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“মা! মা! �মাৰ বৰ আমিন লািগেছ! এিতয়া আিম িক কিৰম?” – মীৰাই সুিধেল।
�যাৱা �ায় িতিন স�াহ ধিৰ তাই আ� তাইৰ ভনীেয়ক ৰাধা �� লৈল �যাৱা নাই।
ব�িদন ধিৰ িনজৰ ব�ু-বা�ৱীসকলক লগ �পাৱা, পাক� ত �গ �খলা-ধূলা কৰা,
বজাৰৈল বা িচেনমা চাবৈল �যাৱা আিদৰ সুিবধা �নােপাৱাত �তওঁেলােক সদায়
নত�ন িকবা �খল �খিলবৈল িবচােৰ।
 
“বা� আইজনী, মই এিতয়া লা� বনাই আেছঁা; �তামােলােক �মাক সহায় কিৰব
পাৰা” – মালাই ক’�ল। �তওঁৰ লগৰ সকেলােৱ িনজৰ ল’ৰা-�ছাৱালীিবলাকক
ঘৰেত ব�� ৰখােটা বৰ ক�ন �হ পৰা বুিল অিভেযাগ কিৰ আেছ। িক� �তওঁ
িনেজ অিফচৰ কামৰ পৰা আঁতিৰ এই �কইিদন �ছাৱালী �কইজনীৰ লগত সময়
কটাবৈল পাই মেন-মেন বৰ আন� পাইেছ।
 
“মা, মই �তামাক সহায় কিৰম!” – ৰাধাই আ�েহেৰ ক’�ল। “িক� মাক পাকঘৰত
সহায় কৰাৰ আগেত �থেম �তামাৰ হাতখন ভালৈক ধুই ল’ব লািগব” – মীৰাই
�সঁাৱৰাই িদেল।
 
“িক� �মাৰ হাতদখুন এেকবােৰ চাফা! মই �বাকাত �খলা নািছেলা নহয়!” –
ৰাধাই িচঞিৰ ক’�ল। মালাই ল�� কিৰেল �য �ছাৱালী দজুনীৰ হাতত িসহঁেত
ছিব আঁিক থােকঁােত ব�ৱহাৰ কৰা ৰং লািগ আেছ। “মই �তামােলাকৰ হাতত ৰং
লািগ থকা �দিখেছঁা। আিম ৰঙীন লা� খাব �নােখােজঁা �দই! �যাৱঁা, হাত দখুন
ধুই আহঁা।” – মালাই �জাৰ িদ ক’�ল।



দেুয়াজনী �ছাৱালী লেগ-লেগ গা-�ধাৱা ঘৰৈল গ’ল আ� �সানকােলই ঘূিৰ
আিহল। মালাই ভািবেল �য িসহঁেত বৰ খৰেখদাৈক হাত ধুই আিহেল।
�িতজনীেয় ২০ �ছেক�ৈক ধুেলেন? “মা! মীৰাই হাতত চােবান লেগাৱা নাই!” –
ৰাধাই অিভেযাগ কিৰেল। “িক� মই পিৰ�াৰৈক হাত ধুইেছঁা; �চাৱঁা মা, �মাৰ
হাতত ৰং লািগ থকা নাই!” – মীৰাই যুি� িদেল।
 
এই সুেযাগেত মালাই িসহঁতক চােবান আ� হাত �ধাৱাৰ উপকািৰতা স�েক�
ব�াখ�া কিৰবৈল িস�া� ল’�ল।“�তামােলাকৰ হাতত মই ৰং লািগ থকা �দখা
নাই, িক� কৰ’না ভাইৰাছেবাৰ িনেচই স�: িসহঁতক আিম �দখা নাপাওঁ!
�যিতয়া ত� িম ভাইৰাছ লািগ থকা পৃ� এখন �শ� কৰঁা, �তিতয়া িসহঁত �তামাৰ
হাতৈল আেহ। তাৰ পাছত ত� িম �যিতয়া �তামাৰ মুখ বা নাক �শ� কৰঁা, �তিতয়া
িসহঁত �তামাৰ শৰীৰৰ িভতৰৈল �সামাই যাব পােৰ আ� �তামাক �গীয়া কিৰ
ত� িলব পােৰ। চােবােন এই ভাইৰাছেবাৰৰ বািহৰৰ আৱৰণেটা �ংস কিৰ
�পলায়। �সইকাৰেণ �দউতাই �তামােলাকক িশেকাৱাৰ িনিচনাৈক অ�তঃ ২০
�ছেক� সময় চােবােনেৰ হাত ধুব লােগ।” – মালাই বুজাই ক’�ল।
 
ৰাধাই তাইৰ স� ট�লখন �ল পাকঘৰৈল গ’ল আ� মাক মালাক লা� বেনাৱাত
সহায় কিৰবৈল লািগল। মীৰা �গ পুনৰ ভালৈক চােবােনেৰ হাত ধুই আিহল
আ� িথৰাং কিৰেল �য �দউতাকৰ �সেত আিজ তাই হাত �ধাৱা, চােবান আ�
ভাইৰাছৰ স�েক�  ভালৈক আেলাচনা কিৰব।



