રમતના માધ્યમથી વૈિ�ક શાંિત અને સ� ૃ�દ્ધ
�ુએન જનરલ એસેમ્બલીએ આજ તાર�ખ છ�ી એિપ્રલને “ઇન્ટરનેશનલ ડ� ઓફ સ્પો�્ર્ સ ફોર
ડ�વલપમેન્ટ એન્ડ પીસ”ને રમતગમતની મહ�ા વ�ુને વ�ુ સમાજમાં પ્રસર� અને રમત માટ� હકારાત્મક
અ�ભગમ ઉભો થાય તે માટ� રમતના માધ્યમથી શાંિત અને સ� ૃ�દ્ધ માટ� �તરરા�ષ્ટ્રય �દવસની ઉજવણી
કરવા�ુ ં િનયત કરવામાં આવ્�ુ.ં રમતગમતની હકારાત્મકતા સમાજના પ્રત્યેક તક્તાના નાગ�રક મંચ �ુધી
પહ�ચે અને િવ�ની ભાિવ પેઢ�ની મનોશાર��રક, સાંવે�ગક અને આધ્યા�ત્મક ક્ષમતા િવકસાવવા હકારાત્મક
વૈિ�ક વાતાવરણ�ુ ં સ�ન થાય તે માટ� રમતના માધ્યમથી શાંિત અને વૈિ�ક સ� ૃ�દ્ધ પ્રાપ્ત કરવા માટ�
�તરરા�ષ્ટ્રય �દવસની ઉજવણી છ�ી અિપ્રલે કરવા�ુ ં િનયત કરવામાં આવ્�ુ.ં રમતના હકારાત્મક � ૂલ્ય�ુ ં
જતન થાય તે આજના સમયની તાતી માંગ છે . રમત વૈિ�ક સ્તર� શાંિત અને સ� ૃ�દ્ધ િવકસાવવા એક
અિનવાયર્ પ�રબળ બને તેની કલ્પના કરવામાં આવી છે . િવ�ને શાંિત અને સ� ૃ�દ્ધ તરફ લઇ જવા
રમતગમતની �દર રહ�લી શ્રેષ્ઠતા બહાર લાવવાથી લાંબાગાળાની વૈિ�ક શાંિત અને સ� ૃ�દ્ધ મેળવી શકાય
છે . રમતના માધ્યમથી મળતા �ુણો �મ ક� ખેલ�દલીની ભાવના, હાર-�ત સહન કરવાની ક્ષમતા, હાર બાદ
નાસીપાસ થવાની જગ્યાએ હારના કારણોની મનોમંથન દ્વારા પોતાના અને પોતાની ટ�મના દ� ખાવ�ુ ં � ૂલ્યાંકન
કર� નવા જોમ અને �ુસ્સા સાથે �ુનઃ તૈયાર� શ� કર� �તની આશા સાથે આગળ વધવાની �ત�રક પ્રેરણા
તથા �ત મળ્યા બાદ અ�ભમાની ન થતાં પ્રિતસ્પધ�ની ક્ષમતાને �બરદાવી નમ્ર અને િવનયી બની સ્વની
સાથર્કતા મેળવવાની કળાનો વ્યવહા�રક અ�ુભવ અને અધ્યયન સહજ ર�તે રમતના માધ્યમથી મળશે.
રમતગમતમાં પ્ર� ૃ� બાળકો અને �ુવાધન અને સમગ્ર સમાજ રમતના આ શ્રેષ્ઠ હકારાત્મક � ૂલ્યોને કારણે
લાભા�ન્વત થાય છે , વેરઝેરથી �ૂ ર થાય છે અને નકારાત્મક આવેગો�ુ ં ઉન્� ૂલન કરવા અને માગાર્ન્ત�રત
કરવા મદદ�પ બને છે . રમતમાં ભાગ લેવાથી ખેલાડ� હારથી નાસીપાસ થતો નથી અને �તથી અ�ભમાની
થતો નથી. ખેલાડ� હારને સ્વીકાર� છે અને નવા જોમ-�ુસ્સા સાથે આગળ વધવા પ્ર� ૃિ�શીલ થાય છે . આ
� ૂલ્યો પાઠય�ુસ્તકોના માધ્યમથી આપવામાં આવતા િશક્ષણ/અધ્યયન વ્યવસ્થાથી કદ�પણ મળતા નથી.
આ પ્રકારના � ૂલ્યિશક્ષણનો પ્રત્યક્ષ અ�ુભવ રોજબરોજ ખેલાડ� પોતાના �વનમાં કરતા હોય છે . �ુએન વૈિ�ક
શાંિત અને સ� ૃ�દ્ધ માટ� રમતને માધ્યમ બનાવી માનવીને મહામાનવ બનવાની પ્ર�ક્રયાને અ�ુમોદન આપે
છે . તમામ બાળ, મ�હલાઓ અને �ુવાનો ખેલના માધ્યમથી �ુ�ુંબ, ગામ, સમાજ, તા�ુકો, �જલ્લો, રાજય
અને રાષ્ટ્રને ગૌરવ મળે તે માટ� રમતના માધ્યમથી પ્રયત્નશીલ થાય છે સાથે સાથે શાર��રક સૌષ્ઠવની
અ�ુલ્ય ધરોહર ભેટ સ્વ�પે મેળવે છે . તં�ુરસ્ત સમાજ એ કોઇ પણ રાષ્ટ્ર અને િવ� માટ� કરોડરજ્�ૂ

