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Abstract 

Illiteracy is a major problem in India. Former Deputy Prime Minister of India Dr. Zakir Hussain 

has said that 'the life of every illiterate person is a tragedy'. It can be said that this statement is 

really close to reality. With literacy, a person makes his life worthwhile and becomes a useful 

being in the surrounding society. So literacy can be called the hand of human power. Food 

donation and education are very important for the all-round development of the human race. In 

this regard, Dr. Many schools and colleges were established during Balagangadharnath 

Swamiji's time. 
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ಶ್ರ ೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು : 

ಒುಂದು ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಚಂದರ ಶೇಖರಯಯ 1 

1ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ಶ್ಾ ೀ ಸಿದ್ಧ ಗಂಗಾ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜ್ಾ  

ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತು , ತ್ತಮಕೂರು -572102 

ಅಮೂರ್ತ 

ನಿರಕ್ಷರತೆ ಎನ್ನು ವುದು ಭಾರತದ್ ಒಂದು ಪಾ ಮುಖ ಸಮಸ್ತಾ ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ್ ಮಾಜಿ 

ಉಪಪಾ ಧ್ಯನಿಯಾಗಿದ್ದ  ಡಾ. ಜ್ಞóಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ರವರು ‘ಪಾ ತಿ ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಮಾನವನ ಜಿೀವನ 

ಒಂದು ದುರಂತ’ ಎಂದಿದ್ದದ ರೆ. ಈ ಮಾತ್ತ ನಿಜ್ಕೂೂ  ವಾಸು ವಿಕತೆಗೆ ಹತಿು ರವಾದುದ್ದಗಿದೆ 

ಎನು ಬಹುದು. ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ್ ವಾ ಕು  ತನು  ಬದುಕನ್ನು  ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದ್ರ 

ಜೊತೆಗೆ ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿ  ಅವನೊಬಬ  ಉಪಯುಕು  ಜಿೀವಿಯಾಗುತ್ತು ನೆ. 

ಆದುದ್ರಂದ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಾನವನ ಶಕು ಯ ಕೈ ಎನು ಬಹುದು. ಮಾನವ ಜ್ನಂಗದ್ 
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ಸವಥತೀಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನು ದ್ದನ, ವಿದ್ದಾ ದ್ದನ ಬಹುಮುಖಾ ವಾದುವು. ಇದ್ನು ರತ್ತ 

ಡಾ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರ ಕಾಲಕ್ಕೂ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ 

ಸಾಥ ಪಿತಗೊಂಡವು.  

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು: ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ ಸಾಾ ಮೀಜಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ್ಳ, 

ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಮಠ. 

ಪೀಠಿಕೆ: 

ವಿದ್ದಾ ವಿಹೀನಂ ಪಶುಃ 

ನಹ ಜ್ಞಾ ನೇನ ಸದೃಶಃ 

ಈ ಸೂಕು ಗಳ್ಳ ವಿದೆಾ  ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾ ನದ್ ಮಹತಾ ವನ್ನು  ವಾ ಕು ಗೊಳಿಸುತು ವೆ. ವಿದೆಾ ಯಿಲಿದ್ವರು 

ಪಶ ಸಮಾನ. ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೂ  ಸಮನದುದು ಬೇರಂದಿಲಿ . ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಹಂದ್ಲು 

ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾದ್ ವಾತ್ತವರಣ, ಪರಸರಗಳ್ಳ ಅತಾ ಗತಾ . 

ನಿರಕ್ಷರತೆ ಎನ್ನು ವುದು ಭಾರತದ್ ಒಂದು ಪಾ ಮುಖ ಸಮಸ್ತಾ ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ್ ಮಾಜಿ 

ಉಪಪಾ ಧ್ಯನಿಯಾಗಿದ್ದ  ಡಾ. ಜ್ಞóಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ರವರು ‘ಪಾ ತಿ ಅನಕ್ಷರಸಥ  ಮಾನವನ ಜಿೀವನ 

ಒಂದು ದುರಂತ’ ಎಂದಿದ್ದದ ರೆ. ಈ ಮಾತ್ತ ನಿಜ್ಕೂೂ  ವಾಸು ವಿಕತೆಗೆ ಹತಿು ರವಾದುದ್ದಗಿದೆ 

ಎನು ಬಹುದು. ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ್ ವಾ ಕು  ತನು  ಬದುಕನ್ನು  ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದ್ರ 

ಜೊತೆಗೆ ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿ  ಅವನೊಬಬ  ಉಪಯುಕು  ಜಿೀವಿಯಾಗುತ್ತು ನೆ. 

ಆದುದ್ರಂದ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಾನವನ ಶಕು ಯ ಕೈ ಎನು ಬಹುದು. ಮಾನವ ಜ್ನಂಗದ್ 

ಸವಥತೀಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನು ದ್ದನ, ವಿದ್ದಾ ದ್ದನ ಬಹುಮುಖಾ ವಾದುವು. ಇದ್ನು ರತ್ತ 

ಡಾ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರ ಕಾಲಕ್ಕೂ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ 

ಸಾಥ ಪಿತಗೊಂಡವು.  

ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಹನೆು ಲೆಯನ್ನು  ತಿಳಿದುಕೊಳು ಲೇಬೇಕು. ಧಮಥ, ಸಾಹತಾ  ಮತ್ತು  

ಸಂಸೂ ೃತಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಪ್ರಾ ಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ್ಲೂ 

ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ  ಪ್ರಾ ಶಸು ಾ ವಿದಿದ ತ್ತ. ವೈದಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೊದ್ಲಿನಿಂದ್ಲೂ ಇತ್ತು . ಅಂದಿನ ಮಕೂ ಳ 

ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಗುರುಕುಲಗಳಲಿಿ  ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ಅಂದು ಬಾಾ ಹಮ ಣರು, 

ಕ್ಷತಿಾ ಯರು ಹಾಗೂ ವೈಶಾ ರಗೆ ಮಾತಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತಿು ತ್ತು . ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ  

ದೇವಾಲಯಗಳ್ಳ ಜೈನ ಬಸದಿಗಳ್ಳ ಕಲಿಕಾ ಕಂದ್ಾ ಗಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಇಂತಹ ಕಂದ್ಾ ಗಳಿಗೆ 

ಮಹಾರಾಜ್ರುಗಳಿಂದ್ ಪೆÇ್ ರೀತ್ತಾ ಹ ದೊರೆಯುತಿು ತ್ತು . 

