तुम्हीच माझे हीरो
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‘तुम्हीच माझे हीरो’ ची निर्मिती
हे पुस्तक इंटर-एजन्सि स्टँ डिंग कमिटी रेफ्रेन्स ग्रुप ऑन मेंटल हेल्थ अँड सायकोसोशल सपोर्ट इन एमर्जन्सि सेटिंग्स (IASC MHPSS RG) द्वारा निर्मित
प्रकल्प आहे. या प्रकल्पास IASC MHPSS RG च्या सदस्य संस्थांतील जागतिक, प्रादे शिक, व दे शातील तज्ञ तसेच तब्बल १०४ दे शांमधील पालक,
काळजीवाहक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा आहे. अरबी, इंग्रजी, इटालियन, फ्रेंच व स्पॅनिश भाषांमधून कोविड-१९ आजाराच्या उद्रे कादरम्यान,
मुलांच्या मानसिक आरोग्याचे व मानसिक गरजांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जागतिक सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या परिणामांच्या सहाय्याने या
कथेतून संबोधित करण्याचे विषय निश्चित केले गेले आहेत. हे पुस्तक कोविड-19 प्रभावित दे शातील मुलांसमोर कथाकथनाच्या रूपात सादर करण्यात
आले.
पालक, शिक्षक, काळजीवाहक व मुलांचे अभिप्राय लक्षात घेऊन या कथेचे पुनरावलोकन झाले व त्यानुसार कथेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
जगभरातील तब्बल १७०० मुले, पालक, शिक्षक व आरोग्य सेवकांनी ते कोविड-१९ शी कसा सामना करत होते हयाबद्दल अभिप्राय कळवले. या
सर्वेक्षणात भाग घेतल्याबद्दल व या कथेला प्रोत्साहित केल्याबद्दल या सर्व मुलांचे व त्यांच्या पालकांचे आणि शिक्षकांचे आम्ही आभार मानतो. ही कथा
जगभरातील मुलांकडू न मुलांसाठी तयार केली आहे.
लेखिका हेलेन पॅटुक ह्यांचे कथा लिहण्याबद्दल व पुस्तकातील छायाचित्रे काढल्याबद्दल IASC MHPPS RG ही संस्था आभार मानते.
©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) अंतर्गत प्रकाशित केले गेले. या परवान्याच्या अटींनुसार आपण या
कामाचे पुनरुत्पादन, भाषांतर आणि रुपांतर गैर-व्यावसायिक हेतूंसाठी करू शकता, जर ते काम योग्य प्रकारे उद्धृत केलेले असेल.
या आवृत्तीचे भाषांतर चिन्मय अरगडे आणि संतोष दिक्षित यांनी केले आहे
अमरजा कुलकर्णी आणि राहुल माने यांनी ही आवृत्ती प्रुफरीड केली आहे
या पुस्तकाचे मराठी भाषांतर ‘इंडियन सायंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-१९ (Indian Scientist Response to COVID-19) ह्या प्रकल्पा मार्फत व
विजय शंकर बालकृष्णन यांच्या सहकार्याने करण्यात आले आहे.
अस्वीकृती :
हे भाषांतर/रुपांतर इंटर एजन्सी स्टँ डिंग कमिटीने तयार केले नाही. मूळ इंग्रजी आवृत्ती 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 मूळ आवृत्ती असेल.

परीचय
‘तुम्हीच माझे हीरो’ हे पुस्तक जगभरातील कोविड-19 जागतिक महामारीने त्रासलेल्या मुलांसाठी लिहिलेले आहे.
‘तुम्हीच माझे हीरो’ हे पुस्तक पालक किंवा शिक्षकांनी मुलांसोबत किंवा मुलांच्या गटासोबत वाचावे. मुलांना हे पुस्तक स्वतंत्रपणे पालक किंवा शिक्षकांच्या
उपस्थितीशिवाय वाचण्यास प्रोत्साहन दिले जात नाही. या पुस्तकाचे पूरक मार्गदर्शक, “Actions for Heroes” (नंतर प्रकाशित केले जाणार) या पुस्तकात
कोविड-१९ शी संबंधित विषय समजावून सांगण्यास लागणारी मदत, मुलांसाठी भावना व्यवस्थापन व पुस्तकावर आधारित इतर पूरक उपक्रमांबाबत माहिती
उपलब्ध आहे.

