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 ਕੱਥਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪਿਵਸੱਧ ਵਰਿਤ ਸ਼ਲੈੀ ਹੈ। ਕਥੱਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦ ੇਵ ਵੰਭਰ ਪਿਾਾਂਤਾ 

ਵਜ ੇਂ - ਰਾਜਸਥਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪਿਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਰਸ ਆਵਦ ਵ ੱਚ ਪਿਚਵਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਵਪਿਅ ਹੈ। 

ਕੱਥਕ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਰੰੂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰਹੀ ਬਲਵਕ ਵ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵ ੱਚ  ੀ ਉਸ ੇਹੀ ਸਰਮਾਰ ਦ ੇਰਾਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਹਰਾਾਂ ਵਕ ਭਾਰਤ 

ਵ ੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਥਕ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਅੱਜ ਵਕਸੇ  ੀ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਰ ਸਵਭਅਤਾ ਦਾ ਪਿਤੀਕ ਇਹ 

ਕੱਥਕ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਈ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਵਭਅਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਰ।  

ਵ ਦ ਾਰਾਾਂ ਦੇ ਅਰੁਸਾਰ ਕੱਥਕ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਰੰੂ ਸਮਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਜ ੋਅਵਭਰੈ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਰਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਰੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਦੰਦਾ ਸੀ।1 ਕੱਥਕ 

ਰੰੂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਸਮਿਣ ਲਈ ਕੱਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਅਰਥ ਰੰੂ ਸਮਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਥਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਥਾ’ ਤੋਂ ਵਰਕਵਲਆ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - 

ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪਿਾਚੀਰ ਕਥਾ ਾਾਂ ਰੰੂ ਕਵ ਤਾ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵਰਿਤ ਦੇ ਰਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰ।2 ਮੁਸਵਲਮ ਰ ਾਬਾਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵ ਚੱ 

ਪਿਚਵਲਤ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਲਖਰਊ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਲ ਅਤੇ ਵਹੰਦੂ ਰਾਵਜਆਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵ ੱਚ ਪਿਚਵਲਤ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਲ 

ਪਿਵਸੱਧ ਹੋਈ। ਇਹਰਾਾਂ ਘਰਾਵਣਆਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਉਸੇ ਸਥਾਰ ਦੇ ਰਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਵਜੱਥੇ ਇਸ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰ। ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਥਕ ਮੁੱਖ ਦੋ ਘਰਾਵਣਆ ਵ ੱਚ  ੰਵਡਆ ਵਗਆ – ਜੈਪੂਰ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਲਖਰਊ ਘਰਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਬਰਾਰਸ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ 

ਘਰਾਣਾ  ੀ ਹੋਂਦ ਵ ੱਚ ਆਏ। ਅਜੱ ਕੱਥਕ ਦੇ ਕੱੁਲ ਚਾਰ ਘਰਾਣੇ ਪਿਚਵਲਤ ਹਰ – ਜੈਪੁਰ, ਲਖਰਊ, ਬਰਾਰਸ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ ਘਰਾਣਾ।  

ਘਰਾਣਾ ‘ਘਰ’ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਪਵਰ ਾਰ ਜਾਾਂ ਸਮਹੂ ਦੇ ਇਕੋਂ ਵਜਹੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਜੀ ਰਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੀਵਤ-ਵਰ ਾਜਾਾਂ  ੱਲ ਸਕੰੇਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵਰਿਤ ਦ ੇਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ਘਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਲ ਸੰਬਵੰਧਤ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਰੰੂ ਦਰਸਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਗਾਇਰ,  ਾਦਰ ਅਤੇ ਵਰਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤ  ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਗਾਇਰ, 

 ਾਦਰ ਅਤੇ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪਵਹਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣਾ, ਕੱਥਕ ਦੇ ਘਰਾਵਣਆਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਪਿਵਸੱਧ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਚਵਲਤ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ  ਜੋਂ ਭਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ 

ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹਰਾਾਂ ਰੇ ਤਾਾਂਡ  ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਕਸੇ ਵਰਸ਼ੀ-ਮੁਰੀ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪੱੁਤਰ ਮਾਲੂ ਰੰੂ 

ਪਿਦਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਲੂ ਰੇ ਇਸ ਵਰਿਤ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਆਪਣੇ ਦੋਰੋਂ  ਪੱੁਤਰਾਾਂ ਕਾਹਰੂ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਰੰੂ ਪਿਦਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਹਰੂ ਰੇ  ਵਰੰਦਾ ਰ ਜਾ ਕੇ ਰਟ ਰੀ 

ਵਰਿਤ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਹਰੂ ਦ ੇਦੋ ਪੱੁਤਰ ਗੀਧਾ ਅਤੇ ਸਵਹਜਾ ਰੇ  ੀ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਰੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਗੀਧਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੱੁਤਰ 

ਹੋਏ, ਵਜਹਰਾਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਵਗਰਧਾਰੀ ਜੀ ਰੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਖਆਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਰਾਾਂ ਦੇ ਦੋਰੋਂ  ਪੱੁਤਰ ਹਰੁਮਾਰ ਪਿਸਾਦ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਿਸਾਦ ਕੱਥਕ ਦੇ ਪਿਵਸੱਧ 

ਕਲਾਕਾਰ ਹਏੋ, ਵਜਹਰਾਾਂ ਰੰੂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਗੁਣੀਜਣ ਖਾਰੇ ਵ ੱਚ ਵਰਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਹਰਾਾਂ ਦੋਰੋਂ  ਭਰਾ ਾਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ‘ਦੇ -ਪਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ’ਦੇ ਰਾਮ 

ਰਾਲ ਪਿਵਸੱਧ ਰਹੀ। ਹਰੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਤੰਰ ਪੱੁਤਰ ਹੋਏ – ਮੋਹਰ ਲਾਲ, ਵਚਰੰਜੀਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਰਾਇਣ ਪਿਸਾਦ। ਰਾਰਾਇਣ ਪਿਸਾਦ ਰੇ ਖੂਬ ਪਿਵਸੱਧੀ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਰਾਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱੁਤਰ ਚਰਰ ਵਗਰਧਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪਿਕਾਸ਼ ਕੱਥਕ ਦੇ ਪਿਵਸੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ।  

ਹਰੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਿਸਾਦ ਜੀ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ੀ ਰਰਤਕ ਬਣੇ, ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਾਂ  ੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਾਂ ਕਈ 

ਸ਼ਖਾ ਾਾਂ ਬਣੀਆਾਂ। ਇਹਰਾਾਂ ਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਵਸ਼ਆਮ ਲਾਲ, ਚੁੰਰੀ ਲਾਲ, ਦੁਰਗਾ ਪਿਸਾਦ ਅਤੇ ਗੋ ਰਧਰ ਸਰ।3 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਥਕ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ 

                                                           
1 ਸ਼ਿੀ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਸ਼ਿੀ ਾਸਤ , ਕੱਥਕ ਵਰਿਤ ਕਾ ਪਵਰਚਯ, ਪੰਰਾ - 58 
2 ਰੈਜੀਰਾਲਡ ਮੈਸੀ, ਇੰਡੀਆਸ ਕੱਥਕ ਡਾਾਂਸ, ਪੰਰਾ-15 
The word kathak, story teller, derives from ‘katha’ which means story. Communities of kathaks wondered around the 
countryside conveying the stories of these great epics and myths to the people by means of poetry, music and dance. 
3 ਡਾ. ਪੁਰੂ ਦਾਧੀਚ, ਕਥਕ ਵਰਿਤ ਵਸ਼ਕਸ਼ਾ ਭਾਗ-1, ਪੰਰਾ-27 

ਸਾਰ - ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਕੱਥਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਜਾਵਣਆ-ਪਛਾਵਣਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਰ 

ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੌਰਾਰ ਕੱਥਕ ਦੇ ਪਿਚਾਰ-ਪਿਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤ ਪੂਰਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਰ, ਵਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਰਾਾਂ ਰੰੂ ਸੰਗੀਤ ਰਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ 

ਅ ਾਰਡ ਦੇ ਰਾਲ  ੀ ਸਰਮਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਲ ਸਦਾ 

ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਮਰ ਵ ੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਵ ੱਚ ਇਹਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਾਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਰੰੂ ਕੇ ਲ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ 

ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵ ੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੇ ਖੋਜ-ਪਿਬੰਧ ਦੇ ਅਵਧਆਇ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ।  
 

