
ನನ್ನ ಹೀರ�ೀ ನೀನು 
ಮಕ್ಕಳು ಕ�ೀವಿಡ್-

೧೯ ವಿರುದ್ಧ ಹೀಗೆ 

ಹ�ೀರಾಡಬಹುದು!



“ನನ್ನ ಹೀರ�ೀ ನೀನು” ಪುಸ್ತಕದ  ಬಗೆಗೆ 

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಇಂಟರ್-ಏಜನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಂಡಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಫರೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಮಂಟಲ್ ಹೆಲ್್ತ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ೋಸ್ೋಶಿಯಲ್ ಸಪ�ೋರ್ಟ್ 
ಇನ್ ಎಮರ್ಟ್ನ್ಸಿ ಸಟಿಟ್ಂಗ್ಸಿ (IASC MHPSS RG) ನ ಯೋಜನೆಯಡ ಹೆ್ರತರಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು IASC MHPSS RG ನ 
ಅಂತರ್ಷ್ಟ್ೋಯ, ಪ್ರೂಂತೋಯ ಮತ್್ತ ರ್ಷ್ಟ್ೋಯ ಮಟಟ್ದ ಹಲವ್ರ್ ಪರಿಣಿತರ್, ಮತ್್ತ ೧೦೪ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ತಂದೆ-ತ್ಯಿಯರ್, ಪ�ೋಷಕರ್, 
ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಮತ್್ತ  ಮಕ್ಕಳು ಬಂಬಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ೋವಿಡ್-೧೯ ಸ್ಂಕ್ರೂಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಳ ಮ್ನಸಿಕ ಆರೆ್ೋಗ್ಯ ಮತ್್ತ  ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಳೆಯಲ್, ಅರ್ಬಿಕ್, ಇಂಗಿಲಿಷ್, ಇಟ್ಲ್ಯನ್, ಫರೂಂಚ್ ಮತ್್ತ ಸ್್ಯನ್ಷ್ ಭ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಯಿತ್.  ಇದರ 
ಫಲ್ತ್ಂಶವನ್ನು ಆದರಿಸಿ,  ಕಥೆಯ ಮ್ಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆೋಳಬೋಕ್ಗ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಸಲ್ಯಿತ್. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ೋವಿಡ್ 
-೧೯ನ್ಂದ ಬಳಲ್ತ್ತರ್ವ ದೆೋಶಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಲ್ಯಿತ್. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್್ತ ಪ�ೋಷಕರಿಂದ  ಬಂದ ಪರೂತಕ್ರೂಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಸಿ, 
ಅವುಗಳನ್ನು  ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಗಿದೆ.  

ವಿಶ್ವದ್ದ್ಯಂತ ೧೭೦೦ಕ್್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು, ಪ�ೋಷಕರ್ ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ತ್ವು ಕ್ೋವಿಡ್-೧೯ ಸ್ಂಕ್ರೂಮಿಕವನ್ನು ನ್ಭ್ಯಿಸಲ್ 
ತೆಗೆದ್ಕ್ಳುಳುತ್ತರ್ವ ಹೆರ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ್ಂಡದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪರೂತಕ್ರೂಯಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ�ೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ  ನಮ್ಮ 
ಅನಂತ ಧನ್ಯವ್ದಗಳು.  ಈ ಕಥೆಯ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಗಿ ಬರೆಯಲ್ಗಿದೆ.  

IASC MHPSS RGಯ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ ಚಿತರೂಸಿದ ಹೆಲೆನ್ ಪಟ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವ್ದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ತದೆ.

©IASC, 2020.  ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ರೂಯೆೋಟಿವ್ ಕ್ಮನ್ಸಿ ಆಟಿರೂಬ್ಷನ್-ನ್ನ್ ಕಮಷ್ಟ್ಯಲ್-ಶೋರ್ ಅಲೆೈಕ್ ೩.೦ ಪರವ್ನಗಿ  ( CC BY-
NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) ಯಂದಿಗೆ ಪರೂಕಟಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇದರ ಪರೂಕ್ರ, 
ಮ್ಲ ರಚನೆಕ್ರರನ್ನು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿ,  ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಕಲ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್,  ಅನ್ವ್ದಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್್ತ ವ್ಣಿರ್್ಯೋತರ ಉದೆದಾೋಶಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸಬಹ್ದ್. 

ಈ ಆವೃತ್ತಯನ್ನು ಕನನುಡಕ್ಕ ಅನ್ವ್ದಿಸಿದವರ್ ಸ್ಫೂತಟ್ ರ್ಮನ್.
ಈ ಅನ್ವ್ದವನ್ನು  ಪರಿಶಿೋಲ್ಸಿದವರ್ ಆರ್ ಎನ್ ವಿಜಯ ಸಿಂಹ ಮತ್್ತ ಎಚ್. ಎಸ್. ಸ್ಧೋರ

ಈ ಆವೃತ್ತಯ ಅನ್ವ್ದವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಬ್ಲಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಸಹಯೋಗದೆ್ಂದಿಗೆ ಇಂಡಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್್ನ್ಸಿ ಟ್ ಕ್ೋವಿಡ್-
೧೯ರ ಮ್ಲಕ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. 



ಅನುವಾದಗಳು
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅರ್ಬಿಕ್, ಚೈನ್ೋಸ್, ಫರೂಂಚ್, ರಶಿಯನ್ ಮತ್್ತ ಸ್್ಯನ್ಷ್ ಭ್ಷೆಗಳ ಅನ್ವ್ದವನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸಿ 
ಗ್ರೂಪ್ ನ್ಭ್ಯಿಸ್ತ್ತದೆ. ಇತರ ಭ್ಷೆಗಳ ಅನ್ವ್ದಕ್್ಕಗಿ IASC ರೆಫರೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರ್ ಮಂಟಲ್ ಹೆಲ್್ತ ಅಂಡ್ 
ಸೈಕ್ೋಸ್ೋಶಿಯಲ್ ಸಪ�ೋಟಟ್ನ್ನು (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) ಸಂಪಕ್ಟ್ಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭ್ಷೆಗಳ 
ಸಂಪ�ರಟ್ ಅನ್ವ್ದವು  IASC ರೆಫರೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಜ್ಲತ್ರದಲ್ಲಿ ದೆ್ರೆಯ್ತ್ತದೆ. 

ನ್ೋವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅನ್ವ್ದ ಅಥವ್ ರ್ಪ್ಂತರವನ್ನು ಮ್ಡದದಾಲ್ಲಿ, ಕಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನ್ಸಿ:
•   ನ್ೋವು ನ್ಮ್ಮ (ಅಥವ್  ಧನ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ವ) ಸಂಸಥೆಯ ಚಿನೆಹೆ (ಲೆ್ೋಗೆ್ೋ) ಬಳಸ್ವಂತಲಲಿ.
•   ರ್ಪ್ಂತರ ಮ್ಡದದಾಲ್ಲಿ (ಪಠ್ಯ ಅಥವ್ ಚಿತರೂಗಳ ಬದಲ್ವಣೆ), IASC ಚಿನೆಹೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ವಂತಲಲಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ 

ಪಠ್ಯ ಅಥವ್ ಚಿತರೂಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿದದಾಲ್ಲಿ, IASC ಯ್ವುದೆೋ ಸಂಸಥೆಯನ್ನು, ಉತ್ನನುವನ್ನು ಅಥವ್ ಸೋವೆಯನ್ನು 
ಶಿಫ್ರಸ್ಸಿ ಮ್ಡ್ತ್ತದೆಯೆಂದ್ ಸ್ಚಿಸ್ವಂತಲಲಿ. 

