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 డా.జిత్ కే అగగర్హాల్ యొకక డెస్కక నండి 

రమబ ైన యతరయో తృర కటీషనమల మ,  
భుంద్ఽగ తొ ఄంద్మికట రమోద్ బమతిబ నై ఇ 2017 నాతన సంవతషయ యఫాకంక్షలు.  
ఇ నాతన సంవతషయం భనంద్మ ిజీయతభులలో  ఄతున యంగల లోనా సభిదిి ఔయబ ైన అనంద్ రదాభ గ ఈండాలతు భన 
రమ బఖవనఽతు హిద్మ ూయఴఔంగ తృర మిిసఽా నాననఽ.  ఖడచిన 2016 సంవతషమతునఄతున యషమాలలో యజమ వంతబ ైనటిీద ి
గ భలచిన భన భాయగద్మివ బఖవన్ ఫాఫాఔు ఔక క్షణ్ం భన  హిద్మ ూయఴఔ ఔితజఞతలు త లుపఔుందాం. ఇ సంద్యభంగ  
ఖడచిన సంవతషయ యషమాలనఽ తొతో ఆలా ంచఽకోవడం నాఔు ఎంతో అనందాతున ఔయౌగియ్ా ంద.ి 
• సంయా యబ నై ఄతేవిదిి ; ఄంకతి ఫావభు ఖల సఴచచంద్ తుమఴహఔులు కలానఽఖుణ్ంగ సంసా కయయఔీభాల 

యౄఔలునలోనా  తుమభ సయయ, యధ ియధానాలనఽ  యౄతృ ందించడం, ఄంతేకఔుండా సభమానఽఔలంగ యయధ 
రదశేలలో యక్షణ్ా తయఖతేలు తుయఴహ ంచడంలో చఔకతు పయౌతాలు ఔనఫమచిాయు. కొతాగ సంసా లో రవేయంచ ేవమకిోసం ఔ 
సభఖీబ నై నాతన ఎంఔ ధి్తి యౄతృ ందింఫడింద.ి  తుయంతయ యక్షణ్, ఄతేవిదిి దిశ లో సంసా భుంద్ఽఔు యఖుతోంద.ి 

• పలవంతబ నై యయవకే్షణ్, సభయయ యధన, బేధో నృైపణ్యభు, మశిోధనా వగేియత దిశలో తృర కటీషనయలఔు తుయంతయ యక్షణ్ 
ఔయౌుంఫడడం. ఆయ ఔడా ఔ సఽహిదాభవ, సేనహయౕల, సయౘమ జతుత వతావయణ్ంలో తుయఴహ ంఫడడం ఔ 
యబసాచఔం.  
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• యసాిత రయయ భాధయభం యొఔక పటటీ ఔ; ఄబ మిక, కౄనడా దేశలలో తృర యంతేంఫడిన ఇ నృట్ వయుక  సమమిభన  వృైద్య 
యౌఔమయలు లేఔ, రభాద్ఔయ మిసాతేలలో, ఫౌతిఔ వనయుల ద్ియౖీ ా  జన జీవన సరవంతిక ిద్ాయంగ ఈంటటనన మోఖులఔు 
సభాచాయం ఄందించడం ఇ భాధయభం రధాన లక్షయభు. ఄంతేకఔుండా ఄంతమా తీమ  యా భలో ఔ యసఽా ు తబ నైా నృటఴర్కక 
ఔయౌగ ిఈండడం. 

• సఽద్ాయంగ ఈనన తృర కటీషనయల వృైద్య మికయుు లనఽ ఄంద్ఽఫాటటలోతుక ితీసఽఔుతు మవడం ఄడిమతుసేీ ుటర్క లు, కోఅమిునేటయుల , టీచయలతో 
తృర కటీషనయుల  ఄనఽసంధానం కవడం. మికయుు లు  ఄంద్ఽఫాటటలో ఈంచఽటఔు ఄనఽవృనై యసఽా ు తబ నై నృటఴర్కకఏముటటచేమడం. 

• నాతనభుగ చేమని ఎ.య..లు తగనింత ఄనఽబవం తృ ంది యజమవంతంగ తభ కోయుష ూమిా చేస య..లు గ భాయుటఔు 
వయకిాఖతంగ బ ంటయలనఽ ఄంద్ఽఫాటటలో ఈంచడం. 

• 2004 ఔు చ ందని యతరయో భాయగద్మివతుతు భమింత బ యుఖు మిచి 2016 సమకిొతా ఎడిషన్ గ తీమచి దది్దడం. 
• తొతో భమో అనంద్దామఔబ నై యషమం ంచఽకోఫర తేనాననఽ.ఇ  2016 సంవతషయం లో భనఔు ఄందిన ఄనఔే 

అశచయయఔయబ ైన కేస్క హ సీమలీ దాఴమ యఫరర  యధానం టల  తృర కిీషనయల ఄంకతి ఫావం, వమ ితన రసఽుటం గ ఔతుయ్ా ంద.ి 

యఴత ద ేద ేచ పత ఈంటాయు. ేరభఔు హద్ఽద లు లేవతు. ఔనఽఔ భనం ఇ దవియ తుమభాతుక ిఔటటీ ఫడ ిఄంద్యం ఔట ేఄన ే

ఈదాతా ఫావనతోన ేఔలస తుచసేాా  2017 సంవతషమతున భయపమతుదగి చేదాద ం. ఇ సంవతషయం తోఔకలు, జంతేవపల  ైన  

మశిోధన చేముటఔు వట ిఄవసమలు ఔనఽగొనఽటఔు ఄంకతి ఫావం ఔల ఔ మిశోధనా టంీ నఽ యౄతృ ందించాలతు అలోచన ఈననద.ి 

భన లక్షయం ఏతటంట ేతోఔకలు, జంతేవపలఔు కవలసన ఔ సభఖీబ ైన వృైద్య యధానభు ఄంద్ఽఫాటటలోతుక ితీసఽకొతు మవడం. 
ఇ 2016 సంవతషయం లో చేటిీన బ ంటర్క త్ృ ర గీ ం నఽ భమింత టిషీ యుసాా న ేడజిిటల్ టకెనలజీ,  కలల డ్ ఔంూయటింగ్ వయవసా నఽ 
ఄంద్ఽఫాటటలోతుక ితీసఽఔుమవలతు అలోచన ఈంద.ి చాలాభంద ితృర కిీషనయుల  భానవ భనఽఖడ, జీవన యధానభు ఖూమిచన 
ఄంశలనఽ తిమగి ిరవేశ  టాీ లతు ఎంద్ఽ ఔంట ేమోఖుల సభసయలు త లుసఽకొనడాతుక ిఆద ితభఔు ఎంతో ఈముఔాంగ ఈంటటంద్న ే

ఄతేతృర మం వృయౌఫుచాచయు. ఇ  సంవతషయంలో ఇ వమా  లేకతో తృటట తుయంతయ యద్యలో ఫాఖంగ భానవ వయవయౘయ శ ైయౌ అమోఖయభు 
ఄన ేఈ యౕమిశఔ తృర యంతేంఫడింద.ి ఇ యౕమిశఔ లో భానసఔ, ఫౌతిఔ, అధాయతిమఔ ఈననతి కోసం ఈవసభు ఄన ేయషమం   ైచఔకట ి

యవయణ్ ఆవఴఫడింద.ి ఇ సంచిఔ లో జతృన్ దేశతుకట చ ందని జీవఔణ్ శసారవతాే, శమయీతుమమణ్ శసారభు భమిము వృైద్య శయా ు తుక ి 

గనా 2016 సంవతషయప నోఫెల్ ఫహుభతి ఖీహీత ఐన డాఔీర్క యోషనోమ ిఒషేత సఴమబక్షఔ తుమమణ్ాలు, అటోతౄజి 
యధానభుల   ైవమ ిమశిోధనా వయసం ఆవఴఫడింద.ి 
ఆంతగ  ఓతాషహఔయ వతావయణ్ం ఈననంద్ఽవలల   తృర కిీషనయుల  ఆంక భన యఫరర  యధానం లో జయుఖుతేనన మిశోద్నలు, కొంగొీ తా 

తృ్ ఔడలనఽ ఖూమిచ ఎుటిఔపుడె త లుసఽఔుంటృ ఈండాయౌ. ఇ దిశ లో బేభు సహిద్ములఔ, నృైపణ్యంతో ఔడిన వయఔుా లఔ , 

సేవద్ఽర ఔుధం ఔయౌగని వమికట పమోఖభన దిశలో ఈనన భా యతరయో ఔుటటంఫం లోక ిహిద్మ ూయఴఔంగ యఴఖతం 
లుఔుతేనానభు. యఴత తభ ఄతృయ ఄనఽఖీహంతో భనకచిిచన ఄయుద నై వయబ నైటిీ యభ యతరయోనఽ  అతమ యశఴసంతో 
భుంద్ఽఔు తీసఽకొతు వృళ్ళడాతుక ిభమింత యసఽా ు తంగభానవయక ిసవేలందించ ేఫాఖయం భనంద్మకి ియఴత రయదించాలతు 

అకంక్షిసాా   

తొ ఄంద్మకి ిేరభనఽ భమిము కంతితు  రసమసిాా , 

ేరభూయఴఔంగ యభ సేవలో,  
జిత్ క ేఄఖగమఴల్ 

************************************************************************************************ 
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వ ైఫరి  మివరభాలు (ర్ెమెడీలు) ఉయోగ ంచిన కేషల విఴర్హలు 

1. గయభషంచిలో కనడని శిశుఴు యొకక ఒక భూతిండభు 01339...USA 

 29-సంవతషమల ఔ భహ ళ్, బే 2016 లో ఔ ఄఫాబభక ిజనమతుచిచంద.ి భాభూలుగన ేఖయభధాయణ్ సభమం లో 20 వ 

వయంలో తుయఴహ ంచ ేఄలాీ ు యౌండ్ లో ఫేతెక ిఔక భూతరండభు భాతరబ ేఈననటటల  డాఔీయుల  ఔనఽగొనానయు. ఔనఽఔ డ యౌవమ ీఄభయయ 
లోప తగియౌన సభమంలో రతీ 4 వమలకొఔ యమ ిఄలాీ ు  యౌండ్ యకతుంగ్ చేమవలసందగి వయు ఄబయమిించాయు. ఇ యధభుగ 
జమగిినంద్ఽఔు అ మువజంట చాలా తుమశ ఔు లోనమాయయు. తద్ఽమ ితుయఴహ ంచిన ఄలాీ ు  యౌండ్ యకతుంగ్ లో మౄండెయయుల  ఔడా ఄద ే

మితృ్ యుీ  - కడిీన ఔతుంచఔుండా తృ్ వడం. అబ  బయా ఇ యషమాతూన ఔ యభ బఔుా తుక ిచ ునపుడె వయు యభ యతరయో ఖుమించి 

చ తృుయు. ఄంతేగఔ అ తృర కటీ షనర్క యొఔక తౄ్ న్ నృంఫయు భమమిు ఎడ రస్క ఔడా ఆచాచయు. అ మోజు యమంతరబ ేబయా చ ున ఎడరస్క 

ఔు వృయల తృర కిీ షనయున ఔలస తన ఫాధంతా చ పుఔునానడె. 
పఫరవమ ి24 వ తేదనీ కిీంద ికంఫర  ఆవఴఫడింద:ి 

CC10.1 Emergency + CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS  

౩ మోజుల తృటట మోజుఔు ౩ యయుల  తద్నంతయం మోజుఔు 4 యయుల  ఆవఴవలసందగి సాచిం ఫడింద.ి అ తయువత మోజులలో 4వ వయం 
తుయఴహ ంచిన యకతుంగ్ లో ఔడా కిడనీ ఔతుంచలేద్ఽ కతూ 36వ వయం తుయఴహ ంచిన యకతుంగ్ లో మౄండవ కిడనీ ఔతుంచింద.ి అ 

మువ జంట అనందాతుక ిఄవధఽలే లేవప. ఄద ిఫాఫా రయద్ంగ ఫాయంచి వయు ఫాఫాక ితభ హిద్మ ూయఴఔ ఔితజఞతలు 
త లుపఔునానయు. 2016 ఏరల్ నృల 30 తేదని ూమీా అమోఖయంతో ఈనన భఖ తడుక ిఅ తయౌల జనమ తుచిచంద.ి  

ఇ సంగటన ఖూమిచ యయవప యొఔక తండిర వయకాయనం:  
“…పటీఫర భయ యయవపలో ఔ కిడనీ లోంచింద్న ేయషమం భభమయౌన ఎంతగనో ఔింఖద్దసీంద.ి వయేు దామ ిలేఔ యఴతక ే

తోయ టటీ ఔునానభు. భా తృర యిన భతునంచి ఫాఫు యొఔక లోతృతున సమచిేసనంద్ఽఔు యఴత క ిఎంతో ఔితజుఞ లం. భాఔు దామ ి

చాన తృర కిీషనర్క ఔు ఔడా హిద్మూయఴఔ ధనయవదాలు. ఄలాగ ేయఴత భా టల  రద్మవించిన ఄవయజబ నై ేరభఔు శతకోట ి

వంద్నాలు త యౌమ చసేఽఔుంటటనానభు." 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. స ైనస్క ఇన ెక్షన్ 01339...USA 

 2016 భామిచ18వ తదేని 68 సంవతషమల విద్ఽి డె తనఽ 6 నృలలుగ స ైనస్క ఆనృె క్షన్ తో ఫాధడెతేననటటల  త యౌతృడె. వయధ ి

