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 డా. జిత్. కె. అగగమాాల్ యొకక డెషకక నకండి  

ిమబ ైన నుహిక్టీశనయలఔు,  
భూయందయు భసతత యబ నై భహా శిఴమహత్ర ిండెఖన గనంగహ జయుపక్ొని అ అధామత్రభఔ ఄనబూత్రని భూ నిజ జీయతంలో చఔకగహ 
ను ందతేనానయని నేన చాలా ఫలంగహ యవవళషత నానన. క్హనొఔ శిఴమహత్రి దఴిమ ఈనామసహలలో సహవభు ఆలా చ నుహయు. “భూయు భూ 
యొఔక ఔష్హీ లఔు ఫాధలఔు భూల క్హయణం ఔనగొనలేఔ నుో తేనానయు. ఄందఴలన భంచి నలన చమేండి. యతబి నై 
ఫారహలన  ంను ందించక్ ండి. భూ తోటి భానఴపలఔు ళేఴ చమేండి. ఇ యధబ ైన భాయగ ంలో మిాణ ంచడం బక్తతతో షమ ిషభానం. 
లలల లలోనఽ భుమిక్త రహడలోల నఽ ళేఴ చషేఽత  రహమకి్త  క్హరహయౌసన ఔనీష ఴషతేలన ఔయౌంచడం దావమహ తభ ఄడెఖు జాడలోల  
నడరహలని సహవభు అక్హంక్షషిత నానయు. ఆది సహవభు తన చినన ఴమష నంచే నియౄషఽత  ఴచా్యు.…శ్రర షతమ సహభఫాఫా దిఴమ 
రహణ , రహలుమం 32 ఫాఖభు 1  

సహవభుయొఔక ఇ ఈదేఱహనిన భనం భన జీయతం యొఔక ధిాన భాయగదయశఔ షఽతంిగహ తీషక్ొందాం. భనందయం భన యొఔక 
సదద లన చ మిషేఔుని మిఱోధనా క్హయమఔరభాయౌన యసహత యం గహయంచడం దావమహ ఔ క్ొతత  యఴడిని షాలీదాద ం. 2017 రహమిషఔ ణిాయఔ 
కి్హయం, ఖత షంచిఔలో చ న యధంగహ బేభు నిమిదశీబ నై మిఱోధనన, భృఔకలు భమిము జంతేఴపల చిక్తతాస యధానాల  ై
చేషత నానభు. దీని క్ షం బభేు టెసీ్ట భమిము ఔంటరి ల్ ఖూర ప్సస న ఎంచఔుని భా మిఱోధన క్ొనసహగిసహత భు. ఆందఔు 
ఄనఔలబ నై రహతాఴయణం భమిము ఄంక్తతఫాఴం ఖల మిఱోధఔులు భాఔు ఄఴషయభు. ఄందఴలన ఇ ఫాసతత యబ నై 
క్హయమఔరభంక్ షం, భృఔకలు భమిము జంతేఴపల షంయక్షణ ై అషక్తత భమమిు ఄఴగహసనా ఈనన రహయందయు భుందఔు ఴచి్ 
ఄంగీక్హయ షఽచఔంగహ నాక్ొఔ ఇబ భల్ ంనుహలని నేన క్ యుచనానన.   
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23 పఫఴిమ,ి 2017న, భహాశిఴమహత్ర ియవదనిాన, శ్రర షతమ సహభ ఈననత ర దైమ యధాన షంషథ , ర ైట్ పల్్, ఫ ంఖళొయులో ఖల ర లలనస్ట 
క్హమంపలో ర ైనృియోనిక్సస న ఄంతమహబఖంగహ చేమడం దావమహ సహవభు తభ ఄనుహయ దమన, ఔాన భన  ైఔుమించాయని నేన 
భూఔు ఔాతజఞతా ఫాఴంతో షయనమంగహ త యౌమచేముచనానన.       

ర ైనృియోనిక్సస లో  ఖిత్ర  భమమిు అధాత్రభఔ పమోఖత్ర మెండె ఔదానిక్ొఔటి భుడిడి ఈంటాభ - ఔరభఫదధ బ నై అధామత్రభఔ 
జీఴనషయయ లేఔనుో త  ఎఴమెనైా యనృియోనిక్సస లో ఈతత భ పయౌతాలు సహధించలేయు. క్యేళలోని షో్ యనఽర్చ లో ఖల సహభ అషత్రినంద 
భన క్ేయళ నుహిక్టీశనయుల  నఽతన షంఴతసయంలో భృటీభృదటి సహధన క్హమంప నియవఴ ంచాయని త యౌమ చమేుటఔు ననే చాల 
షంతోలంచచనానన. ఆటుఴంటి ేియణ ఔయౌగించ ేసహధన క్హమంపలు ఔరభం తఔుండా ించభంతా జయుఖుత అధామత్రభఔ 
జీఴన యధానం యొఔక అఴవమఔతన భన నుహిక్టీశనయలఔు ఫో ధడటేటుల  చ మామలని ననే ఖటిీగహ క్ యుఔుంటు ఇ ఄదబత 
మితాననిన భనసహమహ ఄభినందిషత నానన.  

ఇ షంచిఔ లో భన చమహ్ంవం “నీయు”. సహవభు ఄంటాయు “నీయు భనిల యొఔక జీఴనాధాయం”.  బేభు నీటయిొఔక ఄతమదబతబ నై 

ఖుణాలన భమమిు డీఴ డైేశిన్, దాని చిక్తతస భూద ఔ రహమసహనిన ను ందయుషత నానభు. భూయు దీనిని చాల ఈతేసఔతతో 
చదఴఖలయు. రషేయ క్హలం షభూంలో ఈననందన ఆది భూఔు చాలా ఈయోఖఔయం ఔడా.  ఄత్ర చినన ఴమషలోనే ర ైనృయిోనిక్సస 

ఄఫామషఔులుగహ భామని నలుఖుయు ముఴ నుహిక్టీశనయలన భూఔు మచిమం చషేత నానభు. ఎంతో ఈతాససంతో భమమిు ేిభతో రహయు 

చేళే ర ైనృయిో ళఴే ఎంతో భంద ిజీయతాలోల  ర లుఖు నింంది. ఆది చాలా ఄభినందించదఖగ  యశమం  

ఇ షంచిఔన వరదద గహ చదఴపతేననపడె సహవభు యొఔక దఴిమ షందఱేహనిన చఽళనపడె భనం ఎంతో ేియణ భమిము ఈతేత జానిన 

ను ందతాభు. “ఈననత ఫారహలు, అవమాలు  ంను ందించక్ ండి. భుభభయౌన భూయు ఈదద మించక్ ండి. జీయత ధిాన ఖభమబ నై 

బఖఴంతేణ ి  చేయుక్ ఴడానిక్త మిత్రనంచండ”ి...మహా శిఴమాత్రి దఴియ షందేవం, బ ందాఴన్, మార్చ్ 7, 1978.  ేిభభమబ ైన 

దిఴమతవం  భనందమి జీయతావమం భమమిు ర ైనృియోనిక్సస ళఴే దావమహ భనం దానిని ఄందక్ రహలని అశిషత నానన.  
షదా ేభిభమబ నై సహభ ళఴేలో 
జిత్ క్ె  ఄఖమహవల్       

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

                          వ ైబరి  మివరమాలు ఉయోగ ంచబడని మోగ చమ తి్లు  

1. భయీౌపల్ (ఄనేఔ సహయుల ) సోీ ో క్సస, యనిక్తడ ిలోం భమమిు జాఞ ఔ వక్తత క్షీణత 03535...USA  

అషత్ర ినండ ిడిసహ్ర్్చ ఄభన ఔ 89 షంఴతసమహల ఴాదధ డన ర ైఫోి  నుహిక్టీశనర్చ ర యల చఽడటం జమగిింద.ి అ ఴాదధ డె తాన  
ఫాధడెతేనన ఫలఴీనత, మంెడె షంఴతసయభుల నండి ఈంటునన యనిక్తడ ిలోం(ఎఴమెనైా చ య దఖగయ ఖటిీగహ ఄమళిేత గహనీ ఄతనిక్త 
యనఫడద) భమిము షవలబ ైన జాఞ ఔ వక్తత క్షణీత(ఈదాసయణఔు క్ొంతభంద ియేుల , షంగటనలు భమచిి నుో ఴడం) ఴంట ి

షభషమలఔు నుహిక్టీశనర్చ నండి ర ైఫోి  చిక్తతసన క్ యటం జమిగింద.ి ఇ షభషమలఔు మోగ ిఏ యధబ ైన భందలన తీషక్ ఴటంలేద. ఖత 

క్ొనిన షంఴతసమహలోల  మోగకి్త ఄనఔేసహయుల  ఖుండ నుో టుల  భమమిు ఄనఔే సహయుల  షవలబ నై సోీ ో క్సస (TIA-transient ischemic attacks)  
ఔలఖటంతో మోగ ియక్హత నిన లచమే్  భందలన తీషఔుంటునానయు. దీని క్హయణంగహ మోగిక్త ేఖిు షంఫంధతి యఔత సహిఴం ఏయడడంతో 
దీయఘక్హయౌఔ యఔతఴనీత షభషమ ఏయడి తయచగహ అషత్రిక్త (2-3 న లలఔు ఔసహమి) ర యి ఴమీోగోల నృన్ సహథ భని బ యుఖుమే్ ందఔు, 
యఔతం ఎక్తకంచడం జమిగదే.ి మోగిక్త షహామం లేఔుండా నడఴటం భమిము నిలఫడటం ఆఫఫందఔియంగహ ఈండడబేక్హఔ ూమిత క్హలభు 
ఎఴమో ఔమ ిషహామం ఄఴషయభభయమది.  

2015 నఴంఫర్చ 2 న మోగకి్త క్తరంద ిమెభుడలీు ఆఴవఫడనిాభ: 

#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.3 Arthritis…BD 
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ర ైఫోి  చిక్తతస తీషఔుంటునన షభమంలో మోగ ియక్హత నిన లుచమచి ేభందన తీషక్ ఴటం క్ొనసహగించాయు. ఔ న ల తమహవత 

యనిక్తడ ిలోనుహనిక్త క్తరంద ిమెభుడీ ఆఴవఫడింద:ి  

#2. CC5.2 Deafness + #1...BD 

ఖత ద ిషంఴతసమహల నండ ిమోగి ఄధఔి యఔతనుో టు భమిము డమాఫ టిస్ట షభషమలఔు భందలన తీషఔుంటునానయనన యశమం 

నుహిక్టీశనర్చ ఔు  మెండె రహమహల తమహవత త యౌళంద.ి ఄతని యఔతనుో టు 125/75 ఈంద ిఄభత ేఄతని HbA1c 8.7% ఈండటం తో ఄలోల త్ర 

చిక్తతస తీషఔుంటుననటిక్ట చక్ెకయ సహథ భ ఄధిఔంగహ ఈననటుల  త యౌళంద.ి ఇ లక్షణాల క్ొయఔు క్తరంద ిమెభుడ ిమోగకి్త ఆఴవడం జమగిింద:ి 

 #3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...BD 

2016 జనఴమ ి15 న మోగి యొఔక ఆంటలిో జమగిని ఔ యందలో ఔుటుంబ షబుమలు భమమిు భుతేిలు మోగ ియొఔక అమోఖమ ళథ త్రలో 
ఏయడిన బ యుఖుదలన చఽళ అవ్యమ డా్ యు. ఄంతఔు భుంద ద ినిభుష్హల ఔంట ేఄధఔి షభమం ఔమో్లేఔనుో భయ రహయనీ 
మోజులో ఄధిఔఫాఖం డెక్ొని లేదా నిదనిుో త ఈండరేహయని  షిత తం ఇ యంద క్హయమఔరభభునఔు షంఫంధించి ఄనేఔ ఔాతామలలో 
మహత్ర ిఴయఔ ఐద ఖంటల నుహటు ఔమొ్ని క్హయమఔరభాలన చఽళ అనందించఖయౌగహయని మోగ ియొఔక ఆదద యు ఔుభామెతలు నుహిక్టీశనయుఔు 
త యౌనుహయు. చ పక్ దగిన ఄభిఴాదిద  మోగనిి చఽళన రహయంతా యఱశేంగహ చ పఔునానయు. ఄంతకే్హఔుండా మోగ ియొఔక జాఞ ఔ వక్తత, 
యనిక్తడ ివక్తత భమమిు ఖభన వక్తతలో బ యుఖుదల ఏయడనిటుల గహ మోగ ియొఔక ఔుభాయుడె ఖభనించాయు. ఏలి్ లో #3 యొఔక 

మోతాద OD క్త తగిగ ంచఫడింద.ి 2016 జూన్ నాటకి్త మోగ ియొఔక యనిక్తడ ివక్తత 80% జాఞ ఔవక్తత భమిము వక్తత సహథ భలు 100% 

బ యుఖుడా్ భ. 

యఔతనుో టు భమిము భధబహేానిక్త తీషఔుంటునన ఄలోల త్ర భందలతో నుహటు ర ైఫోి  చిక్తతసన మోగ ిక్ొనసహగించాయు. 2016 డిళ ంఫర్చ 

లో చేళన HbA1c మకీ్ష దావమహ యఔతంలో చక్ెకయ సహథ భ బ యుఖుడి 6.25% క్త చమేనిటుల  త యౌళంద.ి మోగ ిఆపడె ఎఴమ ిషహామం 

లేఔుండా ఏద ైనా అషమహతో నడఴఖలుఖుతేనానయు. ఎఔుకఴ షభమం ఔయు్నన బంగిభలో భాటాల డెతనో, TV చఽషఽత నో, 
పషత క్హలు చదఴపతనో ఈండఖలుఖుతేనానయు.   

2017 జనఴమ ి30 నాటకి్త మోగ ిఅమోఖమంగహ ఈనానయు. ర ైఫోి  చిక్తతస నుహియంభించిన షభమం నండ ిమోగకి్త 15 న లలలో అషత్రిలో 
చేమే్  ఄఴషయం ఔకసహమ ిఔడా మహలేద. మోగ ియొఔక అమోఖమం బ యుఖుడడానిక్త ర ైనృిమానిక్సస చిక్తతస భాతబి ేక్హయణభని మోగ ి

యొఔక ఔుటుంబ షబుమలు నభుభతేనానయు. దఱహఫద  క్హలంగహ ఏభు పయౌతం ఆఴవని భందలు ఄలాగే ఈండినుో గహ ర ైనృమిానిక్సస తో  
ఇ మోగిక్త చఔకని అమోఖమం చేఔయడంతో ఇ యజమం ఆతని ఫంధ భుతేిలనండ ిభమో అయుఖుయు శేంటులన నుహిక్టీశనర్చ చ ంతఔు 
చేమి్ ంది.   

మోగ ియొఔక ఔుభాయుడ ిరహమకామనం: 

భా తండిగిహమకి్త తన జీయత క్హలభంతా ఎంతో అమోఖమంగహ ఈననటకి్త ఖత ఐద షంఴతసమహలుగహ అమోఖమ ళథ త్ర క్షీణ ంచింద.ి అమన 

ద ైఴం  ైఄనుహయబ నై బక్తత యఱహవసహలు ఖలరహయు. అమన అమోఖమంగహ ఈనన మోజులలో ఄనఔే భందిక్త సో భుయోత్ర భందలన 
ఈచితంగహ ఆఴవడం దావమహ రహమకి్త షహామ డేరహయు. ర ైనృిమానిక్సస చిక్తతస నుహియంభించిన నాటినండి మోగ ియనిక్తడి వక్తతలో, 
జాఞ ఔవక్తతలో షతవయ భాయు మహఴడం భమిము ఄతని ఴ మోగోల నృన్ సహథ భలో బ యుఖుదల (ఆటీఴల మినుో యుీ లన ఫటిీ ) దావమహ 
అమన అమోఖమం బ యుఖుడడం చఽళన భాఔు ఎంతో అనందం ఔయౌగింద.ి ర ైనృిమానిక్సస చిక్తతస నుహియంభించిన షభమం నండ ిభా 
తండిగిహమిని అషత్రలిో చేమే్  ఄఴషయం మహలేద. భృతత భు భూద యమి సహధాయణ అమోఖమం  బ యుఖుడిన క్హయణంగహ అమన షిత తం 

అనందంగహ ఈంటృ బ యుగెైన జీఴనానిన ఖడెపతేనానయు. రహయు అమోఖమంగహ, ఈతాససంగహ ఈంటృ భునటిఴలే  ఎఴమభిూద 
అధాయడఔుండా తన నలు తాన ేచేషక్  ఖలుఖుతేనానయు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. వాయకులత్, భయం, గాభమా 03535...USA 

రహమఔులత, తీఴ ిబమం భమమిు గహబమహ ఴంట ిలక్షణాలతో ఫాధడెతేనన ఔ 30 ఏళల  ఴమక్తత నుహిక్టీశనయున షందిించాయు. ఖత ద ి

ఏళైల గహ ఇ లక్షణాలు ఈననటిక్ట మెండె షంఴతసమహలుగహ తీఴబి నైటుల  మోగ ిఖభనించాయు. ఖుంపలో ఈననపడె ఎఴమెనైా తన ై 
దాడ ిచేళ చంళేేత  తన ఔుటుంఫం మళిథ త్ర ఏభుటి ఄనే బమంఔయబ నై అలోచనలు ఴషఽత  ఈంటాభ. భనోమోఖ ర ైదమడన 
షందిించినటిక్ట పయౌతం లభించలేద. గహబమహ డని షభమంలో మోగకి్త యఔతనుో టు 160 /80 ఴయఔ చమేదేి.  ఖుండ  దడ  మగి ి

ఱహవష తీషక్ ఴడం ఆఫఫందఔియంగహ భామి బ ైఔం ఔబేభది. తన ఫాయమ రహమ ిభృదట ినృడ్ఔు జనభనిచి్న  షభమంలో ఏయడిన 
షభషమల ఴలల  మోగ ియొఔక లక్షణాలు ఖత 5 న లలుగహ భమింత తీఴభిమామభ. మోగ ితన రహమఔులత భమిము బమాలన తన 
ఫాయమ భమిము తయౌలతో షహా ఎఴమతిోనఽ ంచఔునరేహయు క్హద. రహమఔులత, బమభు క్హయణంగహ మోగ ితన చషేత నన ని ై దాలీ  
 టీలేఔ నుో భయరహయు. తాన ఄనబయషత నన భనో రహమఔులత తన ఖరహళల ఔు ఔడా ఔలఖఔడదని ఄతన ఫాయంచాయు. చినన 
లాల డలిా ఎపడఽ బమడ ే ళథ త్ర ఈంటుందని ఄతన ర లల డించాయు. ఫాలమంలోన ేతన తండినిి క్ లోమాడని భమిము తన తయౌల 
ఔ బమషత మహలని ఎలల పడఽ రహమఔులడెత ఈండదేని నుహిక్టీశనయుఔు మోగ ిత యౌనుహయు. మోగ ిఇ లక్షణాలఔు ఏ యధబ నై ఆతయ 
భందలన తీషక్ ఴడం లేద. 

