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         शाळेत जाण्याआधी रोज सकाळी ककशोरवयीन 
जेस्सी ओव्हन्स आणि त्याच ेप्रलशक्षक मैदानावर 
भेटत असत. जेस्सी िुढी  ििंचेचाळीस लमननटे नतथे 
धावण्याचा सराव करत असे. मग घाईघाईने 
आिल्या वगाात जात असे. खरिंतर, दिुारी टीममधी  
इतर लमत्ािंसोबत सराव करण्यास त्या ा आवडत 
अस.े िि ते त्या ा शक्य नव्हते. कारि त्यावेळी 
तो उदरननवााहासाठी काम करत असे. त्याच्या 
कमाईतूनच त्याच्या कुटुिंबाचा गाडा चा त असे.  

जेस्सी ओव्हन्स 
ऑल िंपिक हीरो 



    जेस्सी ा सकाळी सकाळी सराव करण्याचा खूि किं टाळा 
येई. िरिंतु प्रलशक्षक चाल्सा रर े मात् सरावासाठी नेहमी न 
चकुता हजर राहात. यामुळे तरूि जेस्सी ाही सकाळी जािे 
भाग िडत असे. िि त्यामुळे आि ा फायदाच झा ा, असे 
जेस्सी ा निंतर वाट े. ददवस सरू  ाग े तसतसे आिि खूि 
वेगाने धावू  ाग ोय, हे जेस्सी ा स्वत: ाच जािवू  ाग े. 
वसिंत ऋतूत एके सकाळी त्याने शिंभर याडा एवढे अिंतर िार 
के े. िि यावर लमस्टर रर े यािंनी दद े ी प्रनतकिया जेस्सी 
समजू शक ा नाही.  
   जेस्सी अिंनतम रेषेवर िोहोचताच प्रलशक्षक रर े यािंनी आि े 
स्टॉिवॉच बिंद के े. त्यािंनी िुन्हा एकवार आिल्या घड्याळाकड े
िादह े. िुन्हा एकदा िाहून त्यािंनी मान ह व ी. मग त्यािंनी 
घड्याळ आिल्या कानािंजवळ ने े. ते व्यवस्स्थत काम करत 
आहे याची खात्ी के ी. जेस्सी हे सगळिं बघत उभा होता. 
“आिि काही चकुा तर केल्या नाहीत ना!” जेस्सीच्या मनात 
आ े. 
   रर े यािंनी णखशातून अिंतर मोजिारी टेि काढ ी आणि ते 
अिंतर मोज े. दसुऱयािंदा जेव्हा लमस्टर रर े यािंनी हेच अिंतर 
िुन्हा मोज े, तेव्हा मात् जेस्सी खिू हैराि झा ा. “काही 
गडबड आहे का?” न राहावून जेस्सीने पवचार े.  



    मग रर े भािंबाव ेल्या जेस्सीजवळ आ े. त्यािंनी 
त्याच्या खािंद्यावर हात ठेव ा आणि म्हिा े, “ जेस्सी, तू 
आता जसिं धाव ास तसिं कोिताही शा ेय धाविटू आजवर 
धाव ा नाही. तू शिंभर याडा अिंतर िार करण्याचा नवा 
पवश्वपविम रच ायस.”  
    जेस्सी आश्चयाचकीत झा ा. स्क् व्ह िंड, ओहायो या 
राजयािंती  इतर शाळािंच्या धाविटुिंच्या तु नेत आिि वेगाने 
धावू शकतो, याची जेस्सी ा खात्ी होती. िि पवश्वपविम! 

त्याची अिेक्षा नव्हती. अथाात, सरावादरम्यान के े ा हा 
पवश्वपविम कुठेही नोंद ा जािार नव्हता. िि आिि जर 
एवढ्या वेगात धावू शकतो तर िुन्हा असा पवश्वपविमसुद्धा 
करू शकतो, हा पवश्वास जेस्सी ा वाटू  ाग ा.  
त्या ा आता फक्त एक सिंधी   
हवी होती. 



    जेम्स स्क् व्ह िंड ओव्हन्स (जे. सी. ओव्हन्स) याचा 
जन्म 12 सप्टेंबर 1913 रोजी झा ा. िि हे अशक्त मू  फार 
ददवस जगे  असे वाटत नव्हते. कुिा ा कल्िना नव्हती की 
हा मु गा एक ददवस जगाती  सवाात वेगाने धाविारी व्यक्ती 
बने . 
    जे.सी.च ेबा िि अ ाबामा राजयाती  ओकपव  
नावाच्या छोट्या शहरात अत्यिंत ह ाखीत गे े. त्याच े
आईवडड , हेन्री आणि एम्मा ओव्हन्स, दसुऱयाच्या मा कीची 
शतेी कसत असत. ते िन्नास एकराच्या शतेात राहात असत. 
नतथे ते शतेमा क जॉन क् ेननसाठी कािसाच ेिीक काढत. 
    क् ेनन यािंच्याकड ेअडीचश ेएकर जमीन होती. त्यावर 
आठ कुटुिंबे शतेी करत. हे शतेकरी कािसाच ेबबयािे 
मा काकडूनच खरेदी करत. बबयािे िेरून ते िीक काढत 
आणि मग उगव े े िीक काित. िीक बाजारात पवकल्यावर 
होिारा नफा शतेमा क आणि शतेकरी आिािसात वाटून 
घेत.   



