ಶಿಕ್ಷಣ : ಸಂದರ್ಶನ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ೆೈಮಾಸಿಕ ೧೦ (೧)
ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ: ಒಂದು ಹೆೊಸ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆೊೀಣ.
ಡೆೀವಿಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬರೆೊ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ರೆೊೀಸಲ್ಲಂಡರ ಸಂದರ್್ನ
ಡೆೀವಿಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬರೆೊ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಆಕ್ಸ್ಫ಼ಡ್್ ಯುನಿವಸಿ್ಟಿ ಪ್ೆರರ್ಸ್ ನ ಮೊಲಕ ಪ್ರಕಟಿತಗೆೊಂಡ ಮಕಕಳ
ಪ್ುಸತಕಗಳ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕಗಳ ವಿಷಯ, ಗಣಿತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಿಸರದವರೆಗೆ ಹರಡಿದ್ೆ. ಅವರು ಜಿಡುು
ಕೃಷಣಮೊರ್ತ್ಯವರ ಶಾಲೆಯಾದ “ಋಷ್ಟ್ ವ್ಾಾಲ್ಲ” ಯಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ವಷ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಅಧ್ಾಾಪ್ನ ವೃರ್ತತಯನುು ಮಾಡಿದರು.
ಆಮೀಲೆ ಅವರು ಬ್ರರಟಿಷ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕೆೊನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹರ್ತತರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮಮದ್ೆೀ ಆದ
ಶಾಲೆಯನುು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್್ರಿಸಿದರು.
ಈಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

ಎರಡು ವಷ್ದವರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ೆೊತಂದು ವಷ್ ವಯೀಮಾನದ ಇಪ್ಪತ್ೆತೀಳು ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳ್ಳದ್ಾಾರೆ.

ಸಾಮಾನಾ ತರಗರ್ತಯ ವಿಧ್ಾನವನುು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸುರ್ತತಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳು ಒಟಿಿಗೆ ಒಂದ್ೆೀ ತರಗರ್ತಯಲ್ಲಿ
ಕುಳ್ಳತುಕೆೊಳುಿತ್ಾತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳ್ಳಲಿ. ಪ್ರರ್ತಯಂದು ಮಗು ರ್ತಳ್ಳದು ಕಲ್ಲತುಕೆೊಳಿಲು ತನುದ್ೆ ಆದ ಗರ್ತಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿಯುತತದ್ೆ. ಕಲ್ಲಕೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ ಮತುತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ ಇಬಬರಿಗೊ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಾಗಿದ್ೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ೇನು?
ಡೆೀವಿಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬರೆೊೀ ಅವರು ಭಾರರ್ತೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆೀಂದರದಲ್ಲಿ ಇರುರ್ತತದಾರಾಗಿ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ
ಸಂದರ್್ನವನುು ಏಪ್್ಡಿಸಲು ಸಾರ್ಾವ್ಾಯಿತು. ಇದನುು ನಡೆಸಿಕೆೊಟ್ಿವರು ಮಕಕಳ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರ್ತರಕೆಯಾದ
“ಟಾಗೆ್ಟ್” ನ ಸಂಪ್ಾದಕ್ರ ರೆೊೀಸಾಲ್ಲಂಡ್ ವಿಲ್ನ್.

ರೆೊೀ. ವಿ. : ಡೆೀವಿಡ್, ಅನೆೀಕ ವಷ್ಗಳ್ಳಂದ ತ್ಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಕೌನಿ್ಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದಿಾೀರಿ. ಆಮೀಲೆ ನಿಮಗೆೀ ಯುಕತವ್ೆನಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತುತ ಬರಹಗಾರರೊ ಆಗಿದಿಾೀರಿ. “ನಿೀಲ್ ಬಾಗ್”
ಶಾಲೆಯನುು ಆರಂಭಿಸಲು ಉಂಟಾದ ಪ್ೆರೀರಣೆ ಯಾವುದು?
ಡೆೀ. ಹಾ.: ಅದು, ಭಾರತಕೆಕ ನನು ಮೊದಲನೆಯ ಭೆೀಟಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ೆತೀನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ೧೯೪೩ ರಲ್ಲಿ
ಆರ್. ಎ. ಎಫ಼ ದ ವ್ಾಯುಪ್ಡೆಯಂದಿಗೆ ಬಂದ್ೆ. ಆಗ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗವ್ಾಗಿದಾ ಬಾಂಗಾಿದ್ೆೀರ್ದ
ಚಿಟ್ಿಗೆೊಂಗನಲ್ಲಿ ನನುನುು ಕೆಲಸಕೆಕ ನಿಯಮಿಸಿದಾರು. ಆಗ ನನು ರಜೆಯ ದಿನಗಳನುು ನಾನು ಚಿಟ್ಿಗೆೊಂಗದಿಂದ
ಇಪ್ಪತುತ ಮೈಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣಣ ದಿವೀಪ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಿಂದು ಮತುತ ಒಂದು ಮುಸಲಾಮನರ
ಮನೆಗಳ್ಳರುವ ಸಣಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭತತದ ಗದ್ೆಾಯ ನಡುವ್ೆ ಕಳೆಯುರ್ತತದ್ೆಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಸೆತಯೊ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಿೀರಿನ
ಮೊಲಕವ್ೆೀ ಸಂಚಾರವಿತುತ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಯನುು ನೆೊೀಡಿ, ನಿಜವ್ಾಗಿಯೊ ನನಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಲಸುವುದ್ೆೀ ಇಷಿವ್ಾಗುತತದ್ೆ ಎಂದುಕೆೊಂಡೆ. ದ್ಾಳ್ಳಯ ನಂತರ ನಾನು ಇಂಗೆಿಂಡಿಗೆ ಹೆೊೀಗಿ ಪ್ದವಿಯನುು
ಪ್ಡೆದ್ೆ. ೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ್ೆ ಮತುತ (ನನು ವೃರ್ತತಯನುು) ಮೈಸೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಿೀಷ್ಟ್ನ ಪ್ರರಫೆಸರ್ ಆಗಿ
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ಬೆೀರೆ ತುದಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ೆ. ಆನಂತರ ನಾನು ಋಷ್ಟ್ ವ್ಾಾಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಷ್ಳವರೆಗೆ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕನಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ೆ. ೧೯೫೯ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರರಟಿಷ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ನುು ಸೆೀರಿದ್ೆ ಮತುತ ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ನನುದ್ೆೀ ಶಾಲೆಯನುು
ಆರಂಭಿಸಲು ಅದನುು ಬ್ರಟ್ುಿಬ್ರಟೆಿ. ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಂತ್ೆ ಯಾವ್ಾಗಲೊ ನಾನು ಕಲ್ಲಸುತತಲೆೀ ಇದ್ೆಾೀನೆ. ಪ್ಾರಥಮಿಕಕ್ರಕಂತ
ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಿಂದ ಸಾುತಕೆೊೀತತರದ ಹಂತದವರೆಗೊ ಎಲಿರಿಗೊ ಕಲ್ಲಸಲು ನನಗೆ ಸಾರ್ಾವ್ಾದದುಾ ನನು
ಸೌಭಾಗಾ..

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಹಾಗಾದರೆ, ನಿೀವು ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ಾಗ ಅದ್ೆಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ತಬ್ರಂಬ್ರತವ್ಾಯೆತ. ?
ಡೆೀ. ಹಾ. : ಹೌದು. ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದ್ೆೀ ನನು ವಿಚಾರವ್ಾಗಿತುತ. ಸಹಜವ್ಾಗಿ ನಿೀವು
ಕಲ್ಲಪಸುಕೆೊಳುಿವಂತ್ೆ, ಇವ್ಾನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಚ, ಎ. ಎರ್ಸ. ನೆೈಲ್ ಇತ್ಾಾದಿಯವರ ಎಲಿರಿೀರ್ತಯ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನನು
ಮೀಲಾಗಿವ್ೆ. ಇಂದಿನ ಶಾಲೆಗಳ್ಳಗಿಂತ ಭಿನುವ್ಾದ ಶಾಲೆ ಅದ್ಾಗಿರಬೆೀಕೆಂಬುದು ನನು ಇಚೆೆಯಾಗಿತುತ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುರ್ಃ ಇಂದಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಮ ಭಾವನೆಯಾಗಿತುತ.
ಡೆೀ.ಹಾ.:ಒಂದು ರಿೀರ್ತಯಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಅವುಗಳು ಒಳೆಿಯ ಕೆಲಸಮಾಡುರ್ತತಲಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವ್ಾಗಿ ರ್ತಳ್ಳದಿದ್ೆ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಹಾಗಾದರೆ ನಿೀವು ನಿೀಲ್ ಬಾಗ್ ರ್ುರು ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಮಕಕಳು ಯಾಯವುದಕೆಕ ಚೆನಾುಗಿ ಸಪಂದಿಸುತ್ಾತರೆ
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಿರಿ?
ಡೆೀ. ಹಾ.: ಮೊಟ್ಿ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ನಿಮಗೊ ಕೊಡ ನೆೈಲ್ ಅವರು ಹೆೀಳ್ಳದ- “ಸತಾವ್ಾಗಿಯೊ ಶಾಲೆಗಳೆಲಿ
ಕಾರಾಗೃಹಗಳಾಗಿವ್ೆ ಮತುತ ಮಕಕಳು ಸಂತ್ೆೊೀಷವ್ಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೊೀಗಲೆೀ ಬೆೀಕಾಗಿದ್ೆ” ಎಂಬ ಮಾತು ತಟಿಿದ್ೆ
ಎಂದು ಕಾಣುತತದ್ೆ. ಹೌದು. ಆದಾರಿಂದ ನಾನು, ಮಕಕಳು ಇಷಿವ್ಾದರೆ ಬರಬಹುದ್ಾದ ಅಥವ್ಾ ಬರದ್ೆ
ಇರಬಹುದ್ಾದಂತಹ ಶಾಲೆಯನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಯೀಚಿಸಿದ್ೆ. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲಿದ ಶಾಲೆ ಬೆೀಕಾಗಿತುತ.

