
നീയാണ്  എന്റെ  ഹീറ�ാ 
കുട്ടികൾക്്  

റകാവടിഡടിന്നതടിന്െ  

ന്�ാെുതാം! 



ഈ �ുസ്തകത്ടിന് �ടിന്ടിൽ ....

അടിയന്ിര ഘട്ടങ്ങളിൽ  മാനസികപരമായ സഹായങ്ങൾ ഒരുക്ുന്നതിന് വേണ്ി 
പപേൃത്ിച്ുേരുന്ന ‘ഇന്റർ ഏജൻസി സ്റാന്റിിംഗ് കമ്ിറ്ി റഫറൻസ് പഗരൂപ്് ഓൺ  മമന്റൽ മഹൽത്് 
ആൻഡ് സിവകാളജിക്ൽ സവപ്ാർട്ട് ഇൻ എമർജൻസി മസറ്ിങ്’  (IASC MHPSS RG) യുമട 
വനതൃത്വത്ിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകിം രചിക്മപ്ട്ടിട്ടുള്ളത് .
രക്ിതാക്ളുിം അധ്ാപകരുിം കുട്ടികളുിം വമല്പറഞ്ഞ സിംഘടനയിമെ േിദഗ്്ധരുമടക്ിം 104 
രാജ്ങ്ങളിമെ ആളുകളുമട സഹായവത്ാമട ആണ് ഇത് തയ്ാറാക്ിയിരിക്ുന്നത്. 
ഇതിനുവേണ്ി,  വകാേിഡ് 19 പകർച്േ്ാധിമയ തുടർന്ന് ,  കുട്ടികളുമട മനഃശാപസ്തപരമായ 
ആേശ്ങ്ങൾ കണക്ിമെടുത്ു അറബി, ഇിംഗ്ലീഷ് ,ഇറ്ാെിയൻ ,പഫഞ്് ,സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിൽ 
ആവഗാളതെത്ിൽ ഒരു സർവവേ സിംഘടിപ്ിച്ിരുന്നു. വകാേിഡ്19  ബാധിത രാജ്ങ്ങളിമെ 
കുട്ടികൾക്് വേണ്ി ഈ പുസ്തകിം കഥാരരൂവപണ അേതരിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. തുടർന്ന് അേരിൽ നിന്നുിം, 
അേരുമട മാതാപിതാക്ൾ, രക്ിതാക്ൾ എന്നിേരിൽ നിന്നുിം അഭിപപായിം ഉൾമക്ാണ്ുമകാണ്് 
അേശ്മായ മാറ്ങ്ങൾ േരുത്ിയിട്ടുമുണ്് .

വകാേിഡ് 19 പകർച്േ്ാധിമയ തങ്ങൾ എങ്ങിമന വനരിടുന്നു എന്ന അനുഭേിം 1700 ഇൽ  പരിം 
കുട്ടികളുിം രക്ിതാക്ളുിം അധ്ാപകരുിം പങ്ുമേച്ിട്ടുണ്്. അേർ ഓവരാരുത്ർക്ുമുള്ള നന്ി 
ഇേിമട വരഖമപ്ടിത്ുന്നു. വൊകമമമ്ാടുമുള്ള കുട്ടികൾക്ായി ഇത് സമർപ്ിക്ുന്നു. ഈ 
കഥയ്ക്ുിം ഇതിമെ ചിപതങ്ങൾക്ുിം ജലീേൻ മകാടുത് മഹെൻ പാപടിക്ിനുിം നന്ി 
വരഖമപടുത്ുന്നു

© ഐ എ എസ് സി, 2020. പകിവയറ്ലീേ് വകാമൺസ് ആപടിബ്രൂഷൻ-ോണിവജ്തര-മഷയർഅലെക്് 
3.0 ഐ ജി ഒ (സിസി ലബ ലേ-എൻ സി-എസ് എ 3.0 ഐ ജി ഒ; https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/3.0/igo ). ഈ ലെസൻസിമന്റ നിബന്ധനകൾ ക്് േിവധയമായി, ഉചിതമായി ഉ്ധരിമച്ങ്ിൽ , 
ോണിവജ്തര ആേശ്ങ്ങൾ ക്ായി നിങ്ങൾ ക്് ഈ സൃഷ്ി പുനർ നിർമ്ിക്ാനുിം േിേർത്നിം 
മചയ്ാനുിം അനുരരൂപമാക്ാനുിംഅനുമതി ഉണ്്..

ഈ പതിപ്് േിേർത്നിം മചയ്തത്  [വരേതി പുൽപ്റ്] 
ഈ പതിപ്് പപരൂഫ് റലീഡ് മചയ്തത് [വശഖർ പുൽപ്റ് , ഇസ്മത്  സാധിർ] 

ഈ പതിപ്് Dr. േിജയ് ശങ്ർ  ബാെകൃഷ്ണനുമായി സഹകരിച്്  ‘Indian Scientsists’ Response to COVID-19’ 
േഴി ആണ് േിേർത്നിം മചയ്തിരിക്ുന്നത്



ആമുഖം .

വകാേിഡ് 19 പകർച്േ്ാധിമയ തുടർന്ന് വൊകമമമ്ാടുമുള്ള കുട്ടികൾക്് വേണ്ി രചിക്മപ്ട്ടിട്ടുള്ള 
പുസ്തകമാണ്  ‘നലീയാണ് എമന്റ ഹലീവറാ ‘. 
ഈ പുസ്തകിം രക്ാകർത്ാക്വളാ അധ്ാപകവരാ തങ്ങളുമട കുട്ടികൾക്് ോയിച്ു വകൾപ്ിവക്ണ്താണ്. 
കുട്ടികൾ തനിമയ ഇത് ോയിക്ുന്നത് അനുവയാജ്മല്ല .
അനുബന്ധമായി വചർത്ിരിക്ുന്ന ‘ ഹലീവറായുമട പപേൃത്ികൾ ‘ (actions for heroes ) കുട്ടികളുമട 
േികാരങ്ങൾ കണക്ിമെടുത്ു,  ഇക്ാര്ത്ിൽ അേർക്്  എന്് മചയ്ാൻ സാധിക്ുമമന്നത് 
മനസ്ിൊക്ിത്രുന്നു. 