भाषांतरे
IASC संदर्भगट स्वतः अरबी, चीनी, फ्रेंच, रशियन आणि स्पॅनिश भाषांमधील भाषांतराचे काम करेल. इतर भाषांमधील
भाशांतारांसाठी IASC Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)
(mhpss.refgroup@gmail.com) ला संपर्क साधा. सर्व पूर्ण भाषांतरे IASC संदर्भ गटाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध
होतील. जर तुम्ही या कामाचे भाषांतर अथवा रूपांतर तयार केले असल्यास कृपया या गोष्टींची नोंद घ्यावी:
• आपल्याला या उत्पादनावर आपला (किंवा एखाद्या निधी एजन्सीचा) लोगो जोडण्याची परवानगी नाही.
• ज
 र तुम्ही या कामाचे रुपांतर केले असेल, तर तुम्हाला IASC चा लोगो वापरण्याची परवानगी नाही. IASC कोणत्याही
विशिष्ठ संस्था,उत्पादन किंवा सेवेला मान्यता दे ते असे यातून सूचित होऊ नये.
• आ
 पण आपल्या भाषांतराचा अथवा रूपांतराचा परवाना क्रिएटिव कॉमन लायसन्स अंतर्गत काढावा. CC BY-NCSA 4.0 किंवा 3.0 हे परवाने घेण्यास संदर्भ गट सुचवते. सुसंगत परवान्यांची यादी खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध
आहे : https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatiblelicenses
• आ
 पल्या भाषांतरामध्ये भाषांतरित केलेल्या भाषेमध्ये पुढील अस्वीकृती असणे आवश्यक आहे: ““हे भाषांतर/रुपांतर
इंटर एजन्सी स्टँ डिंग कमिटीने तयार केले नाही. मूळ इंग्रजी आवृत्ती “Inter-Agency Standing Committee.
My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19! परवाना CC BY-NC-SA 3.0 IGO हीच मूळ
आवृत्ती असेल”

साराची आई तिची हीरो आहे, कारण ती सर्वोत्कृष्ट आई
आहे आणि जगातील सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक आहे. परंतु
अगदी साराच्या आईलाही कोरोना विषाणूवरचा उपचार
सापडत नाही.
“हा कोविड-१९ कसा दिसतो?”, साराने तिच्या आईला
विचारले. “कोविड-१९ किंवा कोरोना विषाणू हा इतका
छोटा आहे की आपण त्याला पाहू शकत नाही”, तिची
आई म्हणाली. “पण तो आजारी लोकांच्या शिंकामधून
व खोकल्यातून, आणि त्या लोकांनी इतर लोकांना किंवा
वस्तूंना स्पर्श केल्यामुळे पसरतो. जे लोक या विषाणूमुळे
आजारी आहेत त्यांना ताप येतो आणि खोकला होतो
आणि त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो”
“म्हणजे आपण ज्या विषाणू ला पाहू शकत नाही त्या
विषाणू शी लढा दे ऊ शकत नाही?’, साराने विचारले.
“आपण त्याच्याशी लढू शकतो सारा.”, आई म्हणाली.
“म्हणून माझ्यासाठी तुझे सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे.
या विषाणूचा परिणाम अनेक प्रकारच्या लोकांवर होतो,
आणि सर्वजण याच्याशी लढण्यात मदत करू शकतात.
लहान मुले तर महत्वाची आहेत आणि ती सुद्धा मदत करू
शकतात. आम्हा सर्वांसाठी तुमचे सुरक्षित राहणे गरजेचे
आहे. माझ्यासाठी तू माझी हीरो होणे
आवश्यक आहे.”