నమభవఴడం కోసం ఎనోన భంద్ఽలు వడనిుటికట రయోజనం ఔతుంచలేద్ఽ. దీతుక ితోడె ఄపుడపుడె యమతీభుగ 
తలతృ్ టటవసఽా oడడం తో తుతయఔితాయలు చేసఽకోవడం ఔడా ఔషీభభయంద.ి తనఽ సంరదించిన యఫరర  తృర కటీషనర్క కిీంద ిమౄబ డ ి

ఆవఴడం జమగిింద.ి 

CC2.3 Tumours & Growths + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…QDS నీటిలో   
నాలుఖు మోజుల తయువత ఄనగ 22 భార్కచ 2016, తదేిన అ ేషంటట తనఔు తలతృ్ టట, స ైనస్క  ఆనృె క్షన్  చాలా వయఔు 
తగిగతృ్ భంద్తు చ తృుడె. ఄతనఽ భమొఔ వయభు  QDS వడ ితయువత OD క ిభాయడం జమిగింద ి. చివమిగ 27 వ తేదని  తనఔు 
ూమిాగ నమభభయంద్తు చ ు భమి యొఔ సభసయఔు డోస్క తీసఽకోవడం జమగిింద.ి 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. కుకక లో దీయఘకహయౌక దగుగ , శ్హాష కోవ ఇఫబంది 00462...USA 

భన యతరయో తృర కటీషనర్క తభ ఆంట ిరఔకన ఈనన వమ ి13 సంవతషమల ఔుఔక ఔ సంవతషయం నఽండ ితృ డ ిద్ఖుగ  భమమిు శఴస 

కోశ సభసయతో ఫాధ డెతేననటటల  ఖీహ ంచాయు. వృటయనమ ీడాఔీర్క ఆచిచన భంద్ఽలు ఏతొ తుచ మయలేద్ఽ, సమఔిదా దాతుతు చంసే 
దాతుతు అ ఫాధ నఽండ ియభుకిా చేమభతు ఄమన సలయౘ ఆచాచయు. ఔుఔక మజభాతు సాచన  నై 2013 లో యతరయో తృర కటీషనర్క  

వృైద్యం తృర యంతేంచాయు. ఔుఔక మజభాతు కొతున మోజులు వృటయనమ ీభంద్ఽలనఽ ఆవఴడం వభదా వేస క్షుణ్ణంగ ఔుఔకనఽ మకీ్షిం 

చేయయు. ఔుఔక ఈమతిితేా లు ఫాగన ేఈననయ కతూ స మిఴఔల్ ఖీంధఽలు ఫాగ ఈతబ ఈననయ, నొు భాతరం లేద్ఽ. కిీంద ికొమోబ డోస్క 

ఔుఔకఔు ఆవఴఫడింద.ి 

NM36 War + NM63 Back-up + NM95 Rescue Plus + CC19.6 Coughchronic….తూటతిో మౄండె మోజుల కొఔయమ ి

భామేచ యధంగ  

మౄండె మోజుల తమఴత మజభాతు ఔుఔకతో నడెసాా  ఔతుంచాయు. వయద ి100 శతం నమభభయంద.ి వయం తమఴత డోస్క అేస 
నుటికట ఔుఔక వయధ ిూమిాగ తగిగతృ్ భ భమో ఔటనినయ సంవతషయం కలం తృటట రశంతంగ జీయతం ఖడి తుద్రలో తృర ణ్ం 
వదయిౌంద.ి  

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

4.  భూతర నాళ్ సంఔీభణ్ వయధ ి00462...USA  

2001వ సంవతషయం ఔనాట ిమతిర ఎవమో ఇ తృర కటీషనర్క యొఔక తలుప తడెతేనన శఫదం యతుంచయగింద.ి తలుప త మచి ేసమకి ి

కికంట ిమజభాతు కొడెఔు చాలా అందోళ్నగ ఔతుంచాడె. ఄతతు తయౌలక ిచాలా తీవరంగ నొువయ్ా ంద్నన యషమం త లుసఽకొతు 

వృంటన ేఄఔకడకి ిచేయుసమకి ిఄఔకడ 45 సంవతషమల  యు దేశతుక ిచ ందిన ఔ భహ ళ్ భూతర యసయాన చసే ేసభమంలో తీవరబ నై 

నొు భమిము ఫాధ ఄనఽబయసఽా ననటటల  చ ుంద.ి ఫాష సభసయ వలల  అబ నఽ ఎఔుకవ రశనలు ఄడఖలేద్ఽ కతూ అబ  చ ున 

దాతుతు ఫటిీ అబ ఔు భూతరా శమ వయధ ిఄతు తుమి మించి అబ  ఏ భంద్ఽలనఽ వడడం లేద్తు త లుసఽకొతు కిీంద ికొమోబ ఆచాచడె.   
#1. SM33 Pain + SR260 Mag Phos + CC13.2 Kidney & Bladder infections...రతీ 5 తుతయౖలఔు ఔ యమ ి

తీసఽకోవలసందగి సాచించడం జమిగింద.ి 

కతూ ఄవసయబ తై ేఄతయవసయ వృదై్యం చభేంచడాతుక ియలుగ అబ నఽ అసఽతిరక ితయయౌంచాయు. ఐత ేఅబ  ఄతయవసయ వృైద్యం కోసం 
వేచి ఈండగన ే20 తుతయౖలోల  అబ ఔు 20 శతం బ యుఖుద్ల ఔతుంచింద.ి ఖంట ఔలాల  50 శతం వయధ ితగిగనటటల  తుమి యణ్ చసేఽకొంద.ి 

నొు ఔడా లేద్ఽ. బ యౌలగ లేచి తులఫడ ినడవడాతుక ిరమతినంచింద.ి ఏ ఆఫబంద ిలేద్ఽ. ఄంతకేద్ఽ భూతర యసయాన సభమభు 
లో ఔడా భునఽట ినొు గతూ భంట గతూ లేవతు త లుసఽఔుంద.ి భమో ఄయఖంట ఖడచి ేసమకి ి75 శతం వయఔు వయధ ితగిగ 
తృ్భంద.ి అబ ఔు బ డఔిల్ ఆనఽషమౄన్ష లేనంద్ఽవలల  డఫుబలు ఎలా ఔటాీ లో ఄతు అందోళ్న చ ంద్ఽతేనన నేథ్యంలో ఆలా వయధ ి

తగిగతృ్ భయ సమకి ిఅనంద్ంగ నయుషల సాచన  ైఆంటకి ిచేయుకొంద.ి భయుసట ిమోజు వయఔ రతీ ఖంటఔు ఔట ిచొపున డోస్క తీసఽఔుతు 

తమఴత మోజుఔు ౩ యయుల   చొపున  డోస్క తీసఽకొనయగింద.ి 

భూడవ మోజున అబ ఔు చాలా వయఔు నమబ  ైనొు తగిగతృ్ భనంద్ఽవలల  డోసఽన కిీంద ియధంగ భాయచడం జమగిింద.ి 

#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections...TDS  

వయం మోజులలో నాయు శతం తఖుగ ద్ల ఔతుంచ ేసమకి ిఅబ  డోస్క నఽ మోజుఔు మౄండెయయుల  తీసఽకోయగింద.ి తయువత అ ఔుటటంఫం 
ఈయు వదియౌ వృయళత్ృ వడం వలల  రసఽా త సాతి ఖుమించి త యౌమమలేద్ఽ.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. హే పఴర్ భర్ ము తల  ైదయద 02899...UK 

2014 భామిచ 29వ తేదనీ, 31-సంవతషమల ఔ భహ ళ్ హే పవర్క భమమిు తల  ైద్ఽయద్ చికతిష తుతతాభు తృర కటీషనర్క నఽ 
సంరదించినద.ి తనఔు 13వ సంవతషయభు నఽండ ిఇ వయధితో ఫాధ డెత మాంటీ హ సీతన్  టాఫెల టటల  వడెతేనానయు. ఇ 
వయధ ివలల  అబ ఔు ద్ఽయద్, ఔంటివృంట తూయు కయడం ఆంతేకఔ ఔలువలునన తావపలఔు వృయళనపుడె యమీతబ ైన తేభుమలు 
మవడం జమిగదేి. మాంట ీహ సీతన్ టాఫెల టటల  కొంత ఈశభనం ఔయౌగించినా 2012 నఽండ ిజఴయం భాతరం చాలా తీవరభుగ 
వసఽా ండదేి. ఄంతకేఔుండా 5 సంవతషమలఔు  ైగ అబ  తల  నై ద్ఽయద్తో ఫాధ డెత ఈననద.ి కయణ్ం ఏతటననద ిత యౌమ 
మలేద్ఽ. డాఔీర్క సలయౘ  నై అబ  యౖంప భాయచడంతో కొంత ఈశభనం ఔయౌగింద ికతూ ఫాధ భాతరం ూమిాగ తృ్ లేద్ఽ. అబ ఔు 
కిీంద ిడోస్క ఆవఴడం జమిగింద.ి  
హే పఴర్ భర్ ము కంట ిదయద, నీయు కహయడం: 
#1. CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS. 

తల  నై దయద: 

#2. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS. 

ఔ వయం  తయవత అబ  తల  ైన ద్ఽయద్ ూమిాగ తగిగతృ్ భంద్తు చ ుంద.ి ఐత ేతృర కటీషనర్క సలయౘ  నై అబ  భమొఔ 3 వమలు ఄద ే

డోస్క వడింద.ి హే పవర్క యషమాతుకొసేా  అబ  ఔంట ిద్ఽయద్లు, తూయు కయడం 50 శతం వయఔ నమబ నైయ. ఄంద్ఽవలల  అబ   తానఽ 
తీసఽకొన ేటాయబ్ లెట్ డోస్క ఔడా తగిగంచింద.ి జూన్ 2014  అబ ఔు తుమశజనఔంగ ఈనన కలభు. హే పవర్క తటటీ కోలేతు యధంగ 
మవడంతో అబ  అమోఖయభు ూమిాగ యధిలావసాలోక ిచేయుకొంద.ి వతావయణ్ం వేడగి తృ డిగ ఈననపుడె అబ  మిసాతి భమ ీయషభం 
గ ఈండదేి. ఄపుడె అబ  తోద్ట ిడోస్క  #1 నఽ 20 తుతయౖల తేడాతో ఎతున ఎఔుకవ యయుల  యలెైత ేఄతునయయుల  వసేఽకోభతు తృర కటీ 
షనర్క సాచించాయు. 4 వమల తమఴత అబ ఔు నాయు శతం నమభభయ ఎంతో ఄనంద్ం తృ ందింది. తమఴత అబ  స  ీంఫర్క 
వయఔ మోజుఔు మౄండె యయుల  వసేఽకోవలసంద ిగ సాచిం ఫడింది. జనవమి 2015 లో అబ ఔు తల  నై ద్ఽయద్ తిమిగి తృర యంబ 
భభయంది. కతూ మౄండవ డోస్క  #2 నఽ వయం మోజుల తృటట తీసఽకోగన ేూమిాగ తగిగతృ్ భంది. 2015 వసేయ నఽండ ిఅబ  తోద్ట ి
డోస్క  #1 నఽ భధయ భధయ తీసఽఔుంటృ మాంట ీహ సీతన్ టాఫెల టటల  ూమిాగ భాతువేసనది. యతరయో మౄబ డీ తన  ైన ఄద్ఽభతంగ 
తుచేశమతు చ పత ఆంఔ తనఔునన కే ఔ సభసయ యౌయ్ పవపఴలు ద్ఖగయ కగన ేతేభుమలు మవడం. 2016 నఽండి హ ేపవర్క 
నఽ ఔంటోర ల్ లో ఈంచడాతుక ిఅబ  ఔటవ డోస్క #1నఽ మోజుఔు ఔయమ ిOD గ తీసఽకోయగింది. కతూ పతృ ుడి  మిగ ేసజనోల  
మౄండెయయుల  BD తీసఽకోవలసందిగ సాచిం ఫడింది. మనఽ మనఽ అబ  ఔలువలఔు చాలా ద్ఖగయగ ఈనాన ఏ ఆఫబంది లేతు మసిాతి 
ఔయౌగింద.ి భధయసాంగ ఈండ ేమోఖ లక్షణ్ాలు ఫాగ వడేిగ ఈండ ేవసేయ మోజులలో పతృ ుడి శతం ఎఔుకవగ ఈననపుడె భాతరబే 
ఔతుంచయే. ఔనఽఔ స  ీంఫర్క 2016 నఽండి 1 వ డోస్క ూమిాగ భాతువసే  2017 వసేయలో రవృంటవి్ డోస్క లాగ తీసఽకొనఽటఔు 
తుయణభంచఽఔునానయు. ఄంతకేద్ఽ  2016, డిస ంఫర్క తమఴత తల  నై ద్ఽయద్ తిమగిి మలేద్ఽ. 

