
నువ్వు నా హీరో
పిల్లలు COVID-19 తో ఎలా 

పోరాడగలరు!



“నువ్వు నా హీరో” - పుస్తక ప్రచురణ ప్రక్రియ

ఈ పుస్తకం Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings (IASC MHPSS RG) వారిచే అభివృద్ది చేయబడంద్. ఈ ప్రా జెకట్ు క్ IASC MHPSS RG సభ్య సంస్థల యొక్క 
అంతర్జా తీయ, జాతీయ మరియ్ ప్రా ంతీయ నిపుణ్ల్ మదదిత్ ఇవ్వడం జరిగంద్. అదనంగా 104 దేశాలలోని తల్లిదండర్ు ల్, సంరక్షక్ల్, 
ఉప్ధ్్యయ్ల్ మరియ్ పిలలిల మదదిత్ కూడా స్్వకరించబడంద్. COVID-19 వా్యపి్త నేపథ్యంలో చిన్నార్ల మానసిక ఆరోగ్యం మరియ్ 
మానసిక సామాజిక అవసర్ల్ అంచన్ వేయడానికి అంతర్జా తీయంగా, అరబిక్, ఆంగలిం, ఇటాలీన్, ఫ్రంచ్
మరియ్ సాపానిష్ భాషల యంద్ ఒక సర్్వ నిర్వహంచడం జరిగంద్. సర్్వ ఫల్తాల ఆధ్రంగా, కథ ద్్వర్ పరిష్కరించాల్సిన అంశాల 
ఫ్్రమ్ వర్్క అభివృద్ధి చేయబడంద్. COVID-19 బారిన పడన అనేక దేశాలోలి ని పిలలిలతో ఈ పుస్తకానినా పంచ్క్న్నార్. పిలలిల్, తల్లిదండర్ు ల్ 
మరియ్ సంరక్షక్ల న్ండ వచిచిన అభిప్రా యల్ కథన్ సమీక్ంచడానికి మరియ్ నవీకరించడానికి ఉపయోగంచబడంద్.
పరాపంచవా్యప్తంగా 1,700 మంద్ పిలలిల్, తల్లిదండర్ు ల్, సంరక్షక్ల్ మరియ్ ఉప్ధ్్యయ్ల్ COVID-19 మహమామారిని ఎలా 
ఎద్ర్కంట్న్నారో అనే విషయాల్ మాతో పంచ్కోవడానికి అమూల్యమైన సమయానినా వెచిచించార్. మా సర్్వలన్ పూరితి చేసి, ఈ కథన్ 
పరాభావితం చేసినంద్క్ ఈ పిలలిల్, వారి తల్లిదండర్ు ల్, సంరక్షక్ల్ మరియ్ ఉప్ధ్్యయ్లక్ మా ధన్యవాద్ల్. ఇద్ పరాపంచవా్యప్తంగా 
పిలలిల కోసం మరియ్ పిలలిలచే  అభివృద్ధి చేసిన కథ.

ఈ కథక్ సి్కరిప్టు మరియ్ చితీరీకరణల్ Helen Patuck చే చేయబడనవి గా IASC MHPSS RG గ్రితిస్్త ంద్.

 తెల్గ్ అన్వాదం: త్లస్ ర్మ రెడడి . సమీక్షక్ల్: వాణి వెంపర్ల, ర్కేష్ నేత వాడనాల. ఈ అన్వాద పరాకిరియ Inter Agencey Standing 
Committe (IASC) వారి పరామేయం లేక్ండా జరిగంద్. ఈ అన్వాదం విజయ్ శంకర్ బాలకృష్ణన్ సౌజన్యంతో, ‘ Indian Scientists’ 
Response to COVID-19’ అనే స్వచ్ంద సమూహం ద్్వర్ జరిగంద్.

ఈ పరాచ్రణ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO license (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) లైసెన్సి కిరింద పరాచ్రింపబడంద్. ఈ లైసెన్సి నిబంధనల పరాకారం, పనిని సమ్చితంగా 
ఉదహరించినటలియితే, మీర్ వాణిజ్్యతర పరాయోజన్ల కోసం ఈ పనిని పునర్తపాత్్త చేయవచ్చి, అన్వద్ంచవచ్చి మరియ్ స్్వకరించవచ్చి.

ఈ భాషంతరమ్న్ విజయ్ శంకర్ బాలకృష్ణన్ సహకారంతో అన్వాదం చేయబడనద్ Indian Scientists’ Response to 
COVID-19 ద్్వర్



పరిచయం

“న్వ్్వ న్ హీరో”, పరాపంచవా్యప్తంగా COVID-19 మహమామారి బారిన పడన పిలలిల కోసం ర్సిన పుస్తకం. ఈ పుస్తకానినా తల్లిదండర్ు ల్, సంరక్షక్ల్ 
లేద్ ఉప్ధ్్యయ్ల పర్యవేక్షణలోనే చద్వించాల్ అని మా మనవి.

 పెదదిల పర్యవేక్షణ లేక్ండా పిలలిల్ స్వతంతరీంగా ఈ పుస్తకానినా చదవడం మేమ్ ప్రా తసిహంచమ్.  “Actions for Heroes” (త్వరలో 
పరాచ్రింపబడ్న్) అనే మార్గదర్శని, COVID-19 క్ సంబంధంచిన విషయాలన్ పరిష్కరించడానికి సహాయపడ్త్ంద్. అద్ పిలలిలక్ COVID-19 
తో మ్డపడ ఉననా భావాల్ ఇంకా భావోదే్వగాలన్ నియంత్రీంచడానికి సహాయపడ్త్ంద్. అదేవిధంగా ఆ పుస్తకంలో పిలలిల్ చేయవలసిన 
అన్బంధ కార్యకలాప్ల్ కూడా ఉంటాయి.