 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನೆ್ನ ಲೆ  

ರಾಜ್ಾ ದ್ಲಿಿ  ಬಿಾ ಟಿಷರ ಆಳಿಾ ಕ್ಕಯ ಪ್ರಾ ರಂಭ ಕಾಲವನ್ನು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಾ ಮಣ 

ಕಾಲವೆನು ಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅಗಾ ಹಾರಗಳ್ಳ ಮಾಯವಾಗುತ್ತು  ಬಂದ್ವು. 

ದೇವಾಲಯಗಳಲಿಿ  ನಿೀಡಲಪ ಡುತಿು ದ್ದ  ವೈದಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವೂ ಸೊರಗಿತ್ತ. ಇದ್ರಂದ್ದಗಿ 
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ಅಯಾ ನವರ ಕೂಲಿ ಮಠಗಳ್ಳ ತಲೆ ಎತಿು ದ್ವು. ಸಾಮಾನಾ  ಓದು, ಬರಹ ಹಾಗೂ ಲೆಕೂ  ಇವುಗಳ್ಳ 

ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಕ್ಕಾ ೈಸು ಧಮಥದ್ ಪಾ ಸಾರವೂ ಸಾಗಿದಿದ ತ್ತ. ತಮಮ  

ಮತ ಪಾ ಚಾರಕಾೂ ಗಿ ಕ್ಕಾ ೈಸು  ಪ್ರದಿಾ ಗಳ್ಳ ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ  ಒತ್ತು  

ನಿೀಡಿದ್ರು. ಇದ್ರಂದ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ದ್ಲಿಿ  ಉಂಟಾದ್ ಮತು ಂದು ಕಾಾ ಂತಿಕಾರಕ 

ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾದ್ ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪದ್ಧ ತಿಗಳನ್ನು  

ಶ್ಕ್ಷಣಾರ್ಥಥಗಳ್ಳ ಹಾದಿಥಕವಾಗಿ ಸಾಾ ಗತಿಸಿದ್ರು. ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕ್ಕಯ ನೆಪದ್ಲಿಿ  

ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಭರದಿಂದ್ ಸಾಗಿತ್ತ. ಇದ್ರ ಪಾ ಭಾವದಿಂದ್ದಗಿ ಸಂಸೂ ೃತ ತನು  ಪ್ರಾ ಶಸು ಾ ವನ್ನು  

ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇಶ್ೀಯ ಭಾಷೆಗಳ್ಳ ಎರಡನೇ ದ್ರ್ಜಥಗೆ ಇಳಿಸಲಪ ಟ್ು ವು. ಆದ್ರೆ ಮುಸಿಿಂ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಪದ್ಧ ತಿ ಮಸಿೀದಿ ಹಾಗೂ ಮುಕು  ಭಾಗಗಳಲಿಿ  ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತ. ದೇವಾಲಯಗಳ್ಳ 

ಹಾಗೂ ಅಗಾ ಹಾರಗಳಲಿಿದ್ದ  ಹಂದೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಯಾ ನವರ ಕೂಲಿ ಮಠಗಳಲಿಿ  ಮಾತಾ  

ಉಳಿಯಿತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಮಠಗಳ್ಳ ಸಾವಥತಿಾ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನೆು ೀನೂ ನಿೀಡಲಿಲಿ .  

1854 ರಲಿಿ  ವುಡ್ಸಾ  ವರದಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಉಂಟಾದ್ ಹಸ ಸಿಥ ರ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ ರಾಜ್ಾ ದ್ 

ಎಲಿೆಡೆ ತನು  ಪಾ ಭಾವವನ್ನು  ಬಿೀರತ್ತ. ಸಂಸಾಥ ನದ್ಲಿಿ  1857 ರಲಿಿ  ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 

ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಅಯಾ ನವರ ಕೂಲಿ ಮಠಗಳಲಿಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿದ್ ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ 

ಮಾದ್ರಯ ಪಠಾ ಕಾ ಮ ಜ್ಞರಗೆ ಬಂದಿತ್ತ. ಅಧ್ಯಾ ಪಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನಮಥಲ್ ಶಾಲೆಗಳ್ಳ 

ಪ್ರಾ ರಂಭಗೊಂಡವು.  

ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಒಂಭತ್ತು  ರೂಪ್ರಯಿ ಮೇಲಪ ಟ್ಟು  ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತಿು ದ್ದ  ಸಕಾಥರ ನೌಕರರು 

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಓದ್ಲು ಹಾಗೂ ಬರೆಯಲು ಬಲಿವರಾಗಿರಬೇಕ್ಕಂದು ಸಕಾಥರ 1864 ರಲಿಿ  

ಕಾನೂನ್ನ ಜ್ಞರಗೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಇದ್ನ್ನು  ಅಂದಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾ ಸಥ ರಾದ್ ಬಿ.ಎಲ್. 

