
ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਰਿਸ਼ਰਿਆਂ ਰਿਚ 'ਮ 'ਂ ਦ  ਿ ਿਬ /ਦਿਜ  

(Status of Mother in the human relations) 
 

ਰਤੁਬਾ ਮਾਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੀ ਮਾਾਂ ਦਾ ਵ ੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਦਲ  ਰਗਾ, ਮਾਾਂ  ਾਾਂਗ ੰ ਕਰਦਾ ਵਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਜੀਹਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਮਾਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ,ੇ ਉਹਨ ੰ  ਦੋ ਾਾਂ ਜਹਾਨਾਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। (ਸਾਗਰ) 

ਭੂਰਮਕ :  
 ਮਨੱੁਖੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਵ ਚ 'ਮਾਾਂ' ਦਾ ਰਤੁਬਾ/ਦਰਜਾ (status) ਐਨਾ ਮਹਾਨ, ਿਵ ੱਤਰ, 

ਸਨਮਾਵਨਤ ਅਤੇ ਿਰਵਤਸ਼ਵਿਤ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੱਚ ਵਬਆਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਿਣੇ-ਆਿ ਨ ੰ  ਿਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ 

ਧਰਤੀ ਉਿੱਰ ਕੋਈ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ  ੀ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੀ ਮਾਵਧਅਮ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। There's a popular saying 

which goes: "God created mothers so that he could be felt everywhere.",  

Really, mother is the person who is adored throughout the world.  

 'ਮਾਾਂ' ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਵ ਸ਼  ਦੇ ਧਰਮ-ਗਰੰਥਾਾਂ, ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ 

ਅਤੇ ਕ ੀਆਾਂ/ਕਵ ੱਤਰੀਆਾਂ/ਗੀਤਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਕੀਤੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਵ ੱਚ ਵ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਾਂ 'ਮਾਾਂ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਖੇਿ ਵ ੱਚ ਸਮਝਣਾ ਉਵਚਤ ਹੈ। 

'ਮ 'ਂ ਸ਼ਬਦ:  
  ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮਾਾਂ' ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਗੌਰ ਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਜਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰ ੇ

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਆਰ ਸਮਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਨੁੀਆਾਂ ਵ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਅਨ ਿਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਹੈ 'ਮਾਾਂ' ਸ਼ਬਦ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਅਲੌਵਕਕ ਰਸ ਦਾ 

ਅਨੁਭ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦ ਜਾ ਵ ਅਕਤੀ 'ਮਾਾਂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇੰਜ 

ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਕੰਨਾਾਂ ਵ ੱਚ ਵਮਸ਼ਰੀ ਘੁਲ ਗਈ ਹੋ ੇ। ਮਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ ਵਲਆਾਂ ਸੀਨੇ ਵ ੱਚ ਿੰਢ ਿੈ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ । ਵਕਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸੱਚ ਵਕਹਾ ਹੈ:  

  ਜਾ ਾਾਂ ਸਦਕੇ ਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਉਤੱੋਂ, ਮਾਾਂ ਆਵਖਆਾਂ ਸੀਨੇ ’ਚ ਿੰਢ ਿੈਂਦੀ ।  

ਪੰਜ ਬੀ ਰਿਚ: ਿੰਜਾਬੀ  ਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ 'ਮ' ਨ ੰ  ਕੰਨਾ ਉਤੱੇ ਵਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ 

ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਾਂ। ਭਾ ੇਂ ਵਲਖਣ ਲੱਵਗਆਾਂ ਜਾਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਵਗਆਾਂ ਮਾਾਂ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਜਾਿਦਾ ਹੈ 

ਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਤੁਬਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮ ੰਹੋਂ ਵਨਕਵਲਆ ਿਵਹਲਾ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਬਦ 

"ਮਾ" ਜਾਾਂ "ਮਾਮਾ"  ਰਗੀ ਅ ਾਜ਼ ਵਦੰਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਅਸੀਮ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੋਲੀਆਾਂ ਵ ੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ- ਿੰਜਾਬੀ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ, ਅੰਮੀ, ਅੰਮਾਾਂ, ਮਾਤਾ, ਮਾਈ, ਆਵਦ ਿਰਚਵਲਤ ਹਨ। (ਸਰੀ 



ਗੁਰ ੁ ਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤ, ਮਾਤਾ, ਮਾਈ, ਮਾਇ ਰ ਿਾਾਂ ਵ ਚੱ 

ਕਰਮ ਾਰ 100, 88, 99, 76  ਾਰੀ ਆਏ ਹਨ।) ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਮਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਨ ੇਂ 

ਸ਼ਬਦ ਬੀਬੀ, ਬੀਜ਼ੀ, ਮੰਮੀ, ਆਵਦ ਜਰ ਰ ਵਦੱਤੇ ਹਨ ਿਰ ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵ ੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਾਂ 

ਵਿਆ। 

ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਰਿਚ: mother, ma. mama, mamma, mammy, mummy, mom, momma, 

mum, ma,mama, etc.   

 "MOTHER" Howard Johnson ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੱਚ: 

 "M" is for the million things she gave me, 

 "O" means only that she's growing old, 

 "T" is for the tears she shed to save me, 

 "H" is for her heart of purest gold; 

 "E" is for her eyes, with love-light shining, 

 "R" means right, and right she'll always be, 

  Put them all together, they spell "MOTHER," A word that means the 

world to me.   

 

ਰਿਸ਼ਿ ਦ ੇਧਿਮ-ਗ੍ਰੰਥ  ਂਰਿੁੱਚ ਮ  ਂਦ  ਿ ਿਬ /ਦਿਜ  
  

 ਵ ਸ਼  ਦੇ ਿਰਮੁੱਖ ਧਰਮ-ਗਰੰਥਾਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਵਤਆਾਂ ਇਹ ਵ ਚਾਰ ਉਘੱੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਧਰਮ-ਗਰੰਥ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਰੇਸ਼ਿ ਰਤੁਬਾ/ਦਰਜਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ । 

ਰ ੰਦ ੂਧਿਮ: ਵਹੰਦ  ਧਰਮ ਦੇ ਿਰਾਚੀਨ ਧਰਮ-ਗਰੰਥਾਾਂ-  ੇਦਾਾਂ ਵ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲੇ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਜਨੀਕ 

ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਮਾਾਂ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਰਸਮਈ, ਸਮਤਾਮਈ, ਸਨੇਹਮਤੀ ਤਥਾ ਸਮਰਿਣ 

ਕਰਨ  ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

  ਤੈਤਰੀਯ ਉਿਵਨਸ਼ਦ ਵ ੱਚ ਮੰਤਰ ਹੈ:  “ਮਾਤਰ ਦੇ ੋ ਭ : ਵਿਤਰ ਦੇ ੋ ਭ , ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ੋ ਭ , 

ਅਵਤਥੀ ਦੇ ੋ ਭ '' ਇਸ ਮੰਤਰ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾ ਦਰਜਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ‘ਮਾਤਰ ਦੇ ੋ 

ਭ ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਇਸ਼ਟ ਦੇ  ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰ।    

 In Hinduism, mother is the one person who is considered to be the 

most exalted and worthy of respect and service. 

 ਵਹੰਦ  ਧਰਮ-ਗਰੰਥਾਾਂ ਵ ੱਚ ਵਿਰਥ ੀ ਨ ੰ  ਮਾਤਾ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਥ ੀ ਤੇ ਰਵਹਣ  ਾਲੇ 

ਸਾਰ ੇਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਿੁੱਤਰ ਹਨ। ਭ ਮੀ ਦੇ ੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵ ੱਚ ਵਕਹਾ ਹੈ:  

“Om Vasundharaya vidmahe Bhutadhatraya dhimahi  

Tanno Bhumih prachodayat”  



ਅਰਥ ਹੈ:  “Om. Let us meditate on Bhumi Devi, the One who 

provides all, bless us with abundance." 

 ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਿਛਾਣ  ੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰ ਿ ਵ ੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਅਤੇ ਜਨਮ-

ਭ ਮੀ ਸ ਰਗ ਤੋਂ  ੀ  ਧ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਬ ੁੱਧ ਧਿਮ: ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਿਕ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ  ੀ ਿਰ ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਮਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 

ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਵਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਿਣੇ ਿੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਉਿਦੇਸ਼ ਦੇਣ  ਾਸਤੇ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈ: 
 * Love the whole world as a mother loves her only child. 
 * Like a caring mother holding and guarding the life of her only child,  
  so with a boundless heart of loving kindness, hold yourself and all  
  beings as your beloved children.  

ਜੈਨ ਧਿਮ: ਜੈਨ ਧਰਮ ਵ ੱਚ ਤੀਰਥਾਾਂਕਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾਤਾ ਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਵਤਸ਼ਵਿਤ ਸਥਾਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਤਰੀ ਗੁਣਾਾਂ ਨ ੰ   ਵਿਆਇਆ ਵਗਆ ਹੈ (Mothers of the Tirthankars 
have been honoured and their motherly characteristics extolled.) 