    शतेीची ही व्यवस्था वरवर आकषाक ददसत अस ी 
तरी वास्तव काही वेगळेच होते. शतेकऱयािंना अन्न, 
किड,े अवजारे, बबयािे आणि गरजेच्या इतर वस्तू 
शतेमा काकडूनच खरेदी कराव्या  ागत. शतेमा क 
वषााच्या शवेटी शतेकऱयािंना त्यािंच्यावर अस ेल्या कजााच े
दहशोब दाखवत असे. शतेकऱयाच्या वाट्याचा नफा या 
कजााची थोडी िरतफेड म्हिून तो स्वत:कडचे ठेवत 
अस.े मुळात, शतेकऱयाच्या वाट्या ा कमी नफा येत 
अस.े यामुळे त्याच्यावर मा काच ेकजा वाढत जात 
अस.े वषाानुवषे शतेकरी कजाात खो  बुडत जात आणि 
अधधकाधधक गरीब बनत. मा काच्या दहशोबािंवर आक्षेि 
घेिाऱया शतेकऱयािंना मा क शते सोडून ननघून जाण्यास 
सािंगत.  

    जे.सी.च ेआईवडड ही इतर शतेकऱयािंसारखे 
मा का ा नाराज करण्यास कचरत. आि ा मा क 
लमस्टर क् ेनन आिल्या ा फसवतोय, हे कळूनसुद्धा ते 
काही करु शकत नसत. अक्षरवाचन, गणित यािंच ेत्यािंना 
ज्ञान नव्हते. त्यामुळे दहशोबवह्ािंती  आकडमेोडी, बब े 
वगैरे तिासिे त्यािंना शक्य होत नव्हते.  

   ओव्हन्स दािंित्य एका बाबतीत नशीबवान होते. 
त्यािंची सहा काटक मु े त्यािंना शतेकामात हातभार 
 ावत असत. फक्त अशक्त ज.ेसी. आजारििामुळे त्यािंना 
मदत करू शकत नसे. इतर कुटुिंबीय त्याच्या 
खाण्यापिण्याची आणि तब्येतीची काळजी घेत. 



    दर दहवाळ्यात ज.ेसी. ा न्युमोननया होत असे. 
खोक ा आणि तािाने तो बेजार होई. िि त्याच्या 
उिचारासाठी त्यािंच्याकड ेऔषधे नव्हती. 
ओकपव मध्ये कुिी डॉक्टरसुद्धा नव्हता. एखादा 
डॉक्टर लमळा ाच तरी त्याची फी देण्यासाठी 
त्यािंच्याकड ेिैसा नव्हता. 

   गरीबी हे जे.सी.च्या आजारििाच ेएक कारि होते. ते 
िुठे्ठ, जुनीिुरािी फळकुटे यािंिासून बनव ेल्या झोिड्यात 
राहात. िाऊस आ ा की झोिडीच्या छतातून िािी गळे. 
वाऱयाच ेगार झोत वेगाने झोिडीत लशरत. बाहेरच्या 
थिंडीइतकीच थिंडी घरातदेखी  जािवत असे.     
    झोिडीत जे.सी.ची आई शकेोटी करून जेवि बनवत 
अस.े तेवढी जागा मात् उबदार वाटे. झोिडीत ना शगेडी 
होती, ना िािी, ना बाथरूम, ना काही फननाचर! रात्ी 
कडाक्याच्या थिंडीत जे.सी.ची आई त्या ा उबदार 
ब् ँकेटमध्ये  िेटून शकेोटीजवळ झोिवत असे.  

    त्यािंना िोटासाठी िुरेसे अन्नही लमळत नसे. 
झोिडीच्या मागच्या जागेत जे.सी.च्या आईची भाजयािंची 
छोटीशी बाग होती. बागेती  बटाटे, धान्य, मका खाऊन 
ते आि ी भूक भागवत. जे.सी.चा कुिी भाऊ ससा 
लशकार करुन आिे तेव्हाच त्यािंना मािंस खाय ा लमळे. 
बरेचसे खाण्याच ेस्जन्नस त्यािंना मा क क् ेननच्या 
दकुानातूनच खरेदी करावे  ागत. ईस्टर आणि णिसमस 
या वषाातून दोनच ददवशी ओव्हन्स कुटुिंबबयािंना डुकराच े
मािंस खाय ा लमळे.  