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

6. శిశుఴులో నిగూఢమైెన నొి  02921...Italy 

2016 ఏరల్ 16వ తదేని ఔ తయౌల తన 8 సంవతషమల తృనఽ తృర కటీషనర్క వద్దఔు తీసఽకొతు వచిచంది. అ తృ తృ తాి ఔడెపలోనఽ 
భమిము ేరఖులలోనా యమతీబ ైన నొుతో 3 నృలలు గ ఫాధడెత ఈంది. కతూ అ నొు మనఽ మనా తలఔు, యప వృైప, 
బుజాలఔ కళ్ళఔు చేతేలఔు వయంచింది. అబ  అ నొు బమించలేఔ  ద్దలు తీసఽఔునే ఄధఔి డోసఽఔు ఄలవటటడితృ్ భంది. 
కతూ అ ఫాధా తువయణ్లనఽ వడడంలో అబ  తృ ందే ఈశభనం కొదిద  సేప భాతరబే. డాఔీయుల  అబ  ఫాధఔు తువయణ్ కతూ ఔతూసం అ 
ఫాధఔు కయణ్ం ఏతటో ఔడా త లుసఽకోలేఔ తృ్ మాయు. వృైద్య మీక్షల దాఴమ ఔడా అబ  ఫాధఔు కయణ్ం ఏతటో త లుసఽకో 
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వడాతుక ియధయం కలేద్ఽ. అబ  తయౌల చ ున దాతుతుఫటిీ  తృ ఖతించిన కలంలో ఎటిీ  భానసఔ సంఫంధ వయద్ఽలఔు 
బమాందోళ్నల ఔడా ఖుమకిలేద్ఽ. ఇ నొు ఎపుడభనా ఎఔకడభనా తోద్లు కవచఽచ. ఇ నొు కొతున తుభయౖలు కతూ 
కొతున ఖంటలు కతూ ఈంటటంది. ఆుటకిే అబ  2 నృలలు తృఠశలఔు వృళ్ళలేఔతృ్ భనది ఄంటృ అ తయౌల తన గోడె వృళ్ళ 
ఫర సఽఔుననద.ి తన సేనహ తేల దాఴమ యతరయో ఖుమించి త లుసఽకొతు వచాచనతు చ ుంది. ఏరల్ 17వ తేదనీ తృఔు కిీంది కంఫర  
ఆవఴడం జమగిింది.  
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic…6TD 

కేవలం ఔక మోజులోనే తృఔు నొు 75% తగిగతృ్ భ తయువత యండె మోజుల అనంద్ంగ ఖడింది. కతూ 3 వ మోజు అబ ఔు 
పలలల ట్ మవడంతో బమింమతు నొు వచిచంది.  భన్ కిలల ర్కష ఆచిచనా రయోజనం లేఔతృ్ వడంతో భంద్ఽ వసేఽకోవడం మౄండె 
మోజులు అతృయు.  

5వ మోజున మోజుఔు ఔకటి చొపున OD డోస్క ఆవఴఫడింది. ఄదే మోజు అబ ఔు 10 శతం ఫాధ తువయణ్ ఐనటటల  ఄతుంచింది. వయం 
ఖడచిసేమకిి  భన్ కిలల ర్కష వడడం ూమిాగ భానేసంది. నొు 75 శతం తగిగతృ్ భంది. ఐత ేతృ కొంత ఄతూజీ గ ఈననుటికట 
తృర కటీషనర్క ఄద ేడోస్క ఔంటినాయ చేమాలతూ తుశచభంచాయు. మౄండె వయలు ఖడవగన ేనొు ూమిాగ నాయు శతం భామభభయంది.  
తృ భమమిు అబ  తయౌల అనందాతుకి ఄవధఽలే లేవప.  

ఄద ేడోస్క 3 వమలు ఔంటనిాయ చేయఔ  3TW గ ఔ వయభు 2TW గ భమొఔ వయభు చివయగ OW  గ మౄండె వమలు 
వేసఽకొతు జూన్ 30 న అవసేంద.ి ఄకోీ ఫర్క 2016 నాటకి ిఅబ ఔు ఏ యధబ నై నొు మలేద్ఽ. 

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

7. యకా నాళికలు గడడకటటడం (డపీ్ యన్ తరంఫర సస్క)...UK 10940...India 

2012 లో యఔా నాయఔలు ఖడుఔటేీ  వయధ ితో ఔ 33  సంవతషమల భహ ళ్ యౘసుటలోల  చమేింది. వయధి తగిగనటటల  ఄతుంచినా 3 

సంవతషమల తమఴత భయల తియఖ ఫటెిీంది. అబ  వృైతరయోతుక్సష తృర కటీషనర్క నఽ సంరదించింది. అబ ఔు ఔుడి మోకయౌ కిీంద్ 
ఫాఖభంతా మభలా ఖటిీగనా, తితమమిగనఽ ఈంటటంది. దతీువలల  అబ ఔు నడవడం ఆఫబందిఔయంగ ఈండడబేకఔ ఫాస టటీ  
వేసఽకొతు ఔయుచననపుడె చాలా ఫాధగ ఈంటోంది. అబ  ఫర ధనా వితాిలో ఈండడం వలల  చాలా సభమం తుయౌచి ఈండడం, బ టటల  
ఎఔుకత ఈండడం అబ ఔు ఈనన ఫాధనఽ కయా  ఎఔుకవ చసేంది.  

2015 ఄకోీ ఫర్క 28 తదేనీ కిీంద ికంఫర  అబ ఔు ఆవఴఫడింది. 

CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS. 

అబ  తన ఄలోల తిక్స డాఔీర్క ఆచిచన భంద్ఽలనఽ వడడం లేద్ఽ కతూ కొతున ఎఔషమౄైషజులు భాతరం చేమయగింది.  

మౄండె వమలు మౄబ డలీనఽ వడిన తమఴత అబ ఔు 60% తువయణ్ ఔయౌగింది. కతూ  బజనలోల  ఔుమొచనడం, ఎఔుకవ సేప తులఫడి 
తృఠలు చ ుడం ఆఫబంది గనే ఈంది. అబ  ఄద ేమౄబ డనీఽ మోజుఔు మౄండె యయుల  వడవలసనదగి సాచిం ఫడింది. 

భూడె వయల తమఴత అబ ఔు 95 శతం ఫాధ తువయణ్ ఄభయంది. ఆపుడాబ  ఎఔుకవ సభమం తులఫడడం లో గతూ బ టటల  
ఈయోగించఽ కోవడంలో గతూ ఆఫబంద ిడడం లేద్ఽ. ఔనఽఔ డోస్క నఽ నృల మోజుల వయఔ మోజుఔు ఔకయమిక ితగిగంచడం జమిగింది. 
అ తమఴత అబ  భంద్ఽ తీసఽకోవడం ూమిాగ అతృయు. 2016 డిస ంఫర్క నాటకిట అబ ఔు వయధి నఽండ ిూమిా యభుకిా లతేంచింది. 
ఎపుడభనా భమీ ఎఔుకవ సభమం తులఫడవలస వసేా  కొంత ఆఫబంద ిఈంటోంద ికతూ యశీ ంతి తీసఽకొంట ేతగిగతృ్ తేంది.     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. ఆహయ యమైెన భానసక యుగమత 11567...India 

2015 భార్కచ 20వ తదేనీ 22 సంవతషమల మువతితు అబ  తయౌల తృర కటీషనర్క వద్దఔు తీసఽఔు వచిచంది. చిననతనభు నఽండ ీఇ 
మువతికి ఄననం తినడం ఄలవటట లేద్ట కయణ్ం ఏతటంటే ఄననం తింటే అబ  గొంతే టేీసఽా ంద్ట. ఔనఽఔ అబ  భూడె 
ూటలా యనక్సష తింటృ జీయతం యగియ్ా ంది. 

 అ మువతి తయౌల ఎంద్మో డాఔీయలనఽ సంరందించింది. కతూ వయంద్యౄ అబ ఔు ఏ సభయయ లేద్ఽ, అబ  అయౘయ నాళ్భు ఔడా 
చఔకగ ఈంద ిఄతు చ తృుయు. ఄంద్ఽచతే అ మువతి సభసయ భానసఔ బ ైనదేమో ఄతు ఫాయంచింది. త యౌసన వయు ఆచిచన సలయౘ 
 ైన చిననచినన భుద్దలుగ ఄననం తినాలతు రమతినంచింద.ి కతూ గొంతే డెతేందేమో ఄనన బమంతో భుద్ద  భుద్ద ఔ 
భంచి తూయు తరా ఖుత రమతినంచింది. ఄలా ఔడానఽ ఎఔుకవ భుద్దలు తినలేఔతృ్ భంది. హోతయోతి భంద్ఽలు వడ ి
చాయయు కతూ రయోజనంలేద్ఽ.   

అ మువతికి కిీంది మౄతడి ఆచాచయు. 

CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.4 Eating disorders…TDS 

భయుసటి దనిభు తృర కటీషనయుక వచిచన సభాచాయం రకయభు ఔక గోయ వేసఽకోగనే ఫాగ అఔయౌ ఄతుంచి కొదిదగ అయౘయం 
తీసఽఔుననద్ట. ద ిమోజుల తమఴత అబ  తీసఽకొనే ఄననం మభిాణ్ం లో 25 శతం  యుఖుద్ల, అబ  తీసఽకొనే తూట ిమిభాణ్ం 
లో 25 శతం తఖుగ ద్ల ఔతుంచాభ. ఄననం తింటే గొంతే టేీసఽా ద్నే అబ  బమం ఔడా ూమిాగ తృ్ భంది. ూమిాగ తగేగవయఔు 
మౄతడి వడేలా సలయౘ ఆవఴఫడింది.  

షంనుహదకుని వహయఖయ : 
ఆద ిచాలా ఄయుద్భన యషమం. ఆద ిఄంతః చతేన లో ఏయుడిన సభసయ కవచఽచ. ఫహుశ సతనం లో తగిన వమసఽ మఔుండాన ే
తయౌల తృలు భాతుుంచినంద్ఽవలల  ఇ సభసయ ఏయుడి ఈండవచఽచ.  

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

9. ఆహయ యుగమతలు 11577...India  

ఔ 60 సంవతషమల భహ ళ్ హటాతేా గ అయౘయం  నై యయకిా  ంచఽకొతు ఄననం, తూయు తీసఽకోవడం భానసేంది. 3 మోజుల తమఴత 
అబ నఽ ఄతయంత ఫలహనీ సాతిలో యౘసుటలోల  ఎడిమట్ చేయయు. ఎతున టసెఽీ లు చసేనుటికట మోఖబేతటో ఄంతే చిఔకలేద్ఽ. కొతున 
భంద్ఽలు మసచిచ ద్రవ దామద లు, తేయౌఔగ జీయణభభయయ అయౘయం తీసఽకోభతు చ తృుయు. కతూ అబ  ఫాగ యయకిా చ ంది ఈండడంతో 
ఔతూసభు భంద్ఽలు తీసఽకోవడాతుకి ఔడా తుమఔమించాయు. ఔుటటంఫ సబుయల ఫలవంతం తొద్ కేవలం కొదిదగ తూయు భాతరబే 
తీసఽఔుంటటననది. మౄండె మోజుల తమఴత అబ నఽ డిశచరా్క చయేయు, అబ  ఔుటటంఫ సబుయలఔు ఆఔ అబ   నై అశలతూన 
వద్ఽలుఔునన తుసషయౘమ సాతి లో యభ వృైతరయోతుక్సష తృర కటీషనర్క నఽ సంరదించాయు. అబ  ఔడా ఇ మౄతడ ివడడాతుకి 
పుకోవడంతో  8 ఏరల్ 2016 న, కిీంద ికొమోబ ఆచాచయు. 
CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders...QDS తూటతిో  

కేవలం మౄండె మోజులలోనే అబ లో భాయుు వచిచ కొదిదగ అయౘయం, తూయు తీసఽకోవడం తృర యంతేంచింది. వయం తమఴత అబ  
ఄంద్మిలాగ ేఅయౘయం తూయు తీసఽకోవడబే కద్ఽ భాటాల డడం, నడవడం ఔడా చేమయగింది. ఏరల్ నృలాకయుఔు అబ లో నాయు 
శతం భాయుు వచచేసంది. మౄండె వయల తృటట QDS గనా ఄనంతయం మౄండె వయల తృటట BD గనా డోస్క ఆవఴఫడింద.ి 2016 
డిస ంఫర్క నాటకిట అబ  జఫుబ ూమిాగ భటటభామభభయంద.ి 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10.నుహయ్వు నొి, నిది లేమి షభషయ 03516...Canada 

ఔ 40 సంవతషమల భహ ళ్ 2015 భార్కచ 10వ తదేిన వృైతరయోతుక్సష తృర కటీషనర్క నఽ సంరదించి తనఔు 3 సంవతషయభులుగ 
తీవరబ నై తృయవవప నొు, తుద్రలేత సభసయ ఈంద్తు చ తృుయు. అబ  తృయవవప నొు తీవరబ నై తలతృ్ టట యకయంతో వయ్ా ంద్తు ఆది 
ఈద్మం లేచిన ద్ఖగయ నఽండ ియమంతరం డెకొనే వయఔు ఈంటోంద్తు చ ుంది. దీతున తటటీ కోలేఔ ఖలు ఄపుడపుడె కసా 
యశీ ంతి  తీసఽఔుంటృ ఈంటానతూ ఄలా చేమలేఔతృ్ త ేఔళ్ైళ త యవలేనఽ, తు  నై భనసఽష తులలేనతు చ ుంది. అబ  హోతయో 
తి భంద్ఽలు రమతినంచాయు కతూ రయోజనం లేద్ఽ. ఄలోల తి డాఔీర్క అబ  వయధకిి కయణ్ం ఔనఽగొనలేఔ తృ్ వడంతో ఏ 
భంద్ఽలు ఆవఴలేద్ఽ. తుద్రలేత క ిభంద్ఽలు వడడం లేద్ఽ కతూ తృయవవప నొు తటటీ కోలేఔ అబ  చాలా ఄధఔి డోస్క  భన్ కలిల ర్క 
లనఽ వడెతేనానయు. ఆటటవంటి తుసషయౘమ సాతిలో అబ  తృర కిీషనర్క నఽ సంరదించాయు. 
అబ ఔు ఆవఴఫడని కొంఫర    
నుహయ్వు నొి క:ి 

#1.  CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities...TDS 

నిదిలేమి వహయధిక:ి 

#2.  CC15.6 Sleep disorders...2 doses before bedtime, 1 hour apart.  

