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ಮ್ಹಿಳೆ ಮ್ತ್ತು  ಮಾಧ್ಯ ಮ್ 
 

ಸೌಮ್ಯ  ಎಚ್.ಎಲ್. 
 

ಮಾಧ್ಾ ಮವು ಇೆಂದು ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತ್ವ ದ ರಾಷ್್ಟ ಾ ಗಳ ಬದಾ  ಬುನಾದಿಗೆ 
ಕಾೆಂಕಿಾ ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತತ ದೆ. ಜನ್ಪರ ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಕಾ ಮಗಳನ್ನನ  

ಆದರ್ಯದ ನೆಲೆಗಟ್್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮಾಧ್ಾ ಮದ 
ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇೆಂತ್ಹ ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು ಸಮಾಜದ ಕೆಂದಾ ಬೆಂದುವಾಗಿ 

ಕಾಯಯನ್ಡೆಸುತ್ತ ವೆ. 

ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾ ಮುಖವಾಗಿ ಪತ್ತಾ ಕಾ ಮಾಧ್ಾ ಮ ಮತ್ತತ  ಎಲೆಕ್ಾ ಾ ನಿಕ್ 
ಮಾಧ್ಾ ಮವು ಪಾ ಮುಖವಾದ ಪ್ರತ್ಾ ವನ್ನನ  ವಹಿಸುತ್ತ ವೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇೆಂದು 

ಭಾರತ್ದಂತ್ಹ ದೇರ್ಗಳ್ಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಾ ಾ ನಿಕ್ ಮಾಧ್ಾ ಮವು ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚು  
ಜನ್ರಿಗೆ ತ್ಲಪುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಟ್ಟವಿ 

ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು ಕೂಡ ಒೆಂದಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲ್ಲೆಂಗಾಧ್ಯರಿತ್ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ನನ  

ತೋರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಈ ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತತ ವೆ. 

ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಾ ಮ ಮನ್ನಕುಲದ ಅನೇಕ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ 
ಅಚ್ು ಳ್ಳಯದ ಪಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಬೋರುತ್ತತ ದೆ. ಇೆಂದು ಒತ್ತ ಡದ ಬದುಕಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಬದುಕುತ್ತತ ರುವ ಮನ್ನಷ್ಟಾ ನಿಗೆ ಮನ್ರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಾ ಮವಾಗಿ ಅತ್ತ 
ಜನ್ಪ್ರಾ ಯವನ್ನನ  ಗಳ್ಳಸಿಕೆಂಡಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಆರಂಭದ ಸಿನ್ಮಾ ಮಾಧ್ಾ ಮದಲಿ್ಲ , ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತತ  

ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನನ  ಆಧ್ರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ಾ ಗಳನ್ನನ  
ತೆಗೆಯಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಲನಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಾ ಗಳ್ಳಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ 

ಮಹತ್ವ ವನ್ನನ  ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಅನ್ನಭವದ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ 

ತೆಗೆದ ಕಲಾತ್ಮ ಕ ಮತ್ತತ  ಮಸಾಲ ಚಿತ್ಾ ಗಳು ತ್ಮಮ ದೆ ಆದ ಪ್ರಾ ಕ್ಷಕರನ್ನನ  
ಆಕರ್ಷಯಸಿದವು. ಇೆಂದು ಅತ್ಯಾ ಧುನಿಕ ತಂತ್ಾ ಜಾಾ ನ್ಗಳ್ಳೆಂದ ಕೂಡಿದ 

ಗಾಾ ಫಿಕ್ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಾ ಗಳು ಜಗತ್ತ ನ್ನನ  ಆಳ್ಳವ ಕೆ ನ್ಡೆಸುತ್ತತ ವೆ. 

ಅದಕಾಾ ಗಿ ಬಹು ಪ್ರಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಂಕಿೋಣಯವಾಗಿ ಬಳೆದು 
ಪ್ರಾ ಕ್ಷಕರನ್ನನ  ಸೆಳೆಯುವ ಪಾ ಯತ್ನ ವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುತ್ತತ ವೆ. 

