Thirty four

“But mother, how would it be possible to
keep our children away from the schools?”
The elder daughter-in-law asked. “Dear
sister, we have already transformed the
format of schools. Family, society and
government must have spent millions on
our education, and yet here neither do we
have any school buildings and nor any
expenditure on stationary. Our children
learn from us anyway, and the happiness
derived while educating them is a happy
bonus for us. Not a penny spent, and yet the
results have amazed the entire world. In
fact, setting his collectariat aside, Mr.
Mathur has now become crazy after
Abhishek, and someone actually stole
Abhishek’s entire team.” The younger
daughter-in-law said enthusiastically.

Well, I agree that we have initiated and
successfully added new dimensions to the
education system; however, it seems that
now we are thinking and doing something
entirely different. I mean, what is this talk
about considering the child as our ultimate
teacher and learning from him, instead of
teaching him. Now, what sensible person
would agree to learn from kids?” The elder
daughter-in-law raised her problem in a
serious manner.

The younger one laughed at this- “Yes sister,
who urinate at the mere sound of shh, what
would such kids teach to anyone! But, what
is interesting is that throughout the world,
every mother rounds her lips and produces
the same se-se-se sound to make their kids
urinate, and the kids do.”

“Well, this is something that even a cow’s
calves can do, what does this prove
anyway?” The elder daughter-in-law’s
arguments weren’t defeated yet.

The mother-in-law smiled and said- “Well,
your se-se-su-su have made two things very
clear. Firstly, that all the kids around the
world speak and understand the same
language, the music of se-se and su-su. And
secondly, that it’s important to be a mother
in order to understand this language. And it
is only by walking on this unknown road
that connects a mother to her child, that
man would understand this natural
language. If this principle of learning from
the child is accepted, that would transform
the educational system as we know it, and
all miseries would be eradicated from the
path of man.”

The child in the elder daughter-in-law’s
womb kicked happily and the mother
understood that the child was showing his
agreement. When she shared the happy
news with her sister and mother-in-law, all
their faces were lit up like a child. The
process of learning from the child has
started. The journey that has started would
end only on the final destination. After all,
motions are for arriving at destinations.

ਚੌਂਤੀ
“ਮਾਂ ਜੀ, ਰ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ੰ ਭਵ ਸਵਗਾ ਕਿ ਅੀਂ ਆਣ
ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਿੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖੀਏ?” ਵੱ ਡੀ ਬਸੂ ਨੇ ੱ ਕਿਆ।
“ਓ, ਤਾਈ, ਿੂਲਾਂ ਦਾ ਰੂ ਤਾਂ ਅੀਂ ਕਸਲਾਂ ਸੀ ਬਦਲ
ਕਦੱ ਤਾ ਸ । ਉ ਵੱ ਡ ਖਰਚ (ਲੱਖਾਂ ਰੁਏ) ਬਾਰ ਚ,

ਕਜਸੜਾ ਕਿ ਕਰਵਾਰ-ਮਾਜ-ਰਿਾਰ ਨੇ ਾਡੀ ਕਵੱ ਕਦਆ
ਉੱਤ ਿੀਤਾ ਸ, ਰ ਸੁਣ ਾਡ ਿਲ ਨਾ ਤਾਂ ਿੂਲ ਭਵਨ
ਸਨ, ਨਾ ਿਈ ਬਤਾ-ਕਿਤਾਬਾਂ-ੈੱਨ ਆਕਦ ਦਾ ਖਰਚਾ।
ਬੱ ਚ ਤਾਂ ਾਡ ਤੋਂ ਸੀ ਕੱ ਕਖਆ ਲੈਂ ਦ ਸਨ, ਅਤ ਇ
ਰਕਿਰਆ ਕਵੱ ਚ ਬੱ ਚ ਦਾ ਕੱ ਕਖਆ ਰਾਤ ਿਰਨਾ
ਅਕਧਆਿ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਸ। ਿਈ ਖਰਚਾ
ਨਸੀਂ, ਅਤ ਨਤੀਜ ਤਾਂ ਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਨ ਿਰ ਰਸ
ਸਨ। ਮਾਥੁਰ ਾਕਸਬ ਆਣੀ ਿਲਿਟਰੀ ਨੂੰ ਕਤਆਗ ਿ
ਅਕਭਸ਼ਿ ਦ ਦੀਵਾਨੇ ਬਣ ਸਨ, ਅਤ ਅਕਭਸ਼ਿ ਦੀ ੂਰੀ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੀ ਿਈ ਲ ਿ ਭੱ ਜ ਕਗਆ।” – ਿਟੀ ਬਸੂ ਉਤਸ਼ਾਸ
ਨਾਲ ਬਲੀ।
“ਇਸ ਸੀ ਸ ਕਿ ਅੀਂ ਕੱ ਕਖਆ ਕਵਵਥਾ ਨੂੰ ਇੱ ਿ ਨਵਾਂ
ਮੁਿਾਮ ਦਣ ਅਤ ਉਦੀ ਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਵੱ ਚ ਮਢੀ
ਸਏ ਸਾਂ, ਰ ਅਜ ਤਾਂ ਅੀਂ ਉਤੋਂ ਸਟ ਿਸੀ ਿੁਝ ਨਵਾਂ
ਿਰਨ-ਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਕਦੱ ਤਾ ਸ। ਇਸ ਿੀ ਗੱ ਲ ਸਈ ਕਿ
ਬੱ ਚ ਨੂੰ ਕੱ ਕਖਆ ਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੀਂ ਬੱ ਚ ਨੂੰ ਸੀ ਅੰ ਕਤਮ
ਕੱ ਕਖਅਿ ਮੰ ਨ ਿ ਉਤੋਂ ਕੱ ਖਣ ਦੀ ਿਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਿਰਨ ਲੱਗ ? ਸੁਣ ਭਲਾ ਬੱ ਕਚਆਂ ਤੋਂ ਕੱ ਕਖਆ ਰਾਤ
ਿਰਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਕਿਸੜਾ ਮਝਦਾਰ ਇਨਾਨ
ਮੰ ਨੇਗਾ?” – ਵੱ ਡੀ ਬਸੂ ਨੇ ੰ ਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਣੀ
ਮੁਸ਼ਿਲ ਬਾਰ ਦੱ ਕਆ।
ਿਟੀ ਸੱ ਣ ਲਗੀ, “ਸਾਂ ਦੀਦੀ” ਆਣੀ ਮਾਂ ਦ “ੂ...” ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ੁਣਕਦਆਂ ਸੀ ਕਸ਼ਾਬ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿ ਨੂੰ
ਿੀ ਕੱ ਕਖਆ ਦਵਗਾ ! ਰ ਗਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਇਸ ਸ
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਾਰੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਆਣ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ
ਕਸ਼ਾਬ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਣ ਬੁੱ ਲਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਿਰਿ “ੂ...”

ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੱ ਢਣ ਦੀ ਤਿਨੀਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੀਆਂ
ਸਨ।“
“ਅਕਜਸਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱ ਿਾ ਅਤ ਵੱ ਿੀ ਵੀ ਿਰ ਲੈਂ ਦ ਸਨ। ”
ਇ ਕਵੱ ਚ ਕਿਸੜੀ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਸ ? ਵੱ ਡੀ ਆਣ ਤਰਿ ਤੋਂ
ਕੱ ਿ ਸਟਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਸੀਂ ੀ।
ੱ  ਨੇ ਸੱ  ਿ ਕਿਸਾ – “ਤੁਸਾਡੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਇ “ਸ਼ੀ...,
ੂ...” ਨਾਲ ਦ ਗੱ ਲਾਂ ੱ ਸ਼ਟ ਸੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਸਲੀ ਇਸ
ਕਿ ਾਰ ਬੱ ਚ ਇੱ ਿ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਲਦ ਅਤ ਮਝਦ ਸਨ,
“ਸ਼ੀ...ਸ਼ੀ... ਅਤ ੂ... ੂ... ” ਦਾ ੰ ਗੀਤ। ਅਤ ਦੂਰੀ
ਗੱ ਲ ਇਸ ਕਿ ਬੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਝਣ ਲਈ ਮਾਂ
ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ। ਮਾਂ-ਬੱ ਚ ਦ ਕਵਚਿਾਰ ਜ ਅਣਜਾਣ ਤਾਰ
ਜੁਕੜਆ ਸ, ਉ ਉੱਤ ਚੱ ਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇ ਿੁਦਰਤੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਝ ਿਦਾ ਸ। ਜਿਰ ਬੱ ਚ ਦ ਕੱ ਖਣ ਦ
ਕਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਣਾਅ ਕਲਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਕੱ ਕਖਆ ਰਣਾਲੀ
ਕਵੱ ਚ ਸਰਾਨੀਜਨਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱ ਖ
ਵੱ ਲ ਜਾਣ ਵਾਲ ਰਕਤਆਂ ਉੱਤ ਜਾਵਗਾ ਸੀ ਨਸੀਂ।
ਵੱ ਡੀ ਬਸੂ ਦ ਗਰਭ ਅੰ ਦਰ ਲ ਰਸ ਬੱ ਚ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ,
ਅਤ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱ ਚ ਦੀ ਕਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਿ ੂਚਿ ਰੰਨਤਾ
ਮਕਝਆ। ਉਨੇ ਆਣ ਕਦਉਰਾਣੀ ਅਤ ੱ  ਦ ਨਾਲ
ਆਣੀ ਇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਅਤ ਾਕਰਆਂ ਦ
ਕਚਸਰ ਬੱ ਕਚਆਂ ਵਾਂਗ ਕਖੜਕਖੜਾ ਉਠੇ। ਬੱ ਚ ਦ ਕੱ ਖਣ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਇਆ ਿਰਮ ਆਣੀ ਮੰ ਕਜ਼ਲ
ਉੱਤ ਸੁੰ ਚ ਿ ਰੁਿਦਾ ਸ। ਗਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਿਵਲ
ਮੁਿਾਮ ਰਾਤ ਿਰਨਾ ਸੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।