2016 పఫఴిమ ి10న క్తరంద ిమెభుడ ిమోగకి్త ఆఴవఫడనిది:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 
disabilities…TDS  

తిీరహయం మోగిని భానిటర్చ చమేడం జమిగింద.ి మెండె రహమహల తమహవత తన భనళథ త్రలో బ యుఖుదల ఏయడనిటుల గహ మోగ ిత యౌనుహయు. 
భూడె రహమహల తమహవత మోగ ియొఔక రహమఔులత, బమం భమిము గహబమహ 90% ఴయఔు తగిగనుో మాభ. మోగ ియొఔక యఔతనుో టు 
135/80 క్త తగిగ ంద.ి 

2016 ఏిల్ లో యఔతనుో టు షభషమఔు క్తరంది క్ ంఫో  ఄదనంగహ చమేి్ ఆఴవఫడింద:ి 

#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS 

అయు రహమహల తమహవత మోగ ిదీయఘక్హలంగహ ఫాధడెతేనన రహమఔులత భమిము బమం నండ ిూమితగహ యభుక్తత ను ందాయు. అఖశేీ లో మోగ ి

యొఔక యఔతనుో టు సహధాయణ సహథ భక్త (120 /80) చేయుఔుంద.ి నాలుఖు న లలోల  మోగ ియొఔక అమోఖమ మళిథ త్ర 100% బ యుఖుడి మోఖ 
లక్షణాలనీన తగిగ నుో మాభ. భృదటరల  ర ైనృమిానిక్సస   ైనభభఔం లేని ఇ మోగ ితనక్త జమగిిన ఇ ఄదబతానిక్త  ఔాతజఞతలన  
త లుపఔునానయు. ఎలల పడఽ చింత్రషఽత  బమడెత ఈండ ేమోగ ిఱిహంతంగహ భామినుో ఴడం చఽళన మోగ ియొఔక ఔుటుంబ షబుమలు 
ఎంతో అవ్యమనుో మాయు. “ ఎపడఽ యచాయంగహ, బమంగహ ఈండే నరేవనా ఆలా భామినుో మాఴప” ఄని ఄతని ఫాయమ నభభలేఔ 
క్హబ ంట్ చేళ ేరహయు. మోగి మోజంతా అతభయఱహవషంతోన భమమిు వక్తతఴంతంగహన జీయంచడం నుహియంభించాయు. రహమఔులత భమిము 
బమం తొలఖటం క్హయణంగహ ఄతన తన దిన చయమలన ఏక్హఖరతతో చమేఖయౌగహయు. 2017 జనఴమ ినాటకి్త ఄతన ఄంతఔు భుంద 
ఫాధడని భనోమోఖ లక్షణాలు త్రమగి ిమహలేద. ఆటిక్ట ఄతన #2 న TDS మోతాదలో తీషఔుంటునానయు.  షిత తం మోగిక్త 
ఏయడిన అకలేళమా (అహాయ నాళభు నృఖుషఔునుో భ భురంఖ లేఔ నుో ఴపట) షభషమఔు నుహిక్టీశనయు ర ైఫోి  చిక్తతసన ఆఴవడం 

జయుఖుతోంద.ి 

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

3. మొలల వాయధ,ి మలము ఆుకొనలేకనోు ఴుట, ఇమ టబుల్ బర ఴల్ స ండరిమ్, గాయసోర ో ఎసో నూాగ యల్ మ ఫ్ల క్స్ (అజీరణ షమషయలు) 
01001...ఉరుగవా 

74 షంఴతసమహల ఴాదధ డె ఖత దఴిేన షంఴతసమహలుగహ యఔతం క్హయుతేనన భృలలు (ఇ షభషమ భమీ తీఴంిగహ ఈననందన ఄతన 
నుహమడె్ లన ఈయోగించ ఴలళ ఴచే్ ది) భమిము భలభు అపక్ొనలేఔనుో ఴపట ఴంట ిషభషమలతో ఫాధడెత 2016 జూన్ 20 
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న నుహిక్టీశనయున షందిించడం జమిగింద.ి మోగిక్త ఆమటిఫుల్ ఫో ఴల్ ళండరి మ్ భమిము గహమసోీ ో ఎసో నూహగిమల్ మిఫ్ల క్సస ఴంట ిఄజీయి 

షభషమలు ఈననటుల గహ ర దైమలచే ఔ న ల క్తరతం నిమహధ మించఫడంిద.ి 

ఇ మోగిక్త క్తరంద ిమెభుడీ ఆఴవఫడనిద:ి 

#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + 
CC12.1 Adult tonic…TDS 

మోగ ిఇ షభషమఔు ఆతయ భందలన తీషక్ లేద. జూన్ 27న మోగిక్త భూలరహమధ ిక్హయణంగహ యఔతం క్హయటం షభషమ ూమితగహ 
తగిగ నుో భంద.ి IBS (ఆమటిఫుల్ ఫో ఴల్ ళండరిమ్) షభషమ 20% ఴయఔు బ యుఖుడింద.ి ఄభత ేభలభు అపక్ొనలేఔనుో ఴపట 

షభషమలో బ యుఖుదల ఏయడలేద. 

జులలై 13 న క్తరంద ిమెభుడ ిమోగిక్త ఆఴవఫడినద:ి 

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
#1…TDS 

నుహిక్టీశనయు తన బ ంటయు షఽచన ై మోగకి్త ఖుదభు ఔండమహలన ఫలమచి ేరహమమాభాల యఴమహలన త యౌ తి్రమోజు ఄనఔే భాయుల  అ 

రహమమాభాలన  చేమభని షలహా ఆచా్యు.  అఖషీ  19 న మోగకి్త భలభు అపక్ొనలేఔనుో ఴపట భమిము IBS షభషమలో 90% 

బ యుఖుదల ఏయడడంతో ఄతని ఄనీన షభషమల నండ ిదాదాప యభుక్తత ఏయడినటుల  ఄభమంది. మోగ ి#2 న TDS మోతాదలో 
తీషక్ ఴటం క్ొనసహగించాయు. 2017 జనఴమ ి17న మెభుడీ యొఔక మోతాద మెండె రహమహలఔు BDక్త తగిగ ంచఫడింద.ి జనఴమ ి31 న 

OD క్త తగిగ ంచఫడింద.ి ఄభత,ే మోగిక్త యఔతం క్హయటం షభషమ త్రమిగ ిఏయడింద.ి మెభుడ ీయొఔక మోతాద త్రమగి ిBD క్త  ంచటం 

జమగిింద.ి దీని తమహవత యఔతం క్హయటం షభషమ తగిగ ంద ిభమిము ఆతయ మోఖ లక్షణాలు ఔడా తొలగినుో మాభ. మోగ ిఆపడె BD 

మోతాదలో మెభుడిని తీషఔుంటునానయు.  

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

4. అలెమ ిక్స మెైన ైటిస్ (నాస కయందయౌ మంట- వాయధ)ి, అజీరణం మమ యు ఆందరళన 01001... ఉరుగవా 

32 ఏళల గహ ఄలలమి్క్స మెైన టైసి్ట (ఱహవషక్ వ షభషమ) ఄనుహన రహముఴపతో ఔడిన ఄజీయిం, ఔడెప ఈఫఫయం, తలనొ, 2014 లో 
యడాఔులు తీషఔునన షభమం నండ ిభానళఔ షభషమలు ఴంట ిమోఖ లక్షణాలతో ఫాధడెతేనన ఔ 49 షంఴతసమహల భఴ ళ 

నుహిక్టీశనయున షందిించడం జమిగింద.ి  అబ ఔు  యడాఔులు తీషఔునన దఖగయనండ ిఅందర ళన, ఄబదతిా ఫాఴం, బమం భమిము 
నీయషం ఴంట ిభానళఔ షభషమలు ఎలల పడఽ ఈంటునానభ. క్ొంత ఒదాయు క్ షం అబ  ఄభుతభుగహ త్రనడం ఄలరహటు 
చేషఔుంది. ఇ మోఖ షభషమల క్ొయఔు అబ  ఄంతఔు భుంద ఏ యధబ నై చిక్తతసన తీషక్ లేద. 2016 ళ  ీ ంఫర్చ 26 న మోగిక్త క్తరంద ి

మెభుడీ ఆఴవడం జమగిింద:ి  

అజీరణం మమ యు మానస క షమషయలు: 
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions + 
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…TDS  

అలెమ ిక్స మెైన ైటిస్ (శ్ాాషకోవ షమషయ):  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis...TDS 

 ఆయ తీషఔునన తయురహత మెండె న లలఔు  ైగహ మోగ ినుహిక్టీశనయున షందిించడభుగహనీ లేదా నూో న్ చమేడభు గహనీ చమేలేద. 
డిళ ంఫర్చ 10 న ర ైఫోి  గోయలు ఄభనుో త ఈండడంతో త్రమిగ ితీషఔునేందఔు నుహిక్టీశనయున షందిించింద.ి ఔరభం తఔుండా 
భందలన తీషక్ ఴడం క్హయణంగహ అబ  యొఔక అమోఖమం బ యుఖుడింద.ి నఴంఫర్చ నుహియంబభు నండ ిమోగ ియొఔక ఄజీయిం 

భమిము ఱహవషక్ వ షభషమలలో 100% బ యుఖుదల ఏయడంిద.ి అబ  ఆపడె ఱిహంతంగహ, బదంిగహ, భనోళథ త్రలో ఔడా 
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బ యుఖుదల ఏయడ ితలనొ చాలా ఄయుదగహ ఏయడెతోంది. 2017 జనఴమ ి16న తదమి షందయశనలో మోగ ిూమితగహ 
క్ లుఔుననటుల గహ రహమధి లక్షణాలు ఏయ పనమహఴాతం క్హలేదని నుహిక్టీశనయుఔు త యౌడంతో మోతాద BD క్త తగిగ ంచఫడింద.ి పఫఴిమ ి

7న అబ  యొఔక అమోఖమం ూమితగహ బ యుఖుడనిటుల  త యౌంద.ి ఄందఴలన మోతాద పఫఴిమి భధమ క్హలభు ఴయఔు  OD క్త 
తగిగ ంచి ూమితగహ అరళేే ఴయఔ న లమోజులు క్ొనసహగించాలని నియిభంచఫడింద.ి 

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

5. కళళు దకరద మమ యు మంట 01001... ఉరుగవా 

57 ఏళల  భఴ ళఔు నాలుఖు షంఴతసమహల నండ ిమెండె ఔళిలోల నఽ దయద, భంట భమమిు ఄలషట ఴంట ిషభషమలు ఈండయే. అబ  
ఔంూమటర్చ ఴదద  ఎఔుకఴ షభమం ఖడడం ఇ మోఖ షభషమలఔు క్హయణం క్హఴచ్. నాలుఖు షంఴతసమహల నండ ిఅబ  ఄలోల త్ర 

చిక్తతస తీషఔుంటరంద.ి అబ ఔు మాంటీ ఄలలమీ్ భందలు భమిము ఔంట ిఅయదరత నియౌ ేచఔకలు ఆఴవఫడనిాభ క్హనీ రహట ిదావమహ 
అబ ఔు ఈవభనం ఔలుఖలేద ఄభనటకి్ట రహటిని క్ొనసహగించింది. 

2016 అఖషీ  8 న క్తరంద ిమెభుడ ీమోగకి్త ఆఴవఫడనిద:ి 

#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

అ భఴ ళ ఄలోల త్ర ఔంట ిచఔకలతో నుహటు ర ఫైోి  మెబ డనీ ఔడా తీషఔునేద.ి అఖషీ  18 న మోగ ియొఔక లక్షణాలలో 20% 

బ యుఖుదల ఏయడింద.ి ఐద రహమహల తమహవత 60% బ యుఖుదల ఏయడింద.ి డళి ంఫర్చ 15 నాటకి్త మోగ ియొఔక ఔంట ిషభషమలనీన 

ూమితగహ తొలగినుో మాభ. అబ  ఄలోల త్ర భందలన తీషక్ ఴడం అ ర ైఫోి  మెభుడ ీTDS మోతాదలో తీషఔుంద.ి అబ  
ఔంూమటర్చ   ైతన ని ఆఫఫంద ిలేఔుండా చేషక్ ఖయౌగింద.ి 2016 డిళ ంఫర్చ 29 న మోతాద మెండె రహమహలఔు BD క్త అ  ైమెండె 
రహమహలఔు OD, అ తమహవత 2017 పఫఴిమ ి15 ఴయఔు రహమహనిక్త భూడె సహయుల  (3TW) క్త తగిగంచఫడింద.ి అబ  షభషమలు ఏయ 
పనమహఴాతం లేఔుండా ఎంతో అమోఖమంగహ ఈంద.ి 

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

6. అధిక వమీర వేడ ి11577...ఇండియా 

ఔ న ల మోజులనండ ిఄధఔి వమీయ రేడతిో ఫాధడెతేనన ఔ 35 ఏళల  ఴమక్తత  2016 ఏలి్ 4 న  నుహిక్టీశనయున  షందిించటం 

జమగిింద.ి ఄతని ఈదర మఖమ  మీతామ భండ ేఎండలో ఎఔుకఴగహ మిాణం చషేఽత  ఈండరేహడె. మోగకి్త రేడ ిక్హయణంగహ ఔడెపలో నొ, 

యమోచనాలు భమమిు వమీయభంతము బమించలేని భంట ఔయౌగయే. ఄతన తగనింత దరిహలు తీషఔుననటిక్ట ఄతనిక్త ఇ షభషమ 
క్ొనసహఖుతన ేఈంది. ఇ షభషమ క్ొయఔు ఄతన ఏ యధబ నై చిక్తతాస తీషక్ లేద. 

మోగిక్త క్తరంద ిమెభుడ ీఆఴవఫడనిద:ి  

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...TDS  

   మెండె మోజులలో మోగ ియొఔక వమీయప రడే ిూమితగహ తగిగ నుో భ ఄతని ళథ త్ర 100% సహధాయణ భభమంది.  నాలుఖు రహమహల తమహవత 

భయుషటి షందయశనలో  ఄతన ూమిత అమోఖమంగహ ఈనానడె. భుంద జాఖరతత గహ ఄతన ఎండా క్హలం ూయతభయమ  ఴయఔ మెభుడ ీTDS 

మోతాదలో క్ొనసహగించాడె. ఄతన క్ొనిన న లల తమహవత నుహిక్టీశనయుఔు ఔనించి నపడె రహమధ ిలక్షణాల పనమహఴాతం లేఔుండా 
తన ూమిత అమోఖమంగహ ఈననటుల  త యౌనుహయు.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. చాత్ర   ైగాయం 11578...India 

చాత్ర   ైనొతో ఫాధడెతేనన ఔ 9 ఏళల  నుహన ఄభభభభ నుహిక్టీశనయు ఴదద ఔు తీషఔు మహఴడం జమగిింద.ి నాలుఖు న లల క్తరతం 

నుహఠఱహల ఴదద  ఔ ఫంత్ర తఖలడం ఴలన నుహ చనభృన ఴదద  రహప భమమిు ఛాతీలో నొ ఏయడింద.ి నుహఔు ర ఫైోి  మభెుడలీు 
ఆంచాలనే ఈదేద వమంతో డాఔీయు ఴదద ఔు తీషఔు ర ళిలేద. 

క్తరంద ిమెభుడ ీనుహఔు ఆఴవఫడనిది:  

CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ 
pain + CC20.7 Fractures...QDS 

ఔ రహయం తమహవత నుహఔు రహప ూమితగహ తగిగ ంద ిక్హనీ నుహియంబం నండ ీఈనన నొ 50 % భాతబి ేతగిగ ంద.ి భమొఔ రహయం మోజులలో 
నుహఔు ూమితగహ నమభభమ నొ ఄదావమ భభమంది. అ  ైమెండె రహమహల ఴయఔు మెభుడనీి BD మోతాదలో నుహఔు 
క్ొనసహగించభని చ ఫడింద.ి నుహఔు ూమితగహ తఖగడంతో మెభుడీ అఫడింద.ి 

షంనుాదకుని వాయఖాయనము: 
ఛాతీ  ైనొ గహమం ఴలల  ఔయౌగంిద ిక్హఫటిీ ఖుండ ఔు షంఫంధించిన మెబ డలీన చమేే్ ఄఴషయం లేద. 

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

8. మనషక కుర ంగునుాటు (కలలనికల్ డి శిన్) 02799...UK  

ఖత ఆయర  ైషంఴతసమహలుగహ ర దైమయబ నై భనష ఔుర ంఖునుహటుతో ఫాధడెతేనన 61 ఏళల  భఴ ళ ర ైదమడ నై బయతతో నుహటు  2016 

అఖషీ  6న  నుహిక్టీశనయున షందమిశంచాయు. ళేనఴ తేల దావమహ ర ైనృిమానిక్సస చిక్తతస, దాని పయౌతాల ఖుమించి త లుషక్ొని చిఴమ ి

అవగహ నుహిక్టీశనయున షందిించడం జమగిింద.ి అబ  బమషత మహలని, ఆతయులతో షంఫాలంచడం అబ ఔు ఆఫఫందిఔయభని, OCD 

(ఫ సళవ్ ఔంయౌసవ్ డిసహయ్ర్చ) భమిము ఆతయ భానళఔ యుఖభతలతో ఫాధడెతోందని మోగ ియొఔక బయత నుహిక్టీశనయుఔు చ నుహయు. 
అకమకి్త మోడె్  ఔికన చ తత ఫుటీలు చఽళ ఔడా అబ  బమఫాింతేమహలు ఓతేంది. భృతత ం భూద  రహమ ిజీయతంలో ఄత్ర షవలబ ైన 
అనందం  ఔడా ఈండేద ిక్హద. ఆతయుల ఴలల జీయతానిన సహధాయణభుగహ ఖడలేఔ నుో భయరహయు. ఔ సహధాయణ భఴ ళగహ ఔనడ ే

అబ  బమషత మహలని నుహిక్టీశనయు ఔని టాీ యు. ఄంత ేక్హఔుండా తన భనళథ త్ర ఖుమించి చయ్ జమిగ ేషభమంలో మోగిక్త ఄసౌఔయమం 

ఔలఖడం ఔడా రహయు ఖభనించాయు.  