ਰ ੁੱਖ ਧਿਮ: ਵਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਿਕ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਾਾਂ ਰ ਿ ਨ ੰ  

ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕ ੇਹੀ, ਮਰਦ ਿਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨ ੰ , ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ 

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਵ ੱਚ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਹੈ:  

  ਸੋ ਵਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਵਜਤੁ ਜੰਮਵਹ ਰਾਜਾਨ॥ (ਿੰਨਾ ੪੭੩) 

 ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨ ੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ ਗਰਵਹਸਥੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਘਰ 

ਬਾਰ ਵਤਆਗੀ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ   ੀ ਜਨਮ ਦੇਣ  ਾਲੀ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਨੰਦਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੰਦਾ। ਸਾਨ ੰ  

"ਇਸਤਰੀ/ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਟਕਾਰਨਾ ਜਾਾਂ ਭੰਿਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ 

ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ" ਭਾ  ਉਸ ਇਸਤਰੀ/ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਾੜਾ ਵਕ ੇਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਵਜਸ ਮਾਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ, ਿੀਰ-ਿੈਗੰਬਰ, ਵਰਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ, ਗੁਰ , ਸੰਤ-

ਮਹਾਤਮਾ, ਭਗਤ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸ ਰਬੀਰ, ਆਵਦ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨ ੰ   ੱਿੇ ਭਾਗਾਾਂ  ਾਲਾ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ।  

 ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਜਿੁਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਮਾਤਾ ਧਰਵਤ ਮਹਤੁ’ 

(ਿੰਨਾ ੮) ਵ ੱਚ ਧਰਤੀ ਨ ੰ  ਮਾਾਂ ਦਾ ਰਤੁਬਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜੱਥੇ ਇੱਕ 

ਮਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ-ਿੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੱੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰ ੇਜੀ ਾਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ-ਿੋਸ਼ਣ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵ ੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਿਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ 

ਵਜਗਰਾ ਬਹਤੁ  ੱਿਾ ਹੈ (ਮਾਾਂ  ਰਗਾ) | ਕੋਈ  ੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਕ ਚਾਹੇ 

ਕੋਈ  ੀ ਜੀ -ਜੰਤ  ਜਾਾਂ ਿਸ਼ -ਿੰਛੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਾਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਅਸੰਭ  ਹੈ। ਸੰਖੇਿ ਵ ੱਚ, ਜ ੇ



ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਗੁਰ  

ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਜੱਗ ਜਣਨੀ ਦਾ ਰਤੁਬਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ।(ਮਾ. ਨਰੰਜਨ ਵਸੰਘ)              

ਈ  ਈ ਧਿਮ: ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵ ੱਤਰ ਗਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਿਆਰ 

ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵ ੱਚ  ਝਲਕਦਾ ਹੈ। (God’s Love Manifest in a Mother’s Love) ਬਾਈਬਲ 

ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ  ਰਤ ਕ ੇਸਾਨ ੰ  ਯਹੋ ਾਹ ਦੇ ਰਵਹਮ ਬਾਰ ੇਵਸਖਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
(The Bible uses the feelings that a mother has for her baby to teach us about 

the meaning of Jehovah’s compassion. ਆਿਣੇ ਵਢੱਿੋਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (The compassion 
that a mother feels for the child of her womb is among the most tender 

feelings known to humans.) ਭਲਾ, ਤੀ ੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ, ਭਈ 

ਉਹ ਆਿਣੇ ਵਢੱਿ ਦੇ ਬਾਲ ਉਤੱੇ ਰਹਮ ਨਾ ਕਰੇ?—(ਯਸਾਯਾਹ 49:15). (jw.org) 

ਯ ਦੂੀ ਧਿਮ: ਯਹ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਿਕ ਮ ਸਾ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਦਆੁਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਨ  ਜਾਤੀ 

ਲਈ ਦਸ ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਵਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਵ ੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਵਕ ਹੇ ਮਾਨ ! ਤ ੰ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਦਾ ਆਦਰ 

ਕਰ ਤਾਾਂ ਵਕ ਤੈਨ ੰ  ਦੀਰਘ-ਆਯ  ਦਾ ਸੁਖ ਿਰਾਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। Honour…thy mother: that thy 
days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee. (Ten 
Commandents of God) 

ਇ ਲ ਮ ਧਿਮ: ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੇ ਉਚੱੇ ਰਤੁਬੇ/ਦਰਜੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ 
ਿੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰਵਸੱਧ ਕਥਨ ਹੈ: ਮਾਾਂ ਦੇ ਿੈਰਾਾਂ ਹੇਿ ਜੰਨਤ ਹੈ। Holy 

Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Your Heaven lies under the feet of 

your mother.(Ahmad, Nasai) ਿਵ ੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਵ ੱਚ ਕਈ ਥਾਾਂ ਅਲਾਹ  ੱਲੋਂ  ਆਿਣੀਆਾਂ 
ਮਾ ਾਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੁਮ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। (Noble Quran 17:23, 31:14] 
46:15, 29:8) ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੇ ਉਚੱੇ ਦਰਜ ੇਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਇਕ ਖ ਬਸ ਰਤ 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਮਲਦੀ ਹੈ: A man came to the Prophet and said: O Messenger of 

Allah! Who from amongst mankind warrants the best companionship from me? 

He replied: "Your mother." The man asked: Then who? So he replied: "Your 

mother." The man then asked: Then who? So the Prophet replied again: "Your 

mother." The man then asked: Then who? So he replied: "Then your father."  
[Al-Bukhari] 

  

ਰਿਦਿ ਨ  ਂਦੀਆ ਂਿਚਨ ਿ  ਂਰਿੁੱਚ 'ਮ ਂ' ਦ  ਿ ਿਬ /ਦਿਜ  

  



 ਵ ਦ ਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਤੁ ਕੁਝ 

ਵਲਵਖਆ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੇ ਿਰ ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀ ਨ ਦੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ 

ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਸਰ ੋਤਮ (optimum) ਹੈ। 

 ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਸਮਾਵਜਕ ਿਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵ ੱਚ ਵ ਚਰਵਦਆਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ ੇ

ਵਨਭਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ-ਤਾਈ, ਭ ਆ-

ਿਿੁੜ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ, ਮਾਸੀ-ਮਾਸੜ, ਿਤੀ-ਿਤਨੀ, ਧੀ-ਜ ਾਈ, ਿੁੱਤਰ-ਨ ੰ ਹ, ਸੱਸ-

ਸਹਰੁਾ, ਆਵਦ। ਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਲ ਮਾਾਂ ਦਾ 

ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ  ੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵਹਲਾਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਵਕੰਤ -ਰਵਹਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਵਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾ ਅਤੇ ਗ ੜ੍ਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਾਂਝ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਿੁਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰ ਾਉਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਬੇਸ਼ਕ ਜੀ  ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤਾ ਵਿਤਾ ਦੇ ਵਮਲਾਿ ਤੋਂ ਹੋਈ ਿਰ ਇਸ 

ਵਸਰਜਣਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਆਿਣੀ ਕੁੱਖ ਵ ਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ 

ਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਔਕੜਾਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਭੀ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇ ਲ ਮਾਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਨਭਾਈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਹੈ: ‘ਉਦਰੇ ਮਾਵਹ ਆਇ ਕੀਆ ਵਨ ਾਸ ॥ ਮਾਤਾ ਕ ੈਮਨ ਬਹਤੁ ਵਬਗਾਸ‘ (ਿੰਨਾ ੩੯੬) 

ਵਿਰ ਜੀ ਨ-ਮੌਤ ਦੀ ਿਰ ਾਹ ਨਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਅਸਵਹ ਜਨਮ ਿੀੜਾ ਸਵਹ ਕੇ ਮਾਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਜਨਮ 

ਵਦਤਾ । ਸਮਝ ਲ ੋ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਾਂ ਤੇ ਿੀੜਾ ਨ ੰ  ਸਹਾਰਦੀ ਮਾਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 

 ਾਰ ਵਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਮਾਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ, ਿਾਲਣ ਤੇ ਸ ਾਰਨ ਦੀ 

ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਮਾਾਂ ਅਰਾਮ-ਨੀ ਾਂਦ, ਖਾਣ-ਿਵਹਨਣ ਅਤੇ ਆਿਣੀ 

ਹਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਿ ਰੀ ਦਨੁੀਆ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੀ 

ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਿਰਤੀਕ ਹੈ। ‘ਮਾਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 

ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ, ''ਮੇਰੀ ਉਮਰ  ੀ ਤੈਨ ੰ  ਲੱਗ ਜਾ ੇ।" ਮਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸਦਾ 

ਅਰਦਾਸਾਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। A mother’s prayers are a priceless gift, a real treasure, an 
earnest heartfelt force of power. If you have a mother who prays for you, you 
are indeed truly blessed. 

 ਮਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਖੁਸ਼ੀਆਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਵਕੰਤ -ਰਵਹਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਵਕ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ (ਿੁੱਤਾਾਂ-ਧੀਆਾਂ) ਦਾ 

ਮਾਾਂ  ਰਗਾ ਵਹਤੈਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

ਤਾਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮ ੰਹੋਂ ਆਿ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ- ‘ਹਾਏ ਮਾਾਂ’।  ਸੋ ਅਵਜਹੇ ਸੰਕਟ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ 

ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਮ-ਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਾਂ ਆਿਣੇ 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਔਖੇ  ੇਲੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀ, ਿੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਹੱਕਾਾਂ 

ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।  



 ਮਾਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਦੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਵਕਉਾਂਵਕ ਮਾ ਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀਆਾਂ ਭੱੁਖੀਆਾਂ। 

ਮ ਂ ਦੀ ਮਮਿ : ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਾਰੇ ਵਜਤਨਾ  ੀ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਾਂ  ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ 

ਵਜਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮ ਰਤ ਅੱਖਾਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਾਂ 

ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਮਮਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਝਰਨਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ੱਚੋਂ ਸਦਾ ਅੰਵਮਰਤ  ਵਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲਈ ਆਿਣੀਆਾਂ ਸੱਧਰਾਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 

ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਸਾਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਸ਼ਤਾ ਮਾਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਾਾਂਝ ਹੋਰ  ੀ 

ਗ ੜ੍ੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਾ ੇਂ ਧੀਆਾਂ ਿੁੱਤਾਾਂ ਵ ੱਚ ਿਰਕ ਕਰ,ੇ ਿਰ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਦਲੋਂ  ਤਾਾਂ ਦੋ ਾਾਂ 

ਲਈ ਅਸੀਸਾਾਂ ਵਨਕਲਦੀਆਾਂ ਹਨ (ਜਸਿਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ)  
 ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ (feelings) ਵ ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਆ 

ਬਣਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵ ੱਚ ਿਰ ੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰ ਵ ਚਾਰ, ਵ ਹਾਰ ਬਣਦੇ 

ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਮਾਾਂ 

(ਮਾਤਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਸ ਵਦਤੀ। 

  ਿ ਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ॥  

  ਵਨਮਖ ਨ ਵਬਸਰਉ ਤੁਮੑ ਕਉ ਹਵਰ ਹਵਰ ਸਦਾ ਭਜਹ ੁਜਗਦੀਸ ॥ (ਿੰਨਾ ੪੯੬) 

 “ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋਰੀਆਾਂ ਵ ਚ ਸ ਰਗ  ਰਗਾ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਿਵ ੱਤਰ ਚਰਨਾਾਂ ਵ ਚੋਂ 

ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਆੁਰ ਖੁੱਲ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਨੱਘੀ ਗੋਦ ਵ ਚ ਰ ਹਾਨੀ ਸੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਛੁਿੀ ਹੈ | 

ਔਲਾਦ ਲਈ ਮਾਾਂ ਦੀ ਵਮੱਿੜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਸਾਾਂ, ਅੱਖਾਾਂ ਵ ਚ ਸੁਿਨੇ, ਵਢੱਿ ਵ ਚ ਿਰ, ਵਹਰਦੇ 'ਚ 

ਮਮਤਾ, ਵਦਲ ਵ ਚ ਰਵਹਮ, ਸੋਚਾਾਂ ਵ ਚ ਵਫ਼ਕਰ ਅਤੇ ਖ ਨ ਵ ਚ ਅਜੀਬ ਤੜਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ 

ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਖੁੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਖਾਾਂ ਭਰਦੀ ਹੈ | …ਮਾਾਂ ਜਦੋਂ 

ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਲਾਿ ਲਿਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਿਰਵਕਰਤੀ ਬਾਗੋ -ਬਾਗ ਹੋ ਉਿੱਦੀ ਹੈ” (ਰਾਮਦਾਸ ਬੰਗੜ) 

ਜਦੋਂ  ਇਕ ਮਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਗੋਦੀ ਵ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਮਮਤਾ 

ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਿੈਮ ਨਾਾਂ ਦੀ ਮਾਾਂ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ: “ਿਵਹਲੀ  ਾਰ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰ ੇ

ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵ ਚ ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਰ ਜਾਗ ਉਵੱਿਆ ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਇਸ ਨੰਨ੍ੀ 

ਜਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਕੱਿੀ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੋ ੇ 

ਬੱਚਾ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿਆਰ-ਭਰੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਵ ੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ 

ਬਾਹਾਾਂ ਵ ਚ ਸਕ ਨ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਿਛਾਣਦਾ ਹੈ।“ 
(Often, no matter what is going on around it, as the little one gazes into its 

mother’s smiling eyes, it is at ease, at peace in the arms of a mother who loves 

it.) (jw.org) 

  ‘A Mother's love is something 

 that no one can explain, 

 It is made of deep devotion 



 and of sacrifice and pain, 

 It is endless and unselfish 

 and enduring come what may 

 For nothing can destroy it 

 or take that love away…’( Padmini) 

 ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੈ। ਮਾਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਿੰਿੀ ਛਾਾਂ ਹੈ, ਜੋ 

ਆਿਣੇ ਿੁੱਤਰ-ਧੀ ਨ ੰ  ਗਰਭ ਵ ੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵਿਆਰ/ਦਲੁਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵ ੱਚ ਅਵਜਹੀ ਵਖੱਚ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵ ੱਚ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਿਣੇ ਸੁੱਤੇ ਿਏ ਬੱਚੇ ਵ ੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਾਂ, 

ਗਾ ਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਿ ਕੇ ਚਰਨ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਿੰਛੀ ਚੋਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵ ੱਚ ਦ ਰ 

ਉਿਾਣਾਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਭੱੁਲਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵ ੱਚੋਂ ਮਾਾਂ 

ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਾਰ ੇਗ ਾਹੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕ ੰਜਾਾਂ ਸੈਕੜੇ ਕੋਹ ਦ ਰ ਉਿੱਦੀਆਾਂ  ੀ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨ ੰ  

ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ,: 

  ਊਿੇ ਊਵਿ ਆ ੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਵਤਸੁ ਿਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਵਰਆ ॥  

  ਵਤਨ ਕ ਣ ੁਖਲਾ ੈ ਕ ਣ ੁਚਗੁਾ ੈ ਮਨ ਮਵਹ ਵਸਮਰਨੁ ਕਵਰਆ॥ (ਿੰਨਾ ੧੦) 

ਮ ਂ ਿੁੱਬ ਦ  ਦਜੂ  ਿਪੂ:  

 ਮਾਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਿਵ ੱਤਰ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀ ਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦ ਜਾ ਰ ਿ ਕਵਹੰਦੇ 

ਹਾ। ਬੈਕਰੇ,  ੈਵਨਟੀ ਿੇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵ ੱਚ ਵਲਖਦੇ ਹਨ:  ‘ਮਾਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦ ਜਾ ਨਾਾਂ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਛੋਟੇ-

ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਦਲਾਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ।’ਰੱਬ ਤਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਨਹੀ ਾਂ, ਿਰ ਰੱਬ 

 ਰਗੀ ਮਾਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕਾਵ -ਬੋਲ  ੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਾਂ: 

  ‘ਮਾਾਂ ਦੀ ਿ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਿ ਜਾ, ਮਾਾਂ ਤਾਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰ ਿ ਹੈ ਦ ਜਾ।’ 

  ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਆੁਰਾ ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਬੋਧ 

ਕਰ ਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਵਜ ੇਂ ਮਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਤ ੇਂ ਿਰਮਾਤਮਾ ਆਿਣੇ 

(ਿੈਦਾ ਕੀਤੇ) ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

  ਅਿੁਨੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਰਵਤਿਾਰੇ ॥ ਵਜਉ ਬਾਵਰਕ ਮਾਤਾ ਸੰਮਾਰੇ ॥ (ਿੰਨਾ ੧੦੫)  

 ਮਾਾਂ ਦਾ ਰੱਬ  ਰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਾਂ  ਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵ ੱਚ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ  ਰਵਹਮਤ ਮੰਗਣ ਲੱਵਗਆਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਵਦਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

  ਸੁਤੁ ਅਿਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥ ਜਨਨੀ ਚੀਵਤ ਨ ਰਾਖਵਸ ਤੇਤ ੇ॥  

  ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਵਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥ ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਿਵਸ ਅ ਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 

       ਜੇ ਅਵਤ ਕਰੋਿ ਕਰ ੇਕਵਰ ਧਾਇਆ ॥ ਤਾ ਭੀ ਚੀਵਤ ਨ ਰਾਖਵਸ ਮਾਇਆ ॥ (ਿੰਨਾ ੪੭੮) 

 ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨ ੰ  ਬਾਲਕ ਦੇ ਰ ਿ ਵ ੱਚ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਣੇ ਮਾਾਂ 

ਰ ਿੀ ਿਰਮਾਤਮਾ (ਰਾਮਈਆ) ਅੱਗ ੇ ਾਸਤਾ ਿਾਇਆ ਹੈ- “ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਸੁਹਣੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਞਾਣ 



ਬੱਚਾ ਹਾਾਂ, ਤ ੰ (ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਮੇਰੀਆਾਂ ਭੱੁਲਾਾਂ ਵਕਉਾਂ ਦ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ? ਿੁੱਤਰ ਭਾ ੇਂ ਵਕਤਨੀਆਾਂ ਹੀ 

ਗਲਤੀਆਾਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ (ਮ ਰਖ ਬੱਚਾ) ਬੜਾ 

ਕਰੋਧ ਕਰ ਕਰ ਕ ੇਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਨ ਭੀ ਿਏ, ਤਾਾਂ ਭੀ ਮਾਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਮ ਰਖ-ਿੁਣੇ) ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦੀ।“ ਸਰੀ 

ਗੁਰ  ਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਦਰਿਣ, ਿਰ.ੋ ਸਾਵਹਬ ਵਸੰਘ) 

