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 డా. జిత్. కె అగగ రాల్ యొకక డెస్కక నఽండి  

నిమఫ ైన నుహికటీశనయలఔు, 

ఒం నభః శియహమ! భహననన యతఫి నై భహాశిఴభహత్రి షందయభంగహ ఄందభకిట థయీ నలు. సహఴమి ఔసహభి ఆలా చ నేుయహయు. “జిలు 
ఇ లోకహనిక ినిథింిచడానికి భభిము బుజించడానిక ిభహలేద. యహయు ఔీభశిక్షణణో ఔడని కిిీమల థాఴభహ యహభలిో ఈనన థ ైఴభున 
ఴయకటాఔభించడానికి ఴచాియు. ఄందకే తి్ర ఔకభిని ఴయకిా ఄని నలుసహా యు. ఄనగహ తభలో ఈనన థఴియవకిా నేయిణ ఫయేఔు తభ వకిాని 
ఴయఔాం చలేయేహభే ఴయఔుా లు. ఇ థ యైఔ యిోజనం కోషఫ ేజిలు వభయీభు ధభించి థానిని నిమంత్రించడానికి ఈయోఖఔయఫ నై 
కహభహయచయణ భాభహగ లఔు  భయళంచడానికి ఄఴషయఫ నై ణ యౌయణటేలు ఔయౌగి ఈధానయు. ధ తై్రఔత భభిము భంచి నల (ధయమ నిశఠ   
భభిము ఔయమ నిశఠ ) యొఔక లాయఫ ైన సహధన థాఴభహ మీయు థీనిని సహదించాయౌ- థ ఴై షింఖభు, శిఴభహత్ర,ి 1963.   

ఇ పాశణ భన ఈనికి యొఔక తణాఴనిన భభమిు యిోజధానిన ఄందంగహ ఖీళ ం చేస్ా ంథి. భన జీయత లక్ష్యయనిన ఖీళ ంచడంలో 
య ైనృిమానిక్సష ఎంణో భుకయఫ నై నుహత ిను్ ఱస్ా ంథో   భభిము భన ణోటయిహభి షంక్ష్భేం కోషం భన ణ యౌయణటేలు భభిము చయయలన 
ఎలా భయలం చమేఴచోి  ణ యౌనే ఔ చఔకని జఞా నఔ.   

 థ ఴై వకిా యొఔక ఇ ఄందఫ నై షుయౌంగహనిన (సహుర్కక) తనలో భూభీాబయం చషేకొని భానఴతఴం యొఔక ఄనఴాథిికి 
ఈయోగించిన ఄటుఴంటి బఖఴథాశ్రభహఴద ూయఴఔ అతమబ ేసహఴమి అనంద. 84 షంఴతషభహల ఴమషలో జనఴభి 24న షభాది 
చ ంథని సహఴమీజీకి యడోకలు లఔడం చాలా ఫాధగహ ఈంథి. సహఴమి ధాభహమణి(భాణాజీ)ణో నుహటు షసయచబతగహ సహఴమి అనంద 
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య ైనృిమానిక్సష చికిణాష ఴయఴషాఔు అదాయఫ నై ఄదభతఫ ైన హాయండ్ ఫుఔుకలన(ఔయ పషాకహలన) యౄను ంథించాయు. యహయు అదాయత్రమఔ 
మిాణంలో భాణాజీక ిఅదాయంగహ నిలుషఽా  షయళఫ నై షభఖీఫ నై షభయాఴంతఫ నై భభమిు యలయహతమఔ ఴయఴషాన థఴియ చికణిాష 
ఔింధాల యౄంలో యౄప థాలిడానిక ిఅఫ ఔు భదదతే ఆచాియు. ఆథే ఄనంతయం శీ్రషతయ సహబ ఫాఫా యహభి ఄనుహయఫ ైన దమ 
భభిము అశ్రభహఴథాలణో సహబ య ైనృిమానిక్సష గహ భణిాభం చ ంథింథి. 2014 లో ముదట ిఄంతభహా తీమ య ైనృమిానిక్సష షదషషఔు 
సహఴమీజీ భహఴడంణో ఫభేంణా అశ్రయఴథిం ఫడాా భని పాయంచి ఎంణో అనంథించాభు. భభమిు భూభీాబయంచిన షయళత భభిము 
యనమభులఔు తిీఔగహ సహఴమీజీని ఎలలపుడఽ ఖుయుా ంచఔుంటాభు.  

ఔ షంఴతషయం కిీతం షంసహా ఖత నిభహమణభున ఴయఴలాఔభించిన తయుయహత (షంపటి 11 షంచిఔ 2 భాభిి-ఏనిల్ 2020 లో 
ఔిటించినటుీ ) ఫేభు ఆపుడె భాష నియథేిఔల షభనఴమఔయాలన నుహింతీమ షభనఴమ ఔయాల సహా బకి(RC) న ంచాభు. 
భాష నియథేిఔలన  లఔేభించడభు యహటిని ఄను్ల డ్ చమేడం ఄధ ేభిమిత సహా బ నండి ఆపుడె యషాభించిన ఫాధయతలన యయు 
ఔయౌగి ఈధానయు. యహయు య ైనృమిానిక్సష యొఔక ఄనిన కహయయఔలానుహల ూభిా యయయకే్షణణో అమా నుహింణాలలో షంషా  యొఔక ఄనఴాథిిక ి
ధామఔతఴం ఴళ సహా యు. యహయు IASVP  యపాఖప డ భైెఔీర్క భభమిు కిీంథ ిసహా బలో నిచేల ేనుహికటీశనర్క భధయఴభిాగహ ఴయఴసభిసహా యు. 
పాయతథేవం నండి 24 అర్క ల లు తభ భెండఴ ధ లయహభి షభాయేరహనిన ఆుటిక ేనియఴళ ంచాయని ణ యౌమజేముటఔు ధనే 
షంణోశంగహ ఈధానన. ఇ షభాయేరహలు నుహికటీశనయుల  ఄందభినీ క ేయథేిఔన కైి తీషఔుభహఴడఫ ేకహఔుండా యహభినండి డటేా లేఔయణ, 
భిను్ భిీంగ్ యదాధాలన ఔీభఫథీదఔభించడం, కసే్క ళ షీభీలు యహిమడం, IASVP లో నమోద భభిము ఆభూయనిట ీఫూషీర్క ంనణీక ి
భాయగం షఖభం చేసహబ.    

IB యశమానిన చఽలనట్లల ణ ేించయహయాంగహ య లుఴడెతేనన నియేథఔిల కిహయం ముతాం మీద కోయడ్-19 కేషలు 
తఖుగ తేననుటికట భసభామభ ితఖుగ దల భిలాత్ర ఄంతంత భాతంిగహధే ఈంథి. యహయకిషన్ కోషం డ ైవై్ ించయహయాంగహ అషకిాఔయంగహ  
నుహియంబఫ ైనుటకిట  కొతా య యైస్క జఞతేల అయభహభఴం భభమిు యహయనా  ఈధాతభఴపతేనన దాష్టహీ ా యహయకిషన్ యొఔక పిాయహనిన 
ఖుభించి భనం ఆంకహ ణ లుషకోఴలలన ఄఴషయం ఎంణ ైధా ఈంథ.ి ఄందఴలల  IB ంనణ ీయశమంలో ఆథ ేయఴడ ికొనసహగించడఫ ే
కహఔ టకీహలు యలేన తభహఴత ఔడా IB కొనసహగించడం ఄతయఴషయం. టకీహ యొఔక దశ ర్పాయహలన ఎలా ఎదభోకయహయౌ ఄధథేానిన ై 
చాలాభంథి నుహికటీశనయుల  అంథోళన ఴయఔాం చరేహయు. ఫేభు ఇ అంథోళనఔు షభాదానం ఇ యహభహా లేకలోని “విన-జయహఫు” 
యపాఖంలోనఽ భభిము “ఄదనంగహ” ఄధే యపాఖంలో కోయడ్-19 ఔు నయనీఔభించఫడిన కోంఫర లణో  నుహటు కోయడ్ నియహయణ భభిము 
చికతిష భెండింటకిట భషి్టహకభహనిన ఄంథించాభు.  

పాయతథేవంలోని అంధిథిేరలల  “ల ర్డ్ ద ఴరా్క” చిాయం నుహియంబఫ ైనటుల  ణ లడానిక ిషంణోశభుగహ ఈంథి. భన య నైృిమానిక్సష ఫాందం 
2021 ఫఴిభి 6న ఄనంతూర్క లోని భళ మా జూనిమర్క ఔమారహల ననిిషనుహల్ భభమిు ఆతయ ఄదాయఔులణో షభాయేవం 
ఄబయంథి. థీని తభహఴత ఐద ఴందల భంథ ియథాయయుా లు హాజభెనై షభాయేవభులో నుహికటీశనయుల 12051 & 02696 భచిమ/ఄఴగహసన 
షింఖం ఄంథించాయు. నుహఠరహల ఄదికహయుల అహాఴనం ఫయేఔు ఫఴిభి 11 ఖుయుయహయం యథాయయుా లఔు నూహలో ఄప్ షింఖం ఔడా 
ఄంథించాయు. నేిక్షఔుల అషకిా ఎంత గొుగహ ఈందంటే ముదట థళిేన ఆయయ ై నిమిష్టహల షింగహనిక ిణిాయఔ యలేనుటకిట ఇ 
కహయయఔీభం ఖంటననయ నుహటు కొనసహగింథి. నుహికటీశనర్క12051 అంధ ిభభిము ఔభహా టఔ భెండె భహష్టహీ ా లలోని ఆతయ నుహఠరహలలు భభిము 
ఴాథాి య ఖాహాలఔు థీనిని యషాభించడానికి ఔ ఫాంథానిన ఏభహుటు చలేే నిలో నిభఖనఫ ై ఈధానయు.  

  భునటి AVP ఴర్కక ష్టహప్ లన ఴయుిఴల్ ఴర్కక ష్టహప్ లణో బభీా చేల ేకిిీమ ఆపుడె ూయాబందని ణ యౌమజమేడానికి ధాఔు 
అనందంగహ ఈంథి. ఇ భిమోట్ లెభినంగ్ ఎంనఔ దఽయం భభమిు మిాణాల నండ ిఈతుననభబేయ ఴయమ మిాషలన ణొలగించి  
తియక్ష ఫర ధన పయౌతంగహ ఄధఔే భంథ ిఈనుహదాయములు తభ తి్రబన ఈయోగించఔుధే ఄఴకహరహనిన భాఔు ఄంథించింథి. భా 
ము.ఎస్క.ఎ భభమిు కెనడా కోఅభిాధటేర్క ముదటి భెండె ఴయుిఴల్ AVP ఴర్కక ష్టహప్ లన 2020లో ఏనిల్ నండి జూలెై భభిము 
ల న ీంఫర్క నండ ినఴంఫర్క ఴయఔు నియఴళ ంచాయు. ఇ యజమాల పయౌతంగహ అ తభహఴత పాయతథేవంలో ముదటి ణొమిమథి యహభహల AVP  
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ఴయుిఴల్ ఴర్కక ష్టహప్ 2021 జనఴభి 9న ఆదదయు లనిమర్క ఈనుహదాయములు నుహియంనంచాయు, భభిము పటీభిాలో భెండె భోజుల 
నుహికిీఔల్ ఴర్కక ష్టహప్ ణో ఆథి భుఖుషా ందని పాయషా ధానభు. ఇ ఴర్కక ష్టహప్ లన షభఖీంగహ భభమిు ఆంటర్క మాకిీవ్ గహనఽ చలేే 
కిిీమ థివగహ ఄధేఔ అలోచనలు భభిము ణిాయఔలు చోటుచేషఔుధానబ.  ించయహయాంగహ ఈనన ఄయసత ఖల భన నుహికటీశనయుల  
డ మోలు, భోల్ నేల , భభమిు పాఖసహఴభయంణో భోఖులు, జంతేఴపలు, భభిము ముఔకలఔు చికతిష చమేడంలో యహభి 
షషంననఫ నై ఄనబయహలన ఇ ఴర్కక ష్టహప్ లలో ంచఔుధానయు.   

 ఖత కొనిన ధ లలుగహ సహబ య నైృిమానిక్సష యొఔక లఴేలో భభొఔ ఫ లైుభహబ ఴంటి షంగటన నమోద చరేహభు.  2020 ఄకోీ ఫభోల  
భంచణో ఔడని కొండ నుహింణాలోల  యయధ థిరేహలోల  మోసభించి భానలఔ, పౌత్రఔ తా్రడకిి లోనఴపత ఈనన షభాయు థయిేల 
భంథి ల ైనిఔ ఫాంథాలఔు భమెిడీలు ఄంథించే ఄఴకహవం లనంచింథి. భా భిరలధన ఫాందం ఔ ణిేయఔఫ నై కోంఫర న ఄనఴాథిి  
చేలంథి. ఇ కోంఫర  తీషఔునన యహభనిండి ఴచిిన డ్ ఫాయక్స ఄదభతంగహ ఈంథి. కోంఫర  తీషఔునన యహయంణా  చఔకని 
రరీమషష,భభిము అనందఔయ లాత్రని నియథేించాయు. భభినిన యఴభహలు ఇ యహభహా లేకలో “ఄదనంగహ” ఄధే యపాఖంలో #4 లో 
ఆఴఴఫడాా బ.   

 ధా నమిఫ నై స్ దభ ీస్ దయులాభహ ఇ యహయకయన భుగషిఽా  మీ ఄందభకిట అనందఔయఫ నై భహాశిఴభహత్రిని కోయుఔుంటుధానన. 
భనభందయం శిఴపడిలో భునిగిను్ బ మిగయిౌన భన జీయత రరష్టహనిన ణాణాకయౌఔ నిఴషఫ ైన ఇ బూఖీసం మీద అనందంగహ 
ఖడనుహలని నుహిభిాషా ధానన. సహఴమి యహభ ిభాటలోల ధ ే“ఇ ఄయుథ నై ఄఴకహరహనిన ఇ ఄథిఴతీమఫ ైన ఄదాష్టహీ నిన ఄధఔే జనధాల 
యోఖయతగహ పాయంచి అతమయకహసహనికి ఈయోగించకొనండి.” థ ైఴ షింఖం, శిఴభహత్ర,ి 1965.   

  సహబకి నేిభూయఴఔ లఴేలో మీ  

  జిత్ కె ఄఖగభహఴల్  

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

 తృికటీషనయల వివరలు 

తృికటీషనర్ 11595…ఇండిమా ఎలకహీా నిక్సష లో ఆంజనీర్క ఄబన ఇఫ  8 ఏళైల గహ తన ఔుటుంఫానిక ిషంఫందించిన షంషాలో ఄడమినిలేీ టావి్ 
ఫేధజేయుగహ ని చషేఽా  ఈధానయు. సహబ బఔుా ల ఔుటుంఫంలో జనిమంచడం తన పాఖయంగహ పాయషా ధానయు. అయు షంఴతషభహల 
ఴమషష నండ ిఫాలయకహస్క తయఖతేలఔు(సహబ ఄదాయత్రమఔ యదయ) హాజయు కహఴడఫే కహఔ సహంషకాత్రఔ కహయయఔీభాలలో ఔడా 
నుహలగగ ధానయు. తభహఴత యటనిి నియఴళ ంచడానికి అఫ  తయౌలకి షహామ డెత ఈండయేహయు. ఆఴనీన తన అతమయరహఴషం భభమిు 
ఫళ యంఖంగహ భాటాల డే ధ ైపణాయలన న ంను ంథించడంలో ఎంణో షహామం చేసహమని అఫ  పాయషా ధానయు.  

తన చినన ఔుభాభెా తయుచగహ ఴచేి  ఄలెభీాలు, ఄధాభోగహయలనండి ఔిాత్ర య దైయంణో ూభిాగహ కోలుఔునన తభహఴత తన ఔుటుంఫానిన 
అభోఖయంగహ ఈంచే షసజ భాభహగ లన  ైఇ నుహికటీశనర్క అషకిా చఽడం నుహియంబఫ ైంథి. అ తభహఴత అఫ  అభోఖయ షభాచాభహనిన 
ఄధేఴఱంచడం భభమిు ఆంట ినియహయణల యశమంలో ఄధయమనం భభమిు యిోగహలు చేమడం భభమిు ఇ జఞా ధానిన 
ఔుటుంఫం భభమిు లేనళ తేలణో ంచకోఴడం ఴంటయి చమేసహగహయు. 2017 ల న ీంఫర్క లో సహబ య ైనృిమానిక్సష ఖుభించి అఫ  
తన దాయనభండయౌ షబుయల థాఴభహ ణ లుషకొని ఇ య ైదయ ఴయఴషాఔు అఔభిశతేభహలెై తక్షణఫే ఔధ కీ్స ఄఴడఫే కహఔ సహఴమిబే తనన 
ఇ థవిగహ నడనిషా ధానయని ఖీళ ంచాయు. యయఴసహనంగహ 2018 ఫఴిభలిో AVP భభిము 2018 ఄకోీ ఫర్క లో VP ఄమాయయు.   
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యయు తన ఆంటి నండే య ైనృిమానిక్సష లఴే కొనసహగిషఽా  ఆుట ిఴయఔు 300 భంథకిి న గైహ భోఖులఔు చికతిష చేరహయు. నుహియంబంలో 
దఖగభి ఔుటుంఫ షబుయలఔు థయీఘకహయౌఔ యహయధల చికతిషలో ఄతేయతాభ పయౌణాలన 
చఽరహయు. అఫ  బయా భెండె చతేేల చిటకిెన యేళిళ జఞబంటల  ఴదద  తీఴ ిధొనుణో 
ఫాధడెతేధానయు. ఫసురహ ఫాయడిమంటన్ గహమం కహయణంగహ కటళల  భధయ 
ఄంతయభు ఈననటుల  X భే భిను్ యుీ  య లలడించింథి. ఇ షభషయఔు రహవఴత నియహయణ 
లేదని ధొను నియహయణ భందలణో భాతఫి ేఫాధన తగిగంచకోఴడఫే 
భిష్టహకయభని య ైదయడె ణ యౌనుహయు.  ఆథ ిఅయాభెటైిసహగ  ఄనినంచడంణో ఆతయ కటళలఔు 
యహయనంచ ేఄఴకహవం ఔడా ఈంథి. 2018న ఫఴిభి 22న ఄతనికి కిీంద భెమిడ ి
ఆఴఴఫడింథి:   

CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.7 

Fractures...6TD. ఄనఴాథిి  ఔీభంగహ ఔనినంచి 2019 భాభిి ధాటిక ిఄతన 
ూభిాగహ ధొను లేఔుండా ఈధానయు. కటళలన  ైక్ష్ిఇఔ ణో షభానఫ ైన పాయభు 

ఔడా యభీతఫ ైన ధొనుని ఔయౌగిం చేమునటిీ  ఫాధనండ ిఈవభనం ఔలఖడం ఔ గొు ఄదభతం  ఄని బయా చ నుహుయు. ఄతన 
ఎధనన షంఴతషభహలు ఄనబయంచిన ఫాధ య ైనృమిానిక్సష ణో భాతఫిే ూభిాగహ ఔనభయుఖబయందని ణ యౌనుహయు. నుహికటీశనయు యొఔక 
81 ఏళల  భాభ గహయు ఔడా ఄధేఔ షంఴతషభహలుగహ ఫాదించే ఫాదాఔయఫ నై త్రమిమభి నండి ూభిాగహ ఈవభనం ను ంథాయు. ఄతన 
కింద డనిపుడె 8ఴ, 9ఴ ఴ ఔకటభ్ుఔలు యభగిినపుడె య ైనృమిానిక్సష భెమిడ ీCC10.1 Emergencies + CC20.5 

Spine + CC20.7 Fractures ని ఄతన హాలుటల్ లో చభేిన 5 నిమిష్టహల తయుయహత ఆఴఴడం నుహియంనంచాయు. అషత్రలిో 
ఔకట్భుఔల న ై షననప టీీ  యేమడం సహధయం కహనందన ఄతనిక ికఴేలం ధొను నియహయణ భందలు భాతఫి ేఆచాియు. 
య ైదయలు ఄతనిక ి3 యహభహలనుహటు బభింభహని ధొను ఈంటుందని ణ యౌనుహయు. ఄబణే ఄందభనిీ అవిభహయనికి ఖుభ ిచేషఽా  ఄతన 
భూడఴ భోజే నడఴడం నుహియంనంచాయు. భూడె యహభహల తభహఴత ఄతని పభోఖత్ర చఽల య దైయలు  అవియయను్ మాయు. అయు యహభహల 
తయుయహత ఄతన సహదాయణంగహ తీషఔుధే X భే భిను్ యుీ  భోగకిి ూభిాగహ నమఫ నైటుల  చఽనంచింథి.             ఇ నుహికటీశనయు కొనిన 
ణియేఔఫ ైన కోంఫర ల ఔలబఔ థాఴభహ ఄదభతఫ నై పయౌణాలన ను ంథాయు. ఄలషట నండి యేఖంగహ ఈవభనం కోషం CC9.1 

Recuperation + CC12.1 Adult tonic. ఈయోగిసహా యు. అఫ  నుహియంబంలో తన దాయన ఖుయుఴప కోషభు థనీిని తమాయు 
చేరహయు. థీనిని తీషఔునన య ంటధ ేఄతన తన ఎడభ చతే్రణో ఏనఖున ఔడా ఎతాఖలనని పాయంచాయు. ఄనిన యకహల 
తలధొపులఔు CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic అధే భమెిడీ చాలా పిాఴంతంగహ ఈందని నియౄనంచఫడింథి. గొంతేలో థీయఘకహయౌఔ ఫ ంఖుయు కోషం కోషం 
CC18.5 Neuralgia + CC19.7 Throat chronic  చాలా యిోజనఔయంగహ ఈంటుంథి. యేయుయేయు కోంఫర లు మిత్రనంచి 
ఔడా అఫ  న దదగహ యజమం సహదించని షందయభంలో కఴేలం CC10.1 Emergencies ఔకటి భాతఫి ేఅశించిన పయౌణానిన 
ఄంథించింథి. ఔనఔ కొభిమర్క లో భమెిడ ీంనంచే షందయభంలో అఫ  CC10.1 Emergencies న ణిేయఔ లసహలో ంనషఽా  
ఈంటాయు. థీనిఴలన ఄదనప యిోజనం ఏమిటంట ేఆతయ ఔుటుంఫ షబుయలు ఄఴషయఫ ణైే థానిని ఈయోగించఴచి.    

