
आईच्या हातचा फराळ 

“मस्त झालेत बेसनलाडू! अनारसेसुध्दा छानच!” 

“खाणाऱ्याला पदार्थ आवडले की श्रमाांचां चीज होतां.” 
अततशय साधा वाटणारा हा सांवाद जगाच्या रांगभूमीवर गेली काही शतकां  सादर होतो आहे. 

त्यात पदार्थ करणारी बाई सुगहृहणीची, समाजाला अपेक्षित असलेली भूममका वठवते 
आणण ततची मैत्रीण त्या भूममकेला दाद देते.  

आधुतनक स्त्री व्यावसातयक जगात पुरुषाच्या खाांद्याला खाांदा लावून जबाबदारी पेलते. 
ततरे् ती आव्हानां स्वीकारते; ईर्ष्येने स्पधाथ जजांकते. ती अांगी बाणलेली स्पधाथ 
स्वयांपाकघरातही ती ववसरू शकत नाही. ततरे् चुरस असते ती नोकरी न करणाऱ्या, 
गहृकृत्यदि सुगरणीांशी ककां वा वायनात पोहे काांडणाऱ्या, रोजचां पीठ जात्यावर दळणाऱ्या, 
राई-मेर्ी-हळकुां डां-ममरच्या वेगवेगळे भाजून लोणच्याचा मसाला घरीच करणाऱ्या 
खापरपणजीशी! पण मसाले कुटणां, बेसन खमांग भाजणां, अनारशासाठी ताांदळू त्रत्रवार 
धुऊन-वाळवून कुटणां हे वेळखाऊ प्रकार व्यवसायाच्या धकाधकीत जमत नाहीत. क्वचचत 

कधी केलेच तर सराव नसल्यामुळे साधत नाहीत. व्यावसातयक स्त्री त्या फराळी िेत्रातली 
हौशी स्पधथक असते. ततचा हटकाव लागणां अशक्यप्राय असतां.  

आजवर ततला बाजारचा फराळ आणून सण तनभावून न्यावा लागत अस.े त्यामुळे एक 

अपराधी भावना ततच्या सुप्तमनात घर करून रहात अस.े   

आता मात्र समाजाने ततचा हा सल समजून घेतला आहे. हल्ली ततला ववकतचे लाडू-

चकल्या-अनारसे आणावे लागत नाहीत. खरपूस भाजलेलां बेसन, तयार भाजणी, 
अनारशाचां आयतां कुटलेलां पीठ असा सारा मशधा बाजारात सराथस ममळतो. 
खाद्यकां पन्याांतल्या जाणकाराांनी कृतीतले जजककरीचे, फसवे, वेळखाऊ टप्पे चोख पार 
पाडून मगच तो मशधा पाकीटबांद केलेला असतो.  



म्हणजेच त्या मशध्याच्या योगाने ती जाणकार मांडळी नव्या युगातल्या स्त्रीच्या हाताखाली 
काम करायला लागली आहे! त्याांनी साांचगतलेल्या मोजमापाने तूपसाखर-वेलची घालून 

बेसनलाडू गोल वळले की झालां. ते फसण्याची सुतराम शक्यता नाही.  

मग मॉडनथ बाई त्या पदार्ाथच्या पररपूतीत जीव ओतते.  ती दोन बेदाणे, एक काज ूरोवून 

हसरे लाडू वळते; अनारशाांना तीळ-खसखस लावते; चकल्याांची अखांड वतुथळां  तनगुतीने 
रेखते. फराळाला पुरेसा कुशल हातभार लावल्याचां समाधान ततला लाभतां. फराळाचां कौतकु 

करताना मैत्रत्रणी भोवतालच्या सामाजजक जस्र्तीला, सांस्कृतीला रुचेल असांच नाटक 

करतात. ‘ववनय स्टोअसथचां भाजलेलां बेसन’, ककां वा ‘खेडकेराांचां अनारशाचां आयतां पीठ’ हा 
उल्लेख जाणीवपूवथक टाळला जातो. मैत्री दृढावते. मुलाबाळाांना ‘आईच्या हातचा फराळ’ 

खायला ममळतो.  

त्या जस्र्त्यांतरात ककमान तीन वपढयाांचा इततहास आहे. तनवडलेले गहू चक्कीतून दळून 

घेणां आजीने सुरू केलां; आईने भाजणीचां सामानही दळून आणलां; लेकीने वपठाची-
भाजणीची तयार पाककटां वापरली. प्रत्येक वपढीने त्या साांस्कृततक नाटकाचा पुढला, 
सुधाररत अांक उत्तम रीतीने सादर केला.  

म्हणूनच ‘आईच्या हातचा फराळ’ ही रुचकर आणण समृध्द परांपरा वपढयान  ्वपढया 
अखांडडत चाल ूराहहली आणण तशीच चाल ूरहाण्याची तनज्चांतीही झाली. 
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