
6.03 నోటి పుండు (Oral Lesions) 
 

పట్టణములోని పాఠశాలలో సుసన్న  గురువుగా పని చేసుతుండేవారు. తన్ భర్ త గవర్న ముంటు ఉన్న త అధికారి 

తను తర్చు ప్పయాణం చేసుతుండేవాడు, వారికి వివాహమై 3 సంll అయుంది. వారిద్దరు ఆరోగయ వంతులు, తవ ర్గా 

ఒక బిడ్డను కలిగి ఉుండాలను కొనుచున్నన రు.   

ఒక రోజు సుసన్న కు గుంతు రాసిన్టుుగా అనిపుంచుంది, అుందువలన్ కొనిన రోజులపాటు నోరు శుప్రపరిచే నీరు 

వాడుంది, కాని గుంతు మాప్ం సరిగా లేదు. తన్కు గుంతు రాయడం మాప్తమేకాదు తన్ గుంతు లోపలి బాగాన్ 

గాయం ప్గహుంచుంది. తను అద్దద లో చూడ్గా తన్ గుంతులో ఒక పెద్ద గాయామొకటి కనిపుంచుంది.  

పాఠశాలలో ఒక న్రుు  ఉుంది, కాుస్ అయపోయన్ తరువాత మద్య హ్నన  సుసన్న  తన్ నోరు ఒక సారి చూడ్మని 

అడగిుంది.  

గత వారం నుుంచ న్న గుంతు పైబాగాన్ ముకయ మైన్ ప్పదేశంలో గాయం కలిగియున్నన ను, వారం నుుంచ తగ గలేదు 

అని  సుసన్న  న్రుు తో చెపప ుంది. 

న్రుు  లైటు వేసి నోటిలో చూడ్గా సుసన్న  నోటి కుడ ప్పకక న్ ఒక పెద్ద, ఎప్ర్ని గాయంలా కనిపుంచుంది. మతతని 

గుడ్డతో దానిని తాకగా కుంచం బాధగా అనిపుంచుంది. 

సుసన్నన  ఇది రహుశా వేడ వలన్ కలిగిన్ గాయంలా ఉుంది. నోటిలో గాయం కావడానికి ఇది సాదార్ణమైన్ 

కార్ణం. నీవు వేడ టీ, కాఫీలేమన్నన  ప్తాగుతావా? గత వారంలో వేడ పదారాద లేమన్నన  ప్తాగిన్టుట నీకు గురుతుందా? 

రహుశా అదే కార్ణమై వుుండ్వచుు .       

అపు డు సుసన్న  చెపప ుంది అవును వేడ టీ ప్తాగాను కాని కాలిన్టుట గమనిుంచలేదు. ఆమ వేడ వసుతవులు 

తుంటు వేడ పానియాలు ప్తాగుతుుండ్డం వలన్ న్రుు  చెపప ుంది వాసతవం అని గమనిుంచుంది.  

న్రుు  సుసన్న తో ఇుంటి వద్ద కొనిన  ఉపు  వేడ నీలుతో కొనిన  సారుు పుకిక లిుంచు అని చెపప ుంది. ఎప్ర్ని గాయం 

తగి గుందో లేదో తెలుసుకవడానికి వారం తరువాత కనిపుంచమని చెపప ుంది.  

సుసన్న  నురుు  సెలఫ లో బైబిల్ ఉుండ్డం గమనిుంచుంది, ఇది కురాన్ లాుంటి మత పుసతకమా అని 

ప్పశ్న ుంచుంది. అవును, కాని బైబిలు ఇతర్ మత పుసతకాల కంటే బిన్న మైన్ది, ఎుందుకంటే నిరీక్షణ, సహవాసం, 

క్షమాపణ గురిు న్ దేవుని ప్పణాలికలను మాట్లు డేది ఈ పుసతకం ఒకక టి మాప్తమే. యేసు ప్ీ సుతను న్మడం డం 

దావ రా ఇవనిన  ఎలా సాద్య మో ఈ పసతకం ఒకక టి మాప్తమే వివరిసుతుంది.  

