
બધાની કાળ  રાખનાર રખાબેન અને 
દદ ની કાળ  રાખનાર  નેશભાઈ
ભારતીય વૈ ાિનક નો કોવીડ 19 આહવાનને  િતસાદ
એક  વયસંેવક સ હૂ  



રખાબેનને પોતાના સસરાની  ચ તા થઈ રહ  હતી. તેમને આકરો તાવ 
ચડ ો હતો અને આખા ઘરને ગભરાવી નાખે તેવી ખાસંી હતી. રખાબેનની 
દ કર  સગંીતા નવા ખર દલ થરમૉિમટરથી દાદા    ુસમયસર તાપમાન 
માપી રહ  હતી.  નેશભાઈ િવચાર  ર ા હતા ક તાવ માપવા ટ આવા 
મ ઘા થરમૉિમટર ની  ૂ ંજ ર? કપાળે હાથ રાખવાથી તાવ છે ક ન હ એ 
તો તરત સમ ઈ આવે.

પરં ુ ંસગંીતાએ અમને સ  ુક, “આવા સમયમા ંથરમૉિમટર વાપર ુ ં
જ ુર  છે કારણ ક રોજ કટલો તાવ છે અને કટલી વાર વધ -ઘટ થાય છે 
તે મા હતી ડૉ ટર ને આપવી  બુ મહ વની છે. સગંીતાનો નાનો ભાઈ દ પ 
સતત સગંીતાને  ચડાવતો હતો ક સગંીતા ડૉ ટર સાથે કટલી વાતચીત 
કરતી હતી પણ રખાબેનને એમની દ કર  ઉપર ગવ હતો ક સોળ વષની 
નાની છોકર એ કવી સમજદાર વૂક મૉટ  જવાબદાર  લઈને સમય 
સાભંળ  લીધો.



રખાબેન ના સસંાર મા ંબ ે પિત -પ ની, એમના બે બાળકો અને  ૃ  સા  ુ
-સસરા. બધા મળ ને નાનકડા ઘરમા ંરહ;  યા ંએક મોટ  ઓરડ , શેર ની 
નજર સમ  એક નાની ઓરડ , પાછળ ુ ંરસો ુ ,ં નાહવા ધોવા ુ ંવાડો અને 
એક ટોયલેટ. આ બ ુ ંએક નાના લબંચોરસ ભાગમા ંગોઠવાયેલ,  ની 
પાછળ એક નહર છે. નહર મોટા ભાગે  થર છે   મ છરોને ઉછેર છે. 
પરં  ુરખાબેન આભાર  છે, તેમની પાસે પોતા ુ ંશૌચાલય છે. તેમનો ભાઈ 
બાક  3  ુ ુ ંબો સાથે પોતા ુ ંશૌચાલય વહચે છે.

રખાબેન પોતે નોકરાણી ુ ંકામ કરતા અને  નેશભાઈ  ુ કાનમા ંદર .ુ 
બ ેના પગારથી આખા ઘરનો  ુ રો ચાલી  તો. પણ આ  રખાબેનને 
દાજ આવી ગયો ક બા ુ ને લગભગ કોરોનાની બીમાર  થઈ ગયી છે. 

હવે કોરોનાના કારણે બ ેની નૌકર  બધં થઈ જશે એટલે પગાર પણ બધં! 
આવક નહ  એટલે  ટલી બચત છે એમાથંી જ ખચા કરવાના. એમની 
જદગીમા ં ચ તા ુ ંકા ં વાદળ પસરાય ગ .ુ

બા ુ ની હાલત જોઈને રખાબેનના મનમા ંહ રો સવાલ ઉભા થવા 
લા યા "બા ુ  ને હો પટલમા ંલઈ જવા પડશે તો ? અમારા શેઠના ઘર 
તો એમના મા  માટ એ લુ સ આવી હતી પણ અમારા  વા ગર બ 
માટ એ લુ સ આવશે ? બા ુવાળા ક બુેન તો કહતા હતા ક 
એ લુ સ મળશે અને બા ુ ને હો પટલ મા ંલઈ જશે. સરકાર  



હો પીટાલમા ંડૉ ટરના ખચાથી બચી જ  ુપણ કોણ  ણે સરકાર  
હો પીટાલમા ંકવી સભંાળ લેવાશે અને ઉપરનો ખચ  આવશે એ કઈ ર તે 
રૂો કર ુ ં? હવે તો બસ પણ બધં થઈ જશે તો બા ુ  ને જમવા ુ ંકઈ 
ર તે આપવા જઈશ? સરકાર  હો પીટાલ મા ંદરરોજ  રૂ ુ ંજમવા ુ ં
આપશે? નસીબ ક બા બીમાર નથી પડ ા નહ તો બા તો હો પીટાલ ના 
ખાવાનાને હાથ પણ ન લગાવત.”

