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ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ (1934-2005) ਯੂਨੀਵਰਧਸਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਰਕਲੇ ਨਾਲ ਜੁਧਿਆ ਹੋਇਆ ਧਵਸ਼ਵ ਪਰਧਸਿੱਧ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਵਦਵਾਨ ਦੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਧਾਰਾ 

ਅਧਧਐਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਨੰੂ ਆਧੁਧਨਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਧਪਤਾਮਾ ਵੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਧਵਚ ਐਲਨ 

ਡੰਡੀਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਧਧਐਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 

ਜੀਵਨ: ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਤੰਬਰ 8, 1934 ਈ. ਨੰੂ ਧਨਉਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵਚ ਹੋਇਆ। ਯੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਧਸਟੀ ਧਵਚ ਪਿਹ ਧਦਆਂ ਹੀ ਉਸਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੈਰੋਲਇਨ ਧਮਲੀ ਧਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 48 ਸਾਲ ਧਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਧਬਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 2005ਈ. ਧਵਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧਡਿੱਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।  

ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਯਲੇੈ ਯੂਨੀਵਰਧਸਟੀ ਧਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਹ ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਡੰੀਸ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਧਮਲ 

ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਧਸਟੀ ਧਵਚ  ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਵਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ 

ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਪਤਾਮਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਨਵ-ਧਵਧਗਆਨੀ ਧਰਚਰਡ ਡੌਰਸਨ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਧਵਚ ਆਪਣਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ 

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਡਗਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਧਸਟੀ ਧਵਚ ਪਿਹ ਾਉਣ ਲਿੱਗ ਧਪਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਧਸਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਯੂਨੀਵਰਧਸਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਰਕਲੇ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਪਿਹ ਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਧਮਲ ਧਗਆ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਉਹ 42 

ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਿੱਕ ਧਰਹਾ।  

ਇਕ ਅਧਧਆਪਕ ਵਜੋਂ ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ ਆਪਣੇ ਧਵਧਦਆਰਥੀਆ ਂਧਵਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨੇਿੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ 

ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੰੂ ਧਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇ ਧਮਲਣ ਲਈ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਧਸਟੀ ਧਵਚ ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਿੱਗੀਆ ਂ

ਰਧਹੰਦੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ਦਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਾਕੂ ਧਕਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਰਕਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦ ੇ

ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਧਵਚ ਧਕਤਾਬਾਂ ਹੀ ਧਕਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਧਵਵਾਦਾ ਂਧਵਚ ਵੀ ਧਰਹਾ ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ 

ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਧਮਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਜਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੰੂ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਧਪਆ ਪਰ ਧਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਧਬਨਾਂ ਧਿਜਕ ਜੁਧਿਆ ਧਰਹਾ।  
 

ਰਚਨਾਵਾ:ਂ  ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਲਗਪਗ 12 ਧਕਤਾਬਾਂ ਧਲਖੀਆਂ ਧਜਹਿੀਆਂ ਅਕਾਦਧਮਕ ਜਗਤ ਧਵਚ ਬਹੁਤ ਚਰਧਚਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 24 ਤੋਂ 

ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਕਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤ ੇਸਧਹ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਰਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 250 ਖੋਜ-ਪਰਚੇ ਧਲਖੇ ਧਜਹਨਾ ਂ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਵਧਭਨੰ 

ਪਧਰਪੇਖਾਂ ਉਤੇ ਧਵਸਤਧਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱਖ ਧਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਹਨ: 

ਸਾਰਸ਼ੰ:  ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਸੁਪਰਧਸਿੱਧ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧਵਚੋਂ ਵਿੱਖਰੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾ ਂਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਧਸਧਾਂਤ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਸਧਾਤਾਂ ਤੇ ਧਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬੇਹਿੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ-ਪਰਚੇ ਧਵਚ ਉਹਨਾ ਂ

ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ ਮੁਿੱਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਧਧਐਨ ਅਤੇ ਧਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਲੋਕ ਤ ੇਲੋਕਧਾਰਾ ਨੰੂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ, ਅਧਧਐਨ ਧਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾ ਂਉਤੇ 

ਧਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਵਧਭੰਨ ਰੂਪਾਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਿ, ਧਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਖਰੀ ਰਪੂਗਤ 

ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਅਧਧਐਨ ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਧਧਐਨ ਦਾ ਘਰੇਾ ਬਹੁਤ ਧਵਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੁਿੱਕਦੀ ਗਿੱਲ ਧਕ 

ਉਸਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਕਸੇ ਇਕ ਖਤੇਰ ਜਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਕੀ-ਵਰਡਸ:  ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਧਧਐਨ, ਮੈਟਾ-ਲੋਕਧਾਰਾ  
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Essays in Folkloristics:  ਇਸ ਧਕਤਾਬ ਧਵਚ ਪੂਰਵ-ਪਰਕਾਧਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਧਨਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਜ ੋਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਧਕਤਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤ ੇਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। 

The study of folklore:  ਇਹ ਧਕਤਾਬ ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ ਦੀ ਸੰਪਾਧਦਤ ਧਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਕਤਾਬਾ ਂ ਧਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ 

ਧਕਤਾਬ ਧਵਚ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦ ੇਖੋਜ-ਪਰਧਚਆਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਰਕਾਧਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਕਤਾਬ 1965 ਈ. ਧਵਚ 

ਪਰਕਾਧਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।  

Never Try to Teach a Pig to Sing: ਐਲਨ ਡੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਧਕਤਾਬ 1991 ਈ. ਧਵਚ ਛਪੀ। ਇਸ ਧਕਤਾਬ ਧਵਚ ਉਸਨੇ ਆਧੁਧਨਕ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸਲੋਗਨ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸਾਂਿੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਵਧਭੰਨ ਧਕਸਮ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਆਧਦ ਉਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।  

ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਧਸਿੱਧ ਧਨਬੰਧਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇਕ ਧਨਬੰਧ ‘ਸੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਬਲੀਧਵੰਗ’ ਹੈ ਧਜਸ ਧਵਚ ਉਸਨੇ  ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਬਾਕੀ ਧਗਆਨ 

ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ[ 

 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਖਤੇਰ ਨੂ ੰਦੇਣ:  ਉਹ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਧਹਰ ਧਵਦਵਾਨ ਹੈ ਧਜਸਦੀ ਧਵਦਵਤਾ ਤੇ ਧਵਸ਼ਸ਼ੇਿੱਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਧਧਐਨ ਤੋਂ 

ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਧਹਿੱਤ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕੀਤਾ, 

ਧਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸੰਕਲਪ ਧਵਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧੀ। .................. ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ‘ਲੋਕ’ ਨੰੂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਧਦਆਂ ‘ਲੋਕ’ ਨੰੂ ਧਵਕਾਸਸ਼ੀਲ 

ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਲੋਕ’ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ‘ਯੂਰਪੀ ਧਕਸਾਨਾਂ’ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸਮਧਿਆ ਧਗਆ ਜੋ ਅਜੇ ਧਵਕਾਸ 

ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਧਕ ਉਦਯੋਧਗਕ ਕ੍ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਨੁਿੱਖ ਧਵਕਾਸ ਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਸਨ।  ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਡਡੰੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਿੱਧਭਅਤਾ ਦੇ ਧਵਕਾਸ 

ਪਿਾਵਾਂ – ਜੰਗਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਸਧਭਅਕ ਅਵਸਥਾ, ਸਧਭਅਕ ਅਵਸਥਾ – ਧਵਚੋਂ ਅਸਧਭਅਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜਧੋਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਲੋਕ’ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ 

ਅਧਜਹੀ ਧਵਆਧਖਆ ਧਵਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਧਵਕਧਸਤ ਹੋਈ ਧਕ ਸਧਭਅਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ  ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਪਰੰਪਧਰਕ ਜੀਵਨ-

