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ಪ್ರ ಸಾವನೆ: 

ಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸಿದಾರ್, ಅದು ತ್ನ್ನ  ಮೊದಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ತಾನ್ನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ಕೇಳುವ 

ಶಬ್ದ ದೊಂದ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿಕೊಳುು ತ್ು ದೆ. ವಸ್ತು ರ್ಳನ್ನನ ರ್ಲೀ, ಇತ್ರರನ್ನನ ರ್ಲ ಅದು ತಾನ್ನ ಹೇಳುವ ಹೆಸರಿನಿೊಂದಲೇ 

ಗುರುತಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಅದು ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣದಲಿ  ಅದಕೆ್ಕ  ದೊರಕಿರುವ ಭಾಷೆಯ ವಾಾ ಕರಣವನ್ನನ  

ತ್ನ್ನ ಲಿಯೇ ಕಲಯಲು ತ್ನ್ನ  ಆೊಂತ್ರಿಕ ಭಾಷಾ ಶಕಿು ಯನ್ನನ  ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊಳುು ತ್ು ದೆ. 

 ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬ್ಳಸಿಕೊೊಂಡು ತ್ನ್ನ  ಪಾ ಪಂಚವನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕೊಳುು ತ್ು ದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ 

ಉತ್ು ಮವಾದ ತ್ಳಹದಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ರ ಭಾಷೆರ್ಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ವಿಷಯರ್ಳನ್ನನ  ಕಲಯುವುದು 

ಸ್ತಲಭವಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಡಿಪ್ರಯವೇ ದುಬ್ಾಲವಾದಾರ್ ಅಡಿಪ್ರಯವಾರ್ಬೇಕಿದದ  ಭಾಷೆ, ಕಲಕ್ಕಯ ಇತ್ರ 

ಭಾಷೆರ್ಳು ಮತ್ತು  ವಿಷಯರ್ಳು ದುಬ್ಾಲವಾಗುತ್ು ವೆ. ಎಎಸ್ಇಆರ್ ವರದಯ ಪಾ ರ್ಕರ ಎೊಂಟನೆಯ ತ್ರರ್ತಿಯ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಯು ಎರಡನೆಯ ತ್ರರ್ತಿಯ ಪುಸು ಕರ್ಳನ್ನನ  ಓದಲಾರ ಎೊಂಬುದು ಇದಕೆ್ಕ  ಒಳೆು ಯ ಉದಾಹರಣೆ. 

 ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಕಲಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿಯೇ ಬೀಧಿಸ್ತವುದು ಭಾರತಿೀಯ ಮನ್ಸ್ತು ರ್ಳನ್ನನ  ಎಷಿ್ಟ  

ಆವರಿಸಿಕೊೊಂಡಿದೆಯೊಂದರೆ, ಅದು ನ್ಮಮ  ಶಿಕ್ಷಣ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯನೆನ ೀ ಸಂಕಷಿ ದಲಿ  ಇಟಿ್ಟ ದೆ. ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ಾ  

ಅೊಂತಾರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ಭಾಷೆಯೊಂದು ಹೇಳುವುದು ಇತ್ರ ದೇಶಿೀ ಭಾಷೆರ್ಳನ್ನನ  ಕಲಯುವುದಕೆ್ಕ  ಒೊಂದು ತ್ಡೆಯನೆನ ೀ 

ಏಪಾಡಿಸಿದೆ. ಸಮಸು  ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಷೆಯೊಂದರೆ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಮಾತ್ಾ  ಎನ್ನನ ವ ದೃಷಿ್ಟ ಯ 

ಅಭಿವೃದಿ  ಹೊಂದದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷೆರ್ಳನ್ನನ  ಬ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡಿದೆ. ಏಕಭಾಷೆಯಾಗಿ 

ವಿಜೊಂಭಿಸ್ತತಿು ರುವ ಈ ಭಾಷೆ ಬ್ಹು ಭಾಷಾ ಸಂಸೆ øತಿಯನ್ನನ  ಪಾ ತಿರೀಧಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಅದು ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರ 

ಭಾಷೆರ್ಳಿಗೆ ವಿನ್ನಶರ್ಕರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಈ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯಲಿ  ಇರುವ ದೊೀಷರ್ಳನ್ನನ  ತೀರಿಸ್ತತಿು ರುವರು ಇೊಂಗಿಿಷ್ ವಿರೀಧಿರ್ಳೆೊಂದೇನೊ ಅಲಿ . 

ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ದೇಶದೊಂದ ರ್ಡಿೀಪ್ರರು ಮಾಡಬೇಕ್ಕೊಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುತಿು ಲಿ .  ಆದರೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ಆಲೀಚನ್ನಶಿೀಲರು ಎಲಿಾ  ಕಡೆಯೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಮಾಯಾವಾಗುತಿು ರುವುದು ದೇಶದ 

ಸ್ ು ಸ್ ರೂಪವನ್ನನ  ನ್ನಶಮಾಡುತಿು ದೆ ಎೊಂಬ್ ರ್ಕರಣರೆ್ಕ ಗಿ ಅದನ್ನನ  ವಿರೀಧಿಸ್ತತಿು ದಾದ ರೆ. ಕಲಸಲು ಅರ್ತ್ಾ ವಾದ 

ಸ್ಥಧನ್ ಸ್ಥಮಾಗಿಾ ರ್ಳ ಅಭಾವ, ಯೀರ್ಾ  ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲಿದೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು  ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ಸಮಯವನ್ನನ  ವಿನಿಯೀಗಿಸ್ತತಿು ರುವುದು ಮತ್ತು  ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ನಿಲಾಕಿಿಸ್ತತಿು ರುವುದು ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಮಾಧಾ ಮಿಕ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದ ಬುನ್ನದಯನೆನ ೀ ಅಭದಾ ವಾಗಿಸ್ತತಿು ದೆ. 

ಇೊಂತ್ಹ ದುಬ್ಾಲ ತ್ಳಹದಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಾಸಿದ ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ್, ತಾೊಂತಿಾ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಉನ್ನ ತ್ 

ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸರ್ಳಿೊಂದಾಗಿ ಇೊಂದು ವಿಶ್ದ 200 ಉತ್ು ಮ ವಿಶ್ವಿದಾಾ ಲಯರ್ಳ ಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ  ಭಾರತ್ದ ಒೊಂದು 
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ವಿಶ್ವಿದಾಾ ಲಯದ ಹೆಸರಿಲಿದರುವುದು ಆಶಿಯಾವೆನಿಸದು. ಬ್ಹುಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಾಲೆರ್ಳಲಿ  ಇತ್ರ ಭಾಷಾ 

ಅಥವಾ ಭಾಷೆರ್ಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನನ  ಸಂಪ್ರದಸಲು ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯೇ ಉತ್ು ಮ ಮಾಧಾ ಮವಾಗಿದೆ. 

ಭಾಷೆರ್ಳನ್ನನ  ಒೊಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ಉಳಿದಂತೆ ಇತ್ರ ಎಲಿಾ  ವಿಷಯರ್ಳನ್ನನ  

ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲಿಯೇ ಬೀಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಉನ್ನ ತ್ ಹಂತ್ದ ಮಾಧಾ ಮದ ಬ್ದಲಾವಣೆಯನ್ನನ  

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾರ್ಳ ಆಯೆ ಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ ಇೊಂಗಿಿಷನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತ್ರ 

ಭಾಷೆರ್ಳಿೊಂದ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನನ  ರ್ಳಿಸ್ತವುದಕೆ್ಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಸ್್ಥತಂತ್ಾ ಾ  ಪೂವಾದಲಿ  ಮತ್ತು  ಸ್್ಥತಂತ್ಾ ಾ  ಬಂದ ಹಸದರಲಿ . ಶಿಾ ೀಮಂತ್ರು ಮತ್ತು  ಬ್ಡವರು, ಮೇಲು 

ಮತ್ತು  ಕ್ಕಳಜ್ಞತಿಯವರು, ಸ್ಥಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬ್ಲಯುತ್ವಾಗಿದದ ವರು ಮತ್ತು  ದುಬ್ಾಲರು ಎಲಿರೂ ಒೊಂದೇ 

ಎಡೆಯಲಿ  ಕುಳಿತ್ತ ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸವನ್ನನ  ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಶಾಲೆರ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕ್ಕಯಿತ್ತು . ಆದರೆ ನಂತ್ರದ 

