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డా. జిత్.కె. అగగమహాల్ యొకకడ షక నండ ి 

ిమబ ైన తృహికట్శనయలకు, 

గుయుూమిిభ (శిశేమడె గుయుఴపన ూజించే తృౌయిమి దనిభు) యాదని షంద్మహబన మీతో ఇలా నా ఫారహలన ంచకోఴడం 

ఎంతో ఆనంద్ంగహ ఉంది. ించ రహమాంగహ బకుా లు ఈ షంద్మహబతున పయషకమించకొతు ఎననన కహయమకీభభులు చేటా్ యు. అయ 

డాిభాలే కహతుఴాండ,ి డామన్లే కహతుఴాండ,ి ళరేహకహయమకీభాలే కహతుఴాండ ిఇఴతూన కడా భన షద్గ యుఴపన షిననం చేషకొన ే

దాతులో ఫాగంగహన రహమ ి అడెగుజాడలలో నడెషఽా  రహమి షందఱేహతున ఆచయణ్ాతభకంగహ తుయౄంచడాతుక ి ఉదేేశించినరే. నా 

మశి్రలనలో ననే గభతుంచినదేభంటే సహామి తభ ఫౌతిక దేసం యడనిటనిండీ రహయు ఏ మిశన్ కోషం తభ జీయతభున 

అంకతిం చేసహమో అటి్  ళరేహకయమకీభాలు అద ే ఉతా్సంతోనఽ, అంకతిఫాఴం తోనఽ ర భమంతలుగహ ెమగిితృో త ఴచాాభ. 

అదయేధంగహ రహయు తృహియంభంచిన ర ైతియోతుక్స్ మిశన్ కడా అలాగే యషామషిఽా  ఉననద్తు చ డాతుకి నాకెంతో ఆనంద్ంగహ ఉననది. 

నా మశి్రలనలో త యౌళన యశమం ఏమిటంట ేఇటఴీల భన రహమహా లేఖలలో అతమంత కిల శ్బ నై కేషల గుమించి ర ైతియో 
మెమిడిలదాామహ అయ నమబ నై తీయు గుమించీ, ముకకలు, జంతేఴపల ెనై యషామషిా నన మఱిోధనలు గుమించి చకకట ిఅంఱహలు 
చిమతిభఴపతేనానభ. బయశమతేా లో ర ైతియోతుక్స్ షాయిముగం మహనననద్న ేఫాఴన నాలో సహానకభఴపతేననది.  
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ఈ భధమనే భన సహతుష్ అనరహద్కుడె షాయగషా లమామయు. ఆ బమీా తుండాతుకి ననే అడగింిదే తడఴపగహ ఇదే్యు తృహికట్శనయుల  
తృహికట్శనర్ 01001 భమమిు  తృహికట్శనర్ 00423  షాచాంద్ంగహ భుంద్కు ఴచాాయు. అతి తకుకఴ షభమంలో మెండె రహమహా లేఖలన 
అనఴదించడబ ేకహక అషంూమిాగహ ఉనన రహటతిు కడా తాయగహ ూమిాచేళ ేదవిలో భుంద్కు ర ళైతేనానయు. ఫాయత దేవంలో 
కడా ఎంద్మో అనరహద్కులు రహమహా లేఖలనే కహక ర ైతయిోతుక్స్ పషాకహలతూన కడా త లుగు, భమహఠ,ీ ఴ ందీ ఴంట ిఫాశలలోతుకి 
అనఴదిషఽా  ఉనానయు. 

భన కమహి టక కోఆమిినటేర్10776 ఇటఴిలే  ర టై్ పలి్ SSIHMS లో భన ర ైతియోతుక్స్ కిలతుక్స తుయాఴ ంచడం ెై రహయు ంన  
షభాచామహతున మీతో ంచకోఴడం నాకెంతో ఆనంద్ంగహ ఉంది. ఇది భార్ా 2 ఴ తదేీన నఽమమో శేంట్ యఫాగం నండ ి
తృహియంబభభమంద.ి దీతుతు ఐద్గుయు అంకతి ఫాఴం గల ర ఫైరి  తృహికట్శనయుల  మొటశేన్ ద్ధతి ెనై రహమహతుకి భూడె సహయుల  
తుయాఴ షా నానయు. ఇకకడకి ఴచేా శేంటల  షంఖమ కడా కేఴలం ననటి భాట దాామహనఽ, ఇంకహ మిపమెనె్ దాామహనే కీభంగహ 
ెయుగుతోంద.ి భమొక  సాద్మానంద్కయబ నై యశమం ఏమిటంటే డాక్యుల  కడా ఎంతో యఱహల సాద్మంతో భన ర ైఫరి  ఴంటి 
తిామభానమ ర ైద్మ యధానాలన ళతౄహయు్ చషేఽా  తభ ేశంటలన భన తృహికట్శనయల ఴదే్కు ండం క యబ మిణ్ాభం. ఇటఴీల 
నేన అబ మకిహ లోతు షతమసహభ ళేరహ షంషాల శితమహతుకి ర యినపడె ఇటుఴంట ిరహతాఴయణ్బే కతుంచింది. అకకడకు ఴచిాన 
అషంఖామక డాక్యల ఫాంద్ంతో భాటాల డినపడె రహమి యఱహలబ ైన ఫారహలు, ర ైతియోతుక్స్ టల  రహమకిునన అభయుచి గుమించి సహామి 
యొకక ేబిే కాతమ యౄంలో ఎలాఴమకాభఴపతేననదో  త లుషకొనే అఴకహవం కయౌగింది.  

ిమబ ైన సో ద్మి సో ద్యులామహ సహామి ఎడఽ ఇలా అనేరహయు. ‘‘తు, ఆమహధన, జాా నభు ఇఴతూన ళఴేతోనే తృహియంబభఴపతాభ. 

ళేఴ ఎటుఴంటిద నైా ేభి తోనఽ ద ైఴ ఫాఴన తోనఽ చేళేా  అద ిూజ (ఉతృహషన)గహ భామితృో తేంది”. 1999 భామిా  14 నాటి శీ్రరహమి 
దిఴమరహణ్.ి కనక ఇటనిండి భనం శీ్రరహమ ిఅడెగు జాడలలో నడెషఽా  ర ైతియోతుక్స్ న భన జీయతంలో క  ఫాగం 
చేషకునలేా తిిన ఫూనదాం. దీతులో ఫాగంగహ మీ నండి న లరహమ ీమితృో యు్ లు, మీ అనబరహలు, కసే్ట ఴ ష్మీల (మోగ చమితలిు) 
యంయ తుమభ ఫద్ధంగహ కొనసహగుతేంద్తు ఆశిషా నానన. భన షంషా చేషా నన ఎననన కహయమకీభాలకు షాచాంద్ ళఴేకుల 
అఴషయం ఎంతో ఉంద.ి కనక మీమీ మధిలిోతు మహశ్ర లేదా జాతీమ షభనామ కయాన ఇటి్  అఴకహవల కోషం షందిించండ ిలేదా  
editor@vibrionics.org. కు రహిమండ.ి 

సహభ ళఴేలో మీ  

జిత్ క ెఅగగమహాల్ 

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

 ప్ిక్టీషనయల  వివర్లు  

ప్ిక్టీషనర్ 02308…సలల వేతుమా  యయు సలల రేతుమా దేఱహతుక ిచ ందని ళతుమర్ ర ైతయిో తృహికట్శనయుల . ర ైతియోతుక్స్ టల  యమి తుసహాయధ ళేఴ 
అంకతి ఫాఴం అసహధాయణ్బ ైనది. యయు ముట్ముద్ట సహామి గుమించి ఎల్ జుఫులజన ఆధామతిభక షంషా దాామహ యనానయు. అదే యమితు 
2001 అకో్ ఫర్ లో సహామితు పట్మిాలో ద్మిశంచకొనలేా చేళంది. ఆబ  తిమగిి తభ దవేం ఴచేాభుంద్ చషేకునన చిఴమ ి
ద్యశనంలో సహామి ఆబ  ఴంక చఽళన దీయఘబ ైన చఽప ఆబ న మెండె మోజులు ఏడేాలా చేళంది. ఐతే ఆ చఽ ేఅనేక 
షంఴత్మహలుగహ ఆబ  ఆందోళన, భానళక ఴమధ, కొడెకున కోలోభన ఱోకభునండి ద్ఽయభు చేళంద్తు ఫాయసోా ంది. ఇద ే  
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షంద్యబంలో ఈబ  చదయిన పషాకం ‘’ద్ తృహత్ ఆఫ్ భాష్ర్్’’ దాామహ శిశేమడె ళద్ధంగహ ఉననపడె గుయురే అతతుతు ర తేకుకంటృ 
ఴసహా డతు సహామిభ ేతన షద్గ యుఴతు త లుషకో గయౌగహయు”.  

2002 ఴ షంఴత్యం జూల ై న ల గుయుూమిిభ షంద్యబంగహ ఆబ  మెండఴ సహమ ిపట్మిాతు 
షంద్మిశంచినపడె యమి ర ైతయిోతుక్స్ సిహా నం తృహియంబభభమంద.ి ఆబ కు తుసహాయధ ళఴే చేమడాతుకి 
యలునన అఴకహఱహలు గుమించి త లుషకోరహలనే తన తీఴంిగహ ఉండదేి. తాయలోనే అనగహ ఆబ  ఆవీభం 
లో ఉనన భూడఴ మోజున చ ైతనమ జయమతి షంగీహలమం లో లమీిసహభ యగీహల ఴదే్ ళేఴ చళే ే
అఴకహవభు లభంచింద.ి అంతకేహకుండా అపడె ఱిహంతితులమం లో ళఴే ెైన ించ షద్ష్ 
జయుగుతోంద.ి ఇది ఆబ కు క అనకోతు అఴకహవభు. ఈ షద్ష్ ఆబ కు  ించ రహమాంగహ ఉనన 

యయధయకహల ళఴేలు ళఴే షంషాలు గుమించి త లడంతోతృహటు తాన 15 ఏళైల గహ తభ ఊమిక ిమెడ్ కహీ స్ట కహయమకయాగహ చేళన ళఴేన 
గుయుా కు త చిాంద.ి  

ఈ షద్ష్ లోనే ఎకుకఴ షభమం కింద్ కయుాతుఴపనన కహయణ్ంగహ ఆబ కు నడెభు నొ ముద్లభమది. తనకు త యౌళన భమో 
సోల రేతుమన్ దేవషా మహలు ర ైతయిోతుక్స్ టీటింభంట్ తీషకోఴలళందగిహ షఽచించినది. ఆ టీటింభంట్ ఆబ లో ఎంత ఉతే్కతన 
మేంద్ంట ేర ంటనే  SRHVP ఉయోగించే యధానభు త లుషకొనడాతుకి యేు నమోద్ చభేంచకునానయు. ఆబ  గత 
షంఴత్యబే ఆంగలభు సోల రేతుమా ఫర ధించే ళెకండమ ీగేీడ్ ఉతృహధామభతుగహ ఉదో మగ యయభణ్ తృల ంది ఉననంద్న డాక్ర్ అగగమహాల్ 
గహయు ఆబ  ఫాషహ యిణ్మభున చినన చినన ఆమి్కల్్ ఆంగలభు నండ ిసలల రేతుమాకు తయుజ భా చమేుటకు యతుయోగించ 
ఴలళందిగహ కోమహయు. ఈ అంకుయబే ఈనాడె సలల రతేుమా తృహికట్శనయలకు పశకలంగహ రహమి ఫాశలో ర ఫైరి  సహఴ తమం లభంచడాతుకి 
కహయణ్భభమంది.    

చేతిలో కహఴలళనంత షభమం ళఴే చేమాలన ేతన ఉండడం తో యయు ూమిాగహ ర ైతయిో ళేఴలో భుతుగితృో మాయు. ఈ ళరేే యమితు 
నవాయబ నై తృహించిక ఴమఴహమహలనండి రహమమోసభుల నండి ద్ఽయం చేళ బగఴత్ షంఫంధబ నై అభాతాతున చయ చఽళేలా 
చేళంద.ి ఇలా తిీ మోజు చమేడం దాామహ భద్ర్ ర మిసహ చ న షఽకిా ‘’ఇతయుల కోషం తూకోషం తిిమోజూ ళఴే చేమాయౌ’’ ఇది ఆబ  
ఆలోచనలు, భాటలు, చేతలు కటఴడాతుకి చకకతు సహధనగహ ఉయోగ డింది.  

యమి భూడఴ పట్మిా షంద్యశనంలో క మకీ్షా కహలభున ఎద్మోకఴలళ ఴచిాంది. 2002 డిళెంఫర్ లో యయు నమమోతుమాతో 
హళటల్ లో చయేఴలళ ఴచిాంది. న ల తమహాత ఆబ  సలల రతేుమా ర యినపడె తన ఫయుఴప 10 కేజీలు తగిగతృో ఴడంతో తృహటు చాలా 
తూయషంగహ అభతృో మాయు. తనకు ద్గగయలో ఉనన తృహికట్శనర్ 02264 ఴదే్కు ర యలల యు కహతూ మెమిడలిు తానే తమాయు చేషకునానయు. 
తిమగిి తన కోలుకోఴడాతుక ిషంఴత్యం టి్ంది. ఐత ేఈ మకి్షా కహలాతున ఆబ  కి్షాలనా కహలంగహ ఫాయంచాయు. ఫాధే ఫాఫా ఫర ధన 
గహ ఫాయంచి ళఴేలోనే తుభగనబ ైనాయు.  

