
ਿਤ�ਨ 
 

ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਹ�ਣ   ਵ�ਡਾ   ਹ�   ਿਰਹਾ   ਸੀ   ।   ਉਸ   ਨ�   ਪਿਹਲ�   ਿਰੜ�ਨਾ,   ਖਲ�ਣਾ   ਤ�   ਹ�ਲੀ   ਹ�ਲੀ   ਤ�ਰਨਾ   ਿਸ�ਿਖਆ   ।   ਛ�ਤੀ   ਹੀ   ਉਹ   ਉਂਗਲ 
ਫੜ   ਕ�   ਆਪਣ�   ਿਪਤਾ   ਨਾਲ   ਪ�ਲੀ   ਜਾਣ   ਲ�ਗ   ਿਪਆ   ।   ਿਫਰ   ਿਮ�ਤਰ�   ਨਾਲ   ਖ�ਡਣ   ਲ�ਗ   ਿਪਆ   ਅਤ�   ਸ਼ਰਾਰਤ�   ਵੀ   ਕਰਨ   ਲ�ਗਾ   । 
 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਵ�ਡਾ   ਹ�ਣ   ਤ�,   ਚਾਚ�   ਬਾਵਾ   ਿਸ�ਘ   ਨ�   ਉਸ   ਦ�   ਿਪਤਾ   ਸ਼�ਰ   ਿਸ�ਘ   ਨਾਲ   ਬ��ਧ   �   ਨਾਲ   ਦ�   ਿਪ�ਡ   ਸਕ�ਲ   ਦਾਖਲ   ਕਰਨ 
ਦੀ   ਗ�ਲ   ਕੀਤੀ   ।   ਹ�   ਹ�ਣ   ਤ�   ਬਾਵਾ   ਿਸ�ਘ,   ਬ��ਧ   �   ਨਾਲ   ਦ�   ਿਪ�ਡ   ਕਲ�ਰ�   ਿਵ�ਚ   ਸਕ�ਲ   ਦਾਿਖਲ   ਕਰਵਾ   ਆਇਆ   ।  
 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਪਿਹਲ�   ਿਦਨ   ਸਕ�ਲ   ਿਗਆ   ਤ�   ਸਕ�ਲ   ਿਵ�ਚ   ਉਸ   �   ਬਹ�ਤ   ਭ��ਖ   ਲ�ਗੀ   ।   ਅ�ਧੀ   ਛ��ਟੀ   ਵ�ਲ�   ਉਹ   ਘਰ   ਵਾਿਪਸ   ਆ 
ਿਗਆ   ।   ਘਰ   ਆ   ਕ�   ਦ�ਿਖਆ   ਿਕ   ਘਰ   ਦੀ   ਬ�ਠਕ   ਿਵ�ਚ   �ਾਹ�ਣ�   ਬ�ਠ�   ਹਨ   ।   ਉਹ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਿਪਤਾ   ਜੀ   ਨਾਲ   ਅ�ਗਰ�ਜ਼�   ਦ� 
ਜ਼�ਲਮ   ਬਾਰ�   ਗ�ਲ�   ਕਰ   ਰਹ�   ਸਨ   ।   ਨਾਲ   ਹੀ   ਦ�ਸ਼   ਦੀ   ਗ�ਲਾਮੀ   ਬਾਰ�   ਿਚ�ਤਤ   ਸਨ   । 
 
ਇਸ   ਪਾਠ   ਿਵ�ਚ   ਸਾ�   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਿਪਤਾ   ਜੀ   ਬਾਰ�   ਪਤਾ   ਚਲਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਉਹਨ�   ਨ�   ਆਪਣੀ   ਕ�ੜੀ   ਦ�   ਿਵਆਹ   ਵ�ਲ�   ਦਾਜ   ਦਾ 
ਲ�ਣ   ਦ�ਣ   ਨਹ�   ਕੀਤਾ   ਸੀ   ।   ਸ਼�ਰ   ਿਸ�ਘ   ਗ�ਭੀਰ   ਅਤ�   ਦ�ਸ਼   ਦ�   ਲ�ਕ�   ਦੀ   ਸ�ਵਾ   ਕਰਨ   ਵਾਲਾ   ਸੀ   । 
 

