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డా. జిత్. కె. అఖగర్ాల్ యొఔక డెసఽక నఽండ ి 

నిమఫ ైన తృహికటీశనయలఔు, 
భభొఔ అదబతఫ నై షంఴత్యం ఖడుచితృో బంథి. 2019 షంఴత్యంలో భనం ధేయచుఔునన జఞా ధాతుకూ భనం తృ ంథని అనబయహతుకూ 
భనం సహదించిన ఖితికూ భన బిుయ ైన బఖయహన్ శీ్ర షతమ సహబ ఫాఫా యహభకిూ ఔాతజాతలు ణ యౌమజైషఔుంథాం. నఽతన 
షంఴత్యంలో యిశేంచిన ఈ యబషందయబంలో అందభకిట ఆనందం, ఆభోఖమం భభమిు యజమం ఔలగహలతు బఖఴంతేతు తృహిభిాథాద ం. 

అబణే క ంతభంథికూ ఈ ఴషథ ైఔ తృహియానలో ఉనన అషలు యసషమం అయాంకహఔ అఴగహసన లేఔ థాతు ఖుభించి ఆలోచించడంగహతూ 
అయాం ణ లుషకోయహలధ ేమితనంగహతూ చమేయచ. యిోజనఔయఫ ైన జీఴధాతుకూ కహఴలలన భూలభు ఆ తృహియానలోధే ఉంథ.ి బఖయహన్ 
ఫాఫాయహయచ ఆంతయంగఔిభుగహ లోతేగహ యచాభించి ఈ వినఔు షభాదానం ణ లుషకోయహలతు తృో ి త్ళిషఽా  అయాఴంతఫ ైన జీయతం 
ఖడటాతుకూ యహయచ భనఔు అధఔే ఆదాభహలు ఇచాుయచ. సహామి భాటలోల  “మీయచ లఴేన చేటాీ యౌ. తుజఞతుకూ ణోట ిభానఴపలఔు లేఴ 
చేమడాతుక ైమీఔు చేతేలు ఇఴాఫడాా బ….మీయచ భంచితుతు చేటిీనపడె మీయచ మీ జీయతంలో రహంతితు తృ ందణాయచ.... 
బఖఴంతేడె మీయచ చలేే ఆభహధన భభిము ఇతయ సహధధాలన  ై(ఆదామతిభఔ దధతేలన ై) ఆషకూా చఽడె…. బఖఴంతేడె నేభి 
భభిము లేఴ టల  భాతఫిే ఆషకూా ఔయౌగ ిఉంటాడె. మీయచ ఖుభిాంచఖయౌగణిే ఈ భెండుంట ియొఔకగొతధాతున ఖుభిాంచి తదనఖుణ్ంగహ 
ఴిభిాంచండు ఇంతఔంటే భసతాయఫ ైన సహధనం భభొఔటి ఉండద”....శీ్ర షతమ సహబ ఫాఫా- నఽతన షంఴత్య థిఴమయహణ్,ి 2004 
జనఴభి 1, 2019 షంఴత్యంలో య ైతిమాతుక్స్ షంషాన ఫలోనతేం చేషఽా  థీయఘకహయౌఔ లక్ష్యమల టల  పభోఖతి సహదిషఽా  ఉననత రరణీ్ికూ 
షంఫందించి ఔఠినఫ ైన ధాణ్మణా భిాణ్ాలన అభలు యచషఽా  లేయహసహధనలోధాణ్మతనతృహటిషఽా  క తున అదబత కహయమఔీభాలు 
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చేటీడం జభగిిందతు ణ యౌమజమైడం ధాఔు ఎంణో ఆనంథాతున ఇసోా ంథ.ి చేటిీన అధఔే కహయమఔీభాలలో క తునటితు ూభిా చమేడం 
జభగిింథ.ి ఈ కూీంద క తున కహయమఔీభాల షభాచాయం ఇఴాఫడుంథి. 
1. వ ఫ్ై్ట్లు  సభాచాయ సేఔయణ: భా అడుభన్ కోర్ ఖూీ పలోతుకూ క తాగహ ఴచిున చికూణా్తుపణ్ుడె 03560 ముతాం భూడె ల టైల లోతు 
యశమాలన మియతంచలే 2 క తా య ఫ్ై్టలల గహ ఔటి జిలఔు భభొఔట ిఅపామషఔులఔు ఉయోఖడ ేయధంగహ ఔీభఫథీధఔభంిచే 
అదబతఫ ైన నలు చేటీడం జభగిింథి. ఇటకిై ఈరహకలో కటలఔ తృహత ితృో ఱషా నన లతుమర్ తృహికటీశనయచల  ఈతులో యభకిూ 
