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बाशा आ ण याची बहीण साईनबी यां या अ मी-बाबांबरोबर हैदराबादम ये राहतात. बाशा चांगला खवै या आहे. पण
यापे ाही याला वेगवेगळे पदाथ करायला जा त आवडतात. या या अ मीला रोज तो वयंपाकघरात मदत करतो. अ मी

जे हा नाना रंगा या भा या चरत असते, ते हा तो हरखून जाऊन बघत असतो... टमटमीत लालबुंद टोमॅटो, कचकचीत
हरवी समला मरची, करकरीत ना रगी गाजरं, दळदार गलुाबी कांदे....

गॅसवर वरण, भात, भा या, मटण आ ण यातले मसाले शजत असतांना या सग या चमचमीत वासांचा घमघमाट सुटला,
क  बाशाचं अगद  भान हरपून जातं. अ मी कधीतरी याला एक ाला एखादा पदाथ बनवू देईल असं याला सारखं वाटतं.
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एक दवस बाशा आ ण साईनबी शाळेतनं परत आले. अ मी अजून झोपलेलीच होती. त या अंगात बराच ताप होता. बाबा
ऑ फसातनं अजून परत यायचे होते.

तेव ात अ मीचा मोबाईल वाजला. बाशाने पा हलं तर सायरामावशीचा फोन होता. सायरामावशी हणजे अ मीची अगद
जवलग मै ीण. अ मीला उठवायला नको हणून बाशानंच घाईघाईनं फोन घेतला.

सायरामावशी हणाली, "मी एका ल ना न घरी परत चालले आहे. मा याबरोबर माझे बरेच म -मै णी आहेत." मावशीचा
आवाज जरा थक यासारखा वाटला. "तुम या घरावरनंच आ ही पुढं जाऊ. दोन तासात पोचलो तर तुम या घरी आ हाला
रा ीचं जेवण करता येईल का? आ ही एकूण २४ जण आहोत, यातले चार जण शाकाहारी आहेत," सायरामावशीने
वचारलं.

बाशाला खा ी होती क  मावशीला भेटायला अ मीला न क च आवडेल. याची आ ण साईनबीची पण सायरामावशी
लाडक  होती. तो लगेचच हणाला, "हो, हो. ज र या तु ही."
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बाशानं फोन बंद केला. या या अंगात एकदम उ साह संचारला. याला वतःला एखादा पदाथ करायची संधी आता
मळणार होती. 'पण जमेल ना आप याला,’ या या मनात शंका डोकावली. याने ज उघडला. यात या या आवडी या

पु कळ भा या हो या - फुलकोबी ( लॉवर), वाटाणे, घेवडा. शवाय गाजरांमधून ता या - ता या पु द या या पानांचा
जुडगाही डोकावत होता. "चला. सगळं सा ह य आहे घरात. आता एकदम झ क चवीची हेज दम बयाणी करता येईल
आप याला," बाशा मनात हणाला.

घरात या चौघांसाठ  हेज दम बयाणी करताना बाशानं अ मीला पु कळदा पा हलं होतं. पण आता २४ माणसांसाठ
बयाणी करायची होती. हणजे अ मी करते या या ६ पट!*

*(४+४+४+४+४+४= २४. कवा ४ गु णले ६ = २४)

'बाप रे! हणजे ६ पट बयाणी शजवायची!’ बाशा जरा गडबडला. 'तेवढा वेळ आहे का?’
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तो सहा वेगवेगळ  भांडी काढून ओ ावर ठेवायला लागला. तेव ात साईनबी वयंपाकघरा या दारात डोकावली. "काय
करतोयस काय तू?" तनं नवलानं वचारलं.
बाशानं तला याचा सगळा बेत स व तर सां गतला. याबरोबर ती जोरजोरात हसायला लागली.

"अरे बु !" तनं याला चडवलं. " बयाणी तुला ६ वेळा नाही काही करायची. करायची एकदाच. फ  यासाठ  लागणारं
सा ह य ६ पट यायचं."

