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ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭ ਿੱ ਚ ‘ਘੋਟਣਾ’  

ਪਰੋ. ਬੇਅੰਤ ਭਸੰਘ ਸਰਾਂ*  

 

swrWS 

ਸਭਿਆਚਰ ਇਕ ਪਭਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਿਵੇਂ ਭਿਵੇਂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਭਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਵ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਖੋਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਥੇ ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ 

ਭਵੁੱ ਚ ਵਰਤ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਵਸਤ 'ਘੋਟਣਾ' ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਿਹ਼ੀਆਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵਚੋਂ 

ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹ਼ੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਵ਼ੀ ਚ ੁੱ ਕ਼ੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਭਸਰਫ ਮੇਭਲਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨ ੰ  ਭਮਲਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 'ਘੋਟਣਾ' 

ਘਰਾਂ ਭਵੁੱ ਚ ਆਮ ਹ਼ੀ ਕ ੰ ਡੇ ਭਵੁੱ ਚ ਮਸਾਲੇ ਆਭਦ ਰਗੜਨ ਲਈ ਵਰਭਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਨ ੰ  

ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲ਼ੀ ਕੋਸ ਅਨ ਸਾਰ 'ਦੌਰ਼ੀ' ਵ਼ੀ ਭਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਭਧਤ ਪੰਿਾਬ਼ੀ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸੁੱ ਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਮਸਾਲਾਂ ਭਮਲ ਿਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਭਿਸ ਭਵੁੱ ਚ ਭਰਸਤੇ ਨਾਤ,ੇ ਰ਼ੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ 

ਆਭਦ ਦਾ ਭਿਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਖਾਸ ਮਹਤੁੱਤਾ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੱ ਲ ਭਮਲਾ ਕੇ 'ਘੋਟਣਾ' 

ਇਕ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਭਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੁੱਗਰ਼ੀ ਹੈ ਭਿਸ ਨ ੰ  ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੋਿ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਧਐਨ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਭਸਸ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ।  

  

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭ ਿੱ ਚ ‘ਘੋਟਣਾ’  

ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਕ ਪਭਰਵਰਤਨਸ਼਼ੀਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਿਵੇਂ-ਭਿਵੇਂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਭਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ 

ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਮਸ਼਼ੀਨ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਨੇ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਰਭਹਣ-

ਸਭਹਣ ਨ ੰ  ਪਰਿਾਭਵਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਬਹ ਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਅਣਮ ੁੱ ਲ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 

ਭਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਿਨ-ਿ਼ੀਵਨ ਭਵੁੱ ਚ ਭਕਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹ ਤ ਮਹੁੱਤਵ ਸ਼ੀ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਵਸਤਾਂ 

 
*  ਸਹਾਇਕ ਪਰੋ. ਪੰਿਾਬ਼ੀ,ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯ ਨ਼ੀਵਰਭਸਟ਼ੀ  ਕਾਲਿ, ਚ ੰਘ (ਤਰਨਤਾਰਨ), email: beantsinghsran89@gmail.com  

 

 

mailto:beantsinghsran89@gmail.com


Gyankosh: An Interdisciplinary Journal  ISSN: 2581-8252 

Volume IV, December 2021  

 

 

Guru Gobind Singh College for Women, Chandigarh          87 

 

ਨਾਲ ਿ ੜ਼ੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮਹੁੱਤਵ ਤੇ ਵਿ ਦ ਅਿੇ ਤੁੱਕ ਿੇ ਬਹ ਤਾ 

ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਅਭਿਹ਼ੀਆਂ ਘਰੇਲ  ਵਸਤਾਂ ਹਨ 

ਭਿਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਭਹਚਾਣ ਹੈ। ਅਭਿਹ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਭਹਲਾਂ ਿਾਵੇਂ ਭਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਿ ਲਈ ਵਰਤ਼ੀਆਂ ਿਾਂਦ਼ੀਆਂ 

ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ-ਿ਼ੀਵਨ ਦਾ ਅਟ ੁੱ ਟਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਹਮ਼ੀਅਤ ਰੁੱਖਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਘਰੇਲ  ਜ਼ਰ ਰਤ ਲਈ ਵਰਤ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ 