నృల మోజులు వడని తమఴత అబ  తృయవవప నొులో 10% తఖుగ ద్ల, తుద్ర తృ్ వడంలో 20%  యుఖుద్ల ఔతుంచింది. బే 2015 

నాటకిట ఄనగ మౄండె నృలలు ఖడిచసేమికి 50% బ యుఖుద్ల ఔతుంచింది. అఖసఽీ  నాటిక ి90% బ యుఖుద్ల ఔతుంచే సమిక ి #1 నఽ 
 OD గనా  #2 నఽ తృత డోస్క రకయభుగనా తీసఽకోయగయు.  భన్ కలిల ర్క వేసఽకోవడం ూమిాగ భానేయయు.  
భార్కచ 2016 నాటకి ిబ యుఖుద్ల 90 శతబ ేఈనాన తృయవవప నొు వమతుక ి2 లేదా 3 యయుల  భాతరబే వసఽా ండడంతో నొుకి 
 #1 ఎక్రర డోస్క గ తీసఽకోయగయు. చివమ ిమపిల్ సయలు ఆచేచనాటకిి అబ  ఎంతో అనంద్ంగ ఔతుంచాయు. తృర కటీషనర్క అబ నఽ 
భంచి అయౘయభు, తీసఽఔుంటృ చఔకతు జీవన శ యైౌతు ఔయౌగి ఈండభతు సలయౘ ఆచాచయు. స  ీంఫమోల  అబ  తన ఫాఫునఽ తీసఽకోతు 
వచిచనపుడె తనఔు ఏ యుఖమతలు లేవతు చ తృుయు. డిస ంఫర్క 2016 నాటకిి తిమగిి అ వయధఽలు తలెతా లేద్తు చ తృుయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. దీయఘకహయౌక తెలలఫటట  వహయధి 11578...India 

ఔ 40 సంవతషమల భహ ళ్ ఖత 20 సంవతషమలుగ రతీ  మోజు ఄభయయ త లలఫటీ వయధతిో ఫాధడెతేనానయు. ఇ వయధకిి కయణ్ 
బేతటో అబ ఔు త యౌమలేద్ఽ భంద్ఽలు ఔడా అబ  వడలేద్ఽ. కతూ మసిాతి మనఽ మనా చాలా ఆఫబందిఔయంగ ఈండడంతో 
అబ  వృైతరయోతుక్సష తృర కటీషనర్క నఽ సంరదించి 2016 ఏరల్ 11న కిీంది డోస్క తీసఽకొనానయు. 
CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...QDS  

మౄండె వమలోల నే అబ ఔు 75%, నృల మోజులలో 100% వయధి నమం ఄభయంది. భమో నృల మోజుల తృటట డోస్క నఽ  BDగ తీసఽకోతు 
తమఴత ూమిాగ భానశేయు. తమఴత అబ  తన కటళ్ళనొపులు, యఔాహీనత వయధఽలఔు కంఫర  తీసఽఔునానయు. చివమి యమ ి
ఔయౌసనపుడె ఖత 7 నృలలు గ తనఔు ఏ వయధి లేద్తు త లలఫటీ వయధి ూమిాగ భామభభయంద్తు చ తృుయు. 
సంతృద్ఔుతు వయకయ : 
దీయఘకయౌఔబ నై వయధఽలతునంటకిి తుమీణతబ ైన ధి్తి లో డోస్క తగిగంచఽఔుంటృ మవయౌ. రసఽా త సభసయ 20 ఏళ్ల  నాటదిి ఔనఽఔ 
ఔీభంగ ఎఔుకవ కలం తృటట డోస్క తగిగంచఽ కొంటృ వచిచ OWగ దాతుతు మసిభాా  చ మాయయౌ. 
**********************************************************************************************                 
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                                             నుహికటటశనయల విఴర్హలు     

నుహికటటశనర్ 01339...USA  భామౄకటంిగ్ భమిము సేల్ష యఫాఖంలో వృైస్క  రసడ ంట్ గ ఄబ మికలోతు ఔ రకాయత అమోఖయ తైభా సంసాలో 
తుచేముచఽనన ఇబ  2006 లో దాతు నఽండ ివృదైోలగింద.ి కయణ్ం అబ  తు 

చేముచఽనన ఔం తూ బేనజే్ బ ంట్, అమోఖయ తైభా సంసాలు, తౄమమసఽటిఔల్ ఔం తూలు 
లాఫాయాన ద్ిషీ  తో వయతృయం చసేఽా నానభ కతూ దే్ షేంటల  సంక్షేభం కోసం ఔిష చేమడం 

లేద్ఽ. ఆది చాలా ఄధయమం ఄతు అబ ఔు తోచింది. కలం ఖడెసఽా నన కొదీద  అబ  చేసఽా నన 

తుక ి అబ  యొఔక అధాయతిమఔ జీయతభునఔు తృ తేా  ఔుద్యద్ఽ ఄతు అబ ఔు తోచింది. 
ఄంతకేఔ ఄనామోఖయభుగ ఈనన షేంటల ఔు సవే చేముటఔు ఔం తూ వయు తుమఔమించడంతో 
అబ  వృంటనే వృైదొలగింది. ఄుటినఽండి అబ  వృైతరయో షేంటల  కోసం యసాితంగ 
తుచ మయడం తృర యంతేంచింది. ఖత  10 సంవతషయభులుగ అబ  ఈంటటనన తృర ంతంలోతు 

ఔ ఈచిత ధామిమఔ సఴచచంద్ సంసా లో వలంటరీ్క గ తుచేయ్ా ంది. ఆదకేఔ  అబ  తన 

దేశంలోనా ఄంతమా తీమభుగ ఔడా కొతున సఴచచంద్ సంసాలు నృలకొయౌుంద.ి 

1999 లో అబ  తోద్టియమి బఖవన్ ఫాఫా వమతిు చాడడాతుకి రశంతి తులమం వచిచనపుడె తులమం లోతు యౄబేమట్ దాఴమ 
యభ వృైతరయోతుక్సష ఖుమించి త లుసఽఔునానయు. ఔ యమంకలప వేళ్ డాఔీర్క ఄఖగమఴల్ గమతిు ఔలుసఽకొననద.ి వయు అబ  యతరయో 

టెైరతుంగ్ తీసఽకొనడాతుకి ఄంగఔీమంిచాయు. కొతున మోజుల తమఴత అబ  SRHVP కయుు ల, యతరయో గోయలు, మౄతడి సయలు భమౄనోన 

అశలతో సేవ లక్షయంతో రశంతి తులమం యడిచి తభ ఉయు   చయేుఔునానయు. ఎఔకడభనా ఎపుడభనా సవే ఈననద్తు త యౌసేా  చాలు 
అనంద్ంగ అ సేవలో తృల్గ ంటాయు.          

రశంతి తులమం వచిచన ఇ టిరప్ లోనే అబ  ఫాఫాతో ఎనోనయయుల  అంతయంగఔి సంఫాషణ్ల ఫాఖయం తృ ందాయు. తోద్టి ఆంటయౄఴలో 
ఫాఫా అబ ఔు కొతా ఈదోయఖం రయదియా నతు చ తృుయు. అబ  అశచయయంతో యఴతొ 3 నృలల కిీతబ ేనేనఽ కొతా జాబ్ లో జాభనమాయనఽ 
ఔదా ఄనానయు. ఄపుడె యఴత నాఔు త లుసఽ కతూ నేతుచేచ జాబ్  తూఔు ఎంతో సవే ఫాగయతున సంతిాతు ఄందసిఽా ంది ఄతు చ తృుయు .
అ భాటలు ఄక్షమలా తుజభమాయభ. 2009, ఇబ  అశభీాతుకి వచిచ ఄఖగమఴల్ యయున ఔయౌయయు.  ఫాఫా వమి దాఴమ అయౕసఽషలు 
తృ ందిన 108CC ఫాక్సష ఖుమించి త లగనే అబ  దాతుతు ఈయోగించడంలో టెైరతుంగ్  తీసఽఔునానయు. యక్షణ్ భుగించఽకొతు కోమోబ 

ఫాక్సష తో ఆంటికి చేమయు. 

కొతున నృలల తమఴత ఄబ మకిలో జమిగని మటిీరట్ ఔు యౘజయమాయయు. ఄఔకడ జమగిని బ డిఔల్ కయంప్ లో వృైతరయోతుక్సష ఖుమించి 

ఄవగహన ఔయౌుంచాలనే ఈదేదశయం తో ఄంద్ఽలో తృల్గ నానయు. అశచయయఔయంగ తోద్టి మోజు అబ  22 భంది ేషంటల ఔు వృదై్యం చేయయు 
అ తమఴత అబ  మసిాతి భుంద్ఽ నఽభయ, వృనఽఔ గొభయ లాగ భామితృ్ భంది.  అబ  వద్ద  షేంటల ఔు ఆవఴడాతుకి సమిడా మౄబ డీ 
ఫాటిల్ష లేవప. 9 భాతరబే ఈనానభ. ఆంటకిి వృయల త చఽచకొనే మిసాతి లేద్ఽ. యఴతతు తృర మిించి కయంప్ లో ఔయుచతు వృదై్యం 

తృర యంతేంచాయు. ఔమి తమఴత ఔయు షేంటటల  వసాా నే ఈనానయు. కయంప్ ూమిా ఄభయయ సభమాతుకి అబ  22 భంద ిషేంటల ఔు వృైద్యం 

చేయయు. ఄంద్మికట మౄతడి ఫాటలి్ష సమితృ్ మాభ  2 అబ  త చఽచఔుననయ. 20 ఫాఫా సిషీంచినయ ఎంత అశచయయం ? అ యధంగ మౄండె 
మోజులలో అబ  25 భంది షేంటలనఽ , ఫాఫావమి య్లనా  చాయయు.  ఫాఫా వృైతరయోతుక్సష టల  ఎంత భఔుకవ తో ఈనానమో ఄయిబ ై 
భమింత ేరభతో, నభమఔం తో ేషంటల ఔు సవేలందించ ేఫాఫా వమ ిఈఔయణ్ం గ భామయు. వృైతరయోతుక్సష నఽ వయా  చమేడబే 
లక్షయంగ  టటీ కొనానయు. ఎంతో భంది అబ  వద్దఔు వృదై్యం కోసం మయగయు. ేషంటల  టల  అబ  చాే వతషలయ, ేరభాతేభానాలఔు, 
లలల వృదై్య తుపణ్ులభన అబ  బయా భుఖుి లెై తన ంధానఽ ఔడా భాయుచ ఔునానయు. 
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అబ  ఈండే తృర ంతభు జనాఫా శతం తఔుకవగనా, ద్ాయ ద్ాయంగనా ఈండే తృర ంతం ఔనఽఔ అబ  తన తృర కటీస్క కోసం ఎఔుకవగ  
తౄ్ నఽల , ఇ బ భల్, స ైకప్  ైన అధాయ డాు యు .అబ  దాఴమ వయధి తువితాి తృ ందని ేషంటటల  వమి ఄనందాతున ఔుటటంతెఔులఔు, 
సేనహ తేలఔు, ంచడంతో కొతా ేషంటల ఔు కొద్వ ఈండదే ికద్ఽ. 

ఇ తృర కటీషనర్క రశంతి తులమం సంద్మివంచినపుడలాల  డాఔీర్క ఄఖగమఴల్ గయు ఔంూయటర్క వద్ద  ఎంతో సభమం వృచిచసాా   యయధ 

తృర ంతాలు నఽండి వచిచన ఇబ భల్ లఔు సభాధానం ండం, కేరశనఔు ఄనఔేయయుల   ఄనఔేభందకిి సభాధానం ండం 

ఆద్ంతా ఔషీంతో ఔడెఔునన, సభమాతున హమించే యధానభు ఄతు ఫాయంచి  ‘ యర్క తొయు ఇ వృఫెైషటట నఽ ఄేుట్ చేస దే దే ఄడగిే 
రశనలఔు సభాధానాలు, కొంగొీ తా తృ్ ఔడలు, తృర కటీషనర్క లఔు సాచనలు ఆవతూన చయేచడం వలల  తొఔు సభమం ఔలస వసఽా ంద,ి ఎంతో 
భంది తృర కటీషనర్క లఔు ఈముఔాంగ ఔడా ఈంటటంది ఄతు చ తృుయు . వృంటనే ఄఖగమఴల్ యర్క ఫాఖుంది ఄదదేో  తూవే చమేమదా 
ఄనానయుట. ననేా నాఔసలు ఔంూయ టర్క మిజాఞ నబే లేద్ఽ ఄతు ఇబ  చ తృుయట. వృంటనే ఄఖగమఴల్ యర్క లేద్ఽ లేద్ఽ తూవప చమేఖలవప 
యఴత తూఔు సయౘమ డతాయు ఄనానయట. అ యధంగ యఴత ంన యఫీ్ట వేర్క తుపణ్ుల సయౘమంతో  9002 ఖుయుూమిణభ నాటికట 
 www.vibrionics.org నఽ తృర యంతేంచడం జమిగింది. అబ  టఫేుల్  నై ఆుటికట ఔ యఴత సాకిా మస ఈంటటంది ఎంత  ద్ద  తు 

ఐనా పయవలేద్ఽ తూవప చేమఖలవప యఴత తూఔు ఎలలవళే్లా సయౘమ డతాయు" (సతయ యభ వమా  లేక, భార్కచ 2007)  

వృైతరయోతుక్సష తన సేవ మధిి తు యసాిత యుసాా  తృర కటీషనర్క లతో భమింత వఖేవంతంగ సభాచాయ సంఫంధాలు కొనయగసిాా  

భుంద్ఽఔు ద్ాసఽఔుతృ్ యగింద.ి అ యధంగ జూలెై  2010 నాటకిట ఇ తృర కటీషనర్క డాఔీర్క ఄఖగమఴల్ యర్క తో ఔలస ఔ కొీ తా తృర జౄకీ్స          
‘‘ యభ వృైతరయోతుక్సష వమా  లేకలు’’ తృర యంతేంచి మౄండె నృలలలోనే తోద్టియమిగ వమా  లేకనఽ యౄతృ ందించి  2000 స  ీంఫర్క  11 

న డాఔీర్క ఄఖగమఴల్ గమచిే యఴతకి ఫహూఔమించఫడింది  . యఴత రతీ ేజీతు తుయతంగ మియౕయౌంచి అయౕసఽషలు ఄందించి అ లేకనఽ 
తభ వదేద  ఈంచఽఔునానయు. ఆపుడె వమా  లేక ఄనదేి ఄనఔేభంది కయయఔయాలు, తృర కటీషనర్క లు, ఄనఽవద్ఔులు, లేకఔులు, 
సతొక్షఔుల సవేఔు, ేరభఔు గటీటమభ. ఆది వృైతరయోతుక్సష ఔుటటంఫ సబుయలనఽ ఔక తాటి తొద్ఔు త చిచ తభ ఫావల 

ఄనఽబవలు, రశోనతామలు, మోఖ చమతిరల, తృర కటీషనయలఔు ేరయణ్ ఔయౌగించే అంతయంగఔి సతొక్షలు, ఄతునంటి సభాయౘయంగ యశఴ 
వయాభభయంది.   

