
 

 

1 
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 డా.జిత్ కై అగగరహఴల్ యొకక డెస్కక నండి

ిమబ ైన తృహికటీశనమహా మహ, 
మీతో ంచకొనద్గని యశమభులు నాఴద్ద ఈసహమి అధకిభుగహ ఴపననయ. 
షమావేవమునకు కాతజ్ణతలు 
ముటీముద్టి అంతమహా తీమ సహభ యతియోతుక్స్ షభారవేంగుమించి రహిళన భా గతరహమహా లేఖ ై ఴచి్న, మీ తిిషుంద్నలతో 
నాభనష్ ఎంతో అద్ృతబ నై ఆనంద్ంతో తుండితృో భంద్తు మీకు త యౌమచేషా నానన. చాలాభంద ితృహికటీశనయలా , ఈ షభారేవం 
ఘనయజమాతున సహధించినటలా , తభ అతేతృహిమభతు రహిళనాయల. మీలో కొంద్యల ఈ షభారవేం, సహభ యతయిోతుక్స్ గుమించి తభ 
జఞా నాతున పమోతేఴాదిి  చళే, తోటి తృహికటీశనయాతో తభ ఆలోచనలు, అనబరహలన ంచకున ేఅఴకహఱహతున భచి్ంద్తు 
రహెఖాెతుంచయేల. కొంద్యల ఈ షభారేవం యతియోతుక్స్ ళఴేక ిషభమిుతఫాఴంతో తుచళేేంద్కు షఽూమిాతుచి్నటలా గహ చ తృహుయల. 
హజమెైనరహయల తాభు ఆశంచినదాతునమించి తృ ందినటలా , ఆనందించినటలా  త యౌమజషేఽా , తయలరహత షభారేవం గుమించిన యఴమహలు 
అపుడ ేఅడెగుతేననంద్కు నేన చాలా షంతోలషా నానన. 

ఇదంణా శీ్ర సహయబాబావహరి కాపఴలలధే సహధ్యమ ైనథ ి
మీలో చాలాభంద ిఈయధంగహ చేమడాతుకి చాలా భుఖెబ నై భామహగ లోా  షహమడాా యల, కహతూ ననే ఈ ఴెకుా లకు/షభూహలకు 
కాతజాతలు తిేెకంగహ చ తృహులనకుంటలనానన: 

 తృహలగగ ననరహయంద్యౄ; 
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 భా షంపటభులకు రహెసహలు, షింగహలు భమమిు కషే చమతిలిన అందించినరహయంద్మకిట; రహటనితునటతిు జఞగీతాగహ 
షమీక్ించి, అఴషయబ నై షఴమంిపలన చళేన భుఖెఫాంద్భునకు; 

 ఈ షభారవేభు జమిగని షభమంలో రళేకిహయం, అతునరళేలోా  ఫోజనాలు, భతయ పలహయభులన షభకమి్ న 
భహమహశీరకు చ ందని ఫాంద్భునకు,  భమిము భీ షభారవేభునకు చకకతు గుమిాంప చిహనలన అందించిన క 
తృహికటీశనమిక; 

 నమోద్ తౄో లాయాన భమిము షభారేవప తాకహలన అందంిచిన కేయళ ఫాంద్భునకు; 
 తిితుధలకోషం ఴషతి భమేహుటా తుయాసణ, భమిము ఆదామఴెమభుల టిీక షంపటభుల ంణీ భమిము ఇతయ 

యశమభుల తుయాఴ ంచడాతుక ిూమిా ఫాధెతన తీషకునన మున టైడె్ కింగాం ఫాందాతుక;ి 
 తృహత దరేహలమభున, తభ అంద్బ నై అలంకయణలతో భా షభారేవప రదేికగహ భలచిన ఇటాయౌమన్ ఫాందాతుక;ి 
 షాలభుయొకక మజిిళేీ రశన్ తుయాఴ ంచి, గుయలా చిహనలన జఞమీ చేళన అబ మికహ, ముక,ె ఫాయతదేవభుల నండ ిమివీభ 

ఫాందాతుక;ి 
 షభారేవభులోతు అతున ఆడయిో/ద్ావెభాన అఴషమహల ఫాధెతభగేహక, యతియోతుక్స్ యడియో (కిీంద్ చఽడండి) న 

తమాయలచేళన తృో యౌష్ మాజభానెతుక;ి 
 ఎగిాతశన్ ఏమహుటల చళే ఘనంగహ తుయాఴ ంచిన, ‘చ ైతనెజయెతి’ భూెజిమం భుఖెనామకుతుక;ి 
 లుఴపయల తిితుధలు తభ ఇళళలో ేిభతో తమాయలచళేన సిహద్భున అంద్మకిట అంద్జేళన గీీకు తృహికటీశనమిక; 

 ైన ఴపద్సమించినరహయల భాతబిే కహకుండా అబ మికహలోతు డాకీర్చ బ ైఖలే్ మహకోఫ్ యొకక నామకతాంలో, షభారేఱహతుకి భుంద్ 
3మోజులలో, అతునఏమహుటలా చళే, ఆ ఏమహుటాన వీది్గహ యెరేక్ంిచేంద్కు చాలా కశీడిన మిగియౌన ఴెకుా లంద్మకిట నా 
సాద్మూయాక ధనెరహదాలు త యౌమజషేా నానన. ముతాం దాదాప 45 రహలంటయీలా  షహమడాా యల. మీ షహమాలకు బేభు 
షయాదా కాతజుు లభు. 
సహయ విబి్రయోతుక్స్ కరీ తా యూట్ృయబ్ ఛానల్ 
ఇపుడె కొతా పమోతేఴాదిి  ర ైప మతుషఽా , యతియోతుక్స్ ఆధికహమికంగహ మూటృెబ్.కహమ్ (youtube.com)లో భన షాంత 
ఛానల్ ‘సహభ యతియోతుక్స్ ఴీయౌంగ్’ ఆయంతేంచఫడనిద్తు త లుపటకు నేన షంతోలషా నానన. మీయల దాతుతు భకకడ కిాక్స చళే 
చఽడగలయల-https://www.youtube.com/channel/UCdmKv4O1lLswMEe7TfTVvJQ.  

మెండె యతియోతుక్స్ యడయిోలు  టీఫడినయ, షభారేవంలో చఽఫడినయ. ముద్టది ి‘యతయిోతుక్స్, సహభమహమ్ ఴీయౌంగ్ ర ఫైరశిన్్’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28), వినలు-జరహఫులు, ‘యతియోతుక్స్ అనగహనమేి?’. మంెడఴది 
‘ఫలా ళ్ంగ్ ఆఫ్ యతియోతుక్స్’ ’Blessing of Vibrionics’(https://www.youtube.com/ watch?v=fB8DDtQiOoo),  

2008-2010 షం. గుయలూమిుభ షంద్యౄంలో  సహభ ఫాఫా రహమ ిఆశ్రమహాద్భులతో ముద్ల ైన  యతయిోతుక్స్ యొకక క షాభడ్ 
షో .  

మీయల ‘యతియోతుక్స్, సహభమహమ్ ఴయీౌంగ్ ర ైఫరశిన్్’ యడయిో భా ర బ్ ళ టై్(http://www.vibrionics.org) లోతు సోమ్ ేజ్ లో 
యౌంక్స్ దాామహ ‚What is Sai Vibrionics‛ జే్ లో చఽడగలయల. 
యడయిోలు ఇంగీాష్ లో ఉననయ. అయ యయధ ఫాశలలోక ిఅనఴదించఫడాా భ. భా (YouTube) మూటృెఫాాన ల్ భమిము భా 
ర బ్ ళ టై్ లో, అంద్ఫాటలలోక ిఴచి్నపుడె తృో సీ్క చేమఫడతాభ. తృో యౌష్ ఫాశలో ఇుటకిే లోడ్ చమేఫడింది. 
విబి్రయోతుక్స్ విషారణకు కైరళ యొకక అసహదారణ పిణాయక 
నేన కయేళలో క భుఖెబ నై అతేఴాదిితు ంచకొనటకు ఆనందషిా నానన. 