સમાન છે . સમાજના પ્રત્યેક �ુવક-�ુવતીઓ જો યોગ્ય ર�તે ઘડાયેલા, ક�ળવાયેલા તેમજ સ્વા�ભમાન
ધરાવતા અને ચા�રત્રશીલ હોય તો પ્રત્યેક દ� શના ભાવી િવકાસનો મજ� ૂત પાયો ઉભો કર� શક� છે .
તં�ુરસ્ત સમાજના આધાર ઉપર જ પ્રત્યેક દ� શ સક્ષમ ર�તે ઉભો રહ�તો હોય છે અને ટકતો હોય છે .
કોઇ પણ રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં વૈજ્ઞાિનકો, ઉધોગપિતઓ, િશક્ષાિવદો અને તત્વ�ચ�તકો, તબીબી ઇજનેરો,

િશક્ષકો, શાર��રક િશક્ષણના િશક્ષકો, સા�હત્યકારો અને શ્રિમકો વગેર� સ�ુ પોત-પોતાની આગવી ર�તે
રાષ્ટ્રો સ્થાપનામાં સ�હયારો પ્રયત્ન કર� છે .
આ�ુિનક �વન �વવાની પ્રણાલીઓ, �ુખની મહત્વાકાંક્ષાઓ, ભૌિતક �ુિવધાઓની ભોગવવાની
ઘેલછા અને િનયિમત વ્યાયામની અવગણના બાળકો અને �ુવાઓને સ્�ુળતા/મેદ�સ્વતા તરફ લઇ જઇ રહ�
છે . ટ�.વી. મોબાઇલના �ૂ �પયોગના �ૂ રોગામી �ુષ્પ�રણામો શાર��રક ક્ષમતાઓની ઉણપો ધરાવતી �ુવા
પેઢ�એ ભિવષ્યમાં ભોગવવાં પડશે, િનમાર્લ્ય પ્ર��ુ ં િનમાર્ણ થશે. િનડર, સાહસી, ધૈયવ
ર્ ાન, ખેલદ�લ, શાર��રક
અને મનો સામા�જક શ્રેષ્ઠતા ધરાવતા બાળકો અને �ુવાઓ�ુ ં ઘડતર રાષ્ટ્ર હ�ત માટ� િનશંકપણે અિનવાયર્
છે � આપણે � ૂલ�ુ ં ન જોઇએ.

રમત પ્રત્યેક વ્ય�ક્તને અ�ુભવથી િશક્ષણ આપે છે . રમતમાં ભાગ લેવો અને િન:સ્� ૃહ� બનીને
ભાગ લેવો બંનેમાં ઘ�ુ ં �તર છે . રમતમાં ભાગ લેવા માટ� વ્ય�ક્તને ત્રણ બાબતો સૌથી વ�ુ પ્રે�રત
કર� છે - અ�ુકરણ, સામા�જક લોકિપ્રયતા અને સ્વની સાથર્કતા.

