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િોધસારાુંિ : (Abstract)  

  ખબૂ જ ઝડપથી પરરવતતિ પામી રહલેી વશૈિક પરરસ્થથશતિા આ કાલખુંડમાું સુંથકાર, સુંથકૃશત અિ ે સભ્યતાિી 
જાળવણી માટે જિઆંદોલિ અિ ે જિજાગશૃતિી જરૂરીયાત  ઉભી થઇ છે. આ માટે દરેક સુંથકૃશત અિ ે સભ્યતા પોતાિી 
માતભૃાષાન ું જતિ અિ ેસુંવધતિ કરિ ેતો જ તિેા સારા પરરણામ મળી િકિ.ે એ તો શિશવિવાદ છે કે જગતિા દરેક બાળકિો 
પહલેો શિક્ષક તો માતા જ હોય છે. પરરણામ ેમાતાિી ભાષા એ ક દરતી અિ ેસહજ રીત ેબાળકિા ઉછેરિ ેપ્રભાશવત કરતી હોય 
છે. પ્રારુંચભક તબકે્ક બાળક જે કાુંઈ િીખ ેછે સમજે છે ત ેમાતા અિ ેપરરવાર પાસથેી જ િીખ ેછે. બાળકે િીખેલ ું, સમજેલ ું જે 
કાુંઈ છે ત ેયોગ્ય રીત ેવ્યક્ત કરવા તે  માતભૃાષાિો સહારો લ ેછે. માટે જ માતભૃાષાન ું મહત્તત્તવ સુંસારિી દરેક સુંથકૃશત માટે 
મહત્તત્તવન ું પરરબળ બિી રહ ેછે. આપણા મધૂતન્ય કશવશ્રી ઉમાિન્કર જોિી કહ ેછે કે ‘ હ ું ગ જરાતી ભાષામાું લખતો એક ભારતીય 
લખેક છું. જે વ્યસ્ક્ત માતભૃાષાિે હડધતૂ કરે છે તો પોતાિી માતાિ ેહડધતૂ કયાાં સમાિ છે.’ આજન ું બાળક પોતાિે મળેલા 
વારસાિ ેસાિવી રખાવાન ું જો સામર્થયત િરહ ધરાવ ેતો જે ત ેરાષ્ટ્ર કે જે ત ેસુંથકૃશતન ું પતિ િોક્કસ છે. માટે જ આપણી સહ િી 
સરહયારી જવાબદારી અિ ેપ્રાથશમકતા હોવી જોઇિ ેકે માતભૃાષાિે ભોગે અન્ય ભાષા તો િરહ જ. 

િાવીરૂપ િબ્દો (Key Words) 

 માતભૃાષા 
 રાષ્ટ્ર 

 સભ્યતા અિ ેસુંથકૃશત 

 જતિ અિ ેસુંવધતિ  
 માતા અિ ેપરરવાર 

એ તો શિશવિવાદ છે કે દરેક રાષ્ટ્રિી 
સુંથકૃશતન ું પ્રશતચબિંબ એ રાષ્ટ્રિી ભાષામાું ચઝલાત  ું 
હોય છે. જે તે વ્યસ્ક્તિી માતભૃાષા જ તેમિા 
માટે વૈશિકતાિો માગત પ્રિથત કરે છે. માતભૃાષા 
સુંથકૃશતન ું ઉતમ મ અિે એકમાર મ મજતતૂ સુંવાહક 
છે. જે કોઈ સમાજ, પ્રદેિ કે વ્યસ્ક્ત, માતા, 
માતભૃશૂમ અિે માતભૃાષાન ું જતિ િથી કરતા 
તેન ું અધ:પતિ શિશિત છે. શ્રી રામ થવામીએ 
કહ્ ું છે કે - “કોઈ પણ દેિ તેમજ સુંથકૃશતિે હણી 
િાખવાિો અચકૂ ઉપાય તો સૌ પ્રથમ તેિી 
ભાષાિે બદલી િાખવાિો છે.” ૧ માતભૃાષાિી 

આટઆટલી મહતમ ા અિે િસ્ક્ત હોવા છતાું આજે 
જ્યારે આપણ ેઆપણી ગ જરાતી ભાષાિે સાથે 
રાખીિે િજર કરીએ તો શિરાિા સાુંપડ ેછે. 