షహామడెతేధానయచ. 
2.నాతన అబయయథు ల ివశే ికరమి భరి్ము ిసఽా తం కొనసఖుతునన వృక్షణా విధానభు: యివే యదాధాతున షయళతయం చలే నఽతన 
అబమయచా లఔు షహామడటాతుకూ యలుగహ అలల ీంట్ తృహికటీశనర్ AP అధ ేక తా యదాధాతున యౄతృ ంథించడం జభిగింథ.ి ఔంూమటర్ 
జఞా నభున ై అఴగహసన లేతుయహయచ భభమిు ఆధ లల న్ ఔయసహండ న్్ కోయచ్ చేమలేతుయహయచ కోషం క తా షంక్ష్ుా భానమఴల్ షంఔలనం 
చేమఫడుంథి. పనవుయణ్ తయఖతేలఔు  హాజయచ కహయహలనఔుధ ేయహభకిూ ఔడా ఇథ ిఅనఔలంగహ ఉంటలంథి. ఫేభు క తా 
దయకాషా థాయచల కోషం యడుయో ఇంటయౄాూలన ఔడా ఉయోగించి యడుయో కహనపభెన్్ థాాభహ ఫ ంటర్ లఔు భభమిు 
ఉతృహదామములఔు ఆధ లల న్ శక్షణ్ యివేన టాీ లతు యోచిషా ధానభు. 
3. AVP భామనమఴల్ ఇపడె ళింథీ భభహఠీ ఔననడ భభమిు ణ లుఖు పాశలోల  అందఫాటలలో ఉననథ.ి భభమిు108లల 
పషాఔం భభహఠీ భభమిు ణ లుఖు పాశలోతుకూ అనఴథించఫడుంథి. 
4. అంకూతపాఴం ఖల భా అపామషఔులు భోటాఴమఴషా థాాభహ రిహంతి తులమంలోతు లేడసీ్ భభిమూ జెంట్్ లయేహదళ్ బఴధాలలో 
భెఖుమలర్ య ైతిమాతుక్స్ కూలతుక్స లన తుయాళషిా ధానయచ 2019లో ముతాం 12714 భంథి భోఖులఔు చికూత్ చేమడం జభిగింథి. 
5. వ ైబి్రమానిక్స్ స ంట్ర్ పర్ ఎఔ్లెన్స్: సహామి తభ పౌతిఔ థేసం చాయౌంచే భుంద ధనే భన యహభిిఔ తుయేథఔిణో తృహటల భన 
య ైతిమాతుక్స్ యొఔక యజన్ లేీట్ ఫ ంట్ ఔడా సహామికూ షభభించాన. బఖయహన్ ఆశ్రభహాదం భభమిు అనఖీసంణో తిీ  
గహీ భంలోనఽ తిీ సహబ ల ంటర్ లోనఽ ఉచితభుగహ య ైతమిాతుక్స్ య దైమం అందఫాటలలో ఉండాలతు భన భాతాబూమి లోధేకహఔ 
ఇతయ థేరహలలోనఽ య ైతమితుక్స్ యషాాతంగహ యహమనంచాలతు భనం కోయచఔుంటలధానభు. అలాగై  అపామషఔులు భభమిు 
ఉతృహదామములఔు శక్షణ్ ఇఴాడాతుకూ  భభమిు య ైతమిాతుక్స్ తుయహయణ్ల యొఔక భభింత అతేఴాథిధ  కోషం భరిోధనలు 
తుయాళించడాతుకూ యదమ భభమిు భరిోధధా కైంథాితున పటీభిాలో ఏభహటల చమేాలతు సహామితు తృహిభిాషా ధానభు. సహామి 
భనకోషం తుభైదశంచిన లక్ష్యమలు భభిము నలన ధ యయయేుడాతుకూ సహామి చేతిలో భిూయణ సహధనభులుగహ  భాభహలతు సహామితు 
తృహిభిధషా ధానన. బఖయహన్ ఫాఫా యొఔక ఆశ్రభహాథాలన అందఔుంటృ దామనంలో యహభి భాయగదయశఔతాం తృ ంథని తభహాత పటీభిాలో  
య ైతిమాతుక్స్ కైంథాితున తుభిభంచడాతుకూ బూమి లేఔభించఫడుంథి. తాయలో తుభహభణ్ాతున తృహియంతేంచాలధే ఉథేదవంణో ణి్ాయఔ కోషం 