बाशाला या या चुणचुणीत लहान ब हणीनं चडवलेलं मुळ च आवडत नाही. तो पुटपुटला, 'पण मी तरी काय मूख आहे! ६
वेळा बयाणी करायची असं वाटलंच कसं मला!’ तो घाईघाईनं हणाला, "माहीत आहे, माहीत आहे मला. मी तुझी परी ा
घेत होतो."
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"हो तर, तुला माहीतच असणार दादा," साईनबी याला चुचकारत हणाली. पण त या डो यात मा  ख ाळ भाव होते.
"तर मग मला सांग, ४ माणसां या बयाणीसाठ  कती तां ळ लागतो?"

"१.५ वाट ."

" हणजे तुला २४ जणांसाठ  ९ वा ा तां ळ लागतील," साईनबीनं त काळ ग णत केलं.
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बाशानं त याकडे रोखून ब घतलं. या साईनबीला इतक  झटपट आकडेमोड कशी काय करता येते? "बरोबर आहे तुझं," तो
जरा घु शातच हणाला. याने एका मो ा पाते यात तां ळ मोजून घेतले. "आता तू मला बाक चं सा ह य पण कती
लागेल ते सांग जरा. बघूया तू बरोबर सांगतेस का."

"आ ा सांगते," साईनबी हणाली, आ ण कागद - पे सल आणायला धावली. त या भाईबरोबर असं काही करायला तला
आवडतं. मग बाशा तला ४ माणसां या बयाणीसाठ  लागणारं सा ह य सांगत गेला, आ ण साईनबी याला २४
माणसांसाठ  कती लागेल ते आकडेमोड क न सांग ूलागली.
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"४ जणांसाठ १५ घेव ा या शगा," बाशा सांगतो.

" हणजे २४ जणांसाठ ... १५ x ६ = ९० घेव ा या शगा!" साईनबी उ रली.

"४ जणांना पाऊण वाट  दही."

"मग २४ लोकांना...३/४ x ६ = ०, ७५ x ६ = ४.५ कप दही. जम ये आहे ना तेवढं दही?” साईनबीनं वचारलं.

"आहे, आहे," बाशा हणाला, "पुढे..."
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शेवट  एकदाचं यांनी सगळं सा ह य माणात मोजून घेतलं.

"तू मला भा या चरायला वगैरे पण मदत करशील ना?" बाशानं साईनबीला वचारलं. कारण भरपूर भा या चराय या
हो या.

"हो, हणजे काय भाई," ती खुषीन ंहसली. आज तर तची अगद  मौजच होती हणायची!

बाशानं आधी केशरा या सुवा सक का ा धात घात या आ ण तां ळ पा यात भजवला. मग तो पण साईनबीबरोबर
भा या च  लागला. नंतर गॅस पेटवून यानं कढईत तुपाम ये गरम मसाला आ ण चरले या भा या परतायला घेत या...
दाल चनी, लवंगा, हरवे आ ण काळे वेलदोडे...

14



मसा यांचा नेहमीचा खमंग वास घरात दरवळला. बाशाला जरा धीर आला.
आता पुढची बयाणीची कृती याची आवडती... हंडीम ये अधवट शजवलेला भात, मसाले आ ण सग या भा या यांचा
एकावर एक थर रचून ते मंद आचेवर शजवायचं.

हंडी तयार क न ती शजवायला त ावर ठेवत नाही तोच दारावरची घंट  वाजली. बाशा कवा साईनबी पोहोचाय या आधी
अ मीनंच दार उघडलं. पा यांचं तनं वागत तर केलं, पण ती आ यानं ग धळून गेली. मग त या चेह यावर एकदम
काळजी दाटून आली. पा णे आप याकडे जेवणार आ ण आपण तर काहीच वयंपाक केलेला नाही हे त या लगेचच
ल ात आलं.
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पण तला वयंपाकघरातनं छानसा वास आ यावर अ मी लगेच तकडं वळली. 

"सर ाईज!" बाशा आ ण साईनबी दोघं एकदमच ओरडले. यांनी हंडीवरचं झाकण बाजूला केलं. अ मी थ क झाली.

