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                          సాయి వ ైబ్రియాతుక్స్  ముదటి అంతర్ాా తీయ సదసస్   

పుటటపర్తా, 2014 , జనవర్త 25-27  

భహమఴలోఔనభు  

రిహంతి తులమంలో జభగిని ముదట ి అంతభహా తీమ సహబ యృైతిమాతుక్స్ షదష్ భభిము దియశనఔు 
తిితుధలు జనఴభి 25న భిజిలేర శేను  చబేంచఔుధానయు.   

జనఴభి 26న తృహియంబం కహననన కహయమఔీభంకోషం తృహలగొ ధయేహయు సహామియహభి తృహత భంథియభులో తభ 

సహా ధాలలో ఆలనల ైన షందయబంలో డమాస్ న ైన ూలణో అందంగహ అలంఔభించిన సహామి యొఔక న దద  చిత ి
టం భౄండె చతేేలణో ఆశ్రయాథిషఽా  ఆదయంగహ లఔభషిా నన అనబూతి ఔయౌగించింథి (చిణాితున చఽడండు). 
అలాగ ై ఈ డమాస్ న ైన గీీఔు ఓశధ థేఴపడె ఆలేలేనమస్ భభమిు ళితృొ ఔీటిస్ యఖీహాలు ఔడా ఉంచడం 
జభగిింథ.ి భగవాన్ శీ్ర సతయ సాయి బాబా యహభితు ఈ షదష్ఔు యశిశర అతితగిహ ఖుభిాంచ ేఅదికహభిఔ భజిలేర శేన్ ఫామడజా 
ూలదండలు భధమలో భనం చఽడఴచు. హాలులో సహామి యొఔక షతునదతిు ఆదమంతం అనబయంజషైఽా  

అఔకడ సహామి లేయధ ేషంథేసఫే ఎఴభిక ీఔలుఖతు థిఴమ యహణాఴయణం అఔకడ ధృలక ంథి. భంథియం యొఔక యత ి
యహణాఴయణంలో తృహలగొ ధ ే యహభతిు చటటర భుటిరన నేిభ తయంగహలణోనఽ భభమిు భోఖులన నేమిించి యహభ ి

షంయక్షణఔు ఫాధమత ఴళించ ే  సాదమూయాఔ తుఫదధత యొఔక  దియశన ఔథాతు తభహాత ఔట ి
జాలుయహభింథ.ి చిఴభిగహ పాయతథవేం భభమిు ించయహమాంగహ ఉనన తృహికీరశనయుు  అంథించిన తుయథేిఔల 
యృలుు ఴలో సహబ యృైతమిాతుక్స్ థాాభహ సహామిషంఔలం అసహదాయణఫ ైన భోఖ షాషాత యొఔక అదబతఫ నై  
సహక్షమంగహ షతేఔులఔు  ణ యౌమయచడఫ నైథ.ి 

గౌయఴతూమ అతిథలు   
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సహామి ఈ షదష్ యొఔక కహయమఔలాతృహలన భభొఔ యౄంలో ఔడా ఆశ్రయాథించాయు. ిథిభంగహ  ఈ యత ి
యేథఔిలో షభాయవేఫ నై ఈ షభాయేరహతుకూ తృహియంబ ఴఔుా లు యశిశర అతిత ి శీ్ర ఆర్జా రత్నాకర్ భభిము భుకమ 
అతితి శీ్ర జలరస్ ఎ. ప.ి మిశ్ాీ . శీ్ర షతమసహబ ల ంటలి్ టషిర  షబుమ ల ైన యభదిదయు షభాయేవం యొఔక ఆయంపాతున 
చాలా ఉననత ఆదామతిభఔ సహా బకూ తీషఔుయృమలు యు. ఇతయ గౌయఴ అతిధలు షతమసహబ ల ంటలి్ టషిర  షబుమడె 
భభిము లయేహ షంషా అఖిలపాయత అధమక్షుడె శీ్ర వి. శీ్రతువాసన్ గహయు, షతమసహబ ల ంటలి్ టషిర  షబుమడె శీ్ర టి. 
కజ. కజ. భగవత్ గహయు, భభమిు షతమసహబ లయేహ షంషా SSSIHMS కూ ఫధేేజౄభంట్ ఔన్ల ర ంట్ డనకటర్ మ ైఖేల్ 

ర్ాకాఫ్ MD గహయు ఔడా యథేఔినలంఔభించిన యహభలిో ఉధానయు. అదనంగహ దక్షుణాకిహలోతు సో సం 
తౄ ండేశనఔు చ ంథని సాామి ఆనంద (చిణాితున చఽడండు) ణిమేఔ అతితిగహ తృహలగొ తు భౄండెసహయుు  భాటాు డడం 
థాాభహ షబన ఆహాు ద భిచాయు. భయుషటి భోజు కహయమఔీభంలో షతమసహబ ల ంటలి్ టషిర  షబుమడె శీ్ర కౄ చఔీఴభిా 
ణిమేఔ అతితగిహ షభాయవేప యందలో తృహలగొ తు షదష్న గౌయయంచటాతుకూ అంగఔీభించాయు. అబణే 
దయదాశరఴరహతేా  అథే షభమంలో ల ంటలి్ టసి్ర షభాయవేం ఉండటంఴలు  హాజయు కహలేఔతృో మాయు.  

అపామషఔుల అనబయహలు 
ఈ కహయమఔీభం కోషం పటరభిాలో షభాయవేఫ నై అధఔేభంథి తృహికీరశనయుణో తృహత భంథయిభు ూభిాగహ తుండు 
తృో బంథ.ి 18 థరేహల నండు ముతాం 342భంథి అబమయుా లు హాజయమామయు. పాయతీమ భహష్టహర ే ల నండు 278 

భభిము ఇతయ థరేహల నండు 64 భంథి ఈ షభాయవేం కోషభు హాజయమామయు. హాజభౄనై యహయందభలిో 
యపథేాలన యౄపభాపత సహామి ఈ తృహికీరశనయు సాదమాలన ఫంధతాం భభిము నేభి ఫంధం భభమిు 
లేఴన నేిమించ ఖయౌగై తుఫదధతణో ఈషభాయేవంలో ఐఔమభబయమలా చేసహయు. తతపయౌతంగహ ఈ కహయమఔీభం ఔ 
అదకిహభఔి షభాయవేంలా కహఔుండా ఔుటటంఫ తుతీయు షమీక్ష చషేఔుధ ే పాఴనన షంతభించఔుననథ.ి  
ఊళించతు ఆశ్రభహాదం  ఈ షందభహబతున భభింత ఆనందభచిింథి. 

ఈ కహయమఔీభంలో 15భంథి తృహికీరశనయుు  దియశనలు ఇచాుయు. సహధమఫ నైంతఴయఔు యహయు చ నేథి ఖీళించాలతు 
ఔాతతువుమంణో ణోట ి తృహికీరశనయుు  అంణా ఆ యశమాలన జాఖీతాగహ యంటృ విన భభిము జయహఫులన 
తఔుకఴ షభమాతుకూ భమిితం చేరహయు. అదకిహభిఔ కహయమఔలాతృహల అనంతయం తృహికీరశనయుు  అనదికహభిఔంగహ 
ఔభిణో ఔయు షంపాఱంచ క నడాతుకూ దఽయతృహింత ఔుటటంఫంలోతు ఇతయ షబుమలన ణ లుషకోఴడంలో యహయు 
తభ యలుయృనై షభమాతున జాయయడెచ కోలేద. ఈ అఴకహరహతున ఉయోగించ కోఴడాతుకూ ఇంతఔుభుంద 
ఔలుషక నతు తృహికీరశనయుు  యేయు యయేు  తృహింణాల నండు  ఴచిున యహయు యహభి ఆలోచనలు భభిము ఴమకూాఖత 
అనబయహలన యషయం ంచఔుధానయు. యృదైమ చిటాకలన ఔడా ణ లుషఔుధానయు. భభహమదలు ఔకన న టిర  
చికూణా్ షభషమలు భభమిు తుభిదశర పిాయహల ఖుభించి ఔభిధొఔయు అడుగ ి ణ లుషఔుధానయు. ఇటటఴంట ి
యషయ చయమలణో ఇథ ి24 ఖంటలు ూభిా షభమం షభాయవేంగహ భాభింథి! 
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సహామి య్ల 

షదష్ తుయాళింఫడెతేనన తృహత భంథయింలో కహయమఔీభాల భుగింప దవలో 108 లల ఫాక్స్ భఛీాభిాంగ్ 
షభమభులో సహామి ఈ కహయమఔీభాతున భభింత ఆశ్రయాథంిచాయు అనడాతుకూ తుదయశనభుగహ ఔ షంగటన 
జభగిింథ.ి పాయతథరేహతుకూ చ ంథని ఔ తృహికీరశనర్ ఆఫ  యొఔక 108లల ఫాక్స్ చఽషా ననపడె చిఴభలి ైనలలో 
క తున ఴయుషలలోతు లసహలన ై యబూతి ఏయడుందతు ఖభతుంచాయు (చిణాితున చఽడండు). చాలాభంథి తృహికీరశనయుు  
ఈ థ ఴైయ్లన చఽసహయు. పటరభిాలో అంతభహా తీమ షభాయేవం ఉంటటంథి అతు సహామి 2007లో ఔిటించి తభ 
యహకహమతున ధృయయేయుడఫేకహఔ ఈ తృహియంబ షభాయరేహతుకూ తభ ఆమోదం ఆశ్రభహాదభు ణ లడాతుకూ ఈ యధఫ నై 
ఇతుాటశేన్ యడుచిన టార యు భభిము సహబ యృైతిమాతుక్స్ న “థఴిమ యృైఫేశిన్” గహ ఆమన తుయంతయం 
ఆశ్రయాథషిఽా ధే ఉధానయు.  

తృొ ి లడుంగ్్ భభమిు యడుయో 

ఈ షభాయేవం యొఔక కహయమఔీభషయయ చిభింఫడుంథ.ి సహబ యృైతిమాతుక్స్ ఴమఴసహా ఔుడె డాఔరర్ జిత్.కౄ. 
అఖభహాల్ షంఔలనం చలే షఴభించిన సహబ యృైతమిాతుక్స్ యొఔక 1ఴ అంతభహా తీమ షదష్ యొఔక  
కహయమఔీభాల యఴభహలు యషాాతఫ ైన షంచిఔగహ ఈ కహయమఔీభంలో సహామికూ షభభించడఫ ేకహఔ  తృహలగొ నన యహభికూ 
అందఫాటటలో ఉంచఫడుంథ.ి ఈ పషాఔంలో పాయతథవేం భభిము 16 ఇతయ థేరహల నండు న దదషంకమలో 
షభభింఫడున యహటలిో ఎంనఔ చషేక తున 85 భంథ ి తృహికీరశనయు యహమసహలు ఉధానబ.  ఈ షభాయేరహతుకూ 
హాజయు కహఖయౌగని లేథా కహయమఔీభంలో దియశనలు ఇఴాఖయౌగిన యహయుకహఔ మిగయిౌతృో బన ఎంణో భంథ ి
తృహికీరశనయు ఔాఱకూ ఇయ తృహినాతు అంథిసహా బ. 20 షంఴత్భహల సహబ యృైతమిాతుక్స్ ఎదఖుదలఔు తృహికీరశనయుు  

చేలన ఔాఱ భభమిు యహభ ిఅనబఴ పలాలన న దద  ఎతేా న ంచకోఴడాతుకూ ఔ అూయాఫ ైన మిణానతున 
ఈ పషాఔం షఽచిషా ంథ.ి  ఈ యహమసహలు ఈ యంఖంలో ఉనన తృహికీరశనయుఔు షభాచాయ షందన భభిము తిమక్ష 
ఉయోగహతున అంథిసహా బ. తృహికీరశనయుు  ఏ సహా బలో ఉధాన యహభ ిభోఖులఔు ఉతాభఫ నై షంయక్షణన అంథించ ే
సహభభహా ాతున న ంతొృ ంథించకోఴడం భభిము ించయహమాంగహ యృైతిమాతుక్స్ సహధనలో ఎంచఔునన భిణాభాల 
ఖుభించి షబుమలఔు ణ యౌమజమైడం థీతులక్షమం. అదనంగహ, ఈపషాఔం ఆభోఖమ షంయక్షణ తుపణులు భభిము 
ఇతయులఔు సహబ యృైతిమాతుక్స్, థాతు ఆయభహబఴం, భణిాభం భభమిు షిా త దధతేలన  ైలోణ ైన అఴగహసన 
కోయుఔుధే యహభకిూ ఔ గొ ఴనయుగహ ఉయోఖడెతేంథ.ి షిా త షంచిఔలో చయేుఫడున యహమసహలణో తృహటట 
అధఔే ఇతయ యలుయృనై షభయణలు భాఔు అంథనిటకిీ ఆలషమంగహ ఴచిున కహయణంగహ ఈ పషాఔంలో 
చేయులేఔతృో మాభు. షమీ బయశమతేా లో అయ ఔడా ఴమఴలాఔాతం చమేఫడు చిభింఫడణామతు 
ఖభతుంచాయౌ. 

