਰਨਾ।”6 ਪਰ ਡਾ.
ਹਵਰਭਜਨ ਵਸਿੰਘ ਵਲੋੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵਵਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਲੇਖਕਾ ਨੂੰ ਅਕਾਦਵਮਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀੋਂ ਆਲੋਿਨਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਵਮਲ ਗ੍ਈ ਵਜਸਦਾ ਮੁਿੱਖ ਲਿੱਛਣ ਸੀ ਸਾਵਹਤ ਦਾ ਰੂਪਵਾਦੀ ਅਵਿਐਨ ਤੇ
ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸਦੇ ਸਦਮੇੋਂ ਵਵਿੋੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲਿੱਗ੍ਾ।
ਹੁਣ ਲੇਖਕਾ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਿੰਮਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋੋਂ ਬਾਦ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤ ਵਿ
ਗ੍ਈ। ਪਵਰਵਾਰਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਵਨਮਨ-ਅਿੰਵਕਤ ਸਤਰਾਂ ਤੋੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
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“ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ, ਵਬਲਕੁਲ ਉਵੇੋਂ ਹੀ ਵਜਵੇੋਂ ਉਹ ਭਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਵਣਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਘਰ ਵਵਿ ਆਖਰੀ ਹੁਦ
ਿੰ ੀ ਪਰ ਮੈੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਿਲਾਉੋਂਦੀ . . .”7
ਇਸ ਤੋੋਂ ਉਪਰਿੰਤ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਵਬਰਤਾਂਤਕ ਰੁਖ਼ ਵਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਿੰਗ੍ਲੈੋਂਡ ਦੇ
ਪਰਵਾਸੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਦ
ਿੰ ੀ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿ ਸੁਲਿੱਖਣ ਵਸਿੰਘ, ਜਗ੍ਤਾਰ ਢਾਅ, ਸਾਥੀ ਲੁਵਿਆਣਵੀ ਆਵਦ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਵਰਨ ਿਿੰਦਨ ਨਾਲ ਪਵਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਨਹਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵਿੋੋਂ ਲਿੰਘਵਦਆਂ ਕਈ ਵਰਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗ੍ਰੋੋਂ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਮਨ ਵਵਿ ਘਰ ਵਸਾਉਣ
ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗ੍ ਵਪਆ ਵਜਸਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਵਵਕ ਵਬਆਨ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਵਿ ਅਿੰਵਕਤ ਹੈ :
“ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵਜਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀੋਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਨਹੀੋਂ ਵਕ ਮੈੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਵਿਆ ਨਹੀੋਂ ਸੀ। ਸੋਵਿਆ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਹਸਾਸ ਦੇ ਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘਿੰਟੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਾਂ ਵਵਿ ਵੀ ਵਿੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਵਹਸਾਸ ਦੀ ਮਵਹਕ ਨੂੰ ਮੈੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਵਖਆ
ਸੀ। ਇਕ ਮਵਹਕ ਵਜਹੀ ਮੇਰੇ ਿੌਵਗ੍ਰਦੇ ਵਵਿ ਵਖਲਰੀ ਸੀ। ਮੈੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਵਵਿ ਉੱਡੀ ਸਾਂ। ਮੈੋਂ ਵੀ ਕਿੱਿ ਦੀਆਂ ਵਿੰਗ੍ਾਂ ਦੀ
ਖਣਕ ਸੁਣੀ ਸੀ।”
ਕੁਝ ਿਾਹੇ-ਅਣਿਾਹੇ ਭਾਵੁਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਤੋੋਂ ਬਾਦ ਉਸਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਸਵਰਨ ਿਿੰਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵਗ੍ਆ।
ਇਸ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਅਗ੍ਲੇਰਾ ਵਬਰਤਾਂਤ ਲੇਖਕਾ ਦੇ
ਸਵਰਨ ਿਿੰਦਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਵਵਗ੍ੜਦੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਵਿਤ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਿਿੰਦਨ ਨਾਲ ਰਵਹਿੰਵਦਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਮਨ ਵਵਿ ਵਵਸਆ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂਿੰ ਖੇਰੂਿੰ ਹੋਣ ਲਿੱਗ੍ ਵਪਆ ਸੀ। ਵਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੰਡ ਵਵਿ ਲੇਖਕਾ ਨੇ
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਮੋਹ-ਭਿੰਗ੍ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਵਮਕ ਢਿੰਗ੍ ਨਾਲ ਅਿੰਵਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਵਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਕ ਆਤਮ-ਵਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਿਾਰ
ਸੀ। ਪਰ ਇਿੰਗ੍ਲੈੋਂਡ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਆਤਮ-ਵਨਰਭਰਤਾ ਖੁਿੱਸ ਗ੍ਈ। ਜਦੋੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਨ ਿਿੰਦਨ ਸਾਮਹਣੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ,
ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਭਿੰਗ੍ ਹੋ ਵਗ੍ਆ। ਵਮਸਾਲ ਵਜੋੋਂ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ
ਦੀਆਂ ਵਨਮਨ-ਅਿੰਵਕਤ ਸਤਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :
“ਿਿੰਦਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੰਮ ਹੀ ਲਿੱਭ ਦੇਵੋ।”
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਵਖਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, “ਤੂਿੰ ਵਕਸੇ ਕਿੰਮ ਜੋਗ੍ੀ ਨਹੀੋਂ ਹੈਗ੍ੀ”
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“ਵਕਊ?”