నేను యేసు గురిుంచ విన్నన ను అని సుసన్న  చెపప ుంది. న్నలో పొర్పాటుు ఉన్నన యని న్నకు తెలుసు, కాని నేను 

ఒక మంచ వయ కి తగా, న్న భర్ తకు ఒక మంచ భార్య గా, ఒక మంచ టీచు ర్ గా ఉుండ్డానికి ప్పయతన  సాత ను. నేను ఒక 

మంచ మతపర్మైన్ వయ కి తగా ఎపు డూ లేను.  

న్రుు  న్వువ తూ ఇలా అుంది, “సూసన్నన ! మతపర్మైన్ వారిని దేవుడు ర్క్షుంచడు గాని తన్ను తాను 

ర్క్షుంచుకలేను అనుకొనే వారిని ర్క్షసాత డు.  

ఆమ సుసన్న ీ కుుప్తత గా దేవుడు సృష్టటని ఎల చేశాడు, మొద్టి మాన్వుడైన్ ఆదాము దేవుని అయయ  

లోకములోనికి పాపమును ఎలా తీసుకొని వచ్చు డో  వివరిుంచుంది. నీవు అవిదేయుడ్వైతే చనిపోతావని దేవుడు 

ఆదాముతో చెపాప డు, కాని దేవుడు ఆదామును ప్ేముంచ్చడు, కారటిట ఆదామును ప్రతకనిచ్చు డు, ఆదాము వలే 

మాన్వులంద్రు రలహీలును పాపులైన్పప టికి దేవుడు వారిని క్షముంచ్చడు. మన్ము పాపులమైతే మన్ముంకా 

ఇకక డుందుకున్నన ము అని సుసన్న  అడగిుంది. 

అుందుకు న్రుు గారు బైబిలులోని ఒక మాట్ చూపుంచ్చరు యోహాను 3:16 “దేవుడు లోకమును ఎుంతో 

ప్ేమంచెను. కాగా ఆయన్ తన్ అదివ తీయకుమారునిగా పుటిటన్వానియందు విశావ సముుంచు ప్పతవాడును 

న్శ్ుంపక నితయ జీవము పొుందున్టుు ఆయన్ను అనుప్గహుంచెను” 

ఆ వచన్మర్ దమేమటంటే మన్ సాాన్ములో దేవుని కుమారుడైన్ యేసు ప్ీసుత మర్ణుంచ్చడు అని న్రుు  

వివరిుంచుంది. రుండు వేల సంవతు రాల ప్కిం దేవుడు ఒక దుష్టట నికి యేసును చంపడానికి అనుమతనిచు  

గపప  రలిని అరిప ుంచ్చడు. తరువాత దేవుడు యేసును మర్ణము నుుండ ప్రతకిుంచ్చడు. నువువ  యేసును 

విశ్వ సిస్తత ఆయన్ మర్ణముదావ రా నీ పాపాలనిన టిని తీసివేసాత డు. యేసును లేపరడన్ విద్దగా, ఒకరోజున్ నీవు 

కూడా మర్ణం నుుండ లేపరడ్తావు.    

ఇది న్మడం డానికి సుసన్న కి చ్చల మంచగా అనిపుంచుంది, అది అదుు ంగా ఉన్నన దున్ దాని గురిుంచ చ్చలా 

రోజులు ఆలోచుంచుంది.  

తన్ నోటిలోని ఎప్ర్ని గాయం అలానే ఉుంది, దాని గురిుంచ ఆుందోళన్ చెుందుతున్నన దు వలన్ ఒక వారం 

తరువాత, న్రుు  ద్గ గర్కు వెలిుుంది. 



