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ಭಾಗ ಎರಡಣ – ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಭೆೇದನೆ 

ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಭ ೇದನಯ ರಹಸ್ೂವ್ನನು ಅರಿತವ್ರನ ಒಟ್ನು ಆರನ ಯೇಧರ ೆಂದನ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣ ಪರಸ್ಾಾಪಿಸಿದರೂ, ಅದನನು 
ಭ ದಿಸ್ ಹ ೂರಟ್ನ ಪ್ಾರಣ ಕ್ಳ ದನಕ ೂೆಂಡದನು ಅಭಿಮನನೂ ಮಾತರ. ಅಭಿಮನನೂವಿನ  ಈ ವಿಷಾಧದ ಅೆಂತೂಕ ೆ ಕಾರಣವ ೆಂದರ  ಅವ್ನನ 
ಮಹಾವಿೇರನಾದರನ ಅವ್ನನ ಭ ೇದಿಸ್ ಹ ೂರಟ್ ವ್ಯೂಹದ ಸ್ೆಂಪಯಣಣ ಜ್ಞಾನ ಅವ್ನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗ ಯೇ ಈ ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ಎೆಂಬ 
ರಣಮಾರಿಯ ರ ೂೇಗವ್ನನು ಬಹನಪ್ಾಲ್ನ ಗ ಲ್ನಲವ್ುದನ ಹ ೇಗ ೆಂದ ೂ ಅರಿತರವ್ರಿದುರೂ, ಇದನನು ಸ್ೆಂಪಯಣಣವಾಗಿ ಅರ ಥಣಸ್ಕ ೂಳ್ಳದ  
ಇದನನು ಗ ದನು ಹ ೂರ ಬರನವ್ುದನ ಬಹನ ಕ್ಠಿಣ. 

ಈ ಲ ೇಖನದಲಿಲ, ಈ ರ ೂೇಗವ್ನನು ನಿಯೆಂತ್ರರಸ್ಲ್ನ ಬ ೇಕಾಗನವ್ ಕ ಲ್ ಸ್ರಳ್ ಜ್ಞಾನವ್ನನು ವಿವ್ರಿಸ್ನವ್ ಒೆಂದನ ತೃಣ ನಿವ ೇದನ  
ನನುದಾಗಿದ . ಇದನ ಅತ್ರೇ ಕಿರಿಯ ಪರಿಚಯ, ನಿಮಗ  ಡಯಾಬಿಟಸ್ ಇದನುದ  ಆದರ  ದಯವಿಟ್ನು ನಿಮಮ ವ ಥದೂರನೂು ಸ್ೆಂಪಕಿಣಸಿ. 

ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ರ ೂೇಗದ ಒಟ್ಾುರ  ನಿವ್ಣಹಣ ಯನನು ನಾವ್ು ಎರಡನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಬಹನದನ, ಒೆಂದನ, ಜೇವ್ನಶ ಥಲಿ 
ಮತನಾ ಪತ್ ಾ, ಎರಡನ, ವ ಥದೂಕಿೇಯ ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ ೆ. 

ಜೇವ್ನ ಶೆೈಲಿ ಮತ್ಣು ಪ್ತ್ೆು (diet and lifestyle). 

“ಊಟ ಬಲ್ಲವ್ನಿಗೆ ರೆ ೇಗವಿಲ್ಲ ಮಾತ್ಣ ಬಲ್ಲವ್ನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ” ಈ ಗಾದೆ ಮಾತ್ಂತ್  ಅಕ್ಷರಶ ಸತ್ೂ . 