మోగ ిక్తరంద ిఄలోల త్ర భందలన తీషఔునదే:ి ఔుర ంఖునుహటు ఔు ళటాలోనుహిం 10 mg భమమిు ఫ ైనుో లార్చ డిజాయ్ర్చ ఔు ఈయోగంిచ ే

క్ేర లమా నై 200 mg . ఇ భందలన తీషఔునననటిక్ట అబ  యొఔక అమోఖమం క్షీణ ంచింద ేక్హనీ బ యుఖుడలేద. 

మోగిక్త క్తరంద ిమెభుడలీు ఆఴవఫడనిాభ:  

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + 
CC18.1 Brain disabilities...QDS 

భూడె రహమహల తమహవత మోగ ియొఔక భనళథ త్రలో  25% బ యుఖుదల ఔనఫడనిటుల  భమిము అబ  క్ొంత అనందంగహ ఈంటుననటుల  

బయత త యౌనుహయు. ర ైదమ నిపణులు ఔనఔ ఄలోల త్ర భందల యొఔక దశ ర్ఫారహలన ఎమిగని బయత రహట ిరహడక్హనిన తగిగ ంచాలని 

యోచించాయు. నుహిక్టీశనయు ఄలోల త్ర భందలన 10 % తగిగ ంచభని భమిము ర ఫైోి  మెభుడనీి  QDS మోతాదలో తీషక్ భని 

షలహా ఆచా్యు 

మెండె రహమహల తమహవత 50% బ యుఖుదల ఏయడ ిబమం తొలగినుో ఴడంతో అబ  ఔుటుంబ షబుమలతో ఆఫఫంద ిలేఔుండా 
అనందభుగహ ఔయౌళ జీయంచడం నుహియంభించింద.ి ఄందఴలన ఄలోల త్ర భంద యొఔక మోతాద 20% తగిగ ంచఫడింద.ి  
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మెండె రహమహల తమహవత 60% బ యుఖుదల ఏయడ ిఄలోల త్ర భందల యొఔక మోతాద 25% తగిగ ంచఫడింద.ి ఆంటలిో నలు 
అనందభుగహ చేషక్ ఖలుఖుతేననటుల  అబ  నుహిక్టీశనయుఔు త లడం జమిగింద.ి భమో మెండె రహమహల తమహవత అబ ఔు 70% 

ఈవభనం ఔయౌఖడంతో ఖాస ఔాతామలు భమమిు సహభాజిఔ క్హయమఔరభాలలో ఎఔుకఴగహ నుహలగగ నడం నుహియంభించాయు. ఄలోల త్ర 

భందల యొఔక మోతాద 50% తగిగ ంచఫడింద.ి 

తదమి భూడె రహమహల తమహవత అబ ఔు 90% నమబ ైంద.ి అబ  యొఔక ఴియతన సహధాయణ ళథ త్రక్త చాలా దఖగ యఔు చేయుక్ ఴడంతో 
ఄలోల త్ర భందల మోతాద 75% ఔు తగిగ ంచడం జమిగింద.ి 2016 డిళ ంఫర్చ 2 నాటకి్త ఄనగహ 4 న లల తఔుకఴ షభమంలోనే 
అబ ఔు 100% నమభఴడంతో అబ  అవ్యమనుో త ఆంత అనందానిన తాన ఎపడె ఄనబయంచలేదని అ భఴ ళ త యౌంద.ి 

అబ  అతభనఽమనతా ఫాఴం ూమితగహ నుో భ ఄదొ ఔ ఖడచిినుో భన క్హలంలా క్హలఖయబంలో ఔయౌళనుో భంది. డళి ంఫర్చ 16 న అబ  
ఄలోల త్ర భందలన ూమితగహ అన ఄదబతబ నై రహయతన నుహిక్టీశనయుఔు ఎంతో అనందభుతో త యౌంద.ి ఄత్ర తఔుకఴ షభమంలో 
అలోత్ర భందల ఄఴషయం లేఔుండా నఖూడని ఇ ఄదబతానిన చఽళన మోగ ియొఔక బయత ఎంతో షంఫయ డా్ యు. ర ైఫోి  మెభుడ ీఅ  ై
దఴిేన మోజులఔు TDS మోతాదఔు తగిగ ంచఫడింద.ి 2017 జనఴమ ినాటకి్త BD మోతాదలో భమో అయు న లల ఴయఔు 
పనమహఴాతం క్హఔుండా ఈండడానిక్త  మెభుడీ క్ొనసహగషిత ననది.  

నుాికటరశనరు యొకక వాయఖాయనము:  
నేన ఎనోన యజమఴంతబ నై క్ేషలన చఽళ ఈనానన క్హనీ ఇ క్షేలో మోగ ియొఔక బయత ఔ భుకమబ ైన నుహతని నుో లంచడంతో 
ఄత్ర తఔుకఴ షభమంలో ఄదబతబ నై యజమానిన సహధించింద.ి మోగభి నై ఫాయమన జాఖరతత గహ యమరకే్షషిఽత  భందలన వరదధ  
భమిము ేిభతో రేమడంతో అబ ఔు రేఖంగహ ఈవభనం ఔయౌగింద.ి  

షంనుాదకుడ ివాయఖాయనం: 

ఄణ గిమునన క్ నుహనిన తొలగించేందఔు యౌఴర్చ టానిక్స చయే్ఫడింద ిభమిము బమానిన తొలగించేందఔు ఎబ మె్నీస భమిము క్తడీన 

టానిక్స చేయ్ఫడింద.ి 

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

   9. దీరఘకాయౌక దగుగ  మమ యు ియాణ వికారం 11570…ఇండియా   

ఫాలమం నండ ిదీయఘక్హయౌఔ దఖుగ  షభషమతో ఫాధడెతేనన ఔ 15 షంఴతసమహల ముఴత్ర 2015 జులలై 12న నుహిక్టీశనయున 
షందిించింద.ి ఄంతఔు భుంద ఄలోల త్ర భమమిు సో భుయోత్ర చిక్తతసలన తీషఔుంద ిక్హనీ తాతాకయౌఔ ఈవభనం భాతబి ే
ఔయౌగింది. మోగ ియొఔక తండికి్త ఆద ేమోఖ లక్షణం ఈండదే.ి ఄందఴలన మోగిఔునన దయీఘక్హయౌఔ దఖుగ క్త క్హయణం మషిమహలలో ఈండ ేఄలలయ్నల  
క్హయణం ఄముమండఴచ్ని లేఔ తండి ినండ ిఆన పక్షన్ మోగకి్త షంఔరభుంచి ఈండఴచ్ని ఄనభానించాయు. అబ ఔు క్తరంద ిమెభుడీ 
ఆఴవడం జమిగింద:ి 

దీరఘకాయౌక దగుగ : 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 
Throat chronic…TDS 

ర ైఫోి  మెభుడిని నుహియంభించిన షభమంలో అబ  ఆతయ భందలన తీషక్ ఴడం లేద. భూడె రహమహల తమహవత మోగిక్త 75% 

ఈవభనం ఔయౌగింద.ి దీయఘక్హయౌఔ షభషమ ఄముమండడం ఴలల  ూమితగహ తగేగఴయఔ ఄనగహ  డళి ంఫర్చ 25 ఴయఔు ఄద ేమోతాదలో 
మెబ డీన తీషక్ ఴడం జమగిింద.ి తయురహత మెభుడీ యొఔక మోతాద మెండె రహమహలఔు BDక్త తగిగ ంచడం జమగిింద.ి అ తమహవత ఔ న ల 

ఴయఔు OD మోతాదలో తీషక్ొని 2016 పఫఴిమ ి10 న అఫడింద.ి 
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2015 డళి ంఫర్చ 25న ఇ నుహ తన తయౌలదండెిలతో ఔలళ ళ లఴలఔు ఉయు ర ళైతేనాననని ఐత ేతనఔు తన మెండఴ షంఴతసయం 
నండ ిఈనన మిాణప యక్హయం ఖుమించి బమడెతేనాననని దానిక్ేబ నైా మెభుడీ ఈంటే ఆభభని ఄడగిింది. ఖతంలో దనీిక్త చిక్తతస 
తీషఔుంద ిక్హనీ ఏభాతంి పయౌతం ఔలుఖలేద. అబ ఔు మిాణం ఴలన యక్హయం ఏయడి ఏద నైా త్రంట ేరహంత్ర ఄభనుో తేంద ిఔనఔ 
అబ  ఏదీ త్రనేద ిక్హద. మోగిక్త క్తరంద ిమెభుడ ీఆఴవఫడనిది.  

ియాణ వికారం 
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness 

మోగిక్త మెభుడ ీనీటలిో ఔయౌ మిాణం షభమంలో తి్ర 15 నిభుష్హలఔు ఔసహమ ి5 ml తీషక్ భని చ ఫడింద.ి మోగకి్త మిాణం 

షభమంలో ఔ సహమ ిభాతబి ేయక్హయం ఔయౌగింద.ి త్రయుఖు మిాణంలో అబ ఔు యక్హయం ఔలఖలేద. ఄందఴలన అబ  సహధాయణంగహ 
అహామహనిన తీషక్ ఖయౌగింద.ి మిాణం చళే ేతిీ సహమ ిర ఫైోి  మబె డనీ తీషక్ భని నుహిక్టీశనర్చ మోగకి్త షలహా ఆచా్యు. ఇ యధంగహ 
చేమడంతో అబ ఔు మిాణ యక్హయం షభషమ ూమితగహ తొలగినోు భంద.ి 2016 జూన్ లో అబ  ర ైఫోి  మెబ డీన తీషక్ ఔుండా దఽయ 

మిాణం చేళనటకి్ట అబ ఔు యక్హయం ఔలఖలేద. 

    2016 డిళ ంఫర్చ నాటకి్త అ ముఴత్ర ఏ యధబ నై అమోఖమ షభషమలు లేఔుండా అమోఖమంగహ జీయసోత ంద.ి 

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

  నుాికటరశనరల విఴమాలు   

 నుాికటరశనర్చ 03535...USA క్ెభుఔల్ ఆంజనీమింగ్ లో  ఴ చ్్డ చేళన యయు ఴాత్రత మతీామ ఱహషత రరేతత . తన చిననతనంలోన ేసహవభు షనినధ ిచేమిన 

యయు సహభ షంషథ  చేటిీన ఎనోన యయధ ళరేహ క్హయమఔరభాలన తిమక్షంగహ చఽసహయు. తన షభుత్ర 
దావమహ చేటేీ 3 యఫాగహల ళరేహ క్హయమఔరభాలనినటరల నఽ యయు నుహలగగ ంటాయు భమిము తిమేక్తంచి యమిక్త 
SSE ఫో ధించడభంట ేచాలా ఆశీం. 

సహవభు ఫో ధనలు, ళదాధ ంతాలచ ేఫిాయతేలలైన యమిక్త ళేరహ చమేాలన ేక్ మిఔ ఫలంగహ ఈండేద.ి 

భృదట యయు ఄబ మకి్హలో ర ైదమ భీభా లేని రహమిక్త ఈచిత ర దైమ ళరనింగ్ క్హమంపలు నియవఴ ంచాయు. 
ఄద ిఄదబతంగహ యజమఴంతబ ైంద.ి  క్హనీ యయు ర దైమ షహామం క్ మ ేరహమకి్త ఆంక్హ చఴక్ెనై 

బ యుగెనై మెబ డలీన ఆరహవలని ఫాయంచాయు. సహభ ర ైనృియోనిక్సస యమ ిఅక్హంక్షఔు షమగిహగ  షమనిుో భంద!ి యయు భృదటగహ ర ైనృయిోనిక్సస 

ఖుమించి తన ళ ంటమోల  2015 భృదటరల  తన షస షబుమడ ిదావమహ త లుషక్ొనానయు. ర ైనృియోనిక్సస యొఔక షతాత  ఖరఴ ంచి యయు ర ంటన ే

టెైరనింగ్ క్ొయఔు దయకాషత   టుీ క్ొనానయు భమమిు టెైరనింగ్  ను ందటానిక్త ఄయహత సహధించి ఄక్ ీ ఫర్చ 2015 లో ఏయ ఄమామయు. యయు 
చాలా తవయలోనే ఄనగహ బ ే2016 లో ూమిత సహథ భ నుహిక్టీశనయుగహ భామ ిఄక్ ీ ఫర్చ 2016 లో ళనిమర్చ నుహిక్టీశనర్చ SVP ఄమామయు. 
ర ైనృియో ళేఴ చేళ ేఫాఖమం ఔయౌంచడం దావమహ సహవభు తన నుహియథనలన అలక్తంచి అశ్రయవదించాయని యయు ఫాయసహత యు.   

నుహిక్టీశనర్చ ఄభన ర ంటన ేయయు ఔ షంఴతసయ క్హలంలో 91 మోఖులఔు ర దైమం చళే సహవభు 91ఴ పటిీ న మోజున షభమించాలని 

ఫాయంచాయు. క్హనీ తాన ఄబ మకి్హలోని ఔ భాయుభూల దివేంలో నిఴళషత ండడం ఴలన తాన ఄనక్ొనన లక్షయమనిన చేయుక్ ఖలనా 
ఄనన చింత యమిక్త భృదలలైంద.ి ఄంతకే్హఔుండా ఄబ మకి్హలో ఆటుఴంట ిర దైమ షహామం క్ొయఔు ఴచే్ రహయు భమిము తనఔు త యౌళన 

రహయు చాలా తఔుకఴని యమ ిఫాయంచాయు. క్హనీ సాదమూయవఔబ నై ేిభ భమిము దమతో యయు ఆచే్  ర దైమం చఽళ ఄఴషయం ఈనన 

ఎంతో భంద ిమోఖులు అఔమిషతేలమామయు. చాలా షదఽయ నుహింతాల నంచి ర ైదమం క్ షం ఴచే్  రహయు క్హనీ తాన ఄనఔునన లక్షమం 

ఆంక్హ చాలా దఽయంలో ఈంద.ి తన యొఔక నుహియథనలతో యయు తన జనభ షథ లబ నై ఫాయత దేవంలో ఎఔుకఴ  భందిక్త ర ైదమ ళరేహ 
చేమడానిక్త యమకి్త ఄఴక్హవం దొ మిక్తంద.ి ళ  ీ ంఫర్చ 2016 లో తనఔు దొ మిక్తన మెండె రహయభుల ళ లుఴప మోజులలో యయు తన షవషథ లంలో, 
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సహథ నిఔ సహభ ళ ంటర్చ ఄధమక్షులఔు భమిము చాలా భంది బఔుత లఔు ర ైనృియోనిక్సస యడియోన భమిము సహభ ర ైనృియోనిక్సస యొఔక 

భృటీభృదట ిఄంతమహ్ తీమ క్హనపమెన్స పషత ఔభున చఽంచాయు. దాని పయౌతంగహ షభాయు 20 భంద ిర దైమభు క్ొయఔు మహఖలయని 

యయు ఫాయంచగహ, ఄభుతావ్యమంగహ ఄధఔి షంకమలో మోఖులు యయు ఆంట ిఴదద న ేనియవఴ ంచిన  చినన బ డఔిల్ క్హమంపలఔు ఴచా్యు. అ 

యధంగహ యయు ఇ ఫాయత దేవ మాతలిో 140 భందకి్త  గైహ ర దైమ ళఴే ఄందించాయు. 

ఇ నుహిక్టీశనర్చ బఖఴంతేని అశ్రమహవదం ఴలల  యయధ మోఖభులలైన ఄళడటి,ీ యమేచనాలు, అందర ళన, క్టళల  నొపలు, అషత భా, యఔత నుో టు, 
భధబేసం, భూయఛ రహమధ,ి ఫ్ూల , నూో ి జెన్ ష్ో ల్ర్చ, గౌట్, ఄజీమిత, భూత ిండాల షభషమలు, బ ైగెైనై్, నుహమనిక్స ఄటాక్సస, సో మిమాళస్ట, 

షమాటిక్హ, సోీ ో క్స, ఴణుఔు భమమిు ఄలసమేటవి్ క్ొలలైటిస్ట న నమం చేసహయు.  ైన చ న మోఖభులలో చాలా రహటకి్త చ పక్ దఖగ 
బ యుఖుదల ఔనించింద.ి ర దైమ యదమలో ఏ యధబ ైన మచిమం భమిము ఄనబఴం లేఔనుో ఴడం ఴలన తాన ఔనీషం ఔ ఴమక్తతక్ెనైా 
ర ైదమం చేమఖలనని యయు ఔలలో ఔడా ఉఴ ంచలేద. ఎంతో భంద ియొఔక ఫాధ, ఔష్హీ లన తీమే్ ఄఴక్హవం ఔయౌంచినందఔు యయు 
సహవభుక్త అనందంతో ఔడని ఔాతజఞతాభిఴందనాలు షభమిషత నానయు.     
యమ ిర ైనృియో ళఴేలో షవషథ త ను ందిన క్ొంత భంద ిమోఖుల యఴమహలు క్తరంద చఽడండ:ి 

1. ఔసహమ ి13 ఏళల  ఫాయౌఔ తయౌల గిహఢ ఔాతజఞతా ఫాఴభుతో ఇ నుహిక్టీశనర్చ దఖగ యఔు ఴచి్ంద.ి అయడ ఔుభామెత చిననతనం నంచ ే

తీఴబి నై అషత భా రహమదతిో ఫాధ డెత షవషథ త క్ొయఔు ఆనేహలర్చ ఈయోగించేద.ి క్హనీ ర ైనృయిోనిక్సస ర దైమం నుహియంబబ నై క్ొనిన 

న లలక్ ేఅ ఄభాభభక్త ఆనేహలర్చ ఄఴషయం లేఔుండా అషత భా ఄదపలోక్త ఴచి్ంద.ి ఆంతఔు భునప అ ఄభభభక్త 
రహమమాభానిక్త క్హనీ అటలక్త క్హనీ  తగినంత వక్తత లేఔ నీయషంగహ ఈండదే.ి క్హనీ ఆపడె అ ఄభాభభ ఔమహట ేసహధన చేసోత ంద.ి  

2. 26 ఏళల గహ ఄభూనృక్స డిళ ంటీతిో (యఔత యమేచనాలు) ఫాధ డెత ఔ ఴమక్తత అ రహమధ ిఴలన యమతీబ నై అహాయ నిమంతణి నుహటించ 
ఴలళ ఴషఽత  ఄనామోఖమంగహ ఈండేరహయు. భూడె న లల ర ైనృయిోనిక్సస ర దైమం తయురహత రహమ ిరహమధ ిలక్షణాలనీన నుో భ ఆపడామన 

ఏ ఆఫఫంద ిలేఔుండా మెసహీ మెంటరల  ఔడా ఫోజనం చేమఖలుఖుతేనానయు. 