  భోగణిో షంథిింపలు జభిన ేటపుడె సహఴమిణో ఔధ కీ్స ఄఴఴడం చాలా భుకయం ఄని నుహికటీశనర్క పాయషా ధానయు. ఄందఴలన భోగణిో 
షభెనై షంపాశణ, షభెైన భమెిడలీు ఎంచకోఴడం, భభిము సహఴమి నండ ిషఴచఛఫ ైన నేభి నుహికటీశనర్క థాఴభహ భోగిక ిఴిళ షా ందని 
యభి పాఴన. ఄధఔే షందభహభలలో భోఖులు నుహికటీశనయుణో భాటాల డిన తభహఴత యహభ ితా్రడి నండి ఈవభనం ను ంథాయు భభమిు 
కొనిన షందభహభలోల  యహయు ఔనీనళైల  ఔడా న టుీ ఔుధానయు.  కొతాగహ AVP ఐన నుహియంబంలో అఫ  ఔశీఫ నై కషేల యశమంలో భోఖుల 
ఫాధలఔు తీఴంిగహ తి్రషుంథించేయహయు. కహనీ ఆపుడె అఫ  యహటిని సహఴమిక ిఄుగించడం ధేయుిఔుధానయు. భోగి యొఔక చభతిని 
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భకిహయుా  చలేే టపుడె అఫ  యఴభహల టల  చాలా వదిీ చఽపణాయు. ఆథి కేషన క్షుణాంగహ ఄయాం చషేకోఴడానికి   తథాఴభహ నూహలో 
ఄప్ చమేడం షలబతయం ఄఴపతేంథి. కొతా భోఖుల యశమంలో కొనిన యహభహల నుహటు ఔీభం తుఔుండానఽ ఄనంతయం 
ఄపుడపుడఽ యహభిణో భాటాల డెత ఈంటాయు. ఄందఴలన భోఖులు ఔీభానఖతంగహ నుహికటీశనయు తభన ఫాగహ 
చఽషఔుంటుధానయని యహభకిి షంణోష్టహనిన ఔయౌగించడఫే కహఔుండా యహభి పభోఖత్రని యయయకే్ష్ించే ఄఴకహరహనిన ఔడా ఄంథిషా ంథి.      

 ఇ నుహికటీశనర్క తన భోఖులఔు అభోఖయఔయఫ నై జీఴన ర యైౌన  ైఄఴగహసన ఔయౌుంచడానిక ిషభమానిన య చిిసహా యు. చాలా భంథి భోఖులు 
తగనింత నీయు ణాఖడం లేదని ఖభనించాయు. ఆథి యహభ ిషభషయన భశికభించడంలో చాలా జనుహయనిన ఔయౌగషిా ందని యభ ిపాఴన.  
ఄథయేధంగహ ణాజఞ ండెల , ఔయగహమలు భభమిు భోజుయహభీ యహయమాభంణో నుహటు కొనిన నిమిష్టహలు దాయనం భోగ ియఖేంగహ 
కోలుకోఴడానికి షహామడెతేంథి. ఄథేయధంగహ నుహికటీశనయుల  ఔడా భోఖులఔు అదయవఴంతఫ ైన ఈథాసయణగహ నిలఴడానికి తభ 
రహభయీఔ, భభమిు భానలఔ అభోగహయనిన కహనుహడెకోఴడానిక ితభ జీఴనర యైౌలో భాయుులు చషేకోయహలని అఫ  ఄననుహిమం.  
ఆటఴీలే అఫ  ఆదదయు AVP ల యొఔక భాయగదయవఔణాఴనిన/ఫ ంటభింగ్ న చేటాీ యు. ఆథ ితనన ఄభితాంగహ ఈండటానికి 
నుహికటీశనయుగహ తన సహభభహా ానిన న ంచకోఴడానికి ఔ గొు ఄఴకహవం ఄని అఫ  పాయషా ధానయు.   

  య ైనృిమానిక్సష థాఴభహ అఫ ఔు లనషా నన గొు యిోజనం ఏమిటంటే అఫ  తన లేఴ చేషా నన తిీ షందయభంలో సహఴమిణో ఔధ కీ్స 
ఄబ ఈంటుధానయు. భోజు గహమతీ ిజనంచేటపుడె అఫ  తన 108cc ఫాక్సష న తన ఴదదధే ఈంచఔుంటాయు, తథాఴభహ  
వకిాఴంతఫ ైన ఔింనలు భమెిడీలఔు అనుహథిం ఫడణామని యభి పాఴన. య ైనృిమానిక్సష తన అదాయత్రమఔ మిాణంలో భుందఔు 
సహఖడానిక ిసహఴమి తనఔు ఄంథించిన వకిాఴంతఫ ైన సహధనం ఄని అఫ  పాయషా ధానయు. ించయహయాంగహ ఈనన ఄపాయషఔులు   
ఄఴషయఫ ైన ధ ైపణాయలు న ంచకోఴడం, భమెిడలీన ఆఴఴడం లోధ ేకహఔుండా భోఖులఔు జీఴన ర ైయౌలో భాయుులన షఽచించడం, 
భభిము షఴచఛఫ నై నేిభణో భోఖులఔు కౌనిషయౌంగ్ ఆఴఴడం థాఴభహ య ైనృమిానిక్సష బయశయతేా  ఓశధం ఓతేందని యయు గిహఢంగహ 
యవఴశిషా ధానయు.   

  భాగసాభయం వశ ంచిన కసైఽలు 

  దీయఘకయౌక ల నఽననొప్ 

  ఊప్రితిత్తా ల కయన్ర్, మెదడు మెటా వస్క  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

తృికటీషనర్ 00123…ఇండిమా కహభర్కష గహీ డెయబటే్ ఄబన యయు ఔ యరహీ ంత యహయనుహయయతాే. యయహసం ఄబన య ంటధ ేఄతని ఄతాగహయు  

ఔననభూరహయు. పాయయణో ఔయౌల 1969 ల న ీంఫయులో తన షఴషాలఫ నై ళ దైభహఫాదఔు 
య మాల యు. అ షభమంలో సహఴమి తభ  నియహషం ఐన శిఴంన షందభివంచడం 
జభగిింథి. యభి పాయయ సహఴమి దయవనం కోషం య ళళగహ సహఴమి అఫ న ఆంటయౄఴా కోషం 
నయౌచిన పాఖయం లనంచింథి. ఄఔకడ సహఴమి ణాభు ముఴఔులుగహ ఈననుటి 
నూ్ టోన అఫ ఔు ఫసుభత్రగహ ఆచాియు. ఇ జంట అ నూ్ టో న ేిమ్ ఔటిీంచి తభ 
థేఴపడ ిఖథిలో ఆతయ అభహధయ థ యైహల థేఴతల చిణాిల భధయ ఈంచి ూజించడం 
నుహియంనంచాయు. 21 షంఴతషభహల తభహఴత 1990 లో ఇ చితంి నండి యబూత్ర భహఴడం 
నుహియంబఫ ై అయు ధ లలు ఆథే యధంగహ కొనసహగింథి. ఇ ఄదభతం ఇ దంతేలన 
సహా నిఔ సహబ లయేహ కహయయఔలానుహలోల  నుహలగగ నడానిక ినేిభనేంచింథ.ి సహఴమి ఆపుడె 
యహభనిి తభ నూ్ లుా  లోనికి  తీషఔుధానయని ఔ బఔుా డె యహభకి ిచ నునపుడె యహయు 

తిీ షంఴతషయం పటీభిాక ిలఴే కోషం య ళళడం నుహియంనంచాయు .      
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  1994లో ఔ ఔుటుంఫ లేనళ తేడి థాఴభహ యయు ఄుటలిో ర ైవఴ దవలో ఈనన ఎటుఴంట ిదశ ర్పాయహలు లేని ఓశధ యళ త య దైయ 
ఴయఴషా య ైనృమిానిక్సష ఈందని ణ లుషఔుధానయు. ఄతన య ంటధ ేథనీిని ధయేుిఔుధ ేఄఴకహరహనిన ఄధేఴఱంచడం నుహియంనంచాయు. 
ఢియ్లలో శిక్షణ షభాయేరహలఔు హాజభెై నుహికటీశనయుగహ సహదించి SRHVP మిశన ను ంథాయు. నుహియంబంలో ఄతని ఔుటుంఫం లనేళ తేలు 
భభిము సహబ బఔుా లఔు చికతిష చమేడం నుహియంనంచాయు కహనీ యహయనుహయ ఴతా్రడి కహయణంగహ ఄతన తన య ైనృమిానిక్సష లఴేన 
ఆతయులఔు యషాభించ లేఔను్ మాయు. 2010లో ఄతన తన న దద  ఔుభాయుడె నడెపతేనన 400 భంథికి న గైహ నియహళైల  
నిచేషా నన భెండె లీల్ నూహయఔీభలీ నియఴసణఔు షహామం చమేడానికి ళ ైదభహఫాద్ ఔు య మాళయు. ఄతన ఇ ఈథో యఖులణో తన 
య ైనృిమానిక్సష లఴే కొనసహగించాయు. ఔీభంగహ ఇ యశమం ఆతయులఔు ఔడా ణ యౌల భోఖుల యిహహానిన ను ందడం నుహియంబం ఄబంథి. 
కహనీ SRHVP మిశనణో న దద  షంకయలో భోఖులఔు చికతిష చమేడానికి చాలా షభమం తీషఔుంటోంథి. తయుచగహ పటీభిా 
షందభివషా నన షందయభంలో 2011లో పటీభిాకి య ళైా ననపుడె యయు 108CC ఫాక్సష ఖుభంిచి ణ లుషకొని థానిని య ంట 
ణ చిఔుధానయు. ఆథి తన భోఖులఔు ఫ యుగెనై లఴే చేమడానికి యలు ఔయౌుంచింథి. ఄదనంగహ యయు సహా నిఔ నుహికటీశనర్క10831 ణో 
తయుచఽ షమీయంగహ ఈండడంణో చాలా ఴయఔ నశేంటల  ఴర్కక లోడ్ ఄతన లఴఔభించాయు. 2014లో పటీభిాలో జభగిని 1ఴ 
ఄంతభహా తీమ య ైనృమిానిక్సష షదషషఔు హాజయు కహఴడం తన ఄదాశీంగహ పాయషా ధానయు. కహయయఔలానుహల భుగింపలో యయు ఎంణో 
నేియణ చ ంథి తన ూభిా షభమం య ైనృమిానిక్సష లఴేలోధే నిభఖనం కహఴడానిక ితన యహయనుహయం నండి ూభిాగహ యయమించకోయహలని 
నియాబంచఔుధానయు. ఆథి తన జీయతంలో ఔ గొు భలుప ఄని యయు పాయషా ధానయు.     

ఇ నుహికటీశనర్క ఆుటఴియఔ 30 యలేఔు న గైహ భోఖులఔు ఄనిన యకహల యహయధల కోషం చికతిష చేమగహ ఄందలో 95% 

యజమఴంతఫ ైన భటేున నమోద చేమడం సహఴమి ఔుభినంచిన ణిేయఔ ఄనఖీహానికి చిసనంగహ యయు పాయషా ధానయు. మిగయిౌన 
5% భంథి భోఖులు షఽచనలన షభగిహగ  నుహటించఔ ను్ ఴడఫ ేకహయణభని యయు ఄననుహిమడెతేధానయు. యయు ధ లఔు షఖటున 350 

భంథి భోఖులన చఽసహా యు. యయు తభ శీ్రభత్రణో ఔలల నితయభూ 500 భంథణిో ఔడని బఖఴథీగ త ఈధాయసహలఔు హాజయఴపణాయు. 
ఆథ ియభిక ియ ఫైరి  చికితష చమేడానికి ఔ ఄదభతఫ నై ఄఴకహరహనిన ఄంథిషా ననథి. ఄతన భోఖులణో షంథిింపలు జయుపత 
నిలహరశన్ యహిషఽా ఈంటే యభి శీ్రభత్ర భోఖులఔు షలహాలు షఽచనలణో నుహటు భెమిడలీు యహటనిి తీషకోఴలలన యది యదాధాలన 
యఴభిసహా యు.   

 నుహికటీశనర్క తయచఽ 3 కహంఫర  లన ఈయోగిసహా యు.  ఆయ యయు ఆచేి 70% భెమిడలీన ఔఴర్క చేసహా బ. యటలిో తిీ ఔకథానికి యయు 
ఫాయఔప్ కోంఫర  గహ నయౌచే కిీంథ ిభెమిడీని జత చేసహా యు. ఫాయక్స అప్ క ంఫో  : CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + SM2 Divine Protection. 

1. డెైజవెీవ్ లేదా జీయణ వయవసథ  కంఫో  ఄజీయాం, అభల తఴం, ఄనుహనయహముఴప, భలఫదిఔం, ఔడెప ధొను ముదలెైన యహటకిి: 
CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion  

2. ళాసక శ క ంఫో  జలుఫు, దఖుగ , గొంతే షభషయలు, ఛాత్ర ఆధ ె క్షన్ భభమిు జఴయభు ముదలెైనయహటకిి: CC9.2 

Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 
chronic 

3. ఎభుకల కండరల కంఫో  మోకహయౌ షభషయలు, య నన ధొను, వభయీభంతటా ధొను, కటళైళ భభమిు ఔండభహలు ని 
చేమఔను్ ఴడం ముదలెైన యహటకిి: CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 

Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine  

మిగయిౌన 30% భెమిడలీన ఴయకిాఖత ఄఴషభహలఔు ఄనఖుణంగహ యయు ఆషఽా  ఈంటాయు. భోఖులన ఔలఴడం అచయణాతమఔం 
కహనపుడె ఄతన షంణోశంగహ యహభకిి కొభమిర్క థాఴభహ భెమిడీలు ంపణాయు. భానలఔ షభషయలణో ఫాధ డే యహభిక ియయు  
తయచఽ ఫాిడ్ కహలీంగ్ థాఴభహ చికితష చేసహా యు.   
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నుహికటీశనర్క ఔ అషకిాఔయఫ ైన కషేన భనణో ంచఔుంటుధానయు. 70 ఏళల  భళ ళ  భుక ఄయిపాఖ చ తైనయ ళీనతణో  నుహటు 
ళ ైనౄన, అంథోళన, బమం భభిము నిభహవణో ఫాధ ఄనబయషఽా  ఄుటిక ేఄలోల త్ర భభమిు య దైయ చికతిష తీషఔుంటుధాన ఔడా     
భెండె భోజులుగహ నిదలిో ఔడా నియంతయం దఖగడం నుహియంబఫ  ైఅఫ న ఄతయంత ఫాధఔు ఖుభి చేలంథి. నుహికటీశనయుఔు కొతాదనం ఴలన 
కొంత బమానికి ఖుభిఄ బధా CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections 

acute + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.4 Eating disorders + CC21.11 

Wounds & Abrasions + Backup combo, న కఴేలం ఔక గహల ష నీటలిో తమాయుచేమగహ భంతంి యలేనటుల  దఖుగ  
య ంటధే అగిను్బంథి. భభొఔ ఎఔయట్ కేషలో 34 ఏళల  భళ ళఔు తన ఫ టనయేయౌన  ైభచి ఏయుడింథి. CC10.1 Emergencies 

+ CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.5 Dry Sores + Backup combo, న భెండె యహభహలు 
ఆఴఴగహధే ఇ ఖడా ఄదావయఫ ైంథి. భభొఔ కషే యశమంలో చయమ కహయనషర్క ణో భూడేళైల గహ ఫాధడెతేనన 50 ఏళల  ఴయకిా  కఴేలం 
భూడె ధ లలోల ధే కహయనషర్క నండి ూభిాగహ నమభమాయయు.   

యయు ఆతయ నుహికటీశనర్క లణో ఔయౌల నిచేషఽా  ఔీభానఖతంగహ నుహికటీశనయలణో ణిేయఔ షభాయరేహలన ఔడా నియఴళ సహా యు. ఴయకిాఖత 
సహధనగహ నుహికటీశనర్క నుౌభహణఔి ఖీంతాలన భభమిు ఆతయ అదాయత్రమఔ పషాకహలన ఄధయమనం చషేఽా  ఇ జఞా ధానిన ఆతయ 
షసాదములెైన ఴయఔుా లణో ంచఔుంటాయు. యయు షపిాతంణో తన థనిచయయన నుహియంనంచి అభోఖయంగహ ఈండటానికి తిీభోజూ  
ఈదమాధనే కొంతదఽయం నడెసహా యు. ఇ దంతేయౌదదయౄ ఄధఔే యకహల థీయఘకహయౌఔ ఄధాభోఖయ షభషయలు ఔయౌగి ఈననుటికట ఄఴనీన 
య ైనృిమానిక్సష ణో తగిగను్ మాబ. తభ భయౌ ఴమషషలో భంచి రహభయీఔ భభమిు భానలఔ అభోగహయనిన కహనుహడెకోఴడానికి 
షహామం చలేన సహఴమిటల  యహభి సాదమాలు ఔాతజాతణో నిండి ఈధానబ. ణిేయకించి ఇ ఄపాయషం యభికి భానఴణాఴనిక ిలఴేలన 
ఄంథించడం థాఴభహ షంతానా ఔయంగహ జీయణానిన ఖడెపతేనన ఄనబూత్రని ఄంథిస్ా ంథి.     

