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                                            డా.అగగరహాల్ యొకక డెషకక నకండి  

ిమబ ైన తృహిక్టీశనమహా మహ,   

వ ైతియోతుక్సృ దాీమహ భానవహయక్త సఴే చేమాలన ేఈననత్ అవమం ఖలవహమిక్త శిక్షణ్ ఆచి్ సహభమహం హయీౌంగ్ వ ఫైరశిణ్ తృో ట ంట జైర్చ  
దాీమహ దఴియ త్యంగహలన ఄంద్మిక్ట (మొఔకలక్త, జంత్ేఴపలక్త, భనశేలఔు ) షిమిం జమేాలనే దిఴయ షంఔలభుతో 22 
షంఴత్ృమహల క్తరత్ం ఇ తెజం ఄంఔుమించింది. అనాటి  షంఔలబే ఇనాడె వలేక్ొదిద  తృహిక్టీశనయాలో ఄద్తత్బ నై మిఴయతన త షఽత  వహమ ి
సాద్మ భందమిహలన ేభి భందిమహలుగహ భాయుసోత ంది. అ ేిబ ేలక్షలక్ొదదద  జీయతాలన తుసహీయధ ేిభ దాీమహ షాశిషఽత  ఈంది. 
భానవోదాధ యణ్ క్ోషం ఔంఔణ్ం ఔటటీ క్ొనన క్ొతున జీయతాలు తుష్హకభ ఔయమ దాీమహ (ఏ యధ బ ైన పయౌతాతున అశించఔుండా) ించ 
ఖతితు భాయ్ఖలఴప ఄతు చ డాతుక్త తులువ త్ేత  సహక్షయిదది. షంఔల ద్వ నండ  ించవహయత  ఈద్యభంగహ యౄపదది్ద ఔునన 
ఔరభభున భనం వ ైతియోతుక్సృ యశమంలో చఽషత నానభు. 

భన షంషథ  యశమంలో ఖత్ం నండ  ఔడా మితృహలనా యంగహ ఄనఔే క్హయయఔలాతృహలలో బ యుగ ైన యధానాలన ఄభలుయుషఽత  
ఴషత నానభు. షంషథ  యషతమించే క్ొలదద దదతు ఄంత్యతుమహమణ్ం  ంచక్ోఴలసన అఴవయఔత్నఔడా ఖుమితంచాభు. ఄంతేక్హఔ షంషథ  
తృహలనా సౌలబయం క్ోషం క్ొతున తియేఔ షంషకయణ్లు విేవ  టీఴలసన ఄఴషయం ఔడా ఈంది. ఎంద్ఔంట ేఄత్యంత్ ఫలంగహ 
తుమిమంచిఔునన ఇ పనాది  ైన షంషథ  పమోఖతి ఄనఽసయంగహ  మగిితృో త్ేనన వ నైం భనం బయశయత్ేత లో చఽడఫో త్ేనానభు. ఇ 
దివలో తృహలనా ఫాధయత్లన త్భ బుజషకందాల నై వేషక్ొతు షంషథన భుంద్ఔు తీషఔుతృో ఖయౌగని ద్క్షత్ ఖయౌగని తృహిక్టీశనయా 
సేఴలు ఎంతో ఄఴషయం. యషత ాత్ంగహ వహయంచి ఈనన మితృహలనా ఄంశహలన ఄనఔే యఫాగహలుగహ యక్ేందిఔియణ్ చమేడం దాీమహ 
సేఴచమేడాతుక్త ఎఔుకఴభందకి్త ఄఴక్హవం ఔయౌంచఫడ ంది. ఄటటఴంటి క్ొతునయఫాగహలు - క్ొర త్త గహ విశేించే వహమిక్త ద్యకాషత లు 
ఄందించడం, యయధ దశేహలలో క్ోఅమిినేటయుా , షభనీమఔయతలు, టీచయా షంకయన ఄతేఴాదిధ  యచడం, వ ఫ్ైృట్ తుయీసణ్ా ఫాద్యత్ 
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తీషక్ోఴడం, ఆంక్హ వహమహత లేకలన త్మాయు చేమడంలోనఽ ,ఆత్య ఫాశలలోతుక్త త్యుు భా చేమడంలోనఽ, యయధయక్హల 
యఫాగహలలో తృహిక్టీశనర్చ లఔు శిక్షణ్ ఆఴీడంలోనఽ, వ ైతియోతుక్సృ ఔు చ ందిన పషతక్హల, ఆత్య షీడీబ టీమమిల్ న పనః 
షమీక్ ంచడం లోనఽ, వహమహత  షంచిఔలన చిమించడం లోనఽ, మశిోధనా తృహిజ ఔుీ లన చేటీడం లోనఽ, తృహిక్టీశనర్చ లు భమిము 
ఄశశే జనాఴయ తుిదత్తభు ద్ావయ వరఴణ్ క్హయయఔరభభులు త్మాయుచమేడంలోన, షభాచాయ క్ోర డీఔయణ్ తుిదత్తభు, ఆలా ఄనఔే 
యంగహలలో యషత ాత్ంగహ వహయంచి ఈనన తుతు భన వ ైతయిోతుక్సృ టీం లో ఈనన షీచ్ంద్ సఴేఔులు ఫాఖసహీభయం ఴహచంచి 
షయయఔాత్ం చేమడాతుక్త భుంద్ఔు మహఴలసందిగహ షఽచన.   

నేన మీ ఄంద్మితూ క్ోమదేేిదటంటే షీచ్ంద్ంగహ భుంద్ఔు ఴచి్ ఇ మితృహలనా యఫాఖంలో యయధ తృహత్లి తుయీసణ్ఔు మీఔు ఫాగహ 
త యౌసన యంఖంలో గహతూ లేదా మీఔు ఫాగహ ఄతేయుచి ఖల యంఖంలో గహతూ ేయుా  నమోద్ చేషక్ోఴలసందిగహ షఽచన. ఇయధభుగహ 
మీయు చేస ేసఴే మీ భాషవహమ ితువదేిఔలో న లవహమీ సవేహ ఖంటలుగహనే నమోద్ చేస ేఄఴక్హవం ఔడా ఈంది. 

భన షంషథన ఴాతితయంగహ ఫలోతే్ం చేస ేక్హయయఔరభభులో ఫాఖంగహ షిత త్ం ఈనన మ ండె సో దాలలో వ ంటనే ఄభలులోతుక్త ఴచే్ 
యధంగహ చినన భాయులు తీషఔుఴషత నానభు. ఆఔనండ  ఄసస ీంట్ వ ైతియోతుక్సృ తృహిక్టీశనర్చ ఄనదేి ఄసో సభటే్ వ ైతయిోతుక్సృ 
తృహిక్టీశనర్చ (AVP) గహనఽ జూతుమర్చ వ ైతియోతుక్సృ తృహిక్టీశనర్చ (JVP) ఄనేద ివ ైతియోతుక్సృ తృహిక్టీశనర్చ (VP)గహనఽ లఴఫడతాభ.  
ఇ భాయు తృహిక్టీశనయాఔు ఆచే్  శిక్షణ్, భమిము యమి ఄనబఴం యౄంలో భమింత్ షశీంగహ ఴయఔతభఴపత్ేంది.  

ఇ క్హలం వ ైతియోతుక్సృ ఔు ఈదిీ ఖన బమతి్బ నై క్హలం. ఈతాృసఴంత్ేలభన, ఄంక్తత్ఫాఴం ఖల  తృహిక్టీశనయా దాీమహ వహమ ిచమేూత్  
దాీమహ భనం ఄద్నప ఴనయులన షభఔయు్క్ొతు వ తైియోతుక్సృ దాీమహ ఈచిత్ంగహ ఄంద్మకి్ట అమోఖయం ఄనే ఫాసతాకయయఔరభాతుక్త, 
నఽత్న మణి్ాభ ద్వ వ ైప ఄడెగడిదాం. 

ేిభతో సహభ సఴేలో  
జిత్ క్ .ఄఖగమహీల్  

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

 వ ైబ్రి  మివరమాలు ఉపయోగ ంచిన కేషకల విఴరహలు 

1. ఉయౌర  కహయలు 01620...ఫ్హిన్స్ 

21 - షంఴత్ృమహల ముఴతి ఔుడ  ఄమకి్హయౌ  నై ఏయడ న ఄనఔే ఈయౌమిక్హమలతో ఆఫబంది డెత్ తృహిక్టీశనర్చ న షందిించాయు.  
యమి యొఔక ఄలోతిక్స డాఔీర్చ షమ ుమీ చేస యటితు తీసవేమడం ఔశీభతు ఄయ భయలా భయలా ఴషఽత  ఔ  ఴల ఴలె వహయషఽత నే 
ఈంటామతు చ తృహయు. ఇ షభషయతో ఏయడ న అందోళన తో తృహటట సహధాయణ్భుగహ అబ  చిత్తభు వహయఔులత్ తో ఔడ  ఈంటటంది. 
క్తరంది మ ిదడ  అబ ఔు ఆఴీఫడ ంది: 

#1. NM6 Calming + NM16 Drawing + SR318 Thuja 30C + SR339 Sycotic Co…TDS 

#2. SR249 Medorrhinum 200C…తిీ మ ండె వహమహలఔు ఔ డోస్ ( మొత్తంగహ చేమ ి4 మోతాద్లు ) 

నాలుఖు మోజుల త్యువహత్ అబ  వహయధ ినండ  70% క్ోలుక్ోఴడం చఽస డాఔీర్చ చాలా అవ్యయ డాి యు. భమొఔ వహయం  ఄలాగ ే
క్ొనసహగించిన అబ ఔు 100% బ యుఖుద్ల ఔతుంచింది. ఄంద్చతే్ ఇబ   #1 న భమో మ ండె వహమహల తృహటట OD గహనఽ అ 
త్యువహత్ క్ొదిద  క్హలభు OW గహనఽ తీషఔునానయు.  #2 న ూమిత డోస్ తీషఔునానయు భయలా అబ ఔు ఏ షభసహయ తిమిగ ి
త్లెత్తలేద్.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. సహీధదనంలో లేతు భూత్ియషయున 01620...తౄహిన్ృ  

65 షంఴత్ృమహల ఴమష ఖల భహచళ త్నఔు ఄత్యంత్ షతునహచత్ేలెైన ఫంధఴప భయణ్ం తో భానసఔ ఴయధఔు లోన ై వ దై్యం 
తుిదత్తం హాసటలోా  చమేహయు. ఄఔకడ ఇబ  ఫాగహ ఫలహచనభఴడబే క్హఔ ఇబ ఔు భూత్భిు తుమంత్ణి్లో లేఔుండా మహఴడం 
తృహియంబభభయంది. మ ండె షంఴత్ృమహల త్మహీత్ 2014 స  ీంఫమోా  సహభవ ైతియోతుక్సృ వహమహత లేక చదయి త్నఔు త యౌసన ఔ 
తృహిక్టీశనమిన చిక్తత్ృ క్ోషం అవరభంచాయు. క్తరంది మ ిదడ  అబ ఔు ఆఴీడం జమిగింది : 
CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

భమహనట ిఈద్మం మొద్టి డోస్ తీషఔునన త్మహీత్ అబ ఔు భూత్ ిషభషయ భామభభయంది. ఐతే భమో భూడెవహమహలు డోస్ 
వహడ  బ యాౌగహ త్గిగంచ ఴలసందగిహ షఽచించడబ ైనది. త్నఔు ఆంత్ త్ీయగహ నమభభయనంద్ఔు ఎంతో షంబభిావ్మహయలలో ఇబ  
వ ైతియోతుక్సృ లో శిక్షణ్ తృ ంది తృహిక్టీశనర్చ గహ భామహయు. 2015లో యమిక్త క్హలు యమగిినపడె భయలా ూయీప వహయధి తిమగిి 
ఴచి్నటకి్ట యయు త్నంత్తానే నమం చషేఔునానయు.  

