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డాకటర్ జిత్ కె అగగభహాల్ డెస్క్ నండి  

ిమబ ైన ర ైనృయిో నుహికటీశనయలఔు, 

పటీమిా లో జయుఖుతేనన భహ శిఴమహత్ర ిరడేెఔల షందయబంగహ మీఔు ఈ యధంగహ రహిషా ననందఔు ఎంతో షంతోశంగహ ఉంది, ఇఔకడ 
ఈ ఆనందఔయబ ైన ండెఖన ఎంతో ఆధామత్రభఔ ఉననత్రని ఙేఔమచిరదే ఠనం భమిము నుహయఴవమం ఔయౌగింఙ ే12 ఖంటల నిడియ ఖల 
అకండ బజనతో జయుపఔునానయు. ఈ షందయబంగహ భన దఴిమ ఖుయుఴప ఏభనానయంటే “షంఴతసమహనిక ిఔసహమి శిఴమహత్రి ఖుమించి 
కచఴలం తలుచఔుననంత భాతాిన యిోజనం లేద. తిీ నిమిశం, తిీమోజు, తిీమహత్ర ిదఴిమతవం ఖుమింఙే తలుషఽా  మీ షభమానిన 
యతంి ఙషేకోరహయౌ, ఎందఔంటే రహషారహనిక ిఆ కహలఖభన షఽతభిు శిఴ తతవబ.ే ఆ శిఴపడె మీమచ ఔనఔ మీ నిజ తతవం ఐన అటిీ  
శిఴ తతవ షఽతాినిన అయాం ఙషేకోఴడానిక ిభమిము ఖుమిాంచడానికి మిత్రనంచండి. …శీ్ర షతమ సహభ ఫాఫా, శిఴమహత్ర ిదఴిమరహణ,ి 
1985 పఫఴిమి 17. ఇది ఙాలా షయళంగహ అనించినా, భన తిీ క్షణం/ తిీ ఱహవషన ఆధామత్రభఔభమం ఙమేడానిక ిసహవమి 
షఽచించిన అతమంత వకిాఴంతబ ైన షందేవం. ఈమోజు ించం అనఔే యంగహలోల  ఖందయగోళ ళాత్రలో బమాందోళన భధమ  భుకమంగహ 
ఔమోనా ర ైయస్ లేదా COVID-19(WHOించ ఆమోఖమషంషాఙతే ేయు టీెఫడనిద)ి అనే భసభాభమకిి ఴమత్రమచఔంగహ నుో మహడటానికి 
ళదధభఴపతోంద.ి ఈ ర ైయసోా  ఎలా ఴమఴసమింఙాయౌ అన ేయశమంలో భనం తీషకోరహయౌసన యక్షణ చయమల ఖుమించి ఈ షంచిఔలోని 
“అదనంగహ”అన ేయఫాఖంలో తిేమఔ ఔథనం ఇఴవఫడింద.ి నా ఆలోచన ఏమిటంట ేఆధామత్రభఔభగహ భన జీయతాలన ఙామిజంగ్ 
ఙేషఔుంటృ భన ఫాసమ భమమిు అంతయగత ఇందిమిాల దావమహ భనం తీషఔునే రహటిని ఎటిఔపడె తనిఖీ ఙషేకోఴడం ఔ 
గొ యటమిన్ ళేయంచడం ఴంటిద ిభాతబిే కహఔ భనం తీషఔునే ఔ ఫిాయతబ నై భుందషా  చయమ ఴంటది.ి ఔనఔ భన 
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అఫామషఔులు అందయౄ ఈ షంచిఔ చిఴయలో షఽచించిన యధంగహ బదతిా చయమలు నుహటించఴలళందగిహ నాయననభు భమిము అబమయాన. 

భన రహమహా  లేకషంపట ి9 షంచిఔ 2 (భామిి ఏిల్ 2018 )లో,  తిామభానమ ఆమోఖమ షంయక్షణలో ఉతాభ దధతేల ఆధాయంగహ ఔ 
అధకిహమఔి షంషాన యౄను ందించడం భమిము అభలు ఙేమడం ఇంకహ దానిని యషాాతయఙాలన ేఉదేేవమంతో షంక్షిాంగహ యఴమించడం 
జమగిింద.ి ననే ఇచిిన లుప బేయఔు షవచఛంద ళఴేఔులు తభ ఉననత్ర కోషం తి్రషందంిచడం, ఇపడె అటుఴంటి నుహిభాణఔి 
ఆమచటింగ్ నిమహభణాతభఔ యధానాలు SOP(Standard Operating Procedure) తో ఔడని షంషా నిమహభణభు ఙేటీడం జమగిిందని 
త లడానికి ఎంతో ఆనందంగహ ఉంది. ఇపడె భనం 9 ధిాన యఫాగహలతో నిమహభణాతభఔ భమిము కిీమాశ్రలఔ షంసహా ఖత 
నిమహభణానిన ఏమహటు ఙేషకోఴడం జమగిింది. అయ ఏమిటంటే : కహయమఔలానుహలు భమిము ఴయమహలు(ఆమచశన్స&లాగళిీక్సస), 
రివేభులు, యదమ, శిక్షణ భమమిు మిోశనల ; మఱిోధన భమిము అభిఴాదిధ ; రహమహా లేకలు; ఐ ఏ ఎస్ య (IASVP); ఇనపమచభశన్ 
టెకహనలజీ; ఆడయిో యజుఴల్స; భమమిు చియణలు. తిీ ఔక యఫాఖభు దాని నియవసణ కోషం అనఔే యశమాధామిత యఫాగహలుగహ 
ఏయడాా భ. ఇది ఇటికచ అఫామషఔుల కోషం అనఔే అడభిన్ ళేరహ(నియవసణా ఫాధమతలు) అఴకహఱహలన ఔయౌంచింది. దీని యషామింఙే 
కొదీే , భనఔు e- కోయుస నండి SVP సహా భ ఴయఔు అనిన సహా భలలో ఎంతో భంది టీచర్స (భమిము బ ంటర్స) కహఴలళ ఉంటుంది. 
రహమహా  ఫాందానిక ిషభాఙామహనిన అందించఖల యచనా న ైపణమం ఉననటుఴంటి అఫామషఔులు భమిము ఆడయిో యజుఴల్ యఫాఖభు 
కోషం షభాఙాయం షంఖీఴ ంచఖల అఫామషఔుల అఴషయం ఎంత నైా ఉంది. ఇటిీ ళఴే కోషం షవచఛందంగహ నుహలగగ నే రహయందమికట బేభు 
యమిా శిక్షణ భమమిు భాయగదయశఔతవం అందిసహా భు.  
భా అఫామషఔులు యయధ దిఱేహలోల  నియవఴ షా ననసహభ ర ైనృమిానిక్సస ర ైదమ శినృమహల దావమహ దేె షంకమలో మోఖులు యిోజనం    
ను ందతేనానయు. ఐతే ఉననత భిాణాలు ఖల చికితసన అందించడబ ేకహఔుండా ఎఔుకఴభంది మోఖులు ఈ ర ైదమం ఴలన లనృధ  
ను ందాయౌ అనదేే భా షంఔలం. ఈ కహయమ ఔలానుహలన మకిహయుా  ఙేషఽా  ఇటుఴంటి కహమంపల యొఔక అనబరహలు మిఖతా అఫామషఔులఔు 
ఔడా యిోజనం ఙఔేమచి  యధంగహ ంచకోరహలని అనఔుంటునానభు. దీని కోషం, కహమంపఔు షంఫంధించిన చఔకట ినూో టోలతో 
నుహటు దాని ఖుమించి ఔుల ాంగహ యఴమహలు ఔడా మహళ ంంచండి. అఫామషఔులు ఈ యధంగహ ఙేమఖయౌగతిే అది ఎంతో వింషనీమం. 

IASVP షబుమలలోతభ ఐ.డి.కహయుా లన మనెమఴల్ ఙేభంచకోఴటంలో కొంత షందఖిధత ఉంది. దమఙళే ఔ యశమం ఖభనించండ,ి 
మీఔు మనెమఴల్ ఙేభంచకోరహలని నోటపికచశన్ అందని ర ంటనే భన నుహికటీశనర్ ర ఫ్ైసటోల కి ర యల దానిలో ఉనన నిఫంధనలన చదఴడం 
తనిషమ ి(కహయణం ఏమిటంట ేఈ నిఫంధనల యశమంలో ఎటఔిపడె షభమానఔలంగహ ఎనోనభాయులు జయుఖుత 
ఉనానభ) అంతకేహఔ దఖిుఴన ఉనన షనృభట్ ఫటన్ నోకచక భుంద కిీంద ఇఴవఫడని ఙ క్స ఫాక్సస న తనిషమగిహ టిక్స ఙమేాయౌ.  

దీనిని భుగింఙ ేభుంద, భనభందయభు తి్ర మోజు కొనిన నిమిషహలు నుహియాన లో ఖడనుహలని, భన ఔయుణ, ేిభ, నమం ఙళేే వకిాని 
ఈ బూభాతఔు భమమిు కోయడ్ 19 ర యైస్ ఫామని డిన ఴమఔుా లఔు ఙమేి దాని నండి యడెదల కహరహలని కోయుఔుంటృ చిఴమగిహ భన 
బిుఴప యొఔక గొ జఞా నోదమం ఔయౌగింఙే షందేవంతో భుగింఙాయౌ అనఔుంటునానన.“జిలు ింఙానిన ేిభ దాలీతో 
చఽళనపడె, అటుల  చఽచిన రహమకిి ఱహంత్ర లభిషా ంది. అనిన రహమధలు నమభఴపతాభ. ఙాలా రహమధలఔు రహట ిభూలభు 
భనషలోనే ఉంటుంది. తి్రదానికి భనళే ఆధాయం. ఔ ఴమకిా తనలో ఏదో  తప జమిగిందని ఫాయంచినపడె, అద ిఅనామోఖమంగహ 
మణిమిషా ంది. ఔనఔ ఆమోఖమఔయబ నై వమీమహనికి ఆమోఖమఔయబ నై భనషస అఴషయం . 

“ేిభతో మోజున నుహియంభించండ,ి ేిభతో మోజున ఖడండ,ి ేభితో మోజున భుగించండ ిఅద ేదఴేపని ఙమేచ భాయగం. ఇటిీ  ేభిన 
ెంను ందించఔుననపడె రహమధి మీ దమఙిేయద... షతమసహభఫాఫా శిఴమహత్రి ఉనామషం, 1985 పఫఴిమి 17. 

ేిభ యయవఔ సహభ ళఴేలో 

మీ జిత్ కె అఖగమహవల్  

   *********************************************************************************************** 
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తృహికటటశనరల విఴభహలు

తృహికటటశనర్  03542…యు.కె. యయు ము.క ెలో నిమహభణయంఖ మివభీలో 40 షంఴతసమహల అనబఴం ఔయౌగిన నిమహభణయంఖ ఇంజినీయు. 
2017భుంద ఴయఔు యయు ఔ అంతమహజ తీమ నిమహభణయంఖ షంషాలో టకెినఔల్ డ మైెఔీయుగహ ఉనానయు. 
ఫాలమభు నండ ిఆధామత్రభఔ భామహగ నికి ముఖుగ  చఽషఽా  ఉననటికట, యమకిి 42 షంఴతసమహల ఴమష 
ఴఙేి  ఴయఔు సాదమంలో ఔ యఔబ ైన ఖందయగోయానిన అనబయంఙాయు.„షతమ సహభ ఫాఫా ద భామన్ 
ఆఫ్ మియకలి్స’ పషాఔం చదియన తయురహత అదే షంఴతసయం జూన్ 1996లో రహయు సహవమిని దమిశంఙాయు. 
ముదట ిదయశనం లోనే అతనికి సహవమి మీద నభభఔం ఔుదమిింది. ఈ దయశనంతో ేయిణ ను ంది యయు తభ 
ఇంటోల నే బజన ఙమేడం నుహియంభింఙాయు. ఔీబణేా అద ిసహభ బజన కచందంిగహ భామి ఇటకిట అనేఔ 
యకహల ళరేహ కహయమఔీభాలు నియవఴ షఽా  ఉంది. ఈ కచందంి అనేఔ షందమహబలోల  సహవమి ఙేత ఆశ్రయవదింఫడ ి

యబూత్ర, అభాతభు భమమిు యౌంఖభు ఏయడడం ఴంట ియ్లలు జమిగహభ.                                                                        
యమకిి చిననట ినండి డాఔీర్ కహరహలనే కోమిఔ న యరేమచ అఴకహవం 2016 పఫఴిమిలో ఔ మూటృమబ్ యడయిో దావమహ 
సహభర నైృిమానిక్సస ర దైమం ఖుమంిచి త లుషకొననపడె ఴచిింది. దయ యయభణ దఖగయఴపతేనన షందయబంలో, యయు భమమిు యమ ి

శీ్రభత్ర ర ైనృిమానిక్సస లో ఙయేడం ఎంతో ఆనందానిన ఙఔేమిి ంది. యయు 2016 జూన్ లోAVP అమామయు. 
అద ేషందయబంలో ఆయు న లలుగహ దఖుగ తో ఫాధడెత అలోల త్ర భందలు తీషఔునాన ఉవభనం 
ఔలుఖలేద. యమిని ఆవిమహమనిక ిఖుమి ఙేషఽా , కచఴలం మెండె మోతాదల ర ైనృమిానిక్సస నిరహయణతో అతని 
దఖుగ  అదావమబ ైనుో భ పనమహఴాతం కహలేద. దీనితో ర ైనృమిానిక్సస మీద భమింత  ఆతభ యఱహవషంతో 
ళేఴ ఙమేడానికి నియణభంచఔునానయు. 2018 నఴంఫమోల  SVP గహ అయహత ను ంద,ి న ల తమహవత, త్రమిగి 
ఇంటకిి ఴషా ననపడె, ఫాయతదేవం నండి యమ ిత చిఔుంటుననయబూత్ర బమణిలో ఔ అందబ ైన 
శిఴయౌంఖం ఴమఔాభభంద.ి ఈ అఫామషఔుడె ఇటఴియఔు 170 భందిక ిెగైహమోఖులఔు చికతిస ఙేఱహయు. 

