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‘तुम् हीच माझे ्हीरो’ चही निरममितही

हे पुस्तक इंटर-एजन्सि सटटँडिंग कमिटी रेफे््सि ग्ुप ऑन िेंटल हेल्थ अटँि सिायकोसिोशल सिपोट्ट इन एिज्टन्सि सिेटटंगसि (IASC MHPSS RG) द्ारा ननरिं्त 
प्रकलप आहे. या प्रकलपासि  IASC MHPSS RG चया सिदसय सिंसां्तील जागन्तक, प्रादेशशक, व देशा्तील ्तज्ञ ्तसिेच ्तब्बल १०४ देशांिधील पालक, 
काळजीवाहक, शशक्षक व नवद्ारयाांचा पाटिं्बा आहे. अर्बी, इंग्जी, इटाशलयन, फ्ें च व स्पॅननश भाषांिधून कोनवि-१९ आजाराचया उदे्कादरमयान, 
िुलांचया िानशसिक आरोगयाचे व िानशसिक गरजांचे िूलयांकन करणयासिािी जागन्तक सिववेक्षण करणया्त आले. या सिववेक्षणाचया पररणािांचया सिहाययाने या 
कथे्तून सिं्बोमध्त करणयाचे नवषय ननश्चि्त केले गेले आहे्त. हे पुस्तक कोनवि-19 प्रभानव्त देशा्तील िुलांसििोर कथाकथनाचया रूपा्त सिादर करणया्त 
आले.
पालक, शशक्षक, काळजीवाहक व िुलांचे अश्भप्राय लक्षा्त घेऊन या कथेचे पुनरावलोकन झाले व तयानुसिार कथेिधये सिुधारणा करणया्त आलया.

जगभरा्तील ्तब्बल १७०० िुले, पालक, शशक्षक व आरोगय सिेवकांनी ्ते कोनवि-१९ शी कसिा सिािना कर्त हो्ते हया्बद्दल अश्भप्राय कळवले. या 
सिववेक्षणा्त भाग घे्तलया्बद्दल व या कथेला प्रोतसिानह्त केलया्बद्दल या सिव्ट िुलांचे व तयांचया पालकांचे आश्ण शशक्षकांचे आमही आभार िान्तो. ही कथा 
जगभरा्तील िुलांकिून िुलांसिािी ्तयार केली आहे. 

लेखिका हेलेन पपॅटुक हांचे कथा शलहणया्बद्दल व पुस्तका्तील छायाशचत्े काढलया्बद्दल IASC MHPPS RG ही सिंसा आभार िान्ते.

©IASC, 2020. हे प्रकाशन Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO license (CC BY-NC-SA 
3.0 IGO; https://creativecommons.org/license/by-nc-sa/3.0/igo)  अं्तग्ट्त प्रकाशश्त केले गेले. या परवा्याचया अटींनुसिार आपण या 
कािाचे पुनरुतपादन, भाषां्तर आश्ण रुपां्तर गैर-व्ावसिामयक हे्तूंसिािी करू शक्ता, जर ्ते काि योगय प्रकारे उद्धृ्त केलेले असिेल.

या आवृत्ीचे भाषां्तर शच्िय अरगिे आश्ण सिं्तोष ददश्क्ष्त यांनी केले आहे  
अिरजा कुलकणणी आश्ण राहुल िाने यांनी ही आवृत्ी प्रुफरीि केली आहे

या पुस्तकाचे िरािी भाषां्तर ‘इंनियन सिायंदटसट ररस्पॉ्सि टू कोनवि-१९ (Indian Scientist Response to COVID-19) हा प्रकलपा िाफ्ट ्त व 
नवजय शंकर ्बालकृषणन यांचया सिहकाया्टने करणया्त आले आहे.

असवीकृ्ती :
हे भाषां्तर/रुपां्तर इंटर एज्सिी सटटँडिंग कमिटीने ्तयार केले नाही. िूळ इंग्जी आवृत्ी Inter-Agency Standing Committee.
My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19! परवाना CC BY-NC-SA 3.0 IGO हीच या पुस्तकाची िूळ आवृत्ी असिेल.