 3. చాల ఏళైిగహ ఔ భఴ ళ షంతాన లేభుతో ఫాధ డెత ఈండరేహయు. ఄంతేక్హఔ అబ ఔు 2013లో భమిము 2016లో 
ఖయబసహిఴం జమిగింద.ి మెండఴ సహమ ిఖయబసహిఴం జమిగహఔ తీఴబి నై ఫాధ భమమిు నిమహవతో అబ  ఆఔ తనఔు షంతాన ఫాఖమం ఔలఖదని 

ఫాయంచాయు. నుహిక్టీశనర్చ ఇ దంతేలఔు నుో షీ లో మెభుడీలన 2016 నఴంఫయులో ంంచగహ క్ేఴలం మెండె న లల తయురహత జనఴమ ి

2017లో అబ  ఖయబం ధమించాయు. అబ  షంతోష్హనిక్త ఄఴధలే లేఴప.  

 4. భూడె షంఴతసయభుల గైహ ళ మఫిలి్ ఄటాక్తసమాతో ఫాధ డెత నడఔ భమిము భాటలో తీఴబి నై ఆఫఫంద ిఎదమొకంటునన 

ఔ ఴమక్తత అమోఖమం ర ైనృియోనిక్సస మెబ డలీు తీషక్ొనన మెండె న లల తయురహత చ పక్ దఖగ యధంగహ బ యుఖు డింద.ి ర ైనృియోనిక్సస 

ర ైదమం భృదలు  టాీ ఔ చాల భంద ిడమాఫ టిక్స మోఖులలో ఄదబత బ యుఖుదల ఔనించింద.ి  

5. చాల భంద ియొఔక శేఖర్చ ఱహతం సహధాయణ సహథ భక్త చయేగహ భమిక్ొందమిక్త ఆనసయౌన్ ఄఴషయం మహఔుండా నుో భంద.ి ర ైనృియోనిక్సస 

మెబ డీలు ఈయోగించడం ఴలన ఇ నుహిక్టీశనర్చ భమమిు ఄతని భృతత ం ఔుటుంఫం తభ యొఔక మోఖ నిమోధఔ వక్తత ఄతమదబతంగహ 
బ యుఖుడటం ఖభనించాయు. ఄంతఔుభుందభత ేరహమిక్త తయచగహ జలుఫు భమిము ఫ్ూల  ఴషత ండదే.ి ఄందఴలల  భయి భయి 
ఄలోల తీ భందలు రహడఴలళ ఴచే్ద.ి ఆపడభత ేఄటుఴంట ిమోఖ లక్షణాలు ర ైనృియోనిక్సస మెబ డలీు తీషక్ొనన ఔ మోజులో 
లేదా క్ొనిన ఖంటలోల  భామభఴపతేనానభ.  

SRHVP ఈయోగించి సిహయణ (ఫాిడాకళీ ంగ్) చేమడం ఴలన ఄదబతంగహ నమబ నై మెండె మోఖ చమితలిన నుహిక్టీశనర్చ 

ంచఔుంటునానయు. 
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1. SVP శిక్షణ ఴర్చక ష్హప్స షభమభున తభ దఽయప ఫంధఴప ఆంటెనిసవ్ క్ేర్చ మూనిటరల  ఈననటుల  తన ఫాయమ దావమహ 
త లుషక్ొనానయు. ఄతన తన యఔత నాళభులో ఏయడని ఖడ్ ఴలన ళ ీ ంట్ చిక్తతస తీషక్ొని అ తమహవత అమోఖమం క్షీణ ంచడంతో 
అషత్రిలో ఄతనిక్త ర ంటలిేటర్చ ఄభమహ్యు. నుహిక్టీశనర్చ  తాన శిక్షణ తీషక్ొంటునన షభమంలో మెభుడలీన మెండె మోజుల నుహటు, 
అ తయురహత తన ఆంటనించ ేభమిక్ొనిన మోజుల నుహటు సిహయణ చేసహయు. మోగ ియొఔక అమోఖమం ఔుదటడ ితనని అషత్ర ినంచి 

డిఱహ్ర్్చ చేసహయు. ఄతని ఫంధఴపలు ఄతని భూద అవ ఴదలుక్ొనానయు, క్హనీ మోగ ిక్ లుక్ ఴడంతో ఆద ిక్ఴేలం ర ైనృియోనిక్సస ఴలన 

సహధమబ ైన ఔ ఄదబత య్లగహ రహయు ఫాయంచాయు. 

2. ఇ భధమన ేసిహయణ టీం రహయు ఇ నుహిక్టీశనమిక బ దడెలో ఔణ త్రతో ఫాధ డెతేనన ఔ 12 ఏళల  ఫాలుడ ిసిహయణ (ఫాిడాకళీ ంగ్) 

ఫాధమతన ఄగించాయు. ఆతన క్ొదిద  మోజులుగహ ICU లో ఈనానడె భమమిు అ ఔణ త్ర ఆతని బ దడంతా రహమంచింద.ి తనఔు 
ఴణుఔు భమమిు రహంతేలు ఴచే్ ఫాఴన ఈండేదని ఫాలుడి తయౌల చ నుహయు. తాన తన యొఔక ేయు ఔడా చ లేఔ నుో భయరహడె 
భమిము తన ఔుటుంఫానిన ఖుయుత  టీలేఔ నుో భయరహడె. క్ేఴలం ర దైమలు చఽన షంక్తేాలఔు భాతంి షందన చఽంచరేహడె. ఇ 

నుహిక్టీశనర్చ నియంతయం మెభుడీని  సిహయణ చేమగహ భయుషట ిమోజుక్ ేఅ ఫాలుడె భాటాల డఖలాగ డె. ఄతన సహధాయణ ఖదకి్త భాయ్ఫడ ి

మెండె మోజుల తయురహత అషత్ర ినంచి డిఱహ్ర్్చ చేమఫడా్ డె. సిహయణ క్ొనసహగించఫడింద ిభమిము అ ఫాలుని అమోఖమం చాల 

బ యుఖు డింద.ి ఔ మోజు అ ఫాలుని తయౌల, అ ఫాలుడె గింజలతో క్హయు్  నై తమాయు చేళన సహవభు చితాినిన, ఄందలో నుహిక్టీశనమిక 

ధనమరహదభులు త లుపతేనన షందఱేహనిన తీషక్ొచి్ నుహిక్టీశనమిక ఆచా్యు. ఆద ిచాల ఄయుద నైద,ి ఈఴ ంచనిద ిభమమిు ఇ 

నుహిక్టీశనమిక ఎంతో ఄపయౄబ నైద ిఎందఔంట ేషవచఛబ నై ేిభ భమిము ఔాతజఞతా ఫాఴంతో ఔ ఫాలుడె షభమించిన ఄదబత 

క్హనఔ ఆద.ి  

మెబ డీలు తమాయు చేళటేపడె ఇ నుహిక్టీశనర్చ ఎలల పడఽ సహభ గహమత్రిని ఠిసహత యు. ఔ చేతోత  మెబ డీని ఈంచక్ొని యయు 
ధామననిభఖునలలై ఔ సో ఴర్చ గహల షన ఈఴ ంచక్ొని దాని   ైఫాఖభున సహవభు ఈననటుల  భమిము తన షవషథ తా తయంఖభులన 
వక్తతని క్తరందననన ల్స  ై షిమిషత ననటుల  ఈఴ ంచక్ొంటాయు. మోఖులందమిని నమం చళేదే ిక్ఴేలం సహవభు భాతబి ేఄని యయు 
ఫాయసహత యు ఄందఴలన సహవభుక్త వయణాఖత్ర ఄఴవడం దావమహ రహమ ియొఔక యనభర నిభుటుీ గహ భాయడానిక్త యయు మిత్రనసహత యు. 
ర ైనృియోనిక్సస ళేఴ తన యొఔక ఴమక్తతతవంలో భమింత యనభరత, ేిభ, షంయక్షణ, దమ, యఱహవషం, జాఖయౄఔత, ఔరభ శిక్షణ, భమిము 
సహవభు  ైబక్తత తీషక్ొచి్ందని యయు నభుభతాయు. 

యయు ర ైనృియోనిక్సస ళఴే ఈననత్రని, షతపయౌతానిన ఄందించ ేఔ షభయధఴంతబ నై అధామత్రభఔ ళఴేని ఖుమితంచాయు. ర ైనృియోనిక్సస ర ైదమం 

ఴలన మోఖభులు, ఫాధల నండ ియభుక్తత ను ంది చియునఴపవలు చిందిషత నన ఴమఔుత లన ఖుయుత  త చ్క్ొననపడె యయు ఎంతో షంతాత ని 

అనందానిన ను ందతాయు. ఇమన దాలీలో ఴాత్రత యబ ైన లేదా షంనుహదనయంగహ సహధించ ేఄభిఴాదిధ ఔనాన ఆద ిఎంతో షంతోష్హనిన, 

షంతాత ని ఆషత ంద.ి  

ంచకకుంటునన మోగ చమ త్లు 
 భయీౌపల్ సోత ో క్సస్,  యనిక్తడి లోం, జాఞ ఔవక్తత క్షీణత  
 రహమఔులత, బమం, గహబమహ   

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

నుాికటరశనర్చ 01001… యురుగవా దక్షిణ ఄబ మిక్హలోని ముయుగేవ దేఱహనిక్ట చ ందిన ఇబ ఔు చిననతనం నంచ ేబఖఴంతేని  ైగిహఢ యఱహవషం, 

ేిభ ఈండదే.ి తనఔు ఄభద షంఴతసయభుల ఴమషలో ఔసహమ ిబేమ ీభాత యొఔక షందయబ ైన దయశనం ఔయౌగింద.ి క్హనీ తన 

యొఔక అధామత్రభఔ మాత ిభాతంి 21 ఏళల  ఴమషలో నుహియంబబ ైంద ిభమమిు మెండె షంఴతసమహల తయురహత తన యోగహ టీచర్చ దావమహ 
సహభ ఫాఫా ఖుమించి అయడ యనానయు. ర ంటన ేతనఔు భుక్తతభామహగ నిక్త షహామం చేమఖల దిఴమబ నై టచీర్చ ఫాఫా ఄని అయడఔు 
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ఄనించింద.ి అయు షంఴతసమహల తయురహత డళి ంఫర్చ 2009 ఇబ  ఱిహంత్ర నిలమానిక్త ఴచా్యు. అ షభమంలో అబ  జీయతం 

ఄలల ఔలోల లంగహ ఈంద.ి తాన తన ేిభుఔుడతిో షంఫంధం త ంచక్ొన ేదవలో ఈంద ిభమమిు తాన ఆంక్హ 
ఆదద యు ఫాఖసహవభులతో ఔయౌళ నియవఴ షత నన భమమిు తాన ని చషేత నన మెసహీ మెంట్ 

భూళరేమఫడెతోంద.ి ఆటుఴంట ిదిఔుక తోచని ళథ త్రలో ఇబ  దయశన షభమభున ఫాఫాన భాయగ భు 
చఽంచభని సాదమూయవఔంగహ ఄడిగింద.ి   

దయశనం ఄభన ర ంటన,ే తాన మిాణ ంచిన ఖూర పలోని ముయుగేవక్త చ ందని ప ిండ్ ఇబ న 
ఄమె్ంటీనాక్త చ ందిన ఔ భఴ ళఔు ఔ షవషథ తా క్హయమఔరభానిక్త షంఫంధించి ఄనరహదంలో షహామం చేమాయౌసందింగహ క్ మహయు. ఇబ  
పక్ొని ఄ ఖదలిో రిశేించగహన ేర ైనృయిోనిక్సస ళేఴ చషేత నన డా. ఄఖమహవల్ భమమిు రహమ ిషతీభణ  ఴ మ్ ఄఖమహవల్ న చఽసహయు. 
అయడఔు తాన జీయతంలో ఎపడర  ఔపడె చేమాయౌసన ని ఆదనేని చాలా గహఢంగహ ఫలంగహ ఄనించింద.ి తన యొఔక 

సాదమూయవఔ నుహియథనఔు ఫాఫా ఄతమదబతంగహ షందించాయు. క్హనీ షభమం షమినుో నందన అ షందయశన లో అయడ టెైరనింగ్ 

తీషక్ొనలేఔనుో మాయు. క్హనీ ర ైనృియోనిక్సస టల  ఇబ ఔునన అషక్తత ేిభ ఎంత ఫలబ ైనదంట,ే ఄనరహదంలో షహామం చేమడానిక్త, 
ర ైనృియోనిక్సస ళేఴలో ఔ ఫాఖంగహ ఈండటానిక్త, ళఴే చేమడంలోని అనందానిన ను ందటానిక్త,  తిీ మోజు ఇబ  రహమ ిదఖగయఔు 
ఴచే్ రహయు. 

డిళ ంఫర్చ 2011లో ఇబ  ఱిహంత్ర నిలమానిక్త త్రమిగ ిఴచి్ భమొఔ సహమి ర ైనృియో శిక్షణ క్ొయఔు దయకాషత  చేషక్ొనానయు, క్హనీ ఇబ  
దయకాషత  త్రయషకమించఫడింద ిఎందఔంట ేఇబ  ఄఔమ ిషసర్చ థ యషీ గహ ఴాత్రత  నియవఴ షత నానయు. క్హనీ తనఔు ిమబ ైన 

ర ైనృియోనిక్సస లో శిక్షణ క్ షం రేచి చఽషత నానయు. ఆంతలో ఄఔమ ిషసర్చ  భూద ని చేషఽత న ేఔ ఄదబత ఴమక్తతని ఔలుషఔునానయు 
భమిము రహమియుఴపమకి్ట 2013లో ఔ ఄందబ నై పతేిడె జనిభంచాడె. 

 5 ఏళల గహ ఇ నుహిక్టీశనయుఔు చిక్తతస ఄందిషత నన ముయుగేవక్త చ ందిన ఔ  దద  ఴమష నుహిక్టీశనర్చ, నఴంఫర్చ 2015లో తన యొఔక 

ర ైనృియో మంతంి పషత క్హల భృదలలైనయ ఇబ ఔు ఆరహవయౌసందిగహ  ండెమలం దావమహ భాయగదయసతవం ను ందాయు. అయడ డా. ఄఖమహవల్ 

గహమనిి ర ంటన ేషందిించాయు! ఄమన ఇబ ఔు దయకాషత  తంి ంంచాయు. ఄపడె  ఇబ  అఔమ షిసర్చ క్ొనసహగించడభా లేదా 
తన సాదమం యొఔక లుప ఄనగహ ర ైనృియోనిక్సస న ఎంచక్ ఴడభా ఄనదే ినియిభంచఴయౌస ఴచి్ంద.ి ఇబ  దీని ఖుమంిచ ే

అలోచిషత ండగహ ఔ మహత్ర ిఫాఫా రహయు షవనంలో ఔనడ ిర ైనృియోనిక్సస దావమహ ళఴే చేమడబే ఇబ  యొఔక జీయత లక్షమభని 

షశీంగహ చఽంచాయు. ర ంటన ేఇబ  ఏ యధబ నై షంవమం లేఔుండా అఔమ ిషసర్చ న ఴదయిౌరమేాలని నివ్భంచాయు. ఄ 

తయురహత నుహిక్టీశనమెైన అ  దాద యడ నంచి ఇబ  మంతాినిన, ఆతయ సహభాగిరని ను ందాయు. ఆద ిజమిగని ఔ న లలో ేఅ  దాద యడ 

తనఴప చాయౌంచాయు! 

భన నుహిక్టీశనర్చ జూన్ 2016లో AVP క్ొయఔు అన లల న్ లో శిక్షణ ను ందాయు. నుహిక్తీఔల్ ఴర్చక ష్హప్స క్ొయఔు ఇబ  లండన్ ర యలల యు భమిము 
మెబ డీలతో నిండిన  108 ళళ  టెీన ను ందాయు. ఄట ినంచి ఇబ  తనన ఔ నిభుటుీ గహ ఎంచక్ొననందఔు బఖఴంతేనిక్త 
సాదమూయవఔబ ైన ఔాతజఞతాఫాఴంతో నిచేషఽత న ేఈనానయు. ఇబ  చాలా చఔకని గహర సఔుమహలు భమమిు తాన ఔ నృడ్క్త 
తలల భనటిక్ట, ర ైనృియోనిక్సస ళేఴ క్ షం ఎంతో షభమానిన ర చి్షఽత , చాలా ఔశీడ ినిచేసహత యు. అయు న లల షవల ఴమఴధలిోన ే

క్టళల  నొపలు, చయభ రహమధలు, జీయి క్ ష షభషమలు, ఖుండ  షభషమలు భమమిు భానళఔ రహమధలు భృదలలైన ఄనఔే మోఖభులఔు 
70క్త  ైగహ మోఖులఔు ర ైదమ ళేఴ ఄందించాయు.   

ఄదబతంగహ నమబ ైన రహమధల యఴమహలు: 78 ఏళల  ఔ ఴాదధ డె భూత ినాళం ఆన పక్షన్ ఴలల  జవయం భమమిు తయచఽ భూతంి 
మహఴడం ఴంటి షభషమతో ఫాధ డరేహడె. ఄతన అంటిఫయోటిక్సస ర ంటన ేతీషక్ొనానయు. 10 మోజులలైనా క్హనీ ఄతని మోఖ లక్షణాలు 
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తఖగఔనుో ఴడంతో నుహిక్టీశనర్చ ఄతనిక్త ర ైనృియో మెబ డలీు ఆచా్యు. క్ఴేలం 24 ఖంటలోల  ఄతని మోఖ లక్షణాలనీన నుో భ ఄతన 
భాభులు భనిశమామడె.  

