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‘ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ’ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ
ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ

ਿਸਰਿਜਆ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ, ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ,

ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਿਫਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜੋ ਸੀ, ਸਵੈ ਦੀ
ਪਿਹਚਾਣ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਸੀ , ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਿਹਚਾਣ ਬਨਾਉਣ
ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ
ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਚਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਿਹਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਿਵਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ
ਿਕਸੇ ਤਾਅਰੂਫ਼ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਿਵਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ‘ਚ ਿਸਰਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਜਤ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਜਉਂਦੀ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਕਿਵਤਰੀ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਲਖੀਆਂ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਿਹਰ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ
ਲਾਹੌਰ ਿਵਖੇ ਗੁਜ਼ਿਰਆ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ
ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਸਾਿਹਤ ਿਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ‘ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ’ ਰੱਿਖਆ , ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ :

“ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਿਚਲਕਦੀ ਚਮਕਦੀ ਸਚਾਈ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਸਵੈ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਹੁਨਰੀ
ਮਾਿਧਅਮ। ਪਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ – ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ
ਯਥਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।”.........ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠਕ, ਪਾਤਰਾਂ ਿਵਚੋਂ ਮੂਹ
ੰ ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਆਸਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ
ਿਦਲਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲਨਤੋਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਿਚਤਵਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਾਠਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਇੱਕੋ ਤੇ
ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਮੂਹ
ੰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪਾਠਕ ਸਨਮੁਖ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵਚ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ- ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਦਿਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ। (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ, 100)

ਅਿਸਸਟੈਂਟ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਿਦੱਲੀ।
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ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਵੈਜੀਵਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ’ ਿਵਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਛੁਪ-ਛੁਪਾਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਿਵਚ ਵਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵਚ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵਚ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਮੁੱਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਉਹ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦੀ ਨੌਂਵੀਂ ਛਪੀ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੇਧ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ’ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪ ਿਕੱਸਾ
ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ –

‘ਇਕ ਿਦਨ ਖੁਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਕ ਅੱਧ ਹਾਦਸਾ,
ਿਲਖਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ ਦੀ ਿਪੱਠ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀ ਜਾਏ।” ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਾਕੀ
ਿਟਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਇਜ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ ਦਾ ਉਹੀ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ –
ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਿਰਆ. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਿਗਆ....... ਿਫਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਤਰਾਂ ਿਲਖ ਰਹੀ ਹਾਂਕੁੱਝ ਇੰਝ, ਿਜਵੇਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ।” (ਰਸੀਦੀ
ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 9)
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਹੇਠ ਦੱਿਬਆ ਿਪਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਸਵੈ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਉਸਦੇ ਤਨਾਉ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ
ਵਕਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਿਵਕਸਤ ਜਾਂ ਅਿਵਕਸਤ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕਈ ਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਵਾਂ ਤੋਂ
ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਿਵਚਾਰ ਕੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵਚ ਿਨਰੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਕਲਪਣਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਿਬਰਤਾਂਤ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਸਵੈ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਿਵਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਿਬਕ
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਵੈ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਬਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਿਪੱਛਲਝਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਪਰ੍ਗਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਂਈ ਸੀ । ਜੋ ਖੁੱਲਹ੍ ਜੋ
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ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਕ ਐਸੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ :

“ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਮੂਹ
ੰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਿਹਰਖ ਦੇਿਖਆ – ਦਸਾਂ ਕੁ ਵਿਰਹ੍ਆਂ ਦੀ ਸਾਂ। ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ ਿਵਰਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਸਾਂ। ਮੋਹ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੋਵੇਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ
ਮੁਖਾਲਫ਼ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦੇ ..... ਮੈਂ ਿਵਲਕ ਪੈਂਦੀ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਂ ਿਕ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ।” (ਰਸੀਦੀ
ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 11)
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਚੰਗੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਜੋ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਸੀ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ। ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ
ਘਰ ਹੀ ਪਲੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਹ੍ਾਂ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਖੁੱਲਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਿਸਰਫ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਨ, ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਿਨਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਿਨਯਮ ਸੀ ਜੋ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ
ਇਸ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਸੁਪਨ-ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਿਲਆ
ਸੀ । ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :

“ ਇਹ ਉਹ ਿਦਨ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਿਦਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਰਹ੍ੇ ਦੋ ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵਚ
ਗੇਜ਼ਾਰ ਿਦੱਤੇ । ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ....... ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਦਨ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਿਕਲਹ੍ਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ
ਿਕਲਹ੍ੇ ਿਵਚ ਡੱਕ ਦੇਂਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਦਾ .... ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ.....
ਮੈਂ ਉਤਾਂਹ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ .... ਿਕਲਹ੍ੇ ਦਾ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਾਬਰੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਵਾਂ
ਉਲਾਰਦੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁਚ
ੰ ਸਕਦਾ....। (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ )
ਇੰਝ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਿਕਸ ਘੁਟਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਿਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁੱਲਹ੍ੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਿਵਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਹ੍ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ਾਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਖਾਿਹਸਾਂ, ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਿਸਰਜਤ ਕਰਦੀ
ਹੋਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ:
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“ਪਰ ਸੋਲਹ੍ਵੇਂ ਵਰਹ੍ੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਿਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਮੇਰੇ
ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਸਿਹਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਹ੍ਾਂ ਹੋ ਕੇ ਿਕਸੇ ਬੂਹੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ..... ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ
ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਿਕ ਬੀਤੇ ਵਿਰਹ੍ਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੀ
ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਿਭਆਨਕ ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਹਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ , ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਕੰਠ
ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭੋਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਿਫਕਰਾ ਆ ਖਲੋਵੇਗਾ....।” (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 17-18)
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਲਹ੍ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਿਜੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਉਹ ਚਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਰਿਹਣੀ-ਬਿਹਣੀ, ਮਾਂ
ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ੍ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਿਜਊਣਾ ਪੈ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ
ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਰੋਸ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਿਬਆਨਦੀ ਹੈ :

“ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਿਜਸ ਸ਼ਾਿਜ਼ਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਲਹ੍ਵਾਂ ਵਰਹ੍ਾ ਿਕਸੇ ਅਪਸਰਾ ਵਾਂਗ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਾਿਜ਼ਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਾਿਜ਼ਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਵਰਹ੍ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੈ ।
ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਲਾਹ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਾਂਗ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਿਵਚ ਉਮਰ
ਅਕਾਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚੈਨ ਦਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਟਕਣ ਦੀ ਬੇਚਨ
ੈ ੀ ਦਾ ਸਰਾਪ
ਪਾਇਆ ਹੈ.....। (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 18)
ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਿਹਲੀਜ ‘ਤੇ ਪੈਰ
ਧਰਿਦਆਂ ਤੇ ਇਕ ਅਣਚਾਹੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਬੰਨਹ੍ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਿਜਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਚੜਹ੍ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸੋਚ
ਬਗਾਬਤੀ ਹੋ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਦਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੂਿਲਆ। ਬਸ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਮਿਰਆਦਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਢੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ’ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ
ਦਾ ਇਸ ਪਰੰਪਿਰਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਿਦਲੋਂ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ, ਇਕ
ਗ਼ੈਰ ਪਰੰਪਿਰਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਇਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਓਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵਚ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਵੀ ਸੀ। ਸਾਿਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ
ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਿੜਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਿਦਖ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵਚ ਕਰਦੀ ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ
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ਟੁਬ
ੰ ੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਇਸ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵਚ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਿਪਆਰ ਸੀ ਜੋ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਕਿਵਤਾ ‘ਜਾਇਦਾਦ’ ਵੀ ਿਲਖੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਿਪਆਰ ਸਾਿਹਰ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਬਨਹ੍ਾਂ ਿਕਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ
ਿਵਚ ਗੁਮ
ੰ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਾਿਹਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਆਪਣੀ
ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਦੇ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ-Qਮ ਜਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ
ਫਰੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ ਕਦੇ ਕੋਈ । ਇਨਹ੍ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ
ਇੰਝ ਪਰ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਵਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਦੀ
ਅਸਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਿਬਰਤਾਂਤਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਘੜੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਕ-ਿਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਾਂ । ਿਜਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਬਰਤਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ
ਪਾਉਂਦੀਆ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਬਆਨ
ਕਰਨਾ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਿਹਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਿਸਰੇ
ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਦਾ ਤੇ ਸਾਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇਮਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਰ ਤੇ
ਇਮਰੋਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਲਈ ਸੀ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਦਾ ਸੀ , ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ :

“ ਕਦੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਾਸਲਾ ਸੀ,
ਜੋ ਤੈਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਿਲਆ ਸੀ..... ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਿਪੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ
ਿਸਗਰਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬਿਹ ਕੇ ਬਾਲਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਿਵਚ ਫੜਦੀ ਸਾਂ, ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੁਹ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ....।” (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 111)
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ :

“ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਿਹਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਿਵਚ ਕਦੇ ਿਵ ਲਫ਼ਜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ । ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਹੁਸ਼ੀਨ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ....। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਹ ਹਸਰਤ ਆਈ ਿਕ ਖ਼ੁਦਾਇਆ। ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ..... ਏਸ ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਾਿਹਰ ਨੇ ਪੜਹ੍ੀ ਸੀ.....।”
(ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 111)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਾਿਹਰ ਅਤੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਦਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ
ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਿਰਸਤੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
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“ ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਲਫਜਾਂ ਿਵਚ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਸੀ , “ ਮੈਂ
ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੋਿਚਆ..... ਏਡੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਿਨੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਿਜਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਪਰ
ਸੋਿਚਆ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਿਲਬਾਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਹਣ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ.... ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਿਹਲੀਜ਼ਾਂ ਿਵਚ
ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ.... ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਿਮਣ ਿਮਣ ਕੇ ਤੁਿਰਆ
ਕਰਨਗੇ..... ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੁਖਦਾਈ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ।” (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 39)
ਇਸ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨੂੰ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਿਮਿਲਆ ਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਤੈਹ ਕੀਤਾ। ਇਮਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਕਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ ਬਲਿਕ ਇਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਉਹ ਇਮਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਸਮਾਜ ਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਸਨੂੰ
ਸਮਕਾਲੀ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪੱਿਤਰ੍ਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਬਦ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਸਿਕਆ।
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜੀਿਵਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ
ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਟ ਿਰਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਿਦਲੋ-ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਉਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ :

“ ਘਰ ਿਵਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੌਂਕੇ ਿਵਚ ਨਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਹਲੀ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਖਦੀ ਸਾਂ ਿਕ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਇਕ ਪਰਛੱਤੀ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਗਲਾਸ, ਬਾਕੀ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਗੁੱਠ
ਿਵਚ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਪਰਛੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ.....। (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 12)
ਤੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਿਹੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ।
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੇਿਖਕਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਜਦ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇਖ ਉਸ ਦਰਦ ਿਵਚ ਿਜਸ ਕਿਵਤਾ
ਦੇ ਬੋਲ ਜਨਮੇ, ਉਹ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਵਤਾ ਦੇ
ਬੋਲ ਹਨ :
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ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵਚੋਂ ਬੋਲ
ਤੇ ਅੱਜ ਿਕਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ
ਇਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਿਲਖ ਿਲਖ .....

।

ਤੇ ਿਫਰ 1984 ਦੇ ਿਸੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਦੁਖੀ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ :

“ ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰ ਿਖ਼ਜਰ ਗੁਆਚਾ.
ਸੱਭੇ ਥਾਨ ਮੈਂ ਸੁਨ
ੰ ੇ ਿਡੱਠੇ, ਿਕਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਪਈਆਂ....
ਿਕਹੜੇ ਪੱਤਣਾਂ......। (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 24)
“ਹਾਲਾਤ 1984 ਦੇ ਵੀ ਸਨ, 1947 ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਣੇ ਸਨ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਿਤਹਾਸ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਿਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਿਤਹਾਸ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ।” (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 116)
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੰਸਦ ਿਵਚ ਵੀ
ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਦੋ ਉਹ 1988 ਿਵਚ ਆਸਾਮ ਗਈ
ਿਕਸੇ ਲੇਿਖਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਇਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਠ ਿਵਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਹ੍ਾਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਿਰਕਰਮਾਂ
ਿਵਚ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਿQਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਸਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਓਸ਼ੋ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਸ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਗੁਆਣੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹੀਂ..... ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਿਫਕਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਿਫਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦ ਹੈ...... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਰਿਚਆ,
ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ – ਸਾਰ ਸੁਗੰਧ..... ਇਿਤਹਾਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਿਵਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ.....।”
(ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 127-128)
ਇਸੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ :

“ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਹੂਆ ਹੈ। ਮੂਹ
ੰ ੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਦਰਦ ਲੱਥਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ , ਹਰ ਝੂਠ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ, ਿਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂਹੋਂ ਿਨਕਲੀ.... ਗੱਲ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ।” (ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ, ਪੰਨਾ 129)
ਅੰਤ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ
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ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਰੋਧਾਂ ਤੇ ਰੋਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ
ਿਜਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਸੁਪਨਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।

