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मनोगत

माझं िे पफ़्ििंच पुस्तक. क्रिके टची आवड िागिी ती ४-५ व्या वषावपासुन
आफ़्र्ण ती आजिी तशीच कायम आिे. क्रिके ट खेळर्णे तसे चािुच िोतं मग त्यात कधी
िािांनी तर कधी काकांनी मदतिी के िी. दररोज क्रिके ट खेळर्णे तसा क्रदनिमच
झािा िोता. ििानपर्णी माझे आजोिा कै . श्री माधवराव रामकृ ष्र्ण पोटेकर
यांच्याकडू न क्रिके टची कात्रर्णं गोळा करण्याचा छंद कधी जडिा िेिी कळािं नािी
तेव्िापासुनच क्रिके टफ़्वषयी वाचण्याची आवड फ़्नमावर्ण झािी. त्यािरोिरच कधी
सकाळी ५ िा ऊठु न िािांसोित ऑस्ट्रेफ़्ियातल्या सामन्यांचा आनंद घेतिा तर
कधी रात्री जागूनिी सामने पाफ़्ििे. आवड इतकी िागिी िोती की क्रदवसभरिी
क्रिके टचे सामने पाित असे त्यामुळे माझी आई आफ़्र्ण दोन्िी िफ़्िर्णींनािी तेच
पािाव िागत असे त्यािाित मी त्यांची माफी मागतो. पररक्षा जरी असिी तरीिी
िािा धावसंख्या आवजुवन सांगायचे. तसेच फ़्शक्षर्णासाठी िािेरगावी राफ़्िल्याने
भ्रमनध्वनीवर िािांशी िोिताना क्रिके टचा फ़्वषय फ़्नघािा नािी तरच नवि.
इं फ़्जनीयररगच फ़्शक्षर्ण झािं तरी क्रिके टची आवड कािी के ल्या शांत िसु देत
नव्ितं. क्रिके टचा फ़्वषय फ़्नघािा की िोिण्यात कसा वेळ जायचा ते कळत नसे
आफ़्र्ण फ़्मळे ि त्यावेळेस क्रिके टचे सामने पाित असे. तसं ििानपर्णी घरी वतवमानपत्र
आल्यानंतर पफ़्िल्यांदा क्रिके टच्या िातम्पया वाचुनच उववरीत िातम्पयांकडे िक्ष जात
असे. तसं िेखन करण्याचा कधीिी प्रयत्न के िा नव्िता एवचच काय तर १२ वी
पयंत पररक्षा सोडू न इतर कधीिी फ़्निंध वा पत्र फ़्िफ़्ििे नव्िते. पर्ण २०१५ मध्ये
चेन्नईत असताना क्रिके टफ़्वषयी सिज एक िेख फ़्िफ़्ििा त्यावर कु टुंफ़्ियाने व फ़्मत्र
पररवाराने प्रोत्सािन क्रदिे आफ़्र्ण त्यातून नवीन गोष्टी सुचत गेल्या मग सववप्रथम
आत्ये भाऊ वसंत कु िकर्णीच्या मदतीने क्रिके ट आर्टटकल्स नावाने फे सिुक पेज तयार
के िे. फ़्िखार्ण जसेजसे वाचत गेिे तसं क्रिके ट आर्टटकल्स चा ब्िॉग तयार के िा.

तसेच क्रिके ट समीक्षक व्दारकानाथ संझगीरीनी देखीि िेखािा पसंती दशवविी
याची खुप मोठी मदत झािी. अशाच िेखांची िांधर्णी या पुस्तकातून के िी आिे. या
पुस्तकाच्या िांधर्णीसाठी माझ्या घरच्या सवांकडू न प्रोत्सािन फ़्मळािेच तसेच यात
वसंतची भुफ़्मका अत्यंत अनमोि आिे. तसेच ई साफ़्ित्यचे मन:पुववक आभार.
त्यांच्याच सिकायावमुळे मी माझे पफ़्ििे पुस्तक प्रकाफ़्शत करु शकिो. त्यामुळे मी ईसाफ़्ित्य प्रफ़्तष्ठानचा अत्यंत ऋर्णी आिे.
शेवटी असे सांगावसे वाटते माझ्या कु टुंिासाठी, फ़्मत्रांसाठी मी िेखक झािो
याचे खरे श्रेय आपल्या सारख्या वाचकांना आिे. या सवांना माझे फ़्वनम्र आफ़्भवादन
वाचकांनी मिा खऱ्याखुऱ्या प्रफ़्तक्रिया कळवून माझे फ़्िखार्ण अजुन चांगिे व्िावे
यासाठी मदत करावी एवचीच अपेक्षा.
िे पुस्तक प्रकाफ़्शत व्िावे यासाठी झटर्णाऱ्या व प्रोत्सािन देर्णाऱ्या प्रत्येकाचे
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मिेंद्रससग धोनी

मिेंद्रससग धोनी नाव जगातीि सवोत्कृ ष्ट कर्णवधारामध्ये घेतिे जाते त्याचिरोिर
भारताकडू न सौरव गांगि
ु ीनंतर एक सवोत्कृ ष्ट कर्णवधार. सुरुवातीिा भारतीय क्रिके ट संघामध्ये
मुंिई, क्रदल्िी, िंगिोर, चेन्नई यासारख्या मोठ्या शिरातून आिेल्या खेळाडू च
ं े प्रमार्ण मोठे िोते.
परं तु कािी कािावधी नंतर झिीर खान, मिेंद्रससग धोनी, आर पी ससग आफ़्र्ण सध्याच्या
भारतीय संघाचे फिंदाजीचे प्रफ़्शक्षक संजय िांगर यांनी आपल्या फ़्वभागाचे नाव जागफ़्तक
पातळीवर नावारुपास आर्णिे.

भारतीय संघात दाखि िोण्यापूवी धोनी खरगपूर रे ल्वे फ़्वभागात फ़्तकीट तपासर्णीस
म्पिर्णुन काम करत िोता तेव्िा तो रे ल्वे फ़्वभागाकडू न क्रिके ट खेळू िागिा. आपल्या क्रिके टमध्ये
के िेल्या प्रगतीच्या जोरावर भारतीय संघात स्थान फ़्मळफ़्विे. फु टिॉि खेळत असताना
गोिरक्षकाची भुफ़्मका घेण्यास सुरुवात के िी. रांची सारख्या छोट्या शिरातून आिेल्या
धोनीिा गांगुिीसारख्या सवोत्कृ ष्ट कर्णवधाराकडू न पदावपर्णाची संधी फ़्मळािी. आपल्या पफ़्िल्या
तीन सामन्यात धोनीिा साजेशी कामफ़्गरी करण्यात अपयश आिे परं तु त्यानंतर पाक्रकस्तान
फ़्वरूद्ध झािेल्या माफ़्िके त फरीदािादमध्ये झािेल्या सामन्यात तीसऱ्यािमांकावर येताना
१४८ ची खेळी करून एका नव्या आध्यायािा सुरुवात के िी आफ़्र्ण आपिे पफ़्ििे शतक
झळकाविे. श्रीिंकेफ़्वरुध्द धावांचा पाठिाग करताना नािाद १८३ धावांची खेिी के िी. ज्यात
११ षटकारांचा समावेश िोता आफ़्र्ण १० षटकारांच्या फ़्विमांची िरोिरी के िी त्यानंतर
ऑस्ट्रेफ़्ियाच्या शेन वॉटसन ने िांगिादेश फ़्वरूध्द खेळताना १५ षटकार मारून फ़्विम मोडिा.
भारताच्या पाक्रकस्तान दौऱ्यातधोनीने आपल्या के सरचनेनी तसेच आपल्या
खेळीने त्यावेळेसच्या पाक्रकस्तानच्या राष्ट्रपतीपदी असिेल्या परवेझ मुशरफव यांना भुरळ
घातिी िोती. धोनीने एकक्रदवसीय सामन्यांनिरोिरच कसोटी सामन्यात सुध्दा पदापवर्ण के िे
आफ़्र्ण संघाचा एक अफ़्वभाज्य भाग िनिा. एकिाती सामना क्रफरवण्याची ताकद यामुळे त्याने
भारतािा अनेक फ़्वजय फ़्मळवून क्रदिे. आपल्या कारक्रकर्ददतीि पफ़्ििा फ़्विचषक
खेळर्णाऱ्याधोनीिा साजेशी कामफ़्गरी करता आिी नािी. फ़्विचषकानंतर भारताचा इं ग्िड
दौरा िोता यात पफ़्िल्या कसोटी सामन्यात भारताचा पराभव टाळिा तर दुसऱ्या सामान्यात
झािेल्या भारताच्या फ़्वजयात मोिाची कामफ़्गरी िजाविी आफ़्र्ण भारतािा कसोटी माफ़्िका
सजकण्यात यश आिे त्यानंतर झािेल्या एकक्रदवसीय सामन्यांच्या माफ़्िके त भारतािा पराभव
फ़्स्वकारावा िागिा या माफ़्िके त धोनी पूर्णवपर्णे अपयशी ठरिा.
२००७ सािी झािेल्या पफ़्िल्या रट-२० फ़्विषचषकातून सफ़्चन, द्रफ़्वड व
सौरवने माघार घेतल्याने कर्णवधारपदाची पफ़्िल्यांदा धोनीिा जिािदारी देण्यात आिी. तसेच
एकक्रदवसीय माफ़्िके त झािेल्या पराभवामुळे द्रफ़्वडने कर्णवधार पदाचा राजीनामा क्रदिा िोता.
२००७ च्या रट-२० फ़्विचषकात धोनीन आपल्या नेतृत्वाने तसेच दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्ध व
उपांत्य सामन्यात के िेिी छोटेखानी खेळी सामन्यािा किाटर्णी देर्णारी ठरिी आफ़्र्ण भारतािा
फ़्विचषक

सजकू न

क्रदिा.आपल्या

पफ़्िल्याच

कर्णवधारपदाच्या

परीक्षेत

चांगिे

यश

फ़्मळफ़्वल्यानंतर त्यािाच भारताच्या एकक्रदवसीय संघाचा कर्णवधार म्पिर्णून नेमण्यात आिे यात
कर्णवधार नेमण्यात सफ़्चन तेंडूिकरची भुफ़्मका मित्त्वाची िोती. धोनीच्या कारक्रकदीतीि

मित्त्वाची कामफ़्गरी म्पिर्णजे त्याच्या नेतृत्वात भारताने ऑस्ट्रेफ़्ियात २००८ सािी सजकिेिी
फ़्तरं गी स्पधाव, २०१० ची आफ़्शया चषक स्पधाव व न्युफ़्झिंडमधीि एकक्रदवसीय माफ़्िका.
२०१० सािी भारतात झािेल्या िॉडवर-गावसकर माफ़्िके त कसोटी कर्णवधार अफ़्नि कुं िळे नी
फ़्नवृत्ती घेतिी आफ़्र्ण एकक्रदवसीय व टी-२० िरोिरच कसोटी कर्णवधारपदी नेमर्णूक के िी आफ़्र्ण
आपल्या पफ़्िल्याच सामन्यात फ़्वजय फ़्मळवून क्रदिा.
मिेंद्रससग धोनीच्या कारक्रकर्ददतिा एक मित्त्वाचा क्षर्ण िोता तो म्पिर्णजे २०११
चा फ़्विचषक. फ़्विचषकापूवी संघाची कामफ़्गरी तसेच १५ वषावनंतर भारतीय उपखंडात
झािेिा फ़्विचषक यामुळे भारतािा प्रिळ दावेदार मानत िोते. संपूर्णव फ़्विचषकात धोनीिा
कामफ़्गरी करण्यात अपयश आिे िोते पर्ण फ़्विचषकाच्या अंफ़्तम सामन्यात धावांचा पाठिाग
करताना सिामीवीर झटपट िाद झािे त्यानंतर गंभीर व कोििीने डाव सावरण्याचा प्रयत्न
के िा परं तु पररफ़्स्थती सावरते असे असतानाच कोििी िाद झािा आफ़्र्ण फ़्विचषकात
पफ़्िल्यांदा धोनी युवराजच्या आधी फिंदाजीिा आिा आफ़्र्ण ९३ धावांची नािाद खेळी करुन
त्याने भारतािा फ़्विचषक सजकू न क्रदिा तसेच धोनीिा अंफ़्तम सामन्याचा मानकरी म्पिर्णून
फ़्नवडण्यात आिे.
फ़्विचषकानंतर झािेल्या इं ग्िंड दौऱ्यात भारतािा ४-० ने कसोटी माफ़्िके त
पराभव फ़्स्वकारावा िागिा तसेच एकक्रदवसीय माफ़्िके त ३-० ने पराभव झािा. एका
सामन्यात धोनीिे के िेल्या फटके िाजीच्या िळावर सामना िरोिरीत सोडवण्यात यश आिे.
इं ग्िंड दौऱ्यात झािेिा पराभवातून संघ िािेर येतो न तोच संघािा ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध कसोटी
माफ़्िके त ४-० ने िार पत्करावी िागिी तसेच फ़्तरं गी एकक्रदवसीय माफ़्िके च्या अंफ़्तम फे रीत
स्थान फ़्मळवण्यात संघ अपयशी ठरिा. भारताची फ़्वदेशी भुफ़्मवरची कामफ़्गरी खािावत
गेल्याने धोनीिा प्रसारमाध्यमांना तोंड द्यावे िागिे तसेच कर्णवधारपदाच्या राजीनाम्पयाची
मागर्णीिा जोर धरु िागिी.
२०१२ मध्ये पाक्रकस्तानफ़्वरुद्ध मायदेशात झािेल्या माफ़्िके तिी भारतािा २-१
ने पराभव फ़्स्वकारावा िागिा. माफ़्िके तल्या पफ़्िल्याच सामन्यात आघाडीच्या फिंदाजांनी
जुनैद खान आफ़्र्ण मिम्पमद इरफान समोर नांगी टाकिी त्यानंतर धोनीने अफ़्िनच्या साथीने
मित्त्वाची भाफ़्गदारी करत शतक झळकाविे व भारतािा आव्िानात्मक धावसंख्या उभारुन
क्रदिी. धोनीने भारतीय संघािरोिरच आयपीएि मध्ये ८ वषे चेन्नई सुपर ककगचे नेतृत्व के िे या

८ वषावत धोनीने संघािा २ वेळेस फ़्वजेतेपद तसेच ४ वेळेस उपफ़्वजेतेपद फ़्मळवून क्रदिे
त्याचिरोिर चॅफ़्म्पपयन िीग मध्ये दोनदा फ़्वजेतेपद फ़्मळवून क्रदिे.
२०१३ ची चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफी भारतािा आशेचा क्रकरर्ण घेउन आिी. इं ग्िंडमध्ये
झािेल्या चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफीत एका युवा भारतीय संघाने सवव मोठ्या संघांचा पराभव करुन अंफ़्तम
सामन्यात इं ग्िंडचा पराभव के िा. इं ग्िंडमधीि वातावरर्ण िे वेगवान गोिंदाजासाठी अनुकुि
असते पर्ण चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफी पूवी झािेल्या ऍशेस माफ़्िके साठी इं ग्िंडनेक्रफरकी गोिंदाजासाठी
अनुकुि खेळपट्या तयार के ल्या िोत्या िीच गोष्ट भारतीय क्रफरकीपटूंच्या पदरी पडिी आफ़्र्ण
रसवद्र जडेजाने सवावफ़्धक फ़्वके ट घेऊन सवोत्कृ ष्ट गोिंदाजाचा पुरस्कार फ़्मळफ़्विा. या स्पधेत
भारताने अंफ़्तम सामनाधरुन सववच सामने सजकिे.
धोनी ज्याप्रकारे आयपीएि सामन्यात फिंदाजी करतो तशी फिंदाजी
आंतरराष्ट्रीय टी-२० मध्ये करण्यात तो अपयशी ठरिा. २०१४ च्या टी-२० फ़्विचषकात
भारत अंफ़्तम सामन्यात दाखि झािा आफ़्र्ण भारतािा श्रीिंकेकडू न पराभव फ़्स्वकारावा
िागिा. भारतािा दफ़्क्षर्ण आक्रिका व न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्ध झािेल्या माफ़्िके मध्ये पराभवािा समोरे
जावे िागिे. इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त भारतािा िॉडवसचा कसोटीसामना सजकण्यात यश
आिे परं तु कसोटी माफ़्िके त पराभव फ़्स्वकारावा िागिा पर्ण त्यानंतर झािेल्या एकक्रदवसीय
माफ़्िके त फ़्वजय संपादन के िा भारतामध्ये २०१३ सािी झािेल्या िॉडवर-गावसकर माफ़्िके त
भारताने ऑस्ट्रेफ़्ियािा ४-० ने िोळविे या माफ़्िके च्या पफ़्िल्याच सामन्यात चेन्नईत फ़्व्दशतक
झळकावूनभारताकडू न कसोटीतफ़्व्दशतकझळकाविेिा पफ़्ििा यफ़्ष्टरक्षक ठरिा.
ज्याप्रमार्णे धोनीने फिंदाजी व कर्णवधारपदात संघाची कामफ़्गरी िी वेगळ्याच
एका स्थरावर नेऊन ठे विी. मग ते 'िेफ़्िकॉ्टर शॉट' असो वा भारताच्या मयावक्रदत षटकांच्या
सामन्यांतीि आजपयंतचा सवोत्तम कर्णवधार असो. त्याच्या नेतृत्वात संघाने २००७ चा टी-२०
फ़्विचषक, २०११ चा ५०-५० फ़्विचषक आफ़्र्ण २०१३ मध्ये चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफीिा गवसर्णी
घातिी अशी कामफ़्गरी करर्णारा तो जगातीि एकमेव कर्णवधार आिे. तसेच तो तंत्रशुद्ध फिंदाज
नािी िे त्याने स्वत:िी सांफ़्गतिे आिे आफ़्र्ण ते त्याच्या फिंदाजीतून सुद्धा क्रदसुन येते पर्ण
त्यातिी त्यािा इतके यश िाभिे िे कौतुकास पात्र आिे.
ज्याप्रकारे त्याने कर्णवधापदी कामफ़्गरी के िी त्याचप्रमार्णे त्याने यफ़्ष्टरक्षर्णसुद्धा
एकदम वरच्या पातळीवर नेऊन ठे विे आिे. मग ते झेि घेर्णे असो वा यफ़्ष्टफ़्चत करर्णे असो.

कािी वेळा तर तो यसष्टवर आिेिी थेट फे क न पकडता यसष्टकडे न पािता चेंडू फे कु न
फिंदाजांना िाद के िे तर सवांफ़्धक यफ़्ष्टफ़्चत करण्याचा फ़्विम त्याने त्याच्या नावे के िा आिे.
असंच २०१६ च्या टी-२० फ़्विचषकात िांग्िादेशफ़्वरुद्धच्या सामन्यात िांग्िादेशिा
सजकण्यासाठी शेवटच्या चेंडूवर २ धावांची गरज िोती त्यावेळेस पररफ़्स्थतीचे भान ठे ऊन
गोिंदाज िार्ददक पंड्यािा चेंडू थोडी उजव्या यष्टी िािेर टाकण्यास सांफ़्गतिे तसेच चेंडूची
चांगिी पकड व जिदगतीने चेंडू फे कण्यासाठी धोनीने उजव्या िाताचा ग्िोज काचु न टाकिा व
त्यात तो यशस्वी सुद्धा झािा.
२०१४-१५ चा ऑस्ट्रेफ़्िया दौरा भारतासाठी मोठा तसेच आव्िानात्मक
दौरािोता. कसोटीमाफ़्िके त पफ़्िल्या सामन्यात धोनी दुखापतग्रस्त असल्याने खेळु शकिा
नव्िता परं तु माफ़्िके तिा दुसरा सामना धोनीसाठी कारक्रकदीतिा शेवटाचा कसोटी सामना
ठरिा आफ़्र्ण एकक्रदवसीय व टी-२० स्पधांवर िक्ष देण्यासाठी कसोटीतून फ़्नवृत्ती घेतिी. परं तु
एकक्रदवसीय माफ़्िके त वफ़्विचषकात फ़्झम्पिांव्वे फ़्वरूध्दचा सामना सोडता धोनी पुर्णवपर्णे
अपयशी ठरिा.फ़्विचषकानंतरच्या िांगिादेशफ़्वरूध्दच्या माफ़्िके त भारतािा २-१ ने पराभव
फ़्स्वकारावा िागिा. पफ़्िल्या सामन्यात असजक्य रिार्णे अपयशी ठरल्यानंतर त्यािा संघािािेर
िसावे िागिे यािाित फ़्वचारिे असता धोनीने सांफ़्गतिे की उपखंडात रिानेिा स्ट्राईक रोटेट
करण्यात अडचन येते तसे पािता जेव्िा धोनीिा पुर्णववेळ कर्णवधार म्पिर्णून नेमिे गेिे त्यानंतर
राहुि द्रफ़्वड व व्िी. व्िी. एस िक्ष्मर्ण ने फ़्नवृत्ती जाफ़्िर के िी. िक्ष्मर्णने तर संघात समावेश
झाल्यानंतर फ़्नवृत्ती जाफ़्िर के िी िोती धोनीिा पफ़्िल्यापासुन युवा संघ िवा िोता त्यामुळे
सेिवाग, युवराज, द्रफ़्वड, झिीर खान, िक्ष्मर्ण व गंभीर िा टीम पासुन िािेर िसावे िागिे.
२०१५ च्या आक्रिकाफ़्वरुद्धच्या टी-२० माफ़्िके त धोनी पुर्णवपर्णे अपयशी ठरिा
तर एकक्रदवसीय माफ़्िके तीि इं दोरच्या सामन्यात ९२ धावांची खेळी करत संघािा एक
आव्िानात्मक धावसंख्या उभारुन क्रदिी. तर कािी सामन्यात चौथ्या िमांकावर फिंदाजीस येत
माफ़्िके त सातत्याने धावा काचर्णाऱ्या रिार्णेची जागा प्रत्येक सामन्यागफ़्र्णक िदिु िागिा.
त्यामुळे त्याच्यावर रटकािी झािी. त्यानंतर २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेफ़्ियात झािेल्या एकक्रदवसीय
माफ़्िके तीि ४ सामन्यात धोनी अपयशी ठरिा पर्ण शेवटच्या सामन्यात ३४ धावांची खेळी
करत शतकवीर मफ़्नष पांडे सोित ९४ धावांची भाफ़्गदारी करत माफ़्िके त एकमेव फ़्वजय
फ़्मळवून क्रदिा आफ़्र्ण िाच फ़्वजय भारतािा टी-२० माफ़्िके त ३-० ने फ़्वजय फ़्मळवून देण्यात
मित्त्वाचा ठरिा.