   1919 सा ी, सहा वषाांचा असताना, दहवाळ्यात 
जे.सी.ची तब्येत खिूच खराब झा ी. त्या ा नुसता 
न्युमोननयाच झा ा नाही तर त्याच्या डाव्या िायावर एक 
गाठही आ ी. ददवसेंददवस ती गाठ मोठी होत गे ी. 
गाठीच्या जागी खिू वेदना होत असल्यामुळे तो  िंगडत 
चा ू  ाग ा. त्याच्या आईने गाठीच्या जागी गरम शके 
दद ा. िि त्याचा काही उियोग झा ा नाही.  

   जे.सी.च्या आई ा त्याच्या जीवाची धचिंता वाटू 
 ाग ी. नतने जे.सी. ा िा थे झोिव े आणि म्हिा ी, 
“हे बघ, मी जे काही करतेय त्याने तु ा खिू वेदना 
होती . तु ा त्या सहन कराव्याच  ागती .” मग 
जे.सी.चा मोठा भाऊ आणि त्याच ेवडी  यािंनी जे.सी. ा 
घट्ट धरून ठेव े. त्याच्या आईने जे.सी.ची गाठ अक्षरश: 

कािून काढ ी. जे.सी. ा प्रचिंड वेदना झाल्या आणि रडू 
येऊ नये म्हिून त्याने खिू प्रयत्न के े.  
   जे.सी. ा ती घटना चािंग ीच  क्षात रादह ी, “आई ा 
जे करायच ेहोते ते नतने के े......िि गाठ कािल्यामुळे 
माझा फायदाच झा ा......कारि त्यानिंतर कोित्याही 
शारीररक जखमेच ेम ा काही वाटेनासे झा े.” 



   काही वषाांनिंतर जे. सी. ओव्हन्स एक जागनतक 
स्तरावरी  धाविटू बन ा. बा ििीच्या त्या अनुभवामुळे 
द:ुख आणि थकवा सहन करण्याची त्याची क्षमता वाढ ी. 
ककतीही थकवा आ ा, ककतीही जखमी अस ा तरी त्याच े
द:ुख त्या ा गाठ कािण्याइतके वेदनानायी वाटत नसे. 
   दहवाळा सरून वसिंत ऋतू आ ा. जे.सी.च्या िायावरची 
गाठ नाहीशी झा ी. तो न्युमोननयाच्या आजारातून बरा 
झा ा. घराबाहेर िडून धावू  ागण्याइतित सक्षम झा ा. 
‘धाविे’ ही गोष्ट जे.सी. ा खिू आवडू  ाग ी. कारि त्याच े
वडी  त्या सिंिूिा प्रािंतात सवाात वेगवान धाविटू होते.    
    रपववारी चचामधी  प्राथानेनिंतर, तेथी   ोक आराम 
करत, इथेनतथे बसून गप्िा मारत ककिं वा बायब मधी  गीते 
गात. हवामान सुखद अस े की िुरूष मिंडळी आिािसािंत 
धावण्याची शयात  ावत. जे.सी.च ेवडी  प्रत्येक शयात 
स्जिंकत. त्यामुळे जे.सी. ा त्यािंचा अलभमान वाटे. आिल्या 
वडड ािंना कािूस वेचिाऱया शतेकऱयाऐवजी एका धाविटुच्या 
वेशात बघिे, त्या ा जास्त आवड.े जे.सी. ा धाविटुिंच ेजग 
मुक्त वाट े. मग त्या ा एकाच गोष्टीचा ध्यास  ाग ा – 

‘आिि जगाती  सवाात वेगवान धाविटू बनायचे’.  