परहीचय 

‘्तुमहीच िाझे हीरो’ हे पुस्तक जगभरा्तील कोनवि-19 जागन्तक िहािारीने त्ासिलेलया िुलांसिािी शलनहलेले आहे.
‘्तुमहीच िाझे हीरो’ हे पुस्तक पालक डकंवा शशक्षकांनी िुलांसिो्ब्त डकंवा िुलांचया गटासिो्ब्त वाचावे. िुलांना हे पुस्तक सव्तंत्पणे पालक डकंवा शशक्षकांचया 
उपस्स्तीशशवाय  वाचणयासि प्रोतसिाहन ददले जा्त नाही. या पुस्तकाचे पूरक िाग्टदश्टक, “Actions for Heroes” (नं्तर प्रकाशश्त केले जाणार) या पुस्तका्त 
कोनवि-१९ शी सिं्बंमध्त नवषय सििजावून सिांगणयासि लागणारी िद्त, िुलांसिािी भावना व्वसापन व पुस्तकावर आधारर्त इ्तर पूरक उपक्रिां्बा्ब्त िानह्ती 
उपलब्ध आहे.

भाषांतरे

IASC सिंदभ्टगट सव्तः अर्बी, चीनी, फ्ें च, रशशयन आश्ण स्पॅननश भाषांिधील भाषां्तराचे काि करेल. इ्तर भाषांिधील 
भाशां्तारांसिािी IASC Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) 
(mhpss.refgroup@gmail.com) ला सिंपक्ट  सिाधा. सिव्ट पूण्ट भाषां्तरे IASC सिंदभ्ट गटाचया सिंके्तसळावर उपलब्ध 
हो्तील. जर ्तुमही या कािाचे भाषां्तर अथवा रूपां्तर ्तयार केले असिलयासि कृपया या गोष्टींची नोंद घयावी:

•  आपलयाला या उतपादनावर आपला (डकंवा एिाद्ा ननधी एज्सिीचा) लोगो जोिणयाची परवानगी नाही.

•   जर ्तुमही या कािाचे रुपां्तर केले असिेल, ्तर ्तुमहाला IASC चा लोगो वापरणयाची परवानगी नाही. IASC कोणतयाही 
नवशशष्ठ सिंसा,उतपादन डकंवा सिेवेला िा्य्ता दे्ते असिे या्तून सिूशच्त होऊ नये.

•   आपण आपलया भाषां्तराचा अथवा रूपां्तराचा परवाना नक्रएदटव कपॉिन लायसि्सि अं्तग्ट्त काढावा. CC BY-NC-
SA 4.0 डकंवा 3.0 हे परवाने घेणयासि सिंदभ्ट गट सिुचव्ते. सिुसिंग्त परवा्यांची यादी िालील सिंके्तसळावर उपलब्ध 
आहे : https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-
licenses

•   आपलया भाषां्तरािधये भाषां्तरर्त केलेलया भाषेिधये पुढील असवीकृ्ती असिणे आवशयक आहे: ““हे भाषां्तर/रुपां्तर 
इंटर एज्सिी सटटँडिंग कमिटीने ्तयार केले नाही. िूळ इंग्जी आवृत्ी “Inter-Agency Standing Committee. 
My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19! परवाना CC BY-NC-SA 3.0 IGO हीच िूळ 
आवृत्ी असिेल”



सिाराची आई न्तची हीरो आहे, कारण ्ती सिववोतकृष् आई 
आहे आश्ण जगा्तील सिववोतकृष् वैज्ञाननक आहे. परं्तु 
अगदी सिाराचया आईलाही कोरोना नवषाणूवरचा उपचार 
सिापि्त नाही.

“हा कोनवि-१९ कसिा ददसि्तो?”, सिाराने न्तचया आईला 
नवचारले. “कोनवि-१९ डकंवा कोरोना नवषाणू हा इ्तका 
छोटा आहे की आपण तयाला पाहू शक्त नाही”, न्तची 
आई महणाली. “पण ्तो आजारी लोकांचया शशंकािधून 
व िोकलया्तून, आश्ण तया लोकांनी इ्तर लोकांना डकंवा 
वस्तूंना स्श्ट केलयािुळे पसिर्तो. जे लोक या नवषाणूिुळे 
आजारी आहे्त तयांना ्ताप ये्तो आश्ण िोकला हो्तो 
आश्ण तयांना श्ासि घेणयासि त्ासि होऊ शक्तो”

“महणजे आपण जया नवषाणू ला पाहू शक्त नाही तया 
नवषाणू शी लढा देऊ शक्त नाही?’, सिाराने नवचारले. 

