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సభర ైనృిమానిక్సస... ఉచితబ ైన, నాణమబ నై ర దైమసంయక్షణ దశిలో -  మోఖులఔు ఉచితం 

సభ వ ైబ్రియోతుక్స్ వమా లేఖ 
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డా.జిత్ కె. అగగ మఴల్ డెస్క్ న ండి  

ిమబ ైన ర ఫైరి  అఫామసఔులామ, 

ఈ భహశివమత్రి యత ిసభమంలో మీఔు ఇలా రిసఽా ననందఽఔు ఎంతో సంతోషంగ ఉంది. శివశకూా సవయౄపలు, ేిభ 
సవయౄపల ైన  భన ిమతభ బఖరన్ ఫాఫా రయు ఈ యధంగ త యౌనుయు. „„మితనం”- ఇద ేధిానబ నై యషమం. 
భానవపలందమకి ీపయుష  మితనం అని చ దగనిద ిఇద.ే బఖవంతేడె అంటే యఱవసం లేని రయు ఔడా నుించిఔ ఫాధలతో 
ఔనీనళ్లతో రమి హిదమాలు ఔమగినిపడె ఆధామత్రభఔ ఫాటన నడవడానికూ ఏదో  ఔ నాడె మితనం చళే తీయుతాయు. మోక్షం 
సధించే దిశలో భానవపడె ఏ క ంచం మితనం చళేనా బఖవంతేడె దానికూ వందమెటలల  సహమం చేళ మిభభయౌన ఖభమం 
చేయుసా డె. ఈ శివమత్ర ిమీఔు అటలవంట ిఆశనఽ ఔయౌగించాలని ఆశ్రయవదసిఽా నాననఽ‟‟. శీ్ర సత్ేసభఫాఫా దవి్ేవణి భహశివమత్ర ి
ఱింత్ర నిలమం, 4 భామి్  1962. నేనఽ చికూతాసనిపణులనఽ కోమదైి ఏమిటంటే ఈ సందేఱనిన మీ హిదమానికూ తీసఽక ని నిజ 
జీయతంలో అనిన యంగలోల  టలు దలతో అభలు యచండు. ఇది మీ ర ైనృమిానిక్సస నుికీుసలల  అూయవబ ైన యజమానిన అందసిఽా ంది. 

ర ైదమచికూతాస నిపణుల నాణమత న ైపణామలనఽ  ంచడానికూ సంసా యంగ అనఔే కయమఔీభాలనఽ చేటుడం జమిగింది. ఈమితానలు 
ఎంతో ఉతాభ పయౌతాలనఽ ఇసఽా నానభ అని చ టానికూ నాఔు ఎంతో ఆనందంగ ఉంద.ి అటలవంట ిరటలిో క నినంటిని మీతో 
ంచఽఔుంటానఽ. 

డా.జితేేఅఖగమవలయమఔేడ సఽేనఽండు 1 – 2 

 అఫామసఔుల యవమలు  2 – 5 

 మిశీభాలు ఉయోగించిన కసైఽయవమలు 5– 13 

శినజరఫులు 13 – 14 

దివమరఔుే 14-15 

ఔిటనలు 15 

అదనంగ 16 –22  
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మినులన సంఫంధతి భూలానిన ఫలోేతం చమేడానికూ భనం ఎంతో భంద ిమినుల మిుంగ్ కోఆమిినేటర్చస లేదా నిరదేిఔల 
సభనవమఔయాలనఽ క తాగ నిమమించాభు. పయౌతంగ మినుల మిుంగ్ అనదే ిఖణనీమంగ బ యుఖుడుంద.ి రసారనికూ క ంతభంది 
అఫామసఔులు నిరదేిఔలు ంంచడంలో ఆలశమం చేసఽా ండడంతో ఈ మినుల యుయుల  రమికూ వమకూాఖతంగ నూల న్ చళే రమి యొఔే నిరేదఔిలనఽ 
నూల న్ దావమ ళఔేమసిాా  అదే సభమంలో ఆమా చికూతాస నిపణుల ళేర ఖంటలనఽ ూమిా చసేఽకోవడానికూ సహకమనిన, 
నుల ి తాసహనిన అందసిఽా నానయు. ఈ చయమ ఎంతో సతపయౌతానిన ఇచి్ 100% మినుల మిుంగ్ ను ందడానికూ చమేూతనిచి్ందని  ఔిటంిచడానికూ 
నాఔు ఎంతో ఆనందంగ ఉంది. 

భనం నియవఴసిఽా నన మపి ిషర్చ వర్చే షప్ లు చఔేట ిఊందఽఔునానభ. దామనిన తగిగంచడంలో సంకతై్రఔ మజిఞా నం ఎంతో 
కీలఔనుత ినుల లసలా ంది ఎందఽఔంటే ఇపడె భనం ళ ైేప్, ఇంటమనెట్ ఆధామతి యడుయో కనపమనె్స వంటయి నియవఴించడం దావమ 
దాయ నుింతంలో ఉనన నుికీుషనర్చ లనఽ ఔ చోట చమేి్ యయధ అంఱల ై అతమంత పలవంతబ ైన చయ్లు జయడానికూ ఇయ ఎంతో 
సౌలబమంగ ఉనానభ. భన మూఎస్ కోఆమడినేటర్01339 ఖత ఐదఽ సంవతసమలుగ ఔీభం తఔుండా తి్ర న లా నియవఴసిఽా నన 
టెయౌనూల న్ కనపమనెఽసలు ఎంతో నుిచఽయమం ను ందటంతో నుటల గొ యజమానిన సధించాభ. 

 యయధ యకల వర్చే షపల యొఔే సంకమ  యఖటంతో నుటల దనీిలో నులయగ న ేఅఫామసఔుల సంకమ ఔడా  మగిి రయంతా  
నాతనోతాసహంతో ఈ శినృమలలో నులయగ నడం హిదమూయవఔ ఆనందానినసలా ంది. ఇటీవల భుంఫ లైో నియవఴించిన వర్చే షప్ 
(ఎడుషన్ #3లో చాడండు) క ంతభంది కోఆమిినేటర్చ లనఽ ఉతాసహయచడంతో అటలవంట ిసా తుక శిబ్రమలన   తభ నుింతంలో 
ఏమటల చేమడానికూ నుల ి తాసహనిన అందించింది. అటలవంట ిశినృమలఔు ఏమటల చేమడానికూ నియవహఔులఔు భా వంతేగ 
ూమిాసహమ సహకమనిన అందిసా భని త యౌమజసైఽా నానభు. ఇటలవంటి శినృమనిన ను ందఔిగ అందంగ నియవఴించేందఽఔు 
భుందఽగనే ఎజెండానఽ ళదధం చేసఽఔుని నులయగ న ేరయందమకిీ ఈ బ భల్ దావమ త యౌమజమైడం భంచిది.  తిీ సభారశేభు 
నిమధ మించఽఔునన ఔ అంశం ై దిలు సమించి దాని యొఔే ళదాధ ంతభు భమమిు నాతన నుల ఔడలు వంటయి రమా లేకలు నఽండు 
సమీఔమించఽ క ని ఇంక దీనినియవహణలో ఏబ నైా అవమోధాలు ఉనానమా అనదేి ఔడా సభారేశంలో చమి్ంచడం భంచిది. ఈ 
అంఱనికూ సంఫంధించిన యజమవంతబ నై కైసఽలు చిఽమింఫడునా లేదా చిఽయణఔు ళదధంగ ఉనాన అలాగ ైకూలషుబ నై కసైఽలలో 
సరళ్లనఽ ఎదఽమొేనే సందమబలు వంటయి చమి్ ంచడం భంచిది. 

సభాచాయం యలరతభఔబ నై భాయులుచోటల చసేఽఔుంటలనన ఈ దశలో సభాచాయ మియక్షణ ఔడా అతమంత ఆవశమఔబ నైది 
భమిము చయ్నీమాంశబ నైద.ి ఈ సందయబంలోఅఫామసఔులు తాజఞ నిఫంధనలనఽ త లుసఽకోవడం దావమ ఉతాభ దధతేలనఽ 
అనఽసమించడం చాలా భుకమం. ఈ దిశలోభన ర ఫ ైసట్  https://practitioners.vibrionics.org లో అవసయబ ైన భాయులు 
చేసభు. ర ఫ ైసట్ లోనికూ ర యి దిఖువన ఎడభ బ నా లో GDPR  ైన కూలక్స చళే మీ అనయుచి బయేఔు లేదా ఎంఔ బేయఔు నూయం 
ూమిా చళే సభమించండు. అందమకిీ రమి వమకూాఖత డేటా యక్షణ కోసం ఇది తనిసమి. మీ అందమకిీ ఆనందఔయబ నై శివమత్రి 
యఫాకంక్షలు అందసిాా ! 

 సవమి ళవేలో  

మీజిత్ కె అఖమవల్ 
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ప్ికటీషనరల వివ్మలు 

ప్ికటీషనర్ 11585...ఇండియా వితా్ర మతీామ యయు ఖణిత ఱసార ఉనుధామములు. 1990లో యయు సవమి నూల లి్  లోకూ వచి్ తవయలోనే సతమసభ 
సంసాలో మాకూువ్ ళేరదళ్ గ భామయు. సిఽా తం యయు డుళు కి్సు కోఆమిినేటర్చ గ ఉనానయు. యయు సవమి రమ ి
ఆంఖల పసాకలనఽ అలాగై సవమి యొఔే అధామత్రభఔ భాస త్రఔి సనాతన సయథి లోని ఆంఖల 
రమసలనఽ త లుఖు లోనికూ అనఽవదసిాా  ఉంటాయు. యయు ళ  ుంఫర్చ న లలో ఔ ళనిమర్చ నుికీుషనర్చ 
దావమ సభ ర ైనృిమానిక్సస ఖుమించి త లుసఽక ని ర ంటనే రిశేం ను ందాయు. యయు భామి్  2017 లో ఏ.య. 
. గ అయహత ను ంద ినుఠఱలఔు ర యల వచి్న తమవత దొమిక ైసభమంలోనా భమిము ళ లవప 
దినభులలో ర ైనృమిానిక్సస ళవేలో భునిగినుల భరేయు. యయు 2017 ళ  ుంఫర్చ లో య. . గ భమిము 
2018 నవంఫమోల  ఎస్.య. . గ అమామయు. ఎస్.య.. వర్చే షప్ లో నులయగ నడానికూ పటుమిాకూ మెలైోల  

మిాణిసఽా ననపడె యమికూ వచి్నటలవంటి అదఽబతబ నై ఔలనఽ ఈ సందయబంగ భననం చేసఽఔుంటలనానయు. ఈ ఔలలో యయు 108 
ళ ళ ఫాక్సస నఽండు నిరయణలు తమాయు చసేాా  ఉండగ హఠతేా గ యమి ఔేనే సవమి నిలఫడు ఉండటంతో అద ిచాళ యసభమంతో 
లేచి నిలఫడాి యు. భనోహయబ నై చియునవపవతో సవమి యమనిి ఆయౌంఖనం చసేఽక ని ఎంతో ేభిూయవఔ శింసలతో త లుఖులో’‘నీవప నా 
కోసం ని చసేఽా నానవప’’అనానయు. ఈ ఔల యమిలో  గిఢ అనఽబూత్రని ఉతేాజఞనిన ఔయౌగించింది. ర ైనృమిానిక్సస ని సవమి ళేవగ 
ఫాయంచి క నసగించడానికూ  ధ యైమనీన, నభభకనీన చఔేమి్ంద.ి యయు ఇతయ ర ైనృిమానిక్సస అఫామసఔులతో ఔయౌళ రమంతప ళ లవపలలో 
కమంపలు నియవఴసిాా  నిరయణలు ఇవవడబే కఔుండా అఔేడ ఆడుయో యజువల్ ఎభడ్సస ఉయోగించి ర ైనృమిానిక్సస ఖుమించి 
అవగహన ఔడా  ంచఽతేనానయు. యయు ఆ యధంగ తానఽ నివళంచే జిలాల లోని ఏడె సభ కైందాిలోల  భమిము ఔిే జిలాల లోని ఔ 
సభ కైందంిలో ఇటలవంటి అవగహనా సదసఽసలు ఏమటల చఱేయు. యమకిూ సతమసభ ళరే సంసాలఔు చ ందని మషు  ిసా భలో 
జయుఖుతేనన సభారశేభు లో ర ైనృిమానిక్సస ఖుమించి ఛేే అవకశం లనంచింది. వచి్న రయంతా ఎంతో భనసామిాగ దీనిని 
ళవఔమించి ఈ ర దైమ యధానానిన శింళంచడం జమగిింద.ి 

యయు ఇటివయఔు 1100ఔు  గై మోఖులఔు చికూతస చేమడబ ేకఔ తిీ ఔే కైసఽ యషమంలోనా సవమీ భ ఽఔే అదిశమ హసాం 
సవమి ఔి ఉందని ఫాయసఽా నానయు. ఈ సందయబంగ ఔ చియసభయణమీబ నై కైసఽ యవమలనఽ భనతో ంచఽఔుంటలనానయు. 50 
సంవతసమల భఴళి్ గొంతేలో కమనసర్చ రమధితో నాలుఖు న లలుగ ఫాధడెతేనానయు. ఈబ  ఖీమోథ య చభేంచఽఔుననటిక ీ
ఔణతి్ర ఔమగిి నుల లేదఽ. ఆబ  అలోల త్ర భందఽలు తీసఽకోవటం భానళే 2017 అకోు ఫర్చ లో నుికీుషనర్చ నఽ సందిించాయు. యయు ఈబ ఔు 
కూీంది మెమిడీ ఇచా్యు. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 

Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS. నాలుగు న లల కలంలో ఈ కణితి ూమడాగ అదృశ్ేం 
అభంది. ఖత ది న లలుగ ఏ సభసమ లేఔుండా మోతాదఽనఽ తగిగంచిన సా భలో OD గ ఈబ  క నసగసిఽా నానయు. దానిన 
ఔీభంగ OWకూ తగిగంచాలని అఫామసఔుడె యోచిసఽా నానయు. 

