
િુત અને  નૂમ હાથ ધોતા શી યા



"મ મી!  મ મી!  ુ ંતો કંટાળ  ગઈ! હવે અમે  ુ ંકર એ?",  િુતએ  છૂ .ુ તે 
અને તેની નાની બહન  નૂમ ની શાળા છે લા  ણ અઠવા ડયાથી બધં છે. 
પોતાની બહનપણીઓને મળવા ુ,ં બગીચામા ંરમવા ુ ંઅને ખર દ  કરવા ક 
િસનેમા જોવા જવા ુ ંબધં હોવાથી તેઓ રોજ કોઈ ને કોઈ નવી મ  પડ 
તેવી  િૃ ની શોધમા ંહોય છે. 

સર તાબેને ક ુ,ં " ુઓ બનંે જણા, અ યાર  ુ ંલા ુ બનાવી રહ   . તમે માર  
મદદ કર  શકો છો!" સર તાબેનની તમામ બહનપણીઓ બાળકોને ઘરમા ં
સભંાળવાની તકલીફો િવષે ફ રયાદો કર છે, પણ સર તાબેનને તો  દરખાને 
નોકર થી  ુ ર રહવા ુ ંઅને તેમની દ કર ઓ સાથે રહવા ુ ંબ જુ ગમે છે. 

નૂમ તરત બોલી, "મ મી  ુ ંમદદ કર શ!"  િુત તેને યાદ કરાવતા બોલી, 
"મ મીને મદદ કરતા પહલા હાથ તો ધોઈ આવ!"

નૂમે નારાજગી થી ક ુ,ં "પણ મારા હાથ તો સાફ છે!  ુ ંમાટ મા ંનહોતી 
રમતી!" સર તાબેન  ુતરત  યાન ગ  ુક બ ે બહનો  ચ કામ કરતા હતા 
એટલે બ ેના હાથમા ંરંગ અને  લીટર (ચળકતી સ વટ) લાગી હતી.  
તેમણે આ હ કરતા ક ુ,ં "મને તો તમારા હાથમા ંરંગ અને  લીટર દખાય 
છે. આપણે રંગ વાળા લા ુ નથી ખાવા! મહરબાની કર ને તમારા હાથ ધોઈ 
આવો તો!"



બ ે બહનો બાથ મમા ંદોડ  અને ફટાફટ બહાર આવી ગઈ. સર તાબેન ુ ં
તરત  યાન ગ  ુક બ ે જણા વધાર પડતી ઝડપથી બહાર આવી ગયા હતા 
અને બ ે  જણે હાથ ધોવામા ં૨૦ સેક ડ  ટલો સમય પણ નથી લગાડ ો. 

નૂમે ફ રયાદ કર , "મ મી,  િુતએ સા થુી હાથ નથી ધોયા!"  િુત 
પોતાની દલીલ કરવા લાગી: "મ તો મારા હાથ બરોબર ધોયા છે. જો મ મી,  
હાથમા ંરંગ ક  લીટર લાગે  ુનથી!"

સર તાબેનને  બનંે દ કર ઓને સા નુી અને હાથ ધોવાની અગ ય સમ વવા 
માટની એક સરસ તક મળ  ગઈ. તેણીએ બનંે દ કર ઓને પાસે બેસાડ  અને 
ક ુ,ં " ુ ંજોઈ શ ુ ં   ક તમારા હાથમા ંરંગ ક  લીટર નથી લાગેલા પણ 
કોરોનાવાઈરસ અ યતં  ુ મ હોય છે. આપણને નર   ખે દખાતા પણ નથી. 
જો તમે કોઈ જ યાને  પશ કરો અને  યા ંવાઈરસ લાગેલ હોય તો તે તમારા 
હાથમા ંલાગી  ય છે. પછ  તમે  યાર તમારા મો અથવા નાકને  પશ કરો, 
યાર તે તમારા શર રમા ં વેશી તમને બીમાર કર  શક છે. સા  ુઆ વાઈરસ 
ના ંબહારની  સપાટ  ુનાશ કર છે. આથી, પ પાએ શીખવાડ ુ ંછે તેમ, 
તમારા હાથ ઓછામા ંઓછ  ૨૦ સેક ડ માટ સા થુી ધોવા  બૂ જ ર  છે." 

નૂમ  લેટફોમ  ધુી પહ ચી શક તે માટ રસોડામા ંનાનક ુ ં લૂ લઇ આવી 
અને  સર તાબેનને લા ુ બનાવવામા ંમદદ કરવા લાગી.  િુત પાછ  
બાથ મમા ંજઈને સા થુી બરોબર હાથ ધોઈ આવી અને ન  ક  ુક તેના 
પ પા સાથે તે સા ,ુ હાથ ધોવા અને વાઈરસ િવષે ગભંીરતાથી ચચા કરશે. 



