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ఆల���   ��గడం   వల�    మ�   కమ���ట�లల��   ��ంతమం��   వ�క�� ల��   ��ద�    సమస�ల�   తల�త�� త�����,   �ాల�� న�   
వ�క�� ల�   ��గ�త�   సర���ా   గడ�ప�త����ర�   అనుక�ంట�ర�   మ��య�   ��తంల�   బ��ా   �ేసు� ���మ��   భ�మ   క���   
ఉంట�ర�,   �ార�   తమ�   ��శనం   �ేసు� ���ర�   గ���ంచక�ం��   భ�ష�త��    మ��య�   �ాట�   చుట��    ఉన�   వ�క�� ల��ౖ   
మ��య�   �ా��   క�ట�ంబ�ల��ౖ   ప��క�ల   ప���వం   చూప�త�ం��.   �ర�   క�ట�ంబంల�   ఆల����   ఉన�ప��డ�   
సృ�ి�ంచబ��న   �వన   నర�ా��   ��ల�   మం��   గ���ంచల�ర�,   �ా��   చుట��    ఉన�   ప��   ఒక�ర�   మద��ాన   వ�����   
బ�ధప���   మ��య�   భ��ం����   ఉంట�ం��   మ��య�   ఇ��   ఇంట�ల��   ప��   ఒక���   భ�ష�త�� ను   ప��క�లం�ా   ప����తం   
�ేసు� ం��.    
  
ఆల����   సమ�ంల�   �వ�ిసు� న�   క�ట�ంబ   సభ��ల�   కలల�,   �����న   భ�ష�త��    మ��య�   �����న   ఇళ�ను   క���   
ఉంట�ర�,   �ార�   ����పరం�ా   ల���   ���డలల�   ల���   �ా��ారంల�   ల���   మ��   ఇతర   ��ంచ� ల�   �ాణ�ంచల�ర�,   ఎందుకంట�   
ఇందుల�   �ాల�� న�   వ����   చుట��    ప��క�ల   శక�� ల�   ఉంట��.   
  
మద��ానం   ఉన�   ఇళ�ల�   గృహ   ��ంస   ఎప��డూ   ఉంట�ం��   మ��య�   క�ట�ంబమం��   గృహ   ��ంసను   భ��సూ�    ఇంట��   
�వ�ిం�ే   ప��   ఒక�����   ��తం   'స�వ   నరకం'   అవ�త�ం��,   ఎక���   ఎన�డూ   చ���ంచ�   �షయం   ఏ�టంట�   
మద��ానం   మద��ానం   �ేయ�   వ������   దు�ా�సన   వసు� ం��,   �ా��   భర�ల�   మద�ం   ���ం�నప��డ�   ��త   
��గ�ా�మ�ల�   ఏ�ధం�ా   భ��ం����   వసు� ం�ో    ఊ��ంచు��ం��   మ��య�   అత��   �ాత�ం��   మంచం   పక�న   పడ�క��,   ఆ   
త�ా�త   ఉదయం   �ాసన   చూ����   వసు� ం��.   
  
ఎ.   బ���   ఆ�   ��   �ి��   ఆ�   అ����   -   ��ను   ��   ������   ��ంత   స�యం��   ఎల�   ప�నర�ద���ం��ను   
  

,   ��ను   �న�ం�ా   ఉ���ను,   ��ను   60   సంవత��ాల   ���తం   ��రత�ేశంల��   ఒక   �న�   పట�ణంల�   జ��ం��ను.   ��   తం���   
బ���   �ేయద��న   ఉ�ో�గంల�   �ీ�య�   ప�భ�త�   అ���ా��.   ��ను   ��ధ   నగ�ాల�   మ��య�   పట�ణ�లల�   స��త�క���న   
��కర�వంత���న   గృ�లల�   ��వక�ల�   మ��య�   ఇతర   ��� ���హ�ాల��   �వ�ిం��ను.   
  
��ను   గ�ర�� ంచు��గ���నంత   �ాలం,   ��ను   ఒక   ప��ే�క   వ�����ా   ���ం��ను   -   ఉన�త���న   �ధం�ా   '�ా��రణ'   వ�క�� లక�   
�న�ం�ా   ఉంట�ను.   ��ను   ���సూ�ల��    బం�ార�   పతకం   క���   �� ందక�ం��,   �జం�ా   కష�పడక�ం����   సూ�ల�ను   
అ��గ�ంచగ��ాను.   
  