ರೆೊೀ.ವಿ. : ಅದು ಎ.ಎರ್ಸ. ನೆೈಲ್ ನ ಹೆೀಳ್ಳಕೆಗೆ ಸಮಾನವ್ಾಗಿದ್ೆ ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಹೌದು. ನಾನು ಎ.ಎರ್ಸ. ನೆೈಲ್ ನ ಅನೆೀಕ ಮಾತುಗಳನುು ಒಪ್ುಪವುದಿಲಿವ್ಾದರೊ ಅದು ನಿಜವ್ಾಗಿದ್ೆ.
ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯೊ ಇಲಿದಿದಾರೆ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇರಲಾರದು. ನಿಯಮಗಳ್ಳದ್ಾಾಗ ಅವುಗಳನುು ಜಾರಿಗೆೊಳ್ಳಸಲು
ಯಾವುದ್ಾದರೊ ಒಂದು ಒತ್ಾತಯಗೆೊಳ್ಳಸುವ ಕಾಯ್ವಿರಲೆೀ ಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ. ಕೆೊನೆಗೆ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ “ನಿಮಗೆ ನಮಮ
ಇಲ್ಲಿಯ ರಿೀರ್ತಯನುು ಅನುಸರಿಸಲಾಗದಿದಾರೆ ನಿೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆೊರಟ್ು ಹೆೊೀಗಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ. ನಿೀವು ಇಲ್ಲಿ
ಇರಲಾಗುವುದಿಲಿ” ಎಂದು ಹೆೀಳಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ.
ನಂತರ, ಅನೆೀಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ಠ್ಾವು ದ್ೆೊೀಷಯುಕತವ್ಾಗಿದ್ೆ ಎಂದು ರ್ತಳ್ಳಯಿತು. ಮಕಕಳು ಯಾವ್ಾಗ ತಮಮ
ಅತಾಂತ ಸೃಜನಾತಮಕವ್ಾದ ವಯಸು್, ೧೨/ ೧೩ ನುು ಮುಟ್ುಿತ್ಾತರೆಯೀ ಆಗ ಮುಖಾ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ
(ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ.) ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯ ಒತತಡದಿಂದ ಪ್ಠ್ಾದ ಅನೆೀಕ ಸೃಜನಾತಮಕ ಭಾಗಗಳನುು
ಬ್ರಟ್ುಿಬ್ರಡಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯ ಒತತಡಗಳನುು ಹೆೀರುವುದಿಲಿ ಎಂದು ನಿರ್್ರಿಸಿದ್ೆ. ಹತುತ
ವಷ್ಗಳ್ಳಂದ ನಡೆಸುರ್ತತರುವ ನಮಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣಣ ಅಥವ್ಾ ದ್ೆೊಡು ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳನುು ಮಾಡಿಲಿ. ಅಧಿಕ
ಸಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳು ಶಾಲೆಗಳನುು ತ್ೆೊರೆದು ಹೆೊೀಗಲು ಮತುತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಕಕಳು
ಅನುರ್ತತೀಣ್ರಾಗಲು ತರಗರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳನುು ಹಂತ, ತರಗರ್ತ ಅಥವ್ಾ ವಗ್ಗಳೆಂಬ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ
ವಿಭಾಗಿಸುವುದ್ೆೀ ಆಗಿದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ನಮಮಲ್ಲಿ ಹಂತ, ವಗ್ ಅಥವ್ಾ ತರಗರ್ತಗಳ್ಳಲಿ. ಇದರಿಂದ ಆಗುವ
ಲಾಭವ್ೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರ್ತಳ್ಳದಂತ್ೆ ಎಲಿ ಮಕಕಳು ತಮಮದ್ೆೀ ಆದ ಗರ್ತಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
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ರೆೊೀ. ವಿ. : ಆಗ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರ ಪ್ರಮಾಣ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ರಕಂತ ಹೆಚಾಾಗಿರಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ.
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಅದು ನನಗೆ ಖಚಿತವ್ಾಗಿ ಗೆೊರ್ತತಲಿ. ಇಪ್ಪತ್ೆೈದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳ ತರಗರ್ತಯನುು ನಾನೆೊಬಬನೆ
ನಡೆಸಬಲೆಿ. ಆದರೆ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗಳ್ಳಗೆ ಹೆೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ನಮಮ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್ೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ. : ಹಾಗಾದರೆ, ಅದರ ಅಥ್ ನಿಮಮ ಬೆೊೀರ್ನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಿ ಬಹಳ ಎತತರದುಾ ಎಂದ್ಾಗುತತದ್ೆ ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬ ನನು ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಸಂಪ್ೂಣ್ವ್ಾಗಿ ಭಿನುವ್ಾಗಿದ್ೆ. ಆತ
“ಕಲ್ಲಸುವವ”ನಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರರ್ತ ಮಗುವೂ ಕಲ್ಲಯುವುದಕೆಕ ಅನುಕೊಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳನುು ಸೃಷ್ಟ್ಿಸುವವನು ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ.
ಆಗ ಮಗು ತ್ಾನಾಗಿಯೆೀ ಕಲ್ಲಯುತತದ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಜನರು ನನಗೆ, “ ಅಯಾಾ ನೆೊೀಡಯಾ, ನಿನಗೆ
ರಾಜಾಶಾಸರ ಎಂದರೆ ಏನೊ ರ್ತಳ್ಳದಿಲಿ. ನಿೀನು ಹೆೀಗೆ ರಾಜಾಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಸಾುತಕೆೊೀತತರ ಪ್ಠ್ಾಕರಮವನುು
ನಡೆಸಬಲೆಿ?” ಎಂದು ಕೆೀಳುತ್ಾತರೆ. ನನು ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲಸುವುದಲಿ: ಟಿೀಚರ ಎಂದರೆ ರ್ತಳ್ಳದುಕೆೊಂಡವನು ಮತುತ
ತನಗೆ ಗೆೊರ್ತತದಾದಾನುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳ್ಳಗೆ ಕೆೊಡುವವನು ಎಂದು ನಾವ್ೆಲಿ ಅಂದುಕೆೊಂಡಿದ್ೆಾೀವ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ
ಸಾಮಾನಾವ್ಾಗಿ ಕಾಲೆೀಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಎಂ. ಎ. ಮಾಡಿದವನು ರಾಜಾಶಾಸರ ಹೆೀಳ್ಳ ಕೆೊಡಬೆೀಕಾಗುತತ ದ್ೆ,
ಮತುತ ಸಾಹಿತಾದಲ್ಲಿ, ಇರ್ತಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂ. ಎ. ಮಾಡಿದವನು ಸಾಹಿತಾ, ಇರ್ತಹಾಸ ಇತ್ಾಾದಿ
ಹೆೀಳ್ಳಕೆೊಡಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಪ್ದವಿಯಿಲಿ. ಆದರೆ ಮುಖಾವ್ಾದ
ವಿಷಯವ್ೆಂದರೆ ನಾವು ಮಕಕಳು ಕಲ್ಲಯುವಂತ್ೆ ಮಾಡ ಬೆೀಕು,ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಸುವುದಲಿ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಈಗ ನಿೀವು ಶಾಲೆ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದ ವಿಷಯಕೆಕ ಬರೆೊೀಣ. ನಿೀವು ಅದನುು ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ
ಶಿಕ್ಷೆಗಳ್ಳಲಿದ ಶಾಲೆ ಎಂದು ನಿರ್್ರಿಸಿದಿಾರಿ. ಮಕಕಳು ತಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ್ಾಗ ಬಂದು ಹೆೊೀಗಬಹುದ್ಾಗಿತುತ ಎಂದಿರಿ.
ಆದಾರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಅತಾಂತ ಪ್ರಬಲವ್ಾದ ಆಕಷ್ಣೆ ಬೆೀಕ್ರತುತ. ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮತುತ ಹೆೀಗೆ
ಕಲ್ಲಸಬೆೀಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿರಬೆೀಕು.
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಹೌದು, ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಉಕುಕವ ಉತ್ಾ್ಹ ಅನಿವ್ಾಯ್. ಮಕಕಳು ತ್ಾನು ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕು ಎನುುವಂತ್ೆ
ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂದು ಬಹಳ ವ್ಾಗಿ ಆಲೆೊೀಚಿಸಿದ್ೆ. ಪ್ಾರಥಮಿಕವ್ಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖಾ:
ಅವರಿಗೆ ತ್ಾನು ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕು ಎನಿುಸಬೆೀಕು, ಆಮೀಲೆ ಅವರು ಚೆನಾುಗಿ ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರೆ ಅಲಿವ್ೆ? ನಮಮದು ಸಪಧ್ೆ್
ರಹಿತ ಶಾಲೆ. ನಾವು ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಅಂಕ, ಶೆರೀಣಿಗಳನುು ಕೆೊಟ್ುಿ ಮುಂದಿನ ತರಗರ್ತಗೆ ಕಳ್ಳಸುವುದಿಲಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷೆಗಳ್ಳಲಿ, ಪ್ದಕಗಳು, ರಿಬಬನ್ ಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳು ಇಲಿ, ಆದಾರಿಂದ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುವ
ಹುರುಪ್ನುುಂಟ್ುಮಾಡಲು ನಮಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ೂಣ್ವ್ಾಗಿ ಹೆೊಸ ವಿಚಾರಗಳ್ಳವ್ೆ. ಅವರು ಅವುಗಳ ಯರ್ಸಿ್ನಿಂದ
ಉತ್ಾ್ಹಿತರಾದರು ಎಂದು ನನಗೆನಿಸುತತದ್ೆ. ಮತುತ ನನು ಶೆರೀಣಿ ರಹಿತ, ವಗ್ ರಹಿತ, ತರಗರ್ತ ರಹಿತ
ಪ್ದಧರ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ತಯಂದು ಮಗುವೂ ತನುದ್ೆೀ ಆದ ಗರ್ತಯಲ್ಲಿ ಯರ್ಸು್ ಗಳ್ಳಸುತತದ್ೆ. ಮತುತ ಆ ಯರ್ಸು್
ಆತನನುು ಇನೊು ಹೆಚುಾ ಕಲ್ಲಯಲು ಹಚುಾತತದ್ೆ. ಮೊವತ್ೆೈದು ಮಕಕಳ ಗುಂಪ್ು ಇದಾರೆ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ ಪ್ಾಠ್ ಮಾಡುವ
ಗರ್ತ ತರಗರ್ತಯ ಶೆೀಕಡ ೬೦ /೭೦ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಅದು ನಿಧ್ಾನವ್ಾಗಿ ಕಲ್ಲಯುವ
ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ವ್ೆೀಗಗರ್ತಯದೊಾ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರರ್ತಭಾವಂತ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ನಿಧ್ಾನಗರ್ತಯದೊಾ ಆಗಿರುತತದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ
ಇಬಬರಿಗೊ ನಷಿವ್ಾಗುತತದ್ೆ. ನಿಧ್ಾನ ಗರ್ತಯವರು ಏನೊ ಕಲ್ಲಯುವುದಿಲಿ, ಮತುತ ಪ್ರರ್ತಭಾವಂತರು
ನಿರಾಶೆಗೆೊಳುಿತ್ಾತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರರ್ತಭಾವಂತರು ಆಗಲೆ ಗರಹಿಸಿದಾನುು ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ ಪ್ುನರಾವರ್ತ್ಸುರ್ತತರುತ್ಾತನೆ.
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ನಾವು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಪ್ದಧರ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ತಭಾವಂತ ಮಗು ನಾಲುಕ ವಷ್ದ ಓದನುು ಒಂದು ವಷ್ದಲ್ಲಿ
ಮುಗಿಸಬಹುದು. ವ್ಾಸತವದಲ್ಲಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಹುಡುಗ ನಾಲುಕ ವಷ್ದ ಓದನುು ಒಂದ್ೆೀ ವಷ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿ
ಮುಗಿಸಿದ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳ್ಳಂದ ಕಲ್ಲಯಲು ಕಷಿ ಪ್ಡುವ ಬೆೀರೆೊಂದು ಮಗು ಕಲ್ಲಯಲು ಒಂದೊವರೆ, ಎರಡು
ಅಥವ್ಾ ಇನೊು ಹೆಚುಾ ವಷ್ಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿ ಬಹುದು. ಆದಾರಿಂದ ನಿಧ್ಾನವ್ಾಗಿ ಕಲ್ಲಯುವ ಮಗು ಕೊಡ
ಯರ್ಸಿವಯಾಗುತತದ್ೆ. ಎಲಿ ಮಕಕಳೂ ಯರ್ಸಿವಯಾಗುವಂತಹ ಶಾಲೆ ಇರಬೆೀಕೆಂಬುದು ನನು ಅಭಿಪ್ಾರಯ. ಅದರ
ಅಥ್ ಕೆಲವು ಮಕಕಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಪ್ರರ್ತಭಾವಂತರಾಗಿರುವುದಿಲಿವ್ೆಂದಲಿ. ಸಹಜವ್ಾಗಿಯೆೀ ಕೆಲವರು
ಪ್ರರ್ತಭಾವಂತರಾಗಿರುತ್ಾತರೆ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: “ಅದು ಉಪ್ಯುಕತವ್ಾದದುಾ ಮತುತ ಕೊಡಲೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವುದ್ಾದರೆ ನಾವು ಅದನುು ಕೊಡಲೆ
ಕಲ್ಲಯುತ್ೆತೀವ್ೆ” ಎಂಬಂತಹ ಯಾವುದ್ೆೀ ರಿೀರ್ತಯ ಪ್ೆರೀರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಾನವಿದಾಂತ್ೆ ಕಾಣುವುದಿಲಿ. ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಮಕಕಳಲ್ಲಿಯಂತು ಖಂಡಿತವ್ಾಗಿಯೊ ಇಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪ್ಡೆಯುವವರೆಗೆ ಅದು ಎಷುಿ ಉಪ್ಯುಕತವ್ೆನುುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ. ಒಬಬ ಹಳ್ಳಿಯವನಿಗೆ “ನೆೊೀಡು ಶಿಕ್ಷಣ
ಬಹಳ ಮಹತವದುಾ” ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಉಪ್ಯೀಗವೂ ಇಲಿ. “ನಾನು ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ.
ಪ್ಾಸಾದರೆ ನನಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆೀವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತತದ್ೆಯೆ?” ಎಂದು ಮಾತರ ಆತ
ಯೀಚಿಸುತ್ಾತನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವಲಿ: ಅದು ಒಂದು ತ್ಾಂರ್ತರಕ ಕಾಗದ, ಸಟಿ್ಫಕೆೀಟ್ ಅಷ್ೆಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯದ
ವಾಕ್ರತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವ್ಾದ ಮಹತವ ಅರಿಯಲಾರ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೀವಲ ಆನಂದಿಸುವ ಹವ್ಾಾಸವ್ಾಗಿರಬೆೀಕು.
ಡೆೀ. ಹಾ.: ಖಚಿತವ್ಾಗಿಯೊ. ಮಗು ಅದನುು ಇಷಿಪ್ಡಬೆೀಕಾದದುಾ ಮೊದಲನೆ ಸೆೊೀಪ್ಾನ, ಮತುತ ಮಕಕಳು
ಇಷಿಪ್ಡುತ್ಾತರೆ ಕೊಡ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಾರವ್ಾದ ಕುತೊಹಲವಿರುತತದ್ೆ, ಅವರು ಕ್ರರೀಡೆ, ಆಟ್ ಇತ್ಾಾದಿಗಳನುು
ಇಷಿಪ್ಡುತ್ಾತರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಾಗ ತಮಮಲ್ಲಿ ಕುರ್ಲತ್ೆಯಿದ್ೆ ಎಂದು ರ್ತಳ್ಳಯುತತದ್ೆಯೀ ಆಗ ಅವರು
ಆಪ್ಾಾಯಮಾನವ್ಾದ ಕೌರ್ಲಾಗಳನುು ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರೆ ಮತುತ ಅದು ಹಾಗೆಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತತದ್ೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಹೊಂ.ಆದರೆ ಅವರು ದ್ೆೈಹಿಕ ರ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ್ೆ ಮಾಡಿದಿಾೀರಿ ಎಂದು ಕೆೀಳ್ಳದ್ೆಾೀನೆ. ಅದಕೆಕ
ಪ್ೂವ್ನಿಮಿ್ತ ವ್ೆೀಳಾಪ್ಟಿಿ ಇತ್ೆತ? ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತರಗರ್ತಯ ಕಟ್ಿಡ ಹೆೀಗೆ ಕಟ್ಿಬೆೀಕೆಂಬುದನುು
ವಿವರಿಸಿರಲ್ಲಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ. ಹಾ.: ಒಹ್, ಹೌದು ಅವರದುಾ ಒಂದು ವ್ೆೀಳಾಪ್ಟಿಿ ಇದ್ೆ. ಮತುತ ಅದು ಸಾಕಷುಿ ಕಟ್ುಿನಿಟಾಿಗಿದ್ೆ. ಆದರೆ
ಮಕಕಳು ತರಗರ್ತಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವ್ಾ ಬ್ರಡಬಹುದು. ನಮಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೀಜಿಯವರು ಕಲ್ಲಪಸಿದ ರಿೀರ್ತಯ
ದ್ೆೈಹಿಕರ್ರಮ ಇಲಿ. ಅವರು ಕಟ್ಿಡ ಕಟಿಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾನಾವ್ಾದ ಭಾಗವ್ಾಗಿತುತ.
ನಮಮ ಪ್ಠ್ಾಕರಮ ಬಹಳ ವ್ಾಾಪ್ಕವ್ಾಗಿದ್ೆ. ಅವರ ಮಾತೃ ಭಾಷ್ೆ ತ್ೆಲುಗು, ಆದಾರಿಂದ ಅವರನುು ದಿವಭಾಷ್ಟ್ಗಳಾಗಿ
(ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಮತುತ ತ್ೆಲುಗು ಭಾಷ್ಟ್) ಮಾಡಬೆೀಕೆಂಬುದು ನಮಮ ಅಲೆೊೀಚನೆಯಾಗತುತ. ಅವರು ರಾಜಾ ಭಾಷ್ೆಯಾದ
ಕನುಡವನೊು ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರೆ, ಮತುತ ಹಿಂದಿ ಮತುತ ಸಂಸೃತವನೊು ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರೆ. ಇದ್ೆಲಿದರೆೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತ,
ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಿಸರ ಅರ್ಾಯನ, ಕಲೆ, ಕರಕುರ್ಲಕಲೆ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮತುತ ಮರಗೆಲಸ ಎಲಿವೂ ಸೆೀರಿ ಅವರ
ಪ್ಠ್ಾಕರಮ ಬಹಳ ವ್ಾಾಪ್ಕವ್ಾಗಿದ್ೆ.