31 ఏళల  ఔ ళత ర ర దైమమహలు ఖత 5 న లలుగహ ను త్రత  ఔడెపలో నియంతయ నొ, భలఫదద ఔం ఄటుభభట క్ొంతక్హలం యమచేనేాల 
షభషమతో ఫాధడేది. ఆదంతా ఆంటిలో ఔ ఫారోదేవఖ షభషమతో భృదలలైంది. ఔ ర దైమమహయౌగహ అబ  ఆది ళయౌమాక్స రహమధిగహ 
ఫాయంచాయు. క్హనీ ఄలోల త్ర భందలు తీషక్ ఔడదని ఄనక్ొనానయు. ర ైనృయిో మబె డలీు తీషక్ొనన 10 మోజులలో అబ  అమోఖమం 
80 ఱహతం బ యుగెైంది భమమిు ఆంక్ొఔ మెండె రహమహలలో అయడ ూమిత అమోఖమఴంతేమహలమామయు.  

ఇబ  దఖగయ ఆటుఴంట ిభమెనోన ఄదబతంగహ నమబ నై మోఖభులు యఴమహలు చాలా ఈనానభ భమిము అబ  ర దైమం చేళన చాలా 
మోఖ చమితలు చిమించఫడా్ భ ఔడా. అబ  యొఔక మోఖులు చాలా భంది  దేఴపని యొఔక ఄనఖరసంతో మిూయి షవషథ త 
ను ందాయు. 
ంచకకుంటునన మోగ చమ త్లు:  

 భృలలు, అపక్ లేని భలయషయ్న, ఆమిటఫుల్ ఫర ల్ ళండరి మ్, గహమసోీ ో  ఇసో పేజిమల్ మఫి్ ల క్సస  
 ఎలమి్క్స మెనై ైటసి్ట, ఄజీమిత, అందర ళన, బ ైండ్ పపలలనస్ట  
 ఔననలు - దయద, భంట 

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

నుాికటరశనర్చ 11577 & 11578…ఫారత్ దేవం 2016 భామి్ నంచి పటీమిత భమిము మషియ 
నుహింతాలలో ర ైనృియోనిక్సస ళఴే చేషత నానయు. బయత యసహమన ఱహషత రంలో Ph.D చేమగహ, 
ఫాయమ భానఴ ఄభిఴాదిధ  భమమిు ఔుటుంఫ ఴమఴహామహలోల  ఎబ భళస చేసహయు భమిము 
టెక్తనఔల్ ఔభూమనిక్ేశన్ లో ఔడా ఎబ భళస చేసహయు.  

భృదటగహ 2015లో ఫాయమ ఔ ఔుటుంఫ భుతేిని దావమహ ర ైనృయిోనిక్సస ఖుమించి 
త లుషక్ొనానయు. ర ంటన ేఅబ లో దీని భూద యమీతబ నై అషక్తత భృదలలైంది. తాన 
లల లక్త ిమబ ైన ఫాల యక్హస్ట ఈనుహధామముమహలు క్హఴడంతో పటీమిత భమిము 
మషియ నుహింత లలల లలోని లల లు ఫాలయక్హస్ట తయఖత్రలో తభ అమోఖమ షభషమలన అబ తో చ ేరహయు. ఇ యదామయుథ ల అమోఖమ 
షభషమలు తీయ్డానిక్త ర ైనృయిోనిక్సస ఔ దఴిమబ ైన సహధనంగహ అబ  ఫాయంచి దానిని ఄబమళంచి ళఴే చేమాలని ఖటిీ గహ 
షంఔయౌంచాయు. ఇబ  బయత ర ైనృయిోనిక్సస ఖుమించి 9 ఏళల  భునే యననటిక్త ఇబ  క్ యుస క్ షం చదఴడం నుహియంభించిన తయురహతే 
అషక్తత ఔనమహ్యు. యయధ యక్హల రహమధలన నమం చమేడంలో ర ైనృయిోనిక్సస మెబ డలీు ఄతమంత షభయధఴంతబ నైఴని భమిము 
రహటిలో ఎటుఴంట ియసహమనాలు లేఔనుో ఴడం ఴలన ఄయ ఏ ళ ైడ్ ఎప కీ్స్ లేఔ ూమితగహ షయక్షితబ ైనఴని ఖరఴ ంచి యయు 
భుఖుద లమామయు.    

ఆదద యౄ ఇ-క్ యుస తీషక్ొని 4 మోజుల  నుహిక్తీఔల్ శిక్షణ ఴర్చక ష్హప్స లో నుహలగగ ని ఄసో ళభయట్ నుహిక్టీశనయుల  ఄమామయు. క్ఴేలం ఄభద 
న లలలో ఄనిన ఄయహతలు ను ందని తయురహత అఖశేీ  2016లో యయు ూమిత సహథ భ ర ైనృయిోనిక్సస నుహిక్టీశనయుల గహ దర ననత్ర ను ందాయు. 

బఖఴంతేని దీర నలతో యయు ఏిల్ 2016 నంచి షభూ గహర భబ నై ఎనభుల లలల లో ర నైృియోనిక్సస ర దైమ శినృమహలు రహమహనిక్త 
మెండె సహయుల  ఔరభం తఔుండా నియవఴ షత నానయు. ఆటఴియఔు యయు చఔకట ిపయౌతాలతో జలుఫు, దఖుగ , జవయం, తలనొ, ఴడ 
ద ఫఫ (షన్ సోీ ో క్స) భమిము యమేచనాలు ఴంటి యయధ తీక్షణ (ఄఔమట్) మోఖభులతో ఫాధ డెతేనన 500 భందకి్త   ైగహ మోఖులఔు 
ర ైదమ షహామం ఄందించాయు. ఄంతే క్హఔుండా దీయఘ క్హల మోఖభులలైన బ గైెైనై్, ర నన నొ, భూత ిండాల ఆన పక్షన్, అషత భా, 
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ఔనన భమిము చ యక్త ఆన పక్షన్, క్టళల  నొ, ఔరభఫదద త లేని న లషమ,ి చయభ ఄలలమీ్లు, త్రండ ిషంఫంధతి రహమధలు భమమిు 
అపక్ లేని భల లేదా భూత ియషయ్నఔు ఔడా యయు చిక్తతస ఄందించాయు. 

తభ నుహిక్టీస్ట యొఔక భృదటి దవలో యయు బ ంటయుల  భమమిు ళనిమర్చ నుహిక్టీశనయల షలహాలు షఽచనలు తీషక్ొనానయు. ఆది యయధ 
మోఖభులన ఄయధం చషేక్ ఴడానిక్త భమమిు తగని మిష్హకయ మెబ డీలు ఆఴవడానిక్త యమకి్త ఎంతో ఈయోఖడింది. యయు మోఖభు 
యొఔక భూల క్హయణం ఔనగొనడానిక్త మోఖులన తఖు మతీ్రగహ యచామించడం ఴలన భుకమంగహ ఖతంలో లేదా షిత తంలో ఫారోదేవఖ 
షభషమలునన మోఖులన, ఔరభఔరభంగహ మోఖులఔు తభ భూద నభభఔం , యఱహవషం ఫాగహ ఫలడిందని ఖరఴ ంచాయు.  

ఇ దంతేలు ర ైనృియోనిక్సస మబె డలీ సహభయథయం షవమానా తభ యొఔక అమోఖమం ఎంతో బ యుఖఴడం, తదావమహ ఄలోల త్ర భందలు 
రహడే ఄఴషయం మహఔనుో ఴడంతో ఖరఴ ంచాయు. ఇ యశమబ ై రహయు ఎంతో షంతోశడతాయు. బయత తనఔు ఖత భూడెననయ ఏళైల గహ ఖల 
నట్(గింజల టల  ఈనన) ఄలలమీ్ని ఴదయిౌంచఔునానయు. క్ఴేలం 2 న లలు నుహటు ర ైనృియో మెబ డీలు తీషక్ గహన ేతనఔు నట్ ఎలమీ్ 
నుో ఴడం, తనఔు ఆశీబ ైన ఄనిన యక్హల గింజలన షంతోశంగహ త్రనఖలగ డంతో ఇమన ఎంతో యషభమం చ ందాయు. ఄంతఔు భునప 
ఇ షభషమ క్ొయఔు అముమేవదకి్స భందలు 6 న లల నుహటు, సో భుయోత్రక్స భందలు ఔ షంఴతసయం నుహటు రహడాయు. క్హనీ 
బ యుగెనై పయౌతం ఔనఫడలేద. యమ ిఫాయమ ఔడా తనఔు ఏద నైా తీక్షణ షభషమ ఴళేత  ర ైనృియో మెభుడీలనే రహడతాయు.  

తభఔు ఎంతో షంతాత ని అమోగహమనిన షంతోష్హనిన సిహదషిత నన ఇ ర ైనృియోనిక్సస న నుహిక్టీస్ట చేషత ననందఔు తాభు బఖఴంతేనిచ ే

దీయంచఫడా్ భని యయు ఫాయసహత యు. ఄంతకే్హఔుండా తభ మోఖుల యొఔక అమోఖమం బ యుఖుడి రహయు షవషథ త ను ందడం చఽళనపడె 
తభఔు లభించ ేభానళఔ షంతాత  అనందానిక్త యయు ఎంతో యలుఴనిసహత యు. యయు ళనిమర్చ ర ైనృియోనిక్సస నుహిక్టీశనర్చ ఄఴపటఔు ఎంతో 
అతాతగహ ఎదయు చఽషత నానయు. ఎందఔంటే దానిఴలన తాభు ఆంక్హ ఎఔుకఴ ళేఴ చేమ ఖలుగ తాయు భమిము దఴిమబ నై లక్షమంతో 
నిచేషఽత  బఖఴంతేనిచే దయీంచఫడని సహభ ర ైనృయిోనిక్సస న ఆంక్హ ఈననత ళథ త్రక్త తీషక్ళెల ఖలయు. 
షిత తం యమియుఴపయు ర ైనృియో మినుహలనా నలలో ఔడా నుహలగగ ంటునానయు. ఫాయమ రహమహత  లేకనాలు షఴమించ ేటీంతో ఔలళ 
నిచేషత నానయు. బయత నుహిక్టీశనయలన షభనవమ యచి పటీమిత భమమిు ర టై్ పల్్ నుహింతాలలో ఈనన షతమ సహభ హాళటల్స లో 
సహభ ర ైనృియోనిక్సస ళఴేన నుహియంభించే నలన చఽషఔుంటునానయు.    
ఎంతో భధయంగహ అఱహరహస ధాఔధంతో సహఖుతోనన ఇ వక్తతఴంతబ నై ముఴ దంతేల ర ైనృయిోనిక్సస మాత ిఆతయ ముఴ 

నుహిక్టీశనయలఔు ఔ ఈతేత జఔయబ ైన ఈదాసయణ ఄనడంలో ఎటుఴంటి షందేసం లేద. 

ంచకకుంటునన మోగ చమ త్లు: 

 అత్ర వమీర ఉషో్ణ గరత్ 

 మొముు గాయం 

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













` 

 15 

 ివనలు జవాబులు  

1. విన: 200 ml నీటలిో ఐద గోయలన ఔయౌ తమాయు చేమఫడని మెబ డీన TDS లేఔ తఔుకఴ మోతాదలో తీషఔుననపడె 
మెబ డీ నీయు నుహళనుో తోంద.ి దీనిక్త మిష్హకయం ఈందా? 

జరహఫు:  రహతాఴయణం భమిము మహమఴయణ మళిథ తేలన ఫటిీ నీయు భూడె నండ ిఏడె మోజులోల  నుహళనుో భయ ఄఴక్హవం ఈంద.ి ఇ 

క్హయణంగహ, 100 ml నీటలిో భూడె గోయ్లన ఔయౌ భూత ఔఫడిన ఔ నుహతలిో ఈంచటం భంచిద.ి షవచఛబ నై నీయు భమ ిక్ొంత 

క్హలం నిలఴప ఈంటుంద.ి ర ైఫోి  నీటిని ఔ నిభుశం ఴయఔు నాలుఔ క్తరంద ఈంచక్ొని భుంఖఴలలన. 

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

2. విన: మెబ డనీ తీషఔున ేభుంద ర ైఫోి  గోయలు లేదా నీయు ఈనన ళసహన ఔదయిౌంచడం (లేక్స చేమడం) దావమహ మెబ డీ యొఔక వక్తత 
భమింత  యుఖుతేందా? 

జరహఫు:  ఄఴపన. ళసహన ఔదియౌంచడం దావమహ ఄంతమీలనబ నై వక్తత బేలుక్ొలుఫడెతేంద.ి ఄభత,ే ళసహన జోయుగహ ఔదయిౌంచమహద. 
జోయుగహ ఔదియౌళేత  భంద యొఔక వక్తత భామినుో భయ ఄఴక్హవం ఈంటుంద.ి 

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

3. విన: ఔంట ిచఔకలు (ఐ డాిప్సస) లేదా నాళక్హ చఔకల (నాజల్  డాిప్సస) న తమాయు చళేంేదఔు ఔుయలభ తాిఖు నీటిని 

ఈయోగించఴచ్నా? నేన ఖత నాలుఖు రహమహలుగహ యట ితమామ ీక్ొయఔు డళిీ ల్్ నీటిని భాతబి ేఈయోగించడం జమిగింద.ి డిళీ ల్్ 

నీయు ఈయోగించటం దావమహ క్హటమహకీ్స క్ేషలలో భమినిన షతపయౌతాలు లభిషత నానమని  త లుషఔునానన. 

జరహఫు: డిళీ ల్్ నీటిని ఈయోగించటం భంచిద.ి ళసహలలో లభించ ేషవచఛబ నై నీటనిి ఈయోగించడం ఔడా భంచిద ిఄభత,ే 

ఆటుఴంట ినీయు క్ేఴలం ఔ రహయం మోజులు భాతబి ేనిలఴ ఈంటుంద.ి ఔుయలభ నీటిని ఈయోగొంచడం భంచిద ిక్హద. భుకమంగహ 
ఔంట ిచఔకల తమామకీ్త ఔుయలభ నీటిని ఈయోగించడం ఴలల  ఔళైి భండ ేఄఴక్హవం ఈంద.ి ఆయర  ైనిభుష్హలు భమిగించి చలాల య్ 

ఫడని ఔుయలభ నీటనిి ఔంట ిచఔకల తమామకీ్త ఈయోగించఴచ్. 

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

4. విన: మోగి 100% నమం ఄమామఔ భంద యొఔక మోతాదన నేయుగహ TDS నండ ిOW క్త తగిగ ంచఴచా్? 

జరహఫు:  లేద. భంద యొఔక మోతాదన నేయుగహ TDS నండ ిOW క్త తగిగ ంచమహద. మోఖ లక్షణాలు త్రమగి ిఔలఖఔుండా 
ఈండేందఔు మోతాదన ఔరభఔరభుగహ తగిగ ంచడం భంచిద.ి TDS నండ ిOD క్త, అ  ై3TW క్త, అ  ై2TW క్త, చిఴమిగహ OW క్త 
బ లల గహ తగిగ ంచడం భంచిద.ి దయీఘక్హయౌఔ రహమధలునన క్ేషలలో ఆద ేయధభుగహ మోతాదన తగిగ ంచఴలలన. ఄభత ేఄఔమట్ 

క్ేషలలో TDS నండ ిOD క్త తగిగ ంచి, క్ొనిన మోజుల తమహవత అఴచ్. 

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

5. విన:  బేభు యప నొ భమిము ఔండమహల నొతో ఫాధడెతేనన మోఖులఔు చిక్తతసన ఆఴవడం జయుఖుతోంద.ి ఈవభనం 

ఔలఖడంతో మోఖులు అనందంగహ ఈనానయు. నొ ూమితగహ తగిగనటిక్ట, OD మోతాదలో మెబ డీన క్ొనసహగించాలని 

టుీ ఫడెతేనానయు. ఆద ిషమభి ైన దధ తనేా? 

   జరహఫు:  ఴాదాధ ఴషథ లో ఈనన మోఖులు మెబ డనీ OD మోతాదలో క్ొనసహగించఴచ్న. చినన ఴమష ఖల మోఖులఔు భంద 
యొఔక మోతాదన ఔరభఔరభభుగహ OW క్త తగిగ ంచడం భంచిద.ి  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. ివన: భృదట ియఔబ ైన పల్ ఄఴపట్ క్హయణంగహ మోఖ లక్షణాలు తీఴబి ైన షందయబంలో మోగ ిఈవభనం క్ొయఔు ఄలోల త్ర భందన 
తీషక్ ఴడం భంచిదా? 

   జరహఫు: ఄఴపన, భంచిద.ే ఄలోల త్ర మెబ డలీు ర ఫైోి  మెబ డీలఔు ఄనఔలంగహ నిచసేహత భ. ర ైఫోి  మెబ డలీు షఽక్షభ సహథ భలోన 
భమిము ఄలోల త్ర భందలు ఱహమయీఔ సహథ భలోన ని చేసహత భ. 

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

7. ివన: అకయయట్ మోగ లక్షణాలు ఉనన కవషకలలో, వ బైరి  మెబెడీనక నుాిరంభంచిన వ ంటన ేమోగ లక్షణములు తీఴిమఴాటం ుల్ అఴుట్ 

నక షూచిషకా ందా? 

   జరహఫు: సహధాయణంగహ ఄఔమట్ మోఖ క్ేషలలో పల్ ఄఴపట్ ఴచే్  ఄఴక్హవం తఔుకఴగహ ఈంటుంద.ి ఄఔమట్ మోఖ లక్షణాలు వమయీంలో 
రిశేించిన ర ంటన ేచిక్తతస చేమని షందయబంలో  తీఴబి ైనుో తాభ. తగిన ర ైఫోి  మెబ డనీ ఆచి్నటకి్ట, ర ైఫోి  మెబ డ ీని చేళేందఔు 
క్ొంత షభమం టీడం క్హయణంగహ లక్షణాలు తీఴభిఴపతాభ. ఄటుఴంటి షందమహబలలో కచి్తంగహ దీనిక్త క్హయణం పల్ ఄఴపట్ క్హద. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. ివన: భమాజం మెబ డనీ తీషఔుంటునన షభమంలో భమొఔ ర ైఫోి  మెబ డీన ఆఴవఴచ్నా? 