పషాఔంణో తృహటట, 14 తుమిష్టహల సహబ యృైతిమాతుక్స్ అంటే ఏమిట ి అధ ే యడుయో సహామికూ షభభింఫడు 
షభాయేవంలో దిభిశంఫడుంథ.ి అంణేకహఔ తృహలగొ ననయహభకిూ డుయడు యౄంలో ఔడా అందఫాటటలోఉంచఫడుంథి. 
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లతుమర్ తృహికీరశనర్ శీ్ర డ ైయజ్ ళెతజ్ (తృో లాండ్) తుభహభణభు చేమగహ షతూల్ అఖభహాల్ (ము.కౄ.) థీతుతు 
ఆంఖుంలో యఴభించాయు. ఈ చితంి యృైతిమాతుక్స్ యొఔక అతేఴాథిధ  ఔథన భభిము SRHVP భఔియం ఎలా 
తుచేషా ంథో  యఴభిషా ంథి. ఈ చితంి భోఖులఔు భభిము సహదాయణ నేిక్షఔులఔు సహబ యృతైిమాతుక్స్ ఖుభించి 
యఴభించాలతు కోయుఔుధ ేతృహికీరశనయుఔు తక్షణ యిోజధాతున అంథిషా ంథ ి. 

దియశన  

షదష్ణో తృహటట తుయాళించిన “ించ యహమాంగహ సహబ యృైతిమాతుక్స్“ అధే  దియశన ఏభహటట చమేడాతుకూ 
ఔలనల్ షమీర్ ఫో స్ చితిటాలన చాయుర లన పౌగోయఔ టాలన ఉయోగించఔుంటృ సహబ యృైతిమాతుక్స్  
అంటే ఏమిట,ి అథి ఎఔకడు నండు ఴచిుంథ,ి థాతు భిణాభ ఔీభభు ఇందలో దిభిశంఫడాా బ. 
ఈదియశనలో పాయతథవేం భభమిు అధఔే ఇతయ థరేహలోు  తృహికీరశనయు శిక్షణ భభమిు యృదైమ శితభహలణో షహా 
సహబ యృైతిమాతుక్స్ కహయమఔలాతృహలన ై తుయథేిఔలు ఉధానబ.   

ఔ ఫ లైుభహబ ఴంట ిషంగటన 

ముతాం మీద సహబ యృైతిమాతుక్స్  యొఔక ముదటి అంతభహా తీమ షభాయవేం ఔ ఫ లైుభహబ ఴంటిదతు 
చ ఴచున. ఈ షభాయేవం యృైతిమాతుక్స్ తదభ ిదవఔు ఔ ల ర్ంగ్ ఫో యుా న అంథషిా ందతు తృహికీరశనయు 
షసకహభహతున న ంచడాతుకూ భాయొం షఖభం చషేా ందతు ఉతాభ దధతేలలో భభింత అతేఴాథిధతు నేభిైనంచడాతుకూ 
భభిము ించ యహమాంగహ సహబ యృైతిమాతుక్స్ ఖుభించి ణ యౌనే యదమఔు ణోడడెతేందతు పాయషా ధానయు. 
ఈభోజు ఴయఔు 4,500 భంథ ితృహికీరశనయుు  శిక్షణ తృొ ంథాయు భభమిు 1.8 మియౌమను  భంథి భోఖులు చికూత్   
చేమఫడాా యు. ఇంకహ మియౌమను  క థీద  భోఖులు చికూత్ కోషం యచేి ఉధానయు.                                               
ఆ యధంగహ  సహామి ఆశ్రభహాదంణో తృహికీరశనయుు  తభ లయేహక్షతైంి కోషం ఉణా్సం భభమిు యరహాషం తుంపక తు 
షభాయేవం నండు ఫమలు థభేహయు. ఔాఱ భభమిు తుసహాయా లేఴ థాాభహ సహామి యహభని ై ఉంచిన నేభి లక్షయమతున 
తుయాభిాంచడాతుకూ ఔాత తువుములమామయు. 

 షదష్ యొఔక కహయమఔీభ షయయ  
ఆథయిహయం 26 జనఴభ ి2014 

ఉదమఫ,ే పటరభిాలోతు శీ్ర న దదయృంఔభభహజు ఔమలమణభండం (సహామి యొఔక తృహత భంథయిం) లో అందయౄ 
హాజయమామయు. ఇదదయు తృహికీరశనయుు  అందఫ నై పఴపాలు భభమిు చుదనంణో షపా భండతృహతున అందంగహ 
తీభుిథథిాద యు. షభాయేవం ఉదమం 8 ఖంటలఔు భూడెసహయుు  ఒంకహయం భభమిు ఆయుఖుయు తృహికీరశనయుు  చలేన 
ఆయుతుమిష్టహల యదేఠనంణో తృహియంబఫ ైంథ.ి                                                                                 
జయమతి జిాలన చమేటాతుకూ భభిము షదష్న తృహియంతేంచ డాతుకూ యశిశర అతిథలు శీ్ర ఆర్ జౄ యణానఔర్, 
భుకమఅతిద ిశీ్ర ఏ న మిరహీ , శీ్ర యశీ్రతుయహషన్, శీ్ర జలరస్ బఖఴత్, సహామి ఆనంద భభమిు డాఔరర్ ఫ కైైల్ భహకహఫ్ 

యేథఔి మీదఔు ఆహాాతుంచఫడాా యు. శీ్ర జలరస్ మిరహీ  కహనపభౄన్్ యొఔక కహయమఔీభ యఴభహల ముదట ికహనతు 
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యడెదల చేమడాతుకూ భిఫఫన ఔతాిభించాయు. తృో లాండ్ ఔు చ ంథిన లతుమర్ తృహికీరశనర్ ట్ైనైర్ & కోఆభిాధటేర్ 
అబన శీ్ర డభేిమాజ్ ళెతెజ్ తన యడుయో “సహబ యృైతిమాతుక్స్ అంటే ఏమిట”ి సహామికూ షభభించడాతుకూ 
ఆహాాతుంచఫడాా యు. ఈక తా యడుయో షంఔల ఔయణాళధానలణో దిభిశంఫడు అతేనంథింఫడుంథ.ి ఇథి భన 
అదకిహభఔి యృఫ్ై్టలు  ఉంచఫడెతేంథి. 

ముదట ిల శన్ 

సహాఖణోధామషం: డాఔరర్ జిత్ కౄ అఖభహాల్ 

యేడెఔలఔు తిియౄం అతు చ దఖొ కుమార్త వుసాన్ సలి్లవాన్-ర్ాఖాఫ్ అఫ భికహఔు చ ంథని సహబ 
యృైతిమాతుక్స్ ట్ైనైర్ భభమిు కోఆభిాధేటర్ భభమిు సహబ యృతైిమాతుక్స్ యహభహా లేక షంతృహదఔుభహలు, సహబ 
యృైతిమాతుక్స్ ఴమఴసహా ఔులు డ ైభౄఔరర్ అబన డాఔరర్ జిత్ కౄ అఖభహాల్ గహభతిు తభ సహాఖణోధామషం చమేటాతుకూ 
యేథఔిన ైకూ ఆహాాతుంచాయు. అందభకిీ ఆహాాధాతున అంథషిఽా  షబన  ై సహామి యొఔక ఆశ్రభహాదం కోయుఔుంటృ 
డాఔరర్ అఖభహాల్ తృహియంతేంచాయు. “సహబ య్డ్్ - యృైతిమాతుక్స్ టకే్స్ ఱేప్” (సహామి నేియణణో యౄపథిదద ఔునన 
యృైతిమాతుక్స్) అధ ేతన షింఖంలో డాఔరర్ అఖభహాల్ 2007 ఏనమిలోు  సహామి ఔ ఇంటయౄాాలో పటరభిాలో 
అంతభహా తీమ యృైతిమాతుక్స్ షభాయేవం జయుఖుతేందతు చ నన యశమాతున సిహా యషఽా  అథి ఈయౄంగహ 
సహకహయం అబనందఔు తభ ఆవుభహమతున ఴమఔాం చేరహయు. సహామి యహఔుక అతుయహయమం థాతు యౄఫే ఈ షదష్. 

థీతుకూ తృహికీరశనయు షందన ఔడా అదబతంగహ ఉంథ ిఅధానయు. అధేఔ భంథ ిషహామ షసకహభహలణోనఽ అయయళ 

ఔాఱణోనఽ ఇథి సహధమభబంథ ిఅతు చ పత డాఔరర్ అఖభహాల్  యృైతమిాతుక్స్ అతేఴాథిధలో సహామి తృహతని తన 
ఴమకూాఖత అనబయహలలో క తున భుకామంరహలన యఴభిషఽా    సహామి ఈ తుతు ఎలా తుభైదశించాభో, ఎలా 
భాయొదయశఔతాం ఴళించాభో షతేఔులఔు ణ యౌతృహయు. క తున ఉథాసయణలు ఇషఽా  సహామి అధేఔ ఇంటయౄాాలలో 
SRHVP మిశనన ై ఎంణో ఆషకూాతు ఔనఫభచిాయు. 1994లో డాఔరర్ అఖభహాల్ యౄతృొ ంథించిన అషలు 
నభూధాన ఆశ్రయాథించాయు. 1996లో ఫ యుగౄనై మిశనన వింలంచాయు. 1998లో ఈమిశన తన థిఴమ 
ఔింనలు భాతఫి ే ఔయౌగ ి ఉంటటందతు సహామి ఔిటంిచాయు; సహామి థేథ ే యృతైిమాతుక్స్ ఖుభించి 
ఫో దించభతు డాఔరర్ అఖభహాల్ గహభకిూ షఽచించడఫే కహఔ ఆవీభాతుకూ యృలుల భభిము ఇతయ థేరహలోు  ఔడా 
యమటించాలతు తుభైదశించాయు; 2008లో సహామి 108cc ఫాఔు్న ఆశ్రయాథించాయు. భాభిు 2011లో సహామి 

ఆషతిికూ యృళుడాతుకూ క తున భోజుల భుంద సహబ యృైతమిాతుక్స్ సహబ షంషాలో క నసహగహలతు సహామి 
ధాయఔభించాయు. ఔభ ి నండు ఔయు ధేయుుకోఴడాతుకూ ఈ షభాయేవం అంథించిన షఴభహా ఴకహరహతున 
యతుయోగించకోయహలతు డాఔరర్ అఖభహాల్ తృహికీరశనయున తృో ి త్ళించాయు. సాదమ ూయాఔంగహ లఴే 
చేమాలనఔుధ ే యహభకిూ సహామి అబమ సషాం థాాభహ భాయొతుభైదవం, యహభి అనఖీసం ఇలాగై క నసహగహలతు 
తృహిభిాషఽా  భుగించాయు.  

