
 

For More Details Visit   www.tumbe.org                                             Page | 33  

 

Tumbe    International e-Magazine 

                                                     A Multilanguage Magazine 

 

 
Issue-1                                   
Volume-1                                      
Jan-June: 2018 

ISSN: 2581-7728  

ದೇಶದ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು 

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅಡಿಗ , M.Sc, NET, M.Phil 

ASST PROF OF MATHEMATICS, 

GOVT FIRST GRADE COLLEGE, KUNDAPURA 

KOTESHWARA,UDUPI TQ, 

Email id : adigashreemathi@gmail.com 

Ph :  9481179155 

  “ಒಂದು ದೇಶದ ಭವಿóಷ್ಯ  ಆ ದೇಶದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗೊಳ್ಳು ತತ ದೆ” 

ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದದ ವರು,  ನಮ್ಮ  ಮಾಜಿ ರಾಷ್್ ರಪತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಮ್ಹಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ 

ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು. ಆ ಮ್ಹಾನ್ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಮಾತ್ತ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ.  “ಬಿತಿತ ದಂತೆ ಬೆಳೆ”    

ಅಥವಾ  “ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪರ ಜ್ಞ “ಎನ್ನು ವಂತೆ ಯುವಜನಂಗದ ನಡವಳಿಕೆ ಮ್ತ್ತತ  ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ   

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು  ಪಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.ಮಾನವನ್ನ ಯಾವುದರಂದ 

ವಿಕಾಸ ಹಂದುವನೋ ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಜ್ಞಾ ನಿಗಳ್ಳ  ಹೇಳ್ಳತ್ತತ ರೆ.ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಪರವತತನೆಯಾದರೆ 

ಮಾತರ  ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಬಲಿದು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ಳವಂತೆ,.ಜಿೋವನವನ್ನು  ನಿಮಾತಣ 

ಮಾಡುವಂತಹ ,ಕೆಚೆ್ಚ ದೆಯ ವಿೋರರನ್ನು  ತಯಾರಸುವ,ಶಿೋಲ ರೂಪುಗೊಳ್ಳು ವ , ನಮ್ಮ  ಸವ ಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ 

ನವು ನಿಂತ್ತಕಳ್ಳು ವುದನ್ನು  ತಿಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರ ತಿಯೊಬಬ  ಪರ ಜೆಗೂ ಸಿಗಬೇಕು.ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವಿೋಯ  

ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ  ಒತ್ತತ  ಕಡುವ ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಥದತತ  

ಸಾಗಬಲಿದು. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಈ ಪರ ಬಂಧದಲಿ್ಲ  ವಿವರಸಲಾಗಿದೆ. 

 ದೇಶದ ಪರ ಗತಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು 

              “ಉತತ ರದಲಿ್ಲ  ಉತ್ತತ ಂಗ ಹಿಮ್ವಂತ    

            ದಕಿ್ತಣದ ತ್ತದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಅಗಾಧ ಶರಧಿ 

            ತ್ತಯಿಯ ಶಿರದಲಿ್ಲ  ಸದಾ ಹಿಮ್ಸಪ ಶತ   

            ತ್ತಯಿಯ ಚರಣದಲಿ್ಲ  ನಿೋಲ ಸಿಂಧುವಿನ ಜಲಸಪ ಶತ 

            ಒಂದೆಡೆ ದಟ್್  ಕಾಡು, ಇನಂದೆಡೆ ವಿಶಾಲ ನದ್ಧ ಬಯಲು 

            ಒಂದು ಕಡೆ ಬಣಗುಡುವ ಮ್ರುಭೂಮಿ  

            ಇನು ಂದೆಡೆ   ಧುಮಿಸಿ ಧುಮಿಮ ಕುು ವ ನದ್ಧ 

            ಎತತ  ನೋಡಿದರೂ ಹಚೆ  ಹಸುರನ ಲೋಕ 

            ಬೆಟ್್  ಗುಡಡ ಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು.....” 

            ಇದು ನಮ್ಮ   ಭಾರತ.. 
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              ನಿಜ, ಕವಿಯ ಸುಂದರ ವಣತನೆಯ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದ ನವು ಪುಣಯ ವಂತರು. 

 ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಸುವರ್ಣತಕ್ಷರದಲಿ್ಲ  ಬರೆದ್ಧಡಬೇಕಾದ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ ದ್ಧನ ಬಂದು ಎಪಪ ತ್ತತ  

ವಷ್ತಗಳ್ಳ ಕಳೆದವು. ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ತತ ಗಾದರೆ ಇದು ವೃದಾದ ಪಯ ದ ಕಾಲ. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ತು ದು ಯೌವವ ನದ ಕಾಲ. 

ಜಗತಿತ ನ ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ  ಇರದಷ್್ಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಯುವ ಜನಂಗ ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲದೆ. “ನನಗೆ ನೂರು ಜನ 

ಇಚೆ್ಚ ಶಕ್ತತ ಯುಳು  ಯುವಕರನ್ನು  ಕಡಿ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನೆು ೋ ಬದಲಾಯಿಸುತೆತ ೋನೆ” ಎಂದು 

ಹೇಳಿದ ಸಾವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಒಂದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ  ಆ ದೇಶದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿ 

ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗೊಳ್ಳು ತತ ದೆ ಎಂದು ಯುವಜನಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನಿು ಟ್್   ಡಾಕ್ರ್ 

ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕಲಾಂರಂಥ ನಯಕರ ನಂಬಿಕೆ, ಕನಸು, ಅದೆಷ್್ ರ ಮ್ಟ್್ಟ ಗೆ ನನಸಾಗುತಿತ ದೆ ಎಂದು ನವು 

ಯೊೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ ನಂತರ ದ್ಧನಗಳನ್ನು  ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ನವು  

ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ಎರಡು ರೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸಿಕಂಡಿದುದ . ಒಂದು ಸದುಪಯೊೋಗ ಪಡಿಸಿಕಂಡಿದುದ , 

ಇನ್ನು ಂದು ದುರುಪಯೊೋಗ ಪಡಿಸಿಕಂಡಿದುದ . 

