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“நீதான் எனது ஹீர�ா” நூல் உருவாக்கம்

அவசர காலத்தில் ஏற்படும் மனநல - உளவியல் அடிப்படையில்  முகடமகளுக்கு இடையயயான நிடலக்குழுவால் (Inter-Agency 
Standing Committee on Mental Health and Psychological support in Emergency Settings-IASC MHPSS RG) உருவாக்கப்படைது இந்த 
நூல். இந்தத் திடைமானது, IASC MHPSS RGல் உறுபபினரகளாக உளள சரவய்தச, பிராநதிய, ய்தசிய அளவிலான முகடமகளின் 
வல்லுநரகளாலும், 104 நாடுகடளச் யசரந்த ப்பறயறார, குழநட்தகடளப ்பராமரிப்பவரகள, ஆசிரியரகள, குழநட்தகளின் 
உ்தவியுைனும் உருவாக்கப்படடுளளது. யகாவிட-19 ப்பருநப்தாறறு ்பரவுகிற காலத்தில் குழநட்தகளின் மனநலம், உளவியல் 
ய்தடவகடள மதிபபிடுவ்தறகாக அராபிக், ஆங்கிலம், இத்்தாலியன், பிபரஞ்சு, ஸ்பானிஷ் ஆகிய பமாழிகளில் சரவய்தச அளவில் 
ஆய்வு யமறபகாளளப்படைது.  இந்த ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படை கட்தயின் மூலமாக யகாவிட-19 
ப்தாைர்பான விஷயங்கடள அணுக முயன்றுளயளாம்.  இந்தக் கட்தடய மீளாய்வு பசய்யவும் யமம்்படுத்்தவும் குழநட்தகள, 
ப்பறயறார, குழநட்தகடளப ்பராமரிப்பவரகள அளித்்த கருத்துகள ்பயன்்படுத்்தப்படைன.

யகாவிட-19 ப்பருநப்தாறறுக் காலத்தில் குழநட்தகடள எவவாறு சமாளித்ய்தாம் என்று உலகம் முழுவதிலும் உளள 1700-
க்கும் யமற்படை குழநட்தகள, ப்பறயறார, குழநட்தகடளப ்பராமரிப்பவரகள, ஆசிரியரகள ஆகியயார எங்களுைன் கருத்ட்தப 
்பகிரநதுபகாணைனர. எங்களது ஆய்வுகடள பவறறிகரமாக நைத்தி முடிப்பதிலும் கட்தயின் உருவாக்கலில் அளப்பரிய 
்தாக்கத்ட்தயும் ஏற்படுத்திய இந்தக் குழநட்தகள, ப்பறயறார, குழநட்தகடளப ்பராமரிப்பவரகள, ஆசிரியரகளுக்கு நன்றிடய 
உரித்்தாக்குகியறாம். இந்தக் கட்த உலகபமங்கும் உளள குழநட்தகளால் குழநட்தகளுக்காக உருவாக்கப்படைது. 

இந்தக் கட்தடய எழுதியவரும் ஓவியங்கடள வடரந்தவருமான பெலன் ்பாடடுக்கின் ்பணிடய IASC MHPSS RG  ்பாராடடுகிறது. 
©IASC, 2020.  இந்தப ்பதிப்பானது Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 IGO உரிமம் (CC-BY-NC-SA 3.0 IGO; https://
creativecommons.org/by-nc-sa/3.0/igo) ன் கீழ் அச்சிைப்படைது.



அறிவிப்பு

இந்தத் ்தமிழ் பமாழியாக்கம் ‘முகடமகளுக்கு இடையயயான நிடலக்குழுவின்’ (IASC) வழிகாடடு்தல்்படி உருவாக்கப்படைது.
என்றாலும் ்தமிழ் பமாழியாக்கத்தின் துல்லியத்்தன்டமடயப ப்பாறுத்்தவடர, ஆங்கில மூலயம அதிகாரபபூரவமானது. 

‘ஆங்கில மூல நூலான Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!  ஆனது CC BY-NC-SA 3.0 IGO எனும் 
உரிமத்துக்குக் கடடுப்படைது’.

அறிமு்கம்

‘நீ்தான் எனது ஹீயரா’ எனும் நூல் யகாவிட-19 ப்பருநப்தாறறால் உலகம் முழுவதும் ்பாதிக்கப்படடுளள 
குழநட்தகளுக்காக உருவாக்கப்படடுளளது.  

‘நீ்தான் எனது ஹீயரா’ நூலிடன குழநட்தகள, குழநட்தகளின் குழுவுைன் இடைநது ப்பறயறாரும் 
குழநட்தகடளப ்பராமரிப்பவரகளும் ஆசிரியரகளும் கடைாயமாக வாசிக்க யவணடும். இந்த நூடல 
ப்பறயறார, குழநட்தகடளப ்பராமரிப்பவரகள, ஆசிரியரகள உ்தவியின்றி குழநட்தகள மடடும் ்தனியாக 
வாசிப்பட்த  ஊக்குவிக்கக் கூைாது.  விடரவில் பவளியாகவுளள ‘ஹீயராக்களுக்கான பசயல்்பாடுகள 
(Actions for Heroes)’  எனும் துடைக்டகயயடு யகாவிட-19 ப்தாைர்பான விஷயங்கடள அணுகுவ்தறகுத் 
துடை நிறகும்.  இது குழநட்தகளின் உைரடவயும் மனநிடலடயயும் டகயாள உ்தவும். யமலும், இந்த 
நூடல அடிப்படையாகக்பகாணயை குழநட்தகளுக்கான துடைச்பசயல்்பாடுகள அடமயும்.   

