ମିରା ଏବଂ ରାଧା ହାତ େଧାଇବା ବିଷୟେର ଶିଖେଲ

Illustrations by: Shyam Narayan and team

“ମା! ମା! ମଁୁ ବିରକ େହଇଗଲଣି! ଆେମ ବ ମାନ କଣ କରିବା? ” ମିରା ପଚାରିଲା। େସ ଏବଂ
ତା ସାନ ଭଉଣୀ ରାଧାର ସଲ ୩ ସପାହର ବ ଅଛି। େସମାନ ସା ମାନ ୁ େଭଟିବା,
ପାକେର େଖଳିବା, ବଜାରକୁ ଯିବା କିମା ଥଏଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ନଥବାର, େସମାେନ
ପତିଦନ
ି ନୂ ଆ ମଜାଦାର େଖଳ େଖାଜୁ ଛନି।
"ମଁୁ ବ ମାନ ଲଡ ତିଆରି କରଛି, ତେମମାେନ ସାହାଯ କରିପାରିବ!" ମାଳା ପଚାରିେଲ। ତା ର
ସମସ ସା ମାେନ ଘେର ପିଲାମାନ ୁ ସ ାଳିବା ବିଷୟେର ଅସ
ଥେଲ, କି ମାଳା ମେନ
ମେନ କାମଠ ଦୂ ରେର ରହିବା ଏବଂ ତା ଝିଅମାନ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ଖୁସି
େହାଉଥେଲ।
"ମା, ମଁୁ ସାହାଯ କରିବ!ି " ରାଧା ଉ ାହର ସହିତ କହିଲା। “କି , େରାେଷଇ ଘେର ମା
ସାହାଯ କରିବା ପୂବର ତେମ ପଥେମ ହାତ େଧାଇବା ଉଚି ” ମିରା ମେନ ପକାଇେଦଲା।
“କି େମାର ହାତ ବ ତ ପରିଷାର! ମଁୁ କାଦୁ ଅେର େଖଳୁ ନଥଲ! ” ରାଧା କହିଲା । ମାଳା ଦୂ ରର
ଝିଅମାନ ଦୁ ଇ ହାତେର ର ଏବଂ ଚମକଦାର ଅଠା େଦଖପାରିେଲ। “ତେମ ର ୀନ ଏବଂ
ଉ ଳ ଲଡ ଖାଇବାକୁ ଚା ଁଛ କି? ନା? ତାହାେଲ ଯାଇ ସୁନା ପିଲା ପରି ଭଲ ଭାେବ ହାତ
େଧାଇ ଦିଅ! ” ମାଳା େଜାର େଦଇ କହିେଲ।