ਪਿਮੁਖੱ ਸ਼ਬਦ – ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ, ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੱਥਕ, ਘਰਾਣਾ। 
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ਦੀਆਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ  ੰਸ਼ ਸ਼ਖਾ ਾਾਂ ਹੋਈਆਾਂ। ਚੁੰਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਦ ੋਪੱੁਤਰ – ਜੈਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿਸਾਦ ਰੇ ਕੱਥਕ ਦ ੇਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ਖੂਬ ਪਿਵਸੱਧੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤੀ। ਇਹਰਾਾਂ ਰੇ ਵਬੰਦਾਦੀਰ ਮਹਾਰਾਜ (ਲਖਰਊ ਘਰਾਣਾ) ਤੋਂ  ੀ ਵਰਿਤ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੈਲਾਲ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਸੰਤਾਰਾਾਂ – ਸ਼ਿੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ 

ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰੀ ਰੇ  ੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਰੰੂ ਅੱਗੇ  ਧਾਇਆ। ਰਾਰਾਇਰ ਪਿਸਾਦ ਦ ੇਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਕੰੁਦਰਲਾਲ ਗੰਗਾਰੀ ਅਤ ੇਸੁੰਦਰਲਾਲ ਗੰਗਾਰੀ 

ਰੇ  ੀ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੰੁਦਰਲਾਲ ਗੰਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਰਾਵਜੰਦਰ ਗੰਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿਵਸੱਧ ਕਲਾਕਾਰ 

ਹਰ। ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਗੰਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੰਗਾਰੀ  ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਖੱ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ। ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਵ ਦੁਸ਼ੀ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਉਰਵਮਲਾ 

ਰਾਗਰ, ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ, ਸ਼ਭੋਾ ਕੌਸਰ, ਰਾਵਜੰਦਰ ਗੰਗਾਰੀ, ਪਿੇਰਰਾ ਸ਼ੀਮਾਲੀ ਵਜਹੇ ਅਰੇਕਾਾਂ ਪਿਤੀਵਰਧੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵਕਰਤੀ ਪਤਾਕਾ 

ਦੇਸ਼-ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ੱਚ ਵਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਰ।4  

ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੇ ਕੱਥਕ ਵਰਿਤ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵ ੱਚ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪਿਵਸੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੌਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ 

ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਰਾਲ ਇਹਰਾਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਵਗਆ। ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੇ ਗੁਰੂ ਰੌਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦ ੇਵਸ਼ਸ਼ਤ  ਹਠੇ 

ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਥਕ ਦਾ ਆਰੰਵਭਕ ਵਗਆਰ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਰਾਾਂ ਰੇ ਕੱਥਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਰੰੂ ਜਾਵਣਆ ਅਤੇ ਸਮਵਿਆ। 

ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ  ੀ ਚੀਜ ਦੀ ਰੀਂਹ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਉਸ ਰੰੂ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਦਸ਼ਾ  ੱਲ ਮੋਵੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਥਕ ਵ ਚੱ ਇਹੀ ਰੀਂਹ 

ਰੌਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰੀ ਰੇ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਦੇ ਵਰਿਤ ਵ ੱਚ ਰੱਖੀ, ਵਜਸ ਰੇ ਬਾਅਦ ਵ ੱਚ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਦੇ ਵਰਿਤ ਰੰੂ ਸਹੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਦੱਤੀ। ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ 

ਰੇ ਰੌਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਰਿਤ ਵਸਖੱਣ ਦੌਰਾਰ ਕਈ ਕੱਥਕ ਬੰਵਦਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਕ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਾਂ ਖਾਸ ਬੰਵਦਸ਼ਾਾਂ ਵ ੱਚੋਂ ਇਕ ਸਰ। 

ਰੌਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਹਰਾਾਂ ਰੰੂ ਪੋ. ਮੋਹਰਰਾ  ਕਵਲਆਣ ਪੁਰਕਰ ਤੋਂ  ੀ ਕੱਥਕ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰਰ ਦਾ ਅ ਸਰ 

ਵਮਵਲਆ। ਵਜਸ  ੇਲੇ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਪਿੋ. ਮੋਹਰਰਾ  ਕਵਲਆਣ ਪੁਰਕਰ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵ ੱਚ ਆਏ ਉਸ  ੇਲੇ ਤੱਕ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਕਥੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਵ ੱਚ ਯੁ ਾ ਕਲਾਕਾਰ  ਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਰਾ  ਜੀ ਤੋਂ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੇ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਾਂ ਕੱੁਿ ਅਵਜਹੀਆ ਮੁਸ਼ਵਕਲ 

