
“ಸತ್ಯ  ಸಹಿಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ” ಎಂದು ಮೊಟ್ಟ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರೋನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಟ ದೆ 

ಡಾ|| ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿಚಂದ್ರ , ಬೆಂಗಳೂರು (bpharichandra@gmail.com) 

ಕರೋನ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿ, ಆಕಿ್ಸಜನ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೂಕುನುಗಗಲು, ಮನೆ-ಮಠ ಮಾರಿ 

ಲಕ್ಷಗಟ್ಟ ಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೆೆಂಟ್ರಿಷ್ಟ ರಿಗೆ ಸಿಗದ್ ಹೆಣ,  ಜನರ ಗೃಹ ಬಂಧನ, ಬಣಣ  ಬಣಣ ದ್ 

ಶಿಲೋೆಂಧರ ಗಳು, ಭೂತದಂತೆ ಪಿಪಿಇ ಕ್ಸಟ್ ದ್ರಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕಾ ರು ಆಸ್ಪ ತೆರ  ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗಳು ಪ್ಲಾ ಸಿಟ ಕ್ ಹಾಳೆ 

ಸುತಿ್ತರುವ ಕೋವಿಡ್ನೆಂದ್ ಸ್ತಿವರ ಹೆಣಗಳನುು  ಎಸೆಯುವುದು, ಫಾಬಿಫ್ಲಾ  / ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಆದಿಗಳ 

ರಾದ್ಧ ೆಂತ; ಇವೆಲಾ ವನುು  ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಟ ದೆ.  ಈ ಎಲಾ ವುಗಳ ಮಧೆ್ಯ  ಇಲ್ಾ ೆಂದು 

ಸಿಹಿ ಸುದಿಿಯೂ ಇದೆ.   

ಸ್ಥ ಳ: ಅಹಮ ದ್ನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರ.  ಇಲಾ  ಬಹುಶಃ ದೇಶದ್/ಜಗತಿ್ತನ ಅತೆ ೆಂತ ದೊಡಡ , ೧೧೦೦ ಹಾಸಿಗೆಗಳ 

ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಕೇೆಂದ್ರ ವೆಂದ್ನುು  ಆರಂಭಿಸ್ಲ್ಕಗಿದೆ.  ಇದ್ನುು  ಆರಂಭಿಸಿದ್ವರು ಅಲಾ ನ ಎೆಂಎಲ್ಎ, 

ಶಿರ ೋ ನೋಲೇಶ್ ಲಂಕೆಯವರು; ಡಾ|| ಬಿಸ್ವ ರೂಪ್ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿಯವರ ನೈಸ್ (ನೆಟ್ವಕ್ು ಆಫ 

ಇನುಲ ಾ ಯೆನಾಾ  ಕೇರ್ ಎಕಿ ಪ ಟಿ್ು ) ಪರಿಣಿತರ ತಂಡದ್ವರ ನೇತೃತವ ದ್ಲಾ ;  ಈ ಕೇೆಂದ್ರ  ಪ್ಲರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.     

ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇೆಂದ್ರ ವು ವಿಶವ ದ್ಲೆಾ ೋ ಮೊದ್ಲ ವಿನೂತನ, ವಿಶೇಷ್ಗಳಲಾ  ಅತ್ತ ವಿಶೇಷ್ 

ಕೇೆಂದ್ರ ವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮಮಯಾಗುತಿದೆ.  ೧೧೦೦ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಈ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ  ದ್ಖಲ್ಕದ್ 

ರೋಗಿಗಳು ಅಲಾ ನ ಒೆಂದು ವಾರದ್ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ ಕರ ಮದ್ ಅಡಿಯಲಾ  ಉಚಿತ್ ಚಿಕ್ಸತಿೆ  ಪಡೆಯುತಿ್ತದಿು , 

ಬಹುತೇಕ ಜನ ಮೂರರಿೆಂದ್ ನಾಲುಾ  ದಿನಗಳಲೆಾ ೋ ಕರೋನ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೆಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ರೆ.  ಈ 

ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಬಗೆಗ  ಕೇಳಿದ್ ಎಲಾ ೆಂದ್ರಲಾ ನ ಜನ, ಕರೋನಾ ಎೆಂದ್ರೆ ಇಲಾ ಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಸತಿೆ  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಧಾವಿಸುತಿ್ತದಿ್ರೆ.      ಅತೆ ೆಂತ ವಿಶೇಷ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಇಲಾ  ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಸಾವೂ 

ಸಂಭವಿಸಿಲಾ .    

