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થ�.ંુ નીચે જણાવેલા શ્લોક અને તેનો મમર્ અનેક
ુ મને
અથ�માં સમ� શકાય તેવો છે . મારા અ�ધ
સમજવાનો નાનકડો પ્રયાસ કયાર્ અને શ્રી�ૃષ્ણના
�વન-કવન અને ગીતાસારથી અનેક બાબતો સામે
ુ રવા
આવી, � આજની સાંપ્રત પ�ર�સ્થિતમાં અ�સ
યોગ્ય લાગી. ભારતીય સંસ્�ૃિતની વૈ�દક ધરોહર પર
ચોકકસપણે

શ્રી�ૃષ્ણ �ક્રડા� ૃત

મનન

થ� ંુ જોઇએ,

રમતવીર તર�ક� માર� �ૃ�ષ્ટએ ઉભર� આવ્યા.

સ�કડો વષ� � ૂવ� ભગવાન નારાયણે પોતે
ઉપદ� શેલી,

વેદવ્યાસ�એ

અને

સંશોધનો થવા જોઇએ તેમ લાગ્�.ંુ શ્રી�ૃષ્ણ એક શ્રેષ્ઠ

પ્રસ્તાવના :
અ�ૂ ર્નને

�ચ�તન

પ્રાચીન

મહાભારત

મધ્યે

મહા�િુ ન
�થ
ૂં ેલી

શ્રી
અદ્વૈત

જ્ઞાના� ૃતને વષાર્વનાર� ભગવતી ભગવ�્ ગીતામાં
મમ�ને વ્યાયામ અને રમતગમતના પ�રપે�યમાં
સમજતા મને ૩૦ વષર્ લાગ્યા. પહ�લીવાર ગીતા� ંુ
વાંચન ક�� ુ ત્યાર� વાતાર્ સ્વ�પે ક�.� ુ �ટલી વાર
વાંચી, અ�રુ � વાંચી એમ લાગ્�.ંુ �ટલીવાર નજર
પડ� અનોખો ભાવ ઉત્પ� થયો. �ૃષ્ણના �વન
ૃ પરથી થોડ�ઘણી શીખ મળ�
પરથી અને જ્ઞાના�ત
તે �ગેના મારા િવચારો ર�ૂ કરવાનો �ચ્ુ છ પ્રયત્ન
ક� �ં. એક રમતવીર રમત સંસ્�ૃિત �ળવવા �ંુ કર�
શક� તેની શીખ ગીતાના જ્ઞાનથી મળ� છે , તે વંચાણે
ુ કરવાનો નાનકડો પ્રયત્ન કરવા� ંુ મન થાય
પ્રસ્�ત
છે .

ગીતાનો ઉપદ� શ રમતગમત ક્ષેત્રે ખેલાડ�ના
લાભ માટ� તથા તેઓના મનોવૈજ્ઞાિનક િવકાસ માટ�
ક�વી ર�તે સમ� શકાય તેના પ્રયત્ન કરવા� ંુ મન

બાલ્યકાળમાં રમતો� ંુ તેમના �વનમાં અનેક ઘ�ંુ
સ્થાન હ�.ંુ પોતાના સાથી િમત્રો, સખાઓ અને
ગૌધન સાથે અનેક �ક્રડાઓ કરતા જોવા મળ્યા.
તેમની બાળપણની �ક્રડાઓમાં માખણચોર� માટ�
સખાઓના ખભા પર ચડ� િપરામીડ બનાવવા
�બલી-પીપળ�ની

રમતો,

ગે ડ�દડાની

રમતો,

તરણના કૌશલ્યો તથા નાગદમન, રાક્ષસ સંહાર
વગે ર� પ્રસંગો શ્રી�ૃષ્ણની મનો શાર��રક ક્ષમતાઓ
અને �દવ્ય શ�ક્તઓનો અહ�સાસ કરાવે છે . શ્રી�ૃષ્ણ
ુ ની કળાઓમાં
વ�્ �ષ્ુ ટ� (બોકસ�ગ) અને મલ્લ�દ્ધ
પણ પ્રિવણ જોવા મળ્યા છે . પ્ર� રક્ષણ માટ� તથા
ુ ર્� ૂણર્ િનણર્યો લઇ સમાન તક
ન્યાય માટ� સતત ચા�ય
આપ્યા બાદ િનણર્ય લેતા જોવા મળ્યા. ઘણી વાર
એક શ્રેષ્ઠ રાહબર તર�ક� પણ અ�ુ ર્ન સાથે સંવાદો
કરતા જોવા મળ્યા છે .

ઓ�્ પાથાર્ ય પ્રિતબોિધતાં ભગવતા નારાયણેન સ્વયં
ુ ાણ�િુ નના મધ્યે મહાભારત�્ I
વ્યાસેન ગ્રિથતાં �ર
અદ્વૈતા� ૃત વિષ�ણ� ભગવતીમષ્ટાદશાધ્યાિયનીમમ્બ
ુ દ
ત્વામ�સ
ં ધાિમ ભગવ�્ ગીતે ભવદ્વેિષણી�્ II ૧ II
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સવ�પિનષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલનન્દન: I

ભગવાન નારાયણે પોતે અ�ુ ર્નને ઉપદ� શેલી,
પ્રાચીન મહા�ુિન શ્રી વેદવ્યાસ�એ મહાભારત મધ્યે
�થ
ં ૂ ેલી

અદ્વૈત

જ્ઞાના� ૃતને

વષાર્ વનાર�,

અઢાર

અધ્યાયવાળ� અને અસાર સંસાર ઉપરથી મોહમમતા ટાળનાર� એવી હ� ભગવતી ભગવદ્ગીતે ! હ�

ુ ીભ�કતા �ુગ્ધં ગીતા� ૃતં મહ�્ II ૪ II
પાથ�વત્સ: �ધ

સવર્ ઉપિનષદો�પી ગાયો છે , તેના દોહનાર
ગોપાલનંદન શ્રી�ૃષ્ણ છે , અ�ુ ર્ન�પી વાછડો છે ,
ૃ �પી મહાન �ૂ ધ છે અને �ુ�દ્ધશાળ� મ�ુષ્ય
ગીતા�ત

માતા ! �ુ ં તમા�ું ધ્યાન ધ�ું �ં.

તેનો ભોક્તા (પીનારો) છે .

ુ � �લ્લારિવન્દાયતપત્રનેત્ર I
નમોડસ્� ુ તે વ્યાસ િવશાલ�દ

રમતવીર થો�ુંક પણ ગ્રહણ કર� તો રમતગમત ક્ષેત્રે

યેન ત્વયા ભારતતૈલ� ૂણર્: પ્રજવા�લતો જ્ઞાનમય:

પણ શ્રેષ્ઠતાને પામે છે . રમતગમત ક્ષેત્રે હાલ અનેક

પ્રદ�પ: II ૨ II

�ૂ ષણો ઘર કર� ગયા છે અને આ �ગે સમાજ હાલ

ૃ �પી મહાન ગ્રંથમાંથી રાહબર અને
ગીતા�ત

હ� િવશાળ �ુ�દ્ધવાળા ! હ� ખીલેલાં કમળ �વાં
િવશાળ નેત્રવાળા ભગવાન વ્યાસ !

