
7 డాక్టరు లూకా గ ుండేపో టు గ ర ుంచి ఏమి చెపాాల్సి  ఉుంది? 

లియు జా డ ాంగ్ ఒకరాతి్ర ఆకస్ాాత్తు గా మూడు గాంటలకు మేలుకోన్ ాడు. అత్ను త్రచుగా రాత్రివేళలలో 
నిద్పిటటక లేస్తు  ఉాంటాడు. అయినపపటికీ, ఆ రాత్రి ఛ త్రలో తీవ్మి ైన న్ొప్పప వ్చ్చి ఊప్పరి స్రిగాా  
తీస్ుకోలేనద్ాంద్ున నిద్లిేచ డు. అత్డు ఇాంత్కుముాందెనాడత ఈ విద్ాంగా భావిాంచలేద్ు మరియు న్ొప్పప 
చ లా తీవ్ాింగా ఉాంది. ముాంద్ుకు అత్డు చెమట పటిట  చ లా వికారాంగా ఉాండెను. అత్ను  కేవ్లాం 69 
స్ాంవ్త్సరాలు నిాండినవాడు. ఆ రాత్రి వ్రకు అత్ను బాగాన్ే ఉన్ ాడు. అత్ను అత్ని భారయను ప్పలువ్గా 
భారయ అత్ని కుమారతును ప్పలిచ్చ ద్గార ఉనా స్ాా నిక ఆస్ుపత్రికి తీస్ుకుని వెళ్లా రు. వారు కేవ్లము దీనిని 
చేశారు. ౩౦ నిమిషాలు న్ోప్పప పరిష్కరిాంచబడిాంది కానీ  వెైద్యశాల వ్ద్ద అది అాంత్కుముాంద్ు కాంటే తీవ్ాింగా 
త్రరిగివ్చెిను. న్ొప్పప చ లా తీవ్ాింగా త్రరిగి వ్చ్చినపపపడు అత్డు నిలబడలేక పో యాడు. అపపపడు అత్ని 
హృద్యస్పాంద్న ప్ెరిగ,ి బాగా కళళు త్రరిగతను మరియు త్ల తేలికగా వ్చెిను. వెైద్ుయలు అత్రని రకు పో టును 
పరిశీలిాంచగా అది చ లా త్కుకవ్పగా ఉాంది. అత్నికి అన్ేక రకాల మాంద్ులు ఇచ్చినపపటకి పయిోజనాం 
లేకపోయిాంది కొనిా నిమిషాల  త్రాాత్ లియు జా డ ాంగ్ మరణిoచ డు. మూడు గాంటల ముాంద్ువ్రకు త్న 
ఇాంటలా  పశిాoత్ాంగా పరుపపప్ెై అత్డు నిద్పోి త్తన్ ాడు.  
 

టాాంగ్ మిాంగ్ 45 స్ాంవ్త్సరలా ఒక వాయపారవేత్ు , జియాన్ లో వాయపార పరయటనలో ఉన్ ాడు. అత్డు త్రచుగా 
పయిాణిాంచ డు. అత్ను ఎపపపడత వాయయామాం చేయలేద్ు కాని త ను ఆహారాం భుజిాంచేటపపపడు ఎకుకవ్గా 
త్రన్ేవాడు కాడు. ఒకరోజు అత్ను త్న బెడ్ ర ాంలో ద్తరద్రశన్ (TV) చతస్ుు ాండగా  అకస్ాాత్తు గా   త్న 
ఛ త్రలో న్ొప్పప వ్చ్చి కిరాంద్ పడి పోయాడు. అత్ని గదిలో ఉాంటునా అత్ని  తోటి వాయపార వేత్ు  అత్నికి వెాంటన్ే 
స్హాయాం చేయడ నికి వ్చ్చి చతడగా అపపటికే అత్ను మరణిాంచడాం గమనిoచ రు. అపపపడు అత్డు 
వెైద్యశాలకు ఫో ను చేయగా వారు ఆాంబులెన్స ను పాంప్పాంచ రు కాని వారు కూడ  ఏమి చేయలేకపో యారు. 
టాాంగ్ మిాంగ్ చనిపో యాడు. అత్ని  స్నాహిత్తడు షాాంఘ ై లో ఉాంటునా త్న భారయకు ఫో న్ చేస్ప, ఆమ  భరు 
యొకక మరణ నిా చెప్ెపను. ఆమ  ఫో నులో ఏడుస్తు  ఉాండగన్ే త్న 16 స్ాంవ్త్సరాల  కుమారతు గదిలోనికి 
వ్చ్చిాంది మరియు జరిగిన ద నిని వినాది. ఫో ను ప్ెట్టట  భరు లేక త్ాండికిి వీడకకలు చెప్ెప అవ్కాశo కూడ  
లేద్ని ఆ రాత్ాింత  ఏడుస్తు  ఉాండిపోయారు. 