   જગતન ું કોઈ એવ ું રાષ્ટ્ર િથી કે તે 
પોતાિો વ્યવહાર અન્ય ભાષામાું કરત  ું હોય, તો 
પછી આપણ ે ત્તયાું અંગ્રજેી કે અન્ય ભાષા 
પાછળિી આવી આંધળી દોટ િા માટે ? િા 
માટે આપણ ે માતભૃાષાથી દૂર થતાું જઈએ 
છીએ?  િા માટે આપણ ે માતભૃાષાિા જતિ 
માટે અચભયાિ િલાવવાું પડ ે છે?  આપણી 
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સુંથકૃશતિી અમલૂ્ડ્ય ધરોહરિા જતિ માટે 
માતભૃાષાન ું ગૌરવ અિે તેન ું જતિ આપણી 
િૈશતક અિે પ્રાથશમક ફરજ છે એ િ ભલૂવ ું 
જોઈએ.  

બાળકન ું માતાિા ઉદરમાું કેવળ 
િારીરરક બુંધારણ જ િથી બુંધાત   હોત  ું. તેમિી 
સાથે માિશસક શવકાસ પણ થતો હોય છે. 
માતાિા ઉદરમાું શવકસી રહલેા બાળક પર 
માતાિા વાણી-વ્યવહાર, તેમિી જીવિિલૈી, 
તેમન ું અધ્યાત્તમ, તેમિી આસપાસન ું વાતાવરણ 
વગેરેિો ખબૂ મોટો પ્રભાવ પડતો હોય છે. 
બાળકિા હ્રદયિા ધબકારા સાથે તેિી 
માતભૃાષા ગ ૂુંથાતી જતી હોય છે. બાળકિો 
િૈસચગિક શવકાસ માતભૃાષા દ્વારા જ િક્ય છે. 
બાળક તેિા જીવિિા પ્રથમ પાુંિથી સાત 
વષતિો સમયગાળો માતા સાથે તેિા સહવાસમાું 
જ શવતાવે છે. આ સમયગાળા દરશમયાિ 
માતાન ું ભાવજગત, તેિી આસપાસન ું 
વાતાવરણ બાળકિા ભાવજગત સાથ ેસુંવારદતા 
સાધે છે, જેન ું માધ્યમ થવાભાશવક માતભૃાષા જ 
રહ ે છે. મિોશવજ્ઞાિ પણ આ બાબતિે સમથતિ 
આપે છે કે બાળકિો ૮૯ % માિશસક શવકાસ તો 
પ્રથમ છ વષતમાું જ થઈ જાય છે. આ ગાળા 
દરશમયાિ બાળકિી ગ્રહણિીલતા એકદમ 
પરાકાષ્ટ્ઠાએ હોય છે. એમિી સુંથકાર ગ્રહણ 
કરવાિી ક્ષમતા ઉત્તકૃષ્ટ્ટ કક્ષાએ હોય છે. 
પરરણામે બાળકિા માિશસક શવકાસિી સાથે 
સાથે સુંથકારન ું શસિંિિ કરવાન ું ઉતમ મ માધ્યમ 
માતભૃાષા જ છે. 

સવાઈ ગ જરાતી એવા કાકાસાહબે કાલેલકર કહ ે
છે કે - “ભાષા એ આત્તમીયતા ઉત્તપન્ન કરવાન ું    
અદ્ભુત સાધિ છે. એક જ સમાજિા લોકો 
પરથપર જીવિસહયોગિે કારણે આત્તમીય બિ ે

છે... અિે તેથી તેઓ એક જ ભાષા બોલે છે. 
આમ, ભાષા એકતા થથાશપત કરવાિી સુંજીવિી 
છે. જીવિ-સહયોગ થથાપવાિી િસ્ક્ત ‘ભાષા’ 
છે. એક સમાજ એક જ ભાષા બોલ ેએ ફળ છે. 
ભાષાિે કારણે એકતા ઉત્તપન્ન થિે જ એમ 
કહવેાય િહીં અિે છતાું થવીકારવ ું પડ ે છે કે 
ભાષામાું પણ આત્તમીયતા ઉત્તપન્ન કરવાિી મોટી 
િસ્ક્ત છે. અમેરરકામાું અંગ્રજેીિી એ િસ્ક્ત પ્રગટ 
થઈ છે, પણ ભારતમાું અંગ્રજેીિો આટલો પ્રિાર 
હોવા છતાું અંગ્રેજો અિે આપણા લોકો વચ્િ ે
ઊંડી આત્તમીયતા જાગી િથી.”૨ 

