રણજિતસ િંહ સિભાજી – ‘રણજી‘ - ક્રિકેટના જાદુગર
ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાાં જામ ાહેબ રણજિતસ િંહ ે જે ચીલઝડપ કારક્રકર્દી
ઘડી એ િોઈને અંગ્રેિ ક્રિકેટશોખીન પ્રજાએ એમને ‘રણજી‘ન ાંુ
હુલામણાંુ નામ આપ ાંુ હ.માંુ એમન ાંુ
શ્રી

ા ાંુ નામ ‘કનનલ ક્રહઝ હાઈને

ર રણજિતસ િંહજી સિભાજી, મહારાજા જામ ાહેબ ઑફ

નિાનગરમ‘ તે જ્યારે કેમ્બ્રિિમાાં ભણતા ત્યારે કેટલાક તેમને
‘મ્બ્મમથ‘ના નામથી પણ બોલાિતામ કેમ્બ્રિિના અભ્યા ના પ્રથમ
િર્ન ર્દરસમયાન એ ક્રિકેટ ટીમમાાં લેિાયા નહોતામ પરાં . ુ તે
િખતના કેમ્બ્રિિના કેપટન જેક ન એક િાર ‘પાકન ર પી ‘ પર
રમત િોિા નીકળે લામ ત્યાાં એક ઠેકાણે એમણે લોકોન ાંુ મોટાંુ ટોળાં
િમા થઈને ર પ ૂિનક કોઈની રમત બબરર્દાિ. ાંુ િોમાંુ ટોળામાાં
પે ી જુએ તો એક જુિાસનયો ઘટ
ાં ૂ બણયાાં િાળી િાળીને લેગ પર ફટકા મારતો હતોમ છતાાં તે
િખતે ‘રણજી‘ની તેના પર ખા
પાકન ર પી

છાપ ન પડી અને પહેલે િર્ે એ ટીમમાાં ન લેિાયામ

પરની રમત સિર્ે કહેિાય છે કે રણજી પોતાની ટીમ તરફથી ક્રિકેટ રમિા ગયેલામ

પોતાની ટીમ બેક્રટિંગ કરતી હતી એટલે રણજી લટાર મારિા નીકળ્યામ ત્યાાંથી દૂ ર બીજે મથળે
એક ક્રિકેટ મેચ રમાતી હતીમ ર્દાિ આપનાર ટીમમાાં એક ખેલાડી ઓછો હતોમ સિનાંતી કરતાાં
રણજી તે ટીમમાાં રમિા કબ ૂલ થયા અને

ર્દી ફટકારી પછી કાં ઈ બન ાંુ ન હોય તેમ પાછા આિી

પોતાની મ ૂળ ટીમમાાં ર્દાિ લીધો અને ત્યાાં પણ
પ્રેકક્રટ

ર્દી ફટકારી !

કરતાાં તો રણજી બબલકુ લ થાકતા િ નક્રહમ કહેિાય છે કે રક્ષણાત્મક રમત શીખિતા

ડાન હેિડન તો રણજીનો િમણો પગ બાાંધી રાખતામ રણજી ‘ક્રડફેમ્બ્ન િ‘ રમતને ડરપોક ગણી
સધક્કારતામ એમાાંથી િ ‘ક્રિકેટનો ઈસતહા ‘ િનરયોમ રક્ષણાત્મક ફટકો મારિાને બર્દલે પોતાના
કાાંડાના િળાાંક માત્રથી િ રણજી ઝડપી બૉલરના બૉલને લેગ ઉપર એિી તો સ ફતથી મારતા
કે બૉલ િીિળીની ગસતથી મેર્દાન િીંધી િતોમ
ઈમ ૧૮૯૩માાં રણજીએ ‘કેમ્બ્રિિ બ્લ‘ુ પ્રાપત કમું ુ ક્રહિંર્દ રમિા આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે ક્રહિંર્દીઓ
ઝમકર્દાર રમત રમી શકે છે મ તેમની ક્રફલ્ડિંગ પણ એટલી િ િખણાતીમ ઈમ ૧૮૯૬માાં યૉકન શાયર
ાથે રમતાાં તેમણે એક ક્રર્દિ માાં બે
મેચમાાં રણજી માત્ર ર્દ

ર્દી નોંધાિીમ એ િ િર્નમાાં ‘જેનટલમેન‘ સિરુદ્ધ ‘પલેય ન‘ની

સમસનટ રમીને આઉટ થયા હતામ એ સિરલ હ.માંુ

ઈમ ૧૮૯૭માાં ફેફ ાાંના ર્દર્દનથી પીડાતા તેઓ હૉમ્બ્મપટલમાાં હતા ત્યારે તેમણે ‘જ્બુ બલી બકુ ઑફ
ક્રિકેટ‘ લખી રાણી સિકટોક્રરયાને અપનણ કરીમ બધી મેચમાાં મળી રણજીએ ૭૨

ર્દીઓ નોંધાિી

ુ ાિી હતીમ
હતીમ ઈમ ૧૯૧૫માાં સશકારમાાં એમણે એક આંખ ગમ
ઈમ ૧૯૩૩માાં જ્યારે એમન ાંુ અિ ાન થ ાંુ ત્યારે ક્રિકેટિગત શોકમાાં ડૂબી ગમાંુ
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