  భాగసాభయం వశ ంచిన కసైఽలు  

  భడభ ఎభుక ప్ెయగడం  

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

   క ంఫో లు ఉయోగించిన కైసఽల వివరలు  

1. దీయఘకయౌక ల నఽననొప్11595…ఇండిమా   

72 ఏళల  భళ ళ ఖత ఐథళేైల గహ య నన కిీంథ ిపాఖంలో ధొనుణో ఫాధడెతేధానయు. అఫ  భోజుయహభ ీనడఔ నిమితాం చయుఔుగహధే    
ఈంటుధానయు కహనీ ఎఔకడకిెైధా మిాణించడానిక,ి ధలేన ై ఔభోిఴడానిక,ి లేథా ఎఔుకఴ లేప నిలఫడడానిక ిఫాయక్స షను్ రీ్క 
ధభించాయౌష ఴచిింథి. అఫ  ళ నైృన కోషం 20 షంఴతషభహలు గహనఽ భభిము ళ ైను్  త ైభహబడ్ కోషం ఔ షంఴతషయం నండి 
ఄలోత్ర భందలు తీషఔుంటుధానయు. ఇ భెండె ఓశదాలు కొనసహగించాలని నియాబంచఔుధానయు కహనీ య నన ధొనుకి ఎటుఴంటి 
ఓశధం తీషకోఴటేల ద. 2019 ఏనిల్ 18 న నుహికటీశనర్క కిీంథ ిభమెిడీ ఆచాియు:   

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 

CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…6TD నీటిలో  

భూడె యహభహలోల ధే భోగకిి ధొను యశమంలో 30% ఫ యుఖుదల ఔనినంచింథి. ఎనిమిథ ియహభహల చిఴభి ధాటికి అఫ  80% ఫ యుగహగ  
ఈధానయు. భభో యహయం తయుయహత ఄనగహ జూన్ 21న 100% ఈవభనం ఔనినంచింథి. అఫ  య నఔ పాఖభులో షను్ యుీ  కోషం ఫెలీ్ 
యహడడం భాధేసహయు, ఄంణేకహఔ ఎఔుకఴ లేప కిీంద ఔభోఛఴడానికి లేథా నిలఫడటానికి షభషయ లేద కహఫటిీ  భెమిడీ మోణాద 
TDS గహనఽ,  భెండె యహభహల తయుయహత OD గహనఽ  కొనసహగంిచి 2020 అఖషీ  1న అనయేసహయు. 2021 జనఴభి 15 ధాటకిి 
లక్షణాలు ఏయ పనభహఴాతం కహలేద.   
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 షంనుహదఔుని యహయకయ: CC20.5 Spine ఄధే కోంఫర న భఔిఴభీని యేఖఴంతం చేమడానికి చయేిఴచి.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2.   ఊప్రితిత్తా ల కయన్ర్  మెదడులో కయన్ర్ లయప్ా  11595…ఇండిమా  

61 ఏళల  అభోఖయఔయఫ ైన భళ ళఔు ఔభోజు  ఄఔసహమతేా గహ షఴలుఫ ైన భూయి ఴచిింథి. ఔ యహయంలోధ ేభయల ఆలా జయఖడంణో  
అఫ న అషత్రిక ితీషఔుయ మాల యు. ఄఔకడ ఴయుష భకీ్షల ఄనంతయభు అఫ  ఉనభతి్రతేా ల కహయనషర్క  4ఴ దవణో ఫాధ 
డెతేననటుల  ఄలాగే ఫ దడెలో ఔడా యహయనా  చ ంథనిటుల  ణ యౌలంథి. ఇ యధంగహ యహయది యశమం ణ లుషఔునన ఔుటుంఫ 
షబుయలంణా ష్టహక్స ఔు ఖభమిమాయయు. బఖయహన్ షతయసహబఫాఫా యహభి బఔుా లు కహఴడంణో ఔుటుంఫం మాఴతా  యహభి భాయగదయవఔతఴం 
కోషం సహఴమిని నుహిభిిషఽా  ఈధానయు. ఇ షభమంలో ఔ ఫంధఴప యహభికి య ైనృమిానిక్సష ఖుభించి చ ను 300 కలిోమీటయల దఽయంలో 
నిఴశిషా నన నుహికటీశనయున షఽచించాయు. భోగ ియొఔక ఔుభాభెా య ంటధ ేమిాణఫ ై 2019 జనఴభి 3న నుహికటీశనయున 
ఔలుషఔుధానయు. అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీలు ఆఴఴఫడాా బ:  
#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections 

chronic ...6TD తూటితో  
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS (యభి ఔుటుంఫ షబుయలఔు ఔడా) 
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD రతిి తుద్ించే భుందఽ  

ఄదనంగహ భోగిని తన బయాణో నుహటు తిీ భోజూ దాయనం చేమభని ఔడా నుహికటీశనయు షఽచించాయు.  ఄలా చేషా ననపుడె భోగకిి ఔుడి 
ఉనభి త్రతా్రలో కహయనషర్క ఔణతి్ర ఈనన థిేవంలో థఴియ  ఔింనలన ఄధేఔసహయుల  ఄనబయంచాయు.  ఔ యహయంలోధ ేఅఫ ఔు  
య ైనృిమానిక్సష థాఴభహ తన ూభిాగహ షఴషాత ను ంథనిటుల  అ యశమం ఄందభకిట చ పతేననటుల  ఔల ఴచిింథి. ఄంణకేహఔ అఫ  ఔుటుంఫ 
షబుయలఔు ఔడా సహఴమి ఔలలో ఔనినంచిన షందభహభలు ఄధఔేం ఈధానబ. తభహఴత భూడె ధ లలలో #2 న తీషఔుంటునన 
ఔుటుంఫ షబుయలు భానలఔంగహ అభోఖయంగహ ఈనన ఄనబూత్ర ను ందడఫకేహఔ భోగి ఔడా  ఇ చికితషణో భంచి సౌఔయయఴంతంగహ 
సహనఔలంగహ ఈననటుల  పాయంచాయు.   

 భూడె ధ లల తభహఴత అఫ  త్రభగిి భకీ్ష కోషం అషుత్రికి య మాల యు.  అవియయఔయంగహ ఉనభతి్రతేా లలో ఈనన కహయనషర్క ఔణిత్ర లో 
న యుఖుదల అగిను్బంథి. నియహయణన యఖేఴంతం చేమడానికి య ైనృిమానిక్సష ణో నుహటు ఄలోత్ర చికతిష నుహియంనంచాలని 
షఽచించాయు. అఫ  అయు ధ లలోల  అయుసహయుల  ఖీమో త యన నభహల థాఴభహ తీషఔుధానయు. థనీి నిమితాం అఫ  తిీ ఔకసహభ ిభూడె 
భోజులు అషత్రలిో చేభయేహయు. ఄదనంగహ అఫ ఔు 25 భోజులఔు న ైగహ భడేిబశేన్ చికతిష ఫ దడెఔు ఆఴఴఫడింథి. భోగి అషత్రలిో 
ఈధానఔడా ఔకసహభ ిఔడా య ైనృిమానిక్సష భమెిడ ీమిస్క కహలేదని అఫ  బయా నిభహి భించాయు. ఐణ ేధొనుని నియహభించ డానికి #1  కిీంథి 
యధంగహ ఫ యుఖుయచఫడనిథి:     

#4. CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
#1…6TD  

#2 యొకక అవసయం లేదఽ. #3 నఽ అవసయం మేయకు తీసఽక వడం, ునయఫలనాతుకి:  

#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6TD 

 అఫ  భలిాత్ర ఔీభంగహ ఫ యుఖుడి తనఔు ణేయౌఔగహ ఈననటుల  పాయంచాయు. 2019 అఖషీ  25న #5 యొఔక మోణాద TDS ఔు 
తగిగంచఫడింథి భభమిు ఖీమో భభమిు భడేిబశేన్ యొఔక దశ ర్పాయహలు ణొలగించడానిక ిఄదనప కహంఫర  ఆఴఴఫడింథి: 
#6CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…TDS  

2019 నఴంఫర్క ధాటిక ిఔణిత్ర భభిాణంలో తఖుగ దల ఈండడంణో అఫ న ధనట ిఖీమోత యన భందలన  ైఈంచినటుల  ఔుటుంఫ 
షబుయలు  ణ యౌనుహయు. ఖీమో యొఔక దశ ర్పాఴం ఎదభోకఴడానిక ినిభిదశీ నియహయణ చేమఴలలనథిగహ ఇ నుహికటీశనయు SVP ని 
షంథిించాయు. థాని నిమితాం #6 న కిీంథి యధంగహ భాయిడం జభగిింథి:   
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#7. SR559 Anti Chemotherapy…TDS 

2020 భాభిి లో లాక్స డౌన్ కహయణంగహ అఫ  చికతిషఔు షభాయు భెండె ధ లలు ఄంతభహమం ఔయౌగింథి, 2020 జూన్ 14న త్రభిగి 
నుహియంనంచఫడింథి. ఄఔసహమతేా గహ అఫ ఔు భధఫేసం ఏయుడడంణో ఆథ ిఖీమో యొఔక దశ ర్పాయహల ఴలల  జభిగింథి ఄని య దైయలు 
ణ యౌనుహయు. ఄందచతే  #5 న భాభిి #4, #5 చేభిి  కిీంథ ిభమెిడీ తమాయుచమేడం జభిగింథి:   

#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6TD 

ల న ీంఫర్క 15న అఫ  యఔాంలో చకెకయ సహదాయణ సహా బకి చేయుఔుంథి. PET-CT సహకన్ తీమగహ ఫ దడెలోని ఖడా చాలాఴయఔు 
తగిగను్ గహ ఉనభి త్రతేా లలో ఖడా ఄత్ర షఴలుంగహ నియనుహమ ఔయంగహ భాయడం య దైయలన అవియయ భిచింథి. 4ఴ దవలో ఈనన కహయనషర్క 
భోగి 16ధ లలలో ూభిాగహ కోలుకోఴడం ఎలా షంబఴం ఄని యహయు అవియయను్ మాయు. యహయు ధనటిక ిఆచేి ఖీమో భందన నియఴసణ 
మోణాదగహ తగిగషఽా  24 ధ లలు యేషకొధలేా షఽచించాయు. 2020 ఄకోీ ఫర్క 16న యహభి తదభ ిషందయవనలో భునటి భమెిడలీు 
ఄనినంటినీ ఇ కిీంథి మివభీభు థాఴభహ బభీా చేరహయు.    
#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…TDS  

2021 ఫఴిభి ధాటిక ిఅఫ  అభోఖయంగహ ఈంటృ భమెిడీ కొనసహగిషఽా  ఈధానయు. అఫ  ఔుటుంఫ షబుయలలో ఔభకిి సహఴమి షఴనంలో 
ఔనఫడి భోగిని ూభిా అభోఖయఴంతేభహయౌని చేసహనని అఫ  జుటుీ  ఔడా తఴయలో త్రభగిి న యుఖుతేందని చ నుహుయట.   

సంతృదకుతు లయఖయ: య ైనృిమానిక్సష భభిము ఄలోత్ర భెండఽ ఔయౌల ఔ ఔశీఫ నై యహయదనిి నమం చేసహమని చ ుడానికి ఆథ ి ఔ  
భంచి ఈథాసయణ.   

  రోగి బయా లయఖయ:   

“య దైయ ఄతయదభతం: ధనే భభమిు ధా ఔుటుంఫ షబుయలు బఖయహన్ శీ్ర షతయ సహబ ఫాఫా యొఔక బఔుా లభు. 61 షంఴతషభహల 
ఴమష ఖల ధా పాయయ ఄుట ిఴయఔు అభోఖయంగహ ఈండి ఔడా ఄఔసహమతేా గహ భూయిణో ఄసహమయఔ లాత్రలో డిను్ ఴడంణో  
అషుత్రలిో ఐలమూలో చభేహియు. య ైదయలు ఄధఔే భీక్షలు చలే చిఴయఔు ఆథి ఫ దడె, ఉనభిత్రతేా ల కహయనషర్క ఄని నియథేించాయు. 
కహయనషర్క ధాలుగో దవలో ఈండడంణో ఔుటుంఫం ముతాం అంథోళనఔు ఖుభె ైసహఴమి ఄనఖీసం కోషం నుహిభిాషా ధానభు.  

కిీషమస్క భభమిు నఽతన షంఴతషయ యడేెఔలు నుహియంబం కహఴడంణో చాలాభంథ ియ దైయలు ల లఴపలో ఈధానయు. ఎఔకడిక ియ మాల లో 
ఎఴభనిి షంథిించాలో ణ యౌమలేద. అ క్షణంలో భా ఫంధఴపలు ఔభనిండి భాఔు నూ్ న్ కహల్ ఴచిింథి. సహబ య ైనృమిానిక్సష 
ఖుభించి ణ లుపత ఫెంఖళొయులో ఈనన ఔ నుహికటీశనయున ఔలఴభని షఽచించాయు. ఆథి అతషభమంలో ఄంథని సహఴమి థఴియ 
షఽచనగహ పాయంచి నుహికటీశనయు షఽచించిన భతీ్రగహ య ైనృిమానిక్సష భెమిడ ీభభమిు సహఴమి యబూత్ర తీషకోఴడం నుహియంనంచాభు. 
భనషషఔు యరహీ ంత్ర నిఴడానిక ిభభమిు వభభీహనిన అభోఖయంగహ ఈంచడానికి “ఫేను్ ల్”  దాయనం ఔడా చేమసహగహభు. దాయనం 
చేలటేపుడె చాలాసహయుల  ధా పాయయ తన ఉనభి త్రతేా లలో కహయనషర్క ఔణతి్ర ఈననచోట థిఴయ ఔింన ఄనబయంచింథి. ఔ యహయం లోధే 
ధా పాయయఔు తన ఄధాభోఖయం నండి ూభిాగహ కోలుఔుననటుల  భభిము య ైనృమిానిక్సష ఖుభించి ఄందభకిట చ ఫుతేననటుల  ఔల ఴచిింథి. 
ఇ యధంగహ భాఔు ఔ అరహఴస ధాఔుధం ఏయుడ ిభోజుభోజుకట ఄథి న యుఖసహగింథి. భా లేనళ తేలు భభమిు ఔుటుంఫ షబుయలు 
ఄందయౄ ధా పాయయ తఴయగహ కోలుకోయహలని నుహిభిించడం నుహియంనంచాయు.    

ఆంతలో ఄలోల త్ర భందలు భడేియోత యన భభమిు ఖీమోత యన చికితషలు ఔడా నుహియంనంచఫడాా బ. నుహికటీశనర్క షఽచించినటుీ  
ఫేభు ఆతయ ఓశదాలణోనుహటు య ైనృమిానిక్సష ఔడా కొనసహగషిా ధానభు. ఄంణే గహఔ భన నిమఫ ైన సహఴమి తన ఄనుహయఔాణో 
ఎఴభధి ధైా ణ యౌమని ఴయకిా థాఴభహ లేథా కొభమిర్క థాఴభహ యబూత్ర సిహథానిన ంనంచ సహగహయు. 25 భోజులు భడేిబశేన్ భభిము 6 

సహయుల  తీషఔునన ఖీమో తభహఴత నూహలో ఄప్ కోషం PET CT సహకన్ య దైయలు తీషఔుధానయు. ఔణతి్ర భిభాణం తగిగందని య దైయలు 
చ పత ధనటిథాఴభహ ఖీమో తీషకోఴలలంథగిహ  య ైదయలు షఽచించాయు. ఫభేు కొంచ ం ఈవభనం ను ంథాభు కహనీ ఓశధభుల 
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యొఔక దశ ర్పాయహలన తటుీ కోఴడం ధా పాయయఔు చాలా ఔశీంగహ ఈంథి. ఇ దశ ర్పాయహల నండి తటుీ కోఴడం కోషం నుహికటీశనయు 
షలహా భభిము భాయగదయవఔతఴం ఫేయఔు య ైనృమిానిక్సష త్రభగిి భాఔు  ఆభూయనిటీ ఫూషీర్క యౄంలో ఈయోఖడింథి.  

లాకౌా న్ షడయౌంప తయుయహత ఆటీఴలే కహయనషర్క య దైయల షలహా ఫేయఔు భభొఔ PET CT సహకన్ చేబంచగహ య ైదయలు ఇ నియేథఔిన 
చఽలనపడె ఫ దడెలోని ఔణతిేలు చాలాఴయఔు నమం కహఴడం భభిము ఉనభిత్రతేా ల ఔణతి్ర థాని భిభాణం లో తగిగను్ బ 
నియనుహమ ఔయభుగహ భాయడం ఖభనించాయు. 4ఴ దవలో ఈనన కహయనషర్క 16 ధ లలలో ఎలా తగిగను్ బందని అవియయ డసహగహయు.  
ఆదంణా య ైనృమిానిక్సష ఓశధం భభిము నిమఫ ైన సహఴమి యహభి యబూత్ర భళ భ  భభమిు ధా పాయయఔు సహఴమి నేిభణో 
ఄంథించిన తియక్ష అశ్రభహఴదం పయౌతఫే.” 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. భడభ ఎభుక అదను ప్యెుగుదల 00123…ఇండిమా  

40ఏళల  భళ ళ ఖత అయు ధ లలుగహ తన ఔుడి చీలభండ భభిము నుహథాలలో ధొను భభమిు యహప ణో ఫాధడెత ఈధానయు. 
అఫ  య దైయడె థీనిని ఎభుఔ ఄదనప న యుఖుదలగహ ఖుభిాంచాయు. ఇ న యుఖుదలన ణొలగించడానిక ివషాచైికితష 
చేబంచకోఴలలనథగిహ షఽచించాయు. భోగి ఄందఔు షభుకంగహ లేనందఴలన 2018 ఫఴిభి 18న నుహికటీశనయు షహామం కోయగహ 
కిీంథి భెమిడీ ఆఴఴఫడింథి:     
NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM3 Bone irregularity + CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…6TD  

భెండె యహభహలోల  అఫ  100% ధొను భభమిు యహప నండి ఈవభనం ను ంథాయు. తభహఴత చ ఔప్ కోషం అషత్రిక ి
య యళనపుడె ఄలోల త్ర భందలేమీ తీషకోఔుండా ఎభుఔ న యుఖుదలలో 75రహతం తగిగంపన ఖభనించిన య దైయడె 
అవియయను్ మాయు.   

ఫే ధ లలో షఖ పాఖం భోజులు ఖడచిే ధాటిక ిఎభుఔ న యుఖుదల ూభిాగహ ఔనభయుఖు ఄబయంథి. కహఫటిీ  మోణాద TDS 

 ఔు తగిగంచి ఔ ధ ల తభహఴత అనయేరహయు. జనఴభి 21 ధాటకి ియహయద ిలక్షణాలు ఏయ పనభహఴాతం కహలేద.   
 

షంనుహదఔుని యహయకయ: SRHVP లేథా 108 cc ఫాక్సష ఏథో  ఔథానినండ ిభమెిడలీు ఆలేా  షభనిు్ బేయ. CC3.1 Heart tonic 

భభిము CC13.1 Kidney & Bladder tonic ఄఴషయం లేద, ఎందఔంటే ఇ కోంఫర లఔు షంఫందించిన లక్షణాలు సిహా యంచ 
ఫడలేద. ఄంణేకహఔ CC20.1 SMJ tonic & CC20.2 SMJ pain  ఄధయే CC20.3 Arthritis లో చేయిఫడనిందఴలన యట ి
ఄఴషయం ఔడా లేద.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. యకాశీనత్, ఋత్తకలంలో తిమ్మిర ి03560…ఇండిమా   

17 ఏళల  ఫాయౌఔ ఖత ఏడాథి కహలంలో యుతేసహిఴ షభమంలో త్రమిమభ,ి భొభుమలో భాదతఴం, భభమిు య ననలో షఴలుంగహ 
ధొనుణో ఫాధడెత ఈవభనం కోషం ధొను నియహయణ భందలు తీషఔుంటుననథి. అఫ  ఊతే షభమంలో రహఴష ఔశీంగహ 
తీషకోఴడఫ ేకహఔ తఴయగహ ఄలల ను్ తేననథి. ఖత భూడె ధ లలుగహ పను ుడ ిఄలభీా కహయణంగహ అఫ  భుఔుకలో ఄఴభోధం 
ఏయుడడఫే కహఔ తేభుమలు ఔడా ఫాగహ ఴషా ధానబ. ఆలా తిీ సహభి ఄలోత్ర భందలు యహడెతేధాన ఔట ిలేథా భెండె 
భోజులు ఇ ఫాధ ఈంటుననథి. కొనిన యహభహల కిీతం చేబంచఔునన యఔా భకీ్షలో అఫ  Hb సహా బ 8.1g/dl భాతఫిే ఈండడంణో ఇ 
యఔాళనీత కోషం ఐయన్ షనలఫ ంటుల  షఽచిం ఫడాా బ. ఆయ భలఫదిఔం భభమిు ఔడెపధొనుకి కహయణం ఄమాయబ. ఆటీఴల 
ఔమారహలలో చేభని తభహఴత ఄఔకడ హాషీల్ లోఈండఴలల భహఴడంణో ఄదనప నిపాయం భభమిు తా్రడ ికహయణంగహ యహయద ిలక్షణాలు 
భభింత థిఖజఞభహబ. అఫ ఔు చిననుట ినండి జంక్స పపడ్ త్రధాలధే కోభిఔ ఫాగహ ఈండథేి. 2018 ల న ీంఫర్క 25న అఫ ఔు కిీంథి 
భెమిడీలు ఆఴఴఫడాా బ:    
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#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…TDS, సహదాయణ ఫళ శేీ  ణథేీకి 4 భోజుల భుంద నండి 
ఫళ శేీ  ఄనంతయం 5 భోజుల ఴయఔు, యహయది లక్షణాలు తీఴంిగహ ఈంట ేతిీ 10 నిమిష్టహలఔు ఔ మోణాద చొపున 1లేథా 2 ఖంటల 
ఴయఔ ఄనంతయం 6TD. 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.5 
Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS 

నుహికటీశనర్క అఫ న జంక్స పపడ్ తీషకోఴడం తగిగంచి ఫదలుగహ ఫలఴయిఔఫ నై అహాయభు ఈథాసయణఔు ణాజఞండెల , అఔుఔయలు 
భభిము గింజలు ముదలెైనయ తీషకోయహలనీ, భోజుయహభ ీయహయమాభం భభిము దాయనం ఔడా చేమభని షలహా ఆచాియు. 
నుహికటీశనయు షలహా ఫయేఔు ఄభామబ అభోఖయఔయఫ నై జీఴనర ైయౌకి భాయడానికి మితనం నుహియంనంచింథి థీనిణో నుహటు అలోత్ర 
భందలు ఔడా కొనసహగించింథి.   