ಹಾಗಿದಿ್ ರೆ ಆಕಿ್ಸಜನ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ಗಳು, ಐಸಿಯು ಬಡ್ಗಳು, ಬರ್ಪುರ್ ಔಷ್ಧಗಳು; ಯಾವುದ್ಕ್ಕಾ  

ಕರತೆಯೇ ಇಲಾ  ಎೆಂದು ನಮಮ  ಮನಸಿಿ ಗೆ ಬರುತಿ್ತರಬಹುದು.   ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ  

ಇವೆಲಾ ಕ್ಕಾ  ಬರವೋ ಬರ.  ಇನೂು  ನಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಇವೆಾ ವನೂು  ಇಲಾ  ಸುಳಿಯಲಕೆಾ  

ಬಿಟ್ಟಟ ಲಾ !!  ಹೌದು ಈ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಎಲಾ ಕ್ಕಾ  ದೊಡಡ  ವಿಶೇಷ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಅಲಾ ನ ಚಿಕ್ಸತಿೆ  – ಯೋಗ ಮತಿ್ತ  

ಆಹಾರ (ಡಯಟ್) ಮತಿ್ತ  ಜೋವನಶೈಲಯ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಕುರಿತ ದೊೋರಣೆಗಳ ಬದ್ಲ್ಕವಣೆ.  ಈ 

ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ  ನತೆ  ಸಂಜೆ ವಾದೆ್ಗೋಷಿ್ಠ , ಕುಣಿತ ತೆ್ಸ ದಿ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಯುಕರ ಮಗಳು ಇರುತಿವೆ.  

ಅಷ್ಟ ೋ ಅಲಾ ದೆ ಕೋವಿಡ್ ಎೆಂದು ದ್ಖಲ್ಕಗುವ ರಗಿಯಲಾ ದೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಾ  ಪರಿವಾರದ್ವರೂ 

ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಇದಿು  ಈ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಯುಕರ ಮವನುು  ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತಿ್ಸರೆ!  ಬಡವ-ಶಿರ ೋಮಂತ 

ಇತೆ್ಸ ದಿ ಯಾವೆಾವ ತ್ಸರತಮೆ ವೂ ಇಲಾ ದೆ ಇಲಾ  ದ್ಖಲ್ಕದ್ವರೆಲಾ ರಿಗೂ ಖುಷ್ಠಯೋ ಖುಷ್ಠ.  ಅಲಾ  

ದ್ಖಲ್ಕಗಿರುವ ಬಡ, ಕಡು ಬಡ ಜನರಂತೂ  ಬಹುಶಃ ತಮಮ  ಜೋವನದ್ಲೆಾ ೋ ಎೆಂದೂ ಹಾಡಿ 

ಕುಣಿದ್ಡಿದಿ್ರೋ ಇಲಾ ವೋ ಗತಿ್ತಲಾ . ಇಲಾ ೆಂತೂ ಅವರಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯಲೆಾ ೋ ಕ್ಕತೋ ನೆಂತೋ, ಕೆಳಗೆ 

ನೆಂತೋ ಕುಣಿದ್ಡುತಿ್ಸರೆ.  ಬಿೋದಿ ನಾಟ್ಕಗಳನುು  ಆಯೋಜಸುವಂತೆ ನೃತೆ , ಆಕೇುಷ್ಟ ರಗಳಿಗಾಗಿಯೇ 

ನರ್ಮುಸಿರುವ ದೊಡಡ  ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಜನಪದ್ ಇತೆ್ಸ ದಿ ನೃತೆ  ಹಾಡುಗಳನುು  ನೋಡಿ 

ರೋಗಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ತಗಂಭಿೋರವಾದ್ ಕಾಯಿಲೆಯೆಂದಿದೆ  ಎನುು ವುದ್ನೆು ೋ ಮರೆತ್ತ ಆನಂದಿಸುತಿ್ಸರೆ.   

ಚಿಕಿತ್ಸಾ  ವಿಭಾಗ:  ಈ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ  ಕಡಲ್ಕಗುವ ಚಿಕ್ಸತಿೆ  ಇಷ್ಟ ೋ – ಯೋಗ, ಆಹಾರ ಮತಿ್ತ  ಮಾನಸಿಕ 

ಸೆಥ ೈಯು ಹೆಚಿಿ ಸ್ಲು ಸ್ಮಾಲ್ೋಚನೆ (ಕೌನಿೆ ಲೆಂಗ್).  ಬಳಿಗೆಗ  ಎದಿು  ಶೌಚಾದಿಗಳ ನಂತರ ಮುಖೆವಾಗಿ 

