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 డా.జిత్ కై అగగ మహఴల్ యొకక డెస్కక నండి 

ిమబ ైన తృికటీషనయలఔు, 

రయా లేక యొఔక ఇ సంచిఔ భన ర ైతమిాతుక్సష ఔు సంఫంధించి మ ండె ధిాన బ ైలుమళ్లనఽ సాచిసఽా ంది. తోదటదిి భన 
ిమబ ైన యఴత యొఔక 95వ జనెదనిోతషవ రడేెఔలు కగ మ ండవది భన ర ైతిమాతుక్సష సంఫంధతి ఄతేంత  ధిానబ ైన 
ఔిటన. పటీమిాలో యభ ర తైిమాతుక్సష సంఫంధతి మళీ ర్్, ట్ైతైుంగ్ భమిము ర లనుస్క ళ ంటయను యా ంచడాతుకి ఄంతా ళదీంగ 
ఈంది. రసాతుక ిఇ తృిజ ఔుీ  తృియంబబ  ైఎంతో కలంనఽండీ కొనయఖుతేనుూటకిట కోయడ్ భహభాెమి కయణంగ ది న లలు ర నకిక 
న టిీరమేఫడింది. యఴత „„తొఔు ఏం జమిగనిా ఄది తొ భంచి కోసబ ేఄతు ఫాయంచండ‟ి‟...SSS రలేం 17 ఄధాేమం 15. ఄతు 
ఫర ధించాయన. ఇ అలసేం ఖత ణిాయఔ కియం ఈను బవనాల ళ ైజునఽ తగిగంచి సిఽా త భమమిు బయషేతేా  ఄవసమల తుతతాం 
యౄఔలూన చేమడాతుకి ఄవకశం ఆసఽా ందతు బేభు ఖీఴ ంచలేఔతోృమాభు. ఎందఽఔంటే ఖత కొతుు న లలుగ తృికటీషనయలఔు 
వయన్వల్ ఫ్ల టాృమ్ దాఴమ  యక్షణనఽ ఄలరటు చేమడంతో దీతునే కొనయగించాలతు ఫాయసాా  ఈనాుభు. ఆది యసాితబ నై సాలం 
కోసం భనం ఖతంలో ణిాయఔ ళదీం చళేన ఄవసమతుు ఖణతూమంగ తగిగంచింది. 

సిఽా తం ఇ ఆతుటిటృేట్ ూమిా కవడాతుకి మ ండె సంవతషమలు డెతేందతు ఫాయసఽా నాుభు. ఇ ఆతుటటిృేట్ భన తృికటీషనయలఔు 
మఱిోధన భమమిు ఄతేవిదిీక ిఎంతో ఄవసయబ ైన సదఽతృమాతుు ఆవఴటబ ేకఔుండా ర ైతిమాతుక్సష సంఫంధిత కయేఔలాతృల 
ఄతేవిదిీకి ఄనగ ఆనృమైెషన్ ట్కులజీ, చిఽయణలు, యక్షణ భమిము ఄతుుటిఔంటే భుకేంగ మోఖులఔు చికతిష వంట ియషమాలోల  
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ఄతుు యకలుగ సఴతంత ితిితాిఖల ఔ భుకే కైందంిగ ఈంటుంద.ి ఆది ఆూటిక ైశింసతూమబ నై తృత ితుయఴఴ సఽా ను ధిాన 
నామఔతఴ ఫిందం దాఴమ తుయఴఴ ంఫడెతేను ఴీయౌంగ్ టసీి్క చతే ూమిాగ నడిచ ేయధంగ నేనఽ ఏమూటు చేసఽా నాునఽ. ఇ 
కైందాితుు యా ంచడం ఄనేద ిఔీభంగ నా ఫాధేతలనఽ ఎంతో ఄంకతిఫావం ఖల భన ర ైతమిాతుక్సష కోర్ ట ంఔు భామై్ కిిీమలో 
తోదట ిదశ. ఇ ర ైతమిాతుక్సష నఽ కొనయగించడాతుక ి నాఔు శకిాతు, ఄవకఱతుు ఆచి్నందఽఔు యఴతక ిహిదమూయఴఔబ ైన 
ఔితజఞత త లుపఔుంటృ ఄంతఔనాు ఎఔుకవగ యఴత తభ దివే అయౕమఴదం వలన ర ైతిమాతుక్సష తషనఽఔు సభయావంతబ ైన ట ం 
భమిము ఄతుు వమగ లు భమమిు ఄతుు యంగల నఽండ ిఄతుు వమసఽల నఽండి  ఄంకితఫావం ఖల వేఔుా లు ఄనగ మిట్ర్ై్ అమీె  
ళఫౄంద ినఽండి ఖిహ తుమఴహఔుల వయఔు యఫ్టేీ ేర్ ఆంజతూయల నఽండ ియదాేరతాేల వయఔు భమమిు 30 ఏళ్ళ నఽండి భన మిఱోధన 
ఄధితి 87 ఏళ్ల  వమసఽలో ఔడా ఆంక ఫలంగ ఈండి ళేవ తుయఴఴ సఽా ను వంట ిరమి వయఔ ఄనేఔ భంది ఈనాుయన!  

కోయడ్-19 భహభాెమి వచి్ ద ిన లలు దాటనిా ఆది భన భనసఽలో సజీవంగనే ఈంద,ి కయణం ఆది భన బూఖీహం ఄంతటా 
ఆంక యనాశనాతుు సిలీసాా నే ఈంది. ఎందఽఔంటే ఆద ి ధిానంగ ఄధఔి యా భ ఄళంతృోీ భాటిక్స  టాితుషిషన్ భమమిు తుయంతయం 
భామితృో త ఈను ళాతి ఔయౌగి ఈంద.ి ఔనఽఔ తొ తొ వేకిాఖత యక్షణ యషమంలో ఄలసతఴం వలదతు ఄలాగై బ డిఔల్ ఴెల్ూ 
తీసఽఔుంటును మోఖులనఽ ఔడా రయన రటితు కొనయగించలేా చేమభతు ఄందమికట ఖుయనా  చసేఽా నాునఽ. ఇ సందయంగ కిీంది యా భ 
నఽండ ిఔడా భనఔు చఔకటి తృో ి తాషహఔయబ ైన పడాౄాక్స ఄందఽతేందతు త యౌమజమైటాతుక ిసంతోషంగ ఈంది. ఆభూేతుట  
ఫూసీర్ తీసఽఔును రమిలో ఎఔుకవభంది ఎటువంట ిఆన ృక్షన్ ఫామిన డలేదఽ భమిము తయేౌఔతృటి లక్షణాలనఽ చాంచిన ఄతి 
కొదిి  భంది ఔడా దీతునే ఎఔుకవ మోతాదఽలో తీసఽకోవడం దాఴమ తఴయగ కోలుఔునాుయన. ఫాయతదశేంలో భాతబి ేఖత మ ండె 
న లలోల  ఆభూేతుట  ఫూసీర్ డభిాండ్ ఫామగీ  మిగింది. 2020 అఖసఽీ  నాటకిి IBతు తీసఽకోవడం తృియంతేంచి కొనయగసిఽా ను 
180,000 భంది ఖీఴీతలులతోతృటు భన  తృికటీషనయనల  54 రలే భంది కొతా ఖీఴీతలఔు ంణ ీచఱేయన.   

భమొఔ ఈతేాజఔయబ నై నయతూఔయణ ఏతటంటే ఇ సంవతషయం ఖుయన ూమిిభ మోజున పనయనదీమింఫడని భన ర ఫ్ైషట్  

(https://www.vibrionics.org) తృియంతేంచిన నాలుఖు న లల లోప 4 రలే భంది దీతుు సందమివంచాయన. చికితష కోయనఔునే 
వేఔుా ల నఽండ ియచాయణ సంకే ఔడా ఖణతూమంగ  మగిింది. భనం యౄతృ ందించిన ర ఫ్ైషట్ 2వ దశ భమింత బ యనగ నై హంఖులతో 
మూజర్ ప ిండీల  బ నా ఔయౌగ ిఈండ ికైటగిమ ీలేదా వయగభు కియభు మోఖ చమతిలిు, భంతాిలు, భమిము తాజాగ యౄతృ ందించిన 
రేయల యఫాఖప ర ఫ్ైషట్ యౌంఔులతో చఔకగ బ యనఖుయచఫడి ఈనుది. భన రమా  లేకల యొఔక డిఎఫ్ ప లై్ డౌనోల డ్ 
చేమడాతుకి యలుగ నాేస్క ర బ్ ళ ైట్ (https://news.vibrionics.org) బ యనఖుయచఫడినది..ఏ ఫాషలోన నైా ఱోధన యఫాఖం ళ ర్్ 
ఫార్ “pdfs” ఄతు ఎంటర్ చమేడం దాఴమ ఇ జేీతు సఽలబంగ మాక షస్క చేమవచఽ్. భమఠీ భాటాల డే రమ ిసయౘమం కోసం ఇ 
ఫాషనఽ భన ర బ్ ళ ైట్ లో చయే్డం జమిగింది. తతళ్భు భాటాల డే భనతృికటీషనయలఔు ఔ యబరయా ఏతటంట ేభన AVP 

భాేనఽేవల్ నఽ తృికటీషనయనల  11579 & 11580 దాఴమ తతళ్ంలోతుకి ఄనఽవదించఫడింద,ి ఆద ి2020 నవంఫర్ 23న యఴత యొఔక 
దివే తృదాలచ ంత సభమిూం ఫడెతేంది.  

తిీ ఔకమకిట నా యనమూయఴఔబ నై ఄబేయాన ఏతటంటే తొ అమోఖే భమిము అధాేతిెఔ రేయలు భమమిు మోఖుల యొఔక 
వితాా ంతాలు లేదా టళ్ీమోతుమల్ష (అడియో యడియో లేదా రిళనయ) ంంచండి. తృియంబఔులఔు బభేు తృికటీషనర్11601 నఽండ ి
ళఴఔమించిన ఔ యడియోనఽ భన ర బ్ ళ టై్ లో ఈంచాభు. దాతుతు తూతుసమిగ యక్ించండ.ి ర ఫ్ైషట్ ఔు సంఫంధించిన ఏద ైనా శిు 
లేదా సాచనతో సయౘ లేదా ర బ్ ళ ైటల లో తొఔు ఏద ైనా ఫగ్ ఎదఽమ తైే తక్షణ తిిసూందన కోసం helpdeskIT@vibrionics.org ఔు 
రిమండి.  

చివమిగ యఴత అనందం ఖుమంిచి చ ూన ఄతి ఫిావవంతబ ైన ఫర ధతో భుగించాలతు ఄనఽఔుంటునాునఽ. యఴత ఏం 
చ తృూయంట ే“తొయన ఏం చేళనా శీదీ భమమిు ఄంకతిఫావంతో చేమండి. అనందం యొఔక యహసేం ఏతటంట ేతొఔు నచి్నద ి
చేమడబ ేకదఽ తొయన చళేే తుతు ఆషీడడం”. ేిభూయఴఔంగ చేళ ేఏ ళవే ఄభనా అధాేతిెఔంగ బఖవంతేడిక ితురేదనగ 
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భమిము ఄతేంత పలవంతబ నై అమధనగ భామితృో తేంది. తుజబ ేభనం సిఽా తం ఉఴ ంచలేతు ఔ యయౖద భహభాెమ ిచతేిలో 
నయౌగితృో త ఈనుూటకిట భనఔు భాయగతుమైిశం చమేడాతుక ిభన ేభి భూమిా యఴత రణ,ి భన ర నఔ ఈండి నడించడాతుకి 
ర ైతిమాతుక్సష సభూహభు, భమిము యఴత ర ైతిమాతుక్సష ఔు ఆచి్న ఄదఽతబ నై అయౕమఴదభు తోడెగ ఈనాుభ. ఔనఽఔ 
భనభందయం ఔ కొతా కోణంలో ఫలంగ దమతో భునఽటి ఔనాు ఄధఔిబ నై ఄంకతిఫావంతో ఄతుుటఔింట ేఎఔుకవగ అధాేతిెఔ 
పమోఖతితో ఎదఖడాతుకి మితిుదాి ం..   

యభక ిేభిూయఴఔ ళవేలో,  

జిత్ క  ఄఖగమఴల్.  

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

ప్హికటీ శనయల విఴమహలు 

 ప్హికటీశనర్ 11621…ఇండిమా  యయన 2014 నఽండి SSSIHL ఫిందావనంలో ఫయో ళ నై్ష యఫాఖంలో ఄళళ ీంట్ తృ ి ప సమగ  తుచేసాా  
సిఽా తం కేంస్క కోఅమి్నేటర్ ఔడా ఈనాుయన. 1989లో యఴత కోమంఫతా యనలోతు తృ డనఽర్ 
సతతితు సందమివంచినపూడె యమకిి తోదటి దయవనం లతేంచింది. ఆతనఽ ఫాలయకస్క ఫిందం 
దిమివంచిన ఔ నితే నాటఔభులో ఫాఖం కగ దియవన ఄనంతయం యఴత యబూదితు సిలీంచి 
ఆసాా  ఇ ఫిందం రయందమితూ  అయౕయఴదించాయన భమిము రమతిో ఖూీ ప్ తోౄ టో ఔడా తీభంచఽ 
ఔునాుయన. యఴత ై ఎఔుకవ దిలీ  లఖుం చేమడాతుకి తన ఫాలయకస్క ఖుయనవపలచే ేయిణ తృ ంది 
యఴత యదాే సంసాలలో యదాేమిా కరలతు అకంక్ించాయన. 1996లో ఄండమగ ా డెేభేట్ గ యఴత 
యదాేసంసాలో చమేి 2001 లో భాసీర్ష డగిీీ ూమిా చమేడం దాఴమ ఄతతు కోమిఔ న యరేమింది. అ 
తమఴత 2008లో ఫ్ంఖళ్ొయనలోతు JNCASR నఽండ ిడాఔీమటై్ తృ ందాయన.  

తనఽ యదాేమిాగ ఈను మోజులోల  ఇ తృికటీషనర్ యభ ళరే కయేఔీభాలోల  తృలగగ నడం, బజనలు తుయఴఴ ంచడం, చిను చిను 
ఈనాేయలు ఆవఴడం సతషంగలు తుయఴఴ ంచడం వంటి కయేఔీభాలతో అనందించాయన. సిఽా తం తన మువ యదాేయనా లఔు 
ఖుయనవపగ రమ ికోసం ఄవగహన కోయనషలు భమిము ళఴమ ఄతేవిదిీ  కోసం రమంతప ళ షనఽల  తుయఴఴ సాా  అరీ్్ గేలమ ీ
యఴవలంఫన ఫిందం భమిము డాిభా ళ టల  ఫాధేతలనఽ ఔడా తుయఴఴ సఽా నాుయన. ఫిందావనం యౘసీలోల  యదాేయనా లఔు 
భాభూలుగ ఆచే్  ఄలోల తి చికతిష టల  ఄసంతిాతో ఈను యయన తిాేభాుమ మియౖకయం కోసం యఴతతు తృిమిాంచాయన. 
ఫిందావనంలో న లరమ ీర ైదే యతయంలో అముమైఴద ర దైఽేడె కవైలం ఔయన లేదా ఆదియన యదాేయనా లఔు భాతబి ేచికతిష 
చేమఖలయన, ఎందఽఔంట ేఇ సందిింపల తుతతాం ఔతూసం 20 నఽంచి 30 తుతయౖలు డెతేంద.ి తృికటీషనర్ ఇ దీతితు 
సఴమంగ నేయన్కోరలతు ఫాయంచాయన. కతూ దీతుతు ూమిాగ ఄధేమనం చేమడాతుకి చాలా సంవతషమలు పపల్ ట్ైం కోయనషగ 
చేమవలళ ఈంటుంది. ఄలాగై హోతయోతి చికతిష చమేడాతుకి తగని ఄయసత ఖల ర ైదఽేల యమకిి లతేంచలేదఽ. 2 సంవతషమల 
తృియానల తయనరత భాతబిే ఔ ఫింద ధాేన సభారశేం ఄనంతయం తృికటీషనర్11595  ఫిందం లోతు భమొఔ సబుేడకిి భందఽల 
గోయలు ఈను చిను డఫాౄనఽ ఄందించడం యయన ఖభతుంచాయన. ఆది యఴత భాయగ తుమైిశం చళేన యభ ర ైతిమాతుక్సష చికితాష దీతి 
ఄతు రయన త లుసఽఔునాుయన. భమిము యమితు తుజంగ ఫిాయతం చళేంది అ సబుేతు యొఔక రేకే “యభ ర ైతమిాతుక్సష భాేజిక్స 
వలన తుచసేాా  ఈండడం వలన ననేఽ ఎలలపూడా రేఖంగ కోలుఔుంటానఽ”.  ఄంతేకఔ అ తృికటీషనర్ దాఴమ ఔడా తృో ి తషఴ ంఫడి 
ఄతనఽ ర ఫ్ైషట్ ఄనేఴలంచాయన. రిశే కిిీమ ళఴఔమించి యక్షణా కయేఔీభంలో తృలగగ నాుయన. e కోయనష సభమంలో ర ైతమిాతుక్సష 
సభయీత ఖుమించి యమిక ితోదటి ఄనఽబవం చేఔమింది.  నై ేమొకను తృికటీషనర్ యమిక ిసంఫంధించిన తుతేం రధేించ ేతేభుెలు, 
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తయనచఽగ ఔయౌగ ైగొంతే ఆన ృక్షన్ కోసం చికతిష చళేనపూడె ఄద ితఴయగ నమం కవడంతో తన యదాేయనా లోల  చాలాభందితు అ  తో 
తృికటీషనయనతో టయ్ౌతౄో న్ సందింిపల కోసం సాచించడబే కఔ రయన ఄందించిన మ తడలినఽ ళఔేమించి యదాేయనా లఔు ఄందజైళరేయన.  

2019 నవంఫర్ లో పటీమిాలో తన AVP యక్షణ ూమిా చసేఽఔును తమఴత ఄద ేమోజు తోదటి మ తడి  CC1.1 Animal tonic + 

CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic తమాయనచళే యఴత తౄో టో భుందఽ న రైదేేంగ సభమిూంచి 
యశఴ ఱంతి కోసం యఴతతు తృిమిీంచాయన.  యమ ిర ైతమిాతుక్సష ళవే నాటకటమంగ తృియంబబ ైంద.ి యయన వర్క యౖప్ నఽండి ఆంటకిి తిమగిి 
వసఽా నుపూడె ఔ గీ తొణ భఴ ళ్ తన కొడెఔు ఫ్కై్స నఽండి మోడె్ తొద డితృో భ భిాదాతుకి ఖుమమివడాతుు తన టాకటష నఽండి 
ఖభతుంచాయన. అబ  తృక్ఔి ఄచేతన ళాతిలో ఈండి యఔాయివం భమిము నొూతో భూలుఖుత ఈంది. ర ంటనే తన జఫైులో ఈను 
ఄతేవసయ తురయణ (యక్షణ సభమంలో తూతుసమి చళేన ఔ తుమభం బయేఔు)అబ ఔు ఆచా్యన అ ై అబ నఽ టాకటషలో 
అసూతికిి తయయౌంచాయన ఇ యధంగ తోదట ిమోగికి చికతిష చేమడాతుకి అఔళెఔ ళరే ఄవకశం ఆచి్నందఽఔు యఴతకి రయన 
ఔితజఞతలు త యౌతృయన. 

  ఫిందావనాతుక ిచేయనఔును తమఴత యౘసీలోల  యదాేయనా లతో తన తృికటీసఽ తృియంతేంచాయన. ఄతి తఴయలోన ేఄనేఔ భంది యదాేయనా లు 
దీతు ఖుమించి త లుసఽకొతు తృికటీషనర్ తు సందిించడం తృియంతేంచాయన. ఆది యమితు ఎలలపూడా తజీగ ఈండలేా చమేడంతో 
యదాేయనా లనఽ యమిక ిసహఔమించడాతుకి తృో ి తషఴ ంచి తదాఴమ రమిక ిర ైతమిాతుక్సష ళవేలో ఫాఖం ంచఽఔున ేచఔకట ిఄవకశం 
ఔయౌూంచింది. ఇ యధంగ 12 భంది రలంట యలఔు యక్షణ ఆచి్ ళయలలో కొంఫర లనఽ తుండం భమమిు రటితు తగని సాచనలతో 
ేల ంటల ఔు ఄందజమైడం నమేిూంచాయన. ఄతియయం, భలఫదిఔం, బ ైగైీన్ తలనొూ, జఴయం, దఖుగ  భమిము జలుఫు వంట ి
యధాయణభుగ ఎదఽయభేే రేధఽలఔు  ది తోతాంలో మ తడలీు తమాయన చేళ ఄతేవసయ మళిాతిలో ఎవమ నైా ఄనామోగేతుకి 
ఖుమ నైపూడె ఇసఴచఛంద ళేవఔులు టయ్ౌతౄో న్ దాఴమ తృికటీషనయననఽ సందిించి తగని మ తడతీు మోగికి ఄందించడం దాఴమ ఇ 
యధాయణ రేధఽల చికితష ఔీభఫదీీఔమియా యన. 

