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డా.జిత్కేఅఖగ మాఖయొఔేడెసఽేనండి 

ిమబ ైనతృికటీషనయలఔు, 

ఇనాతనసంవత్యరడేుఔసందయబంగనేనఽమీఔుమసఽా ననపడుసామిచ నభాటలునాఔుఖుయతా ఔువసఽా నానభ “తిిళెఔనఽ కొతా 
సంవత్యం గనే ఫాయసాా అఫావనతోనవేమవహమించండు. ఏద నైాసంసానో లేదా రమతృయభునో తృియంతేంచఽటఔు మీయత 12 న లలు 
ఖడుచవేయఔూరేచి ఈండాయౌ్న ఄవసయం లేదఽ. తిీక్షణం మీఔు మీమై యూతృంతయం ఄవాండు, కొతా సంవత్యప సాపమిాతు ఫిాయతభు 
చేళ ేతృత అలోచనలు వదయిౌంచఽకోండు. మీ జీయతాలనఽ యతంి చేసఽకొనడాతుకూ ళేర కయమఔీభాలోల  తృలయగ నండు.  ధయభఫదధబ ైన 
వియానఔు ఔటటుీ ఫడు ఈండండు. “ఎలలపడా సహమం చమేండు ఎవమితూ ఫాధటీెఔండు” ఄనే సాకూాకూ ఄనఽఖుణంగ  జీయంచండు... శీ్ర 
సతమ సభ ఫాఫా దవిమ రణ ి1993 జనవమి 1 ఱింతి తులమం. 

   సాయతమడు2020 సంవత్యభులో ఄసామిసాా  ఈండగ 2021 యొఔక రేఔువ తృొ డజూపతూఈంది.ఆటికై కోయడ్-19 
భహభాభమి ించరమాంగ యనాశనం ఔయౌగించినటకిట ఆది భనందమతిూ ఄనఔే యధాలుగ సఽసంననం చేళంది. ర ైతమిాతుక్స్ 
యషమాతుకూ వళేా  ఇ సంవత్యం భనఔు ఄనేఔ తృఠలు నయేడబే కఔ భనం ఎలా ఫర ధించాయౌ, మోఖులఔు చికూత్ భమిము 
సంయక్షణ వంటి ఄనేఔ ఄవకశలనఽ ఄందించింది. 2020 సంవత్యంలో బ ైలుమళ్ళుగ ఫాయంచ ేకొతున యషమాలు కూీంద 
ఆవాఫడాా భ. 

1. కొతా రిేశ కిూీమ భమమిు అన లల న్ తృఠమంఱల ఔంట ంట్ భమిము డ యౌవమీ బ కతుజంతో సహ ర ైతమిాతుక్స్ యొఔక శిక్షణ 
భమిము ఄతేవిదిధ  కోసం డుజిటల్ రదేఔినఽ యజమవంతంగ ళాఔమించడం. ఇ కలంలో తృికటీషనయలగ భాయటాతుకూ అసకూా ఈనన 
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రయందమికట ఆది ఄందఽఫాటటులో ఈండేలా చమేడభు దాామ రఖేవంతబ నై దధతికూ ర ైతిమాతుక్స్ యదమ యూతృంతయం చ ందింద.ి 
భుందఽ భుందఽ ఇ కిూీమ సఽదాయతృింతాలోల ఈంటూ వర్కక షప్ ఔు హజయత కవడాతుకూ మిాణం చేమలేతు రమికూ యిోజనం 
చేఔూయతసఽా ంద.ి 

2. ఫౌతిఔ సందిింపల నఽండు అన లల న్ లేదా ట యౌతౄో న్ సందిింపలఔు భాయడం భమమిు వమకూాఖతంగ సధమబ నై చోట మెమిడీలనఽ 
ఆవాడం లేదా తృో సఽీ  దాామ ండం లేదా ఫాిడ్ కళీంగ్ చమేడం వంటిచికూతా్ దధతులఔు భాయడం ఄతేలషణీమం. ఖత 
తొమిభద ిన లలుగ శభీతో ఇ ళేవనఽ ఄయఱీ ంతంగ చేసఽా నన రమకిూ నా తిేమఔ ధనమరదాలు.  

3. బ యతగెైన లక్షణాలు భమమిు తృిభుకమత ఔయౌగని హంఖులతో నయతూఔమింఫడున ర బ్ ళెైట్ నఽ తృియంతేంచడం జమగిింది. అశచయమ 
ఔయంగ తృియంతేంచిన 5 న లలోల నే లామండుంగ్ ేజీలో 5700 ఴటిలనఽ నమోదఽ చేమఫడునయ, దీతు పయౌతంగ తృికటీషనయతలఔు 
సంఫంధించిన సభాచాయభు కోసం శినలు మెిగభ భమమిు AVPకోయత్ కోసం దయకాసఽా  చసేఽఔునన ఄబమయతా లు ెమగియత. 

4. ఆంటమైనషనల్ ఄసో ళభషేన్ అఫ్ సభ ర ైతమిాతుక్రికటీషనర్క్ (IASVP)లో 64 భంది కొతా తృికటీషనయతల  చమేయత. ఇ సబుమల 
కోసం యూతృొ ందించిన తృిభాణఔి సందయశన కయతా ఔు ఔూడా ఄసో ళభషేన్ సబుమలందమనిఽండుభంచి అదయణ 
లతేంచింది.ర ైతమిాతుక్స్ మెమిడీలుమోఖులందమికూడఫుఫగతూ లేదా ఏ యఔబ నై యమయాలు గతూ లేఔుండా ూమిాగ ఈచితంగ 
ఄందించఫడతాభ.దీతుతు ఄతిఔీమించిన రయత ఎవమెనైా సమ ైరమ ిేయతల  ర ంటనే భా డటేాఫసే్ నఽండు తొలగించ ఫడతాభ,SRHVP 
మిషనఽ భమమిు 108 ళళ ఫాఔు్ IASVP యొఔక సంద. ఆయ దాతుతు ళాఔమించ ేతృికటీషనయతఈయోఖం కోసం భాతబిే 
ఆవాఫడతాభ, యటతిు భమవెమికట ఆవాఔూడదఽ, కొనఔూడదఽ.  

5. కోయడ్-19 కొయఔు మోఖ తుమోధఔభుగనాభమమిు చికూత్గ ఔూడా తుచళేమోఖతుమోధఔశకూాెంతొృ ందించ ేఆభయమతుటీ ఫయసీమెీమిడీతు 
యజమవంతంగ ఄతేవిదిధ  చఱేభు. భహభాభమ ితృియంబంలోనే భన మిఱోధనా ఫిందం ఇ సరలుఔు ధటీటుగ సందించింద,ి దీతు 
పయౌతంగ ఇ మెమిడ ీరలేాద ిభందికూ లతేంచడం తుజంగ ఔ వయం. సధమబ నైంత ఎఔుకవగ దీతుతు యసామించడాతుకూ ఏలి్ లోనే 
ఄతున మషీ ా ల ఄధమక్షులఔు ఔ ఔిటన జామ ీచళేనందఽఔు సతమసభ సంసాల ఄఖిలఫాయత ఄధమక్షుడు శీ్ర  తుమీషండామగమికూనేనఽ 
ఎటకిట యతణడుఈంటానఽ. తతపయౌతంగలాకడా న్ సభమంలో ఔూడా ఇ మమెిడ ీయసాితభుగ ంణీ చేమఫడు తదాామ 
270,000 భందకిూ యిోజనం చఔేూమింది. మఫర భ ేసంవత్యంలో ఫాయతదేశంలో భా తృింతీమ సభనామ ఔయాల యొఔక 
ఫాఖసాభామతున బభేు ఎఔుకవగఄతేలలసఽా నానభు.  

6. ఫలబ నై భమిము చఽయతకెనై సంసా తుమభణాతున ఄభలు చేమడం దాామనా భమమిు సభయావంతబ నై తృిభాణఔి తుయాహణా 
యధానాలనఽ యూతృొ ందించడం దాామ భా తుయాహణా రేదఔినఽ ఫలోతేం చేమడం జమిగింద.ి ఆంతట ిగొ మణిాభ ఖితి 
ఈననటికట ఆది భనం తృొ ందని  పయసకమలనా చాళ భుమిళతృో తూ యఱీ ంతి తీసఽకోవడాతుకూ సభమం కదఽ.భనభు 
భమనెోన కయమఔీభాలఔు ణిాయఔలనఽ ళదధంచళే మఫర భే సంవత్మతుకూ ఆటికై కొతా లక్ష్యమలనఽ తుమైేశించఽఔునానభు.ఫ ంజమిన్ 
తౄింకూలన్ భాటలోల  చ తృలంటే “తూవప చతుతృో భన తయతరత తుదింిచడాతుకూ చాలా సభమం ఈంటటుంది”తిీ సంవత్యం 
ర ైతిమాతుకూ్ిషన్ నఽ ఫలోతేం చేమడాతుకూ భమింతగ యసామించడాతుకూ ఄంకూతఫావంతోనఽ ధిఢబ నై మితనంతో భనం భమింత 
భుందఽఔు సగయౌ. 

2021లోక్ష్తైసిా భలో ఄనఔే కయమఔీభాలు ఄభలు చమేడం దాామ భమింత ఈతా్హతున తొృందాలతు బేభు 
ఎదఽయతచాసఽా నానభు. ఇ యషమంలో ముదట ిదశగ చినన సభాజిఔ సభయహలు, తృఠఱలలు, ెైరైటేటు సంసాలు, భమమిు 
ఆతయ సంసాలలో ఄవగహన చయచల దాామస్రెడ్ద వర్్డ యేతతో ర ైతిమాతుక్స్ ఖుమించి చిాయం తృియంతేంచాలతు బేభు ణిాయఔ ళదధం 
చేసఽా నానభు.దీతులో ఫాఖంగ ఄలోతి ర దైఽమలు సందమిశంచ ేెదే దేెసంసాలనఽ సందిించి ఄలోతితో ఔయౌ ర ైతిమాతుక్స్ ఔూడా 
మితినంచభతు సాచించడం దాామ దతీుతు  సహమఔ చికూత్గ మచిమం చమేాలనే అలోచన ఈంది.ఄలాగై హో మియోతి 
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కూలతుక్స తుయాఴసిఽా నన దరేలమాలు భమమిు ఖుయతదాామ వంటి తృియాన సాలాలనఽ ఔూడా సందిిసా భు.ర ైతమిాతుక్స్ యొఔక 
సభయధతఖుమించి ఄలోతి ర ైదఽమలు మిశ్రలనలనఽ నమోదఽ చమేడంెనై ఔూడా బేభు దిలీ  డెతాభు. 

   ఇ యషమంలో ఔంెతూలు, తృఠఱలలు ముదల ైన రటతిు సందిించడాతుకూ మీలో ఎవమెనైా జంటగ లేదా సభయహంగ ఔలళ 
తు చమేడాతుకూఅసకూా ఈంటమేీ తిితృదనలనఽadmin@vibrionics.orgఔు ంభతు ననేఽ అహాతుసఽా నాననఽ.భా ఄడుభన్ టీం 
దాామ ఠనసభాగిీ భమిము జిెంటషేన్ యూంలో భా భాయగదయశఔతాభు,సహమభు భమిము భదేతు భా తుమాహఔుల 
దాామ ఄందమకిట ఄందించఫడుతుంద.ి ఇ చొయవ తృికటీషనయలఔు ఄతృయబ ైన ళరే ఄవకఱతున ఄందసిఽా ందతు నేనఽ ఫాయసఽా నాననఽ. 

ఔభయమతుటీ ళరే తృిజఔెుీ లనఽ చేటీడం దాామ ర ైతమిాతుక్స్  యసాయణఔు భంచి ఄవకశం ఈంది. ఄటటువంటి ళరే తృిజఔెుీ లలో 
ఔదాతు ఖుమించి సంపటి 11 సంచిఔ 5 లయ యవయంగ ఆవాఫడుంది. కొీ భలేమా ఔు చ ందని ఔ తృికటీషనయత సా తుఔ బిుతా 
ఄధకియతలనఽ సందిించి ఔభయమతుటీ రలంటీయల సహమంతో లార ండర్క తృొ దలనఽ ర ైతమిాతుకెరెమిడులతో చికూత్ చమేడం దాామ 
పనయతదధమించడం జమగిింది. ఇ సంవత్యం భనచఽటటుీ ఔికల ఈనన య ఱలలు (భుకమంగ గోఱలలు), సా తుఔ ఈదామన వనాలు 
ముదల ైన తృిజెఔుీ లె ైెనై భన దిలీ  ఈంటటుంది.  

ఆటవీలే కూీసభస్ రడేుఔలు జయతపఔునన సందయబంలో భసేఽ ెై సామి చ న భాటలనఽపనయతదాా టించడం సభుచితభతు ననేఽ 
ఫాయసఽా నాననఽ. సామి ఏమిచ తృయంటేఏసఽ ేదరమలిోకెలాల  తుయతదేల ైన రమికూ ళవే చసేాా  తన ఄనఽమాములఔు ఆలా 
ఫర ధించాయత.దేల ఄవసమలు తీయచడం, సహమం ఄవసయబ నై రమికూ,అఔయౌతో ఈననరమకిూ, మోఖ ఖీసఽా లఔు, ళవే చమేడం దాామ 
భనం దవేపతుకై ళేవ చసేఽా నానభతు ఫర ధించాయత. ఆలా చ పతూ సామి “భనలో ఈనన భసేఽనఽబలేుకొలాలతు” లుప 
తుచాచయత. తుజబ ేఆది ఆపడు చాలా ఄవసయం. ననేఽ భన తృికటీషనయలందమితూభేసఽ జీయతం నఽండు జీయత తృఠలనఽ అఔయంప 
చేసఽఔుంటూ భానరయ నఽండు ద వైతాం వయఔు కొనసగై ఇ మిాణంలో ఔయౌగై ఄతున ఄడాంఔులు భమిము ఔషీ లనఽ 
ఄధఖిమించాలతు మీ ఄందమనీ యనమంగ కోయతతునాననఽ.  

ఇ 2021భన ర ైతిమాతుక్స్ ఔు భమితున ళరే ఄవకఱలనఽ త సఽా ందతు ననేఽ తుజంగ అశిసఽా నాననఽ. ద యైఔ తజేసఽ్నఽ భమిము 
ద ైవ ేభినఽ సమిలీగ రమా  చేమడాతుకూ భనభందయం తిీమోజు ేిభతో భన జీయతాతున తృియంతేంచడం, ేభితో ఖడడం, 
ేిభతో తుండం, భమమిు ేభితో మోజు భుగించడం ఄనే సంఔలం చమేాలతు తృిమిాసఽా నాననఽ.అ యధంగ భనభందయం సమిలీగ 
ఇ బయభాతనఽ ఔ చఔకతు దిేశంగ భామైచ ఄవకశం ఏయడుతుంద.ి  

ేిభతో సభ ళవేలో  

జె కె ఄఖమాల్  

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

నుిక్సటీషనరల వివమఖు 

SSSIHMS వ ైట్ పల్్డ వ ఖననస్ స్ంటరుఖోవ ైబ్రయిానిక్సకవలిని్ 

ర ైట్ పలా్ లోతు సార్క ళెషయౌటీ హళటల్ లోఖలర ల నస్ ళంెటయతలో ర ైతమిాతుకై్ేవలో చఽయతఔుగ తృలయగ నన భన 
తృికటీషనయలయవమలనఽ ఄందించడం భాఔు ఎంతో అనందంగ ఈంది. 2017 పఫవిమ ి23న తృియంతేంచినట ినఽండు ర ల నస్ కూలతుక్స లో 
ఄంతమబఖంగ ఈంది. దీతున రమతుకూ భయడు మోజులు తృితిదిఔన ఐదఽఖుయత ఄంకూతఫావం ఖల తృికటీషనయతల  తుయాఴసిఽా నానయత. 
తృియంబంలో ేలవబ నై తిిసందన ఈంది కతూ మోఖుల సంకమ నోట ిభాట దాామ ఔీభంగ యెతఖుతూ మవడంతో తృటటు అసఽతి ి
ర ైదఽమలు ఇ తిామభానమ చికూత్ ర ైప అఔమిితులవడంతో రమ ైమోఖులఔు ఇ చికూత్నఽ మోఖులఔు సాచిం సగయత.  
 

mailto:admin@vibrionics.org
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నుిక్సటీషనర్డ 10776 2009లో ఫ ంఖళ్ూయతలో ముదటి వర్కక షప్ జమగిినట ినఽండు ఔమా టఔ 
కోఅమిానేటర్క గ ఈనానయత భమమిు ఔమా టఔ లో ఄనేఔ శిక్షణ భమిము తృొ ి పషెనల్ వర్కక షపలనఽ 
తుయాఴించడంలో భాయగదయశఔభుగ ఈండడబే కఔ ర ల్ న స్ ళెంటయతలో ర ైతిమాతుకూ్లితుక్స 
ఏమటటులో అమన కటలఔబ ైన తృత ితృో లంచాయత. 
 

 

 

 

 

 

నుిక్సటీషనర్డ 12051 సంపటభు 9 సంచిఔ2ఄనగ2018 భామచి ఏిల్ రమా  లేకలో యమి తౄొ ి పెైల్ 
చిఽమించఫడునది. ఄటనిఽండు అబ  తు ఫాయం చాలా మటెటుల  మెిగింది. 2020 భామిచలో కోయడ్ 
భహభాభమి తృియంబబ ైనట ినఽండు అబ  ఔమా టఔలోతు ఄతునవయతచవల్ వర్కక షపలనఽ 
తుయాఴసిాా  భాయగ  తుమైేశం చేసఽా నానయత.ఇ ర ైతమిాతుక్స్ కూలతుక్స తో ఄనఽసంధాతుంచఫడున 
కయమఔలాతృలుఄతునంటికూ అబ  ఫాధమత వఴసిఽా నానయత. కూీంద ఆవాఫడున ఐదఽ తృికూీషనయల 
యవమలనఽ యమై సంఔలనం చేఱయత.  

 

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

నుిక్సటీషనర్డ 10741 ఇబ త.ఏ డుగీీ తొృ ందిన తమాత ఐదఽ ఏళ్ళు డుర ైన్ ల ైఫ్ సొ ళెటై ీళఔీెటమీగ తు చఱేయత. ఆపడు ఇబ  ఔ 
ఖిఴణిి.1956లోముటీముదట ిసమి తన 12సంవత్మల వమసఽలో అబ   సామి యొఔక 
దివమతాాతున గిఢంగ యశాళంచే ఇబ  తయౌలదండుిలతో ఔయౌళ సామి రమి ముదటి దయశనం 
చేసఽఔునానయత. సామిరమి దవిమ ఈనామసం యతు భుఖుే లమామయత. 1969లో యరహం తమాత 
అబ  భుంఫ  ైర యాల యత, ఄఔకడ అబ  ఄతాగయత తృో ి త్ఴించడంతో  గమఔుమయౌగ సభ సంసాలలో 
చఽయతఔుగ తృలయగ నానయత. తమాత అబ  ఫాలయకస్ సభనామఔయాగ భమిము లేడీస్ ఆనాామిిగ 
భాయడంతో  అధామతిభఔ, యదమ భమిము ళేవ ఄనే భయడు యఫాగల యమరేక్షణ ఄవసయబ నైది. 
ఆవతూన అబ ఔు ఄతృయబ నై ఱంతితు అతభయఱాసతున ఆచాచభ. 1975లో సామి లుపతో 
పటీమిా సందమిశంచాయత. 1997లో అబ  ఫ ంఖళ్ూయత ర యునపడు అబ  ళవే కొనసగిసాా  

ఫిందావనం బజన ఖయీ ప్ లో చేయడం ఄదిషీంగ ఫాయసఽా నానయత.  

ర ైతిమాతుకూ్ిక్షణా కయమఔీభంలో తృలయగ తు2009లో AVP గ భమిము ఔ సంవత్యం తమాత VP గ భాయడాతుకూ భాయగతుమైేశం 
చేమఫడునందఽఔు ఄదంతా సామిఅశ్రమాదంగ ఇ తృికటీషనమబయసఽా నానయత. ఔీభం తఔుండా తుయాఴించ ేమపిెషిమోకయత్లు తనఔు 
ఄవసయబ ైన యఱాసతునతృొ ందటేటటుల  చఱేమతు యమి ఄతేతృిమం. అబ  తన సమితి సబుమలఔు ఫాల యకస్ లల లు భమమిు రమి 
తయౌలదండుిలఔు ళనేఴతిులు భమిము ఫంధఽవపలఔు ఔూడా చికూత్ చేఱయత.2011 నఽండు 2014 వయఔు ర టై్ పలా్ లోతు సార్క 
ళెషయౌటీ అసతిిలో ళరేదళ్ భఴిళ్లఔు ళవేచేళ ేఇ ఄవకఱతున అబ  ఎంతో ఄదిషీంగ ఫాయంచాయత. జీయా వమవసా, తీవబి ైన 
ఆన పక్షన్,ఈషాభండల రమధఽలు, ఱాసకోశ ఎలమీిలు,ఄళాంజయ ఔండమలకటళ్ల  సభసమలు, చయభ సభసమలువంటి ఄనఔే రమధఽలఔు 
అబ  యజమవంతంగ చికూత్ చేఱయత.ఎంతోభంది భఴిళ్లు తభ ఔుటటుంఫ సబుమలఔు ఔూడా యమ ినఽండు మెమిడలీనఽ 
తీసఽకొనరేయత.  
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ఫిందావన అశభీాతుకూ సమీంలో ఈనన తృఠఱలలో సామి యదామయతా లు ఔీభం తఔుండా తుయాఴించ ేర దైమ శితయంలోతు మోఖులఔు 
ఔూడా యయత తభ ళవేలనఽ యసాిత మచిాయత. అబ ఔు కటైాభంఫడున మోఖులలో ఎఔుకవఱతం భయయా,బ దడు 
ర ైఔలామలు,ర మిీగో(తల తియతఖుట),నామమయిౌమా(నాడీ ఱోధన) వంట ినాడీ సంఫంధతి రమధఽలే ఎఔుకవగ ఈనానభ.రమధఽలు 
నమబ ైన ఱతం చాలా ఎఔుకవగ భుకమంగ భయయా మోఖులలో 90 నఽండు 95%బ యతఖుదల ఖుమిాంచఫడుంది.2017లో కూలతుక్స 
తృియంతేంచినపడు తృికటీషనర్క ఄఔకడ నాలుఖు న లలు తు చేఱయత భమిము తమాత ఔీభం తఔుండా మిాణించడం 
ఔషీభతుంచి సిఽా తం ళవే ఄవసమతుకూ తఖగటటుీ గ చేసఽా నానయత. 