   ‘धाविे’ हा जिू जे.सी.चा छिंदच बन ा. कारि 
खेळण्यासाठी त्याच्याकड ेखेळिी नव्हती, आसिास 
त्याच्या वयाची मु े नव्हती. त्याची भाविंड ेसतत 
आईवडड ािंसोबत शतेात काम करत. ओकपव मध्ये 
काळ्या विााच्या  ोकािंसाठी शाळा नव्हती. त्यामुळे 
जे.सी. शाळेतही जाऊ शकत नव्हता.    
    जे.सी.च्या आईवडड ािंच्या मनात शतेावरच ेकष्टमय 
आयुष्य सोडून िळून जाण्याच ेपवचार अनेकदा येत. 
अमेररकेच्या उत्तर भागात जगण्यासाठी चािंगल्या सिंधी 
उि ब्ध होऊ शकती , असे त्यािंना वाटे. 
    िरिंतु ते िळून जाण्यास घाबरत. ओकपव  हे एकच 
शहर त्यािंच्या िररचयाच ेहोते. जवळच्या डकेाटर या 
शहराच्या िुढे ते कधीच गे े नव्हते. उत्तर भागात 
त्यािंच्या ओळखीच ेकुिी राहात नव्हते. त्या अज्ञात 
जगात जािे त्यािंना काहीसे असुरक्षक्षत वाटत होते. 
त्यामुळे प्रत्येक वेळी चचाा आणि वाद केल्यावर जे.सी.च े
आईवडी  ओकपव मध्येच राहाण्याचा ननिाय घेत.  
    फेब्रुवारी 1921 मध्ये दोन घटना घडल्या जयामळेु 
त्यािंना आि ा ननिाय बद ावा  ाग ा.  

    जे.सी. ा िुन्हा न्युमोननया झा ा. यावेळी त्याची 
स्स्थती खूिच गिंभीर झा ी. खोकल्यावर त्याच्या 
थुिंकीतून रक्त बाहेर िडू  ाग े. आठ वषाांचिं आि िं हे 
मू  आता काही जगत नाही, अशी भीती त्याच्या 
आई ा वाटू  ाग ी.  



    त्याच मदहन्यात मा क क् ेननने शतेातून 
ओव्हन्स कुटुिंबा ा लमळिारा उत्िन्नाचा वाटा कमी 
के ा. जे.सी.च्या वडड ािंनी या ा पवरोध के ा. तेव्हा 
मा काने, “माझ्या शतेावर राबिाऱया ा उत्िन्नात 
यािेक्षा जास्त वाटा घेण्याचा हक्क नाही,” असे त्या ा 
सुनाव े. ओव्हन्स कुटुिंबाकड ेदोनच ियााय होते – 

मा काची अट मान्य करिे ककिं वा ते शते सोडून 
ननघून जािे. 
    िुढच ेदोन ददवस जे.सी.च्या वडड ािंनी मौन 
िाळ े. रपववारी चचामधी  प्राथानेनिंतर त्यािंनी 
कुटुिंबबयािंना मा काशी झा े ा वाद आणि आि ा 
ननिाय सािंधगत ा. कुटुिंबबयािंनी त्यािंच्या ननिायानसुार 
उत्त्तर भागात जाऊन स्थानयक होण्याच ेठरव े.     

    त्यािंनी आिल्याकडी  िाच खेचरे आणि 
शतेअवजारे पवकून काही िैसा उभा के ा. यातून त्यािंना 
रेल्वे प्रवासाची नतककटे खरेदी करता आ ी. जे.सी.च्या 
वडड ािंना दसुरे काम लमळेियांत उर ेल्या िैशािंत काही 
ददवस गुजराि करता येिार होती.  



       ओव्हन्स कुटुिंबबयािंनी आिल्या नव्या घरासाठी 
ओहायो राजयाती  स्क् व्ह िंड शहर ननवड े. ते 
स्क् व्ह िंडमध्ये कुिा ाही ओळखत नव्हते. िि 
राहाण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी ते शहर 
सोयीस्कर आहे, असे त्यािंनी ऐक े होते. 1921 सा च्या 
वसिंत ऋतूत ओव्हन्स कुटुिंबाने आिल्या सामानाची 
बािंधाबािंध के ी. राष्ट्रीय महामागााद्वारे सवा कुटुिंबीय उत्तर 
भागाकड ेननघा े. स्क् व्ह िंड ा िोहोचल्यावर त्यािंनी 
शहराच्या िूवा भागात एका तीन मज ी  ाकडी 
इमारतीत  हानसे घर भाड्याने घेत े.       

    तरूि जे.सी.साठी हे शहर म्हिजे एक नवीन 
रोमािंचक जग होते. नतथे फुटिाथ होते, िक्के रस्ते 
होते, असिंख्य घरे होती. त्याच्या या नवीन घरामध्ये 
िािी आणि वीज या दोन्ही सुपवधा होत्या.  

    घराच्या उत्तरेकड ेचा ल्यावर जे.सी. रमिीय एरी 
का व्याकाठी िोहोचत असे. नतथे मा   ादनू दरूवर 
चा  ेल्या बोटी ददसत. घराच्या िूवेकड ेचा ल्यावर 
दहरवाईने नट े ी सुिंदर बाग ददसे. बागेती  तळ्यात 
मु े खेळण्याती  नावा सोडण्याची मजा घेत.     

   जे.सी.च्या घराच्या दक्षक्षि आणि िस्श्चम 
ददशते अनेक दकुाने होती, पवजेवर चा िाऱया 
गाड्या होत्या, लसनेमाघरे होती आणि रात्भर 
रस्ते उजळिारे ददवे होते. 



