
ਨਾਵਲ   ਤ�   ਪਿਹਲ�   ਕ�ਝ   ਗ�ਲ� 
 
ਇਹ   ਕਹਾਣੀ   ਇ�ਕ   ਮ��ਡ�   ਦੀ   ਹ�,   ਿਜਸ   ਦਾ   ਨਾਮ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਸੀ   ।   ਛ�ਟ�   ਬ�ਿਚਆਂ   ਦੀਆਂ   ਅ�ਖ�   ਿਵ�ਚ   ਕੲੀ   ਸ�ਪਨ�   ਹ��ਦ�   ਹਨ   ।   ਇਸ 
ਤਰ��   ਹੀ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦੀਆਂ   ਅ�ਖ�   ਿਵ�ਚ   ਵੀ   ਕੲੀ   ਸ�ਪਨ�   ਸਨ   । 
 
ਸ�ਪਨ�   (dreams)   ਸਾਡ�   ਮਨ   ਅ�ਦਰ   ਸ��ਿਤਆਂ   ਹ�ਏ   ਆਏ   ਿਵਚਾਰ   ਹਨ   ।   ਇਹਨ�   ਿਵ�ਚ�   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਿਵਚਾਰ�   �   ਅਸ�   ਭ��ਲ   ਜ�ਦ� 
ਹ�   ।   ਪਰ   ਕ�ਝ   ਸ�ਪਨ�   ਸਾਡ�   ਿਦਮਾਗ   ਤ�   ਗਿਹਰਾ   ਅਸਰ   ਕਰਦ�   ਹਨ   । 
 
ਕਲਪਣਾ   (imagination)   ਸਾਡ�   ਮਨ   ਦੀ   ਸ�ਚ   ਜ�   ਿਵਚਾਰ   ਹਨ   ਜ�   ਅਸ�   ਜਾਗਦ�   ਹ�ਏ   ਸ�ਚਦ�   ਹ�   ।   ਉਹ   ਸਚਾੲੀ   ਨਹ� 
ਹਨ,   ਿਸਰਫ   ਸਾਡ�   ਿਦਮਾਗ   ਦ�   ਿਵਚਾਰ   ਹਨ   । 
 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਕੲੀ   ਵਾਰ   ਜ਼ਮੀਨ   (ground)   ਉ�ਤ�   ਆਪਣ�   ਸ�ਪਿਨਆਂ   (dreams)   ਦੀਆਂ   ਮ�ਰਤ�   (images)   ਵਾਹ�ਣ 
(draw)   ਲ�ਗ   ਪ�ਦਾ   ਸੀ   ।   ਅਤ�   ਕੲੀ   ਵਾਰ   ਆਪਣੀ   ਕਲਪਣਾ   (imagination)   ਨਾਲ   ਮਨ   ਿਵ�ਚ   ਸ�ਚਣ   ਲ�ਗ   ਪ�ਦਾ   ਸੀ   । 
ਪਰ   ਉਹ   ਜ�   ਵੀ   ਸ�ਚ   ਿਰਹਾ   ਸੀ   ।   ਭਾਵ�   ਜ਼ਮੀਨ   ਉ�ਤ�   ਵਾਹ   ਕ�   ਜ�   ਮਨ   ਹੀ   ਮਨ,   ਉਹ�   ਪਤਾ   ਨਹ�   ਲ�ਗਦਾ   ਸੀ   ਿਕ   ਉਸ   ਨ�   ਕੀ 
ਕਰਨਾ   ਹ�   ।   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਥ�ੜ�ਾ   ਥ�ੜ�ਾ   ਆਪ   ‐   ਹ�ਦਰਾ   (self   willed)   ਸੀ   ।   ਆਪਣ�   ਆਪ   ਹੀ   ਕੲੀ   ਕ�ਮ   ਕਰਨ   ਵਾਸਤ� 
ਸ�ਚਦਾ   ਰਿਹ�ਦਾ   ਸੀ   ।   ਉਹ   ਆਮ   ਬ�ਿਚਆਂ   ਵਰਗਾ   ਨਹ�   ਸੀ   । 
 