ర ైతిమాతుకై్ేవ తన అధామతిభఔమిాణంలో తనఔు ఎంతో సహమడుంది ఄతుతృికటీషనర్క చ ఫుతునానయత. ఱమయీఔ ఱరమీసఽ్, 
భానళఔ సంతిా  భమిము అధామతిభఔ సభతులమత ఄనే భయడు సా భలలో అబ  తన ళామ మవియాననఽ ఖీఴిసఽా నానయత. 
మోఖులఔు ర ఫైేషినలనఽఆచచేభుందఽఇళేవ యొఔక తిేమఔతనఽ భననం చేసాా మోఖులకోసం గఢంగ హిదమూయాఔంగ 
తృిమిాసఽా ననపడు అబ  తన హిదమంలో సామి ేిభనఽ ఄనఽబయసఽా నానయత.సామి చ నటటుల గ “దలి్ బ ేమమ్ హత్ బే 
కమ్,ఄనగ హిదమంలో నాభసభయణ చేతులతో దనీజన ళవే” ఇ యధంగ సామి నాభసభయణ చేమడం దాామ అబ  తుసాయా 
ళేవలో తుభఖనం ఄభనపడు సనఽఔూల, యతబి ైన భమిము సాసా మచిే ఔింనలనఽ తృొ ందఖలుఖుతునానయత.  

ంచఽఔునన క్ససైఽ: 

 ఔుఔక లల ఔు గమం  

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

నుిక్సటీషనర్డ 10767 బ కాతుఔల్ ఆంజతూర్క గ టాీ  తృొ ంద,ి మిిమర్క ళీల్ తృల ంట్ లో తు చేళన యయత తోటి సహో దో మగి ేియణతో 1970లో 
సామి తోౄ లా్ లోతుకూ వచాచయత. ర ంటనే యయత ర టై్ పలా్ సామి దయశనం ముదటిసమి తృొ ంద ే
ఄవకశం తృొ ందాయతఄటనిఽండు సా తుఔ సభ బజనలు, సీడ ీసమికల్, నామమణ ళేవ భమమిు 
రమంతప ర దైమ శితమలు వంటి యయధ ళేర అధామతిభఔ కయమఔీభాలలో ఔీభం తఔుండా 
తృలయగ నసగయత. ఇ కయమఔలాతృలలో తృలయగ నడం యమికూ భానవ జీయతం యొఔక లక్షమం ఖుమంిచి 
ఄంతయేిలీతు ఆచిచంది.  

 2005లో సాచాంద దయ యయభణ చేళ ఫ ంఖళ్ూయతఔు ర యాల యత. తాయలోనే ఫిందావన్ వదే ఫాఫా 
అశీభంలో తుమిేషీ యధఽలు భమమిు ఫాధమతలు యమకిూ ఄగించడం తన ఄదిషీంగ 
ఫాయంచాయత.2009లో సభ ర తైిమాతుకూ్ిక్షణా కయమఔీభాతుకూ సంఫంధించిన సభాచాయం ఆచేచ 

సయతకులర్క నఽ యయత చాఱయత. ఇ ర దైమం ఖుమించి త యౌమఔతృో వడంతో ఇ వర్కక షప్ ఔు హజయత కరలనే ఄంతః చతేన యొఔక 
ేియణతో వర్కక షప్ కూ హజమెై AVP గ ఄయహత సధించాయత. సార్క ళెషయౌట ీభమిము జనయల్ హళటల్ భమిము ఫిందావన్ 
అశీభంలో రమతుకూ భయడు మోజులు తుచేమడం వలల  తోటి ళేరదళ్ రమికూ చికూత్ చళేే ఄవకశం లతేంచింది.  

ఇ మెమిడలీ ఫిావభునఔు సక్షమంగ ఔమా టఔ లోతు యయధ తృింతాల నఽండు వచిచన ళేవఔులు రమరిమి సమితుల వదే 
ర ైతిమాతుకూ్ితమలు తుయాఴించాలతు అహాతుంచసగయత. ఆది ఇ తృికటీషనయతనఽ చాలా తజీగ ఈండలేా చళేంది. ఈదాహయణకూ 
ఆలాంటి ఔ శితయంలో యయత110భంది మోఖులఔు చికూత్ చళే ఄయధమతి ిభాతబిే ఆంటికూ తిమిగ ివచేచరయత.ఄలాగై 11 మోజులఔు ెైగ 
నడుచిన భమొఔ శితయంలో ముతాం 398 భంద ిమోఖులఔు ళవేలు ఄందించాయత. ఇమోజు వయఔు చాలా భంది మోఖులు ఄతతుతు 
సందిించడం కొనసగసిాా నే ఈండడంతో రమకిూ మమెిడీలు తృో సఽీ  దాామ ంసాా న ేఈనానయత.యయత ర ల నస్ కూలతుక్స తృియంబంలోనే 
ఆందఽలో చేమయత. ఄనఔే సందమబలలో సామిటల  మోఖుల శయణాఖతి,ర ఫైరి  మెమిడలీ టల  రమి యఱాసం ఇ తృికటీషనర్క హిదమాతున 
ఔదయిౌంచింది. ఇ సందయబంగమంెడు సంవత్మల తడాకూ తన శమయీభంతా రమంచిన దఽయద దదఽే యలఔుచికూత్తృొ ందని కైసఽనఽ ఖుమించి 
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తన ఄనఽబరతున ంచఽఔుంటటునానయత. పలలల ట్ కయణంగ దఽయద యొఔక తీవతి ఫాగ ఈండడంతో  మోతాదఽ తగిగంచభతు 
తృికటీషనయత అదేశించినపడు లలరతు తండు ిర ంటనే “లేదఽ సర్క ఆది చాలా భంచి ఓషధం నాఔు త లుసఽ”ఄతు 
సభాధానమిచాచయత. ఔితజఞతతో చాలా భంది మోఖులు ఄతతు తృదాలనఽతాకలతు కోయతఔుంటాయత, భమిము కొందయత ఔీభం 
తఔుండా మోఖులనఽ ఄతతు వదేఔు ంసా యత. ఆద ితృికటీషనయతఔు భమింత ఫాధమతనఽ ఄందిసాా  మోఖులనఽ చాలా జాఖీతాగ 
చాసఽకోరలన ేఫారతునతృో ి త్ఴిసఽా ననది. రమా లేకనఽఔననడంలోకూ ఄనఽభతించే తుతు ఔూడా యయత చేటాీ యత. 

ఎఔుకవభంది మోఖులు అమోఖమఔయబ నై జీవన ఱ యైౌతు ఄనఽసమించయతు యయత ఔనఽగొనానయత ఄందఽవలల  మోఖులఔు అహయం భమమిు తూటి 
తుమభావయ ెై చిటాకలు ఆవాడం భమిము ఔీభం తఔుండా రమమాభం చేమభతు రమితు తృో ి త్ఴిసాా  ఈంటాయత. ఇ ళేవ 
కోసం ఎంఔ చమేఫడునందఽఔు తానఽ తుజంగ ఄదిషీవంతుడనతుయయత ఫాయసఽా నానయత. మపీల్ కోసం తననఽ సందమిశంచే మోఖుల 
నవపాతునన భుకాలనఽ చాడడం దాామ ఄతనఽ చాలా అనందం తృొ ందఽతూ ఈంటాయత. చికూత్ చళేేదంతాసామిభాతబి ేఄనే 
గిఢ యఱాసంతో మిఖతా తృికటీషనయతల ఄందమికట యయత ఆచేచ సలహ ఏమిటంటే సామికూ శయణాఖతి చళే ఄతమంత చితాయదిధతో మోఖులఔు 
ళేవ చమేాలతు సాచిసఽా నానయత.  

ంచఽఔునన క్ససైఽ: 

 సో మిమాళస్ 

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

నుిక్సటీషనర్డ 11210 యయత ఫౌతిఔఱసాంైలో భాసీర్క్ డుగీీతు ఔయౌగి ఈండు ఫాయత బిుతా అధాయమంలోతు యదామసంసాల ఄఖీగమిభ నై 
కైందీమి యదామలమ సంగటన్ లో భయడు దఱఫాే లుగ ఈతృధామముమయౌగ ఈనానయత. ఇబ  
తయౌలదండుిలు 60వ దశఔం అయంబం నఽండు సతమసభఫాఫారమి యశాసతూమబ నై బఔుా లు. అబ  
ముఔా వమసఽలో ఈననపడు సమితి కయమఔీభాలోల  భమమిు భుకమంగ ళరే కయమఔీభాలోల  
చఽయతఔుగ తృలయగ నానయత. గీ భ ర దైమ శితమలలో సమితి సబుమలు చేసఽా ననళవేలు చాసాా  జిల 
ఫాధలనఽ తగిగంచడాతుకూ ఇ ళవేలో ఫాఖంకరలతు అబ  అకంక్ష్ుంచాయత.ఄభతే అబ ఔు ర దైమ 
నేథమం లేనందఽవలనఆది సఽదాయఔల ఄతు అబ  ఫాయంచాయత.2010లో ర టై్ పలా్ లోతు 
ఫిందావనంలో జమిగని వర్కక షప్ లో తృలయగ నడాతుకూ అబ ఔు బఖవంతుడు ంనటటుల గఔ 

ఄవకశం మవడంతో AVPగ భామయత భమ ిమెండు సంవత్మల తమాత VP ఔూడా ఄమామయత, అ యధంగ అబ  ఔల తుజబ ైంది. 
మోఖుల ఫాధలనఽ తొలగించాడాతుకూ సామి తననఽ ఔ సధనంగ ఈయోగించఽఔుంటటునానయనేూమిా ఄవగహనతో ముదట తన 
సమితిలోనఽ అ తమాత ఫిందావనం అశీభంలోతు మోఖులఔు చికూత్ చమేడం తృియంతేంచాయత. అబ  ఖత ది సంవత్మలుగ 
తుయంతమమంగ ఆలా తృికటీస్ చేసాా నే న లరమి గీ మీణ ర దైమ శితమలోల  ఔూడా తృలయగ ంటటునానయత. అబ  ర ైట్ పలా్ సార్క ళెషయౌటీ 
హళటల్ లో2017లో ర ల నస్ కూలతుక్స తృియంబబ ైనట ినఽండు ళేవలు ఄందించాయత.రమా లేక సంపటి 11-సంచిఔ 6 ఄనగ 2020 
నవంఫర్క- డుళెంఫర్క లో తృొ ి పెలై్ఆవాఫడున నుిక్సటీషనర్డ11597దాామ 2019 జుల ై నఽండు అబ తిీ సో భరయం ఔీభం తఔుండా 
సహమం తృొ ందఽతునానయత. 
ఇ తృికటీషనమీేయాకయౌఔ సో మమిాళస్,లుమకోడ మభ, తాభయ భమమిు గోళ్ులోపంఖల్ఆన పక్షన్ వంట ిచయభరమధఽలఔు యజమవంతంగ 
చికూత్ చఱేయత.10 సంవత్మలుగ ముతాం శమయీభంతా సొ మమిాళస్ తో  ఫాధడుతుననభఴిళ్ ఈదంతాతున భనతో 
ంచఽఔుంటూదీతుకోసం అబ CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 

Psoriasis for oral intakeఆచాచయత. చికూత్ నఽ రేఖవంతం చేమడాతుకూ ఫాహమంగ చయభం ె ైూతగ మమడాతుకూ సాచాబ నై 
ెటరి యౌమం జయె్ల భమమిు కొఫఫమి నాన  మిశభీాతుకూ ఇ కొంఫర నఽజోడుంచడం దాామ ఔ లేనం తమాయత చఱేయత.మోగి నఽండు 
ఔీభం తఔుండా తృొ ందని పడ్ ఫామక్స ఫటిీ  ముదటి 6 న లల వయఔూ బ యతఖుదల న భభదిగ ఈననటకిట చయభం యొఔక ఄసలు 
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యంఖు కళ్ళు చతేులెై ఔతుంచడం తృియంబభభంది. చికూత్నఽ కొనసగించడాతుకూ మోగికూ ఆద ిఎంతో తృో ి తా్హం ఆవాడంతో భమో  
ఐదఽ న లలోల  ూమిాగ భాభయలు ళాతికూ మవడం బఖవంతుతు వయంగ అబ  ఫాయంచాయత. ఄదనంగ ఇ తృికటీషనర్కఈఫఫసం, 
భదమతృన ధాభతృన వమసనం,మొభుభలలో ఖడాలు, చ యకూ సంఫంధించిన ఆన పక్షనఽల  భమమిు గమంగీీనాంటి కసైఽలఔు 
యజమవంతంగ చికూత్ ఄందంిచాయత.తన సఽదీయాకల ర ైతమిాతుక్స్ఄనఽబవంతో తిీమోగతిోనా హిదమూయాఔబ నై  సంఫంధాతున 
ెంతొృ ందించఽకోవడం యొఔక తృిభుకమతనఽ అబ త యౌమజసైఽా నానయత. ఆతయ తృికటీషనయలఔుఅబ  ఆచేచ సలహ ఏమిటంట ేమోగి యొఔక 
చమతి ిఒగగ  యనడం భమిము రమికూ సలహ ఄవసయబ ైనపడు తౄో నఽలో రమికూ ఄందఽఫాటటులో ఈండాలతు మేొకంటటునానయత. 
సామి, మోగ ిభమిము తృికటీషనయభధమ ఏయడే దవిమ తిికోణం యొఔక తృిభుకమతనఽ ఖుమిాంచడం అబ  నేయతచఔునానయత. మోఖుల టల  
అబ  ేిభూయాఔ ర ైకమి సతపయౌతాలు సధించిందనడంలో ఄతిశయోకూా లేదఽ. ఄనామోఖమంతో భమిము  భానళఔంగ,ఫారోదేాఖ 
యంగ ఫలఴనీంగ ఈనన మోఖులనఽ చాళ అబ  ఎంతో యనమంగ తన యొఔక ూమిా సా భలో రమికూ ళవే చమేడాతుకూ 
ూనఽఔుంటాయత. ఄతునంటఔినాన భుకమబ నైది “కవైలం సామి భాతబిే ఇ ళేవఔు భాయగతుమైేశం చళే మోగితు సాసాత 
మచిరేయతఔనఽఔ ఄహంకయం భచఽచఔుఔూడా భనసఽలోకూ రిశేించడాతుకూ ఄవకశం ఆవాఔూడదఽ”  

ంచఽఔునన క్ససైఽ: 
 అభల ప భంట. భలఫదధఔం, బమాలు  

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

నుిక్సటీషనర్డ 11217ఔ గీ డుమభటే్ భమిముభాజీ రమతృయ వమవసా ఔుల ైన యయత చిననటనిఽండు సామి తౄో ల లోి ఈండడం తన 
ఄదిషీంగ ఫాయసఽా నానయత. 2009లో యమి ట ైగైిలజమెడై్ సా భచాలా ఎఔుకవగ450 mg/dL (నాయభల్ 
సా భ<150 mg/dL) ఈందతు  భమమిు ఄతతు యౌడ్ రొపెైల్ తుమంతిించడాతుకూ ర దైఽమడు 
ఄలోల తి భందఽలు సాచించిన సందయబంలో యమికూ ర ైతమిాతుక్స్ ఖుమించి ముదట మచిమం 
ఄభమంది.ఄదే మోజు సమంతంిబజన ఄనంతయం యయత తృికటీషనర్క నఽఔలుసఽకొతు ముదట 
ర ైతిమాతుఔ్రిమతినంచాలతు తుయాభంచఽఔునానయత. ఄతతుకూ CC4.2 Liver & Gallbladder 

tonic...TDS. ఇవాబడింది. భయతసటి న ల ర ైదమ మకీ్షలో ఄతతు యౌడ్్ సా భ220 mg/dLకూ 
డుతృో భంది. 

 2010లో ఫిందావనంలోళరేదళ్ గ డామటీ లో ఈననపడు అశభీంలోనే జయఖఫర భే AVP 

కోర్క్ కోసం సంతఔం చళేే ఄవకశం యమకిూ లతేంచింది.వర్కక షప్ యజమవంతంగ ూమిా చళేన తమాత ఇ ఫిందంలోతు సబుమలంతా 
తాభు కొతాగ తృొ ందిన 108 ళళ ఫాక్స్ భమమిు సమిీపకటె్ తో సామి అశ్రమాదం కోసం ఱింతి తులమాతుకూ చేయతఔునానయత. తిమగిి 
వచచేటపడు  మెైలు మిాణంలో తోటి మిాణిఔుడు ఄతతు కూట్ చాళతన దయాీకయౌఔ ఄనామోగమతుకూ ఓషధం కోమయత.ఄలా మెలైులోన ే
తన ముటీముదట ిళవే  ముదల ైనది.  

ఄటనిఽండుతన తురసభు, సా తుఔ బజన కైందాిలు భమిము ర దైమశితమలలోమోఖులఔు ళేవలందసిాా  మోజుఔు సఖటటున ఆదేయత 
భుఖుగ యత మోఖులఔు చికూత్ ఄందించసగయత. జిలాల  ళరే సభనామఔయాగ ఈనన యయత2011 నఽండు 2013వయఔు ర టై్ పలా్ లోతు 
సార్క ళెషయౌటీ అసఽతిిలో డామట ీలో ఈననపడు తన ర తైిమాతుక్స్ ఫాఔు్ తీసఽఔుర యుఄఔకడ ళవేఔులఔు చికూత్ 
చేళరేయత.2013లో ఄతనఽ శీ్ర సతమసభ ళేర సంసా జిలాల  ధిాన కమమలమంలో ర ైతమిాతుకెై్ర ఔ దియశన తుయాఴించగ 
ఎంతోభంద ిదతీుకూ హజయమామయత.ఐత ే2014లో ఫిందావన్ అశీభంలో న లమోజులతృటటు సధనా శితయం తుయాఴించినపడు 
ర ైతిమాతుకెై్ైదమ వమవసానఽ దతీులో చేమచినపడు ఆతతు ఄఫామసతుకూ తుజబ నై తృో ి తా్హం లతేంచింది.మోఖుల నఽండు భమమిు 
అశీభ ఄధికయతల నఽండు చఔకతు సందన మవడంతో అశీభంలో ఱశాత ర ైతిమాతుకూ్లితుక్స తుయాహణఔు పటటుీ ఔ ఏయడుంద.ి ఆది 
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రమతుకూ ఏడు మోజులు తుచసేఽా ంది.ఄటనిఽండుమోజు రమిగ 10నఽంచి 15భంది సఖటటుతో రేలాది భంది మోఖులు చికూత్ 
తృొ ందఽతునానయత. రమంతాలోల  సహమం చమేడాతుకూ భమో ఆదేయత తృికటీషనయతల యమితో చేయతతూ ఈండేరయత.  

