
 શારીરરક શશક્ષણનો અર્થ (meaning of physical education) : -  
શારીરરક શશક્ષણ એ શશક્ષણનો જ એક ભાગ છે પરંત ુ શારીરરક શશક્ષણમા ં શશક્ષણનુ ં માધ્યમ શારીરરક 
પ્રવશૃિઓ છે જે મનષુ્યનો સર્ાાંગી શર્કાસ કરે છે. 
શારીરરક શશક્ષણનો અર્થ જુદાજુદા શારીરરક શશક્ષણ શાસ્ત્રીઓએ વ્યાખ્યાઓ દ્વારા આપેલ છે તે આપણે 
જોઇએ. 

“ Physical Education, an integral part of the total Education process, is a field of Endeavour 

which has  as its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens 

through the medium of physical activities, which have been selected with a view to realizing these out 

comes.” 

-Charles A. Bucher 

“શારીરરક શશક્ષણ એ સપંણૂથ શશક્ષણનો એક અંતગથત એક ભાગ છે અને તેનુ ં ધ્યેય શારીરરક 
શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ દ્વારા શારીરરક, માનશસક, સરેં્દનાત્મક અને સામાજજક  શર્કાસ કરર્ાનુ ંછે. 

-ચાર્લ થ્ એ. બચૂર  
“ Physical Education is that field of education which deals with big muscles activities and their related 

responses.”                                - J.B.Nash 

 “શારીરરક શશક્ષણ એ શશક્ષણના સપંણૂથકે્ષત્રનો એક ભાગ છે, જેનો સબંધં સ્નાયઓુ તર્ા એને લગતી 
બીજી રિયાઓની સારે્ છે.“             -જે 
.બી.નેશ  

 “Physical Education is Education through physical activities for the development ““ the total 

personality of the child to its fullness and perfection in body, mind and spirit.” 

-A National Plan for Physical Education and Recreation 

“શારીરરક શશક્ષણ એ શશક્ષણ છે જેમા ંશારીરરક પ્રવશૃિઓ દ્વારા શરીર, મન અને આત્મામા ંપણૂથતા 
અને સચોટતા લાર્ી બાળકના  સપંણૂથ વ્યક્તતત્ર્નો શર્કાસ સાધર્ાનો છે.“     

      -એ નેશનલ પ્લાન ફોર રફઝિકલ એજ્યકેુશન એન્ડ રી્ીએશન  
“Physical Education is a way of education through physical activities which are selected and 

carried on with regard to values in human growth development and behavior.”   
                  - AAHPEAR 

“શારીરરક શશક્ષણ એ માનર્ીના વદૃ્ધિ, શર્કાસ અને ર્તથનના મલૂ્યોને અનલુક્ષીને પસદં કરાયેલી 
તર્ા સચંાલલત ર્યેલી પ્રવશૃિઓ દ્વારા શશક્ષણ આપર્ાની રીત છે.“ 

-આહ્પર 
“Physical Education is that part of education which takes place through activities which 

involve the motor mechanism of the human body and which results in the individual’s formulating 

behavior patterns.” 

-J.R.Sherman  



“શારીરરક શશક્ષણ એ મોટા સ્નાયઓુ અને જ્ઞાનતતંઓુના ગશતમેળ તર્ા તેને પરરણામે મળતા 
અનભુર્ો મારફતે શશક્ષણ આપર્ાની રીત છે અને તેમા ં મળૂભતૂ શશક્ષણ ખાસ કરીને જુદીજુદી 
પરરક્સ્ર્શતમા ંકેમ ર્તથવુ ંતે છે.                    -જે. આર. શેરમન  

“Physical Education is that part of the general education program which is a concerned with 

the growth development and education of children through the medium of big muscles activities, it is 

education of the where child by means of Physical activities, Physical activities are the tools. They are 

so selected and conducted as to influence every aspect of Childs life physically, mentally, emotionally 

and morally.“   

-H.C.Buck 

“શારીરરક શશક્ષણનો હતે ુઆજના બાળકોને આજે અને ભશર્ષ્યમા ંપણ શારીરરક દ્રષ્ટીએ યોગ્ય રહ ે
તેર્ા બનાર્ર્ા  તેમજ તેમના પર આર્ી પડેલ સામાજજક, ધધંાકીય કે નૈશતક બધંનોને સાચા નાગરીક 
તરીકે સતંોષપરૂ્થક ઉપાડે એર્ા શિુ, સાત્ર્ીક અને શનમથળ હૃદયના નાગરરક બનાર્ર્ા તે છે.          
                  -એચ. ્ી. બક    
 “Physical Education is the education of the body through the body.” 

-J.P.Thomas 

“શારીરરક શશક્ષણ શરીર દ્વારા શરીર માટેનુ ંશશક્ષણ છે.“                     -જે.પી.ર્ોમ્ 
“Physical Education is the some of the man’s  physical activities selected as to kind and 

conducted as to outcomes.”                      -J.F.Williams 

“શારીરરક કેળર્ણી એટલે શારીરરક દ્રષ્ટીએ લાભકારક, માનસીક  દ્રષ્ટીએ સતંોષકારક અને પે્રરક, 
સામાજજક દ્રષ્ટીએ સગંીન એર્ી પ્રવશૃિઓ.“            -જે.એફ.શિલીઅમ્્ 

આ વ્યાખ્યાઓ પરર્ી ફલલત ર્ાય છે કે શારીરરક શશક્ષણ એ સમગ્ર શશક્ષણનુ ંઅશત મહત્ર્નુ ંઅંગ 
છે. શારીરરક શશક્ષણનુ ંકાયથકે્ષત્ર શારીરરક પ્રવશૃિઓ દ્વારા શરીર, મન અને આત્મામા ંપણૂથતા અને સચોટતા 
લાર્ી બાળકના  સપંણૂથ વ્યક્તતત્ર્નો શર્કાસ સાધર્ાનો છે. માટે શારીરરક શશક્ષણના મહાનભુાર્ોએ એર્ી 
શારીરરક પ્રવશૃિઓ બાળકોને આપર્ી જોઇએ કે જેર્ી તેમનામા ં શનડરતા, બળ, સહનશીલતા, બદુ્ધિ, 
રોગપ્રશતકારક શક્તતનો શર્કાસ ર્ાય.  