అనువాదాలు

అరబిక్, చైనీస్, ఫ్రంచ్, రష్యన్ మరియ్ సాపానిష్ భాషలలోకి అన్వాద పరాకిరియని Reference Group సమన్వయం 
చేస్్త ంద్. ఇతర భాషలలో అన్వాద్ల సమన్వయం కోసం IASC Reference Group for Mental Health and 
Psychosocial Support (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) ని సంపరాద్ంచండ. పూరతియిన అనినా 
అన్వాద్ల్ IASC Reference Group వెబ్ సైట్ లో ఉంచబడతాయి. మీర్ ఈ పనిని లేద్ దీని అన్వాదం లేద్ 
దీని అన్సరణ సృషటుంచినటలియితే, దయచేసి కిరింద వాటిని గమనించండ:

•  మీ లోగోన్ (లేద్ నిధ్ల ఏజెనీసి యొక్క లోగోన్) ఉతపాత్్తకి జోడంచడానికి మీక్ అన్మత్ లేద్.
•   అన్సరణ విషయంలో (అనగా, టెక్సిట్ లేద్ చితారీ లలో మార్పాల్), IASC లోగో వాడకం అన్మత్ంచబడద్. ఈ 

పని యొక్క ఎట్వంటి వాడకంలో, ఒక పరాతే్యకమైన సంస్థన్ గాని, వాటి తాలూక్ ఉతపాత్్త ల్ లేద్ సేవలన్ గాని 
IASC ఆమోద్స్్త ననాట్లి  సూచనల్ ఉండకూడద్.

•   మీర్ మీ అన్వాదం లేద్ అన్సరణక్ సమానమైన కిరియేటివ్ కామన్సి లైసెన్సి కిరింద లైసెన్సి ఇవా్వల్. CC BY-
NC-SA 4.0 లేద్ 3.0 సూచించబడంద్. అన్కూల లైసెన్సి ల జాబితా ఇద్: https://creativecommons.org/
share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

•   మీర్ అన్వాద భాషలో ఈ కిరింద్ నిర్కరణన్ జోడంచాల్: “ఈ అన్వాదం / అన్సరణన్ Inter-Agency 
Standing Committee (IASC) సృషటుంచలేద్. ఈ అన్వాదం యొక్క కంటెంట్ లేద్ ఖచిచితతా్వనికి IASC 
బాధ్యత వహంచద్. 

అసల్ ఇంగ్లిష్ ఎడషన్:
“Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO shall be the binding and authentic edition.”



సార్క్ తన తల్లి ఒక హీరో. ఎంద్కంటే, ఆమె ఒక మంచి 
అమేమా కాద్ పరాపంచంలో కెలాలి  ఒక ఉత్తమ శాసత్రవేత్త కూడా! 
అట్వంటి, సార్ యొక్క తల్లి కూడా కరోన్క్ నివారణ 
కన్గొన లేక ప్యార్.

“చూడడానికి COVID-19 ఎలా ఉంట్ంద్, అమామా?” అని 
సార్ తన తల్లిని అడగంద్.

“COVID-19, లేద్ కరోన్వైరస్, మన కంటికి కనబడనంత 
చిననాద్, కాబట్టు  మనం చూడలేమ్, ” అని ఆమె తల్లి 
చెపిపాంద్.”కానీ అద్ అన్రోగ్యంతో ఉననా వారి దగ్్గ  మరియ్ 
త్మ్మాల ద్్వర్ ఇతర్లక్ సంకరిమిస్్త ంద్. అలాగే వార్ 
చ్ట్టు పక్కల వస్్త వ్లన్ లేద్ వ్యకత్ి లన్  తాకినపుపాడ్ కూడా 
సంకరిమిస్్త ంద్. దీని ద్్వర్ అన్రోగ్యంతో ఉననావారికి జ్వరం 
వస్్త ంద్, దగ్్గ  మరియ్ శా్వస తీస్కోవడంలో కంత ఇబ్ంద్ 
కూడా కల్గ్త్ంద్. ”

“అంటే మనమ్ ద్నిని చూడలేమ్ కాబటిటు , ద్నితో 
ప్ర్డలేమా?” అడగంద్ సార్.

“మనమ్ ద్నితో తపపాక్ండా ప్ర్డవచ్చి,” అంద్ సార్ 
తల్లి.

“అంద్కే మీర్ స్రక్తంగా ఉండటం న్క్ చాలా అవసరం, 
సార్. ఈ వైరస్ అనేక మంద్ని పరాభావితం చేస్్త ంద్, పరాత్ 
ఒక్కరూ దీనిని ఎద్ర్కనేంద్క్ సహాయపడాల్. పరాతే్యకంగా 
పిలలిల్ కూడా చాలా సహాయం చేయగలర్. 
మా అందరికోసం న్వ్్వ క్షేమంగా ఉండాల్. 
న్వ్్వ న్ హీరో అవా్వల్సిన అవసరం 
ఉంద్. “



