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ભાષાિશક્ષણ વગર્ખંડ અધ્યયન-અધ્યાપનમાં પૂવર્ ાથમક કક્ષાથી શરૂ કરી
જ્યાં સુધી બાળક પુખ્ત વયની યિક્ત બને ત્યાં સુધી યિક્તના ઘડતરમાં ખૂબ મહત્વનો
ભાગ ભજવે છે . આ વાત આપણે સહુ ઔપચારીક કે ળવણીના ભાગ રૂપે સતત શીખતા
આ યા છીએ અને િશક્ષક તરીકે કાયર્રત હોઈશું ત્યાં સુધી સદૈવ આપણા સહુના જીવનમાં
ભાષાિશક્ષકના કતૃર્ત્વ ભાવ તરીકે વણાયેલું રહે શે. ભાષા અનૌપચારીક રીતે બાળકના
ગભર્ સં કારથી લઇ પુખ્તતા અને જીવનના અંત સુધી સતત સંવિર્ધત થતી જ રહે છે અને
આ સમયગાળા દરમ્યાન યિક્ત સતત ભાષા અનૌપચાિરક રીતે આત્મસાત કરતો જ રહે
છે . આમ ભાષાનું િશક્ષણ અને તેનું આત્મસાતીકરણ સતત ચાલુ રહે તી દરે ક યિક્તમાં
ચાલતી ચીરંજીવ િક્રયા છે . ભાષાનું ગટીકરણ ફક્ત ઔપચારીક છે તેવએ
ું ક િશક્ષક
તરીકે માનવું ફક્ત એક મ છે . જો શાળા જ ભાષા શીખવી શકાતી હોત તો જગતના
એવા કે ટલાય સાિહત્યકારો છે જેઓએ શાળાનું િશક્ષણ ાપ્ત કયુર્ં જ નથી.
હવે એક િશક્ષક તરીકે

વાભાિવક

a થાય કે ભાષાનું િશક્ષણ ક્યાંથી મળે,

ત્યુત્તર છે કે મા, કુ ટું બ, પાડોશ, સમાજ, િવગેરે. આ તમામ બાળકમાં
ારં�ભક ભાષાનો સંચાર કરે છે અને શાળા એ ભાષાને સંવિર્ધત કરે છે . િશક્ષકનું
ાથમક કાયર્ બાળકોમાં જન્મેલી ભાષામાંથી એ બાળકના જીવન કલેવરમાં યિક્તત્વના

તેનો એક સહજ

િનખાર માટે જરૂરી ભાષા તરફ દોરી જવો. આ કાયર્ સરળ લાગે તે વાભાિવક છે , પરંતુ
સરળ તો નથી જ; કારણ કે આવી ભાષા કોઈ ઉત્તમ યિક્તત્વ ધરાવતો િશક્ષક જ આપી
શકે .
ભાષાનો િશક્ષક એક એવો િશક્ષક છે જે બાળકના હીર ને પારખી ભાષાના
સંવધર્ન થકી, બાળકમાં રહે લા એવા ભાષાનાં ઉત્તમ તત્વોને િનખારવા કે જેથી બાળકના
ઉમદા યિક્તત્વનું િનમાર્ણ થાય. બાળકમાં કે ળવાયેલા ભાષાના મુખ્ય ચાર કૌશ યો;
શ્રવણ,કથન, વાચન અને લેખન, જ બાળકને અિવરત જ્ઞાનોપાજર્ન સુધી દોરી જાય છે .
ભાષાના વગર્િશક્ષણમાં નાટ્યકળા અનૌપચારીકઅધ્યયન-અધ્યાપનનું સાધન છે . અ ે
તુત નાટ્યકળાનો વગર્િશક્ષણમાં અનુયોગ સહુ ભાષાના િશક્ષકોને અ�ભવૃa કરશે.
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ભાષાિશક્ષણ:
એકવીસમી સદીમાં ભાષાનું િશક્ષણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે એકવીસમી
સદી માિહતી ૌદ્યોગકીની સદી છે અને વૈિaક જ્ઞાનના ફે લાવા માટે ભાષાનું િશક્ષણ અત
મહત્વનું બની ર ું છે . અંગ્રજી
ે વૈિaક ભાષા તરીકે
સામાન્ય બોલચાલની ભાષામાં

થાપત થઇ ચુકી છે જ પરંતુ
ાદેિશક બોલીઓ આજપયર્ંત ઉપયોગમાં લેવાઈ રહી છે .