ರೆೊೀ.ವಿ.; ಅವರ ಪ್ಠ್ಾಕರಮ ಏನಿರಬೆೀಕೆಂದು ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ ರ್ತೀಮಾ್ನಕೆಕ ಬಂದಿರಿ?
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ಡೆೀ.ಹಾ.: ಓಹ್! ರ್ುದಧ ಸೆವೀಚೆಯಿಂದ. ಎಲಿ ಪ್ಠ್ಾಕರಮಗಳು ಸೆವೀಚಾೆನುಸಾರವ್ಾಗಿರುತತವ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣಗೆ –
ನಾವು ಜಿೀವನ ತತವವನುು (philosophy) ಹೆೀಳ್ಳಕೆೊಡುತ್ೆತೀವ್ೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಜಿೀವನ ತತವ ಬಹು
ಮುಖಾವ್ಾದದುಾ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ೆತೀನೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಬೆೀರೆಯಾವುದ್ೆೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು
ಸಂಭವವಿಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಇದನುು ಮುಖಾ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ. ನಾವು ಸೌಂದಯ್ ಜ್ಞಾನವನೊು,
ಸಂಗಿೀತ ಆಸಾವದಿಸುವ ಕಲೆಯನೊು, ಚಚೆ್ಯನೊು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಯನೊು ಹೆೀಳ್ಳಕೆೊಡುತ್ೆತೀವ್ೆ. ಇವ್ೆಲಿ
ವಿಷಯಗಳು ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಬಹಳ ಮುಖಾ ಆದರೆ ನಿೀವು ಇವುಗಳನೆುಲಿ ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಾಮಾನಾ ಶಾಲೆಯ
ಪ್ಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲಿ. ಅದ್ೆೀ ರಿೀರ್ತಯಾಗಿ ನಾವು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನುು ಕಲ್ಲಸುತ್ೆತೀವ್ೆ. ಕೆಲವುಸಲ ಜನರು
ಬಂದು ನೆೊೀಡಿ,” ಆಹಾ! ಬಹಳ ಚಂದ. ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ನಿೀವು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನುು ಕಲ್ಲಸುರ್ತತದಿಾೀರಿ , ಅವರು ತಮಮ
ಜಿೀವನೆೊೀಪ್ಾಯಕಾಕಗಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನುು ಅವಲಂಬ್ರಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ಾತರೆ. ಆದರೆ ನಾನು
ಅಂತಹದ್ೆೀನನೊು ಮಾಡುರ್ತತಲಿ. ಮಾಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮುಖಾ ಎಂದು ನನು ಭಾವನೆ.
ನಿೀವು ಶಿಲಪಕಲಾ ನಿಪ್ುಣ, ಎರಿಕ್ಸ ಗಿಲ್ ಅವರ ಬಗೆೆ ಕೆೀಳ್ಳರಬೆೀಕು, ಆತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಬರೆದಿದ್ಾಾರೆ. ಆತ
ಹೆೀಳ್ಳದ ಒಂದು ವಿಷಯವ್ೆಂದರೆ – ನಾವು ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ವಸುತಗಳ ಉಪ್ಯೀಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೊಡುವುದಿಲಿ –
ಯಾವ್ಾಗಲೊ ಕೆೀವಲ ವಿಚಾರಗಳು, ವ್ಾಾಯಾಮ, ಕ್ರರೀಡೆ ಇತ್ಾಾದಿಗಳನುು ಹೆೀಳ್ಳಕೆೊಡುತ್ೆತೀವ್ೆ ಆದರೆ ವಸುತಗಳ
ಬಗೆೆ ಅಲಿ. ಜನರ ಶಿಸಿತಗೆ ವಿರುದಧವ್ಾಗಿ, ವಸುತಗಳು, ತಮಮದ್ೆೀ ಆದ ಶಿಸತನುು, ಬಳಸುವವರ ಮೀಲೆ ಹೆೀಗೆ
ಹೆೀರುತತವ್ೆ ಎಂಬುದನುು

ಮಕಕಳು ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕೆಂಬುದು ನನು ಭಾವನೆ. ನಿಮಗೆ ರ್ತಳ್ಳದಿದ್ೆಯೆ, ನಾನು

ಇಂಗಿಿೀಷ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ುಪ ಮಾಡಿದರೆ ನಿೀವು ಅದನುು ಸರಿಪ್ಡಿಸುರ್ತತೀರಿ. ನಾನು ಕುಂಬಾರನ ಚಕರದ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ್ಾಗ ತಪ್ುಪ ಮಾಡಿದರೆ ಜೆೀಡಿ ಮಣುಣ ನನಗೆ “ನಿೀನು ನನೆೊುಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತ್ಸುರ್ತತಲಿ” ಎಂದು
ಹೆೀಳುತತದ್ೆ. ನಾನು ಮರವನುು ನುಣುಪ್ುಗೆೊಳ್ಳಸಲು ತ್ೆೊೀಪ್ಡ, ಮರದ ರೆೀಖ್ಾ ರಚನೆಯ ವಿನಾಾಸದ ವಿರುದಧ
ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ನುಣುಪ್ುಗೆೊಳುಿವುದಿಲಿ. ಮರವು ಮಗುವಿಗೆ ತನುದ್ೆೀ ಆದ ಶಿಸತನುು ಕಲ್ಲಸುರ್ತತದ್ೆ. ಇದು
ನಂಬಲಾಗದ ವಿಷಯ. ಇದು ಹೆೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಶಿಸತಲಿ. ಅದು ವಸುತವಿನಲ್ಲಿಯೆೀ ಅಡಕವ್ಾಗಿದ್ೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೊಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆದ ನಿಮಮ ಮಕಕಳು ಮುಖಾವ್ಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಕೆೊಳುಿವ
ಮಹತ್ಾವಕಾಂಕ್ಷೆಯನುು ಹೆೊಂದಿದ್ಾಾರೆಯೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಇಲಿ. ಇನೊುವರೆಗೆ ನಮಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳೆದವರಾರೊ ಇಲಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಅದ್ೆೀ ತ್ಾನೆ
ಬ್ರ.ಎ. ಪ್ಾಸು ಮಾಡಿದ ಒಬಬ ಹುಡುಗ ಇದಾ. ಆತ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ಾಸು ಮಾಡಲಾರದ್ೆ
ಶಾಲೆಯನುು ಬ್ರಟ್ಿವನಾಗಿದಾ. ಆದಾರಿಂದ ನಾವು ಆತನನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಂಡು “ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ನಿನುನುು ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯಿಂದ
ಪ್ಾರು ಮಾಡುತ್ೆತೀವ್ೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದ್ೆವು. ನಮಮ ಒಬಬ ಹುಡುಗ ಐ. ಎ. ಎರ್ಸ. ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಇಷಿ
ಪ್ಡುರ್ತತದ್ಾಾನೆ. ಪ್ರರ್ತ ವ್ಾರ ನಾವು ಇದನುು ಚಚಿ್ಸುರ್ತತದ್ೆಾೀವ್ೆ. ಮಕಕಳು ಮುಂದ್ೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೆನುುತ್ಾತರೆ ಎಂಬ
ವಿಷಯ ಮಾತ್ಾಡಿದ್ಾಗ ಮಕಕಳು ಇನೊು ಆ ನಿಧ್ಾ್ರಕೆಕ ಬರದ್ೆ ಇದಾದುಾ ರ್ತಳ್ಳಯುತತದ್ೆ. ನಾವು ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಬಹಳ
ಮೀಲ್ಲನ ಮಟ್ಿದ ಬೌದಿಧಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಕೆೊಡುರ್ತತದ್ೆಾೀವ್ೆ ಎಂಬ ಅಪ್ವ್ಾದ ನನು ಮೀಲೆ ಹೆೊರಿಸುತ್ಾತರೆ. ಅವರು
ಐದು ಭಾಷ್ೆಗಳನುು ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರೆ. ಅವರ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಬಹಳ ಚೆನಾುಗಿದ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ – ನಮಮ ಹನೆುರಡು
ಹದಿಮೊರು ವಷ್ದ ಮಕಕಳು ತಮಮ ಏಳನೆಯ ಶೆೀಕ್ಸ್ ಪಿೀಯರ್ ನ ನಾಟ್ಕವನುು ಮೊಲ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ
ಓದುರ್ತತದ್ಾಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಷ್ೆಯ ಮಾರ್ಾಮದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಅದು ಬಹು ಮಟಿಿಗೆ ಮೀಲ್ಲನ ಮಟ್ಿದ ನಾಟ್ಕ.
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ನಮಮದು ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಮಾರ್ಾಮದ ಶಾಲೆಯಲಿ. ಮತುತ ಅವರು ಷ್ೆೀಕ್ಸ್ ಪಿೀಯರ್ ನ ಬಗೆೆ ಮರುಳರಾಗಿದ್ಾಾರೆ.
ಅದು ಬಹಳ ಶೆರೀಷಠಮಟ್ಿದುಾ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ಾರಯ. ನಾವು ಒಥೆಲೆೊಿ ನಾಟ್ಕವನುು ಓದುರ್ತತದ್ೆಾೀವ್ೆ. ಹೌದು
ಜನರು ನನುನುು “ನಿೀವು ಈ ಮಕಕಳನುು ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊರ ಮಾಡುರ್ತತದಿಾೀರಿ” ಎಂದು ದೊರುತ್ಾತರೆ. ಆದರೆ
ಇವರೆಲಿ ನಗರದವರು. ನೆೊೀಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರನುು ನನಿುಷಿದಂತ್ೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಂದಿಲಿ. ಅವರು
ಗಳ್ಳಸಬಹುದ್ಾದ, ಮತುತ ನಾನು ಯೀಚಿಸುವ ಶೆರೀಷಠ ಮಟ್ಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೊಡಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ೆಾೀನೆ. ಇದರಿಂದ,
ಅವರಲ್ಲಿ ಯೀಚಿಸುವ, ಅನುಭವಿಸುವ, ಪಿರೀರ್ತಯ ಸಂಬಂರ್ಗಳನುು ಹೆೊಂದುವ, ವಿಷಯಗಳನುು
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೆೊಳುಿವ, ಮಾತ್ಾಡುವ, ತಮಮ ಭಾವನೆಗಳನುು ಅಭಿವಾಕತಗೆೊಳ್ಳಸುವ, ವಸುತಗಳನುು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವ, ಪ್ರಿಸರವನುು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೆೊಳುಿವ, ಶೆ ೀಷಣೆ ಎಂದರೆೀನು ಎಂಬುದನುು
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೆೊಳುಿವ ಇತ್ಾಾದಿ ವಿಷಯಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ತ ಸಾಮಥಾ್ವನುು ಹೆೊರ ತರಲಾಗುತತದ್ೆ.
ಆಮೀಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ಾತರೆ ಎಂಬುದು ನನು ಯೀಚನೆಯ ವಿಷಯವಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವುದು “ನಿೀನು
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೆೀ ಉಳ್ಳದು ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಅಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ
ಮಾಡಲು ಇಷಿಪ್ಟ್ಿರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ಾತರೆ. ಒಂದು ವ್ೆೀಳೆ ಅವರು ದ್ೆೊಡು ಪ್ಟ್ಿಣಕೆಕ ಹೆೊೀಗಿ
ಬಣಣಗಾರರಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ನನುದ್ೆೀನೊ ಅಡಿುಯಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಿೀಗೆಯೆೀ ಮಾಡು ಎಂದು ನಾನು
ಹೆೀಳುವುದಿಲಿ.