ਕੇ ਕ਼ੀਮਤ਼ੀ ਭਵਰਾਸਤ ਬਣ ਿਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

 ਅਭਿਹ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਸਮਾਂ, ਭਵਸ਼ਵਾਸ ਆਭਦ ਿ ੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ 

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੁੱਤਵ ਵੁੱਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਹ਼ੀ ਹ਼ੀ ਇਕ ਵਸਤ ‘ਘੋਟਣਾ’ ਹੈ। ਿੋ ਭਨਿੱਤਾ-ਪਰਤ਼ੀ ਿ਼ੀਵਨ ਭਵੁੱ ਚ 

ਵਰਤੋਂ ਭਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਸਤ ਹੈ। ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਅਨ ਸਾਰ ਦੌਰ਼ੀ ਭਵਚ ਪਾਈ ਹੋਈ 

ਵਸਤ ਨ ੰ  ਕ ੁੱ ਟਣ ਿਾਂ ਘੋਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਲੁੱ ਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ।1 ਲਭਹੰਦ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਭਵੁੱ ਚ ਲੁੱ ਕੜ ਦਾ ਗੋਲ ਡੰਡਾ ਿ ੋ

ਕ ੰ ਡ ੇਭਵੁੱ ਚ ਭਮਰਚ ਮਸਾਲਾ ਘੋਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ2 ਭਲਭਖਆ ਭਗਆ ਹੈ। ਘੋਟਣਾ ਭਨੰਮ ਦੇ ਦਰੁੱ ਖਤ ਤੋਂ ਲੁੱ ਕੜ 

ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਡੰਡ ੇਿਾਂ ਸੋਟ ੇਨ ਮਾ ਗੋਲ ਸੰਦ ਹੈ। ਲਗਿਗ ਭਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ ੁੱ ਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 

ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁੱਥ ਭਵੁੱ ਚ ਅਸਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਫਭੜਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ ਘੋਟਾ, ਘੋਟਨਾ 

ਸ਼ਬਦ ਵ਼ੀ ਪਰਚਭਲਤ ਹਨ। ਭਪੰਡ ਭਵੁੱ ਚ ਲੁੱ ਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਖਾਣ ਇਸਨ ੰ  ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿ਼ੀਵਨ ਭਵੁੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਭਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੁੱਿ ਤੁੱਕ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ 

ਭਮਰਚ, ਮਸਾਲਾ, ਲ ਣ ਆਭਦ ਰਗੜਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹ਼ੀ ਹੈ। 

 ਘੋਟਣਾ ਇੁੱਕਲਾ ਵਰਤੋਂ ਭਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਭਮੁੱ ਟ਼ੀ ਿਾਂ ਪੁੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ‘ਕ ੰ ਡ’ੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਕ ੁੱ ਟਣ ਿਾਂ ਰਗੜਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਸਤ  ਕ ੰ ਡੇ ਭਵੁੱ ਚ ਪਾਈ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਘੋਟਣ ੇਨਾਲ ਰਗੜਾ 

ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਮਾਿ ਭਵੁੱ ਚ ਬਹ ਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ ੰ ਡੇ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਭਵੁੱ ਚ 

ਦਾਲ/ਸ਼ਬਜ਼਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸਨ ੰ  ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਮਰਚ ਮਸਾਲਾ ਆਭਦ ਸਮੁੱਗਰ਼ੀ ਨ ੰ  ਘੋਟਣੇ ਰਗਭੜਆ 

ਿਾਂ ਘੋਭਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਿਦੋਂ ਬਰ਼ੀਕ ਲ ਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਡਲੇਦਾਰ ਮੋਟ ੇਲ ਣ ਨ ੰ  ਵ਼ੀ ਘੋਟਣ ੇ

ਦ ਆਰਾ ਕ ੁੱ ਭਟਆ ਿਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਭਨੰਮ ਦ਼ੀ ਲੁੱ ਕੜ ਦਾ ਬਭਣਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੋਟਣਾ ਭਸਹਤ ਲਈ ਗ ਣਕਾਰ਼ੀ ਸਾਭਬਤ 

ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਨੰਮ ਦ਼ੀ ਲੁੱ ਕੜ ਨ ੰ  ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਭਬਮਾਰ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਵਰਭਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ 
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ਵਰਤੋਂ ਭਮਰਚ, ਮਸਾਲਾ ਿਾਂ ਲ ਣ ਆਭਦ ਰਗੜਨ ਲਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਲੁੱ ਕੜ ਥੋੜ਼ੀ-ਥੋੜ਼ੀ 