    ಒಂದು ಕಡೆ ಜಗತಿತ ನ ಇತರ ರಾಷ್್ ರಗಳ್ಳ ಹುಬೆಬ ೋರಸುವ ರೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಂಡಿತ್ತ. 

ಸಂಪದಬ ರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಚಿೋನ ಪಾಕ್ತಸಾತ ನದ ಆಕರ ಮ್ಣವನ್ನು  ಎದುರಸಿ ಕಾಗಿತಲ್ ಯುದದ ದಲಿ್ಲ  

ಜಯಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗಯ , ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಇತ್ತಯ ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದ್ಧದ  ಸಾಧಿಸುತ್ತತ  ಅನೇಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಂಬರ್ 1 ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಮಿಂಚ ತೊಡಗಿದೆ. ಚಂದರ ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಪರ ಪಂಚದ 

ಮೂರು ರಾಷ್್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದು ರಾಷ್್ ರ ನಮ್ಮ  ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ಗಳನ್ನು  ತಯಾರು ಮಾಡಬಲಿ  

ಐದು ರಾಷ್್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದು ರಾಷ್್ ರ ನಮ್ಮ  ಭಾರತ ಇವೆಲಿವೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮಮ  ತರುವಂತ ವಿಷ್ಯಗಳೇ. 

 ಇನು ಂದು ಕಡೆ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ದುರುಪಯೊೋಗ ಪಡಿಸಿಕಳ್ಳು ತ್ತತ  ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  

ಸ್ವ ೋಚೆ್ಚ ಚ್ಚರವೆಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕಂಡು ಮ್ನಬಂದಂತೆ ವತಿತಸಿದ ಪರರ್ಣಮ್ ಕಲೆ, ಅತ್ತಯ ಚ್ಚರ, 

ಭರ ಷ್್ಟಚ್ಚರ, ಹಿಂಸ್, ದರೋಡೆ ಪರ ಕರಣಗಳ್ಳ ಹೆಚೆ್ಚ ತತ ಲೇ ಇವೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ರೈತರ ಆತಮ ಹತೆಯ  ಪರ ಕರಣ 

ಹೆಚೆ್ಚ ಗುತಿತ ದೆ. ರಾಜಕ್ತೋಯ ಗಬೆಬ ದುದ  ನರುತ್ತತ  ಇದೆ. ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಧೂಮ್ಪಾನ, ಮ್ದಯ ಪಾನದಂಥ 

ಚಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಟಕಂಡಿದಾದ ರೆ. ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯ ೋಗದ ಸಮ್ಸ್ಯ ಗಳ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ರನ್ನು  ಕಾಡುತಿತ ವೆ. ಒಬಬ ರ 

ಜಿೋವ ಉಳಿಸಲು ಇರುವ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ಜಿೋವ ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಪರೋಪಕಾರದ 

ಬದಲು ಪರ ಪಿೋಡನೆ, ಕೋಮು ಸೌಹಾದತತೆಯ ಬದಲು ಕೋಮು  ಘಷ್ತಣೆಗೆ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ 

ದುರುಪಯೊೋಗವಾಗುತಿತ ದೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸಿಿಂ, ವೈಷ್ಮ್ಯ  ಬೆಳೆಯುತ್ತತ  ಇದೆ. ಇನು ಬಬ ರನ್ನು  ತಿಳಿದು 

ಬದುಕಬೇಕಾದವರು ತಿಂದು ಬದುಕುತಿತ ದಾದ ರೆ. ಹಲವೆಡೆ ಬಿಗಿ ಪೆÇಲ್ಲೋಸ್ ಬಂದ್ೋಬಸತ ಲಿ್ಲ  ಸಂಭರ ಮ್ದ 

ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ ಹಬಬ ವನ್ನು  ಆಚರಸಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಭರ ಷ್್ಟಚ್ಚರವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಟ್್ಹಾಸ ಎಷ್್ಟ ದೆ ಎಂಬ್ದದಕೆು  

ನಮ್ಮ  ಭಾರತಿೋಯರ ಸಿವ ಸ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಹಣವೇ ಸಾಕಿ್ತ . ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮ್ಸ್ಯ ಗಳಿಗೆಲಿ  ಏನ್ನ 

ಪರಹಾರ ? ಜನರ ಮ್ನ ಪರವತತನೆ ಮಾಡುವ ಮಾಗತ ಯಾವುದು ? ಭಾಷ್ಣಗಳಿಂದಲೇ ? 

ಲೇಖನಗಳಿಂದಲೇ ? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದಲೇ? ಮ್ಠಾಧಿೋಶರುಗಳಿಂದಲೇ ? ಚಿಂತಕರಂದಲೇ ? 

ಬ್ದದ್ಧದ ಜಿೋವಿಗಳಿಂದಲೇ ? 