రహమలిో కొంత భందకిి ఖణనీమబ నై ఉవభనం ఔలుఖగహ ఙాలాభందకిి యమిా షవషాత ఙఔేమింది. చికతిస ఙళేన కచషలలో 
అధఔియఔానుో టు, ళయలు ఉఫుఫ, భలఫదధఔం, యమోచనాలు, రహంతేలు, దేెేిఖు ఱోథ, కహలేమం ఙ డినుో ఴడం, ఙ య యుఖభతేలు, 
ఴ ైనుో థ ైమహభడ్, పెఫైాిభడెల , ఎండోబ టిమిాళస్, జలుఫు, ఫ్యల , ంటి నొ, భూతిండాల షంఔీభణ, నిదలిేమి, తా్రడ,ి నిమహవ, 
మిలలర్ పశర్ ళండోిమ్, ఆసహా ా, భమిము చయభ రహమధలుఉనానభ. తన తోటలోని ముఔకలఔు ర ైనృమిానిక్సస నిరహయణలన రహడడం 
దావమహ చి ఈఖలు భమమిు పంఖల్ ఇన పక్షనల  దఽయభమామభ. 78 ఏళల  భఴ ళఔు ఆబ  ఎడభ కహలు సహనముఴపలు మంెడెననయ 
న లలుగహ నియంతయం నొతో ఇఫఫంద ిెడెత అలోల త్ర భందలు రహడనిటికట, ఉవభనం ఔలఖని కచష యశమంలో ర ైఫరి  
నిరహయణల దావమహ అదబతంగహ షవషాత ను ందని ఉదంతానిన అఫామషఔుడె భనతో ంచఔుంటునానయు. ఔలలో సహవమి భాయగదయశఔతవం 
ఙేళన షఽచన బేయఔు ఈ శేంటు 2018 బ ే17న అఫామషఔుడెని షందమిశంఙాయు. తన ఇంటోల  రహయం రహయం జమగిచ బజన 
నుహియంభించడానికి భుంద అఫామషఔుడె మోగకిి ముదటి మోతాద ఇఙాియు. బజన అనంతయం ఆబ  తనన తాన నభభలేఔ ఆవియమ 
ఆనందాలతో తనఔు ఏభాతంి నొ లేదని యమిాగహ నమభభమందని ఙ నుహయు. అభతే నిరహయణ కొనసహగింఙాలని అఫామషఔుడె 
ఆబ ఔు షఽచింఙాయు అభనటకిట ఆబ  ఔ న ల తమహవత, నిరహయణ ఫాటలి్ రహడఔుండా అలాగచ తీషఔుఴచిి ముదటి మోతాదతోన ే
ఆబ  నొపలు యమిాగహ అదావమభఴడంతో రహటిని రహడ ేఅఴషయం మహలేదని ఙ నుహయు. అది పనమహఴాతం కహలేద! 

అలాగచ 30 ఏళల  టాంజఞనిమాక ిఙ ందిన ఴమకిా, బ దడెలో యఔాసహిఴం కహయణంగహ తీఴబి నై షింఖ లోం లేదా భాట మహఔ నుో ఴడం, 
అఴమరహల క్షరహతం, ఱహవష తీషకోఴడంలో ఇఫఫంది భమమిు మింఖడానిక ిఅషభయాత ఏయడిన షంకిలశీబ నై కచష ఖుమించి 
అఫామషఔుడె తన అనబరహనిన భనతో ంచఔుంటునానయు. ఆషత్రలిో ఙమేి ఆయు న లల చికతిస తీషఔుననటకిట ఔడా, అతని 
మళిాత్ర బ యుఖుడే షంకచతాలు ఔనించఔ నుో ఴడంతో ఙాలా నిమహఱహజనఔబ నై ళాత్రలో 2019 పఫఴిమి లో ఇంటకిి తీషఔుఴఙాియు. మోగి  
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ఔుటుంఫషబుమల యొఔక అబమయాన బేయఔు 2019 భామిి 22న, అఫామషఔుడె SM12 Brain and Paralysis మెండె ఖంటల 
నియంతమహమంగహ ఫాిడ్ కహళీంగ్ ఙేఱహయు (108CC బాకు్ ఉయోగ ంచేటటలబణ ేCC18.1 Brain disabilities ఇఴవఴచి). ఆ 
తమహవత అఫామషఔుడె మోగి యొఔక భూతాివమ ఇన పక్షన్, భధబేసం, నృ భమమిు కొలెసహీ ా ల్ ఔు భందలు జోడించి ఫాిడ్ కహసీ్ 
ఙేమడం నుహియంభింఙాయు. ఇలా ఙేళన 1-3 న లలోల  భూతాివమ ఇన పక్షన్ యమిాగహ నుో భమోగి తన అఴమరహలన కొదిేగహ ఔదయిౌంచ 
ఔయౌగచ ళాత్ర ఏయడింది. అలాగచ ఱహవష చఔకగహ తీషకోఖలఖడం, ఆహయం మింఖ ఖయౌగచ మళిాత్ర ఏయడింది. భమొఔ ఆయు న లల తమహవత ఆ 
మోగి తన అఴమరహలన ఫాగహ ఔదయిౌంచఖయౌగి షవమంగహ ఆహయం త్రనఖయౌగచ ళాత్ర ఏయడింది. అభతే యమిా ఙ తైనమం ఇంకహ ఔలఖ ఴలళ 
ఉంది. ఈ కచష నండి ేయిణ ను ందిన అఫామషఔుడె, తయచఽ ఫాిడాకళీంగ్ దావమహ చికితస ను ందతేనానయు.  

యమి యొఔక అనబఴంలో, ఆందోళన భమమిు ఴతా్రడితో జీయంఙే రహమికి CC15.1 Mental & Emotional tonic న నిరహయణలఔు 
ఙేయిడం ఴలల  మోఖులఔు ఙాలా యిోజనఔయంగహ ఉంటోంది. భమిము CC12.4 Autoimmune diseases  జోడించడం ఴలన ఇది 
దీయఘకహయౌఔ అలమీజలు, లెైమ్ రహమది భమిము భలఫదధఔం ఴంట ిరహమధల నిరహయణన రేఖఴంతం ఙళేంది.  

యమి మోఖులలో ఙాలాభంద ిర ైనృమిానిక్సస నిరహయణలన రహమి మోగహలఔు భాతబిే కహఔుండా భుందషా  నిరహయణగహ ఔడా తీషఔుంటృ 
ఉంటాయు. యయు అలోల త్ర భందల యొఔక దశ ర్ఫారహనిన తొలగించడానిక ిరహటనిి నుో టనె టీజ్ ఔడా ఙేషఽా  ఉంటాయు. ఈ అఫామషఔుడె 
తనతో ఎపడె ర లెనస్ కటిుీ న తీషఔుర ళైత తన మిాణింఙటేపడె అతమఴషయ మళిాతేలోల  ఎంతో భందిక ిచికతిస ఙమేడం 
జమగిింది. 

అఫామషఔుడె తన తి్రమోగకిి షందిింపల యశమంలో తగిన షభమం కచటాభంచి వదీధతో భమిము ఔయుణ, ేభిలతో రహమి యఴమహలు 
యంటాయు. ఇదరిహయు అందించిన ళఴేలఔు యలుఴ నిచిి సాదమయయవఔంగహ ఙేమఴలళన, ఙేమఔడనియ వదీధగహ రహయు 
అనషమింఙలేాఙషేా ంది. సహభ ర ైనృమిానిక్సస తనన సహనబూత్ర ఴమఔాంఙళే ేఴమకిాగహ భామిినందఔు ఔాతజాతలు త యౌమజచషా నానయు. 
యయు తన అంతమహతభ అభన ద ైఴం భాయగనిమచేవం బేయఔు తిీమోగతిో ఴమఴసమషిఽా  ఉంటాయు. యయు సహవమి నండ ిఅనేఔ యధాలుగహ 
అనఖీసం ను ందినందఔు ఔాతజాత ఴమఔాంఙషేఽా  ర ైనృమిానిక్సస యశమంలో భుకమంగహ ము.క.ె లో దీని అభిఴాదిధకి తనఴంతే నుహతని 
నుో లంచడానిక ిఆషకిా ఔనఫయుషా నానయు. 

ంచకునూ కషేలు : 
 యమోచనాలు, ఱహవషలో ఇఫఫంద ి 

 ెదేేఖిులో త్రతేా లు ేఖిుఱోధ  

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

తృహికటటశనర్  01001...ఉరుగేా  ఇదేయు చినన లలలఔు భాతాభూమిా అభన ఈ అఫామషఔుమహలు షసజ స ందయమ సహధనాలఔు షంఫంధించిన 
ఔ చినన రహమనుహయభున నడెపత ఉనానయు. 2017 భామిి - ఏిల్ రహమహా లేకలో 
చిమింఫడని యమ ియొఔక ను ి పెైల్ బఖరహన్ షతమసహభ ఫాఫా భమమిు ర ైనృమిానిక్సస 
ర ైప యమి అదబత మిాణం ఖుమించి త లుపతేంది. ఖత భూడె షంఴతసమహలుగహ 
ఆబ ఔు రహమనుహయ యంగహ భమమిు దేశ్రమ షరహవళైు ఉననటికట ర ైనృమిానిక్సస కోషం 
ఖణనీమబ నై షభమానిన కచటాభంఙాయు. ఈ అఫామసహఔుమహయౌ మెండఴ నృడా షంఴతసయం 
ఴమషస ఔయౌగి ఉననటికట  యయు SVP ఈ కోయుస యమిాఙషేఔుని, దీనికి అనఖుణంగహ 

ఫాయతదేవంలో 2018 నఴంఫర్ లో జమిగని SVP ఴర్క షహప్ లో ళెైకప్ దావమహ నుహలగగ నానయు. ఆ షభమంలో అలమీజ కహయణంగహ ఆబ  
అనామోఖమంతో ఉననటకిట ఐద మోజుల  మహతంితా బేలుకొని (ఆ దేవం యొఔక టెైమ్ జోన్ ఫాయతదేఱహనిక ి8:30 ఖంటలు ర నఔగహ 
ఉంటుంద)ిశిక్షణ యమిా ఙషేకొని SVP గహ అయహత సహధింఙాయు. 
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SVP గహ యజమఴంతంగహ శిక్షణ భుగించఔునన తమహవత, శియఴపలలో మఫి్ెల క్సస, భధబసేం, ఴ ైర్ బ టోి మా, అండావమ 
త్రతేా లు, నోటియత, మోఖ నిమోధఔ వకిా లోం, లలలలో బమాలు, మిరంఖలేఔనుో ఴపట భమిము నిద ియుఖభతలు ఴంట ియభినన 
మళిాతేలతో ఉనన40 భంది మోఖులఔు చికతిస ఙేఱహయు.  

ఈ నుహికటీశనర్ ర ైనృమిానిక్సస దావమహ షవషాత ను ందని తన స ంత కచషని భనతో ంచఔుంటునానయు. ఆబ  యుతేఔీభంలో షభషమ ఴలల  
ను తా్రఔడెపలో పనమహఴాత నొ ఴషఽా  ఉండదేి. 2019 పఫఴిమ ి1న తీషఔునన అలాీ ా స ండ్ మినుో యుీ  కిహయం, ఆబ  ఎడభ 
అండావమంలో 6.07 cm x 4.09 cm మిభాణం ఔయౌగని త్రతా్ర ఏయడింది. ఇది ఆబ ఔు ఎంతో ఆందోళన ఔయౌగించసహగింది ఎందఔంటే 
1999లో ఇటుఴంట ికహయణంగహనే ఆబ  ఎడభ అండావమంలో షఖ ఫాఖం భమమిు ఔుడి అండావమభు యమిాగహ తొలగించఫడాా భ. 
అఫామషఔుమహలు ఆమచశన్ ఙభేంచకోఔుండా తిామభానమ ర ైదమ చికతిస దావమహ తగిగంచఔుందాభని మితనం సహగషిా ండగహ ఆబ  
డాఔీయు నాలుఖు న లలోల  మకీ్షలు పనమహఴాతం ఙమేాలని త్రతా్ర యొఔక మిభాణం తఖగఔుంటే వషార చికితస ఙళే తొలగించకోరహలని 
షఽచింఙాయు. భమహనటి నండి ఆబ  CC2.3 Tumours & Growths+CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS తీషకోఴడం 
నుహియంభింఙాయు. ముదటి మోతాద తీషకోగహనే ఆబ ఔు ఎంతో ఉవభనం ఔయౌగింది.  తదమి యుతేఔీభ కహలం లో ఏ భాతంి నొ 
ఔడా లేద. మెండె రహమహల తమహవత, ఆబ  అంతమహతభ లుపబయేఔు మిగయిౌఴపనన ఎడభ అండావమానిన కహనుహడెకోఴడం కోషం ఔ 
ఈజిషమన్ ఆఔుమంచర్ యధానానిన ర ైనృమిానిక్సస నిరహయణలతోనుహటు ద ిరహమహలు ఉయోగింఙాయు. 2019 జూలెై 1న, మెండోసహమి 
అలాీ ా స ండ్ మకీ్షలు నియవఴ ంచినపడె ఆబ ఔు త్రతా్ర అదావమబ  ైనుో గహ ఎడభ అండావమం యమిా ఆమోఖమంగహ ఉంది. ఔనఔ ఆబ  
మెండె రహమహల నుహటు మోతాద BD కి తగ గంచారు మభ యు 2019 జులెై 16 నండి తన అండావమ ఆమోఖమం కోషం OD నియవసణ 
మోతాదగహ తీషఔుంటునానయు.  

