
બા�ભુાઇ પ	ચુા – રમતવીરs     

સાભાર – ‘ આરપાર’ 

િવ�મા ં અનેક અ�બો-ગર!બ ઘટનાઓ બનતી હોય છે. ટ!વી ચેનલો પણ હવે તો આવી ઘટનાઓને 

એિપસોડ -વ.પે લોકો સમ/ ર0ૂ કરતી હોય છે. પરં2 ુઆવી ઘટના જયાર4 આપણી આ0ુબા0ુ બને 5યાર4 

6ુ2હૂલ સ78ય છે. 

    તમને એ9ુ ં7ણવા મળે ક4 આપણા ;જુરાતના એક નાનકડા ગામનો <વુાન દોડતો દોડતો ચાઇના 

પહ>ચી ગયો તો તમને ક49 ુ ંલાગશે? આ વાત @બલ6ુલ સાચી છે. ખર4ખર આપણો ;જુરાતી ચીન પહ>ચી 

ગયો છે. હા આવી જ એક ઘટના બની છે.  

   આ વષC ઓગ-ટ ર૦૦૮મા ંચીનના બઇેFજGગ શહ4રમા ંયો7નારા ર૯મા ઓ@લIJપક મહો5સવમા ં;જુરાતના 

એક <વુાનને તક KાLત થઇ છે. આ વાત છે ધો.૧૦ Pધુીનો અQયાસ કરનારા બા�ભુાઇ પ	ચુાની. 

 

    સાબરકાઠંા FજSલાના માલTરુ તાUકુાના Vબાવા Wવા નાના ગામના વતની બા�ભુાઇને નાનપણથી જ 

એXલેYટકસનો શોખ હતો. િપતા ક4શરભાઇ અને માતા લાZુબહ4નના [ણ સતંાનોમા ંસૌથી મોટા બા�ભુાઇ 

હતા. બાળપણમા ં જયાર4 માતા-િપતા ખેતીકામ કરવા જતા 5યાર4 બા�ભુાઇ પણ સાથે જતા. પહ4લેથી જ 

ઝડપી ચાલવાનો ગજબનો શોખ બા�ભુાઇને હતો. તેમણે ધોરણ સાત Pધુી^ુ ંKાથિમક િશ/ણ વYડયામા ં

આવેલી ખેતાણી Kાઇમર! -6લૂમાથંી લી_ુ ંહ2 ુ.ં તે પછ! ધોરણ દસ Pધુીનો અQયાસ માલTરુની `ી પી.�. 

મહ4તા હાઇ-6લૂમા ં કયa હતો. પYરવારની આિથbક પYરI-થિતના કારણે તેઓ અQયાસ છોડ!ને મા[ ૧૭ 



વષ8ની dમર4 ૧૯૯પમા ંઆમeમા ંજોડાઇ ગયા હતા. અમદાવાદ fાgચ Yરhટમેgટ ઓYફસ jારા તેઓ આમe 

માટ4 પસદં થયા હતા.  

    ૧૯૯પમા ં આમeની નવ રાજTતૂાના રાઇફલ ર4Fજમેgટમા ં જોડાયા. તેમણ ે નવી YદSહ!ના રાઇફલ 

ર4Fજમેgટ સેgટરમા ંએક વષ8 તથા દહ4રાkૂનમા ં[ણ વષ8 Pધુી ૧ર.પ Yકલોિમટરની lોસ કgm! માટ4 સઘન 

KેYકટસ કર! હતી. આ પછ! ર૦૦૩ થી ર૦૦૪ Pધુી ૪ર Yકલોિમટરની દોડની KેYકટસ કર! હતી. આ ઊપરાતં 

ઓકટોબર ર૦૦૭મા ંજમશેદTરુના W.આર.ડ!. તાતા -પોq્8સ કોJલેકસમા ંયો7યેલી ૪૭મી ઓપન નેશનલ 

એXલેYટકસ ચેIJપયIgશપમા ંએXલેYટકસની ર૦,૦૦૦ િમટરની વોક -પધા8મા ંએક કલાક ર૩ િમિનટ અને ૪૦ 

સેકgડથી નવો રાsm!ય િવlમ નાધાtયો છે.  