2020 జనవమిలో జమిగని రమిశఔ కటీడా రడేెఔల కోసం యదాేయనా లందయౄ పటీమిాక ిర యలల యన. డాిభా ళ ట్ష తమాయన చమేడంలోనా 
సఽదయీఘబ నై తృికటీస్క సందయంగనా యదాేయనా లు తయచా గమాల తృలనైనపూడె ర ైతిమాతుక్సష తో తమాయనచళేన నొపృల తువహయణ 
క ంఫో  , CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 

Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures, యమి బ ంటర్ 11583.నఽ సందిించి తమాయన 
చేమడం జమగిింద.ి ఆది ఫాహే ఄనఽవయానం కోసం ఄరల నాన లో తమాయన చేళ ఔండమల తితెమి భమమిు గమాలఔు 
ఈయోగించఫడింది. ఄలాగ ైనొూకి ఖుమ నై తృింతభు ై తూటలిో ఔమగిించి చికమీ చేమడాతుక ిగోయలనఽ ఔడా ంణీ చేఱయన. ఇ 
కంఫర  ఄూటనిఽండి భయల భయల ఈయోగించఫడింద ిభమమిు ఆది ఎపూడా యపలం కలేదఽ. చీలభండలో తీవబి నై నొూతో 
ఫాధడెత ఈను ఔ మోగి త లల రయనజాభున 2 ఖంటలఔు తృికటీషనయననఽ సందిించిన యషమాతుు ఖుయనా  చసేఽఔుంటునాుయన. 
ఖతంలో ఄటువంటి నొూ వచి్నపూడె అబ   భన్ కలిల ర్ తీసఽఔునరేయన కతూ ఇ యమి ళరేే ఫాటిల్ తో తమాయన చళేన మ తడి 
ఈయోగించాయన మ ండె తుతయౖలోల  నొూ ఄదిశేభభంది. ఇ ఈశభనం తో అబ  ఎంతగనో ఫిాయతబ ై ఄూటనిఽండ ినొూ 
తురయణ కోసం ఔీభం తూఔుండా ళేరే  ఈయోగిసాా  అలోతి నొూ తురయణలు ూమిాగ అరేఱయన. ఆదే కోంఫర  విదఽీ లనైన 
తృికటీషనర్ తండికిి మోకలు నొూకి భంతంి లాగ తుచళే సతఴయ ఈశభనం ఆచి్ంది.  

 ఇ తృికటీషనర్ తన యదాేయనా లఔు ఈయోఖడే యధంగ భమొఔ భుకేబ నై ఫాయ్స్ వ ల్ బీభంగ్ కహంఫో   తమాయన చఱేయన. 
భూడవ సంవతషయం ఄండర్ గీ డెేభేషన్ లో ఈండ ిఅతెయఱఴస లోంతో ఫాధడెతేను ఔ యదాేమిా ఇ మ తడ ీతమామకీి 
సాృమిా. ఇ ఄఫాౄభ గటిార్ రభంచడంలో న ైపణాేతుు  ంతృ ందించఽఔుతు 15 భంది సబుేల ఫిందంలో అమ కయీ ా  తృో ట లోల  
ఫాఖంగ ఎంఔమాేడె ఔడా. ఄభతే రదేిఔ ై తనఔు తోదటియమ ికవడంతో ఇ ఄఫాౄభ “నాఔు ఇ తోృి గీ ం ఖుమించి 
తలుచఽఔుంటనే ేబమంతో చేతేలు భమమిు ఄయచతేేలు చభటతో తడళితృో తేనాుభ. ఇ మళిాతిలో గటిార్ రభంచడం నాఔు 
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చాలా ఔషీం. నా తూదం వలల  భన ఫిందం తోతాా తుక ిచ డ్ ేయన మవడం నాఔు ఆషీం లేదఽ నా జుటుీ నఽ తుమశ యచడం నేనఽ 
ఆషీడనఽ. దీతుతు ననేఽ ఎలా మషికమించడం” ఄతు ఫాధ డయగడె. ఇ తోృి గీ ం అదరియం జయగయౌష ఈంది ఇ ఄఫాౄభ తన 
తీవబి నై బమ తురయణఔు ఖుయనరయం నఽండ ిCC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory 

tonic తో చికతిష తృ ందాడె. అ తమఴత ఄఫాౄభ ఎంతో ఄదఽతంగ  మృమ ె న్ష ఆవఴడంతో అ ట ం గ లుతృ ందింది. రసారతుకి 
తృికటీషనర్ ఫాయంచిన ఫాయ్సష ర ల్ తెభంగ్ కంఫర .- CC4.1 Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male 

tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic ఔు ఆది తొయౌ యౄభు. దతీుతు 
మకీ్షలఔు భుందఽ, ఫింద దియవనఔు భుందఽ, ఄఫాౄభలు తయచఽగ కోమరైయన. అ తమఴత ఇ కంఫర నఽ  ది తోతాంలో 
తమాయనచేళ యౘసీల్ లో ఈను 28 ఖదఽలలో ఖదకిి ఔ ఫాటలి్ చొపూన ఈంచాయన. యౄమ్ య్డర్ తిీ ఄఫాౄభ మోజు ఔతూసం ఔ 
ళప్ తీసఽకోవడాతుక ియలుగ తూటిలో మ తడీ ళదీం చేయా డె. 

2020 ఏిల్ లో యదాేసంవతషయం భుగిమడంతో యదాేయనా లు ఆంటకిి తిమగిి ర ళ్లడాతుకి ళదీభవపతేఈనాుయన. కోయడ్-19 ఄూటకిై 
రేఖంగ రేయోా ంది. భన తృిభాణిఔ ఆభూేతుట  ఫూసీర్  నఽ  ది సంకేలో తమాయనచళే రమ ిఔుటుంఫ సబుేల తుతతాం 
యదాేయనా లఔు ఆవఴఫడింద.ి ఇ సందయంగ హిదమాతుు దయింజళైే ఔ సంగటననఽ యయన ఖుయనా  చసేఽఔుంటునాుయన. జఴయభు, 
యనచి భమిము రసన కోలోూభ ఄనామోఖేంగ కొయడ్-19 లక్షణాలనఽ ఔయౌగి ఈను ఔ యదాేమిా తండికిి ఆభూేతుట ిఫూసీర్ ఫాటలి్ 
కొమిమర్ చేయయన. అ తండి ిహోతయోతి చికతిష తీసఽఔుంటృ ఈండగ దాతుు అ రేమభతు యదాేమిా సలయౘ ఆచా్డె. 
ఄతనఽSOS ఄనగ తిి ద ితుతయౖలఔు ఔ ళప్ చొపూన మ ండె ఖంటల వయఔు అ మతిి తీసఽకొతు భయననాడె ఆదే మోతాదఽలో 
ఈదమం ఔ ఖంట వయఔు తీసఽఔునాుయన. ఇ యధంగ 12 ఖంటలలో ఄతనఽ ూమిాగ కోలుకోవడబే కఔ తన ఖదిలో ఈంచిన 
ఔయౄూయ రసన ఖుయనా టిీ  ఔయౌగయన. ఄఫాౄభ తయౌల ఔితజఞతతో ఇ ఔథంతా తృికటీషనర్ ఔు యవమిసాా  ఔతూుళ్ైల   టుీ ఔునాుయన. ఇ 
యధంగ ఆభూేతుట  ఫూసీర్ ఎంతో భందకిి ఆవఴగ రయన ఇ ఄనామోఖేం ఫామని డఔుండా తూంచఽకోఖయౌగయన. ర ైతిమాతుక్సష 
భానరయకి ఆంక త యౌమతు ఄనఔే రేధఽలఔు చికతిష చమేఖలదతు తృికటీషనర్ యక్షణ సభమంలో త లుసఽఔునాుయన. ఇ కోయడ్ 
మళిాతేలోల  రయన దతీుు సూషీంగ చాడఖయౌగయన.  

లాక్స డౌన్ కలంలో తృికటీషనర్ ళయలు భమిము గోయలు ళేఔమంిచి లేనపూడె యా తుఔ ఆతయ ఄఫాేసఔులు సయపమతో భుందఽఔు 
మవడంతో తన ళవే ఎపూడె అఖలేదఽ. ఫర ధన యయనీ ావల్ తృల ట్ తౄమ్ కి భాయడంతో అ తయనరత  మ తడలీనఽ తృో సఽీ  దాఴమ 
ండం తృియంతేంచి ఇ నాటిక ికొనయగసిఽా నాుయన. ఇ సందయంగ తన సహ తృికటీషనయల సహకయంతో తన మోఖులఔు రయన ఈను 
తృింతాలఔు మ తడీలు ంఖలుఖుతేనాుయన. ఄలాగై  తన ఔుటుంఫభు, ళేుఴ తేలు భమమిు సహచయనలఔు ఔడా ర ైత ి

మాతుక్సష మచిమం చఱేయన.   

 ఆతయనల యొఔక ఄనామోఖే ళాతేలనఽ రమి ఆఫౄందఽలనఽ దఖగయగ చాళన ఄనంతయం అమోఖేం ఄనేద ిగొూ అయౕమఴదం ఄతు ఇ 
తృికటీషనర్ ఄయాం చసేఽఔునాుయన. ఄందఽచతే అమోఖేం యషమంలో సభఖీబ ైన దిఔూథం ఔయౌగ ిఈనాుయన. తన అలోచనలు, 
భాటలుభమమిు నఽల యషమంలో భమింత ఄభితాంగ ఈనాుయన. ఆది ఄతతు వేకిాఖత యధననఽ తీమి్దదిిడాతుక ియలు 
ఔయౌూంచింది. తృికటీషనర్ తన అతెఔు ఄనఽఖుణంగ జీయంచినపూడె ఄతనఽ దవిేతాఴతుక ిఔ ఛాన ల్ లాగ తు చేయా డతూ ఄపూడె 
ఄతనఽ ఆచే్ మ తడలీు ఈతాభంగ తు చేయా మతు యయన ఫాయయా యన.  

 ఇ తృికటీషనర్ భన 108cc పసాఔం తోదటి ేజీలో ఈను యఴత భాటలు “తొయన ేిభతో కోయఫడనిందఽన హిదమంతో ళేవ 
చేమండి” ఄన ేభాటలనఽ తయచఽగ భననం చేసఽకోవలళందగి తృికటీషనయలఔు ళతౄయసఽ చేసఽా నాుయన. తదాఴమ ర ైతమిాతుక్సష ఔు 
పనాద ిఄభన ేభినఽ అధాయంగ చసేఽకొతు ళఴమ మయిౕలన చేసఽఔుంటృ ళవే చసేఽఔునే ఄవకశం ఔలుఖుతేంది. ఇ తృికటీషనర్ 

యభ ర ైతిమాతుక్సష యఴత ేభితో తనఔు ఆచి్న తిేేఔ కనఽఔగ ఫాయసఽా నాుయన. „యభ కైందీఔిిత జీయతం‟ కోసం తన ఫాయేతో 
ఔయౌళ తృియీన చేసాా  యఴత యదాేయనా లఔు శమయీభు, భనసఽష, భమిము అతె యొఔక ఄతుు ఄంఱలలో ళవే చేసాా  రమతిు మిపలీ  



                                                                                                                                        Volume 11 Issue # 6 6 

ఔయౌగిన భంచి నామఔులుగ తృో ి తషఴ ంచడం దాఴమ బయషేత్ తమలఔు ఄవసయబ నైటువంటి కయఔులుగ తమాయన చేమడం 
లక్షేంగ ఔయౌగి ఈనాుయన.   

 ంచకునూ కైషలు: 

 తలప్ో టు, స ైన స ైటసి్క, అలెమజజ  

 ఫాధకహయబ నై ఋతుకరభం  

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

ప్హికటీశనర్ 11597…ఇండిమా  భూడె తిియౖీ తెఔ తృఠఱలఔు ితుషతృల్ గ తుచళేన సఽళిదీ యదాేరేతా ఐన ఇబ  అంఖల యఴ తేంలో 
ఎం. పల్. త.ఆడ ిఔయౌగ ిఈనాుయన. ేద లలలఔు యదేనఽ ఄందంిచడంలో సయౘమడటం అబ  
హిదమాతుక ినచి్న తు. ఇబ  చళేన తోదట ిఈదో ేఖం యమంకల సభమాలలో 
ర నఽఔఫడని లలలఔు ఔ ఎన్ జీ రో తో ఔయౌళ తోృ ి గీ ం కోఅమి్నటేర్ గ తుచమేడం. ఄనంతయం 
తృఠఱలలో ఖటిూట ఫర ధనఔు మవియానం చ ంద ిదాదాప నాలుఖు దఱఫాి ల తృటు 
ఫర ధనలో కొనయగలైా ఄవకశం లతేంచింది. ఇబ  ఄనఔే సంవతషమలుగ ఫాయత సంసా 

ASHA ఔు యదాేయంఖంలో రలంట యనగ తృలగగ తు ఒలాకట్  బ మోమిమల్ సాకల్ లో లలలఔు 
సయౘమడా్ యన, భమిము ఫాలాఴడి (గీ తొణ ి సాకల్ లలలు) తృఠేంఱలనఽ సఽసంనుం 
చేమడాతుకి ఔిల చేయయన. ఇ సంసాలతూు ఄణగమని లలలు భమిము భుమకిిరడల లలలఔు 

ళేవలు ఄందసిఽా నాుభ. 1984లో ఔ మువ ధిానోతృధాేముమలుగ అబ ఔు చియసెయణీమబ ైన సంగటన జమిగింది. ఔ 
తృఠఱల కయేఔీభంలో భదర్ థ మీయ ఄనఽకోఔుండా అబ నఽ యౌచి తల  ైతన ఄయచతేితు రళే అయౕయఴదించాయన. యదాే యంఖంలో  
అబ  ళవేలఔు ఖుమిాంపగ 2013 లో మోటమ ీఔలబ్ రయన “నషేన్ తల్ర్ (జాతి తుమెణ ఔయా)”ఄరయన్  తో సతకమించాయన.   

 ఇబ  చినుతనం నఽండి ఔీభంతూఔుండా విదాీ ే ఖియౘలనఽ  సందమివసాా  ళవేలలో తృలగగ ంటృ ఈండేరయన. ఄనంతయం ఇబ  
ఔ అమీె అపసర్ ఫాయేగ ళ తైుఔుల కోసం “సంక్ైభ కదైాిలఔు” నామఔతఴం వఴ ంచరేయన. 2014లో యదాేరఴ తు తృిజ ఔుీ లలో 
కొంతకలం తృలగగ నాుయన కతూ ఄూట ితు వతాిడి కయణంగ తన ఫాఖయఴభేం ఄయనదఽగ ఈండదేి. సిఽా తం ఔ అధాేతిెఔ సంసా 
సహకయంతో అశీభ రసఽలఔు ఔభూేతుకషైన్ న ైపణాేలు  ంతృ ందించే ళేవలో సఴచఛందంగ తృలగగ ంటునాుయన. 

 ఇ తృికటీషనర్ బయా అదయవతృిముడ నై అమీె అపసర్, లమిడ ిఫాఫా బఔుా డె భమిము ఇబ  ఔడా ఇ అమధనలో బయాతో తృటు 
తృలగగ నరేయన. 2004లో బయా ఄయెయఔ  ళాతిక ిర యళన సందయంలో ఇ యయౖదం యమ ిజీయతంలోకి ఉఴ ంచతు మతీిగ సతేయభ 
బఔుా ల రియౘతుు తీసఽఔువచి్ంది. 2004లో ఖుయనూమిిభ రేడెఔలఔు అబ  తన చిను ఔుభామ ాతో తృటు ఱింతి తులమం 
సందమివంచాయన. ఄూటనిఽండ ియఴత వయదాబమ హయా లు అబ  చఽటృీ  చేమ ితనఽ భమమిు తన ఔుటుంఫ సబుేలు యఴత 
యొఔక ద యైఔ భాయగదయవఔతఴంలో నడెసాా  ఄతుు రేళ్ల లోనా వితాియంగనఽ భమమిు అధాేతిెఔంగనా పమోఖతి భమమిు 
సంక్భైం ర ైప నడిసఽా ను ఄనఽబూతి తృ ందయగయన. 2006లో అబ  బయా యొఔక యయౖదఔయబ నై తుషహేభణంతో ఄూటివయఔ 
అబ  ఄనఽబయంచిన ఫౌతిఔ యబ నై ఔయౖీ లు, ఱమీయఔ ఫాధలు, తుసషయౘమత, భుగింపఔు చేమ ిఆతయనల ఫాధలనఽ భమమిు 
ఆఫౄందఽలనఽ తగిగంచటాతుకి ఄూటనిఽండ ిఅబ  హిదమాతుు త మచిేందఽఔు దోహద డా్ భ. ఄభతే అ సభమంలో అబ  తన 
య ంత ఆంటితు ళామీఔమించేందఽఔు తన లలలఔు సయౘమంగ ఈండటాతుక ిఎఔుకవ సభమం ర చి్ంచ యగయన.   

   2015 ళ  ీంఫర్ లో అబ  ఫం్ఖుళ్ొయనఔు ర యళన తమఴత ర ైట్ పల్్ లోతు ఫిందావనంలో ర ైతిమాతుక్సష కిలతుక్స ర లులఖల ఔ 
నేమ్ ఫర యన్  అబ  దిలీతు అఔమిశంచింది. ఆది కవైలం ఫౌతిఔయబ ైన తాతాకయౌఔబ నై మిచమం ఄభనూటికట ర ైతమిాతుక్సష ర ైప 
అబ  మిాణం 2017 లో ఄనఽకోఔుండా ర ఫ్ైషట్ చాడడం దాఴమ తృియంబబ ైంది. అబ  దయ యయభణఔు భుందఽ పఫవిమ ి2018 
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లో AVPగనా, 13 న లల తమఴత VP గ భామయన. ఆూటవియఔు ఄవసయబ నైపూడె టాితుషరిశన్ వంటి మితృలన సయౘమం 
ఔడా ఄందించటంతో తృటు ఄనామోఖేంతో ఈను 1000 భందకిి  ైగ మోఖులఔు ఄనఔే యకల రేధఽలఔు చికతిష చేఱయన. ర టై్ పల్్ 
అసఽతిిలోతు ర ైతమిాతుక్సష ర లనుస్క కిలతుక్స లో డాఔుేబ ంటషేన్ కిిీమ లో  ప్హికటీశనర్ 11210 కి ఔీభం తూఔుండా సహమడెత 
ర ైతిమాతుక్సష రమా లేకలలో “ఄదనంగ” ఄనే యఫాఖ తుయఴహణఔు ఔడా తోడూడెతేనాుయన. 

   2019 భామి్ లో IASVP సబుేమలనైన తయనరత ఇబ  ఫ్ంఖుళ్ొయన లోతు లమడిి ఫాఫా అలమంలోతు ర దైే యతయంలో మోఖులఔు 
చికతిష చమేడాతుక ిప్హికటీశనర్ 10354 తో ఔయౌళ తుచేమడం తృియంతేంచాయన. చయెం భమమిు జీయి సభసేలు ఈనాు చాలాభంది 
మోఖులు ర ైతిమాతుక్సష తో ఈశభనం తృ ందఽతేనుూటకిి రమిలో అ తమఴత కొతుు ఆతయ సభసేలు ఫమటడటం అబ  
ఖభతుంచాయన. చఽటుీ ఔకల తృింతాలోల  మియబతి భమిము తృమియదీాం సమగి లేఔతృో వడం దీతుక ికయణభతు అబ  
ఄతేతృిమడా్ యన. మోఖులఔు ఇ యషమబ ై ఄవగహన ఔయౌూంచడాతుకి తిి ఄవకఱతుు అబ  తీసఽఔుంటృ ఄవసయబ నై 
తురయణలనఽ ఔడా ఆసఽా నాుయన. భుకేంగ తూట ిదాఴమ వచే్ రేధఽలు ఫిలంగ ఈనుపూడె అబ  మ తడలీనఽ ఆవఴయగయన. 
ఇబ  ఄనఽబవం కియం యతమలోల  చికతిష తృ ందని మోఖులలో భూడింట ఔ వంతే భాతబి ేసాచించిన మోతాదఽ ఄనఽసమిసాా , 
తగని జాఖీతాలు తీసఽఔుంటృ సభమాతుకి మపీల్ లనఽ ళఴఔమియా యన. ఄలాంటి రమ ైఎఔుకవ యిోజనం తృ ందఽతేనాుయన. 
ఈదాహయణఔు దయీఘకయౌఔ యో మమిాళస్క తో ఈను ఆదియన మోఖులు ఆతయ చికతిషలు సయౘమం చేమతు మళిాతిలో ర ైతిమాతుక్సష తో 
ఄదఽతబ ైన పయౌతాతుు తృ ందాయన. 

