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ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਿਵੱਚ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਅਸਿਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹ  ਬਦਿਲਆ 
ਸਗੋ, ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਮਨੋਬਣਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱ ਗ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ। 
ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਜੀਵਨ-ਿਜਉਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ, ਿਵਵਹਾਰ, ਪਿਹਰਾਵਾ ਆਿਦ ਸਭ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਿਭਆਚਾਰ 
ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ। 
Cultural change is taking place in an unbearable way in the present times, which has not only changed the 
necessities of human life but has also changed its motives and mentality. In modern times are changing the 
Punjabi culture according to the social and cultural conditions. In modern times the age of machines and the 
Period of Corona has greatly influenced human life. Their living conditions, eating habits, way of life, 

mannerisms, behaviour, dress etc. have all changed. This is bound to change the culture. 

ਕੀਵਰਡ: ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਰੁਪਾਂਤਰਨ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ,  ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। 
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ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ 
ਅਿਨੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤ 
ਿਬਨਾਂ ਕਲਪੀ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰ-
ਿਵਹਾਰ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਹਦ 
ਸਮ ਅਰਥੀ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਰ ਸਾਂਝ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ, ਿਵਸਵਾਸ਼, ਕਲਾ, ਨੈਿਤਕਤਾ, ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ, 
ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਸਭ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ 
ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗ੍ਰਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਿਭਆਚਾਰ 
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਅਿਹਮ ਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤ ਿਬਨਾਂ 
ਕਲਪੀ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਿਕਵ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ? 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਿਸਰਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। 
ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਤ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਉਂਤ ਲਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰ 

ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁਿਲਤ 
ਕਰਨਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਲਕਸ਼ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਗੋੂਿਲਕ 
ਿਖੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ 
ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿਨੱਕੇ ਤ ਿਨੱਕੇ ਪੱਖ ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤ ਵੱਡੇ 
ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬੜਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਦੇ ਆਏ ਹਨ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਿਥਕ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ 
ਵਾਰ ਅਿਗਆਨਤਾ ਵੱਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਮੰਨਣ ਤੇ 
ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸੱਚੀ 
ਸੁੱ ਚੀ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਸੂਝ ਭਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚ 
ਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ-ਿਹੱਤ, ਘਰ-
ਪਿਰਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, ਿਵਆਹ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੀਤੀ-
ਿਰਵਾਜ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ-ਪਿਹਰਾਵਾ, ਹਾਰ-ਿਸ਼ੰਗਾਰ, ਲੋਕ-
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਆਿਦ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ 
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ਹੰੁਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਤ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ 
ਸੁਚਾਰੂ ਮਨੱੁਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਵਸੀਲੇ ਹਨ।  

ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ 
ਿਸਰਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਾਚ,ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਣ 
ਸਿਹਣ, ਰਸਮਾਂ, ਿਰਵਾਜ, ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, ਪਿਹਰਾਵਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਿਦ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਰਤੀ ਿਜੰਨੀ 
ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਟਲ ਹੈ।   

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ ਦੇ 
ਿਸਰਜੇ ਹਰ ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮਨੱੁਖ ਦੇ 
ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਨੰੂ ਵੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਆਪਣ ੇਕਲਾਵੇ 
ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਿਨਭਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਨਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ 
ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮ ਸਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ 
ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਮ ਸਮ 
ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ।  

ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਰੁਪਾਂਤਰਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ, 
ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 
ਿਸੱਧੇ-ਅਿਸੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ 
ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੰੂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੱੁਖ ਨਹ  ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਹਦ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪਰ ਦੁੱ ਖ ਉਸ ਸਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 
ਿਵਸਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 
ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹ  ਸਕਦਾ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਿਵੱਚ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਅਸਿਹ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹ  ਬਦਿਲਆ ਸਗੋ, ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ 
ਮਨੋਬਣਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ 
ਯੱੁਗ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ। 
ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਜੀਵਨ-ਿਜਉਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ, 
ਿਵਵਹਾਰ, ਪਿਹਰਾਵਾ ਆਿਦ ਸਭ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਸਾਡੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਤੇ ਿਪਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾਂ ਅਸ  ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰਾਂ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੰੁਦਾ 
ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇ 
ਨਾਿਤਆ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਦਲੀ ਸਾਂਝ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਦੁਖ-ਸੁਖ 
ਿਮਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ।ਪਰ ਅੱਜ ਅਸ  ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਤ 
ਛੋਟੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ 
ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਿਲਖਾਈ ਦੀ ਤਿਹਜ਼ੀਬ ਦੇਣ ਵੱਲ 
ਿਵਸ਼ੇ  ਿਧਆਨ, ਪੜ੍ਹ-ਿਲਖ ਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ 
ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾਿਪਆਂ ਤ ਦੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਤੇ 
ਅਸਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਿਰਸ਼ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਟੁੱ ਟਦੇ ਨਵ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਾਪ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਖਤਮ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਦਾਦੇ, ਦਾਦੀਆਂ, ਸਭ 
ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਂਟੀ ਅਤੇ 
ਅੰਕਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਖੀ ਪਿਰਵਾਰ ਵਜ ਦੇਖਣ 
ਲੱਗੇ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸ  ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵਚ ਛੋਟੇ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੰੁਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਿਮਲਾਪ ਵੀ ਘਟਦਾ 
ਿਗਆ। ਅੱਜ ਅਸ  ਆਪਿਣਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ ਿਵਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ 
ਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਥ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਿਦਖਾਵੇ 
ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਅਸ  ਸਭ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਝੀਆ ਿਪੜਾ ਤੇ 
ਸੱਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ  ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਦਲੀ ਸਾਝ ਤ ੇਆਪਸੀ 
ਿਮਲਵਰਤਣ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ 
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਸ  ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ 
ਿਬਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਸਭ ਪਰਾਏ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ। 
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ਿਜੱਥੇ ਅਸ  ਗਲੇ ਿਮਲਦੇ ਿਪਆਰ ਸਨੇਹ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਸ  
ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਤ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ।  ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ 
ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਿਰਸ਼ਤੇ -ਨਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ। 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤੇ 
ਨਾਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰ-ਿਵਵਹਾਰ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ 
ਇਹ ਅਸਿਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸ  ਖ਼ੁਦ 
ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 
ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਿਜਵ, ਸਰ੍ਹ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਹਾਰੇ ਦੀ 
ਦਾਲ,ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਦਾ ਦੱੁਧ, ਭੁੱ ਜੇ ਛੋਲੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਗੁੜ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਸਨ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਿਵਚ ਅਸ  ਅਸ  ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ 
ਪੈਿਕੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਿਗਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 
ਵਧੇਰੇ ਫਾਸਟ-ਫ਼ਡੂ, ਪੈਿਕੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਵੱਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ 
ਮਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਦਖਾਵੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।ਸਰ੍ਹ ਦਾ 
ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚ ਸਾਡੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਨੰੂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦਾ 
ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਤੇ ਰਿਹ ਿਗਆਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ 
ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਿਕਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ 
ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਅਸ  ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਥੇ ਅੱਜ ਅਸ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਦਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗ 
ਪਏ, ਜੋ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ 
ਸਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ  ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਅਸ  ਮੁੜ ਪ੍ਰਿਕਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ 
ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਨਗਲ 
ਿਗਆ। ਪਿਹਲੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੰੂ 
ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਗੀ ਫੁੱ ਲ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਘੱਗਰੇ, ਬਾਗ, ਚਾਦਰੇ 
ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਤੇ  ਜੀਨਸ ਦੀਆਂ ਪਟਾਂ, ਪਲਾਜ਼ੋ ਤੇ ਮੁਫਰਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਣਾਏ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ 
ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖੇਸ ਦਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਬਾਗ ਿਵਸਰ 
ਗਏ। ਚਰਖੇ ਕੱਤਣੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪ ਘਾਂ ਝੂਟਣੀਆਂ ਸਭ 
ਿਵਸਰ ਿਗਆ। ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ ਵੀ 
ਬਦਲ ਗਏ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਵਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਲ-ਿਮਲ 
ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ, ਗਾਉਣੀਆਂ ਿਸੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪੇ, ਮਾਹੀਏ 
ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ, ਿਮਲਾਪ ਵਾਧਦਾ ਤ ੇ
ਇਹ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ। 
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਿਦਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦੇ , 
ਪਰ ਅੱਜ ਅਸ  ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਭ ਭੁੱ ਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡੀ.ਜੇ.ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ,ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਿਰਵਾਜਾਂ ਤ ਸੱਖਣੀ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ.ਜੇ ਨੇਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ 
ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਹਨ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਿਲਖ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ 
ਜਨਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ 
ਹਨ ਤੇ ਅਸ  ਪੱਛਮੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਵ ਆਂ ਘੜ ਲਈਆਂ 
ਹਨ। ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ਾ ਨਹ , ਪਰ ਜਦ ਵਜੂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 
ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ 
ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਅਸ  ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ 
ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ 
ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ, ਿਖੱਦੋ 
ਖੰੂਡੀ, ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਉਹ ਸਭ ਬੀਤੇ ਸਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ 
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ 
ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ 
ਕੀ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ 
ਬਣ ਗਏ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਿਵਅਸਤ 
ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ-ਿਨੱਕੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹ  ਰਿਹੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 
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ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹ  ਸੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਗ ਮਾਨਿਸਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ 
ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਿਮਲਵਰਤਨ, 
ਿਪਆਰ,ਸਿਤਕਾਰ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਿਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਿਜਵ ਰਾਤ ਸਮ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਿਸਕ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂਸਹੀ ਰਸਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਿਸੱਖਦੇ ਸਾਂ, 
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਿਵਚ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਸਾਡੀ 
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ ਿਦਖਾਏ 
ਗਏ ਨੰਗੇਜ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਟੱੁਟ ਕੇ ਅਸ  ਪੱਛਮੀ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਵੱਲ ਜੁੜਨੇ ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ 
ਿਕ, ਅਸ  ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤ ਿਵਸਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਿਜੰਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਸ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਅਸ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਿਜ਼ੰਦਾ 
ਨਹ  ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਅੱਜ ਦਾ ਯੱੁਗ ਅਿਤ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਭਿਰਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇਨ੍ਹ ੀ ਿਵਹਲ ਹੀ ਨਹ  ਰਹੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ।ਿਜਸ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ 
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਰਤਨ 
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤ ਭਾਵ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 
ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਿਚੰਤਾ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵਸਾਰ 
ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਫਰ ਉਹ ਦੋਗਲੇਪਣ 
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ 
ਨਹ  ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ 
ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਸੱੁਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਣ ਦੀ। 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਏ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਆ 
ਰਹੀਆਂ ਅਸਿਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੰੂ 
ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਹਦ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 
ਤ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਧੁਿਨਕ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹ  ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਿਨਕਤਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹ  ਹੈ। 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਹਦ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਨਵ  ਨੁਹਾਰ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 
ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਿਪਤ 
ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ 
ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸ  ਮੁੜ ਿਫਰ ਰਲ ਿਮਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਆਪਸੀ 
ਸਾਂਝ ਿਮਲਵਰਤਣ ਤੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਵਧਾਈਏ। 
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