
6.04 డాక్ టర్ లూక్ గారు చిగుళ్ల వా్య ధి గురించి ఏమి చెబుతునా్న రు? 
     

చిగుళ వా్య ధి అనేది పంటికి సహాయపడే చిగుల్లను, ఎముకల్ను నిశ్శ బ్దం గా నాశ్నం చేసే వా్య ది. నిశ్శ బ్దం  అని 

ఎందుకనగా పంటిని నయంచేయడానికి వీలులేనంతగా చెడగొట్టంత వరకు సాదారణంగా నొప్పి  అనిప్పంచదు. 

ఇది భయంకరమైన వా్య ది, చక్కె ర వా్య ది లేదా గుండె జబ్బు  వలె నయంచేయలేని వా్య ది కాని 

నియంత్రంచవచ్చు . దేహము చికాకుగా ఉండడం వల్న ఇటువంటి భయంకరమైన వా్య ధులు సంత్కమిసాాయి. 

చిగుల్లలో ఉనన  త్కిముల్ను అంతంచేయడానికి శ్రీరం త్పయరన సా్త ఉంటుంది. ఈ త్పత్కియలో చిగులుల, పంటి 

చ్చటుట ఉనన  దవడ ఎముకలు బల్హీనపడిపోతాయి. 

ఒక వా కికాి ఈ సమసా  వచిు నపు డు సరియైన సమయంలో ఎలా కాపాడుకునాన డో చూదాం ం. ఆ వా కి ా పేరు 

మారుె , తన ముందు బాగాన ఉనన  త్కింది పనున  పలుసారుల నల్లబడుతూ ఉండేది. తను ఆ విషయానిన  

పటిటంచ్చకోలేదు, ఎందుకంట్ తన సేన హితులు తోటి పనివ్యరు నువ్వు  ఎపు డు టీలు, సిగరెటుల ఎకుె వగా 

త్తాగుతావ్ కాబటిట బహుశా అలా వచిు ఉండవచు  అంటుండేవ్యరు.   

ఒక రోజు తన 6 సం|| కూతురు తన దగ గరకు వెల్లడానికి ఇషటపడలేదు, ఎందుకు రావడంలేదని తను అడిగాడు 

నానన  గారు మీ నోరు దురు సన వసా్తంది అందువల్న నాకు భయంవేసా్తంది అని చెప్పి ంది. మారె కు తన 

కూమా రాంట్ ఎకుె వ త్పేమ అందువల్న చాలా బాదపడాాడు. అతను తన భారా తో ఈ విషయం చెప్పి నపు డు 

అవ్వనండి చాలా రొజుల్నుంచి దురాు సన వసా్తంది అని తన భారా  కూడా చెప్పి ంది.  

కాబటిట మారె  షాపుకి వెల్లల నోరు శుత్బ్ద చేస్తకొనే మందులు కొనిన  తెచ్చు కొనాన డు, అయినపి టికి అవి కొంత 

సమయం మాత్తమే పనిచేసేవి. అతను తన నోటిలోని చెడు రుచిని, మరియు చెడు వ్యసనను 

వదిల్లంచ్చకోలేకపోయాడు. అతను ఇంటి వదం, పని వదం దీని గురించి మన సాాపం చెంది, అసలు ఇది ఎలా 

వచిు ంది అని అలోచించడం మొదలు పెట్టట డు. 

తరవ్యత ఒక రోజు మారుె  ఆహారం రంటుండగా గటిటగా తగిల్లనట్టనిప్పంచింది. ముందు త్పకె న త్కింది బాగాన 

ఉనన  రెండు పల్ల సందున కొంచెం విరిగినటుట, కోపుగా ఉనన ట్నిప్పంచింది. తన ముందుపలుల కూడా వదులుగా 

ఉనన ట్టనిప్పంచింది.  

అపు డు తను ఎకుె వగా భయపడటం మొదలుపెట్టట డు నా పనున  విరిగిందేమో అనుకొని భయపడాాడు. 