ವಷಾರ್ಳಲಿ  ನ್ನವು ಎರಡು ವಿಧದ ವಾ ವಸ್ಥಾ ರ್ಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿದೆವು- ಒೊಂದು ಉತ್ು ಮ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಾಯರ್ಳು, 

ತ್ರಬೇತಿ ಹೊಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉತ್ತು ಮವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಮಾಗಿಾ ರ್ಳು ಮತ್ತು  ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಮಾಧಾ ಮವಿರುವ 

ಶಾಲೆರ್ಳಾದರೆ, ಇನೊನ ೊಂದು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾರ್ಳ ಅಭಾವ, ತ್ರಬೇತಿಯಿಲಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು, 

ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಲಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಮಾಗಿಾ ರ್ಳನ್ನನ  ಹೊಂದರುವ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಮಾಧಾ ಮದ ಶಾಲೆರ್ಳು, 

ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಮಾಧಾ ಮದ ಪ್ರಾ ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆರ್ಳಲಿ , ಒಳೆು ಯ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರುವುದಲಿ . 

  ಪಾ ತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತ್ನ್ನ ದೇ ಆದ ಮಹತ್್  ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಾ ತೆಯಿರುತ್ು ದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೆಚಿ್ಚ , 

ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಡಿಮೆ ಎೊಂದೇನ್ನ ಹೇಳಲು ಬ್ರುವುದಲಿ . ಜ್ಞಾ ನ್ನಜಾನೆ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಾ ರ್ತಿಯ 

ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಭಾಷೆರ್ಳನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಲು ಸಂಶೀಧನೆರ್ಳು ನ್ಡೆದಲಿ . 

  ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯು ಹುದೆದ , ಸ್ಥಾ ನ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಹಣವನ್ನನ  ತಂದುಕೊಡುತ್ು ದೆ ಎೊಂದು ಆ ಭಾಷೆಯ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಬ್ಗೆೆ  ಉತ್ು ು ಮಿಕ್ಕಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕಕ ಭಾಷೆರ್ಳ ಕಲಕ್ಕಯ ಬ್ಗೆೆ  ನಿಕೃಷಿ ತೆಯ ಭಾವನೆ 

ಇರುವುದು ವಸ್ಥಹತ್ತಶಾಹ ಮಾದರಿಯಲಿ  ನ್ನವು ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬೀಧಿಸ್ತತಿು ರುವುದರಿೊಂದ, ನ್ಮಮ  ಭಾಷೆರ್ಳು 

ಜ್ಞಾ ನ್ದ ಸ್ಥಧನೆರ್ಳೂ ಆಗಿಲಿ ; ಪಾ ರ್ತಿಯ ವಾಹಕರ್ಳೂ ಆಗಿಲಿ . ಭಾಷಾ ಕಲಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಭಾಷೆರ್ಳನ್ನನ  

ಮಾಧಾ ಮವನ್ನನ ಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ತವುದರ ಬ್ಗೆೆ  ಸಂಶೀಧನೆರ್ಳು ನ್ಡೆದಲಿ . 

  ಸಂಶೀಧನ್ನ ರ್ಾ ೊಂಥರ್ಳನ್ನನ  ಪಠ್ಾ ಪುಸು ಕವನ್ನನ ಗಿ ಮತ್ತು  ಪರಾಮಶಾನ್ ರ್ಾ ೊಂಥರ್ಳನ್ನನ ಗಿ 

ಉ¥ಯೀಗಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಾ ಜೆ್ ೀಸ್ಾ ಮತ್ತು  ಇೊಂಟ್ಟನಿು ೀವ್ ಕೊೀಸೆ ಾಳ ಬ್ಗೆೆ  ಸಂಶೀಧನೆರ್ಳು ನ್ಡೆದಲಿ . ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ  

ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ದಲಿ  ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟಿ ದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬ್ಗೆೆ  ಸಂಶೀಧನೆರ್ಳು ನ್ಡೆದಲಿ  ಶಿಕ್ಷಕರ 

ತ್ರಬೇತಿಗಾಗಿ ಉತ್ು ಮ ಸಂಸ್ಥಾ ರ್ಳಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ ಪಠ್ಾ ಕಾ ಮವಿಲಿ . ಶಾಲೆರ್ಳು ಸ್ಥಕಷಿ್ಟ  ಸಂಖ್ಯಾ ಯ 

ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನನ  ಹೊಂದಲಿ . ಹೊಂದದದ ರೂ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲಿ . ದ್ ಭಾಷಾ, ಬ್ಹುಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಹಾಗೂ ಇ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಬ್ಗೆೆ  ಸಂಶೀಧನೆರ್ಳು ನ್ಡೆದಲಿ . 