 
ਹਰ   ਰ�ਜ਼   ਦ�   ਕ�ਮ�   (day   to   day   life)   ਿਵ�ਚ   ਉਹ   ਅ�ਥਰਾ   (moody)   ਅਤ�   ਵ�ਖਰਾ   (different)   ਸੀ   ।   ਉਸ   ਦ� 
ਕ�ਮ   ਿਨਰਾਲ�   ਹੀ   ਸਨ   ।   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਵ�ਖਰਾ   (different),   ਅ�ਥਰਾ   (moody)   ਅਤ�   ਆਪ‐ਹ�ਦਰਾ   (self   willed) 
ਹ�ਣ   ਕਰਕ�   ਆਪਣ�   ਆਲ�   ਦ�ਆਲ�   ਹ�   ਰਹੀਆਂ   ਚੀਜ਼�   ਦ�   ਅਨ�ਸਾਰ   ਆਪਣ�   ਫ�ਸਲ�   ਆਪ   ਲ�   ਲ�ਦਾ   ਸੀ   । 
ਆਪਣ�   ਫ�ਸਲ�   ਉਹ   ਆਪ   ਲ�   ਲ�ਦਾ   ਸੀ,   ਿਕਉਂ? 
ਿਕਉਿਕ   ਉਸ   ਦ�   ਫ�ਸਲ�   ਉਸ   ਸਮ�   ਦੀਆਂ   ਮਾਨਤਾਵ�   (beliefs),   ਅ�ਧ‐ਿਵਸ਼ਵਾਸ�   (superstitions)   ਅਤ�   ਿਪਰਤ�  
(traditions)   �   ਨਾ   ਮ�ਨਣ   ਵਾਲ�   ਹ��ਦ�   ਸਨ   ।   ਇਸ   ਦਾ   ਮਤਲਬ   ਹ�   ਿਕ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਚੀਜ਼�   �    ਤਰਕ    (logic)   ਅਤ� 
ਗ�ਰਬਾਣੀ   ਦ�   ਆਧਾਰ    ਤ�   ਦ�ਖਦਾ   ਸੀ   ਅਤ�   ਕੲੀ   ਚੀਜ਼�   �   ਨਹ�   ਮ�ਨਦਾ   ਸੀ   ।   ਇਹ   ਚੀਜ਼   ਿਵਸਥਾਰ   ਨਾਲ   ਸਾ�   ਕਹਾਣੀ 
ਪੜ�ਿਦਆਂ   ਸਮਝ   ਆਏਗੀ   । 
 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦਾ   ਚਾਚਾ   ਅਕਸਰ   ਉਸ   ਨ�   ਵ�ਡ�   ਹ�   ਕ�   ਕੀ   ਬਣਨਾ   ਹ�,   ਬਾਰ�   ਸਵਾਲ   ਪ��ਛਦਾ   ਸੀ।   ਪਰ   ਇਸਦਾ   ਜਵਾਬ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ 
ਹਰ   ਵਾਰ   ਅਲ�ਗ   ਹੀ   ਿਦ�ਦਾ   ਸੀ   ।   ਪਰ   ਆਿਖਰ   ਉਸ   ਨ�   ਆਪਣ�   ਸ�ਪਿਨਆਂ   ਿਵ�ਚ�   ਆਪਣਾ   ਅਸਲੀ   ਰਾਹ   ਲ�ਭ   ਹੀ   ਿਲਆ   । 
ਉਹ   ਰਾਹ   : 

‐ ਮਨ��ਖ�   ਦੀ   ਸ�ਵਾ   ਕਰਨ   ਵਾਲਾ   ਸੀ   । 
‐ ਿਬਮਾਰ�   ਅਤ�   ਰ�ਗੀਆਂ   �   ਅਰ�ਗ   ਜੀਵਨ   ਦ�ਣ   ਵਾਲਾ   ਸੀ   । 
‐ ਿਵਿਦਆ   ਦੀ   ਰ�ਸ਼ਨੀ   ਫ�ਲਾਉਣ   ਵਾਲਾ   ਸੀ   । 

 
ਇਸ   ਰਾਹ   ਤ�   ਚ�ਲਣਾ   ਸ�ਖਾ   ਨਹ�   ਸੀ   ।   ਪਰ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਕ�ਲ   ਇਸ   ਰਾਹ   ਤ�   ਚ�ਲਣ   ਲੲੀ   ਦ�   ਚੀਜ਼�   ਦਾ   ਆਸਰਾ   ਸੀ   : 
 

‐ ਆਪਣ�   ਮ�   ਿਪਉ   ਤ�   ਿਮਲ�   ਹ�ਏ   ਸ�ਸਕਾਰ 
‐ ਗ�ਰਬਾਣੀ   ਦੀ   ਿਸ�ਿਖਆ 

 
ਲ�ਖਕ   “ਜਸਬੀਰ   ਭ��ਲਰ”   ਚਾਹ��ਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਜਦ�   ਬ�ਚ�   ਇਸ   ਨਾਵਲ   (ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦੀ   ਕਹਾਣੀ)   �   ਪੜ�ਣ   ਤ�   ਸਾਰਾ   ਨਾਵਲ 
ਪੜ�ਿਦਆਂ   ਪੜ�ਿਦਆਂ   ਉਹ   ਪਾਤਰ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   �   ਆਪਣ�   ਿਮ�ਤਰ   ਦੀ   ਤਰ��   ਦ�ਖਣ   ।   ਕਹਾਣੀ   ਪੜ�ਿਦਆਂ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਗ�ਣ�   � 
ਲ�ਭਣ   ।   ਉਸ   ਦੀਆਂ   ਚ�ਗੀਆਂ   ਚੀਜ਼�   �   ਆਪਣ�   ਜੀਵਨ   ਿਵ�ਚ   ਢਾਲਣ   ।   ਬਾਣੀ   ਦਾ   ਆਸਰਾ   ਲ�   ਕ�   ਚ�ਗ�   ਗ�ਣ�   �   ਆਪਣ�   ਅ�ਦਰ 
ਿਲਆਉਣ। 
 
 