ఆ రోజు ర్త్రీ సార్ మంచం మీద పడ్క్ని తన గ్రించి ఎంత 
ఆలోచించిన్ తాన్ ఒక హీరోలా అనిపించలేద్.  ఆమె కలత 
చెంద్ంద్. ఆమెక్ ప్ఠశాలకి వెళ్లి లని అనిపించింద్, కాని అద్ 
మూసివేయబడంద్. తన సేనాహత్లన్ చూడాలని కోర్క్ంద్, 
కాని అద్ స్రక్తం కాద్. కరోన్వైరస్ తన పరాపంచానినా 
భయపెటటుడం మానేయాలని సార్ గాఢంగా కోర్క్ంద్. 
“హీరోలక్ సూపర్ పవర్సి ఉన్నాయి” ఆమె తనలో తాన్ 
అన్క్ంటూ, నిద్రప్వడానికి పరాయత్నాసూ్త  కళ్ళు మూస్క్ంద్. 
“కానీ, న్ దగ్గర ఏమి ఉంద్?”

అకసామాత్్త గా ఓ చిననా స్వరం చీకటిలో ఆమె పేర్ పిలవసాగంద్.

 “ఎవరక్కడ?” సార్ నెమమాద్గా త్రిగ అడగంద్. “న్వ్్వ 
హీరోగా ఉండటానికి ఏమి కావాల్, సార్?” ఆ స్వరం ఆమెన్ 
అడగంద్.

 “పరాపంచంలోని పిలలిలందరికీ తమన్ తామ్ ఎలా 
రక్ంచ్కోవాలో చెపపాడానికి న్క్ ఒక మార్గం కావాల్, తద్్వర్ 
వార్ అందరినీ రక్ంచగలర్ ...” అంద్ సార్.

 “సర్, ద్నికోసం నీక్ నేన్ ఏ విధంగా సహకరించాల్?” ఆ 
నిర్కార స్వరం అడగంద్.

 “న్క్ ఎగరగల్గేద్ ఒకటి కావాల్ ... అద్ పెదది గొంత్తో 
ఉండాల్  ... ఇంకా న్క్ సహాయపడగలగాల్!”

 అపుపాడ్,హూష్  అనే  శబదింతో, అద్భుతమైనదేదో ఒకటి ఆ 
వెనెనాల ర్త్రీలోకి అడ్గ్పెటిటుంద్ ...



“న్వ్్వ ఎవర్?” అని సార్ ఉదే్వగంగా అడగంద్.

“నేన్ అరియో,” అతన్ బద్ల్చాచిడ్.

“నేన్ ఇంతక్ మ్ందెపుపాడూ ఒక అరియోన్ 
చూడలేద్” అంద్ సార్.

“నేన్ ఎపుపాడూ ఇక్కడే ఉంటాన్” అని అరియో 
చెప్పాడ్.

“నేన్ నీ హృదయం న్ండే వచాచిన్.”

“అంటే న్వ్్వ న్తో ఉననాంతకాలం నేన్ 
పరాపంచంలోని పిలలిలందరికీ కరోన్వైరస్ గ్రించి 
చెపపాగలనననామాట !” ఉతాసిహంగా అంద్ సార్

“అంటే నేన్ ఒక హీరో కాగలనననామాట! కానీ 
అరియో ఒక్క నిమ్షం, మన చ్టూటు  అంతా 
కరోన్వైరస్ ఉండగా, పరాయాణించడం స్రక్తమే 
అంటావా? ”

“న్వ్్వ న్తో ఉననాంత వరక్, మనం కల్సే 
ఉననాంతవరక్ నీక్ ఏ హానీ కల్గద్.” అన్నాడ్ 
అరియో .



అద్ వినగానే సార్ అరియో వీపు పైన ఛంగ్న ఎకి్క , వారిదదిరూ  కల్సి ఆమె పడకగద్ 
కిటికీ గ్ండా, ఆ ర్త్రీ ఆకాశంలోకి దూస్కెళ్లి ర్. వార్ నక్షతారీ ల వైపు ఎగరి చంద్్ర డకి 
హలో కూడా చెప్పార్



సూర్్యడ్ ఉదయిస్్త ండగానే, పిరమిడ్లి  ఉననా 
ఓ స్ందరమైన ఎడారిలో వారిదదిరూ ద్గార్. 
అక్కడ కంతమంద్ పిలలిల్ ఒక చిననా గ్ంపులో 
ఆడ్క్ంట్న్నార్. ఆ పిలలిల్ సార్, అరియోన్ 
చూడగానే చేత్ల్ ఊపుతూ ఆనందంగా అరిచార్ .

“సా్వగతం, నేన్ సలీం!” అబా్యిలలో ఒకతన్ 
అరిచాడ్. “మీర్ ఇక్కడ ఏమి చేస్్త న్నార్? 
క్షమించండ, మేమ్ దగ్గరక్ ర్లేమ్, మేమ్ కనీసం 
ఒక మీటర్ దూరంలో ఉండాల్! ”
“అంద్కే మేమ్ ఇక్కడే ఉన్నామ్!” సార్ త్రిగ 
చెపిపాంద్.