આપને

નમસ્કાર હો, � આપે મહાભારત�પી તેલ � ૂર� લો આ
ગીતાજ્ઞાન�પી દ�વો પ્રગટાવ્યો છે .
પ્રપ� પા�ર�તાય તોત્રવેત્રૈકપાણયે I
ૃ �ુહ� નમ: II ૩ II
જ્ઞાન�દ્રુ ાય �ૃષ્ણાય ગીતા�ત
શરણ થનાર ભક્તોને કલ્પ� ૃક્ષ �વા, એક
હાથમાં ચા�ુક તથા છડ� ધરનાર, જ્ઞાન�ુદ્રા�ુક્ત ને
ગીતા�પી અ� ૃત�ું દોહન કરનાર શ્રી�ૃષ્ણને નમસ્કાર
હો.
ુ સમયે ઉદ્વીજ્ઞ
શ્રી�ષ્ૃ ણ રાહબર બનીને �દ્ધ
યોદ્ધાને ઉદ� ૃશીને કર� લા કથનો રમતગમત ક્ષેત્રે પણ
એટલા જ અ��ુ ળ
ૂ જણાયા. પોતાના રમતવીરની
મનોશાર��રક શ્રેષ્ઠતાને બહાર લાવવા સ્પધાર્ પહ�લાં,
સ્પધાર્ દરિમયાન અને સ્પધાર્ બાદ ઘણી બધી
ુ
મનોવૈજ્ઞાિનક તૈયાર�ઓ થતી હોય છે , � પ્રમાણે �દ્ધ
સમયે પોતાની �તને કમજોર બનાવવાની � ૃિ�,

�ચ�િતત છે . ચાર� તરફ લાલચ, લાલસા, � ૃણા,
િતરસ્કાર, ક્રોધ, ભય, લોભ, મોહ અને ભ્રષ્ટાચાર અને
વ્ય�ભચાર� ંુ વાતાવરણ જોવા મળે છે તેમાંથી પણ
��ુ ક્તનો માગર્ મળે તેમ જણાય છે .
ુ � વ�ત
ુ ં દ� વં કં સચા� ૂર મદર્ ન� ્ I
વ�દ
દ� વક�પરમાનન્દ �ષ્ૃ ણં વન્દ� જગ��� ્ II ૫ II
શ્રીવ�ુદ�વના �ુત્ર, �દવ્ય ક્ર�ડાવાળા કંસ અને
ચા� ૂર દ� ત્યોનો નાશ કરનારા ને દ� વક�ના પરમ
આનંદસ્વ�પ જગદ�ુ� શ્રી�ૃષ્ણને �ુ ં વંદન ક�ું �ં.
મનના િવકારો �ૂ ર કરવા આ પ્રકારના ગ્રંથને
રમતવીરના �વન વ્યવહારમાં ઉતારવાનો નાનકડો
પ્રયાસ પણ કરવામાં આવે અને તેમાં સફળતા મળે
તો રમતના માધ્યમથી મહામાનવના ઘડતરની
કલ્પના પણ સાકાર કર� શકાય. આવા અ�ુ ર્નના
ુ જનો વચ્ચે વાત � ૂકવાનો
રાહબરને વંદન કર� પ્ર�દ્ધ
સૌએ પ્રયત્ન કરવો જોઇએ.

રણક્ષેત્ર છોડ� દ� વાની � ૃિ� ધરાવનાર અ�ુ ર્નને

ભીષ્મદ્રોણતટા જયદ્થજલા ગાંધારનીલોપલા

ઉપદ� શ આપવામાં આવ્યો તેવો ઉપદ� શ જો રાહબર

શલ્યગ્રાહવતી �ૃપેણ વહની કણ�ન વેલા�ુ લા I

તરફથી રમતવીરને મળે તો રમતવીર ધન્ય થાય

અ�ત્થામિવકણર્ઘોરમકરા �ુય�ધનાવિત�ની

છે તે� ંુ સ્પષ્ટ માન� ંુ છે .

સો�ીણાર્ ખ� ુ પાણ્ડવૈ રણનદ� ક� વતર્ક: ક�શવ: II ૬ II
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�કનારાઓવાળ�,

�મની �ૃપા �ગ
ં ૂ ાને વાચાળ કર� છે ને

જયદ્રથ�પી જળવાળ�, શ�ુિન�પી કાળા પથ્થરવાળ�,

પાંગળાને પવર્ત ઓળંગાવે છે , તે પરમાનંદસ્વ�પ

ભીષ્મ
શલ્ય�પી

ને

�ંડવાળ�,

દ્રોણ�પી

�ૃપાચાયર્�પી

પ્રવાહવાળ�,

માધવને �ુ ં વંદન ક� �ં.
એક રાહબર પાસે રમતવીરમાં પ્રાણ �ં ક�,

કણર્�પી મો�ંવાળ�, અ�ત્થામા અને િવકણર્�પી
ભયાનક

મગરમચ્છવાળ�

અને

�ુય�ધન�પી

તેની

�દરની

શ�ક્તઓને

બહાર

તેને

લાવી,

ભમર�વાળ� તે �ુદ્ધ�પી નદ�ને પાંડવો તર� ગયા,

િવકસાવી, શ્રેષ્ઠ માનવ બનાવવાની ક્ષમતા છે .

તે� ુ ં કારણ શ્રી�ૃષ્ણ �ુકાની હતા.

ગીતાજ્ઞાન પરથી એમ ચો�સ કહ� શકાય ક� રાહબર

હોય,

�નો �કુ ાની શ્રેષ્ઠ હોય, રાહબર િનિતવાન

�ૃષ્ણ �વો હોય અને રમતવીર અ�ુ ર્ન �વો હોય તો

� ૂલ્યો� ંુ

અશ�ને પણ શ� બનાવી શકાય છે .

િશક્ષણ

રમતગમતની

તાલીમ

દરિમયાન આપે તેવો રાહબર હોય તો રમતવીર
શ્રેષ્ઠતા તરફ ચો�સપણે પ્રયાણ કર� છે .
પારાશયર્વચ: સરોજમમલં ગીતાથર્ગધ
ં ોત્કટં

યં બ્રહમા વ�ણેન્દ્રમ�ત: સ્�ન્ુ વ�ન્ત �દવ્યૈ: સ્તવૈવ�દ�:
સાંગપદક્રમોપિનષદ� ગાર્ ય�ન્ત યં સામગા:

I

ધ્યાનાવ�સ્થતતદ્ગતેન મનસા પશ્ય�ન્ત યં યો�ગનો
યસ્યાન્તં ન િવ�ુ:�રુ ા�રુ ગણા દ� વાય તસ્મૈ નમ: II ૯ II

નાનાખ્યાનકક�સરં હ�રકથાસંબોધનાબોિધત�્ I
લ�ક� સજ્જનષટ્પદ� રહરહ: પેપીયમાનં �દ્રુ ા
ૃ ા�્ ભારતપંકજ ં ક�લમલપ્રધ્વંિસ ન: શ્રેયસે II ૭ II
�ય

ગીતાના અથર્�પ ઉત્કટ �ુગધ
ં વા�ં, અનેક
આખ્યાનો�પી ક�સરવા�ં, હ�રકથાના ઉપદ� શક વડ�
પ્ર�લ્લ થયે�,ું લોકમાં સજ્જન�પી ભમરાઓ વડ�

બ્રહ્મા, વ�ુણ, ઇન્દ્ર, �ુદ્ર ને વા�ુ વગેર� દ� વો �દવ્ય
સ્તોત્રો વડ� �મની સ્�ુિત કર� છે , સામવેદ�ુ ં ગાન

િનરં તર આનંદથી િપવા�ુ,ં ક�ળકાળનાં પાપનો નાશ

કરનારા �ુિનઓ �ગ, પદ, ક્રમ અને ઉપિનષદ

કરના�ં અને પરાશરના �ુત્ર શ્રીવ્યાસ �ુિનના

સ�હત વેદો વડ� �મને ગાય છે , ધ્યાન વડ� �સ્થર થઇ

વચન�પી િવશાળ સરોવરમાં ઉગે� ું મહાભારત�પી
િનમર્ળ કમળ અમારા કલ્યાણ માટ� થાઓ.
રમતગમત ક્ષેત્રના કલ્યાણ માટ� , શ્રેષ્ઠ રમત
ુ ૈ વ �ુ �ંુ બક� ્
સંસ્�ૃિત િવ�ને પ્રદાન કર� શકાય. વ�દ્ય
ની ભાવના સાથે સમગ્ર િવ� પોતાની માનવ

તેમનામાં પરોવાયેલા �ચ� વડ� યોગીઓ �મનાં
દશર્ન કર� છે અને દ� વો તથા અ�ુરોના ગણો �મના
પારને �ણતા નથી, એવા શ્રી પરમાત્મદ� વને
નમસ્કાર હો.

