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પ્રસ્તાવના : 
એક ખબુજ સાચી વાત હકીકત છે કે નારીની શક્તતઓ 

આગળ પરુુષ હમેશા વામણો રહ્યો છે.કુદરતે સ્ત્રી માાં અકલ્પ્ય અને 

અગમ્ય શક્તત મકેુલી છે જો કે સાંજોગો સામે તાકી રેહવાની શક્તત 

માાં સ્ત્રી હમેશા મોખરે છે, ઘણીવાર પરરક્થિતત ને કારણે ભાાંગી 
પડેલ પરુુષ માાં ચેતના પરુવાનુાં કામ સ્ત્રી કરે છે. 

 પરુુષપ્રધાન સમાજે તેના આજ સદગણુો નો લાભ ઉઠાવી 
તેનુાં શોષણ કર્ુું છે, આજે જયારે તશક્ષણ અને સાંથકારીતાનો તવથફોટ 

િયો છે , નારી પોતાની અકલ્પ્ય શક્તતઓ સમાજના રહત અને 

તવકાસ માટે જોતરી રહી છે, ત્યારે સમાજ એક નવા મોડ ઉપર 

આવીને ઉભો છે. 

 આજે છેલ્પલા વીસેક વષષ િી ૮ માચષ નાાં રદવસ ને તવશ્વ 

મરહલા સાંગઠનો , મરહલા મોરચો , મરહલા અતધવેશનો જ માત્ર 

નરહ પરાંત ુરાષ્ટ્રસાંઘ ના તમામ દેશો તવશ્વ મરહલારદન તરીકે ઉજવે 

છે. સાંર્તુત રાષ્ટ્રસાંગે ૧૯૭૫ ના વષષને મરહલા વષષ તરીકે જાહરે 

કર્ુું હતુાં. પરાંત ુતેના બીજ તો ૧૯૧૦ માાં ડેન્માકષ  કોપનહગેન શહરે 

માાં થપેશીયાલીથટ ઇન્ટરનેશનલની મીટીંગ માાં સ્ત્રીઓ ની 
સમાનતા અને સાવષતત્રક મતાતધકારની માાંગણી કરવામાાં આવી. 
ત્યારબાદ ૧૯૧૪ માાં આઠમી માચષ મરહલાઓએ ર્રુોપ માાં રેલી 
કાઢીને અંતરરાષ્ટ્રીય મરહલા રદન મનાવ્યો હતો. 
 ખેલકૂદમાાં સ્ત્રી હોય કે પરુુષ દરેક વ્યક્તતમાાં નૈતતકતા, 
વફાદારી, હારજીત , જાતીયતા , થપધાષઓ, જાસસુબાજી 

આપોઆપ આવી જતી હોય છે. ખેલ કુદ િી માત્ર શારીરરક તવકાસ 

જ િતો નિી. પરાંત ુમાનતસક તવકાસ પણ િાય છે. આિી માનવ 

જીવનમાાં ખેલકુદ નુાં ખબુ જ મહત્વ જોવા મળે છે.  

 ખેલકુદ માનવજીવનમાાં રચનાત્મક કાયષ માટે કરવામાાં 
આવતી પ્રવતૃત છે. સ્ત્રી જીવનમાાં કોઈને કોઈ પ્રવતૃિ કરે છે. પરાંત ુ

આ એવી પ્રવતૃિ છે કે તેનુાં અંતતમ પરરણામ કે લક્ષ્ય ના હોય માત્ર 

આનાંદ આપે એવી પ્રવતૃતને ખેલકૂદ કહવેામાાં આવે છે.  

સ્ત્રી થવાથ્ય માટે ખેલકૂદ આવશ્યકતા સામાન્ય રીતે 

બાલ્પયાવાથિા એ ખેલકૂદ નો સવુણષકાલ ગણાય છે. પરાંત ુપાંચવત 

શૈક્ષણણક પરરક્થિતતએ તે સમય બાળક પાસે િી ઝુટવી લીધો છે. 