અ�ુકરણથી રમતમાં જોડા�ુ ં એ

સ્વાભાિવક પ્ર�ક્રયા છે . રમતને કારણે વ્ય�ક્તને આસપાસના લોકોની સ્વી�ૃિત પ્રાપ્ત થાય છે પ�રણામે
રમત પોતાના રસનો િવષય બનતાં તથા સામેના પાત્રથી પ્રભાિવત થતાં સહજ અ�ુકરણની વૈચા�રક
પ્ર�ક્રયામાં ખેલાડ� �ણે અ�ણે જોડાઇ �ય છે , � રમતની સામા�જક લોકિપ્રયતા સૌથી વ�ુ હોય
તેવી રમત પ્રત્યે ભાવ �ગવો એ સાહ�જક પ્ર�ક્રયા છે . સૌથી વ�ુ સામા�જક સ્વી�ૃિત ધરાવતી રમતો
તરફ હકારાત્મક વલણો બાળકના િમત્રો અને માતા-િપતામાં સૌથી વ�ુ જોવા મળે છે . લોક�ુખે સૌથી
વ�ુ ચચાર્તા િવષયોમાં પોતા�ુ ં સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા અને વ�ુ �ણકાર� મેળવવા �જજ્ઞાસાવશ બાળક
વ�ુ પ્રયત્નો કર� છે . નાનાં નાનાં �ૂથો શાળા, શેર� અને પોતાના રહ�ણાક િવસ્તારની આસપાસનાં
અન્ય બાળકો અને સામા�જક વાતાવરણથી પ્રભાિવત થ�ુ ં બાળકો માટ� સાહ�જક છે , તેથી ઘણીવાર
બાળકની અ�ભયોગ્યતા ન હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત કરવા માટ� ના પ્રયત્નો કરતા બાળકો જોવા મળે છે .
સામા�જક મોભો મેળવવા મજ� ૂર બનીને પણ તે પ્રકારની પ્ર� ૃિ�ઓમાં બાળકો જોડાય છે તેથી
બાળકને તેની આસપાસ�ુ ં ઉત્�ૃષ્ટ વાતાવરણ આપ�ુ ં એ માતાિપતા, સમાજ અને સરકારની ફરજ
છે . સ�નાત્મક, રચનાત્મક અને ભાવાત્મક વાતાવરણ બાળકોને સમાજમાન્ય �ુણોના િવકાસ તરફ
લઇ �ય છે . બાળકમાં રહ�લી �ુ�પ્ુ ત શ�ક્તઓને � તે �દશામાં વાળવા એક બળ તર�ક� કામ કર� છે .
અસામા�જક પ્ર� ૃિ�ઓ જયાં સૌથી વ�ુ થતી હોય તેવા વાતાવરણમાં બાળકનો ઉછે ર મોટાભાગે વ�ુ
અ�ુકરણશીલતા ધરાવતાં બાળકોને �ણે અ�ણે અસામા�જક પ્ર� ૃિ�ઓ તરફ જ ફ�રવે છે . ઘણીવાર
બીજો કોઇ િવકલ્પ ન મળતાં મજ� ૂર�માં પણ અસામા�જક પ્ર� ૃિ� કરતા ટોળાની પ્ર� ૃિ�ઓમાં જોડા�ુ ં
પડ� છે . રમત�ુ ં માધ્યમ આવા સમયમાં એટલા માટ� સૌથી વ�ુ અસરકારક સા�બત થાય છે ક�
રમત�ું વાતાવરણ એને પોતાની શ્રેષ્ઠતા સા�બત કરવા એક પ્લેટફોમર્ આપે છે અને બાળકને રમતના

િનયમોની મયાર્ દામાં રહ� �ક્રયાઓ અને પ્રિત�ક્રયાઓ કરતાં શીખવે છે . રમત સમાજમાન્ય પ્ર� ૃિ�
બનવી અિત આવશ્યક છે કારણ ક� બાળકની તમામ અ�ભવ્ય�ક્તઓ રમતના મેદાનમાં જ મોકળાશથી
વ્યક્ત થાય છે . ખેલાડ�ઓના સંબધ
ં માં પણ ખેલ�દલી અને આત્મીયતા પ્રસ્થાિપત થાય છે . હાર અને
�તને �ુદર
ં
ર�તે પચાવી શક� તેવા અ�ુભવો વારં વાર મળતા થાય છે . સ્વની સાથર્કતા તરફ પણ
પ્રયાણ કર� શક� છે . Self Actualisation રમતનો સૌથી મોટો �ુણ એ સૌએ સ્વીકારવો રહયો. જયાર�
બાળક રમતના મેદાનમાં ઉતરતાં પહ�લાં તેની તૈયાર�ઓના ભાગ �પે તાલીમ લઇ રહયો હોય છે
ત્યાર� રમતનાં અનેક �ુણો અને કૌશલ્યો �ણે અ�ણે અ�ુભવથી શીખી લેતો હોય છે . �મ ક� કોઇ
પ્રયત્ન િનષ્ફળ �ય ત્યાર� સ્વત: પોતાની �ત સાથે સંવાદ કર� છે . “કોઇ વાંધો નથી, હવે આનાથી
વ�ુ સારા પ્રયત્નો કર�શ” ‘Next time’, ‘Don’t Worry’, ‘Come on’, ‘Come back’, ‘Fight’, ‘Ok’,
‘All is well’ ‘છે લ્લે �ુધી લડ� લઇશ’ના એટ�ટ�ુડ િવકસાવતો થઇ �ય છે . હાર માનવાની જગ્યાએ
રમતની �િતમ ક્ષણ �ુધી પણ �તવાની આશા સાથે અથવા શ્રેષ્ઠ લડત આપી સામેના હર�ફને
હંફાવવામાં પણ આનંદ લે છે . “સરળતાથી �તવા તો નહ� જ દ�” આ પ્રકારના િવચારો અને આચાર
કરતો થાય ત્યાર� બાળક સ્વની શ્રેષ્ઠતાને પામે છે , � રમત સહજતાથી િશખવાડ� છે . સામેનો પ્રિતસ્પધ�
પોતાના કરતાં મજ� ૂત છે . હાર િનિ�ત છે તેમ �ણવા છતાં તે સ્પધાર્ માં ભાગ લેવા ઉતર� છે .
રમતની �િતમ ક્ષણ �ુધી પ્રિતસ્પધ�ને લડત આપે છે . આ �ુણ ફકત રમતોના માધ્યમથી જ
િવકસાવી શકાય. હાર મળ્યા પછ� પ્રિતસ્પધ�ની રમતના વખાણ કર� પોતાની હારને સ્વીકાર�
આગામી �દવસોમાં તેને હરાવશે અથવા આનાથી વ�ુ શ્રેષ્ઠ રમત�ુ ં પ્રદશર્ન કર� વ�ુ લડત આપશે
તેવો સામા પક્ષે િવ�ાસ અપાવી કોઇ પણ �તની ક�ુતા વગર મેદાનની બહાર નીકળે છે અને
આગામી સ્પધાર્ માટ� વ�ુ લડત આપવા હાલની �સ્થિત�ુ ં સ્વત: � ૂલ્યાંકન કર� પોતે કઇ બાબતે
નબળો રહયો અને સામે પક્ષે કઇ બાબત તેને હંફાવી ગઇ તેના િવચારો, મનોમંથનમાં મગ્ન થઇ
નવી વ્� ૂહરચનાઓ, નવી પ્રિતબદ્ધતા, નવા િવ�ાસને ક�ળવવા પ્રયત્નો કરવા પ્રેરાય છે . આ માનિસક
�સ્થિત�ું િનમાર્ ણ રમતોના માધ્યમથી જ થઇ શક�. સામા�જક સૌહાદર્ , �ુમેળતા અને વ્ય�ક્ત વ્ય�ક્ત
વચ્ચેના સંબધ
ં ોને યોગ્ય �દશામાં િવકસાવી શકાય છે .
રમતો�ું �વનમાં હો�ુ ં એ માનવને માનવ બનાવવાની પ્ર�ક્રયા માટ� અિત આવશ્યક પા�ું છે
� આપણે � ૂલ�ું ન જોઇએ.
બાળકને વારસા અને વાતાવરણમાં રમતના માધ્યમથી મળતા શ્રેષ્ઠ અ�ુભવો ન આપવા ક�
તેનાથી વં�ચત રાખવા એ સામા�જક અપરાધ ગણાવો જોઇએ.

