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ਸਮਕਾਲੀ ਪ(ਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਵਲਕਾਰ.
ਿਵ0ਚ ਰ2ਪ ਿਢਲ45 ਦਾ ਨ. ਮਤ ਤ5 ਉ9ਭਰਵਾ ਹ<।
ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰB ਿਵ0ਚ ੋਸਾਮ(ਤਾ
ਦੀ Dਭ2ਸ0ਤਾੋ ਨB ਕਈ ਸ(ਕਟ ਪ<ਦਾ ਕਰ ਿਦ0ਤB।
ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ Dਬ(ਧ ਹ< ਿਜਸ
ਦਾ ਸ(ਗਠਨ ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦ ਦB ਿਨਯਮ.
ਅਨuਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ< ਇਹਨ. ਿਨਯਮ. M ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ0ਚ ਬuਸ਼ੀਤ5 ਿਕਹਾ ਜ.ਦਾ ਹ<। ਰ2ਪ ਿਢਲ5 ਦਾ ਨਾਵਲ ਸਮuਰਾਈ
ਿਵਸ਼ਵ ਪ0ਧਰੀ ੋਸਾਮ(ਤਾਵਾਦ4 ਦB ਸ(ਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ M ਸਥਾਰਥ ਰ2ਪ ਿਵ0ਚ ਪBਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ<। ਸਮuਰਾਈ ਨਾਵਲ ਸਮ(ਤਾਵਾਦੀ
ਸ(ਕਟ ਦuਆਰਾ ਉਤਪ(ਨ ਯਥਾਰਥਕ ਸ(ਕਟ. M ਰਚਨਾ—ਵਸਤ2 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ<। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਧਰਾਤਲ ਜਾਪਾਨ
ਹ<। ਜਾਪਾਨ ਿਵ0ਚ ਸਮuਰਾਈ ਅਿਜਹੀ ਕPਮ ਹ< ਜ4 ਆਪਣB ਸਾਮ(ਤਾ ਦB ਹ0ਕ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦB ਤB ਉਹਨ. ਲਈ ਯu0ਧ ਿਵ0ਚ ਭਾਗ
ਲRਦB। ਸਮuਰਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਮ ਤPਰ ਤB ਤਲਵਾਰ. ਤB ਨBਿਜਆ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰਦB। ਨਾਵਲ *ਸਮuਰਾਈ* ੋਿਨ0ਜੀ ਸ(ਪਤੀੋ ਦੀ
ਚਾਹਤ ਦB ਧਰਾਤਲ ਉ9ਤB ਉ9ਸਰB ਮਾਨਵੀ ਸ(ਕਟ. ਦਾ ਗਲਪੀ ਿਬ(ਬ ਹ<। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨB ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲB
ਬBਤਰਤੀਬਾਪਣ ਦB ਿTਸ਼ਟ.ਤ ਿਸ0ਧB ਿਸਰਜB ਹਨ। ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਸ4ਚ ਦਾ ਬBਤਰਤੀਬਾਪਣ ਹੀ ਨਾਵਲ ੋਸਮuਰਾਈੋ ਦਾ ਸ(ਕਟ ਹ<।
ਸਮuਰਾਈ ਅਿਜਹੀ ਕPਮ ਹ< ਜ4 ਆਪਣB ਸਾਮ(ਤਾ ਲਈ ਹਰ ਤਰU. ਦੀ ਕuਰਬਾਨੀ ਦBਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹ(ਦੀ ਹ< ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ
ਦਾ ਪਾਤਰ ਿਸ਼ਨuਮਾਠ ਮਨੀਲ<, (ਿਪਤਾ) ਬBਨ4ਮu0ਕB (ਪu0ਤਰ) ਟ4ਸ਼ੀਕ4 (ਮਤਰBਈ) ਉਪਰ ਆਧਾਿਰਤ ਹ<। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦB ਕVਦਰੀ
ਪਾਤਰ ਬBਨ4ਮu0ਕB ਦੀ ਸਿਥਤੀ M ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲ4ੜ ਹ<। ੋਸਾਮ(ਤ ਦੀ ਸBਵਾੋ ਦਾ ਸ(ਕਲਪ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਥੀਮ
ਬਣ ਕB ਸਾਹਮਣB ਆਇਆ ਹ<। ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਰ(ਭ ਸਮuਰਾਈ ਪਾਤਰ ੋਬBਨ4ਮu0ਕBੋ ਦB ਜੀਵਨ ਿਬਰਤ.ਤ ਨਾਲ ਹu(ਦਾ ਹ<। ਨਾਵਲ
ਿਵ0ਚ ਜਮਾ XBਣੀ ਦੀ ਦuਖਦਾਈ ਸਿਥਤੀ M ਿਬਆਿਨਆ ਹ<। ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਾMਨ, ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤB ਸ(ਗਿਠਤ ਢ.ਚB
ੋਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ4 ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚ0ਕਰ ਪ<ਦਾ ਕਰਦB ਹਨ। ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਵਰਗ ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼4ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਅਤB ਆਪਣB ਆਪ M ਆਬਾਦ ਰ0ਖਣ ਵਾਲਾ ਹ<। ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਸਾਮ(ਤਾ ਦB ਅ0ਗB ਪ2ਰੀ ਤਰU. ਮਾਨਿਸਕ ਅਤB ਸਰੀਿਰਕ
ਪ0ਖ5 ਲਾਚਾਰ ਹ<। ਪਾਤਰ ਦ4ਰਨ ਦB ਸ਼ਬਦ. ਿਵ0ਚ—
—ੌਨਹZ ਪu0ਤਰ, ਸਮuਰਾਈ ਆਵਦB ਮਾਲਕ ਲਈ ਮਰਦਾ ਅਤB ਮਾਰਦਾ, ਭ.ਵB ਉਹ ਸ਼4ਗਣ ਸਹੀ ਏ ਜ. ਗਲਤ। ”
ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵ0ਚ ਚ0ਪਾ—ਚ0ਪਾ ਿਭ\ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗ\ਿਸਆ ਹ4ਇਆ ਹ<। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵ0ਚ ਔਰਤ ਦੀ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਤB ਗuਲਾਮੀ ਦੀ ਿਨਰ(ਤਰਤਾ M ਵੀ ਿਬਆਿਨਆ ਿਗਆ ਹ<। ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਟ4ਸ਼ੀਕ4 ਆਪਣB ਪu0ਤਰ
ਬBਨ4ਮu0ਕB M ਿਮਲਦੀ ਹ< ਤ. ਉਸ M ਆਪਣB ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬBਰuਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪRਦਾ ਹ<।
ੌਮR ਚuਪ ਚਾਪ ਰਹੀ ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣB ਮਨ ਭਾਵ ਖਾਪ4ਨ ਰ0ਖਣB ਪRਦB ਨB ਸਮਾਜ ਦB ਰਸਮ ਦB ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ। ”
ਸਮuਰਾਈ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਗਨੀਏ ਉਪਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤB ਜੀਵਨ ਦB ਦਮਨ ਦB ਸ(ਤਾਪ M ਹ(ਢਾਉਂਦੀਆ ਹਨ।
ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦuਆਰਾ ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਜਉਂ ਦੀ ਿਤਉਂ ਰਿਹ(ਦੀ ਹ<, D(ਤ2 ਸਮuਰਾਈ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ
ਪੀੜਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦB ਖਾਲੀਪਣ ਤB ਅਣਹ4ਏ M ਮਿਹਸ2ਸ ਨਹZ ਕਰਦੀ ਹ<। ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣB ਸਮuਰਾਈ ਨਾਵਲ ਿਵ0ਚ
ੋਿਨ0ਜ4 M Dਮu0ਖ ਿਬਰਤ.ਤ ਜuਚਤ ਵਜ5 ਵਰਿਤਆ ਹ<। ੋਿਨ0ਜ4 ਸਾਮ(ਤਾ ਵਰਗ ਦਾ ਹ<। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨB ਵ0ਖ—ਵ0ਖ ਨਾਵਲੀ
Dਸਿਥਤੀਆਂ ਮuਤਾਿਬਕ ਇਸ ਿਵਧੀ ਦਾ Dਯ4ਗ ਕੀਤਾ ਹ<। ਇਸ ਿਨ0ਜ ਦB ਹ0ਧ ਕ(ਿਡਆ M ਅਪਣਾਉਂਿਦਆ। ੋਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ4
ਵੀ ਜ਼uਲਮ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ<, ਇਸ ਦਾ ਵBਰਵਾ ਨਾਵਲ ਿਵ0ਚ ਇਸ Dਕਾਰ ਿਦ0ਤਾ ਿਗਆ ਹ<।
ੌਬuਸ਼ੀਡ4 ਸਮuਰਾਈ M ਹ0ਕ ਿਦ(ਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ M ਮਾਰਨ ਦਾ ਜB ਉਸਨB ਸਮuਰਾਈ ਦੀ ਇ0ਜਤ ਦੀ ਅਗ< ਤਗ< ਕੀਤੀ।
ਅਸੀ ਸਾਰB ਸਮuਰਾਈ ਤ5 ਡਰਦB ਸਨ। ”
ਇ(ਜ ਰ2ਪ ਿਢਲ5 ਦਾ ਨਾਵਲ ੋਸਮuਰਾਈੋ ਿਵ0ਚ ਹਾਰ ਰਹB ਜ. ਟu0ਟ ਰਹB ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹ<। ਸਮuਰਾਈ
