नम�ार मं डळी,
A warm welcome from your editor, Rohit
Kadam, to आशयघन March 2021 edition.
This month we are celebrating international
women’s day and on those lines, team आशयघन
is gearing up to celebrate the achievements of
women in our community through a series of
candid talks led by Sarita Wagh. Dr. Shubhada
Joshi will be our first guest on the series and we
are grateful for the acknowledgment. We will let
you know once the recording is available for our
members.
Please make sure you visit our website
https://www.albanymm.org/
We have an interesting spectrum of articles
from various authors. Rucha Muley’s
entertaining article on’ “फुलके “, is a subtle
tribute to her mother's cooking and the
extraordinary life lessons that it brings forth.
Read about an obscure women mathematician
“Emmy Noether”, a contemporary of Einstein
whose work on laws of symmetry changed our
understanding of the universe.
For those of us who have been bored locking
ourselves at home, Sayali Thorat brings to us a

few puzzles to entertain! Send us your answers
to amm.ashayghan@gmail.com
This time we have also introduced a kids
column and are happy to receive a refreshing
article from Ruchir Dixit on the "Eastern
Bluebird" - the state bird of New York. Ruchir
will give you a reason to take a walk at Garnsey
Park along route 146.
A guest article from Shubhada Nikharge who
readily agreed to re-share her article that first
appeared
in
Wayam
magazine
https://wayam.in/ (a kids Marathi magazine)
with the kids in our community. It’s a wonderful
article that encourages kids to go out and learn
in nature’s classroom.
We end with Rucha Muley’s किवता "पाऊस गातो
गाणे " which will surely make you yearn to sing
with the raindrops.
As always let us know your feedback at
amm.ashayghan@gmail.com
Let's dive in…
-Rohit Kadam

Disclaimer
The articles in this edition are solely the views of authors. Content, photographs and
illustrations have been submitted by individuals who are responsible for these works. The
editors of AMM Ashayghan and AMM are not responsible and/or liable for the contents or
opinions of the articles, photographs, or illustrations. AMM Ashayghan claims no credits for
images posted on the site unless otherwise noted. For any feedback, please write to
amm.ashayghan@gmail.com

फुलके
-Rucha Muley ruchauli@gmail.com
काही गो�ीच
ं ी तुलना होऊ शकत नाही. ती एक प्रकारची

अचूक माहीत असते. �ा सु �ा अगदी ितत�ाच perfect

वैय��क स� असतात. �ामु ळे ती वेगवेगळी असू

असतात. पण एकदा best काय आहे ते समजलं की

शकतात. मा�ा आयु�ातले असेच एक स� �णजे

second best ला िक�त रहात नाही तसच. नेमकं कधी

मा�ा आई सारखे सुरेख, मऊ, मुलायम, पापुद्रा येणारे

काही दु सरं करावं लागलं आिण एखादी पोळी फुगली

फुलके या जगात कुणीही बनवू शकत नाही. Period. �ा

नाही की "शी!! �सली ही, चल फुग फुग" �णत आई

dry बेचव िपठावर ती जादू करते आिण मा�ा तोंडात

ितला पटव�ाचा िकंवा दटाव�ाचा प्रय� करते. ितचे

पडतो तुपाने चमकणाऱ्या चिव�, मलमली पोळीचा घास.

बोलणे ऐकून जे�ा ती पोळी finally फुगते ते �ा "फुगली

किणक, तेल, मीठ, पा�ाचे प्रमाण िवचाराल तर exact

फुगली" �णणाऱ्या आईचा आनं द बघून ित�ा पो�ा का

असे काहीच नाही पण end result ची guarantee!

इत�ा सुंदर होतात याचे उ�र िमळते.

पो�ा कायम उ�मच. Either ित�ा या फुल�ां चा दजा�
दर वष� उ�मो�म �ायला लागला आहे िकंवा चार
िठकाणी खाऊन �ाचे श्रे �� मला न�ाने समजायला

जीवनाचे, संसाराचेही असेच काहीसे असते नाही का?
सु�वातीला dry ingredients मळू न मळू न �ाची

लागले आहे .

pliable कणीक तयार होते, तसेच आपणही लहान वयात

लहानपणी बऱ्याचदा ित�ा बाजूला उभे रा�न ती पो�ा

काही आकार ��कार�ा आधी थोडा वेळ िभजत रहातो.