‘Right to Play’ પ્રત્યેક બાળક�

રમતોના માધ્યમથી પોતાના વ્ય�ક્તત્વનો સવા� ગીણ િવકાસ એ તેનો જન્મિસદ્ધ અિધકાર હોવો જોઇએ
અને આ પ્રકારના વાતાવરણના સ�ન માટ� સમાજ, સરકાર અને સૌ કોઇએ પ્રયત્નો કરવા ઘટ� .
રમતના બી� અનેક ફાયદા છે .

*

હકારાત્મક અ�ભવ્ય�ક્તઓને બળ મળે છે .

*

સૌહાદર્ � ૂણર્ વાતાવરણ�ુ ં િનમાર્ ણ થાય છે .

*

નકારાત્મક અ�ભવ્ય�ક્તઓને �ૂ ર કર� શકાય છે .

*

ધરતી પરથી �ુનાઓ ઘટ� છે .

*

ખેલ�દલીની ભાવનાઓ તેના વ્ય�ક્તત્વને િનખાર� છે .

*

અન્યની શ્રેષ્ઠતાને આદર આપે છે .

*

પોતાની કમજોર�ને �ૂ ર કરવાના માગર્ શોધવા પ્રયત્નો કર� છે .

*

તમામ પ્ર�ક્રયાઓમાં �ણે અ�ણે શાર��રક સ� ૃ�દ્ધઓને િવકસાવવાની સાથે સાથે માનિસક
સામથ્યર્ િવકસાવે છે .

*

ૂ ન અને ગત્યાત્મક �ુશળતાઓ રમતના માધ્યમથી
સામા�જક �ુણો, ભાવનાત્મક અ�ુ�લ
િવકસાવી શક� છે .

*

એક રમત�ુ ં મેદાન �વંત બને અને બાળકો રમતોના ઉત્�ૃષ્ટ વાતાવરણના સાિ�ધ્યમાં
રમતાં થાય તો સરકાર અને સમાજને �લ અને હો�સ્પટલોના થનાર ખચર્માંથી �ુ�ક્ત મળે
છે .

*

તં�ુરસ્ત શર�રમાં જ તં�ુરસ્ત મન વસે છે . તં�ુરસ્ત શર�ર અને મન ધરાવતાં બાળકો રાષ્ટ્રની
સંપિ� બને છે . �માં કર� લ ખચર્ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમજવો જોઇએ, નાણાંનો વ્યય નહ�.

*

વ�ુધૈવ: �ુ�ુંબક્મની સાથર્ક્તા રમતના માધ્યમથી કરવી સરળ છે .

*

રમત તમામ ધમર્ અને સંપ્રદાયના લોકોને એક સાથે જોડ� છે .

