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ిమబ ైన తృికటీషనయలఔు, 

మీ అంద్మకిట నాతన సంవతషయ భమిము సంకీ ంతి యఫాకంక్షలు.  

ఈ ండెఖ మోజులు భనభంద్యం ఆనంద్ంగ ఉంటృ భన ేిభనఽ అంద్మితో ంచఽఔున ేసభమభు. అంతేకద్ఽ ఇది భన 
ేిభభూమిా ఫాఫా భనంద్మ ి నై తభ అభూలేబ ైన దరీ నలు ఔుమించినంద్ఽఔు గనఽ ఔితజఞతలు త లుపఔునే సభమం 
ఔడా. ఈ సంవతషయం ర ైతయిోతుక్సష ద్ియౖీ ా యఴమి చతే తిేే ఔంగ దరీ నలు తృ ందనిటిీది అతు చ ూవచఽు. ఎంద్ఽఔంటే ఈ 
సంవతషయం లో ఎననుయయలల  వయలక యౖప్ లు ించ రేాంగ  అనేఔచోటల  తుయఴఴ ంచఽటఔు అవకశం ఔయౌగింది. (కొతుుటితు ఖూమిు ఈ 
సంచిఔలో „‟అద్నప సభాచాయం „‟ అనే యఫాఖభులో ఇవఴఫడనియ). ఇంక మితృలనా యఫాఖభు న లకొలూడం, రమా లేకలనఽ 
భమో 11 ఫాషలఔు యసామించడం ఈ సంవతషయంలోతు భాయలూలే. 2015 సంవతషయంలో ఇచిున లుపననఽసమించి ఎంతోభంది 
ఉదాయంగ ర ైతియోతుక్సష యసామంిచడాతుకి కవలళన సంతృద్కటమం, అనఽరద్ం, కేసఽల మియౕలన, డటేా తుయఴహణ్, ర బ్ ళ టై్ 
తుయఴహణ్ ఇలా ఎనను ళవేలు అందసిాా  వచాుయల.  

ఈ సంవతషయం లోనే యఴమి “ేిబే తృిణ్ం, ేిబ ేభాయగం, ేబిే లక్షేం” అనదేి అయీం చసేఽకొనలేా చేయయల. ఎననుయయలల  ఔయావేభు  
గోచమించఔ తుసూిహతో దఔిుక తోచతు ళాతి లో ఉనుపూడె యఴమి ఎవమో ఔమతిు ం ఆ మిళాతి నఽండి ఖట్ీంకించిన సంద్మలు 
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ఔడా ఉనాుభ. అటువంట ిసంద్మతుకి ఔ ఉదాహయణ్ ఖత రమా లేక లో ఇవఴఫడనిటిీ  యఴమి ఆమోఖేం యిదించిన 90 భంది 
మోఖులయొఔక కసే్క ఴ సీమీ లనఽ ఔ పసాఔంగ భుదింిచి యఴమి రమ ి90 వ పటిీనమోజుఔు కనఽఔ గ సభమూించడబ నైద.ి  

ఖత సంవతషయం ఔడా ఔ ళతుమర్ ర ైతయిోతుక్సష తృికటీషనర్ భమిము ఇంగల ండ్ లోతు మఱిోధనల యఫాఖప అధకిమణి్ ి00002…UK 

భమిము రమ ిట ం సహకయంతో 2004 సంవతషయప ళతుమర్ ర ైఫరి  తృికటీషనయలఔు SRHVP యతుయోఖభు  నై ఉను భానఽేవల్ 
నఽ సవమించి సమికొతా ఎడషిన్ గ భుదింిచడబ నైది. యఴమి ఆయౕమఴద్భుతో ఈ 2016 ఎడషిన్ ఔడా యఴమి సభాధి చ ంత 
జనవమి 1 వ తదేీన  సభమిూంచడబ నైది. ఈ సమకిొతా ఎడషిన్ లో యఴమి 12 సంవతషమల కిీతం తభ దవిే చరేితతో 
అనఽఖీఴ ంచిన నాటనిఽండ ిఈ నాట ివయఔు వచిున భాయలూలు నాతన యధానాల నతుుంటతిూ మఖిణ్న లోతుకి తీసఽకోవడం 
జమగిింది. దతీులో ఇట వలే కేనషర్ భమిము టృేభర్  యఫాఖభు, యసాిత మిచిన బ ైమాజం యఫాఖభు, కొతాగ సభాచాయం చేముిన 
మోఖతుమోధఔశకిాతు  ంతృ ందించే యఫాఖభు సమకిొతా ఆఔయశణ్లుగ ఉంటాభ. కొతాగ పటిీన యయవపలఔు, లల లఔు సమికొతా కోమ్బౄ 
లనఽ మిళషయౌతుమస్క యఫాఖభులో ఇవఴడం జమగిింది. ళతుమర్ తృికటీషనయలల  ఈ ఎడిషన్ నఽ పటీమిా లోతు భా యౄభు  S4-B1 
నఽండ ికతూ లేదా మీ ళేీట్ కో ఆమిినేటర్ నఽండి గతూ తీసఽకొనవచఽు.   

ఈ మోజు అనగ జనవమి 15 ఫాయత దశేంలో సమికొతా నఽలనఽ తృియంభియా యల. ఈమోజు సాయలేడె మయ చఔీభు లోతు భఔయ మయ లో 
రియేంచి ఉతామభిభుకంగ మిాణ్ం తృియంభించే మోజు.  

ఈ మోజునఽ ఱింతి తులమంలో భఔయ సంకీ ంతి గ జయలపఔుంటాయల. ఫాఫా రయల ఆధాేతిెఔ యంగ దీతు తృిభుకేత యవమసిాా  
ఇద ిఎంతో యతబి ైన మోజతు ఈ మోజు యధనా యంగ నాతన తుయణమాలు తీసఽకొతు భుంద్ఽఔు యగితృో వలళందగి 
సాచిసఽా ండరేయల. సంకీ ంతి భన అంతమభిభుక మిాణ్ాతుకి అనఽర నై మోజు. ఆధాేతిెఔ వియానలో భాయలూనఽ సాచిసాా  
మిాణ్ం తృియంభించే మోజు. యఴమి సాచన కియం భనం చమేయౌషన లక్షేం, అనంద్ తులమభు ఫాహేంగ లేద్ఽ, భనలోనే 
ఉంది.  

15 జనవమ ి1996లో యఴమి తభ సింఖభులో “ఔళ్ళజోడెనఽ నఽద్ఽటున ఉంచఽఔుతు దాతుకోసం ఇలల ంతా ర తేఔుతేనుటుల  
ఆనంద్ం తభ హిద్మంలోన ేఉంచఽకొతు దాతుకోసం ఫమట ర తేఔుతేనాుయల భానవపలు. ఆ దవిేతఴం తూలోనే ఉంది. ఫాహేంగ 
చేళ ేయధనల దాఴమ ఔయౌగే యిోజనం యనేం. ఔనఽఔ ఈ భఔయ సంకీ ంతి పణ్ే తిధతిు పయసకమించఽకొతు అంతమభిభుక 
మిాణ్ం తృియంభించండి. తననఽ తానఽ త లుసఽకొనురడ ేభుకిాతు తృ ంద్ఽతాడె. భానళఔంగ చళేే ూజలు ముద్లఖునయ ఔడా 
హిద్మాతుక ిమిఔఴత తువఴలేవప. నవ యధ బకిాభాయగభు సెయణ్ం తో ముద్లుకొతు శయణ్ాఖతి అనగ ఆతెతురదే్నంతో 
భుఖుసఽా ంది. అటిీ  ఆతెతురదే్నభునఔు భాయగం సఽఖభం చళేేద ేఈ సంకీ ంతి” అతు ళ లయచాుయల.  

ఔనఽఔ ఈ యతబి నై మోజు భనంద్మికట ఆనందాతుు ంచఽత భనం చళే ేళవే భన ఆధాేతిెఔ పమోఖతితు  ంతృ ందించదేగి 
ఉండాలతు కోయలఔుంటృ  

 ేిభూయఴఔంగ యభ ళవేలో,  

 జిత్ కే అఖగమఴల్. 

*  *********************************************************************************************
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వ ైబ్రి మివరమాలు (మెబెడీలు) ఉయోగ ంచిన కేష ల విఴమాలు   
1. దీరఘకాయౌక తుది్లేమి షమషయ 03532...యు.కె  

67 సంవతషమల రేతృయసఽా డె 10 సంవతషమల నఽండి తుద్లిేమి సభసేతో ఫాధడెత తురయణ్ కోసం వచాుడె. అతనఽ 
ఎపూడా చఽయలఔుగ ఉంటాడె, నడవడం, మిాణ్ం చేమడం అంట ేఅతతుకెంతో ఇషీం. మతిి డెకోగనే ఆలోచనలు రిహంలా 
వచుేసాా  ఉంటాభ. కొతుుమతేిలు ఆతేిత, ఆందోళ్నతో తుద్ిటీద్ఽ. అతనఽ బ లటాతున్( Melatonin) భంద్ఽనఽ తుద్కిోసం 
అపూడపూడె రసేఽఔుంటృ ఉంటాయల.  

2015 ళ  ీంఫర్ 19 వ తదేని యమకిి కిీంది మెమిడి ఇవఴఫడనిద:ి 

#1. CC15.6 Sleep disorders…తూటతిో తుద్ ితృో వడాతుక ిఅయ ఖంట భుంద్ఽ.  
భముడె అతనఽ మబె డ ీరసేఽఔునాుఔ మతి ిఫాగ తుద్ిటిీంది త లాల మి 7 ఖంటల వయఔు బ లుఔువ మలేద్ఽ అతు  చ తృూయల.  
అకోీ ఫర్ 12 న రయల తనఔు 80 ఱతం బ యలఖభేంద్తు మతిళి్ైళ 6 నఽండ ి7 ఖంటల సభమం తుద్తిృో తేనాునతు చ తృూయల. 
ేషంటు చ ూన దాతు కియభు అతతు ఆందోళ్న, ఆతేిత, తఖగయగ భాటాల డడం యటకిోసం తృికటీషనర్ కిీంది మెమిడి ఇచాుయల:   
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…ఇది భాతంి తనఽ ఇంతఔుభుంద్ఽ భాదిమ ివలె కొనయగించాయౌ. 