యిోగహలు ఙమేడం టల  అతమంత ఉతాససం ఔనమఙిే ఈ అఫామషఔుమహలు, తన ఴంట ఇంటోల  ఉనన ఫొ దిే ంఔల డ 
ఴదయిౌంచకోఴడానికి CC1.1 Animal tonic+CC17.2 Cleansing ళే ర్ ఙమేగహ 24 ఖంటలోల  రహటిడ ఴదయిౌ నుో భంది. తన 
ేశంటలతో నియంతయంషంఫంధ ఫాంధరహమలతో ఉండటబ ేకహఔుండా యయు ర ైనృిమానిక్సస మినుహలనా ఫాధమతలన ఔడా తీషఔునానయు. 
భమొఔ అఫామష ఔుని షహమంతో, రహయా లేకలన సహనిష్ ఫాశలోకి అనఴదింఙాయు, అలాగచ  సహనిష్  భాటాల డే దేఱహలలోని 
అఫామషఔుల డటేాఫేస్ షమీఔమంిఙే ఫాధమతన ఔడా తీషఔునానయు. ఈ షందయబంగహ, కొనిన షంఴతసమహలుగహ నిదాిణబ నై ళాత్రలో 
ర ైనృిమానిక్సస ఖుమించి ఏమీ ఙమేలేని ళాత్రలో ఉనన రహమిని ేిమచంచి త్రమిగ ిరహయు నుహికటీస్ నుహియంభింఙలేా ఔడా ఙఱేహయు. ఇంకహ 
ఎఔుకఴగహ ఙ నుహలంట,ే ఇటఴీల తన ేలెంటు భమిము కొంతభంది అనరహదఔుల షహమంతో, ర ైనృమిానిక్సస ఖుమించి అఴగహసన 
కోషం “ఇంటడిక్షన్ టు ర ైనృిమానిక్సస”  అన ేచినన యడియోన 13 ఫాశలలో యౄను ందింఙాయు.  

ఈ అఫామషఔుమహలు తన శేంటుల  అందమతిో రహమ ిసహనఔలతన చఽషఽా  ఆనందంగహ షంఫాలంచడానికి మిత్రనసహా యు - రహమ ి
యఴమహలు, రహమి భంచితనం, రహమి యొఔక ఆమోఖమం ఇటుఴంటి అంఱహలె ైదాలీ  ెటిీ  రహమతిో ఆనందంగహ షంఫాలంచడానిక ి
మిత్రనసహా యు త, రహమ ిఅనామోఖమభు, ఫాధలు ఴంటి రహటిెై దాలీ  ెటీనిఴవయు. మబె డనీ యమిా నభభఔంతో, పయౌతం ఎలా 
ఉనాన,అద ిరహమ ిజీయతంలో ర లుఖు ఇషా ందన ేయఱహవషంతో మోఖులఔు ఇసహా యు. 

ర ైనృిమనిక్సస యతబి నై ద యైఔ సహధనం అఴవడంఴలల  బూఖీసం యొఔక ర ఫైేశిన్స ెంచడంలో ఔ భుకమబ నై నుహత ినుో లషా ననదని, 
భనతో భమమిు భన చటృీ  ఉనన ించంతో భమింత సహభయషమంగహ జీయంచడానిక ిదామ ితీషా ందని ఆబ  ఫాయషా నానయు. ఇచిిన 
తి్ర మబె డ ీజీయలో (ఴమకిా, జంతేఴప, లేదా ముఔక) కహంత్రని తీషఔుఴచిి కిహశింఙలేా ఙషేా ందని ఆబ  ఊఴ షా నానయు.             
భన బూఖీసం చీఔటినండి ర లుఖుఔు, సహవయధం నండి షంఘఫీారహనికి బమం నండి ేిభ ర ైప మఴియాన ఙ ందతోంది. ఈ దఴిమ 
షంఔలంలో ఇతయులఔు ళఴే ఙేమడం దావమహ, భనలన భనం ఉదధమించకొంటృ, మిఴయాన  ఙ ందే అఴకహవం, భన ర ైఫేశిన్ 
ెంచకొనే అఴకహవం భనఔు అందషిఽా  ర ైనృమిానిక్సస తన నుహతని తన నుో లసోా ంది. దనీిలో భన నిఫదధత ఙాలా భుకమం. భనం ఏ 
నుహింతం లో ళఴే ఙషేా నానభు, ఎంతభంద ిలేెంటలన చఽసహభు అన ేదానితో షంఫంధం లేద. ఈ ఫాధమతన ఎంత 
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సాదమయయవఔంగహ న యరయేుషా నానభు అనదేే భుకమం అని మేొకంటునానయు. ఇతయ అఫామషఔులఔు యమ ిషలహ ఏమిటంటే భనయౌన  
షందమిశంఙ ేతిీ శేంటు యొఔక షందయశననఽ ఆసహవదింఙాయౌ, ఎందఔంట ేతిీ మోగి రహమనిి షవషాయచ కోఴడం కోషబే కహద, 
భనలో ఉనన ఏదో  ఔ ఔ షభషమన నమం ఙేమడానికి రహయు ఴషా నానయు అని ఫాఴన భనలో ఉండాయౌ. భన షభషమన య 
ఙ ే దయణం ఴంటి రహమచ భన లేెంటుల  అన ేఫాఴన భనలో ఉండాయౌ. 

ఈమోజు అఫామషఔుమహలు 10 షంఴతసమహల కిీతం ర ైనృమిానిక్సస ఖుమించి త లుషఔుననపడె ఏద ైత ేఅమసహకంతతవం అనబూత్రని 
ను ందామో అద ేఅనబూత్రని నడేె ఔడా ను ందతేనానయు. ర నైృిమానిక్సస ఇపడె ఆబ  జీయతంలో ళేఴ యొఔక ఆనందానిన 
అనబూత్రని ఆసహవదింజచళ ేఔ షసజళదధబ నై యడదమీలేని అంవం.  

ంచకునూ కషేలు : 
 భఖత ఴలన అషభదాలీ   

 కహయౌెనై ఫాధకహయబ నై ఴణిభు   

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

వ ైబరి  మివరమాలు ఉయోగ ంచిన కేషల విఴభహలు 

1.అతిసహరం, శ్హాష తీషకోఴడంలో ఇబంథ ి03542..యు.కె.  

2019 ఆఖషీ  22న, ఔ ళలెఴప మోజు అఫామషఔుడె నుహమమిస్ లో ఔ సో టల్ లో ఉననపడె, అదే సో టలోల  అనామోఖమంతో ఉనన 75 
ఏళల  భఴ ళ బయా అయధమహత్రి అఫామషఔుని షహమం అమిధంచడం జమగిింది. ఆబ ఔు ఉదమం నండీ ఔడెపలో త్రమిభమ,ి యమోచనాలు, 
తలనుో టు భమిము చాతీలో యదీే  కహయణంగహ ఱహవష తీషకోఴడంలో ఇఫఫందిగహ ఉందని అభతే ఆబ  హళటల్ కి ర ళలడానికి 
ఇశీడలేదని మోగ ిబయా త యౌనుహయు. అఫామషఔుడె ర ంటనే తనఴదేననన ర లెనస్ కటిుీ  నండి కిీంది మెమిడీ ఇఙాియు:  

అత్రసహయం కోషం: 

#1. Eat Well + Emergency…ితీ 10 తుమిషహలకు ఒక మోణాద చొపృన ఒక గంట ఴరకూ, అలాగచ ఔ ఖంట యమహభం 
తయురహత,  అనంతయం 6TD 

ఱహవష తీషకోఴడంలో ఇఫఫంద ినిమితాం: 

#2. Breathe Well… #1  ఴలే అదే మోతాద 

ఉదమానిఔలాల  మోగకిి ఙాలా ఴయఔ ఉవభనం ఔయౌగింది. ఆబ ఔు త్రమిభమ,ి తలనొ, యమచచనాలు, ఱహవషలో ఇఫఫంది యశమంలో 
75% బ యుఖుదల ఔనించింద.ి మోగ ియమిాగహ కోలుకోఴడంతో, మోతాద 25 ఆఖషీ  నాటకిి TDS, భమో మెండె మోజుల తయురహత OD క ి
తగిగంచి, ఆఖశేీ  29న నియౌ రమేడం జమిగింది. ఆ తమహవత రహమిక ిఉనన కొనిన ళలెఴలలో మోగి ఉలాల షంగహ భమిము ఆమోఖమంగహ 
ఉనానయు. ఆ ఔాతజాతతో ఆ జంట ఇటికట అఫామషఔుడెతో షనినఴ తంగహ ఉంటునానయు.  

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

2. నెదీ నరిగులో తితతా లు మభ యు నరిగుశ్ోధ 03542...యు.కె.  

భలేలమాఔు ఙ ందని 53ఏళల  భఴ ళఔు ఖత మెండె షంఴతసమహలుగహ ఔడెపలో త్రమిభమి భమిము మోజుఔు ఔనీషం ఆయు సహయుల  భల 
యషయజనఔు ర ళలడం జయుఖుత ఉండదేి.  దనీిన 2018 జులెై నాడె కొలెైటసి్ లేదా దేెేిఖుఱోధఅనీ; అలాగచ కొలగనో స క దావమహ దేె 
ేిఖులో త్రతేా లు భంట ఉననటుీ  ర లలడ ైంది.  రహమ ియొఔక పజిలమన్ షఽచనబయేఔు, ఆబ  తీషఔుంటుననఆహయభు యశమంలో 
షభూలంగహ భాయు త చిి, ఒట్స ఆరేళ, నుో ి నృయో టిక్సస తీషకోఴడం నుహియంభింఙాయు. 2018 డళిెంఫర్ 13 న, పటీమిాలో 
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అఫామషఔుని ఆబ  ఔయౌళనపడె, ఆబ ఔు ను తా్రఔడెపలో నియంతమహమంగహ నిళేాజబ నై నొ భమిము ఆబ  మోజుక ిభూడెసహయుల  
భలయషయజన ఙేషా ననటుల  ఙ నుహయు. ఆబ  ఎటుఴంటి భందలు తీషకోలేద. ఆబ ఔు 2018ర నైృిమానిక్సస పషాఔం కిహయం ఈ 
కిీందనిరహయణ  ఇఴవఫడింది:  

NM1 Amoebic Dysentery + NM2 Blood + NM36 War + NM80 Gastro + NM113 Inflammation + OM6 
Colon + SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus Chakra + SR285 China Off + SR340 Aloe 
Socotrina + SR415 Terebin + SR473 CN10:Vagus + SR481 Colon Total...TDS 

 2018 డిళెంఫర్ 27న, లేెంట్ భలేలమా నండ ిభాటాల డెత ఖత రహయం మోజులుగహ ఆబ ఔు ఔడెపలో నొ లేదని భమిము 
సహధాయణ సహా భలో మోజుక ిఔటి లేదా మెండె సహయుల  భలయషయజనఔు ర ళైతేననటుల  త యౌనుహయు. మోతాదన అదే ఔీభంలో 
కొనసహగింఙాలని అఫామషఔుడె ఆబ ఔు షఽచింఙాయు. ఔ న ల తమహవత అది ఔీభంగహ గహ తగిగంచఫడి 2019 పఫఴిమి నాటకిి నిలుపదల 
ఙేమఫడినద.ి 2020 జనఴమ ినాటకి,ి ఆబ ఔు మోఖ లక్షణాలు ఏమి పనమహఴాతం కహలేదని నిమహధ మించఫడింది. 

 108CC ఫాఔుస ఉయోగషిా ననటలభతే: CC4.6 Diarrhoea ఉయోగ ంచండి.  

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

3. అషృశటఫ ైన దాష్ట  మభ యు ఫ ైకము 01001...ఉరుగేా  

38-షంఴతసమహల భఴ ళఔు ఖత 3 న లలుగహ మోజుఔు అనఔేసహయుల  అషశీబ నై దాలీ  భమమిు అపడపడె బ ఔైభు 
ఔలుఖుతేనానభ. నిలో తా్రడి బ ఔైభు యొఔక తీఴతిన భమింత తీఴ ియుసోా ంది. ఆబ  ర ైదమడె నఽమమహలజిసీ్ షందింిచభని 
షఽచింఙాడె, అభత ేఆబ  నఽమమహలజిసీ్ న షందిించఔుండా, ఫదలుగహ, 2018 డిళెంఫర్ 5న అఫామషఔుని షందిింఙాయు. ఆబ ఔు 
కిీంది నిరహయణ ఇఴవఫడింది:  

NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision + NM22 Liver + SM39 Tension…TDS నోటలిో రషేకొనడానిక ి
భమిము ళేవద జలం (డిళీల్ రహటర్) లో ఔంటి  చఔకలుగహ …BD  

న ల మోజుల తమహవత, మోగ ియొఔక లక్షణాలోల  50% బ యుఖుదల ఔనించింది. ఆబ  ఇపడె కొంఙ ం షశీంగహ చఽడఖలుఖుతేనానయు, 
అషశీం గహ ఔనించడం తగిగంది భమిము ని తా్రడి ఴలన బ ైఔం ఔడా ెయఖలేద. ఆయు రహమహల తమహవత 2019 పఫఴిమ ి20 
నాటకి,ి ఴంద ఱహతం బ యుఖుదల ఔనించింది. ఔంటి చఔకలు ఆరళే నోట ిదావమహ మోతాదని ODగహ ఆయు న లలు కొనసహగింఙాలని 
నియణభంచఔునానయు. ఆ తమహవత దానిన 3TWకి తగిగంఙాయు. 2020పఫఴిమి నాటకి,ి ఆబ  మోఖ లక్షణాలు పనమహఴాతం కహఔుండా 
ఆమోఖమంగహ ఉనానయు అభతే మోతాద భమింత తగిగంచడానికి ఆబ  షభుకత చఽలేద. 