తృికటీషనర్క తన ఄఫామసంలో ఄదఽబతబ నై యజమాతున సధించాయత. ఄతతు మోఖులోల  60% భంది ూమిాగ మోఖయభుకూా తృొ ందనిటటుల   
త యౌమజైఱయత. ఔ సందయబంలో అశీభం యొఔక ఱశాత రలంటీయత ఔుభామెా దఽందఽడుఔు సాఫావం కోసం ఖత భయడు 
సంవత్మలుగ ఎనోన యకల చికూత్లు తీసఽఔునాన ఏభాతంి పయౌతం ఔలఖలేదఽ. ఖత అయత న లలోల  ఄభాభభ మళిాతి భమింత 
దిఖజామ ిఅశీభంలోనే తన తయౌలతు దఽమబషలాడటం తృియంతేంచినపడు మళిాతి చాలా ఆఫఫందిఔయంగ భామింది. తుమశతో ఈనన 
ఔుటటుంఫ సబుమలు తృికటీషనయతనఽ సందిించగCC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 

disorders + CC18.1 Brain disabilitiesమెమిడీ ఆచాచయత. ఆది తృియంబంలో అబ  వియాననఽ బమింతగనిదిగ చేమగ 
భమో భయడు న లలోల  అబ  తన సధాయణళాతికూ చమేి తన ళేర యధఽలు తుయాఴించడాతుకూ తిమిగి చయేఖయౌగింది. భమొఔ సందయబంలో 
ఄయి్భర్క్ రమధతిో ఫాధడుతునన సభ సంసా టళిీ  యొఔక భఴయిా ఫంధఽవప చంచలసాఫావం ఔయౌగ ిలక్షమం లేఔుండా 
తియతఖుతూ ఈండరేయత. ఔటనినయ సంవత్మలు ఄతున చికూత్లు యపలబ నై తమాతర ైతమితుక్స్ మెమిడీ CC18.2 

Alzheimer's diseaseమోగకిూ యక్షణ ఄందించి చాలా తఔుకవసభమంలోన ేరమలిో భాయత తీసఽకొతువచిచ ఆతయతల భాటలఔు 
తిిసందించడంతో తృటటు ఆంటిక ైమిమితభమామయత.భమొఔ సందయబంలో బ దడు ఔణతిికూ శసా ైచికూత్ ఄనంతయం ఔ చినన 
లలరడు జాయం సధాయణ సా భకూ మఔతృో వడంతో సయినఽల  ఄతున మితానలు చేళ అశలనఽ కోలోమాయత. అందోళ్న చ ందఽతునన 
తయౌలదండుిలు అశీభాతుకూ మగ కైవలం మెండు మోతాదఽలCC9.4 Children's diseases, తో జాయం తగిగతృో భంది. 

తృికటీషనర్క ఄతేతృిమం కియం భానవపడు త ఄతున జీవపలు ఔిితికూ ఄనఽఖుణంగ జీయసా భ. ఓషధం లేదా శసా ైచికూత్ ె ై
అధాయ డఔుండా తభ ూమిా జీయత కలం ఖడుపతాభ. ఄతున ఆతయ జీవపల భాదిమగిన ేభానవ శమీయం ఔూడా ఔ సంూయా 
మంతంి. ఆది సాసాత భమమిు పనయతతతాి చసేఽకోఖల మంతాింగతున ఔయౌగి ఈంటటుంది. భనభు ఔిితి తుమభాలనఽ తృటించఔ 
తృో వడం వలనఄసభతులమత తృొ ందఽతూ యయధ రమధఽలతో ఫాధడుతునానభు. ర ైతమిాతుఔ్ేభతులమతనఽ పనయతదధమించడం 
దాామ ఱమీయఔ భానళఔ భమమిు అధామతిభఔ ఄనే భయడు సా భలలోనే కఔ మమవయణ సా భలో ఔూడా సంూయా సంయక్షణనఽ 
తృొ ందటాతుకూ  ఆది తనఔు భదేతు ఆచిచందతు ఇ తృికటీషనయతఫాయసఽా నానయత.  

ంచఽఔునన క్ససైఽ:  

 సాంబన సభసమ, యయమ ఱతభులో తఖుగ దల 

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

నుిక్సటీషనర్డ11529 ఴింద ీలో భాసీర్క్ డుగీీ ఔయౌగని ఇ ఖిఴణిి 2006లో కయౌతౄో మనిమాలోతు సభ అధామతిభఔ యదమ 
(SSE)తయఖతులఔు ఇబ  ఆదేయత ఔుభామెాలు హజయత కవడం తృియంతేంచినట ినఽండు సామి తౄో లా్ లోతుకూ వచాచయత. తృొ ి పెషనల్ 

ఔూచిూడు నయాకూ కవడంతో 2007లో ఇశాయభభ దినోత్వ దియశన కోసం లలలఔు డాన్్ 
నేమించడాతుకూ అబ నఽ అహాతుంచాయత. అ తమాత అబ  సభ ళెంటర్క ఔు ఔీభం తఔుండా 
హజయత కవడం తృియంతేంచి ళరే కయమఔీభాలోల  తృలయగ నసగయత. 2010లో  

ఫ ంఖళ్ూయతఔు ర యున తమాత అబ  ర టై్ పలా్ లోతు జనయల్ భమిము సార్క ళెషయౌటీ 
అసఽతుిలలో ళేరదళ్ గ ళవే చేమడం తృియంతేంచాయత.  

2013లో ఔ ళతుమర్క తృికటీషనయత సాచన బేయఔు ర ైతమిాతుఔ్ైర్కక షప్ ఔు 
హజయతకవలళనదగిఅబ  బయా తృో ి త్ఴించాయత. ముదటి నఽండీ ఔూడా ర ైతిమతుఔ్ేభయధత 

ఖుమించి అబ ఔు ఎపడా సందేహం లేదఽ. అబ  తనశిక్షణ ూమిాఐన ముదటి మోజై20సంవత్మల కూీతం భిాదం కయణంగ 
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జామితృో భన C4-C6డుసఽకల కోసం అబ  తననఽ తానఽ చికూత్ చసేఽఔునానయత.అబ  యప భమిము బ డ లో నొ కయణంగ తిీ 
ఈదమం ఔక మీద నఽండు లేవడం నయఔ తృిమంగ ఈండేయ.CC20.5 Spineతీసఽఔునన మంెడు మోజులోల నే అబ  నొ 
చాలావయఔుతగిగ  తృో భంది.ఄటినఽండు అబ  ఔుటటుంఫం ఄలోల తి ఓషధాతున దాదాపగ తురమించి ర ైతిమతుక్స్ మెమిడలీనఽ 
భాతబి ేతీసఽకొనసగయత. 

2013అఖసఽీ  నఽండు అబ  తిీశతురయం సభ గతీాంజయౌ ళెంటమోల  ళవే చేమడం అబ ఔు ఎంతో సంతిాతు ఆచిచంది.ర ైతమితుక్స్ 
ళేవ చసేఽా ననపడు దయాీకయౌఔ మోఖులు తిమేకూంచి 10నఽండు 20 సంవత్మల కలప ఄనామోగమల నఽంచి ఫమట డడం  
ఖభతుంచినపడు అబ ఔు ఎంతో అనందంగ ఈండదేి. అబ  ఔుటటుంఫ సబుమలు భమిము ళనేఴితులు ఎంతో భంద ిర ైతమిాతుక్స్ 
నఽండు లతధతు తృొ ందాయత. 20సంవత్మల నఽండు భయయాతో ఫాధడుతునన అబ  ఫావ ర ైతమిాతుకోరో ూమిాగ నమంఄమామయత. 

ర ల నస్ కూలతుక్స ఫిందంలో చేయభతు అహానం వచిచనపడు అబ  ఎంతో అనందించి ఄందఽఔు ఄవసయబ నై యధంగ 2017 లో VP 

కోయత్ ూమిా చళే IASVP లో సబుమమలుగ భామయత.కూలతుక్స ఔు వచేచ మోఖుల సంకమఔీభంగ యెఖడం తృియంబబ ైంది. ఖుండ  
ర ైపలమంతో ఫాధడుతునన చాలా భంది మోఖులఔుచికూత్ లేఔతృో వడంతోరయత ర ైతమిాతుకెరెమిడులదాామ ఄనేఔ యిోజనభులనఽ  
తృొ ందఽతూ ఈనానయనన యషమాతున ఇ తృికటీషనయతపమవలోఔనం చేసఽఔుంటూ ఇ మోఖులు మపీల్ కోసం తృికటీషనయతఔు తౄో న్ చేసాా  
ఈండడంతో ఄవసయం బయేఔు సఽదాయ తృింతాలనఽండు మపీల్ కోసం వచేచ రమకిూ అబ  ఔీభం తఔుండా తృో సీ్ దాామ ంపతూ 
ఈంటాయత. ఆటవియఔూ అబ  1500 భందికూ ెగై మోఖులఔు కటళ్ునొపలు అయామెైటసి్, భమమిు ఴమెెసాంటయియధ యకల 
రమధఽలఔు చికూత్ చేళ ూమిా సాసాత చేఔూమచయత. ఄలాగైమోగతిృికటీషనయతఆచిచన సాచనలనఽ తృటసిాా  మెమిడీలు తీసఽకొంటే ఆతయ 
రమధఽల యషమంలో ఔూడా సంూయా సాసాత సధమబ ేఄతు ఫాయసఽా నానయత. 

ఄనఔే భందితు ఫాధలనఽంచి తురయణ చళేలేా చళేనందఽఔుఅబ  సామికూ ఔితజఞతలు త లుపతునానయత.ఆది అబ లో ఄంతయగత 
మవియానఔు దోహదడుందతు త లుపతునానయత.ఇ ళవే కయణంగ అబ  అందోళ్న లేఔుండా భానళఔ ఱింతతతో ఈంటూ ఏద ైనా 
సభసమ తల తాినపడు తాిడుకూ ఖుమి కఔుండాఆద ితననఽ ఫలోతేం చేమడాతుకూ సామి మీక్ష్య భాయగంగ 
ఫాయసఽా నానయత.తృికటీషనయలఔుఅబ  ఆచచే సలహ ఏమిటంటే ర తైిమాతుక్స్ ెైూమిా యఱాసం ఈంచి భన వంతు ఔిల భనం చసేాా  
పయౌతాలనఽ సామికూ వదియౌరమేాయౌ.  

ంచఽఔునన క్ససైఽ: 

 గొంతులో ఖడా  

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



క్స ంబో ఖు ఉయోగ ంచిన క్సైసఽఖ వివమఖు  

1. ఔుఔేఖల  యొఔే గయం10741…ఇండియా  

 2 నఽండు4 రమల వమసఽ ఖల ఔుఔక లల  మోడుా  ఔకన వణుఔుతూ ఔతుంచింది. యచచలయడుగ సంచమించ ేయధిఔుఔకలదాామ 
తృొ ంచిఈనన భిాదం ఖుమిాంచి దమతూమబ నై ళాతిలో ఈనన ఇ చితున తృిణితు యక్ష్ుంచడాతుకూదమఖల ఔ ఫాటసమి 
ూనఽఔునానయత. అబ  ఇ ఔుఔకలలతు ఱింతి ఄతు లవ నాయంతేంచాయత.ఫహుఱఇయేత దాతు సాఫావభునఽ ఫిాయతం చళే 
దాతులో యఱాసతునెంతొృ ందసిఽా ందతుఅశించాయత. ఇ ఔుఔక లల నఽ ఔ య ర దైఽమతు వదేఔు తీసఽకొతుర యాుయత కతూ ఔ న ల తృటటు 
సాచించిన భందఽలు తీసఽఔుననటికట ఱింతి ఏద నైాతినాలంట ేయమతీంగ బమడసగింది. కఫటిీ  శదీధఖలఇ 
భఴిళ్ర ైతమితుక్స్ చికూత్ ఎంచఽఔునానయత. 2018 జూన్ 5 న తృికటీషనమి్ెంద ిమమెిడ ీసాచించాయత:   
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#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic…6TDనీటిఖో  

 మమెిడీ తీసఽఔునన ఔ రయం ఄనంతయం ఱింతి అహయం తీసఽకోవడం తృియంతేంచడంతో ఇ ఔుటటుంఫం రయత ఎంతో ఈశభనం 
తృొ ందాయత. మోతాదఽనఽ ఔ రయంతృటటుTDS కూ తగిగంచాయత. ళాయబ నై బ యతఖుదల ఈననందఽన భమో రమతుకూ BDఅ తమాత ఔ 
రమతుకూ ODకూ తగిగంచఫడుంది. 

 13 న లల తమాత ఱింతిలో భాయత వచిచ తినదగినయతినఔూడతుయ ఄనే ఫదేం లేఔుండా ఄతునంటితుతినడం తృియంతేంచింది. ఆద ి
అ ఔుఔక లలలో తేనిఽలు,గమస్ ముదలఖు జీయా సభసమలఔు కయణం ఄభంది. మెండవ మమెిడీ దాామ ఇ సభసమనఽ 
మషికమించాయత:  

#2. CC1.1 Animal tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + 
CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders…TDS. 

రయం తమాత ఱింతి చ తానఽ తినటం భానళేంది. దాతు జీయాకూీమ బ యతఖు డుంది.  కఫటిీ  మోతాదఽనఽ భమో రయం BDకూభయడో 
రమతుకూ ODకూ తగిగంచి అ రఱేయత. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. సో మ యాసస్10767…ఇండియా  

64ఏళ్ల  వమకూాకూ మెండు కళ్ుఔుచీలభండల ెనై చయభం తృొ డుఫామిదఽయదఏయడుంది. భమిము చయభం ఔూడా నలల గ భామితృో భ ఈంది. 
ఄతతుర దైఽమడు దీతుతు సో మిమాళస్ఄతు తుమధ మించగ మోగి సాచించిన భందఽలనఽ మెండళే్ల  తృటటు తీసఽఔునానయత కతూ బ యతఖుదల 
లేదఽ. 2019 బ ే18న మోగి తన ఈంటటుననటీణ తృింతంలో జమిగని ర ైతిమాతుకూ్ితయంలోతృికటీషనయతనఽసందిించ ేఄవకశం 
లతేంచింది. ఄతతుకూ ఇ కూీంద మమెిడీ ఆవాఫడుంద:ి 

CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + 

CC21.10 Psoriasis...TDSకొఫఫమనిాన లో ఫాహమ ఄనఽవయానం కోసం.మోగి ఄలోల తి చికూత్ తీసఽకోవడం భాతురేఱయత.  

 న ల తమాత లేెంటటుతనఔు దఽయద యషమంలో 70% ఈశభనం ఈందతు భమిము చయభం ఔీభంగ భిదఽవపగ భామ ిదాతు 
సధాయణ యంఖు లోకూ తిమిగి వసఽా ననటటుల  తౄో న్ దాామ త యౌమజఱైయత. ఄతతుకూ తృో సీ్ దాామ మపీల్ ంఫడుంది. భమో న ల మోజుల 
తమాత తనఔు ఔయౌగని ఈశభనాతుకూ సంతోలంచిన రడ ైసామికూ భమమిు తృికటీషనయతఔుఔితజఞతలు త లడాతుకూ సొ ంత ఉయత 
నఽండు 300 కూలోమీటయతల  మిాణం చళే ర ల నస్ కూలతుక్స ఔు మవడం జమిగింది. మెండు కళ్లెై నలలదనంభమిము యసాితి యషమంలో 
80% తగిగంప ఈంది. మెండు న లల తమాత ళెెీంఫర్క భధమలో ఄతతుకూ భమొఔ మపీల్ ంఫడుంది. ూమిాగ నమబ ైందతు  
తురదేించడాతుకూ మోగితు నవంఫర్క అయంబంలో యౌంచగ ఄటినఽండు మోతాదఽ భయడు రమలతృటటుBDకూ ఄనంతయం ODకూ 
తగిగంచాలతు సాచించాయత. జనవమ ిభయడో రయంలో చివమిసమ ిఄతతుకూ తౄో న్ చళేనపడు తనఽ ూమిాగ ఫాగనే ఈనాననతు 2020 
జనవమి 8వ తదేీకూ ఆచిచన గోయలుూమిా ఄమామమతు త యౌతృయత.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. ఆమల ు మంట, మఖబదధ ఔము,భయాఖు11210…ఇండియా  

 ఖత మెండళే్ళల గ52 ఏళ్ల  భఴిళ్ఔు అభల భు ఄననరఴఔి లోతుకూ భయలడం,భలఫదధఔం భమిము ఔుఔకర్క లేదా పపడ్ మిఔచర్క యజిల్ 
యొఔక అఔళభఔ శఫేభు,ఔమెంట్ ఆళా  ైెట ీ  లేదా ముఫ లై్ చాయిర్క నఽండు యదఽమత్ షక్స ఔలుఖుతుందేమో ఄనే యఔయకల బమాలతో 
ఫాధడుతూ ఈనానయత.అభల  సభసమ భమమిు భలఫదధఔం కోసం అబ ర ైదఽమలు అయతన లలతృటటు భందఽలు 
తీసఽకోవలళనదగిసాచించినా న ల తయతరత ఎటటువంటి భాయత మఔతృో వడంతో రటితు అరేళ హో మియోతి చికూత్ తృియంతేంచి 
నాలుఖు న లలు తీసఽఔునానయత.  ఆది ఔూడా సహమం చేమఔతృో వడంతో అబ  ర ైతిమాతుక్స్ఎంచఽఔునానయత. 2020 పఫవిమ ి17 న 
అబ  తృికటీషనర్క నఽ సందిించగ కూీంద ిమెమిడ ీఆవాఫడుంది:  
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CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

మోగి ఎఔుకవ తూయత తాగలతు సమిభ నై రేళ్ఔు ఫోజనం చేమాలతు ఄధఔి భసలా లేదా రేపడు అహమతున 
తులధేించాలతుతృికటీషనయతసాచించాయత. భామిచ 9న భయడు రమల తమాత మోగ ితన రమధ ిలక్షణాలతూన ూమిాగ ఔనఽభయతఖు 
ఄమామమతు త యౌతృయత. మోతాదఽ మెండు రమలతృటటుODకూ తగిగంచి భామిచ 25న అరఱేయత. 2020డుళెంఫర్క నాటికూ రమధి 
లక్షణాలు ఏయ పనమవితం కలేదఽ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4.  అంఖ సేంభన సమసొ తఔుేవ వీరొఔణాఖ ఉతతే్త11217…ఇండియా   

 40 ఏళ్ల  వమకూాకూ భమిము నయత్గ తుచళే ే35 ఏళ్ల  ఄతతు ఫాయమఔు 2012లో ముదట ితడా ఔయౌగని తయతరత రయత భయడు 
నాలుఖు సంవత్మలుగ భమొఔ తడా కోసం మితినసఽా నానయత కతూ పయౌతం ఔలుఖలేదఽ. బయా మీక్ష కోసం ర యునపడు ఄతతుకూ 
తఔుకవ ళెయతభ కడంట్ ఄలాగై ఄంఖ సాంబన సభసమ ఔూడా ఈననటటుల  త యౌళంది. ఄతనఽ ర ైతమిాతుకూ్ికూత్ తీసఽకోరలతు 
తుయాభంచఽఔునానయత. 2016 ళెెీంఫర్క 10నరయత తృికటీషనయతనఽ సందిించగ ఇ కూీందిమమెిడలీు ఆవాఫడాా భ:  

బయా కోసం: 

CC14.3 Male infertility…TDS 

ఫాయమ కోసం: 

CC8.1 Female tonic…TDS 

ఄకోీ ఫర్క 10న బయా ఄంఖసాంబన లో 20%బ యతఖుదల ఈననటటుల  త యౌతృయత, తన తదఽమి న లరమసీందయశనలోఄతనఽ 50% 
బ యతఖుదల ఈననటటుల  త యౌతృయత. భమో న ల తమాతమీపల్ కోసం వచిచనసభమంలో 80% బ యతఖుదల ఈననటటుల  త యౌతృయత. ఄతనఽ 
ళాయబ ైన పమోఖతి సధసిాా  ఄదే మోతాదఽ కొనసగించాయత. 2017 ఏిల్ 9 న బయా తన ఫాయమ ఖయబవతి ఄభనటటుల భమిము అబ  
యొఔక ఖయబసాఄలాీ ా స ండ్ చితాిలు సధాయణ ండాతున చాసఽా నానమతు ఔూడా అనందంగ తృికటీషనయతఔుత యౌమజైతృయత. కఫటిీ  
ఆదేయూ మెమిడీ తీసఽకోవడం అరఱేయత. 2017 ఄకోీ ఫర్క 2న రమకిూ అమోఖమఔయబ నై భఖలలరడు జతుభంచాయత భమమిు ఇ జంట 
సామికూ ఔితజఞతలు త లడాతుకూఫాఫునఽ అశీభాతుకూ తీసఽఔువచాచయత.  

