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ిమబ ైన తృహికటీశనయలకు, 

ఇ కొీ తా షంఴతుయం క ఄద్బతబ నై షంఴతుయం. ఇ 2018 షంఴతుమహతున అఱహఴసబ నై ధాకుధంతో క తిేయకబ నై షంఴతుయం 
కహరహలతు అకహంక్షిషఽా  ... 1970 జనఴమ ి14 ఴ తేదనీ యహామి రహయందించిన షందవేం తో తృహియంతేంద్యౌచాన: 

“కహలెండయు తమాయుచళేే రహయు షంఴతుమహలన లెకకరళే ఆదగిో ఇమోజు కొతా షంఴతుయం ముద్ట ిమోజు లేదా నఽయ భఎర్ డే ఄతు 
తుయణభయహా యు. తుజం చ తృహులంట ేషఽయుయతు చటృీ  బూమి తిమగిని కహలాతున ఫటిీ  రహయు లెకక గడతాయు. దాతు కనాన జమగిితృో భన 
కహలాతున యహధించిన తుతో భుడిెటిీ  నఽయ ఆమర్ డ ేతుయణభంచడం ఱరమీషకయం. తిీ ఴయకిాకట క నఽయ ఆమర్ డే ఈంట ంద.ి ఄద ి
ఏమిటంటే తాన ఇ బూమి మీద్ ఈండి షఽయుయతు చటృీ  తియగడం భుగళిన నాడె (ఇ జనన భయణ్ చకీం నండ ియడెద్లెైన 
నాడె), ఄతతు జఞా న నేతంి త యుఴఫడని నాడె, ఄతతులో యచక్షణ్ ఈద్భంచి ఫంధ యమోచనం జమగిని నాడె ఄపుడే అ ఴయకిాకి 
నఽయ ఆమర్ డే. ఄంతః మియౕలన దాామహ బగఴంతేడి షంకలాుతున త లుషకో, రహమి అజాన యయయహఴఴ ంచ, రహమిక ిఏ చయయ ఫాగహ 
షంతాా  కయౌగషిా ందో  త లుషకో ఄలా తునన తూఴప తీమిి దది్ు కో. లోబ, దేాశ, ఫారహలతో తూ సాద్మాతున మహభలా తమాయు 
కహతుఴాకు. ేిభతో భాద్ఴపగహ చ భయ. ేిభ ూయాక అలోచనలతోన ేసాద్మప భయౌనాలన కి్షాళన చ భయ. తూ సాద్మానేన 
క అలమంలా తీమిి దదిిు  దాతులో ఄంతమహయమితు తిిలీంచ. ఄలా  ఄంతయంగంలోన ేయమిషఽా  షజఞా న ఄనందానబూతేలన 
ఄనబయంచ.” 
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2017ఴ షంఴతుయం భనకనెనన యజమాలన ఄందించింది. కొతున షంఴతుమహలుగహ ఄంకిత ఫాఴంతో భనరహళైు ఄందషిా నన ళఴేల 
ఴలన చికతిాు యంగహతుకి షంఫంధించి షంయహా  యంగహ భన యహభమహయ ాలన ెంతృ ందించకోఴడం యఱరశం. ఇ దవిలో ఫాగంగహన ే2004 
లో యౄప దది్ు కునన SVP ల భాయగద్మిితు పషాకహతున ఄప్ ట  డటే్ చమేడం, రహమహా లేఖలలో ‘‘జీఴనయధానభు భమిము 
అమోగయభు’’ ఄనన ఄంఱహతున తిమగిి చేయిడం, ఫ ంగుళొయు ర టై్ పల్్ లో ఈనన షతయయహభ షఽర్ ళెుయౖహయౌటీ యౘళుటల్ లో 
యహభర తైిమాతుక్సు న రహమి ర ల్ న స్క కిలతుక్స లో క ఄంతమహాగంగహ చమేడం, తృహికటీశనర్ ల యఴమహలన డిజిటలెైజ్ చమేడం (ఄనగహ 
ఆపుడె తృహికటీశనర్ లు తభ ఴయకిాగత యఴమహలలో భాయుులు చయేుులు చషేకోఴడం, తభ తౄో టోన కడా ఄతృోల డ్ చషేకోఴడం  
IASVP బ ంఫ ర్ లప్ కు ద్యఖాషా  చేమడం, భాష తురదేికలన ఇ ర ఫ ైుట్ కై ండం ఴంటి ర షలుఫాట  కయౌుంచ ఫడంిది), 
ఄబ మకిహ లో భన మిమోట్ ఫాిడాకళీంగ్ న యషామించడం, ర ైతమిాతుక్సు యక్షణ్ భమిము బ ంటమింగ్ యంగహలన యషాాత మిచ ేదవిలో 
కడా భాయగద్యికహలు యౄతృ ందించఫడడం ఆఴతూన కడా యజమ యో తృహనాలే. 

ఇ 2018 తు భనంద్మి షభలీ  కాలతో క భయపమహతు షంఴతుయభుగహ భలచభతు బగరహన్ ఫాఫా రహమితు తృహిమియషా నానన. భన 
మిశన్ కొీ తా పంతలు తొకుకత భుంద్కు యహగుతోంది. భనం ఆుటకిై  భన అన లల న్ డటేాన భాయుతేనన మిళాతేలకు 
ఄనగుణ్ంగహ భాయుికోఴడం, అన లల న్ యక్షణ్న ఎకుకఴ యహా భకి యషామించడం, మఱిోధనా యంగహతున ఄనేక రహయధలకు (ముకకలు, 
జంతేఴపలలో కడా) చికతిు నందించే దివగహ భయలిడం, భమిము భన షంషాన గూమిి భన కహయయకీభాల గుమించి షభాజంలో 
ఆంకహ యటి గుమించి త యౌమతు ఄటీడెగు ఴమహగ లకు కడా భన కిలతుకుకలు, బ డకిల్ కహయంపలన యషామించడం దాామహ షభాచాయం 
చేయరేమడం ఴంటి ఄనకే ఫాసతాయ కహయయకీభాలకు యీౕకహయం చటాీ భు. యటతునంటకినాన కడా  భన ర ైతిమాతుక్సు యంగహతున 
ఆుటికై షళాయంగహ యషామించి ఈనన ఄలోతి ఴంటి ర ైద్య యంగ యహా భక ితీషకుమహఴడాతున లక్షయంగహ టె ీ కొతు భుంద్కు యహగడాతుక ి
ర ైతిమాతుక్సు  ఎలా తుచేషా ందో , ఎలాంట ిఄద్ాత పయౌతాలన ఄందషిఽా  ఈందో  ఴంటి యశమాల టల  భనకు షంూయణ ఄఴగహసన 
ఈండాయౌ. దీతుకోషం భనం ఫౌతిక ఱహషారంలో కహాంటం బ కహతుక్సు/ఫౌతిక ఱహయహా ా తున లోతేగహ ఄధయమనం చ మాయయౌ. కనక దీతుటల  
ఄఴగహసన, ఄతేయుచి ఈండి తుయహాయయంగహ ళఴే చ మాయలనకునే తృహికటీశనర్ లు భుంద్కు ఴచిి, ర దై్యతుపణ్ుల యఱహాయహతున 
చఽయగొనే మతీిలో దీతుతు భుంద్కు తీషకు ర ళుఴలళందగిహ యజాా  చషేా నానన. 

ఇ తృహియంఫాతున యిోజనకహమి గహ భలచడాతుక ిభన ఄంతయంగం నండి చయుకుగహ భుంద్కు కదిలే షగుణ్ాతున ఫమటకు తీళ 
యహామి ఄడెగు జఞడలలో నడెషఽా  దసే తతాం నండి దేఴ  తతాం (బగఴతాతాం) ర ైప భనం మిాణ్ం యహగించాయౌ. దీతుతు 
యహధించడాతుకి తుయహాయయ ళఴే తు భమో భాయగభు లేద్ ఄతు చ ుడాతుక ిఈదాసయణ్గహ గత న లలో షాయగషా లెైన భయౘమహశీ ాలోతు 
నాగూర్ కు చ ందిన ఆద్ుయు తృహికటీశనయుల  ఄందించిన ళేఴలే తుద్యినం. తృహికటీశనర్11270,  ఴచ్ెి భమిము ఴయఴయహమ అమియక ఱహషారంలో 
తృ ి పెషర్ గహ తుచేషఽా  ర ైతమిాతుక్సు దాామహ ఴయఴయహమ భమమిు జంతే క్షతై ియంగహలలో యఱరశ ళఴేలందషిఽా  తన 84ఴ ఏట 
యభదించాయు. తృహికటీశనర్10590, యఱహీ ంత వషారచికితాు తుపణ్ులు. 2007లో  నాగూర్ లో ముఫ లై్ బ డకిల్ ళేఴలు ఴంట ిఄనేక 
ళేఴలకు అద్యలు. యయు తన 86ఴ ఏటి ఴయక షంకిలశీబ ైన కైషలతో షయౘ ఄనేక కషైలన మిశకమించి ర ఫైరి యంగహతుకి యఱరశ 
ళేఴలందించాయు. ఇ ఆద్ుయు కడా తభ జాితో యహా తుకంగహ ఈనన తృహికటీశనయలకు షభయహయ తురహయణ్ లో కడా ఆతోదికంగహ కాల 
చేయహయు.  

ఇ ర ఫైరి  యంగభు దాామహ ముకకలు, జంతేఴపలు, భానఴపలకు తుయహాయయంగహ ళఴేలందించడం తుజంగహ క ఄధబతబ నై దఴియబ నై 
బఴయబ నై ళఴే ఄతు నా ఄతేతృహిమభు. ఆటిీ  భసతాయబ ైన  ళేరహ యంగంలో తృహికటీశనర్ లంద్యౄ తృహల్గ ంటృ తృహింతీమం గహనఽ 
ించరహయాంగహన దతీుతు యషామించడాతుకి, కొంగొీ తా ణి్ాయౌకలతో భుంద్కు తీషకు ర ళుడాతుకి భుంద్కు ఴయహా యతు నా అకహంక్ష 
భమిము తృహియయన.  

ేిభతో యహభ ళఴేలో మీ  
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జిత్.కె.ఄగగమహాల్  

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

  తృికటీషనయల  వివరలు 

తృికటీషనర్  11567...భాయత దేశం  యయు ఄతయంత ఄంకతి ఫాఴం కల SVP భమమిు చికతిేుతయ యఫాగబ నైటిీ  తౄహయమకహలజీ లో  MD డిగీీ 
కయౌగనటిీ  ఄయూతగల ఄలోల తీ డాకీయు. షిా తం యయు క ఖిాయత బ డకిల్ కహలేజిలో ఄయో ళభేట్ 
తృ ి పెషర్ గహ తుచేముచనానయు. తాభు నయేుికునన యశమాలన, తభ న ైపణ్యభులన 
తుయహాయయ ళఴేకై ఈయోగించాలనే తనతో యహా తుకయహభ ళెంటర్ లలో తుయాఴ ంచే బ డకిల్ 
కహయంపలలో తృహల్గ నరేహమై కహతూ ఎననడఽ ెైరరటే  తృహికటీస్క చేదాు భనే తలంప కడా యమిక ిలేద్.  
ఐనుటకిట తిీమోజు శేంటల కు ళేఴ ఄందించలేకతృో తేనాననన ేఫాధ ఏదో  త యౌమతు యనయం 
భనషలో గూడె కట ీ కొతు  ళామితం లేకుండా చషేఽా  ఈండడంతో యహామినే భాయగతుమైువయం 
చేమభతు ఇ ర యౌతితు ూడిభతు సాద్మూయాకంగహ తృహిమియంచాయు.  అమిాతో తృహిమియంచే రహమి తృహియయన 

ఴాధా కహద్ ఄనడాతుకి తుద్యినంగహ యహామి యమికి కలలో కతుంచాయు. తన ఄద్ాయౖహీ తుకి ఈతృ ుంగితృో త తన తృహియయన భతునంచభతు 
యహామితు కోయగహ యహామి షఽటగిహ యమ ికళు ర ైప చఽళ ఄద్ావయ భమాయయు. కొదిు  మోజులోల న ేక యహభ యో ద్యుతు దాామహ యహభ 
ర ైతిమాతుక్సు గుమించి త లుషకొనడం, దతీు తాలకు ర ఫ ైుట్ చఽడడం, డాకీర్ ఄగమహాల్ గహమి యౌల్ జర్న్ ఆంటయౄాా లు 
చఽడడంతో యహామి తన తృహియయన అలకించాయు ఄన ేక షుయణ్ యమకిి కయౌగింది. ర ంటనే ర ైతమిాతుక్సు యక్షణ్కు ద్యఖాషా  చమేడంతో 
కిిీమ ముద్లెై 2015 భామిి  లో యయు  AVP గహ ఈతాీయుణ  లెైనాయు . ఄంతేగహక మెండె షంఴతుమహల లో ేయయు VP గహనఽ ఄనంతయం 
SVP గహనఽ ఈతాీయణత యహధించాయు.   

యయు 2015 బే నండి యహా తుక యహభ ళెంటయలలో ర ైతయిోతుక్సు కహయంపలు కీభం తుకుండా తుయాఴ షా నానయు. ఇ కీభంలో యయు 
తృహయివప నొు, మోకహళు నొు, యో మిమాళస్క, ఄజీయణం, జలుఫు, ర ైయల్ పఴయుల , అందోళన, భద్బేసం, తలతిిుడం, ళెనైళెటైసి్క, 
ళా రల ఊతే షంఫంధబ నై షభషయలు, భానళక రహయధలు, బమాలు, ఄలెమీీ లు, ట ైతౄహభడ్, జీయణకోవ రహయధలు ఴంటి ఄనేక 
రహయధలకు చికతిునందించాయు. రహయద్లతునంటకిట భూలకహయణ్ం భనళే కనక యయధయకహల రహయధలకు షంఫంధించి నంతఴయకు 
 CC15.1 Mental & Emotional tonic న కలడం దాామహ ఄద్ాతాలు యహధించఴచితు యయు తభ ఄనబఴం దాామహ  
త లుషకునానయు. ఄలాగై లలలలో ఴచేి ర యైస్క షంఫంధిత రహయధలన నమం చమేడంలో CC9.2 Infections acute + 

CC12.2 Child tonic ఄద్ాతంగహ తుచేయహా మతు తభ ఄనబఴం దాామహ త లుషకొతు ఆతయులకై కహక తభ లలలకు కడా ఆరే 
ఆచేి రహయు. ఇ మమెిడ,ి ర ైయస్క రహయధలతో ఫాద్ డెతేనన లలలలో, మోగులలో ఴచేి ఫాయకటీమమి ఆన ె క్షన్ లన మహకుండా 
తురహమించి తదాామహ మాంటిఫమాటిక్స ల రహడఴయౌున ఄఴషయం తుంచి ఆట  శేంటల కు, రహమ ితయౌల ద్ండెిలకు గొు ఈవభనం 
కయౌగిషా ంది. తృహయివప నొు ఴలన కయౌగ ైఄతి తీఴబి నై తల నొపులన కడా CC11.3 Headaches + CC11.4 

Migraines దాామహ షభయయఴంతంగహ ఎద్మొకతు ఄద్ాతబ నై పయౌతాలు తృ ందనిట ల  యయు త లుపతేనానయు. ఆంతగేహక ళెీమెలై్ రహటర్ 
లో CC7.3 Eye infections న కయౌ  చకకల భంద్న తమాయు చళే శేంట కు ఆచిినటలభతే ఄది కళుకలకలు, 
కళురహప, కళుభంటలు, గులాతె కనన ఴంటి ఆన ెక్షన్ రహయధలకు కడా ఄద్ాతంగహ తుచషేా ంద్తు కడా యయు ళామ 
ఄనబఴం దాామహ త లుష కునానయు.   

