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 డా.జిత్ కే ుఄగ్గరాల్ యొక్క డెస్కక న ుండి  

ిమబ ైన చికూతా్ తుపణ్ులకు, 

ర ైతిమాతుక్స్ చికూతా్ తుపణ్ులలో కొంత భంద ికొతా 108CC టెటెకు ఫదఽలుగ సభమం ఴీయౌంగ్ ర ైఫరషిణ్ తృొ టటంటటళైెర్ 
(SRHVP) నఽ భమమిు కయడు లనఽ ఈయోగసిఽా నానయతు మీలో చాలా భందకిూ త యౌళన యషమబే.  ర ైతిమాతుక్స్ ర దైమఱలలు 
భమిము శితమలకు ఄధకి సంఖ్మలో తయయ వసఽా నన మోగులకు తృొ టటంటటళైెర్ దాామ భందఽలనఽ తమాయడ చళే ఆవాడం 
ఆఫఫందకియంగ ఈండడం కయణ్ంగ, నాలుగు సంవత్మల కూీతం, సామీ దరీ నలతో, ఇ నాతన చికూతా్ వమవసానఽ తృియంభంచడం 
జమగిింది. సదిశబ నై రమధఽలు భమిము మోగ లక్షణ్ాల చికూత్కు ఈయోగించఫడే భందఽలనఽ కయౌ, సంళదధంచళేన 108 
మిశీభాల దాామ, భానవపలనఽ, జంతేవపలనఽ  భమమిు ముకకలనఽ ఱోకే దాదాప ఄతున రమధఽలకు చికూత్ చేమవచఽు. ఒకే 
భందఽ ఄనేక మోగ లక్షణ్ాలనఽ నమం చమేడం ఎలా సధమభతు మీయడ అశుయమతృో వచఽు. ఈదాహయణ్కు, CC21.2 ముటభిల 
నఽండు ఫొ యిౌ సభసమ వయకు ఄతున చయభ రమధఽలనఽ నమం చేసఽా ంది. చికూత్ తృొ ందఽతేనన మోగతుకూ సంబందంచిన భందఽలు 
మోగంతో ఄనఽనాదం చ ందడభు భమమిు ఆతయ ర ఫైరషినఽి  ఏ యధబ ైన హాతు కయౌగించకుండా మోగి యొకక శమీయం నఽండు ధాటి 
తృో వడబ,ే దీతుకూ కయణ్ం..108 మిశభీాలు బగరన్ భనకూ సిదించిన ఒక ఄదఽబతబ నై కనఽక. యటి దాామ రేగంగ భమిము 
సఽలబంగ చికూత్నఽ ఄందించడాతుకూ భాతబిే కకుండా సఽలబబ నై మతీిలో శిక్షణ్నఽ ఆవాడాతుకూ కడా యలుగ ఈంది. మీయడ 
108CC ెటటెనఽ తమాయడ చమేడాతుకూ భుందఽ శిక్షణ్ తృొ ందిముననటిభత ేలేక ఇ టెటెనఽ తృొ ందాలతు అశించినటిభత,ే దమచళే 
భభభయౌన సందిించండు. 108CC టెటెనఽ కూీమాశ్రలంగ ఈయోగసిాా , SRHVP మంతాితున ఈయోగించ ేశిక్షణ్నఽ తృొ ంద ే
ఄవసయభుందతు ఫాయంచ ేరయడ, ర ైతిమాతుక్స్ లో ఈననత తయగతి యొకక యవమలకు భాకు రిమవచఽు.  చ ైతనమవంతబ ైన 
చికూతా్ తుపణ్ులకు తాభు ఎనఽనకునన ఇ ళరే భాయగంలో సహామడడం భాకు ఎలిపడె అనందాతునసఽా ంది. 
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 శిన జరఫులు 5 - 6   
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కొతున 108 మిశీభాల యొకక కొతా శ్రమిికల ె ైకొంత ఄసషెత ఈననట్ి ంది. కొతా పసాకంలో (2011లో సంకలనం చేమఫడుంది), 
మిశీభాల సంఖ్మలలో భాయడ లేదఽ కతు యట ిదాామ నమభభయమ భమకిొతున మోగల యేడలు చయేుడం జమగిింది. మిశీభాతున 
తగనింతగ యవమించతు శ్రమిికలనఽ భాతభిు భాయుడం జమగింిది. మీకు సందేహాలేబ నైా ఈంటట కనఽక, ఄనఽకీభణ్కినఽ చాళ 
మీమనెఽనకునన మిశభీం, మీయడ చికూత్ ఆసఽా నన మోగతుకూ తగనిదనేా కదామతు తుశుమయడుకోవచఽు. 

కూీసభస్క భమమిు నాతన సంవత్యం సభమంలో, భా కమమలమం, కొతా టెటె  కోసం వచిున చికూతా్ తుపణ్ులతో తుండుతోృ భంది. 
కొతా ెటటెనఽ కొన ేఄవసయం లేదతు భమోసమ ిమీమందమికీ గుయడా  చేసఽా నాననఽ. మీయడ మిాతు సందమిశంచే సభమంలో సిఽా తం మీ 
వదదనఽనన టెటెనఽ తీసఽకు వచిు, దీర నలు కోసం ఫాఫా యొకక భహాసభాధి వదద  ెటెఫడున భాసెర్ టెటె  నఽండు మీ ెటటెనఽ మీచార్్ 
చేసఽకోవచఽు. మీ ెటటెలనఽ మచీార్్ చసేఽకోవడాతుకూ కమమలమాతుకూ వచిునపడె, భా వదద నఽండు కొతా 108CC పసాకతున(2011 
సంకలనం) తీసఽకోవచఽు. 
కొతా సంవత్మతున తృియంభంచ ేఇ తయడణ్ంలో ఱింతి తులమంలో ఈనన కింనలు ఄదఽబతంగ ఈనానభ భమిము ఎటవిలె 
సామి ఈతుకూ భమిము ేభి ఫావం యొకక ఄనఽబూతి భామందమికీ కలుగుతోంది. భనభందయభు ఎటికూ సామి ళేవనఽ 
భమింత ఈతే్కత భమమిు తుసాయా ేిభతో కొనసగించాలతు సంకయౌంచఽకుందాభు. మీమందమికీ 2012 తుసాయా ళేవ భమిము 
ేిభతో తుండుముండాలతు కోయడకుంట్నానభు! 