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

3. తుద్ ిలేిద షభషయ 01620...తౄహిన్ృ  

అపకి్హ దవేం నండ  ఴచి్ షిత త్ం మూయప్ లో తు చేషత నన 30-షంఴత్ృమహల ముఴ ఆంజితూయు తుద్లిేిదతో ఫాధ డెత్ 
తుత్యభూ ఄలషటఔు ఖుమి ఓత్ేనానయు. వహయు చ న దాతు కి్హయభు ఖత్ 10 షంఴత్ృమహలగహ  మోజుఔు మ ండె ఖంటలు తుద్ ిటీడం 
ఔడా ఔశీబే. భంద్లఔు ఫాతుష ఄఴఔడద్న ేఈదేదవంతో వహటితు తీషఔునవేహయు క్హద్. 2015 నఴంఫర్చ 15 న యమిక్త క్తరంది  మ ిదడ  
ఆఴీఫడ ంది : 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…తుద్ ితృో ఴడాతుక్త ఄయఖంట 
భుంద్ ఔడోష, తుద్తిృో భే భుంద్ ఔ డోష, ఄఴషమహతున ఫటిీ  తుద్ిటేీ  ఴయఔు తిీ ఄయఖంటఔు ఔ డోష.  
మ ండె మోజుల తృహటట క్ేఴలం మ ండె డోషలు తీషఔుననంత్ భాతాిననే చఔకగహ తుద్ిటేీద్ట. ఆత్తు షసో దో యఖులు యమిలో చాలా 
భాయు ఴచి్ంద్తు ఆపడె ఄలషట లేఔుండా చాల ఈతాృసంగహ ఈంటటననటటా  ఖభతుంచాయట. ఎననన షంఴత్ృమహల త్మహీత్ ఆలా 
తుద్ిటీడం ఄద్తత్ం ఄతు యయు ఫాయషత నానయు. షిత త్ం యయు తిీ మొజూ మ ిదడ  తీషఔుంటృ తుద్లిేిద షభషయఔు 
ద్ఽయభమాయయట. 2016 జనఴమలిో మ ిదడ  తిమగిి బమీత చమేఫడ ంది.    

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

4. ఄధిఔ షంక్ోచంతో సాద్మ షంద్న భంద్గించడం. 01480
...ఫ్హిన్స్ 

2014 జనఴమి న లలో అవరభాతుక్త ద్యునాయధబ ై ఴచి్న, 40-షంఴత్ృమహల ఴయక్తత త్నఔు ఖుండ  20% భాత్బిే తుచేషత ననటటా  
తృహిక్టీశనర్చ తో చ తృహయు. తిమిగి త్న దవేం వ యితోృభ ఖుండ  భామిడ  లేదా వహల్ీ భామిడ  వషత రచిక్తత్ృ చభేంచక్ోవహలనే అలోచనతో 
ఈనానయు. యమకి్త క్తరంద ిమ ిదడ  ఆఴీఫడ ంది : 
#1. CC3.4 Heart Emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic…6TD నాలుఖుమోజుల ఴయఔు, ఄనంత్యం TDS 

భూడె వహమహల ఄనంత్యం తృహిక్టీశనర్చ న ఔయౌసనపడె త్నక్త ఆపడె ఎంత్ శిహంత్ంగహ తుయమలంగహ ఈంద్ంటే త్న బమభు 
లేఔుండా షభుద్ ిసహననాతుక్త ఔడా వ యిఴచా్ననానయు. ఇ ేశంటట ఔు ఄదే మ బ డీతో తృహటట జఞా ఔ వక్తత లోం ఴలా ఈత్ననబ నై 
ఴతితడ  అందోళన త్ఖగడాతుక్త ఔడా మ బ డీలు ఆభమతు ఄత్తు ఫాయయ ఄబయమిధంచాయు. ఄంద్ఴలా తృహిక్టీశనర్చ #1  న క్తరంద ియధభుగహ 
భాయ్డం జమగిింది.   
#2. CC3.4 Heart emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 
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త్ీయలోనే శేంటట తిమిగి త్భ దేవం వ యితోృభ తుమహధ మతి్ వషత రచిక్తత్ృ క్ోషం అషతికి్త వ ళిగహ మకీ్షలతూన చసేన ఄనంత్యం శేంటట 
అనంద్ డే యధంగహ భమమిు డాఔీయుా  అవ్యయ డే యధంగహ ఄత్తు ఖుండ  తుతీయు 18% బ యుఖుడ ంద్తు ఄనగహ దదతు తుతీయు 
30% ఈంద్తు షిత త్ం అమశేన్ ఄఴషయం లేద్తు చ తృహయు.  

షంఴత్ృయం త్మహీత్ శేంటట న అవరభంలో ఔయౌసనపడె అమేశన్ ఄఴషయం లేఔుండాన ేత్నఔు బ యుఖభనటటా  ఎంతో హాభగహ 
ఈననటటా  త యౌమ జశేహయు.  

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

5. మూతి్ విషరజన ఆధీనములో లేకుండుట (ఎనకురెసస్) మర యు ఴతా్తడి. 01480...France 

ఖత్ 10 షంఴత్ృమహలుగహ మహతిిూట ఔక త్డెపత్ేనన 12 షంఴత్ృమహల ఄఫాబభతు ఄత్తు త్యాౌ తృహిక్టీశనర్చ ఴద్దఔు తీషక్ొతు 
ఴచా్యు. భత్డె ఴతితడ క్త, అందోళనఔు ఖుమిమఴపత్  ఄపడపడఽ క్ోతృహతున ఔడా ది్మిుషత నానడట. తృహిక్టీశనర్చ ఄత్తుక్త 
క్తరంది మ ిదడ  ఆఴీడం జమిగింద ి:   
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

ఔ న ల త్మహీత్ ఫాఫులో చ పక్ోద్గిన యధంగహ భుకయంగహ ఫావోదేీగహల యంగహ 30% బ యుఖుద్లన  తృహిక్టీశనర్చ ఖుమితంచాయు. 
ఔనఔ ఄద ేమ ిదడ తు క్ొనసహగించాఴలసందగిహ షఽచించాయు. 

మ ండె న లల త్మహీత్ ఫాఫుఔు ఔకత్డడం 70% త్ఖగడబే క్హఔ భానసఔంగహ ఔడా శిహంత్ంగహ ఈండఖలుఖుత్ేనానడె. ఔనఔ 
తృహిక్టీశనర్చ ఄద ేమ ిదడ  క్ొనసహగంిచ ఴలసందిగహ షఽచించాయు.  

షంఴత్ృయభు త్యువహత్ ఫాఫుఔు ఔకసహమఔిడా ఔకత్డ న దాకలాలు లేఴప. ఫావోదేీగహలు యశమంలో ఔడా ఇ 
షంఴత్ృయక్హలంలో ఄత్న తితడ క్త ఖుమిమభన ఔకసహమి త్ ిదఖతా క్హలభంతా శిహంత్భుగహ ఈండఖయౌగహడె. 

తృహిక్టీశనర్చ వహయకయ : 
అందోళన, ఴతితడ , ధ ైమహయతున క్ోలోఴడం, ఴంటి షభషయలఔు CC15.1 Mental & Emotional tonic భమమిు/లేదా CC15.2 
Psychiatric disorders ఆయ ఄద్తత్ంగహ తుచషేత ననటటా  ఖరహచంచాయు. 

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

6. బేఔలో ఎయరఫడ న తృహలతృ ద్ఖు 01480...తౄహిన్ృ   

ఔ త్యాౌ బేఔ త్న తృ ద్ఖు నండ  ద ేదే తృహలు తాఖుత్ేనన త్న లాలన ద్ఽయంగహ న టీడం తృహిక్టీశనర్చ ఖభతుంచాయు. తుజం 
చ తృహలంటే ఇ లాలు ఄ తృ ద్ఖు టటీ క్ొతు వేలిడెత్ేనానభ. దదతుఴలా త్యాౌబఔేఔు తృ ద్ఖంతా ఎయరఫడ  చ లేనంత్ ఫాధఔు   
ఖుమిఓతోంది.  

త్యాౌబేఔన ఇ ఫాధ నండ  యభుక్తత ఔయౌగించాలతు తృహిక్టీశనర్చ క్తరంది మ ిదడ  దాతుక్త ఆఴీడం జమగిింద ి: 
CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.3 Breast disorders…TDS తూటిలో  

ఔ వహయం త్మహీత్ త్యాౌ బేఔ యొఔక తృ ద్ఖు భాభులుగహ భామితృో ఴడంతో దాతుక్త నొ ూమితగహ త్గిగతృో భంది.  

