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“ମା! ମା! ମଁୁ ବରିକ� େହଇଗଲ�ଣ!ି ଆେମ ବ��ମାନ କଣ କରିବା? ” ମିରା ପଚାରିଲା। େସ ଏବଂ
ତା ସାନ ଭଉଣୀ ରାଧାର ସ� �ଲ ୩ ସପ�ାହର�  ବ� ଅଛ।ି େସମାନ� ସା�ମାନ�ୁ େଭଟବିା,
ପାକ�େର େଖଳିବା, ବଜାରକୁ ଯିବା କିମ�ା ଥ�ଏଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବଧିା ନଥ�ବାର� , େସମାେନ
ପ�ତଦିନି ନୂଆ ମଜାଦାର େଖଳ େଖାଜୁଛନି�।
 
"ମଁୁ ବ��ମାନ ଲଡ�  ତଆିରି କର� ଛ,ି ତେମମାେନ ସାହାଯ� କରିପାରିବ!" ମାଳା ପଚାରିେଲ। ତା�ର
ସମସ� ସା�ମାେନ ଘେର ପିଲାମାନ�ୁ ସ�ାଳିବା ବଷିୟେର ଅସ��� ଥ�େଲ, କି��  ମାଳା ମେନ
ମେନ କାମଠ�  ଦୂରେର ରହବିା ଏବଂ ତା� ଝଅିମାନ� ସହତି ସମୟ ଅତବିାହତି କରି ଖୁସି
େହାଉଥ�େଲ।
 
"ମା, ମଁୁ ସାହାଯ� କରିବ!ି" ରାଧା ଉ�ାହର ସହତି କହଲିା। “କି�� , େରାେଷଇ ଘେର ମା�
ସାହାଯ� କରିବା ପୂବ�ର�  ତ� େମ ପ�ଥେମ ହାତ େଧାଇବା ଉଚ�ି” ମିରା ମେନ ପକାଇେଦଲା।
 
“କି��  େମାର ହାତ ବ�ତ ପରିଷ�ାର! ମଁୁ କାଦୁଅେର େଖଳୁ ନଥ�ଲ�! ” ରାଧା କହଲିା । ମାଳା ଦୂରର�
ଝଅିମାନ� ଦୁଇ ହାତେର ର� ଏବଂ ଚମକଦାର ଅଠା େଦଖ�ପାରିେଲ। “ତ� େମ ର�ୀନ ଏବଂ
ଉ��ଳ ଲଡ�  ଖାଇବାକୁ ଚା�ଁଛ କି? ନା? ତାହାେଲ ଯାଇ ସୁନା ପିଲା� ପରି ଭଲ ଭାେବ ହାତ
େଧାଇ ଦଅି! ” ମାଳା େଜାର େଦଇ କହେିଲ।



ଦୁେହଁ ଗାଧୁଆଘରକୁ ଦଉଡ଼ ିଯାଇ ଶୀଘ� େଫରି ଆସେିଲ। ଏେତ ଶୀଘ�?- ମାଳା ଭାବେିଲ, ଦୁଇ
ଜଣ� ହାତ େଧାଇବା ପାଇଁ ୨୦ େସେକ�� େହାଇଗଲା? “ମା! ମିରା ସାବୁନ ବ�ବହାର କରିନାହଁ!
” ରାଧା ଅଭ�େଯାଗ କଲା।“କି��  ମଁୁ େମାର ହାତ େଧାଇଲ�, ମା େମା ହାତେର େକୗଣସ ିର� କିମ�ା
ଚମକଦାର ଅଠା େଦଖ ନାହ�!”
 
େସମାନ�ୁ ସାବୁନ ଏବଂ ହାତ େଧାଇବାର ମହ��  ବୁଝାଇବାକୁ ମାଳା ଏହ ିସୁେଯାଗକୁ ବ�ବହାର
କରିବାକୁ ସି�ର କେଲ। “ମଁୁ େଦଖ�ପାର� ଛ ିେଯ ତମମାନ� ହାତେର େକୗଣସ ିର� ବା ଅଠା ନାହ�
କି��  କେରାନାଭାଇର� ବ�ତ େଛାଟ: ଆେମ େସଗଡୁକୁି େଦଖ�ପାର�  ନାହଁ! େଯେତେବେଳ ତେମ
ଏକ ପୃଷ�କୁ ସ�ଶ� କର େଯଉଁଥ�େର ଭ� ତାଣୁ ଥାଏ, ତାହା ତମ ହାତକୁ ଆସଥିାଏ। ତାପେର,
େଯେତେବେଳ ତ� େମ ପାଟ ିକିମ�ା ନାକକୁ ସ�ଶ� କର, େସମାେନ ତ�ମ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ତ�ମକୁ ଅସୁସ�
କରିପାରନି�। ସାବୁନ ଏହ ିଭ� ତାଣୁମାନ�ର ବାହ� ସ�ରକୁ ନଷ� କରିଦଏି। େତଣୁ, େଯପରି ତମ
ବାପା ତମକୁ ଶିଖାଇଛନି�, ତେମ ସାବୁନ ଲଗାଇବା ଉଚ�ି ଏବଂ ଅତକିମେର ୨୦ େସେକ� ପାଇଁ
ହାତକୁ ଭଲ ଭାବେର ଘଷିବା ଉଚ�ି। ” ମାଳା ବୁଝାଇେଲ।
 