ಈ ಮೊದಲ್ನ ತ್ರಳಿಸಿದೆಂತ್ , ಬಹನಸ್ಾಮಾನೂವಾದ Type 2 ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ಮತನಾ ಇನನೆಲಿನ್ ತಯಾರಿಕ  ತ್ ೂೆಂದರ ಯೆಂದ 
ಬರನವ್ Type 1 ಡಯಾಬಿಟಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ಾಾವ್ುದ ೇ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಡಯಾಬಿಟಸ್ ಬೆಂದರೂ, ಉತಾಮ ಮತನಾ 
ಆರ ೂೇಗೂಕ್ರ ಆಹಾರ ಸ್ ೇವ್ನ  ಈ ಮಾರಕ್ ರ ೂೇಗಗಳ್ನನು ಹತ್ ೂೇಟಗ  ತರನವ್ಲಿಲ ಬಹನ ಮನಖೂ ಪ್ಾತರ ನಿವ್ಣಹಿಸ್ನತಾದ . 
ಜನಸ್ಾಮನೂರಲಿಲ ಈ ಆಹಾರ ಪದಧತ್ರ ಅಥವಾ ಪತೂದ ಬಗ ೆ ಅನ ೇಕ್ ರಿೇತ್ರಯ ನೆಂಬಿಕ , ಅಪನೆಂಬಿಕ  ಮತನಾ ಮೂಢ ನೆಂಬಿಕ ಗಳ್ು, 
ಸ್ಾವಿರಾರನ ವ್ಷಣಗಳಿೆಂದ ಬ ೇರೂರಿ ಬೃಹದಾಾರವಾದ ಹ ಮಾಮಲಾದ ಮರಗಳ್ೆಂತ್ಾಗಿವ . ಈ ನೆಂಬಿಕ ಗಳ್ನನು ಸ್ವಿಸ್ಾಾರವಾಗಿ 
ಆರ ಥಣಸಿಕ ೂಳ್ಳ ಹ ೂರಟ್ರ  ಅದನ ಈ ಬರಹಾಮೆಂಡದ ವಿಸ್ಾಾರ ಅಳ ದೆಂತ್ ೇ ಸ್ರಿ!. ಸ್ಮಯವಿದಾುಗ ಇದರ ಬಗ ೆಯೇ ಒೆಂದನ ಲ ೇಖನ 
ಬರ ಯನವ್ ಬಿಡಿ. ಡಯಾಬಿಟಸ್ ರ ೂೇಗದ ಪತೂ ಎೆಂದರ , ಆರ ೂೇಗೂಕ್ರ ಆಹಾರ ಸ್ ೇವ್ನ . ಸ್ರಳ್ವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ುವ್ುದಾದರ  ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪ್ರೇಟನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಬ ೂೇಣಹ ಥಡ ರೇಟ್ ಮತನಾ ಅಲ್ಪ ಫ್ಾೂಟ್ ಇರನವ್ ಸ್ಮತ್ ೂೇನ ಆಹಾರವ ೇ ಆರ ೂೇಗೂಕ್ರ, ಉದಾರಣ ಗ , 
ಅಣಬ , ಮೊಟ್ ು, ಮೇನನ, ತ್ ಳ್ು ಮಾೆಂಸ್, ಬ ೇಳ ಕಾಳ್ು, ಹಸಿರನ ತರಕಾರಿ, ಮಲಿು ಗ ೈನ್ ಬ ರಡ್, ಅವ್ಕಾಡ ೂೇ ಇವ ಲ್ಲವ್ಯ 
ಉತಾಮವಾದ ಆಹಾರಗಳ್ು. ಇನನು ಜನಪಿರಯ ನೆಂಬಿಕ ಗ  ವಿರನದಧವಾಗಿ, ಬಹನಮಟುಗ  ನಾವ್ು ಸ್ ೇವಿಸ್ನವ್ ಎಲಾಲ ತ್ ರನಾದ 
ಫಲ್ಗಳ್ೂ ಸ್ಕ್ೆರ  ರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ  ಮಾರಕ್ವ ೇ ಸ್ರಿ. ಇನನು ನಾವ್ು ಕ್ನುಡಿಗರನ ಸ್ ೇವಿಸ್ನವ್ ಧಾನೂಗಳ್ ವಿಚಾರಕ ೆ ಬೆಂದರೂ 
ನಮಮಲಿಲನ ಸ್ಾಮಾನೂ ನೆಂಬಿಕ  ಮತ್ ಾ ನಮಮನನು ಮೊೇಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ನವ್ುದನ. ರಾಗಿ, ಜ ೂೇಳ್, ಸ್ಜ ,ೆ ಅಕಿೆ, ಮೆಕ ೆಜ ೂೇಳ್ ಯಾವ್ುದ ೇ 
ಧಾನೂವಾದರನ ಬಹನಪ್ಾಲ್ನ ಒೆಂದ ೇ ತ್ ರನಾದ ಸ್ಕ್ೆರ  ಅೆಂಶ ಇರನವ್ುದನ. ಅಕಿೆಯಲಿಲನ ಸ್ಕ್ೆರ  ಪರಮಾಣ ಹ ಚಿಿರವ್ುದಲ್ಲದ ೇ, ಅದನ 
ಸ್ವತೆಂತರವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ಬರಿಸ್ನವ್ೆಂತ (diabetogenic) ದನಗನಣಣಗಳ್ನನು ಹ ೂೆಂದಿದ . ಹಾಗಾಗಿ ಇವ ಲ್ಲವ್ುಗಳ್  ಸ್ ೇವ್ನ ಯನ, 



