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ಪಿ್ರಯಂಕ 

1-ವರ್ಷ ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ (ಪಿ.ಸ್ಸ.ಮ್) 

ಜಿ.ಎಫ್.ಜಿ.ಸ್ಸ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕುರು 

       ವೆ್ಯ ಕಿ್ತಗೆ ಬದುಕಲು ಗಾಳಿ,ನೀರು,ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು  ಮುಖೆ್ವೀ ಅಷ್ು ೀ ಮುಖೆ್ವಾದುದು ಶಿಕ್ಷಣ. 

ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ  ಸಮಾನವಾದುದು ಇನ್ನ ೊಂದಿಲ್ಲ . ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವನ ಪ್ರ ಗತಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು 

ಸಮಾಜದ ಹಾಗು ವೆ ಕಿ್ತಯ ಸವಾಷೊಂಗಿೀಣ ಅಭಿವರ ದಿಿಯಲ್ಲಲ  ಒೊಂದು ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿ್ದೆ. 

       ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯೊಂಬುದು ಮನುರ್ೆ ನ ಬೌದಿಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ,ನಾಗರಿಕಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತ್ಳಪಾಯವಾಗಿ ನೊಂತಿದೆ.  

ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮನುರ್ೆ ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತ್ನಾಗಿದಿ್ದನೆ. ಆದರೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ  

ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯೊಂಬುದನುನ  ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿಸ್ಸದಿ್ದರೆ ಎೊಂಬುದು ದುರಂತ್ದ ಸಂಗತಿ.ಬಹಳಷ್ಟು  ಜನರ ವಾದವು 

'ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸೇರುವುದು ಬೇಡ' ಎೊಂತಾದರೆ ಮತಿ್ತ  ಕ್ಕಲ್ವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳಲೆಲ ೀ ಕುಳಿತು 

ಹುನಾನ ರ ಹೂಡುತಿಿದಿ್ದರೆ. 

      ಹಿೊಂದಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯೊಂಬುದು ಮನಸಿು ಗಳನುನ  ಪ್ರಿವತಿಷಸುವಂತಿತಿು .ಗುರುಕುಲ್ಗಳು ತುೊಂಬಿದ 

ಸಂಸಾರಗಳಂತಿದಿವು,ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಷಗಳಲ್ಲಲ  ಸಂಸೆ ರವನುನ  ಮೈಗೂಡಿಸುವಂತಿದಿವು.ಆದರೆ ಈಗಿನ ಖಾಸಗಿ 

ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಯ ಗಳೀ ಅಥವಾ ಇನನ ಥರ ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳಿೊಂದ ವೆಾ ಪ್ರವಾಗಿರುವುದಂತ್ತ ಅಕ್ಷರಶಹ ಸತೆ್ . 

ಇದಕೆ್ಕ  ಉದ್ದಹರಣೆಯೊಂದರೆ ಇತಿಿೀಜಿಗೆ ಕಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಬಗೆೆ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ್ತಾಣಗಳಲ್ಲಲ  

ಹರಿದ್ದಡತಿಿರುವ ಸುದಿಿಯನುನ  ಗಮನಸುವುದ್ದದರೆ ಇೊಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆ ವಹಾರವನುನ  ನೇರವಾಗಿ 

ಬಿಚಿ್ಚಡುತಿ್ದೆ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಲ  ಕಲ್ಲಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣವ ಅಥವಾ ವೆ ವಹಾರ ಮನ್ೀಭಾವನೆ ಭಿತಿುವುದೊ? 

ಎೊಂದು ತಿಳಿಯದಂತಾಗುತಿ್ದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಪಿೀಠಿಕ್ಕಯಲ್ಲಲ ಯೇ ನಾನು ಹೇಳ ಹೀರಟಿರುವ ವಸಿು  ವಿಚಾರವು 

ನಮಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅಥಷವಾಗಿರಬಹುÀದೆೊಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ೀನೆ. ಆದರೂ ಒೊಂದು ಹೆಜೆ್ಜ  ಮುೊಂದೆ ಇಟ್ಟು  

ನ್ೀಡುವುದ್ದದರೆ "ಬಿರ್ಪ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಯಿ್ಸ  ಸೂಲೆ್ಕ "ನಂತ್ಹ ಎಷ್ು ೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳು ದುಡಿಿನ 

ಹದಿಕ್ಕಯನುನ  ಹದಿುಕೊಂಡು ನಮಮ ಕಣ್ಣು ಮುೊಂದೆಯೇ ತಾೊಂಡವವಾಡುತಿಿವ್ಯ. 

ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಿ ತಿಯು ವಿದಿ್ದರ್ಥಷಗಳನುನ  ಮಾನಸ್ಸಕವಾಗಿ ಕುಗೆಿಸುತಿಿದೆ.ಮಕೆಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಆನಂದಕೆ್ತೊಂತ್ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯ ಭಯವೇ ಹೆಚಿಾ ಗಿದೆ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಿ ತಿಯೊಂದ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಷಗಳಲ್ಲಲ  ಒಳೆ್ಳಯ 

ಸಂಸೆಾ ರ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧೆ್ ವೇ ಇಲ್ಲಲ , ಇೊಂತ್ಹ ಪ್ರಿಸೆ್ಸ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಮಕೆಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಸೆಾ ರ 

ನೀಡಬೇಕಾಗಿದಿಲ್ಲಲ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ  ಬಹುದೊಡಿದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಧ್ಕರಾಗಿದಿಲ್ಲಲ ,ಮಕೆಳಿಗೆ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ 

ಸಂಸೆಾ ರವನುನ  ನೀಡಬಹುದು. 

ಇೊಂತ್ಹ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳು ಶಾಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಸೀಮಿತ್ವಲ್ಲ ದೆ ,ಕಾಲೇಜು ಮತಿು  

ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ನಲ್ಯಗಳ ಒಡಲು ಹಕೆ್ತರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.ಏಡವಿದ ಬೆಟಿು ಗೆ ಏಟ್ಟ ಬಿದಿ ೊಂತ್,ಶಿಕ್ಷಣ 

ವೆ ವಸೆ್ಯ  ಎೊಂಬುದು ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳ ಸಂತ್ಯಾಗಿದೆ.ಶಿಕ್ಷಣ ವೆ ವಸೆ್ಯಯ ಸಮಸೆ್ಯಯೂ ಕೇವಲ್ ಖಾಸಗಿ 
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ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳಲ್ಲ ದೇ,ಸಕಾಷರವು ಕೂಡ ಮೂಲ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಶಿಕ್ಷಣ ವಲ್ಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಸಕಾಷರದ  ಅತಿಯದ 

ಹಿಡಿತ್ .ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟು  ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವ ಆಕಾೊಂಕೆ್ಕ  ಶಿಕ್ಷಕರು,ಪೀರ್ಕರು,ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಷಗಳು 

ಮತಿು  ಸಮುದ್ದಯಕೆ್ತೊಂತ್ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಬೇರಾರಿಗಿರಲು ಸಾಧೆ್ ? ಆದರೂ ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಅತಿ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾತ್ನಾಡುವ  ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಪ್ಡೆದಿರುವವರು ಅವರೇ! ಸಕಾಷರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡುತಿ್ದೆ ಎನುನ ವ 

ಕಡುತಿ್ದೆ ಎನುನ ವ ನೆಪ್ವನುನ  ಮುೊಂದಿಟ್ಟು  ಸಕಾಷರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲ ಷ್ು ೀ ಅಲ್ಲ ದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳ 

ಮೇಲೇಯೂ ಹಿಡಿತ್ ಸಾಧಿಸ್ಸಬಿಟು ದಿ್ದರೆ.ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಲ  ಮತಿು  ರಾಜೆ ದ ರಾಜಧಾನಗಳಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತು 

ದೃಷ್ಟು ಹಿೀನ ವೆ ವಸೆ್ಯಯನುನ  ನಾವು ಈ ಕೂಡಲೆ ಛಿದರ  ಮಾಡಬೇಕು.ಅದರೊಟಿು ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲ್ಲ 

ಆಡಳಿತ್ಗಳು ಮತಿು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಿಣಿತ್ರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ,ಅವರನುನ  

ಉತಿ್ರದ್ದಯಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಸಕಾಷರ ಅಹಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕವಾಗದಂತ್ ನ್ೀಡಿಕಳೆು ತಿಿದೆಯಾದಿರಿೊಂದ ಸಕಾಷರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಗುಣಮಟು ದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತಿಿಲ್ಲ . ಇದಕೆ್ಕ  ಉತಿ್ಮ ಉದ್ದಹರಣೆಯೊಂದರೆ ಹಯಾಷಣದ 

ಮುಖೆ್ಮಂತಿರ ಗಳ ವಿರ್ಯವನೆನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ರಾಜೆ ಗಳಲ್ಲಲ ೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಪ್ರ ಕರಿಯಯಲ್ಲಲ  ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಬರ ಷ್ಟು ಚಾರ ನಡೆಯುತಿಿದೆ.ಲಂಚ ಕಟ್ಟು  ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವವರಿೊಂದ 