ట����   సమయంల�   మ��య�   తర��ాత,   ��ను   ఎల�ప��డూ   పట�ణంల�   ఉత�మం�ా   క��ిం� ే  అమ���లను   గ�� ���ం�� �ా   
క���   ఉ���ను.   అమ���ల�   నను�   ఇష�ప��� ర�,   �ా��   తల�� ల�   నను�   �శ��ిం��ర�   -   ��ను   అల�ంట�   వ�����!   
  
��ను   ��   ������   క���   క���   ఉ���ను   -   ��ను   ����ట�   కమ���ట�ల�   �జయవంత���న   సభ�����.   ��ను   అ��క   
��ట�ాల�   ��ా �ాను,   దర�కత�ం   వ��ం��ను,   ����ం��ను   మ��య�   నట�ం��ను.   ఇవ��   ��ను   ఒక   ప��ే�క���న   
మ�ర�ంల�   ��న�ం�ా   ఉ���న��   ��   నమ��ా��   బలప�����   -   ��ను   �ే�����ౖ��   బయటపడగలను.   
  
��ను   �ాఠ�ాలల�   అప��డప��డ�   ధూమ�ానం   మ��య�   మద��ానం   �ేయడం   ��ా రం�ం��ను.   ఇప�ట���,   ��ను   1973   
ల�   �ా� డ����ష�   ��సం   ����   య��వ���ట���   ����నప��డ�   ��   వ�సనంల�   ��   �జ���న   ప�య�ణం   �దల�ౖం��.   
  
ఆ   సమయంల�,   నూ�����   మ��య�   ఉత�ర   ��రత�ేశంల��   ��ల�   ��ా ం��ల�   ప�పంచ�ా�ప� ం�ా   '���ీ�'ల   తరంగంల�   
��గం�ా   ఉ����   -'   ���మను   �ేసు��ం��,   �ాదు   '   య�ద�ం   ఉద�మం.   �య���ం   య�ద�ం   మ��య�   వ�� �ా� �   ఇప���ే   
మ����ి�� య��,   మ��య�   య�వక�ల�   ��ంత   ఉన�త   అ�ా� ��   ��ర�క�ంట����ర�.   మద�ం   మ��య�   మ�దకద��ా�ల�   
�ప��తం�ా   ఉ����.  



  
అ��క   మం��   '�ా� ��� ల�'   తమ   ��ా��ాలను   ప���రం   �ేసు� ���ర�   -   భగ�ా�   రజ��,   బ�ల���శ��,   �ట���   ���   
మహ���.   ట���   ల�య��   మ��య�   ��చ��   ఆల���   మ��య�   జ��   �ి   ���   వంట�   �ర���   ��� ��సర��    క���   LSD   �   �ా�   
�ేయడం   ����ా   "ఆ�   �ేయం��,   ట���   �ేయం��,   ��� �   అవ��   �ేయం��"   అ�   ప�జలను   ప���ాల�   �ేసు� ���ర�   
మ��య�   ��� త���సు� ���ర�.   BABA   RAMDASS   ఒక   �����క�   షమ�   బ� ధనల   గ���ం�   ��మ�లయ   గ�ర�వ�   
మ��య�   �ా��� �   �ాస�������   తన   అనుభ�ాల   ఆ��రం�ా   ����   మనసును   క���ం�ే   ప�స��ాల�   �ా�ార�.   ��ను   ఈ   
ప����మ��య   �ాస��కతను   గ���ం��ను,   అ��   ��ను   "ఉన�త"   �ైతన�ం   ఉన�   వ����   అ�   ��క�   మ��ంత   నమ�కం   
క���ం�ం��.   �వన����   �ర���ం�ా,   ��ా�ణ�త�క   ��ౖఖ���   ��ధ   ర�ాల   మందుల��   ��ం�ం��.   
  