വടിവർത്നങ്ങൾ ...

അറബി, ലചനലീസ്, പഫഞ്്, റഷ്ൻ, സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിവെക്ുള്ള േിേർത്നങ്ങൾ 
IASC MHPSS  മന്റ വനതൃത്വത്ിൽ നടക്ുന്നതാണ്. കരൂടുതൽ േിേരങ്ങൾക്് മേല്സൈറ്് 
സന്ർശിക്ുക  അമല്ലങ്ിൽ mhpss.refgroup @ gmail .com  ബന്ധമപടുക .

നിങ്ങൾ ഈ കൃതിയുമട ഒരു േിേർത്നവമാ അനുരരൂപവമാ 
സൃഷ്ിക്ുകയാമണങ്ിൽ, ദയോയി ഇത് പശ്ധിക്ുക:
•   നിങ്ങളുമട വൊവഗാ (അമല്ലങ്ിൽ ഒരു ഫണ്ിിംഗ് ഏജൻസിയുമട)  വചർക്ാൻ 

നിങ്ങമള അനുേദിച്ിട്ടില്ല.
•   അനുരരൂപത്ിമന്റ കാര്ത്ിൽ  (ോചകവമാ ചിപതങ്ങവളാ മാറ്ി 

ഉപവയാഗിക്ുവമ്ാൾ) IASC  യുമട വൊവഗാ ഉപവയാഗിക്ാൻ പാടുള്ളതല്ല.
•   ഈ സൃഷ്ിയുമട  ഒരു ഉപവയാഗത്ിെുിം IASC  ഏമതങ്ിെുിം നിർദിഷ് സിംഘടന 

അമല്ലങ്ിൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ അമല്ലങ്ിൽ വസേനങ്ങമള അിംഗലീകരിക്ുന്നതായി സരൂചന 
ഉണ്ാകരുത്

•   േിേർത്നിം/അഡാവപ്റ്ഷൻ സമാനമായ പകലീടിേ് വകാമൺസ് ലെമസൻസ് 
പപകാരിം ലെമസൻസ് മചവയ്ണ്താണ്.CC BY-NC-SA 4.0/3 .0 നിർദിഷ്ിം . 
സ്വലീകരിക്ാേുന്ന ലെമസൻസുകളുമട പട്ടിക താമഴ പറയുന്ന മേല്സൈറ്് ഇൽ 
െഭ്മാണ് :https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-
Licenses

•   േിേർത്നത്ിമന്റ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ഇനിപ്റയുന്ന നിരാകരണിം വചർക്ണിം: 
““ ഈ േിേർത്നിം / അഡാവപ്റ്ഷൻ ഇന്റർ ഏജൻസി സ്റാൻഡിിംഗ് കമ്ിറ്ി 
(IASC) സൃഷ്ിച്തല്ല. ഈ േിേർത്നത്ിമന്റ / അഡാവപ്റ്ഷമന്റ ഉള്ളടക്ത്ിവനാ 
കൃത്തയ് വക്ാ IASC ഉത്രോദിയല്ല. യഥാർത്ഥ ഇിംഗ്ലീഷ് പതിപ്് “ഇന്റർ ഏജൻസി 
സ്റാൻഡിിംഗ് കമ്ിറ്ി. എമന്റ ഹലീവറാ നിങ്ങളാണ്: കുട്ടികൾക്് എങ്ങമന വകാേിഡ് -19 മന 
വനരിടാൻ കഴിയുിം! ലെസൻസ്: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ആധികാരിക പതിപ്ായിരിക്ുിം. ”



സാറയുമട അമ് അേൾക്്  ‘ഹലീവറാ’ ആണ്.  
കാരണിം ,അമ് വൊകത്ിമെ ഏറ്േുിം നല്ല 
അമ്യുിം ഏറ്േുിം നല്ല ശാപസ്തജ്ഞയുമാണ് 
. എങ്ിെുിം  മകാവറാണ ലേറസിനുള്ള 
പപതിേിധി കണ്ുപിടിക്ാൻ  സാറയുമട 
അമ്ക്്  കഴിയുന്നില്ല. 
‘വകാേിഡ്  19  എങ്ങിമനയാണവമ്?’ സാറ 
അമ്വയാട് വചാദിച്ു.
‘വകാേിഡ്  19  അമല്ലങ്ിൽ മകാവറാണ 
ലേറസ് നമ്ുമട കണ്ുകൾക്് 
കാണാേുന്നതിെുിം േളമര മചറുതാണ്’   
അമ് പറഞ്ഞു.
‘വരാഗബാധിതരുമട ചുമയിെരൂമടയുിം 
തുമ്െിെരൂമടയുിം സ്പര ്ശനത്ിെരൂമടയുിം ഈ 
അസുഖിം പകരുന്നു. വരാഗികൾക്് പനിയുിം 
ചുമയുിം ശ്വാസിം മുട്ടുിം അനുഭേമപ്ടുന്നു’.
‘നമുക്ിതിമന കാണാൻ 
കഴിയാത്തുമകാണ്ാവണാ ഇതിമന 
പപതിവരാധിക്ാൻ കഴിയാത്ത് ?’ സാറ 
വചാദിച്ു.
‘നമുക്് വകാേിഡിമനതിമര 
മപാരുതാൻ കഴിയുിം. അതുമകാണ്ാണ് 
നലീ സുരക്ിതയായിരിക്ാൻ ഞാൻ 
ആപഗഹിക്ുന്നത്.  ഈ ലേറസ്   എല്ലാ 
തരത്ിെുമുള്ള  ആളുകമള  ബാധിക്ുന്നു. 
എല്ലാേരുമടയുിം സഹായത്ാൽ നമുക്് 
ഇതിമനതിമര വപാരാടാിം. കുട്ടികൾക്ുിം 
ഇതിനു കഴിയുിം. അതുമകാണ്് 
നലീ സുരക്ിതയായിരിക്ണിം. 
നലീമയമന്റ ‘ഹലീവറാ’ ആകണിം’, 
അമ് പറഞ്ഞു.