108CC బాకు్,ఉయోగ ంచే టటలబణే : CC7.1 Eye tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic ఇఴాడం మంచిథి. 

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

4. కహయౌ మీద బాదాకరఫ నై ఴిణము 01001...ఉరుగేా  

అఫామషఔుమహయౌ 49 షంఴతసమహల ఴమషస ఖల బయాఔు కహయౌ మీద ఎయీఫడిన పండె ఉండదే.ి ఇది 15 మోజులుగహ అభిఴాదిధ  ఙ ందత 
ఉంది. అది చఽడటానికి చినన ఫంత్ర లాగహ ఉండ ిచీభు ఉంది.                                                                            
2019 పఫఴిమి 2న కిీంది మెమిడీ ఇఴవఫడింది:   
NM16 Drawing…6TD లోయౌకి తీషకొనడానికి భమిము ఫాసమంగహ ఆయౌవ్ ఆభలోల  ముదటి మోజు భాతిబే మహమడానికి BD  

ముదట ిమోజు మెండఴ మోతాద తీషఔునేటపడె మోగకిి ఎంతో ఉవభనం ఔయౌగింది. అతనిని ఆవిమహమనికి ఖుమఙిషేఽా  పండె  
అదావమబ ,ై కచఴలం ఔ షననని యంధంి భాతంి ఉంది. తన నుహంటు లో కొంత ఫాఖం తడగిహ ఉండటం చఽళ చీభు యడెదలెైందని 
త లుషఔునానయు. భయుషట ిమోజు చయభం చఔకగహ అఔకడ అషలు ఏమీ లేనటుీ గహ ఉంది. మోతాద భూడె మోజులుTDS గహ అనంతయం 
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మెండె మోజులు ODకి తగిగంచి 2019 పఫఴిమి 7న ఆరమేఫడింది. పఫఴిమ ి2020 నాటకిి మోఖ లక్షణాలు పనమహఴాతం కహఔుండా 
చఔకగహ ఉంది. 

108CC ఫాక్సస ఉయోగింఙ ేరహయు : CC21.11 Wounds & Abrasions ఇఴాఴచు.  

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

5. శీణాకహలప దదీ రుల  02870...యు.ఎస్క.ఎ.  

63 ఏళల  భఴ ళ దాదాప 15 షంఴతసమహలుగహ ితీ శ్రతాకహలంలోనఽ తన యప ఫాఖంలో ఎయుపదనం భమమిు దయదతో ఔడని 
దదే యలతో ఫాధడెతోంది. ఇది ఆబ  ర నఔ ఫాఖం నండి చాతీ కిీంద ఉదయ నుహింతానిక ిరహమంచింది. అఔకడ చయభం భాదతవం 
కోలోభ ఙాలా ఖటిీగహ టలాగహ భామినుో భనటుల  అనించింది. ఆబ  నిఴళంఙ ేనుహింతంలో ఉషోణ ఖీత ఏఔ అంకె సహా భక ిళంగిల్ డజిిట్ 
(నూహయన్ ఴటీ్ భానంలో)క ిడనిుో భనపడె దయద నుహియంబభఴపతేంది. కొనిన షభమాలోల  ఈ లక్షణాలు వయదాతేఴప చిఴమోల  
(ళెెీంఫర్) లేదా శ్రతాకహలం నుహియంబంలో ముదలఴపతాభ. అలాగచ తిీ జూన్ లో ఉషోణ ఖీత యెఖడంతో దదే యుల  భామబ ైనుో తాభ 
2015 ళెెీంఫర్ 3ఴ తదేనీ మోగ ినుహికటీశనర్ ని షందమిశంఙ ేనాటకిి, ఆబ  భందలేయ తీషకోఴడం లేద.                                    
ఆబ ఔు కిీంద ినిరహయణ ఇఴవఫడింది: : 
CC12.1 Adult tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + CC21.10 Psoriasis…TDS 

6 రహమహల తమహవత, అనగహ 2015 అకోీ ఫర్ 20 నాటకిి, మోగి తన చయభంె ైదదే యుల  లేఴని చయభం గహజు ఴలె ననపగహ భాదఴపగహ 
ఉందని త లడంతో మోతాదన BD కి తగిగంఙాయు కహనీ ద ిమోజుల తమహవత, భయలా దయద ఆబ  ర నఔ ఫాఖంలో మెిగనిటుల  
పమహమద ఙేమగహ, మోతాద త్రమిగి TDSఔు భాయిఫడటంతో ఉవభనం నుహియంబబ ైంది. 

2016 భామిి13 ఴ తేదనీ, మోగ ి2015-16 శ్రతాకహలభులో తనఔు ఎటుఴంటి దదే యుల  మహలేదని, దయద ఔడా లేదని ఖత నాలుఖు 
న లలుగహ 100% ఆమోఖమంగహ ఉననటుల  త యౌనుహయు. ఔనఔ మోతాదన న ల నుహటు ODకి తగిగంఙాయు. మోఖ లక్షణాలు పనమహఴాతం 
కహఔనుో ఴడంతో మోతాద ఔీభంగహ 3TW, 2TW, చిఴమిగహ OW సహా భక ిభూడె న లలోల  తగిగంచి ఆరమేడం జమిగింది. ఏడె న లల 
తమహవత, 2017 పఫఴిమి లో మోగి తనఔు 2016-17 శ్రతాకహలంలో ఔడా మోఖ లక్షణాలు ఏమీ పనమహఴాతం కహలేదని త యౌనుహయు. లేెంట్ 
ఆ నుహింతం నండ ిర యలనుో ఴడంతో, ఎటుఴంటి షభాఙాయం ను ందలేఔనుో మాయు.  

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

6. చరమము నెై ఇధ ౄక్షన్ 11563...ఇండియా  

 27-షంఴతసమహల భఴ ళఔు ఖత ఆయు న లలుగహ కహళుెై భమమిు ఙతేేలెై భుకమంగహ ఎడభ భుంజచత్ర నుహింతంలో (నూో టో 
చఽడండి) దదే యుల  రహమంఙాభ. దయద ఙాలా తీఴంిగహ ఉండడంతో దనీి కహయణంగహ మోజుఔు 2-3 ఖంటలు భాతబిే నిదనిుో  
ఖలుఖుతేనానయు. ఆబ  ర ైదమని షందిించ లేద కహనీ అనేఔ ఖాస నిరహయణలు మిత్రనంఙాయు కహనీ ఉవభనం ఔలఖలేద. 2018 

ఏిల్ 15న ఆబ  అఫామషఔుని 
షందిించగహ కిీంది నిరహయణ ఇఙాియు:  
 
#1. CC12.1 Adult 
tonic + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + 
CC21.2 Skin infections + 
CC21.3 Skin allergies+  
CC21.10 Psoriasis + CC21.11 
Wounds & Abrasions…6TD  
#2. CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC21.10 Psoriasis 
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+ CC21.11 Wounds & Abrasions…QDS ఎక్సస టాి యమిజన్ ఆయౌవ్ నఽన లో ఫాసమ అనఴయానం కోషం. 

న నండె మోజుల తమహవత దదే యుల  50% భమిము దయద 75% బ యుఖు డినటుల  షిా తం ఆబ  చఔకగహ నిదనిుో  ఖలుఖుతేననటుల  
త యౌనుహయు. #1 భమిము #2 మోతాదలు TDSకి తగిగంచఫడినయ. భూడె న లల తమహవత అనగహ ఆఖషీ  4న, ఆబ  రహమధి లక్షణాలు 
90% భామభమామభ( నూో టోలు చఽడండి) ఔనఔ ెై మెండె మోతాదలనఽ మెండె రహమహల ఴయఔ BDకి అనంతయం ODకి 
తగిగంచఫడింది.                                                                                                                                  
మెండఴ షందయశనలో, మోగి తనఔు పెఫైాిభడెల  భమమిు ళడి ఉననటుల  అలాగచ అధఔి యఔాసహిఴం తోనుహటు ఔడెపలో నొ ఔడా 
ఴషా ననటుల  త యౌనుహయు.                                                                                                                                 
ఔనఔ అదనంగహ ఆబ ఔు కిీంద ినిరహయణ ఇఴవఫడింది:   
#3. CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…ితీ గంటకు ఒక మోణాద చొపృన 
ముదట ిమోజు తయురహత 3 మోజులు 6TD తయురహత TDS. 

2018 అకోీ ఫర్ 9 నాడె ఆబ  తదమి షందయశన నాటకిి ఆబ  ఋతేఔీభ అధఔి యఔాసహిఴం ఆగినుో భంద,ి కహనీ దానితో నుహటు న లషమి 
ఋతే సహిరహలు ఔడా ఆగినుో మాభ. ఆబ  చయభం భమింత బ యుఖు డింద,ి ఇపడె #3 న కిీంది మెమిడీతో బమీా ఙమేడం 
జమగిింది:  
#4. CC8.8 Menses irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…TDS 

2018 నఴంఫర్ 2 నాటిక,ి ఆబ  చయభప ళాత్ర సహధాయణబ ైంద,ి కహనీ 
అధఔి యఔాసహిఴంతో నుహటు ర నన భమిము ఔడెపలో నొ  
నుహియంబభమామభ. ఔనఔ #4 న కిీంది నిరహయణ తో బమీా ఙమేడం 
జమగిింది:   

#5. CC20.2 SMJ pain + CC20.5 Spine + #3… ితీ గంటకు 
ఒక మోణాద ముదటి మోజు తయురహత 6TD భూడె మోజుల ఴయఔ 
అనంతయం TDS. 

2018 నఴంఫర్ 14 నాటకి,ి ఆబ ఋతే యఔాసహిఴం ఆఖఔ నుో ఴడంతో  
ఆబ  అలోల త్ర ఇంజక్షనల  తీషఔునానయు.                          తయురహత్ర షందయశనలో అనగహ 2018 నఴంఫర్ 28న, ఆబ  కహళలె ై
ను ఔుకలు ఏయడనిటుీ  త యౌనుహయు, #1 భమిము #2 ఆరళే కిీంది నిరహయణతో బమీా ఙమేడం జమగిింది.  

#6. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…TDS ఎకహ ర్ి విభ ిన్ నఽధ లో 
బాసయ అనఴరానం కోషం  
#7. CC12.1 Adult tonic + #6…TDS 

డిళెంఫర్ 9 ఴ తదేనీ, ఆబ  నుహదంలో రహపతో నుహటు నొ ఔడా నుహియంబ భభమంది. దీనితో  #6 భమిము #7 కిీంద ినిరహయణతో బమీా 
ఙేమడబ నైద:ి 

#8. CC21.11 Wounds & Abrasions + #6…TDS ఎకహ్రి  యమిజన్ 
నఽన లో ఫాసమ అనఴయానం కోషం  
#9. CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions 
+ #7…TDS 

ఏభాతంి బ యుఖుదల ఔలుఖఔ నుో ఴడంతో, అఫామషఔుడె నిరహయణలన 
షమీక్షించి 2018 డళిెంఫర్ 27 న #8 మభ యు #9 ని కిీంది మెమిడీతో బమీా 
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ఙేసహయు: 
#10. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds 

&Abrasions…BD ఎకహ్రి యమిజన్ నఽన  భమమిు యబూత్రలో  ఫాసమ అనఴయానం కోషం  
#11. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema…ముదటి భోజు ితీ గంటకు ఒక మోణాద తయురహత మెండె మోజుల 
ఴయఔ  6TD అనంతయం డిళెంఫర్ 30 నండTిDS  

2019 జనఴమి 21 నాటకిి ఆబ  చయభ ళాత్రలో ళాయబ నై బ యుఖుదల ఔనించింది. ను ఔుకలు రహప యమిాగహ తగిగనుో భ, భచిలు 
భాతబి ేమిగలిాభ. #10 భమిము  #11 మోతాద మెండె న లలఔు గహన OD కి తగిగంచ ఫడింది.  

ఆబ ఔు యమిాగహ తగిగనుో భనటుల  ఫాయంచడంతో, 2019 భామిి 15న నిరహయణలు తీషకోఴడం భానిరళేంది. 2020 జనఴమి నాటకిి 
దయద, దదే యుల , ను ఔుకలు ఏయ పనమహఴాతం కహలేద.  

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

7. ఉదరంలో ధొనృ 11618...ఇండియా  

 47 షంఴతసయభుల ఴమకిా ఖత తొమిభద ిన లలుగహ ను తా్ర ఔడెపఔు ఔుడరి ైప భందకొడిగహ ఉండే నొ ఔయౌగ ిఉనానయు. అతని యొఔక 
ని తా్రడ ిఴలన, ర దైమడిని షందిించ లేద. 2019 ఆఖషీ  4 ఴ తదేీనాటకిి ఖత మెండె మోజులుగహ నియంతయం నొతో ఫాధడెత 
అతన భుందఔు ఴంగనిపడె ఈ నొ బమిం వఔమభు కహఔుండా ఉండే షమకిి అఫామషఔుని షందిింఙాయు. యయు ఇతయ భందలు 
ఏమీ తీషకోలేద.                                                                                                                               
నొ నిరహయణఔు యమిక ికిీంద నిరహయణ ఇఴవఫడనిది:   

CC4.3 Appendicitis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies…6TD 

భయుషటి మోజుక,ి అతని నొ యొఔక తీఴతి 20 ఱహతం తగిగంది. షమగిహగ  రహయం తమహవత, ఆఖషీ  11న, నొ90% తగిగందని ఐత ేఈ 
నొ రహమమాభం షభమంలో భాతభిు షవలంగహ ఉంటోందని త యౌనుహయు. అందఴలల , మోతాద TDS ఔు తగిగంచఫడింది. ఆఖషీ  
19 నాటకిి 100% ఉవభనం ఔయౌగినటుల  త లడంతో, మోతాద ODకి తగిగంచఫడింది. ఐతే 2019 ఆఖషీ  29 నాటకిి యమిాగహ 
తగిగనుో ఴడంతో, నిరహయణలు తీషకోఴడభు ఆరఱేహయు. 2020 పఫఴిమి నాటిక ిఅఫామషఔుడె ఆమహతీమగహ, నొ భయలా పనమహఴాతం 
కహలేదని శేంటు త యౌనుహయు.  

