
                                                                                                                                        Volume 11 Issue # 4 1 

 సబ య ైతిమాతుక్స్... ఉచితఫ నై, ధాణయఫ ైన య ైదయ సంయక్షణ థిశలో –  భోగులకు ఉచితం 
 

సయ వ ైనృిమానిక్స్ వరా లేఖ 
www.vibrionics.org 

 

“ఎపుడ ైణ ేతూ కంటికూ క భోగి కతు లేక భానలకంగ, రభీభకింగ దఽయబలత  చ ంథని భతుఱ కతునసా డో , అథ ేతూ లేవకు సా నభతు 

ణ లుసఽకో”                                                                                                                         … శీ్ర సతయసబ ఫాఫా  
సంపటభు 11 సంచిక 4                                                                                                జూల ై/ఆగస్్ట 2020 

 
                                                                      ఈసంచికలో 
 

 డా.జిత్ కై అగగరాల్ యొకక డసె్కక నఽండ ి    1 - 3 

    నుికటీషనయల వివరలు    3 – 8 

    వ ైఫరి  మిశ్రభాలు (రెమెడీలు) ఉయోగ ంచిన కైసఽల వివరలు  8 - 17 

    ిశ్ూలు జవఫులు                                                      17 - 18 

    దవిై వ దై్ఽైడ ిదివై వణ ి                                               19 

    ికటనలు                                                                  19 - 20  

     సంనుద్కుని నఽండి ిణయైక సభాచాయం                                20 - 28 

 

 డా.జిత్. కై. అగగరాల్ యొకక డెస్కక నఽండ ి 

నిమఫ ైన తృికట్షనభా భ, 

సబ బకుా లందభికట అతయంత యతఫి నై ఈ గుయుూభిిభ సందయభంలో ఈ యధంగ మీకు భమడం ధాకు చాలా ఆనందంగ 
ఉంథ.ి ఈభోజు భన సబ య ైతమిాతుక్స్ మిషనఽకు సంఫందించి నంతవయకు క భధఽభనఽబూతితు అంథించిన భోజు. సామి 
పౌతిక యౄంలో ఉననపుడె ఫేభు యభికూ య ైతమిాతుక్స్  యభిిక పభోగతి తుయథేకినఽ సభభిుంచి థాతుణోతృటు కకేునఽ కడా 
సభభిుంచిన సందయభంలో సామి ఎంణో నేిభణో థాతుతు కట్ చేల అకకడ ఉనన తృికట్షనయాకు  సిదంగ ంనణ ీచలేయేయు. 
రభయీక దాయం అధే తుమభం రింతి తులమం లోకఠనింగ అభలు చసేాా  ఉననఈ కలంలో తృియానల తీవతి ధాటకటమంగ 
ఫాగ నెభగిింథి. ఆధ లా న్ కనఫభతెు్ంగ్ తృా టాఫయభులనఽ నెంచడం థాాభ ించం నలుభూలల నఽండు బకుా లు తృియానలు 
భభిము ఇంటభకూ్వ్ చయచలనఽ భునఽనెననడా లేతు యధంగ కయౌల చసేఽా ధానయు. సామి ఇలా చ తృుయు “మీయు బగవంతేతు 
ధాభాతున గలు భతిి అధే ణడేా లేకుండా సమభసిాా  ఉండండు అథి కకటే మిభమయౌన ఎుటికట  యక్షుసాా  ఉంటుంథి.ఏ యధంగ 
ఐణ ే గయౌ సయా యయాఫ ై ఉంథో అథేయధంగ థేవపడె మీణో మీ చఽటృ్  మీ కూీంద మీ నెనై కడా ఉధానయు అందఽవలా మీయు 
తుయంతయం థ ైవతాంణో కడు ఉండాయౌ”…శీ్ర సతయ సబ ఫాఫా థివయయణ ిగుయుూభిిభ 21-7-2005 రింతి తులమం. 
సందభోభచితఫ ైన ఈ యషమాతున అపాయసకులు భభిము యభి భోగులు భుఖయంగ గతంలో ఎననడా లేతు ఈ సంకూా ష్ కలంలో 
ఎపుడా గుయుా ంచఽకోయయౌ.  
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మీ అందభకిట ణ లుసఽ కోయడ్-19 ించభంతటా అతున యంగలోా  భుఖయంగ వయకూాగత, సభాజిక, ఆభిాక, భభమిు భజకటమ 
యంగలోా  యధాశనం సిఱ్స్ా ంథి. దఽయదిష్వరతా  ఈ భహభామభికూ ఎకుకవగ పిాయతం అబయయథ ిఎటువంటి తృిథమిక ఆభోగయ 
సంయక్షణ భభిము సౌకభయలు లేతు ఫలళీన వభా లు. యభితు తృికట్షనయుా  రభీయకంగ కలుసఽకొతు చికూత్ చమేడం చాలా కష్ంగ 
ఉననుటికటభా ఎస్ట య న లు అందయౄ ఫాిడ్ కల్ంగ్ చేమడం థాాభ ఈ బూ గీహాతుకూ, అలాగే కొయడ్-19 ఫాభనిడున 
భోగులకు నమం చేల ేమిణానలు కొనసగించడం ధాకు చాలా ఆనందంగ ఉంథి. భా ఇతయ తృికట్షనయుా  ఎంణోభంథి ఇపుడె 
యభ ిభోగులకు భెమిడీలనఽ తృ్ సఽ్  చేమడం థాాభ యభ ిగభయసా ధాలకు ంనసాా  ఉధానయు. 

సిఽా త భిలాతేలనఽ ఫటి్  అధకేభంథ ితృికట్షనయుా  ఇలాకక ేభమిితం అబన సందయభంలో ఇపుడె వయుచవ  (ఆధ లా న్) 
సభాయేరల యషమంలో గణతూమఫ నై నెయుగుదల ఉందనన యషమం ణ యౌమజేమడాతుకూ చాలా ఆనందంగ ఉంథి. 
ఉథాహయణకు కభి టక భష్ట్ ా తున తీసఽకుననట్బణే అకకడ తృికట్షనయుా  క్షాతుకూ కసభి ఆధ లా న్ థాాభ కలుసఽకుతు తభ 
అపాయసతున ఫ యుగుభచిేందఽకు, కభికొకయు భదదతే ఇవాడాతుకూ, తభ యొకక జఞా నం నంెతృ ంథించఽకోవడాతుకూ సభాయరేలు 
ఏభుటు చేసఽకుంటుధానయు. యభా లేఖల యొకక గత సంచికల నఽండు కేసఽ చభతిలినఽ భభిము 108 లల పసాకం నఽండు 
భెమిడీలనఽ గుభించి చభిచంచడం థాాభ యయు తభ జఞా ధాతున నెంతృ ంథించఽకుంటుధానయు. భా కోఆభిిధటేర్ 12051, అతేతృిమం 
కియభు ఈ భగెుయలర్ ఆధ లా న్ సభాయేరలు అతేతృిమాలనఽ భాభిుడు చేమడాతుకూ, తిీ అంరతున యవయంగ అధయమనం 
చేమడాతుకూ, భభిము యతేనన కోణాల నఽండు యషమాలనఽ ధేయుచకోవడాతుకూ క చకకతు యథేికగ ఉయోగ డెతేధానబ. 

సిఽా త సంక్షోపాతున ఎదఽభోకవడాతుకట అథే సందయభంలో ధ ైపణాయలనఽ నెంతృ ంథించఽకోవడాతుకూ, తభ సభభా ాతున 
ఫ యుగుయచఽకోవడం కోసం క సభాఖయ లాగ ఏయుడు జత అబయయ వూయహాతున భగిణనలోకూ తీసఽకోయలతు ధనేఽ తృికట్షనయాకు 
ధిఢంగ ధొకూక వకకణిసఽా ధాననఽ. ఉథాహయణకు తౄిన్్ భభమిు గయఫన్ థేరలలోతు ెించ్ భాటాా డే తృికట్షనయాలో భంచి 
కభూయతుకేషన్ ధ ైపణాయలు ఉనన యభితు తకుకవ పాష భభమిు తుభాహక ధ ైపణాయలు కయౌగని ఇతయులణో జత చసేఽా ధానయు. 
ెించ్ సభనామ కయా యభి ఆధ లా న్ సభాయరేలనఽ భునఽటి ణ ైభైాలక సభాయేరలకు ఫదఽలుగ  ఇపుడె ధ లయభగీ 
భాభచయు. 

కోయడ్19 కు సంఫందించి ించయయాంగ ఉనన భన తృికట్షనయుా  తృజిటవి్ వచిచన నషేంటాకు లేథా అటి్  లక్షణాలు కయౌగిన 
భోగులకు చికూత్ తృియంతేంచిన కొథిద  భోజులోా ధే యభి భోగ లక్షణాలు నఽండు యభుకూా తృ ంథాయధే యయాలనఽ భన తృికట్షనయా నఽండు 
తుయథేికల యౄంలో లాకభించడం ఎంణో హిదమూయాక ఆనంథాతున అంథిస్ా ంథి. ఇభూయతుటీ ఫూస్ర్ ంనణ ీకయయకీభంలో 
హిదమూయాక భభిము అంకూతపావంణో చేలన కిఱకూ తిీ కకభికూ ధనయయథాలు. తృికట్షనయుా  అందయౄ చఽయుకె న 
యదానభుణో భభమిు సతయసబ లేయ సంసా యొకక భదదతేణో పాయతథశేంలో గత ధ ల చివభ ిధాటకిూ 34,500 ఇభూయతుటీ 
ఫూస్ర్  భెఫ డలీనఽ ంనణీ చమేడభు థాాభ 1,03,500 భంథికూ యిోజనం చకేభచయు. ఇథి గత భెండె ధ లల ంనణ ీ
కంటే 40% అదకిం. ఆశీభంలోఉనన తృికట్షనర్ 11604 ఱెడ్ లో తువలంచే విదఽు లకు, ఇతయ ఆశభీ యసఽలకు, భభమిు 
లేయదళ్ సబుయలకు ఈ భెఫ డలీనఽ ంనణీ చసేఽా ధానయు. ఆఫ  ఇటవీలే 2020 ఫే 27వ ణథేీన 98వ ఏట సాయాసఽా ల ైన తన 
తండుఐిన తృికట్షనర్ 00759 అడెగు జఞడలనఽ అనఽసభిసఽా ధానయు. ఇతనఽ ఎంణో అంకూతపావంణో తుచలేే యయు భభిము అతతు 
చివభి క్షణాల వయక చఽయుగా  ఉధానయు. పట్భిాలో గత 20 ఏలాకకు నెైగ అధకే భంథి భోగులకు చికూత్ చేమడంణో ఆమన 
గుభించి భనకు ఎధనన తీన జఞా కలు ఉధానబ. 

య ైయస్ట యేగంగ భివయాన (భుయటేషన్) చ ందటం భభమిు థాతు పిాయత కేంథాిలు తయచా భాయుత ఉండడం వలన భఫో బయ 
భెండె ధ లలు కటలకం అవపణామతు ధనేఽ యధాననఽ. ఈ యయదితు తగిాంచడాతుకూ భభిము కోయడ్ 19 చతే పిాయతఫ నై యభికూ 
చికూత్ చమేడాతుకూ సభయావంతఫ నై భభమిు సభమానఽకల తిిసుందన అంథించాయౌ. భా భరిోధధా ఫిందం య ైయస్ట 
యొకక భివయాన భభిము యయనా కూ సంఫందించిన భిణాభాలనె ైతుశితంగ గభతుసఽా ధానయనన యషమం ఇకకడ ఉదహభించాయౌ. 
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కేస్ట ళస్ిభీ లనఽ భభమిు ించం నలుభూలల నఽండు వచిచన తృికట్షనయా డాబాక్స అధయమనం చమేడం థాాభ యయు ఈ 
యధంగ చమేగలుగుతేధానయు. అథ ేయధంగ కేసఽల పయౌణాలనెై నయతూకయణలనఽ అయ ఎంత సయలకఫ నైయ అబధా సభ ేండం 
కొనసగించాలతు తృికట్షనయుా  అందభకిట ధా హిదమూయాక యజానా .  
గుయుూభిిభ ణిేయకఫ నై భోజు అనగ జూల ై 5వ ణథేీన ఫభేు భా దిాన య బ్ లెటై్ http://vibrionics.org నఽ కొతా భభమిు 
ఫ యుగె న హంగులణో తిభగిి తృియంతేంచఫో తేననఉణా్హబభతి యషమాతున మీణో ంచఽకుంటృ భుగించఫో తేధాననఽ. 
తృికట్షనయుా  03560 & 03531 యొకక సంకతేిక సహకయంణో తృికట్షనర్ 11964 సతునళతింగ తుచేమడం థాాభ తృికట్షనర్ 03518 తన 
సిజధాతమకత, భభిము అంకూతపావభుణో తీభిచథిథాద యు.  యభి కిఱతు ఎంణో అతేనంథసిఽా ధానభు. 

నేిభణో సబలవేలో మీ  

జిత్ క ెఅగాభా   

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

 నుికటీషనయల  వివరలు 

నుికటీషనర్ 11975…ఇండిమా , తృ యౌటిక  లెనై్్ లో త్ృ స్్ట గీ డెయబయట్ ఐన ఈ తృికట్షనర్ ఇదదయు చినన నలాలణో కడున గిళిణి. సబ 
బకుా ల కుటుంఫంలో జతుమంచిన ఈఫ  తన తయాౌదండెిల నేయిణణో చిననతనం నఽండు లేయ 
కయయకీభాలోా  తృలగా ధే యయు. లయే దికుథం గయౌగి సామి నఽండు అధకే వయకూాగత 
ఆశ్రభాదలు అందఽకొనన ఆఫ  తండు ితుసాయా లవే చేమడాతుకూ భభిము 
యనమూయాకఫ ైన జీయణాతున గడడాతుకూ భాయాతుభేదశం చేరయు. ఫాలయకస్ట తయగతేలలో 
తన తయాౌకూ సహామం చసేాా  ణాధే ఫాలయకస్ట గుయుయ ై తన ఇంటికూ సమీంలోతు ఫలళనీ 
వభా ల నలాలకు సహామం చమేడాతుకూ ూనఽకుధానయు. సా తుక సబలెంటభోా  చఽయుకుగ 
ఉండ ేఈఫ  పట్భిాకూ యభిిక లేవ సందయశన తుమితాం లేథా ఫ ంగలకొయులోతు సార్ 
లెుష్టయౌటీ హాలుట  లో తుచలేే అవకరతున చాలా ఎకుకవగ తృ ందఽత చాలా అయుదఽగ 
భాతఫి ేఈ అవకరతునకోలోుబన సందభభలు ఉధానబ.  

ఏని  2012లో వంశతృయంయయంగ వచిచనటువంటి ధ నండలాేక ఆసాభానఽ కవేలం క మోణాదఽ య ైఫోి  భమెిడ ీనమం చలేన  
అదఽభణాతున ఆఫ  కనఽగొధానయు. యయు లవే చలేే సబ లెంటయుకు వితాి భణీాయ జియోత యనసఽ్  గ ఉనన క తృికట్షనర్ 
భవడం తీవఫి నై రాసకోశ ఇఫబంథణిో ఉనన ఈఫ నఽ చాడడం జభగిింథి. అతనఽ య ంటధే క ఔషదాతున తమాయు చలే ఆఫ  
ధనటలిో ముదటి మోణాదఽ యేసయు. ఆఫ  తన ఇంటలా  సామి చితిటాతుకూ భుందఽఈ భమెిడ ీఫాటి  నఽ ఉంచి థాతు దాయస 
కడా లేకుండా భభచి తృ్ బంథి.  భయుసట ిభోజు తృికట్షనర్ ఆఫ  ఆభోగయ లాతి గుభించి ఆభ తీలనపుడె ఆఫ  రాస 
సదాయణంగ ఉందతు అందఽవలా ఇక భమెిడ ీఅవసయం లేదతు ఆఫ  ఆనందం వయకాం చేలంథి. కతూ అతతు తాిడు ఫయేకు ఆఫ  
యయంభోజులు ODగ తీసఽకొతు ఆనయలేంథ.ి  

తిభగిి ఈ సభసయ ఎననడా పనభవితం కలేదఽ ఈ సంఘటన ఈ తృికట్షనభని య ైతిమాతుక్స్ య ైప భయలడాతుకూ అవకశం 
కయౌుంచింథి. అతతు సహామంణో ఆఫ  కోయు్ చేమడాతుకూ కేయలకకు య యా 2012 జూల ైలో AVP అమాయయు. అబణే శదీుణో 
భభిము గొు యనమంణో తుశశఫదంగ తన తు ణానఽ చేసఽకొధే అంకూత పావం గల ఈ తృికట్షనర్ కభి టక లోతు భెెషిర్ వర్క 
ష్టప్ లో తృలగా ధానక VP గ అయాలనన నేియణ తృ ంథ ిజూన్ 2020లో VP అమాయయు. 

http://staging.vibrionics.org/
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గత ఎతుమిథ ిసంవత్భలోా  ఈఫ  థాథాప 1000 భంథి భోగులకు అధేక యకల యుగమతలకు భుఖయంగ గయల్క్స సభసయలు, 
జలుఫు భభమిు దగుా , తలధొను, ంట ిధొను, టాతు్ ్, భభిము దదఽద యుా  వంట ిసదాయణ యయధఽలు,అలాగ ే కయన్ర్, 
అధాభోగయ లయలు, గుండ  సభసయలు, భధఽఫేహం, ళ ైతృ్  త భైబడుజం, వంధతాం, జుటు్  భలడం, ళ చ్ఐయ, భూతనిండ 
యుగమత, తృ్ ి లే్ టా్ సభసయలు, డౌన్ లండోిమ్, భూయచ, ఉఫబసం, ఫొ యాౌ భభిము ణాభయ వంటి థీయఘకయౌక భోగలకు కడా చికూత్ 
చేమడం జభగిింథి. చికూత్ చలేన భోగులలో 80 రతం భంథకిూ 100% నమభవాడం ఆఫ కు ఎంణో సంణోషంగ ఉంథి, 
ఎందఽకంటే యయు హిదమూయాకంగ ఈ భెమిడలీు తీసఽకుధానయతు ఆఫ  యశాలసఽా ధానయు. ఇతయులు గణతూమంగ ఫ యుగు 
డు భవడం భాధేరయు. ఆఫ  భోగులలో ఎకుకవ భంథ ిఆభిాకంగ య నఽకఫడున ధేతాయతుకూ చ ంథనియయు. భెమిడలీ కోసం 
సందభిశంచ లేతు యభకిూ ఆఫ  తృ్ సఽ్  థాాభ భెఫ డలీనఽ ంనసా యు. వంద భంథ ిభోగులకు 12 యకల కయన్యాకు చికూత్ చరేయు. 
యభలిో కొంతభంథ ికయన్ర్ అడాాన్డ్ లే్జ్ లో ఉనన యయు కడా ఉధానయు. యభలిో 50 భంథికూ ూభిాగ నమఫ నైటుా  
తుయథేికల థాాభ ఋజువప చమేఫడుంథి. సిఽా తం తుయాహణ మోణాదఽ కొనసగిసఽా ధానయు. ఐదఽగుయు విదు  భోగులు 
రంతిముతంగ కనఽనభూరయు. మిగయిౌన యయంణా గణతూమంగ ఫ యుగుడు ఆభోగయం చేకభి సిఽా తం య ైతమిాతుక్స భమెిడలీు 
కొనసగసిఽా ధానయు. భధఽఫేహ భోగుల యషమంలో  కడా ఆఫ  భంచి పయౌణాలు సదించాయు. ఇనఽ్యౌన్ ఆదాభతి థభింథి 
భోగులలో ఐదఽ భంథ ి6-8 ధ లలలో ఇనఽ్యౌన్ తీసఽకోవడం భాధేరయు. మిగియౌన ఐదఽగుభలిో ఇనఽ్యౌన్ తీసఽకోవడం సగతుకూ 
సగభు తగిాంచగయౌగయు. ఇతయ 15భంథ ిడమాఫ టిక్స భోగులలో భుగుా యు యభ ియకాంలో చకెకయ సా బ సదాయణఫ నైుటి నఽండు 
యభ ియ ైదఽయతు సలహా ఫేయకు అలోా తి భందఽలు ఆనయేరయు. యయు OW తుయాహణ మోణాదఽలో కొనసగసిఽా ధానయు. మిగయిౌన 
12 భంథి భోగులలో యభచికెకయ సా బ లాయంగ ఉనన లాతికూ ఫ యుగు డడంణో అలోా తి ఔషధం సగం మోణాదఽలో 
తీసఽకుంటుధానయు. వంధణాాతుకూ చలేన చికూత్లో 15 జంటలోా  ఆఫ  100% యజమం సదించాయు. భుగుా యు భళలికలు 1-2 
ధ లలోా  గయభభు థాలచగ మిగయిౌనయయు సంవత్యం లోప గయభం ధభించాయు. ముతాం 15 భంథి భళలికలకు సదాయణ డ యౌవభీ 
భభిము ఆభోగయకయఫ నై నలాలు కయౌగయు. ఇదదయు తలుా లకు సామి కలలో కనఫడు యభితు ఆశ్రయాథించడఫే కకుండా యభి 
నలాలకు నయేుా  కడా సాచించాయు.  