2018 ఄకోీ ఫర్క 28న అఫ  వకిా భభిము తా్రడ ిసహా బలో 80% ఫ యుఖుదల భభిము ఊతే త్రమిమభ,ి య నన ధొను, రహఴష 
తీషకోఔను్ ఴడం, భుఔుకలో ఄఴభోధం, తేభుమలు ఴంట ిషభషయల యశమంలో భూడింట ఔ ఴంతే ఫ యుఖుదల ఔయౌగంిథి. 
య ైనృిమానిక్సష భమెిడలీ ఴలన ఏయుడిన పభోఖత్ర టల  నభమఔంణో అఫ  ఄనిన ఄలోల త్ర భందలు అనుహలని నియాబంచఔుననథి. 5 

యహభహల తభహఴత 2018 డలి ంఫర్క 2 ధాటిక ిఊతే త్రమిమభలిో 90% ఫ యుఖుదల మినహా మిఖణా ఄనిన లక్షణాలు 
భామభమాయబ. యఔాంలో Hb సహా బ ఔడా 12.5 g/dl సహదాయణ సహా బకి చేయుఔుంథి. 2019 జనఴభలిో అఫ  ూభిాగహ 
కోలుఔుధానయు భభిము  Hb  సహా బ 14 g/dl ఔు న భిగింథి. ఄభామబ భభొఔ ధ ల భోజుల నుహటు భమెిడీ కొనసహగించి నియౌన 
యేలంథి. 2021 జనఴభి షమీక్ష కిహయం యహయద ిలక్షణాలు పనభహఴాతం కహలేద.   

సంతృదకుతు లయఖయ : భోగి ఄదఔి యఔా ళీనతణో ఈననందన శ్రగరఫ నై ఫ యుఖుదల కోషం CC3.1 Heart tonic జోడలిేా  
ఫాఖుండథేి.    

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

5.  తుదిలేమ్మ, మోకయౌనొప్, జీరణ శమంలో ుండుల  03560…ఇండిమా  

 ఖత షంఴతషయ కహలంగహ 52 ఏళల  భళ ళ భోజుఔు భూడె ధాలుఖు ఖంటలు భాతఫి ేనిదనిు్  ఖలుఖుతేధానయు. థీని కహయణంగహ 
ఖటిూట అఫ  నిలో ఄలషట భభిము నిలేాజంగహ ఄనినంచసహగింథి. నిద ిభాతలిు తీషఔుంటే యహటిక ిఫానిష ఄఴపణాధమేో ఄని 
బమంణో అఫ  యహటనిి తీషకోఴడంలేద. 2019 జనఴభి 3న నుహికటీశనయున షంథిించగహ కిీంథి భమెిడీ ఆచాియు:   

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders… సహదాయణ నిద ియళేఔు ఖంట భుంద 
నుహియంనంచి నిద ిను్ బఴేయఔు తిీ 30 నిమిష్టహలఔు ఔ మోణాద చొపున తీషకోయహయౌ.   

భెమిడీ తీషఔుఔునన భహత్ర ిభోగి 6 ఖంటలు నిద ిను్మాయు కహనీ భూడె మోణాదలు తీషకోయహయౌష ఴచిింథి. భెమిడీ ఄంత యేఖంగహ 
ని చషేా ందని అఫ  నభమలేఔ ను్ మాయు. ఈణాషసంణో అఫ  తన ఄనబయహయౌన నుహికటీశనయుఔు ణ యౌమజరేహయు. భెండఴభోజు భహత్ర ి
అఫ  సహదాయణ నిద ికోషం భెండె మోణాదలు, భూడఴభోజు భహత్రి ఔక మోణాద భాతఫి ేతీషకోయహయౌష ఴచిింథి. అఫ  తన 
షంణోష్టహనిన తఴయగహ ంచకోయహలధే అతాతణోనఽ భభిము ఆతయ అభోఖయ షభషయల చికతిష కోషం నుహికటీశనయు ఆంటకిి 
చేయుఔుధానయు. అఫ  య ననభుఔ పాఖంలో L4/L5 నుహింతంలో నభహలు ధొకికయేమఫడడం కహయణంగహ ఖత భెండె షంఴతషభహలుగహ 
నడెభు ధొనుణో ఫాధడెతేధానయు. య దైయడె షఽచించిన యధంగహ ధొను నియహయణలు భభమిు జియోత యన తీషఔుంటుధానయు. 
కహనీ ఆథి ణాణాకయౌఔ ఈవభనం భాతఫిే ఄంథించింథి. అఫ  ఆతయ అభోఖయ షభషయలు ఄనగహ అఔయౌ లేఔను్ ఴడం, ఔడెప ధొను 
భభిము ఄదఔి యహముఴప ఴంటి యహటిక ిఖత షంఴతషయ కహలంగహ అంటాలడ్ తీషఔుంటుధానయు. ఄలాగే భెండె ధ లలుగహ భుఔుకలో 
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ఄఴభోధం కహయణంగహ రరలశమ నియహభిణ ిఈయోగించఴలలన ఄఴషయం ఔలుఖుణోంథి. 2019 జనఴభ ి6 న అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ 
ఆఴఴఫడింథి. థీనిని అఫ  తన ఄలోల త్ర భందలణో నుహటు తీషఔుధానయు:    

#2. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC20.5 Spine…TDS.  

అఫ  ఔ యహయం భాతఫిే #1ని కొనసహగించాయు, అ తయుయహత థాని ఄఴషయం లేఔ ను్ ఴడంణో థానిన అనరేహయు. ఫఴిభి 2న ధాలుఖు 
యహభహల తభహఴత అఫ  జీభహా వమంలో పండెల , భభమిు ధాలకహ ఄఴభోధం యశమంలో 50% ఫ యుఖుదల ఔనినంచింథి. ఇ 
పభోఖత్రక ిషంణోఱంచి అఫ  ఄలోత్ర భందలు అన యరేహయు కహనీ జియో త యన కొనసహగించాయు. అ తయుయహత అఫ  భూడె 
ధ లలు నుహికటీశనయుణో ఎటుఴంటి షంథిింపలు చమేలేద కహనీ #2 న కొనసహగించాయు. 2019 ఫే 16న అఫ  90% ఫ యుఖుదల, 
భభిము జూన్ 18 ధాటిక ిఅఫ  మోకహలు ధొనుణో షహా ఄనిన లక్షణాలలో 100% ఫ యుఖుదల ఈందని ణ యౌనుహయు. #2 ఴ మోణాద    
భెండె ధ లల ఴయఔు OD క ితగిగంచఫడి అఖషీ  2019 చిఴభిలో అన యేమఫడింథి. 2021 జనఴభ ిధాటకిి యహయది లక్షణాలు 
పనభహఴాతం కహలేద. య ైనృిమానిక్సష అభోఖయం భభమిు జీయతంన ై అఫ  దాఔుథం ూభిాగహ భాభిి యేలంథి. అఫ  తన లేనళ తేలు 
భభిము ఫంధఴపలు చాలాభంథిక ిఇ య దైయం ఖుభించి సిహా యషఽా  ఈధానయు.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6.  ఉఫఫసం 03591…ఇండో నేఴమా   

40 ఏళల  భళ ళ 11 షంఴతషభహలుగహ తిీభోజు తీఴఫి నై రహఴవ ఄఴభోధం, ను డి దఖుగ ణో ఫాధడెతేధానయు. అఫ  ఆంటి నలు 
షలుఴపగహ చేషకోలేయు, ఫళ యంఖ షాలాలలో నడఔన అసహఴథించనఽలేయు. అఫ  ఆంటి ఴదద ఫ టుల  ఎఔకఔ తుని భిలాత్ర అఫ  
లక్షణాలన భభింత తీఴతియం చేలంథి. య దైయడె అఫ  భలిాత్రని ఈఫబషం యహయదిగహ నిభహి భించి ఆధేసలర్క న దఖుగ భందన 
షఽచించాయు. ఆథ ిఅఫ ఔు ణాణాకయౌఔ ఈవభనం భాతఫిే ఆచిినుటకిట ఆనిన షంఴతషభహలు భోజుఔు ధాలుఖు సహయుల  
ఈయోగషిఽా ధ ేఈధానయు. అఫ  ఖత భెండె షంఴతషభహలుగహ చతే్ర ఴణుఔుడె ఎదభొకంటృ ఈండడంణో డాఔీర్క థీనికి కహయణం ఆధేసలర్క 
న ఎఔుకఴ షంఴతషభహలుగహ ఈయోగించడం ఴలన కహఴచినని ణ యౌనుహయు. 2020 భాభిి 22న అఫ ఔు కిీంథి భమెిడీ 
ఆఴఴఫడింథి:    

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma attack…6TD 

భూడె భోజులోల  దఖుగ  75% తగిగంథ,ి ఇ షభమంలో అఫ ఔు ఔకసహభ ిఔడా దఖుగ  లయప్ తీషకోయహయౌషన ఄఴషయం భహలేద. భభో 
ధాలుఖు భోజులలలో దఖుగ  ూభిాగహ తగిగను్ బంథి, భభిము రహఴషతీషకోఴడంలో 50% ఫ యుఖుదల ఈంథ ికహఫటిీ  అఫ  ఆధేసలర్క న 
భోజుఔు భెండెసహయుల  భాతఫి ేఈయోగించసహగహయు. ఄందఴలన మోణాద TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. ఏనలి్ 20 ధాటిక ిఅఫ ఔు రహఴవ 
ఄఴభోధంలో 90% ఈవభనం ఔయౌగింథి.  య ైనృిమానిక్సష భమెిడీ ఫాగహ నిచేస్ా ందని నభమఔంణో ఆధేసలర్క తీషకోఴడం అనయేరహయు. 
ఫే 20న ఄనగహ ఔ ధ ల తభహఴత రహఴవ ఄఴభోధం, ఄలాగే చతే్ర ఴణుఔుడె ూభిాగహ తగిగను్ బ తన ఆంటి నలన హాబగహ 
చేషకోఖలఖడం, ఫ టుల  ఎఔకడం, ఫమటఔు య యళ నడఴడం ఔడా చమేఖలుఖుతేధానయు. మోణాద BD  కి తగిగంచఫడింథి ఄలా 
ఄకోీ ఫర్క ఴయఔు తయుయహత OD గహ కొనసహగించాలని నియాబంచఔుధానయు. 2021 జనఴభి ధాటిక ిలక్షణాలు పనభహఴాతం కహలేద 
కహనీ నియఴసణ మోణాదగహ OD లో కొనసహఖడానికి అఫ  ఆశీడెతేధానయు.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7.  దీయఘకయౌక ఫాి ంఖెైటిస్క 11626…ఇండిమా  

36 ఏళల  ఴయకిా నుహికటీశనర్క స్ దయుడె ను డదిఖుగ , చాత్రలో ఴతా్రడ,ి భభిము చిననధాటి నండి ణయేౌఔనుహటి అమాషంణో నుహటు రహఴష 
తీషకోఴడంలో ఆఫబంథిణో ఫాధడెతేధానయు. సహదాయణంగహ యహణాఴయణం యొఔక భాయుులు, లేథా ధఽయకి ఖుభకిహఴడం  
కహయణంగహ తిీ భెండె భూడె ధ లలఔు ఔసహభి ఆలా ఏయుడెతేననథి. ఄలోల తీ చికతిష తీషఔుంటుననుటకిట ఆఫబంథ ిఏయుడిన 
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తిీసహభ ీషభాయు యహయం భోజులు లక్షణాలు కొనసహఖుతేధానబ. య ైదయలు థీనిని రహఴష ధాళభుల యహప /ఫాింకెటైీస్క గహ ఖుభిాంచి  
ఎనిమిథి షంఴతషభహల కిీతం ఄతనిక ిఅసహా యౌన్ ఆధేసలర్క షఽచించగహ ఄథి ఄతనిక ియ ంటధే ఈవభనం ఆఴఴసహగింథి. యహయది లక్షణాలు 
తీఴంిగహ ఈననపుడె ఄతన ఄలోల తీ ఆంజక్షన్ ఔడా తీషఔుంటృ ఈండయేహడె. ఄతన యటిమీద ూభిాగహ అదాయడడంణో యహటి 
దశ ర్పాయహల ఖుభించి అంథోళన చ ందసహగహయు. ఄతని స్ దభ ినుహికటీశనయు ఄబన య ంటధే భోగి అఫ  షహామం కోయగహ కిీంథి భెమిడీ 
అఫ ఔు ను్ సీ్క చేరహయు:  

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD  

2020 భాభిి  7న భెమిడీ తీషకోఴడం నుహియంనంచినపుడె ఄతన ను డ ిదఖుగ  భభమిు ణయేౌఔనుహట ిఅమాషంణో 
రహఴషతీషకోఴడంలో ఆఫబంథి డాా యు. ఖత భూడె భోజులుగహ యహయది లక్షణాలు ఄదాఴనంగహ ఈననుటికట ఄతన కఴేలం 
య ైనృిమానిక్సష తీషకోఴడానిక ిఅషకిా చఽననందన ఄలోల తీ ఓశధం తీషకోఔడదని నియాబంచఔుధానయు. ధాలుఖు భోజుల 
తభహఴత ఄతన తన యహయద ిలక్షణాలు ఄనినంటి నండి 30% ఈవభనం ను ంథాడె భభమిు భభో భెండె భోజులోల  50% ఴయఔు 
ఈవభనం ఔయౌగి దఖుగ తేననపుడె ణ లలటి ఔపం ఫమటఔు భహఴడం నుహియంబ భబయంథి. భాభిి 26న ఄనగహ భెండె యహభహల 
తభహఴత ఄతన ూభిాగహ కోయుఔుననటుల  పాయంచాయు, ఔనఔ మోణాద  TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. తన జీయతంలో ముదటి సహభి 
ఄలోల తీ భందలు ఄఴషయం లేఔుండా ఈండడం టల  అవియయచకతిేడమాయయు. మోణాద ఔీభంగహ OD కి భభమిు ఄకోీ ఫర్క 25 
ధాటకిి OW నియఴసణ మోణాదఔు తగిగంచఫడింథి. 2021 జనఴభి ధాటిక ియహయది లక్షణాలు పనభహఴాతం కహలేద. 2020 జూలెై 
నండ ిఄతన కోయడ్ నియహయణ కోషం ఆభూయనిటీ ఫూషీర్క IB, ని OD గ ఔడా తీషకొనసహగహయు.    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. విదధ  వునకతుకి కండరల ఫలశనీత్ 03558…తౄిన్స్  

14 ఏళల  అడ గోలెా న్ భటిీఴిర్క ఄధే జఞత్ర ఔుఔకఔు ఖత థి ధ లలుగహ అభోఖయం ఔీభంగహ క్ష్ీణించింథి. ఄథి అఔయౌని కోలోుబంథ,ి యేడగిహ 
ఈననుటికట ఏయ ధైా దఴిథాభహి లు ఫలఴంతంగహ ణాగహయౌషన భిలాత్ర ఏయుడింథి. అఫ  ఖంటల కొథీద  కే సహా నంలో  నుహక్ష్ిఔ కోభా ఴంటి 
లాత్రలో డెకొని ఈంటృ ఔండభహలు టుీ  కోలోుతేననథి. య య దైయలు ఇ యహయదిని ఔండభహల ఫలళీనతగహ నిభహి యణ చసేహయు.  
తీఴఫి నై ఄలషటణో టుతఴం కోలోుబ థాని య నఔ కహళైళ థాని ఫయుఴపన మోమలేఔ ను్ తేధానబ. గోలెా న్ భిటీఴిర్క యొఔక 
అముభహద మం థ ిధ నండె షంఴతషభహలే ఔనఔ థానిని భిఖణనలోనికి తీషఔుని య దైయడె ఏ ఓశదానిన షఽచించలేద కహనీ 
ఄధామాష భయణం కోషం భందన షఽచించాయు. 2019 అఖషీ  5న మజభాని నుహికటీశనయున షంథిించి కిీంథి భెమిడీ 
ను ంథాయు:  

#1. CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 
Emergencies + CC18.4 Paralysis + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

భెమిడీని ఔుఔక నీయు ణాిగే మ్ళంలో నీటిలో ఔలనుహయౌ.   

 ఔ యహయం తభహఴత మజభాని ఔుఔక లాత్రలో ఖణనీమఫ ైన భాయుున అనందంగహ నియేథించడం జభిగింథి. ఆఔన ై థానిని  
త్రనడానికి లేథా ణాిఖడానిక ిఫలఴంతం చేమఴలలన ఄఴషయం లేద. ఫమటఔు యహాభహనిక ితీషకెయలనపుడె ఄథ ిఖడిామీద కహళైళ 
సహఖథషీఽా  ను యులుతేననథి. అ తభహఴత ఎనిమిథ ిధ లలోల  భాయుు ధ భమథిగహ ఈంథ ికహనీ లాయఫ ైన ఫ యుఖుదల ఈంథి కహఫటిీ  
మజభాని #1ని కొనసహగించాయు. 2020 భాభిి లో ఔుఔక యొఔక అహాయభులో భాయుు చేల నకేజే్ చేలన కహీ కెట్ష భభమిు నుహటసీ్క 
ఫదలు ణాజఞ ఔయగహమలు భభిము భాంషంణో బభీా చమేఫడింథి. ఆథ ిఔుఔక తఴయగహ కోలుకొనడానికి షహామ డింథి. ఏనిల్ 
22న మజభాని చ నున భాటలు ఫటిీ  ఔుఔక ఄడెఖులు చిననగహ యషేా ననుటికట యహభణిో నుహటు యహకింగ్ చేమడభు ఔడా  
నుహియంనంచిందని నేభొకధానయు. ఇ షభమంలో #1 కిీంథ ియధంగహ ఫ యుఖుయచఫడినథి.    

#2. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #1…TDS 
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తభహఴత కొనిన ధ లలనుహటు ఄనఴాథిి  కొనసహగింథి. 2021 జనఴభ ి8న మజభాని తన ఔుఔకలో చ తైనయభు, భభిము భునట ి 
ద ైయయభు చఔేభ ిసహదాయణ లాత్రకి చేయుఔుననటుల  నియేథించాయు. ఔనఔ మోణాద భూడె యహభహల నుహటు BD కి ఄనంతయం OD 
నియఴసణ మోణాదగహ తగిగంచాయు. జనఴభి 2021 ధాటకిి 16 షంఴతషభహలు ఴచిినుటకిట ఄథ ిఅభోఖయంగహధే తన జీఴనం 
సహగిస్ా ంథి.   