आजूबाजू�ा गो�ी absorb क�न तयार होत असतो.
असे.

मग लाट�ासारखे अनुभव जीवनाला आकार दे तात. तरी

लाट�ाखाल�ा �ा गो�ां चे एकसार�ा thickness,

भाजून िनघावेच लागते. िमळाले �ा अथवा िमळवले �ा

thickness �ण�ापे�ा thinness �ा पौिण�मे�ा

चट�ां नी आपले character, characteristics घडतात.

चंद्रात �पां तर होते. "हे बघ, हल�ा हाताने लाटायचे.

ल� िवचिलत होऊन चालत नाही. एवढं सगळं perfect

गोळा पोळपाटावर िफरला पािहजे. हात िफरवून बघायचा

असेल तर आयु� टमटमीत होते. िकमान second best

पोळीची जाडी एकसारखी आहे का check करायला." हे

तरी. टमटमीत होत नाही असे िदसले तरी शेवट पय�त

ितचे श� almost everytime आठवतात आता पो�ा

"फुग फुग" �णत प्रय� करावा लागतो, िकंवा करावा.

करताना. माते�ा �ण�ानु सार भाजणे

िततकेच

काही नाही तर complete efforts घेत�ाचे समाधान

मह�ाचे. �ाची सु�ा ितची time tested technique.

तरी िमळते. आिण शेवटी जी हवा िनघायची ती िनघतेच.

लाटणे, भाजणे हे वायुवेगाने चालू असते. �ा perfection

�ेय एवढे च असावे की जसा �ा पोळीचा घास खाऊन

ची पावती �णजे आप�ावर यो� मेहनत घेतली आहे

प्रचंड

असे सां गून अिभमानाने ट� फुगणारा फुलका. असा

कुणालातरी आनंद िमळावा, सुख लाभावे. असे कौतुकाचे

काही गोल गरगरीत च�डू तयार होतो की पहातच रहावे.

चार श� आप�ासाठी िलिहले जावे.

क�ा

लाटते

हे

मी

टक

लावून

बघत

Crepe paper सारखा पातळ पापुद्रा असला तरी
िचम�ाने जोवर �ाला गॅस व�न उतरव�ासाठी िचमटी
काढत नाही तोवर �ातली हवा काही िनघत नाही.
Evenly spread झाले ले brown spots �ा फुल�ावर
न�ीकाम

के�ासारखे

िदसतात.

प्र�ेक

पोळीचे

वेगळे पण जपणारे . कुठे ही जा�ं भाजले ले नस�ाने
पापुद्रा कुठे ही कुरकुरीत नसतो. �ाचं कारण आई
complete concentration ने , म�े इतर कोणतेही काम
न करता फुलके program करत असते. कोणती पोळी
perfect फुगली आहे आिण कोणती जराशी कमी हे ितला

आनंद

िमळतो,

तसा

आप�ा

अस�ाने

माते, तु�ा पो�ां ना तोड नाही! तू set केले �ा
extremely high standards मुळे माझी कधी कधी
गोची होते. पण मला हे फुलके गपागप खायला िमळतात
�णून मी �तःला अ�ंत भा�वान समजते. अ�दाता
सुखी भव!! या तु�ा ordinary program ने मा�ा
िजभेला आिण आ�ाला तृ�ता तर िमळालीच आहे पण
काही extraordinary िजवन त�ंही तू यातून मला
िशकवली आहे स!

िव�ानिव�ातील प्रितभावंत गिणत� एमी नेरटर
-Rohit Kadam ro16102003@gmail.com

आशयघन�ा माच� एिडशन म�े आपण "जागितक
मिहला िदवस” आिण "Pi िदवस” (आइन�ाइन �ां चा
वाढिदवस, 3.14) साजरा करत आहोत , �णू न मी काही
मिहला गिणत�ां �ा गो�ी शेअर करायचं ठरवल. अशाच
एका मिहला गिणत� आहे त "एमी नेरटर " �ां नी
िव�ाना�ा जगात ल�णीय योगदान केले आहे . िकंब�ना,
तु�ाला कोण�ा “फेमस” मराठी मिहला गिणत�
आठवतात ते मला ई-मेल क�न कळवा - मला
जगप्रिस� गिणत� “मंगला नारळीकर" आठवत आहे त.
१८८२ साली अल�गेन (Erlangen), जम� नी येथे एका �ू
कुटुं बात ज�ले�ा एमी नेरटर �ािन साध�� शा�ा�ा
िनयमां म�े मह�पूण� योगदान केले आहे - जसे िक
गु��ाकष�णाचा िनयम िक�ा ऊजा� संवध� न कायदा
�ां �ा मागची गिणताची सूत्रे समजाव�ात मदत केली
आहे (�ाच सूत्रां चा फायदा नंतर आइन�ाइन यां ना
�ां �ा सापे�ता िस�ां त िस� कर�ात झाला).