 ಖಂಡಿತ್ತ ಅಲಿ , ಇವೆಲಿವೂ ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ಮಾತ.  ್ರ ಹತತ ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರದ 

ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ , ಸಿಲಬಸ್ ನಲಿ್ಲ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಈಗಿರುವ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕದ ಆರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಬೋಧನೆ 

ಜೊತೆಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಏಳನೇ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವಿೋಯ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಬೋಧಿಸುವ  

“ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ” ವನ್ನು   (Value Based Education) ಸೇರಸಿ ಎಲಿ  ವಿಷ್ಯಗಳಂತೆ ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಪರೋಕಿೆಯನ್ನು  ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶದ ದವ ಂದವ ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಹಾಗೂ 
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ವಿವಿಧ ಜವ ಲಂತ ಸಮ್ಸ್ಯ ಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಸಿ ದೇಶವನ್ನು  ಅಭಿವೃದ್ಧದ  ಪಥದತತ  ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧಯ  .ಈ ಏಳನೇ 

ವಿಷ್ಯವನ್ನು  ಬೋ  ್ೋಧಿಸಲು ಸಮ್ಯವನ್ನು  ಸರದೂಗಿಸಲು ಉಳಿದ ಆರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಸಿಲಬಸ್ ಅನ್ನು  

ಕಂಚ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ ತಲಾ ಒಂದ್ಂದು ಗಂಟೆ  ಕಡಿಮ್ಮ ಬೋಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ  ಉಳಿತ್ತಯವಾಗುವ ಆರು 

ಗಂಟೆಯ ಬೋ  ್ೋಧನೆಯನ್ನು  ಈ ವಿಷ್ಯಕೆು  ಮಿೋಸಲ್ಲಡಬೇಕು.  ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಯಿಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ, ಮ್ಮಡಿಕಲ್, 

ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋಸುತಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲಿಾ  

ಸ್ಮಿಸ್ ರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲಿೆೋ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಹದ್ಧಹರೆಯಕೆು  ಕಾಲ್ಲಟ್್  ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ನಿೋತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತತ  ಅವರ ಮ್ನಸಸ ನ್ನು  ಕೆಟ್್ಟ  ಹೋಗದಂತೆ, ಕೆಟ್್  

ಯೊೋಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಬೋಧಿಸಬೇಕು. 

 ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ಮಾತರ  ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧದ  ಸಾಧಯ  ಎಂದು ಅನೇಕ ಗಣಯ ರು, ಲೇಖಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ್ಳ, 

ಶಿಕ್ಷಣ ತಜಾ ರು ತಮ್ಮ  ಭಾಷ್ಣದಲಿ್ಲ   ಬರಹದಲಿ್ಲ  ಹೇಳ್ಳತತ ಲೇ ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು 

ಹೇಳ್ಳವುದಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು  ಕಾಯತರೂಪಕೆು  ತರುವ ಕೆಲಸವಾಗಲ್ಲ ಇನೂು  ಆರಂಭವಾಗಿಲಿ . 

 ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣವನು ಳಗೊಂಡ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  

ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  ಏಕೆ ಎಂದು ಪಟ್್ಟ  ಮಾಡಿದರೆ,ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ : 

 ಪರ ತಿಯೊಬಬ  ಮ್ನ್ನಯ ಷ್ಯ ನ್ನ ನಲುು  ರೋತಿಯ ಋಣ ಬಂಧನಕೆು  ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತತ ನೆ ಮಾತರ  ಋಣ, 

ಪಿತೃಋಣ, ಗುರುವಿನ ಋಣ, ಭಗವಂತನ ಋಣ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ಧನ ಹೆಚೆಿ ನ ಯುವ ಜನಂಗಕೆು  ಮಾತ್ತ ಪಿತೃ 

ಋಣವನ್ನು  ತಿೋರಸುವ ಬದದ ತೆ ಇಲಿ . “ನವು ಸುಂದರವಾಗಿದದ ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ  ತಂದೆ ತ್ತಯಿ ನಮ್ಗೆ ನಿೋಡಿದ 

ಉಡುಗೊರೆ ನಮ್ಮ  ಜಿೋವನ ಸುಂದರವಾಗಿದದ ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ  ತಂದೆ ತ್ತಯಿಗೆ ನವು ನಿೋಡುವ ಉಡುಗೊರೆ” 

ಎನ್ನು ತ್ತತ ರೆ ಬಲಿವರು. ನಮ್ಮ  ಜಿೋವನವನ್ನು  ಸುಂದರವಾಗಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ  ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯ ಮ್ನ 

ನೋಯಿಸದೆ ಇಳಿ ವಯಸಿಸ ನಲಿ್ಲ  ಚ್ಚನು ಗಿ ನೋಡಿಕಳ್ಳು ವುದು ಅಷ್ೆ ೋ ಮುಖಯ . ಭೂಮಿಗಿಂತ ದ್ಡಡ ವಳ್ಳ 

ತ್ತಯಿ, ಅಂತರಕ್ಷಕ್ತು ಂತ ದ್ಡಡ ವನ್ನ ತಂದೆ. ಅಂತ ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯ ಕಣಣ ಲಿ್ಲ  ಎರಡೆ ಸಲ ನಿೋರು 

ಬರುವುದಂತೆ. ಒಂದು ಮ್ಗಳನ್ನು  ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕಡುವಾಗ, ಇನು ಂದು ಸವ ಂತ ಮ್ಗನಿಂದಲೇ 

ನಿಲತಕ್ಷಯ ಕು ಳಗಾದಾಗ.ಒಂದು ತ್ತಯಿಯ ಮ್ಡಿಲಲಿ್ಲ  ಆರು ಜನ ಮ್ಕು ಳಿಗೆ ಜ್ಞಗ ಇರುತತ ದಂತೆ. ಆದರೆ ಆರು 

