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ಯುಗದಲ್ಲಿ

ಯಂತ್ರ ಗಳು

ಮಾನವನನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುತ್ರಿ ದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯ ಮದ
ದಾಸನಾಗುತ್ರಿ ದಾಾ ನೆ.

ಈ

ಯಂತ್ರ ಗಳು

ಉಪಕ್ಟ್ರಿಯೋ ಅಷ್ರ ೋ ಅಡ್ಡ
ಈಗಿನ

ಮಕ್ಕ ಳು

ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನು
ಹಲವು

ಮಾನವನಿಗೆ

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ುಂಟು ಮಾಡುತ್ರಿ ವೆ.

ಮೋಬೈಲ್

ನ

ದಾಸರಾಗಿ

ಮಾನವ

ಮರೆಯುತ್ರಿ ದಾಾ ರೆ.
ಪತ್ರರ ಕೆಗಳು,

ವೈಭವಿೋಕ್ರಿಸುವ
ಮೇಲೆ

ಎಷ್ಟರ

ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು ಹುಂಸೆಯನ್ನು

ಜಾಯಮಾನವನ್ನು

ಕ್ರರ ಯಯಭಾವವನ್ನು

ಬೆಳೆಸಿದ

ಮೂಡಿಸುತ್ರಿ ದೆ.

ಜನರ

ಮನಸಿನ

ದೂರದರ್ಯನದಲ್ಲಿ

ಪರ ಸರಿಸುವ ಅನೇಕ್ ಧಾರಾವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹುಂಸಾಚಾರದ
ದೃರ್ಯ , ಮಹಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಯ ಚಾರ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ
ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳು

ನೋಡುವ

ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕ್ನ

ಮನದಲ್ಲಿ

ಖಂಡಿತ್ಯ

ದುಷ್ಪ ರಿಣಾಮ ಮೂಡಿಸುತ್ಿ ದೆ.
ಟಿ.ವಿ.ಯ ಪರ ಭಾವದಿುಂದ ಓದುವ ಹವಾಯ ಸವಂತೂ ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಕುಳಿತ್ವರೂ ಟಿ.ವಿ. ನೋಡುವುದು, ಬಂದವರೂ ಟಿ.ವಿ. ನೋಡುವುದು. ಇುಂತ್ಹ

ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳಿುಂದ ಮಾನವ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ್ದ ಕುಂಡಿ ಕ್ಳಚಿಕುಂಡಿದೆ. ಹಲವರಂತೂ ಸಮಾಜಕೆಕ
ತೆರೆದುಕಳಳ ದೆ ತ್ಯನಾಯಿತು, ತ್ನು

ಮನೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನು ವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಾಾ ರ್ಥಯಗಳಾಗುತ್ರಿ ರುವುದು

ಸಮಾಜದ ಹತ್ದೃಷ್ಟರ ಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಾರಕ್ವಾದದುಾ .
ಈ ರಿೋತ್ರಯಾಗಿಯೇ ಮುುಂದುವರಿಯುತ್ಯಿ
ಹೋದಲ್ಲಿ

ಒುಂದಾನುಂದು

ದಿನ

ನಮಮ

ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿ ಲ ಪರಿಸರವೇ ನಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಬದುಕ್ರದೂಾ ಪರ ಯೋಜನವಿಲಿ ದ ಜೋವನ
ಮಾಡುವ ದಿೋನ ಪರಿಸಿಿ ತ್ರ ಖಂಡಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ
ಬಂದೊದಗುತ್ಿ ದೆ. ಜೋವಂತ್ ಕ್ಲೆಗಳಾದ ನಾಟಕ್,
ಸಂಗಿೋತ್, ನೃತ್ಯ , ಯಕ್ಷಗಾನ ಇವೆಲ್ಲಿ ಅವನತ್ರಗೆ
ಬಂದುಬಿಟಿರ ದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ

ದೂರದರ್ಯನವನ್ನು

ತ್ಮಮ

ಅವಿಭಾಜಯ ಅುಂಗ ಎುಂದು ನಂಬಿರುವ ಗೃಹಣಿಯರ
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ಪಾಡಂತೂ

ಹೇಳತ್ರೋರದು.

ತ್ಡ್ರಾತ್ರರ ವರೆವಿಗೂ

ಒುಂದು

ಟಿವಿಯ

ಕುರುಡಿನುಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ್

ಬೆಳಿಗೆೆ

ಮುುಂದೆ

ಟಿ.ವಿ.