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

8. ఆమల తాము, ఆహరప అలెభజి 11618...ఇండియా  

 58-షంఴతసమహల భఴ ళ ఖత ఎనిమిది షంఴతసమహలుగహ ఔడెప నొ భమిము ఆభల తవం తో ఫాధ డెతేనానయు. భుకమంగహ ఆబ  
ఫఠహనీ లేదా భషహలాలతో తమాయు ఙళేన ఆహయ దామహా లు త్రననపడె ఈ ఫాధఔలుఖుతోంది. అలోల త్ర భందలు ఆబ ఔు  
తాతాకయౌఔ ఉవభనం భాతబిే అందింఙాభ. అయ ఆన ర ంటనే మోఖ లక్షణాలు త్రమిగి నుహియంబం అఴపతేనానభ. ఆబ  సహధాయణంగహ 
భషహలాలు, ఫఠహనీలఔు దఽయంగహ ఉండ సహగహయు. 2019 ఆఖషీ  న లలో త్రమగిి ఇఫఫంది నుహియంబబ నైపడె ఆబ  అలోల త్ర భందలు 
తీషకోఔుండా, భూడె మోజుల తమహవత, ర ైనృిమానిక్సస చికితస తీషఔునానయు.                                                                
2019 ఆఖషీ  13న ఆబ ఔు కిీంద నిరహయణ ఇఴవఫడింద:ి 

CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…6TD 

3ఴ మోజు నాటకి,ి 60% ఉవభనం ను ందాయు. భమొఔ రహయం తమహవత ఔడెప ఉఫఫయం భమమిు గహమళీక్స నొ నండి 80% 
ఉవభనం ను ందాయు. దీంతో ఆఖషీ  23న మోతాదన TDS కి తగిగంచఫడింది. 2019 ఆఖషీ  30న మోగిక ి100% ఉవభనం 
ఔలఖడంతో, మోతాదన ODకి తగిగంచి 2019 ళెెీంఫర్ 10 నండ ియమిాగహ ఆరేఱహయు. చికితస నుహియంభించిన తమహవత ఔీభంగహ ఫఠహనీ 
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భమిము భషహలాలు ఆహయంలో తీషకోఴడం నుహియంభింఙాయు అభతే ఆబ ఔు ఎపడఽ ఈ షభషమ మహలేద. 2020 జనఴమ ినాటకి,ి 
లక్షణాలు ఏమీ పనమహఴాతం కహలేద.  

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

9. తుదిలేమి 03582...దక్షిణాికహ 

 66-ఏళల  ఖాఴ ణి ఖత 17 షంఴతసమహలుగహ నిదలిేమితో ఫాధడెతేనానయు. తిీ మహతీి ఆయడ భూడె ఖంటలు భాతబిే నిదనిుో  
ఖలుఖుతేనానయు. దనీి ఴలన ఆబ ఔు నీయషం, చికహఔు, భమమిు భానళఔంగహ ఱహమయీఔభుగహ అలషట ఏయడెతేనానభ. ఆబ  
సహధాయణ ఇంటి నలు ఔడా ఙమేడంలో ఇఫఫంది డెతేనానయు. ఈ నిదలిేమిక ిఆబ  ఎటుఴంటి ఓశధం తీషకోలేద.        
2019 ళెెీంఫర్ 19న ఆబ  అఫామషఔుని షందమిశంచగహ కిీంది నిరహయణఇఴవఫడింది: 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…తుథిించడాతుకి అరగంట ముంద ఒకటి మభ యు 
తుదికు ఉకరమించే ముంద మభొకటి, నిదింిఙ ేషభమంలో బ ళైఔుఴ ఴళేా  అదనంగహ భమయిొఔ మోతాద.   
ఆబ  నిదింిఙే యధానంలో ఔీభంగహ భాయు ఴషఽా  ఔ రహయం తమహవత ఆబ  లో 50% ఉవభనం ఔనించింది. షిా తం ఆబ  ఐద 
ఖంటల గహఢబ నై నిదని అనబయంచ ఖలుఖుతేనానయు. భమొఔ రహయం తమహవత, ఆబ ఔు 80% బ యుఖుదల ఔనించింది. ఆబ  
ఉతాససబమితంగహ వకిాఴంతంగహ ఉండటబే కహఔ ఇంటోల  ఙేమఴలళన నితమ కహయమఔీభాలన మధాయధిగహ ఇఫఫంది లేఔుండా 
ఙేషకోఖలుఖుతేనానయు. భూడఴ రహయం భుగిళ ేనాటకిి అనగహ 2019 అకోీ ఫర్ 10 న, తనఔు 100% ఉవభనం ఔయౌగినటుల గహ 
త యౌనుహయు. షిా తం “ళనృడా ఴలె” నిదనిుో ఖలుఖుతేనాననని నిద ిలేచిన ర ంటన ేఎంతో ఱిహంతంగహ ఉంటోందని త యౌనుహయు. ఆబ ఔు 8 
నంచి 9 ఖంటల నిద ిడెతేండటంతో, డళిెంఫర్ 8 నాటకిి మోతాదన 3TW, రహయం తమహవత 2TW ఆ తమహవత OWకి తగిగంచి  
2019 డళిెంఫర్ 28న ఆరమేడం జమిగింది. 2020 పఫఴిమి 25 నాటికి ఆబ ఔు ఎటుఴంటి మోఖ లక్షణాల పనమహఴాతం లేఔుండా 
చఔకగహ ఉనానయు.  

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

10. భయపాి ంతతల నండి విముకిా 11601..ఇండియా  

11 ఏళు ఫాయౌఔఔు కహళైు, భుకమంగహ తొడలు భమిము ఉదయం భధమలో బమించలేని నొ ఴషఽా  ఉండడంతో ఖత భూడె రహమహలుగహ 
ఆబ  నుహఠఱహలఔు ఔడా ర ళలలేఔ నుో భంది. ముఔాఴమషస నుహియంబం కహఴడం ఴలన ఇటుఴంట ిలక్షణాలు తలెతాా ఏమో అన ే
ఫాఴనతో, ఆబ  తయౌలదండెిలు ఔ ర దైమడిని షందిింఙాయు, అతడె ఔడా ఇద ేఅనభానం ఴమఔాం ఙేఱహయు. అభత ేఅతడె ఇచిిన 
అలోల త్ర భందలు ఏభాతంి ఉవభనం ఔయౌగించలేద. దీంతో 2018 ఆఖషీ  3న తయౌలదండెిలు నుహన చికితాస నిపణుని ఴదేఔు 
తీషకొని ఴఙాియు. 

షందిింపల షభమభులో, అఫామషఔుడి ేభియయవఔ ర ైకమి కహయణంగహ ఆ నుహ నోయు త మచిి భూడె రహమహల కిీతం తనఔు ఔ ఔల 
ఴచిిందని, దాని లో త లల  చీయ ధమించిన ఔ భఴ ళ తన భుకం భమమిు తలెై ఖటిీగహ కొటిీ  అదావమబ ైందని ఙ ంది. భయుషటి 
మోజు ఉదమం నండ,ి ఆబ ఔు బమింమహని నొ ఴచిి ఏడెషఽా  ఎంతో బమడ ినుో భ మహత్రియట తన తయౌల ఔడా తనతో 
డెకోరహలని కోయుఔుంది. ఇది యని నుహ తయౌలదండెిలు దనీి ఖుమించి తభఔు ఏమీ త యౌమనందఔు ఎంతో ఆవియమనుో మాయు. ఈ 
యధంగహ రహయు చమిిషా నన షందయబంలో యమ ిఇంటిక ిమెండిళు అఴతల ఇటఴీలే ఔ భఴ ళ ఆతభసతమఔు నుహలడిందనన యశమం 
ఫమటఔు ఴచిింది.                                                                                                                                        
నుహ యొఔక షభషమఔు కహయణాలు ఖుమిాంచి అఫామషఔుడె ఈ కిీంది నిరహయణ ఇఙాియు:  
CC3.7 Circulation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 
Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive  

tissue …ితీ 10 తుమిషహలకు ఒక మోణాద చొపృన గంట ఴరకూ అనంతయం  6TD 
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ఆబ  తయౌలదండెిలు నుహఔు అలోల త్ర భందలు ఇఴవడం భానేఱహయు. భూడె మోజుల తమహవత, ఆఖషీ  6నాటిక,ి నుహ యొఔక 
లక్షణాలలో 50% బ యుఖుదల ఔనించి, ఆ నుహ నుహఠఱహలఔు త్రమగిి ర ళుడం నుహియంభించింది. మోతాదన TDSఔు తగిగంఙాయు. ఔ 
రహయం తమహవత, ఆఖషీ  13న, నిరహయణ ఴలన నుహఔు పలలల ట్  మహఴడంతో ఆబ  ఙతేేలు భమిము భుకం మీద దదే యుల  
రహమంఙాభ. అభతే నిరహయణన మధాయధగిహ కొనసహగించఴలళందిగహ చికితాస నిపణుడె షఽచింఙాయు. ఆఖషీ  20 నాటిక,ి ఆ నుహ 
తన కహళులో అలాగచ ఔడెపలో ఔడా నొలేదని దదే యుల  ఔడా దాదాప తగిగనుో మామని ఙ ంది. 

2018 ఆఖషీ  27న నుహ తండి ితన నుహఔు అనిన లక్షణాలు నండ ియమిాగహ ఉవభనం లభించిందని; ఔీభం తఔుండా నుహఠఱహలఔు 
ర డెత మీక్షల నిమితాం చఔకగహ చదఴపఔుంటోందని త యౌమజచఱహయు. భాతలిు ఇచిిన డఫాఫ కాయ కహగహనే తయౌలదండెిలు త్రమిగ ి
చికతిస నిపణుడనిి షందమిశంఙాలన ేఅఴషయం లేదని అనఔునానయు. 2020 పఫఴిమి 15 నాటికి చికితస నిపణునికి నుహ తండి ి
ఔాతజాతలు త లడానిక ినూో న్ ఙేళనపడె నుహ యమిాగహ సహధాయణ ళాత్రక ిఙయేుకొని ఎంతో ఆమోఖమంగహ ఉందని త యౌనుహయు.  

షంతృహదకుతు షఽచన: అఫామషఔుడె అఴకహవం తీషకోఴడానికి ఇశీడఔ కచసహమి మోఖ లక్షణాలఔు భమమిు మోఖ కహయణానిక ిచికతిస 
ఙేమడానిన అభినందిషా నానభు. కహయణం త యౌమడంతో, CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders 

తో ఔడా మోఖ నిరహయణ ఙమేఴచి.   

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

ివూలు జవహబులు 

ివూ 1: కభోధా వ ైరస్క కోవిడ్-19 కోషం ముందషా గహ ఉయోగ ంచే తువహరణన షఽచించండి. ఒకవళే భోగ  ఈ వహయదికి గుభెనైటలల  అతునస్రా   
థాతుకి చికిత్ ఏమిట?ి 

జవహబు 1: 108 cc ఫాక్సస దావమహ భుందషా గహ ఉయోగింఙే నిరహమిణి : CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children's 

diseases + CC13.1 Kidney tonic + CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 

chronic (for SRHVP ఉయోగింఙే రహమి కోషం: SR261 Nat Mur 30C + SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen 

Alb 30C + SR291 Gelsemium+SR275 Belladonna 30C)…OW నిఴళషా ననఏమిమాలో రహమధ ిరహమంచ నటలభతే 
OW, ఫిలంగహ ఉంటే ODగహ తీషకోరహయౌ ; మోగి ఴమష భయలనరహయు లేదా షంఔీభణ ఏయడే అఴకహవం ఉననటలభతేనఽ ; 
యదఱేహలఔు ర ళలఫర తేంటే, యభానం ఎకచక మోజున భమమిు దాని భుందమోజున తీషకోరహయౌ.                                         
ఎఴమెనైా ఴమకిాకి ఈ రహమధ ిఉననటుల  అనిళేా , మోతాద 6TDగహ ఇషఽా  ర ంటనే హళటలోల  అతమఴషయ ర దైమ చికతిస తీషకోరహయౌసందగిహ 
షఽచింఙాయౌ. రహమధ ిఉననటుల  నిమహధ యణ అభతే అలోత్ర చికతిస తో నుహటు భదేతేగహ ర ఫైరి  చికితసన ఔడా కొనసహగింఙాయౌ. ఇతర 
విఴభహల కోషం “అదనంగహ విపాగంలో “ ఇచిున వహయసహతుూ చఽడండి.  

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

 

 

ివూ 2: ధోసో డ్ తయారు చేస్రటపృడు చతేికి గలల స్క ఉయోగ ంచాలా ? 