"अ मी, अगं बाशा काय म त वयंपाक करतो. हे पहा यानं बयाणी केली आहे. मी पण याला मदत केली," साईनबी
हणाली. बाशानं अ भमानानं अ मीकडं पा हलं. याला वाटलं आपली छोट  बहीण पण तशी चांगली आहे!

अ मीनं दोघांना मठ च मारली. "अरे, वा! माशा ला! माझी दो ही मुलं काय गणुी आहेत. मला तुमचं खरंच कौतुक
वाटतं," ती हसून हणाली.
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मग बाशा हणाला, "अ मी, सायरामावशी आ ण बाक  पा यांबरोबर तू पण बस ना जेवायला. साईनबी आ ण मी वाढतो
तु हांला." साईनबीनं होकार भरला. त या मनात आलं, 'भाई आता आप याला नेहमीच मदतीला बोलावेल.’ वचारानंच ती
खूष झाली.

सायरामावशी आ ण तचे सगळेच म  - मै णी हणाले, "आजपयत इतक  च व  दम बयाणी आ ही कधीच खा ली
न हती!"

अ मीनं पण पसंतीची मान डोलावली. "१०० ट के खरं," ती बोटं चाटत हणाली. बाशा आ ण साईनबी समाधानानं हसले.

18



19



बाशा आ ण साईनबीबरोबर शजवा बयाणी!

बाशा आ ण साईनबी या अ मीनं त या हेज दम बयाणीची कृती
आप या सग यांसाठ  सां गतली आहे. पण तु ही जे हा क न पाहाल,
ते हा कोणी मोठं माणूस जवळ असू दे!

४ जणां या बयाणीसाठ  लागणारं सा ह य:

- पा यात भजवलेले बासमती तां ळ - १.५ वाट  

- २ टेबल पून गरम ध, यात केशरा या ३ का ा घाला 
- ४ वा ा पाणी 
- ४ टेबल पून तूप 
- एका कां ा या चक या 
- शाही जरे - अधा ट  पून 
- तमाल प  - १ 
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- दाल चनी - २ इंचाची कांडी
- लवंगा - ८ 
- वाटलेलं आलं - लसूण - १.५ टेबल पून 
- चरले या भा या - फुलकोबी, घेवडा, गाजरं, 
वाटाणे - ३ कप
- टोमॅटो - २ छोटे, कापून 
- एका हर ा मरचीचे बारीक तुकडे 
- मसाले पावडर (१ ट  पून गरम मसाला; अधा ट  पून हळद पावडर;
१ टेबल पून धने पावडर)
- दही- पाऊण वाट  

- पु द याची पानं - २ टेबल पून, चरलेली 
- को थ बर - १ टेबल पून, चरलेली. 
- काजू आ ण बेदाणे - येक  ५ 
- हरवे वेलदोडे - ५ 
- काळे वेलदोडे - १ 
- मीठ - १.५ ट  पून
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कृती:

१. एका पॅनम ये न मं तूप घेऊन यात कांदा तांबूस रंगावर परतून या. काढून बाजूला ठेवा.

२. याच पॅनम ये उरलेलं तूप गरम क न यात शाही जरे, तमालप , दाल चनी, आ ण लवंगा चांग या परतून या. मग
यात वाटलेलं आलं - लसूण घालून २ म नटं परता.

३. यात सग या भा या, टोमॅटो, हर ा मरचीचे तुकडे घालून ३ म नटं परतून या.

४. मसाले पावडर घालून २ म नटं परता.

५. पॅनम ये दही आ ण न मं मीठ घालून म ण चांगलं ढवळून या. झाकण ठेवून मंद आचेवर सुमारे १० म नटं शजवा.
भा या चांग या मऊ होऊ देत, मा  फार गचका नको.
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६. पॅन गॅसव न खाली काढून यात पु द याची पानं आ ण को थ बर घाला.

७. स या पॅनम ये पाणी उकळून या. यात उरलेलं मीठ, काळे आ ण हरवे वेलदोडे घाला.

८. तांदळातलं पाणी काढून टाकून ते तां ळ उकळ या पा यात घाला. झाकण न ठेवता साधारण ८ म नटं शजवा. भात
जवळ जवळ शज यावर तो चाळणीत घालून पाणी काढून टाका.