మోఖులఔు రేధ ితురయణ ఄభేే  యధానాతుు తతుంక ఄయీం చసేఽకోలేఔ తృో మానతు ఇ తృికటీషనర్ ఫాయసఽా నాుయన. కొతుుయయనల  రేధ ి
తగిగతృో భనటుల  భంచి భాయనూ ఈంటుంద,ిఐత ేచాలా తయచఽగ మోగి జీయతంలో ఆతయ భాయనూలు ఔయౌగి ఄయ రేధ ితురయణఔు 
సయౘమడెత ఈండవచఽ్. యఔా సియణ వేవసా లో ఏయూడే ఄవమోధాల వలల  చాలా ఄనామోగేలు వయా మతు  అబ  ేమొకంటృ 
ఆటువంట ిరమి యషమంలో  CC3.7 Circulation జోడించడం వలల  తురయణ రఖేంగ ఈంటుందతు అబ  ఔనఽగొనాుయన. ఇ 
తృికటీషనయన షేంటల  యొఔక యవయణాతెఔ రేధి చమతిలినఽ బదియనయా యన. ఆయ మోగి తదఽమి సందయవనలో సమ నై చయే 
తీసఽకోవడంలో అబ ఔు సయౘమడతాభ, తిేేకించి పలౌట్ ఈను సందమలలో ఆద ిఎంతో యిోజన కమ ిఄతూ ఐత ే
8%మోఖులోల  ఆలా జయనఖుతేందతు యమి ఄనఽబవంలో త లుసఽఔునాుయన.  

  తన బ ంటర్ లనఽ ళవే చేళసేందయంలో తిేక్షభుగ చాడటం ఄనదేి ఇ తృికటీషనయనఔు ఄంకతిఫావంతో తు చమేడం, మోఖుల 
సందిింపల సభమంలో ఱింత వియాన కొనయగించడం, ఇ సభమంలో 100% మోగతిో హిదమూయఴఔంగ ఔన కీ్స కవడాతుకి 
యమడయగింది. మోఖుల టల  భమింత యనఽబూతి చాడాతుకి అబ  తన ర ైకమిలో భమింత భాయనూనఽ ఔయౌగించఽకోరలతు అబ  
ఫాయసఽా నాుయన. మోజూ రేమాభం చమేడం, సంతేయౌత అయౘయం తినడం, తిి తుతు తన శకిా బయేఔు ఈతాభంగ చేమడం తదాఴమ 
తననఽ తానఽ అమోఖేంగ ఈంచఽఔుంటు మోఖులఔు భంచి మోల్ మోడల్ గ ఈంటునాుయన. అబ  తననఽ తానఽ తృికటీషనర్ గ ఔంట ేఔ 
లనైఫ్ కోచ్ గ చాసఽా నాుయన ఄందఽవలల  అబ  మోఖులఔు కౌతుషయౌంగ్ ఆవఴడం సహజంగనే అబ ఔు ఄలరటభంది. దతీుకి 
ఄనఽఖుణంగ అబ  మోఖులలో కొందయన (సఽభాయన 10%)అబ  సాచించే  అమోఖేఔయబ నై జీవనఱ ైయౌ ఄనఽసమించడాతుకి భానళఔంగ 
ళదీంగ ఈంటునాుయన.   

 తృికటీషనర్ ఄతేతృిమం కియం సభాజంలోతు ఄతుు వమగ ల మోఖులు ఄలోల తి భందఽల టల  ఄసంతిా  గనా, వేతిమైఔ ఫావనతో 
ఈనాుయన. ఎందఽఔంట ేదీతు యొఔక దఽషరేఫారలు భమిము సభసేల ఖుమించి రమిక ిఄవగహన ఈంది. ఄందఽచేతనే ర ైతమిాతుక్సష 
ఄనదేి ఄందయౄ బ చే్  సిఽా త కలాతుకి సమిడా  చఔకతు ఓషధం ఄనడంలో ఎటువంట ిఄతిశయోకిా లేదఽ.  

ంచకునూ కషైలు: 

 కుడి ప్హయవవప నొృ,శ్హఴవ క వ అలెమజజ  



                                                                                                                                        Volume 11 Issue # 6 8 

 ఆందో ళన  

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

 వ ైఫోి  క ంఫో లు ఉయోగ ంచిన కైషల విఴమహలు  

1. తలప్ో టు, స ైనస ైటసి్క, అలెమజజ 11621…ఇండిమా  

41 సంవతషమల వేకిా సఴమంగ ర ైతిమాతుక్సష తృికటీషనర్ ఖత 20 సంవతషమలుగ తిీమోజూ తలతృో టుతో ఫాధడెతేనాుయన. 
ఆతనఽ ధాయ భమమిు పతృ ూడి ఄలమీీ ఔయౌగి ఈండ ితిీమోజూ లేవగనే వయనసగ 10 నఽంచి 12 తేభుెలు ఔడా వసాా  ఈంటాభ. 
ఇ తేభుెల వలన ఄతతు ళ నైస్క ఎయీఫడి ఱఴస తీసఽకోవడంలో ఆఫౄంది డెతేనాుయన. ఄతతు తయౌల నఽండి రయసతఴంగ ఄతతుకి 
సంఔీతంచిన తేభుెల యషమంలో జాఖీతా వఴ ంచినూటకిి 1998లో ఄతతు వంఔయ తిమగిిన భుఔుక దాలభు (ళ ీం) నఔు 
చేళన చికతిష ఄతతు ఱఴస ఄవమోధం భమమిు తలతృో టు యషమంలో  ఏభాతంి  సయౘమం చేమలేదఽ. ఄనఔే సంవతషమలుగ 
డాఔీయనల  భుఔుకలో రేసఽఔున ేచఽఔకలు, మాంట  ఴ యీ తనఽల ,మాంట  ఆన ల్బటేమలీు, ఫాధా తురయణలు సాచించినా ఆరతేొ ఄతతుకి 
సంూయి ఈశభనం ఔయౌగించలేదఽ, ఔనఽఔ రమతుకి మ ండె యయనల  యటితు తీసఽకోవడం ఔ తృిభాణఔింగ భామింది. ఆతనఽ తన 
తలనఽ తడవఔుండా ఈండటాతుకి ఎంతో జాఖీతా తీసఽకోరయౌష వసఽా ంది. వయశం వచే్టపూడె తల తడవఔుండా చాడడం, ళఴతెంగ్ 
ూల్ ఔు ర ళ్ళడం ఔడా భాతురేఱయన. ఎందఽఔంటే ఄయఖంట ళేప తూటలిో తడళిేా  ఆది తీవబి ైన తలతృో టునఽ ఔయౌగించి ఏద ైనా 
ఫలబ నై  భన్ కిలల ర్ రసేఽఔుంటేన ేఅ తలనొూ తురయణ ఄవపతేంది.    

2019 నవంఫర్ 25న ఄతనఽ కిీంది మ తడి తీసఽకోవడం తృియంతేంచాయన :  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 

Sinusitis…ది తుమిషహలకు ఒక డో ష చొపృన ఒక గంట ఴయకు అనంతయం 6TD  

 మ ండె మోజుల తమఴత ఄతతు తల ర నఽఔ ఫాఖంలో ఎలలపూడా ఈండ ేనొూ సఴలూంగ తగిగనటుల  ఄతుంచింద,ి ఄభత ేనాళక 
ఄవమోధం యషమంలో 50% ఈశభనం ఔయౌగింది. ఔ రయం తమఴత తలనొూ  యషమంలో 30% ఈశభనం ఔలుఖగ నాయ 
యంధాిల ఄవమోధం, ఎడత మి లేఔుండా వచే్  తేభుెలు  దాదాప ూమిాగ తగిగతృో మాభ. ఄనంతయం ఆతనఽ ఔ మటీ టి్ ఔు 
ర యళనపూడె ఄనఽకోఔుండా సభుదంిలో, కొలనఽలో, షవర్ కంిద తల తడడం ఇ యధంగ దాదాప నాలుఖు ఖంటలు తూళ్లలో 
తడవవలళ వచి్నా అశ్యేఔయంగ ఄతతుక ినాయ ఄవమోధం ఔలుఖలేదఽ.  

 భమో న ల తమఴత ఄనగ 2020 జనవమ ినాటకిి ఄతనఽ తలతృో టు యషమంలో 80% బ యనఖుదల ఔతుంచింద.ి ఄందఽవలల  OTC 
భందఽల ఄవసయం ూమిాగ తగిగతృో భంద.ి ఄలాగై ఆతయ రేధి లక్షణాలు ఔడా ూమిాగ తగిగతృో మాభ. జనవమి 8-14 తదేీలలో 
ఄతనఽ వర్క లోడ్  యఖడం వలల  ఄయీమతి ివయఔు తు చేమవలళ వచే్ ద ిఇ తాిడ ివలన తలతృో టు తిమిగ ితృియంబబ ైంది. 

 ఄందఽచతే ఄతనఽ ఄతేవసయ మళిాతిలో కిీంద ిమ తడ ీతమాయన చసేఽఔునాుయన:  

 #2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC19.5 

Sinusitis…ితి ది తుమిషహలకు ఒక డో ష చొపృన మ ండు గంటల ఴయకు (SOS మోతాదఽ), దీతుతు యయన మ ండె సందమలోల నే 
తీసఽఔునాుయన.  

బే1 వ తదేీ నాటికట తలతృో టు ూమిాగ తగిగతృో భ ఄతతుకి తుద ిఔడా చఔకగ డెతోంది. ఔనఽఔ #1 తు OD క ి తగిగంచి ఔ న ల 
తమఴత అరమేడం జమిగింది..కైవలం తు తాిడి  మిగి ఄయీమతిి వయఔు తు చసేఽా నుపూడె లేదా ఄనుం ఔడా తినఔుండా 
ఈనుపూడె ఄతతుకి తలతృో టు తిమిగి వయోా ంది. ఄటువంటి సందయంలో  #2 నఽ ఔట ిలేదా మ ండె డోసఽలు తీసఽఔునుపూడె 
మళిాతి చఔకఫడెతేంది. ఔరళే్ #2, నఽ తీసఽకోవడం భమి్ తృో తే తలతృో టు తీవభిభే ఔ ూట ఔంట ేఎఔుకవ ళేప ఈంటుంది! 
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ఄందఽవలల  ఄతనఽ దీతుకి ఄవకశం ఆవఴదలుచఽకోలేదఽ. ఎపూడ తైే తలతృో టు లక్షణాలు ఔతుసాా  ఈనాుయో ర ంటనే  #2 

తీసఽకొనడంతో తలతృో టు మవడం లేదఽ. 2020 జూన్ 1 నఽండి ఄతనఽ కోయడ్ ఆభూేతుట  ఫూసీర్ తీసఽకో యగయన. 2020 ఄకోీ ఫయన 
నాటకిి ఄతతుక ిరేధి లక్షణాలు పనమవితం కఔుండా అమోఖేంగ ఈనాుయన.. 

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

2. ఫాధకహయబ నై ఋతుకరభం11621…ఇండిమా  

 32-ఏళ్ల  భఴ ళ్ 2013 నఽండ ిఊతేనొూతో ఫాధడెత ఈనుూటికట భందఽలేయ తీసఽకోఔుండా ఏదో  యధంగ సయని ఔుంటృ 
ఈండరేయన. ఇబ  ఔ సందిామ ఔుటుంఫంలో  యల చసేఽఔునుతొదట ఊతే సభమంలో అబ  ఎటువంట ిభత సంఫంధబ నై 
కయేఔీభాలోల  తృలగగ న ఔడదఽ. ఄందఽచతే అబ  2013లో కొతుు సందిామ కయేఔీభాలోల  తృలగగ నడాతుకి తన ఊతేఔీభాతుు 
తృ డిగించడాతుకి ళ ీమభడ్ష రడటం తృియంతేంచాయన. ఇ యధంగ సంవతషమతుక ిఔటి లేదా మ ండె యయనల  ళ ీమభడెల  రడెత 
ఈండరేయన. ఄభత ేయటి యొఔక దఽషరేఫారలు ఖభతుంచి నాలుఖు సంవతషమల తమఴత 2017లో యటితు రడడం భాతురేమడం 
జమగిింద ికయణం ఇ భందఽలు యమ ిఊతే సభసేలనఽ భమమిు ఊతే నొూతు  ంచి అబ  సభసేనఽ భమింత తీవంి చేళ ఐదఽ 
మోజులతృటు తితెమ ిఔడా ఔయౌగసిఽా నాుభ. లే ంటు ఇ రేధిక ికయణం తనఽ ఄంతఔు భుందఽ తీసఽఔును భందఽల పయౌతం ఄతు 
ఫాయంచాయన. అబ ఔు భందఽలు తీసఽకోవడం ఆషీం లేఔ ఄలాగై ఒఔ డెత యఱీ ంతి భమమిు తుదలిేఔుండా నొూతు బమసిాా  
ఈండరేయన.   

2019 డళి ంఫర్ 1న అబ  తృికటీషనర్ నఽ సందిించగ కిీంది మ తడీ ఆచా్యన:  

  CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating 

disorders…TDS, చివమి కోంఫర  CC15.4.రేమడంలో ధిాన ఈదేిశం అబ  రభేంచిన అయౘమతుు ఆషీంగ తినడం వలల  ఄధఔి 
ఫయనవప ఔయౌగి ఈండడం. డిళ ంఫర్ చివమ ినాటకిి మోగి తన కలు నొూ భమిము తితెమి యషమంలో 10-20 ఱతం తగిగంప 
ఖభతుంచాయన. భమో న లలో ఄనగ పఫవిమ ిచివమనిాటిక ి30-40 ఱతం బ యనఖుదల ఄనంతయం పఫవిమ ిన లాకయనఔు బ యనఖుదల 
80% వయఔు  మిగింది. ఏిల్ 1న నొూ భమిము తితెమి ఄనేయ ఄదొఔ ఖడిచితృోభన కలంలోతు యషమాలవలన ూమిాగ ఄదిశే 
భమాేమతు త యౌతృయన, ఄందఽచేత మోతాదఽ OD కి తగిగంచఫడింది. 2020 బ1ే1 నాటకిి అబ  ఄధఔి ఫయనవప భమమిు ఆషీబ నై 
అయౘయభు ై భఔుకవ కోసం చికితష తృియంతేంచడంతో   ైమ తడీ తుయౌరమే ఫడింది. 2020 ఄకోీ ఫర్ నాటకిి నొూ గతూ, భానళఔ 
ఔలోల లం గతూ పనమవితం కలేదఽ(ఆద ిఅశ్యే ఔయబ ైన ఫర నస్క). ఊతేయివం కవడాతుక ిభుందఽ ఇ సభసే తయనచా 
ఏయూడెతేనుూటకిట ఇ యషమం అబ  తృికటీషనయనఔు ర లలడించలేదఽ! 

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

3. కుడి వ ైప నొృ భమ ము శ్హఴష షంఫంధబ నై అలెమజజ11597…ఇండిమా  

40 ఏళ్ల  భఴ ళ్ బుజం నఽండ ితృదం వయఔ ఔుడరి ైపన నొూతో నాలుఖు న లలుగ ఫాధడెతేనాుయన నొూ అబ  తుదిఔు బంఖం 
ఔయౌగిసఽా నుది. ఎభుఔల డాఔీర్ నొూ తురయణ భందఽలు ఆచా్యన కతూ ఆది ఈదమం ూట భఖతఔు 
కయణభవపతేనుందఽవలన అబ  ఆంటి నఽలనఽ తుయఴమిాంచఽ కొనఽటఔు అటంఔం ఔలుఖుతేనుది. తోతాంతొద అబ  ఇ 
చికతిషనఽ భూడె న లల కొనయగించినా ఏ యిోజనం ఔలఖలేదఽ. ఔనఽఔ కొతుు ఖిహ చిటాకలతో నొూతు తగిగంచఽకోరలతు 
తుయిభంచఽఔునాుయన. ఄభనూటికట ఆయ ఔడా అబ ఔు సయౘమడలేదఽ ఔనఽఔ 2018 భామి్3న తృికటీషనయననఽ సందిించగ 
అబ ఔు కిీంద ిమ తడలీు ఆవఴఫడా్ భ:  

తృో డెసఽా నుటుల  ఈండే నొూ:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine…TDS 
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తుదాి బంఖం: 
#2. CC15.6 Sleep disorders...తుదఔిు భుందఽ ఄవసయబ తైే తిీ 10 తుతయౖలఔు పనమవితం చమేాయౌ.   

  భామి్ 9న మోగ ితన ఔుడ ిచ భే భమమిు బుజం నొూ యషమంలో 70% కోలుఔునుటుల  త యౌతృయన కతూ ఔుడి కలు నొూ 
కొనయఖుతన ేఈంది. తేంట ితృింతం చఽటృీ  కొంత నొూ భమిము తితెమ ికొనయగింది. పలౌల ట్ యషమాతుు యిా యసాా  
ఄటువంటి లక్షణాలు మ తడీలు ఫాగ తుచసేఽా నాుమతు త లడాతుక ిసంకైతంగ తీసఽకోరలతు తృికటీషనర్ త యౌతృయన. యమ ి
తృో ి తాషహంతో మోగి మ తడీలు కొనయగించడాతుకి తుయిభంచఽ ఔునాుయన. రయం తమఴత భామి్ 17న అబ  తనఔు ఫాగ తుద ి
డెతేనుటుల , తితెమి ఔడా తృో భందతు కతూ నొూయషమంలో ఈశభనం సఴలూంగనే ఈందతు త యౌతృయన. దాతు కయణంగ #1 
తు కిీంది యధంగ బ యనఖుమచిాయన:    
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + #1…TDS 

ఔ రయం తమఴత భామి్  25న #2 తుయౌరేమఫడింది. 5 రమల తమఴత ఏలి్ 25న మోగ ినొూ నఽండి 100% కోలుఔునుటుల  
త యౌతృయన. 2018 బే 5 తయనరత ఔడా నొూ ఔలఖఔ తృో వడంతో మోతాదఽనఽ న లమోజులఔు OD తమఴత భమో న ల వయఔు OW కి 
తగిగంచాయన. అబ ఔు నొూ పనమవితం కలేదఽ. 

  ఐతే 2018 అఖసఽీ  9న తృికటీషనయననఽ ఔయౌళ వసంత ఊతేవప తృియంబంలో అబ  ఆంటితు యబిమచిిన కయణంగ భూడె మోజులు 
ఄధఔింగ తేభుెలు భమిము ఱఴస తీసఽకోవడంలో ఄవమోధం ఔయౌగింది. రసారతుకి ఆది ఎతుతద ిసంవతషమల సభసే కతూ 
భునఽటి సందిింపల సభమంలో మోగి ఇ యషమం యిా యంచలేదఽ, ఎందఽఔంటే అబ  మాంట  ఴ సీతన్ టాేఫ్ల ట్ లతో దతీుతు 
తగిగంచఽకో ఖలుఖుతేనాుయన. అబ ఔు కిీంద ిమ తడ ిఆవఴఫడంిద ి:  

#1. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack…తిీ ది తుతయౖలకి 
ఔ భాత ిచొపూన ఖంట వయఔు, ఄవసయం బయేఔు భమొఔ ఖంట పనమవితం చేమడం ఄనంతయం 6TD 

భయనసటి మోజు ఈదమం అబ నఽ అనంద, అశ్మేలఔు ఖుమచిేసాా  అబ ఔు ఔకయమి ఔడా తేభుెలు మలేదఽ. అఖసఽీ  25న మోగి 
తేభుెల యషమంలో 80% ఈశభనం తృ ందనిటుల  ఆపూడె భమింత తయేౌఔగ ఉమి లు్కో ఖలుఖుతేనుటుల  త యౌతృయన. కతూ 
ఛాతీలో యదీి  ఆంక సఴలూంగ ఈంది. ఄకోీ ఫర్ 3న మోతాదఽ TDS కి తగిగంచఫడింది..  

ఄకోీ ఫర్ 14వ తదేీన మోగి తనఔు మోఖలక్షణాలు ఏతొ లేనటుీ  అబ  తృికటీ షనయనఔు త యౌతృయన. మోతాదఽ ODకి తగిగంచఫడింద.ి 2018 
నవంఫర్ 5న మోగి తనఔు ఄలమీీ, తేభుెలు, ఱఴసకోస సభసేలు ఏయ లేవతు అబ  తన తురయతుకి ర యలనటుల  త యౌతృయన.  అబ  
ఔ టళ్ీమోతుమల్ ఔడా తృికటీషనయనఔు ంతృయన.  

2020 అఖసీ్క నాటిక ిఅబ  లక్షణాలు ఏతొ పనమవితం కలేదఽ.   

ేషంటు యక్షేభు: తృికటీషనయనల  ఄందమికట రయన చసేఽా ను ళేవఔు నా హిదమప లోతేలనఽండి తృియాన చేమాలనఽఔుంటునాునఽ. 
యఴతక ిభమమిు ర దైే చికతిషఔు నా హిదమూయఴఔ ఔితజఞతలు. ఖత ఎతుతద ిన లలుగ నభెశఔేం కతూ యధంగ నొూ 
తురయణ భందఽలు తీసఽకోవటం భాతురళే నందఽఔు ఔితజఞతలు త లుప ఔుంటునాునఽ. ఆపూడె ననేఽ  మాంట  ఴ సీతన్ లేదా 
మాంట  ఆన ల్బటేమీ భందఽల కోసం క తసీ్క దఖగయకి మగి తాడం లేదఽ. ఆపూడె నా ఱమీయఔ వేవసా యయమతుఔ భందఽలు లేతు 
ళాతికి చేయడం ఄనేద ినా  అలోచనలనఽ తయేౌఔ చళేంది. ధనేరదాలు, ధనే రదాలు! 

