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ಮ ರು ಗರಳಯರು, ದಿವ್ಯ, ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಟ್ಟಿಗರ ಆಟಾಡುತ್ಾಾರರ.



ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗರ ಸರೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ುವಾಗ, ದಿವಾಯಳಲಿಗರ ಉಸಿರು ಕಟ್ುಿತದರ. ಪ್ರವೀಣನಿಗರ ಬರೀಗ ಸ್ುಸಾಾಗುತಾದರ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೊ, 
ಇಬ್ಬರು ಕರಮುೊತ್ಾಾರರ.

"ನನನ ಗರಳಯರು ಆಟಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಿ ಪ್ಡರಯುತ್ಾಾರರ. ಇದರ ಬ್ಗರೆ ನನಗರ ತುುಂಬಾ ಚುಂತ್ರಾಾಗುತಾದರ,”
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೀಚಸ್ುತ್ಾಾಳರ.



ದಿವ್ಯ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೊ ಕರಮುೊವಾಗ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ಾಾಳರ. ಅವ್ಳಉಸಿರುಕಟ್ಟಿದಹಾಗರ ಆಗುತಾದರ. 



ಪ್ರವೀಣ್ ತುುಂಬಾ ಬ್ಲಹೀನನಾಗುತ್ಾಾನರ.

ಪ್ರವೀಣನು ಕರಮುೊತ್ಾಾನರ. ಈ ಕರಮುೊ ಒುಂದು ತುಂಗಳಾದರ 
ಹರ ೀಗುವ್ುದಿಲಲ. ಪ್ರವೀಣನು ರಾತರ ಹರ ತುಾ

ತುುಂಬಾ ಬರವ್ರುತ್ಾಾನರ.

ದಿವ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತುಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ುವಾಗ, ಪ್ರವೀಣನು ಅವ್ನ
ಸರೈಕಲ್ ಅನುನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ುತ್ಾಾನರ.



ಡಾಕಿರ್ ಅವ್ರ ಎದರಯ ಧ್ವನಿಯನುನ ಕರೀಳಿ, ಅವ್ರಉಸಿಿರನುನ
ಗಮನಿಸ್ುಿತ್ಾಾರರ.

ದಿವ್ಯ ಹಾಗು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರರಗರ ಹರ ೀಗುತ್ಾಾರರ.



ಕರಲವ್ುಸ್ಲಾ ಡಾಕಿರ್ ಎಕರಿರೀ ತ್ರಗಿಯುತ್ಾಾರರ. ಅವ್ರು
ಉಗುಳು ಅಥವಾ ರಕಾವ್ನ ನ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ಮಸ್ುತ್ಾಾರರ. ಈ ಬರೀರರ
ಪ್ರೀಕ್ಷರಗಳಳನುನ ಾಾವಾಗಲ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ುವ್
ಅವ್ಶ್ಯಕತ್ರ ಇಲಲ.



ದಿವಾಯಳಲಿಗರ ಉಬ್ಬಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಾಿ ಇದರ, ಎುಂದು ಡಾಕಿರ್
ಹೀಳುಳತ್ಾಾರರ. ಡಾಕಿರ್ ಅವ್ಳಿಗರ ಈ ಕಾಯಿಲಲರಯ ನಿಯುಂತರಣದ
ಬ್ಗರೆ ಹರೀಳುತ್ಾಾರರ. 



ಔಷ್ಧೀಯನುನ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದನುಂತರ, ದಿವ್ಯಲಾಳಿಗರ
ಮತ್ರ ಾಮ್ಮೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗು ಪ್ರವೀಣಿನ ಜರ ತ್ರ ಆಟಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ
ವಾಗುತಾದರ.

ನಿಮಗರ ಾಾವ್ ಆಟಾ ಇಷ್ಿ?

"ದಿವ್ಯ ಜರ ತ್ರ ಆಟಾಡಲು ನನಗರ
ತುುಂಬಾ ಇಷ್ಿ," ಎುಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಹರೀಳುತ್ಾಾಳರ.



ಪ್ರವೀಣನಿಗರ ಕ್ಷಯರರ ೀಗ ಅಥವಾ ಟ್ಟೀ.ಬಿೀ. 
ಆಗಿದರ. ಅವ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರರಗರ ಚಕಿತತ್ರಿಗರ
ಹರ ೀಗುತ್ಾಾನರ. 
ಅವ್ನ ತುಂದರ ಕ ಡ ಅವ್ನ ಜರ ತ್ರ ಚಕಿತತ್ರಿಗರ
ಹರ ೀಗುತ್ಾಾರರ.



ಪ್ರವೀಣಿನ ಸ್ುಂಬ್ುಂಧಗಳು ಹಾಗು ಗರಳರಯರು ಅವ್ರಮನರಯವ್ರಗರ ಧರೈಯಯ ಹರೀಳಿ ಸ್ಹಾಯಮಾಡುತ್ಾಾರರ.