આિી ત્યાાંિી જ મનોતવજ્ઞાનીક સાંયોજનની સમથયા ઉભી િાય છે. 

આિી તેની મ ૂાંઝવણ નો જવાબ ખેલકૂદ મનોતવજ્ઞાન આપી શકશે. 

કેમ કે સ્ત્રી જીવનની દરેક અવથિામાાં ખેલકૂદ ની દરેક બાબત 

જેવી છે. થપધાષ ની તૈયારી , બજેટ, રમત-ગમત માાં ઉતાર  ચઢાવ, 

હરીફાઈ વગેરે બાબતો નો સામનો તે સ્ત્રી જીવનમાાં ઘણી જગ્યાએ 

સમયાનસુાર જોવા મળે છે. સ્ત્રી જીવનની વાથતતવકતામાાં જોવી 
મળતી થપધાષ જીવનમાાં ઉતાર ચઢાવ શારીરરક માનતસક, 

મશુ્કેલીઓ નો સામનો રમત દ્રારા કરી શકાય. 

સ્ત્રીઓ ખેલકૂદ દ્રારા નૈતતકતા, વફાદારી, હારજીત, 

જાતીયતા થપધાષઓ, જાસસુબાજી, આપો આપ શીખી જતી હોય છે. 

સ્ત્રીઓનો ખેલકૂદ દ્રારા માત્ર શારીરરક તવકાસ જ િતો નિી, પરાંત ુ

તેની સાિે સાિે માનતસક તવકાસ પણ િાય છે. માટે મનોતવજ્ઞાતનક 

દ્રષ્ટ્ટીએ દરેક સ્ત્રી પરુુષ ના જીવનમાાં રમત-ગમત નુાં થિાન ખબુજ 

મહત્વ નુાં છે. સ્ત્રીઓ માાં ખેલકૂદ દ્રારા શારીરરક રોગો સામે 

લડવાની શક્તતઓ નો પણ તવકાસ િાય છે. આ ઉપરાાંત 

જ્ઞાનતાંતઓુ સતેજ બને છે. જેમાાંિી માનતસક તવકાસ માાં વધારો 
િાય છે. ખાસ કરીને સ્ત્રી જીવનમાાં સામાજજક, માનતસક તવકાસનુાં 
પહલેુાં પગિીર્ુાં જ ખેલકૂદ છે. 

 

 

નારી શક્તત રમતના મેદાનમાાં 
તવશ્વર્દુ્ધએ તવશ્વવ્યાપી આપતિ ગણાય છે. રકન્ત ુરમત-

ગમતની દુતનયામાાં આ તવશ્વર્દુ્ધોએ નારી શક્તતને જગાડાવવામાાં 
અને પરુથકારવામાાં મહત્વની ભતૂમકા ભજવી છે. છેક અઢારમી 
સદીનાાં અંતતમ તબક્કા સધુીતો એવી માન્યતા પ્રવતષતી હતી કે 

રમત-ગમતમાાં ભાગ લેવા માટે સ્ત્રીઓ એટલી બધી દુબષળ, રફક્કી 
અને અશતત છે કે આવા શરીરબળનાાં ક્ષેત્રમાાં દશષક કરતાાં એનુાં શુાં 
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તવશેષ થિાન નિી. એ સમયે ભદ્ર કે ઉચ્ચ વગષની સ્ત્રીઓને આવી 
ધતનક સ્ત્રીઓ પ્રત્યે સમાજના તવચારકોનુાં અને થપધાષના 
આયોજકોનુાં લક્ષ કેન્દ્ન્દ્રત િર્ુાં હોવાિી સ્ત્રીઓને રમત-ગમત માટે 

