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 డా.జిత్ క ెఄఖగయహఴల్ యొఔక డ స్కక నండి 

పిమభ ైన తృహికటీశనయలఔు, 

ించభంతటా భాతాశీ్ర ఇవఴయభభ ఱేడెఔలు జయుఖఫర తేనన యబ షందయబంలో మీఔు ఆలా ఱహిషా ననందఔు ననే అశ్రయఴదిం 

ఫడనిటలల గహ బాయషా నానన. భాత ఇవఴయభభ పేిభ, ఔయుణ, భయిము తుసహఴయా ఴఴేఔు తిి యౄం. అభ  సహఴమి ఎంచఔునన దేస 

షంఫంధభ నై భాతాభూయిా భాతభిే కహద సహఴమితు అవీమంచే బఔుా లఔు దాయిచఽపే అవల తిియౄం. అధ్ామతిభఔంగహన భయిము 

ఱ ైతిమాతుక్సష ఴఱేహ యంగహ ఎదగహలతు కోయుఔునే ఱహయందయకిట భుకమంగహ కోయడ్-19 షంక్షోబ షభమంలో ఄనేఔ ఆఫఫందలఔు 

లోనఴపతేనన ఇ ఔశీకహలంలో తన తుశకళంఔభ నై పేిభణో ఔడని ఴేఴలన ఄందించిన భాతాశీ్ర ఇవఴయభభ యొఔక సహధ 

జీయతం నండి నేయుుకోఱహయౌషన తృహఠహలు ఔ భహా షభుదంి ఴంటయి. 

 ఔ షందయబంలో సహఴమి ఆలా చ తృహయు “అధ్ామతిభఔ ధాఔధ్ాతున ప ంతృ ందించకోండ,ి యోఖులఔు పేభి భయిము వదీధణో చికతిష చేఴ  
ఱహయతిు షంణోశంగహ అయోఖమంగహ చేమండి. దేఴపతు దమ లేఔుండా ఔతూషం నాడ ిఔడా కొటలీ కోద. కైఴలం ఓశధం భాతభిే  ఱహమధ్ితు 
నమం చమేఖలద ఄన ేతప బాఴనలో మీయు ఈనానయు. ఄదే తుజభ ణైే ఈతాభ ఱ దైమ షదతృహమాలు ఈనన యహజులు, షంననల 
జీయణాలు ఏభ నైామ? ఔనఔ ఓశధభుణో తృహటల ద ఴైఔా ఔడా ఈండాయౌ. ఓశధం భయమిు ద ఱైహనఖీసం ఄనయే న గటివి్ 
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భయిము తృహజిటివ్ ఴంటయి. ఇ యెండె ఔయౌఴనపడె భాతభి ేఱహమధ్ ినమభఴపతేంది. కహఫటిీ  ఓశధం తీషకోఴడంణో తృహటల ద ైఴ 
ఔా కోషం తృహియిాంచాయౌ... షతమ సహమ ఫాఫా దఴిమ ఱహణ,ి ఱహలమమ్ 34 డసి్కక 2, 2001 జనఴయ ి19. ఇ భసభాభయ ియెండఴ దవ 
యజాంతేషా నన తయుణంలో ఆద ిభనందయికట ఄనగహ యోఖులఔు భయిము తృహికటీశనయలఔు ఔడా క ైయధంగహ ఴయిాషా ంది.  

కోయడ్-19 యొఔక తఴయగహ ఈతయఴియానం చ ంద ేకొీ తా డఫుల్ ఱయేిమంట్ ఔఫంధ సషాలలో చిఔుకఔునన ఄనఔే దేలహలు అయోఖమ 
ఄతమఴషయ యఴిాతేలోల  ఈనానమ. భుకమంగహ బాయతదేవంలో యిఴాతి తీఴంిగహ ఈంది. ఆభూమతుట ీఫూషీర్ IB.సహభానమ జిలన 
చేయుకోడాతుక ిభనం షమిళీగహ చేఴ ేమిణానలన యటెిీంప చమేఴలఴన ఄఴషయం ఈంది. IB యొఔక సహభయధయభునఔు  
షంఫంధ్ించిన క్షతైంి నండి భనఔు తృర ి ణాషసఔయభ నై ఄనఔే తుఱదేిఔలు ఴచాుమ. ఔీభం తఔుండా IB తీషఔుంటలనన ఱహయలిో 
IB తీషకొనతు ఱహయఔినాన చాలా తఔుకఴగహ ఄంటలఱహమధలు సర కినటలల  తుఱదేఔిలు ఄందతేనానమ. ఄలాగ ైమోణాదన ప ంచడం 
ఴలల  ఆటిీ  షంఔీభణలన తఴయగహ ఄధ్ిఖమించఴచుతు భభేు ఖభతుంచాభు. యోఖులఔు ఱ ైతమిాతుక్సష  టల  యలహఴషం 
ప ంతృ ందించడంలో తృహికటీశనయల యొఔక యలహఴషం భయిము అయోఖమం టల  ఱహయి యొఔక భనషాతఴం/ఱ కైయ ిఄనేయ కటలఔ తృహత ి
తృర ళసహా మ ఄనడంలో ఎటలఴంటి షందసేం లేద.    

ఇ షందయబంగహ యిఴాతికి ఄనఔలంగహ షందషిఽా  ఆచిున పలుప భేయఔు ఱహయ ిఴఱేహ ఖంటల యధి్ి దాటి (ఱహయు ఱ ైతమిాతుక్సష ఔు 
తృహిమిస్క చఴేన ఴఱేహ ఖంటలు) తుసహఴయధంగహ ఴేఴ చషేా నన ఱ ైతమిాతుక్సష తృహికటీశనయల మిణానలఔు ఄతేనందనలణో ఔాతజఞత ణ యౌమ 
జైషా నానభు. బమాందోళనఔు ఖుయెైన ఱహయకిి కొందయు తృహికటీశనయుల  24/7 కౌతుషయౌంగ్ ఄందషిా నానయు, భయకిొందయు బౌతిఔంగహ యెమిడీ 
ఆఴఴలేతు ఱహయికి ఱహటితు ఫాిడాకఴీంగ్ కిిీమ దాఴయహ సిహయం చషేా నానయు, భయి కొందయు యెమిడీలు భాతభిే కహఔుండా ఆతయ 
భందలు భయిము సహభగిీతు యోఖుల ఄఴషయహల భయేఔు ంపణ ీచషేా నానయు. సహభాజిఔ దఽయం ఴంటి తుమభాలఔు ఔటలీ ఫడ ి
ఈండాలతు భయిము ఄఴషయభ నై ఱహయికి ఴఴే చషేా ననపడె తఖు జాఖీతాలు తీషకోఱహలతు మీ ఄందయకిట యజఞపా  చషేా నానభు.  

భన “ఴ రెడ్ ద ఴర్్” చిాయం ఄందిషా నన ఄదబత యజమభు మీణో  ంచకోఴడం చాలా అనందంగహ ఈంది. ఖత యెండె న లలలో 
కొతున భుకమభ ైన కహయమఔీభాలు జయగిహమ. ఱహటలిో ధిభంగహ నఽమఢియ్లలోతు సహమ ఆంటయనైశనల్ ఴ ంటర్ లో ఱ ైతిమాతుక్సష కిలతుక్స 
తృహియంబోతషఴం (భయితున యఴయహల కోషం ఄదనంగహ యబాఖం చఽడండి). భయొఔటి భన ఔయహనటఔ ఫాందం నామఔతఴంలో 
ఫ ంఖళొయులో యెండె చికణిాష కంైదాిలన తృహియంతేంచడం. ఔ కైందంి తుఱహష ఖాసంలో ఈంద,ి ఆది లహయయీఔ భయిము భానఴఔ 
యఔలాంఖులఔు ఄఴషయభ నై ఱ దైమ షంయక్షణ, (ఔాతిిభ ఄఴమఱహలు, వషార చికతిషలణో షహా) భయిము  తృహిణాంతఔ ఄనాయోగహమలఔు 
చికతిష ఔడా ఄందిషా ననది. ఆఔకడ డాఔీర్ భయమిు నయుషలు ఱ ైతమిాతుక్సష చికతిషన అదయంగహ ఴఴఔయించాయు. భన ఫాందం 
భాయిులో 52 భంది భానఴఔ యోఖులఔు చికితష చఴేంది, షిా తం కోయడ్ అంక్షల కహయణంగహ ఱహయు ఏపలి్ శితయం తుయఴవ ంచలేఔ 
తృర మాయు. ఄమనటికట 55 భంది యోఖులఔు ఆభూమతుటీ ఫూషీర్ IB ఄందించాయు. యెండఴ కిలతుక్స 500 భంద ి(యయలిో 60 భంది 
హాషీల్ లో ఈండఱేహయు) పేద ఔుటలంఫాలఔు చ ందని యదామయుా లు ఈనన ఔ తృహఠలహలలో తృహియంతేం ఫడింది. ఇ పలలలఔు 
ఱ ైతిమాతుక్సష యమెిడలీణో తృహటల ఈచిత కౌతుషయౌంగ్ ఔడా ఆషా నానయు. ఇ షందయబంలో భయో భుకమభ ైన ఄపే్ట్ ఏమిటంటే లిహంతి 
తులమభునఔు ఴఴేకోషం ఴచుే షబుమలఔు ఆభూమతుటీ ఫూషీర్ IB ఄందించే యధ్ానాతున ఔీభఫదదీఔయించడం. భన ఱ ఫ ైషట్ దాఴయహ 
IB  కోషం ఄబమయధనలు యహఴడంణో తృహటల భన యఖెుమలర్ పేశంటల  దాఴయహ ఱహయకిి భయిము అషకిా ఈనన ఱహయ ిఫంధఴపలు భయిము 
ఴేనవ తేలఔు ఄందించడాతుక ిIB కోషం  ఄబమయధనలు ఄందతనే ఈనానమ. ఖత న లలోనే భేభు ముతాం 35,424 భంది 
ఖీవీతలఔు IB ఄందించాభు. ఖత షంఴతషయకహలంగహ ముతాం IB ఖీవీతల షంకమ 362,408 ఈంది.     

షిా తం ఆంటలల న ేఫష ఈండే యిఴాతి దాష్టహీ య ఴయుుఴల్ న టఴయకింగ్ తు షదిఴతుయోఖం చషేకోఱహలన ేధ్ామష తృహికటీశనయలలో కొతా 
యఴడితు తృర ి తషవ ంచింది. అంధ ిభయిము ణ లంగహణ లోతు ఴతుమర్ తృహికటీశనయుల  ఱహయి కోఆమడి నేటర్11585 యొఔక భాయగదయవఔతఴంలో 
ఱహయ ిజాఞ నాతున ంచకోఴడాతుక,ి ఴాదిధ  చషేకోఴడాతుకి షసకహయం తృ ందడాతుకి న లఱహయి షభాఱేలహలు తృహియంతేంచాయు. ఱహయి 
షభాఱేలహలలో యయధ లహయయీఔ ఴమఴషాలు ఎలా తుచేసహా యో యఴయించడాతుకి ఱ దైమ నేథమం ఔయౌగిన తృహికటీశనయల దియవనలు, కైష 
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చయతిలిన చయిుంచడం, భయమిు తృహికటీశనయల వినలన యశికయించడం ఴంటియ ఈనానమ. ఆదే తయహాలో యెండె న లలఔు ఔసహయ ి 
షభాఱేలహలు ఆటకిై 2019 డిఴ ంఫర్ నండ ితమిళనాడె తృహికటీశనయుల  తుయఴవ షా నానయు. 2021 భాయిు 6 & 7 ణదేదలలో యెండె 
ఄయధ దనిాలలో 20 భంద ితృహికటీశనయల కోషం ముదట ిము.ఎస్క. భయమిు కనెడా ఴయుుఴల్ పనవుయణ షదషష జయిగింద.ి ఴయుుఴల్ 
ఆంటయహక్షనల  ఄనయే తృహికటీశనయలన భయింత దఖగయగహ తీషఔుఴచిు షభూసంలో చఔకతు ఄనఔలతన షాళీషా నానమ. ఇ 
పనవుయణం భుగింపలో చాలాభంద ితృహికటీశనయుల  ఇ చొయఴన ఈణేాజయచిే, జాఞ నాతున ప ంచ,ే వకిాతు ప ంతృ ందిం చఴేేదగిహ ఈందతు 
వింఴంచాయు. ణోట ిఱహయణిో షసఔయించడాతుక ిభయింత షభ ఔైమ ఱదేిఔన షాళీంచాయౌషన ఄఴషయం ఈందతు భయమిు యెండె దేలహల 
తృహికటీశనయల కోషం భ కైోీ సహఫీ్ట టమీ్ష ఴయుుఴల్ న టఴర్క న ఏయహటల చేమాలతు బాయంచాయు. ఇ న టఴర్క తృహికటీశనర్ ల భధమ 
షసకహయహతున తృర ి తషవ ంచడభకేహఔ ఱహయి జాఞ నం భయిము ఄనబఴం అధ్ాయంగహ షఽచనలు వినలు- పయౌణాలు భయమిు ఆతయ 
షభాచాయహతుకి షంఫంధ్ించి ఱహయిలో బాఴ సిహయహతున షలబతయం చషేా ంద.ి   

 2021 భాయుిలో పనః యౄఔలన చఴేన భా ఱ ఫ ైషట్ తృహియంతేంచిన ది న లల ఔనాన తఔుకఴ ఴమఴధ్లిో దఱిలే వ టల  భ ైలు 
యహమతు దాటాభు. ఱ బ్ ఴ టై్ యొఔక ఔంట ంట్ భయమిు లక్షణాలన భ యుఖుయచడాతుక ిషందయవఔుల నండ ిభాఔు ఄనేఔ 
షఽచనలు ఴచాుమ. ఆద ిభా ఐటీ ఫాందాతునభయింత తజీగహ ఈంచణోంది. ఆఱే భన షంషా యొఔక  DNA లో ఄంతయహబఖంగహ 
బాయంఫడ ేతుయంతయ ఄతేఴాదిధ  భయమిు అయశకయణల షఽపయిాణో భుందఔు సహఖడంకోషం తృహికటీశనయుల  నండి భయితున షలహాలన 
భేభు సహఴఖతిషా నానం. దమచేఴ మీ తిితృహదనలన భయమిు ఄతేతృహిమాతున ఐట ీయంగ్  helpdeskIT@vibrionics.orgఔు 
ంండి. ఇ ఱహమషం భుగింపలో కోయడ్-19 యొఔక ఱహమపాతు ఄయిఔటీడాతుకి తృహికటీశనయుల గహ మీయు చఴేే ఄతున మిణానలోల నఽ  
ఄతృహయభ ైన యజమాతున ఄందకోఱహలతు కోయుఔుంటలనానన. దమచఴే షయక్షతింగహ ఈండండి భయిము ద ఴైఅతభయలహఴషంణో 
GODFIDENCE ణో భుందఔు సహఖండి.   

పేిభణో సహమ ఴఴేలో  

జిత్ క ెఄఖగయహఴల్  

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

             నుికటీషనరల వివమలు 

   నుికటీషనర్ 03576…యు.కె. 2006 నండి ఇభ  లామయుగహ తృహికటీస్క చషేఽా  ఈనానయు. 2014 ఏపిమల్ లో టయీకలో ఔ యహాయ మాత ి
లో ఈననపడె ఔ బాయతీమ ఔుటలంఫం నండి ళయడి ిఫాఫా ఱహయి ఖుయించి ముదటిసహయి 
యనానయు. ఄద ిఅభ లో ఎంణో అషకిాతు యైకతాెించగహ  2014 లోనే యెండెసహయుల  ళయి్ యమటన 
చేసహయు. 2015 తృహియంబభులో యయు భధమఴయిా దాఴయహ  ఔ సహఴమితు దయివంచాయు. అ 
షభమంలో సహఴమి మీటింగ్ లో ఈండడం ఴలన భధమఴయిా ఱహయ ిషందవేం భాతభిే 
యతుపంచాయు.బఖఱహన్ శీ్ర షతమసహమ ఫాఫా ఱహయి అవీభాతుకి ఱ ళళభతు అ షందవేం దాఴయహ 
యయితు తృర ి తషవ ంచాయు. ఇ మిాణాతుకి తగని డఫుఫ తన ఴదీ ఈండడంణో (ళయడిి 
ఱ ళలడంలో యభానాలు అలషమంగహ ఫమలేీ యని కహయణంగహ యభానమాన షంషాలు అభ ఔు 
తియగిి డఫుఫ     

     చ యౌలంచామ) 2015 భాయిులో అభ  పటీయిాక ిముదటి మాత ిచఴే చేలహయు.  
     తియిగ ిఴచుేటపడె అభ  తన జీయణాతున భాయుై   
    ఔ చఔకతు ఔల ఔనడం, అ ఔలలో అభ  యొఔక ఄనేఔ వినలఔు సహఴమి షభాధ్ానం ఆఴఴడంణో అభ  ూయిా లహకాహాయి గహనఽ      
    భయమిు భతేా దాయహధ ల ఴమషనాతుక ిదఽయంగహ ఈండే ఄఴకహవం ఔయౌంచింద.ి అభ  తన యిషయహలోల  జయిగ ైఄనఔే సహమ  
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    కహయమఔీభాలఔు ఔీభం తఔుండా హాజయు కహఴడం తృహియంతేంచాయు. అభ  భాటలోల న ేచ తృహలంటే “ననే సహఴమి ఱ ైప కొతున  
    ఄడెఖులు భాతభిే ఱలేహన కహతూ సహఴమి నాఔు ఔ కొతా ించాతుకి తలుపలు ణ యిచాయు. సహఴమి ననన ఒదాయుడాతుక,ి తన  
    యొఔక ఈతుకతిు తుయౄపంచకోఴడాతుక ిఄదబతభ నై య్లలు ఔదాతు తయుఱహత భయొఔటి దియివంచడంణో ఱహయి టల  నా   
    యలహఴషం ఔకయహతిలిో ప యిగతిృర మంది. సహఴమి టల  నాఔునన షందేహాలు ఄతునంటితూ ఱహయు ణొలగించాయు”  

 సహఴమి 90ఴ జనభ దినోతషఴ ఱేడెఔల కోషం అభ  భయల పటీయిాతు షందయివంచి ఱ ైదమ శితయంలో షఴచఛందంగహ తృహలగగ నానయు. ఆంటకిి 
తియగిి ఴచుేటపడె ఴఴే ణోన ేఎఔుకఴకహలం కొనసహగహలతు ఄంతయహఴణి నండి ఫలభ నై పలుప యతుపంచింది. ఆద ిఅభ న తృహరీ్ 
ట ైం తులో ఔతూష ఱతేనంణో ఔభూమతుట ీకరై్ ఴయకర్ గహ తుచమేడాతుకి పయికొయౌంది. ఄంణకేహఔ అభ  తిీ ఱహయహంతంలో చితాఱ ఔైలమం 
ఖల యోఖులకోషం తుచమేడం తృహియంతేంచాయు, ఐణే నామమఱహదిగహ ూయిా షభమం ఈదో మఖంలో కొనసహగహయు. భన సాదమం నండి 
ఆతయుల కోషం తృహియిాంచినపడె దఴేపడె తఔ యంటాడె ఄనే ఫ ైతల్ ఱహఔమభు ఴలన బిాయతేయహల ై  చయుిలలోతు షఴషాత ఖదల 
టల  అఔయిశతేయహలమామయు. ఆద ిఅభ న  ఫాధలలో ఈనన ఔుటలంఫషబుమలు, భయమిు ఴేనవ తేల కోషం ఔీభం తఔుండా తృహియాన 
చేఴయేధంగహ పేయిపైంచింది. ఎంత ఔశీభ నైా షయ ైఇ తృహియధనలు అభ  సాదమూయఴఔంగహ చేసహయు. ఆతయులఔు షహామం చమేడాతుకి 
భయొఔ భాయగం కోషం సహఴమికి చేఴన తృహియధన నేథమంలో సహమ ఱ ైతిమాతుక్సష అభ  జీయతంలో ఄతేఴమఔాభమంది. ఄఔసహభతేా గహ 
ఏయడిన కొతున అయోఖమ షభషమలన షఴమంగహ ఄనబయషఽా  యెమిడీ తీషఔునన ఱ ంటనే ఆయ ఄదావమభమయమ షయకిి ఱ ఫైరశినల్ 
వీయౌంగ్ ప  ై100% యలహఴషం ఴాయడింది. ఄందచేత ఇ ఄనాయోగహమలు అభ  జీయతంలోకి ఱ ైతమిాతుక్సష న తీషఔుయహఴడాతుకి ఔ 
సహఔు భాతభిే ఄతు అభ  బాయషా నానయు.  