తృికట్షనర్ తన తృ యుగుయభి ఆవపకు 2019 డులెంఫభోా  CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 

Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic య ైఫోి భమెిడణీో చికూత్ చలేన ఆసకూా కయఫ నై యషమాతున 
భనణో ంచఽకుంటుధానయు. క ధ ల తభాత భోజుకు 4 య్టయా తృలు ఇసఽా నన ఈ ఆవప 7-8 య్టయుా  ఇవాడం తృియంతేంచింథి 
భభిము ఈ తృలలో  భునఽటి కంటయే నన ఎకుకవగనా భభిము తృలుతిమయగనా ఉంటుధానబ.ఇథి ఇుటికట 
కొనసగుతధ ేఉననథ.ి భభొక సందయభంలో 20 సంవత్భల తృటు భూయఛయయదితు అనఽబయసఽా నన60 ఏలాక వయకూా థి 
సంవత్భలుగ అదకి తన, భభిము ఎతుమిథి సంవత్భలు తుదలిేమి వంటి యటణిో ఫాధడెత అలోా తి భందఽల నఽండు 
ఎటువంటి ఉశభనం తృ ందలేక య ైఫోి  భమెిడు తీసఽకోగ థీతుతు తృియంతేంచిన భెండె యభలోా ధ ేఅతతుకూ భూయచలు కలగడం  
ఆగితృ్ మాబ. త.న లాయంగ భాభింథ ిభభమిు అతనఽ ఫాగ తుద ితృ్ వడంకడా తృియంతేంచాడె. కఫటి్  అతతు య దైఽయడె 
లా నంగ్ టాఫ ా ట్ ఆనయేల త.న ఔషధ మోణాదఽ తగిాంచాయు. చివయకు అతనఽ భూయఛ సంఫందించిన ఔషదాతున కతూస సా బకూ 
తగిాంచాడె.  

ఈ తృికట్షనర్ య ఫైోి సధన తృియంబంలో తన హిమభు భోగుల ఫాధలకు అంతగ సుంథించథేి కదఽ అధే పావనలో ఉండేథ.ి 
అబణే ఆఫ కు కయౌగని కొతున అూయాఫ నై అనఽబయలు ఆఫ  తన లవే టా ణాథాణామాతున నెంతృ ంథించలేా చేసబ. 
కొంతభంథి భోగులు ఫ గైేీన్ గుభించి ఎందఽకు ఎకుకవ భయదఽ చసేఽా ధానయు అతు ఆఫ కు సంథేహం కయౌగింథి. భయుసటి భోజు 
ఆఫ కు తీవఫి నై తలధొను వచిచంథి. అథి భోజంణా కొనసగంిథి కఫటి్  ఫ ైగేీన్ ఎంత ఫాదాకయంగ ఉంటుంథో ఆఫ  అయాం 
చేసఽకోగయౌగింథి. భభొకసభ ిజిలలో త ైభబడ్ సభసయలు ఎందఽకు ఉతునన భవపణాబ అతు అనఽభానం కయౌగింథి.  
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యయంలోధ ేఆఫ కు ఫయువప ఫాగ నెభగిి భోజంణా తుద ిభభిము స్ భభతినం కొనసగబ. త భైబడ్ కోసం భకీ్షుంచినపుడె 
ఆఫ TSH 13-14 mIU/L ఉంథి. సదాయణసా బ 0.4 నఽండు 4.0. ఈ TSH సదాయణ సా బకూ భవడాతుకూ భెండె ధ లలు 
టి్ంథి. అబణే అదిష్వరతా  ఇయేమీ పనభవితం కలేదఽ. భభొక సందయభంలో ఆఫ  తన తయాౌ భభిము అతాగయు ఇదదభీన 
యభ ిభధఽఫహే సభసయ గుభంిచి భనసఽలో యభభిశంచథేి. అబనుటికట ఫాహయంగ ఆఫ  యభి ఆహాయ తుమంతణి తుమితాం  
భభిము భోజూ నడకనఽ కొనసగించవలలంథగి నేిభణో సలహా ఇచేచథి. ఆ తయుయత ఆఫ కు పనభవిత UTI (భూత ిధాలక 
యుగమత) ఏయుడుంథి. ఆఫ  డాక్ర్ సలహా ఫయేకు అధకే  యకల భీక్షలకు గుభికగ ఆఫ  గూా కోజ్ సా బ 400mg/dl కంటే 
ఎకుకవ నెభగిిందతు ణ లుసఽకోవడం ష్టక్స కు గుభిచలేంథి. ఆఫ కు అవసయఫ ైన భందఽలణో తృటు క యయం ఇనఽ్యౌన్ 
తీసఽకోయలతు య దైఽయలు సాచించాయు.అందఽచేత ఆఫ  అలోతి ఫదఽలు య ైతిమాతుక్స్ మీద ఆదాయడటాతుకూ ఇష్డాి యు. 
భెండె యభల తభాత ఉయస చకెకయసా బ  90mg/dl. భభిము మాదిచిచకచకకయ సా బ 140-160 mg/dL ఉంథి. 
యకాంలో చకెకయ అంత తాయగ తగుా తేందతు య దైఽయడె నభమలేకతృ్ మాయు. అుటినఽండు ఇథ ిసదాయణ భదిలిోధే ఉంథి. 

య ైఫోి  తృికట్స్ట తృియంబ సంవత్భలోా  తన ఇంటలా ధే భోగులనఽ చాడటాతుకూ ఆఫ  తుభీిత సభమం కటేాబంచయేయు. 2015లో ఆఫ  
తన కుటుంఫంణో కభి టక లోతు తభ ఇంటకిూ య లకైత గీ మీణ కేయలక తృింతభులో థాభి భభచితృ్ బన సందయభంలో ఆఫ కు  
కలకైు ణ యుచఽకుధే అనఽబవం ఎదఽభె ంథి. ఈ తృింతం నఽండ ేఎంణోభంథ ిభోగులు చికూత్కోసం ఆఫ  వదదకు వచచేయయు.  
అటువంటి భాయుభూల థిశేం నఽండు ఫసఽ్ థాాభ 200-300 కూలోమీటయా దాయం మిాణించి భవడంలో ఉనన ఇఫబందఽలు 
అ నేద భోగులకు క తుభిదష్ సభమంలో ఆఫ  ఉంటునన సా ధాతుకూ చేయుకోలేక తుభశ చ ంథే భలిాతేల టా అవగహన కయౌుంచి  
ఆ భోజునఽండు ఏ సభమంలో ధ ైధా ఆఫ  భోగులనఽ చాడాలతు సంకయౌుంచించేలా చలేంథి. ఆఫ  బయా కడా ఈ లవేలో ఆఫ కు 
ూభిా సహకయం అంథించేయయు. అతనఽ భోగులనఽ సౌకయయవంతంగ కయుచధే టటుా  చలే ఆఫ  యభితు ఇంటయౄాా చలేటేపుడె 
ధనట్్ భసఽకుంటాయు. అలాగే ఆఫ  నఱేెంటానఽ చాడటాతుకూ సభమాతున ఇసాా  ఇంటి నఽలనఽ కడా యభే చసేఽకుంటాయు. ఈ 
తృికట్షనర్ నలాలు కడా భోగులు భభిము యభ ినలాలనఽ సౌకయయవంతంగ ఉంచడంలో సహామం చేసా యు. ఆఫ  తన ఇంటకిూ 56 
కూలోమీటయా దాయంలో ఉనన విథాు య గిహంలో 100 భంథికూ నెైగ భోగులకు చికూత్ చేసాా  ఉంటాయు. ఆఫ  భూడె ధ లలలో 
కటి కంట ేఎకుకవసయుా  యభతిు సందభిశంచ లేకతృ్ వడంణో ఆఫ  తిీ ధ లా క యలంటరీ్ థాాభ లేథా తృ్ సఽ్  థాాభ యభకిూ 
భెమిడీలనఽ ంపతేధానయు. అదనంగ ఆఫ  సా తుక సబ లెంటర్ తుయాళించే యభిిక య దైయ శితభలలో కడా  
తుచేసఽా ధానయు.  

సబ య ైతిమాతుక్స్ తన జీయతంలో నదెద  తృత ితృ్ ఱస్ా ందతు భభిము తనకు అతృయఫ ైన సంతినాతు ఇస్ా ందతు ఆఫ  
నేభొకంటుధానయు. భమెిడ ీఇవాడంలో సంథిగుంలో ఉననపుడలాా  సామి తననఽ ఆంతయంగకింగ నడునసాా  ఆశ్రయాథిసఽా ధానయతు  
ఆఫ  పాయసఽా ధానయు. ఎపుడ ధైా కితజాతణో భభమిు నేభిణో కొంతభంథి భోగులు తభకు  య ైతమిాతుక్స్ థాాభ కయౌగని 
నలాలనఽ కలవడాతుకూ తీసఽకు వచిచనపుడె యయు తభ చఽటృ్  క ణిేయక శకూాతు కయౌగి ఉధానయతు ఆఫ  పాయసఽా ధానయు. ఈ 
య ైఫోి  సధన యభితు రంతిముతంగ భభిము సనఽకలంగ చలేంథి. ఆఫ కు యేభేాయు భతయరాసల నఽండు అధకే భంథ ి
భోగులు ఉధానయు. ముదటలా  సంశబంచినుటకట యభి ఇష్ థ వై సమయణణోధే భెమిడీ తీసఽకోయలతు ఆఫ  యభతిు తృ్ ి త్ళసిాా  
ఉంటాయు. కొంతభంథ ికె సాైవ భోగులు సతయసబ బిువపలో బయసఽనఽ చారభతు చ నేుయయు. తృికట్షనయుా  తభ భోగులనఽ 
ూభిా యరాసంణో య ైతమిాతుక్స్ భెమిడలీనఽ తీసఽకోభతు తృ్ ి త్ళిలేా  పయౌణాలు అదఽభతంగ ఉంటామతు యయు యశాలసఽా ధానయు.  
ంచఽకునూ కసైఽలు :  
 వంధత్ాభు  
 నోటి కైన్యు  
 HIV 
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నుికటీ షనర్  03508…నూిన్స్, అనఽబవం గల నయు్ గనా భభిము భతేా  భందఽ ఇచచే టెకటనఱమన్ గ ఉనన ఈ తృికట్షనభిక 
అనలాఱమాలజీలో భాస్ర్్ డుగీీ ణోతృటు నభి్ంగ్ భభమిు భతేా భందఽ 
పనభినభమణభులోకడా భాస్ర్్ డుగీీలు ఉననయ. గత ధాలుగు దరఫాద లుగ 
ఆభేటింగ్ తిబయటర్, ఇంటెతు్వ్ కేర్ భభమిు ఎభభెజతూ్ లో తు చలేన యసాితఫ నై 
అనఽబవం ఉననథి. ఎంణో అంకూతపావంణో ఆఫ  థాతుతు కొనసగిసఽా ధానయు. ఆఫ  
అధకే యథశే్ర పాషలు కడా ధయేుచకుంథ ిభభమిు భానవణాయద సహామ సంసాలణో 
యథరేలోా  తు చేమడాతుకూ క నెైయైేట్ నెైల ట్ ల ైలనె్్ కడా తృ ంథాయు.  

 ఆఫ  తన చిననుటి నఽంచి ముదట ిగుయువపగ పాయంచ ేఆఫ  తయాౌ ఆదాయతిమక 
భాయాంలో మతుసాా  ఆఫ  భాయాతుభేదశంలో ముదు  కలకలు భభిము ఫౌదు తతావరసాంై  
అబయలంచడంలో 15 సంవత్భలు గడుతృయు. భోగుల యషమంలో యభ ిఫాధనఽ అయాం 
చేసఽకోవడం నేిభ భభమిు సంయక్షణ అంథసిాా  వయవహభించడాతుకూ ఆఫ  ఎంచఽకునన 

వితాికూ ఇథి క ఆశ్రభాదం. 

సామి యొకక భయుపభతు దయశనం ఆఫ కు 1990 నవంఫర్ లో పట్భిాలో లబయఫ ైంథి. సామి ఆఫ  వదదకు వచిచ ఆఫ నఽ 
తీక్షణంగ చాలసేభకిూ ఆ చాప ఆఫ  హిదమాతున కభగిించి ఆనందంణో తుంనంథి. అుటనిఽండు ఆఫ  తనఽ చేసఽా నన యయధ 
లేయ కయయకీభాలనఽ భుభమయం చేమాలతు సంకయౌుంచాయు. 1993 లో 12 సంవత్భల తృ తలకు తగయిౌన గమం కయణంగ 
చతుతృ్ వడం గతూ లేథా జీయణాంతం యకలాంగుభయౌగ ఉండుతృ్ తేందతు ణ యౌమడంణో ఈఫ  చలేన తీవ ితృియునలు భభిము 
యబూతి పయౌతంగ భూడె ధ లల కోభా తభాత అనాహయంగ కోలుకోవడం జభగిింథి. ఈ సంఘటన  తృికట్షనభని అలోా తికూ 
ణిాయభానమ య ైదయం కోసం అధేాషణ తృియంతేంచలేా చలేంథి. ఆఫ  తయాౌకూ తీవఫి నై కటలాకయతం కయణంగ అధకే ధ లలు భంచం 
ట్డం జభిగింథి. 1995లో కొంత ఉశభన దశలో ఆఫ నఽ పట్భిా ఆశీభాతుకూ తీసఽకు భగ అకకడ ఆఫ కు సామి నఽండు 
ఆశ్రభాదం లతేంచింథి. భభమిు ఆముభేాద చికూత్ కడా చబేంచఽకోవడంణో ూభిా సాసాత తృ ంథనిథి. ఈ సంఘటన యతేనన 
చికూత్ల యొకక శకూావంతఫ ైన అంశంనెై సభాదాధాలు తృ ంథాలధ ేఆఫ  కోభికనఽ భభింతగ నెంచింథి. 

నవంఫర్ 2013 లో పట్భిా సందభిశంచినపుడె ఆఫ  అంతయంగంలో సామితు ఇలా అడుగయు. ‘అతూన మీ శకూాణోధే 
జయుగుతేననటాబణే మీ ఆశభీంలో ఎనభీజ ఫ డులన్ ఎందఽకు లేదఽ’ ఇథి మాదిచిచక సంఘటన కదఽ గతూ య ంటధ ేఆఫ  
డాక్ర్ అగభా  గభి కూాతుకుకనఽ సందభిశసఽా నన క బకుా డుతు చాసయు. య ైతిమాతుక్స్ గుభించి ఆఫ కు భచిమం అబన ఈ 
సంఘటన  ణానఽ ఇంటకిూ తిభగి ిమిాణ భవడాతుకూ సభిగా  48 గంటల భుందఽ జభిగింథి. నవంఫర్ 2014లో తన తదఽభ ి
సందయశనలో ఆఫ  పట్భిాలో AVP శిక్షణ భభమిు ఐదఽ సంవత్భల తభాత తౄిన్్ లో SVP కోయు్ ూభిా చేసఽకుధానయు.  

ఆఫ  తనణో తృటు కుటుంఫ సబుయలు, లేనళితేలు, సహచయులణో తృటు యభ ిజంతేవపలు, ముకకలు, ణోటలు భభమిు 
ఇలకుణో తన అపాయసతున తృియంతేంచాయు. తృికట్షనభిక చ ంథని చాలా భంథ ిభోగులు దాయంగ తువలసాా   ఉండడంణో యయు 
తౄ్ ధనా ధే సంథిసిఽా ంటాయు. ఆఫ  తుచసేఽా ననచోట సహో థోయగులు భభిము యభ ికుటుంఫ సబుయలు యయధ యయధఽల కోసం 
భెమిడీలు తీసఽకొతు చకకతు పయౌణాలు తృ ంథాయు.  చికూణా్ యదాధాతున నభమకంగ అనఽసభించిన యయు ూభిాగ నమభబయ 
భెమిడీల కోసం ఇుటకిట ఆఫ  వదదకు వసాా ధే ఉధానయు. భభకిొందయు తభకు భమెిడలీ వలా నమఫ ైనుటకిట ఫలఫ నై 
వయసధాల కయణంగ సాచించిన జీవనర  యౌతు అనఽసభించలేక ఆఫ నఽ సంథిించడం భాధేసయు. ఉథాహయణకూ స భిమాలస్ా  
ఫాధడెతేనన సహో థో యగకిూ 90% చయమప స్ భిమాలస్ట ఏయుడగ చికూత్ తభాత ఆఫ  మోచేతేల నెై భాతఫిే చాభకిల 
భాథిభగి యయద ిమిగియౌ ఉంథి. ఈ భోగి తన జీవన ర  యౌలో భాయుులు చేమలేకతృ్ వడంణో చికూత్ తుయౌనయేసయు. భూడె 
సంవత్భల తభాత కడా నదెద  భచచలు ఏయ పనభవితం కలేదతు తృికట్షనర్ గభతుంచాయు. 
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తృికట్షనర్ 2015లో సామితు తనఽ తుచేసఽా నన ఆసఽతిలిో తన తులో య ైతిమాతుక్స్ఎలా మియతం చేమాలో ణ లభతు 
తృిభిుంచాయు. ఆఫ  తన తుచసేఽా ననచోట భసిభలనఽ య ఫైోి  భమెిడులణో భయిబంి చమేాలతు భాయాతుభేదశం తృ ంథాయు. ఆ తభాత 
జిలు అదకింగ గుమిగూడే థిరేలు ఉథాహయణకూ భలిిెన్, భికవభ ీయౄభులు, స్ ఫ్ యౄభులు, భోగులనఽ భాభిుడు చలేే 
యౄభులు, భభిము ఆభేటింగ్ తిబయటయాలో ఆఫ  ళీయౌంగ్ య ఫైరషిన్్ నచికభీ చేమడభు తృియంతేంచాయు. సంకతేిక తుపణులు 
ఇటి్  యౄభులనఽ ూభిాగ యబంి చలేన తభాత యభ ి డాయట ీఅనంతయం భతిిూట ఆఫ  య ఫైోి  భెమిడలీనఽ నచికభి చలేయేయు. 
థీతుకోసం ఆఫ  కూీంథ ిభెమిడలీు ఉయోగించాయు.CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing, ఇథి చాలా 
పిావవంతంగ ఉననటుా  ఆఫ  కనఽగొధానయు. కతూ లఫబంథ ిలో అలసట, తాిడు భభిము శకూా ళనీత  సంకణేాలనఽ ఆఫ  
గభతుంచాయు. కఫటి్  ఈ కూీంథ ికొంఫో లనఽ ఉయోగించాయు CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC15.2 Psychiatric disorders. ఆ తభాత ఆఫ  ఈ భెండా భమెిడ ీలనఽ కటి తభాత కటి భాయుసాా  
తృింణాలు, సాలభు, లాతి, భభమిు వయకుా లనఽ ఫటి్  తుభిదష్,దదతిలో  లేరే చలేయేయు. ఉథాహయణకు దఽయబలంగ ఉనన భోగులు 
సాక్షమ కూీభుల నఽండు యక్షుంచ ఫడటాతుకూ CC9.2 Infections acuteతు లేరే చలేయేయు. 