‘અયોગ્ય’ લેખવામાાં આવી. બીજી માન્યતા એવી હતી કે 

સમાજમાાં સ્ત્રીઓએ નેતતૃ્વ કરવાનુાં નિી. તો પછી એમને રમત-

ગમતની સાિે શી લેવાદેવા? કેટલાાંક દેશો એટલાાં બધા ધાતમિક 

રીતે પરાંપરાબદ્ધ હતા કે સ્ત્રીઓને દુબષળ હ્યદયની હોવાિી અિવા 
તો એમની જન્મજાત કોમળનાાં નાંદવાઈ જવાનો ભય હોવાિી 
એને રમત- થપધાષમાાં તો ઠીક બલકે વ્યાયામ કરવાિી પણ દૂર 

રાખતાાં હતાાં. રમતમાાં સ્ત્રીઓનાાં અંગોનુાં જાહરે દશષન-પ્રદશષન િતુાં 
હોવાિી પણ કેટલાાંક રૂઢીચથુતોએ તવરોધ કયો હતો. સ્ત્રીઓને 

સામાજજક ક્થિતત, આતિિક પરાવલાંબન, ગરૃહણી અને માતતૃ્વ 

સધુીની જ લક્ષ્મણરેખા, ધમષ અને જ્ઞાતતનાાં નામે લદાયેલાાં બાંધનો 
આ બધી માન્યતાઓએ એને રમતક્ષેત્રિી દૂર રાખી હતી. ધીમે- 

ધીમે રમત પ્રત્યેનાાં આ વલણમાાં સૌિી પહલેી જાગતૃત ઇંગ્લેન્ડમાાં 
આવી. ઈંગ્લેન્ડમાાં ફાંકાતા નારીવાદી આંદોલનનાાં પવનને કારણે 
સ્ત્રીઓ માટે પણૂષ થવાથ્ય અને બલુ ાંદ જુથસાનો મરહમા વધ્યો હતો. 
દૃઢ અને મજબતૂ થવાથ્ય પ્રાપ્્ત માટે ધીમે-ધીમે રમત પ્રત્યેની 
અણભમખુના કેળવાતી હતી. અત્યાર સધુી રમત-ગમતમાાં દશષક કે 

પ્રોત્સાહક તરીકે જ સ્ત્રીની ભતૂમકા હતી. એમાાં પરરવતષન આવતાાં 
હવે પોતે રમતમાાં ભાગ લેવા માાંડી. 

છેક ઈ.સ. 1875િી સ્ત્રીઓ ટેતનસની સૌિી વધ ુ તવખ્યાત 

એવી ઈંગ્લેન્ડમાાં યોજાતી તવમ્બલ્પડન થપધાષમાાં ભાગ લેતી હતી. એ 

પછી 1912માાં સ્ત્રીઓએ તરણ થપધાષમાાં ભાગ લેવા માાંડયો. આ 

અથપશૃ્યતા 1928ની ઓણલક્મ્પક થપધાષમાાં દૂર િઈ. ઘણી 
આનાકાની અને અપાર અવરોધ પછી સ્ત્રીઓને માટે તવશ્વની સૌિી 
મોટી થપધાષ ઓણલક્મ્પકમાાં 100મી દોડ, 400મી રરલે દોડ, 800મી 
દોડ, હાઈજમ્પ અને રડથકસથ્રોની થપધાષ રાખવામાાં આવી. રમત-

ગમતમાાં નારી શક્તતનુાં પ્રિમ પ્રાગટય કર્ુું હોલેન્ડની ફાાંતસના 
બ્લેન્કસષ કોએને 1948ની ઓણલક્મ્પક થપધાષમાાં ભાગ લીધો. 
1918ની 26મી એતપ્રલે જન્મેલી ફાાંતસનાએ 100મી દોડ, 200 મી 
દોડ, 80મી તવધ્નદોડ, અને 400મીટરની રરલેદોડમાાં સવુણષચ ાંદ્રક 