“आपण तयाचयाशी लढू शक्तो सिारा.”, आई महणाली. 
“महणून िाझयासिािी ्तुझे सिुरश्क्ष्त राहणे आवशयक आहे. 
या नवषाणूचा पररणाि अनेक प्रकारचया लोकांवर हो्तो, 
आश्ण सिव्टजण याचयाशी लढणया्त िद्त करू शक्ता्त. 
लहान िुले ्तर िहतवाची आहे्त आश्ण ्ती सिुद्ा िद्त करू 
शक्ता्त. आमहा सिवाांसिािी ्तुिचे सिुरश्क्ष्त राहणे गरजेचे 
आहे. िाझयासिािी ्तू िाझी हीरो होणे 
आवशयक आहे.”



तया रात्ी सिाराला िूप असवस वाट्त हो्ते. न्तला अजज्बा्त हीरो 
असिलयासिारिे काही वाट्त नवह्ते. न्तला शाळे्त जायचे हो्ते पण 
न्तची शाळा ्बंद हो्ती. न्तला न्तचया मित्-िैनत्णटींना भेटायचे हो्ते पण 
्ते सिुरश्क्ष्त नवह्ते. सिाराला न्तचया जगा्त घ्बराट ननिा्टण करणार् या 
कोरोना नवषाणूला रोिायचे हो्ते॰

“हीरोकिे अनेक शक्ी असि्ता्त”, ्ती सव्तःलाच महणाली. 
“िाझयाकिे काय आहे?”, असिे महण्त ्ती िोळे मिटून झोपी गेली.

अचानक तया अंधारा्त कोणी्तरी हळुवार आवाजा्त न्तचे नाव घे्तले.

“कोण आहे?”, सिाराने नवचारले.

“ हीरो होणयासिािी ्तुला कशाची गरज आहे सिारा?”, तया आवाजाने 
न्तला नवचारले.
“िला जगा्तील सिव्ट िुलांना कोरोना नवषाणूपासिून सव्तःला कसिे 
वाचवावे हे सिांगायचे आहे जेणेकरून ्ते इ्तर सिव्ट लोकांना वाचवू 
शक्तील...”, सिारा महणाली.

“्तर ्तुला िी कोण असिावे असिे वाट्ते?”, तया आवाजाने नवचारले.

“िला एक उिणारी वस्तु हवी .....जजचा आवाज िूप िोिा असिेल....
आश्ण जी िला िद्त करू शकेल!”

थोड्ाच वेळा्त आकाशा्तील चंद्प्रकाशा्त काही्तरी आचिय्टकारक 
ददसिू लागले.



“्तू कोण आहेसि?”, सिारा आचिया्टने महणाली.

“िी आहे आरीओ”, महणाला.

सिारा महणाली, “िी पूवणी कधीही अशा आरीओला पानहले 
नवह्ते”.

“िी इथेच हो्तो”, आरीओ महणाला. “िी ्तुझया िना्तून 
आलो आहे”

“जर ्तू िाझया्बरो्बर असिशील ्तर िी जगा्तील सिव्ट 
िुलांना कोरोना नवषाणू्बद्दल सिांगू शकेन.” सिारा 
महणाली. 
“िी एक हीरो होऊ शकेन !. पण आरीओ, कोरोना 
नवषाणू पसिर्त असि्ताना प्रवासि करणे सिुरश्क्ष्त असिेल 
का?”

“फक् िाझयासिो्ब्त, सिारा”, आरीओ महणाला. “आपण 
एकत् असि्ताना कोणीच आपले नुकसिान करू शक्त 
नाही.” 



िग सिाराने आरीओचया पािीवर उिी िारली आश्ण तयांनी एकत् न्तचया ्बेिरूिचया खििकी्तून   
रात्ीचया आकाशा्त झेप घे्तली. तयांनी ्तार् यांकिे उड्ाण केले आश्ण चंद्ाकिे पाहून हा्त हलवला.



सिूय्ट उगव्ताच ्ते नपरपॅमिि असिलेलया एका सिुंदर 
वाळवंटा्त उ्तरले, जेथे काही लहान िुले िेळ्त हो्ती.
सिारा आश्ण आरीओला पाहून ्ती िुले आनंदद्त झाली 
व तयांनी उतसिाहाने हा्त हलवले.

