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ਸਾਰਾਾਂਸ਼ (Abstract)  

ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਸਵਿੱਚ ਅਿੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਿਮਾਜ ਦੇ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕਰਾਿੇ। ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਭਾਰਤ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰਾਜਾਾਂ 

ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਦਾਾਂ ਹੈ। ਇਿ ਸਵਸਿਆਨਕ ਅਸਿਐਨ ਦਾ ਮ ਿੱਖ ਉਦੇਿ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਆਿ ਸਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪ੍ਸਹਲੂਆਾਂ ਉਿੱਤੇ ਰੋਿਨੀ ਪ੍ਾਈ 

ਜਾਵ।ੇ ਸਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਬੀਸਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬਲਕ ਲ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਸਵਿੱਚ 

ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਜਸਲ੍ਆ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਸਕਿੱਥੇ-ਸਕਿੱਥੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਸਕਹੜੀਆਾਂ- ਸਕਹੜੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਸਕਿ ਿਰਮ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤ ੇਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਸਦ ਿਭ ਕ ਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕਰਾਿੇ। ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਦਾ ਮ ਿੱਖ ਉਦੇਿ ਇਹ ਿੀ ਸਕ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 

ਲੋਕ ਸਕਹੜੇ-ਸਕਹੜੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਿਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜ, ਸਵਆਹ ਿਬੰਿੀ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜ ਅਤ ੇਮੌਤ ਿਬੰਿੀ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿ ਅਸਿਐਨ ਸਵਿੱਚ ਆਿ ਸਨਕ ਯ ਿੱਿ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜ ਸਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹਨਾਾਂ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਪ੍ੰਰਾਿਤ ਸਕਿੱਤਾ ਸਕਹੜੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਕਿੱਤਾ ਅਪ੍ਣਾ ਲਿੱਿੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Keywords: ਨਟ, ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜ, ਕਬੀਲਾ, ਰਿਮਾਾਂ, ਕਲਾਬਾਜੀ । 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

 ਿੰਿਾਰ ਭਰ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਬੀਲੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੰਿਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਿਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਿ ਅਸਜਹਾ ਹੋਵ ੇਸਜਿੱਥੇ ਕਬੀਸਲਆਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹ ਤੀ 

ਜਨਿੰਸਖਆ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਪ੍ ਰਾਤਨ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਵਿੱਚ ਕਈ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਿੱਥੇ ਵਿੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਜੰਿਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਦ ਨੀਆਾਂ ਭਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਆਸਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਿਮੂਹਾਾਂ ਅਤ ੇਟੋਲੀਆਾਂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸਵਿੱਚ 

ਿਰਤੀ ਤੇ ਘ ੰਮ ਸਿਰ ਕੇ ਿ ਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਿਨ। ਉਜਾੜਾ ਅਤ ੇਰੋਹੀਆਾਂ ਨਾਲੋ ਜੰਿਲ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਾਂਦਾ ਸਨਵਾਿ ਿਥਾਨ ਿੀ ਸਕਉਾਂਸਕ ਜੰਿਲ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਰਸਹਣ 

ਿਸਹਣ, ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਿੀ।(ਸਤਆਿੀ, 2014) 

          ਇਿੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਪ੍ੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸਕ 

ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। 1950 ਈ: ਸਵਿੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਨ ਿੂਸਚਤ ਜਾਤ ਸਵਿੱਚ ਿਾਸਮਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਕਬੀਸਲਆਾਂ ਸਵਚੋਂ ਬਹ ਤ ੇਿਮੂਹ ਅਸਜਹ ੇਹਨ 

ਸਜਹੜੇ ਸਕ ਇਕ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥਾਾਂ ਹਰੀਆਾਂ ਚਰਾਿਾਹਾਾਂ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸਵਿੱਚ ਘ ੰਮਦੇ ਸਿਰਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪ੍ੇਸਿਆਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਰਪੂ੍ਾਾਂ 

ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜਨਮ ਜਾਤ ਹ ਨਰ ਨੰੂ ਸਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿਨਾਖ਼ਤ ਉਿ ਕਲਾ ਰਪੂ੍ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਨ ਲਿੱਿ ਪ੍ੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਿ ਿੰਬੰਿ ਸਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਿਰ, ਬੌਰੀਆ, ਿਾਾਂਿੀ, ਿੰਿੀਲੇ, ਸਿਰਕੀਬੰਿ, ਿ ਜਰ, ਮਹਾਤਮ, ਮਰਾਿੀ, ਨਟ, ਸਿਕਲੀਿਰ, ਿਾਡੀ ਲੌਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਿਾਲਾ ਆਸਦ ਿਬਦ 

ਇਿੇ ਹੀ ਸਕਿੱਤਾਿਤ ਿੰਕਲਪ੍ ਸਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਇਸਤਹਾਿਕ ਸਪ੍ਛੋਕੜ, ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜ, ਿਿੱਸਭਆਚਾਰ, ਿਰਮ ਆਸਦ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਕਬੀਸਲਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੇਵਾਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਹ ਣ ਅਿੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪ੍ਸਰਭਾਿਾ ਅਤ ੇਲਿੱਛਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਾਂਿੇ। 

(ਸਤਆਿੀ, 2014) 

ਕਬੀਲਾ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸਾ 

ਡੀ. ਐਨ. ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਨ ਿਾਰ, ਕਬੀਲਾ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਮੂਹ ਦਾ ਉਹ ਇਕਿੱਠ ਹੈ, ਸਜਿ ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਾਂਝਾ ਨਾਾਂ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ 

ਿਾਾਂਝੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵਚ ਵਿੱਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਾਂਝੀ ਉਪ੍-ਭਾਿਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਆਹ ਅਤ ੇ ਸਵਵਿਾਇ ਿੰਬੰਿੀ ਕ ਝ ਕ  ਮਨਾਹੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਆਪ੍ਿਦਾਰੀ ਅਤ ੇਸਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪ੍ਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਯੋਿ ਸਨਰਿਾਸਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਿਾਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਕਬੀਲਾ ਿ ਜਾਤੀ ਸਵਵਾਹਕ 

ਇਕਾਈ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਬੀਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਸਵਚ ਕਈ ਿੋਤਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਵਚ ਿਾਕਾਦਾਰੀ ਿੰਬੰਿ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਟੋਟਮੀ 

ਵੰਡ, ਇਲਾਕਾਈ ਲਿਾਵ ਜਾਾਂ ਿਾਾਂਝ ਜਾਾਂ ਸਿਰ ਿਾਾਂਝੇ ਸਨਵਾਿ ਿਥਾਨ ਤੇ ਅਿਾਸਰਤ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। (ਮਜੂਮਦਾਰ 1975) 

 

ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
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 ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਿ ਰਿਬਦ ਰਤਨਾਕਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਿ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪ੍ਸਰਭਾਿਾ ਸਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਲੋਕ ਨਿੱ ਚਣ, ਸਦਖਾਉਣ, 

ਕੰਬਣ, ਿੰਿਯਾ-ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਦਰਿਯਕਾਵਯ ਸਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਨਾਭਾ 2003)  

 ਿਟਡੂੈਂਟ ਨੈਿਨਲ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕੋਿ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪ੍ਸਰਭਾਿਾ ਸਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ੀਿਰ, ਤਮਾਿਾ ਸਦਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ, 