ରାଧା େରାେଷଇ ଘେର ଥ�ବା ତା� େଛାଟ ��ଲ ଉପେର ଠିଆ େହାଇଗଲା ଏବଂ ମାଳା�ୁ ଲଡ�
ତଆିରି କରିବାେର ସାହାଯ� କରିବାକୁ ଲାଗି ଗଲା। ମିରା ଯାଇ ଏଥର ସାବୁନେର ହାତ େଧାଇଲା,
ଏବଂ ତା’ପେର ବାପା� ସହତି ହାତ ଧୁଆ, ସାବୁ� ଏବଂ ଭ� ତାଣୁ(ଭାଇର�) ବଷିୟେର ଏକ
ଗ�ୀର ଚଚ�ା କରିବାକୁ ସି�ର କଲା।



େସହ ିଦନି ସ��ାେର, ମିରା ଖାଇବା ପ���ତ େହଉଥ�ବାେବେଳ ରାଧା ସହତି ତାର ନୂତନ �ାନ
ବାଣି�ବାକୁ ନଷି��ି େନଲା। “ରାଧା, ମନେଦଇ ସୁେଣ। ଅତକିମେର ୨୦ େସେକ� ପାଇଁ ହାତ
ଘଷିବାେବେଳ ଅେନକ େଫଣ ତଆିରି କରିବାକୁ ମେନରେଖ, େସପଯ��ନ� ଥେର ‘ଶୁଭ ଜନ�ଦନି’
କିମ�ା ‘ଟ�ଆଁ ଟ�ଇଁ’ ଗୀତ ଗାଇଦବୁ। ଏହା ଦ� ାରା ମଇଳା େଧାଇ େହଇଯିବ ଏବଂ ଭ� ତାଣୁ ନଷ�
େହାଇଯିେବ। ଏକ ଗାମୁଛା ବ�ବହାର କରି ହାତ େପାଛେିଦବୁ। ”
 
ରାତ�ୀ େଭାଜନ ସମୟ େବଳକୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ�ର ଆ�ରି ଅଧ�କ ପ�ଶ� ବାକି ରହଥି�ଲା।
 
“କି��  ବାପା, ମେନ ଅଛ ିଗତ ଖରାଛୁଟେିର େଯେତେବେଳ ଆମ ନଳେର ସପ�ାହ ସପ�ାହ ଧରି
ପାଣ ିଆସୁନଥ�ଲା, ଆଉ ଆମକୁ ବଡ଼ କୁ� େର ପାଣ ିଗ�ତି କରିବାକୁ ପଡ�ଥ�ଲା? ଯଦ ିଏହା
ପୁନବ�ାର ଘେଟ େତେବ ଆେମ କଣ କରିବା? ” ରାଧା ପଚାରିଲା।
 
 



ବାପା ଉ�ର େଦେଲ “ଯଦ ିତେମ ଜଳ ସ�ୟ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେମ ଦୁଇଟ ିପାତ�େର ପାଣି
ବ�ବହାର କରିପାରିବ। ପ�ଥେମ ଦୁଇ ହାତକୁ େଗାେଟ ପାତ�ର ପାଣେିର ଓଦା କରିବ, ତା’ପେର
୨୦ େସେକ� ପାଇଁ ହାତ ଘଷିବା ସମୟେର ସାବୁନ ବ�ବହାର କରିବ, ଦି� ତୀୟ ପାତ�ର ପାଣେିର
ହାତ େଧାଇବ, ଏବଂ ତା’ପେର ପୂବ�ପରି ଏକ ଗାମୁଛାେର ହାତ େପାଛ ିଦବ। ”

ପରିବାରର ସମେସ� େକେବ ହାତ େଧାଇେବ େସ ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା କେଲ। ମିରା
େସମାନ�ର ପରବ��ୀ ଚତି�ର ବଷିୟବ�� ପାଇଁ ଏକ ଧାରଣା ପାଇଯାଇଥ�ଲା - "ଚାଲ ରାଧା,
ଘରର ସମସ�� ପାଇଁ େକେବ ହାତ େଧାଇବା କଥା, େସହ ିବଷିୟେର ଏକ ତାଲ�କା ପ���ତ
କରିବା!"