ఄబ మకిలోతు యౘరీ్క తౄ్ ర్కు CT లో   99 భందతిో తోద్టి వర్కక యౖప్ 2012 ఄకోీ ఫర్క లో ఇ తృర కటీషనర్క అధఴయయంలో తృర యంబభభయంది 
డాఔీర్క ఄఖగమఴల్ భమిము యీౕభతి ఄఖగమఴల్ టెైరతూలుగ వయవహమించాయు. ఇ వర్కక యౖప్ ఄనంతయం ఇబ  ఄబ మిక, కౄనడా దశేలఔు 
టెైరనర్క భమిము కోఅమిునటేర్క గ తుమతంఫడాు యు. 9002 నఽండి ఇబ  ఎంఔ ఐన యదాయయుి లఔు ఇ-కోర్కష తుయఴహ ంచడం, 3 మోజుల 

AVP వర్కక యౖప్ తుయఴహ ంచడం వంటయి ఆతయ టెకనిషమనఽల , వలంటయీుల   సయౘమంతో తుయఴహ సఽా నానయు. నృలకొఔయమి తృర కటీషనయల  
ఈయోగయిభు సంఫంధిత ఄంశల  నై కనృె మౄన్ష లు ఔడా తుయఴహ సఽా నానయు. ఄంతకేఔుండా ఇబ  ఆతయ సతుమర్క తృర కటీషనర్క ల 

సయౘమంతో యౘసుటలోల  ఈండ ియఫరర  సవేలు ఄంద్ఽకోలేతు షేంటల  తుతతాం  AVPలు/VP లఔు ఈ యోఖఔయంగ ఈండే యధంగ  2012 

ఖుయు ూమిణభ మోజున రయయ భాధయభాతున తృర యంతేంచాయు. 

1999 లో యఴత చ ున మతీిగ వృైతరయోతుక్సష సేవ ఇబ ఔు ఄమతితభుగ అనందాతున ఄందియ్ా ంది. అధాయతిమఔత లో ఔడా 
అబ లో ఎంతో మవియాన వచిచంది “ నా హిద్మం  వృైతరయోతుక్సష దాఴమ యదాయయుి లఔు, మోఖులఔు, సేవలందించఽట   దాఴమ ద్మ ేరభ 

ఔయుణ్ లతో తుండితృ్ భంది. ఎవయు ఫాధ డెత ఈనాన, వృైతరయోతుక్సష సేవల కోసం ఎవయు ఎద్ఽయు చాసఽా నాన వమిటల  నాఔు 
త యౌమఔుండానే ఔ ేరభ రవహం రసమియ్ా ంద.ి ననఽనఇ యధంగ భామచి ఔ ఈతాభబ నై ఈఔయణ్ం గ భాయుచఔుననంద్ఽఔు 
యఴతకి ఎంతో ఔితజుఞ మయౌతు  ’’ ఄంటటనానమీబ . తుజంగ ఆద ిహిద్మాతున తాకే గధ ఄతు చ ుడంలో ఄతిశయోకిా లేద్ఽ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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నుహికటటశనర్  00462…USA  ఇ తృర కటీషనర్క 1978 లో ఫెంఖుళ్ొయులో ఈననపుడె హోతయోతి ఖుమించి తోద్ట యమి 
త లుసఽఔునానయు. ఔ వర్కక యౖప్ జయుఖుత ఈంట ేయఴత నామమణ్ి భమిము యఴత అనంద్లనఽ ఔలుసఽఔునే ఫాఖయం 

యమికి ఔయౌగింద.ి ఇ ద్ంతేలు నామమణ్ ితఔషచర్క ఄనఫడే ఄనేఔ హొతయోతీ 

తశభీాలనఽ తమాయుచేస మోఖులఔు ఆచేచవయు. వృటయనమీ డాఔీర్క గ తుచేసఽా నన 

తృర కటీషనర్క కొతునరతేయఔ బ ైన వయధఽలఔు తభ యఫాఖంలో భంద్ఽలు లేఔత్ృ వడంతో 
నామమణ్ ిహీయౌంగ్ యధానభు ఖుమించి నేయుచకోవలతు ఫాయంచాయు. 
అఔయశతూమబ ైన పయౌతాలతో చఔకతు వృైద్యంతో భుంద్ఽఔు వృళ్ైతేనన నామమణ్ి 
ససీం ఫెంఖుళ్ొయు యఫాఖంలో యయు వలంటీర్క గ ేయు నమోద్ఽ 
చేభంచఽఔునానయు. ఇ కిలతుక్స లు వమతుకి మౄండె యయుల  యమంతరం  2 ఖంటల 

నఽండ ితృర యంబబ ై ఎంత సభమబ ైనా సమ ేచిటీ చివమ ిేషంట్ నఽ చాసే వయఔు 
(సఽభాయు  200-400 వయఔు ేషంటలనఽ  )  ేరభ ఄంకిత ఫావంతో కొనయఖుతాభ. 

ఇ తృర కటీషనర్క తన ఖతించిన ఄనఽబవలనఽ ఖుయుా ఔు త చఽచఔుంటృ ఔ సతుమర్క తృర కటీషనర్క  ఐన యభబఔుా డె తన 

ేషంటలనఽ చాసే సేవ చేసే తీయు వమ ివయకిాతఴభు, తననఽ చాలా రఫావవంతం చేయమతు చ తృుయు. ేషంటటల  ఏ ఔులబ ైనా, 
ఏ భతబ ైనా, ధతుఔులెైనా, ేద్లెైనా భనం వమిటల  కే యధబ ైన ేరభనఽ చాంచాలతు త లుసఽఔునానయు. అ 

యభబఔుా తు రఫావం వలల  తన వృైకమిలో ఎంతో భాయుు వచిచంద్తు తృర కటీషనర్క చ పతేనానయు. 1986 లోఄబ మిక వృయళన 

తమఴత ఆఔకడ నేయుచఔునన యషమభులనఽ ఄబ మికలో ఈనన జంతేవపల పనమవస కేంద్రంలో, సేవ చేమడం దాఴమ 
అచయణ్లో  టాీ యు. 

ఎనోన సంవతషమల సేవ ఄనఽబవంతో ఇ తృర కటీషనర్క జీయతంలోతు ఎనోన జటిలబ ైన సభసయలఔు మియౖకమలు భనం 

ఈహ ంచతు మీతిలో చాలా సయళ్ంగ ఈంటామతు త లుసఽఔునానయు. తనఔునన ఄతృయబ ైన పసాఔ మిజాఞ నభు, మోఖులతో 
వమ ిమోగలతో ఈనన ఄనఽబవభు, కొతున యభానయ వయధఽలఔు, ఊతే సంఫంధబ ైన వయద్ఽలఔు సఽలువృైన మౄతడి లనఽ 
ఔనఽగొనేంద్ఽఔు పమిగొయౌుంది. భుకయంగ ఄలెమీా   , విదాి య కటళ్ళ వతభు, గమాలు ,  యభానయ జఴయభు వంట ివటిలో 
యయు చఔకతు పయౌతాలు యధించాయు. యయు రసఽా తం తుచేసఽా నన టెకషస్క తృర ంతంలో పతృ ుడికి సంఫంధించి ఎలెమీాలనఽ 
నమం చేమడాతుక ియయు ఔనఽగొనన వృైతరయోతుక్సష భమిము హోతయోతి Allergen Zone 5   కంతనేషన్ తో యయు 
ఔనఽగొనన మౄబ డీ ఫాగ తుచేసఽా ననటటల  ఔనఽగొనఫడింద.ి. యయు రతీ ేషంట్ నఽ జాఖీతాగ మియౕయౌంచి యభనయంగ వచేచ 

ఎలెమీాలు  దీయఘకయౌఔబ ైన శఴశ సంఫంధిత వయధఽలుగ భాయఔుండా ఈండెటఔు చాలా జాఖతాీ వహ యా యు. ఎలెమీా  ైన యమి 

యజమాలు ఄనేఔ తువేదిఔల యౄంలో తల ష్ ఄమాయభ. 

కేనషర్క భమిము య్ మిమాసస్క  ైన యయు ఄనేఔభంది మోఖుల చమితరలు, కేస్క హ సీమీ లు బ డిఔల్ మితృ్ యుీ లు, త్ృర ఖు చేమడం 

దాఴమ ఇ వయధఽల  ైన మిశోధనఔు యమౄంతో ఔిష చేయయు. ఆటీవల జమిగిన ఔ కనృషర్క వయధి నమబ ైన  యవమలనఽ 
యయు భనతో ంచఽకోవలతు ఫాయసఽా నానయు. యమితో తృటట జంతే పనమవస కేంద్రంలో సహతృటి గ తుచేసఽా నన ఔ 

భహ ళ్ఔు చాతీ ఫాఖంలో ఔుడి వృైప కేనషర్క ఈననటటల  త లుసఽఔునానయు.  ఄది చయమం  ై ఫాగన ఖడు  యౄంలో ఏయుడి 

ఈంద.ి అబ ఔు బ డిఔల్ ఆనఽషమౄనఽష లేనంద్ఽవలల  ఏ డాఔీయున సంరదించలేద్ఽ. ఇ తృర కటీషనర్క  పనమవస కేంద్రంలో ఎనోన 
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జంతేవపలఔు వయధఽలనఽ నమం చేసనంద్ఽవలల  ఇబ  తృర కిీషనయున తన వయధి ఖుమించి సంరదించాయు. తృర కటీషనర్క అబ ఔు 
కేనషర్క సంఫంధితబ ైన మౄతడితో తృటట భానసఔ బమాందోళ్నలు లేఔుండా ఈండటాతుకి బ ంటల్ ఄండ్ ఎమోషనల్ 

టాతుక్స ఔడా ఆచాచయు.   

తృర కటీషనర్క టీరటెమంట్ తృర యంతేంచిన కొదిద  కలంలోనే ఇబ  ఔ బ డికేర్క తృల న్ కింీద్ ఔ కేనషర్క వృైద్య తుపణ్ుడికి చాంచఽ 
ఔునానయు. వమిచిచన సలయౘ బేయఔు ూమాి శమీయభునఔు సంఫంధించి తీ భంచఽకొనన యకతుంగ్ లో మొభుమ  ైన ఔటి 
చంఔలలో 3 ఖడులు ఈననటటల  త యౌసంది. అబ  యటిక ికటమో థ య చేభంచఽకోవలస వచిచంది. ఐతే అబ  వృైతరయోతుక్సష 
మౄబ డీలు ఔడా వడయగయు. ఐతే కటమోథ యలో వచేచ తలతిపుడె వంట ిస ైడ్ ఎప కీ్స్ టల  జాఖతాీ డవలసందిగ 
సలయౘ ఆవఴఫడింది. మౄండె నృలల తమఴత చేభంచఽకొనన మీక్షలు అబ ఔు ఎటిీ  కేనషర్క ఖడులు లేవతు ధఽర వమిచాభ .
రసఽా తం అబ  మౄండె థ యలు వడెత వయధి నఽండ ిూమాిగ యభుఔుా మలమాయయు.   