•   ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅನ್ವ್ದ ಮತ್್ತ ರ್ಪ್ಂತರವು ಕ್ರೂಯೆೋಟಿವ್ ಕ್ಮನ್ಸಿ ಪರವ್ನಗಿ ಅಥವ್ ಅದರ ಸಮನ್ದ 
ಪರವ್ನಗಿ ಹೆ್ಂದಿರಬೋಕ್. ಕಲವು ಹೆ್ಂದಬಲಲಿ ಪರವ್ನಗಿಯ ಪಟಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ  https://creativecommons.org/
share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

•   ನ್ೋವು ಅನ್ವ್ದಿಸಿರ್ವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಕಂಡ ಸ್ಚನೆಯನ್ನು ನ್ೋಡಬೋಕ್. “ಈ ಅನ್ವ್ದ/ರ್ಪ್ಂತರವನ್ನು 
ಇಂಟರ್-ಏಜನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಂಡಂಗ್ ಕಮಿಟಿ  (IASC) ರಚಿಸಿಲಲಿ. IASCಯ್ ಈ ಅನ್ವ್ದದ/ರ್ಪ್ಂತರದ ನ್ಖರತೆಯ 
ಹೆ್ಣೆ ಹೆ್ರ್ವುದಿಲಲಿ. ಮ್ಲ ಆಂಗಲಿಭ್ಷೆಯ ಪರೂತ “ಇಂಟರ್-ಏಜನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಂಡಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ನನನು ಹೋರೆ್ೋ ನ್ೋನ್: 
ಮಕ್ಕಳು ಕ್ೋವಿಡ್-೧೯ ವಿರ್ದ್ಧ ಹೆೋಗೆ ಹೆ್ೋರ್ಡಬಹ್ದ್! ಪರವ್ನಗಿ: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ಇದರ ಮ್ಲ 
ಮತ್್ತ ಅಧಕೃತ ಪರೂತಯ್ಗಿರ್ತ್ತದೆ.”         

ಮುನು್ನಡಿ
“ನನನು ಹೋರೆ್ೋ ನ್ೋನ್” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ವಿಶ್ವದ್ದ್ಯಂತ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ ಮಹ್ಮ್ರಿಯಿಂದ ಭ್ದಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಗಿ ಬರೆಯಲ್ಗಿದೆ. 
“ನನನು ಹೋರೆ್ೋ ನ್ೋನ್” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದೆ-ತ್ಯಿಯರ್, ಪ�ೋಷಕರ್ ಅಥವ್ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಮಗ್ ಅಥವ್ ಒಂದ್ ಸರ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ಂಪಿಗ್ಗಿ 
ಓದಬಹ್ದ್. ತಂದೆ-ತ್ಯಿಯರ, ಪ�ೋಷಕರ ಅಥವ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವಿಲಲಿದೆೋ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ವುದ್ ಉಚಿತವಲಲಿ. “ಹೋರೆ್ೋಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ರೂಯೆಗಳು” 
ಎಂಬ ಪ�ರಕ ಕೈಪಿಡ (ಮ್ಂದೆ ಪರೂಕಟಿಸಲ್ಗ್ವುದ್) COVID-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆ್ಂದಿದ್ದಾ, ಮಕ್ಕಳ ಭ್ವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಂದಿಸಲ್ 
ಸಹ್ಯವ್ಗ್ತ್ತದೆಯಲಲಿದೆೋ, ಪುಸ್ತಕ-ಆಧ್ರಿತ ಮಕ್ಕಳ ಚಟ್ವಟಿಕಗಳೂ ಇರ್ತ್ತವೆ.        



ಸ್ರ್ಳ ಅಮ್ಮ ಅವಳ “ಹೋರೆ್ೋ”, ಏಕಂದರೆ ಆಕ 
ಜಗತ್ತನ ಶರೂೋಷ್ಠ ತ್ಯಿ ಮತ್್ತ ವಿಜ್್ನ್.  ಆದರ್, ಸ್ರ್ಳ 
ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಈ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ ವಿರ್ದ್ಧ ಯ್ವುದೆೋ ಮದ್ದಾ 
ಕಂಡ್ಹಡಯಲ್ ಆಗ್ತ್ತಲಲಿ.   
  
“ಅಮ್ಮ, ಈ COVID-19 ಹೆೋಗೆ ಕ್ರ್ತ್ತದೆ?”, ಸ್ರ್ 
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೋಳಿದಳು. 
   
“ಈ COVID-19, ಅಥವ್ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್, ಎಷ್ಟ್ 
ಚಿಕ್ಕದೆಂದರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗ್ ಕ್ರದ್,” ಉತ್ತರಿಸಿದಳು 
ಸ್ರ್ಳ ತ್ಯಿ. “ಆದರೆ, ಸ್ೋಂಕ್ರ್ವ ಜನ ಕಮಿ್ಮದ್ಗ 
ಅಥವ್ ಸಿೋನ್ದ್ಗ, ಮತ್್ತ ಅವರ ಸ್ತ್ತವಿರ್ವ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು 
ಅಥವ್ ಜನರನ್ನು ಮ್ಟಿಟ್ದ್ಗ, ಈ ವೆೈರಸ್ ಹರಡ್ತ್ತದೆ. ಈ 
ಸ್ೋಂಕ್ರ್ವವರಲ್ಲಿ, ಜ್ವರ ಮತ್್ತ ಕಮ್್ಮ ಕ್ಣಿಸಿಕ್ಳುಳುತ್ತದೆ 
ಮತ್್ತ ಕಲವರಿಗೆ ಉಸಿರ್ಡಲ್ ತೆ್ಂದರೆಯ್ಗ್ತ್ತದೆ.” 
        
“ನಮಗೆ ಇದ್ ಕ್ಣಿಸದಿರ್ವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಹೆ್ೋರ್ಡಲ್ ಆಗ್ವುದಿಲಲಿವೆೋ?” 

“ನ್ವು ಹೆ್ೋರ್ಡಬಹ್ದ್,” ಎಂದಳು ಸ್ರ್ಳ ಅಮ್ಮ. 
“ಸ್ರ್, ಅದಕ್್ಕಗಿಯೆೋ ನ್ೋನ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿರಬೋಕ್. ಈ 
ವೆೈರಸ್ ಎಲಲಿರನ್ನು ಭ್ದಿಸ್ತ್ತದೆ, ಮತ್್ತ ಎಲಲಿರ್ ಇದರ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಹೆ್ೋರ್ಡಲ್ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಬಹ್ದ್. ವಿಶೋಷವ್ಗಿ 
ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಬಹ್ದ್. 
ಎಲಲಿರಿಗ್ಗಿ, ನ್ೋವು ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿರಬೋಕ್. 
ನ್ೋನ್ ನನನು “ಹೋರೆ್ೋ” ಆಗಬೋಕ್.”



