
ਇਕ 
 
ਨਾਵਲ   ਦ�   ਪਿਹਲ�   ਪਾਠ   ਿਵ�ਚ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਜਨਮ   ਅਤ�   ਪਿਰਵਾਰ   ਬਾਰ�   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਿਦ�ਤੀ   ਗੲੀ   ਹ�   ।   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਿਪ�ਡ   ਦਾ 
ਨਾਮ   ਢਾਹ�   ਸੀ   । 
 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦਾ   ਜਨਮ   ੫   ਦਸ�ਬਰ,   ੧੯੨੫   �   ਿਪ�ਡ   ਢਾਹ�   ਿਵ�ਚ   ਹ�ਇਆ   । 
 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ,   ਸ਼�ਰ   ਿਸ�ਘ   ਅਤ�   ਨ�ਦ   ਕ�ਰ   ਦੀ   ਚ�ਥੀ   ਸ�ਤਾਨ   ਸੀ।   ਸਭ   ਤ�   ਵ�ਡੀਆਂ   ਦ�   ਭ�ਣ�   ਹਰਿਦਆਲ   ਕ�ਰ   ਅਤ�   ਅਜੀਤ   ਕ�ਰ   ਸਨ। 
ਤੀਜ�   ਨ�ਬਰ   ਤ�   ਭਰਾ   ਤ�ਜਾ   ਿਸ�ਘ   ਸੀ   । 
 
ਇਸ   ਪਾਠ   ਿਵ�ਚ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਿਪਤਾ   ਸ਼�ਰ   ਿਸ�ਘ   ਬਾਰ�   ਪਤਾ   ਚ�ਲਦਾ   ਹ�   ।   ਸ਼�ਰ   ਿਸ�ਘ   ਗ�ਰਬਾਣੀ   ਿਵ�ਚ   ਿਵਸ਼ਵਾਸ   ਰ�ਖਣ   ਵਾਲਾ 
ਸੀ   । 
 

‐ ਪ��ਤਰ   ਦ�   ਜਨਮ   ਬਾਰ�   ਸ�ਣ   ਕ�   ਉਸ   ਨ�   ਸਭ   ਤ�   ਪਿਹਲ�   ਗ�ਰਦ�ਆਰ�   ਜਾ   ਕ�   ਮ�ਥਾ   ਟ�ਿਕਆ   ।   ਰ�ਬ   ਦਾ   ਸ਼�ਕਰਾਨਾ   ਕਰਕ� 
ਮਨ   ਹੀ   ਮਨ   ਆਪਣੀ   ਪਤਨੀ   ਨ�ਦ   ਕ�ਰ   ਤ�   ਨਵ�   ਜੀ   ਦੀ   ਸਲਾਮਤੀ   ਲੲੀ   ਅਰਦਾਸ   ਕੀਤੀ   । 

‐ ਉਸ   ਦਾ   ਬਾਣੀ   ਿਵ�ਚ   ਪ�ਕਾ   ਿਵਸ਼ਵਾਸ   ਸੀ   ।   ਉਸ   ਿਦਨ   ਦਾ   ਹ�ਕਮਨਾਮਾ   “ਬ�ਦਨਾ   ਹਿਰ   ਬ�ਦਨਾ   ਗ�ਣ   ਗਾਵਹ�   ਗ�ਪਾਲ 
ਰਾਇ……….”   ਸੀ   ।ਸ਼�ਰ   ਿਸ�ਘ   ਮਨ   ਦਾ   ਸਾਦਾ   ਅਤ�   ਿਵਵ�ਕ   ਵਾਲਾ   ਸੀ   ।   ਬ�ਚ�   ਦਾ   ਜਨਮ   ਬ��ਧਵਾਰ   �   ਹ�ਇਆ   ਸੀ 
ਅਤ�   ਹ�ਕਮਨਾਮਾ   ‘ਬ�ਬ�’   ਅ�ਖਰ   ਨਾਲ   ਸ਼�ਰ�   ਹ��ਦਾ   ਸੀ   ।   ਮਨ   ਦੀ   ਸਾਦਗੀ   ਵਾਲ�   ਸ਼�ਰ   ਿਸ�ਘ   ਨ�   ਬ�ਚ�   ਦਾ   ਨਾਮ   ਬ��ਧ 
ਿਸ�ਘ   ਰ�ਖ   ਿਦ�ਤਾ   । 