ఇ తృర కటీషనర్క తన యజమాలఔు కయణ్ాలుగ 3 లక్షణ్ాలు ఖుమించి చ పతేనానయు - దివయ భాయగద్యవఔతఴభునఔు సంూయణ 
శయణ్ాఖతి, వృైద్య యధానం టల  ఄచంచల యశఴసం, లక్షయ యధనలో యతరత. యయు తభ ఄనఽబవంలో ఖభతుంచినదేభంటే 
కొకఔకయమి ఏభయుతృటటగ తుమేదయత కయుు  ఫద్ఽలు వేమే కయుు  SRHVP తషన్ నఽండి తీసనా ఄది ఔమౄకీ్స కయుు గ 
భామిత్ృభ సతెయౌతాతున ఆయా్ ంది. తృర కటీషనర్క ఖభతుంచిందేతటంటే మోజువమీ ఖడతడ తోద్లు కఔభుందే ఈద్మబే 

మౄతడి ఆవఴడం సతెయౌతాతున ఆచేచది. ఔ జయనల్ నఽ రతీ మోజు వర సఽకోవడం ఄేుట్ చేమడం మిశోద్నాతమఔంగ కతూ 

మోతుటమింగ్ తుతతాం గతూ ఫాగ ఈయోఖ డుటటల  ఔనఽగొనానయు. ఆంక ధాయనం ఔడా సమౄైన తుయణమం తీసఽకోవడాతుకి 
ఈయోఖ డుటటల  ఖభతుంచాయు. ేషంటల ఔు  ేరభతో ఏతొ అయంచఔుండా సేవ చేసనపుడె వయు చాే అతృయమత, 
ఄనఽమగలు తనఔు ఎంతో ేరయణ్నఽ భమౄంతో సంతిా  తుచేచవతు త లుపతేనానయు.  

మోఖులు సఴసాత తృ ందినపుడె తనఔు చాలా సంతిా  భమిము ేరయణ్ ఔలుఖుతామతు తృర కటీషనర్క ఫాయసఽా నానయు. ఄలా 
సఴసాత తృ ందిన కొంత భంది  షంటటల  ఔితజఞతతో అ యుణ్ాతున తీయుచకొనఽటఔు ఆతయులఔు సయౘమం చేమడమో లేదా 
ఏద ైనా సంసాఔు యమళ్తవఴడమో చేశయు. కొంతభంది ఆటిీ  తుయఴయి ూమిత ేరభనఽ హీయౌంగ్ వృైఫేరషనల  యౄంలో ది 
భందికి ంచటాతుకి వృైతరమాతుక్సష లో టెై రతుంగ్ తృ ందాయు. తుజంగ యభ వృైతరయోతుక్సష కొయఔు ఎటిీ  ఄూయఴబ ైన 
బఖవంతేతు ఔయుణ్ యస ధాయ! 

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

 ివన జవహఫులు 

1. రశన: నా ేషంటట తన శమీయభునఔు భాయజు చేసఽకోవడాతుకి చాలా గాటటగ ఈండే పదీనా వసన ఖల అభల్ 

మసఽకోవచాచ? దాతువలల  వృైతరయోతుక్సష ల్ల ్  ైన ఏబ ైనా రఫావం డెతేందా ?  

జవఫు : మౄతడిల యభయిాం తఖగఔుండా ఈండడాతుకి  20 తుతయౖల భుంద్ఽ లేదా అభల్ మసఽకొనన ఖంట తమఴత మౄతడ ి

తీసఽకోవడం భంచిద.ి  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. రశన : వృైఫరర  ల్ష సభయి వంతంగ తుచేమడాతుకి వటితు చేతేలతో తాఔవద్దతు చ పతాభు  . భమి మౄతడి వేమతు 

కాయ  గోయలనఽ తాకిత ేఔలుషతం ఄవపతామా? 

జవఫు : మియబరంగ ఈనన చేతేలతో ల్ష తాకిత ేఔలుషతం కఔతృ్ వచఽచ కతూ ఄలా చేమవద్దనే తొఔు యజఞా  
చేసఽా నానభు. మియబరబ ైన   నాన్ బ టాయౌక్స సాున్ తోనే ల్ష తుంతృయౌ. ఄపుడె ఔడా సఫుబతో కఔ తూటితోనే చేతేలు 
యబరంగ ఔడెఖుకొతు తుంతృయౌ.      

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

3. రశన: భనం ేషంటల  నఽండి ఎటిీ  డొనేషనఽల , ఫహుభతేలు ఄంగీఔమించమద్ఽ ఔ వేళ్ వయు తభ ఄతేభానంతో ఫాటిళ్ైళ 
గతూ గోయలు గతూ మోజ్ వటర్క గతూ త సేా  వటితు తీసఽకోవచాచ  ?  

   జవఫు:ఄమాచితంగ ఆచేచ వటితు తీసఽకోవడంలో తపు లేద్ఽ ఐతే ఄటటవంటి వటితు తొయు తృ్ర తషహ ంచ మద్ఽ. 

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

4.  రశన: నా అలకయౘల్ ఫాటిల్ మాంటీ మేడిమషన్ ఎక్సష మే కయుు లు  NM45 Atomic Radiation & SR324 X-ray తో 
చారా్క చేశనఽ నేనఽ త లుసఽఔునన దాతు రకయం నోయ్ డ్ తమామీలో వేమే ఏ వృైఫేరషణ్ వడఔడద్ఽ. భమి ఇ అలకయౘల్ నఽ 
నోయ్ డ్ తమామీలో వడవచాచ  ?  

జవఫు: నోయ్ డ్ తమామీ లో వేమ ేఆతయ వృైఫేరషణ్ వడఔడద్ఽ ఄననది వసావబే కతూ శమీయ యసయాకలభన భూతరభు, 
ఈతమ, చీభు తో నోయ్ డ్ తమాయు చేసేటపుడె మాంటివృైఫేరషణ్ వడాయౌ. ఐతే యఔాభు, వృంటటర ఔలు శమీయ ఄంతయగత ఫాగలు 
ఔనఽఔ యటితో నోయ్ డ్ తమామీక ిభాతరం మియది్ అలకయౘల్ వడాయౌ  

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

5.  రశన: ఎవమౄైనా ేషంట్ ఔ దీయఘకయౌఔ వయధి తుతతాం ఫలడ్ నోయ్ డ్ చాలా కలంగ వడెత ఈననపుడె తనకేద్భనా 
ఎఔుయట్ తృర ఫల ం వచిచనపుడె నోయ్ డ్ తో తృటట ఎఔుయట్ మౄతడి ఔడా ఆవఴవచాచ ? 

జవఫు: ఎఔుయట్ తృర ఫల ం సఴలు కలంలోనే తగిగతృ్ తేంది ఔనఽఔ నోయ్ డ్ అడం భంచిది. తుతుసమిగ ఆవఴవలస వసేా  
నోయ్ డ్ భమిము మౄతడి ఖంట తేడాతో వేసఽకోవడం భంచిది. కతూ ఆలా చేమడం ఎఔుయట్ తృర ఫల ం తఴయగ నమం కఔుండా 
జాయం చేసఽా ంద.ి   

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

   6. రశన : నా ేషంటల  లో ఔయు మౄతడి తు చలలతు తూటి తో తీసఽకోలేయు గోయువృచచతు తూటితోనే తీసఽఔుంటాయు. దీతుకోసం 

మౄతడి ఔంటెైనర్క నఽ వృచచతు తూయునన తృతర లో ఈంచి వేడి చేయా యు. ఆది సమిభ ైనదేనా ? వేడివలల  మౄతడి రఫావం తఖుగ తేందా 
 ? తూటితో కఔ ల్ష యౄంలో మౄతడి వడభంటామ  ?   

   జవఫు: వృైఫరర  మౄతడిలనఽ 40C. ఈయ్ౖణ ఖతీ లోప ఈంచాలతు ఆంతఔుభుంద్ఽ త యౌమచేయం. తొ ేషంట్ ఈయోగించ ే

ధి్తి భంచిద ేకతూ ఫమట ిఔంటెైనర్క లో తూటి ఈయ్ౖణ ఖతీ భమీ ఎఔుకవ కఔుండా చాడడం భంచిది. 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   7.  రశన: నా ద్ఖగయునన తృల సీక్స మౄతడి వృైల్ లఔు ఫమటి ఄంచఽ కొంచం  ైకి లేచి నటటల  ఈననంద్ఽన కింీది  ఫాటం  సభానంగ 
లేద్ఽ. మౄతడి వృల్ లోతు ఫాటం తో వృైల్ ఫాటం కంటాకీ్స కవడం లేద్ఽ ఔనఽఔ ఆయ మౄతడి తమామీ కి వడ వచాచ   ? తుజం 

చ తృులంటే నేనఽ చాసన ఄతున తృల సీక్స భమిము గల స్క ఫాటిల్ లు   ఆలానే ఈనానభ? 

జవఫు:  ఓనఽ చాలా ఫాటిళ్ైళ ఆలానే ఈంటాభ ఔ యబ వయా ఏతటంటే వృైఫేరషణ్ష ఈతక ిఈనన ఄంచఽ నఽండ ిలోల 

ఈనన తొడిమం వయఔు రమాణ్ం చేయా భ ఔనఽఔ ఆటటవంటి ఫాటిళ్ైళ ఈయోగించవచఽచ. 

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

                    

   8.  రశన: SRHVP వృల్ లో యంల్ష, మౄతడి తొడిమం లు ఈంచేంద్ఽఔు భూత ఈనన ఔంటెైనర్క వడాలా? 

    జవఫు: లేద్ఽ, మౄతడి తమాయు చేసేంద్ఽఔు భూత లేతు ఔంటెైనర్క లనఽ ఈంచినా పయవలేద్ఽ. 

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

9.  రశన: SRHVP లో మౄతడి తమాయుచేమడాతుకి భనం ఔ డరా ప్ అలకయౘల్ ఈయోగియా ం. కొకఔకయమి చాలా 
కయుు లు తమాయు చేమవలస వసేా  చాలా వయఔు అలకయౘల్ అయమౄ ైత్ృ తేంది. ఐనుటికట భనం మౄతడి కోసం ల్ల ్ 
ఄంద్ఽలో వేస షేక్స చ మయవచాచ? 

జవఫు: ఓనఽ తొయు మౄతడి కోసం ల్ష వేస షేక్స చ మయవచఽచ. మౄతడి వృల్ లో ఫాటిల్ ఈంచ ేభుంద్ఽ తొయు ఫాటిల్  ైన 

భూత ఈంచినటలభత ే అలకయౘల్ ఎఔుకవ శతం అయమ ికఔుండా ఈంటటంది. ఐతే ఫాటిల్ లో తగినంత అలకయౘల్ ఈండ ే

యధంగ తొయు జాఖతాీ తీసఽకోవయౌ. కొకఔకయమి లాంగ్ కంఫర  తమాయు చేమ వలస వసేా  ఎఔుకవ సభమం 

తీసఽఔుంటటంది ఔనఽఔ ఔ డరా ప్ ఎఔుకవ అలకయౘల్ వేసఽకోవయౌ. ఄంతేకఔుండా ఔవేళ్ ఫాటిల్ లో తగినంత అలకయౘల్ 

లేద్తు తొయు ఫాయసేా  చామిాంగ్ ూయామాయఔ భమో డరా ప్ అలకయౘల్ వేమడం భంచిది. 

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

   10. రశన: ఎవమౄైనా ేషంట్ యొఔక ఄలోతి భంద్ఽనఽ ఈదాహయణ్ఔు  భతుకలలర్క లేదా మాంటిఫయోటిక్స నఽ త్ృ టెనృతాస్క 
చేస వృైతరయో మౄబ డీ తమాయు చేస మోగికి ఆచిచనపుడె అ మోగి ఄలోతి భంద్ఽలనఽ కొనయగించాలా, ఄవేమచాచ? 

   జవఫు : మాంటిఫయోటిక్స యషమంలో కోయుష ూయాభయయవయఔు దాతుతు కొనయగించాయౌ.  భన్  కిలల మిన భాతరం ేషంట్ 

తానఽ యౌఔయయంగ ఈననటటీ  ఫాయసేా  పజిషమన్ సలయౘ బేయఔు ఄవేమడం/తగిగంచఽ కొనడం చేమవచఽచనఽ. 

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

 దిఴయ వ ైదయని దిఴయ వహణ ి
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“భన వలల  ఎవమికౄైనా ఫాధ గతూ, యౘతు గతూ ఔయౌగిన చ  ోవమిక ి ఏదో  ఔ యధంగ సేవ చేసే రమతనం చేమాయౌ. ఎదో  ఔ 
తు చేమడం భన మిసమలనఽ యబరంగ ఈంచడం ఆది భాతరబే సేవ ఄనే ఫావంతో ఈండవద్ఽద . ఔ భంచి భాట 

భాటాల డడం ఔడా సేవే. తూ నఽండ ివచేచ ఄనఽనమ వకయలు ఄవతయౌ వయకటా హిద్మ ఫామతున తొలగియా భ. తూవప చేస ే

సేవ వమి భనసఽలనఽ తేయౌఔ యుసఽా ౦ది. ఔనఽఔ భంచి భాటలు భాటాల డడం దాఴమ, భంచి నఽలు చేమడం దాఴమ 
ఆతయులనఽ అనంద్ యచఖలగయౌ, ఆదే ఈతాభ సేవ.”            

