आणि एका घग
ुं राच्या पट्टय
ुं राचा पत्िा घेऊन
् ाला तिने हाि घािला आणि तिच्या मनाि आले कक कठे का हा घग
जाईना, आधीच्या पररस्थििीपेक्षा नक्कीच बरा असिार. हळूहळू तिने डोळे उघडले आणि एक दार समोर होिे.
दाराची चौकट अतिशय आकर्षक आणि आधतनक पद्धीिीची होिी. दरवाजा उघडला िो मेधाने. हहच्या मनाि आले
कक चला दोन क्षि िरी सखाने जािील. आज मेधाचा वाढहदवस होि.
मेधाच्या उत्साहाला उधाि आले होिे. घराि िशी शाुंिािाच होिी. तिला आश्चयषच वाटले. आह आपल्या एकलत्या
एका मलीचा वाढहदवस आणि अस्जि त्याचुं मलीला म्हिजे मेधाला सोडून कठे गेला िसेच तिला वाटले कक मेधा चे
ममत्र मैत्रत्रिी असिील पि घराि शाुंिािच होिी. मेधा उत्साहाि तिला तिचा नवीन ड्रेस दाखवि होिी. तिने मेधाला
ववचारले कक घरि कोिीच कसे नाही. िेव्हा मेधाने साुंगगिले कक बाबाला अचानक हॉस्थपटल मधन
ू फोन आला आणि
िो गेला, हहने मेधाला ववचारले कक िला राग नाही आला का िेव्हा अजाि वयािली पोर पट्कन म्हिली कक िसे
महत्वाचे काम असेल म्हिूनच िो गेला. तिने मेधाला ववचारले कक िला वाढहदवसाच्या हदवशी काय पाहहजे. मेधा
म्हिली कक मला खीर पाहहजे, आज पाळिाघराि सगळे जेवि तिच्या नावडीचे होिे.
तिला भरून आले, इिक्या मोठ्या भरल्या घराि, स्जचा वाढहदवस िी मलगी खीर मागिे. िी पटकन उठली आणि
थवयुंपाकघराि गेली. कपाटािल्या शेवया काढल्या, आणि णखरीची ियारी सरु केली. तिच्या मनाि आले कक

नशीब असिे आणि अशा घराि पडली असिी िर घराचे सोने केले असिे. पि दतनयेचा तनयमच आहे .
ज्याच्या गिाुंची कदर होईल असे घर त्या लोकाुंना क्वगचिच ममळिे.
तिकडे हॉस्थपटल मधे अस्जि ला अत्युंि महत्वाची आणि िािडीची शथत्रकिया करायची होिी. त्याला खप
ू
वाईट वाटि होिे कक आपल्या मलीचा वाढहदवस म्हिन
ू खास सट्टी घेिली पि अचानक तिला एकटीला
घरी सोडू यावे लागले. िेवढ्याि त्याला तिचा मेसेज आला कक िी घरी मेधाजवळ आहे . त्याने एक
समाधानाचा सथकारा सोडला. तिने ठरवले कक मेधा चा वाढहदवस चुं साजरा करायचा, तिने मेधाला
ववचारून मागच्या वर्ीचे सजावटीचे सामान काढले आणि घर सजवले. मेधा च्या आवडीचचे दोन- िीन
पदािष केले.
तिलाच तिचे समाधान वाटले. मेधाच्या आई-वडलाुंचा घटथफोट झाल्यापासून घराचे घरपिच हरवले
होिे. तिला समजि नव्हिे एवढे दोन उच्चमशक्षक्षि डॉक्टर, एक जि गाण्याि िर दसरा िबला ववशारद
पि असे काय झाले असेल नक्की कक त्याुंना वेगळे व्हायला लागले. खरे िर तिलाच तिच्या अिषशून्य
सुंसारािन
ू बाहे र पडायचे होिे पि तिची हहम्मि होि नव्हिी. पढच्या जन्माि कोिी पाहलय आत्िा या
जन्मी जे आयष्य ममळालुंय िे अक्खे आयष्य धसपसि आणि थविाच्या नमशबाला दोर् दे ि काढण्याि

काय अिष आहे ? तिने ठरवले कक आिा गप्पा नाही बसायचे… असा ववचार करिच तिने दार
उघडले आणि िी मेधाच्या घराबाहे र पडली