తృహికటీశనయుగహ ఈతాీయణత తృ ందడాతుకి అభ  చఴేన మిాణం ఄఴయోధలణో ఔడ ిఈంది. అభ ఔు ఔ షంఴతషయం తయహఴత 
మితినంచభతు షలహా ఔడా ఆఴఴఫడింది. సహధ్ాయణ యిఴాతిలో ఇ తుయణమాతున ఄంగీఔయించి దదతు నండ ిఱ ైదొలఖడం జయగిి 
ఈండదేేమో కహతూ దదతు కోషం తీఴంిగహ మితినంచఴలఴందగిహ అభ ఔు సహఴమి నండి ఫలభ నై షందవేం ఴచిుంది. యమఴసహనంగహ 
2019 ఫఫఴియలిో AVP గహ ఄయసత సహధ్ించాయు. ఱ నకిక తియగిి చఽఴేా  ఇ య్ల అభ  ఄహాతున ణొలగించి భానఴతన తీయుిదిదీడాతుకి 
సహఴమి ణిాయఔలో ఆదంణా ఔ బాఖభతు తృహికటీశనయు బాయషా నానయు. అ తయుఱహత తఴయలోనే 2019 ఴ ప ీంఫయులో VP ఄమామయు.  

ఖత యెండేళలలో అభ  100ఔు  ప గైహ యోఖులఔు ఖుండ  షభషమలు, అభల తఴం, భధభేసం, ఄధ్ఔి యఔాసహిఴం భయిము ఔీభయవ త 
ఊతేకహలాలు, తృ ి ఴేీట్ షభషమలు, ఄఫ ఴమా, భూయఛ, అఴీయో అయాయెటైసి్క భయిము కోయడ్-19 ఴంట ియయధ యకహల ఱహమధలఔు  
యజమఴంతంగహ చికతిష చేసహయు. CC15.1 Mental & Emotional tonic, ఄనదేి జిలన లహంతిముతంగహ చేఴ సహనఔల 
లిహంతత దాఴయహ ఱహయ ితిిఔల అలోచనలన ణొలగింజైఴ చికతిష తృహియంబ భమయమందఔు ణోడడే ఄదబతభ నై యమెిడీ ఄతు యయు 
ణ లుషఔునానయు. అభ  ణోటతుప ై కొతా పేిభ ఔై యధ్ానం ఔనగొతు ముఔకలన షంయక్షించడభుఴలన ఆంటకిి చఔకతు అఔయశణ  
యహఴడభుణో అనందంగహ ఈంటలందతు ణ లుషఔునానయు. ముఔకలు అయోఖమంగహ భయిము కటటకహలు భయమిు ఆతయ ఱహమధల నండి 
యభుకిా ఔయౌగించడాతుకి తిియోజూ ముఔకలప ై ఴేరె చేమడాతుక ిCC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic న ఇభ  
ఈయోగిసహా యు. ముఔకలన ఱయేొఔ చోటిక ిభాయిడ ిచమేడాతుకి తృహల న్ చఴేనా లేదా ఄయ ఄషంతాపా గహ ఈననటలల  ఄతుపంచినా  
CC15.1 Mental & Emotional tonic జతచేసహా యు. అభ  CC1.1 Animal tonic న భయొఔ యధంగహ ఔడా 
యజమఴంతంగహ ఈయోగించాయు. అయళైల  ఫాయౌఔ భూడేళలతృహటల ఄలోల తి చికితషలో ఈననటికట తన ఔడెపలో నటీలన (టేప్ 
ఱహర్భ్)  ఴదయిౌంచకో లేఔతృర మంది.  తృహికటీశనయు 2019 ఴ ప ీంఫర్ లో అభ ఔు ఄనఔే అయోఖమ షభషమలఔు చికతిష చేమడం 
తృహియంతేంచాయు. తృహఔు ఆతయ షభషమలు ణొలగితృర మామామ కహతూ నటీలు కొనసహగహమ. 2020 జూన్ 30న ఆదఴియఔటి యెమిడీక ి
CC1.1 Animal tonic జోడంిచాయు. ఐద యోజులోల  పయుఖులు ఫమటఔు ఴచాుమ. 2021 భాయిులో ణొమిభద ిన లల తయహఴత 
ఔడా అభ  ఆటికట ఱహటి నంచి ఆఫఫంది డలేద.    
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భయొఔ కషై యశమంలో కడిీనఈనన తృహింతంలో నొపణో షహా ఫసుళ దదయఘకహయౌఔ అయోఖమ షభషమలణో ఫాధడెతేనన 70 ఏళల  
భవ ళఔు తృహికటీశనర్ చికతిష చషేఽా  ఈనానయు. 2020 జనఴయ ి2 న ఄలాీ ా స ండ్ సహకన్ అభ  భూతపిండం ప నై ఖడ్ ఈననటలల  
ఱ లలడించింది. కహఫటిీ  అభ  CC2.3 Tumours & Growths జోడించాయు. జనఴయి 28 న CT సహకన్ చఴేనపడె ఔణతిి లేనటలీ  
యితృర యుీ  ఴచిుంది.    

తృహికటీశనర్ తన తృహియాన ఖదలిో 108CC ప టిీ  ఈంచణాయు. యెమిడీలు తమాయు చఴేటేపడె సహఴమి యొఔక ఫలభ నై భాయగదయవఔ 
ఈతుకతిు ఎలలపడఽ ఄనబయసహా యు. చాలా భంది యోఖులు షందిింపలు జయిపన ఱ ంటన ేఆంకహ యమెిడ ీఆఴఴఔ భుందే ఈవభనం 
తృ ందడం తృహియంబభ నైటలల  ణ యౌముజసైహయు. తృహియానణో తృహటల యమెిడీ ఆచిునపడె ఱహమధ్ి తుఱహయణ తఴయగహ ఈంటలందతు అభ  
ఔనగొనానయు. తన ఆంటలల  తౄర టలల నండ ియబూతి భయిము ణనే  యహఴడం ద యైఔ ఈతుకికి తుదయవనభతు అభ  బాయషా నానయు.  
అభ ఔు సహఴమిణో భాటాల డే ఄలఱహటల ఈండడంణో యోఖులఔు ఱ ైదమం చేఴటేపడె ఎలలపడఽ సహఴమి షహామం తీషఔుంటాయు. 
యోఖులు ఱహయ ిఱహమధలఔు షంఫంధ్ించి భుకమభ నై షభాచాయం ఆఴఴడం  భయిచితృర మన ఄనేఔ షందయహబలోల  ఱహయి యోఖ తుఱహయణఔు 
సహఴమి అభ ఔు భాయగతుయైీవం చఴేేఱహయు. ఱహమధ్ి తుఱహయణ తయుఱహత అభ  యోఖులఔు దదతుతు సిహా యంచినపడె ఱహయు అవుయమం ఴమఔాం 
చేషఽా  అ ణిేమఔభ ైన యశమాతున చ డం భయిుతృర మాభతు ధాయఔయించేఱహయు.  

ఱహయంలో ఔయోజు సహమంతంి యోఖుల యొఔక తౄర న్ కహల్ష కోషం షభమాతున కటైామషఽా  ఱహయహంతంలో యమెిడీలన ఴదధం చసేహా యు.  
మిగయిౌన షభమంలో అభ  యోఖుల ఄబమయుా లన ఴఴఔయిషఽా  ఱహయణిో షంక్షాి తౄర న్ షందలేహల దాఴయహ షభాచాయం ఄందషిఽా  ఈంటాయు. 
ఄతున ఄతమఴషయ కైషలఔు ఇభ  తృహిధ్ానమత ఆషఽా  సహీ ంపలు ఄంటించిన ఔఴయుల  యెమిడీలు ంపంచడాతుక ిఴదధంగహ ఈంచఔుంటాయు. 
ఔీభంతఔుండా షభాఱలేహలఔు హాజయు కహఴడం అభ న ఱ ైతిమాతుక్సష ించంణో దఖగయ కహఴడాతుక,ి ఔశీభ నై కైషలన 
చయుించడాతుక,ి ఴతుమయల నండి నేయుుకోఴడాతుకి ఄఴకహలహతున ఄందిసరా ంది. లహయయీఔంగహ ఴమఔాభమయమ భుంద ఱహమధ్ి ఇతయకి్స 
దేసంలో ఔతుపషా ందతు  భనఔు ఫాగహనే ఈననటలల   ఄతుపంచినటికట ఔడా ఄద ిషఽక్షభవయయీంలో కొనసహఖుత ఈంటలందతు 
ఄందఴలల  చికతిష ఄఔసహభతేా గహ అఔుండా ఈండడం భుకమం ఄతు అభ  ణ లుషఔునానయు. ఇ ఄఴగహసన అభ  తన స ంత 
జీఴనల ైయౌలో భాయులు చషేకోఴడంణో తృహటల యోఖులఔు భయింత సహనఔలభ నై జీఴన యధ్ానాతున ఄఴలంతంచడంలో షలహా 
ఆఴఴడాతుకి ణోడడింది.  

ఆతయ తృహికటీశనయల కోషం అభ  ఴదీ ఔ చిటాక ఈంది. యోఖుల యకిహయు్ లన షభఖీభుగహ తుయఴవ ంచడం షభమాతున అదా చేమడంణో 
తృహటల యోఖులఔు యెమిడలీు షఽచించే టపడె తృహత యకిహయు్ లన ఱ తఔడంలో ఈనన ఆఫఫందతిు తుఱహయషిా ంది. ఴేఱహ ఖంటలు 
ూయిాచేమడాతుకి భయమిు ూయామన కైషలన చియణ కోషం షభయించడంలో ఔడా షహామడెతేంది. భయొఔ చిటాక 
ఏమిటంటే భనం తిీ ఔకయికట షహామం చేమడాతుకి అషకిా ఔనఫయచినా షహామం తీషకోఴడాతుక ిఆశీడతు ఱహయు ఔడా 
ఈంటాయు. ఄటలఴంటి షందయహబలలో ఱహయి కోషం తృహియిాంచడం సహఴమికి వయణాఖతి చ మమడం భయిము ఆతయ యోఖుల కోషం అ 
షభమాతున ఴఴేన భయళంచడం భంచిది.  

అభ  తన తజీ ళ డఽమలోల  ఔడా తృహియధన కోషం, షఽపయిాదామఔభ ైన పషాకహలన చదఴడం, సహనఔల భిాణభులన లేదా 
ఄఫయైభశన్ష యనడం, యోఖులణో ఇ ఄబామషనాతున ంచకోఴడం కోషం షభమం కైటామషఽా  ఈంటాయు. తృహించిఔ యశమాల టల  
అభ  ధాఔథం ూయిాగహ భాయతిృర మంది. భన ఄంతయగత అలోచనలు భయిము బాఱహలు తిితంఫభే ఫాసమ ించం ఄతు అభ  
ఖీవ ంచఖయౌగహయు. ఖతంలో అభ న అందోళనఔు ఖుయచిఴేన ఫాధ ఔయౌగించ ేషంగటనలు, ఄంచనాలు, భయిము తుయహవలన తన 
భనో ధాఔధం నండ ిణొలగించకోఴడం నయేుుఔునానయు. ఱ తైిమాతుక్సష తృహికటీశనయుగహ ఄయసత సహధ్ించడం తన ఄధ్ామతిభఔ పయోఖతికి 
ఄంతయ యఴియానఔు సహఴమి అభ ఔు ఆచిున ఈతాభ ఄఴకహవభతు నభుభతేనానయు.  ఆతయులఔు షహామం చమేఖలఖడంలో 
సహఴమికి ఔ సహధనంగహ ఈండఖయౌగ ెఴాతిలో ఈంచడం తన ఄదాశీంగహ బాయషా నానయు.  
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ంచుకునన కసైు  

 తలలో దురద  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 నుికటీషనర్ 02814...ఇండియా  ప యషనల్ భనేజేెభంట్ యంఖంలో తుచఴే ఆ ఈదో మఖయయభణ తృ ందని యయు ఴ ైన్ష లో డిగీీ ణోతృహటల తౄహయభకహలజీ 
లో డిలభా ఔడా తృ ందాయు. 1968 లో తన తండి ిఴేనవ తేడి నండ ిసహఴమి 
తౄర టలలు ఄందఔుననపడె సహఴమి ఖుయించి ముదటిసహయిగహ యనానయు. తయహఴత 
ఄతన తిీయోజూ ఫాఫాన తృహియిాంచడం తృహియంతేంచి 1972 సహఴమి దయవనం తృ ందడం 
ఄదాశీంగహ బాయషా నానయు. తయహఴత ఄతన షతమ సహమ ఴఱేహ షంషాలలో చయుకెనై 
ఴేఱహదళ్ షబుమడె ఄమామయు. యహశీ ాషభనఴమఔయాగహనఽ, సయహమనా & చండీగర్ 
యహష్టహీ ా లఔు లిహంతి ఴ ఔమయటిీ  PS షబుమతుగహ, ఫాలయకహస్క జోనల్ కోఅయి్నటేర్ గహ, 
డిజాషీర్ భనేజేెభంట్ లోనఽ భయిము   ఄధ్ామతిభఔ, యదమ,  ఴేఱహ యబాగహల ఄధ్ామఔ 
ఫాందంలో ఫేఔయీ్ భ ంఫయుగహ తుచేలహయు నాలుఖు జిలాల లఔు జిలాల  ఄధమక్షుడగిహ ఔడా 
ఈనన యయు ఆటీఴల కోయడ్ యఴిాతి కహయణంగహ యెండింటతిు ఴదలుఔునానయు. 
పటీయిాలో తన అవభీ యధలు ూయిా చఴేన తయహఴత 2011 భాయిు 23 న సహఴమి 
కైఴలం ఴఱేహదళ్ ఔు భాతభి ేఆచిున చిఴయ ిఅశ్రయహఴదం షందయబంలో దాతుతు 

ఄందకోఴడం తన ఄదాశీంగహ తృహికటీశనయు బాయషా నానయు.  

  2010 భే న లలో యళికశై్ లో జయఖఫర మయ AVP శిక్షణ కోషం తుయైీశించిన ఔ ఔిటన ఱహయు చఽసహయు. ఱ ంటనే దాతు కోషం ఴ ైన్ చఴే   
భూడె యోజుల కోయుషన యజమఴంతంగహ ూయిా చఴేన తయహఴత AVP ఄమమ 54CC ఫాఔుషణో తన ఄబామషం తృహియంతేంచాయు. 
2010 ఄకోీ ఫయోల  పటీయిాలో తన యెఖుమలర్ ఴఴే కోషం ఱ యలనపడె ఄతన VP శిక్షణా కహయమఔీభంలో చయేి కొతాగహ యడెదల చేఴన 
108CC ఫాఔుషన ఔడా ఄందఔునానయు. ఄయసత దాష్టహీ య ఄకహలంగహ ఄతుపంచినటకిట ఇ తృహికటీశనయు యొఔక తుఫదధత భయమిు 
ఄంకతిబాఴభునఔు భ చిు డాఔీర్ ఄఖయహఴల్ యయితు ఈననత లరణీిక ిదయకాషా  చ మమభతు షఽచించగహ 2011 భాయుిలో SVP 

ఄమామయు. ఱ ైతమిాతుక్సష లో పయోఖతి సహధ్ించాలనే ఱహయి షంఔలం ఎంత ఫయ్మభ నైద ిఄంటే ఴతుమర్ సహా మలో కఴైలం నాలుఖు 
న లల తృహికటీస్క ఄనంతయం జూల ై 2011 లో AVP టీచర్ ఄమామయు.  

 2009 నండి ఄలోల తి ఓశధం తీషఔుంటలనన ఄధ్ిఔ యఔాతృర టల ఱహమధ్ి తుఱహయణ కోషం తృహికటీశనయు తనఔు ణాన ేముదటి పశేంటల 
ఄమామయు.  2010 జూన్ లో CC3.3 High Blood Pressure (BP) తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. అయు న లలలో తన ఄలోల తి 
ఱ ైతిమాతుక్సష యెండింటతిు భాతుఱేఴనటికట అ తయుఱహత 5 షంఴతషయహల ఴయఔ ఱహయి తప సహధ్ాయణ ఴాతిలోనే ఈంది. తయుఱహత  
త.ప ప యఖడం తృహియంబభమయమ షయకిి కిీందటి యెమిడీక ిCC3.5 Arteriosclerosis జోడించడం దాఴయహ భయో యెండళేలతృహటల 
ఄదపలో ఈంచఖయౌగహయు. అ తయహఴత యయకిి యఔాతృర టల తుమంతణి కోషం షఴలంగహ అలోతి భంద ఄఴషయం ఄమమంది. 18 
షంఴతషయహల ఴమషనండే ఴ నైస్క ఱహమధ్ిణో ఫాధడెతేనన కహయణంగహ దదయఘకహయౌఔ తలనొప, ఛాతీ ఆన పక్షన్, భయమిు జఴయభు 
ఔలఖసహగహమ. తృహికటీశనయు 2010 జుల ై నంచి CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic 

+ CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. కైఴలం భూడె న లలలోన ే ఇ షభషమ 
ూయిాగహ నమం ఄమమంది. 2009లో జయిగని ఔ భిాదంలో సహనముఴప ద ఫఫతినడంణో ఄది భ డ నొపక ికహయణభ ైంది. ఔ 
షంఴతషయం అలోతి చికతిష తీషఔుననటికట నొప భయమిు సహండలి ైటసి్క తుయంతయహమంగహ కొనసహగహమ కహతూ CC20.3 

Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine ణో చికతిష తృహియంతేంచిన యెండె న లలోల నే ఇ 
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షభషమలు ఄదావమభమామమ. ఇ  యెమిడలీ యొఔక సహభయధయభు షఴమంగహ ఄనబయంచడం ఴలన యయి యలహఴషభు యహమ ఴల  
ధాఢంగహ ఫలడింది.     

    తృహికటీశనర్ ఄతున షభమాలోల  ఱ ైతిమాతుక్సష ఴేఴ కోషం ఄందఫాటలలో ఈంటాయు. ఖటిూట ఱహయ ియోఖుల నండ ిట యౌతౄర న్ దాఴయహ 
యచాయణలు ఴఴఔయిసహా యు. సహమంతంి షమీంలోతు అలమంలో ఴమకిాఖతంగహ షందిింపలు జయుపత యమెిడలీు ఆసహా యు. 
పేశంటల ఔు భయునాడె ఆఴఴడం కోషం భుందట ియహతిి ఱహయు యమెిడలీన  ఴదధం చేసహా యు. తృహికటీశనర్ ఖత దళేలలో 22 ఱేలఔు భందిక ి
ప ైగహ ఄనేఔ యకహల అయోఖమ షభషమల కోషం చికతిష చలేహయు. గహీ మీణ ఴఱేహ కహయమఔీభంలో భయమిు సహమ అయగన జైైశన్ తుయఴవ ంచే  
ఱ ైదమ శితయహలోల  ఱ ైతిమాతుక్సష న ఱిేవప టీడంలో యయు భుకమ తృహత ితృర ళంచాయు. లిహంతి ఴేఴకోషభు  భయమిు ఴఱేహదళ్ క ి
ఱ ైతిమాతుక్సష యమెిడలీు ఆచుే ఴేఴ కోషం యయు షంఴతషయహతుక ి2-3 సహయుల  లిహంతి తులమం షందయివసహా యు. లిహంతి తులమం 
యధలోల  ఈనన కొదిీభంది ఴఴేఔులు తిీ ఱేషయ లోనఽ డ ంఖూమ ఱహమధ్ ిఫాయని డెత ఈంటాయు. 2019లో యెండె ఱహయహల తృహటల 
CC9.3 Tropical diseases 2100 భందికపి ైగహ ఴేఱహదళ్ కి ఆచాుయు. అ షంఴతషయంలో ఔక కషై ఔడా ఔతుపంచలేద 
2020 భాయిు నండి భే న ల ఴయఔ 4500 అవభీ షందయవఔులఔు, భయమిు తన తుఱహష టీణభు భయమిు షమీ గహీ భాలలో 
5000 భందికపి గైహ జిలఔు IB ఆచాుయు.  

  ఇ తృహికటీశనయు 2001 నండి భయీౌపల్ ఴ క లోయోఴస్క ఱహమధ్ణిో ఫాధడెతేనన 50 షంఴతషయహల భవ ళ యొఔక కషై ఖుయించి 
యఴయించాలనఔుంటలనానయు. అభ  ఖత దళేైల గహ ఴ ీయహమడ్ష ణో షహా ఄనఔే ఄలోతి భందలన తీషఔుంటృ ఈనానయు. అఖషీ  
2011 అఖశేీ లో తృహికటీశనయున షందయివంచినపడె అభ  వమీోగోల తన్ భయమిు కహయౌశమం లోం ఴలన ప ళైషగహ ఈండ ేగోయుల  
ఄలాగ ైతుదలిేమి భయిము తిమిభయణిో ఫాధ డెతేనానయు. ఆద ిఴ ీయహమడల  దశరెబాఴభతు అభ  బాయంచాయు. ఇ లక్షణాల 
అధ్ాయంగహ యమెిడలీు తీషకోఴడం తృహియంతేంచినపడె అభ  యఴిాతి న భభదగిహ భయమిు ఴాయంగహ భ యుఖుడడం తృహియంతేంచింది. 
2016 ఫఫఴియలిో భాతభిే 80% భ యుగహగ  ఈందతు అభ  ణ యౌమజలైహయు. ఄందఴలన డాఔీయు ఴ ీయహమడలన తుయౌప ఱలేహయు. అ 
తయహఴత ఱహమధ్ ితుఱహయణ చాలా ఱేఖంగహ జయగిింది. యమెిడ ీయొఔక మోణాద తగిగంచడం తృహియంతేంచి 2016 డఴి ంఫర్ నాటకిి ఱహమధ్ి 
లక్షణాల నండ ిూయిాగహ యభుకిా తృ ందడంణో యెమిడీ అపఱమేడం జయిగింది. నాలుఖు షంఴతషయహల తయహఴత అభ ణో చిఴయిసహయి 
భాటాల డిన షందయబంలో తన ఄనాయోఖమ షభషమల ఄతునంటి నండి యభుకిా తృ ందనిటలల  చ తృహయు.  

