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దివ్య, ప్రవీణ్, లక్ష్మి ముగ్ుగ రూ స్నేహితులు. వాళి్కి క్లిస్ి ఆడుకోవ్టం ఇష్టం.



వాళ్లి  స్ ైకిల్ తొకకేటప్పుడు దివ్యకి తొందరగా ఊపిరి అందక్ుండా పో తుంది, ప్రవీణ్ అలస్ిపో తాడు. 
ఒకకేక్ేసారి వాళ్ళకి దగ్ుగ  క్ూడా వ్స్త ంది.

“నా అంత వేగ్ంగా స్ ైకిలు తొక్ేటానికి నా స్నేహితులు క్ష్టప్డుతుండటం నాక్ు ఆందోళ్న క్లిగిసోత ంది,”
అన్క్ుంది లక్ష్మి.



దివ్యకి అప్పుడప్పుడు దగ్ుగ , ఆయాసం వ్సాత యి, ఒకోేసారి ప్రిస్ిితి చాలా ీవవ్రంగా ంంటదంది.



ప్రవీణ్ బరువ్ప తగ్గసాగాడు.

ప్రవీణ్ కి దగ్ుగ  మొదలయియంది. ప్రవీణ్ దగ్ుగ  నెలకి ప ైగా 
ంంది. ప్రనీణ్ కి రాతిర వేళ్లలి  చెమట 

ప్డుతుంది.

స్ ైకిల్ తొకకేటప్పుడు లక్ష్మి, దివ్యల క్ంటే ప్రవీణ్ బాగా 
వెనక్ప్డమపో తునాేడు.



వాళి్ ఊపిరి ఎలా ంందో  తెలుస్కోటానికి డాక్టరు వాళి్ 
ఛాీవ మీద స్ టతెసో ేప్ప ప టటట  వినాేడు.

దివ్య, ప్రవీణ్ డాక్టరుని చూడటానికి వె్లాి రు.



ఒకకేక్ేసారి ఛాీవ ఎక్సరక, రక్త ప్రీక్ష, ంమ్మి ప్రీక్ష 
వ్ంటట ఇతర ప్రీక్షలు క్ూడా డాక్టరుి  చేయిసాత రు. 
అయితే అనిేసారుి  ఈ ప్రీక్షలు డాక్టరికి అవ్సరం 

ప్డవ్ప.



దివ్యకి ఆసతమా ంందని డాక్టరు చెపాురు. ఆసతమాకి 
చికితస గ్ురించి డాక్టరుతో మాటాి డమంది దివ్య.



చికితస తరువాత లక్ష్మి, ప్రవీణ్ లతో క్లిస్ి దివ్య మళి్ల 
స్ ైకిల్ తోక్ేగ్లుగ్ుతోంది.

మీరు ఏ ఆటలు ఆడతారు?

“దివ్య నాతో ఆటలు ఆడగ్లగ్టం
నాక్ు చాలా సంతోష్ంగా ంంది,”
అంది లక్ష్మి.



ప్రవీణ్ కి క్షయ. అతడు చికితస కోసం 
వె్లాి డు. ప్రవీణ్ వాళి్ నానే క్ూడా 

చికితస కోసం వె్లాి డు.



చికితసకి వెళి్లనప్ుడు ప్రవీణ్ క్ుటదంబానికి బంధ్వ్పలు, స్నేహితులు అండగా నిలిచారు.



“ప్రవీణ్ కి జబుు చెయయటం నాక్ు బాధగా ంంది. మంద్లు ీవస్క్ుని 
నయమవ్పతుంది కాబటటట  నాక్ు సంతోష్ంగా క్ూడా ంంద.ి ప్రవీణ్ తో క్లిస్ి 
మళి్ల స్ ైకిల్ తొకకే రోజుల కోసం ఎద్రు చూస్త నాేన్,” అంది లక్ష్మి.

“ప్రవీణ్ చికితస కోసం వె్లాి డు. కకంత కాలంపాటద ప్రవీణ్ క్నప్డడు. ప్రవీణ్ 
కోసం నేన్ ఏం చెయయగ్లన్?”



ప్రవీణ్ కి లక్ష్మి, దివ్యలు 
ఎస్.ఎం.ఎస్. ప్ంపించారు.

ప్రవీణ్ కి లక్ష్మి, దివ్యలు ఈమెయిల్
ప్ంపించారు.

ప్రవీణ్ కి లక్ష్మి, దివ్యలు ఫో న్ 
చేశారు.

ప్రవీణ్ కి లక్ష్మి, దివ్యలు 
ంతతరాలు రాశారు.



కకంత కాలానికి ప్రవీణ్ కి బాగా అనిపించసాగింది. 
ప్రవీణ్ దగ్ుగ  ఆగిపో యింది, అయినప్ుటటక ీ
అతడు చాలా నెలలపాటద మంద్లు 

ీవస్కోవాలి. చికితస ప్ూరిత చేస్నత  ప్రవీణ్ కి జబుు
మళి్ల తిరగ్బెటటద్.



ఇతర క్ుటదంబాలు క్ూడా క్షయ ప్రీక్ష చేయించ్క్ునాేయి. కానీ వాళి్క ిక్షయ జబుు లదద్.

క్షయ వాయధికి కారణమెైన కిిములు వాయపిత  చెందక్ుండా ంండటంలల పారిుదదధ్య తత సాయయప్డుతుంది.



ప్రవీణ్ చికితస ప్ూరిత చేశాడు. ప్రవీణ్ వాళి్ నానే క్ూడా
చికితస ప్ూరిత చేశాడు.



లక్ష్మి చాలా సంతోష్ంగా ంంది. “ప్రవీణ్ చికితస ప్ూరిత అవ్వటం 
సంతోష్ంగా ంంది. ఇప్పుడు మ ం క్లిస్ి స్ ైక్ుల్ తొక్ేగ్లం,” అంది లక్ష్మి.



ఈ కింది ప్న్లు చెయయటం దావరా గాి మంలల క్షయ వాయపితని అరిక్టటవ్చ్ు:
ఎక్ుేవ్మంది క్షయకి ప్రీక్ష చేయించ్కోవాలి.
క్షయ వాయధి ంనే వాళి్కి చికితస చెయాయలి.
క్షయ వాయధి ంనే వాళ్లి  ప్ూరిత చికితస ీవస్కోవాలి.



అన్వాదం: కె. స్రకష్