యయు తభ శేంటల కు చికతిు చళేేటపుడె తయుచగహ బగరహన్ యీౕ షతయయహభఫాఫా రహమి షఽకుా లన భుఖయంగహ అమోగయ కయబ ైన 
జీఴనయధానభు గుమించి యహామి చ ున రహటతిు ఈటంకిషఽా  ఈంటాయు. ఄలాగ ైతభ ేశంటల కు యయు షామంగహ తమాయు చేళన  
‘’సయఫాటలో జీవనవిధానభు ‘’ ఄనే అడయిో కిలుంగ్ కడా ఆషఽా  ఈంటాయు. ఆది భన అలోచనల యొకక ఫిాఴభు భన 
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అమోగయం ెైన, భమిము షభాజంలో భన ఄనబరహల ెనైా, ఎలా ఈంట ంద్నేద ియఴమషిా ంది. షంూయణబ నై తురహయణ్ా యధానభు 
లో యమికునన ఄతృహయ జఞా నభు దాామహ ‘’ఴయొలెట్ ఫ్ేలమ్’’ ధాయన యధానభు అచమించడం దాామహ భన చ డె అలోచనలన భంచి 
అలోచనలుగహ భాయుికొనేంద్కు ఄఴకహవం ఈంద్తు యయు త యౌమజషైా నానయు. శేంటల కు చికతిు చమేడం తో తృహట  రహమి ఄయూతలన 
ఫటిీ  ఇ దఴియబ నై ర దై్య యధానభు లోతుక ితృహికటీశనయుల గహ మహఴలళందిగహ రహమితు తృో ి తుఴ ంచడం యమకిి ఎంతో అనందాతున కయౌగిషా ంది.  
ఇ తృహికటీశనర్ లో ఈనన ఈననతబ ైన అద్యిం, ఎంద్మో శేంట ల  తభ జీఴన యధానభు భాయుికొతు భానఴతాభు నండి 
దిఴయతాభు ర ైప భయలడాతుక ిదోసద్డింది.   

తృహికటీశనర్ తన ఄనబఴం లోతుకి ఴచిిన కొతున కషైలలో  క 40-షంఴతుమహల ళా ర  గత 16 షంఴతుమహలుగహ తృహయివప నొు, 
యౘమోమన్ ఄషభతౌలయం కహయణ్ంగహ తలతృో ట , తూయషం, గుండ ద్డ ఴంట ిరహటతిో ఫాధడెతేనన కషై గుమించి భనతో షభాచాయం 
ంచకుంట నానయు. ఇబ  ఎననన యకహల చికతిులు చభేంచకునానయు కహతూ పయౌతం కనఫడలేద్. ెై లక్షణ్ాలకు తోడె ఇబ కు 
కడెపలో భంట తుద్లిేమి కడా కలగయహగహభ. ఇబ కు కిీంది మెమిడి ఆఴాఫడింది. CC3.7 Circulation + CC4.10 

Indigestion + CC6.2 Hypothyroidism + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC11.3 

Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorder. ఄంతకేహక అమోగయఴంతబ నై 
జీఴన యధానభు కడా ఄలఴయచకోఴలళందిగహనఽ రహయమాభం దాామహ దేయౘతుకి కొంత వభీన కడా కయౌుంచఴలళందగిహనఽ 
షఽచింఫడింది. మెమిడ ితీషకునన మెండె రహమహలలోన ేతనకు 100% తగిగతృో భంద్తు అబ  చ తృహుయు. దతీుతో ఎంతో షఽుమిాతు 
తృ ందిన ఇబ  తృహికటీ శనర్ కు రహయం రహయం జమిగై బ డికల్ కహయంపలలో షసకహమహతున ఄందషిా నానయు.  

భమొక కషైలో 51-షంఴతుమహల భఴ ళ గత 3½ షంఴతుమహలుగహ కటళురహతం, కటళునొపులతో ఫాధ డెతేనానయు. యమతీబ నై 
నొు ఴలన తన దినచయయలన కడా చషేకోలేక తృో తేనానయు. అబ  ఄలోతి భంద్లు రహడెతన ేఈననుటకిట నొు ఏభాతంి 
తగగలేద్. అబ కు కిీంది మెమిడ ిఆఴాఫడింది. CC12.4 Autoimmune diseases + CC20.3 Arthritis. నాలుగు 
రహమహలలోనే అబ కు 90% బ యుగుద్ల కతుుంచింది. భూడె న లలు రహడే షమికి అబ కు రహయధి లక్షణ్ాలే లేకుండా ూమిాగహ 
తగిగతృో భంది. ఇ ఄద్ాత తురహయణ్ యమి కుట ంఫభు ెనై కడా ఫిాఴభు చఽడంతో యహామి టల  రహమి నభమకభు బకటా 
ెమగిహభ. ఄంతేగహక  యమి కుభామెా ఴాతాీ మతీాయ ఄలోతి డాకీర్ ఐనుటికట ర ైతమిాతుక్సు యక్షణ్ తీషకొతు  2017 నఴంఫర్ లో 
AVP11590 ఄమాయయు. 

ఇ తృహికటీశనర్ షిా తం అంధిదిేశ్ భమమిు త లంగహణ్ా మహయౖహీ లకు కోఅమి్నటేర్ గహ ఈంట నానయు. యయు రహమహా లేఖలన త లుగు లోతుకి 
ఄనఴదించ ేకహయయకీభాతుక ిషభనామకయాగహ ఈనానయు. ఆటఴీల ర ైతయిోతుక్సు లో ఴషా నన భాయుులు దతీు దాామహ లతు  
తృ ంద్తేననమోగుల షంఖయలో ెయుగుద్ల, ఄదయేధంగహ ఎంతోభంది ఔతాుఴ కులు యక్షణ్ తీషకోఴడాతుకి భుంద్కు మహఴడం 
ఆఴతూన చఽళన తమహాత తృహికటీశనర్ ‘’ వ ైతిమాతుక్సస భానవయకి సవేలందించడాతుకి సద్దంగ ఉంది కతూ భానవయ ఆ 
సేవలంద్ కొనడాతుకి  సంసద్దంగ లేద్ ’’ ఄనననానడితు షఴమిషఽా  ‘’భానవయ కడా అంద్ కు సంసద్దమ ై ఉంద’ి’ అతు ధ యైయంగహ 
కిటషిా నానయు. 

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

 తృికటీషనర్ 11568…ఇండిమా  2014 లో డాకీర్ ఄగగమహాల్ గహమి యో ల్ జర్న్ యడియో చఽడడం దాామహ ఇబ  షఽుమిా తృ ంది ర ంటన ే
యహామికి తభ దఴియ అయౕషులు యిహదించభతు ఈతాయం రహియహయు. యహామి యబూతితు   యిహదంిచడం దాామహ తభ అయౕషులు 
ఄందించగహనే ర ంటన ేAVP కోయుుకు తభ యేు నమోద్ చభేంచ కునానయు. 2015 భామిి న లలో పటీమిాలో AVP యక్షణ్ 
భుగించకునన ఇ తృహికటీశనర్ షిా తం SVP గహ తభ ళేఴలందిషా నానయు.   
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 2015 లో క అలమంలో భమొక తృహికటీశనర్ తో తృహట  ర తైియోతుక్సు కహయంప తృహియంతేంచినపడె ఄకకడ బగరహన్ యీౕ 
షతయయహభఫాఫా, లమీ్యహభ ఫాఫా రహమి తులుర తేా  టభులు యమ ిటేఫుల్ ద్గగమై ఈండడం 
చఽళ ఎంతో అనందించాయు. ఄంతకుభుంద్ యయు చాల యహయుల  ఇ అలమాతుకి ర ళుడం 
జమగిింద ికహతూ ఎపుడఽ అ తౄో టోలు కతుంచలేద్.  ఇ తౄో టోలు గుమించి యఴమహలు ళకేమించగహ 
ఎఴమో క ఄమిచిత ఴయకిా అమోజు ఈద్మబే అ తౄో టోలన ఄకకడ ఴదియౌ ర యలల యతు త యౌళంది. 
ఇ షంఘటన యహామి అయౕషులు ఇ కహయంప ెనై ద్ండగిహ, బ ండెగహ ఈనానమతు యహామి 
ఎలలపుడఽ తుయహాయయ ళేఴ చళేరేహమ ిర ంటే ఈంటాయతు షుశీం చళేంది. భుఖయంగహ తనకంట ే
భుంద ేయహామి కహయంప జమిగై దిఱేహతుకి చేయుకొతు  తన అయౕషులు ఎపుడఽ ఈంటామతు 
తుయౄంచడం తృహికటీశనర్ కు భమింత అనందాతునచిింది. 15 మోజుల కొకయహమి జమగిై ఇ 

కహయంపలలో యమకిి ఄనబఴఱహలుమెనై భమో ఆద్ుయు తృహికటీశనయల తోడాుట  కడా ఈంట ంది.  యమి ఈదేువయంలో ఆలా ఎకుకఴభంది 
తృహికటీశనయలతో కలళ (ఫాంద్ కాతయభు) టీంఴయుక చమేడం దాామహ ఎంతో అనంద్ంతో తృహట  ఎననన యశమాలు నేయుికోఴడాతుకి, 
ఄంతయుుు లీ  తు ెంచకోఴడాతుకి ఈయోగడెతేంద్తు యమ ిఄతేతృహిమం. 

యయు రహమహా లేఖలన ఎుటకిపుడె చద్ఴపత కొతా యశమాలన ఄఴగహసన చేషకుంటృ ఈంటాయు. భుఖయంగహ ‘అగగరాల్ గరి 
డెస్కక న ండ’ి’ ఄనే టాక్స యమిక ిఎంతో ేియణ్ కయౌగషిా ంది. ఄలాగై ‘‘ర ైఫరి  మమెిడి లు ఈయోగించిన కషైల యఴమహలు’’, ‘‘విన-

జరహఫులు” ఆఴతూన కడా తిీ కక తృహికటీశనర్ చదయి యిోజనం తృ ంద్ఴలళన యశమాలతు యమి నభమకం. ఆంతగేహక నఽయస్క 
లెటర్ లన రహయాలేఖలుగహ త లుగు లోతుకి ఄనఴదించడం యహామి తనకచిిిన ఴయం ఄతు యయు ఫాయషా నానయు. దతీుఴలన రహటితు 
ఫాగహ చదయి ఄయయం చషేకోఴడాతుకి, ఇ దఴియ యధానభు గుమించి భమింత లోతేగహ ఄధయమనం చేమడాతుకి ఄఴకహవం కయౌగింద్తు 
యయు ఫాయషా నానయు.  ఆదేకహక యయు బ ంటర్ గహ ( కొతాగహ యక్షణ్ తీషకునన AVP లకు మోగులకు చికతిు చేళ ేయశమంలో రహయు VP 
లు గహ ఈతాీయణత తృ ందే ఴయక షలయౘదాయుగహ ఫాధయత ఴఴ ంచడం) ఫాధయత కడా చేటీడం దాామహ ఇ యధానభు ెనై యమికి ఎంతో 
ఄఴగహసన కయౌగింది. ఇ ద్ుతి దాామహ బ ంటీ (గహీ సకుడె) భమిము బ ంటర్ ఆద్ుయౄ తభ జఞా నాతున, ఄఴగహసనన 
ెంతృ ందించకోఴచి ఄతు యమ ిఫాఴన.  

ర ైఫరి  చికతిాు యధానంలో యమకిునన ఄచంచల యఱహాషం ఴలల  తాన చికతిు చళేన కైషలలో ఄద్ాత యజమాలు యహధించాయు. 
ఆుటిఴయక యయు ఱహావకోవ షంఫంధతి రహయధలు, ళెనైళెటైిస్క, ళా రల ఊతే షంఫంధిత షభషయలు, తృహయివప నొు, యహధాయణ్ 
తలనొు, ఄళడటిీ, కకతడెపట, మోకహళు నొపులు, ఎండకు షంఫంధించిన ఄలెమీీలు ఴంట ిరహయధలకు షంఫంధించి 350 

భంది శేంటల కు యజమఴంతంగహ చికతిు చేయహయు. ఄంతకేహక తలనొు, ర ైయల్ పఴయుల , జీయణకోవ రహయధలు, ఴడద ఫబ, అందోళన, 
తౄో తమా ఴంటి భానళక షభషయలకు చికతిు చేమడంలో యమికి ఄతృహయ ఄనబఴం ఈంది.   

యయు ఄతున రహయధలకు షంఫంధించిన మెమిడిలతునంటికట CC15.1 Mental & Emotional tonic కలడం ఴలన రహయధి తాయగహ 
నమభఴపతేననట ల  త లుషకునానయు. యమకిి SRHVP తో కడా ఄద్ాత బ నై ఄనబరహలు ఈనానభ. ఄట ఴంట ిక ఈద్ంతం 
భనతో ంచకుంట నానయు. 32 షంఴతుమహల భఴ ళ, గొంతే లో గుచితేననట ల  ఫాధ, ద్గుగ , జాయం తో ఫాధ డెత 
తృహికటీశనర్ న షందిించాయు. ేశంట  త లలరహమని తమహాత తుకి ఎటాల  ర యలులా ఄతు అందోళన లో ఈననట ల   ఄతుంచింది. ఄంతకేహక 
అబ కు మోగం నమభఴాడాతుకి ఄలోతి భంద్లు రహడకుండా ఎలా తుంచకోరహలా ఄనన అద్మహు  కడా ఈననట ల  
ఄతుంచింది. SRHVP, మిశన్ ఈయోగించి యయు NM6 Calming + NM18 General Fever + NM30 Throat + NM36 

War న తమాయుచళే ఆచిి తయుచగహ రహడభతు చ తృహుయు. అవియయకయబ నై మీతిలో భయునాటకిలాల  గొంతే నొు, భమమిు 
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గొంతేలో గుచితేననట ల గహ ఄతుంచడం ూమిాగహ ఄద్ావయభమాయభ. ఄంతేకహక జాయంగహ ఄతుంచే లక్షణ్ం కడా 
భామభభయంది.  

భమో షంద్యాంలో 36 షంఴతుమహల భఴ ళ గత కొతున షంఴతుమహలుగహ మెండె కహళులో తిమిమయులతో ఫాధ డెత ఈనానయు. 
దీతుఴలన అబ  ఫాళంట ీ  రషేకొతు ఎకుకఴ ళేప కమోిలేక తృో తేనానయు. తృహికటీశనర్ అబ కు  NM14 Cramps ఆచాియు. 
ముద్ట తిీ ది తుమియౖహలకు క డోస్క చొపున క గంట ళేప తీషకునన తమహాత అబ  మెండె గంటలు తుమిామహభంగహ 
కుమోిగయౌగహయు. భమింత అవియయకయబ ైన యశమం ఏమిటంట ేఅ మోజంతా అబ కు తిమిమయులే లేఴప! 

యమి ఄతేతృహిమం కిహయం ర ైతయిోతుక్సు భనలో ఈనన భాయౌనాయతున తొలగించి లోననన ఄంతమహయమిక ిచేయుఴగహ చయేుషా ంది. ఇ 
యధంగహ ర ఫైరి  యధానం ఴలన తృహికటీశనర్ లు ఎంతో లతు  తృ ంద్తాయతు యమ ిఫాఴన. ఴయకిాగతంగహ సాద్మాతున మియద్యబ నై మతీిలో 
తీమిి దదిిు  దాతులో ద్మ, ేభి ఴంట ిఫారహలతో తుండం తన ఫాధయత ఄతూ దాతుఴలన దఴియవకిా రిహయౘతుకి క చకకతు రహసకంగహ 
ఈండగలుగుతానతు యమి ఄతేతృహిమభు. ఄంతేకహక తన ఈయోగించ ేమమెిడలిు మయిద్యంగహ ఈండడాతుకి తన దేసం నండి ఴచేి  
ర ైఫరశిణ్ కడా యతంిగహ ఈంచడాతుకి యయు మితినషఽా  ఈంటాయు. తన అయంచిన మతీిలో యతభిుగహ చికితు యహగడాతుకె ైయయు 
యహామితు ఆలా తృహిమియషఽా  ఈంటాయు. ‘‘ ిమబ ైన యహామీ, తభ దఴియ ేిభ రిహయౘతుకి ననన యత ిరహసకంగహ చళే ఇ మోజు నా  
చ ంతకు ఴచిిన రహమిక ినమం చేళ ేవకిాతు షిమిం జళై రహమతిు షాషాత తృ ందేలా చమేండి.’’   