धोनीची अपयशाची माफ़्िका श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या टी-२० माफ़्िके त व २०१६ च्या
टी-२० फ़्विचषकातिी सुरुच राफ़्ििी. पर्ण अमेररके त वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्ध झािेल्या पफ़्िल्या टी२० मध्ये ४३ धावांची खेळी करत के एि राहुििा साथ देत १०७ धावांची भाफ़्गदारी रचिी
पर्ण तो संघािा फ़्वजय फ़्मळवून देण्यात अपयशी ठरिा व भारतािा १ धावेने सामना गमवावा
िागिा. तर त्याची न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धची कामफ़्गरी त्यातिा त्यात ठीक झािी. पफ़्िल्या दोन
सामन्यात माफ़्िका १-१ ने िरोिरीत झाल्यानंतर तीसऱ्या सामन्यात फ़्वजय फ़्मळवून आघाडी
फ़्मळवण्याती दोन्िी संघ आतुर िोते. न्युफ़्झिंडने भारतासमोर २८५ धावांचे आव्िान ठे विे
िोते. २ िाद ४१ अशी अवस्था झाल्यानंतर कोििी व धोनीच्या जोडीने १५० धावांची
भाफ़्गदारी करत भारतािा फ़्वजय फ़्मळवून देण्यात मित्त्वाची भुफ़्मका िजाविी यात धोनीने
८० धावांची उपयुक्त खेळी के िी तसेच भारताने माफ़्िके त ३-२ ने फ़्वजय संपादन के िा.तब्िि
८ वषे आयपीएिमध्ये चेन्नई सुपर ककगचे नेतृत्व के ल्यानंतर २०१६ मध्ये रायसझग पुर्णे
सुपरजायंट्सचे नेतृत्व के िे. चेन्नई सोितच्या ८ सत्रात त्याने संघािा ६ वेळेस अंफ़्तम सामन्यात
प्रवेश फ़्मळवून क्रदिा आफ़्र्ण त्यातीि २ वेळेस फ़्वजेतेपद फ़्मळवून क्रदिे व २ वेळेस च्रॅफ़्म्पपयन
िीगचे फ़्वजेतेपद फ़्मळवून क्रदिे खरे पर्ण त्याप्रकारचा त्याचा करीष्मा २०१६ मध्ये चाििा
नािी आफ़्र्ण संघािा ७ व्या स्थानावर समाधान मानावे िागिे.
धोनीने रिार्णे िाित क्रदिेिे उत्तर पटत नािी. धोनी म्पिर्णतो की रिार्णे पफ़्िल्या
तीन स्थानांवरच खेळु शकतो पर्ण ज्याप्रकारे रिार्णेची कसोटीि कामफ़्गरी पािता रिार्णे
कोर्णत्यािी स्थानावर खेळु शकतो तसे पािता ज्याप्रकारे द्रफ़्वड ने आपल्या कारक्रकदीत ४-५
िमांकावर खेळुन १०,००० पेक्षा जास्त धावा के ल्या त्यामुळे रिार्णेची शैिी पािता ४
िमांकावर खेळू शकतो. पर्ण त्यावेळेस धोनीिा वरच्या िमांकावर फिंदाजीिा यायिा पाफ़्िजे
िोते त्यावेळेस खािच्या िमांकावर येण्यास पसंती देत. धोनी कर्णवधार झाल्यापासुन आयपीएि
मधीि धोनीच्या चेन्नई सुपर ककग संघातीि खेळाडू च
ं ा मोठ्या प्रमार्णावर भारतीय संघात
समावेश झािा त्यात आफ़्िन, जडेजा, मोफ़्ित शमाव, िािाजी, मुरिी फ़्वजय यातीि आफ़्िनने
मुरिी फ़्वजयने चांगल्याप्रकारे कामफ़्गरी के िी परं तु मोफ़्ित शमाव जो फक्त आपीएिच्या
कामफ़्गरी वर संघात कायम आिे. रै ना व जडेजाने कािी प्रमानात कामफ़्गरी के िी पर्ण रै नािा
फिंदाजीत िचती साठी धोनी रिार्णेचा िळी देतो आिे काॽ जडेजा सुध्दा एक गोिंदाज म्पिर्णुन
कामफ़्गरी करतो पर्ण त्यािा एक अष्टपैिु म्पिर्णुन संघात ठे विे िोते. रिार्णे सारखे खेळाडू िे
संघातीि राजकारर्णाचे िळी ठरत आिेत काॽ

फ़्वराट कोििी

फ़्वराट कोििी आपल्या फिंदाजीने भारताचा एक अफ़्तमित्त्वाचा खेळाडू िनिा.
सद्यपररस्थीत कोििीने क्रिके ट जगतात एक उत्तम खेळाडू नाव फ़्मळफ़्विे. राजधानी क्रदल्िीत
जन्मिेिा कोििी ििानपर्णापासुन सफ़्चनिा पाहून मोठा झािा. कोििीने २००६ सािी
क्रदल्िीकडू न खेळताना देशपातळीवर पदावपर्ण के िे. एक सामना खेळत असताना कोििीच्या
वडीिांच्या फ़्नधनाची वाताव आिी त्यावेळेस तो क्रदवसअखेर नािाद िोता त्यानंतर त्याने सवव
फ़्वधी पार करुन फ़्वराटने दुसऱ्या क्रदवशी फिंदाजीकरुन शानदार शतक झळकाविे.

२००८ सािी मिेफ़्शयात झािेल्या १९ वषांखािीि फ़्विचषकात फ़्वराटकडे भारतीय
संघाची धुरा देण्यात आिी. या स्पधेत फ़्वराटने आपल्या नेतृत्वाने व फिंदाजीने सवांनाच भूरळ
घातिी आफ़्र्ण भारतािा २००० नंतर पुन्िा एकदा फ़्विचषक सजकू न क्रदिा. दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरुद्धच्या अंफ़्तम सामन्यात फ़्वराटने आपल्या नेतृत्व गुर्णांची चुर्णूक दाखविी. आपल्या

कामफ़्गरीने त्याने फ़्नवड सफ़्मतीचे िक्ष्य वेधिे आफ़्र्ण २००८ िा कोििीिा श्रीिंकेफ़्वरुद्ध
पदावपर्णाची संधी फ़्मळािी ज्यात वररष्ट खेळाडू न
ं ा फ़्वश्रांती देण्यात आिी िोती. २००९ मध्ये
फ़्वराटची सरासरी कामफ़्गरी झािी पर्ण २०१० ते २०१४ या वषावमध्ये फ़्वराटने सरासरी
१००० धावा के ल्या आफ़्र्ण या कािावधीत मधल्या फळीतीि मित्त्वाचा फिंदाज म्पिर्णून नाव
कमाविे तसेच जागफ़्तक पातळीवर सुद्धा त्याची तुिना मोठ्या फिंदाजांमध्ये िोऊ िागिी.
फ़्वराटने आपल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर संघातिे स्थानपक्के के िे व फ़्विचषकाच्या
संघात स्थान फ़्मळफ़्विे.फ़्वराटने आपल्या पफ़्िल्या फ़्विचषकाच्या पफ़्िल्याच सामन्यात
िांग्िादेशफ़्वरुद्ध खेळताना शतक झळकाविे आफ़्र्ण फ़्वरें द्र सेिवाग सोित मोठी भाफ़्गदारी
रचिी. परं तु पफ़्िल्या सामन्यानंतर कामफ़्गरीत सातत्य राखण्यात फ़्वराट अपयशी ठरिा पर्ण
अफ़्तम सामन्यात सिामीवीर िवकर िाद झाल्यानंतर भारतीय संघ अडचर्णीत सापडिा िोता
परं तु फ़्वराटने गंभीरच्या साथीने डाव सावरिा व भारतािा फ़्विचषक सजकवण्यात मित्त्वाची
भुफ़्मका िजाविी.
२०११ च्या फ़्विचषकानंतर झािेल्या वेस्ट इंफ़्डजदौऱ्यात कोििीिा कसोटी
सामन्यात पदावपर्णाची संधी फ़्मळािी ती त्याने एकक्रदवसीय सामन्यात के िेल्या कामफ़्गरीवर.
फ़्वराटने त्याचे कसोटीतीि पफ़्ििे शतक झळकाविे ते ऑस्ट्रेफ़्ियासारख्या भक्कम संघाफ़्वरुद्ध ते
सुद्धा ऑस्ट्रेफ़्ियात. कसोटी माफ़्िके नंतर भारत, ऑस्ट्रेफ़्िया आफ़्र्ण श्रीिंकामध्ये एकक्रदवसीय
सामन्यांची फ़्तरं गी माफ़्िका खेळविी गेिी. या माफ़्िके तीि एका सामन्यात भारतािा फ़्वजय
फ़्मळवून अंफ़्तम सामन्यात खेळण्याची एक संधी फ़्नमावर्ण िोर्णार िोती. भारतािा धावांचा
पाठिाग करायचा िोता श्रीिंकेने ३०० पेक्षा जास्त धावा के ल्या िोत्या जर भारतानी िे िक्ष्य
४० षटकांत पार के िे तर भारतािा मोठा फ़्वजय फ़्मळर्णार िोता. या सामन्यात फ़्वराटने १३८
धावांची झंझावती खेळी के िी आफ़्र्ण मसिगाच्या गोिंदाजीची फ़्पसे काचिी.
त्यानंतर २०१२ सािी िांग्िादेशमध्ये झािेल्या आफ़्शया कप मध्येपाक्रकस्तानफ़्वरुद्ध
झािेल्या सामन्यात फ़्वराटने १८३ धावांची खेळी करत एकक्रदवसीय कारक्रकर्ददतीि आपिी
सवोच्च खेळीची नोंद के िी आफ़्र्ण भारतािा यशस्वी धावांचा पाठिाग करुन क्रदिा. फ़्वराटची
गर्णना धावांचा यशस्वी पाठिाग करर्णाऱ्या फिंदाजामध्ये िोते याची वेळोवेळी प्रफ़्चती येते.
२०१३ सािी मायदेशात ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध झािेल्या एकक्रदवसीय माफ़्िके त भारतािा माफ़्िका
सजकवण्यात मित्त्वाची भुफ़्मका फ़्नभाविी. या माफ़्िके त त्याने भारताकडू न एकक्रदवसीय

सामन्यात सवावत जिद शतक झळकावण्याचा फ़्वरें द्र सेिवागचा फ़्विम मोडीत काचिा आफ़्र्ण
५२ चेंडूत शतक झळकाविे.
२०१४-१५ ची ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या कसोटी मफ़्िके त पफ़्िल्या सामन्यात धोनीच्या
अनुपफ़्स्थत कर्णवधारपद भुषविे. दुसऱ्या सामन्यानंतर धोनीने कसोटीतून फ़्नवृत्ती जािीर के िी
आफ़्र्ण फ़्वराटिा कसोटीचा पुर्णववेळ कर्णवधार म्पिर्णून नेमन्यात आिे. या मफ़्िके त त्याने धावांचा
पाऊस पाडत चार शतके झळकाविी. भारतािा २०१४ च्या टी-२० फ़्विचषकात भारतािा
अंफ़्तम सामन्यात पोिचवण्यात फ़्वराटची मोठी भुफ़्मका िोती यात त्याने सवावफ़्धक धावा के ल्या
पर्ण फ़्वराटच्या धावा भारतािा पराभवापासून दूर ठे ऊ शकिे नािीत.
२०१५ च्या फ़्विचषकाची सुरवात देफ़्खि फ़्वराटने २०११ च्या फ़्विचषकाप्रमार्णेच
शतक झळकावून के िी. पाक्रकस्तानफ़्वरुद्ध खेळिेल्या सामन्यात १०७ धावांची खेळी के िी. परं तु
उववरीत सामन्यात त्यािा ५० चा आकडािी पार करता आिा नािी आफ़्र्ण भारतािा उपांत्य
सामन्यात पराभव फ़्स्वकारावा िागिा. २०१५ च्या श्रीिंकेफ़्वरुद्धची कसोटी माफ़्िका भारताने
२-१ ने फ़्खशात घातिी यात फ़्वराटने पफ़्िल्यांदाच एक पूर्णववेळ कर्णवधार म्पिर्णून कर्णवधारपद
भुषविे िोते. अनेक वषावनंतर भारतािा श्रीिंकेत कसोटी माफ़्िका सजकवण्यात यश आिे.
मायदेशात प्रथमच फ़्वराट दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरद्ध कसोटीत कर्णवधारपद भुषफ़्वत िोता यात त्याने
भारतािा ३-० ने फ़्वजय फ़्मळवून क्रदिा तसेच भारतािा कसोटी िमवारीत अग्रस्थानी नेऊन
ठे विे.
२०१६ मध्ये ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध झािेल्या एकक्रदवसीय आफ़्र्ण टी-२० माफ़्िके त फ़्वराटने
धावांचा पाऊस पाडिा. एकक्रदवसीय माफ़्िके त त्याने दोन शतकांसोित दोन अधवशतके
झळकाविी पर्ण भारतािा ४-१ ने माफ़्िके त पराभव फ़्स्वकारावा िागिा. या पराभवाची
परतफे ड भारताने टी-२० माफ़्िका ३-० ने सजकु न के िी. टी-२० माफ़्िके त फ़्वराटने नािाद ९०,
नािाद ५९ आफ़्र्ण ५० धावांच्या खेळी के ल्या. तसेच टी-२० फ़्विचषकात पाक्रकस्तान आफ़्र्ण
ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या मित्त्वाच्या सामन्यात अधवशतकी खेळी के ल्या. तसेच वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्ध
झािेल्या उपांत्य सामन्यात नािाद ८९ धावांची खेळी के िी आफ़्र्ण मोठी धावसंख्या उभारुन
क्रदिी पर्ण गोिंदाजाच्या कामफ़्गरीने पराभवािा सामोरे जावे िागिे. फ़्वराटिा २०१४ च्या
फ़्विचषकाप्रमार्णेच २०१६ च्या टी-२० फ़्विचषकात सुद्धा स्पधेचा मानकरी ठरिा.
२०१६ सािची आयपीएि स्पधाव फ़्वराट कोििीच्या नावाने नेिमीच ध्यानात
रािीि. यात िेंगिुरु संघाचे नेतृत्व करत फ़्विमी ९७३ धाव ठोकल्या ज्यात ४ शतकांचा

समावेश िोता या कामफ़्गरीच्या जोरावर कोििीने संघािा अंफ़्तम सामन्यात धडक मारुन
क्रदिी पर्ण अंफ़्तम सामन्यातीि ५४ धावांची खेळी संघािा पराभवापासुन रोखु शकिी नािी.
या स्पधेत फ़्वराट कोििीिा स्पधेचा मानकरी म्पिर्णून गौरफ़्वण्यात आिे.२००५ मध्ये
मायदेशात दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्ध कसोटीमाफ़्िके त भारतािा यश फ़्मळवून क्रदिे पर्ण कोििीची
पररक्षा िोती ती फ़्वदेशात ते िी भारतीय उपखंडािािेर. 1026 च्या आयपीएि सत्रात सवव
फ़्विम आपल्या नावे के ल्यानंतर भारतीय संघ वेस्ट इं फ़्डज दौच्यावर गेिातेिी ४ कसोटी
सामन्यांच्या माफ़्िके साठी. २०११ मध्ये कसोटी पदावपर्ण के ल्यानंतर ते वेस्ट इं फ़्डज फ़्वरूद्धच्या
माफ़्िके पयंत फ़्वराटिा फ़्व्दशतक झळकावत आिे नव्िते पर्ण माफ़्िके तल्या पफ़्िल्याच
सामान्यात कारक्रकदीतिे पफ़्ििे फ़्िशतक झळकावत संघािा मोठी धावसंख्या उभारून क्रदिी
आफ़्र्ण भारताने एक डाव व ९२ धावांनी फ़्वजय संपादन के िा. उववररत माफ़्िके त फ़्वराट
अपयशी ठरिा परं तु त्यांच्या नेतृत्वात भारताने २-० ने माफ़्िका फ़्खशात घातिी. वेस्ट इं फ़्डज
दौऱ्यानंतर भारताचा मायदेशात सामना िोता न्युफ़्झिंडफ़्वरूद्ध माफ़्िके तल्या पफ़्िल्या दोन
सामन्यांतीि चार डावात फ़्वराटिा फक्त ८१ धावा करता आल्या पर्ण याची कसर त्याने
इं दोरमध्ये झािेल्या सामन्यात काचिी. या सामन्यात २११ धावांची खेळी करत माफ़्िके त ३-०
ने फ़्वजय फ़्मळविा आफ़्र्ण संघािा कसोटी िमवाररत पफ़्ििा िमांक फ़्मळवून क्रदिा. कसोटी
माफ़्िके नंतर झािेल्या एकक्रदवसीय माफ़्िके त फ़्वराटची िॅट चांगिीच तळपिी यात त्याने एक
शतक व दोन अधवशतकांच्या सायानाने ३५८ धावा काचल्या यात तीसऱ्या सामन्यात धावांचा
पाठिाग करताना के िेिी नािाद १५४ धावांची खेळी सवोच्च ठरिी त्यासोितच भारताने ३-२
ने एकक्रदवसीय माफ़्िका सजकिी
न्युफ़्झिंडनंतर इं ग्िंडचा संघ भारत दौऱ्यावर आिा. या माफ़्िके च मित्त्वच कािी
वेगळं िोत. २०१२ ची इं ग्िंड फ़्वरूद्धची कसोटी माफ़्िके त िी भारताने १-२ ने गमाविी िोती
तसेच २०१४ ची इं ग्िंडमधीि माफ़्िके तिी भारतािा १-३ ने पराभव पत्कारावा िागिा
िोता. त्यामुळे कर्णवधार कोििी समोर इं ग्िंडचे मोठे आव्िान उभे राफ़्ििे िोते पर्ण कोििी
इं ग्िंडिा पुरुन उरिा आफ़्र्ण कारक्रकर्ददतिी एक अनोखी माफ़्िका खेळिी. या माफ़्िके तीि मुंिई
येथे झािेल्या चौथ्या सामन्यात कारक्रकदीति तीसर फ़्िशतक झळकावत माफ़्िके त ६५५ धावा
ठोकल्या आफ़्र्ण भारतािा ४-० ने अफ़्विसनीय माफ़्िका फ़्वजय फ़्मळवून क्रदिा. अशीच
कामफ़्गरी तो इं ग्िंडफ़्वरूद्धच्या उववररत माफ़्िके त तसेच िांगिादेश व ऑस्ट्रे फ़्ियाफ़्वरुद्धच्या
माफ़्िके त िी करे ि अशी आशा आिे. आतापयंत भारताने फ़्वराटच्या नेतृत्वात मायदेशात एकिी
सामना गमाविा नािी.

रोफ़्ित शमाव

भारतीय एकक्रदवसीय संघाचा सिामीवीर. नागपुरमध्ये जन्मिेल्या या खेळाडु ने
मुंिईमध्ये आपल्या क्रिके ट कारक्रकदीिा सुरुवात के िी. मुंिई म्पिर्णजे देशातीि क्रिके टचे मुख्य कें द्र
याच क्रिके टसाठीच्या पोषक वातावरर्णात त्याने सुरुवातीिा क्िि क्रिके ट,१९ वषांखािीि
स्पधावत के िेल्या मेिनतीने व कामफ़्गरीच्या जोरावर भारताच्या १९ वषांखािीि संघात दाखि
झािा. कािफ़्गरीत सातत्य राखून त्याने मुंिईच्या रर्णजी संघात आफ़्र्ण त्यानंतर भारताच्या
एकक्रदवसीय संघामध्ये समावेश झािा.
२००७ सािी पदापवर्णाच्या सामन्यामध्ये त्यािा ठसा उमटवता आिा नािी पर्ण
ज्यावेळी सफ़्चन,द्रफ़्वड आफ़्र्ण गांगुिी यांनी दफ़्क्षर्ण आक्रिके त झािेल्या पफ़्िल्या रट-२०
फ़्विचषकात खेळण्यास नकार क्रदल्यानंतर एक युवा संघ स्पधेत पाठवण्यात आिा त्यात
रोफ़्ितचा समावेश िोता.पफ़्िल्या कािी सामन्यात त्यािा संधी फ़्मळािी नािी पर्ण दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरुदधच्या मित्त्वाच्या सामन्यात त्याने संधीचे सोने के िे.याच सामन्यात अधवशतक
झळकावत त्याने भारतािा मोठी धावसंख्या उभारुन क्रदिी तसेच क्षेत्ररक्षर्णात सुदधा चपळाई
एका थेट फे कीवर फिंदाजािा धाविाद के िे अशाच कामफ़्गरीची पुनरावृत्ती करत अंफ़्तम
सामन्यात छोटेखानी पर्ण मित्त्वाची खेळी के िी आफ़्र्ण भारतािा फ़्विचषक सजकवण्यात
मित्त्वाची भुफ़्मका फ़्नभाविी.