https://www.youtube.com/channel/UCdmKv4O1lLswMEe7TfTVvJQ
https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28
https://www.youtube.com/%20watch?v=fB8DDtQiOoo
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కేయళమహశీర షభనామకయా, భామి్12న తిషిఽ్ర్చ, భామి్ 23న ఎమహనకులం ఴద్ద  అఴగహసన కహయెకీభాలన తుయాఴ ంచిమి. (తౄో టోలు 
చఽడండి). యతయిోతుక్స్ యషాయణకెై, 2 జిలాా లలోనఽ కమిటీలు తుయాఴ ంచిమి. జిలలో యఫరి గూమి్ అఴగహసన కయౌుంచడం, చికతిా్ 
శతమహలు తుయాఴ ంచడం, అయలు ల ైనరహమితు గుమిాంచి, తగని శక్షణతుచి్ తృహికటీశనయాన తమాయలచేమటంఴంటి కహయెకీభాలకు 
షహమడడబే రహమధిేెమం. ఈ కమిటీలలో సహధాయణ జిఞతూకం, భమిము యఫరి  చికిత్ఴలా లతి తృ ందని ఱరీయోతేలాశేలు 
ఴపంటాయల. కేయళ ఇపుడె ఇతయ జిలాా లకు ఈ మితానతున యషామించమేాలతు యోచిసోా ంది. దీతు కిహయం, జిలాా  షభనామకయాలు 
భమిము తదతియ తృహికటీశనయలా  తభ తృహింతాలలో ఈ కహయెకీభాలు తుయాఴ ంచేంద్కు ద్ాఢంగహ షంకయౌుంచినాయల. అఴగహసన 
కహయెకీభం భమిము షహమక కమిటలీ కహయెకీభాల దాామహ, కతూషం 90 కొతా యఫరి  తృహికటీశనయాకు శక్షణతుచి్, నఴంఫర్చ 23, 2015 
న బగరహన్ యొకక 90 ఴ జనదనిాతుక ిభుంద,ే షిా త షంఖెకు కతూషం మటెిీంప మోగులకు చికతి్లన అందించాలతు, 
యతియోతుక్స్ ళఴేకు అంకతిఫాఴంతో తుచేషా నన కయేళ రహయల వింషతూములు. 
శీ్ర సహభకి ేిభూయాక ళఴేలో, 
జిత్ అగమహాల్. 
********************************************************************************** 

 వ ైబరి  మివమీాలు (రెమ డీలు) ఉపయోగించిన కైషల విఴరహలు 

1. మధ్మేసం, అదిక రకాతోృ ట్ు & మానసకంగహ తురహవ10001...భారతథేవం 

బే 2008 లో, తృహికటీశనర్చ యొకక ద్ఽయప ఫంధర ైన, 52 షం.ల. క ళా  ీమోగ,ి భధబసేం భమమిు అధిక యకాతృో టలకోషం చికతి్ 
కోమింది. ఆబ కు 10 ఏళా కిీతబే భధబసేం ఴపననటలా  కనగొతుమి. ఆబ  ఇపుడె ఇన్యౌన్ మీద్ ఆధాయడెతోంది. ఆబ  తిి 
మోజు, మెండె ూటలా ఫోజనం భుంద్ 15 మూతుటలా  ఇన్యౌన్ తీషకుంటలననది. దీతుఴలా ఆబ  (మహండమ్) యకాoలోచకెకయ 150 
లో ఴపననది. అంతేకహక, ఆబ  3 షం.లుగహ అధిక యకాతృో టల కోషం అలోతిభంద్, ఫలఴనీతకోషం భమొక భంద్ 
తీషకుంటలననది. మోగి చాలా తుమహవతో (ఆందోళనగహ, ఫద్దకంగహ, ఆతయఱహాషం కోలోుభ) ఴపననన, కొతునన లలుగహ ఈ 
లక్షణాలకోషం చికిత్ తీషకోలేద్. ఆబ కు కిీంద ిమబె డలీు ఇఴాఫడాా భ: 
#1.CC6.3 Diabetes…OD half an hour after lunch 
#2. CC3.3 High Blood Pressure + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic ...TDS 
 

ర ైతియోతుక్స్ తో, మోగ ిభధబసేంలో ళాయబ ైన బ యలగుద్ల కయౌగింది. ఆబ  షగటలన తిి 15 మోజులకు 2 మూతుటలా  చొపున 
ఇన్యౌన్ మోతాద్ తగిగంచగయౌగింది. క షంఴత్యం తమహాత, ఆబ  డాకీర్చ ఇన్యౌన్ న తుయౌరళే, నోటతిో తీషకొనే భంద్లన 
రహడభతు షఽచించాయల. యటితో కడా ఆబ  యకాప చకెకయ ఱహతం సహధాయణ సహా భలోన ేఉండసహగింది.  
అలాగ ేయతియోతుక్స్ రహడని న ల తమహాత, ఆబ  యకాతృో టల సహధాయణ సహా భకి చేయలకొననద,ి కనక డాకీర్చ కీభంగహ ఆబ  భంద్లన 
తగిగంచసహగేయల, ఆబ లో తుమహవ, తుషుాస తగిగనటలా , ఆబ  తురదేించింది. ఆబ  ఫలంగహ, నఽతనోతా్సంతో తమామెైంది. 
అభనుటికి యతియోతుక్స్ తృహియంతేంచిన కొనానళాలోన,ే ఆబ కు ర నన నొు ముద్ల ైంది. చాలాకహలం కిీతం ఆబ  ర నన నొుతో 
ఫాధడాది. భయళ భపుడ ీచికతి్ షభమంలో తిమగిి ఴచి్ంది. ఆబ కు కిీంది మహియం ఇచి్మి: 
#3. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.5 Spine...TDS 

మోగి కన ల తమహాత ర నన నొు ూమిాగహ తగిగనటలా  చ పుటచే,  మోతాద్ BD క ితగిగంచఫడింది. క షం.యం తయలరహత, మోగి కింద ి
మహియభులన తీషకుంటలననది: 
 #1.  ైన చ ున కిహయం భమమిు, 
 #4. CC3.3 High Blood Pressure + 12.1 Adult tonic...TDS 
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ఆబ  భంద్లు ఆభేుంద్, 2ఴ షంఴత్యం చికతి్ తీషకుననది. ముతాం మీద్, ఆబ  భధబేసం కోషం తీషకున ేఅలోతి 
భంద్లన 80% తగిగంచి, ఆబ  యకాతృో టలభంద్లన తుయౌరేళంది. ఆబ  భానళక తుమహవ, ర నననొు ూమిాగహ తగిగనయ. ఆబ  
డాకీర్చ, మోగి ఆమోగెభునకు కఴేలం యతియోతుక్స్ మబె డలీు భాతబిే కహయణభతు అంగీకమించిమ.ి 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. చేతులమీద కహయౌన గహయాలు11520...భారతదేశం 

డిళ ంఫయల 2013 లో 53 ఏళా ఴెకిా మెండెచతేేలోా  కమిగని తృహా ళీక్స కయీ ఴలన, కయౌగని మెండో  డిగీీ కహయౌన గహమాలతో తృహికటీశనర్చ ఴద్దకు 
ఴచే్ డె. అతతుకి చాలా నొుగహ ఴపననది. అయచేతేలు ఎయీగహ, ఫొ ఫృల కిక ఉననయ. రహప ఴలన అతన అయచతేేలన, రేళళన 
కద్ల్లేక, తన మోజురహమీ తుతు చషేకోలేక,  తన ద్షా లన భాయల్కోలేక ఫాధడెతేనానడె. మోగి చాలా ేద్రహడె కనక 
అలోా తి చికిత్ తృ ంద్లేడె. చతూనళళలో తనచతేేలు ఉంచడం భాతబిే అతతుకి సహధెబ నై మహియం. అతతుకి కిీంది మబె డ ీ
ఇఴాఫడింది: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 
Wounds & Abrasions…6TD 

8మోజులోా  మోగలిక్షణాలు 50% ఴయకు బ యలగెైనయ. అయచతేేల రహప తృో భంది. అతన నొుతగిగ, న భదిగహ తనరేళైా  
కద్యౌషా నానడె. అపుడె మోతాద్ 6TD నండి TDS ఴయకు తగిగంచిమి. 7మోజుల తమహాత 100% బ యలగెైంది. అయచతేేల  ైచయం 
భునటి ఴల  ఆమోగెంగహ తమామెైతృో భంది. మోగి తన ద ైనందిన కహయెకీభాలన, నలన తిమిగి తృహియంతేంచాడె. కహయౌన 
గహమాలతూన ముతాం 15 మోజులోా  ూమిాగహ నమం చమేఫడాా భ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. నరుదలమీద కురుపులు11210… భారతథేవం 

క 50ఏళా ఴెకిా తన యలద్ల  ైఴచి్న కుయలపలఴలా, తీఴబి నై నొుతో ఫాధడెతేనానడె. కుయలపలు కొకకకటగిహ ఴషఽా , 
రహచి, చీభుటిీ, చితికితృో తేననయ. కహతు కొతాయ ఴషఽా నే ఴపననయ. కొతున వషాచీికతి్ దాామహ 2సహయలా  తొలగించిమి. మోగికి ముద్టగహ 
కిీంది మెబ డీ ఇఴాఫడింది: 
#1.  CC12.1 Adult tonic + CC21.2 Skin infections...TDS  

1ఴ న లలో 20% బ యలగెైంది. కుయలపల షంఖె తగిగంద,ి కహతు మిగయిౌనయ తీఴంిగహ షలుపతేననయ. ఈ కహంఫర  భాయ్ఫడింది: 
#2 CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions. 

