
 

 

1 

సభ ర ైతమిాతుక్సష... ఈచితబ ైన, నాణేబ నై ర ైదే సంయక్షణ దిశలో - మోఖులఔు ఈచితం 
 

సయ వ ైతియోతుక్స్ వరా లేఖ 
www.vibrionics.org 

 

“ఎపూడ ైత ేతూ ఔంటిక ిఔ మోగి కతు లేఔ భానళఔంగ, ఱమీమఔింగ దఽయౄలత చ ందని భతుల కతూ ఔతుసా డో , ఄద ేతూ ళవేఔు 
సా నభతు త లుసఽకో”                                                                                                            … శీ్ర సతేసభ ఫాఫా 
సంపటభు 9 సంచిఔ 2                                                                                                భామిి /ఏలి్ 2018                                                          

                                                                          ఈ సంచికలో                                                                                
 డా.జిత్ క ేఄఖగమఴల్ యొఔక డ స్కక నఽండ ి        1 - 2 

 తృికటీషనయల యవమలు        2 - 5 

 ర ైఫరి  మిశీభాలు (మేబ డలీు) ఈయోగించిన కసేఽల యవమలు        6 – 14 

 శిులు జరఫులు        14 - 15 

 దివే ర దైఽేడ ియొఔక దివే రఔుక        15 - 16 

ఔిటనలు        16 

 భమ ికొతుు యవమలు        16 - 23 

 డా.జిత్ కే అగగరాల్ యొకక డెస్కక నఽండి  

ిమబ ైన ర ఫైరి  తృికటీషనమల మ,  

 మఫర భ ేకొదిి  మోజులలో ఈగద,ి మభ నవమి, ఖుడ్ ప్ైడై ేభమిము ఇసీర్ ండెఖలు ఔదాతు తయురత భమొఔటి వసఽా ను 
ఄతేంత యతబి ైన సభమాతుు పయసకమించఽకొతు మీతో ఆలా నా ఫారలనఽ ంచఽకొనడం ఎంతో అనందాతుు ఄందిస్ా ంది. ఆటిీ  
యతబి నై ండెఖల యొఔక తృిభుకేతనఽ ఖుమించి సక్షాతేా  బఖవంతేడ ేయవమించగ యతు ధనఽేల బ ైన భనం భమొఔకసమి 
రటితు పనమవలోఔనం చేసఽకొనడాతుక ిశీ్రరమ ిఈనాేసభులలోతు కొతుు  భధఽయ రకేలనఽ భననం చసేఽకొందాం: 

 "నేడె ఈగద,ి అంధిదిశే్ జిలఔు నాతన సంవతషయం. ఇ క్షణం నఽండ,ి చ డె అలోచనలు భమమిు చ డె లక్షణాలనఽ యడిచిట్ిీ  
కొతా జీయతాతుు తృియంభంచండి. మీ  హిదమాతుు మియది యుచఽకోండి. ఄపూడె భాతబి ేమీ జీయతం అనందదామఔంగ 
ఈంట ంది. మీయు ఔకక్షణం  ఔడా రేచి ఈండవలళన ఄవసయం లేదఽ. సభ చ ేూది ఏదయిో ఄది జమగితిీయుతేంది. సభ 
బఔుా లుగ ఈను మీయు సఴయీయతఴం యడి  సభాజ సంక్షభేం కోసం మీ జీయతాలనఽ ఄంకితం చేమాయౌ " ...సతే సభ ళూక్సష, 
రలేమ్ 35 

 "తిి సంవతషయం శీ్ర మభ నవమి ండెఖ వసాా నే ఈంట ంది. కతూ దాతు తుజబ నై తృిభుకేత ఆూటవియఔు భనఔు ఄయాం 
కలేదఽ. మీయు మభుడితు  ఔ యౄభు గనే ఖుమిాంచాయు. కతూ  మభుడె  ఏ తిేే ఔబ ైన యౄతృతుకి మిమితం కదఽ. ఄందమ ి
హిదమాలలో తిిపయౌసఽా ను అతెభే మభుడె. మభుడె  ఔ సధాయణ వేకిా కదఽ. భానవజాతి సంక్షభేం కోసం బూమి్ై 
ఄవతమించిన దవేపడే మభుడె”...సతే సభ ళూక్సష, రలేమ్ 40    
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 "ఇసీర్  యత ిండెఖనఽ  ించరేాంగ ఈను క్రైసావపలందయౄ  జయుపఔుంటాయు. ఇ సభమంలో, భేసఽ యొఔక 
ఄనఽచయులు శిలువ్ై ఄమన  తాేగతుు  భూడె మోజుల తయురత ఄతతు పనయుతాా నభునఽ ఎంతో ఔితజఞతతో జాఞ ఔం 
చేసఽఔుంటృ జయుపఔునే ండెఖ ఆది   ..." ది టరజిర్ అఫ్ ల ైఫ్, సతే సభ ఆంటమేుషనల్ అయగన ైజషేన్.  
(http://www.sathyasai.org/events/festival/easter-2017) 

సఴమి యొఔక ేభిూయఴఔ ఄనఽఖీహం దాఴమ. రమ ియొఔక మిషన్ సభ ర ైతియోతుక్సష ించరేాంగ ఈను మోఖులఔు 
చికతిష నందించడంలో ఫామీసా భలో ఖణతూమబ ైన సంకేతో ఄదఽతంగ సఖుతోంది. ఐనూటికట కొతుు తృింతాలలో  మోగకిి 
ఄందఽఫాట లో తృికటీషనర్ లేఔతృ్ వడం ఖభతుంచవలళన యషమం. ఄట వంటరిమి కోసం తౄ్ న్ లేదా  ళ్ైకతృ్ల  మిమోట్ సందింిపలఔు 
ళదీంగ ఈండటాతుక ిభమిము ళదీంగ ఈనురమికి ర ైతమిాతుక్సష ఔ చఔకతు ఄవకఱతుు ఄందిస్ా ంది. బభేు తృికటీషనయల తుమితాం 
మ్ండె న టఴర్క లనఽ తృియంభంచాలనఽఔుంట నాుభు:  

a. తభ దశే మధిలిోనే ఖుమిాంచిన షేంటల ఔు తభ ళవేలో ఫాఖంగ మమ్ిడ ిఫాటళి్ళనఽ తృ్ సఽీ  చమేడం   

b SVP లు తభయొఔక SRHVP ఈయోగించి తురయణలు సియం చమేడం  . ఐత ేరయు మోగి యొఔక ఔలర్ తౄ్ టోనఽ  ంిట్ చేళ 
దాతుతు ఈయోగించి ఫాిడాకళీంగ్ చమేవలళన ఄవసయం ఎంతభనా ఈంది. ఄలా ళవేచమేడాతుకిగనఽ ళదింగ ఈను తృికటీషనయుల  
 99sairam@vibrionics.org దాఴమ భాఔు త యౌమజమేండి. 

భన మిషన్ యజమాతుకి కయణాలు, చికతిషలో భనం ఄనఽసమసిఽా ను ఈనుత భిాణాలు ఄలాగే భనవదిఔు వచేి  షేంటల ందమికట 
సధేబ ైనంత వయఔ ళవే చమేడాతుకి మితిుంచడం. దీతుతు భమింత సభయీవంతంగ తుయఴఴ ంచడాతుకి  ఄనఽఖుణంగ, కొతా 
AVP లనఽ రిేశటీ్డం, సిఽా తం ఈనురమకిి తిమగిి అధఽతుఔ దీతేలలో శిక్షణ తువఴడం, భమిము తులహిమాతెఔబ నై రమతిు 
ఈతేాజయచడం చాలా ఄవసయం. ఫాయత దశేం లో ఎఔుకవభంద ిఄబేశఔులు ఈనుటిీ  భహమషీర మషీరంలో భన ఫాయతీమ తృికటీషనర్లు  
10355&10001  ేిభతో భన AVP భానఽేవల్ నఽ భమఠీఫాష లోతుక ిఄనఽవదించాయు. ఇ యధంగ ఄఔకడ ితృికటీషనయలఔు రమి సా తుఔ 
ఫాషలో ఠనం భమింత సౌఔయేవంతబ ైనది గనా యిోజనఔయభుగనా ఈంట ంది. భానఽేవల్ యొఔక భుదితి నఔలునఽ 
admin1@vibrionics.org దాఴమ తృ ందవచఽి.  
ఄతుు యధఽలు సజావపగ తుయఴఴ ం చడాతుకి సంసా తుమెణభునఽ ది యఫాగలుచళే ఔ ధిాన ఫిందాతుుఇ యఫాగలు 
తుయఴఴ ంచడాతుకి ఏమూట చమేడం జమిగింది. ఇ యఫాగలు: IASVP సబేతఴం, డేటాఫసే్క తుయఴహణ, టీచింగ్, ఄడిెషన్ష, 
మిోషనఽల , రమా లేకల తమామ,ీ ఄనఽరదాలు, మఱిోధన, ర ఫ్ైషట్ ఈతూతాి భమమిు తుయఴహణ, భమమిు సధాయణ మితృలన. ఐత ే
ఇ యఫాగలలో ఔట ిగతూ ఄంతఔంటే ఎఔుకవ యఫాగలలో  ళేవలందించడాతుకి భమమిు ఎతుు ఖంటలు ఇ ళవేలో తృల్గ ంటామో 
ఄన ేయషమం 2018 ఏిల్ 7 వ తేద ీనాటికి భన ర ఫ్ైషట  99sairam@vibrionics.org  ఔు ఇబ భల్ దాఴమ త యౌమజేమ 
వలళందిగ ఄబేమిాసఽా నాుభు.      
న లరమీ తురదేిఔలనఽ భమింత సభయావంతంగ భమిము సౌఔయేవంతంగ సభమిూంచడాతుక ితృికటీషనయుల  ర బ్ ళ్టైోల తుక ినయేుగ 
రిశేించి రమి ళరే ఖంటలనఽ నమోదఽచమేడాతుక ియలుగ ఏమూట చమేడం జమిగింది. ఇ సౌఔమేతుు తృ ందడాతుకి   
monthlyReports@vibrionics.org  ఔు ఇబ భల్ ండం దాఴమ మీఔు  కొతుు సాచనలు వసా భ. రటితు ఄనఽసమించడం 
దాఴమ మీ సభాచాయం ఄతృ్ల డ్ చేమఫడెతేంది. ఄంతేకఔుండా  మీ యొఔక వేకిాఖత సమకిొతా సభాచామతుు నమోదఽ చమేడాతుకి 
మీ ఔలర్ తౄ్ టోనఽ ఄతృ్ల డ్ చమేడాతుకి ఔడా దీతులో ఄవకశం ఔయౌూం ఫడింది. ఔనఽఔ ఇ సౌఔమేతుు ఈయోగించఽకోవలళందిగ 
మిభెయౌు తృ్ ి తషఴ సాా  ఈనాుభు.   
 ఆపూడె  VP భమమిు ్ై సా భ లో ఈనురయందమకిట IASVP లో సబేతాఴతుు తృ ందడం  తూతుసమి చేమఫడింది. మీయు 
సబేతఴం కోసం ఄవసయబ నై చయేలు ూమిా చళే సంతఔం చళేన తౄయం ంన  తమఴత, మీయు తృికటీసఽ చసేఽకోవడాతుక ిచాలా 

http://www.sathyasai.org/events/festival/easter-2017
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సహమకమిగ ఈండ ేఔ ID కయుు నఽ ఄందఽఔుంటాయు. దమచేళ IASVP దయకాసఽా నఽ నేయుగ తృికటీషనయల ర ఫ్ైషటోల  
సభమిూంచవచితు ఖభతుంచండి. 
మీ ఄందమకిట అనందఔయబ నై ఈగద,ి మభ నవమి భమమిు ఇసీర్ ండెఖ యఫాకంక్షలు త యౌమజేసఽఔుంటృ, 
ేిభతో సఴమిళేవలో, 

మీ జిత్.క్.ఄఖగమఴల్.    

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

 తృికటీషనర్ు  వివరలు  

తృికటీషనర్ 12051...  చినునాట ినఽండ ిఓషధభులు భమమిు మఱిోధన టల  అసకిాతు ఔయౌగ ిఈను కయణంగ ఇ తృికటీషనర్, ఄణు 
ఫయో టరకులజీలో తృ్ సీ్క గీ డెేభషేన్ చళే ఄబ మిక లో మిఱోధనా ఱసారైతాేగ ది 
సంవతషమలు తుచేసయు. ఄంతేకఔుండా, 2001 నఽండి సభ సంసా యొఔక యయధ ళరే 
కయేఔీభాలలో యయు చఽయుక్రన ఫాఖసఴమిగ ఈనాుయు.  సఴమి యొఔక ఫర ధనల దాఴమ 
సాృమిా తృ ంది ళవే దాఴమనే మవియాన సంబయసఽా ంది ఄతు యయు గడభుగ యశఴశిసా యు. 
సఴమి యొఔక సందేఱతుు ఔలలు దాఴమ తృ ంద ి యయు  2008 ఄబ మకి నఽండ ి
ఫాయతదేశంలోతు ూనఔేు చయేుకొతు ఄదే సాూమిాతో ళవేలనఽ కొనసగించాయు. ఄద ే
సభమంలో ముఫ్లై్ ర ైదే ళేవలలో ఫాఖంగ తుయఴఴ ంచ ే కయేఔీభాల దాఴమ సభ 
ర ైతియోతుక్సష ఔు మచిమం చేమఫడినాయు. తన ళేుఴ తేడభన ఔ తృికటీషనర్ దాఴమ 
ేియణ తృ ందని అబ  తఴయలోనే సభర ైతమిాతుక్సష కోయుషలో చమేి 2012 లో AVP గనా  

భమిము 2013 లో VP గనా  భామయు. 
యయు AVP గ ఈనుపూడ ే ఔ సూషీబ నై ఔల దాఴమ మ్ండవసమి సఴమి చతే భాయగతుమేిశం చమేఫడ ి ఔుట ంఫంతో సహ   
ఫ్ంఖుళ్ొయుఔు చయేుకొతు తన తురసభునఔు సమీంలో సభ ళ్ంటమోల  నడెసఽా ను ఔ ర ైతమిాతుక్సష కిలతుక్స నఽ పనయుదీమించడం 
దాఴమ యయు ళవేలలో తృల్గ నడం తృియంభంచాయు.   
  అబ  తన 108 CC ఫాక్సష ఖత భూడె సంవతషమలలో ఄనేఔ సయుల  సఴమి రమి దివే యబూతితో ఄనఽఖీఴ ంఫడని (త్ౄ టోగీ ఫ్ష 
చాడండి) యషమం భనతో  ంచఽఔుంట నుందఽఔు  చాలా అనందసిఽా నాుయు.  

