
ળાઈન. ળાઈન .... વામના ! 
 રેખક: શરયતા દલે 

લાતાા: જનનીની જોડ  
 

કલ્કક ઊબી થઈ. ફધાાં ફાકો, લારીઓ અને શળક્ષકોએ તાીઓ ાડીને તેને આલકાયી. 
ોતાના નાજુક ગ લડે નાનાાં નાનાાં ગરાાં ાડતી તે સ્ટેજ ાવે ગઈ. વાલચેતીલૂાક સ્ટેજનાાં 
ગશથમાાં ચડી. ભાઈક ાવે શોંચી. ભાઈક થોડુાં ઊંચુાંનીચુાં શત ુાં. તેથી ઈરેક્ટ્રીશળમને તેની ઊંચાઈ 
મજુફ તેને નીચુાં કયુું. કલ્કકએ ગળાં ખોખાયુું અને ફોરલાનુાં ળરૂ કયુું. 
‘લીવ લાની ઉંભયભાાં શલશ્વ-પ્રશવધ્ધ થવુાં શોમ તો આણે વામના નેશલાર શલળે જાણવુાં જોઈએ. 
પ્રગશત અને શવદ્ધિ ભાટે કોઈ ઉંભય નાની નથી શોતી. ભશનેત, ધગળ અને મોગ્મ ભાગાદળાનથી 
ધાયો તે શવિ કયી ળકામ. 
તભે કશળેો કે લેંત જેલડી કલ્કક તાડ જેલી ઊંચી લાતો કેલી યીતે કશી ળકે? શુાં અનબુલ છે, તેની 
ાવે? શુાં આધાય છે તેની લાતોનો?.... તો ભાયે તભને છૂવુાં છે કે ખાડાભાાં ડીએ તો લાગી જામ, 
તે ભાટે શુાં ોતાનો અનબુલ જરૂયી છે?.... તેલી જ યીતે વલાયે લશરેા ઊઠીને ચારલાની, કવયત 
કયલાથી અને પ્રભસુ્ભયણ કયલાથી રદલવ આખો સ્કશૂતિ જલાઈ યશ ેછે, તે લાત કોઈ કયે તો તેભાાં 
અશલશ્વાવ કયલા જેવુાં શુાં છે? ટૂાંકભાાં, ફીજાના અનબુલોભાાંથી ણ આણે ઘણુાં ળીખી ળકીએ અને 
પ્રગશતને ાંથે આગ લધી ળકીએ. 

૧૯૯૦ભાાં જન્ભેરી અને શજુ શભણાાં જ જેણે લીવ લા યૂાાં કમાું છે, તેલી વામના 
નેશલારને બાયત વયકાય ‘ખેર-યત્ન’નુાં વન્ભાન આલાની છે. તેવુાં વભાચાય ભાધ્મભો લડે 
જાણલા ભળયુાં. ફેડશભન્ટન લકડા પેડયેળન દ્વાયા તેને દુશનમાની ફીજા ક્રભની ખેરાડી જાશયે કયલાભાાં 
આલી છે. આ ઍલોડા શલળે જાણીને તે ખફૂ ખળુ છે. તેને શલશ્વાવ છે કે આવુાં ફહુભાન તેને શજુ 
ણ કાંઈક શલળે કયલાની પે્રયણા આળે. તેને આળા છે કે, તે તેના રયલાય, પ્રશળક્ષક, શભત્રો, 
દેળલાવીઓ અને દુશનમાની અેક્ષાઓ યૂી કયળે અને શવદ્ધિનુાં આકાળ આંફળે. 
શરયમાણાના જાટ રયલાયભાાં શયલીયશવિંઘને ત્માાં જન્ભેરી વામનાનુાં ફચણ શૈદ્રાફાદભાાં લીત્યુાં. 
તેના શતા શૈદ્રાફાદની એક વયકાયી કચેયીભાાં લૈજ્ઞાશનક તયીકે કાભ કયતા શતા. ફેડશભન્ટન 
યભલાનુાં તેને લાયવાભાાં ભળયુાં શત ુાં. કાયણ કે, ભાતા ઉા નેશલાર અને શતા કયલીયશવિંધ-ફાંને 
યભતનાાં ચાશક અને અનબુલી ખેરાડીઓ શતાાં. 