సభళవేలో ేిభతో  
మీ జిత్. కె. ఄగగమాల్ 

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

 వ ైఫరి  మిశ్రభాఱు (రెమెడీఱు) ుఈయోగ ుంచిన కేస ఱ వివరఱు  

1. సమృతిఱోుం, ుఄఱసట, మోకయౌ నొప్02859…ుఆుండిమా  

తుయంతయంగ ఄలసట, సభితిలోం భమమిు మోకయౌ నొతో ఫాదడెతేనన ఒక 46 ఏళ్ళ భఴిళ్కు కూీంద ిర ైఫరి  భందఽ 
ఆవాఫడుంద:ి 
CC12.1 Adult tonic…TDS 

ఒక న ల మోజులోి , అబ కునన మోగ లక్షణ్ాలతు తగిగతృో వడంతో భందఽ మోతాదఽనఽ అె ైదిఴనేఽ మోజులకు BDకు తగిగంచఫడుంద.ి 
సిఽా తం ఇబ  భందఽనఽ మోజుకూ ఒకసమ ి(OD) తీసఽకుంట ంద.ి 

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

2. యకా్క్షముంతో క్ూడని గ్బుండజెఫబు 02836... ుఆుండిమా 

2001 నఽండు గుండ  సభసమలు భమిము 2006 భర మబ 2009 లో సోె ో క్స రమధ ిఫాదతిేడ ైన ఒక 61 ఏళ్ళ వమకూా, ఆటవీల  
ఄనఽబయసఽా నన కొతున మోగ లక్షణ్ాలు: తలతియగటం భమిము సిహతడం. ఇ సభసమలకు చికూత్ కోమ ిచికూతా్ తుపణ్ుడనఽ 
సందిించడం జమిగింద.ి ఄంతకు భుందఽ ఇ వమకూా గుండ జఫుఫ భమిము నాడు తుపణ్ులనఽ సందిించిన సభమంలో 
చేభంచఽకునన MRI మీక్ష పయౌతాల కోసం ఎదఽయడ చాసఽా నానయడ. చికూతా్ తుపణ్ుడె ఇ వమకూాకూ కూీంద ిభందఽలనఽ ఆవాడం 
జమగిింద:ి  
CC3.5 Arteriosclerosis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD 

 

అశతిలిో జమగిని మకీ్ష పయౌతాలలో 2006 భర మబ 2009 లో మోగికూ వచిున సోా ో కులు కతుంచాభ. ఇ మకీ్ష దాామ మోగ ియొకక 
బ దడెకు యకాసియణ్ చేళ ేగళ్ ధభనఽలు ఎడభ ర ైప 77 ఱతం భమమిు కుడు ర ైప 48 ఱతం కుంచించఽకు తృో మామతు ర ైదఽమలు 
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తుమధ మించి శసార చికూత్ చభేంచఽకోభతు సలహా ఆవాడం జమగింిద.ి సామిె ైూమిా యఱాసభు గల ఇ వమకూా ర ైఫరి  భందఽలనఽ కీభం 
తకుండా తీసఽకోవడం కొనసగించాయడ. ఄభత ేఄతతు కుట్ంబ సబుమలు ఄతతుకూ శసార చికూత్ చేభంచడం కోసం ఫొ ంఫాభ 
ర ళ్ళడాతుకూ ళదధభమామయడ. శసారచికూత్ చేభంచఽకోవడం కోసం ఫొ ంఫాభకూ ర ళ్ైతేండగ సామి ఄతతు కలలో వచిు అందోళ్న 
డవదదతు భమిము శసారచికూత్ చేభంచఽకోవదదతు చ తృయడ. ఄందఽవలన ఄతనఽ సామి ె ైూమిా నభభకభుంచి, శసార చికూత్నఽ యదఽద  
చేసఽకొతు ర ఫైరి  చికూతా్ తుపణ్ుడె ఆచిున భందఽలనఽ భాతబిే తీసఽకోరలతు తుయణభంచఽకునానడె. సామి కితో అయడ న లలలో 
ఄతతుకూ గుండ కు సంఫంధించిన రమధ ిలక్షణ్ాలు ూమిాగ భామభమామభ. 
సభమం ఴీయౌంగ్ తృొ టటంటటజైర్ నఽ ఈయోగించ ే తుపణ్ులు కూీంద ి మిశభీాలనఽ ఆవావచఽు: BR5 Heart + BR18 

Circulation + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM15 Circulation + SR265 Aconite 
(200C) + SR271 Arnica (30C) + SR273 Aurum Met + SR383 Cuprum Met (30C) + SR413 Sumbul 
(200C) + SR415 Terebin (200C) + SR495 Heart + SR546 Baryta Carb.  

