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ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋ ਬਚ ਨਹ  ਸਿਕਆ। ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲੈ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ 
ਹੀ ਨਹ  ਬਣਾਇਆ,ਸਗ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 
ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਿਬਨ੍ਹ ਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧਕੇਲ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 
ਕਦਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਾਤਰ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਧੀ ਹੈ । ਮਾਇਆ (ਪੈਸਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ, 
ਪਰਜੀਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਅਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਤਰੀਿਕਆਂ 
ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹ ੀ ਲਾਲਸਾ, ਇਸੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 
Our Punjabi culture could not escape the influence of Western culture. Western culture dominates our culture. 
Today Western culture has taken over all aspects of Punjabi life. It has not only enslaved the Punjabis but it is 
also destroying the Punjabi culture. It is because of this culture that the young generation of Punjab is falling 
prey to a sick mentality. This section is inadvertently pushing its own culture and marginalizing Western 
culture. Due to the influence of western culture, our Punjabi society has also started to change, where the 
person or his feelings have no place or value. There is a growing tendency in the nature of Punjabis to ignore 
social values for the sake of their own desires. Maya (money) has become the god of Punjabi society and in 
contrast to labor culture; parasitic culture has become a part of Punjabi lifestyle. The blind desire to 
accumulate Maya in corrupt, immoral and improper ways for the fulfillment of desires is a part of this parasitic 
culture. 

ਕੀਵਰਡ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਝੁਕਾਅ , ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ  ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ। 
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ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਕੋਮ ਦੀ ਹਦ ਉਸ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਿਪਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ 
ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋ ਅਮੀਰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੈ।  ਇਹ ਆਪਣੀ 
ਿਨਵੇਕਲੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲੰਤਰ ਿਵਚ ਇਸ 
ਿਖੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਰ ਅਨੇਕ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਿਵਰਸੇ ਅਤੇ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਿਖਆ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੇ 
ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜਾਂ, ਮੇਿਲਆਂ, ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ 

ਸਾੱਡਾ ਸਬ ਤੋ ਵੱਧ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਕਾਿਵ ਰੂਪ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ 
ਰਿਚਆ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਿਵ, ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ, ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਿਵ, ਵੀਰ ਕਾਿਵ, 
ਗਲਪ, ਵਾਰਤਕ, ਨਾਟਕ ਆਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਮਿਥਹਾਸ 
ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ 
ਤੁਰਨਾ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ” ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਣਖ ਅਤੇ 
ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਿਜਓਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ।  

ਅੱਜ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ 
ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਨਹੀ ਿਰਹਾ, ਇਕ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਦੂਜੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਘੱੁਸਪੈਠ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ 
ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ 
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ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ 
ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਿਰਹਾ, ਸਗ 
ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਹਰ ਨੁਕਰ ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਸਧਾਰਨ 
ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਦੱੁਖ ਨਾਲ 
ਕਿਹਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋ ਬਚ ਨਹ  ਸਿਕਆ। ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਸਾਡੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਅਧੀਨ ਲੈ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ 
ਹੀ ਨਹ  ਬਣਾਇਆ,ਸਗ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਵਰਗ ਿਬਨ੍ਹ ਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ 
ਧਕੇਲ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਕਦਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵੀ 
ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਾਤਰ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 
ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਧੀ ਹੈ । ਮਾਇਆ (ਪੈਸਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ 
ਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ, 
ਪਰਜੀਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਅਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਅਯੋਗ 
ਢੰਗ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹ ੀ ਲਾਲਸਾ, 
ਇਸੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 
ਦੀ ਮਦਦ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ  ਰੱਖਦਾ, ਸਗ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਿਕਵੇ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਿਕਵੇ ਲੁੱ ਟਣਾ ਹੈ ?  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, 
ਪਿਹਰਾਵੇ, ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ, ਜੀਵਨ-ਢੰਗ, ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, ਲੋਕ-
ਗਾਇਕੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਆਿਦ ਸਬ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਲੈ 
ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਖਾਣਾ ਿਘਉ, ਮੱਖਣ, ਦੱੁਧ-ਦਹ  ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਮੱਕੀ ਦੀ 
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰ ਦੇ ਸਾਗ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ 
ਸੀ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕਰ ਖੀਰ-ਪੂੜ ੇ ਖਾੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 
ਿਜਸਨੰੂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱ ਧ 
ਦਹ , ਲੱਸੀ ਨੰੂ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸਾਫਟ ਡਿਰੰਕ 

ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਪੱਛਮੀ ਰੈਸਤਰਾਂ ਿਵਚ ਜਾ 
ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 
ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਬਰੈੱਡ, ਜੈਮ, ਸੋਸ, ਕੋਫ਼ੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ । 
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਿਜਵ ਸੈਡਿਵਚ, ਬਰਗਰ, 
ਿਨਊਡਲ, ਮੈਗੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ 
ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ  ਸਗ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਆਮ ਦੇਿਖਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ 
ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਬੱਚੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋ ਰੋਟੀ 
ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਗੀ, ਿਨਊਡਲ, ਬਰਗਰ, ਖਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਉਹ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਉਪਰ ਵੀ 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੱਛਮੀ 
ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬਣ 
ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਿਗਆ 
ਹੈ । ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਲਿਹੰਗਾ ਝੋਲੀ ਸੀ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਸਨੇ ਕਮੀਜ ਸਲਵਾਰ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ । ਕਮੀਜ 
ਸਲਵਾਰ ਅਤੇ ਿਸਰ ਉੱਪਰ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਚਾਰ ਚੰਨ 
ਲਾਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬਣ ਸੂਟ ਨਹ  ਪਿਹਣਦੀ, ਿਸਰ ਉਪਰ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ 
ਸ਼ੋਕੀਨ ਪੰਜਾਬਣ ਨੰੂ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਣ ਲੱਗ 
ਿਪਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੰੂ ਵਗਾਹ ਮਾਿਰਆ ਹੈ। ਅੱਜ 
ਪੰਜਾਬਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਿਮੰਨੀ ਸਕਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਪਿਹਚਾਣ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ 
ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 
ਦੇਣਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ 
ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਪਟ, 
ਕੋਟ, ਨਕਟਾਈ, ਜੀਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਿਡਆਂ 
ਿਵਚ ਜੀਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਵਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਬਰਡ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਉਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਿਬਆਨਦਾ ਹੈ ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ, ਜੀਵਨ 
ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ 
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ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਹੀ ਰੱੁਤਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਿਵਰਤੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ 
ਵਸਤੂਆਂ ਿਵਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਗੱਡੀ, ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰ-
ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 
ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, 
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ 
ਆਪ ਅੰਦਰੋ ਤੰਗ ਿਦਲ ਬਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ 
ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ 
ਵਸਤੂਆਂ ਿਵਚੋ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਸ਼ੀ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਸਾਮਾਿਜਕ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 
ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਿਵਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜਾਂ 
ਨੰੂ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹ  ਿਦੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 
ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਖੱੁਲ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ 
ਨਹ  ਿਦੰਦੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਿਵਚ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਿਰਹਾ 
ਹੈ । ਇਸਨੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸੁਆਰਥੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ 
ਿਵਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨਾਿਤਆਂ ਚੋ ਿਨੱਘ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਪਿਹਲਾਂ ਬੱਚੇ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਮਾਤਾਜੀ ਜਾਂ ਅਮ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹ ਕੇ ਅਤੇ ਿਪਓ ਨੰੂ ਿਪਤਾ 
ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ 
ਮਾਂ ਨੰੂ ਮੋਮ, ਿਪਓ ਨੰੂ ਡੈਡ, ਭਰਾ ਨੰੂ ਬਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂਜਣ ਨੰੂ ਸਰ ਅਤੇ 
ਮੈਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਮਾਸੀ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਮਾਮੀ, ਭੂਆ ਲਈ ਆਂਟੀ 
ਅਤੇ ਮਾਸੜ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ, ਫੁੱ ਫੜ ਲਈ ਅੰਕਲ ਸ਼ਬਦ 
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ 
ਵੱਿਡਆਂ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਜੀ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਭੁਲਾ 
ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਅੱਜਕੱਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ 
ਲਈ ਿਨਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਵਰਗਾ ਪਿਵੱਤਰ 
ਬੰਧਨ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਅੱਜ 
ਕੱਲ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮੁੰ ਡਾ ਕੁੜੀ ਨਹ , ਸਗ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਿਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਿਵਆਹ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਰੋਕੇ ਦੀ 
ਥਾਂ ਿਰੰਗ-ਸੈਰਮਨੀ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮਾਂ 
ਿਰਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਵਆਹ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਿਰਜ, ਮੈਿਰਜ, ਿਰਸ਼ੈਪਸ਼ਨ, 
ਡੀ.ਜੇ. ਲਾਈਵ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆਿਦ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 
ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ 