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

4.  ఆందో ళన11597…ఇండిమా   
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2018 బే 5న 47 ఏళ్ల  భఴ ళ్ తుయంతయం చింతించే ఄలరటు ఄధిఖతంచడాతుకి తృికటీషనయననఽ సందిించాయన. అబ  భానళఔ 
అందోళ్నఔు ఖుమభి ై నపూడె ఄళాయబ నై నడఔనా, హిదమంలో ఫామతుు ఄనఽబయసాా  ఈనాుయన. ఇ ఄయఱీ ంతి భమిము 
అందోళ్న యొఔక లక్షణాలు 2017 డళి ంఫర్ లో తృియంబభమాేభ. అబ  ఊతే వేవసా ఄతుయ్తంగ ఈనుూటకిట ఇ సభసేఔు 
చికతిష తృియంతేంచాలతు అబ  ఫాయంచలేదఽ. అబ  కవైలం కయౌశమం భాతలిు భాతబిే తీసఽఔుంటృ ఄర ేకొనయగించాయన.  

అబ ఔు కిీంద ిమ తడ ీఆవఴఫడంిది:  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…TDS 

బే 15న మోగి తనఔు అనందంగ, యఱీ ంతిగ, భమింత శకిావంతంగ ఈనుటుల  త యౌతృయన. సిఽా తం అందోళ్న లేఔుండా ఈండే 
యషమంలో 70% బ యనఖుదల ఈందతు అబ  ఫాయంచాయన. 5రమల తమఴత జూన్ 20న ఄతుయ్త ఊతే ఔీభాతుకి కిీంది మ తడ ి

జోడించఫడింది: 
#2.CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular + #1…TDS 

 జులనై 20న మోగి తనఔు ఱింతంగ ఈంద ిఔనఽఔ మ తడ ీయషమంలో గతూ లేదా మోతాదఽ తగిగంప యషమంలో గతూ ఎటువంట ి
భాయనూ లేఔుండా కొనయగించభతు ఄబేమిీంచాయన. తిీన లా మీపల్ అబ   ళఴఔమసిఽా నాుయన కతూ ఎంత బ యనఖుదల ఱతం ఈందో 
ఄంచనా ర మేలేఔ తృో తేనాుయన. ూమిాగ కోలుకోవడం ఖుమించి చ ూడంలో అబ  సంకోచించిసఽా నుటుల  ఇ మ తడ ీతొదన ే
అధాయడనిటుల  తృికటీషనయన ఖీఴ ంచాయన. మోగ ిభానళఔంగ ఈలాల సంగ ఈండాలనే ఫావనతో అబ  సహజ తిిబనఽ ఖభతుంచి 
సంగతీం లేదా ఔళ్లఔు సంఫంధించిన తయఖతేలలో చేమలతు సాచించాయన. మోగిక ిఇ సలయౘ సభుచితంగ తోచి ర ంటన ేసంగీత 
తృఠలఔు తన ేయన నమోదఽ చేభంచఽ ఔునాుయన.    

యఱఴసం భమమిు శీదీతో #2 న  కొనయగించాయన. నవంఫర్ 7 నాటకిి అబ  భానళఔ అమోఖేం, ఱమీయఔ ఱరీమసఽష భమిము 
దిఢతఴం యషమంలో 100% బ యనఖుదలనఽ ఖుమిాంచి ధ యైేంగ త యౌమ జఱైయన. అబ  ఊతే సభసే ఄలాగై కొనయగింది. ఐతే 
అబ  ఊతే యయతి కయణంగ ఏయూడే సహజబ నై ఱమయీఔ భాయనూలఔు లోనవపతేనుటుల  నభెఔంగ ఈండడంతో ఔీభయఴ త 
యనతేయివం కోసం ఏ భందఽలు తీసఽకోలేదఽ. 5 రమల  సభమంలో మోతాదఽనఽ ఔీభంగ తగిగసాా  2018 డళి ంఫర్ 10న మ తడీ 
తుయౌరమే ఫడింది. 2020 ఄకోీ ఫర్ నాటకిి అబ  అమోఖే సభసేలు ఄతుుంటినఽండి యడెదలనై రేధ ిలక్షణాల పనమవితం ఏత 
లేఔుండా చఽయనఔుగ చఔకట ిఅమోగేతుు ఄనఽబయసాా  అనందంగ ఈనాుయన.    

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

5. అజీయణం, తలనొృ11606…ఇండిమా  

 తృికటీషనయనగ ఄయసత యధించిన ర ంటన ేఖత నాలుగ దైఽ సంవతషమలుగ మోజు యడచిి మోజు వచే్ ఔడెపలో భంట, అళడ్ మిఫ్ల క్సష, 
తేయౌఔతృటి ఔడెపనొూతో ఫాధడెతేను32 ఏళ్ల  తుభతులక ిచికితష చఱేయన. మోగి తన నలుఖుయన లల లనఽ తృో లంచడాతుకి ఄనఔే 
ఖియౘలోల  తు చేమవలళ ఈనుందఽన అబ  అమోఖేం లేదా అయౘయం టల  శదీీ చాలేదఽ భమిము తన ఄనామోగేలఔు చికతిష 
ఔడా తీసఽకోలేదఽ. మ ండె న లల కిీతం తాఖుఫర తే బయా కయణంగ అబ  మళిాతి భమింత దిఖజామి అబ ఔు ఆంచఽతంచఽ తిీమోజూ 
తలనొూ మవడం తృియంబబ ైంది కొతుుయయనల  తల తోతాం తియనఖుత ఈంటుంది ఆతయ సభమంలో కరై ైప నొూ వసఽా ంది. 2019 
భామి్ 19 న తృికటీషనర్ అబ ఔు కిీంది మ తడి ఆచా్యన:  

#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS  

 మోగ ిఎఔుకవ గ తూయన తాిగలతూ, ఔయగమలు భమిము ండలనఽ అయౘయంలో చమే్లతూ, రేభంచిన అయౘమతుు తురమించాలతూ, 
యధేబ ైనంత వయఔ ఫోజన సభమాతుు భాయ్ఔుండా కై సభమంలో తీసఽకోరలతు సాచించాయన. రయం తమఴత అబ ఔు 



                                                                                                                                        Volume 11 Issue # 6 12 

సఴలూ ఈశభనం లతేంచింది ఄభతే తుచేమడాతుకి తృికటీషనర్ ఆంటిక ివచి్నపూడె అబ ఔు భఖత తృియంబబ ై తు ఄవలళ 
వచి్ంది. ర ంటన ేఅబ ఔు కిీంది మ తడీ ఆవఴఫడింది:  

#2. CC10.1 Emergencies…ితీ ది తుతయౖలఔు ఔ మోతాదఽ చొపూన ఖంట వయఔు ఆవఴఫడింది అ తమఴత అబ  ళాతి 
యధాయణభవడంతో #2 తుయౌరేమఫడింది.   

 రయం తమఴత మోగ ిగేస్క, మాళడ్ మఫి్ట ల క్సష, భమిము ఔడెపలో భంట నఽండ ి100% ఈశభనం తృ ందాయన కతూ తలనొూ 

యషమంలో 80% భాతబి ేఈశభనం ఔయౌగింది. భమో రయం తమఴత తలనొూ ఔడా భామబ ైంది. 2019 ఏిల్ 12న 

మోతాదఽ OD కి తగిగంచఫడింది. మోతాదఽ ఔీభంగ తగిగంచడాతుకి అబ  ఆషీ డలేదఽ కఫటిీ  అడాతుక ిభుందఽ మ ండె న లలు 

OD గన ేకొనయగించింది. 2019 జూన్ లో తృికటీషనర్  భమొఔ తృింతాతుకి ర ళ్ళడం చతే మోగ ిఅబ  వది తుచేమడం లేదఽ. ఐత ే

2020 జూన్ నాటకిి మోగి ఎటువంటి రేధి లక్షణాలు పనమవితం లేఔుండా అమోఖేంగ ఈనాుయన.. 

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

6. బ్రగుషకుప్ో భన బుజం 11620…ఇండిమా   

2019 జూన్ లో 53 ఏళ్ల  వేకిాక ిఎడభ భుంజతైిలో నొూ మవడం తృియంబబ ైంది. కొదిి  న లలోల  నొూ ఫాగ  మిగ ి  మళిాతి ఎంత 
దఽయయంగ భామిందంటే ఄతనఽ చభే ఔడా ఎతాి లేఔతృో మాడె. 2019 ఄకోీ ఫర్ 11న ఄతనఽ నాేమలజిసఽీ నఽ సందిించగ 
దీతుతు సాంతేంచితృోభన బుజభుగ తుమీ మించాయన. యధాయణంగ భధఽబేహ మోఖులు బుజభు యొఔక సాంబన తో ఆఫౄంది 
ఈంటాయన ఔనఽఔ ర ైదఽేడె యఔాంలో చక కయ మీక్షలఔు HbA1C భమిము FPG (Fasting Plasma Glucose) అదయేంచాయన. మ ండె 
మకీ్షలోల  యఔాంలో చక కయ యా భ యధాయణ మధిలిోనే ఈనుటుల  తుమీ మించాయన. ఄతతుక ినొూ తురయణ భందఽ ఆవఴఫడింది కతూ ఆది 
మోగిక ితాతాకయౌఔ ఈశభనం భాతబి ేఆవఴడంతో దాతుతు ఔ రయం భాతబిే తీసఽఔునాుయన. భూడె న లలుగ ఄతనఽ 
తీసఽఔును పజియోథ య ఔడా ఄతతుకి సయౘమం చేమలేదఽ.  

ఆద ేసభమంలో ఄతనఽ ర ైతమిాతుక్సష లో తన యక్షణ ూమిా చేసఽఔుతు సఴమంగ తృికటీషనర్ ఄమాేయన. 2020 పఫవిమి 2న తన 
కోసం కింది మ తడీ తమాయన చసేఽఔునాుయన.     
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

 ఄతనఽ రమేై భందఽలు ఏతొ తీసఽకోలేదఽ, మ ండె రమలోల  నొపూలు యషమంలో 75% ఈశభనం తృ ందాయన కఫటిీ  ఏతొ ఆఫౄంద ి
లేఔుండా చతేేలు ఎతాఖలుఖుతేనాుయన. పఫవిమి 22 నాటకిి నొూ భామం ఄవడంతో  తన చేతితు సఽలువపగ ఔదయిౌం ఖలుఖు 
తేనాుయన. ఄందఽచతే మోతాదఽ ఔ రయం OD కి తగిగంచి భామి్ 1న అరమేఫడింది. 2020 జూలనై 31 నాటకిి ఄతతు బుజం 
నొూ పనమవితం కలేదఽ.. 

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

7.  ఒమో ఫహమ ంజి మల్ డిసహృజీమ (Oropharyngeal dysphagia) 11613...ఇండిమా  

57 ఏళ్ల  వతుత తంఖడంలో ఆఫౄంద ిఔయౌగ ితిి భుదిఔు తృ యఫాయనతేను మళిాతి ఔలుఖుతోంది. 2019 భామి్  12న ద ిమోజులు 
ఫాధ డని తమఴత ర దైఽేతు సందిించగ ఇ మిళాతితు ఒమోతౄమింజిమల్ డియూజిమాగ ఖుమిాంచి ఄలోతి భందఽలు 
సాచించాయన. అబ  నోటలిో పండెల  ఔడా ఈనుందఽన 2019 ఏలి్ 5న జమగిని మకీ్షలలో ఆద ిఒయల్ లనైక న్ తృల నస్క(oral lichen 

planus)ఄనే అటో ఆభూేన్ లేదా సఴమం తిియక్షఔ యనఖెత గ తుమీ మించి దీతుకి అబ ఔు భందఽలు ఆచా్యన.  ఐదఽ న లల 
తమఴత నోట ిపండెల  తగిగతృో వడంతో 2019 ళ  ీంఫర్ 25న భందఽలు అరఱేయన కతూ డయిూజిమా కొనయఖుత ఈండడంతో 2019 
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నవంఫర్ 26న ఎండోయో క చభేంచఽఔునాుయన. ఆద ిసనుతు తుయతృమబ నై తృ య యౄంలో ఱఴసకోశ భాయగభు భమమిు 
ఄనురఴ ఔ భధేలో ఏయూడనిటుల  ఔనఽగొనాుయన. ఇ తృ య నఽ తొలగించడాతుకి శసాచైికతిష సాచించ ఫడింది కతూ  మోగి ర ఫైరి  చికతిష 
ఎంచఽఔుతు ఄలోతి ఓషధాలనఽ  తీసఽకోవడం ఄ రేఱయన. 2019 నవంఫర్ 27న  తృికటీషనయననఽ సందిించినపూడె అబ  తన 
అమోఖేం ఖుమించి అందోళ్నతో ఈంది. అబ ఔు కిీంది మ తడీ ఆవఴఫడింది:  
CC4.10 Indigestion + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 

Paralysis…6TD ఔ రయం వయఔ ఄనంతయం TDS 

ఄనురఴ ఔలో అయౘయం యొఔక ఔదయౌఔ న భెదిగ ఈనుందఽన ఫహుఱ ఔండమలు ఫలఴనీడడం కయణం కవచ్తు ఫాయంచి 
CC18.4 Paralysis  చేయ్ఫడింది. మ ండెరమల తమఴత ఄనగ డిళ ంఫర్ 12న అబ ఔు తృ యఫాయనతేను ఄనఽబూతి ూమిాగ 
ఔనఽభయనఖభంద ిఄతు త యౌతృయన. 2020 జనవమి 5న మోతాదఽ OD కి తగిగంచి 2020 భామి్ 5 నాటకిి ఔీభంగ తగిగంచి 
అరేఱయన. ఆపూడె CC12.1 Adult tonic భమ ము CC17.2 Cleansing, తిీ న లఔు భామి్ తీసఽఔునే చఔీం లో 
ఈనాుయన. 2020 ళ  ీంఫర్ నాటిక ిరేధ ిలక్షణాలు పనమవితం కలేదఽ.   

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

8. ఆందో ళన యుగేత 03576…ఉభ.క .  

2019 భామి్  15న 48 ఏళ్ల  వేకిా తనఔు ఏద ైనా సయౘమం చమేఖలమ ఄతు ఄడఖడాతుకి తృికటీషనయననఽ సందిించాయన. ఖత అయన 
న లలుగ ఄతనఽ తీవబి నై అందోళ్న, ఄలసట భమిము భానళఔ ఄళాయతఴభుతో ఫాధడెతేనాుయన. యఔా మకీ్షలు ఄతతు TSH 

యా భ 6.8 mIU/L (యధాయణ యా భ 0.4నఽండి 4.0) ఈనుటుల   ర లలడభంది. ఆద ిబయషేతేా లో ఴెైతృో  థ ైమభడిజంఔు 
దామతిీసఽా ందతు డాఔీయన చ పత భందఽలేయ ఆవఴలేదఽ కతూ తిి సంవతషయం థ ైమభడ్ తుతీయన యేరేక్ించాలతు కోమయన..  

 ఔ రయం తమఴత ఄతనఽ తృికటీషనయననఽ సందమివంచి కొతుు సభమాలోల  ఄతనఽ చాలా అందోళ్నతో లోల భనసఽలో యనేత 
ఔయౌగి ఈనుటుల గ చ తృూయన. తనలో అతె యఱఴసం లోంచి భునఽటలిాగ జిలతో ఈతాయ తిేేతామలు జయలేఔుండా ఈనుటుల  
చ తృూయన. ఫౌతిఔ యా భలో చాచినట్లల తే ఄతతుకి ఄతూు ఈనాుభ. ేిభగ చాళే ఔుటుంఫభు, యజమవంతభుగ నడెసఽా ను 
రేతృయభు, యలాసవంతబ నై జీవన ఱ యైౌ ఔయౌగి ఈనాుయన. కతూ ఆపూడె ఄతనఽ అతితగ, అందోళ్నగ, చంచలంగ, చిమఔుగ 
ఈండడంతో ఆది ఄతతు దినచయేనఽ, ఄతతు యభాజిఔ భమిము వితాి యబ నై జీయతాతుు ఫిాయతం చళేంది. జీయతంలో ఆటిీ  
భానళఔ ళాతితు ఎపూడా ఄనఽబయంచలేదఽ. 3 సంవతషమల  కిీతం ఄతతు చ లనల లు 40 ఏళ్ల  వమసఽలో  యలక ిభుందఽ మోజు 
భయణించడం ఔడా ఄతతుు ఫిాయతం చమేలేదఽ కతూ ఆపూడె తననఽ ఫిాయతం చేసఽా ను తీవబి నై భానళఔ ఫారోదేఴఖ 
భమిము ఱమయీఔ భాయనూలు ఄయాం చసేఽకోలేఔ తృో తేనుటుల  ఇ మళిాతి తన రేతృమతుు ద ఫౄ తీసఽా ందేమో ఄనే అందోళ్నతో 
 మగిిందతు తృికటీషనయనఔు చ తృూయన. ఄభతే మోగ ితన యో దమ ిభయణాతుక ిసంఫంధించి కొతుు మషికమించతు సభసేలు ఈనాుమతు 
తృికటీషనర్ ఔనఽగొనాుయన. అయన న లల కిీతం వయఔు ఄతనఽ ఎటువంటి లక్షణాలు ఄనఽబయంచినూటికట ఆది ఄతతు భానళఔ ళాతితు 
ఫిాయతం చేసఽా ందతు ఔనఽగొనాుయన. ఄతనఽ భయీ్యటతన్ టాేఫ్ల టుల  తూ భమైతొ తీసఽకోరదం లేదఽ. 2019 భామి్  23న ఄతతుక ి
కిీంది మ తడీ  ఆవఴఫడింది:  
CC6.2 Hypothyroid + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

భూడె మోజులు తమఴత మోగి తన భానళఔ ళాతిలో 60% బ యనఖుదల ఈందతు ఫాయంచాయన. ఏిల్ 10న భమో మ ండె రమల 
తమఴత ఔుటుంఫ సందయంగ ఄతనఽ 90% బ యనఖుదల ఈనుటుల  త యౌతృయన. తన లక్షణాలు తోదలభేే భుందఽ తానఽ ఎలా 
ఈనాుడో ఄటిీ  ళాతిక ిచయేనఔునుటుల  ఫాయసఽా నుటుల  త యౌతృయన. భమొఔ రయం తమఴత ఏిల్ 19న ఄతనఽ ూమిాగ కోలుఔుతు తన 
యధాయణ వితాి భమిము యభాజిఔ జీయతాతుు కొనయగించఖలుఖుతేనుటుల  అనందంగ త యౌతృయన. బే 17న మోతాదఽ BD కి 
తగిగంచఫడింది భమమిు జూలనై భధే ఫాఖం నాటిక ిఔీభంగ తగిగసాా  ూమిాగ అరేయయన. 2019 జూలనై 2019 న ఄతతు TSHయా భ 
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4mIU/L ఈండటంతో ఄతతు ర దైఽేడె ఆద ిఅమోదయోఖేబ నైదిగ ఫాయసాా  ఆది పనయనదీమించఫడని థ మైభడ్ తుతీయనఔు 
తుదయవనం ఄతు త యౌతృయన. 2020 ళ  ీంఫర్ నాటిక ిమోగి ూమిాగ కోయనఔుతు ఈతాషహంగ ఈనాుయన.   