അന്ന് രാപതി തമൻ്റ   കിടക്യിൽ 
കിടന്നുമകാണ്് സാറ ചിന്ിച്ു  
‘ഞാമനാരു ഹലീവറാ ഒന്നുമല്ല’ . അേൾക്് 
പള്ളിക്രൂടത്ിൽ വപാകണിം. പമക് 
പള്ളിക്രൂടിം അടച്ിരിക്ുകയാണ്. അേൾക്് 
തമന്റ കരൂട്ടുകാമര കാണാൻ ആപഗഹമുണ്്. 
എന്നാൽ അത് സുരക്ിതമല്ല .
മകാവറാണ ലേറസ് ഭലീതിയിൽ നിന്നുിം 
രക്മപടാൻ അേൾ മകാതിച്ു.
‘ഹലീവറായ്്  അമാനുഷികശക്ികളുണ്്. 
എന്നാൽ തനിക്് എന്ാണുള്ളത്?’ അേളുമട 
കണ്ുകൾ മമമല്ല അടയുകയായി.
മപാടുന്നമന  ഇരുട്ടിൽ നിന്നുിം ഒരു പതിഞ്ഞ 
ശബ്ിം തമൻ്റ വപര് േിളിക്ുന്നത് അേൾ വകട്ടു



‘ആരാണേിമട?’ അേൾ മചാദിച്ു .
‘ഒരു ഹലീവറാ ആോൻ നിനമക്ന്ുവേണിം 
സാറ?’ ശബ്ിം മറുവചാദ്ിം വചാദിച്ു.
‘വൊകത്ുള്ള എല്ലാ കുട്ടികവളാടുിം 
സുരക്ിതരായിരിക്ാൻ പറയാൻ 
ഒരു േഴി കണ്ുപിടിക്ണിം. അേർ 
സുരക്ിതരായിരുന്നാൽ അേർക്് 
മറ്ുള്ളേമരയുിം സിംരക്ിക്ാിം’ സാറ പറഞ്ഞു.
‘അതിനുവേണ്ി ഞാൻ എന്് മചയ്ണിം?’ ശബ്ിം 
വചാദിച്ു .
‘എനിക്്.... എനിക്് പറക്ാൻ കഴിേുള്ള , 
ഉച്ത്ിൽ സിംസാരിക്ാൻ കഴിേുള്ള ഒരാമള 
വേണിം’.
അത്ുതമമന്നു പറയമട്ട, നിൊമേളിച്ത്ിൽ  
എവന്ാ പപത്ക്മപട്ടു.
‘നിങ്ങൾ ആരാണ്?’ സാറ വചാദിച്ു.
‘ഇത്  ഞാനാണ് അരിവയാ ‘.
‘ഞാൻ ഇതുേമര ഒരു അരിവയാമയ 
കണ്ിട്ടില്ലവല്ലാ’  സാറ പറഞ്ഞു.
‘ഞാൻ ഇേിമടത്മന്ന ഉണ്ായിരുന്നു’  അരിവയാ  
പറഞ്ഞു.  ‘ഞാൻ നിമന്റ ഹൃദയത്ിൽ നിന്നാണ് 
േരുന്നത്’

‘നലീമയമന്റ  ഒപ്മുമണ്ങ്ിൽ  വൊകത്ിമെ 
എല്ലാ കുട്ടികവളാടുിം വകാവറാണ ലേറസിമന 
കുറിച് നമുക്് പറഞ്ഞുമകാടുക്ാമവല്ലാ’  
സാറയ്ക്ു സവന്ാഷമായി. ‘എനിക്് ഒരു ഹലീവറാ 
ആകാൻ കഴിയുിം. പമക് അരിവയാ , ഇവപ്ാൾ 
പുറത്ിറങ്ങി നടക്ുന്നത് സുരക്ിതമാവണാ?’
‘എമന്റമയാപ്ിം മാപതിം 
പുറത്ിറങ്ങാിം . നിനക്ു ഒരു 
അപകടേുിം പറ്ില്ല’  അരിവയാ  
പറഞ്ഞു



ഇത് വകട്ട് സാറ അരിവയായുമട പുറത്ു കയറി,  ജനാെയിെരൂമട  
മേളിയിൽ കടന്ന്  ആകാശത്ിവെക്് പറന്നുയർന്നു .  അേർ 
നക്പതങ്ങമളയുിം ചപന്മനയുിം കണ്ു  പുഞ്ിരിച്ു.