ਨਕਲੀਆਾਂ ਸਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕੋਿ 2004) 

 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਲੋਕਿਾਰਾ ਸਵਿਵਕੋਿ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਪ੍ਸਰਭਾਿਾ ਸਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਇਕ ਖਾਨਾਬਦੋਿ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਨਟ ਦੇ ਿਾਬਸਦਕ ਅਰਥ ਹਨ ਨਿੱ ਚਣ 

ਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਿਮੇਤ ਇਕ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥਾਾਂ ਘ ੰਮਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਿਬੰਿੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸਦਖਾਉਾਂਣ ਤੇ, ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤਮਾਿੇ 

ਸਦਖਾਉਾਂਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਾਂ ਸਿਰਕੀ, ਘਾਹ ਤੇ ਤੀਲੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਿਤੂਆਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਾਾਂ ਤਮਾਿੇ ਸਦਖਾਉਣ ਲਿੱ ਸਿਆਾਂ 

ਢੌਲਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਅਣਵੰਡੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਚ ਸਹੰਦ ੂਤੇ ਮ ਿਲਮਾਨ ਦੋਹਾਾਂ ਿਰਮਾਾਂ ਸਵਚ ਸਮਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਦੇਿ ਦੀ ਵੰਡ ਸਪ੍ਿੱਛੋਂ ਕੇਵਲ ਸਹੰਦ ੂਨਟ ਹੀ ਪ੍ੰਜਾਬ 

ਸਵਚ ਰਸਹ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਆਹ ਿੇਸਰਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਿੰਿਕਾਰ ਸਹੰਦ ੂਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹੰਦ ੂਨਟ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ ਜਾਰੀ 

ਹਨ। ਕ ਿੱਝ ਨਟ ਿ ਰ ੂਤੇਿ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ ਝ ਹੰਨੂਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਨਟ ਕ ਿੱਤ ੇਵੀ ਪ੍ਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ ਿੱਸਤਆਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੰਿਲ ਸਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 

ਸਨਿੱ ਕੇ ਸਨਿੱ ਕੇ ਪ੍ਿੂਆਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਿਾਰੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਸਮਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਆਪ੍ਣਾ ਮ ਿੱਢ ਮਾਰਵਾੜ ਤੋਂ ਦਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਕਬੀਸਲਆਾਂ ਸਵਚ 

ਵੰਡੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇਕ ਵਸਡਕਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਦੇ ਆਦੇਿ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਲੋਕਿਾਰਾ ਸਵਿਵਕੋਿ 2010) 

             K.S. Singh ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਮਊਨਟੀ ਸਕਤਾਬ ਸਵਚ ਦਿੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨਟ ਲੋਕ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਿਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿ ਜਰਾਤੀ, ਬਾਾਂਿੜੀ, ਸਹੰਦੀ 

ਅਤ ੇਪ੍ੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਬਦਾ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੰਦ ੂਿਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਿੈਰ ਿਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਿਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ ਸਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤ ੇਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸਿਿੱਸਖਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਿੱਿਰ ਬਹ ਤ ਨੀਵਾਾਂ ਹੈ। ਨਟ ਔਰਤਾਾਂ ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਵਿੱਚ 

ਆਰਸਥਕ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਉਦੀਆਾਂ ਹਨ 

            ਬੀਸਰੰਦਰਪ੍ਾਲ ਸਿੰਘ ਦ ਆਰਾ ਸਲਖੀ ਸਕਤਾਬ ‘ਕਰੀਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ੰਜਾਬ ` ਸਵਿੱਚ ਡਾ. ਦੀਪ੍ਕ ਕ ਮਾਰ ਦ ਆਰਾ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ 

ਦਿੱਸਿਆਾਂ ਸਿਆਾਂ ਹੈ ਸਕ ਨਟ ਿਬਦ ਿੰਿਸਕਰਤੀ ਿਬਦ ਤੋਂ ਸਲਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਸਜਿ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿੱ ਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਿੱਿੀ ਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਾਂ ਸਦਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਆਪ੍ਣਾ ਵੰਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਿ ਜਰਾਤ ਦੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਦਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਜਲੇ੍ ਸਜਵੇਂ 

ਅੰਸਮਰਤਿਰ, ਸਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ, ਿੰਿਰਰੂ, ਲ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਿਰ ਆਸਦ ਸਵਿੱਚ ਿੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣਾ ਸਪ੍ਛੋਕੜ ਿ ਜ਼ਰਾਤ, ਿਹਾਰਨਪ੍ ਰ, ਉਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਿ ਤੋਂ 

ਮੰਨਦ ੇਹਨ। ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਡਾ ਸਵਅਕਤੀ ਘਰ ਦਾ ਮ ਖੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਿਦੇ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਿਮੇਂ ਢੌਲ ਵਜਾਾਂ ਕੇ ਅਤ ੇ

ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਿਮੇਂ ਥਾਲ਼ੀ ਵਜਾਾਂ ਕੇ ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿ ਜਰਾਤੀ ਿੇਂਰੇ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰਿਮ ਸਰਵਾਜ ਸਹੰਦ ੂਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਅਨ ਿਾਰ ਹਨ। ਇਿ ਿਮ ਦਾਇ ਸਵਿੱਚ ਸਮਰਤਕ ਦਾ ਿੰਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਿਾਲ ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਮਰਤਕ ਨੰੂ ਦਿਨਾਇਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਿੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਈ 

ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਿਨ ਕਰਕ ੇਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹ ਤ ਿਾਰੇ ਨਟ ਲੋਕ ਸਵਆਹਾਾਂ ਤੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਬਜਾਉਣ ਲਿੱਿ ਪ੍ਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਸਵਿੱਚ ਸਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਮ ਦਾਇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਿਾਨ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਿਸੜਆਾਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਰਾਜਪ੍ੂਤ ਿੋਤਾਾਂ ਦੀ ਬਹ ਤ ਇਿੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ੍ਣੇ ‘ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ’ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਜਿ ਦਾ ਮੰਸਦਰ ਲਾਹੌਰ ਸਵਿੱਚ ਬਣੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰ 

ਿਾਲ ਿਹਾਰਨਪ੍ ਰ ਸਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਰਿਮੀ ਤੌਰ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਿਿੱਸਖਆਾਂ ਪ੍ਿੱਿਰ ਬਹ ਤ ਨੀਵਾਾਂ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਿਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਲੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਰਕਾਰੀ ਿਸਕਮਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਲ ਸਰਹਾ ਅਤ ੇਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਲੇ 

ਕਾਡ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹ ਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। (Kumar  2010) 

ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇਧਤਿਾਸਕ ਧਪਛੋਕੜ ਜਾਾਂ ਉਤਪਤੀ  

   

 ਨਟਾ ਦੇ ਇਸਤਹਾਿਕ ਸਪ੍ਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਪ੍ੂਤ ਘਰਾਸਣਆਾਂ ਸਵਚੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਨਟ ਆਪ੍ਣਾ ਸਪ੍ਛੋਕੜ ਰਾਜਿਥਾਨ, ਿ ਜ਼ਰਾਤ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਿ ਦੇ ਇਲਾਸਕਆਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਿਿੱਿ ਰਾਜਪ੍ੂਤ ਯੋਿੇ 