2 న లలోా  50% బ యలగుద్ల ఉంది.  ైన చ ున మిహయం, 6 న లలకు అనగహ కీభంగహ మోగి కుయలపలతూన ూమిాగహ తగిగ , కమొ్తు 
షఖంగహ తు చషేకోగయౌగఴేయకు ఇఴాఫడింది. అపుడె మోతాద్ ODకు తగిగంచఫడింది. తయలరహత భయల కుయలపలు 
తిమగిిమహకుండా తురహమించడాతుక,ి మోతాద్ 2TWకు భమింత తగిగంచఫడింది. 
షంతృహద్కుతు రహెఖాెనం: 
కుయలపలు వమీయంలో చమేని యశమళిాతికి షంకతేం, అంద్ఴలా CC17.2 యబియచటకు భచి్, అటలా  మోగ ితీషకొన ఆహయం 
షకీభంగహ ఴపండలేా చఽచట, భమిము మోగి చటృీ ఴపండ ేరహతాఴయణంలో ఴపండే యశరహముఴప అతన ఱహాషతో ల్టం ఴంట ి
కహయణాలు కడా ఉనానమా లేరహ అతు గభతుంచి జఞగీతా తీషకోరహయౌ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. ఎడమ కనూరెపృ మీద చినూగడడ 10604… భారతథేవం 

క 28 ఏళా ళా ,ీ తన ఎడభ కనమెు  ైఴచి్న చిననగడా చికిత్కెై ఴచి్ంది. ఆబ  డాకీర్చ ఆ గడా తీమటాతుకి, క రహయంలో 
వషాచీికతి్ చేమాలతు షఽచించాయల. ఆబ కు కిీంది మెబ డీ ఇఴాఫడింది: 
CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
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క రహయంలో, గడా బ తాఫడెటచ,ే వషాచీికతి్ భమొక రహమహతుక ిరహభదా రేమఫడ,ి ర ైతియోతుక్స్ చికిత్ కొనసహగింది. క రహయం 
తమహాత, గడా అద్ావెభభెంది. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. కలలశటమ ైనగరభదారణ11476… భారతథేవం 

అకోీ ఫర్చ 2012 లో 33 ఏళా ళా  ీతృహికటీశనర్చ ఴద్దకు చికతి్కెై ఴచి్నది. ఆబ  తడాకోషం గత 7-8 ఏళైా గహ ఆలోతి చికతి్ 
తృ ంద్తేననన పయౌతం కలగలేద్. ఆబ  తన ఴ ైతృో థ మైహభడిజం (Hypothyroidism) కోషం (Thyronam25μg OD) 
అలోా తిభంద్ 2008 షం. నండి భమిము భధబేసం కొయకు 2005 షం. నండ ి(CentapinXR tablet OD) తీషకుంటోంది. 
ఆబ కు కిీంద ిమబె డ ీఇఴాఫడంిది: 
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS 

 ై మహియం తీషకునన 10 మోజులలో ఆబ  గయౄఴతి అభెంది. ఆబ  తన భధబేసం, థ మైహభడ్ కహయణంగహ, ఆబ  శయఴప 
యొకక బద్తి గుమించి ఆందోళన చ ంద్తేననది, కనక తృహికటీశనర్చ తన మహియంన కిీంది యధంగహ భామహ్డె: 
#2.  CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...TDS 

మోగి యొకక ఆందోళనఴలా, తృహికటీశనర్చ ఆబ  గయౄఴతిగహ ఴపనననానళైా , ఆబ న యెరేక్షిఽా నే ఴపనానయల. ఈ షభమంలో మోగి 
జఞగీతాగహ తన చకెకయ భమమిు థ మైహభడ్ సహా భలు మిశ్రయౌంచిమి. గయౄం దాయౌ్న 5ఴన లనండ,ి మోగి భధబేసం కోషం ఇన్యౌన్ 
ంప నండి ఇన్యౌన్ ఇంజక్షనా  తీషకుంటృ, తన ఴ ైతృో థ ైమహభడ్ భంద్లన 50μg ODకు  ంచిమి. మోగి గయౄఴతిగహ 
ఴపనననానయలా  కహక, షిఴబ నై న లఴయకు కడా తన యతయిోతుక్స్ చికిత్న కొనసహగించిమి. 
2012 జూల ై 17 న, ఆబ కు 2.4 కజేీ ల ఫయలఴపతో ఆమోగెబ నై కుభామెా,  ళ-ళ క్షన్ ఆమేశన్ చేమగహ కయౌగింది. తయాౌతృహలే తడా 
తాిగనిది. తడా పటిీన తయలరహత, ఆబ  భధబేసం ూమిాగహ తగిగంది భమమిు ఆబ  థ మైహభడ్ సహా భ, త ైమోనార్చ 25 μg ఴద్ద  
భునటి ఴల  సహదాయణ సహా భలో ఉండసహగింది. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. ధొనృలేతు మ తాటి్ కణితి11278… భారతథేవం 

జనఴమి 23, 2013 న, 62 ఏళా పయలశేడె, యపమీద్ కుడ ిబుజం కిీంద్ గల నొులేతు బ తాట ికణతిి (1 cm x 1 cm) చికిత్కెై 
ఴచి్మి. అతతుక ి10 షం.లుగహ ఈ కణతిి ఴపననన, డాకీర్చ వషాచీికతి్ దాామహ కణితి తొలగించినా, భయలా మహఴచ్తు చ పుటచేత, 
కణతిి నొులేనంద్ఴలన, మోగ ివషాచీికిత్ చభేంచకోలేద్. అతతుకి కిీంద ిమిహయం ఇఴాఫడింది: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic…TDS 

2 రహమహలలో (పఫఴిమ ి2), కణతిి ఎయీగహభామ,ి భాద్ఴపగహ ఴపననన, కహసహా  నొు రేమడం తృహియంతేంచింది. భామి్  21 న, 

నొకుకతేననపుడె, ద్యగంధంతో, త లాతుదాయాం ఫమటకు మహసహగనిది. ఏలి్ 9 నాటికి, దాదాప 60% ద్ఴిం ఫమటడ,ి కణితి 
మీద్ చయం నలాగహ భామితృో భంది. అపుడె మిహయం భాయ్ఫడింది: 
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC21.2 Skin infections…TDS 

జూన్ 18 నాటకి,ి కణతిి నననగహ అభనద;ి చయం భంకహ నలాగహనే ఉంది. జూల ై 24 నాటకిి, కణితి దాదాప తృోభంది. మోతాద్ 
OD గహ తగిగంచి, న ల తమహాత తుయౌరమేఫడింది. షిా తం కణితి తృో భంది; చయం ై నలాభచ్ గుయలా గహ మిగియౌంది. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. పంట్లకు చికలత్: కంథిచనే, బణాా య, పితాిణోట్లు11279… భారతథేవం 
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నా ేయల నాందేవ్ మౌత్. నా షాగహీ భం భహమహశీరలోతు నాగూర్చ నండ ిదాదాప 50 కి. మీ ద్ఽయంలోననన క చిననగహీ భం 
ధఴళూర్చ. ననే 1954 లో యఴపలఱహషాంీలో భాషీర్చ్ డిగీీ చేసహన, కొంతకహలం బిుతా తుతు తుయాఴ ంచి, యడచిి టిీ, నేన 
గహీ భంలోనే ఴపండ,ి భా స ంతఴెఴసహమాతున అతేఴాదిిచేమాలనే నా తండి ిగిహఢ కోమకి ,ై నేన మెైతే అమాెన. భహమహశీరలోతు 
యద్యౄతృహింతంలో మెైతేల ద్ళాతి గూమి్ మీకు త లుష. ఇది జఞయౌగొయౌే యధంగహ ఉంటలంది. తభ యలణాలన చ యాౌంచలేతు కహయణంగహ 
అనకేభంది ఆతసతె చేషకునానయల. యదాెఴంతేడగుటచ,ే ననే ఱహళా మీ ఴెఴసహమం ర ైప ముగుగ చఽతృహన కహతు 
పయలగుభంద్లు, శయ్ంధాిలు, ఎయలఴపలు ఉయోగించట చాలా ఖమీద నై ద్దతి. ఇంతఴయకు ంట ూమిాగహ కిాతి ై 
ఆధాయడింది. 
2009 లో, నాగూర్చ లోతు షతెసహభ బ డకిేర్చ తృహిజెకీ్స రహయల, భా గహీ భంలో రహమి ఉచిత బ డకిేర్చ కహయెకీభాతున తృహియంతేంచిమి. 
అలోా తి, యఫరి భంద్లు మెండఽ ఉచితంగహ ఇఴాఫడాా భ. భాకు అలోతి భంద్ల యిోజనాలు త లుష కహతూ ఈ కొతా 
యతియోతుక్స్, భుఖెంగహ ఴపఫృషం, కటళళనొపులు, చయరహెధలతో ఫాధడెతేనన మోగులకు అద్ౄతబ ైన చికిత్ చషేా ననది. 
ఆంఫుల నోతో ఴచి్న యఫరి  ర దై్ెలు ఈ యఫరి మెబ డీలు ముకకల ,ై జంతేఴపల ై కడా ఉయోగించఴచ్తు నాకు చ తృహుయల. సహా తుక 
కోఆమిానేటర్చ తృో ి తా్సం, భద్దతేతో ననే నాగూర్చ లో, డాకీర్చ నాంద్, శీ్రభతికభలేష్ అగమహాల్ ఴద్ద  యతియోతుక్స్ శక్షణ కోయల్ 
చేళనే. నా న లరహమ ీయఫరి తురదేికలలో, ముకకలకు, ంటతృ లాలకు యఫరి తుక్స్ భంద్లు రహడిన కషేలు ఴపననయ. ననే తిిన ల 
4-5 జంతేఴపలకు చికిత్ చేసహా న. [ఎడటిర్చ యొకక గభతుక: బేభు తయలరహత అద్నప తురేదకిలన చిమించననానభు] 
బగరహన్ శీ్ర షతె సహభఫాఫా ద్మఴలా, ధఴలుర్చ లో ళేందీమి ఴెఴసహమంలో యజమం సహధించి, యఫరి తుక్స్ ఉయోగంతో, 
అధకి దిగుఫడి లతేంచినంద్న జిల అతేభానాతున చఽయగొనే అఴకహవం నాకు లతేంచినది. జెై సహభ మహమ్. 