ರೆೊೀ. ವಿ. : ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಹೆೊಂದುವಂತಹ ಪ್ಠ್ಾಕರಮವನುು ರೊಪಿಸುವ್ಾಗ ಮುಂದ್ೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ೆೊಾೀಗ
ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಮ ಆರ್ಯವ್ಾಗಿತ್ೆತ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕಕಳ್ಳಗಾಗಿ ರೊಪಿಸಿದ ಪ್ಠ್ಾಕರಮ ನನಗೆ ಒಪಿಪಗೆಯಾಗುವುದ್ೆೀ ಇಲಿ. ನಾನು ಅದನುು, ಹೆಚಿಾನ
ಹಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಧರ್ತಯಿಂದ ಹೆೊರಹೆೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಸಿಕೆೊಳಿಲು ನಗರದ ೫%
ಗಣಾರು ಮಾಡಿದ ಅಥ್ವಿಲಿದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ೆತೀನೆ. ಸುಮಾರು ಮೊರು ರ್ತಂಗಳ ಹಿಂದ್ೆ ದ್ೆಹಲ್ಲಯಿಂದ
ಪ್ರಕಟ್ಗೆೊಂಡ ಇಡಿೀ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಸಂಬಂರ್ ಪ್ಟ್ಿ ಅಂಕ್ರ ಸಂಖ್ೆಾಗಳನುು ನೆೊೀಡಿದ್ೆ, ನಿೀವೂ ನೆೊೀಡಿರಲೆೀ
ಬೆೀಕು - ಭಾರತದ ಉದಾಗಲಕೊಕ ಐದನೆ ತರಗರ್ತಯ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನುು ತ್ೆೊರೆದ ಮಕಕಳ ಸಂಖ್ೆಾ ೬೫%. ಈ
ಸಂಖ್ೆಾ ಹೆಚಾಾಗುತತದ್ೆ ಎಂದು ನನಗನಿುಸುತತದ್ೆ. ನೆೊೀಡಿ, ಪ್ಠ್ಾಕರಮ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪ್ನೊಮಲಗಳು ಎಲಿವೂ ನಗರದ
೫% ಜನರ ಮೀಲೆ ಕೆೀಂದಿರೀಕೃತವ್ಾಗಿವ್ೆ. ನಮಮ ಸುತತ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನೊುರು ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಒಬಬ
ಅಧ್ಾಾಪ್ಕನಿದ್ಾಾನೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೆೀಡು. ನಮಮ ಪ್ರದ್ೆೀರ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ೌರಢಶಾಲೆ ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಾಸಾದವರ ಸಂಖ್ೆಾ ೪% ಆಗಿದ್ೆ– ಹತುತ ವಷ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರರ್ತದಿನ ಮೊರು ಮೈಲ್ಲ ನಡೆದು ಬರುವ ಮಕಕಳು
ವಷ್ದ ಕೆೊನೆಗೆ ತ್ೆೀಗ್ಡೆಯಾಗುವುದಿಲಿ. ನಿೀವು ಇದನುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಳಿಬಲ್ಲಿರಾ?

ರೆೊೀ. ವಿ. : ಅದರೆ ಪ್ರರ್ತಯಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಡೆೀವಿಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬರೆೊೀ ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ಸಿಗಬಲಿರೆ? ನಿೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ
ಪ್ದಧರ್ತಯನುು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವ್ಾ ನಡೆಸಲು ಅಸಾಮಾನಾ ಜನರು ಬೆೀಕಾಗುತ್ಾತರೆ.
ಡೆೀ.ಹಾ.: ನಾನು ನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಇನೊು ನಾಲುಕ ಶಾಲೆಗಳ್ಳವ್ೆ – ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರ
ತರಬೆೀರ್ತಗಾಗಿಯೊ ನನುದ್ೆೊಂದು ಸಣಣ ಶಾಲೆ ಇದ್ೆ. ಮತುತ ಒಂದು ವ್ೆೀಳೆ ಯಾವ್ಾಗಲಾದರೊ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ
6

ಬದಧರಾದವರು ಈ ರಿೀರ್ತಯ ಶಾಲೆ ತ್ೆಗೆಯಲು ಇಷಿಪ್ಟ್ಿರೆ ನಾನು ಅವರನುು ಬ್ರ.ಎ. ಅಥವ್ಾ ಎಮ್.ಎ.
ಪ್ದವಿಯ ನಂತರ ಎರಡು ವಷ್ಗಳ ಪ್ಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೆೀತು ಮಾಡುತ್ೆತೀನೆ. ಅದಕಾಕಗಿ ನನಗೆ ಕೆೊನೆೀ ಪ್ಕ್ಷ
ಬ್ರ.ಎ. ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದ ವಾಕ್ರತ ಬೆೀಕು. ಆನಂತರ ಮತ್ೆತ ಇನೆುರಡು ವಷ್ ತರಬೆೀರ್ತ ಕೆೊಡುತ್ೆತೀನೆ- ಇದರ
ಉದ್ೆಾೀರ್ವ್ೆಂದರೆ – ಅವರು ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯ ವರೆಗೆ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳನುು ಕಲ್ಲಸಬೆೀಕು. ಆಮೀಲೆ ಅವರು
ತಮಮದ್ೆೀ ಆದ ಶಾಲೆಯನುು ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತರೆ. ಇಂತಹ ನಾಲುಕ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯುರ್ತತವ್ೆ, ಪ್ರರ್ತಯಂದು
ಶಾಲೆಯು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ. ಪ್ರರ್ತಯಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ೆೈದು ಮಕಕಳ್ಳದ್ಾಾರೆ. ಮತುತ ಆ
ಶಾಲೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳನುು ಹೆೀಗೆ ನಡೆಸಬೆೀಕೆಂದು ಕಲ್ಲತುಕೆೊಂಡವರ ಮುಖ್ಾಂತರ ಚೆನಾುಗಿ ನಡೆಯುರ್ತತವ್ೆ.
ಆದಾರಿಂದ ಇದನುು ಕಲ್ಲಸಬಹುದು.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಹೌದು. ಆದರೆ ನಾನು, ಸಂಚಾರಿ ಶಿರ್ುಕೆೀಂದರಗಳು ತಮಮ ತರಬೆೀರ್ತ ಕೆೀಂದರಗಳನುು ಹೆೀಗೆ
ವಾವಸಿಾತಗೆೊಳ್ಳಸುರ್ತತವ್ೆ, ಅವುಗಳು, ವಿದ್ಾಾವಂತರಲಿದ ಜನರನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಂಡು, ಆಗಿಂದ್ಾಗೆೆ ಮಹತತರವ್ಾದ,
ಅಸಾಧ್ಾರಣವ್ಾದ ತರಬೆೀರ್ತಯನುು ಕೆೊಟ್ುಿ, ಮತುತ ನಿರಂತರ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುರ್ತತರುವುದನುು
ನೆೊೀಡುರ್ತತದ್ೆಾೀನೆ. ಆದರೆ, ಅದಕೆಕ ಮಹತತರವ್ಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸಪಷಿ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ
-ಅಧ್ಾಾಪ್ಕವಗ್ ಮತುತ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಕರ ಅನುಪ್ಾತ.
ಡೆೀ. ಹಾ.: ಅವಿದ್ಾಾವಂತರೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದ್ಾದ ಜನರನುು ತರಬೆೀರ್ತಗಾಗಿ ತ್ೆಗೆದು ಕೆೊಳುಿರ್ತತರುವುದರಿಂದ
ತಮಮ ವಿಚಾರಗಳ್ಳಗೆ ಆಧ್ಾರವ್ಾಗಿಟ್ುಿಕೆೊಳಿಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತತವದ ಆಧ್ಾರವೂ ಇಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯ ಅವರ್ಾಕತ್ೆ ಬಹಳವ್ಾಗಿ ಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ. ಅವರು, ಕಲ್ಲಸುವಿಕೆಯ ತಂತರ ಅಥವ್ಾ ಕೌರ್ಲವನುು
ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರೆ; ಅವರು ಅವುಗಳು ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಸರಿಹೆೊಂದದಿದಾರೊ ಪ್ರಯೀಗಿಸುತತಲೆೀ ಇರುತ್ಾತರೆ. ಅವುಗಳು
ಸರಿಹೆೊಂದುತತಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ರ್ತಳ್ಳಯುವುದ್ೆೀ ಇಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದ್ೆ ಇರುವ ಅರಿವಿನ
ರ್ತಳುವಳ್ಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಅವರು ಕೆೀವಲ ಕೌರ್ಲವನುು ಮಾತರ ಎಣಿಕೆಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳುಿತ್ಾತರೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಹಾಗೆಂದಮೀಲೆ, ನಾವು ಮತ್ೆತ, ಈ ಪ್ದಧರ್ತಯನುು ನಡೆಸಲು ಒಂದು ವಿಶೆೀಷವ್ಾದ ಗುಣವುಳಿ ಮನಸು್
ಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ - ಎಂಬ ಸತಾಕೆಕ ಬರುತ್ೆತೀವ್ೆ. ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಸಂಪ್ೂಣ್ವ್ಾಗಿಯೊ ನಿಜ. ಯಾವುದ್ಾದರೊ ಒಂದು ವಿದ್ೆಾ ಬೆೀಕು. ಆದಾರಿಂದಲೆೀ ನಾನು ಮೊದಲ
ಪ್ದವಿಯನುು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ೆತೀನೆ. (ಮೊದಲ ಪ್ದವಿಯನುು ಪ್ಡೆದ ಜನರು ವಿದ್ಾಾವಂತರು ಅಥವ್ಾ ಹಾಗೆಂದಲಿ)
ನಾವು, ತರುಣರು ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಸಬೆೀಕೆಂಬುದನುು ಕಲ್ಲಯುವ ಸಾರ್ಾತ್ೆಯಿರುವ ವ್ಾತ್ಾವರಣವನುು ನಿಮಿ್ಸುತ್ೆತೀವ್ೆ.
ನಮಮ ಉದ್ೆಾೀರ್ ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಸಬೆೀಕೆಂಬುದನುು ಕಲ್ಲಸುವುದು. ಹಾಗೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಿ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಅವರು ಕಲ್ಲಸಲು
ಒಂದು ಶಾಲೆಯನುು ಒದಗಿಸುವುದು. ಶಾಲೆಯಿಲಿದ್ೆ ತರಬೆೀರ್ತ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಸಾಾಸಪದ. ಅದು
ಕುಂಬಾರನ ಚಕರವಿಲಿದ್ೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಹೆೀಳ್ಳಕೆೊಟ್ಿಂತ್ೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಎಲಿ ತರಬೆೀರ್ತ ಶಾಲೆಗಳ್ಳಲಿ,
ಕಲ್ಲಸಲು ಶಾಲೆಗಳ್ಳಲಿ. ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ ತರಬೆೀರ್ತ ಘಟ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಶಾಲೆಗಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದು ಸೆೊೀಜಿಗದ ಸಂಗರ್ತ.
ಅದ್ಾಾಪ್ಕರನುು ತರಬೆೀತುಗೆೊಳ್ಳಸಲು ಮಕಕಳ ಅವರ್ಾಕತ್ೆ ಇದ್ೆ. ನಮಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಮ ತರಬೆೀರ್ತಯಲ್ಲಿರುವ
ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರಿಗೆ ಎಂಟ್ು ನೊರು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಾರಯೀಗಿಕವ್ಾಗಿ ಕಲ್ಲಸುವ ಸಮಯ ಸಿಗುತತದ್ೆ. ಇದು ಒಂದು
ಮಹತವದ ವಿಷಯ. ಕೆೊನೆೀ ಪ್ಕ್ಷ ಅವರು ತರಗರ್ತಯನುು ವರ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಿಕೆೊಳಿಬಹುದು, ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ರತ
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ಹುಟಿಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಾ್ಗಾರ ಇದ್ೆ, ಮತುತ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಓದಬಹುದ್ಾದ ಒಂದು ಒಳೆಿಯ
ಪ್ುಸತಕಾಲಯವಿದ್ೆ. ಕಾಯಾ್ಗಾರ ವಿಶೆೀಷವ್ಾಗಿ ಮಹತವದುಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ೆೀಕ ತರುಣರಿಗೆ
ವಸುತಗಳೊ ಂದಿಗೆ, ಕೆೈಗಳ್ಳಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತರಬೆೀರ್ತಯಿಲಿ. ಆದಾರಂದ ಅವರು ಕತತರಿಸುವುದು,
ಅಂಟಿಸುವುದು, ಮತುತ ಸವಲಪ ಮರಗೆಲಸಮಾಡುವುದು ಇತ್ಾಾದಿಗಳನುು ರ್ತಳ್ಳದಿರುವುದಿಲಿ. ಬಹಳಷುಿ ಹುಡುಗಿಯರು
ತಮಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಎಂದೊ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು ಹಿಡಿದ್ೆೀ ಇರುವುದಿಲಿ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆೀಕಾಗುವ
ದೃರ್ಾಸಾರ್ನಗಳನುು ಬೆೀಕಾದಷುಿ ಮಾಡುತ್ಾತರೆ , ಬಹಳಷುಿ ಓದುತ್ಾತರೆ, ಅವರು ಸಿದ್ಾಧಂತವನುು ರ್ತಳ್ಳಯಲ್ಲ
ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವ್ಾರಕೆಕ ನಾಲುಕ ನಿಗದಿತ ಕಾಯ್ವನುು ಕೆೊಡುತ್ೆತೀನೆ. ವ್ಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಚಚಾ್ಕೊಟ್ಗಳ್ಳರುತತವ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯಗಳನುು ಮತುತ ಅವರಿಗೆ ಓದುವ್ಾಗ ಜಟಿಲವ್ಾಗಿ ಕಂಡ
ವಿಷಯಗಳನುು ಚಚಿ್ಸುತ್ೆತೀವ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಾ ಮನೆೊೀ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತುತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೆೊೀವಿಜ್ಞಾನದ
ನಿಗದಿತ ಪ್ಾಠ್ಗಳ್ಳವ್ೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ನಿಮಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ದ್ಾರಿ ಇತರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೀಜಕರಂತ್ೆ ಅಲಿ, ಅಲಿವ್ೆ? ಅವರು, ನಿೀವು ಸಮಾಜದ
ಬೆೀಡಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ವಿಶೆಿೀಷಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತರೆ. ಮತುತ ತಮಮ ಪ್ದಧರ್ತಯನುು
ಅದಕೆಕ ಹೆೊಂದುವಂತ್ೆ ಮಾಡುತ್ಾತರೆ- ಹೆಚುಾ ಗುಮಾಸತರುಗಳು ಬೆೀಕಾದರೆ ಹೆಚುಾ ಗುಮಾಸತರನುು ಒದಗಿಸುವುದು,
ಹೆಚುಾ ಇಂಜಿನನಿೀಯರುಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಇತ್ಾಾದಿ.
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಹೌದು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೀಜಕರು! ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಭಾವವಿಲಿ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ
ವಷ್ಗಳ ಹಿಂದ್ೆ ವಿದ್ಾಾವಂತರು ಗುಮಾಸತರಾಗುರ್ತತದಾರು. ವಿದ್ಾಾವಂತರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೆೊಳುಿವ ಜನರು ಇಂದು
ಅದನೆುೀ ಮಾಡುರ್ತತದ್ಾಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚುಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆೀಕಾದರೆ ಹೆಚುಾ ಹಣ ಕೆೊಡಿ ಮತುತ ಬಹಳ ಜನರು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲು ಮುಂದ್ೆ ಬರುತ್ಾತರೆ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಅಲಿ.ಆದರೆ, ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ೆಾಯ ಜನರನುು ವಿದ್ಾಾವಂತರನಾುಗಿ ಮಾಡುವ್ಾಗ ಬುದಿಧವಂರ್ತಕೆಯಿಂದ
ಅವರನುು ಪ್ರಭಾವಕೆಕ ಒಳಮಾಡವುದು ಮುಖಾವ್ಾಗುತತದ್ೆ ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ. : ಈಗ ಸದಾಕೆಕ ಮುಖಾವ್ಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಉಚಾವಗ್ದ ಶೆೀಕಡಾ ಐದು ಜನರು ತಮಮ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ
ಲಾಭವ್ಾಗುವ, ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ್ಳಗೆ ಹೆೊೀಗುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳ್ಳಗಾಗಿ ವಿನಾಾಸ ಗೆೊಳ್ಳಸಿದ ಪ್ಠ್ಾದಿಂದ ಶೆೀಕಡಾ
ತ್ೆೊಂಭತ್ೆೈದು ಜನರನುು ತಮಮ ಇಷಿದಂತ್ೆ ಆಡಿಸುರ್ತತದ್ಾಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಸರಾಸರಿ ಪ್ಠ್ಾಕರಮವನುು, ಸಾಮಾನಾ
ಶಾಲೆಯ ಪ್ಠ್ಾಕರಮವನುು ಗಮನಿಸಿರಿ, ಅದು ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ್ಳಗೆ ಬೆೀಕಾಗುವಂತ್ೆ ಶೆರೀಣಿೀಕೃತಗೆೊಳ್ಳಸಲಾಗದ್ೆ.
ಅದು ಸರಾಸರಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ ಕಲ್ಲಸಲು ಅಥವ್ಾ ಮಕಕಳು ಕಲ್ಲಯಲು ಮಿೀರಿದುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಅವರೆಲಿ
ತಮಗೆ ಅನುಕೊಲವ್ಾಗುವಂತ್ೆ ಅದನುು ತ್ೆೊರೆಯುತ್ಾತರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರು ಅದ್ೆೀ
ಪ್ದಧರ್ತಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲಿ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ನಿಮಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಶಾಲೆಯನುು ತ್ೆೊ ರೆಯುವ ಅವಕಾರ್ವನುು ಕೆೊಡದ್ೆ ಎಲಿರಿಗೊ
ಸರಿಹೆೊಂದುವ ಪ್ಠ್ಾಕರಮದ ಚಿತರವ್ಾವುದು? ನಿಮಮ ವ್ೆೈಯಕ್ರತಕ ಬೆೊೀರ್ನೆಯ ಮತುತ ರ್ತಳುವಳ್ಳಕೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದ
ಜನರಿಂದ ನಡೆಸುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ದಧರ್ತ, ಸಾಮಾನಾವ್ಾಗಿ ಬೆೀಕಾಗುವ ಅಳತ್ೆಯ ಶಾಲೆಗಳ್ಳಗೆ ಸಾರ್ಾವ್ೆಂದು
ಎನಿಸುವುದಿಲಿ.
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Commented [LG1]:

ಡೆೀ.ಹಾ.: ಓಹೆೊೀ ಸಾರ್ಾವ್ಾಗುತತದ್ೆ. ಇದ್ೆೀ ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ನನು ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಒಂದು
ವ್ಾತ್ಾ್ಪ್ರ್ತರಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆೀಖನವನುು ಬರೆದಿದ್ೆಾೀನೆ. ಅದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಯೀಜಕರು ಈ ವಿಷಯದ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ
ಸಪಷಿವ್ಾಗಿ ಯೀಚಿಸುವುದನುು ಆರಂಭಿಸದ್ೆ ಏನೊ ಆಗುವುದಿಲಿ, ಎಂಬ ವಿಷಯವನುು ಸಪಷಿಗೆೊಳ್ಳಸುತತದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನುು ನೆೊೀಡುತ್ೆತೀವ್ೆ, ಮೀಲ್ಲನ ಸತರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೀತರದಲ್ಲಿ ಏನೊ
ನಡೆಯುರ್ತತಲಿ ಎಂಬುದನುು ರ್ತಳ್ಳಯದ್ೆ ಎಲಿವೂ ಚೆನಾುಗಿ ನಡೆಯುರ್ತತದ್ೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುರ್ತತದ್ಾಾರೆ. ಅವರು,
ಪ್ಠ್ಾಕರಮವು ಚೆನಾುಗಿದ್ೆ ಆದರೆ ಅದನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುರ್ತತಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುರ್ತತದ್ಾಾರೆ. ನಿೀವು
ಹದಿನೆೈದು ಮೈಲ್ಲ ದೊರದ ಪ್ಾರದ್ೆೀಶಿಕ ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ಹೆೊೀದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಂಗಿಿೀಷನುು ಕಲ್ಲಸುರ್ತತರುವುದು
ಕಾಣುತತದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸತಕಗಳ್ಳವ್ೆ- ಮೊರನೆ ರಿಚಡ್್ , ಟೆೀಲ್ ಆಫ಼ ಟ್ೊ ಸಿಟಿೀರ್ಸ. ಆದರೆ ಯಾವ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಯೊ ಅವನುು ಕೆೊಂಡುಕೆೊಳಿವುದಿಲಿ. ಅವರು ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ಬರೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂರ್ಗಳನುು
ಕಲ್ಲತುಕೆೊಂಡು ಅವುಗಳನುು ಬರೆಯುತ್ಾತರೆ. ಪ್ಠ್ಾಕರಮ ರಚಿಸಿದವರು, ಅದನುು ರ್ತದುಾವವರು ಮತುತ ಅವುಗಳನುು
ಕಲ್ಲಸುವವರು, ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳು ಸಾಹಿತಾವನುು ಕಲ್ಲಯುರ್ತತದ್ಾಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ಾತರೆ. ಆ ರಿೀರ್ತಯದ್ೆೀನೊ
ಆಗುರ್ತತಲಿ! (ನಗುತ್ಾತರೆ)