ુ ૃ ઢ િનયમન કર� તો સમગ્ર િવ� એક�પ
સંપદા� ંુ ��
થઇ �વન વ્યવહાર કર� તેવી �ુલર્ભ ઘટનાની
કલ્પના કર� શકાય છે .
� ૂકં કરોિત વાચાલં પઅ્�ંુ લઅઘંયતે �ગ�ર� ્
યત્�પ
ૃ ા તમહં વન્દ� પરમાનન્દમાધવ� ્ II ૮ II

ઉપરોક્ત બાબતોની ચચાર્ કરતાં કરતાં �તે
પ્રિતત થાય છે ક� શ્રી�ષ્ૃ ણની બાળલીલાથી લઇ
મહાભારતના

ુ
�દ્ધ

ુ ીના
�ધ

�વનકવન

તથા

ગીતાવચનોને વારં વાર વાગોળવા� ંુ મન થાય છે .
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બાલ્યકાળમાં

ભગવાન

શ્રી�ૃષ્ણની

�વનલીલા

વાંચતા પ્રિતત થાય છે ક� તેઓ �ુ શળ તરવૈયા હતા,

ુ બ ખેલાડ�/રમતવીર ક�વો હોવો જોઇએ તે
�જ
સમજવા પ્રયત્ન કર�એ.

ગે ડ�દડો તેમની િપ્રય રમતોમાંથી એક હતી. સા�ત્વક
આહાર

લઇને

રોજબરોજ

ુ ,
મલ્લ�દ્ધ

િતરં દા�,

ુ , ભાલાફ�ક, ��
ુ ાબા� પોતાના બાળપણના
ભાલા�દ્ધ
િમત્રો સાથે િવિવધ રમતો રમતા અને તેના
ુ ર્� ૂવર્ક પોતાનાથી
માધ્યમથી બળવાન બની ચા�ય
અનેક ઘણા બ�લષ્ટ અ�રુ ોનો િવનાશ કરતા હતા.
ુ , �દ
ચપળતા, ��ુ દ્ધચા�યર્
ૂ અને ફ�કની પ્ર� ૃિ�ઓની

•

�ુ શળતા,

ખેલાડ� સ�હષ્� ુ હોવો જોઇએ.

•

ખેલાડ�

એકાગ્ર�ચતથી

તાલીમ

લઇ

પોતાના

��ુ ઓને ગવર્ અપાવતા, અિનષ્ઠોને માત આપી
સવર્શ્રેષ્ઠને સ્થાપવા ��ુ ક્ત-પ્ર��ુ ક્તઓનો ઉપયોગ

અને

શૌયર્વાન

હોવો

જોઇએ.
•

કરતા અને પોતાના પ્રભાવથી અન્યોને સરળતાથી
વશ કર� લેતા હતા.

ખેલદ�લ

ુ હોવો
ખેલાડ�માં સહનશીલતાનો િવશેષ �ણ
અિત આવશ્યક છે .

•

રમતવીર� પોતાના સાથી ખેલાડ�ઓ સાથે
સાહ�ક સંવા�દતા ક�ળવવી જોઇએ તથા
ુ ો ક�ળવી �વન
સામા�જકતાના તમામ �ણ
વ્યવહારમાં ઉતારવા જોઇએ.

•

દર� ક રમતવીરમાં મનોશાર��રક સામથ્યર્ની
ુ આવશ્યક છે .
સાથે આત્યા�ત્મકતાનો �ણ

•

દર� ક રમતવીર પોતાના પ્રિતસ્પધ� અને

પોતાની ક્ષમતાઓનો �ુર ઉપયોગ ન કરવો

સાથી ખેલાડ� માટ� સંવેદનશીલ હોવો જોઇએ.

તે� ંુ તેમના આચરણથી બાલ્યકાળથી જ જોવા મળ્�,ંુ

સમભાવ અને સમાનતા તેના વ્યવહારમાં

�ને રમત�ચ�તનના િવષયની પ�રભાષામાં કહ�એ તો

સાહ�ક

તેમણે રમત સંસ્કારને પોતાના દ� િનક વ્યવહારમાં

રમત�વનની

ર�તે

આવે
ક�ળવણી

તે

પ્રકાર�
કરવી

તેના
જોઇએ.

ઉતાયાર્ હતા. િનબર્ળ ક� બળવાન બંનેને સ્વની
શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા િશખામણ આપતા જોવા મળ્યા.
ુ ોની પ્રસ્�િુ તમાં એકદમ
એક શ્રેષ્ઠ રમતવીરના �ણ
ખરા ઉતર� લા જોવા મળ્યા. એક ખેલાડ� ક�વો હોય
તેની જો ચચાર્ કરવી હોય તો શ્રી�ૃષ્ણએ
ઉપદ� શમાં

ઉપદ� શેલી

વાતોને

વાગોળવી

ગીતા
પડ�.

ુ સ્ં �ૃત સમાજને આ� ઉત્�ૃષ્ટ કો�ટનો ખેલાડ�
�સ
ુ ોની ગીતાના
આપવો હોય તો નીચે જણાવેલ �ણ
ુ ાર ખીલવણી કરવી પડ�. ગીતાસાર
ઉપદ� શ અ�સ

•

ુ હોય ક� સ્પધાર્ હોય
દર� ક રમતવીર� �દ્ધ
બંનેમાં ધમર્/ િનયમ� ંુ �સ્ુ તપણે પાલન કર� ંુ
જોઇએ. અધમર્ ક� િનયમનો ભંગ કદાપી
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•

યોગ્ય ઠ�રવી ન શકાય, આ �ગે ની ઉ�ચત

શ્રેષ્ઠતાના િવકાસ તરફ લઇ �ય છે . આ

દં ડની જોગવાઇ� ંુ પણ એક રાહબર તર�ક�

સાથે આધ્યા�ત્મકતા અને � ૂલ્યોના જતન

ઉપદ� શમાં જણાવા� ંુ છે .

સાથે

દર� ક રમતવીર� હાર-�ત બંને સંજોગોમાં

િવકાસનો આગ્રહ એક શ્રેષ્ઠ યોદ્ધા ક� રમતવીર

પ્રિતસ્પધાર્ ક� પ્રિતદ્વન્દ� માટ� સન્માનની

પાસે

લાગણી

�તના

િનબર્ળતાની િનશાની છે અને ‘ક્ષમા: િવરસ્ય

ઉન્માદમાં ન રાચવાનો પણ તેમાં ઉપદ� શ

� ૂષણ�’્ નો ઉપદ� શ પણ ગીતામાંથી મળે છે .

રાખવી

જોઇએ

અને

આપ્યો છે . એટલે ક� ખેલ�દલીની ભાવના

જોઇએ.

ુ ોના
�ણ

ુ ા
અસ�હષ્�ત

એ

ુ તા
મ�ષ્ુ ય ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવા રમતમાં �દ્ધ
અિત આવશ્યક છે . સ્વાથર્, લાલચ અને

વ્�હુ ાત્મક

લાલસાથી પર થાય તો રમતવીર મ�ષ્ુ ય

��ુ ક્ત-પ્ર��ુ ક્તઓના

રચનાઓ અને

પણ

િનયમો છે . અન્યને હાની પહ�ચાડ�ા વગર
સ્પધાર્

•

રાખવો

શ્રેષ્ઠતમ

સદ� વ પોતાના વ્યવહારમાં પ્રત્યેક રમતવીર
ક� યોદ્ધાએ રાખવી જોઇએ.

•

•

સામા�જકતાના

અને

�

રમતવીર

પોતાની

તાલીમ

સં� ૂણર્

િનષ્ઠાથી ભ�ક્ત સ્વ�પે પ્રાપ્ત કર� , રમતની

પ્રસસ્તીનો ઉપદ� શ પણ ગીતાસારમાંથી મળે

પિવત્રતા �ળવવા શાંત �ચ�ે ધૈયર્� ૂવર્ક

છે .