தமிழில் -  செமசமொழிமணி - புரட்சிக்கவி
யக.யக.நகர. பசன்டன-600078,

வாசித்து உறுதி்படுத்து்பவர  ஆசிரிடய திருமதி ்த.திருச்பசல்வி 
ய்தசிய வடக ்தமிழ்ப்பளளி யலா்பாக், சிரம்்பான் . 
ஆங்கிலம் மறறும் ்தமிழ் பமாழியில் 22 வருைங்கள அனு்பவமிகு ஆசிரியர.



நீதான் எனது ஹீர�ா

அம்மா்தான் சாராவின் ஹீயரா. அவடளப ப்பாறுத்்தவடரயில் 
உலகியலயய ்தடலசிறந்த அம்மாவும் விஞ்்ானியும் அவளது 
அம்மா்தான். ஆனாலும் சாராவின் அம்மாவாலும்கூை கயரானா 
டவரஸுக்கான மருநட்தக் கணைறிய முடியவில்டல.
 
“யகாவிட-19  ்பாரப்ப்தறகு எப்படி இருக்கும்?” என்று ்தன் 
அம்மாவிைம் சாரா யகடைாள. 

“யகாவிட-19 அல்லது கயரானா டவரஸ மிக மிகச் 
சிறியது. அட்த நம் பவறும் கணகளால் காை முடியாது”, 
என்றாள அம்மா. உைல்நிடல சரியில்லா்தவரகள 
இருமும்ய்பாதும் தும்மும்ய்பாதும் இது ்பரவுகிறது.. 
அவரகள ்தங்கடளச் சுறறியுளளவரகடளயயா அல்லது 
ப்பாருடகடளயயா ப்தாடும்ய்பாதும் ்பரவுகிறது. உைல்நிடல 
சரியில்லா்தவரகளுக்கு காய்ச்சலும் இருமலும் ஏற்படுகிறது. 
கூையவ, மூச்சுவிடுவதிலும் சிரமமும் உணைாகிறது.

“நம்மால் காை முடியவில்டல என்றால்,  அட்த எதிரத்துப 
ய்பாராை முடியா்தல்லவா?” என சாரா யகடைாள.

“நம்மால் எதிரத்துப ய்பாராை முடியும். அ்தனால்்தான் உன்டனப 
்பாதுகாப்பாக இருக்கச் 
பசால்கியறன் சாரா. இந்த டவரஸ 
்பல்தரப்படை மக்கடளயும் ்பாதிக்கிறது.



ஒவபவாருவரும் இட்த எதிரத்துப ய்பாரிடுவ்தறகு நாம் உ்தவ முடியும். 
குழநட்தகள சிறப்பானவரகள. அவரகளாலும் உ்தவ முடியும். நம் 
எல்யலாருக்காகவும் நீ ்பாதுகாப்பாக இருக்க யவணடும். எனது 
ஹீயராவாக நீ இருக்க யவணடும்”, எனக் கூறினார அம்மா.

அன்றிரவு சாரா ்படுக்டகயில் ்படுத்திருந்தாள. அவளால் ்தன்டன 
ஹீயராவாக உைரமுடியவில்டல. அவள வருத்்த 
மடைநதிருந்தாள. அவள ்பளளிக்கு பசல்ல விரும்பினாள. ஆனால், 
்பளளிக்கூையமா மூைப்படடிருந்தது. ்தனது நண்பர 
கடளக் காைத் துடித்்தாள. ஆனால் அது ்பாதுகாப்பானது அல்ல. 
்தனது உலகத்ட்த கயரானா டவரஸ ்பயமுறுத்துவட்த நிறுத்்த 
யவணடும் என்று அவள விரும்பினாள.

“ஹீயராக்களிைம் அதீ்த ஆறறல் இருக்கிறது. என்னிைத்தில் 
என்ன இருக்கிறது?”, என்று ்தனக்குத்்தாயன பசால்லிக 
்பகாணயை தூங்குவ்தறகாக அவள கணகடள மூடினாள.
 
திடீபரன்று இருடடில் ஏய்தா ஒரு குரல் அவளது ப்பயடர 
பமல்லமாகச் பசால்லி அடழத்்தது.

“யார அது?”,  என்று சாரா திடுக்கிடைாள.

“ஹீயராவாக ஆவ்தறகு உனக்கு என்னபவல்லாம் யவணடும் சாரா”, 
என்று யகடைது அந்தக் குரல்.