శీ్ర ఆభౄా యణానఔర్ గహభ ితృహియంబ ఉధామషం 
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డాఔరర్ అఖభహాల్, శీ్ర ఆర్ జౄ యణానఔర్ గహభతిు షదష్ తృహియంపోత్ఴ ఉధామసహతుకూ ఆహాాతుంచాయు. అంతభహా తీమ 
షభాయేవం ఉంటటందతు 2007లో సహామి చేలన ఔిటనన సిహా యంచడం థాాభహ శీ్ర యణానఔర్  తన షింగహతున 

తృహియంతేంచాయు. సహామి ఏథి చ నధా యహభి భాటలఔు అదఔి కిౄాతూ్ యృఫైేశిన్ ఉంటటందతు అథి యహషాఴఫ  ై
తీయుతేందధే యశమం భనలో తిి ఔకయౄ ణ లుషకోయహలతు సహామి కోయుఔుంటటధానయతు ఆమన ధొకూక 
చ తృహయు. ఈ షభాయవేం ఎలా ఉంటటంథో తనఔు న దదగహ ణ యౌమదతు శీ్ర యణానఔర్ అంగఔీభించాయు. ఇథ ి ఔ 
తయఖతి ఴమఴహాయం అతు భాతఫిే పాయంచాన, కహతూ ఇంత వకూాఴంతంగహ ఉంటటందతు అనకోలేదతు ణ యౌతృహయు. 
యృైతిమాతుక్స్ కూ షంఫందించినంత ఴయఔు భౄండె యశమాలన ఈ ఴఔా షశరం చేసహయు: యృైతయిో సహధనఔు భంచి 
సాదమం ఉండాలతు, తుజాతుకూ ించంలో ఏథ ి సహదించాలధాన భంచి సాదమం ఉండాలతు షఽచించాయు. 
భంచి సాదమం నండు యిోజన ఐఔమత లథిధషా ంథి. అటిర  ఐఔమతణోధే మీయు కచిుతంగహ లక్షయమతున 
చేయుఔుంటాయు . భౄండఴథ ియహమదితు నమం చలేే యహయు సహామీబయ అధ ేయరహాషం ఔయౌగ ిఉండాయౌ. అటటు  కహఔ భభొఔ 
యధంగహ ఆలోచించడం లక్షయమతుకూ దఽయం చేల భామలో డయేషా ందతు ణ యౌతృహయు.  

శీ్ర యణానఔర్ క తున షంఴత్భహల కూీతం భోగిగహ తన ఴమకూాఖత అనబయహలన యఴభించాయు. తీఴఫి నై భిాదం 
పయౌతంగహ శీ్రయణానఔర్ ధాలుఖు యహభహలతృహటట షఽర్ ల ష్టహయౌటీ ఆషతిలిో ఐలములో ఉధానయు. బఖయహన్ 
అఔకడ ఆమనన చఽసహయు. యణానఔర్ గహభి కహయౌకూ తీఴంిగహ థ ఫఫ తఖలడంణో షహా ఎభుఔ లోలు ఖుళైు 
ఏయడునటకిీ ఎపడఽ అతతుకూ ధొన అతునంచలేద. భిాదం జభగిని భోజు నండు ఎభుఔ యభిగనిటకూ 
సహామి “తూఴప ఎపడె నడెసహా ఴప”? అతు అడెఖుత అతతుకూ బభోసహ ఇచేుయహయు. కఴైలభు సహామి అనఖీసం 

ఴలనధ ేఈ భోజు ణాన నడఴఖలుఖు తేధాననతు ఖత షంఴత్యం తన ఔుభాయులణో యహాయమాతలిో గోలగకండ 
కోటఔు యృయునపడె థాథాప 600 ఫ టటు  ఎకూక న కైూ చయేుఔునన తభహాత తన చలేన ముదట ితు సహామికూ 
ఔాతజఞణా ూయాఔ  తృహియాన చమేడం అతూ యనమూయాఔంగహ చ తృహయు. 

థిఴమతాం యొఔక షాపాఴం ఖుభించి చ ఫుత ఔసహభి థఴిమతాం భనలో యిేశించినపడె అథి ఎటకి ీ
భాయద లేథా తఖొద ఎపడఽ ఉంటటంథి. సహామి తన వకూాతు యవాంలోతు తిీ ఴషా ఴపలో షిభింజలై  
యవాభంణా తన నేిభణో తుంనన భీతిగహధే భనలో తిి ఔకభిక ీతన నేభితు భభమిు యృఫైేశినన అంథించాయు. 
దయశన షందయబంగహ తన చఽలన ఔ షంగటనన శీ్ర యణానఔర్ ఖుయుా  చషేఔుంటృ ణొమిభథ ిషంఴత్భహలు 
యల్ చ రై్ లో ఉనన భలేఱమాఔు చ ంథని ఴమకూా ఴదదఔు సహామి ఴచిునపడె సహామి అతతుణో “తూఴప భయు 
నడెసహా ఴప” అతు చ తృహయు. ఆ ఴమకూా లేచి అందభి భుంద నడుచాడె. సహామి భాటలలో ఉనన యృఫైేశిన్ వకూా యహభ ి
షయశ అంత గొథి ఔనఔధే ఆ ఴమకూాకూ షాషాత చఔేభహుయు. ఇథ ేకహఔ సహామి దిభిశంచిన అధఔే య్లలఔు తన 
తిమక్ష సహక్షుతు అంటృ అధేఔ ఇతయ అంరహలన సిహా యంచాయు.  

భుగింపలో శీ్రయణానఔర్ యృైతిమాతుక్స్ తృహికీరశనయు కోషం ఔ షంథేరహతున ఇచాుయు. సహామితు ణ లుషకోఴ డాతుకూ 
మితినంచాలతు చ పత సహామికూ ఎఴయు భుకమఫ నైయహభో ణ లుష ఔనఔ యహయు ఇంతభంథి జిల నండు 
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మిభభయౌన ఎంనఔ చేషఔుధానయు. ఈ కహయణంగహధే సహామి డాఔరర్ అఖభహాల్ తు ఎంనఔ చషేక తు యహభతిు థేథ ే
ఆశ్రయాథషిఽా  భాయొతుభైదవం చరేహయు. షభాయవేఫ నై తృహికీరశనయున ధయేుగహ ఉథేదశించి భాటాు డెత శీ్ర యణానఔర్: 
సహామి ఇటికీ ఈ అదబతఫ ైన యృైదమ దధతితు భభిము యృైతిమాతుక్స్ సహధన కోషం ఴచిున మీ అందభితు 
ఆశ్రయాథషిఽా ధే ఉధానయు, మీయు షామంగహ ఫాఫా చతే ఎననక నఫడునయహయు. ఫాసమ ించంలో లక్షలాథ ి
భంథి ఫాధడెతేధానయు. భంచి ఆభోఖమభు, భదదతే, నేిభ, లేఴ, భభమిు షంయక్షణ యహభకిూ అఴషయం, 

సహబ బఔుా లుగహ భభమిు సహబ నేయుణో అనషందాతుంఫడున ఈ అదబతఫ నై కహయమం తుయాళించడాతుకూ 
షాచఛఫ నై సాదమంణో లేఴ చమేడం భనఔు యతఫి ైన ఔయాఴమం. యహభింకహ ఇలా క నసహగించాయు, షంూయా 
ఆభోగహమతున బూమిన  ైఉనన తిీ ఔకభకిూ అంథించడాతుకూ థఴేపతు నేిభ భహజామతున సహా నంచడాతుకూ మీ అందభలిో 
సహామి థఴిమ యృఫైేశినన తుంతృహలతు సహామితు తృహిభిధషా ధానన. 6-7 షంఴత్భహల కూీతఫే ఈషభాయవేం 
ఉంటటందతు సహామి తుయాబంచినపడె, ఎఴయు తృహలగొ నఫో తేధానభో ఔడా ఆమన తుయాబంచఔుధానయు అతు 
మీయు నభభలేభహ? అంటృ తృహికీరశనయున శిినషఽా  మీయు మీ షాషాలాలఔు తిభగిి యృయు నపడె ఇఔకడ 
ధేయుుఔునన యహటతిు అఴషయఫ నై యహభికూ యషాభించండు అంటృ తన షింగహతున భుగించాయు.  

జాఞ న యహఔుక: జలరస్ ఎ న మిరహీ  గహయు 
అనంతయం శీ్ర జలరస్ ఎ న మిరహీ  గహయు తభ ఴరా్్ ఆఫ్ యషాం (జాఞ న యహఔుకన) యతునంచడాతుకూ యథేిఔన ైకూ 
ఆహాాతుంఫడాా యు. ముటరముదట ఔ థ యైఔ యిోజధాతున ఆశించి థ ైయఔ యలుఴల కోషం అషంకామఔంగహ 
ఴచిున  తృహికీరశనయు షదష్న ఉథేదశించి షింగించడాతుకూ  తనఔు అఴకహవం ఇచిున డాఔరర్ భభమిు శీ్రభతి 
అఖభహాల్ గహయుఔు ఔాతజఞతలు ణ యౌమజైచమేడం థాాభహ షింగహతున తృహియంతేంచాయు. బఖఴంతేడె ఆశ్రయాథించిన 
కహయణంగహ తృహికీరశనయు ీవయణాలఔు ఔ యిోజనం చఔేభిందతు జలరస్ మిరహీ  యహమకామతుంచాయు. ూయాం 
మాంటీఫమాటకి్స్ యహడెఔలోకూ ఴచిు ఆషతేిలు ఏయడునపడె తిి ఔకయౄ తభ యహమధలఔు చఔకతు 
భిష్టహకయం థొభకిూనటటు గహ పాయంచాయు, కహతూ ఏయేయో థాభహా లు వభభీహతుకూ చయేుడం ఴలు  భభితున ఎఔుకఴ 
షభషమలు ఴసహా మతు ఎఴయౄ ఊళించలేద. ఈ షభాయవేం జయుఖుతేందతు భుంథ ేఊళించి చ ననందఔు 
సహామికూ యహయు ఔాతజఞతలు ణ యౌమజైషఽా  షదష్ఔు యేథఔి అబన సహామి తృహత భంథియం యొఔక 
తృహిభుకమతన యఴభించాయు. ఈ యథేిఔ సహామి జనభ షాలాతుకూ దఖొయగహ ఉననందన ఆ థఴిమ ఔింనలణో ఇథ ి
యృైఫేటి్ అఴపణోందతు యహయు నేిక్షఔులఔు ఖుయుా  చేసహయు. సహామి యొఔక అఴణాయ కహయమఔీభం ఔడా యభి ముదట ి
భంథియం ఐన ఇఔకడే తృహియంబఫ ైంథి. అటటఴంటి అదబతఫ ైన అఴణాయభు తృహియంబఫ ైన థివేంలో ఈ 
షభాయేవం తృహియంబభు కహఴడం యృైతమిాతుక్స్ ఎంణో కహలం తృహటట యజమఴంతం అఴపతేందధే ఔీభాతున 
షఽచిషా ందతు చ పత యృఫైేశిను ఔు తుజఫ నై తుయహయణ వకూా ఉందతు తభ గిహఢ యరహాసహతున శీ్ర మిరహీ  ఴమఔాం 
చేసహయు. 
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యృైఫేశిన్్ యొఔక తృహిభుకమతన యఴభిషఽా  ఈ యవాం ముతాం థిఴమ ఔింనల ణో తుండు ఉందతు యఴభించాయు 
ఈ ఔింనలు భానఴతాం యొఔక భంచి కోషం చమేఖయౌగై యహటిలో యృైతిమాతుక్స్ భిమితఫ నై పాఖం 
భాతఫి ేఅధానయు.  యవాం యొఔక లాతిఖతేలన ఖుభించి అనయొళంగహ భాటాు డెత ఈ యవాభంణా లాయఫ ైన 
యేఖంణో ఔదలుణోంథ,ి బూమి షఽయుమతు చటృర  తియుఖుతేంథ,ి షఽయుమడె తృహలపంత లో ఔదలుత 
ఉధానడె, తృహలపంత ఔడా షామంగహ మిాణషిఽా  ఉంథి. ఇలా కగోళ ఴషా ఴపలతూన యభతీఫ నై యఖేంణో 
ఎంణో దఽయం మిాణషిఽా  ఉధానబ యవాం యొఔక వకూా అనంతం అతు ణ యౌతృహయు. సహామి అఴణాయం థాయౌు 
భన భధమ తుయౌచి ఈ వఔుా లు భనలో తిి ఔకభిలో ఉధానమతు చఽనంచాయు, ఔనఔ ఆ థిఴమ ఔింనల వకూా 
తిీ బఔుా తు లోనఽ  ఉందతు ణ యౌతృహయు. 