ಪ್ಲರ ಣಾಯಾಮಗಳನು ಳಗೆಂಡ ಯೋಗ ತರಗತ್ತ.   ಯೋಗದ್ ನಂತರ ಫಲಹಾರ.  ಫಲಹಾರ ಎೆಂದ್ರೆ 

ನಜವಾಗಿಯೂ ಫಲಗಳ ಆಹಾರ.  ಈ ಪೈಕ್ಸ ಮೂನಾುಲುಾ  ರಿೋತ್ತಯ ಫಲಗಳಿರುತಿವೆ.  ಜೊತೆಗೆ  ಎಳನೋರು 

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇತೆ್ಸ ದಿ. ನಂತರ ಕಷಾಯ.   ಆಹಾರವೇ ಅಲಾ ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಖೆ  ಔಷ್ಧಿ.  ಇದ್ನುು  ಅಲೆಾ ೋ 

ನರ್ಮುಸಿಕೆಂಡಿರುವ ದೊಡಡದೊೆಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲಾ  ತಯಾರಿಸ್ಲ್ಕಗುತಿದೆ.  ಇದ್ನುು  

ತಯಾರಿಸುವವರು ನೈಸ್ ಪರಿಣಿತರು ಮತಿ್ತ  ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕರು.  ಮಧೆಾ ಹು  ಊಟ್ಕಾಾ ಗಿ ಎರಡು ತಟ್ಟಟ ಗಳು 

(ಅಥವಾ ತಟ್ಟಟ ಯಲಾ  ಎರಡು ಭಾಗ);  ಒೆಂದು ಭಾಗ ವಿವಿಧ ಹಸಿಯ ತರಹಾವರಿ ತರಕಾರಿಗಳು, 



ಇನು ೆಂದು ಭಾಗ ರಟ್ಟಟ  ಇತೆ್ಸ ದಿ ಮಾಮೂಲು ರಿೋತ್ತಯ ಊಟ್ದ್ ಪದ್ಥುಗಳ ಜೊತೆ ಸಿರಿಧಾನೆ ದ್ 

ಖಾದೆ್ ಗಳು.    ರಾತ್ತರಯೂ ಸ್ಹ ಮಧೆಾ ಹು ದ್ ರಿೋತ್ತಯೇ; ಎರಡು ಭಾಗ, ಏನೂ ವೆ ತೆ್ಸ ಸ್ವಿಲಾ .   

ಪಥ್ಯ : ಆಹಾರದ್ ಜೊತೆಯಲಾ , ಈ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ ನ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ ಕರ ಮದ್ಲಾ  ಏನೇನು ಆಹಾರ ವಜೆ ು 

ಎನುು ವುದೂ ಸ್ಹ ಬಹಳ ಮುಖೆವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಕಗುತಿದೆ.  ಇಲಾ  ಪ್ಲರ ಣಿಜನೆ  ಪದ್ಥುಗಳು (ಮೊಟ್ಟಟ , 

ರ್ಮೋನು, ಮಾೆಂಸ್ ಇತೆ್ಸ ದಿ, ಹಾಲನ ಪದ್ಥುಗಳು-ಹಾಲು ಮೊಸ್ರು, ಮಜಿ ಗೆ ಇತೆ್ಸ ದಿ) ಸಂರ್ಪಣು 

ವಜೆ ು.  ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ ಹಾನಕಾರಕ ರಿೋಫೆಂಡ್ ಪದ್ಥುಗಳಾದ್ ಸ್ಕಾ ರೆ, ರಿೋಫೆಂಡ್ ಎಣೆಣ , 

ಮೈದ್ ಇತೆ್ಸ ದಿ ಇರುವುದಿಲಾ .  ಅಲಾ ದೆ ಬೇಕರಿ ಪದ್ಥುಗಳಾದ್ ಬರ ಡುಡ , ಬನುು  ಬಿಸೆಾ ಟ್ ಇತೆ್ಸ ದಿಗಳೂ 

ವಜೆ ು.    

ಇಲಿ್ಲನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ  ಪದದ ತಿಯ ಅಡ್ಡ  ಪರಿಣಾಮಗಳು:   ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಪದಿ್ ತ್ತಯಲಾ  ಅಡಡ  

ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದಿೆ ೋ ಇರುತಿೆ . ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕ್ಸತಿೆ  ಎೆಂದ್ರಂತೂ, ನಮಮ  ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಅದ್ಕೆಾ  

ಹಾಸುಹಕಾಾ ಗಿದೆ ಎನುು ವಂತೆ ಬಣಣ  ಬಣಣ ದ್ ಶಿೋಲೋೆಂದ್ರ ಗಳು, ಹೃದ್ಯಾಘಾತ, ಸಾವು-ನೋವು ಇತೆ್ಸ ದಿ 

ಅಡಡ  ಪರಿಣಾಮಗಳು.   ಇವೆಲಾ ವೂ ತಕ್ಷಣದ್ ಅಡಡ  ಪರಿಣಾಮಗಳು.  ಇನುು  ಮುೆಂದೆ ಬರಬಹುದ್ದ್ 

ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಗತಿ್ತಲಾ .  ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ  ಅಡಡ  

ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೇನೂ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಾ .  ಆದ್ರೆ ಇಲಾ ನ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಬೇರೆಯ ರಿೋತ್ತಯದಿು .  

ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇಲಾ  ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕ್ಸತಿೆ ಗೆ ದ್ಖಲ್ಕಗಿತಿ್ತದಿ್ರೆ ಎೆಂದ್ ಮೇಲೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ 

ಕೋವಿಡ್ ಆಗುವ ಮುನು  ಬಿಪಿ, ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ , ಪಿಸಿಓಡಿ, ಹೃದ್ಯದ್ ತೆಂದ್ರೆಗಳು, 

ಕೆಾ ನಿ ರ್  ಇತೆ್ಸ ದಿಗಳು ಇದಿೆ ೋ ಇತುವೆ.  ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಪದ್ಧ ತ್ತಯ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ಅವರಿಗಿದಿ್  ಇತರೆ ಆರೋಗೆ  ಸ್ಮಸೆೆ ಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತದಿು !!  ಅದೇಷ್ಟ ೋ ಜನಕೆಾ  ತಮಮ  ಹಿೆಂದಿನ 

ಸ್ಮಸೆೆ ಗಳು ಮಾಯವಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ವು.  ಇವೇ ಅಡಡ  ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

ಅರೆರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧೆ ?  ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ (ಸ್ಕಾ ರೆ ಕಾಯಿಲೆ) ಬಂದ್ರೆ ಜೋವನ ಪಯುೆಂತ ನರಕವಲಾ ವೇ??  

ಹೌದು ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಜೋವನವೇ ಬದ್ಲು.  ಹಣ್ಣಣ  ಹಂಪಲು, ಸಿಹಿ ಪದ್ಥುಗಳಲಾ ದೇ ಇನೂು  

ಅದೇನೇನೋ ಫಥೆ ಗಳು.  ಹೌದು; ಆದ್ರೆ ಇವೆಲಾ  ಆಧುನಕ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಪದಿ್ ತ್ತಯಲಾ .   ಅಹಮ ದ್ನಗರದ್ 

ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆಯ ʼಯೋಗ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರʼ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಕರ ಮದ್ಲಾ  ಬಳಿಗೆಗ  ಉಪಹಾರಕೆಾ  ಕಡುವುದೇ 

ಹಣ್ಣಣ ಗಳು!  ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಇದಿ್ವರಿಗೂ!!  ಅೆಂದ್ಹಾಗೆ ಇಲಾ ನ ಮೂಲ ವೈದೆ್ ರಾದ್ ಡಾ|| ಬಿಸ್ವ ರೂಪ್ 

ರವರ ʼಯೋಗ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರʼ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಕರ ಮದ್ಲಾ  ಹಣ್ಣಣ ಗಳೇ ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಸತಿೆ .  ಇದು ಯಾವ 

ಕಟ್ಟಟ  ಕಥೆಯೂ ಅಲಾ .  ಬದ್ಲಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಯೋಗ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರ 

ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಕರ ಮದ್ಲಾ  ಕೇವಲ  ಮೂರರಿೆಂದ್ ಒೆಂದು ವಾರದ್ ಚಿಕ್ಸತಿೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್

ನೆಂದ್ ದೂರವಾಗಿರುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ಪ ಷ್ಟ  ದ್ಖಲೆಗಳಿದಿು , ಎಲಾ ರಂತೆ ಜೋವನ ನಡೆಸುತಿ್ತದಿ್ರೆ.   

ಇಲಾ  ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಒೆಂದು ಉದ್ಹರಣೆಯಷ್ಟ ೋ.  ಅನೇಕ ಗಂಭಿೋರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ʼಯೋಗ ಮತಿ್ತ  

ಆಹಾರʼ ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ ಕರ ಮ ಸಂಜೋವಿನಯಾಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ಕೆಾ ನಿ ರ್, ಹೃದ್ಯದ್ ತೆಂದ್ರೆಯಂತಹ ಕೆಲ 

ಗಂಭಿೋರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಸತಿೆಯ ಅವಧಿ ಹೆಚಿಾ ಗಿರುತಿದ್ಷ್ಟ .  ಒಟ್ಟಟ ನಲಾ  ಇೆಂತಹ ಗಂಭಿೋರ 