"ಪ್ರವೀಣನಿಗರ ಕಾಯಿಲಲರಾಾಗಿದದರುಂದ ನನಗರ ದುುಃಖ. ಆದರರ, ಅವ್ನು ಔಷ್ದಿ
ಹಾಗು ಚಕಿತತ್ರಿ ಪ್ಡಿಯುವ್ುದರುಂದ ಅವ್ನು ಗುಣವಾಗುತ್ಾಾನರ. ಇದು ತುುಂಬಾ
ಸ್ುಂತ್ರ ೀಷ್ದ ಮಾತು. ನಾವರಲಲರ ಒಟ್ಟಿಗರ ಇನರ ನಮ್ಮೊ ಸರೈಕಲ್ ಅನುನ ಓಡಿಸಿ
ಆಟಾ ಆಡಬ್ಹುದರುಂದು ನನನ ಆಶರ," ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹರೀಳುತ್ಾಾಳರ.

"ಪ್ರವೀಣ್ ಚಕಿತಸರಾೆಗರ ಹರ ೀದಾಗ, ನಾವ್ು ಒಬರ ಬಬ್ಬರನುನ ನರ ೀಡಲಾಗಲಿಲಲ. 
ಪ್ರವೀಣನಿಗರ ಹರೀಗರ ಸ್ಹಾಯಮಾಡಬ್ಹುದರುಂದು ನಾನುಯೀಚಸಿದರ."



ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗು ದಿವ್ಯ ಪ್ರವೀಣನಿಗರ
ಎಸ್.ಎುಂ.ಎಸ್ ಕಳಿಸಿದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗು ದಿವ್ಯ ಪ್ರವೀಣನಿಗರ ಈ-
ಮ್ಮೀಲ್ ಕಳಿಸಿದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗು ದಿವ್ಯ ಪ್ರವೀಣನುನ
ಟರಲಿಫೀನ್ಮಾಡಿದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗು ದಿವ್ಯ ಪ್ರವೀಣನಿಗರ
ಪ್ತರಗಳಳನುನ ಬ್ರರದರು.



ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮಯದ ನುಂತರ, ಪ್ರವೀಣ್
ಗುಣವಾಗುವ್ನು. ಅವ್ನು ಈಗ ಕರಮುೊವ್ುದಿಲಲ. 
ಹರೀಗಾದರ , ಕರಲವ್ು ತುಂಗಳಿನ ಚಕಿತತ್ರಿ ಇನುನ
ಉಳಿದಿದರ. ಪ್ೂತಯಾಾದ ಚಕಿತತ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದರರ, 
ಪ್ರವೀನಿನ ಕಾಯಿಲಲರ ಮತ್ರಾ ಬ್ರುವ್ುದಿಲಲ.



ಬರೀರರ ಜನ ಕ್ಷಯರರ ೀಗಕರೆ ಪ್ರೀಕ್ಷರ ಪ್ಡರಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರರಗರ ಹರ ೀಗುವ್ರು. ಾಾರಗ ಈ ಕಾಯಿಲಲರ ಆಗಿಲಲ, ಎುಂದು
ಗರ ತ್ಾಾಗುತಾದರ.

ಒಳರಳಯ ಹಾಗು ಪ್ರಶ್ುದದ ಅಭ್ಾಯಸ್ಗಳಿುಂದ ಈ ರರ ೀಗ ಹರಡುವ್ುದಿಲಲ.



ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗು ಅವ್ನ ತುಂದರ ಅವ್ರ ಚಕಿತತ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ುತ್ಾಾರರ.



ಲಕ್ಷ್ಮಿಗರ ತುುಂಬಾ ಸ್ುಂತ್ರ ೀಷ್ ವಾಗುೆತದರ. “ಪ್ರವೀಣಿನ ಚಕಿತತ್ರಿ ಆದಮ್ಮೀಲರ, ಈಗ
ನಾವರಲಲರ ಒಟ್ಟಿಗರ ಸರೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಬ್ಹುದು!”



ಕರಳಗಿನ ಸ್ ಚನರಗಳನುನ ಗಮನಿಸಿದರರ ಕ್ಷಯರರ ೀಗ ಅಥವಾ ಟ್ಟೀ.ಬಿೀ. ಬರೀರರ ಜನರಗರ ಹರಡುವ್ುದಿಲಲ
ಆಸ್ಪತ್ರರಯಲಿಲ ಎಲಲ ಜನರು ಕ್ಷಯರರ ೀಗ ಅಥವಾ ಟ್ಟೀ.ಬಿೀ.ಗರ ಪ್ರೀಕ್ಷರ ಪ್ಡರಯಬರೀಕು.
ಕ್ಷಯರರ ೀಗ ಅಥವಾ ಟ್ಟೀ.ಬಿೀ. ಕಾಯಿಲಲರ ಆಗಿೆದದ ಜನರಗರ ಚಕಿತತ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬರೀಕು.
ಈ ಕಾಯಿಲಲರಾಾದ ಜನರು ಪ್ೂತಯ ಚಕಿತತ್ರಿಯನುನ ಮುಗಿಸ್ಬರೀಕು.