ఎస్ య  e కోర్చస నేయు్ఔునటేపడె యమకిూ ఔ తిేమఔబ నై అనఽబవం ఎదఽయభంది. 2రేయు రేయు సందమబలోల  మోగ ిముదటి 
మోతాదఽ నఽ తీసఽఔుని ర యలన ర ంటనే మోగయిొఔే లక్షణాలనఽ అయఖంట ళేప యయు అనఽబయంచాయు. ఆ తమవత వర్చే షప్ లో 
డాఔుర్చ అఖమవల్ గయు మోగి చికూతసఔు మఔభుంద ేమోగి యొఔే నొ భమమిు లక్షణాలనఽ అనఽబయంచిన క ందయు అఫామసఔులు 
ఖుమించి సిా యంచడంతో యయు ఈ యఔబ నై అనఽబవం సధమబేనని నిమధ యణఔు వచా్యు. ఇది యమలిో సవమి చ న సాకూా అందరూ 
ఒకటే అనే అనఽబరనిన తి్రనృంనృంచేలా చళేంది. ఎ. య. . గ ర ైనృమిానిక్సస యొఔే నుిథమిఔ అంఱలనఽ అయాం చసేఽకోవడం 
భమిము వమకూాఖత భాయుఔు లేదా మివయాన  ైన దిలు   టుగ ఎస్. య. . గ సవమి భాటలనఽ ఆచయణలో  టుడానికూ సవమి 
చ న రఔమం ‘‘ర ైనృిమానిక్సస బయషమతేా  ఓషధం’’ అన ేభాటలనఽ నిజం చేసాా  ఔ ఖుయుతయబ నై ఫాధమత తో ర ైనృమిానిక్సస నఽ 
భుందఽఔు తీసఽఔుర ళ్లడానికూ ఫాధమత వఴించలేా చళేంది. 
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ళేవ చమేాలనే యమి తన ర ైనృమిానిక్సస టల  యమికూ ఉనన నిఫదధత ఎనలేనిది. ఇటవియఔు 27 నామస్ ల టయలనఽ భమమిు ఎ.య..   
భానఽమవల్ నఽ ఇంగీలష్ నఽండు త లుఖుఔు అనఽవదించాయు. గీ మీణ నుింతాలోల  ఉండ ేరమకిోసం త లుఖులో వర్చే షప్ లు భమిము 
బ ంటమింగ్ నఽ సఽలబతయం చమేడానికూ 2019కూ చ ందిన నాతన 108 ళళ పసాకనిన త లుఖు లోనికూ అనఽరదం చమేడం ఔడా 
ూమిా కవసలా ంది. ర ైనృమిానిక్సస దావమ ేిభనఽ ళవేనఽ అందించడానికూ  తిీ ఔే అఫామసఔుడె భమొఔ క తారమిని ఈ యంఖం లోనికూ 
తీసఽఔు మవలళన సభమం ఆసననబ ైందని యయు అననుిమడెతేనానయు. యమికూ ఖల దిఢబ నై నభభఔం ఈదశిలో భనం ఔ 
అడెఖు రళేేా  సవమి భన ర ైప వంద అడెఖులు రేసా యు. అపడె సవమి ఆశించిన బయషమత్ ఓషదమ్ అనే గొ ఔల రసావ 
యౄం దాలుసఽా ంది. ఈ నుికీుషనర్చ తన నుియాన భమమిు ఔితజాతలు సవమికూ త యౌమజైమడానికూ ఔ దామనిన ఔంనుల జ్ చేఱయు.  
ిమబ ైన బిూ మీ  సయవరమత యౄనునిన ేమిించడం దావమ మిభభయౌన ేిమించే భామగ నిన చాంచాయు. 

 మీ సయవరమా యౄనునిన ళయేంచడం దావమ మిభభలేన ళయేంచే భాయగం చాంచాయు. 

 మిబ నై బిూ మీ లలలనఽ ేమిించడం దావమ నా హిదమం మిభభలేన ేిమించలేా చమేండు.  

మీ లలలఔు ళవే చేమడం దావమ నా చేతేలు మీ ళవేలోన ేపనీత భభేమలా చేమండు.  

నా నుియాన ూయవఔ ఔనీనళ్ైల  మీ లలల ఫాధాతా ఔనీనళ్లనఽ తేడుచలేా చేమండు.  

ిమబ ైన సవమీ చివయఔు నాదంటృ ఏమీ లేఔుండా నీ దవిమ నుదదాభలచ ంత ననఽన ఆతభసభయణ చసేఽకోనివవండు.  

ంచ కును కసే లు : 
 కేన్ర్  
 గమశ్యం లో కణుత్ులు  
 బెడ నై కణతిి  

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

ప్ికటీషనర్  11587…ఇండియా  యయు లేఫర్చ ర లేపర్చ భమమిు హయమభన్ మిసల ర్చస బేనజేెభంట్ లో నుల స్ు  గీ డామభటే్ టాు  ఔయౌగి ఉనానయు. యయు 
ఆధామత్రభఔ చింతన ఖల ఔుటలంఫంలో జనిభంచి ఫాలమం నఽండు సభాజళవేలో చఽయుఔుగ నులయగ ంటృ 
ఉండరేయు. యయు నివళసఽా నన తభ మిసయ నుింతాలోల  ఔీభంతఔుండా జయుఖుతేనన బజనల దావమ 
1974లో సవమి ర ైప ఆఔమిషతేలు అమామయు. యయు 1979లో ఫ ంఖళ్ొయు ర యినుల భన తమవత పటుమిా 
భమిము ర ైట్ పలి్ లో యమకిూ లనంచిన సవమి యొఔే అదఽబత దయశనాలు యమిని భంతభిుఖుధ లనఽ 
చేఱభ. ఔీభంగ యయు ళ లవలలో భమమిు తిేమఔ సందమబలలో  సభ సంసాలో  జమిగ ైళేర 
కయమఔీభాలలో నులయగ నడం నుియంనంచాయు. 2001లో దయ యయభణ చళేన తయురత ూమిాగ సభ 
సంసా కయమఔీభాలోల  భునిగినుల మాయు.  

జయమత్రష ఱసారంలో యమకిూ ఖల అనయుచి వలన ఖత 30 సంవతసమలుగ ఉచితళేవలు అందించలేా చళేంది. 
చిననతనంలోనే కోలోభనటలవంట ితండుగిమ ినఽంచి యయు ఈ జయమత్రష ఱసారంలోమజిఞా నానిన ను ందాయు. జీయతంలో ఎదఽయభమే అనేఔ 
సభసమల మిషేమల కోసం తననఽ సందిించే జిలఔు సహమం చమేాలని తనతో యయు నడుంచ డాి యు. యయు మకిీ అనే చికూతాస 
దధత్ర ఔడా నేయు్ఔునానయు. యయు1993- 94లో హో మియోత్రలో ఔ కోయుస చేఱయు కనీ ఇంటలల  మళిాతేల కయణంగ మకీ్షఔు 
హజయు కలేదఽ. యయు తన అలుల డు దావమ సాపమిా ను ంది ర ైనృమిానిక్సస ఖుమించి త లుసఽఔుని భామి్ 2017 వర్చే షప్ ఔు హజయు 
కవడం కోసం ఆన లల న్ ఈ కోయుస ూమిా చేఱయు. అభత ేఅదే వర్చే షప్ ఔు హజయు కరలళ ఉననటిక ీదఽయదిషువఱతేా  యమి 
అలుల డె భయణించడంతో ఫారోదేవఖ యంగ ఏయడున ఈ యషదానిన తటలు ఔుని 2017 జుల ై లోఎ.య.. కోయుస ూమిా చేఱయు. పఫవిమి 
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2018 లో య. గ అమామయు. అట ినఽండు ఇతయ చికూతాస యధానాలు అనినంటనిీ వదయిౌ ర ఫైరి  ర దైమం భాతబి ేచసేఽా నానయు. 
దానితోనుటల తనఽ నేయు్ఔుననజయమత్రష ఱసా ి నికూ సంఫంధించిన సలహలు ఔడా ఇసాా నే ఉనానయు. 

ఎ.య.. అభన ర ంటనేయయు తన సధాయణ సందయశనలో ఫాఖంగ ఔ సంవతసయం నుటల తనఔుభాయుని వదద  అబ మికలో ఉనానయు. 
నుియంబంలో యమకిూ ఫాయతీమ మిచమసఽా లతో సహ సా నిఔ నిమవళతేలఔు ర ైఫరి  ర ైదామనిన మచిమం చమేడం దఽయబయంగ ఉండదేి. 
యమయిొఔే బ ంటర్చ 10375భమమిు ము.ఎస్. & కనెడా కోఆమిినటేర్చ01339యొఔే భాయగదయశఔతవంలో 120 భంది మోఖులఔు చికూతస 
చేమఖయౌగయు.  

 2018 జూన్ లో ఫాయతదశేం వచా్యు. అటనిఽండ ీతననఽ ఇంటవిదద  సందమిశంచ ేమోఖులఔు మెమిడలీు ఇవవటంతో నుటల దాయంగ 
ఉననటలవంట ిలే ంటల ఔు నుల సఽు  దావమ ఔడా యయు భందఽలు ంసఽా నానయు. యమికూ దఖగయలో ఉనన మెండె ఆధామత్రభఔ కైందభిులతో 
నుటల ఔ గీ భానిన ఔడా సందమిశసాా  అఔేడ తిీ రయం మోఖులఔు చికూతస చమేడం నుియంనంచాయు. యయు యజమవంతంగ చికూతస 
చేళన కసైఽలలో అజీయణం, జలుఫు, దఖుగ , భమమిు జవయం వంటి రమధఽలు అలాగై దయీఘకయౌఔ జీయణకోశ సభసమలు, చయభ రమధఽలు, 
ఇన పక్షన్ లు, ంట ినొపలు భమిము తీవబి నై కళీ్ల  నొపలు ఔడా ఉనానభ. యయు తమాయు చళేన చ యలో రళేే చఽఔేల భందఽ 
దావమ ది మోజులుగ ఫాధడెతేనన టనిిటస్ రమధ ినాలుఖు మోజులోల  CC5.3 Meniere’s disease, 30 ml ఆయౌవ్ నాన లో ఔ 
చఽఔే మెమిడీ రళేన మోతాదఽ…BD ఇవవడం దావమ తగిగనుల భంది. యయు కమనసర్చ లే ంటలల  తభ ఫాధనఽ నుల గొటలు ఔునే యధంగనా 
ఆసా ా మోఖులు భమమిు బ ైగైీన్ ఫాధితేలు తభ యొఔే ఫాధలనఽ తగిగంచఽఔున ేయధంగనా ఎంతో సహమం చసేాా  వచా్యు. 
మోఖులు మపీల్ కోసం భయలా భయలా అఫామసఔులనఽ సందమశిసాా  ఉననటలభత ేఎంతోభందకిూ ఈ చికూతాస యధానం దావమ లనృధ  
చేఔయుతేంది అని ఫాయసఽా నానయు. చాలా భంద ిమోఖులు ర నైృిమానిక్సస భందఽలు తీసఽఔునన తమవత ఖణనీమబ నై ఉశభనం 
లనంచినటికీ  ఆ తమవత నిరయణలనఽ క నసగించడానికూ భుందఽఔు మవడం లేదని ఆరదేననఽ వమఔాం చసేఽా నానయు. యయు 
ఫాయతదేశం త్రమిగ ివచి్నటి నఽంచి సఽభాయు 275 భంద ిమోఖులఔు చికూతస చేఱయు.  

ఎ.య.. వర్చే షప్ లో ఇచి్న సాచన బేయఔు యయు ఎఔేడుకూ ర యినా ర ల నస్ కూటలు నఽ తనతో నుటల తీసఽక ని ర ళ్ైతేంటాయు. ఇది 
రమకిూ ఆతభ యఱవసం భమమిు ఎపడభనా ఎదఽయభమే అతమవసయ మళిాత్రని ఎదఽమోేరయౌసన ఫాధమతనఽ యమకిూ ఖుయుా  చసేఽా ంది.  
యయు ఎటఔిపడె రమా లేకలనఽ చదఽవపత తనఔు త యౌళన యషమాలనఽ నయనీఔమిగించఽకోవడానికూ మిత్రనసాా  ఉంటాయు. 
అలాగ ైఅఫామసఔుల డటేాఫసేఽన నయనిఔమించే జటలు లో ఔడా యయుచఽయుకెనై సబుమడుగఉనానయు. ర ైనృమిానిక్సస దావమ తన సధననఽ 
బ యుఖుయచఽకోవడానికూ సఽవయణ అవకశం ఔయౌంచిన సవమికూ ఔితజాతలు త యౌమజసైఽఔుంటృ ఉనానయు. తనఽ రళేే తిీ  
అడెఖులోనా సవమి చతే భాయగనిమైదశం చేమఫడెతేననటలల గ యయు ఫాయసఽా నానయు. అలాగ ైతన బ ంటర్చ యొఔే సభమానఽఔల 
భాయగదయశఔతవం అఫామసఔుడెగ తన ఎదఽఖుదలఔు కయణబ ైందని మేొేంటలనానయు. ర ైనృమిానిక్సస తనలో అనిన సా భలోల  మవియాన 
త చి్ందని యయు ఫాయసఽా నానయు. మోఖులఔు చికూతస చమేడానికూ భుందఽ యయు బఖవంతేని నుిమిధసాా  ఒగగ  ేభిగ రయు చ ే 
యషమాలనఽ యంటాయు. మోఖుల టల  భనం ఔనఫమచిే ేిభ భమిము ఔయుణ ఔ యధబ ైన భామాజఞలం సిలుసఽా ందని అద ిమోగి 
యొఔే సభసమనఽ లేదా యుఖభతనఽ సఖ ఫాఖం భామభభమేలా చేసఽా ందని యయు ఫాయసఽా నానయు. తన దఖగయఔు వచే్  మోఖులఔు సమెనై 
ఆహయం, తగనింత భంచినీయు తీసఽకోరలని సభమానఽఔలంగ నిదనిుల రలని చ టం భాతంి భమిచినుల యు. ఇలా చ డం దావమ 
రయు తవయగ కోలుఔుంటాయని యమి ఫావన.  

ంచ కును కసే లు : 
 చరెు  ఎలమజీ  
 కడుు ఉఫౄరం  
 మలఫదీకం,వ న ునొూ  

************************************************************************************************ 
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క ంఫో లు ఉయోగడంచిన మోగ చమడతి్లు  

1. కేన్ర్ 11585...ఇండియా  

భంచానికూ మమిితబ నై న 91 సంవతసమల భఴిళ్ఔు ఔుడు భూతిండానికూ  నై  దద  ఔణతి్ర ఉందని ఇద ికమనసర్చ ఔు 
సంఫంధించినది అని 6 న లల కూీతం (నవంఫర్చ 2016) నిమధ యణ చేమఫడుంది. ఖత మెండె న లలుగ ఈబ ఔు ఉదమనికూ దఖిువన ఔట ి
నుింతంలో ఔుడుర ైప తీవబి నై నొఉంది. నుికీుషనర్చ నఽ ఔలవడానికూ ఔ రయం భుందఽ డాఔుయుల  ఈబ  రయం ఔంటే ఎఔుేవ ఫతిఔడం 
ఔషుభని నిమధ మించాయు. ఈబ  కమనసర్చ ఔు అలోల త్ర భందఽలు ఏభాతంి సహమం చమేడం లేదని తీసఽకోవడం ఆరేసయు. కనీ 
దీయఘకయౌఔ గమళు కి్స సభసమలు భమిము అధఔి నౄ కూ భందఽలు తీసఽకోవడం క నసగించాయు. 28 ఏిల్ 2017 న ఆబ ఔుటలంఫ 
సబుమలు మోగిని సందమిశంచ వలళందిగ అఫామసఔుని అబమమిాంచాయు. అఫామసఔుడె ఆబ నఽ చాళే నాటికూ ఆబ  గొంతేలో ఫాధాఔయబ నై 
రప కయణంగ ఖత రయం మోజులుగ ఆబ  ఏమి త్రనడం లేదఽ. ఇద ిబ డ నుింతంలో ఔ చినన నిభభకమ మిభాణంలో ఫమటఔు 
ను డెచఽక ని వచి్ంది. ఆబ  ఖత రయం మోజులుగ భలయసయజన ఔడా చేమలేదఽ. ఆబ ఔు ఖత మెండె రమలుగ ఔుడు ఔనఽనఎయీగ 
ఉండు రప ఔయౌగ ిఉండు దరినిన సయిసలా ంది. ఆబ  ఎంతో బకూాూయవఔంగ అఫామసఔుడె ఇచి్న కూీంది మమెిడీ లనఽ తీసఽఔునానయు: 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

#2. CC4.4 Constipation + CC7.3 Eye infections + CC13.2 Kidney & Bladder infections…TDS 

ఆబ ఔు రయం మోజులోల నే భలఫదధఔం నఽండు 100% ఉశభనం లనంచింది భమిము భిదఽర నై ఆహయ దామా లనఽ హభగ త్రనడం 
నుియంనంచాయు. ఆబ ఔు ఇతయ లక్షణాల యషమంలో క ంత బయేఔు భాతబి ేఉశభనం లనంచింది. భమొఔ న ల తమవత అఫామసఔుడె 
మోగి యొఔే అలుల డు దావమ ను ందిన సభాచాయం కియభు ఆబ  యొఔే అనిన మోఖ లక్షణాలు దాదాపగ యభుకూా ను ందనిటలు గ రయు 
చ నుయు. ఔ రయం తమవత అఫామసఔుడె14 జూన్ 2017 న మోగనిి సందమిశంచి ఆబ  సధాయణ ఆహయం తీసఽఔుంటలననటలల  ఆబ  
గొంతే నొ భమమిు రప భామబ నైటలల  ఆబ  ఔనఽన ూమిా ఆమోఖమ ఔయబ నైటలవంటి ళాత్రలో ఉననటలల  ఆబ  శమయీంలో ఎఔేడా 
నొ అనదేి లేనటలల  నిమధ మించఽఔునానయు. ఆబ  ర ైఫరి మిశభీాలనఽ క నసగించి 21 ళ  ుంఫర్చ 2017 న ఱశవతంగ ఱింతంగ 
ఔనఽనభూఱయు.  