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

7. శిశుఴులో నిది్ షమషు 03507...యుకె  

2016, జనఴమి 14 న చిననటినండ  తుద్ ిషభషయతో ఫాధ డెత్ేనన 20 న లల శియఴపన ఄత్తు త్యాౌ తృహిక్టీశనర్చ ఴద్దఔు 
తీషక్ొతు ఴచా్యు. భత్డె మహతిళిైి తుద్ ిటీఔ తిీ ఄయధ ఖంటఔు లేషఽత  మహత్ంితా బ లుఔుఴగహ ఈంటాడె. ఄత్డె 
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 ద్దవహడఴపత్ేనన క్ొదదద  షభషయ ఔడా  యుఖుత్ ఴచి్ంది. దదతుఴలా ఄత్తు త్యాౌ ఔడా ఆఫబంది డెత్ తుద్ ిలేఔ తృో ఴడంతో 
తూయషంతో తృహటట భానసఔ ఴతితడ క్త ఔడా ఖుమిమఴపత్ేనానయు. ఇ శియఴపఔు తృహిక్టీశనర్చ క్తరంది మ ిదడ  ఆచా్యు: 
CC12.2 Child tonic + CC15.6 Sleep disorders...తుద్ ితృో ఴడాతుక్త ఄయఖంట భుంద్, తుద్ఔిు ఈఔరిదంచ ేభుంద్ భమిము  
ఫాఫు భధయలో తుద్ ిలేచిన మొద్టిసహమి ఔడా ఔ డోస్ ఆఴీఴలసంద ిగహ త్యాౌక్త షఽచించఫడ ంది.  

మ ండె మోజుల త్మహీత్ శియఴప లో తుద్ ి80%  మిగింది. ఇ మ ండె మోజులలో ఄత్డె మోజుఔు మ ండె సహయుా  భాత్బిే లేచవేహడె.     
2016 జనఴమి 27 న ఄ త్యాౌ తృహిక్టీశనర్చ తో ఫాఫు మహతిళిైి ఔకసహమి భాత్బి ేతుద్ ిలేచినటటా  తిమిగ ివ ంటనే తుద్ ితృో త్ేననటటా  
త యౌతృహయు. ఆద ి20 న లల ఴమషనన శియఴపఔు సహధాయణ్ం ఔనఔ అయడ ఇ మణి్ాభాతుక్త చాలా అనందించాయు. షిత త్ం అబ ఔు 
త్న క్ొడెఔు ఴలా తుదాిబంఖం లేఔ హాభగహ తుద్ ితృో ఖలుఖుత్ేనానయు. భమొఔ న ల మోజులు డోసజే్ తు ఄలానే ఆఴీభతు అ త్మహీత్ 
మోజు యడ చి మోజు అ  నై బ యాౌగహ త్గిగంచఔుంటృ మహఴలసందగిహ తృహిక్టీశనర్చ షఽచించాయు. 

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

8. తీఴబి ైన జలుఫు, ద్ఖుగ  భమిము ఫొ ఫబలు  02859...ఆండ మా  

త్న 22 షంఴత్ృమహల ఔుభాయుతుతో జమిగని స ైకప్ షంఫాశణ్లో ఄత్డె త్యుచగహ త్ేభుమత్, ద్ఖుగ త్ ఈననటటా  త్యాౌ ఖుమితంచాయు. 
వహయం నండ  అయధంగహ ఫాధడెత్ేననటటా  ఄంతేక్హఔ ఄత్తు యప క్తరంది ఫాఖంలో ఫొ ఫబలు ఴచి్ ఖత్ భూడె మోజులుగహ  ఫాగహ 
నొ పడెత్ేనానమతు ఔడా చ తృహడె. ఫాఫు త్యాౌ తృహిక్టీశనర్చ న షందిించగహ క్తరంద ిమ ిదడ  ఫాిడాకసీ్ చేశహయు: 
CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 
Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS ఄయఖంట క్ొఔసహమి. 

భయునాటిఔలాా  శేంటటఔు 90% త్గిగతృో భంది. ఔపం గహతూ, త్ేభుమలు గహతూ లేఴప. ఆఫబందగిహ ఔతుంచిన ఫొ ఫబలు ూమితగహ 
భామభమాయభ. ఇ మ ిదడ  భమొఔ మోజు TDS గహ తీషక్ొతు త్మహీత్ OD క్త త్గిగంచడం జమిగింది.  

ేశంటట వహయకయ : 
ఔ ఄద్తత్ వక్తత నా ఄనబఴ థం లోతుక్త ఴచి్ నా ఫౌతిఔ వమయీంలో గహమడ న ఫాగహలన ేక్హఔ నా భానసఔ సథతిలో ఔడా 
భాయు తీషక్ొతు ఴచి్ంది. ఆంత్ త్ీయగహ తువుఫదం గహ అవ్యయఔయంగహ నా లోల భమమిు ఫమట ఈనన గహమాలు భాతుతృో ఴడం 
ఆంక్హ అవ్యయఔయంగహన ేఈననద.ి  ఔ వహయం తృహటట గొంత్ే నొ ద్యతయ బ నై ద్ఖుగ , క్హయుత్ ఈనన భుఔుక తో ఫాధ 
ఄనబయంచాఔ భా ఄభమ ఆఴతునంటితు ఔక ూట లో 90% త్గిగంచేసహయు. భూడె మోజులుగహ తిీ క్షణ్భున ఄసౌఔమహయతుక్త ఖుమి 
చేసన  ‘‘ఎదో  త యౌమతు యప  నై గహమం’’ ఄదే షభమంలో భామబ ైతృో భంది. ఇ మబే డలీు త్మాయు చేసన వహమిక్త ఄలాగే దదతుక్త 
క్హయణ్బూత్ేమహలభన భా ఄభమక్త యుణ్డ  ఈంటాన.  

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

9.  ంపడె క్  క్హయౌక్త గహమం 03516...క్ నడా   

2014 డ స ంఫర్చ భధయలో ఇ తృహిక్టీశనర్చ యొఔక 11 షంఴత్ృమహల అడ ఫడ గ  క్ క్త ఎడభ క్హయౌక్త గహమభభయ ంజయం లో తులఫడ 
లేఔ ఔద్లలేఔ,  ైక్త ఎఔకలేతు మిసథతిలో ఈంది. దదతు క్హళైి భూషఔు తృో భ చాడాతుక్త  యలుక్హఔుండా ఈనానభ.  షసజంగహ ఇ 
క్షుల ఔు ఖల సహధాయణ్ జీయత్ క్హలం 8 షంఴత్ృమహలన ఔడా ఄద ిఄధిఖిదంచింది. దదతు మసిథతి చఽస ఆది భమో భూడె వహమహల 
ఔనాన ఎఔుకఴ క్హలం ఫతి్ఔద్తు  ఫాయంచాయు. ఔ షంఴత్ృయం క్తరత్ం ఆలాన ేభమో క్ క్త  గహమం ఐత ేవ టయనమ ీడాఔీర్చ ఏమీ చమేలేఔ 
తృో మాయు, ఔ వహయం త్మహీత్ ఄద ిభయణ్ించింది.    
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2015 జనఴమలిో యయు వ ైతయిోతుక్స తృహిక్టీశనర్చ గహ శిక్షణ్ తృ ందాఔ యమి మొద్టి ేశంటట ఇ  ంపడె క్ే. జనఴమి 11 న క్తరంది మ ిదడ  
దాతుక్త ఆఴీడం జమగిింద ి: 
CC1.1 Animal tonic తిీ మోజూ ఄద ితాిగే తూటతిో ఔయౌ ఆఴీఫడ ంది.  

మ ండె వహమహల త్మహీత్ ఇ క్  బ లాగహ ధీనలు చేమడం, చిననగహ ఔద్లడం తృహియంతేంచింద.ి నాలుఖు వహమహల త్మహీత్ దాతు  
గహమబ ైన క్హలున ఔశీంగహ ఔద్ల్డం తృహియంతేంచింది. భమొఔ న లలో క్హలున ఈయోగించడం 95% బ యుఖభయంది. 2015 బే 
నాటకి్త ఇ క్  త్న మ ండె క్హళిన ఈయోగించి నడఴడం  కై్త ఎఔకడం చమేఖలఖడబ ేక్హఔ చాలా చయుఔుగహ ఈండసహగింది. 
మ ిదడ  2015 నఴంఫర్చ ఴయఔ క్ొనసహగించఫడ ంది. 2016 పఫఴిమి నాటిక్ట ఆది ఏ షభసహయ లేఔ ఄయుషఽత  నడెషఽత , అహాయం తింటృ 
అనంద్ంగహ ఈంది. 

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

10. మోక్హళి నొ భమిము తఖుషఔు తృో భన బుజఞలు 03502...ముఎస్ఎ   

63-షంఴత్ృమహల భహచళ ఖత్ మ ండె షంఴత్ృమహలుగహ బుజఞల నొతో ఫాధ డెత్ ఈంది. ఔతూషం అబ  ఴంట ఖదలిో 
దినచయయలఔు షంఫంధించిన చినన చినన ఫయుఴపలు ఎత్తడాతుక్త ఔడా చాలా ద్యతయంగహ ఈంది. యమి యొఔక ఄలోతి డాఔీర్చ దదతుతు 
అయథమ ైైటసి్ గహ ఖుమితంచి క్ొతున జఞఖరత్తలు చ తృహయు. యమిక్త ననటిక్త వేషక్ోఴడాతుక్త భంద్లే క్హఔ బుజఞతుక్త ఔడా ఄపడపడఽ 
ఆంజక్షన్ ఆచే్ వహయు. బుజఞలఔు మహమడాతుక్త ఔ అభంట్ బ ంట్ ఔడా ఆచా్యు. ఏబ నైటిక్ట ఇ వ దై్యం కమదీ్భనద ేక్హఔ దదతు 
నండ  తృ ందే ఫాధా తువహయణ్ ఄంత్ంత్భాత్భిు గహన ేఈంది.  గైహ భంద్లు తీషక్ోఴడం అగహన ేతిమిగ ినొ ఄధిఔభభయేది.  
2014 జూలెై న లలో తృహిక్టీశనర్చ క్తరంది మ ిదడ  అబ ఔు ఆచా్యు : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

భూడె వహమహలు ఇ మ బ డీలు వేషక్ోగహనే యయు నొ నండ  ూమితగహ యభుక్తత తృ ందాయు. భూడె న లల ఄనంత్యం తృహిక్టీశనర్చ యమితు 
ఔలసనపడె అయడ అనంద్ంగహ ఏ యధబ ైన బుజఞల నొ లేఔుండా ఴంటింటలా  నలు చషేఔుంటృ ఔతుంచాయు. డోసజే్ తు ఔ 
న ల మోజులు OD గహనఽ ఄనంత్యం వి ంటవి్ డోసజే్ OW గహ భమో న ల మోజులు తీషక్ోఴలసందిగహ షఽచించాయు. 2016 పఫఴిమి న ల 
నాటకి్ట శేంటటఔు ఏ యధబ నై నొ లేఔుండా ఈండటబే క్హఔ డోసజే్ న OWగహ క్ొనసహగిషఽత  ఈనానయు. 

