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ਡਾ. ਹਸੰਪ੍ਰੀਤ ਕਰੌ 
 
ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 
ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਬਭਆਚਾਰ ਇਕ ਅਬਜਹਾ ਅਨੁਸਾਸ਼੍ਨ ਹੈ ਬਜਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮਾਜ ਬਵਿੱਚ ਵਿੱਸਦੇ 

ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀਆਾਂ ਰੀਤਾਾਂ-ਰਸਮਾਾਂ, ਕਾਰ-ਬਵਹਾਰ, ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ, ਪ੍ਬਹਰਾਵਾ, ਲੋਕ-ਖੇਡਾਾਂ, ਬਵਸਵਾਸ਼੍, 
ਧਾਰਬਮਕ ਮਨੌਤਾਾਂ, ਰਬਹਤ ਮਬਰਆਦਾਵਾਾਂ ਆਬਦ ਸਮੋਈਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰ੍ਜਾ ੀ 
ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਏਨਾ ਬਵਸ਼੍ਾਲ ਹੈ ਬਕ ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਸਮਾਜ ਬਵਿੱਚ ਰਬਹ ਬਰਹਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱਖ ਆਪ੍ਣੇ 

ਬਨਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਰੁਝੇਬਵਆਾਂ ਬਵਚਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਸਾਧਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਜੇ ਹੀ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਦਾ ਬਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਲੋਕਗੀਤ ਹੀ ਅਬਜਹੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਬਜਨ੍ਾਾਂ 

ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਨੰੂ ਬਮਠਾਸ ਨੰੂ ਸਾਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱਬਖਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰੁ੍ਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਚੋ ਦ ੇ

ਤਬਹਤ ਉਸਬਰਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੇ ਬਨਿੱਘ ਤੋਂ ਬਵਹੂਣਾ ਬਵਚਰ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤ ੇ

ਅਧਾਬਰਤ ਇਕਬਹਰੇ ਪ੍ਬਰਵਾਰਾਾਂ ਦ ੇਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਾਡ ੇਕੋਲੋਂ  ਗੁੜ ਦੀ ਬਮਠਾਸ ਤੋਂ ਬਮਿੱਠੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਹੀ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ 

ਦੀ  ਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁਿੱਗ ਬਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਿੱਕ ਹੀ ਪੁ੍ਿੱਤਰ ਦੀ ਪੈ੍ਦਾਇਸ਼੍ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ ਦਾ 
ਬਰਸ਼੍ਤਾ ਅਲੋਪ੍ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹ ੈਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੀ ਬਮਠਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਬਣਕਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵ ੇਤੇ 

ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਸਿੱਬਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਬਕਤੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 

ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਸਿੱਬਭਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਸਦੀ ਹੈ ਬਕ ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਬਕਵੇਂ ਸਵੈ ਕੇਂਦਬਰਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ  ਲਬਕ ਸਰ  ਸਾਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮੀਕਰਣਾਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਾਂ ਜ ੋਬਕ ਬ ਲਕੁਲ ਪੰੂ੍ਜੀ ਕੇਂਦਬਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਪੇ੍ਸ਼੍ 

ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੀ ਬਮਠਾਸ ਬਕਤੇ ਗੁਮੰ ਹੋ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਵਬਭੰਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇ

ਮਾਨਸ ਅਭਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤ ਜੋ ਬਕ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਿੱਛਾਾਂ ਨੰੂ 

ਪੇ੍ਸ਼੍ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ੀੜੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਮੁਿੱਲਾਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਾਾਂ 

ਬਦਸ਼੍ਾ ਬਨਰਦੇਸ਼੍ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਕੂਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ  ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰਸਬਿਤੀ 

