રમતમાાં આધ્યાત્મકતા અને મ ૂલ્યોન ાં મહવ

રમતનો મ ૂળ ઉદે્શ્ય બાળકોમાાં રહલ શારીરરક કશળતાઓને ત્વકસાવવા સત્નયોજીત રીતે
તાલીમી કાયયક્રમો ઘડી શ્રેષ્ઠ સ્તર લઇ જવાનો છે . રમતોનાાં માધ્યમથી

કમળા બાળકોને શરીર સૌષ્ઠવ

પ્રદાન કરવા એક બીજા સાથે ત્નયમોની મયાય દામાાં રહી તાંદરસ્ત સ્પર્ાય કરી ખેલદીલ બનાવવામાાં અગયનો
ભાગ ભજવે છે . તથા આમ-ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવામાાં વ્યરકતવના સવાાંગી ત્વકાસમાાં રમતો મદદરૂપ બને છે .
તેન હાદય સમાજ વર્ષોથી સમજતો થયો છે . જેને કારણે તાલકા, જીલ્લા, રાજય, રાષ્રીય, આંતર રાષ્રીય
સ્પર્ાયઓ યોજવામાાં આવે છે . દત્નયાના તમામ લોકો એકબીજાના સાંપકય માાં આવી સામાજીક એખલાસતા,
ભાઇચારો, રાષ્રીય ભાવના, સામાજજક માન-પ્રત્તષ્ઠા ત્વકસાવી શક. પરાં ત જયાર રમતોના સ્વરૂપ, હતઓ,
ઉદે્શ્યો બદલાય અને આધ્યાત્મકતા અને મલ્યોન ાં મહવ ઘટ યાર તેન ાં વરવ ાં રૂપ પણ જોવા મળે છે .
તેથી રમત દ્રારા આધ્યાત્મકતા અને નૈત્તક ત્વકાસ માટ વ્યરકત સમાજ અને સાંસ્થાઓએ
અભભગમો બદલવા પડ.
રમત અંગે ના નૈતતક અભિગમ : 

રમત સામાજજક ઉથાન માટ રહવી જોઇએ.



રમત સામાજજક પ્રત્તષ્ઠા માટ રહવી જોઇએ.



રમત શારીરરક તાંદરસ્તીલક્ષી હોવી જોઇએ.



રમત મનો-સામાજજક ત્વકાસ માટ હોવી જોઇએ.



રમત આધ્યાત્મકતાના ત્વકાસ માટ હોવી જોઇએ.



રમત માનવમાાંથી મહામાનવ તરફના ત્વકાસ માટ હોવી જોઇએ.



રમત ખેલદીલીની ભાવના ત્વકસાવા માટ જ હોવી જોઇએ

પોતાના



રમત સરહષ્ણતા અને આદર માટ જ હોવી જોઇએ



જીત અને હાર રમતના અંતરાં ગ ભાગ તરીક રહવી જોઇએ.



રમત જીવનનો એક અભભન્ન અંગ જેમાાં આનાંદ ત્સવાય કાાંઇ જ ન હોવ ાં જોઇએ.



જીવનનો સાચો આનાંદ અને સાંતોર્ષ મળે તે પ્રમાણે આયોજન હોવ ાં જોઇએ.

રમત અંગે વ્યવહારીક અભિગમ:


રમતોના માધ્યમથી સમાજમાાં સ્વીકૃત્ત મળતા રમતવીરને માન પ્રત્તષ્ઠા મળે છે . કટાંબ

ગૌરવાત્ન્વત થાય છે તેથી સામાજજક સ્વીકૃત્તનો અભભગમ હોવો જોઇએ.


રમતો રમવા અને શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવાની હોડમાાં રમતવીર અને તેની સાથે જોડાયેલ લોકો

શારીરરક તાંદરસ્તી માટ, શારીરરક ક્ષમતા માટ પ્રયનો કર છે . જેના પરરણામે રમતોની તાભલમની
ત્નયત્મતતા તેના જીવનનો અંતરાં ગ ભાગ બને છે . ત્શસ્ત, સાંયમ અને ખેલદીલી જેવા ગણો ખીલે છે . જીવન
મ ૂલ્યવર્યનનાાં ત્વકાસમાાં રમતોનાાં આયોજનો થવા જોઇએ.


