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ਸਿਰਕ ਟੱਪੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪਰਣਾਲੀ – ਇਕ ਸਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
 

ਠਾਕੁਰ ਸ ਿੰ ਘ 
 

ਆਬ ਟਰੈਕਟ  
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ਾ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅਸਹਮ ਉਪ੍-ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ੍-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਲਈ ਟੱਪ੍ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸਖੱਸਤਆਂ,ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਸਰਆਣਾ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਅੱਜਕੱਲਹ ਦੇਸ਼-ਸਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੱਸਸਆ ਸਵੱਚ 
ਵਸਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਹੈ। 

 

ਕੁਿੰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ: ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ਾ, ਸਮਾਸਜਕ, ਸਸਭਆਚਾਰ, ਸਾਧਲਬਾਰ, ਬਹਾਦਰ, ਲੜਾਕੇ, ਹਸਿਆਰ।  
 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਰਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਰਿ ਸਾਸਤਰ ਸਵਚ 
ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੱ ਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਸਾ ਸਵਸਿਆਨ ਸਵਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਹੈ। 
ਸਮਾਜ ਸਾਸਤਰ ਅਤ ੇਸਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਰਿ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਹਨ । “ ਸਮਾਸਜਕ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਾਸਜਕ ਮੁੱ ਲ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਸਮਾਸਜਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਜਨਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। “ ਸਮਾਸਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਸਜਕ 
ਸਵਹਾਰ ਲਈ ਮਾਰਿ ਦਰਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸਵੱਚ 
ਵੈਲਯ ੂ(Value) ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵੈਲਯ ੂਦਾ ਕੋਸਿਤ ਅਰਿ ਹੈ-ਿੁਣ, ਮਹੱਤਵ, ਮੁੱ ਲ, ਕਦਰ 
ਕਰਨਾ, ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸਾ ਸਵੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਲਿੱਡ 
ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਵਚਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸਵਚ 
ਨਾਰਮ (Norm) ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਸਦਾ ਕੋਸਿਤ ਅਰਿ ਹੈ ਕਸਵੱਟੀ, ਮਾਪ੍, ਨਮੂਨਾ। 
ਸਮਾਸਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਸਜਕ ਸਨਯਮ ਹਨ ਜੋ ਸਕਸੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਬਹਤਰ 
ਜੀਵਨ ਸਜਊਣ ਲਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਂ। ਦਰ ਕਾਨੰੂਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਸਮਾਸਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਾਸਜਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਹ 
ਸਵਅਕਤੀਿਤ ਸਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਾਸਜਕ ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸਵਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਮਾਸਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪ੍ਸਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਸਵਚ
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ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਸਜਕ ਕਦਰਾਂ 
ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਡੱਿੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ੇ ਨੰੂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸਜਾ ਜਾਂ 
ਆਰਸਿਕ ਦੰਡ ਨਾ ਸਮਲੇ ਪ੍ਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੰਡ 
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
“ਸਕਸੇ ਸਸਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਅਸੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਸਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਸਸਭਆਚਾਰ 
ਵਾਲੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਵਹਾਰ ਸਵਚੋਂ ਝਲਕਦੀਆ ਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਸਵਚਲੀਆ ਂ ਸਾਰੀਆ ਂ ਕਦਰਾਂ-
ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ੋਸਜੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ 
ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਦੀ ਘਟਦੀ ਵੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹ ੈ। ਤਾਂ ਵੀ 
ਐਸੀਆਂ ਕਝੁ ਕੁ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਲੱਸਭਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਸਵਚਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਾਂ 
ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸਮਝੀਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ੋ ਸਜਹੀਆ ਂਕੁਝ ਕੁ ਕਦਰਾਂ-
ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਚਹਰ-ੇਮੂਹਰੇ ਨੰੂ 
ਸਵਲੱਖਣਤਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ ਸਵਅਕਤੀਿਤ ਆਚਰਨ ਨੰੂ 
ਘੜਨ ਸਵਚ ਵੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਸਹੱਸਾ ਪ੍ਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।“ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੰਿਾਂ-ਯੁੱ ਧਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
ਸਸਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਦੇਸੀ 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਵਚ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੀਤਾ। ਸਭ 
ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਹੱਿ 
ਕਰਨੇ ਪ੍ਏ। “ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਭਿੂੋਸਲਕ ਸਸਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ 
ਇਲਾਕ ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਪ੍ਛਲੀਆ ਂਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਵਦੇਸੀ 
ਹਮਸਲਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਸਹਣੀ ਪ੍ਈ। ਸੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸਵੱਚ ਹੀ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆ ਿਏ, ਸਜਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਚੁਸਤ , ਫੁਰਤੀਲੇ ਅਤ ੇਯੋਧ ੇਬਣਾ ਸਦੱਤਾ। ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 
ਹਮੇਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ, ਦੇਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ 
ਦੇ ਸਸਪ੍ਾਹੀਆ ਂਅਤ ੇਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਰਖਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬਹਤਰੀਨ 
ਸਸਪ੍ਾਹੀਆਂ ਅਤ ੇਯੋਸਧਆਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ । “5  
ਅਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਵਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਅਤ ੇਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਟਕ ਸਕੀਆ ਂਸਜਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ 
ਕੇ ਦੁਸਮਣ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਬਣੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਪ੍ਰਸਸਿਤੀਆ ਂਨੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਵੱਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਅਣਖ, ਸਜਆਦਤੀ 

ਬਰਦਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਨਾ 
ਦੇਣਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਆਪ੍ਸਣਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕ ੇ ਸਾਿ ਦੇਣਾ 
ਵਰਿ ੇ ਉੱਚ ਨੈਸਤਕ ਿੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 
ਉਸਾਸਰਆ।  
ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਵਦੇਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਸਹਮ ਰੋਲ ਸਰਹਾ ਹੈ। 326 
ਈਸਵੀ ਪ੍ੂਰਵ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ 
ਸਸਕੰਦਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਯੂਨਾਨੀ 
ਹਮਲਾਵਰ ਸਸਕੰਦਰ ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਏ ਤੇ ਮੱਲਹੀ ਉਪ੍-
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੱਟਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਦੱਤਾ। ‘ਜੱਟ ਸਸੰਧ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਜਮੁਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱਚ ਫਲੇੈ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਿਭਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਜੇਮਜ ਟੋਡ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਟ ਅਸਲ ਸਵੱਚ ਰਾਜਪ੍ੂਤਾਂ ਦੇ 36 ਸਾਹੀ 
ਘਰਾਸਣਆਂ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਨ : ਸਫਰ ਵੀ ਕਝੁ 
ਲੇਖਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਪ੍ਛੋਕੜ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ' 
ਜਾਰਸਤਕਾ' ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ 
ਸਜਹਾ ਸੱਕ ਹ ੈਸਕ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸਵੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਉਪ੍-ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਪੂ੍ 
ਸਵੱਚ ਉਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ 
ਸਹੰਦ ੂਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ੈਰੋਕਾਰ ,ਮਦੈਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱ੍ਛਮੀ ਭਾਿ ਸਵੱਚ ਵੱਸੇ 
ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਸਜਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪ੍ਣਾ 
ਸਲਆ, ਅਤ ੇਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਸਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 
ਪ੍ੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਿਏ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਹੰਦ ੂ ਜੱਟ ਦੱਖਣ-ਪ੍ੂਰਬੀ 
ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਸਹ ਿਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਚਸਰੱਤਰ ਸਵਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਿਣੁ 
ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ, ਸਨਰਭਅੈ, ਸਮਹਨਤੀ ਅਤ ੇਇਮਾਨਦਾਰ 
ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸਹਣਸੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤੇਸਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦ ੇਹ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਜੌ ਸਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਕੁਸਲ ਸਸਪ੍ਾਹੀ ਅਤ ੇਯੋਧ ੇਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
"ਜੱਟ ਕਾਸਤਕਾਰ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਿ-ਵੰਡ 
ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵਸੈ ਅਤ ੇ ਸੂਦਰ ਜਾਤੀਆ ਂ ਸਵੱਚ 
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ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਬਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਿਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 
ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਨੰੂ ਜੰਿ-ਯੁੱ ਧ ਲੜਨ ਅਤ ੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਸਮਾਸਜਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਜਾਤੀਿਤ 
ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਵੱਚ ਦੂਜਾ ਸਿਾਨ ਹੈ। ਕਾਸਤਕਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ 
ਦਰਜਾ ਤੀਜ ੇਸਿਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਵੱਚ ਇਹ 
ਸਸਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਅਰਿ-ਸਵਵਸਿਾ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਕੱਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱ ਖ ਜਾਤੀ ਜੱਟ ਹੈ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਕਾਸਤਕਾਰ 
ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਜੰਿ-ਯੁੱ ਧ ਲੜਨ ਸਵੱਚ ਵੀ ਮੁੱ ਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ 
ਸਕੱਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇ ਆਪ੍ਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰਸਵਰਤੀ ਕਰਕ ੇ
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਵੱਚ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਨਿੱਧ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ 
ਸਿਾਸਪ੍ਤ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੱਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ 
ਅਤ ੇ ਜੱਟ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਜੱਟ 
ਸਸਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆਚਾਰ ਇੱਕ-ਸਮਕ ਹਨ।  
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ਾ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਉਪ੍-ਜਾਤੀ ਹੈ। 
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਸਦਆਂ ਇਹ ਤੱਿ ਸਾਹਮਣ ੇ
ਆਇਆ ਹ ੈ ਸਕ ਇਸ ਉਪ੍ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਪ੍ਛੋਕੜ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 
ਪ੍ਾਸਕਸਤਾਨ ਸਵਚਲੇ ਇਕ ਸਵਸੇਸ ਸਖੱਤ ੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਨਾਲ 
ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤ ੇ ਚਨਾਬ 
ਦਸਰਆਵਾਂ ਸਵਚ ਸਸਿਤ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਹੱਸ ੇ
(ਦੱਖਣੀ ਭਾਿ) ਨੰੂ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ 
ਹ ੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਦੀਆ ਂ ਤੱਕ ਜੰਿਾਂ-ਯੁੱ ਧਾਂ 
ਵਾਲਾ ਸਖੱਤਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਵਦੇਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ 
ਹਮਸਲਆਂ ਅਤ ੇਸਿਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪ੍ਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ 
ਕਈ ਵਾਰ ਉਜਸੜਆ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਜਰਖਜੇ 
ਧਰਤੀ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ੍ਣ ੇ
ਵੱਲ ਸਖੱਚਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਸਵਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਸਹ ਸਕੀਆ ਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਨਤ ਜੰਿਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹਮਤ ਅਤ ੇ
ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਸਵਰਕ ਟੌਪ੍ਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 
'ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵਸਦਾ ਸਰਹਾ ਸਿੋਂ ਇਸ ਸਖੱਤ ੇਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣਾ 
ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਾਸਪ੍ਤ ਕੀਤਾ। ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ 

ਵਸਨੀਕ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਵਦੇਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ, ਸਿਾਨਕ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ 
ਅਤ ੇ ਚੋਰਾਂ-ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਪ੍ਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕ ੇ
ਜੁਝਾਰੂਪ੍ਣ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤ ੇ ਗੈਰਤ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇ ਦੀ ਕਦਰ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਹਮ ਮੁੱ ਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਾਸਪ੍ਤ ਹੋਏ।  
ਹਰ ਸਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਸਨਆਦੀ ਕਦਰ-
ਕੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ 
ਬੁਸਨਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਸਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਵਰਕ-ਟੱਪ੍ੇ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਅਸਧਐਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤੱਿ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹ ੈ ਸਕ ਸਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਣਖ ਅਤ ੇਗੈਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਸਸਰਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਅਤ ੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 
ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਸਵਰਕ-ਟੱਪ੍ੇ ਸਵਚ ਮਾਣ 
ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਸਲ ਕੌਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤ ੇਯੋਧਾ ਹੋਣਾ 
ਹੈ। ਸਵਰਕ-ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਯੋਧ ੇਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦ ੇਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ 
ਸਨਿਾਹ ਨਾਲ ਵੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਜਆਦਾਤਰ 
ਸਵਰਕ ਟੋਪ੍ਾ ਹਸਰਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸੇਤਰ ਅਤ ੇ
ਯਮੁਨਾਨਿਰ ਸਜਸਲਹਆਂ ਸਵਚ ਵੱਸਸਆ। ਇਸ ਇਲਾਕ ੇ ਦੇ 
ਸਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਤਾ ਲੱਿਾ ਹੈ ਸਕ ਸਵਰਕ 
ਟੱਪ੍ੇ ਸਵਚ ਗਰੈਤ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਅਤ ੇ ਸਫਰ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਸਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਦੀਆ ਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪ੍ਰੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸੱਿਾਂ ਸਵੱਚ ਬੈਠ ਕ ੇ
ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਸਕਉਂਸਕ 
ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਨੀ ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ 
ਧਰਤੀ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਢੰਿ-
ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਸਜਲਹੇ  ਦੇ ਸਪੰ੍ਡ 
ਮਰਦਾਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਵਰਕ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜਾ 
ਕਰਸਦਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਉਦੋਂ ਪ੍ਈ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 
ਸਵਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਾਰਾਤ ਨੇ ਮੰਜੇ ਸਵਛਾ ਕੇ ਬਸਹ ਜਾਣਾ ਢੋਲੇ 
ਿਾਉਣ ੇ ਤੇ ਿੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੀਆ,ਂ 
ਵਸਡਆਈ ਕਰਨੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ। 'ਤੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ 
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ਲਈ ਉਿ ੇ ਵੱਸਦਾ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਣਤੀ 'ਚ ਸਸੱਖ 
ਧਰਮ ਵੱਲ ਸਖੱਸਚਆ ਸਿਆ। ਸਸੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਸਧਾਂਤ ਵੀ 
ਜੁਝਾਰ ੂ ਪ੍ਰਸਵਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਸੱਖ ਸਸਧਾਂਤ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉੱਚ ੇ
ਨੈਸਤਕ ਮੁੱ ਲਾਂ ਅਤ ੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਜਊਣ ਲਈ 
ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਨੰੂ 
ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਜਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ 
ਸਸਧਾਂਤ ਸਮਲ ਸਿਆ। ਿੁਰ ੂ ਿੋਸਬੰਦ ਸਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸ ੇ ਦੀ 
ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ੂਮਨੱੁਖ 
ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਪ੍ਸੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ ੋਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇਦੀ ਮਾਨਸਸਕਤਾ ਨੰੂ 
ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਵੱਖਰੀ 
ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣ ੇਸਵੈਮਾਣ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ ਸਵਚੋਂ ਿੁਜਰਨਾ ਸਪ੍ਆ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ 
ਸਾਜਨਾ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਸੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ 
ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। “ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਧੂੰ ਏ ਂ 'ਤੇ ਬਸਹ ਕੇ ਲੋਕ ਸਸੰਘਾਂ ਦੇ 
ਧਾਸੜਆਂ ਦੀਆ ਂ ਿੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਤਾਂ ਿੱਭਰੂਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਚੰਿੀਆ ਂ
ਲਿਦੀਆਂ ਤੇ ਸਫਰ ਕਈ ਜਸੋੀਲੇ ਿੱਭਰ ੂਘਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਭਜਾ 
ਕੇ, ਘਰੋਂ ਪ੍ੈਸੇ ਚੁਰਾ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸੱਖਾਂ 
ਦੇ ਜੱਿ ੇ ਸਵੱਚ ਜਾ ਰਲਦ ੇ ਤੇ ਅੰਸਮਰਤ ਛਕ ਕ ੇ ਸਸੰਘ ਸਜੋ 
ਜਾਂਦੇ।”7 ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰ੍ਿ ਦਾ ਅੰਿ ਬਣ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਵਰਕ-
ਟੱਪ੍ੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤ ੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਬਰਤੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬਲ 
ਸਮਸਲਆ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਵੱਚ 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਪ੍ਤ 
ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਾਂ ਸਸੱਖ ਸਮਸਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਸੰਘਪ੍ੁਰੀਆ ਸਮਸਲ 
ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਨਵਾਬ ਕਪ੍ੂਰ ਸਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਵਰਕ ਸੀ। 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਸੰਘ ਦੀ ਰਸਲੂਨਿਰ ਦੀ ਸਜੱਤ 
ਸਵੱਚ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਨੇ ਅਸਹਮ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਈ। “ਰਸੂਲ ਨਿਰ 