2008 లో ఫరస్ి్ట కనే్ర్ భూడఴ సహా భ లో ఉనన ఈ తృహికట్శనర్ తనకు తానే ర ైద్మం చేషకుంటుననపడె (అలోతి ర దై్మం 
తీషకుంటృ) తన జీయతభులో క అూయా షంఘటనగహ యయు కనే్ర్ ఫామినండి సహామి ద్మతో అద్ఫతంగహ కోలుకోఴడం  
జమగిింద.ి అనంతయం యయు భుంఫాభ లో ఇతుటటిృమట్ ఆఫ్ సహభ ళమటిుమఴల్ ఎడెమకేశన్ లో భానఴతా యలుఴల ెైన జమిగని 
షమి్పకటే్ కోయు్ లో కడా తృహలగగ నానయు. తృహిజకెు్  ఴయుక కోషం ‘’ఆమోగమభు భమమిు భానఴతా యలుఴలు’’ టాక్స న ర ైతయిోతుక్స్ 
కు తృహిభుఖమత తుషఽా  తమాయు చేళ షభమించాయు.  
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యయు తనఴదే్కు ర దై్మం తుమితాం ఴచేా శేంటలన సహామినే ంషా నానయతు ఫాయసహా యు. భుఖమంగహ డిెశిన్ భమిము కనే్ర్ రహమధి 
గీషా ల టల  తిేమక వదీ్ధ  కనఫయుసహా యు. ఎంద్కంటే  ఈ మెండె రహమధల యశమంలో సహామి తనకు నేమిన ఴమకిాగత అనబరహతున 
యంగమించి లోత నై అధమమనం చేళ మమెిడ ిఇషఽా  ఉంటాయు. గత 15 షంఴత్మహలుగహ ర ైతయిో ళఴేతోతృహటు సహామి ఎల్ జుఫులజన  
సహభ ళెంటర్ లో యమకిి ళేఴ చషేకునే అఴకహవం కయౌంచినంద్కు కాతజాతలు త లుపకుంటునానయు. అంతకేహక  రహమహా లేఖలన 
అనరహద్ం చేమడందాామహ ఎంతో ఆనందాతున అనబయషా నాననతు ఇతయ తృహికట్శనయల అనబరహల దాామహ ఎంతో నేయుాకునేంద్కు 
అఴకహవం కయౌగింద్తు యయు ఫాయషా నానయు. 

షంఴత్మహలు గడచిే కొదీే  ఆబ లో ఆతభయఱహాషం ెమగిి ళరేహకహయమకీభాలు భమింత రహమా  చమే సహగహయు. యయు ేశంటల కు ర ైద్మం 
అందించే తుమితాం తిేమకబ నై యధానబమేి అనషమించయు కహతూ రహమలిో ేియణ్ కయౌగించడాతుకి కొతున తిేమకబ నై షఽకుా లు చ పత 
ఉంటాయు. ఉదాసయణ్కి ‘’భనం ఎటకిట ఉండాలనే ఫాఴనతోనే తుచేదాే ం కహతూ మే ేర యితోృ ఴలళ ఴచిానా ళద్ధడే ఉందాం.’’ 
అంతకేహక యయు మెండఴ ించ ముద్ధం తమహాత  కభుమతుజం ఫిలంగహ ఉనన ముగోళేల యమాలో తృహఠఱహల యద్మ  నయేుాకునానయు 
కనక ‘’అంద్మికోషం కకయు, కకమి కోషం అంద్యౄ’’ అన ేఫాఴజాలం ఆబ లో ఎపడఽ బ ద్లుతనే ఉంటుంది.  

 తృహికట్శనర్02264 భమిము  తృహికట్శనర్00512 లు ఇచిాన షలహలు, షఽచనలు, అూయా అనఫాఴల దాామహ తనలో భాయుకు 
దోసద్ డినంద్కు రహమిక ితన సాద్మ ూయాక కాతజాతలన త యౌమ జేషా నానయు.   

ంచుకుననక్సేులవివర్లు: 
 ఱహావకోవ షభషమలు, ఎలమీజలు   
 భూతంి జామ ీచమేునపడె భంట  

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

ప్ిక్టీషనర్ 11422…ఇండిమా  యయు షతమసహభ ళరేహ షంషాలో కటలక తృహత ితుయాఴ షఽా న ే ర ై తియోతుక్స్ కు చళేన ళఴే అనభానభు. 
యయు ర ైతియోతుక్స్ ెైన తుయాఴ ంఫడ ేఅఴగహసనా షద్ష్లకు హజయఴపతనే కొతాగహ AVP 
శిక్షణ్ తీషకునన రహమకిి బ ంటమింగ్ కడా తుయాఴ షా నానయు. ఇటఴిలే రహమహా లేఖలకు ర ల్ న స్ట 
ెైన క  చకకట ిడాకుమబ ంట్ కడా రహిసహయు. ఉననతబ నై యదామ తృహియణ్ామలన కయౌగి ఉనన యయు 
25 షంఴత్మహలు కేంద్ ిబిుతాాతుకి చ ందని క షంషాలో తుచషేఽా  కీభంగహ కంెతూ ళెకెీటమీ 
గహనఽ జనెయల్ బేనజేర్ గహనఽ ఫాద్మతలన తుయాఴ ంచాయు. 2014 ఏలి్ లో ఉదోమగ యయభణ్ 
తృల ందిన యయు అటి నండ ిపట్మిా లోన ేళాయ తురహషభు ఏమహటు చేషకునానయు. 

ఈబ  1999 లో ఫాఫారహమ ిడయి్ల షంద్యశన షంద్యబంలో రహలంటీర్ గహ సహభభాయగం లోకి 
రిశేించాయు. డయి్ల ళేరహద్ళ్ తో తృహటు ఱిహంతితులమం ళఴేకు ర యినట ినండి బజనలు, భుమకిిరహడల లో ఫాలయకహస్ట చ డం, 
రేద్ం చ డం, ష్డ ీషమికల్ తుయాఴ ంచడం ఴంట ిఅనేక కహయమకీభాలలో తృహలగగ నడం తృహియంభంచాయు. యయు 2011 లో డియ్ల సహభ 
షంషా రహయు, అభయుచి గల బకుా లు సహభ ర ైతియోతుక్స్ లో శిక్షణ్ తృల ంద్డాతుక ియేుల  నమోద్ చషేకోఴలళందిగహ కోమనిపడె తభ 
ేయున షఽచించాయు. తృహికట్శనర్ కహరహలనే కోమికతో ఉననటకిట గుమిాంప తృల ందని షంషా నండి శిక్షణ్ తీషకోకుండా ఈ ళఴే ఎలా 
తుయాఴ ంచాయౌ ఇలా కొతున షందేహలు ఆబ న డషిఽా  ఉండయే. ఐతే డాక్ర్ అగగమహాల్ గహమి ద్గగయ షందసే తుఴాతాి తృల ంద ిశిక్షణ్ 
తీషకొతు AVP కోయు్ ూమిా చసేహయు. 

https://news.vibrionics.org/en/case_histories/454
https://news.vibrionics.org/en/case_histories/455
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ఈ తృహికట్శనర్ తన ఇంటిలోనఽ, తన తుచళేే దివేభులోనఽ, భమిము యమకిి ద్గగయలో ఉనన భుమికరిహడలో ఉనన ఫాలయకహస్ట 
లలలకు భమమిు రహమి తయౌలద్ండెిలకు అనఴపగహ తిీ ఆదరిహయభు శేంటలన చఽడడం తృహియంభంచాయు. ముద్ట శేంటలన 
చఽళటేపడె బమాందోళనకు లోనభమ కొంత ఇఫఫంద ిడాి  ఈ ళేఴ యమిక ిఎంతో ఉతా్హతునచేా ద.ి కసహమ ిక  శేంటుకు 
చేళన ర దై్మం చకకతు పయౌతాతున ఇఴాడంతో యమిక ినభభకం కయౌగి బమం ద్ఽయభభమంది. క 60 షంఴత్మహల ఴాదే్ భఴ ళ కహయౌ 
భడభలలో  నొ భమమిు  తృహద్ంలో రహపతో యమది్గగమిక ిఴచాాయు. ఆబ కు CC20.3 Arthritis న ఇచాాయు. ఆ మహతి ి 
ఆబ కు తీఴబి నై పలౌట్ ఴలల  యమతీంగహ నొపలతో ఫాధ డాి యు కహతూ ఆవాయమకయంగహ త లల రహమషేమకిి నొపలు భడభలో రహప 
కడా భామభఴడం యమికి ఎంతో ఆనందాతున ఇచిాంద.ి 

2013 ఏలి్ లో SVP శిక్షణ్ ూమిా చేషకునన తమహాత తాయలోనే SRHVP మిశన్ దాామహ ఇచేా మెమిడలిు ఎంత అద్బతంగహ 
తుచేషా నానయో త లుషకునానయు. క 30 షంఴత్మహల భఴ ళ  తన కఴల సో ద్యుతు తృో గొటు్ కునన ఫాధతో క్షరహతం ఴచిా 
కుడి కహలు, చ భమ డితృో ఴడంతో 6 న లల తమహాత తృహికట్శనర్ ఴదే్కు ఴచాాయు. ఈ శేంటుకు యయు NM25 Shock న ఇచాాయు. 
ముద్ట ిమోజు 3 డోషలు తీషకునన తయురహత ఆబ కు తలతోృ టు, జాయం, రహంతేలు ఴంటి లక్షణ్ాలతో తీఴబి నై పలౌట్ ఴచిాంది. 
దీతుతో డోస్ట ఆరమేడం జమిగంిది. రహయం తమహాత ఆబ న డోస్ట తిమగిి తృహియంభం ఴలళందగిహ తృహికట్శనర్ కోమహయు. న ల తయురహత 
ఆబ  తన మళిాతి గుమించి యఴమించినపడె తన కహళైి, చతేేలు సహధాయణ్ సహా భకి ఴచేాసహమతు చ తృహయు.  

ర ైతియో ెనై  యమికి ఉనన అతృహయబ నై నభభకం, ళఴే చేమాలన ేతన ఉననటికట యమి యొకక ఴాతాికి షంఫంధించిన నల ఴలల  
యమి తృహికట్ష చాల బ యౌలగహ నడచిేది. ఇంతేకహక ఇంటలల నే కనే్ర్ శేంటు న చఽషకోఴలళన మళిాతి. 2013 నఴంఫర్ లోన ే
ఆమేశన్ దాామహ యమ ిఆమోగమం బ యుగు డిటికట,  నల ఴతాిడి అనే ఴల నండి భాతంి ఫమట డలేకతృో ఴడం చాలా 
యచాయకయం. కిీమయోగం తృహికట్ష భమమిు ర ైతియోతుక్స్ ఴలల  భాతబి ేతాన తాయగహ కోలుకోగహయౌగహనతు యయు చ పతేనానయు.  

2014 ఏలి్ న లలో యయు మిటంరై్ ఐన తమహాత తభ ూమిా షభమాతున ర ఫైరి   కహయమకీభాలకే ర చిాంచ సహగహయు. యయు 2014-15 
షంఴత్మహలలో టీచర్ టంైతైుంగ్ నేయుాకునానయు. షిా తం యయు AVP లకు శిక్షణ్ ఇఴాడబే కహక షంఴత్యం నండి కొీ తా తృహికట్శనర్ 
లకు బ ంటమింగ్  కడా చషేా నానయు. దీతుకి అద్నంగహ తిిమోజూ శేంటలన చఽడడభు రహమహా లేఖలకు అనరహద్ం ఴంటి అతున 
కహయమకీభభులలో తృహలగగ ంటునానయు. 

తృహికట్శనయుగహ యయు కొతున కోంఫర లు ఎంక చళేన మమెిడిలతో తృహటు కయౌ రహడడం ఴలల  అద్బతంగహ తుచేషా ననటుల  
త లుషకోగహయౌగహయు: 

 దీయఘక్యౌక కండర్ల నొ: ఈ నొ ఎద ైనా ఆకి్డ ంట్ ఴలన కహతూ సఠహతేా గహ కయౌగిన కుద్ప ఴలన కహతూ, ఫాలమంలో 
ఏయడిన షభషమ ఴలన కహతూ కయౌగిన నొ ఐనటలభతే దాతుకి తగనిటుల గహ ఇచేా మెమిడి (ఉదా. CC20.3 

Arthritis మోకహళి నొక,ి CC20.5 Spine ర నననొకి లేక CC18.5 Neuralgia నమహల షంఫంధతిబ నై 
నొక)ి కహతూ యటితో తృహటు CC10.1 Emergencies + CC20.7 Fractures లన ెనై ేమొకనన మెమిడ ితో తృహటు 
కయౌ ఇచిానటలభత ేపయౌతం తాయగహ లభషా ంది. మిగతా SMJ కషేల యశమంలో CC17.2 Cleansing న కయౌ 
నటలభతే అద్బతాలు కలుగుతాభ. దతీుతో తృహటు ముఴతేలకు CC8.1 Female tonic న దేె్ఴమష కలరహమకిి 
 CC20.6 న భమమిు CC8.6 Menopause న బ ననతృహజ్ ళాతి లో ఉనన భఴ ళలకు ఇచిానటలభత ేఅద్బతబ నై 
పయౌతాలు కలుగుతాభ. 
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 తయుచుగవచ్చే  తలప్ో టు: భాభులుగహ తలతృో టుకు ఇచేా  కొమోఫ తో తృహటు అద్నంగహ  CC3.7 Circulation + 

CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing ఇచిానటలభతే పయౌతం అద్బతంగహ ఉంటుంది. 
 క్యౌన లేదా తెగినందున కయౌగే గమాలకు : ఈ కిీంద్ చ న మెండె డాిర్ ఫాటళిిన మీకు అంద్ఫాటులో     

ఉంచకోండి : CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites కహయౌన 
గహమాలకు/లేక  CC21.11 Wound & Abrasions త గని గహమాలకు తూటతిో కయౌ ఇరహాయౌ. కహయౌన లేదా త గని 
గహమాలకు మెమిడి కయౌన తూటితు క తుమిశం తృహటు ధాయగహ తృో ళ అనంతయం 5 తుమిషహలకు కసహమ ిఅలా క గంట 
షభమం ఆ తమహాత అఴషయం బేయకు దతీుతు తగిగషఽా  మహరహయౌ. ఇలా 24 గంటల కహలం చేమగయౌగిత ేభయునాటిక ికతూషం 
గుయుా  కడా మిగలికుండా గహమాలు భామభఴపతాభ. అఴషయం బయేకు ఫాటిల్ లో తూయు తుం ఫాగహ కద్డందాామహ 
మెమిడి బమీా చషేకోఴచా.    