    బైబిలు చెబ్బతుంది దేవ్వని త్పజలుకు త్పరకూల్ పరిసితాులు ఏరి డినా భయంతో త్బతకాల్లి న అవసరం 

లేదు అని. జాషువ పుసకాంలో “భయపడవదుం, నిరుతిా హపడవదుం ఎందుకనగా నీవెకె డికి వెల్లలనా త్పభువైన 

దేవ్వడు నీతో ఉంట్టడు. (జాషువ్య 1:9). 

మారుె  ఆత్మీ యంగా నమీ కంలేని వా కి,ా తన మీద తపి  ఎవు రి మీద ఆదార పడని వా కి,ా అయిపి టికి శ్కి ాలేని 

వా కి.ా  ఇది తనకు ఒరడాిని, కోపానిన , భయానిన  కల్లగించింది.    

కొనిన  రోజుల్ తరువ్యత తను పట్టణంలో నడిచి వెలా్త ఉండగా “త్కొ తగాా తత సమసా ల్ దాు ర బాద పడుచ్చనన  

వ్యరికి ఉచిత పరిక్ష మరియు వైతా ” అని త్వ్యసి ఉనన  చినన  ఆఫీస్తను చూచాడు.   

తత వైదుా ని సంత్పదించాల్ని తను మునుపెనన డు అనుకోలేదు, కాని ఇపు డు మాత్తం తపి లేదు. ఆ 

ఆఫీస్తలోనికి వెల్లల నేను ఉచితంగా పరీక్ష చేయించ్చకోవచాు  అని అడిగాడు.    

తనను డాక టర్. ప్పల్లపు  గారికి పరిచయం చేస్తకునాన డు.  మారె  డాక టర్ గారితో తన ముందు పనున  విరిగి 

ఊడినటుట అనిప్పంచింది, దాని వల్న నోరు చెడు వ్యసన మరియు చెడు రుచిగా ఉందని డాక టర్ గారితో చెపిా డు.  

డా.ప్పల్లపు  గారు ఎకిు రే త్మసి ఒక పరికరంతో తన చిగుల్లను తాకి చూశాడు. తత వైదుా డు జాత్గతగాా 

చూసినపి టికి మారుె చిగులుల కొంత నొపి నిప్పంచి, కొంత రకాం కారింది.  

మారుె  గారు మీకు చిగుల్ల వా్య ది ఉంది అని చెపిా డు. నేను నీకొకటి చూప్పసాాను అని చెపిా డు. నీ పలుల 

పగల్డంలేదు కాని పల్లలో ఏదోకొంత పదారంం  లాంటిది ఉంది అని చెపిా డు. దాని పేరు ట్టర టర్, అది చిగుల్ల 

వా్య ది రావడానికి ఒక కారణం. దానిని కొంచెం త్మసేసాాను ఎందుకంట్ నీవ్వ ఆహారం రనేట్పు డు అడాం 

పడినటుట అనిప్పంచేది అదే.  

మారె  ముందు త్కింది ప ల్లలోని ట్టర టర్ ని తొల్గించడానికి డాక టర్ గారు ఒక చినన  పరికరం ఉపయోగించి త్మశాడు. 

అది మురికి ముకె లా ఉంది, అది త్మసిన త్పదేశంలో కొంత కాళీ ఉనన టుల మారె  గమనించాడు.  

మరొక విషయం ఏంటంట్ నీవ్వ సరైన సమయంలో వచాు వ్వ, లేనట్ల లతే బహుశా తగ్గ గది కాదేమో. నీకు నీవ్వగా 

వచాు వని నేననుకోవడంలేదు, కాని దేవ్వడు నీకు సహాయం చేసా్తనన టులంది అని డాక టర్ గారు అనాన రు.   

అతను మారె  కి బైబిలు త్ంధములోని ఈ వచన బాగానిన  చూప్పంచాడు “నేను మిమీు నుగూరిు  ఉదేంశంచిన 

సంగతుల్ను నేనెరుగుదును, రాబోవ్వ కాల్ మందు మీకు నిరీక్షణకలుగునటులగా అవి సమాధానకర మైన 

ఉదేంశ్ములేగాని హానికరమైనవి కావ్వ; ఇదే యెహోవ్య వ్యకెు .” (యిరీీ యా 29:11 ) 



మారె కి ఇనిన  వ్యరాల్కు గాను ఆరోజు మొదటి సారి మంచిగా అనిప్పంచింది. మరో రెండు వ్యరాలు రావ్యల్లి న 

అవసరం ఉంది అని డా.ప్పల్లపు గారు మారె తో అనాన రు.  

