
 

~ 433 ~ 

 
ISSN Print: 2394-7500 

ISSN Online: 2394-5869 

Impact Factor: 8.4 

IJAR 2022; 8(3): 433-438 

www.allresearchjournal.com 

Received: 06-01-2022 

Accepted: 10-02-2022 

 

ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 

ਐਸਸੋੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫਸੈਰ, ਮਾਤਾ 

ਗੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 

ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਟਾਾਂ, ਪ੍ੰਜਾਬ, 

ਭਾਰਤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 

ਐਸਸੋੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫਸੈਰ, ਮਾਤਾ 

ਗੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 

ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਟਾਾਂ, ਪ੍ੰਜਾਬ, 

ਭਾਰਤ 

 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 

 

ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 

 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਾ 

ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਿੀ ਾਂ ਸਗੋਂ ਹਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਚ ਪ੍੍ਸਪ੍ਹਰਕ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਿੈ। 

ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕੇਿਲ ਹਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਿੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੰਦਾ ਬਲਹਕ ਸਮਾਜ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਿਨਾਾਂ ਹਿਚ ਉਤਪ੍ਨੰ ਿੋਏ ਸਮਾਹਜਕ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਿ ਦੰੀ ਿੈ। ਸਮਾਜ ਸਮਾਹਜਕ ਸੰਬੰਧਾਾਂ 

ਦੀ ਇਕ ਅਹਜਿੀ ਹਿਿਸਥਾ ਿੈ ਜੋ ਅਨੇਕ ਪ੍੍ਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਹਿਹਭੰਨ ਪ੍੍ਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪ੍ਸ ਹਿਚ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਹਿਚ ਜ ੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 

ਇਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਜਸਦੇ ਫਲਸਰਪੂ੍ ਸਮਾਜ ਅਰਥਾਤ ਜਹਟਲ ਸਮਾਹਜਕ 

ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਹਨਰੰਤਰ ਪ੍ਹਰਿਰਤਨ ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ। ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਾਤਾਾਂ,ਿਰਗਾਾਂ, ਮਤਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਪ੍ੰਥਾਾਂ, ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਸ ਹਿਚ ਕਾਰ- ਹਿਿਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਾਾਂ 

ਸਮਾਜ ਿੋਂਦ ਹਿਚ ਆਉਾਂਦਾ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜੋ ਬ ਹਨਆਦੀ ਲੋੜਾਾਂ ਿ ੰਦੀਆਾਂ 

ਿਨ,ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਿ ਹਸਰਫ ਦਹੂਜਆਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਜ ਲ ਕੇ ਿੀ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ 

ਇਸ ਆਪ੍ਸ ਹਿਚ ਕਾਰ ਹਿਿਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਸਫਤ ਜਾਾਂ ਗ ਣ ਿ ੰਦਾ ਿ ੈ ਹਜਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਉਿ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਮਾਜਾਾਂ ਦਾ ਹਿਸੱਾ ਬਣਦ ੇਿਨ। ਮਨ ੱ ਖ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਸਮ ੱਚਾ 

ਹਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਉਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਿੋ ਕੇ ਕਦੇ ਿੀ ਹਜਊਾਂਦਾ ਨਿੀ ਾਂ 

ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ਼ੋਂ  ਟ ੱਹਟਆ ਮਨ ੱ ਖ ਭਾਿੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੰਨਾ ਿੀ ਤਾਕਤਿਰ ਹਕਉਾਂ 

ਨਾ ਿੋਿੇ ਪ੍ਰ ਮਾਨਹਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿ ਪ੍ਸ਼ੂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕ ਝ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੰਦਾ । ਪ੍ਸ਼ੂਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਜੰਗਲਾਾਂ ਹਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਆਹਦ ਮਨ ੱ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਬੌਹਧਕ ਹਿਕਾਸ ਰਾਿੀ ਾਂ ਪ੍ੱਥਰ ਯ ੱਗ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ 

ਅਖੌਤੀ ਸਹਭਅਕ ਯ ੱਗ ਤੱਕ ਪ੍ਿ ੰਚ ਕੇ ਿੀ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਸ਼ੂਪ੍ ਣਾ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਿੀ ਚ ੱਕੀ ਹਫਰਦਾ 

ਿੈ। 

ਿਰ ਯ ੱਗ ਦੀਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਿ ੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ 

ਸਮਾਹਜਕ ਿਾਤਾਿਰਨ ਰਾਿੀ ਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿ ਦੰੀਆਾਂ ਿਨ । ਮਸਲਨ ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀਆਾਂ 

ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਹਰਿਾਜ ਸਨ ਤ ੇ ਹਜਊਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਬਾਇਲੀ 

ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਸਮਾਹਜਕ ਹਿਕਾਸ ਅਮਲ ਹਿੱਚ ਅੱਗੇ ਿਧ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ੱ ਖ ਦੇ 

ਰਸਮ ਹਰਿਾਜ਼, ਸੰਦ, ਿਹਥਆਰ, ਮਨ ਪ੍੍ਚਾਿੇ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਖਾਣ ਪ੍ਹਿਨਣ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਬੋਲ 

ਚਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ,ਿਰਤੋਂ ਹਿਿਾਰ,ਹਰਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਸਮਾਹਜਕ ਸ ਰੱਹਖਆ ਤੇ ਪ੍ੑਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤਾਣਾ 

ਬਾਣਾ ਜਗੀਰ ੂਪ੍੍ਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹਰਿਾ । ਜਗੀਰ ੂਪ੍੍ਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜਮੀਨ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ 

ਪ੍ੈਦਾਿਾਰੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਰਾਿੀ ਾਂ ਜਮੀਨ ਨੰੂ ਿਹਥਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ੇਛੋਟੇ ਰਜਿਾੜੇ 

ਲਿ ੂਿਿਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਰਿਾਇਤੀ ਿਹਥਆਰਾਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਾਂ ਲੜਾਈਆਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਿਾਰਾਜੇ 

ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਰ ਯ ੱਗ ਦੀਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ 

ਕਹਠਨਾਈਆਾਂ, ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਤੇ ਸਮੱਹਸਆਿਾਾਂ ਿ ੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੜਦਾ ਹਭੜਦਾ 

ਹਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਹਰਿਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਿਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ । ਸਮਾਹਜਕ ਹਿਕਾਸ ਅਮਲ ਕਦੇ ਿੀ  
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ਖੜੋਤ ਹਿੱਚ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੰਦਾ ਤ ੇ ਸਮਾਹਜਕ ਹਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਿੀਆ 

ਿਮੇਸ਼ਾਾਂ ਅੱਗੇ ਿੀ ਅੱਗੇ ਿਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ । ਇਿ ਿੀ ਸੱਚ ਿੈ 

