
1.16 మధుమేహం యొక్క చికిత్స గుర ంచి వ దై్ుుడెైన లూకా ఏమి చపె్ాాల్సస ఉంది 

మనము గడచిన సంభాషణలో ప్రసతు తం ప్రప్ంచ మొతుంలో చాలా సంక్లిషటమ ైన మధతమేహ వ్యాధి గుర ంచి 
చూశయము. ఒకవ్ేళ ఎవర ైనా మధతమేహమునత కలిగ యుంటే వ్యరు దాని నతండి విడుదల ప ందలేరు. నయం 
చేయడం ఉదేేశం క్యదత క్యని మధతమేహము యొకక దతష్రభావ్యలనత నియంత్రంచడం. ముఖ్ామ ైన ప్రశన 
ఏమిటంటే మధతమేహము యొకక దతష్రభావ్యలనత నియంత్రంచడం ఎలా? మిగ లిన ముఖ్ా ప్రశనలు 
మధతమేహము యొకక ప్రధాన దతష్రభావ్యలకు చ ందినది, అవయవ్యల పేరులు కనతన, మూతరప ండము, 
గుండ , రకునాళాలు, మర యు శరీరం యొకక నరయలు, ముఖ్ాంగయ క్యళళు.  

చ ైనాలో ఎకుకవమంది మధతమేహమునత కలిగ యునానరు. ముందతకు చ ైనీయులు సమృదిిగల వావసథ , వ్యరు 
చూడడానిక్ల మిగ లిన ప్రప్ంచము చేసతు ననది చేసతు ననటలి గయ ఉంటారు. అది తకుకవ వ్యాయామం చేయడం 
మర యు అధికంగయ త్నడం, ఈ ర ండు మధతమేహమునత దారుణం చేస్యు యి. అయినప్పటిక్ీ, చ ైనాలో 
మధతమేహము అధికంగయ వృదిి చ ందడానిక్ల వ్ేగవంతంగయ జనాభా పెరగడమే ప్రధాన క్యరణం. ఈ జనాభా చ ైనా 
దేశయనిక్ల మధతమేహము ఒక పయర ధాన సవ్యలుగయ మారుత ంది.  

మాహాయ్ లాంగ్ 42సంవతసరయలు కలిగ న స్త్ు  ీమర యు ఇప్పపడే మధతమేహమునత గూర ి ప్రీక్ించతక్ొనెనత. 
సహజంగయ ఆమ  ఎంతమాతరము బాధప్డలేదత. ఆమ  ఛాత్లో ఉనన నొప ప నిమితుమ ై ఆమ  ప్రీక్షకు వ్ెైదతాని 
దగగరకు వ్ెళళునత. ఛాత్ నొప ప ఏమి లేనిదిగయ ఉండ నత. అయినప్పటిక్ీ, ఆమ  వ్ెైదతాడు క్ొనిన రకు ప్రీక్షలు 
చేయగయ, దానిలో అధిక రకు చకకర చూప ంచ నత మర యు ఉప్వ్యసముతో మరలా ప్రీక్షలు నిరవహ ంచగయ అది 
పెర గ నత. రకు చక్ కర పెరగకూడదత క్యనీ ఆమ  సపషటంగయ అధిక రకు చక్ కరనత కలిగ  ఉంది. వ్ెైదతాడు మధతమేహ 
నిప్పణులయొదేకు వె్ళుమని స్త ఫయరసత చేస్తెనత.  

మా హాయ్ లాంగ్ చాలా జాగరత కలిగ  తన ఇరుగు పో రుగువ్యర లో చాలామందితో మాటాి డ నత. వ్యళులో 
ఎకుకవమంది లేదా వ్యర  స్తేనహ త లు మర యు బంధతవపలలో క్యనీ మధతమేహమునత కలిగ యునానరని 
కనతగొనెనత. వ్యరు ఆమ నత మధతమేహ ప్రతేాక నిప్పణుని వదేకు వ్ెళుమని బలప్రచారు. ఆమ  ప్రతేాక 
నిప్పణుని వదేకు వ్ెళుగయ ఆయన ఆమ కు క్ొనిన ముఖ్ామ ైన విషయాలు చ పెపనత. మొదటిది, మధతమేహము 
నయం క్యనిది. ర ండవది, 1992 మర యు 1994 లో జర గ న ఇటీవల అధాయనాలు  మధతమేహము నయం 
క్యనప్పటిక్లనీ నియంత్రంచబడుట చూపయయని చ పయపడు. ముందతకు రకు చకకర స్యథ యి స్యధారణ స్త థత్క్ల 



నియంత్రంచబడితే, ఆమ  మూతరప ండ శరమ, కనతన, ధమని, గుండ  మర యు నరయల నషటము 60 % 
తగ గంచవచతి. మా హాయ్ లాంగ్ చాలా పో ర తాసహప్రచబడ నత.  