ਚਾਰ 
 
ਨ�ਦ   ਕ�ਰ   ਬ�ਿਚਆਂ   ਦਾ   ਿਧਆਨ   ਰ�ਖਣ   ਵਾਲੀ   ਹ�   ।   ਸਕ�ਲ   ਜਾਣ   ਲ�ਿਗਆਂ   ਉਹ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   �   ਆਲ�   ਵਾਲਾ   ਪਰ�ਠਾ   ਅਤ�   ਗ�ੜ 
ਿਦ�ਦੀ   ਹ�   ।   ਇਸ   ਤ�   ਇਹ   ਵੀ   ਪਤਾ   ਚਲਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਪਿਰਵਾਰ   ਦੀ   ਆਰਿਥਕ   ਹਾਲਤ   ਵਧੀਆ   ਹ�   ।   ਉਹਨ�   �   ਖਾਣ 
ਪੀਣ   ਦੀਆਂ   ਚੀਜ਼�   ਦੀ   ਥ�ੜ�   ਨਹ�   ਹ�   । 
 
ਇਸ   ਪਾਠ   ਿਵ�ਚ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਸ�ਧਾਰਵਾਦੀ   ਿਵਚਾਰ   �ਗਟ   ਹ��ਦ�   ਹਨ   ।   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਊਚ   ਨੀਚ   �   ਨਹ�   ਮ�ਨਦਾ   ।   ਸਕ�ਲ   ਜਾ   ਕ� 
ਉਹ   ਚ�ਨਣ   ਨਾਲ   ਜਾ   ਕ�   ਬ�ਠ   ਜ�ਦਾ   ਹ�   ।   ਚ�ਨਣ   �   ਉਸ   ਦੀ   ਜਮਾਤ   ਦ�   ਸਾਥੀ   ਨੀਚ   ਅਤ�   ਅਧਰਮੀ   ਸਮਝਦ�   ਹਨ,   ਪਰ   ਬ��ਧ 
ਿਸ�ਘ   ਉਹਨ�   ਨਾਲ   ਸਿਹਮਤ   ਨਹ�   ਹ�   ।  
 
ਸਕ�ਲ   ਿਵ�ਚ   ਚ�ਨਣ   �   ਸ��ਕੀ   ਰ�ਟੀ   ਖ�ਿਦਆਂ   ਦ�ਖ   ਕ�   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਉਸ   �   ਆਪਣੀ   ਰ�ਟੀ   ਦ�   ਿਦ�ਦਾ   ਹ�   ।   ਿਜਸ   ਤ�   ਪਤਾ   ਚਲਦਾ   ਹ� 
ਿਕ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�ਿਜਆਂ   ਨਾਲ   ਆਪਣੀ   ਚੀਜ਼   ਸ�ਝੀ   (share)   ਕਰਨ   ਵਾਲਾ   ਹ�   । 
 
ਇਸ   ਤ�   ਇਲਾਵਾ   ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�ਿਜਆਂ   �   ਹੀਣ   ਨਹ�   ਸਮਝਦਾ   ।   ਉਹਨ�   ਨਾਲ   ਬ�ਠ   ਕ�   ਉਹਨ�   �   ਚ�ਗਾ   ਮਿਹਸ�ਸ   ਕਰਵਾਉਂਦਾ   ਹ� 
।   ਦ�ਿਜਆਂ   ਦੀਆਂ   ਭਾਵਨਾਵ�   ਦਾ   ਿਧਆਨ   ਰ�ਖਦਾ   ਹ�   । 
 

ਪ�ਜ 
 

ਇਸ   ਪਾਠ   ਿਵ�ਚ   ਨ�ਦ   ਕ�ਰ   ਬਾਰ�   ਪਤਾ   ਚ�ਲਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਨ�ਦ   ਕ�ਰ   ਿਵ�ਚ   ਦ�ਿਜਆਂ   ਲੲੀ   ਹਮਦਰਦੀ   ਅਤ�   ਚ�ਗ�ਪਣ   ਦੀ   ਭਾਵਨਾ   ਹ�   । 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਕ�ਲ�   ਚ�ਨਣ   ਦ�   ਸ��ਕੀ   ਰ�ਟੀ   ਖਾਣ   ਦਾ   ਸ�ਣ   ਕ�   ਉਸ   ਦੀਆਂ   ਅ�ਖ�   ਨਮ   ਹ�   ਜ�ਦੀਆਂ   ਹਨ   ।   (page   27) 
 
ਬ��ਧ   ਿਸ�ਘ   ਦ�   ਅ�ਦਰ   ਕੲੀ   ਚ�ਗ�   ਗ�ਣ   ਹਨ   : 
 

‐ ਦ�ਿਜਆਂ   �ਤੀ   ਿਪਆਰ   (love   for   others) 
‐ ਹਮਦਰਦੀ   (sympathy)  
‐ ਸ�ਵਾ   ਭਾਵਨਾ  