జరహఫు: దీయఘక్హయౌఔ షభషమలఔు భమాజం తీషఔుంటునన షభమంలో, భమాజం తీషఔున ేభూడె మోజులు భుంద భమిము 
తీషఔునన భూడె మోజులు తమహవత ఴయఔు భమొఔ ర ఫైోి  భందన ఆఴవమహద. ఄఔమట్ రహమధలఔు చిక్తతసన ఄందించ ే

షభమంలో భమాజంన ఆఴవమహద. 

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

9. ివన: నా ఴదద ననన 108CC  టెీ న మెండళేల ఔు ఔసహమ ిఱిహంత్ర నిలమం లో ఈనన భాషీర్చ  టెీతో మీచార్్చ చేమఴలలనని నేన 
ఎయుఖుదన. మెండళేల  షభమం  ధాట ినుో భన తమహవత, ననే మితక్త మిాణ ంచడం యలుక్హని  షందయబంలో సహభ మహమ్ ఴీయౌంగ్ 

ర ైఫరశిన్ భుశనన ఈయోగించి 108 భువరభాలన  తమాయు చషేక్ ఴచ్నా? 

   జరహఫు: సహభమహం ను టెంటెజైర్చ ఈనన చిక్తతాస నిపణులు 108 క్హంఫో లన (భువరభాలన) తాభు తమాయు చేషక్ ఴచ్న. 
ఄభత,ే తి్రయొఔక భువరభంలోన ఄత్రభుకమబ నై భమిము ఈననతబ ైన ఄంవం ఔట ిచేయ్ఫడమిుంద-ి ఄదిభయ బఖరహన్ శ్రర 
షతమసహభ ఫాఫారహమ ియొఔక దిఴమ వక్తత. భృటీ భృదట 108 భువరభాల తమాయు చేళన షభమంలో బఖరహన్ భువరభాల  టెీన 
దీయంచటం జమగిింద.ి ఄటినండ ిఱిహంత్ర నిలమం లో ఈనన భాషీర్చ  టెీ లో ఈనన భువరభాలు ఔరభం తఔుండా 
నయఔమించఫడడభు భమమిు ఫాఫా యొఔక వక్తతఴంతబ ైన వక్తత క్షేతభిులో త్రమగి ివక్తతఴంతం చేమఫడడభు జయుఖుతేననద.ి చిక్తతాస 

నిపణుల దావమహ భాఔు ఄందతేనన ఄదబతబ ైన మీత్రలో ూమితగహ నమబ నై  లలఔకలేననన క్ేషలు దీనిక్త యుజుఴప. ఱిహంత్ర 

నిలమానిక్త మిాణం చేమలేని చిక్తతాస నిపణులు తభ భువరభాల  టెీ యొఔక మీచార్్చ క్ొయఔు తభ సహథ నిఔ షభనవమఔయతన 
షందిించఴలలన. 

************************************************************************************************ 
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 దిఴయ వ ైదకయని దిఴయ వాణి 

 

“చ డె అలోచనలు భమమిు చ డె ఫారహలు భనషలోన ేఅయయబయసహత భ. ఄద ేషభమంలో భనషలో భంచి అలోచనలు భమిము 
ఫారహలు ఔడన ఔలుఖుతాభ. భనష నండ ిచ డె అలోచనలు భమమిు ఫారహలన తీళ రళేనపడె భాతబి ేభానఴపనిక్త 
భంచి అమోఖమం నుహిత షత ంద.ి ఄనేఔ రహమధలఔు భూల క్హయణం భనషలో నిండమిునన అలోచనలే. చ డె అలోచనలు ఄజీయిం, ఖుండ  
షభషమలు, యఔతనుో టు షభషమలు ఴంట ిరహమధలన ఔలుఖజేసహత భ. భనో రహమధలఔు అందర ళన భమమిు చింతలే భూల 

క్హయణభులు. చక్ెకయ రహమధ ిభమిము ఱహవష షంఫంధతి రహమధలఔు భూల క్హయణం భనషలో ఔయౌగ ేఅలోచనలే.”            

… షతమసహభ ఫాఫా, "దిఴమనాభభు యొఔక వక్తత" దరిోమనామషభు, నఴంఫ ర్చ 25, 1998 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf 

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

 “దయదాశీఴఱహతత  ఇనాడె భన దేవభులో షభాజ ళఴేన ఖుమించి ఄనేఔ యధభులుగహ చమి్ ంచడం జయుఖుతేననద.ి ఆటుఴంట ి

ళేఴలన 'షభాజ ళేఴ' ఄనటం ఔంట ే'టాటర ళేఴ' ఄని ఄనఴచ్. ఄనఔే మహజక్టమ నతేలు షభాజ ళేఴ చేమాలని ఄంటృ 

ఈంటాయు. ఔ చ్డపయు ఔటీన తీషక్ొని యధలన యబియుషత ననటుల గహ ఔ నోూ టరగహర పర్చ న యౌంచి నూో టరలు తీభంచక్ొని 

రహమహత త్రఔిలోల  చిమిం చేషక్ ఴటంలో భాతబి ేవరదధ  చఽషత నానయు. ఆటుఴంట ిచిామహలు చేషక్ మహద. ఆటుఴంట ిఄసంక్హమహనిన 

 ంచక్ మహద. ళేఴ ఄననద ిసాదమం నండ ిఅయయబయంచాయౌ.” 

…షతేమసహభ ఫాఫా, "భానఴ ళేఴభయ భాధఴ ళేఴ" షభభర్చ ష్హర ర్చస ఆన్ ఫాందాఴన్,1973 

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

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

ికటనలు  

జరగనకనన శిక్షణా శినృమాలు 

 ఇండియా ుటరమ ా: AVP ఴర్చక ష్హప్స (శిక్షణా శినృయం) 2017 భార్చ్ 17 నండ ి21 ఴయఔు. షందిించఴలళన ఴమక్తత: 
లయౌత elay54@yahoo.com లేదా నూో ననంఫయు : 08555-288 377 

 నుో లాండ్ మోకాల : మహలీమో మిప శిర్చ ళ భునార్చ 2017 భార్చ్ 25 నండ ి26 ఴయఔు షందిించ ఴలళన ఴమక్తత : wibronika@op.pl 

 నూాిన్్ దొమోో గన్: మిప శిర్చ ళ భునార్చ భమమిు AVP ఴర్చక ష్హప్స 2017 జూన్ 3 నండ ి4 ఴయఔు షందిించఴలళన ఴమక్తత : 
దేనిభ య్ల : trainer1@fr.vibrionics.org 

 ఇండియా ుటరమ ా: AVP ఴయుకష్హప్స 2017 జులలై 10 నండ ి14 ఴయఔు. షందిించఴలళన ఴమక్తత ఴ మ్ : 
 99sairam@vibrionics.org  

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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అదనంగా

ఆమోగయ చిటాకలు 
నీరు మమ యు ఆమోగయము  ఫాగం-1 - నీరు యొకక వింత్లు, అదకుత్బైెన విశ్ేష్ాలు!  
నీయున ఄయధం చషేక్ ఴడం ఄంటే ఇ ఫహిాభండానిన, ఔిాత్ర యొఔక యభణీమతన భమమిు జీయతానిన ఄయధం చషేక్ ఴడబే. 
భుందగహ భనం నీయున, ఄద ిఏ యధంగహ భన జీయతానిన ఫిాయతం చషేత ందర  త లుషక్ రహయౌ. ఄత్ర సహధాయణబ ైన, ఄతమదబతబ నై 

నీయున భన రదేాలు ఄతమంత యతబి నైదిగహ క్టమితంచాభ. ఱహషత రజుఞ లు నీట ియొఔక ఄదబత ఖుణాలన అవ్యమంతో 
త లుషఔుంటునానయు. నీయు భన నితమ జీయతంలో ఄంతమహబఖం. భనం తిీమోజూ నీటిని చఽసహత ం, తాిఖుతాం భమమిు ఄనకే్హఴషమహలఔు 

రహడెతాభు. భన జీయతానిక్త నీయు భుకమంగహ మియదధ బ నై నీయు ఄతమఴషయం. నీయు లేఔుండా భనం జీయంచఖలభా?  

 

1. మన భూమిలో ఉననది ఎకుకఴ శ్ాత్ం నీమవ 

ంచబూతాలలో ఔటఐిన నీయు భన బూభు భూద ఈంది. భుగియౌనయ భటిీ  అక్హవం ఄగని భమిము రహముఴప. బూభు నై 72% 
ఈననద ినీమే. ఄద ేయధంగహ ంచ బూతాలతో నిండ ిఈనన భన భానఴ వమీయంలో ఔడా 72% నీమే. భృఔకలు భమమిు 
జంతేఴపలలో ఔడా నీయు 60% భుంచి ఈంటుంది. షభషత  జీఴక్ టలిో నీమే ఄతమధఔి ఱహతం ఈంటుంది.  

2. దిఴయ ఉదవేం 

"భనం తాిగ ేనీయు భనఔు జీయతానిన సిహదిసోత ంది. ఄది శిఴపనియొఔక శియష నంచి అయయబయషత ంది.  మగిేవదంలోని  అః 
షఽఔతంలో నీయు నుహిణం భమమిు వక్తతక్త భుకమ అధాయంగహ క్టమితంచఫడింది. నీయు ఓశధం ఔనఔ దానిని ఄతమంత బక్తతవరదద లతో భనయౌన 
షంయక్షించాలని నుహిమిథషఽత  ళేయంచాయౌ. భనం తాిగని నీయులో ఎఔుకఴ ఱహతం భూతంిగహ యషమి్ంచఫడెతేంది. క్ొదిద  ఱహతం భాతబిే  
నుహిణ వక్తతగహ భాయుతేంది. ఄందఴలన భనం త్రనే అసయం, తాిగ ేనీయు, భన యొఔక ఴియతనన నిమేదశిషత ంది. భనం ఇ అహామహనిన 
నీటిని నిమంతణితో మయిదధ ం గహయంచఔుననపడే దిఴమతావనిన ను ందఖలభు"...షతమ సహభ ఫాఫా, మీటా ఫూిస్ట యొఔక పషత ఔం 
యజన్ అఫ్ సహభ మెండఴ షంచిఔ జేీ 234 నండి.  

3. నీటికల అదిాతీయ లక్షణాలునానభ  

నీటలిో మెండె ఴ డైరిజెన్ ఄణుఴపలు ఔ అక్తసజన్ ఄణుఴపతో భుడిడి ఈండడం ఴలన నీటకి్త యలక్షణ యదమత్ యసహమన 
లక్షణాలుంటామని యజాఞ న ఱహషత రం చ ఫుతేంది. నీయు షసజంగహన ేగన, దఴి భమిము రహము యౄనుహలలో ఈండఖలద. ఆటుఴంట ి
యలక్షణ లక్షణాలు నీటిక్త లేఔనుో త  ఇ బూభు భూద జీఴ క్ టి భనఖడ సహగించలేఴప. వమయీంలో ఄనేఔ లఴణాలు, దామహద లు 
ఔయఖడానిక్త భమమిు వమయీంలో జమగిే చాలా జీఴ యసహమన చయమలఔు నీయు ఎంతో ఄఴషయం3.  

4. నీటిలో షందన మమ యు ిత్రచరయ గుణములుంటాభ1,6-8 

నీటలిో యఴమహలు యశమాలు ఖుయుత  టుీ క్ొనే వక్తత ఈంటుంది. నీటిని వక్తతఴంతం చేమఴచ్. ఄందఴలన నీటకి్త షవషథ త ఔయౌగంిచే 
లక్షణభుంది. నీయు అలోచనలఔ, భాటలఔు, షంగతీానిక్త చఔకగహ తి్రషందిషత ంది భమమిు తన యొఔక ఫౌత్రఔ అక్హమహనిన 
భాయు్ఔుంటుంది. ఔలులతబ నై నీటిని నుహియథన  భమిము నుహజిటవి్ యజుఴలలైజశేన్ దావమహ యబియ్ఴచ్. నీయు యొఔక 
షటిక్హల ై జనుహన్ ఱహషత రరేతత , యచభత, నోూ టరగహర పర్చ భసహయు ఏమోటర 1990లో చేళన మిఱోధన దావమహ ఆది నియౄంచఫడంిది.  
ఄతన నీటనిి యయధ యక్హల భాటలఔు (భాటాల డని భమిము టెైప చేళన) ఫొ భభలఔు, యడయిోలఔు, షంగతీానిక్త భమమిు నుహియథనక్త 
ఖుమచిళే తయురహత అ నీటిని తొందయగహ శ్రతయ్ఔయణ చేళ కచి్తబ నై బ ైక్ ర సో కక్స నోూ టరగహర ఫ్ దావమహ అ నీట ియొఔక షటకి్హల 
అఔాత్రని మీక్షించాయు.      
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శ్రతయ్ఔమించిన (నూో ి జనె్) క్ొయలభ నీయు లేదా నిలవఈంచిన లేదా ఔలులతబ ైన నీయు ఄషభానబ నై షటకి్హలుగహ భామనిటుల  
ఖుమితంచాయు. క్హనీ ఴయషపనీయు, మియదధ బ ైన నదలు, రహఖులు, భంచ ఖడ్ల ఔమగిని నీయు, యత ిపణమ తీమహథ ల నంచి ళఔేమించిన 
నీయు చఔకని ఄందబ నై షటిక్హలఔాత్రని ను ందనిటుల  ఖభనించాయు. ఄంతకే్హఔుండా వఫద , అలోచన, రహితూయవఔంగహ నుహజిటవి్ 
ర ైఫరశిన్స ఔు ఖుమెైన నీయు చఔకని ఔనలయంద ైన షభాన షటకి్హఔాత్రని ను ందగహ , న ఖటవి్ ర ఫైరశిన్స ఔు ఖుమెనై నీయు చిందయఴందమెైన, 

యమగిిన అక్హమహలన ను ందినటుల  అమన ఖభనించాయు. ను ి ప షర్చ ఎమోటర ఏభంటాయంట ేఄనఔలబ నై లేదా భంచి భాటలు నీటిని 
అధామత్రభఔతో నిం అ నీటయిొఔక ఄదబతబ నై ఖుణాలు ూమితగహ భనఔు ఈయోఖడే యధంగహ చేసహత భ. ేభి భమిము 
ఔాతజఞతా ఫాఴ తయంగహలఔు ఖుమెైన నీయు ఄతమంత ఄదబతబ నై, గనబ నై షటకి్హలుగహ భామహభ. అలోచనలు నీటిని ఆంత 

భాయుఔు ఖుమ ిచేసహమంట,ే ఆంఔ అ అలోచనలు 
భన భూద ఎంత ఫిాఴం చఽంచఖలరో 
అలోచించండ!ి 

యజాఞ న ించం అమన మిఱోధనల ై యయధ యక్హలుగహ షందిషత ంట,ే నీయు యొఔక భఴ భానివత, ఄదబత లక్షణాలు ఆతయ 
ఱహషత రజుఞ ల మఱిోధనలలో ఔడా నియౄంచఫడా్ భ9-11.   

5. నీరు - ద వయూరాక జఞా క వకలా గల ఒక దిఴ కంూయటర్చ ! 

నోఫ ల్ ఫసుభత్ర ఖరఴీత 2014లో చేళన రహటర్చ బ భమ ీఄన ేడాఔుమబ ంటమీ లో నీటి యొఔక ఄదబత నూో టరగహర పక్స బ భమ ీఖుమించి 
భమిము ఏ యదంగహ నీటి షభూసం ఔ ఔంూమటర్చ బబే మ ిక్హయు్  ఴలల యఴమహలన నిక్షిత ం చషేఔుని తనలో దాచక్ొనఖలోదర  
యఴమించాయు. నీయు యొఔక యసహమన ఔయు ఔంటే దాని యొఔక ఄణుఴపలాఔాత్ర చాలా భుకమబ నైదగిహ భనం ఖుమితంచాయౌ.  నీయు 
క్హలుష్హమనిన, యసహమన దమివనియోగహనిన, భన ఫారహలన, చిఴమకి్త భన ఆష్హీ భష్హీ లన ఖుయుత ంచక్ొంటుంది. ఎఔకడ జిలు 
యషయ నిందామోణలు చషేక్ొంటామో ఄఔకడ నేమహలు ఎఔుకఴగహ జయుఖుతాభ. భనం నీటిని ఏయధంగహ చఽసహత మో అ యధంగహ నీయు 
షవయౄం భాయుతేంది. చమి్లో ఆచే్  యత ిఫాత షభప నీటిని లాఫమటేమీ లో మకీ్షించినపడె అ నీటిక్త వక్తతఴంతబ నై ళత మహఔాత్ర 
ఈననటుల  ఖుమితంచాయు. నీయు షంక్ేతాలన తీషక్ొనఖలద భమమిు సిహయం చేమఖలద. 10000 క్త భూ దఽయం నంచ ైనా భనం 
నీటిని షఽక్షభ వఔుత లతో వక్తతఴంతం చేమఴచ్. 

నీయు యొఔక జఞత  ఈంచఔున ే(జాఞ ఔ  వక్తత) షవఫారహనిన, మబె డలీన ఴయుషగహ లుచన చేమడం దావమహ భమింత వక్తతఴంతం 
చేముటక్ెై సో భుయోత్ర లో ఈయోగిసహత యు. ఎంతగహ లుచన చేసహత యంటే మెబ డీ లో ఄషలు అ దాయథబే లేనంతగహ. క్ఴేలం అ 
దాయథం యొఔక జాఞ ఔం భాతంి అ మెబ డీ లో ఈంటుంద ిఄందఴలన ఎటుఴంటి ళ డై్ ఎప కీ్స్ ఈండఴప.  

6. నేల తేమ యొకక గురుా 11 - ఒక వినూత్న మ శ్ోధన  

ఄబ మకి్హ లోని నాసహ రహయు అక్హవం బూభు భమిము షభుదంి నంచి డటేా ళేఔమించి ఄయ భన బూభుక్త ఫాయతమహల బయశమతేత ఔు 
ఏ యధంగహ ఈయోఖడఖలరో మిఱోధిషత ంటాయు. 2015 నంచి భషచళ ట్స ఆనిటటిృమట్ ఄఫ్ టెక్హనలజీ (MIT), క్ేంనిృడి్  భమిము 
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నాసహ రహయు నలే తభే యొఔక బ భమ,ీ నలే ై ఈనన 5 ళ ంటభీూటయల భటిీ ని యఱేలలంచడం దావమహ మఱిోధషిత నానయు. రహమి 
మఱిోధనలు బూభు యొఔక రహతాఴయణ భాయులన యఱేలలంచడంలో భమిము ఴమఴసహమ ంటల ఄభిఴాదిధ క్త షసఔమించఖలఴప.        