Emmy Noether’s theorem united two pillars of
physics: symmetry in nature and the universal
laws of conservation. Credit: SPL/Photo
Researchers
एमीचा ज� �ा काळात झाला ते�ा मुलीन
ं ी "प्रितभावान
" अस�ापे�ा सुंदर, सौ�, आिण शां त असणे अपेि�त

होते पण एमीला कोडी आिण गिणत �ात जा� रस
होता. गिणत� कुटुं बात ज� झाले�ा एमीचे वडील
गिणताचे प्र�ात प्रा�ापक होते आिण �ां चा भाऊ एक
"Applied Mathematics " �णून प्रिस� होता. जे �ा
एमीने िव�ापीठात गिणताचे िश�ण घायचे ठरवले ते�ा
त�ण ��यां साठी िह एक ��कारीय पदवी मानली जात
नसे. ल�ात �ा हा १९ वे शतकातला काळ आहे जे�ा
मिहलां ना िव�ापीठात प्रवेश घे�ाची परवानगी
न�ती. पण, एमी�ा वडलां �ा ओळखीमुळे एमीला
िव�ापीठात कोस�स "ऑिडट" करता आले पण परी�ा
दे �ास अनुमती न�ती. सुदैवाने, तीन वषा� त िनयम
बदलले गेले आिण एमीला आता िव�ापीठातून �ां ची
पदवी िमळू शकणार होती. पण नं तर लवकरच �ा दु सऱ्या
अडचणीत सापड�ा - �ां ना िव�ापीठात िशकव�ाची
अनुमती िमळाली नाही. मिहलां ना जम�नी म�े कुठे ही
प्रा�ापक बन�ाची िकंवा पु�षां ना िशकव�ाची
अनुमती न�ती. पण �ा मुळे एमी हताश झाली नाही.
ितने गिणताचे िश�ण िवनामू� दे �ाचे ठरवले. नंतर,
एमी ने डे िवड िहलबट� सार�ा �ां �ा काळातील एक
प्रिस� गिणत� सोबत काम केले. �ां नी एमी ला
“Göttingen” िव�ापीठात सह प्रा�ािपका �णून नौकरी
िमळ�ास खूप प्रय� केले, पण काही यश िमळाले
नाही. �ां नी नंतर एमी ला आप�ा टीम म�े सामावून
घेतले, जेणेक�न एमी चे गिणतावरचे संशोधन सु�
रािहले.
िनसगा� �ा िनयमाम�े साध�� (symmetry) दश�व�ात
एमी ला मोठे यश आले. उदहारण - वेळ आिण ऊजा� ,
�ेस आिण गती , रोटे शन आिण "अंगुलर" गती (बरं का,
�ा िनयमा मुळे सायकल चालवणे श� होते). नेरटर चे
िनयम सां गतात की, िनसगा� म�े िजथे साध�� िदसते , ितथे
नेहमीच एक संवध�न असते.
आइन�ाइन �ां चा सापे�तावादाचा िस�ां त �े��बल
टाईम , �े �रएबल �ेस , व�ुमान (mass) आिण
गु��ाकष�ण एकाच समीकरणाम�े गोफ�ात यश��
झाला आहे आिण तो संवध�ना�ा मूलभूत िनयमां वर
आधा�रत आहे । कोण�ाही िस�ां त �ापक हो�ा म�े
तो गिणता�ा चौकटीत बसने गरजेचे असते. पण जे�ा
गिणत�ां नी हे िस� कर�ाचा प्रय� केला ते�ा असे
िदसून आले िक जणू ऊजा� संविध�त हो�ाऐवजी ती न�
होत चालली आहे . �ा काळातील (जम� नी मधील ) अनेक
गिणत�ां नी हे कोडं सोडव�ाचा प्रय� केला पण �ां ना

