खडीसाखर

आ(दती ऑ,फस मधन
ू घर3 आल3 ते6हा, अंधार पडायला लागला होता. पानगळीचा मोसम सA
ु
होऊन काह3च (दवस झाले तर3सF
ु धा आठवडाभर सतत लागलेIया पावसानं सारं गार3गार कJन टाकलं होतं.
चारपाच (दवसात तर सकाळचं ऊन (दसलंह3 नाह3. पायात LभजलेIया पानांचा भलामोठा खच आNण हवेत भJन
रा(हलेला काह3सा कुबट गंध. वातावरण अगद3च गQचं होतं. राRीह3 भरभJन पाऊस पडSयाची TचUह (दसत होती.
गाडी पाकV कJन ती आत आल3, घर Wरकामंच होतं, आLशष ऋषीला घेऊन बाहे र गेला होता. अंधारलेलं घर अजन
ू च
भकास वाटलं. सं[याकाळी घर3 आIयावर तर3 हे दोघे घर3च असायला हवे, \तQया डो]यात ^वचार येऊन गेला. तो
झटकून \तनं हातपाय धत
ु ले आNण दे वापढ
ु े समई लावल3. गॅसवर चहा ठे वला. तेवbयात वाcयाचा जोरात आवाज
आला आNण पावसाची सर आल3. आLशष बहुतेक Nखडकd बंद करायला ^वसरला होता, ती पटकन खोल3तIया

Nखडकdशी आल3 आNण Nखडकd बंद केल3. तोपयeत पावसाचे थेgब आत येऊन कापhट Lभजलंच. \तनं पटकन (टiयू
आणन
ू (टपन
ू घेतलं. " इतका कसा हा वk धळा, नेहमीचं आहे हे . " ती चक
ु चक
ु ल3. हातात चहाचा कप घेऊन बसल3
तोवर साडेसहा झाले होते. रात,कडे आताशा जरा जाlतच ,कर,कर करत होते. mयांची मै,फल(ह Nखडकdशी जमते.
Nखडकd बंद केल3 ते6हाच आवाज जरा दबला पण एकदा सवय झाल3 कd पU
ु हा मोठा वाटू लागतो.
"आई, ,कती भांडी लावतीयेस, pडशवॉशर भJन जाईल. मी पॉड टाकू.... असं का असतं, यात फॅन
का आहे , मग भांडी कशी घासतो तो.... सांग ना कसा घासतो... lrब सF
ु धा नाह3ये mयात.... मी घासतो Lसंक म[ये
ते6हा...."
" ऋषी, अरे ,कती वटवट करतोस, जरा कामं उरकू दे मला.... "
"आई, तू gहणतेस मी वटवट करतो पण ते ,rकेtस सं[याकाळी माuयापेvा जोरानं वटवट
करतात mयांना रागवत नाह3स त.ू ... "
अगद3 वैतागलेल3 आ(दती खF
ु कन हसल3 होती. कालचा हा लेकासोबतचा संवाद आठवन
ू आताह3
\तला हसू आलं. सहा वषाVQया मल
ु ाचं डोकं चालतं कुठे \न कसं. आNण अगद3 आपण जेर3स आIयावर wयाला बरं
जमतं मड
ू हलका करायला. आताह3 ऋषी हवा होता. आताशा हे असंच होतं, समोर असतो ते6हा वाटतं जरा मोकळा
वेळ Lमळत नाह3 आपIयाला आपला आNण घर3 नसला तर3 mयाची आठवण येत.े कोपcयातIया दे वापढ
ु ची समई
आIहाद xकाशत होती. अधVवट उजेडात ह3 वेळ आधीच खप
ू ^वTचR वाटते. कोण जाणे का आज समई पाहून \तला
दापोल3Qया दे वघराची आठवण आल3.