ਜਾਚ, ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਧਤਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

 ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਧਜਹਨਾਂ ਧਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਸਾਂਿਾ ਤਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਂਿਾ ਤਿੱਤ 

ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ – ਕੋਈ ਧਕਿੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ  - ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਮੂਹ ਚਾਹੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਂ

ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਿੀ ਹੋਵੇ। 

ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਕ ਪਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਮਸਧਲਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਉਸ 

ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ  ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆ ਂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਧਸ਼ਕਾਰ ਮਧੰਨਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆ ਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਮਾਨਵਧਵਧਗਆਨੀਆ,ਂ ਸਧਭਆਚਾਰ ਧਵਧਗਆਨੀਆ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਧਵਧਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਯੂਰਪ ਕੇਂਦਧਰਤ ਸੋਚ’ ਧਵਚ ਦੇਖਦਾ 

ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਂਇਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆ ਂਧਵਚੋਂ ਪਧਹਲੀ ਉਣਤਾਈ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ ਲੋਕ ਦੇ ਘੇਰ ੇਧਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ‘ਲੋਕ’ ਦਾ 

ਦਾਇਰਾ ਧਸਰਫ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਧਕਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ, ਅਣਪਿਹਾਂ, ਅਸਿੱਧਭਅਕ, ਪਿੱਛਿੇ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹ ੋ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਣਤਾਈ ਪਧਹਲੀ ਉਣਤਾਈ ਦੇ ਧਵਚੋਂ ਹੀ ਧਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਧਕ ਉਦਯੋਧਗਕ, ਭੌਧਤਕ ਤੇ ਸ਼ਧਹਰੀ ਧਵਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਧਾਰਾ 

ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਉਣਤਾਈ ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਸਰਫ  ਮੌਧਖਕ ਹੋਣ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਸਮਿਦਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਦਾ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਧਕ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੌਧਖਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਲਖਤੀ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਧਸਰਜਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਉਤੇ ਉੱਸਰੀ ਰਚਨਾ ਜੇਕਰ ਧਲਖਤ ਧਵਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

 ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹਰ 

ਅੰਗ ਨੰੂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਿ ਰੂਪ ਧਜਵੇਂ ਧਮਥ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਧਕਤਾਬ ਧਜੰਨੀ ਲੰਮੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।i 

ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨਬੰਧ ‘Folklore in the modern world’ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੰੂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਧਦਆਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਲੋਕਧਾਰਾ 

ਧਸਰਫ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਧੁਧਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਿੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਧਤ ਹੈ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਇਕ ਕਲਾਤਮਕ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਧਸਰਫ ਧੂਿੀ-ਭਰੀ ਕਲਾ-

ਵਸਤੂ।  ਉਸਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਸਧਦਆਂ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਇਕ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਧਜ਼ੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਗਤੀਵਾਨ ਹੈ।  

ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਇਹ ਵੀ ਧਲਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਭਆਚਾਰਾਂ ਧਵਚ ਧਕਸੇ ਧਵਅਕਤੀ ਦ ੇਜੀਵਨ-ਚਿੱਕਰ ( ਜਨਮ, ਧਵਆਹ, ਮਤੌ 

ਆਧਦ) ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦ ੇਤਾਰੀਖੀ ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਧਤਆਂ ( ਧਜਵੇਂ ਧਬਜਾਈ, ਕਟਾਈ ਆਧਦ) ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਿੱਛਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਿਾਨ 

ਧਮਲਦਾ ਹੈ। 
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ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਧਧਐਨ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ:  ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਧਐਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਿੱਖੀ 

ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਲਈ  ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੰੂ ਸਮਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਧਲਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਵਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜ ੋ

ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਧਵਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਉਹ 

ਧਲਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਵਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ‘ਐਂਟੀ-ਸੈਮੇਧਟਕ 