काही यश िमळे ना आिण शेवटी �ां नी एमी नेरटर
�ां �ाशी संपक� केला. एमी नेरटर �ा वेळी algebra
मध�ा "invariance " िप्रंिसप� वर काम करत हो�ा
आिण �ा �ेत्रात�ा �ा त� हो�ा. उदाहरण �ायचे
�ं टले तर गु��ाकष�णाचे बळ काळाप्रमाणे बदलत नाही
- ते कुठे ही मोजले तरी सारखेच राहते. "Invariance "
algebra वाप�न �ां �ा िनरी�णात आले की सामा�
सापे�ता िस�ां ता�ा सूत्रां वर ते लागू के�ावर संवध�नाचे
िनयम वेग�ा प�तीने वागतात आिण मो�ा पातळीचा
िवचार के�ास ऊजा� संविध�त होते हे �� िदसून येते
(काळजी क� नका आपण अमू त� गिणता�ा तपिशलात
जाणार नाही). �ां नी ऊजा� संवध�ना�ा िनयमां ना िस�
कर�ासाठी अथक प�रश्रम घे तले, जेणे क�न नंतर
आइन�ाइन �ां ना �ां चा सामा� सापे�ता िस�ां त १९१५

साली िव�ानिव�ात प्रिस� करता आला आिण �ेसटाईम �ां �ाकडे बघ�ाचा लोकां चा �ि�कोन कायमचा
बदलला.
एमी ने आयु�भर अनेक अडथळयां शी संघष� केला पण
कधी �ां �ा उ�ट भावने चा �ाग केला नाही. �ां ची
कामिगरी कायम अंधारात रािहली पण �ां ना �ाचा
काहीच फरक पडला नाही. क�कता आिण िचकाटी
असले�ा एमी नेरटर �ां चा िस�ां त िव�ानातील अिधक
संशोधनास प्रेरक ठरला.
�ां �ा श�ात - "My methods are really methods
of working and thinking; this is why they have
crept in everywhere anonymously."

Puzzles
-सायली थोरात sayali.thorat24@gmail.com
1. कुलकण� मॅडमना एक सारखी िदसणारी दोन मुले राम आिण �ाम, वगा� त�ा पिह�ाच रां गेत एकाच
ब�चवर बसलेली िदसली.
"तु�ी दोघे जुळे आहात का? " असं �ां नी िवचारलं.
पण मुलांनी "नाही" असं एका आवाजात सांिगतलं.
कुलकण� मॅडमनी �ां चे रे कॉड� चेक केले तर असं कळलं िक �ा मुलां चे पालक एकच होते व दोघेही
एकाच तारखेला एकाच िदवशी ज�लेली होती. ते कसं?
2. जे आर आर टॉ��ईं यां चे "लॉड� ऑफ द �रं �" चे तीन खंड क्रमाने फळीवर ठे वले आहे त. प्र�ेक
खंडात पानां ची जाडी १.१" ईतकी असून मुखपृ� प्र�ेकी ०.१" जाडीचे आहे . अशाप्रकारे पु�काची
एकूण जाडी १.३" होते. एक लहान पु�की कीड आपला माग� पिह�ा खंडा�ा पिह�ा पानापासून
शेवट�ा खंडा�ा शेवट�ा पानापय�त जातो, तर �ा पु�की िक�ाने चालेले एकूण अंतर िकती ?
अडो�ेड फ्रॉम पीटर िवंकलस� "पझ्झ�”.

Bluebird
Ruchir Dixit
2nd Grade, Arongen Elementary School.
Clifton Park, NY

Drawing by Ruchir Dixit
The Eastern Bluebird is the state bird of

They lay three to six pale blue eggs from

New York and belongs to the thrush

March to August which are hatched in

family. It is a colorful bird and has a

13-20 days’ time. Bluebirds are shy

combination of colors which are bright

birds

blue, white and orange- red. The female

approaching their nests. So you should

has dull colors compared to male

whistle alarming the birds if you are

Bluebird. The size of Eastern Bluebird is

approaching their nests to see the eggs.

about five and half inches. It lives in the

Bluebirds live for about six to ten years.

very South of Canada, East Unites
States and East Mexico. It eats insects,
grains, berries and nuts. The Bluebird
build their nest using plant materials or
they also live in old Woodpecker hole.

and

do

not

like

people

We have a Bluebird trail in Clifton
Park, NY and it is part of Garnsey
Park, located on Route 146.

