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                                                                 ಸಂಪಾದಕೀಯ  

ಸಮಸತ ಜೀವ ಸಂಕುಲದಲ್ಲ ಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ವಿವ ೀಚನಾಶೀಲ ಹಾಗೂ ವ ೈಚಾರಿಕ ಜೀವಿಯಾಗಿದುು, ಇತರ  
ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಾದ ಸ್ಾಾನವನುನ ಹ ೂಂದಿದ್ಾುನ . ಶಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಏಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ, ಆತನನುನ 
ವಿಚಾರಶೀಲ ವಯಕತಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲ ಿಮಹತವದ ಪಾತರವನುನ ವಹಿಸುತತ ಬ್ಂದಿದ್  ಎಂಬ್ುದು ಸವವವ ೀದಯ.  

 ಶಕ್ಷಣವ ಂದರ  “ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಕಾಸ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಿಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನುು ಹಿಗಿಸಿುವುದ್ ೀ ಶಕ್ಷಣ” ಎಂಬ್ ಸ್ಾವಮಿ 

ವಿವ ೀಕಾನಂದರ ವಚಾರಧಾರೆಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭ , ವಿಚಾರ ಶೀಲತ ಯನುನ ಹ ೂರ 

ತರುವಲ್ಲಿ ಮಹತವದ ಪಾತರವನುನ ವಹಿಸುತತದ್ .  

 ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲ ಿಸಂವಿಧಾನ ಶಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬ ೀಡಕರ್್ ಅವರು “ಶಕ್ಷಣವ ೀ ಶಕತ” ಎಂಬ್ ವಿಚಾರವನುನ 
ವಯಕತಪ್ಡಿಸಿರುವುದನುನ ಗಮನಿಸಬ್ಹುದ್ಾಗಿದ್ .  ಪಾರಚೀನ ಗುರುಕುಲ ಪ್ದಧತಿಯಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಅಂತರ್ಾವಲ 

ಆಧಾರಿತ ಶಕ್ಷಣದವರ ಗ  ನಮಮ ಶಕ್ಷಣ ವಯವಸ್ ಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕ ಕ ಹ ೂಸ ಹ ೂಸ ವಿಚಾರಧಾರ ಗಳ  ಂದಿಗ , ಆಲ ೂೀಚನಾ 

ವಿಧಾನಗಳ  ಂದಿಗ , ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಪರಭಾವದಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣ ಯಾಗುತಾತ ಬ್ಂದಿರುವುದು 
ನಮಗ ಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ.  

                   ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳ  ೆಬೆೇರು 
                   ಕೊಡಿರಲು ಮರ ಸೆೊಬಗು  
                   ಹೆೊಸಯುಕ್ತ ಿಹಳ  ೆತತವದೆೊಡಗೊಡಿ ಧಮಮ  

                   ಋಷಿ ವಾಕಯದೆೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ 
                   ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ ಕ – ಮಂಕುತಿಮಮ ಎಂಬ್ ಕಗದಿಲ್ಲ ಿಡಿ.ವಿ ಗುಂಡಪ್ಿನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವ 

ಸಹಜ ಬ್ದಲಾವಣ ಗಳ ಸೂಚನ ಯನುನ ನಿೀಡುತತ, ಹಳ ಯ ಪ್ದಧತಿ ಹಾಗೂ ಹ ೂಸ ಆಲ ೂೀಚನ ಗಳ ಸಮಿಮಲನದ 

ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನ ಲ ಸಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುತತದ್  ಎಂದು ವಯಕತಪ್ಡಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಧಾರ  
ಗಮನಾಹವವಾದುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಣ ಕ್ ೀತರವೂ ಕೂಡ ಕಾಲದ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ತಕಕಂತ  ಬ್ದಲಾವಣ ಯಾಗುತತ 
ಸ್ಾಗಿದ್ . ಮೊದಲು ಕ ೀವಲ ಸಿೀಮಿತ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ಆಡಳಿತ ವರ್ಣದ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದು, ಅಂತರ್ಾವಲ ಆಧಾರಿತ 

ವ ೀದಿಕ ಗಳು ಕ ೂೀವಿಡ್ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಿದಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಕ ಪಾರಮುಖಯತ ಯನುನ ಪ್ಡ ದು ಅಂತರ್ಾವಲ 

ಆಧಾರಿತ ತರರ್ತಿರ್ಳು, ವಿಚಾರಗ ೂೀಷ್ಠಿಗಳು ಸ್ ೀರಿದಂತ  ಅನ ೀಕ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕ ಯಾಗುತಿತವ . ಈ ನ ಲ ಯಲ್ಲ ಿ

ಇಂದು ನ ೀರ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಾಣಲ ತರರ್ತಿರ್ಳು ಕಾಲದ ಅಗತಯತ ಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ನಡ ಯುತಿತರುವುದನುನ  ಕಾಣಬ್ಹುದ್ಾಗಿದ್ .  

