“વ્યક્તિત્વ ઉત્થાપન પ્રકલ્પ અને સાાંપ્રિ શિક્ષણ વ્યવસ્થા”
જશિન સોની

i

પ્રસ્િાવના:
ભારતના મહામહહમ માનનીય રાષ્ટ્રપતતજી શ્રી પ્રણવ મુર્ખજીએ જોઇન્ટ સીટીંગ ઓફ
પાર્ાખ મેન્ટમાાં દેશને ઉદેેૃશીને આપેર્ અભભભાષણમાાં ભારતના યુવાનોને શારીહરક ક્ષમતાથી સમેૃધ્ધ
કરવાની જરૂહરયાત પર તવશેષ ભાર મ ૂકયો. તેઓશ્રીના ભાષણમાાં ગ્રામ્ય રમતો, ભારતીય રમતો
અને તવદેશી રમતોના તવકાસ માટે સૌથી વધુ ભાર મ ૂકયો તથા રમતગમતની પ્રવ ેૃતિઓને
શાળાકીય અભ્યાસક્રમના અંતગખત ભાગરૂપે વધુને વધુ પ્રચભર્ત કરવા અંગેની જરૂહરયાત જણાવી
અને બાળકના સમગ્રર્ક્ષી તવકાસ માટે તશક્ષણ વ્યવસ્થામાાં રમતગમતને પ્રાધાન્ય આપવા સતવશેષ
ભાર મ ૂકયો તથા ભારતના ભાતવ યુવાનો શારીહરક સૌષ્ટ્ઠવ મેળવે અને તાંદુરસ્ત યુવા ભારતની
રચના થાય તે હદશામાાં સરકારની પ્રતતબધ્ધતા ઉચ્ચારી. તદુપરાાંત નેશનર્ સ્પોટખ સ ટેર્ેન્ટ તસસ્ટમ
ઉભી કરવા દેશ પ્રતતબધ્ધ છે તેમ જણાવ્યુ.ાં ભારતના બાળકો અને યુવાનો મનોરાં જનના તવતવધ
આયામો, તાંદુરસ્ત મનોરાં જનના માધ્યમથી શારીહરક સૌષ્ટ્ઠવ પ્રાપ્ત કરે તેવી પ્રતતબધ્ધતા ઉચ્ચારી.
તેઓશ્રીએ નવી હલ્ે થ પોર્ીસી અંતગખત યોગના માધ્યમથી, હલ્ે થ એજયુકેશન અને તાર્ીમ દ્વારા
શારીહરક ક્ષમતાના તવકાસ માટેની પ્રવ ેૃતિન ુાં યોગ્ય નીતતન ુાં ઘડતર કરવાની પ્રતતબધ્ધતા દેશ સમક્ષ
મ ૂકી. મહામહહમના આ ઉચ્ચારણો સાથેના અભભભાષણથી સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે આગામી ભારતના
બાળકોને શારીહરક સ્તરેથી સ્વસ્થ અને તાંદુરસ્ત વાતાવરણ મળશે જેમાાં ભાતવ યુવાધન સવાાં ગીણ
તવકાસ કરી શકશે.
સવખતવહદત બાબત એ છે કે વ્યવસાતયક યોગ્યતા આતથિક તવકાસ તથા ઉત્કેૃષ્ટ્ટ ટેકનોર્ોજીના
માધ્યમથી ભૌતતક રીતે દેશ અને સમાજ સમેૃધ્ધ થઇ શકે છે પરાં ત ુ જો માનવ સાંસાધન તનમાખ લ્ય
રહ ે તો દેશને અનેકગણુાં ન ુકસાન થઇ શકે તેમ છે . શારીહરક ક્ષમતા તવકાસને નકારવાથી વ્યહકત
અને સમાજને અનેકગણુાં ન ુકસાન થાય છે . જેની આ અસર આરોગ્ય, વાભણજય અને ઉત્પાદકતા
પર પણ પડે છે તથા રમતગમત ક્ષેત્રે પણ દેશ પછાત રહ ે છે . શારીહરક ક્ષમતાના તવકાસને
અવગણવાથી થનાર ન ુકસાન માટે અનેક સાંશોધકોએ પણ ગાંભીર તનષ્ટ્કષખ બતાવ્યા છે . જેમાાં
જણાવ્યા અન ુસાર અપ ૂરતા શારીહરક વ્યાયામને કારણે વૈતિક મેૃત્યુદરમાાં ૬ ટકાનો વધારો નોંધાયો
છે . ૨૧ થી ૨૫ ટકા ર્ોકો રોગ પ્રતતકારતા ઓછી હોવાથી મેૃત્યુ તરફ ઢસડાય છે . ૨૭ ટકા ર્ોકો
ડાયાભબટીશથી તપડાય છે અને ૩૦ ટકા ર્ોકો
અન ુસાર ૩૧ ટકા ર્ોકોની

હૃદયરોગથી

તપડાય છે .

જેમાાં હાર્ના

સવે

ઉંમર ૧૫ વષખની જણાઇ છે . અપ ૂરતી શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓને કારણે

