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असूचे स्वप्स 

असूला तिची कारखान्हािलस सओकरस अजिबाि आवडि सव्यिी. त्हामुळे कामाचा ववचार मसािूस 
काढूस िाकि िी चाललस यओिी. िेवढ्हाि तिला बािूच्हा दकुासाि रचूस ठेवलेल्हा कुुं ड्हा 
ददिल्हा. असूच्हा मसाि ववचार िुरु झाले... 

दररओि असूचे लक्ष दकुासाकड ेिाई. कुुं ड्हा िश्हाच यओत्हा. एक ददवि धीर करूस िी दकुासाि 
गेलस. तिसे ववचारले, “हा कुुं ड्हा सायसिरस पडूसच आयेि, िर मला थओड्हा देिा का?” 

दकुासािूस थओड्हा कुुं ड्हा घेऊस िी घरस आलस. तिसे कुुं ड्हा मागच्हा गच्चीि रचूस ठेवल्हा. 
तिच्हा मसािले ववचार चालूच यओिे. 

अिेच कायस ददवि गेले. असूला एका दकुासाि मािी आणण त्रबहा ददिल्हा. मािी स्वस्ियस यओिी. 
मािी घेऊस चालिच िी घरस गेलस. दिुऱ्हा ददवशी िकाळीच असू गच्चीि गेलस. तिसे िगळ्हा 
कुुं ड्हाुंमध्हे मािी घािलस. िगळ्हाि मओठ्हा कुुं ड्हाुंमध्हे िओमािओ, त्हापेक्षा लयास कुुं ड्हाुंमध्हे 
काकड्हा आणण िगळ्हाि लयास कुुं ड्हाुंमध्हे फुले लावलस. 

रािी झओपल्हासुंिर तिच्हा डओळ्हाुंपुढे फुलाुंचे िािवे हेऊ लागले. िागेपणी देखील तिला आपल्हाच 
बागेिल्हा भाजहाुंचे ववचार हेऊ लागले. रिाळ िओमािओ आणण काकड्हा खाहला ककिी मिा हेईल? 
काकडीची कओनशुंबीर ककिी छास यओईल? आणण बागेिलस फुले कारखान्हािल्हा मैत्रिणीुंसा देिा 
हेिील. त्हा िर ववचारािील की कुठल्हा फुलाुंच्हा दकुासावर धाड िाकलस? 

एक ददवि खूपच गरम झाले. असूला तिच्हा रओपाुंची काळिी वािू लागलस. िी भरभर चालिच 
घरस पओयओचलस. गच्चीि िाऊस पायिे िओ काह, तिच्हा रओपाुंसी मासा िाकल्हा यओत्हा. िी आगदस 
िुकूस गेलस यओिी. असूसी त्हाुंसा पाणी घालाहला िुरुवाि केलस. आिा िमओरच्हा घराची िावलस 
तिच्हा रओपाुंवर पडलस यओिी. थओड्हाच वेळाि रओपे पुन्या िरारलस. िेव्याकुठे असूच्हा जिवाि िीव 
आला. 

अुंधार पडपेहिं असू तिच्हा बागेि बिूस रादयलस. सुंिर िुद्धा तिच्हा डओक्हाि ववचार यओिे 
आपल्हा दकुासाचे, आणण तिथे ववकाहला ठेवलेल्हा आपल्हाच बागेिल्हा भाजहाुंचे. 
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रचूस काह काह ठेविाि? 

 

 

 

एक ददवि धीर करूस... (िुम्यस काह केले िे नलया.) 
 

 

 

 

 

असू श्रीमुंि यओिी का गरसब? िुम्याला ििे का वाििे? 

 

 

 

 

 

एका ददवशी असूला तिच्हा रओपाुंची काळिी का वािलस? 

 

 

 

असू आत्िा काह करिे? तिचे स्वप्स काह आये? 

 

 

 

 

 

ववरुद्ध अथााचे वाक्रहओग धड्हािूस शओधूस नलया: 
मासा िाकणे  ---------------------------------------------------------- 
 

काळिी वािणे ---------------------------------------------------------- 