సంనుదఔుని రమకమ: ఈ అఫామసఔుడె అయహత సధించిన ర ంటనే అటలవంటి సంకూలషుబ ైన కసైఽనఽ ేిభ, దమ తో చాడడం 
హిదమానిన ఔమగిసిఽా ంది. ఈ విదధ  మోగి ఆబ  జీయతంలో చివమి భూడె న లలు ూమిాగ నొ లేఔుండా ఫాధ లేఔుండా జీయంచ 
ఖయౌగయు. రసారనికూ మోతాదఽ ఔట ేఔనఽఔ ఈ కోంఫర లు అనినంటిని కై ఫాటిలోల  ఇవవవచఽ్. మోఖలక్షణాలు యసయ సంఫంధం 
లేఔుండా ఉననటలల  అనించినటిక ీఇవనీన ఔడా కనసర్చ నఽండు ఉతననబ నైటలవంటరి.ే  

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

   2. గమశ్యంలో ఆరవనములు (ప్యౌప్స్) 11585...ఇండియా  

37-సంవతసమల భఴిళ్ఔు 3 న లలుగ భూత ియసయజన సభమంలో యఔాసివం జయుఖుత ఉంది. ర దైమ మీక్షలలో ఆబ  
ఖమబశమంలో 7 ళ ంటమీీటయల ను డవప ఖల ఖమబశమ ఆయశనభు లేదా లఔ వంటదిి ఉననటలల గ త యౌళంది. శసారచికూతస దావమ దీనిన 
తొలగించినటకిీ అద ిపనమవితభభేమ అవకశం ఉందని డాఔుయుల  త యౌనుయు. మోగి హో మియోత్ర భమమిు అలోత్ర చికూతస 
భూడె న లలు మిత్రనంచినటిక ీఉయోఖం ఔనించలేదఽ. మోగి బయా  నూల న్ దావమ అఫామసఔుని సందిించాయు. కూీంది ర ైఫరి  
మిశీభం క మమిర్చ దావమ రమకిూ ంగ 19 జూన్ 2017తేదనీ దానిని నుియంనంచాయు:  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult 
tonic…TDS 
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మోగి అటికై మిఖతా భందఽలు అనీన ఆేళ ఈ మెమిడీ భాతబిే తీసఽకోసగయు. ఇది తీసఽఔునన తమవత క ంత ఉశభనం 
ఔయౌగినటకిీ యఔాసివం ఆఖలేదఽ. ఎస్ ఆర్చ ఴచె్ య  ఉయోగించి భమింత నిమిధషుబ నై మెమిడీలు ను ందడం కోసం ళనిమర్చ నుికీుషనర్చ 
11562 సందిించవలళనదగి రమికూ అఫామసఔుడె సాచించాయు. అఫామసఔుడె మోగి ఖుమించి అనిన యవమలు ఈ ళనిమర్చ నుికీుషనర్చ 
ఔు ఇచా్యు. యయు 24 ఆఖసఽు  2017 న , #1 ని కూీంది ర ఫైరి  మిశీభం తో మీేల స్ చేమడం జమిగింది:  
#2. CC2.1 Cancers - all + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic…6TD వరం వ్రకు అనత్రం TDS 

#3. SR249 Medorrhinum -  ితీ మూడు మోజులకు ఒక మోణాద  చొుూన న ల వ్రకు  

ఎటలవంటి భాయు లేఔనుల వడంతో ూమిా నిమఱ నిసిహతో రయు 26 ళ  ుంఫర్చ 2017న అఫామసఔుడుని సందిించాయు తభ యొఔే 
మళిాత్ర  ైఆరదేన వమఔాం చఱేయు. అఫామసఔుడె ఱింతంగ రమనిి ఒదామి్ ూమిా యఱవసంతో సహనంతో #2నఽ క నసగించభని 
భమిము రమ ిహిదమప లోతేలోల నఽండు సవమిని నుిమిాంచభని చ నునఽ. ఈ అఫామసఔుడె భమొఔ అఫామసఔుడె11592 

 తో నుటల తభ నుియానలు క నసగించాయు. ళ  ుంఫర్చ 28న ళనిమర్చ నుికీుషనర్చ మోగి యొఔే భానళఔ ళాత్రని మిఖణన లోనికూ తీసఽక ని 
 #2 సా నంలోకూీంద ిర ైఫరి  మిశభీం ఇచా్యు :  
#4. SR249 Medorrhinum + SR274 Aurum Mur Nat 200C + SR318 Thuja 200C…OD 
 
#5. CC2.3 Tumours & Growths + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune 

diseases + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + #2…6TD వరం త్రువత్ TDS 

నాలుఖు మోజుల తమవత అకోు ఫర్చ మెండో  తదేీన నుికీుషనర్చ మోగి యొఔే బయా నఽండు 
ఔ రటాసప్ బ ళజే్ అందఽఔునానయు క నిన నిమిషల కూీతం మోగి యొఔే 
ఖమబశమం నఽండు ఔ  దద  నుయౌప్ భమిము క నిన చిననయ ఫమటికూ 
వచా్మని బ ళజే్ ంనుయు (నూల టలచాడండు). భయుసటి మోజు యఔాసివం 
ఆగినుల భంది. ఆ తమవత అలాు ి సౌండ్స మకీ్ష జమగిింది. ఆబ  యొఔే 
ఖమబశమంలో ఎటలవంటి నుల యౌప్స లేఔుండా సధాయణ ళాత్రలో ఆమోఖమంగ 

ఉననటలల  గెనైకలజిస్ు నిమధ మించాయు. మోగ ి#5 నఽ TDS గ మెండె రమల నుటల భమో న ల ODగ క నసగించి 2017 నవంఫర్చ 4న 
ఆరేఱయు. 2019 పఫవిమి నాటికూ సంూయణ ఆమోఖమంగ ఉనానయు 

ఈ సంగటన దావమ ేియణ ను ంది సవమి టల  గిఢబ నై యఱవసం భమమిు ఔితజాతతో నిండున మోగి యొఔే బయా ర ంటనే ఎ.య.. 
కోయుస కోసం రిేశం ను ంద ిపఫవిమ ి2018 లో ఎ.య.అమామయు. భమమిు తమవత య..11593 అమామయు. యమ ినిఫదధత ఎంత గొద ి
అంట ే250 కూలోమీటయుల  మనా, నుల నా మిాణించి తి్ర న లలో ఔ ఆదరియం రమి స ంత ఊమిలో ఉనన సభ ళ ంటయులో 
ర ైనృిమానిక్సస కమంప నియవఴసిఽా నానయు.  

సంనుదఔుని రమకమ: నుికీుషనర్చ సలహ కియం 2019 పఫవిమ ి15 నఽండు  మోగి తన బయా నఽండు CC17.2 Cleansing…TDS ఔ 
న ల వయఔ దాని సా నంలో CC12.1 Adult tonic...TDSఔ సంవతసయం నుటల తిామభానమ దధత్రలో క నసగిసఽా నానయు. 

 108CC ఫాకు్ న ండి ఇస ా నుటల భణ   #4 నఽ భానిరళే  CC8.4 Ovaries & Uterus ఇచి్న తయురత #5 ఇస్తా  చాలు.  

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

   3. బెడ  ైన కణతిి11585...ఇండియా  

66-ఏళ్ల  వమకూాకూ ఖత నాలుఖు సంవతసమలుగ బ డ  నై ఔణిత్ర ఉంది. దాని వలన నొ ఏమీ లేఔ నుల వడంతో ఎటలవంటి భందఽలు 
తీసఽకోవడం లేదఽ. ర ైనృమిానిక్సస నిరయణ తీసఽఔునన న ల మోజుల లోనే ఔ మువత్రకూ ఔణతి్ర అదిశమబ ైనటలల  త లుసఽక ని 19 జుల ై 
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2018 న మోగ ిఅఫామసఔుని సందిించాయు అతనికూ ఈ కూీంద ిర ఫైరి  మిశభీం ఇవవఫడుంది:   
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation…TDS   

న ల మోజుల తమవత బజన నిమితాం నుికీుషనర్చ వదదఔు ర యల అద ేఅవకశంగ తన బ డ ైన ఖడి ళాత్రలో ఎటలవంటి భాయు లేదని నిమశ 
వమఔాం చఱేయు. బజన అనంతయం నిరయణ భామి్ ఇసా నని నుికీుషనర్చ అతనికూ హమీ ఇచా్యు. బజన జమిగని ర ంటనే మోగ ితన బ డనఽ 
చాసాా  ఔణతి్ర మిభాణం ఔడా ఏభాతంి తఖగలేదఽ బ తాగ ఔడా అవలేదఽ అని నొఔుేత చ పతేండగ భయుక్షణబే అందమనిీ 
ఆశ్మమనికూ ఖుమి చసేాా  ఔణిత్ర చిత్రకూ చీభు ఫమటఔు మవడం నుియంబబ ైంది. అరఔేభన మోగ ిఎంతో యఱవసంతో మపీల్ తీసఽక ని 
భౌనంగ ర యినుల మాడె. ఔ రయంలో ఇద ిూమిాగ అదిశమం అభంది. భమమిు గమం ఔడా భానినుల భంద ిమోతాదఽ 
OD.తగిగంచఫడుంది. తగిగంచిన మోతాదఽ ఔ న ల నుటల తీసఽఔునన తమవత 21 ళ  ుంఫర్చ 2018న నిరయణనఽ తీసఽకోవడం 

భానిరఱేయు.  

పఫవిమి 2019 నాటికూ ఔణతి్ర యషమంలో ఎటలవంటి పనమవితం లేఔుండా మోగి ఆమోఖమంగ ఉనానయు. అఫామసఔుడె కూీంది మెమిడుని 
పనమవితం కఔుండా ఉండడానికూ తీసఽకోరయౌసందగి సాచించాయు: 
#1…OW భుందఽ జఞఖీతా కోసం  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC17.2 Cleansing…TDS సధాయణ ఆమోఖమం కోసం 

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

4. చరె ఎలమజీ లు11587...ఇండియా 

72-సంవతసమల వమసఽ ఖల వమకూా ఔ భుమికూ రడలో అనామోఖమ మిళాతేలోల  నివళసాా  ఖత 12 సంవతసమలుగ తన ఔుడు నుదం 
మీద పంఖల్ ఇన పక్షన్ ఔయౌగి ఉనానయు. చయభం యొఔే మళిాత్ర దమనీమంగ ఉంది. సఽభాయు 3 అంఖుయాల రమసం ఔయౌగని నలలని 
భచ్ చీభునఽ సయిసలా ంది. అతనికూ బమంఔయబ నై దఽయద భమిము నొ ఔడా ఉండు సమిగగ  నడవలేని ళాత్రలో ఉనానయు. అతనఽ 
కమమలమంలో తన యదఽమఔా ధమభనిన ఔడా నియవమిాంచ లేఔ తయచఽగ ళ లవలు  డెతేనానయు. క ంతకలం కూీతం ఆసఽత్రిలో 
చేమనిపడె క ంతఉశభనం లనంచింది. నూయభళ నఽండుగమానికూ లేనం భందఽలు త చఽ్ఔుని మసాా  ఉండేరయు. ఇతనఽ 2017 
జుల ై 19న అఫామసఔుని సందమశించినపడె ఎటలవంటి ఓషధం తీసఽకోవడం లేదఽ. అతనికూ కూీంది మెమిడీ ఇవవఫడుంద:ి 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…QDS 

#2. CC21.2 Skin infections + #1…BD యబూత్రతో ఔయౌ భచ్  ైూతగ మమడానికూ. 

రయం మోజులోల  చీభు కయడం ఆగినుల భంది. భమో ది మోజులోల  దఽయద భమమిు నొ తగిగ  నుల మాభ. అతనఽ అసౌఔయమం లేఔుండా 
నడవఖలుడబే కఔ తన కమమలమ యధఽలనఽ త్రమగిి  నుియంనంచఽకో ఖయౌగయు. అభనటిక ీనలలనిభచ్అలాగ ైక నసగింది. 
అభతే మోగి ఆయు రమల తమవత మపీల్ కోసం వచే్ టటకిూ ఈ భచ్అదిశమబ ైంది. మోతాదఽనఽ #1 తు TDS ఔు తగిగంచినటికీ 
 #2భాతంి BD. గనే క నసగంిఫడుంది. ఔ న ల తయురత అతనికూ ఫాగనే ఉననటలల  చ నుడె కనీ మపీల్ కోసం మలేదఽ. ఔనఽఔ  
అఫామసఔుడె ఉదేదశించిన యధంగ మోతాదఽనఽ భాయ్డం సధమం కలేదఽ. మోగ ిఅఫామసఔుని నిరసనికూ సమీంలోనే ఉండడం వలన  
పఫవిమి 2019 నాటికూ సభసమ పనమవితం కలేదని త లుసఽఔునానయు.  

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

5. కడుు ఉఫౄరం11587...ఇండియా  

49-ఏళ్ల  వమసఽ ఖల వమకూా ఔడెప ఉఫఫయం, ఫయువప భమిము నొతో ఖత ఆయు సంవతసమలుగ ఫాధడెతేనానయు. అతనఽ 
మెసు మెంటలల  త్రనడానికూ ఇషుడెతేంటాయు. భమిము అత్రగ త్రనడానికూ ముఖుగ  చాసాా  ఉంటాయు. అంతగేఔ నుమకజై్ చేళన ఆహయ 
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దామా లు అంటే చాలా ఇషుం. అనఔే భంది ర దైఽమలనఽ సందిించి ఆముమైవదం భమిము హో మియోత్ర తో సహ యయధ యకల ర దైమ 
యధానాలనఽ మిత్రనంచినా ఎటలవంటి పయౌతం లేదఽ. ఇరేమీ అతనికూ నిరయణ ఇవవలేదని ఔ యధబ నై నిమశలో ఉనానయు.   

 2018 పఫవిమి 1 న అతనికూ కూీంది మమెిడీ ఇవవడం జమగిింది:   
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating 

disorders…ితీ ది తుమిషలకట ఒక మోణాద  చొుూన 2 గంటల వ్రకూ అనంత్రం 6TD.  