సుసన్నన !, రహుశా నువువ  ద్దత వైద్య ని సంప్పదిుంచుట్ మంచది ఎుందుకంటే ఈ గాయం ఎుందుకు 

మాన్డంలేదో న్నకు అరంద  కావడం లేదు. నేను ఊహుంచన్ గాయం కాదు అలా అయతే ఇది ఇపప టికలాు  తగి గ 

ఉుండేది.  

సుసన్న  వెలేుముుందు న్రుు  ఇలా చెపప ుంది “అవును, మన్న చరిు ుంకున్న  యేసు విషయం గురిుంచ నువేవ ుం 

ఆలోచుంచ్చవ్? నీవిుంకా తెలుకవాలంటే రేపు మా అపారుటముంటులో జరిగే సంఘ సహవాసానికి నీవు రావచుు .  

సుసన్న  నేన్కక డకి వసాత న్ని చెపప ుంది, కాని న్న నోటిలో వున్న  సమస్తయ ుంటో తెలుసుకవాలంది. సూక లు 

అయపోయన్ తరువాత ద్గ గర్లో ఉన్న  ద్దత వైద్య శాలకు వెలిు ద్దత వైదుయ ని చేత చూయుంచుకుుంది. ఆయన్ 

నీకేమన్న  ఆరోగయ  సమసయ లున్నన యా? ఏమైన్న మందులు వాడారా, పొగ ప్తాగే అలవాటేమన్నన  ఉుందా, మీ నోటి 

గాయం ఎనిన రోజులనుుంచ ఉుంది అని ప్పశ్న ుంచ్చడు.   

తరువాత ద్దత వైదుయ డు న్రుు  గారు చెపప ుంది నిజమే అని సుసన్న తో అన్నన డు నోటిలోని ఈ గాయం వేడవలు 

వచు ుందికాదు గాని చ్చలారోజుల నుుంచ అది ఉుంది కాని న్యం కావడంలేదు అని అన్నన డు.  

ఇది రావడానికి హెరప స్ ప్కిమతో పాటు అనేక కార్ణాలున్నన యని తను వివరిుంచ్చడు. 40% మంది హెరప స్ 

ప్కిమని కలిగి ఉుంట్లరు, కాని అది హాని చేయదు, కొనిన  సంద్రాు నుసారంగా నోటిలోను, పెదాల మీద్ 

పొకేక విద్దగా చేసాత య. కొుంతమంది వీటిని, జవ రం పొలుసులని, జలుబు బొరు లని పలుసాత రు. ఇవి ఎకుక వ 

ఎుండ్లో ఉుండ్డం వలన్, అన్నరోగ్యయ  వలన్, వతతడ వలన్ వసాత య.  

మరొక ర్కమైన్వి అఫ్తత స్ పొలుసు లేదా కాన్కక ర్ పుుండుు అనేవి, ఇవి చన్న వి, పెద్వి, పైన్, చెుంప మీద్, న్నలుక 

మీద్ వసాత య. సాదార్ణంగా ఒక వారం ఉుండపోతాయ. కారం ఎకుక వగా ఉుండే పదారాద లు తన్డం వలన్ లేదా 

నోటి దుర్ద్వలన్ గాని వసాత య.  

అతను మరొక సాదార్ణమైన్ కార్ణం గుంతులోని కొనిన ర్కాల సమసయ ల కార్ణం వలన్ కూడా గుంతులో 

గాయాలు కావచుు , ఇది కాుండడైయాస్ అనే సాదార్ణమైన్ ప్కి,మ కార్ణం వలన్ కూడా కావచుు . ఇవి 

సాదార్ణంగా తెలుగా ఉుంట్లయ. నోటి చవర్లోు  పగు లుు రావడానికి ఇవి కార్ణతాతాయ, కాని సుసన్న  తన్కలా 

ఎపు డు జర్గలేద్ని చెపప ుంది.  