తృహికటీశనర్ ఴాక్ష ఱహషారంలో తోృ సీ్క గహీ డెయభటే్ తృ ందని రహయు గనక బయశయతేా లో ర ైతిమాతుక్సు కి షంబందించి ఴయఴయహమ యంగంలో 
పమోగభనం కోషం ఎంతో కొంత చేమూతనందించాలతు తసతసలాడెతేనానయు. చిఴమిగహ యహభ ర ైతిమాతుక్సు యహామి భానరహయకి 
ఄందించిన గొు ఴయం ఄతు దతీు ఴలన ేశంట కు నమభఴాడబే కహక తృహికటీశనర్ లో కడా మఴియాన ఴషా ంద్తు ళామ 
ఄనబఴం దాామహ త లుషకునాననతు భనకు త యౌమజషైా నానయు.    

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

వ ైఫరి  రెమ డీలు ఉయోగించిన కేస ల వివరలు  

1. హ ైతృో ఖాండిిమా /వాధి లేకతోృయనా ఉననటలల గ బిమంచడం11567...ఫాయత దేవం 

 35-షంఴతుమహల జీఴఱహషార ఈతృహధాయముడె గత 4 షంఴతుమహలుగహ ఫ ంగగహ ఈంట నానయు. భాభులుగహ చఽడడాతుకి ఫాగహనే 
కతుషా నాన చినన చినన యశమాలక ైయయు అందోళన చ ంద్త ఈంటాయు. ఎపుడ నైా యమ ిళేనఴ తేడికో, లేక ఫంధఴపకో యకాతృో ట  
ఄతుగహతూ, భధబేసం ఄతు గహతూ యంటే తనకి కడా అ రహయధ ిఴచిిందేమో ఄతు కంగహయు డతాయు.  ఆట ఴంటి ఄయయంలేతు 
బమాలతో యమకిి తృహదాలలో తిభుమయులు, భధబసేం ఈననట ల  ఫాింతి, ఛాతిలో నొు, గుండ  ద్డ, యకాతృో ట  ఈననట ల  ఫాింతి, 
ఛాతిలో భంట, జీయణకోవ ఴణి్భులుననట ల  ఫాింతి, ఆఴతూన కలుగుతేనానభ. యమీతబ ైన బమం దాతుతోతృహట  ెైన మేొకనన 
రహయధలు భుఖయంగహ గుండ  ద్డ యమ ిఅందోళనన ెంచి తుద్ ిలేకుండా చషేా నానభ. ఎనననయహయుల  అతమసతయ చషేకుందాభతు 
కడా ఫాయంచాయు. ఆద్ంతా కడా కైఴలం క భానళక యుగమత తు వమయీ మతీాయ ఏ ఆఫబంది లేద్తు కఴైలం భానళక అందోళన, 
ఴతాిడి ఴలనన ేఇ ఫాింతేలు కలుగుతేనానమతు ేశంట కు కౌతుుయౌంగ్ ఆఴాఫడింది. ేశంట  యొకక త., శేగయు, కొఴపా 
దామహయ ల ఱహతం ఄతూన కడా నాయమల్ గహ ఈనానమతు రహమిక ిచఽంచి ళామిత యచడం జమగిింది.    

 2016, అగషీ లో కిీంది మెమిడ ియమకిి ఆఴాఫడింది : 
#1. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1Adult tonic + CC14.1 Male 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 
disabilities...TDS 
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15 మోజుల తమహాత యయు చ ున దాతు కిహయం ఆపుడె తనకి అందోళన తగిగంది గహతూ ఆంకహ ఄట ఴంట ిఅలోచనలు ఴషా నానమతు 
చ తృహుయు. మెండె న లల తమహాత ఄతన, గత కొతున రహమహలుగహ మెమిడి తీషకోకతృో ఴడం ఴలన తన మళిాతి ఄధాాననంగహ భామింద్తు 
చ తృహుయు. ఄతతు బమాలతూన తృో గొటిీ  నచిచ ు, మబె డతీు భయుఴకుండా తుమభం కిహయం ఖచిితంగహ తీషకోరహలతు చ ు, మెమిడి 
తు కిీంది యధంగహ భామిి ఆఴాడం జమగిింది: 

#2. CC17.2 Cleansing + #1...TDS 

ేశంట కు ధాయనభు, తృహిణ్ామాభభు ఴంటయి చేషఽా  యఱహీ ంతి తృ ంద్ఴలళందిగహ షలయౘ ఆఴాఫడింది. క రహయభు తమహాత తనకు 
చ డె అలోచనలు మహఴడం, అందోళన 20%తగిగనట ల  శేంట  త యౌమజైయహయు. న ల మోజుల తమహాత 90%బ యుగభయంది.  #2 న 
ఄలాగ ైకొనయహగించఴలళందగిహ షఽచించడబ నైది. నాలుగు న లలు రహడని తమహాత శేంట  100% ూమిా అమోగయఴంతేలమాయయు. 
ఐనుటకిట TDS గహ 2 న లలు, BD గహ 2 న లలు చిఴయగహ OD గహ 1 న ల కొనయహగించాయు. తనకు ూమిాగహ నభమకభు 
అతమయఱహాషభు చకేమని తమహాత మెమిడి తీషకోఴడం అతృహయు. శేంట  ఄనదనిభూ యోగహ చషేఽా  అమోగయఴంతబ నై 
జీఴనయధానాతున ఄనషమిషా నానయు. 

సంతృద్కుతు వాఖా : *హ ైతృో ఖాండిిమాసస్క లేదా హ ైతృో ఖాండిిమా ఄనదేి క ఴయకిా ఄనఴషయంగహ తనకదైో  జఫుబ ఈననట ల  ఄనక్షణ్ం 
బమిించే ళాతి. ఆది ఱహమీయకంగహ కహతూ, భానళకంగహ కహతూ ఏ జఫూబ లేద్తు బ డికల్ మితృో యుీ లు షఽచిషా నాన ఆంకహ తనకదైో  జఫుబ 
ఈంద్తు ఫ ంగ టె ీ కోఴడంగహ చ ుఴచి. ఴెైతృో ఖాండిమిా ఈనన శేంట న ఴెైతృో ఖాండిమిాక్స ఄంటాయు. ఇ ఴెైతృో ఖాండిమిాకుల  ఏ 
చినన మోగ లక్షణ్ాతున ఆతయులలో గభతుంచినా తభకు కడా ఄది ఈంద్తు ఄదొక ెద్ు  జఫబతు అందోళన చ ంద్త ఈంటాయు. 

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

2. కంటి ఎయుపద్నం, నొు, రహప 11567...ఇండిమా  

9-షంఴతుమహల ఄఫాబభకి కిీంది తౄో టోలో చఽన యధంగహ తృహికటీశనర్ ఴద్ుకు మహఴడాతుకి క మోజు భుంద్నండి కంటకిి ెై మెు 
లో రహప, ఎయుపద్నం, నొు కయౌగహభ. ఫాఫుకు ఏద్భనా పయుగు కుటీడం, లేదా ఏద్భనా ద ఫబ తగియౌ నట ల  షభాచాయభు 
లేద్. ఫాఫు తయౌలద్ండెిలు చ ున కిహయభు కంటి ర ైద్య తుపణ్ులు అంటిఫయోటకి్సు భమమిు కంటలిో రేళ ేచకకల భంద్ 
షఽచించాయు. కహతూ రహమికి ర ఫైరి  భంద్ల టల  ఈనన గిహడ యఱహాషభు ఴలల  అలోతి కనాన ఆరే భంచిఴతు ఫాయంచాయు. 

 2017అగషీ  4 ఴ తదేీన తృహికటీశనర్ కిీంద ిమమెిడ ిఆచాియు : 
CC7.3 Eye infections...6TD తూటలిో కయౌ రషేకొనేంద్కు  

ఄంతకేహక కహచి ఴడకటిీన తూటలిో ఆద ేమెమిడి  

    
30మి.య్. న చకకలభంద్ ళయహలో రళే భూడె ూటలా కంటోల  రషేకోఴలళందగిహ  …TDS గహ షఽచించఫడనిద ి కంటోల  ెనై 
ేమొకనన భంద్ రేళన కొతున తుమియౖహలలోనే ఫాఫు తృహికటీశనర్ తో కంటోల  భంట చాలా ఴయక తగిగతృో భంద్తు చ తృహుడె. 
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భమహనటకిలాల  నొు ూమిాగహ భామభభయంది. ఎయుపద్నం కడా 75%.తగిగతృో భంది. మెండె మోజుల తమహాత ఄనగహ అగషీ  6ఴ 
తేదనీ కంటి ఎయుపద్నం ూమిాగహ తగిగతృో భ తౄో టో లో చఽన భాదమిిగహ భామితృో భంది. 

కనక డోళేజ్ 6TD నండ ిTDS గహ మెండె మోజుల ఴయక  OD గహ భమో మెండె మోజుల ఴయక కొనయహగించి ఄనంతయం అరేమఫడింది. 

కంటోల  రళేే చకకలభంద్ కడా TDS నంచి  OD గహ యహమంతంి ూట రేషఽా  ఄలా మెండె మోజులు కొనయహగించి అరఱేహయు. ఆంత 
తాయగహ ఫాఫుకు తగిగతృో భనంద్కు ఄతతు తయౌలద్ండెిలు చాలా అనందించాయు. ఎంద్కంటే దీతుఴలన ఫాఫు మాంట ిఫమాటిక్సు 
రేషకున ేఫాధ తుంది. 

తృికటీషనర్ వాఖా :  CC7.3 Eye infections మెమిడితు, క చకక న 100 మి.య్.తూటిలో రేషకోరహయౌ. 30 మి.య్.తూటలిో 
రేషకుంట ేకంటోల  భంట ఴచేి  ఄఴకహవం ఈంద.ి 

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

   3. అండాశమభు లో తితేా లు, ఫాధాకయమ నై ఋతే కరభం 11568...ఇండిమా   

30-షంఴతుమహల భఴ ళ క షంఴతుయ కహలంగహ ఊతే షంఫంధబ ైన నొుతో ఫాధడెత 2017భామిి3 ఴ తదేీన తృహికటీశనర్ 
న షందిించాయు. ఇబ కు ఄధిక యకాయహిఴం తో తృహట  ఎకుకఴకహలం (15 మోజులతృహట ) ఆద ికొనయహగుతోంది. దీతు తుమితాం  అబ  
ఄలోతి భంద్లు 6 న లల తృహట  తీషకునానయు కహతూ ఏమీ యిోజనం కనఫడలేద్. 2016 ఄకోీ ఫర్ లో అబ  తృ తాికడెప న 
ఄలాీ ా యౌండ్ యహకతుంగ్ తీభంచగహ అబ  ఄండావమం కుడికిక 16మీ.మీ.కణ్తిి ఈననట ల  త యౌళంది. న ల తమహాత వషార చికతిు చళే 
దాతుతు తొలగించగహ అబ కు ఄధిక యకాయహిఴం అగితృో భ న లమోజుల తృహట  చకకగహ ఈనానయు. భయుషటి న లలో భయలా శేంట కు 
షభషయ మధాతద్ంగహ కొనయహగడం ముద్లభయంది.  

కణ్తిి భయలా ఏయుడిందేమో ఄనన ఄనభానంతో భయలా యహకంతుంగ్ తీభంచగహ తొలగించిన తృహింతంలోనే తిమగిి 17మీ.మీ.కణ్తిి 
కతుంచింది. (రితోృ యటీ లు ఉనానయ). డాకీయుల  అబ న భయలా వషారచికతిు చేభంచకోరహలతు షఽచిషఽా  తాతాకయౌక ఈవభనం కోషం 
నొు తురహయణ్ గోయలు ఆచాియు. ఐత ే భయలా వషార చికతిు చభేంచ కోఴడాతుకి  అబ  షభుఖంగహ లేయు ఎంద్కంటే ఆది ఖయుితో 
కడనిదే కహకుండా ఎనానళైు ఆలా కొనయహగుతేందో కడా త యౌమద్.     

ర ైఫరి  భంద్లు తృహియంతేంచే నాటిక ిఅబ  తన ఊతే చకీంలో మెండఴ మోజు గడెషా ననది. అబ  దతీు తుమితాం భమై ఆతయ భంద్లు 
తీషకోఴడం లేద్. 2017 భామిి 22 న యమకిి కిీంది మెమిడి ఆఴాఫడింది. : 
CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC10.1 Emergencies + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

మెమిడి తీషకోఴడం తృహియంతేంచిన ర ంటనే అబ కు ఎంతో ఈవభనం కయౌగింది. భూడె రహమహల తయురహత డాకీర్ షఽచన ెనై 
తృ తాికడెప న భమొకయహమి యహకతుంగ్ చేభంచకునానయు. కణ్ుతేలేయ లేనట ల  మితృో యుీ  ఴచిింది. (ఈ రితోృ యటీ లు కడా ఉనానయ).  

ఄంతకేహకుండా షమెీమీ చేమఴలళన ఄఴషయం కడా లేనంద్కు అబ  ఎంతో ఈవభనం తృ ందాయు.  17మి.మీ. తితాి అమశైన్ 
లేకుండా ఄలోతి భంద్లేయ రహడకుండానే ఄద్ావయం ఄఴడం చఽళ డాకీర్ ఎంతో అవియయతృో మాయు. అబ కు యకాయహిఴం కడా చాలా 
షాలుంగహ ఄఴపత 8ఴ  మోజుకు ఄదకిడా అగితృో భంది. ఄలాగై నొు, భంట, కహళులో రహప, తూయషం కడా తగిగతృో మాభ. 
ముతాం మీద్ అబ కు ఄతున లక్షణ్ాలకు షంఫంధించి 75% ఈవభనం కతుంచింది. ఄంద్చేత భమో మెండె రహమహలు ఆదే మెమిడితు 
 TDS గహ తీషకోఴలళందిగహ తృహికటీశనర్ షఽచించాయు. ేశంట  యొకక తయురహతి ఊతే చకీం నాటిక ిరహయధి లక్షణ్ాలతూన ూమిాగహ 
భామభఴడబే కహక యకాయహిఴం కడా యహధాయణ్ యహా భ లో  4-5 మోజులు భాతబిే కొనయహగంిది. ేశంట  ఆపుడె చాలా ఫలంగహ 
అమోగయంగహ కతుంచాయు. మెమిడతిు భమొక న ల మోజులు OD గహ తీషకోతు ఄనంతయం అరమేఴలళందిగహ షఽచింఫడింది. 2018 

జనఴమి నాటకిి రహయధ ిలక్షణ్ాలేయ పనమహఴాతం కహకుండా ేశంట  అమోగయంగహ, అనంద్ంగహ ఈనానయు. 
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  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. ునరవృత భవుతేనన జలుఫు 03533...ముకె  

తిటన్ దఱేహతుకి చ ందిన  65-షంఴతుమహల ఴమష గల భఴ ళ గత 30 షంఴతుమహలుగహ షంఴతుమహతుకి కయహమి ఄకోీ ఫర్ న లలో 
భలేలమాలో ఈననతభ కుట ంతెకులతో 6 రహమహల తృహట  గడెపత ఈంటాయు. ఆలా భలేలమా ర యున తిీయహమీ  
జలుఫు,తీఴబి ైన ద్గుగ  ళెనైళెటైిస్క కలుగుత ఈనానభ.  ఫసుఱహ ఆద ిమిాణ్ప ఫడయౌక ఴలన గహతూ లేదా కహలుశయం ఴలన 
గహతూ కలుగుతేననట ల  అబ  ఫాయంచాయు. ఇ షంద్యినలు ఆట  ఇబ కై కహక రహమ ికుట ంఫ షబుయలు కడా ఇ రహయధల ఫామని 
డడంతో  రహమకిట ఆఫబంద ికయౌగిషా నానభ. శేంట  తనంతటతాన ేఱరలశమ తురహయణ్కు డికహగనిళెీంట్ లు ,ఆంకహ మాంటి ఴ షీమినల , 
తృహయళటభాల్ టాయఫ ల ట ల  రహడెత ఈంట ేఆయ అబ  ఫాధలు తగిగంచడాతుక ిఫద్లు అబ  భగతగహ భతేా గహ ఈండలేా చషేా నానభ.,  
చిఴమిక ిఅబ   ఏ మిళాతికి ఴచాియంటే ఆక భలేలమా ర ళుడం కడా భానకోఴలనకునానయు ఎంద్కంటే అబ  తిమిగి ముక ెచమేై 
షమకిి వకాంతా సమిం ఫడ ితూయషంగహ ఐతృో తేనానయు. ఆద ిఅబ  చళే ేమిడ ైాఫ్ తుకి ఄంతమహమం కయౌగియోా ంది. 2015 ఄకోీ ఫర్ 18 ఴ 
తేదనీ ఄనగహ యయు భలేలమా ర ళుడాతుక ి3 మోజులు భుంద్ ఇబ కు కిీంది మమెిడి ఆఴాడం జమగిింది.: 
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...BD 