ભલે િવa અન્ય અંગ્રેજી સવાયની ભાષાઓને મૃતપાય થતી ભાષાઓની શ્રેણીમાં મુકાતી
હોય તો પણ

ાદેિશક સં કૃ ત તેની પોતાની ભાષા પર જ અવલં�બત છે .

િશક્ષણ અને તેમાં ખાસ કરીને

ભાષાનું

થમ ભાષાનું િશક્ષણ અત્યંત િનકટતમ વાતાવરણમાંથી

જન્મે છે અને અને જીવનપયર્ંત ચાલુ રહે છે .
ભાષાિશક્ષણના ચાર અત મહત્વના પાયા છે અને તેની શરૂઆત અનુકરણથી
થાય છે પરંતુ અનુકરણ પહે લાનું સોપાન છે અનુગ્રહણ; બાળક તેની શીશુવ થામાં સૌથી
વધારે અવલોકન થકી અનુગ્રહણ કરે છે . બાળકની સંવેદના અનુગ્રહણની િક્રયામાં
ધ્વિનનું અનુગ્રહણ

ાથમક છે અને અનુગ્રિહત ધ્વિનનું પુનરૂત્પાદન બાળકની વાચક

ક્ષમતાઓ િવકસાવવાનું

થમ પગથીયું છે . આમ, અવલોકન, અનુકરણ, અનુગ્રહણ

અને અ�ભ યિક્ત ભાષાિશક્ષણના મહત્વના પાયા છે . આ ચારે ય સોપાનો થકી બાળક
વાચક અ�ભ યિક્ત કરતુ થાય છે . િવaમાં ભાષાના અનુયોગમાં સૌથી વધારે એટલે કે
95% જેટલો અનુયોગ વાચક એટલે કે બોલચાલ છે . ભાષા કૌશ યોમાં વાચન અને
લેખન િaતીય છે એટલે કે બોલચાલની ભાષા િવક યા પછીથી અનુગ્રિહત થતા કૌશ યો
છે . આ બાબત એટલા માટે મહત્વની છે કે શ્રવણ અને કથન કૌશ યોના િવકાસ માટે
કાન અને મુખ મહત્વના અંગો છે . આ બંને અંગોનું સંચરણ મનોશારીિરક છે અને તેમાં
જ્ઞાનતંતુઓ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે .

ભાષાના અનુયોગ માટે જરૂરી

િક્રયાઓ માટે હે તુસરની ભાષા રમતોનું અધ્યયન-અધ્યાપન

નાયિવક

િક્રયામાં હોવું ખૂબ જરૂરી

છે અને તેના માટે મનોશારીિરક ક્ષે ના સોપાનોને કે ન્દ્રમાં રાખી ભાષાિશક્ષણના હે તઓ
ુ
રચી શકાય.
ભાષાિશક્ષણનું બીજુ ં મહત્વનું સોપાન ભાષામાં અ�ભ યિક્તનું છે અને બાળક
ભાષાના અનુયોગમાં

ચૂર બને તે માટે રસદશર્ન અને રસિન પિત્તનું આગવું મહત્વ છે .

ભાષા કૌશ યોમાં બોલચાલની તેમજ લેખનની ભાષા સમૃa બને તે માટે ભાવાત્મક
ક્ષે ના સોપાનો અનુસાર હે તઓ
ુ રચાય તે ખૂબ જરૂરી હોય છે .
વતર્માન ભાષાિશક્ષણમાં સૌથી વધુ ઝોક જ્ઞાનાત્મક ક્ષે

પરત્વેનો જોવા મળે

છે , પરંતું ફક્ત અને ફક્ત ભાષા િવષે જ માિહતી આપી િવદ્યાથીર્ઓને ભાષા શીખવી શકાય
તે સમજવું અને સમજાવવું ખૂબ કપરૂં છે . વતર્માન ભાષાિશક્ષણના વગર્ખંડમાં

યોજાતી

મોટાભાગની અધ્યયન-અધ્યાપનની પaતઓ જ્ઞાનાત્મક કે બોધાત્મક ક્ષે ના પાયાના
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સaાંતો પર જ અવલં�બત હોય છે .