 సంనుదఔుని వొకొ: సంతానం అశించేతలుల లందమకిటCC8.2 Pregnancy tonicఆవాడం భంచిద,ి ఆది ఖయబసివం నఽండు ఔూడా 
యక్షణ ఔయౌసఽా ంది.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. గ ంతుఖో ఖడ్్ 11529…ఇండియా  

78-ఏళ్ల  భఴళి్ఔు ఖత ఏడాద ికలంగ గొంతులో తృొ యఫాయతతూ ఈనన లక్షణంతో ఫాధ డుతునానయత. మళిాతి ఔీభంగ భమింత  
దిఖజామ ిఫ ంఖుయత గొంతు భమమిు దఽయఫలబ ైన గొంతుఔు దామి తీళంది. తతపయౌతంగ అబ  భాటాల డలేఔతృో వడం,తనఽ ఆషీడు చళే ే
మోజురమ ీతృియానలనఽ చేమలేఔతృో వడం జయతఖుతోంది. ర ైదమ మీక్ష చభేంచగ అబ  గొంతులో ఖడా ఔయౌగ ిఈననటటుల  మితృో యతీ  
త యౌమజైళంది.  ర దైఽమడు శసా ైచికూత్ దాామ దాతుతు తొలగించమేాలతు సాచించాయత. ఄభత ేఅబ  తన గొంతునఽ కోలోభే 
భిాదం 50% ఈందతు ఔూడా ఴెచచమించాయత.  ఄందఽఔు బమడున మోగి మసి్క తీసఽకోవడాతుకూ ఆషీడఔ తన యధిఎలా ఈంటే ఄలా 
జయతఖుతుందతు ఉయతఔునానయత. తృికూీషనర్క మోగ ిఔుభామెాఔు ళనేఴితుమలుకవడంతో ర ఫైరి  మమెిడలీు తీసఽకోవలళందిగసాచించగ 
మోగి ర ంటన ేపఔునానయత. 2017భామిచ 18న అబ ఔు కూీందమిెమిడు ఆవాఫడుంది:  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC19.7 Throat chronic...6TD 

భయడు రమల తమాత ఏిల్ 8న మోగతినఔు తృొ యఫాయటం భమిము గొంతు ఫ ంఖుయత 50% తగిగందతు భమిము ద ితుమిషలు 
సఽలబంగ భాటాల డఖలుఖుతునాననతు త యౌతృయత. #1తుకొనసగించాలతు అబ ఔు సాచింఫడుంది. ఄటనిఽండు న భభదిగ 
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ళాయబ ైన ఄతేవిదిధ  ఔయౌగి ఎతుమిది న లల ఄనంతయం డుళెంఫర్క 16న అబ  80% బ యతఖుదల ఈననటటుల  భమమిు సఽలువపగ 40 
తుమిషల వయఔు భాటాల డఖలుఖుతుననటటుల  త యౌతృయత. కఫటిీ  మోతాదఽ QDS కూ తగిగంచాయత. ఄలాగై అబ ఔు దవడ నొ తృియంబం 
కవడంతో కొంఫర కూీంద ియధంగ బ యతఖుయచఫడునద:ి 
# 2. CC11.6 Tooth infections + #1...QDS 

 భమో మెండు న లల తమాత 2018 పఫవిమి 17న దవడ నొ ూమిాగ తృో భ అబ  సాయం సధాయణ ళాతికూ మవడంతో అబ  చాలా 
సంతోషంగ ఈనానయత. అబ  ఆపడు తన మోజు రమి తృియానలనఽ సఽలబంగ చమేఖలుఖుతునానయత. ర ఫైరి  మెమిడీ తృియంతేంచిన 
తమాత అబ  ఎపడాడాఔీయతనఽ సందిించలేదఽ. మోతాదఽ TDSకూ తగిగంచఫడుఔీభంగ జూల ై 31న ODకూ తగిగంచఫడుంది.  
డుళెంఫర్క 2020నాటికూ రమధి లక్షణాలు పనమవితం కలేదఽ మోగిమెమిడీతు ODకొనసగిసాా  సంతోషంగ ఈనానయత. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. క్సటళ్ల నొ-నోు సీ్ చిక్సనెఽగ నాొ11627…ఇండియా   

 57-ఏళ్ల  భఴిళ్ 2018లో చికనెఽగ తుమాతోఫాధడున సందయబంలో ఔ న లమోజుల తృటటు ఄలోల తి చికూత్ తీసఽఔునానయత. ఇ 
రమధయిొఔక సధాయణబ నైలక్షణం కయణంగ అబ  రేళి్ళు, తృదాలు,భమమిు మోకళ్ువదే నొ మెండు సంవత్మలు 
కొనసగింది. ఇ కలంలో అబ  అముమైాద భందఽలు భయడు న లలు తీసఽఔునానయత కతు ఈశభనం ఔలఖలేదఽ. 2020 బే 
26న అబ తృికూీషనయాదేఔు వచిచనపడు అబ  రమేై ఓషధం ఏదీ తీసఽకోవడం లేదఽ. అబ ఔు ఇ కూీంది మమెిడీ ఆవాఫడుంది:  
CC3.7 Circulation + CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 
Fractures...6TD  

ఐదఽ మోజుల తమాత అబ ఔు నొపలు ఄతునటి నఽండు 90% ఈశభనం ఔయౌగింది. మోతాదఽనఽTDSకూ తగిగంచడం జమిగింది. భమో 
20 మోజుల తమాత మోగకిూ 100% ఈశభనం ఔయౌగింది. మోతాదఽనఽ 2020 అఖసఽీ  1న మోగి ూమిాగ అ ేవయఔూ మెండు న లల 
కలంలో ఔీభంగ OD, 3TW, 2TW మమ యు OW తగిగంచఽఔుంటూ మవడం జమిగింది. 2020 డుళెంఫర్క నాటకిూ పనమవితం 
లేఔుండా మోగ ిఅమోఖమంగ ఈనానయత. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. చరమము ్ై అఖనమజీ11624…ఇండియా  

 38-ఏళ్ల  వమకూా ఫ టనరేళి్ళు భమిము ఄతునరేళి్ుచివయలవదే దఽయదతో ఖత భయడు సంవత్మలుగ ఫాధడుతునానయత.ఇ దఽయద 
క్షం మోజులఔు ఔసమి ఔతుంచి 3-4 మోజులు ఈంటటుంది. కొతున సభమాలోల  ఇ దఽయద ఎంత తీవంిగ ఈంటటుందంట ేఄతనఽ తన 
రేళి్ునఽచితఔ కొటటుీ కోరలనే ఫాధఄతుసాా  ఈంటటుంది. ఄదనంగ ఄతనఽ వంకమ, గోంఖయయ తినడం వలల  దఽయద ఫాగ మెిగి  
ఄతతు శమీయం ఄంతాతృయౌతృో భన యంఖుతో ఫ ఫఫలు లేసాా  ఈంటాభ.ఄలాగై సననం చమేడాతుకూ చందనప సఫుఫనఽ 
ఈయోగించడం వలల  తన నడుం చఽటూీ  భధమసాంగ ఈండ ేదఽయద ఏయడుతుననటటుల  ఄతనఽ ఔనఽగొనానయత. మెండళే్ల  కూీతం తులో 
ఆఫఫంద ివసఽా ందన ేబమంతో ఆతనఽ వంకమ గోంఖయయ తినడం ఖంధప సఫుఫరడడం భానేఱయత. తృమబ డుఔల్హమఔుడుగ 
ఄతనఽ యఫఫయత తొడుఖులు (గడల జ్) ధమించవలళఈంటటుంద.ి ఄది ఔూడా కొతున సయతల  ఄతతు చతేులోల  దఽయదఔు కయణభవపతోంది. 
యయంజన కమకిూ (తెల చ్) ఄల మీి ఔయౌగి ఈనన తన తయౌల నఽండు రయసతాంగ ఇ జఫుఫ ఏయడుందతు మోగి ఫాయంచాయత.  ర దైఽమడుతు 
సందిించఔుండా ళెీమభడుల , మాంటీ ఫయోటిక్స కటీభులు భమిము కొతునసయతల  మాంట ీఴిసీమిన్ టామఫ ల టటుల  ఔూడా తీసఽఔునానయత. 
కతూ రటితిిఔూల ఫిారల టల  ఄవగహన వలల  ఆతనఽ తృికటీషనయతనఽ సందిించాయత. ఄతతుకూ 2020 భామచి 12 న కూీంది మెమిడీ 
ఆవాఫడుంది:  
CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC17.2 Cleansing + CC18.5 Neuralgia + CC21.3 Skin 
allergies…6TD 
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 భామిచ 14 ఈదమం ఄతతుకూ తల భమిము భుకం మీద పలలట్ నఽ సాచించ ేయధంగ తీవబి నై దఽయద ఏయడుంది. పలలట్ 
యొఔక ఄవకశం ఖుమించి ఄటకిై త లుసఽఔునన ఄతనఽ టటుీ దలతో 6TDమోతాదఽ కొనసగించాయత. ఖటి ూట దఽయద 
తీవతియం కవడంతో ఄతనఽతన ఖడాభు,మీసభు  ఔూడా తీళసేయత. అ మోజు సమంతాితుకూ ఄతతు మళిాతి బ యతఖుడు మతిికూ 
దఽయద దాదాపగ భామబ ైంది. భమో మెండు మోజుల తమాత మోతాదఽ TDSకూ తగిగంచాలతు సాచించాయత. 

రయం తమాత మోగి చందనం సఫుఫనఽ ఈయోగించడం భమమిు కొతునసయతల  వంకమ,గోంఖయయ తినడం ఔూడా తృియంతేంచాయత. 
ఏిల్ 1 న తన మిళాతి బ యతఖుడుందతు ఖత మెండు రమలలోతయేౌఔతృటదిఽయద భాతబిే ఄనఽబయంచినటటుల ఄతనఽ త యౌతృయత. 
ఄతనఽ ఆపడు ఄలమీికూ బమడఔుండా తన ఄతేభాన ఔూయలనఽ సంతోషంగ తినఖలుఖుతునానయత. బ ే1న మోతాదఽనఽ 
మెండురమల వయఔూ BDకూ భమో మెండు రమలుODక్సక  చివమకిూ 2020 బే 30న ూమిాగ భాతురేఱయత. డుళెంఫర్క 2020నాటికూ 
ఎటటువంటి పనమవితం లేఔుండా ఈనానయత. 

మోగ  యొఔే సక్ష్ొము: 

ర ైతిమాతుఔ్ేహమంతో నా ఎలమీి ూమిాగ నమం ఄవడంతో నేనఽ ళెీమభడ్ కటీభులు, భమమిు మాంటీ ఴిసీమినాభతలిు 
రడకతున అ రేఱనఽ. ననేఽ ఆపడు ఄలమీి ఆఫఫందఽలు లేఔుండా వంకమ వంటి ఔూయలు తినఖలుఖుతునాననఽ. ఇ 
ఄదఽబతబ ైన ఓషధాతున నాఔు ఆచిచనందఽఔు ర ైతమిాతుఔ్ిమిముతృికటీషనయతఔుఔితజఞతలు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. ఔడ్ుుఖో ఆమల ము క్సరణముగ నడ్ుము నొ11508…ఇండియా  

 40- ఏళ్ల  భఴళి్ ఖత ఏడాద ికలంగ ర నఽనకూీంద ిఫాఖంలో తీవబి నై నొతో ఫాధడుతునానయత. ఆది ఴెైర్క ఎళడుట ీకయణంగ 
కవచచతు అబ  ఫాయంచాయత. రయభులో ఄనఔేసయతల అబ  సమంతంి ఫోజనం తమాత తేనిఽపలుభమిము 
రమువపనఽఄనఽబయంచాయత. 2019 పఫవిమలిో ఔ ర దైఽమడుతు సందిించాయత. భయడు న లలు తృటటు అబ ఔు పజియోథ య 
భమిము ఫాహమ చయభం ె ైూతగ మముటఔు ఔ జెల్ కటీభునఽ సాచించగ రటతిో అబ ఔు ూమిా ఈశభనం లతేంచింది. 
చికూత్అన ఔ న ల తమాత లక్షణాలు తిమిగ ిఔతుంచడం తృియంతేంచాభ.అ తమాత న లలో అబ  నడుభు నొ ఎంత తీవంిగ 
భామిందంటే అబ  ద నైందని యధఽలు తుయాఴించడంలో ఔూడా ఎనోన ఆఫఫందఽలు ఎదఽమొకనానయత. 2019 జూల ై 15న 
తృికటీషనయతనఽసందిించినపడు అబ  తన ఫాధనఽ 10/10 మైట్ గ నమోదఽ చఱేయత. అబ ఔుకూీందమిెమిడీ ఆవాఫడుంది:  
#1. CC4.10 Indigestion...TDS 

 భయడు మోజుల తమాత గమళీ కా్స లక్షణాలు భమమిు ర నఽన నొ మెండుంటలిో 40% బ యతఖుదల ఔయౌగింది. భమో న లతయతరత 
70% బ యతఖుదల ఖభతుంచఫడుంది. ళెెీంఫర్క 21న అబ  80%బ యతఖుదల ఈననటటుల  త లడంతో #1 యొఔే మోత్ాదఽ BD కూ  
తగిగంచఫడుంది.ఄభనటకిట అబ  ఖత రయం మోజులుగ భలఫదధఔంఎదఽమొకంటటుననందఽవలన ఄదనప మమెిడు ఆవాఫడుంది:    
#2. CC4.4 Constipation…TDS 

 మెండు రమలోల  ఄకోీ ఫర్క 6 నాటికూ అబ  ేిఖు ఔదయౌఔ సధాయణభఖుటచతే #2నఽ ఆడాతుకూ భుందఽ మెండు రమలతృటటుBD కూ 
తగిగంచఫడుంది. అబ  ర నఽన నొ భమమిు ఈఫఫయం 90%బ యతఖుడడం వలన#1వ మోతాదఽODక్సక తగిగంచఫడుంది. నవంఫర్క 9 
నాటకిూ అబ ఔు 100% ఈశభనం ఔలఖడంతో 2019 నవంఫర్క 23న మెమిడీ అరమేఫడుంది. 2020ఄకోీ ఫర్క నాటకిూ అబ  యొఔక 
గమళీ కా్స లక్షణాలు ూమిాగ ఔనఽభయతగెఅైబ  తన బమాలనతునంటితూఄధఖిమించాయత.  
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9.సారమునఽ క్స ఖోవడ్ం 03570...కె్సనడా  

54- ఏళ్ల  భఴిళ్ఐదేళ్ళల గఅభల భు గొంతులోతుకూ వచేచ మాళడ్ మిఫ్ెల ఔ్ేభసమతో ఫాధడుతునానయత. ఆది కొకఔకసమిసంఫాషణ 
భధమలో ఔూడా మాదిచిచఔంగ ఏయడు అబ తన సాయభునఽ కోలోభలేా చేసోా ంది. ర దైఽమడు అబ ఔు ెంటాజిోల భగనీలమం 



                                                                                      14                                                         Vol 12 Issue 1 

ఄన ేమాంటాళడ్ సాచించాయత. తృియంబంలో ఆది ODగ తీసఽకోఫడుంది కతూ తమాత ఄవసయబ ైనపడు భాతబి ే
తీసఽకోరలతుర దైఽమడు సాచించాయత. అబ  దాతుతు మోజుఔు నాలుఖు సయతల  తీసఽఔుంటూ ఈండడంతో ఆద ిఅబ ఔు సహమం చేళంది 
కతూ తాతాకయౌఔ ఈశభనం భాతబి ేఆసఽా ననది. 2019 జనవమి 19న అబ తృికటీషనయతనఽఔలళ కొతున సభమాలోల  అబ  నోట ి
నఽండు అభల భు తృయదయశఔ ఱరలషభం లాగ ర లువడుతోందతు ేమొకనానయత. అబ ఔుకూీంది మమెిడీ ఆవాఫడుంది: 
CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS  

ెై కొంఫర లోCC13.1 అబ ఔు ఄళడోళస్ఈననదేమో ఄనన ఫావనతో చేయచఫడుంది. ట ీతాఖడం తగిగంచడం లేదాతనే తో ఔూడున ఫాల క్స 
టీతోఅ ఄలరటటు బమీా చేసఽకోవడం,అహయంలో ఎఔుకవ అఔుఔూయలు భమమిు సలాడలనఽ జోడుంచడం, భమిము రళే్ఔు తుదింిచడం 
వంట ికొతున సధాయణ జీవనఱ యైౌ భాయతలు ఔూడాతృికటీషనయతళతౄయత్ చేమగ మోగ ిరటతిు ఄనఽసమించడాతుకూ ూనఽఔునానయత. 
పఫవిమి 3న మెండు రమల తమాత ఱరలషభం అగితృో భందతు ముతాం మీద 50% బ యతఖుదల ఈందతు ఔనఽఔ తనఽ మోజూ 4 సయతల  
తీసఽఔున ేఄంటాళడాభతలిు ఆపడు 2-3 సయతల  తగిగంచఖయౌగనతు త యౌతృయత. ఏలి్ 19నాటకిూ 70% బ యతఖుడు ఆపడు 
సాయంకోలోవడంజయఖఔ తృో వడంతో అంటాళడాభతలిు తీసఽకోవడం అరేఱయత. ఄనంతయం అభల భు ర నఔకూ మవడం, సాయం 
కోలోవడం ఇ మెండు లక్షణాల యషమంలో ళాయబ నై పమోఖతి ఈననటటుల  త యౌతృయత. చివమగి 2019 అఖసఽీ  11న అబ  చివమి మీపల్ 
తీసఽఔున ేసభమంలో తన సాయం సధాయణబ ైందతు ధియఔమంిచాయత. అ తమాత అబ  తృికటీషనయతనఽసందిించలేదఽ కతూ 2008 
జూల ై 11న అబ  కొతా అమోఖమ సభసమకోసం వచిచనపడు యచాయణచేమగ 2019 ళెెీంఫర్క నాటకిూ తనఔు ఆచిచన గోయలు ూమిా 
చేళనటటుల  2020 డుళెంఫర్క నాటికూ అబ  సభసమలు పనమవితం కలేదతు సంతోషంగ త యౌమజఱైయత. 

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

10. బెయౌత్తమ గ న నరం వఖన నడ్ుము నొ 03596…USA 

65 ఏళ్ల  భఴళి్ బ డ భమమిు బుజం నఽండు నడుభు కూీంద ివయఔూ వయఔు ఔుడుఄ యధ ఫాఖంలో నొతో ఫాధడుతునానయత.ఆది 
కోయడాల కడా నాకయణంగ అబ  ఆంటి నఽండు తు చేమడం తృియంతేంచిన మెండు న లల తమాత ఄనగ 2020 బే న ల నఽండు తృియంబబ ై 
భమో మెండు న లలలో తీవంిగ భామింది. అబ  తిీమోజుఔండమలఔు యఱీ ంతి తుచేచ ఓషధం, నొ తురయణలు మోజుఔు మెండుసయతల  
తీసఽఔుంటటునానయత, భమిము దాదాప మోజంతా తానతృమడాకడా ఄవసయం ఄవపతోంది. నొలేఔుండా చసేఽకోవడాతుకూ అబ  
తయచా ఔండమలనఽ సఖదమీడం,ఔూయతచనటేపడు,డుఔునే సభమంలో సతృో యతీ  కోసం వూమహతభఔంగ ఄభమిచన ఄదనప 
తలదిండులనఽఄభయతచకోవలళ వసోా ంది. అఖసఽీ న ల అయంబంలో నొ చాలా తీవంిగభాయడంతో అబ  ఔ ర ైదఽమడుతు 
సందిించాయత. కూచ న్ టఫేుల్ వదే సమెనై బంగభిలో ఔూమోచనఔ తృో వడం,భమిము ఔంూమటర్క ళ్ీన్ ర ైప ఎఔుకవళేప చాడటం 
వలన బ డలో నయం భడత డడం కయణం ఄతు ఖుమిాంచాయత. ఄతనఽ ఆఫుతృొ ి పెన్ (ఔ NSAIDఫాధా తురమణిి)భమమిుబుజభు 
భమిము బ డ సఖదళీే యధంగపజియోథ య సాచించాయత కతూ ఄయ దేెగ సహమడలేదఽ. ఔనఽఔ భయడు రమల తమాత 
అబ  2020 అఖసఽీ  27న తృికటీషనయతనఽ సందిించాయత. అ సభమంలో అబ  తీవబి ైన నొతో ఈనానయత భమమిు మజకటమ 
భమిము సభాజిఔ ఄఱంతి కోయడాకయణంగ భానళఔంగ తాిడుకూ ఖుమెై ఈనానయత.అబ ఔు కూీంది మమెిడీ ఆవాఫడుంది:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 

Arthritis…one dose every 10 minutes for 2 hours అనంతరం TDS 

 భయడు మోజుల తమాత మోగి తన ర నఽననొ కొంత మలిాక్స్ ఄభందతు నొ ఔీభంగ తఖుగ తోందతు, తూటి తురయణ తీసఽఔునన తిీ 
సమి అబ ఔు ర ంటన ేఒదాయత ఔలుఖుతోందతు త యౌతృయత. ళెెీంఫర్క 5న భమో అయత మోజుల తమాత నొ ూమిాగ ఄదిశమభవగ 
అబ  TDSవదే మమెిడ ీభమో రయం మోజులు కొనసగించాయత. అబ  ర నఔ ఫాఖంలో ఔుషన్ రేసఽకోవడం త నొ తురయణ లేదా 
ఖతంలో ఈయోగించిన ఈఔయణాలుఏయ ఄవసయం మలేదఽ. ళెెీంఫర్క 12న మోతాదఽ ODక్సక తగిగంచాలతు భమమిు ఆంటి నఽండు 
తు చళేనంతవయఔు మోతాదఽ కొనసగించాలతు సాచించాయత. 2020 డుళెంఫర్క 20నాటకిూ అబ  ఆటకిట ఆంట ినఽండ ేతు 
కొనసగసిాా  ఈనాన ఎటటువంటి రమధి లక్షణాల పనమవితం లేఔుండా హభగ ఈనానయత.  