తన ఄకకడ ఈననంతకహలభు శేంట  భంద్లన రషేకోఴడం జమిగింది. ఄంతకేహక తన కుట ంఫ షబుయలకు భుంద్ జఞగీతాగహ 
ఆఴాడం తుమితాం కొతున భంద్లన కడా యయు తీషకెయలుయు. ఐత ేకొంద్మై యటతిు రేషకోఴడం జమగిింది.ఄతయంత అవియయకయంగహ 
30 ఏళలలో ముద్టియహమి  అబ కు జలుఫు ఴంటరిేమీ మహలేద్.ఄలోతి భంద్లు రహడతు భూలంగహ అబ కు తుద్భితేా  కడా  
లేకుండా తృో ఴడంతో తన కుట ంఫ షబుయలతో క యెల షంద్యాంగహ అనంద్ంగహ గడడాతుక ియలభయంది. యమి కుట ంఫ షబుయలు 
ఎఴయభతే మెమిడి లు రహడామో రహయు జలుఫు ఫామని డకుండా యౘభగహ ఈంట ేమమెిడ ిలు తీషకోతురహయు భాతంి అ లక్షణ్ాలతో 
ఫాధ డఴలళ ఴచిింది. శేంట  తిమిగ ిఆంగలండె ఴచాికహ కడా ఫలంగహ అమోగయంగహ ఈండగయౌగహయు. 2016.ఏిల్ 5 న ేశంట  
మెమిడి తీషకోఴడం భానేయహయు. యయు తృహరీ్ ట ైం గహ చళేే మిడ్ ర ైఫ్ ఈదో యగం కొనయహగిషఽా  మహతిళిైు కడా ఏ షభయహయ లేకుండా యధ ి
తుయాసణ్ చేమగలుగు తేనానయు. 2016 నఴంఫమోల  తన భలేలమా ర ళుఴలళ ఴచిినపడె యమి కుట ంఫ షబుయలు తభకు 
కడా మమెిడ ిభంద్లు తీషకు మహఴలళందిగహ షఽచించాయు. శేంట  తన ర ళుడాతుకి భుందే మెమిడి లు రషేకోఴడం 
తృహియంతేంచి ఄకకడ ఈననంతకహలభు యౘభగహ అమోగయంగహ గడతిృహయు. 2017ఄకోీ ఫర్ 10 ఴ తదేీన తన రహమిీక మిాణ్ాతుక ిభుంద్ 
యయు తృహికటీ శనర్ న కలళనపడె ఎంతో అమోగయంగహ ఈండడబకేహక 2015 లో చికతిు ముద్లు కహక భుంద్ ఈనన జలుఫు, ఫ్ూల  
ఴంటయి భయలా పనమహఴాతం కహలేద్. తన భలేలమా ర ళుడాతుక ిక న ల భుంద్ నంచి మమెిడ ిలు ముద్లు టెిీ  తిమిగి 
ఴచిిన తమహాత భూడె న లలు కొనయహగించ ఴలళందగిహ షఽచింఫడింది. యయు యోగహ తయగతేలకు ర ళైత అమోగయఴంతబ ైన 
అయౘయభు తింటృ చకకతు జీఴనయధానభు గడెపత అనంద్ంగహ ఈనానయు.  

సంతృద్కుతు వాఖా : సధాయణంగ ిమాణాతుకి 3 రోజులు భుంద్  రమెడి తీస కుంటే సరితోృ తేంది.  
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. తీవిమ నై ళ్ైు భరిము చిగుళ్ు వాధి 10375...ఇండిమా  

47-షంఴతుమహల ఴయకిా గత 6 షంఴతుమహలుగహ తీఴబి ైన ళైు భమమిు చిగుళు రహయధితో ఫాధడెతేనానయు. యమిక ిచిగుళు 
ఆన ె క్షన్ భమమిు భమమిు రహటినండి యకాయహిఴం ఄఴపత ఈండడం ఴలన చాలా ఫాధ ననబయషా నానయు. ఆతతు ళైు 
చాలాఴయకు ంగహణ్ీ ూతన కోలోుమాభ. 40% ఴద్లుగహ కడా ఐతృో మాభ. గటిీగహ ఈననదామహయ లు ఏమీ కడా యయు తినే 
మళిాతి లేద్. యమ ికుట ంఫ చమిత ిచఽచినటలభతే జనయయబ ైన కహయణ్ాల ఴలన ఇ రహయధ ిఴచిినట ల  షఽచిషా నానభ. యమి 
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చిగుళుకు రహయంచిన ఆన ెక్షన్ ఴలన మెండె ళైు తృహడభతృో ఴడం తో 2012 బే న లలో రహటితు తొలగించడం జమగిింది. ఫాధ 
ఈననుటికట యయు ఄలోతి ఴంటి భంద్లేమీ తీషకో లేద్. 

2012జూలెై 23న ేశంట  యొకక యీౕభతి గహ ఈనన ర ైతమిాతుక్సు తృహికటీశనర్ 12051...ఇండిమా ,ఆతతుకి కిీంద ిమమెిడ ిఆచాియు: 
#1. CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS 

ేశంట కు యకాం కహయడం కొంచం తగిగంది కహతూ మెండె న లల తమహాత ఄతతుకి ఫ్హల ప్ వషారచికతిు (ఄనగహ ంటి చిగుళు రహయధ ిఴలన 
తృహడభన ఎభుకలన చిగుళున యబియచడం) ఇ షంద్యాంలోన ేఴద్లుగహ ఈనన భమొక ంటితు కనగొనడం జమగిింది. కొతున 
న లల తమహాత దతీుతు తొలగించడం జమగిింది. ఆంకహ ంగహణ్ ిూత తృో తేనన అనభాలే కతుషఽా  ఈండడంతో, #1 కిీంద ియధంగహ 
భాయిడం జమగిింద:ి  

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.6 
Osteoporosis + #1...TDS 

ఆలా భూడె షంఴతుమహలు ఏ ఆఫబంది లేకుండా గడఴడం తో శేంట  అతమయఱహాషం కడా ెమగిింది. ఏ ఆతయ భంద్లు రహడక 
తృో భనా ఇ ర ైతిమాతుక్సు భంద్ల ఴలలనే తనకు ళైు తృహడఴడం  అగితృో భంద్తు చ తృహుయు. ఐతే  ఇ ేశంట కు ఆంకహ కొతున 
ఴద్లుగహ ఈనన ళైు ఈనానభ. 2015 జూలెై 18 న ేశంట  క ళతుమర్ తృహికటీశనర్ న షందిించాయు. రహయు  #2 న కిీంద ి
యధంగహ భాయిడం జమగిింది. 
#3. NM6 Calming + NM59 Pain + BR4 Fear + SM27 Infection + SM28 Injury + SM36 Skeletal + SM38 
Teeth + SR246 Stomach + SR264 Silicea 6X&30C + SR295 Hypericum 30C + SR296 Ignatia + SR315 
Staphysagria…6TD  

 2 న లల తమహాత ేశంట  తనకు చిగుళు ఫాధ, ఴద్లుగహ ఈండే ళు ఫాధ నండి 30% ఈవభనం లతేంచింద్తు చ తృహుయు 
 #3 న ఄలాగై కొనయహగించి మెండె న లల తమహాత ఄతున లక్షణ్ాల నండ ి90% ఈవభనం లతేంచింద్తు చ తృహుయు. 2016, భామిి 
న లలో ంట ిర దై్యడితు షందింిచగహ  శేంట  యొకక అమోగయఴంతబ ైన చిగుళైు, గటిీగహ ఈననళైు చఽళ అవియయ తృో భ ర ఫైరి  
మెబ డీలనే కొనయహగించఴలళందిగహ షఽచించాయు. 2016 ఏలి్ లో డోళజే్ న TDS కు తగిగంచడం జమిగింది. జూలెై న లలో ేశంట  
తిమగిి షంద్మిించినపడె తనకు 100% షాషాత చేకుమింద్తు చ తృహుయు. 2016 ళెెీంఫర్ లో యహధాయణ్ంగహ చేభంచకొనే కటలతుంగ్ కోషం 
ర యునపడె ఆకనండి కటలతుంగ్ ఄఴషయం లేద్తు ద్ంతర దై్యడె చ తృహుయు. మమెిడలిు రషేకోఴడంతో తృహట  శేంట  మెండె ూటలా 
ఫషి్ చషేకోఴడం, యౌజమిన్ తో తోమి పకికయౌంచి ఉమడం కడా ఄనతుతయభూ చషేఽా  ఈంటాయు.  2017ఄకోీ ఫర్ నాటికి శేంట కు 
చిగుళు ఫాధలు ంటి ఫాధలు ూమిాగహ తోృభ అనంద్ంగహ ఈనానయు ఐతే జఞగీతా కోషం మెమిడ,ి #3 తు TDS గహ కొనయహగించాయు  

ేషంటల వాఖా: ఆపుడె నా ళు గుమించి నాకు ఏభాతంి చింత లేద్. గతంలో ననే బ తాగహ ఈనన దామహయ లన తినడాతుకి 
కడా బమడ ేరహడతిు. ఆపుడె ననే ఄతున యకహల దామహు లు, గింజలు, ద్క్షిణ్ ఫాయతీమ భయౖహలా ఴంటకహలతో షయౘ ఎంతో 
యౘభగహ తినగలుగు తేనానన. నాకు ఇ యధంగహ ర ైతమిాతుక్సు తో కొతా జీయతాతున యిహదించి నంద్కు యహామికి ఎంతో కాతజాతలు 
త లుపకుంట నానన. 

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

6. రిక్షలంటే అతాంత బమం 03555...ముకె  

2017 ళెెీంఫర్ 24 ఴ తదేనీ 22-షంఴతుమహల బ డకిల్ షఽీ డ ంట  భమో 5 మోజులలో తృహియంబం కహననన మకీ్షలు గుమించి 
అందోళన చ ంద్త తృహికటీశనయున షంిదించాడె. ఄతతు షభషయ ఏమిటంటే తన  ఎపుడె మీక్షలు రహిమాయౌు ఴచిినా ఎంతో 
ఴతాిడకిి అందోళనకు గుమ ిఄఴడబే కహకుండా ఏమీ తినడాతుకి కడా భనషకమించద్. తలలో యమీతబ ైన తృహయివప నొు ఴచిి 
దేతుమీద్ ఏకహగీత చఽలేతు మిళాతి. దీతుతో తృహట గహ దే దే భూత ియషయీనకు ర ళుఴలళ ఴషా ంది. ఇ మళిాతేల ద్ాయౖహీ ా 
మకీ్షలలో కడా ఈతాీయుణ డె కహలేకతృో తేనానడె. గతంలో ఇ ేశంట  కొతున ఫ్లఴర్ ఎళెున్ ళెస్క తీషకునానడె కహతూ పయౌతం 
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ఆఴాలేద్. భమై ఆతయ భంద్లు కడా ఇ ముఴకుడె రహడలేద్.  ఇ షభషయ తు ఆతతుకి భమై ఆతయ షభషయలు లేఴప. 
తృహికటీశనర్ ఆతతుతు షభుదాభంచి తాయలోన ేతగిగతృో తేంద్తు బమోయహ ఆచిి కిీంద ిమమెిడ ిఆచాియు.  

CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS 

ేశంట కు ముద్ట ిడోష ఆచిినపుడె ఎగమిి గంతళే  "నా సాద్మాతున ఎదో తాకింద.ి.....నాకు ఎపుడఽ ఆట ఴంటి ఄనబఴం 
ఎద్యు కహలేద్ " ఄనానడె! బ లల గహ ఄతన భాభూలు ళాతిక ిఴచాిడె. తృహికటీశనర్ ఄతతున షభుదాభషఽా  ఄంతా షఴయంగహ 
ఈంట ంద్తు  ధ యైయంగహ ఄతన మకీ్షలు మహమగలుగుతాడతు ఉయడించాయు.   

   మకీ్షలెైన తమహాత  ళెెీంఫర్  30 ఴ తదేనీ ఆతన తృహికటీ శనర్ ఴద్ుకు ఴచిి తన మకీ్షలు చాలా ఫాగహ మహమగయౌగహనతూ ర ైతిమాతుక్సు 
భంద్లు తనకు 100%.షయౘమ డా్ మతు చ తృహుడె. ఄలాగై మకీ్షలకు భుంద్ ర నక కడా తన ఱిహంతంగహన ేఈండగహయౌగహనతూ 
భునటి భాదమిిగహ ఄనేకయహయుల  రహష్ యౄభుకు ర ళుఴలళన మళిాతి మహలేద్తు చ తృహుడె. ఆపుడతతుకి తృహయివప నొు గహతూ, 
అందోళన గహతూ ఴతాిడ ిగహతూ ఏద ీలేద్. ఆంత తాయలో ఎంత భాయుు నభమలేకతృో తేనానన ఄంటృ అనంద్ం ఴయకాం చషేా నానడె.   

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

7. వ న న నొ 11578...ఇండిమా  

2016, బే 23 ఴ తదేీన 53-షంఴతుమహల అళేీ యాౌమా దేవషా డె దీయఘకహయౌక ర నననొు గుమించి తృహికటీశనర్ న కయౌఱహయు. 12 
షంఴతుమహల కిీతం ఄతతుకి యప ెనై తగయిౌన ద ఫబ కహయణ్ంగహ ఆది ఏయుడింది. ఆతతు యంతా నొు ఈననుటకిట యపకు కిీంది 
ఫాగంలో  భాతంి నొు బమిం మహతుదగిహ ఈంది. తిీ మోజూ నొుతో ఫాధడడం క ఎత తాతే తృ ి ద్ు టే తుద్ ిభంచం మీద్నండి 
లేఴడంనయక తృహిమంగహ ఈంది . శేంట  ఄలోతి భంద్లన 6 న లల తృహట గహ కీభం తుకుండా తీషకొతు ఄనంతయం ఫాధ 
బమింమహతుదిగహ ఈననపుడ ేతీషకొనయహగహయు .భుఖయంగహ ఫాధ చయౌకహలంలో భమ ిఎకుకఴగహ ఈంటోంది. ఆలాంటి ళాతిలో శేంట కు 
కిీంది మెమిడి ఆఴాఫడింద:ి 

CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 

Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…TDS తూటితో  

చికతిు ముద్లు ెటిీన కొదిు  మోజులకై యౕతాకహలంలో యయు అళేీ యాౌమా ర ళుఴలళ ఴచిింది. మంెడె రహమహలలోన ేతన ఈనన తృహింతంలో 
యౕతల రహతాఴయణ్ం ఈననుటకిట యమిక ి ర నన నొు చాలా ఴయక తగిగ  మళిాతి బ యుగహగ  ఈంది. నాలుగు రహమహలలో యమకిి 40% 
ఱహతం బ యుగుద్ల కతుంచి 6 రహమహల కలాల  నొు ూమిాగహ తగిగతృో భంది. ర నన ఫాగం భునటకినాన భాద్ఴపగహ ఄఴడంతో 
గుండంిగహ తియగడంలో గహతూ ఈద్మబే భంచం మీద్నండి లేఴడంలో గహతూ ఆఫబంది డడం లేద్  

మెమిడి తు భమో మెండె రహమహలు తీషకోతు అ తయురహత తనకునన ఄంతమహీ తీమ మిాణ్ాల ఴతాిడి కహయణ్ంగహ భంద్లు తీషకోఴడం 
భానేయహయు. ర ఫైరి  భంద్లు తీషకునే షభమంలో భమై ఆతయ ఄలోతి భంద్లు కడా తీషకోలేద్.  