*

તં�ુરસ્ત ભાિવ સમાજની સંકલ્પનાની વાત હોય તો રમતને અવગણી શકાય નહ�.

*

રમત સહજ અને સા�ત્ત્વક હોય તો તેના પ�રણામો શ્રેષ્ઠ મળ� શક� છે .
રમતના માધ્યમથી બાળકોની સામા�જકતા િવકાસવા માટ� �ુ�ૃઢ અને તં�ુરસ્ત વાતાવરણમાં

બાળકો�ું રમતમાં ભાગ લેવા�ું અિનવાયર્ છે . રમતગમતમાં ભાગ લેવા માટ� સામા�જક સ્વી�ૃિતની
ચચાર્ કર�એ તો એવી ઘણી બાબતો ઊડ�ને �ખે વળગે છે . �ની સાથે સંમત થઇ પણ શકાય અને
ન પણ થઇ શકાય. રમત વ્ય�ક્તને વ્ય�ક્તથી �ૂ ર કરતી હોય ક� દ્વેષ ક� દ્વેષભાવ જગાવતી હોય તો
તે રમત માટ�ની સામા�જક સ્વી�ૃિત યોગ્ય નથી. આ� સમાજમાં વ્યાવસાિયક રમતો અને
અવ્યાવસાિયક રમતો (પ્રોફ�શનલ સ્પો�્ર્ સ અને એમેચ્યોર સ્પોટસર્) અ�સ્તત્વમાં છે �ને કારણે રમત
િવદ્વાનોમાં અનેક મતમતાંતરો છે . રમતને સામા�જક ઉત્થાન સાથે જોડવી હોય, રાષ્ટ્ર�યતાને ક�ન્દ્રમાં
રાખી શ્રેષ્ઠ નાગ�રકના ઘડતર માટ� રમતો�ું સ્થાન નકક� કર�ુ ં હોય તો સમા� પોતાના
તત્ત્વ�ચ�તનમાં ફ�રફાર કરવો રહયો. તત્ત્વ�ચ�તનને વ્ય�ક્તગત ર�તે આકાર આપતાં પહ�લાં રમત

ક�વી હોવી જોઇએ, તેના હ��,ુ ધ્યેય અને િસદ્ધાંતો ક�વા હોવા જોઇએ તેની સ્પષ્ટ છાપ ઉપસી આવવી
જ�ર� છે . માનવસંબધ
ં ોની �ુધ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખવાની હોય તો રમતગમતમાં વતર્ન િવકાર સાંખી
લેવાય નહ�. રમત પ્રત્યેક વ્ય�ક્તની શ્રેષ્ઠતાના િવકાસ માટ� જ હોવી જોઇએ. એટલે પ્રત્યેક રમતવીર
રમતના માધ્યમથી અન્ય સાથે સ્પધાર્ કર� અને પ્રિતસ્પધ� સાથે સં� ૂણર્ માન-સન્માન અ�ુભવે તે� ુ ં
વાતાવરણ સ�ન કરવાની તાતી જ��રયાત છે .
જયાર� કોઇ ખેલાડ�ને િવ�તાપદ મળ્યા પછ� સામાન્યત: ઊચા સ્થાને સન્માનવા માટ� ઊભો
રાખવામાં આવે છે અને જયાર� તે� ું સમાજના શ્રેષ્ઠ� દ્ધારા બ�ુમાન કરવામાં આવે ત્યાર� તેને આગળની
તરફ �ક�ું પડ� તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે . એટલે િવ�તાપદ પ્રાપ્ત કયાર્ બાદ પણ સમાજ
સામે નતમસ્તક કરવાની એક સાહ�જક પ્ર�ક્રયા આપણે રમતના માધ્યમથી પ્રસ્� ૃત કર�એ છ�એ.
પોતાના �વનના સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ સ્વા�ભમાન ક� ગવર્નો અ�ુભવ કરવાની વ્યવસ્થા
કરવામાં આવે, નહ� ક� અ�ભમાની થઇ અન્ય સાથે તોછડાઇભ�ુ� વતર્ન કર� . રમત શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત
કરવા માટ�ના સંઘષર્ના ભાગ �પે છે નહ� ક� અન્યને િનમ્નકક્ષાએ પ્રસ્થાિપત કરવાની ભાવનાથી
રમતમાં ભાગ લેવો જોઇએ.
રમત સંસ્કાર એટલે ક� પ્રત્યેક રમતવીર અને રમત સાથે જોડાયેલ તમામ વ્ય�ક્તઓ
મનોશાર��રક િવકાસ, સવ�ગીણ વ્ય�ક્તત્વનો િવકાસ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર�યતાના �ુણો ખીલે તે
પ્રકારના વાતાવરણ�ું િનમાર્ ણ થાય તો રમત સંસ્કાર િવકસાવી શકાય. રમત સાહ�જક બને અને
દ્ધે ષ�ુકત રહ� તે � ૂબ જ જ�ર� છે . વ્ય�ક્તગત દ્ધે ષ�ુ ં બી�રોપણ રમત સંસ્કારના હાદર્ ને નષ્ટ કર� છે .
રમત સંસ્કાર �ળવવા હોય તો પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત મહત્ત્વનો છે તથા ધરાતલના તમામ �વ પોતાના
અ�સ્તત્વ માટ� મહત્ત્વના છે તે પ્રકારના રમત વાતાવરણ�ુ ં િનમાર્ ણ થ�ુ ં જોઇએ. રમતમાં શ્રેષ્ઠતા
પ્રાપ્ત કરવા બળવાન પ્રિતસ્પધ� આવશ્યક છે � કોઇએ � ૂલ�ુ ં જોઇએ નહ�. તેથી સ્વની શ્રેષ્ઠતા
માટ� બ�લષ્ઠ પ્રિતસ્પધ� સરાહનીય હોવો જોઇએ, ન�દનીય નહ�. પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત માનવ છે અને �ુદરતે
આપેલી શ�ક્તઓ પ્રત્યેક માનવીઓ માટ� સીિમત છે તે જોતાં માનવી �ણે-અ�ણે � ૂલ કર� તે
સ્વીકાયર્ બાબત છે . કોઇ રમતવીર માનવીય � ૂલનો ભોગ બને અને અન્યાયનો ભોગ બને તેવા
સમયે પોતાની સમ�ુલા ન ખોરવતાં ન્યાય અને અન્યાય� ૂણર્ બંને �સ્થિતમાં િનદ�ષ આનંદ પ્રાપ્ત
કર� . અન્યાયથી ક્રોિધત ન થતાં પોતાના પ્રયત્નો શ્રેષ્ઠ હતા તેવો િવ�ાસ રાખી અન્યાય સામે પણ
પોતા�ું માનિસક સ્વાસ્થ્ય �ળવી ઊભી થયેલ પ�ર�સ્થિતને વ�ુ િવકટ ન બનાવતાં સૌહાદર્ � ૂણર્
વાતાવરણમાં મંદ મંદ હાસ્ય સાથે સમાજ સામે ઊભો રહ� તે જ સાચો રમતવીર હોઇ શક� એટલે ક�
�ૂંકમાં કહ�એ તો રમત એટલે ‘િનદોષર્ આનંદ’�ુ ં બી�ુ ં નામ. ભારતીય સંસ્�ૃિત આ જ વાત આપણને