ఈ వా్య ది పెదంల్లో స్తమారు 25-35 % మందికి వివిధ దశ్లోల  ఉంటుంది. మారుె  వలే పొగ త్తాగ్గ అల్వ్యటు 

ఉంట్ వా్య ది ఎకెు వయ్యా  అవకాశం ఉంటుంది. పొగ త్తాగ్గ అల్వ్యటు ఉనన  వ్యరికి వైతా  చెయా డం చాలా 

కష్టట . మీరు పొగ త్తాగడం మానాల్ల అని మారె గారిని డా.ప్పల్పు  గారు హెచు రించారు, పొగ త్తాగ్గ అల్వ్యటు 

మానడానికి శ్కినాివు మని దేవ్వనికి త్పార ంన చేయమని చెపిా డు.  

చిగుల్ల వా్య ధి రావడానికి ఇతర కారణాలు చక్కె ర వ్యా ది, మరియు పారంపరంా గా చిగుళల వా్య ధి గల్ కుటుంభం. 

మీరు త్పర రోజు మీ పళ్ళు  శుత్బ్ద చేస్తకోకపోతే మీరు అధిక త్పమాతలో పడే అవకాశం ఉంది. డాక టర్ ఫిల్లప్ 

గారు దీనిన  ఎలా పాటించాలో అనేదానిపై కొనిన  సూచనల్ను ఇచాు రు. 

చిగుల్ల వా్య దికి గుండె వా్య దికి మదా  సంభంత ఉంది. తత సమసా లు ఉనన వ్యరికి గుండెపోటు అనేది 

ఎకుె గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒక ఆరోగా కరమైన శ్రీరం ఆరోగా మైన నోటితో మొదల్వ్వతుంది! 
రెండవసారి చికితి పొందిన తరువ్యత, మారుె  డా.ప్పల్లపు గారిని మీరు క్రైసవా్వలా?, క్రైసవా్వలు దేనిని 

నముీ తారు అని అడిగాడు. ఎందుకో తెల్లయదు గాని డా.ప్పల్లపు  గురించి ఎకుె వ్యగా తెలుస్తకోవ్యల్ని తన 

మనస్తలో ఆలోచించాడు. క్రైసవా్వనిగా మారాలంట్ ఏం చెయాా ల్ల? అని మారె  త్పశన ంచాడు.  

మీరు ఏమి చెయాా ల్లి న పని లేదు అది దేవ్వడిచిు న వరమని డా.ప్పల్లపు  గారు వివరించాడు. నీవ్వ 

చేయాల్లి నదలాల  దేవ్వని కుమారుడైన య్యస్త త్ీసా్తను నమీ డమే, వేంట్నే పాప క్షమాపణ, నితా జీవం అనే 

వరాల్ను నీవ్వ పొందుకుంట్టవ్వ. చాల్ సంవతి రాల్ త్కితం దేవ్వడు ఈ విశాు నిన , మానవ్వల్ను సృష్టంచాడు  

అని డా.ప్పల్లపు గారు అతనితో చెపిా డు. మానవ్వలు దేవ్వనికి అవిదేయులుగా ఉండి పాపము చేశారు, పాపము 

చేయడంవల్న దేవ్వని సనిన దిలో ఉండలేక చనిపోవ్యల్లి  వచిు ంది.  

దేవ్వడు మానవ్వల్ను ఎంతగానో త్పేమించాడు గనుక మానవ్వలు అంతంకాకుండుట్కు బదులుగా తన 

కుమారుడైన య్యస్త త్ీసా్తను 2000 సం|| త్కితం భయంకరంగా చనిపోవడానికి ఈ లోకంలోనికి పంప్పంచాడు. 