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਬਹ ਤ ਿਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਿ ਜਰਾਤ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ  ਨਟ ਦੇ ਮ ਿੱਢ ਬਾਰੇ ਸਨਰਣੇ ਨਾਲ ਕ ਿੱਝ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸਕਹਾ ਜਾਾਂ ਿਕਦਾ। ਅੰਸਮਰਤਿਰ ਸਵਚ ਪ੍ਰਚਲਿੱਤ ਰਵਾਇਤਾਾਂ ਅਨ ਿਾਰ ਨਟ ਮੂਲ ਸਵਚ, ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ ਿਨ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਰਤਿੱਵ ਦਾਹ-ਿੰਿਕਾਰ ਿਮੇਂ ਲਕੜੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨਾ ਿੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਵਚ ਕੋਈ ਸਵਆਹ ਿੀ। ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿਾਸਰਆਾਂ ਨੇ ਰ ਝ ਜਾਣਾ ਿੀ। ਉਹ ਲਕੜੀਆਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਰ 

ਆਪ੍ਣੇ ਜਜ਼ਮਾਨਾਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਿਏ ਸਕ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਸਿਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲਕੜੀਆਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਇਿ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਬਦਿਿਨੀ ਿਮਝ ਕੇ 

ਕਰੋਿ ਸਵਚ ਆ ਿਏ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛ ਿੱਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱਤੀ ਤਾਾਂ ਨਟ ਇਕ ਿਕੀਰ ਕੋਲ ਿਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਿਏ। ਿਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਾਾਂਦਰ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਾਂ ਸਿਖਾਈਆਾਂ। (ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਲੋਕਿਾਰਾ ਸਵਿਵਕੋਿ 2010) 

             ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਨ ਿੂਸਚਤ ਜਾਤਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਾਸਮਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆਾਂ ਹੈ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਿਣਨਾ ਦੇ ਅਨ ਿਾਰ ਨਟ 

ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਨਿੰਸਖਆ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਅਨ ਿਾਰ ਹੈ 

ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਧਿਆ 

(ਜਨਿਣਨਾ - 2011) 

 ਕੁਿੱਲ ਜਨਸੰਧਿਆ ਮਰਦ ਔਰਤਾਾਂ  
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ਕ ਲ 3902 2032  1870  

ਪ੍ੇਂਡੂ 821 421 400 

ਿਸਹਰੀ 3081 1611 1470  

Census - 2011 

 

ਪਧਰ ਾਰ 

           ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬਹ ਤ ਇਿੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਸਵਚ ਿਲਾਹ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸਵਿੱਚ ਿਾਥ ਸਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਲੜਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਟਰੇਸਨੰਿ ਸਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਿ 

ਲਈ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਇਿੱਕਠੇ ਇਕ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥਾਾਂ ਚਿੱਲਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਅਤ ੇ ਦੇਵਰ, ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਬਹ ਤ 

ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸਰਿਤੇਨਾਾਂਤੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਭੂਿੋਧਲਕ  ਿੱਿਰੇ ਾਾਂ (Geographical Isolation) 

 

 ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਰਕਾਰੀ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਤੇ ਝ ੰਿੀਆਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਜਿ ਸਵਚ ਰੇਲਵ ੇਲਾਇਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਬਜੀਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿੱਿ ਿਟੇਡ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿਰਕਾਰੀ ਥਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਿਥਾਈ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥਾਾਂ ਘ ੰਮਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾ 

ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਿਮ ਦਾਇ ਨਾਲ ਿਮਾਸਜਕ ਿਬੰਿ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਖਦੇ। (Kumar 2008) 

ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਨਿੰਸਖਆ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਜਲ੍ੀਆਾਂ ਸਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਿੰਸਖਆ ਦੇ ਅਨ ਿਾਰ ਹੇਠਾ ਦਰਿਾਈ ਿਈ ਹੈ।  

ਨਟ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਜਨਸੰਧਿਆ 2011 

ਧਿਲਹ ਾ ਕੁਲ ਮਰਦ ਔਰਤਾਾਂ 

ਿ ਰਦਾਿਪ੍ ਰ 34 19 15 

ਕਪ੍ੂਰਥਲਾ 22 10 12 

ਜਲੰਿਰ 158 89 69 

ਹ ਸਿਆਰਪ੍ ਰ 117 62 55 

ਿਹੀਦ ਭਿਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰ 56 29 27 

ਿਸਤਹਿੜ੍ ਿਾਸਹਬ 72 32 40 

ਲ ਸਿਆਣਾ 2124 1105 1019 

ਮੋਿਾ 1 0 1 

ਸਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ 104 55 49 

ਮ ਕਤਿਰ 320 158 162 

ਿਸਰਦਕੋਟ 81 37 44 

ਬਸਠੰਡਾ 113 62 51 

ਮਾਨਿਾ 6 4 2 

ਪ੍ਸਟਆਲਾ 93 61 32 

ਅੰਸਮਰਤਿਰ 276 141 135 

ਤਰਨਤਾਰਨ 21 9 12 

ਰਪੂ੍ਨਿਰ 42 20 22 

ਿਸਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰ 103 59 44 

ਿੰਿਰਰੂ 138 73 65 

ਬਰਨਾਲਾ 21 7 14 

Census - 2011 

 

ਿੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਿਿੱਤ  :- 

 ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿੱਪ੍ਰੀਵਾਿ ਕਬੀਲੇ ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਨਟ ਿੰਬੰਿੀ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਸਵਚ ਬਹ ਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਿਐਨ ਿੰਬੰਿੀ ਬਹ ਤ 

ਘਿੱਟ ਅਸਿਐਨ ਤੇ ਸਕਤਾਬਾਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹਨ। ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਅਸਿਐਨ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਲ ਸਿਆਣਾ ਿਸਹਰ ਦੇ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜਾ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ ਦਾ ਉਸਚਤ 

ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜ ਿਮਾਸਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਅੰਿ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਦਰ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜ ਹੋਰ 

ਿਮ ਦਾਇ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਖਾਿ ਅਸਿਐਨ ਲ ਸਿਆਣਾ ਿਸਹਰ ਦੇ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਇਹ 

ਅਸਿਐਨ ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਨਟ ਇਿੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਜੋਂ ਸਕ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਝ ੰਿੀਨ ਮਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਚ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹ ਤ ਿਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਰਕਾਰੀ ਿਹਲੂਤਾਾਂ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਵਨ 
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ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਟ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਿਾਲ ਹੋ ਿਏ ਪ੍ਰ ਅਿੱਜ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਸਰਆਾਂ 

ਦੀ ਸਕਿੇ ਨੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਲਈ। ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਦਨੋ-ਸਦਨ ਖਰਾਬ ਹ ੰਦੀ ਜਾਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਿੱਜ ਖਤਰੇ ਸਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਿ 

ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਖੋਜਾਰਥੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ 

ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦ ਆਰਾ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਮ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱਚ ਰ ਚੀ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀ, ਸਵਦਵਾਨ ਪ੍ਾਠਕ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮਿੱਦਦ ਸਮਲੇਿੀ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ 