મેળવીને પોતાની તવતશષ્ટ્ટ તસદ્ધદ્ધનુાં તવશ્વનુાં ધ્યાન ખેચ્ર્ુાં. ફાાંતસસ 

બ્લેન્કસષ કોએન ‘ફ્લાઈંગ હાઉસવાઈફ’ તરીકે જાણીતી હતી અને 

ત્રીસ વષષની ઉમરે મરહલાઓની દોડની થપધાષમાાં ઓણલક્મ્પક 

તવજેતા બની ત્યારે એ બે બાળકોની માતા પણ હતી. આિી 

સાણબત િર્ુાં કે તીવ્ર વેગે દોડીને હડષલ્પસ પાર કરીને કે ઊંડે ડૂબકી 
લગાવીને થપધાષમાાં તવજય હાાંસલ કરતી નારી રમતના મેદાનની 
બહાર સફળ ગરૃહણી કે માતા બની શકે છે. અત્યાર સધુી રમતક્ષેતે્ર 

જ્વલાંત શક્તત ધરાવતાાં ‘સપુરમેન’ નો ખ્યાલ હતો, હવે 

‘સપુરવમુન’ નો ખ્યાલ શરૂ િયો. ઓથરેણલયાની ‘બેટી’ કિબટષ  
પતિમ જમષનીની, બારબેલ તવકે્રલ, અને અમેરરકાની ઈવીલીન 

એશફડષની ચાર-ચાર ઓણલક્મ્પક ગોલ્પડ-મેડલ મેળવવાની તસદ્ધદ્ધ એ 

સહુનુાં ધ્યાન ખેચ્ર્ુાં. આ મરહલા ખેલાડીઓની તસદ્ધદ્ધની સાિે 

પતિમ-જમષનીની મેરરટા કોચ અને મારણલડ ગ્રોહર ઓણલક્મ્પક પર 

છવાઈ જતાાં જગતનુાં ધ્યાન ખેચનારી બની. મેરરટાએ ડોકટરનો 
વ્યવસાય કરતી પ્રિમ મરહલા ખેલાડી હતી. 

1984માાં જાપાનમાાં માત્ર મરહલા દોડવીર માટે મેરેિોન 

યોજાઈ. આ સમયે ભારતની માત્ર ચાર ફુટ અને અણગયાર ઇંચ 

ઉંચાઈ ધરાવતી ફતત ચાલીસ રકલો વજનવાળી કોણચિંગ નહીં 
મેળવી શકનારી એના દેશમાાંજ અજાણી આશા-અગ્રવાલે 
મેરેિોનમાાં આડત્રીસમો ક્રમ મેળવ્યો હતો. આશા પાસે લાાંબી દોડ 

માટે બટૂ પણ નહોતા. ઓણલક્મ્પકના ઈતતહાસમાાં હાઈજ ાંપમાાં 
રુમાતનયાની આયોલેન્ડા બાલાસ એ તવશ્વનાાં પરુુષ કે મરહલા 
એ્લેટમાાં એકમાત્ર એવી ખેલાડી છે કે જેણે 1960િી 1968 

દરતમયાન 140 જેટલી થપધાષઓમાાં પોતાનુાં પ્રભતુ્વ છવાયેલુાં 
રાખ્ર્ુાં. અને 14 તવશ્વતવક્રમો સર્જયા હતા. છ ફૂટિી વધ ુઉંચો કૂદકો 
લગાવીને તવક્રમ સર્જનારી બાલાસે 46 વખત એ તસદ્ધદ્ધનુાં 
પનુરાવતષન કર્ુું. શોટષપટુ અને રડથકસ થ્રોમાાં ‘તમસા પે્રસ’ અને 

‘ઈરીનાપે્રસ’ એ બે ‘પે્રસ બહનેોએ’ વષો સધુી પોતાનુાં પ્રભતુ્વ 

જાળવ્ર્ુાં. ‘ભાલાફેંકમાાં’ રૂિ કૂમસ બે વાર ઓણલક્મ્પક ગોલ્પડ મેડલ 

જીતીને “ભાલાફેંકની” “મહારાણી” તરીકે ઓળખાઈ. 