 యజమఴంతభ నై పయౌణాలు ఔలఖడంణో యోఖులు తృహికటీశనయుల గహ భాయ ిఇ ఴఴేలన చేటీడాతుకి పేియపైంచిన భయో యెండె కషైలన 
యయు యఴయించాయు. ఔటి యఱహసభ ై 12 షంఴతషయహల తయహఴత పలల లు లేతు యఱహవ త జంట యొఔక షభషమ. యలహఴషంణో బయా    
CC14.3 Male infertility భయిము బాయమ CC8.1 Female tonic 16 న లలు తీషఔుననతయుఱహత బాయమ ఖయబం దాయౌుంది. 
తడ్ పటిీన తయహఴత ఇ జంట తృహికటీశనయుల గహ శిక్షణ తృ ందాయు. యెండఴ కైషలో 13 ఏళల  ఫాలుడె భాయుి 2012 భాయుిలో గహమం 
కహయణంగహ చ యలో ఔయణబరయకిి చిలుల లు ఏయడి చ య తృర టలణో ఫాధడెత అయు ఱహయహలు తీషఔునన ఄలోల తి భందలు షహామం 
చేమఔతృర ఴడంణో వషారచికతిష చమేఴలఴ ఈందతు ఱ ైదమలు షలహా ఆచాుయు. ఄతతుకి CC5.2 Deafness + CC10.1 

Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions ఆఴఴఫడింది. 2012 ఄకోీ ఫయోల  ఱహయు ENT ఱ ైదమతు 
షందిించినపడె వషార చికితష లేఔుండా చ య ూయిాగహ నమం కహఴడం చఽఴ ఄతన అవుయమతృర మాడె. తన ఔుభాయుతు ఱహమధ్ి 
ూయిాగహ తుఱహయణ కహఴడం చఽఴ తండి ిAVP శిక్షణ తృ ంది చయుకెైన తృహికటీశనయుగహ కొనసహఖుతేనానయు.      

ఇ తృహికటీశనయు సహఴమి యొఔక దిఴమఱహణ ి“తూఴప నా తు చ మమ, ననే తూ తు చేసహా న” ప ై ూయిా యలహఴషం ఈంచి మిశనయీ 
ఈణాషసంణో ఱ ైతమిాతుక్సష న సహధన చేషా నానయు. ఄనఔే షందయహబలలో యయు ఆటిీ  బయోసహన ఄనబయంచాయు. ఔసహయి తన 
షఴషాలాతుక ిభూడె ఖంటల దఽయంలో ఈనన ఱ దైమ శితయంలో ఴేఴ ూయిా చఴేన తయహఴత పశేంటలల  ఎఔుకఴగహ ఈండి ఫాగహ అలవమం 
కహఴడంణో తన ఆంటికి తియిగి యహఴడాతుక ి లాషీ  ఫషష మిషషమామనతు ఄనఔునానయు. కహతూ ఫసహీ ండ్ చేయుఔునేషయిక ిఫషష ఆంకహ 
ఄఔకడే ఈందతు ఔనగొతు ఆది షశీంగహ సహఴమి దమ ఄతు బాయంచాయు. భయోసహయ ిఄదే ఱ దైమ శితయహతుక ితన తదయి షందయవనలో 
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ఴేఴన ఔ ఖంట భుందగహన ేభుగమిడంణో తృహికటీశనయు ఫసహీ ండెఔు దఖగయగహ ఈనన ఔ అలమం ఴదీ ఫస్క కోషం ఎదయు చఽషఽా  
ఈండగహ లాసీ్క ఫస్క  ఴచిు యయ ిభుంద అగింది. ఄందఫాటలలో ఈనన చిఴయి ఴటల దొయఔడంణో ఫాగహ ఄలఴతృర మన తనఔు భూడె 
ఖంటలు ఫషషలో తులఫడి  మిాణం చఴే ఄఴషాన తుఱహయించింది.  

 తృహికటీశనయు తన జీయతభు ఄంతయగత ద ఴైతఴంణో తుయంతయం షతునవ తంగహ ఈండటాతుక ిసహఴమి యొఔక భాయగదయవఔతఴంప ై 
అధ్ాయడా్ యు. ఆది యయకిి అతభయలహఴసహతున ప ంతృ ందిం జైఴంది. చికతిష దాఴయహ ూయిా షఴషాత చేఔయని యోఖులు అయిాఔయంగహ లేదా 
ఆతయణాి తియగిి చ యౌలంచాలతు ఄనఔుననపడె తృహికటీశనయు సహఴమి  ఈచితంగహ భయిము యోకహయంగహ చేషా నన ఄనేఔ తృహిజఔెుీ ల 
ఖుయించి చ ఫుణాయు. ఆద ి ఱహయతిు సహఴమి యొఔక ద ైయఔ మిశన్ లో బాఖం కహఴడాతుక ితృర ి తషవ షా ందతు తృహికటీశనర్ యవఴఴషా నానయు.      
తుసహఴయా ఴఴేలో తుభఖనభఴడం ఇ తృహికటీశనయుఔు ఄతృహయభ నై అనందాతున ఆసరా ంది.   

ంచుకునన కసైులు  

 వ నున మమడయు కటళ్ల  నొపులు, గ్ాస్ సమసా  

 గజి్జ  
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 వ ైబ్రి  మెమిడీలు ఉయోగ్డంచిన కైసుల వివమలు  

 

1. న తా్తమీద దురద 03576..యుకె  

  ఴ కైహలజీలో డాఔీయటై్ చదఴపతేనన 26 ఏళల  భవ ళ యెండె న లలుగహ న తాిమీద దయదణో ఫాధడెతేనానయు. దయద ఎంత 
తీఴంిగహ ఈందంట ేఅభ  తుషషహామంగహ తన యెండె చేతేలణో న తాితు తీఴంిగహ గోఔుత ఈండఴలఴన యఴిాతి ఈంది. ఇ ఱహమధ్ిక ి
షశీభ నై కహయణం ఏదద లేదతు ఄతుపంచింది. ఆటలఴంటి యఴిాతిలో ఎంణో ఴతాిడకిి లోనఴపత ఔ షంఴతషయభులోనే యెండె 
నఖయహలఔు ఱ ళళఴలఴ ఴచిుంద.ి ఄంణకేహఔ తన ముదటి షందయవన తయుఱహత తియిగి ఴచిున ఱ ంటనే Ph.D తృర ి గహీ ం తృహియంతేంచడం 
ఴలన  ఄధమమనభు కోషం యవఴయదామలమాతుకి తిియోజూ ఖంట ఴేప మిాణం చమేఴలఴన యఴిాతి ఏయడింది. ఈవభనం 
కోషం అభ  తిీయోజూ తల సహననం చేఴఱేహయు. యయధ యకహల ఓశధ ూయతి ష్టహంూలన మితినంచినటకిట ఈయోఖం 
లేఔతృర మంది. 2019 ఫఫఴియి 24న తృహికటీశనయు అభ ఔు కిీంద ియెమిడీ ఆచాుయు:  

CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.6 
Eczema…TDS 

    భాయుి1 న అభ ఔు చాలా ఫాధగహ ఈననటలల  ఖటిీగహ ఏడఱహలతు ఈననటలల  ణ యౌతృహయు. ఆది పలలల ట్ గహ బాయంచి అ దశరెబాఱహతున  
తగిగంచడాతుక ివయీయంలో ఈనన యశదాయహా లన ఫమటకిి ండాతుకి తూయు పశకలంగహ ణాిఖభతు తృహికటీశనయు షఽచించాయు.     
మోణాద ఔడా తగిగంచభతు చ పనటకిి యోగ ిTDS గహ కొనసహగించడాతుకై ఆశీడా్ యు. యంెడె యోజుల తయహఴత వయయీంలోతు కొతున 
బాగహలలో ణేయౌఔతృహటి దదీ యుల  ఏయడా్ మ కహతూ ఱహటిఴలన ఄస ఔయమం ఏమీ ఔలఖలేద. న తాి మీద దయద యశమంలో 30%  
ఈవభనం తృ ందాయు. ఱహయం తయహఴత దయద యశమంలో 60% భ యుఖుదల ఔలుఖగహ దదీ యుల  ూయిాగహ ఄదావమం ఄమామమ. 
భాయిు 17న అభ  ఱహమధ్ి లక్షణాల నండ ిూయిాగహ కోలుకొతు లిహంతంగహ అతభ యలహఴషంణో ఈనానయు. మోణాదన ఔఱహయం BD కి  
తయహఴత యెండె ఱహయహల తృహటల OD క ి ఏపిల్ 7న OW క ితగిగంచి ూయిాగహ అపఱేమడాతుకి భుంద ఔ న లఴయఔ కొనసహగించాయు.    
అభ  యవఴయదామలమ యీక్షలలో చఔకటి పయౌతంణో ఈతాీయణత సహధ్ించాయు. ఔటనినయ షంఴతషయహల తయహఴత ఔడా ఱహమధ్ ి
పనయహఴాతం కహలేద. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. నడుము & కటళ్ల  నొపులు, గ్ాస్ సమసా 02814...ఇండియా  

32 ఏళల  భవ ళ ఴజయైిమన్ డ యౌఴయీ తయహఴత యెండేళైల గహ తన యప, మోకహళైళ, చీలభండ కటళళనొప భయమిు ఄజీయణం కహయణంగహ 
పేిఖులలో గహమస్క తులుపదల షభషమణో ఫాధడెతేనానయు. ఔ షంఴతషయం ఄలోతి భందలు తీషఔునాన ఎటలఴంట ి
యిోజనం ఔలఖలేద.  ఆయ ణాణాకయౌఔ ఈవభనం భాతభిే ఔయౌగించి లక్షణాలు తియిగ ిపనయహఴాతం ఄమయమయ. 2017 ఏపిల్ 9న 
అభ ఔు కిీంద ియమెిడ ీఆఴఴఫడంిది:   

CC4.1 Digestion tonic + CC9.1 Recuperation + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine + CC20.6 Osteoporosis…6TD  

ఔ న లలోనే అభ  నొపలోల  40% ఈవభనం ఔయౌగింది. జీయణకిీమలో 70% భ యుఖుదల ఈంది. జూన్ 18న ఱ నననొప 
యశమంలో 70%  భ యుఖుదల ఏయడగహ కటళల  నొపలు దాదాపగహ ఄదావమభ  ైతృర మనటలల  అభ  ణ యౌతృహయు. గహమస్క తులుపదల 
షభషమ తియిగ ితల తాలేద. ఄందచతే మోణాద TDS కి తగిగంచఫడింది. జుల ై 16 నాటిక ిఅభ  ఱహమధ్ి లక్షణాల నండ ిూయిాగహ  
ఈవభనం తృ ందాయు ఔనఔ మోణాద ఔీభంగహ తగిగంచి భయుషటి న ల నాటకిి అపఱేమఫడింది. 2021 ఏపిల్ నాటకిి లక్షణాలు 
ఏయ పనయహఴాతం కహలేద.  

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

3. గజి్జ 02814...ఇండియా  

45 ఏళల  ఴమకిా ఄతతు 40 ఏళల  బాయమ ఆదీయౄ అయు న లలఔు ప ైగహ వయయీభంణా తీఴభి నై దయద భయిము ముటభిలు ఴంటఱిహటిణో  
ఫాధడెతేనానయు. ఄలోల తీ చికతిష ప దీగహ షహామం చేమలేదఔనఔ ఱహయు దాతున అపఱసేహయు. 2018 భ ే11న తృహికటీశనయున  
షందిించగహ కిీంది యెమిడీ ఆచాుయు:    

CC21.3 Skin allergies…TDS నోటకిి భయమిు ఫాసమ ఄనఴయానం కోషం కొఫఫయినఽన లో ఆఴఴఫడని మోణాద …OD  

ఔ న ల తయహఴత దయద భయమిు దదీ యుల  యెండఽ 40%, భయి ఔ న లలో 90% భ యుఖుడా్ మ. భయో యెండె ఱహయహల తయుఱహత 
2018 జుల ై 10 నాటిక ినోటకిి తీషఔున ేమోణాద OD కి తగిగంచఫడింది. లక్షణాలు ూయిాగహ తఖగడం ఴలన మోణాద భయో 6 
ఱహయహలలో 2018 జుల ై  24 నాటిక ిూయిాగహ తగిగంచి షనన చమేఫడింది. 2021 ఏపిల్ నాటకిి దాదాప భూడళేల  తయహఴత ఔడా ఇ 
జంటఔు ఎటలఴంటి చయభ షభషమలు తల తాలేద.  

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

4. ఉబ్బసం 03569…యు.ఎస్.ఎ  

46 ఏళల  భవ ళ చిననటనించి ఈఫఫషం ఱహమధ్ణిో ఫాధడెతేనానయు. షంఴతషయహతుకి యెండె భూడె సహయుల  అభ ఔు ఈఫఫషం, 
యహతిిూట దఖుగ , ఉపయ ిఅడఔతృర ఴడం ఴంటియ ఏయడెతేంటామ. ఇ ఴాతి ఱహణాఴయణభులో భాయు, కహలుశమం భయమిు భానఴఔ 
తాిడి ఴలన పేియపైం ఫడెణోంది. ఱ ైదమలు షఽచించిన షలుఫటాభల్  ఆనేసలర్ ఈయోగించడం ఴలన ఔ న లలో ఇ లక్షణాలు 
తఖుగ త ఈండేయ. ఇభ  2018 జూన్ 24 న తృహికటీశనయుగహ ఄయసత సహధ్ించిన ఔ ఱహయం తయుఱహత  ఆండిమాకి మిాణం చేసహయు. 
చేయుఔునన ఱ ంటన ేఅభ ఔు నాఴకహ ఄఴయోధభు, అమాషభు తృహియంబ భమామమ. తన ఖత ఄనబఴం కిహయం ఆనేసలర్ 
ఈయోగించి నటకిట ఇ లక్షణాలు ఔ ఖంటలో తీఴభిమమ ఈఫఫసహతుకి దాయితీసహా మ. ఱ ంటన ేఆనేసలర్ తీషకోఴడభ ేకహఔుండా 
తన వ లననస్ కటి్ నండ ిగె్ట్ వ ల్ ఄనే కిీంది యెమిడీ 2018 జుల ై 2 న తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు.     

CC9.2 Infections acute…ితీ 10 నిమిషలకు తూటణిో ఔ మోణాద యెండె ఖంటల ఴయఔు ఄనంతయం 6TD  

అభ న అవుయహమతుక ిఖుయచిషేఽా  యెండె ఖంటల తయహఴత ఔడా ఱహమధ్ ిలక్షణాలు తీఴంి కహలేద.  ఄందచేత అభ  తియిగ ిఆనేసలర్ 

ఈయోగించలేద. భూడె యోజులోల  అభ ఔు అమాషభు భయిము భుఔుక తుయోధభు ూయిాగహ తగిగంది. జూల ై 5న మోణాద TDS 
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ఔు, జూల ై 8 నాటకిి OD కి  తగిగంఫడి జూల ై 12న తుయౌపఱేమ ఫడింది.  ఆటికట యెండెననయ షంఴతషయహలఔు ప ైగహ ఔతూషం 
ణేయౌఔతృహటి లహఴష కోవ ఆఫఫంది ఔడా లేఔుండా అభ  హామగహ ఈనానయు.  

సంనుదకుని వాఖా:  వ లననస్ కిట్ నుండి నౄతి్ వ ల్ అనదేి ఈ వాధికి సమడభ నైది. ఄమనటికట CC9.2 Infections acute  
అనేది దీరఘకయౌక లహఴషకోవ ఄనాయోగహమతుక ిషంఫంధ్ించిన ఔంనాలన ఔయౌగి ఈంటలంద ిఔనఔ ఄదబణాలు షాళీషా ంది! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. నురి స్టీట్ అడేనోమా (నురి స్టీట్ లో నిరనుయ గరంధి వృదిి ) 03558…నూిన్స్  

 65 ఏళల  ఴమకిా 2018 అఖషీ  నండి భూతయిషయజన కోషం యహతిఱిేళలోల  తయచగహ భేలుకొనేఱహయు. ఇ షభషమ న భభదిగహ  ఖటి 
ూటఔు ఔడా ఱహమపంచింది. 2018 ఴ ప ీంఫర్ 23 ఄతతుక ితృర ి ఴేీట్ ఄడ నోభా (యషాయించిన తృర ి ఴేీట్ భూత ిఱిహహాతున యమిితం 
చేమడం) ఄనే ఱహమధ్గిహ తుయహధ యంిచ ఫడింది. మూయహలజిసీ్క న షందిించగహ తృర ి ఴేీ ఔీమీ(తృర ి ఴేీట్ న ూయిాగహ లేదా తృహక్షిఔంగహ 
ణొలగించే) వషారచికతిష షఽచించాయు, భయమిు అ షభమంలో యకీ్షల దాఴయహ ఱ లల డ నై భూతభిాయగం ఆన పక్షన్ తఖగడo కోషం 
యకైెన్ భాతలిు షఽచించాయు. మాంటఫీమాటిక్స యొఔక దశరెబాఱహల ఖుయించి భయమిు వషారచికతిష దాఴయహ తృర ి ఴేీట్ ణొలగంిప 
ఖూయిు ఏయడని బమం కహయణంగహ ఆతన ఄలోల తి చికతిష తియషకయించాయు. ఐణే యఴిాతి ఔీభంగహ యశభంగహ భాయి భయి నాలుఖు 
న లల తయహఴత ఄతన యహతిి ఔడా భూత ియషయజన కోషం 5- 6 సహయుల  భలేగకనఴలఴన ఆఫఫంది ఏయడింది. ఄతతు జీఴన 
భిాణాలు ఔడా తిిఔలంగహ బిాయతం ఄఴపతేనానమ. ఄతన ణిామభానమ భయమిు షయక్షతిభ ైన ఱ దైమ చికితష కోషం 
ఱ తఔడం తృహియంతేంచాయు. 2019 జనఴయ ి20న ఄతన తృహికటీశనయున షందిించాయు. ఄతతుక ికిీంద ియమెిడ ీఆఴఴఫడింది:  

CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate 
+ CC15.2 Psychiatric disorders…6TD 

 న భభదగిహ ఄమనటకిట ఴాయభ ైన భ యుఖుదల ఈననందన ఄతన యెమిడీ కొనసహగించాయు. ఐద న లల తయహఴత యహతి ి
షభమంలో భూత ియషయజన భూడె సహయలఔు తగిగతృర గహ ఖట ిూట ఄతతుకి ఎటలఴంట ిఆఫఫంది ఏయడడం లేద. 2020 జనఴయి 
19 నాటకిి ఄతతుకి ూయిాగహ తగిగతృర మ ఄపడపడె భాతభిే యహతి ిషభమంలో భలేగకనట జయుఖుణోంది. మోణాద TDS ఔు 
తగిగంచఫడింది. తయహఴత ఐద న లలోల  ఄతన ఎపడఽ యహతిి లేఴఴలఴన ఄఴషయం లేద కహఫటిీ  మోణాద OD కి తగిగంచఫడింది. 
చిఴయిక ి2021 జనఴయి 3న అగతిృర మంది 2021 నాటిక ిఱహమధ్ి పనయహఴాతం కహలేద. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. ఆహర అసహనం 03566…యుఎస్ఎ  

70 ఏళల  భవ రా శియఱ దైమయహలు 30 ఏళలఔు ప ైగహ కొతున అహాయదాయహధ లప ై ఄలయీజ ఔయౌగి ఈనానయు. కహమఫరజీ, కహయ్ఫ్లఴర్, 
ఫంగహరాదంలు, గోధభలు తినన భూడె నాలుఖు ఖంటల లోప అభ ఔు ఔడెపనొప యకహయం భయమిు యయోచనాలు 
ఔలుఖుణామ. భుంద జాఖీతా కోషం ప తృరీ  తసహభల్ తీషఔుంటలనాన ఆద ిసహధ్ాయణంగహ ఱహయం యోజుల తృహటల కొనసహఖుతేంది.  ఆటిీ  
తుషషహామ ఴాతిలో ఇ అహాయహలు తినడం భానేఴ ఆద ితన యధ్ ిఄతు షయపి టలీ కొనానయు. ఔ యహతి ిసహఴమి ఔలలో ఔతుపంచి ఇ 
షభషమఔు తృహికటీశనర్ ఴదీనండి “ఫాఫా”  ఓశధం తీషకోభతు చ తృహయు. కహఫటిీ  అభ  2019 భాయిు 9న తృహికటీశనయున 
షందిించగహ కిీంది యెమిడీ ఆఴఴఫడింది:   

CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...TDS 

అభ  అయున లల తృహటల తనఔు ఆఫఫంద ిఔయౌగించే అహాయ దాయహధ లన తీషకోఔుండా ఇ యమెిడీతు బకిా వదీధలణో తీషఔునానయు.  
2019 ఴ ప ీంఫయులో అభ  ఔ యఱహస ఱడేెఔఔు హాజయెై తన కోయుఔునన అహాయ దాయహధ లన తినానయు. ఱహటలిో కొతున ఴంటకహలలో 
ఫంగహళదం, కహయౌఫ్లఴర్, భయమిు గోధభలు ఔడా ఈనానమ. అభ ఔు ఎటలఴంటి తిిఔల బిాఴం లేఔుండా సహధ్ాయణ 
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ఴాతిలోనే ఈండడం ఖభతుంచి అవుయహమతుక ిఖుయి ఄమామయు. తనఔు నమభమందతు బాయంచి అభ  కహమఫరజీతు ఔడా తన  
అహాయంలో చేయుి ఱహయహతుక ియెండె భూడె సహయుల  తినడం తృహియంతేంచినా తనఔు ఏ ఆఫఫంది లేఔుండా చఔకగహ ఈనానయు. ఔనఔ 
మోణాద ఴ ప ీంఫర్ 28న BD భయిము 2020 జనఴయి 10న OD క ితగిగంచాయు. 2021 భాయిులో చఴేన యిఴూమ భయేఔు అభ  ఏ 
ఆఫఫంద ిలేఔుండా తిీ అహాయ దాయహధ తున తింటృన ేఈనానయు ఄమణే మోణాద OD గహ కొనసహగించడాతుకి ఆశీడా్ యు ఎందఔంటే 
తన అయోగహమతున కహతృహడెకోఴడాతుకి ఆది ఎంణో షహామడెతేందతు బాయషా నానయు.    