ಇೆಂತ್ಹ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಾಯಕಿಯರ ನ್ಟನೆಗಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ 
ನಾಯಕರ ನ್ಟನೆಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ಮಹತ್ವ ವನ್ನನ  ಭಾರತ್ತೋಯ ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಾ  ರಂಗ 
ನಿೋಡುತ್ಯತ  ಬಂದಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಚಿತ್ಾ ಗಳು ಅತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ 

ಯರ್ಸಿಿ ನ್ ದೃರ್್ಷ ಯಿೆಂದ ಅವುಗಳು ಬರಳಣಿಕೆಯಷ್್ಟ  ಮಾತ್ಾ  ಆಗಿವೆ.
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ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ನಾಯಕಿಯರಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ 
ನಾಯಕ ನ್ಟರು ಹೆಚಿು ನ್ ತ್ಯರಾಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  
ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ. ಒೆಂದು ಸಿನಿಮಾದಲಿ್ಲ  ಯರ್ಸಿವ  

ನಾಯಕನಾಗಿ ಹರಹಮ್ಮಮ ದರೆ ಮುೆಂದೆ 
ಅವನ್ನ ತ್ನ್ನ ದೆ ಆದ ತ್ಯರ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  
ಹೆಂದುತ್ಯತ ನೆ. ಯರ್ಸಿಿ ನ್ ಶಿಖರಕಾ ರುತ್ಯತ ನೆ. 

ಆದರೆ ನಾಯಕಿಯರ ವಿಚ್ಚರಕೆಾ  ಸಿೋಮ್ಮತ್ವಾಗಿ 
ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೆಲವೆ ಕೆಲವು 
ವಷ್ಟಯಗಳ್ಳಗೆ ಸಿೋಮ್ಮತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ಾ . 

ನ್ಟ್ಟಯರು ತ್ಮಮ  ಜನ್ಪ್ರಾ ಯತೆಯನ್ನನ  ಕೆಲವು 
ವಷ್ಟಯಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ಾ  ಮುೆಂದುವರೆಸುತ್ಯತ ರೆ. 

ಪುರುಷ್ಟ ಜಗತ್ತತ ನ್ ನ್ಟನೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಟ್ಟಯರ 
ಪ್ರತ್ಾ ಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತ ವೆ. ಸಹಜವಾದ ಒೆಂದು 

ವಯಸಿು  ಮುಗಿದರೂ ಪುರುಷ್ಟ ನ್ಟರು ನ್ವ 
ಯುವಕರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ಯತ ರೆ. ಐವತ್ತತ  ವಷ್ಟಯ 

ದಾಟ್ಟದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಪಪ ತೆಂದರ ನ್ಟ್ಟಯರ 
ಜೊತೆ ನ್ಟನೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ 

ನ್ಟನೆಗಾತ್ತಯಯರು ಮೂವತ್ತತ ದು ವಷ್ಟಯ 
ದಾಟುತ್ತತ ದಂಾ ತೆ ತ್ಯಯಿ ಪ್ರತ್ಾ ಕೆಾ  
ಸಿೋಮ್ಮತ್ವಾಗುತ್ಯತ ರೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ 
ಜಗತ್ತತ ನಿೆಂದಲೇ ದೂರವಾಗಿಯೇ ಉಳ್ಳಯುತ್ಯತ ರೆ.  

ನ್ಟ್ಟಯರು ಕೆಲವೊಮೆಮ  ತ್ಮಮ  ಜನ್ಪ್ರಾ ಯತೆಗಾಗಿ 
ತ್ಮಮ ದೆ ಆದ ಹೋರಾಟ ನ್ಡಿಸುತ್ಯತ ರೆ. 

ಉತ್ತತ ೆಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನ್ಟನ್ನ ಮಾಡುವ 
ಅವಿವೇಕತ್ನ್ದ ನ್ಡೆಗಳ್ಳಗೆ ನ್ಟ್ಟಯರು 
ದಾರಿಯಾಗುತ್ಯತ ರೆ. ಇತ್ತತ ೋಚೆಗೆ ‘ಮ್ಮೋಟೂ 

ಅಭಿಯಾನ್’ ಒೆಂದು ಹಸ ಸಮಸೆಾ ಯನ್ನನ  

ಹುಟ್ು  ಹಾಕಿತ್ತ. ಸತ್ಯಾ ಸತೆಾ ಗಳ್ಳಗಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ 

ಪಾ ಚ್ಚರಗಳು ಅಧಿಕವಾದವು. ನಿಗೂಢ ಸತ್ಾ ಗಳು 

ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಳದುಕೆಂಡವು. ಇೆಂತ್ಹ 

ಗಾಸಿಫ್ಗಳು ಪತ್ತಾ ಕೆ ಮತ್ತತ  ಟ್ಟವಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ್ 
ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಪಾ ಚ್ಚರಗಿಟ್್ಟ ಸಿಕೆಂಡವು.  

ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಕಥಾ ಚಿತ್ಾ ಗಳು ತ್ಯರಾ 
ಮೌಲಾ ಕೆಾ  ಅವಕಾರ್ ಮಾಡಿಕಡುತ್ತ ವೆ. 

ನೋಡುಗರಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನನ  
ಬತ್ತತ ತ್ತ ವೆ. ವಾಾ ಪ್ರರಿ ಮನ್ಸಿಿ ನ್ ಚಿತ್ಾ ಗಳು 

ಸಹಜವಾಗಿ ಯರ್ಸಿವ ಯಾಗುತ್ತ ವೆ. ಇೆಂತ್ಹ 

ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ವೈಯಕಿತ ಕ ಕೆಲಸಗಳು 
ಹಿತ್ಯಸಕಿತ ಗಳು, ಚಿತ್ಾ ಣ ಮತ್ತತ  ಪಾ ತ್ತಷ್್ಟ ಗಳ್ಳಗೆ 

ನ್ಟ್ಟಯರಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ನ್ಟರು ಹೋರಾಡುವ 
ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇ ತ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಳ್ಳಯಲು 
ಪಾ ಯತ್ತನ ಸುತ್ಯತ ರೆ. ಇವರ ಮುೆಂದೆ ನ್ಟ್ಟಯರ 

ಹೋರಾಟ ಕಿೇ ೋಣವಾಗುತ್ತತ ದೆ. 

ಕನ್ನ ಡ ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಾ ರಂಗಕೆಾ  
ಸಿೋಮ್ಮತ್ಗೊಳ್ಳಸುವುದಾದರೆ, ರಾಜಕುಮಾರ್, 

ಅೆಂಬರಿೋಷ್, ವಿಷ್ಟು ವಧ್ಯನ್, 

ಶಂಕರ್ನಾಗ್ನಂತ್ಹ ಮೇರು ನ್ಟರ ಪಟ್್ಟ  
ಕಾಣುತ್ತ ದೆ. ಅವರ ಬದುಕು ನ್ಟನೆಗೆ ಸಿಕಾ ಷ್್ಟ  

ಪಾ ಚ್ಚರ, ಅವರ ಕನೆಯುಸಿರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಜಿೋವಂತ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಮುೆಂದುವರೆದಂತೆ ಇೆಂತ್ಹ ನ್ಟರು 
ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಚಿರಸಾಾ ಯಿಯಾಗಿ 
ಉಳ್ಳದುಕೆಂಡು ಬಂದಿದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ ಸಿತ ಾ ೋ 

ಪ್ರತ್ಾ ದ ನ್ಟ್ಟಯರಿಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ಅವಕಾರ್ಗಳು 
ಪಾ ಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಉಳ್ಳಯಲ್ಲಲಿ . ಅದಕೆಾ  

ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನ್ನ ? ಎೆಂಬ ಪಾ ಶ್ನನ ಗೆ ಉತ್ತ ರ 

ಹುಡುಕ ಹರಟರೆ ಪುರುಷ್ಟ ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಲಖಿತ್ 
ನಿಯಮವೆ ಹರತ್ತ ಸಿತ ಾ ೋ ಸಮಾಜವಲಿ . 

ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಾ ಮದಂತೆ ಇೆಂದು ಟ್ಟವಿ 
ಮಾಧ್ಾ ಮ ಜಗತ್ತತ  ಕೂಡ ವಿಸಾತ ರವಾಗಿ ಬಳೆದಿದೆ. 

