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એકવીસમી સદીના િવaમાં અનેક ાદેિશક અને ાંતીય ભાષાઓનું વચર્ વ 
અંગે્રજીના િશક્ષણની સામે િવસરાતંુ જઈ ર ુ ંહોય એમ લાગી ર ુ ં છે.  આ સંજોગોમાં 
કોઈપણ ભાષાનો િશક્ષક થમ ભાષાના િશક્ષણ માટે ચતત હોય તે વાભાિવક છે.  

તુત લેખ િવaની એવી તમામ ભાષાઓના અિ તત્વ અને થમ-ભાષાના િશક્ષણની 
અન્ડર ડોિકયંુ કરવા માટે છે. આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે થમ-ભાષા કે માતૃભાષાનુ ં
િશક્ષણ સાવર્ ક અન ે અનૌપચાિરક છે અન ે તેથી જ સમગ્ર િવaમાં થમ ભાષાનુ ં
િશક્ષણ યાપ્ત છે.  દરેક દેશ કે દેશ પોતાની માતૃભાષાનુ ં સંવધર્ન કરવા માટે અને 
માતૃભાષામાં કેળવણી આપવા માટે યત્નશીલ હોય છે.  ગજુરાતી ભાષા વૈિaક તરે 
લુપ્ત થતી ભાષાઓની યાદીમાં સમાવાય છે ત્યારે આપણે તે િદશામાં ચતન કરીએ તે 
વધુ યોગ્ય લખેાશે.  આપણે સહુ માતૃભાષા અને માતૃભાષાના િશક્ષણના મુ ય માટે 
ખાસ કોઈ યત્ન કરીએ છીએ?  માતૃભાષાનુ ં િશક્ષણ બાળકના િવકાસમાં અન ેખાસ 
કરીને તેના યિક્તત્વમાં શું દાન કરી શકે તે જાણીએ છીએ?  ફક્ત એકવીસમી સદીની 
વૈિaક ભાષાના આક્રમણ સામે માતૃભાષાના િશક્ષણના મૂ યને ઓછંુ આકંીએ છીએ?  
માતૃભાષાના િશક્ષણ સામેના પડકારોન ેપહોંચી વળવા માટે આપણે તૈયાર છીએ? 

િવaના અનેક દેશો અને ખાસ કરીને ભારત દેશ િવિવધ ભાષાઓ અને અનેક 
બોલીઓ માટે જાણીતો છે છે અને પચ્ચીસથી પણ વધુ ભાષાઓનો ઉપયોગ કરતો દેશ 
છે.  ભારતમાં માતૃભાષામાં િશક્ષણ આપવા માટેનું એક સુિનયોજીત તં  પણ છે પરંતંુ 
છે ા દાયકામાં માતૃભાષામાં અને માતૃભાષાના િશક્ષણન ેગ્રહણ પ યુર્ં છે તેમ કહેવંુ 
યથા યોગ્ય લાગે છે. તુત લખે આ િદશામાં ભાષાિશક્ષણના િવજ્ઞાનન ેધ્યાનમાં રાખી 
માતૃભાષા કે થમ ભાષાના સંદભર્માં ગુજરાતી ભાષાના િશક્ષણની જરૂિરયાત કે 
આવ યકતાની સમજ કેળવવા માટેનો એક ઉમદા યત્ન મા  છે. 
ભાષા િશક્ષણનો પિરચય: 