શારીરરક ક્ષમતાઆો અને શ્રેષ્ઠતાને સામાજજક સ્વીકૃત્ત મળતા વ ૃત્તઓન ઉધ્વીકરણ થાય છે . વ્યરકત

વધ સામાજજક બને છે . સામાજજક સમાયોજનોમાાં પણ કશળતા

પ્રાપ્ત કર છે . શારીરરક કશળતા વર્યન

અભભગમ હોવો જોઇએ.


રમતવીર કઠીન પરરત્સ્થત્તમાાંથી માગય શોર્વાની વ ૃત્ત ર્રાવતો થાય છે જેથી હતાશા ત્નરાશાને

પોતાના મન પર વર્ાર સમય સર્ી હાવી થવા દતો નથી. માનત્સક સ્વાસ્્યવર્યનનો અભભગમ હોવો
જોઇએ.


નાની અને હળવી રમતો, કસરતો શધ્ર્ મનોરાં જન પર પાડ છે . જેનાથી બાળકની માનત્સક

શરકતઓ પરબહાર ખીલી ઉઠ છે . રમત મનોરાં જન માટ જ છે તે પ્રમાણેનો અભભગમ હોવો જોઇએ.


તાંદરસ્ત શરીરમાાં તાંદરસ્ત મન વસે છે . તેથી કમોની કશળતાઓ શારીરરક સ્વાસ્્યને કારણે સચારૂ

રૂપે ત્વકસે છે . તેની આચાર અને ત્વચારની શધ્ર્તાનો અભભગમ હોવો જોઇએ.


રમતો મનો શારીરરક, સાાંવેગક, બૌત્ધ્ર્ક, સામાજજક અને આધ્યાત્મક અભભવ્યરકતઓ ત્વકસાવે છે .

૫ણ કયારે . . . .
જયારે . . . .

રમતના માધ્યમથી આધ્યાતમકતા તરફ પ્રયાણ કરવા આટલ ું કરીએ . . . .યારે
રમતોને વ્યવહારમાું કેવી રીતે લેવી તે જાણીએ . . . .

રમત આત્મક શધ્ર્તા માટ રહવી જોઇએ.



રમત આમાની ખોજ તરફ લઇ જાય અને ત્ન:સ્વાથય કમયન ાં પ્રત્તક બને તેવી રહવી જોઇએ.



રમત વેરઝેર, ભેદભાવ, કટતા, બદલાની ભાવના, લાલચથી પર રહવી જોઇએ.



રમત સાક્ષીભાવના કમયવાળી રહવી જોઇએ.



રમતમાાં જોડાયેલ તમામ વ્યરકતઓએ સામાજજક જવાબદારી, માનવીય સાંબર્
ાં ો માટ હકારામક

અભભગમ, ન્યાય પ ૂણયતાની ભાવના અને માનવતાના મ ૂલ્યોન જતન કરવા સતત આગ્રહશીલ રહવ ાં જોઇએ.


આ નશ્વર શરીરને રમતના માધ્યમથી સ ાંદર અને સ્વસ્થ રાખીએ જેમાાં આમા અને પરમામા વાસ

કર અને શ્રેષ્ઠ કમોના માધ્યમથી સમગ્ર માનવતાનો ઉધ્ર્ાર કર.


રમત આનાંદ દાયક પ્રવ ૃત્તમાાંથી ત્પડાદાયક પ્રવ ૃત્તમાાં બદલાય તે ક્ષણે રમત છોડી દવી જોઇએ.

હાર જીત બાંનેમાાં આનાંદ પ્રાપ્ત કરતો ખેલાડી જે શ્રેષ્ઠ ખેલાડી ગણવો અને રમતની કઠોર તાલીમમાાં પણ
પરમ આનાંદની પ્રાત્પ્ત કરતો ખેલાડી પરમ શ્રેષ્ઠ ખેલાડી ગણવો.