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

11. ఄధిఔ ఫయుఴప, షఔరభంగహ మహతు న లషమి, షంతానలేిద 02806...భలేసమా 

2014 పఫఴిమి 20 ఴ తదేదన 28 షంఴత్ృమహల భహచళ షఽథ లక్హమం షభషయతో తృహిక్టీశనర్చ న ఔయౌసహయు. అబ  ఎత్ేత  168 
స ం.మీ.లేదా 5 ఄడెఖుల 5ఆంచలు, ఫయుఴప  88 క్ేజీలు /194lb భమిము ఫాడ  భాస్ ఆండ క్సృ (BMI) 31.6. ఇబ  ఖత్ 
షంఴత్ృయ క్హలంగహ షఔరభంగహ మహతు న లషమి తో ఔడా ఫాధడెత్ేనానయు. యటి తుిదత్తభు ఏ భంద్లు యయు తీషక్ోఴడంలేద్. 
ఐత ేతృహిక్టీశనర్చ ఄనబఴం ఔయౌగని ఄలోా తిక్స వ దై్యలు ఔనఔ ఄధఔి ఫయుఴప ఴలా న లషమ ిషభషయలు ఏయడెతామతు ఫాయంచి ఇ 
భహచళ షఽథ లక్హమం షభషయన తృో గొటాీ లతు ఫాయంచి క్తరంది మ బ డీ ఆచా్యు.  

షఽథ ల క్హమాతుక్త :     
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders...TDS 

భూడెవహమహలు ఄభేయషమిక్త అబ  త్న ఫయుఴపన 4.5kg/10lb, క్ోలోమాయు క్హతూ అబ ఔు ఄలషట, తూయషం ఔలఖసహగహభ. ఔనఔ 
మ ిదడ తు క్తరంద ియధంగహ భాయ్డం జమగిింది.  
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తూయసహతుక్త, షఽథ లక్హమభునఔు : 
#2.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...TDS 

నాలుఖు వహమహలలో యమకి్త బ లాగహ ఖుణ్ం ఔనఫడ  అబ  చయుఔుగహ వక్తతఴంత్ంగహ త్మాయమాయయు. 2014 జూలెై 3 నాటిక్త యయు 
7kg/15.4lb ఫయుఴపన క్ోలోమాయు. క్హతూ యమిక్త న లషమి భాత్ంి ఆంక్హ షఔరభంగహ మహఴడంలేద్. ఔనఔ యమకి్త ఄద్నంగహ క్తరంద ి
మ ిదడ  ఆఴీఫడ ంది.  

న లషమి షఔరభభు గహ మహఴడాతుక్త : 
#3. CC8.8 Menses irregular...TDS 

ఇ శేంటటఔు యవహసభు జమగిి మ ండళాేభనా షంతానభు లేద్. యయు స శయౌసీ్ న షందింిచగహ యమి యొఔక ఔ ఄండావమభు 
సహధాయణ్ సహథ భ ఔనాన త్ఔుకఴ మభిాణ్భులో ఈననద్తు చ తృహయు. యమి యొఔక ఆత్య తి్ేయత్తిత  ఄంగహలు భమిము యమి బయత 
యొఔక యయయ మిభాణ్భు ఔడా సహధాయణ్ సహథ భలోనే ఈనానభ. యయు షంతాన సహపలయం క్ోషం ఎటిీ  చిక్తతాృ ఔడా తీషక్ోలేద్. 
ద్ంత్ేయౌయుఴపమిక్త షంతానభు క్ోషం మ ిదడ  ఆఴీఫడ ంది. 

ఫాయయఔు : 
#4. CC8.1 Female tonic...TDS 

బయతఔు : 
#5. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS  

2014 ఄక్ోీ ఫర్చ 1 ఴ తదేదన యయు తృహిక్టీశనర్చ ఔు తౄో న్ చసే తాన షిత త్ం 7 వహమహల ఖయతఴతి నతు అనంద్ంతో చ తృహయు. తాన 
తీషఔుంటటనన మ ిదడ లతునంటతిు భానేసహయు క్హతూ 4 వహమహల త్మహీత్ యమకి్త ఔయౌగని యక్హయభు ఴలన తృహిక్టీశనర్చ న షందింిచడం 
జమగిింది. యమిక్త క్తరంది మ ిదడ  ఆఴీఫడ ంద ి: 
ఖయతం ఔు భమిము యక్హమహతుక్త : 
#6. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic...TDS 

యమి యొఔక ఖయతధాయణ్ ఎటిీ  ఄవహంత్మహలు లేఔుండా ూయతభయ  2015 బే 26 న ఔ అడశియఴపఔు జనమ తుచా్యు. ఇ ఖయత ధాయణ్ 
షభమంలోనే యమి ఫయుఴప  70kg/154lb (యమి ఎత్ేత ఔు ఆద ిసహధాయణ్భు) ఔు చేమింది. ఄలాగే 2016 జనఴమ ినాటకి్ట యమ ిఫయుఴప 
78kg/172lb ఔు చేయుక్ోఴడం యయు అనందించి త్ఔుకఴ క్హమోబ హ ైడేటి్ లు ఔయౌగిన అహాయం తింటృ ఆద ేఫయుఴపన క్ొనసహగంిచాలతు 
తుయణభంచాయు. యమకి్త న లషమి ఔడా ఆపడె షఔరభంగహ ఴషత నానభ. 

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

12. నోటిపుండుు  11965...ఆండ మా  

 28-షంఴత్ృమహల భహచళ ఖత్ భూడె మోజులుగహ ననటి ండా తో ఫాధడెత్ 2014 డ స ంఫర్చ 18 ఴ తదేదన తృహిక్టీశనర్చ న 
ఔయౌసహయు. ఇ పండెా   ఎంత్ ఫాధ ఔయౌగిషత నానమంటే అబ ఔు తినడం తాిఖడం ఔడా ఆఫబందిగహ ఈంది. ఆలా మహఴడాతుక్త తిేయఔ 
క్హయణ్భంటృ ఏిదలేద్ ఄంతగేహఔ అబ  దదతుతుిదత్తం  భంద్లు ఔడా ఏమీ వహడడం లేద్. తృహిక్టీ శనర్చ అబ ఔు క్తరంద ిమ ిదడ  
ఆఴీడం జమగిింద ి: 
NM89 Mouth and Gum... తూటతిో తిీ తిీ 10 తుిదష్హలఔు ఔ డోస్ చొపన 2 ఖంటల ఴయఔు  

మ ండెఖంటల త్మహీత్ శేంటట తాన ద్ఴిదామహధ లు తీషక్ోఖలుఖుత్ేనాననతు చ తృహయు. డోసేజ్ న 6TD క్త త్గిగంచడం జమిగింది. అ 
త్యువహత్ ఈద్మాతుక్త శేంటట యొఔక మసిథతి భమింత్ బ యుఖుడ  అబ  త్న ననటి యొఔక ఔుడ  ఫాఖభు నండ  ఏద్భనా 
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తినఖలుఖుత్ేనానయు. అ మోజు సహమంతాితుక్త సహధాయణ్ సథతిక్త చేయుక్ొతు ననటకి్త ఆయు ఔికలా తినఖల మసిథతి ఔయౌగింది. డ స ంఫర్చ 20 
నాటకి్త డోసేజ్ న TDS ఔు త్గిగంచడం జమిగింది. త్యువహత్ మ ండె మోజులఔు ఄలృర్చ ూమితగహ త్గిగతృో భంది. భమకి్ొతున మోజులు మ ిదడ  
తు OD తీషక్ోవహయౌృందిగహ శేంటట షఽచించఫడాి యు.  

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

 ప్హికటీశనరు విఴరహలు  

ప్హికటీశనర్ 1620…ఫ్హి న్స్  ఔపడె సిద్ధ  ద్ంత్ యఫాఖప ఄధితి గహ ఈనన యయు షిత త్ం తౄహినృ దేవప క్ోఅమిినటేర్చ గహనఽ ఄలాగే 
ఄఔకడ ఈనన భుఖుగ యు వ ైతయిోతుక్సృ శిక్షఔులలో ఔయుగహన ఈంటటనానయు.   

1990 నండే బఖవహన్ శ్రర షత్యసహభఫాఫా వహమ ిబఔుత మహయౌగహ ఈనన యయు 2000 షంఴత్ృయంలో భాత్బిే వహమి ిదత్ేిలదాీమహ 
ఏభాత్ంి స ైడ్ ఎప ఔులు లేతు ూమీత ఈచిత్ంగహ వ దై్యం ఄందించఫడే వ ైతియోతి ఄనే యఫాఖభు ఖుమించి త లుషఔునానయు. యయు త్న 
ిదత్ేిలన ఫాఫా అవరభంలో నడఫడెత్ేనన వ ైతియో క్తాతుక్స ఔు తీషఔు వ ళిభతు క్ోయగహ ఄద్ాశీఴశహత్ేత  సహీిద షంఔలఴశహన అ 
షభమంలో వ ైతియోతుక్సృ శిక్షణ్ా త్యఖత్ేలు తుయీహచంఫడెత్ ఈంట ేవహటలిో తృహలగగ న ేఄఴక్హవభు చిక్తకంది. ఇబ ఔు అంఖా 
మజిఞా నభు ఄంత్ంత్భాత్బి ేఐనా యమయిొఔక ఄంక్తత్ఫాఴభు, టటీ ద్లన చఽస డాఔీర్చ ఄఖగమహీల్ సహర్చ యమితు ఇ శిక్షణ్ా 

త్యఖత్ేలలో చయేు్ఔునానయు.   
 