2015 నవంఫర్ 17 వ తేదనీ ేషంటు తనఔు తిీ మతిి 7 ఖంటల తుద్ ికచిుతంగ డెతోంద్తు తన తుద్లిేమి రేధి 100% 

తగిగతృో భంద్తు చ తృూయల. భమో రయం డోస్క నఽ అదయేధంగ కొనయగించి తయలరత ఔ రయం తృటు 3TW భమో రయం తృటు 2TW  
అలా తగిగంచఽకొంటుమవలళందగి సాచించడబ ైనది.  

ేషంటు యవయణ్ : 
ఖత 10 సంవతషమలుగ నేనఽ తుద్లిేమి సభసేతో ఫాధడెత జీయతం ద్ఽయయంగ భామి ఏ తుమీద్ ఔడానఽ ఏకఖీత 
తులలేతు మళిాతి. మతిళి్ైళ తుద్ ిటీఔ నాఔు ఎద్ఽయభయే సభసేలనఽ ఎలా యధించాలా అతు ధకలు రేసఽకోవడం, ఉద్మం  
అయ కయేయౄం దాలుఔ తూయళంచి తృో వడం. ఇలాంటి ళాతిలో ముద్టియమిగ ర ైతియో మెమిడ ితీసఽఔునుపూడె త లలరమి 7 ఖంటల 
వయఔు బ లుఔుర ేలేద్ఽ. నా జీయతంలో అంత ఫాగ ఎపూడా తుద్ ితృో లేద్ఽ. మోజుఔు అతిఔషీం మీద్ 4 ఖంటలు (అద ిఔడా అద్ిషీం 
ఔయౌయ ళేానే) తుద్ ితృో వడం ళాతి నఽండ ియతయిోతుక్సష మెబ డలీు తీసఽఔునాుఔ 100%నమభభే మోజుఔు 7 ఖంటలు యౘభగ 
తుద్తిృో భయ ళాతిక ిచమేనఽ. ఎపూడభనా మతిళి్ైళ బేలుకొతు ఉండాయౌషన మళిాతి వచిునా ఆ తమఴత తఴయగన ేతుద్ ిడెతోంది. 
మతి ి10 ఖంటల నఽండి ఉద్మం 5 ఖంటల వయఔు తుద్ ితృో భయ నాఔు కొకఔక యమ ిఉద్మం 7.30 ఐనా బ లుఔువ మద్ఽ. తుద్ ి
లేచాక ఎంతో యౘభగ ఱింతంగ ఉంట ంది. ర ైతయిో మెమిడి వలల  భయలా తృత సభసే ఎపూడా తలెతాలేద్ఽ.   

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

2. తగ ష కు తృోభన భుజం 03504...యుకె    

61 సంవతషమల భఴ ళ్ ఔుడి బుజభు తగసిఽఔు తృో భనంద్ఽఔు, ఔుడ ిచ భే నొూక ినవంఫర్ 3 న  తృికటీషనర్ నఽ 
సందిించింది. ఈ యధంగ సంవతషయం నఽండ ిఇఫౄంది డెతేనుూటకిట  కవేలం భయజ్ త య తూ భంద్ఽలేమి తీసఽకోలేద్ఽ. 
నొూకి కయణ్ం ఏమిటనుద ిత యౌమలేద్ఽ. ఈబ ఔు ఇతయ ఇఫౄంద్ఽలు ఏమీ లేవప. ఆబ ఔు కిీంది మెమిడి ఇవఴఫడనిది: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscle & Supportive tissue...TDS 

భూడెరమల తమఴత  2014, నవంఫర్ 26 న తనఔు 15 ఱతం తగిగనటుల  చ తృూయల. 2015 జనవమి 18 న 40 ఱతం తగిగనటుల  
చ తృూయల. అనంతయం ఆబ  మెండె న లలఔు సమిడా మెబ డలీు తీసఽకొతు ఇండమిా వచాుయల. 2015 భాముి 2 న తిమగిి ర యళళనాటకిట 
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ఆబ ఔు ూమిాగ తగిగతృో భంది ఔనఽఔ ఆబ  భంద్ఽ భమికొంత కలం రడడాతుక ిసఽభుకంగ లేయల. కొతుు న లల తమఴత అనగ 
2015 డళి ంఫర్ 9న ఆబ  తన రేధ ిూమిాగ తగిగతృో భంద్తు భయల ఆ ఫాధలు తలెతా లేద్తు త యౌతృయల. 

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

3. చేతి నై నొపృ 02854...యుకె  

2014 ళ  ీంఫర్ 22 వ తదేనీ 35 సంవతషమల భఴ ళ్ ఎడభ చతేి నొూ తో తృికటీషనర్ ద్ఖగయఔు వచాుయల. ఈ నొూ రయం 
మోజులుగ నయభుద్ఖగయ నొూగనఽ, భంటగనఽ, సాది తో ఖుచఽుతేనుటుల  గనా ఉంట ంద.ి దీతువలల  ఆబ  తన చేతితు 
ఉయోగించ లేఔ భుకేంగ వంటఖదలిో చాలా అవసా డెతేనాుయల. చేతికి ఫాేండజే్ తూ ఆబ  భంద్ఽలేమీ తీసఽకొనలేద్ఽ.   

ఆబ ఔు కిీంద ిమమెిడ ిఇవఴఫడంిది: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

తృికటీషనర్ ఈ మమెిడతిు తూటతిో తీసఽకోభతు సాచించినా ఆబ  గోయల యౄంలో తీసఽఔునాుయల. మెండవ మోజుఔలాల  ఆబ  నొూ 50% 
తగిగతృో భ ఔయగమలనఽ ఔతాిట  నై ఏభాతంి ఇఫౄంది లేఔుండా కోమగయౌగయల. 3 మోజులలో ఆబ ఔు నొూ 90% తగిగతృో భంది 
ఔనఽఔ మెమిడి తు BD భమో 4 రమలు తీసఽకోవలళందిగ సాచించాయల. 2015 జనవమలిో తనకి నొూ ూమిాగ తగిగతృో భంద్తు 
చ పత ర ైతయిోతుక్సష ఔు ఔితజఞత త యౌమజేయయల.  

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

4. కుకక చెవిలో ఇన ౄక్షన్ 03527...తౄాిన్్  

టామ్ అనే ేయలఖల 12½ సంవతషమల ఫెయిౌమన్ ల పరి్ జాతి భఖ ఔుఔకఔు ఎడభ చ యకి ఇన ృక్షన్ వచిుంది. ద్ఽమఴసన తో 
ఔడని చీభు చ యనఽండి కయయగింది. ఔుఔక మజభాతు మెండె మోజులవయఔ ఈ యషమం ఖుమిాంచలేనంద్ఽన 3 వ మోజు అనగ 
2015 జూలెై 9 న తృికటీషనర్ నఽ ఔయౌయయల. టాభుక కిీంది మెమిడి ఇవఴఫడింది: 
CC1.1 Animal tonic + CC5.1 Ear infections...QDS, తూటిణో  

తృికటీషనర్ ళమెంజి దాఴమ భంద్ఽనఽ నేయలగ టామ్ ననట ల  రఱేయల. బ గుీళమం కోల మెైడె దాివణ్ం తో ట టి్ెంట్ ముద్లు  టిీన 
ముద్ట ిమెండెమోజులు ఔుఔక చ యతు యబంి చేయయల. రమేే ఇతయ ర ైద్ేం ఏమీ చమేలేద్ఽ. మెండవ మోజుక ేటామ్ చ యలో చీభు 
సయించడం ఆగితృో భ దాతు ఆమోఖేం బ యలఖభేంది. ఔనఽఔ డోళేజ్ నఽ TDS ఔు తగిగంచాయల. 8 మోజులఔు టామ్ ఔు ూమిాగ 
తగిగతృో భంది. ఐతే భమో 3 రమల వయఔు డోళజే్ నఽ OW గ తీసఽకోవలళందిగ సాచించాయల.  

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

5. తురంతమాయంగా ఫ్లూ  మమ యు ద్గుగ  02899...యుకె  

ఔ 64 సంవతషయభుల జూతుమర్ తృికటీషనర్ ఔు 2015 అకోీ ఫర్ 17 యమంతంి నఽండి గ ంతేభంట, లో జఴయంవచాుభ. ఐతే 
యయల కిీంది యంటర్ మెమిడితు అకోీ ఫర్ 1 నఽండి ఫ్ూల  భమమిు చాతి ఇన ృక్షన్ తుమితాం తీసఽఔుంటునుూటికట ఈ ఇఫౄంద ితలెతాింద:ి     
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 
Throat chronic…OD  