“ମା, ତ� େମ ଜାଣଛି, ସ� �ଲେର, ମଁୁ ଟପିିଟା� ବଷିୟେର ଜାଣଲି�, ଯାହା ଏକ ପାଣ ିଟାପ ପରି ଅେଟ,
ଯାହାକୁ ନଳ(ଟା�) ପରି ବ�ବହାର କରିହବ! ଅଜୟ କ�ଥ�ଲା େଯ େଯେତେବେଳ େସମାନ�
ପାଖେର ପାଣ ିନଥ�ଲା, ଏକ େସ��ାେସବୀ େଗାଷ�ୀର� (ଏନଜିଓ) ଜେଣ ମାଉସୀ ତା� ମହଲ� ାେର
ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ନଳ ନକିଟେର ସ�ାପନ କରିବାକୁ ଆସଥି�େଲ। େସ କହଥି�େଲ େଯ ମହଲ� ାେର
ଥ�ବା ସମସ�� ପାଇଁ ସୁର�ିତ ଭାେବ ହାତ େଧାଇବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଶସ�ା ଏବଂ ସୁବଧିାଜନକ
ବ�ବସ�ା ଅେଟ! ଏହା ଆମ ବଲିଡଂିେର ମ� ସ�ାପନ କରାଯାଇପାରିବ, ନୁେହଁ କି? ” ମିରା ପରାମଶ�
େଦଲା।



ଖାଦ� ପ���ତ କରିବା ପୂବ�ର�  ଏବଂ ପେର
ଖାଦ� ଖାଇବା ପୂବ�ର�
ଗାଧୁଆଘର ବ�ବହାର କରିବା ପୂବ�ର�  ଏବଂ ପେର 
ଛ�ି�ବା, ନାକ ସଫା କରିବା, କାଶିବା ପେର
ଏକ ପଶୁକୁ ଛୁଇଁବା ପେର, ଏହାର ଖାଦ� ଏବଂ ବଜ��ବ��
ଅଳିଆ ଛୁଇଁବା ପେର
େଯେତେବେଳ ପୃଷ�ଗଡୁକି ସ�ଶ� କରିବା ପେର ଯାହା ଅନ�ମାନ� ଦ� ାରା ସ�ଶ�
େହାଇଥାଇପାେର (ଯଥା, ହ�ା�ି��, େଡାରେକାନ� , କବାଟେବ�, ବତିରଣ ପ�ାେକ�,
ନଗଦ)
ଆପଣ�ର ହାତ ଅପରିଷ�ାର ଥ�େଲ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବାହାର�  ଘରକୁ େଫରିେବ

ମିରା ଏବଂ ରାଧା ଏକତ� େହାଇ ଏହ ିତାଲ�କା ପ���ତ କେଲ:
ଆପଣ�ୁ େକେବ ହାତ େଧାଇବାକୁ ପଡବି?
 

 
ଏହା ଅନ� ସମସ�� ପାଇଁ ମ� ଏକ ଉପେଯାଗୀ ଯା� ତାଲ�କା େହବ! ”ତାଲ�କା େଦଖ� ମାଲା
କହଲିା। ଚାଲ ଏହାର ଏକ ଫେଟା ଉଠାଇବା ଏବଂ ଆମର ସମସ� ବ�ୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହତି
ଅଂଶୀଦାର କରିବା! ”
 
ଏହ ିକାହାଣୀଗଡୁକି ସାଧାରଣ ଦୃଶ�କୁ ଚତି�ଣ କରିବା ଏବଂ ଆେମ ପ�ଦାନ କର� ଥ�ବା ସୂଚନାକୁ ପ�ସ�ଭ��ିକ କରିବା ପାଇଁ ଉ�ିଷ� ଅେଟ। ଏହା
ନଶିି�ତ ର� େପ ବଷିୟବ��କୁ ସରଳ କରିଥାଏ | େବୖ�ାନକି ସଠିକତା ପାଇବା ପାଇଁ େୱବସାଇଟେର ଥ�ବା ଦସ�ାବଜି ଗଡୁକୁି �ାନ େଦଇ ପଢ��  |