7. నీరునక గౌరవించండ ి

భన అమోఖమం యొఔక క్తటుఔు నీటిని గౌయయంచడంలోనే ఈంది. చ డె అలోచనలు భమిము చ డె ఫారహల దావమహ భన వమీయంలో 
ఈనన నీటిని భనబ ేఔలులతం చషేఔుంటాం. నీటిని చలఔనగహ చఽడటం, లలఔక చమేఔనుో ఴటం ఆంక్హ భిాదఔయం. ఈదాసయణక్త 
టిీ ంచక్ ఔుండా ఴదియౌ రళేన నీటలిో ఄషంూయి షటకి్హఔాత్ర ఈంటుంది. భన అలోచనలు భమిము ఫారహల దావమహ భనం నీయు 
యొఔక యసహమన ఔయు భాయ్ఔుండాన,ే ఄణురహఔాత్రని భాయ్ఖలం. ఔ గహల స్ట భంచి నీయున భనం ఏ యధంగహ చఽసహత ం, 
టుీ ఔుంటాం, తాిఖుతాం  ఄనన ఔక యశమం భన భూద, భనం అ నీటిని ఆచే్  ఆతయుల భూద ఫిాఴం చఽపతేంది. నీటిని 
బక్తతవరదద లతో గౌయయంచడం దావమహ భనం భన జీయతాలన ఎంతో అమోఖమంగహ, 
ఱిహంతంగహ, అనందర తాసహాలతో ఖడఴచ్. నీటి ై బక్తత „ఄందమిని 
ేిభుంచండ ిఄందమిని ళయేంచండ‟ి ఄనే ళదాధ ంతానిక్త దఖగ య చళే భనం 
భానఴతావనిక్త బూభుక్త ఔాతజఞతాూయవఔoగహ ఈండటేటుల  చషేత ంద ి

8. రిమ మమ యు క త్జాత్ ంచడానికల నీటితో అనకషంధానం అఴాండ ి 

ఔ యధంగహ భనం వమీయంలో ఈనన ఔదిలే నీట ిటామంఔుల ఴంట ిరహళిం. భన 

వమయీంలో ఈనన నీయు యొఔక నాణమత ఫటిీ భన యొఔక భనషత తవం అధాయడ ి

ఈంటుంది13. ఎటిఴయక్ెతై ేభనం క్హభ, క్ ర ధ, లోబ, మోస, భద, 

భాతసమహమలన ేఅయు వతేిఴపల యొఔక అధనీంలో ఫంద ీఄభ ఈంటామో ఄటఴియఔు భన వమయీం, బ దడె, ఖుండ లో ఈనన నీయు 
యతంిగహ ఈండజాలద. భనం ేిభ, ఔాతజఞత భమమిు అఱహఴస దాఔధం దావమహ భనలో ఈనన భమమిు భన చటుీ ఔికల 

ఈనన నీయున వక్తతభమం చషేక్ ఖలం. ఇ యధంగహ షయవ రహమ ఄభన నీయున భనం ేిభ, ఱహంత్ర, అనందం భమిము ఔాతజఞతన 
యవవంలో ంచక్ ఴడానిక్త ఔ భాధమభంగహ ఈయోగించఴచ్. ఆలా చేమడం ఴలన అ యత ిఫారహలు తి్రనృంఫం, తి్రచయమ 
భమిము తి్రధవని దావమహ భన దఖగయక్ ేత్రమగి ిఴసహత భ. 

9. వ ైనృియోనిక్స్ మమ యు నీరు  

ర ైనృియోనిక్సస మెబ డీలు నీటలిో చేళనా లేదా నీటితో తీషక్ొనాన ఄయ ఎందఔు ఎఔుకఴ 

ఫిాఴఴంతంగహ, తొందయగహ నిచేసహత యో 

భనం నీయు యొఔక షసజ ళదద బ నై 

లక్షణాలన మశి్రయౌళేత  ఄయధభఴపతేంద.ి 

ఄంత ేక్హఔుండా మెబ డలీు తమాయు 
చేళటేపడె, ఆచే్ టపడె భమిము 
తీషఔునటేపడె భన భనష 
ఱిహంతంగహ అఱహఴస దాఔధంతో ఈండటం 

ఄఴషయం భమిము తగనింత నీయున 
వమయీంలోని ఔలులతాలన ఔడగి ిఫమటఔు ంంచడానిక్త ఄఴషయం. 
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ిసాా ఴనలు మమ యు యౌంకులు 

1. The Hidden Messages in Water by Masaru Emoto, Atria Books Edition, 
2005  http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/ 

2. Water has Unique Properties: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html 
3. Sathya Sai Speaks, Vol.27, 23rd November 1994 
4. Rig Veda on water: http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php  
5. Water can Respond and React: Emoto‟ s experiments with water 

crystals: https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=emoto+water    https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A  

6. What the Bleep do we know –Feature film on thoughts and also water 
crystals: https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#   

7. Water‟s memories :Scientific Proof  https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M  
8. Water Memory – a 2014 Film on Water Experiments by Professor Nobel Prize laureate 

Luc Montagnier ,Virologist, applying technology of Scientist, Dr Jacques Benveniste who first raised 
notion of water memory in1980s)  https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0  

9. NASA study on Soil Moisture Memory http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726  
10. Sadhguru at Chennai IIT on Water has Memory: https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE  
11. We are a  bottle of Memory: https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-

Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf 

నీరు మమ యు ఆమోగయం ఫాగం - 2 -- డీహ ైడేిశన్  

1.  డీహ డైేిశన్1-3 అనగానేమి ?  

వమయీంలోని నీయు ఫాగహ తగిగ నుో భ వమయీం తనంత తాన షమిగహ నిచమేలేఔనుో ఴడానిన డీఴ డైేశిన్ ఄంటాయు. ఆద ిఎఴమకి్ెనైా మహఴచ్. 

భన వమీయంలో  భూడింట  మెండె ఫాగహలునన నీయు భన అమోగహమనిఔఴషయబ నై ఔ నుహిణాధాయ నుో శఔం. నీయు భన వమయీం చఔకగహ 
నిచేమటానిక్త ఎంతో ఄఴషయం. నీయు నుో శక్హలన ఔణాలలోక్త తీషక్ెళైతేంద ిభమిము వమయీ ఈషిో్ ఖరతన జీయిక్తరమన షంయక్షిషత ంద.ి 

ఄద ిభన క్టళల న ఔళిన తడిగహ ఈంచి లనిృక్ేశన్ ఆషత ంద ిభమిము యశ దామహద లన ఫమటఔు ంంచడం దావమహ  చమహభనిన 

అమోఖమంగహ ఈంచత ఔ ష్హక్స ఄఫా్ యఫర్చ  ఴలల ని చషేత ంద.ి    

భన వమీయం సహధాయణ జీఴ కి్తరమలో ఫాఖంగహ ఱహవష క్తరమ యషయ్న క్తరమ లాంట ిఆతయ ద ైనందిన చయమలోల  రహతాఴయణ భాయులోల  

ఫాఖంగహ నీటిని క్ లోత ఈంటుంద.ి వమీయంలో ఄతమదబతబ ైన ఴమఴషథ  నీయున చఔకగహ ఄదప చేషఽత  ఄఴషయబ నై ఔణాలక్త నీయున 
ఄందషిత ంద.ి క్హనీ భానఴ వమయీంలో క్ొఴపవదామహథ లని నిలవ చళే ేఴమఴషథ  ఈంద ిక్హనీ నీయున నిలవ చళే ేఴమఴషథ  లేద. ఄందఴలన 

వమమీహనిక్త తగనింత నీయు భనభు ఆఴవఔనుో త ేవమీయ షభతేలమత ద ఫఫ త్రని డీఴ డైేశిన్ ఴచే్ ఄఴక్హవభుంద.ి 

వమయీంలో నీట ిఱహతం 1 – 2% తగిగత ేభనం నీయున తీషక్ రహయౌ ఄనన దానిక్త షంక్తేంగహ వమయీంలో దఔ ఄన ేఄదఫతబ నై షసజ 

కి్తరమ ఈంద.ి 

2. డీహ ైడేిశన్ కు ఒక మనిష  ఎలా గురఴుతాడు3 

డీఴ డైేశిన్ అఔళభఔంగహ క్హనీ ఔ రహమధ ిఴలన క్హనీ తిీసహమ ిమహద. తిీమోజూ తఔుకఴ నీటనిి తాఖడం, దఔ రేళనటిక్ట నీయున 
తాిఖఔనుో ఴడం ఴంట ిక్హయణాలఴలల  డీఴ డైేశిన్ మహఴచ్. దీయఘక్హయౌఔ డీఴ ైడేశిన్ ఴలన ఎనోన రహమధలు మహఴచ్.  

డీఴ డైేశిన్ ఔు ఆతయ ఄంఱహలు లేదా రహమధలఔు క్హయణం క్హఴచ్. తాిఖఴయౌసన నీయు ఔంట ేతఔుకఴ నీయున తాిగనిపడె లేదా 
ఎఔుకఴ నీటనిి వమయీం నంచి క్ లోభనపడె, ఄధఔి ని లేదా రహమమాభం ఄధిఔ రేడ ిలేదా త్రత డకి్త లోన ైనపడె, రహంతేలు 
యమచేనాలు ఄధిఔ జవయం , ఎఔుకఴ సహయుల  భూత ియషయ్న చేమాయౌస మహఴడం వమయీ గహమం లాంట ిక్హయణాలఴలన డీఴ ైడేశిన్ మహఴచ్. 
ఔరభభు తఔుండా చలల ని నుహనీమాలు, క్ క్స క్హప లాంటియ, ను డి అహాయ దామహథ లు వమీయం నీటిని క్ లోభయలా చేసహత భ. ఆలాంట ి

క్హయణాలఴలన వమయీంలోని నీయు తగిగ అఔళభఔంగహ డీఴ డైేశిన్ ఔు ఖుమ ిక్హఴచ్. 

http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
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వమమీహనిన తగనింతగహ ఴ ైడేశిన్ లో ఈంచడానిక్త నీటకి్త ఫదలుగహ ఏ ఆతయ దఴి దాయథం, నుహలు ండల  యసహలు ఔడ షమినుో ఴప.       

3. డీహ డైేిశన్ యొకక లక్షణాలు1-4 

యమతీబ నై దాసం, ఎండినుో భన నోయు, రహచిన నాలుఔ, ఄలషట, ఫలఴనీత, ఔళైి త్రయఖటం, నిషసతేఴ, ఖుండ దడ, త్రఔ భఔ 
డటం, భూయఛనుో ఴడం, భూతంి చాల తఔుకఴగహ, చిఔకగహ మహఴటం, తల నొ, ఔడెపలో నొ, నృ  తఔుకఴగహ ఈండటం, 

భుడతలు లేదా ను డఫిామని చయభం, షప లేదా భ యరని యంఖులో భూతంి ( భూతంి షసజంగహ ఏ యంఖు లేఔుండా లేదా లేత 
షపలో ఈంటుంది). తి్ర ఔకయు తభ వమయీం యొఔక నీట ిఄఴషమహలన ఴ డైేశిన్ న ఖభనిషత ండాయౌ, క్హనీ తీఴబి నై 
మళిథ తేలలో ఄవరదధ  చేమఔుండా ర ంటనే ర దైమ షహామం తీషక్ రహయౌ!      

డీఴ డైేశిన్ యొఔక లక్షణాలన భుంద భంచి నీయు తాిఖడం దావమహ నిరహమించాయౌ. ఄంతేక్హని భందలు లేదా యసహమనాలు ఄదే 
నిగహ ఈయోగించడం వమీయ ఔణ జాలానిక్త భంచిది క్హద.   

4. చంటి లలలు మమ యు  దదల కొరకు ితేయక వరదద1-2 

 దద  ఴమష రహమిలో తభఔు దాసం రేసోత ందనన ఎయుఔ ఴమష  మిగ ేక్ొదీద  తఖగఴచ్. నీయు షఔరభంగహ తాిఖఔనుో త ేచంటిలల లు, 
ఴాదద లు, క్టరడాక్హయులు భమమిు దీయఘక్హయౌఔ రహమధలతో ఫాధడరేహయు తొందయగహ డీఴ డైేశిన్ ఔు ఖుయఴపతాయు. ఄందఴలన 
తయౌలదండెిలు, అవరభ షంయక్షఔులు ఇ యశమానిన తభ చంటిలల లు,  లల లు,  దద లు, మోఖుల యశమంలో ఖుయుత ంచక్ రహయౌ. 

5. నివారణ ేఉతా్మం. వమీరం త్గ నంత్ హ ైడేిశన్ తో ఉండేలా చూషకకోండ!ి1-2 

వమయీం తగనింత ఴ ైడేశిన్ లో ఈంచడానిక్త మోగహల ఫామని డఔుండా ఈండటానిక్త తిీ ఔకయు తభ వమీమహఴషమహలన దాలీలో 
ఈంచఔుని తగనింత నీయున ఎపడె, ఎలా ఎంత తాిగహలో నియిభంచక్ రహయౌ. ఆద ితిీభనిల యొఔక ఴమష, యౌంఖఫరదం, అమోఖమ 
ళథ త్ర, రహతాఴయణం భమమిు దిేఱహనిన ఫటిీ భాయుత ఈంటుంద.ి అమోఖమ షభషమలుననరహయు భమమిు / లేదా ర ైదమ చిక్తతస లేదా 
భందలు రహడెతేననరహయు జాఖరతత  ఴఴ ంచాయౌ భమమిు తభ ర ైదమనిన షందిించాయౌ. 

6. నిమ దశర బైెన ిణాళిక దాామా నీరునక తీిషకకోఴడం అన ేదదత్ర దాామా మందకలు ఉయోగ ంచకుండా మోగులకు చికలత్్నందించిన 

ఇమాన్ కు చెందని ఒక ిముఖ వ ైదకయడ ిస దాధ ంతాలనక ఇకకడ ను ందకరుషకా నానము3 

 భన వమీయం షభాయు 1.5 నంచి 2 య్టయల నీటనిి తి్ర మోజు తన నితామఴషయ నల క్ షం యనియోగించక్ొంటుంద.ి ఔరభం 

తఔుండా 1 లేదా 2 గహల షల నీయు తిీసహమ ిఄపడపడె మోజంతా తాిఖడం ఈతత భం. నీయున డీఴ డైేశిన్ ఄఴఔ భున ే

తాిఖడం ఈతత భం. 

 తిీమోజు ఈదమం యఖడెపన నిద ిలేచిన ర ంటన ేనీయున తాిఖడం ఴలన దీయఘ నిద ిఴలన ఔయౌగిన డీఴ ైడేశిన్ నుో తేంద.ి 

భృదట ఔ గహల షతో భృదలు టిీ ఔరభంగహ ఔ న ల ఴమఴధలిో 3 గహల షల నీయు తాిఖడం చేమఴచ్. యఔడెపన నీటిని 

తాిఖడం ఴలన నీయు ఄదబత యమేచనాక్హమగిహ నిచళే వమయీంలోని యష్హలన, ఴమమహద లన ఫమటఔు ంంచి ఄంతయగతంగహ 
మియదధ ంగహ ఈంచతేంద.ి క్హనీ ఔ ఖంట ఴయఔు ఈదమం క్హప లేదా ట ీతాిఖఔుండా జాఖరతత  ఴఴ ంచాయౌ. 

 రహమమాభం చళే ేభుంద నీయు తాిఖడం చాల భుకమం. ఆందఴలన చ భట దావమహ నీయు నుో ఴడానిక్త ఄఴక్హవం ఈంటుంద.ి  

 సహననం చేళన తయురహత ఔళైి త్రయఖడం ఴంట ిషభషమలుననరహయు సహననానిక్త భుంద నీయు తాిఖడం భంచిద.ి  

 ఫోజనానిక్త ఄయఖంట భుంద జీయి ఴమఴషథ న షభామతత  యచడానిక్త నీయుని భుకమంగహ ఈదయ లేదా జీయి షంఫంధతి రహమధతిో 
ఄజీమితతో ఫాధ డరేహయు తాిగహయౌ.  

 ఫోజనం ఄభన మెండె లేదా మెండెననయ ఖంటల తయురహత ఔడెపలో జీయి కి్తరమ ూయతమామఔ నీయు తాిగహయౌ. ఆద ిజీయి 

ఴమఴషథ  అహామహనిన చినన చినన దామహద లుగహ చమేడం ఴలన ఔయౌగిన డీఴ డైేశిన్ న షమచిేషత ంద.ి 

 ఎపడ నైా షమ ేదాసం రేళనపడె నీయున తాిగహయౌ - ఫోజనం చేళటేపడె ఔడా దాసం రళే త  క్ొదిద గహ నీయున తాిఖఴచ్. 
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 నిదలిో ఖుండ నుో టు ఴచే్  ఄఴక్హఱహనిన తగిగ ంచటానిక్త మహత్ర ిడెక్ొన ేభుంద ఔ గహల ష నీయు తాిఖడం భంచిద.ి      

7. 70-80 శ్ాత్ం నీరు ఉనన ఆహామానిన తీషకకోఴడం వమీర హ ైడేిశన్ కు అఴషరం5  

మోజంతా నీయున ఄద ేనిగహ తాిఖడం షమ ిక్హదని ఄందఴలన వమయీ షభతేలమం ద ఫఫ త్రన ేఄఴక్హవం ఈందని ఔ ఄభినుహిమం ఈంద.ి 

దాసం రళేనపడె దఔ తీయు్క్ ఴడానిక్త తగినంత నీమ ేక్హఔుండా 10-15 ఱహతం ఄదనంగహ తాిగహయౌ. తగనింత నీయున తాిఖుత 

నీట ిఱహతం ఎఔుకఴగహ ఈనన తాజా క్హమఖూయలు. ండెల  త్రనడం చాల భంచింద ిభుకమంగహ రేషయ క్హలంలో భన వమీయంలో ఈనన 

నీటిక్త ఄనఖుణంగహ ఎఔుకఴ ఱహతం నీయునన అహామహనిన తీషక్ ఴడం చాల భంచిద.ి 

8. డీహ ైడేిశన్ నక నివారణ మమ యు నయం చేయడానికల ఉయోగడ ేవ ైనృయిోనిక్స్ మెబెడలీు  

సహయంలోని నీట ిఱహతానిన తగనింతగహ ఈంచడానిక్త షమెనై మెబ డ ీNM34 Water Balance.  