…సతయయభఫాఫా, “జన సేవభయ జనాయినఽతు సేవ ” సభమర్క షవర్కష ఆన్ ఫిందావన్ 1973 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

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

“భనం మిూయణ అమోగయతున తృ ంద్లేఔ త్ృ వడంలో కోతృతుదే రధాన బూతఔ. ఆది భన యఔాం లోకి యౘతుఔయబ ైన 

యషదామి లనఽ చొుంచి భన రవయాన లో చాలా భాయుు తీసఽఔుతు వసఽా ంది.. ఄనామోగయతుకి భమో కయణ్ం చ డె 
తలంపలు భమిము చ డె రవయాన. లోఔులంతా -చ డువడె ఄనామోఖయఔయంగ ఈండవలసన ఄవసయం లేద్ఽ ఔదా 
ఄనఽకొంటాయు, కతూ భన ఄనామోగయతుకి భూలభు చ డె అలోచనలు దాతు దాఴమ ఔయౌగే భానసఔ ఄనామోఖయభు. డాఔీయుల  
ఔడా తభ ేషంటలతో భిద్ఽవపగ ేరభగ భాటాల డాయౌ. తభ వితాితు ఆతయులఔు సేవ చేసేటంద్ఽఔు బఖవంతేడె 
ఄనఽఖహీ ంచిన వయంగ ఫాయంచాయౌ. ఔనఽఔ భంచి అలోచనలు ఔయౌగి ఈండడం, ఆతయులఔు సేవ చేమడం దాఴమ భన 

అమోగయతున కతృడెకోవచఽచ. ఄంతేగఔ అయౘయం యషమంలో ఎపుడా జాఖతాీగ ఈండాయౌ. కొఫబమిచ ఔక, కొఫబమి తూయు 
తోలకౄతేా  యతానాలు, ఔఴం కతూ లేదా ఄయి ఫాఖం ఔఴబ ైన ఔయగమలు, అఔుఔయలు అమోగయతుకి ఎంతో భంచియ.   

…సతయయభఫాఫా, “ భంచి తనభు భంచి అమోఖయభు ” దివయయనాయషం, 30 స  టంఫర్ 1981 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

 ికటనలు 

ర్హననన ర్ోజులలో నియాహ ంఫడు ఴర్క షహప్ ల విఴర్హలు  

 ఆండిమా నాగూర్, భయౘమషీు: మిప రషర్క భమిము య స తనార్క 18-19 పఫరవమి 2017. సంరదించండి మజన్ 

sandipandrajan@gmail.com లేదా టెయౌత్ౄ న్ 9011-058 530 

 ఆండిమా ుటటర్ ా: ఏయ వర్కక యౖప్ 17-21 భార్కచ 2017, సంరదించండి లయౌత elay54@yahoo.com  

లేదా టెయౌత్ౄ న్ 08555-288 377 

 త్ృ లాండ్ విర్ోకహల : జాతీమ మిప రషర్క స తనార్క 25-26 భార్కచ 2017, సంరదించండ ిదామిసా్క wibronika@op.pl 

 ఄబ మిక ష ర్కు్ టౌన్, w v: ఏయ వర్కక యౖప్ 31 భార్కచ - 2 ఏరల్ 2017, సంరదించండి సఽయన్ 
trainer1@usa.vibrionics.org 

************************************************************************************************ 
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 అదను షభాచాయం   
108CC ఫాక్సష ఈయోగించ ేవమికోసం కొతున జాఖతాీలు  

నుహికటటశనర్ 00002…UK, భా మిస ర్కచ యఫాఖప రధాన ఄధికమిణ్ికి ఆటీవల కలంలో తృర కటీషనర్క లు ఔక కంఫర తో నమం 
కవలసన రతీ చినన సభసయఔు ఔడా ఎఔుకవ కంఫర లు ఆసఽా ననటటల  ద్ిషీకి వచిచంది. ఏ వయధికౄైనా సమిభ ైన కంఫర తు 
తుయణభంచే భుంద్ఽ అబ  బ టిమిమా బ డిక చాడడం, తృర కటీషనర్క ల నఽండి వచిచన పడ్ ఫాయక్స, ఄతృయబ ైన అబ  
యఴనఽబవం, చివమిగ ఄంతః చేతన నఽండి వచేచ సంకేతం ఆవతూన మిఖణ్న లోతుకి తీసఽకోతు మోగికి 108 CC లోతు 
కంఫర తు అబ  తుయణభయా యు.   

ఄనవసయంగ ఎఔుకవ కంఫర లనఽ ఆవఴడం వలన ఄయ తు చేమఔుండా త్ృ వడం దాతువలన మోగికి ఄనవసయ 
కలమాన జయుఖుతేంద.ి కంఫర  ఫుక్స లో వృనఽఔ యషమ సాచిఔ లో చాన యధంగ సమౄైన CC కంఫర  
తుమి మించఽకోలేఔ తృ తే కసా ద్ఖగయగ ఈనన కంఫర  ఆవఴడం, ఄలా యలు కతు క్షంలో 
 comboQueries@vibrionics.org ఔు వర స సభాచాయం ఔడా తృ ంద్వచఽచ. 

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

ఆర్ోగయ చిటకకలు – ఉవహషం తో ఆనందానబూతి? 11422…India 

సహజంగ అయౘయం ఖహీ ంచడం లో అనందాతున ఄనఽబయంచ ేజనఽలనఽ భనం చాసాా  ఈంటాభు. కతూ ఈవసం లో 
ఈనన అనందాతున ఄనఽబయంచే వమితు భనం చాడఖలభా? ఔషీబేతొ కద్ఽ. ఐతే దాతుయొఔక ఄతయంతభౌయౌఔబ ైన 
ఖుణ్ాతమఔ యలువలనఽ ఄయిం చేసఽకొననపుడె ఈవసంతో సహవసం ఔడా అనందానఽబూతి తుసఽా ంది. దీతు 
తుతతాబే భనం భానవ జీయత లక్షయభు, అమోఖయభు, యజాఞ న శసారభు యట ిభధయ ఈనన సంఫంధాతున క్షుణ్ణంగ 
ఄధయమనం చ మాయయౌ. 

1. ఉవహషం వ నక ఇమిడి ఉనన శ్హసా ీమ దృకిథం1  

అటోపగి ఄనే గీకీ్స దాతుకి ఄయిభు సఴమ బక్షఔ ఔణ్ాతమఔ శమీయభు. దీతు ఄయిభు ఏతటంటే ఇ తుమమణ్భు తన 
శమీయంలో చేమే సాక్షమ జీవపలనఽ యౘతుఔయబ ైన వయమి లనఽ తనఔు తానఽగ రక్షాళ్న చేసఽకొంటటంది. ఆది అయౘయం   
తీసఽకొనతు సభమంలో వయయింగ శమీయంలో ఈననటిీ ఔణ్ాతమఔ తులఴలనఽ చనభు చేసఽా ంది. ఆంక అటోపగి ఄనేది భన 
శమీయంలో చాలాకలంగ తులఴ ఈనన త్ృర టీనలనఽ, సంకిలషీబ ైన  ద్ద జీవఔణ్ాలనఽ, వడెఔలో లేతు లేదా తృడభ త్ృభన 
ఔణ్ా౦గలనఽ తొలగిసఽా ంది. సంక్షిాంగ చ తృులంటే కొతున ఖంటల తృటట ఈనన ఈవసం అటో తౄగోయ్ ంలు ఄనే 
తఴచాలనఽ శమీయంలోతు ఄతున ఔణ్భులలో ఈద్భయం జేస ఄఔకడ చేమిమునన యౘతుఔయబ ైన దామి లు, ఫాయకటీమిమా, 
వృైయస్క వంటివటితు టటీ ఔుంటటంది. యటితు రతీ ఔణ్ం లోనా వయంచి ఈనన లెైయ్ య్ మ్సష ఄనే మీస ైకిల్ చేసే ఔంతృమౄీమంట్ 
లఔు ంయా భ. ఆయ ఇ వయమి లనఽ నయం జేసఽా ంటాభ. ఆదే సభమం లో ఈయోగఔయభుగ ఈననటిీ 
ఄంగలనఽండి కొతా ఔణ్ాలు తమామలతాభ. ఔనఽఔ ఈవసం ఄనేది భన శమీయ తుమమణ్ంలో ఄంతమీలనంగ ఈనన ర 
క్షాలణ్ా వయవసా  అటోపేగి వయవసానఽ ఈతేాజ యుసఽా ంది. అటోపేగి ఄనేది 1960 లోనే ఖుమిాం ఫడినుటికట డాఔీర్క 
యోషనోమి ఒషేత తన మిశోధనతో దీతుతు రయోఖ ూయఴఔంగ తుయౄంచాయు. ఄంద్ఽవలలనే ఇ ఔణ్తుమమణ్ జీవశసార 

mailto:comboQueries@vibrionics.org
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వేతా అటో పేగ ి ై అమన చేసన మిశోధనలఔు గనా శమీయ తుమమణ్ శసార యఫాఖంలో 2016 లో నోఫుల్ ఫహుభతితు 
ఄంద్ఽఔునానయు.  

2. కహన్ర్ భర్ ము ఇతయ వహయధల నివహయణకు వహయధి నిర్ోధక వకాిని  ంచడానిక ిఉవహషం   

కయనషర్క ఔణ్ాలు  యఖ ఔుండా చాడడాతుకి ఔ సఽలబబ ైన ఈతృమం ఏతటో త లుయ తయుచఽగ చేసే ఈవసబే. ఇ 
కయనషర్క ఔణ్ాలఔు భాభూలు ఔణ్ాల ఔనాన 30 మేటటల  ఄధిఔంగ అయౘయం కవయౌ.  ఔనఽఔ ఄపుడపుడె చేసే  
ఈవసం దాఴమ ఇ కయనషర్క  ఔణ్ాలఔు అయౘయం ఄంద్ఔుండా చేస వటి  యుఖుద్లనఽ తువమించవచఽచ. ఆటీవల 
తుయఴహ ంచిన మిశోధనల దాఴమ మతిరూట ఈండే 13 ఖంటల ఈవసం దాఴమ టైెప్ 2 డ ైమాతెటీస్క, ఖుండ  జఫుబలునఽ, 
మొభుమ కయనషయున ఆంక ఆతయ కయనషయలనఽ తువమించవచచతు త లుసఽకొనానయు. ఄద్నప మిశోధనలు 
కొనయఖుతేనానభ.  

3. ర్ోగ నివహయణకు భల ిక్షాళనకు షసజ ,మెైన ద తైలు  

ఎవమౄైనా సమే అయౘయం తీసఽకోవడం లేదా తీసఽకోఔ త్ృ వడం ఫలవంతంగ చేమమద్ఽ. తినడం లాగనే ఈవసం ఔడా 
శమీయం యొఔక సహజసాతికి బంఖం ఔలఖఔుండా ఈండేలా చాసఽకోవయౌ. భానవ శమీయం రతి 40 నఽండి 48 మోజులఔు 
ఄనగ ఔ భండలం సభమంలో భాయుులు చేయుులు చ ంద్ఽతేంది.. ఇ భండలం సభమంలో భూడె రతేయఔ 
దినభులలో శమీమతుకి అయౘయం యొఔక ఄవసయం ఈండద్ఽ. తన యొఔక రక్షాళ్న కొయఔు భమిము వయమి లనఽ 
తొలగించఽకోవడాతుకి ఏ దినభులు ఎంఔ చేమాలో శమీమతుకి త లుసఽ. ఫాయతదేశంలో యంరదామఫది్ంగ రతి 14 

మోజులఔు ఔయమి వచేచ ఏకద్య మోజునఽ (ఄనగ రతి 48 మోజులలో భూడె యయుల  వసఽా ంది) ఈవసం ఈండవలసన 
మోజుగ తుయణభంచాయు5&6.   
4. వివేకభుతో కూడిన ఎయుకతో ఉవహష దీక్ష  

ఎవమౄైనా ఈవసంలో తృల్గ నాలంటే శమీయం భమిము భనసఽ కొతున మోజులు, ఆంక చ తృులంటే కొతున నృలలు 
భుంద్ఽగనే దాతుకి సద్దడి ఈండాయౌ. ఆది భుకయంగ అయౘయం తినఔుండా ఈండలేతు వమిక,ి భానసఔ 
ఄవమోధభులుననవమికి, ఄసంూయణ యధన చేసేవమికి లేదా తగినంత శమీయఔ శభీ చేమతు వమికి భమింతగ వమిాసఽా ంది. 
 భుకయంగ మౄండె ఫర జనభుల భధయ చియుతిండెల  తినమద్ఽ. మౄండె ఫోజనాల భధయ ఔతూసం 8 ఖంటల యమభం ఈండాయౌ, 
ఔతూసం ఐద్ఽ ఖంటలు తుతుసమిఏద ైనా తినాలతుసేా  తుభమకమ యసం కతూ గీనీ్ టీతు కతూ లేదా సఽల .బంగ 
జీయణభభయయ ఔ చినన ండెనఽ గతు తీసఽకోవచఽచ. ఇ దిశగ ఔ చినన భుంద్డెఖు ఏతటంటే చఔకటి తుద్ర తో తృటట 
మతిరూట 13 ఖంటల ఈవసం, యవయంగ చ తృులంటే మతిర ఫోజనం తమఴత భమిము భయుసటి మోజు ఄలాుయౘమతుకి 
భుంద్ఽ ఔతూసం 13 ఖంటల యమభం ఈండాయౌ.  చేమవలసందతేటంటే ఈవసం చేమాలనఽఔునన మోజు, మోజంతా 
ఈవయతుకి ఫద్ఽలు కేవలం ఔక ూట అయౘయం తీసఽకోవడం ఈతాభం. త్ృ ద్లతు కతూ ండల  యయయౌన గతు తీసఽకొతు 
ఈవసం తోద్లు టిీ  అ యధంగ ఫాగ ఄలవటమాయఔ ఔ మోజంతా కేవలం తూటితు భాతరబే తీసఽకొతు ఈవసం 
చేమవచఽచ.  
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5. దిఴయ ఆజఞలన అనషర్ ంచండ ి7-9 

జీయతం యొఔక యభాయాభు భమిము అమోఖయం యొఔక తుజబ ైన ఄవసయభునఽ భనం ఖుమిాంచాయౌ. దివయ వృైద్ఽయలెైన యౕ ీ
సతయ యభ ఫాఫా వయు, తననఽ తానఽ త లుసఽకోవడబే జీయతం యొఔక యభాయాం ఄతు భమిము ఇ జనన భయణ్ 
చఔంీ నఽండి యభుకిా తృ ంద్డబే భుకిా ఄతు లుభాయుల  శ లయచాచయు. ఇ బూతొమద్ పటీడం తిమిగి పటీఔుండా ఈండడం 
ఎలాగో నేయుచకొనఽట కొయకే. తొ నఽలతూన ఔడా ఇ ఄంతిభ లక్షాయతున చేయుఔునే దాతు కొయకే తుమేదయంచఫడినయ. ఄతున 
యఔభుల సేవలు, తృర యినలు, జాఞ న సభుతృయాన ఇ లక్షాయతున జీయతంలో చేయుట కొయకే. ఄంద్ఽవలల  దీతుతు యధించడాతుకి 
అమోఖయఔయబ ైన జీయతం ఄతయవసయభు. ఄంద్ఽవలన ఇ యతర కమయతున యధించఽటఔు రతి ఔకయౄ శమీమతుకి తఖు 
గలయవతునసాా  శమీమతున అమోఖయఔయబ ైన సాతిలో ఈంచఽకోవడం ఄతయవసయం.  