ਘਸਕੇ ਮਸਾਲੇ ਆਭਦ ਭਵੁੱ ਚ ਭਮਲਦ਼ੀ ਰਭਹੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਭਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁੱ ਕੜ ਸਾਡ ੇਿੋਿਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲ਼ੀ 

ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਭਬਮਾਰ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਸਾਡ਼ੀ ਰੁੱ ਭਖਆ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

 ਘੋਟਣਾ ਭਸਰਫ ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਿ਼ੀਵਨ ਭਵਹਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਾਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ, ਬਲਭਕ 

ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਭਧਤ ਲੋਕਗ਼ੀਤ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਗਰ਼ੀ ਵ਼ੀ ਭਮਲਦ਼ੀ ਹੈ। ਭਿਸ ਤੋਂ ਘੋਟਣ ੇਦ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ 

ਮਹੁੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਗ਼ੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਭਰਸ਼ਤ ੇਨਾਤ,ੇ ਭਵਸ਼ਵਾਸ, ਰਭਹਣ-ਸਭਹਣ 

ਆਭਦ ਦਾ ਭਗਆਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮ ੰ ਡ ੇਿਾਂ ਕ ੜ਼ੀ ਦੇ ਭਵਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋਟਣੇ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਹਮ਼ੀਅਤ ਹ ੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਭਵਆਹ ਤੋਂ 

ਕ ਝ ਭਦਨ ਪਭਹਲਾਂ ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਸਮੁੱਗਰ਼ੀ (ਪੁੱਤ,ੇ ਗ ੜ ਆਭਦ) ਨ ੰ  ਕੋਰੇ ਕ ੰ ਡੇ ਭਵੁੱ ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ 

ਰੁੱਖ ਭਦੁੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਮਸ਼ਰਣ ਭਤਆਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਆਹ ਤੋਂ ਇਕ ਿਾਂ ਦੋ ਭਦਨ 

ਪਭਹਲਾਂ ਇਸ ਭਮਸ਼ਰਣ ਨ ੰ  ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਘੋਭਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਘੋਟਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਭਤਆਰ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਕ ੜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦਾ ਘਰ ਭਵੁੱ ਚ ਵ਼ੀ ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੁੱਤਵ 

ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਭਵੁੱ ਚ ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਲਗਾਈ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਕ ੜ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਸਹੇਲ਼ੀਆਂ, ਿੈਣਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਭਹੰਦ਼ੀ 

ਲਗਾਉਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਭਮਸਾਲ ਵਿੋਂ:- 

ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਭਹੰਦਾ 

ਮੈਂ ਵ਼ੀ ਆਖਦ਼ੀ ਮਭਹੰਦ਼ੀ 

ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਭਵੁੱ ਚ ਸਸਤ਼ੀ ਭਮਲਦ਼ੀ 

ਹੁੱਟ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਵੁੱ ਚ ਮਭਹੰਗ਼ੀ 

ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਹੁੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈ 

ਬੁੱਤ਼ੀਆਂ ਬਣ-ਬਣ ਬਭਹੰਦ਼ੀ 

ਮਭਹੰਦ਼ੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦ਼ੀ 

ਭਬਨ ਧੋਤ ੇਨਹੀਂ ਲਭਹੰਦ਼ੀ। 
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 ਪੰਿਾਬਣ ਮ ਭਟਆਰਾਂ ਦਾ ਮਭਹਬ ਬ ਲੋਕ-ਨਾਚ ਭਗੁੱ ਧਾ ਹੈ। ਭਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦ਼ੀਆਂ ਰ਼ੀਝਾਂ, 

ਉਮੰਗਾਂ, ਮਨੋਿਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰ਼ੀ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਿਾਬਣਾਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਹ ਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਿਾਬ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕ ਦਰਤ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹ ਸਨ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਖ ੁੱ ਲਾ ਖਾਣਾ-ਪ਼ੀਣਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣ਼ੀਆਂ 