 ਅਕਾਲ ਿੁਰਖ ਸਮ ਹ ਜੀ ਾਾਂ ਦੀ ਮਾਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਵਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਕੇ ਲ ਮਾਾਂ 

 ਾਲੇ ਸੁਭਾ  ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਿਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 

ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਭਾਈ  ੀਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਬੁਾਈ ਹੈ:  

  ‘ਵਜਉਾਂ ਮਾ ਾਾਂ ਵਤਉ ਾਂ ਿੰਢੀਆਾਂ ਛਾਾਂ ਾਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਧੇ ਦੀਆਾਂ ਵਿਿੀਆਾਂ।  

ਿੰਢੀ ਵਿਆਰੀ ਗੋਦ ਤੁਧੇ ਦੀ, ਛਾਾਂ ਾਾਂ ਵਮੱਿੀਆਾਂ-ਵਮੱਿੀਆਾਂ।  

ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਿਣਾ ਬਾਲ ਵਿਆਰਾ, ਤੈਨ ੰ  ਸਭ ਕੋਈ ਵਿਆਰਾ।  

ਜੋ ਆ ੇ ਉਸ ਲਾਿ-ਲਿਾ ੇਂ, ਿਾਰੇ ਵਜੰਦੀਆਾਂ ਲੱੁਿੀਆਾਂ। 

ਮ ਂ ਬੁੱਚ ੇਦੀ ਪਰ ਲੀ ਅਰਧਆਪਕ : ਮਾਾਂ ਕੇ ਲ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਦੇਣ  ਾਲੀ (ਜਨਮ-ਦਾਤੀ) ਹੀ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਿਵਹਲੀ ਅਵਧਆਿਕ (ਵਸੱਵਖਆ-ਦਾਤੀ)  ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਾਂ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਬੋਲਣਾ, 

ਤੁਰਨਾ, ਖਾਣਾ-ਿੀਣਾ, ਖੇਿਣਾ,  ੱਵਿਆਾਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਧੋਖਾ 

ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੋੜ ੰਦਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਨ ੰ  ਸੁਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਿਣਾ ਕੰਮ 

ਆਿਣੀ ਹੱਥੀ ਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਯਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਵਦ ਅਨੇਕਾਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸਖਾਉ ਾਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨ ੰ  

ਨੇਕ  ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰ ਿ ਵ ਚ ਿਾਲ-ਿੋਸ ਕੇ ਜ ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਾਂ ਦ ੇ

ਗਰਭ ਵ ੱਚ ਿਲ ਵਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ੀ ਉਹ ਮਾਾਂ ਦਾ ਿਰਭਾ  ਕਬ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਰਵਕਵਰਆ 

ਮਾਾਂ ਦ ੇਅੰਵਤਮ ਸ ਾਸਾਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਚੰਗੀ ਮਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ 

ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਸੰਭ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵਨਿੋਲੀਅਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ:  

  ਮੈਨ ੰ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਚੰਗੀਆਾਂ ਮਾ ਾਾਂ ਵਦਉ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਵਦਆਾਂਗਾ।  

 ਵਨਰਸੰਦੇਹ, 'ਮਹਾਨ ਿੁਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾਤਾ ਾਾਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ' (Great men had 

great mothers.): ਮਨੱੁਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾ ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਾਂਦੀਆਾਂ 

ਹਨ। ਵ ਸ਼ -ਇਵਤਹਾਸ ਗ ਾਹ ਹੈ ਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ, ਅ ਤਾਰ, ਗੁਰ , ਿੀਰ-ਿੈਗੰਬਰ, 

ਭਗਤ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ, ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ, ਵ ਵਗਆਨੀ, ਸਾਵਹਤਕਾਰ, ਵਚੰਤਕ, 

ਬੁੱਧੀਜੀ ੀ, ਵ ਦ ਾਨ, ਵਸਆਸਤਦਾਨ, ਆਵਦ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ  ੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ 

ਉਸਦੀ ਦ ਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

  ਾਸਤ  ਵ ਚ, ‘ਮਾ ਾਾਂ  ੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕਾਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ 

ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ 

ਮ ਂ ਦੀ ਮਮਿ  ਦ  ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਰਿਕ   ਉੁੱਿੇ ਪਰਭ ਿ: 

 ਖੋਜਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸਬ ਤ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਕ ਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਉਤੱੇ ਬਹਤੁ 



ਗਵਹਰਾ ਿਰਭਾ  ਿੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵ ਸ਼  ਵਸਹਤ ਸੰਗਿਨ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 

ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ: ‘ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ਜੰਮੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾ ਾਾਂ ਵਤਆਗ 

ਵਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਤੋਂ  ੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਤੇ ਵਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਇਲਾ ਾ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।‘ ਇਸ ੇਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਵ ੱਚ ਇਹ  ੀ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਵਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਵਨੱਕੇ ਹੁੰਵਦਆਾਂ ਤੋਂ ਲਾਿ-ਵਿਆਰ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦ ਜੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਵ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜੱਥੇ ਮਾਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਨੱਘ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੱੇ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਵਸੱਵਖਆ ਾਾਂ  ੀ ਬੱਵਚਆਾਂ ’ਤੇ ਗ ੜ੍ਾ ਿਰਭਾ  ਛੱਿਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਮਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਬੱਚੇ  ਧੀਆ ਇਨਸਾਨ 

ਬਣਨੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਕਿ ਰ ਆਿਣੀ ਰਚਨਾ ਬ ਹ ੇਬਾਰੀਆਾਂ ਵ ਚ ਵਲਖਦੇ ਹਨ:  

  “ਮਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਅਨੁਭ  ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸੁੰਨੇ ਰਵਹ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।“ 

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਾਂ  ਾਕ ‘ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਵਜਵਨ ਜਾਇਆ’ (੩੨) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ -ਮਾਤਾ ਾਾਂ ਧੰਨ 

ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਗੁਰ -ਿੁੱਤਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਵਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰ -

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਾਂ ਦੇ ਰ ਿ ਵ ੱਚ ਿਰਮ ਿ ਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਵਤਰਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 

ਨਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਵ ੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਿਕ ਸਰੀ ਗੁਰ  

ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ (੧੪੬੯ ਈ. ਵ ਚ) ਜਨਮ ਵਲਆ। 

ਪੁੱਛਮੀ ਰਿਦਿ ਨ ਂ ਦੇ ਰਿਚ ਿ: 

  *Henry Ward Beecher- The mother's heart is the child's schoolroom.   

  * W. S. Ross- The hand that rocks the cradle is the hand that rules the  world.  

  * An old Spanish saying- “An ounce of mother is worth a pound of priest.” 

  * William Ross Wallace said that the hand that rocks the cradle is the hand   

 that rules the world. (What Rules theWorld) 

  * T.D. Jakes, “Mother Made the Difference”, provides several roles that 

 mothers generally perform that shape the life of a child to become a 

 contributing member of the society..Mothers are timeless teachers in the 

 classroom of life. Mothers teach us to have confidence and belief in 

 ourselves, the power of words, to pray, to live out our legacy…. 

ਉਦ  ਿਣ ਂ:  

 ਵ ਸ਼  ਇਵਤਹਾਸ ਵ ੱਚ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਅਣਵਗਣਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਾਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾਾਂ ਾਾਂ 

  ੱਲੋਂ   ਵਦੱਤੀ ਨੇਕ ਵਸੱਵਖਆ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਨ ੰ  ਿਰਭਾਵ ਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ 

 ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ: 

 * ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ–ਿਰਸਤ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਣ  ਾਲੀ ਨੇਕ ਅਤੇ ਿਾਕ–ਦਾਮਨ ਮਾਾਂ 

 ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਅੱਲ੍ਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ  ਾਲੇ ਿਾਸੇ ਜੋਵੜਆ ।  

* ਵਸ਼ ਾ ਜੀ ਮਰਾਿਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀਜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਵਸਖਾਇਆ।  



* ਭਗਤ ਿ ਰਨ ਵਸੰਘ (ਿੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੱੇ ਸਮਾਜ-ਸੇ ੀ, ਵਚੰਤਕ,  ਾਤਾ ਰਣ ਿਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਰ  

 ਭਾਰਤ ਵਿੰਗਲ ਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਮੋਢੀ) ਦੀ ਘਾੜਤ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ 

 ਮਵਹਤਾਬ ਕੌਰ, ਜੋ ਧਾਰਵਮਕ ਵਖਆਲਾਾਂ  ਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਨੇ ਬਚਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਿੁੱਤਰ ਦੇ ਵਦਲ 

 ਵ ੱਚ ਦਇਆ ਭਾ ਨਾ ਿੈਦਾ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਸੀ । 

* Swami Vivekananda- ਿ ਰੀ ਦਨੁੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਵਧਆਤਮ ਦਾ ਝੰਿਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ 

  ਾਲੇ ਸ ਾਮੀ ਵ  ੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਦਨੁੀਆਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਨਆਸ ਲੈ ਵਲਆ ਸੀ ਿਰ ਆਿਣੀ 

 ਮਾਤਾ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਭੁ ਨੇਸ਼ ਰੀ ਦੇ ੀ ਨਾਲ ਅਤੱੁਟ ਵਿਆਰ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦਾ ਉਹਨਾਾਂ 

 ਦੇ ਜੀ ਨ ਤੇ ਿਰਭਾ  ਵਿਆ ਸੀ। ਆਿ ਵਲਖਦੇ ਹਨ:  

 “…If there is any being I love in the whole world, it is my mother.”  