\तथेह3 अशीच समई असे. खरं तर mया समईची छोट3 x\तकृती gहणन
ू च \तनं ह3 समई घेतल3
होती. \तQया हातात असतं तर इथंह3 \तनं अगद3 दापोल3Qया घरासारखं घर बांधलं असतं ! ते घरह3 होतंच तसं
छोटाशी वाडी पण लहान असताना \तचं सारं ^वiव सामावलेलं असायचं \तथं. अंगणातन
ू पडवी , पडवीतन
ू सोपा,
मधलं अंगण, माजघर, खोIया \न मागचं दार, सार3कडे ती (दवसभर बागडत असायची. आजी gहणायचीह3 \तला

" तीन म(हने माuया घरात वावर येतं गोडुबाई नंतर Lभंती खायला उठतात.... " कोकणातIया
वावराQया गो{ट3 ऐकून अंधारातIया छोtया छोtया सावIयाह3 फार मो}या वाटायQया आNण मग दे वखोल3तल3
समई जरा जाlतच ऊबदार वाटायची. उUहा~याची सगळी सट
ु 3 दापोल3त ती धमाल घालायची. आजीQया घराQया
परसात \तQया भरपरू आवडीQया जागा होmया. कोपcयातल3 डाLळंबी, कंु पणांजवळQया दोन पेरवा, ओळीत उभे माड,
सरळसोट पोफळी हातधण
ु ीQया नळाजवळचं कदV ळीचं बेट आNण हौदाचा दगड सग~यात आवडीची कोणती हे ठरवणं
कठ•ण. UहाणीतIया गुळगुळीत दगडावर अंघोळ झाल3 कd उभा (दवस आपला. आजी लावलेले पोहे Fयायची वाट3भर
आNण \तQयाशी भांडून आ(दती रवा-खोबcयाचा लाडू मागून ‚यायची.
",कती गोडघाशी गं बाई त,ू आधी पोहे आटप. मग Lमळे ल लाडू" आजी दटावन
ू Fयायची.
आजीQया खाऊघरात गोडधोडाचा डबा असे आNण आ(दती आहे तोवर तो सतत भरलेला असे. आजीचा चहाह3 अगद3
Lम{ट गोड असायचा. तोह3 गुळाचा. पोहे \न लाडू झाIयावर आ(दतीQया डो~यात चहा (दसायला लागायचा, आजीह3
समजन
ू घेऊन लगेच पातेलं ठे वी. हातातIया चहाQया घोटानी अ(दतीची तंƒ3 भंगल3. आता जागं राहायचं तर असा
कडकडीत कडू चहा „यावा लागतो. घ…याळ पा(हलं, सात वाजायला आले होते. अजन
ू हे दोघे आले कसे नाह3त ,
\तQया डो]यात आलं. शेजार3 पाजार3 तशी जरा आज जाlतच हालचाल (दसत होती. डोकावन
ू पा(हलं तर समोरQया
घरासमोर ठे वलेले भोपळे (दसले. "अरे QQया आज तार3ख काय, \तनं पटकन कॅलkडर पा(हलं... आज हॅलो^वन आपण
^वसरलो कसे " संपलेIया चहाचा मग \तनं lवैपाकघरात ठे वला आNण †dजवर आLशषने Lल(हलेल3 नोट \तला
(दसल3.
" (‡क ऑर ‡3ट... ला जातो आहे , वेळ होईल.... " आ(दतीनं बcयाच वेळ फोन पा(हला न6हता.
आLशषला \तची ह3 सवय मा(हत होती, जे6हापासन
ू ती नोकर3ला लागल3 होती, कामाQया नादात हे जरा जाlत
6हायचं. ते6हापासन
ू mयानं असे छोटे छोटे \नरोप †dजवर ठे वायला सरु वात केल3 होती. हा प(हलाच हॅलो^वन असेल
,क आ(दती ऋषीसोबत "(‡क ऑर ‡3ट" ला गेल3 नाह3. गेल3 चार वषe, अगद3 तो ताUहा असतानाह3 mयाला क̂डीज
गोळा करायला ती घेऊन गेल3 होती. mयाचं एक कारण हे ह3 होतं कd \तलाच mया गो~यांचं भयानक वेड होतं. बॅगभJन
आलेल3 गो~या चॉकलेटं ढ3ग कJन फडशा पाडायचा, हा \नयम झाला होता. "यावेळी प(हIयांदाच ऋषी एकटा आहे ,
mयाला माझी आठवण येत असेल" \तला आणखीच वेगळं वाटलं. ^वचार झटकून ती उठल3 आNण कपडे बदलन
ू
काह3तर3 काम हाती ‚यावं gहणन
ू \तनं लॅ पटॉप उघडला तेवbयात बेल वाजल3. दार उघडून बघते तर बाहे र भल3मोठ•
भत
ु ावळ, आNण मो}}यानं "(‡क ऑर ‡3ट" चा जIलोष. काह3 (दवसांपव
ू ‰ आणलेIया गो~यांची पा,कटं \तनं
ऋषीपासन
ू लपवन
ू ठे वल3 होती. ती काढून mयातन
ू xmयेकाQया ^पशवीत मठ
ू भर गो~या ओतन
ू ती आत आल3. भत
ु ं
खष
ू होऊन उ…या मारत पढ
ु चं घर शोधायला गेल3 आNण आ(दती पU
ु हा आत येऊन बसल3.
" आजीनं ह3 भत
ु ं पहायला हवी होती.... " \तQया डो]यात आलं. नकळत \तला हसू आलं.
परसात आ(दतीला नवा उFयोग सापडला होता. जन
ु ी मोडकd केरसण
ु ी सट
ु 3 सट
ु 3 कJन एकेक काडी \तनं वेगळी केल3
होती. शेजारQया कंु पणावरचे काटे मोडून केरसण
ु ीQया काडीQया उलtया बाजल
ू ा खोचन
ू \तनं mयाचे बाण केले होते
आNण mया बाणांनी केळीवर \नशाण साधSयाचा खेळ चालू होता. केळीQया मऊ खोडात, भIयामो}या पानात कd