ర ైతియోతుక్స్ న తృహికట్ష చేషఽా  ఉననపడె భానఴ దసేం యొకక ఫాసమ భమిము అంతయ తుమహభణ్భు దాతులో ఉనన షఽక్షభ 
దేహలు అయ షాల్  కయా ఐన బగఴంతేతుతో అనషంధాతుం ఫడిన తీయు తుజంగహ ఇద ిక అద్ఫత తుమహభణ్భు అతుంచదే.ి 
అంతకేహకుండా సహామి అడెగడెగునా ఆబ కు తోడాటున అందిషఽా  లోననన ఆతభన త లుషకొనడాతుకి భమిము భమింతగహ 
అంతయుేు ల్తు ెంతృల ందించకొనే దివ ర ైప నడిషా నానయతు అంతేకహక తిిమోజూ కడా లోననన యభాతభ తో చేమకికు అడెగులు 
రేషా నానననే అనబఴం రహయు ెంతృల ందించ కోగయౌగహయు. 

ంచుకునన క్సేుల వివర్లు: 
 షఽయమయశిభకి షంఫందించిన ఎలమీజ   
 కోల మిన్ కి షంఫందించిన ఎలమీజ  
 ళెలుమల ైటసి్ట  
 

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

వ ైఫరి మిశ్రభాలు ఉయోగించిన క్ేసుల వివర్లు  

1. శ్ఴస సంబందతి ఇన పక్షన్, అలెర్జీ 02308...సోల వేతుమా  

2016 బే 20 ఴ తదేనీ క తయౌల తన 7 షంఴత్మహల కుభాయుడతిు ఱహావకోవ రహమధల తుమితాం తృహికట్శనర్ ఴదే్కు తీషకొతు 
ఴచిాంద.ి ఈ ఫాఫుకి 9ఴ న లనండ ిఱహావనాళభుల రహప (bronchitis) రహమధితో ఫాధ డెత ఉనానడె. ఇంకహ ఈ 
అఫాఫభతు  నమమోతుమా, టాతు్ల్్, అషాభా, ద్డ ద్డ ధాతు ఴచేా ద్గుగ , డస్్ట అల మీజ భుద్లగు రహమద్ల తుమితాభు తిేమకించి 
శ్రతాకహలంలో అనకే సహయుల  హళటల్ చటృ్  తిఴలళ ఴచేాది. 2015-16 లో అనకే ర ైయల్ రహమధల తుమితాం హళటల్ క ి
తీషకళెల  ఴలళన అఴషయం ఏయడింది. ఫాఫు తయౌల మహఫర భే శ్రతాకహలంలో ఇంకెంత బమంకయబ ైన మిళాతి ఎద్మొకనేంద్కు 
ళద్ధడాలో అతు బమడ సహగింద్ట. ఫాఫు అషాభా భమమిు అల మీజ తుమితాం ‘’ఫ్ల కో్టంైడ్, ర ంటలయౌన్ భమిము ళంగులర్ 
భంద్లు రహడెత ఉండేరహడె. ఫాఫున తృహికట్శనర్ ఴదే్కు తీషకొతు ఴచేానాటిక ిరహమధి లక్షణ్ాలు తీఴంిగహ లేకతృో భనటికట 
కిీంది మెమిడి ఇఴాఫడనిద:ి  

https://news.vibrionics.org/en/case_histories/456
https://news.vibrionics.org/en/case_histories/457
https://news.vibrionics.org/en/case_histories/458
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#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic...TDS 

రహయం తయురహత ఫాఫు తయౌల చ న యశమం కిహయం భంద్ ఇచిాన మెండె మోజులు భాతంి ఫాఫు యమతీంగహ ద్గహగ డతు (ఫసుఱహ 
పలౌల ట్ ఴలల  కహఴచా) కహతూ ఆ తమహాత చకకగహ ఉనానడతు చ ంది. డోళజే్ తు BD కి తగిగంచడం జమిగింది. తయురహత రహయభు లో 
5 మోజుల తృహటు ఫాఫుకు కపంతో కడని ద్గుగ  ఴచిాంద్ట. రహళి డాక్ర్ భంద్లతూన భానళే ఫ్ెల కి్టలడ్ భాతంి మోజుకు కకసహమి 
రేషకోభతు చ తృహయట. జూల ై 1 నాటిక ిఫాఫుకు తగిగతృో ఴడంతో మెమిడి #1 కడా OD కి తగిగంచడం జమిగింది. ఆగస్్ట లో దతీుతు  
3TW కి తగిగంచడం జమిగింది.  

నఴంఫర్ ముద్టి రహయంలో ఇతతుక ిరహమధి లక్షణ్ాలు తిమిగ ికయౌగహభ. ఇతతుకి ద్గుగ  మహఴడంతో డోళజే్ తు TDS కి ెంచి అతతుక ి
షాషాత చేకయగహనే తిమగిి బ యౌలగహ OD కి తగిగంచడం జమిగింది. 

2017 జనఴమి 28 ఴ తేదనీ అనగహ 3 న లల తమహాత అతతుకి భయలా ద్గుగ  ఴచిాంది. ఇదే షభమంలో ఫాఫు తయౌల యొకక   
సో ద్యుతుక ికడా జలుఫు చళేంది. కనక క కొతా కోంఫర  ఇఴాడం జమిగింది.  

#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC19.3 Chest infections 
chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS 

మోగి మిళాతి కొంచ ం బ యుగమామక  డోళేజ్ ODకి తగిగంచఫడింది. మోగిక ిఎపడె ద్గుగ  ఴచిానా ర ంటనే  #2 డోస్ట మియ్ఫ్ ఇషఽా  
ఉండదే.ి ఐత ేచాలాకహలంగహ ఈ ఱహావ షంఫంధతిబ నై రహమధ ిఉననంద్న ఆ తయౌల ఫ్ల కి్టలడ్ న #1 తో తృహటుగహ OD గహ 
ఇఴాసహగింది. చాలా షంఴత్మహల తమహాత 2016-17 షంఴత్యంలో శ్రతాకహలం ఫాఫుకు ఆనంద్కయబ ైందిగహ భామితృో భంద.ి 

2017, భామిా లో ఫాఫు ఏ ఇఫఫంద ిలేకుండా చకకగహ ఉనానడతు ఆబ  చ ంది.  

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

2. భూతిం జార్జలో భంట 02308...సలల వేతుమా  

2016 జూన్ 21 న 74-షంఴత్మహల ఴాద్ధ  భఴ ళ నాలుగు మోజులుగహ భూతంి జామీ చమేునపడె భంట ఴసోా ంద్న ేకహయణ్ంతో 
తృహికట్శనర్ న షందిించాయు. ఫసుఱహ భానళక షంఫంధబ నై ఴతాిడ ిదీతుకి కహయణ్ం కహఴచా. అలోతిక్స డాక్ర్ ఇచిాన మాంటీ 
ఫయోటిక్స భంద్లు భూడె మోజులు రహడనిటికట ఏభాతంి గుణ్ం కతుంచలేద్. గతంలో ఆబ కు ర ఫైరి  మమెిడిల దాామహ రహమధ ి
నమబ ైన అనబఴంతో తృహికట్శనర్ తు షందిించగహ రహయు కిీంది మెమిడి ఇచాాయు:  

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 

Incontinence...తిీ 20 తుమిషహలకు క డోస్ట చొపన 2 గంటల ఴయకు  

భయునాటిక ినొ తగిగతృో భంద్తు ఆబ  చ డంతో భుంద్టి డోస్ట భమొక నాడె కొనసహగించి అనంతయం బ యౌలగహ QDS కు ఆ 
తమహాత న భభదగిహ BDకి తగిగంచడం జమిగింది. ర ైద్మం ముద్లు ెటి్న 6-7 మోజుల తమహాత శేంట్ కి ూమిాగహ తగిగతృో ఴడంతో భమో 
మెండె మోజులతృహటు OD గహ ఇచిా అనంతయం ఆరేమడం జమిగింది.  
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 2017 బే 27 ఴ తదేీన రహమధ ితిమిగి మహఴడంతో ఆబ  డాక్ర్ గహమకిి చఽంచకోకుండా తృహికట్శనర్ న ర ంటన ేమహఴలళందగిహ కఫుయు 
ెటా్ యు. అంతకు భుంద్ ఇచిాన డోళజే్ తిమగిి ఇఴాఫడింది. కకమోజులోనే రహమధ ితగుగ భుఖం ట్డబే కహక మెండె రహమహలలో 
ఆబ కు 100% నమభభమంది. ఆబ  ఈ మమెిడితు OD రి ంటివ్ డోళజే్ గహ ఎకుకఴ కహలం తీషకోరహలతు తుయిభంచకొనానయు.  

2012 జనఴమి నండి ఈ శేంటు ర ైతయిోతుక్స్ భంద్లు అజీయనభు, తలతియుగుట, తుద్లిేమి, గోయుచటు్  (న భల్ పంగస్ట) 
త., ఫ్ూల , ర నననొ, ఴంట ిఇతయతాి రహమధలకు తీషకుంటృ ఉనానయు. అంతకేహక తృహికట్శనర్ షఽచన ెనై తన ఆహయప 
అలరహటలలో కడా చాలా భాయులు చషేకునానయు. 

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

3. షఽయమ యశిభ భమిము తల నఽన కు షంఫంధించిన ఎల మిజ 11422...ఇండిమా  

2016 జూన్ 11 ఴ తేదనీ ఈ తృహికట్శనర్ తన సహధాయణ్ షంద్యశన లో ఫాగంగహ క ఴాదాధ వభీాతుకి ర యినపడె 60 ఏళల  ఴాద్ధ డె 
తాన 20 ఏళైిగహ తలనొ తో ఫాధ డెతేనాననతు ఎండలోకి ర యతే చాలు బమింమహతు తలనొ ఴసోా ంద్తు తలకు టల 
ెటు్ కునాన ఉయోగం లేకుండా తృో భంద్తు చ తృహడె. దీతు కహయణ్ంగహ ఎండ లోతుక ిర ళిడబే భానకునాననతూ తలనొ 
బమించలేతుదగిహ ఉననపడె నొ తురహమిణ్ ిరేషకుంటానతు చ తృహయు. ఇంతే కహకుండా ఇతతుకి తలలో ద్యద్ కడా ఴసోా ంద్తు 
ఫసుఱహ ఎండలోక ిర యినపడె త. యెగడం ఴలల  ఇలా జయుగుతేందేమోనతు ఫాయంచానతు చ తృహడె. అతతుకి కిీంది మమెిడి 
ఇఴాఫడింద:ి 

#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines 
+ CC21.3 Skin allergies…TDS 

న ల మోజులోల నే అతతు తలనొ, తల ద్యద్ తగిగతృో మాభ. జూన్ 17 నాటకిి తిమగిి ఈ ఇఫఫంద్లు తల తాలేద్. 

 2017, భామిా 18 ఴ తేదనీ ఇతన భమో షభషమన తృహికట్శనర్ ద్ాల్కి తీషకు ఴచాాయు. గత 6 న లలుగహ తలకు నఽన  మహళన 
తిీసహమ ీతలెైన కుయుపలు ఴషా నానభ. దీతు తుమితాభు తృహికట్శనర్ కిీంది మెమిడి ఇచాాయు.  

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD, ఇద ిెనై ూతకు కడా ఇఴాఫడింది. 

మెండె రహమహలు తమహాత అనగహ 2017 ఏలి్ 3 నాటకిి అతతుక ి50% తగిగతృో భంద.ి కనక డోళేజ్ న TDS కు తగిగంచడం జమిగింది. 
ఏిల్ న లాఖయుకు అతతుక ి100% తగిగతృో భంద.ి 2017 బే ఴయక భంద్లు రహడాయు. ఇటఴియకు తిమిగ ిఆ ఇఫఫంద్లు 
తల తాలేద్. 

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

4. క్లల రి్న్ వలన వచ్చే ఎలర్జీ 11422...ఇండిమా  

2015 ఆగష్  8 ఴ తదేనీ 21 షంఴత్మహల ముఴ ల ంఫయు కళైి నొ, తలతృో టు, భషకగహ ఉండే ద్ాల్  షభషమలతో తృహికట్శనర్ 
ఴదే్కు ఴచాాయు. గత మెండె షంఴత్మహలుగహ ళామిభంగ్ ూల్ యబంి చేమడాతుకి కోల మిన్ న ఏ ఇఫఫంది లేకుండా రహడెతేనానడె. 
కహతూ గత మెండె న లలుగహ ఈ కోల మని్ రహడెతేననపడె ెనై ేమొకనన ఇఫఫంద్లు ఴషా ననటకిట గత మెండె మోజులుగహ ఫాధలు 
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బమింమహతుయగహ ఉండేషమకిి తృహికట్శనర్ న షందిించాయు. తృహికట్శనర్ ఈ ముఴకుడె రహడెతేనన కోల మని్ న కొంత ఱహoల్ 
తీషకుయభభతు చ  దాతు దాామహ కిీంది ననసో డ్ తమాయు చళే ఇచాాయు: 

Potentised chlorine 200C…TDS  

కొంత కహలభు తృహటు కోల మని్ కు ద్ఽయభుగహ ఉండభతు చ డంతో ఈ ముఴకుడె తన మజభాతు అనభతితో న లఴయక దాతుతు 
భుట్లేద్. 