   શાળા �વન દરિમયાન જ તેઓ ખેતીકામ, એXલેYટકસ અને Ylક4ટ રમતા ંશીuયા હતા. પરં2 ુતેમને મ7 

તો ઝડપથી ચાલવામા ંઆવતી હતી. બા�ભુાઇને સૌ Kથમ વખત ર૦૦૪મા ંVબાવામા ંયો7યેલી વે-ટ 

કમાgડ પ૦ Yક.િમ. વોકમા ં `ેsઠ દ4ખાવ કરવા બદલ િસSવર મેડલ KાLત થયો હતો. અને ર૦ Yક.િમ.ની 

વોકમા ંfોgઝ મેડલ KાLત થયો હતો. આ મેડલો તેમની એXલેYટકસની કારYકદvના સૌ Kથમ મેડલો હતા. 

આ મેડSસ મળવાથી બા�ભુાઇને Kેરણા અને Kો5સાહન મwયા.ં સાથે સાથે તેમની રમત K5યેની િનsઠા પણ 

વધી ગઇ. આ બધાની વxચે પણ W કામ માટ4 તે આમeમા ં જોડાયા હતા. તે કામ પણ કયાર4ય ySૂયા 

નહોતા. દ4શ માટ4ની લાગણીથી 7ણે તેઓ બધંાઇ zકૂયા હતા.  

     આ દરિમયાન તેમણે જJ{નુા 6પૂવાડામા ં ફરજ બ7વતા-ંબ7વતા ંઆતકંવાદ!ઓ સામે લડાઇ લડ! 

તો બી� બા0ુ કાર@ગલ <|ુ સમયે પ7ંબની વાઘા બોડ8ર પર તથા જJ{-ુકા}મીરમા ંિસયા@ચન, ~લેિશયર, 

બારા{Sુલા, �ુડંવાર!, `ીનગર, લેહ, લડાખમા ંપણ કપર! ફરજો બ7વી છે. 

     બા�ભુાઇએ સૌ Kથમ ગોSડમેડલ ર૦૦પમા ં Vબાવામા ં યો7યેલી વે-ટ કમાgડ પ૦ Yક.િમ. વોકમા ં

મેળtયો હતો. તથા હ��ાબાદમા ંયો7યેલી ઓલ ઇ�gડયા આમeમા ંસૌ Kથમ વખત ભાગ લઇને પ૦ Yક.િમ. 

વોકમા ંતેમને િસSવર મેડલ મેળtયો હતો. 

   ‘દોડતા ં દોડતા ં કયાર4ક ઠોકર પણ વાગે છે. પરં2 ુ ઠોકર વાગવાથી બેસી ના જવાય.’ આ વાત 

બા�ભુાઇએ બરાબર સાથ8ક કર! બતાવી. ર૦૦પમા ં જ યો7યેલી ઓપન નેશનલ એXલેYટકસ 

ચેIJપયનિશપમા ંસહ4જ માટ4 બા�ભુાઇ મેડલથી વ@ંચત રહ! ગયા અને ચો� ુ -થાન KાLત ક<ુ�. છતા ંપણ 

તેમણે આ5મિવ�ાસ ;મુાtયા વગર દોડવા^ુ ં ચાU ુ જ રાu<ુ ં અને આખર4 પYરણામ પણ તેમની ધારણા 



{જુબ^ુ ં જ આt<ુ.ં ર૦૦૭મા ં ભોપાળમા ં યો7યેલી ઇgટર--ટ4ટ એXલેYટકસ ચેIJપયનિશપમા ં ;જુરાત^ુ ં

Kિતિનિધ5વ કર! એક કલાક રપ િમિનટ અને ૦૯ સેકgડમા ં ર૦ Yક.િમ.ની ચાલમા ં તેમણ ે રાsm!ય ર4કોડ8 

K-થાિપત કયa હતો. ઊપરાતં હ��ાબાદમા ં રમાયેલ [ણેય સેનાની સવeસીઝની રમતોમા ં પ૦ Yક.િમ.મા ં

ગોSડ મેડલ મેળtયો હતો. કોલક�ામા ંઓપન નેશનલ ફ4ડર4શન કપમા ંિસSવર મેડલ મેળtયો હતો. 