ಕುಳಿತುಕಳುಳ ವ

ಕುರುಡುತ್ನವೂ

ಚಾಲ್ಲತ್ಗುಂಡ್ರೆ
ಹಲಮಂದಿ

ಸರಿಸುಮಾರು

ಗೃಹಣಿಯರಿಗೆ

ಕ್ಣ್ಣು

ಬಂದು ಕ್ಲ್ಲಪ ತ್ ಪಾತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಮನನುಂದು ಮಾನಸಿಕ್

ಅಸಾ ಸಿ ರಾಗುತ್ರಿ ರುವುದು ಇನ್ನು ದುರಂತ್.
ನಿತ್ಯ ದೂಟಕ್ಕಕ ,

ತ್ರುಂಡಿಗೂ

ವಯ ಸನವಾಗಿ ಟಿವಿ

ಬೇಕೇಬೇಕ್ಟ್ಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಪರ ತ್ರಕ್ಕಲ
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದು ಸಹಜ. ಮಕ್ಕ ಳು ಕ್ಕಡಾ ಓದುವ
ಅಮೂಲಯ
ತ್ಮಮ

ಸಮಯವನ್ನು

ಟಿ.ವಿ. ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡ್ಗಿಸಿ

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದುಕುಂಡಿರುವುದು

ಕ್ಕಡ್ ಹತ್ವಲಿ . ಒಟಿರ ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು ಎಷ್ರ ುಂದು
ಪರಿಣಾಮಕ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕ್ಟ್ಯಯ ನಿವಯಹಸಬಲಿ ವೋ ಅಷ್ರ ೋ
ಪರ ತ್ರಕ್ಕಲವಾಗಿಯೂ

ವತ್ರಯಸಬಲಿ ವು.

ಬಳಸುವ

ರಿೋತ್ರಯಿುಂದ

ಅದು

ನಾವು
ಅಥವಾ

ಸಿಾ ೋಕ್ರಿಸುವುದಕ್ಕ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ಿ ದೆ. ಇತ್ರಿ ೋಚೆಗೆ ರಾಷ್ರ ಾ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಯ ಚಾರ

ಹಾಗೂ

ಅಪರಾಧ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಹೆಚಿಿ ನವರು

ಯುವಕ್ರು

ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಕ್

ಹಾಗೂ

ಬಾಲ್ಲಪರಾಧಿಗಳೂ

ಇರುವುದು. ಇದೊುಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ್ ಕೃತ್ಯ ವಾಗಿದುಾ , ಈ ಪರ ಕ್ರಣವನ್ನು

ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ,

ಮದಲನೆಯದು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಲಿ ರೂ ಅಪರಾಧಿ ಹನೆು ಲೆಯುಳಳ ವರಲಿ

ಹಾಗೂ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳು

ಇುಂತ್ಹ ಪೈಶಾಚಿಕ್ ಕೃತ್ಯ ವನ್ನು
ಹರಟರೆ ಅದಕೆಕ

ನಡೆಸಬೇಕ್ಟ್ದರೆ, ಅವರ ಈ ಮನಸಿಿ ತ್ರಗೆ ಕ್ಟ್ರಣವನ್ನು

ನೇರ ಹಣೆ ಪರ ಸುಿ ತ್ ನಮಮ

ಏಕೆುಂದರೆ, ದೆಹಲ್ಲಯಂತ್ಹ ಪಾಶ್ಚಿ ಮಾತ್ಯ

ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಕ್ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

ದೇರ್ಗಳ ನೇರ ಸಂಪಕ್ಯ ಹುಂದಿರುವ, ಆಧುನಿಕ್ತೆಗೆ

ತೆರೆದುಕುಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಕ್ ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ಅುಂತ್ಹ ಯುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ
ಜಾಾ ನವನ್ನು

ನೈತ್ರಕ್

ಮತಿ ುಂದು

ಕೇವಲ

ಹುಡುಕ್

ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ,

ನಾವು ಎರಡು ವಗಯಗಳಾಗಿ ಕ್ಟ್ಣಬಹುದು. ಒುಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಹನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ

ಹುಂದುತ್ರಿ ರುವ

ಜೋವನೋಪಾಯಕ್ಟ್ಕ ಗಿ

ತೆರೆದುಕುಂಡಿರುವವರು)

(ಆಧುನಿಕ್ತೆಗೆ

ನೈತ್ರಕ್

ಹನೆು ಲೆಯಿಲಿ ದೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಜಾಾ ನವನ್ನು

ಹುಂದುತ್ರಿ ರುವ ಯುವಕ್ರು (ನಿರುದೊಯ ೋಗಿಗಳು, ಆಧುನಿಕ್ತೆಯೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುತ್ರಿ ರುವ ಮನಸುು ಗಳು
ಆದರೆ, ಬಡ್ತ್ನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅಹಯತೆಯಿುಂದಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ್ತೆಯ ಬಣು ದಿುಂದ ವಂಚಿತ್ವಾದ ಯುವ
ಸಮುದಾಯ).
ಇಲ್ಲಿ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಗಮನಿಸಬೇಕ್ಟ್ದ
ಇುಂಟನೆಯಟ್,