૨૦૦૮ના સવેથી ૫૮ ટકા પુરુષો અને ૩૪ ટકા મહહર્ાઓ એટર્ે કે ર્ગભગ ૩.૨ તમભર્યન ર્ોકોના
મેૃત્યુ અપ ૂરતી શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓને કારણે શારીહરક સ્વાસ્્યના તવકાસને અવગણતા થાય છે . વલ્ડખ
હલ્ે થ ઓગેનાઇઝેશનના રીપોટખ અન ુસાર જે તરુણો અને બાળકો તનયતમત વ્યાયામ નથી કરતા
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અથવા અપ ૂરતી શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓ કરે છે તે ર્ોકોમાાં હાઇપરટેશન, ડાયાભબટીશ, બ્રેસ્ટ અને
કોર્ોન કેન્સર, હડપ્રેશનનો ઝડપથી ભોગ બને છે અને પડી જવાની ઘટનાઓથી ઇજાઓની
શકયતાઓ વધી જાય છે . અપ ૂરતી ગતતકુશળતા ન તવકસવાને કારણે વધે છે . તદુપરાાંત અસ્થી
બાંધારણ અને તેની કાયખક્ષમતા નબળી પડે છે . વ્યહકત પોતાના વજનને તનયતમત કરવા તેના
આહાર અને ઉજાન
ખ ી જરૂહરયાત વચ્ચે શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓ ઓછી કરવાથી અસાંત ુર્ન ઉભ ુાં થત ુાં જોવા
મળે છે . પ્રાથતમક શાળા સ્તરેથી જો બાળકને શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓ ઉત્કેૃષ્ટ્ઠ તજજ્ઞોના માધ્યમથી
સ ુઆયોજીત અને વૈજ્ઞાતનક ઢબે કરાવવામાાં આવે તો ભતવષ્ટ્યમાાં સમાજ અને સરકારને આરોગ્ય
અને સામાજજક દૂષણો તથા માનતસક રોગોથી થનાર ર્ચખથી બચાવી શકાય એમ છે . શારીહરક
ક્ષમતા તવકસતાાં વ્યહકતની કાયખક્ષમતા તવકસે છે અને ઉત્પાદકતામાાં વધારો થાય છે . એકથી બે
ટકા જીડીપીમાાં પણ યોગદાન આપી શકે છે .
સરકારશ્રીએ ર્ાગુ કરેર્ RTE એકટમાાં પ્રાથતમક શાળાઓમાાં આરોગ્યતશક્ષણ, શારીહરક
પ્રવ ેૃતિઓ, રમતગમત અને વ્યાયામની અવગણનાને તનવારવા ધરમ ૂળથી ફેરફારો કરી બાળક
જયારે તવકાસની શ્રેષ્ટ્ઠ અવસ્થામાાં હોય ત્યારે યોગ્ય સમયે સ ુઆયોજીત શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓ, આરોગ્ય
તશક્ષણ અને રમત તાર્ીમના માધ્યમથી બાળકના પ્રાથતમક તશક્ષણ દરતમયાન તવકતસત દેશોની
જેમ ભારતની તશક્ષણ વ્યવસ્થામાાં અને તેની પોર્ીસીમાાં ઉમેરો કરી સ્વસ્થ બાળક ભતવષ્ટ્યમાાં
સવખશ્રેષ્ટ્ઠ અને સવાાં ગીણ ગુણસાંપન્ન યુવા બને તે માટે તવતશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો કરવાના રહ.ે સ્પોટખ સ
કલ્ચરના તવકાસથી બાળકોની શારીહરક ક્ષમતા તવકસે છે જેના પહરપાકરૂપે શ્રેષ્ટ્ઠ ર્ેર્ાડીઓ પ્રાપ્ત
કરી શકાશે અને દેશન ુાં નામ ગૌરવપ ૂવખક રીતે પ્રસ્થાતપત કરી શકાશે. એટર્ા માટે રમતગમત ક્ષેત્રે
તવકતસત દેશ શાળા સ્તરે વધુને વધુ ભાગ ર્ેતા થાય તેવા સધન પ્રયત્નો કરી તેના માધ્યમથી
વ્યાયામ સાંસ્કેૃતત ઉભી કરી શ્રેષ્ટ્ઠ શારીહરક ક્ષમતા ધરાવતા બાળકો મેળવે છે સાથે સાથે ભાતવ
યુવાનોના શરીર સૌષ્ટ્ઠવ તથા ર્ેર્હદર્ીના ગુણ તવકસતા રમતના માધ્યમથી મનો શારીહરક
ક્ષમતા તવકસવાથી થનાર ફાયદાઓનો ર્ાભ ર્ઇ સમાજમાાં ક્રાઇમરેટ ઘટી શકે છે , ઉત્પાદકતા
વધારી શકે છે અને આરોગ્ય તથા દવાર્ાનાના ર્ચખમાાં પણ બચત કરી શકે છે .
શારીહરક ક્ષમતા અંગેની પબ્ર્ીક પોર્ીસી વ્યહકતને સવખગણ
ુ સાંપન્ન તો કરે જ છે પરાં ત ુ
સમાજને અને દેશને શ્રેષ્ટ્ઠ નાગહરક પણ આપી શકે છે . આ તમામ બાબતો શ્રેષ્ટ્ઠ રીતે પ્રાપ્ત કરવા
પ્રત્યેક દેશ ગુણવિાયુકત જીવન પ્રદાન કરવા દેશના પ્રત્યેક નાગહરકને શારીહરક રીતે સક્ષમ
કરવા તનયતમત વ્યાયામ માટે દોરવા જોઇએ. રમતગમતના સાંશોધનો, સાંસાધન, મેદાનો તથા
ઉપકરણો બનાવતા ર્ોકોને પ્રોત્સાહહત કરવા જોઇએ. રમતગમત ક્ષેત્રે શ્રેષ્ટ્ઠતા હાાંસર્ કરવા
ટેર્ેન્ટેડ બાળકોને શોધી સાંત ુભર્ત અને શ્રેષ્ટ્ઠ તકતનકનો પ્રયોગ કરી સ ુગ્રતથત વ્યાયામ કાયખક્રમોન ુાં
સાંચાર્ન કરાવી રમતગમતની પાયાગત અને ઉત્કેૃષ્ટ્ઠ તાર્ીમના શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રકારના તવતવધ સ્તરીય
ઉપકરણનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી રમત ક્ષેત્રે શ્રેષ્ટ્ઠ તવકાસ કરી શકાય છે .
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કોઇપણ ઇમારત કે વ્યવસ્થાતાંત્રને મજબ ૂત પાયાની જરૂહરયાત પડતી હોય છે .
રમતગમતના મેદાનમાાં શ્રેષ્ટ્ઠતા સાભબત કરવા બાળકો જયારે સૌથી વધુ તવકાસની શકયતા
ધરાવતા હોય ત્યારે જ શરીર બાંધારણના ઘડતર માટે મજબ ૂત પાયાન ુાં તનમાખ ણ કરવ ુાં જરુરી બને