ప్రతేాకంగయ మధతమేహము చాలా పెదే వ్యాధి. అయినప్పటిక్ీ, మధతమేహము అనారోగాము లేక వ్యాధి 
క్యరణము క్యదత. ప్రప్ంచములో అనారోగయానిక్ల ముఖ్ా క్యరణం పయప్ము. 'అందరునత పయప్ము చేస్త  
దేవపడనతగరహ ంచత మహ మనత ప ందలేకపో వపచతనానరు (రోమా 3:23) అని బ ైబిలు చ ప్పు ంది. బ ైబిల్ లో 
మొదటి ప్పసుకమ ైన ఆదిక్యండంలో బ ైబిల్ ప్రప్ంచ పయర రంభము, మానవపడు పయప్ము చేయుట మర యు వ్యాధి 
మర యు అనారోగాము ప్రప్ంచములోక్ల ప్రవ్ేశంచతటనత చ ప్పు ంది. ప్రప్ంచంలోని వ్యాధతలు మర యు 
అనారోగయాలకు ప్రధాన క్యరణం పయప్మని మధతమేహము క్యదని చ ప్పు ంది క్యబటిట  ఇది ముఖ్ామ ైనది. ఇది 
సందరభమ ైత ే మధతమేహముతో సహాయం చేయగల ప్రజలుననప్టిక్ల, పయప్ముతో ప్ర షకర ంచడం 
మధతమేహంతో కంటే ముఖ్ామ ైనది. అయినప్పటిక్ీ, ప్రప్ంచంలో ఈ పయప్ము యొకక ఫలితాలు ఏమిటి?  

'ఏలయనగయ పయప్ము వలన వచతి జీతము మరణము అయితే దేవపని కృపయవరము మన ప్రభువ్ెైన 
కీ్రసతు యేిసతనందత నితాజీవము (రోమా 6: 23) అని బ ైబిల్ చ ప్పు ంది. దీని అరేమేమిటి? ప్నిచేస్త నప్పపడు 
మనమందరమూ జీతము లేక రయబడిని ప ందతతాము. పయప్ము యొకక జీతము లేక రయబడి మరణము. అది 
అంత చ డు క్యదని ఎవరో చ ప్పవచతి. అయినప్పటిక్ీ, పయప్ము యొకక ఫలితం జీవిత అంతం క్యదని బ ైబిల్ 
చ ప్పు ంది. బ ైబిల్ మరణం తరువ్యత జీవము, నితాజీవము లేక నితా మరణము లేక నరకం గూర ి 
మాటాి డుత ంది. ఈ క్లరంది కథనత బ ైబిల్ చ ప్పు ంది: 

"ప్రలోకరయజాము ఒక మనతష ాడు దేశయంతరమునకు ప్రయాణమ ై తన దాసతలనత ప లిచి తన ఆస్త ుని వ్యర  
కప్పగ ంచినటలి oడునత. అతడు ఒకనిక్ల అయిదత తలాంత లనత, ఒకనిక్ల ర ండు, ఒకనిక్ల ఒకటియు, ఎవని 
స్యమరథయము చొప్పపన వ్యనిక్లచిి, వ్ెంటనే దేశయంతరము పో యిెనత. అయిదత తలాంత లు తీస్త క్ొనినవ్యడు వ్ెళి్ల 
వ్యటితో వ్యాపయరము చేస్త , మర  అయిదత తలాంత లు సంపయదించ నత. ఆలాగుననే ర ండు తీస్త క్ొనినవ్యడు మర  
ర ండు సంపయదించ నత. అయితే ఒక తలాంత  తీస్త క్ొనినవ్యడు వ్ెళి్ల, భూమి తరవివ తన యజమానతని స్ ముు 
దాచిపెటటటనత. 