 શારીરરક શશક્ષણનો ઉદે્દશ :- 
ઉદે્દશ એક જ હોઈ શકે પરંત ુતેને પામર્ા માટે પ્રયોજન અનેક હોઈ શકે છે. ઉદે્દશ કોઈ પણ પ્રરિયાનુ ં

આરંભલબિંદુ છે.  શારીરરક શશક્ષણનો મખુ્ય ઉદે્દશ વ્યક્તતનો સર્ાાંગી શર્કાસ કરર્ાનો છે.  આમા ંશારીરરક 
શર્કાસ, માનશસક શર્કાસ, ગશતમેળ શર્કાસ, સારેં્લગક શર્કાસ/સરેં્દાનીક શર્કાસનો સમારે્શ ર્ાય છે. જે 
સલંક્ષપ્તમા ંઆ પ્રમાણે છે. 
 
(૧) શારીરરક શિકા્ :-  

શારીરરક શર્કાસ એ પણૂથ શર્કાસનો  આધારસ્તભં છે. શર્કાસની સમગ્ર પ્રરિયા વ્યક્તતની શારીરરક 
શક્તત પર આધારરત છે. શારીરરક શક્તત એ શરીરના શર્કાસર્ી જ પ્રાપ્ત ર્ઇ શકે છે. તેર્ી જ શરીર 
શર્કાસનુ ંરકિંમતી સાધન છે. શારીરરક શર્કાસર્ી માનર્ જીર્નમા ંઅને શશક્ષણમા ંકેટલાક ફાયદા મેળરે્ છે 
જે નીચે પ્રમાણે છે...  

 કાયથ કરર્ાની ક્ષમતા ર્ધે છે. 
 પ્રવશૃિમા ંરસ ર્ધર્ાર્ી ધ્યાન અને ઉત્સાહ પ્રગટે છે. 
 કાયથ પ્રમાણે ઉિમ પરરણામ પ્રાપ્ત ર્ાય છે. 
 તદુંરસ્તી કેળર્ાય છે. 
 રોગપ્રશતકારક શક્તત ર્ધે છે. 
 શશક્ષણનુ ંધોરણ સધુરે છે. 
 શનષ્ફળતાનુ ંપ્રમાણ ઘટે છે. 



(૨) માનશ્ક શિકા્ :- 
શશક્ષણર્ી ર્તા માનશસક ફાયદા શારીરરક શશક્ષણર્ી જલ્દીર્ી પ્રાપ્ત ર્ાય છે. વ્યક્તતનો માનશસક 

શર્કાસ જ્ઞાન સપંાદન કરર્ામા,ં શશક્ષણ મેળર્ર્ામા ંઅને શશક્ષણનો જીર્નમા ંઉપયોગ કરર્ામા ંમાનશસક 
શર્કાસ મોટો ફાળો ભજરે્ છે. માનશસક શર્કાસર્ી માનર્ જીર્નમા ંઅને શશક્ષણમા ંકેટલાક ફાયદા મેળરે્ 
છે જે નીચે પ્રમાણે છે... 

 જ્ઞાનનો સગં્રહ કરર્ાની ક્ષમતા ર્ધે છે. 
 જરૂર પડે ત્યારે જ્ઞાનનો (કટોકટીની પળે) ઉપયોગ સરળતાર્ી કરી શકાય છે. 
 ઝડપર્ી યોગ્ય શનણથય લઇ શકાય છે. 
 શર્ચારશક્તતનો શર્કાસ ર્ાય છે. 
 યકુ્તત-પ્રયકુ્તતનો ઉપયોગ કરર્ાની ક્ષમતા ર્ધે છે. 
 યોગ્ય-અયોગ્ય, સારા-ખોટા અંગેની સમજ કેળર્ાય છે. 

આમ શારીરરક શશક્ષણર્ી માનશસક શર્કાસની તક મેળર્ી શકાય છે. 
(૩) ગશિમેળ શિકા્:- 

શર્શર્ધ પ્રવશૃિઓ અને જીર્નમા ંગશતમેળની ખબુ જ અગત્યતા રહલેી છે. ગશતમેળ કેળર્ર્ા માટે 
સ્નાયઓુનુ ં ઘડતર ખબુ જ જરૂરી બાબત છે.  સ્નાયઓુની શર્શશષ્ટ શક્તતઓર્ી કાયથમા ં ઝડપ, 
આત્મશર્શ્વાસ અને પરરણામ મેળર્ી શકાય છે. ગશતમેળર્ી નીચેની બાબતોમા ંસહાય મળે છે. 

 શશક્ષણની પ્રગશત ર્ાય છે. 
 શર્કાસની પ્રરિયાને રે્ગ મળે છે. 
 પ્રવશૃિઓમા ંઆત્મશર્શ્વાસ ર્ધે છે. 
 સમય અને શક્તતનો બચાર્ ર્ાય છે. 
 પ્રવશૃિમા ંરસ, ધ્યાન અને ઉત્સાહ ર્ધે છે. 
 કુશળતાર્ી કૌશલ્ય કરર્ાર્ી દશથનીય બને છ. 

સ્નાયઓુ અને જ્ઞાનતતંઓુના સમેુળર્ી કાયથ કરર્ાની પ્રરિયાને ગશતમેળ કહ ેછે. ગશતમેળર્ી  જ્ઞાનતતંઓુ,  
સ્નાયઓુ પાસેર્ી ઝડપર્ી કાયથ લઇ શકે છે. શારીરરક પ્રવશૃિઓમા ંભાગ લેર્ાર્ી ગશતમેળ કેળર્ાય છે. 