 కుకక మజభాతు లయఖయ:  

 చికతిష నుహియంనంచిన యహయం తభహఴత మజభాని ఆలా భహరహయు. “ఆథి పనయుథాి నం! థీనికి భయలా జీఴనం చేఔభింథి. అఔయౌ న భిగ ి 
సహదాయణంగహధే ఄనన నుహనీమాలు తీషఔుంటోంథి. ఖడిా  మీద సహఖథమీడం భభిము చటుీ కోఴడం థాఴభహ తన అనంథానిన త్రభిగ ి
ను ందణోంథి. ఄందకోషం చలేన చికతిష థానిక ేకహద భాఔు ఔడా  రరీమషకయఫ ైనథి.   

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. క విడ్-19 03566…USA 

 అషత్రలిో నిచేషా నన 24 ఏళళ భళ మా య దైయ యథాయభిాక ి2020 డిల ంఫర్క 19 నండి ఴళళంణా ధొపులు, 101F 

(38.3C)జఴయం, యభతీఫ నై ఄలషట భభిము యహషన యుచి అఔయౌ లేఔను్ ఴడం ఴంటి లక్షణాలు ఏయుడాా బ. డలి ంఫర్క 22న కోయడ్  
నుహజిటియహగ  నిభహి భించఫడింథి. అఫ  తనఔు ణాన ఔుటుంఫ షబుయలనండి యేయుచషేకొని తిీ అయు ఖంటలఔు జఴయం కోషం ట్యైౌధాల్  
తీషకోఴడం నుహియంనంచింథి. లక్షణాలు తీఴభిఴపత డలి ంఫర్క 24 ధాటిక ిఅఫ ఔు దఖుగ , గొంతే భంట, భుఔుక కహయడం, ఛాతీలో 
యథీద , భభమిు ట్యైౌధాల్ తీషకోని భోజు జఴయం 103F (39.4C) ఔు న యుఖుత  ఈండథేి. అఫ  తయౌల అంథోళనణో నుహికటీశనయున 
షంథిించగహ డలి ంఫర్క 25 న IB ని ఆంటి ఴదదఔు ఄంథించాయు.   

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

chronic…6TD ఄలాగే ఆతయ ఔుటుంఫ షబుయలఔు భుందషా  నియహయణ నిమితాం ...TDS  

 భయుధాటకిి భోగి జఴయం 100F(37C) కి తఖగడంణో ట్యైౌధాల్ తీషకోఴడం భాని యేసహయు. అఫ  యహయదిలక్షణాలలో 40% ఫ యుఖుదల 
ఈంథ ికహనీ అఔయౌ, యుచి, భభమిు యహషన యశమంలో ఏమీ భాయుులేద.  భూడె భోజుల తభహఴత డలి ంఫర్క 29న వభయీ ఈషా్్ట ఖీత 
సహదాయణ లాత్రక ిభహగహ యుచి భభిము యహషనలో 20% ఫ యుఖుదల అఔయౌ యశమంలో 30% భభిము ఆతయ లక్షణాల యశమంలో 
80% ఫ యుఖుదల ఔయౌగింథి. ఆపుడె అఫ  ండల  యసహల యుచి అసహఴథించ ఖలుఖుతేధానయు. భభో భెండెభోజులు తయుయహత యుచి 
భభిము యహషన యశమంలో 50% ఫ యుఖుదల మినహా ఄనిన లక్షణాల నండ ిూభిాగహ కోలుకోఴడం జభిగింథి. తన ఆపుడె 
ఄనీన థాభహి లన త్రనఖలుఖుతేననందఔు షంణోశం ఴయఔాం చేషఽా  ఐస్ లేశన్ లోధే కొనసహఖుతేధానయు. 2021 జనఴభి 1ధాటకిి 
మోణాద TDS ఔు జనఴభి 6 ధాటకిి OD కి తగిగంచాయు. జనఴభ ి10న యుచి భభిము యహషన 80% ఄనఴాథిి  ఄమాయబ. జనఴభి 
11న ఐస్ లేశన్ నండ ిఫమటఔు ఴచాియు భభిము అఫ  భూడె ధ లల నండి భోఖనిభోధఔ వకిాని ఄనఴాథిి  చేషఔుననటుల  
పాయంచి భెమిడీ తీషకోఴడం భానియరేహయు. అఫ  ఔుటుంఫ షబుయలు భాతంి తగిగంచిన మోణాద OD గహ కొనసహగించాయు. 2021  
ఫఴిభి 17ధాటకిి అఫ  ఫాగహధే ఈధానయు.   

సంతృదకుతు లయఖయ: ఫసుళ కోయడ్-19 ఈతుభఴియాధాల అయభహభఴం కహయణంగహ భుందషా  మోణాదన టకీహలు యలేన తయుయహత 
ఄలాగ ేభోగి కోయడ్  నండ ిూభిాగహ కోలుఔునన తయుయహత ఔడా కొనసహగించాలని లనూహయుష చేమఫడినథి.    

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

10. ళాసక శ ఎలరజీ వితుకడిి భరిము లసన క లోవటం 11624…ఇండిమా  
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2020 ఏనలి్ 22న 56 ఏళల  భళ ళ ఖత ఏడె షంఴతషభహలుగహ రహఴషకోవ ఎలభీాణో ఫాధడెత గొంతేలో చికహఔు, ఔపంణో ఔడిన  
దఖుగ , భభమిు తలధొను ఴంటి కహయణాలణో నుహికటీశనయున షంథిించాయు. యహణాఴయణం భాభినపుడె షంఴతషభహనికి 6-7 సహయుల  
(భుకయంగహ ఴభహశ లు డెతేననపుడె భభమిు శ్రణాకహలంలో) అఫ  ఏథ ధైా చలలని థాయిభు త్రననపుడె లేథా ణాగినపుడె 
ఆలా ఏయుడెతేంథి. ఆలా ఏయుడని తిీసహభ ిఄలోల తీ భందలు తీషకోఔుండా ఐద భోజుల నుహటు ఈంటుంథి. యహయది లక్షణాలు 
భభీ బభింభహనియగహ ఈంటే భాతఫిే ఄలోల తీ భందలు తీషఔుంటాయు. యహయద ికొనసహఖుతేనన ఇ కహలంలో అఫ  యహషన ఖీళ ంచ ే
వకిా కోలోుమాయు. ఔ ధ ల కిీతం నండి అఫ ఔు భుఔుక కహయడం భభిముఎడభ చ యలో యనికిడ ివకిా ఔడా కోలోుబ చ యలో నీయు 
చిఔుకఔునన ఄనబూత్ర ను ందసహగహయు. నుహఠరహల ఈనుహదాయముభహలు కహఴడంణో అఫ  యనికడిి లోం ఖుభించి అంథోళన చ ంథి ఔ 
ENT య ైదయడిని షంథిించాయు. ఔ యహయం భోజులు మాంటీ ఫయోటకి్సష తీషఔునన తభహఴత అఫ ఔు భుఔుక కహయడం తగిగను్ బంథి 
కహనీ యనఫడడం యశమంలో ఎటుఴంటి భాయుు లేద.  ఇ షభషయలణోనుహటు అఫ ఔు ఖాస షంఫంధఫ నై ఴతా్రడణిో  షభగిహ నిద ి
టీడం లేదని ణ యౌనుహయు. నుహికటీశనయు ఇ కిీంథి భమెిడిఆచాియు:    

#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS  

#2. CC15.6 Sleep disorders…OD, నిథింిచడానిక ిఄయఖంట భుంద   

ఫేధ ల 8న అఫ  యనికడిిలో 40% ఫ యుఖుదల భభిము చ యలో నీయు చభేినటుల  ఈండ ేఆఫబంథి నండ ి100% ఈవభనం 
ఔయౌగింథి. భభో భూడె యహభహల తభహఴత అఫ  యనికడిి వకిా ూభిాగహ ను ందడఫే కహఔ రిహంతంగహ నిదనిు్ ఖలుఖుతేధానయు భభిము 
ఖథలిో ఈంచిన ఄఖయ ఫతా్ర యహషన, అహాయ థాభహి ల యుచిని ఔడా అసహఴథించఖలుఖు తేధానయు. జూన్ 14 ధాటికి అఫ యహషన 
ఖీళ ంచ ేవకిా  ూభిాగహ ను ంథనిటుల  ఖభనించాయు. ఇ కహలంలో యహణాఴయణం యొఔక భాయుుచతేన  భభమిు చలలని అహాయం 
తీషఔుననుటకిట ఄలభీా లక్షణాలు ఏయ నేభినేంచఫడలేద. #1 యొఔక మోణాద BD కి భభో భెండె యహభహల తయుయహత OD క ి
తగిగంచఫడింథి. 2020 జులెై చిఴభ ిధాటకిి అఫ  #1 & #2 తీషకోఴడం అనయరేహయు. 2020 ఫఴిభి ధాటకిి యహయద ిలక్షణాల లాత్రలో 
ఎటుఴంటి పనభహఴాతం లేద. ఄంణకేహఔ శ్రణాకహలం భభిము ఴభహశ కహలంలో ఔడా ఄధాభోగహయనికి ఖుభి ఄఴపణానధ ేబమం ఔడా 
లేఔుండా అఫ  ఫమటి యహణాఴయణానిన అసహఴథించ ఖలుఖుతేధానయు.     

సంతృదకుతు లయఖయ: నియఴసణ మోణాద OW గహ ఆచిి ఈంటే ఫాఖుండథేి.  

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

 ిశనలు జలఫులులు  

విన1.  కోయడ్-19 యహయకిషన్ యొఔక దశ్రపాయహల నండి షహామడేందఔు ఏయ ైధా నియహయణలు ఈధానమా?  

జయహఫు: SR318 Thuja 30C ఆఴఴండి. ఔయేళ మీఔు 108 CC ఫాక్సష భాతఫి ేఈంట ేCC9.4 Children‟s diseases 
ఆఴఴండి. థీని మోణాద: యహయకిషధేశన్ ఔు భెండె భోజుల భుంద భహత్రిూట OD ఄలాగే టీకహలు యేలన తయుయహత 10 
భోజుల ఴయఔ OD ఴదద కొనసహగిషఽా  IB ని ఔడా  OD గహ కొనసహగిషఽా ధే ఈండాయౌ.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన2. యక్ష్ిత యహణాఴయణంలో ఈంచినపుడె భభిము తయౌల ఔభీం తుఔుండా IB తీషఔుంటుననపుడె కొతాగహ పటిీన 
శియఴపఔు ఔడా IB ఆఴఴడం ఄఴషయభా?   
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జయహఫు: ఄఴపన, నృడాఔు కే ఔ మోణాద ఆఴఴండి. శియఴపఔు మోణాదగహ ధాలుఔన ై ఔ చఔక నీటి నియహయణ 
య మాయయౌ. ఖుయుా ంచకోఴలలన యశమం ఏమిటంటే సహదాయణంగహ నఴజఞత శియఴపఔు ఏ య ైఫరశిన ఆఴఴఔడద. 
యహభహా లేక షంచిఔ 10 షంపటి 3 న చఽడండి. తయౌల తన భోజుయహభీ IB.తీషకోఴడం భాతంి కొనసహగించాయౌ.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 3. పటిీనుటి ఫాధన ణొలగించడానికి నఴజఞత శియఴపఔు ఏ భెమిడీ ఆఴఴఴచి?  

జయహఫు: నృడాఔు ఔ భాషభు ఴమష ఴచిిన తభహఴత మీయు NM25 Shock ఆఴఴఴచి. కహనీ మీ ఴదద 108CC 

ఫాఔుష భాతఫి ేఈంటే : CC10.1 Emergencies ఆఴఴండి.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

విన 4. ను ి లేీట్ కహయనషయుఔు చికితష చేషా ననపుడె భఖ హాభోమనల  షభక్షంలో కహయనషర్క ఔణాలు యేఖంగహ న యుఖుణాబ 
ఔనఔ  హాభోమనల  ఈతుతా్రకి అటంఔం ఔయౌగించడఫే లక్షయంగహ ఄలోల తీ భందలు నిచేసహా బ. య ైనృిమానిక్సష చికితషలో 
న్ుి లేీట్ కహయనషర్క యశమంలో ఈయోగించే భెమిడీలో CC14.1 Male tonic, ఔడా ఈంటుంథి. ఆథి వభీయంలో 
ఎఔుకఴగహ భఖ హాభోమనలన ఈతుతా్రని న్ుి తషళ షా ంథి ఔథా?    

జయహఫు: య ైనృిమానిక్సష ఄధేథి యహయదిఖషాీఫ ైన ఄఴమఴం యొఔక అభోఖయఔయఫ ైన ఔింన పనయుదిభించడంన ై దాఱీ  
న డెతేంథి, తథాఴభహ ఄథి తనఔు ణాధే భయభమతేా  చేషకొని పనయుదిభించఫడెతేంథి. CC14.1 Male tonic 

వభీభహనికి ఄఴషయఫ ైన హాభోమనల షభతేలయతన పనయుదిభించడానికి నిచేషా ంథి. ఐణే ను్ ి లేీట్ కహయనషర్క ఈండడంఴలల  
ఇ ఄఴషయం తఔుకఴగహ ఈంటుంథి ఄందఴలల  భెమిడీ ఄలోల తీ చికితషన తి్రఔలంగహ పిాయతం చేమద.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 5. SRHVP మంతభిు యొఔక నితీయున తనిఖీ చేమడానికి ఏయ ైధా ిభాణాలు ఈధానమా?  

జయహఫు: SRHVP మంతభిులో ఔథిలే పాగహలు లేఴప కహఫటిీ  మంతంి లోల ఏథ ైధా నిచేమఔ ను్ ఴడానికి జభిగే 
ఄఴకహవం చాలా తఔుకఴ. మిశనన షనినతంగహ ఉనణే లోల ఏ వఫాద లు యనఫడఔన్ు ణే  లోయౌ పాఖలేయ యచిఛననం 
కహలేదని భభిము మంతంి భంచిలాత్రలో ఈందని ఄయిం. సహదాయణంగహ ఇ మిశనలో షనినతఫ ైన పాఖఫ ైన మీటయు 
భాతఫేి నిచేమఔ ను్ ఴడం ఴంటియ జయుఖుత ఈంటాబ. కొకఔకసహభి మీటయు నృఖుషఔున్ుబ లేఴచఛగహ త్రయఖద. 
ఄటిీ  షందయభంలోనఽ థానిని ఫలఴంతం చేమఔడద. ఄలా చేమడం ఴలన ఄథి ూభాిగహ యభిగిన్ు ఴడమో లేథా 
ఄదప లేఔుండా లేఴచఛగహ ఖుండంిగహ త్రయఖడమో జయుఖుతేంథి. ఇ భెండె షందభహభలోల  థానిన భినేర్క చేమడం సహధయఫే. 
ఆయ కహఔుండా భభేథ ైధా లోం జభిగినటుల  ఫేభు చఽడలేద. మిశన థాఴభహ ఆచిిన భెమిడీ  నిచేమలేదని మీఔు 
ఄనినలేా  ఄపుడె మీ కేషన త్రభిగి ఄధేఔ కోణాలలో భిశ్రయౌంచండి. ఎందఔంటే భెమిడీ ని చ మయఔను్ ఴటానికి ఄధేఔ 
కహయణాలు ఈండఴచి.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 6. ించంలోని ఄధేఔ నుహింణాలోల  ఈదభయంచిన కొతా పంఖస్క కహయండిడా అభిస్క ఔు నియహయణ ఈంథా?   

జయహఫు:  కహయండీడా అభిస్క ఄధేథి తఔుకఴ భోఖనిభోధఔ వకిా ఈనన జిలన పిాయతం చేలే ించంలో ఄతయదిఔ రహతం 
జిలు బమడే అషత్రి షఽక్షమజీఴపలలో ఔట.ి  థీనిలో ఔడా కోయడ్-19 లక్షణాలెైన జఴయం భభిము చయౌ ఈంటృ  
ఆయ మాంటీ ఫయోటిక్సష ఔు పిాయతం కహఴప, భభిము పిాయతఫ ైన వభీయ పాగహనిన ఫటిీ  భాయుత ఖందయగోమానికి 
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ఖుభిచేలే యధంగహ ఈంటాబ. భెండె యహయధలోల నఽ యఔాయిహసభు ఖుభికహఴడం ఄధేథి షయఴసహదాయణం. SRHVP మిశన 
ఈయోగిషా ననట్లల ణే : NM2 Blood + SM27 Infection + SR294 Hepar Sulph Calc 30C + SR298 

Lachesis 30C + SR301 Mercurius + SR313 Sepia 30C + SR318 Thuja 30C + SR354 Nitric 
Acid 30C + SR370 Borax + SR556 Pyrogenium 30C + SR566 Fungi-Pathogenic + Myristica 

Sebifera 6X from homoeo store. 108 CC ఫాక్సష భాతఫిే ఈంట ే: CC21.3 Skin allergies + CC21.7 

Fungus + CC21.11 Wounds & Abrasions. ఇవాండి. మోణాద:  తిీ ఖంటఔు ఔ మోణాద చొపున ఔ 
భోజంణా ఆయహఴయౌ, తభహఴత యహయం ఴయఔ 6TD ఄనంతయం QDS. కహండిడా అలకయ్న్ భిలాతేలలో జీయషా నన 
థాకలాలు లేఴప ఔనఔ భోగికి అలకయౌన్ అహాభహనిన త్రనభని షలహా ఆయహఴయౌ.   

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

 ద్వయ ల ైదఽయతు దవ్యలణి  

 

 

 

 

 

 

 

“ఆధ్ాయతిిక (వయకిాగత్) దఽుఃఖభు అనదే్ భానవ శరజయం ప్ెై తువవంచే లెకకలేనతున సాక్ష్ిజీవులు భరిము ఇత్య రననజీవుల 
వలననే కలుగుత్తంద్. ఈ లయధ్్తు ప్రిరపై్ంచే కయకలనఽండి ఎవయు త్ప్ంచఽక లేయు. కతూ ప్రభినఽ విద్ధ  చవే లయప్ా  చసేాా  అతున 
జీవుల టల  దమ కయౌగి ఉండడం,  ప్రిభ భరిము కయుణ వంటి భాలలనఽ అభివిద్ధ  యుచఽక వడం దాార ఈ దఽుఃఖాతున సఽలబంగ 
అధ్్గమ్మంచవచఽు. ళరజయక భరిము భానవక అనారోగయం అనేద్ భనసఽలోతు భాయౌనాయలు శరజయంప్ెై ితిచయయ భాతి్మే. వితి్మైెన 
భనసఽ భాతి్మే తుయంత్య ఆరోగయభునఽ తురధ రిసఽా ంద్. చెడు అనేద్ అనారోగయతుకి శేత్తవు. చడెు ఆలోచనలు, అలలటలల , ఆహయం 
దఽస్ంగభు, అనేవి లయధ్్తు విద్ధ  చెంద్ంచే కయకలు.  ఆరోగయభు  భరిము ఆనందభు చెటాీ టాీ లు లేసఽకొతు ిమాణిసా య. 

                                                                 ... శీ్ర షతయ సహబ ఫాఫా థఴియ యహణ,ి”భూడె దఃకాలు” 1980 జూలెై 13            
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf                                                                                                                    

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

“వరవ చేమడంలో మీ భనస్క్షి యొకక సంత్ిప్ా  క సం మీయు దీతున చసేఽా నాననతు భరిము ఇత్యుల మెు క సం కదతు 
గరశ ంచాయౌ. ఇటీి వరవనఽ దెలైతుకి న ైలదేయంగ భావించి బకిాతో రిూయణంగ చేమండి.  మీ ితీ చయయనఽ దవేుడు చాసఽా నానడు అతు 
గుయుా ంచఽక ండి. మీయు చవేర నఽలనఽ రశిీయౌంచడాతుకి మీయు కలాదాయుగ ఉండండి.  మీ ఆత్ిసక్షికి అనఽగుణంగ మీ ఆచయణ 
ఉననుడు మీయు ఆత్ి సక్షాతాకయ  ఫాటలో సవయంగ ిమాణిసఽా ననటలల  భావించవచఽు.” 