యయు తాతాకయౌఔ రేధఽలఔు సంఫంధించిన తీవబి నై ఱఴస 
భమిము జీయణసంఫంధ బ ైన  ఄనామోగేలు, 
మిాణకలంలో సంబయంచ ే  ఄనామోఖేం భమమిు జట్్ 
లాగ్, చ య ఆన ృక్షన్, ఫ్ూల , ముదల ైనయ భమిము 
దీయఘకయౌఔబ నై రేదఽలలో భధఽబేహం, ఈఫౄసం, ఄధఔి 
యఔాతృ్ ట , ఴ ైతృ్ థ ైమభడజిం, ఴ మిుమా, టితుుటస్క, చయె 
రేధఽలు, యయధ యకల కేనషయుల , చితార ైఔలేం, ఄఫ్షళవ్ 
ఔంయౌషవ్ డజిాయుర్, దంత సభసేలు, ళా లై సభసేలు 
వంటయి ఎతుుంటినో నమంచేసయు.   
 దాదాప ఄతుు దయీఘకయౌఔ కసేఽలోల  ఖణతూమబ నై 
బ యుఖుదల సధించడం ్ ైఅనందంతో సఴమికి  ఔితజఞత 
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త లుపఔుంట నాుయు.   1000 భంది మోఖులు ర ైతయిోతుక్సష ఖుమించి త లుసఽఔుతు, చికతిష కోసం అబ నఽ సందిించడం ఄనదేి 
కవేలం బఖవంతేతు యొఔక సంఔలూంతోనే సధేభతు యనభరంగ త యౌమజేసఽఔుంట నాుయు.  ఔ సందయంలో, ఔ మోగి యొఔక 
దేవపడ ిఖదిలో సఴమిటం భుందఽ మ్మిడి భాతలిు సిలీంఫడ ిఈనాుభ. ఄదేమోజు అబ  తన ళుేఴ తేడభన ర ైఫరి  
తృికటీషనమిు  ఔలుసఽఔునుపూడె రమ ిభధే జమిగని సంఫాషణలో అ ేషంట  ర ైఫరి  చికతిష కోసం తృికటీషనమిు చయేుకోవటాతుకి ఇ 
సంగటన దామతిీళందనే యషమం యయు త లుసఽకో ఖయౌగయు. భమొఔ సందయంలో, ఔ ేషంట  తనఽ ర ైతియోతుక్సష చికతిష  
తీసఽకోరలా వదాి  ఄతు సఴమికి మళన ఈతామతుక ిసభాధానంగ అ ఔవయులో యబూతి సిలీంఫడి వపoడటo  తుజంగ ఔ గొూ 
యఱషేం.    

యయు తభ ఄనఽబవంలో షేంట ఔు ఆచేి  మ్మిడి లఔు ఄదనంగ CC10.1 Emergencies ఔలడం వలన చికితష రఖేవంతం 
ఄవపతేందతు త లుసఽఔునాుయు. ఄలాగే  CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis స్ మిమాళస్క రేధతిు 
ూమిాగ దాయం చళేందతు తన ఄనఽబవం దాఴమ త యౌమజసేఽా నాుయు. తృికటీషనర్ ఔు సఴమంగ ఔయౌగని ఔలేకతుమల్ సూర్ (భడభ 
ర నఽఔ ఎభుఔ ్యుఖుదల) భమిము తృల ంటార్ తౄళటసి్క (ఄమికయౌలో చయెం భుందఽఔు తృ డెచఽఔు మవడం) CC10.1 

Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic తో  
ూమిాగ భూడెన లలలో నమం ఄమాేభ. సిఽా తం యమకిి నడఔలో ఏభాతంి నొూగతూ, ఄసౌఔయేం గతూ లేదఽ.   

 17-సంవతషమల ఄభాెభకి ఏయూడని దీయఘకయౌఔబ ైన తృయవవప నొూ అబ  దినచయేనఽ ఄలాగే అబ  చదఽవపనఽ 
ఫిాయతంచళేంది. ఔతూసం తల ఎతాి ఫాల క్స ఫర ర్ు నఽ చాడడం ఔడా ఔషీంగ ఈండదేి. ఐత ేఅబ ఔు ఆవఴఫడని మమ్ిడ ి  CC10.1 

Emergencies + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic తో న ల 
మోజుల లోే అబ ఔు ూమిాగ నమభభేంది. అ ఄభాెభ భమమిు అబ  తయౌల ఔడా ఇ ఄదఽౄత చికతిషఔు ఎంతో 
అనందించాయు.    
భమొఔ కసేఽ యషమంలో ఄయీ్భర్ష భమిము చితార ైఔలేంతో ఫాధడెతేను ఔ  18 ఏళ్ల  వేకిా క ిCC10.1 Emergencies + 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease ఆవఴడం వలన తన వియాన యంగ  81 
న లలోల  ఖణతూమబ నై సా భలో (18%) య్ుఖుదల ఔతుంచింది. తన ఄదఽపలేతు వియానతో ఫాధడెతేను ఄతతు ఔుట ంఫ 
సబుేలు ఇ యధంగ ఈశభనం ఔయౌగించినందఽఔు సఴమిక ి భమమిు ర ైతియోతుక్సష ఔు  ఔితజఞతనఽ త యౌమజేసాా  మబ్ డలీనఽ 
కొనసగసిఽా నాుయు. 

సభ యతయిోతుక్సష ర దైేం ఄతేంత ఫిావవంతబ నై చికతిాష వేవసా ఄతు ఇ తృికటీషనమిక మిూయణబ నై యఱఴసం ఈంది. తన 
ఄనఽబరల అధాయంగ భుకేంగ లలలలో మాంటీఫమాటిక్సష ఄవసమతుు ఇ చికితాష యధానభు ఖణతూమంగ తగిగంచి 
రేమఖలదతు యయు త లుసఽకోఖయౌగయు.  శీ్ర సతే ఆతుటిటృేట్ అఫ్ హమేర్ బ డిఔల్ ళ్ైన షస్క, ర టైీృల్ు , ఫ్ంఖుళ్ొయులో ఏలి్ 2017 
నఽండ ి 'ర ల ుస్క కిలతుక్స'లో అబ ఔు ళేవచమేడాతుక ి ఄవకశభు ఔయౌగినందఽఔు యయు సఴమిక ి ఎంతో ఔితజఞతలు 
త లుపఔుంట నాుయు. గీ భ ళేవలో ఫాఖంగ తుయఴఴ సఽా ను  సభ యతియోతుక్సష  ర ైదే  ఫిందంలో  చఽయుక్రన సబుేమయౌగ ఔడా 
యయు ళేవలందిసఽా నాుయు. తన మఱిోధనా నేధేం కయణంగ యయు సంసా తుయఴఴ సఽా ను మిఱోధనలలో ఔడా  హిదమ ూయఴఔ 
ఫాఖసఴభేం వఴ సఽా నాుయు.  
భతుుంచే తతఴభు, సరళ్ళనఽ ళఴఔమించడం, భమిము చేసఽా ను తుకి ూమిాగ నాేమం చేమడం దాఴమ జీయతం అనంద 
భమంగ ఱంతిముతంగ ఈంట ందతు యమ ి యఱఴసభు. „‟ఎటిీ  అహయమో ఄటిీ  అలోచనలు, ఎటిీ  అలోచనలో ఄటిీ  జీయతం„‟ 
ఄంటాయు సఴమి. ఔనఽఔ అమోఖేవంతబ నై అహయభు తీసఽఔుంటృ సంఫంధ ఫాంధరేలలో సభతేలేం తృటసిాా  యతబి ైన 
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ఫారలు ఔయౌగ ిఈండాయౌ ఄతు యమ ిఄభతృిమభు. దీతుక ితుయంతయ సధన ఄవసయం. భన సభ ర ైతిమాతుక్సష ఄటిీ  ఄవకఱతుు 
ఄందించే ఈతాభ సధనం ఄతు యమి యఱఴసభు.  
ంచఽకునన కసేఽల వివరలు  : 
 దీర్ఘకయౌక యౌంతోౄ  తృు సా స ైటిక్స సో రియాసస్క   
  చెవి హో ర్ల వలన  ఏర్పడిన తలదిమ్మా    
 సో రియాసస్క ,ర్లమ్టాయడ్  ఆరా్ ర ైటిస్క ,టితుటస్క   

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

తృికటీషనర్ 10608…ఇండియా  కమోూమేట్ తుయఴహణ భమమిు ఆంజతూమింగ్ యఫాగలలో 45 సంవతషమల సఽదీయఘకలం తుచళే దయ 
యయభణ చేళన తయురత 2009 నఽండ ిఇ తృికటీషనర్ తభ జీయతాతుు సభ ర ైతమిాతుక్సష క ే
ఄంకతిం చేసయు. యయు సభ ర ైతయిోతుక్సష ఔు అఔమిశత భవడాతుకి కయణభుగనా తన 
జీయతంలో ఔ భలుపవంటదిిగ చ ూఫడే  సంగటన 2004 లో తన ఫాయేఔు ఏయూడని 
యుభటోభడ్ అయామ్రటసి్క రేధ.ి  దాదాపగ క్షరతాతుకి ఖుయభేే మళిాతికి దామతిీమడంతో 
భంచం మీద డ ిఈను మళిాతిలో ఆతయుల సహమం లేఔుండా ఔతూసం ఔ చినుతూళ్ళ గల సఽనఽ 
ఎతాడం గతూ, భంచంలో భమొఔ ర ైపఔు తియఖడం గతూ చమేలేతు మిళాతి ఇబ ది. ఄతుు యకల 
చికతిషలు భమమిు నొూ తురయణలు మితిుంచిన తయురత పయౌతం లేఔతృ్ భ ేసమిక ి అబ  
జీయతం మీద అసకిాతు కోలోూమాయు. 2007లో, ళేుఴ తేలతో ఔలళ ఔ గ్ట్ ట గద్ర్ పంక్షన్ లో 

యౌఫీ్ట సౌఔయేం లేఔుండా బవనం ్ ై ఄంతసఽా లో తువళసఽా ను ఔ తృికటీషనర్ ఖుమించి త యౌళ ఇ తృికటీషనర్ ఫాయే ఄతిఔషీంతో ఇ 
బ టలతుుటతిూ ఎకిక చికతిాష తృికటీషనముి ఔయౌసయు. తిిమోజూ ఎతుమిది ఄలోల తి ఓషధాలనఽ తీసఽఔుంటే తూ జీయతం ఖడ లేతు అ 
దశలో ఇబ  మ్మిడ ి  తీసఽకోవడం తృియంభంచాయు. ఔ రయం తయురత, నొూ తఖగడం తో నొూ మబ్ డలీనఽ తీసఽఔునే ఄవసయం 
ఔడా తగిగంది. 15 మోజులు ఖడిచిన తయురత, అబ  భుందఽగ తీసఽఔును దాతుకి సఖం సభమంలోనే బ టల  ్కైి ఎఔకఖయౌగే ళాతి 
ఔయౌగింది. 10 న లల కలంలో  అబ  ూమిాగ కోలుకొతు సధాయణ భమిము అమోఖేఔయబ నై జీయతం తృియంభంచాయు. ఇ ఄదఽత 
ర ైదేం తన శీ్రభతి తో తృట  యయు 2009 లో ర ైతియోతుక్సష కోయుషలో చేమ ిAVP గ భాయడాతుకి తృికటీషనమిక ేయిణ ఆచిింద.ి తమఴత 
యయు 2011 లో పటీమిా లో SVP కోయుషఔడా ూమిా చసేయు.  ఇ సభమంలో యయు ఄనఽబయంచిన ఄనేఔ ఄదఽతాలు 
ర ైతియోతుక్సష టల  యమి యఱఴసతుు భమింత ఫలమచిాభ. భహ సభాధిక ి భుందఽ సఴమి యొఔక చివమ ి దయవనాతుు 
తృ ందఖలఖడం తన ఄదిషీంగ యయు ఫాయసఽా నాుయు. ఄంతకేఔ ర ైతియోతుక్సష దాఴమ ళవేచమేఖలఖడం రమి ేిభ భమిము 
అశ్రమఴదాలనఽ తృ ంద ేఄదఽతబ ైన సఴమి భాయగభు ఄతు యమి యఱఴసభు. 2011 లో యయు ర ైతియోతుక్సష టీచర్ గ సమిీపకటే్ తృ ంద ి
ఄూట ినఽండి AVP లు భమమిు VPల శిక్షణఔు సంఫంధించిన వర్క షపలు భమిము మిప్షిర్ కోయుషలు తుయఴఴ సఽా నాుయు. 

ఆూటివయఔు యయు తన శీ్రభతి తో ఔలళ 10,000 ్గై షేంటల ఔు చికతిష చళే హిదమభు భాయివభభేే పయౌతాలు తృ ందాయు. 
యయు తన ఄనఽబవం కియభు షేంట ల  తృికటీషనర్ చ ూన సాచనల కియభు మమ్ిడలిు తీసఽఔుంటే చాలా తఴయగ పయౌతం 
ఔలుఖుతేందతు త లుసఽఔునాుయు. తన ఆంటితు సందమివంచ ేేషంటలనఽ చాడడంతో తృట గ న లఔు మ్ండెసయుల  భుంఫాభలోతు 
సఴమి అశీభం ధయెక్షతేంి లో ఔడా షేంటల ఔు చికతిష చేసా యు.  యయు చికతిష చళేన కొతుు కసేఽల యవమలు  
52-సంవతషయభుల వమసఽ ఖల వేకిాక ి శమీయభంతటా కటళ్ళ నొపూలతో తృట  ఄళడటిీ, చాతి నొూ, తూయు చేయుకోవడం, ఱఴస 
తీసఽకోవడంలో సభసేలు. D యటమిన్ లోభు, అఔయౌ లేఔతృ్ వడం, శమీయ భంతటా దఽయదలు ఈండడం తో యమకిి కిీంది మమ్ిడ ి
ఆవఴడం జమిగింద ి : #1. CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestive tonic + CC12.1 Adult 

tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & 
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Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue; #2. CC21.2 Skin infections; #3. CC15. 6 Sleep disorders 

 మ్ండె మోజుల తమఴత ేషంట ఔు తూయు తులవడంతో సహ సభసేలతుుంట ినఽండ ీ40% ఈశభనం లభంచింది. ఄంతకేఔ ఎనోు 
సంవతషమల తమఴత తుద ిఔడా గఢంగ ఔలఖసగింది. న ల మోజులలోనే ఄతుు లక్షణాల నఽండి  80%  ఈశభనం లభంచింది. ఇ 
సభమంలోనే అహయభు భమమిు  జీవనయధానభు నఔు సంఫంధించి కొతుు సాచనలు చమేడం జమిగింది. సిఽా తం ఇ ేషంట  
సంూయణ అమోఖేంతో అనందంగ జీయసఽా నాుయు.  

భమొఔ కసేఽ యషమంలో 48-సంవతషమల భఴ ళ్ఔు ఛాతీ కిీంది ఫాఖంలో నొూ, ఫోజనం చేసఔ, ఉమి ఄందఔ తృ్ వడం, తృ టీ 
ఫయువపగ ఈండడం, గేస్క భమిము ఄళడిటీ, యుతేకలంలో నొపూలు భమమిు జఴయం వచిినట ల  ఈండడం, కటళ్ళ నొపూలు 
భమిము టేీళనట ల  ఈండడం, ఛాతీ లో ఎడభ మొభుెలో ఖడు  యటతుుంట ితుమితాభు  CC2.3 Tumours & Growths + 

CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + 
CC8.3 Breast disorders + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 

chronic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive  tissue ఆవఴడం 
జమగిింది. మ్ండె రమల తమఴత అబ ఔు ఉమ ి తఖఫటిీనట ల  ఈండడం ూమిాగ తగిగతృ్ వడబ ే కఔ మిఖతా రేధ ి లక్షణాల 
యషమంలో ఔడా తగినంత బ యుఖుదల ఔతుంచింది. భూడెన లల తమఴత ఎడభర ైప మొభుెలో ఖడు  ఔమగిితృ్ వడబ ే కఔ 
మిఖతా దీయఘకయౌఔ రేధ ిలక్షణాలు ఄతూు భట భామభమాేభ.  