దయకాషా న షభభించే కిూీమలో ఉధానభు. కహఫటిీ  ఈ తృహిజెఔుీ ఔు షంఫందించిన తుభిదశీ నల కోషం షాచదందంగహ 
తుచేమాలనఔుధ ేఅపామషఔులన 99sairam@vibrionics.org ఔు ఈ ఫ బల్ థాాభహ ధేయచగహ ననన షంథిించభతు 
ఆహాాతుషా ధానన. 
6.అంతర్ా తీమ సభావేశభు: తగనింత యహలంటయీచల  ఉననటలబణ ేభెండఴ అంతభహా తీమ లేథా మూభోనమన్ య ైతిమాతుక్స్ 
షదష్న 2020లో తుయాళించాలతు ఆశషా ధానభు.  
7. భన యహయా లేకలోతు „„అదనంగహ” యపాఖభులో యఴభించినటలల గహ క ంతభంథి అపామషఔులు అఴగహసన భభమిు ఆభోఖమ 
శతభహలన తుయాళషిా ధానయచ. ఇటలఴంట ిశతభహల పిాఴభు షఽపభిాథామఔంగహ ఉంథి.  ఆషకూా ఖల అబమయచా లు అందయౄ తభ 
అపామష అఴకహరహలన యషాాతం చషేకోఴచు అలాగ ైయయధ షంషాలు, తౄో యభుల , కహభహమలమాలు, తృహఠరహలలు, ఔమారహలలు, 
థేయహలమాలు, ఔభూమతుటీ ల ంటయచల   ముదల ైన యహటలిో ఇలాంటి శతభహలన తుయాళించడం థాాభహ య ైతమిాతుక్స్ న యహమనా  
చేమఴచు. 99sairam@vibrionics.org నండు షఽచనలు, భాయగదయశఔతాం తీషఔునన తభహాత ఴర్ తృహబంట్ జిెంటశేన్ 
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షహామంణో లతుమర్ అపామషఔులు ఇటలఴంటయి తుయాళించఴచు. య ైతిమాతుక్స్ యిోజధాలు భభమిు తుయహయణ్ల ఖుభించి 
భాతఫి ేకహఔ య ైతిమాతుక్స్ యొఔక యది యదాధాలు, అపామషఔుతుగహ భాయడాతుకూ ఉనన అఴకహరహలు  థాతు యదానభు ఔడా 
యఴభించాయౌ. అంణకేహఔ తిీ అపామషఔుడె (ఉణా్సఴంతేల ైన తననశేంటల ఔు తృహిదానమత ఇషఽా ) ఆషకూాఖల ఴమకూాతు అపామషఔుతుగహ 
భాయుడాతుకూ మితినంచాయౌ. 2020 భనఔుభయచఴలేతు షంఴత్యంగహ భాయుడాతుకూ ణి్ాయఔలు యషేఔుంథాం. తుసహాయధ య ైదమం 
కోషం లేయహ షభిసదద లన దఽయం జయడాతుకూ ఔటలీ ఫడు ఉంథాం.భనభంణా ఔ జటలీ గహ యౄతృ ంథిణధేే ఇథ ిసహకహయ భఴపతేంథి. 
2003 జనఴభి 1న సహామి భాటాల డెత...“ఆదామతిభఔత అధథేి యహమతృహయ కహయమఔలాం కహద. ఆదామతిభఔత ఔ థ ైయఔ బఴనం ఇథి 
ఐఔమతణో భుడుడు ఉంథి.  య యైధమంలో ఐఔమణ ే మీఔు ఆనంథాతునషా ంథి. ఐఔమత యొఔక ఈ షఽణాితున మీయచ న ంతృ ంథించ 
కోయహలతు ధనే కోయచఔుంటలధానన, అపడే మీయచ చేటిీన లఴే యలుఴనఽ,యతతినఽ  
తృ ందతేంథి.”  https://saispeaks.org/article/244.ఈ యహమకమన సహామి భాటలణోధ ేభుగించాలతు అనఔుంటలధానన ‘’మీ 
జీయణాతున నేిభ పాశలో తువశఫదంగహ భాటాల డ ేఖులాతెతు చమేండు, షయా జీఴభహశకూ థాతు భభిమాతునంచండు”        
మీ అందభకిట యతఫి ైన భభమిు ఆనందఔయఫ నై 2020 నఽతన షంఴత్య యపాకహంక్షలు. 
సహబకూ నేభిూయాఔ లఴేలో 
మీ జిత్. క.ె అఖభహాల్ 