त्या रात्री साराला खूप अस्वस्थ वाटत होते. तिला अजिबात हीरो
असल्यासारखे काही वाटत नव्हते. तिला शाळे त जायचे होते पण
तिची शाळा बंद होती. तिला तिच्या मित्र-मैत्रिणींना भेटायचे होते पण
ते सुरक्षित नव्हते. साराला तिच्या जगात घबराट निर्माण करणार्या
कोरोना विषाणूला रोखायचे होते॰
“हीरोकडे अनेक शक्ती असतात”, ती स्वतःलाच म्हणाली.
“माझ्याकडे काय आहे?”, असे म्हणत ती डोळे मिटू न झोपी गेली.
अचानक त्या अंधारात कोणीतरी हळु वार आवाजात तिचे नाव घेतले.
“कोण आहे?”, साराने विचारले.
“ हीरो होण्यासाठी तुला कशाची गरज आहे सारा?”, त्या आवाजाने
तिला विचारले.
“मला जगातील सर्व मुलांना कोरोना विषाणूपासून स्वतःला कसे
वाचवावे हे सांगायचे आहे जेणेकरून ते इतर सर्व लोकांना वाचवू
शकतील...”, सारा म्हणाली.
“तर तुला मी कोण असावे असे वाटते?”, त्या आवाजाने विचारले.
“मला एक उडणारी वस्तु हवी .....जिचा आवाज खूप मोठा असेल....
आणि जी मला मदत करू शकेल!”
थोड्याच वेळात आकाशातील चंद्रप्रकाशात काहीतरी आश्चर्यकारक
दिसू लागले.

“तू कोण आहेस?”, सारा आश्चर्याने म्हणाली.
“मी आहे आरीओ”, म्हणाला.
सारा म्हणाली, “मी पूर्वी कधीही अशा आरीओला पाहिले
नव्हते”.
“मी इथेच होतो”, आरीओ म्हणाला. “मी तुझ्या मनातून
आलो आहे”
“जर तू माझ्याबरोबर असशील तर मी जगातील सर्व
मुलांना कोरोना विषाणूबद्दल सांगू शकेन.” सारा
म्हणाली.
“मी एक हीरो होऊ शकेन !. पण आरीओ, कोरोना
विषाणू पसरत असताना प्रवास करणे सुरक्षित असेल
का?”
“फक्त माझ्यासोबत, सारा”, आरीओ म्हणाला. “आपण
एकत्र असताना कोणीच आपले नुकसान करू शकत
नाही.”

मग साराने आरीओच्या पाठीवर उडी मारली आणि त्यांनी एकत्र तिच्या बेडरूमच्या खिडकीतून
रात्रीच्या आकाशात झेप घेतली. त्यांनी तार्यांकडे उड्डाण केले आणि चंद्राकडे पाहून हात हलवला.

सूर्य उगवताच ते पिरॅमिड असलेल्या एका सुंदर
वाळवंटात उतरले, जेथे काही लहान मुले खेळत होती.
सारा आणि आरीओला पाहून ती मुले आनंदित झाली
व त्यांनी उत्साहाने हात हलवले.
“तुमचे स्वागत आहे. माझे नाव सलेम.”, त्यातील
एक मुलगा पुढे येऊन म्हणाला. “तुम्ही इथे काय करत
आहात? माफ करा पण आपण जास्ती जवळ येऊ
शकत नाही, आपल्याला किमान 1 मीटर लांब राहायचं
आहे !”
“म्हणूनच आम्ही येथे आहोत”, सारा म्हणाली.
“मी आहे सारा आणि हा आहे आरीओ. तुम्हाला
माहिती आहे का? मुले त्यांच्या पालकांना, आजीआजोबांना, मित्रांना, शेजार्यांना कोरोनाविषाणू पासून
वाचवू शकतात? आपल्या सर्वांना....”
“आपले हात साबणाने आणि पाण्याने धुण्याची गरज
आहे”, सलेम हसत म्हणाला. “आम्हाला माहिती
आहे, सारा. आम्ही सुद्धा आजारी असतो तेव्हा
खोकताना कोपर तोंडासमोर धरतो- आणि आम्ही
हात मिळवण्याऐवजी फक्त एकमेकांना हात जोडू न
नमस्कार करतो. आम्ही शक्यतो घरीच राहण्याचा
प्रयत्न करतो, पण आम्ही एका गजबजलेल्या शहरात
राहतो......सर्वजण घरी थांबत नाहीत.”
“कदाचित मी यामध्ये मदत करू शकेन”, आरीओ
म्हणाला. “लोक कोरोना विषाणू ला पाहू शकत
नाहीत, पण मला पाहू शकतात. माझ्या पंखावर बसा,
पण दोन बाजूंना बसा, ते किमान 1 मिटर अंतरावर
आहेत! ”

आरीओ सारा आणि सलेमला घेऊन
आकाशात उडाला. तो सार्या शहारच्या
चकरा मारू लागला आणि मोठयाने
गाऊ लागला. सलेम रस्त्यावरील मुलांना
ओरडू न सांगू लागला:
“जा, तुमच्या कुटुं बीयांना सांगा, आपण
घरातच सुरक्षित आहोत. आपण
एकमेकांची सर्वोत्तम काळजी घरी
राहूनच घेऊ शकतो.”
लोक हे दृश्य पाहून आश्चर्यचकीत झाले.
ते त्यांच्या घरी राहण्यास तयार झाले.