ఇ తృికటీ షనర్ ఫలడ్ నోస్ డ్ భమిము తృ్ టరన్ టరజై్ చేళన మాంటిఫయోటకి్స తో ఄదఽత పయౌతాలు తృ ందాయు. గోయ యౄంలోనా ఔంట ి
చఽఔకలు* యౄంలోనా ఆచిిన కొంఫర లు ఖుల కోభా, ఔంట ి ఔుయుపలు, తూయుకయడం, ఆంక ఆతయ ఔంట ిరేధఽలఔు ఄదఽతంగ 
తుచేఱభ. SRHVP ఈయోగించి దాయభుగ ఈనురమికి ళ్తైం ఫాిడ్ కళీంగ్ దాఴమ చికితష చేమడం సఴమి ఄందించిన 
వయసిదం ఄతు యమి ఫావన. ఇ యధంగ దాదాప 100 ్గై షేంట్ లఔు ళ్నైఽళ్ైటసి్క, కటళ్ళనొపూలు, తృ్ యౌళ్టైిక్స రేమమిన్ డిళజ్  
(PCOD) భమమిు ల ైతృ్ భా వంట ిరేధఽలనఽ నమంచమేడభు జమిగింది. ఄదఽతం ఏమిటంటే షేంట  యొఔక తౄ్ టో లేదా 
ఫలడ్ నోస్ డ్ తీసఽకొతు ఫాిడ్ కసీ్క చేళన 5-10 తుమిషలలోన ేసఴసాత తృియంబ భభేేది.  
ేషంట ల  తభ రేధ ినమం కగన ేతృికటీషనర్ చ ూన సాచనలనఽ భుకేంగ మోతాదఽ తగిగంచడం వంటయి తృటించయతు ఄలాగ ే
తభ జీవనయధానభు ఔడా భాయుికొనడాతుకి ఔడా ఄంగీఔమించయతూ దీతువలన రమిక ి రేధి నమం కఫడినూటకిట భయలా 
వచేి  ఄవకశం ఈంటోందతు ఇ తృికటీషనర్ రతృ్ తేనాుయు.  

* ఔంటలిో రసేఽఔునే చఽఔకల తమామీక ిసంపటభు 9 సంచిఔ 1 జనవమ-ిపఫవిమ ి2018 రమా లేక నఽ చాడండ ి  
ంచఽకునన కసేఽల వివరలు  : 
 యటిమిస్క ఫ్్ల టర్ష ( బ మళిే ఔంటి భచిలు ) భమిము ఖలకోభా  

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

 వ ైబ్రి  మిశ్రమ్ాలు వడిన కేసఽల వివరలు   

1. దీర్ఘకయౌకమ నై యౌంతోౄ  తృు సా స ైటిక్స సో రియాసస్క 12051...ఇండియా  

నాలుఖు సంవతషమల వమసఽష నఽండ ి దయీఘకయౌఔ యౌంత్ౄ తృల సెటకి్స స్ మిమాళస్క తో ఫాధడెతేను ఔ 9 ఏళ్ల  ఫాలుడె తన 
ఄయచేతేల్ై భమమిు ఔుడ ిభడభ మీద గమాలు ఔయౌగ ిఈనాుడె. దీతుకి  ఄదనభుగ  మo్డె గమాలు ర నఽఔ ర ైప ఔట ి
ఎడభకయౌ మీద ఔట ిగమాలు ఈనాుభ. ఆతతుక ియయధ చయె తుపణుల చతే ళతౄయసఽ చేమఫడిన ఄనఔే ర దైే మకీ్షలు ఔడా 
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చేసయు. ఖత ఐదఽ సంవతషమలలో ఄనఔే ఄలోల తిక్స భందఽలు భమిము అభంటరెంట్ లనఽ ఔడా రడాయు. కతూ ఏభాతంి  
బ యుఖుదల లేదఽ. జూల ై 2016 లో, తృికటీషనర్  ఫాఫుఔు కిీంది కంఫర  ఆచాియు. 
 

CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS భమిము అయౌవ్ అభల్ 
దాఴమ ్ ైూతఔు ఔడా ఆవఴఫడింది. ఇ ఫాఫు  ఔ భాయుభూల దిేశంలో తువళసఽా నుందఽన, ఄతనఽ తయచఽగ తృికటీషనమిు 
సందమివంచలేఔతృ్ భరేడె. ఄందఽచతే భూడె న లల తయురత, ఄతనఽ సందమివంచినపూడె  50% ఄభవిదిీతు ఖభతుంచాయు. 
ఫాలుడికి ఄదే మమ్ిడి కొనసగించవలళందగి సాచించఫడగ  భూడెన లల తమఴత  తన తదఽమి సందయవనలో, 70% 

బ యుఖుదల ఔతుంచింది. చికితషనఽ  భమికొంత కలభు 
కొనసగించగ అ  సంవతషయం భుగింపలో, ఄయచేతేలు 
భమిము భడభ మీద 100% బ యుఖుదల ఔతుంచింద ి
(చితాిలు చాడండి). ర నఽఔ భమిము కళ్ళ్ ై ఈను 
గమాలు ఔడా తగిగతృ్ మాభ. మ్ండె న లల తృట  
మోతాదఽ BD క ితగిగంచఫడ,ి తయురత నాలుఖు న లలతృట  
OD క ి తగిగంచడం జమగింిది. ర ైతియోతుక్సష చికితష 
చేసఽా నుపూడె ఫాఫు ఏ యధబ ైన ఆతయ ఓషధాలనఽ 
తీసఽకోలేదఽ. ఫాలుడి తయౌలదండెిలు ఇ ఄధఽతాతుకి ఎంతో 
అనందించి ఄనఔేభంది షేంటలనఽ తృికటీషనర్ వదిఔు 
ండం జమగిింద.ి 

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

   2. చెవిలో హూర్ల వలన వచచే తలదమి్మా ( Vertigo due to Tinnitus ) 12051...India  

44 - సంవతషమల భఴ ళ్ చ యలో హో యు వలన వచేి తలదభిుెతో  ( షేంట  యొఔక ఄలోతి డాఔీర్ చతే సాచిoచఫడింది )  2 
సంవతషమలుగ ఫాధడెతేనాుయు. ఖత మ్ండెనుయ న లలుగ అబ ఔు తలతియుఖుడె తో తృట  రంతి చసేఽఔునుపూడె యఔాప 
చఽఔకలు ఔడా ఔనఫడెతేనాుభ. ఇబ  తలదిభుెఔు ఄలోతి భందఽలు తీసఽఔునాుయు కతూ ఏభాతంి పయౌతం 
ఆవఴఔతృ్ వడంతో న ైమశేంలోకి ర యళత్ృ సగయు. ఇబ ఔు  2016 జూల ై న లలో కిీంద ిమ్మిడ ిఆవఴడం జమిగింది: 
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC18.7 Vertigo…TDS తూటితో  

రయం మోజులలోనే షేంట  ఔు తలదభిుె నఽండ ి100% ఈశభనం ఔలుఖగ చ యహో యు నఽండి  80% ఈశభనం ఔయౌగంిది. న ల 
మోజులలోనే అబ ఔు ూమిాగ తగిగతృ్ భంది కతూ మమ్ిడ ి తు TDS. కొనసగించాలతు తుయణభంచఽఔునాుయు. భూడెన లల తమఴత 
మోతాదఽ  OD క ితగిగంచి న లమోజులు ఄనంతయం  OW  తీసఽకోవడం తృియంభంచాయు. ఐతే భుందఽ జాఖీతా కోసం ఆూటకిట ఄనగ  
పఫవిమి  2018 నాటిక ిఔడా కొనసగసిాా న ేఈనాుయు. ర ఫైరి తో తనఽ తృ ందని చికతిష నఽండి సాూమిాతు తృ ంది ఄందమికట ఇ భందఽలు 
రడవలళనదగి సాచిసఽా నాుయు.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   3. సో రియాసస్క, కటళ్ళనొపపలు, చెవిలో హొర్ల 12051…India  

 63-సంవతషమల వమసఽఖల వేకిా ఖత 10 సంవతషమలుగ స్ మిమాళస్క తోనా ఖత సంవతషయంగ కటళ్ళనొపూలతోనఽ 
ఫాధడెతేనాుయు. యమికి చతేిలో పండెల , భమమిు జాభంటల  లో నొపూలు ఔడా ఈనాుభ. ఆంతకేఔుండా ళ్లంతా దఽయద 
ఔడా ఈనుది. యయు కటళ్ళనొపూలు తుమితాం ఄలోతి భందఽలు  (మిథోటరగిేీట్ ) ఔడా తీసఽఔుంట నాుయు. 2015 నవంఫర్ లో 
యమకిి కిీంది మ్మిడి ఆవఴఫడింది:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC21.10 Psoriasis…TDS 

న ల మోజుల తృట  మ్మిడి తీసఽఔును తమఴత మళిాతి కసా బ యుఖుడింది కతూ షేంట ఔు ఔుడి చ యలో హో యు తృియంబ 
భభేంది. షేంట  ఔ  ENT తుపణుడకిి చాంచగ ఔుడి చ య 70% యతుకడిితు కోలోూభనట ల  త యౌతృయు. ఄందఽచతే తృికటీషనర్ 
కిీంది మ్మిడి తు ఄదనంగ ఆవఴడం జమిగింద:ి  

#2. CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.5 Neuralgia…TDS 

 #1 భమిము  #2 తీసఽఔును నాలుఖు న లలలోనే స్ మమిాళస్క భమమిు కటళ్ళనొపూల నఽండ ి 100% ఈశభనం తృ ందినట ల  
ఄలాగ ేచ యహో యు నఽండి 40% ఈశభనం తృ ందనిట ల  త యౌతృయు. బ డఔిల్ మితృ్ యుీ లో కటళ్ళ నొూ జాడ ఔడా కనమలేదఽ. ఔనఽఔ 
యమి డాఔీయు మీతోటరకిేీట్ నఽ 15mg నఽండి 5mgక ితగిగంచాయు. తృికటీషనర్   #1 యొఔక మోతాదఽ OD గనా  #2 నఽ TDSగనా 
తగిగంచడం జమిగింది.  

6 న లల తమఴత ేషంట  చ యహొయు నఽండ ిూమిాగ కోలుఔునాుయు ఔనఽఔ   #2 నఽ OD కి తగిగంచడం జమగిింది.  2016 ఄకోీ ఫర్ లో 
ేషంట  మీక్ష చభేంచఽఔునుపూడె యమకిి యతుకడిి ఱతం ఄదఽతంగ బ యుఖభనట ల  ఖతంలో ఈను70% నఽండి 20% నఔు 
చేమనిట ల  పయౌతాలు త యౌతృభ. ఇ పమోఖతి చాళ డాఔీర్ చాలా అశియేడాు యు. కటళ్ళ నొపూలఔు సంఫంధించిన మితృ్ యుీ లు ఔడా 
నాయెల్ గ ఈనుటేల  చాసఽా నాుభ. [సిఽా తం యయు #1 భమమిు #2 లనఽ ODగ తీసఽఔుంట నాుయు] 

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

4. విటిస్క ఫో్ు టర్్ ( మ రిసే కంటి మ్చేలు ) మ్రియమ గము కోమ్ా  10608...యమక    

7882 పఫవిమి 82  న, 56 ఏళ్ల  భఴ ళ్  తనఔు  7885 ళ్్ీంఫర్  3 నఽండి  ఔంటిలో బ యుపలు భమిము ఖలకోభా రేధఽల చికతిష 
కోసం తృికటీషనర్ నఽ సందిించాయు. అబ   ఔుడి భమమిు ఎడభ ఔళ్ళలోల   భాభులుగ ఈండవలళన డనభు 12 to 77mm Hg  

ఔనాు ఎఔుకవగ   71 భమిము  33  ఈనాుభ. ర ైదఽేడె దతీుకి లేజర్ శసాచైికతిషభే ఱశఴత తురయణ ఄతు  సలహ ఆచాియు. కతూ 

ఔతూసం శసాచైికతిష అలోచన ఔడా బమింలేతు ళాతిలో బమడ ితృ్ భ ఄఱంతికి ఖుమ్రన షేంట ఔు ర దైఽేడె సిఽా తం ఔంటి వతాిడ ి

తఖగడాతుకి ఔంట ిచఽఔకలనఽ రిళ ఆచాియు. 
ఔంటి చఽఔకల భందఽలు కమదీ ైనూటకిట, ఔంటి అమషేన్ ఫాధ తూందనే అనందంతో ేషంట  భందఽలు రడసగయు. ఔంట ి
చఽఔకలనఽ ఈయోగించిన  ఐదఽ న లల తమఴత, భయలా మీక్షలు తుయఴఴ ంచగ ఔంటి తాిడి ఄలాగే ఴ చఽి సా భలోనే  ఈందతు 
(18 భమిము 25) ఔనఽఔ ఎంత త ందయగ యలభతే ఄంత త ందయగ లేజర్ శసాచైికితష ఔు ళదీం కరలతు ర దైఽేడె సాచించాయు. 
ఐత ే ఔ ళేుఴ తేతు సాచన ్నై ర ఫైరి  చికతిష తీసఽకొనడాతుక ి ేషంట  తుయణభంచఽఔునాుయు. ేషంట  ఔంట ి చఽఔకలనఽ 
రేసఽకోవడం ఔడా భాతురళే ర ైఫరి  తృికటీషనర్  ఆచిిన కిీంద ిమ్మిడి రేసఽకోవడం తృియంభంచాయు.  
    
#1. CC3.7 Circulation + CC7.5 Glaucoma + CC11.3 Headache + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...6TD 

#2. CC7.5 Glaucoma...6TD తూటలిో ఔలుపకొతు ఔంటకి ిచఽఔకల భందఽ వల  రడాయౌ  
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న ల మోజుల తమఴత మకీ్షలు తుయఴఴ ంచగ డాఔీర్ ఉహఔు ఔడా ఄందతు యధంగ ఄదఽతబ నై బ యుఖుదల ఔతుంచింది. ఔంట ి
డనభు వయుసగ 15 భమమిు 16ఔు తగిగ త్ృ భంది. ఔనఽఔ శసా ైచికితష ఄవసయం లేదతు ర దైఽేడె చ తృూయు. ఄంతేకఔ ేషంట  
తన అహయభు భమిము జీవనయధానభు ఄలరట ల  ఏభభనా భాయుికొనడం వలల  ఄంత తఴయగ భాయుూ సంబయంచిందా ఄతు 
అమ చేసయు. షేంట  తనఽ తీసఽఔుంట ను ర ైదే చికతిష ఖుమించి యవమలు ఏమీ త లఔుండా ఄలోతి భందఽలు అరేళ ర ఫైరి  
మ్మిడిలు కొనసగించాయు. #1 భమిము  #2 ల యొఔక మోతాదఽ 6TD నఽండ ి TDSఔు తగిగంచడం జమిగింది. సిఽా తం ేషంట ఔు 
రేధి లక్షణాలతూు ూమిాగ ఄదిశేం ఐనూటకిట భుందఽ జాఖీతా కోసం మ్మిడలిు కొనసగసిాా న ేఈనాుయు.   

తృికటీషనర్ రేకేలు: 
ేషంట  తఴయగ కోలుకొనడాతుకి కయణం అబ  ఔీభశిక్షణతో ఔడని ఓషద ళేవనం ఔీభం తూఔుండా భందఽలు రడడం. 