ద�ంద�   ��తం   గడ�ప�త�న�డబ��   ������   గడపడం   

  
��ను��ా రం�ం��ను.   �ామ��క   సమ��   �క�   �� రను   �ర���సు� న�ప��డ�,   ��ను   మద�ం   మ��య�   
మ�దకద��ా�ల��ౖ   ఆ��రపడ�త����ను.   �ాస��ా���,   ప����   ������   గడప�����   అల�ంట�   �వన����   “�జ���న”   మ�ర�ం   
అ�   న��   ��ను   గ���ంచల�దు.   
  
�ా� డ����ష�   త�ా�త,   ��ను   తదుప��   చదువ�ల�   చదవల�దు   మ��య�   ప�కటనల   ప��శ�మల�   ప��ేయడం   
��ా రం�ం��ను.   ఆ   సమయంల�,   ఇ��   ��ల�   �న�ం�ా   ఉం��.   ప�కటనల   ప�పంచంల��   �వన����ల�   ఆల���   
ఆ���ంచబ��న   ��గం;   కల�ప�ను   ధూమ�ానం   �ేయడం   క���   సృజ��త�క   ����ాల��   స��.   
  
��ను   ��ధ   ప�కటనల   ఏజ���లల�   ప�   �ే�ాను   మ��య�   ప�   ప�పంచంల�   ��ట�� క��� త����ను.   
  
��ను   ��ల��ంచబడ��న�   ���ం�నప��డ�   ��ను   తరచు�ా   ఉ�ో��ా���   �ా���మ�   �ే�ా� ను!   
  
మ�   ��న�,   ����   సమయ�ల�� ,   ��క�   ఉ�ో��ాల�   ఇవ�డంల�   స�యం   �ే�ార�.   అ�నప�ట���,   అత�   సూట��ా   
ఆల��ంచడం   మ��య�   �వన������ౖ   ��ను   ఎప��డూ   ��పం�ా   ఉ���ను-�ద�,   కృ�ి,   �జ���   అ��   �ాత�ాలప�   
సూ��� ల�   �క�   �ెల�సు!   
  
ప�   ప��ే�ాల��    డ���   �సు��వడం   కష�ం�ా   మ�ర���ం��   మ��య�   ఆల���   మ��ంత   ఆ�ద�గ����న��,   ��   
మద��ానం   �ప��తం�ా   �������� �ం��.   
  
అప��డ�   ��ాహం   వ��ం��.   ��   ��ర�   నను�   ���మ��   మ��య�   శ�ద���   సంస���ంచగలద�   నమ��డ�   (�ె��ినట��    
అ��ిసు� ం��?).   అ�నప�ట���,   ఆ��   శ���వంత���న   ఆల���   మ�ందు   ఆ��   క��న���న   ప�య���ల�   
�ఫలమయ���.   ఈ   సమయంల�,   మ�క�   ఒక   క�మ����   ఉం��,   ఆ��   ఈ   ప�పంచంల�   అసుర��తం�ా   ఉం��   మ��య�   
ఆ��   తం�����   భయప��ం��.   ��   ��ర�   ���క�లక�   దరఖ�సు�    �ే�ిం��.   ఆ   సమయంల�,   ��   త��దండ�� ల�   ��   ��ర�క�   
మద�త�   ఇసు� ండటం,   �ా��   క�మ�ర�����   మద�త�   ఇవ�డం   ��క�   �ంత�ా   అ��ిం�ం��.   
  
��   త��దండ�� ల�   ఎదు���ంట�న�   ��ర��ాల   �ాయ���   ��ను   ఇప��డ�   అర�ం   �ేసు��గలను.   త��న   సమయంల�,   ఒక   
�ీ�య�   అ�-అ���   సభ��డ�   మద�త�   ఉపసంహ��ంచు��వడం   గ���ం�   ����ప�త   గ���ం�   సల�   ఇ���ర�.   
  
��కవ��   
  
�వరక�   స�యం   ��ర�����   అం��క��ం��ను,   ఏ   ��కవ��   ��సం   �ాదు   (ఎందుకంట�   ��క�   సమస�   ఉంద�   ��ను   
నమ�ల�దు),   �ా�   ��   క�ట�ంబం��ౖ   �యంత�ణను   �����   �� ంద�����   ఇం�ా   ��ల�!   
  