భోగుల వియాన భభమిు లక్షణాలలో సనఽకలంగ కతునంచ ేభాయుులు తృికట్షనభని కోంఫో లణో ఈ భయువభతు అపాయసతున 
కొనసగించలేా తృ్ ి త్ళించాబ. భోగులు భభమిు లఫబంథ ిరింతంగ, ఆహాాదంగ ఉండడం కోసం ఆభషేన్ తబియటభోా  
అనలాఱమా తృియంతేంచ ేభుందఽ ఆఫ  తిిభోజు ఈ భమెిడ ీలేరే చేలయేయు. 2015-2019 భధయ సఽభాయు 1,000 భంథ ిభోగులు 
ఈ లేరే థాాభ లతు  తృ ందడం యరేషం. ఆఫ  తననఽ, తన ఇంటతిు, ణోటనఽ యక్షుంచడాతుకూ భభమిు యథిు  చమేడాతుకూ భభమిు 
భుఖయఫ ైన తుమాభకలనెై ఆఫ  మిాణించటేపుడె ఈ లరేేతు ఉయోగిసా యు.  

SVP గ ఆఫ  అనఽబవంలో శకూావంతఫ నై కయుి  వయవసానఽ ఉయోగించడం అయుథ నై ఫహుభతిగ పాయంచాయు. ఎందఽకంటే 
ఇథ ిచికూత్లో ఖచిచతణాాతున అంథసిఽా ంథి. యయధ సా బల ధొనుకూ తేననఫ నై అలోా తి భందఽలు ఎలా తు చసేఽా ధానమధే 
థాతునెై తనకునన జఞా ధాతున ఉయోగించి ఆఫ  1-10 సా బలో ధొనుకూ చికూత్ చమేడాతుకూ యటితు లకేభించి తృ్ టధె ల్జ్ చలే క 
కూట్ లా తమాయుచలే ఆఫ  యటితు పిావవంతంగ భభిము ఆచయణాతమకంగ ఉయోగించడం తృియంతేంచాయు. అలోతి 
భందఽల ఉసంహయణ కయణంగ ఏయుడే భధన భాందయభునకు సంఫందించి CC15.5 ADD & Autism యజమవంతంగ 
ఉయోగించాయు. సంకూాష్ కేసఽలకు సంఫందించిన సభాచాభతున ఆఫ  లతుమర్ తృికట్షనయు 02499 ణో ంచఽకొతు యభణిో కయౌల 
తుచేసాా  యభిచచే సలహాలనఽ అనఽసభిసా యు. భోగులణో తృటు తృికట్షనయాకు కడా యిోజనం చేకభే తుమితాం ఈ యకఫ నై 
జత ఉండాలతు ఆఫ  లతౄయు్ చేసఽా ధానయు. 

య ైతిమాతుక్స్ అధథేి క భూలయమేఫడున ఆభోగయ వయవసా వంటిథ ికదఽ, తుయంతయం అతేవిథిు  చ ందఽతేననటువంటి వయవసా అతు 
యభ ిఅతేతృిమం. యయధ యకల వయకుా లకు కయౌగే యయధఽలు భభిము యటకిూ గల కయణాలనఽ అధేాఱసాా  యయధ భాభా లకు 
అనఽభతిసాా  ఇథ ిలేాచఛగ యసాభిస్ా ంథి. ఇథి కొకకకసభ ిభోగి మీద తియక్షంగ తు చేలనటుా  అతునంచకతృ్ బధా అథి 
భనకు కతునంచతు అవసయఫ నై సా బలో తు చేసాా ధే ఉంటుంథ.ి కనఽక ఇథి ఎుటికట య పైలయం కదఽ, ఎందఽకంటే చికూత్ 
ణాలకు తెజం అుటకిే శభయీంలో యిశేనట్ెఫడు ఉంథి. కొతున సందభభలోా  సదాయణ కోంఫో ల కలబకలు కడా చాలా 
పిావవంతంగ తుచేసా బ. ఈ లయే సధనలో గభతుంచవలలన భుఖయఫ నై యషమం ఏమిటంటే హిదమాతున ఎలాపుడా 
థాతు భూలంణో కలఫడు ఉంచడం ఈ సధనకు గుండ  వంటిథి. సామీబయ భనథాాభ తుచలేేటటుా  జఞగీతా వళిలేా  యభ ిజఞా న 
దికుథం, భాయాదయశకతాం థాాభ భనకు బభోస ఇసా యు. ఎందఽకంటే సామి భాతఫిే యయదితు సాసాభిచయేయు కనఽక.  

భానయయతు సాసా భచిే భభమిు యభి ఫాధలనఽ తృ్ గొటే్  క థ ైయక సంసాలో తు చమేడాతుకూ తననఽ లాకభించినందఽకు 
తృికట్షనర్ ఎంణో గౌయవంగ పాయసఽా ధానయు. శీ్ర సతయ సబ ఫాఫాయయు ఆశ్రయాథించిన థ వై కింనలనఽ భోగులకు సియం 
చేమడం గొు ఫాధయతగ ఆఫ  పాయసఽా ధానయు. ఈ లేవ తన జీయతంలో అవసయఫ నై యటితు తిభిగి తృ ంథేలా చలేందతూ, సాయుం, 
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సాయిోజనం అధ ేజఞడాయలకు లోనా కకుండా తననఽ యక్షుసా్ ందతు ఈఫ  పాయసఽా ధానయు. భోగితు నమం చమేడం అంటే 
తననఽ ణానఽ నమం చేసఽకోవడఫే అతు చ పత యయు భుగసిఽా ధానయు.   

ంచఽకునూ కసైఽలు : 

 దెైానుక్షిక ధిడత్య సూమువుల యుగేత్, ముటిభల వైధ,ి భుఖభు మీద్ భంట, 
 మోకయౌ భిద్ఽలాసా   ై ుండె, ణొడ కండయభు  ై గమభు.  

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

వ ైఫరి  మిశ్రభాలు ఉయోగ ంచిన కైసఽల వివరలు   

1. వంధైత్ాభు11975…ఇండిమా                                 

2018 ఫే 17 వ ణేథనీ 32-సంవత్యభుల భళలిక భభమిు ఆఫ  35 ఏలాక బయా యయహం చసేఽకునన గత ఎతుమిథ ి
సంవత్భలుగ సంణానలేమిణో ఫాధడెత తృికట్షనభిన సందభిశంచాయు. పాయయకు 20 సంవత్భల వమసఽలో కీభయళిత 
యుతేచకీం తృియంబఫ ై ముదట భెండె భూడె ధ లలకు కసభి ఇథి కీభంగ సంవత్భతుకూ కసభి ఏయుడ సగింథి. ధాలుగేలాక 
కూీతం యభి య దైఽయడుతు సంథిించగ పాయయకు PCOD కీభ యళిత ఋతే సభసయ భభమిు బయాకు యయయ కణాల సంఖయ తకుకవ 
ఉండ ేసభసయ ఉననటుా  తుభు యణ అబంథి. యభదిదయౄ య దైఽయలు సాచించిన భందఽలనఽ ధాలుగు సంవత్భలు యడునుటికట 
ఎటువంటి పయౌతం కతునంచలేదఽ. సంవత్యం కూీతం 2017లో బయా భోజంణా అలసటణో ఉంటుననందఽన తననఽ ణానఽ తతుఖీ 
చేబంచఽకోగ ళ ైతృ్  త ైభబడ్ (TSH 12 mlU/L ఉంథి థీతు సదాయణ సా బ 0.4 నఽండు 4.0భాతఫి)ే ఉననటుా  తుభు యణ 
అబయంథి. అతనఽ ఏ ఇతయ ఔషధభులు తీసఽకోక ణిాయభానమ ఔషధం కోసం ఎదఽయుచాసఽా ధానయు. క సంవత్యం తభాత 
అతనఽ య ైతమిాతుక్స్ గుభించి ణ లుసఽకుననపుడె అతతు 12 ఉంథి. యభకిూ కూీంథి భెమిడలీు ఇవాఫడాి బ.  

పాయయకు :  

#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

బయాకు:  

#2. CC6.2 Hypothyroid + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

 భూడె భోజులోా  పాయయకు (సంవత్య యభభం తభాత) ధ లసభ ివచిచంథి ఇథి తయుయత భంెడె ధ లలు కీభం తుకుండా 
వచిచంథి. ఆ తయుయత ఈ జంట సఽయక్షుతఫ నై గయభదాయణ కోసం తృికట్షనభిన సందభిశంచాయు. కనఽక #1 సా నంలో కూీంథి భమెిడు 
ఇవాఫడుంథి:  

#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

 బయాకు భెమిడీ తీసఽకునన ధ లలోనే త భైబడ్ సదాయణ సా బకూ (TSH 3 mlU/L) చయేడం, శకూా సా బలో ఫ యుగుదల 
ఏయుడునందఽవలన #2 యొకక మోణాదఽ QDSకు తగిాంచఫడుంథి.  

2018 ఆగషే్  ధ లలో పాయయ గయభం థాయౌచనటుా  తుభు యణ అబయ 2019 ఏన ి 15 న చకకతు శియవపకు జనమ తుచిచంథి. కనఽక 
భెండె ధ లల తయుయత #3నఽ ఆనయేసయు. బయాకు TSH సదాయణ సా బలోధ ేకొనసగడంణో #2 కీభంగ తగిాసాా  2020 జూన్  
20 న ఆనయేసయు. పాయయ తృికట్షనభోా  సతునళితంగ ఉంటృ సిఽా తం జుటు్  భలడం తగాడం కోసం భెమిడీ యడెతేననథి.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. నోటి కైన్యు 11975…ఇండిమా                    

2013 ఫవిభి లో 40 ఏలాక వయకూాకూ ధనట ికయన్ర్ భూడవ లే్జి ఉననటుా గ తుభు యణ అబయ కటమోత యన అనంతయం 2013 ఏని  
24న శసా ైచికూత్ కడా చేబంచఽకుధానయు. అబనుటికట అతతుకూ కయన్ర్ చివభ ిదశకు చేయుకోవడంణో ఆయు ధ లలు మించి 
ఫతికడం కష్భతు య ైదఽయలు చ తృుయు. యయదకిూ ఫయౌకవడాతుకూ భనసకభించక తనకునన సాలు ఆభిాక వనయులణో భుగుా యు 
నలాలనఽ చాసఽకోవలలన ఫాధయత ఉననందఽన 2013 ఆగసఽ్  23న తృికట్షనభిన సందభిశంచాయు. ఆఫ  AVP గ అయహత 
సదించిన ఆయు ధ లల తభాత ఆఫ  ముదటి కయన్ర్ భోగ ిఇతడే. భోగి చాలా ఫాధలో ఉననటుా , తుదలిేతు భతేిలు 
గడెపతేననటుా  ఆఫ  కనఽగొధానయు. అతతు ధనట ినఽండు చీభు కయుత అతనఽ సుష్ంగ భాటాా డ లేక తృ్ తేధానడె. 
అంణకేక అతనఽ 4 సంవత్భల కూీతం క భిాదంలో కలు కోలోువడంణో కితిభి అవమవభుణో గడెపతేననటుా  
ణ యౌననపుడె అతతు భలిాతి ఆఫ నఽ కథయిౌంచింథి. అతతుకూ బభోస ఇసాా  హిదమ ూయాక తృియానణో కూీంథి భెమిడీ ఇచాచయు:  

#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies 
+ CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…OD భతి ితుద ితృ్ బయ భుందఽ 

అతనఽ అలోా తి భందఽలు అతూన ఆనయలే య ైఫోి  య ైథాయతుకూ ఉకీమించాయు. చికూత్ తృియంతేంచిన 48 గంటల తయుయత అతతు 
పాయయతౄ్ న్ చలే నేఱెంటుకు చీభు కయడం ఆగితృ్ బందతు ధొను తటు్ కోగయౌగనింత సా బలో ఉననటుా  ఫాగ తుదతిృ్ గలుగు 
తేననటుా   ణ యౌతృయు. భూడె యభల తయుయత అతతు ధొను ూభిాగ తృ్ బనటుా  భభిము థేవపతునె ైతన క్షణీించిన యరాసం 
పనయుదుభించఫడుందతూ  ణ యౌమజమేడాతుకూ సుష్ంగ భాటాా డాడె. అతనఽ ఫాగ తుదతిృ్ గలుగుతేననందఽకు 2013 అకో్ ఫయు 
23న #2 ఆనయేమఫడుంథ,ి భభిము #1తు 6TD వదద కొనసగించడాతుకూ నేషంటు ఇష్డాి యు. ఆయు ధ లల తభాత 2014 
ఏని  30 న మోణాదఽ QDS కు తగిాంచఫడుంథ.ి 2015 జూల ై 8న భభో సంవత్యం తయుయత  అతతు యభిిక భీక్ష అతతుకూ 
కయన్ర్ యళతిభతు కిటించడంణో  మోణాదఽ TDS కు తగిాంచఫడుంథి. 2018 డులెంఫర్ 20న ఉశభన కలం భుగిలన 
తభాత భోగ ితన కయన్ర్ పనభవితం కలేదతు గొు ఉశభనంణో ధఽియకభించాయు. 2019 ఏని  ధ లలో మోణాదఽ 
ఆడాతుకూ భుందఽ OD కూ తగిాంచఫడుంథి.  2020 జూన్ 24న సంథిించినపుడె యయద ిపనభవితం కలేదతు అతనఽ 
ధఽియకభించాడె. భంచి ఆభోగయభుణో చకకతు జీవనం గడెపత సామికూ కితజాతణో తన ఇంటలా  తుతయభూ బజనలు 
తుయాళసిఽా ధానయు, తృికట్షనర్  సలహాఫయేకు #1 తు OW తుయయణ మోణాదఽగ కొనసగించడాతుకూ అంగీకభించాయు.  

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

3. హెచ్.ఐ.వి (HIV) 11975..ఇండిమా  

55 ఏలాక భళలిక యయదణిో భంచం టి్  ఆఫ  శభీయ ఫయువప ధాలుగుధ లలోా  ఆఫ  సదాయణ ఫయువప 80 కూలోల నఽండు 40 
కూలోలకు తగిాతృ్ బంథి. 2000 నవంఫర్ 25 వ ణథేీన ఆఫ కు దగుా , అదకి జాయం, భభిము తీవఫి నై ఫలళీనత కయణంగ 
కదలలేతు లాతిలో ఉననందఽన ఆఫ నఽ ఆఫ  స్ దయుడె ఆసుతిికూ తయయౌంచాయు. అకకడ ఆఫ కు ళ చ్ఐయ తృజిటివ్ అతు 
తుభు భించఫడుంథి. ఆఫ  CD4* కౌంట్ కేవలం 77 భాతఫిే ఉంథి. ఆఫ కు ఈ జఫుబ 2016 నవంఫర్ 6న ళ చ్ఐయణో 
భయణించిన తన బయా నఽండు సంకీమించింథి. ఆసఽతిిలో ఆఫ కు మాంటీ ఫయోటిక్స్ ణో చికూత్ చమేడం వలన ఆఫ కు 
జాయభు భభిము దగుా  తగిాంథి కతూ తనకు ళ చ్ఐయ తృజిటవి్ అధ ేయయా ఆఫ నఽ చిధానతేననం చలేంథి. భందఽలు 
యడెతేననుటికట ఆఫ  తిి భెండవ యయంలోనా యంతేలు, యభోచధాలు, ధనటలిో పండెా ,ఫ్ూా  భభిము గొంతే ఇధ ఫక్షధనా  
ఫాధడెత ఉండథేి. తుభశణో ఆఫ  భందఽలు తీసఽకోవడం ఆనయలే ఎవభె ధా ఆఫ  జఫుబనఽ గుభించి ణ లుసఽకుంటాభమేో 
అధ ేఅనఽభానంణో అతూన భందఽలు తృయయలే భితృ్ యు్ లనఽ కడా చించి యేసయు. భోగి స్ దయుడె తన పాయయ వంధయణాాతుకూ 
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యజమవంతంగ చికూత్ తృ ంథి ఉననందఽన య ైతమిాతుక్స్ నెై ూభిా నభమకం ఉంథి. ూభిా గోయత భభమిు బభోసణో చివయకు 
తృికట్షనభిన ణానఽ వయకూాగతంగ సందభిశంచనధే షయతే మీద య ఫైోి భమెిడ ీతీసఽకోవడాతుకూ భోగి అంగీకభించాయు.  

2017 జనవభి 16 వ ణేథనీ స్ దయుడె ఆఫ  కోసం కూీంథి భమెిడు తీసఽకుధానయు:  

CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS - HIV + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…6TD 

15 భోజులోా  భోగి ఫలం తృ ందడం తృియంతేంచి ఇంటి చఽటృ్  నడవగలుగుతేధానయు. ఆఫ  దగాభి ఫంధఽవప కయు ఆఫ కు ూభిా 
యరాసం ఉనన క య దైఽయడె య ైతిమాతుక్స్  పిాయతున చాడటాతుకూ భభిము ఆఫ  ఆశలనఽ సజీవంగ ఉంచడాతుకూ CD4 
ల కూకంప కోసం కీభం తుకుండా భకీ్షుంచసగయు.  

ధ భమథగి ఆఫ  అతున లక్షణాల నఽండు ఫ యుగుడసగింథి. 2018 అకో్ ఫర్ లో ఆఫ కు ఉశభనం కోసం ఆఫ  డాక్ర్ 
ఫంధఽవప ఆఫ  CD 4 కౌంట్ 200 లోప ఉననుటకిట భునఽట ికంటే ఫాగ ఫ యుగు డుందతు చ తృుయు.  2019 జనవభి 
ధాటకిూ ఆఫ కు CD 4 కౌంట్ 200 నెగై నెభగిి ఆఫ  అతున లక్షణాల నఽండు యభుకూా తృ ంథి భిాద సా బ నఽండు ఫమట 
డాి యు. ఆఫ  ఫయువప 69 కూలోల వయకు నభెిగింథ,ి ఇక అుటి నఽండు ఆఫ  య నకూక తిభగిి చాడలేదఽ. జనవభ ి2020 ధాటకిూ 
ఆఫ  ూభిా సదాయణ లాతికూ చభేింథి. 2020 భాభచి 20 ధాటకిూ ఆఫ  CD 4 కౌంట్ 375 కూ చేయడంణో ఆఫ కు 100% 
ఉశభనం కయౌగింథి. ఐణే ఆఫ  మోణాదఽ తగిాంచడాతుకూ ఇష్డలేదఽ. అపుడపుడె ఆఫ  తృికట్షనర్ ణో కితజాతలు 
ణ లడం కోసం భాటాా డెత ఉననుటికట ఆఫ నఽ కలవడాతుకూ లేథా తన ఆభోగయం గుభించి శిినంచడాతుకూ ఇంక లదుంగ 
లేదఽ. ఆఫ  స్ దయుడె తిీ ధ లా తృికట్షనర్ నఽండు భెమిడలీు తీసఽకుంటృధ ేఉధానయు. జఞతీమ లాక్స డౌన్ కయణంగ ఆఫ  
జూన్ 2020లో చేబంచఽకోవలలన భకీ్షకు య లాకలేకతృ్ బంథి కతూ ఆఫ  తన సదాయణ జీయణాతున కొనసగసిాా  
శకూావంతంగనా, ఆతమయరాసం ణోనా జీయసఽా ననటుా  ఆఫ  స్ దయుడె ధఽియకభించాయు. 