ਹ ਸਨ ਪਰ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਭਨਕਲਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹ ਸਨ ਦ਼ੀ ਤਰ਼ੀਫ ਕਰਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਗੁੱ ਧੇ ਭਵੁੱ ਚ ਇਕ ਦ ਿ਼ੀ ਮ ਭਟਆਰ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਫ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਭਿਸ ਭਵੁੱ ਚ ਘੋਟਣ ੇਨ ੰ  ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਪੰਿਾਬਣ ਦੇ ਲੁੱ ਕ ਨਾਲ ਤ ਲਨਾ ਕੇ ਪਰਸੰਸਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ:- 

ਆਉਣ ਿਾਣ ਨ ੰ  ਬੋਤ਼ੀ ਲੈ ਲੈ 

ਦ ੁੱ ਧ ਪ਼ੀਣ ਨ ੰ  ਬ ਰ਼ੀ 

ਆਪਣੇ ਭਕਹੜ ੇਬਾਲਕ ਰੋਂਦੇ 

ਕ ੁੱ ਟ ਖਾਵਾਂਗ ੇਚ ਰ਼ੀ 

ਿ਼ੀਹਦਾ ਲੁੱ ਕ ਘੋਟਣੇ ਵਰਗਾ 

ਉਹ ਹੈ ਮਿਾਿਣ ਪ ਰ਼ੀ। 

 ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਭਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਭਵੁੱ ਚ ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਮਰਦ ਪਰਧਾਨ ਸਮਾਿ 

ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਭਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪਰਬੰਧ ਇਕ ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ ਪਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਹ ਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 

ਅਭਿਹ਼ੀਆਂ ਹ ੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਭਿੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵ਼ੀ ਔਰਤ ਨ ੰ  ਕਰਨ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਸਹ ਰੇ ਘਰ 

ਭਵੁੱ ਚ ਰਭਹੰਦ ੇਹੋਏ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਭਰਸ਼ਤ ੇਭਨਿਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਰਸ਼ਤ ੇਦ਼ੀ ਵੁੱਖਰ਼ੀ-ਵੁੱਖਰ਼ੀ ਅਭਹਮ਼ੀਅਤ ਤੇ ਪਰਸੰਗ 

ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਰਸ਼ਤਾ ਵੁੱਖਰੇ ਭਧਆਨ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੁੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰ ਪ ਭਵੁੱ ਚ ਮਾਂ, ਨ ੰ ਹ, ਦਰਾਣ਼ੀ, 

ਿਰਿਾਈ ਆਭਦ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਸ਼ਭਤਆਂ ਭਵੁੱ ਚ ਭਵਚਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਭਿਹ ੇਗ ੰ ਝਲਦਾਰ ਪਰਬੰਧ ਅਕੇਵਾਂ 

ਮਭਹਸ ਸ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਰਸ਼ਤ ੇਿਾਂ ਰਸਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰਸਮ ਿਾਂ ਨੇਮ ਦ਼ੀ ਭਖਲਾਫਤ 

ਕਰਨ਼ੀ ਲੋਚਦ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਿਾਹਰ ਰ ਪ ਭਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ। ਘ ੰ ਡ ਕੁੱਢਣ ਦਾ ਭਵਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਭਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਅਭਿਹ ੇਮੌਕੇ ਘੋਟਣੇ ਤੇ ਕ ੰ ਡ ੇਦੇ ਪਰਸੰਗ ਭਵੁੱ ਚ ਉਸਦਾ ਭਵਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਕਉਂਭਕ ਘੋਟਣਾ ਤੇ ਕ ੰ ਡਾ ਵ਼ੀ 

ਭਨਤਾਪਰਤ਼ੀ ਕੰਮ ਭਵੁੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਸਤ ਹੈ ਤੇ ਘ ੰ ਡ ਕੁੱਢਣਾ ਵ਼ੀ ਸਹ ਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਭਵਰੋਧ ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ: 
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ਕੋਰੇ ਕੋਰੇ ਕ ੰ ਡ ੇਭਵੁੱ ਚ ਭਮਰਚਾਂ 

ਮੈਂ ਰਗੜਾ 

ਸਹ ਰੇ ਦ਼ੀ ਅੁੱਖ ਭਵੁੱ ਚ ਪਾ ਦੇਨ਼ੀ ਆਂ 

ਘ ੰ ਡੇ ਕੁੱਢਣੇ ਦ਼ੀ ਅਲਖ ਮ ਕਾ ਦੇਨ਼ੀ ਆਂ।    

 ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਸੁੱਸ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱ ਸ ਨ ੰ  ਵ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦ਼ੀ। 