“ਆਪਣਾ ਵਜਸਮ ਦੇਖ, ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਦੇਖ, ਮੈਨੂਅਲ ਕਿੰਮ ਤੇਰੇ ਤੋੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀੋਂ”
“ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ”
“ਤੇਰੇ ਲਈ ਏਸ ਕਿੰਟਰੀ ਵਵਿ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ”8
ਇਨਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਵਿ ਵਵਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪਰਿਾਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ
ਪਰਗ੍ਟਾਵਾ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਿਿੰਦਨ ਭਾਵੇੋਂ ਇਕ ਪਰਗ੍ਤੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ਪਰ ਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੂੜਹੀਵਾਦੀ ਸੋਿ
ਦਾ ਿਾਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਿੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਉਸਦੇ ਅਵਿੇਤਨ ਵਵਿ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਗ੍ੀਰਦਾਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਸਵਰਨ ਿਿੰਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਸੁਭਾ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਮਨ ਵਸੇ ਹੋਏ ‘ਮਾਂ ਬਣਨ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀੋਂ ਹੋਣ ਵਦਿੰਦਾ। ‘ਵਹੀ ਖਾਤਾ’ ਰਿਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਬਆਨਦੀਆਂ ਹਨ:
“ਮੈੋਂ ਤਾਂ ਸੋਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਵਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗ੍ੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਜਵੇੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਵਿ ਜਾ ਵਡਿੱਗ੍ੇ ਹੋਣ। . . . ਮਾਂ ਬਣਨ
ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ; ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਮਾ ਹੁਦ
ਿੰ ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸੁਿੱਖ ਔਰਤ ਲਈ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀੋਂ। ਿਿੰਦਨ ਸਾਵਹਬ ਮਸੋਸੇ ਹੋਏ ਮੂਹ
ਿੰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, “ ਏਸ ਮੁਲਕ ਵਵਿ ਬਿੱਿੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਫਾਇਦਾ ਨਹੀੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀੋਂ . . .” 9
ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕਾ ਦੀ ਨਾਰੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦੀ ਉਸ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਹਸਾਸ ਤੋੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮਿੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ,
ਨਾ ਿਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗ੍ਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਿੂਰੇਪਨ ਦਾ ਡੂਿੰਘਾ ਅਵਹਸਾਸ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਵਿ
ਸਦੀਵੀ ਮਨੋਸਿੰਤਾਪ ਬਣ ਕੇ ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਮਾਵਜਕ ਵਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਵਿਲੇ
ਮਨੁਿੱਖੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਅਿੰਵਤਮ ਭਾਗ੍ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਸਿੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀੋਂ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਹਲੋੋਂ
ਪਵਹਲ ਉਹ ਬਿਪਨ ਤੋੋਂ ਗ੍ਰਵਹਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਕਾਰਣ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ
ਰਾਹ ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇੋਂ ਪੜਾ ਤੇ ਅਪੜ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਤਮ-ਵਨਰਭਰ ਹੋਕੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ
ਆਪਣੀ ਨਵੀੋਂ ਪਵਹਿਾਣ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਵਿ ਜੁਟਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਬਰਤਾਂਤ ਵਵਿ ਇਕ ਅਵਜਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਰੀ

7

ਦਾ ਵਬਿੰਬ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉੋਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਰੂੜਹੀਵਾਦੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦਾ ਸਿੰਤਾਪ ਭੋਗ੍ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਨੂੰ ਸਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਆਵਾਸ-ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਗ੍ੇੜ
ਵਵਿ ਫਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮਾਨਵਸਕ ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਨੂੰ ਵਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਿੌਵਗ੍ਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਿੰਘਣਾ
ਿਾਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਾਰੀ ਿੇਤਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪਵਹਿਾਣ ਕਰਾਉੋਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਵਵਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮਿੰਨ ਕੇ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਿਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਵਿ ਉਹ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਿੰਬਿੰਿਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਵਬਆਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਿੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਵਦਖਾਈ ਵਦਿੰਦੀ
ਹੈ।
ਸਮੁਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਡਾ. ਦੇਵਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਸਵੈ -ਜੀਵਨੀ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨਵਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਮਾਵਜਕ ਵਵਵਸਥਾ ਵਵਿ ਨਾਰੀ ਹੋੋਂਦ ਦੇ ਯਥਾੲਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵਜਹੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਵਦਿੱਲੀ ਵਲੋੋਂ ਇਸ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਵਾਰਤਕ ਸਨਮਾਨ ਵਦਿੱਤਾ
ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਾਵਹਤਕ ਉਤਵਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ।
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