* CD4 కౌంట్ అధేథ ిక వయకూా యొకక భోగతుభోధక వయవసా యొకక లాతితు తిితంతసఽా ంథ.ి ఆభోగయకయఫ నై వయకూా  యొకక యకాంలో 
CD 4 కౌంటు 500 నఽండు 1200cells/mm3 వయకు ఉంటుంథి. CD4 కౌంటు ఏ వయకూా కె ధా 200 కధాన తకుకవ ఉంట ేఆ వయకూా 
ఎబడ్్ తుభు యణ భకీ్ష చేబంచఽ కోవలల ఉంటుంథి. 

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

4. దెైానుక్షిక ధిడత్య సూమువుల వైధ,ి ముటిభల యుగేత్, భుఖభు ై భంట (Bilateral calcified tendonitis, acne 

rosacea, facial burn) 03508…నూిన్స్                  

 47 ఏలాక భళలిక తన భెండె చతేేలనఽ తీవఫి నై ధొనుణో ఫాధడెతేధానయు. ఈ ధొను ఫ డ నఽండు భణికటు్  వయకు 
ఉంటలంథి. 2011లో ఇథ ిథ ైాతృక్షుక సనమువపల యయదిగ తుభు యణ చేమఫడుంథి. థీతు తుమితాం ఆఫ కు తృయభలటభ  
భభిము టభిడా  భాతలిు సాచించఫడాి బ. 2014 డులెంఫర్ లో ఆఫ  భెండె మోకలకుకు కడా ధొను ఏయుడుంథి. ఫహుర 
ఎకుకవ గంటలు తులఫడు తుచేమడం వలన కవచఽచ. 2015 ఫవిభ ిధాటకిూ భలిాతి భభంిత థిగజఞభింథి. ఆఫ  కయ ైపకు 
తిభగిి  డెకోలేయు  అలాగ ేచతేేలనఽ కడా నెకైూ ఎతాలేయు. ఇథి ఆఫ  శీఫ కై జీయణాతుకూ సయలుగ భాభింథి. థీతు తుమితాం ఆఫ  
డాక్యు ఆఫ కు ఇఫుతృ ి నె్ 400 mg BD గ భభిము కభి్జోన్ 10mg OD గ తీసఽకుధలేా భాతలిు ఇచాచయు. భభమిు 
జియోత యన కడా తృియంతేంచాయు. ఆఫ  తగినంత ఉశభనం లేకుండా 40 అలా్ ా సౌండ్ చికూత్లు చేబంచఽకుధానయు.  

యటకిూ అదనంగ ఆఫ  భుఖం మీద దఽయదణో కడున ఎయీతు తృ కుకలు, తృ లుసఽలు, చయమప భంట ఏయుడాి బ. 2012లో 
ముటభిల యుగమత గ ఇథ ితుభు భింఫడుంథి. అపుడపుడె ఇయ యసాా  ఉండేయ. యటి తుమితాం ఆఫ  కభి్జోన్  కటీమ్ భభిము 
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కుయభనే్ 10mg భాత ిOD గ  ఊయోగించేయయు. భూడె సంవత్భల అలోా తి చికూత్ తీసఽకుననుటికట ఎటువంటి 
ఫ యుగుదల లేదఽ.  

 భోగకిూ ఇయయ ై ఐదఽ సంవత్భల కూీతం తయాౌభయణం ణో కయౌగిన ష్టక్స, కుటుంఫ సభసయలు, ఉథో యగ సభసయలు ఇలా ఆఫ  
జీయతంలోతు అతున వభా లనఽండు థీయఘకయౌక తాిడుణో కడా ఫాధ డెణోంథి. థీతు భిష్టకభతుకూ ఆఫ  ఎపుడా మితినంచ 
నందఽన 2015 లెనె్ంఫర్ 29న ఆఫ  తృికట్షనభని సందభిశంచినపుడె ఆఫ  తుభశ నఽండు యభుకుా భలు కవడాతుకూ భభమిు 
సహామం కోసం ఆశణో ఉధానయు:  

వతా్తడి భర ము ముటిభలకు : 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…TDS 

ఫాధాకయమైెన సూమువుల యుగేత్కు : 
#2. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS 

ఆఫ  కు సాచించఫడున అలోా తీ భందఽలణోతృటు య ైతమిాతుక్స్ భమెిడలీు కడా కొనసగంిచాయు. 2015 అకో్ ఫర్ 30న ఆఫ  
తాిడు మాప  ైరతం తగిానటుా  ఆంతయంగికంగ కొంత ఫ యుగుగ ఉననటుా  ణ యౌతృయు. ముటభిల లక్షణాలలగ 40% ఉశభనం 
తృ ంథాయు. 2015 నవంఫర్ 26న ఆఫ  భడేుయో భభమిు ఎకోగీ భీక్షలు చేబంచఽ కుననపుడె గతంలో లేతు  కటలాక 
కయౌ్కషేనఽనఽ య లాడుంచింథి. ధాలుగు భోజుల తభాత నవంఫర్ 30 న ఆఫ  ముటిభల లాతిలో భాతఫిే కొంచ ం ఫ యుగుదల 
తు భభకెకడా ఉశభనం కలుగ లేదతు ణ యౌతృయు. థతీుకూ అదనంగ ఆఫ  ఊభిక ేఅయౌలతృ్ తేననటుా , భభమిు నవంఫర్ 
తృియంబం నఽండు ఫ డధొను తృియంబఫ నైటుా  ణ యౌతృయు. ఆఫ కు తాయగ అయౌలతృ్ వడం నఽండు తగిాంచడాతుకూ #1  కూీంథి యధంగ 
భాయచఫడుంథి:  
#3. CC3.1 Heart tonic + #1…TDS 

ఆఫ కు కటలాక ధొను నఽండు ఉశభధాతుకూ #2 కూీంథ ియధంగ భాయచ ఫడుంథి:   
#4. CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine + #2…QDS; భభిము ఫ డ బుజఞలు భభమిు 
చేతేలకు ఫాహయ అనఽవయానం కోసం ఫాదం నాధ లో …BD గ ఇవాఫడుంథి.  

2016 ఫవిభి 5న ఆఫ  ఫ డ ధొను నఽండు ూభిాగ కోలుకోవడం ముటభిలకు సంఫందించిన లక్షణాలు 60% ఫ యుగుదల 
చేతేలు భభిము మోకలకులో ధొను నఽండు 70% ఫ యుగుదల భభిము ఆఫ  భానలక లాతిలో కడా ఫ యుగుదల 
ఏయుడునటుా  ణ యౌతృయు. ఇపుడె ఆఫ  చతేేలు ఎతాగలయు కతూ ూభిాగ కదఽ కఫటి్  ఆఫ  జియోత యన కడా తృియంతేంచాయు.  

2016 ఏన ి 5న క ఆసఽతిలిో ఆభటేింగ్ ఫాా కునఽ యబిభిచ ేసంకతేిక తుపణులుగ తు చలేన భోజు భిాద వరతా  
సతుకేార్ అధే కూీమిసంహాభిణ ిఆయయులకు గుభి అమాయయు. పయౌతంగ ఆఫ  భుఖం చయమంలో ముదట ిడుగీీ కయౌన గమాలు 
ఏయుడు ఎయీగ భాభబ. ఆఫ  థీతు తుమితాం య దైఽయతు సంథింిచ లేదఽ, అలోతి భందఽలు ఉయోగించలేదఽ. 2016 ఏని  8 
న #3 ఆనయమేఫడుంథి భభమిు ఆఫ కు కూీంథి భమెిడీ ఇవాఫడుంథి:  

చరేనికి : 
#5. CC3.7 Circulation + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + 

CC21.4 Stings & Bites…TDS భభిము ఫాహయంగ చయమం నె ైభమడాతుకూ ఫాదం నాధ లో…BD.  

ఆఫ  ముటిభల కోసం కభీ్కోబడ్ కటీం యడటం భాధేసయు ఎందఽకంటే ఇథి భంటనఽ తీవతియం చలేంథి.  

భానసక సియత్ాభు భర ము శరీయక ఫలం కోసం : 
#6. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
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సూమువుల యుగేత్ కటళ్ల  కద్యౌకలో మెయుగుద్లకు, #4 నఽ కిరంది విధంగ భాయచడం జర గ ంది:  
#7. CC20.7 Fractures + #4…TDS 

ధ ల భోజులోా  ఆఫ కు ధొపులోా  90% ఫ యుగుదల ఏయుడుంథి. ఆఫ  తన భెండె చతేేలనఽ సఽలబంగ నెకైూ ఎతాగలుగుతేధానయు. 
ఆఫ  జియోత యనస్్ట ఈ పయౌణాలు చాల ఆశచయయతృ్ బ చికూత్నఽ తుయౌనయేరయు. య ైఫోి  చికూత్ కొనసగించ వలలంథిగ ఆఫ నఽ   
తృ్ ి త్ళించాయు. ఇపుడె ఆఫ  ఎటువంటి ఇఫబంథ ిలేకుండా కయ ైప డెకో గలుగుతేధానయు. ఆఫ  భుఖం మీద కయౌన 
గమాలు భభిము ముటభిలోా  అలాగే వతాిడు భభిము తుభశ యషమంలోనా 80%ఫ యుగుదల ఏయుడుంథి. ఈ భూడె 
భెమిడీలు #5, #6 భభిము  #7 భభో భూడె ధ లల తృటు TDS గ కొనసగించ ఫడాి బ. 2016 జుల ై 30 వ ణథేీన ఆఫ  
తన యయది లక్షణాలు అతునంటలిో 100% ఫ యుగుదల ఏయుడు ూభిాగ నమఫ నైటుా  ణ యౌతృయు.  #5, #6, #7 లనఽ ఆనయలే యట ి
నఽంచి ఎంచఽకునన కోంఫో లణో కొతా భెమిడీ #8 ఇవాఫడుంథి:  

#8. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 

CC20.5 Spine + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…BD గ 3 ధ లలు అనంతయం OD గ 2 
ధ లలు. 

ఈ భధయ కలం లోధే అనగ 2016 లెనె్ంఫర్ నఽండు కభి్జోన్ 10 mg మినహా అలోా తి భందఽలు అతునంటితూ అలోతి 
య ైదఽయలు తుయౌనయేసయు. ఇథి 2017 జనవభిలో భాతఫిే సఽధానకూ తగిాంచఫడుంథి. ఈ సభమంలోధ ే#8 యొకక మోణాదఽ 
 OWకు తగిాంచ ఫడుంథి. 

2019 ఫలేో జభిగని క సమీక్షలో ఆఫ  కటలకైుఅతూన ఫలంగ ఉధానమతూ భభమిు ఆఫ  పాభీ వసఽా వపలనఽ సఽలబంగ 
ఎతాగలుగుతేననటుా  ణ యౌతృయు. ఆఫ  భుఖభు కిశవంతఫ ై భభిము ఆఫ  భుఖ చయమం భిదఽవపగ తమాయు కఫడుంథి.  
భోజు యభి ఆభోగయసధనలో య ైతమిాతుక్స్  సమిమయతభు చమేఫడున తయుయత ఆఫ  శభీయం భభిము భనసఽలో చాలా చకకగ 
ఉననటుా  అతునంచింథి. 2020 భాభిచ ధాటికూ ఆఫ కు ఎటువంటి లక్షణాలు పనభవితం కలేదఽ ఆబనుటకిట #8…OW.గ 
కొనసగసిఽా ధానయు.  

నేషంటు యయఖయ : 
4 సంవత్భల కూీతం ధా సనమువప సభసయల గుభించి ధా సహో థో యగికూ చ తృునఽ. ధా చేతేలు నెకైూ ఎతాడం ధాకు చాలా 
కష్ఫ ైంథి. ఇపుడె ధొను అంటే ఏమిటల ణ యౌమతు భలిాతి చేకభిచ చతేేలనఽ సఽలువపగ ఉయోగించ ేలాతి కయౌుంచిన  
య ైతిమాతుక్స్ భమెిడలీకు ధనయయథాలు. ధా దాకుడె సాపావం సయుద కొతు ఇపుడె ధనేఽ భానలకంగ రింతంగ ఉండగలుగు 
తేధాననఽ. ధనేఽ తుజంగ భంచి అనఽబూతి తృ ందఽతేధాననఽ. కంఫో  ఇఫబంథకియంగ ఉనన ధా భుఖ తీయునఽ భాభిచయలేంథి. 
సహనంణో శీదుణో ఎలా చమేాలో చ నున మీకు ధనయయథాలు. ధా చేతేలనఽ భయు ఉయోగించగలుగుతేననకు రింతంగ 
భభిము సంణోషంగ ఉధాననఽ. ఈ అతునటికూ కయణబూతేల నై మీకు ధనయయథాలు.  

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

5.  మోకయౌ భిద్ఽలాసి  (కర ీలేజ్) గమం, ణొడ కండయభులలో గమం 03508…నూిన్స్                             

 2012లో 25 ఏలాక కటీడాకయుడుకూ తన ఎడభ మోకయౌలో ణయేౌకతృట ిధొను ఏయుడుంథి. పపటాబ  కటీడాకయుడె కవడంణో అతనఽ 
ఏడె సంవత్భల వమసఽ్ నఽండు ఆడెత ఉండడం వలన మోకలాకనెనై ఎకుకవగ శీభ డెణోంథి. ఎంఆర్ఐ సకన్ 
కభి్లేజ్ లో క గమభునఽ చానంచింథి. 2015 నవంఫయు నఽండు ఈ ధొను తీవతి ఎకుకయ ైనందఽన అతనఽ కుంటుత 
నడవడం తృియంతేంచాడె. అతతు య దైఽయడె యభకిూ తృయభలటభ  1gతు  TDS గ భభమిు టభిడా  50 mgతు  BD గ 
సాచించాయు. ఈ భందఽలు ణాణాకయౌక ఉశభనం భాతఫిే ఇచాచబ అతనఽ భెండె ధ లలు జియోత యన భభిము భూడె 
లెషనఽా  ఆల్యో తీ కడా తీసఽకుధాన ఎటువంట ిఫ యుగుదల కలుగలేదఽ. ఇటువంటి భిలాతేలోా  అతనఽ పపటాబ  ఆడటం 
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భాధేమాయౌ్ వచిచంథి. 2016 ఫే 15న అతనఽ తృికట్షనభిన సందభిశంచినపుడె అతనఽ కుంటుత ఉండడఫ ేకకుండా 
తీవఫి నై ధొను కడా కయౌగి ఉధానయు. అతతుకూ కూీంద భెమిడీ ఇవాఫడుంథి:  

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + 

CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS గ క యయం అనంతయంTDS 

#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive 

tissue + CC20.7 Fractures…BD భభమిు ఫాహయంగ చయమం నెై భమడాతుకూ ఫాదం నాధ లో  

అతనఽ ధొను తుయయణ భందఽలనఽ య ైఫోి  భమెిడలీణో కయౌన కొనసగించాడె. క ధ ల తభాత అతనఽ ధొను భభమిు 
కుంటుత నడవడంలో 50% ఫ యుగుదల భభిము భభొక ధ లతయుయత 100% ఫ యుగుదల తృ ంథాయు. కఫటి్  జుల ై 20నఽండు 
#1 భభమిు #2 లనఽ BDకూ తగిాంచడం జభిగింథి. అలోతి ధొను తుయయణలు భెండుంటతిూ ODకూ తగిాంచడం జభిగింథి. అంణకేక 
అతతు మోకయౌ కటలకులో కొంత గటి్దనం ఉననుటికట పపటాబ  తృికట్స్ట తిభగిి తృియంతేంచాడె. చివభకిూ ఆగసఽ్  31 ధాటకిూ అతతు 
ధొను తుయయణ భందఽలు తీసఽకోవడం భాతుయేరయు. లెనె్ంఫర్ లో పపటాబ  లజన్ తృియంబఫ ైంథి. అతనఽ తన కటీడనఽ 
ఆనందంణో కొనసగించాయు. లనెె్ంఫర్ 30న #1 & #2 నఽ OD కూ తగిాంచడం జభిగింథి.  

నవంఫయులో పపటాబ  ఫ థైానంలో జభిగని భిాదం కయణంగ అతతు ఎడభ ణొడ కండభల యచిఛననం జభగిింథి. ఆ ణొడ 
యచితృ్బ తీవఫి ైన ధొను ఫాదించ సగింథి. ఐణే అతతు కోచ్ గమాతున యబిభచిి ఫాయండ జ్ ణో కటు్ కటి్  ూభిాగ యరీ ంతి 
తీసఽకోభతు సలహా ఇచాచయు. నవంఫర్ 11 భూడె భోజుల వయక  #1 తు 6TD గనా తయుయత భూడె భోజులు QDS గనా 
ఆ తయుయత TDS గ తగిాంచడం జభగిింథి. అలాగే  #2 మోణాదఽ BD కూ నెంచడం జభగిింథి. ఈ సభమంలో ఇతనఽ యభేే 
చికూత్ తీసఽకోలేదఽ. క ధ ల తభాత యప అదిశయఫ ైంథి, ధొను భభిము చలనశ్రలత యషమంలో 80% ఫ యుగుదల 
ఏయుడుంథి. కఫటి్  2016 డులెంఫర్ 15న #1 యొకక మోణాదఽ BDకూ తగిాంచఫడుంథి. 

 2017 జనవభి 17 న ధొను ూభిాగ భామం కవడంణో #1 భర ము #2 యొకక మోణాద్ఽ OD కూ తగిాంచడం జభగిింథి. క 
ధ ల తభాత #2 నఽ ఆన యమేడభబనథి. 2017 ఫ ే10న ూభిాగ తుయౌన యేమడాతుకూ భుందఽ భాభిచ 17 వ ణథేీన #1తు 
తగిాంచడం తృియంబభబంథి.  

 2019 డులెంఫర్ ధాటకిూ అతతుకూ యయది లక్షణాలు ఏయ పనభవితం కలేదఽ. ఇపుడె అతనఽ భోజూ క గంట తృటు 
భగిెతేా తేధానడె. అతేయుచిణో పపటాబ  ఆడటం కడా కొనసగిసఽా ధానడె. 

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

6. కోవిడ్ -19 00512…సలల వేనిమా 

నయు్ల కొయత కయణంగ దంత యపాగతుకూ చ ంథని 45 ఏలాక నయు్నఽ భోగుల యరీ ంత గిహాతుకూ సదాయణ నభి్ంగ్ డాయట ీ
తుయాహణ తుమితాం ంనంచాయు. కేవలం భెండె భోజులలోధ ే6గుయు కొయడ్-19 స్ కూన భోగులు అకకడ చేభయు. 2020 ఏన ి 14న 
ధాలుగు భోజుల తృటు 13 గంటలు ఱఫ్్ట చలేన అనంతయం క భోజు యరీ ంతి తభాత ఆఫ కు ఫాగ అలలతృ్ బనటుా  అనఽబూతి 
కలగడం తృియంబ భబయంథి. ఆభోజు భదాయహానతుకూ ఆఫ కు చాలాతూయసంగ శకూా ళనీతణో తృటు ఆఫ  యప ధొనుగనా  
భభిము వలకుంణా చలాగ అతునంచింథి. అబనుటకిట అపుడె కడా ఆఫ కు అధాభోగయం అతునంచలేదఽ. సమంతంి 
ఉషి్్ట గీత 37.6C (99.68*F) గ ఉంథి.  