२००८ सािी ऑस्ट्रेफ़्ियात झािेल्या कॉमनवेल्थ चषकाच्या अंफ़्तम सामन्यात
ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध खेळताना त्याने एका कसिेल्या फिंदाजाप्रमाने फिंदाजी करत सफ़्चनच्या
साथीने मोिाची भागीदारी करुन भारतािा माफ़्िका सजकु न क्रदिी.टी-२० क्रिके टमध्ये
भारताकडू न शतक झळकावण्याचा पफ़्ििा मान रोफ़्ितिा जातो. फ़्नवृत्त खेळाडु तसेच
भारताच्या सध्याच्या कर्णवधारािा सुद्धा रोफ़्ितमध्ये असिेल्या क्रिके ट कौशल्यामुळे खूप अपेक्षा
आिेत. संधी फ़्मळत गेल्या पर्ण रोफ़्ित िवी तशी कामफ़्गरी करण्यात अपयशी ठरत िोता.
अपयशी ठरत असताना देफ़्खि धोनी संधी देत िोता आफ़्र्ण या कारर्णामुळे त्यािा पत्रकारांना
सुद्धा तोंड द्यावे िागत िोते.
आयपीएि मध्ये कामफ़्गरी िोत िोती पर्ण एकक्रदवसीय सामन्यात कामफ़्गरी करण्यात
तो अपयशी ठरत िोता. त्यात २०१० सािी कसोटीत पदावपर्णाची संधी आिी िोती पर्ण
सामना सुरु िोण्यापुवी फु टिॉि खेळताना दुखापत झािी आफ़्र्ण त्यािा संधीपासुन मुकावे
िागिे.त्यानंतर सुमारे तीन वषांनंतर सफ़्चनच्या फ़्नवृत्तीच्या माफ़्िके मध्ये त्यािा संधी फ़्मळािी
आफ़्र्ण आिेिी संधी दोन्िी िातांनी पकडू न दोन्िी सामन्यात शतके झळकाविी.२०११
फ़्विचषकाच्या संघात स्थान न फ़्मळाल्याने फ़्नराश न िोता त्याने कसुन मेिनत घेतिी.
आयपीएि मध्ये पफ़्ििी कािी वषे िैद्रािाद संघाकडू न खेळिा आफ़्र्ण प्रत्येक माफ़्िके त
धावांचा पाऊस पाडत २००९ सािी संघािा फ़्वजेतेपद फ़्मळवून क्रदिे त्यानंतर त्यािा मुंिई
संघाकडू न सफ़्चन सोित खेळण्याची संधी फ़्मळािी. २०१३ च्या आयपीएिमध्ये जेव्िा पॉंरटगने
कामफ़्गरीत सातत्य नसल्यामुळे िािेर िसने पसंत के िे तेव्िा रोफ़्ितची कर्णवधारपदी नेमर्णूक
झािी. कर्णवधारपदा िरोिरच त्याच्या कामफ़्गरीतिी सुधार आिा आफ़्र्ण त्याने मुंिईिा
पफ़्िल्यांदा चषक सजकु न क्रदिा. याच कामफ़्गरीच्या जोरावर त्यािा इं ग्िंड मध्ये झािेल्या
२०१३ सािच्या चॅंफ़्म्पपयन स्पधेत भारताचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व करण्याची संधी फ़्मळािी पर्ण यांमध्ये
त्यािा मधल्या फळीतीि फिंदाज म्पिर्णून नािी तर सिामीवीर म्पिर्णून. मुरिी फ़्वजय सारखा
सिामीवीर संघात असुन सुद्धा धोनीने रोफ़्ितवर फ़्विास दाखविा आफ़्र्ण रोफ़्ितने धोनीचा
फ़्विास साथव ठरवत संघािा चषक सजकवण्यात मोिाचा वाटा उचििा.तेव्िापासुन िोक
म्पिर्णत असत की ''रोफ़्ित असिेल्या गुर्णांचा उपयोग करायिा फ़्शकिा''.
२०१३ ची ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धची मायदेशातीि एकक्रदवसीय माफ़्िका ज्यात माफ़्िका
२-२ िरोिरीत असताना शेवटचा सामना फिंदाजांसाठी अनुकुि असर्णाऱ्या िंगळु रच्या
फ़्चन्नस्वामी मैदानावर िोता. माफ़्िके त फ़्मळविेल्या दोन्िी फ़्वजयात सिामीवीर (रोफ़्ित-

धवन) व कोििी यांची भुफ़्मका मित्त्वाची िोती. त्यामुळे यािी सामन्यात त्यांच्यावर
जिािदारी िोता. त्यात पुन्िा एकदा रोफ़्ित-धवनने चांगिी सिामी क्रदिी आफ़्र्ण मोठ्या
धावसंख्येचा पाया रचिा त्यानंतर धवन व कोििी झटपट िाद झािे. दोन मित्त्वाचे गडी िाद
झाल्यामुळे रोफ़्ितवर पूर्णवपर्णे धावसंख्या पुचे नेण्याचा भार आिा. पर्ण पािता पािता रोफ़्ितने
२०९ धावा ठोकल्या त्यात १६ उत्तुंग षटकारांचा समावेश िोता. यात त्याने एका सामन्यात
सवावफ़्धक षटकार मारण्याचा फ़्विम आपल्या नावे के िा. रोफ़्ितने माफ़्िकाफ़्वराचा क्रकताि
पटकाविा तसेच एकक्रदवसीय क्रिके टमध्ये फ़्िशतक झळकाविेिा जगामध्ये सफ़्चन आफ़्र्ण
सेिवाग नंतर तीसरा खेळाडु ठरिा त्यात फ़्तघेिी भारतीय. फ़्िशतक झळकावून

रोफ़्ितने

सफ़्चनचा फ़्विास साथव करुन दाखविा.
२०१४ सािच्या श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या मायदेशातीि एकक्रदवसीय माफ़्िके त दुखापतीमुळे
रोफ़्ितिा सुरुवातीच्या कािी सामन्यांना मुकावे िागेि पर्ण तंदरुस्ती फ़्सद्ध करण्यासाठी
श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या सराव सामन्यात धुवाधार फिंदाजी करुन भारतीय संघात पुनरागमन के िे.
ईडन गाडवन, कोिकत्ता येथे माफ़्िके च्या चौथ्या सामन्यात सुरुवात अडखळती िोऊन सुद्धा
रोफ़्ितने जम िसल्यावर त्याने त्याच्या भात्यातीि सवव फटके खेळून फिंदाजीचा आनंद िुटिा
आफ़्र्ण म्पिर्णता म्पिर्णता त्याने एकक्रदवसीय क्रिके टमध्ये स्वत:चे दुसरे फ़्िशतक झळकाविे. यात
त्याने २६३ धावा ठोकत एकक्रदवसीय क्रिके टमधीि सवोच्च धावसंख्या नोंदविी तसेच
सामन्यात सवावफ़्धक चौकार मारण्याचा फ़्विम आपल्या नावे के िा.याच ईडन गाडवन मैदानावर
२०१३ सािी रोफ़्ितने कसोटीत पदावपर्ण के िे. पदावपर्णाच्या सामन्यात त्याने शतकी खेळी के िी.
२०१५ मध्ये ऑस्ट्रेफ़्ियात झािेल्या फ़्तरं गी माफ़्िके त ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध शतक
झळकाविे तसेच २०१५ च्या फ़्विचषकातीि उपउपांत्य सामन्यात िांग्िादेशफ़्वरुद्ध १३८
धावांची खेळी करुन भारतािा मोठी धावसंख्या उभारुन क्रदिी. त्यानंतर झािेल्या आयपीएि
चषकात दुसऱ्यांदा मुंिईिा फ़्वजेतेपद फ़्मळवून क्रदिे. आक्रिके फ़्वरुद्ध मायदेशातीि माफ़्िके त
टी-२० क्रिके टमध्ये भारताकडू न शतक झळकावण्याचा मान फ़्मळविा तसेच भारताकडू न टी२० मध्ये सवोच्च धावा काचल्या तसेच एकक्रदवसीय माफ़्िके त १५० धावंची खेळी के िी पर्ण िी
खेळी भारतािा पराभवापासुन वाचवु शकिी नािी.
आपल्या दोन फ़्िशतकी खेळीने मयावक्रदत षटकांच्या सामन्यातीि एक उत्कृ ष्ट
फिंदाजामध्ये रोफ़्ितची गर्णना िोऊ िागिी.यात अजुन भर म्पिर्णुन २०१६ च्या ऑस्ट्रेफ़्िया
दौऱ्यात सिग दोन सामन्यात शतकी खेळी के ल्या तसेच शेवटच्या सामन्यात ९९ धावांची खेळी

के िी करत माफ़्िकाफ़्वराचा मान फ़्मळविा. आतापयंत झािेल्या आयपीएि मध्ये फक्त दोन
फिंदाजाना प्रत्येक सत्रात ३०० पेक्षा अफ़्धक धावा करण्यात यश आिे त्यात रोफ़्ितचा समावेश
िोतो. ऑस्टेफ़्िया व श्रीिंकेफ़्वरूद्धच्या माफ़्िके नंतर झािेल्या आफ़्शया टी-२० चषकातीि
पफ़्िल्याच सामन्यात िांगिादेशफ़्वरूद्ध ८३ धावांची मित्त्वपुर्णव खेळी के िी पर्ण उववररत
माफ़्िके त रोफ़्ित पुर्णवपर्णे अपयशी ठरिा. त्यानंतरच्या टी-२० फ़्विचषकात रोफ़्ितिा एकिी
अधवशतक झळकावता आिे नािी फक्त उपांत्य सामन्यात ४३ धावांची खेळी करत उत्कृ ष्ट
सुरुवात करून क्रदिी िोती. त्यानंतर आयपीएि सत्रात त्याने पाच अधवशतकांच्या सायानाने ३८३
धावा काचल्या पर्ण तो संघािा अंफ़्तम चार मध्ये स्थान फ़्मळवून देण्यात अपयशी ठरिा. वेस्ट
इं फ़्डज दौऱ्यात रोफ़्ितिा फक्त एका सामन्यात खेळण्याची संधी फ़्मळािी त्यात त्याने दोन्िी
डावात फ़्मळु न ५० धावा काचल्या त्यानंतर अयोफ़्जत झािेल्या टी-२० माफ़्िके तल्या पफ़्िल्या
सामन्यात २४५ धावांचा पाठिाग करताना भारतीय संघ ५ व्या षटकात २ िाद ४८ अशा
अवस्थेत िोता परं तु त्यानंतर रोफ़्ितने राहूिच्या साथीने ७ षटकात ८१ धावांची भाफ़्गदारी
करत भारतािा फ़्स्थरता फ़्मळवून क्रदिी िोती त्यात रोिीतने ६९ धावांची खेळी के िी िोती पर्ण
भारतीय संघािा १ धावाने पराभव फ़्स्वकारावा िागिा िोता.
न्युफ़्झिंडफ़्वरूद्धच्या माफ़्िके तीि तीनिी सामन्यात रोिीतिा खेळण्याची संधी
फ़्मळािी त्यातीि पाच डावांत तीन अधवशतकांच्या सायानाने २४० धावा फटकावल्या कसोटी
माफ़्िके तनंतर झािेल्या एकक्रदवसीय माफ़्िके तीि पफ़्िल्या चार सामन्यात रोफ़्ितने १४, १५,
१३ व ११ धावा काचल्या पर्ण शेवटच्या सामन्यात ७० धावांची खेळी करताना दुखापतग्रस्त
झािा त्यामुळे त्याचा इं ग्िंडफ़्वरूद्धच्या माफ़्िके तसाठी संघातिी समावेश झािा नािी
िांगिादेश ककवा ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरूद्धच्या माफ़्िके त तो पुनरागमन करू शकतो. रोफ़्ितिा
कसोटीसंघातिे स्थान राखायचे असेि तर आतापयंतच्या परदेशदौऱ्यातीि कामफ़्गरी फ़्वसरुन
पुचे जावे िागेि आफ़्र्ण तसेच भारताचा नवा कर्णवधार िा परदेशात पाच गोिंदाज घेऊन खेळेि
त्यामुळे स्वत:ची जागा कायम राखायची असेि तर कामफ़्गरी सुधारर्णा आवश्यक आिे.

असजक्य रिार्णे
सध्याच्या भारतीय कसोटी संघातीि एक भरवशाचा खेळाडु . युवा कसोटी
संघाचा अफ़्वभाज्य घटक आफ़्र्ण उपकर्णवधार. ज्याप्रकारे सुरुवातीच्या काळात संघात कमीत
कमी ५-६ खेळाडु िे मुि
ं ईचे असायचे ज्यात सुनीि गावसकर, संक्रदप पाटीि, रवी शास्त्री,
अंशुमन गायकवाड, क्रदिीप वेंगसरकर, संजय मांजरे कर, सफ़्चन तेंडुिकर, फ़्वनोद कांिळी,
अफ़्जत आगरकर, वाफ़्सम जाफर आफ़्र्ण आता रोफ़्ित शमाव व असजक्य रिार्णे मुंिईच नाव पुचं
नेत आिेत. मध्यंतरीच्या काळात फक्त सफ़्चन तेंडुिकर मुंिईचा एकमेव खेळाडु भारताच
प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व करत िोता. सफ़्चनच्या क्रिके ट कारक्रकदीच्या शेवटच्या सामन्यांमध्ये असजक्यिा
पदापर्णावची संधी फ़्मळािी. असजक्यने ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध कसोटीत पदापवर्ण के िे तर इं ग्िंडफ़्वरुद्ध
एकक्रदवसीय व टी-२० मध्ये पदापर्णव के िे. असजक्यने सातत्याने देशांतगवत स्पधांमध्ये खोऱ्याने
धावा काचल्या. प्रथम श्रेर्णी क्रिके टमध्ये पाच िजारापेक्षा जास्त धावा काचत मुंिई संघाचा
मित्त्वाचा खेळाडु िनिा.

असजक्यच्या कारक्रकदीिा किाटर्णी देर्णारा क्षर्ण म्पिर्णजे राहुि द्रफ़्वडच्या
नेतृत्वाखािी राजस्थानसाठी आयपीएि मध्ये खेळण्याची संधी भेटिी आफ़्र्ण सिग ३-४ वषे
सिामीिा येऊन द्रफ़्वडचा फ़्नर्णवय साथव ठरफ़्विा आफ़्र्ण फ़्विास सजकिा. राजस्थानसाठी के िेिी
कामफ़्गरी ती फिंदाजीत असो वा क्षेत्ररक्षर्णात स्वत:िा पुर्णप
व र्णे झोकु न देऊन संघािा अनेक
फ़्वजय फ़्मळवून

क्रदिे. २०१३ चा पदापवर्णाचा सामना आफ़्र्ण त्यानंतर २०१५ ची

आक्रिके फ़्वरुद्धची माफ़्िका फक्त असजक्यने मायदेशात खेळल्या. या दोन वषांत त्याने दफ़्क्षर्ण
आक्रिका, न्युफ़्झिंड, इं ग्िंड, ऑस्ट्रेफ़्िया, िांग्िादेश आफ़्र्ण श्रीिंका या तगड्या संघांफ़्वरुद्ध
त्यांच्याच देशात नेटाने फिंदाजी के िी. फ़्जथे पुजारा, फ़्वजय, धवन, रोफ़्ित यांच धावा
काचण्यात सातत्य नसताना असजक्यने भारतािा तारिे आफ़्र्ण स्टेन, मॉके ि,जॉनसन, स्टाकव
यांना सडेतोड उत्तर क्रदिे.
असजक्य रिार्णेच्या छोट्याश्या कारक्रकदीमध्ये त्याने कसोटी सामन्यात न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्ध
झळकाविेिे पफ़्ििे शतक तसेच आक्रिके त के िेिी ९६ धावांची खेळी सामना सजकवण्यात जरी
यशस्वी ठरिी नसिी तरी संघाच मनोधये उं चवर्णारी नक्कीच िोती आफ़्र्ण भारतािा
असजक्यच्या रुपाने मधल्या फळीतीि फिंदाज गवसिा जो परदेशी खेळपट्यांवर उत्तम प्रकारे
खेळु शकतो. त्यानंतर एका मागे एक इं ग्िंड दौरा, मायदेशातीि एकक्रदवसीय माफ़्िका आफ़्र्ण
त्यानंतरचा मोठा ऑस्ट्रेफ़्िया दौरा. इं ग्िंड दौऱ्यात िॉडवसवर झािेल्या कसोटी सामन्यात एक
अफ़्विसफ़्नय खेळी करुन असजक्यने फ़्वजयात मोिाचा वाटा उचििा आफ़्र्ण भारताचे िॉडवसवर
कसोटी फ़्वजयाचे स्वप्न पुर्णव के िे. त्यािा साथ क्रदिी ती इशांत शमावने. ज्या ज्या वेळेस या
फ़्वजयाची आठवर्ण काचिी जाईि त्या त्या वेळेस असजक्यच नाव "सामन्याचा फ़्िरो" म्पिर्णुन
काचिे जाईि. ज्या ऐफ़्तिाफ़्सक िॉडवस मैदानावर क्रिके टचा देव सफ़्चन तेंडुिकरिा आपल्या
२४ वषांच्या कारक्रकदीतमध्ये अपयश आिे फ़्तथे असजक्यने आपल्या कसोटी कारक्रकदीतल्या
सुरुवातीिाच िॉडवसवर शतक झळकाविे.
भारतीय युवा संघािा परदेशीभुमीवर फक्त कसोटीसामन्यांमध्ये मोठ्या
प्रमार्णावर अपयश आिे पर्ण एकक्रदवसीय सामन्यामध्ये युवा भारतीय संघ कोर्णत्यािी संघािा
सामोरा जाऊ शकतो िे २०१४ ची इं ग्िंडमधीि एकक्रदवसीय़ माफ़्िका सजकु न दाखवून क्रदिे.
रोफ़्ित शमाव दुखापतग्रस्त असल्याने असजक्यिा सिामीिा यावे िागिे आफ़्र्ण फ़्मळािेल्या
संधीचा त्याने पुरेपुर फायदा घेत पफ़्ििे शतक झळकाविे आफ़्र्ण धवन सोित मोठी भाफ़्गदारी
करत भारतािा मोठा फ़्वजय फ़्मळवून

देत माफ़्िकािी सजकु न क्रदिी. श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या

माफ़्िके त पुन्िा एकदा असजक्यची िॅट तळपिी आफ़्र्ण पफ़्िल्याच सामन्यात धवन सोित
पफ़्िल्या गड्यासाठी २३१ धावांची भाफ़्गदारी करत दुसरे शतक झळकाविे व भारतािा मोठी
धावसंख्या उभारण्यास मदत के िी.
श्रीिंकेफ़्वरुद्धची माफ़्िका सजकल्यानंतर भारताच्या युवा संघासाठी एक खडतर
दौरा िोता ऑस्ट्रेफ़्ियाचा ज्यात चार कसोटी सामने, फ़्तरं गी माफ़्िका आफ़्र्ण त्यानंतर िोर्णारी
२०१५ ची फ़्विचषक स्पधाव. पफ़्िल्या दोन सामन्यात भारताचा पराभव झािा, तीसऱ्या
सामन्यात असजक्यने कोििीसोित चौथ्या गड्यासाठी २६२ धावांची मित्त्वाची भाफ़्गदारी
करत भारतािा मोठी भावसंख्या उभारुन क्रदिी आफ़्र्ण परदेशातीि कामफ़्गरी करण्याची
माफ़्िका सुरुच ठे विी परं तु त्यािा फ़्तरं गी माफ़्िके त अपयश आिे. आपल्या कारक्रकदीतल्या
पफ़्िल्या वफ़्िल्या फ़्विचषकाच्या पाक्रकस्तानफ़्वरुद्धच्या सामन्यात असजक्यिा अपयश आिे पर्ण
याची भरपाई त्याने दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्धच्या सामन्यात तडाखेिाज अधवशतकी खेळी खेळन
भारतािा मोठी धावसंख्या उभारण्यात के िी आफ़्र्ण फ़्वजयात मित्त्वाचा वाटा उचििा.
ऑस्ट्रेफ़्ियातल्या मोठ्या मैदानावर क्षेत्ररक्षर्णातिी त्याने कोििी व जडेजाच्या साथीने अनेक
धावा रोखण्यात मदत के िी.
फ़्विचषकाच्या उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेफ़्ियाकडू न िार पत्कारल्यानंतर
भारतािा िांग्िादेशमध्ये एकक्रदवसीय माफ़्िका खेळायची िोती व या माफ़्िके त कािी
खेळाडु न
ं ा फ़्वश्रांती देऊन नवीन खेळाडु न
ं ा संधी फ़्मळण्याची आशा िोती पर्ण फ़्विचषकात
सिभागी झािेिा संघच कायम ठे वण्यात आिा. कारर्ण कािी क्रदवसांपुवी त्यांनी पाक्रकस्तानचा
३-० ने धुव्वा उडविा िोता. पफ़्िल्या सामन्यात रिार्णेिा साजेशी कामफ़्गरी करण्यात अपयश
आिे त्यामुळे पुचीि दोन्िी सामन्यात त्यािा िािेर िसावे िागिे. यािाित धोनीने सांफ़्गतिे कू
त्यािा भारतीय उपखंडात स्ट्राईक रोटेट करण्यात अपयश येते. परं तु परदेशातल्या आपल्या
कामफ़्गरीने सवांना मोफ़्ित करुन टाकल्यानंतर एका सामन्यातल्या कामफ़्गरीवरुन िािेर िसावे
िागिे.
कािी क्रदवसांनंतरच फ़्नवडकत्यांनी त्यािा कर्णवधार म्पिर्णून फ़्झम्पिाब्वे दौऱ्यासाठी
फ़्नवड करुन सगळ्यानाच उत्तर क्रदिे. कर्णवधार म्पिर्णून खेळिेल्या आपल्या पफ़्िल्याच दौऱ्यात
एकक्रदवसीय माफ़्िका ३-० ने सजकिी तर टी-२० माफ़्िका १-१ ने िरोिरीत राखिी.धोनीच्या
कसोटीतून फ़्नवृत्ती घेतल्यानंतर रिार्णेिा कसोटी संघाचा उपकर्णवधारपदी फ़्नवडण्यात आिे.
श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या कसोटी माफ़्िके तीि पफ़्िल्या सामन्यात ८ झेि घेऊन यष्टीरक्षका व्यफ़्तररक्त