 తిిమోజూ సహమంత్ంి వేళ యమి సేనహచత్ేమహళైి యమిక్త అమోజు శిక్షణ్లో 
చ న ఄంశహలన యడభయచి చ ేవహయు. షసజంగహ 
తిిఫాఴంత్ేమహలాభన ఇబ  తాన యననదాతుతు చఔకగహ ననట్ృ త్మాయు 
చేషక్ొతు త్న జఞా నాతున ఔడా జోడ ంచి సహభ వ ైతయిోతుక్సృ ఔు 
ఄనీభంచే వహయు. త్ీయలోనే క్ోర్చృ ూమిత  చషేక్ొతు తృహిక్టీష 
తృహియంతేంచాడాతుక్త క్హఴలసన షయంజఞభా ఄంతా షభఔయు్క్ొనానయు. 
తౄహిన్ృ మహగహన ేఅంఖాభు నయేఫడే షంషథ లో చమేి టటీ ద్లతో అంఖాం 
నేయు్క్ొతు సహభ వ ైతియోతుక్సృ ఆంగీా ప పషతఔం చద్ఴడం ూమిత  చేసహయు. 
ఄంతకే్హఔ యమి సేనహచత్ేల షసక్హయభుతో ఇ పషతక్హతున ప ించ్ ఫాశలోతుక్త 

త్యుు భా చమేడాతుక్త ఔడా ూనఔునానయు.        

తౄహినృలో వ ైతయిో తృహిక్టీశనర్చ గహ  యమి యొఔక తృహియంబప మోజులు ూలఫాట భాత్భిు క్హద్తు చ ఴచ్. యమకి్త షసక్హయభు 
ఄందించడాతుక్త ద్ఖగయలో వేమే తృహిక్టీశనయుా  లేయు. క్షేలఔు షంఫంధించిన షభాచాయభు త లుషక్ొనడాతుక్త నఽత్నంగహ ఴషత నన 
భాయులు త లుషక్ొనడాతుక్త వహమహత లేకలు లేఴప, వ ఫ్ైృటటా  లేఴప. మ ిదడ ల ఴలా లతేషత నన సహనఔల పయౌతాల షఽమితతో 
ఴంటమిగహన ేమొఔకవోతు దదక్షతో యయు త్న వ ైఫోి  దదక్షన క్ొనసహగించాయు.   

సహీిద య్లలు ఇ తృహిక్టీశనర్చ ఔు క్ొతేతమీ క్హద్. 2013 లో ఇబ ఔు మొభుమ ై క్హయనృర్చ ఄతు తుమహధ యణ్ చసే వషత రచిక్తత్ృ భమమిు 
మేడ భేశన్ థ య చభేంచక్ోభతు చ తృహయు. తీఴబి ైన తృహియధనల దాీమహ సహీిదక్త వయణ్ాఖతి చసే అబ  ఄలోతి భమిము సోిదయో 
తి భంద్లు మ ండఽ ఔయౌ తీషక్ోవహలతు తువ్భంచఔునానయు. మడే భశేన్ చిక్తత్ృ దాీమహ ఏయడే స ైడ్ ఎప కీ్స లఔు లోన 
క్హఴడాతుక్త ఫద్లు అబ  చఔకగహ క్ోలుక్ోఴడబ ేక్హఔ ఎంతో భానసఔ శిహంత్త్న ఄనబయంచాయు. అమశేన్ చేభంచక్ోఴలసన 
షభమం ఄషననభభనపడె  అబ ఔు క్టేాభంచఫడ న 108 ఖదితు చఽస ఎంతో అనంద్ డాి యు. 
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వషత రచిక్తత్ృ యజమఴంత్ంగహ ూయతభన త్మహీత్ బ భన్ టనేనే్ృ డోసజే్ తృహియంతేంచడభు ఄంతేక్హఔ ఄతిత్ీయలో అబ  క్ోలుక్ో 
ఖయౌగినంద్ఔు సహీిదక్త ఎంతో ఔాత్జాత్ త లుపత్ేనానయు. ఇ ఔాత్జాత్న జీయతాంత్భు శేంట్ లఔు సఴేచేమడాతుక్త 
యతుయోగించాలతు తుయణభంచఔునానయు. ఇ ఫాధాఔయబ నై జీయత్ం యమిలో ఴయక్తతఖత్భుగహన, ఆత్యుల ఫాధలన ఄయధభు 
చేషక్ొనడాతుక్త ఔ తృహిక్టీశనర్చ గహనఽ ఎంతో మఴియతన తీషఔు ఴచి్ంది. త్నఔు తానే ఔ షజీఴ ఈదాసయణ్గహ ఈంటృ శేంటా 
యొఔక ఫాధలు ఄయధం చేషక్ొనడాతుక్త భుకయంగహ క్నేృర్చ ఴంటి బమంఔయ వహయధల ఫామని డి శేంటాఔు నభమఔభున 
యశహీసహతున ఔయౌగించేవహయు.  

2010  లో మొద్టి వహమహత లేక చిమతి్బ నై ద్ఖగమి నండ  ఆటఴియఔు ఄతున వహయతలేకలన ప ించ్ ఫాశలోతుక్త త్యుు భా చేసహయు. 
యయు ఇ సఴేన త్న జఞా నాతున  ంతృ ందించ ేదాతుగహన ఇ వహమహత లేకలలో మహమఫడ న తృహిక్టీశనయా ఄనబవహలు త్న యశహీసహతున 
 ంతృ ందినే్ యగహన ఈంటటననటటా  త యౌమజషేత నానయు. ఇ వ తైియో మ ిదడ ల దాీమహ ేశంటాఔు షీషథత్ చఔేయుత్ేనన తీయు త్న 
సాద్మాతున ఔదియౌంచి వేషత ననటటా  యయు త లుపత్ేనానయు.   

2014, డ స ంఫర్చ లో తృహిక్టీశనర్చ డాఔీర్చ ఄఖగమహీల్ భమిము శ్రరభతి ఄఖగమహీల్ గహమి ఄధీయయంలో తుయీహచంఫడ న వ ైతియోతుక్సృ ట ైరనర్చ 
ఴర్చక ష్హప్ న యజమఴంత్ంగహ ూమిత చేసహయు. తౄహినృలో భమో ఆద్దయు ట ైరనయాతో ఔలస ణి్ాయఔలు సద్ధం చేమడం AVP శిక్షణ్ా 
శితమహలు తుయీహచంచడంలో యయు త్భ జఞా నాతున, ఄనబవహతున  ంచఔుంటృ ఇ సహభ వ తైియోతుక్సృ యొఔక యషత ాత్ మిధకి్త 
క్హఴలసన ేిభవహయధలన ఄందిషత నానయు. ఇ భుఖుగ యు శిక్షఔులు ఔడా క్ొత్త  తృహిక్టీశనర్చ లఔు ఫో ధించడం, శిక్షణ్ తుఴడం,  
షమిీపక్టే్ లు ఆఴీడం, ఇ సఴే త్భ క్ ంతో అనందాతున ఔయౌగసిోత ంద్తు, ఆద ిత్భ ఫాఖయభతు త లుపచనానయు.  

తౄహినృలో క్ోఅమిినటేర్చ గహ తుచేషత నన యయు ఇ ఄద్తత్ చిక్తతాృ యధానాతున, దఴియ ేభిన ఄంద్మిక్ట ంచాలన ేఅక్హంక్ష తో 
తుచేషత నానయు. భధయలో భాతువసేన తృహిక్టీశనర్చ ల క్ోషం తృో ి తాృసఔయంగహ శిక్షణ్ాశితమహలు, ఆత్యతాి క్హయయఔరభాలు ఏమహటట చేస 
వహమకి్త తుయంత్యభు నేయు్క్ోఴడాతుక్త, ఆత్య తృహిక్టీశనర్చ లతో షంఫంధ ఫాంధవహయలు న యడాతుక్త ఄఴక్హశహలు ఔయౌషత నానయు. దదతుఴలా 
ఎంద్మో తిమిగ ిధిాన షఴింతిలో చమేి త్భ సవేహ సహధనన క్ొనసహగిసహత యన ేఅశహఫాఴం ఴయఔతం చషేత నానయు  

సాద్మ షంఫంద్బ నై ఫాంధవహయతున న లక్ొలడం దాీమహ సహభ వ ైతియోతుక్సృ త్న సాద్మాతున యశహలం చసేంద్నే ఄతేతృహిమం 
యయు వ యౌఫుచ్త్ేనానయు. తుమహశహఴస ద్ాఔధంలోనఽ, ఫాధలలోన ఈననవహమి ఆఫబంద్లన వహత్ృలయంతోనఽ, ేభితోనఽ  
యనడం, ఄననభంచడం ఴలన వహమిలో అశహఴసబ నై ద్ాఔధాతున ఔయౌగించఖలుఖుత్ేనాననతు, ఔతూషం ట యౌతౄో న్ దాీమహ భాటాా డ న 
షంద్యతంలో ఔడా ఆటటఴంటి వహయు ఄశహంతి నండ  శిహంతిక్త భయయౌన షంద్మహతలునానమతు యయు మేొకంటటనానయు.   

యమి వ ైతియోతుక్సృ సఴే క్ేఴలం వ ైదాయతుక్ ేమిిదత్ం క్హఔుండా ేశంటా ఔు అమోఖయఔయబ నై అహాయ యధానాలు, జీఴన యధానభు 
ఴంటయి శేంటాఔు చ పత్ వహయు  త్ీయగహ క్ోలుక్ోఴడాతుక్త ఄఴక్హశహలు ఔయౌషత నానయు. ఆంక్హ యయు త్భ చిక్తతాృ యధానభులో ‘‘ 
షీమం మశి్రలన వ దైాయతుక్త మొద్ట ిబ టటీ  ‘’ ఄతు ఫాయషఽత  త్భ ేశంటాతో ‘ ననే ఴమితు, ననే జఫుబతో ఈననటటా  ఎంద్ఔు 
ఫాయషత నానన, ఇ జఫుబఔు క్హయణ్ బిేదట?ి’’ ఄతు శిినంచ క్ొనలేా తృో ి త్ృహచసహత యు. ఆలా త్న సేఴ దాీమహ శేంటటా  త్భ 
ఫాధలనండ  క్ోలుక్ొతు అమోఖయ అనందాలన తృ ంద్ఖయౌగతిే యయు సహీిదక్త సహభ వ ైతియోతుక్సృ ఔు ఔాత్జాత్లన త లుపఔుంటాయు.  