 ఏన ి 15న ఆఫ కు కోయడ్-19 తృజిటవి్ అతు ణయేౌంథి. థీతుణో  ఇధ ఫక్షన్ తీసఽకువచిచన ఈ యయదికూ ఆఫ  చాలా 
బమడుతృ్ బంథి. ఆఫ  ఫస చేలన భటిెైభెమంట్ హోమ్ సమీంలో తన సహచయ నయు్లు ఉంటునన హో ట  లో ఆఫ నఽ 
ఐస్ లేషన్ లో ఉంచాయు. ఆభోజు సమంతంి కోయడ్ యయనా  తృియంబఫ నైుటి నఽండు భుందసఽా  తుయయణగ య ైతమిాతుక్స్ భమెిడీ  
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తీసఽకుంటునన ఆఫ  సహో థోయగి ఈ నయు్కు కడా అథ ేభఫె డీ సాచించాయు. కతూ బమాంథోలకన లాతిలో ఉననందఽన ఆఫ  
తుభకభించింథి. అంణకేక ఈ ఆంథోలకన ఆఫ నఽ ఆతమహతయకు పభగిొలుుత ఉండడంణో  లెకైలజిసఽ్  ఆఫ కు ల క్భిన్ అధే 
ఆలోతి భందఽనఽ సాచించాయు.  

ఆ తయుయత ఆయు భోజులు ఆఫ కు క నడకలలా గడుచితృ్మాబ. ఆఫ కు తిిభోజూ 38C (104) జాయం వచచేథి. ఆఫ  
ఎకుకవ సభమం భంచం మీథే గడునథేి. ఆఫ కు తల ధొను భభిము తీవఫి నై కండభల ధొపులు కడా ఉధానబ. ఆఫ  
ఛాతీనె ైఎవభో కయుచననఅనఽబూతిణో ఉకూకభితకూకభ ిఅవపత ఉండేథి. ఆఫ  యసన భభమిు యుచి యొకక అనఽబూతితు కడా 
కోలోుబంథి. ఏని  23న ఆఫ  త.న. భభిము ఆకూ్జనె్ సంతిా సా బలు సభానయ సా బలోధే ఉననుటికట ఆఫ కు 
ఛాతీలో యథీద , దగుా , జాయభు కొనసగుతధ ేఉధానబ.  

భభో 11 భోజులు ఆఫ కు అదకి జాయం, ధొపులు, రాస తీసఽకోవడంలో ఇఫబంథ,ి గొంతేధొను, దగుా , ఆకయౌ లేకతృ్ వడం, 
భభిము సాయభు కోలోువడం వంటియ కొనసగబ. ఫే 4న చలేన భభో భకీ్ష కడా ఆఫ కు కోయడ్ తృజిటవి్ గధే వచిచంథ ి
ఇపుడె ఆఫ  భభింత బమడుతృ్బ య ైతిమాతుక్స్ భమెిడలీకోసం తృికట్షనయున సంథిించాలతు తుయిబంచఽకుంథి.  

 తృికట్షనర్ లోలకం థాాభ సామికూ కధ క్్స అబయ ఈ కూీంథి యటితు గుభిాంచి 2020 ఫే 5న ఆఫ కు కూీంథి భెమిడీ ఇచాచయు.  

NM2 Blood + NM6 Calming + NM45 Atomic Radiation + NM76 Dyspnoea + NM90 Nutrition + 
NM113 Inflammation + NM116 Malaria Extra Strength + OM15 Kidneys + OM17 Liver-Gallbladder 
+ BR4 Fear + BR14 Lung + SM6 Stress + SM13 Cancer + SM14 Chemical Poison + SM26 
Immunity + SM27 Infection + SM30 Life (AIDS) + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SM41 
Uplift + SR264 Silicea + SR270 Apis Mel + SR301 Mercurius + SR302 Nux Vomica + SR306 
Phosphorus + SR385 Eupatorium Perf + SR406 Sabadilla + SR424 Chicory + SR477 Capillary + 

SR505 Lung + SR507 Lymphatic Organ + SR535 Thymus Gland…6TD గ 4 భోజుల వయక 
అనంతయంOD

* 

 భయుసట ిభోజు ఆఫ  ూభిాగ రింతంగ ఉంథి. ఫే 7న అనగభమెిడ ీఇచిచన భెండవ భోజు ఆఫ కు చకకతు భానలక లాతి 
కయౌగి భెండెసయుా  నడక కోసం య లాకగయౌగే శకూాతు కడా తృ ంథనిథి. ఆ తయుయత భభొక కోయడ్ భకీ్ష జయగగ ఆఫ నఽ ఆశచభయతుకూ 
గుభ ిచసేాా  ఆ భకీ్ష ధ గటివి్ గ వచిచంథి. ఆఫ నఽ భయా భకీ్షుంచాయు. సమంతంి భకీ్షలో కడా అథి ధ గిటవి్ గధే ఉంథి. 
ఆఫ  కుటుంఫం యొకక ఆనంథాతుకూ అవధఽలు లేవప. ఆఫ  అథ ేభోజు సమంతంి ఇంటికూ తిభిగి వచిచంథ!ి 

భోగి యయఖయ : 
ధా గుభించి సభమాతున య చిచంచడాతుకూ భభమిు తిి భోజూ ధాకు తౄ్ న్ చేల ధా భలిాతి గుభించి ఆభ తీలన అందఽకు ధనేఽ 
మీకు కితజాతలు ణ లుపకుంటుధాననఽ. మీ థాాభ ఇలా జభిగి ఉండక తృ్ ణే ధనేఽ ఆ సభమంలో ఆసఽతిలిో ఆకూ్జన్ 
గొటా్ లనెై ఉండు ఉండడమో లేథా చతుతృ్బ ఉండడమో జభగిథేి. మీయు చేలన సహామభునకు ధనేఽ భభమిు ధా కుటుంఫం  
భభోసభి హిదమూయాకంగ ధనయయథాలు ణ లుపకుంటుధానభు.  

సంనుద్కుని వైఖై : 
తృికట్షనర్ చాలా కసేఽలు చికూత్ చేలనమీదట కోయడ్-19 కసేఽలు కవేలం భెండె భోజులోా ధే చాలా యగేంగ నమభవపణామధే 
అతేతృిమాతుకూ వచాచయు.  

* 108 లల ఫాక్స్ ఉననయయు దమచలే ఇంతకుభుందఽ చిఽభించిన కోయడ్-19 భెమిడీ  తు ఉయోగించండు.  

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

7. గయెధాయణ సభమంలో కోవిడ్ -1903572…గఫన్స                              
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33 ఏలాక ధాలుగు ధ లల గభిభణ ీతృికట్షనర్ వదదకు వచిచనపుడె ఆఫ  యౄం తృయౌతృ్ బనటుా గ ఫాగ అలలతృ్ బనటు్ గ 
కతునంచింథి. ఆఫ కు రాస తీసఽకోవడం లో ఇఫబంథ,ి అలసట వంట ికోయడ్ లక్షణాలు ఉధానబ. ఆఫ  రాసనఽ కోలోుకుండా 
థ ిమీటయుా  కడా నడవలేక తృ్ బయథి. అంతకు భుందఽభోజు ఆఫ  తయాౌతు భీక్షుంచి తృజిటవి్ గ తుభు భించి ఆసఽతిలిో 
చేభచయు. కఫటి్  తయాౌణో తువలసాా  అథే డకగథలిో ఉండడంణో ఆఫ  ఆంథోలకన చ ంథింథి. ఆఫ  కడా ఆసఽతిికూ య యుంథి కతూ 
సౌకభయల కొయత కయణంగ ఆఫ తు తిభగిి ఇంటకిూ ంనంచియమేడంణో ఆఫ  తుస్హామంగ పాయంచాయు. 2020 ఫే 24న 
తృికట్షనయు ఆఫ కు కూీంథి భెమిడీ ఇచాచయు:  

#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 

Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…ితీ గంటకు క 
మోణాద్ఽ చొుృన 6 గంటల వయక అనంత్యం 6TD ఉశ్భనం మేయకు TDS.  

ఈ య యైస్ట గయభసా శియవపనఽ ఎలా పిాయతం చేసఽా ంథో  ణ యౌమదఽ కఫటి్  భుందఽ జఞగీతాగ తృికట్షనర్ గయభక్షేభం కోసం  కూీంథి 
కంఫో  ఇచాచయు. 

#2. CC3.1 Heart tonic + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult 
tonic…TDS  

భెండె భోజుల తభాత ఫే 26న భోగ ితనకు అలసట లేదతు భభిము ఊనభి తీసఽకోవడంలో ఇఫబంథ ిభామభబయందతు 
ణ యౌతృయు. సఽయక్షుతంగ ఉండటాతుకూ జూన్ చివభి వయకు భమెిడ ీ#1 కొనసగించాలతు తదనంతయం థశేం నఽండు భహభామభ ి
అదిశయం అబయయవయకు OD గ కొనసగించాలతు అలాగే #2 నఽ సివం వయక కొనసగించాలతు ణ యౌతృయు. 

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

8. కోవిడ్ -19 02799…ముకె                                               

 2020 భాభిచ 12న 50 ఏలాక లా  ైకూ చాలా తీవఫి నై తలధొను థాతుణో తృటు కంటి ధొను కనఽలయ ంట తూయుకయడం, తృియంబ 
భబయంథి. ఆ తభాత భూడె భోజులోా  ఆఫ కు ఈ లక్షణాలు భభింత అతేవిథిు  అబయ రభయీక ధొపులు, సాలు జాయం, 
తృ డుదగుా , ఆకయౌ లేకతృ్ వడం, యుచి భభిము యసన కోలోువడం భభిము తీవఫి ైన అలసట ఏయుడాి బ. చిననుటనిఽంచి 
ఆసా ా నషేంటు కవడం వలన ఆఫ కు జలుఫు భభిము దగుా  ణయేౌకగ వచేచ అవకశం ఉననందఽన ఆఫ  ఫాింఖో డ ైలేటర్్ నెై 
ఆదాయడు ఉధానయు. తనకు కోయడ్-19 లక్షణాలు ఏయుడునటుా  ణ లుసఽకుతు థాతుకూ చికూత్ లేదఽ కనఽక ఆఫ  య దైఽయడుతు 
సంథిించడాతుకూ ఫదఽలుగ స్ ష  మీడుమాలో సభాచాయం అనఽసభించి తృభలటమ  టాయఫ ా ట్ తీసఽకుంథి. ఇథి జాభతున  
తగిాంచింథి. థీతుణోతృటు తుభమయసంణో కడున యేడుతూయు తిీ ఉదమభూ భభమిు ఆముభేా ద థినఽసఽలు భభిమూ ణధే ణో  
తమాయు చలేన టీ భోజంణా ణాిగుత ఉండయేయు. తాయలోధే ఆఫ  బయా ఇలాంట ిలక్షణాలు చానంచడం తృియంతేంచాడె భభిము 
భాభిచ16 న ఉషి్్ట గీత 103F కు నెభగిినపుడె బమం ముదల ైంథి. ఆఫ  కఠనిఫ ైన అనఽబూతితు తృ ందఽతేనన లాతిలో క 
లేనళతిేభలు సాచన ఫేయకు ఆఫ  తృికట్షనభిక తౄ్ న్ చేసయు. 24 గంటలోా ధే భెండె ఫాటలికునఽ ఆఫ  గడ వదదకు చయేచడం 
జభగిింథి.    

కోవిడ్-19 నిమంతి్ణకు : 

 #1. CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 
chronic…6TD 

భంటకు : 
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#2.Prednisolone నఽ 10M & CM వదీ్ నోు టెన టీజ్ చయసనద…ిQDS  

2020 భాభచి 17న ఈ ఫాటలికైా  చభేిన య ంటధే యటితు యడడం తృియంతేంచాయు. భయుసటి భోజు ఉదమం ధాటకిూ తిీ లక్షణం  
యషమంలోనా ఆఫ కు చాలా ఫ యుగుగ అతునంచింథి. భాభచి 24 ధాటికూ ఆఫ  లక్షణాలు థాథాప భామభవడంణో 80% 
ఫ యుగుగ ఉంథి. ఐణ ేఅపుడపుడె వచేచ తృ డు దగుా , కొథిదగ తల ధొను భభమిు అలసట భాతఫిే మిగియౌ ఉధానబ. ఐణే 
యసన భభిము యుచి పావన భాతంి ఆఫ కు 2020 ఏని  5 ధాటవియక తృ ందలేక తృ్ మాయు. ఏని  10 ధాటికూ ఆఫ  100% 
ఫ యుగమాయయు. #1 భభిము #2 మోణాదఽనఽ TDSకు తగిాంచాయు. భభో భెండె యభలలో భెమిడీలు ూభిాగ అబతృ్బనయ.  
నేషంటు యయఖయ: 24 గంటలోా  భమెిడీ ఫాటలాికనఽ భాఇంటకిూ ంనణ ీచమేడంలో ఆఫ  చలేన కిఱకూ, భభమిు తక్షణ 
సమభునకు  ఫభేు ఆఫ కుఎంణో కితజాతలు ణ యౌమజసేఽకుంటుధానభు.   

సంనుద్కుని వైఖై: కోయడ్-19 అనంతయ చికూత్ యయది ఆ తృింతం నఽండు అదిశయభబయయ వయక ODగ కొనసగించాయౌ.  

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

9. ద్గుగ  – కోవిడ్-19 అనంత్య చికిత్్11613…ఇండిమా                        

55-ఏలాక భళలిక 2020 ఏన ి 29 నఽండు దగుా , తలధొను, జాయం, భభిము యుచి కోలోువడం వంట ిలక్షణాలణో ఫాధ 
డెతేధానయు. భూడె భోజులోా  అలోా తి భందఽలణో యుచి కోలోువడం భభమిు సదాయణ ఆమాసభు మినహా మిగణా అతున 
లక్షణాలు నఽండు యభుకూా తృ ంథాయు. అధాభోగయంణో ఉనన యభ ికూకంటి భళలిక భకీ్షుం ఫడునపుడె తృజిటివ్ అతు భగ ఈఫ  
కడా ఫ ే6 వ ణథేనీ సామంగ భకీ్ష చేబంచఽకుననపుడె కోయడ్-19 తృజిటవి్ గ వచిచంథి. య ంటధ ేఖాయగ ఉనన ఇంటలా  
ఆఫ నఽ కాయంటెైన్ లో నటెి్  ఐదఽ భోజులతృటు మాంటఫీమాటిక్స్ భభమిు మాంటీ య యైస్ట చికూత్ ఇచాచయు. ఆఫ  ఆభోగయ 
తృ్ షకలు తీసఽకోవడం ణో తృటు సఽగంధ దయియలు భభమిు ఫ లాం ణో కడున డుకక్షన్ భోజుకు భెండె సయుా  తీసఽకోవడం 
తృియంతేంచాయు. ఫే 11 ణథేీ ధాటికూ ఆఫ కు దగుా  ణిేయకూంచి సమంతంి యలేక భవడంణో తృటు కుడు కిక సాలుంగ ధొను 
వచిచంథి. థీతుకోసం ఆఫ  బయా య ైతిమాతుక్స్ చికూత్ కోభయు. తృికట్షనయు థతీుకూ ఈ కూీంథి తృిభాణికఫ ైన భమెిడ ీతుమంతణి 
మోణాదఽగ ఇచాచయు:  
CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 

Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 

Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…ితీ 10 నిమిషలకు క 
మోణాద్ఽ చొుృన  2 గంటల వయక అనంతయం 6TD గ 4 భోజుల వయక.  

భయుసటి భోజు నఽండు ఆఫ కు దగుా  తగిాతృ్ బ సాసాత చేకభనిటుా  పాయంచాయు. ఫ ే15న తుయాళించిన భకీ్ష ధ గటివి్ గ 
భవడంణో మోణాదఽనఽ ధాలుగు భోజులు TDS కూ తభాత కోయడ్-19 ఆ తృింతంలో ూభిాగ తుమంతణి లోతుకూ వచచే వయక BD 
గ కొనసగించ వలలంథగి సాచించాయు.  

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

10. అర కయౌ భంట, భలఫద్ుకభు11613…ఇండిమా                                                      

44-ఏలాక భళలిక 2009 నఽండు తీవఫి నై భలఫదుకంణో ఫాధ డెతేధానయు. అలోతి ఔషధం ఆఫ కు ణాణాకయౌక ఉశభనం 
భాతఫి ేఇచిచంథి. చాలా సంవత్భలు ఆఫ  నేగిు కదయౌకల తుమితాం ఆముభేాద ఔషధం (తిిపల చాయిం) తీసఽకుధాన 
యిోజనం కలగలేదఽ. అలాగ ేగత ధాలుగు సంవత్భలుగ ణియేకూంచి ఉదమం ూట ఆఫ  భడభులలో ధొనుతు కయౌగ ి
ఉంథి. గత ధాలుగు ధ లలోా  ధొను చాలా తీవంిగ భాభి నడవడం కడా కష్ంగ భాభింథి. య ైదఽయడె థతీుతు అభకియౌ భంట 
(ెలెటైసీ్ట) అతు తుభు భించాయు. 2019 అకో్ ఫర్ 6న ధొను భభంిత ఇఫబంథి కయౌగించడంణో తృికట్షనయు కూీంథ ిభమెిడ ీఇచాచయు:  
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అర కయౌ భంటకు : 

#1. CC20.4 Muscles & supportive tissue…TDS 

భెండె యభల తభాత ధొను యషమంలో ఆఫ కు 20% ఉశభనభు, ధాలుగు యభల తభాత ఇథి 50 రణాతుకూ నెభగిింథి. 
2019 నవంఫర్ 16న భభింత తాయగ ఉశభనం కయౌగించడాతుకూ తృికట్షనర్ #1తు…BDగ సాచించాయు. ఫాహయంగ నెై 
ూతగ భమడం కోసం #1తు కూీంథి యధభుగ భాభచయు.  

#2. CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

 ఇథే సభమంలో భోగ ిఅనన భోగికూ భలఫదుకం తీవంిగ భాభిందతు ణ లడంణో అందఽకు కూీంథి భమెిడీ ఇవాఫడుంథి:  

భలఫద్ుకనిక:ి 

#3. CC4.4 Constipation…6TD గ 3 భోజుల వయక అనంతయం TDS 

 2019 డులెంఫర్ 20 ధాటికూ ఈ భెండె లక్షణాలలో 80% ఉశభనం కయౌగింథి. 2020 జనవభి 18 ధాటికూ ూభాిగ 
కనఽభయుగమాయబ. కఫటి్  #3 యొకక మోణాదఽనఽ OD గ అనంతయం 3TW, 2TW, OW కు తగిాంచి ఫవిభి 15 
న ఆనయేమడం జభిగింథి. అలాగే #1 & #2 లనఽ క్షాతుకూ కసభి భాభిచ, భాభిచ 14 ణేథీన ఆనయేమఫడుంథి. 
2020జూన్ ధాటికూ భడభ ధొను లేథా భలఫదుకం పనభవితం కలేదఽ.  

******************************************************************************************** 
ిశ్ూలు జవఫులు  

శిన 1. భా తృింతంలో కొంతభంథి కోయడ్ తుయయణకు య ైతమిాతుక్స్ భెమిడీలు భుందసఽా  మోణాదఽగ తీసఽకోవడాతుకూ ఆసకూా 
కయౌగి ఉధానయు. కతూ యయు ఇుటికట సా తుకంగ ంనణీ చేలన హోమియోతి భఫె డీలనఽ తీసఽకుంటుధానయు. యయు భెండుంటతిూ 
కయౌన తీసఽకోవచాచ? 

జయఫు 1: భనకు లతేసఽా నన తుయథేికల కియభు తుయయణ కోసం ఇసఽా నన య తైిమాతుక్స్ భమెిడలీు అదఽభతభుగ  
తుచేసఽా నన అతేతృిమభు ఉననందఽన ఇయ సభయావంతఫ నైథ ిఅతు తుయౄనంచఫడుంథి. కఫటి్  భోగికూ సౌకయయవంతంగ ఉంటే 
హోమియోతి భఫె డ ీఆన భూడె భోజుల తభాత య ైతిమాతుక్స్ భమెిడలీు తృియంతేంవచఽచ. భభితున యవభల కోసం 
యభా లేఖ సంపటభు 10 సంచిక 4 నఽ చాడవచఽచ. భెండుంటితూ తీసఽకోకతృ్ వడఫే భంచిథి. ఇతయ యవభలకోసం సంపటభు 
11 సంచిక 2 (భాభిచ-ఏని ) చాడండు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన 2. ఇభూయతుట ీఫూస్ర్ తుయయణగ OD గ తీసఽకోవలల ఉంటుంథి. ఐణ ేఎటువంట ియయది లక్షణాలు కతునంచతు యభికూ 
ముదట ిభోజు తిీ థి తుమిష్టలకు క మోణాదఽ చొపున గంట వయకు అనంతయం OD గ తీసఽకోయయౌ్ంథగి 
సాచించవచాచ? 