      सवाात चािंग ी घटना म्हिजे, जे.सी. शाळेत जाऊ 
 ाग ा. तो सेंट क् ेअर ग्रामर स्कू मध्ये जाऊ 
 ाग ा. शाळेच्या िदहल्या ददवशी तो खिू उत्साहीत 
होता. लशक्षक्षकेने  ाजाळू जे.सी. ा त्याच ेनाव 
पवचार े, तेव्हा तो िुटिुट ा, “जे.सी.” लशक्षक्षका हसून 
म्हिा ी, “नव्या शाळेत तुझ ेस्वागत आहे, जेस्सी.” 

कुमार जे.सी. बावर ा आणि आि े योग्य नाव 
लशक्षक्षके ा सािंगण्याची दहिंमत काही त्या ा झा ी 
नाही. त्यामुळे शाळेत त्याच्या नावाची नोंद ‘जेस्सी’ 
ओव्हन्स अशीच झा ी. जेस्सी ा आिल्या नावाचा हा 
उच्चार भाव ा आणि िुढे हेच नाव त्याने कायम 
ठेव े.  
    जेस्सी ा शाळेत मजा येऊ  ाग ी. तो ल हा-
वाचाय ा, दहशोब कराय ा लशक ा. नतथे समवयस्क 
लमत् लमळा े, म्हिून तो खशु होता. िि शाळा 
सुटल्यावर तो िुन्हा या लमत्ािंसोबत खेळू शकत नसे. 
कारि निंतर तो कुटुिंबाच्या चररताथाासाठी काम करत 
अस.े  



   जेस्सीच्या आईवडड ािंना वाट े होते तसे 
स्क् व्ह िंडमधी  जीवन सहजसोिे नव्हते. जेस्सीच्या 
वडड ािंकड ेकुठ ेही औिचारीक लशक्षि वा कौशल्य 
नव्हते. त्यािंना सुरक्षक्षत नोकरी लमळिे कठीि होते. अशा 
स्स्थतीत जेस्सीच्या आईने आणि मु ािंनी काम करिे 
आवश्यक बन े. शाळा सिंिल्यावर जेस्सीने स्थाननक 
फु ािंच्या दकुानात काम स्वीकार े. मग गॅसोल न 
इिंधनाच्या स्टेशनवर, ककरािा दकुानामध्ये काम के े, बूट 
िॉल श के े, लमळे  ते काम त्याने के े.  

   जेस्सीची तब्येत नव्या शहरात बरी होती. अजूनही 
तो तसा बारीक आणि दबुळा होता. तरीही त्याने 
प्रलशक्षक चाल्सा रर ेच े क्ष वेधनू घेत े. रर ेने दिुारच्या 
सुट्टीत जेस्सी ा शाळेच्या मैदानावर धावताना िादह े. 
चाल्सा रर े जेस्सीच्या शाळेत शारीररक लशक्षि आणि 
किडा पवषयाच ेलशक्षक होते. ते फेअरमोंट जयुननयर 
हायस्कू  आणि ईस्ट टेस्क्नक  हायस्कू मध्येही 
प्रलशक्षक होते.  
    रर े यािंनी जेस्सी ा पवचार े, “धावण्याचा सराव 
करिाऱया सिंघामध्ये सामी  होशी ?” 

   रोमािंधचत होऊन जेस्सी बो  ा, “हो!”  िि हा सराव 
शाळा सुटल्यावर होत असे आणि जेस्सी यावेळी नोकरी 
करण्यासाठी जात असे. प्रलशक्षक रर ेने यावर तोडगा काढ ा. 
त्यािंनी जेस्सी ा शाळेच्या वेळेच्या ििंचेचाळीस लमननटे आधी 
मैदानावर येण्यास सािंधगत े. कॉ ेजमध्ये जाईियांत जेस्सीची 
ही सवय कायम रादह ी.     



   सुरुवाती ा थोडेफार अतिंर धावल्यावर जेस्सी 
थकून जात असे. कधी कधी त्या ा सराव 
सोडून द्यावासा वाटे. त्या ा वाटे की मोठ्या 
शयाती स्जिंकण्याची त्याची िात्ताच नाही. 

   जेस्सी असिं काही बो ू  ाग ा की मग प्रलशक्षक रर े 
त्या ा सिंयम ठेवाय ा सािंगत. ते नेहमी गमतीने त्या ा 
म्हित, “ क्षात ठेव, तू हा सराव िुढच्या शुिवारनिंतर 
चार वषाांनी होिाऱया शयातीसाठी करतोयस.” 