జవహబు 2: భుంద జఞఖీతా కోషం ఙేత్రకి గలల స్ ఉయోగించడం భంచిదే. నుహియంబంలో మోగి తన వమయీభు నండి ర లుఴడే ఴమమహధ లు అనగహ 
భూతభిు, భలభు, చీభు ఴంటయి ళసహలో బదిమిచి తీషఔు ఴఙేిటపడె ఱహంల్ తీషఔుననతమహవత ళసహ యొఔక ఫమట ఔకన 
యబంిగహ ఔడగిి తీషఔు మహరహయౌసందిగహ షఽచింఙాయౌ. ఱహంల్ ర ల్ ఔలులతం కహఔుండా ఉండటానికి లేదా అఫామషఔునిక ిఇన పక్షన్ మహఔుండా 
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ఉండటం కోషం, నుహల ళీక్స ేర్ లో చటిీ  ఉదాసయణఔు, లుచని నుహల ళీక్స మచర్ ఴంటి రహటలిో చటిీ  ఱహంల్ ర ల్ లో ఉంఙాయౌ.  మమెిడ ీ 
తమామ ీతయురహత దానిని శేంటుఔు త్రమిగ ిఇచిిరళే జఞఖీతాగహ నుహయరేమభని ఙ నుహయౌ.  

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

ివూ 3:లోసంణో చయేబడని వ ైరుణో చటటబడి ఉనూ ధా కిరషటల్ లాకెటలట నSRHVP మిశన్ ణో చారి్ చేయడం సహధయఫేధా? 

జవహబు 3: లోసంతో ఙళేనయ ఏయ ఔడా SRHVP మెండె ఫాఴపలలో ఉంచఔడదని భా అభినుహిమం. ఔరళే మీ లాకెట్ ఇనభుతో 
ఙేళనది అభతే అద ిSRHVPలో ఉనన ఐసహకంతం ెై కొంతకహలం తయురహత తి్రఔల ఫిారహనిన చఽపతేంది. ఇఔకడ ఈ కచష 
యశమంలోలాకటెుీ  చటృీ  ఉనన లోసప తీఖ ఔింనలన ఫిాయతం ఙేమఴచికహనీ SRHVP మిశన్ న తి్రఔలంగహ 
ఫిాయతం ఙేమఔనుో ఴచి.  

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

ివూ 4: మనం స్రఴ చేస్రటపృడు అసంకహరం థ ంగతనంగహ ివేశంచకుండా చఽడడము మభ యు థాతుూ గుభ ాంచడం ఎలా? 

జవహబు 4: అసంకహయం ఎపడె రిశేిషా ందో , నివశఫేంగహ భనెై ఎపడె త్రశీరేషఔుని ఔయుింటుందో భనఔు త యౌమఔనుో ఴచి. 
కహనీ తి్రమోజు బఖఴంతేని నుహియానతో మోజు నుహియంభించడం భమమిు ఉదమం ముదట ిమోగితో షంఫాలంఙేటపడె నుహిమిధంచడం, అలాగచ 
తిీ మహతీ ిఔీభం తఔుండా ఆతభ మిశ్రలన ఙషేకోఴడం దావమహ, అసంకహయభున ఏదో  ఔ మోజు ఴదియౌంచకోఴడానికి 
షహమడెతేంది. భనం ఙళేే నుహియాన సాదమయయవఔంగహ భనం కచఴలం బఖఴంతేడె నిభుటుల  అనే ఫాఴనతో ఙేమాయౌ. 108 
ళళ పషాఔం మచిమంలో ఇచిిన నుహియానన ఖుయుా ఙేషకోండి: “ఫేము మీ నరమి, కహంతి మభ యు నయం చసే్ర వకిా యొక్ షాచఛఫ నై 
వహసకహలుగహ ఉండాలతు తథాాభహ ఈభోజు మా ఴదీకు ఴచేు భోగులకు షహయ డాలతు తృహిభ ిషా ధాూము”. ర ైనృమిానిక్సస అనేద ిభన 
ఆధామత్రభఔ సహధన కోషం నిమచేశించిన ఔ చఔకని భాధమభం అనేద ిఎలలపడఽ ఖుయుా ంచకోరహయౌ. భన భానమఴల్ యొఔక శ్రమిషఔలో 
ఇచిిన సహవమి షందేవం అలాగచ 108 ళళ పషాఔంలో ఇచిిన షందవేభు, అసంకహయం నండ ిదఽయంగహ ఉండలేా ఙషేా ంది. ఈ 
షందఱేహనిన భనం తి్రమోజూ చఽషకొని చదఴపఔునలేా ఎఔకడ ైనా అత్రకించకోఴడం ఉతాభం.   

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

ివూ 5: భోగ తుభహు రణకు ముంథ ేఅనమాధాషృద కహయన్రుకు ధేన చికిత్ చేయఴచాు? 

జవహబు 5: అఴపన, రహమధి సో ఔుతేంద ిఅనఔునన అఴమరహనికి కహఴలళన నిరహయణ ఎంఔ ఙేళ దానిన ఔడా ఔలఴచి. భన 
ర ైనృిమానిక్సస నిరహయణలఔు ఉనన గొదనం ఏమిటంట ేమోఖ లక్షణాలు ఫాసమంగహ ఔనించఔ భుందే భుందషా  నిరహయణగహ షఽక్షభ 
వమయీభుెై ని ఙమేడం నుహియంభిసహా భ. భన రహమహా  షంపట ి10 షంచిఔ 6 లో వినలు జరహఫులు యఫాఖంలో 5 ఴ వినలో 
కహమనసయుఔు భుందషా  నిరహయణల ఖుమించి ఇఴవఫడని రహమకమన చదఴండి. 

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

ివూ 6: తెైభహబడ్ షమషయణో ఴచిున భోగ కి ఇథి హ ైతృో  లేథా హ ైర్అతు ణెయౌయనపృడు చికిత్ ఎలా చేయాయౌ? 

జవహబు 6: మోఖనిమహధ యణ నిరదేఔి లేనపడె, లక్షణాలు భమమిు కహయణాలు త యౌళేా  రహటి దావమహ షమెనై కోంఫర  ఎంఔ ఙేషకోఴచి. 
భన రహమహా లేక షంపటి 10 షంచిఔ 6 లో ఆమోఖమ చిటాకలలో ఇచిిన థ మైహభడ్ రహమషం చదఴండి. 

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

ివూ 7: భోగ కి ముదటి మాతిన వేస్రటపృడు బాటలి్ యొక్ మోత ధాలుకన ణాగడం లేథా అతడి లాలాజలం అపాయషకుతు వేయౌ మీద 
డటం ఴంటివి జభ గ ణే ఏం చేయాయౌ?  
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జవహబు 7: మోగకిి ముదట ిభాతని అఫామషఔుడే నోటలిో ర మామయౌ అభత ేెనై ఙ ఫడని షంగటనలు జయఖఔుండా కొంఙ ం దఽయం 
ఉండటేటుీ  చఽషకోరహయౌ. ఔరేళ ఙభే మోగ ినాలుఔఔు తాకనిటలభతే యబంిగహ ఙేతేలు ఔడెకోకరహయౌ. ఔరళే ఆ భాతని కొంత 
దఽయం నండ ిరమేటం సహధమం కహఔనుో తే భాత ిఉంచిన భూతన మోగిక ిఇచిి అతనినే/ఆబ నే రషేకోభని ఙ ండ.ి 

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

ివూ 8: ఉదయఫే కరపృరం నలేు అలవహటల ఉనూ ఒక భోగ కి మనం ఇచుే వ ైతియాతుక్స్ తువహరణలు  ికంనలకు ఆటంకం కయౌగ ంచే 
అఴకహవం ఉంథా ? 

జవహబు 8: ఔయౄయం యొఔక ఫలబ నై రహషన ర ైనృమిానిక్సస నిరహయణల యొఔక ఔింనలెై ఫిాఴం చఽే అఴకహవం ఉంది. దీని 
రహషన ఙాలా కహలం నుహటు ఉంటుంది ఔనఔనే కటటకహలన దఽయంగహ ఉంచడానికి దీనిన ఉయోగిసహా యు. ఔనఔ మోగి ర ైనృమిానిక్సస 
చికతిస లో ఉననపడె ఔయౄయం రహషన లిడం నియౌరమేడం గహనీ లేదా ర ఫైరి  భందలు తీషకోఴడానిక ిరహషన లిడానికి 
భధమ ఔనీషం ఔ ఖంట యమహభం ఉండలేా చఽడభనండి.  

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

థిఴయ వ ైదయతు థిఴయవహణి  

 

 

 

 

 

“ణాజా ఆహరం మాతిఫే భుజించండి. ముందట ిభోజు తయారుచేస్న తృహచితృోబన ఆహభహతుూ తినఴదీ . ఆహరం తయారు చేయడాతుకి 
చమురు అఴషరఫే కహతూ డాకటరుల  ఎకు్ఴ నఽధ  థాభహి లు తీషకుంటే కొలెసహట ా ల్ నెరుగుతతంథి అతు చెబుణారు. అబణే మన వభజభహతుకి 
కొలెసహట ా ల్ కూడా అఴషరఫే. కనక ూభ ాగహ నఽధ  లేతు  ఆహరం తీషకోకండి. షమతతలయ ఆహభహతుూ తీషకోండి”.  

                                                ... షతమ సహభ “ఫాఫాషంయయణ జఞా నం నండ ిషంయయణ ఆనందం” దిఴమరహణ,ి 1996 ళెెీంఫర్ 1 

                                                                                            http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 »మనం తురంతరం ఇతరుల స్రఴలో తుమగూం అవహాయౌ. థాతుకోషఫే థఴేపడు మనకు ఈ వభజభహతుూ ఇచాుడు. వభజభహతుూ కఴేలం తినడం 
ణాగడంణోధే గడుపతూ విలువ ైన షమయం ఴాదా చేయభహద. భగఴంతతడు వభజభహతుూ మనకు ఇచిుంథి ఇతరులకు స్రఴ చయేడం 
థాాభహ వహభ కి షహయడటం కోషం అధే షణాయతుూ మనం గరహ ంచాయౌ. మానఴ స్రఴకు మించింథి లేద. మానఴ స్రఴబే మాధఴ స్రఴ. 
గొృ వహరంణా మానఴపలకు స్రఴ చేయడం థాాభహ మాతిఫే తమ జీవిణాలన వితిం చషేకుధాూరు. అందఴలల , మీరు కూడా కతూషం 
ఇృటనిండి అబన స్రఴ చయేడం తృహిరంభంచండి. భజన మభ యు ఇతర సహధధాల కంటే స్రవే అతతయతామఫ నైథ.ి”  

                                                                  ... షతమ సహభ, “ఫాఫా భానఴళేఴభే భాధఴళఴే” దఴిమరహణ,ి 2004 జనఴమ1ి   

                                                                                  http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss37-01.pdf 

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

ికటనలు  

తురాహ ంబర బే షదష్లు, శక్షణిా శతభహలు*  

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss37-01.pdf
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 యు.ఎస్క.ఎ. భ చమండ్ VA: AVP ఴర్క షహప్ 3-5 ఏనిల్  2020 షందిించ ఴలళనరహయు షఱహన్ 
ర ఫ్ైసట్ saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండియా ఢయి్ల -NCR: పనవియణ షదషస 9-10 ఫే 2020 షందిించ ఴలళనరహయు డాఔీర్ షంగతీా శీ్రరహతసఴ 
ర ఫ్ైసట్ dr.srivastava.sangeeta@gmail.com లేదా టయెౌనూో న్ నంఫయు 9811-298-552 

 ఇండియా పటటభ ా : AVP ఴర్క షహప్ 8-14 జులెై 2020 షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత 
ర ఫ్ైసట్ elay54@yahoo.com లేదా టయెౌనూో న్ నంఫయు 8500-676-092 

 ఇండియా పటటభ ా: 2018-19లలో SVPశిక్షణ ను ందని అఫామషఔులఔు నూహలో అప్ ఴర్క షహప్ 16-17 జులెై  
2020 షందిించ ఴలళనరహయు ఴమే్ ర ఫ్ైసట్ 99sairam@vibrionics.org 

 యు.కె. లండన్ : UK జఞతీమ పనవియణ షదషస 20 స్నెెటంబర్ 2020 షందిించ ఴలళనరహయు జయెమ్ టేల్ 
ర ఫ్ైసట్ jeramjoe@gmail.com 

 యు.ఎస్క.ఎ. భ చమండ్ VA: AVP ఴర్క షహప్ 9-11 అకోట బర్ 2020  షందిించ ఴలళనరహయు Susan 

ర ఫ్ైసట్ saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండియా పటటభ ా: AVP ఴర్క షహప్ 25 నఴంబర్-1 డసి్ెంబర్ 2020 షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత 
ర ఫ్ైసట్ elay54@yahoo.com లేదా టయెౌనూో న్ నంఫయు 8500-676-092 

 ఇండియా పటటభ ా: SVP Workshop 3-7 డసి్ెంబర్  2020 షందిించ ఴలళనరహయు  ఴేమ్ 
ర ఫ్ైసట్ 99sairam@vibrionics.org 

 * AVP భమమిు SVP శిక్షణా శినృమహలు రిేవ కిిీమ భమమిు e-కోయుస యమిా ఙషేకొననరహమకిోషం భాతబిే. పనవియణ 
షదషసలు షిా తం అఫామషఔులుగహ ఉనన రహమిక ిఉయోఖడతాభ.   

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

అదనంగహ 

1. ఆభోగయ చిటా్లు 

కోవిడ్-19 – తువహరణ మభ యు షంరక్షణ 

“మతుష్ మాతిఫే ఆభోగహయతుకి షంబందించిన షమషయలకు లోనఴపతతంటాడు. అధేక మానఴ షంబందిత వహయధలు కరమంగహ 
నెరుగుతతధాూబ. కహరణం ఏమిటంట ేమతుష్ తీషకుధే ఆహరం థెైఴ షాష్ట  అధే గరహ ంప లేకతోృ ఴడఫే “ …శీర షతయ సహబ బాబా1 

1.    ధావ ల్ కభోధా వ ైరస్క అంటే ఏమిట ి? 