అందఴలన యృైతమిాతుక్స్ సహధన చేషఽా  ఉనన తృహికీరశనయుు  ణాభు ఇతయులఔు షహామం చమేడం లేదతు 
తభన ణాఫే ఫ యుఖుయుచఔుంటటధానభతు ఖీళించాయౌ. యహయు భానయహయకూ లఴే చేమడం లేద తభఔు 
ణాఫే లఴే చషేఔుంటటధానయు. అనంతయం యహయు నేిభణో చలేే లఴే యొఔక పిాయహలఔు క తున ఉథాసయణలు 
ఇచాుయు. కహయుణమ కహయమ ఔలాతృహలలో తుభఖనఫ ై ఉనన భదర్ త భసీహ యథామయుా లన  ై యఔా భకీ్షలు 
తుయాళించినపడె యహభలిో భోఖ తుభోధఔ కహయఔం ఉననటటు  ఔనగొనఫడు థాతుఴలన యహభి ఆభోఖమం ఫలడుందతు 
తుయౄనంచింథి. బకూాణో, నేిభణో, అంకూతపాఴంణో లేఴ చలేే యహభికూ ఇటటఴంటి లాతి ఔలుఖుతేంథి. జలరస్ మిరహీ  
తృహికీరశనయున నేభి, ఔయుణ భభిము షాచఛత యొఔక యౄతృహలుగహ భాభహలతు షఽచించాయు. షాయాముఖం 
భహఫో ణోందతు యహయు చ ఫుత, ఈభోజు భనం ఔంధాలన లసహలోు  ఉంచతేధానభు, అలా యృైతిమాతుక్స్ 
ించంలోతు అతున యహమధలన ఈ యధంగహ నమం చలే ే భోజు ఴషా ంథి. ించాతున అంణా తన కూీందఔు 
ణ చుఔుంటటంథ ి అనడంలో ఏభాతంి షంథేసం లేద అధానయు. భుగింపలో, షదష్ఔు హాజభౄనైందఔు   
ఔాతజఞతలు ణ యౌతృహయు. అలాగ ై తృహికీరశనయుు  ఇందలో తృహలగొ నడం ఔడా యహభి పాఖమభతూ, సహామి థీతుతు 
యజమఴంతం చేసహా యతు, అందలో పాఖఫ ై ఉండడఫే గొ యరశేభతు ణ లుపత, తృహికీరశనయుు  అందభిక ీ
యపాకహంక్షలు ణ యౌతృహయు. 

జలరస్ మిరహీ  షింఖం తభహాత భఫిఫన్ ఔటింగ్ యడేెఔ కోషం ణిమేఔ అతిథలు ఎగిాతశన్ తృహింణాతుకూ 
ఆహాాతుంఫడాా యు. ించ యహమాంగహ సహబ యృైతమిాతుక్స్ అధే దియశన తృహియంబఫ ైనటటు  ఫళియంఖంగహ 
ఔిటించాయు. 

ఔమలమణ భండం ఫమట దియశన తృహియంపోత్యహతుకూ భిఫఫన్ ఔటింగ్ కహయమఔీభం జయుఖుత ఉననపడె 
ఔలామణ భండంలో ఆలనల ైన షబుమలు శీ్ర డభేిమజ్ ళెతజ్ దిభిశంచిన ఫ్ు ల్ంగ్్ ఆఫ్ యృైతమిాతుక్స్  
యడుయోలో 2008-2010 భధమ తిీ ఖుయు ూభిాభఔు సహామి యృైతిమాతుక్స్ టీం యహయు షభభించిన కైఔున 
ఆశ్రయాథించిన ఔీభాతున చఽషఽా  ఆనంథించాయు. ఈ భూడె షందభహబలోు నఽ భన నిమఫ నై సహామి కహమండుల్ 
యృయౌగించి కఔైున కోల భంథియంలో ఉనన బఔుా లందభకి ీ సిహథాతున ంనణ ీ చబేంచాయు. యృైతమిాతుక్స్ 
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ఫాంథాతుకూ ఇథి సహామి ఫళయింఖ ఆశ్రభహాదభు భభమిు సహామి భాయొదయశఔతాభులో లేఴలు అంథషిా నన 
తృహికీరశనయుందభిక ీఇథి గొ తృో ి ణా్సభు.  

తృహికీరశనయు షభయణలు 

దిాన ఴఔా ఔుభాభ ితృహట్ సంట్ 00002 మూ కౄ, సహబ యృైతమిాతుక్స్ భరిోధన యపాఖప అదకిహభ,ి శిక్షఔుభహలు, 
భభిము లతుమర్ యృైతిమాతుక్స్ తృహికీరశనభౄనై ఈఫ  సహబ యృైతమిాతుక్స్ యృైప ధా మిాణం - అగోచయ 
జాఞ కహలు అధే యశమం ఖుభించి భాటాు డాయు. సహామి ఆఫ న సో మియోతి యృైప ఎలా లాఖుఔుధానయు 
సహామి ధాభహమణి భభమిు సహామి ఆనందల పషాఔం హామండ్ ఫుక్స ఆన్ ళీయౌంగ్ ఖుభించి ఆ తభహాత అఖభహాల్ 
గహభ ిఖుభించి ణ లుషకోఴడం ఴంట ియశమాలు ఆఫ  యఴభంిచి చ తృహయు. ఆ తభహాత సహామి యొఔక తుయంతయ 
భాయొదయశఔతాంలో యృైతమిాతుక్స్ అతేఴాథిధ  సహధనలో యహయు నడెషా ధానయు. యృైతమిాతుక్స్ యషాభషిా ననక థీద  యృైదమ 
శితభహలు భభమిు కూుతుక్స లలో ఔీభం తఔుండా చికూత్ తృొ ందతేనన భోఖుల యొఔక అధఔే లక్షణాలు 
భభిము యహమధలన ఔఴర్ చేమడాతుకూ తృహిభాణిఔ కోంఫో ల అఴషయం ఏయడుంథి. ఔుభాభి తృహట్ సంట్ ఔు 
యయధ మివీభాలు భభిము భౄఫ డజలన భిరోదించి 108 సహదాయణ మివభీాలలో తొృ ందభచి ే కిూీమ 
గించఫడుంథి. అధఔే ధృలలు క నసహగని ఈ కిూీమలో ఆఫ  సహామి యహభ ి తుయంతయ ఉతుకూతు భభమిు 
భాయొదయశఔతాభున అనబయంచాయు. ఆఫ  భదర్ టింఔుయుు  ఐన ఆభినకహ, కహమల నా లా (ఫంతి) భభమిు 
ళెైభిఔం (ల బంట్ జాన్్ ఒర్ర) ల అనబయహలన ంచఔుధానయు అలాగై క్షమ యహమది మిమాజమ్ న ఎలా 
చికూత్ చమేాలో థాతున ై క తా అఴగహసనన అంథించాయు.  

కహయమఔీభ తుభహాసఔుభహలు ఔుభాభి షసహన్ షయ్భాన్-భహకహఫ్ 01339 ముఎస్ఎ, డున శిన్ పిాఴభు 
యృైతిమాతుక్స్ చికూత్ యొఔక తృహత ి అధే అంవంన ై షింగించాయు. తుభహవ థాతు యొఔక కహయణాలు భభమిు 
పిాయహల ఖుభించి, భనష్ వభయీం భధమ ఉనన షంఫంధం ఖుభించి చ డం భభమిు యృైతిమాతుక్స్ చికూత్  
అటటఴంట ిషందభహబలోు  ఎలా పిాఴఴంతంగహ తు చషేా ంథో  యఴభించాయు. భోఖులన యహభ ిసహధన న ంచడాతుకూ 
తృో ి త్ళించడం భభిము భోఖులణో సాదమూయాఔ అనషందానం భౄండఽ భుకమఫ నైయే అతు చ తృహయు. 
కహనపభౄన్ పషాఔంలో చిభంిఫడున భోఖ చభితలిలో థీయఘకహయౌఔ డున ిశన్ ఔు చికూత్, ధఽభతృహనభు, థిాదిఴ 
షభషమ భభిము తినడంలో యుఖభతలు, మోకహయౌ గహమం, భడైుబయశన్ త యన థాాభహ క్షజణించిన దఴడ ఎభుఔన 
యజమఴంతంగహ నమం చమేడం ఖుభించి ఉధానబ.  

ఔుభాభ ి ఆకహరహ ఴపడ్ 00135 ముఎస్ఎ, లతుమర్ తృహికీరశనర్ తృో ి తంగ్ ద ఫా్త ఎయౌఫ ంట్ ంచబూణాలలో 
అబదఴథ ి అబన ఆకహవభు యృైతిమాతుక్స్ యశమంలో థాతు తృహత,ి SRHVP మిశన పటటర ఔ భభిము 
తుచేము యదానభు భడైుయోతుక్స్ నండు ఇథ ి అతేఴాథిధ  చమేఫడున యదానభు ఖుభించి ఆఫ  యఴయణణో 
ఔడున షింఖభు చేసహయు. తూటని ై భానఴ ఆలోచనలు భభిము పాయోథేాగహలు యొఔక పిాఴం ఖుభించి 
ఎమిటల చేలన యిోఖం ఖుభంిచి ఔడా యఴభించాయు. కహనపభౄన్్ పషాఔంలో ఈఫ  క్షయహతప భోగకిూ చలేన 
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చికూత్, ఔండు ఔలఔ, యఔాసహిఴం, గయిౌన తృహథాలు, నలులలో నడఔలలు, తుదలిేమి, ఆంథోళన, ణేయౌఔతృహటి ఆషయార్ 
(సహభాజిఔ ధృైపణామల లోభు) కహయణంగహ ఏయడున ఆంథోళన, ళభెభహబడ్్, భలఫదధఔం, ఖుభించి 
భోఖచభతిలిు షభభించాయు.   

భౄండఴ షపా యరేష్టహలు   

 శీ్రభతి ఔభలేష్ అఖభహాల్ 02817 ఇండుమా, లతుమర్ తృహికీరశనర్ భభమిు శిక్షఔుభహలు తన జభీన ఆఫ్ ఎ 
నేఱ ంట్ టట ఎ తృహికీరశనర్ అధే షింఖంలో థాథాప అంఖయఔలుభహయౌగహ భాభిున కీళుయహత నఱే ంటట సహా బ నండు 
భుంఫ్ ై టచీర్ భభిము తృహికీరశనర్ గహ ఎలా యౄతృహంతయం చ ంథాభో యఴభించాయు. కహనపభౄన్్ పషాఔభులోతు 
ఆఫ  యహమషంలో 5 యకహల యహమధలు థీయఘకహయౌఔ ఆయాభౄటైసి్, ఔంటి షభషమలు (అలభీా భభమిు ము ఔనభౄ 
యొఔక ఔంట ి ఔుయుప), ల నైస్ భభిము డస్ర ఎలభీా ఴంటియ ఉధానబ. శీ్రభతి ఔభలేష్ సహామికూ తభ 
ఔాతజఞతలు ణ యౌమజషైఽా  తనన భహా షభాదికూ భుంద తన ముదట ిభభమిు చిఴభ ిదయశనం కోషం భిాకూ 
తీషఔుఴచిునందఔు సహామికూ ఔాతజఞతలు ణ యౌమజైసహయు.  

శీ్ర భకహటల ఇఱ PhD02779 జతృహన్, మాన్ ఎడెమకశైనల్ న భౄ్ెకూరవ్ ఇన్ యృైతిమాతుక్స్ (యృైతమిాతుక్స్ లో  యథామ 
దాఔథం) అధ ే తన యహమషంలో సహబ షంషాఔు చ ంథని ఎడెమకరై్ ణోతృహటట యృైతమిాతుక్స్ కూ ఔడా  
లేఴలంథిషా ననయయు ఈ భౄండుంటి భధమ ఉనన సహమీమత ఖుభంిచి తన ధాఔదాతున ంచఔుధానయు. క తునసహయుు  
ఇఫఫంథఔియఫ ైన భిలాతేలలో గహమడున లోయౌ నలుయహడుకూ (అంతయంఖం) ఎలా చికూత్ చమేాలధే థాతు 
ఖుభించి భాటాు డాయు. ‚యౌటిల్ మీ”, అధథే ిసహామి చ నన భన అంతయంఖం యొఔక భభొఔ కోణం. కహనపభౄన్్ 
పషాఔంలో యహభి యహమషంలో షభోకబడోలస్, ఔణుతేలు, ఴమషనలు, ఫాసదధభతు షంఫంధ యబజన,  ఫైోి  
ఫ ైమాయాౌమా, మితుమర్్ యహమద,ి ఖుండ  ఆగితృో ఴడం భభమిు ఊనభతిితేా ల కహమన్ర్ చికూత్ ఖుభించి యఴభహలు 
ఉధానబ.   