ಅಂದ್ ರ್ತರೂ ಸ್ರ್ಗೆ ತ್ನ್ ಹೋರೆ್ೋ ಎಂದ್ ಅನ್ಸಲೆೋ ಇಲಲಿ. 
ತನನು ಹ್ಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲ್ ಹೆ್ೋದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಏನೆ್ೋ 
ಬೋಜ್ರ್. ಶ್ಲೆಗೆ ಹೆ್ೋಗ್ವ ಆಸ, ಆದರೆ ಶ್ಲೆ ಮ್ಚಿಚುತ್್ತ. 
ಅವಳಿಗೆ ತನನು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನೆ್ೋಡ್ವ ಬಯಕ ಆದರೆ ಅದ್ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್, ತನನು ಪರೂಪಂಚವನ್ನು 
ಹೆದರಿಸ್ವುದನ್ನು ನ್ಲ್ಲಿಸಬೋಕ್ತ್್ತ. 
  
“ಹೋರೆ್ೋಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್್ತ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನನು ಬಳಿ ಏನ್ದೆ?” 
ಎಂದ್ ತನಗೆ ತ್ನೆೋ ಹೆೋಳಿ, ಕರ್್ಣ ಮ್ಚಿಚು ಮಲಗಿದಳು.
     
ಇದದಾಕ್್ಕದದಾಂತೆ ಒಂದ್ ಸೌಮ್ಯ ಧ್ವನ್ ಇವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯಿತ್. 
 
“ಯ್ರಲ್ಲಿ?” ಸ್ರ್ ಮಲ್ದನ್ಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿದಳು. 
  
“ಸ್ರ್, ನ್ನಗೆ ಹೋರೆ್ೋ ಆಗಲ್ ಏನ್ ಬೋಕ್?” ಆ ಧ್ವನ್ ಕೋಳಿತ್.  
  
“ನನಗೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್್ತ ಇತರರನ್ನು ಹೆೋಗೆ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿಡಬೋಕಂದ್ 
ಪರೂಪಂಚದ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆೋಳಬೋಕ್…” ಎಂದಳು ಸ್ರ್. 

“ಅದಕ್ಕ ನ್ನಗೆೋನ್ ಬೋಕ್?” ಆ ಧ್ವನ್ ಕೋಳಿತ್.
   
“ನನಗೆ ಗ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ರಬಹ್ದ್ದ ಒಂದ್ ವಸ್್ತ ಬೋಕ್… ಅದಕ್ಕ 
ರ್್ೋರ್ ಧ್ವನ್ಯಿರಬೋಕ್…ಅದ್ ನನೆ್ನುಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೋಕ್!”  

ಸರಕ್ಕನೆ ಏನೆ್ೋ ಅದ್ಭುತ, ಚಂದರೂನ ಬಳಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಣಿಸಿತ್… 



“ನ್ೋನ್ ಯ್ರ್?” ಹೆದರಿ ಕೋಳಿದಳು ಸ್ರ್.  
 
“ನ್ನ್ ಏರಿಯ,” ಆತ ಹೆೋಳಿದ. 
   
“ನ್ನೆಂದ್ ಏರಿಯನನ್ನು ನೆ್ೋಡಯೆೋ ಇಲಲಿ,” 
ಎಂದಳು ಸ್ರ್. 
  
“ಓಹೆ್ೋ, ನ್ನ್ ಯ್ವ್ಗಲ್ ಇಲೆಲಿೋ 
ಇದೆದಾ,” ಉತ್ತರಿಸಿದ ಏರಿಯ. “ನ್ನ್ ನ್ನನು 
ಹೃದಯದೆ್ಳಗಿಂದ ಬಂದೆ.”  
  
“ನ್ೋನ್ ನನನು ರ್್ತೆಗಿದದಾರೆ… ನ್ನ್ ವಿಶ್ವದ್ದ್ಯಂತ 
ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಈ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ ನ ಬಗೆಗೆ 
ಹೆೋಳಬಹ್ದ್!” ಸ್ರ್ ಉದಗೆರಿಸಿದಳು. “ನ್ನ್ 
ಹೋರೆ್ೋ ಆಗಬಹ್ದ್! ಸ್ವಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ, ಏರಿಯ, 
ಈ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು 
ಸ್ತ್ತಬಹ್ದೆೋ?”     
 
“ನನನು ರ್್ತೆ ಮ್ತರೂ, ಸ್ರ್,” ಎಂದ  ಏರಿಯ. 
“ನ್ವಿಬ್ಬರ್ ರ್್ತೆಯ್ಗಿದದಾರೆ ಯ್ರ್ ನ್ನಗೆ 
ಏನ್ ಮ್ಡಲಲಿ.”



ಇದನ್ನು ಕೋಳಿದ ಸ್ರ್, ಏರಿಯನ ಬನೆನುೋರಿ, ಅವಳ ಕ್ೋಣೆಯ ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ಆಕ್ಶದೆಡೆಗೆ 
ಹ್ರಿದರ್. ನಕ್ಷತರೂಗಳತ್ತ ಹ್ರ್ತ್್ತ ಚಂದರೂನ್ಗೆ “ಹಲೆ್ೋ” ಹೆೋಳಿದರ್. 



ಬಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಯಟ್ ಹ್ಟ್ಟ್ತ್ತದದಾಂತೆ ಅವರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳಿರ್ವ 
ಒಂದ್ ಸ್ಂದರ ಮರ್ಭ್ಮಿಗೆ ಬಂದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದ್ 
ಸರ್ಣ ಗ್ಂಪು ಆಡ್ತ್ತತ್್ತ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೆ್ೋಡ ಆ ಮಕ್ಕಳು 
ಹಷೆ್ೋಟ್ದ್ಗೆರದಿಂದ ಚಿೋರಿದರ್. 
   
“ಸ್ಸ್್ವಗತ, ನ್ನ್ ಸಲ್ೋಂ!” ಎಂದ್ ಕ್ಗಿದ ಒಬ್ಬ. “ನ್ೋವು 
ಇಲೆಲಿೋನ್ ಮ್ಡ್್ತಯಿದಿದಾೋರ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನ್ವು ಹತ್ತರ ಬರ್ವಂತಲಲಿ, 
ನ್ವು ಕನ್ಷ್ಠ ಒಂದ್ ಮಿೋಟರ್ ದ್ರ ಇರಬೋಕ್!”    
   