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਿ ਿਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਦਦ ਸਮਲੇਿੀ।  

 

ਸਾਧਿਤ ਸਰ ੇਿਣ   

ਸਤਆਿੀ (2013) ਦੇ ਅਨ ਿਾਰ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਜਨਮ ਦੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਰਭਵਤੀ ਔਰਤ 

ਨੰੂ ਕਲਾ ਕਰਤਿੱਬਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਿੱਸਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਈ ਮਾਈ ਅਸਹਮ ਰੋਲ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿੱਕਰ ਜਾਾਂ ਿ ੜ ਵੰਡ ਕੇ ਖ ਿੀ ਮਨਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਲੜਕਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਢੋਲ ਬਜਾਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਥਾਾਂਲੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਾਾਂਤ ਬਜਾਕੇ ਿਾਰੇ ਮ ਹਿੱਲੇ ਨੰੂ ਿੂਚਨਾ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅਿੱਿੇ ਸਨੰਬੂ ਅਤ ੇਹਰੇ 

ਪ੍ਿੱਸਤਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਟਾਸਹਣੀਆਾਂ ਟੰਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਾਿੜੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਬਾਹਰ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਵਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਿਮ ਅਤੇ 

ਅੰਤ ਸਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਆਹ ਦੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਦੇਖ-ਸਦਖਾਈ ਦੀ ਰਿਮ, ਮੰਿਣੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਦਨ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਰਿਮ, ਿ ਰਮਾ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਨ ਦੀ ਰਿਮ, ਿੇਸਰਆਾਂ ਦੀ ਰਿਮ ਅਤ ੇਸਵਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਇਿਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ, 

ਸਿਸਵਆਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ, ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਦਾਹ ਿੰਿਕਾਰ ਦੀ ਰਿਮ, ਿ ਿੱਲ ਚ ਿਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਅੰਤ ਸਵਿੱਚ ਭੋਿ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਿ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ੂਰੀ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਡੇਜਲ ਇਬਟਿਨ ਐਾਂਡ ਐਚ.ਏ.ਰੋਿ ਦ ਆਰਾ ਸਲਖੀ ਿਈ ਸਕਤਾਬ ਏ ਿਲੋਿਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਸਟਰਾਇਬਜ ਐਾਂਡ ਕਾਿਟਿ ਆਫ਼ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 

ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜ ਸਹੰਦ ੂਿਰਮਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਦੇ ਜ ਲਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ 

ਜਾਤ ਸਵਿੱਚ ਸਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੋਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਸਵਿੱਚ ਸਵਆਹ ਿੇਸਰਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਮਰਤਕ 

ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿੰਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ( ਡੇਜਲ ਇਬਟਿਨ ਐਾਂਡ ਰੋਿ 1970 )  

ਕੇ.ਐਿ.ਸਿੰਘ ਆਪ੍ਣੀ ਸਕਤਾਬ ਇੰਡੀਅਿ ਕਸਮਊਨਟੀ (India’s Communities) ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ਸਲਖਦਾ ਹੈ। ਸਕ ਨਟ 

ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਿ ਜਾਤੀ ਸਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਿੋਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮ ੜ ਸਵਿਵਾ ਸਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਸਵਆਹ ਦੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਮੰਿਣੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਵੰਨ੍ ਦੀ ਰਿਮ ਅਤੇ ਛਟੀ ਪ੍ ਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਂ ਸਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਛਟੀ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ 

ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਿੱਤ ਸਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਵਆਹ 

ਿੇਸਰਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਤਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿੰਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿ ਿੱਲ ਚ ਿਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਿਆਰਾਾਂ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਭੋਿ ਦੀ ਰਿਮ, ਹਵਨ ਦੀ 

ਰਿਮ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਵਿੱਚ ਿਰਾਿ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। (Kumar 1998)  

(2) ਿੋਰ ਕਬੀਧਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਧਿਤ ਸਰ ੇਿਣ : 

ਕਜਾਕ (2006) ਦੇ ਅਨ ਿਾਰ ਿਾਡੀ ਲ ਹਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਨਮ, ਸਵਆਹ ਅਤ ੇਮੌਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਿ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਜਨਮ 

ਿੰਬੰਿੀ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਦਾਈ ਦਾ ਬਹ ਤ ਵਿੱਡਾ ਯੋਿਦਾਨ ਹੈ। ਤਰਾਿੜੀ (ਤਰਾਿੜੀ ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਿਾਿਾ, ਪ੍ੈਿੇ, ਚਾਾਂਦੀ ਦਾ ਡੋਲਕ, ਅਤੇ ਘ ੰਿਰ ੂਆਸਦ ਹ ੰਦੇ ਹਨ) 

ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਿ ੜ੍ਤੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਛਟੀ ਪ੍ੂਜਨ (ਅਨਾਜ, ਚੌਲ, ਿਰਾਬ, ਮਾਿ) ਆਸਦ ਭੈਰੋ ਦੇਵਤ ੇਉਿੱਤ ੇਮਿੱਥਾਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਰ ਕਬੀਲੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾ ਨੰੂ ਖ ਆਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਿ ਸਵਿੱਚ ਕਈ ਿੋਤਰਾ ਦੀਆਾਂ ਇਿਤਰੀਆਾਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ ੰਡਨ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਆਹ ਦੀਆ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ 

ਬਹ ਤੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਹੰਦ ੂਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਿੇਸਰਆਾਂ ਿਮੇਂ ਅਿਨੀ ਨੰੂ ਦੇਵਤਾ ਿਰਪੂ੍ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿ ਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਿ ਸਵਚ ਵਿੱਟ-ੇਿਿੱਟੇ ਦਾ ਸਵਆਹ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪ੍ਰੇਮ ਸਵਆਹ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਆਹ ਦੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਮ ੰਡੇ ਤੇ ਕ ੜੀ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸਹੰਦੀ ਦੀ 

ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਵਿੱਟਣਾ ਮਸਲ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਿੇਰੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਿੇਸਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਆਹ ਤਾ ਦ ਲਹਨ ਨੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਮਿੱਤਰ ਮ ੰਸਡਆਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ 

ਖ ਆਉਣਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਕਬੀਲੇ ਸਵਿੱਚ ਸਵਿਵਾ ਸਵਆਹ ਦੀ ਆਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸਵਿੱਚ ਬੈਲ ਿਾਡੀ, ਸਤੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ੰਜ ਜੋੜੇ ਕਿੱਪ੍ੜੇ (ਘਿੱਿਰੇ) ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਵਿਤੂਆਾਂ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਿੰਿਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਸਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸਲਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਚ ਿੇਰੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸਖਿੱਚੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌ ਿੌਤਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੰਚ ਇਿੱਕਠੇ 

ਹੋ ਕੇ ਿਾਰੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਥੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤ ੇਿਮਿਾਨ ਘਾਟ ਤਿੱਕ ਸਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਸਤਮ ਦਾਹ ਦੀ ਰਿਮ, 

ਖਿੱਿਣ ਪ੍ਾਉਣਾ, ਸਤੰਨ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਿ ਿੱਲ ਚ ਿੱਿਣ ਦੀ ਸਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤ ੇਤੇਰ੍ਾਾਂ ਸਦਨ ਿੋਿ ਮ ਕਤੀ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।  