యయల డోళేజ్ తు  ంచి ఆమోజు యమంతంి వయఔు మెండె యయలల  చ పూన తీసఽకొతు భయలనాట ినఽండి 6TD గ తీసఽకోవడం 
తృియంభించాయల. అదే సభమంలో యయల OTC (ఒవర్ ద ిక ంటర్ )గ అలోతి భంద్ఽలు తృమళటభల్ నఽ జఴమతుకి, లెంళప ర్ నఽ 
జలుఫు భమమిు పల  ఔు తీసఽకోయగయల. 10వ మోజుఔు యమకిి ఇంక వద్లఔుండా రేధసిఽా ను సఴలూ భుఔుక దిఫౄడ అపూడపూడె 
వచుేద్ఖుగ  తూ 90%నమభభేంది. OTC భంద్ఽలనఽ ఆేళ ర ఫైరి  మమెిడ ితు ODకి తగిగంచాయల. 
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ఐనూటకిట యమకిి 2015 నవంఫర్ 22 న సఴలూంగ గ ంతేభంట తిమిగి ఔయౌగింది. ర ంటనే డోళజే్ నఽ 6TD ఔు  ంచాయల. మెండవ 
మోజు ఫాగనే ఉంద ికతూ భముడె ఫ్ూల  జఴయం తో ఫాటు తనతు తుద్ ిఔడా తృో తూఔుండా యమీతబ ైన ద్ఖుగ  తృియంబభభేంది. దీతుతో 
యయల లెంళప ర్ ఔడా 3 ూటలా తీసఽకోయగయల. యయల తీసఽఔునే యంటర్ మెమిడి మళిాతి భమీ యషమించఔుండా కతృడెతేనుటుల  
యమకిి అతుంచింది. ఇంక యమకిి ఆఔయౌ తూయసం ఔడా  మిగభ.  
2015 డళి ంఫర్ 4వ తదేనీ యయల డాఔీయలు ఔయౌళ రమి సాచన ైన కొతుు మీక్షలు చేభంచఽఔునాుయల. డాఔీర్ యమితు లెంళప ర్ 
రేసఽకోవడం కొనయగించభతు మళిాతి యషమిళేా  ర ంటనే వచిు తననఽ ఔలరలతు సాచించాయల. భముటకిి మళిాతి ద్మతూమంగ 
తమాయవపత ఇతతుకి ఔయలర ంట కొదిిగ యఔాం ఔడా మయగింది. డిళ ంఫర్ 7వ తదేీన డాఔీర్ మకీ్ించి ఛాతీ లోనా గ ంతే లోనా 
ఇన ృక్షన్ ఏమీ లేద్తు చ ూ ఇతతు ద్ఖుగ ఔు, ళ నైస్క ఔు అభకిషళయౌన్ ఆతీుఫమాటిక్స ఇచాుయల. 3 మోజుల తమఴత ద్ఖుగ  50% తఖగడం 
తోతృటు తూయసం ఔడా న భెదించి శకిా చఔేుమనిటుల  అతుంచింది. కతూ ద్ఖుగ తో తృటు యఔాం డటం భాతంి  యలఖుతన ేఉంది. 
డాఔీర్ డళి ంఫర్ 14 న ర యైల్ ఇన ృక్షన్ వలలనే ఈ ఇఫౄంది వచిునటుల  చ తృూయల.  
ఔ ళతుమర్ తృికటీషనర్ 02802...ముకె యమి ఔయల లేదా ఔపం ఱంల్ తీసఽకొతు 1M తృో ట్తూష లో ననయో డ్ తమాయల చళే ఇచాుయల. యయల 
మిఖతా అతుు భంద్ఽలు భానళే దాతుతు డళి ంఫర్ 15 నఽండ ిమోజుఔు మెండె యయలల  తీసఽకోవడం తృియంభించాయల. మెండవ మోజుఔు 
25% నమభతుంచింది. ననయో డ్ నఽ QDS గా తీసఽకోవడం తృియంభించాయల. మెండవ మోజుఔు 50% భమమిు 5 మోజుల తయలరత 
90% బ యలఖభే ఔయల ర ంట యఔాం డడం ూమిాగ తగిగతృో భంది. ఆ యధంగ ననయో డ్ నఽ QDS గ డళి ంఫర్ 31వయఔ కొనయగించ ే
సమకిి 99% బ యలఖుద్ల ఔతుంచింది. తయలరత డోళజే్ నఽ BD గనా జనవమ ి15 వయఔ OD అనంతయం జనవమి 29 నాటిక ి
ూమిాగ ఆతృలతు తుయణభంచాయల.  

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

6. జలుబ్ు, ద్గుగ  మమ యు జారము 11520...ఇండియా  

ఏిల్ 18 వ తదేీన 32 సంవతషమల వేకిా జలుఫు, ఫ్ూల  తో ఫాధ డెత అతేవసయ ళాతి లో తృికటీషనర్ వది్ఔు వచాుయల. అతతుకి 
జఴయభు102 F (38.9 C) ఉంట ంది భమమిు అతతుక ి3 ఖంటల నఽండి వణ్ుఔు వయోా ంది, తేభుెలు, ద్ఖుగ  ఔడా వసఽా నాుభ. 
అతనఽ రమేే భంద్ఽలేయ రడలేద్ఽ. ర ైఫరి  మమెిడి తీసఽకొతు తగిగన తమఴత ఔకనే ఉను నఖయంలో ఔ అధకిమిఔ మీటింగ్ ఔు 
యౘజయలకరలతు వచాుయల.  
అతతుకి కిీంద ిమమెిడ ిఇవఴఫడంిది: 
CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.6 Cough chronic…ితీ ది తుమిషాలకు 1 డోస్క    
గోయల యౄంలో 3 డోసఽలు ఇంట ల న ేతీసఽఔునుతయలరత అతతుకి చాలావయఔు తగిగతృో వడంతో మెమిడి ర ంట తీసఽకెళ్లఔుండానే తన 
అధకిమఔి కయేఔీభాలఔు యౘజయమాేయల. 24 ఖంటల తమఴత తృికటీషనర్ ఔు తౄో న్ చళే కవేలం 4 ఖంటల లోన ేతనఔు 100% 
నమంభేంద్తు జఴయభు, వణ్ుఔు, జలుఫు, ద్ఖుగ  అతూు ూమిాగ తగిగతృో మామతు తన డాేట  సఔీభంగ 
చేసఽకోఖలుఖుతేనాునతు ఆనంద్ంతో త యౌమజేయయల.     

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

7. ునమాఴృత దీరఘకాయౌక వినాళ గరంధ ల వాు (Chronic Recurrent Tonsillitis) 11567...ఇండియా  

2015 భామిు 27 వ తదేీన 4 సంవతషయభులుగ తయలచఽగ వచుే తౄో యౌలఔులర్ యనాళ్ ఖీంధఽల రపతో ఫాధడ ే8½ 
సంవతషయభుల ఫాఫునఽ అతతు తయౌల తృికటీషనర్ వది్ఔు తీసఽకొతు వచాుయల. న లఔు మెండె యయలల  వచుే ఈ రేధ ివచిునపడె ఫాఫు 
గ ంతే నొూ, రప వలల  ఏమీ మింఖలేడె. దీతు తుమితాం న లకొఔయమ ిఅలోల తిక్స మాంటిఫయోటకి్సష తీసఽఔుంటునాుడె.  
2015 ఏలి్ 3న కిీంది మమెిడతిో అతతుక ిర దై్ేం తృియంబభభేంది: 
#1. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic…TDS 
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9 మోజుల వయఔు ఫాఫుఔు మాంటిఫయోటకి్సష తీసఽకోఔ తృో భనూటికట ఈ రేధ ిలక్షణ్ాలు తిమగిి మలేద్ఽ. ఐత ేతృికటీషనర్ భమ ఔ 
ళతుమర్ ర ఫైరి  తృికటీషనమోా  చముించి ఖతంలో రమా లేకలో ఇటువంటదిే ఔ కసేఽలో (Chronic Tonsilitis10741…India, జూలెై/ఆఖసీ్క 

2014: సంపటభు 5, సంచిఔ 4) ఇచిున మెమిడితు ఇచాుయల: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC17.3 Brain and Memory tonic + #1…TDS 
 

ఫాఫుఔు చఔకగ తగిగతృో భ 2015 ఆఖసీ్క వయఔు తిమిగి రేధ ితలెతాఔ తృో భయసమకిి ఆ తయౌల తడిల ఆనందాతుకి అవధఽలు లేవప. ఆ 
తమఴత ఫాఫు తయౌల తన ఉదోేఖ ఫాధేతలోల  డితృో భ భంద్ఽ సఔీభంగ ఇవఴఔతృో వడంతో ఫాఫుఔు ఆఖషేీ  28న గ ంతేభంట 
నొూ వచాుభ. ఫాఫు తయౌల  #2 నఽ తూటితో దితుమియౖల కొఔయమి చ పూన మెండె ఖంటల వయఔు ఆ  తమఴత రయం వయఔు 6TD  
ఇచాుయల. 5 మోజులలో ఫాఫు చఔకగ కోలుఔునాుడె. ఆ తమఴత  #2…TDS గ ఇవఴఫడింది. 
2015 డిళ ంఫర్ 5న ఫాఫు తయౌల 6 మోజుల కిీతం భంద్ఽలు ఐతృో మామతు కతూ తానఽ తజీగ ఉండడంతో ర ంటనే వచిు తీసఽకోలేఔ 
తృ మానతు ఫాఫుఔు భాతంి ఏ ఇఫౄంది లేఔుండా ూమిాగ తగిగతృో భంద్తు చ తృూయల. తృికటీషనర్ అలా చ మేఔడద్తు ఖటిీగ చ ూ 
తిమగిి మెమిడి ఇచిుTDS గ రడభతు చ తృూయల. 2015 డళి ంఫర్ 20 నఽండి BD గ డోళజే్ ఇరఴలతు తుయణభంచాయల. మెమిడి 
ఇచిున నాటనిఽండ ిఫాఫుఔు ఔకయమి ఔడా మాంటఫియోటకి్సషఇవఴఔుండానే ూమిాగ తగిగ తోృ వడంతో ఫాఫు తయౌల ర ైతియోతుక్సష ఔు 
యఴమికి ఆనంద్ంతో ఔితజఞతలు త యౌమజేయయల.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. దీరఘకాయౌక కక తడిే వాయధ ి11567...ఇండియా  

2015 భామిు 29వ తదేనీ 5 సంవతషమల ఫాఫునఽ దయీఘకయౌఔ ఔక తడి ేరేధతిో తృికటీషనర్ వది్ఔు తీసఽకొతువచాుయల. ఈ రేధి 2 
సంవతషమల నఽండి ఉనుూటకిట ఫాఫు  ది్రడభయే కొదీి  నమబ ైతృో తేంద్తు తయౌచాయల. ఈ ఫాధ యౕతాకలంలో భమ ిఎఔుకవగ 
ఉండి తిీమోజూ ఔక తడెపతనే ఉంటాడె. రేసయలో రమతుకి సఽభాయల మెండె యయలల  తడెపత ఉంటాడె. ఈ ఫాఫు చాలా 
చఽయలకెనై యదాేమిీ. భానళఔభుగ గతూ ఱమీయఔంగ గతూ  ఇతయ సభసేలు ఏమీ లేవప. ఇతతు తయౌలద్ండెిలు ఫాఫునఽ ఎవమది్ఖగయ 
చాంచ లేద్ఽ, ఏ భంద్ఽలు రడలేద్ఽ. తృికటీషనర్ ఫాఫునఽ డెకొన ేభుంద్ఽ తూయల తాఖవది్తు చ ూ కిీంది మమెిడ ిఇచాుయల.    
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental and Emotional tonic…TDS 

2015 ఏమిల్ 8వ తదేీన రడడం తృియంభించిన నాటనిఽండ ిరేధ ితఖుగ భుకం టిీంద్తు ఈ ది మోజులలో ఔకతడిటేువంటి 
ఇఫౄంద ిఏమీ మలేద్తు ఫాఫు రళ్ళ నామనభె చ ూంది. ఈడోస్క నఽ TDSగ కొనయగించభతు సాచించాయల. తయలరత మెండె 
న లలోల  న లఔు ఔకయమిభాతబిే ఫాఫు ఔక తడితృడతు రయల చ తృూయల. ఇది ఖతంలో వలె రసేయలో రమతుకి మెండె యయలల   ఔక 
తడిే దాతుతో తృో యౌళేా  ఖణ్తూమబ ైన అభివిదిీ . రళ్ళ నామనభె ఫాఫునఽ చలలతు రతావయణ్భునఔు ఖుమికఔుండానఽ, డెకొన ే
భుంద్ఽ తూళ్ైళ తాిఖడం భాతుూంచడం వంటయి కొనయగించింది. ఆబ  సాచన బేయఔు 2015 జూలెై నఽండి డోళజే్ నఽ BD  కి 