રખાબેને િવચારોના વમળ ખખંેર ને બા ુ  સામે જો .ુ અ યાર તો 
તબયત ઠ ક લાગી રહ  હતી. તાવ સૌ  ડ ી થી વધાર હતો અને ઉધરસ 
પણ હતી. પણ આવા તાવ અને ખાસંી વષમા ંએક વાર તો બધાને જ 
આવે. કદાચ બા ુ ને કોરોના નહ  જ હોય. આ િવચાર આવતા જ 
રખાબેન ુ ંમન હળ ુ ંથઈ ગ ુ ંઅને એમણે તરત ડો ટર ભાવસારને 
છુવા ુ ંન  ક  ુ. ડો ટરને ફોને કય  અને બા ુ  ની ત બયત ની 
િવગતવાર વાત કર . ડા ભાવસાર વાત શાિંતથી સાભંળ  અને સલાહ 
આપી ક બા ુ ની કોવીડ (કોરોના ુ ંબી ુ  ંનામ!) માટ ચકાસણી કરાવવી 
જોઈએ, પણ અ યાર દવાખાનાઓમા ંબ  ુભીડ હશે એટલે બે  દવસ પછ  
ચેકએપ કરાવજો. પણ  યા ં ધુી બા ુ  છે લા દસ  દવસમા ંકોણે કોણે 
મ યા હતા તેની તપાસ કરો અને બા ુ  ને  ણૂ આઇસોલેશન મા ં કુો.



ડૉ ટરનો ફોને  કૂ  ને રખાબેન િવચારમા ંપડ  ગયા . “ આ  ણૂ 
આઇસોલેશન એટલે  ુ?ં “ રખાબેને તરત સગંીતાને  છૂ .ુ સગંીતાએ  ણૂ 
આઇસોલેશન બાબત ડો ટરો સાથે વાત કર  હતી એટલે એને  રૂ  
ણકાર  હતી. સગંીતાએ  ણૂ આઇસોલેશન િવશેની મા હતી ઘરમા ંબા, 

બા ુ , રખાબેન,  નેશભાઈ અને દ પ ને સમ વી. આ બ ુ ંસાભંળ ને 
બધાને થોડ   ચ તા જ ર થઈ, પણ બા ને ધારપ થઈ ક એમની વ  ુઅને 
પૌ ી બા ુ ની ત બયત માટ તકદાર  લઈ ર ા છે. બાએ રખાબેનની 
સમજદાર  ની  શસંા કરતા કહ  ુક તેણે ઘણી ઝડપથી િનણય લીધો છે. 
એમના જમાનામા ંશીતળાના ચેપથી બચવા પણ આવી ર તે જ ઉપાય 
કરતા.

બાની વાત સાભંળ  બધાયે પોતપોતાની જવાબદાર  લેવા ુ ંન  ક .ુ 
રખાબેન ઉપર આખા  ુ ુ ંબ નો ભાર.  મા ંતે બા ને દવા આપવાથી માડં  
ને ઘરની સવાર-સાજંની રસોઈ અને સગંીતાના વાળ મા ંતેલ નાખી ને 
ઓડ  આપવા  ુ ુ ા.ં એટલે રખાબેનને બા ુ થી  ૂર જ રાખવા ુ ંન  
થ .ુ બા ુ ની સભંાળ  નેશભાઈ રાખશે એમ ન  થ ુ.ં ભલે બા ુ  
અને  નેશભાઈ કકળાટ કરતા, પણ હવેથી બધાયે રહણીકરણી મા ં
ફરફાર લાવવો પડશે. આખા  ુ ુ ંબે આઇસોલેશનમા ંકઈર તે રહ ુ ંઅને 