 ರಾಷ್ಠರೀಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ -೨೦೨೦ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉನನತ ಶಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ಸತರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾತಮಕವಾದ 

ಸುಧಾರಣ ಗಳನುನ ತರುವ ಉದ್ ುೀಶದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ- ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಭಾಷ , ಕಲ -ಸ್ಾಹಿತಯ, ಸಂಸೃತಿ ಹಿೀಗ  ಎಲ ಿ

ಕ್ ೀತರಗಳಿಗೂ ಪಾರಧಾನಯತ  ದ್ ೂರಕಸಬ ೀಕ ಂಬ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಿ ಅನ ೀಕ ಅಂಶಗಳನುನ ಪ್ರಸ್ಾತಪಿಸಿದ್ . ಅದರಲೂಿ 

ವಿಶ ೀಷ್ವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನ ಶಸುತಗಳ ಮಧಯದ ಅಂತರವನುನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್್ಶಸಿತೀಯ ಹಾಗೂ 

ಬ್ಹುಶಸಿತೀಯ ಅಧಯಯನ ಕರಮಗಳನುನ ಹ ಚುು ವಿಸತರಿಸಬ ೀಕ ಂಬ್ ವಿಷ್ಯಕ ಕ ಹ ಚುನ ಒತುತ ನಿೀಡಿದ್ .  ಈ ನ ಲ ಯಲ್ಲ ಿ

ಹ ೂಸ ಶಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಠ್ಯಗಳು ರೂಪಿತವಾಗಿ ಅದರ ಶಫಾರಸುುಗಳನುನ ರ್ಾರಿಗ ೂಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಿ
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ಪ್ರಯತನಗಳು ಸ್ಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬ್ರುತಿತದ್ .  ಕಲ  ಮತುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ ೀತರಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಶ  ೀಧನಾ 

ಅಧಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್್ ಶಸಿತೀಯತ ಗ  ಹ ಚುು ಪ್ೂರಕ ಕಾಯವ ಮಾಡಬ್ಲುಿದ್ ಂಬ್ ವಿಚಾರದ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತತ 

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಯತುರ್ಳು ಸ್ಾಗಿವ . ಆದ್ಾಗೂಯ ಯಾವುದ್ ೀ ಹ ೂಸ ನಿೀತಿಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡು ಬ್ರುವ ಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಯಿೂ ಇಲಿದಿಲಿ.  ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಘಿಕ ಹಾಗೂ ರಚನಾತಮಕ  ಪ್ರಯತನಗಳು ಶಕ್ಷಣ 
ಪ್ದಧತಿಯ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣ ಯ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ   ಅಗತಯವಾಗಿವ .  

 ಅನುಕರ್್ವ ಬ್ಹುಭಾಷ್ಠಕ ತ ೈಮಾಸಿಕವು ತಮಗ ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತ  ಕಲ , ಸ್ಾಹಿತಯ, ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ಅಧಯಯನ, ಸಮಾಜ 

ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ ೀತರಗಳಷ ಿೀ ಅಲಿದ್ ೀ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬ್ರಹಗಳಿಗೂ ವ ೀದಿಕ ಯಾಗಿ ಕಾಯವ ನಿವವಹಿಸುತಿತದ್ .  

“ಅನುಕರ್ ಣ” ನ ಪ್ರಸುತತ ಸಂಚಕ ಯು ಪಾರಚೀನ, ಮಧಯಕಾಲ್ಲೀನ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸ್ಾಹಿತಯ ಕಾಲ ಘಟ್ಿಗಳಿಗ  
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವ ೈವಿಧಯಮಯ ಲ ೀಖನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುು, ಸಹೃದಯ ಸ್ಾಹಿತಯ ಬ್ಂಧುಗಳಾದ ತಾವು ಓದಿ 

ಪ್ರತಿಕರಯಸುವಿರ ಂಬ್ ಅದಮಯ ವಿಶಾವಸ ನಮಮದ್ಾಗಿದ್ .  

ತಮಮ ಸಲಹ - ಸೂಚನ ಗಳಿಗ  ಸದ್ಾ ಸ್ಾವಗತ.  

 

ವಂದನೆರ್ಳ ೆಂದಗೆ,                                                                              ಡಾ. ವಿವ ೀಕಾನಂದ ಸಜಜನ  
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