ರೈಸ್ರವರು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕೂ  ತಂದ್ರು. ಪಾ ತಿ ಹೀಬಳಿ ಕಂದ್ಾ ದ್ಲಿಿ  ಒಂದು ಸಕಾಥರ ಕರಯ 

ಹಾಗೂ ತ್ತಲಿೂಕು ಕಂದ್ಾ ದ್ಲಿಿ  ಹರಯ ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲಿಾ  ಕಂದ್ಾ ದ್ಲಿಿ  

ಮೆಟಿಾ ಕುಾ ಲೇಷನ್ವರೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆಯೂ ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಇಪಪ ತ್ತು  

ರೂಪ್ರಯಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಸಕಾಥರ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ ಒಳಗೊಂಡ 

ಸಾಮಾನಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಕಷ  ಕಡಾಾ ಯವಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ರಂದ್ದಗಿ ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ 

ಪ್ರಾ ಮುಖಾ ತೆ ವೃದಿಧಯಾಯಿತ್ತ. ಆದ್ರೂ ಯೀಜ್ನೆಯಿಂದ್ ಕಾಾ ಂತಿಕಾರಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಆಗಲಿಲಿ . 

ಈ ಹನೆು ಲೆಯಲಿಿ  ಮಠಗಳ್ಳ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಆಧ್ಯಾ ತಮ  ಕಂದ್ಾ ಗಳೇ ಆಗಿದುದ , ಧಮಥ ಬೀಧನೆ 

ಮತ್ತು  ಧಮಥ ಪಾ ಸಾರವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದುದ  ಕಾ ಮೇಣ ಗುರುಮನೆಗಳಾಗಿಯೂ, 

ಗುರುಕುಲಗಳಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದು, ನಂತರದ್ಲಿಿ  ವಿದ್ದಾ  ಪಾ ಸಾರ ಕಂದ್ಾ ಗಳಾಗಿ ಮಾಪ್ರಥಡಾದ್ 

ಉದ್ದಹರಣೆಗಳ್ಳ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಮಂಡಾ  ಜಿಲಿೆಯ ನಗಮಂಗಲ 

ತ್ತಲಿೂಕನ ಅದಿಚಂಚನಗಿರ ಮಠ ಇದ್ಕ್ಕೂ  ಸಾಕಷ ಯಾಗಿದೆ. ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಮಠವು 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಅಲಿದೆ ವಿದೇಶಗಳಲಿಿಯೂ ತನು ದೇ ಆದ್ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ.  

ನಚೀರ ಹಾಯತುಂನ ಚರಾಜಹಾಯತುಂನ ಭ್ರರ ತೃಭ್ರಜಯ ುಂನ ಚ ಬಾರಕಾರಿ  
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ವಾ ಯೆಕೃತೇ ವಧಥತೇ ಏವ ನಿತಾ ಂ ವಿದ್ದಾ ಧನಂ ಸವಥಧನ ಪಾ ಧ್ಯನಂ || (ಸುಭಾಷಿತ)  

(ಕಳು ನಿಂದ್ ಕದಿಯಲಾಗದು, ರಾಜ್ನಿಂದ್ ಅಪಹರಸಲಾಗದು, ಸೊೀದ್ರರಂದ್ 

ಭಾಗವಾಗಲಾರದು, ಭಾರವಲಿದುದ , ಖಚಥ ಮಾಡಿದ್ಷ್ಟು  ಹೆಚಾಾ ಗುತು ಲೇ ಹೀಗುವ 

ವಿದ್ದಾ ಧನವು ನಿಜ್ಕೂೂ  ಎಲಿಾ  ಧನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತು ರವಾದ್ದುದ )  

ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಳತು ದೆ ಸಂಸೂ ೃತ ಭಾಷೆಯ ಸುಭಾಷಿತವಂದು. ವಿದೆಾ  ಎಂಬುದು ಎಲಿಾ  ರೀತಿಯ 

ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ಾ ೀಷಾ ವಾದುದು. ಅದ್ಕ್ಕೂ  ಸರಸಮನದ್ ಐಶಾ ಯಥ ಇನೊು ಂದಿಲಿ . 

ವಿದೆಾ ಯಿದ್ದ ರೆ ಜಿವನದ್ ಎಲಿಾ  ಉತು ಮ ಗುಣಗಳೂ, ವಸುು ಗಳೂ ತ್ತವಾಗಿಯೇ ನಮಮ  ಬಳಿ 

ಬರುತು ವೆ. 

ವಿದ್ದಾ  ದ್ದ್ದತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾದ್ದಾ ತಿ ಪ್ರತಾ ತ್ತಂ| 

ಪ್ರತಾ ತ್ತಾ ದ್ದ ನಮಾಪೆÇ್ ರೀತಿ ಧನದ್ಧ ಮಥುಃ ತತಃ ಸುಖಂ|| 

ವಿದೆಾ ಯಿಂದ್ ವಿನಯ, ವಿನಯದಿಂದ್ ಯೀಗಾ ತೆ, ಯೀಗಾ ತೆಯಿಂದ್ ಧನ, ಧನದಿಂದ್ ಧಮಥ, 

ಧಮಥದಿಂದ್ ಸುಖ, ಹೀಗೆ ವಿದೆಾ ಯಿಂದ್ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಜಿೀವನದ್ ಎಲಿಾ  ಉತು ಮ 

ಗುಣಗಳೂ, ವಸುು ಗಳೂ ನಮಗೆ ಲಭಾ ವಾಗುತು ವೆ ಎಂದು ಇನೊು ಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ಳತು ದೆ.  