(૪) ્ાાંિેઝગક શિકા્ / ્ાંિેદનીક શિકા્  :- 
શારીરરક શર્કાસ, માનશસક શર્કાસ અને ગશતમેળ શર્કાસની જેમ જ  સારેં્લગક શર્કાસ પણ 

માનર્ીય શર્કાસમા ં ખબૂ જ અગત્યનુ ં સ્ર્ાન ધરારે્ છે. માનર્ીમા ં ભય, િોધ, પે્રમ અને ધણૃા જેર્ા 
સરેં્ગો ઉત્પન્ન ર્ાય છે. શારીરરક શશક્ષણર્ી આર્ા સરેં્ગો ઉપર સરળતાર્ી અંકુશ મેળર્ી રસ, ઉત્સાહ 
અને શર્શ્વાસ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. 

 સરેં્ગો શર્કાસમા ંખબૂ જ અગત્યનુ ંસ્ર્ાન ધરારે્ છે. 
 ર્તથનમા ંપરીર્તથન લાર્ી શકાય છે. 
 પ્રવશૃિઓ રે્ગર્તંી બને છે. 
 સામાજજક સબંધંો શર્કાસ પામે છે. 
 જીર્નમા ંઅને શાળામા ંશશસ્ત કેળર્ાય છે. 
 સમસ્યાઓ ઓછી ઉદભરે્ છે. 

સારેં્લગક શર્કાસ એટલે સરેં્ગોનુ ં ઘડતર. સરેં્ગો શરીર અને મનમા ં પરીર્તથન લારે્ છે. સ્પધાથઓમા ં
ભાગ લેર્ાર્ી, શનદશથનમા ંભાગ લેર્ાર્ી, શે્રષ્ઠ સ્પધાથઓ શનહાળર્ાર્ી સ્નેહ અને સહયોગ કેળર્ાય છે.    

શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ નીચે પ્રમાણે મહત્ર્ ધરારે્ છે... 

 શારીરરક વ્યક્તતત્ર્ના ગણુો રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ દ્વારા શર્કાસ પામે છે. 
 શરીરના સ્ર્સ્ર્, સતંલુલત અને સયુોગ્ય શર્કાસમા ંરમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ 

મહત્ર્નો ભાગ ભજરે્ છે. 
 રચનાત્મક લચિંતન, તકથશક્તત, ત્ર્રરત શનણથયશક્તત, શરીર અને મનનો ગશતમેળ રમત-ગમત અને 

શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ દ્વારા શર્કાસ પામે છે. 
 રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓ દ્વારા બાળકની સાહજજક વશૃિઓ સતંોષાય છે જેને 

પરરણામે તેનુ ંમન શર્કારગ્રસ્ત ન ર્તા સ્ર્સ્ર્ શર્કાસ તરફ ર્ધે છે. 
 રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓર્ી બાળકોમા ંમાનશસક તાણ અને સઘંષથ શનર્ારી 

શકાય છે. 
 સમાયોજન ઝડપર્ી સાધી શકે છે. 
 પરસ્પર સપંકથ , સહયોગ, સહનશીલતા, આદાનપ્રદાનની ભાર્ના, શમત્રતા, સમાનતા, શશસ્ત, 

પ્રામાલણકતા, નેતતૃ્ર્ અને અનુયંાયીત્ર્ જેર્ા સામાજજક ગણુો શર્કશસત ર્ાય છે. 
 રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓર્ી બાળકને સામાજજક મોભો, પ્રશતષ્ઠા અને સબંધં 

સરળતાર્ી પ્રાપ્ત ર્ાય છે. 



 બાળકોમા ં ગનુાવશૃિ પર શનયતં્રણ મેળર્ર્ા રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓમા ં
જોતરર્ામા ંઆરે્ તો તેઓને રચનાત્મક માગે ર્ાળી શકાય છે. 

 રાષ્રીય સઘંઠનના ગણુો પ્રર્ચનો કે ઉપદેશર્ી નરહ પરંત ુરમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની 
પ્રવશૃિઓર્ી આસાનીર્ી કેળર્ી શકાય છે. 

 રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓર્ી બાળકમા ં શર્કટ પરરક્સ્ર્શત સામે સઘંષથ 
કરર્ાની ભાર્ના શર્કાસ પામે છે. 

 રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓર્ી બાળકોમા ંસમાધાનની ભાર્ના કેળર્ાય છે. 
 રમત-ગમત અને શારીરરક શશક્ષણની પ્રવશૃિઓર્ી સઘંબિતા, સપં, શનષ્ઠા, સામાજજક કુટંુબની 

ભાર્ના જેર્ા ગણુો અને ર્લણો કેળર્ાય છે. 
 

 

 

 

 



