વિજય મરચંટ - અવિ શક્તિશાળી ભારિીય ક્રિકેટ – બેટ્સમેન
કાપડ વમલોના ધંધામાં પડેલા કચ્છી ભાક્રટયા કુ ટંુ બમાં ઈ.
૧૯૧૧ની ૧૨મી ઑતટોબરે જન્મેલા વિજય મરચન્ટ આ
પક્રરિારમાં પહેલા સારં ુ ક્રિકેટ રમનારા હિા. નિ િર્ષની ઉંમરથી
િેમણે ક્રિકેટ રમવ ંુ શરૂ કર્.ું ુ સ્કલ
ૂ િથા કૉલેજની ટીમોમાં કેપ્ટન
ુ ર ક્રિકેટ
િરીકે કામગીરી બજાિી. ઈ. ૧૯૨૯માં બૉમ્બે તિૉડ્રેન્્ર્લ
ટુનાષમેન્ટમાં ‘ક્રહન્દુ‘ ટીમમાં િેમને લેિામાં આવ્યા. ટીમમાં સૌથી
નાના ખેલાડી હિા. િેમની રમિ જોિાં ભારિીય ક્રિકેટ ટીમમાં
િેમન ંુ સ્થાન વનવિિ બનશે િેમ લાગત ંુ હત.ંુ પરં ત ુ ગાંધીજીની
અસહકારની ચળિળને કારણે ઈ. ૧૯૩૨માં િેમની પસંદગી
ઇં્લેન્ડ જિા માટે થઈ હોિા છિાં િે ન ગયા. ઈ. ૧૯૩૩માં
ભારિ આિેલી ઇં્લેંડ ટીમના કેપ્ટન ડ્લાસ જાડડીનને િેમને ‘ભારિના સૌથી િધ ુ શક્તિશાળી
બલ્લેબાજ‘ િરીકે સંબોધ્યા હિા. પોિાના જમાનામાં પ્રથમ શ્રેણીના ક્રિકેટમાં ૭૧-૬૪ રનની
સરાસરી નોંધાિનાર વિજયભાઈ િે સમયના ડૉન બ્રેડમેનથી બીજે નંબરે હિા. િેમ છિાં, પોિે
આિમક રમિ રમિા નક્રહ િેથી િેમને ટીકાઓનો સામનો કરિો પડયો હિો. ફસ્ટષ તલાસ
ુ ી
ક્રિકેટમાંથી વનવ ૃત્ત થયા બાદ પણ િેઓ રમિના સંપકષ માં રહ્યા હિા. ઈ. ૧૯૫૫ થી ’૭૯ સધ
ુ ી ‘વિજય
િેમણે અસંખ્ય ક્રિકેટ-મેચોની કૉમેન્રી રે ક્રડયો પરથી આપી હિી. ૧૪ િર્ષ સધ
મરચન્ટના સાથમાં ક્રિકેટ‘ નામની શ્રેણી આકાશિાણી પરથી િેમણે રજૂ કરી હિી. શોખીન
ક્રિકેટપ્રેમીઓ દર શવનિારે બપોરે મરચન્ટને િેમની ઑક્રફસમાં ક્રિકેટ વિર્ે વિવિધ માક્રહિી
મેળિિા મળિા.
જેમ ક્રિકેટની દુવનયા પ્રવિ વિજયભાઈને ઊંડી મમિા હિી િેટલી જ મમિા અપંગોને મદદરૂપ
થિા માટે પણ હિી. પોલલયોપીક્રડિ ૧૯ િર્ષની મનીર્ા કરાણીને ગ્રાન્ટ મેક્રડકલ કૉલેજમાં
પ્રિેશ અપાિિા માટે વિજયભાઈએ જે કાન ૂની લડાઈ લડી હિી અને ઈ. ૧૯૮૫માં કૉલેજ પાસે
ભ ૂલ કબ ૂલાિડાિી મનીર્ાને પ્રિેશ અપાવ્યો હિો િે પ્રસંગ વિજયભાઈ માટે પ્રેરણાદાયક
ુ ી િેમણે અપંગોન ંુ સન્માન જળિાય અને િેઓને યો્ય સગિડો
બન્યો. લગભગ ૩૦ િર્ષ સધ
સાંપડે િે માટે અથાક પ્રયત્નો કયાષ હિા અને િે ક્ષેત્રે વિજય મેળવ્યો હિો.
વિજય મરચન્ટ કહેિા કે જેમ ક્રિકેટના દાિમાં છે લ્લે આિિા બેટ્સમેનોની મોટી જિાબદારી
હોય છે િેમ સાધનસંપન્ન પક્રરિારોની પણ િેમની જીિનસંધ્યાને અપંગો પ્રત્યે એક વિવશષ્ટ
જિાબદારી હોય છે .
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આિા અપંગોની સારિાર માટે બનત ંુ કરી છૂટનાર વિજયભાઈ શારીક્રરક ખોડખાંપણ-િાળાં
ુ ક-ર્િ
ુ િીને લ્નબંધનથી જોડાિા પણ પ્રયત્નશીલ રહ્યા હિા. િેમની વમલોમાં કામ કરિા
ર્િ
કમષચારીઓને વિજયભાઈની સેિાભાિનાનો ચેપ લા્યો હિો. િેમની વમલની િેલ્ફેર ઑક્રફસર
શવશ કોઠારીએ કહ્ં ુ હત,ંુ ‘અપંગ માણસોને અમારી બરાબર ગણિાન ંુ વિજયભાઈએ અમને
શીખવ્ર્.ંુ બૉમ્બે ટે લલફોન્સ સાથે ચચાષ -વિચારણા કરી અપંગોને ટેલલફોન બ ૂથન ંુ સંચાલન િેમણે
અપાવ્ર્ ંુ હત.ંુ ‘
ુ ી અક્રદિી
સમ ૃદ્ધિમાં આળોટિા હોિા છિાં વિજય મરચન્ટ સાદાઈથી જીિન ગાળિા. િેમની પત્ર
કહેિી ‘પપ્પા પરદે શથી આયાિ કરે લી ગાડી કદી ન િાપરિા. િે માનિા કે લોકોની સેિા
કરિી એ જ સાચ ંુ ધમષપાલન છે .‘
વિજયભાઈને પ ૂછિામાં આવ્ર્ ંુ હત,ંુ ‘આપન ંુ કેવ ંુ સ્મારક રચાય િેમ આપ ઇચ્છો છો ?‘
વિજયભાઈએ ઉત્તર આપ્યો હિો, ‘કોઈ માગષને મારં ુ નામ અપાય િેમ હું ઇચ્છિો નથી. જે
લોકોના જીિનમાં થોડીકેય શાંવિ હું સ્થાપી શક્યો હોઉં િેઓના ક્રદલમાં લગરીક સ્થાન મળે
એિી મારી મનીર્ા છે .‘
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