एका सामन्यात ८ झेि घेऊन फ़्विम प्रस्थाफ़्पत के िा त्याच िरोिर कोिंिोमध्ये झािेल्या
दुसऱ्या सामन्यातीि दुसऱ्या डावात शानदार शतक झळकावून
फ़्मळवून

भारतािा मोठी आघाडी

क्रदिी आफ़्र्ण यामुळे भारताने मोठा फ़्वजय फ़्मळवून

माफ़्िके त िरोिरी

साधिी.श्रीिंकेनंतर दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्ध मायदेशात झािेल्या एकक्रदवसीय माफ़्िके त ३
अधवशतके झळकाविी पर्ण त्यानंतरच्या कसोटी मफ़्िके तीि पफ़्िल्या तीन सामन्यात एक
अधवशतक सुद्धा झळकावता आिे नािी याची भरपाई त्याने क्रफरोजशाि कोटिा येथे झािेल्या
शेवटच्या सामन्यात दोन्िी डावात शतक झळकावून के िी. त्याच्या कामफ़्गरीचे िफ़्क्षस म्पिर्णून
यावषी त्यािा "अजुवन पुरस्काराने" गोरफ़्वण्यात आिे.
२०१६ च्या ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरूद्धच्या एकक्रदवसीय माफ़्िके त चौथ्या िमांकावर येत
४ सामन्यात दोन अधवशतकांसि १४१ धावा काचल्या तर दुखापतीमुळे पाचव्या सामन्यांत
त्यािा संघािािेर िसावे िागिे तर युवराज व रै नाचा टी-२० च्या संघात समावेश झाल्याने
रिार्णेिा आंफ़्तम अकरा मध्ये संधी फ़्मळािी नािी. २०१६ च्या आयपीएि मोसमात रिार्णेने
नवीन तयार झािेल्या रायसझग पुर्णे सुपरजायंट्सचे प्रफ़्तफ़्नधीत्व के िे. या सत्रात त्याने पाच
अधवशतकांच्या मदतीने ३४३ धावा के ल्या ते ४९ च्या सरासरीने. रिार्णेनी त्याच्या
कारक्रकदीतीि आजपयंतच्या सवव परदेश दौऱ्यात कौतुकास पात्र कामफ़्गरी के िी असल्याने वेस्ट
इं फ़्डज दौऱ्यात सुद्धा त्याच्या कडू न चांगल्या कामफ़्गरीची अपेक्षा िोती त्याप्रमार्णे त्याने ३
सामन्यांतीि ४ डावांत एक शतक आफ़्र्ण एक अधवशतकाच्या मदतीने २४३ धावा काचल्या व
परदेशातीि आपल्या कामफ़्गरीतीि सातत्य कायम राखिे.
न्युफ़्झिंडफ़्वरूध्दच्या माफ़्िके तीि पफ़्िल्या दोन सामन्यांत एक अधवशतकासि
१३६ धावा काचल्या पर्ण त्यांने आपिा जिवा दाखविा तो तीसऱ्या व अंफ़्तम सामन्यात त्यात
त्याने १८८ धावांची धडाके िाज खेळी के िी व फ़्वराट कोििी सोित १६५ धावांची भागीदारी
करत भारतािा पफ़्िल्या डावात मोठी धावसंख्या उभारुन क्रदिी आफ़्र्ण भारताने ३-० ने
माफ़्िका सजकिी परं तु कसोटी माफ़्िके सारखा प्रभाव त्यािा एकक्रदवसीय माफ़्िके त पाडता
आिा नािी आफ़्र्ण पाच सामन्यात फक्त एका अधवशतका सि १४३ धावा काचल्या. रिार्णेची
कसोटीतीि कामफ़्गरी वरचेवर वेगळी पातळी गाठत िोती पर्ण कसोटीप्रमार्णे एकक्रदवसीय
सामन्यात कामफ़्गरी करण्यात त्यािा यश येत नव्िते तसेच इं ग्िंड फ़्वरूद्धच्या
कसोटीमाफ़्िके तीि पफ़्िल्या तीन सामन्यात तर ३० चा आकडािी पार करता आिा नािी व

दुखापतीने त्यािा उववररत दोन सामन्यांना मुकावे िागिे िवकरात िवकर तो संघात परतेि
अशी आशा आिे.
ज्याप्रकारे असजक्यने परदेशातल्या कामफ़्गरीने क्रिके टप्रमींना मोहुन टाकिे
त्याचप्रकारे घरच्या प्रेक्षकांसमोर सुद्धा तो त्याचप्रकारे कामफ़्गरी करे ि अशी आशा आिे. जेव्िा
एकक्रदवसीय संघाच्या अंफ़्तम ११ मध्ये रिार्णेिा िािेर िसावे िागते तेव्िा तो क्रिके ट
राजकारर्णाचा िळी ठरतो का? असे वाटते. एक दोन सामन्यांत स्ट्राईक रोटेट करण्यात अपयश
आल्यानंतर िा खेळाडु उपखंडात एकक्रदवसीय सामन्यामध्ये चांगिी कामफ़्गरी करुच शकत
नािी िी गोष्ट चुक्रकची आिे. कारर्ण त्याची देशांतगवत तसेच परदेश दौऱ्यातीि कामफ़्गरी यामुळे
असजक्य रिार्णे सारख्या फिंदाजािा व उत्कृ ष्ट क्षेत्ररक्षकािा अंफ़्तम ११ मध्ये संधी न देर्णे
म्पिर्णजे सामना खेळण्यापुवीच संघािा भगदाड पडण्यासारखे आिे.

फ़्शखर धवन

सेिवाग,गंभीर सोितच क्रदल्िीचा आर्णखी एक आघाडीचा फिंदाज. आपल्या
तािडतोड फिंदाजीने त्याने सवांचे िक्ष वेधिे.धवनचे पफ़्िल्यांदा नाव आिे ते २००४ मध्ये
िांग्िादेशमध्ये झािेल्या १९ वषांखािीि फ़्विचषकात ज्यात त्याने ५०५ धावा फटकवल्या
आफ़्र्ण भारतािा अंफ़्तम फे रीत धडक मारुन क्रदिी. भारतािा अंफ़्तम फे रीत पराभव फ़्स्वकारावा
िागिा पर्ण तो माफ़्िकावीराचा मानकरी ठरिा.तसेच तो देशांतगवत स्पधांमध्ये खोऱ्याने धावा
काचत िोता.आयपीएिच्या सुरुवातीच्या वषावत त्यािा सेिवाग,गंभीरसोित क्रदल्िी
डेयरडेफ़्व्िल्सचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व करण्याची संधी फ़्मळािी यात त्याने भरपुर धावा के ल्या.

त्यािा

आंतरराष्ट्रीय

संघात

संधी

फ़्मळािी

ती

२०१०

सािी

ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त.पदापवर्णात कामफ़्गरी करता आिी नािी पर्ण त्याने देशांतगवत
स्पधावत जोमाने कामफ़्गरी के िी या कामफ़्गरीचे िफ़्क्षस म्पिर्णून त्यािा सिामीवीर म्पिर्णून संधी
फ़्मळािी ती २०११ च्या वेस्ट इं फ़्डज दौऱ्यात त्यात त्यािा फक्त एका अधवशतकाच्या मदतीने
५८ धावा करता आल्या आफ़्र्ण पुन्िा संघािािेर व्िावे िागिे. परं तु त्याची देशांतगवत स्पधेतीि
कामफ़्गरी आफ़्र्ण सेिवाग व गंभारची अपयशी माफ़्िका िघता त्यािा पुन्िा संधी फ़्मळण्याची
आशी िोती.
२०१३ च्या रर्णजी ट्रॉफी तसेच इरार्णी ट्रॉफीतल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर
सेिवागच्या जागी त्यािा ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या शेवटच्या दोन कसोटी सामन्यासाठी संघात
समावेश करण्यात आिा.पदापवर्णाच्या कसोटी सामन्यात त्याने १८७ धावा के ल्याआफ़्र्ण
भारतािा पफ़्िल्या डावात मोठी आघाडी घेऊन फ़्वजय फ़्मळवण्यात मित्त्वाची भुफ़्मका
िजाविी.पर्ण क्षेत्ररक्षर्ण करताना झािेल्या दुखापतीने त्यािा दुसऱ्या डावात फिंदाजी करता
आिी नािी व शेवटच्या कसोटीिा मुकावे िागिे.धवनने आयपीएि मध्ये क्रदल्िी,मुंिई तसेच
सध्या िैद्रािादचा कर्णवधार म्पिर्णून नेतृत्व के िे आिे.२०१२ च्या स्पधेत त्याने िैद्रािादकडू न
सवावफ़्धक धावा के ल्या िोत्या.
२०१३ ची चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफी,धवनिा पुन्िा एकदा एकक्रदवसीय संघात स्थान फ़्मळािे.
या स्पधेत नवीन सिामी जोडी उतरविी ती म्पिर्णजे धवन आफ़्र्ण रोफ़्ित शमाव.या स्पधेत या
सिामी जोडीने पाच सामन्यात दोन शतकी व दोन अधवशतकी सिामी भागीदारी के ल्या.तसेच
धवनने या स्पधेत दोन शतके व एका अधवशतकाच्या मदतीने सवावफ़्धक धावा के ल्या. त्यानंतरिी
धवनची िॅट तळपतच राफ़्ििी. २०१३ सािची मायदेशातीि ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धची माफ़्िका
भारताच्या पफ़्िल्या तीन फिंदाजांनीच गाजविी यात धवनने एक शतक आफ़्र्ण दोन अधवशतके
झळकाविी.
धवनने जसे एकक्रदवसीय सामन्यात सातत्य राखिे तसे त्यािा कसोटीत राखता
आिे नािी. इं ग्िंड दौऱ्यात ६ डावात त्यािा फक्त ३७ धावा करण्यात यश आिे. त्यामुळे त्यािा
उववरीत सामन्यात िािेर िसावे िागिे. श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या मायदेशातीि एकक्रदवसीय माफ़्िके त
सातत्य राखत एका शतकासि दोन अधवशतके झळकाविी. फ़्विचषकापुवी ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध
झािेल्या कसोटी माफ़्िके त धवनिा पुन्िा एकदा अपयश आिे आफ़्र्ण त्याच्या जागी के एि

राहुििा संधी देण्यात आिी. कसोटीतीि अपयश फ़्वसरुन त्याने २०१५ च्या फ़्विचषकात
भारताकडू न सवावफ़्धक धावा काचण्याचा मान फ़्मळविा.
फ़्विचषकानंतर झािेल्या िांग्िादेशदौऱ्यात त्याने कसोटीत १७३ धावांची
खेळी के िी तसेच श्रीिंकेत झािेल्या कसोटी माफ़्िके तीि पफ़्िल्या सामन्यात शतक झळकाविे.
दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त त्यािा एकिी अधवशतक झळकावता आिे नािी. २०१६
च्या ऑस्ट्रेफ़्िया दौऱ्यातीि एकक्रदवसीय माफ़्िके त धवन पफ़्िल्या दोन सामन्यात अनुिमे ९ व
६ धावा काचता आल्या पर्ण पुचीि तीन सामन्यांत त्याने १ शतक व २ अधवशतक झळकाविे.
चौथ्या सामन्यात १२६ धावांची खेळी करत कोििीसोित दुसऱ्या गड्यासाठी २१२ धावांची
भाफ़्गदारी के िी पर्ण त्यानंतर िाकीच्या फिंदाजांच्या अपयशामुळे भारतािा २५ धावांनी
पराभव फ़्स्वकारावा िागिा. एकक्रदवसीय माफ़्िके नंतरच्या टी-२० माफ़्िके त धवन
एकक्रदवसीय माफ़्िके तल्या कामफ़्गरीची पुनरावृत्ती करण्यात अपयशी ठरिा. तसेच त्यानंतरच्या
श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त ५१ व नािाद ४६ धावांची खेळी करत माफ़्िका फ़्वजयात
मित्त्वाची भुफ़्मका पार पाडिी तर आफ़्शया चषकाच्या िांग्िादेशाफ़्वरुद्धच्या अंफ़्तम सामन्यात
६० धावांची खेळी के िी.
आफ़्शया चषकानंतर भारतात झािेल्या टी-२० फ़्विचषकात धवन पुर्णवपर्णे
अपयशी ठरिा त्यामुळेच वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात धवनच्या जागी रिार्णेिा
संधी फ़्मळािी. तर वेस्टइं फ़्डज दौऱ्यातीि पफ़्िल्या सामन्यातीि ८४ धावा सोडल्यास धवन २०
धावांचा ट्पािी गाठु शकिा नािी. त्यानंतर न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या कसोटी संघात धवनचा
समावेश िोता पर्ण त्याच्या जागी राहुििा संधी क्रदिी परं तु दुसऱ्या सामन्यापुवी राहुि
दुखापतग्रस्त झाल्याने धवन दुसऱ्या कसोटीत खेळिा त्यात तो अपयशी ठरिा आफ़्र्ण स्वत:
दुखापतग्रस्त झािा व उववरीत माफ़्िका आफ़्र्ण इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके िा मुकावे िागिे.
सद्यफ़्स्थतीत भारताकडे एकक्रदवसीय सामन्यांसाठी रोह्त शमाव, राहुि, रिार्णे तर कसोटीसाठी
फ़्वजय, राहुि आफ़्र्ण गरज पडल्यास पुजारािी सिामीिा खेळु शकतो त्यामुळे धवनिा जर
येर्णाऱ्या ऑस्ट्रेफ़्िया, िांग्िादेशफ़्वरुद्धच्या आफ़्र्ण त्यानंतर चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफीच्या संघात स्थान
फ़्मळवायचे

असेि

तर

त्यािा

कामफ़्गरीसोितच

तंदरुस्तीवर

सुद्धा

िक्ष

द्यावे

िागेि.आंतरराष्ट्रीय टी-२० मध्ये त्यािा आयपीएि सारखी कामफ़्गरी करता आिी नािी. सद्य
फ़्स्थतीत भारताकडे कसोटीसाठी सिामी खेळाडु आिेत त्यामुळे धवनिा जर कसोटी संघात
स्थान रटकवायचे असेि तर कसोटीतीि कामफ़्गरी सुधारावी िागेि.

सुरेश रै ना

सुरेश रै ना क्रिके ट जगतात आपल्या चपळ क्षेत्ररक्षर्णाने झळकिेिे एक नाव. उत्तर
प्रदेशातीि मुरादानगरमध्ये जन्मिेल्या रै नाने आपल्या चपळ क्षेत्ररक्षर्ण व फिंदाजीने सवांना
मोहून टाकिे. रै नाने रर्णजीत उत्तर प्रदेशचे तसेच भारताच्या युवा संघाचे नेतृत्व के िे आिे.
त्याचिरोिर चेन्नई सुपरककगसाठी रै नाने के िेिी कामफ़्गरी अनोखी आिे. रै नाने युवराज ससग,
मिम्पमद कै फ तसेच सध्याच्या जडेजा, रिाने व कोििीच्या साथीने आपल्या चपळ क्षेत्ररक्षर्णाने
अनेक धावा रोखल्या तसेच अप्रफ़्तम झेि घेतिे.

भारताच्या युवा (१९ वषांखािीि) संघासमवेत के िेल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर
भारतीय संघात समावेश करण्यात आिा. आपल्या पदापवर्णाच्या सत्रात रै नािा िवी तशी

कामफ़्गरी करण्यात अपयश आिे. रै नाच्या अपयशी कामफ़्गरीमुळे त्यािा संघािािेरचा रस्ता
दाखवण्यात आिा. २००६ सािच्या अपयशी कामफ़्गरीनंतर संघािािेर गेल्यानंतर रै नािा
दुखापतीने ग्रासिे. दुखापतीतून िािेर आल्यानंतर त्याने आपिी कामफ़्गरी सुधारण्यावर भर
क्रदिा. २००८ सािी सुरु झािेिी आयपीएि रै नासाठी आशेचा क्रकरर्ण ठरिा. रै नाची चेन्नई
सुपरककग संघात फ़्नवड करण्यात आिी आफ़्र्ण त्यािा भारतीय संघाच्या कर्णवधाराच्या नेतृत्वात
खेळण्याची संधी फ़्मळािी.रै नाची आयपीएिमधल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर स्पधेच्या यशस्वी
फिंदाजामध्ये ओळख आिे. त्यािा आयपीएिच्या सिग सात सत्रात ४०० पेक्षा जास्त धावा
करण्यात यश आिे िीच कामफ़्गरी रै नािा भारतीय संघात परत येण्यात मित्त्वाची ठरिी.
रै नाने आपल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर चेन्नई सुपरककगिा आयपीएि चषक व चॅंफ़्पयन फ़्िग
तसेच सजकण्यात तसेच क्रिके टफ़्विात एक यशस्वी टी-२० संघ म्पिर्णून नावारूपास आर्णिे.
भारतीय संघात पुन्िा फ़्मळािेिी संधी रै ना दोन्िी िातांनी फ़्मळािेल्या संधीचा फायदा
उठवण्याच्या तयारीत िोता.
संघात सफ़्चन तेंडूिकर, गौतम गंभीर, सेिवाग, युवराज असताना रै नाकडे मधल्या व
खािच्या िमांकावरीि फिंदाजातीि दूवा म्पिर्णून पाफ़्ििे जात या संधीचा रै नाने पूर्णवपर्णे
फायदा घेतिा. तसेच धोनीच्या साथीने व युवराजच्या साथीने रै नाने भारतािा सामने सजकू न
क्रदिे. या कामफ़्गरीच्या जोरावर रै नाची भारताच्या २०११ च्या फ़्विचषक संघात फ़्नवड
करण्यात आिी.फ़्विचषकच्या सुरुवातीच्या कािी सामन्यात रै नािा संघािािेर िसावे िागिे
परं तु युसफ
ु पठार्णची अयशस्वी कामफ़्गरी रै नािा अंफ़्तम ११ मध्ये संधी फ़्मळण्यास उपयोगी
ठरिी. या फ़्विचषकत रै नाने उपउपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरूद्ध के िेिीनािाद ३४
धावांची खेळी तसेच उपांत्य सामन्यात पाक्रकस्तानफ़्वरूद्ध मित्त्वाच्या क्षर्णी के िेिी नािाद ३६
धावांची खेळी भारतािा मोठी धावसंख्या उभारण्यात मोिाची ठरिी आफ़्र्ण भारतािा
फ़्विचषक सजकवण्यात मोिाची कामफ़्गरी के िी.
रै नाकडे एकक्रदवसीय व टी-२० खेळाडू म्पिर्णून पाफ़्ििे जाते पर्ण रै नाने आपल्या
कामफ़्गरीच्या जोरावर कसोटी संघात स्थान फ़्मळफ़्विे व आपल्या पदापवर्णाच्या कसोटीत
श्रीिंकेफ़्वरूद्ध शतक झळकाविे पर्ण रै नािा एकक्रदवसीय व टी-२० इतके यश कसोटीत
फ़्मळफ़्वण्यात अपयश आिे आफ़्र्ण त्यािा संघािािेर रिावे िागिे. टी-२० मध्ये भारताकडू न
पफ़्ििे शतक झळकावण्याचा फ़्विम रै नाच्याच नावावर आिे िे शतक रै नाने दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरूद्ध २०१० मध्ये वेस्ट इं फ़्डजमध्ये झािेल्या टी-२० फ़्विचषकत झळकाविे. रै नाची
ओळखिी मयावदीत षटकांच्या सामन्यातीि एक उत्कृ ष्ट फिंदाज तसेच एक पयावयी ऑफ फ़्स्पन