XFZLlZS  IMuITF GM VY"ov 

VY" ov S[/J6LSFZM4 ;FDFlHS SFI"SZM4 G[TFVM4 ZDTGF lGQ6F\TM4 XFZLlZS lX1F6GF lX1FSM4 JU[Z[ ZFQ8=GF 

lJSF; DF8[ XFZLlZS IMuITFG[ 5FIFGL AFAT U6[ K[P T[YL T[GM lJSF; SZJF DF8[ VG]ZMW SZ[ K[P HM ZFQ8= DHA]T 

CMI TM ZFQ8=GL ;,FDTL HF/JJL ;C[,L AG[ K[P T[DH XFZLlZS IMuITF VF\TZZFQ8=LI X]E[rKF l;wW SZJF 

VlGJFI" K[P  

XFZLlZS IMuITF lJX[ ;DFHDF\ :5Q8 V:5Q8 bIF,M 5|Rl,T K[P 5yYZ TM0JF4 ;l/IF JF/JF4 S]:TLGF N\U, 

HLTJF S[ NM0DF\ 5|YD G\AZ VFJ[4 JW] JHG p\RS[ T[G[ JU[Z[P 

TM ;FRF VY"DF\ XFZLlZS IMuITF SMG[ SCLX]\ m HM XFZLlZS IMuITF V[ jIlST4 ;DFH4 TYF ZFQ8=GF lJSF; DF8[ 

HM VUtIGL AFAT CMI TM T[GF lJX[ :5Q8 J{7FlGS bIF, VF56G[ ;F{G[ CMI T[ VFJxIS K[P 

VFD lJXF/ VY"DF\ SM. lGIT SFI" SZJF DF8[ jIlSTGL SFI"XlSTG[ XFZLlZS IMuITF SCL XSFIP T[YL 

XFZLlZS IMuITFG]\ WMZ6 jIlST 5Z TYF lGIT SFI" 5Z VFWFlZT K[P T[YL V[S ;ZB] WMZ6 GSSL SZL XSFI 

GCLP T[YL SIF C[T]\ DF8[ XFZLlZS IMuITF H~ZL K[ T[ ;DHJ]\ B}A H H~ZL AG[ K[P 

XFZLlZI IMuITFV[ :GFI]VMGL XlST SZTF 56 JWFZ[ K[P XFZLlZS IMuITF V[ XZLZGF VJIJMG[ 

:J:YTF H[D S[ CNI VG[ O[O;F4 XZLZGF VJIJM HMX 5}J"S 5|J'lTVM ;FZL ZLT[ SZL XS[ T[ 5}ZTL :GFI]VMGL 

XlST VG[ ;CG XlST VG[ 5;\NULGL XFZLlZS 5|J'lTVMDF\ jIFHAL 5|DF6DF\ SF{X<IM SZL XS[ V[JM VY" 

WZFJ[ K[P XFZLlZS IMuITF V[ jIlSTV[ SZJFGF ZMlH\NF OZlHIFT SFIM" ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P NZ[S jIlST DF8[ 

V[S H ;ZBL XFZLlZS IMuITF CMJL H~ZL GYLP XFZLlZS IMuITF V[ ZMHAZMHGF XFZLlZS SFI" SZJF 5}ZTL 

p5ZF\T ;C[H JWFZ[ 5|DF6DF\ CMJL HM.V[P VF JWFZFGL XFZLlZS IMuITF VFSl:DS ;\HMUMDF\ VGFDT TZLS[ 

SFD VF5L XS[ T[8,F 5|DF6DF\ CMJL HM.V[P  

XFZLlZS IMuITF VSl<5S SFIM" VG[ VFOTM ;FD[ pEF ZC[JF TFSFT4 ;DFHDF\ DFG DZTAM D[/JJF4 

T\N]Z:TL 8SFJJF4 ZDTMDF\ p\rR VF\S 5|:YFl5T SZJF4 DFGl;S T6FJ N}Z SZJF VG[ VFG\N YL lHJG HLJJF 

B}A H p5IMUL AG[ K[P  

jIFbIFov  

s!f  cc ZMlH\NF SFIM" H]:;F5}J"S VG[ R5/TF 5}J"S lAG H~ZL YFS VG]EjIF l;JFI O}Z;NGF ;DIGF ,FEG[ 

DF6JF DF8[GL 5}ZTL XlST ;FY[ T[DH V7FT S8MSl8 G[ 5CM\RL J/JFGL IMuITFcc V[8,[ XFZLlZS IMuITFP v  

V[RP ClZ;G     S,FS"  

sZf cc XFZLlZS IMuITF V[8,[ prRTD XFZLlZS N[BFJ VG[ R[54 9\0L4 UZDL4 YFS TYF AFCI" CFlGSFZS 

V;ZM YL ARJF DF8[GL prRTD 5|lTSFZS XlSTcc v h[SM:,MJ[SLI ZDT lRlSt;F ;lDlT  



s#f cc HIFZ[ 5lZl:YlT VFZMuIG[ VG]S}/ CMI tIFZ[ A/4 h054 SF{X<I VG[ ;CG XlSTGF XFZLlZS U]6M 

DF\YL H[ l:YlT 5ZL6D[ T[G[ XFZLlZS IMuITF SC[ K[cc v D[;G VG[ lDR[, 

XFZLlZS IMuITFGF 38SMov  

!P :GFI]A/ VG[ :GFI] ;CG XlST o :GFI]A/ V[8,[ :GFI] ;D]CMGL ;\S]RG XlST SM. 56 5|SFZGL 

VJZMW ;FY[ :GFI] VYJF :GFI]VMGF ;D]CM 5}Z[5]ZF lS|IFXL, AG[ T[JL :GFI]GL XlSTG[ A/ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 

SM. 56 5|SFZGF XFlZZLS SFI" VYJF ZDTDF\ A/GL H~Z 50[ K[P :GFI]VMDF\ A/ CX[ TM H SFI" NZdIFG 

XZLZGFF ;F\WFVMG[ Z1F6 D/[ K[P T[DH :GFI]VMGF NNM" H[JF S[4 ,RS4 DRS4 JU[Z[ YJFGM EI VMKM ZC[ K[P 

JWFZFDF\ :GFI]A/ V[ XZLZGF p9FJG[ 8SFJL ZFB[ K[P VG[ JWFZ[ XlST VG[ ;CG XlST 5}ZL 5F0[ K[P p5ZF\T 

YFSGM VJZMW SZ[ K[P  

:GFI] ;CG XlST  V[8,[ :GFI] ;D]CMGL ;CG XlST H[ jIlSTG[ ,F\AF ;DI ;]WL SFI" SZJF XlSTDFG ZFB[ 

K[P V[S ;ZBF A/JF/F :GFI] ;D]CMGL ;CGXlST H]NL CM. XS[P  

ZP ZSTJCG v `J;G ;\A\lWS ;CGXlSTo  V[8,[ ZSTJCG VG[ `J;G SFI" p5Z DF\U pt5gG SZ[ T[8,F 

;DI ;]WL VG[ H[DF\ VG[S :GFI] ;D]CM TLJ|TF5}J"S 5|J'T AGTF CMI T[JF ;TT ;\S]RGMG[ ,F\AF ;DI ;WL RF,] 