ਬਦਲ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਿਵਆਹ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਿਪੰਡ 
ਦੀਆਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਘੋੜੀਆਂ-ਸੁਹਾਗ ਗਾ ਲੈਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅੱਜ ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਯਾਦ ਨਹ । 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ 
ਔਰਤਾਂ ਿਹੰਦੀ ਿਫ਼ਲਮੀ ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਡੀ.ਜੇ. ਸੰਭਾਲ ਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੀਟ ਉੱਪਰ ਵੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਚਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ 
ਿਵਆਹਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 
ਉੱਚੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਸਮ 
ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਦੇ 
ਹਨ। ਿਵਆਹਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱ ਕ ਲੋੜੋ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਮਾਜ ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 
ਿਵਚ ਿਨੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਲਾ 
ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ 
ਿਵਚ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪੋਪ ਸੰਗੀਤ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਿਸਰਦਰਦ ਵਧ ਕਰਾਉਦਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਇਕਾ ਿਵਚ ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਗਾਇਕ ਿਮਲੇਗਾ ਜੋ 
ਅਸਲ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 
ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਦਿਕ ਦੂਸਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦ ੇਵਧੇਰੇ ਗੀਤ ਕਾਲਜਾਂ, 
ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਗਾਇਕੀ ਿਵਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੰੂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਜੋ ਹੀ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਹਨਤੀ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ 
ਿਕਸਾਨ ਨੰੂ ਵੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਚਾਈ ਤ 
ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੱਥਾਂ 
ਿਵਚ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗੀਆਂ ਛਾਪਾਂ, ਗੱਲ ਿਵਚ ਮਾਲਾ ਅਤੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 
ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਿਵੱਚ ਇੰਨ੍ਹ ੀ ਨਗਨਤਾ ਿਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹ  ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 
ਮੰਡੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਨਹ  ਸਗ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ 
ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹਵਾ ਦੇ 
ਬੱੁਲੇ ਵਾਂਗ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਿਫਰ ਇਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ, 
ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਰਸੇ, ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੰੂ 
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ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 
ਪੱਛਮੀ ਪਿਹਰਾਵੇ, ਿਡਸਕੋ, ਕਲੱਬ, ਔਰਤ ਦੇ ਿਜਸਮ, ਪੱਛਮੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਅੱਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਿਵੱਿਦਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਫੈਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਲ ਿਧਆਨ 
ਰਖੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਲਈ 
ਨਹ  ਵਰਤਦੀਆਂ, ਸਗ ਉੱਚ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਿਬਜ਼ਨੈਸ 
ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹ  ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਗ ਿਡਗਰੀਆਂ 
ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰਾਂ, ਕਸਿਬਆਂ ਿਵਚ 
ਿਨੱਤ ਨਵੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਖੱੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ 
ਆਪਣਾ ਿਵੱਿਦਆ ਦਾ ਿਮਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਨਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲੋ ਿਕਵ ਆਧੁਿਨਕ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ 
ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਿਨੱਤ ਨਵੇ ਢਗ ਿਸਰਜੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਕਲਾਸ ਤੇ ਿਦਨ ਵਾਰ ਦੇ 
ਮੁਤਾਿਬਕ ਵਰਦੀ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਖਾਣ ਦੇ ਿਟਖ਼ਨ ਿਵਚ ਿਦਨ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 
ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੋਲ ਿਵਚ 
ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਿਹੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਖੱੁਲੀਆਂ ਇਹ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਕਨ੍ਹ ਾਂ ਕੁ ਅਗਾਂਹ 
ਵਧੂ ਹੰੁਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਅਿਹਮ ਅਤੇ 
ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ, ਧਰਮ, ਮਾਨਵਤਾ, 
ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ, 
ਿਵਿਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮੀ 
ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ 
ਿਤਉਹਾਰ ਿਜਵੇ ਮਾਂ ਿਦਵਸ (ਮਦਰਸ ਡੇ) ਮਨਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ 
ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਿਦਨ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਿਵਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ 
ਿਦਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਮਾਂ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਆਉਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵਚ ਿਲਪਟੀਆਂ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਿਦਵਸ ਨੰੂ ਘੱਟ ਸਗ ਪੱਛਮੀ ਖ਼ੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧ 

ਸਮਰਿਪਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 
ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਗੇ 
? ਸੋ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੱੁਲੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਇਹ 
ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 
ਰੰਗ ਵਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਚ ਫੁਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਿਕ੍ਰਕਟ, 
ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ-ਿਪਆਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਿਵਚ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਜਦਿਕ 
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹਾੱਕੀ ਅਤੇ ਿਕ੍ਰਕਟ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋ ਪਿਹਲਾਂ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਧ ਖੇਡਾਂ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਿਪੰਡਾਂ ਚੋ 
ਿਨਕਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ 
ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਿਵੱਚ 
ਬਾਲੀਵੁੱ ਡ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਚਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਨੰਦ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ 
ਉਿਚਤ ਹਨ ? ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ 
ਮੇਲੇ-ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਓਨ੍ਹੇ  ਚਾਅ ਤੇ ਿਰਵਾਜ ਨਾਲ ਨਹ  ਮਨਾਉਦੇ, 
ਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਪੱਛਮੀ ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ 
ਵਰਗ ਦਾ ਵੈਲਨਟਾਈਨ-ਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਿਤਉਹਾਰ ਬਣ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਦਨ ਮੁੰ ਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਸ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋਹਿਫਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰ ਡੇ/ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਿਵਚ 
ਜਾ ਕੇ ਿਡਸਕੋ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ 
ਪੱਬਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਿਡਸਕੋ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ 
ਡੀ.ਜੇ. ਲਗਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਿਵੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੰੂ ਿਬਆਨਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਖਾਉ-ਪੀਉ, ਐਸ਼ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੌਜ ਉਡਾਉ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  
ਹੁਣ ਿਵਹਲੇ ਰਿਹ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿਵਚੋ ਸੱਚ, ਆਪਸੀ 
ਸਾਂਝ, ਿਨਮਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਿਨਜੱ ਨੰੂ 
ਕਦਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੰੂ 
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ਆਪਣੀ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹ  ਆ 
ਿਰਹਾ। ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰੋ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 
ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ, ਮਿਰਯਾਦਾ ਸਭ ਮਨੱੁਖੀ ਿਜ਼ਹਨ 
ਚੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਔਰਤ ਦੀ 
ਨਗਨਤਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਸ  ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਿਵਰਸਾ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੀ ਨਹ  
ਖੋਿਹਆ ਸਗ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਬਗਾਨੇ 

ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ, ਸਰਬ-
ਿਵਆਪਕ, ਸਮੂਹਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਲਗ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ 
ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਬਦਲਦਾ 
ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ 
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਮੀਰੀ ਨੰੂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ, ਿਵਚਾਰਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
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