છે . ત્રણ વષખની ઉંમરથી બાળકોને હળવી શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓ બાળકોના અંગો-ઉપાાંગો, આંતહરક
રચનાઓને સ ુદેૃઢ બનાવે છે . શારીહરક પ્રવ ેૃતિઓની યોગ્ય આયોજનબધ્ધ તાર્ીમ દેશના ભાતવ
યુવાધનની તાંદુરસ્તી શારીહરક ક્ષમતા તવકાસ માટે મજબ ૂત પાયાન ુાં ઘડતર દેશને ર્ડતર્ અને
મજબ ૂત ભાતવ યુવાધન પ્રદાન કરે છે . તેથી શાળાકીય સ્તરે શાળામાાં ભણતા બાળકોને શારીહરક
પ્રવ ેૃતિઓના તવકાસની શ્રેષ્ટ્ઠ તકો શાળા સ્તરેજ યોગ્ય સમયે જ પ ૂરી પાડવા તશક્ષણની નીતતઓમાાં
વણાઇ જવ ુાં જોઇએ.
RTE એકટને કારણે ઉભી થયેર્ તવષમતાઓ તનવારી રમતગમત અને શારીહરક તશક્ષણની
પ્રવ ેૃતિઓને શાળાની તવતવધ અતત મહત્વની પ્રવ ેૃતિઓમાાં જોડી દેવી જોઇએ. શારીહરક કૌશલ્યો,
ગત્યાત્મક ગુણો તથા શારીહરક ક્ષમતાઓ વારસામાાં મળતી નથી કે ર્રીદી શકાતી નથી. તે પ્રત્યેક
વ્યહકતઓએ તનયતમત અને સ ુતનયોજીત વ્યાયામથી પ્રાપ્ત કરવી પડે છે . તેથી બાળકોએ યોગ્ય
સમયે યોગ્ય વાતાવરણ આપવ ુાં અતત આવશ્યક છે . જેમાાં બાળક પોતાની સવખશ્રેષ્ટ્ઠ ર્ાતસયતો સાથે
પોતાને તવકસાવી શકે છે . શારીહરક કુશળતાઓ રોજબરોજના સઘન પ્રયત્નોથી જ તવકસે છે .
વ્યહકતત્વનો સવાાં ગી અને સમત ુર્ીત તવકાસ કરવો એ તશક્ષણનો મુખ્ય ઉદેેૃશ છે . તમામ
તશક્ષણ કાયખક્રમો આ ઉદેેૃશની આપ ૂતતિ માટે આયોજીત કરવામાાં આવે છે . શારીહરક તશક્ષણ એ
તશક્ષણનો એક અંતરાં ગ ભાગ તરીકે વષોથી તવતવધ તશક્ષણતવદોએ ગણાવેર્ છે . કોઇપણ તવધાશાર્ા
ભર્ે ગમે તે મહાન ઉદેેૃશની આપ ૂતતિ માટે શરૂ કરવામાાં આવી હોય પણ જયાાં સ ુધી તવધાશાર્ામાાં
અભ્યાસ કરવા આવનાર તવધાથીઓન ુાં આરોગ્ય, મનો શારીહરક તાંદુરસ્તી, ગતત કુશળતાઓ અને
શરીર સૌષ્ટ્ઠવ અવગણાત ુાં હોય ત્યાાં સ ુધી મહાન ઉદેેૃશ કદી મહાનતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.
બાળક જયારે પ્રવાહી સ્વરૂપમાાં હોય ત્યારથી જ તેના આરોગ્ય, શારીહરક ક્ષમતાઓ અને
સવાખ ગીણ વ્યહકત્વના તવકાસની કાળજી ર્ેવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે . બાળકોની શારીહરક
ક્ષમતાઓના ઘડતરમાાં અને રાષ્ટ્રના ઉત્કેૃષ્ટ્ઠ વાતાવરણના સર્જનમાાં શાળાઓ, મહાશાળાઓ,
તશક્ષકો, અધ્યાપકો, તત્વભચિંતકો, ધમખનેતાઓ, રાજનેતાઓ, સમાજશાસ્ત્રીઓ અને માતાતપતાઓન ુાં
મોટુાં યોગદાન હોય છે . જેમાાં અનેક કડીઓ ત ૂટેર્ી જણાય છે . જેને એક તાાંતણે કરવી આજના
સમયની માાંગ છે . જો આપણે ભાતવ સાંતાનોની શારીહરક સમેૃધ્ધ્ધ જોઇતી હોય તો આજના બાળકોની
પેઢીને મજબ ૂત, સદેૃઢ અને સામ્યખવાન બનાવવી પડશે. તવશેષ સ્વરૂપે ભાતવ માતાઓને અને
ભાતવ તપતાઓને શારીહરક શ્રેષ્ટ્ઠતાઓથી સાંપન્ન કરવા પડશે , તોજ મજબ ૂત યુવાભારતન ુાં તનમાખ ણ
શકય બનશે. આ ત્યારે જ શકય બને જયારે ભાતવ પેઢી માટે શારીહરક ક્ષમતા તવકાસના ઉપયુકત
વાતાવરણન ુાં સર્જન કરવામાાં આવે. પોતાના દેશની ભાતવપેઢીને તમામ ક્ષેત્રે સમેૃધ્ધ કરવા હાર્ના
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સમય અને નાણાાંન ુાં રોકાણ કદી મોંઘુાં નહીં પડે. આપણા સૌની સામાજજક જવાબદારી છે કે પ્રત્યેક
બાળક ૨૪ કર્ાકમાાં ઓછામાાં ઓછી ૩૦ મીનીટ માટે સ ુતનયોજીત સ્વરૂપે ઘડવામાાં આવેર્ી તથા
ે ળ વ્યાયામ પ્રવ ેૃતિ કરે.
તજજ્ઞના માગખદશખન હઠ
શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા બાળકો શાળાકીય તવતવધ પ્રવ ેૃતિઓ દરતમયાન અતનવાયખપણે
ઓછામાાં ઓછી ૩૦ મીનીટ તવતવધ પ્રકારની વ્યાયામ અને રમતગમત પ્રવતેૃ િઓમાાં જોડાય અને
પોતાના શરીરની સમેૃધ્ધ્ધ હાાંસર્ કરે. ભર્ે કોઇપણ વ્યવસાયમાાં બાળક જોડાવા ઇચ્છતો હોય
પરાં ત ુ દેશને વધુને વધુ સેવા આપી શકે તેવો મજબ ૂત અને સામ્યખવાન બનાવવો જરૂરી છે . આ
ત્યારે જ શકય બને જયારે રમત સાંસ્કારન ુાં તસિંચન થાય. વધુને વધુ બાળકો વ્યાયામ પ્રવ ેૃતિઓમાાં
ભાગ ર્ે, વધુને વધુ શાળા અને કોર્ેજ સ્તરે મેદાનો, રમતો માટે આધુતનક સ ુતવધા, સારા ઉપકરણો
તથા તજજ્ઞો દ્રારા ઘડવામાાં આવેર્ સ ુતનયોજીત વ્યાયામ કાયખક્રમો બાળકોની શારીહરક સક્ષમતાના
પાયાને મજબ ૂત બનાવે છે અને મજબ ૂત પાયાના આધારે જ ર્ાાંબો સમય ટકી રહ ે તેવી ઇમારતના
સર્જનમાાં વાર ર્ાગતી નથી તથા તેને ટકાવી રાર્વા તવશેષ પ્રયત્નો કરવા પડતા નથી.
આધુતનક જીવન જીવવાની પ્રણાર્ીઓ, સ ુર્ની મહત્વાકાાંક્ષાઓ, ભૌતતક સ ુતવધાઓની
ભોગવવાની