“నేన్ సార్, ఇతన్ అరియో. పిలలిల్ తమ 
పొర్గ్వారిని, సేనాహత్లన్, తల్లిదండర్ు లన్ మరియ్ 
తాతామామమాలన్ కరోన్వైరస్ న్ండ స్రక్తంగా 
ఉంచగలరని మీక్ తెల్సా? మనమందరం… ”  “ 
సబ్  ్మరియ్ నీటితో చేత్ల్ కడ్కో్కవాల్! ” 
సలీం చిర్నవ్్వతో అన్నాడ్. “మాక్ తెల్స్ సార్. 
మేమ్ అన్రోగ్యంతో ఉననాపుపాడ్ దగ్్గ  వసే్త మోచేయి 
అడ్డి పెట్టు క్ంటాం - మరియ్ మేమ్ కరచాలనం చేసే 
బద్ల్ గాల్ లో చేత్ల్ ఊపుతామ్. మేమ్ లోపల 
ఉండటానికి పరాయత్నాసా్త మ్, కాని మేమ్ చాలా రదీదిగా 
ఉండే నగరంలో నివసిస్్త న్నామ్… అందరూ ఇంట్లి నే 
ఉండడంలేద్. ” “హ్మా, ఆ విషయంలో
 నేన్ సహాయం చేయగలన్,” అన్నాడ్
అరియో. “వార్ కరోన్వైరస్ చూడలేర్, కానీ ... వార్ 
నన్నా చూడగలర్! న్ మీదక్ ఎక్కండ, కానీ దయచేసి 
న్ రెక్కల రెండ్ వైపులా కూరోచిండ - అవి కనీసం ఒక 
మీటర్ దూరంలో ఉన్నాయి! ”



అరియో తన రెండ్ రెక్కలపై సలీం 
మరియ్ సార్తో కల్సి ఆకాశంలోకి 
ఎగరిప్యాడ్. అతన్ నగరం 
అంతటా ఎగ్ర్తూ గరిజాంచి ప్డటం 
ప్రా రంభించాడ్! సలీం వీధ్లోలి ని 
పిలలిలతో ఇలా అరిచాడ్:

 “వెళలిండ, మీ క్ట్ంబాలక్ 
చెపపాండ, మనం ఇంటి లోపలే 
స్రక్తంగా ఉంటామ్! ఇంట్లి  
ఉండడం ద్్వర్ మనం ఒకరినొకర్ 
బాగా సంరక్ంచ్కోవచ్చి! ”

పరాజల్ తామ్ చూసిన దృశా్యనికి 
ఆశచిర్యప్యార్. వార్ మదదిత్గా 
చేత్ల్ ఊపుతూ తమ ఇళలిలోకి 
వెళలిడానికి అంగ్కరించార్.



అరియో ఆకాశంలోకి రివ్్వన 
పైకి ఎగర్డ్. ద్ంతో సలీం 
ఆనందంగా అరిచాడ్. అక్కడ 
మేఘాలలో ఎగ్ర్త్ననా ఒక 
విమానం లోని పరాయాణిక్ల్ వారి 
వైపు సంభ్రమాశచిర్యంతో చూశార్.

“పరాజల్ తందరలోనే 
పరాయాణాలనినా ఆపివేయవలసి 
ఉంట్ంద్, కనీసం కద్దికాలానికైన్ 
“ అన్నాడ్ సలీం.
“పరాపంచవా్యప్తంగా అంతటా  
సరిహద్ది లన్ మూసివేస్్త న్నార్.  
మనమందరం మనం ఉననా 
చోటే, మనం ఇషటుపడే వ్యకత్ి లతో 
మాతరీమే ఉండాల్.”

“పరిసి్థత్ల్ చాలా మారినట్లి  
అనిపిస్్త ంద్” అంద్ సార్.
“తలచ్క్ంటే, కనినా సార్లి  భయంగా 
ఉంట్ంద్ న్క్.”

“పరిసి్థత్ల్ మార్త్ననాపుపాడ్ భయానకంగా మరియ్ 
గందరగోళంగా అనిపించవచ్చి, సార్,” అన్నాడ్ అరియో . 

“న్క్ భయంగా ఉననాపుపాడ్, చాలా నెమమాద్గా ఊపిరి లోపల్కి 
పీల్చిక్ంటాన్ - తర్వాత అగనా లాంటి శా్వసన్ విడ్సా్త న్!” 
అంటూనే అరియో తన శా్వస ద్్వర్ ఒక భారీ 
అగనాగోళ్నినా బయటక్ విడచాడ్!

“మీక్ భయంగా ఉననాపుపాడ్ శాంత్ కోసం మీర్ ఏమి 
చేసా్త ర్?” అరియో వారిని అడగాడ్.



“న్క్ స్రక్త భావం కల్గంచే వ్యకత్ి ల గ్రించి ఆలోచించడం అంటే 
న్క్ ఇషటుం” అని సార్ అననాద్.

“నేన్ కూడా అలానే ఆలోచిసా్త న్, న్ తాతామామమాల తో ఉననాపుపాడ్ 
కల్గేంత స్రక్త భావం ఎవర్ కల్గచేసా్త రో వారందరి గ్రించి 
ఆలోచిసా్త న్ నేన్ “ అన్నాడ్ సలీం. “వాళ్లి  లేకప్వటం న్క్ బాగా 
వెల్త్గా ఉంద్. నేన్ వారిని కౌగల్ంచ్కోలేన్, అలా చేసే్త. నేన్ వారికి 
కరోన్వైరస్ వా్యపించగలన్. మేమ్ సాధ్రణంగా పరాత్ వార్ంతంలో 
వారిని కల్సా్త మ్, కానీ ఇపుపాడ్ క్దరద్. ఎంద్కంటే మేమ్ వారిని 
స్రక్తంగా ఉంచాల్. ”

“న్వ్్వ వారికి కాల్ చేయగలవా?” సార్ తన సేనాహత్డని అడగంద్.