चला, िनसगा� �ा शाळे त...
- शुभदा िनखाग� shubhada_nikharge@yahoo.co.in
Guest Article
पया� वरणिदना�ा आसपास पावसाचं आगमन होतं आिण

पानां �ा डो�ाव�न माना उं च क�न आजूबाजू�ा

जिमनीखाली दडले �ा अनेक वन�ती िनसगा� �ा

जगाकडे �णजे �ां �ा िनसगा� �ा शाळे कडे टु कूटु कू

शाळे त दाखल होऊ लागतात...

पाहात असतात. तु�ाला आठवतोय का तुमचा शाळे तील

मुलां नो, उ�ा�ाची सु�ी सरत आली आहे . लवकरच
शाळा सु� होतील. नवीन व�ा, नवी पु�के यां चा

पिहला िदवस? तु�ीसु�ा शाळे �ा पिह�ा िदवशी,
असंच कुतूहलाने आजूबाजू ला पािहलं असे ल.

कोराकरकरीत गंध नाकात साठवून तु �ी शाळे �ा

हां हां �णता गुलाबी-पां ढऱया रं गा�ा कळीचं �पां तर

पायऱ्या चढाल, ते�ा कदािचत अजून एक गंध तु�ां ला

एका भ�ा मो�ा फुलाम�े होतं- सहा मोठा�ा पां ढऱ्या

जाणवेल, तो �णजे मृ�ंध- पिह�ा पावसानंतर येणारा

पाक�ा , प्र�ेक पाकळीवर िफकट गुलाबी रं गाची एक

मातीचा सुगंध. तुम�ाप्रमाणे िनसग�चक्रा�ा नवीन

जाडसर रे घ ओढले ली. मंद सुगंध असतो या फुलां ना. पूण�

क्रतूचीसु�ा

काळ.

उमलले�ा फुलां �ा दे ठां ची उं ची त�ल ६० स�िटमीटर

आप�ासाठी जरी तो 'नेमेिच' येणारा पावसाळा असला

एवढी भरते. जे मतेम सहा िदवस लागतात या फुलां ना

धामधूम

सु�

हो�ाचा

हा

तरी िनसग� मात्र नवीन �पडं �ायला स� होत असतो.

इतकं उं च �ायला. पण नंतर मात्र ही फुले कोमेजायला

काय होतं नेमकं या काळात?

लागतात आिण �ां ची उं ची च� अ�ा� ते एक स�टीमीटर

पावसाची पिहली सर आली की, झाडां ची पाने अंगावरची
धूळ झटकून पावसात िचंब िभजू न आिण तजेलदार

कमी होते. यानंतर िनसगा� �ा शाळे त हळू हळू इतर
फुलां ची एं ट� ी होते.

िहर�ा रं गाचे कपडे घालू न आनं दाने डोलायला लागतात.