 
 

ಮತವಿದುರ  ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ಇದುವ್ರಿಗಸ್ ು ಅಲ್ಲದ ೇ ಪರತ್ರಯಬಬರ ಆರ ೂೇಗೂಕ್ೂೆ ಒಳ ಳಯದನ. ಇನನು ಉತಾಮ ಆಹಾರ ಸ್ ೇವ್ನ ಯ 
ಜ ೂತ್ ಗ  ನಿಯಮತವಾದ, ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸಿಗಿಸ್ುವಾದ ವಾೂಯಾಮನವ್ು ಆತ್ಾಾವ್ಷೂಕ್. ಸ್ಾದೂವಾದರ  ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡಿಣಯೇ ಅೆಂದ ರ 
ಜ ೂೇಗಿೆಂಗ್, ವಾಕಿೆಂಗ್, ಯೇಗಗಳ್ ಜ ೂತ್ ಗ  ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಡಿ (gym) ಕ್ೂಡ ದ ೇಹದ ಸ್ವಾಣರ ೂೇಗೂಕ  ಬಹಳ್ ಉಪಯನಕ್ಾವಾದ 
ಅಭಾೂಸ್. 

“ಇರಬೆೇಕ್ಣ ಇರಣವ್ಂತ್ೆ, ತ್ೆ ರೆದಣ ಸಾವಿರ ಚಂತ್ೆ  

ಮಳ  ೆಸಣರಿಸಿ ಹಗಣರಾದ ಮಣಗಿಲಿನಂತ್ೆ”  

H S ವ ೆಂಕ್ಟ್ ೇಶಮೂತ್ರಣಯವ್ರ ಈ ಸ್ರಳ್,ಸ್ನೆಂದರ,ಸ್ನಲ್ಲಿತ ಕ್ವಿತ್ ಯ ಸ್ಾಲಿನೆಂತ್ ,  ನಮಮ ಜೇವ್ನದಲಿಲ ನಾವ ೇ 
ಕ್ಟುಕ ೂೆಂಡಿರನವ್ “ಯಶಸ್ನೆ” ಎೆಂಬ ವಿಷವ್ತನಣಲ್ದ ಸ್ನಳಿಯೆಂದ ಹ ೂರಬೆಂದನ, “ಆವ್ಶಶಕ್ತ್ ”ಯಾಚ  ಪ್ ಥಪ್ಾಸಿ ಚಿಕ ೂೆಂಡಿರನವ್ 
“ಆಸ್ ” ಎೆಂಬ ಬೃಹತ್ಾರಕ್ಷಾಸ್ನ ಕ್ೆಂಧದ ೂಳ್ಗ  ಭಾೆಂದಿತವಾದ  ಕ ೂರಳ್ ಕ್ನಣಿಕ ಯೆಂದ ಬಿಡಿಸಿಕ ೂೆಂಡನ, ವ್ೃತ್ರಾಜೇವ್ವ್ನನು (work life 
balance) ಒೆಂದನ ಲ್ಯಕ ೆ ತರದ ೇ ಕ್ಡ ಗಣಿಸಿದಾುದರ , ಕ್ಡ ಗ ೂಮೆಮ ಈ ರ ೂೇಗ ರನಜನಗಳ ೇ ವ್ೃತ್ರಾಜೇವ್ನವ್ನುಲ್ಲದ , ಜೇವ್ವ್ನ ುೇ 
ತಮಮ ಹತ್ ೂೇಟಯಳ್ಗ  ತರನವ್ುದರಲಿಲ ಯಾವ್ುದ ೇ ಸ್ೆಂಶಯ ಬ ೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮತವಾದ ವ್ೃತ್ರಾ, ಸ್ಮತ್ ೂೇಲ್ನವಾದ 
ಬನತ್ರಾ, ಹಿತವಾದ ಸ್ತ್ರ/ಸ್ಖ ಆರ ೂೇಗೂಕ್ರ ಜೇವ್ನಕ ೆ ಒೆಂದನ ಭದರ ಬನನಾದಿ.  