गोिंदाजीसुद्धा कर्णवधारािा एक उपाय देतो. सध्या रै ना भारतीय संघासाठी फ़्स्िप मध्ये उत्कृ ष्ट
क्षेत्ररक्षर्ण झेि पकडर्णे, धावा रोखर्णे आफ़्र्ण थेट फे कीने फिंदाज िाद करण्यात मित्त्वाची
भुफ़्मका पार पाडतो.
रै नाने २०१४ सािी इं ग्िंडफ़्वरूद्ध ७५ चेंडूत झळकाविेिे शतक िे रै नाने
त्याच्या कमकु वत गोष्टींवर काम करुन आपल्या आत्मसात करुन कमकु वत गोष्टींना जमेची िाजू
िनविी. २०१५ च्या फ़्विचषकत रै ना भारतासाठी मित्त्वाचा खेळाडू िोता. रै नाने
फ़्झम्पिावेफ़्वरूद्ध झळकाविेिे शतक जेव्िा भारताचे चार गडी िाद झाल्यानंतर भारत
अडचर्णीत सापडिा िोता आफ़्र्ण भारतािा अजुन मोठ्या धावसंख्येचा पाठिाग करायचा िोता,
रै नाने धोनीच्या साथीने भारतािा फ़्वजय फ़्मळवून क्रदिा.फ़्विचषकात २८४ धावां काचत
प्रभावी कामफ़्गरी के ल्यानंतर िांग्िादेशफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त छोट्या खेळी करत ११२ धावा
फटकावल्या पर्ण तो भारतािा माफ़्िका पराभवापासुन वाचवु शकिा नािी. २०१५
आक्रिके फ़्वरुद्धच्या टी-२० व एकक्रदवसीय माफ़्िके त रै ना पुर्णवपर्णे अपयशी ठरिा. ५
सामन्यांपैकी ३ सामन्यांत तर त्याना दुिरे ी धावसंख्यािी गाठता आिी नािी. चौथ्या सामन्यांत
त्याने ५३ धावांची खेळी के िी पर्ण त्यानंतरच्या ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या टी-२० माफ़्िके त ४१ व
नािाद ४९ धावांची खेळी करत भारतािा ३-० ने फ़्वजय फ़्मळवण्यात मित्त्वाची भुफ़्मका पार
पाडिी पर्ण त्यानंतरच्या श्रीिंका, आफ़्शया चषक व टी-२० फ़्विचषकात धावा काचण्यात तो
अपयशी ठरिा पर्ण गोिंदाजीत आपिे योगदान देत िोता.
आयपीएिची सुरुवात झाल्यापासुन रै ना धोनीच्या नेतृत्वातीि चेन्नई
सुपरककगचे सिग ८ वषे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व करत िोता. पर्ण २०१६ मध्ये आयपीएिमध्ये नव्याने
सामीि झािेल्या गुजरात िायन्सच्या कर्णवधारपदाची धुरा सोपवण्यात आिी त्यात त्याने
संघािा अंफ़्तम चार संघात स्थान फ़्मळवून क्रदिे पर्ण त्याच्या संघािा उपांत्य फे रीत पराभव
फ़्स्वकारावा िागिा. न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या एकक्रदवसीय माफ़्िके साठी त्याची संघात फ़्नवड झािी
िोती पर्ण सरावा दरम्पयान दुखापतग्रस्त झाल्याने त्यािा एकिी सामना खेळता आिा नािी
आफ़्र्ण त्याच्या जागी फ़्मळािेल्या संधीचा के दार जाधवने पुरेपुर फायदा उठवत अष्टपैिु
कामफ़्गरी के िी. त्यामुळे एखाद्या दुखापतीमुळे रै नािा एकक्रदवसीय सामन्यांति स्थान गमवाव
िागु नये फ़्िच एक इच्छा. तसेच इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या एकक्रदवसीय माफ़्िके च्या संघातिी त्याचा
समावेश न झाल्याने त्याची चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफीच्या संघात समावेश िोण्याची शक्यता कमीच
आिे.सद्यफ़्स्थतीत भारताकडे मधल्या फळीत खेळर्णारे अनेक पयावय उपिब्ध आिेत त्यामुळे
रै नािा कामफ़्गरीत सातत्य ठे ऊन फिंदाजीने भारतािा सामने सजकु न द्यावे िागतीि.

रफ़्वचंद्रन अफ़्िन

आर अफ़्िन सध्याच्या भारतीय संघातीि एक मित्त्वाचा आफ़्र्ण भरवशाचा एकमेव
गोिंदाज.भारतीय क्रिके ट मध्ये आजपयंत फ़्िशनससग िेदी,िक्षमर्ण फ़्शवरामर्णकृ षर्णन,
यांसारख्या क्रफरकी गोिंदाजांनी आपिे नाव कमाविे. अफ़्नि कुं िळे फ़्नवृत्ती झािा तसेच
िरभजन ससग त्याच्या कारक्रकदीच्या शेवटच्या ट््यात असताना त्यांनी इतके वषे जी
कामफ़्गरी के िी भारतािा अनेक सामने सजकवण्यात मित्त्वाची भुफ़्मका फ़्नभाविी. कुं िळे व
िरभजन नंतर कोर्ण? या प्रश्नाच उत्तर आर अफ़्िनने क्रदिे. प्रग्यान ओझा, अफ़्मत फ़्मश्रा, रमेश
पोवार, पीयुष चाविा यांनी भारतीय संघात क्रफरकी गोिंदाजीचे नेतृत्व के िे पर्ण त्यांना
कामफ़्गरीत सातत्य राखता न आल्यामुळे त्यांना संघातून आत िािेर व्िावे िागिे. परं तु
अफ़्िनच्या समावेशाने संघािा फ़्स्थरता फ़्मळू न क्रदिी.

पेशाने अफ़्भयंता असिेल्या ताफ़्मळनाडु च्या या खेळाडु ने सिामीचा फिंदाज
म्पिर्णुन क्रिके ट कारक्रकदीची सुरुवात झािी आफ़्र्ण त्यािा त्यात कािी प्रमार्णात यशिी फ़्मळािे.
त्यानंतर अफ़्िन खािच्या िमांकावर फिंदाजीस येऊ िागिा आफ़्र्ण त्याने ऑफ फ़्स्पन
गोिंदाजीवर िक्ष कें क्रद्रत के िे. २००६ सािी त्याने ताफ़्मळनाडु कडू न खेळताना प्रथम श्रेर्णी
क्रिके टमध्ये पदापवर्ण के िे नंतर त्याने संघाचे नेतृत्व सुद्धा के िे. २००९ मध्ये अफ़्िनचा
आयपीएिच्या चेन्नई सुपर ककग संघात समावेश करण्यात आिा पर्ण २०१० च्या आयपीएि
मोसमात अफ़्िनने आपिा जिवा दाखविा आफ़्र्ण याच कामफ़्गरीच्या जोरावर पफ़्िल्यांदा
त्याचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आिा. त्याचवषी दफ़्क्षर्ण आक्रिके त झािेल्या
चॅफ़्म्पपयन फ़्िग टी-२० मध्ये सवावफ़्धक िळी िाद करत माफ़्िकावीराचा पुरस्कार फ़्मळविा.
त्याचिरोिर २०११ सािी भारताने सजकिेल्या फ़्विचषकाचा सदस्य िोता परं तु या
फ़्विचषकात त्यािा फक्त दोन सामने खेळण्याची संधी फ़्मळािी.
२०११ च्या फ़्विचषकानंतर अफ़्िनिा वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्ध कसोटी पदापवर्णाची संधी
फ़्मळािी या माफ़्िके त त्याने दोनदा पाच गडी िाद के िे आफ़्र्ण फिंदाजीत शतक झळकावत
माफ़्िकावीराचा पुरस्कार फ़्मळविा. भारतीय उपखंडात अफ़्िनची कामफ़्गरी वेळेनुरुप सुधारत
िोती पर्ण २०११ च्या ऑस्ट्रेफ़्िया दौऱ्यात माफ़्िके त तसेच २०१२ सािी इं ग्िंडफ़्वरुद्ध
मायदेशात झािेल्या माफ़्िके त अफ़्िन सपशेि अपयशी ठरिा. िे अपयश फ़्वसरुन २०१३ मध्ये
ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध मायदेशात झािेल्या माफ़्िके त अफ़्िनने ऑस्ट्रेफ़्ियन फिंदाजांना सळो की
पळो करुन सोडत २९ गडी िाद के िे आफ़्र्ण भारताकडू न चार सामन्यांच्या कसोटी माफ़्िके त
सवावफ़्धक िळी घेण्याचा परािम के िा. याच वषी त्याने १०० िळींचा ट्पा पार के िा ते फक्त
१८ सामन्यांत. यासोितच त्याने भारताकडू न सवावत कमी सामन्यात १०० गडी िाद करण्याचा
फ़्विम आपल्या नावे के िा यापुवी िा फ़्विम इरापल्िी प्रसन्ना यांच्यानावे िोता तो ट्पा त्यांनी
२० सामन्यांत पार के िा िोता.
२०१४ च्या टी-२० फ़्विचषकात भारतािा अंफ़्तम सामन्यांत धडक मारण्यात
फ़्वराट कोििी सोितच अफ़्िनचा मोिाचा वाटा िोता. याच स्पधेत त्याने ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध
११ धावांत ४ गडी िाद करत ऑस्ट्रेफ़्ियािा ८६ धावांत गुंडाळिे. उपांत्य सामन्यांत दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरुद्ध खेळताना िाफ़्शम अमिािा फ़्त्रफळाचीत के िे. ज्या चेंडूवर अमिा िाद झािा तो
या दशकातीि एक अप्रफ़्तम चेंडू िोता. २०१४ च्या इं ग्िंड दौऱ्यात अफ़्िनिा पफ़्िल्या तीन
कसोटी सामन्यात िािेर िसावे िागिे त्यानंतरच्या दोन सामन्यांत त्याचा संघात समावेश
झािा पर्ण त्यािा िवी तशी कामफ़्गरी करता आिी नािी. त्यानंतर झािेल्या ऑस्ट्रेफ़्िया

दौऱ्यात सुद्धा त्यािा पफ़्िल्या कसोटी सामन्यात संघािािेर िसावे िागिे. त्यानंतर झािेल्या
२०१५ च्या फ़्विचषकात त्याने १३ िळी फ़्मळवत भारतासाठी शमीनंतर मित्त्वाचा गोिंदाज
ठरिा.
२०१५मध्ये श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त भारताने २-१ ने फ़्वजय फ़्मळविा त्यात
त्याने २१ गडी िाद के िे आफ़्र्ण माफ़्िकाफ़्वराचा मान फ़्मळविा. नोव्िेंिर २०१५ मध्ये दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरुद्ध खेळताना सवावत जिद १५० िळींचा ट्पा पार करर्णारा भारतीय ठरिा.. याच
माफ़्िके त त्याने िाफ़्शम अमिा, ए िी फ़्डव्िीफ़्ियसव, फाफ डु ्िेफ़्सस यांसारख्या जागफ़्तक
दजावच्या खेळाडु न
ं ा आपल्या चेंडूनी िकरा िनवत ३१ िळी फ़्मळवत पुन्िा एकदा
माफ़्िकाफ़्वराचा पुरस्कार पटकाविा आफ़्र्ण भारतािा ३-० ने एकिाती फ़्वजय फ़्मळवून क्रदिा.
अफ़्िनिा परदेशात आतापयंत भारतीय उपखंडात के िेल्या कामफ़्गरी सारखा
प्रभाव पाडता आिा नािी पर्ण यािा अपवाद ठरिा तो २०१६ चा वेस्ट इं फ़्डजचा दौरा. या
दौऱ्यात त्याने दोन शतकांसि २३५ धावा फटकावल्या त्या सोितच गोिंदाजीत १७ गडी सुद्धा
िाद के िे. या अष्टपैिु कामफ़्गरीमुळे त्याने माफ़्िकावीर पुरस्कारािा गवसर्णी घातिी. यातीि
त्याने सेंट ल्युफ़्सया येथे खेळिेल्या तीसऱ्या कसोटीत अडचर्णीत के िेल्या शतकी खेळीचे मित्त्व
खुप िोते. भारतीय संघ ५ िाद १२६ असा अडचर्णीत िोता तेव्िा त्याने यफ़्ष्टरक्षक वृफ़्द्धमान
सािा सोित के िेल्या २३५ धावंच्या भाफ़्गदारीने भारतािा मोठी धावसंख्या उभारुन क्रदिी.
अफ़्िनची सवावत मोठी ताकद म्पिर्णजे त्याची गोिंदाजीतिी फ़्वफ़्वधता यात त्याने
नैसर्गगक ऑफ फ़्स्पन सोितच त्याने कॅ रम िॉि व आमव िॉि करण्याची शैिी आत्मसात के िी
यातीि त्याच्या कॅ रम िॉििा त्यािा मोठ्या प्रमार्णात यश फ़्मळािे त्या चेंडूने तर ए िी
फ़्डव्िीफ़्ियसविा सुद्धा चकवा क्रदिा. कािी वेळातर त्याने िेग ब्रेक गोिंदाजी सुद्धा
के िी.अफ़्िनने आपल्या मायदेशातीि कामफ़्गरीत सातत्य राखत न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्ध २७ िळी
पटकाविे या कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याने भारतािा ३-० ने फ़्वजय फ़्मळवून देत सातवा
माफ़्िकावीर पुरस्कारावर आपिा कब्जा के िा. याच माफ़्िके त तो भारताकडू न सवावत जिद तर
क्रिके ट फ़्विात दुसरा सवावत जिद २०० िळी फ़्मळवर्णारा खेळाडू ठरिा.२०१३ च्या सफ़्चन
तेंडुिकरच्या फ़्नवृत्तीच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या माफ़्िके तीि किकत्ता येथे झािेल्या पफ़्िल्या
सामन्यात भारतीय संघाची ६ िाद १५६ अशी अवस्था िोती तेव्िा त्यावेळी मैदानावर िोते
पदापवर्णाचा सामना खेळर्णारा रोफ़्ित शमाव व अफ़्िन पर्ण या दोघांनी शतके झळकावत सातव्या

गड्यासाठी २८० धावांची भाफ़्गदारी करत भारतािा २१९ धावांची आघाडी फ़्मळवून क्रदिी
आफ़्र्ण यानाच २१९ धावा वेस्ट इं फ़्डजिा गुंडाळण्यात पुरेशी ठरल्या.
आत्ताच भारतदौऱ्यावर आिेल्या इं ग्िंड संघाफ़्वरुद्ध अफ़्िनने २०१२ व २०१४
चे अपयश धुवून टाकत पाच सामन्याच्या माफ़्िके त अष्टपैिु कामफ़्गरी करत २८ गडी िाद
करत फिंदाजीत ३०६ धावा काचल्या. एका माफ़्िके त २५ गडी व २५० पेक्षा जास्त धावा
काचर्णारा कफ़्पि देव नंतर दुसरा भारतीय खेळाडु ठरिा. २०१६ वषव अफ़्िनसाठी यशस्वी
ठरिे कारर्ण याच वषावत त्याने गोिंदाजाच्या कसोटी िमवारीत अग्रस्थान कमाविे तसेच
वषवभर के िेल्या कामफ़्गरीची पोचपावती म्पिर्णून आयसीसीने त्यािा "क्रिके टर ऑफ द ईअर" व
"टेस्ट क्रिके टर ऑफ द ईअर" ने गौरफ़्विे तसेच आयसीसीच्या टेस्ट संघामध्ये स्थान फ़्मळवर्णारा
यावषीचा एकमेव भारतीय ठरिा. अफ़्िन "क्रिके टर ऑफ द ईअर" पुरस्कार फ़्मळवर्णारा राहुि
द्रफ़्वड (२००४) व सफ़्चन तेंडुिकर (२०१०) नंतर तीसरा भारतीय खेळाडू ठरिा.
अफ़्िनने २००९ मध्ये चेन्नई सुपर ककग कडू न खेळताना आयपीएिमध्ये पदापवर्ण
के िे. २००९-२०१५ पयंत त्याने चेन्नई सुपर ककग संघाचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्त्व के िे तर २०१६ मध्ये
पुर्णे सुपरजायंट्सचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्त्व के िे पर्ण २०१६ चे सत्र अफ़्िनसाठी फ़्ततके से चांगिे गेिे
नािी. आपल्या ६ वषांच्या क्रिके ट कारक्रकदीत अफ़्िनिा २०१२ मध्ये पॉिी उम्रीगर
पुरस्काराने व २०१४ मध्ये अजुवन पुरस्काराने गौरफ़्वण्यात आिे आिे. येर्णाऱ्या काळात अफ़्िन
उपखंडात के िेल्या कामफ़्गरीची पुनरावृत्ती परदेशातिी करे ि. तसेच त्याची सध्याची कामफ़्गरी
पािता तो भारतीय क्रिके टमधीि उत्कृ ष्ट गोिंदाजामध्ये गर्णिा जाईि यात कािी शंका नािी.

रसवद्र जडेजा

सध्याच्या भारतीय संघाच्य़ गोिंदाजीचा मित्त्वाचा घटक. गुजरातमध्ये जन्मिेल्या या
खेळाडु ने कमी वयातच सौराष्ट्राच्या रर्णजी संघात प्रवेश फ़्मळविा. घरची पररफ़्स्थती िेताची
असताना जडेजाने पररश्रम करुन जागफ़्तक क्रिके टमध्ये आपिे नाव कमाविे. वयाच्या १६ व्या
वषी त्याने भारताच्या युवा संघात स्थान फ़्मळविे आफ़्र्ण २००६ व २००८ सािी आिेल्या युवा
फ़्विचषकामध्ये भारताचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्त्व के िे. फ़्जथे एखाद्या खेळाडु िा देशाचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व
करण्याची संधी फ़्मळत नािी फ़्तथे जडेजाने दोनदा युवा फ़्विचषकात खेळिा. २००६ मध्ये
त्यािा इतकी संधी फ़्मळािी नािी पर्ण पाक्रकस्तानफ़्वरुद्ध झािेल्या अंफ़्तम सामन्यात १६
धावांत ३ गडी िाद के िे आफ़्र्ण याची पुनरावृत्ती त्याने २००८ च्या फ़्विचषकात करत
भारतािा फ़्विचषकात करत भारतािा फ़्विचषक सजकु न देण्यात िातभार िाविा.

