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Veena Verma Diya Kahaniyan Vich Parvasi Aurat Di Hond  
ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਦ 

(ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵੱਚ) 
vkL i;pho e"o 

nf;;N?N g'qc?;o 
gzikph ftGkr 

vhHJ/HthH ekbi, wb'N  
 

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਵਲੱਖਣ ਪਿਹਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁ ੱ ਕੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਦੋ 
ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ  ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ  ਦੇ ਮਨ  ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 

ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭ-ੂਹੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਦਰੇਵ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਵ-ੈਪਛਾਣ, ਹਦ ਤੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਨ  ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਿਜਵ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਨਵ ਵਰਤਾਰੇ, ਨਵੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਨਵ ਦਵੰਦ, ਨਵ ਿਵਰੋਧ, 
ਟਕਰਾਓ ਅਤ ੇਅਨਕ  ਹੀ ਭਖਵ ਮਸਲੇ ਿਨਵੇਕਲੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ 

ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਉਹਨ  ਨ ਉਥ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ 
ਹਰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂ ੰ  ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ  ਿਵੱਚ ਪਗਟਾਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਨ  ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਟੁ ੱਟ ਿਹੱਸਾ ਬਣੇ। 

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁ ੱ ਖ ਕਦਰ ਇੰਗਲੈਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ  ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ 
ਵੱਸਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ  ਨ ਿਜੱਥੇ ਅਚੇਤਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਥੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਿਦਆਂ ਉਹ ਥ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਸੰਗ  ਨੂ ੰ  

ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨ  ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਨੂ ੰ  ਆਪਣੇ ਗਲਪ-ਿਬੰਬਾ ਿਵੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: 

"ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਨਵ ਪਿਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਿਗਰਦੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵ  ਦੇ ਜੋ ਨਵ ਦਵੰਦ 

ਤੇ ਜੋ ਨਵ ਿਵਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਨ  ਦੀ ਪਤੀਿਕਆ ਹੀ ਨਵੀਨ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਸਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਮੁ ੱ ਕ 
ਪੇਰਨਾ ਸੋਤ ਸਾਿਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਰੋਧ ਹੀ ਪਵਾਸੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ।1 

 ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ "ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਦ" ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹ  ਪਰਵਾਸੀ 

ਔਰਤ ਦੀ ਹਦ ਨੂ ੰ  ਬਹੁਤ ਿਸ਼ਦਤ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 
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ਿਜਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਿਹ ਬਹੁਤ ਪਿਸੱਧ ਹੋ ਚੁ ੱ ਕੇ ਹਨ। 'ਮੁ ੱ ਲ ਦੀ ਤੀਵ', 'ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨੂ ੰ ਹ' ਅਤੇ 'ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ 

ਧੀ'। ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ  ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ  
ਨੂ ੰ  ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂ ੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਥੇ 
ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਅਿਜਹੇ ਪਤੀ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਚੰਤਕ ਵ ਗ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ  
ਦੇ ਦੁ ੱ ਖ ਦਰਦ  ਨਾਲ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਸ ਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨ  ਨੂ ੰ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਤਰ ਦੀ 
ਮਨਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗਿਹਰਾ ਪਭਾਵ ਪਦਾ ਹੈ। 
 ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਿਸਰਜਣ ਿਵੱਚ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਿਨਝੱਕ ਲੇਿਖਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਸਨ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾ ਨੂ ੰ  ਸੰਕੇਤ  ਿਵੱਚ ਪਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਲ ਕੇ 
ਿਬਆਿਨਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤ ਅਸਲੀਲ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹ  ਕੀਤਾ। 
 ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਛੁਿਪਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ  ਦੇ 

ਿਵਸ਼ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਿਟਤ ਘਟਨਾਵ  ਤ ਲਏ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੀਹੇ ਕੇਸ ਆ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ  ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਔਰਤ  ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ 

ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦ,ੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦ,ੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ  ਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਜਬਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਜ ਤ  ਕੀ ਸਿਭਅਕ ਕਹੇ ਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਪੂਰਬੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 

'ਰਖੇਲ', 'ਵੇਸਵਾ' ਅਤੇ 'ਵਸਤ'ੂ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੈ। ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੰਗਲਡ ਦੇ 

ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਲੰਗ-ਖੁ ੱ ਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂ ੰ  ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ 

ਹੰਢਾ ਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਨ ਿਵਆਹ ਿਪੱਛੋ ਭੋਗੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 'ਮੁ ੱ ਲ ਦੀ ਤੀਵੀ' ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਿਹ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ: 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਨ  

ਿਜਹੜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਿਹ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵ ਗ।2 

ਡਾਕਟਰ ਸੁਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ  ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 

"ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਨ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸਬੰਧ  ਦ ੇ ਘੋਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂ ੰ  ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਿਤ 