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

9. మోకహళళ నొపృలు03527...ఫహిన్స్  

 72-ఏళ్ల  భఴ ళ్ భాజీ ఱమయీఔ యదే ఈతృధాేముమలు భమమిు ము.క  జాతీమ రయ్ఫాల్ కటీడాకమణిి ఖత 15 సంవతషమలుగ 
మోకళ్ళ నొపూలతో ఫాధడెతేనాుయన (ఔుడ ిమోకలు లోతు న లవంఔ వంటిదాతుక ి(బ తుసకస్క) ఏడె సంవతషమల కిీతం 
అమైషన్ చేయయన).  అబ  ఇ నొూ నఽండి ఈశభనం కోసం తన క మరీ్ తోతాం దేద ేనొూ తుమోధఔ భందఽలు తీసఽఔునాుయన, 
కతూ 5-6 సంవతషమల కిీతం రటితు తీసఽకోవడం భానేయయన.  ఎందఽఔంట ేఆయ అబ  భూతిండాలనఽ ద ఫౄతీమడం 
తృియంతేంచాభ. యధేబ ైనంతవయఔు నొూ తురయణ భందఽలు తీసఽకోవడం భానేళ ఫదఽలుగ ళయ్ళమా, కొలాల జ న్, సఽప 
వంట ిఄనఽఫంధ అయౘయ దామా లనఽ తీసఽఔునరేయన. 2017 నవంఫర్ నాటకిి అబ  ఎడభ కలు నొూ ఄతేంత ఫాధాఔయంగ 
భాయడంతో అబ ఔు నడవడం, డ ైయైంగ్ చ మేడం ఄయధే భభేంది. ఄందఽచతే అబ  ఎడభ మోకయౌకి శసాచైికతిష 
చేభంచఽకోరలన ేఈదేిశంతో ఈనాుయన. ఆటిీ  తుమఱరహ ళాతిలో 2018 బే 31న అబ  తృికటీషనర్ నఽ సందిించినపూడె అబ  
అతె యఱఴస లోంతో ఔడా ఈనుటుల  ఔనఽగొతు కిీంది మ తడ ీఆచా్యన:    : 
#1. NM2 Blood + NM3 Bone Irregularity + NM12 Combination-12 + NM20 Injury + NM22 Liver + 
NM40 Knees + NM59 Pain + NM63 Back-up(Booster) + NM86 Immunity + BR18 Circulation + BR21 
Injury + SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potentised Codeine-Doliprane 200C...6TD in 
water 

 ళ  ీంఫర్ 4 నాటకిి 20% బ యనఖుదల ఔతుంచింది. నొూ కసా బమించఖయౌగ ైయా భకి చమేినందఽవలల   #1 మోతాదఽ TDS క ి
తగిగంచఫడింది. చికతిష టల  తనఔు నభెఔం ఏయూడనిటుల  తృికటీషనయనతో  చ తృూయన. యటతన్ C,D, భమమిు K2  యొఔక 
సలబ ంటుల  తీసఽకోవలళందిగ అబ ఔు సలయౘ ఆచా్యన ఎందఽఔంట ేతౄిన్ష లో చాలాభంది ళతుమయనల  యట ిలోంతో ఫాధ 
డెతేనుటుల  తృికటీషనయన ఄతేతృిమం. 2019 జనవమ ినాటకి ిఅబ  రేధి లక్షణాలు భూడోవంతే భాతబిే బ యనఖుడభుతో 
తృికటీషనర్ పమోఖతి న భెదిగ ఈందతు ఫాయంచి మ తడీతు కిీంద ియధంగ సవమించాయన:   
#2. NM3 Bone Irregularity + NM40 Knees + NM59 Pain + OM5 Circulation + BR18 Circulation + 
SM28 Injury + SM36 Skeletal + SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potentised Codeine-

Doliprane 200C...TDS తూటిలో  

 ఏిల్ నాటికి 80% బ యనఖుదల ఔతుంచింది. జూన్ చివమ ినాటిక ినొూ భామం ఄవడంతో ఆపూడె అబ  నడవడంతో తృటు 
డ ైయైంగ్ ఔడా చేమఖలుఖుతేనాుయన. అబ నఽ శసాచైికితషనఽండి దాయం చేళ నందఽఔు ర ైతమిాతుక్సష ఔు ఔితజఞతలు త యౌతృయన. 
జూలనై 4 నఽండి మోతాదఽ ఔీభంగ తగిగసాా  2019 ళ  ీంఫర్ 30 నాటకిి అరేఱయన. 2020 బే లో అబ  తృికటీషనయనఔు ఔ కయన్ నఽ 
ంపత “నా మోకలు నొూ ూమిాగ తగిగతృో భంది నేనఽ సంతోషంగ ఈనాునఽ” 2020 ళ  ీంఫర్ చివమలిో మోగతిు యవమలకోసం 
యౌచినపూడె నొూ పనమవితం కలేదతు ఇ తురయణ ఔ ఄదఽతం ఄతు అబ  త యౌతృయన.     

 నొూతో ఫాధడెతేను మోఖులందమికట నొూ తురమణిి కోడని్ డోయౌేని్(తృేమళటభల్) చాలా భంచి పయౌతాలు ఆసఽా నుటుల  
తృికటీషనర్ ేమొకంటునాుయన.  

108CC ఫాక్సష ఈయోగించి నటలభత ేCC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.5 

Spine + CC20.6 Osteoporosis ఆవఴండి.  

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

10. ఫాధాకయబ ైన ములలు 03592…సౌత్ ఆపికహ  
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 50 ఏళ్ల  భఴ ళ్ ఖత ఐదఽ సంవతషమలుగ ఫాధాఔయబ నై తోలలు భమమిు భల ఫదిఔంతో ఫాధడెతేనాుయన. ర దైఽేడె 
అబ ఔు శసాచైికితష ళతౄయనష చఱేయన. అమషైన్ ఄంటే బమం కయణంగ అబ  దాతుతు తుమఔమించాయన. ఖత భూడె సంవతషమలుగ 
అబ  ఄపూడపూడె నొూ భమిము భలఫదీఔం కోసం మళిాతి తీవంిగ ఈనుపూడె భాతబిే ఄలోల తి భందఽలు తీసఽఔునాుయన 
కతూ ఆయ  దిగ సయౘమం చమేలేదఽ. అబ  ర ైతిమాతుక్సష తీసఽకోరలతు తుయిభంచఽకొతు 2020 ఏిల్ 10న తృికటీషనయననఽ 
సందిించగ కిీంది మ తడీ ఆచా్యన:  
CC4.4 Constipation…TDS 

మోగి రమేై భందఽలు ఏతొ తీసఽకోలేదఽ. ఏలి్ 29న నొూ భమిము భలఫదీఔం మ ండింటిలో 25% ఈశభనం తృ ందాయన. మ ండె 
రమల తయనరత ఄనగ బ ే17న 50% బ యనఖుదల ఔయౌగింది. తోలలు రటి ఄసలు మభిాణంలో సగతుకి తగగ భ. తమఴత 
మ ండె రమలోల  తోలలు భమికొంత ఔుంచించఽఔు తృో మాభ. జూన్ 1 నాటికి మోగకి ి100% ఈశభనం ఔయౌగ ిభలఫదీఔం భమిము 
తోలలు ూమిాగ ఔనఽభయనఖమాేభ. ఄంతకేఔుండా మోగి తన జీయత కలభంతా  తిీ న లలో ఄనఽబయసఽా ను తితెమి భమిము 
ఫామ ీయఔాయివం యొఔక సభసే ఄనాహేంగ ూమిాగ తృో భందతు ఖభతుంచాయన. ఆంతఔుభుందఽ ఇ సభసేనఽ తృికటీషనయన 
భుందఽ యిా యంచ నందఽన ఫర నస్క గ ఏయూడిన తురయణ టల  అబ  ఎంతో అనందంగ ఈనాుయన. మోతాదఽ భూడె న లల 
వేవధలిో BD, OD, 3TW, 2TW కి తగిగంచఫడింది. చివమిగ 31 అఖసఽీ  2020 మ తడీ అతృలతు తుయిభంచఽఔునాుయన ఎందఽఔంటే 
ఫాధాఔయబ నై సభసేలు అబ  జాఞ కల నఽండి ఔడా తొలగతిృో మాభ. 2020 ఄకోీ ఫర్ నాటిక ిసభసేలేయ పనమవితం 
కలేదఽ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. పనమహఴాతభఴపతునూ భూలవంక 11615…ఇండిమా  

 50-ఏళ్ల  భఴ ళ్ఔు ఖత భూడె రమలుగ భలంలో యఔాభు, ఄలాగై అసనభు దఖగమ భమమిు ఔడెపలోనా తీవబి ైన నొూ 
ఔలఖ యగభ. తోటీతోదట 1996 లో యఔాయివం లేఔుండా ఇ లక్షణాలు ఔతుంచగ ఆది భూలశంఔగ తుమీ యణ కవడంతో  15 
మోజుల తృటు కొనయగని హోతయో చికితషతో రేధ ినమభభేంది. ఄదే లక్షణాలు 2017 జూన్ లో పనమవితం ఄమాేభ. 
మోగి హోతయోతి తిమగిి రడాయన. 2019 అఖసఽీ  లో భూడవ యమి ఆది పనమవితం ఄభంది. అబ  భునఽటి హోతయోతి 
డాఔీర్ నఽ సందిించఔుండా  ఄలోల తి ర దైఽేడితు సందిించగ శసాచైికతిష సాచించాయన. ఄది ఆషీంలేఔ అబ  సఴమంగ తన 
రేధిక ి హోతయోతి తురయణలు అఔుేలస్క (Aesculus) 200  తీసఽఔునాుయన కతూ ఆద ిఏభాతంి సయౘమం చేమలేదఽ.  
2019 అఖసఽీ  24న తృికటీషనయననఽ సందిించగ కిీంద మ తడీ ఆచా్యన:    
#1. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC8.1 

Female tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…తిీ 10 తుతయౖలఔు ఔ మోతాదఽ చొపూన 1 ఖంట వయఔ 
ఄనంతయం 6TD. 

అఖసఽీ  26న ఔడెపనొూ యషమంలో కసా ఈశభనం ఈనుూటకిట యఔాయివం తఖగఔతృో వడం భమమిు అసన తృింతం చాలా 
ఫాధాఔయంగ ఈనుందఽన తృికటీషనయన #1తు కిరంది విధంగహ బ యనఖు యచడం జమగిింది:  

#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds & 

Abrasions + #1…తిీ ది తుతయౖలఔు ఔ డోస్క చొపూన ఔ ఖంట వయఔు అ తమఴత 6TD 

మ ండె మోజుల తమఴత అబ  నొూ 50% తగిగనటుల  భమిము భలంలో యఔాంయివం లేదతు త యౌతృయన. ళ  ీంఫర్ 2న అబ  నొూ 90% 
తగిగనందఽన మోతాదఽ TDS ఔు తగిగంచఫడింది. ళ  ీంఫర్ 20 నాటకిి మోగ ిరేధి లక్షణాలు ఄతుుంటనిఽండి యడెదల కవడంతో 
మోతాదఽ OD క ితగిగంచ ఫడింది. కతూ ఄకోీ ఫర్ 15న మోగి మ తడీ అతృలతు తుయిభంచఽఔునాుయన. నవంఫర్ 3న అబ  ఆతయ 
సభసేలనైన ర నఽు నొూ, మోకలు నొూ, యధాయణ ఫలఴనీత భమిము ఔీభయఴ త ఊతేయివం కోసం వచా్యన. అబ  
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యనతేయయతి దఖగయగ ఈందతు ఖుమిాంచి #2 న  భుందసఽా గ అ దీతు యా నంలో కిీంది మ తడి ఆచా్యన:   
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 
Osteoporosis…TDS 

 16 మోజులోల  అబ  మోఖ లక్షణాలు ఄతూు ఔనఽభయనఖమాేభ కఫటిీ  నవంఫర్ 19న #3  యొఔక మోతాదఽ OD కి ఄనంతయం 
డిళ ంఫర్ 4 నాటకిి ఔీభంగ 2TW క ితగిగంచఫడింది. మ ండె మోజుల తమఴత అ తృింతంలో నొూ పనమవితం ఄభంది కఫటిీ  తిమిగి 
మోతాదఽ TDS కి  ంచాయన. అబ ఔు భయల నొూ లేఔుండా ూమిాగ తగిగతృో వడాతుకి ఔ రయం టిీంది. లక్షణాలు ఏయ 
పనమవితం కలేదతు ఔ న ల తృటు బమోయ ఆచి్న తమఴత 2020 జనవమి 14న OD క ితగిగంచాయన అ తమఴత ఐదఽ రమల 
తృటు తుయఴహణ మోతాదఽ OW. క ితగిగంచాయన 2020 పఫవిమి 17 న #3 నఽ OW వది కొనయగిసాా  అబ ఔు CC15.1 Mental & 

Emotional tonic…TDS గ న ల వయఔ ఄనంతయం CC12.1 Adult tonic + CC17.2 Cleansing  ఔు భాయన్త 
భమొఔ న ల ఆలా సంవతషయం కొనయగించ ఫడింది. 2017 ఄకోీ ఫర్ నాటకిి రేధి లక్షణాలు పనమవితం లేఔుండా అమోఖేంగ 
ఈనాుయన. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. క విడ్ -19 11613...ఇండిమా  

 83 ఏళ్ల  వేకిాకి ఖత 28 సంవతషమలుగ  అసాభాతో ఫాధ డెత తురయణ కోసం ఆనేసలర్ భమిము న ఫుే లనైజర్ 
తీసఽఔుంటునాుయన. ఄలాగై దేళ్ల  కిీతం తుమీ యణ ఄభనా యఔా కేనషర్ కోసం ఆతట  నాబ్ - ( కేనషర్ ఔణాల  యనఖుదలనఽ 
భందగింప చళేే కటమోథ య ఓషధం) ఔడా తీసఽఔుంటునాుయన. 2020 జూలనై 12న ఄతనఽ 101º F జఴయం భమమిు ఉమ ి
అడఔతృో వడం వంట ియధాయణ ఔంటే ఎఔుకవ మోఖలక్షణాలు ఏయూడి  నాలుఖు మోజులు ఆయ కొనయఖుత ఈనుపూడె ఄతతు 
ఔుటుంఫం ల్ష అకటష తొటర్ తు ఈయోగించి యఔాభులో  అకిషజన్ యా భతు 89% గ ఔనఽగొనాుయన (యధాయణ యా భ 95% - 

100% కతూ ఈఫౄస రేధి ఖీసఽా డె ఈరసం కవడంతో ఄతతు యధాయణ యా భ ఔతూసం 92%ఈండాయౌ).జులనై 16న ర ంటనే ఄతతుు 
అసూతిలిో చేమూించాయన, ఄఔకడ ఄతతుక ిఅకిషజన్ సతృో రీ్ ఄందంిచ ఫడింది. ఄద ేమోజున చళేన మీక్షలలో ఄతతుకి కోయడ్ తృజిటవి్ 
ఄతు త యౌళంది. ఄందఽవలల  ఄతతుకి యటతన్ ళ, జింక్స భమమిు కయౌశమం టాఫ్ల టల తో తృటు అసఽతిి వమగ లు ర లలడించఔ తృో భనా  
మోజు రమ ీనమతుక ిఆచే్ మాంట  ర ైయల్ ఆంజక్షనలనఽ ఔడా ఆవఴఫడా్ భ.  

  భూడె మోజుల తమఴత ఄనగ 2020 19న జూలనై 19న జఴయం 99. 5º F  కి తగిగంది కతూ అకిషజన్ యా భ 84  ఱతాతుకి 
డితృోభంది. ర ంటన ేఔ ఔుటుంఫ సబుేడె తృికటీషనయననఽ సందిించగ తృిభాణిఔ మోఖ తుమోధఔ శకిాతు  ంచే కిీంద ిమ తడ ీ
ఆచా్యన:   
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…తిీ 10 తుతయౖలఔు ఔ మోతాదఽ చొపూన 2 
ఖంటల వయఔ ఄనంతయం 6TD 

భయనసటి మోజు జఴయం 99º F కి తగిగంది. ఄతతు శకిా యా భ అఔయౌ ఖణతూమంగ  మిగభ. భూడె మోజుల తయనరత జూలనై 22న 
యఴబ్ టసీ్్క లో ఄతనఽ ఆంక యనఽఔలంగ ఈనాుడతు భమమిు అకిషజన్ యా భ 84 ఱతం వది తులఔడగనే ఈందతు తేయౌంది 
ఔనఽఔ అకిషజన్ భదితేనఽ కొనయగించాయన. ఏద ిఏబ నైా నాలుఖు మోజుల తమఴత జూలనై 26న ఄతనఽ చాలా ఈశభనం తృ ందాడె. 
మకీ్షలలో ఄతతుక ికోయడ్ న గటిివ్ మవడంతో తృటు అకిషజన్ యా భ 98 ఱతాతుకి బ యనఖుడింది. అసూతిి నఽంచి డఱి్మిీ 
ఄమాేడె. యఔా కేనషర్ భమమిు అయా ి ఈనుూటకిట 83 సంవతషమల వమసఽఖల ఇ వేకిా కవైలం ద ిమోజులోల నే కోలుకోవడం 
ర ైదఽేలనఽ ఎంతో  అశ్యేమచిింది. అఖసఽీ  5న మోతాదఽ ఔీభంగ TDS, BD, OD గ తగిగంచఫడింది. మ తడీ ఄవసయం లేదతు 
ఫాయంచి మోగి 2020 ళ  ీంఫర్ 10న తుయౌరేమడం జమగిింది.   



                                                                                                                                        Volume 11 Issue # 6 17 

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

ివూ జవహఫులు 

Q1. యనభటాభడ్ అయామ టైసి్క లేదా యో మిమాళస్క వంటి సఴమం తిియక్షఔ రేధతిో ఫాధడెతేను మోగకిి కోయడ్ తురయణ కోసం 
ఆభూేతుట  ఫూసీర్ ఆవఴవచా్ ? ఄటువంట ిరేధఽల యషమంలో మోగి తన మోఖతుమోధఔశకిాతు తగిగంచే భందఽలు తీసఽఔుంటృ 
ఈండవచఽ్ ఔదా ?  

A. ఄవపనఽ ఄలాంటి మోఖులఔు ఆద ిసఽయక్ితంగ ఆవఴవచఽ్. ఇ ర యైస్క వలల  ఔయౌగ ైలక్షణాలనఽ మిషకమించడాతుకి IB 
యౄతృ ందించఫడింద ిఔనఽఔ ర ైయసఽక ఎఔుకవగ ఖుయభేే ఄవమరలనఽ ఫలోతేం చేమడాతుకి ఆది తు చసేఽా ంది. ఄంతేకఔ ఆది 
ఎథిమకి్స యా భలో ఔమి వేకిాఖత మోఖ తుమోధఔ శకిాతు  ంచి కోయడ్ వంట ిర యైస్క భమిము ఫాేకటీమిమాతో ఔడా తృో మడటాతుకి 
సయౘమడెతేంది. ఄందఽవలల  ఫౌతిఔ యా భలో ఆవఴఫడే ఆభుేనో స ళివ్ చికతిషతో ఆద ిజోఔేం చేసఽకోదఽ. యనభటాభడ్ 
అయామ ైటసి్క ఔు చికితష చసేఽా ను కొందయన తృికటీషనయనల  ఇ రేధ ిచికతిష   ైఎటువంటి తిిఔల ఫిావం లేఔుండా IB  ఆచి్నటుల గ 
రమ ిమితృో యనీ ల దాఴమ ర లలడభేంది.      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q2. కోయడ్ కోసం ఆచే్ ఆభూేతుట  ఫూసీర్ IB పల్ ఄవపట్ ఔు కయణం ఄవపతేందా?   

A. ఄవపనఽ ళ దైాీ ంతిఔంగ ఇ కంఫర  ఆతయ మ తడలీ భాదమిిగనే ఈంటుంది. ఄభనూటకిట కోయడ్ వంటి  తీవబి నై 
సభసేలలోపలౌట్ సంబయంచడం చాలా ఄయనదఽ. తురయణ కోసం IB ఆచి్నపూడె(చాలా ఄయనదఽగ)    తలనొూ భమమిు 
ఄలసట యౄంలో పలౌట్ ఏయూడ ిమ ండె మోజులు భాతబి ేఈంటుందతు ఫాయసఽా నాుయన. కతూ IB తు OD వది కొనయగించవచఽ్. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q3.  ననేఽ మ ండె సంవతషమలుగ 108 ళళ ఫాక్సష ఈయోగసిాా  ఈనాునఽ. దాతుతు మీఛామిీ చేమవలళ ఈంది. నాఔు దఖగయలో 
తృికటీషనయనల  లేయన ననేఽ ఏంచమేాయౌ?  

A. భమో మ ండళే్ల  తృటు ఔంనాలనఽ లేదా ర ఫైరషిన్ష చఽయనఔుగ ఈంచడం యధేబే. తిీ ఫాటలి్ నఽ తొ ఔుడి చేతిలో టుీ కొతు 
తృియాన చేసాా  ఎడభ ఄయచేతిఔ ై తొతెదియయనల  టాేప్ చ మేండి. తుదాిణబ నై ఔంనాలు తిమిగి సకిీమం కవడాతుక ిఄవకశం 
తృ ందఽతాభ. ఇ కిిీమ ఛామిీంగ్ నఽ భమో 6 న లలు  ంచఽతేంది. ఇ కిిీమ తిి అయన న లలఔు ఔయమి చొపూన నాలుఖు యయనల  
వయఔు పనమవితం చసేఽకోవచఽ్. తొ ళయలు మడైభిేషన్ నఽండ ిదాయంగ ఈంచడం దాఴమ భమమిు ఎండితృో ఔుండా 
చాసఽకోవడం వంటి జాఖీతాలు వఴ ంచండి. తిీ ళయనఽ ఔతూసం భూడె న లలఔు ఔయమి తతుఖీ చేసఽఔుంటృ తఔుకవ భటీం ఖల   
ఏద ైనా ఫాటలి్ నఽర ంటనే ూమంిచండి.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q4. ననేఽ ఫాయత దేఱతుు సందమివంచే కొందయన బఔుా ల దాఴమ 108 ళళ ఫాటిళ్లనఽ తుండం కోసం అలకయౘల్ త ూంచఽఔున ేరడితు 
ళయలు తఴయగ తృ డగి ఄభతృో తేను కయణంగనా, బఔుా లు తయచఽగ ఆండమిాఔు మతు కయణంగ ననేఽ నషీతృో తేనాునఽ, నేనఽ 
ఏం చేమాయౌ?   

A. భనభు 96% ఔంటే ఎఔుకవ సఴచఛత ఖల ఆథ ైల్ అలకయౘల్ ఈయోగియా భు. కొతుు దేఱలోల  ఄధఔి సఴచఛత ఔయౌగని ధానేం 
అలకయౘలు గ ీభన్ అలకయౘల్ లతేసఽా ంది.  దతీుతు యా తుఔంగ ళేఔమించడం యధేం కఔతృో త ేతాతాకయౌఔ చయేగ జిన్ లేదా రోడాక 
(సఽభాయన 45% అలకయౘల్ ఈండేయ) వంటి సూషీబ నై యౌఔకర్ రడవచఽ్. తఔుకవ సఴచఛత అలకయౘల్ తోసభసే ఏతటంటే 
గోయలఔు దాతుు జోడించినపూడె ఄది తఴయగ  అయమ  ైతృో దఽ ఔనఽఔ భనభు క ైళయలో రమేైఴయన ళళల యొఔక ఫహుళ్ 
చఽఔకలనఽ జోడించినపూడె గోయలు బ తాగ భామితృో తాభ.  ఇ సభసేనఽ తురమించడాతుక ికొకఔక ళళ ఫాటిల్ నఽండ ి
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ళేఔమించిన చఽఔకలనఽ ఔ కాయ ళయలో రళే ఄటిీ  తశభీం యొఔక ఔ చఽఔకనఽ మ తడీ తమాయనచేళ ేగోయలు ఈను ఫాటిల్ కి 
జోడించండి ఆటువంటి శిునే 2014 ళ  ీంఫర్ ఄకోీ ఫర్ సంచిఔ 5 సంపటి #5.1లో చాడండి.   