                                                                                      15                                                         Vol 12 Issue 1 

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

11. సారొ త్ాు అఖనమజీ11620…ఇండియా  

 46 ఏళ్ల  భఴిళ్ఔు2009 ఄకోీ ఫర్క లో తనఔు వచిచన ఴయెసాుధి నమబ నై తయతరత అబ  భుకం మీద దఽయద మవడం 
తృియంబబ ైంది. న ల తమాత దఽయద తీవబి అైబ  కొతున ఖంటలు ఫమటఔు ర యతే సాయమ తాతృతుకూ రప ఔూడా వసోా ంది.  
ఄటనిఽండీ అబ  కొంచం ళేప ఎండఔు ఖుమెైనా దఽయద భమిము రప ఇ మెండుంటతిో అబ  ఫాధ డసగయత. ఆది అబ  
చమభతున నలలగ భామైచళంది.దీతు తుమితాం అముమైాద చికూత్ తీసఽఔునాన ఄది ఏభాతంి సహమం చమేలేదఽ. 2010 జనవమిలో 
ఫ ైమా్ మితృో యతీ  సాయమ తాప ఎలమీి కయణంగ అబ ఔు ఇ మిళాతి ఏయడునటటుల  ర లలడుంచింది. అబ ఔు టామఫ ల టటుల  భమిము 
ళెీమభడ్ కటీభులు ఔూడాసాచించి ూమిా యక్షణ లేఔుండా ఫమటఔు ఄడుఖు ెటీవదేతు డాఔీయతల  త యౌతృయత. ఄంతకేఔుండా ఇ 
రమధికూ చికూత్ లేదతు కఫటిీ  జీయతభంతా ళెీమభడుల  తీసఽకోరయౌ్ ఈంటటుందతు ర దైఽమడు సాచించాయత. ఇ భందఽలు అబ ఔు  
తాతాకయౌఔ ఈశభనం భాతబిే ఆచిచనటికట రేమై భాయగం లేఔ 2019 భామచి వయఔుయటితు కొనసగించాయత. కలం ఖడుచకేొదీే  అబ  
మళిాతి భమింత దిఖజామి రప సంబయంచినపడు అబ  ఔళ్ళు ఔూడా త యవలేతు మళిాతి ఏయడుంది. ఄలాగై అబ  చతేులెైన  
చయభం లచగభామి ెనై తృొ య ఈడుతృో వడం తృియంతేంచింది. 2020 పఫవిమ ి9న అబ  ర ైతమిాతుక్స్ చికూత్నఽ ఎంచఽకోగ 
తృికటీషనర్కఅబ ఔు కూీందమిెమిడీ ఆచాచయత:  
#1. CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…TDSతూటలిో  

మెండు న లలోల నే దఽయద యొఔక తీవతి 60% తగిగందిభమమిు భమో న లలో ఏలి్ 26నాటకిూ అబ ఔు దఽయదతో తృటటు రపలో 
100% బ యతఖుదల ఔతుంచింది. రేసయకలం సమీసఽా ననందఽన వలన మోగ ిTDSవదేమమెిడీ కొనసగించడాతుకూ ఆషీడాా యత. జూన్ 
6న చయభభు యొఔక ఄసలు యంఖు పనయతదధమించడాతుకూ భమిముఄంతమీలనంగ చయభ సంఔీభణ (ఆన పక్షన్)ఏద నైా ఈంట ే
తొలగించడాతుకూ తృికటీషనర్క మమెిడీతు కూీంద ియధంగ బ యతఖుమచిాయత:  

#2. CC21.2 Skin infections + #1…TDS 

జూల ై 5న#2నఽODకూ భమిము ఔీభంగ మెండు న లలలో OWఔు తగిగంచి ళెెీంఫర్క 6 న తుయౌరమేడం జమగిింది. అబ  చయభం యంఖు 
సధాయణబ ైనందఽఔుమోగి చాలా సంతోలంచాయత, 2020 డుళెంఫర్క నాటకిూ రమధి లక్షణాలు పనమవితం కలేదఽ.  

ేషంటు సక్ష్ొము: 

సాయమ తాపఎలమీి కయణంగ నా భుకం మీద చయభభుె ైబమంఔయబ నై దఽయద భమమిు రప ఏయడునలల గ ఔమియౌ తృో వడంతో 
ఫమటఔు ర యు ఎవమని ైనా ఔలవడాతుకూ ళఖుగ డదేాతుతు. దీతుకూ చికూత్ లేదఽ జీయత కలంళెీమభడ్ కటీభులు కొనసగించాలతు డాఔీర్క 
త యౌతృయత.తిీ సంవత్యం ఖణషే్ చతుమిా నాటికూ చయభంెై దఽయదలు ఎదఽమొకంటూన ేఈనాననఽ(ఫహుఱ ూల వలన కవచఽచ). కతూ 
ఇ సంవత్యం నేనఽ ఎటటువంట ిచయభ సభసమలు లేఔుండా సంతోషంగ ండుఖనఽ జయతపఔునాననఽ. ఆటటువంట ిఄదఽబతబ నై 
మెమిడీ ఆచిచనందఽఔు సామికూ ఔితజఞతలుత లుపఔుంటటునాననఽ.  

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

12. ADHD &ఆటిజం03518...కె్సనడా  

2020 జనవమి3న ఄట నిన్ డ పళట్ ఴెైర్క మాకూీవ్ డుజాయార్క ADHD భమిము సింఖ ఫలఴీనత,భమమిు అటజిం తో 
ఫాధడుతుననఐదఽ సంవత్మల ఫాయౌఔ యషమబ  ైఅబ  తయౌల తృికటీషనయతనఽ సందిించాయత. అబ  ఔ చోట ళాయంగ ఈండఔ 
ఎపడా ఔదఽలుతూ ఴెైర్క అకూీవ్ గ ఈంటటుంది. అబ  కోమంిది ఆవాఔతృో తే ఄతూన యళమైసాా  ఈంటటుంది. మోజంతా అబ  గయిగమి 
తియఖడం, ెకైూ ఎఔకడం లేదా దఖిడం చసేాా  ఈంటటుంది. అబ  ఏద ైనాచ దలుచఽఔుంటేశఫాే లు చసేఽా ంద ికతూ సయళ్ దాలు ఔూడా 



                                                                                      16                                                         Vol 12 Issue 1 

భాటాల డలేదఽ. అబ  డమార్క్24/7 ఈయోగసిాా నే ఈంటటుంది. తృ తయౌలదండుిలు ఇ తృతు బమించడం ఔషీభతు అబ నఽ   
సభాజిఔ సభారఱేలఔు ఎపడా తీసఽకయెళురయతకదఽ.  

అబ  ఎలలపడా ఔడుప ఈఫఫయం,ఄజీయాం,భలఫదధఔం లేదా యమచైనాలతో ఫాధ డుతూ ఈంటటుంది. తిీ సమంతంి అబ  
తృొ తాిఔడుప టటుీ కొతుఏడుసాా  ఈంటటుంది. అబ ఔు ఎపడా సమెనై తుదే ిఈండదఽ.3 సంవత్మల కూీతం  ఔిితి ర దైఽమలు తుదఔిు 
భమిము ఄజీయాం కోసంభందఽలు ఆచాచయత. ఆయ సహమడుతూన ేఈనానభ ఔనఽఔ రటతిు కొనసగసిాా నే ఈనానయత. కతూ 
ఄలోల తి భందఽలు భాతంి ఆవాలేదఽ. అబ  ళచ్ థ య చభేంచఽఔుంటటుతిేమఔ ఄవసమల కయమఔీభంలో ఈంది. 1 నఽండు 10 
వయఔూ ఈండే ఴెైర్క మాకూీయటమీైటింగ్ యషమంలో అబ  తఴేయమర్క మటైింగ్ 8 వదే ఈంద.ి  

తృికటీషనర్కఅ తృతో తిీ మోజూ 21 సయతల  ఒంకయం జంచాలతు భమమిు ఆంటరల  గమతిి భంతభిు మకియతా  యనఫడుతూ ఈండేలా 
చేమాలతు ళతౄయసఽ చేసాా  కూీంది మెమిడీ ఆచాచయత:   
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism...TDS 

తృ తయౌల 2020 పఫవిమి 26 భంచిమోజుగ ఫాయంచి మమెిడ ీతృియంతేంచాయత. ఇ సభమాతుకూతృ వమయధంగ తియఖడం 20% 
తగిగంది.మోజురమీ జపయౌతం దతీుకూ కయణభతు తయౌల ఫాయంచాయత. ఔ రయంలోనే ఄభాభభ ఫోజనం చళేన ర ంటనే దఽమాసన 
ఔయౌగించ ేజాయతడు యమోచనం చసేఽకోవడం తృియంతేంచింది కతూ నొ భాతంి జాడలేదఽ. తృ ఔిక మీద బ యౌఔలు తియతఖుతోంది,ఆది 
ఔ కొీ తా వియానఐతే ఆదిపలలట్ వలన ఏయడుందతు తృికటీషనయత చ  మమెిడుతుకొనసగింజఱైయత. తుదాి బంఖం ఄలాన ేకొనసగింది. 
ఏిమల్ చివమనిాటకిూ ఴెైర్క మాకూీయటీ భమమిుతఴేయమయల్ మటైింగ్ 6 ఔంట ేతఔుకవ సా భతో బ యతఖుడుంది. అబ  
ఆషీూయాఔంగ అదఱేలు యంటూనే ఈంది. అబ  భాభయలుగ తినఖలుఖుతుననది. భమో న లతయతరత భంచం మీద తృొ యలడం 
ెైకూ ఎకకలతు మితినంచడం తనచఽటూీ  తానఽ తియఖడం వంటియ ఄతూన అగితృో మాభ. అబ ఔు యమోచనం సపగఓతోంద.ి అబ  
మతిళి్ళు7½ఖంటలు తుదతిృొ ఖలుఖుతోంది. ఄంతకేఔ అబ  ముదటిసమ ిఆతయ లలలతో సంఫాలంచడం తృియంబబ ైంది. ఄలాగ ైతనంత 
తానఽ అదఽకోవడంఔూడా తృియంతేంచింది. ఖతంలో ఆద ిచాలా ఄయతదఽగ ఈండేది. అబ  ఫ ైక్స మెైడుంగ్ భమిము తనంత తానఽ 
యంఖులనఽ ఎంఔ చసేఽఔుంటూ భెంటింగ్ టల  అసకూా చాంచింది. ఇ భాయతలతో తయౌలదండుిలుఎంతో 
తృో ి త్ఴింఫడుతృఔుటాభల ట్ శిక్షణ తృియంతేంచాయత.   

 జూన్ చివమి నాటికూ తయౌలదండుిలు ఖటిూట డమార్క్ తో ూమిాగ ఄవసయం లేఔుండా ఫమటడడంతో టాభల ట్్ శిక్షణ చాలా 
యజమవంతం ఄభందతు తయౌలదండుిలు ఫాయంచాయత. తృఔుశిషణ ఆచేచ థ యసఽీ తృఔుటాభల ట్ శిక్షణ ఄతేవిదిధకూ ఎంతో  
సంతోలంచాయత. 

ళెెీంఫయతలో తృ తృఠఱలఔు ర ళ్లడం తృియంతేంచింది. ఄఔకడ ఔూడా చాలా చఔకగ విమిాంచడం తయఖతి ఖదఽలలో ఔూమోచఖలఖడం 
భమిము సామంగ ఫాత్ యూమ్ ఔు ఔూడా ర ళ్లఖలఖడం కొనసగింది. తృ ఴెైర్క మాకూీవ్ సా భ3 ఔు తగిగందతు అబ  తయౌల 
త యౌమజైసయత. 2020 డుళెంఫర్క 2 నాటకిూ నాటకిూతృ ఴెైర్క మాకూీవ్ సా భ అబ  వమసఽ లలల సధాయణ సా భకూ చమేింది. అబ  
తన అన లల న్ తయఖతుల కోసం ఔూడా ూమిా శదీధతో ఔూమోచవడం ఔూడా కొనసగింది. అబ  మెమిడుఄదేమోతాదఽలో  
కొనసగించఫడుతోంది.  

ను తయౌల యొఔే సక్ష్ొము:  

భా ఔుభామెాఔు 2017 ఏిల్ లో 2 సంవత్మల వమసఽలో సో షల్ ఔభయమతుకషైన్ డుజాయార్క తో ఈననటటుల  తుమధ యణ ఄభంది. అబ  
తిీ రయం మెండు ఖంటలసభమం SLP (ళచ్ లాంగైాజ్ తృతాలజీ/ ఫాష కిూీమల శిక్షణ)భమమిు OT(అఔుమేషనల్ 
థ య/విితాి చికూత్) తృొ ందడంతోతృటటు జీయా సభసమల కోసం భమిము తుద ికోసం ఔిితి ర దైఽమలు సాచించిన భందఽలె ై 
అధాయడు ఈంది. 2020 పఫవిమిలో సభ ర ైతమిాతుకటరోసఽఔుననటి నఽండుతృ యషమంలో ఖణతూమబ నై పమోఖతితు బేభు 
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చాసభు.ఇ పమోఖతి భభభయౌన ఎంతో అఔటటుీ ఔునడంతో2020 బేలోటాభల ట్ శిక్షణఔు మితినంచాలతు 
తుయాభంచఽఔునానభు(ఖతంలో ఆది సధమం కలేదఽ). అబ లో ఄనాహమబ ైన భాయత వచిచ ూమిాగ డమాయత్నండు ఫమట 
డటబేకఔఄవసయబ ైనపడు  సాతంతంిగ టాభల ట్ ఈయోగించడం తృియంతేంచిది. అబ ఆపడు గైీడ్ వన్ లో ఈండు 
అన లల నా్ిసఽలు తీసఽఔుంటూ చదఽవపె ైదిలీ  సమించి ఆషీూయాఔంగ కయమఔలాతృలోల  తృలయగ ంటూతన హోం వయతక ఄళెనై భంటలనఽ 
ూమిాచసేఽకోఖలుఖుతోంది. అబ  ఄమచిితులతో భమిము తన తోటి సభయహంతో ఫాగ ఔలవఖలుఖుతుననది. ఇ ఄతేవిదిధతు చాళ 
అబ ఔు చికూత్ చేళ ేథ యసఽీ లు ఎంతో భుఖుధ లమామయత. డుళంెఫర్క భా ఔుటటుంఫం కూీసభళె్లవలుఖడడాతుకూ మతి ిసభమంలో 12 
ఖంటలు మిాణంలో ఔూడా భా ఄభాభభ చాలా ఫాగ విమిాంచింది. బేభు ఇ పయౌతాలతో ఎంతో అనందంతో ఈండడబే 
కఔుండా ర ైతిమతుక్స్ మమెిడలీు కొనసఖడాతుకూ ఆషీడుతునానభు. ఇ సనఽఔూలధిఔపధభుతో భమింత బ యతగెైన పయౌతాలు  
చాసా భతు అశిసఽా నానభు.  

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

శినలు-సభాధానాలు  

శిన1. కోయడాాుకూ్న్ తాయలో లతేసఽా ందతు ఄందయూ అశిసాా  ఈనానయత. ననేఽ రమకూ్న్ తీసఽఔునన తయతరత ర ఫైరి IB మెమిడీ 
అతృలా? 

జరఫు.లేదఽ ఈతాభబ నై రమకూ్న్ ఔూడా 95% ఔంటే ఎఔుకవ  ఫిావవంతంకనందఽన మీయత అఔూడదఽ భమిము ఆద ిించ 
అమోఖమ సంసా యొఔక ఄతేతృిమం ఔూడా. ఄలాగై ర ైయస్ యొఔక కొతా ర యైధామలు ఔూడా ఔతుసఽా నానభ ఔనఽఔ ఆటటువంట ి 
ఄతుశిచతళాతిలోమీయత IB కొనసగించడబ ేకఔ మోఖతుమోధఔ శకూాతు ెంచఽకొనడాతుకూ తగిన చయమలుఔూడా తీసఽకోరలతు భా సాచన. 
ఄలాగ ైసా తుఔ అమోఖమ ఄధకిమి జామచీేళన భాయగదయశకలనఽ ఔూడా ఄనఽసమించండు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన2.ఄతమంత భిాదఔయ తృింతంలో ఈననటటువంటి ఔుటటుంఫం రమకిూ ఐత మెమిడనీఽ సియం/ఫాిడ్ కళీంగ్ చేమభతు ననఽన 
ఄబమమిధంచాయత. ఔుటటుంఫసబుమలు ముతాభు ఈనన ఖయీ తోృ పటరనఽమెమిడీ ర ల్ లో ఈంచడం దాామ ననేఽ సియంచమేవచాచ? 

జరఫు.ఈతాభ పయౌతాల కోసం మీయత తిీవమకూాకట యడుగ సియం చేమాయౌ, ఄభత ేమీయత ఄద ే
మెమిడుతుసబుమలందమికటఈయోగించవచఽచ.( సంపట7ి #1, సంపట ి 7 #2 భమమిు సంపటి 11 #4లో సంఫంధతి శినలనఽ 
ఔూడా చాడండు). 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన3. ఎభుఔ ఄంటటుఔటటుీ ట (ఫర న్ గీ ఫీ్ట) చమేవలళ ఈనన మోగికూ ఏమమెిడ ీఆవావచఽచ? 

జరఫు. ఎభుఔ ఄంటటుఔటటుీ ట ఄనదేి శసా ైచికూతా్ యబ నై యధానభు,దీతులో రమధఖీిసాబ నై లేదా తృడ ైన, ద ఫఫతినన ఎభుఔనఽ  
అమోఖమఔయబ నై ఎభుఔతో మీేల స్ చేసా యత. సధాయణంగ మోగి యొఔక దహేం నఽండే దీతుతు ఖీఴిసా యత, భమకిొతున సందమబలోల ఔితిిభ  
ఎభుఔలు ఈయోగిసా యత.ఎభుఔ ఄంటటు ఔటీడం కోసం బభేు కూీందమిెమిడీ ళతౄయత్ చసేఽా నానభు:  CC10.1 Emergencies + 

CC20.1 SMJ tonic + CC20.7 Fractures; if using an SRHVP, NM3 Bone I + NM25 Shock + SM28 

Injury + SR271 Arnica 30C + SR361 Acetic Acid 6X + SR457 Bone; గీ ఫ్ీంగ్ చమేడాతుకూ మెండు మోజుల భుందఽ 
TDSగ నుిరంభంచాయౌ. సరీమజ ూమ ే ఐన తమాత వరం మోజుఖు 6TDఆచిచ ఄనంతయం ూమిాగ తగైగ  వయఔూ TDSగ కొనసగించాయౌ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన4. భనఔు దేె ముతాంలో తూటతిో తమాయతచేళన కొంఫర ఄవసయం ఄభనపడు (ఈదాహయణఔు:  యవపలు లేదా తృొ లాల 
కోసం), ముదట 100 మియ్లయ్టయలతూటలిో కొంఫర నఽ తృియధన దాామ జోడుంచి దాతుకూ 900 మియ్లయ్టయల తూటితు ఔలడం దాామ ఔ య్టయత 
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ఓషధాతున తమాయత చేసా భు,అ తమాత తొమిభది య్టయల తూటతిు ఇ య్టయత కొంఫర  తూటకిూ జోడుంచి ది య్టయలఓషధాతున తమాయత  
చేసా భతు ఆలా ఄనవసయబ నై మభిాణాతుకూ చేయతఔునే వయఔు ఇ యధానాతున పనమవితం చమేవచచతు నేయతచఔునానభు. భమి ఇ 
ఫహుళ్ వయతస చయమలతో లచగ చేమడం ఄనదేి భనం తీసఽఔునన మెమిడీతు ఫలఴనీ యచదా? 

జరఫు.ర ైతిమాతుకెరెమిడీలులచన చళేనపడు ఫలఴనీంగ భాయటాతుకూ ఆయ ఫౌతిఔ దాయధం నఽండు తమాయతచేమఫడునయ 
కవప. ఄందఽవలల  ఆయలచన చేమడం వంట ిఫౌతిఔ కిూీమలఔు లోఫడు ఈండవప.మెమిడీ లోతు ఔింనలు అలోచనల యొఔక 
శకూావంతబ ైనతయంగలఔు ఄనఽఖుణంగ ఈంటాభ(తృియానలు, యఱాసభు భమిము ేిభవంటియ). ఄందఽవలన ఫౌతిఔంగ లచన 
చేమడం దాామ ర ైతిమాతుక్స్ యొఔక ఫిావం తఖగదఽ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

శిన5. ఄవమవ భామిడు చళేన మోగికూ శమీయం దాతుతు తియసకమించే ఄవకఱలు తగిగంచడాతుకూ ఏమమెిడఆీవావచఽచ? 

జరఫు.ఄవమవ భామిడుకూ రయం మోజులు భుందఽ కూీందిమమెిడుTDSగ తృియంతేంచవచఽచ. భామిడు తమాత ఔ రయం 
మోతాదఽనఽ 6TDకూ ెంచండు.అ తయతరత శమీయం కొతా ఄవమవంతో సఽకంగ ఈండే వయఔు TDSలో కొనసగించవచఽచ. 

108CCఫాఔు్ ఈయోగించరేయత: CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic+ మమ యు అవయవనిక్సక తగ న క్సైటగ మజ క్స ంబో ఈదాహయణకూ,కూడీన భామిడు  యషమంలోCC13.1 Kidney & Bladder 

tonicవంటయి చేమచయౌ.  