ગીતાના ઉપદશ પ્રમાણે ખેલાડી ફકત કમયને માણે ફળને નહી, ફળ માણવાની લાલચે ખેલાડી એ

ખેલાડી મટી ભભખારી બને છે .


માનવજીવનની વાસ્તત્વકતા એ છે ક આ દહ નશ્વર છે . દહ લાભલય, શરીર સૌષ્ઠવ,

ગત્તકશળતાઓ, શારીરરક ક્ષમતાઓ, રમતમાાં ઉચ્ચતમ દખાવ અમક ક્ષણો, કલાકો, રદવસો અને મરહનાઓ
માટ જ હોય છે . તેમા સતત ઉતાર ચઢાવ જોવા મળે છે .અને આ જન્મ આ કશય
ાં સાથે હોત ાં નથી તેથી મળ
હત ાં શરીર રૂપી માંદીરને સદ
ાં ર રીતે સજાવીએ અને માનવ જાતના ઉથાન તરફ આગળ વર્ીએ. પરમ
આમાઓ આપણા હાલના સમાજને ઘણ ાં આપી ગયા હવે આપણો વારો છે . આવો આપણે સૌ ભેગા મળીને
તાંદરસ્તી, સસાંસ્કૃત સમાજની રચના રમત સાંસ્કૃત્ત ત્વકસાવીને કરીએ.
રમતક્ષેત્રે પ્રવતતમાન દૂ ષણોથી બચીએ :( Right turn V/S Wrong turn )


રમતને પત્વત્ર વ્યવસાય તરીક જોવો જોઇએ જેમ ક સામાજજક ઉથાન માટ, સેવા સ્વરૂપે, પત્વત્ર

કામ તરીક, માનવજાતના કલ્યાણાથે પરાં ત જયાર રમતને વ્યવસાય તરીક લેવામાાં આવે છે યાર
અકદરતી અને નકશાનકારક દ્રવ્યોનો ઉપયોગ ક સેવન કરી માંરદર સમા કદરતે બક્ષેલા સ ાંદર શરીરને
નકશાન કરી ક્ષભણક લાભો લેવાની વ ૃત્ત ત્વકસતી જાય છે જેમાાં વ્યરકત અને સમાજ બાંને અર્:પતનના માગે
આગળ વર્ે છે . આ બાબતથી પોતે અને પોતાના સાથીઓ કોસો દૂ ર રહ તેઓ અભભગમ કળવીએ.


રમતને વ્યવસાય તરીક સ્વીકારનાર વ્યરકત જયાર સ્વકન્દ્રી બને અને વ્યવસાત્યક લાભો ખાટવા

ભેદભાવ વેરઝેર, કટતા પેદા કર અને એકબીજા પ્રયે આક્રમક બની નકશાન કરવા સરક્રય ભ ૂત્મકા ભજવે
યાર તે આ પત્વત્ર વ્યવસાય માટના હકક ખોઇ બેસે છે . રમતના લાભો સમાજને મળવા જોઇએ, તે ન

મળતા સમાજને નકશાન વધ માત્રામાાં થાય છે . ત્શક્ષક અને પ્રત્શક્ષક કદીએ સ્વાથી અને સ્વકત્ન્દ્રત ન હોવા
જોઇએ. વ્યવસાત્યક કશળતાની ચકાસણીમાાં આ બાબતને પણ ધ્યાને રાખવી ઘટ.


ખેલાડી વ્યવસાય લક્ષી બને અને પોતાની સમાજ અને દશ પ્રયેની જવાબદારીમાાંથી ખસે યાર

સમગ્ર માનવજાતને વર્ાર નકશાન થાય છે . રમતને વ્યવસાય તરીક સ્વીકારી જે ખેલાડી શ્રેષ્ઠતાના ત્શખરો
સર કરતો જાય, માન પ્રત્તષ્ઠા અને નાણાાંથી સમ ૃધ્ર્ થાય તે ખેલાડી પોતાના જેવા પ્રત્તભાવાંત ખેલાડીને
કચડ અથવા મદદરૂપ ન બને તો તે સારા ખેલાડીની પરરભાર્ષામાાંથી દૂ ર થાય. આવા સાંજોગોમાાં સમાજ
તરફથી અત્સ્વકૃતી પ્રાપ્ત થતાાં રમતન ાં સામાજજક મ ૂલ્ય ઘટ છે .
માનવીની સાહજજક વ ૃતતઓન ું ઉધ્વીકરણ