આવા સંજોગોમાં નાટ્યકળાનો અનુયોગ

વગર્િશક્ષણમાં કે વી રીતે કરી શકાય તે સમજતાં પૂવેર્ નાટ્યકળાનો પિરચય મેળવી લઈએ.
નાટ્યકળા
નાટક એ સમાજમાં ચિલત છે અને નાટકને મનોરંજનના સાધન તરીકે
સદીઓથી વીકારવામાં આવેલ છે . નાટકના કે ન્દ્રમાં અ�ભનય છે અને અ�ભનય એ
અ�ભ યિક્ત છે તે એક િશક્ષક તરીકે આપણે સહે લાઈથી સમજી શકીએ છીએ. ભરતમુની
નાટકને રંગમંચના યોગ તરીકે લેખે છે અને એરી ટોટલ નાટક અને તેમાં ખાસ કરીને
કરૂણ નાટકોને માનવમાં ગ્રિહત દુભાર્વોના િનહસર્ન માટે નંુ સાધન લેખે છે . નાટક દૃ ય
અને શ્રા ય છે અને તે યિક્તની આંખ અને કાનને પશેર્ છે .
આ બધાથી પર એટલે કે નાટક જે કંઈ છે તે આપણા માટે એક કળા છે અને
તેમાં અ�ભ યિક્ત મુખ્ય છે . નાટકમાં નાટ્યકાર જે કંઈક ેક્ષકો સમક્ષ મૂકવા માંગે છે તેનું
માધ્યમ નટ છે . નટ અ�ભનય aારા િવિવધ ચિર ો રજૂ કરે છે અને

ક્ષ
ે કો તેને ઝીલે છે .

આ તમામ ચિર ો કંઈક ને કંઈક બોધ આપે છે અને તે બોધ થકી ક્ષ
ે કો સંદશ
ે ો ઝીલે છે .
આમ નાટ્યકળાનો િવકાસ અનૌપચાિરક અને સામાિજક નીત, મુ યો અને ચાિર યના
િનમાર્ણનો છે . નાટક એક કળા તરીકે િવકસી એનું કારણ એ છે કે તે એક એવી કળા છે
જેમાં બધી જ કળાઓનો સંગમ છે . કળાના વરૂપોમાં રંગમંચ અને લિલત કળાઓનો
સમાવેશ થાય છે . રંગમંચની કળાઓમાં નૃત, નાટ્ય અને સંગીત મુખ્ય છે જ્યારે લિલત
કળાઓમાં ચ કળા, િશ પકળા,જેવી તમામ કળાઓનો સમન્વય છે .

આ તમામ

કળાઓનો િવિનયોગ નાટ્યકળામાં જોવા મળે છે . નાટ્યકળા માટે એટલું જરૂર કહી શકાય
કે : “...નાટ્યકળા એક એવી કળા છે કે જેમાં કોઈ કળા કે જ્ઞાન િનિહત ન હોય...”. આમ
નાટકનું િવષયવ તુ સમગ્ર સૃિ ના અંશ સુધી
પૃથ્વીથી ચંદ્ર અને તારા સુધી

સરે લું છે .

સરે લું છે . આમ નાટકના કથાનકમાં

નાટકમાં નટ માટે આંગક, વાચક અને

આહાયર્ અ�ભનય િવષે વાત કરવામાં આવેલ છે . આંગક એટલે નટનું શરીર કે જે aારા
ચિર

એટલે કે પા ની અ�ભ યિક્ત

ેક્ષક સમક્ષ કરવામાં આવેલ છે . વાચક એટલે

ચિર કે પા માટે જરૂરી સંવાદની અ�ભ યિક્ત અને તે ચિર કે પા ની પૂવર્ભૂ મકા અને
પ ાદભૂ સૃિ ના અનંત સુધી

સરે લું છે .

નાટક માટે ગીત, સંગીત અને

અભીરૂપ દરે ક કળાનો સમન્વય છે અને આ તમામ કથાને અનૂરૂપ ચિર

ક્ષ
ે કોને

કે પા ના

ઉપલ યમાં જ યોજાય છે .
આમ નાટક એ સામાિજક િશક્ષણના ભાગરૂપ સમાજમાં નીત અને મૂ યોના
િશક્ષણ માટે જ છે જે િનિર્વવાદ છે . નટ માટે તેનંુ શરીર અને વાણી અ�ભન્ન છે , જો નટ
તેના શરીરથી િન પન્ન થતા હાવભાવ અને વાણીથી ભાવવાહી સંવાદ જ ક્ષ
ે કને સંમોિહત
કરે છે . આ કળા િશક્ષકને વગર્ખંડમાં અ�ભ યિક્ત માટે અને િવદ્યાથીર્ઓને અધ્યેતાલક્ષી
અધ્યયનમાં અધ્યયન માટે કે વી રીતે મદદરૂપ બને છે .
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વગર્ખડ
ં અધ્યયન અને અધ્યાપન
વગર્ખંડમાં િશક્ષક aારા અધ્યાપન અને િવદ્યાથીર્ અધ્યયન

વૃત્ત બને છે .