ભારત દેશ િવિવધતાઓ ધરાવતો દેશ છે અન ેએ િવિવધતાઓમાં ઐક્ય એ જ આ 
દેશનો ાણ છે.  ભાષાઓની બાબતમાં પણ આ સત્ય છે કારણ કે એક અત ાચીન 
અન ે સંપણૂર્ વૈજ્ઞાિનક ભાષાઓમાંની એક ભાષા-સં કૃત ભાષામાંથી ઊતરી આવેલી 
અનેક ભાષાઓ અને બોલીઓનો વતર્માન ત્યાયનમાં પણ ઉપયોગ થઇ ર ો છે.  
આમ ભારત ભાષા વૈિવધ્ય ધરાવતો દેશ છે.  આપણી િશક્ષણ ણાલી પણ 
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વૈિવધ્યસભર છે અન ેસમગ્ર અધ્યયન-અધ્યાપનની િક્રયા ચોક્કસ છે.  ભારત દેશની 
અધ્યયન-અધ્યાપન િક્રયા િવદ્યાથીર્ એટલે અધ્યેતાકેન્દ્રી છે.  બાળકનો સવાર્ંગીણ 
િવકાસ સમગ્ર િક્રયામાં કેન્દ્ર થ છે.  ભારત જવેા િવશાલ દેશમા ં યિક્ત બહુભાષી હોય 
તે વાભાિવક છે અને તેથી જ આપણા દશેની શાળાઓમાં એક કરતાં વધુ ભાષાઓ 
શીખવવામાં આવે છે.  સામાન્ય રીતે આપણા દેશમાં ભાષાિશક્ષણ ણ તરમાં 
વહેંચાયેલું છે.  1. થમભાષા એટલે કે માતૃભાષાનું િશક્ષણ; સામાન્યતઃ જ ેભાષા 
િશક્ષણનું માધ્યમ છે તે ભાષા જ થમ ભાષા તરીકે ઓળખાય છે.  આ સંજોગોમાં અન્ય 
ભાષાના માધ્યમમાં અધ્યયન કરતાં િવદ્યાથીર્ઓની માતૃભાષા અલગ હોઈ શકે છે, 2. 
િહન્દી અથવા ભારતીય બંધારણમાં વીકારાયલેી બંધારણીય ભાષાઓમાંની એક ભાષા, 
3. સં કૃત કે મોડનર્ યુરોપયન લેંગ્વેજ કે અન્ય ભાષા કે જ ેભારતીય બંધારણમાં વીકૃત 
હોય. ભાષાિશક્ષણન ે ધ્યાન ે રાખી ભાષાઓના િશક્ષણને વગીર્કૃત કરીએ તો 
ભાષાિશક્ષણને સામાન્યતઃ ચાર િવભાગોમાં વગીર્કૃત કરી શકાય: 

1. થમ-ભાષા કે માતૃભાષાનું િશક્ષણ 
2. િaતય-ભાષા કે સમાન ભાષાકુળમાંની ભાષાઓનું િશક્ષણ 
3. િવદેશી-ભાષા કે તૃતય ભાષાનું િશક્ષણ 
4. શા ીય ભાષાનું િશક્ષણ 
ભાષાિશક્ષક તરીકે દરેક વગીર્કૃત ભાષાિશક્ષણને સમજવંુ જરૂરી છે કારણ કે દરેક 

માટેના ધ્યેયો �ભન્ન છે, દરેકની શીખવવાની પaતઓ અને સaાંતો પણ �ભન્ન છે તેની 
ઓળખ વગર વગર્ખંડમાંનું અધ્યાપનકાયર્ બીબાંઢાળ અને નીરસ બને છે. માતૃભાષા કે 
થમ-ભાષાના િશક્ષણની તાસીર સમજવા માટે સમગ્ર દેશની િશક્ષણ યવ થાનું 

આકલન ખૂબ જરૂરી છે.  તુત લેખમાં ગુજરાત રાજ્યમાં થમ-ભાષા કે માતૃભાષાના 
િશક્ષણનો િવચાર તુત છે.  ગુજરાત રાજ્ય ભારત દેશના અત મહત્વના રાજ્યોમાંનું 
એક રાજ્ય છે.  િવકાસની સાથોસાથ માતૃભાષાનું િશક્ષણ ઉપેક્ષત બની ર ું છે અન ે
અંગે્રજીનો થમ-ભાષા તરીકેનો વીકાર સમાજમાં સામાન્ય બની ર ો છે.  આ 
વતર્માન િ થતમાં તુત લેખમાં, અંગે્રજીના થમ-ભાષા તરીકેના અન ેગજુરાતી કે 

અન્ય માધ્યમની શાળાઓની જ ે તે થમ-ભાષાના િશક્ષણને લ યમાં રાખી, થમ-
ભાષા કે માતૃભાષાના વગર્ખડં અધ્યાપનના જ િવચારને ાધાન્ય છે.  
માતૃભાષા/ થમ-ભાષાની સંક પના: 
થમ દૃિ એ માતૃભાષાનો િવચાર ખૂબ સામાન્ય લાગે છે કારણ કે આપણા સમાજમાં 

માતૃભાષા એટલે કે માતા થકી મળેલી ભાષા એટલે જ માતૃભાષા એમ સહજ વીકારી 
લેવાયું છે.  માતૃભાષાના સંક પનાત્મક ખ્યાલન ેસમજવાનો યત્ન કરીશું.   