“…the love which my mother gave to me has made me what I am and I 

owe a debt to her that I can never repay….I know that before I was born, 

my mother would fast and pray and do hundreds of things which I could 

not do for five minutes even. She did that for two years. I believe 

whatever religious culture I have I owe to that….Whatever little good 

impulse I have was given to me by my mother, and consciously, not 

unconsciously.”(Global Organization for Divinity) 

* Abraham Lincoln- All that I am, or hope to be, I owe to  my angel mother.  

* George Washington- “All I am I owe to my mother. I attribute all my 

 success in life to the moral, intellectual and physical education I 

 received from her.”  

* Thomas Alva Edison - “My mother was the making of me. She was so  true, 

so sure of me; and I felt I had something to live for, someone I must not 

disappoint.”  

* Napoleon Bonaparte- Whatever i am today, i owe it to my mother!She is 

 the most important person in my life!... However i am sure  this is true 

 about everyone's mother! Generally mothers are a really big  influence in 

 our lives as we spent most of our time in our formative years with her.  

 

ਕਿੀਆ/ਂਕਰਿੁੱਿਿੀਆ/ਂਗ੍ੀਿਕ ਿ ਂ ਦੀਆ ਂਿਚਨ ਿ ਂ ਰਿੁੱਚ  

'ਮ 'ਂ ਦ  ਿ ਿਬ /ਦਿਜ  



 ਮਾਾਂ ਦੇ ਿਵ ੱਤਰ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ ਿੰਜਾਬੀ ਕਾਵ -ਸਾਵਹਤ ਵ ੱਚ ਅਨੇਕਾਾਂ 

ਕ ੀਆਾਂ/ਕਵ ੱਤਰੀਆਾਂ/ਗੀਤਕਾਰਾਾਂ  ੱਲੋਂ  ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਚਨਾ ਾਾਂ 

ਵ ੱਚੋਂ ਚੋਣ ੀਆਾਂ ਸਤਰਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ: 

ਪਰੋਫੈ ਿ ਮੋ ਣ ਰ ੰਘ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਿਵਹਲਾਾਂ ‘ਮਾਾਂ’ ਬਾਰੇ ਵਲਖੀ ਕਵ ਤਾ (ਰਬੁਾਈ) ਸਭ ਤੋਂ 

 ਖ਼ ਬਸ ਰਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਘਣ-ਛਾ ੇਂ ਬ ਟੇ ਦਾ ਰ ਿਕ  ਰਵਤਆ ਹੈ: 

ਮਾਾਂ  ਰਗਾ ਘਣ-ਛਾ ਾਾਂ ਬ ਟਾ 

ਮੈਨ ੰ  ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। 

ਲੈ ਕੇ ਵਜਸ ਤੋਂ ਛਾਾਂ ਉਧਾਰੀ 

ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ 

ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ ਬ ਟ ੇ

ਜੜ੍ ਸੁੱਵਕਆਾਂ ਮੁਰਝਾਾਂਦੇ, 

ਐਿਰ ਿੁੱਲਾਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆਾਂ, 

ਇਹ ਬ ਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ।  

ਫ਼ੀਿਜੋਦੀਨ ਸ਼ਿਫ਼ ਦੀ ਕਵ ਤਾ ‘ਮਾਾਂ ਦਾ ਵਦਲ’ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ-ਵਿਆਰ ਦੇ ਵਸਖਰ ਨ ੰ   ਦਰਸਾਉਣ 

  ਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਵ ਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬੋਲ ਹਨ: 

 ਮਾਾਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵਨਕੜੇ ਜਹੇ ਵਦਲ ਵ ਚ, 

 ਸੋਮਾਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਿਸਾਵਰਆ । 

 ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਜੀਹਦਾ ਵਕਸੇ ਥਾਹ ਤਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲੱਭਾ, 

 ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੁੱਭੀਆਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹਾਵਰਆ । 

  ੱਿੇ  ੱਿੇ ਸ਼ਾਇਰਾਾਂ ਵਲਖਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ,  

 ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਿਆਰ  ਾਲਾ ਿੋਟੋ ਹੈ ਉਤਵਰਆ ।…  

ਰਸ਼ਿ ਕ ਮ ਿ ਬਟ ਲਿੀ ਨੇ ‘ਮਾਾਂ’ ਕਵ ਤਾ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਦੀ ਿਵ ੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ ਹੈ: 

  ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਤੇਰੇ ਆਿਣੇ ਦੁੱਧ  ਰਗਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾਾਂ। 

ਜੀਭ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਵਖਓ ਾਂ ਮਾਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਾਂ ਵਲਆ।… 

ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਏਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਕ  ਾਰੀ ਲੈ ਲ ਾਾਂ 

ਮਾਘੀ ਦੀ ਹਾਏ ਸੁੱਚੜੀ, 

ਸੰਗਰਾਾਂਦ  ਰਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਾਂ 

ਮਾਾਂ ਤਾਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਾਾਂ, ਛਾਾਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ 

ਤੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਦੁੱਧ  ਰਗਾ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਨਾਾਂ 

ਮਾਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ…. 

  ਿਜੀਿ ਪ ਿਿ ਨੇ ‘ਕਵ ਤਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ’ ਵ ੱਚ ਕ ੀ ਦੀ ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱਤਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨ ੰ   

  ਵ ਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ ਵ ੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: 



ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਕਵ ਤਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ 

 ਭਾ ੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ-ਬੋਲੀ ਵ ਚ ਵਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ 

 ਉਹ ਤਾਾਂ ਕੇ ਲ ਏਨਾ ਸਮਝੀ 

 ਿੁੱਤ ਦੀ ਰ ਹ ਨ ੰ  ਦਖੁ ਹੈ ਕੋਈ 

 ਿਰ ਇਸਦਾ ਦਖੁ ਮੇਰੇ ਹੁੰਵਦਆਾਂ 

 ਆਇਆ ਵਕੱਥੋਂ 

 ਨੀਝ ਲਗਾਕੇ ਦੇਖੀ 

 ਮੇਰੀ ਅਨਿੜ੍ ਮਾਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਵ ਤਾ 

 ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ 

 ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ 

 ਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਿ ਕੇ 

 ਦਖੁ ਕਾਗਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਦੱਸਦੇ ਨੇ 

 ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਚੁੱਕ ਸੀਨੇ ਨ ੰ  ਲਾਇਆ 

 ਖ਼ਬਰੇ ਏਦਾਾਂ ਹੀ 

 ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ੇ 

 ਮੇਰਾ ਜਾਇਆ… 

 ਿਾਤਰ ਇਸ ਕਵ ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਲਖਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਕਵ ਤਾ ਵ ਚਲੀ ਮਾਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕ ੀ 

 ਦੀ ਮਾਾਂ ਹੈ, ਵਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵ ਤਾ  ਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ

 ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।“ 

 ਿਭਜਨ ਰ ੰਘ   ੰਦਲ ਨੇ ‘ਧਰਤੀ  ਰਗੀ ਮਾਾਂ’ ਕਵ ਤਾ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਬਆਵਨਆਾਂ ਹੈ: 

  ਮਾ ਾਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਵਹੰਦਾ, 

ਕਈ ਿੀੜ੍ੀਆਾਂ ਭਾਰ ਉਤਾਰਦੀਆਾਂ, 

ਮਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਿਰਥ ੀ ਦਾ, 

ਮਾ ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹਰਵਗਜ਼ ਹਾਰਦੀਆਾਂ, 

ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਸਾਰ ੇਜੱਗ ਦੀ ਉਹ, 

ਵਦਨ ਰਾਤੀ ਾਂ ਭਲਾ ਵਚਤਾਰਦੀਆਾਂ, 

ਮਾ ਾਾਂ ਨੇ ਛਾ ਾਾਂ, ਕਵ ਤਾ ਾਾਂ, 

ਰੰਗ ਸੱਤੇ ਵਨੱਤ ਵਨਖਾਰਦੀਆਾਂ। 

ਇਸੇ ਕ ੀ ਦੀ ਕਵ ਤਾ ‘ਮਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ’’  ੀ ਿੜ੍ਨ ਯੋਗ ਹੈ:   

ਜਦ ਵਿਘਲੇ ਤਾਾਂ ਦੇ ੇ ਅਸੀਸਾਾਂ,  

 ਆਖੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਾਂ ਿੁੱਤ ਉਿਦੀ ਬਵਹੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਾਾਂ। 

 ਜਾ ੀ ਾਂ ਬੇਟਾ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ, ਸੌ  ਾਰੀ ਤੁਰ ਜਾ ੀ ਾਂ 



 ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਸੁਹਾਣਾ ਹੋ ੇ, ਤੇਰੀਆਾਂ ਦ ਰ ਬਲਾ ਾਾਂ 

 ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਰੀ ਾਂ ਬੰਨ੍ ਿੱਲੇ, ਕ ੜ-ਕੁਸੱਤ ਵਤਆਗੀ ਾਂ 

 ਜਦ ਿਰਤੇ ਤਾਾਂ ਸੁੱਖਾਾਂ ਮੰਗਣ, ਬ ਹ ੇਘਟਕ ਹ ਾ ਾਾਂ।… 

ਡ ਕਟਿ   ਥੀ ਲ ਰਧਆਣਿੀ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਵ ੱਚ ‘ਮਾਾਂ’ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਹੈ: 

ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੀ ਰਚਨਹਾਰੀ ਮਾਾਂ ਹੈ। 

 ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਬਰੋਂ ਉਤਾਰੀ ਮਾਾਂ ਹੈ। 

ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 

ਰੱਬ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਉਧਾਰੀ ਮਾਾਂ ਹੈ। 

ਰੱਬ ਇਕ ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ੈਅ ਹੈ, 

ਦ ਜੀ ਸ਼ੈਅ ਵਿਆਰੀ ਮਾਾਂ ਹੈ। 

ਅਗ਼ਰ ਹਾਰ ਜਾ ੇ ਔਲਾਦ ਕਦੇ, 

ਤਾਾਂ ਮਾਾਂ ਸਮਝੇ ਵਕ ਹਾਰੀ ਮਾਾਂ ਹੈ।… 

ਵਜੱਥੇ ਫ਼ੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,ਕੰਿੇ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਅਵਜਹੇ ਫ਼ੁੱਲਾਾਂ ਦੀ ਵਕਆਰੀ ਮਾਾਂ ਹੈ। 

ਬਲਰਿੰਦਿ ਬ ਲਮ ਨੇ 'ਮਾਾਂ' ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਵਬਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

ਮਾਾਂ ਤੜਕ ਸ ੇਰ ਦੀ ਲਾਲੀ। 

ਮਾਾਂ ਜਗਦੇ ਦੀਿਕ ਦੀ ਥਾਲੀ। 

ਮਾਾਂ ਉਚੱੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀ ਾਂਹ  ਾਾਂਗ । 

ਮਾਾਂ ਔੜ 'ਚ ਿੈਂਦੇ ਮੀ ਾਂਹ  ਾਾਂਗ । 

ਮਾਾਂ  ਗਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਿਾਣੀ। 

ਮਾਾਂ ਗੁਰ ਆਾਂ ਿੀਰਾਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ।  

ਮਾਾਂ ਜ਼ਖਮਾਾਂ ਉਤੱੇ ਮਲ੍ਮ ਜਹੀ। 

ਮਾਾਂ ਕਵ ਤਾ ਵਲਖਦੀ ਕਲਮ ਜਹੀ।…  

ਪ ਰਕ ਿ ਨ ਦੇ ਕਿੀ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼  ਮ ਖੀ ਰਿਚ ਰਲਖੀ ਿੰਜਾਬੀ ਕਵ ਤਾ ਨ ੰ  ਸਟੇਜਾਾਂ ਉਤੇੱ ਬੜੇ  

 ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਿਵੜ੍ਆ ਅਤੇ ਸਲਾਵਹਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ: 

ਵਸਿਤਾਾਂ ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਾ ਾਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਅਜਮਤਾਾਂ ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਾ ਾਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਤਾਰ ਦੇਂਦੀਆਾਂ ਨੇ ਦਆੁ ਾਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ … 

ਲਵਹੰਦੇ ਚੜ੍ਦੇ ਹਰ ਥਾਾਂ ਧੁੰਮਾਾਂ ਧੁੰਮੀਆਾਂ 

ਗ ੜ੍ੀਆਾਂ ਿੰਢੀਆਾਂ ਨੇ ਛਾ ਾਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ … 

 ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਨਹੀ ਾਂ ਅੱਲਾ ਿਾਕ  ਰਗਾ  

 ਦਨੁੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਵ ਚ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਨੀ ਮਾਾਂ ਦੇ ਸਾਕ  ਰਗਾ…  



  ਵਨਹਮਤ ਬਦਲ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਾਂ, ਕਰੇ ਲੱਖ ਜਮਾਨਾ ਵਿਆਰ ਭਾ ੇਂ । 

ਦੇਣ ਮਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਿੁੱਤਰ ਜਾਨ  ੀ ਦੇ ੇ  ਾਰ ਭਾ ੇਂ। 

 ਕੋਈ ਸਾਥ ਨੀ ਮਾਾਂ ਦੇ ਸਾਥ  ਰਗਾ, ਸਾਗਰ  ੇਖ ਲੈ ਿੋਲ ਸੰਸਾਰ ਭਾ ੇਂ। 

ਕਿੀ ਿਣਜੀਿ ਰਕੰਗ੍ਿ  ਨੇ ‘ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਚਾ ਮਾਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ’ ਆਖ ਵਦੱਤਾ: 

               ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਚਾ ਮਾਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ 

               ਕਦੇ ਨਾ ਲਵਹੰਦਾ ਮਾਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ 

 ੱਖਰਾ ਹੀ ਵਨੱਘ ਹੁੰਦਾ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਾਹ ਾਾਂ ਦਾ 

ਕਲੀਆਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਕੋਮਲ ਵਹਰਦਾ ਮਾ ਾਾਂ ਦਾ… 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵ ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ 

ਤੱਤੀ  ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਵਹੰਦੀ 

ਮਾਾਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮਦਾ ਰੇਤਾ ਤੇਰੀਆਾਂ ਰਾਹ ਾਾਂ ਦਾ... 

ਓਏ ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਚੋ 

ਮਾਾਂ ਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਆਰ ਨ ੰ  ਲੋਚੋ 

ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਾਾਂ ਦਾ... 

ਮਾਾਂ ਮਰ ਜੇ ਿਛਤਾਉਣਾ ਿੈਂਦਾ 

ਅਰਥੀ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਿੈਂਦਾ 

ਬੇੜੀ ਬਾਝੋਂ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਲਾਹ ਾਾਂ ਦਾ.......... 

ਵਿੰਿ ਚਕਰ ਜਦ ਵਕੰਗਰਾ ਆ ੇ 

ਮਾਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਥ ਲਾ ੇ 

 ਰ੍ਦਾ ਦੇਖੋ ਛਮ-ਛਮ ਮੀ ਾਂਹ ਦਆੁ ਾਾਂ ਦਾ...  

      ਕ ੀਆਾਂ ਦੀ ਕਲਿਨਾ ਵ ੱਚ ਮਾਾਂ ਅਵਜਹਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਨਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

  ੀ ਵਿੱਕਾ ਿੈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਰੱਬ ਨ ੰ  ਿਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਵਿਨ ਤਿੱਵਸਆ ਕਰਨੀ 

 ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਿਰ ਮਾਾਂ ਤਾਾਂ ਹਰ  ੇਲੇ ਕੋਲ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।  

ਉਿਦ ੂਸ਼ ਇਿ ਕਸ਼ਮੀਿੀ ਲ ਲ ਜ ਰਕਿ ਦਾ ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇ ਿਵ ੱਤਰ  ਰਤੁਬੇ ਦੀ 

 ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਬਹਤੁ ਖ ਬਸ ਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਲਾਮ ਹੈ:  

'ਮੁਝੇ ਿਾਕੀਜ਼ਾ ਆਾਂਚਲ ਕੀ ਹ ਾਏ ਾਂ, ਵਮਲਤੀ ਰੈਹਤੀ ਹੈਂ,  

ਮੁਝੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਨਤ ਕੀ ਫ਼ਜ਼ਾਏਾਂ ਵਮਲਤੀ ਰੈਹਤੀ ਹੈਂ,  

ਿਕੀਰੀ ਮੇਂ ਭੀ ਮੁਝੇ ਵਮਲਤੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਹੋਂ ਕੀ ਤਕਦੀਰ,  

ਮੁਝੇ ਮਾਾਂ ਕੀ ਮੁਹਬਤ ਔਰ ਦਆੁਏਾਂ ਵਮਲਤੀ ਰੈਹਤੀ ਹੈਂ।'  

 

ਮ ਂ ਦੇ  ੰ  ਿ ਿੋਂ ਿ ਿ ਜ ਣ ਬ ਅਦ ਦੇ ਰਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਬ ਬਲਿ  ਦ  ਰਬਆਨ 



  ਮਾਾਂ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਉਹਨਾਾਂ ਬਦਵਕਸਮਤ ਧੀਆਾਂ-ਿੁੱਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਿੁੱਛ ਕੇ  ੇਖ,ੋ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 

 ਵਜੰਦਗੀ ਵ ੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਮਾ ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੀਆਾਂ। ਕਾਵ -ਮਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵ ਛੋੜੇ ਦੇ 

 ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਬਹਬਲਤਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੱਚ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਗ੍ ਿਭਜਨ ਰ ੰਘ ਨੇ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਵਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਇਉਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

  ਮਾਾਂ ਦੇ ਿੈਰਾਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਸੁਣੀ ਨਹੀ ਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ।  

ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦਨੁੀਆਾਂ ਘੁੰਮ ਕ ੇਆਖਰ ਨ ੰ  ਿਵਹਚਾਣ ਲਈ ਹੈ।  

ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਰਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀਹ ਹੈ, 

ਵਬਰਧ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬਵਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਸ਼ੁਬ  ਮਾਣ ਲਈ ਹੈ।  

ਕੀ ਦੱਸਾਾਂ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੜਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸ  ੇਲੇ ਤੋਂ,  

ਵਜਹੜੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਮਾਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਚੁੱਿ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਤਾਣ ਲਈ ਹੈ।  

ਲੱਭਦੇ ਨਹੀ ਾਂਓ ਲਾਲ ਗ ਾਚੇ ਵਕਰ ਜਾ ਣ ਜਦ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ,  

ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਕੁੱਲ ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੀ ਵਮੱਟੀ  ੀ ਮੈਂ ਛਾਣ ਲਈ ਹੈ। 

 ਿੀਸ਼ ਕ ਮ ਿ ਿਿਮ  ਨੇ ਕਵ ਤਾ ਵ ੱਚ ਅਵਹਸਾਸ ਦਆੁਇਆ ਹੈ ਵਕ ਮਾਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ 
  ੀ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਾਂ ਯਾਦਾਾਂ ਵ ੱਚ ਸਦਾ ਵਜਉਾਂਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ: 

ਮਾਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਮਰਦੀ 

ਮਾਾਂ ਸਦਾ ਜੀਉਾਂਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਸ਼ੁਿਵਨਆਾਂ ਵ ਚ, ਯਾਦਾਾਂ ਵ ਚ, ਵਖਆਲਾਾਂ ਵ ਚ… 

ਰ ਹ ਵ ਚ, ਤਨ ਵ ਚ, ਵਦਲ ਵ ਚ, ਮਨ ਵ ਚ… 

ਅਵਹਸਾਸ ਵ ਚ, ਜ਼ਬਾਨ ਵ ਚ, ਘਰ ਵ ਚ, ਮਕਾਨ ਵ ਚ… 

ਮਾਾਂ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ…ਮਾਾਂ ਘੋੜੀਆਾਂ ਗਾਉਾਂਦੀ ਹੈ… 

ਮਾਾਂ ਬੇਆ ਾਜ਼ ਹੈ ਿਰ  

ਚੁੱਿ ਨਹੀ ਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ… 

ਿ ਰਜੰਦਿ ਰਜੰਦ ਮਾਾਂ ਤੋਂ ਿਏ ਵ ਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 

 ਕੱਵਲਆਾਂ ਛੱਿ ਕ ੇਮਾਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਏ। 

ਏਦਾਾਂ ਲਗਦਾ ਛਾਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਏ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਣੁ ਨੀ ਾਂਦਰ ਆ ੇ 

ਵਸਰ ਦੇ ਹੇਿੋਂ ਬਾਾਂਹ ਤੁਰ ਗਈ ਏ। 

 ਧੀਆਂ ਲਈ ਮ ਿ ਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਨਹੀ। ਮਾਾਂ, ਧੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ  ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  

 ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ  ੀ। ਜਦੋਂ  ਵ ਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਘਰ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਾਂ ਨ ੰ  

 ਸਭ   ਤੋਂ  ੱਧ ਚਾਅ ਚੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵ ੱਚ   ਿੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਮਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ 

 ਆਿਣੀ ਿਰਦੇਸਣ ਧੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। 



  ਰਿੰਦਿ ਕੌਿ ਪੁੱਖੋਕੇ ਨੇ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵ ੱਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਕਸਕ ਨ ੰ  ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੱਚ 

 ਿਰੋਇਆ ਹੈ: 

  ਤੱੁਰ ਜਾਣ ਵਿਛੋਂ, ਿਤਾ ਮਾ ਾਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ 

   ਭਵਰਆ  ੀ ਮੇਲਾ ਸਾਨ ੰ  ਸੁੰਨਾਾਂ- ਸੁੰਨਾਾਂ ਲੱਗਦਾ 

  ਤੇਰੇ ਵਬਨ ਨਾ ਵਕਆਸੇ ਕੋਈ ਵਚਹਰੇ ਕੁਮਲਾਏ… 

ਤੇਰੇ ਿਵਹਲਾਾਂ ਤੁਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬਰਾਾਂ ਤੇ, ਤ ੰ ਸਾਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੀ ਸੀ  

 ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਸਾਿੇ ‘ਮੈਂ ਜ  ਹੈਗੀ’ਕਵਹੰਦੀ  ਸੀ  

 ਵਸਰ ਚੁੱਕ ਤੱਕਾਾਂ, ਵਚਹਰੇ ਅੰਬਰਾਾਂ ਤੇ ਛਾਏ  

ਨੀ ਾਂ ਅੰਬਰਾਾਂ ਤੇ ਰਵਹਣ  ਾਲੀਏ  

 ਦੱਸ ਵਕਹੜੇ ਬਹਾਨੇਂ ਮੈਂ ਆ ਾਾਂ 

 ਮਾਾਂਏ ਾਂ ਨੀ ਾਂ, ਮਾਾਂਏ ਾਂ ਨੀ ਾਂ, ਮਾਾਂਏ ਾਂ ਨੀ ਾਂ… 

ਦਰਿੰਦਿ ਰਗ੍ੁੱਲ ਆਿਣੀ ਵ ਛੰੁਨੀ ਮਾਾਂ ਦੇ ਦੈ ੀ ਗੁਣਾਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਲਖਦੀ ਹੈ: 

ਅੰਮੀਏ ਤ ੰ ਵਮੱਟੀ ਦਾ ਤਨ 

 ਹੱਿ ਮਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ 

 ਤ ੰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 

 ਤੇਰੇ ਵਰਦੈ ਸੀ ਹਵਰਮੰਦਰ  

 ਸਵਤ, ਸਨੇਹ, ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਸੱਚ  

ਤ ੰ ਦਯਾ, ਵਖਮਾ, ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਮ ਰਤ 

ਿਰੇਮ, ਿਰੀਤ, ਸੀਲ, ਸੰਜਮ ਸੀ ਤ ੰ  

ਏਕ ਤ ੰ ਹੀ ਏਕ ਤ ੰ ਹੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ  

ਵਨੱਘਾ ਿੰਘ ੜਾ ਤ ੰ ਅਨੰਦ  

ਤ ੰ ਰੱਬ ਸੀ ਤ ੰ ਰੱਬ ਸੀ ਰੱਬ ਤ ੰ ਸੀ 

ਅੰਮੀਏ ਤ ੰ ਨ ਰ ਸੀ… 

ਬਰਹਮ ਦਾ ਵਬੰਦ ਸੀ  

 ਵ ਸ਼ਨ ੰ  ਵਜਹੀ ਿਾਰ 

 ਵਸ਼   ਾਾਂਗ ਨੀਲਕੰਿ ਸੀ  

 ਨਾਰੀ ਤ ੰ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈੰ ਲਈ 

 

ਗ੍ੀਿਕ ਿ  ਂਦੇ 'ਮ 'ਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਿੇ  ੰਬੰਧੀ ਗ੍ ਏ ਪਰਰ ੁੱਧ ਗ੍ੀਿ 
 'ਮਾਾਂ' ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ: 

ਪਰਕ ਸ਼ ਕੌਿ ਅਿ ੇ  ਰਿੰਦਿ ਕੌਿ  ਰਗੀਆਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗਾਇਕਾ ਾਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਵ ੱਚ ‘ਮਾ ਾਾਂ 

 ਤੇ ਧੀਆਾਂ’ ਦੇ ਅਟੁੱਟ  ਵਿਆਰ ਨ ੰ  ਰ ਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਬਹਤੁ ਸਲਾਵਹਆ ਵਗਆ: 



  ਮਾ ਾਾਂ ਤੇ ਧੀਆਾਂ ਰਲ ਬੈਿੀਆਾਂ ਨੀ ਮਾਏ 

 ਕੋਈ ਕਰ ਦੀਆਾਂ ਗਲੋੜੀਆਾਂ 

 ਕਣਕਾਾਂ ਲੰਮੀਆਾਂ ਧੀਆਾਂ ਵਕਉਾਂ ਜੰਮੀਆਾਂ ਨੀ ਮਾਏ। 

ਮਾ ਾਾਂ ਤੇ ਧੀਆਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੀ ਮਾਏ 

 ਕੋਈ ਟੁੱਟਦੀ ਏ ਕਵਹਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

 ਕਣਕਾਾਂ ਵਨੱਸਰੀਆਾਂ ਧੀਆਾਂ ਵਕਉਾਂ ਵ ਸਰੀਆਾਂ ਮਾਏ। 

ਕ ਲਦੀਪ ਮ ਣਕ ਦੀ ਅਿ ਜ ਰਿੁੱਚ ਦੇਿ ਥਿੀਰਕਆਂ ਿ ਲੇ ਦ  ਗੀਤ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ:  

ਮਾਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਾਂ ਓ ਦਨੁੀਆਾਂ  ਾਵਲਓ! 

ਮਾਾਂ ਏ ਿੰਿੜੀ ਛਾਾਂ ਓ ਦਨੁੀਆਾਂ  ਾਵਲਓ! 

ਮਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਿ ਲਿੌਂਦਾ, ਰੋਵਦਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਚੁੱਿ ਕਰਾਉਾਂਦਾ… 

ਮਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਏ ਘੁੱਿ ਹਨੇਰਾ, ਸੁੰਨਾਾਂ ਵਦਸਦਾ ਚਾਰ ਚਿੁੇਰਾ, 

ਕੋਈ ਨਾ ਿੜਦਾ ਬਾਾਂਹ ਓ ਦਨੁੀਆਾਂ  ਾਵਲਓ…. 