 SRHVPఫాఔు్ ఈయోగించరేయత: NM25 Shock + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace 

& Love Align. + SM41 Uplift + SR266 Adrenalin + SR271 Arnica 30C + SR295 Hypericum 30C + 

SR318 Thuja 30C + SR353 Ledum 30C + SR361 Acetic Acid 6X + మమ యు అవయవనిక్సక తగ న క్సైటగ మజ 
క్స ంబో చమేచయౌ,ఈదాహయణకూ,కూడనీ భామిడు యషమంలో, OM15 Kidneyలేదా SR501 Kidney. 
******************************************************************************************** 



దివొ వ ైదఽొనిదివొవణ ి 

 

 

 

 

 

 

"మీరు దకహము అనే భిమఖో ఉననుడ్ు ఈ శమజరము ఎఔుేవ ఆహమనిన, వ ైవిధొబెనై ఆహమనిన, మీ రూనునిక్సక ఎఔుేవ శరదధ  
మమ యు శమజరఔ సౌఔమొనిన క్స రుతుంది.ఇటవీఖ మనం త్తనే ఆహరంఖో ఎఔుేవ ఫాఖం నిరుయోఖంగ నే ఉంటుంననద;ి  మితబైెన 
ఆహరంత్ో ఔూడా మనిష చాఖా ఆమోఖొంగ జీవించఖఖడ్ు.రుచిఔరబైెన ఆహరం క్స సం మమ యు ఆడ్ంబరం క్స సం అధిఔ ియతనము 
మమ యు అధిఔ ధనము వొరథం చకయడ్ం  మానిత్క ఆమోఖొం చకఔూరుతుంది. “మితబైెన ఆహరం అమితబైెన  హభనిసఽే ంది. "ఔషీడి 
ని చకసే వరుమాతిబే తమ తమోఖుణానిన(జడ్తాము ఖ దా బదధ ఔము మమ యు అనాసక్సకే) విసమ ీంచఖఖరు. జీవించడ్ం క్స సం 
త్తనండి క్సనీ త్తనడ్బే జీవితమని ఫావించ మదఽ." 

…శీ్ర సతమసభఫాఫా, “నాలుఖు భచచలు” దవిమరణ ి

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-15.pdf 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-15.pdf
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"బాధఖఖో ఉనన వొఔుే ఖు దఽుఃకంఖో మునిగ  నోు భన వొఔుే ఖు మమ యు నిసవహయంగ ఉనన వరు మీ నిజబైెన సేనహితుఖుగ 
ఫావించండి. మీరు అఖాంటి వమ క్సక సహయం చకయాయౌ. ఇదక మీ నుిథమిఔ ఔరేవొముగ ఫావించి సహయం చకయాయౌ." 

        …శీ్ర సతమసభఫాఫా, “భానవళేవభే భాధవ ళేవ” రేసయ ర న నల1973 

                                                                   http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

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

 ిఔటనఖు  

భవిషొతుే ఖో నిరాహించబో భే వరుేషుఖు*  

 USA: వరుే ువల్డAVP ునశచరణ తరఖత్త ** (మారు చకయబడనిద)ి 13-14 పబివమ  2021,మెండ్ు మోజుఖు, (యవమలు 
తృలయగ నే రమికూ త యౌమయచఫడతాభ)సంిదించ వఖసన వరు సఽఱన్,ర ఫ ై్ట్Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 USA: వరుే ువల్డAVPవర్డే షప్ **రమంతప ళషెనఽల ఏిల్డ –జూన్ 2021. సంిదించ వఖసన వరు 
సఽఱన ాఫ ై్ట్Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండియా ుటీమ ే: వరుే ువల్డAVP వర్డే షప్రయప ళషెనఽల 9 జనవమ  -7 మామ చ 2021 నుిక్సకీఔల్డ వర్డే షప్  ుటీమ ేఖో  13-

14 మామ చ 2021నిరాహింబడ్ునఽ.(యవమలు తృలయగ న ేరమకిూ త యౌమయచఫడతాభ), సంిదించ వఖసన వరు 
   లయౌత ర ఫ ై్ట్ elay54@yahoo.com లేదా ట యౌతౄో న్ నంఫయత 8500-676-092 

 ఇండియా ుటీమ ే: AVP వర్డే షప్ **25-31 జుఖనై 2021సంిదించ వఖసన వరు;  లయౌత 
ర ఫ ై్ట్ elay54@yahoo.com లేదా ట యౌతౄో న్ నంఫయత 8500-676-092 

 ఇండియా ుటీమ ే: AVPవర్డే షప్ **25 నవంబర్డ -1 డిస్ంబర్డ 2021; సంిదించ వఖసన వరు  లయౌత 
ర ఫ ై్ట్elay54@yahoo.com లేదా ట యౌతౄో న్ నంఫయత 8500-676-092 

 ఇండియా ుటీమ ే: SVP వర్డే షప్ **3-7 డిస్ంబర్డ 2021 సంిదించ వఖసన 
వరు;  ఴేబ ాఫ ై్ట్ 99sairam@vibrionics.org 
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******************************************************************************************** 
 అదనంగ  

1. ఆమోఖొ చిటాేఖు 

 మీ వంట నాన ఖనఽ జాఖరతేగ ఎంఔ చకసఽక్స ని వడ్ండ ి

“ఆధఽనిఔ మానవుడ్ు జీవితంఖోని ితీ అంశముఖోనా మితము అనే సాత్ాి నిన నుటించఔ నుో వడ్ం దాామ తన 
ఆమోగొనిక్సక,సంక్షైమానిక్సక హని ఔయౌగ ంచఽ ఔుంటునానడ్ు. త్తనే ఆహరంఖో ఎఔుేవ క్స వుా దారధం ఖ ఔుండా జాఖరతే వహించాయౌ 
ఎందఽఔంటే ఎఔుేవ ముతేంఖో తీసఽఔునే క్స వుాఖు శమజరఔ మమ యు మానసఔ ఆమోగొనిక్సక ముు ఔఖుఖజైసే భ. ్దద  ముతేంఖో 
క్స వుా దామథ ఖు తీసఽక్స వడ్ం హిదయ సంబంధ వొధఽఖఔు క్సరణమవుతుంది.”…శ్రర సతొసభబాబా1 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
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mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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1. వంట నాన ఖ సాఫావము: 

 వంట నాన లు ఄనేయ ముఔకలనఽండు (గింజలు, యతానాలు, ండుల ,ఄయౌవపల , ధానామలు లేదా చిఔుకళ్ళు)మాంతిిఔ లేదా యసమన 
కిూీమ దాామ ళఔేమించిన కొవపా వంట ిదాయధభు. యటియతచి, అఔితి, భమిము తులువ ఈండ ేసభయధుభు బ యతఖు యచడాతుకూ 
ఆద ివడఔటీఫడడభు,యదిధ  చమేఫడడభు, లేదా యసమతుఔంగ భాయచఫడడభు చమేఫడతాభ.  కొవపాలు  ఄనయే  సంతిా 
కొవపాలు, టాిన్్ తౄమట్ ఄంట ేఴెైడోిజనటే డ్ఄనగడాలాా  వంట ికొీ వపాలు,మోనో లేదా తృయ్ఄసంతిా కొవపాలనఽ ఔయౌగి ముతాంగ ఆయ 
కొవపా అభాల లు ఄతు లవఫడతాభ. సంతిా భమమిు టాిన్్ తౄమట్్ కొీ వపాలు సధాయణంగ ఔమోనమీ హరీ్క డుళజ్ భిాదంతో 
సంఫంధం ఔయౌగి ఈంటాభ.బేగ-3 ఄనేద ిఖుండ , బ దడు, భమిము ఔళ్ుఔుఄలాగ ైబగే-6 ఄనయే శకూాకూ ఈయోఖడే ఄతి 
భుకమబ ైనతృయ్ఄసంతిా కొవపా అభాల లనఽ భన శమయీం ఈతతాి చమేలేదఽ. బగే-9 ఄనదేి ఔ అమోఖమఔయబ ైన సంతిా 
కొవపా, ఆది శమయీం దాామ ఈతతాి ఄవపతుంది.2-9 

1.1 క్స వుా ఆమాల ఖు అవసరం:కొవపా అభాల లు ఄనయే శమమీతుకూ ఄవసయబ ైన A, D, E, భమమిు Kయటమినలనఽ 
ఖీఴించడాతుకూ,మోఖతుమోధఔ శకూా ెంచడాతుకూ, భుకమబ నై హమోభనలనఽ ఈతతాి చేమడాతుకూ, ఔణాల ెయతఖుదలఔు, ఄవమరలనఽ 
యక్ష్ుంచడాతుకూ, ఔళ్ళు చయభం భమిము జుటటుీ నఽ అమోఖమంగ ఈంచడాతుకూ,శకూావంతంగ ఈంచడాతుకూ, శమమీతున తగనింత ర చచదనంతో 
ఈంచడాతుకూ ఈయోఖడతాభ. భన ఆళ్ులోతీసఽకొనసేలాడ్ లలో ఔ చ ంచా (లేదా 2 ఖమిషీంగ) నాన  చమేిచతే రటితు భమింత 
తృో షఔబ నై దగి చసేఽా ంది.ఎఔుకవ ఫాఖం వంటనాన లు ఖుండ ఔు బలేు ఔయౌగించే ఱోద తుమోధఔ తృయ్లేదామోనో ఄసంతిా 
కొవపాలనఽ ఎఔుకవ ఱతం ఔయౌగ,ి ఄసంతిా కొవపాలు తఔుకవగ ఔయౌగ ిఈంటాభ. భన మోజురమీ అహయంలోబేగ 6 భమిము 
బగే 3 కొవపా అభాల లు1:1 నఽండు  4:1 (ఆఔనఽండు దీతుతు తుషతాిఄతులుదాే ం) గ తీసఽకోవడం చాలా భుకమం. బేగ 6 
ఄనదేి భనం ఈయోగించ ేఄనేఔ వంటనాన లలో పషకలంగ ఈంటటుంది కతూ బగే-3 యొఔక భయలాలు చాలా 
మమిితం.బగే 6 యొఔక ఄధఔి యతుయోఖం బగే 3 నఽ ఖీఴింపనఽ7 తుమోధసిఽా ంద ిఔనఽఔ B6 & B7 వంటి ధిాన 
తృో షకలనఽ భమిము బ గీనలమం, జింక్స వంటి కతుజాలనఽ భన అహయంలో చయేచడం ఄవసయం. ఔనఽఔ కొవపాలనఽ భన 
అమోఖమఔయబ నై అహయంలో ఔ ఫాఖంగనే చాడాయౌ త రటతిు తిేమఔబ నైయ ఫాయసాా  ఔకన ెటీఔూడదఽ.2-9 

1.2 నాన ఖ సో మ్ నుభంట్:సో భక్స తృభంట్ ఄంటేఏద నైా నాన  భయతఖుదల లేదా తొృ ఖలు ఖీకైక ఈషాో ఖీత యొఔక సా నం. ఄతున 
యదిధచేళన నాన లు ఔూయగమల ఈతాదనానాన లు 200 C నఽండు 270 C భధమ ఄధిఔ సో భకోభంటకయౌగి ఈంటాభ.చాలా 
వయఔూ యదిధ  చమేతు నాన లు తఔుకవ సో భకోభంట్ ఔయౌగి ఈంటాభ ఔనఽఔ తఔుకవ రడేు ఄవసయభభేమవంటల కోసం 
ఈయోగించవచఽచ.10ఄతున యకల నాన ల తుమభణభు రట ిసో భకోభంటటుఔుచయేతఔునే సమికూ రటలిోతు ఄతున తృో షకలు భమిము 
యతచితు కోలోభ అమోగమతుకూహతు ఔయౌగించే ప ిమడుఔల్్ యడుదల చమేడం తృియంతేసా భ. తృిభాణఔిబ నై ఖిహ వంట చాలా 
తఔుకవ ఈషాో ఖీతల వదే జయతఖుతుంది ఄనగ భమిగించడం/ఈడఔఫ టీడం100C వదే ,ెజియతకకూంగ్ (డన వంట) 120 Cవదే, 
రేపడుచేమడం120 C వదే ,భాడచడం160C నఽండు 190Cవదే జయతఖుతుంది..10 

1.3శ్రతఖ ఉషా నిక్సక గనీభవింజైసన నాన ఖు ియోజనఔరంగ ఉంటాభ: ఔిితికూ దఖగయగ ఈనన యదిధ  చమేతు నాన లు 
తిమేకూంచి ళేందిమి నాన లు అమోగమతుకూ ఄనఽర నైయ, ఎందఽఔంటే తమామీ కిూీమలో రట ియిోజనఔయబ నై లక్షణాలనఽ 
కోలోవప. ధిానంగ రటితు రడేు చేమఔూడదఽభమమిు ూమిా యిోజనం తృొ ందడాతుకూ యటితు సలాడుల ,ససఽల ,సాభతీలు,ముదల ైన 
రటితు తమాయతచమేడాతుకూ తగినయ.ఐత ేకొంతభంది రభేంచడాతుకూ లేదా పెైచైమేడాతుకూ రడుతూ ఈంటాయత.10,11 

1.4 తీసఽక్స వడ్ం: ఏద ైనా నాన  అమోఖమఔయబ నైది లేదా ఆతయతాి యిోజన ఔయంగ ఫాయంచడాతుకూ దాతులో తతుసమిగ కొవపా (9 
కమలమలీు/ గీ భు)చమేి ఈండాయౌ. ఐత ేఎంతనాన  తీసఽకోరయౌఄనదేి వమసఽ, యౌంఖభు, భమిము ఱమీయఔ సా భభమిము ఆతయ 
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కొవపా దామా ల యతుయోఖం మీద అధాయడు ఈంటటుంది.మోజురమీ కైలమలీ యతుయోఖం 25-30% భధమ ఔతుషీంగ ఈంచడం ఈతాభం. 
ఇ మిమితిలో సంతిా కొవపాలు 10% ఔనాన తఔుకవ టాిన్్ తౄమటకకవపాలు 1% ఔనాన తఔుకవ ఈండేయధంగ చాసఽకోరయౌ.12 

1.5 నిఖాచకయడ్ం:ఄతున నాన లు రడేు,కంతి భమిముఅకూ్జతుాషమంలో సఽతునతంగ ఈంటాభ ఔనఽఔ తఖు జాఖీతా వఴించాయౌ. 
సాయమయశిభ యటమిన్ E తు నాశనం చేసఽా ంది ఔనఽఔ చలలతు ఄలాభమలలోబదియతచఽకోవలళ ఈంటటుంది. రటి 
నాణమతతులుపకోవడాతుకూ ఎపడా సీవ్ దఖగయలేదారడేుభయలందఖగయ ఈంచవదఽే . ఎందఽఔంటే కలం ఖడుచేకొదీే  ఇ నాన లలో 
అకట్ఔయణం వలన రమధఽలఔు కయణభభేమ ప ిమడుఔల్్ విదిధ  చ ందఽతాభ. రసన వచచే ఏద ైనానాన నఽర ంటన ేయడుచి 
ెటీండు.3,4,5 

భనఔు త యౌళనంతవయఔు100 ఔంటే ఎఔుకవ వంట నాన లు13 ఈనానభ. ఇఄధమమనంన భమతో(ఆద్ఔకట ేముఔకల భయలం 
కదఽ) సహ 23 ధిాన నాన లనఽ ఖుమించి త లుపతుంది. సలాడుల ,సాభతీస్,డుప్్,ళెరీడ్్ిదల ైన రటికూ నాన  రడడంశ్రతల 
ఈషాో ఖీతఔు గతూబయం చేళన యదిధ  చమేతు నాన నఽ సాచిసఽా ంది.  

2. సధారణంగ ఉయోగ ంచక వంట నాన ఖు(సధాయణంగ ఄధిఔ బేగ 6 ఔయౌగ ిఈండు రడేు చమేడం దాామ వంట చమేడాతుకూ 
ఈయోగించేయ):   

2.1 బాదంనాన : యటమిన్ E యొఔక భంచి భయలభుఐన దీతుతు గోయత ర చచగ ఔ టేఫుల్ సాన్ తీసఽకోవడం దాామ 
అమోఖమంగ ఈంచఽతుంది. సలాడ్ డ ళి్ంగ్ భమిము సఽరసన కోసంరడఫడుతుననటకిట తఔుకవ రడేు వదే ఫేకూంగ్, దోయగ 
రేభంచే రటికూ ఈయోగిసా యత.  ఆది కొవపానఽ సభతులమం చేసఽా ంది, కమన్ర్క భమిము భధఽబేహతున తురమిసఽా ంది, ెదే ఖేు 
భమిము పమషీ నాయాతున అమోఖమంగ ఈంచఽతుంది. చ వపలలో నొతు తొలగిసఽా ంద,ిఔళ్ు కూంద చీఔటి వలమాలనఽ 
యూపభాపతుంద,ి తాభయ భమిము సొ మమిాళసఽక సహజబ నై ఓషధంగ తుచసేఽా ంది.14 

2.2 అవక్సడో నాన :ఄవకడో ండు యొఔక ఖుజిుతో తమామెనై ఇ నాన  ఄతమధఔి సో భకభంటటు ఔయౌగిన ఈతాభ వంటనాన . ఆది 
రేభంచడాతుకూ,ఫేకూంగ్, భాడచడాతుకూ,గిీయౌలంగైచమడాతుకూ తగనిది. సలాడుల ,సాభతీస్,డు్ిమమిుళెరీడు్ల 
ఄనఽర నైది.ఆదిభధఽబహే తురయణ,ఔంటియకల ల తురయణ,భాఔుమలామిాజనమషైన్ భమిము సో మిమాళసాంటి చయభ సభసమలనఽ 
తురమిసఽా ందతు ఄధమమనాలు చ ఫుతునానభ.జీయారమధఽలు, నాడీ సంఫంధతి సభసమలు,సామం తిియక్షఔమిళాతులు, భమిము 
చయభ గమాలఔు చికూత్ చమేడంలో దీతున ఈయోగిసా యత. కటళ్లనొపల లక్షణాలనఽ ర నకూక భయుంచ ేసభయాుం ఈననందఽన ఆది 
తౄిన్్ లో ర దైఽమల చతే సాచించఫడే ఓషధ శకూాతు ఔయౌగి ఈంది.15 

హెచచమ ఔ : యకా తున లుచన చళేే భందఽలు రడరేయత ఇ నాన నఽ రడే భుందఽ రమి ర దైఽమడుతు సందిించడం భంచిది 
ఎందఽఔంటే ఆది ఄటిీ  ఓషధాలెై ఫిావం చాసఽా ంది.15 

2.3 న భొ:ర ననతు రడేు చేమడం దాామ ఈతతాి చమేఫడున ఇ దాయధంలో అమోఖమఔయబ ైన కొవపాలు భమమిు ఔమగిై యటమినఽల  
ఄధఔింగ ఈంటాభ. ఖడుా  తినే అవపల తృలనఽ చియౌకూ తమాయతచళేనఇ ర ననలో ఆతయ నాన ల ఔనాన భంచి తుషతాి (1.5:1) ఔయౌగి 
ఈంటటుంది. అమోఖమఔయబ నై దిలీకూ, జీయాకూీమ, ఫలబ నై ఎభుఔలు భమిము బ యతసఽా నన చమభతుకూ న భమతో చళేన వంటలు ఎంతో 
ఈయోఖడతాభ.9,16,17 

2.4 క్సెనోఖా/మొప్ సడ్ నాన :ఆది అయౌవ్ అభల్ వల నేమోనోఱచఽమమటై డ్ కొవపాలనఽ ఄధిఔంగ ఔయౌగి ఈంటటుంద,ి సంతిా కొవపా 
తఔుకవగ ఄదఽబతబ నై 2:1 తుషతాిలో ఈంటటుంది. దతీు ఈయోగతిభమమిు తఔుకవ ధయలో లబమభభమే ర సఽలుఫాటటు  కయణంగ 
భమిము వంటఔు భమిము అహయ తృిళళెంగోల  యసాితంగ ఈయోగించఫడుతుంది. 

ఴెచచమిఔ:ఆది ఎఔుకవగ తృిళసె్ చేమఫడునద,ి తృక్ష్ుఔంగ ఴెడైోిజనటే చేమఫడునది భమమిు జనఽమయంగ భాయత చ ందినది.18 
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2.5 క్స బబమ  నాన :ఆది ఄధఔి రేడు తుమోధఔతనఽ ఔయౌగి ఈంటటుంది. 185Cవదే 8 ఖంటల తుయంతయ రేపడు తమాత ఔూడా దాతు 
నాణమత అమోదయోఖమంగ ఈందతు ఄధమమనాలు చ ఫుతునానభ.ఄవకడో భాదిమగి రభేంచడాతుకూ ఆతయ నాన ల ఔనాన ఆది 
భంచిద ిఄతు ఫాయసా యత. ఄనఔే ఓషధ లక్షణాలతో అమోగమతుకూ ఄదఽబతబ ైనది ఄతు చ డాతుకూ తగని ఱళా మై అధామలు ఎనోన 
ఈనానభ.ఐతే దీతులో 90% భధమసా సా భ సంతిా కొవపాల ఔంట ంట్ కయణంగ ఄతృో హ డుతూ ఈంటాయత కతూ దీతు 
కొవపాదాయాంలో సఖం లామకి్స అభల ంఈంటటుంద ిఔనఽఔ ఆది ఄనేఔ రమధఽలనఽ తురమించఖలుఖుతుంది19. దీతు తిేమఔ యిోజనాలు 
భమిము ఴచెచమిఔల కోసం భునఽట ిరమా లేకలు చాడండు.  