అధాయతిమఔ రయోజనాతుకి మిూయణబ ైన అమోగయతుకి ఈవసం  

ఫాఫా వయు ఈవసం ఄంటే ఈ ఄంటే యతొయభు వసభు ఄంటే ఈండెట ఄతు ఄయాం చ ఫుతాయు. “ఖుయుా ంచఽకోండి 
ఈవసం ఄంటే బఖవంతేతు తలుచఽఔుంటృ సభమాతున ఖడడబే కతూ శమీమతుకి ఔ యక్ష లాగ అయౘమతున 
తినఔుండా ఈండటం కద్ఽ”... Sathya Sai Speaks vol 6 February 1966. ఈవసం అధాయతిమఔ శకిాతు 
 ంతృ ందిసఽా ంది…Mahashivratri Festival March 1966. ఎలాగౄైత ేభనం భన ంచ జాఞ నేందిరమాల దాఴమ 
అయౘమతున తీసఽఔుంటామో, ఈవసం దాఴమ భనం ఇ ంచజాఞ నేందిరమాల దాఴమ తీసఽఔునే యషమాలనఽ 
తుమంతిరంచఖలుఖుతాభు. తదాఴమ భన అలోచనలు భాటలు నఽలు యతరం ఄవపతాభ.  
References and Links 

1. Discoveries of Mechanisms for Autophagy https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-
medicineprize2016.pdf 

2. http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention 

3. http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk 

4. http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262 

5. Is there any benefit to Fasting? http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/ 

6. Ekadashi fasting and Recipes if one must eat! http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/ 

7. Health, Food and Spiritual Disciplines, Divine Discourse, 8 October 1983 &Mahashivratri Festival, March 1966 - Sathya Sai 
Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, First Edition, September 2014, page 33. 

8. Sathya Sai Speaks on Fasting http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf 

Fast one day in the week http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf 

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

నూహిన్్ లో జర్ గ న ర్ పిశర్ భర్ ము అఴగహసనా షదష్   

తృర కటీషనర్క  01620 ఇ యధంగ మిత్ృ రీ్క చేసఽా నానయు.  

2016, స  ీంఫర్క న తౄర న్ష దేశప అగేనమ తృర ంతంలోతు యభ నాన లో 3 
ఄనఽబవయలుమౄైన ప రంచ్ టెైరనయల చే తృత తయం తృర కటీషనయల కోసం భమిము కొతాగ 
యతరయో టెైరతుంగ్ తృ ందే ఄవకశభునన వమికోసం యతరయో స తనార్క 
తుయఴహ ంచఫడింది. ఇ తృత తయం తృర కటీషనయుల  వృైతరమాతుక్సష యధానం యొఔక 

తొయౌ మోజులలో 108 స స ఫాక్సష రవేశ  టీఔ ూయఴం SRHVP మంతరం నఽ ఈయోగించే యధంగ టెై రతుంగ్ తృ ందాయు. అ 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf
http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention
http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk
http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf
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యధంగ తృతవయు వృైతరమతుక్సష లో వచిచన భాయుులు చేయుులు భుకయంగ 108 స స ఫాక్సష ఈయోగించడం 
త లుసఽకోవడాతుకి వసేా , కొతా వయు వృైతరమతుక్సష  ైన ఄవగహన తృ ంద్డాతుకి వచాచయు.  

ేరక్షఔుల యొఔక ఄతేయుచఽలనఽ ద్ిషీలో ఈంచఽకొతు వృైతరమాతుక్సష  ైన ప రంచ్ ఫాషలో ఔ యడియోనఽ సరీన్  ై చాడం 
దాఴమ టెై రనయుల  స తనాయున తృర యంతేంచాయు. 108 స స ఫాక్సష  ైన ఄవగహన కోసం భమిము 108స స ఫాక్సష 
ఈయోగించడం వలన ఔయౌగే రయోజనాలు త యౌమయచటం కోసం AVP వర్కక యౖప్ టెైరతుంగ్ లోతు స లల డలనఽ చాంచాయు. 
టెై రనయుల  వృైతరయోతుక్సష తృర కటీషనర్క ఎలా ఈండాలో ేరక్షఔులఔు యవమించి ఄవగహన ఔయౌగించాయు. ఄంకితఫావం ఔయౌగిన ప రంచ్ 
తృర కటీషనర్క 01480* తృ ర ప ైల్ నఽ ేరక్షఔులలో సాుమిా భమిము ేరయణ్ ఔయౌగించడం కోసం రద్మివంచాయు. యదాయయుి ల కొయఔు 
త్ృర స ుఔీస్క భమిము రతి ఔకమికట వృైతరమాతుక్సష ఫరర చర్క ఆవఴఫడింది (ఫామయ బయాలు ఆద్దయౄ తృల్గ ంటే ఔటి చొపున ).  

చివమిగ, తృల్గ నన వమినఽండి తీసఽకొనన పడ్ ఫాయక్స లో తాభంతా ఔడా ఇ స తనార్క లో తృల్గ ననంద్ఽఔు ఎంతో 
అనంద్ంగ ఈంద్తు తభ ఄంచనాలఔు తఖగటటీ గ చఔకటి టెై రతుంగ్ తీసఽఔునానభతు భుకయంగ 108 స స ఫాక్సష 
ఈయోగించే యధానం  ైన ూమాి ఄవగహన ఔయౌగింద్తు చ తృుయు 

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

ూనాలోని వేదాంత నుహఠశ్హలలో జర్ గ న వ ైఫరి  కహయంప్    

తృర కటీ షనర్క 10375…India ఇ యధంగ త యౌమ జేసఽా నానయు. యఴత యొఔక ఄతృయ ఄనఽఖీహం వలల  2016 స  ీంఫర్క లో 
ూనాఔు 25 కిలోతొటయల ద్ాయంలో ఈనన ఄలండి ఄనే పణ్యక్షేతర మయటఔ సాలంలో ఈననటిీ వేదాంత సాకల్ తృర ంఖణ్ం 
లో నృలవమీ యతరయో కయంప్ తృర యంబ భభయంది. ఄలండి ఄనేది రభుక భమఠ జాఞ తు సంత్ జాఞ నేశఴర్క సభాధి చ ందిన 
రదేశభు. ఆఔకడ ఈనన సఽభాయు 100 వేదాంత తృఠశలల లో యదాయయుి లు కటయానలు, యఠోఫా దేవపతు కటమిాసాా  తృడ ే
ఄబంగలు యటితో తృటట వేదాంత ఖంీధాలు ఄబయససాా  ఈంటాయు. రసఽా తం బేభు కయంప్ తుయఴహ ంచిన తృఠశలలో 15 
నఽండి ౩౦ సంవతషమల వమసఽ ఖల 350 భంది పయుష యదాయయుి లు ఈనానయు. యయంతా యనమ యధేమతలతో చాలా 
యదా సదా గ ఈంటాయు. ేద్ ఔుటటంఫాల నఽండ ివచిచన ఇ యదాయయుి లు అధాయతిమఔ జిజాఞ యసఔుా లు. ఇ టీణ్ం వృైద్య 
యౌఔమయల ద్ియౖీ ా వృనఽఔఫడిన తృర ంతం ఔనఽఔ వృైతరయో సేవలు ఇ యదాయయుి ల వృైద్య ఄవసమలు తీయచడంలో కటలఔ తృతర 
త్ృ షసఽా నానభ.     
తోద్టి వృైతరయో కయంప్ యజమవంతంగ తుయఴహ ంఫడడం తో భమో భూడె కయంప్ లు వయుసగ తుయఴహ ంఫడి 
సఽభాయు 173 భంద ిమోఖులఔు వృైద్య సేవలు ఄందించడం జమిగింది. రసఽా తం నలుఖుయు తృర కటీషనర్క లు నృలవమీగ ఇ 
సేవలు తుయఴహ సఽా నానయు.  
ఇ కయంప్ ఆచిచన త్ృర తాషహంతో తృర కటీషనర్క లు ఇ సేవలనఽ తఖతా తృఠశలలఔు, ఇ టీణ్ం చఽటటీ ఔకల గీభాలఔు 
యసామించాలనే అలోచనతో ఈనానయు. ఇ  తృర కటీషనర్క  అలమ ఄధికయులనఽ సంరదించి అలమ తృర ంఖణ్ంలో ఔడా 
వృైతరయో వృైద్య సేవలు ఄందించఽటఔు ఄనఽభతి తృ ందాయు. అలమాతున సంద్మివంచ ేబఔుా లఔు ఈద్మం మౄండె ఖంటలు 
సేవలు ఄందించి తద్ఽమి తృఠశలలో సేవలు ఄందించడం లక్షయంగ ఇ తృర కటీషనర్క భుంద్ఽఔు వృళ్ైతేనానయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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చెన ైనలో జర్ గ న ర్ ప ిశర్ స మినార్  

 నుహికటట శనర్ 11422 చ నృైన నఽండి ఇ యధంగ త యౌమ జేసఽా నానయు. 
2016 డసి ంఫర్క 9 వ తదేిన తోద్ట ిమపిరషర్క స తనార్క చ నృనై లో 
జమగిింది. డాఔీర్క జిత్ కౄ ఄఖగమఴల్ స ైకప్ దాఴమ తృర యంబ 
భుగింప సందశేలు ఆచాచయు. భుకయంగ ఇ స తనార్క 4 
ఄంశల  నై ద్ిషీ  కేందీరఔిత౦ చేసంది.  
1. తృర కటీషనర్క లు రతీ మోజు వృైతరయో పసాకల, వమా  లేకలు, 
వృైతరయో తోద్టి ఄంతమా తీమ కనృెమౄన్ష పసాఔం, చద్వడం 
దాఴమ తభ జాఞ నాతున, ఄవగహననా  ంతృ ందించఽకొనవలసన 

అవశయఔత ఈంది. యద్యబ ైనంతవయఔు స తనాయుల , వర్కక యౖప్ లఔు యౘజయు కవడం దాఴమ ఆతయ తృర కటీషనర్క లతో యసుయ జాఞ న 
ఫాఖయఴభయభు ఔయౌగించఽ కొనఽట చేమాయౌ.  

2. వయధితు నమం చసేదేి యఴతభయ. తృర కటీషనర్క కేవలం అ దవియ హయా లలో ఔ తుభుటటీ  భాతరబనేనే ఫావన ఎపుడా 
తలుచఽఔుంటృ ఈండడం. 

3. మోఖుల యొఔక షేంటల ఔు సంఫందించిన ూమిా యవమలు సంక్షాింగ బద్రయచడం, భమమిు యజమవంతంగ ూమిా కఫడని 
కేసఽల యవమలు త యౌమయచడం. 

4. తృర కటీషనర్క లు తాభు చసేన ‘దేవపతుక ిరభాణ్ం ‘ రకయం రతీ నృల చివమ ిమోజున కోఅమిునటేర్క ఔు మితృ్ రీ్క ండం, తదాఴమ తిమగిి 
కోఅమిునేటయుల  రతీ నృల తోద్టి తేదని డాఔీర్క ఄఖగమఴల్ గమకిి మతిృ్ రీ్క ండాతుక ియలలతేంది.   

ఇ స తనార్క లో తృల్గ నన వయు భుంద్ఽగ తభ సందేయౘలనఽ బ భల్ చేమడం తో డాఔీర్క ఄఖగమఴల్ గయు సందేహ తువితాి 
చేయయు. ఄంతకేఔుండా దీతులో తృల్గ నన వయు 2017 ఄయి వమిశకతుఔలాల  AVP భానఽయవల్ లోతు కొకఔకయౄ కొకఔక చాీర్క నఽ 
ఄేుట్ చేమడాతుకి ఄంగఔీమించాయు. 

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

కేయళ మెయుులు 

యఴత వమి 91వ జనమ దినోతషవతున పయసకమించఽఔుతు 
కేయళ్లోతు తిరయర్క జిలాల లో 2016 నవంఫర్క 23 వ తేదీన 
ఄనఽదినభూ తుయఴహ ంఫడే యతరయో కిలతుక్స నఽ తృర యంతేంచడం 
జమిగింది. ేద్ల ఫాధయౌన త్ృ గొటిీ తుసషయౘములనఽ అద్ఽకొనే 
యధంగ అనంద్ప ఔడయౌ లో భునఔయ్నే యధంగ ఔ  ూజా 
పషుంగ దీతుతు యఴతకి సభమిుంచడబ ైనది.     

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