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೀಜಕರು ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ನಿಮಮ ಸಲಹೆ ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಮಾಡಲು ಬೆೀಕಾದಷುಿ ಸುಲಭಗಾರಹಾ ವಿಷಯಗಳ್ಳವ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣಗೆ -ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ
ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಫೆೀಲಾಗುತ್ಾತರೆ ನಿಮಗೆ ರ್ತಳ್ಳದಿದ್ೆಯೆ? ಇದನುು ತಡೆಯಲು, ಮಕಕಳು ತಮಿಮಷಿದಂತ್ೆ, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಎಷುಿ ಕಡಿಮ ಸಾದಾವೀ ಅಷುಿ ಕಡಿಮ ವಿಷಯಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಅವರು
ಸರಳ ಅಥವ್ಾ ಬುನಾದಿ, ಇಲಿವ್ೆ ಹೆಚಿಾನ ಮಟ್ಿದ ಗಣಿತವನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಗೆ ಶೆರೀಣಿಗಳನುು
ಕೆೊಡಬಹುದು, ಮತುತ ಮಗು ಶಾಲೆಯನುು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡು, ಮೊರು, ಐದು ಅಥವ್ಾ ಹೆಚುಾ
ವಿಷಯಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿ ಬಹುದು. ಇದರ ಅಥ್, ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಕೆಕ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು ಎನುುವವನು, ರಸಾಯನ
ಶಾಸರ, ಭೌತ ಶಾಸರ ಮತುತ ಗಣಿತವನುು ಓದಬೆೀಕು ಎಂಬ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳನುು ಆಯೆಕ
ಮಾಡುತ್ಾತನೆ. ಈ ಮಹತ್ಾವಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲಿದವರು ಮತುತ ಬಹಳ ಚುರುಕ್ರಲಿದವರು ಸುಲಭವ್ಾದ ಕೆಳ ಹಂತದ
ತ್ೆಲುಗು, ಕೆಳ ಹಂತದ ಗಣಿತ ,ಕೆಳ ಹಂತದ ಪ್ರಿಸರ ಅರ್ಾಯನಗಳನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಬಹುದು. ಆತನಿಗೆ
ನಾಲುಕ “ಸಿ” ಶೆರೀಣಿಗಳು ದ್ೆೊರೆಯುತತವ್ೆ. ಸರಕಾರ, ಕಚೆೀರಿಯ ಜವ್ಾನನಿಗೆ ಕನಿಷಠ “ಸಿ” ಶೆರೀಣಿ ಬೆೀಕೆಂದು
ಘೊೀಷ್ಟ್ಸುತತದ್ೆ. ಬೆೀರೆ ಕೆಲವರು ನಾಲುಕ “ಬ್ರ” ಶೆರೀಣಿಗಳು ಬೆೀಕೆನುುತ್ಾತರೆ. ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಮೊರು, ನಾಲುಕ,
ಅಥವ್ಾ ಹತುತ “ಎ” ಶೆರೀಣಿಗಳು ಬೆೀಕೆನುಬಹುದು. ಹಿೀಗಾದರೆ ಎಲಿರು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸಾಗುತ್ಾತರೆ.
ಎಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕೆಕ ನಿಯಮಿಸಿಕೆೊಳುಿವ್ಾಗ “ನಿೀನು ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ಾಸಾಗಿದಿಾಯ?” ಎಂದು ಕೆೀಳುವ
ಅವರ್ಾಕತ್ೆಯಿರುವುದಿಲಿ. ಸರಕಾರಿ ಜವ್ಾನನ ಕೆಲಸಕಾಕಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ನೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ್ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಓದಲು ಮತುತ
ಬರೆಯಲು ಬರುವಸಲುವ್ಾಗಿ “ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ಾಸಾಗಿರಬೆೀಕು” ಎನುುರ್ತತೀರಿ.
“ನಿನಗೆ ಓದಲು ಬರುತತದ್ೆಯೆ?” ಎಂದು ಕೆೀಳ್ಳದರೆ ಸಾಕು, ಆತ “ಹೌದು, ನನಗೆ ಓದಲು ಬರತತದ್ೆ. ನನಗೆ
ತ್ೆಲುಗು ಮತುತ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ “ಬ್ರ” ಶೆರೀಣಿ ಸಿಕ್ರಕದ್ೆ” ಎನುುತ್ಾತನೆ. “ಒಳೆಿಯದು, ಹಗಾದರೆ ನಿೀನು ನಮಮ ಸಂಸೆಾಗೆ ಬಾ.
ನಿೀನು ಕಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದರೆ ಮುಗಿಯುತತದ್ೆ.
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ಆತನಿಗೆ ಓದಲು ಬರುತತದ್ೆ, ಸದಾ! ನಿೀವು ಆತ ವಿಜ್ಞಾನ ರ್ತಳ್ಳದಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಬಯಸುವುದಿಲಿ. ನನು ಮೊಮಮಗಳು
ಹೆೀಸಿಿಂಗ್್ ನಲ್ಲಿ ತ್ಾಂರ್ತರಕ ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ಹೆೊೀಗಲು ಬಯಸುತ್ಾತಳ ೆ. ಅವರ ಬೆೀಡಿಕೆ ನಾಲುಕ “ಸಿ” ಗಳು. “ನಾಲುಕ ಸಿ
ಗಳು” ನಂಬಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಎಂದರೆ ನಾಲುಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸಾಗುವುದು. ಯಾವುದ್ೆೀ ನಾಲುಕ ವಿಷಯಗಳು.
ಅವಳು ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ ಸೆೀರಬೆೀಕಾಗಿದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಶೆೀಷ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಾನ ಮಟ್ಿದ ಶೆರೀಣಿಗಳನುು
ಕೆೀಳುರ್ತತದಾರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲಿರೊ ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸಿ ಯನುು ಒಂದ್ೆೀ ಸಲಕೆಕ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ಾಸಾಗಿರಬೆೀಕು ಎನುುತ್ಾತರೆ. ಇನೆೊುಂದು ಮಖಾ ವಿಷಯವ್ೆಂದರೆ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಮೀಲ್ಲನ ಮಟ್ಿ ಅಂದರೆ ಪಿ.
ಯು. ಸಿ. ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿವ್ೆ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ., ಜನರು ಬಯಸುವ ಹೆಚಿಾನ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ, ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿದ್ೆ.
ಆದಾರಿಂದ ಅಷ್ೆೊಿಂದು ಜನರು ಫೆೀಲ್ ಆಗುತ್ಾತರೆ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಡೆೀವಿಡ್ ಅವರೆ ನಿೀವು ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೀಂದರವನುು, ನಿೀವು ಶಾಲೆ ನಡೆಸುರ್ತತರುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೆೀ
ಆರಂಭಿಸಿದರಿ. ಎಂದು ನನಗೆ ರ್ತಳ್ಳದಿದ್ೆ.
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಇಲಿ. ಅದು ನಿಜವಲಿ. ಒಮಮ, ಪ್ರೀಷಕರೊ ಬಂದು ಕಲ್ಲಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಮ ಉದ್ೆಾೀರ್ವ್ಾಗಿತುತ.
ಆದರೆ ಅನೆೀಕ ಕಾರಣಗಳ್ಳಂದ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಜುಗುರ
ಉಂಟ್ುಮಾಡರ್ತತತುತ. ಕೆಲವು ಪ್ರೀಷಕರು ಬ್ರಟ್ುಿಬ್ರಟ್ಿರು. ಅವರು ತಮಮ ಎಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ್ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಸಮಯ ಕೆೊಡವುದು ನಮಗೆ ಮುಜುಗುರವ್ಾಗತ್ೆೊಡಗಿತು. ಆದಾರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಕೆೈಬ್ರಟೆಿವು. ಆದರೆ ಅದು
ಒಂದು ಸಣಣ ಪ್ರಯತುವ್ಾಗಿತುತ. ಅದು ನಿಜವ್ಾಗಿಯೊ ಹಳ್ಳಿಯವರ ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೀಂದರವ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಖಚಿತವ್ಾಗಿ ರ್ತಳ್ಳದಿಲಿ. ನಾನು ಆಗಾಗ ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತ್ೆೊಡಗಿದ
ಅನೆೀಕರನುು ಕಾಣುತ್ೆತೀನೆ. ಮತುತ ಯಾವ್ಾಗಲೊ ಕೆೀಳುತ್ೆತೀನೆ- ಅವರು ಏನು ಮಾಡುರ್ತತದ್ಾಾರೆ? ಮತುತ ಏಕೆ
ಮಾಡುರ್ತತದ್ಾಾರೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತತವವ್ೆೀನು? ಎಂದು. ಆದರೆ ಯಾರೊ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತತರ
ಕೆೊಡವುದಿಲಿ.
”ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆೊೀಗಿ ವಯಸಕರರಿಗೆ ಓದಲು ಕಲ್ಲಸುರ್ತತದ್ೆಾೀವ್ೆ” ಎನುುತ್ಾತರೆ ಅವರು. “ಸರಿ ಆದರೆ ಏಕೆ”
ಎನುುತ್ೆತೀನೆ ನಾನು. ಅವರು “ಏಕೆಂದರೆ ಓದುವುದು ಒಳೆಿಯದು.” ಎನುುತ್ಾತರೆ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಬಹುರ್ಃ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಮಮ ಸಂದಭ್ದ ಮೀಲೆ ಸವಲಪ ಹಿಡಿತವನುು ಕೆೊಡುತತದ್ೆ ಎಂದು ತ್ೆೊೀರುತತದ್ೆ.
ಗಲೆಬರೈಥ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಎಂದು ಯೀಚಿಸುತ್ಾತನೆ. ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಓದಲು ಬರುವುದು ಬಹಳ ಉಪ್ಯುಕತವ್ೆಂದು ನನಗೆ ಎನಿಸುವುದಿಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯುವುದು ,
ಶಿಕ್ಷಿತನಾಗುವುದು ಉಪ್ಯುಕತ. ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ದ್ೆೊಡುಸಮಸೆಾ. ಯಾರು ಯಾರನುು ಯಾವ್ಾಗ, ಎಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಿತರನಾುಗಿ ಮಾಡುರ್ತತದ್ಾಾರೆ? ವಿಶೆೀಷವ್ಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೆೀಕಾಗುವ ವಾವಹಾರ.
ಹೌದಲಿವ್ೆ?

ರೆೊೀ.ವಿ.: ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ “ಶಾಲೆಯನುು ತ್ೆೊರೆದವರಿಗೆ” ಎಂಬ ಶಾಲೆಯನುು ತ್ೆರೆದಿದ್ಾಾರೆ.
ಡೆೀ.ಹಾ.: ನನಗೆ ಅದು ರ್ತಳ್ಳದಿಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ವಯಸಕರಾದ ಜನರ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಸುರ್ತತದ್ೆಾೀನೆ. ಮುಂದಿನ
ವಿಷಯವ್ೆಂದರೆ ಅವರನುು ಶಿಕ್ಷಿತರನಾುಗಿಮಾಡಿ ಓದಲು ಕಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೊ ಕೆೀಳಬಹುದು- ಅವರು
ಏನು ಓದಬೆೀಕು? ಖಚಿತವ್ಾಗಿಯು ವ್ಾತ್ಾ್ಪ್ರ್ತರಕೆ ಮತುತ ರೆೀಡಿಯೀ ಎರಡು ಮುಖಾ ಮಾರ್ಾಮಗಳು ಇವ್ೆ.
ಅಲ್ಲಿಯೊ ಕೊಡ ಉಚಾವಗ್ದವರ ವಾವಹಾರವಿದ್ೆ. ಸಾಮಾನಾ ಹಳ್ಳಿಯವನಿಗೆ ರೆೀಡಿಯೀದಲ್ಲಿ ಬರುವ
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ಸುದಿಾಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವ್ಾ ವ್ಾತ್ಾ್ಪ್ರ್ತರಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಸುದಿಾಯಾಗಲ್ಲ ಓದಿದರೊ ಅಥ್ವ್ಾಗುವುದಿಲಿ. ಕನುಡ, ಹಿಂದಿ
ಅಥವ್ಾ ತ್ೆಲುಗು ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುದಿಾಯ ಒಂದು ಪ್ದವೂ ಅಥ್ವ್ಾಗುವುದಿಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ರೆೀಡಿಯೀ
ಸೆಟ್ ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳೆಲಿ ಕೆೀವಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗಿೀತವನುು ಪ್ರಸಾರಮಾಡುತತವ್ೆ,
ಸುದಿಾಯನುಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಥ್ವ್ಾಗುವುದಿಲಿ. ವ್ಾತ್ಾ್ಪ್ರ್ತರಕೆಗಳು ಸಹ ಇದನೆುೀ ಮಾಡುತತವ್ೆ. ನಾನು
ತ್ೆಲಗು ಸುದಿಾಗಳನುು ನನು ಅಡುಗೆಯವಳ್ಳಗೆ ಓದಿ ಹೆೀಳ್ಳದರೆ ಅವಳ್ಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ದವೂ ಅಥ್ವ್ಾಗುವುದಿಲಿ.