“உலகில் உளள எல்லாக் குழநட்தகளும் ்தம்டமத் ்தாயம 
்பாதுகாத்துக்பகாளவது எப்படி என்று பசால்வ்தறகு ஒரு வழி 
யவணடும். அ்தன்்படி அவரகளால் ஒவபவாரு 
வடரயும் ்பாதுகாக்க முடியும்”, என்றாள சாரா.



“அப்படிபயன்றால் நான் என்னவாக இருக்க யவணடும்?”, என்று 
யகடைது அந்தக் குரல்.

“்பறக்கக்கூடிய்தாக, உரக்கப ய்பசக்கூடிய்தாக, உ்தவி 
பசய்யக்கூடிய்தாக அது இருக்க யவணடும்.”

வூஷ்ஷ்ஷ்... என்ற சத்்தத்துைன் நிலவு பவளிச்சத்தில் 
ஏய்தாபவான்று ப்தரிந்தது.

“யார நீ?”, என்று ஆச்சரியத்தில் யகடைாள சாரா. 

“நான் ஏரியயா”, என்றது அது.
“இ்தறகு முன்னர உன்டன நான் ்பாரத்்தய்தயில்டலயய”, 
என்றாள சாரா. 

“ஆம். எபய்பாதும் நான் இங்கு்தான் இருக்கியறன். உன் 
மனதிலிருநது நான் ய்தான்றியனன்”, என்றது ஏரியயா.

“என்னுைன் நீ இருந்தால், உலபகங்குமுளள குழநட்தகளிைம் 
கயரானா டவரஸ குறித்து பசால்ல முடியும். என்னால் 
ஹீயரா ஆக முடியும்! ஆனால் எங்பகங்கும் கயரானா டவரஸ 
்பரவியிருக்கும்ய்பாது ்பயைம் பசய்வது ்பாதுகாப்பான்தா, 
ஏரியயா?”  என சாரா யகடைாள.

“சாரா என்னுைன் மடடும் நீ இரு. நாம் ஒன்றாக 
இருக்கும்ய்பாது, உன்டன யாரும் ஒன்றும்  
பசய்ய முடியாது,” என்றது ஏரியயா.



ஏரியயாவின் முதுகில் ்தாவிக்பகாணைாள சாரா. அவரகள இருவரும் அவளது ்படுக்டகயடற சன்னல் 
வழியய இரவு வானத்துக்குள உயரப ்பறந்தனர. நடசத்திரங்கடள யநாக்கி பசன்றனர. நிலவிறகு 
‘ெயலா’ பசான்னாரகள.



சூரியன் உதித்்தய்பாது, பிரமிடுகள சூழ்நதிருந்த அழகிய 
்பாடலவனத்தில் அவரகள ்தடரயிறங்கினர. அங்கு சில 
குழநட்தகள விடளயாடிக்பகாணடிருந்தனர. அவரகள 
பிரமிபபில் உரக்கக் கத்திக்பகாணயை சாராடவயும் 
ஏரியயாடவயும் யநாக்கிக் டகயடசத்்தனர.

“வாங்க வாங்க! என் ப்பயர சலீம். நீங்கள இங்யக 
என்ன பசய்கிறீரகள? மன்னித்துக்பகாளளுங்கள. நாம் 
அருகில் பநருங்கி நிறகக் கூைாது. குடறந்தது ஒரு 
மீடைர இடைபவளியாவது ய்தடவ”, என்று ஒரு சிறுவன் 
கூறினான்.

“அ்தனால்்தான் நாங்கள இங்யக வநதிருக்கியறாம்! 
என் ப்பயர சாரா. இது ஏரியயா. உங்களுடைய 
அணடை வீடடினர, நண்பரகள, ப்பறயறாரகள, ்தாத்்தா 
்பாடடிகடள கயரானா டவரஸிலிருநது குழநட்தகளால் 
்பாதுகாப்பாக டவத்துபகாளள முடியும் என்்பது 
உங்களுக்குத் ப்தரியுமா? நாம் அடனவரும் பசய்ய 
யவணடியது என்னபவன்றால்....” என்றாள சாரா.

“நமது டககடள யசாபபு - ்தணணீடரக் பகாணடு 
கழுவுவது்தான்”, என்று பமல்லிய புன்னடகயுைன் 
அவள பசால்லத் ப்தாைங்கியட்த முடித்துடவத்்தான் 
சலீம். “ப்தரியும் சாரா. உைல்நிடல சரியில்லாமல் 
இருக்கும்ய்பாது இருமல் வந்தால், நமது டககடள 
மைக்கி முழங்டகக்குள இரும யவணடும். 
ஒருவருக்பகாருவர டகபகாடுத்துக்பகாளவ்தறகுப 
்பதிலாக டகயடசத்து வரயவறகலாம். நாம் 
வீடடிறகுளயளயய இருநதுபகாளள முயறசிபய்பாம். 
என்றாலும் நாம் வாழ்வது மிகவும் பநரிசல் மிகுந்த 
நகரம். அ்தனால் எல்யலாராலும் வீடடிறகுள இருக்க 
முடிவதில்டல.