డాఔరర్ థీతృహ మోడజ MD 02802 ముకౄ, తన యొఔక ఴన్ డాఔరర్ ఫ తూ డులను న్్ యహమషం థాాభహ ఆఫ  ఉగహండాలో 
సహామితు ఔ ముఴతిగహ ఔలుషక నడం, తభహాత ఇంగహు ండోు  ఎండజగహ తృహికీరస్ చషేా ననపడె అలోతిలో 
ఓశదాలు యొఔక లోతృహలన ణ లుషక నడం అలాగ ై భోగ ి ఫాధలన తగిొంచడాతుకూ భాభహొ ల అధేాశణలో 
ణిామభానమ ఓశధం ించం యృైప ఎలా మిాణించాయు ఴంట ియశమాలతూన యపలంగహ యఴభించాయు. ఆఫ  
రోధన ఔీభంగహ యృైతిమాతుక్స్ యృైప యహభితు నడునంచింథి. కహనపభౄన్్ పషాఔంలో ఆఫ  యహమషంలో ణధేృటఖీ గహటటు , 
గోబటర్, థయీఘకహయౌఔ భలఫదధఔం, హాభోభను  అషభతేలమత ఴలన తూయు చయేుకోఴడం, చ య ధొన, భూతనిండాలోు  
పనభహఴాతభఴపతేనన భహళైు ఴంటి కషైలు ఉధానబ.   

ఔుభాభ ి షయషాతి క ంజార్  01228 సొు యేతుమా, లతుమర్ తృహికీరశనభౄైన ఈఫ  తన డ భైీ ఆఫ్ ఏ యృైతమిాతుక్స్ 
తృహికీరశనర్ అధ ే శ్రభిిఔ ఖల షింఖం చేసహయు. యృైతమిాతుక్స్ భౄమిడజల థాాభహ తనఔు షాషాత లతేంచినటిర  
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అనబఴభు అనంతయం యృైతమిాతుక్స్ న జిల ఴదదఔు తీషఔు భహఴడాతుకూ ఆఫ  తనన ణాన అంకూతం 
చేషఔుధానయు. క డ కైౄధాల్, భభిము ఆంధిథిశే్ లోతు గహీ భాలోు  భభమిు సొు యేతుమా లోనఽ యృదైమ శితభహలోు    
ఆఫ  యొఔక అదబతఫ ైన చికూణా్ అనబయహలన యఴభించాయు. ఆఫ  షభభించిన యహటలిో ఖుండ తృో టటఴలు  
ఏయడున క్షయహతభు నండు కోలుకోఴడం, తుభహవణో ఔుీ ంగతిృో బన దవ నండు పనయుీావఴనం ఴంటి అధఔే 
అదబతఫ ైన కషైలన ఆఫ  ంచఔుధానయు. కహనపభౄన్ పషాఔంలో ఆఫ  యహమషంలో ఫొ ఫఫలఔు చికూత్, 
తుదలిేమి భభిము దాఱర  లోం అధ ేభౄండె కైషలఔు ఫాిడాకలరంగ్ థాాభహ చికూత్ ఔడా ఉధానబ.     

శీ్ర జూయౌమస్ టాన్ 02717భలేఱమా, యృైతిమాతుక్స్ భభమిు తిిఖుణాల న  ైయయు షింగించాయు 2007 నండు 
యృైఫోి  సహధన చషేా నన యయు తిఖిుణాలన  ైతన జాఞ ధాతున తన యృతైిమాతుక్స్ తులో  యయ్నం చలేన యదానభు తన 
చికూత్లన భోఖుల ణిేమఔ షాపాయహతుకూ అనఖుణంగహ భాయుుఔునన యదాధాతున యఴభించాయు. భయుషటి భోజు 
యయు యృైతమిాతుక్స్ చికూత్ల థాాభహ తన అనబయహల తుయేథఔిన జయడుంచాయు. ఴంధతాభునఔు చికూత్, 
యృైతియో చికూత్ణో పటిరన నలులు ఔ అనఽసమ ఫసుభతిగహ తుయౄనంచఫడాా బ.   

ఔుభాభి అధాన చిధృలాటల 02554 ఇటయ్, లతుమర్ తృహికీరశనర్ భభమిు శిక్షఔుభహలు అబన ఈఫ  యరహాషం 
యాణాలధృధైా ఔథయిౌషా ంథి అధే తన షింఖంలో దయశన షభమంలో సహామి ఆఫ ఔు యృైతమిాతుక్స్  
అధమమనం చేమఫో తేననటటు  ధాటకమీఫ నై తుష్ంథేసఫ నై ధియఔయణ ఇచిున ఔథధాతున ంచఔుధానయు. 
ఆఫ  అపామషంలో షఽపభిాథామఔఫ నై కషైలు ఉధానబ. యటిలో 14 ఏళు  ఫాలుడె థయీఘకహయౌఔ భూయఛ యహమద ి
భభిము భధోయృైఔలమంణో ఆషతి ి తృహల ైనపడె నేభిూయాఔ సహాంతన భభమిు యృఫైోి  గోయలణో అతతు 
ఴియాన ూభిాగహ భాభితృో బంథి.   

భంథియం యొఔక డ ైతుంగ్ హాల్ లో భహాభహశర  ే తిితుది ఫాందం యుచిఔయఫ నై పోజనం అంథించాయు (తౄో టల 
చఽడండు). శీ్ర షతమ సహబ ల ంటలి్ టషిర  మీడుమా కోఆభిాధటేర్ ప్రి ఫెసర్ ఎ. అనంత ర్ామన్ ఈ యందలో    
భశి్రలఔుడుగహ భభమిు అతితగిహ తృహలగొ ధానయు.     

భూడఴ షపా యరశేభులు  

డాఔరర్ జిత్ కజ అగర్ాాల్ అపామషఔుల కోషం పిశ్నాతార్ాల షభాయేరహతున తుయాళించడం థాాభహ భదామసన 
కహయమఔీభాతున తృహియంతేంచాయు. అనంతయం సో సం తౄ ండశేనఔు చ ంథని సహామి ఆనందన  యేథఔిమీదఔు 
ఆహాాతుంచాయు. థఴింఖత సహామి ధాభహమణణిో సహామి ఆనంద సో మియోతి షంఔలధాలన ఔనగొధానయు. 
తభహాత యహటితు సహబ యృైతిమాతుక్స్ లో చభేహుయు. సహామిధాభహమణి డాఔరర్ అఖభహాల్ ణో జభిగని షభాయేవంలో 
ముటరముదట ఈ యృదైమ యదాధాతుకూ యృైతమిాతుక్స్ అధే నయేు న టార యు. సో సం షఴింతిలో పషాకహలు ఈభోజు 
లతుమర్ యృైతమిాతుక్స్ తృహికీరశనయుందభకిీ ఉయోఖడెతేధానబ.    

సహామి ఆనంద ధిభ పాశణభు   
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సహామి ఆనంద తన షింగహతున తృహియంతేషఽా  తన నండు అదబణాలన ఆశించే నేకి్షఔులఔు తుభహవ ఔయౌగించ 
ఫో తేధాననతు ఎందఔంటే తన యృైదమడె కహఴడభులో ఖల భజియ్లన రోీ తలఔు అంథించఫో తేధాననతు   
ణ యౌతృహయు. తన ీవయతంలో సహామి యృంఔటేరహనంద, సహామిధాభహమణలిు ఎలా యిేశించాభో యఴభించాయు. యయధ 
అంరహలన  ైఴయుష ఉధామషభులు ఇఴాడాతుకూ దక్షుణాికహ షందభిశషా నన సహామి యృంఔటేరహనంద ఉధామసహలు 
యనడాతుకూ ఔ లేనళితేడె తనతు ఆహాాతుంచాడె. సహామి ఆనంద యృమలు యు కహతూ అతతు తృహియంబ యృకైభ ి
అసంపాఴంణో ఖయాంణో ఔడు ఉండథేి. ఆ జనషంథోసంలో ఆ వఫాద లభధమ యహయు చేషా నన తు యభికూ 
ఆవుభహమతున ఔయౌగించింథి. ఆ ముదటి అనబఴం తభహాత సహామి యృంఔటరేహనంద షాయం చాలా భాదఴపగహ 
ఉననందన ఉధామసహలు అతతుకూ అయాం చషేకోఴడం ఔశరఫ నైటకిీ తిి తదభి ఉధామసహతుకూ 
హాజయమామయు. అపడె భభొఔ లనేళతిేడె భాణాీవతు (సహామి ధాభహమణి) చఽడటాతుకూ అతృహబంట్భంట్ 
ఇచాుయు. సహామి ఆనంద తిిగటించినటిక ీ భాణాీవతు ఔలఴడాతుకూ అబశరంగహధే అంగీఔభించాయు. ఆఫ  
అతతుతు చియునఴపాణో లుఔభించాయు. ఖథలిో భాణాీవ ఖుయుయృనై సహామి యృంఔటరేహనంద చిణాితునచఽసహయు. 
ణ లుయహయుఝాభు ంటఖింట ఴయఔు భాటాు డెఔుధానయు. ఆ షభమాతుకూ అతతు ీవయతం ూభిాగహ 
భాభితృో బంథ!ి 

సహామి ఆనంద అనంతయం హాజభౄనై తృహికీరశనయుఔు సాదమూయాఔ షంథవేం ఇచాుయు. భనభు ఎఔకడు నండు 
ఴచాుమో ఎఔకడుకూ యృళైతేధానమో భనఔు ణ యౌమద. అబణే ఇఔకడ ఉనన తృహికీరశనయుు  కఴైలం ఫాఫా యహభి 
నలుప ఫేయఔు ఇఔకడుకూ ఴచాుయతూ ఇపడె ఇఔకడ సహామి షమీతృహమతున అనబయషఽా  ఉధానయతూ ణ యౌతృహయు. 
అధఔే తియుఖుళు తయుయహత చఔకతు యసథాభతిు ఔనగొనన తభహాత యయంణా ఇపడె థాతుతు అనషభషిా ధానయు. 
ీవయతం థాతు షాంత భాభహొ తున అథ ి ఎననఔుంటటంథి. భన ీవయణాలన ూభిాగహ భనఫ ే
తుయాళించకోఖలుఖుతేధానం అనకోఴడం బభి. భనం ధయేుుకోయహయౌ్ంథ ి ఏమిటంటే భన అసంకహభహతున 
థాతు భూలం ఎఔకడ ఉంథో ణ లుషక తు థాతున ణొలగంిచకోయహయౌ. బఖఴంతేడుకూ వయణాఖతి చమేడం  
ధేయుుకోయహయౌ. ఈ భోజు ఇఔకడ తులఫడణానతు ధనే ఎపడఽ ఊళించలేద అతు సహామి ఆనంద అధానయు. 70 
షంఴత్భహల ఴమషలో ఔయీ టటర క తు నడెషఽా  ఉంటానతు ఊళించాయు. జయుఖుతేనన తిీ ఔక యశమాతుకూ 
ణాన ఔాతజఞతణో ఉంటానతు చ పత తృహికీరశనయుగహ మీఔు జభగిిన ఔ గొ యశమాతుకూ మీయు ఔాతజఞత 
చఽఖయౌగిణ ే మీయు భభింత ఔాతజఞణా ూయాఔంగహ భాయఖలుఖుణాయు. అపడె భభితున అఴకహరహలఔు 
తలుపలు ణ యుచఔుంటాబ. సహామి ఆనంద వయణాఖతి తృహిభుకమత ఖుభించి చ పత మీయు వయణాఖతి 
చేమడం థాాభహ బఖఴంతేడె మీ ఫాధమతలు లాఔభిసహా డె, భభిము అషంకామఔఫ ైన యజమాలన అంథిసహా డె.  
ఫాఫా యహభి అనఖీసం ఴలన డాఔరర్ అఖొభహాల్ గొ లఴే చేషా ధానయతూ చ పత తృహికీరశనయున ఎపడఽ 
అభితాంగహ ఉండాలతు తభఔు చాలా యశమాలు ణ యౌమదధ ే యశమం ణ లుషకోయహలతు కోభహయు. చిఴభగిహ 
సహామి ఆనంద తృహికీరశనయున నేిభణో లేయంచభతు భభమిు యహయు తభ భోఖులఔు షహామం చషేా ధానభతు 
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ఎపడఽ పాయంచఴదదతూ, ఫదలుగహ, తృహికీరశనయుు  తభ భోఖులఔు లఴే చేమడాతుకూ బఖఴంతేడె ఇచిున 
అఴకహవంగహ పాయంచాలతు అపడె అథి బఖఴంతేడెకూ  షభయణ అఴపతేందతు చ తృహయు.     