  2017 జూలెై న లలో ఄనగహ చికితు ముద్లు టెిీన షంఴతుయం తమహాత యయు తృహికటీశనర్ న కయౌళ తనకు ూమిాగహ తగిగతృో ఴడబే 
కహక భయలా మహలేద్తు ఆపుడె కతూషం నొు తురహయణ్ టాయఫ ల ట్ కడా రేషకోలేద్తు అనంద్ంతో త యౌమజైయహయు.  

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

8. కృశంచి తోృ తేనన మొకక 03108...Greece 2017 ఴ షంఴతుం రషేయలో తృహికటీ శనర్ తభ ఆంటోల  ెయుగుతేనన గహమె్తుమా ముకకకు 
గత కొతున రహమహలుగహ కొతాగహ ఴషా నన అకులతో తృహట  తృహతఴతూన షపయంగులోతుక ిభామతిృో తేనానభ.  గహమె్తుమా ముకకలలో 
ఆద ిషసజబే దాతుకి కహయణ్ాలు కనగొనలేభు. యమి తోటభాయౌ ముకకకు కహఴలళన ఐయన్, బ గీనలమం, ఴంటి తృో శకహలతూన రేయహయు 
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కహతూ పయౌతం లేద్.అ తమహాత నేల యొకక pH యలుఴ ఎంత ఈందో త లుషకొతు తూయు తృో మడం కడా తగిగంచాయు. కహతూ భామైుమీ 
లేద్. తన మితనభంతా చళేన తమహాత ఆక అ ముకక ఫతికడం కశీభతు దాతున రేళిుతో షయౘ కెయౌంచిరేమాలతు ఄనకొనానయు.     

ఏబ నైుటకిట తృహికటీశనర్ 2017 జూలెై  24 న ముకకకు ర ైతయిో భంద్ ఆరహాలతు 
తలచాయు (తోౄ టో చఽడండి). 

అబ  క చకక CC1.2 Plant tonic న క కపు తూటలిోరళే మోజుకు 3-4 

చొపున నాలుగు మోజులు ఆచాియు. ఄదే షభమంలో ముకకతో భాటాల డెత తన 
ేిభంతా ఴయకా యుషఽా   తాయగహ కోలుకోఴలళందగిహ ముకకన కోమహయు.   

నాలుగు మోజుల తమహాత అబ  ఏమీ గభతుంచాయంటే అకుచిగహ ఈనన అకులతూన 
ఄలాగ ైతాజఞగహ ఈనానభ. అ తమహాత తృహికటీశనర్ ఄనకోకుండా న ల మోజుల తృహట  
ఉయు ర ళుఴలళ ఴచిింది. ఐతే ముకకకి అటోభాటిక్స గహ తూళైు ర ద్జలేల  యధంగహ 
ళుంకెలర్ మిశనన ఏమహుట  చేళ ర యలల యు. అబ  ర యునపుడె ఎథ న్ు నగయంలో 
రేషయ తాం చాలా ఎకుకఴగహ ఈంది.    

కహతూ ళెెీంఫర్ లో తృహికటీశనర్ తిమిగి ఴచిినపుడె రహమితు ఄతయంత అనందానబూతి కి లోనచేషఽా  ముకక చిగహ అమోగయంగహ 
కతుంచింది.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఄకోీ ఫర్ లో తీళన భమొక తౄో టో ముకక అమోగయంగహ ఄలానే యెుగుతోంద్తు దతీుయొకక అకుల షంఖయ భమిము మిభాణ్ం కడా 
ెమగిహమతు షఽచిషా ంది.  

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

9. కయౌ ైన దీయఘకయౌకంగఉనన గమభు (స లుాల ైటీస్క).02802...ముకె  

76-షంఴతుమహల భఴ ళ గత మెండె న లలుగహ ఎడభకహయౌ కిీంది ఫాగంలో ళెలుయలెైటసి్క రహయధతిో ఫాధ డెత ఈనానయు. అబ కు  
ఇ కహయౌెైన నొు రహప తో తృహట గహ చయమభు ఎయుపయంగులోన భుట ీ కుంటే రడేిగహనఽ ఈంటోంది. గహమంతో ఈననుట ినండ ీ
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ఄలోతి భంద్లు రహడెతనే ఈనానయు కహతూ ఏభాతంి యిోజనం కనఫడలేద్. 2017 జూన్ 21 ఴ తేదనీ అబ కు కిీంది మెమిడి 
ఆఴాఫడింద:ి  

CC3.7 Circulation + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental and Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + CC21.11 Wounds and 
Abrasions…TDS 

జూలెై 14ఴ తదేీ నాటిక ితనకు 80% ఴయక తగిగతృో భంద్తు నొు కడా లేద్తు చ తృహుయు. ర ైఫరి  మమెిడి ల పయౌతం చఽళ రహయం 
తమహాత తనంతటతాన ేఄలోతి భంద్లు రషేకోఴడం భానేయహయు. అగషీ  21నాటకిి యమకిి 95% బ యుగుద్ల కతుంచింది. 
ఄంద్ఴలన తృహికటీ శనర్ డోళజే్ న OD కి తగిగంచాయు. 

2017 ళెెీంఫర్ 10 నాటకిి తనకు 100% ూమిాగహ తగిగతృో భంద్తు శేంట  చ తృహుయు. ఐతే న ల ఴయక డోళేజ్ న OD గహ 
తీషకోభతు అ తమహాత ఫాటలి్ ూయాభేయంత ఴయక OW తీషకోభతు తృహికటీశనర్ షఽచించాయు. 

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

10. దీయఘకయౌక యకాతోృ టల 02799...ముకె  

తన 76 షంఴతుమహల తయౌలక ిఈనన ఄధిక యకాతృో ట  యశమంలో అందోళన చ ంద్తేననక కుభామెా  2016 జూన్ 27ఴ తదేనీ 
తృహికటీశనయున కయౌయహయు. శేంట కు యకాతృో ట  ళాయంగహ 205/105 ఈండడంతో  అబ  బమాందోళనలకు గుయభయ ర ంటనే చికతిు 
ముద్లు టీెఴలళన ళాతిలో ఈనానయు.  

2003 లో శేంట  కు ముద్ట ియహమి షాలుంగహ యకాతృో ట  ముద్లభయంది. అ షభమంలో యకాతృో ట  150/90 ఈండదేి దీతు తుమితాం 
అయడ ఄలోతి భంద్లు తీషకునే రహయు. కొతున షంఴతుమహల కిీతం శేంట  బయా చతుతృో ఴడంతో కుభామైా ఇబ న చఽషఽా  
ఈండరేహయు. ఫసుఱహ బయా భయణ్బే శేంట  రహయధకిి కహయణ్బ ై  ఈండఴచి.  

 2014, లో శేంట  యకాతృో ట  అబ  ఄలోతి భంద్లు రహడెతేననుటకిట కీభంగహ ెయుగుత 205/105 కి చేయుకుంది. ఇ 
యధబ ైన ఴెై త.. తో మెండె షంఴతుమహలు గడితృహయు. 2016; బే 28 న అబ కు షాలుంగహ గుండ  తృో ట  ఴచిింది. అబ కు 
ఎడభర ైప షాలుంగహ క్షరహతం కడా ఴచిింది. దీతుకహయణ్ంగహ అబ  నాలుగు ఄలోతి భంద్లు తీషకోఴలళన మళిాతి 
ఏయుడింది. **(ఆయ కిీంద్ ఆఴాఫడా్ భ) యటఴిలన అబ  తాయగహన ేకోలుకొతు నడఴ గయౌగహయు కహతూ యకాతృో ట  భాతంి ఄలోతి 
భంద్లు రషేకుంట నాన ఄలానే కొనయహగింది. ఄద్నంగహ ఇ భంద్లు అబ కు భగతన త చిిెటీడంతో అబ  తన తృహదాల ెైన 
కుద్యుగహ తులఫడ ేమళిాతి లేక తయౌతృో త చిఴయకు ఎఴమో కమి షయౘమంతో ఆంటోల నే ఈండితృో ఴలళన మిళాతి ఏయుడింద.ి ఇబ  
తృహికటీశనర్ ఴద్ుకు ఴచిినపుడె యకాతృో ట  205/105గహనే ఈంది. ఇబ కు కిీంద ిమెమిడి ఆఴాఫడింద:ి  

#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 
Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 
disabilities…QDS 

#2. Sarpagandha తృో టేన్ ట ైజ్ చళేనది 10M…QDS 

భూడె న లల తమహాత ేశంట  యొకక కుభామెా తన తయౌల ఆంకహ ఫలఴీనంగహన,భతేా గహన ఈంట నానయతు, అబ  యకాతృో ట  లో 
కడా భాముైమీ లేద్తు చ తృహుయు. ఐతే భమొక కోణ్ంలో చఽళేా  అబ  భానళకంగహ భంచి ళాతి లోనఽ, ఆంకహ ఫలంగహ అనంద్ంగహ 
కడా కతుషా నానయు. ఄంద్చేత అబ  మెమిడి లు రహడడం కొనయహగించడాతుకై తువిభంచకునానయు. ఆలా భమొక న ల మోజులు 
రహడిన తమహాత ేశంట  కు యకాతృో ట  షాలుంగహ  తగిగ  190/95 యహా భలో తుయౌచింది.. తనకి ఆంకహ తలదిభుమ తృో లేద్న ేచ తృహుయు. 
ఄద ేషభమంలో యకాతృో ట  తో ఈనన భమొక  శేంట లో ఴచిిన భాయుున అధాయంగహ చేషకొతు తృహికటీశనర్ కిీంది మెమిడి ఆచాియు.( 
దీతుతు యయు ఄడినిల్ డసి్క పంక్షన్ కొమోబ ఄతు లుషా నానయు )   
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#3. SR261 Nat Mur + SR264 Silicea 30C + SR266 Adrenalin + SR280 Calc Carb 200C + SR290 
Endocrine Integrity + SR295 Hypericum 200C + SR313 Sepia 1M + SR409 Spigelia 30C + SR451 
ACTH Hormone + SR531 Suprarenal/Adrenal Gland + SR532 Sympathetic Nervous System + Iodum 
30C from homoeo store…QDS 

న లా దిఴనే మోజులు రహడని తయురహత శేంట  యొకక కుభామెా చాలా ఈతాుసంగహ తన తయౌలకి యకాతృో ట  తగిగతృో భంద్తు షిా తం  
160/90.ఴద్ు తులకడగహ ఈంద్తు చ తృహుయు. అబ కు భగత కడా 40% తగిగంద్తు ఆపుడె ఎఴమ ిషయౘమం లేకుండాన ేషాతంతంిగహ 
ఈండగలుగు తేనానయతు చ తృహుయు.  యయు తీషకుంట నన డాకుజఞళన్  ( Doxazasine ) భంద్న ఄలోతి డాకీయు 4mg నండి 
2mg తగిగంచాయు. 

నాలుగు న లల తమహాత ఄనగహ 2017 ఏిల్ లో, ేశంట  యకాతృో ట  140/85 కు తగిగ  ఄలాగై ళాయంగహ కొనయహగింది. భగత నండి 
కడా శేంట  ూమిాగహ కోలుకునానయు. భమొక న ల తమహాత  #1, #2 భమిము  #3 యొకక డోళజే్  TDS కు తగిగంచఫడినది.  
2017ఄకోీ ఫర్ న లలో తీళన యకాతృో ట  షఽచి 150/70 గహ ఈంది. భగత కడా ూమిాగహ తృోభంది. ఆపుడె శేంట  అనంద్ంగహ 
అమోగయంగహ ఈంటృ ఎఴమి షయౘమభు లేకుండాన ేఆంటోల  ఄతున నలు చేషకోగలుగుతేనానయు. ర ఫైరి  మబె డలీన TDS గహనఽ 
ఄలాగ ైకిీంద్ షఽచించిన ఄలోతి భంద్లు కడా తీషకుంట నానయు. ఇ యధంగహ ర ఫైరి  భంద్ల ఴలన తనకు ూమిా అమోగయం 
చేకమనింద్కు అనంద్ం ఴయకాయుషఽా  తన ఫాఫా బకుా మహలు కహకతృో భనా పటీమిా షంద్మిి ంచాలతు కోయుకుంట నానయు.  

*Losartan 50mg and Amlodipine 5mg. 

** Ramipril 5mg BD, Bisoprolol 5mg BD, Indapamide 2.5mg BD భమిము మహతి ిూట Doxazasine 4mg. 

సంతృద్కుతు వాఖా : షయుగంధ (Rauwolfia Serpentina లేక  black snakeroot) ఄన ేఅముమైాద్ ఔశద్ం యకాతృో ట  
తురహయణ్కు తుద్లిేమి తనాతుకి ఄద్ాతంగహ తుచషేా ంది. ఐత ేదాతు ర ఫైరశిణ్ భాతబిే తీషకోరహయౌ కహతూ ఫాసయ యౄంలో దాయయభు 
తీషకోరహయౌున ఄఴషయం లేద్తు షఽచన.. 

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

11. అరి తృదాల  ైన ద్ యద్ భరిము తృొ కుకలు 11585...ఇండిమా  

11 షంఴతుమహల ఫాఫు గత మంెడె షంఴతుమహలు గహ ఄమితృహదాల లలో ద్యద్ భమిము తృో కుకలతో ఫాధడెత ఈనానడె. ఇ 
షభషయ ఴమహీ కహలం చిఴమలిో షాలుంగహ ద్యద్తో తృహియంబభభయంది.  ద్యద్ ఄతుంచినపుడలాల  ఈవభనం కోషం మెండెకహళైు 
కదాతుతో కటి యుద్ు తాడె.  దీతుఴలన తృ కుకలు చితికి క యధబ ైన యళ కహయుత పండెల గహ భామ ిఫాధన  భమింత 
ెంచతేనానభ. ఇ ఫాధ కహయణ్ంగహ ఫాఫు తృహఠఱహలకు ఫూట ల  రషేకొతు ర ళు లేక తృో తేనానడె. ఫాఫు ఄలోతి భమిము 
సోమియోతి భంద్లు ఴయుషగహ 6 న లల చొపున రషేకునానడె కహతూ ఈవభనం కలుగలేద్. ఄంద్ఴలన ఫాఫు తయౌల 
భంద్లు రమేడం అ 2017 బే 31న తృహికటీశనర్ న షందిించాయు..తృహికటీశనర్ ఫాఫుకు కిీంద ిమమెిడ ిఆచాియు.  
CC12.2 Child tonic + CC21.8 Herpes + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS  

క రహయం మెమిడి రహడగహన ేఫాఫు ద్యద్ ఴలల  కహళైు యుద్ుడం భానేయహడె. ద్యద్ 50% ఴయక తగిగంద్తు చ తృహుడె. భమో మెండె 
రహమహలు రహడని తమహాత 80%బ యుగుద్ల ఴచిింద్తూ ద్యద్ ూమిాగహ తగిగంద్తు తృ కుకలు చాలాఴయక తగిగతృో మామతు చ తృహుడె. 
ఆద ేడోళజే్ న భమో మెండె రహమహలు రహడాడె. దీంతో ఄతతు రహయధి ూమిాగహ తగిగతృో భంది. ఫాఫు తయౌలద్ండెిలకు అనంద్ం 
ఈతృహధాయములకు అవియయం కయౌగై మతీిగహ  ఫాఫు ఫూట ల  ధమించి షఽకలు కు ర ళుడం తృహియంతేంచాడె.   