  કહવેાિો મળૂ આિય એ છે કે 
માતભૃાષા આત્તમીયતા થથાશપત કરવાિો ઉતમ મ 
માગત છે. જાણીતા ચિિંતક હષતદ પ્ર. િાહ ‘ભાષા 
મારી ગ જરાતી છે’ પ થતકમાું  લખે છે કે 
“માતભૃાષા એ તો માતા અિે માતભૃશૂમ વચ્િેિો 
સેત   છે. માતા સુંથકાર આપે છે અિે માતભૃશૂમ 
સુંથકૃશત જન્માવે  છે. આમ, વ્યસ્ક્તગત સુંથકાર 
અિે રાષ્ટ્રિી સુંથકૃશત વચ્િેિો સેત   પણ 
માતભૃાષા છે. એ આપણિ ે સુંથકૃશત, ધમત અિ ે
જીવિમલૂ્ડ્યો સાથે જોડીિે આ માટીિી મહકે 
આપે છે. આપણી ગ્રહણિસ્ક્ત ખીલવ ે છે, 

આપણી સમજણ શવકસાવે છે, આપણામાું સમતા 
અિે સમરસતાિો ભાવ જગાડ ે છે, આપણા 
ભાવશવિિે ઢુંઢોળે છે...અિે આપણાું થપુંદિો 
અિે સુંવેદિાઓ જગાડ ે છે.” ૩ માતભૃાષા, 
માતભૃશૂમ અિે સુંથકૃશતિી આ શર મધરી પર ટકી 
રહલેી ભારતીયતાિી ઓળખથી આપણે દૂર 
ક્યારેય િ જઈ િકીએ. 

ભાષા તો સુંવાદન ું સૌંદયતમય માઘ્યમ 
છે. વ્યસ્ક્ત પોતાિા શવિારો, ઊશમિઓ અિ ે
ભાવિાઓિી અચભવ્યરકત ભાષાિા માઘ્યમથી 
કરે છે. તમેાું ૫ણ પોતાિી માતભૃાષામાું ગ્રહણ 
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કરેલ ું જગતદિતિ કે કરેલી અચભવ્યસ્ક્ત 
અસરકારક રીતે ધાય ાં પરરણામ લાવી િકે છે. 

 શ્રી અમતૃલાલ યાચજ્ઞક માતભૃાષાિે 
આત્તમસાત કરવા બાબતે સરળ િબ્દોમાું 
સમજાવે છે કે – “ખરી કેળવણીન ું ક દરતી 
માધ્યમ માતભૃાષા છે એમ જગતિા તમામ 
કેળવણીકારોએ કહ્ ું છે. તેન ું કારણ બાળકિી 
જન્મભાષા માતભૃાષા હોય છે. તેથી એ ભાષા 
દ્વારા જ તે પોતાિાું માતા-શપતા, ભાઈ-બહિેો, 
સગાવહાલાુંઓ, સુંબુંધીઓ અિે સમાજિ ે
ઓળખત ું થાય છે. એ ભાષા દ્વારા જ તેિા 
હ્રદયિી લાગણીઓ, તેિા ભાવો અિ ે શવિારો 
પ્રગટ થાય છે. એટલ ે તેિી લાગણી અિ ે
શવિારિસ્ક્ત પ્રથમ માતભૃાષા દ્વારા પ્રગટ થાય 
છે, પોષાય છે અિે શવકાસ પામે છે...તે કોઈ 
પણ માણસ સહજે બાળહૃદય અિે બાળમિન ું 
શિરીક્ષણ કરિે તો તરત સમજાય એવી ક દરતી 
ઘટિા છે. જેમ, જે ભશૂમ ખેડાય, જેમાું જે જાતિાું 
બીજ વવાય અિે તેમાું જોઈત ું પાણી સીંિાય, 
પછી તેમાુંથી અંક રો ફૂટે...પછી સમય જતાું 
તેમાુંથી છોડ ઊગે, તે મોટા થાય અિે છેવટે 
થડ, ડાળી, પાુંદડા, ફૂલ અિે ફળ થાય... ત ેજ 
રીતે બાળકિી પ્રથમ ફળદ્ર  પ ચિતમ ભશૂમમાું ત દ્ધિ 
તેમજ લાગણીિાું બીજ વવાય, તેમાું શસિંિિ-
પોષણ પ્રેમભરી કાળજીથી કરાય તો એ 
બાળચિતમ માુંથી ભાવિા અિે શવિારિા અંક રો 
પ્રગટ થાય. ઉંમર થતાું હળવે હળવે કોમળ છોડ 
ખીલે, વધે, મજતતૂ બિે અિે ત દ્ધિ તથા 
િારરત્ર્યન ું થડ સ ¹ઢ બિે, તેમાુંથી 
શવદ્યાસુંથકારિી ડાળીઓ શવથતરે, કાયતપાુંદડાું 
િારેબાજ િી ડાળીઓમાું લીલાું અિે સ ુંદર ઊગે, 
તેમાુંથી તેિાું િારરત્ર્યફૂલો ઊગ ે િે ક ટ ુંબ, 
સમાજ, રાષ્ટ્ર અિે માિવજાશતિે તેિાું સ ગુંધ 