ಈ ಸುಭಾಷಿತಗಳಿಂದ್ದಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೂ ೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಲಿಿ  ವಿದೆಾ ಗೆ ನಮಮ  ಪೂವಿಥಕರು 

ನಿೀಡಿದ್ದ  ಉನು ತ ಸಾಥ ನದ್ ಅರವುಂಟಾಗುತು ದೆ. ವಿದೆಾ  ಇಲಿದ್ವರು ಪಶವಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದೂ 

ನಮಮ  ಪರಂಪರೆಯಲಿಿ  ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ವಿದೆಾ ಗೆ ಎಲಿದ್ಕೂ ಂತ ಶ್ಾ ೀಷಾ  

ಸಾಥ ನವನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ದ ರು. ಆದ್ದ ರಂದ್ ಬಾಲಾ ದ್ಲಿಿ  ಮುಖಾ ವಾಗಿ ವಿದೆಾ ಯನ್ನು  ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ 

ಪರಪ್ರಠವಿತ್ತು . ಅದ್ರಲಿೂ  ಬುದಿಧ ಜಿೀವಿಗಳಾದ್ ಬಾಾ ಹಮ ಣರಗೆ ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸವೇ ಮೂಲ ವೃತಿು , 

ತನೂಮ ಲಕ ಇತರ ಗಾ ಂರ್ಗಳಿಗೆ ಪಾ ವೇಶ. ಹೀಗಿತ್ತು  ಪರಸಿಥ ತಿ. ಬಾಾ ಹಮ ಣ, ಕ್ಷತಿಾ ಯ, ವೈಶಾ ರು 

ಗುರುಕುಲದ್ಲಿಿ  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಿ ವಿದೆಾ ಯನ್ನು  ಕಲಿಯುತಿು ದ್ದ ರು. ಆದ್ರೆ ನಲೂ ನೇ ವಣಥದ್ 

ಶೂದ್ಾ ರ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು . ಈ ವಣಥದ್ ಜ್ಞತಿಯ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ವೃತಿು ಗಳಿಗೆ ಮಕೂ ಳ 

ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾ ನಕೂ ಂತ ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ ಇವೇ ಪಾ ಮುಖವಾಗಿದ್ದ ವು. 

ವಿದೆಾ ಯನ್ನು  ಕಲಿಯುವ ಹುಡುಗ (ಹುಡುಗಿಯರಗೆ ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸವೆಂಬುದು ಇದ್ದ ರೂ ಅದು 

ಮನೆಯಲಿಿ  ಮಾತಾ ) ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸಕ್ಕೂ  ಗುರುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ ಅಲಿಿ  ನೆಲೆಸಿ ಗುರುಸೇವೆ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದೆಾ ಯನ್ನು  ಕಲಿತ್ತ ತನು  ಮನೆಗೆ ಹಂತಿರುಗುತಿು ದ್ದ ನ್ನ. ವೇದ್, ಪುರಾಣಗಳ 

ಕಾಲಗಳಲಿಿ  ಮನೆಯೇ ವಿದ್ದಾ ಕಂದ್ಾ ವಾಗಿದಿದ ತ್ತ. ಈ ಎಲಿ  ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 

ದ್ಲಿತರಗೆ, ಒಕೂ ಲಿಗರಗೆ, ಹಂದುಳಿದ್ವರಗೆ ಮತ್ತು  ಇನೂು  ಮೊದ್ಲಾದ್ ಜ್ಞತಿಯವರಗೆ ವಿದೆಾ  

ಇರಲಿಲಿ . 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀರ್ರ ಕೆೆ  ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಕೊಡುಗೆಗಳು 

ಈ ಎಲಿಾ  ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಅರತ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ದ್ ಡಾ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ 

ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪಾ ಗತಿಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಿದ್ದದ ರೆ. ಜ್ಞಾ ನಸಂಪ್ರದ್ನೆ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ 
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ಮುಖಾ  ಗುರಯಾದ್ರೂ ಶ್ೀಲ ಸಂವಧಥನೆ, ವಾ ಕು ತಾ  ವಿಕಾಸ, ಧಮಥಪರಪ್ರಲನೆ, ಕತಥವಾ  

ನಿಷೆಾ , ಪರೀಪಕಾರ ಇನೂು  ಮೊದ್ಲಾದ್ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನು  ರೂಢಿಸಿಕೊಳು ಲು ಶ್ಕ್ಷಣವು 

ಪೆಾ ೀರಣೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ ಎಂಬ ಅರವು ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರಗೆ ಇತ್ತು . ಆದ್ಕಾರಣವೇ 

ಸಾಕಷ್ಟು  ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ತೆರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ನಿೀಡುವುದ್ರಂದ್ ಆತನ ನೈತಿಕ 

ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ ಪಾ ತಿಯಬಬ  ಮಾನವನ ಯಶಸಿಾ ಗೆ, ಆತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತು ದೆ 

ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ರು. ಮನ್ನಷಾ ನನ್ನು  ಮನ್ನಷಾ ನನು ಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ಕ್ಷಣ. ಈಗಾಗಲೇ 

ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಯಾರೂ ಅಪಹರಸಲಾರರು ಎಂಬುದ್ದಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ವಿದೆಾ ಯನ್ನು  ಬೇಡಿ ಬಂದ್ವರಗೆ ಜ್ಞಾ ನ ಭಿಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ನಿೀಡುವವನೇ ಗುರು. ಅದು ಶ್ಕ್ಷಣದ್ 

ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾ ನದ್ ದಿೀಕ್ಕಷ ಯೂ ಆಗಿರುತು ದೆ. ಜ್ಞಾ ನರ್ಥಥಯಾದ್ ಶ್ಷಾ ನಿಗೆ ದಿೀಕ್ಕಷ  ನಿೀಡಿ 

ಜ್ಞಾ ನಿಯನು ಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರುಶ್ಷಾ ರ ಸಂಬಂಧ ವಾತಾ ಲಾ ಭರತವೂ ಗೌರವಪೂರತವೂ 

ಆಗಿರುತು ದೆ.  

ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಕಲಿಸುವ ಮಂದಿರಗಳ್ಳ ಜ್ಞಾ ನ ದೇಗುಲಗಳಾಗಿರುತು ವೆ. ಕಲಿಯುವವರಗೆ 

ಕಲಿಸುವವರಗೆ ಶಾ ದೆಧ , ಆಸಕು ಗಳ್ಳ ಮುಖಾ . ವಿದ್ದಾ ದ್ದನ ಶ್ಾ ೀಷಾ ವಾದ್ ದ್ದನ. ಇದ್ನು ರತ್ತ 

ಮಠಗÀಳ್ಳ ವಿದ್ದಾ ಕಂದ್ಾ ಗಳಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಪಾ ಚಾರಪಡಿಸಿವೆ. 