ਹਕ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕ ਚਲੇ,ਹਲਤਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ੀੜਤ ਹਿੱਸ ੇ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਕਮਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਬਰ ਕਾਰਨ 

ਅਸੰਤ ਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਮਾਨ ਨਾਲ਼ੋਂ  

ਬੀਹਤਆ ਸਮਾਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਭਾਿੇਂ ਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਤਮਾਨ 

ਹਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੀ ਹਿਕਰਾਲ ਸਮੱਹਸਆਿਾਾਂ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਿ ੰਦੀਆਾਂ 

ਿਨ । ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਸਤਯ ੱਗ, ਸ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਜਾਾਂ ਭਲਾ ਸਮਾਾਂ 

ਮੰਨ ਕੇ ਿੇਰਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ੈ। 

 

ਸਮਾਨਜਕ ਬੁਨਰਆਈਆਂ 

ਸਮਾਹਜਕ ਹਿਕਾਸ ਹਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਿਾਲਾ ਿਰ ਸਮਾਹਜਕ 

ਰ ਝਾਨ ਸਮਾਹਜਕ ਬ ਹਰਆਈ ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਿਰ ਸਮਾਹਜਕ 

ਬ ਹਰਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਈੋ ਹਪ੍ਛੋਕੜ ਿ ੰਦਾ ਿੈ। ਸਮਾਾਂ 

ਆਪ੍ਣੀ ਤੋਰ ਤ ਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਸਮਾਹਜਕ ਬ ਹਰਆਈ ਜੜਾਾਂ 

ਿਾਲੇ ਨਦੀਨ ਿਾਾਂਗ ਉਿੇਂ ਿੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਸਮਾਜ ਹਿਚ 

ਰਹਿਹਦਆਾਂ ਮਨ ੱ ਖ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਕਈ 

ਗਤੀਹਿਦੀਆਾਂ ਿੋਂਦ ਹਿਚ ਹਲਆਾਂਦੀਆਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਹਰਿਰਤਨ 

ਨਾਲ ਇਿਨਾਾਂ ਹਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਿੀ ਆਏ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ 

ਇਿ ਪ੍ਹਰਿਰਤਨ ਸਾਡੀਆਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਾਂ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ, 

ਤਾਾਂ ਇਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਿ 

ਸਮਾਜਕ ਕ ਰੀਤੀਆਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਘ ਣ ਿਾਾਂਗ 

ਖਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਨਾਾਂ ਕ ਰੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਹਜੱਲਤ 

ਹਿਚ ਬਿ ਤ ਬ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਫਸ ਚ ੱਕਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ 

ਬਿ ਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪ੍ਹਰਿਾਰਕ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਹਿਚ 

ਤਰੇੜਾਾਂ ਆ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਲੋਕਾਾਂ ਹਿੱਚ ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਿਿਸ ਿੱਧ 

ਰਿੀ ਿੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹਦਨੋ-ਹਦਨ ਿਧ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਆਪ੍ਹਣਆਾਂ ਿੱਥੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਬਜ ਰਗ ਦਾ 

ਘਰ ਹਿਚ ਮਾਣ-ਸਹਤਕਾਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਿੀ ਰਹਿ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਛੂਤ-ਛਾਤ,ਜਾਤ-ਪ੍ਾਤ,ਧਰਮ ਆਹਦ ਦੇ ਨਾਾਂਅ ਤੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ 

ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬਾਾਂ,ਿੋਟਲਾਾਂ ਿੱਲ ਰ ਝਾਨ ਿਧਣ 

ਨਾਲ ਬਦਫਹਿਲੀਆਾਂ ਿਧ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿਚ 

ਹਗਰਾਿਟ ਆ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਹਕਰਦਾਰ 

ਹਦਨੋ-ਹਦਨ ਹਗਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਦਨੋ-ਹਦਨ ਿਧਣ 

ਨਾਲ ਘਪ੍ਲੇਬਾਜੀ,ਘੋਟਾਲੇ ਿਧ ਰਿੇ ਿਨ। ਲੋਕਾਾਂ ਹਿਚ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਾਂਅ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਰਿੀ। ਇਿ 

ਕ ਰੀਤੀਆਾਂ ਿੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 

ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। 

 

1. ਿਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਸਾਰ 

ਅੱਜ ਿਰ ਪ੍ਾਸੇ ਨਹਸ਼ਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿੱਧ ਚ ੱਕਾ ਿੈ 

ਹਕ ਦੇਸ਼ ਹਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਸ਼ਆਾਂ ਦਾ ਿੀ ਬਲੋ ਬਾਲਾ ਿੈ। ਲੋਕ 

ਇਸ ਦੀ ਚ ਗੰਲ ਹਿਚ ਫੱਸ ਰਿੇ ਿਨ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਹਕਰਦਾਰ ਨਿੀ ਾਂ ਰਹਿ ਹਗਆ ਿੈ। ਨਿੀ ਾਂ ਪ੍ੀੜੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ 

ਅਹਜਿੀ ਲੱਗੀ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਚੋਰੀਆਾਂ,ਲ ੱਟਾਾਂ ਖੋਿਾਾਂ, ਕਤਲਾਾਂ ਨੰੂ 

ਜਨਮ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਬਾਿਰ 

ਸ ਰੱਹਖਅਤ ਨਰੀ ਾਂ ਅਖਿਾ ਸਕਦਾ। ਬਜਾਰਾਾਂ ਹਿਚ ਔਰਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਗਹਿਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲ ੱਟੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਕੀ ਲੜਕੇ, ਕੀ 

ਲੜਕੀਆਾਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਾਡਾ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਿਰਗ ਤਾਾਂ ਬ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪ੍ੇਟ ਹਿਚ ਆ 

ਚ ੱਕਾ ਿੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਾਨੀ ਨਹਸ਼ਆਾਂ ਹਿਚ ਪ੍ ੈਕੇ 

ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤ ਲੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਪ੍ੰਜਾਬ 

ਹਿਚ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ,ਪ੍ੋਸਤ ਜਾਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਿੀ 

ਆਦੀ ਸਨ ਪ੍ਰ ਅੱਜ ਤਾਾਂ ਿੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਸਮੈਕ, ਗਾਾਂਜਾ, 

ਿਸ਼ੀਸ਼, ਸ ਲ਼ਫਾ, ਸ਼ਰਾਬ,ਕੋਕੀਨ, ਮੈਂਡਹਰਕਸ, ਐਲੱ.ਐਸ.ਈ.ਤੇ 

ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਕੈਪ੍ਸੂਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਮੰਡੀ ਹਿਚ ਆ ਚ ੱਕੇ ਿਨ। ਬਿ ੱਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਤਾਾਂ ਨਸ਼ ੇ

ਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਿਪ੍ਾਰ ਿੀ ਬਣਾ ਹਲਆ ਿੈ। ਬਜਾਰ 

ਹਿਚ ਇਿ ਨਸ਼ੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹਿਕ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤੇ 

ਕਾਲਜਾਾਂ ਦੇ ਿੋਸਟਲਾਾਂ ਹਿੱਚ ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਹਿਕਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਿ ੋ

ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਗ ੰਡੇ ਹਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ 

ਹਿਹਦਅਕ ਅਦਾਹਰਆਾਂ ਦੇ ਪ੍੍ਬੰਧਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਾਂ 

ਿੀ ਬੱਹਚਆਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਾ ਿੇਚ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਨਸ਼ੇ ਬਾਿਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਤੋਂ ਮੰਗਿਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਹਨਸਤਾਨ ਿਰਗੇ ਦੇਸ਼ 

ਹਿਚ ਤਾਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਸ਼ੇ ਮਨ ੱ ਖ 

ਦ ਆਰਾ ਸਿੇੜੀ ਗਈ ਮੌਤ ਿੈ। ਇਿ ਮੌਤ ਹਜਥੱੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥ ੇ

ਤੇ ਕਲੰਕ ਿੈ, ਉਥੱੇ ਨਸ਼ਈ ਹਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਹਰਿਾਰ 

ਨੰੂ ਿੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮ ਸੀਬਤਾਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਹਜਿੀ 

ਹਭਅੰਕਰ ਤੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਿਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ ਦਾਗਰ ਚਾਾਂਦੀ ਦੀਆਾਂ 

ਚੰਦ ਹਛੱਲੜਾ ਖਾਤਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਪ੍ਆਹਲਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਹਨਧੜਕ ਿੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਨਸ਼ਈ ਹਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਹਜਦਗੀ ਹਜਊਾਂਦੇ ਿੋਏ ਿੀ ਮਇੋਆਾਂ ਬਰਾਬਰ ਿੈ ਹਕਉਾਂਹਕ ਨਸ਼ਾ 

ਸਰੀਰ ਹਿਚ ਹਿਕਾਰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਸਿਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ 

ਿੈ, ਧਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਦਮਾਗੀ ਸੰਤ ਲਨ ਗ ਆ 

ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਿੱਸਦਾ ਿੱਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖ 

ਸੱਜਣਾਾਂ ਹਮੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬ ਰੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਦਾ 

ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਨਹਸ਼ਆਾਂ ਦਾ ਿਧ ਹਰਿਾ 

ਪ੍ਰਕੋਪ੍ ਿੀ ਅਨੈਹਤਕ ਗਤੀਹਿਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਹਿਚ ਸਿਾਈ 

ਿ ੰਦਾ ਿੈ। ਨਹਸ਼ਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ 

ਨੌਜਿਾਨ ਜ ਰਮ ਦੀ ਦ ਨੀਆਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦ ੇ

ਿਨ। ਮੈਹਰਜ ਪ੍ੈਹਲਸੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਿਰਤਾਰੇ ਨੰੂ 

ਿਧਾਉਣ ਹਿਚ ਿੱਡੀ ਭੂਹਮਕਾ ਹਨਭਾਈ ਿੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 

ਖ ੱਲੇ੍ਆਮਾਂ ਿਰਤੋ ਿੋ ਿੀਰ ਿੈ ਅਤੇ ਆਮ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮ ੰਡੇ 

ਿੀ ਕੋਲਡ ਡਹਰੰਕਸ ਹਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਾ ਕੇ ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਰਾਿ ਤ ਰ 

ਪ੍ਏ ਿਨ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਜਿੇ ਗੀਤਾਾਂ ’ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ ੇ ਹਿਚ 

ਲੋਕ ਨਾਚੀਆਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੋ ਿੋ ਨੱਚਦੇ ਿਨ।  

 

2. ਪ੍ੱਛਮੀ ਂਸਮਾਜ ਵੱਲ ਆਕਰਿਿ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਕਾਲਜਾਾਂ ਹਿਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਾਂ ਪ੍ੜਨ ਲਈ 

ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਪ੍ੜਾਈ ਿੱਲੋਂ  ਿਟ ਕੇ 

ਸ਼ਰਾਰਤਾਾਂ  ,ਘ ੰਮਣ ਹਫਰਨ ਿੱਲ ਹਜਆਦਾ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਾਂ ਿਸਤੂਆਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ 
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ਸਮਝਦੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਿ ਦਹੂਜਆਾਂ ਹਿਚ ਆਪ੍ਣੀ ਟੌਿਰ ਬਣਾ 

ਸਕਣ। ਪ੍ੱਛਮੀ ਸੱਹਭਅਤਾ ਦੇ ਭਾਰ ੂ ਿੇਣ ਨਾਲ ਨੰਗੇਜ਼ , 

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ , ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਹਿਰਾਹਿਆਾਂ  ,ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਾਂ ਨੰੂ ਬੱਲ 

ਹਮਹਲਆ ਿੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮ ,ਹਿਰਸਾ ,ਇਖਲਾਕ ਭ ੱਲ 

ਚ ੱਕੇ ਿਾਾਂ। ਿੋਟਲਾਾਂ,ਬਾਰਾਾਂ ,ਕਲੱਬਾਾਂ ਹਿਚ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ 

ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਿਨਾਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿੇ ਿਨ ,

ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਲਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਹਿਸਥਾਰ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਈ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਹਰਿਾ। ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਹਚਆਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ੍ ਿੀ 

ਪ੍ੱਛਮੀ ਾਂ ਪ੍ਿਰਾਿਾ ਪ੍ਾਉਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਪ੍ੱਛਮੀ ਾਂ ਸਮਾਜ 

ਹਿੱਚ ਜ ੋਗ ੱਣ ਸਨ ਉਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਹਚਆਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੂੰ  

ਕਰਿਾਉਣਾ ਤਾਾਂ ਭ ੱਲ ਿੀ ਗਏ ਿਾਾਂ। ਇਸ ਬਦਲਾਿ ਹਪ੍ੱਛੇ 

ਫੈਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀਆ ਦਾ ਬਿ ਤ ਿੱਡਾ ਿੱਥ ਿ।ੈ ਉਿ ਹਨੱਤ ਨਿੇਂ 

ਹਡਜਾਈਨ ਹਤਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਚ ਭੇਜਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੋਅਰਮੂਾਾਂ ਹਿਚ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬ ੱਤਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ 

ਹਖੱਚਦੇ ਿਨ। ਹਫਲਮਾਾਂ, ਟੀ .ਿੀ .ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ੂ ਹਜਿੇ ਗੀਤਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਿੀਡੀ  ਕੈਸਟਾਾਂ ਹਿਚ ਨੰਗੇਜ਼-ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀ 