ಜನ ಮ್ಕು ಳ ಮ್ನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ತ್ತಯಿಗೆ ಜ್ಞಗವಿಲಿ  ಎಂಬ್ದದು ಕಲ್ಲಯುಗದ ಕಠೋರ ಸತಯ . ಸಪತ  

ಸಾಗರದಾಚ್ಚ ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತತ  ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯನ್ನು  ವೃದಾದ ಶರ ಮ್ದಲಿ್ಲ , ಆನಥಾಶರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  

ಬಿಡುವ ಯುವಜನಂಗದ ಸಂಖ್ಯಯ ಗೇನೂ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿ . ದುಡುಡ  ಕಟ್್ ರೆ ಬೇಕಾದುದ  ಸಿಗುತತ ದೆ ಈ 

ಜಗದ್ಳಗೆ, ಹಡೆದ ತ್ತಯಿಯ ಕಳಕಂಡ ಮಾಯ ಲೆ ಮ್ತೆತ  ಬರುವಳೇನ್ನ, 10 ದೇವರನ್ನು  ಪ್ಯಜಿಸುವ 

ಬದಲು ಹೆತತ  ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯನ್ನು  ಪ್ಯಜಿಸು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಳವ “ಮೊದಲ ಪಾಠ್” ಈ 

ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನು ವ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲರಬೇಕು ಮಾತರ ವಲಿ  ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯನ್ನು  ನಿಲತಕಿ್ತಸುವ 

ಮ್ಕು ಳ್ಳ ಮುಂದ್ಂದು ದ್ಧನ ತಮ್ಮ  ಸವ ಂತ ಮ್ಕು ಳಿಂದ ನಿಲತಕ್ಷಯ ಕು ಳಗಾದ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಉದಾಹರಣೆ 

ಸಮೇತ ಮ್ನಮುಟ್್ಟ ವ  ರೋತಿಯಲಿ್ಲ  ವಿದಾಯ ರ್ಥತಗಳಗೆ ವಿವರಸಿ ತ್ತವೆಂದೂ ನಮ್ಮ  ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯರನ್ನು  

ನಿಲತಕ್ಷಯ ಮಾಡೆವು ಎನ್ನು ವ ಪರ ತಿಜೆಾ  ಮಾಡುವ ರೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಆ ವಿಷ್ಯವನ್ನು  ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. 

 ಇತಿತ ೋಚಿನ ವಷ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಶೆಾ ತಯ  ಸಂಸು ೃತಿ ನಮ್ಮ  ಜನಂಗವನ್ನು  ಆವರಸಿಕಂಡಿದೆ. 

ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಶೆಾ ತಯ  ಸಂಗಿೋತದ ಅಬಬ ರದ ನಡುವೆ ಹಿತಮಿತವಾದ ಭಾರತಿೋಯ 

ಸಂಗಿೋತವನ್ನು , ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸು ೃತಿಯನ್ನು  ,ಇಂದ್ಧನ ಯುವ ಜನಂಗ ಮ್ರೆಯುತಿತ ದೆ. ಅಸಭಯ ವಾದ 

ಉಡುಪುಗಳನ್ನು  ಧರಸುವುದು, ಹರದ ಜಿೋನ್ಸ  ಪಾಯ ಂಟ್, ಚಿತರ ವಿಚಿತರ ವಾದ ತಲೆಕೂದಲ ಸ್್ ೈಲ್್ಳ್ಳ, ತಲೆ 

ಬಿಚೆಿ  ಹಾಕ್ತಕಂಡು ಹಾಡುವ ಮ್ಹಿಳಾ ಗಾಯಕರು, ಪಾಶೆಾ ತಯ ರನ್ನು  ಅನ್ನಸರಸುತ್ತತ  ಅವರದೇ 

http://www.tumbe.org/


Tumbe    International e-Magazine 

 For More Details Visit   www.tumbe.org                                             Page | 36  
 

ಮಾದರಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲವಂದು ದುಶೆ ಟ್ಗಳ ದಾಸರಾಗುವುದನ್ನು  ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕೂು  ಆತಂಕವಾಗುತತ ದೆ. 

ಪರದೇಶಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ  ದೇಶದ ಆತಮ ವಾದ ಸಂಸು ೃತಿಯನೆು ೋ ನಶ ಮಾಡಲು ಹರಟ್ಟವೆ ಏನೋ ಎಂದು 

ಭಾಸವಾಗುತಿತ ದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಉನು ತಿ ಅಥವಾ ಅವನತಿ ಆ ದೇಶದ ಸಂಸು ೃತಿಯನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ 

ಎನ್ನು ವ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತನ್ನು , ಅನಯ  ಸಂಸು ೃತಿಯನ್ನು  ಪಿರ ೋತಿಸು, ನಿನು  ಸಂಸು ೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಜಿೋವಿಸು 

ಎನ್ನು ವ ಗಾಂಧಿೋಜಿಯ ಮಾತನ್ನು  ಇಂದ್ಧನ ವಿದಾಯ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸು ೃತಿಯನ್ನು  ಉಳಿಸಿ 

ಬೆಳಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ  ಯುವಜನಂಗದ್ಧಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ನದಟ್್ಟ  ಮಾಡಿಕಡುವ 

“ಎರಡನೇ ಪಾಠ್” ಈ ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಹುಟ್್ಟ ನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ತತ  ಸಾಗುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮಾನವನ್ನ  ಯಾವುದರಂದ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳು ª ನೋ, ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ನವು ಎಷ್್ಟ  ಓದ್ಧದೆದ ೋವೆ ಎನ್ನು ವುದು 

