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મનુ ય ખરેખર તો કુદરત  ય ાણી છે. તેન ે કુદરત સાથે ઘિન ઠ સંબંધ છે 
અન ે સાચુ ં િશક્ષણ કુદરતના સાિનધ્યમાં રહીને મળે છે. પણ આ કુદરતી વાતાવરણ 
બાળકોના ઘરમાંથી છીનવાઈ જતંુ હોય એવંુ જણાય છે. આપણે બધા બાળકોને ઓળખી 
શકયા જ નથી. બાળકોન ેઓળખવા માટે મગજની નિહ પણ હૃદયની જરૂર પડે છે. આ 
બધુ જાણે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. બાળકન ેઓળખતા જ નથી તો તેની સમ યાઓન ે
તો કેવી રીતે જાણી શકીએ ? તેના િવકાસની વાત તો ખૂબ જ દૂર રહી, જ્યારે આ કુદરતી 
વાતાવરણ અવરોધરૂપ બને છે ત્યારે શાળા જરૂરી છે. દરેક શાળાઓમાં બાળકોના 
યિક્તગત િવકાસ માટે થમ પગિથયા ંતરીકે રમતના મેદાનની અિનવાયર્તા છે. પરંતુ 
આજના સાં ત સમયમાં શાળાઓ પાસે રમત ગમત માટેનું મેદાન જ ઉપલબ્ધ નથી હોતંુ. 
એ એક મોટી કમનસીબી છે.  

શાળાનો મુખ્ય ઉદ્રેશ બાળકોનો સવાર્ંગી િવકાસ કરવાનો હોય છે. સવાર્ંગી 
િવકાસનો અથર્ થાય છે કે બાળકોનો શારીિરક, માનસક, સામાિજક, સાંવેગક અને નૈતક 
િવકાસ સાધવો.  
                        એક ગીત છે ને કે.... 
                                         પજરે કે પછંી રે.... 
                                            તેરા દદર્ ન જાને કોઈ.....  
                                                તેરા દદર્ ન જાને કોઈ..... 

જમે પજરામાં પૂરાઈ ગયેલા પક્ષીનું દદર્ કોઈ સમજી શકતંુ નથી. તેવી જ રીતે 
આજનુ ંબાળક પણ વગર્ખંડની ચાર દીવાલોરૂપી પજરામાં કેદ થઈ ગયંુ છે. તેના હૃદયનો 
અવાજ કોઈને સંભળાતો નથી. તે મુક્ત થઈ શકતંુ નથી કારણ કે તેના પર એક 
ઇન્ પેક્ટરરૂપી િશક્ષકની નજર હોય છે. બાળકોમાં રહેલી સુષપુ્તશિક્ત તે ખીલવી શકતો 
નથી. જો ગુલાબ યોગ્ય રીતે ખીલેલું હોય તો તે  બધાને ગમે છે. તેજ રીતે બાળક જો યોગ્ય 
રીતે િવકાસ પામે તો તેની સમગ્ર શિક્ત ખીલે છે. આ બધુ રમતના મેદાન િવના શક્ય 
નથી. રમતના મેદાનમાં તે તાજગી અને ફૂત અનુભવે છે. જો બાળકોને છૂટા મૂકી દઈશુ ં
તો જ તેમનામાં છુપાયેલી અપાર શિક્તનો ખ્યાલ આવી શકશે.  

બાળપણનુ ંબીજુ ંનામ જ રમત છે. બંન ેએકબીજા સાથે અ�ભન્ન રીતે સંકળાયલેા 
છે. તેમને છૂટા પડી શકાય નિહ. ક્રીડા aારા બાળકની રૂધંાયેલી ઊમઓ, આવેગો, 



ISSN: 2319‐202X     Shikshan Darshan                  Peer Reviewed Journal 
 

 

    Shikshan Darshan                     44                      July‐Sept‐2019   Year‐8 Issue‐3 
  

લગણીમુક્ત બને છે અન ેતેનું માનસક વા થ્ય ઘડાય છે. તેથી શાળાઓમાં રમત ગમત 
અને ખલેકૂદનું ખુબ જ મહત્વ છે.  
ખેલકૂદનો અથર્ :  