ఈ ఇద్దరు మనుష్తయలు పపిాంచాంలో చ లా మాంది పపరుష్తలు మరియు స్్ు లీ వ్లె గుాండెపో టు నుాండి  
మరణoిచ రు. పతి్రస్ాంవ్త్సరాం చెైన్  దేశాంలో గుాండెపో టుల ద ారా మరణిస్ుు నా పజిల స్oఖ్య వేగాంగా 
ప్ెరుగుత్తoది మరియు పశ్చిమ దేశాలలో చనిపో త్తన్ ా వారి స్ాంఖ్యకు చ లా ద్గారగా ఉాంద.ి పశ్చిమ  
దేశాలలో మరణిస్ుు నా వారు చ లా మాంది గ ాండెపో టుల ద ారాన్ే మరణిస్ుు న్ ారు అన్ేది చ లా మూఖ్యమ ైన 
విష్యాం. అధ్ుుత్మ ైన విష్యాం ఏాంటి ఎాంటాంటే చెైన్  దేశాంలో గుాండెపో టు ద ారా మరణిస్ుు నా వారి శాత్ాం 
ద ద పప పశ్చిమ దేశాలలో మరణీస్ుు నా శాత నికి  స్మానాంగా ఉాంది. 

ఎాంద్ుకు చెైన్  దేశాంలో ఎకుకవ్ మాంది పజిలు గుాండేపో టు ద ారా మరణిస్ుు న్ ారు? దీనిని నివారిాంచడ నిక ి
ఏమి చేయబడగలద్ు? గుాండెపో టు లు ఎలా కారణమవ్పత యి? 

గుాండెపో టు ల ద ారా మరణిాంచేవారిలో స్ాధ రణాంగా గుాండె వాయధిని అాందిాంచడ నికి అన్ేక కారకాలు 
ఉన్ ాయి. పరిశోధ్న వారు 20 స్ాంవ్ స్ాంవ్త్సరాల లోపప ఉనావారు చ లామాంది ఒక పరాంభo తేలికపాటి 
గుాండె వాయధిని కలిగి  ఉాంటారుని చెపపడాం ఆశకిుకరాం. ఈ కిరాంది పతి్ర పశిాలవెైపప చతద ద o? 

మొద్టడిి గాండపెో టును కలుగజేస్నది ఏమిటి? స్ాధ రణoగా  గుాండెపో టు రావ్డ నికి ఈ కిరాందివి 
దకహద్పడత యి.  

1. గుాండ ెవాయధి  యొకక కుటుాంబ చరిత్ ి
2. మధ్ుమేహాం 
౩. అధిక కొవ్పా 
4. అధిక రకుపో టు  
5. అధిక బరువ్పగా ఉాండడాం 
6. చురుకుగా లేక పో వ్పట 
7. ధ్తమపానాం 
8. ఒత్రుడి, అాందకళన మరియు వాయకులత్ 
9. త్కుకవ్ ద్ాంత్ పరిరక్షణ మరియు అన్ేక ద్ాంత్ కావిటీస్ ను కలిగి యుాండుట. వీటిలో పతి్ర ఒకకద ని వెైపప 
చతద ద ము.  
 