సంనుదకుని వాఖా: సహధ్ాయణంగహ అహాయ ఄషసనం ఔటి యంెడె న లలోల  ఱ ైఫరి  చికితషణో తగిగతృర తేంది.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. మోకయౌనొు, అధిక రకానుర టు11616…ఇండియా  

75 ఏళల  భవ ళ 15 షంఴతషయహల కిీతం తన బయా భయణించినట ినంచి మోకహలు నొప భయిము ఄధ్ిఔ యఔాతృర టలణో 
ఫాధడెతేనానయు. అభ  “ఴదధ ” చికతిషతు ఐదళేైల గహ మితినంచినా ఖణతూమభ నై యిోజనం ఏమీ ఔలఖలేద. ఖత ఐదేళైల గహ 
అభ  BP కి ఄలోల తి భందలు తీషఔుంటలనానయు. పయౌతంగహ BP 140/90 ఴదీ తుమంతణిలో ఈంటలంది. కొకఔకసహయి BP 
ఎఔుకఴ కహఴడం ఴలన అభ ఔు తలలో ణయేౌఔగహ ఄమతృర మ, ఫామల నష కోలోమయలా చషేా ంది కొతునసహయుల  అభ  నడెషా ననపడె 
కిీంద డితృర తేనానయు. అభ  మోకహయౌ నొపతు ఄలోతి తుఱహయిణణిో తగిగంచకో ఖలుఖుతేనానయు. ఆటఴీలే అభ  ఄధ్ిఔ కొల సహీ ా ల్ 
కోషం ఓశధం తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. 2019 అఖషీ  21న అభ ఔు కిీంద ియమెిడ ీఆఴఴఫడింది:    

మోకహయౌ నొపక:ి  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…QDS 

ఄధ్ఔి యఔాతృర టలఔు: 
#2. CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS  

యెండె న లల తయహఴత అభ  ముతాం 25% ఈవభనం ఈననటలల  ణ యౌతృహయు. ఄంణకేహఔ ఄటకిై ఄలోల తీ భందలు తీషకోఴడం 
తుయౌప ఱేఴనటలల  చ తృహయు. 2020 ఫఫఴియ ి25 నాటకిి అభ  BP 125/80 ఴదీ సహధ్ాయణ సహా మకి చయేింది. మోకహయౌ నొపల 
యశమంలో 70% తగిగంప ఔయౌగింది. ఖతంలో భాదియగిహ కహఔుండా అభ  ఎటలఴంటి షతృర యుీ  లేఔుండా షలబంగహ భ టలల  ఔడా 
ఎఔకఖలుఖు తేనానయు. కహతూ ఖత కొతున ఱహయహలుగహ ఖటిూట తయచగహ భూత ియషయజనఔు ఱ ళళడం, కొతున షభమాలోల  అభ ఔు 
తృహదాలలో భండెతేనన బాఴనా ఔలుఖుతేనానమ. ఄందఴలల  తయచగహ భూత ియషయజన జాయ,ీ తృహదాలలో భంటన యఖిణనలోకి 
తీషకొతు , #1 భయిము  #2 కిీంది యధంగహ భ యుఖు యచఫడా్ మ:   

#3. CC18.5 Neuralgia + #1…TDS 

#4. CC13.3 Incontinence + #2…BD  

  భాయిు 14 నాటకిి కైఴలం యెండె ఱహయహలోల  ఄతున షభషమల నండ ిూయిాగహ కోలుఔుననటలల  ఐణ ేఄపడపడె మోకహలు నొప 
భాతంి షఴలంగహ ఈందతు ఄద ితన ఴమష దాష్టహీ య సహధ్ాయణభే ఄతు అభ  ణ యౌతృహయు. ఄ తయుఱహత 8 న లలలో ఄనగహ 2020 
నఴంఫర్ నాటకిి   #1 భయమిు  #2 న భభదిగహ OD తుయఴసణా మోణాడెఔు తగిగంచఫడా్ మ. ఄది ఆటికట కొనసహఖుతనే ఈంది. 
2021 ఏపలి్ నాటకిి లక్షణాలు ఏయ పనయహఴాతం కహలేద.    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. దురద మమడయు నీరు కమై కనులు, కంట ివుకల ల శసార చికతి్ అనంతర స్ిత్త 11629…ఇండియా  
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50 ఏళల  భవ రా ఴమఴసహమ కహయిభఔుయహయౌకి 2 షంఴతషయహల కిీతం ఔుడి ఔననఔు ఔంటయిఔలం కోషం అయైశన్ చమేఫడింది. కహతూ 
అభ  దాళీ  25% నండ ి75% భాతభి ేభ యుఖుడింది. ఄంణేకహఔ తన తృ లంలో తుక ిఱ యలనపడె తీఴభి ైన ఎండఔు భయిము 
ధఽయకి ఖుయి ఄమనపడలాల  ఔంటలిో దయద భయమిు ఔంటఱి ంట తూయు తుయంతయం తూయు కహయుత ఈంటలంది. ఱ దైమలు షఽచించిన 
ఫ్ూల తగహట్ భయమిు ఄయహ ఐడాిప్ష ఈయోగిసరా ంద,ి కహతూ ఄయ అభ ఔు షహామం చేమలేద. ఔీభంగహ అభ  ఎండఔు లేదా ధఽయక ి 
ఖుయ ికహఔ తృర మనా ప  ైలక్షణాలు  ఏయడడం తృహియంతేంచామ. ఆద ిఅభ  యోజు ఱహయి తుకి తిిఔలంగహ బిాయతం కహఴడంణో చాలా 
ఫాధ ఄనబయషఽా  ఈంది. 2020 భాయుి 9న అభ  తృహికటీశనయున షందయివంచినపడె అభ  ఔుడి ఔనన తుయంతయంగహ తూయు 
కహయుణోంది. అభ ఔు కిీంద ియమెిడీ ఆఴఴఫడింది:  

CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury…6TD భ్ఖిఔంగహ & డిఴీల్ ఱహటర్ లో ఔంటచిఔకలుగహ TDS    

అభ  భ యుఖుదల ఄనబూతి చ ందటం తృహియంతేంచగహనే భూడె యోజుల తయహఴత ఄలోల తి ఔంటి చఔకలు తీషకోఴడం అపఱేసహయు.  
భాయిు 14 నాటకిి తూయు కహయడం 50% తగిగంది. దయద షఴలంగహ తగిగంది ఐణే ముతాంమీద ఔంటిచఽప కొంత భ యుఖుడింది.   
ఆపడె భ్ఖిఔంగహ తీషకొన ేయెమిడీ ఔడా TDS తగిగంచఫడింది. ఏపలి్ 12న అభ  దాళీ  ూయిాగహ సహధ్ాయణభ నైదతు భయిము 
ఔంటలిో దయద భామభ ైందతు కహతూ ఔంటి నండి తూయుకహయడం ఆంకహ షఴలంగహ కొనసహఖుణోందతు ణ యౌతృహయు. భే ముదట ిఱహయం 
నాటకిి అభ  ఄతున లక్షణాల  నండ ియభుకిా తృ ందాయు. ఎండ భయమిు ధఽయ ఈననటికట తృ లంలో సహధ్ాయణంగహ తు 
చేషకోఖలుఖుతేననటలల  ణ యౌతృహయు. భే 25న భ్ఖిఔంగహ భయమిు ఫాసమంగహ తీషకొనే యెమిడీలు OD కి తగిగంచడం జయిగింది.   
2021 భాయిు నాటకిి అభ  చఔకగహ తుచేషఔుంటృ యెమిడ ీOD గహ కొనసహగించసహగహయు.  

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

9. అవకడో  ండుకు అలనమజి 03599…యు.ఎస్.ఎ  

11 ఏళల  ఄభాభమక ిఄఴకహడో  తిననపడలాల  భుకం మినహా వయయీభంణా దయద తృ డిగహ ఈండే తృ ఔుకలు ఏయడెతేనానమ. ఇ 
తీఴభి నై ఄలయీజ తిిచయమ ఔ షంఴతషయహతుక ిప గైహ ఔలుఖుణోంది. ఄలోల తి భందలణో అభ  సహధ్ాయణ ఴాతికి యహఴడాతుక ిఔ ఱహయం 
డెణోంది. ఱ ైతిమాతుక్సష టల  యచిమభు నభభఔం ఈననందన ఄభాభమ తయౌల లహవఴత యిష్టహకయం కోషం తృహికటీశనయున  
షందిించాయు. 2020 నఴంఫర్ 27న షందిింపల షభమంలో ఆటఴీలే తియిగి లక్షణాలు ఏయడిన కహయణంగహ ఄభాభమకి  
దదీ యుల  ఏయడిఈనానమ. ఄలాగై ఇ ఄభాభమక ిఔడెపలో నటీలు (టేప్ ఱహర్భ్) ఔడా ఈనానమతు ఄభాభమ తయౌల బాయంచింద ి
కహతూ దాతుకి ఓశధం ఏదద ఆఴఴలేద. తృహికటీశనయు దాఴయహ యోగిక ికిీంద ియమెిడ ీఆఴఴఫడింది:    

CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion…నీటిలో ిత్త ది నిమిషలకు ఔ మోణాద చొపన ఖంట ఴయఔు తిి 
షందన లేఔతృర ణే భయొఔ ఖంట భయుషట ియోజు నండి 6TD.  

అభ  ఱేయ ైఓశధం ఏదద తీషకోలేద. డఴి ంఫర్ 5 నాటకిి ఔ ఱహయంలో దదీ యుల  ూయిాగహ భామభమామమ. కహఫటిీ  అభ  చయభం 
సహధ్ాయణ ఴాతిక ిచేయుఔుంది. ఐణే షఴలంగహ దయద ఈంది, కహతూ ఄద ిఔడా కొంత కహలం తయుఱహత తగిగతృర మంది. మోణాదన TDS 
ఔు తగిగంచాయు. యెండె ఱహయహల తయహఴత అభ  ఎటలఴంట ిఄలయీజ తిిచయమ లేఔుండా ఔ ఱహయం ఴమఴధ్లిో యెండెసహయుల  ఄఴకహడో తిననది. 
2021 జనఴయి 2న తృహలు భయమిు ప యుఖు లఔు తృహఔు దదయఘకహలంగహ ఈనన ఄలయీజ ఔడా భామభ ైందతు తృహ తయౌల షంణోశంగహ 
ణ యౌతృహయు. మోణాద BD క ితగిగంచి అయు ఱహయహల తయహఴత అపఱలేహయు. 2021 ఏపిల్ నాటకిి తృహలు, తృహల ఈతతేా లు భయమిు 
ఄఴకహడో  యశమంలో ఎటలఴంటి ఄల యీజ పనయహఴాతం లేఔుండా తృహ అనందంగహ ఴఴఔయిషా ననది.   

సంనుదకుని వాఖా:  CC4.6 Diarrhoea ప ై కోంఫర లో ఔడెపలో నటీల (టపే్ ఱహర్భ్) కోషం చేయుఫడింది. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10.  స్ఓడి సమసా కరణంగ్ తకుువ సివము మమడయు కరమరహిత బ్హిషటీ  02726…యుఎస్ఎ  
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38 ఏళల  భవ ళ 20 షంఴతషయహలుగహ తఔుకఴ సహిఴభు భయమిు ఔీభయవ త ఫవ శేీ  కహలభులణో ఫాధడెతేనానయు. ఇభ ఔు 
తలమీద  జుటలీ  యహయౌతృర ఴడం భయిము ఉఫకహమం షభషమలు ఔడా ఈనానమ. డాఔీర్ ఇ యఴిాతితు PCOD గహ తుయహధ యించాయు. 
ఎండోకెైనైాలజిసీ్క యెండె షంఴతషయహల హాయోభన్ చికతిష చఴేన మీదట షంఴతషయహతుకి ఐదాయుసహయుల  ఫవ శేీ  యహఴడం తృహియంతేంచింది 
కహతూ ఔీభం తఔుండా యహఴడం లేద. అయైళలతృహటల అముయైఴదం సో మియోతి భయిము యోగహ ఴంటి ఆతయ ణిామభానమ 
చికతిషలు మితినంచినటకిట అభ  ఫవ శేీ  కహలాలు షఔీభంగహ కహఔ షంఴతషయహతుక ి3-4సహయుల  భాతభి ేఔలుఖుతేనానమ. న ల 
కిీతం అభ  ఫయుఴపన తగిగంచ కొనడాతుకి చాలా తఔుకఴ కైలయీల డ టై్ తృహల న్ తృహియంతేంచాయు. 2020 ఏపలి్ 8న అభ  తృహికటీశనయున 
షందిించగహ కిీంది యెమిడ ిఆచాుయు:   

#1. CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC17.2 Cleansing…TDS  

 అభ  యోజుఔు ఔకసహయి భాతభిే #1 ని తీషకొనసహగింద,ి తన షభషమల యశమంలో ఎఔుకఴ భ యుఖుదల ఖభతుంచలేద. 2020 
ఴ ప ీంఫయులో అభ  ఫవ శేీ  కహలాలు షఔీభం ఄమామమతు జుటలీ యహలడంలో 20% భ యుఖుదల ఈందతు ఖీవ ంచాయు. ఄందచేత #1 
తు  TDS గహ తీషకోఴడాతుకి తృహియంతేంచాయు. 2020 ఄకోీ ఫర్ 2న తృహికటీశనయు #1 ని కిీంది యధంగహ షఴయించాయు.   

#2. CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC10.1 Emergencies + CC11.2 Hair problems + 
CC12.1 Adult tonic+ CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
నీటలిో   

ణాన యజషఴల ఐన నాటనిండి ఎంణో కహలం తయుఱహత ఫవ శేీ  కహలాలు ఔీభం తఔుండా కొనసహఖడం చఽఴ అభ  ఎంణో 
అనందించాయు. 2021 జనఴయి 1 నాటికి అభ  ఫయుఴప 9 కలిోలు (20 తృ ండెల ) కోలోమంద.ి జుటలీ  యహలడంలో 50% భ యుఖుదల 
ఈంద ికహతూ దాతుప ై అభ  దాళీ  ప టీడం లేద. మోణాద OD కి తగిగంచఫడింది. 2021 ఏపలి్ నాటిక ిఅభ  #2 న భుందషా  కోషం  
OD గహ కొనసహగిషఽా నే ఈనానయు.    

మోగ్డ యొకు వాఖాానము  (సంక్షిాం చేయబ్డింది) ణదేీ  29 జనవమడ 2021: 

2020 ఴ ప ీంఫర్ నండ ినా ఫవ శేీ  కహలాలు షయెనై షభమాతుకి యహఴడం తృహియంబభమామమ. నాఔు ముఔాఴముష ఴచిున 
నాటనిండి ననే ఎపడఽ ఆది ఄనబయంచలేద. నా పయమిడ్ష యెఖుమలర్ గహ భాయడం, ఔీభంగహ ఫయుఴప తఖగడం భయమిు 
సహనఔల ఱ కైయ ిఆఴతూన ఱ ైతమిాతుక్సష యొఔక పయౌతం భాతభిే ఄతు ననే నభుభతేనానన. ఄలాగ ైయమెిడలీు గోయ యౄంలో 
ఔనాన తూటలిోనే చాలా బిాఴంతంగహ ఈనానమతు ననే ధాయఔయిషా నానన.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. ఎండోబెటిియాస్స్ కయౌనొు అండాశయ త్తతా్త 03518...కెనడా  

41 ఏళల  భవ ళ 2016 ఴ ప ీంఫయులో తన ఔుభాయుతుకి యొభుభతృహలు ఆఴఴడం భానఴేన తయహఴత తీఴభి నై తిమిభయి, నొప (నొప 
తీఴతి 9-10) భయిము ఫవ శేీ  షభమంలో ఄధ్ిఔ యఔాసహిఴం ఔయౌగి ఈనానయు. అభ ఔు ఔటి తృహింతంలో తుయంతయభు నొప (తీఴతి 
5-9) ఔడా ఔలుఖుత ఄది ఎడభ కహలు నండ ిఅభ  చీలభండ ఴయఔు షియిషఽా  ఈంటలంది. 2017 భధమలో ఱ దైమలు దదతుతు 
ఎండోభ టిమిాఴస్క భయిము ఎడభ కహలులో ఫర లు ఎభుఔల ఱహమధ్ ి(అఴీయో తృర యోఴస్క) గహ తుయహధ యణ చేసహయు. అభ ఔు ఎపడఽ 
ఄలషటగహ ఈంటృ తన యోజుఱహయీ కహయమఔలాతృహలు కొనసహగించడాతుకి ఔడా చాలా ఔశీభఴపత ఈండడంణో ఖత భూడళేైల గహ నొప 
తుఱహయణ భందలణోన ేకహలం ఖడసహగహయు. 2020 అభ  ఫవ శేీ  కహలాల భధమ యఔాప భయఔలు ఔతుపంచడం అభ  ఖభతుంచాయు. 
భూడె న లల తయహఴత ఄలాీ ా  స ండ్ యకీ్షలలో అభ  ఖయహబవమంలో 1.9 ఴ ంటీమీటయల తితాి ఈననటలల  ఱ లలడమమంది. 2020 అఖషీ  
23న అభ  తృహికటీశనయున షందిించగహ కిీంద ియెమిడీ ఆచాుయు:   

ఎండో  భ టిమిాఴస్క భయమిు ఖయహబవమ తితాికి:  
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#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent…TDS in water  

ఔట,ి భయమిు కహయౌ నొపక ిఅఴీయో తృర యోఴస్క ఔు:  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & 

Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS తూటణిో   

 న ల తయహఴత అభ ఔు నొపల యశమంలో 50%  ఈవభనం లతేంచింది. న ల తయుఱహత అభ ఔు యుతేసహిఴం ఔీభఫదధం కహఴడం, 
భయిము ఄతున నొపల నండి 100% ఈవభనం ఔయౌగింద.ి ఆది అభ న సహా తుఔ సహమ ఴ ంటయోల  ఖతంలో తన తుషషహామత ఴలల  
చేమలేఔతృర మన షఴచఛంద ఴఴే చేటీడాతుకి తృర ి తషవ ంచింద.ి #1 భయిము #2 యొకు మోణాదు BD కి తగిగంచఫడింది. యంెడె 
ఱహయహల తయుఱహత నఴంఫర్ 5 న తీఴన ఄలాీ ా  స ండ్ యీక్షలో తితాి యొఔక ఎలాంటి అధ్ాయహలు లేఴప. నఴంఫర్ 30 న మోణాద 
OD క ితగిగంచి 2020 డఴి ంఫర్ 11న యెమిడీ ూయిాగహ అపఱమేఫడింది. 2021 ఏపిల్ నాటకిి ఏ లక్షణాలు పనయహఴాతం కహలేద, 
అభ  ఎటలఴంటి నొపలు లేతు అయోఖమ ఔయభ నై, వకిాఴంతభ ైన ఈలాల షఴంతభ నై జీయతం ఖడ సహగహయు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. కటి వ నునముక నాడీ సంకోచము (స్టీనోస్స్) 12051…ఇండియా  

2019 జనఴయలిో 80 ఏళళ ఴమకిాకి ఔటి దిఖుఴ బాఖం నండ ిఔుడ ితృహదం ఴయఔు షలుపత నొప ఏయడింది.  డాఔీర్ దదతుతు 
ఱ ననభుఔ ఔటి తృహింతంలో నయహల షంకోచంగహ తుయహధ యించాయు. ఄతతుకి ఄంతఔు భుందనండి మోకహయౌలో అఴీయో అయాయెైటసి్క ఈనన 
కహయణంగహ దాతుక ి2014 డఴి ంఫర్ నండి #1 CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 

Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine 

తీషఔుంటలనానయు (ఱహయహా లేక షంచిఔ 6 షంపటి 3 చఽడండ)ి. 2019 నఴంఫయోల  ఆతతుక ికహయౌలో ఏయడని నొప ఎంత తీఴంిగహ 
ఈందంటే ఄతన ది తుమిష్టహలఔు మించి తులఫడ లేఔ తృర మయఱహయు. కొంచ ం దఽయం నడఴడాతుక ిచాలా ఆఫఫంద ిడఱేహయు.  
ఱ ైదమడె నేయిఴజన్-ప భాతలిు ఔ న లతృహటల షఽచించాడె కహతూ ఄది కొంత ఈవభనం భాతభిే ఆచిుంది. 2019 డఴి ంఫర్ 12న 
తృహికటీశనర్ ప ై యెమిడీ అపఱఴే కిీంది యమెిడీ ఆచాుయు.   