బహుక్యలమ ైన తరువ్యత ఆ దాసతల యజమానతడు వచిి వ్యర  యొదే లెకక చూచతక్ొనెనత. అప్పపడు 
అయిదత తలాంత లు తీస్త క్ొనినవ్యడు మర  అయిదత తలాంత లు త చిి-అయాా, నీవప నాకు అయిదత 
తలాంత లనప్పగ ంచిత్వ్ే; అవియుగయక మర  అయిదత తలాంత లు సంపయదించిత్నని చ పెపనత.  



అతని యజమానతడు-భళా, నముకమ ైన మంచి దాసతడా, నీవప ఈ క్ొంచ ములో నముకముగయ ఉంటివి, 
నినతన అనేకమ ైన వ్యటిమీద నియమించ దనత, నీ యజమానతని సంతోషములో పయలుప ందతమని అతనితో 
చ పెపనత.  

ఆలాగే ర ండు తలాంత లు తీస్త క్ొనినవ్యడు వచిి-అయాా, నీవప నాకు ర ండు తలాంత లనప్పగ ంచిత్వ్ే 
అవియుగయక మర  ర ండు తలాంత లు సంపయదించిత్నని చ పెపనత.  

అతని యజమానతడు-భళా, నముకమ ైన మంచి దాసతడా, నీవప ఈ క్ొంచ ములో నముకముగయ ఉంటివి, 
నినతన అనేకమ ైన వ్యటిమీద నియమించ దనత, నీ యజమానతని సంతోషములో పయలుప ందతమని అతనితో 
చ పెపనత. తరువ్యత ఒక తలాంత  తీస్త క్ొనినవ్యడునత వచిి-అయాా, నీవప వితునిచోట క్ోయువ్యడవపనత, చలిని 
చోట ప్ంట కూరుిక్ోనతవ్యడవపనెైన కటినతడవని నేనెరుగుదతనత. గనతక నేనత భయప్డి, వ్ెళి్ల నీ తలాంత నత 
భూమిలో దాచిపెటిటత్ని; ఇదిగో నీవప తీస్త క్ొనమని చ పెపనత.  

అందతకు అతని యజమానతడు వ్యనిని చూచి-సో్ మర వ్ెైన చ డడ  దాసతడా, నేనత వితుని చోట క్ోయువ్యడనత, 
చలిని చోట ప్ంట కూరుిక్ొనతవ్యడనని నీవప ఎరుగుదతవ్య? అటియితే నీవప నా స్ ముు స్యహుక్యరులయొదే 
ఉంచవలస్త  యుండ నత; నేనత వచిి వడిడతోకూడ నా స్ ముు తీసతక్ొనియుందతనే అని చ ప ప. 

ఆ తలాంత నత వ్యనియొదేనతండి తీస్త వ్ేస్త , ప్ది తలాంత లు గలవ్యనిక్లయుాడి. కలిగ న ప్రత్వ్యనిక్ల 
ఇయాబడునత అతనిక్ల సమృదిి కలుగునత; లేనివ్యనియొదేనతండి వ్యనిక్ల కలిగ నదియు తీస్త వ్ేయబడునత. 
మర యు ప్నిక్లమాలిన ఆ దాసతని వ్ెలుప్టి చీకటిలోనిక్ల తరో స్త వ్ేయుడి; అకకడ ఏడుపనత ప్ండుి  క్ొరుకుటయు 
ఉండుననెనత (మతుయి 25:14-30)." 

ఈ కథ అరిమేమిటి, ఇది మధతమేహమునకు సంబంధించినదా? మొదటిగయ, కథ యొకక ముఖ్ామ ైన 
అంశము యాజమానాము మర యు దేవపని నతండి మనము ప ందతకునన వ్యటిప్టి బాధాత. మనలో 
క్ొంతమంది దేవపనిచేత అధిక ధనముతో ఆశ్వవరదించబడ నత. మనలో క్ొంతమంది ప యానో లేక వయోలిన్ లేక 
ఆటలు ఆడడం వంటి గొప్ప తలాంత లు ఇవవబడి ఉండవచతి. మనలో క్ొంతమందిక్ల జీవితంలో ఒక సంసథ  
యొకక అధాక్షుడు లేక ప్టటణ ప్రధాని వంటి గొప్ప చోటలలనత ఇవవబడి ఉండవచతి.  