સં કૃતમાં ‘ક્રીડ’ મૂળ ધાતુ છે. ક્રીડ ઉપરથી ‘ક્રીડા’  એટલે ખલે કે રમત શબ્દ 
ઉતરી આ યો છે. અંગે્રજીમાં રમતને ખલે તરીકે ઓળખવામાં આ યો છે. અંગે્રજીમાં રમતન ે

ખેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અંગે્રજીમાં ખલેનો અથર્ થાય છે.                                અથાર્ત ખલે અથવા 

પધાર્ત્મક વૃિત્ત. 
ગુજરાતીમાં રમત શબ્દ સં કૃતના ‘રમ’ શબ્દ પરથી ઉતરી આ યો છે. ‘રમ’ને 

અંતે ‘ત’ ત્યય લગાડીને રમત શબ્દ બન્યો છે.  
આમ, રમતગમતને જીવંત યિક્તઓ માટે મૂળભૂત જરૂિરયાત અન ે િશક્ષણના 

અ�ભન્ન અગં તરીકે વીકારવામાં આ યંુ છે. આજ ેરમતગમતને સંયુક્ત રા ર્ સંઘે ‘માનવ 
અિધકાર’નો દરજ્જો આપ્યો છે.   

બાળકોના જીવનમાં રમતનું થાન ખબૂ જ મહત્વનુ છે. તેથી જ થોમસન જણાવે 
છે કે રમત કેટલીક સહજવૃિત્તજન્ય િક્રયાઓન ેરોકવાની વૃિત્ત છે.  
રોસના મત મુજબ રમત એક આનંદપૂણર્, વયં ફુિરત અન ે રચનાત્મક િક્રયા છે, જમેાં 
મનુ ય પોતાની સંપૂણર્ અ�ભ યિક્ત ાપ્ત કરે છે. “ વ થ શરીરમાં જ વ થ મન વસે 
છે.” એવંુ એિર ટોટલે ક ું હતંુ. તેથી બાળકોના વા થ્ય િશક્ષણમાં રમતનું મહત્વ 
નીચેના સંદભેર્ જરૂરી બની રહે છે.  
(૧) શારીિરક િવકાસ :  
શારીિરક િવકાસ માટે રમત અિનવાયર્ છે. બાળપણમાં બાળક જટેલુ ં રમે છે તેટલા 
માણમાં શરીરનો િવકાસ થાય છે. શારીિરક િવકાસ એટલે િવિવધ અંગોના કદ, વજન 