పంట్లకు చేయు చికలత్న ై కైస్క షటడీ పరిశోధ్నలు 
తృహికటీశనర్చ ఇలా రహిషా నానయల: జూన్ 2012 లో, నా ముద్ట ియిోగం భా బజన భండయౌలో, సమోతుమం భాసహీ యల నాటిన 100 
చద్యప అడెగుల కందచిేన నై (లక్ీ తురహయణగింజ) జమిగనిది. ఈ చనేలో, పలుంచ ేకందిముకకలన పయలగులు తింటలననటలా  
నేన గభతుంచేన. ననే ఇటఴీల యతయిోతుకోతో కోయల్ చేఱహనతు, పయలగులకు మబె డీలులు ఉనానమతు చ తృహున. సహా తుక జిలు 
ఇుటికే భనశేలటా యజమఴంతబ నై ర ైతియోతుక్స్ ర దై్ెం వకిాతు చఽషా నానయల కహతూ ముకకలు కోషం అననది కొతాయశమం. 
సమోతుమం భాసహీ యల తన కందిచనే ై యఫరి తు మితినంచటాతుకి ననన అనభతించాయల. దీతు కిహయం ననే ళది్డాా న: 
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, య్ట్ర్ తూట్ిలో ఈ మంద 4చకకలు కలతృహయౌ. 
 ైయధంగహ కయౌన తూటితు, క తృహా ళీక్స ఫాయ్్లో 15 య్టయా తూటతిో కయౌ, 15 ఆగశేీ న, ననే షామంగహ ‘సహభ మహమ్, సహభ మహమ్’ 
అతు జషఽా , తృహా ళీక్స చేతి ంపతో యఫరి తూటితు చికహమీ చళేతితు. ఆ మహతితిోనే పయలగులు తృోభనయ. తయలరహత, బేభు చీభలు 
కడా ఈ ముకకల  కైి తృో ఴటంలేద్తు కనగొనానభు. అతెధికబ ైన ంట ండినది. 
నా 2ఴ యిోగం నా షాంత 2 ఎకమహల, 550 ఫతాా భ చ టలా  గల తోటమీద్ చేళతితు. ఇది 4 ఴ షం.యం (2011) నా తోట మీది 
పలసహమం. న లకొకసహమి చొపున (జూన్ 11, జూల ై 11, ఆగషీ  11) ముకకలు పలుంచిన కహలంలో భూడె సహయలా  ముకకలు  ైన 
అద ేమివభీాతున ఫాగహ చికహమీ చేళతితు. ఫాగహ ఖమదీ్గుటఴలా, నేన భతయ పయలగు భంద్లన ఉయోగించలేద్. ఆ ఏడె, 
నాకు యౄ. 3.5 లక్షలు ఫతాా భల ై ఴచి్ంది. తద్మ ి2012 లో కడా ననే న ల ఴెఴధిలో, పలుంచే ళజనోా  3 సహయలా   నై 
చ ున అదే మివభీాతున చికహమీ చళేతితు. ఫతాా భల  ైయౄ. 3 లక్షలు ఴచి్ంది. గత షంఴత్యం (2013) లో  ననే ఫతాా భలన 
యౄ. 3.75 లక్షలకు అమితితు. 
నేన చ ుఫర భే యశమం భేమిటంటల, భంద్ జలుా తేననపుడె (చికహమచీషేా ననపుడె) ననే భాటాా డకుండా, ‘సహభమహం, 
సహభమహం” అతు తువశఫదంగహ తృహిమిాంచాన. ననే యఫరి  యిోగం యజమఴంతభగుటకు ఇద ేచాలా భుఖెంగహ ఫాయషా నానన. 
 ైన చ ున కహంఫర  మిహయం ఉయోగించిన 3ఴ కేషతో భుగిసహా న. నేన 2012 లో 1 ఎకయంలో, 26 కిాంటాల్ (1 
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కిాంటాల్=100 కేజీ) ఫసితాి ముకకలన  ంచేన. జూన్ 1-2 న నేన తాి గింజలన నాట,ి  ైతు చ ున కహంఫర  మిహయం 
రహమహతుకొకసహమ ిచొపున జలుా చ, జూల ైలో 5 సహయలా  చికహమీ చేళనే. కఴేలం యఫరి  భంద్ తు, ఏ భతయ పయలగుభంద్లు 
ఉయోగించలేద్. నా మిషమహల తృ లాలలో క ఎకమహతుక ి5-6 కిాంటాల్ భాతబిే ఉతుతాి అభెంది. అంద్ఴలా నా తృ యలగుఴెకిా 
తన తృ లాలలో యఫరి తు చికహమ ీచమేభతు అడిగహడె. ననే ర ంటన ేఅంగకీమించాన భమమిు అతతు ంట కడా ఫాగహ దగిుఫడ ి
 మగిింది. 
********************************************************************************************* 

 ముఖయషఽచన: తృహికటటశనరలందరికల గమతుక  

భాకు ఴచి్న కేషలోా  చాలాఴయకు అద్ౄతబ ైనయ కహతూ  తృహికటీశనయలా  భాతబిే అందించగల భుఖెబ ైన యఴమహలు లేనంద్న, ఆ 
కేషలన మీతో ంచకోలేకతృో తేనానభు. కనక మీయల మీ కేషలన ంనపుడె ద్మచేళ కిీంద్ యఴమహలన చేయ్ండ:ి 
రోగి యొకక ఴయష్, మగ / ఆడ, చికలత్ ముదలయన ణథే,ీ అతుూ తీఴిమ ైన లక్షణాల యొకక విఴరణాతమక జ్ాబ్రణా, అతుూ 
థీరఘకహయౌక లక్షణాల యొకక విఴరణాతమక జ్ాబ్రణా, పితి లక్షణం యొకక ఴయఴద,ి పితి థీరఘకహయౌక రోగలక్షణం ఴచుట్కు గల కహరణం, 
ఇతర గత / పిషా తం వహడుతునూ చికలత్, కహంబర  ఇచిునచ  ోథాతు మోణాద, ణేథీ వహరీ మ రుగుదలశహతం, అంతిమ పరణిామం, 
థాతుకల షంబందించిన ఇతర విఴరహలు. 
న ై విఴరహలు, మీ కైషలన భవిశయతుా  వహరహా లేఖలలో చేరుడాతుకల మాకు షహయపడణాయ. 
********************************************************************************************* 

 ఆరోగహయతుకల చిట్ాకలు 

సహభ యతియోతుక్స్ యదాె యిోజనాలకోషం ఆమోగె షభాచాయం భమమిు రహెసహలన అందిషా ంద;ి ఈ షభాచాయం ర దై్ె షలహ 
కహద్. మీ మోగులకు రహమ ితుమిదశీ మోగలక్షణాల గుమించి రహమ ిర దై్ెతు చఽడభతు షలహ ఇఴాండి. 

రోజుకరక ఉయౌలతృహయ వహడి డాకటరున దఽరంగహ ఉంచండి (భాగం 2) 
భా జనఴమి 2014 రహమహా లేఖలో బేభు ఉయాౌతృహమ యొకక ఆమోగె యిోజనాలు, 1 ఴ ఫాగంలో సిహా యంచిన షంగతి గభతుంచండి.

 
ఉయౌలతృహయ, కైన్ర్ వహయది  
ర లుా యాౌలో కతుంచ ేఅనేక గంధకం షబేళనాలన కయౌగి ఉనననఽ, ఉయాౌతృహమలలోగల అధిక ఫ్హా రోనోభడ్్(flavonoids) మీకు 
భమితున యిోజనాలన అందసిహా భ, తిేె కంగహ కెామె్టని్ (Quercetin). ఇది క మాంటఴి సహీ బ నై్ (antihistamine) భమిము 
మాంటి ఇన్ోబటేమీ (anti-inflammatory) ఴల  తుచేమున. కెామే్టని్ భమమిు కహెన్ర్చ కదాతుకొకట ిషమిడఴప. కహెన్ర్చ 
కణాల  యలగుద్లన తగిగంచ ేవకిా, సహభమహా ాలు కెామే్టనిోా  ఴపననటలా , కహెన్ర్చ కణాలన వమయీంలోతు ఇతయ ఫాగహలకు (బ టాసహీ ళస్క) 
రహెంచకుండా ఆ, కహెన్ర్చ కణాలన ఫలఴంతంగహ యయధభామహగ లోా  తుయౄయౌంచి, కహెన్ర్చ-జనెఴపలన చంగల వకిా కెా మే్టిన్ 
లో ఴపననద్తు మఱిోధనలలో ర లాడభంది. 