जर तु�ां ला ही िनसगा� �ा शाळे तील छोटीशी सफर

लगेचच दोन-तीन िदवसां नी मधुपिण�का िकंवा गुलाबी

आवडली असेल, तर मी तु�ां ला सुचवे न की, तु�ी

कण�फूल (इं ग्रजी नाव- क्रायनम िलली) नावा�ा

िनसगा� तील अशी अनेक आ�य� जाणून �ायला सु�वात

रानफुलाची कळी जिमनीतून डोकं वर काढते आिण

करा. भरपूर भटका, मॉलम�े आिण �रसॉट� म�े कृित्रम

आजूबाजूला बघते तर काय, िनसगा� �ा शाळे त अजून

पा�ा�ा धबध�ाखाली अंघोळ कर�ासाठी नाही बरं

कोणतीच रानफुलं आले ली नाहीत. मधुपिण�काच आधी

का, तर जंगलां मधून खळखळत वाहणारे झरे , खरे खुरे

शाळे त आलीय. मग बाईंची शाबासकी िमळवायची �णून

धबधबे, िचत्रिविचत्र कीटक, झाडां �ा पानां म�े लपून

ती कळी भराभर वाढायला लागते. हां हां �णता उं च होत

शीळ घालणारे प�ी, पूव� न पािहलेली फुलं आिण बरं च

जाते. िकती उं च मािहतेय? एका िदवसात सुमारे

काही अनु भव�ासाठी. आता तु�ी �णाल, जंगल

२०

स�िटमीटर इतकी. सां गोवां गी�ा गो�ी नाहीत हं , प्र�� मी

शोधायला कुठे जायचं. पण मुंबईत राहणाऱ्या मुलां ना तर

मोजलीय �ां ची उं ची. फुलं रोज िकती वाढतात ते

िचंताच नको, कारण मुंबई हे असं एकमेव शहर आहे की,

मोजायला फूटप�ी घे ऊन जायची मी, अगदी दररोज,

�ा�ा भर व�ीत बो�रवली पूव� येथे १०३ चौरस

बरोबर सकाळी सात वाजता. तुम�ा घरात तु�ी एखा�ा
िभंतीवर खूण क�न तुम�ा उं चीची तारीखवार नोंद

िकलोमीटर एव�ा �ेत्रफळावर “संजय गां धी रा��ीय
उ�ान' हे नैसिग�क जंगल पसरले लं आहे . हे जंगल इतकं

ठे वता की नाही, तसंच. तुमची उं ची २० स�िटमीटरने

मोठं

आहे की, �ाचा दि�णेकडील काही भाग

वाढायला तु�ां ला िकती बरं िदवस (की िकती वष�)

गोरे गावपय�त तर उ�रे ला थे ट ठाणे िजल्�ातील घोडबंदर

लागतील? या रानफुलाची लां बसडक िहरवीगार पोपटी

रोड�ा पार पलीकडे नागला �ॉकपय�त पसरलेला आहे .

पाने मात्र फुलां सारखी भराभर वाढत नाहीत. फुलं मात्र

मी �ा मधुपिण�का फुलां ब�ल तु �ां ला सां िगतलं, ती फुलं

तु�ां ला इथेच पाहायला िमळतील. मी या फुलां चा अ�ास

िमळे ल. ही परी�ा असते इं ग्रजीमधून. प्रश्नपित्रकेत फ�

गोरे गावात िफ� िसटीजवळ�ा जंगलात केला.

व�ुिन� (objective) प्रश्न असतात.

तुम�ासार�ा लहान मुलां ना व तुम�ा आई- बाबां ना

गोरे गाव (प) येथील “अ. िम. गोरे गावकर' या मराठी

दे खील िनसगा� ब�ल जवळीक वाटावी, यासाठी “Saevus'

मा�मा�ा शाळे ने आपले १२६ िव�ाथ� या परी�ेला

दोन मिह�ां तने एक अंक प्रकािशत करते. तु�ी काढलेले

बसवले आिण या शाळे �ा मुलां नी सहा पदकं पटकावली.

व�जीवनाचे फोटोसु�ा �ां �ा संकेतस्थळावर टाकू
शकता.

यािशवाय

ितसरीपासून

Saevus

ते

दहावीपय�त�ा शालेय िव�ा�ा� साठी “नेचर ऑिलंिपयाड'
ही परी�ा आयोिजत करते. तु�ाला जर या परी�ेला
बसायचं असेल तर तुम�ा शाळे ला तसं कळवा. शाळे ने
Saevus- कडे नोंदणी केली की, तु�ी या परी�ेला बसू
शकता. संपूण� भारतामधून ६९४ शाळा आप�ा
िव�ा�ा� ना या परी�ेला बसवतात. याची जा� मािहती
www.natureolympiad.com

या

संकेतस्थळावर

पावसा�ात तुम�ा प�रसरात िनसगा� �ा शाळे ची
िनरी�णं करायला िवस� नका.
Please note: This article first appeared in
Wayam June 2017 edition (Wayam is a marathi
magazine
exclusively
for
kids
https://wayam.in/) and is re-shared here with
author’s permission.

पाऊस गातो गाणे
-Rucha Muley ruchauli@gmail.com
िटप िटप पाऊस
झो झो वारा
गीत गाऊ पाहतो
आसमंत सारा
कडाडणारी वीज
गडगडणारे ढग
धावणाऱ्या छत्रीतली
आपली लगबग
डराव डराव बेडकं
छम छम तळे
लेझीम हाती घेऊनी जणू
थ�ब लाटे वर पळे
खळ खळ झरा
तड तड पत्रा
पावसाने भारावली बघा
ताला सुरां ची जत्रा