 2017జూలెై 5 ఴ తేదనీ డోస్క తగిగంచడం తృహియంబభభయంది. తృహికటీశనర్ డోళేజ్ న BD గహ మంెడె రహమహలు, OD మెండె రహమహలు, 
భమిము OW గహ భూడె రహమహలు కొనయహగించడం జమిగింది.  2017 అగషీ  18 ఴ తదేీన ఫాఫు తయౌల రహమ ిఄఫాబభక ిూమిాగహ 
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తగిగతృో ఴడంతో మమెిడ ిరమేడం భానళేనట ల  చ తృహుయు. 2017ఄకోీ ఫర్ నాటకిి ఫాఫుకు తిమిగ ిభునటి రహయది చియౘనలు ఏమీ 
లేకుండా అనంద్ంగహ ఈనానడతు త యౌతృహయు. 

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

12. తయటచ గ వచ్ేే తలతృో టల 03554...గమానా  

2016 నఴంఫర్ 1ఴ తదేీన 56-షంఴతుమహల భఴ ళ తయుచగహ తనన ఫాధించే తలనొు నండ ిఈవభనం కోషం తృహికటీశనయున 
షందిించాయు. 5 షంఴతుమహల కిీతం ఆంటోల  జమగిని గొడఴల కహయణ్ంగహ ఇబ  బయా కయీి తో తల ెైన కొటీడంతో ఄుటనిండి నొు 
భమిము తలతృో ట  ఇబ న ఫాధియోా ంది. డాకీర్ ఏమి చ తృహుయంటే తల ెనై ఫలంగహ మోద్డం ఴలన బ ద్డంతా కదయిౌ కొతున కణ్ాలు 
ద ఫబతినడం కహయణ్ంగహ ఇ ఆఫబంది కలుగుతోంద్తు ఇబ  ఱరశ జీయతభంతా ఇ నొుతు బమించ ఴలళందేనతు దీతుకి తురహయణ్ ఏమీ 
లేద్తు చ తృహుయు. దీతుతో తుషుాస చ ంది తలనొు ఴచిినపుడలాల  ఄలోతి నొు తురహమిణ్ ిరేషకొన యహగహయు  

2016 అగషీ లో బయా గతించిన తమహాత ఇబ కు నడెభు లోనఽ చాతీ లోనఽ నొు మహఴడం ముద్లభయంది. అబ  ఆద్ుయు 
డాకీయలన షందిించగహ కయు బయా భయణ్ం ఴలన భానళక ఴతాిడి కహయణ్ంగహ ఇ ఫాధ కలుగుతోంద్తు భమొకయు కటళునొపులు 
కహయణ్ంగహ కలుగుతోంద్తు చ తృహుయు. ఇబ  రహయు చ ున మీతిగహ భంద్లేమి తీషకోకుండా తృహికటీశనర్ న షందిించాయు. యమికి కిీంద ి
మెమిడి ఆఴాఫడింద ి:  

తలనొకి : 
#1. CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain disabilities…TDS  

వంటి నొులకు : 
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS 

మెండె రహమహలు రహడని తమహాత అబ  తన తలనొు, ఛాతిలో నొు, నడెం నొు ఄతూన ూమిాగహ ఄద్ావయ భమాయమతు ఆయ 
‘’ఄద్ాతబ ైన గోయలు’’ ఄతు అబ  చ తృహుయు. ఆలా భమో మెండె న లలు TDS గహ తీషకొతు మిాణ్ాల కహయణ్ంగహ జనఴమి 17 నండి 
రహడడం భానేయహయు. 2017డళిెంఫర్ నాటికి అబ కు ెై నొపులేమి పనమహఴాతం కహకుండా అనంద్ంగహ ఈనానయు. 

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

ిశనలు జవఫులు 

1 విన: ననే  CC7.3 Eye tonic న క చకక 30 మీ.య్.యదియ  చళేన తూటిలో రళే కంటలిో చకకల భంద్లాగహ రమేడాతుకి 
డాిర్ ఫాటిల్ లో తృో యహన. ఇ భంద్ రమేగహన ేశేంట  కంటిలో భంటగహ ఈంద్తు చ తృహుయు, ద్మచళే ఆలా చకకల భంద్ 
తమాయుచేళ ేషయభన యధానభు త లుగలమహ ? 

జరహఫు : ఇ భంట మమెిడి లో ఈనన అలకయౘల్ ఴలన కయౌగింది. ఆలా భంట మహకుండా ఈండాలంటే  100మి.య్.తూటిలో క చకక 
కంటే ఎకుకఴ మమెిడ ిరమేమహద్. కరళే మీయు భూడె రయేురేయు యకహల మెమిడి లు రేమాలనకుంటే 300మి.య్.తూటితు 
తీషకోరహయౌ. అ తయురహతే ఇ తూటితు 30మి.య్.డాిర్ ఫాటలి్ లోతుక ితీషకోరహయౌ. మిగియౌన మమెిడి తూటతిు ముకకలక ియతుయోగించాయౌ. 
ఆలా తమాయు చేళన మెమిడి 15 మోజుల ఴయక ఈయోగించకోఴచి. ఆలా తమాయుచమేడాతుకి కహఴలళన తూటితు భంద్ల 
యౖహపలో దొమకిై ళెీమెలై్ తూటతిో గహతూ లేదా ఆంటోల నే నలాల  తూటితు 20 తుభుయౖహలు భమిగించి చలాల యిడం ఄఴఱరయౖహలు ఏభభనా ఈంట ే
ఄయ తృహతలిోన ేఈండలేా ఴడకటీడం దాామహ కడా తమాయు చషేకోఴచి.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2 విన: ర ైఫరి  మమెిడ ిలు తూటలిోనే ఎంద్కు ఫాగహ తుచేయహా భ.?తూట ియొకక లక్షణ్భు ఫటిీ  ఄనగహ  ళేాద్న కిీమ డిఄయోన జై్ 
చేళనయ షీకాిమైి మఫడిన తూళైు ఆలాంటి భాయుుల ఴలన మమెిడి యొకక వకిా భాయుతేందా ?  

జరహఫు: తూటికి ఈనన ఄధిక వకిా తులుద్ల చళేే షాఫాఴభు ఴలన తూటతిో కయౌన మమెిడలిు ఫాగహ తుచేయహా భ. ఄనకే ఴాతేా లకు 
చ ందని చికతిాు తుపణ్ులు చ ున దాతు కిహయం తూటిక ిఈనన ఄదిాతీమ గుణ్ం ఴలన నమం చళే ేర ఫైరశిణ్ ళాకమించి దాచకొతు 
తిమగిి వమమీహతుకి చ ందని ఫౌతిక, భనన రహయధలన నమం చషేా ంది. మమెిడి యొకక వకిా తూటి యొకక యకహతున ఫటిీ  భాయద్. కరళే 
మెమిడి నేయుగహ ననటిక ితీషకుననటలభత ే ర ంటనే కొతున తూళైు కడా తీషకొనడం భంచిది. తూఴప తీషకొనే తూటి టల  షమమిభన 
తుమహయ యణ్కు మహలేక తృ తే ఄపుడె ఫజఞయులో దొమకిై డళిీల్ రహటర్ న ఈయోగించకొనఴచి. 1ఴ విన కు జరహఫు చఽడండ.ి 

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

3 విన: AVP భానయఴల్ లో చ ున కిహయం మెమిడి లు ఈయోగించటకు లోసప చ ంచాలన రహడకడద్. ఐతే ననే మహగతిో 
చామిీంగ్ ఐన తూటితు ఈయోగిషఽా  దీతులో ఄద్ాత పయౌతాలు ఈననట ల  గీఴ ంచాన. కనక మహగితో చళేన తృహత ిగహతూ చ ంచా గహతూ 
ఈయోగించట షభమతబనేా త లుగలయు ? 

జరహఫు: షిా తం లతేషా నన షభాచాయభు కిహయభు ర ైతమిాతుక్సు మెమిడిలు ర ండి భమమిు మహగ ితో షభనామం చ ంద్తాభ. 
( కహతూ ఆయ భయౌన యఴ తంగహ ఈండాయౌ) ఐత ేఆనభు ఄలయమితుమం ఆతాడి భాతంి తుకమిహఴప.   

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

4 విన: శేంట  రహడకుండా తిమగిి ఆచిిన మమెిడ ిలన ఏమిచమేాయౌ. యటితు ఴదియౌరళేన SRHVP  తో నఽయటలి్ చళే తిమగిి 
ఈయోగించఴచాి? 

జరహఫు: దీతు ెైన భమికొంత ద్ాలీ  ెటీఴలళన ఄఴషయం ఈంది. SRHVP మెమిడ ిలన నఽయటలి్ చేళనుటికట గోయలు ళాకమించిన 
కొతున యౘతుకయబ నై కలులతాలన తుమీాయయం చమేలేద్. ఈదాసయణ్కు క శేంట  గోయతు  భూత లోతుక ితీషకోతు ననటలిో 
రేషకునానడనకొందాభు. కొకకకయహమి త యౌమకుండానే భూత ననటిక ితగులుత ఈంట ంది. దీతుఴలన భన ఱహాష నండి కొతున 
షఽక్షమ కిీభులు భూతలో చేమ ైఄఴకహవం ఈంది. ఄంద్చతే  మెమిడి గోయలు కలులతం కహలేద్తు తుమహయ యణ్కు ఴళేా  తు రహటితు తిమిగి 
ఈయోగించలేభు. ఄలా కహతూ క్షంలో ఇ మిగియౌన గోయలన తోటలోనన ెయటలిోనన ఈనన ముకకలక ితూటిలో  కయౌ తృో ళమేాయౌ.  
ఫాటిల్ న ఫాగహ కడిగ ిఅయఫ టిీన తమహాత దాతుతు తిమగిి ఈయోగించఴచి. 

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

5 విన: రహమహా లేఖ లలో చిమతిభభేయ కైషలలో ఎకుకఴ ఱహతభు  108CC ఫాకుు కు షంఫంధించినరే ఈంట నానభ ఇ మెమిడి 
లు SRHVP తో తమాయుచేళన రహటికనాన ఫాగహ తుచేయహా మన ేకహయణ్ం ఏ బ ైనా ఈందా? 

జరహఫు:  108CCఫాకుు భమమిు SRHVP మెండింటకిి భన ర ైతిమాతుక్సు లో షభుచిత యహా నం ఈంది. ెయుగుతేనన మోగుల 
ఄఴషమహలు, బ డకిల్ కహయంపలలో తాయగహ శేంటలన చఽళ ండాతుకి యలభన చకకటి మంతాింగభున ద్ాలీలో టె ీ కొతు 
2007లో  108CC ఫాకుుయౄతృ ందించడం జమిగింది. ముద్ట తృహికటీశనర్ లు ేశంటల  ఄఴషమహల ద్ాయౖహీ ా కొతున ఫాగహ ఄఴషయబ ైన 
ఎకుకఴగహ ఈయోగింఫడెతేనన మెమిడి లన భుంద ేతమాయుచళే టె ీ కొతు రహటతిు బ డకిల్ కహయంపలలో ఈయోగించరేహయు. 
ఆలా యటి దాామహ ఴషా నన పయౌతాలన చఽళ షఽుమిాతు  తృ ంద,ి యహామి అయౕషులు కడా తృ ంది 108CC ఫాకుు తమాయుచేమడం 
జమగిింది. 

 108CCఫాకుు కు ఈనన ఫలాలేమిటంటే దీతుతో రగేంగహ ేశంటల కు మెమిడి లు ఆఴాఴచి. మెండఴద ియహామి ఫౌతికంగహ 
ఈననపుడె అయయాదించిన భాషీర్ మెమిడి ఫాకుు తో ఆచేి  మమెిడి ల ఫిాఴం ఄద్ాతంగహ ఈంట ననది. ఇ కొమోబలు కొకకకట ీ
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ఄనకే రహయధలన నమం చమేగల వకిాగలయ. భనంద్మకిట త యౌళన యశమబ ే108CCఫాకుు లోతు మెమిడిలు యహామి చతే 
ఄద్బతంగహ అయౕయాదిం ఫడని  SRHVPనండ ితమాయు చళేనరే. యహధాయణ్ంగహ  SRHVP నండి తమాయు కహఫడే మెమిడిలు క 
తియేకబ ైన యిోజనం కోషం లేదా క తియేకబ ైన యుగమత న తుయౄమయౌంచడాతుకి ఈదేుయంచనద ిగహ ఈంట ంది. భుఖయంగహ  
108CC ఫాకుు తో అయంచిన పయౌతం మహనపుడె ఇ మెమిడి ఈయోగియహా భు. షయక్షుతేలెనై తృహికటీశనయుల  ఇ మెండింటితూ 
ఈయోగించి యిోజనం తృ ంద్తేనానయు. 108CC ఫాకుు తో చాలా యిోజనాలు ఈననుటికట ఆంకహ ఄద్నంగహ యిోజనం 
తృ ంద్డాతుకి SRHVP ఫాకుు ఈండాయౌ. ఐతే దీతుక ితిేయకబ నై యక్షణ్ ఄఴషయం. 

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

దిఴయ ర దై్యతు దిఴయ రహణ్ి 



“దహే యక్షణ కోసం భనం తీస కొనే ఆహయం మతంగ ఉంటేనే అది భనకు ఆరోగాతున చ్ేకయటస ా ంది. అతిగ తినడం భన శరీయ 
తురాణ వావసథనన  విషతేలాం చ్ేస ా ంది. భనకు సంతృాతు ఇచ్ేేది ఆహయమే, వాధితు తచెిే టీేది కడా ఆహయమే ఐతే దాతుతు 
మతంగ హితం చ్ేకురేలా తినాయౌ. అలాగే ఐశాయాం కడా అవసయమే కతూ అది కడా మతంగనే ఉండాయౌ. ధనం ఎకుకవ నై కొలదీ 
ఎననన సభసాలు ఉతననభవుతాయ. ఈ ధనమే భతుషతు అహంకరి గ చ్సే భంచి చ్ెడె విచక్షణ కోలోయేలా చ్ేస ా ంది.  
దానకయటు డిగ కటరాి సంతృదించ కోవయౌ గతూ ద్ రోాద్న డి లాగ యభ లోభిగ భారి తనభవకడద్ ."          

... షతయయహభ ఫాఫా, “ఄఴతాయభు భమిము బకుా లు ” దఴియరహణ్ి  23 జనఴమి 1994 

                                                                                     http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27 31.pdf 

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

"పలాేక్ష లేకుండా కోరిక లేకుండా ేభితో గతూ ఫాధాత అనే భావంతో చ్సేే తు యోగం అవుతేంది. అటీి యోగభు భతుష న ండి 
శు లక్షణాలు తోృ గొటీి దివాతాాతుకి కొతుతోృ తేంది. ఇతయటలన  సేవించడం,వరిలో బగవత్ సాయౄతృతున ద్రిశంచడం ఆధాాతిాక 
భాయగంలో ురోగమంచడాతుకి దోహద్డెతేంది. ఇది సధన వలన మీయట సధించ కునన సథన య న ండి దిగజాయకుండా దలి 
యటస ా ంది. తుసాయధ సవే ుజాదికలకనాన ఎంతో పలవంత మ నైది. సేవ తూలో తుగూఢభుగ ఉనన సారధ తున తొలగిస ా ంది. 
హృద్మాతున విశలభు చ్ేస వికసంచి రిభయంచ్ే లాగ చ్సే ా ంది. ." 