 

 

8 

కహమనెల్ యవాయదాెలమ మిఱోధకుడె, Dr.Rui Hai Liu, MD, Ph D, ఆహయఱహషాభీులో అసో ళభటే్ తృ ి ప షర్చ, ఉయాౌతృహమలలోగల 
రేమేాయల యకహలు దఴియకు మకీ్ించాయల. ఉయాౌతృహమల యకహలలో, చాలాఘాటెనై, గహఢబ ైన రహషన గలయ, కహలేమ భమిము  ద్దేగిు 
కహన్ర్చ కణాల  యలగుద్లన తుమోధించగల ఉతాభ యకహలతు ేమొకనానయల. 
తొకకలు రొయౌచిన ఉయాౌతృహమ ఫలుృల నంచి తీళన సహయంతో, తాజఞ, చి్ ఉయాౌతృహమ యకహలన ఉయోగించాయల, ఈ అధెమనంలో 
చాలాఴయకు ఆళమన్, బ కి్కన్, ప ించ్, భధెధమహ, ఴంటలలో ధిానబ ైన చినన, ఎయీ ఴపయాౌతృహమలు, షహలాట్ (Shallot), 
మకీ్ించిన మిగయిౌన 11 యకహల ఴపయాౌతృహమలకనాన, అతెధిక అనాభాజతుక (antioxidant) చయెన కయౌగ ిఉననయ. మిగతా 
యకహలకనాన తకుకఴ సహా భలోతు, తయేౌక రహషన, యలచి గల ‘యడాయౌమా’ (Vidalia) ఴపయాౌతృహమలకనాన,షహలాట్ ఆయల మటెలా  ఎకుకఴ 
మాంటీఆకి్డ ంట్ షబేళనాలు కయౌగి ఉననది. షహలాట్ కహలేమ కహెన్ర్చ కణ  యలగుద్ల అమికటీగల గొు ఫిాఴం కయౌగఴిపననది. 
రేలభంద ిఴెకుా ల ఆహయం భమిము ఆమోగె యఴమహలన మకీ్ించి, యఱరాలంచిన భట మఱిోధకులు ఈ యధంగహ ర లాడించిమి – 
తకుకఴ ఉయాౌతృహమలు తినరేహమతిో తృో యౌళేా , ఉయాౌతృహమలు అధికంగహ తినరేహమిక,ి  ద్దేిగు కహన్ర్చ 56%, మొభు కహన్ర్చ 25%, తృో ి ళేీట్ 
కహెన్ర్చ 71%, జీయుకోవ కహన్ర్చ 82%, అండకోవ కహన్ర్చ 73%, నోట ికహన్ర్చ 84%, భూతిండాల కహన్ర్చ 38%, కోా భం కహన్ర్చ 
54%మహగల అఴకహఱహలు, ఴచే్  భిాద్ం తకుకఴ. 
రహమహతుక ి2 లేక అంతకంటల ఎకుకఴ 80 గహీ భుల (2.82 ఔన్్) ఉయాౌతృహమలు, ఆహయంలోతినే ళా లీకు గమహౄవమ కహెన్ర్చ ఴచే్  
భిాద్ం 60% తగుగ తేంద్తు మఱిోధకులు గుమిాంచాయల. చ నైాలో రహమహతుక ికసహమి కహతు అంతకనాన ఏకుకఴగహ కహతు ఉయాౌతృహమలు 
తిననరహమకిి కడెపలో కహన్ర్చ ఴచే్  భిాద్ం తకుకఴతు తుమహి మించయేల. ఈ అధెమనంలో మఱిోధకులు, ఉయాౌతృహమ అధికంగహ 
తీషకోఴడం ఴలన కడెప కహెన్మోా  షంఫంధంగల, ఴణిోతుతాికి కహయణబ నై బ ైకోీ  ఆమహగ తుజం, ఴ యౌకోఫాకీర్చ  లైోమ,ి అమికటీఫడెతయ. 
ఆమోగెకయబ నై ఫాకటీమమిా  యలగుద్లన ఴాదిిచేళ,  ద్దేిగులో హతుకయబ నై ఫాెకటీమమిా  యలగుద్లన అణచిరమేగల Fructo-
oligosaccharides-షబేళనాలు ఉయాౌతృహమలో ఉనానభ. ఇది  ద్దేగిు కహన్ర్చ తురహమించడంలో ఉయాౌతృహమ తృహతని యఴమిషా ంది. 
ఉయాౌతృహమ సహయం మీక్షనాయకలలో కణతి కణాలన చంగలద్తు కనగొనఫడింది. 
ఉయౌలతృహయ, మధ్మేసం 
భధబేసంగల మోగుల యకాచకకెయన ఉయాౌతృహమలు తగిగసహా మతు అధెమనాలు షఽచిషా నానభ. ఇన్యౌన్ కహతు 100g చి్, ఎయీ, 
ఉయాౌతృహమలన కహతు, 1ఴ యకం, 2ఴ యకం భధబేసమోగులకు భచి్, రహటిఫిారహలన క అధెమనం తృో యౌళేా . పయౌతాల కిహయం 
యకా గూా కోజ్ సహా భ ఇన్యౌన్ సహధించినబయేకు తగిగంచలేకతృోభనా, ఉయాౌతృహమలు యకా చకెకయ సహా భలన ఖచి్తంగహ తగిగంచాభ. 
అలాగ,ే ఉయాౌతృహమ తినన తమహాత ముద్ట ిగంటలో యకాంలో చకెకయ సహా భ  యలగుతేంది. ఇది ఉయాౌతృహమ యొకక గెకాకోజతెుక్స ఫిాఴo. 
అంద్ఴలన, ఇన్యౌన్ ఴంటి లు భధబేసం ఔశధాలు కలుగచళేే ఴ ైతృో గెకాకేమిమా (యకాంలో చకెకయ ఱహతం ఫాగహ తగగడం) అనే 
ద్శ ర్ఫారహతున ఇది తురహమిషా ంది.  
ఉయాౌతృహమలోా  యకాంలో చకెకయన తగిగంచగల  ధిాన కిీమాశ్రల దాయాం - Allyl propyl disulphide (APDS) అనఫడె గంధక 
షబేళనం. ఇద ిఇన్యౌన్ యొకక యచిానాతున అమికటిీ, వమీయంలో ఇన్యౌన్ అధిక సహా భలో ఉండేటటలా  తోడుడెతేంది. 
ఉయాౌతృహమలలో కోీమిమం అనే మినయల్ కడా ఴపననది. అద ిఇన్యౌనకణాలన షుందించడం దాామహ యకాంలో చకెకయ తుమంతణికు 
షహమడెతేంది. 
చరమపు పరిసితులు 
ఉయాౌతృహమయసహతున కిీమికటటకహల కహటలా , ముటభిలు, రహప, భంట, చయంలో యకా షియణ తకుకఴగుటచే ఴచే్  ద్యద్లకు చికతి్కెై 
ఉయోగిసహా యల. అబ మకిహ షంముకా మహషహీ ర లోా  జయనల్ ఆఫ్ కహళ టిక్స డ యటాలజీలో చిమించినటలా , వషాచీికతి్ గహమాల ,ై 
ఉయాౌతృహమయషం ూమటంఴలా, బ తాగహ, ఎయీద్నం తగిగ, భాద్ఴపగహ చఽచటకు ఫాగుననటలా  కనగొనానయల. సో డిమం, కొఴపా, 
కొల సహీ ర ల్ లేతు ఆహయంగహ భాతబిే కహక, ఉయాౌతృహమలలోతు ‘యటమిన్ ళ’ మోగతుమోధక వకిా  ంచతేంది. క కపు ఴపయాౌయషం, 



 

 

9 

‘యటమిన్ ళ’ డ ైయ్ యలుఴలో 20% అందషిా ంది. అంతేకహకుండా, ఉయాౌతృహమలలో ఎంజెమై్ వకిాఴంతం చేమగల భాంగతూస్క భమిము 
భాయౌతానం, అలాగే గుండ న ఆమోగెమచిే యటమిన్ B6, ప ైఫర్చ, తౄో లేట్, తృ టాలమం ఴపననయ. భనకు తుతె అఴషయబ నై 
తృో శకదామహి లు- క కపు చి్ఴపయాౌయషంలో 11% ప ఫైర్చ, 11% భాయౌతానం, 10.5% భాంగతూస్క, 10% యటమిన్ B6, 8% తౄో లేట్, 
7% తృ టాలమం, భమిము 6 % టితిృోీ తౄహన్ ఴపననయ. 
Sources: 
http://health.tipsdiscover.com/onion-strong-cancer/ 
http://www.news.cornell.edu/stories/2004/10/some-onions-have-excellent-anti-cancer-benefits 
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/10/041022105413.htm 
http://www.foods-healing-power.com/health-benefits-of-onions.html 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16236005 
http://www.offthegridnews.com/2011/06/09/onions-and-their-healing-properties/ 
http://jarretmorrow.com/2010/11/24/onion-blood-sugar-levels-diabetics/ 
http://www.thediabetescenter.org/natural-diabetes-cure-onion-for-diabetes-treatment.html#more-105 
http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepaangles.htm 
http://whfoods.org/genpage.php?tname=nutrientprofile&dbid=32 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

మీ యొక్క  జుట్టు రాలి పోవుచున్న దా? 