   फेअरमोंट जयुननयर हायस्कू मध्ये लशकताना जेस्सीने 
आिंतरशा ेय धावण्याच्या स्िधेत प्रथमच भाग घेत ा. 
स्क् व्ह िंडमधी  सवा जयुननयर हायस्कू च ेसवोत्तम 
धाविटू या स्िधेत असती , हे कळल्यावर जेस्सी 
घाबर ा. िि पिस्तु ाच्या गोळीचा आवाज कानात 
लशरताच त्याची भीती िळून गे ी आणि तो वाऱयाच्या 
वेगाने धाव ा. इतर स्िधाकािंना त्याने बरेच मागे टाक े 
आणि 100 याडाांची ही स्िधाा तो स्जिंक ा.    

          स्िधेनिंतर प्रलशक्षक रर े जेस्सीच्या आई ा 
म्हिा े, “तुमच्या मु ाकड ेिथृ्वीवरी  सवाात असामान्य 
िाय आहेत. मी म्हितो त्याचिं तुम्हा ा कदाधचत आश्चया 
वाटे , िि एक ददवस जेस्सी ऑल िंपिक स्िधाा स्जिंकून 
दाखवे .” आिखी काही वषाांनी जेस्सी ऑल िंपिक स्िधाा 
स्जिंक ा तेव्हा आईने त्या ा त्याच्या प्रलशक्षकािंच्या या 
भपवष्यवािीबद्द  सािंधगत े.  



     जयुननयर हायस्कू मध्ये असताना ऑल िंपिकच्या 
ददशनेे जेस्सीच ेमहत्त्विूिा िाऊ  िड े. शिंभर याडाांच े
अिंतर त्याने केवळ दहा सेकिं दात िार के े. या पविमाची 
बातमी स्क् व्ह िंडच्या वतृ्तित्ािंमध्ये छािून आ ी.   

   सतत सराव करून जेस्सी आि ी कामधगरी सुधारू 
 ाग ा. स्िधेची सुरुवात वेगाने करता याय ा हवी, 
म्हिून प्रलशक्षक रर ेच्या मागादशानाखा ी तो भरिूर 
मेहनत घेऊ  ाग ा. ईस्ट टेस्क्नक  हायस्कू च्या 
सिंघात असताना जेस्सी प्रत्येक स्िधेत िदह ा आ ा. 
मग त्याने अडथळ्यािंच्या शयातीचा सराव सुरू के ा.  
    अडथळ्यािंच्या शयातीत तीन फुटािंिेक्षा जास्त उिंच 
अस ेल्या अडथळ्यािंवरून उड्या मारत धावावे  ागते. 
यात वेगासोबतच अचूक वेळही महत्त्वाची ठरते. जेस्सी 
या खेळातही  वकरच पवजेता बन ा. 



   िुढे प्रलशक्षक रर े यािंच्या सूचनेनुसार जेस्सीने ब्रॉड-जिंि 
स्िधेचा सराव सुरू के ा. या स्िधे ा आता आिि  ाँग-जिंि 
( ािंब उडी) म्हितो. यात एक स्िधाक जलमनीवर अस ेल्या 
फळीच्या ददशनेे भरधाव वेगाने धावतो. मग फळीवर एक िाय 
टेकवून तो िुढे झेि घेतो. त्याची उडी वाळूच्या जलमनीवर जया 
भागात िडते त्या ा खड्डा म्हितात. फळीिासून या खड्यात 
स्िधाकाची उडी स्जथे िडते नतथियांतच ेअिंतर मोजतात. जेस्सी 
या खेळातही  वकरच अत्यिंत प्रवीि बन ा.           

   1933 ियांत जेस्सी ओव्हन्सची ख्याती सिंिूिा 
राजयात िसर ी. त्या वषी लशकागो पवद्यािीठात 
राष्ट्रीय स्तरावरी  आिंतरशा ेय स्िधाा आयोजीत 
के ी गे ी होती. याद्वारे देशभराती  िीडा  ेखक 
आणि प्रलशक्षक यािंना एक तगडी स्िधाा िाहाय ा 
लमळिार होती. जेस्सी या स्िधेबाबत थोडा धचिंनतत 
होता.   



       मात् त्याने स्िधेत ऐनतहालसक कामधगरी के ी. त्याने 
शिंभर याडा अिंतराची स्िधाा केवळ 9.4 सेकिं दात िूिा के ी. हा 
आिंतरशा ेय स्िधेती  नवा पवश्वपविम ठर ा. मग  ािंब उडी 
स्िधेत त्याने 24 फूट, 9 आणि 5/8 इिंच एवढी  ािंब पविमी 

उडी मार ी. 220 याडा अिंतर धावण्याची स्िधाा त्याने 20.7 
सेकिं दात िूिा करून त्यातही नवा पवश्वपविम रच ा. एका 
िीडा  ेखकाच्या दृपष्टने हा एक अभूतिूवा बत्पविम होता.  