युवा फ़्विचषकात के िेल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर त्यािा २००८ व २००९
मध्ये शेन वॉनवच्या नेतृत्वातीि राजस्थान रॉयल्सचे आयपीएिमध्ये प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व करण्याची
संधी फ़्मळािी. यातीि २००८ मध्ये राजीस्थानने फ़्वजेतेपदकािा गवसर्णी घातिी त्यात
अष्टपैिु रसवद्र जडेजाचा मोिाचा वाटा िोता. रसवद्र जडेजाने कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याने
भारतीय संघात प्रवेश फ़्मळविा आफ़्र्ण पफ़्िल्याच एकक्रदवसीय सामन्यात अधवशतकी खेळी
के िी. २०१२ मध्ये जडेजा प्रथम श्रेर्णी क्रिके टमध्ये तीन फ़्त्रशतके झळकावर्णारा पफ़्ििा भारतीय
फिंदाज िनिा यासोितच तो डॉन ब्रॅडमन, ब्रायन िारा, डब्िु जी ग्रेस, माईक िसी, ग्रॅिम
िीक, िीि पॉनसफोडव, वॉल्टर िॅमंड यांसारख्या क्रदग्गजांच्या यादीत जाऊन िसिा मित्त्वाची
िाि म्पिर्णजे त्याने िा परािम वयाच्या २३ व्या वषी के िा. तीन फ़्त्रशतकांमधीि दोन फ़्त्रशतके
त्याने २०१२ च्या सत्रात के िी याच कामफ़्गरीच्या जोरावर त्यािा इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या कसोटी
पदापवर्णाची संधी फ़्मळािी.२००८-०९ च्या रर्णजी मोसमात त्याने ४२ िळी व ७३९ धावा
फटकावत अष्टपैिु कामफ़्गरी करत भारताच्या एकक्रदवसीय संघात स्थान फ़्मळविे परं तु २००९
च्या टी-२० फ़्विचषकातीि इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या सामन्यातीि कामफ़्गरीमुळे त्यािा रटकाकारांना
सामोरे जावे िागिेिोते.
कसोटी माफ़्िके नंतर झािेल्या एकक्रदवसीय माफ़्िके तीि दुसऱ्या सामन्यात जडेजाने
६१ धावांची आिमक खेळी के िी ती फक्त ३७ चेंडूत तसेच गोिंदाजीत १२ धावांत २ गडी
िाद करत सामनावीराचा पुरस्कार पटकाविा. परं तु जडेजाच्या कारक्रकदीिा खरी किाटर्णी
क्रदिी ती २०१३ मध्ये भारताने मायदेशात ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध फ़्मळविेिा ४-० ने फ़्वजय या
माफ़्िके त जडेजाने तब्िि २४ गडी िाद के िे त्यात त्याने ५ वेळेस ऑस्ट्रेफ़्ियाचा कर्णवधार
राफ़्ििेल्या मायके ि क्िाकव िा आपिा िकरा िनविा. यातीि शेवटच्या सामन्यातीि दुसऱ्या
डावात ५ िळी घेत सामनावीराचा पुरस्कार आपल्या नावे के िा.
त्यानंतर २०१३ मध्ये इं ग्िंडमध्ये झािेल्या चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफीत फ़्वजय संपादन
करण्यात जडेजाने मित्तवाची भुफ़्मका फ़्नभाविी. या स्पधेत त्याने सवावफ़्धक १२ गडी िाद
करत "गोल्डन िॉि" चा मानकरी ठरिा यात वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्ध ३६ धावा देत ५ गडी तसेच
अंफ़्तम सामन्यात नािाद ३६ व २४ धावा देत २ गडी सुद्धा िाद के िे. या कामफ़्गरीनंतर
जडेजाने आयसीसीच्या गोिंदाजांच्या एकक्रदवसीय िमवारीत पफ़्ििा िमांक पटकाविा.
याआधी भारताकडू न कफ़्पि देव, मसनदर ससग व अफ़्नि कुं िळे ने भारताकडू न िमवारीत
पफ़्ििा िमांक पटकाविा िोता.आयपीएिमध्ये जडेजाने २००८-०९ मध्ये राजस्थान

रॉयल्सचे, २०११ मध्ये कोची तस्कसवचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व के िे पर्ण २०१२ च्या सत्रासाठी झािेल्या
िोिीत चेन्नई सुपरककगने जडेजािा तब्िि २० ताख डॉल्रसविा खरे दी के िे. २०१२-१५ या ४
सत्रापैकी ३ वेळेस संघािा आपल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर अंफ़्तम फे रीत घेऊन गेिा. याच
काळात जडेजा "सर जडेजा" म्पिर्णून ओळखिा जाऊ िागिा आफ़्र्ण धोनीचा फ़्विासु खेळाडू
िनिा.
२०१५ िे वषव जडेजासाठी फ़्ततके से िाभदायक ठरिे नािी. २०१५ च्या
फ़्विचषकात त्याची कामफ़्गरी सरासरी झािी मग ती गोिंदाजीत असो वा फिंदाजीत.
फ़्विचषकानंतर िांग्िादेशफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त के िेल्या खराि कामफ़्गरीमुळे त्यािा संघातिे
स्थान गमवावे िागिे. परं तु जडेजाने अपयश फ़्वसरुन रर्णजी मोसमात जोरदार कामफ़्गरी करत
४ सामन्यांत ३८ फ़्वके ट घेतल्या यांत ६ वेळेस एका डावात ५ गडी िाद के िे तसेच फिंदाजीत
३ अधवशतके झळकावत २१५ धावा फटकावल्या. या कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याने दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरुद्धच्या कसोटी माफ़्िके त पुनरागमन के िे आफ़्र्ण या माफ़्िके त त्याने रर्णजी
सामन्यांप्रमार्णेच गोिंदाजीत आपिा जिवा दाखवत चार सामन्यांत २३ िळी घेतिे व
खािच्या िमांकावर मित्त्वाच्या खेळी के ल्या.
२०१६ सािी न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके तिी त्याने आपिा अष्टपैिु खेळ
दाखविा व कानपुर येथे खेळल्या गेिल्े या पफ़्िल्या कसोटीसामन्यांत ६ िळी व १२ धावा अशी
कामफ़्गरी करत सामनावीराचा पुरस्कार पटकाविा. न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके प्रमार्णेच
इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त अफ़्िन व जडेजाच्या क्रफरकीचा दिदिा राफ़्ििा. इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या
माफ़्िके त अफ़्िनने २८ तर जडेजाने २६ फ़्वके ट घेत इं ग्िंडच्या फिंदाजीतिी िवाच काचिी.
यात चेन्नई येथे झािेल्या शेवटच्या कसोटीत भारतािा अखेरच्या क्रदवशी १० गडी िाद
करण्याची आवश्यकता िोती. एकवेळ इं ग्िंड संघ २ िाद ११० अशा फ़्स्थतीत िोतो पर्ण
जडेजाच्या क्रफरकीने त्यांची कं िरच मोडिी आफ़्र्ण त्यांचा डाव २०७ धावांत आटोपिा व
भारताने ४-० ने माफ़्िका फ़्खशात घातिी. या सामन्यांत जडेजाने १० िळी व धडाके िाज
अधवशतकिी झळकाविे. या संपर्ण
ु व माफ़्िके त गोिंदाजीिरोिरच खािच्या िमांकावर
फिंदाजीिा येऊन २२४ धावांचे योगदान सुद्धा क्रदिे.जडेजा िा त्याच्या गोिंदाजी शैिीने
च्रचेत राितो तो फिंदाजांना दोन चेंडूमधीि वेळेत फ़्वचार सुद्धा करण्याची संधी देत नािी
आपिे षटक पटकन पुर्णव करतो त्यामुळे फिंदाजांवर दडपर्ण फ़्नमावर्ण िोते.

चेति
े र पुजारा

भारताच्या कसोटी संघातीि अफ़्तमित्त्वाचा फिंदाज. राजकोटमध्ये जन्मिेल्या या
फिंदाजाने आपल्या तंत्रशुद्ध फिंदाजीने सवांचे िंक्ष वेधिे तसेच मोठी खेळी करण्याची सवय
त्याने सुरुवातीपासुनच आत्मसात के िी िोती आफ़्र्ण याच कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याने राहुि
द्रफ़्वडच्या फ़्नवृत्तीनंतर त्याचा फिंदाजीतीि तीसरा िमांक आपल्या नावे के िा. त्याची जुन्या
पद्धतीची फिंदाजीची शैिी आफ़्र्ण त्याचा उत्कृ ष्ट िचाव यामुळे त्यािा सुरुवातीिा १४
वषांखािीि मग रर्णजीत सौराष्ट्राचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व के िे आफ़्र्ण कामफ़्गरीच्या जोरावर भारतीय
संघात स्थान फ़्मळविे.

सुरुवातीपासुनच मोठ्या खेळी करण्याची भुक असल्याच त्याने दाखवण्यास
सुरुवात के िी िोती. १४ वषांखािीि स्पधेत िडोद्याफ़्वरुद्ध खेळताना त्याने फ़्त्रशतक झळकाविे
िोते आफ़्र्ण त्यानंतर त्याने मोठ्या खेळी करण्याचा सपाटाच िाविा िोता. यानंतर १९

वषावखािीि सामन्यात इं ग्िंडफ़्वरुद्ध खेळताना फ़्िशतक आफ़्र्ण दुसऱ्याच प्रथम श्रेर्णी सामन्यात
१४५ धावांची खेळी के िी. २००६ सािी झािेल्या १९ वषांखािीि फ़्विचषकात पुजाराने
भारतीय संघाचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व के िे. या फ़्विचषकात त्याने ११६ च्या सरासरीने सवावफ़्धक
३४६ धावा ठोकल्या.२००७-०८ च्या रर्णजी मोसमात चेतेिर पुजाराने सवावफ़्धक ८०७ धावा
काचल्या आफ़्र्ण त्यानंतर २००८-०९ व २०१२-१३ च्या मोसमात प्रत्येकी एक फ़्त्रशतक
झळकाविे तसेच प्रथम श्रेर्णी कारक्रकदीत एकु र्ण ३ फ़्त्रशतके झळकाविी.
२००८ सािी कोिकत्ता नाईट रायडसवने पुदारािा आपल्या संघात साफ़्मि करुन
घेतिे आफ़्र्ण त्य़ानंतर २०११ सािी रॉयि चॅिज
ें सव िेंगिोरच्या संघात सामीि झािा.२०१०
सािी

पुजारासाठी

पफ़्िल्यांदा

भारतीय

संघाचा

दरवाजा

उघडिा

गेिा

तो

ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या कसोटी माफ़्िके साठी. यात त्याने ७२ धावांची उपयुक्त खेळी करत
भारतािा िेंगिोरची कसोटी सजकु न क्रदिी. त्यानंतर त्याची दफ़्क्षर्ण आक्रिके तीि माफ़्िके साठी
फ़्नवड करण्यात आिी पर्ण फ़्तथल्या जिद खेळपट्ट्यावर त्यािा अपयश आिे आफ़्र्ण नंतर
त्यािा दुखापतीने ग्रासिे त्यामुळे त्यािा आधी आयपीएि आफ़्र्ण मग ऑस्ट्रेफ़्िया दौऱ्यातून सुद्धा
िािेर व्िावे िागिे.
दुखापतीतून िािेर आल्यानंतर पुजाराने पाठीमागे वळु न पाफ़्ििेच नािी. २०१२
सािी मायदेशात इं ग्िंडफ़्वरुद्ध झािेल्या कसोटी माफ़्िके तीि पफ़्िल्याच सामन्यात नािाद २०६
धावांची खेळी करत पफ़्ििे फ़्िशतक झळकाविेच तसेच पुचच्याच सामन्यात १३५ धावांची
खेळी के िी. कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याची एकक्रदवसीय माफ़्िके साठी फ़्नवड झािी पर्ण त्यािा
संधी फ़्मळािी नािी. ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या पुचच्याच माफ़्िके त त्याने कारक्रकदीतिे दुसरे
फ़्िशतक झळकावत भारतािा ४-० ने फ़्वजय फ़्मळवून देण्यात मह्त्त्वाची भुफ़्मका पार पाडिी.
कसोटीतल्या कामफ़्गरीच्या िळावर पुजारािा २०१३ मध्ये एकक्रदवसीय संघात स्थान फ़्मळािे
पर्ण त्यात तो अपयशी ठरिा.
२०१३ सािी सफ़्चन तेंडुिकरच्या फ़्नवृत्तीच्या माफ़्िके त मुंिई येथे झािेल्या
दुसऱ्या सामन्यांत पुजाराने कारक्रकदीतिे पाचवे शतक झळकाविे व सफ़्चन तेंडुिकरसोित
तीसऱ्या गड्यासाठी १४४ धावांची मित्त्वपुर्णव भाफ़्गदारी करत भारतािा पफ़्िल्या डावात मोठी
आघाडी फ़्मळवून

देण्यात मोिाचा वाटा उचििा. पुजाराने मायदेशात खेळिेल्या

सामन्यांमधीि कामफ़्गरीत सातत्य रटकवून ठे विे िोते त्यामुळे त्याची खरी परीक्षा िोती ती
परदेश दौऱ्यात त्याची सुरुवात झािी आक्रिका दौऱ्याने. या दौऱ्यातीि पफ़्िल्या सामन्याच्या

दुसऱ्या डावात फ़्वराट कोििीसोित २२२ धावांची मित्त्वपुर्णव भाफ़्गदारी करत भारतािा
सुफ़्स्थतीत नेऊन ठे विे िोते परं तु डु ्िेफ़्सस व ए िी फ़्डव्िीिीअसवच्या शतकी खेळींनी दफ़्क्षर्ण
आक्रिके िा फ़्वजयाजवळ नेऊन ठे विे पर्ण शेवटी सामना अफ़्नर्गर्णत राफ़्ििा. पुचच्या सामन्यात
सुद्धा त्याने अधवशतकी खेळी के िी. या कामफ़्गरीची पुनरावृत्ती करण्यात पुजारािा २०१४ च्या
न्युफ़्झिंड, ऑस्ट्रेफ़्िया व इं ग्िंडच्या दौऱ्यात पुर्णवपर्णे अपयश आिे. या तीन दौऱ्यात त्यािा फक्त
एक अधवशतक झळकवता आिे तर ऑस्ट्रेफ़्िया दौऱ्यात त्यािा कािी सामन्यांत संघािािेरिी
िसावे िागिे.
२०१५ सािी श्रीिंका दौऱ्यावर गेिल्े या भारतीय संघात पुजाराचा समावेश
िोता परं तु पफ़्िल्या दोन सामन्यात मुरिी फ़्वजय दुखापतग्रस्त झाल्याने तीसऱ्या सामन्यात
पुजारािा सिामीिा खेळण्याची संधी फ़्मळािी आफ़्र्ण संधीचा पुरेपुर फायदा उठवत नािाद
१४५ धावांची खेळी करत भारतािा आव्िानात्मक धावसंख्या उभारुन क्रदिी. याच सामन्यात
भारताने फ़्वजय फ़्मळवत २-१ ने माफ़्िका सजकिी.२०१५ श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके नंतर
भारताचा सामना िोता मायदेशात खेळल्या जार्णाऱ्या दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त. या
माफ़्िके त त्यािा फक्त एका अधवशतकावर समाधान मानावे िागिे. २०१६ च्या वेस्ट इं फ़्डजच्या
माफ़्िके तिी पुजाराची अपयशाची माफ़्िका सुरुच राफ़्ििी. न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके ने
२०१६-१७ चा भारताचा मायदेशातीि माफ़्िकांना सुरुवात झािी. या माफ़्िके तीि पफ़्िल्या
दोन सामन्यात पुजाराने तीन अधवशतके झळकाविी पर्ण त्यािा तो अधवशतकाच शतकात
रुपांतर करण्यात अपयशी ठरत िोता परं तु तीसऱ्या आफ़्र्ण शेवटच्या सामन्यात त्याने शतकािा
गवसर्णी घातिीच.
न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या

माफ़्िके नंतर

भारताचा

सामना

िोता

इं ग्िंडशी.

न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्ध के िेल्या कामफ़्गरीत सातत्य राखत माफ़्नके तल्या पफ़्िल्या दोन सामन्यात दोन
शतके झळकावत माफ़्िके त ४०१ धावा काचत माफ़्िका फ़्वजयात मित्त्वपुर्णव भुफ़्मका िजाविी.
पुजाराच्या मायदेशातीि कामफ़्गरीवर कोर्णािािी शंका नािी पर्ण त्याच्या फ़्वदेशातीि
कामफ़्गरीवर अनेक जर्ण प्रश्नफ़्चन्ि उपफ़्स्थत करतात मग ते त्याच्या फिंदाजी शैिी िाित असो,
स्ट्राईक रोटेट करण्यािाित असो वा त्याच्या क्षेत्ररक्षर्णािाित असो. स्ट्राईक रोटेट करण्याच्या
क्षमतेवरुन त्यािा २०१६ मध्ये वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्ध झािेल्या माफ़्िके तीि कािी सामन्यांत िािेर
िसावे िागिे िोते पर्ण मायदेशात त्याचा स्ट्राईक रे ट सवोत्तम आिे त्यामुळे त्यािा फ़्वदेशातीि
कामफ़्गरीवर िक्ष कें क्रद्रत करावे िागेि.

मुरिी फ़्वजय

सध्याच्या भारतीय संघातीि भरवशाचा सिामीवीर. ताफ़्मिनाडु चा िा खेळाडु
आपल्या धडाके िाज फिंदाजीने चचेत राफ़्ििा. १७ व्या वषी क्रिके ट खेळण्यास सुरुवात
के ल्यानंतर अफ़्भनव मुकुंदच्या साथीने सिामीिा खेळताना रर्णजीचषकात ४६९ धावांची
सिामी क्रदिी आफ़्र्ण एक युवा सिामी जोडी चचेत आिी. ४६९ धावांच्या भाफ़्गदारीनंतर
त्यांचा फ़्विफ़्विम फक्त २ धावांनी हुकिा. २००४-०५ मध्ये फ़्वजयचा २२ वषांखािीि
ताफ़्मळनाडु च्या संघात समावेश झािा पर्ण त्यािा िवी तशी कामफ़्गरी करता आिी नािी पर्ण
स्पधेतीि अपयश फ़्वसरुन पुन्िा एकदा क्िि क्रिके टवर िक्ष कें क्रद्रत के िे आफ़्र्ण त्याची पुन्िा
२००५-०६ च्या सी के नायडु ट्रॉफीसाठी २२ वषांखािीि ताफ़्मळनाडु च्या संघात समावेश
करण्यात आिा पर्ण पुन्िा एकदा फ़्वजय स्पधेत पुर्णवपर्णे अपयशी ठरिा.

सी के नायडु व क्िि क्रिके टमधीि फ़्वजयची कामफ़्गरी सरासरीपेक्षा कमी िोती पर्ण
तरीिी त्याची देशांतगवत एकक्रदवसीय स्पधेसाठी ताफ़्मळनाडु च्या संघात फ़्नवड झािी. २००६०७ च्या रर्णजी मोसमात फ़्वजयने प्रथम श्रेर्णी क्रिके टमध्ये पदापवर्ण के िे आफ़्र्ण याच मोसमात
स्पधेत सवावफ़्धक धावा काचर्णाऱ्या फिंदाजांमध्ये तीसरा िमांक पटकाविा त्यात त्याने ५२
च्या सरासरीने ६२८ धावा फटकावल्या त्यात दोन शतके व एका अधवशतकाचा समावेश िोता.
त्यानंतर कामफ़्गरीत सातत्य राखत त्याने देशांतगवत एकक्रदवसीय स्पधेत ७ सामन्यांत २७७
धावा काचल्या. रर्णजीच्या पुचच्याच सत्रात त्याने पुन्िा एकदा फिंदाजीचा जिवा दाखविा.
देशांतगवत स्पधांमध्ये के िेल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर फ़्वजयचा २००८ मध्ये
ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या चौथ्या कसोटीसाठी संघात समावेश झािा ते गौतम गंभीरिा एक
सामन्याची िंदी घातल्याने. ज्यावेळेस त्याची संघात फ़्नवड झािी तेव्िा तो रर्णजी सामना
खेळत िोता आफ़्र्ण त्याने कसोटी पदापवर्ण के िे ते रर्णजी सामन्याच्या शेवटच्या क्रदवशी.
पदापवर्णच्या कसोटीत के िेल्या खेळीने त्याने इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या एकक्रदवसीय माफ़्िके त संघात
प्रवेश फ़्मळविा परं तु त्यावेळेस त्यािा संधी फ़्मळािी नािी. २००९ मध्ये फ़्वजयिा गौतम
गंभीरच्या जागी श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या शेवटच्या कसोटीत सेिवागच्या साथीने सिामीिा खेळिा.
या दोघांनी २२१ धावांची भाफ़्गदारी के िी पर्ण फ़्वजय ८७ धावांवर िाद झािा व पफ़्िल्या
वफ़्िल्या शतकापासुन १३ धावांनी दुर राफ़्ििा.
फ़्वजयने आयपीएिमध्ये २००९-१३ पयंत चेन्नई सुपरककगचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व के िे.
यातीि २०१०-१३ च्या सत्रांत चेन्नई सुपरककगसाठी मित्त्वपुर्णव भुफ़्मका फ़्नभाविी. त्यात
चेन्नईने २०१० व २०११ च्या सत्रात फ़्वजय संपादन के िा तर २०१२ व २०१३ च्या सत्रात
उपफ़्वजेतेपदावर समाधान मानावे िागिे. फ़्वजयने २०१० व २०१२ च्या सत्रात प्रत्येकी एक
शतक ठोकिे. २०१० मध्ये चॅफ़्म्पपयन िीग टी-२० स्पधेत २९४ धावा करत स्पधेत सवावफ़्धक
धावा काचण्याचा मान फ़्मळविा. फ़्वजयने २०१४ च्या सत्रात क्रदल्िी डेअरडेफ़्व्िल्सचे तर
२०१५-१६ च्या सत्रात ककग्स इिेव्िन पंजािचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व के िे यातीि २०१६ च्या सत्रात
त्याने संघाचे नेतृत्व सुद्धा के िे.
२०१० च्या आयपीएि सत्रात के िेल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर फ़्वजयची २०१०
च्या टी-२० फ़्विचषकाच्या संघात फ़्नवड करण्यात आिी पर्ण त्यात तो पुर्णवपर्णे अपयशी
ठरिा. तशी फ़्वजयची एकक्रदवसीय कारक्रकदवसद्ध
ु ा अपयशीच ठरिी. २०१० मध्ये त्यािा दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरुद्ध पदापवर्णाची संधी फ़्मळािी त्यात तो अपयशी ठरिा तरी सुद्धा पुन्िा त्यािा

स्व:तािा फ़्सद्ध करण्याची संधी फ़्मळािी ती २०१० च्या न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके साठी
परं तु पफ़्िल्या तीन सामन्यातीि त्याच्या गचाळ कामफ़्गरीमुळे पुचीि दोन सामन्यात त्या िािेर
िसावे िागिे िोते.
२००८

मध्ये

कसोटीत

पदापवर्ण

के ल्यानंतर

फ़्वजयने

२०१०

मध्ये

ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध खेळताना पफ़्ििं शतक झळकाविा परं तु त्यानंतरच्या ९ डावात त्यािा
अधवशतकिी झळकावता आिे नािी त्यामुळे त्यािा संघािािेर व्िावे िागिे पर्ण २०१२-१३
च्या देशांतगवत स्पधांतीि कामफ़्गरीमुळे त्याने एकदा भारतीय संघात स्थान फ़्मळविे मग पुन्िा
मागे वळु न पाफ़्ििेच नािी आफ़्र्ण दुसरे शतक झळकावत कसोटीतीि त्याची १६७ िी आपिी
सवोच्च धावसंख्या नोंदविी ती ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच. त्यानंतरच्याच सामन्यात त्याने तीसरे
शतक साजरे के िे. या माफ़्िके त त्याने दोन शतकं आफ़्र्ण एका अधवशतकाच्या सिाय्याने ४३०
धावा ठोकल्या आफ़्र्ण २०१३ मध्ये इं ग्िंडमध्ये झािेल्या चॅफ़्म्पपयन ट्रॉफीच्या संघात स्थान
फ़्मळविे खरे पर्ण सराव सामन्यातीि फ़्नराशजनक कामफ़्गरीमुळे त्यािा एकािी सामन्यात
संधी फ़्मळािी नािी. मात्र त्यानंतरच्या वेस्ट इं फ़्डजमध्ये झािेल्या फ़्तरं गी माफ़्िके त त्यािा संधी
फ़्मळािी आफ़्र्ण पुन्िा एकदा त्याने फ़्नराश के िे.
सफ़्चनच्या फ़्नवृत्तीच्या माफ़्िके त फ़्वजयिा दोन कसोटीत फक्त ६९ धावा करता
आल्या

िोत्या

तर

आक्रिके फ़्वरुद्धच्या

माफ़्िके त

त्या

फक्त

एक

अधवशतक

आफ़्र्ण

न्यफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त तर तो पुर्णवपर्णे अपयशी ठरिा. फ़्वजयने भारतािािेर पफ़्ििे
शतक ठोकिे ते इं ग्िंडफ़्वरुद्ध ट्रेंट फ़्ब्रजिा. त्यात त्याने १४६ धावांची खेळी के िी तर िॉडवसिा
झािेल्या दुसऱ्या डावात मित्त्वपूर्णव ९५ धावांची खेळी करत भारताच्या फ़्वजयात मोिाचा
वाटा उचििा. या माफ़्िके त त्याने ४०२ धावा काचत भारताकडू न सवावफ़्धक धावा काचण्याचा
मान फ़्मळविा. त्यानंतर फ़्वजयची परीक्षा िोती ती ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध. या माफ़्िके त फ़्वजयने ४
सामन्यात ४८२ धावा काचल्या त्यात एक शतक व ४ अधवशतकांचा समावेश िोता. माफ़्िके तीि
पफ़्िल्या सामन्यात भारतािा फ़्वजयासाठी ३६४ धावांची गरज िोती. या आभाळाएवढ्या
वाटर्णाऱ्या धावसंख्येिा फ़्वजय व कोििीच्या जोडीने चोख प्रत्त्युतर देत तीसऱ्या गड्यासाठी
१८५ धावांची मित्त्वपुर्णव भाफ़्गदारी करत फ़्वजय आवाक्यात आर्णिा िोता पर्ण िाकीच्या
फिंदाजांच्या अपयशामुळे भारताचा पराभव झािा परं तु फ़्वजयने ज्याप्रकारे कोििीिा साथ
क्रदिी ती कौतुकास पात्र िोती. त्यानंतरच्याच फ़्ब्रसिेनच्या सामन्यात त्याने १४४ धावांची
खेळी करत भारतीयाची त्या मैदानावरची सवोच्च धावसंख्या नोंदविी.