సుసన్న  ఇపు డు నీకు చెపప న్వాటి కంటే మరికొనిన  తీప్వమైన్ సమసయ లు ఉన్నన య, వాటిని మన్మపు డు 

చరిు ుంచుకుుందాుం అని డాక టర్ చెపాప డు.  

కేన్ు ర్ ఉన్న , లేకున్నన , గాయం ఉన్న  సాత న్నలో కొుంత పెరిగే అవకాశం ఉుంది. ఆమకు పొగప్తాగే అలవాటు 

లేన్నదున్, లేదా పొగాకు లేదా వకక పొడ న్మలే అలవాటు లేన్నదున్, ఆవిడ్ వయసుు  28 సం అయ 

ఉుండ్డం వలన్ మర్యు తన్ కుటుుంబంలో కూడా ఎవవ రికి కేన్ు ర్ లేన్నదున్ తన్కు కేన్ు ర్ వచెు  అవకాసం 

తకుక వ, అయన్పప టికి తన్కు కేన్ు ర్ ఉుందో లేదో తెలుసుకవాలి. ఎుందుకంటే అది చ్చలా భయంకర్మైన్ది.  

ద్గ గర్లో ఉన్న  యూనివరిు టీలో  పాతోలజీ అనే వైద్దయ  పొుందుకవాలని అతను ఆవిడ్కు చెపాప డు, తరువాత 

వారం ఆమ అకక డ్ ఉుండేుందుకు అనుమత తీసుకున్నన రు.  

తన్ భర్ త ఊరిలో లేన్నదువలన్ సూక లు న్రుు  ఆహావ నిుంచన్ కూడకకు వెలులేదు కాని తరువాత రాప్త 

వెలాు లనుకుుంది.   

సహకరిుంచేవారే ఉన్నన రు గనుక, వారంద్రు ఒకరి యెడ్ల ఒకరు కపట్ము లేని ప్ేమ చూపుచూ ఉన్నన రు. 

అకక డ్ ఉన్న  క్రైసతవులలో ఒకరు యేసు ప్ీసుత ఇచు న్ ర్క్షణ కొర్కు, ప్ేమ కొర్కు, ఆశీరావ దాలనిన టి కొర్కు, 

దేవునికి కృతఙ్ఞతా ప్పార్ దన్లు చేశారు.  

తరువాత గత వారం వారి జీవితాలలో దేవుడు చేసిన్ కారాయ లను సాక్ష్యయ లు కథల రూప్తలో తెలియ జేశారు 

వారు బైబిలు ప్గ్యద్దలోని కొనిన  లేఖన్నలు చదివారు: 

“మీరు విశావ సముదావ రా కృప చేతనే ర్క్షుంచరడయున్నన రు. ఇది మీ వలన్ కలిగిన్ది కాదు, దేవుని వర్మే. 

(అపో 2:8). సంఘము అనే దేహానికి ప్ీసుత సిర్సు ని సూసన్న  నేరుు కుుంది, సంగము అను దేహమున్కు ఆయనే 

సిర్సుు  (కొలసిు  1:18). మాప్తమే గాక ప్ీసుత మర్లా భూమ మీద్కు వసాత డ్ని, తన్ సంఘమంతటిని ఏకము 

చేసాత డ్ని కూడ్ నేరుు కుుంది.    

మన్కు జీవమైయున్న  ప్ీసుత ప్పతయ క్షమైన్పు డు మీరును ఆయన్తో కూడ్ మహమయందు 

ప్పతయ క్షపర్చరడుదురు. (కొలసిు  3:4). సహవాసములోని ఒక వయ కి త లేచ వాకాయ నిన  అుంద్రికి వివరిుంచ్చరు, 

మన్ము దేవుని ప్పజలము, మన్ది పర్లోక పౌర్సంవ , మన్ము మహా దేవుడును మన్ ర్క్షకుడైన్ 

మహమయొకక  గపప  నిరీక్షణకొర్కు ఎదురుచూచుచున్నన ము (తీతుకు 2:13). మరొక వయ కి త సుసన్న తో ఈ విద్దగా 

వివరిుంచ్చరు యేసు ప్ీసుతల వారిని తమ ప్పభువుగాను ర్క్షకునిగాను అుంగీకరిుంచన్పు డు, ప్ీసుతలో ఉన్న  

ఆతడం ను అతనికి లేదా ఆమకు అనుప్గహుంచరడుతుుంది.   