        जेस्सीने हायस्कू च ेलशक्षि िूिा के े तेव्हा साऱया 
अमेररकेती  कॉ ेजािंनी त्या ा लशष्यवतृ्ती देऊ के ी. 
कॉ ेजात लशक्षि घेिारा जेस्सी हा कुटुिंबाती  िदह ाच 
सदस्य होता. त्यामुळे त्याच ेआईवडी  आनिंदात होते. आता 
त्यािंना त्यािंच्या खडतर आयुष्याची िवाा नव्हती. स्क् व्ह िंड 
शहरात येऊन राहाण्याचा त्यािंचा ननिाय योग्य ठर ा होता.  

    जेस्सी ा उच्च लशक्षिाची आस होती तसेच कॉ ेज 
स्तरावरी  स्िधाांही खिुावत होत्या. िि काळ सरत चा  ा 
तरी जेस्सीने कॉ ेजात प्रवेश घेत ा नाही. प्रलशक्षक रर े 
यािंना आश्चया वाट े. जेस्सीच ेम्हििे होते की आईवडड ािंना 
सोडून जािे त्या ा ठीक वाटत नाही. कारि त्याच्या 
नोकऱयािंमुळेच कुटुिंबाचा चररताथा चा त होता. रर े यािंनी 
जेस्सी ा काळजी न करण्यास सािंधगत े.    

   आठवड्याभरानिंतर रर े यािंनी जेस्सी ा एक आनिंदाची 
बातमी दद ी. ओहायो पवद्यािीठ जेस्सी ा प्रवेश देण्यास 
इच्छुक होती. नतथे िीडा लशष्यवतृ्ती दद ी जात नव्हती. िि 
तेथी  अधधकारी जेस्सीसाठी एका नोकरीची व्यवस्था करिार 
होते. यामुळे त्याचा राहाण्या-खाण्याचा आणि लशक्षिाचा खचा 
भागिार होता. 

   ओहायो पवद्यािीठाच ेप्रलशक्षक  ॅरी स्नायडर यािंनी 
जेस्सीच्या वडड ािंसाठीही एक नोकरी शोध ी. ही 
नोकरी कायम स्वरुिाची होती. सवा काही जेस्सीच्या 
मनासारखे घड े. मग तो ओहायो पवद्यािीठात 
जाण्यास तयार झा ा. 



     कॉ ेजात असतानाच जेस्सीच ेनाव जगभर गाजू 
 ाग े. 25 मे 1935 रोजी लमलशगन पवद्यािीठात 
आयोजीत के ेल्या राष्ट्रीय आिंतरकॉ ेज स्िधेत जेस्सीने 
सवोत्तम कामधगरी के ी. शिंभर याडा, 220 याडाांची 
अडथळ्यािंची स्िधाा आणि  ािंब उडी या तीनही प्रकारािंत 
त्याने नवे पवश्वपविम रच े. त्याची उडी एवढ्या  ािंबवर 
िड ी की िुढी  ििंचवीस वषे तो पविम अबाधधत 
राही ा.  

    जेस्सीची ही कामधगरी 1936 सा च्या ऑल िंपिक 
खेळािंसाठी िूवातयारी ठर ी. जमानीती  बल ानमध्ये 
आयोस्जत या ऑल िंपिक स्िधाांमध्ये जेस्सी ओव्हन्सने 
चार सुविािदके स्जिंकून आि े वचास्व लसद्ध के े. त्याने 
100 तसेच 200 मीटर स्िधाांमध्ये िदह े स्थान प्राप्त 
के े. लशवाय गटाने चारश ेमीटर धावण्याच्या स्िधेतही 
(रर े शयात) तो सरस ठर ा.  ािंब उडीमध्ये त्याने चौथे 
सुविािदक लमळव े. हे पवजेतेिद त्या ा सवााधधक पप्रय 
होते आणि त्या ा कारिही तसेच होते.  



   1936 सा ी जमानीत हुकूमशहा अॅडॉल्फ दहट रच्या 
नाझी िक्षाच ेसरकार होते. नाझी इतर साऱयािंना तचु्छ 
 ेखत. ऑल िंपिक स्िधेआधी जमान वतृ्तित्ािंनी अमेररकेच्या 
काळ्या विााच्या खेळाडुिंची खिू ननभात्सना के ी. यामुळे 
शािंत स्वभावाचा जेस्सीसुद्धा खवळ ा.  