#2 NM3 Bone + NM38 Back Pain + NM40 Knees + NM97 Sciatica + OM18 Sacral & Lumbar…TDS 

 యెండె ఱహయహల తయహఴత నొపలో 90% తగిగంప ఏయడడభ ేకహఔుండా ఄతన అఖఔుండా ఔ కలిోమీటర్ దఽయం నడఴఖలఖడం 
చఽఴ ఎంణో షంణోళంచాయు. భయో యెండె ఱహయహలోల  ఄతన నొపలో 100% ఈవభనం తృ ందాయు. ఄతతు ఴమషష భయమిు 
ఄఴాంజయ అయోఖమ చయిత ికహయణంగహ తృహికటీశనయు ఄదే యెమిడీ చాలా న లలు కొనసహగించభతు షలహా ఆచాుయు. 2020 ఏపలి్ 29 న 
ఄతతు అషన తృహింతంలో ఄడతృహదడతృహ ఏయడే ఆఫఫంద ిఖుయించి ఫయహమద చలేహయు. భుకమంగహ భల యషయజన చషేా నన షభమంలో 
ఆద ిభయీ ఎఔుకఴగహ ఈంటలంది. ఔనఔ మోణాద 6TD కి ప ంచఫడింది. భ ే15 నాటిక ిఇ ఆఫఫంద ిణొలగితృర ఴడంణో మోణాద 
TDS కి భాయుఫడింది. భూడె ఱహయహల తయహఴత తుయఴసణ మోణాద OD క ితగిగంచఫడింది. 2021 ఏపలి్ నాటకిి ఎటలఴంటి 
పనయహఴాతం లేఔుండా ఄతన అయోఖమంగహ ఈనానయు.  

108 CC ఫాక్సష ఈయోగిషా ంటే : CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine ఇవవండి  

 టషటంటు వాఖాానము :  

 2019 నఴంఫర్ లో ననే నా యధలఔు తియిగ ిహాజయు ఄఴపణానో లేదో  ఄతు చాలా బమడా్ న. నేన ఎయౌఱటేర్ నండ ికొంచం 
దఽయం ఈనన నా ఄతృహరీ్ భ ంటల ఴయఔ ఔడా నడఴలేఔ తృర మాన. ననే సహఴమితు భాతభిే తృహియిాషఽా  ఈనానన. నాఔు సహమ 
ఱ ైతిమాతుక్సష మీద ూయిా నభభఔం ఈంది. భయమిు నా ఖత ఄనబఴం ఔడా నాఔు ఎంణో నభభకహతున ఔయౌగించింది. ఱ ైతమిాతుక్సష 
తీషకోఴడం దాఴయహ సహఴమి నా ఫాధన ూయిాగహ ణొలగించాయు. ఆపడె ననే నడఴఖలఖడభే కహఔ నా  కహయమఔలాతృహలు ఄతునంటితు 



                                                                                                                                          Volume 12 Issue # 3 15 

ఎఴయపి నైా అధ్ాయడఔుండా చషేకోఖలుఖుతేనానన. షిా తం ననే ఱ ైతిమాతుక్సష యమెిడలిు త ఱయేై ఏ భందలు ఱహడడం 
లేద.  ఇ ఴమషలో ననన అయోఖమంగహ ఈంచినందఔు నా పిమభ ైన సహఴమికి నేన పడఽ ఔాతజఞతలు ఔయౌగఴిపంటాన.    

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

 వినలు జఱహఫులు  

Q1.  భా దవేంలో సహధ్ాయణంగహ యోఖులన ఔనగొనడం చాలా ఔశీం. ఖత షంఴతషయం కహలం నండ ికోయడ్ కహయణంగహ నాఔు 
కొతాయోఖులే లేయు. ననే తృర షీల్ ఴేఴల దాఴయహ షిా తం నా తృహత పశేంటల ఔు యఫీల్ష ంపే ఴఴే భాతభి ేచమేఖలుఖుతేనానన. కొతా 
యోఖులన ఔనగొనడంలో ఏభ నైా షఽచనలు ఆసహా యహ?   

A. కొతా యోఖులన తృ ందడాతుకి ఈతాభ భాయగం తృహత యోఖుల షహామంణో ఱహయి నోటి భాట దాఴయహ ఆతయులఔు ణ లడం. ఱహయి 
ఄనబఱహలన చికితషలో కొనసహఖుతేనన భ యుఖుదలన, ఱహమధ్ ియశమంలో ఱహయ ియజమ గహధలన ఱ ైతమిాతుక్సష యొఔక 
యిోజనాలన తృ ందడాతుకి ఱహయ ిఔుటలంఫ షబుమలు, ఫంధఴపలు, ఴేనవ తేలు, తృ యుఖుఱహయు, షసచయులఔు ణ యౌమ యచభతు     
తృర ి తషవ ంచండి. జిలు తభ యొఔక ముఔకలు భయమిు ప ంపడె జంతేఴపలఔు చికిణాష మితనం చమేడంప ై అషకిా 
చఽపణాయు. మీయు VP లేదా ఄంత ఔంట ేప ై సహా మలో ఈంటే మీ షందిింప షభాచాయంణో ఄనఔలత ఔయౌగఈినన భన 
తృహిభాణఔి యజిటింగ్ కహయు్  ఱ ఫ ైషట్ నండ ితీషకొతు ఈయోగించే స ఔయమం ఈంది. మీ యోఖులఔు ఱ ైతిమాతుక్సష ఖుయించి భ్ఖిఔ లేదా 
ఇభ మల్ దాఴయహ ఫయహమదలు ఆఴఴడాతుకి తగనితున యజిటింగ్ కహయు్ లన ఱహయికి ఄందించండి. యోఖులు యజమఴంతభ ైన చికణిాష 
గహధలన, ఔథనాలన చదఴడాతుకి ఆశీడణాయు ఔనఔ భన ఱహయహా  లేకలు భయిము ఱ ఫ ైషట్ యఴయహలన ఱహయకిి ణ యౌమయచండి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q2. నా పేశంటల ముటభిల కోషం ఱ దైమలు షఽచించిన ఄలోల తి కటీభు ఈయోగిషా నానయు. కొంత యయహభం తయహఴత 
ఫాహామనఴయానం ఫాసమంగహ చయభం ప ై యహమడాతుకి ఱ ైతిమాతుక్సష యెమిడ ీఔడా షఽచించఴచాు?    

A. ఄఴపన మీయు షఽచించఴచు. ఇ కైష యశమంలో ఱ ైతమిాతుక్సష యెమిడీ ఄలోతి కటీభు ఔంటే భుంద చయభం ప ై యహమడం 
భంచిది. ఎందఔంటే ఇ ఔంనాలు 20 తుమిష్టహలలో వయయీంలో లోళం ఫడణామ. ఄలోతి కటీభు ముదట చయభం ప  ైయహఴ ా  ఄద ి
చయభంప ై 20 తుమిష్టహల ఔంటే ఎఔుకఴ ఴేప ఈండి ఱ ైతమిాతుక్సష ఔంనాలఔు అటంఔం ఔయౌగషిా ంది.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q3. ఫాిడాకఴీంగ్ దాఴయహ యెమిడీల సిహయ యధ్ానం ఖుయించి ననే కొంత ఄఴగహసనా లోంణో ఈనానన. ఇ యధ్ానం ఖుయించి 
భయిము సిహయహతుకి షంఫంధ్ించిన ఏఱ నైా తుమభాలు భయమిు ఄఴషయహలన ఖుయించి నాఔు ణ యౌమజమైఖలయహ?    

A. సిహయం చఴేే యధ్ానంణో షహా ఫాిడాకఴీంగ్ షంఫంధ్ించిన ఄతున ఄంలహలు భునటి ఱహయహా లేకలు షంపటి 7 షంచిఔ 1 నండి 4 
భయిము 6లోనఽ, షంపట ి8 షంచిఔ 6, షంచిఔ 9 షంపటి 4, షంచిఔ 10 షంపట ి2, షంచిఔ 11 షంపటి 4 భయిము షంచిఔ 
12 షంపటి 1లో ఈనానమ. షంచిఔ 7 షంపటి 4లో SRHVP యొఔక సహల ట్ లో కహయు్ న ఈంచి నయేుగహ సిహయం చమేఴచుతు 
పేయొకనానయు. ఄమణ ేకహర్్ ఈయోగించి ముదట ఴదధం చఴేన యెమిడణీో భాభూలుగహ చిాయం చమేడం ఈతాభంగహ ఈంటలందతు 
ణాజా యిలోధన తుయహధ యించింది. ఐణ ేమోణాద ఆచేుటపడె దాతు యొఔక తుడియ, మోణాద తగిగంచే యధ్ానభు, తృహియంబ మోణాద 
ఆచుే భంద ఴదధం చేమడం, ఴంట ితుమభాలు భ్ఖిఔంగహ తీషకోఴడం భాదయిిగహన ేఈంటామతు ఖుయుా ంచకోండి.     
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q4. నా యోఖులలో కొంతభంద ియెమిడీ తీషఔునన కొంతకహలభు తయహఴత ఱహడడం భానేలహయు, భయికొందయు ఴఴఔయించిన తయహఴత 
బమం లేదా ఔుటలంఫ తాిడ ికహయణంగహ తీషకోఴడం తృహియంతేంచలేద. ఱహయహా లేకలు భయిము ఱ బ్ ఴ టై్ దాఴయహ ఄఴగహసన చేషకొతు 
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ఔడా యమెిడ ీతీషకొనడాతుక ిఆశీడతు ఱహయు ఔడా ఈనానయు. ఆలాంటి యిఴాతితు ఎలా ఄధ్ిఖమించాలో నాఔు భాయగతుయైీవం 
చేమఖలయహ?     

A.  చాలాభంద ిణ యౌమతు యశమాల టల  బమడెత ఈంటాయు. ఄందచతే ఱ ైతిమాతుక్సష సహవ తమం చదియన తయహఴత ఔడా 
కొందయు బమభు భయమిు షంవమంణొ ఇ చికితష తీషకోఴడాతుకి ఆశీడఔతృర ఴచున ేయశమం ఄయధం చేషకోదగినదే. ఆటలఴంటి 
షందయహబలోల  ఱహయ ిముఔకలు ప ంపడె జంతేఴపలు ఴంట ిఱహటిక ియెమిడ ీఆఴఴడం ఈతాభం. ఆద ిచాలా ఱేఖంగహ సహనఔల 
పయౌణాలన ఆషా ంది. ఱ ైతిమాతుక్సష తీషకోఴడాతుకి ఆశీడతు ఱహయు ఔడా ఈంటాయు. ఇ యమెిడీ తీషకోఴడాతుక ిఱహయిక ి
ఄంతయగతభుగహ ఆశీం లేనందన ఆయ ఱహయకిి ఫాగహ తుచేఴ ేఄఴకహవం లేద. ఱ ైతమిాతుక్సష ఖుయించి ఄఴగహసన ఔయౌంచడభే భన  
ఫాధమత, ఄంణేకహతూ ఇ ఱ దైమ ఴమఴషా యొఔక యిోజనాలన ఖుయించి చ ప యటతిు ఱహడండ ిఄతు ఎఴయిన నైా పంచడాతుక ి 
మితినంచఔడద. సహందిామ ఓశధం తుచమేతు తుషషహామ ఴాతిలో జిలు ఇ చికతిషన కోయుఔుంటాయు. భానఴ షఴబాఴం 
ఎలా ఈంటలందంటే జిలు ఱఖేంగహ ఄదబత తుఱహయణ కోషం అశిషఽా  ఈంటాయు, ఆద ిజయఖనపడె ఱహయు భయొఔ చికితషఔు 
భయులుత ఈంటాయు. ఄలా ఄతు ఱహయు ఱ ైతిమాతుక్సష యిోజనభులు తృ ందలేఔతృర మాయతు బాఴం కహద. ఄందచతే ఏద ిజయగిినా 
ద ైఴ షంఔలంగహ బాయంచి మీ వకిాతు ఆతయ కొతా పేశంటలప ైన కంైదదఔియించడం భంచిద.ి  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q5. ఴంవతృహయంయమంగహ ఴచుే దదయఘకహయౌఔ ఱహమధల చికతిషలో జీఴనల ైయౌ తృహత ిఏమిటి?  

A. భనఔు ఫాధన ఔలుఖజఴైే ఱహమధలలో 10-30% భాతభి ేఴంవ తృహయంయమంగహ ఴషా ననటలల  ఄంచనా ఱేమఫడింది. మిగియౌనయ 
జీఴనల ైయౌ భయిము కహలుశమం ఴంట ియహమఴయణ కహయకహల ఴలల  ఴసహా మ. భయోయశమం ఏమిటంట ేభన వయయీంలో ఈండ ే
జనమఴపలు(జీన్ష) లహవఴతంగహ తృర ి గహీ ం (తుయిీశీం) చేమఫడి ఈండఴప. ఄయ భన యహమఴయణాతున ఫటిీ  ధి్ానంగహ భన 
ంచేందిమిాల నండ ిభనం తీషఔున ేఱహటదిాఴయహ బిాయతం ఄఴపణామ. ఄందఴలల  అయోఖమఔయభ నై జీఴనల ైయౌ ఎంపఔ 
చేషకోఴడం చాలా భుకమం. జీఴనల యైౌ యొఔక తృహిభుకమత ఖుయించి ఄనగహ అహాయం, ఱహమమాభం, ధ్ామనం, తుద,ి భనషన 
లిహంతంగహ ఈంచడం, భయమిు తిీ తుతు అనందంగహ చమేడం ఖుయించి యోఖులఔు ఄఴగహసన ఔయౌంచడం చాలా ఄఴషయం. ఐణే  
మీయు ఱహయణిో అతీభమ షంఫంధ్ాతున ఏయయుచఔునన తయుఱహతనే ఆయ చ తృహయౌ. తృహియంబభులోనే ఆటిీ  షతునతభ ైన యశమాలు 
చ డం ఱ తైిమాతుక్సష నండి ఱహయతిు దఽయభు చ మమఴచు. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Q6. దదయఘకహయౌఔ ఄనాయోఖమంణో ఫాధడెతేనన నా యోఖులోల  చాలాభంద ిచికితష తృహియంబంలో 60-80% ఱఖేంణో కోలుఔునానయు, కహతూ 
ఄనంతయం చికతిషలో భ యుఖుదల అగితృర మంది. కహయణం ఏభ ై ఈండఴచు? నా ఔయాఴమం ఏమిట?ి    

A.  ఱ ఫైరశిన్ ఆచిున తయహఴత కొంతకహలాతుకి వయయీం కొతున షందయహబలోల  అ ఱహమధ్కిి యోఖతుయోధఔ వకిాతు యౄతృ ందించ కొంటలంది.   
ఄపడె వయీయం యెమిడీ దాఴయహ ఆచేు అ ఔింనలఔు యిఴ శన్ లేదా ఴఴఔయణ అప ఱషేా ంద.ి దదతుతు ఔ ఈదాసయణ దాఴయహ 
యఴయించఴచు. యెలైేఴఴేీశన్ ఔికన  ఄతృహరీ్ భ ంట్ లోకి తుఱహషం కోషం ఱ యళనపడె అ వఫీం మిభభయౌన ఎంతగహనో ఆఫఫంది 
ప డెతేంది. మీయు తుద ిఔడా  తృర లేయు. ఐణే కొతున న లల తయహఴత మీయు వఫీం ఖుయించి మీయు టిీంచకోయు. ఎందఔంటే మీ వయయీం 
అ వఫీం యొఔక ఴ ఔీరమ్ నండి  మినహామంఫడడం ఴలన ఄద ివఫాీ తుకి షందించద. మీయు చ పన ప ై యశమంలో వయీయంలో 
ఈండ ేఔ యఔభ ైన మిమాజం  చికతిష యంగహ ఔయౌగై భయింత ఄతేఴాదిధతు ఄడె్ ఔుంటలంది. ఄందఴలల  ఄటలఴంట ిషందయహబలోల  
ఱహయహా లేక షంచిఔ 8 షంపట ి5 లో యఴయించినటలల గహ ఄషలు యమెిడీతు తియిగ ితృహియంతేంచే భుంద SR560 All Miasms ణో చికతిష 
చ మమండి.  ఄలాగ ైఆలాంట ివిన కోషం ఱహయహా లేక షంపటి 6 షంచిఔ 2 చఽడండి.    

******************************************************************************************** 
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 దివా వ ైదుాని దివా వణి  

 

 

 

 

 

 

 

 భానఴఔ షయళత భయిము షభతేలమ బాఴన లేఔతృర ఴడం ఄనయే తుజాతుకి భనం ఱహమధ్ ిఄతు దేతున ైణ ేపలుసహా మో ఄటిీ  ఴాతికి 
దాయతిీసహా మ. అయోగహమతున ఎలా కహతృహడెకోఱహయౌ భయమిు ఱహమధ్తిు ఎలా తుఱహయించాయౌ ఄనే యశమంలో తనఴదీఔు ఴచేు ఴమఔుా లఔు 
షలహా ఆఴఴడం ఱ దైమతు యొఔక యత ిఔయాఴమం. ఱహమధలు ఄతేఴాదిధకి ధి్ాన కహయణభ నై అహాయం భయమిు యహాయం (యనోద 
కహయమఔలాతృహలు) లోతు తిిఔలధ్ోయణి ఔనగొతు ఄణిచి ఱమేడాతుకి ఄతన షభాజంలో ఄభితాంగహ ఈండాయౌ. భానఴపలు ధయించ ే
దషా లు, ఱహయు తుఴఴంచ ేఖాహాలు,భయిము ఱహయు ఈంటలనన తృహింణాలు చఔకగహ భయమిు యబంిగహ ఈండాయౌ. తీషఔున ేఅహాయం 
వయయీహతున ఫలంగహ ఈంచడాతుక,ి ఄనాయోగహమతున తుయోధ్ించడాతుక ిఄఴషయభ నై ఄతున ఄంలహలన షయపయహ చమేాయౌ. ఔఱళే ఇ 
యశమంలో కొంచ ం ఄజాఖీతాగహ ఈననటికట యియబంిగహ, షఴచఛంగహ, యతంిగహ ఈండఖయౌగిణ ేతతుషయిగహ అయోగహమతున 
కహతృహడెకోఴచు. ఱహణాఴయణం నండ ిభనం పలేు గహయౌ, భనం తీషఔునే తూయు, తుఴఴంచే తృహింతభు, భన చటలీ ఔకల ఈండే 
ముఔకలు భయిము జంతేజాలభు ఄతునంటలిోనఽ హాతుఔయభ ైన షఽక్షభ జీఴపలు ఈనానమ. భనష భయిము వయయీభు 
వకిాఴంతభ ైన తుయోధఔ ఔఴచాతున ఔయౌగ ిఈండఔతృర ణే ఄయ ఄనాయోగహమతుక ికహయణభఴపణామ.  