ਦੀ ਨਕਸ਼੍ ਨੁਹਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕ ੇਅਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਨਰਾਸ਼੍ਤਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਆੁਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 
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“ਮੁਿੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਬਹਤ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਤਰਪ੍ਤੀ ਦਾ 
ਅਮੁਿੱਲਾ ਸਾਧਨ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱਖ ਉਚੇਰਾ ਸੁਹਜ-ਰਸ ਤੇ ਅਨੰਦ, 
ਹਮੇਸਾਾਂ ਸਾਬਹਤ ਤੋਂ ਮਾਣਦਾ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਹਤ ਕੋਮਲ ਭਾਵਾਾਂ ਦਾ 
ਸੁਹਜਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰਥਕ 

ਕਲਾਤਮਕ ਅਬਭਬਵਅਕਤੀਆਾਂ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਸਹੁਜ 
ਸਵਾਦ ਦੇਂਦੀਆਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਨੇ ਬਲਖਤ ਜਾਮਾਾਂ ਪ੍ਬਹਬਨਆ ਹਵੋੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਾਂ1 ਸੋ ਲੋਕ ਸਾਬਹਤ 

ਦੀਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਬਵਬਭੰਨ ਵੰਨਗੀਆਾਂ ਬਵਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 

ਸੰ ੰਬਧਤ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰੇ, ਕਾਰ-ਬਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਬਰਵਾਜ ਆਮ 

ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਮਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਮਨੁਿੱਖੀ ਬਜ਼ੰਦਗੀ ਬਵਚ ਬਨਭਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਰੀਤਾਾਂ-ਰਸਮਾਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰ-ਬਵਹਾਰਾਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗਬਹਨ ਅਬਧਐਨ ਤੇ ਬਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਬਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਇਹਨਾਾਂ ਰੀਤਾਾਂ-ਰਸਮਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ੁਰੂਆਤ ਮਨੁਿੱਖ 

ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਕ ਮਨੁਿੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 

 ਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂ ਰਾਾਂ, ਬਰਸ਼੍ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸ ੰਧੀਆਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਬਨਭਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰਕੇ 
ਪ੍ਬਹਲੂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਦਾ ਬਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸੰ ੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। “ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੰ੍ਜਾ  ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਬਨਿੱਖੜ ਅਗੰ 
ਹਨ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤਿੱਕ ਪੰ੍ਜਾ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਿੱਖ 
ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਸ ਸ ੰਧੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਪ੍ਲ ਧ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਇਹਨਾਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਦੀ ਬਵਸ਼੍ਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਮੁਿੱਖ ਰਿੱਖ ਕੇ ਇਹ 

ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਬਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕ ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ; 
ਲੋਰੀਆਾਂ, ਥਾਲਾਾਂ, ਧਮਾਲਾਾਂ ਬਵਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਪੋ੍ਸ਼੍ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਘੋੜੀਆਾਂ, ਸੁਹਾਗਾਾਂ, ਬਸਿੱਠਣੀਆਾਂ, ਛੰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਬਗਿੱਬਧਆਾਂ ਬਵਚ 

ਬਵਆਬਹਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਬਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ 
ਅਲਾਹਣੀਆਾਂ ਤੇ ਕੀਰਨੀਆਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਬਵਚ ਗੀਤਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ”2 

ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਬਭਆਚਾਰ ਬਵਚ ਰੀਤਾਾਂ-ਰਸਮਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਬਹਮੀਅਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਸਮ-ਬਰਵਾਜ ਸਬਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਟੁਿੱਟ ਅੰਗ ਹੁਦੰੇ 

ਹਨ। ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਸਿੱਬਭਆਚਾਰ ਬਵਚ ਇਹਨਾਾਂ ਰਸਮਾਾਂ ਬਰਵਾਜਾਾਂ ਦੀ 

ਸ਼੍ੁਰੂਆਤ ਮਨੁਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਕ ਮੌਤ ਤੋਂ 
 ਾਅਦ ਤਿੱਕ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਰਬਹੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੋਕ 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹਨਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਬਵਅੰਗ, ਹਾਸਾ-ਠਿੱਠਾ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੀ 

ਪੇ੍ਸ਼੍ਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਵਬਭੰਨ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਬਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਿੱਖਾਾਂ 

ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਮਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਬਵਬਭੰਨ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਮਹੋ 

ਆਪ੍ਣੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪ੍ਬਰਵਾਰ ਦੇ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ  ਾ ਲ, ਮਾਾਂ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, 
ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਾਂ ਦੇ 
ਲਹੂ ਦੇ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਬਜਵੇਂ ਮਾਮਾ, ਨਾਨਾ ਆਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ 
ਲੋਕਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਬਵਬਭੰਨ ਬਰਸ਼੍ਤ ੇ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸ ਬੰਧਤ ਬਵਬਭਨੰ 

ਮਨੋਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। 
ਬਪ੍ਓ ਧੀ ਦਾ ਬਰਸ਼੍ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਵਿੱਚ  ਹੁਤ ਗਬਹਰਾ ਮੰਬਨਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਧੀ ਦਾ ਬਪ੍ਉ ਨਲ ਬਵਸ਼੍ਸੇ਼੍ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੀ ਦਾ ਬਪ੍ਓ ਚਾਹੇ 

ਉਹ ਗ਼ਰੀ  ਹੋਵ ੇ ਜਾਾਂ ਅਮੀਰ ਧੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਬਕਉਂਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਬਸਕਤਾ ਬਵਿੱਚ ਵਿੱਸੀ ਬਪ੍ਉ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਨੰੂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬਪ੍ਆਰੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 

ਸ਼੍ਾਬਮਲ ਹੈ ਬਕ ਬਵਅਕਤੀ ਬਜਸ ਦੀ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਧੀ 

ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼੍ੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਵੀ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਜਵੇਂ 
 ਾ ਲ ਬਕਉਂ ਬਨਬਵਆਾਂ 
ਧਰਮੀ ਬਕਉਂ ਬਨਬਵਆਾਂ 
ਇਸ  ਾ ਲ ਦੀ ਕੰਬਨਆ ਕੁਆਰੀ 
ਨੀਂ  ਾ ਲ ਧਰਮਾ ਤਾਾਂ ਬਨਬਵਆਾਂ (ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਦਾਦਾ ਤ ੇਪੋ੍ਤੀ ਦਾ ਬਰਸ਼੍ਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਬਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਵਆਹ ਜਾਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਵਆਹ ਵੇਲੇ ਸੁਹਾਗ ਜਾਾਂ 

ਘੋੜੀਆਾਂ ਗਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੇ ਮਾਣ 

ਸਬਤਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। 
 

 ਾ ਾ ਮਬੇਰਆ ਵੇ ਦਸੇਾਾਂ ਬਦਆਾਂ ਰਾਬਜਆਾਂ 
ਤੈਂ ਮੈਨੰੂ ਮੰਬਗਆ ਨਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਵੇ  
ਪੋ੍ਤੀ ਮੇਰੀਏ ਨੀ ਸੰਜੋਗਾਾਂ ਦੀਏ ਘੇਰੀਏ 
ਕਾਹਨ ਤੇਰਾ ਜੰਬਮਆ ਨਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ (ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਇਿੱਥੇ ਔਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਦਾਦੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਬਰਸ਼੍ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ 

ਉਲਾਾਂਭਾ ਬਦੰਦੀ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਉਹ ਬਪ੍ਆਰ ਵਿੱਸ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਦੂਰ ਨਹੀਂ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਵਾਸ ਬਦੰਦਾ ਅਤੇ ਕਬਹੰਦਾ ਹੈ 

ਬਕ ਪ੍ਰ ਬਕਸਮਤ ਬਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬਜਹਾ ਸੀ ਬਕਉਂਬਕ ਬਜਸ ਨਾਲ ਤਰੇੇ 

ਸੰਯੋਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਭਾਵ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਦੀਆਾਂ ਅਨੇਕਾਾਂ 

ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੋਹ ਇਿੱਕ ਭਣੈ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ 
ਬਨਿੱਘ ਦੁਨੀਆਾਂ ਬਵਚ ਹੋਰ ਬਕਤੇ ਭੈਣ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਮਲਦਾ। ਇਸ ਦਾ 
ਇਕ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਾਇਦ ਮਾਾਂ ਬਪ੍ਓ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਬਕਸ ੇ ਤੇ 