ਜਾਾ ਰਿੀ ਿ।ੈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਭਾਰ ੂ ਿੋ ਚ ੱਕੀ ਿ ੈ ਹਕ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਰ ਨੈਹਤਕ ਹਨਯਮ ਨੰੂ ਉਲੰਹਘਆ ਜਾ ਹਰਿਾ 

ਿੈ। ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਹਿੱਖ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਜਗਤ 

ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਿੱਲ ਨੰੂ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਫਲਮਾਾਂ ਦੇ ਦੀਿਾਨੇ 

ਨੌਜਿਾਨ, ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾਿਾਾਂ ਦੀ ਭਰਮ -ਯ ਕਤ ਚਕਾਚਕਧ 

ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭ ਲੇਖਾ ਹਸਰਜ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। ਉਿ 

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਆਧ ਹਨਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਿਚ ਅਹਜਿ ੇ

ਰਾਿ ਤ ਰ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਅਨੈਹਤਕ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਹਸਲਹਸਲਾ ਸ਼ ਰ ੂਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

3. ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਵਚ ਦਰਜਾ 

ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਾਹਜਕ ਸਹਥਤੀ ਅਜੇ ਬਿ ਤੀ ਸ ਧਰੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

ਦਾਜ-ਦਰੇਜ ਦੀਆਾਂ ਿਧਦੀਆਾਂ ਮੰਗਾਾਂ ਕਾਰਨ ਧੀਆਾਂ ਿਾਹਲਆਾਂ 

ਦੀ ਨੀ ਾਂਦ ਿਰਾਮ ਿ ੰਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਹਰਿਾਹਰਕ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਹਿਚ ਤਣਾਉ 

ਿਧ ਰਿੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਆਿ ਤਾ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਹਿਚ ਦਾਜ ਦੀਆਾਂ 

ਮੰਗਾਾਂ ਭਾਰ ੂਿੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ ਤਦ ਹਿਆਿ ਤਾ ਖ ਸ਼ੀਆਾਂ ਔਰਤ 

ਦੀ ਝੋਲੀ ਹਿਚ ਹਕਿੇਂ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਕੀ 

ਹਿਹਦਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰ 

ਹਦੱਤਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਪ੍ ਰਖਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਹਕਸੇ ਗੱਲੋਂ  ਹਪ੍ੱਛੇ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ। 

ਹਫਰ ਿੀ ਪ੍ ਰਖ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ 

ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਹਿਚ ਹਨਘਾਰ ਦਾ 

ਕੋਈ ਿੱਦ -ਬੰਨਾ ਨਿੀ ਾਂ ਹਰਿਾ । ਹਰਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੀਿੇਂ ਿ ੋਗਏ ਿਨ 

ਹਕ ਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਿੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਿੈ। ਹਨਿਾਇਤ ਦ ਖਦਾਈ ਿਰਤਾਰਾ ਿ ੈਹਕ ਔਰਤਾਾਂ ਘਰੋਂ 

ਬਾਿਰ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਹਦਿਾਰੀ ਹਿਚ ਿੀ ਿਿਸ 

 ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ । ਇਿ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਿ ੈ

ਹਕ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 

ਦੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਹਨੱਤ ਹਦਨ ਮਰਦ ਦੀ ਿੈਿਾਨੀਅਤ ਦ ਆਰਾ 

ਹਿੰਨ੍ੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ।  

4. ਿੋਿਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਗਲਤ ਰੋਲ 

ਹਜਿੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿਚ ਹਿਕਣ ਿਾਲੀ ਿਰ ਿਸਤੂ ਨੰੂ ਆਕਰਹਸ਼ਕ 

ਰੈਪ੍ਰ ਹਿਚ ਸਜਾ ਕੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਨੰੂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, 

ਹਬਲਕ ਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਿੀ ਿਸਤਾਾਂ ਦੀ 

ਇਸ਼ਹਤਿਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇ ਟੀ.ਿੀ. ਸੀਰੀਅਲਾਾਂ ਹਿਚ ਸਜਾ 

ਹਸ਼ੰਗਾਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਕ ਿਸਤੂ ਿਾਾਂਗ ਪ੍ਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਅਜੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲ ੱਟੇ ਗਏ, ਹਕਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਾਂ 

ਿੀਡੀ  ਕੈਸਟਾਾਂ ਹਿਚ ਮਾਡਲ ਕ ੜੀਆਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਨਗਨ 

ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਿਾਹਨਤ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ 

ਹਮੱਟੀ ਪ੍ਲੀਤ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਟੀ.ਿੀ. ਚੈਨਲਾਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਾਂਦੇ ਬਿ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲਾਾਂ ਹਿਚ ਹਿਆਿ-ਬਾਿਰ ੇ ਸਰੀਰਕ 

ਸਬੰਧਾਾਂ ਦ ਆਲੇ ਿੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਘ ੰਮਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਕੋਈ ਮਰਦ ਪ੍ਾਤਰ ਦਜੂੇ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਹਰਿਾ 

ਿੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਤੀ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਹਕਸ ੇਿੋਰ ਮਰਦ 

ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣ ਰਿੀ ਿੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਹਿਚ ਬੈਠੇ ਇਿ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਾਂ ਘੱਟ ਿੀ ਕਰਦ ੇਹਦਖਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ਼ਕ 

ਫਰਮਾਉਾਂਦ ੇਿਧੱ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦ ੇਿਨ। ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ, ਲਾਲਚ, 

ਸਿਾਰਥ ਤੇ ਇਕ ਦਜੂੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਚਲੂ ਦ ਆਲੇ ਘ ੰਮਦੇ ਇਿ ਸੀਰੀਅਲ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਕੀ 

ਸ ਨੇਿਾ ਹਦੰਦ ੇ ਿਨ, ਇਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। 

ਅਜੋਕੀਆਾਂ ਹਫਲਮਾਾਂ ਿੀ ਬਿ ਤ ਿੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਰਾਿ ਤ ਰੀਆਾਂ 

ਿੋਈਆਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ ਹਜਿੇਂ ਇੱਕੋ ਿੀ ਘਸੀ-

ਹਪ੍ੱਟੀ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਿਾਰ ਿਾਰ ਦ ਿਰਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਸਭ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਨੌਜਿਾਨ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ’ਤੇ ਬਰਾ ਅਸਰ ਪ੍ੈਣਾ 

ਸ ਭਾਹਿਕ ਿੈ। 

 

5. ਗਰੀਬੀ,ਅੰਿਪ੍ੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮ 

ਗਰੀਬੀ ਬਿ ਤ ਿੱਡਾ ਸਰਾਪ੍ ਿ।ੈ ਕਰੋੜਾਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਿੀ ਜੀਿਨ 

ਦੀਆਾਂ ਮ ੱਢਲੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਿੇ, ਭ ੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜੀਿਨ 

ਿੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿਨ। ਪ੍ੇਟ ਦੀ ਭ ੱਖ ਦੀਆਾਂ ਸਤਾਈਆਾਂ 

ਅਹਜਿੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ/ਮ ਹਟਆਰਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਹਿਚ ਰੰਗੀਨ ਸ ਪ੍ਨੇ 

ਸਜਾਈ, ਸਭ ਨੈਹਤਕ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੰੂ ਹਛੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ 

ਹਜਸਮ-ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ੀ ਗਲੀ ਦੇ ਰਾਿ ਪ੍ੈ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹਿੱਹਸਆਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਿੀ ਨੌਜਿਾਨ ਮ ੰਡੇ 

ਕ ੜੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿੀ ਖ ੱਲ੍-ਖੇਡ ਦੀਆਾਂ ਖਬਰਾਾਂ 

ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ ਰਖੀਆਾਂ ਬਣਦੀਆਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਡੇਰ ੇ

ਹਿੱਚ ਿੋ ਰਿ ੇਕਾਾਂਡਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿ ੈ ਹਕ 

ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹਿਚ ਅਨੈਹਤਕ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤ ੇ

ਜਾ ਰਿ ੇ ਿਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਬ ਰਕਾ ਪ੍ਾ ਕੇ ਅਹਜਿੇ ਅਖਾਉਤੀ 

ਸਾਧ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ 

ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ ਨਾਲ ਹਖਲਿਾੜ ਕਰ ਰਿ ੇ

ਿਨ, ਇਿ ਪ੍ੜ੍ ਸ ਣ ਕੇ ਕਬੰਣੀ ਹਛੜਦੀ ਿੈ। ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਮ ਹਟਆਰਾਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਾਂ ਡੇਹਰਆਾਂ ਹਿਚ ਅਣਮਨ ੱ ਖੀ ਿਰਤਾਉ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਿੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕਿਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਅੰਨ੍ੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਅੱਖਾਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾ ਪ੍ਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਤਾ ਨਿੀ ਾਂ 
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ਹਕਿੜੀ ਮਜਬਰੂੀ ਹਿਚ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜਿਾਨ ਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਡੇਰ ੇਦੇ 

ਿਿਾਲੇ ਕਰ ਆਉਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਭ ੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਹਕਸ 

ਿੱਦ ਤੱਕ ਨੀਿਾਾਂ ਹਗਰਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। ਅਖਤੌੀ 

ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਹੜਆਾਂ ਹਿਚ ਅਕਸਰ ਿੀ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ ਦਾ 

ਿ ੰਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਕਾਮ ਿਾਸ਼ਨਾ ਹਿਚ ਅੰਨੇ੍ ਿਏੋ, ਿਸਦੇ ਰਸਦੇ 

ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਉਜਾੜ ਲੈਂਦੇ ਿਨ ਤ ੇਆਪ੍ ਿੀ ਉਜੱੜ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਦਜੂੀ ਔਰਤ ਜਾਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਿਚ, ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਹਚੱਟਾ ਿੋ 

ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਦੀ ਹਮੱਟੀ ਪ੍ਲੀਤ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਰਾਿ 

ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਦਾ ਿਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਾਿਾ ਿੱਢਣ 

ਲਈ ਸ ਪ੍ਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 

ਿਧ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਲਾਲਚ, ਸਿਾਰਥ ਤ ੇਿਿਸ ਹਿਚ ਅੰਨੇ੍ ਿਏੋ 

ਲੋਕ ਇਿ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਸੋਚਦ ੇ ਹਕ ਸੱਚ ਨੇ ਇਕ ਹਦਨ ਸਾਿਮਣੇ 

ਆ ਿੀ ਜਾਣਾ ਿੈ ਤੇ ਹਫਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ਼੍ ਦੀ ਿਿਾ ਖਾਣੀ 

ਪ੍ੈਣੀ ਿੈ। ਇਸ਼ਕ-ਮ ਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹਜਿੇ ਹਕੱਸ ੇਇਕ ਨਾਾਂ ਇਕ ਹਦਨ 

ਪ੍ਰਗਟ ਿੋ ਿੀ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿੇ ਮਾਮਹਲਆਾਂ ਹਿਚ ਕਈ ਿਾਰ 

ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਿੈ। 

 

6. ਿਵੀ ਂਤਕਿੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ 

ਅਜੋਕ ੇਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਾਂ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਮ ਬਾਇਲ, ਕੰਹਪ੍ਊਟਰ ਤੇ 

ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਦੀ ਅੰਨੇ੍ਿਾਿ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਿਰਤੋਂ ਨੇ ਿੀ 

ਅਸਮਾਹਜਕ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਹਿਚ ਆਪ੍ਣੀ ਭੂਹਮਕਾ 

ਹਨਭਾਈ ਿੈ। ਨੌਜਿਾਨ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਗਲਪ੍ਨ 

ਦੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਦੀਿਾਨੀ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਿ ਅਨੈਹਤਕ ਕੰਮਾਾਂ 

ਤੇ ਜ ਰਮ ਦੀ ਦ ਨੀਆਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਹਿਚ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿੀ ਾਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ੱ ਖੀ ਸਮਝ ਿੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ 

ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤ ੇਸਮਾਜ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 

ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਹਨਰੰਤਰ ਬਦਲ ਰਿ ੇਸਮੇਂ ਹਿਚ ਿੀ ਮਨ ੱ ਖ 

ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਿ 

ਪ੍ੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

 

7. ਸਮਾਜੀਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 

ਹਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਹਿੱਚ ਮਨ ੱ ਖੀ ਹਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ 

ਟ ੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹਿਚਾਰਨਾ ਬਿ ਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ। ਇਿ 

ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਕਿੜੇ ਕਾਰਨ ਿਨ ਹਜਸ ਕਰਕੇ 

ਿਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦਾ ਮਨ ੱ ਖ ਕ ਦਰਤ, ਸਮਾਜ, ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ 

ਅਤੇ ਪ੍ਹਰਿਾਰ ਤੋਂ ਟ ੱਟਦਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਾਂ ਇਿ ਿ ੈ

ਹਕ ਮਨ ੱ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨਾਲੋਂ  ਿੀ ਟ ੱਟ ਕ ੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ 

ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ੱ ਖ ਉਦਾਸੀ ਅਤ ੇ

ਹਨਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਹਿੱਚ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਕਰ ਚ ੱਕਾ ਿੈ। ਕ ਝ 

ਹਚੰਤਕਾਾਂ ਨੇ ਤਾਾਂ ਬਿ ਤ ਸਮਾਾਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਸੀ 

ਹਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਜੱਥੇ ਿੀ ਿੋਂਦ ਹਿੱਚ ਆਈ ਿੈ ਉਥੱੇ ਿੀ ਇਸ 

ਨੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਿ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ 

ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਨ ੱ ਖ ਨੰੂ ਕ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਤੇ-

ਨਾਹਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤੰਦਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਿੱਡਾ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਮਾਜ ਦਾ 

ਇੱਕ-ਪ੍ਾਸੜ ਹਿਕਾਸ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਹਿਕਾਸ ਆਮ 

ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਬਲਹਕ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕ ਝ ਕ  ਿਰਗਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ 

ਿੈ। ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਹਿਕਾਸ ਨੰੂ ਹਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੜ, 

ਲੰਗੜਾ ਅਤੇ ਅਸਾਿਾਾਂ ਿੀ ਹਕਿਾ ਿੈ। ਹਜਉਾਂ ਹਜਉਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ੱਖ ਤੋਂ ਹਿਕਾਸ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਤਉਾਂ ਹਤਉਾਂ ਮਨ ੱ ਖੀ 

ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਦਾ ਹਨਘਾਰ ਤੇਜ਼ ਿ ੰਦਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਾਰਨ 

ਮਨ ੱ ਖ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਨੈਹਤਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਾਂ 

ਕੀਮਤਾਾਂ ਖ਼ਤਮ ਿ ੰਦੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਮਨ ੱ ਖੀ ਹਚਿਹਰਆਾਂ 

ਤੋਂ ਖ਼ ਸ਼ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਾਂ ’ਚੋਂ ਿਹਰਆਲੀ ਿੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਿਰਤਾਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਰ ੂਿੈ ਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਿ ਜੰਤੂ 

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਪ੍ੌਹਦਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਕਸਮਾਾਂ ਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਿੋ ਰਿੀਆਾਂ 

ਿਨ। ਇਸ ਨੇ ਕ ਦਰਤੀ ਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿੀ ਪ੍ਰਦਹੂਸ਼ਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ 

ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਹਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਬਮਾਰੀ 

ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਿਾਸਾ ਅਤ ੇ

ਆਨੰਦ ਗ ਆਚ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

 

8. ਨਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਿਾਂ ਹੋਣੀ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਿੇਖਣ ਹਿਚ ਆਇਆ ਿੈ ਹਕ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ 

ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਾਦਾਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਕਾਾਂ ਤੋਂ ਤਾਾਂ 

ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਜਾਣੂੰ  ਿਨ ਪ੍ਰ ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਿੇ ਫਰਜਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿੀ ਾਂ। ਹਕਤੇ ਨਾ ਹਕਤੇ ਉਿ ਇਿ ਭ ੱਲਦੇ ਿਨ ਹਕ 

ਹਮਿਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੀ ਫੱਲ ਹਮਲਦੇ ਿਨ। ਹਕਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ 

ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪ੍ ਹਮਸਾਲ ਬਣਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਮਨ ੱ ਖ 

ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਰ ਚੀਆਾਂ ਨੇ ਮਨ ੱ ਖ ਨੰੂ ਮਨ ੱ ਖ ਨਿੀ ਾਂ ਰਹਿਣ 

ਹਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ ਆਲ ਪ੍ੈਦਾ ਿ ੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਆਦਰਸ਼ 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨ ੱ ਖ 

ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਹਕਿੇਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿਿੋੇਗਾ। ਮਨ ੱ ਖ, ਮਨ ੱ ਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 

ਸਮਰਹਪ੍ਤ ਕਦੋਂ ਿੋਿੇਗਾ, ਆਪ੍ਣੀ ਦਰੂਹਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਲੀ ਸਮਝ ਤੋਂ 

ਹਕਿੜੇ ਿੇਲੇ ਕੰਮ ਲਿੇਗਾ। ਖ਼ਪ੍ਤਿਾਦ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀਆਾਂ ਘ ੰਮਣ 

ਘੇਰੀਆਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਰ ਹਕਿੇਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਮਨ ੱ ਖ 

ਅੰਦਰਲੇ ਿਨੇਹਰਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹਦਮਾਗ ਕਦੋਂ 

ਿੋਿੇਗਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਆਿਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਬ ਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ 

ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਗਹਰਕ ਿੋਣ ਦੇ 

ਨਾਤੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਾਅਦੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਤ ਹਤਆਗ 

ਕੇ ਹਨਰਲੇਪ੍ਤਾ ਦੀ ਮੰਹਜ਼ਲ ਿੱਲ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਧੇਗਾ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲ ਹਨਰੰਤਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ 

ਮ ਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਹਰਤ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਹਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ 

ਸ ਆਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 

ਿਸਤਾਾਂ ਆਪ੍ ਘੜਦਾ ਤੇ ਹਸਰਜਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ 

ਿਧੇਰੇ ਜ ੜ ਹਗਆ ਿ,ੈ ਜਦੋਂ ਹਕ ਹਜਸ ਕ ਦਰਤ ਨੇ ਮਨ ੱ ਖ ਨੰੂ 

ਹਸਰਹਜਆ, ਘਹੜਆ ਤੇ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਭ ਲਾਉ ਾਂਦਾ 

ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖ ਕੋਲੋਂ  ਜੀਿਨ ਦੀ ਕਸਿੱਟੀ ਗ ਆਚ ਰਿੀ 

ਿੈ। ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਿੇਕ, ਸੰਿੇਦਨਾ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਖ਼ਤਮ ਿੋ 

ਰਿੇ ਿਨ। ਕਹਮਊਹਨਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਿੱਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ ਹਕ 

ਪ੍ੂੰਜੀਿਾਦੀ ਿਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ ਨੇਕ ਲਗਨ, ਮਨ ੱ ਖੀ 
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ਦਲੇਰੀ, ਮਨ ੱ ਖੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨ ੱ ਖੀ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਹਨੱਜੀ 

ਸ ਆਰਥ ਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਾਣੀਆਾਂ ਹਿੱਚ ਡੋਬ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖ 

ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਾਹਜਕ ਭੂਹਮਕਾ ਤੋਂ ਦਰੂ ਿ ੰਦਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪ੍ ਸ਼ਟੀ 

ਿਜੋਂ ਅਹਧਆਪ੍ਕ, ਡਾਕਟਰ, ਿਕੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਹਮਕ 

ਕਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮਨ ੱ ਖ ਆਪ੍ਣਾ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਕਰਤੱਿ ਭ ਲਦੇ 

ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਕ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਾਂਝਾਾਂ ਟ ੱਟਦੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਹਿਕਾਸ ਦੇ 

ਭਰਮ ਹਿੱਚ ਮਨ ੱ ਖ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਤਰਪ੍ਤ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਹਜਉਾਂ 

ਹਰਿਾ ਿੈ। ਿਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ ਸ਼ੱਕ 

ਿੱਧਣ ਲੱਗ ਪ੍ਏ ਿਨ। ਮਨ ੱ ਖ ਸਮਾਹਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ 

ਿੋਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਟ ੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਹਿੱਚੋਂ ਗ ਜ਼ਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਨੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਨੰੂ 

ਤਣਾ ਗਰਸਤ ਬਣਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਿਰ ਖ਼ੇਤਰ ਹਿੱਚ 

ਮ ਨਾਫ਼ਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਰਤੀ ਭਾਰ ੂਿੋ ਗਈ ਿੈ। 

 

9. ਆਧੁਨਿਕਤਾ 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਕਦ ੇ ਇੱਕੋ ਹਜਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਬਦੀਲੀ 

ਕ ਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਿੈ। ਪ੍ ਰਾਣੇ ਤੇ ਿੇਲਾ ਿੰਢਾ ਚ ੱਕੇ ਪ੍ੱਤੇ ਝੜਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ ਤੇ ਨਿੀਆਾਂ ਕਰੂੰਬਲਾਾਂ ਫ ੱਟਦੀਆਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਾਂ 

ਿਨ। ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਹਿਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਜਿਾ 

ਪ੍ਹਰਿਰਤਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੀ ਿੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ੱ ਖੀ 

ਜੀਿਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਿਰ ਪ੍ਹਿਲੂ ਹਿਚ ਬਦਲਾਅ ਿੋਣਾ ਸ ਭਾਹਿਕ 

ਿਰਤਾਰਾ ਿੈ। ਹਸੱਹਖਆ, ਸਮਾਹਜਕ ਚੇਤਨਾ, ਹਿਹਗਆਨਕ ਤੇ 

ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀਆਾਂ ਸੋਚਾਾਂ, ਖਾਣ-

ਪ੍ੀਣ, ਪ੍ਹਿਰਾਿਾ ਤੇ ਜੀਿਨ-ਜਾਚ ਹਿਚ ਿਡੇੱ ਪ੍ਹਰਿਰਤਨ ਆ 

ਚ ੱਕੇ ਿਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿੇ ਿਨ। ਮਨ ੱ ਖੀ ਸੂਝ ਨੇ 

ਹਿਹਗਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਿਚ ਅਹਜਿੀਆਾਂ ਖੋਜਾਾਂ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਦੀ ਤੋਰ ਬਿ ਤ ਿੀ ਬਦਲ 

ਗਈ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਸ ਖਾਿਾਾਂ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਅਨੇਕਾਾਂ ਸ ਖ-ਸਿਲੂਤਾਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਾਂ ਿਨ ਤੇ 

ਅਜੋਕਾ ਮਨ ੱ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ‘ਮਾਡਰਨ’ ਕਿਾ ਕੇ ਫ ੱਹਲਆ 

ਨਿੀ ਾਂ ਸਮਾ ਹਰਿਾ। ਿਾਲਾਾਂਹਕ ਇਿ ਅਖਾਉਤੀ ਆਧ ਹਨਕਤਾ 

ਮਨ ੱ ਖ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ ੈਰਿੀ ਿੈ ਤੇ ਮਨ ੱ ਖ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਦੇ ਅਣਹਕਆਸੇ ਸੰਕਟਾਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪ੍ੈ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਕ ਝ 

ਗੱਲਾਾਂ ਹਿਚ ਅਸੀ ਾਂ ਇੰਨੇ ਆਧ ਹਨਕ ਿੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਮਾਜ ਦ ਆਰਾ ਹਸਰਜੇ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਹਛੱਕੇ ’ਤੇ 

ਟੰਗ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਹਿਚ ਅਨੈਹਤਕ ਹਿਿਿਾਰ ਿਾਲੀਆਾਂ 

ਖਬਰਾਾਂ ਇੰਨੀ ਾਂ ਿੱਡੀ ਹਗਣਤੀ ਹਿਚ ਛਪ੍ਦੀਆਾਂ ਿਨ ਹਕ ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੇਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਿੀ ਨੈਹਤਕ ਕਦਰਾਾਂ-

ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਹਗਆ ਿੋਿੇ। ਕੋਈ ਹਦਨ 

ਅਹਜਿਾ ਨਿੀ ਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹਜਸ ਹਦਨ ਦੇਿ-ਿਪ੍ਾਰ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਾਂ 

ਖਬਰਾਾਂ, ਫੋਟੋਆਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਹਿਚ ਨਾ ਛਪ੍ਦੀਆਾਂ 

ਿੋਣ। ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਧਦੰੇ ਦੀ ਆੜ ਹਿਚ ਅਹਜਿੇ ਅਨੈਹਤਕ 

ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਹਕਸੇ ਨੰੂ 

ਿਰਗਲਾ ਕੇ, ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਾਂ ਦੇ 

ਭੰਿਰ ਹਿਚ ਭਟਕਦਾ ਇਸ ਅੰਨ੍ੀ ਗਲੀ ਦਾ ਰਾਿੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ 

ਿੈ। ਇਕ ਿਾਰ ਫਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਜਿੇ ਕੰਮਾਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਬਾਿਰ 

ਹਨਕਲਣਾ ਬੇਿੱਦ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਪ੍ਹਿਲ ਿੱਡੇ 

ਿੱਡੇ ਸਹਿਰਾਾਂ ਹਿਚ ਿਾਪ੍ਰਦੀਆਾਂ ਅਹਜਿੀਆਾਂ ਖਬਰਾਾਂ ਪ੍ੜ੍ਨ 

ਸ ਣਨ ਨੰੂ ਹਮਲਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਿ ਣ ਤਾਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬ ੇ

ਤੇ ਹਪ੍ੰਡ ਿੀ ਇਸ ਹਬਮਾਰੀ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਗਏ 

ਿਨ। ਔਰਤਾਾਂ, ਮ ਹਟਆਰਾਾਂ ਦਾ ਅਹਜਿੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਧੰਹਦਆਾਂ 

ਹਿਚ, ਹਕਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਿੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਿੱਡੀ ਹਚੰਤਾ ਦਾ ਹਿਸ਼ਾ 

ਿੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਹਕਸੇ ਲਾਲਚ-ਿੱਸ 

ਿਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਹਕਸੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ 

ਆਰਹਥਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਾਸੇ ਤ ਰਨਾ 

ਹਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੀ ਿਾਜਬ ਨਿੀ ਾਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿ ਤੀ ਿਾਰ 

ਦੇਖਣ ਹਿਚ ਆਇਆ ਿੈ ਹਕ ਹਿਆਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਿਚ 

ਬੱਝੇ ਤੇ ਹਨੱਹਕਆਾਂ ਹਨਆਣੇ ਿਾਲੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਾਂ ਿੀ ਅਹਜਿੇ 

ਰਾਿ ਤ ਰ ਕੇ ਪ੍ਹਰਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ੍ ਕਰ 

ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਿਰੋ ਤਾਾਂ ਿੋਰ ਟੀ.ਿੀ. ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਚਰ ਨੇ 