     તેમની Vગત FજGદગીની વાત કર!એ તો તેમના પYરવારમા ંમાતાિપતા, બે ભાઇ, પ5ની મ0ુંલાબેન અને 

બે સતંાનો છે. તે પૈક! મોટો દ!કરો અજય સાત વષ8નો છે. W બી7 ધોરણમા અQયાસ કર4 છે. W િપતાની 

Wમ જ દોડવાનો શોખીન છે. અને નાના દ!કરા^ુ ં નામ કમલ છે. પ5ની મ0ુંલાબેને દસ ધોરણ Pધુીનો 

અQયાસ કયa છે. W પોતાના સાP-ુસસરાને ખેતીકામમા ંમદદ કર4 છે.  

    ગામડામા ંખેતરોના ંઢ4ફા ં� ૂદંતા ખતેમ0ૂર પYરવારના <વુાને ખેતરમા ંઆમથી તેમ દોડ!ને જ પોતાના 

શર!રને ખડતલ બનાt<ુ ંછે. ગાજરનો હલવો તેમની મનગમતી મીઠાઇ છે તો પાલક-પનીર^ુ ંશાક, રોટલી 

અને છાશ તેમની પસદંગી^ુ ંભોજન છે. ભારતીય સ-ં6ૃિતની ગYરમા 7ળવવામા ં તેમને રસ છે. ;જુરાતી 

લોકગીતો અને તેમા ંપણ મ@ણરાજ બારોટના કંઠ4 ગવાયેલા ગીતોના તે શોખીન છે. પોતાના કામને T7ૂ 

માનનારા બા�ભુાઇ Yદવસ દરિમયાન આમeમા ં ફરજ બ7વતા હતા અને રાિ[ દરિમયાન એXલેYટકસની 

KેYકટસ કરતા હતા. ર7ઓના Yદવસમા ંપોતાના ગામ 7ય તે સમયે પણ તેઓ Yદવસે ખેતી કરતા અને 

રાિ[ના સમયે KેYકટસ કરતા હતા.  

     આમ બા�ભુાઇ ઓ@લIJપક માટ4 �બૂ જ મહ4નત કર! ર�ા છે. હાલમા ં તેઓ {નુાર (ક4રાલા) 

હાઇએYટટ�ટુ ક4Jપમા ંરશીન કોમ સાથે તાલીમ લઇ ર�ા છે. આગામી ૯ મે, ર૦૦૮ ના રોજ તેઓ રિશયા 

ખાતે યો7નાર વSડ8 ર4સ વોYકGગ ચેIJપયનિશપમા ંભારત^ુ ંKિતિનિધ5વ કરશે. 

     િમ[ો આ તો હતી િસ�ાની Kથમ બા0ુ. પરં2 ુઅYહયા ંતો િસ�ાની બી� બા0ુની પણ વાત કરવાની 

છે. બા�ભુાઇ ઓ@લIJપકમા ં ગયા છે તેના માટ4 તેમને ક4g� સરકાર ક4 રાજય સરકાર તરફથી કોઇ જ 

Kકારની મદદ મળ! નથી. હા સgમાન, �લોના હાર, ફોટો�ાફસ આ બ_ ુજ.ર મw<ુ ં છે. સરકાર! કહ4વાતા 

વહ!વટદારોએ બા�ભુાઇ સાથે હાથ િમલાવીને, તો કોક4 વળ! પોતાના ઘર4 બોલાવીને તો કોઇ અgયે બા0ુમા ં

ઉભા રહ!ને ફોટા ઘણા પડાtયા W �4મોમા ંમઢાઇને રહ! જશે. પરં2 ુકોઇએ પણ એ 7ણવાનો Kય5ન નથી 

કયa ક4 આ સામાgય ગામનો સામાgય પગાર ધરાવતો આ બા�ભુાઇ ઓ@લIJપક માટ4 .િપયા કયાથંી લાવશે. 