“ம்ம்ம், என்னால் இ்தறகு உ்தவிபசய்ய 
முடியும். அவரகளால் கயரானா 
டவரடைக் காை இயலாது. ஆனால் 
என்டனக் காை முடியும்! என் மீது ்தாவி 
ஏறுங்கள. ஆனால், எனது இரணடு 
சிறகுகளின் மீது அமருங்கள. அடவ 
இரணடுக்கும் இடையய ஒரு மீடைர 
இடைபவளியாவது இருக்கும்”, என்றது 
ஏரியயா.

்தன்னுடைய சிறகுகளின் மீது  
சலீடமயும் சாராடவயும் ஏறறிக 
ப்காணடு வானில் ்பறந்தது ஏரியயா. 
உரக்க உறுமிக்பகாணடும், ்பாடிக் 
பகாணடும் நகரங்களுக்கு யமயல அது 
்பறந்தது!  

“நாம் வீடடிறகுள இருப்பது 
்பாதுகாப்பானது என்று உங்களுடைய 
குடும்்பத்தினரிைம் பசால்லுங்கள! 
வீடடில் இருப்ப்தன் மூலம் 
ஒருவடரபயாருவர ்பத்திரமாக 
்பாதுகாத்துக்பகாளள முடியும்!” என்று 
ப்தருவில் விடளயாடிய குழநட்தகடள
யநாக்கிக் கத்தினான் சலீம். 

மக்கள வியபபுைன் ்பாரத்்தனர. அவரகள 
அவனுக்குக் டகயடசத்துக்பகாணயை 
வீடடிறகுள பசல்ல சம்மதித்்தனர.



வானில் உயரப ்பறந்தது ஏரியயா. 
உறசாகத்தில் கத்தினான் சலீம். 
வானில் ்பறநது பகாணடிருந்த 
விமானத்தில்  உளள ்பயணிகள 
இவரகடள பிரமிபபுைன் 
்பாரத்்தனர. 

“மக்கள ்பயைம் பசய்வட்த
இபய்பாட்தக்கு மடடுமாவது 
நிறுத்திக்பகாளள யவணடும். 
உலபகங்கிலும் நாடுகளின் 
எல்டலகடள மூடுகின்றனர. 
அ்தனால் நாம் இருக்கும் 
இைத்தியலயய, நமது 
அன்புக்குரியவரகளுைன் 
்பத்திரமாக இருக்க யவணடும்”, 
என்று சலீம் கூறினான்.

 “்பல விஷயங்கள மாறியிருப்ப்தாக 
நான் உைரகியறன். சில யநரம் 
அட்த நிடனத்து எனக்கு ்பயமாகவும் 
இருக்கிறது”, என்றாள சாரா. 

“சில விஷயங்கள மாறும்ய்பாது ்பயமாகவும் குழப்பமாகவும் இருக்கும் 
சாரா. எனக்கு ்பயமாக இருக்கும்ய்பாது நான் பமதுவாக மூச்டச 
இழுத்து பநருபட்ப கக்குயவன்”, என்றது ஏரியயா.

ஏரியயா பநருபட்பக் கக்கியது.

“நீங்கள ்ப்தறறமாக இருக்கும்ய்பாது அடமதியடைவ்தறகு 
என்ன பசய்வீரகள?” என ஏரியயா அவரகளிைம் யகடைது.



“யாருைன் இருக்கும்ய்பாது ்பாதுகாப்பாக உைரயவயனா, அவரகடள 
நிடனத்துக்பகாளயவன்”, என்றாள சாரா.

“நானும்கூை அப்படித்்தான். என் ்தாத்்தா, ்பாடடிய்பால் நான் 
்பாதுகாப்பாக உைரவ்தறகு உ்தவிபசய்யும் ஒவபவாருவடரயும் 
நிடனத்துக்பகாளயவன். நான் அவரகடள ்பாரக்க யவணடுபமனத் 
்தவிக்கியறன். நான் அவரகடள கடடிபபிடிக்க முடியாது. ஒரு யவடள
அப்படிச் பசய்்தால் என் மூலமாக அவரகளுக்கும் கயரானா ்பரவுவ்தறகு 
சாத்தியம் உணடு. நாங்கள ஒவபவாரு வார விடுமுடற நாடகளிலும் 
அவரகடளப ்பாரக்கச் பசல்யவாம். ஆனால், இபய்பாது முடியாது. 
ஏபனன்றால் அவரகள ்பத்திரமாக இருந்தாக யவணடும்”, என்றான் சலீம்.

“அவரகளுைன் ப்தாடலய்பசியில் ய்பசலாமா?”  என்று சலீமிைம் 
யகடைாள சாரா.

“ஓ, ய்பசலாயம! அவரகள நாளய்தாறும் என்னுைன் ப்தாடலய்பசியில் 
ய்பசுவாரகள. நாங்கள வீடடில் பசய்யும் எல்லா யவடலகடளப 
்பறறியும் அவரகளிைம் நான் பசால்யவன். அது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கும். அவரகளுக்கும் மகிழ்ச்சி ்தரும்”,  என்றான் சலீம்.