                                                                                      …శీ్రషతమ సహమ ఫాఫా, “డాఔీర్ ఴాతాి' దఴిమఱహణి 1980ఴ ప ీంఫర్   
                                                                         http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 

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

తుసహఴయా ఴఴే చేమడాతుకి భాతభిే భానఴ వయయీం మీఔు ఆఴఴఫడింద ిఄనే యశమం మీయు ఖీవ ంచాయౌ. ఄటిీ  ఴఴే సాదమాతున 
యలహలం చషేా ంద,ి ఄహాతున నావనం చషేా ంద,ి భయమిు అనందాతున షాళీషా ంది. ఴేఴ భానఴ సర దయతఴభు, ద ఴై పతాతఴభు ఄన ే
యలహల బాఴభు ప ంతృ ందిం జైషా ంది. మీ లక్షమభు ఄఔకడణిో ూయిాఐనటలల  కహద, అధ్ామతిభఔ ఏఔతఴం (భానఱహయ ఄందయిలోనఽ 
ఈనన దఴిమతఴభు ఔటే) ఖుయంిచి చిాయం ఔడా చ మామయౌ. భానఴ జాతితు ద ైఴత బాఴభునండ ిఄద ైఴత బాఴభు ఱ ైప 
నడపించాయౌ.                                                     
                                                ... శీ్రషతమ సహమ ఫాఫా, “ఴఴే యొఔక ఄధ్ామతిభఔ తృహిభుకమత” దఴిమఱహణ ి1995 నఴంఫర్ 21  
                                                                         http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf 

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

 ఔిటనలు  

భవిషాతటా లో నిరవహింబ్ర భే వరు షప్ లు సదసు్లు * 

 యుఎస్ఎ: ఴయుుఴల్ AVP ఴర్క ష్టహప్ ** ఱహయహతుకి యెండెసహయుల  స్టటీంబ్ర్ నుండి నవంబ్ర్ 2021   షందిించ ఴలఴన ఱహయు 
షలహన్ ఱ ఫ ైషట్ Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండియా పటీమడా : ఴయుుఴల్ AVP ఴర్క ష్టహప్, ఱహయప తయఖతేలు 2021 జూన్స  2 నుండి జులనై 16 వరకు భుగింపలో 
పటీయిాలో తృహికిీఔల్ ఴర్క ష్టహప్ (ఖుయుూయిణభ ఄనంతయం) 2021 జులనై 26-27 ** (యఴయహలు తృహలగగ నే ఱహయిక ి

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
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ఄందించఫడణామ), షందిించ ఴలఴన ఱహయు లయౌత ఱ ఫ ైషట్ elay54@yahoo.com లేదా ట యౌతౄర న్ నంఫయు 8500-676-

092 

 ఇండియా పటీమడా: ఴయుుఴల్ AVP ఴర్క ష్టహప్, 2021 స్టటీంబ్ర్ నుండి నవంబ్ర్ ** ణేదదలు తయుఱహత ఔిటించఫడణామ 
షందిించ ఴలఴన ఱహయు లయౌత ఱ ఫ ైషట్ elay54@yahoo.com లేదా  ట యౌతౄర న్ నంఫయు  8500-676-092 

 ఇండియా పటీమడా: ఴయుుఴల్ AVP ఴర్క ష్టహప్ Jan 2022** ణేదదలు తయుఱహత ఔిటించఫడణామ షందిించ ఴలఴన ఱహయు 
హెమ్ వ బ్్ై్ట్  99sairam@vibrionics.org 

* AVP భయిము SVP ఴర్క ష్టహప్ లు ఱివే కిిీమ భయమిు ఇ కోయుష ూయిా చషేఔునన ఱహయకిి ఈంటామ. పనవుయణ 
షదషషలు షిా తం సహధనలో ఈనన తృహికటీశనయలఔు ఈంటామ.    

** భాయులు ఈండఴచు  

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

 అదనంగ్  

1. ఆమోగా చిటకులు 

మీ ఆహమనిన మడమళ్ భమడతం చేయడానికి మూయౌకలు  

“ఫాసమంగహ ఔతుపంచే చయభం కంిద షతునతభ ైన భయొఔ తృ య ఈంటలంది. ఇ తృ య ైచయహభతున యక్షిషఽా  ఈంటలంది. అఔుచుతు  అఔులు 
ఆతయ యిోజనాలు ఔడా ఔయౌగి ఈండటభే కహఔుండా ఇ తృ యన ఫలోపతేం చేసహా మ”.…శీ్ర షతమ సహమ ఫాఫా1 

1. మూయౌకలు అంటే ఏమిటి? 

భూయౌఔలు ఄనయే అఔుఔయలు లేదా ముఔక యొఔక లేత కొభభలణో తృహటల పళంచ ేబాగహలు. భూయౌఔలలో ఄనేఔ యకహలు 
ఈనానమ. కొతున అహాయహతుకి యుచితు చఔేయుడాతుక,ి కొతున ఔయగహమలుగహనఽ, కొతున ఒశధలుగహనఽ, కొతున స ందయమ 
చికతిషకోషం, కొతున యిభళ దఱిహమలు గహనఽ లేదా కిీమిషంహాయఔ భందలుగహ ఈయోగిసహా యు. ఇ ఱహమషంలో అయోగహమతున ప ంచ ే
తినదగిన ఴనభూయౌఔ అఔులన ఄందషిా నానభు. షఖంధదఱిహమల ఔనాన ణేయౌకెైన ఇ భూయౌఔలు అహాయ దాయహధ లఔు యుచి, కహంతి, 
భయిము యంఖులన ఄందించడాతుకి తఔుకఴ యిభాణంలో ఈయోగిసహా యు.2-4 

2. మూయౌకల యొకు ియోజనాలు ఉయోగము మమడయు నిలవ  

ియోజనాలు: అయోగహమతున ప ంతృ ందించడాతుక,ి ఱహమధ్ితు తుఱహయించడాతుక,ి జీయణకిీమఔు షహామడటాతుక,ి జలుఫు ఴంట ిఱహమధల 
నండ ిఈవభనం ఔయౌగించడాతుక,ి నొపలు తుఱహయించడాతుక ిఄఴషయభ నై యటమినల , కతుజాలు, భయిము మాంటీ అకిషడ ంట్ లు 
భూయౌఔలలో షభాదిధగహ ఈంటామ.4-5 ణాజా భూయౌఔలు అహాయంలో చకెకయ భయిము ఈప సహా నభున బయీా చమేడాతుకి లేదా 
ఔతూషం యటితు తగిగంచి తీషకోఴడాతుకి ఈయోఖడణామ.5 

 వినియోగము: భాదఱ నై భయిము లేత భూయౌఔలన చతేిణో చినన చినన బాగహలుగహ తేయిమి ఴంట చిఴయిలో లేదా ఴడి్ ంచే 
షభమంలో ఴంటకహలలో చయేుఴచు. ఎండని భూయౌఔలన ఴంట తృహియంబంలో లేదా భధమలో ఴంటకహలఔు జోడించండి. ఔ 
టీషఽన్ ఎండని భూయౌఔలు నాలుఖు టషీఽనల  చిు ఱహటకిి షభానం, ఔనఔ  ధి్ాన అహాయ దాయాం యొఔక యుచి తృహడఴఔుండా  
చఽషకోఴడాతుక ియటి బిాఱహతున ణ లుషకొనడాతుకి ఔ చిటికడెెణో తృహియంతేంచండి.6,7 

నిలవ: ణాజా లేదా చిు భూయౌఔలు భ తాగహ ఔడగిి జాఖీతాగహ అయఫ టిీ  పేయుణో చటిీ  యఫిజిియటైయులో పనయిఴతుయోఖయచదగిన 
షంచిలో దాచిప డణిే ఎఔుకఴ కహలం తులుఴ ఈంటామ. తేలఴ భయిము భ ంతి ఴంటి షతునతభ నై ఱహటితు ఖది ఈష్టరణ ఖీత ఴదీ 

mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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తూటలిో తులఴ చమేండి. తిీ యంెడె యోజులఔు ఔసహయి తూటితు భాయుషఽా  తృహడ నై అఔులు లేదా కొభభలన తీఴఱ మామయౌ. ఎండిన 
భూయౌఔలన గహయౌ చొయఫాటల లేతు తృహల ఴీక్స షంచలు, గహజు తృహతలిు, లేదా ఴ ీమన్ ల స్క ఴీల్ తృహతలిలో బదియచిి చలలతు, ఱ లుఖు 
సర ఔతు  భయమిు తృ డ ిదివేంలో తులఴ చ మామయౌ ఫిజ్ లో తులుఴ చమేడాతుకి ఎఔుకఴ తృహిధ్ానమం ఆఴఴండి. ఄలా చఴేేా  ఄయ 
షంఴతషయభు లేదా ఄంత ఔంటే ఎఔుకఴ కహలభ ేతులుఴ ఈంటామ. భూడె నాలుఖు న లలఔు ఔసహయి కొదిీ  ముణాా తున నయౌప 
ఱహషన యిశ్రయౌంచడం దాఴయహ ఱహటి ణాజాదనాతున తతుఖీ చమేఴచు. ఇ షఱహషన ణాజాగహ ఈండాయౌ.6,8,9  

భనం సహధ్ాయణంగహ ఈయోగంిచే 20 యకహల భూయౌఔలన ఆఔకడ తృ ందయుషా నానభు. యట ియొఔక బాయతీమ పేయలన ఔడా 
ఄఴషయభ ైన చోట యటి పేయల ఔికనే ఆఴఴఫడా్ మ.  

3. రుచికరబైెన మూయౌకలు 

3.1 బ్కస్ల్ లేదా వితి తటలస్: తేలఴలో యయధ యకహలు ఄనఔే యుచలణో ఈనానమ. తీమతు తేలఴ అఔులు ఄనఔే యకహల సహస్క 
లలో (భుకమంగహ ఆటాయౌమన సరీ లలో),  షలాడెల , పలుషలు, భయమిు పజాజ  ప నై చలలడం దాఴయహ యిభళ బయితభ నై యుచి 
ఴషా ంది. ఎఔుకఴ యిలోధనఔు ఖుయచిేమఫడని “తేలఴ” అఔు లేత అఔుచు యంఖుణో లేదా ఈదా యంఖులో ఈండి ళల  భాదయిిగహ 
ఈండ ే ఄంచలు ఔయౌగ ిమియిమాలఔు ఈండే గాట నై ఱహషన ఈండి నమం చఴేే ఄనఔే ఓశధ ఖుణాలు ఔయౌగి ఈంటలంది. జీఴనల యైౌ 
ఱహమధలన తుఱహయించడాతుక,ి యఔాంలో చకెకయన సహధ్ాయణీఔయంిచడాతుక,ి యఔాతృర టలన తగిగంచడాతుకి, యోఖతుయోధఔవకిాతు ప ంచడాతుకి 

భయిము జలుఫు ఫ్ూల  ణో 
తృహటల అందోళన తుయహవ 
ఈవభనం ఔయౌగించడాతుకి 
దదతు షభభేళనం 
ఈయోఖడెతేంద.10,13 

3.2 బ్ే/ నృమానీ ఆకులు 
(ణేజ్ ణాా ):  ఄతున 

భూయౌఔలోల  కెలాల  చాలా షఖంధ బయితభ ైన ఇ అఔులన ఴంట షభమంలో ఱఴే ఴడి్ ంచ ేభుంద ణొలగిసహా యు. ఴ ైనఴ టైసి్క నండి 
ఈవభనం కోషం ఴంటలలో ఈయోగిసహా యు. దదతున ఔీభం తఔుండా తీషకోఴడం ఴలల  తృర శఔ దాయహధ ల లోశణం ప యుఖుతేంది. 
భధభేసం భయమిు ఖుండ  జఫుఫల భిాదాతున తగిగషా ంది భయిము ఔడెపలో ఴణిభుల తుఱహయణ జయుఖుతేంది.14-16 

3.3 స్టలమజ (అజమడ్): 

గాట నై యిభళ బయిత 
యుచిఔయౌగని షందిామ 
భూయౌఔ ఐన దదతు 
అఔులు షలాడెల , 
పలుషలు, నఽడెల్ష 
ప ైన చలలడాతుకి 

ఄనఱ నైయ. భయమిు యటి కహడలన చిుయగహ ఔడా తింటాయు లేదా ఔయగహమల ఴల  ఴండెణాయు. ఆది షసజ డిటాకటషపమర్ 

ఄనగహ భయౌనాలు ణొలగించేదగిహ తుచషేా ంది భయిము ఫామకటీయిమల్ ఆన పక్షన్ లన తుఱహయషిా ంది.17 

3.4 చ వై్: ఇ భూయౌఔ షలాడెల  భయిము ఔయగహమల ఴంటకహలప  ైభుకమంగహ ఱేపన ఫంగహరాదంల ఴంటఔంప ై చలలడాతుకి 
ఫాఖుంటలంది. యటమిన్ A,C,K కోయౌన్, తౄర ల ట్, భయమిు ఫ ఫైర్ యొఔక భంచి భూలభు. ఆది ఔడెప కహమనషర్ భిాదాతున 
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తగిగషా ంద,ి ఎండ తీక్షణత ఴలన ఏయడే చయభ ఱహమధలు, గొంతేలో పండెలన నమం చషేా ంద,ి యఔాతృర టలన తగిగషా ంది, లహయయీఔ 
జీఴకిీమలన భయమిు పండభు ఄతేఴాదిధకి షహామడెతేంది. ణయేౌఔతృహటి ఈదదీన కహయణిిగహన, భూత ియషయజన కహయణిగిహ 
భయిము షసజ కటటఔ యఔయశఔభుగహ ఈయోఖ డెతేంది. దదతుతు ఱ ంటనే ఈయోగించటాతుకి ఴదధంగహ ఈంటే త ఱహటతిు 
ఔతాియించ ఔడద. ఎండఫ టిీ  ఫజి్ లో దాచడం దాఴయహ కొతున షంఴతషయహల ఴయఔు తులఴ చమేఴచు.18,19  

3.5 కొతా్తమీర (హమధనియా): కొతాిమీయ ధతుమాల ముఔక యొఔక ణాజా అఔులన షఽచిషా ంది. లేత అఔులు భయమిు కహండభు 
ణో షహా షలాడెల , పలుషలు, భయమిు ఆతయ ఴంటకహలఔు భంచి యుచితు ఆసహా మ. A, C, భయమిు K యటమినలఔు భంచి 
భూలభు. ఆద ిజీయణ వకిాతు ప ంతృ ందిషా ంది, వయీయహతున తుయిఴళఔయణ చేషా ంది, చయభప దయదన తగిగషా ంది. అందోళన తగిగంచి భంచి 
తుదని ఄందషిా ంద,ి దాళీతు భ యుఖు యుషా ంద,ి ఄఴాంజయ ఴమఴషాఔు చఔకతు టలణాఴతున ఆషా ంది.4,20,21 (ఱహయహా లేక షంచిఔ 
11షంపటి 3చఽడండ)ి. 

కులాంటరి  / నుర డవ ైన కొతా్తమీర: కొతాిమీయణో తృర లుుకొతు తయుచఽ ఔనఽపయజ్ ఄమయమ ఄఴకహవం ఈంది. ఆది తృ డఱ నై అఔులు భయిము 
ఫలభ నై ఱహషన ఔయౌగని ఄసహధ్ాయణ భూయౌఔ. ఎఔుకఴగహ ఎండిన యౄంలో లతేషా ంది.4 

3.6 కమడవేనుకు (కది ణాా ): ఇ ఄదబతభ నై చ టలీ  అఔులు (బాయత దవేంలో ఄనఔే ఖాహాలోల  ప ంచఔున ేచ టలీ ) బాయతదవేం 
భయిము శీ్రలంఔలో ఴంటలో ఔ తతుషయమి ైన భయిము ఄఴషయభ ైన దాయాభు. ఆద ియఔాంలో చకెకయ భయమిు కొల సహీ ా లున 
తగిగంచడాతుక ి ఄంటలఱహమధలు భయమిు యఔావీనత తగిగంచడాతుకి ఈయోఖడెతేంది. వయయీహతున తుయిఴళఔయణ చేమడాతుక ి
జీయణకిీమ ప ంచడాతుక ిభయిము జుటలీ  యహలడాతున తుఱహయించడాతుకి ణాజా అఔులు నభలఴచు.22-24 

3.7 బెంతటలు (సువబ్కజ్జ):  చుళైల  భయిము ఄనఔే ఴంటకహలన యుచిఔయం చమేడాతుక,ి సహనక్సష భయమిు షలాడలలోనఽ 
ఈయోగిసహా యు. కొతున షందయహబలలో ప దీ ముతాంలో ఫంగహళదంలణో ఔయౌప ఔయగహమల ఴల  ఈయోగిసహా యు. ఆది జీయణకిీమన 
ప ంచతేంద,ి ఄంటలఱహమధలు తుఱహయిషా ంద,ి భధభేహాతున తుమంతిషిా ంద,ి కహయౌశమం లోశణన ప ంచతేంద,ి ఫవ శేీ  షంఫంధ్తి     
తిమిభయి భయమిు తుదలిేమి నండి ఈవభనం ఆషా ంది. ఆది ఔ యోజుఔు మించి ఎఔుకఴ కహలం ణాజాగహ ఈండద.25-27 

3.8 పటన నల్ (సంఫ్ కె 
ణేా ): చఽడడాతుక ి
భయిము యుచి 
యశమంలో ఆది భ ంతి 
ఔయన తృర యౌ ఈంటలంది. 
ఆద ిషంూయణంగహ 
తినదగిన భూయౌఔ. దదతు 
యషం జీయణకిీమఔు 

షహామడెతేంద,ి భయిము భూత ిషంఔీభణలు, వయీయ నొప భయమిు జఴయం, తుదలిేమి, తుయహవ నండి ఈవభనం ఔయౌగషిా ంది.  
.28 (ఱహయహా లేక షంచిఔ 11 షంపటి 3 చఽడండి) 

3.9 పదీనా (పదనీా):  పదదనా ణాిఖుతూయు, తృహతూమాలు, ఐఴహెభుల  భయమిు కహమండ ీలఔు యభిళ బయతిభ నై తీప భయమిు 
భసహలా యుచితు ఆషా ంది. జీయణకిీమఔు, పేఖిులలో పయుఖులు, ఛాతిలో యదదీ  చికతిష చేమడాతుక,ి భ దడె తుతీయు ప ంచడాతుక,ి 
భయిము హాయోభనల  సహా మతు షభతేలమం చేమడాతుకి ఈయోఖడెతేంది. ఆది స ందయమ సహధనాలు, టృత్ పసీే్క, భయమిు నోటి 
ణాజాదనం ప ంచేందఔు ఈయోఖడెతేంది. పదదనా ముఔకలో ఄనఔే యకహలు ఈనానమ. సహధ్ాయణంగహ ణ యౌఴనయ యెండె 
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ఴభమయిభంట్ (సహధ్ాయణ ఴంటలు భయిము చఽమమంగ్ ఖమ్ లో ఈయోగిసహా యు) భయొఔటి పర్ మింట్, ఆద ిఄభితాత 
భయిము జాఞ ఔవకిాతు ప ంచతేంది.29-31 

3.10 ఒమడగ్నో: యుచి కోషం పజాజ , తృహసహా , షలాడ్ భయమిు పలుషలప ై చలుల ణాయు. ఔడెప నొప, లహఴషకోవ షభషమలు, భయిము 
ఆన పక్షన్ చికతిష చేమడాతుకి ఆద ిఈయోగించఫడెతేంది. యగిహనో ట ీఅయోగహమతుక ిగొంతే నొప భయిము దఖుగ ఔు భంచిది.32-35 

మామోి మమ్: యగిహనో ణో సహయౄమభుగహ ఈంటలంద ికహతూ దాతుఔనాన ణేయౌకెైనద ిభయమిు తీమగహ ఈంటలంది.35 

3.11 నుమజలీ: యౄభు యతుయోఖభు భయిము యిోజనాల యశమంలో కొతాిమీయ భాదయిిగహనే ఈండే ఇ తృహయీలీ అఔులు ఱహడిగహ 
యంభు ఴల  ఄంచలు ఈండి చేద నై యుచి ఔయౌగి ఈంటామ. ఆది పేలఴభ ైన యుచితు ఔయౌగ ికొతాిమీయణో ఔయౌపనపడె యుచి 
భ యుఖుడెతేంది. షసజభుగహ లహఴషఔు ణాజాదనం ఄందంిచేద,ి భూత ియషయజన కహయగిహ ఔడా తుచషేా ంది. దదతులో  యటమిన్ 
A, C & K ణో తృహటల B ఔడా ఈంటలంది. ఆది యోఖ తుయోధఔ వకిాతు భయమిు భూతపిండాల అయోగహమతున ప ంచతేంది, ఔళైళ, 
చయభభు, ఖుండ  భయమిు ఎభుఔల అయోగహమతున కహతృహడెతేంది. భయిము అభల తఴం భయమిు ణేనిపలన తగిగషా ంది.4,36-38  

 పటించ్ నుమజలీ /చ మడవల్ : తృహయీలణీో సహయౄమ భ నైద ికహతూ కొంత షతునతంగహ ఈంటలంది.4 

3.12 మోస్టమమజ (గులనమహంద)ి: పదదనా ఔుటలంఫాతుకి చ ందని ఇ అఔు మునలు షఽదగిహ ఈంటామ ఴంటకహలలో చిఴయలిో యుచి కోషం 
ఱేసహా యు, భయమిు టీ తమాయు చమేడాతుకి ఈయోగిసహా యు. ఆద ియోఖతుయోధఔ వకిాతు భయిము జాఞ ఔవకిాతు ప ంచతేంది, తాిడ ి
భయిము భఖతన తగిగషా ంది. లిహంతతన ఆషా ంద ిజీయణకిీమఔు షహామడెతేంది. కటటకహలఔు యఔయశఔంగహ తుచషేా ంది. యభిళ 
దఱిహమలు భయమిు స ందయమ సహధనాల తమాయలీో తయచగహ ఈయోగిసహా యు.39-41 

3.13 స్టజ్: అఔులప ై జుటలీ  లాంటి తుయహభణభులణో ఔల ఴంటి ఇ భూయౌఔ యోజెభయ ిణో దఖగయ షంఫంధం ఔయౌగి ఈంటలంది. 
అహాయదాయహధ లఔు యుచితు ఆఴఴడభే కహఔుండా వెయఫల్ టీ భయిము ఆతయ తృహతూమాలు తమాయు చమేడాతుక ిఄనఱ ైనద.ి  
సహందిామఔంగహ ఆది ఄంటల ఱహమధలు, నొప, నోటలిో పండెల ,భయమిు జాఞ ఔవకిా షభషమలఔు చికతిష చేమడాతుకి 
ఈయోగిసహా యు. ఆద ిషసజ ఴదధభ నై కి్షాయతు, గహయౌలో భయౌనాలన తృ ఖుడెతేంది. తృహిచీన కహలంలో దశీ వఔుా లన 
తుఱహయించడాతుకి భయమిు తృహభు కహటలఔు చికితష చమేడాతుకి దదతుతు ఈయోగించాయు.4,42,43 