గుాండవెాయధి యొకక కుటుాంబ చరిత్ ిద ారా భవిష్యత్తు లో గుాండెవాయధి కలిగి ఉాంటారు అని తెలిప్న విష్యలలో 
ఒకటి. మీ త్లాిద్ాండుిలు కాని లేక మీ స్ో ద్రులు కాని లేక మీ సో్ ద్రిమణులలో ఎవ్రతైన 60 స్ాంవ్త్సరాలకు  
ముాందే గుాండెవాయధి కలిగి చనిపో తే వారికీలాగే  మీరు గుాండె వాయధి కలిగి ఉాండడాం లేక గుాండెవాయధితో 
చనిపోయిే అవ్కాశాలు ఉన్ ాయి. ఒక వ్యకిు జనిాాంచ్చనపపటి నుాండి కలిగియునా గుాండెవాయధి మరియు 
ప్ెద్దవారిగా ప ాండుకునా గుాండెవాయధికి మధ్య కనుకోకవ్డాం ముఖ్యమ ైనది. ఇకకడ మనాం రతాండువ్ ద ని 
గురిాంచ్చ మాటాా డుకుాంద ము.  

రతాండువ్ది మధ్ుమేహమును కలిగియుాండుట. మధ్ు మేహము ఉనావారు, మధ్ు మేహము లేనివారి కాంటే 
న్ లుగు రతటుా  ఎకుకవ్పగా గుాండెపో టు ద ారా మరణిoచే అవ్కాశాలున్ ాయి. అయితే నియాంత్ిoచబడిన 
మధ్ుమేహాం కలిగియునావారు ద నిని కలిగిలేని వారికాంటే గుాండెపో టువ్చ్చి చనిపోయిే అవ్కాశాలున్ ాయి. 
అయినపపటికీ, నియాంత్రిాంచబడిన మధ్ుమేహము, నియాంత్రిాంచబడని మధ్ుమేహము కాంటే 
స్ుఖ్వ్ాంత్మ ైనది. మరియు ఎాంత్ ఎకుకవ్ కాలమునుాండి వ్యకిు మధ్ుమేహమును కలిగియున్ ు డక  ఎకుకవ్గా 
గుాండెవాయధితో చనిపోయిేవారుగా ఉాంటారు.  

కోలెస్ాట ా ల్ రకుoలోని కొవ్పా. మనoద్రాం దీనిని కలిగియునాము మరియు నిజానికి మన కాలేయాం కొవ్పాను 
చేస్ుు ాంది. అయినపపటికీ, ఎవ్రతైతే వారి యొకక రకుoలో ఆధిక మోత ద్ులో కొవ్పాను కలిగియుాంటారో వారు 
స్ాధ రణ మోత ద్ులో కొవ్పా కలిగిన వారికాంటే ఎకుకవ్గా గుాండెపో టు కలిగి మరణిస్ాు రు. ఈ కొవ్పాను మనాం 
షెలిిష్, గుడుు లు, మాాంస్ాహారాం, వెనా పాండు (అవోకాడక) మరియు కొనిా వ్ాంటనున్ెలు మరియు కొనిా 
ఇత్ర ఆహారపద రాా ల నుాండి ప oద్ుకుాంటాము. స్ాధ రణాంగా ఒక వ్యకిు యొకక బరువ్ప అత్రని కోలెస్ాట ా ల్ కు 
అనుగుణాంగా ఉాంటుాంది. ఆ వ్యకిు యొకక అధిక కోలెస్ాట ా ల్ మరియు అధిక బరువ్పకు విరుద్ధాంగా ఉాంటుoది. 
స్ాధ రణమ ైన స్త్యమునకు స్ాంబాంధిాంచ్చన అధిక కోలెస్ాట ా ల్ కలిగి యునా ఆహారపద రాా లను ఎకుకవ్పగా 
తీస్ుకోవ్డాం వ్లన ఈ కొవ్పా ఏరపడుత్తాంది. మన శీరిరాంలోని  కాలేయాంలో కొవ్పా  చేస్ుు నాపటిటకినీ, అది 
అధిక్ మోతాదు, అది తినబడిన గ ుండెపో టుక్ు కారణమయే లేక్ తోడ్ాడ్ుత ుంది.  