ವೆೈದೂಕೇಯ ಔಷ್ಧಿ ಚಕತ್ೆೆ 

ಇನನು ಡಯಾಬಿಟಸ್ ರ ೂೇಗದ ವ ಥದೂಕಿೇಯ ಚಿಕಿತ್ ೆಯ ಕಿರನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೂಳ ೂಳೇಣ. ಸ್ನಮಾರನ 1920 ರಿೆಂದ ಇತ್ರಾೇಚಿನ 10 
ರಿೆಂದ 15 ವ್ಷಣಗಳ್ವ್ರ ಗ  ಈ ರ ೂೇಗ ನಿಯೆಂತರಣಕ ೆ ಇದುೆಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ೆಂದರ , ಇನನೆಲಿನ್ (Insulin), ಮೆಟ್ಾಾಮಣನ್ 
(Metformin),ಮತನಾ ಸ್ಲ ೂಾೇನಲ್ ಯನರಿಯ (sulfonylurea)ಎೆಂಬ ಮೂರನ ಮಾತರ. ಆದರ  ಇತ್ರಾೇಚ ಗಿನ ಕ ಲ್ ವ್ಷಣಗಳಿೆಂದ 
ಇವ್ುಗಳ್ ಜ ೂತ್ ಗ  ಇನನು ಅನ ೇಕ್ ತ್ ರನಾದ ಔಷಧಿಗಳ್ು ಲ್ಭೂವಾಗಿವ . ಇವ ಲ್ಲವ್ುಗಳ್ ಒೆಂದನ ಚಿಕ್ೆ ಪರಿಚಯ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನೆಂತ್ರದ . 

ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ರ ೂೇಗ ನಿಯೆಂತರದಲಿಲಡಲ್ನ ನಾವ್ು ದಿನನಿತೂ ದ ೇಹದಲಿಲನ ಸ್ಕ್ೆರ  ಅೆಂಶ (blood glucose) ಪರಮಾಣವ್ನನು ಪರಿೇಕ್ಷ  
ಮಾಡಿಕ ೂಳ್ುಳವ್ುದನ ಅತ್ಾೂವ್ಶಕ್. ಇಲಿಲ ಇನ ೂುೆಂದನ ತಪುಪನೆಂಬಿಕ  ನಮಮಲಿಲ ಬಹನ ಸ್ಾಮಾನೂ. ಅನ ೇಕ್ ವ ಥದೂರನಗಳ್ೂ ಸ್ಹ (ಬಹನ 
ಪ್ಾಲ್ನ ನಮಮ ದ ೇಶದಲಿಲನ) ಈ ದಿನನಿತೂದ ರಕ್ಾ ಪರಿೇಕ್ಷ  ಅಷ ೂುೆಂದನ ಮನಖೂವ್ಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಮೊೆಂಡನ ವಾದವ್ನ ುೇ ಮನೆಂದಿಡನತ್ಾಾರ . 
ನಮಮ ಜನಮ ದ ೇಶದಲಿಲ ಇದನ ಮನಖೂವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಮೂಡಿದೆಂತ ಸ್ಲ್ಹ . ಯಾವ್ುದ ೇ ತ್ ರನಾದ 
ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ಇದುರೂ ದಿನನಿತೂ ಬ ಳ್ಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಮೊದಲ್ನ ಒಮೆಮಯಾದರೂ ತಮಮ ರಕ್ಾ (Finger prick blood) ಪರಿೇಕ್ಷ  
ಮಾಡನವ್ುದನ ಒೆಂದನ ಅತ್ರೇ ಉಪಯನಕ್ಾವಾದ ಅಭಾೂಸ್. ಇನನು Type 1 ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ಅಥವಾ ಮತ್ಾಾವ್ುದ ೇ ಡಯಾಬಿಟಸ್ 
ಇದನು, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ ೆಗ  ಇನನೆಲಿನ್ ಬಳ್ಸಿದ ು ಆದರ , ದಿನನಿತೂ ನಾಲ್ನೆ ಅಥವ್ ಆರನ ಬಾರಿ ರಕ್ಾ ಪರಿೇಕ್ಷ  ಮಾಡಿಕ ೂಳ್ುಳವ್ುದನ ಬಹನ 
ಮನಖೂ. ದನರಾದಷುವ್ಶಾತ್ ಇನೂು ಅನ ೇಕ್ ರ ೂೇಗಿಗಳ್ು (ಬಹನಪ್ಾಲ್ನ ನಮಮ ಜನಮ ದ ೇಶದಲಿಲ) ಇನನೆಲಿನ್ ತ್ ಗ ದನಕ ೂೆಂಡನ 
ತಮಮ ಸ್ಕ್ೆರ  ಅೆಂಶ ಪರಿೇಕ್ಷ  ಮಾಡಿಕ ೂಳ್ಳದ , ಸ್ಕ್ೆರ  ಅೆಂಶ ಅತ್ರೇ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಮಮ ಜೇವ್ ಕ್ಳ ದನಕ ೂಳ್ುಳತ್ರಾರವ್ುದನ ಕ್ಟ್ನ 
ಸ್ತೂ. ಹಣಕಾಸಿನ ತ್ ೂೆಂದರ  ಅಷ ೂುೆಂದನ ಇಲ್ಲವಾದರ  ಈಗ ಅನ ೇಕ್ ತ್ ರನಾದ ಸ್ಕ್ೆರ  ಪರಿೇಕ್ಷ ಯ ಯೆಂತರಗಳ್ು ಲ್ಭೂವಿವ . 
ಇವ್ುಗಳ್ು ದಿನದ 24 ಗೆಂಟ್ ಯೂ ತಮಮ ಸ್ಕ್ೆರ  ಪರಮಾಣವ್ನನು finger prick ಇಲ್ಲದ  ಪರಿೇಕ್ಷ  ಮಾಡನವ್ುದಲ್ಲದ , ಅದರ 
ಪರಮಾಣದ ಏರನ ಪ್ ೇರಿೇನ ಬಗ ೆ ಎಚಿರಿಕ ಯನನು ನಿೇಡನತಾವ .  