హెచచమ క!  మ తడీలు తమామకీి భనం డనిేచర్్ ఇథ లై్ అలకయౘల్  లేదా మతౄంగ్ అలకయౘల్ గ లవఫడే  తథ లై్ అలకయౘల్ 
రడఔడదఽ. ఎందఽఔంటే ఇ మ ంటితూ ఄంతయగతంగ తీసఽఔుంటే యషూమతిం ఄవపతాభ. ఔనఽఔ ఆథనాల్ ఄతు ఔడా లువఫడ ే
ఆథ లై్ అలకయౘల్ భాతబిే రడండి.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q5. చితఔ కొటిీన భందఽలనఽ గతూ లేదా ఄలనమీీ కయకలఔు తృో ట్ంట్జై్ చళేేభుందఽ ఆథ ైల్ అలకయౘల్ ఫదఽలుగ తూటితు 
ఈయోగించవచా్?   

A. ఄవపనఽ తొయన తూటితు ఈయోగించవచఽ్. కతూ ఄది సఴచఛంగ ఈండాయౌ. ఈదాహయణఔు ఫాటళి్లలో ఈండేద ిలేదా భమగింిచి 
చలాల మి్న తూటనిే ఈయోగించాయౌ. భమో భుకేబ ైన యషమం ఏతటంటే తృో ట్ంటభజ్ చేళ ేదాయీభు ఔంట్నైర్ యొఔక దఖిువన 
తాకటైటుల  లేదా ఄద ిఔతూసం తృక్ిఔంగ తూయన లేదా అలకయౘల్ ఔమగిితృో భే లా చాసఽకోరయౌ. దాయీభు ఔమిగతిృో ఔుండా తలేుత 
ఈంట ేఄటిీ  దామా తుు దాతుఔద ేఄలాగై రడండి.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q6. నా మోగిక ియక్సష రేతృ యబ్ లే్ ఄలరటు ఈంది. ర ైతమిాతుక్సష మ తడలీు తీసఽఔునటేపూడె ఔడా ఄతనఽ దాతుతు 
ఈయోగించవచా్ ?  

A.  దఖుగ  భమమిు జలుఫు నఽండి ఈశభనం కోసం లల ల చాతీకి మమడాతుకి తలుల లు ఔడా ఈయోగించే ఇ గ ియక్సష రేతృ యబ్ 
లో ఔయౄూయం, బ ంథాల్ భమమిు మూఔయౌీస్క అభల్ ఔడా ఈంటాభ. ఆటువంటి ఫలబ ైన రసన ఖల దామా లు ఄనేఔ 
ఔింనలనఽ తటసాం చళేే యభమా ాతుు ఔయౌగి ఈంటాభ. కఫటిీ  యక్సష రేతృ యబ్ ఆంక ఆతయ ఫామ్ (ఫాయతదశేంలో ఄభితాంజన్ 
గనా ఄనేఔ దఱేలోల  రమేైఴయన ఫాిండ్ యేలతో యఔీభంచే ఈతూతేా లు) వంటయి తురమించడబ ేభంచిది.  ఔ రేళ్ తూతుసమగి 
ఈయోగించాయౌష వళేా  మ తడీ  తీసఽకోవడాతుకి ఔతూసం ఖంట భుందఽ ర నఽఔ వేవధ ితూతుసమగి ఈండాయౌ.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q7. కొఫౄమ ినాన ,  టోి యౌమం జ య్ల, అయౌవ్ అభల్, యబూతి, తోఔకజొను ండి వంట ిభాధేభాలోల  ఔంనాలు ఎంతకలం 
ఫిావవంతంగ ఈంటాభ?  

A. చక కయ గోయల భాదమిిగన ేఇ భాధేభాలోల  ఔంనాలు అయన న లల వయఔు ఫిావవంతంగ ఈంటాభ. ఐతే ఇ మ తడలీు ఫాగ 
సంయక్ించఫడినపూడె భాతబిే ఈదాహయణఔు మైడభిషేన్ భూలాల నఽండి  దాయంగ ఈంచఫడనిపూడె భాతబిే ఔంనాలు 
ఎఔుకవ కలం తులఴ ఈంటాభ.    

******************************************************************************************** 
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“ ఆమోగైం భమ ము ఆనందం కయౌసే ఉంటాభ. ఆమోగైం లేనటల భతే ఆనందం ఒక పయౌంచతు కల. ఆమోగైం భతుషకి చాలా 
ప్హిథమికభు అతు వుర తులు (వితి గరంథాలు) ికటించాభ. ఎందకంటే అది లేకుండా భానఴపడు తన 4 జీవిత లక్ష్యైలు అనగహ 
షభైక్స చేతలు, షభైక్స చింతన, షమ ైన షంప్హదన, తుమహఴణభు సహధించడం వీలు కహద. ధాఢబ ైన భనషకు ధాఢబ ైన వమజయం 
అఴషయం. ఇవి ఒకదాతు ై ఒకటి ఆధాయడి ఉనాూభ. ఈ ించం అనేది భన భనష్ యొకక  ఉతృమ ఴయానం భాతిబే అతు 
విజుు లు అంటాయు. గహఢతుదిలో భనష్ తుచేమతు సి తిలో ఉనూపృడు ించం కూడా తుచేమతు సి తిలో లేదా తన ఉతుకనిే 
క లోృతుంది. భనష్ కూడా ఎలల పృడఽ ఆమోగైంగహ ఉండాయౌ.” 

                                                          ... బఖరన్ యీౕ సతే యభ ఫాఫా, “డాఔీర్ష తృ ి ప షన్” దరిే రణ,ి ళ  ీంఫర్ 1980     

                                                                            http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 
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“ మ మలెైజైశన్స వ ైప 9 దవలలో సేఴ ఒకటిగహ షఽచించఫడింది. అందఴలల  మీయు దాతు టల  వరదు కయౌగ  ఴాదు లు, మోగులు, 
వికలాంగులు, వహైధిగరషా లు భమ ము ఆందో ళనలో ఉనూ వహమ కి సేఴ చేమడాతుకి ఉనూ అతుూ అఴకహశ్హలన సహఴగతించాయౌ. చేతిలో 
ఒకండున టుీ కొతు ఉండడం అనేది ప్హిథమిక దవ, తినడం భమ ము జీయణం చేషక ఴడం తృతుషమ గహ జయగహయౌ తదాఴమహ మీయు 
ఆమోగైంగహ భమ ము షంతోశంగహ ఉంటాయు. కహఫటీి బ డకు సహకయుౄ భమ ము ఫాైడిజ  అనేవి షంజు భాతిబే, మీయు తుజంగహ సేఴ 
చేషా నూపృడు భాతిబే మీలో ఉనూ ఆనందభు అనబవహతుకి ఴషా ంది. మీయు చసేే సఴే దాంతోప్హటు మీ ఫాఴన లేదా భానసక 
వ ైఖమ తు ఫటీి మ గణన చేమఫడుతుంది. కహఫటీి ఏ తు కైటాభంచినా ఉతా్సంతో అఴగహసనతో బకిాతో చేమండి. సేఴ లో ఎకుకఴ 
లేదా తకుకఴ ఉండకూడద ఎందకంటే సహభ అందమ లోనఽ, అతుూంటిలోనఽ ఉనాూయు. ఎఴమ కి మీయు సేఴ చసేనా  సహభ మీ సేఴన 
సఴకమ సహా డు.” 

                                ... యీౕ సతే యభ ఫాఫా, “ నో ఫంప్ష నో జంప్ష” , 3 వ ఄఖిల ఫాయత ళరేదళ్ సదసఽష,14 నవంఫర్ 1975 

                                                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf  

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

 ఔిటనలు  

బవిశైతుా లో తుయఴహ ం ఫో భ ేషదష్లు *  

 USA:యయన్వల్ AVP మ ప ిశర్ షదష్ ** 16-17 జనఴమ  2021, మ ండు అయీ దినభులు, (యవమలు తృలగగ నే రమికి ఄందంిచ 
ఫడతాభ) షంిదించ ఴలసన వహయు సఽయన్  ర ఫ్ైషట్  Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 USA: యయన్వల్ AVP వర్క యౖప్ ** రయప తయఖతేలు ఏిల్ -జూన్స 2021 షంిదించ ఴలసన వహయు సఽయన్ 

ర ఫ్ైషట్ Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండిమా పటీమ ా: యయన్వల్ AVP ఴర్క షహప్  రయప తయఖతేలు జనఴమ  –భామ చ 2021, తయగతుల చిఴమ లో 2021 
భామ చ 13-14 తేదీలలో పటీమ ాలో ితైక్ష శిక్షణ ఉంటుంది  (యవమలు తృలగగ నే రమికి ఄందంిచ ఫడతాభ), షంిదించ 
ఴలసన వహయు లయౌత ర ఫ్ైషట్ elay54@yahoo.com  లేదా ట్యౌతౄో న్ నంఫయన 8500-676-092 

 ఇండిమా పటీమ ా: AVP ఴర్క షహప్   ** 25-31 జులెై 2021 షంిదించ ఴలసన 
వహయు  లయౌత ర ఫ్ైషట్ elay54@yahoo.com లేదా టయ్ౌతౄో న్ నంఫయన 8500-676-092 

 ఇండిమా పటీమ ా : AVP ఴర్క షహప్   ** 25 నఴంఫర్ -1 డసి ంఫర్ 2021 షంిదించ ఴలసన వహయు లయౌత 
ర ఫ్ైషట్ elay54@yahoo.com లేదా టయ్ౌతౄో న్ నంఫయన 8500-676-092 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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 ఇండిమా పటీమ ా: SVP ఴర్క షహప్   ** 3-7 డసి ంఫర్ 2021 షంిదించ ఴలసన వహయు ఴేమ్  
ర ఫ్ైషట్ 99sairam@vibrionics.org 

*AVP భమమిు SVP వర్క యౖప్ లు రిశేభు భమిము e కోయనష ూమిా చేళన రమిక ిభాతబిే. మపి ిషర్ సదసఽషలు సిఽా తం 
తృికటీషనయనల  గ ఈనురమికి.       

** భాయనూలు చోటు చసేఽకోవచఽ్  

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

 అదనంగహ  

1. ఆమోగై చిటాకలు 

 చెఴపలు ఎంతో విలువ నైవి:  తగు వరదు  ఴహ ంచండి  

“చఴెపలకు షఴచఛబ నై ఆహయం కూడా అఴషయం. దతీు అయిం భనం వితిబ ైన భాటలు,  దెైవహతుకి షంఫంధించిన భాటలు భాతిబే 
వినాయౌ. ఇతయుల గుమ ంచి ఎలల పృడఽ భంచివి భమ ము ఆహల దకయబ ైన విశమాలన భాతిబే విందాం.  ఈ విధంగహ ఇతయుల నండి 
చెడు విశమాలు వినడం దాఴమహ చెఴపలన కలుషతం కహకుండా కహప్హడుక ఴచచ. ఈ విధంగహ భాతిబే భనం చెఴపల దాఴమహ సహతిఴక 
ఆహమహతుూ లేదా విశమాలన సఴకమ ంచ  గలుగుతాభు”… షతై సహభ ఫాఫా1 

“దెైవిక వఫాీ లన వినడాతుకి నా చెఴపలు ఆమోగైంగహ ఉండుగహక, నేన నేయుచక ఴడాతుకి వీలుగహ నా చెఴపలతో షభాదిు గహ వినే అఴకహవం 
కలుగుగహక.” (వదే ప్హియిన)2 

1.  మీ చెఴపలన గుమ ంచి తెలుషక ండ ి

1.1 చఴెపలు వకిాఴంతబ ైనవి భమ ము షతుూతబ ైనవి. ఆయ శఫిం యొఔక చ్, సూషీత, దశి భమిము సఴయ ఫారోదేఴఖం వంట ి
సాక్షె యషమాలనఽ ళ ైతం ఄంచనా రేయా భ. పటుీ ఔఔు భుందే యయవపలు శఫాి తుకి తిిసూందియా యన. తుదలిో ఔడా చ వపలు 
శఫాి తుు ఖీఴ ంచ ఖలవప. చ వపలు తభఔు తాబ ే(చ య లో ఈండే బ నైభు దాఴమ)యబంి చసేఽకోఖలవప, యనచికి సంఫంధించిన 
సంకతైాలనఽ బ దడెఔు యియం చేయా భ(యనచికి సంఫంధించిన భుక సంఫంధతి నాడి భధే చ య ఖుండా తృో తేంది), భమిము 
శమయీ సభతేలేతనఽ కతృడెకోవడంలో సయౘమడెతేంది..3-6 

 ఖమటు అకయంలో ఈను ఫమట చ య (ను)ధఴతుతు ళఴఔమిసఽా ంది. ఆది శవీణ నాడి ఖుండా ఔయి ఫరమి (టింతౄతుక్స బ ంఫరని్) వయఔు 
మిాణించి దాతుతు ఔింంచటేటుల  చసేఽా ంది. దాతుక ివేతిమైఔంగ అనఽకొతు భూడె చిను సఽతుుతబ ైన ఎభుఔలు (ళకలి్ష) 
మాంల ప మైయల వలన తుచేయా భ. మూయీ చిమన్ గొటీం  గయౌతో తుండని భధే చ యతు గొంతే ర నఔ ఫాఖంతో ఔలుపత తాిడతిు 
సభానం చసేఽా ంది భమమిు ఱరలషెభునఽ ఫమటఔు ంపతేంది. లోయౌ చ యలో ఈను చఽటుల  తిమగిి ఈను (కోకిలమా) భూడె 
దరిలతో తుండిన ఄయా వితాా కయ కలువలు(లాతమింత్ ) సయౘమంతో ధఴతు తయంగలనఽ భమిము సభతేలేత భమమిు తల 
యా నం ఖుమించి సభాచామతుు బ దడెఔు యియం చసేఽా ంది.6 

1.2 సహధాయణ వితుకిడి మ ధి: యధాయణ అమోఖేఔయబ ైన భానవ చ య చాలా తఔుకవ ఄనగ 20 ఴెర్జ్ ( ైప ఄవమవం డనం) 
నఽండ ిచాలా ఎఔుకవ ఄనగ 20 కలిో ఴరె్జ్ వయఔు యసాిత ఱరణీ ితృౌనః పణాేలనఽ యనఖలదఽ. ఎఖువ యా భ లో ఖల తృౌనః పణాేలు 
యనఖల యభయాాం వమసఽషతో తృటు తఖుగ తేంది. భన యతుకడి ి1.5 నఽండి 5.0 kh z మధిలిోతు భానవ సంఫాషణల శఫాి ల తృౌనః 
పణాేల మధిిక ిసఽతుుతంగ ఈంటుంది. ఄనగ ఇ మధిిలో ధఴతు 0.5 khz లేదా 10 khz ఔంటే తఖగయగ ఖీఴ ంచఫడెతేంది.3,7-9 

mailto:99sairam@vibrionics.org
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1.3 S షయక్ష్ితబ నై భమ ము 
షయక్ష్ితం కహతు డసెఫెల్్ 
సహి భలు : ధఴతు యొఔక యధాయణ 
యనఖల మధిి 0 నఽండ ి180 D 

Bవయఔు ఈంటుంది. శఫిం చ వపలనఽ 
ఖమా యచడం లేదా మింఖుభతు 
హో యన మవడభునఔు కయణబ తైే 
ఄద ియౘతుఔయబ నైది. కొతుు 
సఽయక్తిబ నై శఫాి లు-  యధాయణ 
ఱఴస (10 dB), క్షుల తృటలు, 
లేదా ఄయనపలు, అఔుల సవఴడ,ి 
ఖడమిాయప టిక్స టకి్స ధఴతు (20 

dB), ఖుస ఖుస ధఴనఽలు  (30 

dB), మపిిజిమటైర్ చపూడె (40 

dB), యధాయణ సంఫాషణలు(60 

dB), రలంగ్ బ లన్ చపూడె (70 dB). ఄరంఛతూమబ నై ఫామ ీశఫాి లు –ఫామ ీనఖయ టాిపక్స (80-85 dB కయన లోల, యదఽేత్ 
తో తుచళేే ఫామీ మఔిమలు, ఴెభర్ డమిేర్ లు (90dB), కయన యౘయన్ లు  కటీడా కయేఔీభాలు,(100-110 dB), ఄంఫులనన్ష 
ళ ైయన్(120-130 dB), లనైవ్ మక్స ఫాేండ్ (130 dB), యభానాల టేకఫ్, ఫాణసంచా(130-160 dB), మక ట్ యిోఖం(180 dB). 

85 dB ఔంటే  నై గల్ శఫాి లు యౘతు ఔయౌగించయేగ  మిఖణింఫడతాభ. ఄనఔే సంవతషమలుగ 80-90 dB  ఖల శఫాి లఔు ఖుమి 
కవడం లేదా 90 dB శఫాి తుకి ఔ ఖంట ఖుమ ికవడం  ఫఴ యగతం ఔడా నయౖీ తుు ఔయౌగసిఽా ంది. 110 dB మధి ిఖల శఫిం ఔ 
తుతషం ఔనాు తఔుకవ లేదా 130 dB ఖల శఫిం ఔ ళ ఔనఽ కలభునఔు ఖుమి ఐతే కోలుకోలేతు నషీం ఔయౌగియా భ..3, 8-12 

2.  చెవి లోప్హలు  

2.1 వితుకిడి నశీం: వమసఽష సంఫంధతి యతుకడిి నషీం ( ిస్క తఔేళస్క) ఄనేద ిఫాహే చ య కలువలో బ నైభు (ళయన బ న్) 

ేయనఔు తృో వడం దాఴమ  ఄవమోధం ఔలఖడం ఄలాగై చ యలో యఔాప ఖడ్ ఏయూడడం లేదా ఏద నైా యదేయౕ కయఔం దాఴమ ఄవమోధం 
ఔలఖడం. ఐతే దీతుతు యధాయణ చికతిష దాఴమ తొలగిం చమేవచఽ్..12 ఆతయ కయణాలు  తిిధఴతు దాఴమ ఏయూడ ేగమం, ఫామో 
టోి భా (గయౌలో డన వేతాేసం ఆది డ ైరై యలలో యధాయణం), తలఔు ద ఫౄలు తఖలడం, చ య ఆన ృక్షన్, ఄంటృ రేధఽలు, 
తతుమర్ష రేధ,ి శవీణ నాడలిో ఔణతిి, దయీఘకయౌఔ రేధఽలు, లేదా భందఽలు/భాదఔ దరిేలు.10,12 

 కొతుూ షఽచికలు ట్యౌతౄో న్ దాఴమ యనడంలో ఆఫౄంది సంఫాషణలనఽ ఄయాం చసేఽకోవడాతుక ితాిడ ిచేమడం లేదా జిలు తభనఽ 
తాభు పనమవితం చేమభతు కోయడం ధఴతుంచ ేనేథేంలో యనడాతుక ిఆఫౄంది డడం లేదా ట య రలేమ్ నఽ ఄధిఔంగ 
భాయ్డం లేదా సఽలబంగ ఄలళతృో వడం  

(వమసఽష కయణంగ ఏయూడని సభసేగ ఫాయం ఫడెతేనుూటకిి యతుకడిి సభసే వలల  ఔడా కవచఽ్)   లలరడె శఫాి తుకి 
సూందించఔతృో వడం, భాటలు మవడంలో అలసేం, ఄధిఔంగ తడఫాటు డటం,   తృఠఱలలో శదీీ చాంచడంలో ఆఫౄంది 
డెత ఈంటే ఄద ియతుకడిి లోం కవచఽ్.13-14 
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 మ శ్ోధనా పయౌతాలు: ఔుడి భమిము ఎడభ చ వపలు ధఴతుతు తేనుంగ ళఴఔమియా మతు మఱిోధన ర లలడించింది. బ దడె యొఔక 
ఎడభ ఄయాగోళ్ం సంఫాషణఔు ఎఔుకవ తిిసూందళిేా  ఔుడ ిఄయీగోళ్ం తమకతుక ిఎఔుకవ సూందసిఽా ంది. ఎడభ చ య సంగతీం, 
ఫారోదేఴఖం, భమమిు ఔుడి  ఄయాగోళ్ంలో తృిళ స్క చేమఫడని ఄంతయిిలీకి ఎఔుకవ తిిసూందసిఽా ంది. కఫటిీ  ఎడభ చ య లో ఎఔుకవ 
యతుకడిి లోం ఈనురమిక ిఫారోదేఴఖ సభసేలనఽ ఄయాం చేసఽకోవడంలో సభసేలు ఈండవచఽ్. ఔుడచి య యతుకిడ ిలోం 
ఈనురయన యషమాలనఽ ఔీభఫదీీఔమించే యభమా ాతుు కొంత కోలోూవచఽ్.15 

2.2 మితుమర్్ వహైధ:ి ఆద ిలోయౌ చ య యొఔక యనఖెత. యధాయణంగ చ యలో తాిడ ిలేదా యదీి  ఫావనతో తృియంబభవపతేంది. ఆద ి
తమఴత టితుుటస్క (చ యలో ఫుస కొటిీనటుల  దేదే శఫిభుయనఫడడం,  ఖమిీసఽా నుటుల  ధఴతు, ఄలలుగ ఏయూడెతేనుటుల , చ టల  
అఔుల భధే ఏయూడే సవఴడ,ి ఇలలు రసేఽా నుటుల , క్షుల కలికలిా మరలుగనా, కిలక్స భనుటుల  శఫిభు)ఄనంతయం యతుకిడలిో 
ఴెచఽ్ తఖుగ లు భమిము ర మిీగో(అఔళె ఔభుగ భఖత ఔలఖడం, ళూతుుంగ్ లేదా బ మిీ గో వలే సభాంతయ ఱరణీలిో తియనఖుతేనుటుల  
ఔళ్ైళ తియఖడం, లేదా ఄదిశే శకిా  చతేితో న టీఫడ ినటుల  ఈండడం). కొంతభంది రమి సభతేలేత కోలోూభ కిీందఔు 
డితృో వడం,తల తియఖడం, యకయం, రంతేలు భమమిు శఫి యతుకడిలిో తీవబి ైన తఖుగ దల, ఔడా ఈండవచఽ్. రేధ ి
భుదఽయనతేను కొదీి  టతిుుటస్క భమమిు యతుకిడ ినషీం  యనఖుతేంది. తమఴత దశలలో ఄసభతేలేత భమింత తీవభివపతేంది. 
ఐత ేఆద ితృిణాంతఔం కనూటికట ఇ రేధి ఏతొ చేమలేతు ఄసభయీత ఔు దామతిీసఽా ంది. దతీుకి ఄంతమీలనంగ ఈను కయణం 
త యౌమదఽ కతూ కొతుుయయనల  తృయవేప నొూ, ఄంతయ చ య యొఔక ఆన ృక్షన్,  తలక ిగమం, వంశ యంయేంగ నమమిు ఄలనమీీ  
వలల  ఔయౌగ ైఄయనద నై మళిాతి.  