ರೆೊೀ. ವಿ.:, ಮಕಕಳು ತಮಮ ಪ್ರಿಸರದ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಾ ಅರಿವುಳಿವರಾಗುರ್ತತದ್ಾಾರೆ ಮತುತ ಆ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಿ ಅದನುು
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ಯಾವ ಕಾಯ್ವನುು ಕೆೈಗೆೊಳುಿತ್ಾತರೆ ಎಂಬುದನುು ನಿೀವು ನಿಮಮ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ
ಕಾಣುರ್ತತೀರೆೀನು?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಹೌದು. ಅವರು ಶೆ ೀಷಣೆಯ ಪ್ದಧರ್ತಯನುು ಹೆಚುಾ ಹೆಚುಾ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಂತ್ೆ ಅದು ಸಹಜ. ಒಂದು
ಸಣಣ ಉದ್ಾಹರಣೆ- ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಿಲು ಸರಕಾರ ಸಾಲ ಕೆೊಡುತತದ್ೆ. ಅದರ ಶೆೀಕಡ ಇಪ್ಪತುತ ಭಾಗ,
ಕಾಗದಗಳನುು ರುಜು ಮಾಡಿ ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಕೆೊಡಬೆೀಕು. ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೊಪ್ಾಯಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಇನೊುರು ರೊಪ್ಾಯಿ ಕೆೊಡಬೆೀಕು. ಇದ್ೆಲಿ ಎಷುಿ ಸಾಮಾನಾವ್ೆಂಬುದು ನಮಗೆಲಿ ಗೆೊರ್ತತದ್ೆ. ಆದರೆ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ
ಅದ್ೆಲಿದರ ಹೆಚುಾ ಹೆಚುಾ ಅರಿವ್ಾಗುರ್ತತದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಯರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೀಲೆ ಆಗುವ ಮತ ರ್ಮ್ದ
ಪ್ರಭಾವ ಚಿಕಕವರಮೀಲೆ ಕಾಣಬರುರ್ತತಲಿ. ಈಗ ಮಗುವಿನ ಜಗತುತ, ಹಿಂದಿನ ಮೊಹೆಂಜೆೊದ್ಾರೆೊೀ, ಹರಪ್ಪದವರೆಗೆ
ಮತುತ ಇಂದಿನ ಅಮೀರಿಕಾ ಯಿಂದ ಗಿರೀನ್ ಲಾಾಂಡ್ ಮತುತ ಅದ್ೆೀ ರಿೀರ್ತ ಇನೊು ಮುಂದಿನ ವರೆಗೊ
ವಿಸತರಿಸುತತದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಆತನ ಜಗತುತ ಆತನ ಪ್ರೀಷಕರ ಜಗರ್ತತಗಿಂತ ಬೆೀರೆಯಾಗಿರುತತದ್ೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು
ರ್ಮ್, ಲೆೈಂಗಿಕತ್ೆ, ಶೆ ೀಷಣೆ,ಮತುತ ರಾಜಕ್ರೀಯತ್ೆ,ಎಲಿದರೆ ಬಗೆೆ ಚಚೆ್ ಮಾಡುತ್ೆತೀವ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಅವರು
ಹಳ್ಳಿಯ ನಂಬ್ರಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂರ್ಯಾಸಪದರಾಗುತ್ಾತರೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಧ್ಾಮಿ್ಕ ನಂಬ್ರಕೆಗಳು. ಆದಾರಿಂದ ಅನೆೀಕ
ಸಲ ಪ್ರೀಷಕರು ಮತುತ ಮಕಕಳ ಮಧ್ೆಾ ಘಷ್ಣೆಗಳುಂಟಾಗುತತವ್ೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಅವರಲ್ಲಿಯ ಯಾರಾದರು, ಮಕಕಳು ನಿಮಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರದಂತ್ೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಾಾರೆಯೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ : ಇಲಿ. ಯಾರೊ ಇಲಿ. ಅಷುಿದೊರ ಯಾರೊ ಹೆೊೀಗಿಲಿ. ಮಕಕಳು ನನೆೊುಂದಿಗೆ ಎಷುಿ ಹೆಚುಾ ಸಮಯ
ಕಳೆಯತ್ಾತರೆಯೀ ಅವರು ಏನೆೀ ಮಾಡುವುದನುು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಷುಿ ಕಷಿವ್ಾಗುತತದ್ೆ. ಹೆಣುಣಮಕಕಳು
ಮದುವ್ೆಯನುು ನಿರಾಕರಿಸುರ್ತತದ್ಾಾರೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟ್ು, ಹತ್ೆೊತಂಭತುತ ವಷ್ ವಯಸಿ್ನ ಕೆಲವು
ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ಾಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊರು ವಷ್ಗಳ ಹಿಂದ್ೆಯೆ ಮದುವ್ೆಯಾಗಬೆೀಕಾಗಿತುತ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ದವಿ
ಪ್ಡೆಯಲು ಮನಸು್ ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ. ಅವರು ಅಷುಿ ಸಾವತಂತರಯವನುು ಗಳ್ಳಸಿದ್ಾಾರೆ. ಬೆೀಕಾದಷುಿ ವಿಷಯಗಳು
ಬದಲಾಗುರ್ತತವ್ೆ. ಬದಲಾಗುರ್ತತರುವುದರ ಬಗೆೆ ಉದ್ಾಹರಣೆ ಕೆೊಡಬೆೀಕೆಂದರೆ – ನಾನು ಶಾಲೆ ತ್ೆರೆದ್ಾಗ
ಪ್ರೀಷಕರು ಮಕಕಳನುು ಹೆಚುಾ ಕಡಮ ದಿನವೂ ಹೆೊಡೆಯುರ್ತತದಾರು. ಮತುತ ಈಗ ಒಬಬ ಮಾತರ ಹಾಗೆ
ಮಾಡುತ್ಾತನೆ. ಬಹುರ್ಃ ಕುಡಿದ್ಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ಾತನೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸೆೊೀಪ್ಾನ. ಕೆಟ್ಿದ್ೆೊಾೀ
ಒಳೆಿಯದ್ೆೊೀ ಅದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ಾರಯ. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತತವ್ೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗಂಡು ಮಕಕಳು
ಇತರ ಹದಿನೆೈದು ವಷ್ದ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಹೆೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಕುಟ್ುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮ ಅಭಿಮತವನುು
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ಸರ್ಕತವ್ಾಗಿ ವಾಕತ ಪ್ಡಿಸುತ್ಾತರೆ. ಪ್ರೀಷಕರು ಮಕಕಳ್ಳಂದ ಹೆಚಿಾನ ವಿವ್ೆೀಕಯುತ ಸಲಹೆ ಅಪ್ೆೀಕ್ಷಿಸುತ್ಾತರೆ. ಹಾಗೊ
ಮಕಕಳು ತಮಮ ತಂದ್ೆ ತ್ಾಯಿಯವರು ಸವಲಪ ಹಣ ಉಳ್ಳಸುವಂತ್ೆ ಮತುತ ಕುಡಿಯುವುದನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವಂತ್ೆ
ಮಾಡುತ್ಾತರೆ ಅಥವ್ಾ ಭೊಮಿಯ, ಹಳ್ಳಿಯ ಇತ್ಾಾದಿ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಸುವಂತ್ೆ ಮಾಡುತ್ಾತರೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ. : ಈಗಿೀಗ ಭೌರ್ತಕ ಸಮೃದಿಧಯ ಪ್ರರೀತ್ಾ್ಹವಿಲಿದಿದಾರೆ ಜನರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೀಗುವುದಿಲಿ. ನಿಮಮ
ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಾಣುತತದ್ೆಯೆ?
ಡೆೀ. ಹಾ. : ನಾನು, ಕೆಲವು ಸಲ, ತಮಮ ಮಕಕಳು ಮೀಕೆ ಕಾಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬಯಸುವ ಪ್ರೀಷಕರಿಗೆ “ ನಿಮಮ ಮಗ
ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳೆಿಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತತದ್ೆ. ಆಮೀಲೆ ಈಗಿನಂತ್ೆ ನಿೀವು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿಲಿ.”
ಇತ್ಾಾದಿ ಆಸೆ ತ್ೆೊೀರಿಸಿದ್ೆಾೀನೆ. ನನಿುಂದ ಸವಲಪ ಮೊೀಸಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ೆ, ನಾನು ಒಪ್ುಪತ್ೆತೀನೆ.
ಅವಿದ್ಾಾವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮುಖಾವ್ಾಗಿ ಒಳೆಿಯ ಜಿೀವನಕೆಕ ಒಂದು ದ್ಾರಿ ಎಂದು
ಯೀಚಿಸುತ್ಾತರೆ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಆದರೆ ಅವರು ಒಳೆಿಯ ಗುಣಮಟ್ಿದ ಜಿೀವನ ಕಟ್ುಿವ ಸಂಭವತ್ೆಯನುು ಕಾಣುತ್ಾತರೆಯೆ? ಅದು ಈಗ
ಮಕಕಳ ಯೀಚನೆಯ ಭಾಗವ್ಾಗಿದ್ೆಯೆ?
ಡೆೀ. ಹಾ.: ಮಕಕಳು ಯೀಚಿಸುತ್ಾತರೆ. ನಿೀವು ತಂದ್ೆ ತ್ಾಯಿಯರ ಬಗೆೆ ಕೆೀಳುರ್ತತದಿಾೀರಿ ಎಂದುಕೆೊಂಡೆ.
ಖಂಡಿತವ್ಾಗಿಯೊ ಅದು ಅವರ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದ್ೆೊೀರುತತದ್ೆ. ಅವರ ಪ್ರೀಷಕರು ಎಂದೊ ಕೆೀಳದ
ಕಲೆಯ ಆಸಾವದನೆ, ಶೆೀಕ್ ಪಿೀಯರ್, ಮರಗೆಲಸ, ಜೆೀಡಿಮಣುಣ, ನಾಟ್ಕ, ಗಿಡಗಳನುು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಚಚೆ್
ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಾ್, ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ಬೌದಿಧಕ ಅನುಭವಗಳು ಇತ್ಾಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ೆತೀಜನ
ಕೆೊಡುತತವ್ೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ೆತೀನೆ.

ಡೆೀ.ಹಾ.: ಡೆೀವಿಡ್, ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲೊ ನಿೀವು ಭಾಷ್ೆಗಳನುು ಕಲ್ಲಯಲು ಮತುತ ಓದಲು ಬಹಳ ಒತುತ ಕೆೊಟಿಿದಿಾೀರಿ.
ಡೆೀ.ಹಾ.:ಹೌದು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಬಹು ಮಖಾವ್ಾದ ವಿಷಯ. ಒಮಮ ಮಗುವಿಗೆ ಓದಲು ಮತುತ ಕಲ್ಲಯಲು
ಕಲ್ಲಸಿದ ಮೀಲೆ ನಮಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವ್ೆಂದರೆ ಅವನನುು ಇನೊು ಹೆಚುಾ ಕಲ್ಲಯಲು
ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಸುವುದು. ಅಷ್ೆಿ. ಅವನು ಓದಬಹುದ್ಾದರೆ, ಮತುತ ಅವನು ಏನಾದರೊ ಕಲ್ಲಯಲು ಪ್ೆರೀರಿತನಾಗಿದಾರೆ,
ಒಬಬ ಸಾಮಾನಾ ವಾಕ್ರತ ತ್ಾನು ಬಯಸುವ ಏನನಾುದರೊ ಕಲ್ಲಯಬಹುದು.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಆದುದರಿಂದಲೆೀ ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ ಇಂಗಿಿೀಷನುು ಕಲ್ಲಸಿದಿರೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ. : ಭಾಗರ್ಃ ಹೌದು. ಮಾತೃ ಭಾಷ್ೆಯ ಮಾರ್ಾಮದ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಗಿಿೀಷನುು ಕಲ್ಲಸುತತವ್ೆ. ಆದರೆ
ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಇಂಗಿಿೀಷ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮಥಾ್ವೂ ಇರುವುದಿಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಾರಕೆಕ ಒಂದ್ೆೀ ಪಿೀರಿೀಯಡ್
ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಅಥವ್ಾ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮ ಅವಕಾರ್ ಇರುತತದ್ೆ. ನಿಮಗೆ ರ್ತಳ್ಳದಂತ್ೆ ಇಂಗಿೀಷ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡಲು
ಬಹಳಷುಿ ಮಕಕಳ ಪ್ುಸತಕಗಳ್ಳವ್ೆ. ಭೊಗೆೊೀಳ, ಇರ್ತಹಾಸ, ಭೊ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಂಚೆ ಚಿೀಟಿ ಸಂಗರಹ ಮತುತ
ಎಲೆಕೆೊರನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಾಾದಿ. ಹೆಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಐವತತರಿಂದ ನೊರಾರು ಪ್ುಸತಕಗಳು ಸಿಗುತತವ್ೆ. ದುಡಿುನದ್ೆ ಒಂದು
ಸಮಸೆಾ. ತ್ೆಲುಗು ಅಥವ್ಾ ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ುಸತಕಗಳ್ಳಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಓದಲು ಬಾರದ ಮಗು,
ನಾನು ಕಾಣುವಂತ್ೆ, ವ್ಾಾಪ್ಕವ್ಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾರ್ಾವಿಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕೆಕ ಬೆೀಕಾದ ವಸುತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿ.
ಆದಾರಿಂದ ನಾನು ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ರ್ತಳ್ಳದಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಯೀಚಿಸಿದ್ೆ. ಇನೆೊುಂದು ಕಡೆ, ಹೆಚಿಾನ ಇಂಗಿಿೀಷ್
ಮಾರ್ಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಒಳೆಿಯ ಗುಣಮಟ್ಿದ ಭಾರರ್ತೀಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ದವಿ ಇರುವುದಿಲಿ, ಆದಾರಿಂದ
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ಅವರು ಭಾರರ್ತೀಯ ಸಂಸೃರ್ತಯ ಮುಖಾವ್ಾಹಿನಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಹೆೊೀಗಿದ್ಾಾರೆ. ಅವರು ಪ್ಾಶಿಾಮಾತಾ
ಸಂಸೃರ್ತಯನೊು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಳಿಲಾರರು. ಒಂದು ರಿೀರ್ತಯ ಎನಿಡ್ ಬೆಿೈಟ್ನಿುನ ಹಾಸಾಾಸಪದವ್ಾದ ಜನಪಿರಯ
ಸಂಸೃರ್ತ, ಮತ್ೆತೀನು ಅಲಿ. ಭಾಷ್ೆ ಸಂಸೃರ್ತಯನುು ಸಾಗಿಸುವ ವಿಷಯ. ಹೌದಲಿವ್ೆ? ಭಾರರ್ತೀಯ ಭಾಷ್ೆಯನುು
ರ್ತಳ್ಳಯದ್ೆ ಮಕಕಳು ಭಾರತದ ಬಗೆೆ ನಿಜವ್ಾಗಿಯೊ ಏನೊ ಅರಿಯುವುದಿಲಿ.

ರೆೊೀ. ವಿ. : ನಿಮಮ ಸವಂತ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕ್ರೀಣ್ವ್ಾಗಿವ್ೆ ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಹೌದು. ಅವುಗಳು ಮಾರುಕಟೆಿಗಾಗಿ ಹಾಗಿರಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ. ಇಲಿದಿದಾರೆ ಜನರು ಓದುವುದಿಲಿ. ಹಾಗಲಿದ್ೆ
ಯಾವ ಶಾಲೆಯೊ ಅವನುು ಪ್ಠ್ಾ ಕರಮದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಸುವುದಿಲಿ. ಮತುತ ಪ್ರಕಾರ್ಕರು ಅವುಗಳನುು
ಮಾರುಕಟೆಿಯಿಂದ ತ್ೆಗೆಯುತ್ಾತರೆ. ಆದಾರಿಂದ ನನು ಪ್ುಸತಕಗಳು ಯಾವ್ಾಗಲೊ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಿತತವ್ೆ.
ನಮಿಮಷಿದಂತ್ೆ ನಾವು ಪ್ುಸತಕ ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನುು ಯಾರೊ ಕೆೊಂಡುಕೆೊಳುಿವುದಿಲಿ.
ನಾನು ಒಮಮ ನನಗೆ ಬೆೀಕಾದಂತ್ೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಬರೆದ್ೆ. ಆದರೆ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಖಚಾ್ಗಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವು ಸಾಮಾನಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ುಸತಕಗಳಂತ್ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.