ಪುರುಷ್ಟ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಧ್ಯರವಾಹಿಗಳ್ಳಗಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ 
ಸಿತ ಾ ೋ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಧ್ಯರವಾಹಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಿ 
ಬತ್ತ ರಗೊಳಿು ತ್ತತ ವೆ. ದುರಂತ್ವೆೆಂದರೆ ಈ 

ಮಾಧ್ಾ ಮ ಜಗತ್ತತ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಿತ ಾ ೋಯನ್ನನ  
ವಾ ವಸಿಾ ತ್ವಾಗಿ ದಿವ ತ್ತೋಯ ದರ್ಜಯ ಪಾ ರ್ಜಯಾಗಿಯೆ 
ಕಾಣಿಸುತ್ತತ ದಾಾ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ವಾಾ ಪ್ರರಿ 

ಮನ್ಧೋರಣೆಯ ನಿಮಾಯಪಕರು-ನಿದೇಯರ್ಕರು 

ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಇರುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಸಿತ ಾ ೋಯನ್ನನ  ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವ 
ಬಹುಪ್ರಲು ಟ್ಟವಿ ಮಾಧ್ಾ ಮವು ಆಕೆಯನ್ನನ  
ಜಾಹಿೋರಾತ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ಾ  ಪಾ ಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ 
ಸೆಂದಯಯ ಪಾ ರ್ಜಾ ಯ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ , 

ಮಾರುಕಟ್್ಟಯ ವಸುತ ವಾಗಿ ನೋಡುವು 
ಸನಿನ ವೇರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಿವೆ. ಪುರುಷ್ಟ 

ಸೆಂದಯಯಕಿಾ ೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಸಿತ ಾ ೋ ಸೆಂದಯಯದ 
ಪಾ ರ್ಜಾ  ತೋರಿಸುವ ಟ್ಟವಿ ಮಾಧ್ಾ ಮವು 
ಮತತ ೆಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹೆಣು ನ್ನನ  ಕೂಾ ರಿಯಾಗಿ 
ತೋರಿಸುವ ದುಸಿಾಹಸಕೆಾ  ಕೈ ಹಾಕುತ್ತತ ದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಮಟ್್ಟ ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತತ  ಟ್ಟವಿ 
ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ೋತ್ತ, ಪ್ರಾ ಮ, ಕಾಮದ 

ವಿಚ್ಚರಗಳ್ಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುರುಷ್ಟನಿಗೆ ಸಿಗುವ 
ಸಾವ ತಂತ್ಾ ಾ  ಸಿತ ಾ ೋಗೆ ತ್ತಸು ಕಡಿಮೆಯೇ ಎನಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಪುರುಷ್ಟನ್ನ ಕಾಮದ ವಿಚ್ಚರಕೆಾ  
ಮುೆಂದಾದರೆ ಅದು ಆಕಸಿಮ ಕ ಕೆಲವೊಮೆಮ  
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ಅನಿವಾಯಯವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಸಾಧ್ಾ ವಾದರೆ ಅೆಂತ್ಹ 

ನ್ಟನ್ನ ತ್ಯಾ ಗಮಯಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುಕಳಿುತ್ಯತ ನೆ. 

ಪ್ರಾ ಕ್ಷಕರ ಮಟ್್ಟ ಗೆ ಅತ್ನ್ನ ನಿಜವಾದ 
ನಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ಯತ ನೆ. ಇದೇ ರಿೋತ್ತಯ 

ನ್ಟನೆ ಸಿತ ಾ ೋಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದಾದರೆ 
ಆಕೆ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ಯತ ಳೆ. 

ಅವಳ್ಳಗೆ ಮತತ ಬಬ  ಪುರುಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಆಸರೆ 
ನಿೋಡಿದರೆ ಅವನ್ನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ 
ಕಾಣಿಸುತ್ಯತ ನೆಯೇ ಹರತ್ತ ಸಿತ ಾ ೋ 
ಗೌಣವಾಗುತ್ಯತ ಳೆ. ವಿಚಿತ್ಾ ವೆೆಂದರೆ ಪಾ ಕೃತ್ತಯಲಿ್ಲ  

ಸಿತ ಾ ೋ-ಪುರುಷ್ಟ ಸರಿಸಮಾನ್ತೆಯನ್ನನ  ಇೆಂತ್ಹ 

ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು ಸಮಾಜದ ಕೆಂದಾ ಬೆಂದುಗಳಾಗಿ 
ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತತ ವೆ. ಪುರುಷ್ಟ ಯಜಮಾನಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಿತ ಾ ೋಯು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಯತ ಳೆ. 

ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತತ  ಟ್ಟವಿ ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು 
ವಾ ವಸಿಾ ತ್ವಾಗಿ ಸಿತ ಾ ೋ ಪಾ ಧ್ಯನ್ವಾದ ವಿಚ್ಚರಗಳ್ಳಗೆ 
ಕಕೆಾ  ಹಾಕುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲವೊಮೆಮ  ಸಿತ ಾ ೋ 

ಪಾ ಧ್ಯನ್ವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತತ  
ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕೆಂಡರೆ ಅದು 
ಕವಲ ವಾಾ ಪರ ಮನ್ಸಿಾ ತ್ತಯಿೆಂದ ಹರತ್ತ, 

ಲ್ಲೆಂಗ ಸಮಾನ್ತೆಯಂತೂ ಅಲಿ . ಕಾಣದ 

ವಾ ವಸೆಾಯು ಸಿತ ಾ ೋಯನ್ನನ  ಬಲ್ಲಪಶುವನಾನ ಗಿ 
ಮಾಡಲು ಮುೆಂದಾಗುತ್ತ ದೆಯೇ ಹರತ್ತ ಸಿತ ಾ ೋ-

ಪುರುಷ್ಟರ ಸರಿ ಸಮಾನ್ತೆಯು ಆರೋಗಾ  
ಸಮಾಜದ ಉತ್ತ ಮ ಬಳವಣಿಗೆಯೆೆಂಬುದನ್ನನ  
ಮರೆಯುತ್ತ ದೆ. 

ಪುರುಷ್ಟ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ವಾ ಕಿತ ಯ ಆರಾಧ್ನೆ, 

ಆರಾಧ್ನೆಯ ಅೆಂಧ್ರ್ಾ ದೆಾ , ಹಾಗೂ 

ಜನ್ಜಂಗೂಲ್ಲಯ ಮನ್ಸಿಾ ತ್ತಯ ವಿೋಕ್ಷಕ 
ಮನ್ಸಿಾ ತ್ತಯೂ ಕೂಡ 
ಅಪ್ರಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ವಿಚ್ಚರಗಳ್ಳಗಿೆಂತ್, 

ವಾ ಕಿತ ಯ ಆರಾಧ್ನೆ ನಿಜಕೂಾ  ಕೂಡ 
ಆತಂಕವನ್ನನ  ಉೆಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ನ್ಟನಿಗಾಗಿ 

ಹಾಗು ನ್ಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಕೆಾ  ರಕತ , ಕಿಡಿನ ಗಳನ್ನನ  

ನಿೋಡುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾ ಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜಕೆಾ  
ಮಾರಕರಾಗುತ್ಯತ ರೆ.  

ಒಟ್್ಟ ರೆಯಾಗಿ ಪುರುಷ್ಟ ನ್ಟನೆಗಾರರು, 

ಪ್ರಾ ಕ್ಷಕರನ್ನನ  ಭಾವನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಬಗಿ 
ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಯತ ರೆ. ಆ ಪ್ರಾ ಕ್ಷಕರಲಿ್ಲ  

ಸಿತ ಾ ೋಯರು ಕೂಡ ಇರುತ್ಯತ ರೆಯೆೆಂಬುದು 
ವಾ ವಸೆಾ ಯ ವಂಾ ಗಾ ವಾಗಿದೆ.ಇೆಂತ್ಹ ಪ್ರತ್ಾ ಗಳು 

ಮತ್ತತ  ಇವುಗಳನ್ನನ  ಅತ್ತರೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ 

ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತ್ವ ದ ಆರ್ಯಕೆಾ  
ಧ್ಕೆಾ ಯನ್ನನ  ತ್ರುತ್ತ ವೆ. ಇವುಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿದ 

ಪ್ರಾ ಕ್ಷಕನ್ನ ಸಮೂಹ ಸನಿನ ಯಂತ್ಹ ವಿಲಕ್ಷಣ 
ನ್ಡವಳ್ಳಕೆಗಳ್ಳಗೆ ಅವಕಾರ್ ಮಾಡಿಕಡುತ್ತ ವೆ. 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಗತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ನಾಗರಿೋಕ ಜಾಾ ನ್ದ 
ಜಗತ್ತತ ನ್ಲಿ್ಲ  ಬದುಕುತ್ತತ ರುವ ವಾ ಕಿತ ಗಳು ಇದರ 
ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಾ ತೆಗಳನ್ನನ  ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು 
ಅಗತ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅನಿವಾಯಯ ಕೂಡ. 
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