 

మీ తల ై షభాయల 100,000 నండి 150,000 కేవభులుండగహ, 50-100 కవేభులు తిిమోజూ కోలోుఴపట షసజం. అభతే, 
మీకు ఫటీతల భచ్లు లేదా ఫాగహ జుటలీ  ఴూడటం జయలగుతేంటల మీయల ఆలో లమా (alopecia) అనే షభషెకు గుమెై 
ఉండఴచ్. జుటలీ  మహలడాతుకి కహయణాలు చాలా ఉనానభ. జుటలీ  మహలటం సఠహతేా గహ తృహియంబబ నైపుడె, అనామోగెం (ధిాన 
వషాచీికతి్, అధకి జాయం, తీఴ ిషంకీభణ లేదా ఫ్ూా ), తృౌలీకహహయలోం, ఆహయంలో తగనింత తృో ి టనీ్ భమమిు ఇనభులోం, 
లేదా 15 తృౌనా  లేక ఇంకహ ఫయలఴప తగగడాతుక ిదామతిీళ ేఆహయం, తిేెక భంద్లు (ఇది ఆయామెైటసి్క, తుమహవ, గౌట్, గుండ  షభషెలు, 
అధకి యకాతృో టల, గుా కోభా, ూతలు, తృహమికన్న్ రహెధ,ి లేదా యటమిన్ ఎ యొకక అధకి మోతాద్ల చికిత్)  హమోనా భాయలులు, 
గయౄధాయణ, షిఴం ఴలన కయౌగే భాయలులు, కుటలంఫ తుమంతణి భాతలిు తుయౌరమేడం లేదా యలతేకీభ తృహియంబం ఴంటి 
అషభానతలు అనేక కహయణాలలో కొతున కహఴచ్న. 
జుటలీ  న భదగిహ ఴూడితృో త, తిి షంఴత్యం భమింత గుమిాంచద్గగదిగహ ఉంటల, ఆఴెకిాక ిరహయషతాంగహ జుటలీ  నశీం లేదా 
ఫటీతల(androgenetic alopecia) ఆండోిజేతుటిక్స అమోభతా ఉండఴచ్. ఈ యధబ నై జుటలీ మహయౌతృో ఴడాతున, పయలశేలలో/ 
ళా లీలో ఫటీతల అతు కడా లుసహా యల. ఏద ైనా రహెధి ముద్టి లక్షణం జుటలీ  మహయౌతృో ఴటబ  ైఉంటలంది. థ మైహభడ్ రహెధి (thyroid 
disease), తృహయ్ళళీక్స అండావమ ళండోిమ్ (Polycystic ovary syndrome), యకాఴీనత (anaemia), నడని తాిన ఴచే్ 
చయరహెధ ి(ringworm of the scalp), ద్దతిలేతు ఆహయప అలరహటలా  ఴంటయి షభాయల 30 వహయధ్లు కహయణబ ై ఴపండఴచ్. 
తిేె కబ ైన రహెధితు గుమిాంచి, తగనిచికతి్ చళే, జుటలీ  నశీం తులఴచ్, తిమగిి కొతా జుటలీ  త ుంచఴచ్. జుటలీ  నషహీ తుక ిఇతయ 
కహయణాలు కహయన్ర్ చికలత్లయన రైడయిశేన్ మరియు కటమోతరెన, ఒతాిడ ి(ఉదా: ిమబ ైన రహమ ిభయణం లేక ఫామహెబయాల 
యడాకులుఴంటి ఫాధాకయ షంఘటనఴలా), భమమిు తగినంత తుది లేకతోృ ఴడంఴంటియ కహఴచ్. 
కిీంద్ ఴపదాసమించిన జుట్ుట  షంరక్షణ పదుతులఴలల  కడా జుటలీ   తృ డిగహ అభ, త గితృో భ జుటలీ  మహయౌతృో ఴచ్: 

http://health.tipsdiscover.com/onion-strong-cancer/
http://www.news.cornell.edu/stories/2004/10/some-onions-have-excellent-anti-cancer-benefits
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/10/041022105413.htm
http://www.foods-healing-power.com/health-benefits-of-onions.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16236005
http://www.offthegridnews.com/2011/06/09/onions-and-their-healing-properties/
http://jarretmorrow.com/2010/11/24/onion-blood-sugar-levels-diabetics/
http://www.thediabetescenter.org/natural-diabetes-cure-onion-for-diabetes-treatment.html#more-105
http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepaangles.htm
http://whfoods.org/genpage.php?tname=nutrientprofile&dbid=32
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 తాెచింగ్, ఱహవాత దామహా లు, జుటలీ  యంగులు, మలిాకార్చ్, జలె్్ ఴ భర్చ ళే ర్స్క ఴంటి కాతిభి, కఠిన యసహమన దామహి లతో 
తయచఽ లేదా కీభ ద్దతి లేతు ఉయోగం. (యటతిు తురహమించడాతుకి మితినంచండి); 

 తిిమోజూ షహంూ భమమిు కండిశతుంగ్ (దీతుఫద్లు, 2-3 మోజులకొకసహమ ితల సహననం చేళేా , షసజబ నై నఽన లు షమెైన 
ది్తిలో షిమిసహా భ); 

 మింగుల జుటలీ కోషం కమిాంగ్ ఐయన్, జుటలీ  ఆయఫలటలీ టకు ఫరా డ ైమీర్చ, మింగుల జుటలీ తు తిననగహ చళేే ఫ్ేా ట్ ఐయన్, ఴంట ిఆధతుక 
యద్ెత్ మికమహల రహడకం భానేళ, గహయౌతో మీ జుటలీ  ఆయఫలటీండి. మీకు షభమంలేకతృో తే, ఫరా  డ ైమీర్చ న కతూషప 
రేడతిో ఉయోగించండ;ి 

 యఫృయలఫాెండాతో గటిీగహ కటలీ  తృో తూ టెలై్ ఴంట ికవేఱ ైలులు; 
 మోజులో చాలాఎకుకఴసహయలా , ఎకుకఴళేప ద్ఴాటం, ఫషి్ చేమడం (ఉదా: 100 సహయలా  మోజు ముతాం మీద్ ద్ఴాటం) 
 జుటలీ న గటిీగహ కటీడాతుకి యకయకహల ననలు, కిాపులు, యఫృయల ఫాెండాన రహడటం(ఫద్లుగహ, ఴద్లుగహ ఴపండ,ే 

భాద్ర నై చిఴయ గుండంిగహ ఴపండే కఱేహలననలు భమమిు గుడాఫాెండెా  భంచియ); 
 తడజిుటలీ  భాభూలు జుటలీ కనన 2 మటెలా  ఫలఴనీంగహ ఉంటలంది కనక భెకుకఴ ఴూడే అఴకహవం ఉంటలంద,ి కహఫటిీ  

తడజిుటలీ న ద్ఴాటం కహతూ ఫషి్ చేమటం కడద్. ఫద్లుగహ తృ డ ితేరహాలుతో జుటలీ తడ ిఆయఫలటిీ , తయలరహత మీ 
జుటలీ న క ర డలుు ళైా గల ద్ర ానతో చికుకలుడా జుటలీ  యడదళీ, తమహాత తృ డిజుటలీ న 1 లేక 2 సహయలా  ఉద్మం, 
మహతి ిఫషి్ చమేాయౌ. మీ న తాిమీద్ చయంలో భంచి చలనం కలుగుతేంది. 

 రేడతిూట ితలసహననం మీజుటలీ నండి యక్షణనఽన లన తొలగషిా ంది కనక మీ వమీయ ఉషోు గీతకంటల కహషా ర చ్తుతూయల 
రహడండి. 