అనిా కారణ ల వ్లన కలిగే అధిక రకుపో టు గుాండెపో టులకు కారనమవ్డ నికి చ లా త్కుకవ్ అనుస్ాంబాంధ్ాం 
కలిగి ఉాంది. స్ాధ రణాంగా అధిక రకుపో టు వ్లన సో్ట ా కులు కలిగి ఉాండడ నికి స్ాంబాంధ్ాం ఉాంది. అయినపపటికీ, 
రకుపో టు రావ్డ నికి గల వేర క కారణ లు అవి ఆాందకళన, ఒత్రుడి, ధ్తమపానాం, స్ో మరిత్నాం, మరియు 
అధికబరువ్ప ఇవ్నిా కూడ  గుాండెపో టు రావ్డ నికి దకహద్పడత యి. 



ఉబకాయాం లేద  అధిక బరువ్ప స్ాధ రణాంగా గుాండేపో టులు కలిగి ఉాండడ నికి స్ాంబాంధ్ాం ఉాంది. అత్యధిక 
బరువ్ప కూడ  ఒకరు ఎకుకవ్గా గుాండెపో టును కలిగి ఉనాటుా  ఉాంటుాంది. ఉద హరణకు ముాంద్ు ప్నర కనా 
విధ్ాంగా లియు జా డ ాంగ్ 10 స్ాంవ్త్సరాలనుాండి అధిక బరువ్ప ఉనాపపటి కి  అది కేవ్లాం 5 కిలోలు 
మాత్మేి ఉాంది. కాని అత్డు చనిపోయిే ముాంద్టి రతాండు స్ాంవ్త్సరాలలో అత్డు మర క 10 కిలోలు 
ప్ెరగిాడు. ఎకుకవ్గా ఇది అత్నికి గుాండెపో టు కలగడ నికి దకహాద్పడిాంది. మీరు ఎాంత్ ఎకుకవ్ బరువ్ప 
ప్ెరుగుత రో అాంత్ ఎకుకవ్గా గుాండెపో టు వ్చేి అవ్కాశాలున్ ాయి. 

సో్ మరులుగా ఉనా పజిలు లేద  ఎపపపడు వాయయామాం చేయని పజిలు ఎకుకవ్గా గుాండెపో టులు 
కలిగిఉాంటారు. ఇది ఎకుకవ్గా రోజాంత  వారి పనిలో కూరేిన్ే వారిగా వ్రిణాంచబడిాంది. విరమణ చెాందిన పజిలు 
కూడ  ఎకుకవ్గా గుాండెపో టుల ప్్డిత్తలవ్పత రు. ఎవ్రతైతే వారానికి రతాండు స్ారుా  20 నిమిషాల పాటు 
నడవ్టాం లేద  వ్యయామాం చేస్ుు ాంటారో  ఈ వాయయామాం నుాండి లాభానిా ప ాంద్ుత రు. ఖ్చ్చిత్ాంగా ఎకుకవ్ 
వాయయామాం చేస్నవారిలో ఎకుకవ్గా గుాండెపో టులు లేనివారిగా ఉాంటారు.  