“ನ್ವು ಆ ವಿಚ್ರವ್ಗಿಯೆೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೆ್ೋದ್!” 
ಸ್ರ್ ಹೆೋಳಿದಳು. “ನ್ನ್ ಸ್ರ್ ಮತ್್ತ ಇವನ್ 
ಏರಿಯ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತ್ಯಿ, ಅಜಜೆ-ಅಜಿಜೆ, ಅಕ್ಕ-
ಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಮತ್್ತ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಈ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ 
ನ್ಂದ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿಡಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ನ್ಮಗೆ ಗೆ್ತೆ್ತೋ? 
ನ್ವೆಲಲಿರ್…” 
       
“ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನ್ೋರ್ ಮತ್್ತ ಸ್ಬ್ನ್ನ್ಂದ 
ತೆ್ಳೆಯಬೋಕ್!” ನಗ್ತ್್ತ ಹೆೋಳಿದ ಸಲ್ೋಂ.  “ಸ್ರ್, ನಮಗದ್ 
ಗೆ್ತ್್ತ. ನಮಗೆ ಹ್ಷ್ರಿಲಲಿದಿದದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮರಕೈಯಳಗೆ 
ಕಮ್್ಮತೆ್ತೋವೆ -- ಈಗ ಇನೆ್ನುಬ್ಬರನ್ನು ಭೋಟಿಮ್ಡದ್ಗ ಕೈ 
ಕ್ಲ್ಕ್ವ ಬದಲ್ ಕೈ ಬಿೋಸ್ತೆ್ತೋವೆ. ಆದಷ್ಟ್ ಮನೆಯಲೆಲಿೋ 
ಇರಲ್ ಯತನುಸ್ತೆ್ತೋವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಂಬ್ ಜನ 
ಇರ್ವುದರಿಂದ ಎಲಲಿರ್ ಮನೆಯಳಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ.”

“ಓಹ್! ನ್ನ್ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಬಲೆಲಿ,” ಎಂದ 
ಏರಿಯ. “ಅವರಿಗೆ ವೆೈರಸ್ ಕ್ರ್ವುದಿಲಲಿ, ಆದರೆ… ಅವರ್ 
ನನನುನ್ನು ನೆ್ೋಡಬಹ್ದ್! ಬನ್ನು, ಇಬ್ಬರ್ ನನನು ಬನೆನುೋರಿ, ಆದರೆ 
ನನನು ರೆಕ್ಕಯ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಕ್ಳಿತ್ಕ್ಳಿಳು -- ಅವು ಒಂದ್ 
ಮಿೋಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ!”



ಏರಿಯ, ಸಲ್ೋಂ ಮತ್್ತ ಸ್ರ್ರನ್ನು 
ತನನು ಎರಡ್ ರೆಕ್ಕಗಳ ಮೋಲೆ 
ಕ್ರಿಸಿಕ್ಂಡ್ ಗ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ರಿದ. 
ಅವನ್ ಊರಿನ ಮೋಲೆ ಹ್ರಿ, ಕ್ಗಿ 
ಹ್ಡದ! ಸಲ್ೋಂ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 
ನೆ್ೋಡ ಚಿೋರಿದ.   
  
“ಹೆ್ೋಗಿ, ಮನೆಯಳಗೆೋ 
ಇರ್ವುದ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತವೆಂದ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಕ್ಟ್ಂಬದವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿ! ಹ್ಗೆ 
ಮ್ಡದ್ಗ ನ್ವೆಲಲಿರ್ ಇತರರ ಕ್ಷೆೋಮ 
ಕ್ಪ್ಡಕ್ಳಳುಬಹ್ದ್!” 
 
ಜನರ್ ತ್ವು ನೆ್ೋಡದರ ಬಗೆಗೆ 
ಆಶಚುಯಟ್ಚಕ್ತರ್ದರ್. ಇವರಿಗೆ 
ಕೈಬಿೋಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಳಗಿರಲ್ 
ಒಪಿ್ಕ್ಂಡರ್.



ಏರಿಯ ಗಗನದೆತ್ತರಕ್ಕ ಹ್ರಿದ. 
ಸಲ್ೋಂ ಹಷಟ್ದಿಂದ ಕ್ಗಿದ. 
ಮೋಲೆ ಮೋಡದೆ್ಳಗೆ ಒಂದ್ 
ವಿಮ್ನ ಹ್ರಿತ್. ಅದರೆ್ಳಗಿದದಾ 
ಪರೂಯ್ಣಿಕರ್ ಇವರನ್ನು 
ಆಶಚುಯಟ್ದಿಂದ ನೆ್ೋಡದರ್.
     
“ಜನರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ 
ದಿನಗಳ್ದರೆ್ೋ 
ಪರೂಯ್ಣಿಸ್ವುದನ್ನು 
ನ್ಲ್ಲಿಸಬೋಕ್,” ಎಂದ ಸಲ್ೋಂ. 
“ವಿಶ್ವದ್ದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ದೆೋಶಗಳು 
ತಮ್ಮ ಗಡಗಳನ್ನು ಮ್ಚ್ಚುತ್ತವೆ. 
ನ್ವೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೆ್ಂದಿಗೆ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೋಕ್.”

“ಪರೂಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷೆ್ಟ್ಂದ್ ಬದಲ್ದಂತದೆ,” 
ಎಂದಳು ಸ್ರ್.   “ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಕಲವೆ�ಮ್ಮ 
ನನಗೆ ಭಯವ್ಗ್ತ್ತದೆ.”  

“ಕಲವೆ�ಮ್ಮ ಹೋಗೆ ಎಲಲಿವ� ಬದಲ್ಗ್ತ್ತರ್ವ್ಗ ಭಯ ಮತ್್ತ 
ಗೆ್ಂದಲವ್ಗಬಹ್ದ್, ಸ್ರ್,” ಏರಿಯ ಹೆೋಳಿದ. 

“ನನಗೆ ಭಯವ್ದ್ಗ ನ್ನ್ ನ್ಧ್ನವ್ಗಿ ಉಸಿರ್ಡ್ತ್್ತ -- 
ಬಂಕ್ಯನ್ನು ಉಗ್ಳುತೆ್ತೋನೆ!” 
   
ಏರಿಯ ಒಂದ್ ದೆ್ಡ್ಡ ಬಂಕ್ಯ ಚಂಡನ್ನು ಉಗ್ಳಿದ.  
“ಭಯವ್ದ್ಗ ನ್ೋವು ಏನ್ ಮ್ಡ್ತೋರ್?” ಏರಿಯ 
ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೋಳಿದ.  



“ನ್ನ್ ಯ್ರೆ್ಂದಿಗೆ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿರ್ತೆ್ತೋನೆ್ೋ ಅವರನ್ನು 
ನೆನೆಯ್ತೆ್ತೋನೆ,” ಉತ್ತರಿಸಿದಳು ಸ್ರ್.   

“ನ್ನ್ ಅಷೆಟ್ೋ. ನನನು ಅಜಜೆ-ಅಜಿಜೆಯಂತೆ ನನಗೆ ಯ್ರೆ್ಂದಿಗೆ 
ಕ್ಷೆೋಮವೆನ್ಸ್ತೆ್್ತೋ ಅವರನೆನುಲ್ಲಿ ನೆನೆಯ್ತೆ್ತೋನೆ,” ಎಂದ ಸಲ್ೋಂ. “ನ್ನ್ 
ಅವರನ್ನು ತ್ಂಬ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಡೆ್್ಕೋತದಿೋನ್. ನ್ನ್, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆ್ನ 
ವೆೈರಸ್ ಹರಡಬಹ್ದ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಇವ್ಗ ಅಪಿ್ಕ್್ಕಳೊಳುೋಕ್ 
ಆಗಲಲಿ. ಪರೂತೋ ಶನ್ವ್ರ-ಭ್ನ್ವ್ರ ಅವರನ್ನು ನೆ್ೋಡಲ್ 
ಹೆ್ೋಗ್ತ್ತದೆದಾವು, ಈಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿಡಲ್ ನ್ವು ಹೆ್ೋಗಲಲಿ.” 
       