ਦਸਰਆਾਂ (1997) ਦੇ ਅਨ ਿਾਰ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਿਾਾਂਿੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਿਿੱਸਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਿਾਾਂਿੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਾਂ ਰਿਮ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾਾਂ ਪ੍ਾਇਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਿਾਾਂਿੀ ਕਬੀਲੇ ਸਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਖ ਿੀ ਮਨਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਚਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿ ੜ੍ਤੀ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿੱਚੇ ਅਤ ੇਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੂਰੀ ਰਿੱਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਨਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੇਰ੍ਵੇਂ ਸਦਨ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਮਾਾਂ ਤੇਰ੍ਵਾਾਂ ਨਹਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਵਆਹ ਦੀਆਾਂ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਮੰਿਣੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਦਨ ਸਮਿੱਥਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਿੰਢਾਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਮਸਹੰਦੀ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਵਿੱਟਣਾ ਮਲਨਾ, 

ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ, ਸਨਉਦਾਾਂ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਨਾ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਮਲਣੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਿੇਰੇ ਜਾਾਂ ਲਾਵਾਾਂ ਦੀ ਰਿਮ, ਡੋਲੀ ਦੀ ਰਿਮ ਅਤ ੇਅੰਤ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਰਨ ਦੀ 
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ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਮ ਰਦੇ ਨੰੂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਰਿਤੇ ਸਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ (ਘੜਾ) ਭੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੰਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਮ ਰਦੇ ਦੇ ਮੰੂਹ ਸਵਿੱਚ ਸਘਉ ਤੇ ਪ੍ੈਿਾ ਪ੍ਾਇਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਦਨ ਿ ਿੱਲ ਚ ਿਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਰਾਾਂ ਸਦਨ ਜਾਾਂ ਤੇਰਾਾਂ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਭੋਿ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਿ ਸਦਨ ਿੰਿਾ ਜਲ 

ਨਾਲ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਘਰ ਨੰੂ ਪ੍ਸਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

          ਿਰਮਾ (1985) ਦੇ ਅਸਿਐਨ ਸਵਿੱਚ ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦੇ ਸਵਆਹ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਹਮਣਾਾਂ ਦੇ 

ਸਵਆਹ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਦਨ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਚਿੱਠੀ ਸਲਖਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਿੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਦਾਜ਼ ਅਤ ੇਵਰੀ ਦੀ ਸਤਆਰੀ, ਲੇਡੀਿ 

ਿੰਿੀਤ ਦੀ ਰਿਮ, ਵਿੱਟਣਾ ਮਲਣ ਦੀ ਰਿਮ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋਂ ਸਦਨ ਪ੍ਸਹਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਾਂਕ-ਿੰਬੰਸਿਆਾਂ ਨੰੂ ਬ ਲਾਉਾਂਣਾ, ਨਾਨਕ ਛਿੱਕ ਦੀ ਰਿਮ, ਿਾਾਂਤ (Saant) 

ਦੀ ਰਿਮ, ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋਂ ਸਦਨ ਪ੍ਸਹਲਾ ਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੰਿਣਾਾਂ ਬੰਸਨਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ 

ਦੀ ਰਿਮ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਨ ਦੀ ਰਿਮ, ਿ ਰਮਾਾਂ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਬਰਾਾਂਤ ਦਾ ਿ ਆਿਤ, ਿੇਸਰਆ ਦੀ ਰਿਮ, ਡੋਲੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਲਿਨ ਦੀ ਰਿਮ, 

ਛਿੱਟੀਆਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਕੰਿਣਾ ਦੀ ਰਿਮ (ਪ੍ਰਾਾਂਤ ਸਵਿੱਚ ਦ ਿੱਿ ਪ੍ਾ ਕੇ ਛਿੱਲਾ ਲਿੱ ਸਭਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਅਤ ੇਲੜਕੇ ਦ ਆਰਾ) ਅਤ ੇਅੰਤ ਸਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਹਿਤ ੇਬਾਅਦ 

ਰੋਟੀ ਸਖਲਾਉਾਂਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਹ ਣ ਸਵਆਹ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਿਮਾਾਂ ਲਿਾਉਣਾ, ਿਰਲ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਿਤ ਬਣ ਿਏ ਹਨ। 

 

ਉਦੇਸ਼:  

 

 ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਉਿੱਤਰਦਾਸਤਆਾਂ ਦਾ ਿਮਾਸਜਕ ਤੇ ਆਰਸਥਕ ਪ੍ਿੱਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨਾ।  

 ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਜਨਮ, ਸਵਆਹ, ਮੌਤ ਿਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨਾ।  

 ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆ ਰਹ ੇਪ੍ਸਰਵਰਤਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ। 

  

ਿੋਜ ਧ ਿੀ – ਇਿ ਖੋਜ ਦਾ ਮ ਿੱਖ ਉਦੇਿ ਲ ਸਿਆਣਾ ਿਸਹਰ ਦੇ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਮਾਜ ਸਵਸਿਆਸਨਕ ਅਸਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਖੋਜ 

ਅਸਿਐਨ ਲਈ ਲ ਸਿਆਣਾ ਿਸਹਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਸਿਆਿਪ੍ ਰਾ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱਚ ਿਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਰਕਾਰੀ ਕ ਆਟਰ, ਬ ਿੱਢਾ ਨਾਲਾ 

ਕੋਲ ਅਿਥਾਈ ਝ ੰਿੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਿੱਖੋਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਿਾਟਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੀਆ ਅਿਥਾਈ ਝੂੰਿੀਆ ਆਸਦ ਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾਤੇ ਸਮਲੇ ਹਨ।ਇਿ ਖੋਜ 

ਅਸਿਐਨ ਲਈ ਿਨੇਬਾਲ ਿੈਪ੍ਸਲੰਿ ਸਵਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਰੀਖਣ ਸਵਿੀ, ਇੰਟਰਸਵਊ ਸਵਿੀ ਅਤ ੇਅਨ ਿੂਚੀ ਸਵਿੀ ਦ ਆਰਾ ਖੋਜ 

ਅਸਿਐਨ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ। 

ਲਿੱਭਤਾ – ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਨਮ, ਸਵਆਹ ਅਤ ੇਮੌਤ ਿੰਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜ ਨੰੂ ਦਰਿਾਇਆ ਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਹੇਠਾ ਸਲਖ ੇਅਨ ਿਾਰ ਹੈ।  

ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਧਰ ਾਜ –  

ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਦੀ ਖ ਿੀ ਬਹ ਤ ਉਤਿਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਹ ਤ ਿਾਰੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜ ਅੰਿ-ਸਵਿਵਾਿ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਹਨ। ਨਟ 

ਿਮ ਦਾਇ ਸਵਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਜਿ ਸਦਨ ਬਿੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਸਦਨ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਨਟ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦਾਈ 

ਨੰੂ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿ ੜ ਜਾ ਪ੍ਤਾਿੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖ ਿੀ ਮਨਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਿ ੜਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਿ ੜ 