ಈ ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿ  ಅತಿ ಬಡವರಂದ್ ಹಡಿದು ಶ್ಾ ೀಮಂತರಗೆ, ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ 

ಗಾಾ ಮಾಂತರ ಪಾ ದೇಶದ್ ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚಾ  ಉಪಯುಕು ವಾಗುವಂತಹ ಉತು ಮವಾದ್ 

ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ತೆರೆದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ ತ್ತರತಮಾ ವಿಲಿದೆ ಜ್ಞತಿ ಭೇದ್ ಮಾಡದೆ 

ಪಾ ತಿಯಬಬ ರಗೂ ವಿದೆಾ ಯನ್ನು  ದ್ದನ ಮಾಡುವ ಕಾಯಥವನ್ನು  ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಮಠ 

ಮಾಡುತಿು ದೆ.  

ಶ್ಾ ೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರು ಹಳಿು ಯ ಜ್ನರು ತ್ತಂಬಾ ಹಂದೆ ಇದ್ದದ ರೆ, 

ಅವರನೂು  ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಮುಖಂತರ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕ್ಕಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ್ ಹಳಿು ಯ 

ಜ್ನರಗೂ ಉತು ಮವಾದ್ ಮಾದ್ರಯಲಿಿ  ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ 

ವಂಚತರಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ದೊರಕಸಿಕೊಡಬೇಕ್ಕಂಬ ಸದ್ದಶಯವನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದ ರು. 

ಹಾಗಾಗಿ ತ್ತಂಬಾ ಹಂದುಳಿರುವ ಗಾಾ ಮಗಳಲಿಿ  ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರು ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  

ತೆರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರ ಶಾಲೆಗಳ್ಳ ಜ್ನರ ಮೌಢಾ  ನಿವಾರಣೆಯಲಿಿ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಶಾ ಮಸುತಿು ವೆ. ಈ 

ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿ  ಪ್ರಾ ಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ್ಲೂ ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಜ್ಞತಿೀಯತೆ, 

ಅಂಧಶಾ ದೆಧ , ಅಪಮೌಲಾ ಗಳ್ಳ, ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳೆು ಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  

ದೊರಕಸಿಕೊಡಬೇಕ್ಕಂಬ ನಿಲುವನ್ನು  ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರು ಹಂದಿದುದ , ಕ್ಕಲವಂದು ಕಡೆ 

ಗಂಡು ಮಕೂ ಳಿಗೂ, ಕ್ಕಲವಂದು ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು  ಮಕೂ ಳಿಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  

ತೆರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಅಲಿದೆ ವೃತಿು ಪರ ಶ್ಕ್ಷಣ, ತ್ತಂತಿಾ ಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಾ ಕೀಯ 

ಮಹಾವಿದ್ದಾ ಲಯಗಳನ್ನು  ತೆರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಸುಮಾರು 480 ಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳನ್ನು  

ತೆರೆದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ನಿೀಡುತಿು ದ್ದದ ರೆ.  
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ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ಬೆಳೆಸಿಕೊಳು ಲು ಇರುವುದು ಮೂರೇ ದ್ದರ; ಒಂದು ನೊೀಡಿ ತಿಳಿಯುವುದು, 

ಎರಡು ಕಳಿ ತಿಳಿಯುವುದು, ಮೂರು ಓದಿ ತಿಳಿಯುವುದು. ಇಡಿೀ ಜ್ಗತು ನೆು ಲಿ  ಇಂದು ನೊೀಡಿ 

ತಿಳಿದುಕೊಳು ಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಕ್ಕಲವನ್ನು  ನೊೀಡಿ, ಕ್ಕಲವನ್ನು  ಕಳಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 

ಎಲಿವನೂು  ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವುದ್ಕ್ಕೂ  ಸಾಧಾ ವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು  ಜಿ. ನರಾಯಣರವರು 

16.ಮೇ.1999 ರಂದು ಶ್ಾ ೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ದ್ಲಿಿ  ನಡೆದ್ ಜ್ನ ಜ್ಞಗೃತಿ ಶ್ಬಿರಗಳ 

ಸಮಾರೀಪ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  ತಿಳಿಸಿದ್ದದ ರೆÉ.  

ಕ್ಕ. ರಾಜೇಶಾ ರಗೌಡರವರು 3.ಸ್ತಪು ಂಬರ್.1997 ರಂದು ಶ್ಾ ೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ದ್ಲಿಿ  

ಏಪಥಡಿಸಿದ್ದ  ‘ನೂರೆಂಟ್ಟ ನಮನ’ ಗಾ ಂರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  ಮಾತನಡಿ 

“ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿ  ಸಿು ರೀಯರು ಯಾರಗೂ ಕಡಿಮೆಯಲಿ . ಪುರುಷರಗಿಂತ ಕೀಳಲಿ  ಎಂಬ 

ಮನೊೀಭಾವವನ್ನು  ಸಾಾ ಮಗಳವರಲಿಿ  ಕಾಣಬಹುದು. ಪುರುಷರಗಾಗಿ ಜ್ನಜ್ಞಗೃತಿ 

ಶ್ಬಿರಗಳನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಸಾಾ ಮಗಳವರು ಮಹಳೆಯರ 

ಸವಾಥಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣವನೊು ದ್ಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು  ಜ್ಞಗೃತಗೊಳಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಳಾ ಜ್ಞಗೃತಿ ಶ್ಬಿರಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ. ಶ್ಬಿರಕ್ಕೂ  ಬರುವ 