కొఫృమ,ి ఆయౌవ్, ఫాద్ం, ఴపళమకి ఴంటి మూయౌకహ తలనఽధ లు, జుటలీ యొకకసహగే ఫలాతున  ంచతాభ, చికుక డటం, ర ంటలికలు 
త గటం తగిగషా ంద.ి జుటలీ క ినఽన  మహమటంఴలా, క యక్తితృ య నేయుమి్, జుటలీ న చకకగహ ద్దతిగహ  మిగలేా చేషా ంది. నఽన లు 
తేభన కయౌగించి (తేభన కోలోుకుండా ముదళళనండి చిగుళళ ఴరకు నఽన  ూమండి), అమీనో ఆభాా లు, కొఴపా ఆభాా లు, 
యటమినా  భమిము ఖతుజఞలతో చయం తృో లంచన. ఈ పిదాన నఽధ లకు దేఴదాయలచ కక, రహభు, లార ండర్చ, మోజ్ బమేీ ఴంట ి
భుఖెబ ైన నఽన లన కయౌనచ ,ో భాడెలో యకాషియణ ఫాగహ జమగిి, జుటలీ  భమింతగహ  యలగుతేంది. కహతూ ఈ నఽన లన నయేలగహ 
తలకు మహమకుండా, కొఫృమిఴంటి ధిాననఽన లకు కొతున చకకలన జయడించిన తమహాత జుటలీ న భమిదంచఴల న. 
క మిఱోధనలో, దేఴదాయలచ కక, రహభు, లార ండర్చ, మోజ్ బేమఴీంట ిధిాన నఽన లతో, ఇు, దాిక్షగింజల నఽన లన కొదిదగహ 
కయౌ తలకు భయినచళేన కొంద్మకి,ి కేఴలం ధిాన నఽన లనే భయినా చేళన మిగయిౌనరహమకినాన, 7 న లలోా  భమింతగహ 
జుటలీ  మిగింది. జతృహన్ లోతు ‘జయనల్ ఆఫ్ డ మహటోలజీ’లో చిమించిన భమో మఱిోధనలో, ఉయాౌతృహమయషం మోజుకు2 సహయలా  తలకు 
రహిమగహ, 23 భందిలో 20 భందిక ి6 రహమహలలో జుటలీ  ఫాగహ  మగిింది. 
తిాెభానమ & కహంాబ ంటమీ బ డళిన్, అబ మకిహజయనల్ లో జమిన అధెమనంలో, ‘సహ ల ట ’ో అన భూయౌకహసహయం తిిమోజూ 
తీషకునన పయలశేలకు జుటలీ   యలగుద్ల బ యలగుడినటలా  త యౌుమి. కొతున అధెమనాలు ఈ భూయౌకహసహయం, 
పనయళ టీడ్(Finasteride) అన యకీమ ఔశధం అంత షభయాఴంతబ నై భంద్తు, దాతుకునన ద్శ ర్ఫారహలు లేకుండా, 
జుటలీ ఴూడటం తగిగషా ననటలా  చ ుమి. ళా  ీపయలశేల ఫటీతలలు, భగ హమోన్ టెసోీ ళ ీమోన్ (Testosterone), డఴీ చ్ 
ట(ిDihydrotestosterone) డ ఴై ైడోిటెసోీ సోీ మోన్ గహ భాయ్డాతుకి భుడిడి ఉంది; సహ పలమమట్ో(Saw Palmetto) DHT 
ఏయుడటాతుక ిద ఫృతీషా ంది. Methylsulfonylmethane (షసజంగహ ఆఴప తృహలు, ఆకుకయలలో ఴపంటలంది) ఴపయోగంిచిన 
100 ఱహతం భంది జిలలో కమేహటని్ (keratin-జుటలీ లో తృో ి టనీ్) ఉతుతాికి షహమడెనతు భమొక మఱిోధనలో చ ుమి. ఇది 
6రహమహలలో జుటలీ  మహలకుండాచేళ, జుటలీ   యలగుద్లతు చఽంచింది. 
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ఆరోగయకరంగహ జుట్ుట  న ంచే చిట్ాకలు: 
 తాిడి తుయాసణ తయగతేలు, యోగహ తయగతేలు తీషకోఴటం, ిమబ ైనరహమతిో ఎకుకఴ షభమం గడడం, డాెన్్ చమేడం, 
ఱహీ ఴెబ నై షంగతీం, భుఖెంగహ, తగినంత తుద్ ితృ ంద్డం దాామహ ఒతాిడితు తుయంతిణలో ఴుంచండి. 
 ండెా , కయగహమలు, భాంషకాతేా లు (వమీమహతుక ితగనింత తృో ి టీన్ లతేంచతుచ ,ో జుటలీ   యలగుద్లకు తృో ి టనీ్ చాలద్), 
ఇనభు, బేగహ -3 &6 కొఴపా ఆభాా లు, యటమిన్్ భుఖెంగహ యటమిన్ ఎ, యటమిన్ ళ (జుటలీ యొకక ఆమోగెకయబ నై 
అతేఴాదిికి), యటమిన్ ఇ (మహయౌన జుటలీ న  ంచటకు), B- కహం ా క్స్ యటమినా , ఖతుజఞలు (మినయల్్) కడని షమతులయమ ైన 
ఆహరం తీషకోరహయౌ. 

1. జుట్ుట న రుగుదలకు ముఖయమ నై కరతుూ పథారహు లు: బగేహ -3 ఎకుకఴగహఴపనన రహలనట్్, బేగహ -6 కొఴపా ఆభాా లు, 
ఫర యోటని్ (Omega-6 fatty acids, biotin), E, B యటమిన్్, కహర్చ లో అధికంగహ ఉంటాభ; 

2. చిలగడ దంపలు &కహయరట్ుల  (యటమిన్ ఎ); 
3. ఇనభు, తెటా కమెోటని్, తౄో లేట్ భమిము యటమిన్ ళ ( Iron, Beta carotene, Folate and Vitamin C అధికంగహ గల 

తృహలకూర, బరి కయ్, ణోట్కూర, చకకకూర, బచుయౌకూర ఴంటి్ ఆకుకూరలు; 
4. తృో ి టీన్, ఇనభు, జింక్స, ఫయోటని్ షభాదిిగహ గల పపుృదాధాయలు 
5. గీీక్స న రుగు జుటలీ కు దోసద్ం చేళ ేతృో ి టనీ్, యటమిన్ B5 తృహంతోతేతుక్స ఆభాం (pantothenic acid) భమిము 

తృహలయయలగుడె తృో ి టీన్ భమిము కహయిౌమం యొకక గొు ఴనయలలు, జుటలీ   యలగుద్లకు భుఖెబ నై ఖతుజఞలు గల 
యటమిన్ D లేదా తకుకఴ కరఴుఴ న రుగు లేథా తృహలు; 

6. యటమిన్ ళ షభాదిిగహ గల బూల బెరీీస్క, కలవీస్క మరియు సహట ా బెరీీలు 
7. ఆకుపచు బఠహణీలలో ఇనభు, జింక్స భమిము B- గూీ ప్ యటమినా  ఴ చ్గహ ఴపంటాభ. 

Sources: 
http://www.aad.org/dermatology-a-to-z/diseases-and-treatments/e---h/hair-loss/who-gets-causes.  
http://www.vogue.in/content/oiling-really-good-your-hair. 
http://juanaaman.hubpages.com/hub/What-Makes-Herbal-Oils-the-Best-Hair-Loss-Cure-Treatment 
http://www.advancednaturalmedicine.com/hair-renewal/treatments-for-hair-loss.html 
http://www.dermatol.or.jp/Journal/JD/full/029060343e.pdf 
http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/saw-palmetto 
http://www.hairsentinel.com/saw-palmetto-for-hair-loss.html 
http://www.care2.com/greenliving/12-natural-remedies-that-boost-hair-growth.html?page=1 
http://hair.allwomenstalk.com/natural-remedies-to-make-your-hair-grow-faster 
http://www.onegoodthingbyjillee.com/2013/10/13-natural-remedies-to-reduce-hair-loss.html 
http://www.webmd.com/beauty/hair-styling/top-10-foods-for-healthy-hair?page=1 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-01/beauty/29755718_1_hair-loss-hair-growth-walnuts 
 

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

 పివూలు జ్వహబులు  

(యఫరి  షభారవేంలోతు షందేహలు) 
1. పివూ: భూలరహెధతిో ఫాధడెతేనన మోగి యశమంలో, CC4.4 భలఫద్దకం భంద్ షమితృో తేందా లేదా భమకిొతున అద్నప 
మిషహకమహలు అఴషయభా?  
షమాదానం: CC15.1 బ ంటల్ &ఎమోశనల్ టాతుక్స భఴాటం భంచిదే.అదేకహక కహలేమం ఫలడెటకు CC4.2 
కహలేమం&తాా వమం టాతుక్స కడా భళేా  భంచిది. అంతకేహక, మోగితు తిిమోజూ భకెుకఴగహ తూటతిు తాిగభతు భమమిు తాజఞ 
ళైళ భమిము కయగహమలన పశకలంగహ కయౌగి ఉనన ఆమోగెకయబ ైన ఆహయం తినభతు షలహ ఇఴాండి. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. పివూ: మీ జఫేులోననన ముఫలలై్ మోోగనిపుడె, మీ నోటిలో యఫరి  భాత ిఴపంటల, అద ితుచేమక ఴాధా అఴపతేందా? 