గుాండపోె టు కలగడ నికి కుటుాంబ చరిత్,ి మధ్ుమేహాంతో పాటు ధ్తమపానాం కుడ  ఒక చేట ైన దకహాద్ 
కారకాం. చెైన్  దేశాంలో ఎకుకవ్గా స్పగరతట్ట ధ్తమపానాం చేయడాం వ్లన పాిధ్మికాంగా ఎకుకవ్ 
గుాండెవాయధ్ులను కలిగి ఉన్ ారు. ఆ దేశాంలో పసి్ుు త్ాం ౩౦౦ మిలియనా పపరుష్తలు ధ్తమపానాం చేస్తు  
ఉన్ ారు. ఈ స్ాంఖ్య పాిధ్మికాంగా ప్ెరుగుత్తాండడ నికి కారణాం పసి్ుు త్ యవ్ాన స్్ు లీు కూడ  ధ్తమపాన్ నిా 
మొద్లుప్ెడుత్తన్ ారు. ఇది పాిముఖ్యమ ైనది ఎాంద్ుకాంటే ఇది భవిష్యత్తు లో చెైన్ లో గుాండెపో టులకు 
బలాంగా దకహద్పడుత్తాంది. మరియు స్పగిరేటాలో పధి నమ ైన హాని కలిగిాంచే  పద రదాం నికోటిన్. ఈ నికోట ైన్ 
పజిలకు మత్తు ను కలిగిాంచ్చ స్పగరతటుట కు మరిాంత్ బానిస్లుగా చేస్ుు ాంది. పసి్ుు త్ాం చ లామాంది యవ్యన స్్ు లీు 
ధ్తమపాన్ నిా మొద్లుప్ెటిట , రాబో వ్ప స్ాంవ్త్సరాలలో ద నిని ఆపడాం చ లా కష్టమ ైనది.  స్ాధ రణoగా ద ని 
వ్లన వ్చేి నష్టాం అన్ేక స్ాంవ్త్సరాలుగా ధ్తమపానాం చేస్ుు నా వారికి గుాండె వాయధ్ులు మరియు 
గుాండెపో టులు కలిగిస్ాు యి. అయినపపటిక ీ ఒక స్ాంవ్త్సరాం ధ్తమపానాం చేస్ప త్రువాత్ ఆపవ్చిన్ే 
ఆలోచనతో  పజిలు అవివేకులవ్కూడద్ు. స్పగరతట్ట యొకక వ్యస్నకరమ ైన లక్షణ లు దీనిని చ లా కష్టాంగా 
చేస్ుు ాంది.  



ఒత్రుడి, ఆాందకళన మరియు నిర త సహాం కూడ  గుాండెపో టులు కలగడ నికి దకహద్పడత యి. ద నికి స్రతైన 
కారణాం ఏమిటల తెలియద్ు కాని వారు చేస్ాు రని మనకు తెలుస్ు. గుాండెపో టు త్రువాత్ నిర త సహాం 
కలిగియుాంటే అది ఇాంకా ఎకుకవ్ గుాండెపో టులకు దకహాద్పడుత్తాంది.  

చ్చవ్రగా, ద్ాంత్క్షయాం మరియు త్కుకవ్ ద్ాంత్ పరిశుభతి్. ఈ  స్మస్య  కలిగియునావారికి ఎాంద్ుకు గుాండె 
పో టులు వ్స్ాు యో కాని మనకు తెలిస్ప ఈ ద్ాంత్  స్మస్యలు కలిగియునావారికి ద్ాంత్ స్మస్యలు లేనివారి 
కాంట ేఎకుకవ్పగా గుాండెపో టు కలిగే అవ్కాశo ఉాంది. అాంద్ువ్లన పళును పతి్రరోజు తోముకోనుట మరియు 
స్ాంవ్త్సరానికత ఒకకస్ారి వెైద్ుయని యొద్ధకు వెళ్ళు ద్ాంత్ములను శుభoి చేయిాంచుకొనుట చ లా మాంచ్చాంది. 