ZFBL XSJFGL jIlSTGL XlST :GFI]G[ A/T6 VG[ VMlS;HG G D/[TM ;\S]RG RF,] ZFBL XS[ GCLP :GFI] 

SMQFMG[ A/T6 VG[ VMlS;HG ZSTJCG `J;GT\+ DFZOT[ 5CMRF0JFDF\ VFJ[ K[P VFD VF T\+GF lJSF; 5Z 

jIlSTGF SFIM"GM VFWFZ K[P VF IMuITF WZFJGFZ jIlSTDF\ GLR[GL ;\ULGTFVM ZC[,L K[P 

v ,MCLG] 5ZLE|D6 JW] VG[ h05L 

v GF0LJ[U WLDMv1F[5SG[ lJ;FDF DF8[ TYF EZFJF DF8[ ;DI  

v O[O;FDF\ ;5F8L 1F[+O/ lJXF/4 T[YL ,MCLDF\ JW] VMlS;HG E/[ 

v ,MCLDF\ ZSTS6M4 lCDMu,MALG JW] 

v ,MCL VG[ :GFI]GL ;\Z1FS XlST JWFZ[  

NFPTP ,F\AF V\TZGL NM0 VG[ TZ6 5|J'lT DF8[ H~ZL 

#P :GFI]XlST o V[8,[ gI}G¿D ;DIDF\ DC¿D A/ VD,DF\ D}SJFGL XlST4 h05L NM04 JHG O[\S4 p\RL S}N4 

B0M ,F\AM S}NSM JU[Z[DF\ IMuITFGF VF 5F;F\GL H~lZIFT ZC[ K[P 

$P GDGLITF o ;F\WFVMGF C,GR,GGL DIF"NFP VG[S lJW 5|J'lTVMDF\ jIlSTGL VG]S},G XlSTGL 

V;ZSFZSTF T[GF ;DU| XZLZGL VYJF lGl`R\T ;F\WFVMGL GDGLITF 5Z VJ,\A[ K[P prR GDGLITF 

WZFJGFZG[ VMKL XlST VG[ VMKL GDGLITF WZFJGFZ jIlST[G[ JW] XlST BR"JL 50[ K[P NFPTP 

lHdGF:8LS;GL 5|J'lTVMP 



5P h05 o V[8,[ gI]GTD ;DIDF\ SM. V[S 5|SFZGL UlT ;TT SZJFGL jIlSTGL XlSTP ;DIGF SM. lGIT 

V[SD NZdIFG UlTGL ;\bIF V[8,[ h05 :GFI]XlST VG[ h05 VZ;5Z; UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[P NFPTP 8}\SL 

NM0P 

&P R5/TF o V[8,[ l:YlT AN,JFGL jIlSTGL h05L VG[ V;ZSFZS XlSTP R5/TFDF\ lNXF AN,JFGL 

XlSTGM 56 ;DFJ[X YFI K[P NFPTP O}8AM,DF\ N0F ;FY[ NM04 C0"<;4 BMvBM DF\ 0MlH\U JU[Z[P jIlST V[S 

l:YlTDF\YL  ALHL l:YlTDF\ O[ZAN,L DCT¿D h05[  VG[ ;]D[/5}J"S SZL XS[ T[ prR S1FFGL R5/TF WZFJ[ K[P 

*P UlTD[/o lJlJW 5|SFZGL UlTVMG[ VB\0 V[SD TZLS[ V[Sl+S SZJFGL jIlSTGL XlST V[8,[ UlTD[/P  

NFPTP AF:S[8AM,DF\ 0=La,L\U4 S[RL\U VG[ X}8L\U SF{X<IDF\ UlTD[/ H~ZL4 B[,S}NDF\ S}N TYF O[\SGL X{,LVMP 

(P ;DTM,G o V[8,[ :GFI] 7FGT\T] ;]D[/YL lHJ\T EFUG]\ lGIDG SZJFGL jIlSTGL XlSTP C[g0 :8[g0 

;DTM,G XlSTG]\ DF{l,S pNFCZ6 K[P 

)P RMS;F. o V[8,[ SM. ,1I 5|lT V{lrKS UlTVMG]\ lGIDG SZJFGL jIlSTGL XlSTP NFPTPN0F J0[ 

lGXFGTFS4 ;MO8AM,DF\ 5LRL\U JU[Z[P  



2. W.H.O. 

 W.H.O. ની વ્યાખ્યા :- 
શર્શ્વ આરોગ્ય સસં્ર્ા (W.H.O.) ના ૧૯૪૬મા ંતૈયાર ર્યેલા બધંારણમા ંસ્ર્ાસ્્યની વ્યાખ્યા આ 

મજુબ અપાઇ હતી :  

“ સ્ર્ાસ્્ય એ માત્ર રોગ, નબળાઈ કે શક્તતના અભાર્ કે ગેરહાજરીની અર્સ્ર્ા નર્ી પણ એ 

ઉપરાતં તે સમગ્ર અને સપંણૂથ એર્ી શારીરરક, માનશસક અને સામાજજક પયાથપ્તિપ્તમારં્ી સજાતથતી ક્સ્ર્શત છે. 

“                       - World Health Organization 

         સ્ર્ાસ્્ય એ વ્યક્તતનુ ંશનરોગીપણુ ંકે શરીરમા ંપરુતી શારીરરક શક્તત પરુત ુ ંમાયાથરદત નર્ી પરંત ુ ં

સ્ર્ાસ્્યના પરરમાણો જેર્ા કે શારીરરક સક્ષમતા તર્ા માનશસક રીતે ફીટનેસ ધરાર્ર્ી તર્ા સામાજજક 

સબંધંો સારી રીતે શનભાર્ી શકર્ાની શક્તત ધરાર્ર્ી એ છે. આવુ ં સ્ર્ાસ્્ય ધરાર્વુ ં એ વ્યક્તતની 

જજિંદગીનો મનોરર્ હોર્ો જોઈએ. 