സരൂര്നുദിച്വപ്ാവഴക്ുിം അേർ മവനാഹരമായ 
ഒരു മരുഭരൂമിയിമെത്ി വചർന്നു.  അേിമട 
പിരമിഡുകൾക്ു സമലീപിം കുറച്ു കുട്ടികൾ 
കളിച്ുമകാണ്ിരിക്ുന്നുണ്ായിരുന്നു.
കുട്ടികൾ സാറമയയുിം അരിവയാമയയുിം കണ്ു  
സവന്ാഷിം മകാണ്് തുള്ളിച്ാടി.
‘േരരൂ േരരൂ... ഞാനാണ് സെിിം’  
കുട്ടികളിമൊരാൾ പറഞ്ഞു.’ 
നിങ്ങമളന്ാണിേിമട മചയ്ുന്നത്? നമുക്് ഒരു  
മലീറ്ർ അകെിം പാെിക്ണിം’
ഇത് വകട്ട് സാറ പറയാൻ തുടങ്ങി..’ഞാൻ 
സാറ. ഇത് അരിവയാ . നിങ്ങൾക്റിയാവമാ, 
കുട്ടികൾക്ുിം അേരുമട 
അയൽോസികമളയുിം  മാതാപിതാക്മളയുിം 
മറ്ുള്ളേമരയുിം മകാവറാണ ലേറസിൽ 
നിന്നുിം സിംരക്ിക്ാൻ  കഴിയുിം. നമ്ൾ...’ 
‘ലകകൾ വസാപ്ുപവയാഗിച്ു കഴുകണിം’... 
സെിിം പറഞ്ഞു.
‘മാപതമല്ല തുമ്ുവമ്ാൾ ലകമുട്ടിവെക്ാണ് 
തുവമ്ണ്ത്. പിമന്ന ഹസ്തദാനിം 
മചയ്ുന്നതിനുപരകിം ലക േലീശിയാണ് നമ്ൾ 
ആളുകമള അഭിോദ്ിം മചവയ്ണ്ത്. ഞങ്ങൾ 
േലീടുേിട്ടു പുറത്ു  വപാകാതിരിക്ാൻ 
പശമിയ്ക്ുന്നുണ്് . പമക് ഇത് ഒരു 
തിരക്ുപിടിച് പട്ടണമാണ്. എല്ലാേരുിം േലീട്ടിൽ 
തമന്ന ഇരിക്ുന്നില്ല. എന്് മചയ്ുിം?’
‘ആഹ്  എനിക്് സഹായിക്ാൻ കഴിയുിം. 
അേർക്് മകാവറാണ ലേറസിമന 
കാണാൻ  കഴിയിമല്ലങ്ിെുിം എമന്ന കാണാൻ 
കഴിയുമവല്ലാ . എമന്റ പുറത്ു കയറിവക്ാളരൂ 
, പമക് എമന്റ രണ്ു ചിറകുകളിെുമായി 
വേണിം ഇരിക്ാൻ. എങ്ിവെ നിങ്ങൾക്്  ഒരു 
മലീറ്ർ ദരൂരിം പാെിക്ാൻ കഴിയു ‘ അരിവയാ 
പറഞ്ഞു.



തമന്റ ഇരു 
ചിറകുകളിെുമായി 
സാറമയയുിം 
സെലീമിമനയുിം 
ഇരുത്ിമകാണ്് 
അരിവയാ പറന്നു മപാങ്ങി.  
പട്ടണത്ിനു മുകളിെരൂമട 
പാട്ടുപാടിമക്ാണ്് 
അരിവയാ  ചിറകടിച്ു 
പറന്നു. േഴിവയാരമത് 
കുട്ടികവളാട് സെിിം 
േിളിച്ു പറഞ്ഞു ‘ 
നമ്ൾ  േലീട്ടിനുള്ളിൽ 
ഇരിക്ുന്നതാണ് 
സുരക്ിതിം. അവപ്ാൾ 
നമുക്്  പരസ്പരിം 
സിംരക്ിക്ാിം.’
ആളുകൾ അരിവയാമയ 
കണ്ു അത്ുതമപ്ട്ടു. 
അേർ ലക േലീശുകയുിം 
േലീട്ടിനുള്ളിൽ 
ഇരിക്ാമമന്നു 
സമ്തിക്ുകയുിം മചയ്ുത .



‘എമന്ാമക് മാറ്ങ്ങളാണ് !  
എനിക്് വപടിയാകുന്നു ‘ സാറ 
േ്സനവത്ാമട പറഞ്ഞു.

‘മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ാകുവമ്ാൾ വപടിയുിം 
ആശയക്ുഴപ്ങ്ങളുിം ഉണ്ാകുന്നതു സ്വാഭാേികമാണ് 
സാറ’ അരിവയാ അേമള സമാധാനിപ്ിച്ു. 
എനിക്് വപടി േരുവമ്ാൾ ഞാൻ പതുമക് 
ശ്വാസിം അകവത്ക്് േെിച്ു  ഒരു മചറിയ 
തലീവഗാളിം പുറവത്ക്ു േിടുിം. ഇത് 
പറഞ്ഞുമകാണ്് അരിവയാ പതുമക് 
തലീ ഊതി പുറത്ു േിട്ടു. നിങ്ങൾക്് 
വപടി േരുവമ്ാൾ നിങ്ങൾ എന്ാണ് 
മചയ്ാറുള്ളത്?’

അരിവയാ േലീണ്ുിം 
പറക്ാൻ തുടങ്ങി. 
വമഘങ്ങൾക്ിടയിെരൂമട 
അേർ നലീങ്ങി.  
അവപ്ാൾ അതുേഴി 
ഒരു േിമാനിം കടന്നു 
വപാേുകയുണ്ായി. 
അതിമെ യാപതക്ാർ 
അത്ുതവത്ാമട 
അരിവയാമയ 
വനാക്ി. ‘  യാപതകൾ 
തതാ്െവത്ക്് 
നിർത്ിമേക്ണിം.  
വൊകമമമ്ാടുമുള്ള 
രാജ്ങ്ങൾ 
അതിർത്ികൾ 
അടയ്ക്ുകയാണ്’. 
സെിിം പറഞ്ഞു.