ਮਨ ੱ ਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸ ਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਿ 

ਲਈ ਿੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੱਹਭਆਚਾਰ ਦੀਆਾਂ ਬ ਹਨਆਦਾਾਂ ਹਤੜਕ ਤੇ 

ਹਥੜਕ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਮਨ ੱ ਖ ਦਾ ਸਿੈਮਾਣ ਖ਼ਤਮ ਿ ੰਦਾ ਜਾ 

ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਨੇਕਾਾਂ ਹਕੱਹਤਆਾਂ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਅੰਦਰੋਂ 

ਪ੍ਹਿੱਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਅੰਦਰੋਂ 

ਚੰਹਗਆਈਆਾਂ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਘਟਦੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਸਮਾਹਜਕ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਹਦਖਾਿਾ ਅਤੇ ਬਾਿਰਮ ੱਖਤਾ ਿੱਲ 

ਉਲਾਰ ਿਨ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮਿਾਨਤਾ ਅਤੇ 

ਭਹਿੱਖਮ ੱਖੀ ਮਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਭ ੱਲ ਗਈਆਾਂ ਿਨ। ਹਗਆਨਿਾਨ 

ਲੋਕ ਸੱਚੇ-ਸ ੱਚ ੇ ਿੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਹਿੱਚ ਹਜਉਾਂ ਰਿੇ ਿਨ। ਆਮ 

ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਹਿੱਚ ਪ੍ਰੋਏ ਿੋਏ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ। 

 

ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਵ 

 ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਨ ੱ ਖ ਨੰੂ ਬਾਿਰੀ ਅਤੇ 

ਆਾਂਤਹਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ। ਜੇ ਮਨ ੱ ਖ ਮਾਨਹਸਕ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਹਠਤ ਿੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ 

ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬ ਹਨਆਦੀ ਿੱਕ ਖ ਰਦੇ ਿੀ 

ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ ੱ ਖ ਸਮਾਹਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਿੋਿੇਗਾ ਅਤੇ 

ਮਾਨਹਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਖਰਾ  ਹਿੱਚ ਿੋਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਿੀ ਸਮਾਹਜਕ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਧੀਆ ਭੂਹਮਕਾ ਨਿੀ ਾਂ ਹਨਭਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 

ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ ਅਦੰਰਨੂੀ ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਣੋਾ 

ਬਿ ਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ। ਿਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਹਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੰੂ  ਅਹਜਿ ੇ

ਆਗੂਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਿਣੋ, 

ਮਨ ੱ ਖਤਾ ਨੰੂ ਸੰਤਾਪ੍ ਹਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਬਚਨਬੱਧ 

ਿੋਣ। ਿਕੀਕਤ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 

ਖ਼ ਦ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਹਿੱਚ ਫਸੇ ਿਏੋ ਿਨ। ਹਿਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ 

ਅਤੇ ਹਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ’ਚ ਨਿੇਂ ਮਾਰਗ ਤਲਾਸ਼ਣੇ 

ਮ ਸ਼ਕਲ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਲੋਕ ਸਮੱਹਸਆਿਾਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਿਨ 

ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸੂਰਜਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਲੋਕ ਆਗੂ 

ਕਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਜੇ ਰ ੱਖਾਾਂ ਿਰਗੇ ਹਿਸ਼ਾਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਏ ਹਜੱਥੋਂ ਛਾਾਂ 

ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੋਿੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਿੋਿੇ ਤੇ ਨਿੀ ਾਂ 
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ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿਿੋੇ। ਹਚੰਤਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਿਾਿਤਾਾਂ 

ਸੱਚ ਜਾਪ੍ਦੀਆਾਂ ਿਨ ਹਕ ਪ੍ ਜਾਰੀ, ਕਿੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, 

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਿਕੀਲ ਆਹਦ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਿਾਲੀਆਾਂ 

ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਬਣ ਗਏ ਿਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਹਰਿਾਰਕ 

ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਨੰੂ ਹਸਰਫ਼ ਤੇ ਹਸਰਫ਼ ਪ੍ੂੰਜੀਿਾਦੀ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਤਕ 

ਸੀਮਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। 

ਸਮਾਹਜਕ ਢਾਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਿਆਕ ਲ ਿੋਇਆ ਮਨ ੱ ਖ ਦਿੰਦਮਈ ਦੀ 

ਿਾਲਤ ਹਿੱਚ ਹਜਉਾਂ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ ਉਸ ਦ ੇ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਟ ੱਟ ਰਿੇ 

ਿਨ। ਇਸ ਸਹਥਤੀ ’ਚ ਮਨ ੱ ਖ ਮਾਨਹਸਕ ਰਾਿਤ ਿੀ ਚਾਿ ੰਦਾ 

ਿੈ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਚਾਿਤਾਾਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ ਲੋਚਦਾ ਿੈ। 

ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਿੋ ਗਈ ਿੈ 

ਹਕਉਾਂਹਕ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹਿਅਕਤੀ ਕੋਈ 

ਟਾਿਾਾਂ-ਟਾਿਾਾਂ ਿੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਹਿਰਲਾ ਮਨ ੱ ਖ ਿੀ ਿ ੈਜੋ 

ਜ ਗਨੰੂਆਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੰਦਾ ਿ।ੈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਿ ਸ ਖਾਲਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। ਇਸ ੇ

ਲਈ ਸ਼ਾਿ ਿ ਸੈਨ ਨੰੂ ਕਹਿਣਾ ਹਪ੍ਆ ਸੀ ਹਕ ਰਾਿ ਇਸ਼ਕ ਦਾ 

ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ, ਤਾਗਾ ਿੋਿੇਂ ਤਾਾਂ ਜਾਿੀ ਾਂ। ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਅੱਜ ਿੀ 

ਅਹਜਿੇ ਆਗੂਆਾਂ, ਲੀਡਰਾਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ 

ਨੰੂ ਨਿੀ ਾਂ ਹਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋਣ, ਉਸਾਰ ੂਪ੍ ਲਾਘਾਾਂ ਪ੍ ੱਟ ਸਕਦ ੇ

ਿੋਣ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋਣ, 

ਹਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਹਿੱਚ ਟ ੱਟ-ਭੱਜ ਰਿੇ ਹਰਸ਼ਹਤਆਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾ 

ਸਕਦੇ ਿੋਣ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੰੂ ਹਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋਣ। ਆ  ਆਪ੍ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਲ 

ਕੇ ਸੂਝਿਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਰੀਤੀਆਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਿੋ ਰਿੇ ਹਨਘਾਰ ਨੰੂ ਰੋਹਕਏ, ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ 

ਅਤੇ ਹਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 
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