કહ� છે , શર�ર, મન અને �દયને ક�ળવો, એમને બળવાન બનાવો, સંગઠન કરો, સંઘ સ્થાપો, વાતાવરણને
તેજસ્વી બનાવો અને એ સંગઠનોનો ઉપયોગ મહાન ધ્યેય માટ� જ કરો. બળ પ્રાપ્ત કર�ને �દરની ઉદારતા
ક�ળવો, �તે ઉદાર બન્યા િવના સંસાર પાસેથી ઉદારતાની આશા રાખવી યોગ્ય નથી. આખા િવ�ને
માનવતાની પીછાણ કરાવવાની છે . માનવ બનાવવાનો આરં ભ સ્વયં આપણી �તથી જ થવો જોઇએ.

ભારતીય સંસ્�ૃિત ફકત ભૌિતક બાબતોના િવકાસ પર નહ�, પરં � ુ શાર��રક, માનિસક અને આધ્યા�ત્મક
એમ સવા�ગી િવકાસ પર િનભર્ર છે . તેની અસર ભારતીય તત્વજ્ઞાન, ક�ળવણી, શાર��રક ક�ળવણી વગેર�માં
મા� ૂમ પડ� છે . િશક્ષણ અને શાર��રક િશક્ષણનો �ુભગ સમન્વય મ�ુષ્યના સમગ્રલક્ષી વ્ય�ક્તત્વના

િવકાસમાં અને� પ્રદાન કર� છે . આ બાબત સમગ્ર િવ� �ુપેર� �ણી � ૂ�ુ ં છે . શાર��રક િશક્ષણ �ગે ઘણા

ત�ત્વચંતકોએ પોતાના િવચારો તથા મંતવ્યો પ્રદિશ�ત કયાર્ છે . �ના ફળસ્વ�પે એક સક્ષમ િવચારધારાનો
િવકાસ થઇ શ�ો, શાર��રક િશક્ષણક્ષેત્રે આપણા દ� શમાં હ�ુ વ્યાપક ખેડાણ થ�ુ ં નથી. � ૂબ જ ઓછ�

સંસ્થાઓ આ ક્ષેત્રમાં કાયર્રત છે . આ ક્ષેત્રની રમતિવજ્ઞાનના િવષયોને સાંકળ� વ�ુને વ�ુ સંસ્થાઓ

સ્થપાવી જોઇએ. વ્ય�ક્ત માત્ર બૌ�ધ્ધક િવકાસ કર� એટ�ું પયાર્ પ્ત નથી. કહ�વા�ુ ં છે ક�, ‘‘સ્વસ્થ તનમાં જ

સ્વસ્થ મનનો વાસ છે .’’ , ‘‘��ુ ં તન સા� તે� ુ ં મન સા�.’’ આવા સ્વાસ્થ્યના તં�ુરસ્ત િવકાસ માટ� શાર��રક
િશક્ષણ જ મહત્વ�ુ ં છે . વ્ય�ક્તત્વનો સવા� ગી અને સમ� ુ�લત િવકાસ કરવો એ િશક્ષણનો �ુખ્ય ઉદ� ્શ છે .