న లతయురహత తృహికట్ శనర్ తో ఈ న ల మోజులలో మెండెసహయుల  భాతబిే కంటినొ, తలతృో టు ఴచాామతు కళి భషకలు భాతభిు  
కకసహమి కడా మహలేద్తు ముఴకుడె చ తృహడె. భమో మెండె రహమహలు మెమిడితు కొనసహగించభతు చ డంతో తిమగిి తులోకి 
ర ళైతనే భంద్లు రహడసహగహడె. ఐనటకిట కోల మని్ తో భునట ిఇఫఫంద్లు ఏమీ తల తాలేద్. షిా తం ఏ ఇఫఫంద్లు 
లేకుండా తన తుతు కొనసహగషిా నానయు.  

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

5. ఆధాయ కణజాలు శ్ోధభు (సలెుు లెైటసి్)11422...ఇండిమా  

71-షంఴత్మహల ఴాద్ధ డె 2016 జూన్ 16 ఴ తదేీన తీఴబి నై జాయభు భమమిు ఴళైినొపలతో పట్మిాలో ఉనన జనయల్ 
హళటలోల  చేమహయు. యకా మకీ్షల దాామహ అతతుకి డ ంగుమ జాయభతు తుమహధ మించి దాతుకి తగగటు్ గహ ర దై్మం చేసహయు. భూడె మోజుల 
తమహాత జాయభు తగిగంది కహతూ అతతు ఎడభ కహయౌ చీలభండ ఴదే్ ఎయుప యంగుతో రహప తోతృహటు తాకతిే తృహిణ్ం తృో భేలా అతుంచే 
యధంగహ నొ కడా కలగసహగంిది. భయునాటికి అతతుక ిఈ రహప భమమిు నొ మోకహయౌ నండ ితృహద్ం ఴయకు రహమంచింది. ఇది 
ళెలుమల ైటసి్ట రహమధగిహ తుమహే మింఫడ ిదాతు తుమితాం మాంట ీఫయోటకి్స్ భంద్లు ఇచాాయు. మెండె మోజుల తమహాత ేశంటున 
షఽర్ ళెషహయౌటీ హళటల్ కు లప్  చేసహయు, ఎంద్కంట ేశేంటుకు యమతీంగహ తలతృో టు మహఴడంతో తృహటు త యౌయ కడా త 
తృో ఴడం జమగిింది. ఐతే ఇకకడి చికతి్ ఴలల  భతిబభిణ్భు మంెడె మోజులోల  తగిగతృో భనా ేశంటుకు కహయౌలో రహప, చీభు 
ఏయడాి భ. కహయౌక ితగుతేగహ కటు్  కటి్  కహలు కొంచం ఎతేా గహ ెకైి ఉండటేటుల  ఉంచఫడినది. మెండె మోజుల తమహాత శేంటుకు 
ఆమేశన్ చళే చీభు తీళరేమాలతు, చయభభు గహీ ఫ్్ంగ్ చ మామలతు డాక్ర్ చ తృహయు. జూన్ 29ఴ తేదనీ ఇది యనగహనే శేంటుకు 
తుసహా ర ణ్ంగహ అభతృో భ త. డౌన్ అభతృల భంద.ి అంద్ఴలల  డాక్యుల  శేంటున భమో మెండె మోజుల యమరకే్షణ్లో ఉంచి వషా ై
చికతి్న జూల ై 1ఴ తామకీుకు రహభదా రేసహయు.  

29 ఴ తదేీ మహతిి యమ ికుటుంఫ షబుమలు తృహికట్శనయున షందిించాయు. షభమం లేకతృో ఴడం ఴలల  డాక్యలన షందిించకుండానే 
భయునాటి ఉద్మం ఈ ననసో డ్ న ఇచాాయు: 

Blood nosode 200C…TDS  

మెండె గంటలలోనే కహయౌరహప  తగిగతృో ఴడంతో రళేన ఫామండేజ్ ఴద్లుగహ అభతృో భంది నొ కడా తగిగతృో భంది. మోగులన 
చఽడడాతుక ి మ ండ్ లకు ఴచిానపడె కహయౌరహప 80% తగిగతృో ఴడం చఽళ డాక్ర్ చాలా ఆవాయమ తృో మాయు. ఐతే కహయౌ భడభ ఴదే్ 
కొంత రహప, చీభు ఉనానభ. ఎయుపయంగు కడా చాలాఴయకు తగిగతృో భంది. వషాచైికతి్ చళేే తుపణ్ుడె కడా దతీుతు చఽళ ఇది 
తుజంగహ క మియకిల్ అతు చ పత అతతు కుటుంఫ షబుమలకు అనంద్ం కయౌగించే మతీిగహ ఆమశేన్ కడా అఴషయం లేద్తు 
చ తృహయు. అదేమోజు సహమంతంి ఇచిాన ననసో డ్ తో ేశంటు ఆమోగమ యశమంలో భమికొంత బ యుగుద్ల కతుంచింది. భమో మంెడె 
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మోజులు హళటలోల  ఉంచి జూల ై 2ఴ తామకిున శేంటున డిఱహామిజ చేసహయు. ముద్ట నడఴడం కొంత కశ్ంగహ అతుంచినా తాయలోనే 
ేశంటు తన తుతమ కాతామలకు అలరహటు డితృో మాయు. 

ఆషతిి ఴమహగ లు శేంటుతో తగనింత యఱహీ ంతి తీషకుంటృ జాగీతాగహ ఉండాలతు ఎంద్కంటే ద్భుభ, ధఽయలకు ఏభాతంి లోన నైా 
ళెలుమల ైటసి్ట తిమిగి ఴచేా భిాద్ం ఉంద్తు చ తృహయు. దీతుతు ద్ాల్లో ఉంచకొతు ననసో డ్ న 2016 డళిెంఫర్ ఴయక TDS గహనఽ 
దీతుతు కీభంగహ తగిగంచకుంటృ 2017 భామిా  31 తేదకిి ూమిాగహ భాతురేళ ేనాటఴియకు OW గహనఽ రహడడం జమగిింది. ఇపడె 
ేశంటు ఎంత ఆనంద్ంగహ ఉనానయంట ేతనకు త యౌళన రహయు ఎఴమెనైా ఆమోగమ షభషమలతో కతుళేా  మీయు ర ైతియో మెమిడలిు 
రహడండ ితగిగతృో తేంది అతు షలహ ఇషా నానయు. 

షిా తం శేంటు కహయౌనొ ూమిాగహ తగిగతృో ఴడబ ేకహద్ తనకు ఏ ఇతయ షభషమలు ఴచిానా ర ైతియోతుక్స్ మెమిడలిే 
రహడెతేనానయు.  

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

6. చ్చతి వళే్ళకు క్షవతం  03554...గమానా  

 2016 అకో్ ఫర్ 21 న 62-షంఴత్మహల భఴ ళ ఎడభ ఫొ టనరలేుకు రహప భమమిు బమంిచమహతు నొతో 5 న లలుగహ ఫాధ 
డెత తృహికట్శనయు ఴదే్కు ఴచాాయు. ఈ రహప బ యౌలగహ చ మమంతా రహమంచింది. ఆబ  డాక్ర్ న షందిించగహ అతన 
ఫొ టనరలేుకు కననం టెి్  ద్ఽది ెటా్ డె దాతుఴలల  నొ నండి కహతూ రహప నండి కహతూ ఉవభనం కలుగలేద్. భమొక డాక్యున 
షందిించగహ రయేౌక ిఇన పక్షన్ ఉంద్తు చ  ఆమశేన్ చళే భునటి డాక్ర్ లోల ఉంచిన ద్ఽదితు తొలగించే షమకిి చీభు ధాయగహ 
ఴచేా ళంద.ి నొ తురహయణ్ టాఫరల టుల  ఇఴాడం ఴలల  రహప నొ కడా తగిగంద ికహతూ భూడె రేళికు షయశ జాా నం తృో భంది. ఆబ  
తన రళేిన భూమలేక భమమిు త యఴలేక తృో తోంది.  

ఈ శేంటుకు చాలా షంఴత్మహలుగహ మోకహళి నొ కడా ఉంది. డాక్యు మోచిలన భామేా వషా ైచికతి్ చమేాలతూ కడా 
చ తృహయట. ఈబ కు కిీంది మెమిడి ఇఴాఫడింది.  

#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia 
+ CC20.3 Arthritis…TDS in water 
 

భూడె మోజులలో ఆబ  రళేికు షయశ జాా నం త యౌళంది. మెండె రహమహలలో 75% బ యుగుద్ల కతుంచి రళేిన భుడచిి త యఴడం 
కడా చమేగయౌగింద.ి ఆ తమహాత ఆబ కు కిీంద ియధంగహ మెమిడి రేయురేయుగహ ఇఴాఫడింది.  

చ్చతిక్ి : 
#2. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…TDS 

మోక్ళ్ళ నొక్ి : 
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

2017 జనఴమి 10 కలాల  రళేికు ూమిా షయశ కయౌగింది. దీతుతో  #2  OD గహ తగిగంచడబ నైద.ి బే ముద్ట ిరహమహతుక ిమమెిడ ి
తీషకోఴడం ూమిాగహ ఆరమేడం జమగిింది. జూల ై న లలో కడా రహమధకిి షంఫందించిన చిసనలేమి కనడలేద్. ఐత ేరేళిన 
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ఎకుకఴగహ ఉయోగించ ఴలళఴళేా  షాలంగహ నొ అతుంచదేి అలాగ ేమోకహళి నొ కడా 50% తగిగతృో భంద.ి ఇక వషా ైచికతి్ 
కడా అఴషయం డనంద్న ఆబ  #3 నొ ూమిాగహ తగేగఴయకు తీషకోరహలతు తుయిమం తీషకొనానయు. 

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

7. ఎసడిట,ీ పంగల్ ఇన పక్షన్, ఆయథర్ ైటిస్ 
03552...ఖతర్  

2016, జూల ై 21 ఴ తేదనీ 73 షంఴత్మహల ఴాద్ధ డె అనకే దీయఘకహయౌకబ నై రహమధల తుమితాం తృహికట్శనయున షందిించాయు. 30 
షంఴత్మహలుగహ గుండ భంట, ఎళడిట ీతోఫాధడెత ఉనానయు దీతుక ిమంటాళడ్ భాతలిు రషేకుంటృనే ఉనానయు. అలాగ ే
యమకిి 15 ఏళైల గహ కహళికు ద్యద్లు పంగల్ ఇన పక్షన్ ఴలల  ఎయీగహ ఉనానభ. దతీు తుమితాం డాక్ర్ ఴదే్ 12 ఏళైల గహ భంద్లు 
కహళికు ఆభంటంభంట్ రహిషఽా నే ఉనానయు. ఇంతేకహక యయు గత 5 షంఴత్మహలుగహ కటళినొపలు భుఖమంగహ మోకహళైి భమిము 
బుజం  నొతో ఫాధ డెత 3 షంఴత్మహలుగహ భంద్లు రహడెతేనానయు. ఇంత కహలంగహ ఈ అతున యకహల రహమధలకు 
భంద్లు రహడెతేనాన కొంచం కడా బ యుగఴలేద్. చిఴమకిి రహయు ఈ ఎళడిట ీతయుచగహ తాన చేళ ేమిాణ్భులఴలల , షభమ 
తృహలన తృహటించకుండా తినే ఆహయప అలరహటల  ఴలల  అతు ఫాయంచాయు. అలాగే కటళినొపలు జనమయబ ైనయగహ కడా 
త లుషకునానయు. 

తృహికట్శనర్ కిీంది మెమిడలీన యమికి ఇచాాయు:   

ఎసడిటీ భర్ిము మోక్ళ్ళ నొుల క్లసం: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…TDS in water 

పంగల్ ఇన పక్షన్ క్లసం : 
#2. CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…TDS in water 

యయు ర ైతియో మెమిడలితో తృహటు అలోతీ భంద్లన కడా తీషనానయు. రహయం తమహాత యమికి అళడటిీ భాభూలు కంట ేఫాగహ 
ెమగిితృో భంద ికహతూ కహళి ద్యద్లు 30%, కటళినొపలు 50% ఴయకు తగహగ భ. ఐతే న ల తయురహత భాతంి ఎళడటిీ 50% తగగగహ 
కహళి ద్యద్లు కటళినొపలు 80% ఱహతం ఴయకు తగహగ భ.   

భమో మెండెరహమహలలో యమకిిఎళడిటలీో 75% బ యుగద్ల కతుంచింద.ి కహయౌద్యద్ ూమిాగహ తగిగంది. కనక యయుపంగల్ 
ఇన పక్షననంచి ూమిాగహకోలుకుననటుల గహ ఫాయంచాయు. మోకహళినొపలు 90% తగిగతృో మాభ. అలోతీ డాక్యున షందింిచి 
మాంటీపంగల్  డోళేజ్ భమిము నొతురహయణ్లన తీషకోఴడం ూమిాగహ భాతురేసహయు.    

మెండె న లలకు అతతుకి ఎళడటిీ యశమంలో 90% బ యుగుద్ల కతుంచింది కహతూ కటళి నొపలు భాతంి అలాగ ేఉనానభ. 

కడెపలో భంట తగగడం చేత మానా్ ళడ్ భాతలిు కడా తగిగంచాయు. #2 న న లఴయకు OD గహనఽ దీతుతు బ యౌలగహ 
తగిగంచకుంటృ OW గహ ఇచిాన గోయలు అభతృో భనంత ఴయకు రహడఴలళనదగిహ షఽచన చేమనభనది. 

భూడె న లలు గడచిే షమిక ిషాలంగహ ఉనన ఎళడిట ీభమమిు కటళినొపలు ూమిాగహ తగిగతృో మాభ. నఴంఫర్ చిఴమనిాటిక ి
 #1 న OD గహ న ల ఴయక అనంతయం బ యౌలగహ తగిగంచకుంటృ OW బ భంటన న్ డోస్ట గహ తీషకోఴలళందగిహ 
షఽచింఫడింద.ి 
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2017 జూల ై నాటి ఴయక  #1న OW. తీషకునానయు. షిా తం మానా్ ళడ్ లు తీషకోఴడం ూమిాగహ భానేసహయు. ఎపడభనా 
భసహలాలతో కడిన ఫోజనం చేళనపడె షాలంగహ భంట అతుళేా  క మానా్ ళడ్ భాత ిరేషకుంటునానయు. అలాగే ఇన పక్షన్ 
కడా ూమిాగహ తగిగతృో భంది. ఎపడభనా రహతాఴయణ్ భాయులకు మిాణ్ ఫడయౌకలకు మోకహయౌ నొ ఴచిానపడె నొ 
తురహమిణ్ ిరషేకుంటాయు. 