 మయిౌంప్ పసఽీ ల కొతుు సందమలలో బ తుభ ర్ష రేధగి తృ యఫడే ఇ రేధి ఄంతయ చ య నఽండి దవిభు గయౌతో తుండి ఈను భధే 
చ య లోతుకి కమితృో భే ఄయనద నై రేధి.16-20 

3.  చెవి ఇన ౄక్షన్స 

3.1 మూసేీ షమన్స నాళభు తుచేమకప్ో ఴడం: యధాయణంగ జలుఫు, ఫ్ూల , ళ నైస్క ఆన ృక్షన్ లేదా ఎలమీీల  కయణంగ ఇ నాళ్ంలో 
రప లేదా ఄవమోధం ఏయూడెత ఈంటుంది. భధే చ యలో దవిం వంటయి ఏయూడతాభ . దీతు వలన  చ యలో తుండెగ ఏదో  
ఈనుటుల , ఖయఖయ భతు ధఴతు, నొూ భమిము జఴయభు ఏయూడ వచఽ్. తంఖడం, నభలడం, అవయౌంత, లేదా దయీఘబ నై ఱఴస, వంటి 
రేమాభాలు ఇ టృేబ్ త యవడాతుక ిసయౘమడతాభ. యధాయణంగ ఆది ఎటువంటి చికతిష లేఔుండా ళాయడెతేంది, తీవబి నై 
సందమలోల  ఆద ిభధే చ య ఆన ృక్షన్ ఔు కయణం కవచఽ్. మూళేీలమన్ నాళ్భు చినుతనంలో చినుగ, ఆయనఔుగ,భమిము 
సభాంతయంగ ఈంటుంద ిభమమిు వమసఽతో తృటు  యనఖుతేంది. కఫటిీ  చినులలలలో ఆన ృక్షన్ మవడం ఄలాగ ైఆయ తఴయగ 
తొయౌగ ితృో తాభ.  దిరమిలో ఆన ృక్షన్ అమోఖే సభసేలనఽ సాచిసఽా ంది!21,22 

3.2  ఫాసై భధై భమ ము లోయౌ చవెి యొకక చవెి ఇన ౄక్షన్స  22-30 

a. ఒటటిసి్క ఎక టిమి  (సఴభేర్్ ఇమర్): యధాయణంగ ఫమట చ య నాళ్భు యొఔక ఫాేకటీమమిల్ ఆన ృక్షన్. ఆద ితృ డి చయెం లేదా 
తాభయ, గోఔడం, చ యతు యబంి చేమడాతుకి రలేు లేదా దాది చఽటిీన పలలలనఽ ఄధఔింగ ఈయోగించడం,  తూటలిో ఄధఔింగ 
నానడం, చ యలో తూయన చేయడం వలన ఏయూడెతేంది. యధాయణ రేధ ిలక్షణాలు దఽయద,  దదఽి యనల , సఽతుుతతఴం, ఎయనపదనం, రప 
సఴలూంగ జఴయం, భమిము నొూ ఈంటాభ. కొతుుయయనల  ఆన ృక్షన్ ఔు ఖుమి మభన భధే చ య నఽండి చీభు చ య నాళ్భు 
లోతుక ిఔయిఫరమిక ిఏయూడ్ యంధభిు దాఴమ విఴ సఽా ంది. ఄయనదఽగ ఇ ఆన ృక్షన్ పంఖస్క లేదా ర యైస్క వలన ఔలఖ వచఽ్22,23,24 

 ఆన ృక్షన్ తో ఔడని తమింగ టైసి్క : ఎఔుకవగ ఫాేకటీమమిా వలన ఏయూడే ఇ రేధి చిను చిను ఫొ ఫౄలు భమమిు తీవబి నై నొూ 
లక్షణాలతో ఔయిఫరమ ియొఔక రపఔు కయణం ఄవపతేంది..25 
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b. తీఴిబ ైన  ఓటిటిస్క మీడిమా: ర ైయస్క లేదా ఫాేకటీమిమా కయణంగ భధేచ య ఎయీఫడి లేదా ఆన ృక్షన్ ఔు ఖుమభి ై  దవిభు ఔయిఫరమి 
ర నఔ చిఔుకఔుంటుంది. యధాయణంగ ఆన ృక్షన్ ఱఴసకోశ సభసే నఽండి ఏయూడెతేంది. లలలు తీవబి నై ఒటటిిస్క తొడిమా ఔు 
ఖుమ నై తమఴత భధే చ యలో దవిం ఏయూడ ిచ య ఔయిఫరమి ఔదయౌఔలనఽ తుమోధిసాా  శఫి తయంగలు ఄంతయ చ యలోకి యియంకఔుండా 
చేసఽా ంది. దీతు వలన చ య తృో టు, ఎయనప దనం, రప, తలనొూ, జఴయం, చ య లోల తుయంతయ తాిడి ఈను ఫావన భమమిు 
యతుకడిి లోం వంటి లక్షణాలు ఏయూడతాభ. ఔరేళ్ భంటతో ఔడని ( టోమిమా) ఈతషయగం  ఈంట ేఄది సూషీంగ చీభుతో 
తుండని లేదా న తేా యనగ ఈంటుంది. ఔరళే్ ఔపం లేదా ఱరలషెం ఄధఔింగ ఏయూడతిే యధాయణంగ ళ నైసలలో లేదా కొతుు యయనల  భధే 
చ యలో లేదా గొంతేలో ఆది “తడలి్ ఆమర్ కైటమ”. చ య ర నఽఔ ఎభుఔ ఆన ృక్షన్ ఔు ఖుమ ికవడం లేదా రప ఏయూడతిే ఄద ి
“భాయోీ  ఆడటిసి్క” ఄంటాయన..26-28 

c. లోయౌ చెవి యొకక ఇన ౄక్షనల  : ర ళీ ఫుేలర్ నాేమో తుటసి్క (లోయౌ చ య లో ర ళీఫుేలర్ నాడ ియొఔక రప) ఎఔుకవగ ర యైల్ 
సంఔీభణ వలన వసఽా ంద,ి అఔళెఔ భమిము నాటకటమ ర మిీగో ఆది తోదలవపతేంది. బ ైఔభు, యకయభు, రంతేలు ఆయ ఆతయ 
భిుక లక్షణాలు. లాతమింథసి్క (ర ళీ  ఫుేలార్ భమమిు కకిలమర్ నాడెల మ ండింటి యొఔక రప) ఆద ిర యైస్క లేదా ఫాేకటీమమిా 
వలల  సంబయసఽా ంద,ి చ య నొూ భమిము టితుటిస్క, యతుకడిి లోం వంట ిఄదనప లక్షణాలనఽ ఔయౌగి ఈంటుంద ి

  ఴమె ూస్క జోసీర్ ఄనేద ిచ య యొఔక కకిలమర్ నాడి యొఔక ర యైల్ ఆన ృక్షన్ వలన వసఽా ంది. చ య నొూ, ర మిీగో భమమిు 
భుకభు, చ య, భమమిు బ డ  ై నొూ ఫొ ఫౄలు వంటి లక్షణాలతో ఈంటుంది. 24,25,29,30 

లోయౌ చ య తో తృో యౌళేా  ఫమట భమిము భధే చ య ఄంటురేధఽలు తఔుకవ సభమం ఄనగ 1-2 రమలు ఈంటాభ కతూ 
లోయౌ చ య ఆన ృక్షనఽల  చాలాకలం కొనయఖుతాభ.29 రతావయణంలో భాయనూ లేదా బూ ఈమితల ఎతేా లో భాయనూల కయణంగ 
లక్షణాలు తీవభివపతాభ..29 

4.  చెవికి దెఫతగలడం /  గహమం : 

4.1  చెవిలో ఫగ్ (ఏదెైనా జీవి చేయడం)!  వేకిా తుదలిో ఈనుపూడె ఫమట ఈండే పయనఖు చ యలోక ిఎఖుయనత గతూ లేదా తృఔుత 
గతూ చమేితృో తేంది. ఄది ర ంటన ేచతుతృో వచఽ్ లేదా ఔదలవచఽ్ లేదా సందడ ిచమేవచఽ్ లేదా గటు రమేడం కొయఔటం వంటియ 
ఔడా చమేవచఽ్. లల లు ఄది ఖీఴ ంచలేఔ  చ యతు యనదిడం, చ యలో రలేు  టిీ  తృ డవడం వంటయి చసేాా  నొూతో ఏడెసాా  
ఈండవచఽ్. న భెదిగ చ యతు లాగిటిీ  తలనఽ వంచి ఔదియౌంచండి. చ యలో కొదిిగ గోయనర చ్తు నాన  తృో ళ అ   ైర చ్తు తూటితు 
ఈయోగించి దాతుు ఫ్ట ల ష్ చమేండి.   

 హెచచమ క: చ యతు కొటీడం లేదా ఏద నైా వసఽా వపనఽ లేదా యబిమచిే యధనభునఽ చ వపలో  టీడం వంటయి  చేమఔడదఽ 
ఎందఽఔంటే ఆది అ పయనఖునఽ భమింత భుందఽఔు న టిీ  ఔయిఫరమి తృడవడాతుకి దామి తీసఽా ంది. పయనఖు ఫమటఔు మఔతృో భనా లేదా 
ఖతంలో చ య ఆన ృక్షన్ చమతి ిఈంటే ర ైదఽేడతిు సందిించండి.   

 తువహయణ: తుదిసిఽా నుపూడె, ట్కిికంగ్ చళేటేపూడె, లనల లు లేదా యఴతాలోల  కేంప  చళేటేపూడె ఆమర్ ల గ్ష లేదా యబబి నై 
కటన్ ఫాల్ రడండి. కిీత యఔయశఔం రడటం వలల  భిాదాతుు తగిగసఽా ంది.31,32,35 

4.2  కయణఫేమ , చీయౌపో్ ఴడం లేదా చిలుల లు డటం: చ య ఆన ృక్షన్, తిిధఴతు దాఴమ చ య తృడవడం, ఫామో టాిభా, తలగమం ద ఫౄ 
తఖలడం, లేదా చ ంద ఫౄ, ఏద ైనా వసఽా వపనఽ లేదా రయేౌ గోయననఽ చ య లోతుకి చొూంచడం, వంట ిచయేల వలల  ఔయిఫరమలిో చీయౌఔ లేదా 
గీతలు ఏయూడతాభ భుకేంగ లలలోల  ఔయిఫరమి చాలా సఽతుుతంగ ఈంతేంద ిఔనఽఔ ఆటువంటి చయేల వలల  యఔాయివం, చ యనొూ, 
యతుకడిి లోం, చ యటతినం, లేదా ఫాేలనన్ష సభసేలు వయా భ. యధాయణంగ అమోఖే ఔయబ ైన ఔయిఫరమి తయనచఽగ తనఔు తాన ే
భయభెతేా  చసేఽఔుంటుంది   కతూ కొతుుయయనల  చికితష ఄవసయభభేే  పనమవిత ఄంటురేధఽలఔు కయణం కవచఽ్..30,32,33-35 
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4.3 గహమం భమ ము చవెి లోల నండి యకాసహిఴం జమ గ నపృడు ిధభ చికిత్: తోతాం చ య ఫాఖం ఔవయభేే యధంగ యబబి నై 
ఫాేండ్ ఎభడ్ తృేడ్ ఔటిీ  ర ైదే సయౘమం ఄంద  వయఔ మోగతిు గమబ నై చ య ర ైప డెకో తువఴండి. 30,35 

4.4    అతైఴషయ మ సి తులోల  చేమ కూడతువి : చ య నఽండి వచే్  యిరతుు తుమోధించ వదఽి . చ య లోయౌ ఫాగతుు యబియచ వదఽి . 
చ యలో ఏ దరితుు తృో మవదఽి (ఏద ైనా కటటఔం లోల చమేనిపూడె లేదా చ య ఖుయౌతతు తొలగించే టపూడె తూ) మఔియంతో చ య 
లోయౌ నఽండ ిఏద నైా వసఽా వపనఽ తొలగించడాతుకి మితిుంచవదఽి .30,35 

5.  చెవి షంయక్షణ క షం చిటాకలు12,30,34-51 

  చ వపలనఽ యబంి చేమడాతుకి దాది చఽటిీన పలలలు లేదా రళే్ళనఽ ఈయోగించడం అ రమేండి. (ఆద ిచ యలో ఈండే 
ఆమర్ రక్సష నఽ క్ణీిం చేసఽా ంది) దతీుక ిఫదఽలుగ ఫాహేచ యతు యబబి ైన వసాంైతో లేదాటసిాే ేయనతో తేడవండి. 
చ వపలనఽ తృ డిగ ఈంచండి.30,35,36,37 

  చ యలో బ నైాతుు తొలగించ ఔుండా ఄలాగ ైవదయిౌ రేమండి..38 ఎందఽఔంటే  చ య నాళ్ం లో ఈతూతాి ఄభేే బ నైప ఔంద న 
దఽభుె భమిము ఆన ృక్షన్ నఽండి చ యతు యక్సిఽా ంద ిఄలాగై ఄనవసయబ నైయ సహజంగ ఫమటఔు వయా భ. నభలడం ఄనదేి 
ఇ కిిీమలో సయౘమడెతేంది. ఖుయౌత ఖటిీగ ఈంటే దాతుతు భిదఽవపగ చేమడాతుకి మ ండె భూడె చఽఔకలు అయౌవ్ 
అభల్ లేదా సాచించిఫడని ఆమర్ డాిప్ష రమేండ ిసహజంగన ేఖుయౌత ఫమటఔు వచే్సఽా ంది..30,38 

  ది శఫాి లఔు ఖుమికఔుండా జాఖీతా డండ,ి తూతుసమ ిఐతే ఆమర్ ల గ్ష రడండి. చ య  ైచమేఫడ్ మిఱోధన  తఖగయ ధఴతుతో 
ఔడని ఔ మతి ినఽండ ికోలుకోవడాతుకి చ వపలఔు 16 ఖంటలు తుశవఫిం ఄవసయభతు ర లలడించింది. చ వపలు తైఔయ శఫాి తుకి 
ఄలరటు డలేవప. తుశవఫింగ భమిము ఔీభంగ ఄది చ వపలఔు నయౖీ తుు ఔయౌగిసఽా ంది. కోకిలమా లోతు ఴెభర్ ళ ల్ష ఄతు 
లవఫడే ళ నషమ ీఔణాలు నాశనం ఐత ేఄయ తిమగిి పనయనతూతాి కవప.34-37 

 యభాన మిాణ సభమంలో అమోహణ భమమిు ఄవమోహణ సభమభులలో చ యలో గయౌ డనం సభం  చేమడాతుకి 
తయచఽగ తంఖడం భమిము అవయౌంచడం చ మాేయౌ. 30,34,35,37 

 నొూ భమిము రప తురయణ కోసం ఫాగ త యౌళన ఖిహ చిటాకలనఽ మితిుంచండి. ఈదాహయణకి చ వపల తొదఽగ ర చ్తు 
లేదా చలలతు వతాిడి ఔయౌగించడం, లేదా ర చ్తు నాన లో ర లుల యౌలతు చితకొకటిీ  నానఫట్ిీ  ఄటిీ  నాన నఽ చ యలో  తృో మడం.39 

 భఖత తురయణఔు యదా ఄలల ం ట  తాఖండ.ి40 

  సభతేలే అయౘయం తో ఔడని అమోఖే ఔయబ ైన జీవన ఱ ైయౌ, ఔీభం తూఔుండా నడఔ, రేమాభం, యోగ, ధాేనం భమమిు 
తగని యఱీ ంతి యతుకడిితు బ యనఖుయచడం భమిము ర మిీగో మఔుండా చేమడంలో సహఔమియా భ.41-50 

  ఈపూ తీసఽకోవడం తగిగంచండి.49,50 

 ఔీభం తూఔుండా చ ఔప్ చభేంచఽకోండి.  ఴచె్మిఔ సంకైతాలనఽ యసెమించవదఽి  ర దైే సయౘమం తీసఽకోవడాతుకి ఎపూడా 
ర నఽకడవదఽి .  (చికితష చమేతు యతుకడిి లోం, జాఞ నభు, అమోఖేభు, భమమిు భానళఔ ళాతి ై ఫిాయతం 
చాసఽా ంది).37,46 

 చ యకి సంఫంధించిన ఄనేఔ కసైఽలలో ఄనగ టతిుుటస్క, ర మిీగో, యతుకిడ ిలోం భమమిు చ య తృో టులు, చ య ఆన ృక్షనలతో సయౘ 
ఄనఔే యనఖెతలఔు యభ ర ైతమిాతుక్సష ఎంతో సయౘమడింది..51. 