‘എനിക്് സമാധാനിം കിട്ടുന്നത് ഇഷ്മുള്ള 
ആളുകമള ഓർക്ുവമ്ാളാണ്’  സാറ പറഞ്ഞു.
‘അമത.. എനിക്് എമന്റ അപ്രൂപ്മനയുിം 
അമ്ുമ്മയയുിം ഓർക്ുവമ്ാൾ സമാധാനിം 
ഉണ്ാകാറുണ്്. അേമര കുറിച്് ഓർത്ാൽ ഒരു 
സുരക്ിതത്വിം വതാന്നാറുണ്്.’ സെിിം പറഞ്ഞു...
‘ഈ അേസ്ഥയിൽ അേമര മകട്ടിപ്ിടിക്ാൻ 
സാധിക്ില്ലവല്ലാ!  സാധാരണ എല്ലാ 
ശനിയുിം ഞായറുിം അേമര കാണാൻ 
വപാകാറുണ്ായിരുന്നു. ഇവപ്ാൾ  ഈ      
വകാവറാണ ലേറസ് കാരണിം അതിനു പറ്ില്ല. 
അേർക്ു സിംരക്ണിം മകാടുക്ാൻ അത് 
മചവയ്ത പറ്രൂ ‘
‘അേമര േിളിക്ാൻ സാധിക്ുവമാ?’സാറ 
വചാദിച്ു 
‘അത് പറ്ുിം . അേർ എമന്ന എല്ലാ ദിേസേുിം 
േിളിക്ാറുണ്് .. േലീട്ടിമെ എല്ലാ കാര്ങ്ങളുിം 
ഞാൻ അേവരാടു പറയുിം. അവപ്ാൾ എനിക്ുിം 
അേർക്ുിം എന്് സവന്ാഷമാമണവന്നാ?’
‘സാരമില്ല കുട്ടികമള. നമുക്് ഇഷ്മുള്ളേമര  
കാണാതിരിവക്ണ്ിേരുന്നത് സങ്ടിം 
തമന്നയാണ്. എങ്ിെുിം അേമര 
സിംരക്ിക്ാൻ നമ്ൾ പശദ് ധിയ്ക്ണിം ‘ 
അരിവയാ  സമാധാനിപ്ിച്ു . നമുക്് ഇനി മറ്ു 
‘ഹലീവറാസിമന കാണാൻ വപാകാിം അവല്ല?  
അരിവയാ  വചാദിച്ു..
‘വപാകാിം വപാകാിം’ സാറയുിം സെലീമുിം 
സവന്ാഷവത്ാമട പറഞ്ഞു.
‘എമന്റ കരൂട്ടുകാരി  സാഷയ്ക്്  ഒരു 
ശക്ിയുണ്്... നമുക്് അേമള കാണാൻ 
വപാകാിം..’ അരിവയാ  പറഞ്ഞു .



അേർ പറന്നു പറന്ന് ഒരു മചറിയ 
പഗാമാത്ിമെത്ി . ഒരു മപൺകുട്ടി തമന്റ 
േലീടിനു പുറത്ു പരൂക്ൾ പറിച്ുമകാണ്ി
രിക്ുന്നുണ്ായിരുന്നു. അരിവയാമയയുിം 
കുട്ടികമളയുിം കണ്ു സവന്ാഷവത്ാമട  
അേൾ ചിരിച്ു.’ അരിവയാ ,  നമ്ൾ ഒരു 
മലീറ്ർ ദരൂരത്ിൽ നിൽക്ണിം. എനിക്് 
നിമന്ന ഇവപ്ാൾ മകട്ടിപ്ിടിക്ാൻ പറ്ില്ല. 
നമുക്് ദരൂമര നിന്നുമകാണ്് സിംസാരിക്ാിം  
നിങ്ങമളല്ലാേരുിം എന്ുമചയ്ുകയാ ?’ 
‘ഞാൻ എമന്റ കരൂട്ടുകാമരയുിം മകാണ്് 
േന്നതാണ്. അേർക്് നിമന്റ ശക്ി 
എന്ാമണന്ന് കാണണിം.’
‘ശക്ിവയാ?’ സാഷ അത്ുതമപ്ട്ടു .
‘അമത. നിമന്റ േലീട്ടിമൊരാൾക്ു 
വകാവറാണലേറസ് ബാധിച്ിട്ടുണ്വല്ലാ. 
അതുമകാണ്് നലീ അത് മറ്ുള്ളേർക്് 
പകരാതിരിക്ാൻ േലീട്ടിൽ തമന്ന 
നിൽക്ുന്നിവല്ല?’
‘അമത. എമന്റ അച്ഛന് മകാവറാണ 
ലേറസ് ബാധ ഉണ്ായിട്ടുണ്്. അവദേഹിം 
മുറിയിൽ തമന്ന കഴിയുകയാണ്. 
അസുഖിം  പരൂർണമായി വഭദമപ്ടുന്നതുേമര 
പുറത്ിറങ്ങില്ല’ സാഷ പറഞ്ഞു



‘പമക് ഞങ്ങൾ കളിക്ുകയുിം പാചകിം 
മചയ്ുകയുിം പരൂവന്ാട്ടത്ിൽ സമയിം 
ചിെേിടുകയുിം ഒരുമിച്ു ഭക്ണിം 
കഴിക്ുകയുിം മചയ്ുന്നുണ്്. എമന്റ 
സവഹാദരന്ാരുിം ഞാനുിം ചിെവപ്ാൾ 
ഡാൻസ് കളിക്ാറുണ്് . പള്ളിക്രൂടത്ിൽ 
വപാകാൻ കഴിയാത്തുമകാണ്് േലീട്ടിെിരുന്നു 
പുസ് തകങ്ങൾ ോയിക്ുകയുിം പഠിക്ുകയുിം 
മചയ്ുന്നുണ്്. തുടക്ത്ിൽ, േലീട്ടിൽ 
ഇരിക്ുന്നത് എനിക്്  ഇഷ്മായിരുന്നില്ല. 
എന്നാൽ ഇവപ്ാൾ അത് കുഴപ്മില്ലാതായി.’
‘ശരിയാണ്  സാഷ, ഇത് ബു്ധിമുട്ടുള്ള 
കാര്മാണ്. പമക് നലീ സവന്ാഷിക്ാനുിം 
വസനേഹിക്ുന്നേരുമട കരൂമട സമയിം 
മചെേിടാനുിം േഴികൾ കമണ്ത്ിയവല്ലാ. 
അതുമകാണ്് നലീ എമന്റ ഹലീവറാ ആണ്’.
‘നലീ േലീട്ടുകാരുമായി േഴക്ിടാറുവണ്ാ? ‘ സെിിം 
വചാദിച്ു 
‘ചിെവപ്ാമഴാമക്.. നമ്ൾ കരൂടുതൽ 
ക്മിക്ാനുിം പരസ്പരിം മനസിൊക്ാനുിം 
മതറ്് പറ്ിയാൽ തിരുത്ാനുിം പഠിക്ണിം . 
അതാണ് ശരിയായ ശക്ി. അവപ്ാൾ നമുക്ുിം 
മറ്ുള്ളേർക്ുിം സവന്ാഷേു സമാധാനേുിം 
കിട്ടുിം. ചിെവപ്ാൾ എനിക്് തനിച്ിരിക്ാനുിം 
വതാന്നാറുണ്്. അവപ്ാൾ ഞാൻ പാട്ടുപാടുകയുിം  
നൃത്ിം മചയ്ുകയുിം മചയ്ുിം. എമന്റ കരൂട്ടുകാമര 
വഫാണിൽ േിളിച്ു സിംസാരിക്ുകയുിംമചയ്ുിം 
...’
‘പമക് അരിവയാ , േലീടുേിട്ടു ദരൂമര 
നില്ു ന്നേവരാ േലീടില്ലാത്േവരാ ആയ 
ആളുകൾ എന്് മചയ്ുിം?’ സാറ വചാദിച്ു 
‘അമതാരു നല്ല വചാദ്മാണ് സാറ. േരരൂ 
നമുക്് കണ്ുപിടിക്ാിം’..