***************************************************************************************************  
నుికటీషనయు వివర్లు

నుికటీషనర్ 01616…కొియేిషమా తౄహయభల యంఖంలో శక్షణ్ భభమిు అనబఴం ఔయౌగని ఈ అపామషఔుభహలు షిా తం ఔుటలంఫ యహమతృహయంలో 
చీఫ్ ఎక ంట ంటలగహ ఉధానయచ. చిననట ినండు చటలీ ఔకల జిల అఴషభహలఔు 
అనఖుణ్ంగహ ఔయచణ్ భభమిు ఫాధమతణో  తిిషంథించే యయచ 1992 లో సహామి తౄో లా్ 
లోతుకూ ఴచాుయచ.1999లో తన మితేిలలో ఔభితు లనేసూయాఔంగహ ఔలుషఔుధేందఔు 
రిహంతి తులమం ఴచిునపడె య ైతిమాతుక్స్ యదానం ఖుభంిచి ణ లుషఔుతు అపడే 
తృహియంబభబన కోయచ్లో య ంటధ ేచభేి అపామషఔుభహలు అమామయచ.    
     క తున ధ లల తృహికటీస్ తభహాత ఔభోజు అతమంత ఆవుయమఔయంగహ తన యహయచా భోబ్ లో   
SRHVP ఫాఔు్లో ఉనన కహయచా లఔు అదనంగహ NM20 Injury, NM36 War, NM91 

Paramedic Rescue, భభమిు SR275 Belladonna అధ ే4 కహయచా లు ఔతునంచాబ. ఏథో  ణిేమఔ యిోజనం తుమితాం 
సహామి ఈ య్ల చేలనటలల  పాయంచి  ఆఫ  అతమఴషయ భలిాతిలో యటితు ఉయోగషిఽా  అదబతఫ నై పయౌణాలన తృ ందత ఉధానయచ.   
ఖత 20 ఏళలలో యయచ 3 యేల భంథి భోఖులఔు అదఔి యఔాతృో టల, డమాఫ్టసి్, ఆయాభెటైసి్, అలభీా ఴంట ితీఴఫి నై భభమిు థయీఘకహయౌఔ 
యహమధల కోషం చికూత్ చేసహయచ. తన అనబఴంలో SRHVP మిశన భభమిు లభుమలేటర్ కహయచా లణో చలేన తుయహయణ్లణో 
భోఖులఔు తాయగహ ఉవభనం ఔలుఖుతేననటలల  ణ లుషఔుధానయచ. ముఔాఴమష ఴచిున దఖగయనండు ఋతేసహిఴం లేతు 27 
షంఴత్భహల ముఴతికూ OM24 FemaleGenital + SM39 Tension + SM41 Uplift ణో భెమిడీ ఇఴాడం థాాభహ ఆయచ 
ధ లల ఴమఴదలిో ఆఫ ఔు ఋతేసహిఴం తృహియంబం కహఴడఫ ేకహఔ ఔీభం తఔుండా భహఴడం క నసహగింథి. అంణకేహఔ  ఐద 
షంఴత్భహల ఴమఴదలిో నశేంటల ఇదదయచ ఆభోఖమఔయఫ నై శయఴపలఔు జనభతుచిుంథి.  
ఈ అపామషఔుభహయౌ అనబఴం కిహయభు భోఖులంణా, భహనన జీఴపలు భభమిు నయౌపయచఖుల నండు ఔీభం తఔుండా దఽయంగహ 
ఉండడం చాలా భుకమభతూ, ఆహాయప అలయహటలన, అలాగ ైయేభ ైథిేరహలలో తూటితు ణాిఖఴలల ఴచిునపడె తూట ి
ధాణ్మతభిఖణ్నలోతుకూ తీషకోయహలతూ పాయషా ధానయచ. భుకమంగహ న ంపడె జంతేఴపలన ఔయౌగి ఉననయహయచ ణిేమఔ వీదధ  

https://saispeaks.org/article/244
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ఴళించాలతు నేభొకంటలధానయచ. భహనన జీఴపలు భన వభీయంలో న యఖఔుండా ఉండడాతుకూ అపామషఔుభహలు కూీంథ ిభమెిడ ీ
షఽచిషా ధానయచ: భఖిణ్నలోతుకూ తీషకోయహలతూ పాయషా ధానయచ. భుకమంగహ న ంపడె జంతేఴపలన ఔయౌగ ిఉననయహయచ ణిేమఔ వదీధ  
ఴళించాలతు నేభొకంటలధానయచ. భహనన జీఴపలు భన వభీయంలో న యఖఔుండా ఉండడాతుకూ అపామషఔుభహలు కూీంథ ిభమెిడ ీ
షఽచిషా ధానయచ:  
NM1 AmoebicDysentery + NM2 Blood + NM21 KBS + NM22 Liver + NM35 Worms + SR272 