ਵਰਗ ਕ4ਲ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆ ਸ(ਭਾਵਨਾਵ. ਤ. ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣB ਿਮਸ਼ਨ ਿਵ0ਚ ਪ2ਰB ਕਾਮਯਾਬ ਨਹZ ਹu(ਦB। ਪ2ਰB ਨਾਵਲੀ

ਕਥਾ ਿਬਰਤ.ਤ ਿਵ0ਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨB ਸਮuਰਾਏ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕਾਫੀ Dਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਵਖਾਈ ਹ<। ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ
ੋਕਠਪuਤਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ4 ਦੀ ਿਨ(ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹ<।
ੌਸਮuਰਾਈ ਤ. ਆਵਦB ਆਕਾ ਲਈ ਮਰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੀ ਹ<। ਉਸ ਲਈ ਅਦਲ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹ< ਜ4 ਉਸਦਾ ਅ(ਨਦਾਤਾ ਰਿਹ(ਦਾ।
ਜB ਆਵਦB ਆਕB ਦਾ ਕPਲ ਹਾਰB ਿਫਰ ਸVਪ2ਕਾ ਕਰਨਾ ਪRਦਾ। ਅਮਲਬ ਆਤਮ ਹ0ਿਤਆ ਆਵਦB ਿਢ0ਡ *ਚ ਕ0ਤਾ ਨB M ਖ4ਭ
ਕB।”
ੋਸਮuਰਾਈੋ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮ0ੁਚੀ ਕਥਾ ੋਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ4 ਲਈ ਲBਖਕ ਦਾ ਹ. ਪ0ਖੀ ਰਵ0ਈਆ ਹ<। ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਮuਰਾਈ
ਵਰਗ ਦB ਸ(ਘਰਸ਼ ਦੀ ਹ5ਦ ਨu( ਜੀਿਵਤ ਰ0ਖਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹ<। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨB ਿਜ0ਥB ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਦੀ ਟ0ੁਟ—
ਭ(ਜ ਦB ਅਮਲ ਵ0ਲ ਸ(ਕBਤ ਕੀਤB ਹਨ ਉ9ਥB ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆ ਕਦਰ. ਕੀਮਤ. ਦਾ ਪ(ਜਾਬੀ ਕਰਣ ਕਰਕB ਆਪਣੀ
ਿਵਵBਕਮਈ ਪਹu(ਚ ਦਾ ਵਧੀਆ Dਮਾਣ ਿਦ0ਤਾ ਹ<। ਸਮuਰਾਈ ਨਾਵਲ ਪੜu(ਦੀਆ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਦB ਨਵV
ਸ਼ਬਦ ਿਸ0ਖBਗਾ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨB ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਹ2ਲਤ ਲਈ ਉਹਨ. M ਸ5ਿਪਆ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਹ< ਿਜਵV ਬuਸ਼ੀਡ4 (ਜਾਬਤਾ), ਡ4ਜ4
(ਕਮਰਾ), ਸVਸੀ (ਗuਰ2ਦBਵ), ਕBਜu ਤਸ2 (ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ) ਜu0ਤB ਜuਤਸ2 (ਪ0ਲਥBਬਾਜੀ) ਸB9ਪ2ਕਾ (ਆਤਮਹ0ਿਤਆ) ਆਿਦ।
ਸ4, ਸਮuਰਾਈ ਨਾਵਲ ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਲਈ ਅਣਮਨu0ਖੀ ਸਮਾਿਜਕ Dਸਿਥਤੀਆ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਕ ਮਾਨਵੀ ਹ5ਦ ਦੀ
ਪuਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦB ਸ(ੰਘਰਸ਼ ਦਾ Dਤੀਕ ਹ<।
ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਵਰਗ ਤB ਵੀ ਇ0ਕ ਿਵਅ(ਗ ਹ< ਿਕ ਅਸਿਤ0ਤਵ Dਾਪਤੀ ਲਈ ਅਣਮਨu0ਖੀ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਤਾਰਾ
ਸਾਮ(ਤਾਵਾਦੀ ਿਸਸਟਮ M ਸਫਲ ਨਹZ ਹ4ਣ ਦBਏਗਾ। ਇਸB ਕਾਰਨ ਰ2ਪ ਿਢਲ5 ਦੀ ਰਚਨਾ ੋਸਮuਰਾਈ ੋ ਸਮuਰਾਈ ਵਰਗ ਦਾ
ਰuਦਨ ਹੀ ਨਹZ ਉਹਨ. ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਵੀ ਹ<।
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