ಮುಖ್ಯ

ಅುಂರ್ವೆುಂದರೆ,

ದೂರದರ್ಯನ

ಮುುಂತ್ಯದವು

ಆಧುನಿಕ್

ಸಮೂಹ

ಮದಲನೆ

ಪರ ಭಾವ ಬಿೋರಿದರೆ, ಎರಡ್ನೇ ಯುವ ವಗಯಕೆಕ ಋಣಾತ್ಮ ಕ್ ಪರ ಭಾವವನ್ನು

ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು

ವಗಯದವರಿಗೆ

ಧ್ನಾತ್ಮ ಕ್

ಬಿೋರುತ್ರಿ ವೆ. ಇವು ಅುಂದರೆ,

ಸಾಮಾಜಕ್ ಸಿಿ ತ್ಯ ುಂತ್ರದ ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಯಿಲಿ ದೆ ಆಧುನಿಕ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅುಂಧಾಾಃನ್ನಕ್ರಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಿ ಾೋ ಅತ್ಯಯ ಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ

ಕ್ಟ್ರಣ, ಪರ ಚೋದನೆ. ಪರ ಸುಿ ತ್ ನಮಮ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇುಂತ್ಹ ಪರ ಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯ ುಂತ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅವಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕಡ್ಲ್ಲಗಿದೆ. ಅದು,
ಇುಂಟನೆಯಟ್, ಮಬೈಲ್ ದುಬಯಳಕೆ ಮತುಿ ಯುವತ್ರಯರು ತಡುತ್ರಿ ರುವ ತುುಂಡುಡುಗೆಗಳು ಮತುಿ
ದೂರದರ್ಯನದಂತ್ಹ

ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳಲ್ಲಿ

ಬಿತ್ಿ ರಿಸುವ

ಪರ ಚೋದನಾತ್ಮ ಕ್

ಜಾಹರಾತುಗಳು

ಇನ್ನು

ಮುುಂತ್ಯದವುಗಳು. ಆಧುನಿಕ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾ ರೂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ವಾಗಿ ಭಾರತ್ರೋಯ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಾ

ನೈತ್ರಕ್ ಮೌಲಯ ಗಳು ನಶ್ಚಸುತ್ರಿ ವೆ ಮತುಿ ಲುಂಗಿಕ್ತೆಯಂತ್ಹ ಸೂಕ್ಷಮ
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ಬಂದಾಗ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಗೌಪಯ

ಲುಂಗಿಕ್ತೆ ಮತುಿ ಲುಂಗಿಕ್ತೆಗೆ ಪಾವಿತ್ರ ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಲಗಿತುಿ . ಆದರೆ,

ಇುಂದು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರ ಣವಿಲಿ ದೇ ಸಿಿ ಾೋ ಸಾಾ ತಂತ್ರ
ಅಭಿವಯ ಕ್ರಿ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಎುಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ
ಮಾಗಯದರ್ಯನದ

ಕರತೆಯಿುಂದ ಧ್ಾ ೋಷ್,

ಮಾನಸಿಕ್ ಕಷ ೋಭೆಯನ್ನು
ಪರ ಚೋದನೆ
ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು

ಸೆಾ ೋಚಾಾ ಚಾರದ ನಡ್ವಳಿಕೆ, ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು

ಮತುಿ

ಸಮೂಹ

ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು

ಒುಂದಕಕ ುಂದು

ಅತ್ಯ ುಂತ್

ಹುಂದಿವೆ. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಮನಸು ನ್ನು

ಅವಲೋಕ್ರಸಿದಾಗ

ಸರಿಯಾದ

ಬೆಳೆಸಿಕುಂಡು

ಎದುರಿಸುತ್ರಿ ವೆ.

ಪರ ಚೋದಿಸುತ್ರಿ ವೆ. ಇದು ಪರ ಸುಿ ತ್ ನಮಮ
ತ್ರಳಿಯುತ್ಿ ದೆ.