ఔమోనా ర ైయస్ అంట ేజంతేఴపలకి భనశేలకి భధమ రహమంఙే ర ైయషల  యొఔక ెదే షభూసం. యటిలో ఙాలా ఴయఔ జంతేఴపలలో 
ఫిలంగహ ఉనాన భానఴపలఔుఇంకహ సో ఔలేద. SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome virus ఱహవష ఴమఴషాఔు 
ఙ ందని తీఴబి నై రహమధల ర ైయస్) ముటీ ముదటిసహమి 2003 ఙ ైనాలో ళర ట్ జఞత్ర లుల ల నండి భనశేలఔు రహమంచిన ఈ ర యైస్  
ఔడా ఔ యఔబ ైన ఔమోనా ర ైయళేస. MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome భధమ నుహిచమ ఱహవష ఴమఴషా రహమధల 
షభుదామం)2012 లో స దీ అమచనృమాలో ంటలె దావమహ రహమంచిన ఈ ర ైయస్ ఔడా ఔమోనా ర ైమళెేస. ఆకమకిి సహభానమంగహ అందమికట 
ఴఙేి  జలుఫు ఔడా అంతగహ హనిఔయం కహని ఇదే షభుదామానికి ఙ ందిన ర యైస్ ఴలన ఴషా ంద.ి2,3,4,5.  

mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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ఎడమ క్ననూ బొ మమ ఒక గణన జీఴ శ్హషారవేతా అంథించిన కభోధా వ ైరస్క కి షంబందించిన 
నబెంటింగ్2 

2019 డళిెంఫమోల , ఙ నైాలో నమమోనిమా కచషల షభూసం ఏయడింది. దమహమపా లో ఇద ిఔ 
త యౌమని ర యైస్ ఴలల  షంబయంఙే రహమధి అని, నుహిధమిఔంగహ దనీికి ”2019 నార ల్ ఔమోనా 
ర ైయస్”(2019-nCoV) అని యేుటీెడం జమిగింది. ఇద ిఖతంలోభానఴపలలో ఔనించని ఔ కొతా 
జఞత్రర ైయస్. 2020 పఫఴిమి 11న ఐఔమ మహజమ షమిత్రక ిఙ ందని ించ ఆమోఖమ షంషా ఙ నైా నండి 

ఫిలుతేనన ఈ నుహిణాంతఔ ర యైస్ కి “కోయడ్ -19” అని ఔిటంిచి, ఇది ింఙానికి ఔ “నె భుప”అని, ఐతే ించం దీనిన 
ఆడానికి “రహషాయఔ అఴకహవం” ఔడా ఉందని షఽచించింది. దీనిెై అధమమనాలు భమమిు మిఱోధనలు కొనసహఖుతేననదన  ఈ 
ర ైయస్ ఖుమించి ఇపడె ఏద ైత ేరహషాఴం అని ఫాయషా నానమో అఴనీన భామినుో భే అఴకహవం ఔడా ఉంది.3.4,5,6 

ఙ ైనా నండి ఴచిిన ఆధనిఔ ర ైయస్ ఇపడె బూగోళం చటుీ భుటేీ  ఔ భసభాభమ ిఅని ించం లోని అనఔే అంటురహమధలు 
నిపణులు అభినుహిమడెతేనానయు. ఈ ర ైయస్ “అనినదేఱహలఔు కహఔనుో భనా” ఙాలా దఱేహలఔు ఙయేుతేంద ిఅని ించ ఆమోఖమషంషా 
ఴ చిమిసోా ంది. ఈ కొతా ర ైయస్ ఎంత భిాదఔయమో ఎంత నుహిణాంతఔబ ేఱహషారరతాేలఔు ఇంకహ త యౌమఔభుందే అద ియషాాతంగహ 
ెమగిినుో త రహమధకిహయఔ భానఴపల నండ ిఇతయులఔు షలుఴపగహ రహమంచి నుో తోంది. ఇద ిదీని ఔఴల షభుదామాలెైన సహర్స 
(SARS)భమిము బ ర్స(MERS)అనే రహటి ఔనాన ఔడా రఖేంగహ ఇనలుఎంజఞ భాదిమగిహ రేఖంగహ యషామిసోా ంది.7 

2.   కభోధా వ ైరస్క COVID-19 యొక్ సహదారణ లక్షణాలు  

ఔమోనా ర ైయస్ యొఔక రహమధి లక్షణాలు నుహియంబంలో, సహధాయణ జలుఫు లేదా ఫ్యల  భాదిమగిహనే ఔనిసహా భ. జవయం, ను డిదఖుగ , ఱహవష 
తీషకోఴడంలో ఇఫఫంద,ి కొనిన షందమహబలోల  ఔడెప నొ, ఔండమహల నొ, అలషట ఉంటాభ;  ఙాలా తఔుకఴ కచషలలో 
యటతిోనుహటు ఔపం తమాయఴడం, దఖుగ తో యఔాండడం (ఴ మో టెళైస్) భమిము అత్రసహయం ఔడా ఉండఴచి. రహమధి తీఴతిన ఫటిీ  ఈ 
ఇన పక్షన్ కహయణంఖ నమమోనిమా, ఱహవష ఴమఴషాన ద ఫఫతీమడం, భూతిండాల ర పైలమం, చిఴమిక ినుహిణం ఔడా తీషా ంది. రహమధి 
లక్షణాల ఆధాయంగహ భాతబిే ఈ రహమధి నిమహధ యణ ఙమేఫడద. యిోఖఱహల మీక్షల దావమహ ఈ కొతా యఔప ర యైస్ ఉందా అనేద ి
ధియఔమింఙాయౌసన అఴషయం ఉంది.3,4,5,8   ఈ రహమధి సో కిన రహమిలో నుహిధమిఔ దవలో ఏ తిేమఔ లక్షణాలు చఽడం లేద. నిరేదఔిల 
కిహయం ఈ కొతా ర ైయస్ 14 మోజుల ఫిాఴం చఽే కహలం లేదా ఇంఔుమఫేశన్ మిమడ్ న ఔయౌగి ఉంటుంది, అభతే ఇది కొనిన 
షందమహబలోల  27 మోజులు ఔడా కహఴచి. ఴమకిా తనంత తానగహ ఈ ర యైస్ ఉందో లేదో  త లుషకోలేఔ నుో త,ే తన ఔపం నభూనాన 
యఱలలశణ కోషం ంంచి రహమధి నిపణుల దావమహ ఈ రహమధ ిఉందో  లేదో  త లుషకోఴలళ ఉంటుంద.ి8,9 

3.   కోవిడ్-19 ఎలా వహయనషా ంథ?ి 

ఈ యశమంలో కచిితబ నై ఖణాంకహలు నియణభంఫడని దాకలాలు లేఴప. ఐతే ఈ కొతా ర యైస్ సో కిన ఴమఔుా ల దఖుగ  లేదా తేభుభల 
ఴలన లాలాజలం లేదా తేంయల దావమహ భుఔుకనండ ిఏయడ ేసహిఴభుల దావమహ రహమతిో సహమీమంగహ ఴచిిన ఇతయ ఴమఔుా లఔు 
రహమషా ంది. ఇది గహయౌఴలన రహమంఙే అంటురహమధి అని షఽచించడానికి షిా తం ఆధామహలు ఏమీ లేఴప. ఇది రహమధి ఖీషా లెైన ఴమఔుా ల 
ఙేతేలు తాకని ఔలులతబ నై ఉమతిల దావమహ ఔడా రహమషా ంది.3,4,5 

4.    రక్షణ చరయలు 

ఴయకిాగతఫ నై భ శుభిణా దుతతలు మభ యు సహదారణ ముందషా  తువహరణ చరయలు అనషభ ంచాయౌ, అయ:3-5,8,10-14 

మీ ఙతేేలు భుమికగిహ ఔనించఔ నుో భనటకిట ధాయగహ షయిషా నన (లేదా రేడ ినీటితో) నీటితో షఫుఫ ఉయోగించి లేదా ఆలకహల్ 
ఆధామిత ఙేతేలు యుదేే  సహధనం దావమహ ఔీభం తఔుండా ఙతేేలన ఔడెఖుకోఴడం, ఙతేేలె ైఔనించని ర యైస్ ని దఽయం ఙషేా ంది.  
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డిసో జఫుల్ టఴల్ లేదా  ఙతే్ర యుభాలు మయిబంిగహ ఉండాయౌ లేదా ఔడిగని తమహవత ఙతేేలు తేడెచకొనడానికి డిసో జఫుల్ టఴల్స 
ఉయోగించఴచి. 

దగచగ  టపడె, లేదా తేబేభ షభమంలో మీ అయఙతే్రని గహనీ, టశిమ ేర్ గహనీ, యుభాలు, లేదా భాషక ఇలా ఏదో  ఔ సహధనంతో 
అడెా ెటుీ కోరహయౌ. అటిీ  టషిఽమ ేర్, భాస్క, లేదా ఖుడాన ర ంటనే ఔ భూళ ఉనన ఙ తా ఫుటీలోనికి రళే మీయు భుటుీ కోదయౌచిన 
లేదా టుీ కోదయౌచిన ఴషా ఴపలఔు ఈ ర ైయస్ సో ఔఔుండా ఉండటానికి ఙేతేలన షఫుఫతో యబంిగహ ఔడెకోకండ.ి  

దఖుగ , జలుఫు ఴంటి ఱహవష షంఫంధతి మోఖ లక్షణాలు ఔయౌగి ఉనన ఴమఔుా ల నండి ఔ మీటర్ (భూడె అడెఖుల) దఽమహనిన 
నుహటించండి. దఖుగ , తేభుభ ఉననరహమకిి ర యైస్ ఉననటుఴంటి చినన నీటి నృందఴపలు ఫమటఔు ఴఙేి భిాదం ఉంది. అటిీరహమకిి భమీ 
దఖగయగహ ఉననటలభతే రహమ ినండి ఴఙేి  ఱహవషమీయు ఔడా లుిఔునే అఴకహవం ఉంటుంది. రహమధి ఉనన ఴమకిాని భుటుీ కోఴడం లేదా 
లేక్స హమండ్ ఇఴవడం దావమహ ఔడా ఈ రహమధి రహమషా ంది. జంతేఴపలన అనఴషయభుగహ తాఔడం లేదా భుటుీ కోఴడం ఴంటియ 
భానండ ిఔరేళ అలా ఙేమఴలళ ఴళేా  తమహవత ర ంటనే ఙతేేలు యబంిగహ ఔడెకోకరహయౌ. అలాగచ రహమధకిి ఖుమెైన లేదా అటిీ  అఴకహవం 
ఉనన జంతేఴపల ఴమమహధ లన తాఔడం లేదా బూమిలోనికి షయించిన రహటి దరిహలన తాఔటం భామెకటోల  దొమికచ అటిీ  షదనుహమాలన 
లేదా జంతే ఉతతేా లన తీషకోఴడం ఴంటయి భానండి. 

మీ ఙతేేలతో మీ భుకానిన, భుకమంగహ ఔళైు, భుఔుక, నోటి నుహింతానిన తాఔఴదే , ఎందఔంటే మీఔు త యౌమఔుండా మీ ఙేతేలు 
రహమధిఖీషాబ ైన దిఱేహలన తాక ిఉండఴచి. డిజిటల్ మఔిమహలు డజిిటల్ మిఔమహలు ముఫ్లై్, లామనుహీ ప్, భౌస్, తలుప మీద ఉండే 
నాబ్స భమమిు హమండిల్స, తలుపలు భమిము ఔుమీి లు, యౌఫీ్ట ఫటనల , బ టల  ఔకనండే ఫానిషీయుల , భుకానికి రహడే భాషక 
యొఔక ఫాసమ ఉమతిలంతో షహ ఇఴనీన సహధాయణంగహ ర ైయస్ న కొనినుో భే సహధకహలు.  

అనామోఖమం అనిళేా  ఇంటోల నే ఉండండి భమమిు మిాణానికి దఽయంగహ ఉండండి. మీయు తనిషమిగహ ఫమటఔు ర ళుఴలళ ఴళేా  
షమిజఔల్ భాషక యంఖు ఉననఫాఖం ఫమటఔు ఔనింఙలేా ధమంిచండి. మీఔు జవయభు, దఖుగ , లేదా ఱహవష తీషకోఴడంలో ఇఫఫంద ిఉంటే 
ర ంటనే ర దైమ షహమం ను ందండి. 

మీయు ఔమోనా ేశంటు యొఔక షయక్షణ కోషం నిముఔుా లెై ఉండి కచ ఖదలిో ఉననపడె మీ షంయక్షణ కోషం భాస్క ఉయోగించండి 
కహనీ దానిని నియౄభయౌంచి ఙతేేలు యబంిగహ ఔడెకోకఴడం భాతంి భమిచినుో ఔండి. ఙతేేలు యబంిగహ ఉంచకోఴడంఇంకహ ఇతయ ఆమోఖమ 
షఽతాిలు నుహటించఔుండా భాషక ఔకటే భనయౌన రహమధ ినండి దఽయం ఙేమలేద.8,10 

కిామత ఆముమచవద నిపణులు షలహ బయేఔు ఫాయత బిుతవ ఆయుష్ భంత్రతివ ఱహక షఽచించిన ళనూహయష బేయఔు నాళకహ 
యంధాిలన షయళంగహ భమిము హనిఔయబ నై ర ైయస్ ఴంటి రహట ినంచి దఽయంగహ ఉంచటానిక ితి్ర ఉదమభు మెండె నాళకహ యంధాిలోల  
మెండె చఔకల నఴపవల నఽన  రమేండి.11 

ఈ కిీంద ళనూహయుస ఙేమఫడని భందలన భుందషా  జఞఖీతా కోషం తిీమోజూ తీషకోరహయౌ. యటమిన్ ళ భూడె గహీ భులు యబజించిన 
మోతాదలో, యటమిన్ డ3ి 2000 IUs, బ గనీలమం: 400mg, జింఔు;20mg, ళయె్నిమం: 100 mcg.14 

5.   వ ైతియాతుక్స్ తువహరణలణో చికిత్ 

ఈ ర యైస్ ఖుమించి త యౌళంద ిఙాలా తఔుకఴ. దీనికి నిమిేశీబ నై భందలు లేదా రహమకిసన్ ఇటిఴయఔు త యెకైి మహలేద. ర ైనృమిానిక్సస   
తో ఇంతఴయఔు ఎటుఴంట ికచష చికతిస ఙేమఫడలేద. ఇతరులకు తువహరణ ఇచేుముంద ఏథెైధా అనమానం ఴస్రా  వ ంటధే ఆ భోగ  
అతయఴషర వ ైదయ షహయం తీషకోవహలతు విశయం మనం ధాఢంగహ చెతృహృయౌ. శేంటుఔు తఖు యధంగహ షఽచనలు ఇషఽా నే, 
అఫామషఔుడె ఔడా తఖు జఞఖీతాలు తీషకోరహయౌ. 