અિે થવાદ મળે તેવી ક દરતી રિિા હોય તેમ 
લાગે છે. પછી એવા શિક્ષણિાું ફળ મીઠાું જ 
હોય.”૪  

 ઉપરોક્ત રીતે જોઈ િકીએ છીએ કે 
જગતન ું કોઈપણ પ્રકારન ું જ્ઞાિ પ્રાપ્ત 
કરાવવાિી ગ ર િાવી ‘ગ્રહણિસ્ક્ત’ જ છે. િાિી 
ઉંમરમાું બાળકિી ગ્રહણિસ્ક્ત ખબૂ જ ક્ષમતા 
ધરાવતી હોય છે. એટલે જ આપણે ત્તયાું 
‘અત લ્ડ્ય બાળક, અત લ્ડ્ય ભારત’ કહવેાય ું છે. 
બાળક જે પોતાિી માતભૃાષામાું સહજ, સરળ 
અિે તેિા મળૂ થવરૂપે જે ગ્રહણ કરી િકે છે તે 
અન્ય કોઈ ભાષાથી િહીં જ ગ્રહણ કરી િકે. જો 
બાળકન ું િાિી ઉંમરમાું માતભૃાષામાું ઘડતર િ 
થાય અિે તેિે અન્ય ભાષાઓ વડ ે કેળવણી 
આપવામાું આવે તો તેિી ગ્રહણિસ્ક્ત ખીલવાિ ે
બદલે ક ુંરઠત થાય છે.  

 આટઆટલી સમજ પછી પણ પ્રશ્ન  
થાય કે તો પછી બાળક માિા ખોળામાું જેટલ ું 
ખીલે એટલ ું આયાિા ખોળામાું િ ખીલ,ે એ 
સીધી સરળ વાત આજે અિાિક અઘરી કેમ 
બિી ગઈ હિે ! કેમકે ભાષા તો જીવે છે એિા 
ભાષકોથી... ભાષા ધબકે છે એિા ભાષકોથી, 
પરુંત   આપણે તો પારકી મા (અંગ્રેજી) તરફિી 
આંધળી દોટ મકૂી છે. દીકરા જ જો મા પ્રત્તયેથી 
એન ું મોઢ ું ફેરવી લે તો એિી િી દિા થાય ? 
આ માટે આપણ ેઆપણી જાતન ું મલૂ્ડ્યાુંકિ કરવ ું 
પડ.ે આપણી ફરરયાદ અંગ્રેજી ભાષા સામેિી 
િથી, િ જ હોય. પરુંત   માતભૃાષાઓન ું 
અંગ્રેજીકરણ થઈ રહ્ ું છે તેિા પ્રત્તયેિો રોષ અિે 
પીડા છે. પ્રભાવ પાડવા માટે અંગ્રેજી બોલવ ું કે 
પછી જરૂરી િ હોય ત્તયાું પણ સભાિપણ ેઅંગ્રેજી 
િબ્દોિો ચબિજરૂરી ઉપયોગ કરવો... આ બધા 
દુંભી અિે ચબિજરૂરી દેખાડા આપણિે આપણી 
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સુંથકૃશત, આપણા પરરવાર અિે આપણા રાષ્ટ્રથી 
કેટલા અળગા કરી મકેૂ છે એ સહ એ આત્તમમુંથિ 
કરવ ું જ પડ.ે એટલ ું જ િહી દરેક મા-બાપ, 
દરેક પરરવાર પોતાિાું બાળકો અંગ્રેજજયતિા 
પ્રભાવમાું આવી જઈિે માતભૃાષાથી દૂર િ 
જતાું રહ ેએ કાળજી તો રાખવી જ પડ.ે  