२०१५ च्या िांग्िादेश दौऱ्यात फ़्वजयने धवनच्या साथीने भारतािा पफ़्िल्या
डावात मोठी धावसंख्या उभारुन क्रदिी त्यात फ़्वजयने १५० धावा काचल्या िोत्या.
श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके तीि पफ़्िल्या व तीसऱ्या सामन्यात दुखापतीमुळे फ़्वजय खेळु शकिा
नव्िता पर्ण दुसऱ्या सामन्यात त्याने ८२ धावांची मित्त्वाची खेळी के िी िोती. तर
आक्रिके फ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त फ़्वजयची कामफ़्गरी सरासरी राफ़्ििी. २०१६ च्या वेस्ट इं फ़्डज
दौऱ्यातीि पफ़्िल्याच सामन्यात फ़्वजय खेळिा पर्ण त्यातिी तो अपयशी ठरिा तर
दुखापतीमुळे उववररत माफ़्िके त तो खेळु शकिा नािी. न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त फक्त एक
अधवशतक करण्यात फ़्वजय यशस्वी ठरिा पर्ण न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धचे अपयश त्याने इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या
माफ़्िके त धुवून काचत ४ सामन्यात दोन शतकांसि ३२८ धावा काचत भारताच्या माफ़्िका
फ़्वजयात मित्त्वाची भुफ़्मका पार पाडिी. गेल्या कािी वषांपासुन फ़्वजय भारतीय कसोटी
संघाचा मह्त्त्वाचा भाग राफ़्ििा आिे आफ़्र्ण िीच भुफ़्मका तो येर्णाऱ्या काळातिी पार पाडेि
अशी आशा आिे.

मनीष पांडे
मनीष पांडे देशांतगवत पातळीवरीि एक मित्वाचे नाव. राष्ठ्रीय पातळीवर
कनावटकचे नेतृत्व करत खोऱ्याने धावा काचर्णारा खेळाडू . पफ़्िल्यांदामनीष पांडन
े े आपिी झिक
दाखविी ती २००८ सािी मिेफ़्शयात झािेल्या १९वयोगटाच्या फ़्विचषकात जेव्िा भारताने
फ़्वराट कोििीच्या नेतृत्वात फ़्वजेतेपदािा गवसनी घातिी. या कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याने
आयपीएिच्या मुंिई इं फ़्डयन्स संघात स्थान फ़्मळफ़्विे परं तु पाफ़्िजे फ़्ततकी संधी फ़्मळािी नािी
पर्ण आयपीएिच्या दुसऱ्या सत्रात त्यािा िॅंगिोर संघाकडू न खेळण्याची संधी फ़्मळािी आफ़्र्ण
त्याने संधीचा पुरेपुर फायदा उठविा. याच सत्रात त्याने ७३ चेंडूत नािाद ११४ धावांची खेळी
करून आयपीएिमधीि पफ़्ििा भारतीय शतकवीराचा मानिी फ़्मळविा तसेच या खेळीने
संघािा उपांत्य फे रीत धडक मारून क्रदिी. सिग दुसय़ा सामन्यात ४८ धावांची खेळी करून
संघािा अंफ़्तम सामन्यात नेऊन ठे विे.

मनीष पांडन
े े देशांतगरव त स्पधेच्या प्रत्येक स्पधेत धावांचा डोंगर उभा के िा.
२००९-१० च्या रर्णजी मोसमात त्याने चार शतके आफ़्र्ण पाच अधवशतकांच्या सिाय्याने
सवावफ़्धक ८८२ धावा ठोकल्या. याच रर्णजी स्पधेच्या अंफ़्तम सामन्यात कनावटकिा ३३८
धावांची आवश्यकता िोती त्यात मनीषने १४४ धावांची खेळी के िी पर्ण िी खेळी मुंिईिा
फ़्वजेतेपदापासुन रोखू शकिी नािी. मनीषने एक उत्कृ ष्ट फिंदाजािरोिरच एक उत्कृ ष्ट
क्षेत्ररक्षक म्पिर्णूनिी आपिा ठसा उमटविा आिे. २०१२ व २०१४ सािी कोिकत्ता संघािा
आयपीएि चषक सजकवण्यात मनीष पांडच
े ा मोिाचा वाटा िोता त्यात २०१४ च्या अंफ़्तम
सामन्यात पंजािफ़्वरूद्ध २०० धावांचे िक्ष्य असताना ५० चेंडूत ९४ धावांची खेळी करून
संघािा फ़्वजय प्राप्त करून क्रदिा.
२०१५ सािी मनीष पांडि
े ा पफ़्िल्यांदा भारतीय संघात स्थान खेळण्याची संधी
फ़्मळािी ती सझिाब्वे फ़्वरूद्ध आफ़्र्ण पफ़्िल्याच सामन्यात के दार जाधव सोित मित्त्वाची
भाफ़्गदीरी

करुन

अधवशतकी

खेळी

के िी.

त्यानंतर

त्यािा

संधी

फ़्मळािी

ती

ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरूद्धच्या माफ़्िके त पफ़्िल्या सामन्यात अपयशी ठरल्यानंतर त्यािा संघािािेर
िसावे िागिे परं तु असजक्य रिार्णे जखमी झाल्याने मनीषिा शेवटच्या सामन्यात संधी
फ़्मळािी. भारताने आधीच माफ़्िका गमविी िोती पर्ण व्िाईटवॉश रोखण्यासाठी फ़्वजय
मित्त्वाचा िोता. भारतािा फ़्वजयासाठी ३३१ धावांची आवश्यकता िोती त्यामुळे भारतािा
चांगल्या सुरुवातीची आवश्यकता िोती पर्ण चांगल्या सुरुवातीनंतर भारताने दोन फिंदाज
झटपट गमाविे पर्ण रोफ़्ित शमाव व मनीष पांडन
े े ९७ धावांची मित्त्वाची भाफ़्गदारी के िी
आफ़्र्ण मनीष पांडन
े े धोनी िरोिर ९४ धावांची भाफ़्गदारी के िी व शेवटी मनीषने भारतािा
फ़्वजय फ़्मळवून क्रदिा. या सामन्यात मनीषने नािाद १०४ धावांची खेळी के िी ती फक्त ८१
चेंडूत. या कामफ़्गरीच्या जोरावर त्यािा सझिाब्वे फ़्वरूद्धच्या संघात स्थान फ़्मळािे पर्ण त्यािा
िवी फ़्ततकी फिंदाजीची संधी फ़्मळािी नािी.
ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरूद्ध शेवटच्या सामन्यात शतकी खेळी करुन संघािा फ़्वजय
फ़्मळवून

क्रदल्यानंतर संघािा मधल्या फळीसाठी एक पयावय क्रदिा. त्यानंतर २०१६ च्या

आयपीएि सत्रात १२ सामन्यात २४८ धावा काचल्या. त्यानंतर फ़्झम्पिाब्वेफ़्वरूद्धच्या
एकक्रदवसीय सामन्यात त्यािा फिंदाजीची संधी फ़्मळािी नािी पर्ण टी-२० माफ़्िके तल्या
पफ़्िल्या सामन्यात ४८ धावा काचल्या खऱ्या पर्ण तो भारतािा फ़्वजय फ़्मळवून
अपयशी ठरिा व भारताने २ धावांनी सामाना गमाविा.

देण्यात

२०१६ च्या न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या एकक्रदवसीय माफ़्िके साठी मनीषचा संघात
समावेश करण्यात आिा तसेच धवनच्या अनुपफ़्स्थतीमुळे रिार्णे सिामीिा खेळल्याने पांडि
े ा
मधल्या फळीत खेळण्याची संधी फ़्मळािी पर्ण संधीचा फायदा उठवण्यात तो पुर्णवपर्णे अपयशी
ठरिा आफ़्र्ण ४ डावांत फक्त ४८ धावा काचल्या. सद्यफ़्स्थतीत जर एखाद्या खेळाडु िा संघातीि
स्थान रटकवायचे असेि तर कामफ़्गरीत सातत्य असावे िागते कारर्ण नवनवीन युवा खेळाडु
जागफ़्तक पातळीवर आपिा ठसा उमटवण्यास आतुर आिेत. एकदा संघातीि स्थान गमाविे
की पुन्िा संघात संधी फ़्मळण्याची शक्यता कमीच आिे त्यामुळे मनीषिा कामफ़्गरीत सातत्य
रटकवावे िागेि. त्यामुळे येत्या काळात त्याच्या कामफ़्गरीवर सवांची नजर असेि.

के एि राहुि

के एि राहुि कनावटकचा एक युवा खेळाडू . कनावटकच्या संघातीिएक मित्वाचा
खेळाडू . २०१०-११ च्या मोसमात पदापवर्णात िवी तशी कामफ़्गरी करता न आल्यामुळे पुचच्या
मोसमात संघात स्थान फ़्मळािे नािी पर्ण मेिनतीच्या जोरावर २०१२-१३ च्या सत्रात संघात
स्थान फ़्मळफ़्विे आफ़्र्ण संघाचा मित्वाचा खेळाडू म्पिर्णून स्थान राखिे. राहूिने २०१३-१४
च्या सत्रात रर्णजीमध्ये एक िजारपेक्षा अफ़्धक धावा ठोकल्या आफ़्र्ण २०१३-१४ व २०१४-१५
या सिग दोन सत्रात कनावटकिा रर्णजीचे फ़्वजेतप
े द फ़्मळफ़्वण्यात मित्त्वाची कामफ़्गरी के िी.

देशांतगवत स्पधेतल्या कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याने भारताच्या कसोटी संघात
स्थान फ़्मळफ़्विे तेिी ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त. पफ़्िल्या सामन्यात साजेशी कामफ़्गरी
करता आिी नािी पर्ण फ़्सडफ़्नतल्या कसोटीत सिामीिा येताना ११० धावांची खेळी के िी.
तसेच श्रीिंकेफ़्वरुद्ध माफ़्िके त जखमी धवनच्या जागी राहुििा सिामीची संधी फ़्मळािी आफ़्र्ण
फ़्मळािेल्या संधीचा पुरेपुर फायदा उठवत शतकािा गवसर्णी घातिी आफ़्र्ण भारतीय संघािा
माफ़्िके त िरोिरी साधुन क्रदिी. त्यासामन्यात एका फिंदाजािरोिरच यष्टीरक्षकाची भुफ़्मका
पार पाडिी. धोनीने कसोटीतून फ़्नवृत्ती घेतल्यामुळे भारतािा एका चांगल्या यष्टीरक्षाकाची व
फिंदाजाची कमतरता भासते. सध्या वृद्धीमान सािा यष्टीरक्षकाची भुफ़्मका पार पाडतो पर्ण
त्याच्या फिंदाजीिाित साक्षंकता आिेत्यामुळे जर राहुिच्या कामफ़्गरीत सातत्य राखिे तर तो
सािाची जागा घेऊ शकतो.
कामफ़्गरीत राखिेल्या सातत्याने राहुिचा आयपीएिच्या िॅंगिोर संघात समावेश
समावेश करण्यात आिा त्यानंतर राहुिने २०१४ सािी आयपीएि मध्येिद
ै रािादचे नेतृत्व
के िे आफ़्र्ण २०१६ मध्ये िॅंगिोरिा अंफ़्तम सामन्यापयंत पोिचवण्यात मित्त्वाची भुफ़्मका
फ़्नभाविी. २०१६ च्या सत्रात राहुिने ३९७ धावा ठोकल्या याच कामफ़्गरीच्या जोरावर
त्याची फ़्झम्पिावे दौय़ावर जार्णाऱ्याएकक्रदवसीय व टी-२० संघात तसेच वेस्ट इं फ़्डज दौय़ावर
जार्णाय़ा कसोटी संघात फ़्नवड झािी. राहुिने फ़्झम्पिावेफ़्वरुद्ध खेळिेल्या पदापवर्णाच्या
एकक्रदवसीय सामन्यात शतकी खेळी आफ़्र्ण भारताकडू न पदापवर्णाच्या एकक्रदवसीय सामन्यात
शतकीखेळी करर्णारा पफ़्ििा खेळाडू ठरिा तसेच राहुििा पदापवर्णाच्या माफ़्िके त माफ़्िकावीर
पुरस्काराने गौरफ़्वण्यात आिे. परं तु टी-२० च्या पफ़्िल्याच सामन्यात पफ़्िल्याच चेंडूवर
फ़्त्रफळाचीत झािा.
वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त राहुििा संधी फ़्मळे ि की नािी असे वाटत िोते
पर्ण पफ़्िल्या सामन्यात मुरिी फ़्वजय जखमी झािा आफ़्र्ण त्या जागी धवन सोित राहुि
सिामीिा आिा आफ़्र्ण याचा पुरेपुर फायदा उठवत त्याने १५८ धावांची खेळी करत भारतािा
मोठी धावसंख्या उभारुन क्रदिी त्याच िरोिर एक अधवशतक सुद्धा झळकाविे. कसोटी
माफ़्िके नंतर अमेररके त झािेल्या टी-२० माफ़्िके तीि पफ़्िल्या सामन्यात वेस्ट इं फ़्डजने २४५
धावांचा डोंगर उभा के िा िोता. २४५ चा पाठिाग करताना भारतीय संघ २ िाद ४८ अशा
फ़्स्थतीत िोता त्यानंतर रोफ़्ित शमाव व राहुिने तीसऱ्या गड्यासाठी ८९ धावांची तर चौथ्या
गड्यासाठी राहुिने धोनीसोित १०७ धावांची भाफ़्गदारी के िी यात राहुिने आपिे पफ़्ििे टी-

२० शतक झळकाविे अशी कामफ़्गरी करर्णारा राहुि रै ना व रोफ़्ित शमावनंतर तीसरा खेळाडु
ठरिा.
वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्धच्या कामफ़्गरीनंतर राहुििा फ़्वजयसोित न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या
कसोटी माफ़्िके त सिामीिा खेळण्याची संधी फ़्मळािी. पफ़्िल्या कसोटीत दोन्िी डावात
संघािा धडाके िाज सुरुवात करुन क्रदिी पर्ण दुखापतीमुळे त्यािा उववरीत कसोटी व
एकक्रदवसीय माफ़्िके िा मुकावे िागिे. त्यानंतर इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या कसोटी माफ़्िके तीि दुसऱ्या
सामन्यात त्याने पुनरागमन के िे याच माफ़्िके तीि चेन्नई येथे झािेल्या पाचव्या व शेवटच्या
कसोटीत ३११ चेंडूत १९९ धावांची अनोखी खेळी खेळिी यात त्याने १६ चौकार व ३ षटकार
मारिे. तसेच पार्गथव पटेिसोित १५२ धावांची सिामी भाफ़्गदारी के िी तर करुर्ण
नायरसोित १६१ धावांची चौथ्या गड्यासाठी भाफ़्गदारी के िी आफ़्र्ण संघािा पफ़्िल्या डावात
मोठी आघाडी फ़्मळवून क्रदिी व भारताने ४-० ने माफ़्िका फ़्खशात घातिी. पर्ण जर त्यािा
संघात कायम रािायचे असेि तर त्यािा कामफ़्गरीत सातत्य रटकवावे िागेि.

भुवनेिर कु मार

सध्याच्या

भारतीय

संघातीि

मयावक्रदत

षटकांसाठीचा

मित्त्वाचा

खेंळाडू .एखाद्याजिदगती गोिंदाजाने ५० षटकांच्या सामन्यात सिग १० षटंक टाकण्याची
क्षमतातसेच त्याच्या सस्वगने फिंदाजाच्या मनात धडका भरते. तसे पाफ़्ििे तरभुवनेिर
कु मारिा जिदगती गोिंदाज म्पिर्णने म्पिर्णजे वसीम अिम, ब्रेट िी वशोएिअख्तर यांसारख्या
गोिंदाजाचा अपमान पर्ण तरीिी भुवनेिर कु मारने कमी वेळातआंतरराष्ट्रीय स्थरावर आपिे
नाव कमाविे. उत्तरप्रदेशातीि मेरठ मध्येजन्मिेल्या भुवनेिरने देशांतगवत स्पधांत उत्तरप्रदेशचे
नेतृत्व के िे.पफ़्िल्यांदा भुवनेिरचे नाव आिे ते दुफ़्िप ट्रॉफीत मध्य फ़्वभागाकडू न
खेळताना.उत्तर फ़्वभागफ़्वरुद्ध खेळताना उपांत्या सामन्याचा फासा पिटविा तसेच २००८०९च्या रर्णजी ट्रॉफीतीि अंफ़्तम सामन्यात सफ़्चन तेंडुिकरिा देशांतगवत स्पधांतशुन्यावर िाद
करर्णारा पफ़्ििा गोिंदाज ठरिा.

भुवनेिरकु मारची भारतीय संघात पफ़्िल्यंदा वर्णी िागिी ती २०१२
मध्येपाक्रकस्थानफ़्वरुद्ध

मायदेशात

झािेल्या

टी-२०

आफ़्र्ण

एकक्रदवसीय

माफ़्िके त.

