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(पुरवणी पृष्ठ संख्या ५ )  

 
                         

माता धरती  
कांचन गोडबोले (क्लिवलँड ओहायो ) 

 

गेल्यावर्षी सववत्र झाली कोरोनाक्ाांती. 

पृथ्वीवर पसरली आगळीवेगळी भीती. 

सवाांच्या कामाांची  

अचानक थाांबली गती ॥१॥ 

शाळा बांद, ऑफिस बांद, 

सुरफित वाटू लागल्या घराच्याच फभांती 

नोकरीचे काय, व्यवसायाचे कसे होणार?  

प्रश्न येऊ लागले फचत्ती ॥२॥ 

माणसाने केली आहे, 

तांत्रज्ञान आफण सांगणक प्रगती 

त्यातून ऑनलाईन शाळा आफण 

ऑफिसची झाली फनफमवफत व स्वीकृफत ॥३॥ 

लहान मुलाांना मात्र झाली 

घरात बसण्याची सक्ती 

सवाांच्या आया  करू लागल्या  

ताज्या आफण कलात्मक पाककृती ॥४॥ 

नको म्हणू लागले भेटण्यास  

एकमेकाांना सखेसोबती 

िोनवरून फवचारपूस करून 

साांभाळली जाऊ लागली नाती ॥५॥ 

पटू लागली व्यायामाची  

आफण चाांगल्या आहाराची महती 

काहीजणाांनी मग  

सुरू केली देवभक्ती ॥६॥ 

लाभत आहे आता  

वॅक्सीनची आशामय ज्योती    

हे सवव तारून नेण्यास आपल्याला  

देत असते महान शक्ती ॥७॥ 

 

ती आहे आपली फवशाल स्वरुप फनमावती 

आपली आई, माता धरती! 

माणसे, पशुपिी, िुलेझाडे,झरे, शेती 

ह्या सवव पररवाराची अिाट व्याप्ती ॥८॥ 

फनभावत आहे कतवव्य,  

साांभाळत आहे आपल्याला, नाही फतला फवश्ाांफत. 

रोज होतात फदवस, रोज होतात राती, 

आफण अखांड प्रदफिणा फतच्या सूयावभोवती ॥९॥. 

सतत आनांदाने सुगांध 

 देते फतची माती 

ऋतुचक्ाच्या फनयमाप्रमाणे फदसते 

आपल्याला बदललेली रांगसांगती ॥१०॥ 

बहाल केलीय फतने   

सुांदर प्राकृफतक फवशाल सांपत्ती 

आपणही साांभाळूया  

काही फनयम आफण काही रीती ॥११॥ 

ह्या धरणीमातेच्या  

सकारात्मकता आफण  आधारामुळे  

नक्कीच बदलेल आजची 

ही फबकट पररक्लथथती !   ॥१२॥ 

 

हे पृथ्वीमाते! 

हे धरणीमाते! 

 

शतश: प्रणाम  तुझ्या प्रती! 
 

 

*** 
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Reflective Musings 

 

- Vijay Joshi (Monroe Township, New Jersey) 

Contact: pre4rol@gmail.com 

  

  

 

 
 
 

He feels weak, drained, gray-haired and worn out, 
and when he looked in the mirror, he had no doubt. 

 
Now feeble and frail, he struggles with every chore, 
he wondered, why when young, he didn’t do more. 

 
Never did he shoot baskets, or did he enlist to assist, 
felt sad for all the little league games he had missed. 

 
Back then, pursuit of a career was his ultimate goal, 
and to fulfil his ambition, no sacrifice was too small.   

 
He wondered, if it was too late, to relive his past, 
he knew he must act now and that too very fast. 

 
Just then the phone rang, and he heard his son say, 
Hi Dad, we are coming to wish a Happy Father’s day.  

 
As he glanced again in the same mirror this time, 

staring back was a smiling young man in his prime.   
 