��ను   హ� �   ట���  ల�   ఆ� ల�ౖ�   ��కవ��   ��� �ా� � ల�   �ే�ాను.   ��   అ��త�క   ఆల�చ��   �����లను   మ��య�   తప���ా   ఉం�న   
నమ�క   వ�వస�లను   అ����ించడంల�   ��   ���త�క�డ�   ��క�   స�యం   �ే�ాడ�.   ��ను   ��జ�   ఇ� ప�� లక�   ఓ���   
���ం�ె�   అయ��ను   మ��య�   ��   వ�సనపర��ైన   ప�వర�నల   �ారణం�ా   క�ం���� �న   వ����గత   వృ����   అనుభ�ం��ను.   
  
�ెర�ీ   బృందం   ��   ��ర�,   క�మ����   మ��య�   త��దండ�� ల��   క���   ప�   �ే�ిం��.   ��మ����ా,   సం���ంచక�ం��,   
సంబం��ల�   నయం   �ావడం   ��ా రం�ం���.   ��ల�   సంవత��ాల   ��ామం   త�ా�త   ��ను   ఆ��క�   మ��   ��ాహం   
�ేసుక����ను,   మ��య�   మ�క�   �ె���ా   బహ�మ��ా   ఉన�   ఒక   క�మ�ర�డ�   జ��ం��డ�.   
  
ఇప��డ�   ��ను   ��   ��తమం��   '��న�ం�ా'   మ��య�   ప��ే�కం�ా   ఉ���న�   గ���ం��ను   -   ��ను   �ా��రణ   వ�క�� ల   వల�   
��గల�ను.   �ా��రణ   వ�క�� ల�   సులభం�ా   ప��ష���ంచగల   �న�   సమస�ల�   తరచు�ా   ��క�   ��ల�   కష�ం�ా   ఉంట��.   ��   
మనసు�   ఎక��వ�ా   ��   �ెత�    శత�� వ�.   ��ను   ��ల�   సంవత��ాల��ా   ప��ష���ంచబడ�   �����ే��ాల�   క���   ఉ���ను   
మ��య�   ��   ��ౖఖర�ల�   తరచు�ా   అసమంజస���న�.   
  
��ను   ��   �ెర�ి��    మ��య�   �ా�న��   స�యం��   ఆల�����   అ��మకం   �క�   12   దశల   ����ా   ��ల�క���   
ప�య�ణ���   ��ా రం�ం��ను.   
  
��ను   �ె���ా   ��   ������   �ర��ంచ�����   ప�య��ం�నప��డ�   "ప���గ�,   ప��ప�ర�త   �ాదు"   ��ల�   
సమ��త���న��.   ప�����,   ��ను   మ��ంత   �నయప�ర�క���న,   ఓ���-���ం�ె�   మ��య�   సహనం��   ఉం�ే   �ీ�య   
��శ�ా   మ�ందుక�   �ాగ���ను.   ��క�   ఎదుర��ెబ�ల�   ఉ����,   �ా�   ప����య   ��మ����ా   ఉం��,   �ా�   ఖ��తం�ా.   ��క�,   
��   క�ట�ంబ����   మ��య�   ��   మ��ా� ��   ��ట�న   ��ల�   మం����   -   ప���గ�   ��ల�   సం���ా��   మ��య�   
బహ�మత�లను   �ె����ట��ం��.   
  
���   ��సం,   హ� �   ట���    మ��య�   ఆల�����   అ��మక�లక�   ��ను   ఎప�ట���   కృత�� డను.   
  
�.   ఆల���జం:   ప��ాణం   మ��య�   
  
�ాస��కత   వ�సనం   �షయంల�   ��ల�   దృక���ల�   మ��య�   నమ��ాల�   ఉ����:   ����   �జం,   ����   అబద�ం.   
�ాస��కత   నుం��   ప��ాణ�లను   ��ర�   �ేయడం   అంత   �ే����న   ప�   �ాదు.   అ�� హ,   �ాస��ా���,   ��ల�   మం����   
�ాస�వ���న��;   మ��క   �ాస��కత   ఉంద�   సూ�ంచడం   �ా��   ప�పం����   తల��ందుల�   �ేయడం.   
  