“्तुिचे सवाग्त आहे. िाझे नाव सिलेि.”, तया्तील 
एक िुलगा पुढे येऊन महणाला. “्तुमही इथे काय कर्त 
आहा्त? िाफ करा पण आपण जास्ती जवळ येऊ 
शक्त नाही, आपलयाला नकिान 1 िीटर लां्ब राहायचं 
आहे !”

“महणूनच आमही येथे आहो्त”, सिारा महणाली. 
“िी आहे सिारा आश्ण हा आहे आरीओ. ्तुमहाला 
िानह्ती आहे का? िुले तयांचया पालकांना, आजी-
आजो्बांना, मित्ांना, शेजार् यांना कोरोनानवषाणू पासिून 
वाचवू शक्ता्त? आपलया सिवाांना....”

“आपले हा्त सिा्बणाने आश्ण पाणयाने धुणयाची गरज 
आहे”, सिलेि हसि्त महणाला. “आमहाला िानह्ती 
आहे, सिारा. आमही सिुद्ा आजारी असि्तो ्तेवहा 
िोक्ताना कोपर ्तोंिासििोर धर्तो- आश्ण आमही 
हा्त मिळवणयाऐवजी फक् एकिेकांना हा्त जोिून 
निसकार कर्तो. आमही शकय्तो घरीच राहणयाचा 
प्रयतन कर्तो, पण आमही एका गज्बजलेलया शहरा्त 
राह्तो......सिव्टजण घरी थां्ब्त नाही्त.”

“कदाशच्त िी यािधये िद्त करू शकेन”, आरीओ 
महणाला. “लोक कोरोना नवषाणू ला पाहू शक्त 
नाही्त, पण िला पाहू शक्ता्त. िाझया पंिावर ्बसिा, 
पण दोन ्बाजूंना ्बसिा, ्ते नकिान 1 मिटर अं्तरावर 
आहे्त! ”



आरीओ सिारा आश्ण सिलेिला घेऊन 
आकाशा्त उिाला. ्तो सिार् या शहारचया 
चकरा िारू लागला आश्ण िोियाने 
गाऊ लागला. सिलेि रसतयावरील िुलांना 
ओरिून सिांगू लागला:
“जा, ्तुिचया कुटंु्बीयांना सिांगा, आपण 
घरा्तच सिुरश्क्ष्त आहो्त. आपण 
एकिेकांची सिववोत्ि काळजी घरी 
राहूनच घेऊ शक्तो.”

लोक हे दृशय पाहून आचिय्टचकी्त झाले. 
्ते तयांचया घरी राहणयासि ्तयार झाले.



आरीओ आकाशा्त उंच उिाला. 
सिलेि आनंदाने ओरिू लागला. 
वर आकाशा्त ढगांिधून एक 
नविान उि्त हो्ते. प्रवासिी 
तयांचयाकिे आचिया्टने पाहू 
लागले. 

“लोकांना लवकरच प्रवासि 
करणे थां्बवावे लागेल, नकिान 
सिधया्तरी.”, सिलेि महणाला.

“जगभरा्त देशांचया सिीिा ्बंद 
करणया्त ये्त आहे्त, आश्ण 
आपण जजथे आहो्त न्तथे 
आपलया नप्रयजनांसिो्ब्त रानहले 
पानहजे”

“केवढ्ा गोष्ी ्बदललया आहे्त”, सिारा 
महणाली. “िला कधी कधी
याची श्भ्ती वाट्ते”

“गोष्ी ्बदल्ता्त ्तेवहा श्भ्ती वाटू शक्ते सिारा”, आरीओ महणाला. 
“जेवहा िला श्भ्ती वाट्ते, ्तेवहा िी हळूहळू श्ासि घे्तो – आश्ण आग 
्बाहेर सिोि्तो !”

आरीओ ने एक िोिा आगीचा गोळा सिोिला!

“जेवहा ्तुमहाला श्भ्ती वाट्ते ्तेवहा ्तुमही शां्त कसिे राह्ता?”, 
आरीओ ने तयांना नवचारले.



जयाचयािुळे िला सिुरश्क्ष्त वाट्ते”, सिारा महणाली.

