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(पुरवणी पृष्ठ संख्या २ )  

 

नातं   
 

कांचन गोडबोले (क्लिवलँड ओहायो ) 

 

  

      
पहहलं नातं,  

 आईबाबांशी, खूप हिव्हाळ्याचे असतं    

त्यानंतर नातं, हनसर्ााशी- प्रहतकारशक्तीने लढायला हशकवतं 

शाळेशी, आयुष्याला देते एक हशस्त 

खेळाशी, कुठेतरी लार्तं, पड़तं, पण 

‘लहानपण देर्ा देवा’ असं िाणवतं 

टेलीक्लव्हिनशी, करमणूक असते मस्त 

बँकेशी, भहवष्याच्या तरतुदीसाठी,  

उघडावं लार्तं बँकेत खातं 

नोकरीशी, त्याहशवाय कशी हमळणार नं हमळकत? 

कलेशी, सू्फतीने मन िारृ्त ठेवतं  (१) 

नातं, 

आता कोरोनाशी, धैयााने मन बळकट बनवतं 

नातं, 

 परमेश्वराशी, देते अशी आठवण 

 िी कधीच नाही आपण हवसरत   (२) 

नातं, 

तंतं्रज्ञानाशी, दूरच्या माणसांशी संवाद साधतं 

आहण नातं आपल्या सणांशी,  

ते सािरे करण्यासाठी माणसांशी िोडलं िातं  (३) 

 

नातं, 

संक्ांतीशी, र्ोड बोलायला हशकवतं 

रंर्पंचमीशी, आयुष्यात रंर् भरतं 

रु्ढीपाडव्याशी, नवीन वर्ााचे नवचैतन्य हनमााण करतं 

र्ोकुळाष्टमीशी, र्ोपालकाल्याचे,  

आहण टीमवका चे महत्त्व समिावतं 

र्णपतीबाप्पाशी, बुध्दीच्या देवतेशी, 

‘अहतहि देवो भव’ चे स्मरण करतं  

दसऱ्याशी, सरस्वती पूिन करून, 

 ज्ञानास वृक्लध्दंर्त करतं. 

 हदवाळीशी हदव्यांच्या प्रकाशाने  

सकारात्मकता आहण कुटंुबातील एकोपा िपतं (४) 

नातं,  

सवा सण सािरे करताना आपल्या 

‘मायबोलीतून’ ते दृढ होत िातं 

िन्मत: आपल्याशी बांधलं िातं 

लांब रे्लं, तरी ते बोलण्यासाठी परत बोलतं करतं 

 साद, प्रहतसाद देत रहातं 

परंपरा आहण संस्कार मनांत वसवतं 

भावनांना शब्ांत प्रकट करतं 

आहण म्हणायला सांर्तं, 

“िय महाराष्टर ! िय मराठी!” (५) 

*** 
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कोरोना-व्हायरसचे कोडे 
 

- मुकंुद मातंड मोहरीर   (सॅन हडआर्ो, कॅहलफोहनाया)  

 

मन माझे उन्मळले, 

वावटळीसंरे् र्रर्रले. 

असे कसे हे घडले ! 

हवपररत कोडे पडले 

िंतूने िर्ता नमहवले, 

आहक्त अघहटत कां घडले ? (१) 

 

आठहवले महाभारत युध्दाला, 

अठरा अक्षौहण संहाराला 

ही तर केशवाची करणी, 

धमासंस्िापना वरणी 

"भ्रामयन् सवा भूताहन" 

कळसुत्रीचे आम्ही प्राहण (२) 

देवािीने बुध्दी हदली, 

मानवाने करणी केली 

देवािीची एकच ईच्छा, 

हशरिोर मानवा पुन्हा हशक्षा 

खेळ खेळला हनयतीचा, 

करोना नुसता हनहमत्ताचा (३) 

 

रहाटर्ाडरे् युर्ायुर्ाचे, 

र्रर्र हफरवी मानवा ते 

र्ीतारहस्याचा हा पाठ, 

हाच िीवनी पररपाठ 

कोडे सुटतील कमााचे, 

सािाक होईल िन्माचे (४) 

 

*** 