घडावर कुठं ह3 काटा टोचन
ू बाण Aतला कd उ…या मारणं चालू होतं. तास दोन तास अगद3 एकाŠ Tच‹ानं हे च. बcयाच
वेळ वावराची हालचाल नाह3 gहणन
ू आजी शोधत आल3 आNण हा उFयोग पाहून \तनं कपाळी हात मारला.
"अगं गधडे एवढ3शी पोर त,ू हे असले बा„यांसारखे वांड उFयोग तल
ु ा सच
ु तात कुठून... माuया
पोटुशा केळीला काtयानं मारतेस काय, बर3 सोकावल3स कd, घड बांधन
ू ठे वला गं मी. तu
ु या बाबाला केळफूल
आवडतंय तर3 खड
ु ू (दलं नाह3 आNण तझ
ु ा हा xताप... थांब झोडते चांगल3 तल
ु ा" आजीनं आंगठे धJन उभं केलं.
आजीचे डोळे अगद3 आग ओकत होते. आ(दतीला घाबJन रडं फुटलं. आज काह3 आपलं खरं नाह3, आ(दतीनं मनाशी
गाठ बांधल3. आजीनं चाराचा खाऊसF
ु धा (दला नाह3. मस
ु मस
ु न
ू लाल लाल झालेले डोळे घेऊन आ(दती परसाQया
पायर3वर येऊन एकट3च बसल3. इत]या वषाVत आजी एवढ3 कधीच रागावल3 न6हती. लाडू चोJन खा, वाळत घातलेलं
वाळवण पळव, धाUयाची सांडासांड कर, अंगणात पाणी उडव, काव~यांना दगड मार असले xकार \तनं भरपरू केले
होते. एर6ह3 आजी काह3तर3 रागवन
ू सोडून Fयायची पण आज जरा जाlतच झालं होतं. वाडीत असं शांत बसायची
\तची ह3 प(हल3च वेळ असावी. गुळगुळीत ठो]याQया पायर3वर बसन
ू \तनं सारा पWरसर Uयाहाळला. कंु पणाची
मऊमऊ शेवाळं पांघरलेल3 जन
ु ी ^वटांची Lभंत ह3 Lभंत आतन
ू ह3 तशीच मऊमऊ असेल \तला वाटलं. हौदाजवळचा
पांढराफट दगड, हा दगड UहाणीतIयाच दगडासारखा होता पण तो गुळगुळीत आNण हा रखरखीत. कोपcयातलं
फोफावलेलं अळू, आNण परस भJन घेरलेला (हरवा रं ग. mयातन
ू च केळी डोकावत होmया. आ(दतीला अlवlथ वाटलं.
सांजवा\तची वेळ होत आल3 होती. सट
ु 3ह3 संपत आल3 होती. दापोल3त पावसा~याची चाहूल लागल3 कd एकदोन