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

8. ప్యవవు నొ 03552...ఖతర్  

 2016 ళెె్ంఫర్ 5ఴ తేదనీ 27-షంఴత్మహల భఴ ళ ఐద్ షంఴత్యభులుగహ తయుచగహ ఴచేా  తృహయశవప నొతో (కతూషం న లకు 
కసహమి) ఫాధడెత తృహికట్శనయున షందిించాయు. ఆబ కు భుకుక భాద్లాళా  ఴంకయగహ ఉంది భమిము దాతు తుమహభణ్భు 
కడా లుచగహ ఉననద.ి ఆబ కు తయుచగహ తలతృో టుకు కహయణ్ భఴపతేనన ఱలలశభతృల యనండ ిఴచేా లకలకు షంఫందించి సిటి 
సహకతుంగ్ మితృో యు్  న గటిివ్ గహ ఴచిానద.ి రహయషతా యంగహ కడా ఈబ  తండి ిచ ల ల యౌకి ఈ రహమధి ఉననది. ఆబ  భానళకబ నై 
తాిడకిి లోన నైా, ఫాగహ కిహవఴంతంగహ ఉనన ర లుగున చఽళనా, ఏర ైనా అయుపలు, వఫాే లు యనాన ఈ నొ ఴచేా షా ంది. ఆబ  
నొ ఴచిానపడలాల  సహధాయణ్ంగహ తృహమహళటభల్ టాఫరల ట్ రషేకుంటృ చీకటి గదకిి మమిితభభ తృో భదేి. ఆబ కు కిీంది మెమిడి 
ఇఴాఫడింద.ి 

CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 

Infections chronic…TDS ఈ డోస్ట న నొ ఴచిానపడలాల  తిీ 10 తుమిషహలకు క డోస్ట చొపన నొ తగేగఴయకు 
రేషకోఴలళందగిహ షఽచింఫడింద.ి ఇంతేకహకుండా ఆబ కు భుకుక ఴంకయ ఉండడంతో ఱహావకు ఇఫఫంది ఏయడెతేననంద్న  
CC19.3 Chest Infections chronic కడా జత చమేడం జమగిింది.  

మెమిడి తీషకునన ముద్టి రహయభు నొ తీఴతి కొంత తగిగంద్తు ఆబ  చ తృహయు. తయురహత భూడె రహమహల ఴయకు భయలా నొ 
మహలేద్తు ఆబ  చ తృహయు. అంతకేహక మెండె న లలఴయక ఆబ  ెయిళి తుమితామో, తు తుమితామో ఎకుకఴగహ మిాణ్ాలు చేషా నాన 
కడా నొ కలగలేద్తు చ తృహయు. కనక 3 న లల తమహాత డోళేజ్ BD కి తగిగంచడం, భమో భూడె రహమహలు OD గహ తీషకోఴడం 
తయురహత భాతురేమడం జమిగంిది.  

 2017 జూల ై నాటకిి ఎపడభనా ఫాగహ వీభతోనన ఴతాిడ ితోనన కయౌగ ేసహధాయణ్ తలనొ త తృహయశవప నొ భాతంి భయలా 
మహలేద్తు శేంట్ చ తృహయు.  

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

9. దీయఘక్యౌక ఎలర్జీ భర్మిు భలఫదదకం 
11578...ఇండిమా  

 2016 ఏిల్ 11 ఴ తేదనీ, 35-షంఴత్యభులభఴ ళ 8 షంఴత్యభులుగహ ద్గుగ తో ఇఫఫందిడెత చికతి్ తుమితాం 
తృహికట్శనయున షందిించాయు. యమిక ిడస్్ట ఎలమీజ ఉండడంతో తిీమోజూ ఉద్మం తుద్లిేఴగహనే తుయంతమహమంగహ ద్గుగ ఴషా ండం ఴలన 
ఛాతీలో నొ ఴసోా ంద.ి యమకిభిలఫదే్కం షభషమ షంఴత్యం నంచి ఫాధషిఽా  ఆషనభు ఴదే్ నొ కలగజేసోా ంద.ి ఆబ  ఏ 
యధబ ైన ర ధైమ షహమం తీషకోలేద్. ఆబ కు కిీంది మెమిడి ఇఴాడం జమగిింద ి: 
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 దీయఘక్యౌకమ నై దగుు కు: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS 

భలఫదధక్తుక్:ి 

#2.  CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic...TDS 

మెండె రహయల తయురహత  ఆబ కు రహమధ ిలక్షణ్ాలతునంటి మంద్న దాదాప 100% బ యుగుద్ల కతుంచింది. ఉద్మబే ఆబ న 
ఫాధించే ద్గుగ  ూమిాగహ తగిగతృో భంది. అలాగే భలఫద్ధకం షభషమ భమిము దాతు నండ ిఉతననబ ైన పమశీనాళభు నొ 
ూమిాగహ తగిగతృో భంద.ి ఆబ  #1 భమిము #2 భమో మెండె రహమహలు తీషకునానయు. ఆ తయురహత ేశంటు తనకు ూమిాగహ 
ఆమోగమభు చకేమినంద్ఴలల  మమెిడలీు తీషకోఴడం భాతురేసహయు.   

సంప్దకుతు వుఖు : 
ఈ శేంటు ఫసుఱహ ఊయునండి ర యితోృ భనంద్ఴలల  కహఴచా యమి ఆమోగమం గుమించి ఇటీఴల కహలంలో ఏ షభాచాయభు లేద్. 

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

10. తీవిమ ైన అసాభా 11581...ఇండిమా  

32-షంఴత్మహల భఴ ళన తీఴబి నై అషాభా ఴలల  ఊమి అంద్కతృో ఴడంతో 2016 ళెె్ంఫర్ 16 న హళటల్ కి తీషకళెిడం 
జమగిింద.ి ఈబ కు చిననటనిండ ిఈ రహమధ ిఉండడంతో తృహటు ఇసో నపయౌమ క ంట్ కడా చాలా ఎకుకఴగహ ఉండడం తో ఆబ  
ఇనేేలర్ ఉయోగించేరహయు. ఈ యధంగహ 10-15 షంఴత్మహలుగహ అషాభా ఴలల  దేె్గహ ఇఫఫందేమీ లేద్ కహతూ ఎపడభనా 
రహతాఴయణ్ం తేభగహ ఉననపడె ఆబ కు జలుఫు ద్గుగ  ఴషఽా  ఉండయే. ఐతే గత మెండె న లలుగహ ఈబ కు తయుచగహ జలుఫు 
చేషఽా  ఆకుచాతు  కయలల తోతృహటు ఊమి తీషకునటేపడె గయగయ వఫేం కడా ఴసోా ంది.  

హళటలోల  ఈబ న డాక్ర్ చఽళనపడె ఊమ ిఅంద్కతృో ఴడభు, గొంతేలో గయగయ వఫేంతో చాలా ఇఫఫంద ిడెత 
కతుంచింద.ి డాక్ర్ ఆబ కు 5 మోజులఴయక మాంటిఫయోటకి్స్ రహడభతు చ పత 5యకహల భంద్లన రహిసహయు. 5 మోజులలో 
ఆబ కు తగగక తృల తే అషాభా కయౌగనిపడలాల  న ఫుమల ైజరె్ ఉయోగించ ఴలళ ఴషా ంద్తు డాక్ర్ చ తృహయు. ఆబ  భంద్లు 
తీషకోకుండా తృహికట్శనర్ న షందిించడంతో ఆబ కు కిీంద ిమమెిడి ఇఴాడం జమిగింది. 

#1. CC10.1 Emergencies…తిీ 10 తుమిషహలకు తూటతిో  

#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 
Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…6TD 

ఈబ  అలోతిక్స భంద్లు ఏమీ తీషకోకుండా కఴేలం ర ఫైరి  మెమిడిలన ేతీషకునానయు. 

క గంట తమహాత గొంతేలో గయగయ ఆగితృో ఴడంతో #1 న ఆరమేడం జమగిింద.ి ఆ మహతిి ఈబ కు హభగహ తుద్ిటి్ంది. మెండె 
మోజులలో ఆబ కు ఴచేా  కయలి యంగు ఆకుచా నండి షప చాకు భామితృో భ రహమధినండి 60% బ యుగుద్ల కతుంచింద.ి 
భూడఴ మోజుకలాల  #2 న కిీంది యధంగహ భామహాయు: 

#3. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + #2...6TD 
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రహయం తమహాత ఆబ కు రహమధ ి100% బ యుగఴడంతో #3 TDS గహ మెండెరహమహలు, BD గహ భమొక రహయభు OD గహ నాలుగు 
రహమహలు చిఴమగిహ OW రి ంటవి్ డోళేజ్ గహ తీషకోఴలళందిగహ షఽచించడం జమగిింది. చిఴమసిహమిగహ 2016 డళిెంఫర్ 8 ఴ తేదనీ 
ఈబ  తృహికట్శనర్ న కయౌళనపడె తనకు ూమిాగహ నమంభమంద్తు కకసహమకిడా రహమధిఴలల  ఇఫఫంద ికలగలేద్తు చ డంతో 
భమొక న ల మోతాద్న OW గహ తీషకోభతు షఽచించడం జమిగింది.  

సంప్దకుతు వుఖు : 
ఈ తృహికట్శనర్ CC8.1 Female tonic భఴ యల మోగులలో రహమధితుమోధక వకిా ెంచతేంద్తు త లుషకునానయు. 

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

11.  ఉదయంలో తిమిియులు 03542...ము.క్ . 

2016 నఴంఫర్ 20 ఴ తదేనీ 8 షంఴత్మహల తృహకు బమింమహతుది నొ మహఴడంతో తృహ ఫాధన చఽచి తటు్ కోలేక ఆబ  తయౌల 
తృహికట్శనర్ న షందిించాయు. తృహకు గతంలో ఇటుఴంటి నొ ఎపడఽ మహలేద్. షిా తం ఈ నొకి భంద్లేమి తీషకోలేద్. 
అషలు యశమం ఏమిటంటే ఆమోజు భధామసనం తృహలగగ నఴలళ ఉండని క డామన్్ తోృి గహీ ం కోషం తృహ కొతున న లలుగహ తృహికట్ష 
చేసోా ంది. తృహ మిళాతి ద్ాషహ్ ా తృహకు కిీంది మమెిడ ిఇఴాఫడంిది: 

CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD 

తృహ ర ంటన ేకోలుకోఴడబేకహక మెమిడీ ఉయోగించిన కొదిేగంటలలోనే డామన్్ తోృి గహీ ం లోకడా తృహలగగ నానయు. డోళజే్  తయురహత 
మెండెమోజుల ఴయకు TDS  కు తగిగంచి తయురహత యమహభం ఇఴాఫడింది. 2017 జూల ై నాటి ఴయక త యౌళన షభాచాయం కిహయభు 
తృహకు ఈ రహమధి తిమగిి తల తాలేద్.   

ేషెంట్ యొకకతయౌల వుఖులు  : 
ముద్టడిోస్ట రేషకోగహనే అభాభభక ిఎంతో బ యుగతుంచింద.ి నేన తిీ మెండెగంటలకు కసహమ ిమమెిడి రమేసహగహన. ఎంత 
అద్బతం జమిగింద్ంట ేఅంత తాయగహ కోలుకోఴడం ననే కతూషం కలలో కడా ఉఴ ంచలేద్. ఆ తయురహత నొగహతూ భమ ిఏ ఇతయ 
ఇఫఫంద ిలేకుండా భా అభాభభ ఆనంద్ంగహ ఉండగయౌగింది. అంతకేహక ూమిాగహ కోలుకొతు మధా ళాతిక ిఴచేా ళంది అంటృ ఆ తయౌల 
ర ైతియోతుక్స్ కు భమమిు బగఴంతేడిక ితభ కాతజాతలు త లుపకుంటునానయు.  

సంప్దకుతు వుఖు : 
ఇటుఴంట ిఎకుమట్ కషేలలో తిీ ద ితుమిషహలకు క డోస్ట చొపన మెండె గంటల ఴయకు ఇచిా తయురహత డోళజే్ న 6TDకి 
తగిగంచఴచా. 

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









 

 

15 

వినలు జరహఫులు 

విన 1: భన చ ఴపలనండి గుయౌమితు తీళే భాయగం ఏబ ైనా ఉందా ? ననే  CC5.1…TDS కీభం తకుండా తీషకునానన 
కహతూ నా చ ఴపలలో ఇంకహ అఴమోధాలునానభ ? 

జరహఫు 1: మీయు ఉయోగించిన మెమిడి షయభనద ేకహతూ దాతున కఴేలం లోయౌక ిభాతబిే తీషకునానయు. దతీుతో తృహటు CC5.1 

Ear Infections కొతున చకకలు ఆయౌవ్ నఽన లో తృో ళ క మియబబి ైన డాిర్ లోతుకి కొతున చకకలు తీషకొతు బ తాతు 
మియబబి ైన గుడితో చ యయంధిప భుంద్ఫాగహతున తేడచిి చ య గూఫన ెైకి టు్ కొతు చ యలోతుకి డాిర్ తో 2,3 చకకలు గుయౌమి 
ఉనన తృహింతంలో ర మామయౌ. ఈ ఆభల్ ఫమటకు మహకుండా ద్ఽదతిో ర ంటనే చ య యంధాితున భూళర మామయౌ. ఇలా మోజుకు మెండె 
సహయుల  (BD) చేళేా  కొదిే  మోజులోల  గుయౌమి ఫమటకు ఴచేాషా ంది.  