పంచకకునన కషేకలు: 

 ఉయౌర  కహయలు  
 అసహాధీన మూతి్విషరజన  

 నిది్లేమి షమషు  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ప్హికటీశనర్ 01480…ఫ్హిన్స్  ఇ ద్ంత్ేలు ఖత్ 20 షంఴత్ృమహలుగహ వ ైతయిోతుక్సృ తృహిక్టీష చషేత నానయు. బయత ఎననన షంఴత్ృమహలు అమోఖయ 
శహకలో తుచసే ఄలోతి భంద్ల ఴలన ఔయౌగే 
హాతుఔయబ నై పయౌతాలన అఔయంప చేషఔునానయు.  
ఎటటఴంటి స డై్ ఎప ఔుీ లు లేతు తిాయభానమ 
చిక్తతాృ ద్దత్ేల  ైన యమి ఄనేీ శణ్ పయౌంచి 
వ ైతియోతుక్సృ లో యమి చేమఔిన షఖభం చేసనది. 
ఇ ద్ంత్ేల భధయ ఈనన యషయ ఄఴగహసన 
తుసహీయధ సఴే టా యమి ఄతేయుచి పటీమిత వ యా 
బఖవహన్ ఫాఫాన ద్మిుంచి అ త్మహీత్ డాఔీర్చ 
ఄఖగమహీల్ గహమి శిక్షణ్లో వ ైతయిోతుక్సృ తృహిక్టీశనయుా గహ 
భాయడాతుక్త దోసద్డ ంది.      

సహభ వ ైతియోతుక్సృ ఄంత్టి లోనఽ దాతు యొఔక 
సేవహ యఫాఖబ ేఄత్యంత్భౌయౌఔబ ైనద్తు ఇ ద్ంత్ేలు ఖుమితంచాయు. ఆద్దయౄ ఔడా త్భ శేంటా జీయతాలలో అమోగహయతున, 
అనందాతున తుంతృహలనే అవమం ఖలవహమే. యమ ిద్ాషీలో ధిాన లేదా షిత త్ం ఈయోఖంలో ఈనన చిక్తతాృ యధానాలు శేంటాన 
బమ టేీయగహన ఆంక్హ చ తృహలంట ేఄనేఔ ఔశీ నష్హీ లఔు ఖుమ ిచసేేయగహన ఈనానమతూ ఄద ేవ ైతియోతుక్సృ యశమంలో 
చఽసనటాభతే ఔ అధాయతిమఔ వహతాఴయణ్భు, ఫరశయత్ేగహ ఈండే ేిభఔు ఆది తులమం. శేంటా లో ఫౌతిఔ, భానసఔ ఫావోదేీఖ, 
అధాయతిమఔ యబ నై భాయు త చి్ దదయఘక్హయౌఔబ ైన యిోజన క్హయఔబ నై చిక్తత్ృన ఆద ిఄందిషత ంది.  

యయు మొటీమొద్టి సహమి ఔ థ ైమహభడ్ షభషయ తో ఴచి్న ేశంటటఔు చిక్తత్ృ నందించి షీషథత్ చఔేమి్ న ఄనబఴం ఎలాపడఽ 
అనంద్ంగహ ఖుయుత  చేషఔుంటృ ఈంటాయు. యమ ిఴద్దఔు ఴచి్న ేశంటట వహమ ిఄలోతి డాఔీర్చ షఽచన బయేఔు  లెవో థ ైమహక్తున్ 
(Levothyroxine) భంద్న వహడెత్ేనానయు. నాలుఖు న లల వ ైఫోి  చిక్తత్ృ త్యువహత్ థ ైమహభడ్ ూమితగహ త్గిగతృో ఴడబే క్హఔ 
ఄలోతి భంద్లనండ  ూమిత యభుక్తత లతేంచింది.  

వ ైతియోతుక్సృ సేఴ ఴలా ఇ ద్ంత్ేలలో ఔ ఈననత్బ నై ఄంత్యుదు షీ , ఄఴగహసన, ఆంక్హ యమి ఄంత్ః చతే్నలో ఎంతో మఴియతన 
ఔయౌగింద్తు చ పత్ేనానయు. భనష దాీమహ క్హఔ సాద్మభు దాీమహ తు చ మయడం యమిక్త ఄలవహటభయంది. యయు తృహిక్టీశనర్చ 
01620…తౄహిన్ృ తోఔలస శిక్షణ్ ఆచే్  ఫాంద్భు గహ ఏయడ  తౄహిన్ృ లో శిక్షణ్ా క్హయయఔరభాలు తుయీహచషత నానయు. ఆది యయు క్ొర త్తవహమితోనఽ, 
షభఴమషకలతోన త్భ ఄనబవహలు ంచక్ోఴడాతుక్త ఎంతో దోసద్ డెతోంది.  యయు 108CC ఫాక్సృ తోనే క్హఔ  SRHVP 
దాీమహ మ ిదడ  లన ఫాిడ్ క్హసీ్ చేస ఆఴీడం దాీమహ ఄద్తత్ పయౌతాలన సహధషిత నానయు.  

వ ైతియోతుక్సృ సేఴ యమిక్త పయౌతాతున అశించఔుండా ఄంతా సహీిద షంఔలాతుక్త ఴదయిౌ జఞఖరత్త గహ సఴే చమేడం నమేించింది. క్ొత్త గహ 
వ ైతియోతుక్సృ లో విేశించే వహమిక్త యమచిే్  షందవేం ఏిదటంట ే‘’ అందోళన ఴద్ద , బమం ఄషలే ఴద్ద , ూమిత యశహీషం తో 
భునమంద్ఔు సహఖండ , ఎలాపడఽ అనంద్ంగహ ఈండండ ’’ ! 

పంచకకునన కషేకలు : 
 అధిక సృద్య షంకోచము, గుండె ఆగ ప్ో ఴుట  

 మూతి్ విషరజన ఆధనీములో లేకుండుట మర యు  ఴతా్తడి  

 మేకలో ఎరరబ్డని ప్హల పొ్ ద్కగు  

******************************************************************************************** 
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 పివన జవహబ్ులు 

1. పివన: వ ైతియో మ ిదడ లన సోిదయో లేదా అముమేీద్ భంద్లతో తృహటట తీషక్ోఔడద్న ేయశమం నాఔు త లుష భమి ఆత్య 
ఄనఫంధ దామహధ లెైన యటిదనా , కతుజ లఴణ్ాలన, భూయౌఔలన ఇ మ ిదడ  లతో ఔయౌ తీషక్ోనఴచా్? 

జవహఫు : తుయబయంత్యంగహ తీషక్ోఴచ్ క్హతూ మ ిదడ లఔు ఇ ఄనఫంధ దామహధ లఔు భధయ 20 తుిదష్హల యమహభం త్తుషమగిహ 
ఈండాయౌ.  

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

2. పివన: నా ేశంటాఔు అమోఖయ షలహాలు ఆఴీడాతుక్త - ఏ ఏ కతుజ లఴణ్ాలు అమోగహయతుక్త భంచియ? ఆయ ఏ అహాయ దామహధ లలో 
లతేసహత భ? 

జవహఫు: ఇ విన ఇ ‘‘శిోనత్తయ వహహచతు’’ మధిిక్త ిదంచినది. ఏబ ైనటకి్ట తృహిక్టీశనయుా  అహాయభు జీఴన యధానం, అమోఖయభు 
వహయధలు టా త్భ జఞా నాతున ఠనభు, మశిోధన దాీమహ ఎటిఔపడె  ంచఔుంటృ ఈండాయౌ. ఆపడె ఄంత్మహు లంలో చఔకటి 
షభాచాయభు లతేషత ననది. ఐతే క్ొతున స ైట్ లు త్భ ఈత్త్ేత లు  ంచక్ోఴడాతుక్త త్పడె షభాచాయభు ఄందషిఽత  ఈంటాభ. 
వహటిక్త ద్ఽయంగహ ఈంటృ యదాయ షంఫంధబ ైన సిద్ధ  వ ఫ్ైృటటా  ఄందించే వహటితు సీఔమించాయౌ.  

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

3. విన ఆటఴీల దోభల దాీమహ వహయంచే క్ొర త్తగహ ఔనగొనన వహయధి జిక్హ ఖుమించి చాలా చిాయభు జయుఖుత్ేననది. దదతు తువహయణ్ఔు 
ఏద్భనా వి ంటవి్ మ ిదడ  ఈందా ? 

జవహఫు:  వహయధ ిఎఔుకఴగహ ఫియౌ ఈనన తృహింత్ంలో  SR300 Malaria Off 200C…BD న ఴయుషగహ భూడె మోజులు ఄలా 
భూడె న లలు ఆఴీండ . ఇ భూడె మోజులు ఏ ఆత్య సోిదయో లేదా వ ైతయిో మ ిదడ లు ఆఴీఔండ .  నై ేమొకనన భంద్ 
సోిదయో సోీ ర్చృ లో లతేషత ంది. ఆద ి భన  CC9.3 Tropical diseases.లో ఔడా చేయ్ఫడ  ఈననది. 

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

4. పివన: ఎఴమ ైనా ేశంటట భయణ్ వమయ ై ఈంట ేఄది భనం ఎలా త లుషక్ోఴచ్? ఄత్తుక్త ఏ మ ిదడ  ఆవహీయౌ? 

జవహఫు: సహధాయణ్భుగహ ేశంటట యొఔక ద్ఖగయ ఫంధఴపలదాీమహ గహతూ/శేంటట యొఔక షంయక్షఔుతు భదె్ద  నండ  గహతూ లేదా 
డాఔీర్చ ఴద్దనండ  గహతూ ఇ షభాచాయభు తృ ంద్ఴచ్. ఆటటఴంటి ేశంటాఔు శిహంత్ంగహ ఈంచే మ ిదడ   SR272 Arsen Alb 
CM లేదా CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS చాలా ఈఔమిసహత భ. ఏభభనటిక్ట భయణ్ాతున ఎఴయౄ ఈహచంచలేయు 
క్హతూ భయణ్ం షిదసోత ంద్తు త లుషక్ోఴచ్. ఄటటఴంట ిషంద్యతంలో శిహంత్భుగహ భయణ్ంిచడాతుక్త  నై ేమొకనన మ ిదడ  లు 
ఈఔమిసహత భ. ఄంతే క్హఔుండా ఆటిీ  శేంటటఔు ద్ఖగయగహ ఈనన వహయు ఔడా త్గనిటటఴంటి మ ిదడ  తీషక్ోఴడం ఄత్యంత్ అఴవయఔ 
బ ైనది.   