ਲੋਕਧਾਰਾ’ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਕਰਧਦਆ ਇਹ ਮਧਹਸਸੂ ਕੀਤਾ ਧਕ ਨਸਲੀ ਦੂਸ਼ਣ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਰੰਭ, ਕਰਿੱਖਤ ਸਚਾਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਵਚ ਸ਼ਾਧਮਲ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

 ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਮਿ ਲਈ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਧਾਰਾ 

ਧਵਚ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਮੂਧਹਕ 

ਮਨ ਤੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਅਧਧਆਪਨ ਦੇ ਖਤੇਰ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਟਿੱਪਣੀ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਧਹੰਦ ੇਹਨ ਧਕ ਧਵਧਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਅਤੇ ਸਮਿਾਉਣ ਲਈ ਅਧਧਆਪਕ ਲਈ ਧਮਥਾਂ, ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ-ਕਾਧਵ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।  

 ਡੰਡੀਸ ਲੋਕਧਾਰਾਂ ਦ ੇਮਨੁਿੱਖ ਦ ੇਮਾਨਧਸਕ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵ ਨੰੂ ਉਘਾਿਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਬਾਲਗਾਂ ਤ ੇਬਿੱਧਚਆਂ ਲਈ,  

ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿੱਧਸਆਵਾ ਂਨਾਲ ਮੁਖਾਧਤਬ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।ii 

 

ਬਿੱਧਚਆ ਂਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ: ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਦੀ ਬਿੱਧਚਆਂ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਵਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ ਬਿੱਧਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਲਈ ਇਹ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਸਮਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਧਚਆਂ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘Literature for children or Literature of 

Children’  ਪਰਚੇ ਧਵਚ ਧਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਧਚਆ ਂਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦ ੋਧਹਿੱਧਸਆਂ ਧਵਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਉਹ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਧਚਆ ਂ

ਵਿੱਲੋਂ  ਬਿੱਧਚਆਂ ਲਈ ਘਿੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਉਹ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਧਪਆਂ ਜਾ ਂਅਧਧਆਪਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਬਿੱਧਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ ਬਾਲ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਵਚਲੇ ਪਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਲ-

ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਦ ੇਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ: ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ਣ ਨੰੂ ਮਹਿੱਤਤਾ ਧਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਹ ਧਜਿੱਥੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦ ੇਗਧਹਨ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਧਵਚ ਹ ੈਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਧਵਚਾਰ ਹੈ ਧਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾ ਂਤਿੱਕ ਅਚਤੇ 

ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਸ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ ‘ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਕਸ 

ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਤਾ ਂਲੋਕਧਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।‘iii ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਉਤੇ ਧਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ  ‘ਲੋਕਧਾਰਾ ਸਮੂਧਹਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਧਤ ਸਿੱਧਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ 

ਪਰਬੰਧ ਉਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ iv ਸਮੂਧਹਕ ਕਲਪਨਾ  ਅਤੇ ਪਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਧਸਹਤਮੰਦ ਰੁਿਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ।v 

 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਧਧਐਨ ਧਵਧੀ: ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਧਧਐਨ ਧਵਧੀ ਨੰੂ ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਦੋ ਧਹਿੱਧਸਆਂ ਧਵਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ; ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਵਆਧਖਆ। ਪਛਾਣ – 

ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਇਮਪੀਰੀਕਲ। ਧਵਆਧਖਆ -  ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸਪੈਕਲੈਧਟਵ। ਪਛਾਣ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਿੱਭਦੀ, ਧਵਆਧਖਆ ਵਿੱਖਰਤਾ ਲਿੱਭਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਹਤ 

ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਤਿੱਤਾ ਂਬਾਰ ੇਅਧਧਐਨ ਬਾਰੇ ਐਲਨ ਡੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ –ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਮੁਿੱਚ ਧਵਚ ਸਾਧਹਤਕ 

ਧਲਖਤ ਧਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

 