િશક્ષણનો કાયર્ક્રમ ઉદ� ્શની પ્રા�પ્ત કરવા માટ� આયો�જત કરવામાં આવે છે . શાર��રક િશક્ષણ એ િશક્ષણનો

એક �તગર્ત ભાગ છે . કોઇપણ શાખા ક� શાળા ભલે તે મહાન આદશર્ પર આધા�રત હોય ત્યાં �ુધી એ
ઉપયોગી ન થઇ શક� પણ જયાં �ુધી તેના શાર��રક િશક્ષણ, વ્યાયામ અથવા રમત-ગમતોની �ુદ� �ુદ�
વ્યવસ્થા ન હોય. વ્ય�ક્તત્વના િવકાસમાં વ્યાયામ�ું મહત્વ� ૂણર્ સ્થાન છે . વ્ય�ક્તત્વ�ુ ં પ્રથમ મહત્વ� ૂણર્

પ�રમાણ શર�ર છે . શર�ર મ�ુષ્ય�ુ ં સં� ૂણર્ વ્ય�ક્તત્વ નહ� પરં � ુ વ્ય�ક્તત્વ�ુ ં આવશ્યક �ગ ચો�સ છે .

એક સારા વ્ય�ક્તત્વવાળ� વ્ય�ક્ત�ુ ં શર�ર, સ્વસ્થ, �ુડોળ, સમ��ુ લત અને આકષર્ક હો�ુ ં જોઇએ. શાર��રક
વ્ય�ક્તત્વના �ુણો રમત-ગમત દ્રારા િવકિસત થાય છે એમાં કોઇ શંકા નથી. શર�રના સ્વસ્થ, સમ� ુ�લત
અને �ુયોગ્ય િવકાસમાં વ્યાયામ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે . વ્ય�ક્તત્વ�ુ ં બી�ુ ંમહત્વ�ું પ�રમાણ માનિસક
િવકાસ છે . સારા વ્ય�ક્તત્વમાં દ્ઢ માનિસક શ�ક્ત તેમજ બૌ�ધ્ધક યોગ્યતા હોવી આવશ્યક છે . સ�નાત્મક
અને રચનાત્મક �ચ�તન, તકર્ શ�ક્ત, િનણર્ય લેવો વગેર� મન અને �ુ�ધ્ધના �ુણો છે . િશક્ષણની સાથે

વ્યાયામ પણ વ્ય�ક્તત્વના માનિસક તેમજ બૌ�ધ્ધક િવકાસમાં મહત્વ� ૂણર્ યોગદાન આપે છે . વ્યાયામ

દ્રારા વ્ય�ક્તની ત્વ�રત િનણર્યશ�ક્ત, આત્મિવ�ાસ િવકસે છે તથા વ્ય�ક્તના વ્યવહાર વગેર�માં મદદ�પ

થાય છે . વ્ય�ક્ત�ુ ં ત્રી�ુ મહત્વ�
ં
ૂણર્ પ�રમાણ સાંવે�ગક �સ્થરતા, વ્ય�ક્તત્વને ભાવનાત્મક �સ્થરતા પ્રદાન

કરવામાં વ્યાયામનો મહત્વનો ફાળો છે . વ્યાયામની પ્ર� ૃિ�માં ભાગ લેતાં બાળકોને પોતાની સાહ�જક

� ૃિ�ઓ કરવાની � ૂર� તકો મળે છે . શાળાના િશસ્ત તેમજ સમાજ તથા પ�રવારના નૈિતક વાતાવરણમાં
બાળકોની ઘણી � ૃિ�ઓ દબાઇ �ય છે , � વ્યાયામની પ્ર� ૃિ� દ્રારા વ્યક્ત થાય છે . વ્યાયામ અને રમત-

ગમતમાં ઇડ અને ઇગોના સંઘષર્ �ૂ ર થઇ �ય છે અને વ્ય�ક્તને સ્વસ્થ સમાયોજનમાં સહાયતા મળે છે .