ఆ సమయంలో సుసన్న  నేను కూడా ఈ పరిసితతలో ఉన్నన న్ని ప్గహుంచుంది. రహుశా కాయ న్ు ర్ వచేు  అవకాశం 

ఉుంద్ని డాక టర్ చెపప న్ మాట్ల గురిుంచ ఆలోచుంచడం మొద్లు పెటిటుంది. తను ఎుంత భయయ పడుతుుందో 

ఆ సహవాసంలో ఉన్న వారికి చెబుతూ ఉుండ్గా తన్కు కనీన రు వచ్చు య. వారంద్రు ఆవిడ్ ద్గ గర్కు వచు , 

కొుంతమంది తన్ బుజాలపై చేతులు ఉుంచ, శాుంతని, సవ సతాను, అనుకూలతను ప్పభువు తన్కివావ లని ప్పార్ దన్ 

చేశారు. డాక టర్ గారు తనును సవ స ాపర్చగలగాలని, తన్ శోద్న్లో తన్కు ప్ీసుత సనిన ది అనుభవిుంచ్చలని కూడా 

ప్పార్ దన్ చేశారు.  

తరువాత వారం సుసన్న  పాతోలజీ వైద్దయ  చేస్త వైదుయ ని ద్గ గర్కు వెలంు ది. తన్ నోట్లో ఉన్న  ఎప్ర్ని పుుండు 

అలానే ఉుంది. పాతాలజీ వైద్దయ  చేస్త వైదుయ డు సుసన్న  నినున  కొనిన  వయ కి తగత ప్పశ్న లు అడ్గాలని అన్నన రు. 

శుంగారం వలన్ కూడా ఈ ర్కమైన్ నోటోు  పుుండుు వచేు దానికి అవకాశం ఉుంది. డాక టర్ సుసన్న  సమాదాన్న 

ఇసుతుందేమో అని తాన్నగా ఉుండ పోయాడు. న్నకు వివాహమైుంది, న్నకు ఒక భర్ త మాప్తమే ఉన్నన డు, మేమద్దరం 

ఐదు సంవతు రాలనుుంచ జీవిసుతన్నన ుం. నీ భర్ త గురిుంచ ఎుంటి అని డాక టర్ గారు అడగారు. తనేమైన్న 

ఇతరులతో లైుంగికంగా కలిస్త అవకాశం ఉుందా.  

ఇది సుసన్నన కు ఆశ్ు రాయ నిన  కలిగిుంచుంది. తన్ భర్ త ఇతరులతో లైుంగికంగ కలిసి ఉుంట్లడ్ని ఆమ ఎపు డు 

అనుకలేదు.  కొుంతమంది ఇతర్ పురుష్టలకు అటువంటి అలవాటు ఉుంద్ని విన్నన ను కాని న్న భర్ త పనిమీద్ 

వేరే ప్పాుంతానికి ప్పయాణం చేస్తట్పు డు న్మడం కంగా ఉుంట్లడ్ని అనుకునేది. పాతాలొజీ డాక టర్ గారు గాయం 

ద్గ గర్ ఉన్న  కొుంత నీరు, ర్కంత  తీసుకొని పరీక్షలు చేశారు.  కొనిన  వారాల తరువాత, డాక టర్ గారు సుసన్న ని కలిసి 

తన్ ఆఫీసుకి ర్మడం ని చెపాప డు. మంచ వారే తుంటంటే ఇది కాయ న్ు ర్ కాదు, అని అతను చెపాప డు, కాని ఇది 

సిఫిలిస్ అనే వాయ ది ఇది లైుంగిక సంబంద్ద దావ రా వసుతుంది. కాని దీనిని న్యంచేయవచుు .   