ಶ್ಕ್ಷಣಾರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಪಠಾ  ಪುಸು ಕಗಳ್ಳ, ಊಟ್, ವಸತಿ, ವೈದ್ಾ ಕೀಯ ಸೌಲಭಾ ಗಳನ್ನು  ಉಚತವಾಗಿ 

ಒದ್ಗಿಸಿ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ನಿೀಡುತಿು ದ್ದದ ರೆ. ಇದ್ರಂದ್ ಹೆಣ್ಣು  ಮಕೂ ಳ್ಳ ಕೂಡ ಸಾಾ ವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ 

ಆತಮ ಸ್ತಥ ೈಯಥವನ್ನು  ಹಂದಿ ಮನೊೀವಿಕಾಸ, ವಾ ಕು ತಾ  ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು  ಹಂದಿ ಎಲಿಾ  

ಕ್ಕಷ ೀತಾ ಗಳÀಲಿಿಯೂ ಪಾ ಗತಿಯನ್ನು  ಹಂದಿ ಗುರಯನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ವುದ್ಕ್ಕೂ  

ಸಹಕಾರಯಾಗಿದೆ” ಎಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

ಎಚ್.ಜಿ. ಗೊೀವಿಂದ್ಗೌಡರು  9.ಮೇ.1989 ರಂದು ಶಂಗೇರಯಲಿಿ  ಏಪಥಡಿಸಿದ್ದ  ಕೊೀಟಿ 

ಅಚಥನೆಯ ಸಂದ್ಭಥದ್ಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಟ್ು ಡಗಳ ಶಂಕುಸಾಥ ಪನ ಸಮಾರಂಭದ್ 

ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಹಸಿ ಮಾತನಡುತ್ತು  ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆೆ  

“ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಮತ್ತು  ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ ಉನು ತ ಮಟ್ು ದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಪೂಜ್ಾ  ಡಾ. 

ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ಸಾಾ ಮೀಜಿಯವರು ಗಾಾ ಮೀಣ ಪಾ ದೇಶದ್ಲಿಿಯೇ ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಾ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ  ಹೆಚಾ  ಒತ್ತು  ನಿೀಡಿದ್ದದ ರೆ. ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಚತ ಊಟ್, ವಸತಿಗಳನ್ನು  ಸಹ 

ವಾ ವಸ್ತಥ  ಮಾಡಿರುವುದ್ರಂದ್ ಇಂದು ಲಕಾಷ ಂತರ ಗಾಾ ಮೀಣ ಪಾ ದೇಶದ್ ಮಕೂ ಳ್ಳ ವಿದೆಾ ಯನ್ನು  

ಕಲಿಯುವಂತ್ತಗಿದೆ. ಶ್ಾ ೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ ಮಹಾಸಾಾ ಮಗಳವರ ಆದ್ಶಥದಂತೆ ಇಂದು 

ಬೇರೆ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ್ಳ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದದ ರೆ. ಆದಿಚಂಚನಗಿರಯ ಸಾಾ ಮಗಳ್ಳ 

ಅತಾ ಲಪ  ಕಾಲದ್ಲಿಿ  ಈ ರಾಜ್ಾ ದ್ಲಿಿ  ವಿದ್ದಾ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳನ್ನು  ಬಹು ಎತು ರದ್ ಸಾಥ ನಕ್ಕೂ  ಬೆಳೆಸಿ 

ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿ  ವಿದೆಾ ಯಿಂದ್ ವಂಚತರಾಗಿದ್ದ  ಜ್ನರಗೆ ಅಪ್ರರವಾದ್ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಸಲಿಿಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ” ಎಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ತು ರೆ. 

ಬಿ.ಎನ್. ಬಚ್ಾ ೀಗೌಡರವರು 6.ಸ್ತಪು ಂಬರ್.1998 ರಂದು ನಿತ್ತಾ ನಂದ್ ನಗರದ್ಲಿಿ  ನಡೆದ್ 

ಪೂಜ್ಾ  ಶ್ಾ ೀ ಶ್ಾ ೀಗಳವರ ಪಟಾು ಭಿಷೇಕ ರಜ್ತ ಮಹೀತಾ ವ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  ಮಾಡಿದ್ 

ಭಾಷಣದ್ಲಿಿ  “ಶ್ಾ ೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಕ್ಕಷ ೀತಾ  ಎಪಪ ತ್ತು  ಮಂದಿ ಗುರುಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ 

ಕ್ಕಷ ೀತಾ ವಾದ್ರೂ ಸಮಾಜ್ಕೊೂ ಂದು ಮಠವಿದೆ, ಪಿೀಠವಿದೆ ಎಂದು ನಮಗಾಾ ರಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲಿ . 

ಆದ್ರೆ ಪೂಜ್ಾ  ಮಹಾಸಾಾ ಮಗಳ್ಳ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ್ದ್ಲಿಿರುವ ಇತರ 



ISSN: 2581-8511 

Tumbe Group of International Journals 

Vol. 5, Issue No. 3, pp.20-28, Sept-December 2022 

 
ISSN: 2581-8511 26  ISSN: 2581-8511 

https://tumbe.org/ 

 
 

ಉಪಜ್ಞತಿಗಳನೆು ಲಿಾ  ಸೇರಸಿ ಸಮಾಜ್ವನ್ನು  ದೊಡಾ  ಸಮಾಜ್ವನು ಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. 

ಧ್ಯಮಥಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ್ವನ್ನು  ಬೆಳೆಸಬೇಕ್ಕನ್ನು ವ 

ದಿಸ್ತಯಲಿಿ  ಸಾಾ ಮಗಳವರು ಅಪ್ರರ ಕಾಯಥಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅದ್ನೆು ಲಿಾ  ನವು 

ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಾಾ ಮಗಳವರು ಸಮಾಜ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮಮ ನೆು ೀ 

ಅಪಿಥಸಿಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದದ ರೆ.  

ಅಲಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ್ ಬಹಳ ಹಂದುಳಿದಿರುವುದ್ನ್ನು  ಮನಗಂಡ ಶ್ಾ ೀಗಳವರು 

ಇನೂು ರೈವತು ಕುೂ  ಹೆಚಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳನ್ನು  ತೆರೆದು ಶ್ಕ್ಷಣ ದ್ದಸೊೀಹಗಳಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 

ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ್ ಹಡಿದು ತ್ತಂತಿಾ ಕ, ವೈದ್ಾ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ತೆರೆಯುವ 

ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲಿಿಯೇ ಪಾ ಪಾ ರ್ಮವಾಗಿ ಹಳಿು ಗಾಡಿನಲಿಿ  ಸುಸಜಿಿ ತವಾದ್ ಆಸಪ ತೆಾ ಯನ್ನು  

ತೆರೆದಿರುವುದ್ನ್ನು  ನವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಇನೂು ರೈವತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳಲಿಿ  ವಾಾ ಸಂಗ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಐವತ್ತು  ಸಾವಿರ ಮಕೂ ಳಿಗೆ ನಿತಾ  ದ್ದಸೊೀಹ ನಡೆಯುತಿು ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದದ ರೆ.  

ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ನಿೀಡುವ, ಧ್ಯಮಥಕ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ನಿೀಡುವ ಕಾಯಥ, ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಕಾಯಥಗಳನೆು ಲಿಾ  ಮಾಡುತಿು ರುವುದು ಸಾಾ ಮಗಳವರ 

ಭವಿಷಾ ದ್ ಕಲಪ ನೆ. ಹಳಿು  ಮಕೂ ಳಿಗೆ ಒಳೆು ಯದ್ದಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದ್ದಸ್ತ. ಈ ದೃಷಿಾ ಯಿಂದ್ 

ಸಮಾಜ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯಥಗಳನೆು ಲಿ  ಶ್ಾ ೀಗಳ್ಳ ಸಾಧಿಸಿದ್ದದ ರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದದ ರೆ. 

ಪರಮಪೂಜ್ಾ  ಶ್ಾ ೀ ಶ್ಾ ೀ ಶ್ಾ ೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ ಸಾಾ ಮೀಜಿಗಳವರು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ದ್ ಬಗೆಗೆ 

ಹಂದಿರುವ ಅಪ್ರರ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ್ದಗಿ ಇಂದು ಶ್ಾ ೀ ಶ್ಾ ೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಟ್ಾ ಸ್ು  

ಮಹಾವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪೂಜ್ಾ ರು ಕವಲ ಮೂರುವರೆ ದ್ಶಕಗಳಲಿಿ  ನಡಿನದ್ಾ ಂತ 

ತೆರೆದಿರುವ ನಲುೂ ನೂರ ಐವತು ಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನೊು ಳಗೊಂಡ ಈ 

ಮಹಾವೃಕ್ಷದ್ ಬಿಳಲುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿಿ  ಆಶಾ ಯ ಪಡೆದ್ ಅಸಂಖಾ ತ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಥಗಳ್ಳ ತಮಮ  

ಬಾಳಿನಲಿಿ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಕಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ನಗಮಂಗಲ ತ್ತಲಿೂಕನ ಜ್ವರನಹಳಿುಯಂತಹ 

ಕುಗಾಾ ಮದ್ಲಿಿ  (ಅದಿೀಗ ಬಿ.ಜಿ. ನಗರವೆಂದೇ ಖಾ ತಿಗೊಂಡಿದೆ) ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ್ 

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ ತ್ತಂತಿಾ ಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಾ ಕೀಯದಂತಹ ಉನು ತ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  

ತೆರೆಯುವುದ್ರಂದ್ ಹಡಿದು ರಾಷು ರದ್ ರಾಜ್ಧ್ಯನಿ ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ಅಂತರರಾಷಿು ರೀಯ ಮಟ್ು ದ್ 

ಶಾಲೆಯನ್ನು  ತೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಪೂಜ್ಾ  ಡಾ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರನರ್ ಸಾಾ ಮಗಳವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿ ಡಾ. ನಿಮಥಲಾನಂದ್ನರ್ ಸಾಾ ಮಜಿೀಗಳ್ಳ ಇದ್ರ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದದ ರೆ. 

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾ ನ ಮಠದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ವಿವರ 

ಒಂದುನೂರ ಐವತು ಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಮಾಧಾ ಮಕ ಶಾಲೆಗಳ್ಳ, 

ತಂಬತೈದ್ಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆಗಳ್ಳ, ಎಂಬತು ಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ಪದ್ವಿಪೂವಥ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ, ಹದಿನೇಳ್ಳ ಪದ್ವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ, ಐದು ನಸಿಥಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ, ಹನೆು ರಡು 

ಸಂಸೂ ೃತ ಪ್ರಠಶಾಲೆಗಳ್ಳ, ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ, ಹತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ, ಮೂರು 

ವೈದ್ಾ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ, ನಲುೂ  ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ, ಬಿ.ಎಡ್ಸ. ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ 
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ಹೀಗೆ ನಡು ಹರನಡುಗಳಲಿೆಲಿಾ  ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ಾ ೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ 

ವಿದ್ದಾ ದೇಗುಲಗಳಲಿಿ  ಪಾ ತಿವಷಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಥಗಳ್ಳ ವಿದ್ದಾ ಜ್ಥನೆ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದು ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಥ ಯ ಹೆಗೆಳಿಕ್ಕಯೇ ಸರ. ವಿದೆಾ ಯ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ್ ವಸತಿಯ 

ವಾ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಿಕೊಟ್ಟು  ಬಡ ಮಕೂ ಳ ಕಣ್ಣು ಗಳಲಿಿ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಮೂಡಿಸಿರುವ ಪೂಜ್ಾ  

ಸಾಾ ಮಗಳವರು ಕುಗಾಾ ಮಗಳಲಿೂ  ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ತೆರೆದುದ್ರ ಫಲವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ 