“ఓ తపపాక్ండా !” అన్నాడ్ సలీం. “వార్ న్క్ రోజూ కాల్ చేసా్త ర్, 
మేమ్ ఇంట్లి  చేస్్త ననా అనినా పన్ల గ్రించి వారికి చెప్్త మ్. అద్ 
న్క్, వాళలికి ఒక మంచి అన్భూత్ని కల్గస్్త ంద్”

“మనం పేరామించే వ్యకత్ి లన్ మనం చూడలేకప్తే, వారి లేని 
వెలత్ బాగా తెల్స్్త ంద్, అద్ సహజం” అన్నాడ్ అరియో. “ఆలా 
అనిపించటం వారి పటలి  మన్క్ననా అప్రమైన పేరామన్ తెల్పుత్ంద్. 
అవ్నూ, మీలాంటి ఇతర హీరోలన్ కల్సే్త బావ్ంట్ందని మీక్ 
అనిపిస్త ంద్? ”

“తపపాక్ండా, తపపాక్ండా !” అంటూ సార్ మరియ్ సలీం హుషర్గా 
అరిచార్.

“అద్భుతం! న్క్ సాష అనే ఒక సేనాహత్ర్ల్ంద్, ఆమెక్ చాలా 
పరాతే్యకమైన సూపర్ పవర్ ఉంద్” అన్నాడ్ అరియో. “ఆమెన్ 
కల్ద్ది మ్, పదండ వెళ్ది ం!”



అలా వార్ ఆకాశంలో న్ంచి కిరింద్కి ద్గ ఒక చిననా గారా మం 
దగ్గర చేర్క్న్నార్.  అక్కడ ఒక అమామాయి తన ఇంటి బయట 
పువ్్వల్ కోసూ్త  ఉంద్.  అరియో మరియ్ అతని రెక్కలపై 
కూర్చిననా పిలలిలన్ చూసిన ఆమె ఫక్్కన నవి్వంద్.

“అరియో!” ఆనందంతో ఆమె అరిచింద్. “మనందరి మధ్య 
కనీసం ఒక మీటర్ దూరం ఉండాల్. కాబటిటు  నేన్ మీక్ 
ఇక్కణ్నాంచే పేరామతో ఒక ఆల్ంగన్నినా పంపుత్న్నాన్! 
అయిన్ మీరందరూ ఇక్కడ ఏమి చేస్్త న్నార్? ”

“”సాష, మీ మాటలలోనే మీర్ పంపించిన పేరామని 
అన్భవించాన్” అన్నాడ్ అరియో. “భౌత్కంగా దూరంగా 
ఉన్నా, మనం ఇతర్ల పై శ్రదధి  కానీ, పేరామ కానీ చూపించడానికి 
మన మాటలన్ ఇలా ఉపయోగంచ్కోగలగడం తల్చ్క్ంటే 
న్క్ చాలా ఆనందం కల్గ్త్ంద్. నీ సూపర్ పవర్ గ్రించి 
న్ సేనాహత్ల్ తెల్స్కోవాలని నేన్ కోర్క్ంట్న్నాన్. ”

“న్ సూపర్ పవర్ ఏమిటి?” ఆశచిర్యంగా అంద్ సాష.

“మీ క్ట్ంబంలో ఒకర్ అన్రోగా్యనికి గ్రైనపపాటి న్ంచీ, 
మీర్ కరోన్వైరస్నా మరెవరికి సంకరిమించక్ండా ఉండడానికి 
మీర్ ఇంట్లి నే ఉన్నార్ చూడ్? ఆ సూపర్ పవర్!

“ అన్నాడ్ అరియో.
“ఓ అద్! కరోన్ వచిచిన న్ తండరు పూరితిగా కోల్కనేవరక్ తన 
పడకగద్లోనే ఉంటాడ్” అంద్ సాష.



“కానీ అద్ అంత కషటుమేమీ కాద్! మేమ్ ఆటల్ ఆడతామ్, వంట 
చేసా్త మ్, మా పెరట్లి  సమయం గడపుతూ కల్సి భోజన్ల్ కూడా 
చేసా్త మ్. నేన్ న్ సదర్ల్ మా కాల్ బొటని వేళళున్ తాకిసూ్త  
డాన్సి చేసా్త మ్. నేన్ ప్ఠశాలక్ వెళలిటేలిద్ అని అపుపాడపుపాడ్ 
బాధగా ఉంట్ంద్. అద్ మరిచిప్వటానికి, మేమ్ పుస్తకాల్ 
చద్వ్తూ నేర్చికోవడం కనసాగస్్త న్నామ్. మొదట్లి  ఇంట్లి నే 
ఉండడం విచితరీంగా అనిపించెద్ కానీ ర్న్ ర్న్ అలవాటై ఇపుపాడ్ 
మామ్ల్గా అనిపిస్త ంద్. ”

“అవ్న్, అద్ అంత స్లభమైన విషయం కాద్, సాష,” అరియో 
చెప్పాడ్. “మీర్ కషటుమైన్ సర్ ఇంట్లి నే ఉంటూ ఉననా సమయానినా 
మీ పిరాయమైనవారితో కల్సి ఆనందంగా ఎలా ఉండాలో అని చక్కటి 
మార్్గ లన్ అనే్వషస్్త న్నార్. అంద్కే మీర్ న్ హీరో! ”

“మీర్ మీ క్ట్ంబంతో అపుపాడపుపాడ్ గొడవపడ్త్ంటార్?” 
అడగాడ్ సలీం.