3.14 సవోమజ: శీణాకలప సవొమజ: ఆద ియుచిఔయభ ైన భూయౌఔ, ఏద నైా అహాయ దాయహధ తుకి పదదనా యుచితు జోడించి ఖలద. షఖంధ 
బయతి మియమిాల 
యుచి ఔయౌగిన  
ఱేషయసహఱొయ ీ ఄనదేి 
తృహయైలీకి భంచి 
ణిామభానమభు.  
షలాడ్ లలో చిుది 
ఈయోగించ ఴచు  

లేదా ఴంటకహలలో భుకమంగహ తెన్ష ణో ఈడికించి ఱహడఴచు. ఇ యెండె యకహల ఴఱేోయ ీలు యుచిఔయభ నైయ తృర శఔఔయభ నైయ. ఔండయహల 
నొప, లహఴషలో ఆఫఫంద,ి  జీయణ షభషమలు భయమిు కటటకహలు కొయఔడం లేదా ఔుటీడం నండ ిఈవభనం ఔయౌగించడాతుక ిభయిము 
ఄంటలఱహమధలణో తృర యహడటాతుక ిషహామ డణామ.44-47 
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3.15 టెమర గన్స: చిుగహ తినడాతుకి   యుచిఔయభ నైది. ంటి నొప నండి  భయమిు అగితృర మన  యుతేసహిఴభునఔు చికతిష 
చేషా ంది.      
ఫామకటీయమిాణో 
తృర యహడెతేంది 
భయిము జీయణకిీమన 
భ యుఖు యుషా ంద,ి 
భయిము తుదని 
ప ంచతేంది. ట యీగహన్ 

ట ీఴతాిడతిు, అందోళనన తగిగషా ంది. 4,48 

3.16 ణ ైమ్: ఒమడగ్నో కు ఫంధఴపగహ యఖిణింఫడ ేఇ అఔుఔయ భటిీ  ఱహషనణో, తుభభకహమ, భయమిు పదదనా ఴల  ఈంటలంది. 
యోజైభయణీో ఔయౌఴ ఈయోగించినపడె భంచి యుచితు ఆషా ంది. ఆది ఒయగిహనో ఔంటే ఎఔుకఴ యటమిన్ A & C ఔయౌగ ిఈంది. ఆద ి
షసజ భూతయిషయజన కహయ,ి అఔయౌతు ప ంచతేంద,ి జీయహణ వమ భయిము లహఴష షంఫంధ్తి షభషమలన తగిగంచఖలద. భయమిు 
ఆన పక్షనలణో తృర యహడే ఖలద ఆద ిణ ఖుళళన తృర గొడెతేంద ిపయహతన కహలంలో ఆద ియష్టహతున తుఱహయించడాతుకి భయిము చికతిష 
చేమడాతుకి షభయాఴంతంగహ ఈయోగించఫడింది.4,49,50 

4. మూయౌక ఆకులు కూరగ్యల మాదిమడగ్ ఎకుువగ్ ఉయోగడణాభ 

4.1 అమమనా్స ఆకులు (చౌలయ్): ఄనఔే యకహల అఔుఔయల ఔనాన ఈననతభ నై ఖుణాలు ఔయౌగిన దదతులో యటమిన్ A, C, B 
కహంప ల క్సష K భయమిు ఐయన్ లు షభాదిధగహ ఈనానమ. ఆందలో ఫచుయౌఔయ ఔంటే ఎఔుకఴ తృ టాళమం భయిము కహయౌశమం 
ఈంటామ. ఆది ఫర లు ఎభుఔల ఱహమధ్ితు, ఆనభు లోభు, భయమిు యఔావీనత తుఱహయషిా ంది. లేత అఔులన షలాడలణో 
ఔలఴచు లేదా జూస్క గహనఽ, పషేీ  గహనఽ, ఔయగహన తమాయుచేషకోఴచు ఄలాగై కహమ ధ్ానామలలో ఔడా ఔయౌప 
ఴండెకోఴచు. 51-53   

 

4.2 పటను గ్జరక్స ఆకులు (బెంత్త): దదతుతు సహధ్ాయణంగహ గోధభ పండ ియొట ీలు (చతృహతీలు)ఔు చటీనగహ లేదా ఔయగహమగహ ణిమేకించి  
ఫంగహళదంణో ఔయౌప ఴండెణాయు. దదతుతు తుతమభూ యతుయోగించడం యఔావనీత భయమిు ఄతునయకహల జీయణకోవ ఱహమధలఔు, ఆంకహ 
ఆతయభుల ైన ఫ యఫి య ి భయమిు క్షమ ఴంట ిఱహమధల తుఱహయణఔు, యఔాంలో ఖూల కోజ్ తుమంతణిఔు, భయమిు వయయీ ఈష్టరణ ఖీత 
ఴాయఔీయణఔు ఈయోఖడెతేంది. దదతుతు పషేీ గహ తమాయు చఴే ఈయోగఴిేా  భచులు ణొలగించడాతుక,ి ఫటీతల యహఔుండా 
తుమంతిషిా ంది. తుభభయషంణో ఔయౌప షసజభ నై భ్త్ ఱహష్ గహ చేమఴచు.54 (ఱహయహా లేక షంపటి 11షంచిఔ 3 & 5ఔడా 
చఽడండి.) 

4.3 మునగ: ఈ ఄదబతభ నై ముఔక యొఔక ఄతమంత వకిాఴంతభ నై బాఖం అఔులు. యతులో 90 ఔంట ేఎఔుకఴ తృర శకహలు, 46 
యకహల మాంటీ అకిషడ ంటలల , భయిము ఄతున ఄఴషయభ నై ఄభ ైనో అభాల లు తృర ి టీనల  షభాదిధగహ ఈంటామ. తృహలలో ఔంటే యెండె యెటలల  
ఎఔుకఴ కహయౌశమం భయమిు ఫచుయౌ ఔయ ఔనాన 3 యటెలల  ఐయన్ దదతులో ఈంటామ. అఔులన యొట ీలు, దోలహలు తమాయీక,ి పషేీ గహ 
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తమాయుచేసహా యు లేదా ఱహటి తృర శఔ యలుఴల కోషం ఔయగహమల ఔయౌప ఈయోగిసహా యు. ఆది యోఖ తుయోధఔ వకిాతు ప ంచతేంది, 
యఔాంలో చకెకయన షభతేలమం చేషా ంద,ి భయమిు జీయణ ఴమఴషాఔు ఄదబతభ నైది. భునఖ గంిజలన భుయికి తూటలిో ఱఴేేా  ఄయ 
తూటలిోతు భుయకిితు పలుుకొతు అ తూటితు ణాిఖడాతుక ియోఖమంగహ చేసహా మ.55-57 (ఱహయహా లేక షంచిఔ 11షంపట ి5న ఔడా చఽడండి.) 

4.4 సర మెల్ ఆకులు/ గ్ోంగూర: కలుషానికి బమడఔుండా ఄతున యుతేఴపలలో తినఖయౌగై ఏకెైఔ అఔుఔయ ఆది. సహధ్ాయణంగహ యుచిక ి
ఈగహ ఈంటలంద ికహతూ ఱడేిచమేడం దాఴయహ పలలతు యుచి తృ ందతేంది. సహధ్ాయణంగహ దదతుతు చటీన గహ తీషఔుంటలనాన చుళైల , 
ఔయగహమలు, ప ధ్ానామలణో ఔయౌప ఔడా ఈయోగిసహా యు. దదతులో తృర శఔ దాయహధ లు ఄధ్ిఔంగహ ఈండడంఴలల  యఔావనీతణో షహా 
ఄనఔే ఱహమధలన తుఱహయిషా ంది.58-60 

5. హెైనిౄడ్ మూయౌకలు  

5.1 హెర్బ్ డి నురి విన్స్: సహధ్ాయణంగహ ఫ ించి ఴంటకహలోల  ఈయోగిసహా యు. ఆది తేలఴ, ఫర అఔులు, భాయోజ యహమ్, యిగహనో, యోజైభయ,ీ  
సహఱొయ,ీ ణాయహఖన్, భయమిు ణ మై్ ఴంటి ఎండని భూయౌఔలు షఖంధ మివభీం.61 

5.2 త్తసని / హెరబల్ ట:ీ భూయౌఔలణో తమాయుచషేఔునే టీ భనలో ఎంణో చ తైనమం తుంపతేంది. ఏద నైా  మీఔు నచిున భూయౌఔ 
తీషకొతు ఱడేి తూటలిో యెండె భూడె తుమిష్టహలు లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకఴ ఴేప ఈంచి ఴడఖటిీ  ణాిఖండి. ఇ యధభ నై యౄంలో 
తీషఔుంట ేషలుఴపగహ జీయణం ఄఴపతేంద ిభయిము అ భూయౌఔ యొఔక ఄతున యిోజనాలన తృ ందఴచు. యగిహనో, యోజెభయ,ీ ఴజే్, 
ణాయహఖన్, ణ ైమ్, తేలఴ ఴంటి ఱహటిణో తృహటల భనం  మూఔయౌీస్క అఔులు,ఎఖినఴేమా, భందాయ (మాంటఱీ ైయల్), సర ప 
ల భనోగహీ స్క, పదదనా, ఴ ల య ీభయిము యౄమఫాస్క (తుయిఴళఔయణ కోషం భంచి జీయణకిీమ, భయిము యోఖ తుయోధఔ వకిాతు ప ంచడాతుకి) 
లేదా చ మోభ ైల్ భయమిు తృహషన్ ఫ్లఴర్ (లిహంతత కోషం) యట ినండి టీ తమాయు చేషకొనఴచు.62-66 

 

 

6. ముగ్డంప 

 ఄతున భూయౌఔలన తఔుకఴ ముణాా లలో తీషఔుంటే ఄయ అహాయహతున అఔయౌ ప ంచయేగహ, ణాజాగహ ఈండలేా చేసహా మ భయమిు 
భనయౌన షయక్షతింగహ భయిము అయోఖమంగహ ఈంచణామ. భూయౌఔలన ఔయగహమలుగహ ఈయోగించినటికట తఖుముతాభులోనే 
తీషకోఴడం ధి్ానం. ఄలయీజ ఈననఱహయు, యఔాం లచఫడటాతుకి భందలు ఱహడఱేహయు, లేదా జీఴనల ైయౌ లేదా తృహిణాంతఔ ఱహమధల 
తుమితాం భందలు ఱహడఱేహయు, లేదా ఖయిబణి ఴా రలు తుయిీశీ భూయౌఔలు భయిము ఱహటతిు తీషఔున ేయిభాణం యశమంలో జాఖీతాగహ 
ఈండాయౌ.   

 సూచనలు యౌంకులు  
1. Food for a healthy body and mind, Divine Discourse at the Sri Sathya Sai Institute of Higher learning, July 1996, 

https://static.ssssoindia.org/wp_uploads/2018/03/26172212/Preventive-Health-Care-Module.pdf, page 15. 
2. What is a herb: http://www.differencebetween.net/science/health/difference-between-plants-and-herbs/ 
3. Herb milder than spice: https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-an-herb-and-a-spice 
4. Various benefits of herbs: https://www.homestratosphere.com/types-of-herbs/ 
5. Beneficial herbs: https://www.mdlinx.com/article/10-nutritious-herbs-you-should-add-to-your-diet-now/lfc-3732 
6. Usage and Storage of herbs: https://www.thespruceeats.com/what-are-herbs-995714 
7. https://www.thespruceeats.com/how-to-substitute-dried-herbs-for-fresh-herbs-1388887 
8. Storing fresh herbs: https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a33670791/how-to-store-fresh-herbs/; 
9. https://www.thekitchn.com/your-guide-to-storing-fresh-herbs-in-the-fridge-231412 
10. Basil varieties, use, benefits: https://www.thespruceeats.com/what-is-basil--1807985; 
11. https://www.medicalnewstoday.com/articles/266425#benefits 
12. Holy basil/tulsi Research backed efficacy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376420/;  
13. https://draxe.com/nutrition/benefits-of-basil/ 
14. Bay leaves: https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition-pictures/healthy-herbs-and-how-to-use-them.aspx;  
15. https://www.thespruceeats.com/what-is-a-bay-leaf-995576;  
16. https://draxe.com/nutrition/bay-leaf/ 
17. Celery: https://draxe.com/nutrition/benefits-of-celery/ 

https://static.ssssoindia.org/wp_uploads/2018/03/26172212/Preventive-Health-Care-Module.pdf
http://www.differencebetween.net/science/health/difference-between-plants-and-herbs/
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-an-herb-and-a-spice
https://www.homestratosphere.com/types-of-herbs/
https://www.mdlinx.com/article/10-nutritious-herbs-you-should-add-to-your-diet-now/lfc-3732
https://www.thespruceeats.com/what-are-herbs-995714
https://www.thespruceeats.com/how-to-substitute-dried-herbs-for-fresh-herbs-1388887
https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a33670791/how-to-store-fresh-herbs/
https://www.thekitchn.com/your-guide-to-storing-fresh-herbs-in-the-fridge-231412
https://www.thespruceeats.com/what-is-basil--1807985
https://www.medicalnewstoday.com/articles/266425#benefits
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376420/
https://draxe.com/nutrition/benefits-of-basil/
https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition-pictures/healthy-herbs-and-how-to-use-them.aspx
https://www.thespruceeats.com/what-is-a-bay-leaf-995576
https://draxe.com/nutrition/bay-leaf/
https://draxe.com/nutrition/benefits-of-celery/
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18. Chives: https://draxe.com/nutrition/what-are-chives/; 
19. https://draxe.com/nutrition/what-are-chives/  
20. Cilantro/Coriander: https://draxe.com/nutrition/coriander;  
21. Benefits of coriander leaves: https://www.netmeds.com/health-library/post/coriander-leaves-5-excellent-health-benefits-of-

adding-these-aromatic-leaves-to-your-daily-diet 
22. Curry leaves: https://www.netmeds.com/health-library/post/curry-leaves-medicinal-uses-therapeutic-benefits-for-hair-

diabetes-and-supplements; 
23. https://draxe.com/nutrition/top-herbs-spices-healing/; 
24. https://indianexpress.com/article/lifestyle/health/chew-curry-leaves-ayurveda-diet-health-benefits-6559838/ 
25. Dill leaves: https://www.netmeds.com/health-library/post/dill-leaves-astonishing-benefits-of-adding-this-nutritious-herb-to-

your-diet; 
26. https://draxe.com/nutrition/top-herbs-spices-healing/;  
27. https://www.tarladalal.com/glossary-dill-leaves-shepu-suva-bhaji-376i 
28. Fennel leaves: https://www.1mg.com/hi/patanjali/saunf-benefits-fennel-in-hindi/ 
29. Mint: https://www.netmeds.com/health-library/post/pudinamint-leaves-health-benefits-of-pudina-juice-uses-for-skin-hair-and-

side-effects;  
30. https://www.webmd.com/diet/health-benefits-mint-leaves#1;  
31. https://draxe.com/nutrition/mint-leaves/ 
32. Oregano: https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-644/oregano;  
33. https://draxe.com/nutrition/oregano-benefits/; 
34. https://www.thespruceeats.com/greek-oregano-tea-1705058 
35. Oregano & Marjoram: https://www.masterclass.com/articles/whats-the-difference-between-oregano-and-marjoram 
36. Parsley: https://draxe.com/nutrition/parsley-benefits/; 
37. Parsley vs Cilantro: https://www.wellandgood.com/cilantro-vs-parsley/ 
38. Parsley vs coriander: https://economictimes.indiatimes.com/parsley-versus-coriander-a-dichotomy-of-cultural 

differences/articleshow/25002244.cms?from=mdr 
39. Rosemary: https://draxe.com/nutrition/rosemary-benefits/;  
40. https://www.verywellmind.com/does-rosemary-actually-improve-your-memory-4156875; 
41. https://www.flushinghospital.org/newsletter/the-health-benefits-of-rosemary/ 
42. Sage: https://draxe.com/nutrition/sage-benefits/;  
43. https://www.netmeds.com/health-library/post/sage-5-stunning-health-benefits-of-the-memory-boosting-herb 
44. Savory: https://www.homestratosphere.com/types-of-herbs/#Winter_Savory; 
45. https://www.healthbenefitstimes.com/summer-savory/;  
46. https://www.masterclass.com/articles/what-is-savory-herb-learn-about-winter-and-summer-savory-with-4-recipe-ideas;  
47. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142450/ 
48. Tarragon: https://draxe.com/nutrition/tarragon/ 
49. Thyme: https://draxe.com/nutrition/thyme/; 
50. https://www.healthline.com/health/health-benefits-of-thyme 
51. Amaranth leaves: https://www.nutrition-and-you.com/amaranth-greens.html;  
52. https://pharmeasy.in/blog/16-health-benefits-and-nutritional-value-of-amaranth-leaves/;  
53. https://www.researchgate.net/figure/Nutrients-comparison-of-vegetable-amaranth-with-spinach-and-other-leafy-vegetables-

per_tbl4_232276940 
54. Fenugreek leaves: https://stylesatlife.com/articles/fenugreek-leaves-benefits/ 
55. Moringa: https://draxe.nutrition/moringa-benefits/;  
56. https://www.vanguardngr.com/2013/06/the-many-unknown-benefits-of-moringa-leaf/;  
57. https://www.banyanbotanicals.com/info/blog-the-banyan-insight/details/moringa-oleifera-ayurveda-superfood/ 
58. Sorrel leaves/Sour spinach: https://www.thehindu.com/life-and-style/food/go-for-the-gongura/article19125502.ece 
59. https://www.livemint.com/mint-lounge/features/gongura-an-ancient-leaf-for-all-seasons-1552045899317.html;  
60. https://medhyaherbals.com/gongura-roselle-ambadi/ 
61. Herbs de Provence: https://www.masterclass.com/articles/what-are-herbs-de-provence 
62. Tisane/Herbal tea: https://www.healthline.com/nutrition/10-herbal-teas;    
63. https://www.healthline.com/nutrition/tea-for-digestion#TOC_TITLE_HDR_3;  
64. https://www.verywellfit.com/eucalyptus-tea-benefits-and-side-effects-4163892; 
65. https://completewellbeing.com/article/herbal-tea-drink-wellbeing/; 
66. https://www.healthline.com/health/anxiety/tea-for-anxiety 

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

2. కోవిడ్-19 మెమిడీ నవీనీకరణ  

బాయతదేవంలో కోయడ్-19 యోఖులఔు అకిషజన్ యొఔక తీఴభి నై కొయత, అకిషజన్ సహా మతు ప ంచ ేభాయహగ లన ఄనేఴళంచడభుప ై 
యలిోధనా  ఫాందాతున తృర ి తషవ ంచింది. SR304 Oxygen న 200C ఴదీ ఈయోగించి తమాయుచేఴన యెమిడీ తూటతిు తిీ ద ి
తుమిష్టహలఔు ఆఴఴడం దాఴయహ అకిషజన్ సహా మ తఔుకఴ షభమంలో 90 కి ప యగిిందతు యలిోధనలు తుయహధ యించామ. ఄతేఴాదిధతు ఫటిీ  
మోణాదన ఔీభంగహ తగిగంచఔుంటృ ఴఴేా  2 యోజులలోన ేఅకషిజన్ సహా మ 95 క ిచయేుఔుంటలంది. 108 CC  ఫాక్సష భాతభి ేఈనన 
తృహికటీశనయుల  ప నై పయేొకనన కహయు్ ఔు ఫదలుగహ CC19.1 Chest tonic ప నై పేయొకనన మోణాదలో ఈయోగించఴచు. ఱహయహా లేక 
షంచిఔ 12 షంపట ి2 లో షఽచించిన భాయగదయవకహల కిహయం  IB యెమిడ ీతతుషయగిహ కొనసహగించాలతు ఖుయుా ంచకోండి.  