માતૃભાષાનો ાથમક અથર્ બાળકના જીવનના શરૂઆતના તબક્કાથી 
સમજવો જરૂરી છે.  ભાષાને સમજવા માટે બાળકના વૃિa અને િવકાસને સમજાવો જરૂરી 
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છે કારણ કે ભાષાકીય િવકાસ એ બા યાવ થામાં થતો અત મહત્વનો છે.  માતૃભાષા કે 
થમ-ભાષાનો સંપૂણર્ િવકાસ યિક્તના જીવનના આ ારં�ભક અવ થામાંજ થતો હોય 

છે.  બાળકના જન્મ અન ે તે પૂવેર્નો સમય બાળકના મગજના િવકાસ માટેનો અત 
મહત્વનો છે.  જન્મ પછીના પાંચ વષર્ દરમયાન ભાષાનુ ં અનૌપચાિરક 
આત્મસાતીકરણ થતંુ હોય છે.  ગભર્ થ િશશ ુભાષાની સંવેદના કેળવવાનું શરૂ કરે છે 
અન ેજન્મ બાદ જો તે સાંભળવાની શિક્ત ધરાવતંુ હશે તો વાતાવરણમાંથી ધ્વિનતરંગો 
ઝીલવાનું શરૂ ંકરે છે અને પાંચ વષર્નું થાય ત્યારે બોલચાલની ભાષા પર તેનુ ંિનયં ણ 
જોવા મળે છે.  બાળક થમ ભાષા આસપાસના વાતાવરણમાથંી આત્મસાત કરી લ ેછે.  
બાળકોની ભાષાની આત્મસાતીકરણની િક્રયા સંપૂણર્પણે સહજ છે જ ેમાટે કોઈપણ 
કારના પૂવર્િનધાર્િરત યત્નો વગર ાપ્ત કરી લે છે.  આમ બાળમાનસ પર થમ-

ભાષા કે માતૃભાષાનું અંકન થતંુ હોય છે. 
ભાષાિવકાસ: નૈસગક િક્રયા: 

ભાષાિવકાસની આ નૈસગક િક્રયાને સમજવા માટે ભાષાકીય િવકાસના કેટલાક 
સહજ તબક્કાઓ સમજવા ખબૂ જરૂરી છે. 
1. બાળકના જીવનનો ારં�ભક તબક્કો ધ્વિનતરંગોને કાન aારા ઝીલી માનસપટલ પર 

અંિકત કરવાનો છે એટલે આ તબક્કો કાન થી મગજ સુધીના નાયુઓને જ ે તે 
ધ્વિનતરંગોન ે વાિહત કરવા માટે મનોશારીિરક તાલીમનો છે એવંુ કહી શકાય.  આ 
તબક્કા દરમયાન કોઈપણ કારના સહેતુક યત્નો જોવા મળતા નથી એટલે કે  
ઊછેરની સહજ િક્રયામાં બાળક આ શિક્તને અનુગ્રિહત કરી લે છે. 

2. બાળકના ભાષાકીય િવકાસમાં િaતય તબક્કો અનુગ્રિહત ધ્વિનઓના 
પુનરૂત્પાદનનો છે. ારં�ભક ધ્વિન અ પ  અને અથર્ વગરનો હોય છે.  આ તબક્કા 
દરમયાન બાળક ધ્વિનતં  પર સાયુજ્ય કેળવવાનો અને અનુગ્રિહત ધ્વિનઓને 
સુચારુરૂપે પુનરૂત્પાિદત કરવાના કૌશ યન ે હ તગત કરવાનો હોય છે.  ધ્વિનના 
પુનરૂત્પાદનનું આ સાયુજ્ય મન અન ેશરીર વચ્ચેના જોડાણન ેલીધે સંભવે છે. 

૩. બાળકનો ભાષા અિધગ્રહણનો આ તબક્કો અ પ  ધ્વિનઓનંુ સાયુજ્ય શબ્દ અન ે
તે શબ્દને જોઈ શકાય કે પશીર્ શકાય તેવા નામો સાથે જોડાવાનો છે.  નાના શબ્દો 
અન ેતે શબ્દોનો વા તિવક જગત સાથેના નાતાની ઓળખ થાપત કરે છે એટલે 
માનસપટલ પર અંિકત ધ્વિનન ેનાનાનાના એકમોમાં ફેરવી વા તિવક જોવા મળતી 
વ તુઓ સાથે જોડવાનો છે. 

4. ધ્વિનનું સંયોજન શબ્દ અન ેશબ્દોનુ ંસમય સાથેનું સાયુજ્ય એટલે વાક્ય, બાળક 
ક્રમશઃ પૂણર્ વાક્યમાં બોલતો થાય છે.  આ તબક્કા દરમયાન શબ્દોનુ ંસમય સાથે 
સાયુજ્ય કેળવવા બાળગીતો, બાળવાતાર્ઓ aારા અ�ભ યિક્ત કેળવવા માટે તૈયાર 
કરવાનો છે. 
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5. બાળકની ભાષાનું સાહજીકરણ લગભગ જન્મથી પાંચ વષર્ દરમયાન થઇ જતંુ હોય 
છે અન ેબોલચાલની ભાષા અનુગ્રિહત થઇ જતી હોય છે.  બાળકની અનગુ્રિહત 
ભાષાને સંવિર્ધત કરવાનું કામ ભાષાિશક્ષકે કરાવવાનું હોય છે. 