ಮುಖಯ ವಲಿ   ಆ ಓದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್್ಟ  ಸಂಸಾು ರ ಕಲ್ಲಸಿದೆ ಎನ್ನು ವುದು ಮುಖಯ . ಇವತ್ತತ  ಬದುಕಲು ಆಹಾರ 

ಎಷ್್ಟ  ಮುಖಯ ವೋ, ಆಹಾರಕಾು ಗಿ ಮ್ತ್ತತ  ಇನಿು ತರ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದ್ಧಷ್್ಟ  

ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ೆ ೋ ಮುಖಯ . ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆನಿಸ ಗಾಗಿ ಆದರೂ ದುಡಿಯಲು ಚಿಕು  ಉದ್ಯ ೋಗಕೆು  

ಸೇರುವ ಅನಿವಾಯತತೆ ಇದೆ. ಇನು ಬಬ ರಗೆ ಮೊೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಒಂದ್ಧಷ್್ಟ  ಹಣ 

ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೊೋಚಿಸುವ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಿಗೇನ್ನ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿ . ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ 

ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಗತವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿಕಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಹಣವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಮ್ತ್ತತ  ಎಷ್್ಟ  

ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ನಯ ಯ ಮಾಗತವನ್ನು  ತಿಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಅದಕೆು  

ಪುರಂದರದಾಸರು “ಗೆಜೆೆ  ಕಾಲ್ಳ ದನಿಯ ಮಾಡುತ ಬ್ರಮ್ಮ ” ಎಂದು ಲಕಿ್ತ ಮ ಯನ್ನು  ಕರೆದ್ಧದಾದ ರೆ. 

ಅಂದರೆ ಹಣ ಯಾವ ಮೂಲದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧದುದ  ಎಂದು ಎಲಿರಗೂ ಗೊತ್ತತ ಗಬೇಕು. 

“ಭೂಮಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆ, ಗಗನವೆ ಹದ್ಧಕೆ, ಕಣ್ತ ಂಬ ನಿದೆದ  ಬಡವನಿಗೆ 1 

    ಮ್ಮತತ ನೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಸುಖದ ಸುಪಪ ತಿತ ಗೆ, ಬ್ರದು ನಿದೆದ  ಧನಿಕನಿಗೆ” !  

       ಎನ್ನು ವ ಪರಸಿಾ ತಿಗೆ  ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ಕತೆಯನ್ನು  ವಿವರಸಿ, ಕಷ್್ ಪಟ್್ ರೆ ಮೊದಲು          

ಬೆವರು ಸುರತದೆ, ನಂತರ ಹಣ ಸುರತದೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಹಣ ಸುರತz,É ನಂತರ ಬೆವರು 

ಸುರತದೆ, 

 ವಂಚನೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದುದ  ಸಂಚಯಕೆು  ಬ್ರದು ಎನ್ನು ವಂತೆ ನಯ ಯ ಮಾಗತದ್ಧಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ 

ಶಾಶವ ತ, ಅನಯ ಯದ್ಧಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ನಿದೆದ  ಕೆಡಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ  ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಮ್ನಮುಟ್್ಟವಂತೆ 

ವಿವರಸುವ, ಸುಲಭದಲಿ್ಲ  ಹಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾಗತಗಳ ಬಗ್ೆ  ತಿಳಿಸುತೆತ ೋವೆ ಎನ್ನು ವ ದಾರ ತಪಿಪ ಸುವ 

ಜ್ಞಹಿೋರಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಮ್ರುಳಾಗದಂತೆ ಎಚೆ ರಸುವ,  ಭರ ಷ್್ಟಚ್ಚರದ ಬಗ್ೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ  “ಮೂರನೇ 

ಪಾಠ್” ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 “ಆಚ್ಚರವಿಲಿದ ನಲಗೆ, ನಿನು  ನಿೋಚ ಬ್ದದ್ಧದ ಯ ಬಿಡು ನಲಗೆ” ಎಂದ್ಧದಾದ ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. 

 ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಿದ ವಾಕ್ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ಜನ ಒಳೆು ಯ ಮಾತ್ತಗಳನು ಡುವ ಬದಲು ಪರನಿಂದನೆ, 

ಟ್ಟೋಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕಳ್ಳು ತಿತ ದಾದ ರೆ. ಕಾಮ್, ಕರ ೋಧ, ಮೊೋಹ, ಲೋಭ, ಮ್ದ ಮ್ತಸ ರಗಳೆಂಬ ಅರಷ್ಡವ ಗತಗಳನ್ನು  

ಅಗತಯ ಕ್ತು ಂತ ಹೆಚೆ್ಚ ಗಿ ಇಟ್್ಟಕಂಡು, ಸಮಾಜದ ಸಾವ ಸತ ಯ ವನ್ನು  ಕೆಡಿಸುತ್ತತ  ಅಹಂಕಾರದ್ಧಂದ ಮ್ಮರೆಯುವ 

ಜನ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇನು ಬಬ ರನ್ನು  ತಿಳಿದು ಬದುಕುವ ಬದಲು ತಿಂದು ಬದುಕುವ, ತ್ತಳಿದು ನಿಂದ್ಧಸುವ 

ಇನು ಂದು ವಗತ. ಸುಳ್ಳು , ಮೊೋಸ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೆ ಜಿೋವನ ನಡೆಸುವ ಮ್ತೊತ ಂದು ವಗತವನ್ನು  
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ಕಾಣ್ತಿತ ದೆದ ೋವೆ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ  ಎಷ್ೆ ೋ ಎತತ ರಕೆು ೋರದರೂ ಅನು  ತಿನು ಲು ತಲೆಬ್ಗಲೇ ಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ಸತಯ ವನ್ನು  

ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತಯ , ಅಹಿಂಸ್, ಪರೋಪಕಾರ ಮುಂತ್ತದ ಮಾನವಿೋಯ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಬೆಳೆಸಿಕಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವ, ಸತಯ ವಂತರಗೆ ಜಯ ಎಂದು ಸಾರುವ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  

ಕಲ್ಲತ್ತ ಮ್ರೆತ್ತ ಬಿಟ್್  ಪುಣಯ ಕೋಟ್ಟಯ ಕಥೆಯನ್ನು  ಮ್ತೆತ  ಮ್ತೆತ  ನೆನಪಿಸಿ ಅಂತಹ ಸಾವಿರ ಕತೆಗಳ 

ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು  ನಿೋತಿ ಸಮೇತ ಬೋಧಿಸುವ “ನಲು ನೇ ಪಾಠ್” ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಇಂದು ಭಾರತ ಎದುರಸುತಿತ ರುವ ಅನೇಕ ಸಮ್ಸ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲೆ, ಅತ್ತಯ ಚ್ಚರ, ಭರ ಷ್್ಟಚ್ಚರಗಳ್ಳ 

ಎದುದ  ಕಾಣ್ತತ ವೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳ್ಳ ರಾಜ್ಞರೋಷ್ವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕಂಡು ಅಟ್್ ಹಾಸದ್ಧಂದ ಮ್ಮರೆದರೆ 

ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹರಸಲಾಗುತತ ದೆ. ಭರ ಷ್್ ರಗೆ ಶಿಕಿೆ  ಶಿಷ್್ ರಗೆ ರಕಿೆ  ಯಾಗುವ ಬದಲು 

ಭರ ಷ್್ ರಗೆ ರಕಿೆ  ಶಿಷ್್ ರಗೆ ಶಿಕಿೆಯಾಗುತಿತ ದೆ. ಅಂತಹ ಅನಯ ಯಗಳನ್ನು  ಕರ್ಣಣ ರೆ ಕಂಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥತ ಏನ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕು ? ಆಕ್ತಸ ಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಾರಯಾದ ವಾಹನ ಚ್ಚಲಕನ ಬಗ್ೆ , ಕದುದ  ಓಡಿಹೋದ ಕಳು ನ ಬಗ್ೆ ,  

ದೇಶದ್ರ ೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ವಯ ಕ್ತತ  ಬಗ್ೆಯಾಗಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ ಪೆÇಲ್ಲೋಸರಗೆ ಹೇಗೆ 

ಸಹಕರಸಬೇಕು, ಲಂಚ ಸಿವ ೋಕರಸುವ ಅಧಿಕಾರಯೊಬಬ ನನ್ನು  ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕತ ರ ಬಲೆಗೆ 

ಸಿಲುಕ್ತಸಬಹುದು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ತಿಳಿಸುವ “ಐದನೇ ಪಾಠ್” ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಜ್ಞಗತಿೋಕರಣದ ಪರ ಭಾವದ್ಧಂದ ಇಂದ್ಧನ ಯುವಜನಂಗ ವಿದೇಶಿೋ ವಸುತ ಗಳ ವಾಯ ಮೊೋಹಕೆು  ಬಿದುದ  

ಸವ ದೇಶಿೋ ವಸುತ ಗಳನ್ನು  ತಿರಸು ರಸುತಿತ ದಾದ ರೆ. ಝಣ ಝಣ ಝಣ ಕಾಂಚಣದಲಿ್ಲ  ಅಮೇರಕಾದ 

ಲಾಂಛÀನದಲಿ್ಲ  ಎನ್ನು ವ ಜ್ಞಗತಿೋಕರಣದ ಕುರತ ಹಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಅಶವ ಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿವಂತೆ ಅರಶಿನದ 

ಜ್ಞಗವನ್ನು  ಅಕರ ಮಿಸಿದುದ  ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವಿಿೋ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮ್ಮ , ಅಜೆಿ  ಮಾಡುತಿತ ದದ  ಚಕುು ಲ್ಲ, ಹಪಪ ಳ, 

ಕೋಡುಬಳೆ ಇತ್ತಯ ದ್ಧಗಳ ಜ್ಞಗವನ್ನು  ಆಕರ ಮಿಸಿದುದ  ಲೇಸ್,ಕುರ್ ಕುರೆ, ಮಾಯ ಗಿ, ಪಿಜೆ್ಞ , ಬಗತರ್ಗಳ್ಳ’. 

ತಂಪು ಪಾನಿೋಯಗಳಾದ ಮ್ಜೆಿ ಗೆ ಎಳೆನಿೋರು, ಲ್ಲಂಬೆ ಪಾನಕದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ 

ಅಪಿಪ ಕಂಡದುದ  ಪೆಪಿಸ , ಕೋಕ ಕೋಲಾದಂತ ವಿಷ್ಕಾರ ಪಾನಿೋಯಗಳನ್ನು . ಇಂತಹ ಆಹಾರ 

ಸೇವನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ  ಆರೋಗಯ ವನ್ನು  ಕೆಡಿಸಿಕಳ್ಳು ತಿತ ರುವ ಯುವಜನಂಗಕೆು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಒಬಬ  

ಗುರು, ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮೇತ ಆರೋಗಯ ದ ಬಗ್ೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ,  ಮ್ನ ಮುಟ್್ಟ ವ ರೋತಿ ತಿಳಿಸಿ 