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

5. పివన: ఔ తియేఔబ నై వహయధిక్త ఫాడ్ ననసో డ్ త్మాయు చసేనపడె భమే ఆత్య వ ఫైోి  మ ిదడ  ఆఴీఔడద్తు ననే 
ఄనఔుంటటనానన. ఐతే ఇ ననసో డ్ తీషఔుంటృ ఈననపడే ేశంటటఔు జుటటీ మహయౌతృో ఴడం, చండెి షభషయలు త్లెతితనపడె 
దాతుక్త తియేఔబ నై మ ిదడ  ఆఴీఴచా్? 
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జవహఫు: ఏ వహయధ ిక్ నైా ఫాడ్ (లేదా వ ంటటిఔలతో) ననసో డ్ ఆచి్నపడె ఄది ఆత్య వహయధల  ైన ఔడా తుచషేత ంది. ఄనగహ ఇ 
ననసో డ్ ేశంటటఔు  ూమితగహ షీషథత్ చఔేయ్డాతుక్త మితినషత ంది. ఄంద్ఴలా భమ ేఆత్య మ ిదడ  ఆఴీఴలసన ఄఴషయం లేద్ 
ఄలా ఆసేత  ఄద ిననసో డ్ యొఔక ఫిావహతున త్గిగంచ ేఄఴక్హవం ఈంది. 

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

6. పివన: ఫాిడాకసీంగ్ చేమడాతుక్త శేంటట యొఔక తౄో టల దొయఔనపడె ఔ ేయు మీద్ యఴమహలు వహిస (శేంటట యొఔక యేు, 
తేది, పటిీన ఉయు, శేంటట యొఔక షభషయ) మ ిదడ  వ ల్ లో వమేఴచా్?  

జవహఫు: మ ిదడ  వ ల్ దాీమహ ఫాిడాకసీంగ్ చేమడాతుక్త త్తుషమగిహ శేంటట తాలఔు ఴషత ఴప ఈండాయౌ ఎంద్ఔంట ేశేంటట 
తాలఔు వ ైఫరశిణ్ దాతులో దాగ ిఈంటటంది. ఔనఔ శేంటట యఴమహలు ేయు మీద్ వహిస దాతుతు ఈయోగించడం షమిమభన ధ్ధతి 
క్హద్. ఔనఔ ేశంటట యొఔక యఔతప చఔక గహతూ, వ ంటటిఔ గహతూ లేదా తౄో టల గహతూ (ూమిత తుడ య ఔయౌగనిది ఐత ేభంచిది) 
ఈయోగించడం భంచిది.   

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

7. విన: నా ద్ఖగయఔు ఴచి్న ఔ షే ంటటఔు ఔ షభషయ తుిదత్తం మ ిదడ  ఆసేత  ఄత్తుక్త 3 మోజులనండ  భలయషయున అగతిృో భంది. 
భలఫద్ధఔం పలలా ట్ లో ఫాఖబేనా? నేన అబ తో ఎఔుకఴ తూయు తాిగహలతు ఔడా చ తృహన.    

జవహఫు : ఇ ేశంటట ఔు భలఫద్ధఔం లేనటాభతే ఆది మ ండఴ యఔభు పలలట్ గహ ఫాయంచఴచ్. సహధాయణ్ంగహ  ద్దేిఴపలో తూయు 
ఎఔుకఴగహ శోషంచఫడ తే భలభు ఖటిీగహ భామి  భలఫద్దఔం ఏయడెత్ేంది. ఇ భలఫద్దఔభు తోతృహటట ఔడెపలో ఄసౌఔయయభు 
ఔడా తోడభతే ఄపడె తాతాకయౌఔంగహ డోసజే్ తు త్గిగంచే మిత్నభు చమేాయౌ లేద్ంటే ఏమీ చమేఴద్ద . ఎఔుకఴగహ తూయు 
తీషక్ోఴడం భలఫద్ధఔం ఈననవహమకి్త చాలా భంచిది. ఄలబఔమహ గహతూ దాతు జూయస్ గహతూ లేదా స యైౌమం  నై తృ టటీ  ఔడా 
భలఫద్ధక్హతుక్త ఫాగహ తుచషేత ంది.  

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

8. పివన: 108CC పషతఔంలో ఔంటి షభషయలతో ఫాధ డెత్ేననవహయు (ఈదా: క్టేమహకీ్స) 25,000 IU (ఆంటమేనశనల్ మూతుటా) 
యటిదన్ A న తీషక్ోవహలతు షఽచించఫడ ంది, ఆది షమిభెనైదనేా? 

జవహఫు : భనం మోజూ తీషక్ోఴలసన యటిదన్ A తుమహధ మతి్ భిాణ్భు 10,000 IU ఔనాన త్ఔుకఴ. సహీిద నామహమణ్ి షఽచించిన 
25,000 IU ఄనదేి ఆపడె వహడెఔలో లేద్. 108CC పషతఔం త్యువహత్ షంచిఔలో ఇ యశమం చేయుసహత భు.   

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

9. పివన: ఔయగహమల  ైనా, ండా  నైా చమేి ఈనన పయుఖుభంద్లన యబభిు చేముట ఖుమించి నా శేంటాతో ఏిద చ తృహయౌ? 

జవహఫు : త్గని మభిాణ్భు ఖల ఔ  ఫౌల్ తీషక్ొతు  దాతులో ఔ చ ంచా తుండెగహ ఈప, మ ండె చ ంచాల యన ఖర్చ వసే ఫాగహ 
ఔలతృహయౌ. ఔయగహమలు, ండాన అ ఫౌల్ లో 20 తుభుష్హలు నానతువహీయౌ. ఇ యధానభు ఔయగహమలు, ండా  నై ఈనన 
పయుఖుభంద్లన తొలగషిత ంది. ఆలా చసేన త్మహీత్ నలాా  క్తరంద్ యటితు ఈంచి తూటితు ఴిహచం చసేేత  అ పయుఖుభంద్ల తాలఔు 
శేశభు ఏబ ైనా ఈనాన తొలగతిృో త్ేంది.   

******************************************************************************************** 
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 దఴిు వ దై్కుని దిఴు వహణ ి 

                                                                     
“భానసఔ ఄశహంతి భతుష అమోగహయతుక్త ఎంతో చటేట చేఔయుషత ంది ఔనఔ భానఴపతులో ఴతితడ క్త, ఄశహంతిక్త క్హయణ్భభనటిీ   
ఫావోదేీగహలన, క్ోమిఔలన, ఄద్పలో ఈంచక్ొనడం ఎంతో ఄఴషయం. అహాయభు తీషక్ొనటేపడె ఔడా భనషన యత్ంిగహ, 
శిహంత్ంగహ ఈంచడం ఎంతో ఄఴషయం. భనం అహాయభు తీషక్ొనేటపడె క్ోతృహతున, ఈదేకి్హతున ఔయౌగించే షంఫాశణ్లలో 
తృహలగగ నఔుండా ఈండడం ఎంతో ఄఴషయం. అహాయభు తీషఔునటేపడె అవవే క్హవశేహలఔు లోనక్హఴడం భానసఔ ఄశహంతిక్త క్హయణ్ 
భఴపత్ేంది. ఆటిీ  భానసఔ ఄశహంతి ఄనామోగహయతుక్త క్హయణ్బూత్ భఴపత్ేంది.ఆంతేక్హఔ అహాయభు తీషఔునటేపడె టి.య. 
చఽడడం, భానసఔ ఄశహంతితు ఔయౌగిషత ంది ఔనఔ టయి చఽడఔడద్. ‘’             

…షత్ుసహయబ్ాబ్ా, “అహాయభు, సాద్మభు భమమిు భనష” 1994 జనఴమ ి21 నాటి శ్రరవహమి ఫాశణ్భు “ సేఴఔు షంసద్ధత్ ” 
శ్రరవహర  భాశణము 1986 నఴంబ్ర్  21  

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

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

తూఴప ఇ ించభు భమిము దాతుక్త షంఫంధించిన యశమాలలో జోఔయం చషేక్ోఔడద్. ననటతిో బఖఴన్ నాభాతున లుఔుత్ 
తృహించిఔ యశమాలఔు ఎంత్ యలభత ేఄంత్ ద్ఽయం ఈండె. తూఔునన 24 ఖంటలలో 6 ఖంటలు తూ ద నైందిన ఄఴషమహలఔు, 6 
ఖంటలు ఆత్యుల సేఴఔు, అయు ఖంటలు తుద్ఔిు, అయు ఖంటలు బఖఴనానభషమయణ్ ఔు క్టేాభంచ. ఇ 6  ఖంటలు తునన ఈఔుక 
ఔనాన ఖటిీగహ త్మాయు చేసహత భ.                                             

… షత్ుసహయబ్ాబ్ా, “భానఴ నాఴ”— షత్ుసహయబ్ాబ్ా, 1964 డ స ంఫర్చ 14 నాటి శ్రరవహమి ఫాశణ్భు.   
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf 

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

పికటనలు  

 ఇండియా పుటీపర ా : AVP ఴర్చక ష్హప్, 2016 భార్చ్ 5-8 తదేదలలో షందిించఴలసన వహయు హభే, ఇబ భల్  
99sairam@vibrionics.org 

 ఇండియా డియౌు – ఎని్ఆర్ : VP ఴర్చక ష్హప్ 2016 భార్చ్ 12  భమిము వహమిూఔ మిప శిర్చ స ిదనార్చ 2016 భార్చ్ 13, 
షందిించఴలసన వహయు షంగతీ్, ఇబ భల్  trainer1.delhi@vibrionics.org 

  ఇండియా ముంబ్ాయ (డి.కె.): మిప ిశర్చ స ిదనార్చ భమిము AVP ఴర్చక ష్హప్ 2016 ఏిల్ 2-3 తేదదలలో, షందిించఴలసన 
వహయు షతీ ప, ఇబ భల్ satish281265@yahoo.com లేదా ట యౌతోౄ న్ నంఫర్చ 9869-016 624 

 ఇటయ్ పడువహ, వ నిస్ : మిప శిర్చ స ిదనార్చ 2016 బే 21 న, షందిించఴలసన వహయు భననయౌస్, ఇబ భల్  
monthlyreports@it.vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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  ఇండియా కహషరగడ్, కేరళ : AVP ఴర్చక ష్హప్ 2016 బే 28-29 తేదదలలో, షందిించఴలసన వహయు మహజే ప, ఇబ భల్  
sairam.rajesh99@gmail.com లేదా ట యౌతోౄ న్ నంఫర్చ 8943-351 524 / 8129-051 524 

  ఫ్హిన్స్ దోరహా గేన : మిప ిశర్చ స ిదనార్చ భమిము AVP ఴర్చక ష్హప్ 2016, జూన్ 18-19 తేదదలు షందిించఴలసన వహయు 
డేతుమల్,  ఇబ భల్  trainer@fr.vibrionics.org 

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

 అద్నంగహ 

వరణారధు ల కోషం గరరస్ దవేంలో వ ైబి్రయో మెడకిల్ కహుంప్  
అపకి్హ భమమిు భధయ తృహిచయ దేవభుల భధయ ఏయడ న షంక్ోబం క్హయణ్ంగహనఽ, దే్మఔిం క్హయణ్ంగహనఽ ఴలష ఴచి్న 
వయణ్ాయుధ లఔు భానఴతా ద్ాఔధంతో  గీరస్ దేవంలోతు ఎథ న్ృ నఖయం అవరమం ఔయౌసోత ంది. ఖత్ మ ండెననయ న లలులుగహ తృహిక్టీశనయుా  
 01768, 03118, 03107, 01379 ఇ క్హయంపలలోతు వయణ్ాయుధ లఔు వ ైతయిో సఴేలు ఄందిషత నానయు.  