 સ્િાસ્્યના શિશિધ પા્ાઓ ( આયામ ) DIMENSION 
સ્ર્ાસ્્યના કે્ષતે્ર કાયથ કરતા ં શનષ્ણાતો તર્ા સસં્ર્ાઓએ સ્ર્ાસ્્ય સારે્ જોડાયેલા ત્રણ અગત્યના 

પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રદ્રત કયુાં છે તે પાસાઓ આ પ્રમાણે છે. 

(૧)  શારીરરક આયામ 

(૨) માનશસક આયામ  

(૩) સામાજજક આયામ 

એ પણ જાતણર્ામા ં આવ્યુ ં છે કે આ ત્રણ આયામો સારે્ બીજાત કેટલાક આયામો પણ વ્યક્તતના 

સ્ર્ાસ્્ય સારે્ જોડાયેલા છે જેર્ા કે ભાર્નાત્મક, આધ્યાજત્મક, વ્યર્સાશયક, શૈક્ષલણક, પયાથર્રણીય, 

ઉપચારાત્મક તર્ા રોકર્ામ જેર્ા આયામો.  



(૧)  શારીરરક આયામ ( Physical Dimension ) 
શારીરરક આયામનો સીધો સબંધં શરીર બહારર્ી અને આંતરરક રીતે સપંણૂથતાર્ી કામ કરર્ા સારે્ છે. 

સારંુ કદ, સારંુ સ્ર્ાસ્્ય, સારંુ રંગરૂપ, આકષથક ઘાટીલુ ંશરીર, સ્નાયબુિ દેહલાલલત્ય અને કાયથમા ંકુશળતા 

એ શરીરના બહારના શારીરરક સ્ર્ાસ્્ય સારે્ સબંધં ધરારે્ છે જયારે શરીરની આંતરરક રિયાઓ જેર્ી કે 

ચયાપચય, રતતપ્રર્ાહ, શ્વાસોશ્વાસ અને મળશનકાસ ર્ગેરે સુદંર રીતે  

કાયથ કરતા ંહોય, નાડીદર, બ્લડપે્રશર, ઉંમર અને જાતશત અનસુાર ર્જન એ ઉપરાતં સારી શારીરરક રિયા 

અને અંગોનુ ંસચુારંુ રીતે કાયથ કરવુ ંએ શારીરરક રીતે સ્ર્સ્ર્ હોર્ાના લક્ષણો છે. 



5|`G o $P 8]\SGM\W v VMl,ld5S VG[ V[XLIG U[d; o 
VMl,ld5S ZDTM .P;P 5}J[" **&DF\ X~ YIF AFN VF ZDTMt;J NZ $ JQF[" lGIlDT U|L; N[XDF\ 

IMHJFDF\ VFJTMP ZDTMDF\ VlGrKGLI TZSLAMGM p5IMU YJF ,FuIM H[D S[ D]SSFAFHLDF\ RFD0FGF 

5ÎFGM4 ;L;F TYF ,MB\0GF 8]S0F AFWJF JU[Z[P VFYL p\RL S1FFGF U|LS GFUlZSM TYF B[,F0LVM T[DF\ EFU 

,[TF V8SL UIFP .GFD TZLS[ 5{;FGM p5IMU YJFG[ SFZ6[ ;ÎM T[DH ,F\RZ]̀ JT[ 5|J[X SIM" CTMP 5lZ6FD[ 

ClZOF.GF prR VFNXM"YL lJD]B YI[,F TYF VWo5TGG[ 5FD[,F VF ;DFZMCG[ .P;P#)$DF\ ZMDG 

XC[GXFC lYIM0Ml;I;[ SFINFYL A\N SIM"P 

VFHYL !*__ JQF" 5C[,F\ XFCL OZDFG £FZF A\N SZJFDF\ VFJ[,F VF[l,ld5S ZDTMt;JG[ 

OZLYL ;HLHG SZJFGM IX O|[g; pDZFJ A[ZG 0L S]AZl8GG[ OF/[ K[P N]lGIFGL 5|HF V[SALHFGF EF.RFZFYL 

V[S9L Y. XS[4 V[SALHFGF ;\;U"DF\ VFJL XS[ VG[ B[,lN,LYL DNF"GULGF B[, B[,L XS[ V[JL V[S 56 

5|J'lT RF,TL G CMJFG[ SFZ6[ VFJF lJRFZMG[ H]NF H]NF ZFQ8=GM 8[SM ;F\50L ZC[ T[ :JFEFlJS K[P 

 VMl,ld5S ZDTMt;JGM VFNX" o  

“ The improtant thing is the Oty Olympics is not win but to take part. The 

important thing in life is not the triumph but to struggle. The essential thing is not 

have conquered but fought well.” 