ಏನು ತಾನೇ ನೀರಿಕೆ್ತ ಸಲು ಸಾಧೆ್ ? ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯಯಲ್ಲಲ  ರಾಜಾಕಾರಣಿಗಳು ಮತಿು  

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಕಸ್ಸದುಕೊಂಡು,ಅದನುನ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳ ಮತಿು  ಸಮುದ್ದಯಗಳ ವಿಶೇರ್ 

ಅಧಿಕಾರವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು,ಇದೇ ವೇಳ್ಳಯಲ್ಲಲ  ಭರ ರ್ು ಚಾರ ಮತಿು  ಸವ ಜನಪ್ಕ್ಷಪಾತ್ದಲ್ಲಲ  ತೊಡಗುವ 

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಯ ಗಳ ನಲ್ಷಜೆ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಕ್ಕಲ್ಸವಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡಿ  ಅಡಿಿಯೊಂದರೆ "ಜಾತಿ ಆಧ್ರಿತ್ ಮಿೀಸಲ್ಲತಿ" ಈ ಕಟ್ಟ ಸತೆ್ ದ ಬಗೆೆ  

ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಗೊತಿಿದೆಯಾದರೂ, ಕ್ಕಲ್ವೇ ಕ್ಕಲ್ವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿದರೆ,ಉಳಿದವರು 

ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ವಟಗುಟ್ಟು ತಿಾರೆ,ಹಾಗಂತ್ ನದಿಷರ್ು  ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೆ ಕಿ್ತಗಳು ಉಳಿದ ಜಾತಿಯವರಿಗಿೊಂತ್ 

ಬುದಿಿವಂತ್ರಾಗಿರುತಿಾರೆ ಎೊಂಬುದು ನನನ  ವಾದವಲ್ಲ . ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಕೌಶಲೆ್ ,ಅಹಷತ್ ಮತಿು  ಪಾಠ 

ಹೇಳಿಕಡುವ  

ಜಾಾ ನ ಯಾವ ಜಾತಿ/ಮತ್ದ ಸವ ತಿ್ತ  ಅಲ್ಲ . ಆದರೆ,ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದಕೆ್ಕ  ಅನಹಷರಾದವರಿಗೆ 

ಮಿೀಸಲ್ಲತಿ ವೆ ವಸೆ್ಯಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ,ಮಕೆಳನೆನ ೀಕ್ಕ ಶಿಕೆ್ತಸುತಿಿದಿ್ದರೆ? ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಷಕ 

ಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಲ  ಅವರು ಎೊಂದೆೊಂದೂ ಹಿೊಂದುಳಿಯುವಂತ್ ಮಾಡಲು ರಚ್ಚಸಲ್ಲದ ಸಂಚು ಇದು ಎೊಂದು 

ಅನಸುವುದಿಲ್ಲ ವೇ? ಉತಿ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊೀರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಉತಿ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಬೇಕು. ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಮಗುವಿನ 

ಜನಮ ಸ್ಸದಿ  ಹಕೆಲ್ಲ ವೇ?ಹಿೊಂದುಳಿದ ಜಾತಿ/ಮತ್ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿದ ಆಕಾೊಂಕೆ್ತ ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಕಾಷರ 

ಎಷ್ಟು  ಬೇಕಾದರೂ ಖ್ಚುಷ ಮಾಡಲ್ಲ,ಆದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮತಿು  ಬಡಿಿಯ ವಿರ್ಯ ಬಂದ್ದಗ 

ಯೀಗೆ ತ್ಯನೆನ  ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವನಾನ ಗಿಸ್ಸಕಳೆಬೇಕು. 

ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ದ್ದರಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿೀಳುವ ಮಂದಿಯೇಷ್ು ೀ,ತ್ವಳಿ ಗುರಿ 

ತ್ಲುಪುವರೆಷ್ು ೀ ಎೊಂದು ನ್ೀಡಿದರೆ ಅೊಂಗವಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  ಪ್ಡೆದಿರುವವರೇ ಹೆಚಿು  ಮಂದಿ 

ಕಾಣಿಸುತಿಾರೆ.ಇದಕೆ್ಕಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಹಾರವ್ಯೊಂಬಂತ್ ಇನ್ನನ  ಮುೊಂತಾದವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಿ ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಆಯೆಯ ಮೂಲ್ಕ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಷಗಳ ಜಿೀವನವನುನ  ಪ್ರ ಭುದಿ  ವಿಚಾರಗಳಿೊಂದ ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  

ಬೌದಿಿಕ,ಮಾನಸ್ಸಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತಿು  ಕಡಬೇಕ್ಕೊಂದು ಕಾತುರರಾಗಿದಿೆ ೀವ್ಯ. 
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