గుాండపోె టులుకు ఇవి కారాణ లు. మనాం స్పష్టoగా  గుాండెపో టులకు దకహద్పడే పలు కారకాలను 
చతశాము. మనాం ముాంద్ుకు వెళ్లాముాంద్ు గుాండెపో టు కలిగియుాండడాం ఒక రకమ ైన గుాండె వాయధి అని 
తెలుస్ుకోవాలి. గుాండెపో టు కలిగిన వ్యకుు లు నయాం అవ్వ్చుి లేద  మనాం టాాంగ్ మిాంగ్ ను చతస్పన 
విధ్ాంగా అకస్ాాత్తు గా మరణిoచవ్చుి. అయినపపటికీ శాశాత్మ ైన నష్టాం లేద  ఫలిత లను కలిగియునా 
మర క రకమ ైన గుాండె వాయధి ఉాంది. అది ఆతీాయ గుాండెవాయధి. ఈ రకమ ైన గుాండెవాయధిని ఇవి 
కలుగజేస్ాు యి? 

 దేవ్పని యిెద్ుట పాపాం లేద  త్పపప చేయడమే దీనికి కారణాం అని భెైబిల్ చెపపు నాది. అయితే మనాం 
ఎాంద్ుకు ఈ అపరాధ లు/త్పపపలు చేస్ాు ము? 'హృద్యము అనిాటికాంటే చెడుది మరియు 
మోస్కరమ ైనద్ని' భెైబిలు చెపపు నాది. ఇది మన ఛ తీ గోడలో ఉనా భౌత్రకపరమ ైన గుాండె కాద్ుగాని . మన 
ఆలోచన మరియు  నమాకము మధ్యగా ఉనాది. పాపము మనలను దేవ్పనివెైపప ఇష్టాంగా త్రరగడ నికి 
మరియు  ఆయనను తెలుస్ుకోవ్డ నికి  స్ామరధయాం కలుగకుాండ  చేస్ుు ాంది. కాని  ఇది ఏ రకమ ైన 
వ్యత యస్నీా కలుగజేస్ుు oది? 'అాంద్రును పాపాంచేస్ప దేవ్పడు అనుగరహిాంచు మహిమను ప ాంద్లేక 
పో వ్పచున్ ారు (రోమా:౩:23). ఈ పాపాం మనాంద్రాం కలిగియునా కామము, ద్ురాశ, దేాష్o , స్ాారధo 
మరియు గరాాం ర పాలలో ఉాంటుాంది. నిజానికి వీటిని చేయడ నికి ఎవ్ర  కూడ  ఇష్టపడరు కాని మనాం 
పయిత్రాాంచ్చనపపటికీ ఆ పనులు చేయకుాండ   ఉాండలేము. ఈ పాపాం యొకక ఫలిత్ాం మరణo అని భెైబిలు 
చెపపు నాది. కీర.శ. 70 వ్ స్ాంవ్త్సరాంలో రోమాలో ఉనా పజిలకు పౌలు రాస్పన పపస్ుకాంలో 'పాపాంవ్లా వ్చుి 
జీత్ాం మరణo, కాని యిేస్ుకీరస్ుు  ద ారా దేవ్పడిచుి బహుమానాం నిత్యజివ్ాం' అని భెైబిలులో ఉనా రోమా 
పపస్ుకాంలో ఉనాది (రోమా 6:23). పాపాంనకు చెలాిాంపప మరణాం. ఇదే లిన్ జా డ ాంగ్ మరియు టాాంగ్ మిాంగ్ 



కు జరిగినది. వారిద్దరు మరణిoచ రు. మనమాంద్రాం ఒక రోజు గుాండె పో టు ద ారా కాద్ుగాని మనాం 
జీవిత్ాంలో ఉనా పాపాం ద ారా చనిపో త ము. మన జీవిత లాలో  ఈ పాపానిా ఎలా అధిగమిoచగలాం? 