మెండె రమలలో ఔడెప ఉఫఫయం ఖణనీమంగ తగిగంద,ి ఔడెప ఫాయం ూమిాగ నుల భంది భమిము నొ ఔడా లేదఽ. మోతాదఽనఽ 
TDS కూ తగిగంచాయు. భమో ఆయు రమల తమవత అనిన లక్షణాలు భామభమామభ. మోగి మోతాదఽనఽ TDSగ భమో భూడె న లలు 
క నసగించాలని ఎంచఽఔునానయు. తన ఱమయీఔ వమవసా ఔు తఖగటలు గ ఆహయప అలరటలనఽ సవమించఽకోరలళనదగి అఫామసఔుడె  
సాచించాయు. మోగి ఆ తమవత తగిగంచిన మోతాదఽనఽ OD. గ తీసఽఔునానయు. అఫామసఔుడె అబ మకి నఽండు ఫాయతదేఱనికూ త్రమిగి 
మవడంతో మోగనిి అబ మకిలో ఉనన భమొఔ అఫామసఔుని వదద నిరయణ తీసఽకోవలళందగి సాచించాయు. డుళ ంఫర్చ 2018 నాటికూ మోగి  
భుందఽ జఞఖీతా కోసం OD గ తీసఽఔుంటలనానయు. సభసమ పనమవితం కలేదఽ.  

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

6. మలఫదీకం మమడయు వ న ు నొూ11587--ఇండియా 

63-ఏళ్ల  వమసఽ ఖల అబ మిఔన్ భఴిళ్ దీయఘకలంగ ర నఽన దిఖువన నొతో ఫాధ డెత ఏడె సంవతసమల కూీతం శసారచికూతస 
ఔడా చభేంచఽఔునానయు. శసార చికూతస తయురత ఔడా నొ క నసగింది. ఆబ ఔు సాచింఫడున నొ నిరయణలు తాతాేయౌఔ 
ఉశభనం భాతబి ేఇచా్భ. దీనికూ తోడె తీవబి నై భలఫదధఔం ఔడా ముదల ైంది అభత ేఆబ ఔు చేళన ఆమషైన్ తో 
భలఫదదకనికూ ఎలాంటి సంఫంధం లేదని డాఔుర్చ చ నుయు. ఆబ  భలఫదధఔం కోసం ఖిహ చిటాేలనఽ ఆశీభంచింది కనీ అంతగ 
ఉశభనం ఔలవలేదఽ. ఆబ  2017 భామి్ 22 న అఫామసఔుడుని సందిించగ ఆబ ఔు కూీంది ర ైఫరి  మిశీభం ఇవవఫడుంది:   
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.5 Spine + CC20.7 

Fractures…తిీ ది నిమిషలఔు ఔ మోతాదఽ చొపన 2 ఖంటల వయఔ అనంతయం 6TD. 

ద ిమోజుల తమవత ఆబ  కోడలు తన అతాగమికూ భలఫదధఔం భమమిు ర నఽన నొ అదఽబతంగ 80 ఱతం వయఔ తగిగనుల మామని 
చ నుయు. ఔనఽఔ మోతాదఽ TDSఔు తగిగంచడం జమగిింది. భమో ది మోజుల తమవత ఆబ  ఈ మెండె లక్షణాల నఽండు 100% 
ఉశభనం ను ందాయు. మోతాదఽ OD కూ తగిగంచఫడుంది ఈ యధంగ ఆబ  ఆయు న లలు మోతాదఽనఽ క నసగించాయు. అఫామసఔుడె  
2018 అకోు ఫర్చ లో అందఽఔునన తాజఞ సభాచాయం కియం ఆబ  రమధి లక్షణాలు ఏమీ పనమవితం కఔుండా ఆమోఖమంగ ఉనానయు.  

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

7. అండాశ్య కణుత్ులు 03524...యు.ఎస్క.ఎ  

23-సంవతసమల భఴిళ్ ఖత ద ిసంవతసమలుగ యుతేఔీభంలో ఫామ ీయఔాసివం భమిము నొతో ఫాధడెత వపనానయు. జూన్ 
2015 లో ఆబ  ఎడభ అండాశమంలో 2 మియ్లమీటయల ఔణిత్ర ఉననటలల  బ డుఔల్ మినుల యుు లనఽ ఫటిు  నిమధ యణ అభమంది. ఆబ  మెండె 
న లలు అలోల త్ర భందఽలు తీసఽఔుని బ యుఖుదల లేఔనుల వడంతో భానేసయు. డుళ ంఫమోల  ఆబ  భమొఔ అండాశమంలో ఔడా అద ే
మభిాణంలో ఔణతి్ర ఉననటలల  నిమధ యణ అభమంది.  

 2016పఫవిమ ి16వ తేదనీ ఆబ  తయౌల సలహ బేయఔుర ైనృమినిక్సస చికూతస తీసఽకోరలని నియణభంచఽఔునానయు. అఫామసఔుడె ఆబ ఔు 
కూీంది మెబ డీ ఇవవడం జమిగింద:ి  
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 
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మెండె రమలోల నే మోగ ియొఔే తయౌల తభ ఔుభామెా ఇపడె భమింత ఱింతంగ నభభఔంగ మెమిడీనఽ క నసగించడం తనఔు ఎంతో 
ఆనందానిన ఇసలా ందని అఫామసఔుడుకూ త యౌమజఱైయు. ఆయు రమల తమవత ఆబ ఔు అలాు ి సౌండ్స మకీ్ష జమగిింది. మెండె 
అండాశమభులలోనా త్రతేా లు భామభభమ సధాయణ ళాత్రలో ఉననటలల  మినుల యుు  దావమ త యౌళంది. ఆబ ఔు ఔడెప నొ యఔాసివం 
50 ఱతం తగిగంది. తి్ర మిమడ్స ఔు ఆబ ఔు మళిాత్ర బ యుఖుడెత జూల ై నాటకిూ 75% ఉశభనం ఔయౌగింది. భమో భూడె 
న లలు నిరయణ క నసగించిన తమవత ఫాధాఔయబ నై మిమడ్సస నఽండు ూమిాగ కోలుఔునానయు. మోతాదఽ భమో మెండె రమల నుటల 
ODకూ, తమవత మెండె రమల నుటల 3TW గనా, భమో రమనికూ 2TW, ఆ తయురత OWగనా తగిగంచ ఫడుంది. మమెిడ ీ
తీసఽకోవడం 2016 డుళ ంఫర్చ లో నియౌరమేఫడుంది. 2018 పఫవిమిలో చివమిసమిగ సందింిచినపడె మోగ ిఅండాశమం లో 
త్రతేా లు పనమవితం కలేదని భమిము నొ లేఔుండా యుతేసివం సధాయణంగ సఔీభంగ వసలా ందని ధియఔమించాయు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8.  మెైన ైటిస్క 03572...గఫాన్  

29 ఏళ్ల  భఴళి్ ఎంతో కలంగ ఉదమానేన తలనొ భమమిు చిఖుళ్లలో నొతో (న లఔు సఖటలన మెండె సయుల ) నుటల 
తేభుభలతో ఫాధడెతేనానయు. రసారనికూ ఈ సభసమ ఆబ ఔు ఫాలమంలోనే నుియంబభభమంద ికనీ మెండేళ్ల  కూీతబే ఆబ  
ఇ.ఎన్.టి. ళ షయౌసఽు ఔు చాంచగ ఇద ిదయీఘకయౌఔ మెైన టైసి్ అని నిమధ మించాయు. ఆబ  అలోల త్ర భందఽలు తీసఽఔుంటలనానయు కనీ 
ఇద ిఆబ ఔు మెండె భూడె మోజులు భాతబి ేఉశభనం ఇసాా  ఆ తమవత రమధి లక్షణాలు పనమవితం అవపతేనానభ. కఫటిు  
ఆబ  ర ైనృమిానిక్సస చికూతస తీసఽకోరలని నియణభంచఽఔునానయు. అఫామసఔుని సందిించడానికూ 3 మోజుల కూీతం నుియంబబ ైన తీవబి నై 
తలనొ భమమిు చిఖుళ్ి నొతో ఆబ  31 ఆఖసఽు  2018 న అఫామసఔుని సందమిశంచాయు.(ఈబ ఔు ఏడె సంవతసమల వమసఽస 
నఽండు హసవదిలు  ఔడా ఉంద ిభమమిు ఆబ  తన దిలుని బ యుఖుయుచఽకోరలని ఆసకూా ఔయౌగి ఉనానయు). 

ఆబ ఔు కూీంద ిమబె డ ీఇవవఫడుంది:  
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 
Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 

allergies...ితి ది తుమిషములకు ఒకసమడ ఒక గంట వ్రకు ఆ త్రువత్ 6TD 

ఈ మెమిడ ీతీసఽఔునే సభమంలో ఆబ  అలోత్ర భందఽలు తీసఽకోవడం ూమిాగ భానిరఱేయు. దమిోజుల తమవత ఆబ ఔు పలౌట్ 
ఏయడు ఆబ ఔు తలనొ భమమిు తేభుభల తో ఫాధ బమింమనిదగి ఉంది. కనీ ఆబ  దనీిని తవయగ అధఖిమించాలని  
మోతాదఽనఽ 6TD గన ేక నసగించాయు. ఈ పలౌట్ మెండె మోజులు భాతబి ేఉండు అ తయురత ఆబ  యొఔే మళిాత్ర బ యుఖు 
డడం నుియంనంచింది. భూడె మోజుల తమవత ఆబ ఔు అనిన రమధ ిలక్షణాల నఽండు 90% ఉశభనంఔలుఖగభూడె మోజుల 
అనంతయం 17 ళ  ుంఫర్చ నాటకిూ రమధి లక్షణాలు ూమిాగ అదిశమభమామభ. మోతాదఽనఽ ఔ రయం నుటల TDSఔు ఆ తమవత 
భమొఔ రయం OD కూ తగిగంచి చివయగ 30 ళ  ుంఫర్చ నాటికూ ూమిాగ ఆరేమడం జమగిింది. ఆబ  యొఔే ఔంట ిదిలు  బ యుఖు 
డటానికూ ఔ తిమేఔబ ైన కంఫర  ఇవవడం జమిగింది. 2019 పఫవిమి నాటకిూ ఆబ ఔు రమధి లక్షణాలు పనమవితం కఔుండా ూమిా 
ఆమోఖమంగ ఉనానయు.  

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

9. బైెగీేన్, న లసమడలో అధిక రకాసివ్ం (బెనోమేజియా) 11602...ఇండియా  

2018 జుల ై 26వ తదేనీ 32 ఏళ్ల  భఴిళ్ ఫహుళ్ పమమదఽలతో అఫామసఔుడుని సందిించాయు. ఆబ ఔు తలనొతో నుటల యకయం ఖత 
ఐదఽ సంవతసమలుగ న లకూ ఔట ిలేదా మెండె సయుల  వసలా ంద.ి ఇది ఆబ ఔు నఽదఽటి ఎడభఫాగన నుియంబబ  ైఆబ  తా్రడు 
ఎదఽమొేననపడె లేదా కిశవంతంగ ఉండే కంత్రకూ ఖుమ ిఅభనపడె ఎఔుేవవపతోంది. ఈబ ఔు ఖత భూడె సంవతసమలుగ 
న లరమీ ఫఴషిేు  సఔీభంగనే సమెనై సభమంలోనే వసఽా ననటికీ ఆ సభమంలో యఔాసివం ఎఔుేవగ ఉంటలంది. క నినసయుల  ఇద ి
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ఫాధాఔయంగ ఔడా ఉంటలంది. ఈబ  ఖత మెండె సంవతసమలుగ అలసట భమిము శకూా ఴీనత తో ఫాధడెతేనానయు. అభత ేఖత 
మెండె న లలుగ ఇద ిభమింత ఎఔుేవగ ఉంది. ఈబ  చాడటానికూ నుయౌనుల భనటలల గ ఉండు డాఔుయలనఽ సందిించాలనానఆసత్రికూ 
ర యాల లనన బమడెతేనానయు.  

ఆబ ఔు కూీంద ిమమెిడ ీఇవవఫడుంది:  
CC3.1 Heart tonic + CC8.7 Menses frequent + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS 
 

ఆబ  తీసఽఔునే ఆహయంలో తగనింత నుల ి టనీ్ భమిము ఆఔుఔయలు చేయు్కోరలని, తగనింత నీయు తాగలని అఫామసఔుడె ఇచి్న 
సలహనఽ ఆబ  అనఽసమించాయు. ఔ రయం మోజులోల నే ఆబ ఔు శకూావంతంగ సంతోషంగ అనించడం నుియంనంచింది. భమో రయంలో 
ఆబ  శకూా సా భలో 90 ఱతం  యుఖుదల ఔనించింది. అలా న ల మోజులుగ మోతాదఽ క నసగిసాా  ఉండగ 2018 ళ  ుంఫర్చ 10 
ఉదమం ఆబ ఔు తలనొ ఎఔుేవగ ఉండడంతో అఫామసఔుడుని సందిించాయు. అఫామసఔుడె శిినంచిన మీదట ఆబ ఔు తలనుల టల 
తగిగనుల వడంతో ఖత మెండెననయ రమలుగ మోతాదఽనఽ తీసఽకోవడం లేదని అంగీఔమించాయు. ఔనఽఔ ఆబ నఽ నిరయణనఽ TDSగ త్రమగిి 
నుియంనంచభని చ డం జమగింిది. ఔ రయం తమవత ళ  ుంఫర్చ 17వ తదేీన ఆబ  చాలా శకూావంతంగ ఉననటలల  ఫఴిషేు  సభమంలో 
నొ గని అధఔి యఔాసివం గని ఏమీ లేవని అలాగ ైఅధిఔ వతా్రడు గని తలనుల టల గని లేవని చ డం జమిగింది ఆబ  తన ని 
ఆనందంగ చసేఽకోవడంతోనుటల లలలఔు సంఫంధించిన కయమఔలానులు ఔడా చఔేగ నియవఴించ ఖలుఖుతేనానయు. మోతాదఽనఽ 
ODకూ, మెండె రమల తమవత OW సా భకూ తగిగంచడం జమగింిద.ి 2019 పఫవిమి 21 నాటకిూ రమధి లక్షణాలు పనమవితం 
కఔనుల వడంతో ఆబ  ఆమోఖమంగ ఉనానయు. మోతాదఽనఽ భుందసఽా  జఞఖీతా కోసం OW గ క నసగసిఽా నానయు.    

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

10. అమడకళ్ళ ప్దాల శోధము (ప్ల ంటర్ ప స్ ైటసీ్క) 11601..ఇండియా  

42 సంవతసమల వమసఽస ఖల ఔ భఴళి్ ఖత నాలుఖు సంవతసమలుగ తన అమికళ్ి నుదాల  ైనొతో ఫాధడెత ఉనానయు. 
ఈ నుదాలఔు లోత నై ఖుళ్ైల  ఔడా ఉనానభ. ఖత నాలుఖు న లలుగ నొ చాలా తీవంిగ ఉండు ఆబ  నిలఫడలేఔ నడవలేఔ 
అవసా డెతేనానయు. ఆలోత్ర భందఽలు తీసఽఔుననటకిీ అయ ఏభాతంి సహమం చమేఔనుల గ అమికళ్ల ై భంట ఔడా 
నుియంబబ ైంది. అందఽచతే రయం తమవత ఆబ  ఆ భందఽలనఽ ఆరఱేయు.  