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

విన 2: మెండఴసహమి ర ైద్మం కోషం మహతు శేంటల కు నభభకం కయౌగించ ేమతీిగహ ఎలాంటి చయమలు తీషకోరహయౌ ?  

జరహఫు  2: భా యొకక అబ మికహ భమిము కనెడా ఫాందాలు శితమహలలో చమిాంచకునన అంఱహలన ఫటి్  ఐద్ యధభులభన 
చయమలు చాలా యిోజనాతభకంగహ ఉననటుల  తృహికట్శనయల అనఫాఴల దాామహ త యౌమ ఴచిాంది. శేంటలన తౄో న్ దాామహ ఇబ భల్ 
దాామహ దే దే యళగించ కుండా ఉండఴలళందగిహ షఽచన చేమఫడింది. ఐతే ఈ మహకటె్ రగేంతో ద్ఽషకుతృో భ ేముగంలో 
ఎపడో కసహమి గుయుా చమేడం అనదేి యిోజనాతభకబ ైనదే. ేశంటలన రహయాలేఖలన చద్ఴభతు తృో ి త్ఴ ంచడం 
ఱలీయోదామకం. కిీంద్ కొతున షఽచనలు ఇఴాఫడాి భ: 

a.  శేంటు భూడెన లల ఴయకు తృహికట్శనయలతో ఉతాయతిేా ాతామహలు జయకుండా ఉంట ేఆ శేంటు యొకక అభఴాదిధ  త లుషకునే 
తుమితాం రహమకిి బ భల్ ంంచఴలళందగిహ షఽచన. కహయణ్బేభంట ేభాకు అందని షభాచాయం కిహయం చాలా షంద్మహబలలో 
ేశంటుల  ఈ మెమిడలీ ఴలల  చకకతు పయౌతం తృల ందనిటికట తగిగ తోృ భంది కదా తృహం ఆ తృహికట్శనయున ఎంద్కు ఇఫఫంది టెా్ యౌలే అతు 
భౌనంగహ ఉనన షంద్మహబలే ఎకుకఴ.   

b.  మీ ఈబ భలు కు మెండె న లలకు కసహమి ఴచేా  రహమహా లేఖ కహయఫన్ కహ భాదిమ ిమీ శేంటల కు ంషఽా  మీయు శేంటల క ేకహక 
రహమ ిఇంటలల  ముకకలకు జంతేఴపలకు మీ ర ైద్మం అంద్ఫాటులో ఉననద్తు త లతృహయౌ. అబ మకిహలో ఉనన క తృహికట్శనర్ తభ 
ేశంటల  తుమితాం ెటి్న క ననట్ (షఽచన)న ఉదాసయణ్గహ ఇకకడ తృల ంద్యుషా నానభు.   

ిమబ ైన మితేిలామహ సహభమహం, 

గలంతా తుతో అలషటకు గుమిఅఴపత మహతిిళైి ఆద్భమచిి హభగహ తుద్మించే మీకు మీ కుటుంఫాతుకి ఆనందానబూతి  
కలగహలతూ మీ గాసభు ఱహంతి ేిభలతో  ఴమిధలాల లతు కోయుకుంటృ మీకు ఉముకాభుగహ ఉండేంద్కు  గహనఽ సహభ ర ైతయిోతుక్స్ 
బే/జూన్ నఽమస్ట ల టర్ యౌంక్స న మీకు ంషా నానన.  
: http://vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202017-05%20May-Jun%20H.pdf. ఇలా ననే ం ే
ద ైాభాళక బ భల్ టల  మీకు అభయుచి లేనటలభతే ద్మచళే త యౌమజేమండి దీతుతు ండం ఆరేసహా న   

http://vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202017-05%20May-Jun%20H.pdf
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c.  ేశంటు యొకక రహమధకిి లేదా అటి్  లక్షణ్ాలతో కడని యఴమహలు రహమహా లేఖలో ఉననటలభత ేదాతుతు రహమిక ిబ భలేామండ.ి 
దీతు ఴలల  ేశంటులు తభెనై తిమేక వదీ్ధ  కనఫయచినంద్కు ఎంతో ఆనందిసహా యు.       

d.  మీయు ళెలఴపల తుమితాం ఊయుర ళిఴలళన మళిాతి ఏయడతిే కొతున రహమహల భుంద్గహనే మీ ేశంటుకు షభాచాయంఇఴాండి. 
ఇంద్ఴలల  రహయు తభ మమెిడి ఫాటిళిన అఴషయం బయేకు తుం ఉంచకుంటాయు.  

e.  ఎఴయభనా ేశంటు నండి 4-6 న లలు షభాచాయ లోం ఏయడతిే ఇబ భల్ దాామహ కహతూ బ ళజే్ దాామహ కహతూ షందిించడం 
భంచిద.ి ఆ శేంటు తీషకునన మమెిడ ితేది గడెఴప భుగళింద ికనక తిమిగ ికొతాగహ మమెిడిలు తీషకోఴలళందిగహ షఽచించండ.ి 

ఈ షఽచన చాలాభంది తృహికట్శనయలకు యిోజనకహమ ిఅభమంది.  

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

విన 3:  వమీయం నండి వషైాచికతి్ దాామహ తొలగించఫడిన ఫాగహతుకి మమెిడ ిఇఴాఴచాా? 

జరహఫు 3: ఔన వమయీంలోతు ఫాగభున తొలగించినటికట దాతుకి షంబందించిన మెమిడి ఇఴాఴచా. కహయణ్బభేంట ే‘’తౄహంటమ్  
పయౌతం ‘’ కిహయభు  ఫౌతికంగహ ఉనన వమయీంలోతు అంగహతున తొలగించినా షఽక్షభ లేదా ఎత మిక్స ఫాడీక ిచ ందని ఫాగభు కంటకిి 
కతుంచనటికితు తొలగించఫడిన సహా నంలో తతుషమిగహ ఉంటుంది. భనమిచేా  మెమిడి ఆ ఫాగహతుకి చ ందని చకహీ తున ఫామల న్్ 
చేమడం దాామహ ఆ ఫాగహతుకి షాషాత చకేయుషా ంది.  

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

విన 4:  నా ళనేఴ తేతు యొకక భూడేళి తృహకు ఏది తినాన ఎల మిజ  ఴచేాషా ంది. కతూషం ంచదాయ కడా ఆబ కు డద్. ఆబ  
తయౌల ర ైతయిో మెమిడి మితినంచాలతు ఫాయషా నానయు. కహతూ  ఆ తృహకు  చ కెకయ డక తృల త ేఏ యౄంలో మెమిడి ఇరహాలనదేి 
తువాభంచ కోలేక తృో తేనానన. 

జరహఫు 4: ముట్ ముద్ట ఆ అఫాఫభ ంచదాయ తీషకుంటే ఎటుఴంటి రహమధ ిచిహనలన కనఫయుషఽా  ఉనానడనదేి 
త లుషకోరహయౌ. కోకకకసహమి లల లు చ కెకయ దామహధ లు తినడం ఴలన ఴ ైర్ మాకి్వ్ గహ ఉననటలభత ేదాతుతు రహమధగిహ 
తృల యతృహటుపడెత ఉంటాం. ఈ కషే యశమంలో అదే కనక తుజబ తైే తుయబమంతయంగహ భన ర ైఫరి  ల్్ ఇఴాఴచా. ఎంద్కంటే 
కొకకక గోయలో (క డోస్ట) చాలా తకుకఴ మోతాద్లోనే చ కకయ ఉంటుంది. కరేళ ఈ మోతాద్న ేతూటితో (సహధాయణ్ంగహ భనం 
షఽచించ ేయధానభు) ఇచిానటలభతే ఇక దాతులో చ కకయ అషలు లేనటేల  ఫాయంచాయౌ. క రళే డాక్యు చ కెకయ తీషకోఴదే్తు 
తిమేకంగహ ఫాఫుకు చ  ఉంట ేమెమిడిలన రహమ ికోమకి ననషమించి తూటలిో గహతూ యబూతితో గహతూ కయౌ ఇఴాడం భంచిది. భన  
వమయీభులోతు కణ్ాలలోనఽ యకాంలోనఽ చ కెకయ క ఫాగం కనక ర ైతియోతుక్స్ మమెిడలిన చినన చినన చ కెకయ గోయల యౄంలో 
ఇషఽా  ఉంటాభు.   

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

విన 5: ద్మచళే నా మెమిడఫీాటిల్ ళెలోపన లేదా కంూమటయుకు ఎంత ద్ఽయంగహ ఉండాలో షఽచించండ.ి 
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జరహఫు5: మీ మెమిడీ ఫాటలిున కంూమటయు, ళలెోపన్, ఎలకహ్ు తుక్స మకియం, యభానావమీంలో రహడే ఎక్మే మిశన్ ఴంటి ఫలబ నై 
ఎలకో్ు  భాగెనటిక్స మడేభిేశన్ యడెద్ల చేళ ేఎలకహ్ు తుక్స ఴషా ఴపల నంచి క మీటయు లేదా భూడె అడెగుల ద్ఽయంలో ఉంచండ.ి 
మెమిడీ ఫాటిలున పజియల  కడా ెట్కడద్. ఫామటమీలు ర ఫైరశిన ెనై ఫిాఴం కయౌగించఴప. 

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

దివు వ ైదుుతు దివు వకుక 



"జీఴమహషలతునటలిోన భానఴపడె భాతబిే కిాతిళద్ధంగహ దొమకిే షసజబ నై ఆహమహతున ఇశ్డడె. మిగతా జీఴమహషలతూన 
ధానమభు, ఆకులు, మెభభలు, ండెల  ఇఴతూన ఏయౄంలో లభసహా యో అలానే తింటాభ. కహతూ భతుల భాతంి యుచి కోషం 

ఉడకఫరట్డం, రేంచడం, ఴండడం, మికట్ ట్డం, ఇలా అనేక ద్ధతేలన ఉయోగిసహా డె. దీతుఴలన ఆహయప తృో శకయలుఴలు 
తగిగతృో ఴడం లేదా ూమిాగహ తృో ఴడం జయుగుతేంది. యతానాలు రేంచినపడె అయ ములకతాెలేఴప అనగహ రహటలిోతు తృహిణ్వకిాతు 

అయకోలోమామతు అయధం. కనక ఴండతు ఆహయ దామహధ లభన ములకలు ఴంటయి ఇంకహ గంిజలు ండలన తినడం భంచిది 
దేఴతా భూయుా లకు అమించే కొఫఫమకిహమ చాలా సహతిాక బ ైనది, దీతులో తగనింత తృహళిలో తృో ి టీన్, కొఴపా దామహధ లు సహ్ ర్ా 

భమిము ఖతుజ లఴణ్ాలు ఴపనానభ. ఆహయంలో ఎకుకఴ మోతాద్లో ఉప లేదా భషహలాలు ఴపంటే అది మహజళకభు (కోమికలు 
ెంచదేి) ఔతేంది కనక రహటతిు ద్ఽయంగహ ఉంచాయౌ. అలాగే ఎకుకఴ కొఴపా, ండి దామహధ లు తీషకోఴడం తాభళకభు 

(సో భమితనం ెంచయే). కనక అయ వమయీభు ెైన ఫిాయతం కయౌగించకుండా ద్ఽయంగహ ఉంచడం భంచిది."                                 
... షతమసహభఫాఫా, “ఆహయభు ఆమోగమభు” దఴిమరహణ్ి 21 ళెె్ంఫర్ 1979     

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

"ేభి లేతు జీయతం అయధం లేతుది. ఎంతగహ ేిమిషఽా  ఉంటే అంతగహ అది యెుగుత ఉంటుంది. ఴమకుా ల టల , ఴషా ఴపల టల  ఉననది 
రహమమోసభా లేక తుజబ ైన ేభి అననది యోచించాయౌ. రహమమోసభు సహాయధభు ెైన ఆధాయడింది, కహతూ ేిభ తుసహాయధబ ైనది. 
ేిభ అనేద ితూఴప చేళన భంచి నల నండ ిఴచిాన పలభు. కనక తుసహాయధబ నై ళేరహకహయమకీభాలలో తృహలగగ నడం దాామహ 
యతబి నై ేభిన అనబఴంలోతుక ిత చాకోఴచా." 