  ಇವೆಲಿಕೆ್ಕ  ಮೂಲಭೂತ್ವಾದದುದ  ಭಾಷೆ, ಭಾಷೆಯಿಲಿದೆ ಕಲಕ್ಕಯ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇರಲು 

ಸ್ಥಧಾ ವಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ವಿಷಯದೊಂದ ಹರತಾಗಿಲಿ . ನೊೀಡುವುದು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು  

ಅಥಾಮಾಡಿಕೊಳು ವುದು. ಮಾತಾನ್ನಡವುದು, ಹೆಸರಿಸ್ತವುದು, ಓದುವುದು ಮತ್ತು  ಬ್ರೆಯುವುದು ಈ ಮೂಲಕ 

ಕೌಶಲರ್ಳೂ ಮಾನ್ವ ಜಿೀವನ್ದ ಮೂಲ ಸ್ಥಮಾಗಿಾ ರ್ಳಾಗಿದುದ . 
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  ಇವೆಲಿವೂ ಭಾಷೆಯನೆನ ೀ ಅವಲಂಬ್ರಸಿರುತ್ು ದೆ. ಮಗುವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನನ  

ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನನ  ರ್ಳಿಸಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನನ  ನಿೀಡುವಾರ್, ಯಾವ ಮಗುವೂ ಕಲಕ್ಕಯಿೊಂದ 

ವಂಚಿತ್ವಾರ್ದಂತೆ ಎಲಿ  ಮಕೆಳಿಗೂ ಸೂಕು  ಆಯೆ ರ್ಳು ಹಾಗೂ ಪಯಾಾಯರ್ಳನ್ನನ  ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

  ಎರಡು ವಿಷಯರ್ಳು ಸಪ ಷಠ ವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆನ್ಯದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಆದಾ ತೆ ಮತ್ತು  ಎರಡನೆಯದು 

ರಾಜಾ ದ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷೆ, ರಾಜಾ  ಅಥವಾ ರಾಜಾ ರ್ಳ ಬ್ಹುಭಾಷಾ ಪರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನನ  ರ್ಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಎರಡು 

ನಿೀತಿರ್ಳಿಗೆ ಪಯಾಾಯವಾದದುದ  ಯಾವುದು ಇಲಿ . ರಾಜಾ ವು ನಿೀಡುವ ಪಯಾಾಯರ್ಳನ್ನನ  ಅವಲಂಬ್ರಸಿ, 

ಹೊಂದ ಮತ್ತು  ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆರ್ಳು ಮೂರು ಮತ್ತು  ನ್ನಲೆ ನೆಯ ಭಾಷೆಯರ್ಳಾಗಿರಬೇಕು. ಏನೇ ಆದರೂ 

ಆರನೆಯ ತ್ರರ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಮಕೆಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರದು. ಮಾಧಾ ಮದಲಿ  ಆಯೆ ರ್ಳು 

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತ್ರ ದೊರಕಬೇಕು. 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ: 

ಮೊದಲು ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪ್ರಾ ಧ್ಯನ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ತ್ದನಂತ್ರ ಉಳಿದ ಭಾಷೆರ್ಳ ಕಲಕ್ಕಗೆ 

ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ‘ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಠ್ ಶಾಲೆ’. ಎನ್ನನ ವ 

ನ್ನಣ್ಣು ಡಿಯಂತೆ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಾ ರ್ತ್ಾ . ಅದರ ಜ್ತೆಗೆ ಇನ್ನನ ಳಿದ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾ ನ್, ಅರಿವನ್ನನ  

ಮಕೆಳಿಗೆ ಕಲಸಬೇಕಿದೆ. ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ  ಮೇಲು-ಕಿೀಳೆೊಂಬ್ ತ್ರತ್ಮ ಭಾವನೆ ಸಲಿದು.  
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