ఆయన య్యస్తను మరణం నుండి లేపాడు అలాగ్గ నీకు కూడ చేసాాడు. "నేను ఒక మంచి మనిష్గా ఉండడానికి 

త్పయరన సాాను" అని మార్ె  అనాన రు.  డా.ప్పల్లపు  గారు బైబిలు లోని రోమా పుసకాములోని ఈ బాగానిన  

చూప్పంచాడు. “ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవ్వడు అను త్గహించ్చ మహిమను పొందలేక 

పోవ్వచ్చనాన రు” ( రోమ 3:23 ). మరియు వ్యరి అవివేకహృదయము అంధ కారమయమాయెను; తాము 

 జాను నుల్మని చెపు కొనుచ్చ బ్బదిహీహీనురిరి. వ్యరు అక్షయుడగు దేవ్వని మహిమను క్షయమగు 

మనుషుా ల్యొకె యు, పక్షుల్యొకె యు, చతుషిా ద జంతువ్వల్యొకె యు, పురుగుల్యొకె యు, 

త్పరమాసు రూపముగా మారిు రి. ఈ హేతువ్వచేత వ్యరు తమ హృదయముల్ దురాశ్ల్ను అనుసరించి, తమ 

శ్రీరముల్ను పరసి రము అవమాన పరచ్చకొనునటుల దేవ్వడు వ్యరిని అపవిత్తతకు అపి గించెను. అటిటవ్యరు 

దేవ్వని సతా మును అసతా మునకు మారిు , సృష్టకరకాు త్పరగా సృషటమును పూజంచి, సేవించిరి. యుగముల్ 

వరకు ఆయన సా్తత్తారుుడై యునాన డు, ఆమేన్. ( రోమ 3:22-24 ) 

ఇవి నమీ డానికి మారుె కి చాలా మంచిదిగా అనిప్పంచింది. నేను చనిపోయిన తరువ్యత కూడా నితా జీవం 

ఉందనీ, ననున  ఎంతగానో త్పేమిసా్తనన  య్యస్త ఉనాన డని, ఆయన నా కోసం చనిపోవడానిైనా సిదంమని తన 

భారా తో చెపిా డు. తరువ్యత రోజు మారుె  తన భారా కు పరిక్షలు చేయించడానికి తనతో పాటు తన భారా ను 

వెంట్బెటుటకొని  డా. ప్పల్లపు  ఆఫీస్త వదంకు వెలాల రు.   

నేను నా భారా  య్యస్త త్ీసా్తను నమీి  రక్షణ పొందాల్నుకుంటునాన మని డాక టర్ గారొతో చెపిా డు. పాపాల్ 

గురించి పశాు తాాప పడినవ్యరు పరిశుదాతీ ను పొందుకుంట్టరని, భయపడే సమయంలో పరిశుదాం తుీ డు 

వ్యరిని బల్పరుసాాడు, శోదనల్నుండి కాపాడతాడు అని డాక టర్ గారు వ్యరికి చెపిా డు.  

క్రైసవా్వల్ మొదటి పరిచారకుడైన పౌలు “దేవ్వని ఆతీ  మీలో నివసించియునన యెడల్ మీరు ఆతీ సు భావము 

గల్వ్యరే గాని శ్రీర సు భావము గల్వ్యరు కారు. ఎవడైనను త్ీసా్త ఆతీ  లేనివ్యడైతే వ్యడాయనవ్యడు కాడు.” (రోమా 

8: 9)   

డా.ఫిల్లపు  గారి ఇంటి వదం జరిగ్గ కూడికలో దేవ్వని ఆరాధన, బైబిలు పట్నము, ఒకరిని ఒకరు బల్పరచ్చకొనుట్ 

జరుగుతాయి. ఆయొకె  కూడికలో పాల్లవ్యరగుట్కు మారె ను తన కుటుంభనిన  డా.ఫిల్లపు  గారు 

ఆహాు నించాడు. చికితి  తరువ్యత త్కమేన తన నోటి చెడురుచి తగి గపోయింది, తన నోరు దురాు సన రానందున 

తన పాప కూడా దగ గరకు వసా్తంది. ఈ మంచి కారాా నిన  బటిట దేవ్వనిని సా్తరంచాడు.  

http://sajeevavahini.com/telugubible/index.aspx?b=45&c=3&p=1
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మీకు ఈ సమసా లేమనాన  కనిప్పంచాయా? చిగుల్లలోనుంచి రకాం రావడంగాని, ఎత్రగా అవడంగాని, 

వ్యయడంగాని, పలుల ఊడిపోవడంగాని, సందులు ఏరి డడంగాని, దురాు సనగాని, నోరు చెడు రుచిగాని, చనిన లుల 

లేదా వేడి నీలుల త్తాగ్గట్పు డు బాదకల్గడం లాంటివి. ఇవనీన  చిగుల్ల సమసా కు సూచనలు.   