షఽచించబడని తువహరణలు: 
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108 CC ఫాక్సస ఉయోగించి భుందషా  నిరహయణలు ఇఙేి రహమికోషం: CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children's 

diseases + CC13.1 Kidney tonic + CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 

chronic( SRHVPఉయోగింఙే రహమికోషం: SR261 Nat Mur 30C + SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen Alb 

30C + SR291 Gelsemium + SR275 Belladonna 30C)…OW నిఴళషా నన ఏమమిాలో రహమధి రహమంచ నటలభత ేOW, 
ఫిలంగహ ఉంట ేODగహ తీషకోరహయౌ ; మోగ ిఴమష భయలనరహయు లేథా షంఔీభణ ఏయడ ేఅఴకహవం ఉననటల భతనేఽ లేథా యదేఱహలఔు 
ర ళలఫర తేంట ేయభానం ఎకచక మోజున భమమిు దాని భుందమోజు తీషకోరహయౌ. ఎఴమెైనా ఴమకిాక ిఈ రహమధి ఉననటుల  అనభానాషదంగహ 
ఉననటలభత,ే మోతాద 6TDగహ ఇషఽా  ర ంటన ేహళటలోల  అతమఴషయ ర దైమ చికితస తీషకోరహయౌసందిగహ షఽచింఙాయౌ. రహమధ ిఉననటుల  
నిమహధ యణ అభత ేఅలోత్ర చికతిస తో నుహటు భదేతేగహ ర ైఫరి  చికతిసన ఔడా కొనసహగింఙాయౌ.  

గోలెె న్ తౄహరుమలా( బంగహరం లాంటి షలహ): భోగతుభోధక వకిాతు నెంచకోఴడాతుకి షభెైన జీఴనశ్ యైౌ, ఆహరం, షాచఛఫ ైన గహయౌ లో 
వహయయామము, షఽరయరశమకి గుభ  కహఴడం, షమషా జీఴపల కోషం చసే్ర భగఴత్ తృహిరినలు ఇఴతూూ ియోజన కహరులే. ఴయకిాగత 
భ శుభితకు మభ యు ముందషా  తువహరణ కు కటలట బడి ఉండండ,ి అంణేకహతూ భయడఴదీ . 
 

అధయయనం కోషం ఉయోగ ంచిన వ బ్ై్టలల  : 
1. Health, Food, and Spiritual disciplines, Divine Discourse 8 October 1983, Sathya Sai Newsletter, 

USA, vol 8-4, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publication, 
December 2018, page55  

2. Painted picture of novel coronavirus: https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-

a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f 

3. World Health Organisation site: https://www.who.int/health-
topics/coronavirus; https://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019 

4. Q&As on coronavirus: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
5. Official statement on virus in China: https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA 
6. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-

2019-ncov-on-11-february-2020 
7. Coronavirus pandemic: https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-

china.html 
8. Symptoms: https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-

52233885 
9. Incubation period: https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a-

52569944 
10. Protective measures against the new virus: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public 
11. How to use masks: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/when-and-how-to-use-masks 
12. AYUSH site https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895 
13. Measures conveyed through music: https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8 
14. Preventive supplements: https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-

coronavirus 

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

2. చెధ ైూలో భెండు భోజుల పనవురణ షదష్, ఇండియా, 2020 జనఴభ  

తమిళనాడెఔు ఙ ందని 14 భంది అఫామషఔులు (జూమ్ దావమహ ఇదేమతిో షహ) నుహలగగ నన ఈ మెండె మోజుల షదషస 
అఫామఔుమహలు11561 నిరహషంలో కోయుస టచీర్11422 ఆధవయమంలో నియవఴ ంచఫడింది. జూమ్ దావమహ భమొఔ ళనిమమీీచర్ 10375(మోడల్ 
కిలనికోకషం) భమమిు ఴేమ్ అఖమహవలాగ యు (మోఖ చమతిలి నిమితాం) భమిము డాఔీర్ అఖమహవల్ గహయు ఔడా నుహలగగ నానయు. షదషస లోని 
భుకామంఱహలు:  

https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f
https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-china.html
https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-china.html
https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-52233885
https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-52233885
https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a-52569944
https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a-52569944
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895
https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8
https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-coronavirus
https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-coronavirus
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నుహలగగ నన తి్ర ఔక అఫామషఔుడె ఔ కిలశీబ నై కచషన ఖుమించి సిహా యంచగహ ళనిమర్ టచీయల భాయగదయశఔతవంలో అది చమిి ంచఫడింది. 
ఈ ళశెన్ అనంతయం ఔ ఫసుళ 
దీయఘకహయౌఔ రహమధలఔు షంఫంధంిచిన 
నిజబ నై కిలనిక్స నియవఴ ంచఫడంిది.   

అనంతయం మోఖ చమతిలి యొఔక 
నుహిభుకమత భమమిు చియణ 
కోషం రహటిని ఉతాభంగహ ఏ యధంగహ 
యౄను ందింఙాయౌ అనేద ిఔడా 
చమిి ం ఫడింది. ఉతాభబ నై మోఖ 
చమతి ిమహమడంలో ఔ నుహికిీఔల్ 

ళెశన్ ఔడా నియవఴ ంచఫడింది. 

కిల శీబ ైన కచషలన ఎలా మశికమింఙాలోఎంతో యపలంగహ డాఔీర్ అఖమహవల్ గహయు యఴమింఙాయు. సహవమితో ఎలలపడఽ ళా యబ ైన 
నభభఔంతో షంఫంధం ఔయౌగి ఉండాలని సాదమయయవఔంగహ రహమకిి వయణాఖత్ర ఙళే, భనం కచఴలం రహమి ఙతే్రలో నిభుటుల  భాతబి ే
అంతా ఙళేదేి సహవబ ేఅనే ఫాఴన ఎలలపడఽ ఉంచకోరహయౌ అని ఙ నుహయు. ఇదంతా ఙేషా ననటికట మోగిక ినమం కహఔనుో త,ే అద ి
బఖఴంతేని షంఔలంగహనే ఫాయంఙాయౌ. అనామోఖమఔయబ నై జీఴనఱ యైౌ మోగహలఔు ధిాన కహయణభని ఙ పత, రహయు అనషమషిా నన 
“అనాషఔాత లేదా ర మైహఖమభు దావమహ ళవమ షవషాత” (డటిాఙ భంట్ ఫ్ై ళెల్ప ఴయీౌంగ్) రహయు ఏ యధంగహ సహధన ఙషేా నానమో 
త యౌమజచఱహయు. అదేయధంగహ ఔ ఙ డె ఆలోచనన భంచి ఆలోచనతో ఎలా తొలగించకోరహలో, ఉదాసయణఔు, భన జీయతంలో 
సహవమితో భనం ను ందని అనబరహలు లేదా జఞా కహలు ఖుయుా  ఙేషకోఴడం ఴంట ిచయమల దావమహ ఎలా సహనఔలంగహ భామహియౌ అనన 
యశమాలు యఴమింఙాయు. సహభ ర ైనృిమానిక్సస నఽతన యధానాలె ైతభ జఞా నానిన ఇనభడిం జచషకొనన ఆనందంలో, షదషసలో  
నుహలగగ ననరహయంతా ఫమలుదేమచ భుంద తభ నిఫదధతన పనయుదాఘ టషిఽా  ర ైనృిమానిక్సస ళఴేఔు పనయంకతి భఴపతాభని 
ఉదాఘ టింఙాయు.  
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3. పనవురణ షదష్, బ్ంగళూరు, ఇండియా, 2020 బిఴభ  8- 9 

ఔమహణ టఔఔు ఙ ందని 34 భంద ిఅఫామషఔులు హజమెైన మెండెమోజుల అతమంత యషమహధామతి పనవియణ షదషస, ళనిమర్ టచీర్10375 

ఆధవయమంలో, ఫ్ంఖళొయు ఫాందం రహమఙి,ే మోడల్ కిలనిక్స భమమిు కచస్ షీడలీు తిేమఔ ఆఔయషణగహ ర ైట్ పల లోుని ఫాందాఴనంలో ఏమహటు 
ఙేమఫడింది. ఎంతోభంది అఫామషఔులు తభ శిక్షణా కహయమఔీభం ఎనోనభళేల  కిీతం ఙళే ఉననందన తభ జఞా నానిన పనవియణ 
భమిము నయనీఔయణ కోషభూ భమిము తభ అఫామసహనిన త్రమిగి నుహియంభించడం కోషం వదేీగహ హజయమామయు. ఈ షందయబం కోషం 
నఽతన షయళ షంక్షాి AVP కోయుస తిేమఔంగహ యౄను ందించఫడినది. మోఖ చికితసఔు షంఫంధంిచిన యభినన అంఱహలు, భమీ భుకమంగహ, 
ర ైనృిమానిక్సస నిరహయణలు మోఖ నిమోధఔ వకిాని ెంను ందించడానికి ఎలా షహమ డతాభ, భమిము ఔంట,ి ఙ య, నాళకహ చఔకలుగహ ఈ 
నిరహయణలు ఎలా ఉయోగించఫడతాభ ఴంటయి చమిి ంఙాయు. మోఖ చమతి ిఎలా రహిమాయౌ, లేెంట్ మకిహయుా  నియవసణ రహటి నుహిభుకమత, 
యజమఴంతబ ైన కచషలన నుహఠఔులు చదఴపకోఴడానికి యలుగహ చిమించడం ఴంటయి త యౌమజచఱహయు.  

ఔమహణ టఔ షతమసహభ ళరేహ షంషాల మహశీ ాఅధమక్షులు శీ్ర నగచష్ దఔక తనఔు ఙాలా నృజీ లడెఽమల్ ఉననటికట, తిేమఔ అత్రథగిహ ఈ 
షదషసఔు మహఴడం అఫామషఔులు అందమనీ ఆనందిం జచళంది. యమి ఉతేాజఔయబ నై భమిము భనోఫలానిన ఇనభడిం జచళ ే
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షింఖభులో 2009లో ఫ్ంఖళొయులో ముదట ిర ైనృమిానిక్సస ఴర్క షహప్ భమిము తదనంతయ ఴర్క షహపలు నియవఴ ంచడానికి 
భమిము ఫాందాఴనంలో కిలనిక్స నుహియంనృంచడానికి షహమడభని సహవమి తనన ఆదేశించిన యశమాలు ఖుయుా  ఙషేఔునానయు.  

డాఔీర్ అఖమహవల్ తభ ళెైకప్ కహల్ షింఖంలో అఫామషఔులు అందయౄ ఏకటఔాత ఏకహఖీత దావమహ సహవమితో షంఫంధానిన ఏయయుచకొని 
ర ైనృిమానిక్సస న ళవమ మఴియాన కోషం ఔ అదబతబ ైన ళఴేగహ కొనసహగించభని షఽచింఙాయు. ర ైనృిమానిక్సస ళేఴ ఔ 
అదివతీమబ ైన ళఴేని షిా తం ించభంతా ఎటుఴంట ిదశ ర్ఫారహలు లేని తిామభానమ ళేఴల ర ైప ఆఔమిషతే లఴపతేనానయని 
త యౌనుహయు. అంతకేహఔ అఫామషఔులు డాఔీయుల  కహయు ఔనఔ తభ షభమానిన భమమిు మితాననిన న ైపణామలు 
ెంను ందించకోఴడానిక,ి ేభితో మోఖులన చఽడటానికి కచటాభంఙాలని త యౌనుహయు. 

. 

ఇదేయు అఫామషఔులు నోటి కహమనసర్ నాలుఖఴ ళాత్రలో ఉనన ఔ కచషఖుమించి, ఴ చ్ఐయ కచషలు, ఔ ఫాలుడిలో ఏయడని ర ననభుఔ 
చీయౌఔ (spina bifida)  ర ైనృమిానిక్సస నిరహయణలతో ఎలా బ యుఖమామయో తభ అనబరహలన ంచఔునానయు. షదషస భుగళిే 
షభమానికి అఫామషఔులు తభ 108 ళళ ఫాఔుసలన మచీామిజ ఙేషకోఴడబ ేకహద తభ జఞా నభు ఔడా మఙీామిజ ఙషేఔునానభని 
అంకతిఫాఴంతో ఈ నిసహవయధ ళఴేలో నుహలగగ ంటాభని త యౌనుహయు! 
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ఓం సహబ భహం 

 

 

సహభర ైనృిమానిక్సస... ఉచితబ ైన, నాణమబ ైన ర దైమ షంయక్షణ దివలో –  మోఖులఔు ఉచితం 