પ્રાચીન ભારતમાાં રમત-ગમત સાિે સ્ત્રીઓને ગાઢ 

સાંબાંધ હતો. વ્યાપક માન્યતા એવી છે કે પ્રાચીન ભારતમાાં 
સ્ત્રીઓની મખુ્ય રમત ચોપાટની પાસાબાજી હતી. પરાંત ુએ ખ્યાલ 

ભ્રામક છે. તીરાંદાજી દોડાદોડ અને રિદોડમાાં પ્રાચીન ભારતીય 

નારી તનપણુ હતી. રામાયણની સીતા અને મહાભારતની 
શકુાંતલાએ પોતાનાાં પતુ્રોને તીરાંદાજી શીખવી હતી. ર્દુ્ધમાાં રિ 

ખેલવામાાં તનપણુ કૈકેયીએ બે શદુ્ધ દશરિને રણમેદાનમાાં રિ 

ખેલીને ઉગાયાષ હતા. અને શ્રીકૃષ્ટ્ણને સત્યભામાએ બચાવ્યા હતા. 
તીરાંદાજી અને રિદોડની થપધાષમાાં પ્રાચીન ભારતની નારી કુશળ 

હતી. સમ્રાટ ચાંદ્રગુ્ ત મોયોનાાં દરબારમાાં અંગ-રક્ષકો તરીકે 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages (National Conf. On 

21
st

 Century: Changing Trends in the Role of Women-Impact on Various Fields) 

Vol. 6, Sp. Issue: 3, March: 2018 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  140   Print, International, UGC Approved,  Reviewed & Indexed Monthly Journal (I.F.4.9_2018)       www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

શાસ્રધારી મરહલાઓ હતી અને કૌરટલ્પયે એના અિષશાસ્ત્રમાાં પણ 

નોંધ કરી છે કે તીર ચલાવવામાાં કુશળ એવી મરહલાઓની ટુકડી 
મોયો લશ્કરમાાં મોખરાનુાં થિાન ભોગવતી હતી. તશવાજીની માતા 
જીજાબાઈ ચેસની રમતમાાં કુશળ હતાાં અને એમની કુશળતા તવષે 

ઈતતહાસ કિા પણ મળે છે. એકવાર એમના પતુ્ર તશવાજી સાિે 

શતરાંજ ખેલતા તેઓ જીતી ગયા અને જીતના પારરતોતષક રૂપે 

એમણે તશવાજીને દુશ્મનો પાસેિી રાયગઢનો રકલ્પલો જીતી 
લાવવાનુાં કહ્ુાં. આમ છતાાં મધ્યકાલીન સમયમાાં સ્ત્રીઓની શરીર 

શક્તતનુાં મખુ્ય માધ્યમ નતૃ્યો કે ગરબા બની રહ્યાાં. 
અવાષચીન ભારતમાાં 1896માાં જલાંદરમાાં કન્યા તવદ્યાલય 

થિપાર્ુાં અને એમાાં અભ્યાસક્રમમાાં એક મહત્વનાાં ભાગરૂપે 
સ્ત્રીતશક્ષણ સાિે શારીરરક વ્યાયામ ઝોક આપવામાાં આવ્યો. 
રમતક્ષેત્રમાાં ભારતીય મરહલાઓની તસદ્ધદ્ધ અમેરરકા કે ઓથરેણલયા 
જેવી નોંધપાત્ર બની નિી. એતશયા ખાંડમાાં પણ જાપાન કે ચીનની 
મરહલાઓ જેવી નિી. પરાંત ુ સાકષ  દેશોની થપધાષમાાં ભારતીય 

મરહલાઓની બોલબાલા જોવા મળે છે. ભારતની કોઈપણ 

થપધાષમાાં સતત સોળ વખત રાષ્ટ્રીય તવજેતા બનવાનુાં માન 

એકમાત્ર ભવુનેશ્વરી કુમારીને મળર્ુાં છે. 1991 સધુીમાાં એમણે 
સતત થતવેશની રમતમાાં સોળ વખત રાષ્ટ્રીય થપધાષઓમાાં 
મરહલાઓનુાં તવજેતાપદ મેળવ્ર્ુાં છે. 1959ની 18મી સ્ટેમ્બરે 

જન્મેલી સતુનતા 56 આંતર-રાષ્ટ્રીય મેરેિોનમાાં ભાગ લઈ મકૂી છે. 