അങ്ങിമന അേർ േലീണ്ുിം പറക്ാൻ ആരിംഭിച്ു. ചരൂട് 
കരൂടിേരുന്നു. അേർ ഒരു മചറിയ ദ്വലീപിമെത്ി.



അേിമട ഒരു ക്ാമ്ിൽ ഒരു കരൂട്ടിം 
ആളുകമള അേർ കണ്ു. ദരൂമര നിന്നുിം ഒരു 
മപൺകുട്ടി അേമര കണ്്  അേർക്ു വനമര 
ലക േലീശി.
‘ഹായ്  ഞാൻ അരിവയാ ആണ്.’ അരിവയാ  
പറഞ്ഞു 
ഇതുവകട്ട് മപൺകുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു..’ 
നിമന്ന േലീണ്ുിം കണ്തിൽ സവന്ാഷിം. 
ഞാൻ  ഇതാ ഇേിമട 1  മലീറ്ർ ദരൂമര നിൽകാിം. 
നിമന്റ കരൂട്ടുകാമര എനിക്് പരിചയമപ്ടണിം. 
ഞാൻ ലെെ ആണ്’
‘ഹായ് ലെെ, ഞാൻ സാറ.. ഇത്  സെിിം’.. 
സാറ പരിചയമപടുത്ി 
‘മകാവറാണ ലേറസിൽ  നിന്നുിം രക് 
വനടാൻ നലീ എമന്ല്ലാമാണ് മചയ്ുന്നത്?’
‘ഞങ്ങൾ ലകകൾ വസാപ്ുപവയാഗിച്ു 
കഴുകുന്നുണ്്’ ലെെ മറുപടി പറഞ്ഞു ‘
‘തുമ്ുവമ്ാൾ ലകമുട്ടുമകാണ്് ോയ് 
മപാത്ിപിടിക്ാറുവണ്ാ?’ സെിിം വചാദിച്ു.
‘അമതങ്ങമനയാണ്? ‘ ലെെക്ു 
സിംശയമായി.
അവപ്ാൾ സെിിം തമന്റ ലകമുട്ടുമകാണ്് 
മരൂക്ുിം ോയുിം മപാത്ി 
തുമ്ുന്നമതങ്ങിമനയാമണന്നു 
കാണിച്ുമകാടുത്ു.
‘ഞങ്ങൾ ലധര്ിം സിംഭരിച് ഇരിക്ുകയാണ്. 
പമക് എനിക്് ഒരു വപടിയുണ്്. ഇേിമട 
ഒരാൾ വകാവറാണലേറസ് ബാധിച്ു മരിച്ു 
എന്ന് ഞാൻ വകട്ടു . ഇത് സത്മാവണാ? 
ആളുകൾ മരിക്ുവമാ?’ ലെെ 
സങ്ടവത്ാമട വചാദിച്ു.