          ... శీ్ర షతయ సహబ ఫాఫా థఴియ యహణ ి“నేిభ ూయఴఔ లఴే యొఔక అదాయత్రమఔ నుహిభుకయత న ై ఈధాయషం” 21 నఴంఫర్క 1995 

                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf 

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

 ికటనలు  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf
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బవిషయత్తా లో తుయాశ ంఫో యే వర్క షులు * 

 USA: యయుిాఴల్ AVP ునశుయణ సదసఽ్ ** (భాయు చోటలచేసఽకునన తదేీలు) 6-7 భారిు 2021, రెండు అయధ 
ద్నభులు, (యఴభహలు నుహలగగ ధ ేయహభిక ిఄంథించ ఫడణాబ) యఴభహలఔు షంథిించ ఴలలన యహయు షరహన్ , య ఫెైషట్ 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 USA: యయుిాఴల్ AVP Workshop** లయు త్యగత్తలు జులెై – వెప్ెీ ంఫర్ 2021 యఴభహలఔు షంథిించ ఴలలన 
యహయు షరహన్ , య ఫెైషట్  Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండిమా ుటీరాి: యయుిాఴల్ AVP వర్క షప్  లయు త్యగత్తలు 9 జనవరి నఽండ-ి 7 భారిు 2021వయకు  
పటీభిాలో 2021 భాభిి  13-14 ణథేలీలో జభిగ ేనుహికిీఔల్ ఴర్కక ష్టహప్ ణో ూభిా ఄఴపతేంథి.(యఴభహలు నుహలగగ ధే యహభికి 
ణ యౌమచేమడం జభగిింథ)ి, యఴభహలఔు షంథిించ ఴలలన యహయు లయౌత  య ఫెైషట్ elay54@yahoo.com  లేథా ట్యౌనూ్ న్ 
నంఫయు 8500-676-092 

 ఇండిమా ుటీరాి : యయుిాఴల్ SVP ునశుయణ ** 22-23 భారిు 2021, రెండు అయధ ద్నభులు (యఴభహలు నుహలగగ ధ ే
యహభకిి ఄంథించ ఫడణాబ) యఴభహలఔు షంథిించ ఴలలన యహయు ళ మ్  య ఫెైషట్  99sairam@vibrionics.org; లేథా 
దమ య ఫెైషట్ admin1@vibrionics.org లేథా ట్యౌనూ్ న్ నంఫయు 9850412440 

 ఇండిమా ుటీరాి: AVP వర్క షప్ ** 25-31 July 2021 యఴభహలఔు షంథిించ ఴలలన యహయు లయౌత య ఫెైషట్ 

 elay54@yahoo.com లేథా టయ్ౌనూ్ న్ నంఫయు 8500-676-092 

 ఇండిమా ుటీరాి: AVP వర్క షప్ ** 25 Nov-1 Dec 2021 యఴభహలఔు షంథిించ ఴలలన యహయు లయౌత 
య ఫెైషట్ elay54@yahoo.com లేథా టయ్ౌనూ్ న్ నంఫయు 8500-676-092 

 ఇండిమా ుటీరాి: SVP వర్క షప్ ** 3-7 Dec 2021 యఴభహలఔు షంథిించ ఴలలన యహయు Hem 

య ఫెైషట్ 99sairam@vibrionics.org 

* AVP భభిము SVP ఴర్కక ష్టహపలు కఴేలం ఄడిమశన్ నుహిల స్క ను ంథని యహభకిి భాతఫిే, ఄలాగ ేపనవియణ తయఖతేలు షిా తం 
ఈనన నుహికటీశనర్క లఔు ఈంటాబ.    

** భాయుులు ఈండఴచి. 

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

 అదనంగ  

1. ఆరోగయ చిటాకలు 

 నోటి ఆరోగయం- భన ళరరమసఽ్కు ఒక భంచి భాయగ ం! 

“భనం ఈదమాధేన నిద ిలేచిన య ంటధే ధనటనిి యబియుచకోయహయౌ. దంణాల లోయౌ భభమిు ఫమటి య ైప ఔడా చఔకగహ ఫషి్  
చేమాయౌ. ధాలుఔ యొఔక ఈభితలం ూభిాగహ యబంి చమేాయౌ, ఎందఔంటే “నోయు అతూన లయధఽలకు భుఖ దాాయం లేదా ిలేశ 
దాాయం. ఔభణిో ఔయభు భాటాల డెఔుధటేపుడె ఄషసయఔయఫ ైన యహషన యశమంలో భనం జఞఖీతాగహ ఈండాయౌ ఇ యధంగహ 
భియబతి థాఴభహ అభోగహయనిన కహనుహడెకోయహయౌ ”… శీర సత్య సయ ఫాఫా1 

1.  నోయు: తురిణభు భరిము విధఽలు 

mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:admin1@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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నోయు (ఫాహయ కుహయభు) న థాలు, ఫుఖగలు, ఄంగియౌ, ధాలుఔ, చిఖుళైళ భభమిు దంణాల ణోనుహటు ధనయు ధనటి ఔుసయం అహాయం 
భభిము నుహనీమం తీషకోఴడానికి జీయాకిీమన నుహియంనంచడానికి గహయౌ నలుికోఴడానిక ిభాటాల డటానిక ిభభమిు నుహడటానికి 
భభిము పాయోథేఴగహనిన చఽనంచడానికి భుకయంగహ చియునఴపఴలు చింథించ డానికి ఈయోఖడే దిాన ఄఴమఴభు. ఔనఔ 
థీనిని శరజరతుకి అదద భు వంటిద్ ఄనడంలో ఄత్రవయోకిా లేద!2 

ధనటి న పైాఖంలో ఈండ ేఄంగయిౌ భుంద పాఖం ఖటిీగహనఽ భభమిు య నఔ య ైప భాదఴపగహనఽ ఈంటుంథి. భాదయ ైన ఄంగియౌ 
చిఴయ భాంషప ఔండ ఴలె యేలిాడెత కొండధాలుఔ థానికి ఆయు య ైపలా గొంతే ఴయఔు షాంపాల భాథిభగిహ గొంతేకియుయ ైపలా 
ఖఴదలు ఈంటాబ. అభోఖయఔయఫ ైన ధాలుఔ లేత ఖులానౄ యంఖులో ఈండి థాని ఈభతిలంన  ైకొంత ణ లుప యంఖుణో ఈండి యుచిని 
ణ లుషకోఴడానిక,ి నభలడానిక,ి మిరంఖడానిక,ి భాటాల డడానికి ఈయోఖ డెతేంథి. అహాభహనిన నమిలేటపుడె ధనటి గోడలు 
భభిము కిీంథి పాఖంనండి లాలాజల ఖీంధల థాఴభహ షయించ ేలాలాజలం జీయా కిిీమన నుహియంనషా ంథి. భందభుగహ 
యహయనంచిఈనన చిఖుళైళ దంణాలన ఔయౌగ ిఈండే ఄలా  నిభహమణాలు.  దంణాలు కొయఔడానిక,ి నభలడానిక,ి  చుభించడానికి 
ఈయోఖడెత కొకఔక దఴడలో 4 కొయుఔుదంణాలు, 2 కోయదంణాలు, 4 యషయు దంణాలు 4 నభులు దంణాలు భభమిు 2 

జఞా న దంణాలు ఔయౌగ ిఈండి ఴయోజనలలో 32 దంణాలు ఈంటాబ. నభులు దంణాలఔు 2-3 భూలాలు ఈండగహ ఆతయ 
దంణాలఔు కొకఔక భూలం ఈంటుంథి. తిీ దంతభు ధాలుఖు యకహల  ఔణజఞలంణో తమాభెై ఈంటుంథి. ఖుజాు (ంటనిి ను్ శణఔు 
ఈయోఖడే లోయౌ పాఖం) థీని చటృీ  ఖటిీగహ షప యంఖులో ఈండే డ ంటని్ భభమిు యక్ష్తి ఎధామిల్ లేథా నంగహణి పాఖభు 
(వభీయంలో ఄతయంత ఖటిీ  థాయిభు) భభిము దంణానిన చిఖుయు సహా నంలో షభగిహ ఔయుిండ ఫెటిీ  ఈంచే ఔఠనిఫ ైన పాఖం 
లఫ ంటమ్, త్రబిుజఞకహయ(టిజిిమినల్) ధాడి(12ఔనుహలధాడెలలో ఄత్రన దదథి భభమిు షంకిలశీఫ నైథి) ఆథి ధనటకిి షంచలధాలన 
ఄంథషిా ంథ ిభభిము నభలడానికి ఔండభహలఔు నేియణ ఆషా ంథి. 2,3,4,5 

 

2. దంతాల యుగిత్లు నోటి యుగిత్లు: ధనయు భభిము ణిేయకంిచి ధాలుఔన ై ూత భభిము చిఖుళైళ భభమిు దంణాల భధయ 
అఴయాన షాలం ఫాయకటీభిమా న యుఖుదలఔు ఄనయ ైన థివేం. ఎందఔంటే థీని షఖటు ఈషా్్ట ఖీత 37c/98.6F భభిము అయదాత సహా బ 
96%6.. ధనయు భన జీయా భభమిు రహఴవకోవ ఴయఴషాఔు యివే సహా నం. సాదమ భభిము ఄలాంజయ ఴయఴషా దంణాలఔు  
ఄనషందానించఫడి ఈండడం ఴలన ధనట ిఆధ ె క్షనల  వభయీంలోని ఆతయ పాగహలన పిాయతం చేసహా బ. దిాన కహయణం అహాయంలో 
జిఖటగహ ఈండ ేభభిము చకెకయణో ఔడని థాభహి లు భభిము నుహనీమాలు తీషకోఴడం భభిము తగనింత ధనట ిభియబతి 
లేఔను్ ఴడం.9 

2.1 పలకభు:  ఄధథేి దంణాలన ై ఫాయకటీభమిా యొఔక భాదయ ైన జిఖట ఴంట ిను య. ఆథి ఫషి్ చేమడం థాఴభహ ణొలగించఴచి. 
థానిని ణొలగించఔుండా ఄలాగ ేకొనసహగలేా చలేేా  “గహయ” ఏయుడ ిథానిన ణొలగించడానిక ియ దైయ యఫ ైన షహామం ఄఴషయం 
ఄఴపతేంథి. అహాయంలో ఈనన చకెకయ లేథా నండి థాభహా లణో ఔయౌల ఆథి అభాల నిన ఈతుతా్ర చలే దంత క్షమానిక,ి చిఖుళళ 
యహయధలఔు భాయగం షఖభం చషేా ంథి.9,10 
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2.2 దంత్క్ష్మం / యంధ్ాి లు: ఆయ ఫాయకటీభమిా షంఔీభణ కహయణంగహ దంణాలలో ఏయుడ ేయందాిలన తథాఴభహ దంతక్షమానిన 
షఽచిసహా బ. 9, 10 

2.3 చిగుయు లు: ఆథి దంణాల మీద యుదదడం లేథా ఫషి్ న ఫ యౌన టీడం ఴంటయి చేలనపుడె ఆధ ెక్షన్ ఏయుడి చిఖుళళ నండ ి
యఔాసహిఴభు ఔలుఖుత ఈంటుంథి. ఆథ ిభభింత తీఴఫి  ైనభమిడోమీిస్క(న ైభోబమా) యహయదిక ిథాభతిీషా ంథి.9,10,11,12 

2.4 ప్రిమడ ంటల్ లయధ్:్ ధనటకిి షంఫందించిన ఆధ ెక్షన్ చిఖుళళన ఔడా థాట ిఎభుఔ భభిము ఔణజఞలాలన పిాయతం 
చేమడానికి థిఖుఴన యహయనంచినపుడె చిఖుళైళ దంణాలనండి టుీ  కోలోుఴడంణో భభింత నశీం జభిగ ిఎభుఔ యహయదకిి 
ఖుభకిహఴడం, ళైళ ఉడిను్ ఴడం ఴంట ిభిాదలఔు థాభితీషా ంథి.9,10,11,12 

2.5 ఓయల్ వకన్స ఇన పక్ష్న్స లు: ధనటిపండెల  (న దఴపలు భభమిు ధనటి చటృీ  ఆధ ెక్షన్ కహయణంగహ ఏయుడే ఫాదాఔయఫ నై పండెల  
ళ యుస్క లంన ల క్సష య ైయస్క ఴలల  ఔలుఖుణాబ) కహయంఔర్క స్ ర్కష ఄధే యహటిని అాస్క ఄలషర్క ఄని ఔడా నలుసహా యు(ధనటలిో ఫాయకటీభమిా 
లేథా య యైస్క ఴలల  షంబయంచే ఫాదాఔయఫ నై పండెల , ఆథి ఄంటుయహయది కహద, అహాయభు షభిగహ తీషకోఔ ను్ ఴడం, ఆనభు, నూ్ లెట్, 
యటమిన్ B12 లోనుహలన షఽచిషా ంథి). ధనటలిో లెైకనె్ నుహల నస్క (ధాలుఔన ై లేస్క ఴలె ణ లల ని గీతలు –భోఖనిభోధఔతఔు షంఫందించిన 
యుఖమత)  తషి్(ఇసీ్క శియ్ందభిు ఆధ ెక్షన్ కహయణంగహ ధనటిలో ణ లలనిభచిలు)  లకో నేల కిమా (చిఖుళైళ ,ధాలుఔ లేథా ఫుఖగలన  ై
ఄదఔి ఔణాల న యుఖుదల కహయణంగహ ణ లలని భచిలు, ధఽభనుహనం చలేే యహళళలో ఆథి సహదాయణం ఔీభంగహ ధనటి కహయనషర్క గహ 
ఄనఴాథిి  చ ందణాబ.2,9,13 

2.6 దఽరాసన (హాయ్టోలస్క): మీధనట ిరహఴష యహషన ఔీభంగహ షళ ంచడం ఴలల  మీఔు చ డె రహఴష ఈందని ణ యౌమఔను్ ఴచి.  అహాయ 
థాభహి లు ళలలో చిఔుకఔు ను్ ఴడం ఴలన భభమిు ంట ిగహయ ఴలన దభహఴషన ఔలఖఴచి. ఆథి చిఖుళల  యహయద,ి దంణాలలో 
యందాిలు, ను డి ధనయు, మాలడ్ భిఫ్ ల క్సష/ GERD, ధనటి కహయనషర్క డమాఫటెసి్క(తీన లేథా ండల  ఴంట ియహషన) లేథా భూతనిండాలు 
నిచేమఔను్ ఴడం(భూతంి చేల యహషన లేథా ఄమోనిమా యహషన ఈంటే) ఴంట ియహయధలఔు కహయణ భఴపతేంథి.2,6,9,12,14 

2.7 నోయు ఎండితృో వడం (జెరో సీో మ్మమా) త్గినంత్ లాలాజలం లేకతోృ వడం వలన న థాలు ఖలడం, ధనటిలో తడి అభిను్ తేనన 
ఄనబూత్ర, లేథా ఄదఔి థాసం యమేడం ఴంటియ ధనటి ూత, పండెల  ఆధ ెక్షనల , భభిము దంతక్షమానికి థాభతిీసహా బ. ఄదఔి 
ధఽభనుహనం భలిాత్రని భభింత థిఖజఞయుషా ంథి. ను డఫిాభని ధనయు ఴతా్రడ,ి భందలు,  కహయనషర్క చికితష ఴలల  కహఴచి లేథా 
డమాఫెటసి్క యహయదకిి షంకతేం కహఴచి.2,14 

2.8 యంగు తృయౌతోృ వడం/ గడడ లు ఏరడడం: ధనయు ణ లుప లేథా ఎయుప యంఖుఔు భాయడం భుకయంగహ ఴయోజనలెైన భఖయహభలిో 
ధనటి కహయనషర్క ణో షహా ఄధేఔ దంత షభషయలఔు షంకతేం ఄని చ ుఴచి. ూలన ధాలుఔ ఄజీయాభునఔు షంకేతం. పండెల , 
ఖడాలు, యహపలు, లేథా భందప ను యలు ఏయుడి నభల డానిక,ి మిరంఖడానిక,ి భాటాల డడానికి లేథా ధాలుఔ లేథా దఴడ 
ఔదడానిక ిఄఴభోధంగహ ఈంట,ే గొంతే భంట లేథా న థాలు ఖలడం ఴంటయి ఎఔుకఴకహలం తఖగఔుండా ఈంటే  య దైయ భీక్ష ఄఴషయం.  
ధనటి కహయనషయుల  య ంటధ ేనియహభించఔ ను్ ణే నుహిణాంతఔం ఄఴపణాబ.4,14 

2.9 సఽతునత్మైెన దంతాలు: షయక్ష్తి ంట ినంగహణి ను య లచన ఄబనపుడె లేథా చిఖుళైల  ఆధ ెక్షన్ ఔు ఖుభఐినపుడె 
దంణాలు షనినతంగహ భాభి ఏథ ైధా యేడ ిలేథా చలలని, తీన లేథా పలలని అహాయం థాయిం తీషకోఴడం ఴలల  ఫాదాఔయభు 
ఄఴపణాబ. ఄదిఔంగహ లేథా మోటుగహ ఫషి్ చేమడం, అభల భు ణో ఔడని అహాయం త్రనడం, భభిము ళలన కొయఔడం, భహనడకిి 
ఖుభచిేమడం ఴలన దంణాల యొఔక షనినతణాఴనికి థాభితీమఴచి.9,15 

2.10 ఇత్య నోటి యుగిత్లు: ఔీభఫదిఫ నై ఴయుషలో లేని దంణాలు, పిాయతఫ నై దంణాలు (జఞా న దంణాలు ఴలె చిఖుళళ నండ ి
ఫమటఔు భహని దంణాలు), ఫభనింగ్ భ్త్ లండోిమ్ (షుశీఫ నై కహయణం లేఔుండా యుచి భభమిు ఆంథిమి షంఫంధ నయభుల 
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లోభు లేథా భభథే ధైా య దైయ భలిాత్ర క ిషంఫందించినథి), జనయయఫ ైన ఄసహదాయణతలు చీయౌఔ ఄంగియౌ ధాలుఔ ఴంటయి ఇ కోఴఔు 
చ ందణాబ. ధాలుఔ లేథా కిీంథి న దయ యహచినపుడె లేథా యషాభించినపుడె, ధాలుఔ భభిము చిఖుళల  మీద ఖుళైళ ఏయుడడం 
లేథా ను డి ఫాయడం, లాలాజలం తఔుకఴగహ ఈతుతా్ర కహఴడం లేథా చిఔకగహ భహఴడం, ఆఴనీన లాలాజల భహళైల  లేథా షఴమం తి్రయక్షఔ 
యుఖమతన షఽచిసహా బ. దఴడలోయహప లేథా ధొను అయాభెటైసి్క న షఽచిషా ంథి. థీనికి యయుదింగహ భభథే ైధా య దైయలాత్ర ఈథాసయణఔు 
థీయఘకహయౌఔ అభల  కిోం, GERD ఴంటియ దంతక్షమానిక ిథాభ ితీసహా బ. భధఫేసం, HIV/AIDS , ఫర లు ఎభుఔల యహయది 
భభిము ఄయాౌమీర్క యహయద ిధనటి అభోఖయ షభషయలన భభింత తీఴతియం చేసహా బ. భందలు ఄదఔింగహ తీషకోఴడం ఴలన 
లాలజలభు తగిగ  యహయధలఔు థాభతిీషా ంథి.2,7,8,14,16,17       

3. గిహ చిటాకలు:  

3.1 నోటి దఽరాసన: పశకలంగహ నీయు ణాిఖండ,ి ధాభింజ ఆండిమన్ ఖూస్క ఫభెీీ భభమిు నిభమకహమ ఴంటి యటమిన్ ల ఄదఔింగహ 
ఈండ ేండలన తీషకోండి. ఆయ దభహఴషన ఔయౌగించే ఫాయకటీభమిాని చండానికి తగనింత లాలాజలం ఈతుతా్ర చేసహా బ. లఴంఖం, 
లేథా స్ ంప/ స్ ప గింజలు నభలండి. ఆంటోల  చలేన లేథా షసజఫ నై భ్త్ యహష్ లేథా చలలని నీటణిో పకికయౌంచండి.18,19 