९. आता हंडीम ये सगळं सा ह य एकावर एक रचायचं. सग यात खाल या थरात, शजवले या भा या (कृती नं. ५
मध या) एक तृतीयांश, आ ण एक तृतीयांश काजू-बेदाणे ठेवा. यावर शजवलेला भात (कृती ८) एक तृतीयांश, आ ण एक
तृतीयांश परतलेला कांदा (कृती १), तसंच एक तृतीयांश केशर घातलेलं ध घाला. असेच आलटून पालटून एकूण ६ थर
करा.
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१०. हंडीवर झाकण ठेवून, गरम त ावर ठेवा. प हली ५ म नटं म यम आचेवर, आ ण नंतर ७ म नटं मंद आचेवर शजवा.

११. गॅसव न हंडी काढून या, आ ण बयाणी खालून - व न नीट हलवून या. हणजे मसा यांचा वास आ ण रंग
सगळ कडे सारखाच लागेल.

१२. वा द  हेज दम बयाणी खायला त यार!
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बयाणी बनव यासाठ  जमेल का थोडी आकडेमोड?

बाशानं केली तशी तु हांलापण २४ जणांसाठ  बयाणी करता येईल का? नाही? हरकत नाही. बाशाला तु ही सरी एक मदत
करा. बयाणीसाठ  लागणा या सा ह याचं माण थोडी आकडेमोड क न याला मोजून ा. साईनबीनं क न दलं तसं.

१) चार जणां या बयाणीसाठ  बाशाला जर १ कांदा लागतो, तर २४ जणांसाठ  कती कांदे लागतील?

२) २४ जणां या बयाणीसाठ  फुलकोबीचे जर ७२ फुलतुरे लागतात, तर ३ माणसां या बयाणीसाठ  कती लागतील?

३) ६ जणां या बयाणीसाठ  जर पाऊण वाट  दही लागतं, तर ४८ जणां या बयाणीसाठ  तु ही कती दही याल?
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४) ५ जणांसाठ  बयाणी करायला ४ टेबल पून तूप लागतं. बाशानं जर ३२ टेबल पून तूप घेतलं असेल, तर तो कती
जणांची बयाणी शजवत असेल?

५) ८ जणां या बयाणीसाठ  दाल चनी या २ इंचा या २ कां ा लागतात. तर ६४ माणसां या बयाणीसाठ  तशाच एकूण
कती दाल चनी या कां ा लागतील?

तुमची ग णतं क न झाली क  पुढ या पानावर दलेली उ रं बघा. लबाडी नाही हं करायची!
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उ रं:

१) ६ कांदे
२) फुलकोबीचे ९ फुलतुरे
३) ६ वा ा दही
४) ४० माणसं
५) १६ कां ा 
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या पु तकाची वाचन पातळ  ३ आहे. आपले आपण वाचू शकणा या मुलांसाठ .

(Marathi)
दम-ए-दम बयाणी!

बाशा आ ण साईनबी या पोटात उठलाय गोळा. यांची अ मी आजारी आहे आ ण इकडं
सायरामावशीनं त या २३ म -मै ण ना घेऊन रा ी जेवायला यां याकडं ये याची वद  दली
आहे. लहान बाशा पाककला शकतो आहे. यामुळं अ मी करते तशी दम बयाणी आप याला
करता येईल असं याला वाटतं. पण अ मी नेहमी फ  ४ जणांची बयाणी शजवते. मग २४
जणांसाठ  कती आ ण कशी बयाणी करायची हे सांगायला साईनबी पुढं सरसावते! कारण ती आहे
ग णतातला कडा. शेवट  दोघं बहीण-भाऊ चटकदार दम बयाणी शजवतात का? वाचा तर या
गो ीत!

Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm of multilingual children's stories. Knitting together children, authors, illustrators and
publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of India  and the world. Our unique
online platform, StoryWeaver, is a playground where children, parents, teachers and librarians can get creative. Come, start weaving today, and help us get a
book in every child's hand!
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