માનવીની આત્ર્પય ભોગવવાની સાહજજક વ ૃત્તને કારણે પ્રયેક વ્યરકત અન્યથી

અલગ અત્સ્તવ, અલગ છટા અને કાયયપધ્ર્ત્તઓ ત્વકસાવવાની સાહજજક જન્મજાત વ ૃત્તઓ હોય છે . જે કોઇ
ત્શખવાડત ાં નથી. રમતોનાાં માધ્યમથી તમામ વ ૃત્તઓન ાં સહજ રીતે ઉધ્વીકરણ થાય છે .
Sports is well known as a “
Violence of the cultured men”.


માનવીની રહિંસાવ ૃત્તન ાં પ્રત્તપોર્ષણ રમતમાાંથી થત ાં હોવાથી તે સામાન્ય જીવનમાાં શાાંત ર્ીરજવાળો

સહનશીલ બને છે . હાર અને જીત જીવનમાાં વારાં વાર અનભવવાથી તે ત્વચલીત થતો નથી.
આધ્યાત્મકતાના તરફ પ્રયાણ સરળ બને છે .


રમત સ્વાથય અને લાલચથી પર રાખે છે . જયાર ખેલાડી જાણે ક રમતમાાં ત્સત્ધ્ર્ઓ પણ ક્ષભણક છે .

તે સારી રીતે જાણે તો જીતથી ફૂલાતો નથી ક હારથી હતાશ નથી થતો આ મ ૂલ્યો રમત માનવીને
સરળતાથી શીખવાડી શક છે . હાલન ાં ચાર રદવાલ વચ્ચેન ાં ટકાવારીની પરરભાર્ષા સમજાવત ાં ગોખણપટૃીને
ત્વકસાવત ાં સમજણ ત્વનાન ાં ભણતર આટલી સરળતાથી બાળકોમાાં આમજ્ઞાન થત ાં નથી.


જે ત્શક્ષકો રમતોના માધ્યમથી થનાર સવાાંગી ત્વકાસને અવગણી પસ્તરકયા જ્ઞાનને અને ફકત

ટકાવારીને મહવ આપે છે તે સાચો ત્શક્ષક નથી.
Teachers માાં Ch = Character જો મધ્યમાાં હોય અને ( Character એટલે સમાજ માન્ય સવાાંગી ત્વકાસ) અને
તે માટ કામ કરનારને મન Child કન્દ્રમાાં હોય યાર કામ કરનાર વ્યરકત બાળક સવય ગણ સાંપન્ન બને તે
માટ પોતે સ ાંદર વાતાવરણન ાં ત્નમાયણ કરવામાાં ભ ૂત્મકા ભજવે, પોતે જે ઇચ્છે છે તે નહી પણ બાળક જે કરી
શક છે તે પ્રમાણે માગયદશયકની ભ ૂમીકામાાં સાક્ષી ભાવે કામ કર. હ ાં છુ તો ત છે તેમ નહી ત છે એટલે હ ાં છુ તે
ભાવે કામ કર તેને Teacher કહવાય.

Cheaters :- જયાર Teachers નો T મધ્યમાાં આવે યાર તે t નાનો બને પોતાની મહાનતા ગમાવે. બાળકને
અવગણી પોતે સમાજનો ઘડવૈયો અને ભગવાન બનવા પ્રયન કર યાર Ch ને કન્દ્ર ભબિંદમાાંથી હટાવતા જ
તે સ્વકત્ન્દ્ર બને અને ત્વનાશ નોતર છે . નાણાાંકીય લાલચ, સવાયગી ત્વકાસની અવગણના અને સામાજીક
ત્વકાસની અવહલના કર છે તેને Cheaters ની કટગરીમાાં મકી શકાય. હવે કહો હાલના સમાજમાાં કટલા
Teachers અને કટલા Cheaters છે . આ આમ શોર્નો પણ ત્વર્ષય છે .