ਉਹ ਸੁੱਸ ਨ ੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਭਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਖਲਨਾਇਕਾ ਸਮਝਦ਼ੀ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ ’ਤੇ ਹ ਕਮ ਚਲਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਹ ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸੁੱਸ ਹ਼ੀ ਘਰ ਦ਼ੀ ਪਰਧਾਨ ਸਮਝ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁੱ ਸ ਨ ੰ  ਸਬਕ ਭਸਖਾਉਣ ਦ਼ੀ ਗੁੱਲ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਭਨੰਮ ਦਾ ਘੋਟਣਾ ਹ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ: 

ਭਨੰਮ ਦਾ ਘੜਾ ਦੇ ਘੋਟਣਾ 

ਸੁੱਸ ਕ ੁੱ ਟਣ਼ੀ ਸੰਦ ਕਾਂ ਉਹਲੇ3 

 ਿਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੱਥੋਂ ਿਾਂਦਾ ਭਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤ਼ੀ ਨ ੰ  ਵ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ 

ਛੁੱਡ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦ਼ੀ ਹੈ। ਭਿਸ ਚ ੁੱ ਲੇ ਚੌਂਕੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀ ਮੁੱਤ ਮਾਰ਼ੀ ਰਭਹੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ ੰ  ਿੰਨ ਕੇ 

ਗ ਲਾਮ਼ੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸਨ ੰ  ਇਹ ਘੋਟਣਾ ਕ ੰ ਡਾ ਗ ਲਾਮ਼ੀ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ: 

ਇੁੱਕ ਸੁੱ ਸੇ ਤੈਨ ੰ  ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ 

ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮ ੰ ਡ ੇਨ ੰ  

ਨਾਲੇ ਿੰਨਾਂ ਚ ੁੱ ਲਾ ਚੌਂਕਾ 

ਨਾਲੇ ਘੋਟਣੇ ਕ ੰ ਡ ੇਨ ੰ । 

 ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਅਭਿਹ਼ੀਆਂ ਭਮਸਾਲਾਂ ਭਮਲਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਭਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ 

ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਭਕ ਪੰਿਾਬ ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤ਼ੀ ਪਰਧਾਨ ਸ ਬਾ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੁੱਕ ਬਹ ਤ ਹ਼ੀ ਭਮਹਨਤ 

ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਭਿਸ ਲਈ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਸਨ। ਭਿਸ ਘਰ ਭਿਆਦਾ ਮ ੰ ਡੇ 

ਹ ੰ ਦ ੇਸਨ ਉਹ ਘਰ ਖ ਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਿਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਭਨਆ ਿਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਲੋਕ ਗ਼ੀਤਾਂ ਭਵੁੱ ਚ ਭਜ਼ਕਰ ਭਮਲਦਾ ਹੈ ਭਕ ਨ ੰ ਹ 

ਆਪਣ਼ੀ ਸੁੱਸ ਦੇ ਸੁੱਤ ਸੁੱਤ ਮ ੰ ਡ ੇਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰ਼ੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਖੇਤ਼ੀ ਉੱਪਰ ਭਨਰਿਰ ਸ਼ੀ। ਕਈ 
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ਵਾਰ਼ੀ ਪਭਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ ੰ ਭਡਆਂ ਦਾ ਭਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਸ਼ੀ ਕ ਝ ਛੜੇ ਰਭਹ ਿਾਂਦ ੇਸਨ। ਛਭੜਆਂ ਦਾ ਪੰਿਾਬ਼ੀ 

ਸਮਾਿ ਭਵੁੱ ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵੇ ਭਵੁੱ ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਛਭੜਆਂ ਨ ੰ  ਅਕਸਰ ਹ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ 

ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਛੜਾ ਿੇਠ ਹੋਵੇ ਭਫਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕ਼ੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਘੋਟਣਾ ਕ ੰ ਡਾ ਛਭੜਆਂ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਭਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਿਰਦਾ ਹੈ: 

ਭਿਥੇ ਕ ੰ ਡਾ ਘੋਟਣਾ ਖੜਕੇ 

 ਉਹ ਘਰ ਛਭੜਆ ਦਾ4 

ਭਵਹੜ ੇਛਭੜਆਂ ਦੇ 

 ਕ ੰ ਡਾਂ ਘੋਟਣਾ ਖੜਕੇ 

 ਛੜੇ ਿੇਠ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਅੁੱਡ ਕਰ ਭਦੁੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੌਂਕੇ ’ਤੇ ਵ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਭਦੁੱ ਤਾ 

ਿਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਸਨ ੰ  ਭਧਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਭਝਆ ਿਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਭਕਉਂ ਭਕ ਛੜਾ ਿੇਠ ਭਕਸੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਆਪਣ਼ੀ 

ਿਾਬ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਅਭਿਹ ੇਸਮਾਂ ਘੋਟਣਾ ਿੇਠ ਿਾਬ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੜਾਈ ਭਵੁੱ ਚ ਸ਼ਸਤਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: 

ਬਾਂਹ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋਟਣਾ ਿੰਨ ਤ਼ੀ 

ਿੇਠ ਦ਼ੀ ਮੈਂ ਗੁੱਲ ਨਾ ਮੰਨ਼ੀ।5 

ਿੇਠ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਫੜ ਲਈ 

ਮੈਂ ਘੋਟਣਾ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਭਰਆ। 

 ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਮਾਿ ਭਵੁੱ ਚ ਭਵਆਹ ਬਾਹਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਰਿਣਾ ਹੈ। 

 ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮ ੰ ਡਾ ਤੇ ਕ ੜ਼ੀ ਪਰੇਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕ਼ੀਮਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ 

ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਵੁੱਚ ਭਵਰੋਧ਼ੀ ਭਲੰਗ ਦ਼ੀ ਭਖੁੱ ਚ ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਵੁੱਧਦ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਵਸ 

ਹੋ ਕੇ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ : 

ਿੇ ਤ ੰ  ਹੋਵੇ ਭਪੰਡ ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ 

ਤੇਰ਼ੀ ਚਟਣ਼ੀ ਘੋਟ ਕੇ ਪ਼ੀਣਾ।6 
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 ਘੋਟਣਾ ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੁੱ ਚ ਨੈਭਤਕ ਕਦਰਾਂ ਕ਼ੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਰਸੰਗ ਭਵੁੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਿ਼ੀਵਨ 

ਦ਼ੀ ਅਟੁੱਲ ਸੁੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਰ ਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿ਼ੀਵਨ ਦ਼ੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਭਚਹਨ ਵਿੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਇਕ ਭਵਅਕਤ਼ੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਿਵਾਨ਼ੀ ਵਲੇੇ ਮਾਣ਼ੀਆਂ ਖ ਸ਼਼ੀਆਂ ਬ ਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਵਅਕਤ਼ੀ ਖ ਸ਼ 

ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਿ਼ੀਵਨ ਦ਼ੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦ਼ੀ ਸੁੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ: 

ਗੋਰ਼ੀ ਰੰਨ ਭਦਆ ਘੋਟਭਣਆਂ ਯਾਰਾ 

ਇੁੱਕ ਭਦਨ ਘਸ ਿਾਏਗਂਾ। 

 ਪੰਿਾਬ਼ੀ ਸਮਾਿ ਭਵੁੱ ਚ ਘੋਟਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾਹ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਪਛ ੇਭਵਸ਼ਵਾਸ ਕ਼ੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਭਕ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਰ਼ੀਕ ਭਸਰ ’ਤੇ ਚੜਦੇ ਹਨ ਿਾਵ ਸ਼ਰ਼ੀਕ ਭਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਿਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੋਟਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਜ਼ਮ਼ੀਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੁੱ ਭਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਵੇਂ ਅੁੱਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਲ ਤਰਕਪ ਰਨ ਨਾ ਲੁੱ ਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਭਪਛ ੇਇਹ 

ਭਵਭਗਆਨਕ ਕਾਰਨ ਭਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੋਟਣੇ ਭਮਰਚ, ਮਸਾਲਾ ਰਗਭੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ 

ਵ਼ੀ ਭਸਰਾ ਧਰਤ਼ੀ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕ਼ੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਭਮਟ਼ੀ ਘੁੱਟਾ ਆਭਦ ਲੁੱ ਗ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਭਸਹਤ 