“అవ్న్, మేమ్ కనినాసార్లి  గొడవపడతామ్,” సాష అంద్. “అంద్కే 
అదనపు ఓపికతో, అదనపు అవగాహనతో ఉండాల్ ఇపుపాడ్. అద్ 
కాక్ండా, అవతల్ వారిని క్షమించమని కోరడానికి ఎక్్కవ సమయం 
తీస్కోకూడద్. అద్ అసలైన సూపర్ పవర్, ఎంద్కంటే అద్ మనలేనా 
కాద్, మన వాళళున్ కూడా పరాశాంతంగా ఉండనిస్్త ంద్. కానీ న్క్ 
అపుపాడపుపాడూ ఏకాంత సమయం కావాల్. న్క్ హాయిగా ఒక్కద్నేనా 
డా్యన్సి చేయటం ఇంకా ప్టల్ ప్డటం అంటే చాలా ఇషటుం! 
కనినాసార్లి  నేన్ న్ సేనాహత్లక్ ఏకాంతంగా కాల్ కూడా చేస్కోవచ్చి 
…” 

“అయితే, అరియో, ఇంటి న్ండ దూరంగా ఉంట్ననా లేద్ 
ఇల్లి  లేని వ్యకత్ి ల సంగతేంటి?” 

అడగంద్ సార్. “ఇద్ గొపపా పరాశనా, సార్,” అరియో 
అన్నాడ్. “పద వెళ్లి తెల్స్క్ంద్ం.”



వార్ సాషక్ వీడ్్కల్ చెపిపా మరోసారి బయల్దేర్ర్. చ్టూటు  సమ్ద్రం ఉననా 
ఒక దీ్వపంలో అడ్గ్పెటటుగానే గాల్ వేడెకి్కంద్.



అక్కడ వార్ పరాజలతో కికి్కరిసిన శిబిర్నినా చూశార్. ఒక 
అమామాయి వారిని చూసి దూరం న్ంచే చేయి ఊపింద్.

“హాయ్ అరియో, మిమమాల్నా మళ్ళు చూడటం న్క్ చాలా 
సంతోషంగా ఉంద్!” అంద్ ఆమె. “మేమ్ కనీసం ఒక 
మీటర్ దూరంలో ఉండటానికి పరాయత్నాస్్త న్నామ్, కాబటిటు  
నేన్ ఇక్కడ న్ంచే మీతో మాటాలి డతాన్. నేన్ మీ 
సేనాహత్లన్ కలవాలన్క్ంట్న్నాన్! న్ పేర్ లీలా. ”

  “హాయ్ లీలా! నేన్ సార్, ఇతన్ సలీం, ”సార్ త్రిగ 
చెపిపాంద్. “మిమమాల్నా చూస్్త ంటే కరోన్వైరస్ న్ండ 
మిమమాల్నా మీర్ రక్ంచ్కోవడానికి పరాయత్నాస్్త ననాట్లి  
అనిపిస్్త ంద్. ఇంకా ఏమేం చేస్్త న్నార్? ”

“మేమ్ సబ్  ్మరియ్ నీటితో మా చేత్ల్ 
కడ్గ్త్న్నామ్!” లీలా త్రిగ చెపిపాంద్.

“మీర్ కూడా దగ్్గ  వచిచినపుపాడ్ మీ మోచేయి 
అడ్డి పెడ్త్న్నార్?” అడగాడ్ సలీం.

“అద్ ఎలా చేయాలో మీర్ చూపించగలర్?” లీలా త్రిగ 
అడగంద్. సలీం వారికి చూపించాడ్.

“మనమందరం ధైర్యంగా ఉండటానికి పరాయత్నాస్్త న్నామ్, 
కాని నేన్ ఏదో విషయం గ్రించి ఆందోళన 
చెంద్త్న్నాన్” అని లీలా చెపిపాంద్. “నేన్ మీతో 
ద్ని గ్రించి మాటాలి డవచాచి? ఎవరో అన్రోగ్యంతో 
చనిప్యారని నేన్ విన్నాన్, ద్ంతో న్క్ చాలా 
భయంవేసింద్. కరోన్వైరస్ న్ండ పరాజల్ చనిప్తారనేద్ 
నిజమేన్? ”



అరియో ఒక పెదది నిటూటు ర్పా ఊపిరి పీల్చిక్ని తన అప్రమైన 
అడ్గ్భాగం పైన కూర్చిన్నాడ్.

“అవ్న్, బ్ల్లి హీరోల్, ఇద్ విచితరీమైన విషయమే!” అన్నాడ్ అరియో 
. “కంతమంద్కి అససిల్ అన్రోగ్యం అనిపించద్, కాని మరి కంతమంద్ 
చాలా అన్రోగ్యంగా ఉండవచ్చి, ఇంకందర్ మరణించవచ్చి కూడా! 
అంద్వలలి మనమందరం మ్ఖ్యంగా వృద్ధి లతో లేద్ ఇతర అన్రోగా్యల 
తో బాధపడ్త్ననా వారితో జాగరాత్తగా ఉండాల్. ఎంద్కంటే వార్ 
అన్రోగా్యనికి గ్రి అవ్వడానికి ఎక్్కవ అవకాశం ఉంద్. కనినాసార్లి  మనం 
చాలా భయపడ్త్ననాపుపాడ్ లేద్ స్రక్తంగా లేమని భావిస్్త ననాపుపాడ్, 
మన మనస్సిలలో స్రక్తమైన స్థలానినా ఊహంచ్కోవడం కంత 
ఉపశమనం కల్గస్్త ంద్. మీర్ దీనినా న్తో కలసి పరాయత్నాసా్త ర్? ”

వారందరూ సర్ అన్నార్. ద్ంతో అరియో పిలలిలందరిని కళ్ళు మూస్క్ని, 
వాళ్లి  స్రక్తంగా భావించే ఒక స్థలానినా ఊహంచ్కోమని కోర్డ్.

