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ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ‛ਸਾਊਥਾਲ’:ਸਮਾਚਜਕ ਸਰੋਕਾਰ
ਸੁਖਚਵਿੰ ਦਰ ਚਸਿੰ ਘ
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ
ਪ੍ੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਚਵਭਾਗ੍
ਸਰੀ ਗ੍ੁਰੂ ਤੇਗ੍ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ
ਸਰੀ ਅਨਿੰਦਪ੍ੁਰ ਸਾਚਹਬ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਵਵਸੇੇ਼ਸ਼ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਵਹਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਵਵ-ਸੰਗ੍ਰਵਹ ‘ਸਰਦ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਰ ਉਸਨੇ ਨੇ ਛੇ ਕਹਾਣੀ
ਸੰ ਵਗ੍ਰਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਿੋਕਸ’ ਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਵਲਵਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਵਸਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ
‘ਵਨ-ਵੇਅ’ ‘ਰੇਤ ਸਵਾਰੀ’ ਤੇ ‘ਸਾਊਥਾਲ’ ਆਵਦ ਨਾਵਲ ਰਚ ਕੇ ਵਵਸੇੇ਼ਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ‘ਸਾਊਥਾਲ’ ਹਰਜੀਤ ਦਾ
ਰਵਚਆ ਚੌਥਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵਬਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ੍ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਅੰ ਤਰ ਹੈ,ਜੋ ਅਰਧ ਵਵਕਸਤ ਤੇ ਵਵਕਸਤ
ਸਵਭਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਵਸ਼
ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਵਦਲੋਂ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਵਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਵਦਆਂ
ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵਵਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁਿੱ ਟਦਾ। ਮਨੁਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਵਕੰ ਨਾ ਵੀ ਸਵਭਅਕ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਲਪਨਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ
ਜੁਵਿਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਦਆਂ ਸਵਰਨ ਚੰ ਦਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ
ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ’ ਵਵਚ ਵਕਹਾ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਸਮਵਰਧੀ ਵਾਲਾ
ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਪਰਤੀਮੂਲਕ
ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਤੇ ਵਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਵਚ ਇਕ ਅਸਤੁੰ ਲਨ
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ।1
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ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਗ੍ਰਵਹਣ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁਿੱ ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ , ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਵਚ ਇਕ ਦਵੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਵਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਵੇ।
ਇਹ ਦਵੰ ਦਾਤਮਕ ਸਵਥਤੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤਣਾਉ ਦੀ ਵਸਰਜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਸਾਊਥਲ’ ਦਾ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਵਬਰਤਾਂਤ ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਵਹਿੱ ਸੇ
ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਹੈ ਵਜਥੇ ਬਹੁਵਗ੍ਣਤੀ ਵਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰ ਗ੍ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ
ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਵਵਚ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ
ਅਧੀਨ ਪਲੀ-ਪਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀਿਹੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਵਚਲੇ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਿੱ ਖੀ
ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਦੀ ਕੁਿੀ ਸੀ, ਵਜਸਦੀ ਹੁਸਨ
ੈ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ
ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਿੱ ਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ,ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਸਾਊਥਾਲ ਵਵਚ ਵਸਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਾ ਵਸੰ ਘ ਪਾਤਰ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ:
“ਆਹ ਦੇਖ, ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ,ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੀ ਗ੍ਿੱ ਤੇ ਵਾਲੀ ਿੈਕਟਰੀ ਵਵਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਂ,ਪਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਬਿੱ ਚਾ ਵਨਕਵਲਆਂ, ਅਸਲੀ ਮਰਦ.....................................”। 2
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਿਹੀ ਜਾਗ੍ੀਰਦਾਰੀ ਕਦਰਾਂ^-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੀਿਹੀ
ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆ ਜਿਹਾਂ ਨਾਲੋ ਟੁਿੱ ਟ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵਵਰਾਸਤ
ਵਵਚ ਵਮਲੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁਿੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗ੍ਲੀ ਪੀਿਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਿਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ
ਪੀਿਹੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਦਲੋਂ ਪਰਵਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗ੍ੋਂ ਉਹ ਇਨਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਿਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ
ਵਵਚ ਵੀ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਦਾ ਜਾਗ੍ੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ
ਵਵਚ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਾ ਵਸੰ ਘ ਤੇ ਪਰਦੁਿੱ ਮਣ ਵਸੰ ਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਆ ਖਿਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਲਾ ਵਸੰ ਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਕੀ ਮਵਨੰਦਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਕਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱਗ੍ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਵਾਂਗ੍ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘਿਹਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਿੱ ਛ ਖਿਹੀ
ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਵਨੰਦਰ ਜੋ ਵਕ ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਸਮਾਜ ਵਵਚ ਜੰ ਮੀ
ਪਲੀ ਤੇ ਪਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੂਿਹਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਲਾ ਵਸੰ ਘ ਮਵਨੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਉਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ:
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“ਤੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਸੂੰ ਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸੁਿੱ ਖੀ ਦਾ ਵਪਓ,
ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾਂ ਵਪਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ
ਮਾਈਡ ਨਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਇਕ ਚਾਂਸ ਵਦੰ ਨਾ ਵਕ ਸਭ
ਕੁਝ ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇ .”। 3
ਪਰ ਮਵਨੰਦਰ ਉਤੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪਕਿ ਮਜ਼ਬੁਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਉਹ
ਵਬਲਕੁਲ, ਬੇਮਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਤੇ ਪਾਲਾ ਵਸੰ ਘ
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਦੁਿੱ ਮਣ ਵਸੰ ਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਲਿਕੀ ਪਵਨ ਦੀ ਵਕਸੇ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ੍ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਲਿੱਗ੍ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਨਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਗ੍ਆਨ ਕੌ ਰ
ਨੂੰ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹੰ ਵਦਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਇਿੱ ਕ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦੇ ਵਕ ਉਹਦਾ ਵਪਓ ਇੰ ਨਾ
ਸ਼ਰੀਿ ਨਹੀਂ ਵਜੰ ਨਾ ਵਦਸਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਜੰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ,
ਗ੍ਏ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਧੂ ਵਸੰ ਘ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਸਹੀ ਵਦਸਦੇ.”। 4
ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ ਵਵਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਅਣਖ ਅਤੇ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਦੀ
ਵਜ਼ੰ ਦਗ੍ੀ ਵਜਊਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਜਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ
ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ ਗ੍ਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਤਆਗ੍ਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀਿਹੀ ਪਿੱ ਛਮੀ
ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਵਚ ਜੰ ਮੀ,ਪਲੀ ਤੇ ਪਿਹੀ -ਵਲਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱ ਛਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਵਪਆਂ ਤੇ
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੀਿਹੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤਣਾਉ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ
ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਬਿੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਲਿੱਗ੍ ਰਵਹਣਾ ਸੁੇ਼ਰੂ ਕਰ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਕੀ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਿਕਾ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕ
ਵਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਨਵੀਂ ਪੀਿਹੀ ਵਵਵਸਵਥਤ ਵਵਆਹ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥਾਲ
ਨਾਵਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪਰਦੁਿੱ ਮਣ ਵਸੰ ਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਗ੍ਆਨ ਕੌ ਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਡੇ ਮੁੰ ਡੇ ਰਾਜਵਵੰ ਦਰ
ਦਾ ਵਵਆਹ ਇੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁਿੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਵਵੰ ਦਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਵਹੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰ ਡੀਆ
ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦਾ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ:
“ਚਿੱ ਲ ਆਪਾਂ ਇੰ ਡੀਆਂ ਚਿੱ ਲੀਏ ਵਕਰਸਮਸ ’ਤੇ
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ਵਕਉਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਐ।
ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰ ਟਰੀ ਇਹ ਆ, ਐਮ ਵਬਰਵਟਸ਼”। 5
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰਾਵਜੰ ਦਰ ਇੰ ਡੀਆਂ ਵਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਵਕ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਲਿੱਗ੍ ਰਵਹਣ ਲਿੱਗ੍ ਪਵੇਗ੍ਾ:
“ਲੁਕ ਮੋਮ ਅਿੱ ਗ੍ੇ ਡੈਡ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱ ਵਬਸ਼ ਗ੍ਿੱ ਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਵਆਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ
ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਕਸੇ ਿਵਰੰ ਡ ਨਾਲ ਰਵਹਣ
ਲਿੱਗ੍ ਪੈਣਾ.”। 6
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ਵਰਗ੍ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਵਚ ਆਪਣੇ
ਆਰਵਥਕ ਪਿੱ ਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੌ ਮ ਦੇ ਇੰ ਨੀ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੇਿੇ ਹੈ ਵਕ ਵਵਆਹ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ, ਕੁਿੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ
ਪੀਿਹੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤਣਾਉ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਟੁਿੱ ਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ
ਹੈ ।
ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ ਵਵਿੱ ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ
ਹੈ। ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਵਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੱ ਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਗ੍ੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ
ਧਾਰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੇ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜਾਗ੍ੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਵਚੋਂ ਵਨਕਲ ਆਈ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਵਦੇਸ਼ ਵਵਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗ੍ੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੈਕਟਰੀ
ਜਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਵਨਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ
ਪਰਦੁਿੱ ਮਣ ਵਸੰ ਘ ਆਪਣੀ ਿੈਕਟਰੀ ਵਵਚ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔੌਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਸੋੇ਼ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ਵਵਚ ਰਵਹ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕੁਲਜੀਤ, ਿਰੀਦਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ
ਨਜ਼ਾਇਜ ਿਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ ਵਵਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਿੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ
ਵਵਚਲੀ ਪਾਤਰ ਕੁਲਬੀਰੋ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਪੀਿਹੀ-ਵਲਖੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁਿੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਵਆਹ ਕਰਕੇ
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ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ਭੇਜ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਗ੍ਲੈ ਡ ਪੁਿੱ ਜਣ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋੇ਼ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਤੋਂ ਪੈਵਸਆਂ ਦੀ
ਵੀ ਮੰ ਗ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰ ਗ੍ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲਬੀਰੋ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਵਲ
ਵਵਚਲੀਆਂ ਪਾਤਰਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲਵਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰ ਗ੍ਲੈ ਡ ਵਰਗ੍ੇ ਵਬਗ੍ਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਵਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ
ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੌਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਵਚਲੀ ਪਾਤਰ
ਪਰੀਤੀ ਵੀ ਅਵਜਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹੀ-ਵਲਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਟਾਪਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਪਰ ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ਵਵਚ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਗ੍ੁਰਨਾਮ ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਵਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਟ-ਮਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਦੇ ਵਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵਸਕ
ਸਤੁੰ ਲਨ ਗ੍ਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਔਰਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ ਵਵਚ ਸਾਊਥਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਵਹਤਕ ਤੇ
ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੇ ਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਥਾਲ
ਵਵਚੋਂ ਛਪਦੇ ਪਰਚੇ “ਵਾਸ-ਪਰਵਾਸ” ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਚ ਗ੍ੁਰਦੁਆਵਰਆਂ,
ਮੰ ਦਰਾਂ, ਮਸਵਜਦਾਂ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੇ ਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੇ ਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਵਹਤਕ ਤੇ
ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਆਸ਼ੇ
ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਵਚ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਵਜਥੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਰਵਥਕ ਪਿੱ ਖੋਂ ਮਜ਼ਬੁਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਵਕਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀਿਹੀ ਨੂੰ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤਣਾਉ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਾਊਥਾਲ
ਵਵਚ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਵਚਤਵਰਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ। ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਸਾਊਥਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਵਜਥੇ ਜਾਗ੍ੀਰਦਾਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੂਿੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀਿਹੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ
ਪਵਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁਿੱ ਟ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਸਵਭਆਚਾਰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਲਿੱਗ੍ ਰਵਹਣਾ
ਸ਼ੇ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਥਾਲ ਨਾਵਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼
ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਿੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ,ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਹੰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ
ਸੰ ਤਾਪ ਨੂੰ ਬਿੇ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰ ਗ੍ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ
ਸਾਊਥਾਲ ਵਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਵਦਆਂ ਸਾਵਹਤਕ ਤੇ ਲੇ ਖਕ
ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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