2.6 ముఔేజొనన నాన : ఆది ముఔకల నఽండు లతేంచే ఫాగ యదిధ  చమేఫడున నాన  సఽలబంగ 
లతేసఽా ంద,ిభమిమయసఽటతఔు(కూీస్ గ ఈండడం) ఎఔుకవగ రభేంచడాతుకూ యసాితంగ ఈయోఖడుతుంది.21 

హెచచమ ఔ:ఆద ిఎఔుకవగ జనఽమయంగ భాయత చమేఫడునది.21 

2.7 తే్త వితేన నాన :తతుసమగి యదిధ  చమేఫడునదే రడవలళ ఈంటటుంది. దీతుయొఔక యతచి భమిము తఔుకవ కయతచ దిషీ ు  
తృిళసె్ చేళన అహమలు,ఫేకూంగ్ భమిము భాడచడంకొయఔు భమిము యతచి కయణంగ ఈయోగిసా యత. గమాలు నమం 
చేమడాతుకూ భమమిుఆన పక్షనఽనండు యక్ష్ుంచడాతుకూ ఫాహమ ఄనఽవయానాతుకూ ఄనఽర నైది.22 

హెచచమ ఔ:సంతిా కొవపా లు ఄధఔింగ ఔయౌగ ిఈంటటుంది.22 

2.8 ఆవనాన :ఫాయతదేశం యొఔక అయౌవ్ అభల్ ఄతు లువఫడ ేఇ నాన నఽవంట కోసం భమిముచచళ్ు తులువఔు 
ఈయోగిసా యత. ఆతయ నాన లతో తృో యౌఔ దిషీ ు సంతిా కొవపాలు తఔుకవగ ఈండ ేఆది బేగ 3 బగే 6 భమిము బేగ 9 
కొవపా అభాల లల యషమంలో రంఛతూమబ ైన సా భ ఔయౌగి ఈంటటుంది. ఆద ియటమిన్ E యొఔక ఄధిఔ సా భతు ఔయౌగి ఈండు మోఖ 
తుమోధఔ శకూాతు ెంచఽతుంద ిభమిము గియౌన తృదాలఔు,గోళ్ుఔు యక్షణ భమమిు దంతాల అమోగమతున బ యతఖుయతసఽా ంది. భసజ్ 
కోసం తయచఽగ ఈయోగిసా యత.ఇ నాన  యొఔక కొతున చఽఔకలు తూటి అయమిలో రసేఽకొతు యౌచతే జలుఫునఽ తుమోధించడబే కఔ 
ఛాతీ యదీేతుతగిగసఽా ంది.23 

2.9 ఆయౌవూనన :అయౌవ్ చ టటుీ  యొఔక ండు నఽండు తమాయభేమ ఇ నాన  ఄనఔే శతాఫాే లుగ ించంలోఅమోఖమఔయభుగనఽ 
భమిము ఎఔుకవ కలం జీయంచే జిల అహయంలో ఔ ఫాఖభు. మఱిోధన దిషీ ు ఄధఔి నాణమత ఖల వమిిన్ అయౌవ్ అభల్  
మాంటీ ఆన్ిబటేమసీబేభళ్నాలు,మాంటీ అకూ్డ ంటటుల , భమమిు ఄనఔే ఖుండ  సంఫంధిత అమోఖమఔయబ నై తృో షకలు ఔయౌగ ి
ఈంటాభ. ఆది బ దడు అమోగమతుకూ, భానళఔ యతఖభతలు యూప భాపటఔు ఈయోఖడడబే కఔ మొభుభ కమన్ర్క భిాదాతున 
తగిగసఽా ంది. దీతున తినడాతుకూ ఈతాభ భాయగం వండున వంటకలు,ఔూయగమలు,ధానమప వంటకలు, సలాడల  మీద లచగ చలుల కొతు 
ఈయోగించవచఽచ. లేదా వంట చివమిలో చయేచవచఽచ. ఆది చయభం భమిము జుటటుీ  కోసం ఄదఽబతబ నైదే కఔ గీీజునఽ  
తొలగించడాతుకూ భమిము పమినచయతన తృయౌష్ చమేడాతుకూ ఈయోగించవచఽచ.24-27 

2.10నుమాభల్డ:దీతుతు ఄనఔే ఫకేూంగ్ దామధ ల తమామీకూ,డ టై్ ఫార్క భమిము చాకెలటటుల తమామీకూ ఈయోగిసా యత. ఓషధయంగ ఆద ి
యషతుకూ యయతఖుడుగనా,ఖనమేమిా ఄనే సఽకరమధి తురయణఔు, సహజ భయత ియసయినకమ ిగనా, భమిము డ  ైముమెటైిక్స గనా 
ఆంక తలతృో టటు, చయభరమధి సంఔీభణ చికూత్ఔు ఈయోఖడుతుంది.28 

హెచచమ ఔ :ఎఔుకవగ ఫామీగ తృిళసె్ చేమఫడునది.28 

2.11వేరుశెనఖ నాన :రభేంచడాతుకూ ఈయోఖ డదేి భమమిు ఎఔుకవ ఈయోగించదగని కలం ఔయౌగ ిఈండదేిఐన ఇ నాన  
మాంటీఅకూ్డ ంట్్ భమిము యటమిన్ E యొఔక గొ భయలభు. ఖుండ , బ దడు, ఔళ్ళు, భమిము యఔాంలో చకెకయ తుమంతణిఔు 
అమోఖమఔయబ నైది. సధాయణంగ సఽయక్ష్ుతబ నైదిగమిఖణింఫడుతుంది.29 
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హెచచమ ఔ:కొతునసయతల  జనఽమయంగ భాయతచమేఫడునదిగనఽభమిము తృక్ష్ుఔంగ ఴెైడోిజనటే డ్ గనా ఈంటటుంది.29 

2.12 ధానొు నాన : దక్ష్ుణ అళమా లో చాలా సధాయణబ నైఇ నాన  ఄనేఔ అమోఖమ యిోజనాలతో ఔూడు మోనోఱచఽమమటై డ్ 
కొవపాలగొ భయలంగ ఈంటటుంది. 30 

2.13ఔుసఽమ నాన :రేభంచడం,ఫేకూంగ్ చేమడం,భాడచడం వంటి ఄధఔి రేడుతో ఔూడున ంటలఔు ఄనఽర ైనది. ఆది భలఫదేఔం 
నఽండు ఈశభనం తృొ ందడం లో సహమడుతుంది.31 

2.14 నఽవుాఖ నాన :వంటలఔు చఔకతు యతచితు ఄందసిాా  శతాఫాే లుగ రడుఔలో ఈనన ఄదఽబతబ నై నాన  ఆది. ఄధిఔ రడేు  
చాంచే రేపడు వంటకలఔు,సటీభంగ్ చేమడాతుకూ,చచళ్ళల  తమామీకూ,భమిము సలాడల ఔుతిేమకూంచి మోసీ్ చళేే వంటకలఔు ఇ 
నఽవపాల నాన  ఫాగ సమితృో తుంది. మాంటీ అకూ్డ ంటల  యొఔక గొ భయలభు భాతబికేఔయఔాంలో చకెకయ సా భ తుమంతణిఔు 
ఖుండ  జఫుఫల తుమంతణిఔు ఄదఽబతబ ైనది.32,33 

2.15సో యాబీన్ నాన :యఔాం ఖడా ఔటీడాతుకూ భమమిు ఎభుఔల అమోగమతున కతృడుకోవడాతుకూ ఄవసయబ ైన అమోఖమఔయబ నై 
యటమిన్ క ెఔు ఆద ిభంచి భయలభు. ఆది యిోజనఔయబ నై ఄసంతిా కొవపా అభాల ల తో తుండు ఈంటటుంది.34 

హెచచమ ఔ: హతుఔయబ నై టాిన్్ తౄమట ీఅభాల లు ఈండవచఽచ.34 

2.16 సన్ ఫ్ల వర్డ ఖ దా నొు దఽద త్తరుఖుడ్ు నాన :దీతులో ఈండయేయధ యకల కొవపా అభాల ల ఔూయత వలల  ఄనేఔ యకల తృొ దఽే తియతఖుడు 
నాన లులబమభవపతూ యిోజనాలు భమమిు ఄయిోజనాలుఔూడా ఔయౌగి ఈనానభ. భధమసా ఒయౌక్స భమమిు ఎఔుకవ 
ఒయౌఔీకలు తఔుకవ రేడు వదే వంట చమేడాతుకూ అమోఖమఔయంగ ఫాయసా యత.35 

హెచచమ ఔ:ఄధఔి ఈషాో ఖీత వదే యశష సబభేళ్నాలనఽ యడుదల చమేవచఽచఄధిఔ సో భకోభంట్ఈననటకిట రేభంచడాతుకూ భంచిద ి
కదఽ.35 

2.17 ఔూరగయఖ నాన ఖ మిశరమం:ఏనాన ఔూడా మిూయాబ ైనదికనందఽనకవలళన కొవపా అభల భుల తుషతుా ల సధనఔు 
భమిము ముతాం సాక్షభతృో షఔ తృొ ి పెైల్ బ యతఖుయచడాతుకూ మిఱోధనలు నాన  మిశభీాతున తృో ి త్ఴిసఽా నానభ.36 

హెచచమ ఔ:చాలా యసాితంగ తృిళెస్ చమేఫడతాభ భమిము సఽలబంగ అకట్ఔయణం చ ందఽతాభ.36  

3. అధిఔ బేగ-3 ఔంట ంట్ ఔయౌగ  నాన ఖు(నిషతే్త ిక్సరం జాబ్రత్ా చకయబడా్ భ) వంట చకయడానిక్సక అనఽఔూఖం 
క్సదఽ:భసలా,సాభతీస్,పలుసఽలు, లకే్స లు, యెతఖు, ఒట్ మీల్ భమమిు సలాడ్ డ ళి్ంగ్ కోసం ఄనఽర నైయ. భునఽటి 
రమా లేకనఽ చాడండు.8 

3.1 అవిశ గ ంజఖ నాన  (1:4 నిషతే్త):ఔిితిలోబేగ 3 యొఔక ఈతాభ వనయతలలో ఄనగదాదాప 50-60% నాన లో ఆద ి
లబమభవపతుంది.బ దడు భమమిు ఖుండ నఽ అమోఖమంగ చసేఽా ంది,తుమిాలఔయణ చసేఽా ంద,ిభలఫదధఔం భమమిు యమోచనాలనఽండు 
ఈశభనం ఔయౌగసిఽా ంది. ఆది ళెలుమల ైటటున(సధాయణంగ యతదఽలు భమిము తొడలలో యేతఔుతృో భన కొవపా డుతృజిటలనఽ) 
తురమించడం భమమిు తొలగించడం,భమిముసో గెీతు్ేండోిమ్ (తృొ డు ఔళ్ళు భమిము తృొ డు నోటి లక్షణాలతో మోఖతుమోధఔ వమవసా 
యొఔక యతఖభత)37నఽ తురయణ గయసఽా ంది.  

(్మ ఖాల  గ ంజఖ నాన : 8,38 65% బేగ-3 ఈంటటుంద ికతూ తిిఔూలతలు: మాంటీ కోమాఖుమల ంట్(ఖడాఔటీఔ తృో వడం)భమిము 
లభనమటీాకూ్ళటీ(నమలలో యషదామధ లుెయతకోవడం)వంట ిపయౌతాలు ఈంటాభ) 

హెచచమ ఔ (ఄయశ నాన ):ఖమిబణీ ళా లైు భమమిు భధఽబేహ రమధిఖీసఽా లు భమిము యఔాం లచగచేసఽకొనే భందఽలు రడరేయత  
ర ైదఽమడుతు సందిించాయౌ.37 
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3.2 చియాగ ంజఖ నాన  (1:3 నిషతే్త): బేగ 3 ఄధిఔంగ ఈననందఽన ఈతాభ యిోజనాలనఽ తృొ ందడాతుకూ అయౌవ్ నాన తో 
జతచమేండు.39 

3.3 హెంప్ గ ంజఖ నాన  (2.5:1):తగనింతమాంటఅీకూ్డ ంటటుల  భమమిు ఄనేఔ కతుజాలు భమిము కోల మోపలకయౌగ ిఈంటటుంది.40,41 

3.4 వఖనటననన  (5:1 నిషతే్త): బ దడు భమిము యఔాంలో చకెకయ తుమంతణిఔు ఄదఽబతబ ైనది.42 

3.5 గోధఽమ నొు టుీ  నాన /విటమిన్ E నాన (7:1 నిషతే్త):ఔ టేఫుల్ సాన్ నాన  మోజుఔు కవలళన యటమిన్ E ఄవసమతున 
తీయతసఽా ంది. తిిమోజూ తీసఽకోవడం వలన సకర్క్ (గమం వలన ఏయడున భచచలు) తొలఖుతుంది.43 

3.6 ఖుమమడిక్సయ గ ంజఖ నాన / తఔుేవ బేగ 3ఖఖ ్టనాన : భంచి అమోఖమం ఄందంిచే ఇ నాన నఽ తుశశఫే చాంమన్ 
ఄతు లుసా యత. జుటటుీ  మలడాతున తురమించడంలేదా ఄటిీ   లక్షణాలనఽ ర నఔఔుభయలం చమేడం,యతతుయయతి లక్షణాలనఽ 
తగిగంచడం,ఄతి చఽయతకెనై భయతాిశమాతుకూ చికూత్ చమేడం,ఖుండ జఫుఫలు, తృో ి ళేీట్ భమమిు కమన్ర్క మోఖుల అమోగమతుకూ 
తోడడుతుంది కమన్ర్క నఽ ఔూడా తురమసిఽా ంది.44  

సాచన : చకఖ నాన  ఄనఽఫంధభుగ భాతబిే తీసఽకోరయౌ,ఎందఽఔంటే దీతులో బగే 3 తుషతాి ఎఔుకవ ఈండడబే కఔ 
బగే3 యొఔక ఄధఔి వనయతలలో ఆది ఔటి.9 

4. త్ెఖుసఽక్స వఖసనఖురుే ంచఽక్స వయౌవనవిషయాఖు 

★ క్స నేటుడ్ు జాఖరతే వహించాయౌ: భామెకటరల  లతేంచ ేఄనేఔ యకల నాన లు ఄధఔి తృిళసె్ భమిము యదిధచేళన నాన ల 
మిశీభంతో ఔూడు ఔూయగమల నాన ల యొఔక యిోజనాలఔు వమతిమైఔంగ తుచేళ ేఄవకశం ఈంది. భమకిొతున నాన లు రటి 
యతచి భమిము ళెల్ప జీయతాతున భమింత ెంచడాతుకూ ఴెడైోిజనేట్ చమేఫడతాభ, పయౌతంగ ఄనామోఖమఔయబ నై టాిన్్ తౄమటీ 
అభాల లు ఖుండ  జఫుఫలు భధఽబేహం ఉఫకమం భమమిు కమన్ర్క భిాదాతున ఔయౌగిసా భ. నాన ల యొఔక యిోజనాలు 
భమిము ఄయిోజనాలుఎలలపడా మీ దిఔథంలో ఈండలేా చాసఽకోండు. భుదఽయత యంఖు గల స్ ఫాటళి్లలో ఈనన నాన లనఽ 
కొనడాతుకూ మితినంచండు.2,4,24  

★భామిడు చమేండు: మీ సధాయణ వంట నాన లనఽ భామిడు చసేాా  బేగ-3 సభిదిధగ ఈనన అహయభు భమిము అభలోా  
ఄనఽఫంధంగ తీసఽకోండు.3,4  

★దాదాప ఄతున నాన లు చయభభు భమమిు జుటటుీ ఔు భంచిరేఄభనటకిట ఫాహమంగ ఈయోగించదలచినపడుఏద నైా 
ఄలమీితిిచయమ తురయణఔు చయభం మీద కొంచం నాన నఽ మసఽకోవడం దాామ ళామ మీక్ష చసేఽకోవడం ఈతాభం. కొఫఫమనిాన , 
నఽవపాలు లేదా అయౌవ్ నాన  తో అభల్ పయౌలంగ్ చమేడం దంత అమోఖమంతో సహ ఄనఔే యిోజనాలనఽ ఔయౌగ ిఈంటటుంది.45 

★ నాన  వడ్క్సనిన తగ గ ంచండ:ి ళేరీ ఫాటలి్ లో సభానబ ైన నాన  భమమిు తూటతిు ఔలడం దాామ వంటఆంటరల  తమాయత చేళన 
దాివణాతున ళదధం చసేఽకొతు వంటఔు ఈయోగించే తృన్ నఽ దామధ తుకూ ఄంటఔుండా చమేవచఽచ.46 

★నీరు నుో ఔుండా క్సఖువఖు అడ్ు్ డ్డానిననివమ ంచండ:ితృన్ ఈయోగించిన తయతరత దాతుతు ఔడుగై భుందఽ నాన  
భయఔలనఽతుడుచిరమేండు, మిగయిౌతృో భన నాన నఽ ళంఔులోకూ యళమరిేమ వదఽే .47 

మ ప్మెన్వ ఖు మమ యు యౌంఔుఖు : 
1. Sathya Sai Baba Speaks on Food, the heart, and the mind, 21 January 1994; 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 
2. Know about oils: https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/; https://draxe.com/nutrition/omega-3-foods/ 
3. Nature of oils, storing, & nutrition: 

https://www.nutrition.org.uk/attachments/113_Culinary%20oils%20and%20their%20health%20effects.pdf 
4. Composition of fats & whole diet: https://health.clevelandcliniuc.org/how-to-choose-and-use-healthy-cooking-oils/ 
5. Moderate fat essential: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/dietary-fats 
6. Oil makes veg nutritious: https://sciencedaily.com/releases/2017/10/171009124026.htm 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/
https://draxe.com/nutrition/omega-3-foods/
https://www.nutrition.org.uk/attachments/113_Culinary%20oils%20and%20their%20health%20effects.pdf
https://health.clevelandcliniuc.org/how-to-choose-and-use-healthy-cooking-oils/
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/dietary-fats
https://sciencedaily.com/releases/2017/10/171009124026.htm
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7. Guide to Omega fats 3, 6, & 9: https://www.healthline.com/nutrition/omega-3-6-9-overview; https://healthline.com/nutrition/3-
types-of-omega-3#TOC_HDR_6 

8. Sources of Omega-3: https://www.theplantway.com/plant-based-omega-3/; https://draxe.com/nutrition/vegan-omega-3/; 
https://news.vibrionics.org/en/articles/164 

9. Fatty acid ratio of oils: https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid_ratio_in_food  
10. Cooking temp. & Smoke points of oils: https://www.exploratorium.edu/food/pressure-cooking; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_cooking; https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_frying; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point; 

11. Benefit from cold pressed oils: https://food.ndtv.com/food-drinks/guide-to-cold-pressed-oils-would-you-replace-them-with-
cooking-oils-1772859; https://www.netmeds.com/health-library/post/go-for-cold-pressed-oils-for-amazing-health-benefits 

12. How much fat intake is good!:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  
13. Edible oils list: https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_vegetable_oils 
14. Almond oil: https://draxe.com/nutrition/almond-oil/; https://healthline.com/nutrition/almond-oil 
15. Avocado oil: https://draxe.com/nutrition/avocado-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/9-avocado-oil-benefits 
16. Butter oil (Ghee): https://draxe.com/nutrition/ghee-benefits/; https://www.ecpi.edu/blog/culinary-nutrition-9-health-benefits-

ghee 
17. Nutritious butter oil from grass fed cow milk: https://www.healthline.com/nutrition/grass-fed-butter#TOC_TITLE_HDR_2 
18. Canola oil: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2015/04/13/ask-the-expert-concerns-about-canola-oil/; 

https://draxe.com/nutrition/canola-oil-gm/; https://www.healthline.com/nutrition/is-canola-oil-healthy; 
https://www.healthline.com/nutrition/rapeseed-oil#benefits 

19. Coconut oil: https://healthline.com/nutrition/healthiest-oil-for-deep-frying#coconut-oil 
20. Coconut oil article ref: https://news.vibrionics.org/en/articles/239; https://news.vibrionics.org/en/articles/92 
21. Corn oil: https://www.healthline.com/nutrition/corn-oil; https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/corn-oil.html 
22. Cottonseed oil: https://www.healthline.com/health/cottonseed-oil; https://draxe.com/nutrition/cottonseed-oil/; 

https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/cottonseed-oil.html 
23. Mustard oil: https://www.healthline.com/nutrition/mustard-oil-benefits; https://draxe.com/nutrition/mustard-oil/; 

https://food.ndtv.com/health/8-incredible-mustard-oil-benefits-that-make-it-so-popular-
1631993; https://timesofindia.indiatimes.com/15-amazing-facts-and-uses-of-mustard-oil/articleshow/55067780.cms 

24. Olive oil: https://draxe.com/nutrition/olive-oil-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-olive-
oil#TOC_TITLE_HDR_2 

25. Many benefits of olive oil: https://food.ndtv.com/food-drinks/olive-oil-amazing-benefits-of-olive-oil-for-health-hair-skin-its-
wonderful-uses-1736506 