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

3. వితుకిడ ిఱోుం భర మబ శ్ూర ో క్స 02859…ుఆుండిమా 

ఒక 76 ఏళి్ భఴిళ్కు ఒక సంవత్యం కూీతం వచిున సోె ో క్స కయణ్ంగ కుడు చ యలో యతుకూడు కోలోవడంతో తృట్ ఎడభ చ యలో ఒక 
ఆఫఫంధికయబ నై ధాతు యతుంచేద.ి ఄలోి తి ర ైదఽమడె ఇ సభసమలకు కయణ్ం చ యలో ఄసభతేలమత ఏయడడబనేతు, దాతుకూ 
మిష్కయం ఏమి లేదతు చ తృయడ. ర ఫైరి  చికూతా్ తుపణ్ుడె కూీంద ిభందఽలనఽ ఆవాడం జమగిింద:ి 
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.4 Paralysis…TDS 

మెండె రమలు ఇ భందఽలనఽ తీసఽకునన తమాత, అబ  కుడు చ యలో యతుకూడు తృియంబబ ైంద.ి మెండె న లల తమాత అబ  కుడు 
చ యతో సషెంగ యనగలుగుతోందతు చికూతా్ తుపణ్ులకు త యౌమ చళేంద.ి అబ  ఎడభ చ యలో యతుంచ ేఝంకయప శఫదం ూమిాగ 
అగితృో భనట్ి గనఽ చ ంద.ి అబ  ఆర ేభందఽలనఽ తీసఽకోవడం ఆటకిూ కొనసగిసోా ంద.ి..BD (మోజుకూ మెండె సయడి ) 

సభమం ఴీయౌంగ్ తృొ టటంటటజైర్ నఽ ఈయోగించ ేతుపణ్ులు, కూీంద ిమిశభీాలనఽ ఆవావచఽు: NM51 Earache + NM77 Ear 
Nerve + OM10 Ear + BR19 Ear + SM19 Ears + SR375 Chinin Sulph (30C) + SR380 Colchicum + SR415 
Terebin (30C) + SR471 CN8: Auditory + SR490 Eustachian Tube. 

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

4. భధ మేహభబ (డమాఫెటసి్క మెయిౌటస్క రెుండవ యక్ుం) 02786…యషమా 

ఒక 58 ఏళి్ భఴిళ్కు తొమిభదేళ్ైి గ మెండవ యకతుకూ చ ందని భధఽబేహ సభసమ ఈండదేి. ఄంతకేకుండా, అబ  ఄధకి ఫయడవప, 
యమతీబ నై ఒతాిడు, ఫలఴనీత, ఄధకి ఫారొదేాకభు భమిము తీవ ిఄనామోగమంతో ఫాధడదే.ి ఫ భైెటాె  భమిము గూి కోవన్్ వంట ి
ఄలోి తి భందఽలతో అబ కు చికూత్ ఆవాఫడెతోంది. అబ  చకెకయ సా భ 10 మూతుట్ి ంద ి(సధాయణ్ చకెకయ సా భ 5.5 
మూతుట్ి ). అబ కు ఆవాఫడున మిశీభాలు:  
#1) CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities...TDS. 

#2) CC6.3 Diabetes…TDS. 

మెండె రమలోి , అబ  అమోగమం బ యడగుడు, శకూా మెిగింద.ి అబ  యొకక చకెకయ సా భ కొదిదగ తగిగంద.ి అె ైద ిమోజులోి , చకెకయ 
సా భ 9 మూతుటికు తగిగంద.ి 

  



 4 

సభమం తృొ టటంటటైళరె్ నఽ ఈయోగించి #2 కు ఫదఽలుగ కూీంద ిభందవిాఫడుంద:ి 
#3) SM17 Diabetes + SM4 Stabilising + SM39 Tension…OD for the 1st week, then TDS. 
భమొక రయం మోజులోి  చకెకయ సా భ సధాయణ్ సా భకూ చయేడకుంద.ి దీతు కయణ్ంగ మోగ ిఄలోి తి భందఽ యొకక మోతాదఽనఽ 
తగిగంచడం తృియంభంచింద.ి అ తమాత ఇ భఴిళ్ తన సాదఱేతుకూ తిమగి ిర యిన కయణ్ంగ అబ  యొకక యవమలు చికూతా్ 
తుపణ్ులకు లభంచలేదఽ. ఄభత ేర ైఫరి  తుపణ్ులు అ భఴిళ్కు భధఽబేహం నఽండు ూమిా యభుకూా కయౌగ ిఅబ కొక సమకిొతా 
జీయతం తృియంబభముమంట్ందతు అశిసఽా నానయడ.  

సభమం ఴీయౌంగ్ తృొ టటంటటళైరె్ నఽ ఈయోగించ ేతుపణ్ులు కూీంద ిమిశీభాలనఽ ఆవావచఽు:  
ఫఱాతుక:ి NM63 Back-up + NM75 Debility; for eating disorders: BR9 Digestion + SR280 Calc Carb (30C) + 
SR319 Thyroid Gland + SR341 Alfalfa + SR498 Hypothalamus + SR530 Stomach + SR572 Obesity;  
ఒతాిడిక:ి NM6 Calming + NM37 Acidity + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + 
SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM6 Stress + SM39 Tension;  
భధ మేశృతుక:ి NM21 KBS + NM74 Diabetes + OM8 Hypo & Hyperglycaemia + OM9 Digestive 
Psychosomatic + BR2 Blood Sugar + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR305 Pancreatin + SR319 
Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR499 Insulin + SR568 Hypothyroidism. 
#3 భుందఽకు సమ ిసభానబ ైన మిశభీం: CC6.3 + CC12.1 +CC15.1 

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

5. క్ుంటిపొ య 02095...USA 

డామక్స ఄనఽ 12 ఏళి్ వమసఽ్నన ఒక ముగ కుకకకు కంటితృొ య సభసమకు చికూతా్ తుపణ్ుడె కూీంద ిభందఽలనఽ ఆవాడం 
జమగిింద:ి NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract Comp-B…BD.  

కుకకకు ర ైఫరి  చికూతి్సఽా ననట్ి గ యర దైఽమడకు త లలేదఽ. ఄందఽవలన కుకక యొకక కంటితు మకీ్ుంచిన సభమంలో కంటితృొ య 
కయగడాతున చాళ ర ైదఽమడె అశుయమతృో మాయడ. 

గభతుక: ెనైఽనన భుందఽకు సమ ిసభానబ ైన మిశీభం : CC7.2 Partial Vision. 