ਬਵਸ਼੍ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਬਰਸ਼੍ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ  ਾਪ੍ 

ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝ ਦਾ ਬਰਸ਼੍ਤਾ ਬਨਭਾਉਂਦਾ ਹ ੈਤੇ 

ਭੈਣਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਪ੍ਆਰ ਡੁਿੱਲ੍ ਡੁਿੱਲ੍ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
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ਉਸ ਦਾ ਬਵਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼੍ੀ ਬਵਿੱਚ ਗਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਘੋੜੀਆਾਂ ਬਵਿੱਚ 

ਉਸ ਤੋਂ  ਹੁਮੁਿੱਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਬਤਆਰ ਰਬਹੰਦੀ ਹੈ। 
 

ਆਪ੍ਣੇ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਰਾਾਂ  
ਜੋ ਜੋ ਵਾਰਾਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਾ ਏ  
ਪੰ੍ਜ ਰੁਪ੍ਈਓ ਮੈਂ ਬਗਣ ਬਗਣ ਵਾਰਾਾਂ  
ਸਿੱਠਾਾਂ ਦਾ ਬਸਲਮ ਬਸਤਾਰਾ ਏ(ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਵਆਹ ਧਬਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵੀਰ 

ਤੋਂ ਬਵਛੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹ ੈਅਬਜਹੀ ਮਾਨਬਸਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਜੰ 

ਬਮਲਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਨਿੱਕੀ ਸੂਈ ਵਿੱਟਵਾਾਂ ਧਾਗਾ  ੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕਿੱਢਦੀ ਹਾਾਂ 
ਆਉਂਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪ੍ੁਿੱਛਦੇ ਤੂੰ ਬਕਉਂ  ੀ ਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਾਂ  
ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਾਂ (ਲੋਕ 
ਗੀਤ) 

 
ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਾਂ ਤੇ ਬਪ੍ਉ ਨਾਲ ਸੰ ੰਬਧਤ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ 

ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼੍ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਪ੍ਉ ਨਾਲ ਸੰ ੰਧਤ ਬਰਸ਼੍ਤੇ 
ਬਜਵੇਂ (ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ) ਤੇ ਮਾਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰ ੰਧਤ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਬਜਵੇਂ (ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ) ਦਾ ਬਜ਼ਕਰ 
ਹੋਇਆ ਬਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਬਜਿੱਥੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਇਹ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉੱਥੇ ਧੀ 
ਅਤੇ ਮਾਾਂ ਦ ੇ ਬਰਸ਼੍ਤ ੇਦੇ ਬਪ੍ਆਰ ਨੰੂ ਇਕ ਵਿੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇ੍ਸ਼੍ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ
 

ਕਣਕ ਛੌਬਲਆਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਬਨਿੱਸਰ ਬਗਆ 
 ਾ ਲ ਧਰਮੀ ਤਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਬਵਸਰ ਬਗਆ 
ਮਾਏ ਮੰਦੜੇ  ਲੋ ਨਾ  ੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਆਵਾਾਂਗੇ 
 ਾ ਲ ਧਰਮੀ ਦ ੇਦੇਸ ਕਦੀ ਫੇਰਾ ਪ੍ਾ ਜਾਵਾਾਂਗ ੇ(ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਇਿੱਥੇ ਮਾਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਧੀ ਸੁਚਿੱਜੀ  ਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਝ ਮੰਦੜੇ  ੋਲ  ਲੋ 

ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਧੀ ਬਜਸ ਨੇ ਘਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ 

ਸਬਹਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਰਹਾ ਧੀ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਬ ਆਨ ਲੋਕ 

ਗੀਤਾਾਂ ਦੇ ਰਾਾਂਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਬਜਿੱਥੇ ਸਹੁਾਗ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੀ ਦ ੇਘਰ ਛਿੱਡ 

ਜਾਣ ਦੇ ਬ ਰਹਾ ਨੰੂ ਬ ਆਨ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੋੜੀਆਾਂ ਦੇ 

ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼੍ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਬਸਰਬਜਆ ਬਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਚ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤਨੀ ਦੇ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਦੀ ਰੁਮਾਾਂਬਚਕਤਾ 

ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਬਗਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਬਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਵਆਹ ਤੋਂ 

 ਾਅਦ ਉਪ੍ਜੇ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਬਜਵੇਂ (ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤਨੀ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ, ਬਦਉਰ 
ਦਰਾਣੀ, ਸਿੱਸ ਨਣਦ ਨਣਦੋਈਆ) ਆਬਦ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 
 

ਬਜਵੇਂ 
ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤਨੀ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤੇ ਆਧਾਬਰਤ ਗੀਤ  
ਲਿੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਹੀਆ 
ਆਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ  ਦੀ ਰੁਿੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਹੀਆ।  
(ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਖਣ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਰੰਗ ਮਾਹੀਏ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਵਿੱਚ 

ਬਵਆਹ ਤੋਂ  ਾਅਦ  ਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਮਲ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
 

ਮਿੱਖਣ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਰੰਗ ਮਾਹੀਏ ਦਾ  
ਸ਼੍ਾਵਾ ਰੰਗ ਮਾਹੀਏ ਦਾ 
ਇਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਸ ਜੀ  ੁਰੀ 
ਇਕ ਸਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ  ੁਰਾ 
ਇਕ ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਜੀ  ੁਰਾ 
ਇਕ ਸਾਡੀ ਨਣਦ ਜੀ  ੁਰੀ (ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਨੰੂ ਬਵਆਹ ਤੋਂ 

ਪ੍ਬਹਲਾਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਤੇ ਬਵਆਹ ਤੋਂ  ਾਅਦ  ਣੇ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ 

ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ  ੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਬਵਆਹ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਸਿੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜੇਠ ਜੇਠਾਣੀ ਬਦਉਰ ਦਰਾਣੀ ਤੇ 

ਨਣਦ ਨਣਦੋਈਆ ਬਰਸ਼੍ਤੇ  ਣਦ ੇਹਨ। 
ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵਾਲੇ ਬਗਣੇ ਜਾਾਂਦੇ 

ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਥਾਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਰਸ਼੍ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਵਚਰਦ ੇਬਕਤੇ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਵੀ ਬਦਸਦੀ ਹੈ ਬਜਵੇਂ ਸਿੱਸ ਨਨਾਣ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਆਬਦ 

ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਸ ੰਧੀ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਮਲਦੀ ਹੈ। 
 

ਆਪ੍ ਸਿੱਸ ਮੰਜੇ ਲੇਟਦੀ 
ਸਾਨੰੂ ਮਾਰਦੀ ਤਾਨੇ 
ਸਾਥੋਂ ਚਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਪ੍ਸਦੀ (ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦ ੇਸਮੀਕਰਨਾਾਂ ਬਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਵਆਹ  ਾਅਦ 

 ਣੇ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਬਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਬਰਸ਼੍ਤਾ ਬਦਉਰ ਨਾਲ  ਣਦਾ ਹੈ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੰੁਡੇ ਨਾਲ ਅਬੜਆ ਈ ਓਏ 
ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾ ੀ ਨਾਲ ਲਬੜਆ ਈ ਓਏ। (ਲੋਕ ਗੀਤ) 

 
ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਦਾ ਬਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਬਰਸ਼੍ਬਤਆਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਨ 

ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਬਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਬਕ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ 
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ਮਾਨਬਸਕਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਇੰਨਾਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਪੰ੍ਜਾ ੀ ਸਿੱਬਭਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਵਬਭਨੰ 

ਪ੍ਿੱਖ ਬਦਰਸ਼੍ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਹਵਾਲੇ ਤ ੇਬਟਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ 
1. ਸੋਬਹੰਦਰ ਬਸੰਘ  ੇਦੀ, ਪੰ੍ਜਾ  ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਨੈਸ਼੍ਨਲ  ੁਿੱਕ 
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