ૃ મન અને
પોતાની શ�ક્ત અ��ત કર� . સ�દ્ધ

કમર્ના િસદ્ધાંતને વાગોળ�એ તો સ્પષ્ટ થાય

�સ્થર �ચ�થી પોતાની અ��ુ ક્રયા (પરફોમન્સ)

છે ક� કમર્ મ�ષ્ુ યના હાથમાં છે , ફળ નહ�.

કર� તો શ્રેષ્ઠતા પ્રા�પ્તમાં વ� ુ સમય લાગતો

મનના ઉદ્વેગોને શાંત કરવા માનવી/ખેલાડ�

નથી. હાર�ત તો રમત� ંુ અ�ભ� �ગ છે .

વાંિછત ફળની અપેક્ષા રાખ્યા વગર પોતા� ંુ

એક હાર� તો એક �તે છે . � �તે છે તે પણ

શ્રેષ્ઠ કમર્ કર� . ફળ મળે ક� ન મળે પણ શ્રેષ્ઠ

કયાર� ક તો હાર�ને જ �તેલો હોય છે . � �ત

કમર્નો ત્યાગ ન કર� . શ્રેષ્ઠ ખેલાડ�ની પ્રા�પ્ત

પ્રાપ્ત થઇ છે તે પણ ક્ષ�ણક છે . તે હંમેશપણે

અથ� સમા� આ ગીતા ઉપદ� શને રમત ક્ષેત્રે

િવ�તા રહ�તો નથી. તેની ઉપર અન્ય શ્રેષ્ઠ

સ્વીકારવો રહ્યો.

રમતવીર આવી �ય છે અને તેને પોતા� ંુ

ઉપાસના

શ્રી�ૃષ્ણના

પોતાના

•

ધ્યેયની

બળની

કરવી

ગૌરવ પ્રાપ્ત કર� શક� છે .

કરવાનો

સમગ્ર�વન

વ� ુ આગ્રહ
કવન

અને

ુ ાવ� ંુ પડ� છે . તેને
િવ�તાપદ પણ �મ
સ્થાિપત

કર� લા

શ્રેષ્ઠાંકો

પણ

છાશવાર�

કથનમાંથી જોવા મળે છે . શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત

બદલાયા કર� છે પરં � ુ ખેલાડ�ની શ્રેષ્ઠતા

કરવી હોય તો સામથ્યર્ િવકસાવ� ંુ પડ�.

તેના વ્યવહારમાં દ� ખાય અને “ચેમ્પીયન

િસ�દ્ધઓ સામથ્યર્વાનને જ વર� છે . િનબર્ળતા

એટ�ટ�ડુ ” િવકસાવી �વનભર સત્યને �ણી

હંમેશાં

છે .

વ� ુ નમ્ર બને, સ�હષ્� ુ બને તે આવશ્યક છે .

ખેલાડ�/માનવીના સામથ્યર્ િવકાસના િવિવધ

રમતવીર િવ�તાપદની ગ�રમા �ળવ� ંુ

ક્ષેત્રોના તમામ પાસાંઓ �વા ક� માનિસક

વતર્ન કર� અને રમતની ગ�રમાની ઉપરાંત

સામથ્યર્, શાર��રક સામથ્યર્, વૈચા�રક સામથ્યર્

અન્ય રમતવીરોની પણ ગ�રમા �ળવે તેજ

તથા

હાર

બૌ�દ્ધક

તરફ

લઇ

સામથ્યર્

�ય

રમતગમતની
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ગીતાસારની

દ્ર�ષ્ટએ

શ્રેષ્ઠ

રમતવીરની

હરોળમાં આવી શક�.

ુ કર�શ તો તને પાપ લાગશે નહ� અને �દ્ધ
ુ એ
� ંુ �દ્ધ
તો ક્ષિત્રયોનો ધમર્ છે , તેમાં �હ�સા નથી પણ કતર્વ્ય
કમર્ છે એમ સમ�ને � ંુ લડવાને માટ� તૈયાર થા.

ુ ે�ુ:ખે સમે �ૃત્વા લાભાલાભૌ જયાજયૌ I
�ખ

સ્પધાર્ માં ભાગ લેતી વખતે ખેલાડ� કોઇપણ

ુ યસ્વ નૈવં પાપમવાપ્સ્યિસ
તતો �દ્વુ ાય �જ

�તનો માનિસક ઉદ્વેગ રાખ્યા વગર જો ભાગ લે તો

II

શ્રેષ્ઠતાને પ્રાપ્ત કર� છે . િનયમોની મયાર્ દામાં રહ�ને

અ�ુ ર્ન, સ્વજનોનાં મરણ ભયથી તને શોક

રમતમાં ભાગ લેવો એ શ્રેષ્ઠ રમતવીરના લક્ષણો છે .

થાય છે તે શોક �ૂ ર કરવા માટ� શર�ર એ �ુ ં છે , એની

અિનિત અને અ�ુ દરતી બાબતોને �ૂ ર રાખી સાસ્વત

સમજણ તને આપવામાં આવી. હવે વણાર્ શ્રમના

અને નૈસ�ગ�ક શ�ક્તનો ઉપયોગ કર� સ્પધાર્ માં ભાગ

તારા ક્ષિત્રયધમર્ �ુજબ તાર� લડાઇ તો કરવી જ

લેવો જોઇએ. �ત, અનૈિતક લાભ ક� લાલચ રાખ્યા

જોઇએ, પણ લડાઇમાં અ�હ�સા નથી, �હ�સા છે , હત્યા

વગર ફકત સ્પધાર્ માં ભાગ લેવો જોઇએ. રમત,

છે , એમ સમ�ને �હ�સાના ભયથી તને � પાપ થ�ુ ં

�વન� ંુ અિનવાયર્ �ગ બને તે જો� ંુ આવશ્યક છે .

જણાય છે , તે પણ તા�ું અજ્ઞાન છે , માટ� હવે પાપ-

રમત ક્ષેત્રે િનષ્કામ ભાગ લેવો મનની ઉ�દ્વજ્ઞતાથી

�ુણ્ય ક� �હ�સા-અ�હ�સાની બાબતમાં તને તત્વજ્ઞાનની

�ૂ ર રાખે છે . અહ� ્ અને અ�ભમાનપણાથી �ૂ ર રાખે

�ૃ�ષ્ટએ ક�ુ ં �ં તે સાંભળ. જો તારા કહ�વા પ્રમાણે તને

છે . િનષ્કામ કમર્ રમતમાં તાલીમ અને સ્પધાર્

�ુખની ક� રાજયલોભની ક� િવજયની ઇચ્છા નથી, તો

દરિમયાન થાય તો રમતવીર મહાન બને છે .

�ુ ં આ �ુદ્ધથી �ુખ ઉપ� ક� �ુ:ખ ઉપ�, લાભ થાય

રમતમાં હાર�ત મહત્વની હોતી નથી. મહત્વ� ંુ હોય

ક� હાિન થાય, જય થાય ક� પરાજય થાય, ગમે તે

છે રમત દરિમયાન રમત િવશે ક�ટ� ં ુ શ્રેષ્ઠ પ્રદાન

થાય તેને સમાન સમ�ને �ુદ્ધ કર. �ક્રયા�ુ ં પ�રણામ

ક�� ુ છે . સ્વ સાથે સ્પધાર્ કરવી વ� ુ આવશ્યક છે , તો

સા�ું આવે ક� ખરાબ, ગમે તે આવે પણ, તેનો હષર્ ક�

જ વ્ય�ક્ત � ૂણર્તાને પ્રાપ્ત કર� છે .