भुवनेिरकु मारने आपल्या पदापवर्णाच्या टी-२० आफ़्र्ण एकक्रदवसीय सामन्यात पफ़्िल्याच
चेडूवरगडी िाद के िा. या माफ़्िके त त्यािा ज्याप्रकारे सस्वग फ़्मळत िोता व फिंदाजिाद के िे
ते पािता भुवनेिर भारतािा आवश्यक असिेल्या गोिंदाजाची जागा घेऊशकतो असे वाटत
िोते. याच कामफ़्गरीच्या जोरावर त्यािा २०१३ सािी भारतातझािेल्या िॉडवर-गावसकर
माफ़्िके त त्यात त्याने सुरुवातीिा गडी िाद करुनअफ़्िन व जडेजािा चांगिा साथ
क्रदिी.गोिंदाजी िरोिरच त्याने फिंदाजीत सुद्धाआपिे योगदान क्रदिे. पफ़्िल्याच कसोटी
सामन्यात त्याने मिेंद्रससग धोनीसोितनवव्या गड्यासाठी १४० धावांची भागीदारी के िी व
पफ़्िल्या डावात मोठी आघाडीफ़्मळवून क्रदिी.
भारतािा

२०१३

ची

चॅफ़्म्पपयन

ट्रॉफी

सजकवण्यातिी

त्याने

ठसा

उमटविा.त्यानंतरवेस्ट इं फ़्डजमध्ये झािेल्या फ़्तरं गी एकक्रदवसीय माफ़्िके त ८ धावा देत ४ िळी
घेऊनश्रीिेकेफ़्वरुद्ध

आपिी

एकक्रदवसीय

सामन्यातीि

सवोच्च

कामफ़्गरी

िजाविी

यातत्यानेमाफ़्िकारवीर पुरस्कारािा गवसर्णी घातिी.मयावक्रदत षटकांच्या सामन्याप्रमार्णेत्यािा
कसोटीत िळी फ़्मळवण्यात आपयश येत िोते पर्ण फिंदाजीत तो आपिी भुफ़्मकािजावत
िोता.पर्ण यािा अपवाद ठरिी २०१४ इं ग्िंड फ़्वरुद्धची माफ़्िका. या माफ़्िके तत्याने
भारताकडू न सवावफ़्धक िळी घेतिे तसेच फिंदाजीत सुद्धा तीन अधवशतके झळकाविी. त्यात
िॉडवसच्या कसोटीमध्ये त्याने जडेजासोित के िेिी ९९ धावांचीमित्त्वाची भाफ़्गदारी के िी व
इं ग्िंडिा मोठे िक्ष्य क्रदिे. भुवनेिर २०१५च्या फ़्विचषकात मित्त्वाचा ठरर्णार िोता परं तु
तंदरुस्ती त्यािा अंफ़्तम ११खेळाडू म
ं ध्ये संधी फ़्मळवण्यात अडथळा ठरत िोती. त्याने फक्त एक
सामना खेळिापर्ण तो त्याच्याशैिीतक्रदसिानािी.
मायदेशात झािेल्या दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्धच्या टी-२० व एकक्रदवसीय
माफ़्िके तभुवनेिरिा सपशेि अपयश आिे.टी-२० मध्ये तर त्यािा एकिी गडी िाद करता
आिानािी आफ़्र्ण एकक्रदवसीय माफ़्िके त त्याने ७ गडी िाद के िे त्यासाठी त्यािा
मोठ्याधावामोजायिा िागल्या. शेवटच्या सामन्यात तर त्याने एक गडी िाद करत तब्िि
१०६धावा क्रदल्या. कसोटी सामन्यात त्यािा संधी फ़्मळािीच नािी.२०१६ च्याफ़्विचषकात
त्यािा संघामध्ये स्थान फ़्मळािे नािी पर्ण आयपीएि मध्ये स्रवावफ़्धक२३ िळी घेऊन संघािा

फ़्वजेतेपद फ़्मळवून क्रदिे.आयपीएि नंतरच्या वेस्ट इं फ़्डज दौऱ्यातीि पफ़्िल्या दोन सामन्यात
िािेर िसल्यानंतर त्यािा तीसऱ्या सामन्यात उमेश यादवच्या जागी खेळण्याची संधी फ़्मळािी
आफ़्र्ण संधीचा फायदी उठवत पफ़्िल्या डावात ५ तर दुसऱ्या डावात १ िळी घेतिा. पफ़्िल्या
डावातीि त्याच्या गोिंदाजीचे पुथ:करर्ण २३.४-१०-३३-५ असे िोते आफ़्र्ण त्याने वेस्ट
इं फ़्डजच्या फिंदाजांना पुर्णवपर्णे जखडू न ठे विे िोते. त्यानंतर वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्धच्या अमेररके त
झािेल्या टी-२० माफ़्िके तिी तो अपयशी ठरिा.
मायदेशात न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्ध झािेल्या कसोटी माफ़्िके तीि एकाच सामन्यात
भुवनेिरिा संधी फ़्मळािी त्यात ४८ धावांत ५ व २८ धावांत १ अशी कामफ़्गरी के िी तर
दुखापतग्रस्त असल्याने कसोटी माफ़्िके नंतरच्या एकक्रदवसीय माफ़्िके त खेळू शकिा नािी.
दुखापतीतून िािेर आल्यानंतर त्याचा इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या कसेटी माफ़्िके साठीच्या संघात समावेश
करण्यात आिा पर्ण पफ़्िल्या तीन सामन्यात त्यािा संधी फ़्मळािी नािी परं तु मोिम्पमद शमी
दुखापतग्रस्त झाल्याने भुवनेिरचा संघात समावेश झािा तो मुंिईच्या सामन्यात त्यात त्यािा
१ गडी िाद करता आिा. ज्याप्रकारे आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदापवर्ण के ल्यानंतर भुवनेिर
त्याच्या सस्वग गोिंदाजीमुळे प्रकाश झोतात आिा पर्ण वेग वाचवण्याच्या नादात त्याची सस्वग
गोिंदाजी िरवल्यासारखी वाटते. तसेच त्याची सस्वग गोिंदाजी त्याच्या आधीच्या
वेगावरसुद्धा घातकच िोती त्यामुळे सस्वग सोडू न फक्त वेगावर िक्ष देर्णे तर चूक्रकचेच आिे
त्याचसोित त्यािा संघातीि स्थान रटकवर्णे सुद्धा आवघड आिे.

मोिम्पमद शमी

झिीर खाननंतर कोर्ण भारतीय गोिंदाजीची धुरा सांभाळे ि? या प्रश्नाच उत्तर क्रदि ते
मोिम्पमद शमावने उत्तर प्रदेशात जन्मिेल्या या खेळाडु नी फक्त आफ़्र्ण फक्त क्रिके टसाठी कोिकत्ता
मध्ये स्थाफ़्यक झािा आफ़्र्ण २०१० मध्ये िंगािचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व करत आसामफ़्वरुध्द प्रथम श्रेर्णी
क्रिके ट मध्ये पदापवर्ण के िे त्यानंतर त्यािा कोिकत्ता नाईट रायडसवने आयपीएिच्या चौथ्या
सत्रात आपल्यािा संघात सामीि करून घेतिे.

क्रिके टमध्ये प्रत्येक खेळाडु कोर्णत्या ना कोर्णत्या गोष्टीिा आपिं अस्त्र िनतो मग
तो फिंदाज असो वा गोिंदाज. सफ़्चनचा स्ट्रेट ड्राइव्ि, पॉरटगचा पुिशॉट, कोििीचा कव्िर
ड्राईव्ि, क्रदिशानचा क्रदिस्कु प, के फ़्वन पीटरसन व डेफ़्वड वॉनवरचा फ़्स्वच िीट त्याचप्रमार्णे
गोिंदाजीत वकार युनस
ु चा यॉकव र, रफ़्वचंद्रन आफ़्िनचा कॅ रम िॉि, वकार युनुस व झफ़्िर
खानचा ररव्िसवसस्वग, सकिेन मुस्ताकचा दुसरा तसा भारतीय क्रिके टचा फ़्वचार करता
आतापयंत िातावर मोजण्याइतका जिदगती गोिंदाजांचा समावेश िोतो की ज्यांना मोठ्या
प्रमार्णात यश फ़्मळविे त्यात कपीिदेव चेतन शमाव मनोज प्रभाकर जवागि श्रीनाथ, वेंकटेश
प्रसाद आफ़्र्ण झिीर खान.
२०१२-१३ च्या रर्णजी मोसमात त्याने ५ सामन्यात २८ गडी िाद करत
फ़्नवडकत्यांचे िक्ष वेधिे आफ़्र्ण फक्त १५ प्रथम श्रेर्णी सामने खेळल्यानंतर २०१३ मध्ये
पाक्रकस्तानफ़्वरूध्द एकक्रदवसीय माफ़्िके साठी त्याचा संघात समावेश करण्यात झािा.
माफ़्िके तल्या शेवच्या सामन्यात शमीिा पदापवर्णाची संधी फ़्मळािी त्यात त्याने ९ षटकांत २३
धावांत १ गडी िाद के िा यात ४ फ़्नधावव षटकांचा समावेश िोता त्यामाफ़्िके त त्याने ३
सामन्यांत ७ गडी िाद के िे.एकक्रदवसीय सामन्यांतीि कामफ़्गरीच्या जोरावर त्याने सफ़्चनच्या
फ़्नवृत्तीच्या वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुध्दच्या कसोटी माफ़्िके त पदापवर्णाची संधी फ़्मळिी आफ़्र्ण पफ़्िल्या
सामन्यात ११८ धावांत ९ गडी िाद करत भारताकडू न कसोटी पदापवर्णात सवावफ़्धक गडी िाद
करर्णारा जिदगती गोिंदाज िनिा तेिी कोिकत्ता मध्ये फ़्जथे त्याने आपल्या प्रथमश्रेर्णी
क्रिके टची सुरुवात के िी. शमीच्या ररव्िसव सस्वग गोिंदाजीच्या शैिीने त्याने सवांना मोिीत
के िे. आफ़्र्ण भारताच्या गोिंदाजीचा कर्णा िनिा. त्यानंतर त्याचा दफ़्क्षर्ण आक्रिका व न्युफ़्झिंड
दौऱ्यातीि कसोटी तसेच एकक्रदवसीय संघात समावेश करण्यात आिा दोन्िी दौऱ्यातीि एकु र्ण
४ कसोटी सामन्यात त्याने १६ िळी फ़्मळविे.
२०१४ च्या टी-२० फ़्विचषकाचा संघात त्याचा समावेश िोता पर्ण फक्त २
सामन्यात त्यािा खेळण्याची संधी आफ़्र्ण त्याचा जागी मोफ़्ित शमाविा संधी फ़्मळािी. शमावने
आपल्या कामफ़्गरीने व गोिंदाजी शैिीने सवांना प्रभाफ़्वत के ल्यानंतर २०१४ च्या आयपीएि
सत्रासाठी झािेल्या फ़्ििावात सवव संघ शमीिा आपल्या संघात समावून घेण्यासाठीआतुर
िोते. पर्ण त्यात यशस्वी झािे क्रदल्िी डेअरडेव्िील्स. ४.२५ कोटीमध्ये क्रदल्िी डेअरडेव्िील्सने
शमीिा खरे दी के िे पर्ण इं ग्िंड दौऱ्यात खेळिेल्या ३ कसोटी सामन्यांत त्यािा अपयश आिे
परं तु तो एकक्रदवसीय सामन्यांमधीि वरचेवर उल्िेखफ़्नय कामफ़्गरी करत िोता त्यातच
२०१४ मध्ये एकक्रदवसीय सामन्यात सवावफ़्धक िळी फ़्मळवण्याचा परािम के िा.

भारतीय उपखंडात शमीच्या ररव्िसव सस्वग ते फिंदाजांची दार्णादार्ण उडत िोती
त्यावेळस झफ़्िर खानची जागा कािी प्रमार्णात भारल्यासारखे वाटते. २०१४ च्या मायदेशात
झािेल्या िॉडवर-गावसकर चषकातीि शेवटच्या दोन सामन्यात १२ िळी घेत क्रफरकी
गोिंदाजांना मोिाची साध देत भारतािा ४-० ने फ़्वजय प्राप्त करुन क्रदिा यासोितच पूर्णवपर्णे
तंदरुस्त नसतानािी २०१५ च्या ऑस्ट्रेफ़्ियात झािेल्या फ़्विचषकात भारतासाठी सवावफ़्धक
१७ फ़्वके ट घेत भारतीयसंघािा उपांत्य फे रीपयंत पोिचवण्यात मित्वाची भुफ़्मका फ़्नभाविी.
त्यातीि पाक्रकस्तानफ़्वरूध्द घेतिेल्या ४ िळींनी त्यांच्या फिंदाजीचा कर्णाच मोडिा.
सुरूवातीस समोरच्या संघाच्या फ़्वके ट घेत प्रफ़्तसस्पधीनी अडचर्णीत टाकिे आफ़्र्ण अंफ़्तम
षटकांमध्ये यॉकव रचा मारा करर्णे िी शमीची िातोडी िनिी. फ़्विचषकाच्या उपांत्य सामन्यात
ऑस्ट्रेफ़्िया फ़्वरूध्द शमीिा गडी िाद करण्यात अपयश आिे आफ़्र्ण भारतािा पराभवािा
सामेरे जावे िागिे िोते.
दुखापतीमुळे शमीिा २०१५ च्या श्रीिंका व दफ़्क्षर्ण आक्रिकाफ़्वरूध्दच्या माफ़्िके िा
मुकावे िागिे िोते पर्ण त्याचिरोिर २०१६ टी-२० फ़्विचषकात सुध्दा भारतीय संघािा शमी
फ़्शवाय खेळावे िागिे तसेच त्यानंतर आयपीएि सत्रात सुध्दा कािीच सामन्यात त्याने क्रदल्िी
डेअरडेफ़्व्िल्स संघाचे प्रफ़्तफ़्नफ़्धत्व के िे. त्यानंतरच्या वेस्ट इं फ़्डज फ़्वरूध्दच्या माफ़्िके त त्याने
संघात पुनरागमन के िे पर्ण ७ डावात त्यािा फक्त ७ गडी िाद करण्यात यश आिे त्याचप्रमार्णे
न्युफ़्झिंड व इं ग्िंडफ़्वरूध्दच्या माफ़्िके त सुध्दा त्याचा जास्त प्रभाव पडिा नािी पर्ण गरजेच्या
वेळेस तो कर्णवधाराच्या मदतीिा धावून आिा. या फ़्तन्िी माफ़्िके त क्रफरकी गोिंदाजांचा
िोििािा राफ़्ििा त्यामुळे गरजेच्यावेळी गडीिाद के ल्यानंतरिी जिदगती गोिंदाजा
झाकोकिे गेिे. मोिम्पमद शमी िा सध्याच्या भारतीय संघाचा मित्वाचा भाग आिे. िे त्याने
िक्षात घेतिे पािीजे त्यामुळे त्याने तंदरुस्त रािर्णे मित्वाचे आिे. जिदगती गोिंदाज
दुखापतग्रस्त िोतात परं तु एखादी दुखापत त्यांची कारक्रकदव संपवु शकते.

उमेश यादव

उमेश यादव सध्याच्या भारतीय संघाच्या जिदगती गोिंदाजापैकी एक मित्त्वाचा
गोिंदाज. एका खार्ण कामगाराचा मुिगा ज्याने पोिीस िोण्याचे ध्येय समोर ठे विे. पर्ण कािी
कारर्णास्तव त्याचे आमी व पोिीस खात्यात िागण्याचे स्वप्न पुर्णव िोऊ शकिे नािी. त्यानंतर
त्याने क्रिके टवर आपिे िक्ष कें क्रद्रत के िे ते १९ व्या वषी. उमेश यादवने देशांतगवत स्पधांत
कािीश्या कमी प्रफ़्सद्ध असिेल्या फ़्वदभव संघाकडू न खेळण्यास सुरुवात के िी त्यात
त्यािा संघाचा कर्णवधार प्रीतम गंधेने प्रोत्सािीत के िे. २००८ च्या रर्णजी मोसमात
फ़्वदभावकडू न खेळताना मध्य प्रदेशफ़्वरुद्ध प्रथम श्रेर्णी क्रिके टमध्ये पदापवर्ण के िे आफ़्र्ण पफ़्िल्याच
मोसमात ४ सामन्यांत २० गडी िाद करत सवांचे िक्ष वेधिे. तसेच सातत्याने १४० क्रक.मी
च्या वेगाने चेंडू सस्वग करण्याच्या शैिीने त्याची प्रफ़्चती आर्णखीनच वाचिी.

२००८ च्या आयपीएि सत्रात क्रदल्िीच्या संघाने उमेश यादविा आपल्या संघात
सामावून घेतिे खरे पर्ण २०१० च्या सत्रात त्यािा पदापवर्णाची संधी फ़्मळािी. त्याचवषी टी२० फ़्विचषकाच्या संघात दुखापतग्रस्त प्रफ़्वर्ण कु मारच्या जागी उमेशची वर्णी िागिी परं तु
त्यािा सामना खेळण्याची संधी फ़्मळािी नािी. २०१० मध्येच उमेशिा फ़्झम्पिाब्वेफ़्वरुद्ध
एकक्रदवसीय सामन्यात पदापवर्णाची संधी फ़्मळािी पर्ण त्यात त्याची कामफ़्गरी अपेक्षानुसार
झािी नािी. त्यानंतर त्याची दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्धच्या कसोटी संघात समावेश झािा तरी
त्यािा अंफ़्तम ११ मध्ये संधी फ़्मळािी ती २०११ च्या वेस्ट इं फ़्डजफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त आफ़्र्ण
यात संधीचा पुरेपुर फायदा उठवत २ कसोटी सामन्यात ९ िळी फ़्मळविे व कामफ़्गरीच्या
जोरावर त्याची ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या संघात फ़्नवड झािी. यासोितच उमेश यादव कसोटी
खेळर्णारा फ़्वदभावचा पफ़्ििा खेळाडु ठरिा.
ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त भारतीय संघािा ४-० ने कसोटी माफ़्िके त
पराभव पत्करावा िागिा. एकीकडे संघातीि वररष्ट गोिंदाज जिीर खान व इशांत शमाव
अपयशी ठरत असताना उमेश यादवने १४ गडी िाद करत आपल्या कामफ़्गरीचा करीष्मा
दाखविा. त्यात पथव मध्ये झािेल्या तीसऱ्या कसोटीत ९३ धावांत ५ गडी िाद करत
कारक्रकदीत पफ़्िल्यांदा ५ गडी िाद के िे. त्यानंतरचे वषव उमेश यादवसाठी फ़्ततके से योग्य ठरिे
नािी कारर्ण दुखापतीमुळे तो संघाच्या आत-िािेर िोत िोता. त्यानंतर २०१३ च्या चॅफ़्म्पपयन
ट्रॉफीत त्याचे संघात पुनरागमन झािे त्यात ४ गडी िाद के िे तसेच अंफ़्तम सामन्यात जोरदार
सुरुवात करुन क्रदिी. तसेच त्यानंतरच्या वेस्ट इं फ़्डजमध्ये झािेल्या फ़्तरं गी माफ़्िके त ७ गडी
िाद करत फ़्वजयात मित्त्वाची भुफ़्मका पार पाडिी. पर्ण मायदेशात २०१३ मध्ये
ऑस्ट्रेफ़्ियाफ़्वरुद्ध पार पडिेल्या माफ़्िके त उमेशिा संधी फ़्मळािी नािी त्यानंतर दफ़्क्षर्ण
आक्रिके फ़्वरुद्धच्या एकक्रदवसीय माफ़्िके त त्याने पुनरागमन के िे खरे पर्ण तो संधीचे सोनं मात्र
करु शकिा नािी व संघातून िािेर व्िावे िागिे परं तु तरीिी त्याचा कसोटीसंघात समावेश
करण्यात आिा.
२०१४ मध्ये झािेल्या आयपीएिच्या फ़्ििावात कोिकत्ता नाईट रायडसवने
उमेश यादविा आपल्या संघात सामावून घेतिे. तसेच आयपीएि मधल्या फ़्नयमांमुळे फक्त
चार परदेशी खेळाडु न
ं ा अंफ़्तम ११ मध्ये स्थान फ़्मळते त्यामुळे भारतीय वेगवान गोिंदाज त्यात
तो १४० क्रक.मी च्या वेगाने चेंडू फे कु शकतो असा एकतरी गोिंदाज आपल्या संघात असावा
अस प्रत्येक संघािा वाटत. त्यामुळे संघाचा समतोि साधिा जातो. २०१४-२०१६ सत्रापयंत
उमेश यादव कोिकत्ता संघाचा मित्त्वाचा गोिंदाज राफ़्ििा तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर

दैफ़्व्यमान कामफ़्गरी के िेल्या मॉने मॉके िसारख्या गोिंदाजािरोिर गोिंदाजीची फ़्मळािेिी
संधी उमेशसाठी मोिाची ठरिी तर आतापयंत त्याने खेळिेल्या ८० आयपीएि सामन्यात ७४
गडी िाद के िे.
२०१५ च्या फ़्विचषकात उमेश यादवने मित्त्वाची भुफ़्मका पार पाडिी यात
त्याने ८ सामन्यात भारताकडू न सवावफ़्धक १८ गडी िाद करत मोिम्पमद शमीिा मोिाची साथ
क्रदिी. पर्ण तो भारतीिा संघािा अंफ़्तम सामन्यात पोिचवण्यात अपयशी ठरिा. २०१५ मध्ये
श्रीिंकेफ़्वरुद्धच्या व दफ़्क्षर्ण आक्रिके फ़्वरुद्ध तसेच २०१६ च्या वेस्ट इं फ़्डज व न्युफ़्झिंड
फ़्वरुद्धच्या कसोटी माफ़्िके त उमेशने िातभार िाविा पर्ण न्युफ़्झिंडफ़्वरुद्धच्या एकक्रदवसीय
माफ़्िके त उमेशने सातत्याने सुरुवातीस गडी िाद करत संघािा चांगिी सुरुवात करुन क्रदिी या
माफ़्िके त त्याने ८ िळी फ़्मळविे. तसेच क्रफरकी गोिंदाजांचा दिदिा राफ़्ििेल्या
इं ग्िंडफ़्वरुद्धच्या माफ़्िके त िी उमेश यादवने मित्त्वपुर्णव ८ िळी फ़्मळविे. उमेश यादव
भारताच्या कसोटी संघाचा सातत्याने भाग राफ़्ििा आिे पर्ण त्यािा एकक्रदवसीय संघातून आत
िािेर व्िावे िागिे आिे त्यामुळे त्यािा त्याच्या तंदरुस्तीवर व कामफ़्गरीवर सातत्य रटकवावे
िागेि.

ई साफ़्ित्य प्रफ़्तष्ठान

इं ग्िंडची िोकसंख्या सिा कोटी आिे. आफ़्र्ण मिाराष्ट्राची िारा कोटी. इं ग्िीश
वाचकांची संख्या आिे शंभर कोटी. आफ़्र्ण मराठी वाचक? कु ठे आिेत वाचक? कु ठे आिे आपिी
भाषा जगाच्या नकाशावर? कु ठे आिोत आपर्ण?
आमची मायिोिी जागफ़्तक दजावची भाषा आिे! फ़्तिा तो मान जगभरातून फ़्मळायिा
िवा. आफ़्र्ण िािेरच्यांनी मान देण्यापुवी आपर्ण तो द्यायिा िवा.
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