    जेस्सी प्रथम  ािंब उडी स्िधेत उतरिार होता. तो 
नाझीिंनी के ेल्या अिमानाने पवचल त झा ा होता. त्या ा 
स्िधेवर  क्ष एकवटिे कठीि झा े. त्यातच जेस्सीचा 
प्रनतस्िधी  झ  ाँग हा एक जमान होता. तो एक उिंच 
आणि उत्तम धाविटू होता. जमान विंशशे्रष्ठत्वाच ेएक आदशा 
उदाहरि म्हिून त्याच्याकड ेिादह े जात होते. जमान 
 ोक हे शे्रष्ठ विंशाच ेआहेत, हे लसद्ध करण्यासाठीच जिू ही 
स्िधाा चा ू आहे, असे काहीसे धचत् ददसत होते.  

     ािंब उडीच्या िात्ता फेरीत िदहल्या दोन प्रयत्नािंत 
जेस्सीची कामधगरी खराब झा ी.  झ  ाँगची कामधगरी 
मात् चािंग ी झा ी. असे वाटू  ाग े की ही स्िधाा नाझी 
खेळाडूच स्जिंकिार. शेवटच्या प्रयत्नासाठी जेस्सी िुढे आ ा 
तेव्हा  झ  ाँग त्याच्याजवळ येऊन म्हिा ा,  

       “हॅ ो जेस्सी, माझी खिू इच्छा आहे की तू मुख्य 
स्िधेच्या अिंनतम फेरीत िोहोचावास. त्यामुळे मन शािंत 
कर आणि  क्षात ठेव, ही केवळ िात्ता फेरी आहे, यात 
सवोत्तम कामधगरी करून दाखवण्याचा ताि घेऊ नकोस, 
फक्त िात् होऊन दाखव.” मग  ाँगने जेस्सी ा िात् 
ठरण्यासाठी कशी उडी घ्यावी, याबद्द  सल् ा दद ा.   



   जेस्सीने  ाँगचा सल् ा मान ा आणि एक चािंग ी उडी 
घेत ी. तो  ाँगप्रती कृतज्ञ होता. यात  ाँगच्या सल्ल्यािेक्षा 
आिखी एक महत्त्वाची गोष्ट होती.  ाँग नाझी अधधकाऱयािंच्या 
समोर एका काळ्या विााच्या अमेररकन व्यडक्तबरोबर मैत्ीिूिा 
वाग ा.  ाँगच ेधाडस, मािुसकी आणि णख ाडू वतृ्ती यािंचा 
जेस्सीच्या मनावर खो  ठसा उमट ा.  

    ािंब उडीच्या अिंनतम फेरीत  ाँगच्या मदतीची 
िरतफेड करण्याची सिंधी जेस्सी ा लमळा ी. एक उत्कृष्ट 
उडी घेतल्यावर  ाँग आि ा दखुरा िाय िकडून  िंगडत 
चा ू  ाग ा. जेस्सी तात्काळ त्याच्याजवळ गे ा. 
 ाँगच्या दखुऱया िाया ा त्याने बराच वेळ माल श के ी. 
हे दृश्य िाहून नाझी अधधकारी अवाक् झा े. 
   जेस्सी ओव्हन्सने 26 फूट, 5 आणि 5/16 इिंच एवढ्या 
 ािंबवर उडी मारून नवा पविम के ा आणि या स्िधेच े
सुविािदकही स्जिंक े. जेस्सी आणि  ाँगमध्ये दाट मैत्ी 
झा ी. दसुऱया महायुद्धात  ाँगचा मतृ्यू होईियांत ही मैत्ी 
कायम राही ी.  

    ऑल िंपिकमध्ये उत्तम कामधगरी करून िरतल्यानिंतर 
जेस्सी ओव्हन्सच ेअमेररकेत एका हीरोसारखे स्वागत 
झा े. न्यूयॉका  शहरात त्याच्या सन्मानाथा एक भव्य 
लमरविूक ननघा ी. या तरूि महान धाविटु ा सवाांनी 
मानविंदना दद ी. आयुष्यभर जेस्सी  ोकािंचा आदर आणि 
कौतुकाचा धनी ठर ा.   



    िुढल्या काही वषाात जेस्सी ओव्हन्स यािंनी 
युवा आयोगावर काम के े आणि अमेररकेच े
सददच्छा राजदतू हे िदही भूषव े. 30 माचा 1980 

रोजी मतृ्यू होईियांत जेस्सी ओव्हन्स ऑल िंपिक 
स्िधाांसिंबिंधधत उििमािंमध्ये भाग घेत रादह े. 
पवसाव्या शतकाच्या िदहल्या भागात ते “पवश्वाती  
सवाात वेगवान मािूस” गि े गे े. त्यानिंतर त्यािंच े
सवा पविम मोड े गे े. तरीही िीडा क्षेत्ाच्या 
इनतहासात त्यािंच्या कतृात्वाची कायम नोंद राही !  

समाप्त 