ಎಚೆ ರಸುವ “ಆರನೇ ಪಾಠ್” ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಸಂಪದಭ ರತವಾದ ನಮ್ಮ  ದೇಶ  ಒಂದೆಡೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಥದತತ  ಸಾಗುತಿತ ದದ ರೂ, ಇನು ಂದೆಡೆ ಯುವ 

ಶಕ್ತತ  ಪೆÇ  ್ೋಲಾಗುತಿತ ದುದ  ಯುವಕರು ಅಡಡ ದಾರ ಹಿಡಿಯುತಿತ ದಾದ ರೆ ಎನ್ನು ವ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತಿತ ದೆ. ಇಂದು 

ಜಗತಿತ ನ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಒಂದಲಿ  ಒಂದು ರೋತಿಯ ಒತತ ಡದ್ಧಂದ ಬದುಕುತಿತ ದಾದ ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಬರುವ 

ನೋವುಗಳ್ಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮ್ಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮ್ನಸಿಸ ನ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದಕೆು ಲಿ  ಪರಹಾರ ಇರುವುದು ಯೊೋಗದಲಿ್ಲ . ಮಾನವನಲಿ್ಲ  ದೈವದತತ ವಾಗಿ ಬಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುವ 

ಜ್ಞಾ ನ ಶಕ್ತತ , ಇಚೆ್ಚ ಶಕ್ತತ , ಕ್ತರ ಯಾಶಕ್ತತ ಗಳ್ಳ ಸರಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವತಹಿಸುವಂತ್ತಗಲು ಯೊೋಗಾಸನ, 

ಪಾರ ರ್ಣಯಾಮ್, ಧಾಯ ನದ ಅಗತಯ ವಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ  ಭಾಷ್ಣಗಳಲಿ್ಲ  ಯೊೋಗದ ವಿವಿಧ 

ಮಾಗತಗಳ ಸಾಮ್ರಸಯ ವನ್ನು  ಒತಿತ  ಹೇಳ್ಳತ್ತತ ರೆ. ಕಬಿಬ ಣದ ಮಾಂಸ ಖಂಡ, ಉಕ್ತು ನ ನರಮಂಡಲ ಅಗಾಧ 

ಬ್ದದಿ್ಧ ಶಕ್ತತ ಯನ್ನು  ಬೆಳೆಸಿಕಂಡು ಅಗೊೋ ನೋಡು ಗುಡಡ  ಎಂದರೆ ಗುಡಡ ವನ್ನು  ಪುಡಿಮಾಡುವ 

ಸಾಮ್ಥರ ಯ ವಿರಬೇಕು ,ಇವೆಲಿವೂ ಯೊೋಗದ್ಧಂದ ಸಾಧಯ  ಎಂದು ಅವರು ಯುವಕರಗೆ ಕರೆ ಕಟ್್ರು. ಉತತ ಮ್ 

ಮಾನಸಿಕ ಮ್ತ್ತತ  ದೈಹಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿಕಳು ಲು ತ್ತಳೆಮ , ಸಹನೆ, ವಿನಯದ್ಧಂದ ವತಿತಸಲು 

ನೆರವಾಗುವ ಯೊೋಗಾಭಾಯ ಸವನ್ನು  ಮಾಡುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವ ಯೊೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದ “ಏಳನೇ ಪಾಠ್” 

ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 
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 ಹಸಿರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಉಸಿರು ಮಾತರ  ಇದುದ  ಹೆಸರಲಿದ ನವು ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ 

ಹೆಸರರುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಉಸಿರರುವಾಗ ಜಿೋವನದಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ 

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಪಟ್್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ನವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದದುದ  ಕರೆವ ಚಳಿ ಮ್ಳೆಯಲಿ್ಲ  ತಮ್ಮ  ಪಾರ ಣ 

ಒತೆತ ಯಿಟ್್ಟ  ತಮ್ಮ  ಕುಟ್ಟಂಬದ್ಧಂದ ದೂರವಿದುದ  ನವು ನೆಮ್ಮ ದ್ಧಯಿಂದ ನಿದೆದ  ಮಾಡಲು ಕಾರಣರಾಗಿರುವ 

ಗಡಿ ಕಾಯುತಿತ ರುವ ನಮ್ಮ  ವಿೋರ ಯೊೋಧರನ್ನು . ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಉಸಿರು ಚ್ಚಲಿ್ಲ  ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 

ಹರಟ್ಟ ಹೋದ ಅದೆಷ್್ ೋ ವಿೋರ ಯೊೋಧರಗೆ ನಮ್ಮ  ಎರಡು ಹನಿ ಕಂಬನಿಯನ್ನು  ಚ್ಚಲಿುವುದನ್ನು  ಬಿಟ್್ಟ  

ನವೇನೂ ಮಾಡುತಿತ ಲಿ . ಸಾವಿನ  ಮುನೂಸ ಚನೆ ಸಿಕು  ವಿೋರ ಯೊೋಧನಬಬ  ತನು  ಮ್ಡದ್ಧಗೆ ಬರೆದ “ನನು  

ನಿನೆು ಗಳೂ ನಿೋನೇ, ನನು  ನಳೆಗಳೂ ನಿೋನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಿೋನೇ ಸಖಿ” ಎನ್ನು ವ ಪತರ ದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  

ಓದುವಾಗ, ಒಬಬ  ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಉಗರ ಗಾಮಿಯೊಬಬ  ಮೈಬಣಣ  ನಿೋಲ್ಲ ಕಟ್್ಟ ವವರಗೆ ಹಡೆದ ದೃಶಯ ವನ್ನು  

ವಾಟ್ಸ ಪ್ ನಲಿ್ಲ  ನೋಡಿದಾಗ, ಕರುಳ್ಳ ಹಿಂಡಿದಂತ್ತಗಿ ಕಣಿಣ ಂದ ನಲುು  ಹನಿ ಜ್ಞರುತತ ದೆ. 