స్ుమారు కీర. పూ. 580 యిరిాయా రాస్పన పపస్ుకాంలో ‘వారి మనుస్ులో న్  ధ్రావిధి  ఉoచెద్ను, వారి 
హృద్యము మీద్  ద ని వాిస్ెద్ను. న్ేను వారి దేవ్పడుగా ఉాండెద్ను. వారు న్  పజిలుగా ఉాండెద్రు... 
అపపడు వారాంద్రు త్కుకవ్ నుాండి ఎకుకవ్ వ్రకు ననుా తెలుస్ుకోన్ేద్రు (యిరిాయా 31:33) అని భెైబిలు 
చెపపు నాది. మనకొచెి గుాండెపో టునుాండి మనాంత్ట మనాం ఏవిధ్ాంగా స్ాసా్త్ ప ాంద్లేము, పాపమునుాండి 
కూడ  రక్ిాంచుకోలేము. మన గుాండెపో టులకు స్ాసా్త్నివ్ాడ నికి వెైద్ుయడు అవ్స్రమ ైన విధ్oగా మన 
పాపాలనుాండి రక్షణ ప oద్డ నికి దేవ్పడు మనకు అవ్స్రాం. దేవ్పడు దీనిని ఆయన కుమారుడెైన యిేస్ును 
స్పలువ్ప్ెై ఉాంచడాం ద ారా చేశాడు.  

ఇపపపడు మన హృద్యనికి ద డి చేస్న భౌత్రక గుాండెపో టునకు మరియు ఆధ యత్ాక గుాండెపో టుకు గల 
కారణ లును చతశాము. కాని మన హృద్యాలకు ఎాంద్ుకు గుాండెపో టు వ్స్ుు ాంది? మనాం ఒకస్ారి 
ధ్తమపానాం  చేస్్న లేద  వాయయామాం చేయకపోయిన గుాండెపో టు రావ్డ నికి  కారణాం ఏమిటి? శరీరాం 
యొకక పతి్ర ధ్మని లోపల ఒక చ్చనా పాిరాంభాం ఉాంది. గుాండె వెలుపల కూడ  ధ్మనులు ఉన్ ాయి. ఈ 
ధ్మని శరీరాంలోని అనిా ఇత్ర భాగాలకు రకాు నిా స్రఫరా చేస్ుు ాంది. గుాండెచుటుట  ఉనా ధ్మనులు మిగిలిన 
గుాండెకు రకాు నిా స్రఫరా చేస్ుు ాంది. ఈ ధ్మనులలో ఏదెైన్  ఒకటి రకాు నిా గుాండెభాగమునకు స్రఫరా 
చేయకపో తే అపపపడు గుాండెపో టు వ్స్ుు ాంది. ఇది అాంత్ స్ులభము.  

అపపపడు గుాండెకు రకుాం అాంద్కపో వ్డ నికి గల కారణ లు ఏమిటి? 99’/. దీనికి కారణాం గుాండెలో ఉాండే 
న్ ళము యొకక ద రి మూయబడడాం ద ారా. ఈ న్ ళo మూయబడటానికి గల కారాణo ఈ రోజు మనాం 
మాటాా డుకునా అనిా విష్యాలు, అవి అధిక కోలస్ాట ా ల్, మధ్ుమేహాం, ధ్తమపానాం, వాయయమాం 
చేయకపో వ్పట, స్తా లకాయాం, అధిక రకుపో టు, ద్ాంత్ క్షయాం, ఆత్తరత్ మరియు ఒత్రుడి. గుాండెపో టులో ఏమి 
జరుగుత్తాంది అాంటే ఈ రకున్ ళo పగిలిపో యి మరియు ధ్మనిలోని న్ ళ్లలు కూడ  మూస్ుకుపో యి వాటి 
ద ారా ఇాంకా రకుాం పసి్రిాంచద్ు. దీనిద ారా కొనిా  నిమిషాల త్రాాత్ గుాండెకు అాంద ల్ససన రకుాం  అాంద్క 
గుాండ ెచ్చనాగా చనిపో వ్డ నికి అనుమత్రస్ుు ాంది. ఇది గుాండెపో టు, గుాండె చ్చనాగా చనిపో వ్డాం. ఇది న్ొప్పప 
అాంటే.  