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

6. శ్రద్ధ , విశ్ాసుం, క్రభశిక్షణ భర మబ సహనుం  

ఆటవీల ఒక చికూతా్ తుపణ్ుడె1339…USA ర ైఫరి  భందఽలనఽ తీసఽకోవడం భయళ భయళ భయచితృో తే, దాతుకూ కయణ్ం ఏమిటతు 
యచామసిఽా నన ఒక మోగికూ రిళన ఒక రమసం: 

శీదాధ యఱాసలు, సహనం భమమిు కీభశిక్షణ్ వంట ిలక్షణ్ాలనఽ ఄభవిదిధ యడుకోవడం భమిము రటతిు తులఫ ట్ె కోవడం ఎంత 
భహతూములకెనైా కయౌముగంలో సఽలబం కదఽ. భన భనసఽ్ల ెై ఄహంకయం యొకక ఫిావం ఫలబ నైదిగ ఈంట ంద.ి దీతు 
కయణ్ంగ భనసఽ్లలో సందహేం, అందోళ్న, యచాయం, కోీ ధం భమమిు ఆతయ తిికలబ నై ఫారలు తుండుతృో తేనానభ. 
ఎలిపడె గతాతుకూ లేదా బయషమతేా కు సంఫంధించిన అలోచనలతో భన భనసఽ్లు తుండుముండడం భనందమతిు వయాభానం ెై 
దిలెతు తులతువాకుండా చేసోా ంద.ి 
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ఫహుఱ ఆంత చినన చకెకయ గోయ్లు మీకు సహామడ ేఄవకశం లేదతు, ఄనఽభానంతో తుండుమునన మీ భనసఽ్ మీకు చ ఫుత 
ఈండవచఽు. కవేలం ర ఫైరి  గోయ్లు భాతబి ేమీకు సహామడ ేఄవకశం లేదఽ. ఇ గోయ్లోి , భానవ యౄం ధమించిన బగరన్ శీ్ర 
సతమసభ ఫాఫా రయడ అదశేంతో రమధతిు నమంచేళ ేశకూాగల దవిమ కంనాలు లేదా ర ఫైరషినఽి  తమాయడచళే తుంఫడున తమాత, 
యటలిో సామి తభ హసాంతో దివమశకూాతు తుంతృయడ. ఇ దివమశకూా కయణ్ంగ తిి మోగికూ ఄవసయబ ైన మతీిలో ర దైమం భమమిు దీర నలు 
లభసా భ. దేవపడె తృొ యతృట్ చేమడనన ూమిా యఱాసం కయౌగిముండడం చాలా భుఖ్మం. తిీద ిభన భంచిక ేజయడగుతేంది. 
ఎలిపడా దేవపడె భనయౌన కతృడెత, ేిమిసాా , భాయగదయశకతాాతున ఄందచసేాా న ేఈంటాడనన నభభకంతో ఈంటృ, 
భనభందయభు సహనంతో దేవపతు సంకలాతుకూ తల వంచాయౌ. 

దేవపడె క్షులనఽ తృో లసా డె, ఄభత ేఅహామతున క్షుల గూళ్ైళ లో ెటెడె ఄతు ఒక తృత సబ త ఈంద.ి దవేపడె క్షుల 
సంయక్షణ్ చేసా డె కతూ క్షులు తభ అహాయం కోసం తగని కిలతు చమేాయౌ. ఄద ేయధభుగ భనభందయభు భనకూ కవలళనయ 
(ఈదాహయణ్కు యదామ, ధనం, అధామతిభక ఈననతి, అమోగమ సంయక్షణ్ వంటయి) లభంచాలంట ేతగని కిల చేమాయౌ. దీతుకూ కీభశిక్షణ్ 
భమిము సహనం ఎంతో ఄవసయం. 

శీదాధ  యఱాసలతో తృట్ కీభశిక్షణ్నఽ కడా చేముి భనం ర ైఫరి  భందఽలనఽ తీసఽకొతు సహనంతో రేచిముననపడె ఄదఽబతబ నై 
పయౌతాలనఽ తృొ ందవచఽు. ననేఽ ఆట్వంట ిఄదఽబతాలనఽ భయళ భయళ చాసాా న ేఈనాననఽ. మోగం నమంకవడాతుకూ టేె సభమం 
తిియొకక మోగికూ రేయడ రేయడగ ఈంట్ంద.ి 

మీ భనసఽ్నఽ ఱంతయడుకొతు, ఇ "చిననత లి గోయ్లు" ె ైూమిా నభభకంతో, కీభశిక్షణ్ తృటించి సహనంతో రేచిముండండు.  
మీె ైదవేపతుకూ ఈనన ఄతృయ ేిభనఽ వమకాం చేమడాతుకూ ఄవకశం ఆవాండు. ఓం సభ మమ్!

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

 ిశ్నఱు జవఫబఱు 

శిన: కీళ్ళరత సభసమతో వచేు మోగకిూ  CC20.3 ఆళేా  సమతిృో తేందా లేక ఆతయ మిశీభాలనఽ చేమేు ఄవసయం ఈందా? 

జరఫు: కీళ్ళరతభతు తుమధ మించఫడున మోగులు ర ైఫరి  చికూత్ కొయకు మీ వదదకు వచిునపడె CC20.1 లేదా CC20.2 తో 
చికూత్నఽ తృియంభంచడం భంచిద.ి యటితో మోగకిూ ఈశభనం కలగతు సందయబంలో భాతబి ేCC20.3 నఽ ఆవావలెనఽ. ఇ 
మిశీభంతో కడా పయౌతాలు లభంచతు సందయబంలో, కీళ్ళరతభు కయణ్ంగ కండమలు ఫాధతిభభయమ ఄవకశభుంట్ంది 
కనఽక ,కండమలు భమిము సహామక కణ్జాలాతుకూ సంబoధంిచిన మిశభీం CC20.4 నఽ చేముి ఆవాండు. 

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

శిన: యకాఴనీత (ఄతూమిమా) సభసమకు తగని మిశీభం ఏమిట?ి ఇ సభసఽమనన ఄనకే భఴిళ్లు చికూత్ కొయకు వసఽా నానయడ. 