ഒരു ദലീർഘനിശ്വാസവത്ാമട അരിവയാ  
നിെത്ിരുന്നു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു ‘ശരിയാണ് 
കുട്ടികമള. ചിെവപ്ാൾ ചിെ ആളുകൾക്് ഒരു 
അസുഖേുിം  അനുഭേമപ്ടില്ല . മറ്ു ചിെരാകമട്ട 
മരിച്ു വപാേുകയുിം  മചയ്ുന്നു. അതുമകാണ്് 
നമ്ൾ േയസ്ായേമര  പപവത്കമായി
പശ്ധിവക്ണ്തുണ്്.അതുവപാമെ 
മറ്സുഖങ്ങളുള്ളേമരയുിം പശ്ധിക്ണിം . 
േല്ലാമത ഭയിം വതാന്നുവമ്ാൾ സുരക്ിതമായ 
ഒരു സ്ഥെമത് കുറിച്്  മനസ്ിൽ ഓർക്ുന്നത് 
നല്ലതാണ്.  എമന്റ കരൂമട ഇമതാന്നു പശമിച്ു 
വനാക്ുവന്നാ?’
കുട്ടികൾ തെകുെുക്ി സമ്തിച്ു.
‘എങ്ിൽ കണ്ുകളടച്ു നിങ്ങൾക്് 
സുരക്ിതത്വിം വതാന്നുന്ന പപിയമപ്ട്ട ഒരിടിം 
അമല്ലങ്ിൽ ഒരു ഓർമ് മനസ്ിൽ  കാണാൻ 
പശമിയ്ക്ു ‘.
അേരുമട ആ സുരക്ിത സ്ഥാനത്ു  
അേർ എന്ാണ് കാണുന്നമതന്നുിം എന്ാണ് 
അനുഭേമപ്ടുന്നമതന്നുിം എന്് ഗന്ധമാണ് 
അേിമട എന്നുിം മറ്ുിം അരിവയാ  കുട്ടികവളാട് 
വചാദിച്ു . അേിവടക്് ആമരമയങ്ിെുിം 
മകാണ്ുേരാൻ അേർ ആപഗഹിക്ുന്നുവണ്ാ , 
എങ്ിൽ അയാവളാട് എന്ാണ് സിംസാരിക്ുക 
എമന്നല്ലാിം സങ്ല്പിക്ാൻ അരിവയാ  
ആേശ്മപ്ട്ടു.
‘നിങ്ങൾക്് സങ്ടവമാ വപടിവയാ വതാന്നുവമ്ാൾ 
കണ്ടച്് ഈ സ്ഥെമത് പറ്ി  ഓർക്ുക.
ഇത് നിങ്ങളുമട ശക്ിയാണ്. ഇത് നിങ്ങള്ക്് 
നിങ്ങളുമട കരൂട്ടുകാരുമായുിം േലീട്ടുകാരുമായുിം 
പങ്ുേയ്ക്ാിം. ഞാനുിം എമന്നവപാമെ 
ഒരുപാടുവപരുിം  നിങ്ങമള ഇഷ്മപ്ടുന്നുണ്്, 
നിങ്ങമള പശ ്ധിക്ുന്നുണ്് എന്ന 
മറക്ാതിരിക്ുക’



നമുമക്ല്ലാിം  കരുതവൊമടയുിം പശ്ധവയാമടയുിം അവന്ാന്ിം സഹായിക്ാിം’ ലെെ പറഞ്ഞു.
‘അമത ലെെ. എേിമടയാമണങ്ിെുിം നമുക്തു മചയ്ാൻ കഴിയുിം . നലീ ഞങ്ങവളാമടാപ്ിം േരുവന്നാ? അടുത്ത്  
നമ്ുമട അേസാനമത് െക്്സ്ഥാനമാണ് .’
ലെെ അേവരാമടാപ്ിം വപാകാൻ തലീരുമാനിച്ു, കാരണിം അേൾക്റിയാമായിരുന്നു ചിെവപ്ാൾ നാമമല്ലാിം  
പരസ്പരിം സഹയിവക്ണ്തുണ്് എന്ന് . അേർ  യാപത തുടർന്നു .



മഞ്ഞണിഞ്ഞ മെനിരകൾ ദരൂമര 
പപത്ക്മപട്ടു . അരിവയായുിം 
കുട്ടികളുിം  ഒരു മകാച്ു പട്ടണത്ിൽ 
എത്ി . സമലീപമത്  ഒരു അരുേിയുമട 
കരയിൽ കുറച്ു കുട്ടികൾ 
കളിക്ുന്നുണ്ായിരുന്നു. ‘അരിവയാ ‘.. 
അതിമൊരു കുട്ടി സവന്ാഷവത്ാമട 
ലക േലീശി.
‘കിിം.. എമന്റ കരൂട്ടുകാർക്് മകാവറാണ 
ലേറസ് ബാധിച്ു അസുഖിം വഭദാമായ  
ചിെ കരൂട്ടുകാമര പരിചയമപ്ടണിം എന്ന്  
പറയുന്നു. അതുമകാണ്് ഞാനേമര 
ഇവങ്ങാട്ടു കരൂട്ടിമക്ാണ്ുേന്നു’
‘ഈ അസുഖിം ബാധിച്ാൽ എമന്ാമക് 
ബു്ധിമുട്ടുകളാണ്  ഉണ്ാകുന്നത്?’ സെിിം 
വചാദിച്ു
 ‘എനിക്് നല്ല ചുമ ഉണ്ായിരുന്നു. ചിെ 
ദിേസങ്ങളിൽ ചരൂടനുഭേമപട്ടിരുന്നു.  
നല്ല ക്ലീണിം ആയതിനാൽ 
പുറത്ിറങ്ങി കളിയ്ക്ാൻ ഒന്നുിം 
പറ്ില്ലായിരുന്നു. അധികസമയേുിം 
ഞാൻ ഉറക്മായിരുന്നു. എമന്റ 
േലീട്ടുകാർ  എമന്ന നന്നായി പശ്ധിച്ു. 
ഞങ്ങളിൽ ചിെരുമട അച്ഛനമ്മാർക്ുിം 
മുത്ശ്ിമുത്ശ്ന്ാർക്ുിം 
ആശുപപതിയിൽ വപാവകണ്ിേന്നിരുന്നു. 
അേിമട ഉള്ള വഡാക്ടർമാരുിം 
നഴ് സുമാരുിം  ഞങ്ങമള സഹായിച്ു. 
പിന്നലീട് ഇേിമട ഉള്ള അയൽക്ാരുിം 
നാട്ടുകാരുിം സഹായിച്ു ‘ കിിം പറഞ്ഞു