ઘેર્છા

અને

તનયતમત

વ્યાયામની

અવગણના

બાળકો

અને

યુવાઓને

સ્થુળતા/મેદસ્સ્વતા તરફ ર્ઇ જઇ રહી છે . ટી.વી. મોબાઇર્ના દૂરૂપયોગના દૂરોગામી દુષ્ટ્પહરણામો
શારીહરક ક્ષમતાઓની ઉણપો ધરાવતી યુવા પેઢીએ ભતવષ્ટ્યમાાં ભોગવવાાં પડશે , તનમાખ લ્ય પ્રજાન ુાં
તનમાખ ણ થશે. તનડર, સાહસી, ધૈયખવાન, ર્ેર્દીર્, શારીહરક અને મનો સામાજજક શ્રેષ્ટ્ઠતા ધરાવતા
બાળકો અને યુવાઓન ુાં ઘડતર રાષ્ટ્ર હીત માટે તનશાંકપણે અતનવાયખ છે જે આપણે ભ ૂર્વ ુાં ન જોઇએ.


કુર્પતત, સ્વભણિમ ગુજરાત સ્પોટટખ સ યુતનવસીટી , ગાાંધીનગર, ગુજરાત.
Email: jatin62@gmail.com
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રમિના માધ્યમથી માનવસાંબધ
ાં ોનો પરરષ્કાર
રમત પ્રત્યેક વ્યસ્તતને અન ુભવથી તશક્ષણ આપે છે . રમતમાાં ભાગ ર્ેવો અને તન:સ્પેૃહી
બનીને ભાગ ર્ેવો બાંનેમાાં ઘણુાં અંતર છે . રમતમાાં ભાગ ર્ેવા માટે વ્યસ્તતને ત્રણ બાબતો સૌથી
વધુ પ્રેહરત કરે છે - અન ુકરણ, સામાજજક ર્ોકતપ્રયતા અને સ્વની સાથખકતા. અન ુકરણથી રમતમાાં
જોડાવ ુાં એ સ્વાભાતવક પ્રહક્રયા છે . રમતને કારણે વ્યસ્તતને આસપાસના ર્ોકોની સ્વીકેૃતત પ્રાપ્ત
થાય છે પહરણામે રમત પોતાના રસનો તવષય બનતાાં તથા સામેના પાત્રથી પ્રભાતવત થતાાં સહજ
અન ુકરણની વૈચાહરક પ્રહક્રયામાાં ર્ેર્ાડી જાણે અજાણે જોડાઇ જાય છે , જે રમતની સામાજજક
ર્ોકતપ્રયતા સૌથી વધુ હોય તેવી રમત પ્રત્યે ભાવ જાગવો એ સાહજજક પ્રહક્રયા છે . સૌથી વધુ
સામાજજક સ્વીકેૃતત ધરાવતી રમતો તરફ હકારાત્મક વર્ણો બાળકના તમત્રો અને માતા-તપતામાાં
સૌથી વધુ જોવા મળે છે . ર્ોકમુર્ે સૌથી વધુ ચચાખ તા તવષયોમાાં પોતાન ુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા અને
વધુ જાણકારી મેળવવા જજજ્ઞાસાવશ બાળક વધુ પ્રયત્નો કરે છે . નાનાાં નાનાાં જૂથો શાળા, શેરી
ે ાક તવસ્તારની આસપાસનાાં અન્ય બાળકો અને સામાજજક વાતાવરણથી
અને પોતાના રહણ
પ્રભાતવત થવ ુાં બાળકો માટે સાહજજક છે , તેથી ઘણીવાર બાળકની અભભયોગ્યતા ન હોવા છતાાં તે
પ્રાપ્ત કરવા માટેના પ્રયત્નો કરતા બાળકો જોવા મળે છે .