 
 

ಇನನು ಇನನೆಲಿನ್ ತ್ ಗ ದನಕ ೂೆಂಡಿದನು ಆದರ , ಕ್ಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ೆರ  ಅೆಂಶ (Hypoglycaemia) ವ್ನನು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲ್ನ ಬ ೇಕಾೆಗನವ್ 
ಜ್ಞಾನನವ್ಯ ಅವ್ಶೂಕ್. 

 

Type 1 ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ರ ೂೇಗಿಗಳ್ ಮೂಲ್ ಕಾರಣ ಇನನೆಲಿನ್ ತಯಾರಿಕ್ ತ್ ೂೆಂದರ ಯಾದನದರಿೆಂದ, ಈ ರ ೂೇಗದ ಚಿಕಿತ್ ೆಗ  
ಇನನೆಲಿನ್ ಹಾಮೊೇಣನಿನ ಇೆಂಜ ಕ್ಷನ್ ಒೆಂದ ೇ ಒೆಂದನ ದಾರಿ. ಇನನು ಈ ಇೆಂಜ ಕ್ಷನ್ ಅನನು ಕ ೂಡನವ್ ವಿಧಾನದಲಿಲ ಅನ ೇಕ್ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಧಯಾಗಿರನದನ ಸ್ತೂ. ಸ್ಧೂದ ಮಟುಗ  ಇೆಂಜ ಕ್ಷನ್ ಪ್ ನನುಗಳ್ಲ್ಲದ , ಇನನೆಲಿನ್ ಪೆಂಪ್ ಎೆಂಬ ಯೆಂತರ ಕ್ೂಡ ಬಹನ 
ಉಪಯನಕ್ಾವಾಗಿದ  ಮತನಾ ಲ್ಭೂವಾಗಿದ . 