నోటిలోని ఈ సమసయ లు లైుంగిక సంభందాల వలన్ సిఫిలిస్ వంటి వాయ దులు కలుగుతాయ. అంయ త 

దారుణమైన్ది హెచ్.ఐ.వి/ఎఇడుు , ఇది కపొసిస్ సాక రొక మ, ఇటువంటి నోటి సమసయ లు, న్నలుక మీద్ 

వెుంప్టుకలు, కురుపులు, మొటిమలు, పులిపురులు వంటి ర్క ర్కాల వాయ దులను కలిగిసుతుంది. హెచ్ఐవి వాయ ది 

ప్గసుతనికి నోటిలో పులుు వచేు సరికి ఆరోగ్యయ  బాగా క్షీణసుతుంది. ఎకుక వగా ద్దత వైదుయ డు వీటిని కనిపెడ్తాడు.   

సుసన్న  న్కమడం దిగా తన్ భర్ త పని మీద్ రయట్కు వెలిున్పు డు వేశ్య లతో గడుపుతాడ్ని తెలుసుకుుంది. అనేక 

ర్కాల లైుంగిక సంబంద్ద వలన్ వచేు  సిఫిలిస్, హెచ్.ఐ.వి వంటి వాయ దులు ఈ ర్కంగా వాయ పసాత య.   

సుసన్న  చకితు  పొుందుతూ తన్ ఆరోగ్యయ  చకక పడుతుుంది. కాని తన్ వివాహ జీవిం సమసయ లో పడుంది. తన్ 

భర్ త విడచపెట్లట డు హఠాతుతగా తన్ జీవిం తలుప్కిుందులైుంది.  

సుసన్న  క్రైసతవ కూట్లలను కలిగి ఉుండ్డానికి వంద్న్నలు తెలియజేసుకుుంటూ మర్లా జర్గబోయే వారం 

కూడకల కొర్కు ఎదురుచూసూత  ఉుంది. ఆమకు తీప్వ నిరాశ్ మరియు సంక్షోభం ఉన్న పప టిీ, ఆమను దేవుడు 

ద్రిి సుతన్న టుు, దేవుని సనిన దిని అనుభవిుంచుంది. ఆమలో పరిశుదాద తడం  పనిచేసుతన్న టుు ఆమ తెలుసుకుుంది.  

సహవాసములోని అుంద్రు ఆమకు సహాయంచేసుతన్న ట్ునిపుంచుంది, కొుంతమంది ఆమను ద్రిి ుంచ 

ఆహావ నిుంచ్చరు. కాని ఆమ కూడకలో ఉన్న పు డు దేవుని ప్పజలతో నేను ఉుండ్డానికి తగిన్ దాన్ను కాను 

అపవిప్తురాలను అని బావిుంచుంది. తరువాత ఒక రాప్త, లూకా లోని ఒక పాఠయ బాగము చదివారు పాపులతో 

ఉన్నన దుకు యేసును విమరిి ుంచన్పు డు, యేసు ఇలా సమాదాన్న చెపాప డు “ఆరోగ్యయ గా ఉన్న వారికి 

వైదుయ డు అవసరం లేదుగాని రోగికి అవసరం అని చెపాప డు” లూకా 5:31) 

సుసన్న  ప్పభువు ఆమతో మాట్లు డాడ్ని ప్గహుంచుంది.  తను ఆ రాప్త ప్ీసుతని ర్క్షకునిగా అుంగీకిరిుంచుంది, ఆ 

రోజునుుండ తను ఆతీడం యతలో ఆరోగ్యయ గా జీవిుంచుంది.  

 

     

    

 