“இபய்பாது நமக்குப பிடித்்தமானவரகடள நம்மால் ்பாரக்க முடியாது 
என்்ப்தால், நாம் அவரகடள ்பாரக்க யவணடுபமன்று ்தவிப்பது 
இயல்பு்தான். அவரகளின் மீது நாம் எவவளவு அக்கடறயுைன் 
இருக்கியறாம் என்்பட்தயய இது காடடுகிறது. மறற ஹீயராக்கடளயும் 
்பாரப்பது மகிழ்ச்சி ்தருமா?” எனக் யகடைது ஏரியயா.

“நிச்சயமாக”, என சாராவும் சலீமும் யசரநது கத்தினாரகள.
“சிறபபு. என்னுடைய ய்தாழி சாஷா ஒரு சிறபபு அதீ்த ஆறறடலக் 
பகாணடிருக்கிறாள. வாருங்கள ய்பாகலாம்!” என ஏரியயா கூறியது. 



அவரகள பூமிடய யநாக்கிப ்பயணித்்தனர. சிறு  கிராமம் 
ஒன்றில் ்தடரயிறங்கினர. ஒரு சிறுமி அவளுடைய வீடடிறகு 
பவளியய பூப்பறித்துக்பகாணடிருந்தாள. ஏரியயாடவயும் அ்தன் 
சிறகுகளில் அமரநதிருந்த குழநட்தகடளப ்பாரத்துச் சிறுமி 
சிரித்்தாள.

“ஏரியயா” எனக் கத்தினாள. “குடறந்தது ஒரு மீடைர 
இடைபவளியில் நாம் இருக்க யவணடும். அ்தனால் என்னுடைய 
அரவடைபட்ப உனக்குத் தூக்கி வீசுகியறன்!  நீங்கள எ்தறகாக 
இங்கு வநதிருக்கிறீரகள?”

“நான் உன்னுடைய அரவடைபட்பப ப்பறறுக்பகாணயைன் 
சாஷா. இப்படி வாரத்ட்தகள மூலமாகவும் பசயல்்பாடுகள 
மூலமாகவும் அக்கடறடய பவளிப்படுத்திக்பகாளவது 
எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. உன்னுடைய அதீ்த ஆறறடல என் 
நண்பரகளும் கறறுக்பகாளள யவணடும் என்று விரும்புகியறன்”.

“எது என்னுடைய அதீ்த ஆறறல்?” எனக் யகடைாள சாஷா.

“உன்னுடைய குடும்்பத்தில் ஒருவருக்கு உைல்நிடல 
சரியில்லாமல் ய்பானதிலிருநது,  நீ பிறருக்கு கயரானா டவரடை 
்பரப்பாமல் இருப்ப்தறகாக வீடடிறகுளயளயய இருக்கிறாய் 
அல்லவா?” என்று யகடைது ஏரியயா.

“ஆமாம். என்னுடைய அப்பாவிறகு உைல்நிடல சரியில்லாமல் 
ய்பானது. அவர முழுவதும் குைமடையும்வடர
்தன்னுடைய அடறயியலயய இருப்பார” 
என்றாள சாஷா.



“அது ஒன்றும் கஷ்ைமாக இல்டல. வீடடிலுளள மறறவரகள ஒன்றாக 
விடளயாடுயவாம், சடமபய்பாம், ய்தாடைத்தில் 
யநரத்ட்தபசலவழிபய்பாம், ஒன்றாகச் சாபபிடுயவாம். என்னுடைய 
சயகா்தரரகளும் நானும் கால் விரல்கடளத் ப்தாடடு நைனம் 
ஆடுயவாம். நாங்கள புத்்தகம் வாசிபய்பாம். சில யவடளகளில் 
்பளளிக்கூை நிடனபபு வநதுவிடுவ்தால், ்படிக்கவும் பசய்கியறன். 
ஆரம்்பத்தில் வீடடிறகுளயளயய இருப்பது ஒரு மாதிரியாகத்்தான் 
இருந்தது. இபய்பாது அது ்பழகிவிடைது.”

“அது அவவளவு எளி்தான விஷயமில்டல சாஷா. வீடடில் நீ 
மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும் உனக்குப பிடித்்தமானவரகளுைன் 
ப்பாழுட்த கழிக்கவும் ப்தரிநதுபகாணடிருக்கிறாய். அது்தான் 
உன்டன என்னுடைய ஹீயராவாக ஆக்குகிறது”, என்றது ஏரியயா.

“குடும்்பத்தினருைன் எபய்பா்தாவது நீ சணடை ய்பாடடிருக்கிறாயா?” 
என சலீம் யகடைான். 

“சில யநரம் சணடை ய்பாடடுக்பகாளயவாம். நாம் மிகுந்த ப்பாறுடம 
யுைனும் கூடு்தல் புரி்தலுைனும் இருக்க யவணடும். ்தவறு பசய்்தால் 
உையன மன்னிபபு யகடகவும் நமக்கு ப்தரிநதிருக்க யவணடும். 
அது்தான் உணடமயான அதீ்த ஆறறல். அது்தான் நம்டமயும் 
மறறவரகடளயும் மகிழ்ச்சியாக டவத்திருக்கும். சிறிது யநரம் 
்தனிடமயில் இருக்கவும் பசய்யவன்.  நானாகயவ ஆைவும் ்பாைவும் 
பசய்யவன். அது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். சில யநரம் என்னுடைய 
நண்பரகடளயும் ப்தாடலய்பசியில் அடழத்துப ய்பசுயவன்.....”, 
என்றாள சாஷா.