 B[,DF\ HLTJ]\ DF+4 T[GL SF\. lJ;FT GF4 

;FY"SI EFU ,[JFDF\4 ZDT DwI[ lJX[QF K[Pcc 

 ccB[,lN,LYL ZDTMt;JDF\ EFU ,[JM V[ :5WF"GM VFNX" K[4 GlC S[ OST HLT D[/JJFGMPcc 

 cclHgNFlN,LYL hh}DJ]\ V[ HLJGGM VFNX" K[4 GlC S[ OST lJH[TF AGJFGMPcc 

 cc :5WF"tDS 8SSZ hL,JL V[ VFJxISTF K[4 GlC S[ OST lJHI 5|F%T SZJMPcc 

 ccZDTDF\ HLTJF SZTF\ EFU ,[JM DCtJGM K[P HLJGDF\ lJHIL AGJF SZTF\ hh}DJ]\ JW] p¿D K[Pcc 

VFD VMl,ld5SGF VFNX"DF\ HLT SZTF\ T[DF\ EFU ,. ;J"z[Q9 XlSTYL 5|lT:5WF" ;FD[ hh]DJFG]\ 

SCL  HLJGDF\ D]xS[,LVM ;FD[ ;3/L XlSTYL hh]DJFGM ;\N[X VF56G[ VF5[ K[P 

 VMl,ld5S ZDTMt;JGF\ pÛ[XM o  

s!f H]NF H]NF N[XMG]\ wIFG XFlZZLS lX1F6 TYF B[,:5WF"DF\ NMZJ]\P H[GFYL I]JFGMG]\ XZLZ T\N]Z:T 

ZC[ K[P TYF ;FZF GFUlZSGF U]6M4 RFlZÈ  VG[ jIlSTtJGM  lJSF; YFI K[P 

sZf B[,F0LVMDF\ N[XElST4 D{+LEFJGF 5[NF SZJL T[YL T[ 5MTFGL HLJGDF\ ;FZF GFUlZS AGL XS[P 

s#f V[G HLJGDF\ V[JL AFATM TYF VFNTM 5F0JL H[GL 5|UlTYL T[ T[GF HLJGG[ ;]BL TYF 5|;gG 

sVFG\NLf ZFBL XS[P 

s$f VF\TZZFQ8=LI  D{+L EFJGFGM 5|RFZ SZJMP 

s5f B[,F0LVMDF\ ZDTG[ OST ;DI 5;FZ SZJFG]\ ;FWG DFGJFGL EFJGF 5[NF SZJLP 5Z\T] V[GFYL 

SM. E{lTS ,FEGL VFXF G ZFB[P 



 VMl,ld5S wJH o 

NZ[S N[XG[ S[ ;\:YFG[ 5MTFGF VFNX"GF 5|TLS TZLS[ VFUJM wJH CMI K[P VMl<Fld5S V[;MlXIXG V[ 

56 ZDTUDTGL VF\TZZFQ8=LI ;\:YF K[P VF ;\:YFV[ 5MTFGF DF8[ V[S 5|TLS GSSL SI]\" K[P 

ZDTMt;JG[ ;HLJG SZGFZ zL S]AZ8L G[ !)!$DF\ 5|YDJFZ 5|TLS T{IFZ SI]\" CT] \P VF 

5|TLSDF\ ;O[N E}lDSF V\U|[HL V1FZ W VFSFZ[ V[SALHFGL ;FY[ S0LGL DFOS ;F\S/L UM9JJFDF\ 

VFJ[,F 5F\R JT]"/M £FZF ZH} SZFI[,M K[P VF 5F\R JT]"/GL GLR[ ,[l8G EFQFFDF\ “Citius, 

Alutius, Fortiuis” xFaNM ,B[,F K[P H[GF[ VY" K[4 cc VFlWS J[UYL4 VFlWS é\RF. 5Z4 

VFlWS XlSTGL ;FY[cc VF XaNM VMl,ld5S ZDTM 5FK/GL EFJGF ;RM8 ZH} SZ[ K[P VF 

wJHGL IMHGF 56 VMl,ld5S p£FZS zL A[ZG 0LP S]AZl8G[ VF5[,L K[P T[G[ ;F{YL 

5C[,JC[,M wJH .P;P !)!$DF\ T{IFZ SIF"[ VG[ JFN/L4 5L/M4 SF/M4 ,L,M VG[ ,F, V[D 5F\R 

Z\UGF\ S}\0F/FDF\ V[SALHFDF\ ;\S/FI[,F CMI T[JF AGFJL ;O[N SF50 p5Z D}SIF\P VF NZ[S S}\0F/FG[ 

VG]S|D[ I]ZM54 V[lXIF4 VFlO|SF4 VD[lZSF VG[ VM:8=[l,IF V[D V[S[S B\0G]\ 5|TLS U6JFDF\ VFjI]\P 

 VMl,ld5S VFTXo 

H}GF VMl,ld5S ZDTMt;J VG[ VFW]lGS pt;JGL EFJGFGL :DlT;DFG VFTXG]\ DCtJ VFH ;]WL 

HF/JL ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P !)#&DF\ Al,"G D]SFD[ IMHJFDF\ VFJ[,F !! VMl,ld5S pt;J 

;DI[ ;F{ 5|YD VMl,ld5S pt;JDF\ VFTXGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP VMl,ld5S 5|J'lTGF 

pNŸUD:YFG[ V[Y[g;YL Al,"G ;]WLG]\ V\TZ NMZJLZMGL B[5 sZL,[f DFZOT[ 5}ZL SZL4 

B[,F0LVM 5|[1FSM4 VlWSFZLVMGL EjI D[NGL ;D1F pt;JGF pNŸ3F8G ;DI[ Al,"GGF VMl,ld5S 

:8[l0IDDF\ EjI ;tSFZ5}J"S ,FJJFDF\ VFjIM CTMP VF VFTXG[ pNŸ3F8G 5|; \U[ EjI ZLT[ 

;tSFZJFDF\ VFJ[ K[P VF pt;JGF !* lNJ; ;]WL H,TM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VMl,ld5S 

VFTXGL HIMlT ;}I"GF lSZ6MGL UZDLYL 5|U8FJJFDF\ VFJTL VG[ T[ ZLT[ CF, 56 

5|U8FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|YD 5|ItGG[ pt;FC5}J"S ,MSMGM VFJSFZ D/TF\ VF lJlW SFIDL AG[ 

K[P 

 



:- એશશયન રમિો :-  

  ઓલલક્પપક રમતોત્સર્ની જેમ જ એશીયામા ં એશશયન ગેઈપસ, એશશયાડ તરીકે પ્રખ્યાત 

રમતોત્સર્ દર ચાર ર્ષે યોજર્ામા ંઆરે્ છે. આ એશશયન ગેપસ શરૂ કરર્ાનુ ંશે્રય ભારતીય પ્રોફેસર જી. 