శెచురిక: ఴఔక లేథా షనూహభీ కి ఄలయహటు డణిే ఄథ ిధనటి కహయనషయుక థాభతిీమఴచి.18,19 

3.2 నోయు తృొ డిఫాయడం: థీనికోషం నీటిని లప్ చషేఽా  ఈండండ ికహనీ ఄదిఔంగహ నీయు ణాిఖడం ఴలల  ధనటిలోని రరలశమను య తభిగ ిను్ బ 
షభషయన భభింత తీఴతియం చేషా ంథి. ఄతా్రండలన త్రనడం ఴలన ఄయ లాలాజల ఖీంధలన నేిభనేసహా బ. ఈవభనం కోషం 
చ ఔకయ లేని ఔలఔండ లేథా ఫఫుల్ ఖమ్ ఴంటిథ ిచుభించ ఴచి. యటిని కిాయౌటల్ ణో ూత ఴంటథిిగహ తీషఔుంట ేఆథి దంతక్షమం 
నియహభించడానికి ఔడా షహామడెతేంథి. ను డి ఫాభని లేథా గయిౌన న దఴపల కోషం కొఫబభ ినఽధ , ధ బయ, నఽధ ణో ఔడని యౌప్ 
ఫామ్, లేథా యటమిన్ E ణోఔడిన ఄబంట్ ఫ ంట్ భహమండ.ి ను డి అహాయంణో నుహటు కొంత నీటిని తీషకోండ,ి భభమిు   అభల  
నుహనీమాలన నియహభించండి.2,14,20 

3.3 పలకభు లేదా టాయీర్ లేదా ంటి గయ: య నిఖర్క థాిఴణంణో ధనటిని పకికయౌంచండి, లేథా యహభహనిక ిభెండె సహయుల  ధాభింజ న ై ణొఔక 
లేథా థాని నసీే్క ణో భెండె భూడె నిమిష్టహలు యుథిద  గోయుయ చిని నీటిణో యబంి చషేకోండి. ఔ టేఫుల్ షఽున్ ఫరకింగ్ స్ డా 
భభిము చిటకిెడె ఈపుణో ఫషి్ చ మయండి లేథా  ఫరకింగ్ స్ డా, ఔలఫంద, భభిము గిలజభని్ ణో యహభహనికి ఔసహభ ియుదదండి. క్ష్యనిక ి
ఔసహభి టృత్ ఫషి్ న నిభమయషంలో భుంచి ళళ మీద షణాయంగహ భహమండ,ి ఔ నిమిశం తభహఴత యబంి చషేకోండి 
నఴపఴలన ఫాగహ నమియౌ అన  ైఇ నేసీ్క ణో ఫషి్ చేమండి. టభాటా, అభెంజ్, సహీ ా ఫెభీీస్క ఴంట ియటమిన్ ల ఄదఔింగహ ఈండే ండల  ణో 
ఔడని నసీే్క న (షనినతఫ ైన దంణాల కోషం ఈయోగించఴదద ) భహషకొని ఐద నిమిష్టహల తభహఴత యబంి చేషకోండి.21 

3.4 ంటి నొప్ భరిము చిగుళ్ల  లయధ్్: య చిని ఈపునీటణిో ధనయు యబంి చేషకోండి లేథా ధొను భంట నండ ిఈవభనం 
ను ందడానిక ికోలా్ ఔంన సి్క ఈయోగించండి. చిఖుళల  నండి యఔాసహిఴం నిభోదించడానిక ిభభమిు దంత పలకహనిన ఔడా 
ణొలగించడానిక ి3% ళ ైడోిజన్ న భహకెైషడ్ థానిక ిషభానఫ నై నీటణిో పకికయౌంచాయౌ. షనినతఫ ైన దంణాల కోషం జఞభ అఔులు, 
లెైకొభసి్క యేళిైళ (భులేత్ర), ణాజఞ య లుల యౌల, లేథా షనినతప దంణాల కోషం లఴంఖం లభలాయౌ. య లుల యౌల లేథా షప నసీే్క   
టిీంచండి లేథా లఴంఖం లేథా నన ుయఫ ంట్ ణో ఫ తాగహ భసహజ్ చమేండి.22,23,24,25 

3.5 ిభాద వళత్తా  భంట లేదా నోటిలో కయౌన గమాలు:  ముదట చలలని నీయు ణాిగహయౌ తభహఴత ఔ ఐస్క ఔయబ్ లేథా చలలని నీయు 
ధనటలిో థినిమిష్టహలు ఈంచాయౌ. కొథిదలేప ధనటి థాఴభహ రహఴష తీషకోయహయౌ. ధనటకిి ఈవభనం ఔయౌగించడం కోషభు కొంచ ం ణేధ , 
న యుఖు, లేథా చలలని నుహలు తీషకోయహయౌ. ఈవభనం కోషం మింట్ టృత్ నసీే్క భభిము ఔణజఞల పనయుతుతా్ర కోషం యటమిన్  E 
నఽధ న టిీంచండి. గహమం నమం ఄబయేఴయఔు యడేియ, ఖటిీగహ ఈండయే, ఈపుణో ఔడినయ భభిము అభల  అహాభహలఔు దఽయంగహ 
ఈండాయౌ.26  
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4. నోటి ఆరోగయతుకి చిటాకలు: లయధ్్ వచాుక చికిత్్ చవేర కంటల రకుండా భుందఽ జాగరతా్ తీసఽక వడం ఎంతెైనా భంచిద్   

దంత్ రివుబిత్: దంత భియబతి చాలా భుకయం ఎందఔంట ేఆథి ఄధఔే యకహల ఆధ ెక్షనలన నియహభించఖలద2,3,7,27-36 

  రెండు తుమ్మషలు చకకగ ఫిష్ చేసఽక ండ,ి తిీ భహత్ర ిడెఔుధ ేభుంద ఇ యధంగహ ఫషి్ చమేడభు ఴలన ఄంతఔంటే 
ఔడా తిీ పోజనం తభహఴత ఫషి్ చేషకోఴడం, లేథా ఔనీషం ఈపు నీటణిో ధనయు యబంి చషేకోఴడం భంచిథి. ఫషి్ 
చేషఔుధ ేషభెనై యదానం ఏమిటంట ేదంణాలు ఔయౌల ేథివేభు, చిఖుళైళ లక్షయంగహ చషేకొని ఫషి్ న కొంత కోణంలో 
షనినతంగహ యుదదండి. తిీ ంటిని కొనినసహయుల  షనినతంగహ యుదదండి. ళళఔు లోల, ఫమట ఄలాగ ేమీ ధాలుఔన ఔడా  
యబంి చేమడం భానఔండి.  ఄబణే వకిాఴంతఫ ైన లేథా ఄదిఔంగహ ఫెషి్ చేమడం భానండి. దఴడఔు భుంద ఈనన 
ళలలో లోయౌ పాగహనిన యబంి చేల ేషభమంలో ఫషి్ న నిలుఴపగహ టుీ కోండి. ఫషి్ యశమంలో ఔుచిలు ఈండే పాఖం  
చిననథగిహన  భభమిు భాదయ ైన ఔుచిలు ఈండలేా జఞఖీతా ఴళ ంచండి. తిీ భూడె ధ లలఔు ఔసహభి ఫషి్ న 
భాయిండి. ఫఠహనీ గింజంత టృత్ నసీే్క ఔసహభిక ిషభిను్ తేంథి. ఫషి్ చమేడం ూభిా చరేహఔ ఈమిమయమేండ,ి 
పకికయౌంచఔడద. ఎలా ఫషి్ చ మాయయౌ, ఎలా చేమఔడద28  ఄధే యశమంన  ైడ మో కోషం యౌంక్స29 చఽడండి 7, 27,28,29,30 

  రోజుకు ఒకసరైెనా ఫ్ల స్క31 చమెయండి: ళైళ ణోభుఔుధే భుంద దంణాల భధయ, భభిము ళళఔు చిఖుళళఔు భధయ  
ఈనన ధాఢ థిేరహల నండి ఫాయకటీభమిాన ణొలగించడానికి భోజుఔు ఔసహభి నుహచి ణొలగించండి. ధనటి భియబతిఔు 
తిీభోజూ అబల్ పయౌలంగ్ చమేడం చాలా భంచిథి. గహమాలన నియహభించడానికి ంట ిపలల  లేథా ఆతయ ఴషా ఴపలన 
ఈయోగించడభు భానండి.7,27,28,29,31,32 

 తృొ గకుకు నో చెండి: చకెకయణో ఔడని సహనక్సష, షంయక్షణ కహయకహలణో ఈండే టట్ాి నుహయక్స లలో ఈండే ళళయసహలు,   
భభిము ఖటిీగహ జిఖుయుగహ ఈండే అహాయథాభహి లు త్రనడం భానండి. 3,7,27-32 

 కరభం త్కుండా దంతాలనఽ చెకప్ చయేంచఽక వడం భంచిద్ ఄలాగే ఏయ ధైా ఄసహదాయణ భాయుులు ఏయుడాా బేమో 
ణ లుషకోఴడం కోషం మీ ధాలుఔన ఔడా తనిఖీ చబేంచడం భంచిథి.4,7,28 ఫాలయం నండ ేనలల లఔు భంచి దంత 
షంయక్షణ దితేలన ఄలయహటు చేమడం ఎంణో భంచిథి. 3,33,34 

 తృో షకహయం భభిము తగనింత షసజ యటమిన్-డి ఈనన అహాయం తీషకోండి. భుఔకలుగహ త్రనఖయౌగ ేఅనల్ ఴంటి ళైళ 
(థీనిలో గెజాయౌటాల్ఈంటుంథి) త్రనడం, భభమిు కహయయట్ ఴంటి ఔయగహమలన నభలడం ఴలన ఄయ దంణాలన 
యబిభచిి, చిఖుళలన ఖటిీయచడఫే కహఔ  ధనటనిి యబియచడానికి ఈయోఖడే లాలాజలం ఈతుతా్ర చమేడానికి   
నేిభనేషా ంథి.35,36 

5. భుగింు: వలరనిఽండి ప్ెదద లరి వయకు త్గిన దంత్ సంయక్ష్ణ తీసఽక వడం నోటఆిరోగయతుకి ఎంతో భంచిద్. సయ ల ైతమిాతుక్స్ 
తో లయధ్్ తురోధకం భరిము తులయణ క సం రెమ్మడీలు తీసఽక వడం భంచిద్.    

రిఫెరెనఽ్లు భరిము ల ఫ్ై్ట్ యౌంకులు : 
1.  Health is wealth”, Divine Discourse, 27 May 2002, Summer Course on Indian Culture and Spirituality: 
https://sathyasai.org/discour/2002/d020527.pdf, page 1-2. 
2.  Mouth-functions: https://medlineplus.gov/mouthdisorders.html 
3.  Mouth structure & function: https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html 
4.  Tongue colour: https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color 
5.  Teeth anatomy: https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/ 
6.   Mouth & Bad breath (halitosis): https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875 
7.   Oral health: a window to your overall health: https://mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475 
8.   Mouth reflects body health: https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body-
6ffec5989859; https://periodontal.co.uk/the-mouth-is-the-mirror-of-the-body/ 
9.   Mouth disorders with pic: https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461 
10.  Plaque, tooth decay & Gum disease: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453 
11.  Tooth decay & gum diseases: https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases 
12.  Gum diseases :Gingivitis & Periodontitis: https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm  

https://sathyasai.org/discour/2002/d020527.pdf
https://medlineplus.gov/mouthdisorders.html
https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html
https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color
https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/
https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875
https://mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475
https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body-6ffec5989859
https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body-6ffec5989859
https://periodontal.co.uk/the-mouth-is-the-mirror-of-the-body/
https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461
https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453
https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases
https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm
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13.  Oral skin disorders: https://healthhub.sg/a-z/diseases-and 
conditions/412/skin_disorders_in_the_mouth_lips_national_skin_centre; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/canker-
sore/symptoms-causes/syc-20370615; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc-
20350869;  
14.  Mouth & Breath as indicator of health: https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/ 
15.  Causes of Sensitive teeth: https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx; 
16.  Burning mouth syndrome: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc-
20350911 
17.  Oral birth defects: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html 
Home remedies 

18.  Prevent bad breath: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath; 
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/ 
19.  Caution with betel nut: https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers; https://www.healthline.com/health/betel-nut-
dangers#cancer-risk 
20.  Moisten Dry mouth: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424; 
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies; https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-
relieve-your-dry-mouth/ 
21.  Remove plaque/tartar natural way: https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w; 
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally  
22.  Toothache home remedies: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache; 
https://medicalnewstoday.com/articles/320315 
23.  Home remedy for gum disease: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy; 
24.  https://healthline.com/health/busted-lip#treatment 
25.  Treat sensitive teeth: https://medicalnewstoday.com/articles/324731; https://dentalhealth.org/sensitive-teeth 
26.  Treat burn in mouth: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-a-
burn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms 
Preventive Care: 

27.   Tips: Maintain good oral health: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536; 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth 
28.  Correct brushing of teeth: https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth; 
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush; https://www.dentalcare.com/en-us/patient-
education/patient-materials/manual-brushing-and-flossing 
29.  Demo for brushing: https://w ww.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985; 
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw; 
30.  How not to brush: https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3 
31.  How to Floss video: https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl 
32.  Oil pulling for oral health: https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling; https://www.healthline.com/nutrition/oil-
pulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2 
33.  Kids dental care: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches 
34.  Preventive care tips for children & women: https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention; 
https://medicalnewstoday.com/articles/324708 
35.  Best diet for oral health: https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/; 
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/; https://www.colgate.com/en-us/oral-
health/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth 
36.  Top 3 fruits for teeth: https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/ 

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

2. క విడ్-19 నవీతూకయణ 

2.1 సవరించిన క విడ్ క ంఫో లు (ఖతంలో షఴభించున నయఔయణ ల న ీంఫర్క-ఄకోీ ఫర్క 2020 యహభహా లేక లో ఆఴఴఫడింథి)  

A. రోగ తురోధకత్ భరిము చికతి్్ క సం: ఫిల భఴపతేనన కోయడ్-19 య ైయస్క యొఔక నఽతన య ైయదాయల దాష్టహీ ా భా భిరలధధా 
ఫాందం ఆభూయనిటీ ఫూషీర్క IB ని ఇ కిీంథ ియధంగహ జఞఖీతాగహ షఴభించింథి:   

 108CC ఫాఔుష భాతఫిే ఈననయహభికోషం: CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gall bladder tonic + CC9.4 

Children‟s diseases + CC11.3 Headaches + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + 
CC19.7 Throat chronic 

SRHVP మిశన ఈననయహభికోషం: BR4 Fear + BR9 Digestion +  SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 

Lung & Chest + SM40 Throat + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 
30C 
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https://mayoclinic.org/diseases-conditions/canker-sore/symptoms-causes/syc-20370615
https://mayoclinic.org/diseases-conditions/canker-sore/symptoms-causes/syc-20370615
https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc-20350869
https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc-20350869
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https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/
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https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers#cancer-risk
https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers#cancer-risk
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies
https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-relieve-your-dry-mouth/
https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-relieve-your-dry-mouth/
https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally
https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache
https://medicalnewstoday.com/articles/320315
https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy
https://healthline.com/health/busted-lip#treatment
https://medicalnewstoday.com/articles/324731
https://dentalhealth.org/sensitive-teeth
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-a-burn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-a-burn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth
https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush
https://www.dentalcare.com/en-us/patient-education/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
https://www.dentalcare.com/en-us/patient-education/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
https://www.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw
https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3
https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl
https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling
https://www.healthline.com/nutrition/oil-pulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
https://www.healthline.com/nutrition/oil-pulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches
https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention
https://medicalnewstoday.com/articles/324708
https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/
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  మోతాదఽ: ఈదమఫ ేనిద ిలేఴగహధ ేOD, ఄనభాధాషుద షంఔీభణ యశమంలో (షఴలుంగహ దఖుగ  ఴంటి ణయేౌఔ నుహటి లక్షణాలు 
ఈననయహభ ియశమంలో) TDS . భకీ్ష్ించిన తయుయహత నుహజిటవి్ గహ నిభహి యణ ఐణ ేతిీ ఖంటఔు ఔ మోణాద చొపున అయు ఖంటల 
ఴయఔు అ తయుయహత  6TD అన  ైఫ యుఖుదలన ఫటిీ  QDS - TDS - BD - OD గహ తగిగంచ ఔుంటృ భహయహయౌ.   

B. క విడ్ త్గగ క ునయుదధ యణ క సం: కోలుఔుధ ేటపుడె   వభీయం భభమిు భనష తఔుకఴ వకిాసహా బలు ఔయౌగి ఈంటే:  

108CC ఫాఔుష ఈయోగషిా నన యహభికోషం: CC9.4 Children‟s diseases + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult 

tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic 

 SRHVP ఈయోగషిా నన యహభి కోషం: NM75 Debility + SM18 Digestion + SM24 Glandular + SM27 Infection 

+ SM41 Uplift + SR291 Gelsemium 30C  

మోతాదఽ: భోగి షిా తం తీషఔుంటునన IB మోణాద కొనసహగిషఽా ధ ేభహత్ర ిడెఔుధే భుంద OD తీషకోయహయౌ.         

  భోఖులు యహభి అభోఖయ ఄదికహయులు ఆచిిన భాయగదయవకహలన కచిితంగహ నుహటించభని ను్ ి తషళ ంచడం చాలా భుకయం భభిము 
ఏథ ైధా ఄలోల త్ర చికతిష తీషఔుంటుననట్లల ణ ేథానిని కొనసహగించభని చ నుహుయౌ గహనీ అభని నియుణాషస యచఔడద.   

C. టీక యొకక దఽష ర్భాలల క సం: SR318 Thuja 30C 

108CC ఫాఔుష ఈననయహభ ికోషం: CC9.4 Children‟s diseases  

మోతాదఽ: టీకహలు యేమడానిక ిభెండె భోజుల భుంద నండి భభిము టీకహ యేలన భోజు నండి థ ిభోజులఴయఔు భహత్రిూట OD 

గహ కొనసహగించాయౌ.  ఄలాగే  IB ని  ODగహ కొనసహగషిఽా ధే ఈండాయౌ.  

2.2 ించలయాంగ IB తో కొతున అనఽబలలు  

చికిత్్ కంటల తులయణ భుఖయం 01001…ముయుగైా   

 86 షంఴతషభహల భళ ళ 2020 భాభిి లో తన థేవంలో ముదట ికోయడ్ కేష ఔనినంచిన ధాటినండి  IB తీషకోఴడం 
కొనసహగషిఽా ధ ేఈధానయు. అఫ  57 ఏళల  ఔుభాభెా భభిము 23 ఏళల  భనఴభహయౌణో నిఴలషఽా  ఈంటాయు. యభదిదయౄ IB తీషకోఴడానికి 
ఆశీడలేద. ఔసహభ ికిీషమస్క షందయభంలో ఔ పటిీనభోజు నుహభీీక ియ యళ ఴచిిన కొథిద  భోజులఔు అ ముఴత్రలో ఄదిఔ జఴయభు 
భభిము ఆతయ కోయడ్ లక్షణాలు ఏయుడాా బ.  డలి ంఫర్క 30 న అఫ ఔు కోయడ్ నుహజిటివ్ గహ నిభహి యణ ఄబయంథి. య ంటధే మిఖణా 
ఆదదయౄ ఔడా కోయడ్ ట్సీ్క చబేంచకోగహ ముఴత్ర తయౌలకి నుహజిటవి్, ఴాది భహయౌకి ధ గిటవి్ గహ భిను్ యుీ  ఴచిింథి. య ైనృమిానిక్సష  IB 

తనన కహనుహడెత య ైయస్క ఔు దఽయంగహ ఈంచినందఔు అఫ  ఎంణో షంణోశభు ఴయఔాం చేసహయు.   