“ஆனால் ஏரியயா, வீடடைவிடடு பராம்்பத் ப்தாடலவில் 
இருப்பவரகள அல்லது வீயை இல்லா்தவரகள என்ன
பசய்வாரகள?” எனக் யகடைாள சாரா. 



“இது சரியான யகளவி, சாரா.  வாருங்கள புறப்படுயவாம். ய்தடிக் 
கணடுபிடிபய்பாம்”,  என்றது ஏரியயா.  

சாஷாவிைம் விடைப்பறறுக்பகாணடு அவரகள புறப்படைாரகள. 
கைலினால் சூழப்படடிருந்த தீவில் இறங்கியய்பாது க்தக்தப்பான 
காறறு வீசத் ப்தாைங்கியது.



அங்கு மக்கள நிடறந்த முகாடம அவரகள ்பாரத்்தனர.

ஒரு சிறுமி அவரகடளக் கணடு ப்தாடலவிலிருநது 
டகயடசத்்தாள.

“ொய் ஏரியயா, மீணடும் உன்டனக் கணைதில் மகிழ்ச்சி. ஒரு 
மீடைர இடைபவளிடய நாங்கள பின்்பறறுகியறாம். அ்தனால் 
இங்கிருந்த்படியய உன்னிைம் ய்பசுகியறன். உன்னுடைய 
நண்பரகடள சநதித்்ததில் மகிழ்ச்சி. என்னுடைய ப்பயர லீலா”, 
என்றாள அவள.

“ொய் லீலா! என் ப்பயர சாரா. இது சலீம். நீ கூறுவட்தப 
்பாரத்்தால் பகாயரானா டவரஸிைமிருநது உன்டன
்தறகாத்துக்பகாளகிறாய் எனத் ப்தரிகிறது. யவறு 
என்னபவல்லாம் பசய்கிறாய்?”, எனக் யகடைாள சாரா.

“நாங்கள எங்களது டககடள யசாபபும் ்தணணீரும் பகாணடு 
கழுவுகியறாம்” என ்பதிலளித்்தாள லீலா.

“இருமும்ய்பாது டகடய மைக்கி முழங்டகயால் 
மூடிக்பகாளகிறாயா?” என சலீம் யகடைான். 

“எப்படி என்று எங்களுக்கு பசய்து காடடுகிறாயா?” எனக் 
யகடைாள லீலா. அவரகளிைம் சலீம் பசய்து காடடினான்.
“நாங்கள ட்தரியமாக இருக்க முயறசிக்கியறாம், ஆனால் 
ஒன்டற நிடனத்்தால்்தான் கவடலயாக இருக்கிறது. அட்தப 
்பறறி நான் உங்களிைம் பசால்லலாமா? யாயரா ஒருவர 
உைல்நலமின்றி இறநதுவிடைார என்று யகளவிப்படைதிலிருநது 
மிகவும் ்பயமாக இருக்கிறது. அது உணடமயா? கயரானா 
டவரஸ வந்தால் இறநது விடுயவாமா?” எனக் யகடைாள லீலா.



ஏரியயா ப்பருமூச்சு விடைது. அதிகளவிலான இைத்ட்த 
அடைத்துக்பகாணடு ்தடரயில் அமரந்தது. 

“ஆமாம், குடடி ஹீயராக்கயள. அது எதிர்பாரா்தது. சிலர நன்றாகயவ 
இருப்பாரகள. சிலருக்கு உைல் நலக்குடறவு தீவிரமடையும். 
சிலர இறக்க யநரிடும். அ்தனால்்தான் முதியவரகடளயும் 
யநாயாளிகடளயும் நாம் அதிக அக்கடறயுைன் கவனித்துக்பகாளள 
யவணடியிருக்கிறது. ஏபனன்றால் அவரகள்தாம்  அதிக ்பாதிபபிறகு 
உளளாக யநரிடும். இதுய்பான்ற சில யவடளகளில் ்பயப்படும்ய்பாதும் 
்பாதுகாபபின்டமடய உைரும்ய்பாதும், நம் மனதிறகுள ்பாதுகாப்பான 
இைத்ட்த கற்படன பசய்து்பாரக்க யவணடும். என்னுைன் யசரநது 
அட்த பசய்து ்பாரக்கிறீரகளா?” என்று யகடைது ஏரியயா.

அவரகள அடனவரும் ‘நிச்சயமாக’ என்றனர. யமலும், ஏரியயா 
குழநட்தகளிைம், கணகடள மூடி அவரகள ்பாதுகாப்பாக உைரும் 
இைங்கடள கற்படன பசய்துபகாளளுமாறுக் யகடடுக்பகாணைது.

“நீங்கள ்பாதுகாப்பாக உைரந்த யநரத்ட்தயயா அல்லது நிடனடவயயா 
மனதில் நிறுத்துங்கள” என்றது ஏரியயா. 