జరఫు: యకాఴనీత చికూత్కు CC3.1 Heart tonic ఆవావలెనఽ, ఄభత,ే ఇ సభసమకు భూలకయణ్ం ఏమిటతు కనఽగొనడం 
భుఖ్మం. ఈదాహయణ్కు ఋతేసివం ఎకుకవగ ఈనన భఴళి్కు CC3.1 తో తృట్ CC8.7 Menses heavy నఽ చేముి ఆవాడం 
భంచిద.ి ఆనఽభు లోం ఈనన మోగులకు CC3.1 తో తృట్ CC4.2 Liver tonic నఽ చమేిు ఆవావలెనఽ. 

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

శిన: దీయఘకయౌక రమధకిూ చికూత్నఽ తీసఽకుంట్నన సభమంలో మోగికూ ఫ్ూి  జాయభు వచిుంద.ి జామతుకూ ఆచేు చికూత్ ూయాభయమ 
వయకు, దీయఘకయౌక సభసమకు ఆసఽా నన చికూత్నఽ అవచాు? 

జరఫు: ఆట్వంట ిసందమబలలో ళాయ తుమభాలు లేవప. కఫటిె, చికూతా్ తుపణ్ులు త యౌర నై తుయణమాలనఽ తీసఽకొతు చికూత్నఽ 
ఄందించాయౌ. ఈదాహయణ్కు, కమన్ర్ రమధకిూ చికూత్ తృొ ందఽతేనన మోగకిూ జలుఫు వళేా  కనఽక, కమన్ర్ రమధికూ ఆసఽా నన చికూత్నఽ 
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అకుండా, దాతుతో తృట్గ జలుఫుకూ చికూత్నఽ ఆరాయౌ. ఄభత,ే కీళ్ళరత సభసమకు చికూత్ తృొ ందఽతేనన ఒక మోగికూ జాయం లేక 
జలుఫు వచిునపడె, దీతుకూ సంఫంధించిన చికూత్ ూయాభయమ వయకు కీళి్రతాతుకూ ఆచేు చికూత్ తాతాకయౌకంగ అడంలో హాతు  

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

శిన: యయధ నామమణ్ ిసభూహాలకు చ ందిన భందఽలనఽ కలవచాు? ర ైఫరషినినఽ కలడనాకూ తుమిణత సాతాిలు ఈనానమా? 

జరఫు: మీయడ యయధ మిశీభాలు లేక భందఽలనఽ కలవచఽు. ర ైఫరషినినఽ కలడాతుకూ తృటించ వలళన సాతంి మోగికూ యలెైనంత 
తాయగ ఈశభనాతున ఄందించకలగటం భాతబి.ే ఒక మిశభీం లేక ఒక భందఽనఽ ఆతయ మిశభీాలు లేక భందఽలతో కలడం 
దాామ మోగికునన రమధ ిలక్షణ్ాలు ఄతునటకిూ చికూత్నఽ ఄందించ ేమితనం చేసఽా నానభు. ఈదాహయణ్కు ఒక మోగకిూ జలుఫుతో తృట్ 
జాయం, తలఫాయం, గొంతేనొ, దగుగ  లేక జీమణ శమ సభసమలు ఈంట ేకూీంద ిమిశీభాతున ఆవావచఽు: NM11 Cold + NM18 
General Fever + SM35 Sinus + SM40 Throat + NM8 Chest + NM80 Gastro. ెైన ఆచిున వంట ితీవబి నై 
సభసమలకు, మిశీభాతున ఒకట ినఽండు మెండె మోజులవయకు 6TD మోతాదఽలో తీసఽకొతు, అ తమాత, TDS మోతాదఽకు 
తగిగంచవలెనఽ. 

మీయడ డా.ఄగగమాలున ఏబ ైనా శిన ఄడగలతు ఄనఽకుంట్నానమ? ఄభత,ే మీ శినలనఽ ఇ కూంద ఆవాఫడున ర ఫ ై్ట్కు 
ంంచండు:  news@vibrionics.org

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

 దివయ వ ైద్ యతు దవియవణ ి

 
 

 
 
 
 
 

“నేడు ఒక్ వయకిా ద్ ుఃఖభబ భర మబ క్శుర ఱఱో ుఈనానడుంటే దాతుకి కయణుం ుఄతతు భనస . ుఅనుంద్ుం, భాధ, ప్రిభ, ుఄయష్రతఱు 
భర మబ భానవుడు ుఄన బవిుంచే పిుంచిక్ స ఖాఱు, భతుష యొక్క భనస  న ుండే ుఈతననభవుతాయ. దెైాత భావుం 
క్యౌగ మబనన కయణుంగ భానవుడు ుఆటువుంటి ఫాధఱన  ుఄన బవిస ా నానడు. భనస క్ు సృషర  యొక్క ఏక్తాుం ప్ ై 
శిక్షణతుచిినుడు ఏ యక్మైెన చెయువు ుఈుండద్ . మీ జీవితుంఱో ితీ సభసయన  మీయు చిర నవుాతో ఎద్ రకకవయౌ. ుఇ దెైాత 
సాభావభబనన ిుంచుంఱో ఱాభాఱు భర మబ నశుర ఱు ుఈుండడుం సహజమే. క్శుర ఱనవేి, ుఄనుంతమైెన ుఅనుందాతున పొ ుంద్డాతుకి 
ముద్టి మెటుర . వీటిన ుండి తప్ుంచ కోవడుం వీఱు కద్ . మీయు క్శుర ఱన  ఎద్ రకకననుడు తురశ్ చెుంద్రద్  ఱేదా విజమాతున 
ఎద్ రకకననుడు పొ ుంగ ప్ రద్ ."  