શોક થાય ન�હ, બસ આવી સમજણથી કર� લા �ુદ્ધમાં
થતી �હ�સા�ુ ં પાપ તને લાગશે નહ�.
આ વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખશે ક�, �
�ક્રયામાં સ્વાથર્ હોય છે તે �ક્રયા� ંુ પ�રણામ પાપ-

નેહા�ભક્રમનાશોડ�સ્ત પ્રત્યવાયો ન િવદ્યતે I
સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધમર્સ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા� ્
II

�ણ્ુ યવા�ં બને છે . પણ � �ક્રયામાં સ્વાથર્ નથી, �
�ક્રયામાં બદલાની આશા નથી, � �ક્રયામાં ફળની

આવાં િનષ્કામ�પ ધમર્� ું થોડા પ્રમાણથી પણ

ઇચ્છા નથી, � �ક્રયામાં રાગ ક� દ્વેશ નથી, એવી

આચરણ શ� કરવામાં આવે તો તે� ું �દય િનમર્ળ

�ક્રયાથી પાપ ક� �ણ્ુ ય કાંઇ ઉત્પ� થતાં નથી તેથી

બને છે . �દય િનમર્ળ બનવાથી તે િનષ્કામ કમર્ કરતો

એવી �ક્રયા બંધનકારક બનતી નથી. મ�ષ્ુ ય

જ રહ� છે , તેથી તે ક્રમે ક્રમે, ધીમે ધીમે, જન્મે જન્મે

�વનમાં સત્યના પંથે �વવાનો આ રાજમાગર્ છે .

�ુદ્ધ પિવત્ર બનતો �ય છે . પછ� તેને કમ�માં

ુ -�ુઃખ,
આ આત્મજ્ઞાનનો મ�ઘેરો મંત્ર છે , માટ� �ખ

કોઇપણ �તનો ભાવ રહ�તો નથી તેથી તે � ૂણર્

લાભ-હાિન અને જય-પરાજય આ બધાંને સરખાં

િનષ્કામ બને છે અને તેનાથી થઇ રહ�લાં કમ�માં

માનીને એટલે હષર્ ક� શોકના પ્રસંગોમાં સરખો રહ�ને

�પ
ં
પણા�ુ ં અ�ભમાન નાશ પામે છે , ત્યાર�
ુ ં ણા�ુ-કતાર્
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કમ�નાં બંધનો બંધ થાય છે અને છે વટ� જન્મમરણ�પ

છે , નાણાં પાછળ પડ� નૈિતકતાને નેવે � ૂક� છે , પરં � ુ

મહાન ભયમાંથી �ટ� છે .

િનષ્કામ કમર્� ૃિ� રાખે તો રમતવીર તમામ પ્રકારના

ખેલાડ� િવજયી બન્યા પછ� જો અહંકાર કર�

ઉચાટથી �ૂ ર રહ� છે . રમતની અને સ્વની શ્રેષ્ઠતાને

તો �ૃષ્ણએ ગીતામાં કહ� ંુ છે , “�ું શ્રેષ્ઠ �ં, �ું િસદ્ધ �ં,

ુ વ� ુ મહત્વ� ંુ છે કારણ ક� બાહ્ય�ખ
ુ
પામે છે . િનજ �ખ

ુ ી �ં, �ું ધનવાન �ં, જગતમાં
�ું બળવાન �ં, �ું �ખ

ક્ષ�ણક હોય છે . િન�નંદમાં � આનંદ છે તે અન્યત્ર

મારા �વો કોઇ નથી.” આમ, અહંકાર�નો અહ� ્ દર� ક

કદ� પણ મળતો નથી. રમતવીર પોતાની શ્રેષ્ઠતા

પ્ર� ૃિ�ઓમાં જોડાયેલો હોય છે . માનવીની પ્રત્યેક

સાથે સ્પધાર્ કર� તો ઉ�મ િશખરો પ્રાપ્ત કર� . અન્ય

પ્ર� ૃિ�માં અહંકાર ભળે લો હોય છે . તેની ચાલમાં,

સાથે સ્પધાર્ કર� તે અન્યને હરાવવા માટ� અન્યને

તેની બોલીમાં અહંકાર જ રણ�ા કર� છે . માનવીના

સમ�વવાનો પ્રયત્ન કર� ક� તેની કમજોર�ને શોધી

�વનમાં � કાંઇ પોતાને અને સમાજને નડતર�પ

તેની પર પ્રહાર કર� , આખર� તો તે પોતાની શ્રેષ્ઠતા

ુ કારણ અહ� ્ છે , તેથી
સમસ્યા સ�ર્ય તે� ંુ �ળ

ુ ાવે. રમતવીર પોતાને
સા�બત કરવાનો મોકો �મ

પ્રત્યેક રમતવીર� અહમનો ત્યાગ કરવો. િનસ્� ૃ�હતા

�ટલો શ્રેષ્ઠ કરશે તેટલી સ્પધાર્ લગભગ એક તરફ�

ક�ળવવી એ આવશ્યક છે . કારણ ક� તમામ અિનષ્ટ

થશે. શ્રેષ્ઠતા તરફના પ્રયાણમાં સ્વસ્વી�ૃિત વ� ુ

તત્વો� ંુ � ૂળ અહ� ્ છે , તેથી મોહ, રાગ, દ્વેશ

આવશ્યક છે . પર સ્વી�ૃિત કરતાં અન્ય તમને મહાત

છળકપટ, આળસનો ત્યાગ કરવો અિનવાયર્ છે .

કર� તો તેમાંથી પણ કાંઇક શીખવા� ંુ મળ્� ંુ અને
અન્યને મહાત કર�એ તો પણ સ્વની ક્ષમતાઓ� ંુ

વ્યવસાયા�ત્મકા ��ુ દ્ધર� ક�હ �ુ �ુનન્દન I

� ૃથ્થકરણ કર� ન� ંુ િશક્ષણ પ્રાપ્ત થાય. �મ ક� કઇ

ુ ોડવ્યવસાિયના� ્
બ�ુશાખા હ્યનન્તા�ચ્ય �દ્ય

બાબતો પોતાની તૈયાર� માટ� યોગ્ય હતી અને કઇ

II

બાબતોમાં કચાશ રહ� જવા પામી, આનાથી પણ વ� ુ

અ�ુ ર્ન, આ કમર્યોગમાં િનષ્કામ કમર્ કરનારા

શ�ક્તશાળ� પ્રિતસ્પધ� ભિવષ્યમાં મળે તો કઇ

મ�ુષ્યોની ‘કમર્ કરવાં એ માર� ફરજ છે ’ એવી એક

બાબતોમાં વ� ુ તૈયાર�ઓની જ�ર પડશે તે �ગે � ંુ

જ �સ્થર િન�યવાળ� �ુ�દ્ધ હોય છે , જયાર� સકામી

� ૂલ્યાંકન કર� શકતો રમતવીર હાર-�તને તબ�ો

કમર્ના ફળની ઇચ્છાવાળા મ�ુષ્યોની �ુ�દ્ધ એક

માત્ર ગણી

િન�યવાળ� હોતી નથી. તેઓની �ુ�દ્ધઓ-મનની

આવશ્યક છે .

પોતાની ક્ષમતાઓને

િવકસાવે

તે

� ૃિ�ઓ �ુદાં �ુદાં �ુખ મેળવવાની, �ુદ� �ુદ�

ભોગૈ �યર્પ્રસકતાનાં તયાપહ્યતચેતસા� ્ I

ઇચ્છાવાળ� ઘણા પ્રકારના પાર િવનાની અનેક હોય

વ્યવસાયા�ત્મક ��ુ દ્ધઃ સમાધૌ ન િવધીયતે II

છે તેથી તેવા મ�ુષ્યો �ુદાં �ુદાં �ુખની પ્રા�પ્ત માટ�

�થી એવી આકષર્ક મીઠ� વાણીથી ��ુ ં મન

જયાં ત્યાં વલખાં મારતા હોય છે . આવી ર�તે િનષ્કામ

ભોગ અને ભોગનાં સાધનો તરફ �ુખની લાલસાથી

કમર્ કરનારો મ�ુષ્ય ધીમે ધીમે કમ�નાં બંધનમાંથી

ખ�ચાઇને આસક્ત થાય છે અને રાત�દવસ સંસારના

�ટતો �ય છે , જયાર� સકામ કમર્ કરનારો મ�ુષ્ય

�ુદા �ુદા �ુખો મેળવવાની ઝંખના ઝંખતો હોય છે ,

કમ�નાં બંધનોમાં વધાર� ને વધાર� બંધાતો �ય છે .