తగిగంచడం జమిగింద.ి భయలసటి న లలో ఫాఫు ఔకయమ ిఔడా ఔక తడలేద్ఽ. 
2015 ఆఖసఽీ  20వ తదేనీ ఫాఫు అబ మిక ర యళతోృ మాడె. ళ  ీంఫర్ 5 నఽండి డోళజే్ నఽ మతిిూట OD గ తీసఽకోరలతు 
సాచించాయల. 2015 నవంఫర్ 24న నామనభె ఫాఫుఔు ూమిాగ తగిగతృో భంద్తు ఇపూడె ఔక తడడం లేద్తు చ తృూయల. 
ఐనూటకిట అద ిచయౌకలం ఔనఽఔ అబ మకిలో చయౌ ఎఔుకవ ఔనఽఔ తురయణ్ డోళజే్ OD గ తీసఽకోరలతు సాచించడబ నైది. 2015 
డిళ ంఫర్ 24 నఽండ ిఔుటుంఫ సబుేల సాచన  ై డోళేజ్ భమింత తగిగంచడం జయలఖుతేంది. యభర ైతియోతుక్సష ర ైద్ేం వలల  తభఔు 
ఎంతో బలేు జమిగింద్తు ఆ ఔుటుంఫ సబుేలు అనంద్ం వేఔాం చేయయల. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. డెంగుయ జారము 01228...సలూ వేతుయా  

2015 జూలెై న లలో 19 సంవతషయభుల మువతి పటీమిా తు సంద్మివసఽా ను సంద్యంలో ఔ దోభ కటు వలల  ఎడభ కలు రచి 
ఆ తృింతం ఎయీగ భామ ిద్ఽయద్  టీయగింది. ఆ భచు కొతుు మోజులు అలానే ఉండితృో భంది. అద ివమశ కలం కవడం వలల  ఇది 



 

 

7 

సహజబనేతు ఔక దోభకటు వలల  వచేు నషీబమేి లేద్తు ఫాయంచింది. 3-4 మోజుల తయలరత ఆబ ఔు యమతీంగ జఴయభు, 
తూయసం, కటళ్ల  ద్ఖగయ నొూ, తలతోృ టు, ఔడెపలో తిూడం వలల  రంతేలు వంట ిలక్షణ్ాలతూు ఔయౌగభ. తూయసం వలల  ఎటృ ఔద్ల లేఔ 
ఇంట ల నే భమో 3 మోజులు ఉండవలళన మళిాతి ఏయూడింది. రేధి నమం చసేఽకోవడాతుక ిఎతుు మితాులు చళేనా పయౌతభు 
ఔలఖఔతృో భయ సమిక ి యౘళూటలోల  చాంచఽఔునాుయల. మితృో యలీ ల దాఴమ ఆబ ఔు డ ంఖుే అతూ యఔా భామూిడి చేభంచఽకోరలతు 
సాచించాయల. కతూ అంద్ఽఔు తుమఔమించి ఆబ  ళుేఴ తేలఔు ర ైఫరి  మమెిడిలతో నమభవడం చాళ  ర ైతియోతుక్సష భంద్ఽలు 
తీసఽఔునాుయల. 

ఆబ ఔు కిీంద ిమమెిడ ిఇవఴఫడంిది: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC21.4 Stings & Bites…మ స్పితి ఆందోళనకరంగా ఉంటే ితీ 
గంటకు ఒకసామ    
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + 
CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

#3. Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…OD 

భముటకిి ఆబ ఔు రేధ ిచాలా వయఔ నమభతుంచింది. జఴయం ఇంచఽమించఽ ూమిాగ తగిగతృో భంది. అలాూయౘయం 
తీసఽఔునుూటకిట రంతి కలేద్ఽ. 3 మోజులఔు ఆబ ఔు 50% నమభభయే సమకిి తనఽ దేతుతుమితాం వచాుమో అటిీ  ించ ర ైఫరి  
సద్సఽష ఔు ఔడా యౘజయమాేయల.   

అద్నంగ ఆబ ఔు కిీంద ిమమెిడ ిఔడా ఇవఴఫడింది: 
#4. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Immunity + CC20.2 SMJ pain…TDS 

రయం మోజులకే ఆబ ఔు 70 % తగిగతృో వడంతో తిమిగ ితన దేఱతుకి ర యళతోృ మాయల. సిఽా తం ఆబ ఔు తూయసం భాతబి ేఉంద ిఐతే ఈ 
మెమిడిల వలల  తూయసం ఔడా తగిగతృో తేంద్నే యఱఴసం ఏయూడింది.  

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

 తృాికటీశనరూ విఴమాలు  

తృాికటీశనర్ 01228…సోూ వేతుయా   ళతుమర్ ర ైఫరి  తృికటీషనమెనై యమి ర ైతయిోతుక్సష యిా నం 1996లో తన వేకిాఖత అనఽబవం అనంతయం 
తృియంబభభేంది. ర ైతియోతుక్సష టల  యమకిెంతో ఆద్యణ్ ఔయౌగ ితన యోల రతేుమా దశేం 
ర యళన తమఴత ఎంతో ళేవ చేయయల. (యవమల కోసం యభ ర తైియోతుక్సష 
అంతమి తీమ కన ృమనె్ష 2014 పసాఔం 73 -78 జేీలు చాడండి) చినుూటినఽండి 
ఈబ  జీయతం అనామోఖేభుతోనా అనేఔ ద్ఽయఘటనలుతోనా తృియంబభభేంది. మెండె 
కయలభిాదాలు, ఔకట్భుఔలు యమిగితృో వడం, ర నఽుభుఔ ఱోధభు(యో ూండ్ లెైటిస్క) 
అయెయఔ ళాతి, ఎనను ఆమేషనఽల , డి షిన్, చికనెఽగ నాే, చినుూటనిఽండ ిద్ఖగయ 
చాప లోంచడం ఇలాంటియ ఎతుుంటతిోనన ఆబ  సతభతభవపత ఉండేది. 2002 
-04 భధే 14 న లలు ఆబ  యౘళూటలోల న ేఉండవలళ వచిునపడె చాల యీ ర ంగ్ 
అలోల తిక్స భంద్ఽలు తీసఽకోవలళ వచిుంది. డాఔీయలల  ఆబ  తిమిగి కోలుకోవడం 
ఔషీభతు ఔడా అనాుయల. యోల రతేుమా బ డిఔల్ ఫర యలి  రయల ఆబ ఔు 30% ర ఔైలేభు 

ఉనుటుల  సమిీపకటే్ ఔడా ఇచాుయల. ఆ సభమంలో అనఽరద్ఔుమలుగనా ఉంటునుఈబ  తన వితాితు ఔడా వదయిౌ  టీవలళ 
వచిుంది. కయణ్ం ఏమిటంట ేఆబ  శమయీం 5% భాతబి ేతుచేమడాతుకి సహఔమియోా ంది. 
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ఇలాంటి ద్మతూమ మిళాతిలో ఉను ఆబ  జీయతభులో ర లుఖు మేకలు ఉద్భంచాభ. ఆబ  అనఽబయంచిన ఔయౖీ లు విధాగ 
తృో లేద్ఽ. న లల తయఫడి యౘళూటలోల  తుసషయౘముమలుగ ఉను ఆబ  జీయతభులో ఫాఫా రిేయంచి ఆబ నఽ ఱింతితులమం 
భయయౌంచాయల. ఆబ  భాటలోల న ే“ ననేఽను మళిాతిలో యఴమీభయ నాఔు దిఔుక. రమ ిఅనఽఖీహంతో ఇండిమా చమేనఽ. 6 న లలు 
ఱింతితులమంలో ఖడెపదాభతు ఫమలుదమేినపడె నా సాటేకస్క లో సఖం అలోల తిక్స భంద్ఽలతోనే తుండినది. ఈ భధే 
కలంలోన ేననేఽ రడని ఔ  ది్సాట్ కేసఽక సభానబ నై భంద్ఽలు నాలో చాలా ళ డై్ ఎప కీ్స ఔయౌగసిఽా నాుభ. నాఔు రేమ ే
తిాేభాుమ ర ైద్ే దీ్తేలనఽ ఖుమించి ఆలోచించే ఒఔ లేద్ఽ. నభెశఔేం కతు అద్ఽతబ నై య్ల ఏమిటంటే ఇండమిాలో నేనఽ 
రడే భంద్ఽలు దొయఔవతు వతాిడి చేళన భా డాఔీర్ సలయౘ బయేఔు అతుుయకల భంద్ఽలు త చఽుఔునుూటకిట పటీమిాలో నా 
యౄభులో సాట్ కసే్క త మచిి చాళసేమకిి భంద్ఽలతూు భామబ ైతృో భ ఉనాుభ. ఇఔనఽండ ిఅలోల తి భంద్ఽలు జోయౌకి తృో ఔుండా 
ర ైతియో మెమిడలి వంట ితిాేభాుమ భంద్ఽలు భాతబి ేరడభతు అది యఴమి నాఔు ఇచిున సాచనగ ఫాయంచానఽ”. 