ଦୁ େହଁ ଗାଧୁଆଘରକୁ ଦଉଡ଼ି ଯାଇ ଶୀଘ େଫରି ଆସିେଲ। ଏେତ ଶୀଘ?- ମାଳା ଭାବିେଲ, ଦୁ ଇ
ଜଣ ହାତ େଧାଇବା ପାଇଁ ୨୦ େସେକ େହାଇଗଲା? “ମା! ମିରା ସାବୁ ନ ବ ବହାର କରିନାହଁ!
” ରାଧା ଅଭେଯାଗ କଲା।“କି ମଁୁ େମାର ହାତ େଧାଇଲ, ମା େମା ହାତେର େକୗଣସି ର କିମା
ଚମକଦାର ଅଠା େଦଖ ନାହ!”
େସମାନ ୁ ସାବୁ ନ ଏବଂ ହାତ େଧାଇବାର ମହ ବୁ ଝାଇବାକୁ ମାଳା ଏହି ସୁେଯାଗକୁ ବ ବହାର
କରିବାକୁ ସିର କେଲ। “ମଁୁ େଦଖପାରଛି େଯ ତମମାନ ହାତେର େକୗଣସି ର ବା ଅଠା ନାହ
କି କେରାନାଭାଇର ବ ତ େଛାଟ: ଆେମ େସଗୁଡକ
ି ୁ େଦଖପାର ନାହଁ! େଯେତେବେଳ ତେମ
ଏକ ପୃଷକୁ ସଶ କର େଯଉଁଥେର ଭତାଣୁ ଥାଏ, ତାହା ତମ ହାତକୁ ଆସିଥାଏ। ତାପେର,
େଯେତେବେଳ ତେମ ପାଟି କିମା ନାକକୁ ସଶ କର, େସମାେନ ତମ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ତମକୁ ଅସୁସ
କରିପାରନି। ସାବୁ ନ ଏହି ଭତାଣୁମାନ ର ବାହ ସରକୁ ନଷ କରିଦଏ
ି । େତଣୁ, େଯପରି ତମ
ବାପା ତମକୁ ଶିଖାଇଛନି, ତେମ ସାବୁ ନ ଲଗାଇବା ଉଚି ଏବଂ ଅତିକମେର ୨୦ େସେକ ପାଇଁ
ହାତକୁ ଭଲ ଭାବେର ଘଷିବା ଉଚି । ” ମାଳା ବୁ ଝାଇେଲ।
ରାଧା େରାେଷଇ ଘେର ଥବା ତା େଛାଟ ଲ ଉପେର ଠି ଆ େହାଇଗଲା ଏବଂ ମାଳା ୁ ଲଡ
ତିଆରି କରିବାେର ସାହାଯ କରିବାକୁ ଲାଗି ଗଲା। ମିରା ଯାଇ ଏଥର ସାବୁ ନେର ହାତ େଧାଇଲା,
ଏବଂ ତା’ପେର ବାପା ସହିତ ହାତ ଧୁଆ, ସାବୁ ଏବଂ ଭତାଣୁ(ଭାଇର ) ବିଷୟେର ଏକ
ଗ ୀର ଚଚା କରିବାକୁ ସିର କଲା।

େସହି ଦିନ ସ ାେର, ମିରା ଖାଇବା ପ ତ େହଉଥବାେବେଳ ରାଧା ସହିତ ତାର ନୂ ତନ ାନ
ବାଣିବାକୁ ନିଷ ି େନଲା। “ରାଧା, ମନେଦଇ ସୁେଣ। ଅତିକମେର ୨୦ େସେକ ପାଇଁ ହାତ
ଘଷିବାେବେଳ ଅେନକ େଫଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ମେନରେଖ, େସପଯ ନ ଥେର ‘ଶୁଭ ଜନଦିନ’
କିମା ‘ଟଆଁ ଟଇଁ’ ଗୀତ ଗାଇଦବୁ । ଏହା ଦାରା ମଇଳା େଧାଇ େହଇଯିବ ଏବଂ ଭତାଣୁ ନଷ
େହାଇଯିେବ। ଏକ ଗାମୁଛା ବ ବହାର କରି ହାତ େପାଛିେଦବୁ । ”
ରାତୀ େଭାଜନ ସମୟ େବଳକୁ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ର ଆ ରି ଅଧକ ପଶ ବାକି ରହିଥଲା।
“କି ବାପା, ମେନ ଅଛି ଗତ ଖରାଛୁ ଟେି ର େଯେତେବେଳ ଆମ ନଳେର ସପାହ ସପାହ ଧରି
ପାଣି ଆସୁନଥଲା, ଆଉ ଆମକୁ ବଡ଼ କୁ େର ପାଣି ଗ ତ
ି କରିବାକୁ ପଡଥଲା? ଯଦି ଏହା
ପୁନବାର ଘେଟ େତେବ ଆେମ କଣ କରିବା? ” ରାଧା ପଚାରିଲା।