બાળકના સવાાંગી ત્વકાસમાાં સહભાગી થતા જયાર બાળક સાથે ત્શક્ષક પણ રમતમાાં

ભાગ લે યાર જે વાતાવરણ સજાયય તે અદભ ૂત હોય છે અને બાળકનાાં મનમાાં રોલ મોડલ બની ચ ૂકલા
ત્શક્ષકો સરક્રય ભાગ લે અને આનાંદ પ્રાપ્ત કર યાર બાળક ત્શક્ષકની વધ નજીક આવે છે . બાળકની ક્ષમતા
ત્શક્ષક ઓળખતો થાય અને બાળક ત્શક્ષકની ક્ષમતા ઓળખતો થાય પરસ્પરન ાં સાત્નધ્ય બાળકની Learning
efficacy ને પણ વર્ાર છે . બાળકની અનસરણ ક્ષમતા ત્વકસતાાં બાળક આજ્ઞાાંરકત બને અને ત્શસ્તનાાં પાઠ
જાણે અજાણે પોતાનાાં જીવનમાાં ઉતારવાન ાં શરૂ કરી દ છે , યાર અધ્યયન સહજ અને અસરકારક બને છે .


ત્શક્ષકોએ પ્રયેક બાળક સાથે રદવસમાાં એકવાર મનોરાં જનામક સાહજજક રમતોમાાં જોડાવા

આયોજન કરવ ાં જોઇએ.


સ્વામી ત્વવેકાનાંદ કહય,ાં “ હ ાં માન છુ ક આમ જનતા પ્રયે આપણી ઉપેક્ષા એ રાષ્રન ાં મોટ પાપ છે .

અને આપણા પતનન ાં એ એક કારણ છે . ભારતની સામાન્ય જનતા જયાાં સર્ી સત્શભક્ષત નરહ બને, તેને
સારી રીતે ખાવા પીવાન ાં નરહ મળે અને સારી રીતે તેની સાર સાંભાળ નરહ લેવાય યાાં સર્ી કવળ
રાજકારણ દ્રારા થતા બર્ા પ્રયનો ત્નરથયક નીવડશે.”


રમતની ઉપેક્ષા આપણા ભાવી બાળકોને શારીરરક સમ ૃત્ધ્ર્થી વાંભચત રાખશે જે આમ જનતાની પ્રયે
આપણી ઉપેક્ષા ગણાય આમ ત્શક્ષણ ક્ષેત્રે, રમતનાાં વ્યવસાય ક્ષેત્રે અથવા રમત ક્ષેત્રે જોડાયેલ હો ક ન
હો પરાં ત ાં ભાવી યવાર્નનાાં શરીર સૌષ્ઠવની ભચિંતા પ્રયેકને થવી જ જોઇએ. સામાજીક ઉથાનન ાં કામ
સૌન ાં હોય છે . ત્શક્ષકો, રાજકારણીઓ ક ર્મયગરૂઓન ાં નહી શારીરરક ક્ષમતાઓ કદી નાણાાંથી પ્રાપ્ત કરી
શકાતી નથી તેને તો બાળક જાતે જ મેળવવી પડ છે . તે માટ ઉપયકત વાતાવરણ મળવ ાં એ પ્રયેક
બાળકનો જન્મ ત્સધ્ર્ અત્ર્કાર છે . તેના અત્ર્કારથી વાંભચત રાખવ ાં એ જાણે અજાણે દશ અને સમાજ
પ્રત્ત ગનો ગણાવી શકાય.



સ્વામી ત્વવેકાનાંદ કહય ાં શારીરરક નબળાઇ હાંમેશા સમાજને પતનનાાં માગે દોર છે અને ભાત્વ
યવાર્નને કાવતરાપ ૂવયક શારીરરક નબળાઇ તરફ લઇ જવ ાં એ એક ગાંભીર રાષ્રીય ગનો ગણી શકાય.