W વોકના �ટૂ જ પ૦૦૦ .િપયાના આવતા હોય તો બી0ુ ંતો �ુ ંનહ� જોઇ2 ુ ંહોય? પરં2 ુઆ બધા િવચારો 

કરવાનો સમય આપણી @બચાર! કામગર! સરકાર પાસે કયાથંી હોય! તેને આમા ં �ુ ં રસ? બસ તે તો 



બા�ભુાઇ આવે અને તેમ^ુ ંસgમાન થાય એટલે પતી ગ<ુ.ં પછ! તો બા�ભુાઇ એટલે વાસી છાTુ.ં પરં2 ુઆ 

સરકારની ઊપર પણ બી� એક સરકાર છે. W પોતાની મર�ની મા@લક છે અને Wને કોઇ z ૂટંણીની જ.ર 

હોતી નથી.  

     હાલમા ંબા�ભુાઇને ;જુરાત -ટ4ટ એXલેYટક એસોિસએશન jારા દર મYહને ..પ૦૦૦ આપવામા ંઆવે 

છે. દર4ક tયYકતની સફળતામા ંકોઇ અgય tયYકતનો ફાળો હોય છે. તેવી જ ર!તે બા�ભુાઇની સફળતામા ં

;જુરાત -ટ4ટ એમેxયોર એXલેYટકસ એસોિસએશનના સેl4ટર! અશોકભાઇ પટ4લનો ફાળો છે. અશોકભાઇ 

બા�ભુાઇ માટ4 ભડંોળ ભે;ુ ંકરવા તનતોડ મહ4નત કર! ર�ા છે. તેમના કહ4વા Kમાણે સરકાર ભલે ક�ુ ંના 

કર4 પરં2 ુઅમાર4 તો બા�ભુાઇને ઓ@લIJપક દરિમયાન કોઇ તકલીફ ના પડ4 તે9ુ ં કર9ુ ં જ છે. હ0ુ પણ 

આપણા દ4શમા ં માણસાઇ મર! નથી. એવા tયYકતઓ મળ! રહ4 છે. W એક સામાgય બા�ભુાઇને 

આ◌ૅ@લIJપકમા ંદોડતા જોવા ઈxછતા હોય. ઓ@લIJપક માટ4 સતત આઠથી નવ કલાકની KેYકટસ તેઓ કર! 

ર�ા છે. સાથે સાથે ઝડપ અને ટાઇિમGગ પણ Pધુાર! ર�ા છે.  

    બા�ભુાઇ પ	ચુા એક એ9ુ ંtયYકત5વ છે Wના માટ4 સમ� ભારતને માન છે. અ5યાર Pધુીના ઈિતહાસમા ં

સૌ Kથમ વખત ઓ@લIJપક રમતો5સવમા ંએક ;જુ0ુ <વુાનને જવાની તક સાપંડ! છે. તે ;જુરાત માટ4 એક 

િસ�|થી ઓ� ંનથી. એક ગામ જયા ંહ0ુ પણ ઘણાખરાને આ◌ૅ@લIJપક ક4 એXલેYટકસ શ�દ બોલતા,ં લખતા ં

ક4 વાચંતા ંનથી આવડતો એટUુ ંજ નહ પરં2 ુએXલેYટકસનો મતલબ �ુ ંતે પણ ખબર નથી તેવા ગામમાથંી 

એક ર૯ વષ8ના નવ<વુાનની ઓ@લIJપક માટ4 પસદંગી થાય તે ઓ@લIJપકમા ં િવજય KાLત થયા W9ુ ંજ 

કહ! શકાય. બા�ભુાઇ માટ4 પણ આપણી સરકાર4 કંઇક કર9ુ ંતો જોઇએ જ. 