ବାପା ଉ ର େଦେଲ “ଯଦି ତେମ ଜଳ ସ ୟ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେମ ଦୁ ଇଟି ପାତେର ପାଣି
ବ ବହାର କରିପାରିବ। ପଥେମ ଦୁ ଇ ହାତକୁ େଗାେଟ ପାତର ପାଣିେର ଓଦା କରିବ, ତା’ପେର
୨୦ େସେକ ପାଇଁ ହାତ ଘଷିବା ସମୟେର ସାବୁ ନ ବ ବହାର କରିବ, ଦିତୀୟ ପାତର ପାଣିେର
ହାତ େଧାଇବ, ଏବଂ ତା’ପେର ପୂବପରି ଏକ ଗାମୁଛାେର ହାତ େପାଛି ଦବ। ”
“ମା, ତେମ ଜାଣିଛ, ସଲେର, ମଁୁ ଟିପିଟା ବିଷୟେର ଜାଣିଲ, ଯାହା ଏକ ପାଣି ଟାପ ପରି ଅେଟ,
ଯାହାକୁ ନଳ(ଟା ) ପରି ବ ବହାର କରିହବ! ଅଜୟ କ ଥଲା େଯ େଯେତେବେଳ େସମାନ
ପାଖେର ପାଣି ନଥଲା, ଏକ େସ ାେସବୀ େଗାଷୀର(ଏନଜିଓ) ଜେଣ ମାଉସୀ ତା ମହଲାେର
ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ନଳ ନିକଟେର ସାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥେଲ। େସ କହିଥେଲ େଯ ମହଲାେର
ଥବା ସମସ ପାଇଁ ସୁର ିତ ଭାେବ ହାତ େଧାଇବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଶସା ଏବଂ ସୁବଧ
ି ାଜନକ
ବ ବସା ଅେଟ! ଏହା ଆମ ବିଲଡିଂେର ମ ସାପନ କରାଯାଇପାରିବ, ନୁ େହଁ କି? ” ମିରା ପରାମଶ
େଦଲା।
ପରିବାରର ସମେସ େକେବ ହାତ େଧାଇେବ େସ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କେଲ। ମିରା
େସମାନ ର ପରବ ୀ ଚିତର ବିଷୟବ ପାଇଁ ଏକ ଧାରଣା ପାଇଯାଇଥଲା - "ଚାଲ ରାଧା,
ଘରର ସମସ ପାଇଁ େକେବ ହାତ େଧାଇବା କଥା, େସହି ବିଷୟେର ଏକ ତାଲକା ପ ତ
କରିବା!"

ମିରା ଏବଂ ରାଧା ଏକତ େହାଇ ଏହି ତାଲକା ପ ତ କେଲ:
ଆପଣ ୁ େକେବ ହାତ େଧାଇବାକୁ ପଡିବ?
ଖାଦ ପ ତ କରିବା ପୂବର ଏବଂ ପେର
ଖାଦ ଖାଇବା ପୂବର
ଗାଧୁଆଘର ବ ବହାର କରିବା ପୂବର ଏବଂ ପେର
ଛି ବା, ନାକ ସଫା କରିବା, କାଶିବା ପେର
ଏକ ପଶୁକୁ ଛୁ ଇଁବା ପେର, ଏହାର ଖାଦ ଏବଂ ବଜ ବ
ଅଳିଆ ଛୁ ଇଁବା ପେର
େଯେତେବେଳ ପୃଷଗୁଡକ
ି ସଶ କରିବା ପେର ଯାହା ଅନ ମାନ ଦାରା ସଶ
େହାଇଥାଇପାେର (ଯଥା, ହ ା ି , େଡାରେକାନ, କବାଟେବ , ବିତରଣ ପ ାେକ ,
ନଗଦ)
ଆପଣ ର ହାତ ଅପରିଷାର ଥେଲ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବାହାର ଘରକୁ େଫରିେବ
ଏହା ଅନ ସମସ ପାଇଁ ମ ଏକ ଉପେଯାଗୀ ଯା ତାଲକା େହବ! ”ତାଲକା େଦଖ ମାଲା
କହିଲା। ଚାଲ ଏହାର ଏକ ଫେଟା ଉଠାଇବା ଏବଂ ଆମର ସମସ ବ ୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ
ଅଂଶୀଦାର କରିବା! ”
ଏହି କାହାଣୀଗୁଡକ
ି ସାଧାରଣ ଦୃ ଶ କୁ ଚିତଣ କରିବା ଏବଂ ଆେମ ପଦାନ କରଥବା ସୂଚନାକୁ ପସ ଭ ିକ କରିବା ପାଇଁ ଉ ିଷ ଅେଟ। ଏହା
ନିଶିତ ରେପ ବିଷୟବ କୁ ସରଳ କରିଥାଏ | େବୖ ାନିକ ସଠି କତା ପାଇବା ପାଇଁ େୱବସାଇଟେର ଥବା ଦସାବିଜ ଗୁଡକ
ି ୁ ାନ େଦଇ ପଢ |