సొిదయోతీ డాఔీర్చ గహనఽ భమిము అఔుయంఔ్ర్చ తుపణ్ుమహలుగహనఽ ఈనన ఔ సహభ సో ద్మి భాతో ఔలస ఎంద్మో 
వయణ్ాయుధ లఔు సేఴలందించాయు. అ ఄనబవహలు మీతో ంచక్ోద్లుచఔునానభు.   

 ఇ సేఴ  2015 డ స ంఫర్చ 12 న తృహియంబభభయంది. ఆటి ఴయఔు 10 భాయుా  షంద్మిుంచిన  ఇ ఎథ న్ృ తృహింత్ంలోతు మ ండె 
వేయువేయు క్హయంపలలో 135 భంది ేశంటాన యయు చఽడడం జమగిింది. తృహిక్టీశనయుా  ధిానంగహ గహమాలు, భమమిు హాతుఔయబ ైన , 
ఔఠనిత్యబ నై మిాణ్ం ఴలా ఏయడ న షభషయలఔు  భంద్లు ఆఴీడం జమగిింది. చాలాభంది వయణ్ాయుధ లు గీరస్ చయేుఔునే 
సిహథ నంలో ఫలఴంత్ంగహ టమీక షభుద్ిపటొడెి న మిాణ్భు చమేఴలస మహఴడంతో జలుఫు భమమిు ఫ్ూా  ఫామిన డాి యు. 
దిఖబంధనం చేమఫడ న ఇ తృహింత్ం నండ  త్భ లాలన, సహభానన తీషక్ొతు మహఴడాతుక్త యీతాలన ఔడా దాటఴలస 
మహఴడంతో యమిలో చాలాభందకి్త ఔండమహల షభషయలు ఏయడాి భ. ఎఴమకి్ ైత ేఇ భంద్లు ఆఴీఫడాి యో వహమి నండ  చఔకతు 
షంద్న లతేంచింద ిక్హతూ తిమగి ిఇ భంద్లు క్ొనసహగించడాతుక్త ఄఴక్హవం లేఔుండా తృో భంది, ఎంద్ఔంటే యయు మూయప్ ఔు త్భ 

మిాణ్ం క్ొనసహగించడాతుక్త భుంద్ఔు సహగితృో త్ 
ఈండవేహయు. తృహిక్టీశనయుా  వహమి ఫావహలన ఆలా ఴయఔతం 
చేషత నానయు. ‘‘ఄద్తత్ బ నై యశమం ఏిదటంటే 
బేభు ఒఔతో ేభితో వయణ్ాయుధ లు చ ేద్ంతా 
యతు సహీంత్న ఴచనాలు లుఔుత్ మ ిదడ లు 
ఆఴీడం వహమిక్ ంతో త్ాతతు ఆచి్ంది. వహమి ఫాధా 
త్త  భుకాలలో భా ఔయుణ్ాభమ భాటలదాీమహ, 
భా ేభిదాీమహ ఔయౌంచఖయౌగని అనందాతున 
షసశీంగహ  చఽడఖయౌగహభు’’. భా సఴేలో ఫాఖంగహ 
క్ొంద్యు శి్భ తృహింత్ ఄలోతి డాఔీయాన ఔడా 
ఔలుషక్ొన ేఫాఖయం ఔయౌగింది. ఇ వ దై్య సఫబంది 

భుకయంగహ డాఔీయుా  బభేు చసే ేసఴేలఔు త్భఴంత్ే షసక్హయం ఄందించాయు. మొటీమొద్ట ఇ సఫబంది లో ఈనన ఔ నయుృ భా 
వ ైద్య యధానభు టా ఎననన షందేహాలు వ యౌఫుచి్నా శేంటా తో బభేు ఴిమితంచే తీయు ఔయుణ్, ేిభలతో ఔడ న భా సఴే 
యధానభు చఽస అయడ త్న ఄతేతృహిమాతున భాయు్ఔుననద.ి 

mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:trainer@fr.vibrionics.org
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మిాణ్ం లోఈనన వహమి ఄఴషమహలన ఫటిీ  ఄలోతి, భమిము వ ైతయిోతి ఏది ఄనఴపగహ ఈంట ేదాతుతు లేదా మ ండ ంటతిు 
ఄందించాభు. ఄలాగే ఎఴమిక్త వహయబే భాఔు తోచిన మతీిగహ సఴే ఄందించాలనే ధాఔద్ంతో తుచేసహభు. భుకయంగహ చ ఴలసంది 
సహీిద యొఔక ఄద్ావయ సషతం తేననత్ీం లో ఔడా ఏఔతాీతున బళేయషఽత  భా ఄంద్మకి్ట షఽమితతు ఄందించింది. 

ఇ సఴే భాలో ఎంతో మఴియతన త షత నన ఫాఴన భాలో ఔయౌగింది. ఫాధలో ఈనన అ వయణ్ాయుధ లన వహమ ిలాలన సేయంచడం తుజంగహ 
ఎంతో అనందాతున ఆసోత ంది. ఎపడభనా ఎఔకడభనా  ఄఴషయం బేయఔు భా సేఴన  ఄందించడాతుక్త సద్ధంగహ ఈనానభు. ఇ 
వయణ్ాయుధ ల విహసం ఈననంత్ ఴయఔ భా సవేహ విహసం ఔడా క్ొనసహఖుత్ేంది. 

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

పర ప్హలనా విభాగపు సేఴకు గుర ాంపు  

తృహిక్టీశనర్చ 02868…ముఎస్ఎ యయు వ తైియోతుక్సృ తృహిక్టీశనర్చ గహ 2012లో సతుమర్చ వ ైతయిోతుక్సృ తృహిక్టీశనమహగ  2015 లోనఽ నమోద్ 
చేమఫడ నాయు. తుయంత్య విహస యంయగహ ఴషత నన వహమహత లేకల యఫాఖభునఔు డ జిటల్ మాక్ ృస్ 
ఔయౌంచడాతుక్త, ఇ వహమహత లేకలన ఄతేఴాదిధ  యుచఫడ న ఄనేీ శణ్, క్హమహయచయణ్  షహచత్ంగహ భన 
వ ఫ్ైృటలా   ఄతృోా డ్ చమేడాతుక్త ఖల యషత ాత్ ఄఴక్హశహలన ద్ాషీలో ఈంచక్ొతు యయు భుంద్ఔు ఴచి్ 
దదతుఔంత్టిక్త ఫాధయత్ తీషఔునానయు. ఆద ిచాలా తృహిభుకయత్ ఔయౌగిన యఫాఖభు ఎంద్ఔంటే ఄనఔే 
యఫాగహలుగహ ఈనన వహమహత లేకన షమీక్ ంచడం, తౄహమమేట్ చమేడం, టాయగ్ చేమడం ఴయక్తతఖత్ంగహ 
ంంచడం ఆఴతూన దదతులో ఫాఖబే.   

వహమహత లేకలన తృ ంద్ యచడం లోనఽ 12 ఫాశలలో లబయభఴపత్ేనన యటితు షలబంగహ ఄంద్ఫాటటలో ఈంచలేా చఽడడంలోనఽ 
యయు క్టలఔ తృహత్ ి తుయీహచషత నానయు. యమకి్త ఄంక్తత్ఫాఴం ఖల అయుఖుయు తృహిక్టీశనయుా  వహమహత లేకలన ఆత్య ఫాశలలోతుక్త ఄతృోా డ్ 
చేమడంలో షసఔమషిత నానయు. ఇ యధంగహ ఔ తువుఫద  యాఴం భాదమిిగహ త్భ సేవహతుయతితో ించవహయత  ఄశశే తృహఠఔలోక్హతుక్త 
సేఴలందిషత నన యయు యమి ఫాందాతునఄతేనందించఔుండా ఈండలేభు.   

తృహిక్టీశనర్చ 11964...ఆండ మా  యమి వ తైియోతుక్సృ విేవభు 2014 నఽత్న షంఴత్ృయం నాడె 
క్హయంచఫడ ంది. ఄత్యంత్ త్ఔుకఴ షభమంలోనే యయు AVP నండ   వ ైతియోతుక్సృ 
తృహిక్టీశనర్చ గహ ఄమాయయు. యమి షంఔలభు దదక్ష ఔక షంఴత్ృయం లోనే యమితు సతుమర్చ 
వ ైతియోతుక్సృ తృహిక్టీశనర్చ గహ చసేంది. ఄనంత్యం యయు క్ేస్ హచషీమ ీలు మహమడం, ఎడ టింగ్ 
చేమడం ఄన ేతుతు చేటాీ యు. వ ైతియోతుక్సృ షంషథ లో ించ సహథ భ తృహిభాణ్ఔిత్న 
తీషఔుమహఴడాతుక్త ఖల తిేయఔబ ైన ఄఴక్హశహలన ద్ాషీలో  టటీ క్ొతు ఆటఴిలే యయు ఆంటర్చ 
నేశనల్ ఄసో సభశేన్ అఫ్ సహభ వ ైతియోతుక్సృ తృహిక్టీశనర్చృ  (IASVP) లో ఄా క్శేన్ృ పర్చ 
బ ంఫర్చ షప్ యఫాఖంలో ూమీత సహథ భ ఫాధయత్న తీషక్ోఴడం జమిగింది. ఇ తులో యమకి్త 
ఎంతో ఄంక్తత్ ఫాఴంతో తుచసే ేఆద్దయు సతుమర్చ తృహిక్టీశనయుా  11271 & 11231…India  ఖుమితంప క్హయుి లు త్మామలీోనఽ వహటితు ంంచ ే
కి్తరమ లోన షహామడెత్ేనానయు. ఆంత్ట ిఫాసత్ ఫాధయత్న చఔకగహ తుయీహచషత నన యమిక్త ఄతేనంద్నలు త లుపత్ేనానభు.  
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