ુ ીલગાવસ્કર
સન
બાયતીમ ટેસ્ટ-ક્રિકેટના ભ ૂત ૂલવ ક્રિકેટય, કપ્તાનન અને વલશ્વના શ્રેષ્ઠા પ્રાયં ભબક
ફેટધય
ઈ. ૧૯૭૦-‘૭૧ભાં લેસ્ટ ઇન્ડડઝ, વાભે ટે સ્ટ-ભેચભાં યભલાની ળરૂઆત કયી.
ઈ. ૧૯૮૬-‘૮૭ભાં ાક્રકસ્તાન વાભે યભેરા. ોતાની અંવતભ ટે સ્ટ ફાદ
ક્રિકેટભાંથી વનવ ૃત્ત થનાય સુનીર ગાલસ્કયનો જડભ મુફ
ં ઈ ખાતે ઈ.
૧૯૪૯ના જુરાઈ ભાવની ૧૦ભી તાયીખે થમો શતો. મુફ
ં ઈ ખાતે અભ્માવ
કયી તેભણે મુફ
ં ઈ યુવનલવવિટીની અંગ્રેજી વાક્રશત્મ વાથેની એભ. એ.ની ક્રડગ્રી
પ્રાપ્તણ કયી શતી. તેઓ વનરોન વવડથેક્રટક પામફવવ ઍડડ કેવભકલ્વ ભરવભટે ડભાં ઉચ્ચ સ્થાન શતી.
ળાાજીલનથી જ તેભણે ક્રિકેટની યભતભાં યવ રેલાનો ળરૂ કમો શતો. યુવનલવવિટી ક્રિકેટભાં તેભનો
વંગીન દે ખાલ જોઈ યણજી ટ્રૉપીભાં તેભને વંદ કયલાભાં આવ્મા શતા. ઈ. ૧૯૭૦-૭૧ભાં લેસ્ટ
ઇન્ડડઝના પ્રલાવે ગમેરી બાયતીમ ટીભભાં તેભણે સ્થાન ભેવ્યુ ં શત ુ ં અને ટે સ્ટ-કાયક્રકદીનો પ્રાયં બ
કમો શતો. ોતાની પ્રથભ ટેસ્ટ શ્રેણીભાં જ ટે સ્ટના ૮ દાલભાં ફે લખત અણનભ યશી ગાલસ્કયે જ
વદી વાથે કુર ૭૭૪ યન કમાવ શતા અને વલિભ વર્જ્મો શતો.
ગાલસ્કય પ્રથભ કક્ષાની ૧૨૫ ટે સ્ટ ભેચોભાં યમ્મા શતા. તે દયવભમાન ૩૪ વદી પટકાયી શતી, ચાય
ફેલડી વદી કયી શતી અને કુર ૧૦,૧૨૨ યનનો જુભરો કમો શતો. વ્મક્તતગત ૨૩૬ યનનો સ્કૉય
કયી તેઓ અણનભ યહ્યા શતા. તેભણે ૩૪ વદી અને ૪૫ અધવવદી નોંધાલી શતી. ૪૭ લખત તેઓ
બાયતીમ ટીભના કેપ્ટ ન યહ્યા શતા. એ ૪૮ ભેચોભાંથી ૯ભાં વલજમ� અને ૮ભાં યાર્જ્મ લશોમો શતો
ર્જ્માયે ૩૦ ભેચ અવનણીત યશી શતી. લન ડે ઇડટયનેળનર ભેચોની તેભણે યભેરી વંખ્મા ૧૦૮ની
શતી. એ ભેચોભાં ૧૪ લખત અણનભ યહ્યા શતા. એક વદી પટકાયી શતી અને ૨૭ અધવ-વદી પટકાયી
શતી. તેભણે કુર ૩૦૯૨ યન કમાવ શતા. ૨૨ કેચ કમાવ શતા અને એક વલકેટ રીધી શતી.
ઈ. ૧૯૭૧ભાં લેસ્ટ ઇન્ડડઝ વાભેના ભેચભાં, ઈ. ૧૯૭૮ભાં ાક્રકસ્તાન વાભેના અને ઈ. ૧૯૭૮ભાં
લેસ્ટ ઇન્ડડઝ વાભેના પ્રત્મેક દાલભાં તેભણે વદી નોંધાલી શતી. જુદાં જુદાં ચાય કરેડડય લવભાં
૧,૦૦૦ થી લધુ યન નોંધાલલાની વલગતો આ પ્રભાણે છે :
ઈ. ૧૯૭૬ભાં ૧૧ ટે સ્ટભાં ૧૦૨૪ યન,
ઈ. ૧૯૭૮ભાં ૯ ટે સ્ટભાં ૧૦૪૪ યન,
ઈ. ૧૯૭૯ભાં ૧૮ ટે સ્ટભાં ૧૫૫૫ યન,
અને ઈ. ૧૯૮૩ભાં ૧૮ ટે સ્ટભાં ૧૩૧૦ યન,
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ઑવનિંગ ફેટ્વભેન તયીકે તેઓ ૧૭ વાથીદાયો વાથે યમ્મા શતા અને કુર ૫૫ વદીની બાગીદાયી
નોંધાલી શતી.
બાયત વયકાયે તેભને ઈ. ૧૯૭૭ભાં ‘અજુ વન ઍલૉડવ ‘થી અને ઈ. ૧૯૭૯ભાં ‘દ્મભ ૂણ‘ ભખતાફથી
વડભાવનત કમાવ શતા. ઈ. ૧૯૮૦ભાં ‘વલઝડન‘ના ાંચ વલશ્વશ્રેષ્ઠય ખેરાડીઓભાં તેભનો વભાલેળ થમો
શતો.
અંગ્રેજી બાાભાં તેભણે ચાય ુસ્તકો રખ્માં છે ‘વની ડેઝ‘, ‘આઈડૉલ્વ‘, ‘યડવ ઍડડ રૂઈડવ‘ તથા
‘લન-ડે લડડવવ‘. ભયાઠી ક્રપલ્ભ ‘પ્રેભાચી વાલરી‘ભાં ભ ૂવભકા ણ બજલી છે . વલદે ળી ચેનર ય ક્રિકેટકૉભેડટયી ણ તેઓ આે છે .
તેભનાં ત્નીનુ ં નાભ ભાળવનીર છે . તેભને એક ુત્ર છે – યોશન.
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