Type 2 ಡಯಾಬಿಟೇಸ್ ಮಟುಗ  ಈ ಇನನೆಲಿನ್, ಅಶವತರಾಮನನ ಕ್ನರನಕ್ಷ ೇತರದಲಿಲ ಪರಯೇಗಿಸಿದ ನಾರಾಯಣಸ್ರದೆಂತ್  ಸ್ರಿ, 
ಒಮೆಮ ಉಪಯೇಗಿಸ್ ತ್ ೂಡಗಿದ ಮೆೇಲ  ದ ೇಹದ ಸ್ಕ್ೆರ  ಅೆಂಶವ್ನನು ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡನವ್ುದನ ಸ್ತೂವಾದರೂ, ಇದರಿೆಂದ ದ ೇಹದ 
ತೂಕ್ ಹ ಚಾಿಗನವ್ುದನ ಕ್ೂಡ ಅಷ ುೇ ಸ್ತೂ. ದ ೇಹದ ತೂಕ್ ಹ ಚಾಿದೆಂತ್  ಇನನೆಲಿನ್ ಬ ೇಕಾಗನವ್ ಪರಮಾಣವ್ಯ ಹ ಚನಿತ್ಾಾ 
ಹ ೂೇಗನತಾದ , ಹಿೇಗ  ಇವ ರಡೂ ಸ್ ೇರಿ, ಒೆಂದನ ವಿಷ ವ್ತನಣಲ್ವಾಗಿ ಮಾಪಣದಲ್ಪಡನತಾದ . ಹಿೇಗಾಗಿ ಆದಷನು ಇನನೆಲಿನ್ ಅನನು 
ಅವ್ಲ್ೆಂಬಿತವಾಗದಿರನವ್ುದನ ಉತಾಮ, ಅದಾಗದಿದುರ  ಆದಷನು ಕ್ಡಿಮೆ ಪ್ಾರಮಾಣವ್ನುಸ್ ು ಉಪಯೇಗಿಸ್ನವ್ ಪರಯತು 
ಮಾಡಬ ೇಕ್ನ. 

ಇನನೆಲಿನ್ ಅಲ್ಲದ ೇ ಇನೂು ಅನ ೇಕ್ ತ್ ರನಾದ ಔಷಧಿಗಳ್ು ಈಗ ಲ್ಭೂವಿವ . ಈ ಔಷಧಗಳ್ು, ದ ೇಹದ ಸ್ಕ್ೆರ  ಅೆಂಶವ್ನನು ಕ್ಡಿಮೆ 
ಮಾಡನವ್ುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ದ ೇಹದ ತೂಕ್ವ್ನನು ಕ್ೂಡ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ನ ಸ್ಹಾರಿಯಾಗಿವ , ಇದಲ್ಲದ ೇ ಅತ್ರೇ ಮನಖೂವಾಗಿ ಈ 
ಹ ೂಸ್ ತ್ ರನಾದ ಔಷಧಿಗಳ್ು ಅನ ೇಕ್ ಹೃದಯ ಮತನಾ ಕಿಡಿುಯ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ತ್ ೂಡಕ್ನಗಳ್ನನು ನಿವಾರಿಸ್ಲ್ನ 
ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿವ .ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಮ ವ ಥಧೂರ ಜ ೂತ್ ಗ  ಸ್ೆಂಪಯಣಣವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನನು ಪಡ ದ ನೆಂತರವ ೇ ನಿೇವ್ು ಈ 
ಔಷಧಿಗಳ್ನನು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕ್ಳ್ಳಬ ೇಕಾಗನತಾದ . 

ಕ ೂನ ಯಲಿಲ ಒೆಂದನ ಕಿವಿಮಾತನ, ‘ಯಾಕ ೂೇ ಈ ಡಾಕ್ನು ಗಾದ  ಮಾತನಗಳ್ನನು ಬಹಳ್ ಪರಸ್ಾಾಪಿಸಿದಾುರ ’ ಎೆಂದನ, ನಮಮ ಕ್ನುಡದ 
“ಗನೆಂಡನ”ಗಲಿಗಳ್, “ಬಿೇರಾ”ಧಿವಿೇರರ “ಆಘೆಂಹ” ಪಿರಯವಾದ ಗಾದ  “ಸವ್ವ ರೆ ೇಗಕ್ ೂ ಸಾರಾಯಿ ಮದಣು” ಎೆಂಬ ಮಾತನನು ಅಪಿಪ 
ತಪಿಪಯೂ ಪ್ಾಲಿಸಿದಿರ ೂೇ ಜ ೂೇಕ ! ಹಾಗ ೇನಾದರೂ ಎಚಿರ ತಪಿಪದ ುೇ ಆದರ , ನಮಮ ಪಯಣಣಚೆಂದರ ತ್ ೇಜಸಿವಯವ್ರ, 
ಗಾಯಾೂಳಿಗಳ್ು, ಬರಿೇ ಕಿರಗೂರಿನಲಿಲ ಮಾತರವ್ಲ್ಲದ , ಪರತ್ರೇ ಗಲಿಲ, ಗಲಿಲಗಳ್ಲ್ೂಲ ಇರನವ್ರ ೆಂಬ ಅರಿವಿದುರ  ಸ್ಾಕ್ನ. 

ಧನೂವಾಗಳ ೂೆಂದಿಗ  

ವಿಷನು 

ಬಿರಸ್ ಬೇನ್  

 

 