https://draxe.com/nutrition/what-are-chives/
https://draxe.com/nutrition/what-are-chives/
https://draxe.com/nutrition/coriander
https://www.netmeds.com/health-library/post/coriander-leaves-5-excellent-health-benefits-of-adding-these-aromatic-leaves-to-your-daily-diet
https://www.netmeds.com/health-library/post/coriander-leaves-5-excellent-health-benefits-of-adding-these-aromatic-leaves-to-your-daily-diet
https://www.netmeds.com/health-library/post/curry-leaves-medicinal-uses-therapeutic-benefits-for-hair-diabetes-and-supplements
https://www.netmeds.com/health-library/post/curry-leaves-medicinal-uses-therapeutic-benefits-for-hair-diabetes-and-supplements
https://draxe.com/nutrition/top-herbs-spices-healing/
https://indianexpress.com/article/lifestyle/health/chew-curry-leaves-ayurveda-diet-health-benefits-6559838/
https://www.netmeds.com/health-library/post/dill-leaves-astonishing-benefits-of-adding-this-nutritious-herb-to-your-diet
https://www.netmeds.com/health-library/post/dill-leaves-astonishing-benefits-of-adding-this-nutritious-herb-to-your-diet
https://draxe.com/nutrition/top-herbs-spices-healing/
https://www.tarladalal.com/glossary-dill-leaves-shepu-suva-bhaji-376i
https://www.1mg.com/hi/patanjali/saunf-benefits-fennel-in-hindi/
https://www.netmeds.com/health-library/post/pudinamint-leaves-health-benefits-of-pudina-juice-uses-for-skin-hair-and-side-effects
https://www.netmeds.com/health-library/post/pudinamint-leaves-health-benefits-of-pudina-juice-uses-for-skin-hair-and-side-effects
https://www.webmd.com/diet/health-benefits-mint-leaves#1
https://draxe.com/nutrition/mint-leaves/
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-644/oregano
https://draxe.com/nutrition/oregano-benefits/
https://www.thespruceeats.com/greek-oregano-tea-1705058
https://www.masterclass.com/articles/whats-the-difference-between-oregano-and-marjoram
https://draxe.com/nutrition/parsley-benefits/
https://www.wellandgood.com/cilantro-vs-parsley/
https://economictimes.indiatimes.com/parsley-versus-coriander-a-dichotomy-of-cultural%20differences/articleshow/25002244.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/parsley-versus-coriander-a-dichotomy-of-cultural%20differences/articleshow/25002244.cms?from=mdr
https://draxe.com/nutrition/rosemary-benefits/
https://www.verywellmind.com/does-rosemary-actually-improve-your-memory-4156875
https://www.flushinghospital.org/newsletter/the-health-benefits-of-rosemary/
https://draxe.com/nutrition/sage-benefits/
https://www.netmeds.com/health-library/post/sage-5-stunning-health-benefits-of-the-memory-boosting-herb
https://www.homestratosphere.com/types-of-herbs/#Winter_Savory
https://www.healthbenefitstimes.com/summer-savory/
https://www.masterclass.com/articles/what-is-savory-herb-learn-about-winter-and-summer-savory-with-4-recipe-ideas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142450/
https://draxe.com/nutrition/tarragon/
https://draxe.com/nutrition/thyme/
https://www.healthline.com/health/health-benefits-of-thyme
https://www.nutrition-and-you.com/amaranth-greens.html
https://pharmeasy.in/blog/16-health-benefits-and-nutritional-value-of-amaranth-leaves/
https://www.researchgate.net/figure/Nutrients-comparison-of-vegetable-amaranth-with-spinach-and-other-leafy-vegetables-per_tbl4_232276940
https://www.researchgate.net/figure/Nutrients-comparison-of-vegetable-amaranth-with-spinach-and-other-leafy-vegetables-per_tbl4_232276940
https://stylesatlife.com/articles/fenugreek-leaves-benefits/
https://draxe.nutrition/moringa-benefits/
https://www.vanguardngr.com/2013/06/the-many-unknown-benefits-of-moringa-leaf/
https://www.banyanbotanicals.com/info/blog-the-banyan-insight/details/moringa-oleifera-ayurveda-superfood/
https://www.thehindu.com/life-and-style/food/go-for-the-gongura/article19125502.ece
https://www.livemint.com/mint-lounge/features/gongura-an-ancient-leaf-for-all-seasons-1552045899317.html
https://medhyaherbals.com/gongura-roselle-ambadi/
https://www.masterclass.com/articles/what-are-herbs-de-provence
https://www.healthline.com/nutrition/10-herbal-teas
https://www.healthline.com/nutrition/tea-for-digestion#TOC_TITLE_HDR_3
https://www.verywellfit.com/eucalyptus-tea-benefits-and-side-effects-4163892
https://completewellbeing.com/article/herbal-tea-drink-wellbeing/
https://www.healthline.com/health/anxiety/tea-for-anxiety
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 ప నై ఔనగొనన ఄంలహల అధ్ాయంగహ SRHVP ఈయోగించి తమాయుచేమాఫడ ేIB యెమిడీ కిీంది యధంగహ షఴయించఫడింది: BR4 

Fear + BR9 Digestion + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + 

SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR304 Oxygen 200C. 108 

CC ఫాఔుష ఈయోగించి తమాయుచమేఫడే యెమిడీ యశమంలో భాయైమీ లేద. యఴయహలఔు ఱహయహా లేక షంచిఔ 12 షంపట ి2 లో 
ఄదనంగహ ఄనే యబాఖంలో 2న చఽడండి. మీయు భయింత షభాచాయంణో మీ జాఞ నాతున యిపళి  చేషకోఴడాతుకి అకిషజన్ కహయు్  ణో 
తృహికటీశనర్ 11601…ఇండియా తనయొఔక ఄదబత ఄనబఱహలన ఱహయహా లేక షంచిఔ 11 షంపట ి6 లో యబాఖం 2 లో చఽడండి. SR 304 
కహయు్ న 200C లో ఈయోగించడం దాఴయహ అషతిిలోనే కహఔ ఆంటఴిదీ ఔడా అకిషజన్ లేమిణో ఫాధడెతేనన ఄనేఔ యోఖులఔు 
యజమఴంతంగహ చికతిష చేఴనటలల  అభ  యితృర యుీ లు షఽచిషా నానమ.   

IB ని ముకుులో చుకులుగ్ ఉయోగ్డంచడం  

నుికటీషనర్ 11626 ఔు గాట నై ఱహషన భయమిు ధఽయకి ఄలయీజ ఏయడి తేభుభలు ఔడా ఄతేఴాదిధ  ఄమామమ. ఔనఔ IB మోణాదన 
6TD కి ప ంచఔునానయు (ఄంతఔు భుంద పఱి ంటవి్ గహ OD ఴదీ తీషఔునే ఱహయు). యెండె యోజులోల  తేభుభలు తగిగతృర మామ కహతూ 
భుఔుకలో ఄఴయోధం భయమిు తలనొప ఄలానే కొనసహగహమ. ఐణే IB తూటలిో తమాయు చేఴ భుఔుకలో చఔకలుగహ 
ఈయోగించినపడె నాసహ ఄఴయోధం ఱ ంటన ే తగిగతృర తేందతు నుికటీషనర్11623 దాఴయహ ణ లుషఔునానయు. ఇ యధంగహ తూటలిో 
తమాయుచేఴ ఔ చఔక నాసహ యంధంిలో ఱేమగహన ే ఎంణో ఈవభనం ఔయౌగ ి లోననన ణ భడ తూయుగహ ఫమటఔు ఴివ ంచడం 
తృహియంబభ ైంది. అభ  ఇ చఔకలన BD గహ ఈయోగించగహ యెండె యోజులోల  అభ  ఴ నైఴ టైిస్క ూయిాగహ ణొలగితృర మంది. ఄటినండ ి 
అభ  తన పలలలఔు ఎపడె నాసహ ఄఴయోధం ఔయౌగినా దదతున యజమఴంతంగహ ఈయోగషిా నానయు.   

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

 

3. నూాఢియ్లలో సభ ఇంటమైనషనల్ స్టంటర్ లో 2021 ఏిల్ 4న సభ వ ైనృియానిక్స్ కిలనిక్స నుిరంభం   

సహఴమి యొఔక ఄతృహయభ నై అశ్రయహఴదాలణో 2021 ఏపిల్ 4న కొతా ఢియ్లలోతు షతమసహమ ఄంతయహజ తీమ కైందంిలో ఱహయహంతంలో 
తుయఴవ ంచ ేసహమ కిలతుక్స తృహియంతేంచ కోఴడం దాఴయహ ఱ ైతమిాతుక్సష భయో భ లైుయహమతు చయేుఔుంది. ఇ షందయబంగహ 

  

 ఢయి్ల NCR యహశీ ాఄధమక్షుడె భయిము షతమ సహమ ఴఴే షంషా కి చ ందని అఫస్క ఫరయర్ష భయిము  ఇ తృహింణాతుక ిచ ందని సహమ 
ఱ ైతిమాతుక్సష ఫాందభు హాజయమామయు. 

 ఇ కహయమఔీభం ఱదేఠనం భయిము జోమతి జిఴలనభు ణో  
తృహియంబభ ైంది. ఇ తృహింతంలో ఱ ైతిమాతుక్సష ఫాందం చషేా నన 
ఴేఴలన యహశీ ాఄధమక్షుడె వింఴషఽా  షంషా యొఔక ూయిా భదీతే 
ఱ ైతిమాతుక్సష ఔు ఈంటలందతు హామీ ఆచాుయు. పేిభణో ఴేఴలన 
కొనసహగించాలతు సహఴమి చఽపన భాయహగ తున ఄనషయించాలతు 
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అమన ఱహయికి పలుపతుచాుయు. 22 భంది తృహికటీశనయుల  తీషఔుఴచిున 108CC ఫాఔుషలఔు చాయిజంగ్ చేమడంణో ఇ కహయమఔీభం 
భుగఴింది.  

ఇ కిలతుక్స తిీ అదఱిహయభు ఴంతేల ఱహయగీహ ఆదీయు తృహికటీశనయలచే తుయఴవ ం ఫడెతేంది. పశేంటల  నండ ితప, ల్ష యటైల భయిము 
యఔాంలో చకెకయ ఴంటియ ఴఔేయించడంలో షశిక్షుతేల ైన ఴఱేహదళ్ యయకిి షసకహయం ఄందిసహా యు. ఇ కిలతుక్స సహా పంచడంలో 
నుికటీషనరుల 11573&11437యొఔక తుయంతయ ఔాళ ఎంణో ఄతేనందతూమం.   

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

4. ఉణేాజకరబైెన కథలు  

4.1 సవచఛబెైన టిమ ివహిసూా నే ఉంటుంది.  

షిా త యిఴాతిలో తయఖతేలు అన లల నోల  జయుఖుతేనన నేధమంలో ఔ సహమ యదామ షంషాఔు చ ందని యదామయిా షిా తం తన తయౌలణో ఢయి్ల 
లోఈనానయు. ఆదీయకిట ఖత యెండె ఱహయహలుగహ కోయడ్ లక్షణాలు ఔలుఖగహ తయౌల దాదాప భంచం టాీ యు. ఇ యదామయిధ ఆదీయికట కచిుతంగహ 
కోయడ్ తృహజిటవి్ ఄనే బాయంచాడె కహతూ ఱహయి యకీ్ష పయౌణాలు ఎందకో చాలా అలషమం ఄమామమ. షమీంలో తుఴఴషా నన ఱహయ ి
దఖగయి ఫంధఴపలు ఎఴయౄ ఔడా ఱహయికి ఏద నైా తీషఔుయహఴడంలో ఔతూషం ఱహయతిు టిీంచకోఔ తృర ఴడంణో  ఱహయు ఴండని అహాయహతున 
తృ ందడాతుకి ఎంణో ఆఫఫంది డెతేనానయు. 2021 ఏపలి్ 23న ఇ యదామయిధ ఄఖిల బాయత ఱ తైిమాతుక్సష కోఅయి్నేటర్ ఔు ఎంణో 
ఱేదనణో ఔ షందలేహతున ంగహ ఱ ంటనే ఱహయు  సహా తుఔంగహ ఈండే నుికటీషనర్11389 షందిించాయు. కఴైలభు కొతున తుమిష్టహలలో 
అభ  ఴమకిాఖతంగహ యమెిడీలణో తృహటల పిఴహెశన్ ఄఴషయం లేతు కొతున ఄలోతి భందలు ంపణ ీచేసహయు. ఢియ్లలో ఄ షభమంలో 
ఔయౄపయ ఈననటికట అభ న భాయగభధమంలో ఎఴయౄ ఎఔకడ అలేద. ఄంణేకహఔ ఇ తృహింతంలోతు కోయడ్ ఖాస తుయఫంధభులో 
ఈనన ఔుటలంఫాల కోషం సహా తుఔ ఴఱేహ షంషా ఱహయు ఆంటలల  ఴండని అహాయహతున ఄందించడం తృహియంతేంచినపడె ఆలా సఠహతేా గహ 
నలుదివలా ఱిహసంలో సహఴమి ఄనఖీసం ఔుయపించడం చయచఽచి యయదీియౄ భాటలణో ఴమఔాం చమేలేతు ఔాతజఞతణో 
ఈండితృర మాయు. యెమిడ ీతీషఔునన 3ఴ యోజునండి అ యదామయిధ అన లల న్ తయఖతేలు హాజయు తృహియంతేంచగహ ఄతతు తయౌల లేచి తన ఆంట ి
చటృీ  నడఴ ఖయౌగహయు. ఄంణేకహఔ ఐదఴ యోజు నండ ిఆంటలల  తు చషేకోఴడం తృహియంతేంచాయు. అ యదామయిా ఆలా ఱహిలహడె: 

 “భేభు సహఴమితు పటీయిాలో చఽడలేఔ తృర మాభు కహతూ ఄందయౄ చ గహ యనానభు “సహఴమి ఄనేఔ యౄతృహలుగహ ఄనఔే 
భాయహగ లలో మీ ఴదీఔు ఴసహా యు ఎందఔంటే ఄతడె తునన పేమిిషఽా న ేఈనానడె ఔనఔ”. ఇయోజు ననే ఄందఔుననది  ఓశధభే 
కహఴచు, కహతూ ననే దాతుతు షఴచఛభ నై పేభి ఄతు పలుసహా న. ఇ యఔభ నై పేభిన సహఴమి భనందయిప  ైఔుయపిసహా యు. ఇ 
షభమంలో సహఴమి మీ యౄంలో ఴచిునందఔు సహఴమికి ఄనేఔ ఔాతజఞతలు ణ లుపఔుంటలనానన. ఆయ నా జీయతంలో ననే 
ఎదయొకనన ఄతమంత ఔశీతయభ ైన యోజులతు తుషషందేసంగహ చ ఖలన. సహమయహం.”  

4.2 సవమి ఆశీసు్లు కొనసగుతటనానభ 

2021 ఏపిల్ 20న తృహికటీశనర్ 10741 తన 108 CC ఫాఔుషలోతు CC3.7 Circulation  ఔయౌగని డాిపర్ ఫాటిల్ ూయిాగహ ఎండ ి
తృర మందతు ఔనగొనానయు. అభ  ఄబమయాన భయేఔు ణోటి తృహికటీశనయు ఄదే యోజు భధ్ామసనం ఔ చినన ఴసహలో అభ  CC 3.7 

తీషఔుఴచాుయు. అభ  తన డాిర్ ఫాటలి్ లో తన షసచయి ణ చిున ఴసహ నండి యమెిడీతు డాిర్ ఫాటలి్ లో తృర దాీ భతు 
మితినంచినపడె ఄది ఄటకిై ¾ ఫకగం తుండినటలల  చఽఴ ఄతు ఄఱహఔకమామయు. అభ  షసచయ ినండి తీషఔుఴచిున 
యెమిడీతు జోడించడాతుకి తగినంత చోటల భాతభిే ఈంది. 2008 భాయుి 2న సహఴమి భాషీర్ ఫాఔుషన బౌతిఔంగహ 
అశ్రయఴదించినపడె సహఴమి ఆదే ఫాటిల్ ఫమటఔు తీసహయు. (108 CC పషాఔం ముదటి పజేీ లోతు చిణాితున చఽడండి). ఆది 
తృహికటీశనయుల  ఄందయకిట సహఴమి యొఔక పనయహఴగహీ నభుగహ బాయంచఴచు.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. వర్ు షపలు మమడయు సదసు్లు 

5.1 వరుువల్ AVP వర్ు షప్ 2021 జనవమడ 9 నుండి మామడు 6 వరకూ ; పటీమడాలో నుికిీకల్ వర్ు షప్ మామడు 13-14   

ఇ ణొమిభది ఱహయహల ఴర్క ష్టహప్ లో 36 ఴయుుఴల్ ఴ శనలలో 
ఄబమయుా లు తభ ఇ కోర్ష లో ఄటకి ైఄధమమనం చేఴన  
భానమఴల్ లోతు ముతాం 9 ఄధ్ామమభులప ై  లోణ నై యలరలశణ 
జయగిింది. ఴయుుఴల్ తృహల టాపమ్ యొఔక ఄఴకహలహలన 
షదిఴతుయోఖం చషేకొతు షిా తం  తృహికటీశనయుల  ఇ షదషషలలో 
తువవఫీ పేకి్షఔుల ఴల   తృహలగగ నానయు. ఆది ఱ ైతమిాతుక్సష టల  
ఱహయ ిఄఴగహసన ప ంచకొనడాతుకి భయమిు తభ జాఞ నాతున 

పనవుయణ చేషకొనడాతుకి షహామ డింది. ఄంణకేహఔుండా ఱ ైతిమాతుక్సష ఈతృహధ్ామములుగహ కహఱహలతు కోయుఔునే కొందయు 
ఴతుమయలఔు కొతున టాపక్స లన ఫర ధ్ించ ేఄఴకహవం ఆఴఴఫడింది. ఱ ైతిమాతుక్సష ప యుఖుదలఔు ఄతమంత కటలఔభ నై యోఖ చయతిలిన 
ఱహిఴే యశమంలో భాయగదయవఔతఴం ఆఴఴఫడింది. ఄలాగై ఱహమధ్ి యహఔుండా తుఱహయించ ేఔీభంలో అయోఖమ ఔయభ ైన జీఴనల యైౌ యొఔక 
తృహిభుకమతప ై చయులు ఔడా జయగిహమ. IASVP యబాఖప డ ైయఔీెర్ షిా తం ఱ ైతిమాతుక్సష తుయహభణం ప ై ఆచిున దియవన ఄందయితూ 
అఔటలీ ఔుంది. షబుమలన ఈదేీశించి డాఔీర్ ఄఖగయహఴల్ తృహియంబంలో చఴేన షింఖంలో యోగిలో ఱహమధ్ ినమం కహఴడాతుకి బకిా, 
ఄంకతిబాఴం, భయిము ఔాతజఞత ఎంణో తృహిభుకమత ఔయౌగిన ఄంలహలు. పేభిన ఴమఔాయచడంలోనే యోగకిి ఱహమధ్ి నంచి షఴషాత 
ఔయౌగించఴచుతు నొకిక చ తృహయు. తృహికటీశనయుల  తభ ఴంతే ఔాళ చఴే పయౌణాలన సహఴమికి ఴదయిౌఱమేాయౌ. ఇ యయుీ యఴల్ ఴర్క ష్టహప్ 
చిఴయి యోజున ించఱహమాంగహ 61 భంద ితృహలగగ నడంణో గొ యజమాతున సహధ్ించింది. పటీయిాలో జయగిిన తృహికిీఔల్ ఴర్క ష్టహప్ లో 
కొతాగహ ఄయసత సహధ్ించిన ఄబమయుా లు భిాణఴఴకహయం చఴే 108CC ఫాక్సష న ఔాతజఞతణోనఽ భయిము ఱహయ ియోఖులఔు 
ఴేఴచమేడంలో తభ ఴంతే ఔాళ చమేాలనే షంఔలంణో ఄందఔునానయు.   

5.2 వరుువల్ SVP వర్ు షప్ పటీమడా 2021 మామడు 22-23   

యెండె యోజుల షదషష 2018-19 లో ఄయసత సహధ్ించిన ణొమిభది భంది SVP ల కోషం తౄహలో ఄప్ ఴయక ష్టహప్ గహ తుయఴవ ంచఫడగహ   
ఄందలో ఏడెఖుయు భయిము 5 ఖుయు ఆతయ ఴతుమర్ తృహికటీశనయుల  హాజయమామయు. ముదటియోజు ఄనేఔ కషై చయితలిప ై యఴయణాతభఔ  
భయిము లోణ నై చయు జయగిింది.  డాఔీర్ ఄఖయహఴల్ గహయి నండి ఄందఔునన ఎంణో యలుఱ నై షభాచాయంణో షహా యెండఴ యోజు 
ముతాభు మిమాజమ్ భయమిు ఫాిడాకఴీంగ్ యొఔక ఄబామషభులఔు కటైామంచ ఫడనిది.  
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6.జఞా కరిం 

ఎంణో ఄనబఴజుఞ యహలు గొ ఴేఴఔుయహలు ఐన భన తృహికటీశనయు శీ్రభతి ఔభలేష్ ఱహదాఴ00535 2021 జనఴయి 22న తన 84 ఴ ఏట 
లండన్ లోతు తన ఆంట ినండ ిభనఔు  యడోకలు యౌకహయు.  వీమోల ైటకి్స ఄతూమిమా (యఔావీనత)  కహయణంగహ ఖత షంఴతషయం 
ూయిాగహ అయోఖమం కోలోమయ ఴయఔ చయుఔుగహ తన యోఖులఔు ఴేఴలు ఄందషిఽా నే ఈనానయు. అ తయుఱహత ఇ ఴఴేన కొనసహగించడం 
అభ ఔు ఔశీభ ైంది. ఇ షందయబంగహ అభ  ఔుటలంఫాతుకి గిహఢ సహనబూతి ఴమఔాం చషేా నానభు.  
*********************************************************************************************************************                                                                                  
                                                                  
                                      
                                                                     ఒం సహమ యహమ్! 
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