“ನ್ೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಫ�ೋನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್?” ಸ್ರ್ ತನನು ಗೆಳೆಯನನ್ನು 
ಕೋಳಿದಳು. 
 
“ಓಹ್, ಮ್ಡಬಹ್ದ್!” ಎಂದ ಸಲ್ೋಂ. “ಅವರ್ ನನಗೆ ಪರೂತ ದಿನ 
ಫ�ೋನ್ ಮ್ಡ್್ತರೆ. ನ್ನ್, ಮನೆೋಲ್ ಏನೆೋನ್ ಮ್ಡದಿ್ವ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೋಳಿ್ತೋನ್. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗ್ ಸಮ್ಧ್ನ ಆಗ್ತೆ್ತ.”
    
“ನಮ್ಮ ಪಿರೂೋತಪ್ತರೂರನನು ನೆ್ೋಡಕ್ಕ ಆಗೆದಾೋ ಇದ್ದಾಗ ತ್ಂಬ್ 
ಬೋಜ್ರ್ಗೆ್ೋದ್ ಸಹಜ,” ಏರಿಯ ಹೆೋಳಿದ. “ಇದರಿಂದ ನ್ವು ಅವರ 
ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಕ್ಳಜಿವಹಸ್ತೆ್ತೋವೆ ಎನೆ್ನುೋದ್ ಗೆ್ತ್್ತಗ್ತೆ್ತ. ಇನ್ನುತರ 
ಹೋರೆ್ೋಗಳನನು ಭೋಟಿ ಮ್ಡದೆರೂ ನ್ಮಗೆ ಖ್ಷ್ ಆಗ್ತ್್ತ?”
      
“ಹ್ಞೂ!” ಸ್ರ್, ಸಲ್ೋಂ ಇಬ್ಬರ್ ಚಿೋರಿದರ್. 
  
“ಸರಿ ಹ್ಗ್ದೆರೂ, ನನನು ಗೆಳತ ಸ್ಶ್ಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಶಕ್್ತಗಳಿವೆ,” ಎಂದ 
ಏರಿಯ. “ಹೆ್ೋಗೆ್ೋರ ನಡೋರಿ!”



ಹೋಗೆ ಅವರ್ ಭ್ಮಿಯತ್ತ ಹ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರ್ಣ ಹಳಿಳುಗೆ 
ಬಂದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹ್ಡ್ಗಿ ಮನೆಯ ಹೆ್ರಗೆ ಹ್ 
ಬಿಡಸ್ತ್ತದದಾಳು. ಅವಳು ಏರಿಯ ಮತ್್ತ ಅವನ ರೆಕ್ಕಯ 
ಮೋಲೆ ಕ್ಳಿತ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆ್ೋಡ ನಕ್ಕಳು. 
    
“ಏರಿಯ!” ಎಂದ್ ಕ್ಗಿದಳು ಆ ಹ್ಡ್ಗಿ. “ನ್ವು ಒಂದ್ 
ಮಿೋಟರ್ ದ್ರದಲ್ಲಿರಬೋಕಲ್್ವ, ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಂದಲೆೋ ನ್ನಗೆ 
ಒಂದ್ ಅಪುಪುಗೆ ಕ್ಡ್ತನ್. ನ್ೋನ್ ಇಲೆಲಿೋನ್ ಮ್ಡ್್ತ ಇದ್್ಯ?”     

“ನನಗೆ ನ್ನನು ಅಪುಪುಗೆ ಸಿಕ್್ಕತ್ ಸ್ಶ್”, ಎಂದ ಏರಿಯ. 
“ಅಬ್್ಬ, ಶಬದಾ ಮತ್್ತ ಕ್ಯಟ್ಗಳಿಂದಲೆೋ ನ್ವು ಎಷ್ಟ್ ಪಿರೂೋತ 
ತೆ್ೋರಿಸಬಹ್ದ್. ನನನು ಗೆಳೆಯರ್ ನ್ನ್ನುಂದ ನ್ನನು ವಿಶೋಷ 
ಶಕ್್ತಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಲೆ್್ತ ೋ್ಬೋಕ್”    

“ನನನು ವಿಶೋಷ ಶಕ್್ತ ಏನ್?” ಅಚಚುರಿಯಿಂದ ಕೋಳಿದಳು ಸ್ಶ್.   

“ನ್ಮ್ಮ ಮನೆೋಲ್ ಯ್ರಿಗೆ್ೋ ಹ್ಷ್ರಿಲಲಿ. ಆವ್ಗಿನ್ಂದ 
ನ್ೋನ್ ಬೋರೆ್ಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಿಲೆ ಹರಡಬ್ರದ್ ಅಂತ 
ಮನೆಯಲೆಲಿೋ ಇದಿೋಯ”, ಎಂದ ಏರಿಯ.  

ಹೌದ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹ್ಷ್ರಿಲಲಿ. ಅವರ್ 
ಹ್ಷ್ರ್ಗೆ್ೋವರೆಗ್ ಅವರ ಕ್ೋಣೆಯಲೆಲಿೋ ಇತ್ಟ್ರೆ,” 
ಉತ್ತರಿಸಿದಳು ಸ್ಶ್. 



“ಆದ್ರೂ ಪವ್ಟ್ಗಿಲಲಿ! ನ್ವು ಆಟ ಆಡ್ತೋವಿ, ಅಡ್ಗೆ ಮ್ಡ್ತೋವಿ, 
ನಮ್ಮ ತೆ್ೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡ್ಡ್ತೋವಿ ಹ್ಗ್  ಒಟಿಟ್ಗೆ ಊಟ 
ಮ್ಡ್ತೋವಿ. ನ್ನ್ ನನನು ತಮ್ಮಂದಿರ್ ನೃತ್ಯ ಮ್ಡ್ತೋವಿ. ಅಲಲಿದೆೋ, 
ಶ್ಲೆೋನ್ ಮ್ಚಿಚುರೆ್ೋದಿರೂಂದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಏನ್ದ್ರೂ ಕಲ್ತೋವಿ. 
ಮದ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೆ್ೋಕ ಹಂಸ ಅನ್ನುಸಿ್ತತ್್ತ, ಆದೆರೂ ಇವ್ಗ 
ಅಭ್್ಯಸ ಆಗಿದೆ.”         
     
“ಅದ್ ಯ್ವ್ಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ ಸ್ಲಭ ಅಲಲಿ, ಸ್ಶ್,” ನ್ಡದ 
ಏರಿಯ. “ನ್ೋನ್ ಮನೆಯಲೆಲಿೋ ಏನ್ದೆ್ರೂೋ ಆಟ-ಪ್ಠ 
ಮ್ಡೆ್್ಕಂಡ್ ಎಲಲಿರ ರ್್ತೆ ಖ್ಷ್ಯಿಂದ ಇದಿದಾೋಯ. ಅದಕ್ಕ 
ನ್ೋನ್ ನನನು ಹೋರೆ್ೋ!”    
     
“ನ್ಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ರ್್ತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಯ್?” ಸಲ್ೋಂ ಕೋಳಿದ.   