జయఫు 2: లక్షణాలు ఉంటే తు ముదటి భోజ ేఈ యధంగ తీసఽకోవడం అవసయం లేదఽ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన3.  కోయడ్-19 ఇభూయతుట ీఫూస్ర్ నఽ ఎకుకవ ముతాంలో తమాయుచమేడాతుకూ అనఽయ నై దుతి ఏథి? 

జయఫు 3: ఏథ ైధా భమెిడ ీతమాయు చమేడం కోసం క తృయకెట్ న ్(అయకజేీ/16 oz)నఽ లోహం ణో తమాయయుకతు తృతలిో 
(2/3 వంతేలు మించకుండా) ఉండేటటుా గ తృ్ ల 15 చఽకకలు భమెిడీ యేమాయౌ. ఈ తృతనిఽ సదాయణఫ ైన దుతిలోధే 8 
ఆకయంలో 9 సయుా  ఱేక్స చ మాయయౌ. అనంతయం చతేికూ తగలకుండా చినన ఫాటి ్ లో యేమాయౌ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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శిన 4.  ఫాిడాకల్ంగ్ థాాభ క భెమిడీతు క భోగకిూ ఉయోగించినపుడె అథే లక్షణాలు గల భభొక భోగికూ ఈ భెమిడతీు తిభిగ ి
ఉయోగించవచాచ ? 

జయఫు 4: అవపనఽ. అదయ లక్షణాలు గల భోగికూ అటువంటి భమెిడీ ఉయోగించవచఽచ. అబణ ేధనస్ డ్ యషమంలో ఇలా 
చేమకడదఽ. ఎందఽకంటే ధనస్ డ్ అధథేి తిీ వయకూాకూ ణియేకంగ ఉంటుంథ,ి క యషమం గుయుా ంచఽకోండు కసభ ిరంన  య   
లో భమెిడ ీఉంచిన తభాత థాతు తృ్ టెతూ్ భాయుతేంథి. అందఽవలా ఇథ ిసిభతుకూ లేథా థాతు కనతు తమాయు చేమడాతుకూ 
భాతఫి ేఅనఽకలంగ ఉంటుంథి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన 5: క భోగకిూ కే భూతనిండం ఉంథి. అతతు ఇతయ భూతనిండభునఽ ఫలోనతేం చమేడాతుకూ య ైతమిాతుక్స్  
సాచించవచాచ? 

జయఫు 5: అవపనఽ య ైతమిాతుక్స్ భెఫ డ ీఖచిచతంగ ఇతయ భూతనిండభునఽ ఫలోనతేం చేమడాతుకూ అలాగ ేతౄంటమ్ కూడీన 
తు కడా సకూీమం చమేడాతుకూ సహామడెతేంథి. మాదిచిఛకంగ ఆభోగయకయఫ నై భూతనిండభు క వయకూాకూ తగనింత 
యకా తున ల్ర్ చసేాా  సదాయణ జీయణాతున గడడాతుకూ సభితృ్ తేంథి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన 6. ఆటజిం లక్షణాలు గల నలాల తయాౌదండెిలకు ఫేభు ఏభతు సలహా లేథా హామీ ఇయాయౌ?” యరాసం కయౌగ ితృియాన 
చ మయభతు” చ ువచాచ?   

జయఫు6: యసాయతుకూ భనం తయాౌదండెిలణో కయుణ భభమిు సఽతునతంగ వయవహభించవలలన అవసయం ఉంథి. అబణే 
ముదట మీయు తయాౌదండెిలణో తౄ్ ధనా  భాటాా డడం థాాభ లక్షణాల యొకక యరేాషణాతమక యవయణ తీసఽకోయయౌ. తయాౌదండెిలనఽ 
కలవడాతుకూ భుందఽ తుభిదష్ భాయాదయశకణాాతున అంథించగయౌగటేందఽకోసం భుందఽగ  కేసఽనఽ అధయమనం చేమండు. భభిము 
ఆటజిం యొకక యయధ కోణాల యషమంలో కొంత జఞా ధాతున తృ ందండు. చికూత్ తాయగ తృియంతేంచినటెలా ణ ేయేగంగనా భభమిు  
ఫ యుగె న పయౌతం ఉంటుందతు తయాౌదండెిలు అయాం చసేఽకోయయౌ. భనం ఆటజిం యషమంలో సహామం చేమలేక తృ్బనుటికట 
థీతు థాాభ వచచే భలఫదుకం, భూయఛ, తుదలిేమి, ళ ైభయకూ్యట,ీ అలభీజలు, ఇధ ఫక్షనఽా  వంటి అధకే లక్షణాలనఽ భనభు 
తుమతిించవచఽచ. చివభిగ తయాౌదండెిలకు యయు ఈ భలిాతిలో ఉండడం మాదిచిచక అవకశం థాాభ కదఽ థాతుకూ క కయణం 
ఉంథ ిఅతు ణ లుసఽకోయయౌ. యయు ధేయుచకోవడాతుకూ కొతున జీయత తృఠలు ఉధానబ. యయు నలాలణో ఎలా వయవహభించాలో 
ణ లుసఽకొతు యభికూ సహామ డటఫే కకుండా యభ ిభానలక సంక్షోఫభులనఽ తుమంతిించగయౌగ ేసహధాతున  
నెంతృ ంథించఽకోయయౌ. ఇటువంటి లాతితు ఎదఽభోకవడాతుకూ కవలలన శకూాతు ఇవాడాతుకూ మీయు యభకిూ కడా చికూత్ చేమవచఽచ 
భభిము అవసయఫ ణైే ఈ యంగంలో సలహాథాయు తుపణులనఽ సంిథించి యభకిూ భాయాతుభేదశం చమేవచఽచ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన 7. లక్షణాల ఆదాయంగ భోగ తుభు యణ చమేడాతుకూ భభమిు య ైతిమాతుక్స్ ణో తృటు అలోా తీ చికూత్ లతౄయు్ చేమడాతుకూ 
భాకు అనఽభతి ఉంథా? 

జయఫు 7: లేదఽ, భనభు అయహత కయౌగని య దైయ తుపణులభు కనందఽవలన భనం ఎటువంటి భోగ తుభు యణ చేమకడదఽ. 
యయది లక్షణాల ఆదాయంగ య ైఫోి  భెమిడలీణో చికూత్ చేమాయౌ. కయలేక నేషంటు యయదికూ సంఫందించిన భితృ్ యు్ లనా తీసఽకువలేా  
అథ ిసభి అబన కంఫో నఽ ఎంనక చమేడాతుకూ సహామడెతేంథి. భోగ ియషమంలో ఏథ ధైా తీవఫి నై భలిాతితు అనఽభాతుంచి 
నటాబణే భోగితు య ంటధే అలోా తీ య ైదఽయడుతు సంథిించాలతు సలహా ఇయాయౌ.  

******************************************************************************************** 
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దివై వ దై్ఽైని దివై వణ ి 

 

 

 

 

 

 
 

 

“ ఆహరనిూవనిసా శ్రభ దీక్షగల భావనలో ఉనూవయు అంత్ నుిభుఖైత్ గల దానిగ ర గణించయు. అనగ దాని ై 
ద్ిషీ   టీడానికి అయ త్ లేని దానిగ భావిసా యు. కనీ శ్రీయం భర ము భనసఽ యసృయఆధార త్భులు కనఽక దాని టల  
నియలక్షైం వహ ంచడం  శరరమసకయం కద్ఽ. ఆహయభు ఫటిీ  భనసఽ, భనసఽనఽ ఫటిీ  ఆలోచన, ఆలోచన ఫటిీ  చయై 
ఉంట ంది కనఽక ఆహయం అనేది క భుఖైమెైన అంశ్ం. ఆహయభు అనేది అిభతా్త్ భర ము నియలక్షైం, ఆందోళ్న 
భర ము ిశంత్త్, ికశ్భు భర ము నిసతాజభునఽ నియణయసఽా ంది. ” 

                                     ...  శ్ర ీసతయ సబ ఫాఫా, “ఆహాయభు భభిము ఆభోగయభు” థివయయణి 21 లెనె్ంఫర్  1979 

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

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

“ సతవ అనేది సభాజానికి ఏమి ఇవాయౌ అనే అవగహన నఽండి భుంద్ఽకు సగయౌ. కర  తయు, కటర ాిత్తషీలు, ణానఽ 
అనఽబవించయ ఇత్య సయా సౌఖాైలు, సభాజం నఽండి ఆవియెవించినవే. సభాజం దాారనే సపయ్కిత్ం సధిసా డె. 
అట వంటి సిత్తలో సభాజానికి సతవ చయమకనోు ణయ అత్నఽ భర  ఇంకెవర కి సతవ చయమగలడె. భానవుడె అనఽబవిసఽా నూ 
అనిూ ియోజనాలకు భూలం అయన సభాజానిక ిసతవ చయమాలనే ర ూయణ కిత్జఞత్ సభాజం కోయుత్ేంది.  కిత్జఞత్ 
లేని భనిష అడవి జంత్ేవుల కనాూ హీనం. ” 

                                                           ... సతయసబఫాఫా, “లేవ యొకక యశిష్త” థివయ యణి 1988 నవంఫర్ 21  
                                                                            http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-31.pdf 

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

ికటనలు 

నియాహ ంఫర యే శినృరలు *  

 ఇండిమా పట్భిా : యయు్ వ   AVP వర్క ష్టప్, యయప సభాయేశభులు స  ీంఫర్-నవంఫర్  2020 (ూభిా యవభలు 
అబయయుు లకు అంథించ ఫడణాబ) యవభల కోసం సంథిించ వలలనయయు లయౌత ఈఫ బ  
 elay54@yahoo.com లేథా తౄ్ న్ నంఫయు 8500-676-092 

 ముక ెలండన్స : UK జఞతీమ యభిిక పనశచయణ యయు్ వ   సదసఽ్  2020 స  ీంఫర్ 20 సంథిించ వలలనయయు 
జెయమ్ ట ే ఈఫ బ  jeramjoe@gmail.com    

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-31.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:jeramjoe@gmail.com
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 ముఎస్కఎ భచిమండ్ VA: యయు్ వ  AVP వర్క ష్టప్ యయప సభాయేశభులు 2020 లనెె్ంఫర్ –నవంఫర్ (ూభిా 
యవభలు అబయయుు లకు అంథించ ఫడణాబ), సంథిించ వలలనయయు సఽసన్ - ఈఫ బ  
saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండిమా పట్భిా: AVP వర్క ష్టప్ ** 2020 నవంఫర్ 25 నఽండి డసి ంఫర్ 1 ,సంథిించ వలలనయయు లయౌత –
ఈఫ బ  elay54@yahoo.com లేథా తౄ్ న్ నంఫయు 8500-676-092 

 ఇండిమా పట్భిా: SVPవర్క ష్టప్ ** 2020 డిస ంఫర్ 3-7  సంథిించ వలలనయయు ళభే – ఈఫ బ  
 99sairam@vibrionics.org 

 * AVP భభమిు SVP వర్క ష్టపలు అడుమషన్ యదానం థాాభ ఈ కోయు్ ూభిా చలేన యభికే ఉంటాబ. పనశచయణ 
సదసఽ్లు సిఽా తం తృికట్షనయుా గ ఉననయభికూ భాతఫిే ఉంటాబ.   

**భాయుులు చేమఫడవచఽచ  

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

అద్నంగ  

1. ఆరోగై చిటాకలు 

నేణాి లు ఎంణో విలువ నైవి - త్గ న జాగరతా్లు తీసఽకోండి.  

“ చెడె చాడకు భంచినే చాడండ,ి అుృడయ మీ కళ్ైు వితి్ శ్కిాని నుల ంద్ఽణాయ. దీని దాార మీయు దెైవ విశ్ాయౄనునిూ 
ద్ిశ్ైభానం చయమగలుగుణాయు.”… సత్ై సయ ఫాఫా1 

“అనీూ ఇందిిమాలలో ద్ిషీ  చాలా ిధానమైెనది కనఽక ఆనంద్దామకంగ ఉండాయౌ. అంధఽడెగ ఉండటం కంటే దాయుణమైెనది 
ఏమిటంటే ఫాహై ద్ిషీ  ఉనాూ జాఞ న ద్ిషీ  లేకనోు వడమే... హెలెన్స కెలల ర్ (అమెర కకు చెందని ఫధియ, అంధ యచయత్తి భర ము 
కయైకయా)    

1. మీ కళ్ునఽ గుర ంచి ణెలుసఽకోండి 

1.1 భానవ శ్రీయంలో అత్ైంత్ ద్ఽయలమైెన, సంకిలషీమైెన భర ము సఽనిూత్మైెన ఇందిిమ అవమవభులెైన కనఽలు భనకు 
విలువ ైన ద్ిషీని, కంత్త యొకక యంగు, యౄం, భర ము కద్యౌకల భావనిూ ఇసా య, భర ము శ్రీయం యొకక జీవ 
గడిమాయభునఽ నియాహ సా య. గూడె వంటి ఎభుకల నిరేణభులో గల రెండె కనఽగుర డెల  ఫాహై భాగంలో కనఽరెృలు, 
కనఽఫొ భేలు, భర ము కనీూటనిుల య దాార యక్షింఫడెత్ేనాూయ.  ితీ కనఽూకనఽగుర డెు  చఽటృీ  ఉనూ 6 కండరల దాార 
కద్ఽలుత్ేంది. కంత్త కియణాలు కంటిను దాార కర ూమా నుల య భర ము కటకభు (లెన్స్) దాార కైందీికిత్మైె రెటీనా మీద్ క 
చిణాి నిూ ఏయృయుసా య. 

రెటీనా నుల య మియౌమనల  సంఖైలో కంత్త ిత్తసృంద్క కణాలనఽ కయౌగ  ఉంట ంది. ఇవి చిణాి నిూ నాడీ తియణల నభూనాగ 
భాయుసా య. ఈ తియణలు ద్ిషీ  నాడి దాార మెద్డెకు వైసా య. ఇకకడ ఇవి త్తర గ  కై చితి్భుగ యౄనుల ందించడానికి నుిస స్క 
చయమఫడణాయ. 2-4 

1.2  సధాయణ కంటి చాు అంటే ఏమిటి? :  “20/20” (అడెగులలో) లేథా  “6/6” (మీటయాలో ) దిశయ తీక్షణత ూభిాగ సభె నథ ి
కనుటకిట ఇథి సదాయణ కంట ిచాపనఽ సాచిసఽా ంథి. ముదటి సంఖయ (నెనై నేభొకననథి) కంటి భకీ్ష సభమంలో లెనల ా న్ 
కంటి చాయు్   ఉయోగించి దిఱ్తు భీక్ష చలేే దాభతున సాచిసఽా ంథి. భెండవ సంఖయ చాయు్ లోతు అక్షభలనఽ ఆయు మీటయా వదద 
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ఎంత ఫాగ చదవగలభో భనకు చ ఫుతేంథి. కభికూ 6/9 దిశయ తీక్షణత ఉంట ేజనఽలంణా సదాయణభుగ 9 మీటయా వదద  
చాడగయౌగిణ ేఅతనఽ ఆయు మీటయా వదద  ఉనన వసఽా వపనఽ భాతఫిే చాడగలడె.5,6   

1.3  కంటి సధాయణ డనం అంటే ఏమిటి? ఇంటాి  ఆకుైలర్  ిషర్ IOP — గ నలవఫడే కంటి  నడనభు కనఽగుీ డెి  లోతు 
దవిప నడనభు కొయౌచే కొలత. సదాయణ కంట ినడనభు 15 mmHg ఉంటుంథి. సదాయణ కంటి నడనభు 90% జిలలో ఈ 
కొలత కధాన ఎకుకవ భదిలిో 10 భభమిు 21 భధయ ఉంటుంథి.  ఇథి వమసఽ్, యకాతృ్ టు,  ్ భటేు, భభమిు వకటీబవన 
లోం వంటి అధకే అంరలనె ైఆదాయడు ఉంటుంథి. 21 కధాన ఎకుకవ కంటి నడనభు సదాయణంగ భిాద కయకంగ 
భగిణింఫడెతేంథి.7,8  

1.4 కంటి యయధఽలు ఇధ ఫక్షన్ వలన గతూ, జనఽయ యఫ నై లోతృలు, లేథా పటు్ క ణోధ ేవచచే లోతృలు, పటి్నుటనిఽండు 
తుయాక్షయం లేథా భిాదం లేథా తపుగ యడడం లేథా దఽభిాతుయోగం చమేడం వలా కంట ిసభసయలు తల తేా ణాబ.  

2. కంటి ఇన ౄక్షనఽల  

2.1 హాతుకయఫ నై సాక్షమజీవపలు (ఫాయకట్భిమా, శియ్ందాిలు, లేథా య యైసఽా ) లేథా యథశే్ర కణాలు కంటిలోతు ఏథ ధైా పాగతున లేథా 
థాతు కణజఞలభునఽ ఆకీమించినపడె అంటు యయధఽలు సంబయసా బ.9-13  

2.2 అంట  వైధఽలు: సయాసధాయణభుగ వచయచ అంట  వైధి  కండల కల లేదా  ంక్స ఐ. ఇది సధాయణంగ వ ైయస్క లేదా 
ఫాైకటీర మా వలన 
రవచఽచ.  అకసేత్ేా గ 
కనించయ సధాయణ 
లక్షణాలు 
ఎయుుద్నభు, ద్ఽయద్, 
కంత్తకి 
సఽనిూత్త్ాభు, 
భంటగ ఉండటం, 
కళ్ులో ఇసఽక, 
గ ంజలు, లేదా ద్ఽభుే 
డుట ీ  చికకు కయౌగ ంచయ 
భావన. కనఽల వ ంట 
నీయు కయడం, 
కనఽరెృల వు 
(కొనిూసయుల  
ఫాధాకయమైెనవిగ 
కడా ఉంటాయ) 

భర ము అసృషీమైెన ద్ిషీ  ఉంటాయ.  టకిోభా అధథేి ఇంకొక అతయంత యగేంగ యయనా  చ ందగల అంటుయయది  కతూ ఇథి కొతున 
థిరేలోా  భాతఫిే చ దఽయుభదఽయుగ ఉంటుంథ ి9-12 .  