વગર્ખંડમાં િશક્ષક વગર્ખડ
ં સમક્ષ ઉપિ થત થઇ િવદ્યાથીર્ઓ સમક્ષ અધ્યયનલક્ષી
વૃિત્તઓમાં જોતરાય છે .

આ તમામ અધ્યયન-અધ્યાપન

િક્રયામાં િશક્ષક એક

સૂ ધાર તરીકે િવદ્યાથીર્ઓ સમક્ષ પોતાના શરીર અને વાણીનો ઉપયોગ કરી અધ્યયનની
િવષયવ તુ રજૂ કરે છે . આ વગર્ખંડમાં જો િશક્ષકને નટ તરીકે સરખાવવામાં આવે તો
િશક્ષક િવષયવ તુ િવદ્યાથીર્ઓ સમક્ષ અ�ભ યક્ત કરે છે અને િવદ્યાથીર્ઓ િશક્ષકની
અ�ભ યિક્ત ઝીલે છે એટલે કે િવદ્યાથીર્ઓ સાંભળે છે અને િશક્ષકના હાવભાવ અને
હલનચલન પણ િનહાળે છે . જો વગર્ખડ
ં ને એક નાના સરખા રંગમંચ સાથે સરખાવીએ તો
િશક્ષક તેની વાચક અને આંગક અ�ભ યિક્ત aારા િવદ્યાથીર્ઓને િવષયવ તુ પહોંચાડે
છે . રંગમંચ અને વગર્ખંડ વચ્ચેનો તાિત્વક ભેદ ફક્ત હે તુનો છે . અધ્યયન-અધ્યાપન
હે તુલક્ષી િક્રયા છે જેમાં િશક્ષક દરે ક વતર્ન અધ્યાપનના હે તસ
ુ ર પૂવર્િનધાર્રીત હોય છે
અને તેથી જ તેમાં શીખવવાની િવષયવ તુ સુિનિ ત હોય છે .
અધ્યાપનમાં નાટ્યકળાની િવિવધ

િશક્ષક જો વગર્ખડ
ં

યુિક્તનો અનુયોગ કરે તો અધ્યયન-અધ્યાપન

રસ દ બને છે .
ભાષાનું અધ્યયન-અધ્યાપન સિવશેષ અ�ભ યિક્તને સમૃa કરવા માટે નું
િશક્ષણ છે . ભાષામાં

ચૂરતા અને ભાષામાં સમયોચત અ�ભ યિક્તનું િશક્ષણ આપવા

માટે િશક્ષકે પોતાના સામથ્યર્ને સમૃa કરવું ખૂબ જરૂરી છે . િશક્ષક વગર્ખંડમાં ભાષાના
અધ્યાપનમાં વાતાર્, કા ય, નાટક, િનબંધ, સંવાદ, લેખન, જેવા અનેક ભાષા સાિહત્યના
એકમો શીખવે છે અને દરે ક એકમો શીખવવા માટે નાટ્યકળા કે વી રીતે મદદરૂપ બને તે
સમજવાનો યત્ન કરીએ.
નાટ્યકળા અને વગર્િશક્ષણ
નાટ્યકળા ભાષાિશક્ષકને ફક્ત અને ફક્ત નાટક શીખવવામાં નિહ પરંતુ એક
િશક્ષક તરીકે અધ્યયન-અધ્યાપન કળા િવકસાવવામાં પણ ખૂબ મદદરૂપ છે . આપણે
અ ે નાટ્યકળા િશક્ષકને ભાષાિશક્ષણ અને અધ્યયન-અધ્યાપન

િક્રયા બંનેમાં કે વી

રીતે મદદરૂપ બની શકે તે ક્રમાનુસાર સમજવાનો યત્ન કરીશું.
વગર્ખડ
ં અધ્યયન-અધ્યાપનના કૌશ ય તરીકે :
-

વગર્ખંડ અધ્યાપનમાં જરૂરી અધ્યાપનલક્ષી િશક્ષકના સૂ મ અધ્યાપન કૌશ યના
ભાગરૂપ ઉત્તેજના પિરવતર્ન કૌશ યને િવકસાવવામાં નાટ્યકળાની તાલીમ મદદરૂપ
બને છે .