“ಒಮ್ಮಮ್ಮ ಆಡ್ತೋವಿ,” ಸ್ಶ್ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. “ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ 
ಜ್ಸಿ್ತ ತ್ಳೆ್ಮ ಮತ್್ತ ಸಹನೆ ಇರಬೋಕ್ ಮತ್್ತ ಬೋಗ ಕ್ಷಮ 
ಕೋಳಬೋಕ್. ಅದೆೋ ನ್ಜವ್ದ ವಿಶೋಷ ಶಕ್್ತ, ಯ್ಕ ಅಂದೆರೂ 
ಅದರಿಂದ ನಮಗ್ ಇನೆ್ನುಬ್ಬರಿಗ್ ಹತ ಅನ್ಸ್ತೆ್ತ. ನನಗ್ 
ಸ್ವಲ್ ನನನುದೆೋ ಸಮಯ ಬೋಕ್. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೆೋ ಹ್ಡ್ 
ಹೆೋಳೊೋದ್, ನೃತ್ಯ ಮ್ಡೆ್ೋದ್ ಅಂದೆರೂ ತ್ಂಬ್ ಇಷಟ್! ಕಲವು 
ಸ್ರಿ ನನನು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕರಿೋತೋನ್…”    
     
“ಆದೆರೂ, ಏರಿಯ, ಮನೆಯಿಂದ ದ್ರ ಇರೆ್ೋರ್ ಅಥವ್ 
ಮನೆನೆೋ ಇಲೆದಾೋ ಇರೆ್ೋರ್ ಏನ್ ಮ್ಡ್್ತರೆ?” ಸ್ರ್ 
ಕೋಳಿದಳು. 
“ಒಳೆಳು ಪರೂಶನು ಕೋಳಿದೆ, ಸ್ರ್,” ಎಂದ ಏರಿಯ. “ನಡೋರಿ, 
ಹೆ್ೋಗಿ ನೆ್ೋಡೆ್ೋರ.”



ಸ್ಶ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯ ಹೆೋಳಿ ಎಲಲಿರ್ ಹೆ್ರಟರ್. ಗ್ಳಿ 
ಬಿಸಿಯ್ದಂತೆ ಅವರ್ ಸಮ್ದರೂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ವ ಒಂದ್ 
ದಿ್ವೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದರ್. 



ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಒಂದ್ ಕ್ಂಪಯ ಜನರನ್ನು ನೆ್ೋಡದರ್.  ಒಬ್ಬ 
ಹ್ಡ್ಗಿ ಅವರನ್ನು ನೆ್ೋಡ ದ್ರದಿಂದಲೆೋ ಕೈ ಬಿೋಸಿದಳು.  

“ಓಹ್ ಏರಿಯ! ನ್ನನು ಮತೆ್ತ ನೆ್ೋಡ ಖ್ಷ್ ಆಯ್್ತ!” ಎಂದ್ 
ಚಿೋರಿದಳು. “ನ್ವು ಎಲಲಿರಿಂದ ಕನ್ಷ್ಠ ಒಂದ್ ಮಿೋಟರ್ ದ್ರ 
ಇರಲ್ ಪರೂಯತನು ಮ್ಡ್್ತ ಇದಿೋವಿ, ಹ್ಗ್ಗಿ ನ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲೆೋ 
ನ್ನನು ಮ್ತ್ಡಸಿ್ತೋನ್. ನ್ನನು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಭೋಟಿ ಮ್ಡಲ್ ನನಗೆ 
ಇಷಟ್! ನನನು ಹೆಸರ್ ಲೆೈಲ್.”    
  
“ನಮಸ್ತ ಲೆೈಲ್! ನ್ನ್ ಸ್ರ, ಮತ್್ತ ಈತ ಸಲ್ೋಂ,” ಸ್ರ್ 
ಕ್ಗಿದಳು. “ನ್ೋನ್ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ ನ್ಂದ ಕ್ಪ್ಡೆ್್ಕಳ್್ತ 
ಇದಿಯ್ ಅನ್ಸಿತೆ್ತ. ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲಿ ಮ್ಡ್್ತ ಇದಿಯ್?” 
      
“ನ್ವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಬ್ನ್ ಮತ್್ತ ನ್ೋರಿನ್ಂದ 
ತೆ್ಳೆಯ್ತೆ್ತೋವೆ!” ಲೆೈಲ್ ಹೆೋಳಿದಳು.

“ನ್ೋವು ಕ್ಡ ಮರಕೈಯಳಗೆ ಕಮಿ್ಮೋ್ರ್?” ಕೋಳಿದ ಸಲ್ೋಂ.   
 
“ಅದ್ ಹೆೋಗೆ ಮ್ಡೆ್ೋದ್ ತೆ್ೋರಿಸಿ್ತೋಯ್?” ಲೆೈಲ್ ಕೋಳಿದಳು. 
ಸಲ್ೋಂ ಅದನ್ನು ತೆ್ೋರಿಸಿದ. 

“ನ್ವು ಇದನ್ನು ಧೈಯಟ್ದಿಂದ ಎದ್ರಿಸಲ್ ಪರೂಯತನುಸ್ತ್ತದೆದಾೋವೆ, 
ಆದ್ರೂ ನನಗೆ್ಂದ್ ಚಿಂತೆ,” ಎಂದಳು ಲೆೈಲ್. “ನ್ನ್ ಅದನ್ನು 
ನ್ಮ್ಮ ರ್್ತೆ ಹಂಚಿಕ್ಳಳುಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಯ್ರೆ್ೋ ಕ್ಯಿಲೆ ಬಂದ್ 
ಸತೆ್ತೋ ಹೆ್ೋದರೂಂತೆ. ಅದನನು ಕೋಳಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್್ತ. ಕ್ರೆ್ನ 
ವೆೈರಸ್ ನ್ಂದ ಜನ ಸ್ಯ್್ತರಂತೆ, ನ್ಜ್ನ್?”     



ಏರಿಯ ನ್ಟ್ಟ್ಸಿರಿಟ್ಟ್ ಕಳೆಗೆ ಕ್ತ.  

“ಹ್ಞೂ, ಪುಟಟ್ ಹೋರೆ್ೋಗಳೆೋ, ಇದ್ ವಿಚಿತರೂ,” ಎಂದ ಏರಿಯ. 
“ಕಲವರಿಗೆ ಈ ರೆ್ೋಗದಿಂದ ಆರೆ್ೋಗ್ಯ ಕಡ್ವುದಿಲಲಿ, ಆದೆರೂ 
ಕಲವರಿಗೆ ತ್ಂಬ್ ಹ್ಷ್ರ್ ತಪಿ್ ಸ್ಯಬಹ್ದ್. ಅದಕ್ಕೋ 
ನ್ವು, ವಯಸ್ಸಿದವರ, ಅಥವ್ ಬೋರೆ ರೆ್ೋಗವಿರ್ವವರ ಸ್ತ್ತ 
ಜ್ಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೋಕ್. ಏಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಗ ಹ್ಷ್ರ್ 
ತಪ್ಬಹ್ದ್. ಕಲವೆ�ಮ್ಮ ನಮಗೆ ತ್ಂಬ್ ಭಯವ್ದ್ಗ, 
ಅಥವ್ ಆತಂಕವ್ದ್ಗ, ಒಂದ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ದ ಜ್ಗವನ್ನು 
ನೆನೆದರೆ ಸಮ್ಧ್ನವ್ಗಬಹ್ದ್. ನನನು ರ್್ತೆ ನ್ೋವು ಇದನ್ನು 
ಪರೂಯತನುಸ್ತ್ತೋರ್?”