 વતતમાિ પરરસ્થથશતમાું અંગ્રેજી ભાષા 
પરત્તવેિી આંધળી દોટ એટલી બધી વધતી જાય 
છે કે પોતાિા બાળકિે ચબિજરૂરી રીતે અિે 
અકાળે પરભાષાિો પુંરડત બિાવી દેવાિી હોડ 
લાગી છે. સમજ્યા શવિાિી આ દોડમાું બાળકિ ે
તો િૈતન્યરહિ બિાવી જ દે છે પરુંત   સમય 
જતાું બાળક તેિા પરરવાર, તેિા રાષ્ટ્ર તેિા 
જીવિમલૂ્ડ્યોથી દૂર હડસેલાઈ જાય છે. થવભાષા 
એ કેવળ શિક્ષણ કે પ્રત્તયાયિન ું જ માધ્યમ 
િથી, પરુંત   તે રાષ્ટ્ષ્ટ્રય થવાચભમાિિા ગૌરવન ું 
પ્રતીક પણ છે. જૈિ મ શિ પુંન્યાસ 
મ સ્ક્તવલ્ડ્લભશવજયજી મહારાજ ભાષા માટે બહ  
સરસ વાત કહ ે છે કે – “ભાષા એ સુંથકૃશતિી 
વાહક છે. આપણી સુંથકૃશત દયા અિે 
પરોપકારિી સુંથકૃશત છે, સુંયમ અિે સદાિારિી 
સુંથકૃશત છે, શ્રિા અિે ભસ્ક્તિી સુંથકૃશત છે, થિેહ 
અિે સુંબુંધિી સુંથકૃશત છે, િીશત અિે શિષ્ટ્ઠાિી 
સુંથકૃશત છે. ખબૂ ઊંિા આદિોિે અચભમ ખ રહલેી 
આ સુંથકૃશત છે. ઈિરીય શવભ શતઓ તથા સુંતો-
મહુંતોથી પ્રાદ ભ ૂતત થયેલી અિે શસિંિિ પામેલી 
આ સુંથકૃશત છે. આપણી ભાષાઓમાુંથી 
સુંથકૃશતિી સ ગુંધ પ્રસરે છે. ભાષા સાુંથકૃશતક 
પ્રતીકોિે પ્રકાશિત કરે છે અિે સાુંથકૃશતક 
મલૂ્ડ્યોિે પ્રવારહત કરે  છે.” ૫ 

તેથી જ માતભૃાષામાું શિક્ષણ-પ્રાથશમક શિક્ષણ 
તો જરૂરી છે, કારણ કે – 

 માતભૃાષા આપણી સાુંથકૃશતક િેતિાિી 
સુંવાહક છે. 

 માતભૃાષા માતાિા મ ખિી વાણી છે.  
 માતભૃાષા એ જે તે પ્રદેિિો આત્તમા છે. 
 માતભૃાષાથી ગ્રહણિસ્ક્ત અિે 

શવિારિસ્ક્ત વધે છે. 
 માતભૃાષા વડ ે અચભવ્યસ્ક્ત સરળ, 

સિોટ અિે પ્રત્તયાયિક્ષમ બિે   
 બાળકિે પરભાષાન ું શવષ િરહ, 

થવભાષાન ું અમતૃ આપો. 
 માતભૃાષા મા અિે બાળક વચ્િ ે

થિેહિી કડીરૂપ માધ્યમ છે. 
 માતભૃાષામાું પ્રાથશમક શિક્ષણ લિેાર 

શવદ્યાથીઓિી બીજી ભાષા પણ ખબૂ 
અસરકારક બિે છે. 

 બાળકિી કેળવણીન ું સિોટ માધ્યમ 
થવભાષા જ છે.  

 માતભૃાષા એ બાળકમાું મૌચલકતા, 
તકતિસ્ક્ત અિે આત્તમશવિાસ કેળવે છે. 

 શિક્ષણિે સાવતશર મક બિાવવાન ું કામ 
કેવળ માતભૃાષામાું િક્ય છે. 

 માતભૃાષા આપણી જીવિયાર માન ું 
અમલૂ્ડ્ય પાથેય છે. 

 ‘Every Child Matters’ – પ્રત્તયકે બાળક 
મહત્તવન ું છે.   

અંતે જતાું હષતદ િાહિી આ હળવી િલૈીમાું 
કહવેાયેલી ગુંભીર બાબત અંકે કરવા જેવી છે.   
“જો આપણે આપણા સુંથકાર બિાવવા હોય, 
આપણી સુંથકૃશતિે જાળવી રાખવી હોય, આપણ ું 
થવત્તવ- પોતાપણ ું ટકાવી રાખવ ું હોય અિે િવી, 
આવિારી પઢેીઓિ ેઆ ધરતીિા સુંથકારો સાથ ે
જોડી રાખવી હોય તો માતભૃાષાિે એકશિષ્ટ્ઠ 
પ્રેમ કરતાું શિખવાડો. અિે એ કરતાું કરતાું 
બીજ ું ભલે િીખે, એિો વાુંધો – શવરોધ િ હોઈ 
િકે. તો િાલો આજથી જ માતભૃાષાિે પે્રમ 
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કરીએ, સાચ ું લખીએ, શ િ બોલીએ અિે જગિે 
જીતી લઈએ.” ૬ 

_____________________________________________________
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