 మ పమ న్స్ లు భమ ము వ ఫెై్ట్  యౌంకులు : 
1. Sathya Sai Speaks, Summer Showers Divine Discourse May-June 1990, Indian Culture and Spirituality, Sanctify the body, 

chapter 2, page 8: http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf
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2. Shanti mantra (“Bhadramkarnebhih”) and Taittiriya Upanishad, Shikshavalli, verse11 
3. Ears are powerful: https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/17-6-hearing/ 
4. Nerve for taste runs through middle ear: https://en.wikipedia.org/wiki/Chorda_tympani 
5. Facts on ears!http://www.fun-facts.org.uk/human_body/ears.htm; https://www.neilsperlingmd.com/blog/2016/09/interesting-

facts-about-the-human-ear/ 
6. https://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/picture-of-the-ear#1 
7. Taber‟s Cyclopedic Medical Dictionary, edition 20, page 656,938 
8. Hearing range: www.nhc.com.au/blog/human-hearing-range 
9. https://global.widex.com/en/blog/human-hearing-range-what-can-you-hear 
10. Noise levels and hearing loss: https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html 
11. Noise levels: https://pulsarinstruments.com/en/post/decibel-chart-noise-level 
12. Causes for hearing 

loss: https://www.emedicinehealth.com/hearing_loss/article_em.htm#what_causes_hearing_loss; https://my.clevelandclinic.o
rg/health/diseases/14428-ear-wax-buildup--blockage 

13. Indicators of hearing loss: https://www.hear-the-world.com/en/knowledge/hearing-loss/hearing-loss-in-children-guide-for-
parents/indicators-for-hearing-loss 

14. https://www.nhs.uk/conditions/hearing-loss/symptoms/ 
15. Hearing process: https://www.healthyhearing.com/report/52549-Five-things-you-may-not-know-about-your-hearing 
16. Meniere‟s disease: https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/menieres/menieres.html 
17. Stages in Meniere‟s disease: https://www.healthyhearing.com/help/tinnitus/menieres-disease 
18. Tinnitus: www.asha.org/public/hearing/Tinnitus/ 
19. Meniere‟s drop attacks: https://www.nidcd.nih.gov/health/menieres-disease 
20. Perilymphatic fistula: https://www.healthline.com/health/perilymph-fistula 
21. Eustachian tube dysfunction: https://familydoctor.org/condition/eustachian-tube-dysfunction/ 
22. Ear infections: https://www.healthline.com/health/ear-infection-adults#causes 
23. Outer ear infections: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/swimmers-ear/symptoms-causes/syc-

20351682; https://kidshealth.org/en/parents/swimmer-ear.html 
24. Outer, middle & inner ear infections: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/ear-infections 
25. Middle ear infections: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ear-infections/symptoms-causes/syc-20351616 
26. Otorrhoa: Taber‟s Cyclopedic Medical Dictionary, edition 20, page 1551 
27. Middle ear catarrh: https://www.entuk.org/catarrh 
28. Inner ear infections: https://www.medicinenet.com/inner_ear_infection/article.htm 
29. Vestibular neuritis & Labyrinthitis: https://www.healthline.com/health/vestibular-neuritis 
30. All ear disorders: https://www.firstaidforlife.org.uk/ear-problems/ 
31. Bug in the ear! https://www.medicalnewstoday.com/articles/322064#prevention 
32. Ear trauma: https://www.healthline.com/health/bug-in-ear 
33. Eardrum rupture: https://www.healthline.com/health/ruptured-eardrum#symptoms 
34. Ear injuries: https://kidshealth.org/en/parents/ear-injuries.html 
35. First aid & List of Don‟ts: https://medlineplus.gov/ency/article/000052.htm 
36. Precautions: https://www.earq.com/hearing-health/articles/9-ways-to-protect-your-ears 
37. Ear care: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/13076-ear-care-tips 
38. Leave earwax alone: https://www.health.harvard.edu/blog/3-reasons-to-leave-earwax-alone-2017051711718 
39. Home remedies: https://www.healthline.com/health/11-effective-earache-remedies 
40. Home remedy for dizziness: https://homeremedyshop.com/20-tested-home-remedies-for-dizziness/ 
41. Exercises for balance: https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/home/home-pc.html 
42. Exercises for vertigo: https://www.healthline.com/health/exercises-for-vertigo 
43. https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/home-epley-maneuver 
44. Simple home exercises: https://www.neuroequilibrium.in/vertigo-exercises-and-home-remedies/ 
45. Gentle Yoga for better hearing: https://www.captel.com/2018/12/gentle-yoga-exercises-to-promote-better-hearing-

infographic/ 
46. Improve hearing: https://www.audicus.com/5-activities-to-improve-your-hearing/ 
47. Nutrition for better hearing: https://campaignforbetterhearing.ca/2016/03/five-foods-to-boost-your-hearing-health/ 
48. https://www.hearinghealthassoc.com/hearing-health-associates-va-blog/2017/3/15/nutrition-and-hearing-top-foods-to-

consume-and-avoid 
49. https://hearinghealthfoundation.org/blogs/how-nutrition-affects-our-hearing 
50. https://www.hearingwellnessctr.com/nutrition/ 
51. Sai Vibrionics Newsletters: https://vibrionics.org; cases related to ears at https://www.news.vibrionics.org/en/subjects/5 

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

2. ఉతేా జకయబ నై కథలు 

a. దిఴై భాత ేభి ఔదాయైం 03572…గహైఫన్స  

33 ఏళ్ల  వతుత మాతనతో ఔడిన ర నఽు నొూతో ఫాధ డెతేనుది. ఆది చినుూటి నఽండి అబ నఽ ఫాధిసాా  ఈంది. అబ  
తయౌలదండెిలు తభ ఄజాఞ నబే దాతుకి కయణభతు ఄంగీఔమించాయన. యమి సందిామ భూయౌక చికతిష భమిము ఄలోతి భందఽలు 
ఔడా తుచమేలేదఽ. 2020 ళ  ీంఫర్ 20న అబ  తృికటీషనర్ నఽ సందమివంచాయన.  ఄతనఽ మ తడీ ళదీం చేసఽా నుపూడె అబ  
ఎడభ తృదం తొద ఫలబ నై తుఖూఢబ ైన తాిడితు ఄనఽబయంచాయన కతూ అబ  దాతు ఖుమించి ఄంతగ టిీంచఽకోలేదఽ. ఄదే మతిి 

https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/17-6-hearing/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chorda_tympani
http://www.fun-facts.org.uk/human_body/ears.htm
https://www.neilsperlingmd.com/blog/2016/09/interesting-facts-about-the-human-ear/
https://www.neilsperlingmd.com/blog/2016/09/interesting-facts-about-the-human-ear/
https://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/picture-of-the-ear#1
http://www.nhc.com.au/blog/human-hearing-range
https://global.widex.com/en/blog/human-hearing-range-what-can-you-hear
https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html
https://pulsarinstruments.com/en/post/decibel-chart-noise-level
https://www.emedicinehealth.com/hearing_loss/article_em.htm#what_causes_hearing_loss
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14428-ear-wax-buildup--blockage
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14428-ear-wax-buildup--blockage
https://www.hear-the-world.com/en/knowledge/hearing-loss/hearing-loss-in-children-guide-for-parents/indicators-for-hearing-loss
https://www.hear-the-world.com/en/knowledge/hearing-loss/hearing-loss-in-children-guide-for-parents/indicators-for-hearing-loss
https://www.nhs.uk/conditions/hearing-loss/symptoms/
https://www.healthyhearing.com/report/52549-Five-things-you-may-not-know-about-your-hearing
https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/menieres/menieres.html
https://www.healthyhearing.com/help/tinnitus/menieres-disease
http://www.asha.org/public/hearing/Tinnitus/
https://www.nidcd.nih.gov/health/menieres-disease
https://www.healthline.com/health/perilymph-fistula
https://familydoctor.org/condition/eustachian-tube-dysfunction/
https://www.healthline.com/health/ear-infection-adults#causes
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/swimmers-ear/symptoms-causes/syc-20351682
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/swimmers-ear/symptoms-causes/syc-20351682
https://kidshealth.org/en/parents/swimmer-ear.html
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/ear-infections
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ear-infections/symptoms-causes/syc-20351616
https://www.entuk.org/catarrh
https://www.medicinenet.com/inner_ear_infection/article.htm
https://www.healthline.com/health/vestibular-neuritis
https://www.firstaidforlife.org.uk/ear-problems/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322064#prevention
https://www.healthline.com/health/bug-in-ear
https://www.healthline.com/health/ruptured-eardrum#symptoms
https://kidshealth.org/en/parents/ear-injuries.html
https://medlineplus.gov/ency/article/000052.htm
https://www.earq.com/hearing-health/articles/9-ways-to-protect-your-ears
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/13076-ear-care-tips
https://www.health.harvard.edu/blog/3-reasons-to-leave-earwax-alone-2017051711718
https://www.healthline.com/health/11-effective-earache-remedies
https://homeremedyshop.com/20-tested-home-remedies-for-dizziness/
https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/home/home-pc.html
https://www.healthline.com/health/exercises-for-vertigo
https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/home-epley-maneuver
https://www.neuroequilibrium.in/vertigo-exercises-and-home-remedies/
https://www.captel.com/2018/12/gentle-yoga-exercises-to-promote-better-hearing-infographic/
https://www.captel.com/2018/12/gentle-yoga-exercises-to-promote-better-hearing-infographic/
https://www.audicus.com/5-activities-to-improve-your-hearing/
https://campaignforbetterhearing.ca/2016/03/five-foods-to-boost-your-hearing-health/
https://www.hearinghealthassoc.com/hearing-health-associates-va-blog/2017/3/15/nutrition-and-hearing-top-foods-to-consume-and-avoid
https://www.hearinghealthassoc.com/hearing-health-associates-va-blog/2017/3/15/nutrition-and-hearing-top-foods-to-consume-and-avoid
https://hearinghealthfoundation.org/blogs/how-nutrition-affects-our-hearing
https://www.hearingwellnessctr.com/nutrition/
https://vibrionics.org/
https://www.news.vibrionics.org/en/subjects/5
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అబ  ఔలలో ఔుమీ్లో ఔయన్ను బఖరన్ ఫాఫారయన ఔతుంచి “ఆనేుళ్ైల గ తూవప నొూతు బమసిఽా నుందఽఔు నాఔు చాలా ఫాధగ 
ఈంద,ి తూవప చాలా చిను దాతుయ, ఄధ యైే డఔు. నేనఽ తునఽు జాఖీతాగ చాసఽఔుంటానఽ. తూ కోసం మ తడీ ళదీం చసేఽా నుపూడె 
నేనఽ తూ ఔకన ేఈండి తూ సభసేనఽ మషికమించడం తృియంతేంచానఽ. తూ ఎడభ తృదం తొద ఔయౌగని తాిడకిి కయణం ఆదే”     
ఄంటృ యఴత యబూతితు సిలీంచి అబ  శమీయం తోతాం తొద చలాల యన. మ ండె మోజులోల  నొూ ూమిాగ ఄదిశేం ఄభనందనడంలో 
అశ్యేం ఏభుంది. ఔనఽఔ తృికటీషనర్ తుయఴయీంగ ేభితో ళవే చేళనపూడె అ ళవేలో ఄతుు చికితషలఔు భూలబ ైన బఖవంతేడే 
వచి్ తులుయా డె! 

b. సహఴమి ఆకి్జన్స ితైక్ష చయై 11601…ఇండిమా   

తండి ివమసఽష 73 తయౌల వమసఽ 59 రమ ిఔుభామ ా తో ఈంటును లమిడ ిబఔుా ల ఔుటుంఫం యొఔక శకిావంతబ నై కొయడ్-19 మఔివమీ 
సంగటననఽ ఇ తృికటీషనయన ంచఽఔుంటునాుయన. 2020 ళ  ీంఫర్ 10న తయౌల ఄఔయెతేా గ లమడిీ ఫాఫా తన ఔికనే తులఫడి 
ఈండడం చాళంది. యఴత “తునఽు ననేఽ యక్ియా నఽ” ఄతు చ ూ ఄదిశే భమాేయన. దతీు ఄయాం ఏతటో అబ ఔు ఫర ధ డలేదఽ. 
మ ండె మోజుల తమఴత ఇ భుఖుగ యన కోయడ్-19 కయణంగ అసఽతిలిో చేమయన. ద ిమోజుల తమఴత తండి ిభమమిు ఔుభామ ా 
యౘళూటల్ రయన్ లో ఈనాుయన కతూ తయౌల ఱఴస కోసం ఔషీడెత ఈనుందఽన ఐళము తయయౌంచఫడి నాన్ ఆనేఴళవ్ ర ంటలిేటర్ 
తొద ఈంచవలళ వచి్ంది. ఄదే మోజు ఆభూేతుట  ఫూసీర్ ఄందమకిట ంఫడి sos మోతాదఽలో తీసఽకోవలళందిగ సాచించ 
ఫడింది.  ఔుభామ ా భమిము తండి ి7 ఖంటలోల  80% బ యనఖభనటుల  ఫాయంచాయన కతూ తయౌల మిళాతి భిాదఔయంగ భామ ిఅబ  
అకిషజ న్ యా భ భమింత దఖిజామింది. భయనసటి మోజు ళ  ీంఫర్ 23న తృికటీషనర్ SR304 Oxygen భునఽట ిమ తడకిి జోడించి 
తయౌల కోసం ంతృయన. ఔుభామ ా ఐళమూలో తయౌల దఖగయ ఔయన్తు తిిఖంటఔు అబ ఔు ఇ మ తడీ ఆచా్యన. అశ్యేఔయంగ తయౌల 
అకిషజ న్ యా భ  యఖడం తృియంబబ ై అబ ఔు 30 తుతయౖలు వయండాలో ఔమో్వడాతుక ిఔడా ఄనఽభతి లతేంచింది. భయననాడె 
ఄనగ 2020 ళ  ీంఫర్ 25 న ఇ భుఖుగ యన 100% కోలుకొతు అసఽతిి నఽండ ిడఱి్రీ్ ఄమాేయన. ఫాఫా తయౌలతు భాతబిే కఔుండా 
తోతాం ఔుటుంఫాతుు యక్ించడం దాఴమ తన రగి నాతుు న యరేమ్యన.   

c. నో  భన్స, ఆల్ గ భన్స 11621…ఇండిమా   

2015 భామి్ 5 న 33 సంవతషమల ఔ వతుత ఆంటోల  డితృోభ ఔతెనాేటడ్్  తభలనల  యోలార్  తౄిఔ్ర్ భమిము ఔుడి 
చీలభండ ఔికఔు తొలఖుటఔు ఖుయభంది. ర ైదఽేలు ఔ గొటీప ేల ట్ భమమిు సాహూలతో  ఄంతయగత ళామఔీయణఔు సంఫంధంిచిన శసా ై
చికతిష చఱేయన. అబ  సఴతేేఔంగ యౘభగ నడవఖయౌగనిూటకిట ఫాళభఠం(కీ స్క లనగ్్) రసేఽకొతు నలేతొద ఎఔుకవళేప 
ఔయన్ను తిీయమి కలు లో తీవబి నై తితెమి భమమిు చీలభండలో తయేౌఔతృట ినొూ ఏయూడెతోంది. అబ  లేచి తులఫడిన 
ర ంటనే అబ  నడవటాతుక ిఏదో ఔట ిటుీ కొతు సతృో రీ్ తీసఽకోరయౌ. యధాయణ ళాతిక ిమవడాతుకి అబ ఔు ఔ తుతషం డెతేంది. 
ఄలోతి భందఽలు ఏత ఈయోఖం డఔ తృో వడంతో రటతిు అరేళ ఇ నొూతోన ేసయని కొతు జీయంచడాతుకి మజీడింది. 2019 

డిళ ంఫమోల  అబ  ఫాధాఔయబ నై యనతేయివం ఖుమించి తృికటీషనర్ తో భాటాల డెతేనుపూడె అబ  యధాయణ చీలభండ నొూ ఖుమించి 
యిా యంచింది. ఄందఽవలల  ఄతనఽ అబ ఔు అల్  భన్ మియ్ఫ్ కొంఫర  ఆచా్యన.(తృికటీషనర్ తృ ి ప ైల్ చాడండి)…3-6 గోయలు  సఖం 
ఫక ట్ తూటలిో ఔమిగించి మోజుఔు ఔతూసం ఔకయమికళ్ళనఽ 20 తుతయౖలు నానఫటీ్డం,  భమమిు మ తడీ యటతిో అ తృింతాతుకి 
భయజ్ చమేడం. ఆలా అబ  కైవలం భూడె మోజులు భాతబిే చళేంది. నాలుఖు సంవతషమలుగ కొనయఖుతేను అబ  
చీలభండ సభసేలతూు ూమిాగ ఄదిశేభమాేభ ఆపూడె ది న లలఔు  గై అబ  ఎటువంటి ఆఫౄంద ిలేఔుండా యౘభగ 
ఈంది.   

d.  అతతు తువహషభులో  అదెతాలు 11621…ఇండిమా   
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ఫాయత దశేంలోతు ఱింతితులమం అశీభంలో 2020 కటీడోతషరలలో ఇ సంగటనలు చోటుచేసఽఔునాుభ. 40 భంది సబుేల 
ఫిందం తిిమోజు ఈదమం 7 నఽంచి మతి ి10 ఖంటల వయఔు తుమెణాలు, అధామలు, భమమిు ఫాేక్స డాిప్ ఔలూనతో ఔడిన డాిభా 
ళ టలనఽ ళదీం ఛేమడంలో దకీ్షతో తుచసేఽా నాుయన. ఇ తు చాలా శభీతో ఔడెఔునుద ిభమిము ఇళ టుల  రళేే తృింతం చాలా 
భుమకిిగ ఈంది. యదాేమిా రలంట యల శకిాతు  ంచడాతుకి ఄఫాేసఔుడె ఔ మ తడీతు* తమాయన చేఱయన. ఇ మ తడీ  ద ిచఽఔకలు 20 

య్టయల తూటలిో చేమ్యన. యదాేమిీ ళరేదళ్ రయన ఇ తూటితు తాగనిపూడె రమకిి ఎంత అశ్యేం రళేందంటే లేత కొఫౄమి తూయన 
తాిఖుతేను ఄనఽబూతితు తృ ందాయన. ఄనంతయం దతీుతు యనచి చాళన యదాేయనీ లఔు ఔడా ఄదే ఄనఽబవం ఎదఽయభేంది. అ 
తయనరత తృికటీషనయన ఔడా ఆదే ఄనఽబూతి తృ ంది ఇ తూటలిో ర ఫైరి  మ తడీ తూ భమతైొ తూటిలో చయే్లేదతు ధఽియఔమించాయన. రమతిు 
చ ైతనే యచడాతుక ియఴత తన తిేే ఔ అయౕమఴదభులనఽ ఇ యిదభు యౄంలో ఄనఽఖీఴ ంచాయతు ఄందయౄ ఫాయంచాయన.    

 ర య్ౌంగ్ తో ఔడని తౄేతికషైన్ చళేే సభమంలో కొంతభంద ియదాేయనా లు ఔంటిక ిచాలా శీభగ ఈనుటుల  పమేదఽ చేయయన. CC7.1 

Eye tonic + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies దీతుతు ళేరే ఫాటలి్ లో తమాయన చళే రమి ఔళ్ల ై ళేరే 
చేళనపూడె రయన ర ంటనే మపి ిష్ ఄభనటుీ  ఫాయంచాయన. ఄలళన తృోభన రమ ిఔళ్ళఔు ఆది తక్షణ యక్షణ గ భామింద!ి 

జంతేవపలు ఔడా యమ ిచికితష యొఔక పయౌతాలనఽ తృ ందాభ. ఎలా ఄంట ేయయన ఈండే తృింతంలో ఄజీయింతో ఫాధడెత ఈను 
కొతుు ఔుఔకలఔు CC1.1 Animal tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion తూటలిో ఔయౌ ఆవఴగ  
భయనసటి మోజు నాటిక ిఄయ ఎంతో యౘేగ ఈలాల సంగ భామభ.    

*CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic 

3.  షంషేయణలు 

 ఖత మ ండె న లలోల  ఫాయతదశేం నఽండ ిఅయనఖుయన ఄంకతిఫావం ఖల తృికటీషనయనల  ఔనఽుభూళన రయాలనఽ తొతో ఫాయబ నై 
హిదమంతో ంచఽఔుంటునాునఽ.  రయన ర ైతిమాతుక్సష యో దయ ఫారతుక ిేయిణగనఽ భమమిు రమి అదయవతృిమబ ైన ళవే దాఴమ 
ఔలఔలం ఖుయనా ంచఽకో ఫడతాయన.   

 డాకీర్ శ్హైమ్ లాల్ ఴయే 11156 వమసఽ 84 సంవతషమలు ంచఔులా -హమేనాఔు చ ందిన యయన తన చివమి క్షణాల వయఔ 
చఽయనఔుగ తృికటీస్క చేసాా నే ఉనాుయన.    

 శ్రర మహభచంది బ ఙ్గిజి 10245  భయౘమషీఔాు చ ందని ఇ 80 సంవతషమల తృికటీషనయన ఄనఔే ళేర అధామతి వేఔుా లనఽ ర ైతిమాతుక్సష 
ఔు మిచమం చేఱయన. భమిము 2009లో AVP & JVP వర్క యౖపలనఽ  తుయఴఴ ంచాయన.  

 శ్రర అలడి మహభ నామక్స 10695 వమసఽ 77,  క నడాలోతు దక్ణి ఔనమ లోతు పతా యన గీ భం లో చాలా చఽయనగగ  ఈనాుయన. 
యయన ేషంటు మికయన్ లనఽ సఔీభంగ ఈంచడంతో తృటు మితృో యనీ లనఽ కచి్తంగ సకలంలో సభమిూంచఽ యషమంలో శదీీ 
వఴ ంచే రయన.. 

 శ్రర  లోకనాధ షంకశై 10616  భయౘమషీలాోతు తాన ేఔు చ ందని 69సంవతషమల లోఔనాథం గయన తన చివమి ఱఴస వయఔు ర ఫైరి  
ళేవలో తుభఖు భవడబ ేకఔ భయణించిన న లలో తన చివమ ితురదేఔినఽ ఔడా సభమూించాయన, ఄనఔే యతమలనఽ తుయఴఴ ంచి 
ర లనుస్క కటిుీ  లనఽ ళరేదళ్ క ింణీ చేయయన.  

  శ్రర ిఫాకర్ నాముడు భామ  11582 వమసఽ 66  చతాీస్క గడ్ లోతు జఫలూర్ ఔు చ ందని యయన భాయనభూల గమిిజన 
తృింతాలోల  మోఖులఔు ఈతాషహంగ ళవేలు ఄందించాయన అమన చతుతృోభ ేవయఔుIB  మ తడీ లనఽ చఽయనఔుగ ంణీ చేఱయన.  
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  డాకీర్ షఫిభణై బట్ . 11971 ఔమి టఔలోతు ఆడిఔుడి ఫంతాఴల్ DK ఔు చ ందని 59 ఏళ్ల  సఽఫభిణేం గయన ర ైతమితుక్సష ళవే 
ఖుమించి తృో ి తషఴ ంచిన యమి ఖుయనవప తృికటీషనర్10695  ఔనఽుభూళన మ ండె రమల తమఴత ఫామ ీఖుండ తృో టుఔు ఖుయమాేయన. 
కైవలం ఏడె సంవతషమల యధనలో ఄతనఽ 315 యతమలు తుయఴఴ ంచి తన గీ భం భమమిు చఽటుీ ఔిక గీ భాలోల  72,320 
భంది మోఖులఔు చికితష చఱేయన. ఄతతు ఔుభామ ా ప్హికటీశనర్ 11589  యమి ళేవలనఽ కొనయగిసఽా నాుయన.   
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