સામાજજક મોભો મેળવવા મજબ ૂર

બનીને પણ તે પ્રકારની પ્રવ ેૃતિઓમાાં બાળકો જોડાય છે તેથી બાળકને તેની આસપાસન ુાં ઉત્કેૃષ્ટ્ટ
વાતાવરણ આપવ ુાં એ માતાતપતા, સમાજ અને સરકારની ફરજ છે . સર્જનાત્મક, રચનાત્મક અને
ે ી
ભાવાત્મક વાતાવરણ બાળકોને સમાજમાન્ય ગુણોના તવકાસ તરફ ર્ઇ જાય છે . બાળકમાાં રહર્
સ ુષુપ્ત શસ્તતઓને જે તે હદશામાાં વાળવા એક બળ તરીકે કામ કરે છે . અસામાજજક પ્રવ ેૃતિઓ જયાાં
સૌથી વધુ થતી હોય તેવા વાતાવરણમાાં બાળકનો ઉછે ર મોટાભાગે વધુ અન ુકરણશીર્તા ધરાવતાાં
બાળકોને જાણે અજાણે અસામાજજક પ્રવ ેૃતિઓ તરફ જ ફેરવે છે . ઘણીવાર બીજો કોઇ તવકલ્પ ન
મળતાાં મજબ ૂરીમાાં પણ અસામાજજક પ્રવ ેૃતિ કરતા ટોળાની પ્રવ ેૃતિઓમાાં જોડાવ ુાં પડે છે . રમતન ુાં
માધ્યમ આવા સમયમાાં એટર્ા માટે સૌથી વધુ અસરકારક સાભબત થાય છે કે રમતન ુાં વાતાવરણ
એને પોતાની શ્રેષ્ટ્ઠતા સાભબત કરવા એક પ્ર્ેટફોમખ આપે છે અને બાળકને રમતના તનયમોની
મયાખ દામાાં રહી હક્રયાઓ અને પ્રતતહક્રયાઓ કરતાાં શીર્વે છે . રમત સમાજમાન્ય પ્રવ ેૃતિ બનવી અતત
આવશ્યક છે કારણ કે બાળકની તમામ અભભવ્યસ્તતઓ રમતના મેદાનમાાં જ મોકળાશથી વ્યતત
થાય છે . ર્ેર્ાડીઓના સાંબધ
ાં માાં પણ ર્ેર્હદર્ી અને આત્મીયતા પ્રસ્થાતપત થાય છે . હાર અને
જીતને સદર
ુાં રીતે પચાવી શકે તેવા અન ુભવો વારાં વાર મળતા થાય છે . સ્વની સાથખકતા તરફ પણ
પ્રયાણ કરી શકે છે . Self Actualisation રમતનો સૌથી મોટો ગુણ એ સૌએ સ્વીકારવો રહયો. જયારે
ે ાાં તેની તૈયારીઓના ભાગ રૂપે તાર્ીમ ર્ઇ રહયો હોય છે
બાળક રમતના મેદાનમાાં ઉતરતાાં પહર્
ત્યારે રમતનાાં અનેક ગુણો અને કૌશલ્યો જાણે અજાણે અન ુભવથી શીર્ી ર્ેતો હોય છે . જેમ કે કોઇ
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પ્રયત્ન તનષ્ટ્ફળ જાય ત્યારે સ્વત: પોતાની જાત સાથે સાંવાદ કરે છે . “કોઇ વાાંધો નથી, હવે આનાથી
વધુ સારા પ્રયત્નો કરીશ” ‘Next time’, ‘Don’t Worry’, ‘Come on’, ‘Come back’, ‘Fight’, ‘Ok’,
‘All is well’ ‘છે લ્ર્ે સ ુધી ર્ડી ર્ઇશ’ના એટીટયુડ તવકસાવતો થઇ જાય છે . હાર માનવાની જગ્યાએ
રમતની અંતતમ ક્ષણ સ ુધી પણ જીતવાની આશા સાથે અથવા શ્રેષ્ટ્ઠ ર્ડત આપી સામેના હરીફને
હાંફાવવામાાં પણ આનાંદ ર્ે છે . “સરળતાથી જીતવા તો નહીં જ દઉં” આ પ્રકારના તવચારો અને
આચાર કરતો થાય ત્યારે બાળક સ્વની શ્રેષ્ટ્ઠતાને પામે છે , જે રમત સહજતાથી તશર્વાડે છે .
સામેનો પ્રતતસ્પધી પોતાના કરતાાં મજબ ૂત છે . હાર તનતિત છે તેમ જાણવા છતાાં તે સ્પધાખ માાં ભાગ
ર્ેવા ઉતરે છે . રમતની અંતતમ ક્ષણ સ ુધી પ્રતતસ્પધીને ર્ડત આપે છે . આ ગુણ ફકત રમતોના
માધ્યમથી જ તવકસાવી શકાય. હાર મળ્યા પછી પ્રતતસ્પધીની રમતના વર્ાણ કરી પોતાની હારને
સ્વીકારી આગામી હદવસોમાાં તેને હરાવશે અથવા આનાથી વધુ શ્રેષ્ટ્ઠ રમતન ુાં પ્રદશખન કરી વધુ
ર્ડત આપશે તેવો સામા પક્ષે તવિાસ અપાવી કોઇ પણ જાતની કટુતા વગર મેદાનની બહાર
નીકળે છે અને આગામી સ્પધાખ માટે વધુ ર્ડત આપવા હાર્ની સ્સ્થતતન ુાં સ્વત: મ ૂલ્યાાંકન કરી પોતે
કઇ બાબતે નબળો રહયો અને સામે પક્ષે કઇ બાબત તેને હાંફાવી ગઇ તેના તવચારો, મનોમાંથનમાાં
મગ્ન થઇ નવી વ્ય ૂહરચનાઓ, નવી પ્રતતબદ્ધતા, નવા તવિાસને કેળવવા પ્રયત્નો કરવા પ્રેરાય છે .
આ માનતસક સ્સ્થતતન ુાં તનમાખ ણ રમતોના માધ્યમથી જ થઇ શકે. સામાજજક સૌહાદખ , સ ુમેળતા અને
વ્યસ્તત વ્યસ્તત વચ્ચેના સાંબધ
ાં ોને યોગ્ય હદશામાાં તવકસાવી શકાય છે .
રમતોન ુાં જીવનમાાં હોવ ુાં એ માનવને માનવ બનાવવાની પ્રહક્રયા માટે અતત આવશ્યક પાસ ુાં
છે જે આપણે ભ ૂર્વ ુાં ન જોઇએ.
બાળકને વારસા અને વાતાવરણમાાં રમતના માધ્યમથી મળતા શ્રેષ્ટ્ઠ અન ુભવો ન આપવા
કે તેનાથી વાંભચત રાર્વા એ સામાજજક અપરાધ ગણાવો જોઇએ. ‘Right to Play’ પ્રત્યેક બાળકે
રમતોના માધ્યમથી પોતાના વ્યસ્તતત્વનો સવાાં ગીણ તવકાસ એ તેનો જન્મતસદ્ધ અતધકાર હોવો
જોઇએ અને આ પ્રકારના વાતાવરણના સર્જન માટે સમાજ, સરકાર અને સૌ કોઇએ પ્રયત્નો કરવા
ઘટે.
રમતના માધ્યમથી માનવસાંબધ
ાં ોના પહરષ્ટ્કારથી બીજા અનેક ફાયદા છે .
*

ધરતી પરથી ગુનાઓ ઘટે છે .

*

સૌહાદખ પ ૂણખ વાતાવરણન ુાં તનમાખ ણ થાય છે .

*

નકારાત્મક અભભવ્યસ્તતઓને દૂર કરી શકાય છે .

*

હકારાત્મક અભભવ્યસ્તતઓને બળ મળે છે .

*

ર્ેર્હદર્ીની ભાવનાઓ તેના વ્યસ્તતત્વને તનર્ારે છે .

*

અન્યની શ્રેષ્ટ્ઠતાને આદર આપે છે .
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*

પોતાની કમજોરીને દૂર કરવાના માગખ શોધવા પ્રયત્નો કરે છે .

*

તમામ પ્રહક્રયાઓમાાં જાણે અજાણે શારીહરક સમેૃદ્ધદ્ધઓને તવકસાવવાની સાથે સાથે માનતસક
સામ્યખ તવકસાવે છે .

*

સામાજજક ગુણો, ભાવનાત્મક અન ુકૂર્ન અને ગત્યાત્મક કુશળતાઓ રમતના માધ્યમથી
તવકસાવી શકે છે .

*

એક રમતન ુાં મેદાન જીવાંત બને અને બાળકો રમતોના ઉત્કેૃષ્ટ્ટ વાતાવરણના સાતન્નધ્યમાાં
રમતાાં થાય તો સરકાર અને સમાજને જેર્ અને હોસ્સ્પટર્ોના થનાર ર્ચખમાાંથી મુસ્તત
મળશે.

*

તાંદુરસ્ત શરીરમાાં જ તાંદુરસ્ત મન વસે છે . તાંદુરસ્ત શરીર અને મન ધરાવતાાં બાળકો
રાષ્ટ્રની સાંપતિ બને છે . જેમાાં કરેર્ ર્ચખને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમજવો જોઇએ, નાણાાંનો વ્યય
નહીં.

*

વસ ુધૈવ: કુટુાંબતમની સાથખતતા રમતના માધ્યમથી કરવી સરળ છે .

*

રમત તમામ ધમખ અને સાંપ્રદાયના ર્ોકોને એક સાથે જોડે છે .

*

તાંદુરસ્ત ભાતવ સમાજની સાંકલ્પનાની વાત હોય તો રમતને અવગણી શકાય નહીં.