ಅವರೆಲ್ಲಿ ಒಪಿ್ದ ಮೋಲೆ ಏರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಕರ್್ಣ ಮ್ಚಿಚು 
ಯ್ವುದ್ದರೆ್ೋ ಸ್ರಕ್ಷಿತವೆನ್ಸ್ವ ಜ್ಗವನ್ನು ನೆನೆಯಲ್ 
ಹೆೋಳಿದ.   

“ನ್ಮಗೆ ಎಂದ್ದರೆ್ೋ ಸ್ರಕ್ಷಿತವೆನ್ಸಿದ ಕ್ಷರವನ್ನು 
ಜ್್ಪಿಸಿಕ್ಳಿಳು,” ಎಂದ ಏರಿಯ. 
 
ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಕ್ಣಿಸಿತ್ ಮತ್್ತ ಹೆೋಗೆನ್ಸಿತ್ ಎಂದ್ 
ಕೋಳಿದ. ಅವರ್ ತಮ್ಮ ರ್್ತೆ ಯ್ರನ್ನು ಆ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಜ್ಗಕ್ಕ 
ಕರೆಯ್ತ್್ತರೆ ಮತ್್ತ ಅವರೆ್ಡನೆ ಏನ್ ಮ್ತನ್ಡ್ತ್್ತರೆ ಎಂದ್ 
ಕೋಳಿದ.

“ನ್ಮಗೆ ಭಯ ಅಥವ್ ದ್ಃಖವ್ದ್ಗ ಈ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಜ್ಗಕ್ಕ 
ಹೆ್ೋಗಬಹ್ದ್,” ಎಂದ ಏರಿಯ. “ಇದ್ ನ್ಮ್ಮ ವಿಶೋಷ ಶಕ್್ತ. 
ಇದನ್ನು ನ್ಮ್ಮ ಸನುೋಹತರೆ್ಂದಿಗೆ ಮತ್್ತ ಮನೆಯವರೆ್ಂದಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕ್ಳಳುಬಹ್ದ್. ನೆನಪಿಡ, ನನಗೆ ಮತ್್ತ ಹಲವರಿಗೆ ನ್ಮ್ಮ 
ಮೋಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಇದ್ ನ್ಮಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ತ್ತದೆ.”



“ಹ್ಗಿದದಾರೆ ನ್ವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ್ಬ್ಬರ್ ಪಿರೂೋತ ಹಂಚಬಹ್ದ್,” ಎಂದಳು ಲೆೈಲ್.  

“ಸರಿಯ್ಗಿ ಹೆೋಳಿದೆ ಲೆೈಲ್,” ಎಂದ ಏರಿಯ. “ನ್ವು ಎಲ್ಲಿದದಾರ್ ಒಬ್ಬರನೆ್ನುಬ್ಬರ್ ವಿಚ್ರಿಸಬಹ್ದ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಂದಿನ ಪರೂವ್ಸಕ್ಕ ನ್ೋನ್ ಬರ್ವೆಯ್?”

ಲೆೈಲ್ ಏರಿಯ ಹ್ಗ್ ತನನು ಹೆ್ಸ ಗೆಳೆಯರ ರ್್ತೆ ಹೆ್ೋಗಲ್ ನ್ಧಟ್ರಿಸಿದಳು. ಲೆೈಲ್ ಬರಲ್ ಒಪಿ್ದದಾಕ್ಕ ಸ್ರ್ಗೆ ಖ್ಷ್ಯ್ಯಿತ್. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರ್ ಇನೆ್ನುಬ್ಬರ  ನೆರವಿಗೆ ಇರಬೋಕ್. ಅವರೆಲಲಿರ್ ಮಲಲಿನೆ, ಏನ್ ಹೆೋಳದೆ, ಹ್ರಿದರ್. ತನನು ಹೆ್ಸ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ತನನು ಮೋಲೆ ಅಪ್ರ ಪಿರೂೋತ ಇರ್ವುದ್ 
ಲೆೈಲ್ಳಿಗೆ ತಳಿಯಿತ್.



ಹಮ ತ್ಂಬಿದ ಬಟಟ್ಗಳು ನ್ಧ್ನವ್ಗಿ ಕ್ಣಿಸಲ್ 
ಶ್ರ್ವ್ಯಿತ್. ಏರಿಯ ಒಂದ್ ಸರ್ಣ ಊರಿಗೆ 
ಬಂದಿಳಿದನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಲವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಝರಿಯ 
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತ್ತದದಾರ್. 
    
“ಏರಿಯ!” ಎಂದ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರೆದ್ ಕೈ ಬಿೋಸಿದನ್.  
ಕ್ಮ್ ಗೆ ಹಲೆ್ೋ ಹೆೋಳಿ, ಏರಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಡೆಗೆ ತರ್ಗಿ 

“ನ್ೋವೆಲಲಿರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ, ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ ಬಂದ್ 
ಗ್ರವ್ಗಿರ್ವ ನನನು ಕಲವು ಸನುೋಹತರನ್ನು ಭೋಟಿ ಮ್ಡ” 
ಎಂದ. 
     
“ಅದ್ ಹೆೋಗಿತ್್ತ?” ಕ್ತ್ಹಲದಿಂದ ಕೋಳಿದ ಸಲ್ೋಂ.
   
“ನ್ನ್ ಕಮ್್ಮತ್ತದೆದಾ ಮತ್್ತ ಕಲವೆ�ಮ್ಮ ಮೈ 
ಬಚಚುಗಿರ್ತ್ತತ್್ತ. ಸ್ವಲ್ ದಿನದವರೆಗೆ ಸ್ಸ್್ತಗಿ ಆಟ ಆಡಲ್ 
ಆಗ್ತ್ತರಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದ ಕ್ಮ್. “ಆದರೆ ನ್ನ್ ಚನ್ನುಗಿ 
ನ್ದೆದಾ ಮ್ಡದೆ. ನನನು ಮನೆಯವರ್ ನನನುನ್ನು ಚನ್ನುಗಿ 
ನೆ್ೋಡಕ್ಂಡರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತ್ಯಿ ಮತ್್ತ ಅಜಜೆ-
ಅಜಿಜೆಯರಲ್ಲಿ ಕಲವರ್ ಆಸ್ತೆರೂಗೆ ಹೆ್ೋಗಬೋಕ್ಯಿತ್. 
ಅಲ್ಲಿನ ವೆೈದ್ಯರ್ ಮತ್್ತ ದ್ದಿಯರ್ ಅವರನ್ನು 
ಆರೆೈಕ ಮ್ಡದರ್, ಮತ್್ತ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೆ್ರೆಯವರ್ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡದರ್. ಕಲವು ವ್ರಗಳ 
ನಂತರ ಎಲಲಿರ್ ಗ್ರಮ್ಖರ್ದೆವು.”