ડો ટર કહલી બધી  ચૂનાઓનો અમલ કરવા ુ ંન  ક .ુ

1. આગળનો ઓરડો   નેશભાઈ અને દ પનો હતો, તે હવે બા ુ  ને 
આપવામા ંઆ યો..  નેશભાઈ ને બા ુ ના ઑરડા ુ ંસફાઈ  ુ ંકામ 
સ પી દ ુ.ં ઓરડો  છુવા માટ એક વાસણમા ંસા ,ુ પાણી અને કપ ુ ં
રાખી દ ુ.ં બા ુ  ને સમ ુ ંક દરવાજો અને બાર  ખોલવા માટ 
પોતાની કોણી વાપરવી. અને  નેશભાઈ ને સમ ુ ંક  યા ંબા ુ  
પશ કર તે જ યા તરત સા નુા પાણીથી સાફ કરવાની।

2. હવેથી બા ુ એ ઑરડા મા ંએકલા રહવા ુ ંઅને ફ ત શૌચાલય માટ 
બહાર આવશે.  નેશભાઈએ રોજ બા ુ ુ ંતાપમાન લેવા ુ ં. દ પે 
જમીનપર ચ કથી ભાગ પાડ  આ યા  મા ંએક બા ુ બા ુ ની જ યા 
અને બી  બધે ચોકથી વ ળુો પાડ  આ યા  મા ંબધાએ એકબી થી એક 
ટ ના  તર ઉભા રહવા ુ.ં

3.  નેશભાઈએ બા ુ  ને િવગતવાર સમ યા ક જયાર તેઓ ટોયલેટ 
મા ં ય  યાર તેમને  યા ં યા ં પશ કય  હોય તે બધી જ યાઓ બહાર 
આવતા પેહલા ચો ખી કરવી, હાથ સા  ુથી  વ છ કરવા અને પછ  
નેશભાઈ ટોઇલેટ સાફ કરશે.

4. બા ુ ુ ંજમવા ુ ં નેશભાઈ જ આપી જશે. જ યા પછ  બા ુ  
પોતાના વાસણો પાણીથી િવછ યા ંપછ  સગંીતાએ આપેલા વાસણમા  કૂ  
દશે.  નેશભાઈ અલગથી કોઈ પણ ચમચી ક વાસણ   બા ુ  થી  પશ 
થ ુ ંતે ધોઈ નાખશે.

5. આજથી બહારની કોઈપણ  ય તને ઘરમા ં દર  વેશ આપવામા ંન હ 
આવે.બા ુવાળ  કાવેર  મળવા આવી તો રખાબેન જ બહાર જઈ એને મળ  
આ યા.



રખાબેનના  ુ ુ ંબે બાક  પણ ઘણી જવાબદાર  સમ ને અમલમા ં કૂ  
દ ઘી.

1. રસોડાની બહાર એક વાસણમા ંસા  ુ ુ ંપાણી અને  છૂવાં ુ ંકપ ુ  ંરા  ુ
નાથી દ પ ફ ા મારશે

2.  દવસમા ંબે વાર સગંીતા  લીચના બે ટ પા અને ડટોલ નાખીને ટબલ- 
રુશી અને જમીન સાફ કરશે.

3.  યેક  ય ત અલગ  ુવાલ વાપરશે અને એમને રોજ તડકામા ં
કુાવશે. બા ુ ના કપડા ંઅલગથી ધોઈને  કુાવવા ુ ંકામ રખાબેન 

કરશે.

4. રખાબેને બધા માટ કપડાનંા મા ક બનાવી આ યા. હવેથી મા ક પેહયા 
વગર બા ુ  ના  મ જવા ુ ંન હ.

રખાબેને પોતાના  ુ ુ ંબની તૈયાર  જોઈને થોડો સતંોષ થયો ક થોડાજ 
સમય મા ંસાર   યવ થા કર  લીધી ..પણ મનમા ંએક રંજ રહ  ગયો ક જો 
એમનો અને  નેશભાઈ નો પગાર ચા  ુહોત તો બા ુ ની હ  સાર  
સભંાળ લઈ શ ા હોત.

વૈ ાિનક  ુ ોથી તૈયાર કરલી કોિવડની મા હતી સવસામા ય લોકો  ધુી  પહોચાવંોનો અમારો ઉ ેશ  છે. 
વાચંકોને અિધક મા હતી જોઈતી હોય તો ઈ ટરનેટ પર www.indscicov.in મેળવી શક છે. 