తృహికీరశనయు షింఖభుల క నసహగింప  

శీ్ర ఫ్జైౄక్స సహు యక్స తనన ణాన భచిమం చషేఔుంటృ ణాన భభిము యహభి శీ్రభతి అయౌజా సోు యక్స 03040 

తృో లండ్ లతుమర్ తృహికీరశనర్ యృైతిమాతుక్స్ భౄమిడజలణో యజమఴంతఫ నై నలు ల జననభు తయుయహత యహయు 
యృైతిమాతుక్స్ ఔుటటంఫభుగహ ఎలా భాభహభో యఴభించాయు. లయహమ్ళున ఈ దంతేల ఔుభాయులు ఔడా 
తభకోషం అంతయదాఱరణో షభౄనై భౄమిడజల ఎంనఔ చేషఔుంటాయు. యహయు యృైతిమాతుక్స్ న తభ షభాజంలోకూ 
యషాభించాయు. శీ్ర సోు యక్స షఽడుణో ఉనన ఆఴప భభమిు యహచి ఎయీఫడున థాతు తృొ దఖు యృైఫోి ణో ఎలా షాషాత 
తృొ ంథాయో ఇంకహ అధేఔ థీయఘకహయౌఔ అధాభోఖమభులణో ఉనన ఔుఔకఔు యజమఴంతంగహ చికూత్ చమేడం ఖుభించి 
తథతియ షంఫందతి ఆషకూాఔయఫ నై కైషలన యయు  ంచఔుధానయు.   
తృొ ి  షర్ షంగతీ శీ్రయహత్ఴ PhD 02859 ఇండుమా, ఢుయ్ు కోఆభిాధేటర్ భభమిు శిక్షఔుభహలు యృైతమిాతుక్స్ న  ై 
ణాన చేలన యిోగహల ఖుభించి తృో ి ణా్సఔయఫ ైన తుయథేిఔలన, ముఔకలణో యృైతమిాతుక్స్ థాాభహ ణాన చేలన 
యిోగహలన ఎ ల కహర ఔుమలర్ భౄసహన్్ ఆఫ్ తృహు ంట్్ టట యృతైిమాతుక్స్ (యృైతిమాతుక్స్ ఔు ముఔకల అదబత 
షందన) అధే షింఖభు లో యఴభించాయు. ఔ యిోఖం కిహయభు CC1.2 Plant tonic  భభిము భనం 
చఽనంచే నేిభ థాాభహ ముఔకలు అదబతంగహ న భగిహమతు ణ యౌతృహయు. భరిోధఔులు షర్ జఖథషీ్ చంద ి ఫో స్, 
గోీ ఴర్ కీుయహు ండ్ ఫామక్స ల రర్, లరతౄహధో భంఔుసో  భభమిు డాఔరర్ కహధా ట్ంటిన్ కోభోణోకవ్ ఔనగొనన యశమాలన  ై
ఔడా ఆఫ  తుయథేించాయు. సహామి చ నన ఫో ధ ‘అందభతిూ నేిమించ అందభితూ లయేంచ’ ముఔకలఔు ఔడా 
ఴభిాషా ందతు తృొ ి  షర్ శీ్రయహషాఴ షబుమలఔు ఖుయుా  చేరహయు. ఈ దధతిలో ఴమఴసహమ ఉతతేా లన ఔడా 
ఫ యుఖుభచి ేఅఴకహవం ఉందతు ణ యౌతృహయు.   

ప్రి ఫెసర్ సససాన్ వీ PhD 02793 యుఎస్ఎ, లతుమర్ తృహికీరశనయుు  ఎఴయు ఎఴభిక ీచికూత్ చషేా ధానయు? (సూ 
ఈజ్ టీటిింగ్ సూం) అధ ే తన షింఖంలో లోతబన సహా బలో యచాయణ చేషఽా  భోగి భభిము తృహికీరశనర్ 
తృహతలిు యషయం భాయుుకోఖయౌగైయ అతు యఴభించాయు. ఆఫ  తన యొఔక యృఫైోి  సహధన కిహయం ఎభుఔలు 
యయఖడం, ఆయాభౄటైిస్, క్షయహతం, భానలఔ యదేింప, కహమన్ర్ చికూత్, ఴంటి ఉథాసయణల థాాభహ ఈ తృహికీరశనర్ 
యృైతిమాతుక్స్ సహామి యొఔక ఫో ధనలన ఎటాు  అనషభిషా ంథో  థాతు ఖుభించి భాటాు డాయు. భభకహయం అధ ే
గహమం, భనం అనఔుననటటు గహ భనభు యయేు కహద సహామిలో ఔ పాఖఫే. నేభి అధేథ ి గహమడా 
భనషన ఫాఖు చషేా ంథి. భనభు ఈ నేిభణోధ ే భన ఴదదఔు ఴచేు భోఖులలో బఖఴంతేతు చఽడఴచు. 
యృైతిమాతుక్స్ భనం అందభలిోనఽ బఖఴంతేతు చఽలలేా శిక్షణ ఇషా ంథి. సహామిబయ తుజఫ ైన యృదైమడె అధే 
పాఴనన ఔయౌగషిా ంథి.    
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ఔుభాభీ భభధీాకోయహకహ 02295 గీీస్, లతుమర్ తృహికీరశనర్ భభమిు గీీక్స కోఆభిాధటేర్ తన ణోట ితృహికీరశనయుఔు „డోంట్ 
టేక్స ఆన్ నేఱ ంట్్ ల ర సే్’ (భోగి యొఔక తాిడుతు తీషకోఔండు) అధే అంవం మీద షింగించాయు. ఆఫ  తన యొఔక 
యలుయృైన అనబయహలన ంచఔుంటృ తన భోఖుల షభషమలతునంటితూ భశికభించఖల సహభయధాం ఖుభించి 
ఆంథోళన చ ందతేధాననతు అబణే థఴేపడే తుజఫ నై యృైదమడె అధే జాఞ నం ఔయౌగై ఴయఔు చికూత్ చలేే యహడె 
బఖఴంతేడె అతు ఖీళింప ఏయడే ఴయఔ అసంపాఴ ఆంథోళనన యడెఴలేభతు యఴభించాయు. 108 cc ఫాక్స్ 
యహడఔంలో ఆఫ  క తాగహ ఔనగొనన అదబతఫ నై భౄఫ డజ ఖుభంిచి యఴభించాయు. ఔసహభ ికోంఫో లు ఔయౌలతృో ఴడం 
కహయణంగహ తృహయశవప ధొన చికూత్ఔు CC11.4 Migraines ఫదలుగహ CC13.3 Bladder remedy 

ఇచాుయు. సహామి తపన చఔకగహ షభిచలే భంద చఔకగహ తు చలేేలా చేసహయు.   

ధాలుఖఴ షపా యరేశభులు  

శీ్రభతి ఴలం ఖుణతి 02799 ముకౄ, లతుమర్ తృహికీరశనర్ భభిము శిక్షఔుభహలు తన యొఔక యృైతమిాతుక్స్ 
అనబయహలన ఏ భఴిర్ ఆఫ్ ఔంతౄహశన్ (నేిభ యిహసభు) అధ ేఅంవభున  ైషింగించాయు. కఴైలం భౄండెననయ 
షంఴత్భహల తృహికీరసోా ధే ఆఫ  2500 భంథి భోఖులఔు థాథాప నఽయు రహతం యజమఴంతఫ నై చికూత్ 
అంథించడం జభగిింథి. ఆఫ  చాలా చయుకౄైన టచీర్ అంణకేహఔ లబెభహ యౌయోన్ భభమిు ము.కౄ. లలో ఴర్క 
ష్టహున, చికూణా్ శితభహలన తుయాళషిఽా  ఉంటాయు. ఆఫ  ఖుండ తృో టట, థయీఘకహయౌఔ ఆషాభా, థయీఘకహయౌఔ జలుఫు, 
భూణాివమ ఇధృపక్షన్, ఫో న్ కైన్ర్ ఇలాంటి ఎధోన యహమధలఔు యజమఴంతంగహ చికూత్ చేలనటటు  ణ యౌతృహయు. 
అషంకామఔఫ నై భోఖులు ఆఫ  నండు నేిభాభాతఫ నై చికూణా్ షలహాలు ఔడా అందఔుధానయు. ఆఫ  తన 
భోఖుల యొఔక షభషమల ఖుభించి భాటాు డెత థాతు కోషం తన షభమాతున యతుయోగిషఽా  భోఖ  కహయణం 
ఏమిటల ఔనగొనడాతుకూ మితినసహా యు. సహదాయణంగహ ఫాసమ లక్షణాలఔు ఎఔుకఴగహ భానలఔ పాయోథేాఖం 
కహయణంగహ ఉంటటందతు ఔనగొధానయు.   

ఔుభాభీ ఴతుణా లోఖధాధన్ 02894 ముకౄ, తన తీఴఫి ైన షాంతేంజలైన బుజం యొఔక యుఖభత కోషం శీ్ర ఔనఖ 
భహజన్ శణుభఖం 02820 ముకౄ,  థాాభహ యృైతిమాతుక్స్ చికూత్ తృొ ంథిన అనబయహతున షబుమలణో ంచఔుధానయు. 
ఖతంలో అలోు తీ యృదైమంణో ఆఫ ఔు ఫ యుఖు కహలేద. ఇటీఴలే యృైతిమాతుక్స్ తృహికీరశనయుగహ భాభని ఆఫ   
అనబయహలు ఎంతగహధో ఆఔటటర ఔుధానబ. భయుషట ి భోజు లోఔధాథం తన ఇంటలిో య్లలన ఖుభించి ఔ 
తుయథేిఔ యౄతృొ ంథించి తన షింగహతుకూ జయడుంచాయు. యహటిలో ఔటి ఆఫ  ఈ షభాయరేహతుకూ హాజయుకహయహలతు 
ఆలోచిషా ననపడె తన 108CC ఫాఔు్, సహామి తౄో టల భభిము ఆఫ  సొ ంత తృహసో ర్ర తౄో టల న ై యబూతి 
ఏయడుంథి.   

వీడకోలు పిసంగము: డనకటర్ మ ైఖేల్ ర్ాకాఫ్, MD  
యడోకలు షింఖభు, ణిామభానమ ఓశధభు- వభభీహతుకూ, భనషఔు భభమిు ఆతభఔు ఖల షంఫంధభు  
అధ ేఅంవభు ఖూభుి శీ్ర మ ైఖలే్ ర్ాకాఫ్ MD యు.ఎస్.ఎ ణ యౌమ జైసహయు. డాఔరర్ భహకహఫ్ తన పాయమ షసహన్ 
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యొఔక యృైతమిాతుక్స్ తృహికీరస్ ఖుభించి భభిము అఫ భకిహలో భభమిు పాయతథవేంలో శియ యృదైమ భభిము 
ఆభోఖమ షంయక్షణ షలహాథాయుగహ తృహికీరస్ చషేా ననపడె తన షాంత అనబయహలు భభమిు భనష్ వభయీం 
షంఫందాల భిశ్రలనల ఖుభించి భాటాు డాయు. ధేశనల్ ఇతు్టటృమట్ ఆఫ్ ళెలా్ అఫ భకిహ యహయు చషేా నన భనష, 
వభయీభు, ఓశధభు భిరోధధా అతేఴాథిధ  ఖుభించి ఔడా ఆమన భాటాు డాయు. అనంతయం సహామి నండు    
ధేయుుఔునన 6 అంరహల షంఖీసణాతున ఇలా ణ యౌమజైసహయు. భనష్ భభమిు ఆతభఔు చికూత్ చమేండు,   
భోగికూ చికూత్ చేమండు, యహమదికూ కహద, భోగిన  ై నేభిన భభిము ఔయుణన షిభిం జమైండు, 
భనభందయభూ ఔ ఴమకూా నండు భభొఔ ఴమకూాకూ షిభింఫడే థఴిమ ఔింధాలణో చటరఫడు ఉధానభు, 
యరహాషం ఔయౌగి ఉండండు- ఏథ ైధా సహదించఴచు, నేభిణో తుండు ఉండండు మీ చియునఴపా భోఖులఔు బభోసహ 
ఇషా ంథి.  