તે  દવસે સાં , જમતા પહલા,  િુતએ તેની નવી શીખેલી મા હતીની  ણકાર  
નૂમ ને આપી. "જો, હાથ આવી ર તે ધોવાય, હાથ ઉપર બ  ુબ ુ ંફ ણ કર ને 
ઓછામા ંઓછ  ૨૦ સેક ડ  ધુી હાથ ઘસવાના, હ પી બથડ  ુગાયન બે વાર 
ગઈ લઈએ તેટલી વાર! . આ  ુકરવાથી હાથની ગદંક  ધોવાઈ જશે અને 
વાઈરસ નાશ પામશે. પછ  નેપક નથી હાથ  છુ  નાખવાના."

રા ે જમતી વખતે તો  ોની  ણેક ઝડ  વરસવા લાગી.

નૂમે તેના પ પાને  છૂ ુ,ં "પ પા તમને યાદ છે, ગયા ઉનાળામા ંઆપણે  યા ં
ઘણા  દવસો  ધુી નળમા ંપાણી નહો ુ ંઆવ ુ ંઅને આપણે આખા ઘરમા ંમોટા 
વાસણોમા ંપાણી ભર  રાખતા હતા ? જો ફર  આ ુ ંથાય તો આપણે   ુકર ુ?ં"



પ પાએ જવાબ આ યો, "જો તમાર પાણી બચાવ ુ ંહોય તો બે વાટકામા ંપાણી 
ભરો, પહલામા ંતમારા હાથ ભીના કરો, પછ  સા થુી ૨૦ સેક ડ  ધુી હાથ 
બરાબર  ઓુ અને બી  વાટકાના પાણીથી હાથ સાફ કરો. પછ  નેપક નથી 
હાથ  છુ  નાખો."

િુત બોલી, "મ મી, અમને  ુલમા ંટ પીટપ િવષે  ણકાર  આપી હતી, 
માથી નળની  મજ પાણી આવે છે! અજયે ક ુ ંક  યાર તેમને  યા ંપાણી 
નહો ુ ંઆવ ુ ં યાર તેમના ઘર કોઈ એન. .ઓ માથંી બહન આ યા હતા અને 
ટ પીટપ તેમના મકાનની પાસે ના  હર નળ પાસે લગાડ  આ  ુહ .ુ  એ 
કહતો હતો ક  રુ ત ર તે હાથ ધોવા માટ તેમના સોસાયટ ના લોકોને આ 
યવ થા  બુજ ઉપયોગી અને સ તી લાગી હતી. આપણા  બ ડ ગ મા ંપણ 
આપણે આવી  યવ થા ગોઠવી શક એ છે!"



ચાર જણાએ સાથે મળ ને તેઓએ તેમના હાથ  ાર ધોવા જોઈએ તેના િવષે 
પણ ચચા કર .  િુતએ તો તેમની હવે પછ ની  ચ મા ંરંગ  રુવાની 
િૃ નો િવષય પણ િવચાર  લીધો - ચાલો ઘરમા ંકયાર  િુતને તેમની 

આવતી  ચ કાર  ની  િૃ નો િવષય મળ  ગયો – "ઘરમા ં ાર હાથ 
ધોવાના તેની યાદ  બનાવીએ!"

બ ે દ કર ઓએ નીચેની મા હતી એક  કર :

તમાર  ાર હાથ ધોવા જોઈએ?

•રસોઈ બનાવતા પહલા અને પછ
•કોઈ પણ  કારનો ખોરાક ખાતા પહલા
•બાથ મ જતા પહલા અને પછ
•છ ક ખાધા અને નાક સાફ કાય પછ  તેમજ ઉધરસ ખાધા પછ  
•કોઈ પણ  ાણી, તેનો ખોરાક અને તેના મળને  પશ કયા પછ  
•કચરાને  પશ કયા પછ  
•બી   ય તએ  પશ કયા હોય તેવી કોઈ પણ જ યા/વ નુે  પશ કયા 
પછ  (ર લગ, દરવા ના હ ડલ, દરવા  ની ઘટં , બહારથી આવેલ સામાન, 
નાણા)
•જયાર તમારા  હાથ સાફ ન હોય 
• યાર તમે બહાર જઈને ઘર આવો 

સિવતાબેન બો યા, "આ યાદ  તમામ લોકો માટ પણ અ યતં ઉપયોગી યાદ   
છે! ચાલો આપણે આનો ફોટો પાડ ને આપણા િમ ો અને  ુ ુ ંબીજનોને 
મોકલીએ!"