आरीओ आकाशात उं च उडाला.
सलेम आनंदाने ओरडू लागला.
वर आकाशात ढगांमधून एक
विमान उडत होते. प्रवासी
त्यांच्याकडे आश्चर्याने पाहू
लागले.
“लोकांना लवकरच प्रवास
करणे थांबवावे लागेल, किमान
सध्यातरी.”, सलेम म्हणाला.
“जगभरात दे शांच्या सीमा बंद
करण्यात येत आहेत, आणि
आपण जिथे आहोत तिथे
आपल्या प्रियजनांसोबत राहिले
पाहिजे”
“केवढ्या गोष्टी बदलल्या आहेत”, सारा
म्हणाली. “मला कधी कधी
याची भिती वाटते”
“गोष्टी बदलतात तेव्हा भिती वाटू शकते सारा”, आरीओ म्हणाला.
“जेव्हा मला भिती वाटते, तेव्हा मी हळू हळू श्वास घेतो – आणि आग
बाहेर सोडतो !”
आरीओ ने एक मोठा आगीचा गोळा सोडला!
“जेव्हा तुम्हाला भिती वाटते तेव्हा तुम्ही शांत कसे राहता?”,
आरीओ ने त्यांना विचारले.

ज्याच्यामुळे मला सुरक्षित वाटते”, सारा म्हणाली.
“मलाही, मी त्या सर्व लोकांचा विचार करतो जे मला सुरक्षित वाटण्यास
मदत करतात, जसे की माझे आजी-आजोबा”, सलेम म्हणाला. “मला
त्यांची आठवण येते. मी त्यांना मिठी नाही मारू शकत कारण त्यांना
माझ्यामुळे कोविड-१९ आजार होऊ शकतो. आम्ही दर आठवड्याच्या
शेवटी भेटायचो, पण आता नाही. कारण आम्हाला त्यांना सुरक्षित
ठे वायचे आहे.”
“ तू त्यांना फोन करू शकतोस?”, साराने तिच्या मित्राला विचारले.
“हो!. ते मला रोज फोन करतात आणि मी त्यांना रोज काय काय झाले
ते सांगतो. याने मला आणि त्या दोघांना बरे वाटते”.
“ज्या लोकांवर आपण प्रेम करतो आणि त्यांना पाहू शकत नाही त्यांची
आठवण येणे सहाजिक आहे”, आरीओ म्हणाला. “ पण दूर राहणे हे
आपण एकमेकांची किती काळजी घेतो हे दाखवते”.
“आपण माझ्या इतर काही मित्रांना भेटलो तर तुम्हाला बरे वाटे ल का?”
“हो!!”, सारा आणि सलेम दोघे तयार झाले.
“मस्त. माझी मैत्रीण साशा, तिच्याकडे एक खास शक्ती आहे”, आरीओ
म्हणाला. “चला, आपण तिच्याकडे जाऊया”

आणि असे म्हणतानाच पृथ्वीच्या दिशेने खाली उडत येऊन ते
एका लहान गावात आले. एक मुलगी तिच्या घराबाहेर फुले वेचत
होती. जेव्हा तिने आरीओ आणि त्याच्या पंखांवरील दोन मुलांना
पहिले, ती खुदक
् न हसली.
“आरीओ!” ती ओरडली. “आपल्याला किमान 1 मीटर लांब
राहायचे आहे, म्हणून मी तुला लांबूनच मिठी मारते! तुम्ही इथे
काय करत आहात?”
“तू सांगितल्यावर मला तुझी मिठी आणि तुझे प्रेम जाणवले,
साशा. आपण शब्दांमधून आणि कृतींमधून आपली काळजी
दर्शवू शकतो, ही गोष्ट मला खूप आवडते.
मला माझ्या मित्रांना तुझ्या खास शक्तीबद्दल सांगायचे होते”
“माझी खास शक्ती काय आहे?”, साशा ने विचारले.
“तुझ्या घरातील कोणीतरी आजारी पडले त्यामुळे तू घरीच
थांबलीस जेणेकरून कोणा इतराला कोरोनाविषाणूचा संसर्ग
होणार नाही”, आरीओ म्हणाला.
“हो, ते माझे बाबा आहेत. ते पूर्ण बरे होईपर्यन्त त्यांच्या खोलीतच
आहेत”, साशा म्हणाली