ళళ ఫాఔుస ఈయోగించటేటెలల త ేక్తరంద ిక్హంఫో లలో మోగ ియొఔక అమోఖమ ళథ త్ర, ఖుమ ిక్హఫడ్ ఄఴమరహనిన ఄనషమించి తగని దానిని 

ఈయోగించాయౌ.  CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic, CC4.6 Diarrhoea, CC5.3 Meniere’s disease, 

CC7.3 Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1 Kidney & Bladder tonic, CC18.1 Brain disabilities, 
CC19.6 Cough chronic, and CC21.1 Skin tonic. 

SRHVP మంతంి ఈయోగించేటటెలల త ేమోఖ లక్షణాలనఫటిీ క్తరంద ిరహటిలో ఎంఔ చేషక్ ండ:ి NM2 Blood, NM5 Brain 

Tissue Salts, NM18 General Fever, NM34 Water Balance, NM63 Back-up and NM75 Debility. 

ఄతమఴషయ భమిము నుహిణాంతఔ మిళథ తేలలో అలషమం చేమఔుండా ర ంటన ేర దైమనిన షందింిచాయౌ  

ిసాా ఴనలు మమ యు యౌంకులు 
1. https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=What+is+dehydration 
2. http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx 
3. “You‟re Not Sick ,You‟re Thirsty” by Dr F. Batmanghelidj MD, based on his pioneering research into the 

role of water in the body and how it can relieve a stunning range of medical conditions by his 
experience of curing patients (Warner Books 2003 edn). 

4. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-
club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 

5. http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/ 

 ైన ఈంచిన యశమాలు యయధ ర బ్ ళ ైటుల  భమిము పషత క్హలలోని డేటా నంచి ఖరఴ ంచఫడినయ. ఄంతేక్హనీ రహటినే 
నుహటించాలనీ లేదా ర ైదమ చిక్తతసఔు ఫదలుగహ,  తిానభామమంగహ రహటిని ఈయోగించాలని చ డం భా ఈదేద వం కాదక. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   2. వ ైట్ పలోీ్, బ ంగుళూరు లో నుాిరంభబైెన సాభ వ ైనృయిోనిక్స్ కలలనిక్స 

ఫాఫా ఔ ఴమక్తతఖత ఆంటయౄవయ లో ర ైనృిమానిక్సస బయశమతేత  ఓశధం క్హఫో తేంద ిఄని చ నటుల గహ శ్రర షతమ సహభ జనయల్ హాళటల్ 
యొఔక బ డిఔల్ షఽమింటెండ ంట్, ఖత షంఴతసయం డళి ంఫయులో డా. ఄఖమహవల్ గహమిక్త నూో న్ చేళ  శ్రర షతమ సహభ ఈననత ర దైమ 
షంషథ , ర టై్ పల్్ లో జయఖననన సహందిాభయతయ ర దైమ యధానం యొఔక మచిమ క్హయమఔరభంలో ఫాఖంగహ ర ైనృియోనిక్సస ఖుమంిచి 
భాటాల డాయౌసందిగహ అహావనించాయు. నఽతన షంఴతసయం నుహియంబంనాడె ధనవంతమ ిహాల్  లో  జయఖఫో ఴప ఇ క్హయమఔరభం యొఔక 
ఎజెండా డిళ ంఫర్చ 31, 2016 న సహవభు రహమి నుహద దభభుల దఖగయ ఈంచగహ, ర ంటన ేఅ మంెడె క్హగతిభులు యబూత్రతో 
నిండినుో భనయ - నిజంగహ షఽర్చ ళ శయౌటీ అషత్రి యొఔక నఽతన సహందిాభయతయ ర ైదమ యధాన ఄనషంధాన కి్తరమఔు ఆది 
ఔ ఄదబత ద ైఴ అశ్రమహవదభు! 

SSSIHMS యొఔక డ మైెఔీర్చ భమిము SSSGH యొఔక షఽమింటెండ ంట్, ఆదద యు ఔడా సహందిాభయతయ ర దైమ యధానం యొఔక 
నుహిభుకమతన భమమిు సహవభు యొఔక ర దైమ ళరేహ యంఖంలో దీనిని ఫాఖంగహ చేమడం యొఔక అఴవమఔతన ఖుమించి చాల ళేప 

https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/
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భాటాల డాయు. సహభ ర ైనృియోనిక్సస తో నుహటు భూడె ఆతయ షంూయి ర దైమ యధానాలలైన తాచిన్, మాక్తసస్ట ఫార్చస భమిము 
ఄఔమ షిసర్చ ఖుమించి ఔడా దియశన ఆఴవఫడింది. యలలైనంత తొందమోల  ఔ ర లలనస్ట క్తలనిక్స న నుహియంభించాలని నియిభంచాయు. 
జనఴమ ి19, 2017 న SSSIHMS నుహియంఫోతసఴ రహమిషక్ తసఴ షందయఫంగహ ర లలనస్ట క్తలనిక్స యొఔక ఫోి చర్చ న ళ ంటలి్ టసీి్ట ళ ఔరటమీ 
షబుమడె యడెదల చేసహయు. ఇ క్హయమఔరభానిక్త ఔమహి టఔ ర ైదమ అమోఖమ ఱహకా భంత్రి ఄధమక్షత ఴఴ ంచగహ ళ ంటలి్ టసీి్ట షబుమలు 
భమిము ఆతయ భిుకలు యచే్సహయు. 

సహభ ర ైనృియోనిక్సస చమతిలిో  పఫఴిమ ి23, 2017 ఔ బ ైలుమహభగహ నియౌచినుో నంది. ఎందఔనగహ అ మోజు, SSSIHMS ర ైట్ పల్్ 
లో, ర ైనృియో క్తలనిక్స ఄధకి్హమిఔంగహ ర లలనస్ట ళ ంటర్చ లో ఒఔ ఫాఖంగహ నుహియంభించఫడింది. యతబి నై భహాశిఴమహత్ర ియవదనిాన ఒడ ి
యఫాఖంలో హాళటల్ డ మైెఔీర్చ చ ేగనంగహ ర ైనృియో క్తలనిక్స నుహియంభించఫడింది. ర ైనృియోనిక్సస టల  జిల అషక్తత ఎంత గొగహ ఈందంట,ే 
ర ైనృియో ర దైమ ళఴేలు భూడె మోజుల తయురహత భృదలు క్హరహయౌసఈంటే అ మోజు ఈదమబే ఄభద భంది ర ైనృియో చిక్తతస 
తీషక్ొనానయు. నిజంగహ సహవభు యొఔక యభాదఫత ఔా భమిము అశ్రమహవదం ! 
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3. వీ  మ ప ిశర్చ ఴర్చక ష్ాప్ మమ యు అవేమెనస్ స మినార్చ, నాగూర్చ  

షిత త నుహిక్టీశనయలఔు భమింత శిక్షణ భమిము ర ైనృయిోనిక్సస లోని నఽతన షభయథ ర దైమ ళరేహ యధానాలన రహమకి్త మచిమం 
చేముటఔు మపి శిర్చ ఴర్చక ష్హప్స భమిము ఄరమేెనస్ట ళ భునార్చ, భహామహశీ ోమహశీంోలోని నాఖూర్చ లో జమిగింది. క్ొనిన న లల ఔఠిన 
వరభతో VT10375 భమిము నాఖూర్చ క్ అమి్నేటర్చ SVP10228 ఇ ళ భునాయున నియవఴ ంచాయు. ఎపడఽ ఔమెసహండ న్స క్ యుస చేమని 
రహయు ఇ అన లల న్ క్ యుసలో  భనషఽపమితగహ ఈతాససంగహ నుహలగగ నానయు. ఔంూమటర్చ రహడడంలో ఄఴగహసన లేని రహయు భానమఴల్  
క్ యుసలో నుహలగగ నే యధంగహ ఏమహటుల  చేసహయు. 29 భంది ఈతాససఴంతేలలైన నుహిక్టీశనయుల  (14 AVPs & 15VPs )నుహలగగ నన ఇ మెండె 
మోజుల క్హయమఔరభం VT10375 భమిము SVP10001  రహమచి ేయజమఴంతంగహ నియవఴ ంచఫడింది. ఄంతే క్హఔుండా  సహభ ర నైృియోనిక్సస 
ళేఴన చమేుటఔు అషక్తతగహ ఈనన క్ొందయు పఫఴిమి 18-19, 2017లో జమగిిన ఇ క్హయమఔరభంలో నుహలగగ నానయు.  

ర ైనృియోనిక్సస యొఔక మిచమం, మోఖుల మిక్హర్్చ్ యొఔక అఴవమఔతన, మోఖ చమతిలిన మహమడం. ర ైనృియోనిక్సస లోని నఽతన 
ంధాలన భమమిు దీనిని చఔకగహ, షభయథఴంతంగహ చేమడానిక్త ఄఴషయబ నై చిటాకలన ఇ క్ యుసలో ఫాఖంగహ నమేించాయు. ఇ 
క్ యుసఔు హాజమెైన రహయు, 21 క్టేగమిిల  108 ళళ ఫాఔుస ఖుమంిచి, ఄద ిఈయోగించడానిక్త ఄఴషయబ ైన నుహిథభుఔ ఄనాటభుని, 
నుహిక్తీఔల్ క్ ణంలో త లుషక్ొనానయు.        

నుహిక్టీశనయలందయు మకీ్ష మహళ, చఔకగహ ఈతీయుి లఴడంతో ఇ క్ యుస భుగళింది. తయురహత ఄందయు దఴేపనిక్త చేళన రహగహద నం త్రమిగి జఞత క్త 
త చ్క్ొని భయలా రహగహద నం చసేహయు. భుగింప క్హయమఔరభంలో డా. ఄఖమహవల్, టెయౌ షదషస దావమహ షభిఔులందమతిోన భాటాల డి రహమ ి
వినలు, షందేహాలన తీమి్  చాల షంతోశం ఔయౌగించాయు.  మోఖనిరహయణ, షవషథ త ఔయౌగించదే ిసహవబేనని భనభంతా క్ేఴలం ఄమన 
యొఔక ఎంఔ క్హఫడ్ నిభుటుల   ఄనన షతామనిన ఎలల పడె ఖుయుత ంచక్ రహలనన భుకమబ ైన షందేవంతో అ షదషస 
యజమఴంతంగహ భుగళింది.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. వ ైనృయిో నుాికటరశనరల సాధనా శినృరం, కవరళ   

క్ేయళ లోని ర ైనృియో నుహిక్టీశనయుల , 2017 నఽతన షంఴతసయ యబ దనిాన, SSSSO యొఔక ర దైమ యఫాఖ మహశీ ోక్ అమి్నేటర్చ భమిము 
క్ేయళ టసీి్ట రహమిచ ేనడఫడ ేష్ో యనఽర్చ సహభ హాళటల్ షంయక్షఔులలైన డా. అనందమోసన్ గహమచి ేధిభ సహధనా శినృమహనిన 

నియవఴ ంచాయు. రహయు ఆఔకడ నుహలగగ నన 32 ర ైనృియో నుహిక్టీశనయలఔు రహమ ిర ైనృియో ర దైమ ళఴేలో అధామత్రభఔత భమమిు ఴమక్తతఖత సహధన 

యొఔక నుహిభుకామనిన యఴమించాయు. షవషథ త ఄనేద ిభనిలక్త షంఫంధించిందని క్హనీ నమభఴవడం ఄనదే ిమోఖభునఔు 
షంఫంధించిందని చ నుహయు. మిూయి షవషథ త ఔలగహయౌ ఄంట ేఅధామత్రభఔ దాఔధం ఔడా ఈండాయౌ ఄని చ నుహయు. తన యొఔక ఴమక్తతఖత 

అధామత్రభఔత యక్హసహనిక్త తిీ నుహిక్టీశనర్చ తాన ేఫాధమత ఴఴ ంచాలని చ నుహయు. ర ైనృియోనిక్సస చిక్తతస యధానం షవమానా బఖరహన్ శ్రర 
షతమ సహభ ఫాఫా రహమచి ేనుహియంభించఫడ ిఅశ్రయవదించఫడింద.ి ఄందఴలన ఆద ిఄతమంత యతబి ైంద ిభమమిు యబదిబ ంైద.ి 

క్హఴపన తిీ ఔకయు సహవభు యొఔక దిఴమ ససహత లలో యతబి ైన, ేభితో నిండిన ఔ ఄదబత బ ైన నిభుటుీ గహ ఈండటానిక్త 
మిత్రనంచాయౌ. తదావమహ ర ైనృయిో మెబ డలీ షవషథ తా  సహభమహధ యనిన  ంచక్ రహయౌ. భనం భన యొఔక మోజురహమ ీజీయతం 
అధామత్రభఔతో నిండటానిక్త వక్తతఴంచన లేఔుండా మిత్రనంచాయౌ. దీని దావమహ భనక్ ేక్హఔుండా షహామo, క్ షం భన దఖగయఔు ఴచే్ 
రహమకి్ట ఔడా ఎంతో బేలు జయుఖుతేంద.ి రహయు క్తరంద ియశమాల ఖుమించి యపలంగహ చమి్ంచాయు.    

1. వమయీం-భనష-అతభ యొఔక షంఫంధం భమమిు అమోఖమం  ై రహట ిఫిాఴం: అధామత్రభఔంగహ భనం ఇ చమహచయ యవవంతోనఽ 

భమిము ఄందమిలోననన దఴిమ ర ైదమడ నై అ బఖఴంతేనితోన భుడిడ ిఈనానభు. షమహవంతమహమభు షయవరహమ ఄభన అ 

దిఴమ ర దైమడ ేభన అమోగహమనిక్త అమోఖమ షంయక్షణఔు భూల క్ేందంి. వమీయం-భనష-అతభ న ఄనషంధానం చేషఽత  షంతేలమతతో 
జీయషఽత  క్ౌనిసయౌంగ్ దావమహ భనం అ దఴిమ ర దైమడితో షంఫంధం  టుీ క్ ఴచ్. 
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2. షభఖర మిూయి చిక్తతాస యధానంగహ అధామత్రభఔ షంయక్షణ: దీనిని తిీ మోగిక్త ఄందించఴచ్  ఄభద భానఴతా యలుఴలన 
నితమ జీయతంలో అచమించడానిన నుో ి తసఴ ంచడం దావమహ అతభఱోధన దావమహ ఇ యధానం ఱిహంతబ నై భనషన భమిము 
అహాల దఔయబ నై వమమీహనిన ఄందషిత ంద.ి ఄందఴలన భనిల యొఔక అలోచన దాఔధం భామ ిఅ ఴమక్తత ఈననత చేతనాఴషథ ఔు 
భమిము యషత ాత ఄఴగహసనా ఎయుఔఔు చేయుక్ ఖలడె.             

3. ఈవభన చిక్తతసలో అధామత్రభఔత నుహిభుకమం: అధామత్రభఔ జీఴన షయయ తి్ర ఔకమకి్త మోఖభుల ఫాయభున తగిగషత ంద,ి 

భుకమంగహ నమం చేమలేని రహమధ ిఈననరహమిక్త, నుహిణాంతఔభులలైన రహమధ ిఈననరహమిక్త, తీఴబి నై మోఖంతో ఫాధ డ ేరహమకి్ట, 
ఄఴసహన దవలో ఈననరహమకి్త. బఖరహన్ ఫాఫా యొఔక ఫో ధనలు, ఈదఱేహనసహయం ఔ షశీబ ైన అధామత్రభఔ యభాయథం తి్ర 

ఔక ఴ ల్త  నుహిక్టీశనర్చ, తాన ఏ యఫాగహనిక్త చ ందని రహడ నైా (ఄలోల త్ర, అముమేవద, సో భుయోత్ర లేదా రేమ ేఏ యఫాఖబ నై)  

తఔుండా త లుషక్ రహయౌ.  
4.  మోఖ నిరహయణా ర ైదమ 
యధానంలో ఫాఖంగహ అధామత్రభఔ 

షంయక్షణ:  మోఖభుల నిరహయణక్ె ై
అమోఖమఔయబ నై భనష ఄఴషయం 

భమిము అధామత్రభఔ యజాఞ నం 

ఄటుఴంట ిభనషఔు పనాద ి

ఴంటది.ి అధామత్రభఔత ఴలన 

ఔయౌగిన భనోవక్తత భన వమీయం 

యొఔక మోఖనిమోధఔ ఴమఴషథ న 
 ంను ందిషత ంద ిభమిము ఫలోేతం చేషత ంద.ి ఫలబ ైన మోఖ నిమోధఔ ఴమఴషథ  చఔకట ిఅమోఖమభున సిహదిషత ంద,ి భమమిు ఄనిన 

మోఖ చిక్తతాస ర దైమ యధానాల సహభమహధ యనిన  ంను ందషిత ంద.ి   
ఄంతఔు భుందగహ చ ైయభన్ ( మహశీ ోర ైనృియో క్ అమి్నటేర్చ ఔడా 02090) తన నుహియంబ ఈనామషంలో  సహవభు ఈదేఱహలన 
ఈదసమషిఽత  భన యొఔక భనష భమిము ఫుదిద  ఎలల పడఽ యతబి నై అలోచనలతో భమిము నిసహవయథబ నై ేిభతో నిండి 
ఈండాలని చ నుహయు. ఆందఴలన నుహిక్టీశనయుల  తభ యొఔక షవషథ తా క్హయమఔరభానిన భమింత ఫిాఴఴంతంగహ చమేఖలుఖుతాయు.  
క్హయమఔరభం యొఔక భుగింప ఈనామషంలో డా. ఄఖమహవల్ గహయు భాటాల డెత ర ైనృియోనిక్సస యొఔక నఽతన మణిాభాల 
ఖుమించి యవదీఔమించాయు. ఇ క్హయమఔరభం చేటిీనందఔు ఄభినందించాయు. చిఴయగహ నుహలగగ నన రహయందయౄ తాభు నయేు్ఔునన 
దానిక్త ఎంతో షంతోలంచి, బయశమతేత లో ఆటుఴంటి సహధనా క్హమంపలు భమనిిన జయగహలని ఄభిలలంచాయు.  
************************************************************************************** 

 
                                           ఓం శ్రర సాభమాం 

 

సాభ వ ైనృియానిక్స్... ఈతత భబ ైన, నాణమబ నై ర ైదమ షంయక్షణ దివలో- మోఖులఔు ఈచితం 