మద�   వ�సనం   గ���ం�న   స�����   ఎప���ై��   అర�ం   �ేసు���ాలంట�,   ప��ాణ�ల��ౖ   ����   �ే�ి   ��శనం   �ేయ��.   
�ాస��ాల�   మ�త���   అ�� హలను   ��శనం   �ేయగలవ�.   మ��య�   ఇక�డ   �ాస��ాల�   ఉ����:   
  
అ�� హ:   ఆల���   ప���నం�ా   మత�� మందు   ల���   �������ం�   isషధం.   
  
�ాస��కత:   ఆల���   �క�   coషధ   ప����ాల�   ����న   �త�ం��   మ�ర����.   �న�   ప��మ�ణంల�,   ఆల���   ఒక   
ఉ���పన.   ��ద�    ���దుల�,   ఆల���   మత�� మందు�ా   ప��ేసు� ం��.   అ��ే,   అ��   ���� లల�,   ఆల���   ��ల��ల�   
మ��య�   శ���   �క�   ��ప�   మ��య�   శ���వంత���న   మ�ల���   అం��సు� ం��.   
  
అ�� హ:   ఆల���   ����   ప��   ఒక����� ౖ  ఒ��   ర�ాయన   మ��య�   �ా��రక   ప����ా��   క���   ఉంట�ం��.   
  
�ాస��కత:   ఆల���,   మన   శ��రంల���   �సుక���   ప��   ఇతర   ఆ�రం   వల�,   ��న�   వ�క�� లను   �న�ం�ా   ప����తం   
�ేసు� ం��.   
  



అ�� హ:   ఆల���   ఒక   వ�సనపర��ైన   మందు,   మ��య�   ఎక��వ��ప�   మ��య�   త��నంత�ా   ��� ��   ఎవ�����   బ��స   
అవ���ర�.   
  
�ాస��కత:   ఆల���   ఒక   ఎం�ిక   వ�సనపర��ైన   మందు;   ఇ��   ���   ���గ��ర�లల�   అల�సంఖ��క�లక�   మ�త���   
వ�సనపర�సు� ం��,   అ�   మద��ానం.   ��ల�మం��   వ�క�� ల�   మ������   బ��స   అవ�క�ం��   అప��డప��డ�,   ప�����,   
�����ా   క���   ��గవచు�.   ఇతర�ల�   (మద��ానం   �ే���ార�)   ఎంత   ������   బ��సలవ���ర�.   
  
అ�� హ:   ఆల���   ఆల����ా� �కర���న��   మ��య�   �షప���త���న��   
  
��య��ట���:   ఆల���   ఒక   �ా��రణ�కరణ   ఏజ�ం�   మ��య�   అ��   సృ�ి�ం�ే   ���ి���   ఉత�మ   medicineషధం,   ఆల����   
ఎన���,   �ి�మ��ల�ష�   మ��య�   ఉపసంహరణ   ���ి�   నుం��   ఉపశమనం   ఇసు� ం��.   ఆల����   ��గడం   మ����ినప��డ�   
���   ��కర���న   మ��య�   �షప���త   ప����ాల�   ��ల�   స�ష�ం�ా   క��ి�ా� �.   
  
అ�� హ:   ఆల���   వ�సనం   తరచు�ా   మ�న�ికం�ా   ఉంట�ం��.   
  
�ాస��కత:   ఆల���   వ�సనం   ప���నం�ా   �ా��రక���న��.   ఆల�����   బ��సల��ా   మ�ర��ర�,   ఎందుకంట�   �ా��   
శ���ాల�   �ా��రణం�ా   ఆల���   ��ా ���   �ేయ�����   �ా��రకం�ా   అసమర����న�.   
  
అ�� హ:   ప�జల�   మద��ానం   అల�ాట�   �ేసుక�ంట�ర�   ఎందుకంట�   �ార�   మ�న�ిక   ల���   �����ే�గ   సమస�లను   క���   
ఉంట�ర�,   �ార�   మద��ానం   (�ేవ���   �ిం�ో��)   ����ా   ఉపశమనం   �� ంద�����   ప�య���ా� ర�.   
  