http://www.aad.org/dermatology-a-to-z/diseases-and-treatments/e---h/hair-loss/who-gets-causes
http://www.vogue.in/content/oiling-really-good-your-hair
http://juanaaman.hubpages.com/hub/What-Makes-Herbal-Oils-the-Best-Hair-Loss-Cure-Treatment
http://www.advancednaturalmedicine.com/hair-renewal/treatments-for-hair-loss.html
http://www.dermatol.or.jp/Journal/JD/full/029060343e.pdf
http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/saw-palmetto
http://www.hairsentinel.com/saw-palmetto-for-hair-loss.html
http://www.care2.com/greenliving/12-natural-remedies-that-boost-hair-growth.html?page=1
http://hair.allwomenstalk.com/natural-remedies-to-make-your-hair-grow-faster
http://www.onegoodthingbyjillee.com/2013/10/13-natural-remedies-to-reduce-hair-loss.html
http://www.webmd.com/beauty/hair-styling/top-10-foods-for-healthy-hair?page=1
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-01/beauty/29755718_1_hair-loss-hair-growth-walnuts
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షమాదానం: ఴాధాకహద్, కసహమి నోటోా  రషేకోగహనే, భాతలిో చలనం ముద్ల ై, వమయీంలో చయేఴలళన  అఴమరహతుకి 
చేయలకుంటలంది. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. పివూ: మోగి యఫరి చికతి్లో కహయిౌమం షాబ ంట్ భఴాభంటల ఏ మిహయం భరహాయౌ? 
షమాదానం: CC12.1 అడలీ్ టాతుక్స &CC20.1 SMJ టాతుక్స, భీ మెండిటలిో కహయిౌమం ర ఫైరశిన్్ ఉంటాభ. కహఫటిీ, యటలిో ఏద ైనా 
గహతు, లేక భీ మెండె సహధాయణ కహంఫర స్క కహతు భఴాఴచ్. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. పివూ: మహళాలో ర ైఫరశిన్్ యొకకవకిాతు తుం, భనం చారా్చ చేమగలభా? ఎనానళాలో సహధెభఴపతేంద?ి 
షమాదానం: కహార్చజ ్షుటకింలో (Quartzcrystal) లో వకిాతు తుంపటకు, మబె డ ీర ల్ లో దాతుతు 24 గంటలు ఴదయిౌరమేాయౌ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. పివూ: క మహియం భమొకదాతులో మిశీతబ ైన–ఉదాసయణకు: CC20.3లో CC20.2, CC20.2లో CC20.1 కయౌళ ఴపననయ – 
భనం ఆ భూడింటితు కయౌ కే ళసహలో ఇఴాఴచ్నా? లేక CC20.3 కకటల ఇచి్న చాలునా? 
షమాదానం: సహధాయణంగహ బభేు CC20.1 కహతు CC20.2 కహతు CC20.3లో కలభు. ఎంద్కంటల CC20.3 లో మిగతా మెండె 
కయౌళఴపంటాభ. అభనన CC20.3 రగేంగహ తుచమేకతృో త,ే అపుడె ఆ మెండింటలిో కటకితు, మెండె కహతు కయౌత ేభమింత 
వకిాఴంతభ్తేంద్తు కనగొనానభు.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. పివూ: కే మోగకిి క దాతుకనన ఎకుకఴ మోగలక్షణాలకి చికతి్ చమేాలంటల, రేమేాయల మబె డీలన కే ళసహలో కయౌ 
ఇఴాఴచ్నా? 
షమాదానం: కొీ తాగహ ముద్ల టిీన తృహికటీశనయాన, కసహమి క దీయఘకహయౌక మోగభునకు (దాతుతో షంఫంధించిన మిగతరహటికి) భాతబి ే
భంద్తుభతు భా షలహ. ముద్ట ిమోగభు ఫాగహ తగిగన తమహాత మెండఴ దయీఘకహయౌక మోగషభషెకు చికిత్ చేమాయౌ. భనం 2 లేక 
3 దీయఘకహయౌక మోగభుల చికతి్కెై, అతున మబె డలీన క ేళసహలో భచి్, మోగిక ిభంద్ యకటించినచ ,ో ఏ మిహయంఴలా అద ి
జమగిినదో భనకి తువ్మంగహ త య్ద్. ఫాగహ అనబఴం గడించిన తృహికటీశనర్చ కటకినాన ఎకుకఴ మోగలక్షణభులన, భంద్ల 
మివీభాతున క ేళసహలోతుచి్ చికతి్ చమేగలడె. సహధాయణంగహ మోగులు యల ైనంత తకుకఴ భంద్ల ళసహలు రహడాలతు 
కోయలకుంటాయల. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. పివూ: ఴ మనిమాకు వషీాచికతి్ తు అలోతిలో భంద్లు లేఴప. యతియోతుక్స్ భంద్ ఴపతృన ఫాగం తగిగంచి, ఫాధ 
తగిగంచగలదా? 
షమాదానం: CC4.9 Hernia (ఴ మినమా) తుక ఫాధన తగిగషా ంది. కనక భా షలహ కిహయం ఏమిటంటల, యతియోతుక్స్ 
మెబ డీలన కతూషం 2 న లలు తీషకొతు, అపుడె వషాచీికిత్ చభేంచకోరహలా లేదా అనేద ితుయుభంచకోండి. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

తృహికటీశనమహా మహ: మీ వినకు డా. అగమహాల్ గహమి షభాధానంకహరహలనకుంటల, ఆమనకు నేయలగహ news@vibrionics.org కు 
ంండ.ి 

********************************************************************************************** 
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 థిఴయ వ ైదయతు థిఴయ వహణి  

 
‘కహెన్ర్చ’ ఴచ్టకు ధిాన కహయణం యది్యచిన చకెకయ, ఏభనగహ చకెకయన యదిి  చళేేటపుడె చాలా యసహమనాలు చమేె్ద్యల. 
రహతులో  ఫర న్ చార్చ (కహయౌన ఫొ గుగ ఴంటి ఎభుక) కడా రొకట.ి మీయల తినేటపుడె, వమయీంలో భది ఏ ఫాగంలోన ైనా 
భయలకోకఴచ్, షభషెలన షాలీంచఴచ్. చకెకయ రహడెక భానళేేా , మీయల కహెన్ర్చ న తుయౄయౌంచఴచ్. చకెకయ కహయిౌమం 
నషహీ లన  ంతృ ందించి, భూతభిాయగంలో కహయిౌమం ఆకహ్ల ట్ (calcium oxalate) మహళా భిాదాతున  ంచతేంది. చకెకయ 
ఫద్లుగహ ఫలలాం రహడెట ఆమోగెమీతాె భంచిది. 

....షతె సహభఫాఫా షింగం, జనఴమి 3, 1994 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

తృహియాన భతంయొకక ఱహాష; ఏలనన భతులతు, ద రైహతుకి ద్గగయగహ చేమి్ , కమితో నొకమతిు ద్గగయగహ ఉంచతేంది. ధాెనం అనగహ 
కాశేు తు రేణుఴపఴంటి ఆధాెతికబ నై గతీాతున, భానళకబ ైన చ ఴపలతో యతు, ఆ ఱహీ ఴెతన ఆసహాదించేంద్కు తోడుడే కిిీమ. 
తిిమోజు మీయల రహెమాభం చమేుట, ఫలఴయికబ నై టాతుక్స్ తీషకొనట, ఆహయంలోతు కలేమీలు, యటమినా  ల కికంచట, ఆహయప 
తృో శక యలుఴన ద్ాలీలో ఉంచకొతు బుజించట ఎంత భుఖెబ ైనదో  - భనష్లో చ లమగేే ఫారహలన గభతుంచి, 
ఴెతిమకేఫారహలన అనగహ  ద్మహవ, అషఽమ, దేాశం, అసంకహయం, గయాం, భాయౌనెం ఴంటయి ర ంటనే తుయౄయౌంచట కడా అంతే 
భుఖెం. 
ద ైయక ఆలోచనలతో, ళేఴకు షంఫంధించిన భంచినలన ేఫోజనం చషేఽా , ేిభయషం  తాిగహయౌ, తదాామహ భనష కి్ాళనబ ై, 
ద ైఴషాఫాఴం  ఫాగహ జీయుం కహఴచ్. అపుడె, మీయల భానళక ఆమోగెం, ఆనంద్ం భమిము మిూయుతతో కిహశసహా యల.  

.                                                  … షతె సహభఫాఫా షింగం, అకోీ ఫర్చ 6, 1970 

********************************************************************************************** 
 పికట్నలు 

ముంద రహబర ఴు ఴర్క షహపులు 

 ఇండియా ఢియ్ల- ఎన్ స ఆర్: ఏయ ఴర్చక షహప్12-13 ఏలి్ 2014, షంగీతన షందిించండ ి-trainer1.delhi@vibrionics.org 

 యు.క ెలండన్: మిప శిర్చ ఴర్చక షహప్ బ1ే4, జ్ెరహమ్ న షందిించండి -jeramjoe@gmail.com 

 ఇండియా పుట్టపరాి: ఏయ & ఎళా ఴర్చక షహప్్ 18-22 ఏిల్ 14,హెమ్ న షందిించండ-ి99sairam@vibrionics.org 

 ఇటయ్ సృతుయావ తుస్క ఴదీ: ఏయ ఴర్చక షహప్17-18 బ ే14, మధోయౌస్క నషందిించండి - monthlyreports@it.vibrionics.org 

శక్షణగోయలరహయంద్మికి:  మీయల ఴర్చక షహప్ లో తృహలగగ నద్లచిన, యఴమహలు ంఴలళన చోటల: 99sairam@vibrionics.org 
 

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

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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*** తృహికటటశనరలకు గమతుక *** 

 మా వ బ్ స ైట్ www.vibrionics.org. మీ మజెిళేీ రశన్ నంఫర్చ తో, తృహికటీశనయా తృో యీల్ లో లాగని్ చమేండి. మీ ఇ-మ యల్ అడిష 
మారినచ ,ో వీలమైనంత తఴరగహnews@vibrionics.org ణెయౌయచేయండ.ి  

 మీరు ఈ వహరహా లేఖలన మీ తయౌలదండుి లణో పంచకోఴచున. వహరి పివూలు మీకు, షమాదానలకరరకు, పరిశోధ్నలకరరకు 
పంపబడున. మీ షసకహరమునకు మా కాతజ్ణతలు. 

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

                  

 

 

 

                                                                       ఓం సహయ రహమ్! 

 
 
 
 
 

సహభ ర ైతమిాతుక్స్... ఉచితబ ైన, నాణెబ నై ర ైద్ె షంయక్షణ దివలో - మోగులకు ఉచితం 
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