ਜਾਾਂ ਸਮਿੱਠੇ ਦੀ ਿ ੜਤੀ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਸਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਾਰੇ ਮ ਹਿੱਲੇ ਜਾਾਂ ਡੇਰੇ ਸਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦਾ ਿੇੜਾ ਲਿਾਕ ੇਖ ਿੀ ਮਨਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤ ੇ

ਲੜਕਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ  ਤੇ ਥਾਲੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਿਾਰੇ ਮ ਹਿੱਲੇ ਨੰੂ ਲੜਕੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਚਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਅਿੱਿੇ ਸਨੰਬ ੂਅਤ ੇਹਰੇ ਪ੍ਿੱਸਤਆਾਂ ਵਾਲੀਆ ਟਾਸਹਣੀਆ ਟੰਿ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਮਾਾਂ ਅਤ ੇਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਲੋਹ ੇਦਾ 

ਚਾਕੂ ਰਿੱਸਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਕੂ ਇਿੱਕ ਮਸਹਨੇ ਤਿੱਕ ਰਿੱਸਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿੱਿੇ ਉਲਟਾ ਤਵਾ ਜਾਾਂ ਉਲਟੀ ਜ ਿੱਤੀ ਟੰਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਭ ਕ ਝ ਮਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਬ ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤ ੇਬ ਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਚਾ 15 ਜਾਾਂ 20 ਸਦਨਾਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤਰਾਿੜ੍ੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਿੜ੍ੀ ਕਾਲੇ ਿਾਿੇ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ੰਜੀ ਜਾ ਦਿੀ, ਕੌਡੀ,ਨਜ਼ਰ ਬਿੱਟ ੂਅਤੇ ਿੰਦਲ ਦੀ ਲਿੱਕੜ ਪ੍ਰੋਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਲਿੱਕ ਨੰੂ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ 

ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਜਾ ਿੂਰਜ ਸਦਖਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ 5 ਜਾ 7 ਸਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਦਨ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵਾ-ਿ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾ ਸਦਖਾਉਣਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਿੜਵੀ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਸਦਰ ਤੋਂ ਸਲਆ ਕੇ ਿੂਰਜ ਦੀ ਤਰਿ ਚੜਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਘਰ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ੰਜ ਜਾ ਿਿੱਤ ਕੰਸਨਆ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖ ਆਇਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ 6 ਮਸਹਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਇਿੱਕ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਵਾਲ ਕਿੱਟ ਕੇ ਨਦੀ ਸਵਿੱਚ ਿਰਿਾ ਪ੍ੂਰਵਕ ਵਹਾ ਸਦਿੱਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ ਝ 

ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਾਦ ਅਤ ੇਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਸਦਰ ਸਵਿੱਚ ਚੜ੍ਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਬਹ ਤ ਿਾਰੇ ਲੋਕ ਹਸਰਦ ਆਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ੂਰੀ ਬਰਾਾਂਦਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਦ ਖ ਆਇਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਟ ਬਰਾਾਂਦਰੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਭਿਤ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਤੋਂ ਉਹ ਿਾਾਂਿਾ ਤਵੀਤ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਮਾਾਂ ਤੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਬ ਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਿਤ ਨੰੂ ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਰਿਮ ਦਿ ਸਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਵਾਸਲਆ 

ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਮਸਹਨੇ ਬਾਅਦ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ, ਿੰਿਾ ਜਲ ਸਛੜਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪ੍ਸਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਧ ਆਿ ਸਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਧਰ ਾਜ – 

ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੀ ਹੀ ਬਰਾਾਂਦਰੀ ਸਵਿੱਚ ਸਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸਪ੍ਤਾ ਦੇ ਿੋਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ 

ਦੇਖ-ਸਦਖਾਈ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਪ੍ਿੰਦ ਆ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ 11 ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਿਣੀ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਲੜਕਾ 
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ਅਤ ੇਲੜਕੀ ਦੋਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕਠੇ ਸਬਠਾਕੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਾਰੀਅਲ, ਪ੍ੈਿੇ ਅਤ ੇਪ੍ਤਾਿੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦੋਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਟ 

ਿਮ ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਆਹ, ਮੰਿਣੀ ਿਭ ਕ ਝ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸਦਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕਉਾਂਸਕ ਉਿ ਿਮੇਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹ ਤ ਘਿੱਟ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਨ ਦੀ ਰਿਮ 

ਦੋ –ਸਤੰਨ ਮਸਹਨੇ ਪ੍ਸਹਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਪ੍ੜੇ, ਸਮਠਾਈ, ਿਿਨ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਉਿ ਸਦਨ ਹੀ ਸਵਆਹ ਦੀ ਤਰੀਖ ਪ੍ਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡ੍ਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡ੍ਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ੰਜ ਜਾਾਂ ਿਿੱਤ 

ਸਵਅਕਤੀਆ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡ੍ਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਕਾਾਂਨੇ ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਕ ੇਪ੍ੰਜ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਤੋਂ ਖਮੰਸਣਆਾਂ ਨਾਲ ਬੰਸਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਖੰਮਣੀ 

ਨਾਲ ਅੰਬ ੇਦੇ ਪ੍ਿੱਸਤਆ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਘੜੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕ ੇਰਿੱਖੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਕਨੇੋ ਨਾਲ ਪ੍ੰਜ 

ਠ ਿੱ ਠੀਆ ਨੰੂ ਖੰਮਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੰਡ੍ਾ ਨਾਨਸਕਆ ਦ ਆਰਾ ਬੰਸਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਨ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਅਤ ੇਮਸਹੰਦੀ 

ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਇਿੱਕ ਸਦਨ ਪ੍ਸਹਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਮਲਣੀ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਚ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਿੱਿੜੀਆ ਬੰਨ ਕੇ ਸਮਲਣੀ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਸਮਲਣੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਿਰਾਬ ਦੀ ਇਿੱਕ ਬੋਤਲ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਸਲਆ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਿਰਾਬ ਦਾ ਅਸਿਆ 

ਲੜਕੇ ਵਾਸਲਆ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿੱਕੇ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਰਬਨ ਕਟਾਈ ਦੀ ਰਿਮ ਅਤ ੇਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਨ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਆਹ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਦਨ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਿਾਮ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਨੰੂ ਨ ਹਾ ਿ ਆ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੰੂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਾਅ ਕੇ ਪ੍ੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤ ੇਅਤ ੇਕ ਲ ਦੇਵਤ ੇਤੇ ਮਿੱਥਾ ਟੇਸਕਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਕਿੱਚ ੇਚੋਲ, ਹਲਦੀ ਅਤ ੇਦੋ ਪ੍ਤਾਿੇ 

ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਮੰਸਦਰ ਅਤ ੇਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਿੱਤ ੇਮਿੱਥਾ ਟੇਸਕਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਦੋਰਾਨ ਢੌਲ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇਂ ਵਜਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਰਿੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾਕੇ ਪ੍ੂਰੀ 

ਬਰਾਦਰੀ ਸਵਿੱਚ ਿੇੜਾ ਲਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱ ਚ ਕੇ ਸਵਆਹ ਦੀ ਖ ਿੀ ਮਨਾਉਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਸਵਆਹ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਲਾੜਾ ਸਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਸਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਸਦਨ ਵੀ ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਘੋੜੀ ਜਾਾਂ ਰਿੱਥ ਤੇ 