વગર્ખંડમાં હલનચલન,



વાણીમાં આરોહ-અવરોહ,



વગર્ યવહાર સમયે સૂચક મૌન,
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વાચન વખતે વગર્ સમક્ષ સમ્યક દૃિ ,



ભાવવાહી વાચન,



વગર્માં ચાલતી વખતે ગત,



કથનની ગત,



વગર્ની જરૂરીયાત મુજબનો ઉંચો અવાજ,



સહાનૂભૂતપૂવર્કનો ઉચત યવહાર, િવગેરે.

-

વગર્ખંડ અધ્યાપન કૌશ યમાં અધ્યેતાલક્ષી અધ્યયન પaતઓ જેવી કે

-

િશક્ષક પોતાના અવાજને જરૂરીયાત મુજબ ઘેરો કે સામાન્ય, અન્ય પશુ કે પક્ષીનો

-

નાટ્યીકારણ, રોલ-પ્લે અને સમ્યુલેશનના અસરકારક અનુયોગ માટે ,
અવાજ કાઢી શકે તેની તાલીમ આપવા માટે ,
અ�ભનયગીતની રજૂ આત માટે ,
કા યને યોગ્ય ઢાળમાં ગઈ કે પઠન કરી શકે તે માટે , નાટ્યકળાની તાલીમ સંપણ
ૂ ર્
િશક્ષક બનવા માટે ખૂબ મદદરૂપ બની શકે છે .

નાટ્યકળા થકી ભાષાિશક્ષકની સજ્જતામાં થતી અ�ભવૃિa:
નાટક એક સાિહત્ય

કાર છે અને તે ભાષાના માધુયર્ને અ�ભભાવક સુધી

પહોંચાડે છે . િશક્ષક જો એક નાટ્ય કલાકાર હોય તો તે ભાષાિશક્ષણને ઊંચાઈ સુધી લઇ
જાય છે . ભાષામાં અ�ભ યક્ત ભાવો, સંવેદનાઓ, લાગણીઓ, ઊમીર્ઓના વાહન માટે
િશક્ષક ઉપરાંત એક સમૃa અ�ભ યિક્ત ધરાવતા અ�ભભાવક હોવું ખૂબ જરૂરી છે .
ભાષાનો િશક્ષક િવદ્યાથીર્ઓને સંવેદનાના મમર્ સુધી દોરી જાય છે , િવદ્યાથીર્ઓને જીવનના
ઉન્નત માગેર્ લઇ જવા માટે ભાષા જ સંવેદનાનું માધ્યમ બની ચુક્યું છે કારણ કે ભાષા જ
જીવનને સમૃa બનાવે છે .
જો િશક્ષક ભાવાત્મક ક્ષે

અનુસાર હે તઓ
ુ નું િનધાર્રણ કરે તો રસિન પિત્ત અને

રસદશર્નના પાયાના ખ્યાલોને ધ્યાનમાં રાખી ને જ અધ્યયન-અધ્યાપન

િક્રયા

િવચારવી પડે તેથી જ ભાષાિશક્ષણને રસ દ, ભાવવાહી અને સાથર્ક બનાવવું હશે તો
નાટ્યકળાના મૂળભૂત પાયાના ખ્યાલોને ધ્યાનમાં રાખીશું તો જ શક્ય બની શકે .
નાટ્યકળાના આ પાયાના ખ્યાલો િશક્ષકને આધુિનક િશક્ષણમાં

યોજાતા

સૂચના અને ોદ્યોગકીના સંસાધનોના િવિનયોગમાં પણ ખૂબ મદદરૂપ બની શકે છે .
ઉપસંહાર
ભાષાિશક્ષણના ઉપલ યમાં તેમજ સમગ્ર િશક્ષણમાં

યોજાતી નવતર િશક્ષણની

ણાલીમાં જો આપણે આગળ વધવું હશે તો નાટ્યકળાના મૂળભૂત ખ્યાલોને આપણે
સમજીશું તો વગર્િશક્ષણ િનઃશંકપણે અસરકારક બનશે.
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