“ पण घरी राहणे इतके वाईट नाही. आम्ही खेळ खेळतो,
स्वयंपाक करतो, एकत्र जेवतो, बागेत एकत्र वेळ घालवतो.
मी आणि माझे भाऊ अंगठे पकडू न नाचतो. आम्ही पुस्तके
वाचतो आणि मी शिकत राहते. कधीकधी मला माझ्या शाळे ची
आठवण येते. घरी बसून राहणे आधी थोडे विचित्र वाटले पण
आता नाही वाटत.”
“हे एवढे सोपे नसते साशा”, आरीओ म्हणाला. “ तू मजा
करण्याचे आणि घरच्यांसोबत वेळ घालवण्याचे मार्ग शोधत
आहेस. त्यामुळे तू माझ्यासाठी एक हीरो आहेस.”
“तुझ्या कुटुं बात कधी भांडणे होतात का?”, सलेम ने विचारले.
“आम्ही कधीकधी भांडतो”, साशा म्हणाली. “आम्हाला अधिक
संयम बाळगावा लागतो, अधिक समजूतदारपणे वागावे लागते,
आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे पटकन माफी मागण्यास तयार
असावे लागते. हीच खरी शक्ती आहे, कारण त्याने आपल्याला
आणि इतरांना बरे वाटते. मला थोडा वेळ एकटे राहायला सुद्धा
आवडते. मला नाचायला व गाणी गायला आवडते. आणि
कधीकधी मी माझ्या मित्र-मैत्रिणींना फोन करून त्यांच्याशी
गप्पा मारते....”
“ पण आरीओ, त्या लोकांचे काय, जे त्यांच्या घरापासून खूप
लांब आहेत किंवा ज्यांना घर नाही?” सारा ने विचारले.
“हा एक चांगला प्रश्न आहे सारा”, आरीओ म्हणाला.
“चला जाऊया आणि शोधूया”

असे म्हणत त्यांनी साशाचा निरोप घेतला आणि ते निघाले, पुन्हा एकदा
हवेत उडत. जसे जसे ते खाली उतरू लागले तशी तशी आजूबाजूची हवा
गरम होऊ लागली आणि ते समुद्राने वेढलेल्या एका बेटावर उतरले.

तेथे त्यांनी मुक्कामी लोकांचा घोळका बघितला.
एका मुलीने त्यांना पहिले व लांबूनच त्यांना हाक मारली.
“आरीओ, तुला पुन्हा भेटून खूप आनंद झाला”, ती म्हणाली.
“आम्ही किमान 1 मीटर लांब राहण्याचा प्रयत्न करतो आहे,
म्हणून मी तुमच्याशी इथूनच बोलते. पण मला तुझ्या मित्रांशी
बोलायला खूप आवडेल! माझं नाव लीला.”
“हाय लीला, मी सारा, आणि हा आहे सलेम. असे दिसते की तू
स्वतःला कोरोना विषाणूपासून सुरक्षित ठे वण्याचा प्रयत्न करत
आहेस. यासाठी तू अजून काय काय करतेस?”
“आम्ही आमचे हात साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुतो!”,
लीलाने उत्तर दिले.
“तुम्ही सुद्धा खोकताना तोंडावर हाताचा कोपरा ठे वता का?”,
सलेम ने विचारले.
“तू मला दाखवू शकतोस का?”, लीला ने सलेम ला विचारले.
म्हणून सलेमने तिला दाखवले.
“आम्ही सर्व शूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण मला एका
गोष्टीची काळजी वाटते. मी तुमच्याशी त्या गोष्टीविषयी बोलू
शकते का?”, लीला म्हणाली. मी असे ऐकले की कोणीतरी
आजारी पडू न त्याचा मृत्यू झाला आणि यामुळे मी खूप घाबरले.
हे खरे आहे का, की कोरोना विषाणूमुळे माणसाचा मृत्यू होऊ
शकतो?”