ਮਾਾਂ ਦੀ ਿ ਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਿ ਜਾ,  

ਮਾਾਂ ਤਾਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰ ਿ ਐ ਦ ਜਾ, 

ਮਾਾਂ ਐ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਾਂ ਓ ਦਨੁੀਆਾਂ  ਾਵਲਓ… 

ਰੱਬਾ ਦੇ  ਕਰੇ ਅਰਜੋਈ, ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਮਾਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, 

ਵਸਰ ਤੋਂ ਉਿਦੀ ਛਾਾਂ ਓ ਦਨੁੀਆਾਂ  ਾਵਲਓ… 

 ਿਭਜਨ ਮ ਨ ਦਾ “ਵਚੱਿੀਏ ਨੀ ਵਚੱਿੀਏ” ਗੀਤ ਦੇਸ਼-ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ੱਚ ਬਹਤੁ ਮਕਬ ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ:  

   ਵਚੱਿੀਏ ਨੀ ਵਚੱਿੀਏ ਹੰਝ ਆਾਂ ਨਾਲ ਵਲਖੀਏ 

   ਦ ਰ  ਤਨਾਾਂ ਤੋਂ ਰਵਹੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। 

    ਆਖੀ ਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਿੁੱਤ ਨ ੰ  

    ਤੇਰੀ ਮਾਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਏ ਚੰਨਾ ਹਾਲ।… 

  ਿਰੇਮ ਮਾਨ ਨੇ ਿੀਕ ਹੀ ਵਲਵਖਆ ਹੈ, “ਿਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਵਕੰਨੇ ਕੁ ਿੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ 

 ਇਸ ਗੀਤ ਨ ੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਵਕੰਨੀ ਕੁ  ਾਰੀ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਿਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਤੋਂ ਦਰੁ ਰਵਹੰਦੀਆਾਂ 

 ਵਕੰਨੀਆਾਂ ਕੁ ਮਾ ਾਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨ ੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਵਕਨੰੀ ਕੁ  ਾਰੀ ਰੋਈਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਇਹ ਗੀਤ ਿੁੱਤਾਾਂ    

 ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ, ਧੀਆਾਂ ਬਾਰੇ  ੀ ਹੈ।“ 

  ਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਿੁੱਤ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਚੇਤੇ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਹੀ ਆਉਾਂਦੀ 

 ਹੈ। ਮਾਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਵਿਆਰ, ਲਾਿ, ਦਲੁਾਰ ਅਤੇ ਲੋਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਤਨੋਂ ਦ ਰ ਗਏ 

 ਿੁੱਤ ਨ ੰ  ਿਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ: 

  “ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਬੜੀ ਆ ੇ, ਵ ੱਚ ਿਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ।” 

  ਮਲਕੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅ ਾਜ ਵ ੱਚ:   

  “ਮੇਰਾ ਮਾਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੱਕੀਆਾਂ ਰੋਟੀਆਾਂ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਬੜਾ ਹੀ ਵਚੱਤ ਕਰਦੈ।” 



ਗ੍ ਿਦ   ਮ ਨ ਦਾ ‘ਮਾਾਂ ਾਾਂ ਿੰਿੀਆਾਂ ਛਾਾਂ ਾਾਂ’ ਗੀਤ ਿੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵ ੱਚ ਹਰਮਨ ਵਿਆਰਾ ਹੈ: 

  ਮਾਾਂ ਾਾਂ ਿੰਿੀਆਾਂ ਛਾਾਂ ਾਾਂ, ਛਾਾਂ ਾਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ੇ

ਮਾਾਂ ਾਾਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲੋਕੋ ਕੌਣ ਭਰੇ 

ਿੁੱਤ ਕਿੁੱਤ ਬਣੇ ਸੌ  ਾਰੀ, ਮਾਾਂ ਰਵਹੰਦੀ ਮਾਾਂ ਬਣਕੇ 

ਸੁੱਖਾਾਂ ਸੁੱਖਦੀ ਖੈਰਾਾਂ ਮੰਗਦੀ, ਿੇਰ ਿੇਰ ਕੇ ਮਣਕੇ 

ਿੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੱਤੀਆਾਂ  ਾਾਂ ਾਾਂ ਰਵਹਣ ਿਰੇ 

ਮਾਾਂ ਾਾਂ ਿੰਿੀਆਾਂ ਛਾਾਂ ਾਾਂ, ਛਾਾਂ ਾਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ੇ

ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਾਲਾਾਂ, ਵਘਓ ਦੀਆਾਂ ਨਾਲਾਾਂ 

ਗੁੱਸੇ ਵ ਚ ਕਵਹ ਜਾਣਾ   

ਮਰ ਜਾਣਾ ਢਵਹ ਜਾਣਾ,  ੇ ਤ ੰ ਰੜ੍ੁ ਜਾਣਾ ਲਵਹ ਜਾਣਾ   

  ਹਰ ਮਾਾਂ ਆਿਣੇ ਿੁੱਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਧਰੇ… 

  ਮਾਾਂ ਤੋਂ  ੱਧਕੇ ਿੁੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਜ਼ਰ…ੇ  

  ਿਜੀਿ ਰਬੰਦਿਖੀਆ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆ ਾਜ਼ ਵ ੱਚ ਗਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵਸੰਘ ਸੰਧ  ਦੇ ਵਲਖੇ ਇਸ 

 ਗੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵਬਆਨ ਕਰਕੇਿਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਕੰਨੀਆਾਂ ਧੀਆਾਂ ਦੇ ਹੰਝ   ਹਾਏ ਹੋਣਗੇ:  

ਮਾਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀ ਿੇਕੇ ਆਉਣਾਾਂ, ਿੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾ ਾਾਂ ਨਾਲ।  

ਕਬਰਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨੀ ਮਾਏ ਦਖੁ ਸੁਖ ਧੀ ਨਾਲ ਿੋਲ ਨੀ ਮਾਏ 

 ਆ ਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਆ ਾਾਂ ਮਾਏ ਆ ਾਾਂ ਵਕਹੜੇ ਚਾ ਾਾਂ ਨਾਲ 

 ਮਾਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀ ਾਂ ਿੇਕੇ ਆਉਣਾ ਿੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾ ਾਾਂ ਨਾਲ... 

ਸਹਰੁੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਸੁਖੀ ਆਾਂ ਿੁੱਤਾਾਂ  ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆਾਂ 

 ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਐ ਮੈਨ ੰ  ਤ ੰ ਮੈਥੋਂ ਵਕਉਾਂ ਖੋ ਗਈ ਮਾਾਂ… 

ਰ ੁੱਟ : ਉਿਰੋਕਤ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮਾਨ ੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ 

ਦੀ  ਰਣਮਾਲਾ ’ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿ ਜਨੀਕ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 'ਮਾਾਂ' ਹੀ ਹੈ। 'ਮਾਾਂ' ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਭ 

ਦਵੁਨਆ ੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੱਚ ਜੇ ਵਕਹਾ ਜਾ ੇ ਤਾਾਂ 

ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੰਤ -ਰਵਹਤ 

ਸਚਾਈ ਹੈ ਵਕ ਮਾਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸ ੇਜੀ  ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸੰਭ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ:     

  “ਮਾਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀ ਾਂ ।“ 

 ਵਨਰਸੰਦੇਹ, ‘ਮਨੱੁਖੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਵ ੱਚ 'ਮਾਾਂ' ਦਾ ਰਤੁਬਾ/ਦਰਜਾ (status) ਐਨਾ ਮਹਾਨ, 

ਿਵ ੱਤਰ, ਸਨਮਾਵਨਤ ਅਤੇ ਿਰਵਤਸ਼ਵਿਤ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੱਚ ਵਬਆਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਮਾਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਾਂ ਦਾ ਵਿਆਰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਿਾ: ਇਕਬਾਲ ਵਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੱਚ, 

“ਮਾਾਂ' ਕੇ ਲ ਇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਿ ਜਾ ਹੈ। ਮਾਾਂ 

ਤਾਾਂ ਿਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। 'ਮਾਾਂ' ਆਿਣੇ-ਆਿ ਵ ਚ ਇਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਕ 

ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। 'ਮਾਾਂ' ਇਕ ਅਵਜਹੀ ਮ ਰਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਸਾਿਾ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ 



ਹੈ।“ ਮਾਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨ ਵਤਆਗ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਕੋਈ  ੀ ਧੀ-ਿੁੱਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ। 

 ਅੰਤ ਵ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਅਟੁੱਲ ਰਬ  ਿੀ ਿ ਜਪ ਈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਿਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ 

ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਿਣੀ ਮਾਾਂ ਸਰੀ ਮਤੀ ਵਕਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ੀ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕ ੇ

ਵਲਖੀਆਾਂ ਹਨ, ਿਾਿਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ: 

  ਐ ਮਾਾਂ ਤੁਝੇ ਕਯਾ ਰਤੁਬਾ ਦ ੰ ਜੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਖ਼ਦੁਾ ਕਹ ਦ ੰ  

  ਿਰ ਖ਼ਦੁਾ ਸੀ ਦ ਰੀ ਰਤਾ ਬੀ ਤੁਝ ਮੇਂ ਨਹੀ ਾਂ  

  ਐ ਮਾਾਂ ਤੁਝੇ ਕਯਾ ਰਤੁਬਾ ਦ ੰ ਜੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਕਹ ਦ ੰ  

  ਿਰ ਸਾਗਰ ਸਾ ਖਾਰਾਿਨ ਰਤਾ ਬੀ ਤੁਝ ਮੇਂ ਨਹੀ ਾਂ।  

----- 
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