“िलाही, िी तया सिव्ट लोकांचा नवचार कर्तो जे िला सिुरश्क्ष्त वाटणयासि 
िद्त कर्ता्त, जसिे की िाझे आजी-आजो्बा”, सिलेि महणाला. “िला 
तयांची आिवण ये्ते. िी तयांना मििी नाही िारू शक्त कारण तयांना 
िाझयािुळे कोनवि-१९ आजार होऊ शक्तो. आमही दर आिवड्ाचया 
शेवटी भेटायचो, पण आ्ता नाही. कारण आमहाला तयांना सिुरश्क्ष्त 
िेवायचे आहे.”

“ ्तू तयांना फोन करू शक्तोसि?”, सिाराने न्तचया मित्ाला नवचारले.

“हो!. ्ते िला रोज फोन कर्ता्त आश्ण िी तयांना रोज काय काय झाले 
्ते सिांग्तो. याने िला आश्ण तया दोघांना ्बरे वाट्ते”.

“जया लोकांवर आपण प्रेि कर्तो आश्ण तयांना पाहू शक्त नाही तयांची 
आिवण येणे सिहाजजक आहे”, आरीओ महणाला. “ पण दूर राहणे हे 
आपण एकिेकांची नक्ती काळजी घे्तो हे दािव्ते”.
“आपण िाझया इ्तर काही मित्ांना भेटलो ्तर ्तुमहाला ्बरे वाटेल का?”

“हो!!”, सिारा आश्ण सिलेि दोघे ्तयार झाले.

“िस्त. िाझी िैत्ीण सिाशा, न्तचयाकिे एक िासि शक्ी आहे”, आरीओ 
महणाला. “चला, आपण न्तचयाकिे जाऊया”



आश्ण असिे महण्तानाच पृरवीचया ददशेने िाली उि्त येऊन ्ते 
एका लहान गावा्त आले. एक िुलगी न्तचया घरा्बाहेर फुले वेच्त 
हो्ती. जेवहा न्तने आरीओ आश्ण तयाचया पंिांवरील दोन िुलांना 
पनहले, ्ती िुदक्न हसिली.

“आरीओ!” ्ती ओरिली. “आपलयाला नकिान 1 िीटर लां्ब 
राहायचे आहे, महणून िी ्तुला लां्बूनच मििी िार्ते! ्तुमही इथे 
काय कर्त आहा्त?”

“्तू सिांनग्तलयावर िला ्तुझी मििी आश्ण ्तुझे प्रेि जाणवले, 
सिाशा. आपण शबदांिधून आश्ण कृ्तटींिधून आपली काळजी 
दश्टवू शक्तो, ही गोष् िला िूप आवि्ते. 

िला िाझया मित्ांना ्तुझया िासि शक्ी्बद्दल सिांगायचे हो्ते”
“िाझी िासि शक्ी काय आहे?”, सिाशा ने नवचारले.

“्तुझया घरा्तील कोणी्तरी आजारी पिले तयािुळे ्तू घरीच 
थां्बलीसि जेणेकरून कोणा इ्तराला कोरोनानवषाणूचा सिंसिग्ट 
होणार नाही”, आरीओ महणाला.

“हो, ्ते िाझे ्बा्बा आहे्त. ्ते पूण्ट ्बरे होईपय्ट््त तयांचया िोली्तच  
आहे्त”, सिाशा महणाली



“ पण घरी राहणे इ्तके वाईट नाही. आमही िेळ िेळ्तो, 
सवयंपाक कर्तो, एकत् जेव्तो, ्बागे्त एकत् वेळ घालव्तो. 
िी आश्ण िाझे भाऊ अंगिे पकिून नाच्तो. आमही पुस्तके 
वाच्तो आश्ण िी शशक्त राह्ते. कधीकधी िला िाझया शाळेची 
आिवण ये्ते. घरी ्बसिून राहणे आधी थोिे नवशचत् वाटले पण 
आ्ता नाही वाट्त.”

“हे एवढे सिोपे नसि्ते सिाशा”, आरीओ महणाला. “ ्तू िजा 
करणयाचे आश्ण घरचयांसिो्ब्त वेळ घालवणयाचे िाग्ट शोध्त 
आहेसि. तयािुळे ्तू िाझयासिािी एक हीरो आहेसि.”

“्तुझया कुटंु्बा्त कधी भांिणे हो्ता्त का?”, सिलेि ने नवचारले.