તેવા

ભોગ� ૃિ�થી રમતવીર લાલચી બને છે ,
અિનિતના માગ� વળે છે , ભોગિવલાસ તરફ ધક�લાય

સકામી

િન�યાત્મક

મ�ુષ્યોના

�ુ�દ્ધ

ન

�તઃકરણમાં

હોવાથી

તેઓ�ુ ં

એક
મન

આત્મસ્વ�પમાં એકાગ્ર-�સ્થર રહ�� ુ ં નથી.
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આસ�ક્ત રમતવીરને િનબર્ળતા તરફ લઇ

અ�ુ ર્ન, િનષ્કામ કમર્વાળા જ્ઞાનીઓને વેદોના

જવા પ્રયત્ન કર� છે . િનબર્ળ રમતવીર કદ� સ્પધાર્

કમર્કાંડ�ુ ં પ્રયોજન હો�ુ ં નથી. �મ ક� જયાં ચાર�

કરવાને સક્ષમ હોતો નથી. તે� ંુ �ચ� તાલીમ અને

બા�ુથી મો�ું જળાશય ભર� � ું હોય છે ત્યાં નાના �ૂવા

સ્પધાર્માં સતત ભટક� ંુ રહ� છે . એક�ચત ન થવાથી

�વા જળાશયની જ�ર જણાતી નથી તેવી ર�તે

રમતની અને સ્વની શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કર� શકતો નથી.

વેદોના

જ્ઞાનથી

જયાં

ચાર�

બા�ુએ

અખંડ

બ્રહ્મતત્વભ�ુ� છે એમ �ણનાર જ્ઞાની મ�ુષ્યોને
ત્રૈ�ણ્ુ યિવષયા વેદા િન�ૈ�ણ્ુ યો ભવા�ુ ર્ન I

સકામ કમ� કરવાની � ૃિ� નહ� હોવાથી વેદોના

િનદ્વર્ન્દ્વો િનત્યસત્વસ્થો િનય�ગક્ષેમ આત્મવા� ્ II

કમર્કાંડની જ�ર રહ�તી નથી.

અ�ુ ર્ન, વેદોમાં જ્ઞાન, કમર્, ભ�ક્ત વગેર�
સાધનો બતાવવામાં આવ્યાં છે .

તેમાં કમર્નાં ફળ
પ્ર�ૃિતના

રમતવીર િનષ્કામ હોય તો સીલેકશનથી
લઇને સ્પધાર્ માં િવ�તા બનવામાં તથા િવ�તા

ત્રણ

બન્યા પછ� િવ�તાના ફળ ચાખવા માટ� કોઇપણ

લાલસા

�તના પ્રયત્ન કરતો નથી, તે તો િનસ્� ૃહ� રહ� છે .

વધારનાર� �ક્રયાઓ બતાવવામાં આવી છે પણ એ

પોતાનો શ્રેષ્ઠ દ� ખાવ કર� સંતોષ માણે છે તેને કાંઇ

તો સકામી મ�ુષ્યો માટ� છે પણ � ુ ં તો લોક ક�

મળે ક� ન મળે પરં � ુ શ્રેષ્ઠ આપવાની � ૃિ� છોડતો

પરલોકના કોઇપણ �ુખની ઇચ્છા િવનાનો, ત્રણ �ુણ

નથી.

આપનારા

કમર્કાંડ

િવભાગમાં

�ુણવાળા

કાયર્�પ

સંસારનાં

�ુખોની

ર�હત થઇને યોગક્ષેમની એટલે મેળવવાની અને

કમર્ણ્યેવાિધકારસ્તે મા ફલે� ુ કદાચન I

સાચવવાની �ચ�તા છોડ�ને પ્ર�ુ પરાયણ થવા માટ�

ુ મ
મા કમર્ફલહ���
ૂર્ ાર્ તે સગોડસ્ત્વકમર્�ણ II

િનષ્કામ કમર્વાળો થા.

પણ કરવા યોગ્ય કમ� એટલે કતર્વ્ય કમ�

ખેલાડ�ને રમત બાદ �ંુ મળશે ? એની

છોડવાનાં નથી. કમર્ તો કરતાં જ રહ�વા�ુ ં છે , �થી

કલ્પનામાં રાચે તો તે વ� ુ ઉ�દ્વજ્ઞ રહ� છે અને �ત

કમર્ કરવામાં જ તારો અિધકાર છે , પણ કમર્ના ફળનો

મળ્યા પછ� પણ �તનો સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કર�

અિધકાર� કદ� બનીશ નહ�. એટલે કમર્ના ફળની

શકતો નથી. સ્વની શ્રેષ્ઠતાની હોડમાંથી બહાર

ઇચ્છા પણ કરતો નહ� અને કમ� છોડયાં �ટતાં નથી,

નીકળ� �ય છે અને તેને � ૂણર્તા પ્રાપ્ત થતી નથી.

માટ� કમ� કરવાં ન�હ એવો આગ્રહ પણ રાખીશ નહ�

બચાવ પ્ર��ુ ક્તઓનો પ્રયોગ કર� પોતાની ખામીઓને

�થી ફળની ઇચ્છા રાખ્યા િસવાય યોગ્ય કમ� હંમેશાં

અને

ર�તે

કરતા રહ�વા�ુ ં છે .

િનયંિત્રત કર� શકતો નથી. રમતવીર� યોગક્ષેમ બની

રમતવીર

પોતાના

ભાિવ આયોજનોને

યોગ્ય

આ

�લોક

ુ ાર
અ�સ

પોતાના

પોતાની રમતમાં ધ્યાન આપી સ્વની શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત

ુ ર� તો તે પોતે પોતાના કમર્ પ્રિત
રમત�વને અ�સ

કરવી જોઇએ.

ધ્યાન આપે છે અને ફળની ઇચ્છા રાખતો નથી. તે
પોતે સમ� છે ક� તેના અિધકાર ક્ષેત્રમાં કમર્ છે ફળ

ુ ોદક� I
યાવાનથર્ ઉદપાને સવર્તઃ સંપ્�ત

નહ�. એટલે ક� તાલીમમાં ભાગ લેવો અને સ્પધાર્ માં

તાવાન્સવ�� ુ વેદ�� ુ બ્રાહ્ણણસ્ય િવ�નતઃ II

ભાગ લેવો તે તે� ંુ કમર્ છે . િવ�તાપદ મળ� ંુ ક� ન
મળ� ંુ એટલે ક� ફળ મળ� ંુ ક� ન મળ� ંુ તે તેના
અિધકાર ક્ષેત્રમાં નથી. તાલીમ અને સ્પધાર્ માં ભાગ
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લેવો તેના અિધકારક્ષેત્રમાં છે . િવ�તાપદ માટ� અનેક

યોગસ્થઃ �ુ � કમાર્ �ણ સંગં ત્યકત્વા ધનંજય I

પ�રબળો હોવાથી તે તેના અિધકાર ક્ષેત્રમાં નથી.

ુ ૌ શરણમ�ન્વચ્છ �ૃપણાઃ ફલહ�તવઃ II
�દ્ધ

�થી ખેલાડ� વાંિછત ફળની અપેક્ષાએ અનૈિતકતા

વળ� �ુખ�ુઃખમાં હષર્શોક િવનાના અને

પોતાના વતર્નમાં લાવતો નથી. રમતગમત ક્ષેત્રે

મારાપણાની મમતા ર�હત સમાન �ુ�દ્ધવાળાં કમ�

થતી �હ�સાના કારણોમાં ખેલાડ� પોતાની શ્રેષ્ઠતા

કલ્યાણને કરનારાં છે , પ્ર�ુપદ� પહ�ચાડનારાં છે

પ્રાપ્ત કરવાની જગ્યાએ ફળ પ્રાપ્ત કરવાની હોડમાં

જયાર� સ્વાથર્ ભર� લાં સકામકમ� ઘણાં જ હલકાં છે .