ઉપરોક્ત તબક્કાઓ પરથી સમજી શકાય છે કે થમ-ભાષા કે માતૃભાષાનું અનુગ્રહણ 
સંપૂણર્ નૈસગક છે.  બોલચાલની ભાષાનો િવકાસ જન્મથી પાંચ વષર્ સુધીમાં થઇ જતો 
હોય છે.  આ સમગ્ર િક્રયામાં કોઈપણ કારના ઔપચાિરક યત્નો કરવામા ંઆવતા 
નથી અને િવaમાં કોઈપણ સાધારણ બાળક સહજ ભાષા અનુગ્રિહત કરે છે. 
અધ્યયનની ભાષા: 
બાળકતેનુ ં ારં�ભક િશક્ષણ કયા માધ્યમમાં લેલાવે છે તે ખૂબ મહત્વનું છે.  ભારતમાં 
અન ે ખાસ કરીને ગુજરાતમાં કયા માધ્યમમાં અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ તેમાં િaધા 
અનુભવે છે.  સામાન્યતઃ વાલીઓ બાળકોન ે કયા માધ્યમમાં ભણાવવંુ જોઈએ તેની 
સલાહ િશક્ષકો પાસેથી મેળવતા હોય છે.  આ aનો ઉકેલ યાવહારીક અને વૈજ્ઞાિનક 
છે, કારણ કે સામાન્ય સંજોગોમા ંવાલીઓ સમાજમાં જોવા મળતી તરાહને અનસુરે છે; જ ે
સામાન્યતઃ અન્ય માધ્યમને પસંદ કરે છે.  આ બાબતન ેવૈજ્ઞાિનક અ�ભગમથી જોવાની 
જરૂર છે.  બાળકને તેનુ ં ારં�ભક િશક્ષણ માતૃભાષા કે થમ-ભાષામાં જ અપાવવંુ 
જોઈએ તેના પ  કારણો દશાર્ યા મુજબ છે. 
1. ભાષાનુ ંઅનુગ્રહણ નૈસગક છે અન ે તે સહજ િક્રયા છે, એનો અથર્ એ થયો કે 

બાળકે િનસગર્માંથી કેળવેલી ભાષાને બે વષર્માં જ અન્ય ભાષા થકી િનમૂર્ળ 
કરવામાં આવે છે અને તે પણ સંપૂણર્ ઔપચાિરક રીતે જ ેભાષા અિધગ્રહણના 
ારં�ભક તબક્કામાં જ અંતરાય ઊભો કરે છે. 

2.  બાળકને અન્ય ભાષાના માધ્યમમાં ભણવા મૂકવામાં આવે છે ત્યારે ધ્વિનનું 
સંકેતીકરણ અલગ હોવાના કારણે થમ-ભાષાના ધ્વિન અન્ય ભાષાના ધ્વિનન ે
અનુગ્રિહત કરવામાં બાધરૂપ બન ેછે. 

3. બાળકને ભાષા અનુગ્રિહત કરવા માટે જરૂરી વાતાવરણ મળતંુ નથી અને ભાષાના 
ઉપયોગમાં સતત ગૂંચવાયેલો રહે છે. 

4. ભાષાનો િવકાસ એ જ વાતાવરણમાં શક્ય છે જ્યાં તે વાતાવરણની ભાષા અન ે
અધ્યયનનું માધ્યમ એક જ હોય.  

માતૃભાષાનંુ અને માતૃભાષા કે થમ ભાષામા ંિશક્ષણ: 
બાળકના જીવનમાં માતૃભાષા અને માતૃભાષામાં િશક્ષણનું ખૂબ મહત્વ છે 

કારણ કે બાળકના સવાર્ંગીણ િવકાસમાં થમ-ભાષા ખૂબ મહત્વની છે. જ ેભાષાનુ ં
આત્મસાતીકરણ થયંુ હોય તે ભાષા બાળકના આંતિરક અન ેબા  ત્યાયનને સહજ 
અને સાનુકુળ બનાવે છે.  આમ બાળકનું િશક્ષણ માતૃભાષામાં થાય તે ખબૂ જરૂરી છે. 
  