ರೆೊೀ.ವ.: ಹೆೀಗೆ ? ಅವು ಹೆೀಗಿದಾವು?
ಡೆೀ. ಹಾ.: ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ- ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ, ತ್ೆರೆದ ಉತತರಗಳ ಪ್ರಶೆುಗಳ್ಳವ್ೆ. ಸಾಮಾನಾವ್ಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ
ಪ್ಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಪ್ೆಪಯ ಚಿತರವಿರುತತದ್ೆ, “ಕಪ್ೆಪಗೆ ನಾಲುಕ ಕಾಲುಗಳ್ಳರುತತವ್ೆ, ಒಂದು ಉದಾ ನಾಲಗೆ
ಇರುತತದ್ೆ, ಅದು ನೆೊಣವನುು ರ್ತನುುತತದ್ೆ“ ಮತುತ ಇನೆೊುಂದು ಕಡೆ “ಕಪ್ೆಪಗೆ ....... ಕಾಲುಗಳ್ಳವ್ೆ.” ಮತುತ ಮಗು
ಖ್ಾಲ್ಲ ಜಾಗವನುು ತುಂಬುತತದ್ೆ ಮತುತ ತ್ಾನು ಏನೆೊೀ ಬಹು ದ್ೆೊಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ೆಾೀನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಮುಂದಿನ ಪ್ುಟ್ಕೆಕ ಹೆೊೀಗುತತದ್ೆ. ನನು ಪ್ುಸತಕಗಳು ಈ ರಿೀರ್ತಯ ಪ್ುಸತಕಗಳ್ಳಂದ ಭಿನುವ್ಾಗಿವ್ೆ. ನನು ಪ್ುಸತಕಗಳು
ವಿಷಯಗಳನುು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು, ಗಮನಿಸಲು ಮತುತ ಗಮನಿಸಿದುದನುು ಬರೆಯಲು ಇತ್ಾಾದಿ ಹೆೀಳುತತವ್ೆ.
ಆಮೀಲೆ ತ್ಾವು ಗಮನಿಸಿ ಬರೆದುದರ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲು ಹೆೀಳುತತವ್ೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ
ಬದಲಾಗುವ ಸಂಗರ್ತಗಳು ಇವ್ೆ. ಈಗಿೀಗ ಲಘು ಉತತರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತವದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ
ನನು ಪ್ುಸತಕಗಳು ಬಹಳ ಇಷಿವ್ಾಗುರ್ತತಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ ತರೆದ ಉತತರಗಳ
ಪ್ರಶೆುಗಳ್ಳವ್ೆ.ಅಂದರೆ, ಅವುಗಳ್ಳಗೆ ಖಚಿತವ್ಾದ ಉತತರಗಳ್ಳರುವುದಿಲಿ. ಮತುತ ಕೆೀವಲ “ಸರಿಯಾದ ಉತತರ” ವನುು
ಕೆೊಡದ್ೆ ಚಚ್ಗೆ ದ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ವಿಷಯಗಳ್ಳವ್ೆ.

ರೆೊೀ. ವಿ.: ಆದರೆ ಚಚೆ್ ಮಾಡಲು ಬುದಿಧವಂತ ಜನರು ಬೆೀಕಾಗುತ್ಾತರೆ.
ಡೆೀ.ಹಾ. : ಮಕಕಳು ಬುದಿಧವಂತರಾಗಿರುತ್ಾತರೆ. ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಚಚಿ್ಸಬಹುದು .

ರೆೊೀ. ವಿ. : ಅಂದರೆ ನಿಮಮ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ ಕೊಡ, ಏನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂವ್ೆೀದನಶಿೀಲನಾಗಿರಬೆೀಕು .
ಡೆೀ. ಹಾ. : ಸಹಜವ್ಾಗಿಯೆ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರು ಸಂವ್ೆೀದನಶಿೀಲರಾಗಿರಬೆೀಕು. ಅದು, “ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರು
ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬೆೀಕೆ” ನುುವಂತ್ೆ ಇದ್ೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬೆೀಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷತರಾಗಿಲಿ.
ಆದಾರಿಂದಲೆೀ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುರ್ತತಲಿ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಆದರೆ ಆದಾರಿಂದಲೆೀ ಅಲಿವ್ೆ ಜನರು ಕಲ್ಲಸುವ ಯಂತರಗಳ ಮೊರೆ ಹೆೊೀಗುರ್ತತದ್ಾಾರೆ.
ಡೆೀ.ಹಾ. : ಒಳೆಿಯ ಉಪ್ಾಯ. ಅದರೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರಿಗಿಂತ ಹೆಸಿಾಿನ ಸಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ
ಒಂದು ನೊರು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ಗಳ್ಳದ್ಾಾರೆ.

13

ರೆೊೀ.ವಿ.:ರೆೀಡಿಯೀ ಬಗೆೆ ಏನು ಹೆೀಳುವಿರಿ?
ಡೆೀ.ಹಾ. : ಮಕಕಳ ಹರ್ತತರ ಮತುತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆೀಡಿಯೀಗಳು ಇಲಿ. ಒಮಮ ನಾನು ಈ ದ್ೆೀರ್ದ ಒಂದು ಬಹಳ
ಉನುತವ್ಾದ ಸಂಸೆಾಗೆ ಹೆೊೀಗಿದ್ೆಾ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ. ಯ ಉಪ್ಯೀಗದ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರೀಣ್ವಿತುತ. ಯಥಾಪ್ರಕಾರ
ನಾನು ಅದನುು ಒರಟಾಗಿ ಟಿೀಕ್ರಸಿದ್ೆ. ನೆೊೀಡಿ ಟಿ. ವಿ. ಬಹಳವ್ೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ವೃದಿಧಗೆೊಳ್ಳಸಬಹುದು. ನಾನು
ಹೆೀಳುವುದ್ೆೀನೆಂದರೆ ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಿೀಷನಿದಾರೆ ಒಂದು ದಿನಕೆಕ ಒಂದ್ೆೊಂದು ತರಗರ್ತಗೆ ಒಂದ್ೆೊಂದು
ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೆೊಟ್ಿರೊ ದಿನಕೆಕ ಹತುತಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆೀಕಾಗುತತದ್ೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಕಕಳು ಏನು
ಮಾಡುತ್ಾತರೆ? ಆದಾರಿಂದ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವನುು ವೃದಿಧಮಾಡುವುದರಕ್ರಕಂತ ಹೆಚಿಾಗೆ ಏನೊ ಮಾಡುವುದಿಲಿ.
ರ್ುರವಿೀಯ ಕರಡಿ, ಜಲಾಂತಗ್ತ ದೃರ್ಾಗಳನುು ಮತುತ ಎಲೆಕೆೊರನಿಕ್ಸ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು ನೆೊೀಡಲು ಸಿಗುತತದ್ೆ.
ಜನರು ಬೆರಗಾಗುವ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳು ಬರುತತವ್ೆ ಎಂದುಕೆೊಳುಿತ್ಾತರೆ. ಅವು ರ್ುದಧ ಜಡ
ಕಾಯ್ಕರಮಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ್ಳಂದ ಏನೊ ಕಲ್ಲಯಲಾಗುವದಿಲಿ. ಮತುತ ಟಿ.ವಿ. ಜಡ ಮಾರ್ಾಮವ್ಾದಾರಿಂದ
ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಾಯವಿದ್ೆ. ಏನೆೊೀ ಕಲ್ಲಯುರ್ತತದ್ೆಾೀವ್ೆ ಎನಿಸುತತದ್ೆ ಆದರೆ ಏನೊ ಕಲ್ಲಯುವುದಿಲಿ.

ರೆೊೀ. ವಿ. ಡೆೀವಿಡ್, ನಿಮಮ, ಪ್ರಿಸರದ ಭಾವನೆ ಇತರರು ಪ್ರಿಸರದ ಅರ್ಾಯನ ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡುವುದರಕ್ರಕಂತ
ಬಹಳ ವಿಶಾಲವ್ಾದದುಾ ಎನಿಸುತತದ್ೆ ನನಗೆ. ನಿೀವು ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಬರೆದಿದಿಾೀರಿ ಅಲಿವ್ೆ?
ಡೆೀ.ಹಾ.: ಹೌದು, ನಾನು ಮಕಕಳ್ಳಗಾಗಿ ಪ್ರಸರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ಸತಕಗಳನುು ಬರೆದಿದ್ೆಾೀನೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು
ಖಚಾ್ಗುರ್ತತಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಕಕಳು ಪ್ರಿಸರವನುು ಕಲ್ಲಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪ್ೆೀಕ್ಷಿಸುತತವ್ೆ. ಆದರೆ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರು
ಮಕಕಳು ಅದನುು ಕಲ್ಲಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬಯಸುವುದಿಲಿ. ಅವರು ಮಕಕಳು ಪ್ುಸತಕವನುು ಬಾಯಿಪ್ಾಠ್ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು
ಬಯಸುತ್ಾತರೆ. ಒಳೆಿಯ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೆೊಳುಿವ ಅವರು ಪ್ುಸತಕವನುು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ಾತರೆ ಎಂಬುದನುು
ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ೆತೀನೆ. ಎರಡು ವಷ್ಗಳ ಹಿಂದ್ೆ ನಾನು ದ್ೆಹಲ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ೆಾ. ನನು ಒಬಬ ಗಳೆಯ “ ನನು ಒಬಬ
ಗೆಳರ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಾಾಪ್ಕ್ರಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ತತದ್ಾಾಳ ೆ. ಆಕೆ ನಿಮಮ ಪ್ುಸತಕವನುು
ಬಳಸುರ್ತತದ್ಾಾಳ ೆ.ಆಕೆ ನಿಮಮ ಹರ್ತತರ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ಾಡಲು ಬಯಸುತ್ಾತಳ ೆ.” ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದರು. “ಆಗಲ್ಲ
ಆಕೆಯನುು ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಬನಿುರಿ” ಎಂದ್ೆ ನಾನು. ಆಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪ್ಾಹಾರಕಾಕಗಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಆಕೆಗೆ
“ಮೊದಲು ನಿೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡರ್ತತೀರಿ ಎಂಬುದನುು ಹೆೀಳ್ಳರಿ” ಎಂದ್ೆ ಎಂದು ತ್ೆೊೀರುತತದ್ೆ. ನಾನು
ಗೆೊತುತಗುರಿಯಿಲಿದ್ೆ ಒಂದು ಪ್ುಸತಕವನುು ತ್ೆರೆದ್ೆ. ಆ ಪ್ುಟ್ದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಚಿತರಗಳ್ಳದಾವು. “ ಶಾಲೆಯ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೀವು ಎಷುಿ ವಿರ್ದ ಮರಗಳನುು ಕಾಣರ್ತತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮರದ್ಾಾದರೊ ಹೆಸರು ರ್ತಳ್ಳದಿದ್ೆಯೆ? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲೆಗಳ್ಳವ್ೆಯೆ? ನಿಮಮ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿ ಚಿತರ ಬರೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಇನೊು ಏನನೆೊೀ ಬರೆದಿತುತ. ನಾನು ಆಕಗೆ “ ನಿೀವು
ತರಗರ್ತಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುರ್ತತೀರಿ ಎಂಬುದನುು ನಿದಿ್ಷಿವ್ಾಗಿ ಹೆೀಳ್ಳರಿ, ನಿಮಿಮಂದ ಏನನುು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ೆ”
ಎಂದು ಕೆೀಳ್ಳದ್ೆ. ಆಕೆ “ನಾನು “ಎಷುಿ ಮರಗಳನುು ನೆೊೀಡುರ್ತತೀರಿ?” ಎಂಬ ವ್ಾಕಾವಿರುವ ಪ್ುಸತಕವನುು ಓದುತ್ೆತೀನೆ.
ನಂತರ ನಾನು ಮರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುು ಬರೆಯುತ್ೆತೀನೆ. ಮಕಕಳು ಅವುಗಳನುು ತಮಮ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುತ್ಾತರೆ ಮತುತ ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರೆ. ಮರುದಿನ ನಾನು “ನಿೀವು ಕಾಣುವ ಮರಗಳು ಯಾವವು?” ಎಂದು
ಕೆೀಳುತ್ೆತೀನೆ ಎಂದರು. ಇದು ನಂಬಲಾಗದ ವಿಷಯ. ಇದು ದ್ೆಹಲ್ಲಯ ಒಳೆಿಯ ಶಾಲೆ. ಬೆೀರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು
ನಡೆಯುತತದ್ೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆನಿಸುತತದ್ೆ? ಹೌದು ಪ್ರಿಸರ ಅರ್ಾಯನ ಮುಖಾ. ಆದರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊ
ಪ್ರಿಸರ ಅರ್ಾಯನ ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ನಿೀವು “ನಿೀವು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೆೊೀಗುವ್ಾಗ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ
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ಅಂಗಡಿಗಳನುು ನೆೊೀಡುರ್ತತೀರಿ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಬಹುದು. ಮತುತ ಅವರು

ಹೆೀಳಲು ಸಮಥ್ರಾಗಿರುವುದಿಲಿ.

ಅವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಥವ್ಾ ನಗರದ ಪ್ರಿಸರದ ಬಗೆೆ ಏನೊ ರ್ತಳ್ಳದಿರುವುದಿಲಿ.

ರೆೊೀ.ವಿ.: ಶಾಲೆಯ ಸಾಮಾನಾ ಚಿತರವು ಬಹಳ ನಿದ್ಯವ್ಾಗಿದ್ೆ. ಇದು ಹೆೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು?
ಡೆೀ.ಹಾ.:ಇದಕೆಕ ಉತತರವ್ೆೀನೆಂದು ನನಗೆ ರ್ತಳ್ಳದಿಲಿ. ನಾನು ನನು ಚಿಕಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳತು, ನಾನು ಒಳೆಿಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ರ್ತಳ್ಳಯುವ ವಿಷಯವನುು ರಚಿಸುತತ ಹೆೊೀಗುತ್ೆತೀನೆ. ಮುಂದ್ೆ, ಮುಕತತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ, ಭಯವಿಲಿದ.
ಸಪಧ್ೆ್ಯಿಲಿದ ಮಕಕಳು ಹೆಚುಾ ಅರಿವುಳಿವರಾಗಿ, ನಾನು ನನು ಕಟ್ುಿಪ್ಾಡಿನಿಂದ ಕಾಣದ್ೆ ಇರುವುದನುು ಕಂಡು
ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಸೊಚಿಸಬಹುದು.
***
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