आरीओ ने मोठा श्वास घेऊन उसासा सोडला आणि बैठक
मारली.
“हो माझे छोटे हीरोज, हे विचित्र आहे”, आरीओ म्हणाला.
“काही लोकांना अजिबात आजारी वाटत नाही पण काही लोक
खूप आजारी पडू शकतात आणि त्यांचा मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो.
म्हणूनच आपल्याला विशेषतः म्हातार्या माणसांची व इतर
आजार असणार्या लोकांची काळजी घेतली पाहिजे, कारण
त्यांना हा रोग होण्याची शक्यता जास्ती आहे. जेव्हा आपल्याला
खूप भिती किंवा असुरक्षितता वाटते तेव्हा आपल्या मनात एका
सुरक्षित ठिकाणाची कल्पना केली, तर आपल्याला मदत होते.
तुम्हाला माझ्याबरोबर हे करून बघायला आवडेल का?”
सगळे जण हो म्हटले आणि मग आरीओने मुलांना डोळे बंद
करून अशा ठिकाणाची कल्पना करायला सांगितली जिथे त्यांना
सुरक्षित वाटते.
“अशा एका आठवणीवर किंवा वेळेवर भर द्या जेव्हा तुम्हाला
सुरक्षित वाटले होते”, आरीओ ने सांगितले.
मग आरीओने त्यांना विचारले की त्यांना त्यांच्या सुरक्षित जागेत
काय दिसले, कसे वाटले आणि त्यांना कशाचा वास आला. त्याने
असेही विचारले की त्यांना कुठली विशेष व्यक्ती त्यांच्या सुरक्षित
जागेत त्यांच्यासोबत हवी आहे का आणि त्यांना कशाबद्दल
बोलायला आवडेल?
आरीओ म्हणाला, “तुम्हाला जेव्हा जेव्हा भिती वाटे ल किंवा
तुम्ही दुःखी व्हाल तेव्हा तेव्हा तुम्ही तुमच्या सुरक्षित जागेत जाऊ
शकता. हीच तुमची खास शक्ती आहे, ज्या बद्दल तुम्ही तुमच्या
कुटुं बीयांना आणि मित्रांना सुद्धा सांगू शकता. आणि लक्षात
ठे वा, मला तुमची काळजी आहे, आणि इतर अनेक लोकांना
आहे. ह्याची पण तुम्हाला मदत होईल.

लीला म्हणाली, “आपण सर्वजण एकमेकांची काळजी घेऊ शकतो”.
“अगदी बरोबर, लीला”, आरीओ म्हणाला. “आपण जिथे असू तिथून एकमेकांची काळजी घेऊ शकतो. तुला आमच्याबरोबर आमच्या शेवटच्या प्रवासात यायला
आवडेल का?”
लीलाने आरीओ आणि तिच्या नवीन मित्रांबरोबर प्रवास करायचे ठरवले. लीला त्यांच्याबरोबर आल्याने साराला खूप आनंद झाला कारण तिला माहित होते की
आपल्याला एकमेकांना पाठिंबा दे णे गरजेचे आहे. ते शांतपणे उडत होते, न बोलता, पण लीलाला माहीत होते की तिच्या नवीन मित्रांना तिची काळजी आहे.

हळू हळू त्यांना बर्फाचे डोंगर दिसू लागले आणि आरीओ एका
छोट्या शहरात उतरला. एका ओढ्याच्या किनार्यावर काही
मुले खेळत होती.
“आरीओ!”, त्यांच्यातला एक मुलगा आरीओला बघून
ओरडला.
“हाय, किम,”, आरीओ म्हणाला. “मला तुम्हा सगळ्यांना
माझ्या काही मित्रांना भेटवायचे आहे जे कोरोना विषाणू मुळे
आजारी होते आणि आता पूर्ण बरे झाले आहेत.”
“तुला कसे वाटले?”, सलेमने किम ला विचारले.
“मला खोकला झाला होता आणि मधून-मधून ताप पण
जाणवायचा
मी खूप थकलो होतो आणि मला काही दिवस खेळावेसे
वाटत नव्हते.”, किम म्हणाला. “पण मी खूप झोपलो
आणि माझ्या परिवाराने माझी खूप काळजी घेतली. माझ्या
आई-बाबांना आणि आजी-आजोबांना दवाखान्यात जावे
लागले. तिकडचे डॉक्टर आणि नर्सेस खूप चांगले होते आणि
आमच्या समाजातील लोकांनी आम्हाला खूप मदत केली.
काही आठवड्यानंतर आम्ही पुन्हा ठीक झालो.”