మనలో క్ొంతమందిక్ల వ్యాధతలు మర యు అనారోగామునత ఇవవబడి ఉండవచతి. అయినప్పటిక్ీ, దేవపడు 
మనక్లచిిన దానికంటే జీవిత బహుమానము క్ొరకు మనము బాధతాలమ ై యునానము. ఇది కథ యొకక 



ముఖ్ా అంశము. అయినప్పటిక్ీ, కథ యొకక ఇంక్ొక ముఖ్ా అంశము ఏమిటంటే దేవపడు వ్యర క్లచిిన 
బహుమానాలనత ఎవవర ైతే ప్టిటంచతక్ోరో, వ్యరు చనిపో యిన తరువ్యత ఎలిప్పడూ దాహంతో ఉండే ప్రమాదం 
ఉంది, ' చీకటిలోనిక్ల తరో స్త వ్ేయుడి; అకకడ ఏడుపనత ప్ండుి  క్ొరుకుటయు ఉండునత.' ఇది నితా చీకటి. ఇది 
పయప్ము యొకక ఫలితము. పయప్మనగయ క్ేవలం దేవపడు మనలనత ఏమి చేయమంటలనానడో  ప్టిటంచతక్ోక 
పో వడం. కథలోని సందరయభమువలె, దేవపడు మనకు బాధాత మర యు సూచనలు సపషటంగయ ఇస్యు డు. ఈ 
బాధాతలు మర యు సూచనలనత ప్టిటంచతక్ోకపో వడం తీవరమ ైన నీత్ ప్ర ణామాలకు దార  తీసతు ంది.  

అయినప్పటిక్ల, మన మధతమేహమునత మంచిగయ చిక్లతస చేయడం నేరుిక్ోగలం. దీనిని మనం ఎలా చేస్యు ం? 
దీనిని చేయడానిక్ల క్ొనిన పయర ధమిక మారయగ లునానయి. మొదటిది ఆహార ఉప్యోగము మర యు వ్యాయామం. 
మధతమేహమునత నియంత్రంచడానిక్ల ఇది అత్ ముఖ్ామ ైన మారగము. ఇది ఎలా చేయబడునత? మొదటిగయ, 
ఒక వాక్లు రోజుకు తీసతక్ొనే ఆహారము 1500-2000 క్యాలరీల మధాలో ఉండేలా తగ గంచతక్ోవ్యలి. బహుశయ ఇది 
ఇతర ప్రజలు త్నేదానికంటే తకుకవ క్యవచతి క్యనీ బరతకడానిక్ల అది చాలు. తకుకవ మొతాు దతలలో ఆహారం 
త్నడం, తకుకవ క్ొవపవ త్నడం, తకుకవ మదాం స్తేవించడం మర యు ఎకుకవ ప్ండుి  మర యు కూరగయయలు 
త్నడం పయర ధమికంగయ దీనిని చేయగలదత.  ర ండవది, ఎకుకవ వ్యాయామం చేయడం. లాభానిన 
కలిగ యుండడానిక్ల ఒకకరు వ్యరంలో కనీసం మూడు స్యరుి  20 నతండి 30 నిమిషయల పయటల నడవడం లేక 
ప్రుగ తుడం లేక బ ైక్ నడప్డం క్యనీ చేయాలి. బరువపనత క్ోలోపవడానిక్ల ఒకరు కష టంచి ప్నిచేయాలి. అధిక 
బరువప ఒకర ని సతలభంగయ మధతమేహము కలిగ యుండడానిక్ల క్యరణమవపత ంది.  

ఆహారయనిన అధీనంలో ఉంచతకునన తరువ్యత, వ్యాయామం చేయడం మర యు బరువపనత క్ోలోపయిన 
తరువ్యత చిక్లతసనత వ్యడుక్ోవచతి. గడచిన 100 సంవతసరయలలో 1990 లో మధతమేహమునత వ్ెైదాప్రంగయ 
చిక్లతసకు అనేక ప్పరోగమనలు వచాియి. క్యవపన మధతమేహమునత కలిగ యుననవ్యరు జీవించడానిక్ల ఇది 
మంచి సమయం. అందించడానిక్ల ర ండు ప్రధాన వ్ెైదా చిక్లతసలు ఉనానయి. మొదటిది, రకు చక్ కరనత 
తగ గంచడానిక్ల మధతమేహము కలిగ నవ్యరు తీసతక్ొనే మాతరలు. మీకు ఈ మాతర శరరషటమ ైనదో  మీ వ్ెైదతానిక్ల 
త లిస్త యుండవచతి. ర ండవది ఇనతసలిన్. ఇనతసలిన్ అత్ స్యధారణంగయ మధతమేహమునత కలిగ న ప లిల 
క్ొరకు వ్యడతారు. అయినప్పటిక్ీ, మధతమేహము కలిగ న పెదేలు ఇనతసలిన్ నత తకుకవగయ వ్యడునప్పటిక్ల, 
వ్యరు కూడా మధతమేహమునత నియంత్రంచడానిక్ల ఇనతసలిన్ నత వ్యడవచతి. రోగ  మధతమేహమునత 