2018 అకోు ఫర్చ 7న ఈబ  బయా నుికీుషనయు వదదఔు తీసఽఔుర యాల యు. ఆబ ఔు కూీంది మెమిడీ ఇవవడం జమగిింది. 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.5 Dry 

Sores…ితీ గంటకు ఒక మోణాద  చొుూన ఒక వరం వ్రకూ ఆ త్రువత్ 6TD 

#2. CC21.5 Dry Sores…OD ఫాహేంగ మయడం కోసం ఆయౌవ్ ఆభల్ లో చ స్ ఇవ్ఴడం జమడగడంది.  

మెండె రమల తమవత ఆబ  సభసమల యషమంలో క ంత ఉశభనం ఉననటకిీ నొ భమిము భంట ఇంక ఫాధసిాా న ే
ఉనానభ. ఆబ  ఔుటలంఫ యషమాలు త లుసఽఔునన అఫామసఔుడె ఖిహ సంఫంధ సభసమలు భుకమంగ ఆబ  యొఔే 
యఔలాంఖుడ నై క డెఔు ఖుమించి ఆబ  భధనడెత ఉననటలల గ త లుసఽఔునానయు.  

2018 అకోు ఫర్చ 23 వ తదేనీ క ంఫర   సందిింపలు సలహల యఫాగనిన సందిించిన తమవత #1 మమడయు #2 సా నంలో కూీంది 
మెమిడీ ఇవవడం జమగిింది: 
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC21.5 Dry Sores…6TD 
 

#4. CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC21.5 Dry Sores…OD ఫాహమంగ మమడం 
కోసం ఆయౌవ్ ఆభల్ లో చళే ఇవవడం జమగిింది.  
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మెండె న లల వమవధలిో నొ ఔీభంగ తగిగ  ఆబ  హభగ నడవడం నుియంనంచాయు. భమో మంెడె రమల తమవత అనగ 2019 
జనవమి 10 నాటికూ ఆబ ఔు నొతో నుటల కయౌ భంట ఔడా తగిగందని భమిము ఖుళ్ైల  ఔనించఔుండా నుల భ నుదాలు 
భిదఽవపగ భమమని త యౌనుయు. #3 యొఔే మోతాదఽ TDSకూ భమిము భమొఔ రయం తమవత ODకూ తగిగంచడం జమిగింది. 2019 
పఫవిమి 24 నాటికూ ఆమోఖమంగ ఉండు సభసమలు పనమవితం కఔుండా ఉండడానికూ #3 భమమిు  #4…లనఽ OD గ 
క నసగసిఽా నానయు. మోగి యొఔే సౌఔమమనినమిఖణన లోనికూ తీసఽక ని మోతాదఽ తగిగంచడం జయుఖుతేంది.  

అఫాేస కుతు సూచన: SMJ  దాతుణో ప్టు బెంటల్ ఎమోషనల్ టాతుక్స ఈ కసే  విషయంలో అద త్ంగ తుచ యడంణో ఇది 
సమడభ ైన  కలభక అతు తురూంచఫడింది.  

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

11. మోకయౌనొూ, ఫ్లల మైెడ్ టాకట్ స్టీ 11578...ఇండియా  

50-ఏళ్ల  భఴళి్ఔు ఖత మెండె సంవతసమలుగ ఔుడు మోకయౌ వదద యమీతబ ైన నొ ఉంది. ఈ మోకయౌ చఽటృు  రప ఔడా 
ఉంది. మోగి నివళంచిన గీ భానికూ సంఫంధించిన నీటలిో ఫ్లల మెడై్స ఉననటలల  నిమధ యణ అభంది ఔనఽఔ ఫ్లల మెడై్స ఫిావభు వలననే ఈ 
నొ వసఽా ననటలల గ నుికీుషనయు ఫాయంచాయు. మోగ ియొఔే దంతాలు యంఖు ఔడా భామినుల భ ఉననటలల  రయు ఖభనించాయు. 

2018 డుళ ంఫర్చ 10వ తదేనీ ఆబ  యొఔే సభసమలఔు అనఽఖుణంగ కూీంది ర ైఫరి మిశభీం ఇవవడం జమిగింది:   
#1. SR253 Calc Flour...6TD 

#2. CC3.7 Circulation + CC20.1 SMJ tonic + CC20.6 Osteoporosis...6TD 

కైవలం మెండె మోజులోల న ేనొ భమిము రప భామబ ైంది. నాలుఖు మోజుల తయురత మోతాదఽనఽ TDS కూ తగిగంచాయు. 
ఆబ కూచి్న మెమిడీ భూడె రమలోల నే అభనుల భంద ికనీ అతమవసయ ని నిమితాం ఆబ  తన గీ భానికూ ర ళ్ిడంతో మీపల్ కోసం 
అఫామసఔుని సందమిశంచ లేఔ నుల మాయు. ఏడె రమల తమవత 2019 పఫవిమి 18న ఆబ  అఫామసఔుని సందమిశంచినపడె ఆబ ఔు 
అంతా ఫాగనే ఉందని అంతగేఔ ఖత మెండె న లలోల  ఆబ  సభసమలు పనమవితం కలేదని చ నుయు. ఆబ ఔు #1 భమమిు 
 #2 నఽ ODగ త్రమగిి నుియంనంచడం జమిగింది. అంతగేఔ మోగి నివళసఽా నన గీ భంలో నీటిలో అధఔి ఫ్లల మెడై్స ఉననందఽన భుందఽ 
జఞఖీతా కోసం ఈ మోతాదఽనఽ క నసగించాలని నుికీుషనయు ఫాయంచాయు.  

సంనుదఔుని రమకమ: సమమిభన కయణం ఖుమిాంచి మమెిడ ీఇవవడం వలన మెండె సంవతసమల సభసమఔు మెండె మోజులోల  ూమిా 
ఉశభనం ఔలఖడం ఔ ఉతేాజఔయబ నై సందయబం. ఇది ర ైనౄమినిక్సస యొఔే అదఽబతబ నై శకూాని ర లలడుసలా ంది.  

 108CC ఫాక్స్ ఉయోగడస ా నుటల భణ   #2 నఽ భాతబిే ఇళేా  సమినుల తేంది ఎందఽఔంట ేదనీిలో SR253 Calc Flour. 
ఉంటలంది. 

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

12. ిక్ త్డటం / ఆధనీం లో లేతు మూతి్ విసరీన (ఎన ేమేస్స్క) 11568...ఇండియా  

సవతహగ ళఖుగ డ ేసవఫావం ఔల 13 సంవతసమల ఫాలుడె ఖత ది సంవతసమలుగ ఔే తడు ేసభసమతో ఫాధడెతేనానడె. 
ఈ ఫాలుని తయౌల అతడె నిదనిుల భే భుందఽ భూతంి నుల సఽక ని వచే్టటలల గ చసేఽా ననటకిీ ఫాలుడె నిదనిుల భన భూడె 
ఖంటలోల న ేసఽభాయు ంటఖింట నుింతంలో ఔేతడెపతేనానడె. అంతగేఔ శ్రతాకలంలో ఫాలుడె సమంతంి ూట ఎఔుేవ నీళ్ైల  
తాఖఔుండా ఉండేలాగ ఆబ  జఞఖీతా వఴిసఽా ననటకిీ సభసమ క నసఖుతనే ఉంది. ఫాలుడుకూ మెండె న లలనుటల అలోత్ర చికూతస 
చేళనా పయౌతం ఔనించలేదఽ ఔనఽఔ ఆ భందఽనఽ ఆరమేడం జమగిింది. ఈ సభసమ ఫాలుని భానళఔంగ ఔుంఖదీళ ఆతభ 
యఱవసం కోలోభలేా చేసలా ంద.ి నుఠఱల ఔు సంఫంధించిన యహయ మాతలిో మత్రిూట రేమొఔచోట ఉండవలళన మళిాత్ర 
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ఉననటలభతే ఔనీసం అటలవంటి రటి ఖుమించి ఆలోచించే సహసం ఔడా ఫాలుడె చేమలేఔనుల తేనానడె. అలాగై ళ లవపలలో 
ఫంధఽవపల ఇంటకిూ ర ళ్లడం ఔడా భానేఱడె.  

 2018 ళ  ుంఫర్చ 29వ తదేనీ నుికీుషనయు ఫాలుడుకూ కూీందమిెమిడీ ఇచా్యు:  
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

 డెకోవడానికూ నిదింిచడానికూ ఖంటభుందఽ భంచినీళ్ైల  తాఖవదఽద  అని నుికీుషనయు సాచించాయు. మెండె రమలోల  ఔే తడడం 
సగనికూ తగగ భ. 15 మోజుల తమవత  రమనికూ ఔసమి ఔేతడుే మిళాత్ర వచి్ంది. ఫాలుడె మోతాదఽనఽ భమో మెండె న లలు 
TDS గ తీసఽఔునానడె. ఈ సభమంలో ఔే తడడం 15 మోజులఔు ఔసమి వచే్ది. 2019 జనవమ ి5 నాటికూ మోతాదఽనఽ 
BDకూ తగిగంచడం జమగిింది. ఆ తమవత ఔేతడుే మళిాత్ర ఏయడలేదఽ. పఫవిమ5ి నాటికూ మోతాదఽనఽ OD కూ ఆ తమవత బ లల గ 
OWకూ తగిగంచడం జయుఖుతేంది. 2019 పఫవిమ ి23 నాటికూ సభసమ పనమవితం లేఔుండా ఫాలుడుకూ ఔేతడడం అన ేసభసమ 
ూమిాగ తగిగనుల భంద.ి   

సంనుదఔుని రమకమ: ళనిమర్చ నుికీుషనర్చ లు NM65 Bedwetting కయుి నఽ మిత్రనంచ వలళందిగ సాచన. ఇది ఎనోన 
కైసఽలలో సతవయ పయౌతానిన ఇచి్ంది.  
************************************************************************************************************************ 

 ిశ్ులు జవఫులు 

1. శిన: మెమిడీ ఫాటిలున” 8 “ ఆకయంలోనే తొమిభది సయుల  ఎందఽఔు ఔదియౌంచాయౌ ? 

జరఫు: 8 ఆకయభు అనంతతవభు, ఱశవతతవం భమమిు ఎటకిీ అంతం కని అవకఱలనఽ సాచిసఽా ంద.ి ఇద ిఫ ైనృల్ కియభు 
పనయుదాధ నభు భమిము పనయుతతా్ర ని సాచిసఽా ంది. ఇద ిఔది ేకిూీమఔు ఆధామత్రభఔతనఽ జయడుసఽా ంది.  

ఫౌత్రఔ సా భలో చాళనటలభత ే8 అంకలెో మెండె సఽనానలు ఉంటాభ. వితాా కయ ఔదయౌఔలో భాతలిు ఔదియౌనపడె ఉతతా్ర 
చేమఫడున ళ ంటిపిపమఖల్ నూల ర్చస(అనకైంద ిఫలం) భాతలిు ఔదానితో ఔట ిఫాగ ఔయౌళనుల భేలా చసేఽా ంది. నిరయణ చఽఔే నఽండు 
వచే్  ర ఫైేషిన్ తిీ  భాతఔిు యసామసిఽా ంది. అలా చమేఔనుల త ేబూమి యొఔే ఖుయుతావఔయషణ కయణంగ కూంద ిసా భలో ఉనన భాతలిే 
ర ైఫేషిన్ ళేఔమిసా భ. ఔదటం అంత ఫిావవంతంగ ఉండదఽ. భాతలిు ఫాగ ఔలడానికూ తొమిభదిసయుల  సమినుల తేంది. 9 అనదేి 
ఎటకిీ దివమబ నై సంకమగ మఖిణింఫడెతేంది. ఎందఽఔంటే ఇద ిఎటిక ీతగిగనుల దఽ.  

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

2. శిన: అఫామసఔుడె మోగి యొఔే నోటలిో ముదటి భాతనిఽ ఎందఽఔు ఉంచాయౌ ? 

జరఫు: అఫామసఔుడె ర ైనృిమానిక్సస టల  100% యఱవసం ఔయౌగి ఉంటాడె భమిము తన మోఖులనఽ ేభి భమిము ఔయుణతో 
చాసా డె. మోగ ిఅనామోఖమంతో ఉననపడె నమం చళేే ఔంనాలనఽ ళవఔమించే ఆ యఱవసం లేదా ఖీహణ శకూా అతడె ఔయౌగ ిఉండవచఽ్ 
లేదా ఉండఔనుల వచఽ్. ముదట ిభాత ిమోగ ినోటలల   టిునపడె ర ైదమ కిూీమ  నుియంనంచఫడెతేంది. మోగ ిఅఫామసఔుడె భమమిు 
ద ైవం భధమ సంఫంధానిన ఏయమిచ ేఔ త్రబిుజం ఏయడెతేంది. ద ైవం నఽండు ఈ నమం చళేే శకూా  మోగికూ అఫామసఔుడు దావమ 
విఴిసఽా ంది. మోగ ిముదటి మోతాదఽనఽ తీసఽకోవడానికూ ఇషుడుతే భాతంి మెమిడీ ఫాటిల్ భూతలో రేళ మోగికూ ఇవవవచఽ్. ఇఔేడ 
మోగి యొఔే సౌఔయమభు భమమిు సౌలఫామనిన మఖిణన లోనికూ తీసఽకోవడం చాలా భుకమం. మెమిడీని నుల సఽు  దావమ ంతే మోగి 
నుికీుషనర్చ ఔు మింగ్ చమేవలళ ఉంటలంది. అఫామసఔుడె నుియాన చేసాా  ద రైనికూ అనఽసంధానింఫడు మోగిని ముదట ిభాత ి
తీసఽకోరయౌసందగి సాచిసా యు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. శిన: మోగి భనసఽలో బమాందోళ్నలు మకైతాెఔుండా మడైుభషేన్ భూలాలు అభన ఎలకుా నిక్స వసఽా వపల నఽండు దాయంగ 
ఉండవలళందిగ ఎలా సలహ ఇవవఖలనఽ? 

జరఫు: భనం ఇచే్  నిరయణ ై మైడుభషేన్ యొఔే తటళాఔయణ ఫిావం ఖుమించి ఴచె్మించడం అతమవసయం అనడంలో సందహేం 
లేదఽ. అభతే ఇది మైడుభషేన్ భూలంతో తిమక్ష సంఫంధం లో ఉండఔడదని క ంత దాయం (సఽభాయు 30 ళ ంటి మీటయుల  లేదా 
న నండె అంఖుయాలు దాయం )ఉండలేా జఞఖీతా వఴించభని ఆ వమకూాకూ సఽనినతబ ైన, ళేనహూయవఔ బ నై యధానంలో చ నుయౌ. 
తటళాఔయణ అన ేదానిన ఉయోగించఔుండా ఫిారనిన తగిగంచడం అని చ వచఽ్. నిరయణ సఽయక్షుతంగ ఉంచడానికూ యయధ 
సయళ్బ నై భామగ లు సాచించడం భంచిది. ఉదాహయణఔు ముఫ లై్ నఽ, మెమిడీ ని రయేు రయేుగ జఫైులోల ఉంచడం, ఇంటలల  అభతే 
దేవపడె ఉండే ఖదలిో లేదా ూజఞ భందియంలో ఉంచభని చ వచఽ్.  

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

4. శిన: 108 ళళ ఫాక్సస నఽండు క ైఫాటలి్ లో ఉనన భాతలిఔు అనఔే చఽఔేలు జయడుంచాయౌ అనఽఔుననపడె భాతలిు భుదదగ 
కఔుండా ఎలా నిమోధించఖలభు? 