ಪರ ಮುಖ್ವಾದುವುಗಳೆುಂದರೆ
ಶಾಸಕ್ರು

ಅಸೂಯೆಯಂತ್ಹ

ಮತುಿ

ಪವಿತ್ರ ವಾದ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ

ನಿಕ್ಟವಾದ
ಅತ್ರ ಹೆಚಾಿ ಗಿ

ನಡೆಯುತ್ರಿ ರುವ ಅನೇಕ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನು

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ನಮಮ ನಾು ಳುವ
ವಿಧಾನಸೌಧ್ದೊಳಗೆ

ಕುಳಿತು ಅಶ್ಚಿ ೋಲ ಚಿತ್ರ ವಿೋಕ್ಷಣೆಮಾಡಿದುಾ , ಅನೇಕ್
ಸಾಾ ಮೋಜಗಳು

ಲುಂಗಿಕ್

ಸಿಲುಕ್ರಕುಂಡಿರುವುದು,

ಪರ ಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಶ್ಚಕ್ಷಕ್ರ

ಲುಂಗಿಕ್

ದೌಜಯನಯ ಗಳು, ತಂದೆಯಿುಂದಲೇ ಮಗಳ ಮೇಲೆ
ಅತ್ಯಯ ಚಾರದಂತ್ಹ

ಘಟನೆಗಳು

ನಮಮ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಿ ಗುತ್ರಿ ವೆ.
ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಮಾಜ ಆಧುನಿಕ್ತೆ, ಜಾಗತ್ರೋಕ್ರಣ ಮತುಿ ಪಾಶಾಿ ತ್ರಯ ೋಕ್ರಣದ ಪರ ಭಾವದಿುಂದಾಗಿ
ಕ್ರ ಮೇಣ ಸಮಾಜದ ಪಾರ ಥಮಕ್ ಹಂತ್ವಾಗಿರುವ ಕುಟುುಂಬ ವಿಘಟನೆಯಾಗುತ್ರಿ ರುವುದು ದಿನೇ-ದಿನೇ
ಹೆಚ್ಚಿ ತ್ರಿ ದೆ. ಇದಕೆಕ

ಸಾಕ್ಷಯ ವೆುಂಬಂತೆ ಪರ ತ್ರವಷ್ಯ ಏರುತ್ರಿ ರುವ ವಿವಾಹ ವಿಚೆಾ ೋದನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ . ಇದಕೆಕ

ಮತಿ ುಂದು ಪೂರಕ್ ಅುಂರ್ವೆುಂದರೆ, ಈಗ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಅವಿಭಕ್ಿ ಕುಟುುಂಬ ವಯ ವಸೆಿ .
ಈಗ

ಅಣು ,

ಅತ್ರಿ ಗೆ,

ನಾದಿನಿ,

ಮೈದುನ,

ಬಾವ,

ಚಿಕ್ಕ ಪಪ ,

ಚಿಕ್ಕ ಮಮ

ಎುಂಬಂತ್ಹ

ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಕ್ಟ್ಣೆಯಾಗುತ್ರಿ ರುವುದೂ ಸಹ, ಇುಂದಿನ ಯುವ ಪೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ ಕೆಟರ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ರಿ ವೆ. ಇದಕೆಕ

ಅನೇಕ್

ಪರಸಿಿ ಾೋಯರ ಬಗೆೆ

ಪೂರಕ್ವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ

ದುಬಯಳಕೆಯೂ ಸಹ ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ರಿ ಹುಟುರ ತ್ಯಿ ಅಪರಾಧಿಯಲಿ , ಆದರೆ, ಅವನಿರುವ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಅವನ್ನ
ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿಸರ ಅವನನ್ನು

ಅಪರಾಧಿಯನಾು ಗಿಸುತ್ಿ ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ

ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು ವಯ ಕ್ರಿ ಯ ಮೇಲೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯ ುಂತ್ ಪರ ಖ್ರವಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಪರ ಭಾವ
ಬಿೋರುವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿ ತ್ರ ನಿಮಾಯಣವಾಗಿರುವುದರಿುಂದ ಉತ್ಿ ಮ ಸಮಾಜಕ್ಟ್ಕ ಗಿ ಆಧುನಿಕ್ತೆ ಹಾಗೂ
ಜಾಗತ್ರೋಕ್ರಣ ಮತುಿ ಪಾಶಾಿ ತ್ರಿ ೋಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲ್ಲಿ ಧ್ನಾತ್ಮ ಕ್ ಅುಂರ್ಗಳನ್ನು

ಭಾರತ್ರೋಯ ಮೂಲ

ಸಾಮಾಜಕ್ ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕುಂಡು ಉತ್ಿ ಮ ಸಮಾಜದ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬಾಾ ರಿ ನಮೆಮ ಲಿ ರ
ಮೇಲೆ ಇದೆ.
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