શૈદ્રાફાદ ભોટુાં ળશયે છે અને ફેડશભન્ટનનુાં વારુાં  ભેદાન વામનાના ઘયથી રગબગ ચ્ચીવ 
રકરોભીટય દૂય શત ુાં. આઠ લાની વામનાને તેના શતા વલાયે ચાય લાગ્મે ઊઠાડતા. તેને 
સ્ટેરડમભભાાં રઈ જતા. ત્માાં વામના ફે કરાક વતત અને વખત અભ્માવ કયતી. ાછા લતાાં 
વામનાને ળાાએ જલાનુાં થત ુાં. પૅ્રલ્ક્ટ્ટવ કયીને થાકી ગમેરી વામના ળાાએ આલતાાં શરેાાં સઈૂ 



જતી. તે કાંટાીને ોતાનો રુુાથા છોડી ન દે તે ભાટે તેના ભાતા-શતાએ યૂા પે્રભથી તેને 
વશકાય આપ્મો. તેની રશિંભત લધાયી, તેને ફીજા ફધાાંથી શલળે ફનલા ભાટે પે્રયણા આી. 
વામનાના શતા ભાટે એક ઊગતા શવતાયાનો બાયે ખચા ઊાડલાનુાં ખફૂ મશુ્કેર શત ુાં. ફધુાં ભીને 
રૂ. ૧૨,૦૦૦/- નો લધાયાનો ખચા તેભણે વામનાના વનાને વાકાય કયલા ઊાડલો ડતો. ેટે 
ાટા ફાાંધીને તેભણે આ ળક્ય ફનાવયુાં. વામનાએ ણ અથાક ભશનેત કયી. તેનો રયશ્રભ યાંગ 
રાવમો. ચાય લાના પ્રશળક્ષણ છી વામના ય ‘મોનેક્ટ્વ’ નાભની કાંનીની નજય ઠયી. ખચાભાાં 
ભદદ કયી. નેશલાર રયલાય ફભણા જોળથી સ્લપ્ન-શવદ્ધિ ભાટે કરટફિ થમો. લધ ુફે લા છી 
ભાત્ર ચૌદ લળાની ઉંભયે વામના એક ખેરાડી તયીકે આલક ભેલતી થઈ. ત્માય છી તેનો 
શવતાયો ચભકતો ચાકમો. 

 

૧૯ લાની નાની ઉંભયે વામનાએ યાષ્ટ્રીમ ચેમ્પમનનુાં બફરૂદ ભેવયુાં શત ુાં. તેણે એશળમન 
વેટેરાઈટ ફેડશભન્ટન ટુનાાભેન્ટ ફે લાય જીતીને એક યૅકોડા સ્થાશત કમો શતો. ૨૦૦૬ની વારભાાં 
રપબરાઈન્વ ઑન ટુનાાભેન્ટ જીતીને તેણે ોતાનુાં નાભ દુશનમાના ફેડશભન્ટન ખેરાડીઓને માદ 
કયાલી દીધુાં શત ુાં. ૨૦૦૮ભાાં લકડા જૂશનમય ફેડશભન્ટન ચેમ્પમનળી જીતનાયી તે પ્રથભ બાયતીમ 
ભરશરા ફની શતી. આજ લાભાાં તેની પ્રગશતને ાાંખો આલી અને તે ઑબરમ્પકની ક્ટ્લાટાય 
પાઈનર સધુી યભી તથા દુશનમાની શે્રષ્ટ્ઠતભ શયીપાઈઓભાાં વેભી પાઈનરભાાં પ્રલેળી. 
લીવભાાં લાની ળરૂઆત ધભૂ-ધડાકાથી થઈ. તેણે ઈન્ડોનેશળમાભાાં જીત ભેલી. આભ કયીને તેણે 
ોતાના ગરુુ રેુરા ગોીચાંદની ફયાફયી કયી અને ગરુુ-દબક્ષણા આી. બાયત વયકાયે ણ તેની 



આ શવદ્ધિને લધાલી. વામનાને અજુ ાન ઍલોડા અને ગોીચાંદને ગરુુ દ્રોણાચામા ઍલોડા આપ્મો... 
ણ, અશીં અટકી જામ તે વામના ળાની? દુશનમાની ફીજા નાંફયની ખેરાડીને પ્રથભક્રભે આલવુાં 
છે. ચારો ‘આણે આણી શબેુચ્છાઓ તેને આીએ. તભે ફધાાં ભાયી વાથે ફોરો, ‘ળાઈન... 
ળાઈન... વામના... ! ળાઈન... ળાઈન... વામના...! ’ ભને ળાાંશતથી વાાંબલા ફદર આ વહુનો 
આબાય. આ યજૂઆતને પ્રબાલળાી ફનાલલા ભાટે ભાયા ભપભી-પ્ા અને ઈન્ટયનેટને 
ધન્મલાદ.’ 
કલ્કક ોતાની યજૂઆત કયીને ફેવી ગઈ, ણ ઘણાના રદરભાાં વામના જેવુાં કાંઈક કયી 
ફતાલલાના કોડ જાગી ગમા. શળક્ષકો અને લારીઓએ કલ્કકનો આબાય ભાન્મો. 

 

  