“ఒక మంచి జాఞా పకం మీద కానీ, మీర్ గతంలో స్రక్తానినా అన్భవించిన 
సమయం మీద కానీ దృషటు పెటటుండ  “ అన్నాడ్ అరియో.

అరియో వారిని ఆ ఊహంచ్క్ననా పరాదేశంలో ఏమి చూడగల్గ్త్ననారో , 
ఏమి అన్భూత్ చెంద్త్న్నారో ఇంకా ఏమి వాసన చూడగల్గ్త్న్నారో 
అని అడగాడ్. తమ స్రక్త పరాదేశంలోకి ఆహా్వనించాలన్క్ంట్ననా 
పరాతే్యకత వ్యకత్ి ల్ ఎవరైన్ ఉన్నార్ అని, ఉంటె వాళలితో ఏ విషయాల 
గ్రిoచి మాటాలి డదల్చ్క్న్నారో అని కూడా అడగాడ్.

“మీక్ విచారంగా కానీ భయంగా కానీ అనిపించినపుపాడ్ మీర్ 
ఊహంచ్క్ననా ఈ స్రక్త పరాదేశానికి పదె పదే వెళలివచ్చి!” అన్నాడ్ 
అరియో. “ఇద్ మీ యొక్క సూపర్ పవర్! మీర్ దీనినా మీ సేనాహత్ల్తో 
ప్ట్ మీ క్ట్ంబ సభ్్యలతో కూడా పంచ్కోవచ్చి. నేన్, న్తో ప్ట్ 
ఎంతో మంద్ మీ గ్రించి సర్వద్ ఆలోచిసూ్త నే ఉన్నామని గ్ర్తి ంచ్కోండ. 
అద్ కూడా మీక్ సహాయపడ్త్ంద్.”



“మనమందరం ఒకరినొకర్ చూస్కోవచ్చి” అంద్ లీలా.

“అద్ నిజం, లీలా,” అరియో అన్నాడ్. “మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఒకరినొకర్ చూస్కోవచ్చి. మా చివరి పరాయాణంలో మీర్ మాతో 
ర్వాలన్క్ంట్న్నార్? ”

అరియో మరియ్ తన కత్త సేనాహత్లతో కల్సి పరాయాణించాలని లీలా నిర్ణయించ్క్ంద్. లీలా వారితో చేరినంద్క్ సార్ ఆనందంగా ఉంద్, 
ఎంద్కంటే కనినాసార్లి  మనం ఒకరికి ఒకర్ మదదిత్గా, ఇంకా తోడ్గా ఉండాలని ఆమెకి తెల్స్. మాటల్ లేక్ండా వారందర్ నిశ్శబదింగా 
ఎగరిప్యిన్, తన కత్త సేనాహత్ల్ తన గ్రించి చాలా శ్రదధి  వహస్్త న్నారని లీలాక్ తెల్స్.



కద్ది సేపటి తర్వాత,మంచ్ పర్వతాల్ నెమమాద్గా 
వాళలి దృషటుకి వచాచియి. అరియో ఒక చిననా ఊళ్లి కి
ద్గాడ్. కంతమంద్ పిలలిల్ అక్కడ ఉననా ఒక
 చిననా కాల్వ పరాక్కన  ఆడ్త్న్నార్.

“అరియో!” వారిలో ఒకర్ అతనితో చేయి ఊపుతూ 
అరిచార్.

“హలో, కిమ్,” అరియో అన్నాడ్. “కరోన్వైరస్ కల్గ 
త్రిగ నయం అయిన న్ సేనాహత్లన్ మీరంతా 
కలవాలని నేన్ కోర్క్ంట్న్నాన్.

“కరోన్వైరస్ ఎలా ఉండంద్?” అడగాడ్ సలీం.

“ఎపుపాడూ దగ్్గ తూనే ఉండేవాడని; ఇంకా కనినాసార్లి  
చాలా వేడగా కూడా అనిపించేద్.
చాల అలసటతో ఉంటూ, కనినా రోజుల్ ఏమీ 
ఆడటానికి కూడా ఇషటుపడేవాడని కాద్” అన్నాడ్ 
కిమ్. “అపుపాడ్ నేన్ గంటలకద్ది నిద్రప్యేవాడని, న్ 
క్ట్ంబం కూడా నన్నా బాగా చూస్క్ంద్. కనినా సార్లి , 
మా తల్లిదండర్ు ల్ మరియ్ తాతమామమాల్ న్కోసం 
ఆస్పత్రీకి వెళలివలసి వచిచింద్. నర్సిల్ మరియ్ 
వైద్్యల్ వారితో చాలా దయతో ఉండేవార్. మా 
సంఘంలోని వ్యకత్ి ల్ కూడా మాక్ ఇంట్లి   సహాయం 
చేశార్. కనినా వార్ల తర్వాత, మేమ్ మళ్ళు బాగానే 
ఉన్నామ్. ”