“आमही कधीकधी भांि्तो”, सिाशा महणाली. “आमहाला अमधक 
सिंयि ्बाळगावा लाग्तो, अमधक सििजू्तदारपणे वागावे लाग्ते, 
आश्ण सिवा्ट्त िहतवाचे महणजे पटकन िाफी िागणयासि ्तयार 
असिावे लाग्ते. हीच िरी शक्ी आहे, कारण तयाने आपलयाला 
आश्ण इ्तरांना ्बरे वाट्ते. िला थोिा वेळ एकटे राहायला सिुद्ा 
आवि्ते. िला नाचायला व गाणी गायला आवि्ते. आश्ण 
कधीकधी िी िाझया मित्-िैनत्णटींना फोन करून तयांचयाशी 
गपपा िार्ते....” 

“ पण आरीओ, तया लोकांचे काय, जे तयांचया घरापासिून िूप 
लां्ब आहे्त डकंवा जयांना घर नाही?” सिारा ने नवचारले.

“हा एक चांगला प्रश्न आहे सिारा”, आरीओ महणाला.
“चला जाऊया आश्ण शोधूया”



असिे महण्त तयांनी सिाशाचा ननरोप घे्तला आश्ण ्ते ननघाले, पु्हा एकदा 
हवे्त उि्त. जसिे जसिे ्ते िाली उ्तरू लागले ्तशी ्तशी आजू्बाजूची हवा 
गरि होऊ लागली आश्ण ्ते सििुद्ाने वेढलेलया एका ्बेटावर उ्तरले. 



्तेथे तयांनी िुककािी लोकांचा घोळका ्बमघ्तला. 
एका िुलीने तयांना पनहले व लां्बूनच तयांना हाक िारली.

“आरीओ, ्तुला पु्हा भेटून िूप आनंद झाला”, ्ती महणाली. 
“आमही नकिान 1 िीटर लां्ब राहणयाचा प्रयतन कर्तो आहे, 
महणून िी ्तुिचयाशी इथूनच ्बोल्ते. पण िला ्तुझया मित्ांशी 
्बोलायला िूप आविेल! िाझं नाव लीला.”

“हाय लीला, िी सिारा, आश्ण हा आहे सिलेि. असिे ददसि्ते की ्तू 
सव्तःला कोरोना नवषाणूपासिून सिुरश्क्ष्त िेवणयाचा प्रयतन कर्त 
आहेसि. यासिािी ्तू अजून काय काय कर्तेसि?”

“आमही आिचे हा्त सिा्बण आश्ण पाणयाने सवच्छ धु्तो!”, 
लीलाने उत्र ददले.

“्तुमही सिुद्ा िोक्ताना ्तोंिावर हा्ताचा कोपरा िेव्ता का?”, 
सिलेि ने नवचारले.

“्तू िला दािवू शक्तोसि का?”, लीला ने सिलेि ला नवचारले. 
महणून सिलेिने न्तला दािवले.

“आमही सिव्ट शूर राहणयाचा प्रयतन कर्त आहो्त, पण िला एका 
गोष्ीची काळजी वाट्ते. िी ्तुिचयाशी तया गोष्ीनवषयी ्बोलू 
शक्ते का?”, लीला महणाली. िी असिे ऐकले की कोणी्तरी 
आजारी पिून तयाचा िृतयू झाला आश्ण यािुळे िी िूप घा्बरले. 
हे िरे आहे का, की कोरोना नवषाणूिुळे िाणसिाचा िृतयू होऊ 
शक्तो?”



आरीओ ने िोिा श्ासि घेऊन उसिासिा सिोिला आश्ण ्बैिक 
िारली.
“हो िाझे छोटे हीरोज, हे नवशचत् आहे”, आरीओ महणाला. 
“काही लोकांना अजज्बा्त आजारी वाट्त नाही पण काही लोक 
िूप आजारी पिू शक्ता्त आश्ण तयांचा िृतयू सिुद्ा होऊ शक्तो. 
महणूनच आपलयाला नवशेष्तः महा्तार् या िाणसिांची व इ्तर 
आजार असिणार् या लोकांची काळजी घे्तली पानहजे, कारण 
तयांना हा रोग होणयाची शकय्ता जास्ती आहे. जेवहा आपलयाला 
िूप श्भ्ती डकंवा असिुरश्क्ष्त्ता वाट्ते ्तेवहा आपलया िना्त एका 
सिुरश्क्ष्त दिकाणाची कलपना केली, ्तर आपलयाला िद्त हो्ते. 
्तुमहाला िाझया्बरो्बर हे करून ्बघायला आविेल का?”