ఆబ  ఎననుయకల తిాేభాుమ ర ైద్ే దీ్తేలు మితిుంచాయల కతూ అతుుంటఔినాు ర ైతయిోతుక్సష అద్ఽతంగ తుచసేఽా నుటుల  
అనఽబవభభేంది. ర ైతయిో భంద్ఽలు మితిుంచిన 4 సంవతషమలలో ద్ిలీలో 60% విదిీ  ఔతుంచింది. మిఖతా ఱమయీఔ 
సభసేలలో 80% బ యలఖుద్ల ఔతుంచింది. ఆబ  తనఔు రేధి తురయణ్ ఐనంద్ఽఔు ఎంతో ఆనందించి ఇఔ తన జీయతాతుు తనలా 
రేధతిో ఇఫౄంది డెతేను రమ ిసయౘమం కోసం అందించాలతు తుయణభంచఽఔునాుయల.   
తృికటీషనర్ గ ఆబ ఔుఉను14 సంవతషమలు అనఽబవంతో ర తైియో బ డిఔల్ కేంపలనఽ య ంతంగ తుయఴఴ ంచే అనఽబవం 
సంతృదించాయల. ఆబ  తన బయాతోఔలళ 90 కేంపలలో 20,000 భంద ిేషంటలనఽ చాడడం జమగిింది. అలా తుయఴఴ ంచిన 
కేంపలలో కొతుు అతి సఽద్ాయ ఴ భాలమ తృింతాలలోతు గీ భాలు ఔడా ఉనాుభ. తృియంబంలో ఆబ  ఔ సభఖీబ నై ననట్ష 
వేకిాఖతబ నై మెమిడిలనఽ తమాయలచళేేరయల. తఴయలోన ేఆబ  షేంటలనఽ అంద్మతిూ చాడడాతుకిగనఽ తగినంత సభమం ఉండడం 
లేద్తు ననట్ష తమాయల చేమడం భాతురళే భుంద్ఽ మోజే 108 CC ఫాక్సష లోతు ఫాటలిలనఽ సమి చాసఽకొతు తఔుకవగ ఉనురటితు 
తుంపకొతు ఎఔుకవగ రడఫడ ే3  మెమిడి సబేెళ్నాలనఽ తమాయల చసేఽకొతు కేంపఔు ర యళళరయల.   
ఴంటినొుృలకు : 
CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 

Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures + CC12.1 Adult tonic ఇది అఴషమాతుూ బ్టీి 
 దీ్వామ కి ఇఴాబ్డదే ి

జలుబ్ు/ఫ్లూ  ఴంటి వాటికి: 
CC9.1 Recuperation + CC9.2 Infections acute + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic 

విదాయరధు లకు: 
a. CC12.2 చినులలలఔు భమిము  b. CC17.3 Brain & Memory tonic  ది్ లలలఔు  
తృికటీషనర్ ఔు లల లతో ఔలళ తుచేమడం చాలా ఇషీం. యయల ఇలా రిసఽా నాుయల “ లలలఔు రమి లేత వమసఽలోనే 
సభయివంతబ ైన, ఎటువంట ిద్ఽష ర్ఫారలు లేతు ర ైతయిోతుక్సష మెమిడిలనఽ ఇవఴడం భంచిద్తు నా ధిడబ ైన యఱఴసభు. రయల 
ఇంఔనా ఏ ర ైద్ే యధానాతుకి ఫఴ యగతబ ై ఉండయల ఔనఽఔ రయల ఈ ర దై్ే యధానభు యొఔక అద్ఽత పయౌతాలనఽ జీయతాంతభు 
ఖుయలా ంచఽకొతు తభ ఔుటుంఫ సబుేలఔు ఇతయలలఔు రేంజేయా యల. అంద్ఽకోసం రమి రమి తృఠఱలలలో తయలచఽగ ర ైఫరి  బ డఔిల్ 
కేంపలు తుయఴఴ ంచడం దాఴమ ఈ అద్ఽత యధానభు టల  రమ ియఱఴసభు భమింత  ంతృ ందింజేమఫడెతేంది.  
ఔ భుకేబ నై సంగటననఽ ఇలా త యౌమజసేఽా నాుయల. “జూన్ 2015 న లాకయలలో నేనఽ రదే్ం నేమూే తృఠఱలలో ఔ లలరడె 
డ ంఖుే జఴయం వలల  భయణ్ించడం ననఽు తీవంిగ ఔయౌచిరళేంది. ననేఽ ర ంటన ేఏదో ఔటి చేళ భుకేంగ చినాుయలలలో ఈ 
తృిణ్ాంతఔబ నై రేధ ిరేంచఔుండా అమిఔటాీ లతు  ఫాయంచానఽ. తృఠఱల ధిాననతృధాేముడె ఏద నైా తురయణ్ భంద్ఽ ఇచిు ఈ 
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రేధి ఇతయ లలలఔు రేంచఔుండా అమఔిటీవచాు అతు అడగియల. చాలాభంద ిఅూటిక ేజఴయభు, ఫ్ూల , జలుఫు వంటి రతావయణ్ 
భాయలూఔు సంఫధతి రేధఽలతో ఫాధ డెతేనాుయల. ఇటువంట ిళవే కోసబే ఎద్ఽయల చాసఽా ను ననేఽ ర ంటనే కయేయంఖంలోతుకి 
రియేంచానఽ. ఎంద్ఽఔంట ేఆమేళ్ళ కిీతం ననేఽ ఈ రేధి తోన ేఎంతో ఫాధననఽబయంచానఽ. అలోల తిభంద్ఽల వలల  చికనెఽగ నాే, డ ంఖుే 
తఖగవచేుమ్బ కతూ జీయతంలో ఏదో  ఔ సంద్యంలో ఏదో  ఔ యౄంలో అయ తిమిగి తలెతేా  అవకశభు ఉంది. ఖత సంవతషయం 
ఐద్ఽఖుయల షేంటల ఔు డ ంఖుే జఴయభునఽ తురయణ్ చేళన అనఽబరలనఽ పయసకమించఽకొతు ర ైతియోతుక్సష ఈ రేధకిి దవిే సంజీవతు 
అతు ఫాయంచి నా బయాతో ఔలళ మెండె ళ టల  తురయణ్ా మబె డలీనఽ (ిర ంట)ి) తమాయల చేఱనఽ. కొంచం చిను వమసఽ ఖల లలలఔు 
రమ ిఉతృధాేముల దాఴమ కిీంది మెమిడి ఇూంచానఽ: 
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Immunity + CC12.2 Child tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + 
Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…BD 

లలలు ఉద్మం తృఠఱలఔు వచిునపూడె భమిము తిమిగ ిర యళలభుంద్ఽ మమెిడ ితీసఽకొనరేయల. ఫాటిల్ష నఽ రమి ఇంటిక ిభాతంి 
ఇవఴలేద్ఽ ఎంద్ఽఔంటే ఈ షేఖర్ గోయలనఽ మిఠభ గ ఫాయంచి తినేయా మేమ్బనన ేబమంతో.  
 ది్ లలలఔు య ంతంగ ఫాటలి్ష ఇవఴఫడాి భ (రమిక ిర ఫైరి  మెబ డీలు తీసఽకోవడం అలరటేనతు). 

#2. CC 3.2 Bleeding disorders + CC 9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Immunity + CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 
30C…BD 

ఇంక దోభకటుఔు సమిభ నై చికతిష నై యదాేయలీ లఔు అవగహన ఔయౌగించఽటఔు తిేేఔ మితుంఔడా యయల చేయయల. 
దోభకటులతూు తృిణ్ాంతఔబ నైయ కవప. దోభకటు వలల  శమయీం ఎయీఫడనిా, ద్ఽయద్ ఉనాు, రప ఉనాు అటువంట ిరట ి
యషమంలో జాఖీతా తీసఽకోరయౌ. ఖయవతేలెైన రయల 4 నఽండ ి7 మోజులు ర ఫైరి మెమిడిలనఽ తురయణ్ డోస్క గ తీసఽఔుంటే 
సమితృో తేంద.ి 800  గై యదాేయలీ లు భమిము  ది్రయల డ ంఖుే జఴమతుకి భమమిు ఇతయ రేధకియఔ లక్షణ్ాలఔు తురయణ్ 
డోసఽలు తీసఽఔునాుయల. తిీ తృఠఱలలోనా ఉను ఉతృధాేములఔు ఎవమెనై యదాేమిీకి డ ంఖుే రేధ ిలేదా ఇతయ అంటు రేధి 
యో కినటుల ంటే ర ంటనే త యౌమయచవలళందిగ సాచించాయల. తభ వది్ యయధయకల రేధఽలఔు భంచి భంద్ఽలునువతు 
భుకేంగ రేధి తుమీ యణ్ గయంచిన ర ంటన ేరడతిే త ంద్యగ తురయణ్ ఓతేంద్తు రమిక ినభెఔం ఔయౌగించాయల.   

2009 నఽండి ఫాఫా రమి పటిీన మోజు సంద్యంగ 3 మోజుల ర ైఫరి  కేంప్ నఽ ఱింతితులమం మెలైేఴ ళేీషననల  తిీ సంవతషయం 
తుయఴఴ సాా  ఖత 7 సంవతషమల నఽండ ిసఽభాయలగ 850 భంది ేషంటల ఔు ర దై్ేం అందించాయల. ర ైతియోతుక్సష యమ ిజీయతంలో ఎంత 
అంతమఖం అభేంద్ంటే సభాజభులోతు అంద్మితూ అనగ ఆశభీం ఫమట ఉండే పవపఴలు అభుెఔునే భఴ ళ్లు, భిక్షగళ్ైళ, 
ఇలా ఎంద్మో తభఔు ఏ ఆమోఖే సభసే వచిునా ర ంటన ే“సందిించాయౌషన వేకిా” గ ఐతృో మాయల. దీతుఔంతటికట కయణ్ం యఴమి 
ేిభనఽ కిీమా యౄంలో చాడం దాఴమ తుసషయౘములఔు సయౘమం చమేడం దాఴమ, యఴమి అనంత ేభిఔు రహఔంగ 
తుచేళనంద్ఽవలన ఆతు ఫాయసఽా నాుయల.   

తన వేకిాఖత అనఽబవభు, బ డిఔల్ కేంపలలో రలేాది భందిక ిరేధి తురయణ్ అనఽబవభుతో ర ైతియోతుక్సష మమెిడిలతో తఖగతు 
రేధి అంటృ ఏదీ లేద్నే తుమీ యణ్ఔు వచాుయల. అంతేకఔుండా ర ఫైరి  బ డఔిల్ కేంపలు తుయలదే్లఔు, తుసషయౘములఔు సయౘమం 
అందించడాతుకి ఔ చఔకతు రదేిఔగ యయల ఫాయసఽా నాుయల. జన ఫాహుళ్ేభు ఉను తిీ చోటా ఔ  ర ైతియో ధిభ చికితష  ట్ీ  
ఉండాలనే యమ ిఆశమం యఴమి ేభిఔు మకషీగ యమ ిఉదాతా సఴఫావభునఔు తుద్యవనంగ ఫాయంచవచఽు. 
ంచ కునూ కషే ల విఴమాలు : 

 డ ంఖుే జఴయభు  
************************************************************************************************************************ 
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 ివూ- జవాబ్ులు   

1. ివూ: తృికటీషనర్ తీవ ిఅనామోఖేభుతో (acutely sick) తో ఉనుపూడె షేంటునఽ చాడవచాు?  

జరఫు: ఓనఽ, ఐత ేఅతడ ిరేధి అంటురేధి కఔుండా ఉండాయౌ. తనఽ ూమిాగ అలళ తృో భనటుల  ఔడా ఉండమద్ఽ. భుకేంగ 
ఖభతుంచ వలళన అంశం ఏభంటే అతతు భనసఽ సూషీంగ ఆలోచించఖల ళాతిలో ఉండాయౌ.  