ਬੰਵਦਸ਼ਾਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ – ਲਮਛੜ ਅਤੇ ਗੁਪੂਛਾ ਪਰਰਾਾਂ, ਅਰਾਗਤ ਪਰਰਾਾਂ ਆਵਦ ਸੀਖੀਆਾਂ।  

ਪੋ. ਮੋਹਰਰਾ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੇ ਵਦਲੱੀ ਵ ਖੇ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣੀ ਅਤੇ ਪਿਵਸੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰ. ਦੇ ੀ ਲਾਲ ਤੋਂ 

 ੀ ਕੱਥਕ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰ. ਦੇ ੀ ਲਾਲ ਕੇ ਲ ਕੱਥਕ ਹੀ ਰਹੀਂ ਬਲਵਕ ਗਾਇਰ ਅਤੇ  ਾਦਰ ਵ ੱਚ  ੀ ਵਰਪੁਰ ਸਰ। ਦੇ ੀ ਲਾਲ 

ਤਬਲਾ, ਪਖਾ ਜ ਅਤ ੇਡਿਮ  ਾਦਰ  ੀ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਰਾਲ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਇਹਰਾਾਂ ਦ ੇ ਵਸ਼ਸ਼ਤ  ਹਠੇ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੇ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਾਂ 

ਬੰਵਦਸ਼ਾਾਂ ਵਸਖੱਣ ਦੇ ਰਾਲ-ਰਾਲ ਗਾਇਰ,  ਾਦਰ ਦਾ ਅਵਭਆਸ  ੀ ਕੀਤਾ। ਦੇ ੀ ਲਾਲ ਆਪ  ੀ ਲੈਅ-ਤਾਲ ਵ ੱਚ ਮਾਵਹਰ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਵਠਰ 

ਲੈਅਕਾਰੀਆਾਂ ਰੂੰ ਸਰਲਤਾ ਰਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਰਾ ਇਹਰਾਾਂ ਦੀ ਖਾਵਸਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਕ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਵ ਚੱ  ੀ  ੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਹਰਾਾਂ ਗੁਰੂਆਾਂ ਤੋਂ ਵਸੱਵਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰਰ ਦੌਰਾਰ ਰੌਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੱਥਕ ਵਸੱਵਖਆ, ਅੰਗ ਸੰਚਾਲਰ ਦੀ 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਿਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੀਂਹ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਰੇ ਅੱਗੇ ਚਲੱ ਕੇ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੰੂ ਕੱਥਕ ਦੇ ਵਭੰਰ-ਵਭੰਰ ਪੱਖ ਵਸਖੱਣ ਵ ੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਦ ੇਇਸ ਮਜਬਤੂ ਅਤੇ ਭਾ ਾਾਂ ਭਰੇ ਵਰਿਤ ਦੀ ਰੀਂਹ ਰੌਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਰੇ ਰਖੱੀ, ਵਜਸ ਰੰੂ ਪੋ. ਮੋਹਰਰਾ  ਅਤੇ ਪੰ. ਦੇ ੀ ਲਾਲ ਜੀ ਰੇ 

ਸੰਪੂਰਰ ਸ ਰੂਪ ਪਿਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰ. ਦੇ ੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਵਗਰਦ ਬਣ ਕੇ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਰੇ ਲੈਅ-ਤਾਲ ਉਪਰ  ਧੇਰ ੇਪਕੜ ਬਣਾਈ, ਕਵਠਰ 

ਲੈਅਕਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇਸੰਚਾਲਰ ਦ ੇਰਾਲ-ਰਾਲ ਉਹਰਾਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਚਾਲਰ ਉੱਤ ੇਤਾਾਂਡ  ਅੰਗ ਦਾ ਪਿਭਾ   ੀ ਵਪਆ।  

ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਾਂ ਵ ਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਾਾਂ ਹੀ ਇਹਰਾਾਂ ਰੰੂ ਇਕ ਸਿਲ ਰਰਤਕੀ  ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਰ। ਵਤੰਰਾਾਂ 

ਘਰਾਵਣਆ ਦੀ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਗਆਰ ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੀਤਾਾਂਜਲੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹਰਾਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ 

ਰਾਲੋਂ   ੱਖ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  
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