జరఫు:: భాతలిు భుదదగ కఔుండా ఉండటానికూ ఫాటిల్ నఽ ఔలుపత చివమ ిచఽఔే రళేన తమవత 8 ఆకయంలో ఫాటలి్ నఽ 
ఔదనుయౌ. భమొఔ దధత్ర ఏమిటంటే ఔ కాయ ఫాటిల్ లో భనం ఉయోగించ తలచిన చఽఔేలనినంటినీ రళే దాని నఽండు ఔ 
చఽఔేనఽ రసేఽకోవడం. అభత ేభా మఱిోధన యఫాఖం రయు ద ేద ేనొకూే చ న యషమానిన ఫటిు  మోగ ియొఔే రమధ ిలక్షణాలఔు  
చికూతస చమేడానికూ ఎంచఽఔున ేమెమిడలీ సంకమనఽ మమిితం చేమడం దావమనా భమమిు ఈ రమధి మళిాత్ర భూలకయణబ ైన 
సభసమనఽ ఖుమిాంచి దాని చికూతసఔు నుిధానమత ఇవవడం వలన భమింత రేఖంగ నిరయణ జయుఖుతేంది. చికూతస కోసం మోగికూ 
సహమడతాభమేో అని ఆశించి ఎఔుేవ మెమిడీ లనఽ చేయ్డం, రమధ ినిరయణ కిూీమనఽ ఆలశమం చసేఽా ంది. ఎందఽఔంటే అయ  
నిజంగ అవసయభభమే కంఫర  యొఔే ఫిారనిన తగిగసా భ. 

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

5. శిన : ననేఽ 10 మియ్ల య్టయల  ఫాటిల్ ఔు, ఎంచఽఔునన కంఫర  నఽండు ఔ చఽఔేనఽ ఔలుపతానఽ. ఔరేళ్ 20 మియ్లయ్టయల ఫాటిల్ 
లో కంఫర  చయే్వలళ నపడె ఫాటిల్ లో మెండె చఽఔేలు రమేడం అవసయభా ? 

జరఫు:  20 మియ్లయ్టయల ఫాటలి్ లోని భాతలిఔు ఔడా ఔ చఽఔేనఽ జయడుళేా  సమినుల తేంది. ర ైఫేషిన్ అనదేి నుిధమిఔంగ సవచఛబ నై 
శకూా. ఇది ఖుణాతభఔ సా భలో ని చసేఽా ంది. ఔటి ఔంటే ఎఔుేవ చఽఔేలు ను యనుటలన దానిలో డునందఽవలన మిహయం ఫిాయతం 
కదఽ.  తి్ర భాతఔిు తగని ర ఫైేషిన్ ను ందడానికూ యలుగ ఫాటిల్ ఔదడం అనేద ిధిానబ నై అంశం.  

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

6. శిన:  ఎస్ ఆర్చ ఴచె్ య  దావమ ఔంనాలు సియం చేమడానికూ భుందఽగ మోగ ియొఔే అనఽభత్ర తీసఽకోవడం యధగి 
అవసయభా? 

జరఫు: సవమి ఆశ్రయవదించిన నుల టెంటెజైర్చ నఽ భనం ఉయోగసిఽా ననందఽ వలన ఇది తనిసమి అని బభేు ఫాయంచభు. ఈ 
నుల టెంటెజైర్చ ఎలలపడా ద యైఔ ఔింనలు (మోగికూ సవసాత చఔేమై్ సనఽఔల ఔింనలు)భాతబి ేసియం చసేఽా ందని సవమి 
చ నుయు. ఈ సియ కిూీమ అనేద ిసవచఛబ నై హిదమం నఽండు ఆయయబయంచిన నుియానతో సభానభు. అఫామసఔుని యొఔే 
సంఔలభు అనదేి అతమంత నుిధానమత ఔయౌగిన అంశభు. చికూతసనఽ సఽలబతయం చేమడభు కోసం అఫామసఔుడె తన ఉదేదశం మోగకిూ 
(లేదా అతని సంయక్షఔుడుకూ) త యౌనపడె ర దైమఔంనాలనఽ ళవఔమించడానికూ రయు ళదధంగ ఉంటాయు.  

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

 



` 

 15 

 

దివమ ర దైఽమడు యొఔే దివమరణి









 
 

“భానవపడె ఱమీయఔభు భమమిు భానళఔభు అన ేమెండె యకల అనామోగమల తో ఫాధడెత ఉంటాడె. ఔటి శమీయంలోని రత, 
తా, ఔపభులు భూడుంట ియొఔే సభతవభు లేఔనుల వడం వలన, భమొఔటి సతవ , యజయ, తమో ఖుణాల అసభతేలమం వలన 
అసవసాత ఔలుఖుతేంది. ఈ మెండె యకల అనామోగమల ఔు సంఫంధించిన ఔ చితబి నై రసావం ఏమిటంటే భంచి ఖుణాలు 
అలవయచఽకోవడం దావమ ఈ మంెడె రమధఽలనఽ నమం చేసఽకోవచఽ్. ఱమయీఔ ఆమోఖమం , భానళఔ ఆమోగమనికూ ఔ అవసయం కగ 
భానళఔ ఆమోఖమం , ఱమీయఔ ఆమోగమనిన నిమధ మసిఽా ంది ! దఽుఃకభు భమిము నషుభు సా నంలో ఓదాయమభు, ఔితజాత, ధ యైమభు 
భమిము భంచి చేమాలని ఉతాసహం దిమిశంచడం, ఉతాభ సభయాయంతో ళవేచేమడం ఇయ భనసఽతో నుటల శమమీనికూ ఔడా 
ఆమోగమనినసా భ. ళేవ నఽండు ను ందిన ఆనందం శమయీం  ైేయిణ చా రమధ ినఽండు యభుకూా చసేఽా ంది. "      

 ...సతమసభఫాఫా , “ఆలమం” దవిమరణి 9 ళ  ుంఫర్చ 1959 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-23.pdf 
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"ఎఔేడ ళవే చేళనా ఎవమికూ ళవే చేళనా అది బఖవంతేనిక ైచ ందఽతేంది. ఎందఽఔంటే బఖవంతేడె సయవరమ అనే నభభఔం  ంచఽ 
కోరయౌ అటలవంటి ళవే భాతబిే నిజబ నై సధన".   

... సతమసభఫాఫా, “ది యోగ ఆఫ్ ళ ల్ప ల స్ సమీవస్ ” దివమరణి  24నవంఫర్చ 1990 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-35.pdf 

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

ికటనలు 

మఫో భే కలంలో తురఴహ ంఫడ  వ్ర్్ షులు 
 ఇండియా ుటీమడా: AVP  వర్చే షప్ 6-10 భామి్ 2019, సందిించవలళన రయు లయౌత 

ఈబ భల్  elay54@yahoo.com లేదా నూల న్ న ంఫర్చ 8500-676 092 

 ఫ్ిన్్ డో మి ంగ్: SVP వర్చే షప్ & మిప షిర్చ ళ మినార్చ 16-20 భామి్ 2019, సందిించవలళన రయు డేనిమల్ 
trainer1@fr.vibrionics.org 

 ఇండియా ఢయి్ల-ఎన్ స్ ఆర్: మిప షిర్చ ళ మినార్చ AVP/VP/SVP - 23 భామి్ 2019, సందిించవలళన రయు డాఔుర్చ సంగతీ 
శీ్రరతసవ ఈబ భల్ dr.srivastava.sangeeta@gmail.com లేదా  నూల న్ న ంఫర్చ 9811-298-552 

 ఇండియా భిలాఴమ మజసా న్: VPల కోసం ళ మినార్చ  13-14 ఏిల్ 2019, సందిించవలళన రయు భనిష్ ఖునుా  లేదా నూల న్ 
న ంఫర్చ  8209-370-500 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-23.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-35.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
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 ము.ఎస్.ఎ మడచెండ్ విఏ: AVP వర్చే షప్ 26-28 ఏలి్  2019, సందిించవలళన రయు సఽసన్ 
ఈబ భల్  trainer1@us.vibrionics.org 

 ఇండియా ుటీమడా: AVP వర్చే షప్ 17-21 జుల ై  2019, సందిించవలళన రయు లయౌత ఈబ భల్ 
 elay54@yahoo.com  లేదా నూల న్ న ంఫర్చ  8500-676 092 

 ఇండియా ుటీమడా: AVP వర్చే షప్ 18-22 నవంఫర్చ  2019, సందిించవలళన రయు లయౌత ఈబ భల్ 
 elay54@yahoo.com లేదా నూల న్ న ంఫర్చ  8500-676-092 

 ఇండియా ుటీమడా: SVP వర్చే షప్  24-28 నవంఫర్చ  2019, సందిించవలళన రయు ఴెమ్ 
ఈబ భల్ 99sairam@vibrionics.org 

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

అదనంగ 

1.  ఆమోగే వేసము 

దగుగ తు తువమడంచడం మమడయుఎద మో్వ్డం 

“భన శమీయంలో తి్ర అవమవభు భమిము శమయీ ఫాఖభు అద ినియవఴించవలళన ని యొఔే మిమిత్ర భమమిు సభతేలమత 
ఉనానభ. తఔుేవ ఆహయం లేదా సమెనై ఆహయం తీసఽకోఔనుల వడం ఈ సభతేలమతనఽ భిాదంలో డేసలా ంది అపడపడె వచే్  
దఖుగ  ఊమిత్రతేా లనఽ ఫలోేతం చేమడానికూ భమమిు వమయా దామా లు ఫమటఔు ంంచడానికూ సహమడెతేంది కనీ 
అననఽఔలంగ వచే్ దఖుగ  అనామోఖమం యొఔే సంకతైాలనఽ సాచిసఽా ంది. మితంగ త్రనండు ఎఔుేవ కలం జీయంచండు... శీ్ర సతమ 
సభ ఫాఫా. 1 

1.  దగుగ  అంటే ఏమిట?ి 

దఖుగ  అనదేి భనశమయీంలో ఉనన గొంతే, రము భామగ లనఽ భయౌన యఴతింగ చమేటానికూ భమిము ఇన పక్షనఽన నిరమించడానికూ 
సహజళదధంగ ఏయడున అసంఔయౌత చయమ. అపడపడె వచే్  దఖుగ  సధాయణబ ైనదగి భమిము ఆమోఖమఔయబ నైదిగ 
మఖిణింఫడెతేంది. ఇది భనఔు చికఔు ఔయౌగించదేిగ ఉండవచఽ్ కనీ శమయీం తనఔు తానే సవసా యచఽ కోవడానికూ ఇద ి
సహమడెతేంది. ఇది అలాగై క నసఖుత ఉంటే ర ంటన ేదానిన తగిగంచఽఔున ేభామగ లు అనేవలంచాయౌ.2,3,4  

2.  ికృతి, కరణాలు మమడయు దగుగ లో రకలు 

దఖుగ  తీవబి ైనది భమమిు దయీఘకయౌఔబ నైది అన ేమెండె యకలు. దఖుగ  అఔసభతేా గ నుియంబబ ై మెండె నఽండు భూడె రమల వయఔు 
ఉంట ేఅది తీవబి నైదగి మిఖణింఫడెతేంది. క నిన సందమబలోల  ఇది ఎనిమిది రమల వయఔు ఉంటలంది.  దద  రమలిో ఎనిమిద ి
రమల ఔంటే ఎఔుేవ భమమిు లల లోల  నాలుఖు రమల ఔంట ేఎఔుేవ కలం క నసగతిే దఖుగ  దయీఘకయౌఔ రమధిగ లవఫడెతేంది.4 

తీవి్బైెన దగుగ కు కరణాలు: ను ఖ, పను డు వంటి అలమెజన్స, తభే లేదా పంఖస్ ఉమతిల నీళ్ల ై భమిము చఽటృు  ఔనించే క నిన 
యకల సల ర్చు్(కూీభులు) ఇంక దఽభుభ వంటియ రము భామగ ల లోని నమల చివయఔు చమేి చికఔు ఔయౌగసిఽా ంది. ఇద ిసధాయణ 
జలుఫు వలల  లేదా ఫ్ూల  ర యైస్ లేదా ఫామకీుమిమా వలల  ఔయౌగై ఱవస కోశ సంఔీభణ రమధ ివలల  ఔడా ఔలఖవచఽ్.2-7 

దీరఘకయౌక దగుగ కు కరణాలు: ఇది గమసలు ి  ఇసఽ నుఖల్ మఫి్ ల క్సస (GERD) రమధవిలన, దీయఘకయౌఔ ఊమిత్రతేా ల రమధఽలు 
అభనటలవంట ిఆసా ా లేదా ఫాింకెైటసి్ వలన గని దీయఘకయౌఔ అఫటి్కూువ్ లభనమ ీడుళజ్(COPD) వలన ఔడా సంబయంచవచఽ్. 

mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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విదాధ మంలో దీయఘకయౌఔ దఖుగ  ఎఔుేవగ జీయణకోశం లోని ఆభల ం గొంతేలోనికూ మవడం లేదా మాళడ్స మఫె్ ల క్సస2 వలన ఏయడెతేంది. ఇది 
క నిన యకల ఓషధ ళవేనం వలల  ఔడా ఔలఖవచఽ్.2-7 

ముండు దఖుగ లు అని లవఫడ ేదయీఘకయౌఔ దఖుగ లు భానళఔ సంఫంధబ ైన కయణాలు అనగ ఆతభయఱవసం లేఔనుల వడం, తి్రఔల 
ఫావనలు, అవగహన మఴితమభూ, అలసట వంటి రటి వలల  ఔడా ఔలుఖుతేంది.8 

సూా లంగ చెప్ూలంటే దగుగ లు మెండు రకలు6 పొ్ డి దగుగ --త్డి దగుగ  : 

 పొ్ డి దగుగ  దీనికూ ధిాన కయణం ను ఖ తాిఖడం, భందఽలు,  నుియంబదశలో ఉనన ఱవసకోశ సంఔీభణ రమధఽలు లేదా లభనమ ీ
ప ైఫరి ళస్ వంటి ఖిత్రశ్రల ఊమిత్రతేా ల రమధఽలు ముదలఖునయ.  ను డు దఖుగ  లో ఔపం ఉతసయగం ఉండదఽ.6,7 

 త్డి దగుగ  లేదా ఛాతీ త్గుగ  దతీునే ఉణాూదక దగుగ  అతు కూడా లుసా రు. ఇది తయచఽగ గొంతే ఇన పక్షనోా  నుటల జలుఫునఽ  
అనఽసమసిఽా ంది. అంతగేఔ ఱవస కోఱలలో ఇన పక్షన్, నఽమమోనిమా,క్షమ లేదా ఊమ ిత్రతేా లలో ఔపం చేయడంతో ఖుండ  ఆగినుల వడం 
వంట ిరటవిలన ఔడా ఏయడవచఽ్. ఇది ఱలలషభనిన యడెదల చసేాా  ఉంటలంది. ఖీంథఽల దావమ ఔీభం తఔుండా తిీమోజూ ఇది  
ఉతతా్ర అవపత భుఔుే భమమిు ళ నైస్, నోయు, గొంతే, ఊమతి్రతేా లు భమమిు భుకమబ ైన రము భామగ లనఽ తడు 
ఆమినుల ఔుండా ఉంచఽతేంది. ఇది క నినయకల సాక్షభ జీవపల వంటయి, అలాగై క నిన యకల ఇమిటెంట్స ఊమి త్రతేా ల లోనికూ 
రిశేించఔుండా ఔ వల లాగ ఉయోఖడెతేంది. అంతగేఔ ఇద ిక నిన యకల ఇన పక్షనలతో నుల మడే తి్రమోధకలు భమమిు 
ఎంజెైమ్ లనఽ ఔయౌగి ఉంటలంది. అనామోఖమ సభమంలో భాతబిే దనీిని భనం ఖభనించవచఽ్. అనామోఖమ సభమంలో ఱవసకోశ 
వమవసా యొఔే దఖిువ రము భాయగం నఽండు దఖుగ  దావమ ఫఴిషేమింఫడున దీనిని ఔపభు లేదా ఱలలషభం అంటాయు. ర దైమ మఫిాషలో 
మకీ్ష కోసం దీనిని తీసఽఔుననపడె ఱలలషభం అనే లవఫడెతేంది. ఇది జిఖుయుగ ఉండు అంటలఔునే సవఫావం ఔయౌగ ిఉంట ే
డీఴెడైేషిన్ లేదా అనాయదాత నఽ లేదా ఇన పక్షన్ పమోఖమిసాా  ఉననటలల  సాచిసఽా ంది. దనీి యంఖు అంతమీలనంగ ఉనన అనామోఖమభునఽ 
సాచిసఽా ంది. ఐతే  దీని యంఖు ఔ మోజులో భామినుల భే అవకశం ఔడా ఉంది. 6, 7,9-11   