લાગે છે . આ તેને અનૈિતક કક્ષા/િનમ્નકક્ષાએ લઇ

વળ� જયાં સ્વાથર્ છે , ત્યાં દ�નતા છે , કંગાલપ�ુ ં છે

�ય છે . આજકાલ જોવા મળતા રમતગમત ક્ષેત્રે

તેથી કમર્ના ફળની ઇચ્છાવાળા બ�ુ જ લોભી અને

અનૈિતક કક્ષા � ખેલાડ� તથા તેમના રાહબાર દ્વારા

પામર હોય છે માટ� �ુ ં રજો�ુણ ભર� લાં સકામ કમર્

�ણે-અ�ણે માન્યતા અપાઇ છે તે અિત ગંભીર

છોડ�ને સમભાવ �ુ�દ્ધવાળાં િનષ્કામ કમ� કર.

બાબત છે . મેચફ�ક્સ�ગ, બેટ�ગ, ડ્રગ્ઝ, �હ�સા,

આ �લોકમાં શ્રી�ૃષ્ણે ગીતાસારમાં ઉપદ� શેલી

ભ્રષ્ટાચાર, મેળાપીપ�ંુ સ્પધાર્ માં અનૈિતક ર�તે ભાગ

વાણી પ્રમાણે રમતવીર� શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવી હોય

લેવો, અયોગ્યતાને યોગ્યતા સા�બત કરવા પ્રયત્ન

ુ �ુ:ખ ક� હષર્-શોક વગર
તો સ્વાથર્ વગર, �ખ

કરવો, િનણાર્યકોના િનણર્યની અવહ�લના કરવી

મારાપણાની મમતા ર�હત િનષ્કામ કમર્ સ્વશ્રેષ્ઠતા

વગે ર� �ુષણો પ્રચ�લત છે . િનણાર્ યકોના િનણર્યને

ુ ી પહ�ચાડવામાં મદદ�પ થશે તેથી રમતવીર�
�ધ

માન્ય ના રાખી િનણાર્ યકો પર �ુમલો કરવાની ઘટના

લોભી અને પામર ન બન� ંુ જોઇએ કારણ ક� લોભ

પણ સૌ સમક્ષ પ્રસ્� ૃત છે . વાંિછત ફળની પ્રા�પ્ત માટ�

પોતાની શ્રેષ્ઠતા તરફ ધ્યાન ન આપતાં અનૈિતક

અનેક હથકડાં અપનાવવા રમતવીર તથા તેમના

ર�તે અસ�હષ્� ુ બની અન્યની ઉપેક્ષા કર� લાભ પ્રાપ્ત

રાહબરો પણ જોવા મળે છે , પરં � ુ જો ખેલાડ� શ્રેષ્ઠ

કરવા અનૈિતક કમર્ કરવા પ્રેરાય છે , � સમાજ અને

કમર્ થક� ફળની ઇચ્છા રાખ્યા િવના િનષ્કામ અને

રમત માટ� ખતરનાક સા�બત થાય છે , તેથી

િન:સ્� ૃહ� થઇને તાલીમ અને સ્પધાર્ માં ભાગ લે તો

રમતવીર� સકામ કમર્ને છોડ�ને સમભાવ ��ુ દ્ધવાળા

િનણાર્યકો પણ અયોગ્ય ક� અનૈિતક િનણર્ય લેતાં ડર�

િનષ્કામ કમ� કરવા જોઇએ. સ્વની શ્રેષ્ઠતા માટ�

છે તથા સમાજ પણ આખર� રમતના માધ્યમથી શ્રેષ્ઠ

સ્પધાર્ કરવી જોઇએ. પરદમન� ૃિ� ત્યજવી જોઇએ.

નાગ�રક અને મહામાનવ મેળવવાનો સ્�ત્ુ ય પ્રયાસ

��ુ દ્ધ�ક્ુ તો જહાતીહ ઉભે ��ુ ૃત�ુષ્�ૃતે I

કર� છે . આ શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રમતવીર

ુ યસ્વ યોગઃ કમર્� ુ કૌશલ� ્ II
તસ્માદ્યોગાય �જ

પોતાની શ્રેષ્ઠતા પર વ� ુ ધ્યાન આપે તે પણ વાંિછત

અ�ુ ર્ન, સકામ કમર્ એ તો �ુ�દ્ધ િવના�ુ ં કમર્

ફળની અપેક્ષા રાખ્યા વગર પોતા� ંુ મનોશાર��રક

છે . ક�મ ક� ફળની આશાવાળો મ�ુષ્ય પાપ-�ુણ્યના

ુ
અને આધ્યા�ત્મક સમ�લન
�ળવી શ કશે સાથે

બંધનમાં બંધાયેલો રહ� છે . � કમ� કરવાથી પાપ-

સાથે રમતની ગર�મા પણ જળવાઇ રહ�શે અને

�ુણ્યના બંધન બંધાતા જવાય છે તેવાં સકામ કમ�-

સમાજને શ્રેષ્ઠ મહામાનવ પ્રાપ્ત થશે. સૌથી મોટો

સ્વાથર્ ભર� લાં કમ� કરનારાને �ુ�દ્ધશાળ� ક�મ કહ�

ફાયદો એ છે ક� રમતક્ષેત્રે હાલ દ� ખાતા �ુષણોને

શકાય ? પણ �ુ�દ્ધનો ઉપયોગ કરનાર �ુ�દ્ધશાળ�

િનયંિત્રત કરવામાં શ્રી�ૃષ્ણે ગીતાસારમાં ઉપદ� શી

મ�ુષ્ય પોતાનાં િનષ્કામ કમર્થી સારાં અને ખરાબ

વાણી ફળદાયી બને છે .

એવાં

�ુણ્ય

અને

પાપ

એમ

બંને

પ્રકારનાં
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મ�ુષ્ય

આપણી સમક્ષ � ૂક� છે . � રમતવીર કમર્ના ફળની

સમ�્ �ષ્ટથી કમર્યોગ કરનારો હોય છે . તેથી � કમ�

ઇચ્છા રાખતો નથી તે સ્વના સાક્ષાત્કાર તરફ ઝડપી

કરવાથી બંધન થાય નહ� તે કમ�માં �ુશળ ગણાય

પ્રયાસ કર� છે અને તેના વતર્નમાં પણ િવકાર હોતો

છે અને �ુ�દ્ધ�ુક્ત કમર્યોગથી કમ� કરતાં હોવા છતાં

નથી. રમતવીર � કં ઇ કયાર્ કર� તે િનષ્કામ કયાર્ કર�

પાપ-�ુણ્ય�ુ ં કાંઇપણ બંધન થ�ુ ં નથી.

તો સમાજની અિમ�ૃ�ષ્ટ તેના પર બની રહ� છે અને

બંધનોમાંથી

�ુકત

રહ� છે .

�ુ�દ્ધવાળો

શ્રી�ૃષ્ણે અ�ુ ર્નને આ �લોકમાં કહ� ંુ ક� સકામ

તેને મહામાનવ તર�ક� આપમેળે માનવામાં આવે છે .

કમર્ એ તો ��ુ દ્ધ િવના� ંુ કમર્ છે . ફળની આશા િવનાનો

આ માટ� રમતવીર� પોતાના તરફથી કોઇ િવશેષ

માણસ પોતાના પાપ અને

�ણ્ુ યના બંધનમાં

પ્રયત્નો કરવાના રહ�તા નથી.