ਮਟੈਾ-ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਮਧੌਖਕ ਸਾਧਹਤਕ ਆਲੋਚਨਾ:  ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘Meta-folklore and Oral literary criticism’  ਧਵਚ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ-ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੈ। ਡਡੰੀਸ ਨੇ ਇਸ 

ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੈਟਾ-ਭਾਸ਼ਾvi ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ।  ਮੈਟਾ-ਲੋਕਧਾਰਾ ਧਵਚ ਅਖਾਣਾਂ ਬਾਰ ੇਅਖਾਣ, ਚੁਟਕਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ 

ਅਤੇ ਲੋਕਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਗੀਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰੂਪਾਕਾਰੀ ( Inter- genre) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕ ਖਡੇਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਾਣ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਮੌਧਖਕ ਸਾਧਹਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਧਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਧਾਰਾਈ 

ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਧਗਰਹ ਹੈ। ਡੰਡੀਸ ਮਨੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹਰ ਮੌਧਖਕ ਸਾਧਹਤ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਧਖਕ ਸਾਧਹਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 

.... ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਧਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆ ਂਇਹਨਾ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸਹੀ ਧਵਆਧਖਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ ਧਲਖਦਾ ਹ ੈ

ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ , ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰੂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ 

ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।vii 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਹੁਦੰਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਭਆਚਾਰਾ ਂਧਵਚ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦੀ 

ਧਦਸ਼ਾ ਲਗਪਗ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਧਵਚ ਹੈ ਧਜਵੇਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਧਰਆਂ ਧਵਚ ਹੈ। ਐਲਨ ਡੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਰੁਿਾਨ ਹੈ ਧਕ ਭਾਰੂ ਸਿੱਧਭਆਚਾਰ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਤਿੱਥ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਧਬਨਾਂ ਭਾਰੂ ਸਿੱਧਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਦੇ।viii 

ਪਰ ਐਲਨ ਡੰਡੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੂ ਸਿੱਧਭਆਚਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਉਸਦੇ ਹੀ ਧਖਲਾਫ ਇਕ ਹਧਥਆਰ ਵਾਂਗ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।  

 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂ ੰਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ, ਅਧਧਐਨ 

ਧਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾ ਂਉਤੇ ਧਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਵਧਭੰਨ ਰੂਪਾਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਿ, ਧਵਧਾਵਾ ਂ

ਦੀ ਵਿੱਖਰੀ ਰੂਪਗਤ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਅਧਧਐਨ ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਧਧਐਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧਵਸ਼ਾਲ ਹੈ। 

ਮੁਿੱਕਦੀ ਗਿੱਲ ਧਕ ਉਸਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਧਕਸ ੇਇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਡਡੰੀਸ 

ਦਾ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਧਧਐਨ ਨੰੂ ਵਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਧਧਐਨ ਸਮੇਂ ਐਲਨ ਡੰਡੀਸ ਦੀਆਂ ਧਲਖਤਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ

ਦੇ ਧਸਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬੇਹਿੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

i  Dundes, Alan, The study of folklore, United states of America, prentice- Hall, 1965, p. 03.  
ii  ‘Folklore is one way for both adults and children to deal with the crucial problems in their lives’. Bronner, Simon J. (editor), 

The Meaning of Folklore: The Analytical essays of Alan Dundes, Logan, Utah State University, P. 64. 
iii  Ibid.  
iv  ‘Folklore is collective fantasy and as fantasy, it depends upon the symbolic system of a given culture’. Ibid.  
v  ‘The communication of collective fantasy and symbols is a healthy thing”, Ibid. 
vi  Meta- Language: A language used to make statements about other language. 
vii  One cannot always guess the meaning from context. For this reason, Folklorists must actively seek to elicit the meaning of 

folklore from the folk. Ibid., p. 81.  
viii It is common for the borrowing, dominated culture to dream of taking over the dominating culture’s artifacts without the 

presence of members of that culture. Ibid., p. 75. 

                                                           