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

2. ివూ: మెండె SRHVP మిషనఽల  కే ద్ఖగయ ఉంచవచాు? 

జవాబ్ు: ఓనఽ ఇది అంగీఔమించఫడెనటిీ  యషమబే. ఐతే ఖుయలా ంచఽకోవలళన యషమం ఏమిటంటే ఔయమి మెమిడి తమాయలచళేన 
తమఴత ఆ భంద్ఽ SRHVP నఽండ ి25 ళ ం.మీ లేదా (10అంఖుయాలు) ద్ాయంగ ఉండాయౌ. అలా లేఔతృో భన టలభత ేఆ మిషననల  
ఉను అమయకంతం మమెిడితు తటసాయలసఽా ంది. అలాగే 108CC ఫాక్సష ఔడా ఈ మిషన్ క ి25 ళ ం.మీ. ద్ాయంగ ఉండాయౌ. 

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

3. ివూ: ేషంటుల  అంద్మకిట పలౌట్ అనఽబవభౌతేందా ? 

జవాబ్ు: లేద్ఽ, మెమిడి తీసఽఔునే భుఖుగ మలిో ఔమకిి భాతబి ేఅనఽబవభౌతేంది. చాల భంది ేషంటల ఔు పలౌట్ జమగిినటుల  
ఔడా త యౌమనంత న భెదగి జయలఖుతేంది. భమకిొంద్మలిో రేధి వలల  శమయీంలోతు అయౌఔయేం ఈ పలౌట్ నఽ భయలఖు 
యలసఽా ంది. ఔనఽఔ సఽభాయల నలుఖుమలిో ఔమిక ిభాతబిే ఖుమిాంద్గిన పలౌట్ ఔలుఖుతేంది.  

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

4. ివూ: లలలఔు పలౌట్ అనఽబూతి ఎంద్ఽఔు ఔలఖద్ఽ? 

జవాబ్ు: చిను లలలఔు రమి శమయీభులో యషదామీ లు ఎఔుకవ తృో ి ఖుడి ఉండవప ఔనఽఔ పలౌట్ అనఽబూతితు తృ ంద్లేయల. రయల 
 ది్భన కొదీి  తయౌలద్ండెిలు ఆమోఖేఔయబ ైన ఆయౘయభు, ఉతే ర్యఔం ఔయౌగించతు దామీ లనఽ ఇసాా  సంతేయౌత జీవనం ఖడిేలా 
తృో ి తషఴ ంచాయౌ. అలాగ ేలలలు చాళే  ఔంపేటర్, ళతుభాలు, టి.య.తోృ ి గీ భులనఽ ఔడా ఖభతుసాా  ఉండాయౌ.    

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

5. ివూ: నలుప త లుప తౄో ట నఽ యియ భాధేభంగ ఉయోగించవచాు? 

జవాబ్ు: కొంద్యల తృికటీషనయలల  ఔలర్ తౄో ట న ేఉతాభబ నైదగి ఫాయయా యల. ఈ యషమంలో తుయణమాతెఔబ నై మఱిోధన జయఖలేద్ఽ. 
ఐత ేఉయోగించే తోౄ ట  ఖూీ ప తౄో ట  నఽండ ిఔతాిమించినటిీది కఔ వేకిాఖతబ నైదిగ ఉండాయౌ. 

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

6. ివూ: ర ైఫరి  మెమిడలినఽ తూటితో తీసఽఔున ేసంద్యంలో ఆ తూటలిో కోల మిన్ ఔయౌ ఉంటే (కొకఔకయమి దీతు రసన బమింమతుదిగ 
ఉంటుంది) అది మెమిడిల రేధతిుమోధఔ శకిాతు తగిగసఽా ందా? ఈ శిు అడఖడంలో నా ఉదేిశేభు తూయల కఔుండా ఆయౘయం తీసఽఔును 
20 తుమియౖల వయఔు భనం తిను యఔయకల ఆయౘయ దామీ లు రటి తాలుఔు ర ఫైరషినలు భనం తీసఽఔును మమెిడిలనఽ యనేం 
చేయా మతు నా అభితృిమభు.   

జవాబ్ు:  భనఔును లోఔజాఞ నం లేదా యషమ మజిాఞ నం అనఽసమించి యయమతుఔ సంఔలనాతెఔ దామీ లు ర ఫైరి  మెమిడిల యొఔక 
రేధి నమం చళేే శకిాతు తగిగయా మతు త లుసఽ. కోల మిన్  నై ఇంఔనా మఱిోధనలు జయఖవలళ ఉనుూటికట కోల మని్ ఔయౌన తూళ్ైళ 
రడఔతృో వడబే భంచిద్తు భా సాచన. చాలా చోటల  యయమనాలు లేఔుండా ఉను యదీ్ జలం లబేభౌతేన ేఉంది. మీ ఔుయాభ 
తూటితు ఖూముి మీఔు నభెఔం లేఔతృో త  రడేచిేళ చలాల ముిన తూటిలో మెమిడితు ఔలుపకోవడం భంచిది.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. ివూ: నొూ వంటి దీయఘకయౌఔ సభసేలు యధాయణ్ంగ ఎపూడా ఇచేు నొూ తురయణ్ మమెిడలితో నమభవపతామా? 

    జవాబ్ు: ఓనఽ ఇయ శమీయభునఽ తఴయగ మెమిడకిి తిిసూందించలేా ళదీ్ం చేయా భ. ఐతే ఈ మెమిడలినఽ తూటతిో (5 గోయ్లు 200 
మీ.య్. తూటలిో) తీసఽకోవడం ఱరమీసకయం. ముద్టి మోజు తిీ 30 తుమియౖలఔు ఔక యమి ఔరళే్ షేంటు బ లుఔువగ ఉండఖయౌగతిే 
మతిిూటఔడా రసేఽకోఖయౌగిత ే(కొకఔక యమ ితీవబి నై ద్ఽయద్ఔు ఔడా ఈ ది్తి బలేెైనద)ి భంచిది. భయలసటిమోజు 6TD ఆ 
యధంగ కొతుు మోజులు తమఴత TDSక ిభాముయౌ. ఔరేళ్ నొూ తఖగఔ తృో భనా లేదా దాతు తీవతి  మిగనిా తిీ ది తుమియౖలఔు 
ఔటి చ పూన ముద్ట ిఖంట వయఔ (రేధి సఴలూకయౌఔ లేదా దీయఘకయౌఔభు ఎద నైా సమే) ఇంక భాయలూ ఏమీ లేద్ంటే భమ ఔ 
ఖంట ఈ యధంగ చళేన తమఴత ఔీబణే్ా తగిగంచఽఔుంటృ మరయౌ. 

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

8. ివూ: లలలకచిేు రకిషనషేన్ వలల  రమలిో అనామోఖేం ఔయౌగితే CC9.4నఽ ఇవఴవచాు?  

    జవాబ్ు: ఇది రమికొచిున రేధి లక్షణ్ాలనఽ ఫటిీ  ఉంటుంది. రేధిక ితగని మెమిడి ఇవడం భంచిది. రకిషన్ ఉయోగంిచి 
తమాయలచేళన ననయో డ్ ఇంక ఉతాభబ నైది. తఴయగ తుచేసఽా ంది. జఴయంగతూ ఇతయతాి లక్షణ్ాలనఽ ఫటిీ  CC9.4నఽ, చయె 
రేధఽలఔు సంఫంధించినద్భతే 21వ కేటగిమలిో సాచించిన ఏద్భనా తగిన మమెిడితు ఇవఴవచఽు.  

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

9. ివూ: ేషంటు చాలా రమలు ర ఫైరి  మెమిడ ిరడనిూటికట తన దయీఘకయౌఔబ నైరేధి నమం కలేద్తు త యౌనటలభత ేభమికొతుు 
రమలు మెమిడి రడభతు సాచింవచాు? 

    జవాబ్ు: లేద్ఽ, ఎంద్ఽఔంటే ఈ మెమిడలిు అనఽఔును దాతుఔంటే రఖేంగ తుచేయా భ. షేంటు తన మోఖ లక్షణ్భులతూు 
యవమించి చ తృూడా, భంద్ఽలు సఔీభంగ రసేఽఔుంటునాుడా, ఇచిున సాచనలు తృటసిఽా నుడా, ఇవతూు సమిగ ఉంట ే3 రమల 
తమఴత మెమిడి తుచేమలేద్తు త యౌతే ర ంటన ేకొతాద ిఇరఴయౌ. కతూ షేంటు ఇచిున మమెిడి వలల  ఎంతోకొంత యిోజనం ఉంద్తు 
త యౌతే భంద్ఽ భాముే భుంద్ఽ భమ ఔక రయం రచేిచాడాయౌ. 

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

దిఴయ వ ైద్ యతు యొకక దిఴయ వాకుక  



“ఈ మోజులోల  ఖణ్ాంకలఔు ఎఔుకవ తృిధానేత ఇచేు మితృో యలీ లు  మగిితృో త వసఽా నాుభ. సంకే  యగలనన లేఔ ఏయూయలచఽఔును 
లక్షేం తఴయగ చేమలతు ఇటిీ  యషమాలు ఖుమించి టిీంచఽకోఔండి. నాఔు కఴయౌట  కరయౌ గతూ కఴంటిట  తో అవసయం లేద్ఽ. 
తుజాభతీగ అంకతి ఫావంతోనా బకిాతోనా కొతుు గీ భాలఔు చేళన ళరేే అతేంత పలది్బ ైనది తూ బ హమౄతూ కోసం ఎఔుకవ 
భందిక ిచేళ ేళవేలు తుషూలం.”            