அந்த ்பாதுகாப்பான இைத்தில் அவரகளால் எட்தப ்பாரக்க முடிந்தது, 
எட்த உைரமுடிந்தது, எட்த முகரநது்பாரக்க முடிந்தது என 
ஏரியயா யகடைது. அவரகளுக்கு பிடித்்தமானவரகள யாடரயயனும் 
்பாதுகாப்பான இைத்திறகு அடழப்பாரகளா? அவரகளுைன் என்ன 
ய்பசிக்பகாளவாரகள என்பறல்லாம் அது யகடைது.

“எபய்பாப்தல்லாம் ்பயமாகவும் யசாகமாகவும் உைரகிறீரகயளா, 
அபய்பாப்தல்லாம் உங்களுடைய ்பாதுகாப்பான இைத்திறகு 
நீங்கள பசல்லலாம். இது்தான் உங்களுடைய அதீ்த ஆறறல். 
இட்த உங்களுடைய குடும்்பத்தினருைனும் நண்பரகளுைனும் 
்பகிரநதுபகாளளலாம். நான் உங்கள மீது அக்கடற பகாணடுளயளன். 



ஏன் இன்னும் ்பலரும் கூை உங்கள மீது அக்கடறயாக இருக்கிறாரகள. அட்த நிடனவில் டவத்துக்பகாளளுங்கள. அதுவும் உ்தவிடும்”, என்றது ஏரியயா.

“நம்மால் நம்டம ்பாதுகாத்துக்பகாளள  முடியும்”, என்றாள லீலா.

“மிகவும் சரி, லீலா. நாம் எங்கிருந்தாலும் ஒருவர மீது ஒருவர அக்கடற காடை  முடியும். எங்களுடைய ்பயைத்தில் நீயும் ்பங்யகறக விரும்புகிறாயா?”

ஏரியயாவுைனும் ்தனது புதிய நண்பரகளுைனும் ்பயைம் பசய்ய முடிபவடுத்்தாள லீலா. ்தங்களுைன் லீலாவும் இடைநதுபகாணைதில் சாராவுக்கு ஒயர மகிழ்ச்சி. 
ஏபனன்றால், சில யநரம் மறறவருடைய துடை நமக்குத் ய்தடவ என்்பது அவளுக்குத் ப்தரியும். அவரகள எதுவும் ய்பசிக்பகாளளாமயலயய ்பறந்தனர. ்தனது புதிய 
நண்பரகள ்தன் மீது அக்கடறயுைன் உளளனர என்்பதும் லீலாவுக்குத் ப்தரியும்.



்பனி்பைரந்த மடலபயான்று பமல்லத் ப்தரிய ஆரம்பித்்தது. 
ஒரு சிறு நகரத்தில் ஏரியயா ்தடரயிறங்கியது. 
அங்குளள ஒரு ஓடையில் சில குழநட்தகள 
விடளயாடிக்பகாணடிருந்தனர. அங்கிருந்தவரகளில் 
ஒருவன் டகயடசத்துக்பகாணயை “ஏரியயா” என்று 
கத்தினான்.

“ெயலா கிம்”, என்றான் ஏரியயா.

 “கயரானா டவரஸின் ்பாதிபபிலிருநது மீணை எனது 
நண்பரகடள நீங்கள ்பாரக்க யவணடுபமன நான் 
விரும்புகியறன்”, என்று ்தன்னுைன் வந்தவரகளிைம் கூறியது 
ஏரியயா.

“அது எப்படி இருந்தது?” என்று யகடைான் சலீம்.
“நான் இருமிக்பகாணயை இருநய்தன். சில யநரம் 
அதிக காய்ச்சலும் இருந்தது. நான் மிகவும் 
யசாரவடைநதிருநய்தன். அடுத்்த சில நாடகளுக்கு 
விடளயாடுவட்தக்கூை நான் விரும்்பவில்டல. நீணை 
யநரம் தூங்கியனன். எனது குடும்்பத்தினர என்டனப
்பத்திரமாக ்பாரத்துக் பகாணைாரகள. குடும்்பத்தில் 
சிலர மருத்துவமடனக்கு பசல்ல யவணடியிருந்தது. 
பசவிலியரகளும் மருத்துவரகளும் அவரகளிைம் 
அன்புைன் நைநதுபகாணைனர. வீடடில் இருந்த எங்களுக்கு 
அக்கம்்பக்கத்தினர உ்தவினர. சில வாரங்களுக்குப பின்னர 
நாங்கள மீணடு எழுநய்தாம்”, என்றான் கிம்.



“நான் கிம்மினுடைய நண்பன். கிம்மிறகு பகாயரானா டவரஸ வந்த்தால் நண்பரகளாக இருப்பட்த 
நாங்கள நிறுத்திக்பகாளளவில்டல. என்னால் அவடனப ்பாரக்க முடியாவிடைாலும்கூை, அவன் மீது  
அக்கடற பசலுத்துவட்த நான் ஒருய்பாதும் நிறுத்்தவில்டல. மீணடும் நாங்கள இடைநது 
விடளயாடுவதில் மகிழ்ச்சியடைகியறாம்”, என்றான் இன்பனாரு சிறுவன்.  