ನಮ್ಮ  ವಿದಾಯ ರ್ಥತಗಳ್ಳ ಕೂಡ ಸಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಲತ್ತಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಲೇಜು ಸಪ ರ್ಧತಗಳಲಿ್ಲ , ಸೈನಿಕರ ದೇಶ 

ಪೆರ ೋಮ್ದ, ತ್ತಯ ಗದ ಕುರತ್ತದ ಪರ ಹಸನಗಳನ್ನು  ಪರ ಸುತ ತಪಡಿಸಿ, ಸೈನಿಕನಿಗೊಂದು ನಮ್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತ್ತತ ರೆ. 

ಆದರೆ ಹಿೋಗೆ ಮಾಡುವುದರಂದ ಅದು ಆ ವೇದ್ಧಕೆಗಷ್ೆ ೋ ಸಿೋಮಿತವಾಗುತತ ದೆ. ಇವತ್ತತ  ಸ್ಲೆಬಿರ ಟ್ಟಗಳನ್ನು  

ದೇವರಂತೆ ಆರಾಧಿಸುವ, ದೇವಾಲಯ ಕಟ್್ಟ ವ ಜನರು ಅವರನ್ನು  ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹಾವ ನಿಸಿ 

ಸಂಭರ ಮಿಸುವ ಯುವಕರು ಆ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಒಬಬ  ಹಾಲ್ಲ ಸೈನಿಕನಿಗಾಗಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಯೊೋಧನಿಗಾಗಲ್ಲ 

ನಿೋಡುತಿತ ಲಿ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಗೆ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ೆ  ಪಿರ ೋತಿ ಗೌರವವಿದದ ರೆ ಹಾಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು  

ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ದ್ಧನಚರಣೆ, ಗಣರಾಜೊಯ ೋತಸ ವ, ಕಾಲೇಜು ವಾಷ್ಟತಕೋತಸ ವ ಅಥವಾ ಇನಿು ತರ ಸಭೆ 

ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹಾವ ನಿಸಿ ಅವರಂದ ಕಾಯತಕರ ಮ್ದ ಉದಾಾ ಟ್ನೆಯನ್ನು  ನೆರವೇರಸಿ ಸನಮ ನಿಸಬೇಕು. 

ತಮ್ಮ  ಸುತತ ಮುತತ ಲೂ ವಯಸಾಸ ದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರದದ ರೆ, ಅವರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು  ಸನಮ ನಿಸಿ 

ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಗತದಶತನ ಮಾಡುವ.“ಎಂಟ್ನೇ ಪಾಠ್” ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ 

ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನಿು ತರ ಮಾನವಿೋಯ ಮೌಲಯ ಗಳ ಬೋಧನೆ ಮುಂದ್ಧನ 

ಪಾಠ್ಗಳಲಿ್ಲರಬೇಕು.... 

      ಒಟ್್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಹೇಳ್ಳವುದಾದರೆ ಗುರು ಎನಿಸಿಕಂಡ ಜ್ಞಾ ನಿ, ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕದಲಿ್ಲ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತರ  ಒಬಬ  ವಿದಾಯ ರ್ಥತಯನ್ನು  ಸತಪ ರಜೆಯನು ಗಿ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಎಲಿ  ಧಮ್ತದವರು ಅನಯ ೋನಯ ತೆಯಿಂದ, ಸೋದರತೆಯ ಮ್ನೋಭಾವದ್ಧಂದ, ಜ್ಞತಿ, ಭಾಷೆ, 

ಧಮ್ತ ಎನ್ನು ವ ಭೇದ ಭಾವವಿಲಿದೇ ಅರಷ್ಡವ ಗತಗಳನ್ನು  ದೂರವಿರಸಿ, ದುಶೆ ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಾಗದೆ, ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ,ಪರೋಪಕಾರದಂತ ಮಾನವಿೋಯ ಗುಣಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸಿಕಂಡು ನವೆಲಿರೂ ಭಾರತಿೋಯರು 

ಎನ್ನು ವ ಸದಾಭ ವನೆಯಿಂದ ಮುನ್ನು ಗ್ಿ  ,ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ದ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ಸದುಪಯೊೋಗಪಡಿಸಿಕಳು ವ 
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ವಿ.ವಿ. ಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿೋಘರ ವಾಗಿ ಜ್ಞರಗೆ ಬರಬೇಕು. 

ಶಿಕಿೆ  ಇಲಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಹಿ ಇಲಿದ ಕಬಿಬ ನಂತೆ. 

ಪುಕು ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕು ರೆ ಇಲಿದ ಸಕು ರೆಯಂತೆ. 

ಅನ್ನಭವವಿಲಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಸತ ಕ ಓದ್ಧ ಈಜಲು ಕಲ್ಲತಂತೆ. 

ಖರೋದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನು ಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟ್ಟನಂತೆ. 

ಕಾಪಿ ಹಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಲ್ಲಯೆ ಎದುದ  ಹಲ ಮ್ಮಂದಂತೆ. 

ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ್ನಗಿ ಪಡೆದ ಮೌಲಾಯ ಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮ್ನ್ನಕುಲಕೆು , ದೇಶದ ಪರ ಗತಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಭೂಷ್ಣ .. 
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