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

5. కాన్ర్ నొప 03533...ఇండియా  

 తృికటీషనర్ ఄనామోఖేంతో ఄంతిభ దశలో ఈను తన  17 సంవతషమల  అంటీతు   9 నవంఫయు  7886 న సందమివంచాయు. మ్ండె 
సంవతషమల కిీతంనఽండి అంట ీమొభుె కేనషమోా  ఫాధడెతేనుట ల  త యౌళంద;ి ఏదేబ నైా, అబ  ఔుట ంఫం అబ  వమసఽష భమమిు 
ఫలఴీనత కయణంగ ఏ ర దైే సహకమతుు కోయుకోలేదఽ. ఄకోీ ఫర్ భధేకలంలో, ఄధిఔ నొూ కయణంగ, మోగితు అసఽతిలిో చమేియు, 
ఄఔకడ అబ ఔు భతేా భందఽ అధామిత నొూతురమణిితు ఆచాియు. ఆద ిఅబ  మళిాతితు భమంిత యషమిం జమేడంతో అబ  ఔ 

ళ్ీ రచమోల  తిమగిి ఆంటికి తీసఽఔుమఫడింది. అసఽతిిక ిర ళ్లడాతుకి భుందఽ అబ  సంూయణంగ త యౌయతో ఈనాుయు. ఆపూడె అబ  
ఄసెయఔ ళాతి లోతుకి చయేుకొతు ఔళ్ైళ త యవడబ ేఔషీబ ైతృ్ భంది. అబ  భంచాతుక ేమమిిత బ ైతృ్ భ, భాట లేఔ ఄయఱీ ంతంఖ 

ఔతూసం ఔకక ితియఖడం ఔడా లేఔుండా నొూతో భూలుఖుత ఏమీ చ ూలేతు మళిాతిలో ఈంది. ఔతూసం దవిదామీ లు ఔడా 
తాిఖలేతు మళిాతి. ఇబ  కోసం ఔుట ంఫభంతా జాఖయణ చేమవలళన మళిాతి ఏయూడింది. ఔతూసం నొూ త యౌమఔుండా ఈండటాతుక ి

ఔడా ఏమీ ఆవఴలేతు మళిాతి.  ఇ ళాతిలో తృికటీషనర్  కిీంది కంఫర తో అబ ఔు చికితషతృియంభంచాయు: 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities...TDS 

ేషంట  భమ ేఆతయ నొూ తురయణలనఽ తీసఽకొన ేమసాితి లేదఽ ఔనఽఔ కేవలం ర ఫైరి  భందఽలన ేఆవఴడం తృియంభంచాయు. ద ి
మోజుల తయురత, అబ  ఔుట ంఫం తృికటీషనమిక మోగికి నొూ తగిగతృ్ భందతు త యౌమచేళంది. అఔయౌరళేనపూడె బ లుఔువ వచిి 
కొంచ ం అహయం తీసఽకొతు తమఴత తుదతిృ్ భదేట. ర ైదఽేలు అబ  నొూ నఽండి 100% తురయణ తృ ందనిందఽఔు చాలా  
అశియేడాు యు. అబ  మ్ండె న లల తయురత 2016 జనవమి 15, న  ఱంతిముతంగ తనఽవప చాయౌంచే వయఔ ర ఫైరి  మ్మిడిలనఽ 
కొనసగింది. షేంట  ఄంతిభ క్షణాలలో ఫాధ లేఔుండా ఱింతంగ తేద ిఱఴశ యడడాతుక ిఄవకశం ఔయౌూంచిన ర ైతయిొతుక్సష ఔు   
ఔుట ంఫభంతా ఎంతో  ఔితజఞతలు త లుపఔునాుయు.  

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

6.  ద్ద  ేిగమలో విణమ్మ 02802...UK  

ఄనఔే సంవతషమలతృట  ది్ేిఖులో వణిభుతో ఫాధడెతేను 55 ఏళ్ల  భఴ ళ్, ళ్్ీంఫయు 6, 2014 న తృికటీషనర్ నఽ  
సందిించాయు. యమకిి యమభం లేతు తూళ్ళ యమోచనాల రేధ ిభమిము ఔడెప నొూ  ఔడా  ఈనాుభ. అబ  ఫర రేల్ష /ేివపలు  
మోజుఔు 4 నఽండ ి8 సయుల  త యవఫడతాభ. జీమణ శమ తుపణుడి యేరకే్షణలో ఈను ఇ షేంట ఔు  తిి సంవతషయం ఄనేఔ 
ళ్ీమభడ్ష తో తృట గ ్ంటాస 500 mg తు BD (IBS యొఔక సఴలూ లేదా ఔ మోసాయు గ వచేి నొూతు తగిగంచే భాతలిు) 
గ సాచించాయు. ేషంట ఔు కిీంది కంఫర  ఆవఴడం  జమగిింది: 



 

 

10 

#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 
Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

మ్మిడి తో తృట గ షేంట  తన ఄలోతి భందఽలు కొనసగించాయు.  2015 బే  9 నాటికి మళిాతిలో భాయుూ లేఔత్ృభే సమకి ి
తృికటీషనర్ మ్మిడి తు కిీంది యధంగ భామియు:  
#2.  CC10.1 Emergencies + #1…TDS  

ేషంట  ఔీభం తూఔుండా మమ్ిడ ిరడనిూటికట ఏభాతంి భాయుూ ఔలఖఔ తృ్ వడంతో  1 ఄకోీ ఫర్ 2015 న తృికటీషనర్ కిీంది మ్మిడి 
తో చికతిష తృియంభంచాయు: 
#3. 1M potency లో తమాయు చమేఫడని Stool nosode  ...TDS   
మ్మిడి తృియంభంచిన మ్ండె రమలలోనే 50% భమమిు అయు రమలలోన ే 80% ఈశభనం ఔయౌగింది. షేంట  మళిాతితు 
యేరకే్షిసఽా ను జీమణ శమ తుపణుడె,ముదట ఇబ  మోఖ లక్షణాల తురయణఔు ఄజాతియోని్ Azathioprine (కోీ న్ రేధ ి
తురయణఔు రడే ఔ భందఽ) ఆదాి భనఽఔునాు ేషంట  మళిాతి బ యుగగ  ఈనుందఽన దాతుతు తృియంభంచఔడదతు 
తుయణభంచఽఔునాుడె. త మిెది రమల తయురత ఈశభనం ఔలఖడంతో ఄలోతి భందఽల ఄవసయబే లేఔుండా షేంట   
ఫాయతదేఱతుక ి మిాణించఖయౌగయు. పఫవిమ ి 2016లో సమీక్షించినపూడె అబ  తన ది్ేిఖు వణిభు ూమిా తుమంతణిలో 
ఈండడంతో #3 మినహభంచి భమే ఆతయ భందఽలు తీసఽకోవడం తుయౌ రేసయు. తనఔు ఫాగ బ యుఖవడం వలన అబ  
మోతాదఽనఽ OD కి తగిగంచి,జూన్ 2016లో ూమిాగ తుయౌరేసయు. అఖషేీ  2016లో అబ  ది్ేిఖు వణిభు సఴలూంగ 
పనమవిత బ ైనట ల  ఖభతుంచి, #3 పనఃతృియంభంచగన ేభయలా బ యుఖుదల ఔతుంచింది. ఔనఽఔ మమ్ిడ ిఅడాతుక ిభుందఽ 
#3 OD గ ఎఔుకవ సభమం కొనసగించాలతు సాచింఫడడంతో ేషంట  ఄలాగే చేసయు. 2018 జనవమి లో తృికటీషనర్ సమీక్ష 
లో షేంట  ర ఫైరి  భందఽలనఽ తీసఽకోవడం లేదతు అబ  ్దిేఖిు వణిభు ఏభాతంి పనమవితం కఔుండా అబ  అనందంగ 
ఈనుట ల  త యౌళంది. 

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

7. హ ైతృో  థెైరయడజిం, దీర్ఘకయౌక ద్గమగ , మ్రియమ అసామ్ా  03542...UK   

26 జూల ై 2016, తదేనీ 60 సంవతషమల వమసఽఖల భఴ ళ్ తన అమోఖే సభసేల ఖుమించి తృికటీషనర్ నఽ సందిించాయు. 
40సంవతషమల కిీతం ముదలభన ఄసాభా రేధి అ తయురత తగిగతృ్ భనూటకిట ఆటవీలే తిమిగి తృియంబభభేంది. మిళాతి 
మనఽమనా దఖిజాయుత గొంతేలో ఖుయఔనఽ ఄమిఔటీడాతుకి ఇబ  మోజుఔు మ్ండెసయుల  ఆనేసలర్ లేదా న ఫుేల ైజర్ ఈయోగించ వలళన 
మళిాతి ఏయూడింది. ఖత కొతుు న లలుగ ఇబ ఔు దఖుగ  ఔడా వస్ా ంది. ఄలోతి భందఽలు రడెతేనుూటికట పయౌతం ఔలుఖలేదఽ. 
ఇ దఖుగ  అబ  ఄసాభానఽ భమింత ్మగిలేా చమేడంతో డాఔీయు ఔడా దఖిజాయుతేను అబ  మిళాతి చాళ అందోళ్న  చ ందసగయు. 
ఇబ  ఖత కొతుు సంవతషమలుగ ఴ ైతృ్  థ మైభడ్ కోసం  థ మైకిీన్( thyroxine ) మోజుఔు 100mg రడసగయు. ఄంతకేఔ  మోజంతా  
ఄలసటఔు  ఖుమ్రనట ల గ ఈండడం వలన డాఔీర్ యేరకే్షణలోనే ఈండవలళ వస్ా ంది. ఇబ ఔు లో త.. ఔడా ఈంది కతూ ఄలోతి 
భందఽల కయణంగ ఄద ిఔంటోి ల్ లోనే ఈంది. ఇబ ఔు కిీంది మమ్ిడలిు  ఆవఴఫడినయ: 

హ ైతృో  థెైరయడజిం కొర్కు: 
#1. CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

దీర్ఘకయౌక ద్గమగ  మ్రియమ అసామ్ా కొర్కు:  
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…TDS 

నాలుఖు రమల తయురత, తానఽ దఖుగ  నఽండ ి ూమిాగ కోలుఔునుట ల  భమమిు ఇ కలంలో ఎటిీ  ఄలోల తి భందఽలనఽ 
తీసఽకోలేదతు అబ  త యౌతృయు. ఄసాభా నఽండ ిఔడా అబ  80%  ఈశభనం ఔలఖడం వలన ఇ కలంలో అబ  ఔసమి ఔడా 
ఆనేసలర్ నఽ  ఈయోగించఽకోరయౌషన ఄవసయం మలేదఽ. భమొఔ మ్ండె రమలలో, అబ  థ మైభడ్ పంక్షన్ ఖణతూమంగ 
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బ యుఖుడడం వలన అబ  తీసఽకొనే థ ైమకిషన్ మోతాదఽనఽ డాఔీర్ మోజుఔు 50mg కి  తగిగంచాయు. ముతాంగ, ర ఫైరి  భందఽల 
కయణంగ అబ  చాలా అమోఖేంగ భమిము ఱింతభుగ ఈనుట ల  ఫాయంచాయు. ఔ న ల తయురత, ఉమతిితేా ల తుతీయుఔు 
సంఫంధించిన భమిము యఔా మకీ్షల పయౌతాల కియభు అబ  ఉమితితేా లలో ఖణతూమబ నై బ యుఖుదల ఔనఫడడం చాళన  
డాఔీర్ అశిమేతుక ిఄంతేలేదఽ. 2016 డళి్ంఫయు 10, నాటిక ి అబ  తన అసా ా, దఖుగ  భమమిు ఴ ైతృ్ థ మైభడజిం నఽంచి 100% 

ఈశభనభు తృ ందనిట ల  త యౌతృయు. ర ైతయిోతుక్సష మమ్ిడలిు తృియంభంచిననాటి నఽండ ిఅబ  తన ఆనేసలయుు ఈయోగించవలళన 
ఄవసయం మఔతృ్భేసమికి  డాఔీర్ అబ  ళిహిశన్ నఽండి దాతుతు త లగించాయు. ఄందఽవలన షేంట  #2 మ్ండె రమల వయఔ 
BD గనా, OD గ భమో 2 రమలు, OW గ న ల మోజులు తీసఽకోతు అరఱేయు.  అబ  ఴ ైతృ్ థ మైభడ్ కోసం ఏ ఄలోతి 
భందఽలు ఄవసయం మలేదఽ. ఄభత,ే తృికటీషనర్  అబ  #1నఽ కొనసగించభతు సలహ ఆచాియు. ఐతే ఇ సభమంలో ేషంట   
కొతుు రమలు  యదేఱలఔు ర ళ్లవలళన ఄవసయం ఏయూడింది. దఽయదిషీవఱతేా , అబ  ర ఫైరి  మ్మిడిలనఽ ర ంట తీసఽఔు ర ళ్ళలేదఽ. 
అబ  తిమిగ ివచిిన తయురత, భాభులుగ చేభంచఽకొనే యఔా మీక్ష పయౌతాతుు చాళ డాఔీయు  భుందఽజాఖీతా కోసం థ మైకిషన్  
50mg భందఽనఽ భయల రిశేట్ాీ యు. పయౌతంగ, తృికటీషనర్ సాచన బేయఔు #1నఽ పఫవిమ ి 2017 నఽండి TDS గ తిమగి ి
తృియంభంచఫడింది. జూల ైలో, అబ  డాఔీర్ మోజురమీ థ ైమకషిన్ మోతాదఽనఽ 25mgక ి తగిగంచాయు. నవంఫర్ నఽండి అబ  #1 

తీసఽకోనూటకిట అబ ఔు ఎంతో అమోఖేంగ ఈనుట ల  ఄతుంచింది. జనవమి 2018 నాటిక,ి అబ ఔు అసాభా కతూ  దఖుగ కతూ  తిమిగి 
మలేదఽ.  

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

   8. కటళ్ళ నొపపలు 01448...జర్ాతూ    64 ఏళ్ల  వేకిా 35 సంవతషమలుగ  యుభటాభడ్ అయామ్రటసి్క తో ఫాధడెతేనాుయు. ఆది తన రళే్ైల  
భమిము భణఔిట ీ  కటళ్లలో రపతో తృియంబబ ై సంవతషమలు ఖడిచకేొదీి  కళ్ళఔు, యపఔు  రేంచింది. యమకిి తన రేళ్ైల , భణఔిట ీ , 
చేతేలు, కళ్ైళ, మోకలు భమిము ర నఽఔ ఄతుు కటళ్ళలో తీవబి నై నొూ భమిము ఔదయౌఔలేఔ తఖుసఽఔుతృ్ వడంతో చాలా ఆఫౄంది 
డెత ఈనాుయు. కలం ఖడెసఽా ను కొదీి   నొూ ఫాగ మ్ిగతిృ్ భ తన సధాయణ దినచయేనఽ ఔడా తుయఴఴ ంచలేఔతృ్ భ ేమిళాతి 
ఏయూడింది. ఈదమప సభమాలలో ఇ  లక్షణాలు భమీ  ఄధాఴనుంగ ఈంట నాుభ. తనఽ  చతేేలోల  ఏద నైా ట ీ కోవడం ఔడా 
సధేభభేేది కదఽ. దీతుకి తోడె ఫలఴనీంత ఔడా ఏయూడంిది. న భెదిగ తన ర న ుభుఔ దాదాప 60° వంగితృ్ వడం జమగిింది. 
రేధి యొఔక తీవతి  యమి  ఔదయౌఔలనఽ ఱశించడంతో  ఆంటకి ే మిమితబ  ైఈండరేయు. యయు దఱఫాి లుగ కిాేత కటళ్ళ తుపణులచే 
సాచించిన ఄలోతి భందఽలనఽ మితిుంచాయు. యయు ఖత 20 సంవతషమలుగ నొూ తుమోధఔ భందఽ డ ైకోల పనాక్స  50mg తు BDగ 
తీసఽఔుంటృ ఈనాుయు. అ తయురత ఆది ఄళేకోల పన్ాక్స 100mg OD గ భాయిఫడింద.ి దతీుకయణంగ ఔడెపలో సభసేలు తృియంబం 
కవడంతో యయు ఒబేజిోల్ 40mg BDనఽ తీసఽకోవడం తృియంభంచాయు. ఆటిీ  తుమశవహ మళిాతిలో యయు  ఫాయతదేశం యొఔక యయధ 
తృింతాలఔు ర యల ఄనేఔ తిాేభాుమ చికతిషలు మితిుంచాయు కతూ ఏమీ యిోజనం కనమలేదఽ.  కటళ్ళ ర ైదఽేలు భమింత నషీం 
ఔలఖఔుండా ఈండడాతుకి గనా శసాచైికితషదాఴమ మోకయౌ కటళ్ళనఽ  " పూేజ్ ” చమేాయౌష వచిింది. దీతుతో మోకళ్ైళ వంచే మళిాతి 
ూమిాగ తృ్ భ యమి ఔదయౌఔలు  భమింత తగిగతృ్ మాభ. యయు ళ్ీమభడ్ కతు నొూ తుమోధఔ ఓషధభు (NSAID) సహమంతో, ఆంట ి
లోల భాతబి ేఄనగ మసీ్్క యౄభుఔు ర ళ్ళడం వంటియ సతృ్ యుీ  దాఴమ ఔతూస కయేఔలాతృలు తుయఴఴ ంచసగయు. ఐత ేసంవతషమలు 
ఖడచిే కొదీి  NSAIDల యొఔక దఽష్ిఫారలు ్మగిితృ్ భ యఔాతృ్ ట , ఖుండ ఔు  యఔాసియణ లోభు ( ఄమథిిెమా ) భమిము కళ్ళలో 
రప వంట ిసభసేలఔు కయణభమాేభ, దాతుకోసం యమ ికమిుమాలజిసీ్క  మమిలి్ల  5mg BD నఽ సాచించాయు. ముదటి ఓషధభు 
యొఔక దఽష్ిఫారలు ఎదఽమొకనేందఽఔు మ్ండవ ఓషధాతుు తీసఽఔున ేఇ వలమాకయ యధానభు మోగితు భమింత తాిడ ిలోతుకి 
న టిీంది. ఆదే సభమంలో చభేంచఽఔును యఔా మకీ్ష యుభటాభడ్ కయఔభునఽ తృజిటివ్ గ చాంచింది. X- మ ేమితృ్ యుీ  ఔడా 
ఎభుఔలఔు చాలా నషీం సంబయంచినట ల   ధఽియఔమించాభ. ఆట వంటి మళిాతిలో 15 డిళ్ంఫర్ 2015 న కిీంది మమ్ిడి ేషంట ఔు 
ఆవఴఫడింద:ి 
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CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + 
CC20.7 Fractures…QDS.  