…సతేయభఫాఫా, “ ళవేఔు సనుదీ్త ” దివే ఫాషణ్భు, 21 నవంఫర్ 1986 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
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“భన ఆయౘయప అలరటలలోనా, తులోనా, తుదింిచ ేసభమంలోనఽ మితభు ఴ తభు అనదేి అతేవసయభు. రసారతుకి ఇదే 
ఆనందాతుకి మచఫాట. ఆధఽతుఔ భానవపడె దీతుతు తిీ యషమంలోనా అయౘసేం చేసాా  తన ఆమోగేతుకి, క్భేాతుక ిభుపూ 
త చఽుఔుంటునాుడె. భానవపడె తీసఽఔున ేఆయౘయభు సఔీభబ నైద ిగనా, యతబి నైదగినా, సభఖీబ నైది గనా ఉండాయౌ. 
కతూ ఈనాడె ఎపూడభనా, ఎఔకడభనా, ఏది దొమకిిత ేఅద ితింటృ ఆమోగేతుు తృడెచేసఽఔుంటునాుయల. భన ఆమోగేతుు 
సఔీభంగ ఉంచఽకోవడాతుక ిఆయౘమతుకి ఎంతో తృిధానేత ఉంది. భనం తీసఽఔునే ఆయౘయంలో కొవపఴ దామీ లు ఎఔుకవ ఉండఔుండా 
చాసఽకోరయౌ ఎంద్ఽఔంటే అయ భన ఱమీయఔ, భానళఔ ఆమోగేలు మెండింటికట భంచియ కవప. భధేతృనం, భాంస బక్షణ్ం 
భతులలో ఎనను ఆమోఖే సభసేలు ఔలుఖ జేయా భ.”                                      

…సతేయభఫాఫా, “ఆయౘయభు, హిద్మభు భమమిు భనసఽ” దవిే రణ్,ి 21జనవమ1ి994 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf  

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

ికటనలు 

 ఇండియా ుటీమ ా: AVP యక్షణ్ా యతయభు 2016 భార్ు 5-8 తేదలీు, సందిించవలళన రయల 
99sairam@vibrionics.org 

 ఇండియా ఢియ్ూ -NCR: JVP యక్షణ్ా యతయభు 2016భామిు12 భమమిు రమిశఔ పనశుయణ్ యతయభు13 భార్ు 2016, 

సందిించవలళన రయల  trainer1.delhi@vibrionics.org 

 ఇండియా కాషమగగ డ్, కేరళ: AVP యక్షణ్ా యతయం 25 -26 భార్ు2016, సందిించవలళన వేకిా మజషే్, ఈ-బ భలు: 
sairam.rajesh99@gmail.com లేదా తౄో నఽ నంఫరె్: 8943-351 524 / 8129-051 524 

 ఇండియా ముంబ్ :ై పనశుయణ్ గోలి   & JVP యక్షణ్ా యతయభు  25-26 భార్ు 2016, సందిించవలళన రయల సతీష్, 
satish281265@yahoo.com లేదా తౄో నఽ నంఫరె్  9869-016 624 

 తృో లాండ్ వరి కాూ : జాతీమ పనశుయణ్ యతయభు7-8బే 2016, సందిించవలళన రయల డేమమిుజ్ wibronika@op.pl  

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

 అద్ను షమాచారము 

అబ మికలో ముద్ట ిSVP వర్క యౖప్, ర సీ్క యమీితుమా, 18-20 తేదలీు ళ  ీ ంఫర్ 2015 

శయత్ కలప తూమెండలలో రలంఖీన్ డళిక ిద్ఖగయ  2015 ళ  ీంఫర్ 18-20 రమంతప తేదలిలో ముద్టి ళతుమర్ ర ైతయిో 
తృికటీషనయల యక్షణ్ా యతయభు జమగిింది. 6 జూతుమర్ తృికటీషనయలల  అబ మకి, కనెడా కోఆమిినటేర్ 01339, ఇది్యల ళతుమర్ తృికటీషనయలల  
తృలగగ ను ఈ యక్షణ్ా యతయభునఽ యీౕభతి భమమిు యీౕ జిత్ కె.అఖగమఴల్ గయల తుయఴఴ ంచాయల. ఈ యక్షణ్ఔు మఔభుంద్ఽ JVP 

యదాేయలీ లు SVP ద్యకాసఽా నఽ ూమిాచళే 9 న లల SVP e-కోయలషనఽ ఔడా యజమవంతంగ ూమిాచేయయల. ఈ యక్షణ్ యొఔక 
ధిాన లక్షేభు SRHVPనఽ సభయీవంతంగ యతుయోగించఽట ఖుమించి. ధిానంగ ళభుేలేటర్ కయలి లు ఉయోగించి మమెిడలిు 
తమాయలచేమడం, ననయో డెల  (సన్ ననయో డ్ తో సయౘ) తమాయలచమేడం, యియం చేమడం, అలోల తిక్స భంద్ఽలనఽ తృో టనే టీజ్ 
చేమడం, అలెమీి తుమోధకలు రటి అనఽఫంధాలు, ఖతంలో ఇచిున మమెిడిలనఽ తటసా యచడం యట ిఖుమించి ధిానంగ యక్షణ్ 
ఇవఴడం జమగిింది. డాఔీర్ అఖగమఴల్ SRHVP యొఔక తుతీయలనఽ యవమిసాా  ఇది అనఽఔలంగ సఴసాత చఔేముే ర ైఫరషిణ్ భాతబి ే

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:wibronika@op.pl
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ఇసఽా ంద్తు, అనగ రేధిఖీసాబ నై దామీ తుు తోృ ట్ంట్జై్  చళేనపడె వచేు మెమిడకిి రేధి నమం చళేే ర ఫైరషిణ్ భాతబిే 
ఉంటుంద్తు త యౌతృయల.   

మెమిడిలనఽ ఎంచఽకోవడం, పలౌట్, మిమాజంలఔు ర దై్ేం, క్ాళ్న లేదా కెలతుషంగ్ తుయఴహణ్ా తుమభాలు,  ండెేలం లేదా 
లోలకతుు ఉయోగించడం ఖుమించి సయవయబ నై యషమాలనఽ యిా యంచడం జమిగింది. తృికటీషనయలఔు ర ైతియోతుక్సష లో ఉను 
సఴసాత చేఔముే తుమెణ్ాలు (ఴీయౌంగ్ బ కతుజం) ఖుమించి అనగ శమీయభు తనఔు తానే సఴసాయలచఽఔుంటుంద్తు ర ైతయిో గోయలు 
కేవలం అలా సఴసా యలచఽకొన ేకిిీమనఽ కిీమాయౕలం చేయా మతు యవయంగ చ తృూయల. 

ఈ SVP యక్షణ్తో తృటుగ తృికటీషనయలనఽ అనఔే యిోగలలో తృలగగ తు తభ మియౕలనా పయౌతాలనఽ త యౌమయచవలళనదగి 
సాచించడబ నైది. 

1. ఔ మమెిడతిు ేషంట్ TDS గ తీసఽఔుంటును సంద్యంలో ముద్ట ిడోస్క నఽ తూటతిో తిీ 10 తుమియౖలఔు ఔటి చ పూన 
మెండా ఖంటలు రసేఽకొతు మిఖతా మెండె డోసఽలు భాభూలుగ రసేఽకోభతు చ ూ పయౌతాలనఽ మికరి్ చ మాేయౌ. 

2. SRHVPతో సిమించసేాా  ఉనుపూడె 200C తృ ట్తుష, పయౌతాతుు ఇవఴనపూడె 1M తృ ట్తుష తుచిు పయౌతాతుు మికరి్ 
చేమండి. 

3. పంఖస్క లేదా ఫూజు రేధి యో కిన ఔ ముఔక నఽండి రేధిక ిఖుమెనై ఔ ఆఔునఽ తీసఽకొతు తూటితో ననయో డ్ నఽ తమాయల చేమండి. 
ఇలా చారి్ చేళన తూటతిు భమింత ఎఔుకవ చళే రేధి యో కిన ముఔకఔు, ఇతయ ముఔకల  నై చలల ండ,ి పయౌతాతుు మికరి్ చమేండి. ఔ 
రేధి యో కని ముఔక నఽండ ితమాయల చళేన ననయో డ్ ఇతయ రేధి యో కని ముఔకల  నై ఫిావం చాపతేందా లేదా మకిరి్ చేమండి. 

యతయభులో తృలగగ ను ఫాఖయఴభులంతా యక్షణ్ యజమవంతబ నైటుల  ఫాయంచాయల. యయంతా తభ తిిసూంద్నలు (పడాౄాక్స) త యౌమ 
జేసాా  ఔయౌళఔటుీ గ తుచేసాా  నేయలుకోవడం అనదేి ఈ యక్షణ్ా యతయభులోతు గ ూ అంశభతు అభితృిమడాి యల. ఇతయ తృికటీషనయల 
అనఽబరలనఽ, రమి సభాధానాలనఽ త లుసఽకోవడం తభఔు ఎంతో ఉయోఖఔయంగ ఉంద్తు త యౌతృయల. ఏదో  రమంతప 
కయేఔీభంగ వచిున యమకిి ఇంత అద్ఽతబ ైన యక్షణ్ లభించినంద్ఽఔు చాలా ఆనంద్ంగ ఉంద్నాుయల. ఈ యక్షణ్, సబుేల భధే 
ఔ అనఽబందాతుు సహకయ తతాఴతుు  ంతృ ందించింది. భుకేంగ ఆతిధేం ఇచిున కోఆమిినేటర్ భమమిు రమి బయా తభ ఖియౘనేు 
కద్ఽ తభ హిద్మాతుు ఔడా త మచిి భమేద్ చళేనంద్ఽఔు అంద్యల అభినంద్నలు త యౌమజేయయల. యమం సభమంలో యమి 
అంద్బ నై బవనంలో ఔలుసఽకొతు తభ దినచయే  నై సమీక్ష తుయఴఴ ంచఽకోవడం ఔ చఔకతు అనఽబూతిగ ఫాయంచాయల. 

ఈ యక్షణ్ జయలఖుతేనుపూడె ఈ తోృి గీ ం యొఔక తృిభుకేతనఽ ఖుమిాంచి అఖగమఴల్ గయల ఎంతో యసాితబ నై దీతుతు 3 మోజులఔు 
తోృి గీ ంగ ఔుదించడం తుజంగ ఔ  సరలు. ఐనూటకిట తృలగగ ను రయంతా ఔషీడి తుచేయయల, ఎంద్ఽఔంటే యమ ిమకీ్షలలో ఆ 
తిిబ ఔనఫడింది. యఴమి ఈ యక్షణ్ జయలఖుతేనుతుు మోజులలో తభతోనే ఉనుటుల  సబుేలు అనఽబూతి తృ ందాయల. యయంద్మికట 
త లుసఽ తాభు ఇతయలలఔు తుయఴయీంగ ళవే చ మాేలనే ఔ ఉనుతబ నై లక్ాేతుక ిఎనఽుకోఫడి రయభతు. ఈ యతయంలో జాఞ నభు 
తో ఫాటు ఇతయ తృికటీషనయల నఽండి ఔ యౘసే యస రతావయణ్ంలో తభ ఫారలనఽ ంచఽకోవడాతుకి అవకశం ఔయౌగింది. తిీ 
ఔకయలఔడా దిఴఖుణ్ీఔితబ నై ఉతాషహంతో భమింత ఎఔుకవగ భనఽషేలు, జంతేవపల, ముఔకలనఽ యతియోతుక్సష దాఴమ  
ళేయంచాలన ేటుీ ద్లతో తభ ఇళ్ళఔు చయేలఔునాుయల. 