બંધાયેલો રહ� છે . તેવી જ ર�તે જો રમતવીર સકામ

યદા તે મોહક�લલં ��ુ દ્ધવ્યર્િતત�રષ્યિત I

કમર્ વાંિછત ફળની અપેક્ષાએ કમર્ કર� તો પોતાની

ુ સ્ય ચ II
તદા ગન્તાિસ િનવ�દં શ્રોતવ્યસ્ય �ત

ુ ાવી અનૈિતકતાના રસ્તે આગળ
બૌ�દ્ધક સંપદા �મ

અ�ુ ર્ન, જયાર� તાર� �ુ�દ્ધ, શર�ર અને આત્મા

વધે છે . ફળ પ્રાપ્ત કરવા �ૂંકા રસ્તા શોધવા પ્રયત્ન

એ એક જ �પ છે એવી મોહભર� મેલી સમજણ છોડ�

કર� છે . પોતે જો િનષ્કામ કમર્ કરવા ટ� વાય તો

દ� શે અને શર�ર �ુ�ું છે અને આત્મા �ુદો છે એમ

રમતવીરના મનમાં િવચાર અને આચાર બંને

િન�ય થશે ત્યાર� કમર્નાં ફળ માટ� સાંભળે લી વાતો

શ્રેષ્ઠતા તરફ રહ� છે .

જો સકામ કમર્ કરવા તરફ

અને હવે પછ� સાંભળવામાં આવનાર વાતો ‘મને

પ્રેરાય તો િવચાર અને આચાર બંને અધોગિતના

આવી �ક્રયાથી આ�ુ ં ફળ મળશે તથા અ�ુક કમર્થી

માગર્ આગળ વધે છે . શ્રેષ્ઠ રમતવીરને જો અન્યાય

અ�ુક ફળ મળે છે .’ એવી વાતો ઉપર તને અભાવ

થાય તો સમાજ પણ આ બાબતની (તેની શ્રેષ્ઠતાની)

થશે અને કમર્નાં ફળ ઉપરનો રાગ નાશ પામશે, તેથી

ન�ધ લે છે . તેને એટ� ં ુ જ માન-સન્માન પણ પ્રાપ્ત

આ બ�ુ ં �ુ ં કર� રહ્યો �ં એ�ુ ં કતાર્પણા�ુ ં અ�ભમાન

થાય છે �ની અપેક્ષા રમતવીરને હોતી નથી. �તે

ઓગળ� જશે અને �ુ�દ્ધ �સ્થર થવાથી �ું િનષ્કામ

તો રમતવીર પોતાની શ્રેષ્ઠતાને વર� છે .

કમર્યોગી બનીશ. �લોક
આ �લોક પ્રમાણે �ું �ં તો આ �ુિનયા છે . �ું

કમર્જ ં ��ુ દ્ધ�ક્ુ તા �હ ફલં ત્યકત્વા મનીિષણઃ I

હતો તો રમતમાં િવજય પ્રાપ્ત થયો. આ બ� ંુ �ું જ

ુ તાઃ પદં ગચ્છન્ત્યનામય� ્ II
જન્મબન્ધિવિન�ર્ક

કર� રહયો �ં. �ુિનયાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ વ્ય�ક્ત �ું જ �ં,

મ�ુષ્ય જન્મમાં �ઓ કમર્ના ફળભોગની

આવા અ�ભમાનમાં રાચવાની જગ્યાએ િનષ્કામ

ઇચ્છા રાખતા નથી, તેઓ જ ખર� ખરા �ુ�દ્ધશાળ� હોય

��ુ દ્ધથી કર� લ કમર્થી રમતવીર કમર્યોગી બને છે .

છે . એવા �ુ�દ્ધ�ુક્ત જ્ઞાની મ�ુષ્યો કમર્નાં ફળની

રમતની ગ�રમા પણ જળવાય છે અને સમાજને શ્રેષ્ઠ

આસ�ક્ત

તેઓ

ુ રવા લાયક મહામાનવ મળે છે ,
નાગ�રક તથા અ�સ

જન્મમરણના ભવરોગવાળા બંધનમાંથી �ુકત થઇને

� રમત� ંુ સૌથી મહત્વ� ંુ �િતમ ધ્યેય છે � આપણે

રાગધ્વેષનો જયાં િવકાર નથી એવા િનિવ�કાર પદને

જરાય � ૂલ� ંુ ન જોઇએ.

છોડ�ને

કમ�

કર�

છે ,

તેથી

પામે છે .
માટ�

�િુ તિવપ્રિતપ�ા તે યદા સ્થાસ્યિત િન�લા I

શ્રી�ૃષ્ણે આ �લોકના માધ્યમથી ઘણી બાબતો

સમાધાવચલા ��ુ દ્ધસ્તદા યોગમવાપ્સ્યિસ II

રમતવીર

િનિવ�કારપદને

પામે

તે
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આ લોક અને પરલોકના �ુખભોગની પ્રા�પ્ત

તમામ સંપદાયો પણ િવ�માનવ સંપદા પર

માટ� �ુદ� �ુદ� �ક્રયાઓવાળાં કમર્નાં ફળથી અ�ુક

થતા અિતક્રમણથી �ચ�િતત છે . માનવ વ્યવહારોને

�ુખ મળે છે , એમ અનેક પ્રકારની વાતો સાંભળ�ને

િનયંિત્રત કરવા તમામ ધમ� અને રાષ્ટ્રો િનત નવા

�ુ�ું �ુ�ું �ુખ મેળવવા માટ� �ુદ� �ુદ� ઇચ્છાઓ થયા

કાયદાઓ ઘડવાનો પ્રયત્ન કર� છે . પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત

જ કર� છે �થી �ુ�દ્ધ એક િન�યવાળ� �સ્થર રહ�તી

ફક્ત પોતાની શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા પોતાની ક્ષમતા

નથી. આવી ર�તે ચંચળ રહ�તી �ુ�દ્ધ જયાર� બધી

સાથે સ્પધાર્ કર� . જો િનષ્કામ સ્પધાર્ થતી હોય અને

ઇચ્છાઓ છોડ�ને સમાિધમાં એક જ િન�યથી �સ્થર

પ�રણામ કં ઇપણ આવે તેનાથી િવચ�લત થયા વગર

થશે એટલે કર� લાં કમર્નાં ફળની આશાનો ત્યાગ

રમતવીર પોતાની શ્રેષ્ઠતા ન છોડ� અને તમામને

કર�ને કતર્વ્ય કમર્માં �સ્થર રહ�શે ત્યાર� �ુ ં િનષ્કામ

સમાન તક મળે , સમભાવ હોય, ભાઇચારો હોય,

કમર્યોગવાળો થઇશ.

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....
શ્રી�ૃષ્ણે આ �લોકમાં � કહ� ંુ છે તે પ્રમાણે રમતવીર
કતર્વ્યકમર્માં �સ્થર રહ� િનષ્કામ કમર્યોગી બને તો
રમતના માધ્યમથી રમતની સંસ્�ૃિતના િવકાસ માટ�
ુ ા� વાતાવરણ સમાજમાં ઉત્પ� થશે. સમાજને
�ચ
ુ ા�
રમતના �ુ:ષણો હાલ દ� ખાય છે તેની જગ્યાએ �ચ
વાતાવરણ� ંુ િનમાર્ ણ થશે.

સમાજને રમતના

�ુષણોથી બચવા રમતવીર રમતોમાં અયોગ્ય ર�તે
ભાગ લેવાની � ૃિ�થી �ૂ ર રહ� તેની જગ્યાએ રમતમાં
સકારાત્મક ર�તે રમતક્ષેત્રે િનષ્કામ કમર્યોગી તર�ક�
ભાગ લે અને પોતાની શ્રેષ્ઠતા પ્રસ્થાિપત કર� .
ગીતાજ્ઞાનને

આ

ર�તે

ુ રવામાં
અ�સ

આવતાં

રમતગમતના માધ્યમથી મહામાનવ� ંુ ઘડતર થતાં
તેના

પગલે

લોકો

રમતગમતના

માધ્યમથી

શ્રેષ્ઠતાની સ્પધાર્ કર� સમાજ, રાષ્ટ્ર અને િવ�ની
માનવ ધરોહર (સંપદા)ને

િવકાસની ચરમસીમાએ

પહ�ચાડવામાં મદદ�પ થશે.
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