... షతయయహభ ఫాఫా, “ేిభతో ళేఴ ” యదాయరహఴ తు  ఄధాయమభు  8   

http://www.sssbpt.info/vahinis/Vidya/Vidya08.pdf 

 కిటనలు  

జయగఫర యే వర్క షులు  

 ఇండిమా  ఫ ంగుళ్ూయట కరు టక : మహలీమా మిపెశిర్ ళెమినార్ 26 జనఴమ ి2018,షందిించ ఴలళనరహయు ఱరఖర్, ఇబ భల్  
 rsshekhar@aol.in లేక  rsshekhar@yahoo.com లేక ట యౌతౄో న్ నంఫయు  9741-498 008 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27%2031.pdf
http://www.sssbpt.info/vahinis/Vidya/Vidya08.pdf
mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:rsshekhar@yahoo.com
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 ఇండిమా  టిివేండిం  కేయళ్:  కైయళ మహలీమాతృహికటీశనయల మపిెిశర్ ళెమినార్  3-4 పఫఴిమి 2018,షందిించ ఴలళనరహయు మహజషై్  
ఇబ భల్ sairam.rajesh99@gmail.com లేక ట యౌతౄో న్ నంఫయు  8943-351 524 

 ఇండిమా ుటీరాి: AVP ఴర్క యౖహప్   17-21 పఫఴిమ ి2018, షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత, ఇబ భల్    
elay54@yahoo.com లేక  ట యౌతౄో న్ నంఫయు  8500-676 092 

 తౄిన్సస  టృర్స : SVP ఴర్క యౖహప్ 14-16 బే 2018, షందిించ ఴలళనరహయు డేతుమల్, ఇబ భల్     
 trainer1@fr.vibrionics.org 

 ముఎస్కఎ  రిచాండ్  వరీీతుమా : AVP ఴర్క యౖహప్  22-24 జూన్ 2018, షందిించ ఴలళనరహయు షఱహన్, ఇబ భల్    
ttrainer1@us.vibrionics.org 

  ఇండిమా ుటీరాి: AVP ఴర్క యౖహప్ orkshop 22-26 July 2018, షందిించ ఴలళన రహయు లయౌత  ఇబ భల్    
 elay54@yahoo.com లేక  ట యౌతౄో న్ నంఫయు 8500-676 092 

  ఇండిమా ుటీరాి: AVP ఴర్క యౖహప్   18-22 నఴంఫయు 2018, షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత ఇబ భల్  
 elay54@yahoo.com  లేక ట యౌతౄో న్ నంఫయు  8500-676 092 

  ఇండిమా ుటీరాి : SVP ఴర్క యౖహప్ 24-28 నఴంఫర్  2018, షందిించ ఴలళన రహయు ఴేభ ఇబ భల్    
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అద్నంగ  

1. ఆరోగా చిటాకలు  
కొఫబరితో ఆరోగా అద్ ుతాలు ! 

లేత కొఫబమి తూయు, యుచికయబ నై త లల తు కొఫబమి, కొఫబమి నఽన , కొఫబమ ితృహలు ఆయ భతుల అమోగహయతుకి కిాతి ఄందించిన ఴమహలు.   

 

 

 

 

 

“ కొఫబరి ఫ ండం లో అభృతం లాంటి తూయటంటలంది. ఎవయట తృో శయట? ఇది భతుషకి సధాభయేా నేనా ? లేద్  కేవలం బగవంతేడె 
భాతిమే ఆ తు చ్మేగలద్  ." ... షతయయహభఫాఫా  

1. కొఫబరి తూళ్ైు – తోృ షక దారధ ల కరా నా 1-9 

లేత కొఫబమి కయౌగి ఈండ ేకొఫబమకిహమల లోతు తూయు ఄతున తృో శక దామహయ లన కయౌగి ఈంట ంద.ి ఆది మయిద్యబ ైనదే  కహక భానఴ 
యకాంలోతు తృహల యహమ లో ఈండే దామహయ ల మివీభభంతా దీతులో కడా ఈంట ంది.  

 దీతులో 94% తూయు చాలా షాలుంగహ కొఴపా దాయుభులు, ఈంటాభ కొలెయహీ ా ల్ ఄషలే ఈండద్. కొతున ఄధయమనాల కిహయం ఆద ి
వమయీంలోతు  HDL యహా భతు ెంచతేంద్తు త లుయోా ంది. 
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 దీతులో ఈండే కహమోబఴెడైేటి్ లు భానఴ వమీయంలో ఈననరహటకిి షమితృో లేలా షలుఴపగహ జీయణభభేయ చ కెకయ, ఎలకోీు  లెైటల  యౄంలో 
లతేషా ంది. దీతులో భన వమీమహతుకి కహఴలళన ఐద్ యకహల ఎలకోీు లెైట ల , లఴణ్ాలు షభాదియగహ ఈంటాభ.    

 యహధాయణ్ంగహ భనం తినే ండల  లో కనాన దీతులో యటమినల  ఖతుజలఴణ్ాలు చాలా ఎకుకఴ . 
 దీతులో ఄధిక ముతాంలో ఄమినన అభాల లు, ఎంజెైభులు, తిిక్షా కహమణి్ులు లేదా మాంటఅికుిడ ంట ల  ఈండ ిఆయ పంగస్క, 

ఫాకటీమిమా, ర యైస్క లకు ఴయతిమకైభుగహ తుచషేఽా  వమీయభు యొకక మోగతుమోధకవకిాతు ెంచతేంది.    
 దీతులో ఴాక్ష షంఫంధబ నై యౘమోమనల  షభాదియగహ ఈనానభ. ఄయ ఄకహల ఴాదాయ య తురహయణ్ ,కహయనుర్ తురహయణ్, యకాం గడ్కటీక 

తృో ఴడం తురహయణ్ ఴంట ిరహటకిి షయౘమకహమిగహ ఈంటాభ.   
 క కపు కొఫబమలిో  ఄనగహ 240 గహీ భులలో - కహమోబ ఴెడైేటి ల  (9 గహీ భులు ), చ  దాయయభు(3 గహీ భులు), తృో ి టీనల  (2 

గహీ భులు), యటమిన్ -C (RDI  మపిెమనెు డ యై్ ఆనేీక్స ఄనగహ తుతయభూ ఎంత తీషకోఴలనన త యౌే షఽచి కిహయభు 10%), 

బ గీనలమం  (15% of RDI), భాంగతూస్క భమిము తృ టాలమం (కొకకకటి  17%  RDI కిహయభు ), యో డిమం  (RDI 
కిహయభు 11% ), కహయీౌమం  (RDI కిహయభు 6%) భమిము యటతునంటతిో తృహట గహ 46 కలైమీల వకిా కడా ఈంట ంది. 
యహధాయణ్భుగహ మభిాణ్భు ఫటిీ  క  కొఫబమఫి ండంలో 200 మి.య్. నండి 1000 మి.య్.తూయు లతేషా ంది.  

హ చేరిక : దేతుకెైనా షమై మితభు ఴ తభు ఈండాయౌ. ఏది తీషకునాన షమై భనకు భంచి జమగిైంత ఴయక ైతీషకోరహయౌ. కొఫబమ ి
కహమన గలగొటిీన ర ంటనే తీషకోరహయౌ ఎంద్కంట ేఅలవయం చళేేకొదీు  గహయౌ యో కడం ఴలన దాతులో ఈనన తృో శక యలుఴలు 
కోలోుభ ేభిాద్ం ఈంది. కొఫబమికహమలు దొయకతు రహయు యోీ ర్ లో తీషకోద్యౌళేా  ఫాిండ డ్ కంెతూ రహటితు భాతబిే తీషకోరహయౌ. 
కొఫబమతిూటలిో చ కకయ కయౌ లేద్తు కడా తుమహయ యణ్ చషేకోరహయౌ.  

కొఫబరి తూటి యొకక ఔషధ గుణాలు 1-9 

భూతిండాల సభసాలు ఎద్ రోకవడంలో సహమకరి:  కొఫబమ ితూయు భూత ియషయీన షయౘమకహమగిహ తుచషేఽా  భూతభిు 
తగనింతగహ యహపగహ తృో భే భాయగం షగభం చషేా ంది. ఄధకి ఱహతం భూత ిండాల తుపణ్ులు భూత ిండాలలో మహళల  మభిాణ్ం 
తగిగంపకు, లేదా రహటతిు ూమిాగహ తొలగించడాతుకి మోజు భామిి  మోజు కొఫబమ ితూళున తీషకోభతు షలయౘ ఆయహా యు.  

చయా సంయక్షణకు అద్ ుతమ నైది : ముటిభలు, భచిలు, భుడెతలు, చయమభు యహగితృో భనట ల  ఈండడం, కణ్జఞలప రహయధలు, 
ఎకిీభా లేదా తాభయ ఴంటి రహయధల తుమితాం మెండె నండ ిభూడె రహమహలు కొఫబమి గుజీున మహషకోరహయౌ. దీతుతు మహతిిూట 
డెకునేభుంద్ మహషకొతు ఈద్మబే కడెగు కుననటలభత ేచమహమతుకి ముఴజీఴం ఈటిీ  డెతేంది. ఆద ిగహమాలు భానుడాతుకి, 
గజీి ద్యద్ తురహయణ్కు, రషేయలో ఴచేి  గడ్ల తురహయణ్కు, ఄభమతయౌల తృో ళనపుడె (యహమల్ తౄహక్సు, చికెన్ తౄహక్సు) ఴచేి ద్ద్ు యుల  , 
తట ీ  తృ ంగు ముద్లగు రహటి తురహయణ్కు ఈయోగ డెతేంది.  

శరీయం న ండి విష దారధ లన  తొలగించి తుయీలయ్కయణభు కకుండా చూస ా ంది. : ఈశణ తృహింతాలలో యహధాయణ్ంగహ తూళుయమోచనాలతో  
తుయీయ్కయణ్ ( డఴీెైడేశిన్ )కు గుమి ఄభేయ మోగులకు ళెలెైన్ లాంటియ ఎకికంచఴలళన ఄఴషయం లేకుండానే కొఫబమితూయు ఄద్ాతంగహ 
తుచేషా ంది. ఄనగహ డఴీెైడేశిన్ ఐన షంద్మహాలలో దీతుతు ఄభాతం లాగహ ఫాయంచి తీషకోఴచి. కొతున మిఱహధనా పయౌతాలు ఏమీ 
షఽచిషా నానభ ఄంటే కొఫబమ ితూయు భానఴ వమీయభుతో ఎంతగహ కయౌళతృో తేంద్ంటే దీతుతు నేయుగహ ళెలెైన్ లాగహ నమహలకు ఎకికంచ 
ఴచిట. ఄనగహ భాయుభూల తృహింతాలలో ళలెెైన్ ఴంటియ ఄంద్ఫాట లో లేతు షంద్మహాలలో తృహిణ్ాతున యక్షించడాతుక ిఎటిీ  
షందసేభు లేకుండా దీతుతు నమహతుకి ఎకికంచఴచిట.   

జీయు వావసథనకు, జీవకిరమలకు సహమకరి : ేిఴపలలో షభషయలతో ఫాధడే యయఴపలకు ఆద ితిాయభానమ అయౘయంగహ 
ఈయోగడెతేంది. ఆద ిేఴిపలలో ఈండే పయుగులన షంసమించడాతుకి వమయీంలో ఄళడటిీ షభషయ తుయౄమలనకు ఈయోగ 
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డెతేంది. భలఫద్యకం, తూళుయమోచనాలు, మెండింటికట ఆద ియిోజనకయ బ నైదే. అటగహళుకు ఆది భంచి వకిా కహమణి్ి భాతబిే కహక 
గమిాణ్ులకు కడా ఎంతో బలేు చేషా ంది. ఆది భంటలన తగిగంచడబ ేకహక కహళైు, చేతేల లో రహపలన తుమోధిషా ంది.   

ఇతయ ియోజనాలు : ఆద ియకాంలో గూల కోజ్ భమిము ఆనుయౌన్ యహా భతు  షభతౌలయం లో ఈంచడాతుకి, ఄయహధాయణ్భుగహ యకాం 
గడ్కటీడాతున తురహమించటకు, యకాతృో ట  తుమంతణి్కు, యకా షయపమహ ఴయఴషా టశిఠ  యచడాతుకి, లకికలు ఏయుడడాతున 
తుమోధించడాతుకి, కంటచిఽపన ెంచడాతుకి, ఎభుకల ఫర లుతనం రహయధి(అళీయో తృో మోళస్క) తుమోధాతుక ిఈయోగకయబ నైది. ఆద ి
ముకకలకు కడా బలేు చషేా ంది. యహధాయణ్ంగహ దీతుతు ముకకల ెయుగుద్లకు షందిామకబ నై షలబ ంట  గహ 
ఈయోగించరేహయు. 

2. కొఫబరి గుజీు 10-11 

లేత  కొఫబమ ితినడాతుక ిఎంతో భధయంగహ ఈంట ంది, ఄంతకేహక దీతులో ఎననన ఖతుజ లఴణ్ాలు, చదామహయ లు, మాంటిఅకిుడ ంట్ 
లు, యటమినల  భుఖయంగహ యకాం గడ్కటీడాతుకి, ఎభుకల తుమహమణ్ాతుకి ఈయోగడే కె యటమిన్ షభాదియగహ లతేయహా భ.  

ఫాగహ తమామెనై కొఫబమికహమలతో చళేన మిఠహభ కొంచం గటిీగహనఽ, తీమగహన, ఈంట ంది. దీతులో ఄధిక ఱహతం చదామహయ లు 
ఈండడబ ేకహక ేఴిపలలో ఈండే ఴ తకహయక ఫాయకటీమమిా కు తోృ శక ఴమియతు గహ కడా ఈయోగ డెతేంది. కొతున మిఱోధనల 
కిహయభు ఇ చదామహయ లు గుండ జఫుబలు, గుండ  తృో ట  తురహయణ్కు కడా ఈయోగడెతామతు తుయౄంచాభ.  

3. కొఫబరి నూన  – అతున నూన ల లోనూ అతాంత ఆరోగా కయమ ైనద.ి12-35 

ఎండని కొఫబమకిహమల నండి తమాయు చళేన భుడ ికొఫబమి నఽన న తషకట ల , చాకెలట ల , ఐస్క కటీభులు ఴంటి మిఠహభ మివీభ 
లలోనఽ భంద్ల మవిీభల లోనఽ, ఖమీద్భన యంగులు తమాయుచేళ ేమవిీభల లోనఽ ఈయోగియహా యు. ఄలాగై యదియ  
చేమఫడిన కొఫబమి నఽన న ఴంటకు భమిము ఆతయ యౌంద్యయ యహధన యిోజనాలకు ఈయోగియహా యు.  

ఫాగహ తమాయభన తాజఞ కొఫబమికహమల తృహలనండ ియమిీన్ కోకోనట్ అభల్ తమాయు చేయహా యు. ఆది భంచి మభిళభు తో తృహట  
దీతు యుచి ఎంతో భధయంగహ ఈంట ంది. కొంద్యు మఱిోధనా తుపణ్ులు చ ున  దాతు కిహయభు ఆద ిమెండె కహయణ్ాలన ఫటిీ   ఆతయ 
ఴాక్ష షంఫంధ బ నై నఽన ల కనాన తిేయకబ నైద ి:  

(i) దీతులో చాలా ఎకుకఴగహ (90%) భధయషా షంకలె యకహతుకి చ ందని షంతాా కొఴపా అభాల లు ఈనానభ.* ఆయ మిగతా దయీఘ షంకలె 
యకహతుకి చ ందిన షంతాాకొఴపా అభాల ల కనాన అమోగయ యంగహ ఄతయంత యిోజనాతమకబ నైయ. ఆయ ఆతయ తియేకబ ైన ఎంజెైభుల  
ఄఴషయం లేకుండాన ేకణ్జఞలప తృ యలలో షలుఴపగహ అఴమియహా భ. జీయణ ఴయఴషా ెైన ఎకుకఴ ఫాయం మోకుండానే షలుఴపగహ 
జీయణభఴపతాభ. యటతిు అషతేిలలో ేిగులలో కొంత ఫాగభు అమైశన్ దాామహ తొలగింఫడి కఴైలం ద్ఴియౄ దాయుబే తు 
ఘనదామహయ తున జీయణభు చషేకోలేతు ళాతిలో ఈననరహమిక ిఅయౘయంగహ ఆయహా యు. ఆయ నయేుగహ యౌఴర్ (కహయీభు) లోతుకి ర యల కొఴపా గహ 
తులఴపండకుండా వకిాగహ భాయుతేంది.   

* కొంద్యు తుపణ్ులు చ ున కిహయభు దీతుక ిళెైదాు ంతిక ఊజుఴపలు కడా ఄంద్ఫాట లో ఈనానభ. 