આ ઉપરાાંત બીજી કેટલીય લાાંબીદોડની થપધાષઓ તો ખરી જ. 

નવી રદલ્પલીમાાં 1982ની 24મી ઓતટોબર શરુ િયેલી રિ મેરેિોન 

સમય જતાાં મરહલા મેરેિોન દોડવીરો માટે ખબૂ પે્રરણાદાયી 
થપધાષ બની રહી. દોડની વાત િાય ત્યારે ‘ગોલ્પડન ગલષ’ ‘પીટી 
ઉષા’ તરત યાદ આવે 1982 અને 1986 ના એતશયાઈ 

રમતોત્સવમાાં તો પીટી ઉષાએ જ ભારતીય રમતની આબરૂ રાખી 
હતી. ‘એતશયાઈન રેક એન્ડ રફલ્પડ ચેક્મ્પયનશીપમાાં’ પી.ટી. 
ઉષાએ તેર સવુણષચ ાંદ્રક, ત્રણ તસલ્પવર અને એક કાથય એમ સિર 

મેડલ મેળવ્યા. એતશયાઈ થપધાષમાાં કોઈ ભારતીય આનાિી વધ ુ

મેડલ મેળવ્યા નિી. ‘ભારો તોલન’ ની થપધાષમાાં વીસ વષષની ‘ 

કરનામ-મલ્પલેશ્વરીએ’ વલ્પડષ વેઈટ-ણલન્દ્ફ્ટિંગ ચેક્મ્પયનતશપનો 
ણખતાબ મેળવીને દેશનુાં નામ રોશન કર્ુું. આંધ્રપ્રદેશનાાં શ્રી 
કાકુલમ જજલ્પલાના અત્યાંત દૂરનાાં ગામડાનાાં થિાતનક 

પોલીસમેનની રદકરીને નાની વયે પોષાક આહાર મળયો નહતો કે 

કોઈ તાલીમ મળી નહોતી. પરાંત ુચૌદ વષષની વયે એની બહને કે. 

નરતસિંહા એ એને વેઈટણલન્દ્ફ્ટિંગ માટે પ્રોત્સાહન આ્ર્ુાં અને 

પરરણામે મલ્પલેશ્વરી ભારતની કાબેલ વેઈટણલફ્ટર બની. 
તવશ્વના મોટા-ભાગનાાં દેશો ઓણલક્મ્પક થપધાષમાાં ભાગ લ ે

છે. તેમાાં ભારતનો દેખાવ અત્યાંત કાંગાળ રહ્યો છે. ભારતમાાં 
સ્ત્રીઓની આટલી તવશાળ સાંખ્યા હોવા છતાાં રમત પ્રત્યેની 
અણભમખુતાનો અભાવ સ્ત્રીઓ તવશેનાાં મધ્યકાણલન ખ્યાલો અને 

રમતમાાં તવકાસ સાધવાનાાં સાધનો, તાલીમ અને સાંગઠનનો 
અભાવ મહત્વનાાં કારણો બન્યા છે. ભારતમાાં પણ ગજુરાત 

રમતક્ષેત્રમાાં ઘણુાં પાછળ પડે છે. ત્યારે એકવીસમી સદીની નારી-
ચેતનાનાાં પ્રાગટય માટેનાાં આ મહત્વનાાં માધ્યમ પ્રત્યે ગજુરાતે 

સજાગ િવુાં પડશે. 

 