ಜ್ಗತಿು ನಿಂದ್ ಹರಗೇ ಉಳಿದುಹೀಗಿದ್ದ  ಅಸಂಖಾ ತ ಬಡ ಗಾಾ ಮೀಣ ಮಕೂ ಳ್ಳ ತಮಮ  

ಭವಿಷಾ ವನ್ನು  ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಂತ್ತಗಿದೆ. ಶ್ಾ ೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಟ್ಾ ಸ್ು ನ ಆಶಾ ಯದ್ಲಿಿ  

ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೈಶ್ಷು ಾ ವೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಠ ಪಾ ವಚನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಷೆು ೀ 

ಪ್ರಾ ಧ್ಯನಾ ತೆಯನ್ನು  ಪಠ್ಾ ೀತರ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಾದ್ ಕಾ ೀಡೆಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೂ ನಿೀಡುತಿು ರುವುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕೂ ಳ ಸವಾಥಂಗಿೀಣ ವಾ ಕು ತಾ  

ನಿಮಾಥಣದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಾ  ಗಮನ ನಿೀಡುವುದು. ಆದುದ್ರಂದ್ಲೇ ಶ್ಾ ೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ್ಳ ಅದೆಷ್ು ೀ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಥಗಳ್ಳ ರಾಜ್ಾ  ಮತ್ತು  ರಾಷು ರಮಟ್ು ದ್ ಕಾ ೀಡೆ ಹಾಗೂ 

ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ ಸಪ ರ್ಧಥಗಳಲಿಿ  ಪ್ರಲೆ್ಂಡು ಈ ಸಂಸ್ತಥ ಗೆ ತನೂಮ ಲಕ ರಾಜ್ಾ ಕ್ಕೂ , ರಾಷು ರಕ್ಕೂ  

ಗೌರವವನ್ನು  ತರುತಿು ದ್ದದ ರೆ. ಗಾಾ ಮೀಣ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಅದ್ಮಾ  ಕಾ ೀಡಾ ಪಾ ತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಭರವಿಲಿ . 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆದಿಚಂಚನಗಿರಯ ಶ್ಾ ೀಮಠವು ಸುಮಾರು 480 ಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ಶಾಲಾ 

ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ತೆರೆದಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಲಯಗಳ್ಳ ಸಹ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು  

ಪಟಿು  ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪಾ ಮುಖ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಂದು ಹನೆು ಲೆಯನ್ನು  ಪಾ ಸುು ತ 

ಪಟಿು  ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ.  

ಉಪ್ಸಂಹಾರ 

ಬೃಹತ್ ಪಾ ಜ್ಞಪಾ ಭುತಾ  ರಾಷು ರವಾದ್ ಭಾರತವು ಅದ್ರ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಹತಿು ಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾ ವಸ್ತಥ ಯನ್ನು  ಹಂದಿರುವುದ್ನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದ್ದಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾ ವಸ್ತಥ ಯ ಸಮಸ್ತಾ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳ ಮುಖಾ  ನೆಲೆ ಭಾರತದ್ ವೈವಿಧಾ ತೆಯೇ 

ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲ ದೇಶದ್ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಾ ಗಳ್ಳ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಅಸಮತೀಲನದಿಂದ್ 

ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಅಸಮತೀಲನವನ್ನು  ದೇಶದ್ ಅಗತಾ , ರಾಜ್ಾ ದ್ ಅಗತಾ  ಮತ್ತು  ಸಥ ಳಿೀಯ 

ಅಗತಾ ಗಳ ಹನೆು ಲೆಯಲಿಿ  ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಅಗತಾ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕನಥಟ್ಕ 

ರಾಜ್ಾ ದ್ಲಿಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾ ವಸ್ತಥ ಯ ಉದೆದ ೀಶಗಳ್ಳ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹನೆು ಲೆಯಿಂದ್ ಶ್ಾ ೀ 

ಆದಿಚಂಚನಗಿರ ಮಠವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು  ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ತೆರೆದಿದ್ದದ ರೆ. 

ಸುಮಾರು 450 ಕೂೂ  ಹೆಚಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳಿವೆ. ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಮೂಲಕ ವಾ ಕು ಯ 

ಅಂತಃಸತಾ ವನ್ನು  ಪೆÇ್ ೀಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಶ್ಾ ೀಗಳ್ಳ ಹಂದಿದ್ದ ರು. 

ಗಾಾ ಮೀಣ ಮಕೂ ಳ್ಳ ಪ್ರಾ ರ್ಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಕಲಿಯಬೇಕ್ಕಂಬ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ್ 

ಹಳಿು ಗಾಡಿನಲಿಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಂದ್ಾ ಗಳನ್ನು  ತೆರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಮಾನವ ಹಕುೂ ಗಳ 

ರ್ಧಾ ೀಯವಾಕಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುೂ , ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು  

ನಿೀರನಂತೆಯೇ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಮೂಲಭೂತ ಹಕುೂ  ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಿದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣದಿಂದ್ ಜ್ನರ 

ಜಿೀವನ ವಿಧ್ಯನ, ಜಿೀವನ ಶೈಲಿ ಬದ್ಲಾಗುವುದ್ಷೆು ೀ ಅಲಿ , ಪಾ ಜ್ಞಪಾ ಭುತಾ  ವಾ ವಸ್ತಥ ಯಲಿಿ  
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ಪಾ ರ್ಜಯ ಹಕುೂ ಗಳನ್ನು  ಸಬಲಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುತು ವೆ. ಅದ್ನ್ನು  ಅರತ್ತ ಸಾಾ ಮೀಜಿಗಳ್ಳ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಕ್ಕಷ ೀತಾ ಕ್ಕೂ  ಮಹತು ರವಾದ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ದದ ರೆ. 
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