 ...సతమసభఫాఫా, 'థాట్ తౄో ర్ థ ిడ'ే ఱింతి తులమం  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"మీ సరవన  పొ ుందే ుఄయహత ుఆతయుఱక్ు ుఈుందా ఱేదామతు మీయు తుయణయుంచరద్ . వయు క్శుర ఱఱో ుఈనానర ఱేదామతు తెఱుస కొతు వర క ి
తగ న సరవ చేమాయౌ. వయు ుఆతయుఱతో ఏ విధుంగ ివర ాస ా నానయతు మీయు ర శీయౌుంచరద్ ; వర ఱో ప్రిభ దాార ఖచిితుంగ ర వయాన 
తీస క్ు రవచ ి. సరవ ుఄనేది వితిమైెన ఒక్ ితిజఞ, ఒక్ విధమైెన శూధన, ఒక్ ుఅధ్ాయతిమక్ భాయగుం. సరవ మీ శ్ాస. మీ ుఅఖర  శ్ాస 
వయక్ు సరవ మీతో ుఈుండాయౌ." 

... సతమసభఫాఫా, దిరయమనామసం, పబె్ 19,1970  
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 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"నేఱ తడిగ ుఈుండటుం వయషుం యొక్క యుజువు. ుఄదేవిధుంగ, శూధక్ుడు పొ ుంద ేభనశూశుంతి, తుజమైెన బకిాక ియుజువు. ుఆటువుంటి 

భనశూశుంతి శూధక్ుడన  వ ైపఱాయఱు దాడ ిన ుండ ియక్షిస ా ుంద.ి భనశూశుంతి, నశుర ఱు భర మబ ుఄవభానాఱు జర గ న సభముంఱోన  
శూధక్ుడన  ిశ్ుంతుంగ ుఈుంచ త ుంద.ి"   

... సతమసభఫాఫా, సతమ సభ ళక్స్, సంపటం 5, ప.308  

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

కిటనలు 

రఫర యే కఱుంఱో తుయాహ ుంఫర యే శిబ్రరఱు  

 తృో లాండ్ మోకి : భార్ు 24-25 న - నాతన JVPలకు శిక్షణ్ా శితయం. డామమిుజ్ ఴేతజ్ నఽ సందిించవలళన తౄో నఽ.సంఖ్మ: 
071349 5010 భమమిు ఇ బ భల్: d_hebisz@hdp.com.pl 

 సభసా శిిక్షకులకు: మీయడ శిక్షణ్ా శితమతున తుయాఴించనఽననటిభత ేదాతుకూ సంఫంధించిన యవమలనఽ      
editor@vibrionics.org కు ంవలెనఽ. 