*

રમત સહજ અને સાધ્ત્ત્વક હોય તો તેના પહરણામો શ્રેષ્ટ્ઠ મળી શકે છે .
રમતના માધ્યમથી બાળકોની સામાજજકતા તવકાસવા માટે સ ુદેૃઢ અને તાંદુરસ્ત

વાતાવરણમાાં બાળકોન ુાં રમતમાાં ભાગ ર્ે વાન ુાં અતનવાયખ છે . રમતગમતમાાં ભાગ ર્ેવા માટે
સામાજજક સ્વીકેૃતતની ચચાખ કરીએ તો એવી ઘણી બાબતો ઊડીને આંર્ે વળગે છે . જેની સાથે સાંમત
થઇ પણ શકાય અને ન પણ થઇ શકાય. રમત વ્યસ્તતને વ્યસ્તતથી દૂર કરતી હોય કે દ્વેષ કે
દ્વેષભાવ જગાવતી હોય તો તે રમત માટેની સામાજજક સ્વીકેૃતત યોગ્ય નથી. આજે સમાજમાાં
વ્યાવસાતયક રમતો અને અવ્યાવસાતયક રમતો (પ્રોફેશનર્ સ્પોટટખ સ અને એમેચ્યોર સ્પોટસખ)
અસ્સ્તત્વમાાં છે જેને કારણે રમત તવદ્વાનોમાાં અનેક મતમતાાંતરો છે . રમતને સામાજજક ઉત્થાન સાથે
જોડવી હોય, રાષ્ટ્રીયતાને કેન્દ્રમાાં રાર્ી શ્રેષ્ટ્ઠ નાગહરકના ઘડતર માટે રમતોન ુાં સ્થાન નકકી કરવ ુાં
હોય તો સમાજે પોતાના તત્ત્વભચિંતનમાાં ફેરફાર કરવો રહયો. તત્ત્વભચિંતનને વ્યસ્તતગત રીતે આકાર
ે ાાં રમત કેવી હોવી જોઇએ, તેના હત
ે ુ, ધ્યેય અને તસદ્ધાાંતો કેવા હોવા જોઇએ તેની
આપતાાં પહર્
સ્પષ્ટ્ટ છાપ ઉપસી આવવી જરૂરી છે .

માનવસાંબધ
ાં ોની શુધ્ધતાને ધ્યાનમાાં રાર્વાની હોય તો

રમતગમતમાાં વતખન તવકાર સાાંર્ી ર્ેવાય નહીં. રમત પ્રત્યેક વ્યસ્તતની શ્રેષ્ટ્ઠતાના તવકાસ માટે
જ હોવી જોઇએ. એટર્ે પ્રત્યેક રમતવીર રમતના માધ્યમથી અન્ય સાથે સ્પધાખ કરે અને પ્રતતસ્પધી
સાથે સાંપ ૂણખ માન-સન્માન અન ુભવે તેવ ુાં વાતાવરણ સર્જન કરવાની તાતી જરૂહરયાત છે .
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જયારે કોઇ ર્ેર્ાડીને તવજેતાપદ મળ્યા પછી સામાન્યત: ઊચા સ્થાને સન્માનવા માટે
ઊભો રાર્વામાાં આવે છે અને જયારે તેન ુાં સમાજના શ્રેષ્ટ્ઠી દ્ધારા બહમ
ુ ાન કરવામાાં આવે ત્યારે તેને
આગળની તરફ ઝૂકવ ુાં પડે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે . એટર્ે તવજેતાપદ પ્રાપ્ત કયાખ બાદ
પણ સમાજ સામે નતમસ્તક કરવાની એક સાહજજક પ્રહક્રયા આપણે રમતના માધ્યમથી પ્રસ્ત ેૃત
કરીએ છીએ. પોતાના જીવનના સામાન્ય વ્યવહારમાાં પણ સ્વાભભમાન કે ગવખનો અન ુભવ કરવાની
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે, નહીં કે અભભમાની થઇ અન્ય સાથે તોછડાઇભયુાં વતખન કરે. રમત શ્રેષ્ટ્ઠતા
પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાંઘષખના ભાગ રૂપે છે નહીં કે અન્યને તનમ્નકક્ષાએ પ્રસ્થાતપત કરવાની
ભાવનાથી રમતમાાં ભાગ ર્ેવો જોઇએ.
રમત સાંસ્કાર એટર્ે કે પ્રત્યેક રમતવીર અને રમત સાથે જોડાયેર્ તમામ વ્યસ્તતઓ
મનોશારીહરક તવકાસ, સવૉંગીણ વ્યસ્તતત્વનો તવકાસ, સમાજ અને રાષ્ટ્રીયતાના ગુણો ર્ીર્ે તે
પ્રકારના વાતાવરણન ુાં તનમાખ ણ થાય તો રમત સાંસ્કાર તવકસાવી શકાય. રમત સાહજજક બને અને
દ્ધેષમુકત રહ ે તે ખ ૂબ જ જરૂરી છે . વ્યસ્તતગત દ્ધેષન ુાં બીજારોપણ રમત સાંસ્કારના હાદખ ને નષ્ટ્ટ કરે
છે . રમત સાંસ્કાર જાળવવા હોય તો પ્રત્યેક વ્યસ્તત મહત્ત્વનો છે તથા ધરાતર્ના તમામ જીવ
પોતાના અસ્સ્તત્વ માટે મહત્ત્વના છે તે પ્રકારના રમત વાતાવરણન ુાં તનમાખ ણ થવ ુાં જોઇએ. રમતમાાં
શ્રેષ્ટ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા બળવાન પ્રતતસ્પધી આવશ્યક છે જે કોઇએ ભ ૂર્વ ુાં જોઇએ નહીં. તેથી સ્વની
શ્રેષ્ટ્ઠતા માટે બભર્ષ્ટ્ઠ પ્રતતસ્પધી સરાહનીય હોવો જોઇએ, નીંદનીય નહીં. પ્રત્યેક વ્યસ્તત માનવ છે
અને કુદરતે આપેર્ી શસ્તતઓ પ્રત્યેક માનવીઓ માટે સીતમત છે તે જોતાાં માનવી જાણે -અજાણે
ભ ૂર્ કરે તે સ્વીકાયખ બાબત છે . કોઇ રમતવીર માનવીય ભ ૂર્નો ભોગ બને અને અન્યાયનો ભોગ
બને તેવા સમયે પોતાની સમત ુર્ા ન ર્ોરવતાાં ન્યાય અને અન્યાયપ ૂણખ બાંને સ્સ્થતતમાાં તનદોષ
આનાંદ પ્રાપ્ત કરે. અન્યાયથી ક્રોતધત ન થતાાં પોતાના પ્રયત્નો શ્રેષ્ટ્ઠ હતા તેવો તવિાસ રાર્ી
અન્યાય સામે પણ પોતાન ુાં માનતસક સ્વાસ્્ય જાળવી ઊભી થયેર્ પહરસ્સ્થતતને વધુ તવકટ ન
બનાવતાાં સૌહાદખ પ ૂણખ વાતાવરણમાાં માંદ માંદ હાસ્ય સાથે સમાજ સામે ઊભો રહ ે તે જ સાચો
ૂ માાં કહીએ તો રમત એટર્ે ‘તનદોષખ આનાંદ’ન ુાં
રમતવીર હોઇ શકે એટર્ે કે ટાંક

બીજુ ાં નામ.