കരൂട്ടത്ിൽ  ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു  ‘ ഞാൻ കിമ്ിമന്റ  ചങ്ങാതിയാണ്. അേനു 
വകാവറാണലേറസ് ബാധിച്തുമകാണ്് അേമന ഞങ്ങൾക്് എവപ്ാഴുിം  കാണാൻ 
സാധിക്ുമായിരുന്നില്ല. എങ്ിെുിം അേമന്റ നല്ല സുഹൃത്ുക്ളായി തമന്ന ഞങ്ങൾ കരൂമട 
ഉണ്ായിരുന്നു. അേമന കുറിച്്  ഞങ്ങൾക്് നല്ല കരുതൽ എവപ്ാഴുിം  ഉണ്ായിരുന്നു. 
ഇവപ്ാൾ അേനു േലീണ്ുിം ഞങ്ങളുമട കരൂമട കളിയ്ക്ാൻ പറ്ുന്നതുമകാണ്് ഞങ്ങൾക്് 
എന്് സവന്ാഷമാമണവന്നാ?’
ഇതുവകട്ട് അരിവയാ പറഞ്ഞു  ‘അമത. ചിെവപ്ാൾ ദരൂമര  മാറി  നിവലണ്്ിേരുിം, കാണാൻ 
സാധിക്ാതിരിക്ുിം. പമക് പരസ്പരിം സിംരക്ിക്ാൻ നമ്ൾ പശ്ധിക്ണിം . നല്ല 
കരൂട്ടുകാർ അങ്ങിമനയാണ് ‘



‘നമുക്് വേണ്ിയുിം മറ്ുള്ളേർക്് വേണ്ിയുിം ഇമതല്ലിം നമ്ൾ മചയ്ണിം’ ലെെ പറഞ്ഞു 
‘അമത. അധികിം ലേകാമത ഒരു ദിേസിം പഴയതുവപാമെ കളിക്ാനുിം പള്ളികരൂടത്ിൽ വപാകാനുമമല്ലാിം 
നമുക്് കഴിയുിം ‘ സെിിം പറഞ്ഞു.
േലീട്ടിൽ വപാകാൻ സമയമായിരിക്ുന്നു. സാറ തമന്റ പുതിയ സുഹൃത്ുക്വളാട് യാപത പറഞ്ഞു. തങ്ങളുമട ഈ 
യാപത  ഒരിക്െുിം മറക്ില്ല എന്ന്  അേർ പരസ്പരിം ോക്ു പറഞ്ഞു. 
കുറച്ു ദിേസവത്ക്് തമന്റ കരൂട്ടുകാമര കാണില്ലവല്ലാ എന്ന്   േിചാരിച്്  സാറയ്ക്ു േിഷമമായി.  പമക് 
കിമ്ിമന്റ സുഹൃത്് പറഞ്ഞത് വപാമെ ,  നമുക്് പപിയമപട്ടേമര കാണാൻ കഴിഞ്ഞിമല്ലങ്ിെുിം അേമര 
വസനേഹിക്ാൻ കഴിയുമവല്ലാ.



അരിവയാ  കുട്ടികമള തങ്ങളുമട 
േലീടുകളിൽ മകാണ്് േിട്ടു . സാറ 
ഉറങ്ങുന്നേമര അരിവയാ അേളുമട 
കരൂമടത്മന്ന ഇരുന്നു. 
‘നമുക്് നാമളയുിം വപാകാവമാ?’ 
സാറ വചാദിച്ു 
‘ഇല്ല സാറ.. ഇനി നലീ നിമന്റ 
സമയിം നിമന്റ കുടുിംബേുമായി 
ചിെേിടണിം.’  അരിവയാ  പറഞ്ഞു ..
‘നമ്ുമട കഥ മറക്രുത്. 
നാിം ഇഷ്മപ്ടുന്നേമര 
സുരക്ിതരാക്ാൻ നമ്ൾ 
വസാപ്ുപവയാഗിച്ു ലക 
കഴുകുകയുിം േലീട്ടിൽ നിന്ന് 
പുറത്ിറങ്ങാതിരിക്ുകയുിം 
മചയ്ണിം. ഞാൻ ദരൂമര വപാകുന്നില്ല 
. എവപ്ാൾ വേണമമങ്ിെുിം നിമന്റ 
സുരക്ിത    സ്ഥാനത്ു   ഞാൻ 
ഉണ്ാകുിം’.
‘നലീമയമന്റ ഹലീവറാ ആണ്’  സാറ 
പതുമക് പറഞ്ഞു
 ‘നലീയുിം എമന്റ ഹലീവറാ ആണ് 
സാറ. നിമന്ന ഇഷ്മപടുന്ന 
എല്ലാേരുമടയുിം ഹലീവറാ ആണ് നലീ’ 
അരിവയാ  പറഞ്ഞു. 



സാറ പതുമക്  ഉറക്ത്ിവെക്ു 
േഴുതി േലീണു. പിവറ്ന്ന് അേൾ 
ഉണർന്നവപ്ാൾ അരിവയാ  
വപായഴ്ിഞ്ഞിരുന്നു. അേൾ തമന്റ 
സുരക്ിത സ്ഥെത്ു വപായി 
അരിവയായുമായി േലീണ്ുിം 
സിംസാരിച്ു. തങ്ങളുമട യാപതയിൽ 
നിന്നുിം പഠിച് പുതിയ കാര്ങ്ങൾ 
അേൾ ചിപതങ്ങളായി  േരച്ു. 
തമന്റ അമ്യുമട അടുത്്  ആ 
ചിപതങ്ങളുമായി സാറ മചന്നു 
. അേൾ പറഞ്ഞു.’അവമ്  
നമുക്് എല്ലാേർക്ുിം പരസ്പരിം 
സിംരക്ിക്ാൻ  സാധിക്ുിം. ഞാൻ 
ഒരുപാട് ഹലീവറാസിമന  കണ്ു’
ഇതുവകട്ട അമ് പറഞ്ഞു, 
‘ശരിയാണ് സാറ. വൊകത്ിമന 
മകാവറാണ ലേറസിൽ നിന്നുിം 
സുരക്ിതരാക്ുന്ന ഒരുപാട് 
ഹലീവറാസ് ഉണ്്. വഡാക്ടർമാരുിം 
നഴ് സുമാരുമമല്ലാിം. പമക് നലീ 
കാരണിം എനിക്് മനസ്ിൊയി, 
നമുമക്ല്ലാിം ഹലീവറാസ് ആോിം,  
എല്ലാ ദിേസേുിം.  നലീയാണ് എമന്റ 
ഏറ്േുിം േെിയ ഹലീവറാ’