વ્ય�ક્તત્વ�ું ચો�ું પ�રમાણ સામા�જકતા પણ મહત્વ�ુ ં છે . વ્ય�ક્તને સમાજની િવિવધ પ�ર�સ્થિતઓમાં
પોતા�ું સમાયોજન કર� �વન વ્યિતત કરવા�ુ ં હોય છે . આવા સામા�જક �ુણોના ઘડતરમાં વ્યાયામનો

મહત્વનો ફાળો છે . વ્યાયામ પ્ર� ૃિ�ઓ �ૂથમાં આયો�જત કરવામાં આવે છે . આથી દર� ક વ્ય�ક્ત એક-

બી�નાં સંપકર્ માં આવે છે . �નાથી સંપકર્ , સહયોગ, સહનશીલતા, આદાન-પ્રદાન, િમત્રતા, સમાનતા,
િશસ્ત, પ્રામા�ણકતા �વા સામા�જક �ુણોનો િવકાસ થાય છે .
ઉપસંહાર :

શાર��રક ક્ષમતા માનવીની બ��
ુ ૂલ્ય � ૂડ� છે � કદ�પણ �િવક વારસામાં ક� બ�રમાં મળતી નથી.
તેને પ્રાપ્ત કરવા માટ� યોગ્ય સમયે ઉપ�ુક્ત અને સ� ૃદ્ધ વાતાવરણની �દર ની િનયિમત, વૈજ્ઞાિનક અને
�ુિનયો�ત કસરતોના માધ્યમથી પ્રાપ્ત કરવી પડતી હોય છે , � લાંબા સમય �ુધી ટક� છે . એટલે ક� શર�ર
સૌષ્ઠવ પ્રાપ્ત કયાર્ બાદ જ રમતમાં પોતાની પ્રિતભા િવકસાવી શકાય છે . રમતમાં પ્રિતભા િવકસાવવા શર�ર
સૌષ્ઠવ અને ગિત�ુશળતા મેળવવી અિત આવશ્યક છે . એ વગર ખેલાડ� િવજયપથ પર ડગ માંડ� શકતો
નથી. િવજયપથ માટ� પથદશર્ક (રાહબરો) જો પોતાના ખેલાડ�ઓને � ૂલ્ય�હન તાલીમ આપે તો રમતગમતનો
ૂર્ ન થાય છે . તેથી જ રમત અને
િવકાસ તો �ંધાય છે જ ત�ુપરાંત પરં � ુ રમતની ગ�રમા�ુ ં સમાજમાંથી િન�લ
રમતવીરની �દર રહ�લ શ્રેષ્ઠતાઓ, સામથ્યર્ અને � ૂલ્ય�ુ ં જતન કર�ુ ં અિત આવશ્યક છે અને તોજ વૈિ�ક
સ� ૃ�દ્ધ અને શાંિતનો િવ�ને અહ�સાસ થઇ શકશે. તમામ સંપદાયો પણ િવ�માનવ સંપદા પર થતા
અિતક્રમણથી �ચ�િતત છે . માનવ વ્યવહારોને િનયંિત્રત કરવા તમામ ધમ� અને રાષ્ટ્રો િનત નવા કાયદાઓ
ઘડવાનો પ્રયત્ન કર� છે . પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત ફક્ત પોતાની શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા પોતાની ક્ષમતા સાથે સ્પધાર્ કર� .
જો િનષ્કામ સ્પધાર્ થતી હોય અને પ�રણામ કં ઇપણ આવે તેનાથી િવચ�લત થયા વગર રમતવીર પોતાની
શ્રેષ્ઠતા ન છોડ� અને તમામને સમાન તક મળે , સમભાવ હોય, ભાઇચારો હોય, ન્યાય� ૂવર્ક� ંુ વતર્ન હોય,
અન્યાય સામે પણ ન્યાય� ૂવર્ક મા� ંુ �ચક� સામનો કરવામાં પણ વ્ય�ક્ત પોતાના ધમર્ની મયાર્ દામાં રહ�,
નીિત-િનયમો તોડ�ા વગર પોતાની વાતને સક્ષમતા� ૂવર્ક � ૂક� શક� તેવા વાતાવરણ� ંુ િનમાર્ ણ ગીતાસારથી
અને રમતગમતના માધ્યમથી ક�મ ન મેળવી શકાય? સૌ ભેગા થઇ િવચાર�એ.... અને અ��ુ ળ
ૂ જણાય તો
આચરણમાં પણ લાવીએ....
�ુનાઇટ�ડ નેશનની જનરલ એસેમ્બલીમાં િનયત થયા પ્રમાણે રમતગમત, માનવ અિધકાર તથા
સામા�ક તથા આિથ�ક િવકાસમાં હકારાત્મક � ૂિમકા ભજવે છે તેથી રમતગમત માટ� વ્યાપક સ્તર� હકારાત્મક
ચચાર્ થવી જોઇએ અને વૈિ�ક સમાજ રમતગમતને વૈિ�ક શાંિત અને સ� ૃ�દ્ધ માટ� અિનવાયર્ �ગ તર�ક�
ઓળખે તે જ�ર� છે .