ਚੜ੍ਾਇਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਸਰਆਾਂ ਦੀ ਰਿਮ ਦੋ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਇਿੱਕ ਤਾਾਂ ਿ ਜ਼ਰਾਤੀ ਿੇਰੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ੰਜ ਬੰਦੇ ਇਿੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਾਰੀ 

ਰਿਮ ਉਹੀ ਪ੍ੰਜ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਸਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਸਨਆਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਿਿੱੜ੍ਬੀਆਾਂ ਰਿੱਖੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਨ੍ਾਾਂ ਿਿੱੜ੍ਬੀਆਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਕਿੱਚੇ 

ਿਾਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ੰਜ ਿੇੜੇ ਸਦਿੱਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਿੱੜ੍ਬੀਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਹੈਿੀਅਤ ਅਨ ਿਾਰ ਪ੍ੈਿੇ ਪ੍ਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿੇਸਰਆਾਂ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ 7 ਿੇਰੇ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਿੇਸਰਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜਾ ਅਿੱਿੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਸਪ੍ਿੱਛੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਿੇਰੇ ਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਹੋਣ ਲਿੱਿ ਪ੍ਏ ਹਨ। ਇਿ ਸਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਸਨਆਾਂ ਤੇ ਚਾਰ 

ਿਿੱੜ੍ਬੀਆਾਂ ਰਿੱਖੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਨ੍ਾਾਂ ਿਿੱੜ੍ਬੀਆਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਕਿੱਚ ੇਿਾਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ੰਜ ਿੇੜੇ ਸਦਿੱਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਵਚਕਾਰ ਅਿਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਿੱੜ੍ਬੀਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਹੈਿੀਅਤ ਅਨ ਿਾਰ ਪ੍ੈਿੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ੜੇ੍ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦ ਆਰਾ ਿਿੱਤ ਿੇਰੇ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ 

ਹਨ।  

           ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੀ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਿੱਿੜੀ ਬੰਨਕੇ ਬਰਾਤ ਨੰੂ ਸਵਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਦਾਈ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨੰੂ 

ਇਿੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬੋਰੀ, 12 ਬੋਤਲਾ ਿਰਾਬ ਦੀਆ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਵਦਾਈ ਵੇਲੇ ਦੋ ਿਰਾਬ ਦੀਆਾਂ ਬੋਤਲਾਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਲਆ ਨੰੂ 

ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਬਰਾਾਂਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੀਆਾਂ ਤੇ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਨੇ ਿੋਣ 

ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਦਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਾਂ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਦੋਵਾਾਂ ਕੋਸਨਆਾਂ ਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿਰ ਲਾੜਾ ਅਤ ੇਲਾੜੀ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਿੱਤੋ ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਰ 

ਕੇ ਪ੍ੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅੰਤ ਸਵਿੱਚ ਭੈਣ ਰੋਕੇ ਦੀ ਰਿਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਕਈ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਜੈ ਮਾਲਾ ਪ੍ਾਕੇ ਹੀ ਲ਼ੜਕੇ ਅਤ ੇਲੜਕੀ ਨੰੂ ਸਵਆਹ 

ਸਲਆਉਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਮੌਤ ਸੰਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਧਰ ਾਜ – 

ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਸਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿੋਿ ਦਾ ਪ੍ਰਿਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਮਰਤਕ ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸਮਰਤਕ ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਸਿਆਣੇ ਸਵਅਕਤੀਆ ਦੀ ਸਨਿਰਾਨੀ ਸਵਿੱਚ ਨ ਹਾ-ਿ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਪ੍ਸਹਨਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਤਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਿਆਣੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ 

ਨ ਹਾ-ਿ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਪ੍ਸਹਨਾਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਮਰ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਹਾਰ-ਸਿੰਿਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥੀ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਸਜਿ ਨੰੂ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਿੱਟੀ ਕਿੱਿਣਾ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ ਿੀਸਵਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਘੜਾ ਪ੍ਤਨੀ 

ਦ ਆਰਾ ਭੰਸਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਾਂ ਘੜਾ ਉਿਦਾ ਪ੍ਤੀ ਭੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ ਰਿ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਾਂ ਘੜਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ ਿੱਤਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਭੰਸਨਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਿੀ ਿਾਲ ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਮਰਤਕ ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਦਿਨਾਉਾਂਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਸਮਰਤਕ ਦਾ ਿੰਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਿੰਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਰਤਕ ਿਰੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਹਾੜੀ ਦੀ ਸਦਿਾ ਵਿੱਲ ਅਤ ੇਪ੍ੈਰ ਦਿੱਖਣ ਸਦਿਾ ਵਿੱਲ ਰਿੱਖੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਤਕ ਿਰੀਰ ਦੇ ਮੰੂਹ ਸਵਿੱਚ ਤਾਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿਿੱਕਾ, 

ਚੰਦਨ ਦੀ ਲਿੱਕੜੀ, ਸਘਓ ਅਤ ੇਿੰਿਾ ਜਲ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਪ੍ੰਸਡਤ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮਰਤਕ ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਪ੍ ਿੱਤਰ 

ਅਿਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਿਨੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਬਜ਼ ਰਿ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ ਿੱਤਰ ਨੰੂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿੱਟਵਾਕੇ ਅਿਨੀ ਸਵਿੱਚ ਿ ਿੱਟੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿੰਜੇ ਹੋਣਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ 

ਸਦਨ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਸਵਿੱਚ ਿ ਿੱਲ ਚ ਿਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿ ਿੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਿੰਿਾ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਿਾਰੇ ਨਟ ਲੋਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਨਦੀ ਸਵਿੱਚ 

ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਿ ਿੱਲ ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਹਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿ ਸਦਨ ਹੀ ਿਿੱਤ ਜਾਾਂ ਨੌ ਕੰਸਨਆਾਂਵਾਾਂ 

ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖ ਆਇਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਨੰੂ ਕੰਸਨਆ ਪ੍ ਿੱਜਣ ਦੀ ਰਿਮ ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਿ ਦੀ ਰਿਮ 12 ਜਾਾਂ 13 ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਵਿੱਚ 

ਸਮਰਤਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਪ੍ਿੱਤਲ੍ ਉਿੱਪ੍ਰ ਰਿੱਖ ਕੇ ਨਦੀ ਸਕਨਾਰੇ ਰਿੱਖ ਕੇ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਿਰ ਪ੍ੂਰੀ ਬਰਾਾਂਦਰੀ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖ ਆਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਦਿਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਤਕ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਚ ਿੱਲ੍ਾ ਨਹੀ ਵਾਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਿ ਆਢੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਿ ਦੀ ਰਿਮ ਤਿੱਕ 

ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਜੇ ਉਿੱਤ ੇਨਹੀ ਾਂ ਬੈਠਦਾ ਅਤ ੇਪ੍ੈਰਾ ਸਵਿੱਚ ਚਿੱਪ੍ਲਾਾਂ ਨਹੀ ਪ੍ਾਉਾਂਦਾ। ਬਜ਼ ਰਿ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੇ ਬਜ਼ ਰਿ ਦੀ ਵਿੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਜਿ ਦੋਰਾਨ ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਿਜਾਇਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਮਰਤਕ ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਿੀਸਵਆ ਸਵਿੱਚ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ ਰਿ ਦੇ ਭੋਿ ਤੇ ਿਰਾਬ ਆਸਦ ਦਾ ਿੇਵਨ 
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ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਟ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਧਰ ਾਜਾ ਧ ਿੱਚ ਆ ਰਿੇਂ ਪਧਰ ਰਤਨ – 

ਇਿ ਅਸਿਆਇ ਸਵਿੱਚ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੀ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਨਾਲ ਿਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬਹ ਤ 

ਘਿੱਟ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਆਏ ਹਨ। ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਬਾਹਰ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਦੋਰਾਨ ਕ ਝ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ੰਜਵੇਂ ਸਦਨ ਅਤ ੇਕ ਝ ਿਿੱਤਵੇਂ ਸਦਨ ਬਾਹਰ 

ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਿੂਰਜ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਚੜ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ ਮੰਸਦਰ ਸਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂ  ਕੇ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕ ਝ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਾਣੀ ਲੈਂ  

ਕੇ ਿੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਲ ਚੜ੍ਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੰਡ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ਸਹਲਾ  ਿੰਿਾ ਨਦੀ ਉਿੱਤ ੇਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਹ ਰਿਮ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੀ। ਪ੍ ਰੀਆਾਂ 

ਅਤ ੇਪ੍ਰਿਾਦ ਦਾ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕੀਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੀ। ਵਾਲਾ ਨੰੂ ਨਦੀ ਸਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਨਦੀ ਸਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕ ਝ 

ਨਟ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਸਦਰ ਸਵਿੱਚ ਚੜ੍ਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਆਹ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹ ਤ ਘਿੱਟ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਵਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸਵਿੱਚ 

ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਸਵਆਹ ਵਿੱਡੇ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੇਸਰਆਾਂ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਿੇਰੇ ਬਰਾਹਮਣ ਦ ਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕ ਝ ਨਟ 

ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ੰਜ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿੇਸਰਆਾਂ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਨ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਕ ਝ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ 

ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਬਠਾਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ ਝ ਲੋਕ ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਰਿੱਥ ਤੇ ਸਬਠਾਕੇ ਸਵਆਹ ਸਲਆਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਢੋਲ ਵਜਾਾਂਕੇ ਖ ਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਟਾਵਾ ਕਰਦੇ 

ਿਨ ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਡੀ.ਜੇ ਆਸਦ ਲਿਾਉਣ ਲਿੱਿ ਪ੍ਏ ਹਨ। ਮੌਤ ਿੰਬੰਿੀ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ਸਹਲਾ ਰਾਿਤ ੇਸਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੀ। ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਿੀਸਵਆਾਂ 

ਸਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿ ਿੱਲ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਸਹਲਾ ਸਮਰਤਕ ਦੇ ਿ ਿੱਲ ਿੰਿਾ ਨਦੀ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਹ ਣ 

ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਹਰ ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਵਸਹੰਦਾ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਸਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਭੋਿ ਪ੍ਾਉਾਂਣ ਦੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਸਹਲਾ ਭੋਿ ਿਮੇਂ 

ਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੀ ਪ੍ਰ ਹ ਣ ਭੋਿ ਦੇ ਿਮੇਂ ਪ੍ੰਸਡਤ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹ ਣ ਸਿਰਿ ਪ੍ੰਸਡਤ ਿ ਿੱਲਾ ਦੇ ਸਦਨ ਹੀ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਉਿ ਸਦਨ ਹੀ ਕੰਸਨਆ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖ ਆਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ ਝ ਲੋਕ 10 ਵੇਂ ਸਦਨ ਅਤ ੇਕ ਝ ਲੋਕ 13 ਵੇਂ ਸਦਨ ਭੋਿ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕਰਨ ਲਿੱਿ ਪ੍ਏ ਹਨ।  

ਸਾਰ – ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਸਕ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਿੰਬੰਿੀ ਰੀਤੀ-ਸਰਵਾਜਾ ਸਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾ ਦਾਈ-ਮਾਈ ਨੰੂ ਿਿੱਦਣ 

ਦੀ ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਥਾਲੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਾਤ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ੂਰੇ ਮ ਹਿੱਲੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਿੂਚਨਾ 

ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਨੰਬੂ ਅਤ ੇਹਰੇ ਪ੍ਿੱਸਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਾਹਣੀਆਾਂ ਲਟਕਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਚੇ ਅਤ ੇਮਾਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥਿੱਲੇ ਚਾਕੂ ਰਿੱਸਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਲੋਕ ਨਟ ਭਿਤ ਤੋਂ ਿਾਿਾਾਂ ਤਵੀਤ ਵੀ ਬਣਵਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਸਵਿੱਚ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਸਪ੍ਤਾ ਦੇ ਿੋਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਸਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਆਹ ਰਿਮਾ ਸਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਦਖਾਈ ਦੀ ਰਿਮ, ਮੰਿਣੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਮੰਡ੍ਾਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਰਿਮ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਨ ਦੀ ਰਿਮ, ਸਮਲਣੀ ਦੀ 

ਰਿਮ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਿਮ, ਿੇਸਰਆ ਦੀ ਰਿਮ, ਡੋਲੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਮਿੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਰਿਮ ਅਤ ੇਅੰਤ ਸਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਿੋਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਮੌਤ ਿਬੰਿੀ ਰਿਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਹਾਰ ਸਿੰਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਸਵਿੱਚ ਸਮਰਤਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਿੰਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੰਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਸਮਰਤਕ ਦੇ ਪ੍ ਿੱਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿੰਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਦਨ ਿ ਿੱਲ ਚ ੰਿਣ ਦੀ 

ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿ ਿੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਸਮਰਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤ ੇ7 ਕੰਸਨਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖ ਆਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜਾ ਸਵਿੱਚ ਹ ਣ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਆ ਿਏ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਜਨਮ ਿੰਬੰਿੀ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜਾ ਸਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਾਂ ਅਤ ੇਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਵਿਾਉਣ ਦੀ 

ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਿੂਰਜ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਚੜਾਉਾਂਣ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਸਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਿੱਿ ਪ੍ਏ ਹਨ ਅਤ ੇਸਿਰ ਮ ਨਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਕਈ ਿੰਿਾ 

ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਸਹਰ ਸਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਨੰੂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਸਦਰ ਸਵਿੱਚ ਚੜ੍ਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ।  

ਸਵਆਹ ਿਬੰਿੀ ਰਿਮ ਸਵਿੱਚ ਿੇਰੇ ਪ੍ੰਸਡਤ ਦ ਆਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹ ਣ ਨਟ ਿਮ ਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ੰਜ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵੀ ਿੇਸਰਆਾਂ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਮੌਤ ਿਬੰਿੀ ਰਿਮਾ ਸਵਿੱਚ ਸਮਰਤਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿ ਿੱਲ ਿੰਿਾ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਾਂ ਹ ਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਚਲਦਾ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ 

ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਿੱਿ ਿਏ ਹਨ।  
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