***  
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शब्दकोडे  (महात्मा गांधीजी) 
 

सुधीर देशमुख  (टॅम्पा बे, फ्लोररडा)  
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आडवे शब्द उरे् शब्द 

१ भारताचे राष्ट्र फपता २ 
गाांधी याांच्या नेतृत्वात क ांगे्रसने 1930 मधे्य XXX मधे्य भारताचा 

स्वातांत्र्य फदन म्हणून साजरा केला 

३ 
ह्या वर्षी महात्मा गाांधी दफिण आफ्रीकते 

वफकली करयला गेले 
४ 

महात्मा गाांधी ह्या १८XX वर्षी वफकलीची परीिा लां डनला पास 

झाले  

८ महात्मा गाांधीचा जन्म ह्या गावी झाला ५ महात्मा गाांधीचे शालेय फशिण ह्य गावी झाले 

९ महात्मा गाांधीचे लग्न त्याांच्या XX वर्षी झाले ६ महात्मा गाांधीच्या पत्नीचे माहेरचे आडनाव 

११ महात्मा गाांधी याांच्या आईचे नाव ७ महात्मा गाांधीचे वडील राज्याचे XXX म्हणून काम करत 

१३ 
१९XX साली महात्मा गाांधीनी चलेजाव 

चळवळ सुरु केली 
१० १९XX साली महात्मा गाांधीनी फमठाचा सत्याग्रह केला 

१५ दाांडी यात्रा XXX गावाहून सुरु झाली १२ महात्मा गाांधी आपल्या पत्नीला XX म्हणत 

१७ 
१८७४ साली महात्मा गाांधीचे वडील 

मुळगाव सोडून ह्या गावी नोकरीसाठी गेले 
१४ महात्मा गाांधच्या आई ह्या गावच्या होत्या  

१९ 
१९XX साली महात्मा गाांधी दफिण 

आफफ्रकेतून भारतात परत आले 
१६ दाांडी याते्रतील सहभागी XXX फकलोफमटर लाांब चालले 

२० 
महात्मा गाांधीचा मुलगा हरीलालचा जन्म 

ह्या साली झाला 
१८ महात्मा गाांधीचा जन्म ह्या वर्षी झाला 

२१ महात्मा गाांधी ांच्या जन्म गावाचे दुसरे नाव  २१ 
याांनी महात्मा गाांधी याांना “राष्ट्र फपता” म्हणून पफहल्याांदा सांबोधले 

होते. 

२४ 
XXXX साली महात्मा गाांधीनी खेडा येथे 

सत्याग्रह केला 
२२ १९०६मधे्य महात्मा गाांघीना XX वर्षावची सजा झाली 

२८ 

१९XX  साली महात्मा गाांधी याांना 

“राष्ट्र फपता” म्हणून पफहल्याांदा सांबोधले गेले 

होते. 

२३ १९XX साली महात्मा गाांधी याांच्या पत्नीचे फनधन झालां  

३० 

महत्मा गाांधी याांनी १९XX साली लां डन मधे्य 

पफहल्या गोलमेज पररर्षदे मधे्य सहभाग 

घेतला 

२५ 
XXXX साली महात्मा गाांधीनी पाफहला सत्ताग्रह दफिण 

आफफ्रकेत केला 

३१ 
महात्मा गाांधीनी XXX हे साप्ताफहक सुरू 

केले 
२६ 

XXX  कोटावच्या दांडाफधकाय्ाांनी गाांधी ांना आपली पगडी काढून 

टाकण्याचा आदेश फदला 

३२ 
महात्मा गाांधीचे क लेज शालेय भावनगर 

मधे्य ह्या क लेज मधे्य झाले 
२७ 

१९०६मधे्य महात्मा गाांघीना झालेली सजा कमी करून XX 

वर्षावनी त्याची सुटका केली 

३३ 
याांनी बापूना सववप्रथम “महात्मा”  ही उपाधी 

फदली 
२९ खेडा हे सध्या ह्या राज्यात आहे  

 

शब्दकोड्ांचे उत्तर पुढील पानावर 
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