   તમા�ંુ �ુ ં કહ49 ુ ં છે?ઓ@લIJપકમા ં હાર અને �ત તો સમય જ ન�! કરશે પરં2 ુ હાલમા ં તો Vબાવા 

ગામના દર4ક tયYકતના ચહ4રા પર આનદં જોવા મળે છે. મા[ Vબાવા જ �ુ ં કામ, સમ� ;જુરાત અને 

તેની બહાર રહ4તા ;જુરાતી પણ પોતાનો આનદં tયકત કરવા^ુ ં zકૂશે નહ�. જો દર4ક પYરI-થિત સાથ 

આપશે તો અzકૂ ઓ@લIJપક મેડલ આપણા આ ;જુ0ુ બા�ભુાઇને જ મળશે  

    તો આવો આપણે સ� ુબા�ભુાઇની મહ4નતમા ંથોડ! Kાથ8નાની લાગણી ઊમેર!એ કારણ ક4, મહ4નત અને 

Kાથ8નાના સમgવયથી જ તો ચમ5કાર સ78ય છે. 

...... 

એક તા7 સમાચાર... 



રમતગમત /ે[ે �તરરાsm!ય િવિશsટ િસ�| KાLત કરનાર ખેલાડ! `ી બા�ભુાઇ પ	ચુાને .ા. ર લાખનો રોકડ 

Tરુ-કાર અપ8ણ કરતા ંમ[ંી `ી ફક!રભાઇ વાધેલા  

ગાધંીનગરઃસોમવારઃ રમતગમત /ે[ે �તરરાsm!ય -તર4 િવિશsટ િસ�| KાLત કરનાર ખેલાડ! `ી બા�ભુાઇ 

પ	ચુાને .ા. ર લાખનો રોકડ Tરુ-કાર આપીને રમતગમત મ[ંી `ી ફક!રભાઇ વાધેલાએ આW સgમાિનત કયા8 

હતા. 

;જુરાતના સાબરકાઠંા FજSલાના નાનકડા એવા Vબાવા ગામના વતની `ી બા�ભુાઇ પ	ચુાએ એXલેટ! સ 

રમતમા ં�તરરાsm!ય ક/ાએ પોલેgડ ખાતે યો7યેલ ઇgટરનેશનલ વોક�ગ ચેJપીયનશીપમા ંર૦ Yકલોમીટર 

વોક^ુ ંVતર ૧.ર૪.૦પ સેકgડમા ંT�ુુ કર!ને નવો નેશનલ ર4કડ8 સ¡યa છે. 

`ી બા�ભુાઇ પ	ચુાએ જમ8નીના બ@લ¢ન ખાતે તેમજ દ@/ણ કોYરયામા ં યો7યેલી વSડ8 એXલેટ! સ 

ચેIJપયનશીપમા ંભાગ લીધેલ છે. ડબલીન આય8લેgડ ખાતે યો7યેલ <રુોપીયન �ાgડ -પધા8મા ંતેઓએ ભાગ 

લીધો હતો. ૩� નવેJબર, ર૦૧૧ દરિમયાન અમેYરકામા ંયો7નાર �તરરાsm!ય એXલેYટ સ -પધા8મા ં  તેઓ 

ભાગ લેશે. `ી પ	ચુા આ /ે[મા ં ભારત^ુ ં Kિતિનિધ5વ કરનારા Kથમ એXલેYટ સ ખેલાડ! છે તેવો ઓગ-ટ-

ર૦૧રમા ંલડંનમા ંયો7નાર ઓ@લIJપક -પધા8મા ંપણ ભારત^ુ ંKિતિનિધ5વ કરશે. 

�તરરાsm!ય ક/ાની રમતગમત -પધા8મા ં`ી પ	ચુાએ મેળવેલી િસ�|ઓએ ;જુરાતને ગૌરવ Kદાન ક<ુ� છે 

તેમ જણાવી મ[ંી`ી ફક!રભાઇ વાધેલાએ `ી પ	ચુાને .ા. ર લાખનો રોકડ Tરુ-કાર અપ8ણ કર!ને સgમાgયા હતા 

તથા નવા ખેલાડ!ઓ તૈયાર કરવા માટ4 તેઓના યોગદાનને આવકાર! ભિવsયમા ં ઉ56ૃsટ દ4ખાવ કરવા 

�ભુેxછાઓ પાઠવી હતી. 

`ી બા�ભુાઇ પ	ચુાએ રા¡ય સરકારના રમતગમતને Kો5સાહન આપવાના અ@ભગમને @બરદાtયો હતો. 

 