నాలుఖు రమల తయురత రేధి లక్షణాలలో 30% బ యుఖుదల ఔతుంచింద ి ఄందఽవలన ేషంట  తన నొూతురయణుల  
మోతాదఽనఽ తగిగంచాయు. అయున లల తయురత, యమకిి 40% ఈశభనం ఔలఖడంతో NSAID నొూతురయణ ిభమిము ఒబ జిోల్ 
నఽ ూమిాగ తుయౌరళే, కేవలం ర ఫైరి  మమ్ిడిలనఽ భాతబి ేతీసఽకోసగయు. త మిెది న లల తమఴత, ఄభవిదిీ  50% ఔు మ్ిగింది. 
ఔ సంవతషయం ర ైఫరి మ్మిడలినఽ రడని తమఴత, యమకి ిదాదాప 80% ఈశభనభు లభంచింది. 18 న లల తమఴత ఄనగ 2017 
జూన్ నాటికి దాదాప 90 ఱతం ఈశభనం ఔయౌగింది. 2017 నవంఫర్ నాటికి యమకిి యుభటాభడ్ అయామ్రటసి్క క ిసంఫంధించి రప, 
నొూ, ఖటిీదనభు వంటి లక్షణాలు 100% ఄదిశేభమాేభ. సాచించిన యధంగనే షేంట  ర ైఫరి  మ్మిడలినఽ ఔీభంగ 
కొనసగించసగయు. యమిక ి తన మోకళ్ైళ పూేజ్ చేమడం వలన ఎలలపూడా ఉతఔయీలు ఄవసయభు తూతుసమ్రనూటకిట   
తీవబి నై దఽష్ిఫారలుతో ఔడని కమీద నై భందఽలనఽ తీసఽకోఔుండా ఆంటి లోల తన కయేఔలాతృలు కొనసగంిచఖలుఖు 
తేనుందఽఔు షేంట  తనఔు చాలా అనందంగ ఈంది ఄతు త యౌతృయు. ఄలాగే డిళ్ంఫయు 2017 నఽండి ర ఫైరి  మమ్ిడలిు 
తృియంభంచినందఽన తఴయలోన ే ఖుండ లో సభసేల తుమితాం రడెతేను మమిిల్ల  ఔడా  అేమాలతు యయు ఫాయసఽా నాుయు.  
సంతృదఔుతు రేకే: 

తృికటీషనర్ జయెతూ లోనా షేంట  ఆండిమా లోనా ఈండడంతో తౄ్ న్ దాఴమ సందిింపలు జమి బ భల్ దాఴమ మమ్ిడలిు 
ండం జమగిింది.  

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

9. మ డ మ్రియమ భమజాల నొప 11587...India  

6 న లల కిీతం 48-సంవతషమల భఴ ళ్ భిాదవఱతా  మిపజిిమటేయుు ఖుదఽి కొనడం వలన కిీందడ ి అబ  బ డఔు గమం 
ఄభేంది. అబ  బ డ, బుజాలు యమీతంగ నొూ పటీడంతో తృట  ఇ నొూ ఔీభంగ యప కిీందకి ిఔడా చమేింది. బ డిఔల్ మితృ్ రీ్  
లో యప భమమిు నడెభుల వది ఎభుఔల ఄభమఔి, ఎతేా , సందతి ఄంతా సమిగన ేఈంది. ఐతే C4-C5 భమిము C5-C6 
డిసఽకల ఄభమిఔలో సధాయణంగ ఈండవలళన కాయ ఔనాు కొంచం తఖుగ దల, ఏయూడింది. ఄలాగే యటి భధే ఈండే బ తాతు ఔణాలు 
ద ఫౄతినుట ల  గతూ రపగతూ ఈను దాకలా ఔడా ఏమీలేదఽ. ఇబ  సధాయణ నొూ తురయణ గోయలు తూ ఏమీ రసేఽకోలేదఽ  
దాతువలన  పయౌతం ఔడా ఏభాతంి ఔలఖలేదఽ. 28 జూల ై 2017 న తృికటీషనర్ నఽ ఔయౌళే సభమాతుక ిఇబ  యమతీబ నై నొూతో 
ఫాధడెత సధాయణ ఖిహఔితాేలు ఔడా చసేఽకోలేతు మళిాతిలో ఈనాుయు. ఇబ ఔు కిీంది మ్మిడి ఆవఴఫడింది: 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…6TD 

కేవలం మ్ండె రమలలోనే ఄనగ 6 అఖసఽీ  2017, నాటిక ి అబ ఔు బ డ, బుజాలు, భమమిు ర నఽుఔు సంఫంధించి 60% 
ఈశభనం ఔయౌగింది. ఄందఽవలన మోతాదఽనఽ TDS ఔు తగిగంచడం జమగిింది. భమొఔ రయం తయురత నొూ యషమంలో భమొఔ 
25% ఈశభనం ఔతుంచింద.ి ర ఫైరి  భందఽలు తృియంభంచిన న ల మోజులలోన ేఅబ  ూమిాగ కోలుకొతు తన ఖిహఔితాేలు చసేఽఔునే 
మళిాతి ఏయూడింది. భమొఔ మం్డె రమల వయఔ మోతాదఽనఽ ఔీభంగ OW కి తగిగంచడం జమగిింది. ేషంట  ఇ మోతాదఽనఽ 
బ భంటరన న్ష మోతాదఽగ కొనసగించాయు.19 జనవమి 2018, నాటకిి నొూ పనమవితం కఔ తృ్ వడం వలన అబ  అనందంగ 
ఈనాుయు.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. వరికోజ్ వీన్స్ (సర్లల ఉబ్ము) 03552...ఖతర్  

44 ఏళ్ల  తృికటీషనర్   ఖత 5 సంవతషమలుగ నమల ఈఫుౄతో ఫాధడెతేనాుయు. మ్ండె కళ్లలో ఈతౄన ళయలు ఔతుసఽా నుూటకిట 
ఎడభ కలులో భమింత సిఽూటంగ ఔతుసఽా నాుభ. ఄతనఽ కొతుు తుమిషలు జాగింగ్ చేళనా లేదా రఖేంగ నడచిినా తీవబి నై 
నొూ వస్ా ంది. దీతుకోసం యయు ఏ యధబ నై ఆతయ చికితషలు తీసఽకోలేదఽ. 2016 అఖసఽీ  13 న, షేంట ఔు ఇ కిీంది మ్మిడ ి
ఆవఴఫడింది.: 
CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 
Neuralgia…TDS 

మ్మిడి తృియంభంచిన భయుసట ి మోజు ఄతతు ఛాతీ యొఔక ఎడభ ర ైప చయెభు ్నై ఎయీతు దదఽి యల  యౄంలో పలలల ట్   
ఔతుంచింది. ఏ చికతిష లేఔుండా భూడె మోజుల తయురత ఆది ఄదిశేభభేంది. మ్ండె రమల తయురత కయౌ నొూ 25% 
తగిగంద,ి ఄభతే మ్ండె కళ్ల్ ైఈఫుౄలు ఔీభంగ తఖగసగభ. భమొఔ మ్ండె రమల తయురత ఄనగ 10 ళ్్ీంఫయు 2016న  మ్ండె 
కళ్ళలో నొూ ూమిాగ ఄదిశేభభేంది; ఔుడ ికలులోతు ఈఫుౄ ఔడా ఖణతూమంగ తగిగంది. ఆంకొఔ  మ్ండె  రమల తయురత, 

ఔుడి కలులోతు ఄనామోఖేప ఫొ ఫౄలు ూమిాగ ఄదిశేభమాేభ భమిము ఎడభ కలోల  ఈనుఈఫుౄ తఖగడం తృియంబభభేంది. 
ఇ మోతాదఽ మ్ండె రమలు BD గ భమిము భమో మ్ండె రమలతృట  OD గ తగిగంచఫడింది. 2016 ఄకోీ ఫయు భధే కలంలో,  
ఎడభ కలు మీద ళయల ఈఫుౄఔు సంఫంధించిన చమేశ్రలత ఆంక ఔతుసఽా నుూటికట, తృికటీషనయుక దీతువలన ఄసౌఔయేం ఏభాతంి 
ఔలఖడం లేదఽ. ఆయ కవేలం ఈమతిలం మీద భాతబిే ఈనుందఽన తగని సభమంలో రటంతట ఄరే ఄదిశేభవపతామతు 
ఫాయంచాయు. తృికటీషనర్ మ్మిడి తీసఽకోవడం తుయౌరళేనూటికట  ఏ ఆఫౄంద ిలేఔుండా ఄంతా సవేంగ ఈంది. 

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

11. మ్ూలశ్ంక మ్రియమ మ్లబ్ద్దకమ్మ 11589...ఇండియా  

 29 జూల ై 2017, తేదనీ 44-సంవతషమల వమసఽ ఖల వేకిా  నాలుఖు న లలుగ భూలశంఔ భమమిు తీవ ి భలఫదిఔభుతో 
తృికటీషనర్ నఽ సందిించాయు. ఖత 5 మోజులుగ కిీంద ఔమోివడం చాలా ఔషీతయంగ ఈండడంతో తృట  ఄతతు భలంలో యఔాం ఔడా 
డెతేనుట ల  ఖభతుంచాయు.తృికటీషనర్ నఽ ఔయౌళే నాటిక ిమ్ండె మోజుల భుందఽనఽండీ భలయసయీన లేఔ చాలా ఄసౌఔయేంగ 
ఈనాుయు.యమిక ికిీంది మ్మిడి ఆవఴఫడింది.; 

CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...one dose every 10 

minutes మ్ండె ఖంటల వయఔ ఄనంతయం 6TD  

మ్మిడి తీసఽఔును మ్ండె ఖంటల లోన ేషేంట  భలయసయీన చేసయు.. దాతులో యఔాం డలేదఽ కతూ చాలా ఫాధాఔయంగ ఈంది. 
భూడె మోజుల తమఴత షేంట  నొూ లేఔుండా భలయసయీన చేసఽా ండడం తో మోతాదఽనఽ  TDS ఔు తగిగంచడబ ైనది. తయురత 
మ్ండె న లలలో మోతాదఽ ఔీభంగ  OD క ితగిగంచి ఄనంతయం బ భంటరన నఽష మోతాదఽ OW గ తీసఽఔునాుయు. చివమిసమి 
సందిింపలలో 2018, పఫవిమి నాటకిి షేంట ఔు ఏభాతంి నొూ లేఔుండా భలయసయీన చమేఖలుఖుతేనాుయు ఐనూటకిట 
మ్మిడి OW.గ కొనసగించసగయు  

సంతృద్కుతు వాఖా :  
తృికటీ షనర్ ఔు మాతీు ఫమాటకి్సష వలన ఏయూడిన భమొఔ భలఫదిఔభు కసేఽలో ఔడా ఆద ేపయౌతం వచిింది. ఄలాగ ేఔ 
సఴలూకయౌఔ కసేఽ యషమంలో    ఐదఽ మోజులుగ భలయసయీన చమేతు 7-సంవతషమల తృఔు CC4.4 Constipation + 

CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic... ితీ 10 తుమిషలకు ఒక డోస్క చొపూన ఆవఴడంతో  భూడె ఖంటల 
తమఴత ది్ ముతాంలో ఖటిీడిన భలాతుు యసయీన చమేఖయౌగింది.   

*********************************************************************************************************************** 
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 ిశ్న జవబ్మలు  

1. శిు: SVP భానఽేవల్ 2016 లో కొతుు సందమలలో భదర్ టింఔిర్ యొఔక సిా వన ఈంది. ఄది భా దేశంలో 
దొయఔనటలభత ే SRHVP మిషన్ ఈయోగించి తమాయుచసేఽకోవచాి? 

జరఫు: SRHVP నఽండ ిభదర్ టింఔిర్ తమాయుచమేడం సధేం కదఽ. ఄభత,ే ఇ దాయీం కోసం కయుు నఽ ఔయౌగ ిఈనుటలభత ే 
చాలా సందమలోల  1X (మంతంిలో తమాయు చేమఖల ఄతేలూ సభయాయభు ఔలది) తృ్ టేతూష తో తమాయు చళేన మమ్ిడ ిదతీుక ి 
ఈతాభ తిాేభాుమంగ ఈయోగించవచఽి. ఈదాహయణఔు, భనఔు ఄకోతుట్ (Aconite) భదర్ టింఔిర్ ఄవసయం ఄనఽఔుందాం 
ఄద ితృ ందలేఔతృ్ త,ే ఄపూడె ఈతాభ తిాేభాుమంగ SR265 Aconite ఄకోతుట్ కయుు నఽ మిషన్ లో ్టిీ   1X ఔు డమల్ ళట్్ 
చేళ (డమల్ ళట్ిీంగ్ 40) సధాయణ దితి లోనే మ్మిడితు తమాయు చేసా భు. 

 

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

2. శిు: యయధయకల మఔిమల నఽండ ి వచేి  మేడభిేషన్ ర ఫైరి  మమ్ిడలి ్ైన ఫిావభు చాపతేందతు ఏద నైా ఄధేమనం  
జమగిిందా? 