...షతమసహభఫాఫా, “ేిభ దాామహ షభానతాభు ” 11 డిళెంఫర్ 1985నాటి ఉనామషభు   
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-28.pdf 

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



http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-28.pdf
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కిటనలు 

తుయఴహిoచఫర యిే శిబ్రర్లు
❖ ఫ్ిన్్  డోర్దద నే : మపిెిశర్ షద్ష్ భమిము  AVP ఴర్క షహప్ 16-17 ళెె్ంఫర్ 2017 షందిించ ఴలళనరహయు : డేతుఎల్, 
ఈబ భల్ trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ ము.క్  లండన్ : జాతీమ రహమిిక మపిెిశర్ షద్ష్ 2017,ళెె్ంఫర్  17    షందిించ ఴలళనరహయు: జేయం, ఈబ భల్  
 jeramjoe@gmail.com లేక టంయౌతౄో న్ న ంఫర్  020-8551 3979   

❖ ము.ఎస్.ఎ వషంగీన్ డి.స., డుల్ల ్ ఎయిర్ పో్ రీ్ దగుయ  (IAD): AVP ఴర్క షహప్ 2017 అకో్ ఫర్ 13-15, షందిించ ఴలళనరహ 
యు: ఈబ భల్  trainer1@us.vibrionics.org 

❖ ఇండిమా ుటీరాి్ : AVP ఴర్క షహప్  18-22 నఴంఫర్  2017, షందిించఴలళనరహయు: లయౌత, ఈబ భల్    
elay54@yahoo.com లేక టంయౌతౄో న్ న ంఫర్  08555-288 377  

❖ ఇండిమా  ుటీరాి్ : SVP ఴర్క షహప్  24-28 నఴంఫర్  2017, షందిించ ఴలళనరహయు: ఴ మ్, ఈబ భల్    
99sairam@vibrionics.org 

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

అదను సభాచ్ాయభు  

ఆర్దగు చిటకకలు  
ఎసడిటీ ఉందా- ఐతచ ముగులోన ేత ంచివేమండి !! 
1. ఎసడిటీ అంటే ఏమిటి 1, 2,3 

ఎళడిట ీలేదా ఆభల తాభు అనదేి భన కడెపలో అఴషమహతుక ిమించి ఆభల భు తమాయభమ అసౌకమహమతుకి గుమచిమేడం గహ 
ేమొకనఴచా. భన జీమహి వమంలో ఉనన జీయిగీంధలు ఆహమహతున జీయిం చమేడాతుక ియయధ యకహల సహిరహలన ఉతతాి చషేఽా  
హతుకయబ నై ఫాకట్మిమాన కడా నశిం జేషఽా  ఉంటాభ. క ఴయోజనడభన ఴమకిా యొకక జీమహి వమం మోజుకు 1.5 య్టయల జీయి 
యసహతున ఉతతాి చషేఽా  ఉంటుంది. జీమహి వమంలో ఉనన భుమకస్ట తృల య ఉతతాి చళేే ఫరైకహమోఫనటేుల  ఆభల భు యొకక తితురళేే 
షాఫాఴభున తటళాకమిసహా భ. ఈ తృల య జీమహి వమంలో ఎకుకఴ ఆభల భు ఉతతాి ఐనా దాతుకి తటు్ కునే యధంగహ దీతు తుమహభణ్ం 
ఉంటుంది. ఆభల  గుణ్భు కయౌగిన ఆహయభు తీషకుననపడె, ఆలకహల్ తీషకుననపడె డిఴ డైేశిన్ ఴలల , భానళక ఴతాిడి 
ఴలల  ఎకుకఴ ఆభల భు ఉతతాి అఴడం దాామహ ఈ షామం తుమంతణి్ ఴమఴషాలో షభషమ ఴచిానపడె అది లోల ఉనన భుమకస్ట 
తృల యన ద ఫఫతీషా ంది. 
2. ఎసడిటీ యొకక లక్షణాలు3,4,9 

కడెపలోగహతూ, గొంతేలో గహతూ, ఇంకహ చాతిఫాగం లోగహతూ, చాతి కిీంది ఫాగంలోగహతూ,  ఫోజనం చళేన తమహాత భంటగహ అతుంచడం 
అళడటిీ యొకక సహధాయణ్ లక్షణ్ం. ఇతయ లక్షణ్ాలు చఽళనటలభతే ఆగకుండా ఎకికళైి మహఴడం, ననటలిో పలలతు యుచిగహ 
అతుంచడం, పలలతు తేనపలు, ఫయుఴపగహ అతుంచడం, తలతృో టు, ఴళింతా రడేిగహ అతుంచడం, ద్రిహహయభు కడెపలోనండి 
ెైక ిఎగద్తుననటుల  అతుంచడం, కొకకకసహమి అననం అయగక తృో ఴడం, కడెపలో రహముఴప చమేిక ఈ లక్షణ్ాలుననటుల  అతుళేా   
లోల అంతమీలనంగహ ఉననఅళడిటతీు అద ిషఽచిషా ంది. 

mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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అళడటిీకి షంబందించి భమికొతున లక్షణ్ాలు చఽళనటలభత ేఎపడఽ అలషటగ ఉండడం, ఊమి అంద్నటుల  అతుంచడం, 
తయుచగహ భూలుగుత ఉండడం, కొంచం ద్ఽయం నడఴగహన ేకండమహలు నొగహ అతుంచడం లేదా తిమిభయులు మహఴడం, ఊమి 
అంద్ననటుల  అతుషఽా  ఉంటుంది. కణ్జాలంలో ఆకి్జన్ ఱహతం తకుకఴగహ ఉండడం అనదేి అళడటిీ ఉననరహమకిి సహధాయణ్భు  
కనక యయు 20 ళకెనల కనాన మించి ఉమితు ధాయణ్ చేమలేయు.  
3. ఎసడిటీ క్ి క్యణాలు 3,5,8 

ఆహయ షంఫంధతి కహయణ్ాలు: ఫాగహ రేడగిహ ఉనన, భసహలాలు ఎకుకఴగహ ఉనన దామహధ లు, రేపళైి, కొఴపా ఱహతం ఎకుకఴగహ ఉనన 
దామహధ లు, మిఠహభలు, కయా్ చమేఫడని, పయౌమ ఫరటి్న దామహధ లు, కల్ డింికులు, తులఴ చేమడాతుకి యషమనాలు ఎకుకఴగహ 
రహడిన దామహధ లు, చాకెలటుల  ఎకుకఴగహ తీషకోఴడం, ర లుల యౌల, ఉయౌల, కహప, ట ీలు ఎకుకఴగహ తీషకోఴడం, అధకింగహ తీషకునే 
ఫోజనం, తుదింిచ ేభుంద్ తీషకునే అలాహయం, భాంసహహయభు, భద్మతృహనభు.  
ఇతయ కహయణ్ాలలో చఽళనటలభత ేఴతాిడి ధిభ సహా నంలో ఉంది. అధకి వీభ ఴలన ఫౌతిక యబ నై ఴతాిడి ఇంకహ తొంద్యతృహటు, 
యచాయభు, బమభు, కోభు, ముద్లగు రహతు ఴలల  భానళకబ నై ఴతాిడి కలుగుచననయ. ఎళడిట ీకషేలు ఎకుకఴగహ 
ఫారోదేాగహలు ఎకుకఴగహ ఉండరేహమకిి, ఎపడఽ న యాస్ట గహ ఉండేరహమి యశమంలోనఽ నమోద్ఴపతేనానభ. ఇంకహ ఎకుకఴగహ 
ముఫరలై్ ఉయోగించే రహమలిోనఽ, తౄహస్్ట పపడ్ ఎకుకఴగహ తినేరహమలిోన కడా భానళక ఴతాిడి ఎకుకఴగహ ఉంటలంద్తు తుమహధ యణ్ 
అభమంది. ఇతయ కహయణ్ాల యశమంలో ఎకుకఴగహ ఎండలో తు చళేరేహమకిి, ఆళమని్, ఇంకహ భంటకు షంఫంధించిన భంద్లు 
రహడే రహమలిోనఽ, భంచితూయు తకుకఴ తాగరేహమలిోనఽ, ఎకుకఴగహ తృల గ తాిగేరహమలిోన ఎళడటిీ ఎకుకఴగహ ఉంటలంద్తు తుమహధ యణ్ 
అభమంది.    
4. అసడిటీ భరి్ము జీయణక్లశ్ అసౌకయుభు కటిక్వు.6 
కొంతభంది తభ జీయికోవ షంఫధిత రహమధితు అళడటిీ గహ ఫాయసహా యు. సహధాయణ్ంగహ రహముఴప ననటనిండి భమిము పమశీనాళభు 
నండ ిఫమటకు మహఴడం షసజభు. ఐతే ఇది దేె్రహళిలో తేనిల యౄంలో చిననలలలలో కయధబ ైన గహయౌ వఫేభు 
యౄంలోనఽ ఴషా ంది. ఇంకహ భనం ఫోజనం చళేటేపడె గహయౌ కడా లోయౌక ిర ళైతేంది కనక ఫోజనం ూయాభన తమహాత 
కడా గహయౌ ఫమటకు ఴషా ంద.ి ఇలా ఫమటకు ఴచేా రహముఴప పలలటి రహషనతో కడనిద్భతే  అది అజీయిభున లేదా 
భలభు ూమిాగహ యషమిజం ఫడలేద్న ేయశమాతున త లుపతేంది. ఇలా రహము షంఫంధతిబ ైన కొతున అంఱహలు కీబణే్ా ఎళడిట ీ
అన ేయుగభతకు దామితీసహా భ.  
5. ఆభల భు ెైక్ి ఎగదననడం 4,5,7 

సహధాయణ్ంగహ ఆహయభు అననరహఴ క నండ ికిీందిక ిఆహయ టలభు దాామహ జీమహి వమం చేయుతేంది. ఇకకడ ఉనన గహమసో్ ర  
ఎసో తౄో గల్ ళంక్ర్ అనఫడే కొతున యకహల కండమహల షభుదామం క యకబ ైన ఫంధకభు (రహల్ా) ఴల  తుచషేఽా  ఆహమహతున 
ఉద్యభు లోతుకి ంషఽా  ర ంటన ేఅది తిమిగి ర నకకు మహకుండా భూషకుతృో తేంది. ఎపడభతే ఈ రహల్ా ఫలఴనీబ నైా 
తృహడభ తృో భనా ఇది ఆహయభు తిమగిి అననరహఴ క లోతుక ిమహకుండా తుమోదించలేక తృో తేంది. దీతునే ఆళడ్ మిఫ్ల క్స్ అంటాయు, ఇది 
క సహధాయణ్ షభషమ.  
దీతుయొకక భుఖమ లక్షణ్ం గుండ లో భంట అతుంచడం, చాతి ఎభుకల ర నక ఫాగంలో భంటగహ అతుంచడం కొకకకసహమి ఇది 
గొంతే ఴయకు కడా రహమషఽా  ఉంటుంది. రహషారహతుక ిగుండ  భంట అతు యేుకే లుసహా యు కహతూ దీతుకి గుండ కి ఏ షంఫంద్భు 
లేద్. ఐతే కొకకక సహమ ిఈ ఫాధ గుండ నొ భాదమిిగహ తీఴంిగహ ఉంటుంది. తయుచగహ (అనగహ రహమహతుక ిమెండె సహయుల ) ఇది ఴషఽా  
ఉననటలభతే ఇద ిఆంత ిభూలాతుక ిషంఫధతి అల్ర్ గహ ‘’గహమసో్ ర  ఎసో తౄో గల్ మిఫ్ల క్స్ డిళజ్ (GERD) గహ యౄప దిద్ే కుంటుంది.   
లలలలో తయుచగహ ఴచేా గొంతేకు షంఫంధించిన ఇన పక్షన్ అతిగహ ఉంటునన ఎళడటిీ ఴలలనే ఴషా ంది.   
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ఆళడ్ మిఫ్ల క్స్ అనగహ ఆభల  ఉదాగ యత అనేద ిఆహయ కుసయప భూలభు నండ ిబ యౌలగహ తృల ట్లోతు ఫాగహలకు అనగహ ఉద్యభులో 
ఉననఆహయ టలభు దాటి చాతి భధమ ఫాగభునకు చేయుతేంది. దతీుఴలల  ననటి ర నక ఫాగంలో పలల తు యుచిగహన, గుండ లో 
భంటగహన, ఏద ైనా మింగడాతుకి చాలా ఇఫఫందిగహనఽ లేదా ఛాతీలో నొ గహనఽ ఉంటుంద.ి  
6. ఎసడిటీ యొకక విసాృత శ్ఖలు4, 7, 10,11 

ఎళడిట ీఅనదేి అజీమిాకి దామితీషా ంది, దీతుఴలల  ఆహయభు తినగహనే తృల ట్ ెైఫాగంలో అసౌకయమభు, భంట, నొ ఇలాంటియ 
ముద్లఴపతాభ. ఇది క జఫుఫగహ మగిణ్ింఫడనటకిట కడెప ఉఫఫయం, యకహయభు, రహంతేలు, తేనిపలు ఇలాంటి 
లక్షణ్ాలతూన తృహియంబభఴపతాభ. జీమహి వమంలోతు ఆభాల లు భుమకస్ట తృల యకు హతు కయౌగించినపడె అది చికహకు, కడెపలో భంట 
యౄంలో ఫమటడెతేంది. ఇద ేఅజీయిభుగహ కొకకకసహమి గహమళా కై్స షభషమగహనఽ ఇఫఫంద ిడెెతేంది. కొకకకసహమి ఈ 
లక్షణ్ాలు మోజంతా ఫాధించే అఴకహవం కడా ఉంది. ఇంతేకహక గుండ భంట గహ అతుంచడం కడా అజీయిభు యొకక లక్షణ్ంగహ 
చ ఴచా.   
7. ఎసడిటీ యొకక గొలుసుకటుీ  పయౌతాలు 8 
ఇటయ్ లోతు ఫామమీ యవాయదామలమంలో తుయాఴ ంచిన అధమమనం కిహయం భన ంటలల  పటే్  కణ్ుతేలు, గడిలు యటతునటకిి 
భూలభు ఏద ైనా గహతూ అయ మహఴడాతుక ిధిాన కహయణ్ం ఎళడటిీన ేఅతు ఇద ేకహమన్ర్ క ిదామతిీషా ంద్తు కనగునానయు. డాక్ర్ కయెౌచి 
ముమలిత గహమ ిచియణ్ రహమషం ‘’కేన్ర్ ర నక దాగిన షతమం’’ కిహయం భన వమీయభు ఆభల  దామహధ లన, సహధాయణ్ంగహ ఴమమహధ లన 
భన యకాం షాలంగహ క్షాయ ముతంగహ ఉండడాతుకి జీఴకణ్ాలలోనే ఉంచతేంది. ఐతే ఈ ఴమమహధ లు కణ్ాలన భమింత అభల ముతంగహ 
హతుకయంగహ తమాయుచేసహా భ. దీతు పయౌతంగహ కణ్ాలలో ఆకి్జన్ సహా భ డితృో ఴడం ఇది ఱహావ షంఫంధిత సహిరహలన చిఴయకు 
DNA కడా నావనభఴడాతుక ికహయణ్ భఴపతేననది. ఎళడటి ీఴలల  కొతున జీఴకణ్ాలు చతుతృో తే భమికొతున అసహధాయణ్ంగహ 
తమాయఴడబ ేకహక అషంఖామకంగహ ెమగిితృో తాభ. ించ ఆమోగమ షంషా అధమమనం కిహయం తయుచగహ జీమహి వమం నండి 
ఆభల భు ెైకి ఎగచిభభడం అనేద ిఅననరహఴ క కహమన్ర్ కు కహయణ్భఴడబకేహక దీతుతు తుమోదించక తృల త ేకహమన్ర్ గహ 
మణి్మిషా ంది.  
ఇంతకేహక ఆభల ముత రహతాఴయణ్భు ఫామకట్మమి, ర ైయస్ట, పంగస్ట ఴంటి మహననజీఴపలకు అనకలబ ైన రహతాఴయణ్భున  
షాల్ంచి అయ మెిగతిృో ఴడాతుక ికహయణ్భఴపతేంది. అలాగే గుండ జఫుఫలకు, చ కకయ రహమధికి, ఫర లుఎభుకల రహమధికి కడా ఈ 
రహతాఴయణ్ం షసకమషిా ంది. ఎళడటిీతు తుమోధించక తృల తే అద ిఅధకి అభల తకు దామతిీమడబే కహక జీమహి వమభాయగంలో ఉనన యక్షణ్ 
కఴచాతున తృహడెచళే పండెల  ఏయడడాతుకి, ేఴిపలు తృహడభతోృ ఴడాతుకి కహయణ్భఴపతేంది. ఈ యధంగహ ఎళడిట ీఅనేద ిభన జీఴన 
ఱ ైయౌలో అనకే రహమధలకు క రేదకి కహఴడబే కహక కహమన్ర్ తు కయౌగషిా ంద్నడంలో ఎటుఴంటి అతివయోకిా లేద్.  
8. మీ ఎసడిటీ సథ యితు ఇలా తలెుసుక్లండి1, 9,12 