ਕਰੜਾ ਯਥਾਰਥ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਿਜਤ ਸ਼ਬਦ , ਵਰਿਜਤ ਅਨੁਭਵ  ਨੂ ੰ  ਅਿਜਹੇ 
ਪਤੀਕ  ਿਬੰਬ  ਰਾਹ  ਮਰਦ ਪਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦੁਹਰੇ ਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਬੌਖਲਾ 

ਠਦੀ ਹੈ।"3  
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 ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਦ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਕੇ ਮਰਦ  ਦੀ ਹਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹ  ਿਦਖਾਈ 
ਿਦੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ  ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥ ਦੀਆਂ 
ਔਰਤ  ਨੂ ੰ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮਰਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹ  ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ  ਿਵੱਚ ਔਰਤ  ਆਰਿਥਕ 
ਪੱਖ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨ  ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਮ ਇਸ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁ ੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹਦ ਨੂ ੰ  ਪਰਖਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ "ਤੂ ੰ  ਕੌਣ ਹੈ?" 'ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧੀ' ਸੰਗਿਹ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ 
ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਇੰਗਲਡ ਿਵੱਚ ਟੁ ੱਟਦੇ ਪਿਰਵਾਰ  ਦੇ ਤਨਾਅਗਸਤ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਤੰਨ 

ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਕਰਨ, ਬਨੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਨ ਔਰਤ ਨੂ ੰ  ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ 
ਿਨਖੇੜ ਕੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦ ਵ ਗ ਸੈਕਸ ਨੂ ੰ  ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਨਹ  ਜੋੜਦੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  
ਗੁਮਰਾਹ ਨਹ  ਹੁ ੰ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹ  ਿਕ ਿਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੰਿਡਆਂ ਦੀ ਸੇਜ 
ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ  ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਿਕਰਨ ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਨੂ ੰ  ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: 

"ਸ਼ਟਅਪ -------- ਗੈਟੋਟ ਹੋ ਜਾ ਇਥ -------------  ਿਕਰਨ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, "ਇਨਫ਼ 

ਇਜ਼ ਇਨਫ਼ ------------- ਗੈਟੋਟ ਮੈ ਨਹ  ਹੁ ੰ ਦੀ ਤੂ ੰ  ਹੋਵੇਗ  ------------ ਿਦਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ----------- 

ਗੈਟ ਆਊਟ --------।"4  

'ਨਵ  ਮਾਸ' ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਾਇਕਾ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਰ ਪਤੀ ਵੱਲ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ 
ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਪੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋ 
ਪੁ ੱ ਤਰ  ਜੈਕੀ ਤੇ ਗੈਰੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂ ੰ  ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦ 

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਉਸਨੂ ੰ  ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁ ੱ ਛਦੀ ਹੈ ਤ  ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ: 

"ਸੋਹਣੀ ਿਕੱਥ?ੇ ਮੇਰੇ ਤ  ਪਰਛਾਵ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹ  ਹੈਗੀ ਉਹ, ਪਰ 'ਨਵ  ਮਾਸ' ਤ  ਜਾਨਵਰ  ਤੇ 

ਪੰਛੀਆਂ ਨੂ ੰ  ਪਾਗਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੜੇ ਮੀਲ ਤ ਇਹਦੀ ਗੰਧ ਸੁ ੰ ਘ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਦੇ ਹਨ ------- ਇਹਦੇ 

ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼?5  

'ਮ ਕੀ ਹ ?' ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅੰਜਨਾ ਨ  ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ 
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁ ੱ ਖ ਿਵਸ਼ਾ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਆਹੇ ਗੈਰ 
ਮਰਦ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁ ੱ ਖ ਪਾਤਰ 

ਅੰਜੂ ਤੇ ਜੈਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ   ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਔਰਤ ਦੀ ਹਦ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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'ਿਬਗਾਨੀ ਅੱਗ' ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ  ਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ 
ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਗਲਡ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਉਹਨ  ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਲੋਕ  ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂ ੰ  
ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ  ਤ ਟੁ ੱਟ ਕੇ ਪਰਾਏ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੁ ੱ ਖ ਮਾਣਨ ਦੇ ਆਹਰ  ਚ 
ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। 

'ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧੀ' ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁ ੱ ਖ ਪਾਤਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤ 

ਹੀ 'ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਡ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕੇ ਸੱਚਮੁ ੱ ਚ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਗ ਭਟਕਣ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੇ ਹਟਵਾਵੀਏ ਵੱਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹ  
ਛੱਡਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਾਇਕਾ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁ ੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਣ  ਕਰਕੇ 

ਉਸ ਨੂ ੰ  ਿਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣੇ ਪਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨ  'ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧੀ' ਇੱਕ ਮੈਟਾਫ਼ਰ ਹੋ ਜੋ ਨਾਇਕਾ 
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨੂ ੰ  ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ। 

ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਿਹ 'ਮੁ ੱ ਲ ਦੀ ਤੀਵੀ' ਤੇ ਫੇਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨੂ ੰ ਹ' ਿਵੱਚ ਕੁ ੱ ਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾਰੀ 
ਮਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ  ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਿਵੱਛ ਅਿਮੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। 

ਿਜਵੇ 'ਰਜਾਈ' ਕਹਾਣੀ ਦੀ 'ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, 'ਚੁ ੱ ਪ ਕੀਤੀ' ਕਹਾਣੀ ਦੀ 'ਿਬੱਲੋ', 'ਮਿਰਆ ਚੂਹਾ' ਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ 

'ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨੂ ੰ ਹ' ਦੀ 'ਸ਼ ਤੀ' ਆਿਦ। ਇਨ  ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵ  ਹਾਲਾਤ  ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ 

ਿਜ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਚੁ ੱ ਪ ਕੀਤੀ' ਦੀ ਿਬੱਲੋ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ: 

'ਚੁ ੱ ਪ ਕੀਤੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦੇ ਸਾਨੂ ੰ । ਅਖੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹ  ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂ ੰ  ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨੀ ਐ 

ਤੇ ਤੁਸ  ਭਾਵ ਖੂਹ ਪੁ ੱ ਟਦੇ ਿਫਰੋ ------- ।6 

"ਨਹ  - ਮ ਦੇਵੀ ਨਹੀ ਹ  -------। ਆਮ ਔਰਤ ਹ  ਮ ----------। ਿਕਸੇ ਰਾਮ ਵੱਲ ਿਤਆਗੀ ਜਾਣ ਤੇ 

ਦੂਹਰੀ ਵਾਲ ਬਨਵਾਸ ਨਹ  ਕੱਟੂਗ ।"7 

 ਇਹ ਔਰਤ  ਸਰੀਰਕ ਸੁ ੱ ਖ  ਤ ਅਗ ਹ ਮਾਨਿਸਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਣ ਹਨ। ਟੁ ੱਟੇ ਹਏ ਸੁਪਿਨਆਂ 

ਦਾ ਦੁ ੱ ਖ, ਔਰਤ ਦੀ ਹਦ ਨੂ ੰ  ਛੱਲਣੀ-ਛੱਲਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 'ਰੂਮ-ਮੇਟ' ਿਵੱਚ ਰਜਨੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ: 

 "ਪਰ ਕਦ-ੇਕਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆ ਦੀ ਹੈ ਅਮਨ, ਜਦੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁ ੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਗੱਲ  ਬਾਤ  ਰਾਹ  ਸੁਆਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦ ਅੱਿਗ  ਉਸ ਨੂ ੰ  ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹ  ਿਮਲਦਾ 

ਤ  ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਟੁ ੱਟ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਮਰ ਜ ਦੈ ਿਜਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਰ ਿਗਐ।"8 

 ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਸੱਧ ਕਹਾਣੀ 'ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ' ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜਸਬੀਰ ਪਰਵਾਸ 

ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਘਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲਡ ਵਾਸੀ ਮੁ ੰ ਡੇ ਹਿਰੰਦਰ ਨਾਲ 
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ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਡ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕੇ ਹਿਰੰਦਰ ਿਬਨ  ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ ਪਤੀ-
ਪਤਨੀ ਵ ਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁ ੱ ਝ ਸਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾ 

ਜ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਕਲੀ ਹੋਣਾ, ਪਰਵਾਸਣ ਹੋਣਾ ਜਸਬੀਰ ਲਈ ਤਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਹੀ ਜਦ ਕੰਵਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ: 

"ਮਨੂ ੰ  ਨਹ  ਲੱਗਦਾ ਕੰਵਲ ਹੁਣ ਮ ਿਕਸੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹ । ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱਸਾ ਤ  ਰਾਹ  

'ਚ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਤ  ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੀ ਨਹ  ਰਹੀ। ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ  ਨ ਕਦੋ 

ਦਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।"9 

ਇਸੇ ਤਰ  ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭੋਗ ਰਹੀ ਔਰਤ ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ "ਗਲਤ ਔਰਤ"  ਿਵੱਚ ਕਦਰੀ 
ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਉਸ ਨੂ ੰ  ਿਵਆਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁ ੰ ਚ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ 

ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ  ਹੈ, ਏਜੰਟਾ ਰਾਹ  ਜਰਮਨੀ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਦਾ ਫਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ  ਨਾਲ ਜਦ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ  ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁ ੰ ਚਦੀ ਹੈ ਤ  ਹਰਜੀਤ ਉਸ ਨੂ ੰ  

ਪਛਾਨਣ ਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ: 

"ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ-? ਭਈ, ਤੁਮ ਿਕਸੀ 'ਗਲਤ ਔਰਤ' ਕੋ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ------ । ਯੇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹ  

ਹੈ।"10 

ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਿਜੱਥੇ ਮਰਦ  ਦੇ ਦੁ ੱ ਖ ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ 
ਸਿਹੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਝਲਦੀ ਹੈ। 
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