�ాస��కత:   ఆల�����   ��గడం   ��ా రం�ంచ�����   మ�ందు   అంద��ల���   మ�న�ిక   మ��య�   �����ే�గ   సమస�లను   
క���   ఉంట�ర�.   అ��ే,   మద�ం   ల���   మ�దకద��ా�లక�   బ��స   �ావడం   వల�    ఈ   సమస�ల�   �వ�మవ����.   
మద��ానం   అ����   �ా��రణ   �వన   సమస�లను   ఎదు���వడంల�   మద��ానం   �క�   �ామ�ా� ���   బల��నపర�సు� ం��   
మ��య�   బల��నపర�సు� ం��.   ఇం�ా,   మద��ానం   �ే��   వ����   ఎక��వ�ా   ����నప��డ�   మ��య�   ��గడం   
మ����ినప��డ�   అత�   �����ే��ాల�   మంట�ా   మ�ర���.   అందువలన,   అతను   ��గ�త�న�ప��డ�   మ��య�   అతను   
సంయమనం   �ాట�ం�నప��డ�,   అతను   అ��క   �ా� �ల�   ��పం,   భయం   మ��య�   ��ాశక�   గ�రవ���డ�.   
  
అ�� హ:   అ��   ర�ాల   �ామ��క   సమస�ల�   -   ��ాహ   సమస�ల�,   క�ట�ంబంల�   మరణం,   ఉ�ో�గ   ఒ����,   'తప��డ�   
కం���'   -   మద��ా�����   �ారణం   �ావచు�.   
  
�ాస��కత:   మ�న�ిక   మ��య�   �����ే�గ   సమస�ల   మ������ా,   మద��ాన   ��వక�ల�   ప��ఒక�ర�   �ే��   అ��   �ామ��క   
ఒ��ళ�ను   అనుభ��ా� ర�,   �ా�   ఈ   �ా���   భ��ంచగల   �ా��   �ామ�ా� ���   బల��నపర�సు� ం��   మ��య�   సమస�ల�   మ��ంత   
�వ�మవ����.   మద��ానం   �ే���ార�   జను�పర���న   మ��య�   �వర�ాయన   �ిద�తను   క���   ఉంట�ర�   మ��య�   
అల�ంట�   ప���ి�త�లక�   మ��య�   వ�సనపర��ైన   ప�వర�నలల�   �ాల�� ��   వ�క�� ల   పట�    ఆక���త�లవ���ర�.   
  
అ�� హ:   మద��ానం   ���ం�నప��డ�,   అతను   తన   �జ���న   వ���������   ��ల����ా� డ�.   
  
�ాస��కత:   ��దడ���ౖ   ఆల���   ప���వం   �ా��రణ   వ����త�ం   �క�   �వ����న   మ�న�ిక   మ��య�   �����ే�గ   
వ���కరణలక�   �ారణమవ�త�ం��.   సంయమనం   మద��ానం   �క�   �జ���న   స����ా��   ��ల���సు� ం��.   
  
అ�� హ:   మద��ాన   ��వక�ల�   మద��ానం   మ����ిన   త�ా�త   తరచు�ా   �����ష�,   ఆత�� త,   ��ాక�   మ��య�   సం��షం�ా   
ఉండక�� వడం   మ�న�ిక   సమస�ల�   �ా��   �ా�����   �ారణమ�   ర��వ�.   
  



�ాస��కత:   మద��ానం   మ����ిన   త�ా�త   �����ష�,   ఆత�� త,   ��ాక�   మ��య�   సం��షం�ా   ఉండ�   మద��ాన   ��వక�ల�   
"�� ��-అక���   ఉపసంహరణ   �ిం�ో��"   అ��   దృ���షయం��   బ�ధపడ�త����ర�.   సంవత��ాల   అ��క   మద��ానం   వలన   
క���   ���క   నష�ం   ప�����ా   �రగబడల�దు;   �ాస��ా���,   �ార�   ఇం�ా   అ����గ�ం��   ఉ���ర�   మ��య�   మ��ంత   
ప���వవంత���న   ���త�   అవసరం.   
  
అ�� హ:   ప�జల�   బ�ధ���య�తం�ా   మ�త���   ��గగ����ే,   �ార�   మద�ం   ���ం�ే�ార�   �ాదు.   
  
