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1.ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਵਲਖੋ ? 

 ਬਲਿੰਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਆਇਆ। ਐਤਿਾਰ ਦੇ ਵਦਨ 
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਬਲਿੰਤ ਰਾਏ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਵਦਆ ਤਾਂ ਬਲਿੰਤ ਰਾਏ 
ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਰਾਿਲਵਪੰਡੀ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 
ਦੋਿੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿੱਲ ਮੋਹੇ ਗਏ। 

ਅਗਲੇ ਐਤਿਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਸੀ ਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਲਜਾਣਾ ਚਾਵਹਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ  
ਪੁੱ ਤਰ-ਨੰੂਹ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਵਰਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ  
ਮਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਬਹੁਤ 
ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਮਾਸੀ ਨੰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੜ੍ਕਾਂ, ਖੁੱ ਲਹੇ  ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਸੁੱ ਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸੁਰਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੰੂ 
ਿੀ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੰੂ ਮਾਸੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭੱੁਬਾਂ 
ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਵਦਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਬਲਿੰਤ ਨੰੂ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੰਡੀਆ ਵਭਜਿਾ ਦੇਿੇ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪੁੱ ਤਰ-ਨੰੂਹ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੱਤ, ਮੋਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ 



ਵਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਬਦਤਰ ਇਸ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

2. ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਬਲਿੰਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ? 

 ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਬਲਿੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਗੱੁਸੇ ਤੇ ਦੱੁਖ ਨਾਲ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੰੂ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰ ਵਡਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਆਂਢਣਾਂ-ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ 
ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਵਹ ਵਗਆ ਹੈ ਤੇ ਭੱੁਲ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਦਆਂ 
ਵਕੰਨੇ ਦੱੁਖ ਸਹੇ ਹਨ। 

3. ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਹੈ ? 

 ਮਾਸੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਮਲਾਪੜ੍ੀ, 
ਵਮੱਠੀ ਤੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਘੁੰ ਮਣ ਵਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 
ਵਨਹੋਵਰਆਂ ਤੇ ਵਗਵਲਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਿੁਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸੁੰ ਦਰਤਾ, ਸੁੱ ਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮੋਵਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵਸਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਨੰਵਦਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਵਮਕ ਸੇਿਾ ਭਾਿ ਿਾਲੀ, ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਧੂੜ੍ਾਂ ਪੁੱ ਟਣ ਿਾਲੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਿਾਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਿਕਤਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।  

4. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਪਰਤੀ ਿਤੀਰਾ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਹੈ ? 

 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਜਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ 
ਪਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਿਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਦੇਖਣ ਆਵਦ ਨੰੂ ਪਵਹਲ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਵਪਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਵਦਰ 
ਜਾਣਾ ਿੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। 

5. ਮਾਸੀ ਿੱਲੋਂ ਅਵਜਹੀ ਵਕਹੜ੍ੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਕੀਲ ਵਲਆ ਸੀ ? 

 ਮਾਸੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੁੱ ਛਣ ਤੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤੇ ਮੰਵਦਰ ਿੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਹੰਦੂਆਂ ਵਸੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਾਵਕਸਤਾਨ 



ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਪਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵਸੱਖ ਜਰੂਰ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਕੀਲ ਵਲਆ। 

6.  ਮਾਸੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਸਵਿਆਂ ਿਰਗੇ ਨਵਹਸ਼ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਕਉਂ ਿਰਵਜਆ ? 

 ਮਾਸੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਸਵਿਆਂ ਿਰਗੇ ਨਵਹਸ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਰਵਜਆ 
ਵਕਉਂਵਕ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਸੱੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੀਿਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 
ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਿੱਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 
ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਸੀ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਿਰਗੀ ਚੁੱ ਪ ਖਾਣ ਨੰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਨੰੂ ਸੁੱ ਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਿਰਵਜਆ। 

7. “ਮੈਂ ਆਖਨੀਆਂ- ਬੰਤ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਵਚੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਿੀ।“ 
ਮਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਵਕਉਂ ਕਹੇ ? 

 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਸੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੇ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਵਿੱਚ 
ਕੋਈ   ਵਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਿਤੀਰਾ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਵਰਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ  ਸਿੇਰੇ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਦਸ ਿਜੇ ਤੋਂ ਵਪੱਛੋਂ ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬੀਅਰ-

ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਵਦਆਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਿੱਲ ਨੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਲਿੰਤ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਉਸਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਵਚੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਦਲਚਸਪੀ ਜਾਵਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ 
ਕਵਹ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇ ਦੇਿੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਭਰੇ ਤੇ ਮੋਹ ਵਪਆਰ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਿਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ। 

8. ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਕਉਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ? 

ਮਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਬਲਿੰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਿਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਬਲਿੰਤ ਦਾ ਿਤੀਰਾ 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਦਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਵਚੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਿਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨੰੂਹ ਦਾ ਰਿੱਈਆ ਗੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਭੈੜ੍ਾ ਤੇ ਆਦਰ ਸਵਤਕਾਰ ਰਵਹਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਿੀ ਕਵਹਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਸ ਨੰੂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੁਆਰਾ 



ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਤਲ-ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਭਰਸ਼ਟ  ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੁੱ ਟ-ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਥੋਂ 
ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਨ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਬੁਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਿਾਪਸ  ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

9. ਬਲਿੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਹੈ ? 

 ਬਲਿੰਤ ਰਾਏ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 
ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਬੰਦੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ 
ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ‘ਚ ਕਾਂਵਗਆਰੀ ਿਰਗਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਮਾਂ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸੱਚਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ, ਬੱਵਚਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਿੱਸ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਿਵਸਆ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਸੱਟੇ 
ਿਜੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ 
ਵਦੱਤਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਦਲ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 

                                    

    ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  

1. ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ  
ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ  

2. ਬਲਿੰਤ ਰਾਏ ਨੰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਵਦਆਂ ਵਕੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ  
ਪੰਝੀ ਸਾਲ  

3. ਮਾਸੀ ਵਕਹੜੇ੍ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ  
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ  

4. ਮਾਸੀ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਨੰੂ ਵਕਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ 
ਰਾਿਲ ਵਪੰਡੀ ਤੋਂ  

5. ਮਾਸੀ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 
 ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਿਰਗਾ  