కపం యొక్ రంగులు: భన ద నైందని జీయతానిన ఫిాయతం చేమనంతవయఔు ల్గ ఉండు నుయదయశఔంగ ఉననటలవంటి ఔపభు 
సధాయణబ ైనది భమమిు ఆమోఖమఔయబ నైది అని ఫాయంచాయౌ. భుఔుేఔు సంఫంధించిన ఎలమీజ, ఖవత జవయం, ర ైయల్ ఫాింకెటైసి్, 
నఽమమోనిమా వలన ఔపం ఏయడెతేంది. జలుఫు, ళ నైఽళ టైసి్, ఫాింకెటైిస్ లేదా నామమోనిమా ఉననపడె ఔపం యొఔే యంఖు 
సఽప యంఖులో ఉండు ఆఔుచ్ యంఖులోకూ చేయుఔుంటృ ఉంటే ఇద ి యుఖుతేనన ఇన పక్షన్ నఽ సాచిసఽా ంది. త లలని ఔపభు 
అలమీజలు, ఆసా ా లేదా ళఒడు(COPD), ర ైయల్ ఇన పక్షనఽల (GERD) లేదా ఖుండ  జఫుఫ వలల  వసఽా ంది. ళబ ంట్ యంఖు, లేదా నలలని 
ఔపం పంఖల్ ఇన పక్షన్ నఽ లేదా ఫామకీుమిమల్ సంఫంధించిన ఊమతి్రతేా ల రమధిని సాచిసఽా ంది. ఇద ిను ఖ తాిగరైయు లేదాఫొ ఖుగ  
ఖనఽలోల  నిచేళ ేరమకిూ వసాా  ఉంటలంది. యళు  యంఖు (లేదా నుత యఔాప యంఖు) అనదేి దీయఘకయౌఔ వూమ ిత్రతేా ల రమధిని సాచిసఽా ంది. 
ఎయుప యంఖు ఇన పక్షన్ లేదా కైనసర్చ వంటి మోగనిన సాచిసఽా ంది .12,13  

దగుగ లలో అంటువేధ లు  : 
కూీ ప్స అనదే ి5 సంవతసమల ఔంటే తఔుేవ వమసఽనన లలలోల  వచే్  ర ైయల్ ఔు సంఫంధించిన సంఔీభణ రమధ.ి ఇది రమునాళ్ం, 
సవయేటఔి భమమిు రము భామగ ల రప కయణంగ ముమిగి నటలల గ ధవనితో వచే్  దఖుగ , భమమిు ధవనితో ఔడున ఱవస 
ఏయడెత ఉంటలంది. మత్రి సభమాలోల  మిళాత్ర అధావననంగఉంటలంది. సధాయణంగ 2 నఽండు 5 మోజులోల  తగిగనుల తేంది. కనీ  
క నిన సందమబలోల  ఇద ిఎఔుేవ కలం ఔడా ఉండవచఽ్.14,15 

 కోమడంత్ దగుగ : ఇది ఫామకీుమమిా వలల  ఔయౌగ ైతీవబి ైన అతమంత అంటలఔునే సవఫావం ఔల ఱవసకోశ సంఔీభణ రమధి. ఇది ఫ్ూల  వంట ి 
లక్షణాలతో ఔడు 6 నఽంచి 8 రమల వయఔు ఉంటలంది. టీకల దావమ దనీిని నిరమించవచఽ్. టకీలు రమేడానికూ భుందఽ 
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ళలలలోల  ఇది వసఽా ంటలంది. మోఖ నిమోధఔ శకూా తఔుేవగ లేదా క్షీణించిన రళ్లలో లేదా విదాధ మభు ఉనన రళ్లలో ఇది ఎఔుేవగ 
ఏయడెత ఉంటలంది. 16,17  

3. దగుగ కట చికటత్్ 

దఖుగ  అనదేి రమధి కదఽ ఇది అంతమీలనంగ ఉనన ఱవసకోశ వమవసా యొఔే యుఖభత యొఔే సధాయణ లక్షణభు.18  తీవబి ైన దఖుగ  
ఔేటెభుఔలు భమమిు ఛాత్రలో నొఔయౌగించడం, నిదలిేమి, తలనొ, రంతేలు ఇంక భూతంి ఆపకోలేని ళాత్రని ఔయౌగిసఽా ంది. 
దఖుగ  తీవంిగ ఉండు భూడె రమల ఔనాన ఎఔుేవ కలం క నసగినా ఔపంలో యఔాం డెతేనాన, గయౌ తఔుేవగ లు్ఔుంటలనాన 
లేదా ఊమ ితీసఽకోవడంలో ఔషుం ఉనాన, ఛాతీలో నొ ఉనాన ర ంటనే ర ైదఽమడుని సందిించాయౌస ఉంటలంది.4-6   అఫామసఔుడె రమధికూ 
సంఫంధించిన అనఔే శినలు రేళ దఖుగ  ఖుమించి నిమధ యణఔు మరయౌ. 18     

క తుు గృహ చిటా్లు: 
 తడు దఖుగ  నిరయణఔు ఆయమిటుడం, ఉప నీటిని పకూేయౌంచి రేమడం దావమ గొంతేఔు ఉశభనం ఔలుఖుతేంది. అలాగ ై

తగనింత నీయు తీసఽకోవడం దావమ లోనఽనన టాకూసన్స ఫఴయిగతభవపతాభ. 21 

 అలల ం యసనిన గోయుర చ్గ చళే దానిలో తేన  ఔలుపఔుని తాఖడం దావమ ఇది సహజ ళదధబ ైన ఴెయఫల్ కఫ్ ళయప్ గ 
నిచేసఽా ంద.ి19 

 థ ైమ్ భమమిు ఐయ ఆఔుల నఽండు తమామెనై ఴెయఫల్ దఖుగ  ళయప్ తీవబి నై ఫరి న ైేటిస్ ఔుేల ళఫర  ళయప్ ఔంటేఔడా రఖేంగ 
ఉశభనం ఇసఽా ందని ఔనఽగొనఫడుంది. 21 థ ైమ్ అనదేి జయభనీ లో అధికమిఔంగ ఆమోదింఫడున దఖుగ  చికూతాస నిరమిణి22. 

భార్చష భాలో రయేునఽ ఈ దఖుగ  ళయప్ ఔు జయడుంచడం దావమ భమింత సభయావంతంగ దఖుగ  నఽండు ఉశభనం ఔలుఖుతేందని 
ఔ అధమమనం దావమ త యౌళంది. అభతే ఈ రయేు కయణంగ తేయౌఔనుటి ఔడెపనొ వచే్  అవకశం ఉంది. అభనటకి ీ
ఎఔుేవ దరిలు తీసఽకోవడం దావమ దనీిన సఽలబంగ నిరమంిచవచఽ్. 21 

 నలలమిమమిాలు (½  సానఽ) నేత్రతో ఔయౌ ఫోజనం చళేన తమవత మోజుఔు మెండె భూడె సయుల  ళయేంచడం దావమ ఛాతీలో 
ఉండ ేతా్రడు నిరమించవచఽ్. 20 

 తేలళ ఆఔుల భమిము అలల ం యసనికూ క ంచ ం తేన  చేమి్ ఴయెఫల్ ట ీతమాయు చేసఽకోవచఽ్ అంతేకఔుండా తవయగ మఔివమీ 
అవడానికూ తేలళ ఆఔులనఽ నోటిలో రేసఽక ని యసనినమోజంతా మింఖుత ఉండవచఽ్.19 

 తిీ ఔేటి  ¼ ట ీసానఽల చొపన భులతీ, దాయౌ్న చ ఔే,లవంగల ను డు భమమిు తనే  అనీన ఔయౌ తమాయు చళేన 
గోయుర చ్ని టీ మోజుఔు మెండెసయుల  ళయేళేా  అద ిఅదఽబతాలు సిలుసఽా ంది. 20 

 తేన  భమిము నిభభయసం తో ఔడున అయశ గింజల ట ీఔడా చాలా ఫాగ నిచసేఽా ంది.2 

  న్ ళేుట్ కలేజీ ఆఫ్ బ డుళన్ రయు 2007లో చళేన ఔ అధమమనం కియం ఒవర్చ ది క ంటర్చ బ డుళన్ ఔనాన తనే  అతమంత 
ఉతాభబ నైది.20 భుడు తనే  దఖుగ ఔు చాలా ఉతాభ ఓషధంగ మఖిణిం ఫడెతేంది. తేన నఽ గోయుర చ్ని దరిలతో భాతబిే  
ఉయోగించాయౌ. ఫాగ రడేుగ ఉనన నీటతిో లేదా రేడు నులతో ఉయోగించఔడదఽ. 23   

చిను లల ల విషయంలో ిణ ేక శీ్ దీ : దఖుగ  అనదేి చినన లలల యషమంలో సధాయణబ నై సభసమ అభతే దీనిన జఞఖీతాగ 
మషిేమించాయౌసన అవసయం ఉంది. లలలలో ఆయు సంవతసమలు వచే్  వయఔ లక్షణాల మతీామ దఖుగ  ఉశభనం కోసం భందఽలు 
రడాయౌ. ఈ యషమంలో చేమఫడున అధమమనాలు  ైయషమానికూ భదదతే ఇవవడం లేదఽ. మాంటీఫమాటకి్సస  ర యైల్ ఇన పక్షన్స   ై
ఫిావం చాప తాభ.  ైగ అయ ఔయౌగించే ళ ైడ్స ఎప ఔులు దఖుగ  ఔనాన ఔడా భమింత ఫాధఔయౌగించే దఽష ర్ఫారలనఽ ఔయౌగిసా భ. ఔనఽఔ 
ఈ యషమంలో కచి్తబ నై మోఖనిమధ యణ అనదేి అతమంత ఆవశమఔం. 18, 24,25    
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లల ల కోసం క తుు తుమడిషీ గృహ సంరక్షణ చిటా్లు : 
 ఆయమి చికూతస చమేడం తమవత యఱీ ంత్రని ఇవవడం అనదేి ఉతాభబ నై ఎంఔ .27 

 అయ ఔప దానిభభ యసంలో యౌ లేదా ను డర ైన మిమిమాలు భమిము అలల ం లేదా మిమమిాల ను డు ఔయౌ లల లఔు ఇవవడం 
దావమ అదఽబత నిరయణగ నిచసేఽా ంది.20 

 ఆల్ ళ ైడర్చ ర నిఖర్చ తో అలాల నిన చితక ేటిు  చళేన యసం దఖుగ నఽ చఔేగ నమం చసేఽా ంది. నిభభకమ భుఔేనఽ ల్డం 
వలన ఔడా ఉశభనం ఇసఽా ంది. 27 

 లలలు నిదనిుల తేననపడె తల దిండె నఽ  కైూ ఉంచి తలనఽ క ంచ ం ఎతేా గ ఉండటేలల  చేమవచఽ్. అభతే ఔటనినయ 
సంవతసయం లోప లలల యషమంలో దిండె లేఔుండాన ేనిదింిచటం అనేద ిఅవసయం.28 

 సంవతసయం దాటని లలల యషమంలో దఖుగ  కోసం తేన నఽ 2.5 మియ్ల య్టయుల  రయు నిదింిచడానికూ భుందఽ ళంగిల్ డోస్ గ 
ఇవవడం అనదేి చఔేని ఉశభనం ఇచే్  ళనూయుస చేమఫడున ఓషధంగ ళవఔమించవచఽ్. 26 అభతే సంవతసయంలోప 
లలలఔు, శియవపలఔు  ఇవవడం ఫర టలయౌజం అనే ఫామకీుమిమా సంఔీభణఔు కయణం అవపతేననందఽన  యమకిూ ఇవవఔుండా 
ఉండటం భంచిద.ి 27,28 

4. తువరణ మమడయు జాగీతా్లు 

తవయగ జలుఫు భమమిు దఖుగ ఔు ఖుమి అభేమ లక్షణాలు ఖల వమకూా నుియంబం నఽండు ఔడా దాని తీవతినఽ నిరమించడానికూ తగని 
ఖిహ చిటాేలనఽ ఔీభం తఔుండా తీసఽకోవడం భంచిది . 

  సహజబ నై మాంటఫీమాటిక్స గ చ ఫడే సఽప లేదా తనే తో ఔయౌన ర చ్ని నులు లేదా నీళ్ైి నిదింిచడానికూ భుందఽ 
ళేయంచడం. ఔ టసీాన్ సఽప ను డు తనే తో ఔయౌ మోజుఔు భూడెసయుల  ళయేంచవచఽ్.19   

 తిీ ఉదమం హర్చు – య్వపడె భూన్ ళడ్స (గలిోభ) యసం నీటితో మెండె టఫేుల్ సానఽల  తీసఽకోవడం మోఖనిమోధఔ శకూాని 
 ంను ందించడానికూ అలాగై ఆముమైవదం లో చ ఫడున రత, తా, ఔప అనఫడే భూడె దోషలనఽ సభతేలమం చేమటానికూ 
ఉయోఖడెతేంది.20  

 సధాయణ జలుఫు, దఖుగ  నఽండు తవయగ ఉశభనం కోసం భునఽటి రమా  త్రిఔలో ఇచి్నటలవంటి ఖిహ చిటాేలనఽ అనఽసమించ 
వచఽ్.29 వమసఽ భయిన రమిలో దఖుగ ఔు ధిాన కయణం ఎళడుటీ లేదా ఆభల తవం. సమెైన జీవనఱ ైయౌ, సమెనై ఆహయం భమమిు  
రమమాభం దావమ దనీిని నిమోధించవచఽ్. 30 

ఇన ృక్షన్ వేంచకుండా తువరణ : సమెనై  మియబతిా అలరటల  దావమ ఇన పక్షన్ రమా  చమేఔుండా నిమోధించవచఽ్. తేభుభలు, 
దఖుగ  వచి్నపడె భందబ నై టిషమ ేర్చ లేదా కటన్ కల త్ ఉయోగించాయౌ భమమిు చేతేలు యబంిగ ఔడెకోేరయౌ.29 టిసామ 
ేయభత ేవదయిౌరమేాయౌ, పనమివనియోఖ వసా ి నినరడుత ేదానిని యబంిగ ఉతకయౌ. ఈ జఞఖీతాలు తీసఽకోవడం చాలా అవసయం 
ఎందఽఔంటే అత్ర తఔుేవ సభమంలో జలుఫుఔు సంఫంధించిన తేంయల దావమ ఇది ఇతయులఔు రమసఽా ంది. భుకమంగ అజఞఖీతా 
కయణంగన ేజలుఫు, దఖుగ  రఖేంగ రమసా భ.. 