నియంత్రంచడానిక్ల తరచతగయ ఒకటి లేక ఎకుకవ మందతలు వ్యడవచతి. రోగులు మధతమేహమునత 
నియంత్రంచడానిక్ల మాతరలు మర యు ఇనతసలిన్ ర ండింటిని కూడా తీసతక్ోవచతి.  

స్యధారణ స్యథ యి కంటే ఎకుకవగయ ఉండి ప్రీక్ించే సమయంలో క్షుణణంగయ ప్ర శ్వలించడానిక్ల క్ొనిన ప్రయోగశయల 
ప్ర ణామాలు ఉనానయి. మధతమేహముతో ఉనన రోగులు ఎకుకవగయ గుండ వ్యాధతలు మర యు సో్ట ో క్ లకు గుర  
క్యవచతి. క్యవపన ప్రీక్ించే సమయంలో రోగ యొకక క్ొలస్యట ో ల్ నత ప్ర శ్వలించాలి. క్ొలస్యట ో ల్ పెర గ నటియితే రకు 
చకకర వలె చిక్లతస ప ందాలి. 

క్ొలస్యట ో ల్ నత తగ గంచడం మధతమేహము గుండ పో టలలు మర యు స్ోట ో క్ లకు తకుకవగయ క్యరణమవపత ంది.   

ర ండవ ప్రయోగశయల విలువ మూతరంలో ఉనన పో ర టీన్. అందరు వ్యర  మూతరంలో ఎంతోక్ొంత పోర టీన్ 
మొతాు దతలనత కలిగ యునానరు. వ్యరు ఈ పో ర టీన్ చూడలేరు క్యని అది అకకడ ఉంది. క్యలకరమేణా, రకు చకకర 
నియంత్రంచబడకపో తే మధతమేహము మూతరప ండముపెై ప్రతేాకమ ైన ప్రభావమునత కలిగ యుంటలంది. ఈ 
ప్రభావ ఫలితంగయ క్ొంత క్యలం తరువ్యత మూతరప ండము పో టీనత లనత ఎకుకవ మొతాు దతలలో క్యరడం లేక 
క్ోలోపవడం జరుగుత ంది. ఈ పోర టీన్ క్యరడం లేదా క్ోలోపవడమే ఆ సమసా. ప్రప్ంచంలో సరయసర  మనిష  వ్యర  
మూతరంలో ఈ పోర టీన్ క్ోలోపతూ 9 సంవతసరయల తరువ్యత ఈ మూతరప ండ విఫలానిక్ల గుర  అవపతారు. ఈ 
మూతరంగుండా పోర టీన్ క్యరడం/క్ోలోపవడం నియంత్రంచబడగలదా లేక చిక్లతస చేయగలమా? అవపనత అది 
చేయబడగలదత? మధతమేహ ప్రతేాక తగుగ దల దావరయ ఈ మూతరప ండ నషటము నయం చేయబడుత ంది. 
ర ండవదిగయ, రోగ క్ల మధతమేహము నతండి మర యు పోర టీన్ క్ోలోపవడం దావరయ మూతరప ండ నషటం 
కలిగ నప్పటిక్ీ, మధతమేహమునత స్యధారణ స్యథ యిక్ల తగ గంచడం దావరయ ఈ మూతరప ండ నషటం క్ొనస్యగదత. 

మధతమేహము ఉనన రోగులలో ఈ మూతరప ండ నషటము యొకక అభివృదిిని నియంత్రంచడానిక్ల ఇంక్య క్ొనిన 
ఇతర మందతలు కూడా ఉనానయి. ఈ మందతల గుర ంచి నీవప నీ వ్ెైదతాని అడగగలవప. ఈ మందతలు ప్రసతు తం 
చ ైనాలో అందతబాటలలో ఉనానయి.   