सिगळे जण हो महटले आश्ण िग आरीओने िुलांना िोळे ्बंद 
करून अशा दिकाणाची कलपना करायला सिांनग्तली जजथे तयांना 
सिुरश्क्ष्त वाट्ते.

“अशा एका आिवणीवर डकंवा वेळेवर भर द्ा जेवहा ्तुमहाला 
सिुरश्क्ष्त वाटले हो्ते”, आरीओ ने सिांनग्तले.

िग आरीओने तयांना नवचारले की तयांना तयांचया सिुरश्क्ष्त जागे्त 
काय ददसिले, कसिे वाटले आश्ण तयांना कशाचा वासि आला. तयाने 
असिेही नवचारले की तयांना कुिली नवशेष व्क्ी तयांचया सिुरश्क्ष्त 
जागे्त तयांचयासिो्ब्त हवी आहे का आश्ण तयांना कशा्बद्दल 
्बोलायला  आविेल? 
आरीओ महणाला, “्तुमहाला जेवहा जेवहा श्भ्ती वाटेल डकंवा 
्तुमही दःिी वहाल ्तेवहा ्तेवहा ्तुमही ्तुिचया सिुरश्क्ष्त जागे्त जाऊ 
शक्ता. हीच ्तुिची िासि शक्ी आहे, जया ्बद्दल ्तुमही ्तुिचया 
कुटंु्बीयांना आश्ण मित्ांना सिुद्ा सिांगू शक्ता. आश्ण लक्षा्त 
िेवा, िला ्तुिची काळजी आहे, आश्ण इ्तर अनेक लोकांना 
आहे.  हाची पण ्तुमहाला िद्त होईल.



लीला महणाली, “आपण सिव्टजण एकिेकांची काळजी घेऊ शक्तो”.

“अगदी ्बरो्बर, लीला”, आरीओ महणाला. “आपण जजथे असिू न्तथून एकिेकांची काळजी घेऊ शक्तो. ्तुला आिचया्बरो्बर आिचया शेवटचया प्रवासिा्त यायला 
आविेल का?”

लीलाने आरीओ आश्ण न्तचया नवीन मित्ां्बरो्बर प्रवासि करायचे िरवले. लीला तयांचया्बरो्बर आलयाने सिाराला िूप आनंद झाला कारण न्तला िानह्त हो्ते की 
आपलयाला एकिेकांना पाटिं्बा देणे गरजेचे आहे. ्ते शां्तपणे उि्त हो्ते, न ्बोल्ता, पण लीलाला िाही्त हो्ेत की न्तचया नवीन मित्ांना न्तची काळजी आहे.



हळूहळू तयांना ्बफा्टचे िोंगर ददसिू लागले आश्ण आरीओ एका 
छोट्ा शहरा्त उ्तरला. एका ओढ्ाचया नकनार् यावर काही 
िुले िेळ्त हो्ती.

“आरीओ!”, तयांचया्तला एक िुलगा आरीओला ्बघून 
ओरिला.

“हाय, नकि,”, आरीओ महणाला. “िला ्तुमहा सिगळयांना 
िाझया काही मित्ांना भेटवायचे आहे जे कोरोना नवषाणू िुळे 
आजारी हो्ते आश्ण आ्ता पूण्ट ्बरे झाले आहे्त.”

“्तुला कसिे वाटले?”, सिलेिने नकि ला नवचारले.

“िला िोकला झाला हो्ता आश्ण िधून-िधून ्ताप पण 
जाणवायचा

िी िूप थकलो हो्तो आश्ण िला काही ददवसि िेळावेसिे 
वाट्त नवह्ते.”, नकि महणाला. “पण िी िूप झोपलो 
आश्ण िाझया पररवाराने िाझी िूप काळजी घे्तली. िाझया 
आई-्बा्बांना आश्ण आजी-आजो्बांना दवािा्या्त जावे 
लागले. न्तकिचे िपॉकटर आश्ण नसिवेसि िूप चांगले हो्ते आश्ण 
आिचया सििाजा्तील लोकांनी आमहाला िूप िद्त केली. 
काही आिवड्ानं्तर आमही पु्हा िीक झालो.”