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

 ుఅరకగ్య చిటాకఱు 

జారఱన  ప్రమిిుంచాయౌ, వటిక ిబమడరద్   
నేట ిఅమోగమ సంయక్షణ్లో జామల యొకక తృతిె ైఄతిెదద దఽయభతృిమం ఈంద.ి చాలా భంద ితయిౌతండెిలు జామతున ఄతృయధం 
చేసఽకునన కయణ్ంగ, జామతున చాళ బమడెతేనానయడ. తుజాతుకూ, జామతున గౌయయంచాయౌ. జాయభనదే ిశమయీంలో జమగి ేఒక 
ఄతమంత ఄసధాయణ్బ నై భమిము జటిలబ ైన ర ైదమ కిూీమలోి  ఒకటతు చ వచఽు. జాయం ఄనేద ిమోగతుమోధక తిిసందననఽ 
ఈదీదనచేళ, శమీమతున అకీమించిన కూీభులనఽ నాశనం చేమడం దాామ అమోగమ పనయడదధయణ్ చేళ ేఒక భుఖ్మబ నై కిూీమ. 
అమోగమకయబ నై తడుకు జాయం వళేా  భుపలేదతు, తయిౌతండెిలు ఄయధంచసేఽకోరలతు 2011లో జయఫడున ఒక ఄధమమనంలో 
ఄబ మకికు చ ందని డుమాటికి్స్ సంసా తుమధ మించింద.ి తుజాతుకూ జాయం యిోజకయబ నై ఒక కిూీమతు భమమిు చికూత్ యొకక 
ధిాన లక్షమం శమయీ ఈషో్ణ గీత తగిగంచడం కంట,ే తడుకు సౌకమమతున బ యడగుయుడబనేతు త లుసఽకోరయౌ. 
ూయాకలంలో జామలనఽ ఄయధంచేసఽకుతు గౌయయంచరేయడ. తీమతున చేయడకొన ేకెయటం వలె, జాయం ెైకెకుకత కూీందకూ దిగుత 
ఈంట్ందతు ూయాంలో ఄందమకిూ త యౌళన యషమబ.ే ఄభత,ే ఆపడె జాయం యొకక యిోజనాతున త లుసఽకోకుండా చాలా 
భంద ిదాతున యయధ భందఽలతో ఄణ్చిరేమడాతుకూ మితినసఽా నానయడ. జామతున తగిగంచ ేఆట్వంట ిదామా లనఽ "పవర్ 
మెడామసర్" ఄతు ఄంటాయడ. ఇ భందఽలు జామతున రేగంగ తగిగసా భ. కతూ ఆలా చమేడం దాామ, శమీయంలో మోగతుమోధక వమవసా 
క్ీణ్ించి, కూీభుల ెయడగుదలకు దామ ితీసఽా ంద.ి తదాామ దీయఘకయౌక రమధఽలు కయౌగ ేఄవకశం ఈంట్ంద.ి 
 జాయం తగిగంచ ేభందఽలు తయచఽగ దఽమిాతుయోగం చేమఫడెతేనానభ. యటతిు ఄధకి మోతాదఽలో తీసఽకోవడం కడా 
జయడగుతోంద.ి తయిౌదండెిలలో మాఫ  ైఱతం భంద,ి 100.4°F లేదా తకుకవ ఈషో్ణ గీతనఽ జాయభతు తలచి తుజాతుకూ జాయం ళాతికూ 
చేయడకొన ేభుందఽగన ేజాయం తగిగంచ ేభందఽనఽ తడులకు రసేఽా నానయడ. ఄంతకేకుండా 85 ఱతం తయిౌతండెిలు తుదిసిఽా నన తడులనఽ 
బేలకకయౌ భందఽలనఽ రేమడం జయడగుతోంద.ి 80 ఱతం ర దైఽమలు ఇ ఄలరడెనఽ అక్ేసఽా నానయడ. తుదిసిఽా నన సభమంలో 
రమధ ిగుణ్భభయమ ఄవకశం చాలా ఎకుకవ. 
అధఽతుక ర దైమం భనలోనఽనన సహజ మోగ తురయణ్ శకూాతు ఈయోగించఽకొన ేఄవకఱతున భన శమమీలకూ ఆవాడం లేదఽ. మోగ 
లక్షణ్ాలు లక్షమంగ టె్ె కొతు చళే ేచికూత్ల కయణ్ంగ మోగులు, తక్షణ్ పయౌతాలు లభసా మతు అశించడం నయేడుకునానయడ. తభ 
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లిల అమోగమం రగేంగ బ యడగుడాలనన అందోళ్న కయౌగమిునన తయిౌతండెిలు, తక్షణ్ పయౌతాలనఽ ఄందిసఽా నన చికూత్లె ై
అధాయడడం భమింతగ చాసఽా నానభు. రమధ ియొకక భూలకయణ్ాతుకూ చికూత్నఽ ఆవాకుండా, కేవలం రమధ ిలక్షణ్ాలకు 
భాతబి ేచికూత్నఽ ఆవాటం, ఒక ఆలుి  కయౌతృో తేండగ ఄగనిభిాద సాచనతుచేు ఄలాయం నఽండు ఫామటమలీనఽ తీళరమేడం 
వంటది.ి తయిౌతండెిలకు భమమిు లిలకు తభ శమమీల నఽండు రమధ ిలక్షణ్ాలనఽ కేవలం తొలగించఽకోవడబే కకుండా, అ 
సంకతేాలనఽ గభతుంచి, రటతిు ఄయధం చేసఽకోవడాతున నేయడం ఎంతో ఄవసయం. 
భౌఖిక ఈషో్ణ గీత 100.4° F తు మించిముంట ేజాయభతు ఄనఫడెతేంద.ి సధాయణ్ంగ జాయం సామం-మిమితబ నైద ిభమిము 
తకుకవ కలం భాతబి ేఈంట్ంద.ి జాయం కయణ్ంగ మోగం యొకక గతి ఴీనళాతికూ భామిందతు కతూ దీయఘకల నమల సంఫంధిత 
సభసమలు కయౌగమతు కతూ అధాయం లేదఽ. జాయం ఄనదే ిఒక రమధ ికదతు ఄంతమీినంగ ఈనన రమధ ియొకక లక్షణ్ం భాతబిేనతు 
త లుసఽకోవడం చాలా భుఖ్మం. 
తిియొకక భానవపడె సజీవంగ ఈండాలతు కోయడకుంటాడె. భానళకంగ, ఱమమీికంగ, శమయీధయభ భమమిు జీవఱసారయంగ 
భానవపడె జీవనాభవిదిధ కోసం తుచేసా డె. ఆద ిఄయధం చేసఽకుననపడె, జాయం ఄనేద,ి శమీయం కూీభులతో తృో మడడాతుకూ 
తుయాఴించ ేఒక శమయీధయభ కిూీమమతు భమిము ఇ కిూీమ జీవనాభవిదిధకూ సహామడెతేందతు సఽలబంగ గీఴించవచఽు. 
ఫాకీామిమా, ర యైసఽి  వంట ిసాక్షభ యషకూీభులు భన శమయీంలోకూ రిేశించిన ర ంటన,ే ఴ ైతృో థలాభస్క (ఄధఃయమంకం) యొకక "ళెట్ 
తృభంట్" నఽ ెంచభతు బ దడెకు సంకేతాలు ంఫడతాభ. దీతుకయణ్ంగ కూీభులనఽ తొలగించ ేవయకు తాకీభతుమధ యకభు 
(థ మోభసె ట్) యొకక కూీమాశ్రలత ెంచఫడెతేంద.ి కూీభులలో ఈండ ేయషదామా లు దాామ లేక కూీభులకు శమయీం యొకక 
తిిసందన ఄంట ేళెైట కెనైఽి , బ ైకోీ పజెులు భమమిు అంటఫీాడీల ఈతతాి దాామ ఇ సంకతేాలు ఄందఽతాభ. ఈషో్ణ గీత యెడగుదల 
దాామ మోగతుమోధక వమవసా భమంిత శకూావంతభవపతేంద.ి రప దాామ ఫిాయత తృింతం యక్ుంఫడు, ఆన పక్షన్ యొకక రమా  
తుమోధించఫడడబ ేకకుండా, ర ైదమ కిూీమ తృియంభంచఫడెతేంది. 
జాయం 102°F నఽ మించినపడె లేదా భూడె మోజులకు ెగై జాయం ఈననపడె ర ైదఽమడెతు సందిించాయౌ. చలితు గుడుతో 
శమమీతున తేడవడం లేదా భంచఽగడు  కట్ె  వంటియ శమీయ ఈషో్ణ గీతనఽ తగిగంచడాతుకూ సహామడతాభ. జాయం దాామ తీవ ి
ఄసౌకయమం, ఱాస తీసఽకోవటంలో ఆఫఫంద,ి భనమసాంబభు, భూయఛ వంట ిలక్షణ్ాలుననపడె ర దైఽమడనఽ సందిించడం భంచిద.ి 
జాయం వచిున సభమంలో శమీమతుకూ సమిభెనై అమీదీకయణ్ (ఴ ైడేషిన్) భమిము ఈప పనయడదదయణ్ ఄవసయం.        
(జామతుకూ తగని భందఽల కొయకు మీ మెబ డలీు (భందఽలు) పసాకతున చాడండు) 