జరఫు: ర ైతియోతుక్సష మ్బ డలీఔు సంఫంధించి ఄట వంటి మఱిోధన ఏదీ జయఖనూటికట అచయణాతెఔంగ లువపయు తృికటీషనయుల  
ళ్ల్ తౄ్ నఽల , బ ైకోీ రవే్ ఒర నఽల , టరయౌయజనఽల  భమమిు ఔంూేటయల వంటి రటకిి ఄనఽకోఔుండా మమ్ిడలిు ఖుమ్రనపూడె ఄయ 
తుచేమడం తుయౌచితృ్భనట ల  చ తృూయు. ఄరే గోయలనఽ మఛీారీ్ చళే ఈయోగించినపూడె ఄయ ఫిావవంతంగ తుచేఱభ.  
ఐమోతృఔు చ ందని మఱిోధఔులు ఇ యషమభు ఖుమించి ఄధేమనభు చేసయు. హోమియోతిలో తమాయుచేమఫడని * 
థ ైమకిషనఽు ఔూ టాడోూల్ ఄభవిదిీ  మీద ఎలాంటి ఫిావం చాసఽా ందో  మకీ్షించాయు. మడేిభషేన్ ఔు ఖుమికతు మ్మిడ ిటాడోూల్ 
ఄభవిదిీ్ ైళాయబ నై ఫిావం చాంది. కతూ  ళ్ల్ తౄ్ న్ మేడభిేషన్ లేదా బ కైోీ రేవ్ మేడభిషేన్ ఔు ఖుమ్రనపూడె, ఄది టాడోూల్ నఽ  
ఫిాయతం చళేే సభమా యతుు కోలోూభంద,ి కతూ X- కియణాలు భమిము ఫామోకడ్ సకనయలఔు ఖుమచిేమడం వలన చ పూకోదగిన 
యనాశఔ ఫిావభు ఏమీ చాలేదఽ. 
*భూలం: ర ఫ్ర్ ఎస్క, ఎండ ల ర్ ళ, ర ల్ష ఎస్క ము ఇటల్ భమిము ఆతయులు. '’ఴ ైలాండ్ ఔూల్ైన హోమియోతి దాఴమ 
తమాయుచేళన థ మైకిీన్ ఫిావభు’’, హొమియోతీ, సంపటభు 97, సంచిఔ 3, జూల ై 2008, జేి 165 

 

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

3. శిు: సధాయణంగ బేభు ఄనఽసమించే ర ఫైరి  గోయలనఽ తూటలిో ఔయౌే యధానభు ఔనాు 108CC ఫాఔుష నఽండి తీళన మ్మిడ ి
చఽఔకనఽ నేయుగ తూటలిో ఔయౌనటలభతే ఫిావవంతంగ ఈంట ందతు చ ూడాతుకి మఱిోధనలు ఏబ నైా జమగిమా? 

జరఫు:  ముక ్  క ిచ ందిన ఔ తృికటీషనర్ ఆలా నయేుగ మ్మిడి చఽఔక తూటలిో ఔయౌత ేవచేి  పయౌతం ఄదఽతంగ ఈంట ందతు 
ఔనఽగొనాుయు. ఄలాగే భమో ఆదియు తృికటీషనర్ లు ఔడా ఆదే యషమం చ తృూయు కతూ దతీు ్నై వేవసా ఖతబ నై మిఱోధన ఏద ీ
జయఖలేదఽ. సభసే ఏమిటంటే అలకహల్ నయేుగ ఈయోగించడం వలన ఈతూనుభభేే సభసేల వలన బభేు గోయలక ే
మమిితభవపతేనాుభు. ఐతే మీయు షేంట ఔు తూళ్ళ ఫాటలి్ లో మమ్ిడ ి రేళ ఆవఴడం (లేదా ేషంట నఽ ఫాటలి్ 
త చఽికోభనడం) దాఴమ ఇ యధానభు మితిుంచవచఽి. అలకహల్ మమ్ిడ ినేయుగ షేంట  నోటలిో రళేే మితుం చమేవదఽి . 
భమొఔ యఔంగ చ తృూలంటే గోయలఔు (మ్మిడ ిరళే మ్ండె న లలు దాటఔుండా ఈనుయ)  CC ఫాఔుషలోతు కొంఫర  చఽఔకఔు తుచళే ే
యధానభులో గతూ శకిా యషమంలో గతూ ఏభాతంి తేడా లేదఽ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. శిు: ర ైఫేషిన్ లేదా ఔంనాలు గోయలలో, అలకహల్ లో, తూటలిో ఎంత ంత కలం తులువ ఈంటాభ ? 

జరఫు : నేయుగ సాయేయశిెక ిలేదా ఫలబ నై ఄమసకంత క్షేతాితుకి ఖుమకిఔుండా జాఖీతాగ తులువ చళేన గోయలలో ర ైఫేషిన్ లు 
మ్ండె న లల వయఔ తులువ ఈంటాభ. మీయు తయచా ఈయోగసిఽా ను క్షంలో అలకహల్ లో తులువ చమేడం ఈతాభం 
ఎందఽఔంట ేదతీులో ర ఫైేషినఽల  మ్ండె సంవతషమల వయఔ తులువ ఈంటాభ. ఐనూటకిట అలకహల్ లో తులువ చేమభతు బేభు 
ళతౄయసఽ చమేడం లేదఽ. తూయు తనఽ ఈంచఽకోఖయౌగినంత కలభు భాతబిే ఔంనాలు తులువ ఈంటాభ కయణం ఏమిటంటే, 
రతావయణం నఽండి భయౌనాలనఽ ఖీఴ ంచడంతో తూయు ఔలులతభవపతేనుందఽన దీతు్ ై ఫిావభు డెతేనుది. ళేఴదనజలం  
లేదా మియబబి నై తూయు ఎఔుకవ కలం ఔంనాలనఽ తులువ చేసఽకోఖలుఖుతేంది.  

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

5. శిు: ఔ 10-సంవతషయభుల ఫాఫు తుదలిో ఫాగ ఖుయఔ డ్ెత ఈంటాడె. టాతుషల్ష య్ఖడం వలన ఇ మళిాతి వచిినట ల  
ఫాఫుఔు డాఔీర్ చ తృూయు. ననేఽ కిీంది మ్మిడి ఫాఫుఔు ఆరఴలనఽఔుంట నాునఽ: CC12.2 Child tonic + CC15.1 

Mental and Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders + CC17.3 Brain and Memory tonic + 

CC19.5 Sinusitis + CC19.7 Throat chronic. దమచళే ననేఽ ఆవఴదలచిన కంఫర  సమభి నైదో  కదో  సాచించండి. 

జరఫు: CC17.3, భమిము CC15.6 ఆవఴవలళన ఄవసయం లేదఽ. రటితు రేయుగ మతిి డెఔున ే భుందఽ ఆవఴవచఽి.   
(రమా లేక సంపటభు 2 సంచిఔ 6 లో యవమలు ఆవఴఫడాు భ). ఈదమం ూట CC15.6 నఽ ఆచిినటలభత ేఫాఫు తృఠఱల లో 
తుదతిృ్ భే ఄవకశం ఈంది. మీయు సాచించిన మిఖతా మమ్ిడ ిసమగినే ఈంది.  

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

దివే ర ైదఽేతు దివే రణ ి



“తిి జీయ దవేపతుచే సిలీంఫడినదే ఄనే ధిడ యఱఴసతుు ఄభవిదిీ  యుచఽకొతు అ కియం నడెచఽకోరయౌ. తిీ జీయలోనా 
దేవపడె ఈంటాడె. భన హిదమబే దవేపతు కోర ల. దమనఽ ఔయౌగి ఈంటేన ేఄది హిదమభతు లవ ఫడెతేంది. ఄందఽవలన 
దమనఽ ్ంచఽకోండి. దమ ఖల హిదమభుతో ళేవ చళేేా  ఄది యతభివపతేంది. ఔతుంచ ేతిీ భానవపతు నడమాడే దవేపడతు 
ఫాయంచండి. దేవపడె సయఴతాి ఈనాుడె. ఄటిీ  దవేపతు యడచిి ఄలూబ నై ఱమయీఔ అనందాల కోసం కంక్షించడం ఄయరఔేం. రసావం 
ఏమిటంటే భనం తుజబ ైన అనందాతుు శమయీభుతో ఎనుడా తృ ందలేభు, హిదమభుతోనే ఄనంత అనందాతుు తృ ందఖలభు." 

... సతేసభఫాఫా, “భానవ ళేర ేభాధవ ళవే ” దవిే విచనభు,1 జనవమ ి2004 

                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-01.pdf 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

„„అహయం భమమిు యనోదప ఄలరట ల  ఄనామోఖేభునఔు మం్డె ధిాన ఴేతేవపలు. హతుఔయ ధోయణులు ఇ మ్ండింటతిూ ఫిాయతం 
చేమఔుండా ఈండటాతుకి ఎంతో  శీదీ వఴ ంచడం ఄవసయం. సిఽా తం, ఓషధాలు యసాితంగ రేంచి అసఽతేిలు తిీ యధిలోనా 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-01.pdf
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రడలోనా సా ంఫడనిూటకిితూ రేధఽలు ఔడా అ యధంగన ేయసామించాభ. ఄసంఫదీబ ైన అహయప ఄలరట ల , కలక్షేబ ే 
ఇ మళిాతిక ికయణభు’’. 
                                               ... సతేసభఫాఫా, “అసఽతేిలు భమిము ర దైేభు” దివేవిచనభు, 28 అఖసఽీ  1976 

                                                                               http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf  

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

ికటనలు  

 తుర్ాహ ంబ్ర యే వ ైబ్రి  శితరలు  

 ఇటయ్  వ తుస్క:  AVP వర్క షప్ 23-25 భామిి 2018, సందిించ వలళన రయు భనోయౌస్క, ర ఫ్ైషట    
monthlyreports@it.vibrionics.org 

 ఇండియా  చెన నై: పనశియణ సదసఽష 15 ఏిల్ 2018, సందిించ వలళన రయు లయౌత, ర ఫ్ైషట    
elay54@yahoo.com లేదా  తౄ్ న్ నంఫయు  8500-676 092 

 తౄిన్స్  డోరడో గ్నన: SVP వర్క షప్ 14-17 బే 2018, సందిించ వలళన రయు డతేుమల్ , ర ఫ్ైషట    
trainer1@fr.vibrionics.org 

 యమఎస్కఎ  రిచాండ్  VA: AVP వర్క షప్ 22-24 జూన్  2018, సందిించ వలళన రయు సఽఱన్ , ర ఫ్ైషట    
trainer1@us.vibrionics.org 

 ఇండియా  పటీరాి: AVP వర్క షప్ 22-26 జూల ై 2018, సందిించ వలళన రయు లయౌత, ర ఫ్ైషట  
 elay54@yahoo.com లేదా  తౄ్ న్ నంఫయు  8500-676 092 

 ఇండియా  పటీరాి: AVP వర్క షప్ 18 -22  నవంఫర్ 2018, సందిించ వలళన రయు లయౌత, ర ఫ్ైషట  
 elay54@yahoo.com లేదా  తౄ్ న్ నంఫయు  8500-676 092 

 ఇండియా  పటీరాి: SVP వర్క షప్  24-28 నవంఫయు 2018, సందిించ వలళన రయు ఴేభ, ర ఫ్ైషట    
99sairam@vibrionics.org 

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

అద్నమ్మగ్  

1. ఆరడగా చిటాకలు  

మ్నసఽ శ్రనర్ తురాణమ్మ యొకక ిక్షాళ్నా విధానమ్మ. 

“ఔ వేకిా జాఞ న యంఖంలో తుపణుడె కవచఽి, లేదా దాయీ న ైపణేభులలో ళదీహసఽా డె కవచఽి కతూ ఄంతయగత యదిీ  లేఔతృ త ే
ఄతతు బ దడె ఎడామతిో సభానభు. 1-2”…శ్రర సతాసయ బ్ాబ్ా  

1. మ్ానవ శ్రనర్మ్మ అతాంత ితిభాశయౌ.!3-5 

భానవ శమీయభు యౄతృ ందింఫడని తీయు ఎంత ఄదఽతంగ ఈంట ందంటే  శమీయంలో తిిమోజూ సిలీంచఫడెతేను మోజురమీ 
వేమా లు, కలేమం భమమిు భూతిండాలు దాఴమ ఆంక చయెభు దాఴమ చ భట దాఴమ యసమిీంచఫడి శమీయం యదిి  ఄవపతోంది.  
శమయీం యొఔక మోఖతుమోధఔ వేవసానఽ తుయఴఴ సఽా ను ఱోలఔ వేవసా ఔ యధఽలు యబంి చేళ ేరతులాగ తు చేసాా , శమయీ దరిలనఽ 
సభతేలేం చేమడం భమిము ఄంట రేధఽలఔు వేతిమేఔంగ యక్షించడం వంట ినఽలు తుయఴఴ సఽా ంది.  ఫాహేభుగ చాళేా  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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తిిఔల  మిళాతేలు ఈనుూటకిట, శమీయభు  యబంిగ భమమిు తాజాగ ఈండటాతుక ియఔా సియణ వేవసా, జీయణవేవసా, భమిము 
ఱఴసకోశ వేవసాలు దీతుకి తభవంతే సహకయం ఄందిసా భ. శమీయభు  యొఔక ళఴమ తుమంతిిత  తుమంతణిా వేవసా భన 
ఄవగహన లేదా అలోచన లేఔుండానే తుశవఫింగ తన తు తానఽ చసేఽఔుతృ్ త ఈంట ంది.  
2. విషూరితమ నై దారా లు శ్రనర్ంలో ఏవిధంగ్ చచర్తాయ.?5 

   ఫౌతిఔ, యసమన, లేదా జీవసంఫంధ ఏజ్ంటల  దాఴమ చమేిన యష దామీ లనఽ ఎదఽమోకలేతు ళాతిలో లేదా రటితు ఫమటఔు 
ంలేతు ళాతిలో శమయీభు యొఔక ఄదఽతబ నై వేవసా తుమీఴయేం ఐనపూడె ఄయ శమయీంలో తృ్ ఖవపత మ్ిగితృ్ తాభ. రటి  
యొఔక తీవతి లేదా దీయఘ కల వేవధ ికయణంగ, శమయీం్ై తాిడి చాలా ఎఔుకవ ఄవపతేంది. టాకిషళట ీఄనదే  శమీయం యషతృిమంగ 
ఈందతు చ ూడాతుక ిఈయోగంిచే దం. ఆది సధాయణంగ ఔ జీవయసమన భాయుూ వల  ముదలభే ఔణాంఖ సంఫంధబ ైన 
లేదా ళల్ుేలర్ భాయుూలఔు తదాఴమ ఫౌతిఔబ నై శమయీధయె భాయుూలఔు దామతిీసఽా ంది.. 