ਦਾ ਸਕਲਹਾ ਸਜੱਤਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਪ੍ਰ ਿੱਲ ਨਾ 
ਬਣੀ। ਸਫਰ ਰਣਜੀਤ ਸਸੰਘ ਨੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸਨਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨੀਯਤ ਵਰਿ ੇ ਿੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤ ੇ ਫੌਜ ਸਵੱਚ ਬਹਤੁ ਵੱਧ ਸਿਣਤੀ 
ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਕਾਂ ਦੀ ਰਸੂਲ ਨਿਰ 
ਸਕਲਹੇ  ਨੰੂ ਸਜੱਤਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਿਈ ਅਤ ੇ ਸਕਲਹਾ ਸਜੱਸਤਆ 
ਸਿਆ।"8  
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਵੱਚ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮਾਸਜਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਵੱਚ 
ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਿਾਨ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵਰਕ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਜੱਟ 

ਉਪ੍-ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਬਹਤਰ ਸਮਝਦ ੇਹਨ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ 
ਨੰੂ ਉਹ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪ੍ਜਾਊ ਅਤ ੇਖਸੁਹਾਲ ਇਲਾਕਾ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਸਵੱਚ ਵਸਦ ੇ ਰਸਹਣ ਲਈ ਬੜੀ 
ਜੁਝਾਰੂ, ਸਬਰਤੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤ ੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ' ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਸਕ ਆਪ੍ਣੇ ਜਝੁਾਰਪ੍ਣ, 
ਬਹਾਦਰੀ ਅਤ ੇਅਣਖੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕ ੇਹੀ ਉਹ ਸਾਂਦਲਬਾਰ 
ਸਵਚ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕਸੇ ਦੀ ਈਨ ਜਾਂ 
ਅਧੀਨਿੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਬਹਾਦਰੀ 
ਅਤ ੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੰੂ ਿਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਵਰਕਾਂ ਸਵਚ ਇਹ ਦੰਦ ਕਿਾ ਪ੍ਰਚੱਸਲਤ ਹੈ ਸਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਸੰਘ ਦੀ ਵੀ ਅਧੀਨਿੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਿੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ 
ਸਰਸਤੇਦਾਰੀ ਿੁੰ ਢਣ ਦਾ ਭੇਸਜਆ ਸਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਵਰਕ 
ਟੱਪ੍ੇ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਸਦੱਤਾ ਸੀ।  
ਇਹ ਸਵਰਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹੰਮਤ ਹੈ ਸਕ ਚੌਵਾਂ ਪ੍ਾਸਸਆ ਂ ਤੋਂ 
ਇਤਨੀਆਂ ਜਬਰਦਸਤ ਜੰਿਜੂ ਅਤ ੇਮਾਰ ਖੋਰ ਜਾਤਾਂ ਸਵਚ 
ਸਘਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨਦਾਰ ਸੁਤੰਤਰ, ਤੇਜਸਵੀ 
ਅਤ ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੱਟੀ, 
ਖਰਲ ਅਤ ੇਡੋਿਰ ਇਤਨੇ ਮਾਰ ਖੋਰ ਤੇ ਉਪ੍ਦਰਵੀ ਸਨ ਸਕ 
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤ ੇ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਪ੍ਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸੰਨ 1715 
ਈ. ਸਵਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਸਮਸਲਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਭੱਟੀਆਂ, ਖਰਲਾਂ ਅਤ ੇ ਡੋਿਰਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾਣ ਵਾਸਤ ੇ ਸਿਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ।  
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ 
ਇੱਕ ਅਸਹਮ ਮੁੱ ਲ ਵਜੋਂ ਸਿਾਪ੍ਤ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆ ਂ
ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਸਵਰਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 
ਸੁਣਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਸਫਰ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਖਰਲ ਤੇ 
ਹੋਰ ਲੂਲੀ ਭਸਠਆਰੀ ਸਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮਿਰ ਪ੍ ੈਿਈ। ਪ੍ਰ ਇਨਹ ਾਂ 
ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਨਾ ਖੋਹ ਸਕੇ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਸੱਖ 
ਸਮਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਿਰ ਭੱਟੀ ਸਵਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 
ਮਾਰਦ ੇ ਤਾਂ ਸਵਰਕ ਪ੍ੂਰ ੇ ਵੀਹ ਭੱਟੀ ਉਹਦ ੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ 
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ਕਰਦ,ੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਵਰਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਮਾਲ ਮਾਰ ਸਲਆਉਂਦੇ। ਸਵਰਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਸਵੱਚ ਆ ਕ ੇਰਹੋ ਚੜਹਦਾ ਹੈ।”10  
ਦੁਸਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ 
ਅਣਖ ਅਤ ੇਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ 
ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਕਸੇ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਸਲਤ ਹੈ ਸਕ 
ਸਜਹੜਾ ਸਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣ ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਸਵੈਮਾਣ ਿਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ 
ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇ ਸਵਚ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸਮਣ ਨੰੂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਫਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 
ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਾਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸਮਣਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਸਦਆਂ ਸਵਰਕ ਲਈ 
ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਸਵਚ ਵੱਸਦੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੜੋਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤ ੇਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪ੍ਰਤ 
ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱ ਲ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਸਿਆ। 
ਹਸਿਆਰ–ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਜੂਦ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਸਜਊਣ ਲਈ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇ
ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਅਤ ੇਜੰਿਜੂ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ੍ 
ਸਵੱਚ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਸਪ੍ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਜੰਿਜੂ ਕੌਮਾਂ ਹਸਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੌਕੀਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਸਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ 
ਵਰਿ ੇਉਨਹ ਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਕਲੋ 
ਹਸਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ੇਜਖੀਰੇ ਹਨ। ਹਸਿਆਰ ਜੰਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਿਰ ਅਤ ੇ ਵਧੀਆ 
ਹਸਿਆਰ ਜੰਿਜੂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਝੁਾਰੂਆ ਂਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣ ੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਜੰਿਜੂ ਕੌਮ ਵਜੋਂ 
ਸਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਲਈ ਹਸਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀ ਪ੍ਦਾਰਿਕ ਲੋੜ ਬਣ ਿਈ। ਹਸਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਵਰਕ-ਟੋਪ੍ ੇ ਸਵੱਚ ਇੱਜਤ ਦੀ ਸਨਿਾਹ ਨਾਲ 
ਵੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਤੇ ਹਸਿਆਰਬੰਦ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਵਮੈਾਣ 

ਵਾਲਾ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਕਾਂ ਦੇ ਬਜਰੁਿ ਅੱਜ ਵੀ 
ਡਾਂਿ, ਸੋਟਾ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚੌਿ ਸਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ 
ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੁੱ ਲੇ ਭੱਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਿ ਹੈ ਸਕ ਉਹ 
ਹਮੇਸਾ ਤਲਵਾਰ ਅਤ ੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ 
ਸੀ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦੁਸਮਣ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਿਆਰਬੰਦ 
ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੁਸਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਿ 
ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਹਸਿਆਰਬੰਦ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਸੁਮਣ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਜਲਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਰਕਾਂ ਸਵੱਚ 
ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇੰਸਸੀ ਬੰਦੂਕ, ਸਪ੍ਸਤੌਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸਿਆਰ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੌਕ ਹੈ, ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਵਰਕ ਆਪ੍ਣੇ ਹਸਿਆਰ ਨੰੂ 
ਕੱਪ੍ਸੜਆਂ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਸਹਨਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਸਲਬਾਸ ਦੇ 
ਹੇਠੋਂ  ਦੀ ਹਸਿਆਰ ਪ੍ਸਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਹੁਣ ਆਮ 
ਸਮਾਜ ਸਵੱਚ ਹਸਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ ਅਤ ੇਹਸਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਸਵਚ ਸਜਆਦਾ 
ਚੰਿਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ।  
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤ ੇਅਣਖ ਦੇ 
ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਵੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿ ਤੋਰਨ ਲਈ 
ਔਰਤ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰ ੇਵਾਸਤ ੇਸਮਾਜ ਸਵੱਚ ਸਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ 
ਸਿਾਪ੍ਤ ਹੈ। ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ਾ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ ਨਾਲ 
ਸਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰ ੇਨੰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ 
ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੰੂ ਘਰੋਂ ਚੁੱ ਕ 
ਸਲਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਕਸ ੇ
ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਪ੍ਸਰਵਾਰ 
ਦੀ ਅਣਖ ਉੱਤ ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਵੱਚ ਨੋਬਤ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਔਰਤ ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਅਤ ੇਸਮਾਸਜਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਆ ਂ
ਤੱਕ ਸਵਦੇਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 
ਆਮਦ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜਲੁਮ ਅਤ ੇਜਬਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 
ਹੋਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। "ਮਨੰੂ ਦੇ ਿਸਤੀ ਦਸਸਤਆਂ ਤੇ ਸਸੱਖ 
ਦਲਾਂ ਸਵੱਚ ਕਈ ਿਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੜਪ੍ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਹਰਜਾਈ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਵਿਾੜ ਸਸਕਆ ਸਕਉਂਸਕ 
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ਸਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 
ਨੇਜਾਬਾਜ ਸਪੰ੍ਡਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦ ੇਰਹੇ। ਸਰਸਟ-
ਪ੍ੁਸਟ ਲੜਦੇ ਮਾਰ ੇ ਿਏ। ਗੈਰ-ਲੜਾਸਕਆਂ ਨੰੂ ਸਮੇਤ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਿਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕ ੇਲਾਹੌਰ 
ਸਲਜਾਇਆ ਸਿਆ ਤੇ ਨਖਾਸ (ਘੋੜਾ ਮੰਡੀ) ਸਵੱਚ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ 
ਸਦੱਤਾ ਸਿਆ।”11  ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 
ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਲੁਮ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰੇਵ ੇ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  
ਔਰਤ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਅਸਹਮ ਅੰਿ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ 
ਮਰਦ ਵਾਂਿ ਦੁਸਮਣ ਦਾ ਲੜ ਕ ੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ 
ਸਕਦੀ। ਸੋ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਫਾਜਤ ਦੀ ਸਜੰਮਵੇਾਰੀ ਪ੍ਸਰਵਾਰ 
ਅਤ ੇ ਕੁਨਬ ੇ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਜੰਮੇ ਆਈ। ਸਜਹੜਾ 
ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਨਬਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਫਾਜਤ ਵਧਰੇੇ 
ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਦ ੇ ਸਮਾਸਜਕ ਮਾਣ-
ਸਨਮਾਨ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਦੇਸ ਵੰਡ ਵ ੇ
ਅਣਖ ਅਤ ੇਗੈਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੈਂਕੜ ੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਿੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। “ਸਜਉਂਸਦਆ 
ਜਾਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ 
ਹੱਿੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਢ-ਵੱਖ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਸਵੱਚ ਸੁੱ ਟ ਸਦੱਤਾ ਤਾ ਸਕ 
ਸਾਡੀ ਇੱਜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਿ ਆ ਕੇ ਬੇਪ੍ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”2 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰਤ ਸਵਰਕ-ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਅਣਖ ਅਤ ੇਗੈਰਤ ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਿਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜੀ 
ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਵਰਕ-ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਇਸ ਲਈ 
ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਵਰਕ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਸਕ ਇਸ ਨਾਲ 
ਸਮਾਜ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ 
ਮਰਦ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਅਤ ੇ
ਸਮਾਸਜਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਵਆਹ ਕਰਨ ਦੇ 
ਫਰਜ ਸਨਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
ਜਮੀਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਤੇੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਸਜਕ ਕਾਰ ਸਵਹਾਰ ਲਈ 
ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ 
ਕੌਮਾਂ ਸਦੀਆ ਂਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਹਾਸਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਜਮੀਨ 

ਨੰੂ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਸ ੇ
ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਸਜਕ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜਮੀਨ 
ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦਾ ਸਰਸਤਾ 
ਕਰਨ ਲੱਸਿਆ ਂਵੀ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਘੋਖ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਸਕ ਸਜਸ ਮੁੰ ਡ ੇ ਨਾਲ ਧੀ ਦਾ ਸਰਸਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਕੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਆਹ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ 
ਵੀ ਮੁੰ ਡ ੇ ਕੋਲ ਸਜੰਨੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਸਹਸਾਬ 
ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਸਵੱਚ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ 
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਉਪ੍-ਜਾਤੀ ਆਰਸਿਕ 
ਪੱ੍ਖੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਿੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱਚ ਸੀ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਸਵੱਚ 
ਅੰਿਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸਕ ਵੇਰਵ ੇਸਪ੍ਸਟ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਸਕ ਉੱਿੇ ਉਹੀ ਸਵਅਕਤੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ ੋ ਲੜਨ ਸਵੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਤੱਕੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੰੂ ਸਕਸੇ 
ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਵੱਚ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੇਸਖਆ ਜਾਣ 
ਲੱਿਾ। ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸਦ ੇ
ਸਮਾਸਜਕ ਰੁਤਬ ੇਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਅਤ ੇਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਿਾਪ੍ਤ ਹੈ।  
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਆਮ ਖਰੁਾਕ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹੈ। 
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਸਵਚ ਸਰਾਬ ਪ੍ੀਣ ਨੰੂ ਸਮਾਸਜਕ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ 
ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੋਂ ਇਸਨੰੂ ਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਸਝਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ
ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇਸਵੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਸਝਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸਹਮਾਨ ਸਨਵਾਜੀ ਸਵੱਚ ਸਰਾਬ ਅਤ ੇਮਾਸ 
ਪ੍ਰੋਸਸਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਰਕ-ਟੱਪ੍ੇ ਸਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 
ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ 
ਵਾਸਤ ੇਤਕੜ ੇਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤ ੇ ਸਵਰਕ-ਟੋਪ੍ ੇ ਨੇ 
ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਅਪ੍ਣਾਇਆ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਸਕਉਂਸਕ ਜੰਿਲ ਦਾ 
ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਜੱਿੇ ਵੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸਵੱਚ ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰ 
ਰਸਹੰਦ ੇਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 
ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸੀ। 
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ਫੁਰਤੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਬਲ, 
ਫੁਰਤੀ ਅਤ ੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ 
ਰਵਾਇਤ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇਸਵੱਚ ਦਲੇਰੀ ਅਤ ੇਸਾਨ ਦੇ ਸਮਾਸਜਕ 
ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਸਿਾਪ੍ਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਹਮਾਨ 
ਸਨਵਾਜੀ ਲਈ ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ ੇਸਵੱਚ ਮੁਰਿੇ, ਬੱਕਰੇ ਅਤ ੇਮੱਛੀ ਦਾ 
ਮਾਸ ਅਤ ੇਸਰਾਬ ਪ੍ਰੋਸਣਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਵਰਕ ਟੱਪ੍ੇ ਦੀਆ ਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰ ਸਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਸ ੇ
ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਔਰਤ ਨਸਾ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈਉਸ ਨੰੂ ਸਤਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਨਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਰਕ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 
ਮਾਸ ਅਤ ੇਸਰਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਿ ਪ੍ਏ ਹਨ। 
ਸਵਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਛਾਣ ਸਚੰਨਹ  
ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਛਾਣ ਸਚੰਨਹ  ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਪ੍ਛਾਣ ਸਚੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਖਸਰਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਸਸਭਆਚਾਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 
ਅਤ ੇਉਪ੍ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਸਭਆਚਾਰ ਹ।ੈ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹ ੈ ਸਕ ਸਕਸ ੇਜਾਤੀ ਦਾ ਸਸਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨ ਸਵੱਚ ਵੱਡਾ 
ਯੋਿਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਜਹੜੀ ਜਾਤੀ ਆਰਸਿਕ ਪੱ੍ਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹਵੋੇ 
ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਸਹਣ-ਸਸਹਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪ੍ੈਣਾ ਸੁਭਾਸਵਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਆਰਸਿਕਤਾ 
ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆਚਾਰ 
ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇ ਸਪ੍ਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੀ 
ਉੱਪ੍ਜਾਤੀ ਸਵਰਕ ਆਪ੍ਣ ੇ ਸਮਹਨਤੀ ਅਤ ੇ ਖਾੜਕ ੂ ਸੁਭਾਅ 
ਕਾਰਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆਚਾਰ ਸਵੱਚ ਸਵਸੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਉੱਪ੍ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਸਭਆਚਾਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਸਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸੋਮਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਵਰਕ ਉਪ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਵਰਕ 
ਟੱਪ੍ੇ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਸਿਾਪ੍ਤ ਹ ੋਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਕ 
ਟੌਪ੍ ੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕ ੇ
ਵੇਸਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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