ભારતીય સાંસ્કેૃતત આ જ વાત આપણને કહ ે છે , શરીર, મન અને હૃદયને કેળવો, એમને
બળવાન બનાવો, સાંગઠન કરો, સાંઘ સ્થાપો, વાતાવરણને તેજસ્વી બનાવો અને એ સાંગઠનોનો
ઉપયોગ મહાન ધ્યેય માટે જ કરો. બળ પ્રાપ્ત કરીને અંદરની ઉદારતા કેળવો, જાતે ઉદાર
બન્યા તવના સાંસાર પાસેથી ઉદારતાની આશા રાર્વી યોગ્ય નથી. આર્ા તવિને માનવતાની

પીછાણ કરાવવાની છે . માનવ બનાવવાનો આરાં ભ સ્વયાં આપણી જાતથી જ થવો જોઇએ.
ભારતીય સાંસ્કેૃતત ફકત ભૌતતક બાબતોના તવકાસ પર નહીં, પરાં ત ુ શારીહરક, માનતસક અને
આધ્યાજત્મક એમ સવાાં ગી તવકાસ પર તનભખર છે . તેની અસર ભારતીય તત્વજ્ઞાન, કેળવણી,
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શારીહરક કેળવણી વગેરેમાાં માલ ૂમ પડે છે . તશક્ષણ અને શારીહરક તશક્ષણનો સ ુભગ સમન્વય

મન ુષ્ટ્યના સમગ્રર્ક્ષી વ્યસ્તતત્વના તવકાસમાાં અનેરૂ પ્રદાન કરે છે . આ બાબત સમગ્ર તવિ સ ુપેરે
જાણી ચ ૂક્ ુાં છે . શારીહરક તશક્ષણ અંગે ઘણા તજત્વચાંતકોએ પોતાના તવચારો તથા માંતવ્યો
પ્રદતશિત કયાખ છે . જેના ફળસ્વરૂપે એક સક્ષમ તવચારધારાનો તવકાસ થઇ શક્યો, શારીહરક
તશક્ષણક્ષેત્રે આપણા દેશમાાં હજુ વ્યાપક ર્ેડાણ થયુાં નથી. ખ ૂબ જ ઓછી સાંસ્થાઓ આ ક્ષેત્રમાાં
કાયખરત છે . આ ક્ષેત્રની રમતતવજ્ઞાનના તવષયોને સાાંકળી વધુને વધુ સાંસ્થાઓ સ્થપાવી જોઇએ.

ે ાયુાં છે કે, ‘‘સ્વસ્થ તનમાાં જ સ્વસ્થ
વ્યસ્તત માત્ર બૌધ્ધ્ધક તવકાસ કરે એટલુાં પયાખ પ્ત નથી. કહવ

મનનો વાસ છે .’’ , ‘‘જેન ુાં તન સારૂ તેન ુાં મન સારૂ.’’ આવા સ્વાસ્્યના તાંદુરસ્ત તવકાસ માટે

શારીહરક તશક્ષણ જ મહત્વન ુાં છે . વ્યસ્તતત્વનો સવાાં ગી અને સમત ુભર્ત તવકાસ કરવો એ તશક્ષણનો
મુખ્ય ઉદેટશ છે . તશક્ષણનો કાયખક્રમ ઉદેટશની પ્રાધ્પ્ત કરવા માટે આયોજજત કરવામાાં આવે છે .

શારીહરક તશક્ષણ એ તશક્ષણનો એક અંતગખત ભાગ છે . કોઇપણ શાર્ા કે શાળા ભર્ે તે મહાન
આદશખ પર આધાહરત હોય ત્યાાં સ ુધી એ ઉપયોગી ન થઇ શકે પણ જયાાં સ ુધી તેના શારીહરક
તશક્ષણ, વ્યાયામ અથવા રમત-ગમતોની જુદી જુદી વ્યવસ્થા ન હોય. વ્યસ્તતત્વના તવકાસમાાં

વ્યાયામન ુાં મહત્વપ ૂણખ સ્થાન છે . વ્યસ્તતત્વન ુાં પ્રથમ મહત્વપ ૂણખ પહરમાણ શરીર છે . શરીર મન ુષ્ટ્યન ુાં
સાંપ ૂણખ વ્યસ્તતત્વ નહીં પરાં ત ુ વ્યસ્તતત્વન ુાં આવશ્યક અંગ ચોક્કસ છે . એક સારા વ્યસ્તતત્વવાળી
વ્યસ્તતન ુાં શરીર, સ્વસ્થ, સ ુડોળ, સમત ુભર્ત અને આકષખક હોવ ુાં જોઇએ. શારીહરક વ્યસ્તતત્વના
ગુણો રમત-ગમત દ્રારા તવકતસત થાય છે એમાાં કોઇ શાંકા નથી. શરીરના સ્વસ્થ, સમત ુભર્ત
અને સ ુયોગ્ય તવકાસમાાં વ્યાયામ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે . વ્યસ્તતત્વન ુાં બીજુ ાં મહત્વન ુાં પહરમાણ
માનતસક તવકાસ છે . સારા વ્યસ્તતત્વમાાં દ્ઢ માનતસક શસ્તત તેમજ બૌધ્ધ્ધક યોગ્યતા હોવી

આવશ્યક છે . સર્જનાત્મક અને રચનાત્મક ભચિંતન, તકખ શસ્તત, તનણખય ર્ેવો વગેરે મન અને
બુધ્ધ્ધના ગુણો છે . તશક્ષણની સાથે વ્યાયામ પણ વ્યસ્તતત્વના માનતસક તેમજ બૌધ્ધ્ધક તવકાસમાાં

મહત્વપ ૂણખ યોગદાન આપે છે . વ્યાયામ દ્રારા વ્યસ્તતની ત્વહરત તનણખયશસ્તત, આત્મતવિાસ તવકસે
છે તથા વ્યસ્તતના વ્યવહાર વગેરેમાાં મદદરૂપ થાય છે . વ્યસ્તતન ુાં ત્રીજુ ાં મહત્વપ ૂણખ પહરમાણ

સાાંવેભગક સ્સ્થરતા, વ્યસ્તતત્વને ભાવનાત્મક સ્સ્થરતા પ્રદાન કરવામાાં વ્યાયામનો મહત્વનો ફાળો

છે . વ્યાયામની પ્રવ ેૃતિમાાં ભાગ ર્ેતાાં બાળકોને પોતાની સાહજજક વ ેૃતિઓ કરવાની પ ૂરી તકો
મળે છે . શાળાના તશસ્ત તેમજ સમાજ તથા પહરવારના નૈતતક વાતાવરણમાાં બાળકોની ઘણી
વ ેૃતિઓ દબાઇ જાય છે , જે વ્યાયામની પ્રવ ેૃતિ દ્રારા વ્યતત થાય છે . વ્યાયામ અને રમતગમતમાાં ઇડ અને ઇગોના સાંઘષખ દૂર થઇ જાય છે અને વ્યસ્તતને સ્વસ્થ સમાયોજનમાાં સહાયતા
મળે છે . વ્યસ્તતત્વન ુાં ચોથુાં પહરમાણ સામાજજકતા પણ મહત્વન ુાં છે . વ્યસ્તતને સમાજની તવતવધ