“िी नकिचा मित् आहे”, न्तथला एक िुलगा महणाला. “ नकिला कोरोना नवषाणूचा आजार झाला हो्ता 
महणून आमही तयाचयाशी िैत्ी ्तोिली नाही. जरी आमही भेटू शक्त नवह्तो, ्तरी िी तयाची काळजी करणे 
सिोिले नाही आश्ण आ्ता आमही िूष आहो्त कारण आमही पु्हा एकत् िेळू शक्तो.”

“कधीकधी आपण मित् महणून सिवा्ट्त िहतवाची गोष् केली पानहजे ्ती महणजे एकिेकांचे सिंरक्षण करणे”, 
आरीओ महणाला. “जरी ्ते करणयासिािी काही वेळ एकिेकांपसिून दूर राहावे लागले ्तरीही.”



“आपण एकिेकांसिािी या गोष्ी करू शक्तो”, लीला महणाली.

“आश्ण एक ददवसि, आपण सिगळे पु्हा िेळू शकू आश्ण शाळे्त जाऊ शकू जसिे आपण आधी जायचो,” सिलेि महणाला.

आ्ता सिाराची घरी जायची आश्ण न्तचया नवीन मित्ांचा ननरोप घयायची वेळ आली हो्ती. तयांनी एकिेकांना वचन ददले की एकत् केलेलया सिाहसिी यात्ेला ्ते कधीही 
नवसिरणार नाही. 

सिाराला वाईट वाटले कारण ्ती न्तचया नवीन मित्ांना आ्ता काही वेळासिािी पाहू शकणार नाही. पण नकिचया मित्ाने सिांनग्तलेले आिवून न्तला ्बरे वाटले. आपण 
लोकांना पाहू शक्त नाही याचा अथ्ट असिा नाही की आपण तयांचयावर प्रेि करणे, तयांची काळजी घेणे थां्बवले. 



आरीओने सिवाांना तयांचया घरी सिोिले आश्ण ्तो 
ननघणयापूवणी ्तो सिारा झोपी जायची वाट पाह्त 
हो्ता.

“आपण हे असिेच उद्ा पण करू शक्तो 
का?”, सिाराने तयाला नवचारले.

“नाही सिारा, आ्ता ्तुझी ्तुझया कुटंु्बासिो्ब्त 
राहणयाची वेळ आहे,” आरीओ 
महणाला.”आपली ही गोष् लक्षा्त िेव. 
्तू ्तुझया नप्रयजनांना घरी थां्बून आश्ण 
सिा्बणाने हा्त धुऊन सिुरश्क्ष्त िेऊ शक्तेसि. 
िी कधीच लां्ब नाही जाणार. ्तू जेवहा जेवहा 
्तुझया सिुरश्क्ष्त जागे्त जाशील ्तेवहा ्तू िला 
भेटशील.”

“्तू िाझा हीरो आहेसि”, सिारा आरीओ ला 
महणाली.

“्तू पण िाझी हीरो आहेसि, सिारा. ्तू ्तुझया 
सिव्ट नप्रयजनांसिािी हीरो आहेसि.”, ्तो 
महणाला.



सिारा झोपी गेली आश्ण दसिर् या ददवशी जेवहा ्ती 
उिली ्तेवहा आरीओ ननघून गेला हो्ता. महणून ्ती 
न्तचया सिुरश्क्ष्त जागे्त आरीओशी ्बोलणयासिािी गेली, 
आश्ण िग आरीओ्बरो्बरचया प्रवासिा्त न्तने जे काही 
्बमघ्तले व ्ती जे काही शशकली तयाचे सिुंदर शचत् 
काढले. ्ते शचत् घेऊन ्ती न्तचया आई किे धाव्त गेली.

“आपण नकत्ेक लोकांना िद्त करू शक्तो आई!”,  
्ती महणाली. “िी िाझया प्रवासिा्त अनेक हीरोज ना 
भेटले! ”

“अगदी ्बरो्बर सिारा!”, न्तची आई महणाली. अनेक 
हीरोज लोकांना कोरोना नवषाणूपासिून सिुरश्क्ष्त िेव्त 
आहे्त, जसिे िपॉकटर, नसिवेसि. पण ्तू िला जाणीव 
करून ददलीसि की आपण सिगळे हीरो ्बनु शक्तो, 
दररोज, आश्ण िाझी सिवा्ट्त िोिा हीरो ्तू आहेसि.”