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

వితుకడి ిఱోుం 
యతుకూడు లోం గలరయడ కుట్ంబ సబుమలు భమిము ళేనఴితేలతో జమగి ేసంఫాషణ్నఽ యతు అనందించలేయడ. దీతు కయణ్ంగ రయడ 
ఎంతో తుమశ చ ందఽతాయడ. యతుకూడు లోం కయణ్ంగ యనటం ఆఫఫందికయంగ ఈంట్ంద ికతూ ఄసధమం కదఽ. ఇ లోం ఈననరమకిూ 
సఽలబంగ సహామడవచఽు. చ యట ిరమికూ ఏ యధబ ైన ధాతుతు యనటాతుకూ సధమం కదఽ. 
యతుకూడు లోతృతుకూ కయణ్ాలు ఏమిట?ి కొతున కయణ్ాలు: 

 వంశతృయంయమంగ వచిునయ 

 చ యఱోథ లేదా నాడభీండల టలఱోథ  

 అఘాతం 

 కొతున యకల భందఽలు  
 దీయఘకలంగ తగగయధాతు యననపడె 
 విదాధ మం 



 9 

యతుకూడు లోంతో మెండె ధిాన యకలు ఈనానభ. శీవణ్నాడు చ డుతృో భనపడె, ఒక యకబ నై యతుకూడు లోం కలుగుతేంద.ి ఇ 
లోం ఱశాతబ నైద.ి భమొక యకబ నై లోం మీ చ య ఄంతమబగం వయకు ధాతు చేయకుండా ఈననపడె కలుగుతేంద.ి  చ యలో 
గుయౌమి ఄధకింగ చేమితృో వడం, దవిం లేక చిలుి డున చ యగూట వంట ికయణ్ాల వలి ఆద ికలగవచఽు. చికూత్ తీసఽకోకతృో త,ే యతుకూడు 
సభసమలు భమింత తీవభిభయమ ఄవకశభుంద.ి మీకు యతుకూడు లోభుననటిభత,ే మీయడ సహామం తృొ ందవచఽు. సధమబ ైన 
చికూత్లు: యతుకూడు మికమలు, చ యలో కమణ వితాి (కకూిమా) యొకక దాయడ, తిేమక శిక్షణ్, కొతున యకల భందఽలు భమమిు 
శసారచికూత్. 

…NIH: యతుకూడు లోం భమమిు ఆతయ కంభూమతుకషేన్ సభసమల యొకక మలెమో సంసా 
(108 మిశీభాల పసాకంలో 5 వ యఫాగం 'చ వపలు' కూీంద చాడగలయడ లేదా ర ైతమిాతుక్స్ 2004 పసాకంలో – SRHVP 3.5 
చాడగలయడ)  

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

ప్ి సరరట్ వయధ ఱు 
తృో ి ళేెట్ (యకీ శమండభు) ఒక గీంధ.ి ఆద ియయమభు లేదా యకిభు దవిమ తమామకీూ సహామడెతేంద.ి తృో ి ళేెట్ గీంధ ి
భూతాిశమం నఽండు భూతాితున తీసఽకుర యలి  గొటాె తున చఽట్ె భుడెతేంద.ి ఒక మువకుడులో, తృో ి ళేెట్ రలనట్ యొకక 
మభిాణ్ంలో ఈంట్ంద.ి ఆద ివమసఽ్తో తృట్ కీభంగ యెడగుతేంద.ి దీతు మిభాణ్ం చాలా ెదదదిగ భామినపడె 
సభసఽమలకు కయణ్భవపతేంద.ి 50 సంవత్మలు దాటిన రమలిో ఇ సభసమనఽ సధాయణ్ంగ చాడవచఽు. వమసఽ్ ెమగిిన 
కొదిద తృో ి ళేె టో్ సభసమ సంబయంచ ేఄవకశం ఄధకిభవపతేంద.ి 
కొతున సధాయణ్ సభసమలు: 
తృో ి ళేె టో్ యొకక ఱోధభు - సధాయణ్ంగ ఫామకీెమమిా దాామ కయౌగ ేఒక రమధ ి  
తన ైన్ (తుయతృమబ ైన) తృో ి ళేె టో్ యెడగుదల లేదా BPH - భుఖ్మంగ మతిరిేళ్ తయచఽగ భూతయిసయ్న సభసమ కయౌగించ ేభమిము 
మభిాణ్ం ెమగిని తృో ి ళేె టో్. 
తృో ి ళేె టో్ కమన్ర్ - తృియంబ దిశలో కనఽగొనఫడునపడె చికూత్కు సందించ ేఒక సధాయణ్ కమన్ర్.       
                                      … భధఽబేహ, జీయణకూీమ భమిము భూతిండం సంఫంధించిన రమధఽల యొకక మలెమో సంసా 
(108 కబ న్ కంఫర ల (మిశభీాల) పసాకంలో యఫాగం-14 'ముగ ఄవమవభులు' లేదా ర ైతమిాతుక్స్ 2004 పసాకంలో -
SRHVP 3.14 చాడగలయడ) 
********************************************************************************************** 
గ్భతుక్: బవిష్యత ా ఱో మీ ుఇ-మెయల్ చియునాభా భార నటియత,ే ద్మచసే భాక్ు news@vibrionics.org వద్ద వీఱ ైనుంత 
తాయగ తెయౌమయి గ్ఱయు. 
చికితాస తుుణబఱార, ుఇ వరా  ఱేఖన  మీయు మీ ప్రష్ుంటితో ుంచ కోవచ ి. మీ ప్రష్ుంటిక్ు, సుందశేృఱు ఱేక్ ిశ్నఱు ఏవ ైనా ుఈుంటే 
మిభమయౌన సుంిదిుంచగ్ఱయు. మీ సహకరతుక ిధనయవదాఱు. 
భా వ ఫెైసట్ చియునాభా: www.vibrionics.org  
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