वळीव होऊन जात. mयांनंतर सारं बदलायला लागे. दाटलेIया ढगांनी जीव गुदमरला कd पावसाQया मंŒु या येत. mयांचे
खचQया खच पडू लागले कd सट
ु 3 संपल3 हे गह
ृ 3त धरावं. बाबांबरोबर घर3 जायQया ^वचारांनी \तQयात खळबळ होऊ
लागे. आता mया ^वचारांनी \तचा घसा खारट झाला.
पU
ु हा एकदा बेल वाजल3 आNण \तची तंƒ3 भंग झाल3. साडेसात वाजत आले होते. दार उघडलं
तर पॅकेज आलं होतं. \तनं घेतलं आNण उघडून पा(हलं, (दवाळीला लावायQया माळा आIया होmया. (दवाळीQया
(दवसात बाबांना जे6हा ऋषीचे हॅलोवीनचे फोटो पाठवले ते6हा बाबा रागावले.
"हे काय अभƒ गं (दवाळीQया (दवसात आद?ू अगं अंधाcया राRी (दवे लावावे कd असं भत
ु ाचं स•ग ‚यावं... छे .... "
"अहो बाबा आज हॅलो^वन आहे , इथल3 सवV^पRी अमावlया gहणा ना... आज आपले सारे पव
V पŽ
ू ज
ृ वीवर परत येतात
अशी या लोकांची समजत
ू आहे , mयांना वाट दाखवायची gहणन
ू भोप~यात (दवे ठे ऊन उजेड करतात आNण mयांना
आवडतात ते गोड पदाथV करतात. mयांQयासोबत एखाद3 द{ु ट आmमा आल3 तर भत
ु ाचं स•ग घेऊन \तला पळवन
ू
लावतात... बाकd हे स•ग मल
ु ांना मजा gहणन
ू . आज गो~याचॉकलेटं (दल3 नाह3त तर Lभववू तg
ु हाला... (‡क ऑर ‡3ट
करत मल
ु ं घरोघर3 जाऊन क̂डीज गोळा करतात... gहणजे आपण जायचो ना \तळगुळ Fयायला तसंच काह3सं"
"अरे QQया गो~या चॉकलेटं काय, मग ऋषीच काय माuया ऋषीमन
ु ीची आईच आधी वाtटे ल ते स•ग घेऊन ,फरे ल...
काय खरं य ना? आजीचं वावर आठवतंय ना? "
" अहो मग काय बाबा.... ढ3गभर गो~या कोण सोडेल... आजीQया खडीसाखरे ची सर माR नाह3 mयांना..."

दरवष‰ (दवाळी सांभाळत हॅलो^वन यायचा, आताशा ऋषीला कळू लागIयापासन
ू कप…यांची मागणी असे पण गो~या
\न क̂डीजच वेड mयानं अगद3 आईकडून उचललं होतं. नैवेFयाची खडीसाखर पळवायची आ(दती, आजीQया
अंगवळणीच पडलं होतं ते. •या (दवशी आजी रागावल3, mयाQया दस
ु cया (दवशी दे वघरातल3 खडीसाखर जशीQया
तशी होती. आ(दती ग„पग„पशी बसन
ू होती आNण बाबा दप
ु ारQया गाडीनं पोचणार होते.
आजी अंगणात गुलबvीQया वेSया करत बसल3 होती. एक पाय मड
ु पन
ू मन लावन
ू काम चालू
होतं. आ(दती \तQयाजवळ जाऊन बसल3. गुड‚यावर हनव
ु ट3 टे कवन
ू \तनं आजीकडे पा(हलं आNण हळूच हाक मारल3.
आजीनं वर न पाहताच, हुंकार (दला. आ(दतीनं पU
ु हा हाक मारल3. आजीनं वर पा(हलं , हातातल3 वेणी संपवन
ू \तनं
ती हातात धJन पा(हल3 आNण आ(दतीQया केसांवर माळल3. आ(दती धस
ु फुसल3,