సధార్ణ సాచికలు 6-8 శమీయంలో టాకిషళట ీమ్ిగితృ్ భంది ఄనడాతుక ికొతుు సాచిఔలు ళాయంగ కొనసగ ే ఄలసట,  ఫయువప 
్యుఖుట, చ డె ఱఴస, నాలుఔ మీద ఫామీ త లుప ూత లేదా తృచి య్ుఖుదల, శమీయభు నఽండి దఽమఴసన, భలఫదీఔం, ఄజీయణం, 

ఄధఔి రమువప భమిము ఖటిీడని భలం, వళ్ైళ నొపూలు, రసన డఔ తృ్ వడం, దీయఘకయౌఔ ళ్నైస్క సభసేలు భమిము 
తలనొూ, చయె రేధఽలు దయీఘకయౌఔ తుదాివసా  ముదల ైనయ.  ఆయ సఴలూకయౌఔంగ లేదా దయీఘకయౌఔంగ ఈంటాభ. యట ికయణంగ 
ఄంట మోగలఔు, లేదా దయీఘకయౌఔ రేధఽలఔు  ఖుమికవడం  కొకఔకసమి, కోభా భమిము భయణాతుక ిదామతిీళ ేసంగటనలు ఔడా 
సంబయసా భ. యషూమతిబ ైన దామీ ల వలన ఔయౌగే రేధఽలనఽ తురమించే భామగ లునుూటకిట  దీతుకి చాలా సభమం 
తీసఽఔుంట ంది.  
3. తురిాషకర్ణ చచయవలసన అవసర్ం ఉందా ?7-16 

ర ైదే మఫిాషలో, అలకహల్ లేదా తృిణాంతఔ భాదఔదవిే వేసనం యొఔక చికతిష సందయంలో తూ తుమిఴలఔయణ ఄన ేదం ఏదీ 
లేదఽ; దీతుతు ఆపూడె ఈసంహయణ ర ైదేం గ సాచిసా యు. భన శమయీం తృిధమిఔంగ ఔ సఴమంగ యబియుచఽకొన ేమంతంి 
ఔనఽఔ  ఏ తిేే ఔ తుమిఴలఔయణ కిిీమ ఄవసయం లేదఽ ఄన ేరదన ఔడా ఆటవీల యతుస్ా ంది. తృిళస్్క చేమఫడిన అహయభు,  
ఄధఔి కొవపఴ భమిము ంచదాయతో చేళన అహయ దామీ లనఽ భాతబిే మమిితం చళే ఫదఽలుగ  ండెల  భమమిు ఔయగమలు 
వంట ిరటతిు ఎఔుకవ ముతాంలో అహయభులో తీసఽకోరయౌ. ర దైే తుపణుల ఄభతృిమం కియం, శమీయం దాతు ఄవమరలు 
భమిము వేవసాల దాఴమ భయౌనాలనఽ యసమిీంచలేతు మిళాతి ఏయూడతిే  ర ంటన ేర దైే సహమం ఄవసయభవపతేంది. 

దీతుక ియయుదీంగ, 5000 ఏళ్లనాటి  "జీయతం భమమిు దమీఘ మువపఔు చ ందని ఱసాభైు’’ గ లువఫడ ేఅముమేఴదభునఔు 
చ ందని ఄంకతి ఫావభు ఖల ర ైదేఱసా ైతుపణులు, అధఽతుఔ ర దైేభు టాకిషన్ష భమిము తుమిఴలఔయణఔు ఄవసయబ నై తృిధానేత 
ఆవఴఔ  దయీఘకలంగ తుయలక్షేం చసేాా  వచిిందతు సూషీభు చసేఽా నాుయు 12-16.  సిఽా తం ఇ ఫావన ఄనగ యసమనాలు శమీమతుు 
యషతేలేం చేసఽా నాుమనే ఫావన  ర దైే తుపణులలో న భెదిగ అదయణ తృ ందఽతేనుది. 
కొందయు ర ైదే తుపణులు ఆూటిక ేఅముమేఴద ఄధేమనం తృియంభంచి టాకిషనలనఽ తుమోధించడాతుకి అధఽతుఔ ఓషధ మజిాఞ నభుతో 
అముమేఴదాతుు జోడించే తులో తుభఖుబ నైాయు 13. 
4. మ్నోదచహలనఽ రివుభింగ్ ఉంచడం !12,14-21 

బ్ాహా సంబ్ంధమ నై విషలు:   

భన శమయీభు ఐదఽ ఆందిమిాల దాఴమ మేవయణభు నఽండి భమిము అహయభు నఽండి యషతుు ఖీఴ సఽా ంది. ళఖమట్ల  దాఴమ 
లోతుక ిచమేే తృ ఖ, రహనాలు భమిము మశిీభల నఽండి చమేే తృ ఖ; తాిఖుతూటి దాఴమ చేమ ేకలుషే కయకలు, ండెల , ఔయగమలు 
భమిము ఆతయ ఈతూతేా ల ్ైన చికమీ చళేే పయుఖుభందఽలు భమిము యసమనాలు దాఴమఔడా యషదామీ లు 
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శమయీభులోతుక ి చేయతాభ. వేకిాఖత అమోఖే సంయక్షణ తుమితాం రడే ఈతూతేా లలో ఈండే యసమనాలు ఔడా టాకిషనల  ్యుఖుదలఔు 
భూలభు  12,14-16 . 
తయౌల ఔడెపలో ఈను శియవపలు ఔడా యష కలుషే వలమభు  నఽండి తూంచఽకోలేయు. 2004 లో ఔ మిఱోధనా ఄధేమనం, 
ఄబ మకిలోతు  అసఽతేిలలో పటిీన తడుల ఫొ డెు  తాడె యఔాంలో సఖట న 200 తృమిఱీ మిఔ యసమనాలు భమిము కలుషే 
కయకలు ఈనుట ల  ఔనఽగొనుది. ఇ ఄధేమనం ఆంక ఏం చ పతోందంటే ఇ కలుషేం ఫొ డెు  తాడెనఽ దాటి ఄభవిదిీ  చ ందే 
శియవపఔు ఔవచంగ నభుెతేను ఖయసా భాయతు (తయౌల యొఔక ఖయంలో) ఔడా చేయుకొతు హతు ఔయౌగిసఽా ందతు త యౌపతోంది.16-17. 
ఔనఽఔ యషతుు లోయౌక ిచయేఔుండా తురమించలేఔతృ్ తేనాుభతు సూషీభవపతేంద,ి ఐత ేదాతుతు ఎలా ఎదఽమోకరలనదేి భనం 
త లుసఽకోరయౌ.     
మ్నంతట మ్నం ఆరడగాంగ్ ఉననటలు  భావిసా మ్మ.  భనంతట భనం తుయుతాషహభుగ, ఫలఴ నభుగ లేదా సధాయణబ నై 
మోజురమ ీకయేఔీభాల తుయఴహణఔు కవలళన  శకిాతు సభఔయుికోవడాతుకి ఆఫౄంది డెతేనాు ఄద ిభన జీవనయధానభునఽ 
పనః మశి్రయౌంచఽకొనడాతుకి ఔ లుప వంటదితు ఖభతుంచాయౌ. భనభు భన ఄలరటల  దాఴమ శమీయంలో యషలనఽ తుంపత 
ఈండ ిఈండవచఽి. ఈదాహయణకి భనం తినడాతుకి ఆషీడ ేతృల ఈతూతేా లు, తృిళస్్క చేమఫడిన అహయభు, లేదా కొవపఴ దామీ ల 
వలన భన శమీయఔ  వేవసాలు తుమోధింఫడెత ఈండవచఽి, ఎందఽఔంటే శమయీభు రటితు ఔలుపకోలేఔ త లగించనాలేఔ 
సతభతభవపత ఈంట ంది.18  
విషలు అంతర్గతంగ్ కూడా సిషీంబ్డుతూ ఉంటాయ: సఽదయీఘ కలంగ ఄనఽబయంఫడే తాిడ ిదయీఘకయౌఔ రేధగి గతూ లేదా  
టాగిీన్ష సిలీంచదేగి కతూ భామి భన శమయీభు భమిము బ దడెల్ైన దాడ ిచసేాా  ఈంట ంది.19  ఆటిీ   యషూమితబ ైన తాిడతిు 
ఄనఽబయంచే లలలు ది్భన తమఴత దయీఘకయౌఔ అమోఖే సభసేలనఽ ఎదఽమొకనే ఄవకశం ఈంది. 20 భన అలోచనలు తుమతణి 
లేఔుండా ఎఔుకర తైే ఄయ, యషదాయీభులు య్ఖడాతుకి కయణం ఄవడబ ేకఔ చివయఔు రేధకిి ఔడా దామతిీసఽా ంది. కోమిఔ, కోం, 

ఄహంకయం, దఽమశ, ఫాింతి, భమిము ఄసామ ఄనే ఄమషిడఴయగభులు భన ఄంతయగత ఱంతికి  బంఖం ఔయౌగించడబ ేకఔ  
మోఖతుమోధఔ శకిాతు తగిగంచి యషలనఽ ఱోలంచసేఽకొనడాతుక ిఄవకశం ఔయౌూసా భ.21 
5. విషలనఽ తొలగి్ంచఽకొనడాతుకి సధార్ణ ద్దతులు 22-35 

యోగ్ 22-24 యోఖ ఄనదేి భానవపడె అనందఔయంగ జీయంచడాతుకి భమిము తు ఫాయం వలన ఏయూడ ేవతాిడి తురమించడాతుకి, 
శమయీభు లోల నఽండి ఈతూతాి ఄభేే  యషూమతిబ ైన దామీ లు తురమించడం లోనా ఔ చఔకతు సధనంగ ఈంట ంది. ఆద ి
సతేం, సంతిా , ఄఴ ంస, ళఴమ-ఄధేమనం భమిము ఄంకితఫావం, ఄలాగ ేఅసనాలు, భమిము తృిణామం ( ఱఴస 
తుఱఴసభుల తుమంతణి) వంటి  కొతుు తృిథమిఔ యసూయ ఄనఽసంధాతుత భాయగదయవఔ సాతాిలనఽ ఄనఽసమసిఽా ంది. యోగ 
దీతేలు యఔా సియణ భమిము ఉమతిితేా ల సభమీ యతుు ం్చఽతాభ భమమిు తుమిఴలఔయణఔు ధిానంగ ఫాధేత వఴ ంచే 
ఄతేంత భుకేబ నై ఄవమవం 'కలేమభు'నఽ  ేిమేంచి, ఫలోతేం చేసా భ. యోఖ భాయగంలో జీయందలచిన రయు ఔ యోఖ 
తుపణుడె వది గతూ లేదా యోఖ తృఠఱల భాయగదయవఔంలో యోఖ జీవన ఱ రయౌతు ళఴఔమించవచఽి. 
సయ వ ైతయిోతుక్స్ ర మ డీలు: బఖరన్ శీ్ర సతే సభఫాఫా రమచి ేదయీంచఫడని సభ ర తైియోతుక్సష మ్బ డీలు, శమయీభు  
భమిము భనసఽష యొఔక సాక్షె యంగలలో యషలనఽ త లగించి ఇ వేవసాలనఽ యబియచడం దాఴమ మోఖతుమోధఔత భమిము 
సభతేలేత మ్ండింటతిు ్ంచఽతాభ. తృికటీషనయుల ,భమింత సభాచాయభు కోసం '108 కభన్ కంఫర స్క' భమిము 'ర ైతియోతుక్సష 
2016' లనఽ చాడండి.  
ఆయమరేాద్ం 12,25-26:  తుమిఴలఔయణ కిిీమ కోసం కోలన్ లేదా ్ది ేఖిు  యదీీఔయణ లేదా శమయీ కి్షాళ్న వంటరిటకిి ర యళళలంటే, 
అమా సంసాల తృిభాణఔితనఽ భమిము సభయీతనఽ ఖుమిాంచిన తమఴతే సమ్రన వేవసా భమమిు సంసానఽ ఎనఽుకోరయౌ. టాకిషనలనఽ 
తగిగంచడాతుక ిఅముమేఴదభులో కొతుు తిేే ఔబ ైన దీతేలునాుభ. లోయౌకి చమేే యషలనఽ తగిగంచడం ఫమటఔు ర యళళ యషతుు 
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ఖమలిీఔమించడం, తదాఴమ యషదామా ల విదిీ  తుమోధించడం. ఊతేవపలలో భాయుూ, భుకేంగ ఊతేవప తృియంబం భమమిు 
తుయగభనభు, శమీయం భమమిు భనసఽష యొఔక తుమిఴలఔయణఔు భుకేబ నై కలాలుగ ఫాయసా యు. ఆంటిలో ఈయోగించ ే 
సధాయణ తుమిఴలఔయణ దితేలలో కొతుు నాయౌఔ ఫదితో నాలుఔనఽ యబంి చమేడం, తృ డి చయెం యుదిడం, భసజ్ చమేడం, అయమి 
కిిీమ ముదల ైనయ. మతిి డెకోఫర భ ేభుందఽ ఄయ చ ంచాడె తిిపలా చాయణభు  (తాతుకమ, ఈళమికమ, ఔయకకమ ఄన ే
భూడె సా తుఔ ఫాయతీమ భూయౌఔలతో  చళేనది)  ఔ ఔపూ రేడతిూటతిో తీసఽఔుంటే ఄది జీయణ వేవసా నఽండ ియషలనఽ  
త లగించడాతుక ిఎంతో సహమడెతేంద.ి 
సర్ళ్మ నై గిహ చిటాకలు 13  టీ భమిము సాప్ యౄంలో తీసఽఔున ేదవి దామీ లు శమమీతుు తుమిఴలఔయణ చమేడభులో  
ఄదఽతాలు సిళీసా భ. కొతుు ఈదాహయణలు ఫామీల తూయు, పన్ ుల్ ట,ీ జొను/టేయోక/ఖంజి, భమిము ఫరి ఔయ్, ర లుల యౌల మఔేలతో 
ఔయౌ చళేన కేఫజేీ భమమిు ఈయౌలతృమ సాప్.  
తురిాషకర్ణ తృతూయాలు 27 భన ఄవసమలఔు ఄనఽఖుణంగ కిీంద సాచింఫడని ఔిితి వయసిదభుల వంట ిరతులో మం్డె 
లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ రటతిు ఎనఽుకొతు తృతూమాలు చేసఽకొనవచఽి. పచికమ, దోసకమ, తుభెకమ, సఽనుం, దాిక్ష 
ండె, కోమిందకమలు, సీ ర ఫమ్ీీలు, పదనీా, ఄలల ం, మోజేెమ,ీ డాండ ల ైన్, అల్ ళ్లయసం ర తూఖర్, భమిము ఔలఫంద ఖుజీు. 
ఆయల్ పయౌుంగ్ 28-29  భన శమీయభులో తిీ యఫాఖభు నాలుఔతో ఔలఫడి ఈంది ఔనఽఔ శమీయంలో ఄంట రేధఽలనఽ 
తురమించడాతుకి, దంత మియబతిఔు అముమేఴదలో చ ూఫడని అభల్ పయౌలంగ్ గొూ తుమిఴలఔయణ సధనభుగ ేమొకనఫడింది. 
సఴచఛబ నై కొఫౄమి లేదా నఽవపఴల నాన  ఔ సాూన్ తుండెగ తీసఽకొతు సఽభాయు 20 తుభుషల తృట  అ నానంతా త లల గ 
తూటవిలే భామిత్ృ భేంత వయఔ పకికయౌ టాీ యౌ. అ తమఴత దాతుతు  జాఖీతాగ ఈమిె రేళ సధాయణంగ దంతాలనఽ ఎలా యబ ి
యుసా మో అ యధంగ నోటితు  ూమిాగ యబంి చమేాయౌ. ఇ యధానభు ఈదమానేు కాయ ఔడెపతో చేమడం భంచిది. 
విషదారా ల విదిాతు అరికటీడాతుకి  లేద్ తగి్గoచడాతుకి కొతున వూాహలు 30-35

:  