నేను ఏంచెయాా ల్ని బహుశా మీరు అడగవచ్చు  ? 

మొట్టమొదట్ చెయాా ల్లి న పని తతాల్ను మరియు చిగుల్లను పరిక్ష చేయించ్చకొనుట్ కొరకు తత వైదుా ని 

సంత్పదీంచాల్ల. మీ తతాల్ను నయంచేసే తత డాక టరుగారు మీ చిగుల్లోపల్ల బాగాన ఉనన  చినన  చినన  

గాయాల్ను కూడా గురింాచగల్డు. చిగుల్ల వా్య దిని గురింాచడానికి ఇది మొదటి సూచన. చిగుల్లలో ఏమైనా 

అసాదారణ త్సావమేమైనా ఉందా, పలుల ఊడే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అనేది కూడా డాక టర్ గారు 

త్గహించగల్డు. పల్లను త్కిముల్ నుండి రక్షంచడానికి వీలుగా ఉండే పరికరాని కూడా వీరు అమరు గల్రు  పల్ల 

చ్చట్టట  ఉండే దవడ ఎముకల్ను కోలిో యె అవకాశం ఉందో లేదో తెల్లయ జేసే ఎకి -రేని కూడా తత వైదుా లు 

త్మయగల్రు.  

చిగుల్ల వా్య ది చికితి లో బాంగా హాని కల్లగించే ట్టర టర్ అనే త్కిమిని తొల్గించడానికి చిగుల్లను బాగా 

పరిశుత్భపరుసాారు. దీని కోసం రండు నుంచి నాలుగు సారుల కల్వ్యల్లి  ఉంటుంది, కొనిన  సారుల డాక టర్ గారు 

అవసరానిన బటిట నిర ణయిసాారు. ఈ త్పత్కియ హానికల్లగించేలా ఉండదు.     

ఈ త్పత్కియ చిగుల్లలో అడుగు బాగాన ఉనన  చినన  గాయాల్ను తగి గంచి, త్సావ్యనిన  బాదను త గి గ సాాయి. తరువ్యత 

త్పర 3-4 నెల్ల్కొకసారి చిగుల్లను డాక టర్ గారి చేత చూయించ్చకొని పల్లను శుత్బ్ద చేయించ్చకోవ్యల్ల.  

అనిన టికంట్ ముకా మైన విషయం త్పర రోజు మీ చిగుల్లను ఆరోంా గా ఉంచ్చకోవ్యల్ల. నోటిని శుత్బపరచే మందు 

దాు రా చిగుల్ల వా్య దిని కల్లగించే పల్ల సందులోల  ఉండే త్కిముల్ను వెల్లగొట్టవచ్చు . పల్లను శుత్బపరచే పుల్లల్ 

కంట్ మందే త్ేయసె రం.  

చిగుల్ల వా్య దిని సంపూరంణ గా పోగొట్టలేము గాని నియంత్రంచ వచ్చు . ఒక వేల్ పంటి త్కింద ఉనన  ఎముక 

నశంచినట్లలతే మరలా దానిని తేలేము గాని ఇంకా ఎకెు వగా కోలిో కుండా నియంత్రంచ వచ్చు .  

   మారుె  వలె నీ హృదయము కూడా పాపముతో నిండి, అనేక విషయాల్లో భయపడుతూ, పాపాలు చెయాా ల్నే 

ఆలోచనలు ఉండి ఉండ వచ్చు . కాబటిట డా.ప్పల్లపు  గారి సూచన మేరకు త్పభువైన య్యస్తత్ీసా్త వైపు చూడు.  

 

    