IBవిషమంలో ఆసఽతిి మంతాి ంగభు సనఽకూల సందన 00512…సొల లేతుమా  

స్ల యేనిమా యొఔక అభోఖయ షంయక్షణా ఴయఴషా ణిాయభానమ య ైదయ దితేలన అమోథించనుటికట భా నుహికటీశనర్క యొఔక 
నుహింతీమ అషత్రలిో నియఴసణ యపాఖభు IB ఆభూయనిటీ ఫూషీర్క న ఔీభం తుఔుండా యనియోగించఔుంటుధానయు. ఇ భెమిడ ీ 
పిాఴఴంతంగహ ఈండటఫే కహఔుండా భోఖులు యేఖంగహ కోలుఔుధటేటుల  చషేా ందని యహయు నిభహి యణ చషేఔుధానయు. నుహికటీశనర్క 2020 

ఄకోీ ఫర్క 26న అషుత్రిలో భిాదఔయఫ నై లాత్రలో ఈనన నలుఖుయు భోఖులఔు య ైనృిమానిక్సష భమెిడలీన సిహయం చమేడం 
నుహియంనంచాయు. యహయు కోయడ్ నయమోనిమా, తీఴఫి నై రహఴష కోవ ఆఫబంథి ఆంకహ 5-7 ఆతయ షభషయలణో ఫాధడెత  
భెలుభటేయుల , ఆంటుయఫరటర్క లన ై ఈధానయు. 28 భోజుల ఫాిడ్ కహలీంగ్ చికతిష తభహఴత ఔ భోగి యొఔక ఄనిన భకీ్షలు(ళభేటో 
లాజిఔల్, ఫయో కమెిఔల్, గహయస్క ఎధాలలస్క, ఆభూయధన కమెిలీ ,ా మూభని్ కొమాఖూయ లేశన్ ముదలఖునయ) పయౌణాలు 
సహదాయణఫ ైనయ ఖుభిాంచఫడాా బ. ఄందచేత ఄతనిని డరిహిభిా చేసహయు. భభో 7 భోజులోల  మిఖణా భుఖుగ యు భోఖులఔు ఔడా ఄథే 
పయౌతం ఔయౌగింథి. డాఔీయుల  య ైనృమిానిక్సష  ఴయఴషా యొఔక పిాయహనిన చఽల ఎంణో అవియయను్మాయు. ఇ షంగటన హాలుటల్ 
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మాజభానయభున ఎంతగహధన అఔటుీ ఔుని ”య ైనృిమనిక్సష బయశయతేా  ఓశధం భాతఫిే కహద ఴయాభాధానికి  ఔడా థఴియ ఓశధఫే” 
ఄని నేభొకధానయు.    

 క విడ్ లక్ష్ణాల నఽండి లేగవంత్మైెన ఉశభనం 03578…తౄిన్స్  

73 ఏళల  భళ ళ భెండె ధ లలుగహ ను తా్రఔడెపలో భభిము అఫ  వభీయభంణా కటళైళ భభమిు ఔండభహల ధొనుణో ఫాధడెత 
ఈధానయు. అఫ ఔు జఴయం, ఄలషట భభిముతీఴఫి నై ఫలళనీత ఄనినంచ సహగింథి. అఫ  భకీ్ష చేబంచకోఴడానిక ియ ళలలేద కహనీ 
తనఔు కోయడ్ 19 ఈందని అఫ  బమడసహగహయు. 2020 ఏనలి్ 1న అఫ ఔు IB ఆచాియు. భంెడె భోజులోల  అఫ  ఫ యుఖుడటం 
నుహియంనంచి, తభహఴత ఐద భోజులోల  అఫ  సహదాయణ నితీయు 100% గహ పనయుదిభించఫడింథ ిణొమిమథి ధ లల తభహఴత ఔడా యహయద ి
లక్షణాలు పనభహఴాతం కహలేద.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. ఆసకిాకయమైెన కథలు 

3.1. కొతా్గ దతా్త్ తీసఽకునన కుకకప్లల  తో ిమాణం 01339...USA  

2020 ఄకోీ ఫర్క 25న ఎనిమిథ ియహభహల షఽక్షమయౄ ూడిల్ జఞత్ర అడ ఔుఔకనలలన తీషఔుభహఴడానికి నుహికటీశనయు ఎనిమిథి ఴందల 
ఫ ైళైళ మిాణించాయు. 3 నుౌండల (1.4కిలోలు) ఫయుఴప ఈనన ఇ ఔుఔకనలల  తన తయౌల నండి యేయు చలే కొతాయహభణిో య ళైతేననందఔు 
తా్రడి భభమిు అంథోళనఔు ఖుభిబ  ైఏడెషా ంథేమో ఄని,  ఄంణేకహఔుండా థీనిన ఔ న ట్ీలో ఫందించి త్రయుఖు మిాణంలో 
యభానంలో లటుకిీంద 2ఖంటల షభమం ఈంచడం ఖుభించి నుహికటీశనయు చాలా అంథోళన చ ంథాయు. ఄందచతే ఆంట ినండి 
ఫమలుథభేే భుంద అఫ  కిీంథి భెమిడీ తమాయు చేసహయు: CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC15.6 Sleep disorders 3 ml డాిర్క ఫాటలిోల  లేఴదన జలంలో భెమిడీ తమాయుచేసహయు. యభాధావమీభులో 
యభానం కోషం థాథాప ఐద ఖంటల నిభీక్షణ షభమంలో ఇ చినన ఔుఔక నలల  ఏడెప నుహియంబఫ ైంథి. ఔ డాియు ఫాటలి్ లో 
భెమిడీ ూభిాగహ ఆచిిన తయుయహత ఄథ ిభెండె నిమిష్టహలోల  నిదలిోకి జఞయుఔుంథి. తభహఴత ఐద భహతేిలలో ఔుఔకనలల ఔు నిభహవ లేథా 
ఫాధ ను డచఽనన భయుక్షణం ఇ భెమిడ ీఆఴఴఫడింథి. భెమిడ ీఆచిిన తిీసహభ ిఔుఔక నలల  భంెడె భూడె నిమిష్టహలలో నిదనిు్ ణోంథి. 
ఐద భహతేిల తభహఴత ఇ భెమిడీ ఄఴషఫ ేభహలేద. ఫాధకహయఫ ైన భిలాత్ర నండి ఔ చినన ఔుఔకనలలనఫమటఔు 
తీషఔుభహఴడానికి భందలేని, అంథోళన చ ందఴలలన ఄఴషయం ఔయౌుంచని య ైనృమిానిక్సష చఔకని షభాదానం ఄబయంథి.   

3.2 ద్వయత్ా ప్లుు కయుడ  03578…తౄిన్స్   

 నుహికటీశనర్క ను యుఖుయహయు యథేరహలోల  ల లఴపథనిభులు ఖడని త్రభిగి ఴచిిన ధాటనిండి భెండె యహభహలుగహ తీఴఫి నై ఄలషట 
యభోచధాలు భభమిు యహంతేలణో ఫాధడెతేధానయు. ఇ జంట యహభి 50 ఴ డలిో షఽక్షమ వఔుా లన కొలఴడానికి ఈయోగించ ే
నేల టోనిక్స గనథాభహి లు, భభమిు లెశర్క మాంటధీా ఈయోగించ ేఫయో భెజోధ న్ష ఈయోగించి య దైయం చలేే నిష్టహా తేలెైన  
నుహికటీశనయుల . ఐణే ఖతంలో భాథభిి కహఔుండా ఇసహభి యహయు తభ జీయతంలో ముదటిసహభిగహ తభన ణాభు నమం చేషకోఴడంలో  
యపలం ఄమాయయు. ఄలోల తీ భీక్షలు యహభ ివభీయంలో యహయది లక్షణాలన నిభహి భించ డానికి ఎటుఴంటి యహయద ికహయకహలు లేఴప ఄని 
ణ యౌనుహబ. ఄతీంథిమి జఞా నభు ఫటిీ  యభ ివభీయంలో దశ ర్పాఴం చఽనే ధ గటివి్ ఎనభీా భభమిు జీయాకోవ షభషయలు ఈననటుల  
ణ యౌలంథి. 2020 భాభిి 7న ఇ జంట నుహికటీశనయున ఔలఴగహ కిీంథి భెమిడీ ఆచాియు:       

 CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + 

CC17.2 Cleansing ఇ కొంఫర  ధనటథిాఴభహ తీషకోఴడానికి భభిము CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 

Cleansing ఆంటి చటృీ  భభిము తభ మీద నీటిథాఴభహ నచికహభ ీచమేడానికి షఽచించడం జభగిింథి. భెండఴ ఓశధం యొఔక 
ముదట ిలే ర్ ణోధ ేయభిని ఎంణో అవిభహయనిక ిఖుభచిేషఽా  పాయయ తన వభీయం ముతాం నండి ఏథో ఄదావయ వకిా ఫమటఔు య యళన్ుబనటుల  
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ఄనబూత్ర చ ంథి అ భోజు హాబగహ నిదనిు్ బంథి. భయుషటభిోజు ఫేలగకనన తయుయహత అఫ  తన ఏథో దశీ వకిా నండ ియభుకిా 
ను ంథినటుల  పాయంచాయు. బయా న కైి ఫాగహధ ేఈధానయు కహనీ ూభిాగహ ఈవభనం ను ందలేద.  

భూడె భోజుల తభహఴత యహభదిదభికట యహయద ిణాలఔు రహభీయఔ లక్షణాలు ూభిాగహ భామభమాయబ. ఄబనుటకిట పాయయ తన 
ఖతంలో షుశీంగహ దభివంచ ఖయౌగే అదాయత్రమఔ జోయత్రని ఏథో నలలని టిీ  ఴంటిథ ిభూలయషేఽా  చఽడనిఴఴఔుండా చేస్ా ందని  
పాయంచాయు. భాభిి 20ధాటకిి కేఴలం భెండె యహభహల చికతిష తభహఴత యహభిదదయౄ 100% కోలుఔుధానయు భభమిు పాయయఔు ఄంతయదాఱీ  
ఫ యుఖబయంథి. ఇ ఈణాషసంణో యయు ఆటఴీల తన ఔనగొనన లెశర్క మాంటధ్ా చఽనటేందఔు జూలెై 14న నుహికటీశనయున తభ 
ఆంటకిి అహాఴనించాయు.  య ైఫరశిన్ భెమిడీ #2 ఄుటకిే తన ఔీభాంఔనం చలేే భఔియంలో ఄదభతంగహ 150,000 -180,000 
ఫర యస్క* క ిన భిగింథి. ను్ యౌఔన ఫటిీ  చఽలేా  అభోఖయఔయఫ నై భానఴపడె 12,500 ఫర యస్క (100,000 ఫర యస్క లు ఈతాభ ఫ నై 
ఄదాయత్రమఔ వఔుా లఔు షఽచిఔ) వఔుా లన షఽచిషా ంథి. ఇ జంటఔు సహఴమి ఖుభించి ఔకసహభి భాతఫి ేచ ుఫడింథి కహనీ ఇ భెమిడీ 
యొఔక వకిా శీ్రషతయ సహబ ఫాఫా యొఔక అదాయత్రమఔ వకిా ఴలల  భాతఫిే ఄని యహయు గిహఢంగహ యవఴలషా ధానయు. ఄలాగే ఇ లే ర్ ని  
ఈయోగించడం కొనసహగషిఽా ధ ేఈధానయు.   

*ఫర యస్క ఄధథేి భానఴ జీఴన వకిాని కొలఴడానికి ఈయోగించే ఔ కిెఴనీష లేకల్.    

3.3 ఎభుఔ యయుపదల ధొను భందలేని ఫాదానియహయణణిో భటుభామం 10228…ఇండిమా  

2021 ఫఴిభ ి2న నుహికటీశనర్క యొఔక 92 ఏళల  తయౌల ఫాతింలో డిను్ గహ అఫ న య ంటధ ేభంచభు న కైి తయయౌంచి అఫ  నదట ి
మీద యబూత్ర భహల నుహికటీశనయు CC10.1 Emergencies  న నీటలిో ఔయౌన ఆచాియు. ఄతడె తన తన ఫంధయ నై అభోా న డకి్స 
షయాన్ న నయౌనంచగహ ఄతన జెభోడల్ ధొను నియహయణి షఽచించాయు. ఄలాగే ఔ టక్టనఱమన్ ఔడా ఆంటకిి ఴచిి  x భే తీల ఎడభ 
తేంటి ఴదద  ఎభుఔ యభగిినటుల  ణ యౌనుహయు. న దద  ఴమష కహయణంగహ అభేశన్ చమేలేభని డాఔీయు షలహా ఆఴఴడభు చేత  
నుహికటీశనయు కిీంథి భెమిడీ ఆచాియు: CC10.1 Emergencies + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures... తిీ 30 

నిమిష్టహలఔు నీటలిో ఔ మోణాద 

 ఆథి ఄతని ఴాది తయౌలకి ధొను నండ ిఎంణో ఈవభనం ఆచిింథి.  సహదాయణ షయాన ఐన భభొఔ ఫంధఴప ధొను యొఔక 
కచిితఫ నై సహా ధానిన చఽభని భోగిని ఄడిగనిపుడె ఄతనిని అవిభహయనికి ఖుభ ిచషేఽా  అఫ  ధొను లేద ఄని షభాదానం 
చ నుహుయు. సహదాయణంగహ యభగిిన ణొడ ఎభుఔ  చాలా ఫాదాఔయంగహ ఈంటుందని ధొను లేఔుండా ఈండడానిక ిఏ ఓశధం 
తీషఔుంటోందని ఄడగిహయు. భోగి కఴేలం య ైఫరి  భమెిడీ భాతఫిే తీషకోంటోందని చ నునపుడె ఆథి  చాలా వకిాఴంతఫ ైనథ ై ఈండాయౌ 
లేఔను్ ణ ేధొను లేఔుండా ఈండడం ఄసహధయం ఄని చ నుహుయు. అఫ  భంచానికి భాతఫిే భిమితం ఄబనుటకిట అఫ  య ఫైరి తు 
ఆతయ భందలు తీషకోఔ ను్బధా ధొను లేఔుండా ఈండఖలుఖు తేధానయు.   

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

 

4. „సంకిలషీ బూభాగంలో మోహరించిన దఱాలకు హయప్న స్క ఔషధం 

 థవే లేఴ ధేథయంలో 
తభ ఔుటుంఫాల 
నండ ిదఽయంగహ 
ఈంటృ రహభయీఔ, 
భానలఔ భభమిు 
షంసహా ఖత తా్రడికి 
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లోనఴపత తభ జీయతంలో చాలా పాఖం ఄతయంత షంకిలశీఫ నై నుహింణాలలో నిఴలషఽా  లఴేలు  ఄంథషిా నన లఫబంథకిి 
షహామడడం కోషం  ఔ ఄబయయినన య ైనృమిానిక్సష భినుహలన యపాఖభు ఄందఔుంథి. యదనిియఴసణ దాష్టహీ ా ఆటిీ  నుహింణాలలో 
ంటభిగహ షథయీఘఫ నై కహలం నిఴలషఽా  తభ ఔళల  భుంథ ేతభ షసచయులు తటాలఔు ఫలెై భయణషిఽా  ఈంట ేచాఴప ణాలఔు 
బమం నీడలా య ధానడెత ఈంటుంథి. పయౌతంగహ అంథోళన, బమభు, తా్రడ,ి భానలఔ ఔుీ ంఖుఫాటు, ఫాధ ణాలఔు భానలఔ 
యుఖమత   యభిని కొనిన షభమాలోల  అతమసతయఔు పభికొలుుత ఈంటుంథి.    

 దాయన షభమంలో 
సహఴమి చేత 
భాయగనిభేదవం 
చేమఫడిన భిరలధధా 
ఫాందం ఔ చఔకని 
భెమిడీ 
యౄను ంథించడానికి 
ఔాఱ చేలంథి:  NM95 

Rescue Plus + 
BR3 Depression 
+ BR4 Fear + 
BR7 Stress + 
SM1 Removal of 
Entities + SM2 

Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM39 Tension + SM41 Uplift. 

థీనిక ిహాయనధ స్క ఄని నేయు న టీడం జభగిింథి. 2020 ఄకోీ ఫర్క 29న నుహియంనంచి ఇ ల ైనిఔ దమాల యహయు “హాయనధ స్క” భెమిడీ లసహలన 
పౌత్రఔంగహ లఴఔభించ ేఴయఔు 9భంథి SVPలు కహంఫర లన సిహయం/ఫాిడ్ కహలీంగ్  చమేడం నుహియంనంచాయు. అ తయుయహత నుహల లీక్స 
ఫాటిళైళ, చకెకయ గోయలు, 30మియ్ల య్టయల దఴి భెమిడీ ఖల డాిర్క ఫాటళిైళ షయపభహ చేమడం నుహియంనంచింథి. 18 భంథి ఴయఔుా లఔు 
య ైనృిమానిక్సష ఖుభించి భచిమం చేమడానికి డలి ంఫర్క 26న యయుీ ుఴల్ ట్ైనైింగ్ నియఴళ ంచాయు. లేధా దమాలఔు ఆఴఴడానికి ఇ 
భెమిడీలన ఎలా తమాయు చమేాయౌ, భమెిడ ీయొఔక మోణాద, యహటిని తీషకోఴడానికి జఞఖీతాలు, ఎలా నిలఴ చ మాయలో 
ణ లుపత ఔ దియవన ఔడా ఆఴఴఫడింథి. కఴేలం 30 భోజుల ఴయఴదలిో భమెిడ ీతీషఔునన 8013 భంథలిో తిీ ఔకయు 
100% అనందంగహ అభోఖయంగహ ఈననటుల  ణ యౌనుహయు.  భెండఴ సహభి ఔడా యహభి తి్రనుహదన ఫయేఔు భెమిడలీ యయహణాఔు లదింగహ 
ఈండడఫ ేకహఔ ల ైనిఔుల ఆతయ షభషయల కోషం డభిాండె ఔడా న భగిిందని ణ లడానికి అనందంగహ ఈంథి.   

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

5.  జాా కయథం 

సహఴమి అనంద ణో నుహటు(ఄఖగభహఴల్ గహభ ిడ స్కక నండి లో చఽడండి) యహభి భయౌ జీయణానిన య నైృిమానిక్సష లేఴకే ూభిాగహ ఄంకితం 
చేల ఆటు నుహికటీశనయలఔు భభమిు భోఖులఔు ఔడా గొు నేయిణగహ నియౌచిన ఆదదయు యలుయ నై నుహికటీశనయలఔు యడోకలు చ ుడం జభగిింథి.  
యభదిదయౄ తభ ఄదభతఫ నై లేయహ యహయషణాఴనిన భనఔు యడిచిన టిీ  య మాల యు.    

శీర లక్షీి కంత్ శయద్ కొనానర్ 02836 (యభ ిను ి  లై్ షంపటి 10 షంచిఔ 3 లో ఆఴఴఫడింథి). భహాభహశీలాోని కొలాస ూర్క నుహింణానికి 
చ ంథని శీ్ర లక్ష్మి కహంత్ గహయు 2020 డలి ంఫయులో కోయడ్ నండి కోలుఔునన తభహఴత 2021 జనఴభిలో యహభి 72ఴ జనమథధినతషఴం 
నఔు కొనిన భోజుల భుంద ఔనన భూరహయు. జిలాల లోని నుహికటీశనయుల  ఄందయౄ యహభ ిభదదతే భభిము భాయగదయవఔతఴం ను ంథినయహభే.  
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ధ నండె షంఴతషభహల కిీతం తన బయాణో ఔయౌల శిక్షణ ను ంథి య ైనృిమానిక్సష సహధన కొనసహగషిా నన యభ ిశీ్రభత్ర తృికటీషనర్ 10648 కి భా 
సాదమ ూయఴఔ షంణాం ణ యౌమ చషేా ధానభు.   

శీర సఽరైష్ చకరవరాి 10132 ఄసహషం లో గౌసత్ర నుహింణానిక ిచ ంథని శీ్ర షభషే్ చఔీఴభిా 2020 అఖషీ  18న 87 షంఴతషభహల ఴమషలో 
రహంత్రముతంగహ ఔననభూల ేఴయఔ చయుఔుగహ లఴే చషేఽా ధే ఈధానయు. భహశీ ాకహలుశయ నిమంతణి భండయౌ చ ైయమధాగ  దయ యయభణ 
చేలన తభహఴత సహబ షంషాలో జిలాల  షభనఴమఔయాగహ చాలా షంఴతషభహలు నిచేరహయు.     
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