భుందసఽా  చయమలోల  ఫాఖంగ అనామోఖమంతో ఉనన రమతిో సనినఴిత సంఫంధాలు నిరమించడం, అనామోఖమ సభమంలో ఇంటలల న ే
ఉండటం, భుఔుే భమిము నోటిని ఫటుతో ఔ ఉంచఽకోవడంభంచిది. ఔళ్ైి, భుఔుే , నోయు వంటయి కల త్ వంటయి ఏమీ లేఔుండా 
తాఔఔుండా ఉండటం భంచిది. అలాగ ైతాకూన తమవత చతేేలు యబంిగ ఔడెకోేరయౌ. ధాభనునం చళేే రయు భదదతే సభూహలు 
లేదా న టవర్చే ల సహమంతో ఆ అలరటలనఽ భానిరమేవచఽ్.  
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సభ వ ైబ్రయిాతుక్స్: వ ైబ్రియాతుక్స్ మెమిడీ ల దాఴమ  దగుగ  తీవి్త్న  త్గడగ ంచవ్చ ు లేదా మకుండా తువమడంచ వ్చ ు. CC4.10     
Indigestion, CC9.2 Infections acute, CC19.1 Chest tonic, CC19.2 Respiratory allergies, CC19.6 Cough 

chronic, CC19.7 Throat chronic, లేదా 108 CC ఫాఔుస నఽండు తగని మెమిడీ NM8 Chest, NM9 Chest TS, NM37 Acidity, 

NM46 Allergy-2, NM54 Spasm, NM62 Allergy-B, NM70 CB9, NM71 CCA, NM73 Croup, NM76 Dyspnoea, 

NM92 Post Nasal Drip, లేదా 576 కయుి ల నఽండు తగని కయుి ల నఽ ఎంఔ చేమవచఽ్.31 

మడప మెన్్ కోసం వ ఫ్ై్ట్ యౌంకులు : 
1. http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf Sathya Sai Speaks,vol.15,21 Good health and goodness, 30 

Sept.1981 

2. What is cough & its nature: https://www.nhlbi.nih.gov/health-
topics/cough;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2532915/ 

3. https://medlineplus.gov/cough.html      

4. https://www.mayoclinic.org/symptoms/cough/basics/definition/SYM-20050846; https://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/chronic-cough/symptoms-causes/syc-20351575?p=1 

5. Causes of cough: https://www.health.com/health/gallery/0,,20358279,00.html 

6. Types of cough: https://www.health24.com/Medical/Cough/Overview/Types-of-cough-20120721 

7. https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/cough 

8. Psychological cause of cough: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5357770/ 

9. Mucus, phlegm, sputum:  https://www.medicinenet.com/what_is_mucus/article.htm 

10. https://www.everydayhealth.com/cold-flu/everything-you-ever-wondered-about-mucus-and-phlegm.aspx 

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Phlegm 

12. Colour of phlegm: https://www.healthline.com/health/green-phlegm 

13. https://wexnermedical.osu.edu/blog/what-does-the-color-of-your-phlegm-mean 

14. Croup cough in children: https://www.healthline.com/health/croup#symptoms   

15. https://www.mydr.com.au/respiratory-health/croup-symptoms-and-treatments 

16. Whooping cough: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/whooping-cough/symptoms-causes/syc-20378973 

17. https://www.nhs.uk/conditions/whooping-cough/ 

18. Pertinent questions on cough: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK359/ 

19. Home remedies for dry cough from online information guide launched by the Government of 
India:http://vikaspedia.in/health/ayush/ayurveda-1/ayurveda-for-common-disease-conditions/is-dry-cough-keeping-you-awake-
find-relief-through-ayurveda 

20. Home remedies: https://food.ndtv.com/health/6-best-home-remedies-for-cough-to-give-you-instant-relief-1445513 

21. https://www.medicalnewstoday.com/articles/322394.php 

22. https://www.rd.com/health/wellness/natural-cough-remedies/ 

23. https://www.slideshare.net/BhimUpadhyaya/food-body-by-sadhguru 

24. 2011 study on Handling cough of children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056681/ 

25. 2017 study on chronic cough in children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5427690/ 

26. Honey for cough in children:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264806/ 

27. Specific home care for children: https://parenting.firstcry.com/articles/35-safe-home-remedies-for-cough-in-children/ 

28. https://www.healthline.com/health/parenting/toddler-cough-remedy#home-remedies 

29. Sai Vibrionics Newsletter, Precautions and Home remedies for Combating Common Cold, paras 4 & 5, Vol 9 Issue 6 

30. Sai Vibrionics Newsletter, Health Tips on Acidity – Nip it in the bud, Vol 8 Issue 4. 

31. Soham Series of Natural Healing, Volume 5, The Diseases, Coughs, p.79. Also refer to volume 3, and Vibrionics 2018, p.116 

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

2.  మడప ిషర్ స్ మినార్, వ సీ్క లండన్, యుక,ె 6 జనవ్మడ 2019 

15భంది సబుమలు నులయగ నన ఈ సదసఽస ఉతేసఔత రతావయణంలో క నసగించడానికూ యలుగ ఔ చినన ధామన కిూీమతోనా, నుియధన 
తోనా నుియంబం అభంది. ప్ికటీషనర్  02799 యలువలతో ఔడున ంట ండుంచడానికూ సవమికూ ూమిాగ శయణాఖత్ర చేమాలని నొకూే 
చ ఫుత సదసఽసనఽ నుియంనంచాయు. ఎస్.య.. కోయుస చమేడానికూ భమినిన ఎఔుేవ చికూతస యధానాల అవకఱలనఽ ఎలా అందసిఽా ందో  
ఆబ  యవమించాయు. ఉదాహయణకూ శమీయంలోని దరిలు ఉయోగించి నోస డల  తమామ,ీ అలమెజన్సఉయోగించి వమకూాఖత నిరయణలు  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/cough
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/cough
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/cough;https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2532915/
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/cough;https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2532915/
https://medlineplus.gov/cough.html
https://www.mayoclinic.org/symptoms/cough/basics/definition/SYM-20050846
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-cough/symptoms-causes/syc-20351575?p=1
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-cough/symptoms-causes/syc-20351575?p=1
https://www.health.com/health/gallery/0,,20358279,00.html
https://www.health24.com/Medical/Cough/Overview/Types-of-cough-20120721
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/cough
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5357770/
https://www.medicinenet.com/what_is_mucus/article.htm
https://www.everydayhealth.com/cold-flu/everything-you-ever-wondered-about-mucus-and-phlegm.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Phlegm
https://www.healthline.com/health/green-phlegm
https://wexnermedical.osu.edu/blog/what-does-the-color-of-your-phlegm-mean
https://www.healthline.com/health/croup#symptoms
https://www.mydr.com.au/respiratory-health/croup-symptoms-and-treatments
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/whooping-cough/symptoms-causes/syc-20378973
https://www.nhs.uk/conditions/whooping-cough/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK359/
http://vikaspedia.in/health/ayush/ayurveda-1/ayurveda-for-common-disease-conditions/is-dry-cough-keeping-you-awake-find-relief-through-ayurveda
http://vikaspedia.in/health/ayush/ayurveda-1/ayurveda-for-common-disease-conditions/is-dry-cough-keeping-you-awake-find-relief-through-ayurveda
https://food.ndtv.com/health/6-best-home-remedies-for-cough-to-give-you-instant-relief-1445513
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322394.php
https://www.rd.com/health/wellness/natural-cough-remedies/
https://www.slideshare.net/BhimUpadhyaya/food-body-by-sadhguru
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056681/
http:// https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5427690/
http:// https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5427690/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264806/
https://parenting.firstcry.com/articles/35-safe-home-remedies-for-cough-in-children/
https://www.healthline.com/health/parenting/toddler-cough-remedy#home-remedies


` 

 21 

తమామ ీఅలోల త్రభందఽల దఽష ర్ఫారల నిరయణఔు నుల టెన లుజై్మడం వంటియ యవమింఫడాి భ. ఎస్.య.. కోయుస దయకాసఽా దాయులు 
మినులన యధఽలనఽ చేటుడం దావమ ర ైనృిమానిక్సస టల  
భమింత ఎఔుేవ నిఫదధత దిమశించాయౌసఉంటలంద.ి దయీఘకయౌఔ 
రమధఽల యషమంలో కై సభమంలో క ైరమధికూ చికూతస 
చేమడం యొఔే నుిభుకమత చ ఫడుంద.ి యజమవంతబ నై 
కైసఽలనఽ ంచఽఔునటేపడె కైస్ ఴసిుమీ ూమిా యవమలతో 
సభమించవలళన అవసయం ఖుమించి ఔడా చ ఫడుంది. 108 

ళ ళ ఫాక్సస లోని దవి నిరయణలు భఫుఫగ లేదా 
బేగావితం అభనటలు గ ఉంటలందని ఫహుఱ శ్రతల 
రతావయణం కయణంగ ఇలా ఉండవచ్ని ఖుమిాంచఫడుంద.ి 

బయషమతేా లో ఇటలవంటి మళిాత్ర ఎదఽమోేడానికూ ఎలా 
ళదధభవరవలో చమి్ ంచడం జమిగింది. 

సదసఽసలో నులయగ నన రయు తాభు తీసఽఔున ేఆహయం టల  శదీధ  వఴించవలళన అవసమనిన చమి్ంచాయు. అపడె భాతబిే ఔ 
అఫామసఔుడె మోఖులఔు తఖు యధంగ భాయగ నిమైదశం చేమఖలడె. తాజఞ ండెల  భమిము ఔయగమలు భమిము రటి యసలు 
భమిము ముమింగ (భునఖ)  వంట ిఆఔుఔయల నై ఆధాయడాలని సాచింఫడుంద.ి భాంసహయ ఆహమలఔు దాయంగ ఉండటం 
భమిము ఐదఽ త లలని దామధ లు యదిధ  చేళన నృమమం, నులు, మిప నై్ద  ఉప, బ ైదాండు, ంచదాయ అన ే ఈ ఐదఽ దామా ల నఽంచి 
దాయంగ ఉండు తిామభానమాలతో యటిని బమీా చసేఽకోవడం దావమ జీయణకోశ ఇఫఫందఽలు నొపలు భమిము కమనసర్చ ఔడా మఔుండా 
ఉంటలందని ఖుమిాంచఫడుంద.ి ప్ికటీషనర్ 03541 తన అనఽబరనిన యవమసిాా  ఈ ఐదఽ దామధ లనఽ ూమిాగ వదలడం వలల  తనఽ దంతాల 
నొ నఽండు నిరయణ అవడబ ేకఔ ఔ రయంలోనే జీయణ వమవసా బ యుఖుడుంద ిభమిము  దీయఘకయౌఔ ర నఽననొ దాదాపగ 
భామబ ైంది అని చ నుయు. 108 ళ ళ ఫాక్సస మఛీామిజ చేళన తమవత తామీఔు నమోదఽ చేసఽకోరలని నియణభంచడం జమగిింది. ఈ 
సదసఽస సవమికూ హయత్ర సభమించడంతో భుగిళంది. 

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

3. ధరెక్షేతి్, ముంఫ్,ై ఇండియా లో  మడప ిషర్ వ్ర్్ షప్స, 9 పఫివ్మడ 2019 

36 భంది అఫామసఔులు హజమెనై  అతమంత యలుర నై సభాచాయం భమిము ఇంటర్చ మాకూువ్ కోయుసఅందించ ేసదసఽస ళనిమర్చ    
ర ైనృిమానిక్సస టచీర్చ 10325. ఆధవయమంలో 
నుియంబం అభంద.ి క తాగ వచి్నటలవంట ిఎ. 
య. . భానఽమవల్  తి్ర అధామమానిన సిశిసాా  
ఇటవీల వచి్న నయనీఔయణలనఽ నొకూే చ డం 
జమగిింద.ి క తాగ వచి్న అఫామసఔులఔు భాయగ 
దయశఔతవం వఴించడం వంటి కయమఔీభం ఖుమించి 
నులయగ ననరమికూ త యౌమజమైడం జమగిింది. క నిన 
భుకమ సాచనలు ( టేక్స హో మ్ నుభంటలల ) 
కూీంది యధంగ ఇవవఫడునయ. తఔుేవ నఽలఔు 
ఔటలు ఫడు ఎఔుేవ ని చేమడం లేదా తఔుేవ 
నఽలనఽ ఎంచఽక ని సభయావంతంగ 



` 

 22 

నియవఴించడం, ర ైనృిమానిక్సస యషమంలో సవమికూ ఇచి్న రగద నానికూ ఔటలు ఫడు ఉండడం. ర ైనృమిానిక్సస క oఫర లు చాలా  
శకూావంతబ ైనయ కఫటిు  చికూతస రేఖవంతం చమేడానికూ తగని క ంఫర లనఽ ఇరవయౌ. ఎఔుేవగ కఔుండా నిమైదశించిన క ంఫర లనఽ 
భాతబి ేఇరవయౌ. రమధి నిరయణ తమవత ఔీభ దధత్రలో మోతాదఽనఽ తగిగంచడం, అలాగ ైకి్షాళ్న, ఇభూమనిట ిక ంఫొ లు నిమభ 
ఫదధంగ మోగకిూ ఇవవడం (అభతే ఈ యషమంలో ముదట నుికీుషనర్చ అనఽసమించాయౌ). మోగి యొఔే మకియుి లనఽ ఔీభదధత్రలో 
నియవఴించడం, యవమలనఽ ర ంటన ేనిరేదించడం, అలాగై యజమవంతబ నై కైసఽలు చిఽయణ కోసం నిరదేించడం భమిము 
ర ైనృిమానిక్సస సoసానఽ ఫలోతేం చేమడానికూ మినులన ఫాధమతలు తీసఽకోరలని ఈబ  అఫామసఔులఔు సాచించాయు. 

పటుమిా నఽండు డాఔుర్చ అఖమవల్ గయు రటాసప్ దావమ చళేన సింఖంలో ఇటవీల ర ైనృిమానిక్సస  యుఖుదల ఖుమించి భాటాల డెత 
సవమి ఏ యధంగ 2007వ సంవతసయం పటుమిా ఫమట ముటు ముదట ిసమగి భహమషు  ినఽండు నుియంనంచిన సదసఽసలనఽ 
ేిమైంచి  ఆశ్రయవదించాయు భమమిు భాయగనిమైదశం చేఱయు అనదేి త యౌమచేఱయు. ేభి భమమిు ఔయుణ ళేవఔు మెండె సాంఫాల 
వంటవిని అయ మోఖులఔు ఉతాభ పయౌతాలు ఇసా మని చ నుయు. 

భహమషులిోని సభ సంసా యొఔే ఖత భమమిు సిఽా త మషు  ిఅధమక్షుల భదదతే ను ందటం, యఱలషభనిచ నుయు. అఫామసఔులు 
చేళన అభూలమబ ైన ళవేలు అననందిసాా  తభ మషు ంిలో ర నైృమిూనిక్సస నఽ భుందఽఔు తీసఽఔుర ళ్లడానికూ రయు ఆసకూాని వమఔాం 
చేళన యషమం చ నుయు. పనయుదధమించిన ఉతాసహంతో ళవేలనఽ అందించడానికూ సదసఽస, అఫామసఔులనఽ ఎంతో ేమిైంచింది. 

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