26. How to nourish the body with olive oil: https://www.oliveoilsfromspain.org/olive-oil-news/olive-oil-benefits/ 
27. Stability of olive oil: https://www.healthline.com/nutrition/is-olive-oil-good-for-cooking 
28. Palm oil: https://www.healthline.com/nutrition/palm-oil; https://draxe.com/nutrition/red-palm-oil/ 
29. Peanut oil Benefits and caution: https://draxe.com/nutrition/peanut-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/is-peanut-oil-

healthy 
30. Rice bran oil: https://www.healthline.com/nutrition/rice-bran-oil; https://draxe.com/nutrition/rice-bran-oil-versatile-healthy-fat-

or-inflammatory-cooking-oil/ 
31. Safflower oil: https://draxe.com/nutrition/safflower-oil/; https://www.healthline.com/health/safflower-oil-healthy-cooking-oil; 

https://www.medindia.net/dietandnutrition/11-health-benefits-of-safflower-oil.htm 
32. Benefits of sesame oil: https://draxe.co(m/nutrition/sesame-oil/; https://food.ndtv.com/food-drinks/7-sesame-oil-benefits-an-

antioxidant-natural-spf-stress-buster-more-1237049 
33. Toasted sesame oil Vs. sesame oil: https://healthyeating.sfgate.com/toasted-sesame-oil-vs-sesame-oil-11158.html 
34. Soybean oil: https://www.healthline.com/health/soybean-oil; https://draxe.com/nutrition/soybean-oil/ 
35. Sunflower oil: https://draxe.com/nutrition/sunflower-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/is-sunflower-oil-healthy 
36. Vegetable oil (Blends): https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/; https://easyfitnessidea.com/benefits-of-blended-oils/ 
37. Flaxseed/linseed oil: https://draxe.com/nutrition/flaxseed-oil-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/flaxseed-oil-

benefits 
38. Perilla oil: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/healthy-cooking-oil-perilla-oil 
39. Chia: https://www.healthline.com/nutrition/chia-seed-oil; https://todaysdietitian.com/newarchives/images/0215-2.pdf 
40. Hempseed oil: https://draxe.com/nutrition/hemp-oil-benefits-uses/; https://www.medicalnewstoday.com/articles/324450 
41. How to use hemp oil for skin: https://www.healthline.com/health/hemp-oil-for-skin#uses 
42. Walnut oil: https://www.healthline.com/nutrition/walnut-oil; https://draxe.com/nutrition/healthy-cooking-oils/ 
43. Wheat germ oil: https://draxe.com/nutrition/wheat-germ/; https://food.ndtv.com/food-drinks/6-incredible-benefits-of-wheat-

germ-oil-1638519; https://www.verywellfit.com/wheat-germ-oil-nutrition-facts-4165648 
44. Pumpkin seed oil: https://www.verywellhealth.com/pumpkin-seed-oil-health-benefits-4686960; 

https://www.healthline.com/health/pumpkin-seed-oil#1; https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seed-oil/ 
45. Oil Pulling for dental & general health: https://draxe.com/beauty/oil-pulling-coconut-oil/ 
46. Spray oil: https://www.onegoodthingbyjillee.com/homemade-cooking-spray/ 
47. Prevent clogging of drains: https://333help.com/blog/clean-clear-maintain-drain-5-easy-steps/; https://dummies.com/home-

garden/plumbing/clogs/how-to-prevent-clogs-in-your-drai 

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

2. ేిరణాతమఔఔధానిఔఖు 

a.తీరథయాతిఖోరమఓషదమ్11529…ఇండియా  

https://www.healthline.com/nutrition/omega-3-6-9-overview
https://healthline.com/nutrition/3-types-of-omega-3#TOC_HDR_6
https://healthline.com/nutrition/3-types-of-omega-3#TOC_HDR_6
https://www.theplantway.com/plant-based-omega-3/
https://draxe.com/nutrition/vegan-omega-3/
https://news.vibrionics.org/en/articles/164
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid_ratio_in_food
https://www.exploratorium.edu/food/pressure-cooking
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_cooking
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_frying
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point
https://food.ndtv.com/food-drinks/guide-to-cold-pressed-oils-would-you-replace-them-with-cooking-oils-1772859
https://food.ndtv.com/food-drinks/guide-to-cold-pressed-oils-would-you-replace-them-with-cooking-oils-1772859
https://www.netmeds.com/health-library/post/go-for-cold-pressed-oils-for-amazing-health-benefits
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_vegetable_oils
https://draxe.com/nutrition/almond-oil/
https://healthline.com/nutrition/almond-oil
https://draxe.com/nutrition/avocado-oil/
https://www.healthline.com/nutrition/9-avocado-oil-benefits
https://draxe.com/nutrition/ghee-benefits/
https://www.ecpi.edu/blog/culinary-nutrition-9-health-benefits-ghee
https://www.ecpi.edu/blog/culinary-nutrition-9-health-benefits-ghee
https://www.healthline.com/nutrition/grass-fed-butter#TOC_TITLE_HDR_2
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2015/04/13/ask-the-expert-concerns-about-canola-oil/
https://draxe.com/nutrition/canola-oil-gm/
https://www.healthline.com/nutrition/is-canola-oil-healthy
https://www.healthline.com/nutrition/rapeseed-oil#benefits
https://healthline.com/nutrition/healthiest-oil-for-deep-frying#coconut-oil
https://news.vibrionics.org/en/articles/239
https://news.vibrionics.org/en/articles/92
https://www.healthline.com/nutrition/corn-oil
https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/corn-oil.html
https://www.healthline.com/health/cottonseed-oil
https://draxe.com/nutrition/cottonseed-oil/
https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/cottonseed-oil.html
https://www.healthline.com/nutrition/mustard-oil-benefits
https://draxe.com/nutrition/mustard-oil/
https://food.ndtv.com/health/8-incredible-mustard-oil-benefits-that-make-it-so-popular-1631993
https://food.ndtv.com/health/8-incredible-mustard-oil-benefits-that-make-it-so-popular-1631993
https://timesofindia.indiatimes.com/15-amazing-facts-and-uses-of-mustard-oil/articleshow/55067780.cms
https://draxe.com/nutrition/olive-oil-benefits/
https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-olive-oil#TOC_TITLE_HDR_2
https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-olive-oil#TOC_TITLE_HDR_2
https://food.ndtv.com/food-drinks/olive-oil-amazing-benefits-of-olive-oil-for-health-hair-skin-its-wonderful-uses-1736506
https://food.ndtv.com/food-drinks/olive-oil-amazing-benefits-of-olive-oil-for-health-hair-skin-its-wonderful-uses-1736506
https://www.oliveoilsfromspain.org/olive-oil-news/olive-oil-benefits/
https://www.healthline.com/nutrition/is-olive-oil-good-for-cooking
https://www.healthline.com/nutrition/palm-oil
https://draxe.com/nutrition/red-palm-oil/
https://draxe.com/nutrition/peanut-oil/
https://www.healthline.com/nutrition/is-peanut-oil-healthy
https://www.healthline.com/nutrition/is-peanut-oil-healthy
https://www.healthline.com/nutrition/rice-bran-oil
https://draxe.com/nutrition/rice-bran-oil-versatile-healthy-fat-or-inflammatory-cooking-oil/
https://draxe.com/nutrition/rice-bran-oil-versatile-healthy-fat-or-inflammatory-cooking-oil/
https://draxe.com/nutrition/safflower-oil/
https://www.healthline.com/health/safflower-oil-healthy-cooking-oil
https://www.medindia.net/dietandnutrition/11-health-benefits-of-safflower-oil.htm
https://draxe.co(m/nutrition/sesame-oil/
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-sesame-oil-benefits-an-antioxidant-natural-spf-stress-buster-more-1237049
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-sesame-oil-benefits-an-antioxidant-natural-spf-stress-buster-more-1237049
https://healthyeating.sfgate.com/toasted-sesame-oil-vs-sesame-oil-11158.html
https://www.healthline.com/health/soybean-oil
https://draxe.com/nutrition/soybean-oil/
https://draxe.com/nutrition/sunflower-oil/
https://www.healthline.com/nutrition/is-sunflower-oil-healthy
https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/
https://easyfitnessidea.com/benefits-of-blended-oils/
https://draxe.com/nutrition/flaxseed-oil-benefits/
https://www.healthline.com/nutrition/flaxseed-oil-benefits
https://www.healthline.com/nutrition/flaxseed-oil-benefits
https://www.healthline.com/health/food-nutrition/healthy-cooking-oil-perilla-oil
https://www.healthline.com/nutrition/chia-seed-oil
https://todaysdietitian.com/newarchives/images/0215-2.pdf
https://draxe.com/nutrition/hemp-oil-benefits-uses/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324450
https://www.healthline.com/health/hemp-oil-for-skin#uses
https://www.healthline.com/nutrition/walnut-oil
https://draxe.com/nutrition/healthy-cooking-oils/
https://draxe.com/nutrition/wheat-germ/
https://food.ndtv.com/food-drinks/6-incredible-benefits-of-wheat-germ-oil-1638519
https://food.ndtv.com/food-drinks/6-incredible-benefits-of-wheat-germ-oil-1638519
https://www.verywellfit.com/wheat-germ-oil-nutrition-facts-4165648
https://www.verywellhealth.com/pumpkin-seed-oil-health-benefits-4686960
https://www.healthline.com/health/pumpkin-seed-oil#1
https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seed-oil/
https://draxe.com/beauty/oil-pulling-coconut-oil/
https://www.onegoodthingbyjillee.com/homemade-cooking-spray/
https://333help.com/blog/clean-clear-maintain-drain-5-easy-steps/
https://dummies.com/home-garden/plumbing/clogs/how-to-prevent-clogs-in-your-drains/
https://dummies.com/home-garden/plumbing/clogs/how-to-prevent-clogs-in-your-drains/
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2019 జూల ైలో 15 నఽంచి 65 సంవత్మల వమసఽ్ ఖల 170 భంది మాతిఔిుల ఫిందం నేతృలోల తుకాటభండు లో ఎతాభన 
ఴిభాలమాలోల కూ మిాణించడాతుకూభమమిు తభ ఖభమబ నై యత ిభానస సమోవయం సయసఽ్ భమిము కెలైాస యాతం 
సందమిశంచడాతుకూ ఫమలుదమేయత. డమాభాక్స్  ఄనే ఄలోతిఓషధం సధాయణంగ వంపలు తిమిగ ైయాత యహదామిెై 
మిాణించతేపడు యాతాల ఎతుా  భమమిు తిిఔూల మళిాతుల వలల  ఏయడే ఄనామోఖమభునఔు యక్షణగ మిఖణించఫడుతుంది. 
ఇ తీయా మాతలిో తృికటీషనయతకటటుంఫ సబుమలు ఈనానయత కతూ అబ  లేయత, ఐతే ఄందయూ ఔూడా మిాణప ఄనామోగమతుకూ 
ఖుయవపతునానడమాభాక్స్ యొఔక తిిఔూల దఽషరీఫారలు కయణంగ  చాలా భంద ిదాతుతు తీసఽకోవడాతుకూ ఆషీడలేదఽ. 
ఆంతఔుభుందఽ 2012లో సామంగ తీయామాత ిచేళన తమాత ఇ తృికటీషనయరెమాణఔిులఔు ఏమీ ఄవసయమో ఄయాం చసేఽఔుతు కూీంది 
మెమిడీ ళదధం చళే ఄందమికట ఆచాచయత:   

CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC9.2 
Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness 

+ CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine...TDS to 6TDతిీ వమకూా 
ఄవసమతుకూ ఄనఽఖుణంగ TDS నఽండి 6TD60 వయఔు 

ఇ మెమిడ ీర ైతమిాతుక్స్ ఎంచఽఔునన ఫిందంలోతు నలుఖుయత ఄలోల తి ర దైఽమల తో సహ 75 భంది సబుమలఔు కచిచతంగ తుచేళ 
రమ ితిిఔూల మళిాతుల నఽండు తసాా  మిాణాతున సఽఖభం చళేంది.  ర ైతిమాతుక్స్ తీసఽకోఔుండా ఄలోతి ఎంచఽఔునన 
రమలిో దాదాప సఖం భంద ిరంతులు, యమైచనాలు, దఖుగ  భమిము జలుఫు భమమిు ఱాసతీసఽకోవడంలో ఆఫఫందఽలఔు 
ఖుయమామయత. ఆంటకిూ తిమగిి వచిచనతయతరత మాతిిఔులుతృికటీషనయతఔుతౄో న్ చళే తభ ఔితజఞతలు త యౌతృయత.  

b. విదధ  యౌల యొఔే ునరుజీీవనం00660…USA 

ళంఫాఄనేద ిభాయభలాడే ఄనే ఈతాభ జాతికూ చ ందిన ఔ విదఽధ మల ైన 20 ఏళ్ు యౌల.ముదట ఆద ిఄయణమరళగ ఈండే ఔ యౌల 
దాామ జతుభంచి ఔ వమకూా దాామ ఖీఴింఫడు1999లోఅ వమకూా 
నఽండు సనఽబయతి యతమల ైనఔ తయౌల చతే చిననతనం లోన ే 
దతాత తీసఽకోఫడుంది. ఆది ఔీభంగ యెతఖుతూ ేిభతో 
సంయక్ష్ుంచ ఫడుతూ దాతుకూ విదాధ మం వచచేసమికూ తృం 2019 
అఖసఽీ లో ఄనామోగమతుకూ ఖుమెైంది.దతీుకూ అఔయౌ తగిగతృో భ, 
ఫయతవప తగిగతృో భ దాతు ెై చయభప ఫ చఽచ ఔుచఽచలుగ 
ఉడుతృో తూ తన ళేనఴతిులతో ఔలవడాతుకూ సధాయణభుగ 
చాంచే అసకూాచాఔ ఆంటిలోనే ఈండుతృో తుననది. 
యర ైదఽమడుఆది భయతిండాల ర ైపలమంగ తుమధ మించి ఆఔ 
దాతుెై అశ వదఽలుకోభతు చ తృయత. యౌలె ైఅఔుమంఔచర్క 

ర ైదమం మితినంచినా యిోజనం లేఔతృో భంది.ళంఫానఽ అయేరంగ (ఴెైడేటి డ్) ఈంచడాతుకూ తృొ టాలమంభమమిు ళలె ైనఽల మోజుఔు 
ఎతుమిది సయతల  ఄతతు బ డ ర నఽఔ ఫాఖంనఽండు ఆవాసగయత. చివమి అశగ దీతుతు ెంచఽఔునే తయౌల దాామ తృికటీషనయతనఽ 
సందిించగ రయత ెండుమలమ్ దాామ సామితు కోయగ సామి ఈతా్హబమతిబ నై ఄంగకీయం ఆచాచయత. అ యధంగ 2020 
జనవమి 18న కూీంద ిమమెిడ ీతమాయతచమేఫడుంది:  

 NM2 Blood + NM7 CB7 + NM59 Pain + NM75 Debility + NM86 Immunity + OM5 Circulation + BR11 

Kidney + SM2 Divine Protection + SR325 Rescue…6TD తూటితో తమాయతచళే డాి పర్క ఫాటలి్ దాామ నోటలిో 
రేమఫడుతోంది.  
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ళంఫా ర ంటనే తిిసందించడంతో దాతుకూ అఔయౌ తిమగిి ఏయడుంది. దాతు అమోఖమం యషమంలో తుయంతయ యెతఖుదలఈండడంతో 
మోతాదఽ ఔ రయం తమాతTDS ఔు తగిగంచఫడుంది. ది మోజులు వయతసగ మమెిడ ీతీసఽఔునన తయతరత ళంఫాయెటరల తియఖడం 
తృియంతేంచింది. ఔ న లలోనే ఇ విదధ యౌల తన సధాయణ ఫయతవపనఽ తిమగిి తృొ ందింది.దతీుకూ బ డ ర నఽఔ ఆచచే ఆంజకె్షనఽల  రమతుకూ 
మెండు సయతల  భాతబి ేఆవాఫడసగభ. దాతుకూ ఫ చఽచ ఉడుతృో వడం తగిగతృో భ భిదఽవపగ భమమిు ఄందంగ యెఖ సగంిది. 
దాతు వియానలో ఖతంలో వల  నవమవానంతొతుకూసలాడుతూ తయచా అబ నఽ ెంచఽఔున ేతయౌలర ంట తియతఖుతూ ఈడుతలు 
భమిము క్షుల సందడుతు అనందించడాతుకూ ఫానాదమంలోతన తయౌలతు ఄనఽసమిసోా ంది.ళంఫాఖలంతాసంతిా తో తన తయౌలతో 
దోగడుతూ మతిిూట అబ  ఔకలోన ేడుకోంటరంది. అఖసఽీ  చివమనిాటకిూ మోతాదఽOD క్సకతగిగంచఫడు డుళెంఫర్క 2020నాటికూ 
కొనసఖుతోంది.  

ఆటవీల ర టయనమీ డాఔీర్క సందమిశంచినపడుళంఫాయొఔక ఄదఽబతబ నై ఖితి డాఔీర్క భమమిు ఄతతు ళఫఫందితు 
అశచయమమచిింది.ళంఫాతయౌల భమిము అబ  తృికటీషనర్క పెిండ్ ఆదేమికట త లుసఽ ఇ ఄూయా సాసాత ర నఽఔ ఈనన హసాం ఎవమిదో . 
ళంఫా తయౌల హిదమూయాఔంగ ఆలా ఔిటించాయత. “ఇ ఄదఽబతబ నై ర దైమం దాామ భనందమకిట భుకమంగ 4 కళ్ు మెండు మెఔకల 
భయఖ జీవపలతునంటకిటఄందఽఫాటటులో ఈంచిన బఖరన్ ఫాఫాఔు ననేఽ చాలా ఔితజఞతలు త లుపతునాననఽ”  

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

3. ుటీమ ే మైెఖ ా సేీ షన్ ఖో ఆమోఖొ శిబ్రరము 2020 నవంబర్డ 21-23  

 మ మాణము నఽండి నాణొతఔు మ ణామము  

2009 నఽండు ఱింతి తులమం మెైలేా ళేీషన్ నవంఫర్క 21 
నఽంచి 23 వయఔు సామి పటిీనమోజు రేడుఔలలో 
తృలయగ నడాతుకూ మెలైులో  వచచే బఔుా లఔు ళేవ చమేడాతుకూ 
ఫాగ ళాయడున ర ైతమిాతుక్స్ దంతుల ర ైదమ శితమతుకూ 
రేదఔిగ భామింది.సధాయణంగ ఆఔకడ అలోతి కమంప 
ఔూడా జయతఖుతూ ఈంటటుంది కతూ ఇ కోయడభహభాభమి 
ఫామని డున ఇసంవత్యం సధాయణంగ హజయభేమ 
రేలాది భంది ఫదఽలు కవైలం వందల సంకమలో బఔుా లు 
మవడంతో కవైలం ర ైతమిాతుక్స్ కమంప భాతబి ే
తుయాఴింఫడుంది. శితయభు తుయాఴించడాతుకూ 

భుందఽగనే తృికటీషనర్క జంట02444 & 01228 500 మమెిడ ీఫాటళి్ునఽ ళదధం చేసయత. సామి యక్షణ భమిము కోయడునరయణ 
కోసంసామి ఄందించిన IB ెై ూమిా నభభఔంతో ఄనఽబవజుఞ ల ైన ఇ యమోచిత జంట హజమెైన రయందమికట తభ ఄనఽబవ ూయాఔ 
ళేవలనఽ ఄందించడాతుకూ ర నకడలేదఽ.ేషంటటుల చాలా తఔుకవగ ఈండడం వలన దయాీకయౌఔ సభసమలతో ఫాధడుతునన మోఖులతో 
ఎఔుకవ సభమం ఖడడాతుకూ భమమిు ఄవసయం బయేఔు ర తైిమాతుఔ్ైువసానఽ ఖుమించి యవమించడం,ఎఔుకవ వమకూాఖత 
సహమాతున ఄందించడాతుకూ యలు ఔయౌంచఫడుంది. 368 భంది మోఖులు తభఔు భమమిు ఄనామోఖమంతో ఈనన ఫంధఽవపలు 
భమిము ళేనఴతిులఔు మెమిడలీు తీసఽఔుర ళ్లడంతో తృటటు తభ దయాీకయౌఔ సభసమలఔు ఎఔుకవ మమెిడీ ఫాటళి్ునఽతీసఽఔు ర యాల యత. 
కొంతభందికూరమి గమాలఔు పండల ఔుథిభ చికూత్ఔూడా చేసయత.  హమండ్ సతుట జైయ్దఽతృమంతో తృటటు భాసఽకలు 
ఈయోగించడం సభాజిఔ దామతున తృటించడం వంటి భాయగదయశకలఔు ఔటటుీ ఫడు ళవేలు తుయాఴింఫడాా భ.  
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4.  సంసేరణఖు 

నవంఫర్క న లలో ఆదేయత ఄనఽబవం ఖల ఄఫామసఔులు ఔనఽనభయళన రయాలనఽ ఎంతో ఫాధతో ననేఽ మీ భుందఽఔు తీసఽఔు 
వసఽా నాననఽ. 75 సంవత్మలవమసఽఖల శీ్ర దఽధమం ఎన్ సమరే 10330భహమషీలాోతుఖడుచమోయౌజిలాల ఔు ఄధమక్షులు. ఎలలపడా  
నవపాతూ ఈండే యయత చాలాచఽయతకెైన భమిము తుజాభతీ ఖల నామఔుడు.66 సంవత్మలవమసఽ ఖల శ్రర శివ దరశనం ఎం. 
జి11238కైయళ్ లోతు ఎమా ఔులం జిలాల  సతమసభ ళరే సంసాల  జిలాల  సమీాస్ ఆంచామిిగ తుచఱేయత. ఎస్ ఎస్ఎస్ య ఐ  తోృ ి గీ ం 
కూీందసభ ర ైతిమాతుకూ్ితయభు తుయాఴించడాతుకూ కోఅమిానటేర్క గ తు చేఱయత.చివమ ిక్షణం వయఔు ఆదేయత ర ైతమిాతుక్స్ ళేవలో 
తుభఖనభవడబే కఔ రమి అదయశతృిమబ నై ళవేఔు ర ైతమిాతుఔు్లటటుంఫ సబుమలందమచిేత ఔలకలం ఖుయతా ంచఽకోఫడతాయత.  
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