(ii) దీతులో లతేంచే కొఴపా దామహయ లలో షగఫాగభు లామిక్స అభల భుతో కడి ఈంట ంది. ఄనగహ కిాతిలో కఴైలం భానరహయకి 
షంఫంధించి తయౌల తృహలలో లతేంచే తియేక కొఴపాదామహయ ల తో షభతకంలో ఈండేటట ఴంటది్ననభాట. భానఴ వమయీభు ఇ లామకి్స 
ఄభల భున ఄతయంత యిోజనాతమకబ ైన మోనన గిలజమడి్ గహ భాయుషా ంది. ఇ దాయయభు షంతేిా కొఴపాదామహయ లలో ఈండ ేHIV, 

షముి, తృ ంగు, తట ీ  ఴంటి రహయధలు కయౌగించే ర ైయస్క లన మహననజీఴపలభన ఫాయకటీమిమ, తృో ి టోజోరహ ఴంటి షఽక్షమ జీఴపలన 
నావనం చషేా ంది.  
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3.1 భుడ ికొఫబర ినూన  యొకక ఔషధ గుణాలు. 12-35 

ఄనకే ఄధయమనాల కిహయం కొఫబమ ినఽన  దీతులో ఈనన ఄదిాతీమబ ైన గుణ్ాలఴలల  ఄనేక యుగమతలన తగిగంచడభులో 
షయౘమకహమిగహ ఈండడబకేహక  కహక అమోగహయతున కడా ఆషా ంది. భుఖయంగహ ఆది :  

 కొలెయహీ ా ల్ న (కొఴపాన) ఄద్పలో ఈంచి గుండ జఫుబలు, ఄధకి యకాతృో ట  నండి ద్ఽయం చేషా ంది.  
 భతిభయుప రహయధితు, భూయిలన ఆంకహ ఆతయ బ ద్డెకు షంఫంధించిన యుగమతలన ద్ఽయం చళే బ ద్డెయొకక 

తుతీయున జఞా క వకిాతు ఴాదియ  చేషా ంది ;  
 భూత ిండాలు, తాా వమభు ఄనగహ ఫాల డర్  కు చ ందని ఆన ెక్షన్ లన భమిము జీయణ ఴయఴషాకు చ ందని షభషయలన 

తుమోధించడబే కహక ఆనుయౌన్ ఴయఴషాన టశిఠ  యచి భధబేస షభషయన ఄమకిడెతేంది; 
 ఆద ిరహపలన, తగిగషా ంది, మోకహళు నొపులన ఄమికడెతేంది. ఎభుకల ఫర లుతనాతున( ళెైషగహ భాయడాతున) 

తుమోధషిా ంద;ి 

 మోగతుమోధక ఴయఴషాన టశీిం చేషా ంది, జీఴకిీమా ఴయఴషాన ఈతేాజ యుషా ంది, కహయనుర్ న తుమోధిషా ంది.  
 వమయీ ఫయుఴపన తగిషా ంది, కండమహలన తమామిక ిదోసద్ం చేషా ంది, యౘమోమనలన షభతేలయం చషేా ంది.  
 యహభానయ జలుఫు, ఫ్ూల , ఴంట ిషభషయలన తగిగంచడబ ేకహక నయమోతుమా (తుభుమ) తుయౄమలనకు కిాతి ళద్యబ ైన ఔశద్ం 

గహ తుచేషా ంది26; 

 భద్యతృహనాతుకి ఫాతుషలు కహఴడాతున తుమోధషిా ంది. తద్నగుణ్బ నై రహటితు తురహమషిా ంది27; 

 కొఫబమ ినఽన  ద్ంత షభషయలన తురహమషిా ంది. ననటతిు యబిమచిే భౌత్ రహష్ లాగహ తుచషేా ంది, అభల్ పయౌలంగ్ దాామహ 
ననటలిోతు షఽక్షమ కిీభులన చండాతుకి ఈయోగడెతేంది. ద్ంతాల మియక్షణ్ కు తోడుడెతేంది. ననటి ద్మహాషన 
తృో గొడెతేంది. దెాలు, ననయు, గొంతేలో తడి అయకుండా చషేా ంది, దీతుతో షభానంగహ ఫరకింగ్ యౖో డా కయౌ టృత్ సీే్క గహ కడా 
ఈయోగించకొనఴచి.  

 చమహమతుక ిషంఫంధించిన ఄతున రహయధలన తుమోధించి చయమ షంయక్షితు గహనఽ కవై యక్షతు గహనఽ తుచషేా ంది. దతీులో ఈనన షఽక్షమ 
జీయ తుమోధక, ర ైయస్క తుమోధక గుణ్ాల ఴలన చ యకి షంఫంధించిన ఆన ె క్షన్ లు, పంగల్ ఆన ెక్షన్ లు  పండెల , ద్ద్ు యుల , కటటకభు 
కమిచినంద్ఴలన కయౌగై షభషయలు, తేన టీగల కహట ల  భుకుకర ంట యకాం కహయడం, భూలవంక, ళిర ిజననాంగహలలో తడి 
అమితృో ఴడం, ఴంటయి తుమోధించడబే కహక లలలన అయషా నన తలుల లకు భాయగం షగభం చషేా ంది. తలలో ేలు తుమోధాతుక ి
కొఫబమ ినఽన  న యో ప గింజలతో కయౌ మహళన టలభతే ఫజఞయులో దొమికై భంద్ల కనాన ఫాగహ తుచేషా ంది.    

 కొఫబమ ినఽన  న ఆంటితు యబిమచిే లోశన్ గహ కడా ఈయోగించఴచి! 17-18 

కొఫబమ ినఽన  యతుయోగదాయుల ఄనబరహలు కోకోనట్ డ టై్ లో గహతూ అమోగయ షఽచనల తౄో యం నండి గహతూ త లుషకోఴచి. 20 

3.2 ఇంటలల న ేవిరీిన్స కోకోనట్ ఆయల్ తృొ ందేంద్ కు సయళ్మ ైన భాయగభు 32-35 

భుద్యుగహ ఈనన కొఫబమకిహమలన నండి కొఫబమనిఽన  ఎలా తృ ంద్ఴచోి  కిీంద్ మేొకనన కొతున ర ఫ ైుట  చఽళ త లుషకోఴచి.     
ఎఴయభనా ఆంటోల నే ఆయ తమాయుచమేలనకుంటే తకుకఴయకం కొఫబమ ినఽన న తెల చింగ్, ఴెడైోిజనశేన్, ఴంట ిరహట ిదాామహ యబ ి
యచకోఴచి ఐతే చిఴమిలో  యటయిొకక ఄఴఱరయౖహలు తృహతలిో ఈండఴచి.  

3.3 భుడ ికొఫబరనిూన  తృొ ంద ేభాయగం 17-22 

మోజుకు మెండె షఽునల  (30మి.య్.) భుడి ళేందిమి కొఫబమనిఽన  తిషకోఴడం ఴలన ఎననన అమోగయ యిోజనాలునానమతు 
ఄధయమనాలు త లుపతేనానభ. కొతున యకహల గింజలు, ఄఴకడో  ండె, అయౌవ్ నఽన  ఴంటి దాామహ లతేంచే  అమోగయ కయబ ైన కొఴపా 
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దామహయ లు కడా కొఫబమనిఽన  లో భనకు లతేయహా భ.  ఐతే ఆలా తీషకోఴడం కొంచం కొంచం గహ తృహియంతేంచి భన ఄనకలతన 
ఫటిీ  కీభంగహ ెంచకుంటృ తృో ఴచి. దీతుతు భాభులుగహ తీషకోఴడం కశీభనకుననరహయు టీ, కహప, షలాడ్ యటలిో కలుపకొతు 
తాిగఴచి. ఆది ఎకుకఴ ఈయోౖణ గీత ఴద్ుకడా ళాయంగహ ఈండగలద్ కనక దీతుతు ఴంటకు కడా రహడెకోఴచి.  

హ చేరిక 23-24: దీతులో ఄధిక ఱహతంలో ఈనన షంతాా కొఴపా అభల భు కహయణ్భుగహ దీతు యొకక ఄదిాతీమబ నై గుణ్భుల టల  
కొతున దేఱహలలోతు  అమోగయ షంషాలకు షందేయౘలుననుటికట మిఱోధనా పయౌతాలు భాతంి ఆద ిఄద్ాత అమోగయ కహమణి్ి ఄన ేత యౌమ 
జైషా నానభ.   

జంతేఴపలకు షంబందించిన తృహలు డతు రహమకిి కొఫబమితృహలన తిాయభానమభుగహ కడా రహడఴచి. ఇ  తృహలలో యహగుడె 
గుణ్ం కయౌగనియ ఫంక ఴంటియ ఏమీ ఈండఴప కనక మిల్క లకే్స ఴంటి దామహయ లు చషేకోఴడాతుకి ఄనకలంగహ ఈంట ంది. ఄంతకేహక 
ఫాయకమీ మివభీ రహమకిి తృహలకి తిాయభానమంగహ కడా ఈయోగ డెతేంది.  

కొఫబమితృహలలో షభాదియగహ యటమినల , ఖతుజలఴణ్ాలు ఈనానభ. దీతులో షభాదియకయబ నై తృహళులో లామకి్స అభల భు, తగు తృహళులో 
తౄహటీ అభాల లు ఈండడం ఴలన ఆద ికొఫబమనిఽన  ఆచేి పయౌతాలతూన ఄందిషా ంది. ఆది ననట ిూతన తురహమించి ననటలిో పండలన 
ఄమికడెతేంది. ఆది  చయమభు ెైన భుడెతలు మహకుండా, ఎండకు యక్షణ్గహ నఽ చళే చమహమతున భాద్ఴపగహ ఈంచతేంది. జుట ీ కు 
కడా కండశినర్ లాగహ తుచషేా ంది.   

సంఫంధించిన వ ఫ ైసటలల  :  

దీతులో ఆఴాఫడని షభాచాయభు యదాయ షంఫంధబ నై షభాచాయభు కోషబ ేగహతూ దీతుతు చికితాు షంబదతి బ ైనదగిహనఽ, రహయధి 
తురహయణ్ తుమితాభు, రహయధి తుమోధాతుకి షంఫంధించినది గహనఽ ఫాయంచమహద్. భమితున యఴమహలకోషం కిీంద్ షఽచించిన ర ఫ ైుట్ లు 
చఽడండి. ఴయకిాగతబ నై ఄఴషమహల బయేకు చికతిాు మళిాతేల బయేకు తగిన జఞగీతాలు తీషకోఴడం భంచిది.    
1. http://www.coconutboard.nic.in/tendnutr.htm 

2. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/11/27/coconut-water-ultimate-rehydrator.aspx 

3. https://fitnesspell.com/benefits-of-drinking-coconut-water/ 

4. http://www.nutrition-and-you.com/coconut-water.html 

5. http://www.webmd.com/food-recipes/features/truth-about-coconut-water 

6. http://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/coconut-water-health-benefits.htm 

7. https://www.healthline.com/nutrition/8-coconut-water-benefits 

8. https://drhealthbenefits.com/food-bevarages/beverages/health-benefits-of-coconut-water-from-young-coconut 

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10674546 

10. http://www.be-healthy-with-coconuts.com/coconut-meat.html 

11. https://drhealthbenefits.com/food-bevarages/fruits/health-benefits-young-coconut-meat 

12. http://pca.da.gov.ph/pdf/techno/virgin_coconut_oil.pdf 

13. https://www.livestrong.com/article/363811-the-fatty-acid-composition-of-coconut-oil/ 

14. https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/properties-of-coconut-oil.html 

15. http://www.coconutboard.nic.in/cnoqulty.htm 

16. http://www.coconutresearchcenter.org/ 

17. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/18/coconut-oil-uses.aspx 

18. http://products.mercola.com/coconut-oil/ 

19. http://coconutoil.com 

20. http://www.coconutdiet.com 

21. https://www.healthline.com/nutrition/how-to-eat-coconut-oil 

22. http://www.naturallivingideas.com/eat-coconut-oil/ 

23. https://draxe.com/coconut-oil-benefits/ 

24. https://draxe.com/coconut-oil-healthy/ 

25. https://www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-coconut-oil 

26. https://www.naturalnews.com/025038_coconut_child_oil.html 

27. http://www.coconutresearchcenter.org/hwnl_10-2/hwnl_10-2.htm 

28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27543472 

29. http://www.thehindu.com/society/Matters-of-the-heart/article17139237.ece 
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http://pca.da.gov.ph/pdf/techno/virgin_coconut_oil.pdf
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https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/properties-of-coconut-oil.html
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https://draxe.com/coconut-oil-benefits/
https://draxe.com/coconut-oil-healthy/
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https://www.naturalnews.com/025038_coconut_child_oil.html
http://www.coconutresearchcenter.org/hwnl_10-2/hwnl_10-2.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27543472
http://www.thehindu.com/society/Matters-of-the-heart/article17139237.ece
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30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4247320/ 

31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545671 

32. https://healthytraditions.com/coconut-oil/what-is-virgin-coconut-oil 

33. https://www.youtube.com/watch?v=I5qlPhhjYzU 

34. https://www.youtube.com/watch?v=JcBE0eNQHTQ 

35. https://www.youtube.com/watch?v=qEZMm2NAwpo 

36. http://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/ingredient-focus-coconut-milk 

37. http://www.seedguides.info/coconut-milk/ 

38. http://www.med-health.net/Coconut-Milk-Benefits.html 

39. http://www.sharecare.com/health/diet-nutrition/article/coconut-milk-really-good-for-you 

2. సామ వ ైతిమాతుక్సస  నై తభ అన గరహ వయషం కురించడం కొనసగిసూా నే ఉనానయట.…… 

రెండె విశషీ వ ఫైరి  వ దైాాలమభుల తృియంబం  

 2016 డిళెంఫర్ 28 ఴ తదేీన ఴెైద్మహఫాద్ లో ఈనన యఴం భందిమహతుకి చ ందిన ఇవాయభమ షద్న్ లో ర ఫైరి  ర దై్యఱహల తృహియంబ 
భభయంది. తిీ గుయురహయభు ఆద్ుయు తృహికటీశనర్ లు ేశంటల  చికతిాు ఄఴషమహలు చఽయహా యు.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 డిళెంఫర్ 12 ఴ తేదనీ 
త లంగహణ్ా మహశీంాలో బదాిది ి
కొతాగూడ ం జిలాల  షతయయహభ 
ళేరహషంషా ఄధయక్షులు  
తృహలాంచ భందియంలో 
ర ైతిమాతుక్సు చికితాు 
కైందాితున తృహియంతేంచాయు. ఇ 
షంద్యాంగహ తృికటీషనర్ 11585, 

తన షాలు షింగం దాామహ 
ర ైతిమాతుక్సు గుమించి 

షబుయలకు యఴమించాయు. చికతిాు కైంద్ంి తృహియంతేంచిన ర ంటన ే13 భంది ేశంట ల  ర ైద్య షయౘమం తృ ందాయు. తిీ గుయురహయభు 
ఆద్ుయు తృహికటీశనయుల  ఇ చికతిాు కైందాితున నడియహా యు.  
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కొర తాగ శక్షణ తీస కునన SVP  ైన సామ కృతృ వయషం   

2017 నఴంఫమోల   SVP గహ యక్షణ్ తృ ంద ి చికతిాస తుుణురలు 11570 29వ  తేదనీ తభ 
ఆంటకిి ర యలల యు. నఴంఫర్ 30 ఴ తేదనీ తన  SRHVP తు ఈయోగించడం కోషం 
యో సం పషాకం 3,త యఴగహన ేఄతయంత అవియయకయంగహ ఄభాత తంద్ఴపలు కఴర్ జేీ 
ెైన కతుంచాభ. ఄంతేగహక భమింత ఄభాతం డిళెంఫర్ 2 న కడా కతుంచింది. 
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                                                    ఓం శ్రర సయ రమ్! 

 

 

 

 

 

యహభ ర ైతమిాతుక్సు... ఈచితబ ైన, నాణ్యబ నై ర ైద్య షంయక్షణ్ దివలో - మోగులకు ఈచితం 
 

 