20 ఏళుఔు న గైహ అయరహీ ంతఫ నై అంకూతపాఴంణో బఖయహన్ షతమసహబ ఫాఫా యహభకిూ చలేన లేఴఔు, ఉచిత 
యృైతిమాతుక్స్ యృదైమ యదానభు అతేఴాథిధ  చలే చికూణా్ భౄఫ డజల థాాభహ ించయహమాంగహ ఉనన భోఖులఔు లఴేలు 
అంథించినందఔు, తిి చోటఔ యృయు తృహికీరశనయుఔు శిక్షణ భభమిు భదదతే అంథించినందఔు షదష్ 
తిితుధలంణా తుయౌచి డాఔరర్ భభిము శీ్రభతి అఖభహాల్ గహభతిు షతకభించడంణో ఆభోజు కహయమఔీభం భుగిలంథి.   

సహామి ఆనంద భభమిు ఔుభాభ ితృహట్ సంట్ ఇదదభ ిచతే సహామికూ హాయతి ఇఴాఫడడంణో ఆభోజు కహనపభౄన్్ 
భుగలింథి.  

సహమంతంి 8 ఖంటలఔు ధారా్ ఇండుమన్ కహమంటనీ్ ఴదద  యుచిఔయఫ నై యంద పోజనం తిితుధలఔు అతిథలఔు 
అంథించఫడుంథి.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 2014, జనఴభ ి27, సో భయహయం 

భదామసనం ఴయఔు తుయాళించననన ఈ కహయమఔీభం సహామి యహభ ితృహత భంథియంలో ఉదమం ణొమిభథి ఖంటల 
భున ై తుమిశభులఔు తృహియంబఫ ైంథి డనకటర్ అగర్ాాల్ భునట ిభోజు కహయమఔీభభులన షమీక్షుంచి అదనప 
పిశ్ా- జవాబు కహయమఔీభం తుయాళించాయు.   

సహామి ఆనంద థిాతీమ పాశణం 

సహామి ఆనంద తనఔు ఈ తృహింఖణంలో ఉండటం చాలా యనమ ూయాఔఫ నై అనబఴం అతు చ పత తన 
షింగహతున తృహియంతేంచాయు. తుననట ి భోజు యహయు వయణాఖతి తతాం ఖుభించి భాటాు డునటటు  ఖుయుా చేషఔుధానయు. 
ఈధాటి షింఖంలో సహామి ఆనంద క తున ఉణేాజఔయఫ ైన అనబయహలన ంచకోఴడం థాాభహ వయణాఖతి 
ఖుభించి యఴభించాయు:  
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భాణాీవకూ వయణాఖతి చలేే సహభయాాం ఉంథి. ఆఫ  అతున భౄఫ డజలన క నగోలు చేమడం థాాభహ గొ లేఴ 
చేమఖయౌగయైహయు. ఔసహభి ఆఫ  దక్షుణాికహఔు ఴషా నన లనేళితేడు థాాభహ లండన్ నండు కహయుా లు భభమిు 
భౄఫ డజలణో ఔ మంణాితున తృొ ంథే అఴకహవం ఴచిుంథి కహతూ కయుు 100 తృ ండెు . అంత డఫుఫ ఆఫ  ఴదద  లేద. 
భాణాీవ తృహియాన ఖథలిోకూ యృయు  థేఴపతుకూ షభయణ పాఴంణో థతీు థాాభహ మీయు ించాతుకూ ళతిభు 
చేమాలనఔుంట ే దమచలే ధాఔు షహామం చేమండు అతు తృహిభిాంచి భోఖులన చఽడటాతుకూ తిభిగ ి యృయుంథి. 
ఉదమం 10 ఖంటలఔు సహర ంపలణో అతికూంచఫడున న దద  ఔఴయుణో తృో స్ర  భాన్ ఴచాుడె. లోల 100 తృ ండు  
చ ఔుక థాతుణో తృహటట “గౄట్ ఆఫ్ ఫ ై ఫామక్స (ధా యృనఔ తపకో)” అధే యంణ నై షఽచన ఆఫ ఔు అయధం కహఔుండా    
యహిల ఉంథి. క ంతకహలం కూీతం ఔ లనేళతిేభహలు లండన్ నండు ల బన్ యృయుంథి. ఆఫ  తన సో టల్ లో  
ఫాలకతూలో ఎదయుగహ ఉనన షభుథాితున చఽషఽా  కహ ణాఖుత ఉండగహ „భాణాీవకూ 100 తృ ండెు  ంనంచ’ 
అతు ఔ గొంతే ఆఫ లో యతునంచింథి. అథే భాట పనభహఴాతం అబమంథి. భూడఴసహభి „ఇపడ ే ంప’   
అతు న దద  గొంతేణో యతునంచింథి. ఆఫ  యృంటధ ే చ ఔుక భభిము ఔ ఉతాయం ఔడా యహిల ఔఴయులో న టిర  
సహర ంపలు అంటించి ఫ బల్  చలేంథి. ఈ భళళి దక్షుణాికహ ఴచిు భాణాీవతు ఔలుషఔుననపడె యహయు 
తభ అనబయహలన ఔభిక ఔయు ంచకోఴడం థాాభహ చ ఔుక భభిము ఉతాయభు ఆఫ య ే అధ ే యశమం 
ణ యౌలంథి. సహామి ఆనంద ఇంకహ ఇలా యఴభించాయు. భనం సాదమూయాఔంగహ వయణాఖతి చలేేా  భన ఊసఔు 
అందతు వకూా భనకోషం భనఔు ణ యౌమఔుండాధే తుచషేఽా  ఉంటటంథి. ఐణ ే అటిర  వయణాఖతి కోషం భనం 
మితినషఽా ధే ఉండాయౌ అటిర  అఴగహసన ఔడా ఔయౌగి ఉండాయౌ. భనఔు ణ యౌమఔ తృో ణే టిరంప లేద కహతూ 
ఔతూషం భనఔు ణ యౌమద అధ ేథాతుతు ణ లుషకోయహయౌ.   

సహామి ఆనందఔు షంఫందించినంతఴయఔు తదభ ిఅనబఴం ఏమిటంటే భాణాీవ కూుతుక్స ఔు ఔ భోగి డాఔరర్ 
థాాభహ తృహిణాంతఔఫ ైనదతు తుభహధ యణ చేమఫడున ఖడాణో ఴచాుయు. భాణాీవ థాతుతు తన యేయౌణో ణాకూ ఆఫ ఔు 
క ంత ఓశధభు ఇచాుయు. ఆ భళిళ ఇంటికూ యృయు అదదంలో చఽలేా  ఆ ముటిభ తృో బంథి ఆఫ  ఏమి చరేహయతు 
ఆఫ  ఆడటాతుకూ భాణాీవతు ఔలఴగహ తన ఏమీ చమేలేదతు తన బఖఴంతేతుకూ వయణాఖతి చరేహనతు 
ఫదయౌచాుయు. ఇథి భాణాీవ ఴమకూాఖతఫ నైథి కహద, ఇథి కఴైలం ఆ బిుఴప యొఔక దమ.   

సహామి ఆనంద తృహికీరశనయున ఇలా ఆథేశించాయు. మీయు భోగకిూ నమం చషేా ధానభతు ఎపడఽ 
పాయంచఔడద. భనం ఎపడఽ నమం చేమలేభు. ఔతూషం (ఫాఫా దమ లేతుథే) ఓశదాతున ఔడా 
ంనణ ీ చమేలేభు. ఔనఔ చికూత్ ఎలా జయుఖుతేంథో  భనఔు ణ లుషకోయహయౌ్న అఴషయం ఔడా లేద. 
అదంణా ఫాఫా దమ అధే యశమం ఎలుపడఽ భనం ఖుయుా ంచకోయహయౌ!   

సహామి భభ ి క తున అనబయహలన యఴభించాయు. ఔ భళళి తీఴఫి నై యృననధొన కహయణంగహ ఔ షఽర్ 
ల శయౌషర ఔు షఽచించఫడాా యు. అబణే ఆఫ  భాణాీవకూ షంఫందించిన కూుతుక్స థాాభహ ఎంణో చఔకగహ షాషాత 
తృొ ంథాయు. ఆఫ కూ ఏమి భందలు ఇషా ధానభో ణ లుషకోఴడాతుకూ ఆఫ  డాఔరర్ భాణాీవ ఆవీభాతుకూ ఴచాుయు. 
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అతన భాణాీవ ఇచిున కహంతధేశన్ అయాం చషేకోలేఔతృో మాయు. కహతూ భోగణిో అయే భందలు క నసహగించభతు 
చ తృహయు. ఎందఔంటే భోగి యొఔక ఎఔ్భై భితోృ యుర  కిహయం వషా ైచికూత్ లేఔుండా ఆఫ  ఆ లాతిలో తియుఖుత 
ఉండటం అషంబఴం. అబనటిక ీ భోగ ి తియుఖుత ఉండడం థేఴపతు ఔాతృహ యరేశం. భభొఔ షంగటనన 
యఴభషిఽా  1987లో తృహియంతేంచిన యభి కూుతుక్స 1992- 93 లో పాభీ అపలోు  ఉననపడె ఔ ఴమకూా యహభకిూ చాలా 
న దద  యుణం ఇఴాడాతుకూ భుందఔు ఴచాుయు. అబణే కైఴలం భౄండె షంఴత్భహల ఴమఴదిలో అ ముణాా తున తిభిగ ి
చ యౌుంచఖలఖడం బఖఴంతేతు య్ల భాతఫి.ే ఔనఔ బఖఴంతేడె భన చింతలతునటితూ చఽషఔుంటాయు అంటృ  
ఇథ ిణ లుషకోండు, ణ లుషకోండు, ణ లుషకోండు అతు చ తృహయు.   

చిఴభిగహ సహామి ఆనంద సో మియోతి కహమంప చమేడాతుకూ ఔ యమటనలో సహామి యృంఔటేరహనందన 
తీషకౄళైా నన తన కహయులో ఫేఔిులు ఎలా యపలభమామయో ఆ ఔథన ణ యౌమజైరహయు.  తభ కహయు ఔ లోమ 
యృైప కూంథకిూ యృళైా ననటిక ీడ ైయైంగ్ క నసహగించభతు సహామి యృంఔటేరహనంద షఽచించాయు. 52 ఫ ళైు తభహాత 
యహయు తభ ఖభమసహా నం చయేుఔుననపడె సహామి ఆనంద ఫేఔిులు షఔీభంగహ తు చషేా ధానమతు ణ లుషక తు 
షంబభింణో కహయున ఆతృహయు. అపడె సహామి యృంఔటరేహనంద „ఎంణో షాలఫ నై నేిభ ఔ కహయుధ ేచఔకథదిద 
ఖయౌగిణ,ే ఆ నేభి భానఴ సాదమాతున ఎందఔు షభ ి చ మమద‟? అధానయు. సహామి ఆనంద క నసహగషిఽా  
భనం ఎటఔిపడె ఖుయుా ంచకోఴడాతుకూ మితినంచాయౌ. భనం నేిమించఖలుఖుత ఉననపడె థఴేపడె 
భన ించంలోకూ (సాదమంలోతుకూ) ఴచిు చయుఔుగహ ఉంటాయు. ఇథి ణ లుషకోండు, ణ లుషకోండు, 
ణ లుషకోండు. అలాగై భనం ఏథ ైధా చ ననపడె, భనయౌన భనం శిినంచకోయహయౌ. భనలో ఉనన నేిభ 
భాటాు డెణోంథా? లేఔ అసం భాటాు డెణోంథా? నేిభణో అబణ ే ఎంణో అదబణాలు జయుఖుణాబ అంటృ 
భుగించాయు.   