“मी किमचा मित्र आहे”, तिथला एक मुलगा म्हणाला. “ किमला कोरोना विषाणूचा आजार झाला होता
म्हणून आम्ही त्याच्याशी मैत्री तोडली नाही. जरी आम्ही भेटू शकत नव्हतो, तरी मी त्याची काळजी करणे
सोडले नाही आणि आता आम्ही खूष आहोत कारण आम्ही पुन्हा एकत्र खेळू शकतो.”
“कधीकधी आपण मित्र म्हणून सर्वात महत्वाची गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे एकमेकांचे संरक्षण करणे”,
आरीओ म्हणाला. “जरी ते करण्यासाठी काही वेळ एकमेकांपसून दूर राहावे लागले तरीही.”

“आपण एकमेकांसाठी या गोष्टी करू शकतो”, लीला म्हणाली.
“आणि एक दिवस, आपण सगळे पुन्हा खेळू शकू आणि शाळे त जाऊ शकू जसे आपण आधी जायचो,” सलेम म्हणाला.
आता साराची घरी जायची आणि तिच्या नवीन मित्रांचा निरोप घ्यायची वेळ आली होती. त्यांनी एकमेकांना वचन दिले की एकत्र केलेल्या साहसी यात्रेला ते कधीही
विसरणार नाही.
साराला वाईट वाटले कारण ती तिच्या नवीन मित्रांना आता काही वेळासाठी पाहू शकणार नाही. पण किमच्या मित्राने सांगितलेले आठवून तिला बरे वाटले. आपण
लोकांना पाहू शकत नाही याचा अर्थ असा नाही की आपण त्यांच्यावर प्रेम करणे, त्यांची काळजी घेणे थांबवले.

आरीओने सर्वांना त्यांच्या घरी सोडले आणि तो
निघण्यापूर्वी तो सारा झोपी जायची वाट पाहत
होता.
“आपण हे असेच उद्या पण करू शकतो
का?”, साराने त्याला विचारले.
“नाही सारा, आता तुझी तुझ्या कुटुं बासोबत
राहण्याची वेळ आहे,” आरीओ
म्हणाला.”आपली ही गोष्ट लक्षात ठे व.
तू तुझ्या प्रियजनांना घरी थांबून आणि
साबणाने हात धुऊन सुरक्षित ठे ऊ शकतेस.
मी कधीच लांब नाही जाणार. तू जेव्हा जेव्हा
तुझ्या सुरक्षित जागेत जाशील तेव्हा तू मला
भेटशील.”
“तू माझा हीरो आहेस”, सारा आरीओ ला
म्हणाली.
“तू पण माझी हीरो आहेस, सारा. तू तुझ्या
सर्व प्रियजनांसाठी हीरो आहेस.”, तो
म्हणाला.

सारा झोपी गेली आणि दुसर्या दिवशी जेव्हा ती
उठली तेव्हा आरीओ निघून गेला होता. म्हणून ती
तिच्या सुरक्षित जागेत आरीओशी बोलण्यासाठी गेली,
आणि मग आरीओबरोबरच्या प्रवासात तिने जे काही
बघितले व ती जे काही शिकली त्याचे सुंदर चित्र
काढले. ते चित्र घेऊन ती तिच्या आई कडे धावत गेली.
“आपण कित्तेक लोकांना मदत करू शकतो आई!”,
ती म्हणाली. “मी माझ्या प्रवासात अनेक हीरोज ना
भेटले! ”
“अगदी बरोबर सारा!”, तिची आई म्हणाली. अनेक
हीरोज लोकांना कोरोना विषाणूपासून सुरक्षित ठे वत
आहेत, जसे डॉक्टर, नर्सेस. पण तू मला जाणीव
करून दिलीस की आपण सगळे हीरो बनु शकतो,
दररोज, आणि माझी सर्वात मोठा हीरो तू आहेस.”