• సా తుఔంగ ్మగిిన ండెల  భమిము ఔయగమలతో ఔడిన అమోఖేవంతబ నై సహజ ళదీబ ైన అహమతుు తీసఽకోరయౌ. ఄలాగ ేమడ్ీ 
బేడ్ అహయదామీ లు, ఔితిిభంగ తమాయుకఫడని వంటకలు, జనఽేయంగ సవమించిన అహయదామీ లనఽ తినడం భానేమాయౌ. 
• అముమేఴదంలో తుమిఴలఔయణ కోసం చ ూఫడని యధంగ రమతుకి ఔమోజు లేదా మీ యలునఽ ఫటిీ  ఈరసం ఈండాయౌ. 
• శమయీంలో సమ్రన ఴ ైడేషిన్ కోసం తూటితు ఎఔుకవ తీసఽకోరయౌ. 
• తూటితు తాిఖడాతుక ితృల ళీక్స ళసలు ఈయోగించడం తురమించాయౌ; 
• చయె సంయక్షణ ఈతూతేా లు భమిము ఖిహ కటలనయల యషమంలో నాణేబ నై రటిన ేఎంచఽకోరయౌ; 
• తాిడి సా భతు తగిగంచడాతుక ిభమిము ఫారోదేఴఖభులనఽ ఄదఽపలో ఈంచఽకోవడం దాఴమ టాకిషనల  ్యుఖుదలనఽ 
తులువమించవచఽి.   
• తీమఔి సభమాలలో తగనింత యఱీ ంతి తీసఽఔుంటృ తుమభానఽసయం తుదింిచాయౌ30-32 
తుది్: తుద ిబ దడెతు తుమిఴలఔయణ చేళేందఽఔు సహమడెతేoది. ఆటవీల చేటిీన ఄధేమనాల కియం బ దడె నఽండ ివేమీ లనఽ 
త లగించే ఱోషయస వేవసా ఄనే తిేే ఔ మంతాింఖం శమయీంలో ఈందతు ఆద ిధిానంగ తుదలిో కిీమాశ్రలఔంగ ఈంట ందతు మిఱోధన 
పయౌతాలు తుయౄసఽా నాుభ. ఔ ఔికఔు తుదింిచడం ఇ కిిీమనఽ ్ంచడాతుక ిఈతాభ భాయగం 33-35. 
6. మ్నం విషల నఽండి ద్ార్ం కవచఽే 21 

భన అమోఖేం భన చేతేలోల న ే ఈంది. భన  శమీయం కంతి యొఔక ద యైఔ ఔంనాలుతో చఽటీఫడ ిఈంట ంది. భనభు భనలోన ే
ఈను "ఔిితి" భమిము "ద వైభు" లనఽ ఖుమిాంచి భన ఈతుకితు రతులో ఖుమిాంచినటలభత,ే ఏ యషకిీభులు భన దమి చయేవప. ఏ 
రేధిక ిభనభు ఖుమకిభు. కయణబేమిటంటే బఖవంతేడె ‘‘ఔిితి‘’ కి కయణబ నై ంచ బూతాలఔు ఄధితి. భానవ శమయీభు 
ఇ ంచ బూతలతోనే తుమిెతబ ైనది. భానవపతులో యటి శకిా ఄమిమితం.  
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సాచనలు మ్రియమ వ బ్్ై్టల మ్ూలమ్మలు: 
1. https://www.happypublishing.com/blog/cleanliness-quotes/ 

2. http://www.azquotes.com/quote/903138 

3. http://sauchacha.com/post/421138012/how-does-the-body-keep-itself-clean 

4. http://www.healthyandnaturalworld.com/6-ways-your-body-detoxifies-itself/ 

5. http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/TIB/manifestations.html 

6. https://www.mindbodygreen.com/0-13737/7-signs-you-have-too-many-toxins-in-your-life.html 

7. http://drhyman.com/blog/2010/05/19/is-there-toxic-waste-in-your-body-2/ 

8. http://www.naturesintentionsnaturopathy.com/body-detox/signs-and-symptoms-of-a-toxic-body.html 

9. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/dec/05/detox-myth-health-diet-science-ignorance 

10. https://americanaddictioncenters.org/drug-detox/is-it-necessary/ 

11. https://www.huffingtonpost.com/2014/04/18/detox-health-nutrition-diet_n_5173783.html 

12. https://artoflivingretreatcenter.org/ayurvedic-detox-harrison/ 

13. http://www.panaceanova.com/medicines.html (exercise and detox procedures) 

14. https://bodyecology.com/articles/top-5-sources-of-toxins.php 

15. https://www.organicnutrition.co.uk/articles/detoxing-and-cleansing.htm 

16. https://www.healthyandnaturalworld.com/top-signs-your-body-is-toxic-and-what-to-do-about-it/ 

17. https://www.ewg.org/research/body-burden-pollution-newborns#.WobVYiN940Q 

18. http://www.goodhealth.co.nz/health-articles/article/the-most-common-detox-questions-answered 

19. http://www.raisingofamerica.org/stress-good-bad-and-toxic 

20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928741/ 

21. Sathya Sai Speaks: “Man‟s magnificent body – How to keep it healthy” http://media.radiosai.org/journals/Vol_07/01SEP09/01-ssspeaks.htm 

22. https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/detox-yoga-cleansing 

23. https://artoflivingretreatcenter.org/practice-eight-limbs-yoga/ 

24. https://artoflivingretreatcenter.org/exploring-wisdom-sri-sri-yoga/ 

25. http://www.mapi.com/ayurvedic-knowledge/detoxification/ayurvedic-detoxification-routine.html   

26. https://www.mindbodygreen.com/0-10595/5-tips-to-get-you-started-on-a-simple-ayurvedic-cleanse.html 

27. https://draxe.com/detox-drinks/ 

28. https://draxe.com/oil-pulling-coconut-oil/ 

29. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/05/26/oil-pulling-detox-gandusha/ 

30. https://www.mindbodygreen.com/0-11228/15-simple-ways-to-reduce-toxins-in-your-life.html 

31. Sai Vibrionics Newsletters of 2017 and 2018, Health Tips 

32. http://eatlocalgrown.com/article/12464-36-foods-that-help-detox-and-cleanse-your-entire-body.html 

33. https://www.medicalnewstoday.com/articles/267611.php 

34. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/31/sleep-brain-detoxification.aspx 

35. https://www.neuronation.com/science/right-sleeping-position-will-help-your-brain-detox 

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

2. ఎ.., ఇండియా, వ బై్రి  ధంలో మ్రింత మ్మంద్ఽకు! తృికటీషనర్ 11567 దాార అవగ్హనా సద్సఽ్లు    

2018 పఫవిమ1ి8 తదేనీ అంధిదిశే్ లో ర ైజాగ్ లోతు సభ సౌధలో ర ఫైరి  ఄవగహనా సదసఽష తుయఴఴ ంఫదినది. ఇ సదసఽషలో 
‘‘రేధ,ి దాతు భూలభు, కయణాలు, రేధ ిమీద 
అలోచనల ఫిావభు, రేధఽల తురయణలో 
ర ైతియోతుక్సష  ర దైేం యొఔక తృత,ి భమమిు 
సభ యతియోతుక్సష ఔు  సంఫంధించిన 
సభాచాయం’’. ఇ యషమాలు యపలంగ 
యవమింఫడాు భ. ర ఫైరి  చికితషఔు సంఫంధించి  
యజమవంతబ ైన భూడె  కేసఽల యవమలు 
తౄ టోలతో సహ  వర్ తృభంట్ దాఴమ  
దిమివంచఫడాు భ. 60 ఔనాు ఎఔుకవ భంద ిఇ 
సదసఽషఔు హజయమాేయు. సదసఽష తుమఴహఔుల 
ఄబేయాన్,ై తృికటీషనర్  తిీ న లలో ర ఫైరి  కేంప 
తుయఴఴ ంచడాతుకి ఄంగఔీమించాయు. ఄటిీ  రతులో 
ముదట ికేంప 25 భామిి  2018   జయఖనఽంది. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928741/
http://media.radiosai.org/journals/Vol_07/01SEP09/01-ssspeaks.htm
https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/detox-yoga-cleansing
https://artoflivingretreatcenter.org/practice-eight-limbs-yoga/
https://artoflivingretreatcenter.org/exploring-wisdom-sri-sri-yoga/
http://www.mapi.com/ayurvedic-knowledge/detoxification/ayurvedic-detoxification-routine.html
https://www.mindbodygreen.com/0-10595/5-tips-to-get-you-started-on-a-simple-ayurvedic-cleanse.html
https://draxe.com/detox-drinks/
https://draxe.com/oil-pulling-coconut-oil/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/05/26/oil-pulling-detox-gandusha/
https://www.mindbodygreen.com/0-11228/15-simple-ways-to-reduce-toxins-in-your-life.html
http://eatlocalgrown.com/article/12464-36-foods-that-help-detox-and-cleanse-your-entire-body.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/267611.php
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/31/sleep-brain-detoxification.aspx
https://www.neuronation.com/science/right-sleeping-position-will-help-your-brain-detox
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దీతు తమఴత వయుసగ భామిి5 భమమిు 9 తదేీలలో త లంగణలో బదాిది,ి కొతాఖూడ ం జిలాల లోతు ఆలల ందఽ భమమిు ఄఱఴమవప 
ేట లలో ర ఫైరి  ఄవగహనా 
సదసఽషలు జమిగభ. భమొఔ 
సదసఽష కభెంలో భామిి  8వ 
తేదనీ జమిగింది. ళేీట్ ళూమటి ేవల్ 
జాభంట్ కోఅమిునేటర్, జిలాల  
ఄధేక్షుడె భమమిు సమితి 
ఔతూఴనర్ లు ఇ కయేఔీభం 
యజమవంతం కవడాతుక ిఎంతో 
ఔిల చేళనందఽఔు ధనేరదాలు 
త లుపతేనాుభు. జిలాల  
ఄధేక్షుడె ర ఫైరి  చికతిష ఖుమించి 

భాటాల డెత ఇ ఄదఽత చికతిాష యధానాతుు జిలాల లోతు సమితేలతుుంటలిో ఔ ఫాగభభేేలా ఔిల చేసా నతు త యౌతృయు.  ఇ 
కయేఔీభాతుకి ఄనాహే బ నై సూందన లభంచింద ిఎందఽఔంటే ఇ కయేఔీభాల ఄనంతయం ఎంతో భంది మోఖులు చికితష తృ ందడబ ే
కఔ సదసఽషలలో తృల్గ ను ఔతుఴనయుల  ర ఫైరి  భందఽలు తీసఽకొనడంతో తృట  ఇ చికతిాష యధానభు నయేుికొనడాతుకి ఔడా తభ 
ఄభలాషనఽ వేఔాంచేఱయు. ఇ సదసఽషలతూు ఏమూట చేమడం లోనా ఄయ యజమవంతం ఄవడాతుక ిమతేిళ్ైళ ఔడా 
తుమిఴమభంగ ఔిల చళేన తృికటీషనర్ 11585 ఔు ధనేరదాలు.  

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

3. 2018 మ్ారిే3-4  తచదీలలో కేర్ళ్, ఇండియా లో ర ండు రడజుల శిక్షణా శితర్మ్మ   

 కేయళ్లోతు ఄలురలో మ్ండె మోజుల మషీర సా భ మపి్ిషర్ వర్క షప్ తుయఴఴ ంచఫడింది. మషీర ఄధేక్షులు ఆఔకడ హజమ్రన రయందమికట 
సభళ ళేవనఽ ఄవసమలఔు 
ఄనఽఖుణంగ చమేాయౌ కతూ మీ 
సౌఔయేం బేయఔు చేమఔడదఽ 
ఄతు ఖుయుా  చసేాా  ఎంతో 
ఈతేాజఔయబ ైన సింఖం ఆచాియు. 
సతేసభ ళేర సంసా SSSSO 
కేయళ్ మషీరభులో ర ైఫరి  ళేవ చళేే 
రమకిి తన సహకయం 
ఄందసిఽా ందతు హమీ ఆసాా  తభ 
సింగతుు భుగించాయు. 
మషీర ర ైతియోతుక్సష కోఅమిునటేర్ 

02090 భాటాల డెత భా ర దైఽేలు చసేఽా ను ళవే తృరీ్ టరభైు గనే ఈండవచఽి కతూ రమి  బకిా భమమిు యధేమత భాతభిు పపల్ 
టరైభుగ ఈంట ంది ఄతు చభతకమించాయు. ఄంతగేఔ చికతిాష తుపణులు ర ఫైరి  ళవే యొఔక  మభిాణం భమమిు నాణేత మం్డె 
బ యుఖుయచడాతుకి ఔిల చమేాలతూ సాచించాయు. ఇ శితయభులో సభ ర ైతియోతుక్సష ఄనదేి సఴమి రమి దివే ఫర ధనలనఽ 
ఄనఽసమించడాతుకి ఈఔమించే ఔ ద యైఔ ఈఔయణం ఔనఽఔ తృికటీషనర్  ఇ ళవేతు అధాేతిెఔ సధనగ మఖిణించాయౌ ఄతు 
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సాచించాయు. కయేళ్ మషీరం 4 భండలాలుగ యబజించఫడ ితిి ఔకటీ ఔ SVP నేతితఴంలో నడెసా్ ంద ిఔనఽఔ ఆూట ినఽండ ి
జోనల్ సభారఱేలు తిీ కఴయీర్ లోనా (సంవతషయం లో నాలుఖు సయుల ) భమిము జిలాల  సభారేఱలు తిి న లలోనా 
జయుఖుతాభ. ఆది  నాతన VP లఔు  శిక్షణ ఆవఴడాతుక ిభమిము ఆూటకిే ఈను తృికటీషనయలఔు పనః శిక్షణ ఆవఴడాతుకి యలు 
ఔయౌూసఽా ందతు త యౌతృయు. కోర్ సభూహభుగ ఏదభత ేఏమూట చమేడభు జమగిిందో  అ సబుేలు కిీమాయఴ తభుగ ఈను 
తృికటీషనర్ సబుేలనఽ వేకిాఖతంగ సందిించి చఽయుక్రన VP లుగ భాయిడాతుక ికవలళన తిి మితుభూ చేసఽా ంది. చఽయుక్రన 
ర ైఫరి  తృికటీషనయల దాఴమ జిలందమితూ సభయావంతంగ ఔవర్ చమేడాతుకి ఄవసయబ నైయ ఄవగహన ళమ్ినాయుల  జిలాల  భమమిు 
జోనల్ సా భలో జయుఖుతామతు సాచించడం జమగిింది. 
 4. పటీరాి, ఇండయిా  – సధార్ణ శిక్షణా శితరలు  

 పటీమిాలో  సిఽా తం శివమతి,ి ఖుయు ూమిణభ భమమిు ఫాఫా యొఔక పటిీనమోజుఔు ఇ యధంగ సంవతషమతుక ిఔతూసం  3 సయుల   
AVP శిక్షణా శితమలనఽ  ) తిి 
ఔకటి  6 మోజులు ఔయౌగి ఈండయే   (
ఏమూట చమేడం జయుఖుతోంద.ి 
AVP శిక్షణా శితమలతూు సిఽా తం 
తుషణ తేలభన ఆదియు సమిీప్డై్ 
టీచర్ష10375 & 11422 దాఴమ 
తుయఴఴ ంఫడెచఽనుయ. ఇ  6 
మోజుల శిక్షణ సభమంలో AVP 

లు ఄందయౄ టచీయల యేరకే్షణలో 
ఔతూసం  86 మోఖులఔు చికితష చళేే 

తిేక్ష ఄనఽబవం తృ ందఽతాయు. 

 కొతాగ ఄయసత తృ ందని AVP లు   VP గ  మిోషన్ తృ ందే వయఔ రమకిి కటేాభంచఫడిన వేకిాఖత ఖుయువప లేదా బ ంటర్ 
యేరకే్షణలో ళవేచమేవలళ ఈంట ంది. 2017-18 భధే ఇ ఈతృధాేముల చతే తుయఴఴ ంచఫడని చివమి నాలుఖు వర్క 
షపలలో, 16 భంది ఫాయతీములు భమమిు అళేీ రయౌమా నఽండ ి5 భంద ిశిక్షణ తృ ందాయు. ఫాయతదేశంలో SVP శిక్షణా శితమలు 
సంవతషమతుక ిఔసమి పటీమిాలో తుయఴఴ ంచఫడతాభ. నవంఫర్ 2017 లో ఏడెఖుయు భమిము పఫవిమి 2018లో ఔడా కొతాగ 
SVPలు ఄధఽనాతనబ నై మీతిలో శిక్షణ తృ ందడం జమగిింది.   
************************************************************************************************************************ 
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