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

బ డిఔల్ కేంప్, జకోల్, ఉతామకండ్, ఫాయత దశేభు, 2015 ళ  ీ ంఫర్ 21-25 తేదలీు  
ఉతామకండ్ లోతు ఴ భాలమ భాయలభూల తృింతబ ైన జకోల్ లో 2015 ళ  ీంఫర్ న ల 21-25 తదేలీ భధే ర ైఫరి  బ డిఔల్ 
కేంప్ తుయఴఴ ంచడాతుకి భుఖుగ యల తృికటీషనయలఔు ఆయౘఴనం అందింది. ఇంగల ండ్ క ిచ ందని ఫెటర్ లెై)ష తౄౌండేషన్ భమమిు 
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ఉతామకండ్ లో డ యాౘడెన్ లో ఖల తుయెల్ ఆశభీం ఔంటి ఇతుషటృేట్ రమ ిసంముఔా ఆధఴయేంలో ఈ కేంప్ తుయఴఴ ంచఫడంిది. 
ముక ె02894, కెనడా 02750 భమిము ఉతామకండ్ 11121 ఈ భుఖుగ యౄ ఔలళ 1,080 షేంటలనఽ చాడడబ ేకఔ అద్నంగ 350 
భంది యదాేయలీ లఔు యధాయణ్ టాతుక్స లు ఇవఴడం ఔడా జమగిింది. ఈ కేంప్ అంద్మకిట ఎంతో సంతిాతు ఆనందాతుుఇచిుంది. 
అంతే కఔుండా యా తుఔ డాఔీయలల , నయలషలు, తృేమబ డిఔల్ ళఫౄంది భమమిు తుమఴహఔులఔు ర ైతియోతుక్సష టల  అభియలచి 
అవగహననఽ  ంతృ ందించింది. ఔ తృికటీషనర్ ర ైతియోతుక్సష టల  డాఔీయలఔు సయవయబ నై సభాచామతుుఔడా అందించాయల.  

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

                        యక్షణ్ాయతయభు, ఆలుర ,కేయళ్, ఇండమిా, 2015 అకోీ ఫర్ 2  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
              
     

తృ ి ప సర్ భుఔుంద్న్ డాఔీర్ ంఔజాక్షన్ తో  ఔలళ జోేతి జిఴలన                     తృ ి ప సర్ భుఔుంద్న్ గమి తృియంఫోతషవ ఉనాేసభు     
    

2015 అకోీ ఫర్ 2వ తేదనీ కేయళ్లోతు ఆలురలో కేయళ్ మషీర ర తైియోతుక్సష తృికటీషనయల యక్షణ్ా యతయభు జమిగింది. కేయళ్లోతు యయధ 
తృింతాల నఽండ ి39 భంది తృలగగ నాుయల. తృికటీషనర్ 11231 అతిధఽలనఽ ఆయౘఴతుసాా  యఴఖతోనాేసం చేయయల.   

భుకే అతిధగి యచేుళన కేయళ్ మషీర సతేయభ ళరేసంసా అధేక్షులు తృ ి ప సర్ భుఔుంద్న్ గయల యఴమితో తభ అనఽఫంధాతుు, 
అదిఴతీమ అనఽబరలనఽ యవమిసాా  ేిక్షఔులనఽ భంతభిుఖుీ లనఽ చేయయల. కేయళ్ కోఆమిినటేర్ 02090 సబుేలనఽదేియంచి 
భాటాల డెత సిఽా త ఆధఽతుఔ కలంలో ర ైతియోతుక్సష యొఔక తృిభుకేతనఽ యవమించి చ తృూయల. సిఽా త తయలణ్ంలో అందవిచిున 
ఈ అవకఱతుు ఉయోగించఽకొతు ర ైతయిోతుక్సష దాఴమ సభాజ ళవేలో తృలగగ నాలతు మనఽను కలంలో భమింత ఎఔుకవ ళేవలు 
అందించాలనే ఆఱఫావం వేఔాం చేయయల. తృికటీషనర్ 11231 యయధ యకల తృో లతులు ఉదాహయణ్ఔు “ఫాలతృో లతు” (లలల టాతుక్స ) 
యదాేతృో లతు (యదాేయలీ ల టాతుక్స) ఖుమించి యవమించాయల. యయల యఔాభు యొఔక pH ఫాేలెన్ష, వతాిడితు సభయీవంతంగ అమిఔటేీ  
యధానభు ఖుమించి ఔడా యవమించాయల. తృికటీషనర్ 11993...ఇండియా  గమ,ి భానవ దహేంలో ఖల చకీ లు యభ ర ైతియోతుక్సష 
రటిక ిఖల సంఫంధం అన ేటాకోా  ఉద్మం సభారేశభు భుగళింది. భధాేహుం సభారేశంలో తృికటీషనయలంద్యౄ కేస్క ఴ సీమీల 
ఖుమించిన సభాచామతుు, తభ అనఽబరలనఽ త యౌమజేయయల. సబుేలంద్యౄ ఔడా ర ఫైరి  మమెిడలి యొఔక అద్ఽత 
అనఽబరలనఽ యవమించాయల. ఇయ మిఖతా రమకిి ఎంతో ేియణ్ తువఴడంతో ఇటువంటి యతమలు సంవతషమతుకి ఔ యమి గతూ, 
మెండెయయలల  గతూ తుయఴఴ ంచఽకోరలతు సాచన చమేఫడింది. 

తభ భుగింప ఉనాేసంలో  కేయళ్ కోఆమిినటేర్ 02090 తృికటీషనయలంద్యౄ తభ కోతృలనఽ, ఇతయలలనఽ ఖూముి చ డెగ భాటాల డడం, 
యచాయంగ ఉండడం వంటయి తృో గ టుీ కోరలతు చ తృూయల. ఇంక ఎముఔులం జిలాల లో జయలఖుతేనుటుల గ న లఔు ఔయమ ితృికటీషనయల 



 

 

15 

సద్సఽషలు ఏమూటు చమేడం జయలఖుతేంద్తు ఔడా రయల చ తృూయల. ఔయతాళ్ ధఴనఽలతో అంద్యౄ దీతుతు ఆమ్బదించగ యౘయతితో 
సభారేశభు భుగళింది.  

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

JVP శిక్షణ మమ యు మపె ిశర్ కోరధ్, లణ,ే మహమాశీర, ఫారత్ దేవము, 2015అకోీ బ్ర్ 10-11ణదేీలు  

2015 అకోీ ఫర్ 10 -12 తదేలీలో ూనాలో, 11 భంది AVP లు భమిము 9 భంద ిJVPలతో యక్షణ్ా యతయభు భమిము మపిేషిర్ 
కోయలష జమగిింది. ర ైతయిోతుక్సష ట చర్ భమమిు ూనా కోఆమిినటేర్10375 ఆధఴయేంలో తుయఴఴ ంచఫడింది. ఇంక ర ైతియోతుక్సష 
ట చయలల  11422 & 02789 భమమిు భుంఫాభ కోఆమిినటేర్ 10014 లు తృికటీషనయలఔు యలుర నై సభాచాయభునఽ అందించాయల. 
యక్షణ్ఔు భుంద్ఽ AVPలు JVP భానఽేవలోల  ఉను అవసయబ ైన e-కోయలష నఽ ూమిాచేయయల. ఈ యక్షణ్లో ర ైతియోతుక్సష 
ఆయమవభు, దతీు అనఽవయానభు ఖుమించి చ ూఫడింది. తృికటీషనయలఔు యభూఴ ఔ ఔితాేలు ఇచిు కసే్క ఴ సీమీలనఽ 
డాఔుేబ ంటషేన్ చేమడం, యమకిి ఇవఴఫడి కసేఽలఔు సంఫంధంిచి భంద్ఽ యొఔక మ్బతాద్ఽ (డోస్క భమమిు డోళజే్) సాచించే 
ఔితాేలు ఇవఴఫడాి భ. తృలగగ ను రమిక ిఫర ధనా ళఫౄంది ర తిైయోతుక్సష  నై సభఖీ జాఞ నాతుు అందించడబే కఔ 
ఉయోఖఔయబ ైన ఆమోఖే చిటాకలు ఔడా త యౌమచేయయల.      

యక్షణ్ భుగింప మోజున తృలగగ నురమకిి డాఔీర్ అఖగమఴల్ గమతిో ళ ైకప్ కల్ ఏమూటు చమేఫడింది. యఴమి ద్మవలల  ఖంటనుయ 
సభమం యగిన ఈ యసూయ చయు యియ భాద్ేభం ఇఫౄంద్ఽలేమి లేఔుండా చఔకగ జయఖడం యఱరషం. అనంతయం 108CC కిటుల  
చామిింగ్ చేళ ేసంద్యంలో అఔకడ రతావయణ్ం అంతా ఒంయీౕయభమం నాభ సెయణ్తో భామోరోగితృో భంది. యబూతి రసన యౘలంతా 
రేంచడంతో యఴమి తభతోనే ఉనాుయనే ఫావన సబుేలనఽ పలకించేళంది. తిీ ఔక తృికటీషనర్ యఴమి ఆయౕసఽషలు ఆ 
యధంగ అందనింద్ఽఔు ఔితజఞతా ఫావంతో మటెిీంచిన ఉతాషహంతో షేంటల ఔు ళవేచళేేటంద్ఽఔు తభ ఇళ్ళఔు తయయౌర యాల యల.   

తృికటీషనయలల  అందించిన పడ్ ఫాేక్స లో యక్షణ్లో ఔయౌూం ఫడి అనఔే ది్యవనలు తభఔు అనఔే యకలుగ ఉయోఖడయేధంగ 
ఉనాుమతు రియయల. ఔ సబుేడె ఇఔకడ అఫాేసనా ఔితాేలు ఇతయ సబుేలతో ఫాషణ్లు తననఽ తుజబ నై తృికటీషనర్ గ 
యౄపదది్ఽి ఔునేలా చేయమతు రియయల. భమ ఔయల ర ైతయిోతుక్సష యంఖంలో వచిున నాతన భాయలూలనఽ త లుసఽకొనడాతుకి ఇద ిఔ 
చఔకతు రదేఔి అతు రియయల. 
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