�ాస��కత:   ��ల�   బ�ధ���య�త���న   ��గ�బ� త�ల�   మద��ానం   �ే���ార�   అవ���ర�.   అప��డ�,   అ��   �ా���   స���వం   
(వ����   �ాదు)   �ాబట�� ,   �ార�   బ�ధ���ర��తం�ా   ��గడం   ��ా రం��ా� ర�.  
  
అ�� హ:   ఆల����   స�యం   �� ంద�����   స�యం   �ా�ా�.   
  
�ాస��కత:   ��ల�   మం��   మద��ాన   ��వక�ల�   స�యం   ��ర���ర�.   �ార�   అ����గ�ం��   ఉ���ర�,   ��త�బద�ం�ా   
ఆల��ంచల�ర�   మ��య�   మద�ం   ����   వదుల���ల�ర�.   ��ల�క�న�   మద��ాన   ��వక�ల�   ��ల�   మం��   �ా��   ఇ�ా� ���   
�ర�ద�ం�ా   ���త�   �ేయవల�ి   వ��ం��.   �ీ�య   ���రణ   �ా��రణం�ా   ���త�   సమయంల�   సంభ�సు� ం��,   మ�ందు   �ాదు.   
  
అ�� హ:   ��ంతమం��   మద��ానం   �ే���ార�   �ా��రణం�ా   ��గడం   ��ర����వచు�   మ��య�   �ార�   ఆ   ���� ��   
ప���తం   �ేయడం   వల�    ఎట�వంట�   దుష����ల�   ల�క�ం��   ��గడం   ��న�ా��ంచవచు�.   
  
�ాస��కత:   మద��ాన   ��వక�ల�   సుర��తం�ా   మద��ా�����   �����   �ాల�ర�,   ఎందుకంట�   ఏ   �త�ంల���ౖ��   ��గడం   
త�ర�ా   ల���   తర��ాత   �ా��   వ�స����   �����   స���యం   �ేసు� ం��.   
  
అ�� హ:   ఆల���   ��సం   ����కను   అ��క   చ���ర   ఆ��ాల�   �నడం   ����ా   త���ంచవచు�.   
  
�ాస��కత:   అ��క   చ���ర   కంట�ం�   ఉన�   ఆ��ాల�   ఆల����   �����ష�,   ��ాక�   మ��య�   ట�న�� ను   ��ంచు���   
మ��య�   ఈ   ల�ణ�ల   నుం��   ఉపశమనం   �� ంద�����   �ా�యం   ��సం   �ా��   ����కను   �వ�తరం   �ే�ా� �.   
  
అ�� హ:   మద��ానం   �ే���ార�   ���క�   మ�డ�   సమత�ల�   ��జనం   �ే��� ,   �ా��   �� షక   సమస�ల�   �వ����   తమను   ��మ�   
స���ేసుక�ంట��.   
  
�ాస��కత:   ఆల�����   �క�   �� షక   అవస�ాల�   సమత�ల�   ఆ�రం   ����ా   �ా��కం�ా   మ�త���   �ర�బడ���.   
ఏ�ౖె��   ల��ాలను   స���ేయ�����   మ��య�   ఆ��గ�కర���న   సమత�ల�తను   �ా�ాడట����   �ా����   �ట��   మ��య�   
ఖ�జ   ప���ా� ల�   క���   అవసరం.   
  
అ�� హ:   ట�� ం���ల�ౖజర��    మ��య�   మత�� మందుల�   �����ార��    మద��ా�����   ���త�   �ేయడంల�   స�యపడ���.   
  
�ాస��కత:   �వ����న   ఉపసంహరణ   �ాలంల�   మ�త���   ప��ాంతతల�   మ��య�   మత�� మందుల�   ఉప�గపడ���.   
అంతక�   �ం�,   ఈ   ప����మ��య   మందుల�   ���శకర���న�   మ��య�   అ��క   సంద�ా�ల�� ,   మద��ా�����   
��ా ణ�ంతకం.   ��ల�   మం��   మద��ానం   �ే���ార�   �ట��   ఆల��� ��   కలపడం   ల���   ప����మ��య   వ�సనం�ా   ఈ   
మందులక�   మ�రడం   ��ా రం��ా� ర�.   
  


