
                  મા�ભૃાષામા ં જ  િશ�ણ 
મા�ભૃાષા  �વન�ુ ં અ�તૃ  છે . �વનનો  ધબકાર  છે . 
મા�ભૃાષાએ  �હૃણશ��ત�ુ ં �વશે�ાર  છે . સમજણ�ુ ં
સાધાનાક���  છે . સવંદેનાઓ�ુ ં
ભાવિવ�  છે . ઉછળતી  ઊિમ�ઓ�ુ ં પ�રબળ  છે . સ�ં�ૃિતની 
ઊ��  છે .�વા�ભમાન  અને  આ�મગૌરવની  �વૂ�શરત  છે . અને 
અ�ભ�ય��ત�ુ ં બળ  છે . 

ઘણા  મહાન  �ય��તઓએ  મા�ભૃાષાના  સવંધ�ન  માટ� 
ઘણા  �ય�નો  કયા�  છે  અને  તેમા ં આપણા  રા��િપતા 
ગાધંીબા� ુ પણ  બાકાત  નથી . તેમણે  ક�ુ ં છે  ક�  કોઇપણ 
��ના  �વુકવગ�મા ં ���વ  કાયમ  રાખ�ુ ં હોય  તો  તેમને 
ઊતરતી  ક�  ચડતી  બધી  જ  ક�ળવણી  તેમની  મા�ભૃાષા  �ારા 
જ  મળવી  જોઇએ . 

પારક�  ભાષામા ં િશ�ણ  આપવાથી  આપણા  બાળકો 
િનબ�ધ  બનશ ે.એમની  

�હણશ��ત  નબળ�  બનતી  જશ ે. બાળક  �યાર� 
શીખવાનો  �ારંભ  કર�  છે  �યાર�  કોઇ  એક  ભાષા  ના  �ાના�પી 
મજ�તૂ  પાયા  પર  જ  અ�ય  િવષયોની  સમજણ  ઇમારત  ઘડ� 
છે  અને  આ  �ળૂ�તૂ  ભાષા  એ  બાળકોની  મા�ભૃાષા  છે . 

િશ�ણ  જો  સાવ�િ�ક  અને  સાવ�જિનક  બનાવ�ુ ં હોય  તો 
તે  મા�ભૃાષામા ં જ  આપ�ુ ં જોઇએ  ન�હ  તો  સમાજમા ં એ  મા� 
શ�દાથ�  �ુ ં જ  ��યાપ�ણ  કર�  અટક�  જતી  નથી . પણ 
મા�ભૃાષા  �ારા  સલં�ન  સ�ં�ૃિત�ુ ં ��યારોપણ  પણ  થ�ુ ં હોય 
છે . 

�ુ ં અ�ય  ભાષાઓનો  ઉપહાસ  ક�  અપમાન  કરવા  નથી 
માગતી  પરં� ુ જો  બાળકને  તેની  મા�ભૃાષામા ં �જુરાતી  હોય 
અને  ��ે�મા ં મા�યમમા ં િશ�ણ  આપવામા ં આવ ે તો  તે 
તેના  માટ�  એક  �ણ�રોગ  સમાન  છે . ક��લાયં  બાળકો  આ 
િવદ�શી  ભાષામા ં િશ�ણ  આપવાની  છેલછામા ં મા�ભૃાષાના 
અ��ૂય  વારસાથી  અળગા ં થઇ  ર�ા ં છે . મા�ભૃાષાએ 



બાળકની  �ળૂ�તૂ  શ��તઓને  િવકસાવવા  માટ��ુ ં મહ�વ�ુ ં
મા�યમ  છે . 

�ુ ં! મારા  �નેહ�જનો  મા�ભૃાષાને  ��ુત  થતી 
બચાવવાનો  સમય  હવ ે પાક�  ગયો  છે . મા�ભૃાષા  એ  તો 
આપણી  પોતાની  અણમોલ  ચીજ  છે . 

એટલે  એને  આમ  ખોવાતી , � ૂટંાતી ,� ૂથંાતી  આપણાથી 
ન  જોવાય . આ  કામને  વહ�લામા ં વહ�લામા ં વહ�લી  તક�  માથ ે
ઉપાડ�  લે�ુ ં એ  આપણા  સૌની  ફરજ  અને  જવાબદાર�  છે . 
અને  આટ�ુ ં કર��ુ ં તો  પણ  આપણા  થક�  સમાજની  બ� ુ મોટ� 
સેવા  થશ ે. 
ચાલો  મા�ભૃાષા  અને  બાળધનને  બચાવવા  એક  નાનકડો 
સકંલા  શ�  કર�એ ....... 

એક  નાનકડો  ય�  શ�  કર�એ .......
 