 
 
 

ਦ� 
 
 
ਹ�ਣ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਮਹੀਿਨਆਂ   ਦਾ   ਹ�   ਿਗਆ   ਸੀ   ।   ਮ�   ਨ�ਦ   ਕ�ਰ   ਉਸ   �   ਸ�ਆ   ਕ�   ਘਰ   ਦਾ   ਕ�ਮ   ਕਰਨਾ   ਚਾਹ��ਦੀ   ਹ�   ।   ਲ�ਰੀਆਂ 
ਦ�   ਕ�   ਸ�ਆਉਣ   ਦੀ   ਕ�ਿਸ਼ਸ਼   ਕਰਦੀ   ਹ�   ।   ਪਰ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਸ਼�ਰ�   ਤ�   ਹੀ   ਵ�ਖਰਾ   ਸੀ   ।   ਲ�ਰੀਆਂ   ਸ�ਣ   ਕ�   ਸ�ਣ   ਦੀ   ਥ�   ਹ�ਸਣ   ਲ�ਗ 
ਪ�ਦਾ   ਸੀ   ।  
 
ਿਨਆਣ�   ਿਵਹੜ�   ਿਵ�ਚ   ਖ�ਡਦ�   ਰ�ਲਾ   ਪਾ   ਰਹ�   ਸਨ   ।   ਸਾਰ�   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   �   ਚ��ਕਣਾ   ਚਾਹ��ਦ�   ਸਨ   ।   ਮ�   ਸਾਰ�   ਬ�ਿਚਆਂ   �   ਵਾਰੀ   ਵਾਰੀ 
ਿਨ�ਕ�   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   �   ਚ��ਕਣ   ਦਾ   ਮ�ਕਾ   ਿਦ�ਦੀ   ਹ�   ।   ਸਾਰ�   ਵਾਰੀ   ਲ�   ਕ�   ਬਾਹਰ   ਚਲ�   ਜ�ਦ�   ਹਨ   । 
 
ਨ�ਦ   ਕ�ਰ   ਨ�   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   �   ਗ�ਦੀ   ਿਵ�ਚ   ਚ��ਕ   ਿਲਆ   ।   ਉਸਦ�   ਕ�ਨ   ਿਪ�ਛ�   ਖ�ਰਕਣ   ਲ�ਗ   ਪੲੀ   ਤ�   ਿਕ   ਉਹ   ਸ�   ਜਾਵ�   । 
 
ਲ�ਖਕ   ਪ�ਨਾ   ੧੩   ਤ�   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਬਾਰ�   ਿਲਖਦਾ   ਹ�   ਿਕ   “ਬਲ��ਗੜ�   ਿਜਹ�   ਬਾਲ   ਨ�   ਮਾਸ�ਮ   ਿਜਹੀਆਂ   ਅ�ਖ�   ਨਾਲ   ਮ�   �   ਵ�ਿਖਆ,   ਰ�� 
ਦ�   ਗ�ਹਿੜਆਂ   ਵਰਗ�   ਹ�ਥ   ਉਤ�ਹ   �   ਕੀਤ�   ਤ�   ਹ�ਿਸਆ   ।”   ਇਸ   ਦਾ   ਮਤਲਬ   ਹ�   ਿਕ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਬਹ�ਤ   ਹੀ   ਛ�ਟਾ   ਸੀ   ।   ਉਸ   ਦੀ 
ਤ�ਲਨਾ   ਿਬ�ਲੀ   ਦ�   ਬ�ਚ�   ਨਾਲ   ਕੀਤੀ   ਹ�   ।   ਉਹ   ਬਹ�ਤ   ਹੀ   ਨਰਮ   (soft)   ਅਤ�   ਮਾਸ�ਮ   (innocent)   ਸੀ   ।   ਉਸ   ਦ�   ਹ�ਥ,   ਰ�� 
ਦ�   ਗ�ਹੜ�   ਵਰਗ�   ਭਾਵ   ਬਹ�ਤ   ਕ�ਲ�,   ਛ�ਟ�   ਤ�   ਨਰਮ   (cool,   small,   soft)   ਸਨ   । 
 
   