2.3 అంటుయయధఽలు కతు ఇధ ఫక్షనఽా  : పతృ ుడు వంటి ఎలభీజ కయకలు, ఏథ ధైా యసమన థాయుభు చింథ ిడడం వలన, 
యషూభతి థాయుభు యొకక ఆయభ,ి ఏథ ైధా భంటనఽ భకేతాెించే థాయుభు, లేథా కంటాక్్స ల న్్ నఽ ఎకుకవ కలం యడడం 
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వంటయి. అల భీజ సంఫందిత కండాకలక యషమంలో భంట, దఽయద. కోసఽకుతృ్బనటుా  ఫాధ అదకింగ ఉండవచఽచ. థీంణోతృటు 
తేభుమలు భభమిు ధాలక ఉత్యాభు (భుకుక నఽంచి దవిం కయడం) ఎకుకవగ ఉంటుంథి. శియ్ంథాిల థాాభ వచేచ 
(పంగ ) ఇధ ఫక్షన్ చాలా అయుదఽ. ఇతయ సదాయణభుగ వచచే ఇధ ఫక్షనఽా  కెయటైెటిస్క (ఫాయకట్భమిా, య ైయస్ట, లేథా తూటలిో ఉనన 
భననజీవపల కయణంగ ఏయుడే కభనిమా యొకక యప), మువేటసి్క (ళ భుెస్ట వంట ియ యైస్ట కయణంగ వసఽా ంథి కతూ ఇతయ 
సామం తిి యక్షక (ఆటల ఇభూయన్) యయధఽల ైన యుభటాబడ్ ఆభె్రటైీస్ట, లుయస్ట వంట ిచయమ యయధఽలణో కడు ఉంటుంథి. 
కనఽరెృలకు ఇన ౄక్షన్స, కంటి కుయుు (ముటిభ వలధే ఫాధకయఫ ైన ఉఫుబ) భభిము చలాజిమాన్స (ఉత్యాభులు అదికం 
కవడంచేత ఏయుడథే ిసదాయణంగ ఫాధ యళితఫ ైనథి) భభమిు ఫాయకట్భమిా, య యైస్ట, శియ్ంథాిల ఇధ ఫక్షన్ కయణంగ ఏయుడే 
కర ూమల్ అల్ర్.9,10,13  

3. కంటి సభసైలు /లోనులు 

3.1  సధాయణ వకటరబవన లోనులు: భయోనమా-సదాయణంగ ఫాలయభు నఽండు ముదలబయయ ఈ యుగమత వలన సఽదాయ 
వసఽా వపలనఽ చాడలేక తృ్ వడం, ళ ైర్ ఫ టలి  నమా- చినన కంటి గుీ డెి  కయణంగ సమీంలోతు వసఽా వపలనఽ 
చాడలేకతృ్ వడం, ఆల్గమటిజం- సకీభఫ ైన వకీత లేతు కభనిమా కయణంగ దగాయ భభిము దాయప వసఽా వపలు చ థిభ ి
తృ్ బనటుా గ కతునంచడం, నెలిెైబయోనమా -  40 సంవత్భల వమసఽ తయుయత వసఽా వపలనఽ చాడడంలో కష్భుగ 
ఉండడం, లేథా చతేి తృ డవపలోఉనన అక్షభలనఽ చదవలేక తృ్ వడం.4,15  

3.2 కంటిశుకలం అధథేి కంట ికటకం (ల న్్) తకుకవ అనఽయ నైథగి, తకుకవ తృయదయశకంగ, భభిము వమసఽణో భభింత 
దట్ంగ  ఫఘేం వంటథిి కభుమకుననటుా గ కటి లేథా భెండె కలకుక ఏయుడు దిఱ్  తగుా తేంథి. థీతు లక్షణాలు దిఱ్  
క్షీణించడం, యంగులు  అసుష్ంగ లేథా సఽప యంగులో కనఫడడం, దిఱ్  అసుష్ంగ ఉండడం లేథా దాంద దిఱ్, 
కలకుజోడెలో తయచా భాయుులు, కంతి చఽటృ్  కిశవంతఫ నై వలమాలు కనఫడడం, కిశవంతఫ నై కంతి చాడడంలో 
అసౌకయయం, భభమిు చదవడంలో, డ ైయైంగ్ చమేడంలో, లేథా భతి ిూట సుష్ంగ చాడడం ఇఫబంథి వంటయి కలుగుణాబ. 
వమసఽణో తృటు, తృ్ షక లోం, జనఽయయఫ నై లోతృలు, డమాఫ టిస్ట లేథా గతభులో తుయాళించిన కంటి శసా ైచికూత్ వంటి 
కొతున వంట ియ దైయయఫ నై భలిాతేలు, భడేుబయషనఽకు గుభ ికవడం, థీయఘకయౌక లె్భబడా యతుయోగం, గమం లేథా వయసధాలు 
వంటయి కడా కయణం కవచఽచ. 16 

3.3 గూల కోభా అధేథ ికంతి యొకక సఽతునతతాం లేథా థాతుకూ తకుకవ యకా సయపభ కయణంగ కంటిలో ఉండే దిఱ్  ధాడెల 
క్షీణత, భభిము థ ఫబతినన భిలాతి. కభనిమా భభమిు కటకభు భధయ ఉండే సజల దవిభు అదకి ఉతుతాి  లేథా 
అడెి డడం కయణంగ యిహ తులుపదల వలా కంటనిెై తాిడు నెయగడం చాలా తయచఽగ జయుగుత ఉంటుంథి. కంటికూ నష్ం 
ఎటువంటి ళ చచభకి లేకుండా కీభంగ ఉంటుంథి. అతయంత సదాయణ లక్షణం భెండె కలకులోా నా తయచఽగ దిఱ్తు భందగిం 
చేల ేభచచలు ఏయుడు తయుయతి దశలలో స యంగం దిఱ్  ఏయుడడం. కొతున సందభభలోా  గుభిాంచదగిన లేథా అసుష్ఫ నై దిఱ్ , 
కిశవంతఫ ైన ల ైటుా  చఽటృ్  ఇందధినసఽ్ యంగు విణాా లు కతునంచడం, తల ధొనుణో కడున తీవఫి ైన ధొను, ఎయీట ికనఽన, 
యకయం లేథా యంతి, భభిము ఆకలమక దిఱ్  నష్ం ఏయుడణాబ. చికూత్ లేథా శసాచైికూత్ణో నష్ం తిభగిి తృ ందడం కష్ం కఫటి్  
60 సంవత్భల వమసఽ థాటిన నదెద  యభలిో అంధణాాతుకూ ఇథ ిదిాన కయణాలోా  కటి..17,18 

3.4 రెటీనా యుగేత్లు: దిాన భెటధీా సభసయలు భాకుయలర్ క్షీణత భభమిు భటెీధా అనఽసందానం కోలోువడం. యట ిలక్షణాలు 
అధకే కొతా తృ్ా టయుా  (థాయం వంటి నలాభచచలు లేథా భయకలు ) ఏయుడడం, దిశయ క్షతేంి యొకక అంచఽ వదద ఆకలమక భభిము 
యేగవంతఫ నై ఫ యుసఽా నన కంతి కనఫడడం, వకటీకిత దిఱ్  భభిము కొతునసయుా  ఫూడుదయంగు ణ య వంటథిి దిఱ్తు 
అడెి కుంటుంథి. భెటధీా అనఽసందాన లోం అధథేి ఏథ ధైా గమం ఏయుడునందఽవలా తు మిగణా యషమాలలో ధొను లేకుండా 
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ఉంటుంథ,ి భభమిు కొతున గంటలు లేథా భోజులోా  ఆకలమకంగ సంబయసఽా ంథి. అలాయంగ ఉండేయభకిూ, లేథా అదిక చకెకయ సా బ 
ఉనన యభికూ డమాఫ టిక్స భటెధినతి వచచే భిాదం ఉంథి.19,20 

3.5 ఇత్య కంటి యుగేత్లు: కొతున అయుథ నై లేథా జనఽయయఫ ైన లోతృలు భతి ిఅంధతాం భభిము సదాయణ ఎయుప-ఆకుచచ 
లేథా కొతునసయుా  తూలం సఽప యంగులనఽ గుభిాంచి యేయు చమేలేనపుడె ఏయుడథేి యంగు అంధతాం.19,21 

మెలల  కనఽూఅధథేి క కంటి లోం. ఇకకడ కలకైు థతేుధ ణైే చాసా యో సభగిా  థాతునెధైే సభలేఖనం చేమఫడవప, భభిము 
యేభేాయు థిేరలనెై లగనం ఔణాబ, కే సభమంలో కే సాలాతున చాడలేవప. ఈ లోతృతుకూ ఖచిచతఫ నై కయణం ణ యౌమదఽ. 
పిాయతఫ నై కంట ినఽండు ఫ దడె సంకేణాలు గీళించడంలో లోం కయణంగ ఇథి స్ భభతినప కంటికూలేథా లేజి ఐ కూ థాభ ి
తీమవచఽచ.22 

నుల డి కళ్ైు భన కతూనలకైా  కలకునఽ తగనింత ఆయదరతగ ఉంచలేనపుడె భభిము వమసఽ్ణో తృటు ఈ సభసయ తీవభివపతేనన 
సందయభంలో ఈ యుగమత  సంబయసఽా ంథి. ఇథి ఆటల ఇభూయన్ యయది వలన లేథా మాంటీ ళసి్ మిన్ వంటి ఔషధభు భభమిు 
తృ గ లేథా గయౌకూ గుభకివడం వలా కడా ఏయుడవచఽచ. థీతు లక్షణాలు గుచఽచతేననటుా , లేథా భంట కంటలిో తుయంతయ 
అసౌకయయం లేథా తుయంతయంగ కతూనలకైా  భవడం.23 

నీయు కరై కళ్ైు ధొనుణో కడు దాయగ తూట ిచఽకకలు కయడం, దిఱ్  లో భాయుు, లేథా కంటలిో ఏథో  అడెి  ఉండు అథ ిఫమటకు 
భతు పావన.24  

భభికొతున సభసయలు కనఽభెులు యయౌతృ్ వడం, కనఽలు ఉఫబడం, యరీ ంతి లోం కయణంగ  కలకుచఽటృ్  చీకట ివలమాలు, 
తృ్ షకహాయ లోం, భభమిు జీవనర  యౌ లోం కయణంగ వసా బ.25,26 

3.6 డజిిటల్ కంటి వతా్తడి – ఉత్ృనూభవుత్ేనూ ిజారోగై సభసై: 90% కంటే ఎకుకవ డుజిట  భకియ యతుయోగథాయులు 
కంటి తాిడుతు అనఽబయసా యు. అతి  సదాయణ లక్షణాలు తూయు కయడం, కంట ిఅలసట, తృ డుకలకైా , అసుష్ఫ నై దిఱ్, 
భండెతేనన పావన, ఎయుపదనం, భభమిు దాందా దిఱ్ . దిఱ్కూ సంఫంధం లేతు సదాయణ లక్షణాలు ఫ డతగుసఽకు 
తృ్ వడం, సదాయణ అలసట, తలధొను భభమిు య నఽనధొను. కనఽభెులు యలేచ సంఖయ తుమిష్టతుకూ 10-16 ఐన సదాయణ 
సా బ ణో తృ్ యౌలేా  తుమిష్టతుకూ 5-9 సా బకూ తగుా తేంథ.ి27-29 

4. గమాల నఽండి మీ కళ్ునఽ సంయక్షించండి 

4.1 కంటి గమాలు: గమాలు అబయయందఽకు అవకశం ఉనన అంరలు : కంట ినెై గతీలు ; ఏథ ైధా భకియం థాాభ లేథా 
నెంపడె జంతేవప థాాభ కంటి నెై గీతలు, భనడు, కంటి లోకూ య మళు యథశే్ర కయకభులు, యసమన ఆభాా లు, లేథా క్షాభలు 
కయణంగ ఏయుడే గమాలు, లేథా ఆయభ,ి తృ గల లేథా భడేుబయషనఽకు  తియక్షంగ గుభి కవడం, కంటికూ థ ఫబ తగలడం వలన, 
లేథా కోసఽకోవడం వలన ఏయుడే ఫాా క్స ఐ, లేథా యప కలుగుత ఉంటాబ. సదాయణ చిహానలు కంటలిో లేథా కంట ియ నఽక 
ధొను, కనఽభెుల అదిక సుందన, కంటి నఽండు తుయంతయం తూయు కయడం, దిఱ్  లోం లేథా తగుా దల, లేథా దిఱ్  కోలోువడం, 
కంటలిో యకాం లేథా కంటిచఽటృ్  యకాసివ చిహానలు.30 

4.2  ిథభ చికిత్్ భర ము వ ైద్ై సంయక్షణ: సభసయ తీవతి ఫేయకు య ంటధ ేక అతయవసయ కంట ిఆసఽతితిు సందభిశంచండు. 
కతూ థీతుకూ భుందఽ థిభ చికూత్కు సంఫందించిన కూీంథి సదాయణ దశలు సహామడణాబ.31-33 

 కనఽ భెులు భూల ణ యవడం థాాభ చినన దఽభుమ లేథా ఇసఽకభేణువపలనఽ వథియౌంచఽకోవచఽచ.  
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 కనఽభెులు ఫ యాౌగ ణ భిచి ఏథ ధైా నలకలు వంటి యటితు ఫమటకు తీమడాతుకూ కలకునఽ యబఫి నై తూటణిో కడుగి యేమండు 
లేథా దాయగ తూయు తృ్ మండు. కంటి నెై భెునఽ కూీంథి భెుణో ణాకూంచడం థాాభ ధాయ కణాలు ఫ లాగ ఫమటకు 
ణొలగింఫడణాబ.  

 కంటలిో ఏయ ైధా యసమధాలు డునపుడె య ంటధ ేకంటాక్్స ల న్్ ణొలగించండు. పిాయతఫ ైన కంటి య ైప తలనఽ 
యలచడం థాాభ కలకునఽ కడుగ ేటపుడె లేథా తూటిణో తడునటేపుడె యసమధాల తూయు భభొక కంటి లోతుకూ లేథా 
భుఖభు నెైన భభొక కికకూ తృ్ కుండా ఉంటుంథి. థిళనేఽ ఇయయ  ైతుమిష్టలు కంటతిు యబిభచిిన తయుయత భోగితు 
ఆసుతికిూ తీసఽకుయ మళుటపుడె యబఫి ైన గుడినఽ కంటనిెనై ఉంచండు.  

 కంటి వదద  ణ గధిా గమం ఐధా కననం డుధా కంటనిెై తూయు తృ్మవదఽద . థాతుకూ ఫదఽలు యబఫి ైన భిదఽయ ైన గుడిణో లేథా 
ఫాయండేజీ కా త్ ణో ధొకకకుండా భిదఽవపగ యక్షణగ కంటనిెై ఉంచండు. 

 కంటనిెై ఏథ ధైా గుదఽద కుననపుడె ధొను భభిము యపనఽ తుభోదించడాతుకూ చలాగ ఉండే భిదఽయ నై గుడిణో కంటితు తాిడు 
లేకుండా భూల ఉంచాయౌ.  

 

4.3  గమం త్రాత్ చయమకడనివి: తలనఽ కదలచకుండా తుయభించండు. కనఽగుీ డెా  తిుకడదఽ, కంటితు యలేు లేథా తాిణో 
యబియచఽకొనడం కోసం యటతిు యుదదకడదఽ. స ంత య దైయం చేసఽకోకడదఽ.31-33 

5. ఆరోగైకయమెైన కళ్ుకు నివయణ చయైలు 

5.1 తయచఽగ చతేేలు కడెకోకవడం, కలకునఽ యుదదకుండా చాసఽకోవడం, భభమిు భియబఫి ైన తేయాలకైు యడడం వంటి 
భంచి ఆభోగయ దుతేలు ఇధ ఫక్షనఽా  భకుండా తుయభించడంలో సహామడణాబ. 10-13  

5.2 మీ కళ్ునఽ ఫలోతత్ం చయమండ:ి కలాకకు యరీ ంతి ఇవాడాతుకూ భభమిు యరీ ంతి నెంచడాతుకూ కొతున భాభా లు 26,34-40 

  అయచతేేలణో  భూలయేలన కలాకనె ైసఽతునతంగ ఉంచఽత, కంతి లేకుండా తుభోదించి, హాబగ కయుచతు రాస కూీమ నెై 
దిఱ్  కేంథీకిభించండు. ఇలా  ఐదఽ నఽండు థ ితుమిష్టలు చొపున భోజుకు భెండెసయుా  లేథా కట ిలేథా భెండె తుమిష్టలు 
చొపున భోజులో అధేక సయుా  కలకైు భూసఽకొతు యరీ ంతి తీసఽకోండు..34,36-38    

 చాపడె యేలాికణో కలకునఽ ణేయౌకగ ధొకుకత కొతున లకెనా తృటు ఉంచి ధ భమథగి కలకైు ణ యవండు.  కొతున లెకనా తృటు 
కనఽభెులు యమేడం, ణ యవడం ఇలా  భోజుకు 5 సయుా  ఇలా పనభవితం చేమండు.  యలేకుణో కనఽఫొ భమలకు ణయేౌకతృట ి
భసజ్ కడా సహామడెతేంథి..36-38 

  సాయయయశిమస్ కే థిశేంలో  ఉదమాధేన లేథా సమంతంి ఐదఽ నఽండు థ ితుమిష్టలు ఎండ తకుకవగ ఉండు యడేుమి 
లేనపుడె సాయయయశిమ ణ భిచిన కనఽలకు స్ కే యధంగ తులఫడండు.34,36,37 

 కంటి కదయౌకలు నెకైూ కూంథకిూ భభిము కుడు భభిము ఎడభ తభాత కంట ిగుీ డెి  బభిణం సమీ భభమిు దాభల భధయ 
దిఱ్తు భాయచడం థాాభ తౄ్ కస్ట చేమడం, అపుడపుడా సదాయణఫ ైన భెుల కదయౌకలు, భభిము  ఖాయ గోడ య ైప 
చాసాా  ధ భమథిగ భెులు యయౌచ ణ యవడం,-36-39 . 

 తుథింిచడాతుకూ భుందఽ కయగమలు లేథా ఫాదం నాధ ణో కంటి కూీంద నలా చాభకిలనె ైభసజ్ చేమడం.26 



                                                                                                                                        Volume 11 Issue # 4 25 

 కంటి యయమాభాల తభాత అలలనటుా  అతునంచినపుడె థోసకమ లేథా భుడు ఫంగలకదఽం భుకకలు లేథా 
వడకట్గ మిగియౌన టీతృ డు సంచఽలణో చలాగ ఫ లాగ కలాకనఽ వణాా యౌ. ఉదమాధేన లేవగధే ధనటి తుండా తూయు పకూకయౌంచడం,  
కనఽభెుల మీద చలాటి తూటితు చిలకభించడం, యకాసియణనఽ ఫ యుగు యుసఽా ంథి .40   

 ఈత, నడక. యోగసధాలు, భభిము గుయువపల భాయాదయశకతాంలో ఫ డ భభమిు బుజఞల యయమాభాలు యకా 
సియణనఽ ఫ యుగు యుసా బ. భభమిు కలకుకు శకూా తుసా బ.   