ડી. સોંઘીને ફાળે જાતય છે. શર્શ્વની અડધા કરતા ં પણ ર્ધ ુર્સ્તી એશશયા ખડંમા ં ર્સતી હોર્ાર્ી આ 

રમતોત્સર્નુ ંમહત્ર્ ખબૂ જ ર્ધી જાતય છે. એશશયન ગેઈપસ યોજર્ાનો  પ્રર્મ શનણથય ઈ.સ. ૧૯૪૮ મા ં૮ 

મી ઓગસ્ટે લડંનમા ં યોજાતયેલ ઓલલક્પપક રમતોત્સર્ દરપયાન માઉરટ રોયલ હોટેલમા ં ર્યેલ. તેમા ં

એવુ ંનક્કી કરર્ામા ંઆવ્યુ ંકે, એશશયા કક્ષાએ રમત-ગમત મડંળની સ્ર્ાપના કરર્ી અને દર ચાર ર્ષે 

એશશયાઈ રમતોત્સર્ યોજર્ો. આ પ્રસ્તાર્ને હાજર રહલેા કોરીયા, ચીન, શ્રીલકંા, પયાનમાર, જાતપાન 

અને રફલલપાઈરસના પ્રશતશનશધઓએ ઉત્સાહર્ી ર્ધાર્ી લીધો હતો અને પ્રર્મ રમતોત્સર્ ભારતમા ંઈ.સ. 

૧૯૫૦મા ંયોજર્ો એવુ ંનક્કી કરર્ામા ંઆવ્યુ.ં હત ુ.ં ત્યાર બાદ ૪ ર્ી માચથ ૧૯૫૧ મા ં રદલ્હીના નેશનલ 

સ્ટેડીયમમા ંપ્રર્મ એશશયન રમતોત્સર્ યોજર્ામા ંઆવ્યો હતો. આ  રમતોત્સર્મા ં ૧૧ રાષ્રોએ ભાગ 

લીધો હતો. તેમા ં કુલ ૪૯૮ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો  હતો. તેનુ ં ઉદઘાટન તે સમયના ભારતના 

રાષ્રપશત ડૉ. રાજેરદ્ર પ્રસાદ દ્વારા કરર્ામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં ભારતીય ખેલાડીઓના દળની આગેર્ાની કપ્તાન 

બલદેર્ શસિંહ ેલીધી હતી અને સૌ ખેલાડીઓ ર્તી શપર્ લીધા હતા. 

           પ્રર્મ એશશયન રમતોત્સર્મા ંજાતપાન પ્રર્મ અને ભારત રદ્રશતય સ્ર્ાને રહ્ુ ંહત ુ.ં ભારતના 

લેર્ી શપરટોએ ૧૦૦ મી. અને ૨૦૦ મી. દોડમા ં સરુ્ણથ ચદં્રકો પ્રાપ્ત કયાથ હતા. ભારતે ફૂટબોલ અને 

ર્ોટરપોલોમા ં પણ સરુ્ણથ ચદં્રકો પ્રાપ્ત કયાથ હતા. આ રમતોત્સર્ની સમાપન શર્શધ પશતયાળાના 

મહારાજાતએ કરી હતી. રમતોત્સર્ની સફળતા માટે તે સમયના ર્ડાપ્રધાન પરંડત  

જર્ાહરલાલ નહરુેએ સુદંર સહકાર આપી પોતાનો રમતપે્રમ દુશનયા સમક્ષ રજૂ કયો હતો.  

        



નર્મા એશશયન રમતોત્સર્નુ ં ઈ.સ. ૧૯૮૨ મા ં ૧૯ નરે્પબરર્ી ૪ રડસેપબર સધુી રદલ્હી ખાતે 

આયોજન કરર્ામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં ૨૨ રમતોમા ં૨૩ દેશોના ૩૪૧૧ ખેલાડીઓએ આ રમતોત્સર્મા ંભાગ લીધો 

હતો. તેનુ ંઉદઘાટન તે સમયના ભારતના રાષ્રપશત ડૉ. જ્ઞાની ઝેલ શસિંહ દ્વારા કરર્ામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં આ 

રમતોત્સર્મા ંભારતે ૧૩ સરુ્ણથ, ૧૯ રજત અને ૨૫ કાસં્ય ચદં્રકો સારે્ પાચંમુ ં સ્ર્ાન પ્રાપ્ત કયુાં હત ુ.ં 

ભારતે ગોલ્ફ અને ઘોડેસર્ારીમા ં સરુ્ણથ ચદં્રકો, સત્યપાલે કુસ્તીમા ં અને કૌર શસિંહ ે બોક્તસિંગમા ં અને 

મરહલાઓએ હોકીમા ંસરુ્ણથ ચદં્રકો મેળવ્યા હતા. પ્રર્મ ર્ાર ચીને જાતપાનનુ ંપ્રભતુ્ર્ હટાર્ી પ્રર્મ સ્ર્ાન 

પ્રાપ્ત કયુાં હત ુ.ં 

         ઈ.સ. ૧૯૮૬મા ં દલક્ષણ કોરરયાના પાટનગર શસયોલ ખાતે યોજાતયેલ ૧૦ મા એશશયન 

રમતોત્સર્મા ંભારતની પી.ટી.ઉષાએ ચાર સરુ્ણથ અને એક રજત ચદં્રકો સારે્ સર્થશે્રષ્ઠ દેખાર્ કયો હતો 

અને ત્રણ નર્ા એશશયન આંક પણ પ્રસ્ર્ાશપત કયાથ  હતા.  

         ૧૩મા એશશયન રમતોત્સર્મા ંસૌર્ી ર્ધ ુ૩૬ રમતોનો સમારે્શ કરર્ામા ંઆવ્યો હતો.૪૧ દેશો, 

૬૫૫૪ ખેલાડીઓ અને ૨૦૦૦ જેટલા અશધકારીઓએ ભાગ લઇ શર્િમ બનાવ્યો હતો.  

         એશશયન રમતોત્સર્નુ ંસચંાલન ઓલલક્પપક્ કાઉરસીલ ઓફ એશશયા કરે છે.  
 