પહરસ્સ્થતતઓમાાં પોતાન ુાં સમાયોજન કરી જીવન વ્યતતત કરવાન ુાં હોય છે . આવા સામાજજક
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ગુણોના ઘડતરમાાં વ્યાયામનો મહત્વનો ફાળો છે . વ્યાયામ પ્રવ ેૃતિઓ જૂથમાાં આયોજજત કરવામાાં

આવે છે . આથી દરેક વ્યસ્તત એક-બીજાનાાં સાંપકખ માાં આવે છે . જેનાથી સાંપકખ , સહયોગ,
સહનશીર્તા, આદાન-પ્રદાન, તમત્રતા, સમાનતા, તશસ્ત, પ્રામાભણકતા જેવા સામાજજક ગુણોનો
તવકાસ થાય છે .

ઉપસાંહાર :
તાંદુરસ્ત સમાજ એ કોઇ પણ રાષ્ટ્ર માટે કરોડરજ્જૂ સમાન છે . સમાજના પ્રત્યેક યુવકયુવતીઓ જો યોગ્ય રીતે ઘડાયેર્ા, કેળવાયેર્ા તેમજ સ્વાભભમાન ધરાવતા અને ચાહરત્રશીર્ હોય
તો દેશના ભાવી તવકાસનો મજબ ૂત પાયો ઉભો કરી શકે છે . તાંદુરસ્ત સમાજના આધાર ઉપર જ
ે ો હોય છે અને ટકતો હોય છે . એવો સક્ષમ સમાજ તૈયાર કરવો હોય તો
દેશ સક્ષમ રીતે ઉભો રહત
શારીહરક તશક્ષણ એ તશક્ષણના અંતરાં ગ ભાગ તરીકે હોવ ુાં જોઇએ.
કોઇ પણ રાષ્ટ્રના ઘડતરમાાં વૈજ્ઞાતનકો, ઉધોગપતતઓ, તશક્ષાતવદો અને તત્વભચિંતકો, તબીબી
ઇજનેરો, તશક્ષકો, શારીહરક તશક્ષણના તશક્ષકો, સાહહત્યકારો અને શ્રતમકો વગેરે સહ ુ પોત-પોતાની
આગવી રીતે રાષ્ટ્રો સ્થાપનામાાં સહહયારો પ્રયત્ન કરે છે , પરાં ત ુ આ બધાને રાષ્ટ્રોત્સ ુક કરવાની
જવાબદારી તો તશક્ષકની જ છે પરાં ત ુ રાષ્ટ્રને સાચી હદશા ભચિંધવા માટે તાર્ીમી તશક્ષકોને તૈયાર
કરવાની સચોટ ભ ૂતમકા જે તે ક્ષેત્રની તાર્ીમી સાંસ્થાઓની છે . આથી જ તો તશક્ષકને રાષ્ટ્રનો
ે ામાાં આવે છે અને તશક્ષકો ઘડવાની સાંસ્થાને યજ્ઞશાળા તરીકે ઓળર્વામાાં આવે છે .
ઘડવૈયો કહવ
પ્રવતખમાન તશક્ષકો પાસે પુસ્તકના જ્ઞાન ઉપરાાંત તેમની પાસે અન્ય ક્ષેત્રન ુાં પ્રભાવશાળી જ્ઞાન હોવ ુાં
આવશ્યક માનવામાાં આવે છે . તશક્ષકના ઘડતરમાાં કોઇ ઉણપ ન રહ ે તે માટે ભાતવ તશક્ષકોના
ઘડતર સાથે સાંકળાયેર્ી સાંસ્થા સાંપ ૂણખ રીતે સજ્જ હોવી અતનવાયખ છે . આ પ્રકારની સાંસ્થાઓ
અધતન ટેકનોર્ોજી અને અસરકારક તત્વભચિંતન ધરાવતી હોવી જોઇએ. શૈક્ષભણક પ્રહક્રયાની
સફળતાનો મોટો આધાર તશક્ષકના ચાહરત્ય, તવષયન ુાં બહોળુ જ્ઞાન અને કુશાગ્ર બ ુધ્ધ્ધશસ્તત ઉપર
છે . તશક્ષક તશક્ષણરૂપી મકાનમાાં પાયાના પ્થર તરીકેની ભ ૂતમકા અદા કરે છે .
સાાં પ્રિ સમયમાાં દેિને શનષ્ઠાવાન, રાષ્રપ્રેમી, પ્રામાણણક િથા રાષ્રની પ્રગશિમાાં જ પોિાની
પ્રગશિ જોિો હોય િેવા શિક્ષકની આવશ્યકિા છે િે માટે િારીરરક શિક્ષણ મહાશવધાલયોમાાં
આપવામાાં આવિી પ્રશિક્ષણની િાલીમને વધ ુ સાંગીન િથા આધશુ નક બનાવવી આવશ્યક બને છે ,
જેથી આવા િાલીમબધ્ધ શિક્ષકો િાળા, કોલેજ કક્ષાએ શિક્ષણ સ્િરે પોિાન ાં ુ અનોખાં ુ પ્રદાન આપી

ુ રાિ સ્પોર્ટશ સ
િકે. જેના દ્વારા શવધાથી એક સફળ અને આદિશ નાગરરક બની િકે. સ્વણણિમ ગજ
યશુ નવશસિટી જેવી શવશિષ્ઠ પ્રકારની યશુ નવસીટીઓ આ ક્ષેત્રે ઉત્કષ્ૃ ટ પ્રદાન ભશવષ્યમાાં ચોકકસપણે
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કરી િકે. સમાજે િથા સરકારે કરેલાં ુ મ ૂડીરોકાણ કદી એળે નહી જાય. રાષ્ર પ્રેમી, િારીરરક સમૃદ્ધ
ુ ભાશવ યવ
ુ ાધનને શવકસાવવામાાં મદદરૂપ થિે.
અને સદ્રઢ
બાળકોમાાં રમિ સાંસ્કારના શનદોષ શિક્ષણને સાાં પ્રિ શિક્ષણ વ્યવસ્થા સાથે સાંશમલન,
ુ ય એક માત્ર ઉપાય બચ્યો છે જેને નકારી િકાય િેમ નથી.
સાંચલન, સાંવધશન અને સાયજ્
i

કુ ર્પતત, સ્વભણિમ ગુજરાત સ્પોટટખ સ યુતનવસીટી , ગાાંધીનગર, ગુજરાત.
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