 మీ చేత్రకి కటుట  కటిట  రకు పసి్రణ కలుగకుాండ  చేస్్ కొనిా నిమిషాల త్రాాత్ మీ చేత్రని గమనిచాండి అది 
బులుగు (బూా ) రాంగులోకి మారిపో యి  నిద నాంగా చనిపో త్తాంది. గుాండెలో ఉాండే ధ్మనులు కూడ  
మూస్ుకుపో వ్డాం వ్లన ఇలాన్ే జరుగుత్తాంది.  

న్ ళ్లలు పగిలిపో వ్డ నికి మరియు న్ ళము మొత్ుాం మూస్ుకుపో వ్డ నికి గల గల కారణ లు ఏమిటని? 
ఎవ్రతైన్  అడుగవ్చుి. నిజానికి చ లా ఆలోచనలు ఉన్ ాయి కాని ఈ పశిాకు జవాబు మనకు తెలియద్ు. 
మన ఆధ యత్ాక హృద్యాంలో వాయధికి కారణాం  పాపాం మరియు దీనిని స్ాసా్పరచగలగిన స్ామరధయాం మనము 
కలిగిలేము గనుక మన ఆశను మరియు  నమాకానిా  యిేస్ు మిద్ ప్ెటాట లని మాత్ాిం మనకు తెలుస్ు . 
అది మనాం చేస్నది కాద్ు. కీర. పూ. 70 లో భెైబిలులో రాయబడిన పపస్ుకాం 'ఏమనగా మీరు విశాాస్ము ద ారా 
కుర పచేత్న్ే రక్ిాంపబడియున్ ారు. ఇది మీవ్లన కలిగినది కాద్ు దేవ్పనివ్రమే అని చెపపు ాంది. (ఎఫనస్్ 
2:8,9).'  

లియు జా డ ాంగ్ మరియు టాాంగ్ మిాంగ్ ఇద్దరు భౌత్రకమ ైన గుాండెపో టులు కలిగి యున్ ారు. వారిద్దర  దీని 
ద ారా చనిపోయారు. అయినపపటిక ీమనకు లాగాన్ే వారు కూడ  ఆధ యత్ాక  గుాండెపో టు కలిగి దేవ్పని 
నుాండి వారి హృద్యలు వేరుపరచబడినవి. మీరు కోరుకుాంటే ఈ కిరాంది పాిరధనను పాిరిధాంచడాం ద ారా ఒక కొత్ు  
ఆధ యత్ాక హృద్యానిా కలిగియుoడవ్చుి. 

'ప్పియమ ైన యిసే్త, న్ేను పాపాం చేస్్ త్పపప చేశానని న్ కు తెలుస్ు. న్ పాపాల కొరకు నీవ్ప స్్లువ్ప్ెై 
మరణిాంచ వ్ప అని న్ేను నముాత్తన్ ాను. నీవ్ప స్మాధి చేయబడి త్రరిగి మరణమును జయిాంచ వ్ని 
చతప్పాంచడ నికి త్రరిగి లేచ వ్ని మరియు ఇపపపడు మరియు ఎలాపటికినీ జీవిస్తు  ఉాంటావ్ని  
నముాత్తన్ ాను.'  

మీరు గనుక ఈ పాిరధన చేస్్నటాయితే మీకు అభినాంద్నలు మరియు మీరు ఇపపటినుాండి నతత్న 
హృద్యాంతో దేవ్పని ప్పలాలుగా జీవిస్ాు రు. 

 

 