5.3  కంటికి అనఽకలమైెన ఆహయం: ఎ, ల, డు, భభమిు ఈ యటమినఽా   ఫగే-3 కొవపా ఆభాా లు భభమిు జింక్స ఖతుజ 
లవణభునఽ కయౌగి ఉనన సభతేలయ ఆహాయం కలకునఽ ఆభోగయంగ ఉంచఽతేంథి. ణాజఞ ండెా , కయగమలు భుఖయంగ 
ఆకుకయలు, కమలు భభమిు యతాధాలలో ఇయ పషకలంగ లతేసా బ.35,41-43 

6.  కంటి సంయక్షణ కోసం చిటాకలు: భన ద్ిషీని మెయుగుయచడానికి ఎుృడా ఆలసైం చయమకడద్ఽ  

చఽయుకె న జీవనర  యౌ, తగినంత యరీ ంతి, సభతేలయ ఆహాయం, తగనింత తూయు తీసఽకోవడం. తుటాయుగ కభోచవడం 
భుఖయంగ డుజిట  గడ జ టానఽ ఉయోగసిఽా ననపుడె, సదాయణ యయమాభం, వయకూాగత భయిబతి. సాచఛఫ నై గయౌ, 
యటతునంట ికధాన కడా శభీయం భభమిు భనసఽ్ యొకక యరీ ంత లాతి కంటి సభసయలనఽ తుయభించడాతుకూ 
ఉయోగడణాబ.17,34-40,44-45 

  కొతున సంవత్భల వయక సభగీఫ నై కంట ిభకీ్షలు చేబంచఽకుంటృ ఉండండు. నలాలకు ఆయు ధ లల వమసఽలోనా, 
భూడె సంవత్భల వమసఽలో ఆ తయుయత 6 నఽండు 17సంవత్భల భధయ తిీ సంవత్యం కంట ిభీక్షలు 
చేబంచఽకోయయౌ. నదెదల యషమంలో 40 సంవత్భల లోప యభికూ తిీ 5 నఽండు 10  సంవత్భలకు, ఆ తయుయత 54 
ఏలకైు వచచే వయక తిీ 2-4 సంవత్భలకు కసభి ఆనెై వమసఽ నభెిగే కొథీద  చాలా తయుచఽగ భకీ్షలు చబేంచఽ 
కోయయౌ.  తృియంబ భోగ తుభు యణ భాతఫి ేఅంధణాాతు తుభోదించగలదఽ.17,44,45 

 మీ కుటుంఫ చభతి ిభభమిు భనఽనన ఇఫబందఽలు గుభించి ణ లుసఽకోండు. అవసయఫ ైన చోట యక్షక అథాద లు ధభించండు. 
దిశయభాన భాయుులనెై య ంటధే శీదు  వళించి య ంటధ ేకంటి య ైదఽయడుతు సంథిించండు. హరసాదిఱ్, డమాఫ టసి్ట, గుండ  
సభసయలు ఉననయయు, లేథా స్్ ా క్స కు గుభ ిఅబయయు, భభమిు కంటాక్్స ల న్్ యడయేయు అదనప జఞగీతాలు 
తీసఽకోయయౌ.17,44  

  డిజిటల్ కంటి తా్తడి నివర ంచడానికి 20-20-20 నిమభానిూ నుటించండి.: తిీ 20 తుమిష్టలకు యభభం తీసఽకోండు 
భభిము 20 అడెగుల దాయంలో ఉనన ఏథో  క వసఽా వపనఽ 20 లకెనా తృటు చాడండు. మీకు గుయుా  చయమడానికి కంటి 
సంయక్షణ అనఽవయానాలనఽ డౌనోల డ్ చయసఽకోండ.ి అంణేకక డుజిట  భకిభలు ఉయోగసిఽా ననపుడె కంటకిూ హాతు కయౌగించే 
యధంగ కంతి లేకుండా డులేరే లెటి్ంగులలోకూ య యు సయుద ఫాటు చసేఽకోండు.46-48 

ిసా వనలు, వ ఫ్ై్ట్ యౌంకులు : 
1.    Sathya Sai Baba, Divine Discourse on “I and You are One”, Guru Purnima day, 5 July 2001, SSS volume 34, chapter 13, 
page 182 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-13.pdf 
2.    https://www.merckmanuals.com/home/eye-disorders/biology-of-the-eyes/structure-and-function-of-the-eyes 

3.    Structure of eye : https://byjus.com/biology/structure-of-eye/ 
4.    https://kidshealth.org/en/kids/eyes.html 
5.    20/20 vision: https://www.allaboutvision.com/en-in/eye-exam/2020-vision/ 
6.    20/10 vision: https://www.nvisioncenters.com/lasik/20-10-vision/ 
7.    Normal eye pressure: https://www.brightfocus.org/glaucoma/question/what-considered-normal-eye-pressure 
8.    Study on intraocular pressure: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5957383/ 
9.    Eye infections: https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-infections/ 
10.  Conjunctivitis & Prevention: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pink-eye/symptoms-causes/syc-20376355 

11.  Pink eye & prevention: https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/conjunctivitis/ 
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12.  Trachoma: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trachoma 
13.  All eye infections & Prevention: https://www.healthline.com/health/infected-eye;  https://www.healthline.com/health/eye-

health/home-remedies-for-eye-infection#overview 

14.  Refractive errors: https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/refractive-errors 

15.  https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-is-a-refractive-error 
16.  Cataract: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790 

17.  Glaucoma: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839 

18.  https://www.glaucoma.org/gleams/what-are-the-symptoms-of-glaucoma.php 

19.  Retinal disorders: https://www.ccteyes.com/retina-problems-warning-signs-you-may-have-a-retinal-disease/ 
20.  Floaters: https://www.brightfocus.org/macular/article/what-causes-eye-floaters 

21.  Colour blindness: https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-
conditions/color-deficiency 

22.  Squint & lazy eye: https://www.medicalnewstoday.com/articles/220429 

23.  Dry eye: https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/dry-eye 

24.  Watering eyes: https://www.health.com/condition/eye-health/watery-eyes?slide=6f6f7ac5-f902-4822-ab25-
fce2aad58c5a#6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a 
25.  Twitching: https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-twitching/;  

26.  Dark circles: https://www.healthline.com/health/how-to-get-rid-of-dark-circles-
permanently#remedies; https://www.mapsofindia.com/my-india/health/30-best-home-remedies-to-remove-dark-circles-naturally-

and-permanently 

27.  Coles-Brennan, C., Sulley, A., & Young, G. (2019), Management of digital eye strain, Clinical and Experimental 
Optometry, 102, 18-29. 
28.  Muniraju, N. M.,  Amarnath, H. K., &  Ashwini, M. J.  (2018), A review on effects of electronic Gadgets on eye, Journal of 
Ayurveda Physicians & Surgeons, 5(1).  
29.  Digital eye strain: https://medpharm.co.za/eye-strain-the-new-affliction-of-the-digital-generation/ 
30.  Eye injuries: https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-injuries/ 
31.  First aid tips: https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/injuries 

32.  First aid tips: https://www.stjohn.org.nz/first-aid/first-aid-library/eye-injuries/ 
33.  Washing chemical in eye: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-eye-emergency/basics/art-20056647 
34.  Guide to eye exercises & Bates method: https://seeing.org/techniques/ 
35.  https://www.bateseyeexercises.com/basicInformation.php 

36.  Eye exercises for perfect eyesight: https://eyecare.sriaurobindoashram.org/resources/School_For_Perfect_Eyesight.pdf 
37.  Dr Agarwal eye care exercises: https://www.slideshare.net/elsavonlicy/agarwal-the-complete-book-of-eye-care 

38.  Rejuvenating eye exercises: https://www.lenspure.com/articles/eye-exercises-alleviate-eye-strain 

39.  Prevent eye strain:  https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-exercises 

40.  Splash eyes along with mouthful water: https://www.youtube.com/watch?v=gs-x4tNIGbw 

41.  Nutritive diet for eyes: https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition 
42.  Eye friendly diet: https://www.allaboutvision.com/nutrition/nutrition_summary.htm; https://www.allaboutvision.com/en-

in/conditions/cataracts/ 
43.  Importance of Zinc for vision: https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition/zinc 

44.  Protect eyes: https://www.allaboutvision.com/en-in/vision-by-age/ways-to-protect/ 
45.  Prevent blindness & care for infants: https://www.healthline.com/health/blindness 

46.  Prevent digital eye strain: Follow 20-20-20 rule says a study; https://www.medicalnewstoday.com/articles/321536 

47.  How to prevent eye strain from gadgets: https://gadgets.ndtv.com/laptops/features/how-to-prevent-eye-strain-when-using-
a-computer-575879 

48.  Prevent digital eye strain: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403 

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

2. కోవిడ్-19  విణాా ంణాలు  

#1. నుికిీషనర్ 00512…సలల వేనిమా   యొకక ఉణయాజకయమైెన అనఽబవం   

 ధనేఽ స్ా యేతుమాలో తు భటిెైభెమంట్ హోమ్ లో తుచేసాా  కోయడ్-19 భమెిడీ తీసఽకుంటునన నయు్నఽ. భాభచి 27న ముదటి కేసఽ 
హోమ్ లో కతునంచి య ంటధే యసాభసిాా  53 భంథకిూ తుభాలతేలకు స్ కూంథ,ి యభిలో 30 భంథి కొతున యభలలోధే భయణించాయు. 
ఆ తయుయత ధాణో తు చేమడాతుకూ నభి్ంగ్ లఫబంథి ఎవాయౄ లేయు. భిటెభైెమంట్ హోమ్ ముతాం తుభమనఽషయం అబతృ్ ణోంథి. 
ఐదఽ స ా యేతుమా ఆభోగయ కేంథాిలు భభిము భూడె ఆసఽతేిలు భా యక్షణకు వచాచబ. భంెడె ట్ణాల నఽండు య దైయ 
భభిము నభి్ంగ్ యథాయయుా లు కడా భా సహామం కోసం వచాచయు. దఽయదిష్వరతేా  యభలిో కొందయు య యైస్ట ఫాభని డాి యు. 
ధేనఽ తీసఽకుంటునన ఇభూయతుటీ ఫూస్ర్ నఽ ధా సహచయులు అందభకిట అంథించడాతుకూ మితినంచానఽ. కొందయు అంగకీభించి 
యడు తాయగ య ైయస్ట నఽండు ఫమటడాి యు. ఇకకడ తుచసేఽా నన అదికయ మంణాింగం హోమ్ లో భిలాతి భిాదకయంగ 
ఉననుటికట ఇభూయతుటీ ఫూస్ర్ నఽ యడటాతుకూ తియసకభించాయు. కోయడ్ కేందంిలో ఉనన ధా భిాదకయ భలిాతితు దిఱ్లో 
ఉంచఽకొతు ధా కుభాభెాలు, పాగసామి భభమిు నమిఫ నై యభకిూ దాయంగ ఉండాలతు తుయిబంచఽకుతు సమీంలోతు హో ట  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trachoma
https://www.healthline.com/health/infected-eye
https://www.healthline.com/health/eye-health/home-remedies-for-eye-infection#overview
https://www.healthline.com/health/eye-health/home-remedies-for-eye-infection#overview
https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/refractive-errors
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-is-a-refractive-error
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839
https://www.glaucoma.org/gleams/what-are-the-symptoms-of-glaucoma.php
https://www.ccteyes.com/retina-problems-warning-signs-you-may-have-a-retinal-disease/
https://www.brightfocus.org/macular/article/what-causes-eye-floaters
https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/color-deficiency
https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/color-deficiency
https://www.medicalnewstoday.com/articles/220429
https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/dry-eye
https://www.health.com/condition/eye-health/watery-eyes?slide=6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a#6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a
https://www.health.com/condition/eye-health/watery-eyes?slide=6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a#6f6f7ac5-f902-4822-ab25-fce2aad58c5a
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-twitching/
https://www.healthline.com/health/how-to-get-rid-of-dark-circles-permanently#remedies
https://www.healthline.com/health/how-to-get-rid-of-dark-circles-permanently#remedies
https://www.mapsofindia.com/my-india/health/30-best-home-remedies-to-remove-dark-circles-naturally-and-permanently
https://www.mapsofindia.com/my-india/health/30-best-home-remedies-to-remove-dark-circles-naturally-and-permanently
https://medpharm.co.za/eye-strain-the-new-affliction-of-the-digital-generation/
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/eye-injuries/
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/injuries
https://www.stjohn.org.nz/first-aid/first-aid-library/eye-injuries/
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-eye-emergency/basics/art-20056647
https://seeing.org/techniques/
https://www.bateseyeexercises.com/basicInformation.php
https://eyecare.sriaurobindoashram.org/resources/School_For_Perfect_Eyesight.pdf
https://www.slideshare.net/elsavonlicy/agarwal-the-complete-book-of-eye-care
https://www.lenspure.com/articles/eye-exercises-alleviate-eye-strain
https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-exercises
https://www.youtube.com/watch?v=gs-x4tNIGbw
https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition
https://www.allaboutvision.com/nutrition/nutrition_summary.htm
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/cataracts/
https://www.allaboutvision.com/en-in/conditions/cataracts/
https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition/zinc
https://www.allaboutvision.com/en-in/vision-by-age/ways-to-protect/
https://www.healthline.com/health/blindness
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321536
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403


                                                                                                                                        Volume 11 Issue # 4 27 

లో ఫస చమేసగనఽ. ఇథ ిఎంత కష్ఫ ైనథి అంట ేధనేఽ థాథాప ఎతుమిథ ియభల తృటు ధా కుటుంఫాతున తౄ్ న్ లో భాతఫిే 
చారనఽ. ఇకకడ తుయలతేలనఽ సందభిశంచడాతుకూ ధనేఽ య దైఽయల ణో కయౌల తు చేమాయౌ్ వచిచంథి. సమంతంియలేక ధా హో ట  
నఽండు ధనేఽ ఇనకమింగ్ య ైదయ లఫబంథితు తౄ్ న్, టెక్సడ్ భభమిు యడుయో క ్ థాాభ యయయకే్షుంచాలతు భాయాతుభేదశం చరేయు. 
యభకిూ ఆహాయం, వసతి,  వంటి యభ ిఅవసయభులనఽ ధనేఽ యయయకే్షుంచవలల వచిచంథి. ఇథి కష్ంగనా, తాిడుణో కడు తాయగ 
అయౌసటకు గుభచిసేాా  ఱడెాయ  ముతాం క కఠని శిక్ష వల  ఉంథి.  

ముతాం మీద ఈ దఽయభయఫ నై భయువభతు అనఽబవం రంతింఫడు ధనేఽ యక్షుంఫడాి నఽ. ఐణే ననఽన యక్షుంచిన ధా ఆభోగయతుకూ 
సహకభించిన ఘనత ఇభూయతుటీ ఫూస్ర్ కే  దకుకతేంథి. ధనేఽ ఇథి యిసఽా ననపుడె ఏఫమేి జభిగింథో  ధనేఽ ఏ సభమంలో 
సహామం కోసం తౄ్ న్ చలేధా తృికట్షనర్ గ మీయు  చలేన సహామాతుకూ ధనేఽ కితజాుభయౌతు. మీయు ధాకు చేలన తిీ సహామాతుకూ 
తాంకయ అధే దం సభితృ్ దఽ. ధేనఽ మిభమయౌన నేిమిసఽా ధాననఽ. 

#2.  విద్ు  అమెర కన్స బకుా డె నఽండి ఈమెయల్ సృంద్న : కోయడ్-19  కోసం ఇభూయతుటీ ఫూస్ర్ ముదటి మోణాదఽ తీసఽకునన 
తభాత థాతు అదఽభతఫ నై పిావభుణో ధనేఽ ఆశచయయతృ్ మానఽ. గత ఐథేలాకలో అధాభోగయభు తేంటి పాగభు, లేథా గమం 
ణాలకు అవసా ణో ఫాధడెత ధా శభయీం లోతు అతున తృింణాలోా  వయుస అనఽబూతేలనఽ సా ధాల యభీగ ధనేఽ గుభిాంచానఽ. 
భూణాిశమం, చినననేవిపలు భభిము తలకు గమం ఐన కేందభిు దిానఫ ైనయ. ఈ పాగలలో భెమిడీ  తిి కక 
తృింతంలోనా యడుయడుగ చాలా తుమిష్టలు తుచేసాా  సాసాత చేకయుసఽా నన అనఽబూతితు ధనేఽ సుష్ంగ తృ ంథానఽ. 
అతునంటికధాన ఆశచయయ భచిిన యషమం ధా భనసఽ నె ైథాతు పిావం. ధనేఽ భెండె శకూావంతఫ ైన భభమిు హిదమూయాక 
పాయోథేాగభుల యడెదలనఽ అనఽబయంచానఽ. ఫాదాకయఫ ైన అనఽబవం యొకక పిావం ఆరజనకంగ తేించియసేఽకోగయౌగనఽ.   
తుజఫ నై య దైయం గుభించి సభమం భాతఫిే ణ యౌమజసేఽా ంథి. కతూ ఈ కంఫో  ధా ఆభోగయ సభసయలనఽ గుభిాంచి నమం చలేన 
గూఢచాభ ిఅతు తుయౄనంచఫడుంథి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. వయుచువల్ ునశ్చయణ సద్సఽ్ 2020 మే 8-12 - ఢియ్ల NCR వ ైనృిమానిక్స్ టీం చొయవణో సకయం  

 40 భంథి తృికట్షనయుా  తృలగా నన ఈ చకకటి వయవలాకిత వర్క ష్టప్ పాభీ యజమాతున సదించింథి.  

ఈ వర్క ష్టప్ యొకక ముదట ిభోజు య ైతమిాతుక్స్ కోయు్ ముణాా తున క ఆసకూాకయఫ నై కూాజ్ యౄంలో టచీర్ 11422 

సమీక్షుంచాయు. ఎుటికపుడె అతేవిథిు  చ ందఽతేనన ఈ యంగంలో ణాజఞ భణిాభాలణో యనాతనంగ ఉండడాతుకూ  
యభా లేఖలు అతునంటితు చదవభతు తృికట్షనయానఽ కోభయు. భెండవ భోజు ఢుయా్-NCR  టీచర్ భభిము కోఆభిిధేటర్ 02859  
ధేతితాంలో యజమవంతఫ నై కేసఽ చభతిలిు యిేశనట్ెఫడగ య ైతిమాతుక్స్ టా క యధఫ నై కితజాత పావం సబుయలందభిలో 
సుష్ంగ కనఫడుంథి. కసేఽల నమోదఽ యషమంలో తుభీిత దదతి తృటించాలతు, అవసయం ఫేయకు యయదగీిసాఫ నై శభీయ పాగతున 
తౄ్ టల తీమాలతు, మోణాదఽ తగిాంప యదాధాతున అనఽసభించాలతు ధొకూకచ తృుయు. భూడవ భోజు  తృికట్షనర్ 11964 ధేతితాంలో 
సబుయలంణా య ైతమిాతుక్స్ తభలో ఎలా భవియాన ణ చిచంథో ణ యౌతృయు.  

అంణకేకుండా కసేఽ చభిత ిభమడాతుకూ తేథి సంసకయణలకు అనఽగుణంగ చిఽయణ కోసం అందఽకునన కసేఽ చభతి ి
నభూధానఽ ఆఫ  క యవయణాతమకభుగ అంథించాయు. డాక్ర్ అగభా  య ైతమిాతుక్స్ అతేవిథిు  ధంలో సామి ఏ యధంగ 
భాయాదయశకతాం వళించాభో సబుయలకు యవభించాయు. భఫో బయ భెండలాేకలో పట్భిాలో భఫో బయ భీలరె్చ టెైతైుంగ్ భభమిు య ల నస్ట 
లెంటర్ గుభించి సంక్షుాంగ  చ తృుయు. య ైతిమాతుక్స్ కోర్్ పసాకలు, యభా లేఖలు,  భభమిు కనఫభెన్్ పసాకం కీభం 
తుకుండా చదయలతు ఆమన సబుయలనఽ కోభయు. ఈ య దైయ వయవసానఽ అబయలంచే యభగి ఉతాభఫ నై లవేనఽ అంథించ 
గయౌగేలా ఉండేందఽకు  సామితు తృిభిుంచాలతు ఆమన పనయుథాఘ టించాయు. సామి దమణో హాజభె న యయందభకిట ఈ సదసఽ్ క 
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గొు అపాయస అనఽబవంగ భాభింథి. సదసఽ్ కొనసగుత ఉండగ యనమం, నేిభ భభమిు సభాజిక ఫాధయత ణో లవే 
చేసాా  ఎంణో భంథి హిదమాలలో ఆనందం తుంనన ఉతాభ వయవసాలో పాగఫ నైందఽకు యసమమం వయకాం చేసయు. తయుయత 
కొతున కూాష్ఫ ైన కసేఽల గుభించి చభచించ ఫడుంథి. ధాలావ భోజు సంసా యొకక తుభమణభు గుభంిచి అథి యసాభసిఽా నన య నైం 
గుభించి చభచిం ఫడుంథి.  

IASVP లో సబయతాం తీసఽకోవడభు ఇపుడె తుతుసభి కనఽక సబుయలందభితు సబయతాం తీసఽకోవలలంథగి యభితు 
తృ్ ి త్ళించాయు. శీ్రభతి ళభే భభిము డాక్ర్ అగభా  ఇదదయౄ చివభిథ నై ఐదవ భోజు తృలగా ననందఽకు ఆనందం వయకాం 
చేసయు.  శీ్రభతి ళేభ కోయడ్ నెై శినలకు సభాదానం ఇసాా  తభ వయకూాగత అనఽబవం నఽండు ఉయోగకయఫ ైన చిటాకలనఽ 
అంథించాయు.  
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