“ನ್ನ್ ಕ್ಮ್ ನ ಗೆಳೆಯ,” ಎಂದ ಮತೆ್್ತಬ್ಬ ಹ್ಡ್ಗ. “ಕೋವಲ ಕ್ಮ್ ಗೆ ಕ್ರೆ್ನ ವೆೈರಸ್ 
ಇದಿದಾದದಾರಿಂದ ನ್ವು ಅವನ ಸನುೋಹವನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಅವನನ್ನು ನ್ವು ದಿನ್ಲ್ ನೆ್ೋಡದಿದದಾರ್ 
ಅವನ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಪಿರೂೋತ ಇತ್್ತ. ಈಗ ನ್ವೆಲ್ಲಿ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಆಡಬಹ್ದೆಂದ್ ನಮಗೆ ಖ್ಷ್!”     

“ಕಲವೆ�ಮ್ಮ, ಒಬ್ಬರಿಂದೆ್ಬ್ಬರ್ ದ್ರವಿರಬೋಕ್ಗಿ ಬಂದರ್, ನಮ್ಮ ಸನುೋಹತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವುದ್ 
ಬಹ್ ಮ್ಖ್ಯ” ಎಂದ ಏರಿಯ.  



“ನ್ವೆಲಲಿರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ್ಬ್ಬರ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಡಬಹ್ದ್,” ಎಂದಳು ಲೆೈಲ್.  
 
“ಮ್ಂದೆ್ಂದ್ ದಿನ ನ್ವೆಲ್ಲಿ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಆಡಬಹ್ದ್, ಮತ್್ತ ಮದಲ್ನಂತೆ ಶ್ಲೆಗೆ ಹೆ್ೋಗಬಹ್ದ್,” ಎಂದ ಸಲ್ೋಂ. 
   
ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೆ್ೋಗ್ವ ಸಮಯವ್ಗಿತ್್ತ. ಸ್ರ್ ತನನು ಸನುೋಹತರಿಗೆ ವಿದ್ಯ ಹೆೋಳಿದಳು. ಅವರ್ ಈ ಸ್ಹಸವನ್ನು ಎಂದ್ ಮರೆಯ್ವುದಿಲಲಿವೆಂದ್ 
ಒಬ್ಬರಿಗೆ್ಬ್ಬರ್ ಮ್ತ್ ಕ್ಟಟ್ರ್.    

ಅವರನೆನುಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆ್ೋಡಲ್ಗ್ವುದಿಲಲಿವೆಂದ್ ಸ್ರ್ ದ್ಃಖಿತಳ್ದಳು. ಆದರೆ ಕ್ಮ್ ನ ಗೆಳೆಯ ಹೆೋಳಿದದಾನ್ನು ನೆನೆದ್ 
ಸಮ್ಧ್ನಗೆ್ಂಡಳು. ಕೋವಲ ಜನರನ್ನು ನೆ್ೋಡದಿದದಾರೆ, ಅವರ ಮೋಲ್ನ ಪಿರೂೋತ ಕಡಮಯ್ಗಿದೆ ಎಂದಲಲಿ. 



ಏರಿಯ ಎಲಲಿರನ್ನು ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ 
ಬಿಟ್ಟ್ ಸ್ರ್ ಮಲಗ್ವವರೆಗ್ ಕ್ದಿದದಾನ್.  

“ನ್ಳೆ ಪುನಃ ಇದೆೋ ರಿೋತ ಹೆ್ೋಗೆ್ೋರವೆೋ?” 
ಸ್ರ್ ಅವನನ್ನು ಕೋಳಿದಳು.  

“ಇಲಲಿ ಸ್ರ್. ಇದ್ ನ್ೋನ್ ನ್ನನು 
ಕ್ಟ್ಂಬದವರೆ್ಂದಿಗೆ ಇರಬೋಕ್ದ 
ಸಮಯ,” ಎಂದ ಏರಿಯ. 

“ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೋಡ. ಕೈ 
ತೆ್ಳೆಯ್ವುದರಿಂದ ಮತ್್ತ ಮನೆಯಲೆಲಿೋ 
ಇರ್ವುದರಿಂದ ನ್ೋನ್ ನ್ನನು ಪಿರೂೋತಪ್ತರೂರನ್ನು 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿಡಬಹ್ದ್. ನ್ನೆಲ್ಲಿ ದ್ರ 
ಹೆ್ೋಗಲಲಿ. ನ್ೋನ್ ನ್ನನು ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಜ್ಗಕ್ಕ 
ಹೆ್ೋದ್ಗ ನ್ನ್ ನ್ನನು ರ್್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೆ್ತೋನೆ.” 
      
“ನ್ೋನ್ ನನನು ಹೋರೆ್ೋ,” ಎಂದ್ 
ಪಿಸ್ಗ್ಟಿಟ್ದಳು.   

“ನ್ೋನ್ ನನನು ಹೋರೆ್ೋ ಸ್ರ್. ನ್ನನುನ್ನು 
ಪಿರೂೋತಸ್ವವರಿಗೆಲ್ಲಿ ನ್ೋನ್ ಹೋರೆ್ೋ,” 
ಅವನೆಂದ. 



ಸ್ರ್ ನ್ದೆದಾಗೆ ಜ್ರಿದಳು. ಅವಳು ಮ್ರನೆಯ 
ದಿನ ಎದ್ದಾಗ ಏರಿಯ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು 
ಅವನೆ್ಂದಿಗೆ ಮ್ತನ್ಡಲ್ ತನನು ಸ್ರಕ್ಷಿತ 
ಜ್ಗಕ್ಕ ಹೆ್ೋಗಿ, ತ್ನ್ ಈ ಸ್ಹಸದಲ್ಲಿ ನೆ್ೋಡ, 
ಕಲ್ತ ಎಲಲಿವನ್ನು ಚಿತರೂಸಿದಳು. ತ್ನ್ ಬರೆದ 
ಚಿತರೂವನ್ನು ಹಡದ್ ತನನು ತ್ಯಿಯ ಬಳಿ ಓಡದಳು.     
  
“ನ್ನ್ ನನನು ಸ್ಹಸದಲ್ಲಿ ಹಲವ್ರ್ 
ಹೋರೆ್ೋಗಳನ್ನು ಭೋಟಿ ಮ್ಡದೆ!” ಎಂದಳು ಸ್ರ್. 
“ಅಮ್್ಮ, ನ್ವು ಎಲಲಿರನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿಡಲ್ 
ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಬಹ್ದ್.”     

“ಓಹ್ ಸ್ರ್, ನ್ೋನ್ ಹೆೋಳಿದ್ದಾ ಸರಿ!” ಎಂದಳು 
ಅವಳ ತ್ಯಿ. “ವೆೈದ್ಯರ್, ದ್ದಿಯರ್, ಹೋಗೆ 
ಹಲವು ಹೋರೆ್ೋಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕ್ರೆ್ನ 
ವೆೈರಸ್ ನ್ಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ತದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ವೆಲಲಿರ್ 
ಪರೂತ ದಿನ  ಹೋರೆ್ೋಗಳ್ಗಬಹ್ದೆಂದ್ ನ್ೋನ್ 
ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿದಿದಾೋಯೆ. ನ್ೋನ್ ನನನು ಅತೋ ದೆ್ಡ್ಡ 
ಹೋರೆ್ೋ.”       