ಕಾಯಿಲೆಯಿರುವವರೂ ಇಲಾ  ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕಾ ಕರ ಮದ್ ಕಾರಣ ತಮಮ  ವಷ್ುಗಳ ಆರೋಗೆ  

ಸ್ಮಸೆೆ ಗಳನುು  ಪರಿಹರಿಸಿಕಳುಳ ವ ನಟ್ಟಟ ನಲಾ  ಸಾಗಿದಿ್ರೆ.  ಇೆಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗಂತೂ ಕರೋನ 

ವರದ್ನವಾಗಿ ಪರಿಣರ್ಮಸಿಬಿಟ್ಟಟ ದೆ.   

ಇಲಾ  ದ್ಖಲ್ಕದ್ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳು, ಇಲಾ ನ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಖುಷ್ಠಯಾಗಿ, ಇನುು  ಮುೆಂದೆ 

ಇೆಂತಹುದೇ ಜೋವನಶೈಲಯನುು  ಜೋವನಪಯುೆಂತ ಅಳವಡಿಕಳುಳ ತಿೆೋವೆೆಂದು ಚಿಕ್ಸತಿೆ  ಪಡೆದ್ವರು 

ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ರೂ, ಎಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ತಿ್ಸರೋ, ಅದು ಬೇರೆಯದೇ ವಿಷ್ಯ.  ಆದ್ರೆ, 

ಒೆಂದಂತೂ ನಜ; ಕರೋನ ಎೆಂಬುದು ವಿಶ್ವವ ದೆ್ ೆಂತ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸ್ಮಸೆೆ ಗಳ ಸ್ರಮಾಲೆಯೇ ಆಗಿದಿು  

ವಿಶ್ವವ ದೆ್ ೆಂತ ಅಲ್ಾ ೋಲ ಕಲ್ಾ ೋವೇ ಆಗಿಹೋಗಿರುವ ಈ ಸಂದ್ಭುದ್ಲಾ ;  ಕರೋನ ಕುರಿತಂತೆ 

ದಿನಕಾ ೆಂದು ನಯಮ, ದಿನಕಾ ೆಂದು ಸಿದಿ್ೆಂತ, ದಿನಕಾ ೆಂದು ಸ್ಮಸೆೆ , ದಿನಕಾ ೆಂದು ಅಡಡ  ಪರಿಣಾಮ, 

ದಿನಕಾ ೆಂದು ರಿೋತ್ತಯ ಲೂಟ್ಟ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ್ಮಯದ್ಲಾ  ಇವೆಲಾ ವುಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಇರುವ ಸ್ತೆ  



ಒೆಂದು, ಮತಿ್ತ  ಈ ಸ್ತೆ  ಕಹಿಯಲಾ , ಬದ್ಲಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತಿದೆ ಎೆಂದು ಕೋವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮ ದ್

ನಗರದ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕಾ ಕೇೆಂದ್ರ  ಮಟ್ಟ ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕಟ್ಟಟ ದೆ.   ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಪರ ಪಂಚಕೆಾ ೋ ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿದಿು , ಇದ್ನುು  ಪ್ಲರ ರಂಭಿಸಿದ್ ನೋಲೇಶ್ ಲಂಕೆ, ಬಿಸ್ವ ರೂಪ್ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ 

ಹಾಗೂ ಅವರ ನೈಸ್ ಸಿಬಬ ೆಂದಿವಗು ಅಲಾ ನ ರಗಿಗಳ ಪ್ಲಲಗೆ ದೇವರಾಗಿಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ರೆ.  ಇೆಂತಹಾ 

ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳನುು  ದೇಶದೆಲಾ ಡೆ ತತ್ಸುಗಿ ಪ್ಲರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುೆಂದ್ಗಬಹುದ್ದ್ ಸಾವು-ನೋವುಗಳನುು  

ಇಲಾ ವಾಗಿಸ್ಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುೆಂದೆ ಬರುತಿ್ಸರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.   

ಸೂಚನೆ: ಈ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಬಗೆಗ ಗಿನ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ, ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ  ಕರ ಮ, ರೋಗಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಮತಿ್ತ  

ದ್ಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ www.coronakaal.tv , https://coronakaal.tv/nicetestimonials , 

https://coronakaal.tv/biggest-covid-center-with-open-air-therapy-with-zero-death/ 

ಜಾಲತ್ಸಣವನುು  ನೋಡಬಹುದು.   

ಡಾ|| ಬಿ. ಪಿ. ಹರಿಚಂದರ  

ರ್ಮೆಂಚಂಚೆ: bpharichandra@gmail.com 
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