અને આકારમાં જ ેવૃિa થાય છે તે. શારીિરક િવકાસથી જ યિક્ત પોતાની વ સંક પના 
વધુ સારી રીતે સમજી શકે છે. રમત ગમતથી જ તેના શરીરના િવિવધ અગંો જવેા કે 
aસનતં , પાચનતં  રુિધરા�ભસરણ, નાયુતં , અિ થતં  વગરેેન ે ઉત્તિેજત કરી 
આરોગ્ય તેમજ રોગ તકારક શિક્ત વધારી શકાય છે. બાળકોની વ થ બુિa માટે રૂસો 
જણાવે છે કે, “બાળકો હંમેશા ગતમય રહે છે, તેમનું િ થર રહેવંુ તેમના વભાવથી િવરુa 
છે. અભ્યાસમય તેમજ બેઠા રહેવંુ તેમના વા થ્ય તથા બુિa માટે નુકશાનકારક છે.”  
(૨) માનસક વા થ્ય : 
યિક્તના જીવનની સફળતાનો આધાર માનસક િવકાસન ે આભારી છે. બાળકનો 
માનસક િવકાસ ૩ વષર્ના સમયગાળામાં થતો હોય છે અન ે૬ વષર્માં થાયી થાય છે. 
માનસક શિક્તઓ જવેી કે મૃત, ખ્યાલ, ભાષા, િવચાર, ક પના, િનણર્ય જવેી 
શિક્તઓનો યોગ્ય રીતે િવકાસ થાય તો યિક્ત જીવનમા ં અનુકૂળ અન ે તકૂળ 
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સંજોગોમાં અનકૂુલન સાધી શકે છે. િવિવધ આઉટડોર અન ે ઈનડોર રમતની મદદથી 
િવિવધ માનસક શિક્તઓ િવકસાવી શકાય છે.  
(૩) સામાિજક િવકાસ :  
બાળક સમાજમાં જન્મે છે, સંવધર્ન પામે છે. સમાજ વગર યિક્તના જીવનની ક પના કરી 
શકાય નિહ. સામાિજક િવકાસમાં બાળક પોતાના વતર્નથી બીજાને ભાિવત કરે છે. રમત 
યિક્તના સામાિજક િવકાસનું મહત્વનુ સાધન બની જાય છે. બાળકમાં સમુકમાં કામ 
કરવંુ, જૂથ સંચાલન કરવંુ, સહકાર, બંધુતા, આદર, સહનશીલતા જવેા ગુણોનો િવકાસ 
થાય છે. તે સમાજમાં અનકૂુલન સાધી શકે.  
(૪) સાંવેગક િવકાસ :  
સંવેગો એ યિક્તના જીવન ઘડતરમાં મદદરૂપ થાય છે. વ થ જીવન જીવવા માટે 
બાળકોમાં હકારાત્મક અને નકારાત્મક બંન ે કારના સંવેગો િવકાસવા જોઈએ અને તે માટે 
રમત / ખેલકૂદનું મધ્યમ ખૂબ જ અગત્યનું બની જાય છે. રમત ગમતથી બાળકના 
સંવેગક િવકાસને એક અસરકારક ઓપ આપી શકાય છે. બાળકો નકારાત્મક સંવેગો જવેા 
કે ધૃણા, ક્રોધ,આત્મહીનતાને ત્યજીને હકારાત્મક જવેા કે વા�ભમાન, દયા, વતં તાન ે
વીકારી પોતાના જીવનન ેઆનદંમય બનાવી શકે છે.  

(૫) નૈતક િવકાસ : 
નૈતક િવકાસ એટલે સદાચાર, નીતમત્તા, મૂ યો, હકારાત્મક અ�ભગમ,ચાિર ય, સારાં – 
નરસાની સમજ બાળકોમાં કેળવી તે રમત ગમતના મધ્યમથી બાળક મૂ યિન  અને 
મૂ યને ઓરળખી તેનું પાલન કરતો થાય છે. તેના ઉત્તમ િવકાસની સાથોસાથ તેનામાં 
ખેલિદલીની ભાવના, માિણક્તા, િશ ત વગેરે ગુણો િવકસાવી શકાય છે. આમ નૈતક 
િવકાસને રમત ગમતની વૃિત્ત aારા સંુદર આકાર આપી શકાય .  
સમાપન :  

ઉપરોક્ત બાબતો પરથી પ  થાય છે કે શાળાની વતર્માન િશક્ષણ ણાિલમાં 
શારીિરક વા થ્ય િશક્ષણ અન ે ખેલકૂદ વધારવામાં આવશે તો જ બાળકોનો સવાર્ંગી 
િવકાસ કરી શકાશે. રમત આનદંનો અખૂટ ભંડાર છે. વગર્ના શુ ક સૂકા વાતાવરણથી 
છૂટકારો મેળવવા માટે બાળકોને રમતના મેદાન પર લઈ જવા જ પડશે. આમ રમત 
ગમતને બા  દ્રિ એ ના જોતાં આંતર દ્રિ થી જોઈશુ ંતો જણાશ ે કે તે જીવનનો એક 
ભાગ છે. ‘પહેલું સુખ તે જાતે નયાર્’ એવંુ કહેવાયું છે, જ ેતaન સાચું છે. યિક્તના જીવનમા ં
ખેલકૂદ ચેલેન્જની ભાવના જન્માવે છે. જો દરેક અવ થાએ  આપણે ઉછળતા -કૂદતા 
રમતા રહીએ તો કદાચ વૃa થવાનો વારો જ ના આવે. 
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