ਵਾਸਤ ੇਨ ਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋਟਣਾ ਜ਼ਮ਼ੀਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੁੱ ਭਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਔਰਤ ਦੇ ਿਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਪੰਿ਼ੀਰ਼ੀ ਆਭਦ ਭਤਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਅਭਹਮ ਿ ਭਮਕਾ ਹ ੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਿ਼ੀਰ਼ੀ 

ਭਵੁੱ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਭਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਦਾਮ, ਹਰੜਾਂ, ਸੰਘੇੜ ੇਤੇ ਹੋਰ ਸ ੁੱ ਕੇ ਮੇਵੇ ਆਭਦ ਘੋਟਣ ੇ

ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਿਣੇਪਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹ ਰੇ ਪਭਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਿ਼ੀਰ਼ੀ 

ਭਤਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਿੇਿ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਖਾਸ ਿ ਭਮਕਾ ਹ ੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 

 ਭਨਹੰਗ ਭਸੰਘਾਂ ਲਈ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਵੁੱਖਰ਼ੀ ਅਭਹਮ਼ੀਅਤ ਹੈ। ਭਨਹੰਗ ਭਸੰਘ ਘੋਟਣੇ ਵਰਤੋਂ ਿੰਗ ਰਗੜਨ 

ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਲੰਬਾਈ ਆਮ ਘੋਟਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ਼ੀ ਭਿਆਦਾ ਹ ੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘ ੰ ਗਰ  ਵ਼ੀ ਬੰਨੇ 

ਿਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਭਕ ਿੰਗ ਰਗੜਨ ਸਮੇਂ ਘ ੰ ਗਰ ਆਂ ਮੁੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਭਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਿੰਗ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ ਭਵਅਕਤ਼ੀ ਲੋਰ ਭਵੁੱ ਚ ਮਸਤ ਰਭਹੰਦਾ ਹੈ। ਘ ੰ ਗਰ  ਖੜਕਦੇ ਸ ਣਕੇ ਦ ਰੋਂ ਹ਼ੀ ਪਤਾ ਚਲ ਿਾਂਦਾ 

ਹੈ ਭਕ ਕੋਈ ਿੰਗ ਰਗੜ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਲੋਕ ਗ਼ੀਤਾਂ ਤੇ ਟੁੱ ਭਪਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ: 

ਨਾਗਣ਼ੀ ਖਾਣ ਵਜ਼਼ੀਰ 

ਿਰਦਾ ਖਾਂਦ ੇਨੰਗ 
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ਡੋਡੇ ਪੀਂਦ ੇਅਮਲ਼ੀ 

ਭਨਹੰਗ ਰਗੜਦ ੇਿੰਗ 

 ਪ ਭਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਿ ਭਵੁੱ ਚ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਵੁੱਖਰ਼ੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਹੈ। ਪ ਭਲਸ ਦੋਸ਼਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਗ ਨਾਹ ਕਬ ਲ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਿਾਰਾ ਤੇ ਵੁੱਡਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼਼ੀ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ 

ਉਸਦ ੇਲੁੱ ਤਾ ਤੇ ਫੇਭਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਅੁੱਿ ਕੁੱਲ ਘੋਟਣੇ ਤੇ ਕ ੰ ਡ ੇਦਾ ਪਰਯੋਗ ਘੁੱਟ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹ਼ੀ ਰਭਹ ਭਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਬਿਲ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਭਿਵੇਂ ਭਮਕਸਰ, ਿ ਸਰ, ਭਚਲ਼ੀ ਕਟਰ ਆਭਦ ਬਜ਼ਾਰ 

ਭਵੁੱ ਚ ਭਮਲ ਿਾਂਦ ੇਹਨ ਭਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵ਼ੀ ਘੁੱਟ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਮਹਨਤ ਵ਼ੀ ਘੁੱਟ ਲੁੱ ਗਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਬਨਾਂ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਆਭਦ ਪ਼ੀਸੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਬਜ਼ਾਰ ਭਵਚੋਂ ਭਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਵੇਂ ਮਸ਼਼ੀਨ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਯ ੁੱ ਗ 

ਘੋਟਣੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਘੁੱਟ ਰਹ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਭਫਰ ਵ਼ੀ ਪੇਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੁੱ ਚ ਅੁੱਿ ਵ਼ੀ ਘੋਟਣ ੇਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਹ ੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 

ਨਾਲ ਿ ੜ਼ੀ ਹੋਈ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਦ਼ੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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