�সইিদনা সি�য়া খাবৈল বহাৰ সময়ত মীৰাই তাই নত�নৈক আয়� কৰা �ান
ভনীেয়ক ৰাধাৰ �সেত িবিনময় কিৰবৈল িথৰ কিৰেল। “�তামাৰ হাত দখুন
�কেনৈক ধুব লােগ �না। অ�তঃ ২০ �ছেক� সময় ভালৈক �ফনাই �যাৱাৈক
হাতত চােবান ঘঁিহ-ঘঁিহ সািনব লােগ; তাৰ মােন দবুাৰ ‘�হি� বাথ� �ড’ গানেটা
�গাৱাৰ সমান সময়। �তেন কিৰেল হাতৰ মিলেবাৰ স�ূণ� আঁতিৰ যায় আ�
ভাইৰাছেবাৰ �ংস �হ যায়। তাৰ পাছত এখন গােমাছা বা টােৱেলেৰ হাতখন
মিচ �কুৱাই �পলাব লােগ।”
 
�াভািৱকেত িনশাৰ আহাৰ �খাৱাৰ সময়ত আ� ব�ত �� উ�াপন �হিছল।
“িক� �দউতা, মনত আেছেন - �যাৱাবাৰ গৰমৰ িদনত আমাৰ তাতেয
�কইবাস�াহ ধিৰ �টপত পানী অহা নািছল আ� আিম �য ডাঙৰ ডাঙৰ �ামত
পানী �গাটাই �থিছেলা! আেকৗ যিদ �তেনকুৱা পিৰি�িত হয়, �তে� আিম িক
কিৰম?” – ৰাধাই সুিধেল।
 
 



�দউতােক উ�ৰ িদেল, “যিদ ত� িম পানী বচাব �খাজঁা, �তেনহ’�ল দটুা চিৰয়া
ল’ব পাৰা। �থমেটা চিৰয়াৰ পানীত �তামাৰ হাত দখুন িতয়াই ল’বা, তাৰ
পাছত ২০ �ছেক� ধিৰ চােবান ঘঁিহ �ল ি�তীয়েটা চিৰয়াৰ পানীত হাত দখুন
ভালৈক আওখািলবা, আ� তাৰ পাছত গােমাছা বা টােৱেলেৰ হাত দখুন মিচ
�কান কিৰ �পলাবা।”

�কিতয়া হাত �ধাৱা উিচত �সই িবষেয়ও পিৰয়ালেটােৱ আেলাচনা কিৰেল।
মীৰাই পৰৱত� সময়ত কিৰবৈল এটা কামৰ ��াৱ িদেল, “আিম আমাৰ ঘৰৰ
কাৰেণ হাত �ধাৱাৰ সময়-সূচী এখন �তয়াৰ কেৰঁা আহঁা।”

“মা, মই �� লত ��ীেটপৰ িবষেয় িশিকেছঁা – তাৰ পৰা �টপৰ িনিচনাৈক পানী
ওলায়! অজেয় �কিছল িসহঁতৰ ঘৰত �যিতয়া পানী নািছল �তিতয়া এগৰাকী
মিহলাই আিহ পানীৰ �টপেটাৰ ওচৰেত �সইেটা পািত িদিছল। িযেকােনা ঘৰেত
হাত �ধাৱাৰ বােব ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা এইেটা এটা অিত কম খৰচী ব�ৱ�া!
�বাধকেৰঁা আমাৰ ঘৰেতা �তেনকুৱা এটা �লাৱাৰ কথা ভািবব পােৰঁা।” – মীৰাই
��াৱ িদেল।



অৱেশষত �ছাৱালী দজুনীেয় এইখন তািলকা ��ত কিৰ উিলয়ােল:
আিম �কিতয়া হাত ধুব লােগ?
 
খাদ�-ব� ৰ�াৰ আেগেয় আ� পাছত
আহাৰ �খাৱাৰ আগেত
গা-�ধাৱা ঘৰ ব�ৱহাৰ কৰাৰ আেগেয় আ� পাছত
হঁািচ মৰা, নাক পিৰ�াৰ কৰা আ� কাহ মৰাৰ পাছত
জীৱ-জ� বা িসহঁতৰ খাদ� আ� �শৗচ-��াৱ �শ� কৰাৰ পাছত
জাবৰ-�জঁাথৰ হােতেৰ �চাৱাৰ পাছত
আেন �শ� কৰা �কােনা পৃ� �শ� কৰাৰ পাছত (�যেন: দৱুাৰৰ িখিল আ�
হঁােতাৰা, �াৰ-ঘ�া, ঘৰত িদ �যাৱা বািহৰৰ ব�, টকা-পইছা, ইত�ািদ)।
হাত দখুন �কান হ’�ল
বািহৰৰ পৰা আিহ ঘৰত �সামােল
 
“এইখন তািলকা সকেলােৰ বােব উপেযাগী �হেছ! – মালাই ক’�ল। এখন
ফ’�টা �লাৱা যাওক আ� আমাৰ ব�ু আ� পিৰয়ালৰ সকেলােক তািলকাখন
িদয়া যাওক!”
 

তথ�িখিনৰ �াসংিগকতা আ� �কইটামান িবেশষ ���াপট উপ�াপন কিৰবৈল এই গ�েকইটা উদাহৰণ িহচােপ ত� িল
ধৰা �হেছ । ইয়াৰ জিৰয়েত তথ�িখিন এক সৰল ভাষাত বুজাবৈল �য়াস কৰা �হেছ । িবশদ িবৱৰণ আ�
িব�ানিভি�ক সত�তা জািনবৰ বােব �ৱবচাইটত উপল� নিথ-প�িখিন অনু�হ কিৰ পেঢ় �যন ।