చివర గయ, మధతమేహము క్యళులోని నరములపెై కూడా పయర భావం చూప్పతాయి, తదావరయ రోగ క్ల క్యలినప్పపడు 
దాని అనతభూత్ని ప ందలేడు. చ ైనాతో కలిప  ప్రప్ంచంలోని మధతమేహ రోగులు కలిగ యునన చాలా తీవరమ ైన 
సమసా మర యు  క్ొంతక్యలములో ఇది అంగచేధనమునకు దార  తీసతు ంది. ఏమి చేయబడగలదత? మరలా, 



ఆహార ఆధీనం, వ్యాయామం లేక మందతల దావరయ క్యనీ రకు చక్ కరనత స్యధారణ స్యథ యిలో ఉంచతక్ోవడం అత్ 
పయర ముఖ్ామ ైన విషయం.  

ఈ ప్రస్యరo ముందత భాగంలోని కథకు త్ర గ  వ్ెళాే ము. నితా చీకటిలోనిక్ల ఒకరు ఎలా నెటటబడకుండా ఉంటారు? 
అది చాలా మంచి ప్రశన. మొదటిగయ,  'మీరు విశయవసముదావరయ కృప్చేతనే రక్ింప్బడియునానరు; ఇది మీ 
వలన కలిగ నది క్యదత, దేవపని వరమే. అది క్లరయలవలన కలిగ నదిక్యదత గనతక ఎవడునత అత్శయప్డ 
వీలులేదత (ఎఫెస్త  2:8,9) అని బ ైబిల్ చ ప్పు ంది. పౌలు అనే పేరుగల వాక్లు దీనిని దాదాప్పగయ 2000 సంవతసరయల 
క్లరతం వ్యర శయడు. దీని అరిమేమిటి? మనము ఈ నితా చీకటి లేక నరకం నతండి దేవపని బహుమానమ ైన విశయవసం 
దావరయ రక్ింప్బడాడ ము. ఇది దేవపని కృప్ వలననే. కృప్ అనగయ దేవపని యొకక లెక్లకంచలేని దయ. వ్ేరోక 
భాగంలో బ ైబిల్ 'అయితే దేవపడు మనయిెడల తన పేరమనత వ్ెలిడిప్రచతచతనానడు; ఎటినగయ మనమింకనత 
పయప్పలమ ైయుండగయనే కీ్రసతు  మనక్ొరకు చనిపో యెినత (రోమా 5:8) అని చ ప్పు ంది. మనము తప్పప చేస్త  
దేవపనిక్ల వాత్రేకంగయ వ్ెళ్లునప్పటిక్ీ ఆయన మనలనత ఇంక్య పేరమించాడు మర యు మన పయప్ములనతండి 
రక్ించాలనతకునానడు. ఎంత అదతభతమ ైన కథ. మన క్ొరకు ఎంత గొప్ప పేరమ! 

దీని క్ొరకు మనం ఏమి చేయగలం? మనము నితాజీవం కలిగ యుండదానిక్ల ఆయన మన పయప్ములనత 
భర ంచడానిక్ల చనిపోయాడు. మన క్ొరకు యిేసత స్త లువపెై చేస్త న దానిక్ల విశయవసంతో సపందించగలము. 
మనము నితా చీకటిలోనిక్ల తరో స్త వ్ేయబడకుండా ఆయన మన పయప్ములనత తనపెై తీసతక్ొనెనత. ఇప్పపడు 
నీవప ఏమి చేయగలవప? నీవప క్లరంది పయర రిననత పయర ర ించగలవప:  

ప రయ ప్రభువ్య, నేనత తప్పప చేస్త న పయప నని నాకు త లుసత. నేనత నా ఇషటప్ూరవకంగయ నా స్ ంత మారగమున 
వ్ెళాి నని నాకు త లుసత. నా పయప్ములు మర యు లోక పయప్ముల క్ొరకు యిేసతక్ీరసతు  స్త లువపెై మరణ ంచాడని 
మర యు మరణం, పయప్ముపెై విజయానిన చూప ంచడానిక్ల త్ర గ  లేచాడని నేనత నముుత నాననత. నేనత ఆ 
పయప్ములక్ొరకు ప్శయితాు ప్ప్డుతూ, నా జీవితంలోక్ల వచిి నివస్త ంచమని అడుగుత నాననత. నీవప ఈ 
పయర రిననత చేస్త నటియితే నీవప దేవపని బిడడవప మర యు నిరంతరము జీవించగలవప. అభినందనలు.... 