డాఔరర్ అనంత్ గౄైటలండే షింఖం   

డాఔరర్ అనంత్ గౄటైలండ ే ఎండోకూీధాలీవ భభిము ఫామకీరభిమాలీవ భౄండుంటకిీ డాఔరర్ భభమిు తృొ ి  షయుగహ తన 
యలుయృైన అనబఴం నండు అలోు తీన ై షంక్షుా అఴగహసనలన అంథించాయు. ఔటి భభమిు ఔటి భౄండెఔు 
షభానభు ఇథ ిభనఔు తృహఠరహలలో ధయేఫడెతేంథ,ి కహతూ అలోతి తృహిదానమత ఇచుే తౄహయభకహలీవ ఆధతుఔ 
యృైదమ యదానం ఔట ిభభిము ఔటి షధానఔు షభానం అధే భామలో ఉననటటు  ఔతునసాో ంథి -- యహమద ిుస్ 
ఓశధం యహమదలిేమి అతు నభేొకంటలంథి. కహతూ యహషాయహతుకూ యహమధలు, యహటతిు ణొలగించడాతుకూ ఇచేు ఓశదాల 
థాాభహ భభితున భోగహలు ఫిలుతేధానబ. కహమన్ర్ భోఖులు యహమది ఴలన కహఔుండా సహంథిాబఔ కహమన్ర్ 
చికూత్ థాాభహ భయణషిా ధానయు. ఎందఔంటే ఇథి యహభి భోఖ తుభోధఔ ఴమఴషాన తీఴంిగహ పిాయతం చలే యహభితు 
ఇతయ తృహిణాంతఔ యహమధలఔు ఖుభి చేసోా ంథి.   

సహబ యృైతమిాతుక్స్ ఆయయబయంచడంలో సహామి యొఔక ఆశ్రభహాదూయాఔ ససహా తున యఴభషిఽా  సహామి ఫో ధన 
కిహయం భన చేతి 5 యేళిైు ంచబూణాలన (బూమి, గహయౌ, అగిన, తూయు, భభిము ఈథర్  లేథా ఆకహవభు)న 



 

 

18 

షఽచిసహా బ. పాయతీమ ర ైయౌలో ఆహాభహతున చేతిణో ఔలుపక తు తిననపడె ఆ ంచబూతల వకూాఴంతఫ నై 
ఔంధాలు ఆహాయం థాాభహ లోయౌకూ యిశేిసహా బ. సహామి తన ఫో ధన “అందభీన నేిమించండు అందభకిీ లఴే 
చేమండు” ణో యృఫైేశిన్ లేథా ఔింనలటు  యహభఔిునన లోణ ైన అఴగహసనన యఴభించాయు. ఏష ఔడా “తూ 
తృొ యుఖు యహభతిు తూ ఴలధే నేిమించ” అతు చ తృహయు. యభదిదయౄ  నేభిలో అభిమితఫ ైన షయాయహమఔ వకూా ఉందతూ 
అథ ిమీ సాదమంలోధే ఉందతూ ఫో దించాయు. ఈ నేభిణో షయాభూ సహనఔలభఴపతేందతు ఫో దించాయు.   

యయధ రహభీయఔ అఴమయహల భధమ నేభిూయాఔ షంఫందాతున అయాం చషేఔుధే చ ైతూస్ ఓశధం యహమధలన 
ఖుభిాంచడం భభమిు చికూత్ చేమడంలో తృహికీరశనయుఔు షహామఔయంగహ ఉంటటందతు యహయు షఽచించాయు. డాఔరర్ 
అనంత్ యొఔక అంతయదాఱర  యృైతిమాతుక్స్ యృదైమ యదానంలో షభకి తా యంగహల అధమమధాతుకూ అఴకహరహలన 
ణ భచిింథి.       

డాఔరర్ సహభహ ఴన్ షంథవేభు  

యరహీ ంత భతేా  డాఔరర్ ఐన డాఔరర్ సహభహఴన్ భోజుయహభీ ఆభోఖమ చిటాకలన ై ఴర్ తృహబంట్ జిౄంటశేన్ థాాభహ   
ఆలోచన నేభిైనంచే చఔకతు షింఖం చేరహయు. షభఖీ, షంూయా, ఆభోఖమ షంయక్షణ కోషం ఆభోగహమతున 
భయిక్షుంచడంణో తృహటట యహమది తుభోధభు భభిము తుయహయణ న ై షభానంగహ దాఱర  సహభించాలతు యహయు 
అతేతృహిమడాా యు. సో మియోపతి, అలోు పతి, ధచేభోపతి (ఔిాతి యృైదమం) ఈ అతునంటిలో “పతి”  యతి ఐన 
భన సహామిబయ ఈ అతున యపాగహలలో ఉండు నమం చషేా ధానయతు భనం ఖుభిాంచాలతు చ తృహయు. సహామి నండు 
అనజఞ తీషక తు డాఔరర్ ఴన్ వభభీహతున ఔ „ఆటల ముఫ్ైల్‟ ణో తృో లుషఽా  దాష్టహర ంణాలణో యఴభించాయు. యహయు 
ఆభోఖమం HEALTH అధే థాతున యషాాత యుషఽా  కూీంథి షభయణ చేసహయు.    

H    సభి (థఴేపడె); అతునంటకిీ భూలభు   
E    ఎఔ్భౄై్జ్ (అపామషభు), ఎ క్సర (మితనం) & డ ైట్ (ఆహాయభు భనషఔు భభమిు వభభీహతుకూ)   
A    అయభేౄనస్ (ణ లుషకోఴడం) & మాకౄ్న రన్్ (అంగఔీభించడం) 
L    లవ్ పర్ ల ైఫ్ (ీవయణాతున నేిమించడం); ల యృల్ ళడె డ నస్ (సహా బల ధేతాతాభు) 
T    తాట్్ (ఆలోచనలు); తిిఔల ఆలోచనలన యషభభించండు   
H    హాయభతూ, హామనధృస్ & సూమభర్ (సహభయషమభు, షంణోశభు, హాషమభు) 

డాఔరర్ ఴన్  ఈ షందయబంలో తన చతేేలు ూభిాగహ సహాదీనభు లేఔ టటర  తనతృో బనపడె సహామి యహభి 
థాాభహ అదబత పనయుదధయణ జభగిిన ఔధన ణ యౌతృహయు. షథయీఘఫ నై భభిము షంణోశఔయఫ నై ీవయణాతుకూ 
ఆభోగహమతున కహతృహడెకోఴడంలో భానఴ యలుఴలు భభమిు షభానతాం యొఔక తృహతని ణ లుపత    ,   
‚ణేయౌఔగహ (ease) ీవయంచండు, లేఔతృో ణ ేయహమద ి(dis-ease) తృహలఴపణాయు” అధే షంథేవంణో భుగించాయు.   
కహయమఔీభ భుగింపలో తృహికీరశనయుు  అందయౄ ఉణా్సంగహ లేచి తులఫడు సహబ యృైతమిాతుక్స్ ఔ భభమిు 
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ించయహమాంగహ అఴషయఫ ైనయహభకిూ యహయు చలేన ఔాఱకూ ఔాతజఞతలు ణ లుపత డాఔరర్ భభిము శీ్రభతి 

అఖభహాల్ ఔు దండలు యేల గౌయయంచడం జభగిింథ.ి                                                            
అనంతయం 108CC ఫాఔు్లన భఛీాభిాంగ్ చేల ేకహయమఔీభం ఫాఫా యహభి అదబత య్లణో ూయాబమంథ ి(న నై 
అఴలోఔనం చఽడండు).                                                                                             
భూడె సహయుు  ఒంకహయభు, షభషా లోకహ షఖిధోబఴంతే అతు తృహిభిాషఽా  ఈ అదబత కహయమఔీభాతున 
జభనించినందఔు సాామికి కృతజఞత పూరాక వందనములు ణ యౌమజైషఽా  కహయమఔీభం భుగలింథి.   
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 వ ైబ్రియాతుక్స్ సందేశ్ాతుా వాయపిా  చేయడనతుకి సో షల్ మీడియా నస ఉపయోగతంచడము  

2014 జనఴభ ి27ఴ ణథేనీ కహనపభౄన్ న  ైభడైుయో సహబ థాాభహ యడెదల చలేన ఔ షమీక్ష భభిము తౄో టలల 
థాాభహ సహబ యృైతిమాతుక్స్ ఆశ్రయాథింఫడునథి. మీఔు ఈ యహమషం నచిుణే యహభి యృబ్ ల ైట్ థాాభహ భడైుయోసహబకూ 
www.radiosai.org ణ యౌమజైమండు. మీ తయౌుదండెిలు, ఔుటటంఫభు భభిము లనేళితేలన ఔడా 
భహమభతు చ ండు.    

తృహికీరశనయుు , యహభ ిలేనళతిేలు భభిము భోఖుల కోషం సే్ ఫుక్స థాాభహ ఔడా భడైుయో సహబ ఔ యహమసహతున 
యడెదల చేలంథ.ి భైడుయో సహబ కూ ‘ ిండ్’ అఴడం థాాభహ జనఴభి 27 కహయమఔీభాతున ‘ల ైక్స’ చేమండు.   

********************************************************************************* 

  దివయ వ దైసయడి దివయవాణ ి 

 

“ఆతభయరహాషం న ంతృొ ంథించక తు థేఴపతున ై దాఢఫ ైన యరహాషం ఔయౌగి ఉండండు. అచంచలఫ ైన 
యరహాషంణో మీ ణోటి భతుఱ లేఴఔు మిభభయౌన మీయు అంకూతం చేషక తు ఆదయశతృహిమఫ ైన 
ీవయణాలన ఖడండు.”                                               … శీ్ర సతయ సాయి బాబా  

“లేఴ అంటే ఏమిటి? జిలు లేఴ అంటే “భంచి తు” అతు చ ఫుణాయు. లేఴన “భంచి తు” గహ 
పాయంచఔండు. ధేన ఇతయులఔు భంచి చేషా ధానన అధే యృైకభి ఔడా సహనఔలఫ ైనథి కహద. షభౄైన 
యృైకభి ఏమిటంటే థీతుతు “థేఴపతు తు” గహ చఽడటం. మీ చయమలు అతునంటితు థేఴపతు తు గహ 
భిఖణించడంఫే తుజఫ ైన లేఴ ”.                                                           … శీ్ర సతయ సాయి బాబా  

అందభితూ నేిమించండు అందభికీ లేఴ చేమండు, ఎలుపడె షహామం చేమండు ఎఴభితూ పాదించఔండు,   
2005 లో, ఫాఫా యహభి 80ఴ జనభథిధోత్ఴం షందయబంగహ యహభి జాఞ కహయాం భుథింిచిన పషాఔం నండు    

********************************************************************************* 

http://www.radiosai.org/
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                                         పికటనలు  

తుయాళింఫో బయ శిక్షణా శితభహలు   

 ఇండుమా  ఢుయ్ు -NCR: తృహికీరశనయుందభకిూ పనవుయణ షదష్ 2014 భాభుి 23, SVP ఴర్క ష్టహప్ 2014 
భాభిు 20-24  భభమిు AVP ఴర్క ష్టహప్ 2014 ఏనలి్ 12-13 షంథిించ ఴలలనయహయు షంగతీ యృఫ్ై్ట్ 
trainer1.delhi@vibrionics.org  

 ము.కౄ. లండన్ : AVP ఴర్క ష్టహప్ 22-23 భాభిు 14, షంథిించ ఴలలనయహయు జౄయమ్ యృఫ్ై్ ట్  
jeramjoe@gmail.com  

 ఇండుమా  పటరభిా : AVP & SVP శిక్షణ షదష్లు 18-22 ఏనిల్ 14, షంథిించ ఴలలన యహయు  
ళేభ యృఫ్ై్ట్ 99sairam@vibrionics.org 

శిక్షఔులందభికూ షఽచన : మీయు ఏథ ధైా శిక్షణా షదష్ఔు ణిాయఔ లదదం చషేఔుంటే యఴభహలు: 
99sairam@vibrionics.org ఔు ంండు 

                                                                               
                   

                                             ఓం శీ్ర సాయి ర్ామ్! 

 

 

 

 

సహబ యృైతమిాతుక్స్... ఉచితఫ ైన, ధాణమఫ నై యృైదమ షంయక్షణ థివలో - భోఖులఔు ఉచితం 
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