“నేన్ కిమ్ సేనాహత్డన్” అని ఇతర పిలలిలో ఒకతడ్ చెప్పాడ్. కిమ్ క్ కరోన్వైరస్ ఉననాంత మాతారీ న, మా 
మధ్య సేనాహం ఆగప్లేద్ - నేన్ అతనిని చూడలేక ప్యినపపాటికీ కూడా! నేన్ అతని గ్రించి పటిటుంచ్కోవడం 
ఎపుపాడూ మాన లేద్; ఇలా మేమ్ మళ్ళు కల్సి ఆడటం న్క్ చాలా సంతోషంగా ఉంద్! ”

“కనినాసార్లి  సేనాహత్ల్గా మనం చేయగల్గే అత్ మ్ఖ్యమైన విషయం ఒకరినొకర్ రక్ంచ్కోవడం” అని 
అరియో చెప్పాడ్. “ద్ని కోసం కంతకాలం ఒకరికకర్ దూరంగా ఉండవలసిన పరిసి్థత్ వచిచిన్, ఓర్చికోవాల్.”



“ఇవనీనా మనం ఒకరికోసం ఒకర్ చేస్కోవచ్చి

“ అంద్ లీలా. “ఆలా చేసే్త, ఒక రోజు మనమంతా మళ్లి కల్సి ఆడ్కోగలం, మ్నపటి లా త్రిగ ప్ఠశాలక్ వెళలిగలం” అన్నాడ్ సలీం.

సార్ కి ఇంటికి వెళ్లి సమయం వచిచింద్; తన కత్త సేనాహత్లక్ వీడ్్కల్ చెప్పాల్సిందే. తామ్ కల్సి చేసిన సాహసాలన్ ఎననాటికీ మరచిప్మని 
ఒకరికకర్ వాగాది న్ల్ చేస్క్ననార్.

వీడ్్కల్ తర్వాత, ఒకరినొకర్ కంతకాలం వరక్ చూడలేకప్వచచిని సార్ బాధపడంద్. కానీ, ఆమెక్ కిమ్ సేనాహత్డ్ చెపిపాన విషయo గ్ర్తి క్ 
వచిచి కంత ఉపశమనంగా అనిపించింద్. వ్యకత్ి లన్ చూడలేనంత మాతారీ ననా మనం వారిని పేరామించడం మానేసా్త మని అరధిం కాద్



అరియో వారందరినీ త్రిగ వారి ఇళలి వదదిక్ 
ద్గబెటాటు డ్, అతన్ బయల్దేర్ మ్ంద్ 
సార్ నిద్రప్యే వరక్ వేచి ఉన్నాడ్.

“మనం ర్పు కూడా మళ్ళు ఇలా 
చెయొచాచి?” సార్ అతనిని అడగంద్.

“లేద్ సార్, న్వ్్వ ఇపుపాడ్ మీ క్ట్ంబ 
సభ్్యలతో కల్సి ఉండవలసిన సమయం 
వచిచింద్” అన్నాడ్ అరియో.

“మన కథ గ్ర్తి ంచ్కో.  చేత్ల్ 
కడ్కో్కవడం మరియ్ ఇంట్లి  ఉండడం 
ద్్వర్ న్వ్్వ ఇషటుపడే వారిని స్రక్తంగా 
ఉంచవచ్చి. నేన్ ఎపుపాడూ దూరంగా 
లేన్. న్వ్్వ నీ స్రక్త పరాదేశానికి 
వెళలినపుపాడ్ నేనెపుపాడూ నీతోనే ఉంటాన్”

“న్వ్్వ న్ హీరో,” ఆమె మెల్లిగా అంద్.

“న్వ్్వ కూడా న్ హీరో, సార్. నిన్నా 
పేరామిస్్త ననా వారందరికీ న్వ్్వ హీరోవే 
”అని అన్నాడ్.



సార్ నిద్రలోకి జార్క్ంద్, మర్సటి రోజు 
మేల్్కనేటపపాటికీ, అరియో అక్కడ న్ంచి 
వెళ్లిప్యాడ్. ద్ంతో సార్ అతనితో 
మాటాలి డటానికి తన స్రక్తమైన పరాదేశానికి వెళ్లి, 
వార్ చూసిన పరాదేశాల్ మరియ్ వారి సాహసం 
గ్రించి కబ్ర్ల్ చెపుపాక్ంద్. ఆ తర్వాత 
తన అన్భవాలనినాటిని బొమమాల్గా వేసింద్. ఆ 
బొమమాలనినాటినీ సేకరించి హుషర్గా సార్ తన 
తల్లి దగ్గరక్ పరిగెత్్త క్ వెళ్లింద్.

“అమామా, పరాజల్ స్రక్తంగా ఉండటానికి 
మేమ్ అందరం సహాయపడతామ్,” అంద్. 
“న్ సాహసంలో నేన్ చాలా మంద్ హీరోలన్ 
కల్స్క్న్నాన్!”

“ఓహ్ సార్, న్వ్్వ చెపిపాంద్ నిజమే!” అని 
అంద్ ఆమె తల్లి. “అద్భుతమైన వైద్్యల్ 
మరియ్ నర్సిల మాద్రిగా కరోన్వైరస్ న్ండ 
పరాజలన్ స్రక్తంగా ఉంచే హీరోల్ చాలా 
మంద్ ఉన్నార్. కానీ మనమందరం పరాత్రోజూ 
హీరోల్గా ఉండగలమని తెల్సింద్; కానీ 
అమమా! న్క్ అందరి కన్నా పెదది హీరో మాతరీం 
మ్మామాటికీ న్వే్వ!”


