
आनदंाच ेडोह� 
 

“बरोबबरर  मााश  िसिर  ाराशनी  तेवहाच  ााां होतं  िा बबा ााााा तर ाक च देे ाल” 
र श खूष होऊन महहाााा  ह  माच्ा  िसिर रहश तो बेहे खूष होताा .्ाच्ा 
दहेबोाश �न ते िगळ्ांनाच  ाह ां होतंा  
“तू ाुहाच्ा बा ूने आहिेस” �ाााने   चाराां 
“खेळहाऱ्ाच्ार” �ोाा उ�र आाां न�ा फांदा ाबरोबर र श  नाने  ैदाना र  ोचाा 
होताा  
दहा  षा�च्ा र शाा  ज ा ािूनच िेरेरा  ापिश ना ाचा आ ार ाााा होताो .्ाचे हात ा् 
आखडााेे रहातो �.्ेा हााचाा  .्ंत ा ाने आ ह   ता् िा ााा होत  िेा दोजहश 
 ा्ांना  ोाादश आधारल दोजहश हातांत ाुबबा मेतप्ा ाचून .्ााा  ाऊाहश ाााता ्ेत 
नवहतंा  ह  कचचा  हनी  ह  नाने खेळत होता तोर 
िगळ्ांचंच ा  ्ोडा  ेळ .्ाच्ा र  खळांा तो दहेोान   ि�न खेळात गंुगाा होताा 
.्ाच्ा  नात  िसिर  ारहारश बकाहश .्ाचशच होतश आ ह गुगाश ाााहारा हातहशर �.्ेा 
खेळाडूचा �.्ेा    ् .्ाचा होतार  कच िं ाश तेवहा .्ाच्ा चेहऱ्ा र आनंद  न्ळत 
होताा 
‘आ प्ा े ा   धा ा न ाबश  िापे्ांाश आ ाश तुाना ाेाश ाल  श नात आनंद ाोधता 
्ेतो’  िं महहताता ह ेतत वान ि  ा्चं र शचं  ् नवहतंा .्ाच्ा ोो तााचे िारेच 
.्ाच्ायन   धा नाशब ान होतेा .्ाच्ा आे डाांना .्ाचश खंत नखलच  ााेा र शााहश ते 
ाळत होतंा �फ  ्ो्रे श मेताना ााहश  ेळा .्ााा  िस  ेदना होता  ह .्ा ेळश तो 
 नाने �फ  ्ो्ेर  सा बनेा .्ा उ चाराचश गर  ि  ून मेेा  ग ते इाा  उ�  तऱहनेे 
ााप्ाचं ि ाधान .्ााा ााोाे  
 ैदानश खेळ खेळण्ाचं िुख र शाा ाधशच   ळहार नवहतंा  ह .्ाच्ा  नात ितत ‘िोऽह ी ’ 
चा मोष चाा ू िाे तो स तत  ्ा िुखांना  ारखा ााााेा होता तशच िखु ं.्ाच्ा   �ांना 
ााोाश तरश तो तश ि रिून  नुो ू ााेो  ग .्ाच्ा  नाच्ा  ्ाप्ाताा आनंद  ागोाशग 
ो�न  ुजहा   �ांच्ा  नांतहश ीिंडत  िाे .्ाने   �ांचा आनंद  दगु हत होेा महहूनच 
.्ाचे   � .्ााा    ा ाड   ता .्ांच्ा  ाा�द िांनाल   ा नााा .्ााा आ  ू न 
आ ं�ह  िाे तो आाा ाल  ाता रह उ ळून उठेा 
आनंद   ळ ा्चश �.्ेााचश  पदत  ेगळश  ितेा ााहश हांना तो  ुसतां  ाचून   ळतोो 
ााह�ना दिुऱ्ांना  े ू मााून   ळतोो ााह�ना ड�गराड-े�ापा ेचाून ााोतोा  



 ह दिुऱ्ाच्ा िखुाने  ा� ब�तेाांना  िू्ा  ाातेो ्ोड ंदतुखहश होतंो ते  न धानाने 
 ागण्ातून �दितं आ ह ाळत-नाळत   � दरुा ताता  
दिुऱ्ााा िुख ााााे ं ायन  ो आनंद होतो .्ााा बौपद तत वानात  ु�दता स्ा  िं 
महहताता र श  ज ततच  ु�दत होताा इतरांना  ु�दता स्ा िाधा्ाा �्� ारा े ाागताता 
 ह  ना र मेता ंतर �.्ेाााा .्ा ााेचश िाधना नखल ारता ्ेेाा .्ातून �.्  आनंद 
तर   ळेाच  ह   � �र ार  ााप्ा ुळे तो  दगु हतहश होेाा 
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