" आजी सॉर3 ना गं... मी पU
ु हा नाह3 असं करत... मला घर3 नाह3 जायचं... आNण ह3 वेणी काढ बघ.ू .. मला नाह3
आवडत.... "
आजीनं \तQया केसांवJन हात ,फरवला. ती उठून \नघन
ू गेल3. मागIया दार3 पायर3वर बसल3. आजी \तQयाजवळ
आल3. \तQया पाठ•वJन हात ,फरवन
ू , शेजार3 बसल3.
" आद ू तू पोटात होतीस ते नऊ म(हने तu
ु या आईने इथेच काढले. ते6हाच \तनं या केळी लावIया. फार जपायची ती
या झाडांना. \तचं \न या केळीQया झाडांचं डोहाळे जेवण घातलं मी परसात. एर6ह3 तu
ु यासारखीच वांड होती पण
गभाVरपणात अगद3 शांत झाल3. तू आल3स ते \तचंच Jप घेऊन . प(हIया वेळेQया या सग~या माuया आठवणी
आहे त बघ. दस
ु ी
ु cया वेळी तू दोन वषाeची होतीस,mयाह3 वेळी केळीला फळ धरलं. पावसानं झोडलं आNण पडून गेल.ं तझ
आई दे वाकडे गेल3 ते6हापासन
ू न चक
ु ता फळ धरतं आNण \तQया आठवणी मी या अशा ज„त राहते. मी तu
ु यावर
काल अंमळ जाlतच रागावले. सट
ु 3 संपत आल3, बाबा एकटे आहे त. mयांनाह3 तझ
ु ी ओढ लागल3 असेल. ते6हा घर3 जा,
हे घर तझ
ु ंच आहे , आजी रागावल3 तर3 आजीला तू हवी आहे स. "
आजीनं खडी साखरे ची वाट3 \तQयापढ
ु े धरल3. \तनं डबडबIया डो~यांनी साखर खाIल3 आNण आजीQया कुशीत
Lशरल3.
"अगो गोडाबाई आय{ु य हे असंच, थोडा आंबटपणा आIयाLशवाय खडीसाखरे ची गोडी कळत नाह3. एकदा ती घोळत
रा(हल3 ना िजभेवर कd जे सख
ु असतं... ते ती साखर ^वरघळIयाLशवाय सापडेल कसं ?"
mयानUतर सहा म(हUयात आजी गेल3. आ(दती जेमतेम चौदा वषाeची होती. दापोल3चं घर गेल,ं सt
ु या संपIया,
आय{ु य गा…याला जंप
ु Iयागत धावू लागलं. आ(दती Lशकून लŒन कJन अमेWरकेत आल3. दारात ,कIल3 वाजल3,
आLशष आNण ऋषी परत आले. इवIया हातांनी ऋषीने \तला Lमठ• मारल3.
" आई आज आgह3 केवbया क̂डीज गोळा केIया मा(हते का... आNण सावर पॅच आNण गमीज मी सगळे कॉल3नला
(दले... मला आंबट लागतात ते... मग mयाने मला खप
ू साcया एमेनेम (दIया... ए]lचk ज केलं आgह3... "

"अरे पण आंबट कँडी खाIल3 नाह3स तर गोड कँडी कळे ल कशी... "
" नाह3, मला गोडच आवडते... "
"ओके जा अंघोळ कJन ये.... मग क̂डीज खायQया... "
आLशषने (द6याQया मला लावIया आNण कोरलेIया भोप~यात पणती ठे वल3. ऋषी अंघोळ कJन थेट दे वापढ
ु े गेला,
खडीसाखरे ची वाट3 उचलन
ू घेऊन आला...
" आई आय ^वल lटाटV ^वथ इंpडयन रॉक कँडी... मला हे रॉ]स सग~यात जाlत आवडतात.... "
आई आNण आजी दोघी वJन बघत असतील, आज हॅलोवीनला खाल3ह3 आIया असतील. आ(दतीने साखरे चे दोन खडे
दारात ठे वले. एक िजभेवर ठे वला, गोड6यानं घसा खवखवला, डोळे भJन आले. दापोल3चे खडीसाखर3 (दवस कधी
^वरघळून गेले ते कळलं नाह3 पण आठवणींचा हा गोडवा िजभेवर अ^वरत रk गाळतोय तो कधीच संपू नये. मनातIया
मनात ती हसत रा(हल3.