“சில யவடளகளில் ஒருவடரபயாருவர ்பாதுகாத்துக்பகாளவய்த நண்பரகளாக இருப்பவரகள பசய்யக் 
கூடிய மிக முக்கியமான காரியம். அது சிறிது காலம் ஒருவரிைமிருநது மறபறாருவர விலகியிருப்ப்தாக 
இருந்தாலும் சரி”, என்றது ஏரியயா.



“மறறவரகளுக்காக இது ய்பான்ற விஷயங்கடள நாம் பசய்யலாம்”, என்றாள லீலா.

“முன்புய்பால் மீணடும் ஒருநாள, நாம் எல்யலாரும் இடைநது விடளயாைலாம். மீணடும் ்பளளிக்குச் பசல்லலாம்”, என்றான் சலீம்.

வீடடுக்குச் பசல்ல யவணடிய யநரம் வநதுவிடைது. ்தனது புதிய நண்பரகளிைம் சாரா விடைப்பறறுக்பகாளள யவணடிய யநரமிது. அடனவரும் ஒன்றாக இடைநது 
யமறபகாணை சாகசப ்பயைத்ட்த ஒருய்பாதும் மறக்க மாடயைாம் என்று ஒருவருக்பகாருவர உறுதியளித்துக்பகாணைனர.

சிறிது காலத்துக்கு ஒருவடரபயாருவர ்பாரத்துக்பகாளள முடியாது என்்ப்தால் சாரா வருத்்தமடைந்தாள. ஆனாலும் கிம்மின் நண்பன் பசான்னட்த நிடனத்து 
்தன்டன அவள ய்தறறிக்பகாணைாள. மனி்தரகடள காை முடியா்த்தால், அவரகள மீது நாம் அன்பு பசலுத்துவது ்தடை்படும் என்று அரத்்தமல்ல.



ஏரியயா எல்யலாடரயும் அவரவர வீடடில் 
இறக்கி விடைது. சாரா தூங்குவ்தறகாக 
காத்திருந்தது.

“நாடளயும் இய்த மாதிரி பசய்யலாமா?” என்று 
ஏரியயாவிைம் யகடைது சாரா.

“இல்டல சாரா. உன் குடும்்பத்துைன் நீ 
இருக்கயவணடிய யநரம் இது. நமது 
கட்தகடள நிடனவு்படுத்திக்பகாள. உனது 
டககடளக் கழுவுவ்தன் மூலமும் வீடடியலயய 
இருப்ப்தன் மூலமும் உனக்குப பிடித்்தவரகடள
்பாதுகாப்பாக டவத்துக்பகாளள முடியும். நான் 
ஒருய்பாதும் உன்டனவிடடு விலகியிருக்க 
மாடயைன். உனது ்பாதுகாப்பான இைத்திறகு நீ 
பசல்லும் ய்பாப்தல்லாம், என்னுைன் நீ இருக்க 
முடியும்”, என்றான் ஏரியயா.

“நீ்தான் எனது ஹீயரா”, என்றாள பமல்லிய 
குரலில்.

“நீயும் என் ஹீயரா்தான் சாரா. உன் மீது அன்பு 
டவத்துளள அடனவருக்கும் நீ்தான் ஹீயரா”, 
என்றது அது.



சாரா கணையரந்தாள. அடுத்்த நாள அவள 
கண விழித்்தய்பாது ஏரியயா புறப்படடிருந்தது. 
அ்தனால் அவனுைன் ய்பசுவ்தறகாக அவளுடைய 
்பாதுகாப்பான இைத்திறகு பசன்றாள. அவள ்தங்களது 
சாகசப ்பயைத்தில் கணைட்தயும் புதி்தாகக் 
கறறுக்பகாணைட்தயும் ஒன்றுவிைாமல் ஓவியமாக 
வடரந்தாள. அந்தத் ்தகவடல ்தன் அம்மாவிைம் 
பசால்வ்தறகாக ஓவியங்கடள எடுத்துக்பகாணடு 
ஓடினாள.

“மக்கள ்பாதுகாப்பாக இருப்ப்தறகு நம் எல்யலாராலும் 
உ்தவ முடியும் அம்மா. எனது சாகசப ்பயைத்தில் 
நிடறய ஹீயராக்கடள நான் சநதித்ய்தன்”, என்று 
அவள கூறினாள.

“பசல்லயம, நீ பசால்வது பராம்்பச் சரி! மிகச் சிறந்த 
மருத்துவரகள, பசவிலியரகடளப ய்பான்று கயரானா 
டவரஸில் இருநது மக்கடள ்பாதுகாக்கக்கூடிய 
நிடறய ஹீயராக்கள உளளனர. ஆனால் ஒவபவாரு 
நாளும் நாம் எல்யலாருயம ஹீயராக்களாக இருக்க 
முடியும் என்று நீ எனக்குப புரியடவத்துவிடைாய். 
எனது மிகப ப்பரிய ஹீயரா நீ்தான்” என்றார அவளது 
அம்மா.