భన దేసంలో ఉనన అళడటిీ సహా భ త లుషకొనడాతుకి pH గుమించి త లుషకొనడం ధిానబ ైనది. pH అనగహ తృల టంతిుమల్ పర్ 
ఴ ైడోిజెన్ అనగహ ఇది భన వమయీంలో ఉనన ఴ డైోిజనె్ అణ్ుఴపల సహంద్తిన త యౌమజషేా ంది. అళడటిీ సహా భ ళేకల్ ెైన 0 నండ ి
14 ఴయకు షఽచిం ఫడెతేంది. pH సహా భ 7 ఉండడం అభల తాభున షఽచిషా ంది. 0 ఉండడం అతి ఆభల తాాతునషఽచిషా ంది. 
pH 7 కనాన ఎకుకఴ ఉండడభు క్షాయతాాతున,14 ఉండడం అతి క్షాయతాాతున షఽచిషా ంది. 7అనదేి తటషా సహా భ. భతుల ఆమోగమంగహ 
ఉండాలంటే భన దేసంలో pH సహా భ 7.4 కు ద్గగయగహ ఉండాయౌ. అనగహ తటషా సహా భ నండ ికొంచం క్షాయతాం ర ైప ముగుగ  
చఽషఽా  ఉండాయౌ. భన వమయీం ఈ pH  సహా భ లో ఎకుకఴ ఴ చాతగుగ లు చఽషఽా  ఉంట ేభన వమీయంలో షయించే యయధయకహల జీయి 
యసహల తుతీయు ద ఫఫతింటుంద.ి భతుల వమీయంలోతు యకాం pH సహా భ అతి ద్గగయగహ అనగహ 7.35 నండి 7.45 ఴయక భాతబిే 
ఉంటుంద.ి    
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Ph సహా భ భనం తీషకునే ఆహయభు, ఴతాిడి, తుద్,ి హమోభనల , ఇంకహ ఇతయ కహయణ్ాలఴలల  వమీయభులో భాయుత ఉననటికట 
ఆమోగమఴంతబ నై భానఴపతులో ఉనన లాలాజలం లో Ph సహా భ 6.5 భమిము 7.0.భధమ ఉండాయౌ. దీతుకనానతకుకఴగహ ఉండడం 
భన వమీయంలో అళడిటకీి గుమి ఐనటుల  షఽచిషా ంది. జీమహి వమం భాదమిి కహకుండా (Ph సహా భ 1-3 ) Ph సహా భ 7 ఉండని ఆహయ 
టలభు ఎకుకఴ ఎళడటిీ రహతాఴయణ్భు తటు్ కునే యధంగహ తుమిభతభభ లేద్. Ph సహా భ 4 కనాన తకుకఴ ఉననటలభత ే
షసజంగహ భనకు కడెపలో భంట ముద్లఴపతేంది.   
అళడటిీకి షంబందించి ఏ లక్షణ్ాలు కతుంచినా రహయు Ph సహా భతు మీక్ష చభేచకొతు తుపణ్ుల షలహ తీషకోఴడం భంచిది. Ph 
ళ్ రపలు తౄహయభళ షహపలలో లభషఽా  ఉంటాభ. భన ఆహయ ఱ ైయౌతు, జీఴన ఱ యైౌతు భాయుాకోఴడం దాామహ ఈ Ph సహా భతు 
షభతృహళిలో ఉంచకోఴచా. 
9. అసడిటీ తుర్దధించుటకు సో ప్నాలు3, 5, 23,24 

భన వమయీంలో ఆభల , క్షాయ ళాతితు షభతృహళిలో ఉంచడాతుకి ఎంజభభులు చకకగహ షయించడాతుకి తూయు ఎకుకఴగహ తాిగుత 
ఉండాయౌ. తూట ియొకక Ph దాతు షసజ ళాతిలో 7 ఉంటుంది. భుమకస్ట తృల య దాామహ ఴిఴ ంచే తూయు దాతుతు షంయక్షించడబే కహక 
కొంత తూటితు ఆభల భుయొకక ఫిాఴభునకు గుమకిహకుండా అఴషయం బయేకు ఉయోగించ ేదాతుకోషం కొంత దాచి ఉంచతేంది. 
ఎంద్కంటే భుమకస్ట లో 98% తూయు కహగహ మిగతా 2% ఈ తూటతిు టి్  ఉంచే తుమహభణ్భు తో కడఉిననది.  
భనం తీషకునే ఆహయభు తాజా ళైి, కయగహమలు, షలాడెల , ములకలతో భనకు ఆమోగహమతున ఇచేా  యధంగహనఽ వమీమహతుకి  
ఴ తభు చేకమేా యధంగహనఽ ఉండాయౌ. ఴండని ఆహయభు ఎటికపడె తాజాగహ ఴండనిది గహనఽ యలభనంత తకుకఴ 
భషహలలతోనఽ ఉండాయౌ. ఆహమహతున తుమమిత కహలభానభు కిహయభు ఱహంతిముతబ ైన తృహియధనా ూయాకబ ైన 
రహతాఴయణ్భులో తినాయౌ. ఆహమహతున తొంద్యతృహటుగహ కహక తుదానంగహ ఫాగహ నమియౌ మింగహయౌ. ఫుకటాట్ భమమిు చియుధానామలు 
త అతున ఆహయ ధానామలు నానఫరటి్   తినక తృల త ేఇఴతూన అళడటిీతు కయౌగించరేే. టఫేుల్ సహల్్ ఫద్లుగహ ఴ భాలమా మహతి 
ఉప లేదా షసజంగహ లభంచిన షభుద్ిప ఉప రహడడం భంచిది.    
తిీ మోజూ రహమమాభభు చమేడం షమిడనింత తుద్ ితృో ఴడం అతమఴషయం. తిిమోజూ కొంత ద్ఽయం నడఴడం యోగహ చమేడం 
దాామహ జీయిఴమఴషా షమిగహ తుచమేడబే కహక తుద్ ికడా ఫాగహ డెతేంది. షసజంగహ జయగఴలళన కిాతి ళద్ధబ ైన కిీమలు, 
రహంతేలు, అతృహన రహముఴప యడెద్ల భలయషయజన ఇటుఴంటిరహటకిి ఆపకోకుండా ఉండడం చాలా భుఖమం.  
10. ఎసడిటీ క్ి గృహవ ైదుభు 3,13-22 

ఎళడిటతీు తుమోధించేంద్కు డాక్యుల  ఇచేా  ళిరిిన్ భంద్లు ఎకుకఴ కహలం రహడడం ఴలల  అతురహయమంగహ ఇతయ హతుకయబ నై 
పయౌతాలు (ళెడై్ ఎపక్ె్స లు) ఴచేా  అఴకహవం ఉంది. కనక భన ఇంటిలో దొమికే సహధాయణ్, కిాతి ళద్ధబ నై తురహయణ్లన శ్రఘర 
ఉవభనభు కోషబే కహక తురహయణ్ తుమితాభు కడా మితినంచడం ఉతాభబ ైన సహధన. ఐతే ఎఴయౄ కడా అధకిహమకింగహ 
లానా భంద్ ఫాగహ తుచషేా ంద్తు చ లేయు. కనక ఎఴమకి ియోగమబ నై తురహయణ్న రహయు అనషమించడం బేలు. భన 
ఇంటలిోన ేషలబంగహ లబమభభేమ  షగంధ ద్రిహమలు, భూయౌకల యఴయభులు కిీంద్ ఇఴాఫడాి భ. యటిగుమించి ూమిా యఴమహలకోషం 
కిీంద్ ఇఴాఫడి ర ఫరై్టు యౌంకున చఽడగలయు. 
a. సుగంధ దివులు   
 పయంగి ండల  గింజల చఽయిభునకు చిననబ తేా  నలల  ఉపన జయడించిఇఴాడం (భలఫద్ధకం ఉననరహమకిి, అల్ర్ తో ఫాధ 
డెతేననరహమకిి ఇది తుక ిమహద్) సో పగింజలు, జీలకయీల చఽయిం, తిమేకంగహ దీతుతు పయంగి గింజల తృల డ ికొంచం అలల ం యషం తో 
కయౌ తీషకోఴడం, షతాయ ఉవభనం కోషం కొంచం మాలుకలు, లఴంగహలన ననటలిో రషేకొతు కొమకిి ననటలిోనే ఉంచకొతు ఆ 
యషం మింగుత ఉండడం. ఇంతేకహక కొంచం షప న గోయుర చాతు తూటలిో రషేకొతు ళేయంచడం. ఇయఎళడటికీి అనబఴ ర ైదామలు          
 



 

 

22 

b. భూయౌకలు  
ఎండని చేభంతి ూఴప మకేలు, పదనీా, తేలళ ఆకులతో చళేన తతేూయు ఫాగహ ఉముకాంగహ ఉంటుంది. 
c. ండుల , కూయగమలు, భరి్ము ండల  యసలు  
అయటి ండె - ండని/మిగల ండనిద,ి ఆల్, అనాష, పచాకహమ, ఫొ తృహభ, దాిక్ష, కయేట్, కఫేరజీ జూస్ట, తాజా అలల ం యషం, 
దోషకహమ లేదా దాతు జూమస్ట, అలోయమహ జూమస్ట, లేత కొఫఫమి తూయు భమిము దాతు కొఫఫమి   
d. ఇతయ తువయణలు   
నానఫరటి్న ఫాద్ం తూళిన తాిగడం, కొతాిమీయ జూమస్ట తో కయౌన భజిజగ లేదా తాజా యెుగు, ఉళమకిహమ తృౌడర్ కహతూ లేదా 
ఉళమికహమన తినడం, తూటిలో భమగిించిన గంధపచ కక తూయు, పల్ర్ చమేతు యతుగెర్ కయౌన ళేందిమి ఆల్ యషం, ఫరకింగ్ సో డా 
భమిము తూయు కయౌన తుభభయషభున ఫాధ బమింమహతుదిగహ ఉననపడె ఈ తుభభయషం లో ఴషా నన ఫుడగలు ఆగితృో క భుంద ే
ర ంటనే తాిగేమాయౌ. ( ఴ ై త.. ఉననరహమికి, ఉప తీషకోఴడం భాతురళేన రహయు దీతుతు తీషకొనమహద్ ), చ కెకయ లేతు చమభంగ్ 
గభుభ  
11. ఎసడిటీ భర్ిము సంఫంధతి సభసులకు వ ైబ్రియోతుక్స్ ర్ మిడిలు 25-27 

మీయు SRHVP తు గహతూ లేక 108CC ఫాక్స్ గహతూ ఏద ిఉయోగషిా నాన ేశంటు యొకక మోగ లక్షణ్ాలన ఫటి్  ఎననన మమెిడలిు 
ఉనానభ. యట ిగుమించి „ర ైతియోతుక్స్ 2016‟ భమిము „108 కహభన్ కొమోఫస్ట ‟పషాకహలలో చకకతు యఴయణ్ ఉననది. 
References and Links for Acidity (1-12) and Remedies (13-27): 

1. https://www.eno.co.in/what-is-acidity/ 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_acid 
3. http://www.healthsite.com/diseases-conditions/acidity/001/ 
4. http://www.healthline.com/health/gerd/acid-reflux-symptoms#overview1 
5. http://www.medicalnewstoday.com/articles/146619.php 
6. A Treatise on Home Remedies, Dr S Suresh Babu, Pustak Mahal Publication, India 2005 
7. http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/what-is-acid-reflux-disease#1 
8. http://www.naturalhealth365.com/ph-oxygen-levels-dna-damage-stop-cancer-1383.html 
9. https://www.drdavidwilliams.com/proper-ph-balance 
10. http://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-gastritis#1 
11. http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/distinguishing-between-bile-reflux-and-acid-reflux-can-be-difficult/ 
12. https://simple.wikipedia.org/wiki/PH 
13. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/03/16/ajwain-carom-seeds-benefits-acidity-indigestion/ 
14. https://wikihomenutrition.com/home-remedies-acid-reflux/ 
15. http://articles.mercola.com/home-remedies-heartburn-acid-reflux-ulcer.aspx 
16. https://www.youtube.com/watch?v=k5j-Zvjqnr0 Natural method to cure acidity - Baba Ramdev 
17. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-home-remedies-for-acidity-that-really-work/ 
18. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/drink-coconut-water-to-get-quick-relief-from-acidity-and-heartburn-

t915/ 
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