ArsenAlb...TDS గహ ఆయచ యహభహల తృహటల తీషకోయహయౌ. ధ ల ఴమఴద ితభహాత రహభయీఔ అఴమయహలలో భహనన జీఴపల 
మిగయిౌతృో బన ఖుడలనండు యట ిన యచఖుదలన తుయహభించడాతుకూ ధాలుఖు యహభహల తృహటల థతీుతు యహడాయౌ. భుందషా  తుయహయణ్ చయమగహ  
తిీ షంఴత్యం ఔ ధ ల భోజులు TDSగహ థీతుతు తీషకోయహయౌ. యభ ియొఔక భోఖులలో ఎంణోభంథికూ ఈ కెలతు్ంగ్ యదానభు ఴలన 
ఆభోఖమభు చఔేభింథి. అంణేగహఔ యహభ ియహమధలు యహటిఔయ ేఅదావమభమామబ.108CC ఫాక్స్ నండు CC4.6 Diarrhoea థీతు 
సహయౄమతన ఔయౌగ ిన యైధఫ నై కి్ష్యళనఔు ణోడడెతేంథి.   
శ్రగరంగహ భభిము థయీఘకహల ఉవభనం కోషం భోగ ియొఔక యహమది తుయహయణ్ఔు చాలా తఔుకఴ భెమిడీలధే షఽచిసహా యచ. తూటలిో 
ఔభగిించిన మోణాదన షఽచిసహా యచ. ఈ అపామషఔుభహలు తభ భోఖులఔు భెమిడీ గోయలన ఔభగిించకోఴడాతుకూ ల ర్ంగ్ యహటర్ లేథా 
కహచి చలాల భుిన  తూటధిే ఉయోగించభతు చ పణాయచ. ఎందఔంటే క తున తృహింణాలోల  లేథా నఖభహలలో తూయచ పాయలోహాలు, 
యసహమధాలు, కోల భిన్ భభిము డగి్ భలెల ీన్్ ఴంటి అయహంఛతూమ ఫ నై యహటితు  ఔయౌగి ఉంటాబ. ధాణ్మఫ నై ణాిఖుతూటతిు 
తృ ందడంలో ఇఫఫంథి ఉననచోట భెమిడీలు గోయల యౄంలో ఉయోగించభతు యయచ తభ భోఖులఔు చ పణాయచ.  
య ైతిమాతుక్స్ ణో భోఖులఔు నమం చమేడం తిిపలం ఆశంచఔుండా లఴే చ మమడాతున ధభేిందతూ, ఎందఔంటే సహామికూ షయాషాం 
ణ లుషతు అతేతృహిమ డెతేధానయచ. ఆఫ  ఴమకూాఖత జీయతంలో సౌఔయమఴంతఫ నై జీఴన భిాణ్ాతున భభిము ఆభోఖమఔయఫ నై 
ఔుటలంఫాతున ఇచిు ఆనంథిం చలేనందఔు ఔాతజాత ఴమఔాం చేషా ధానయచ. ఆఫ  తన  జీయతంలో తిీక్షణ్ం సహామిచేత ణిేమఔంగహ 
ఆశ్రయాథిం ఫడున అనబూతితు అనబయషా ధానయచ.    
“అపామషఔులుభహయౌగహ ఉండడం అధథేి ఔ గొ ఫాధమత భభమిు గొ గ యఴం” అతు అపామషఔుభహలు అతేతృహిమ డెతేధానయచ.  
లేఴ యభితు రిహంతభుగహ ఉండడం, పయౌణాల ఖుభించి ఆశంచఔుండా ఒనఔగహ ఉండడాతునఅలఴయచచక ధటేటలల  చలేంథి. యభి 
అతేతృహిమం కిహయం అపామషఔులు ఴమకూాఖతభుగహ భభమిు ఆదామతిభఔభుగహ అతేఴాథిధ  చ ందడాతుకూ షసనభు, మితనభు, 
భభిము యనమభు అలఴయచ కోయహలతు అంటలధానయచ.    
  
ంచఽఔునన కసైఽలు : 

 నఽయౌుయథఖులఔు అలెర్జా  
 ణాా శమంలో ర్ళ్ళు(గల్ సటీ న్స్)  
 అధిఔ యఔా డనభు, ఖుండెనుట ట్ల, జ్ణా ఔశకరా క్షీణత   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
నుికటీషనర్ 01163...కొియేిషమా తుష్హణ తేభహల ైన ఈ అలోతీ య దైమభహలు ఔుటలంఫ య ైదమ  యంఖంలో 37 షంఴత్భహలు తుచేరహయచ. ఎఔుకఴ 
షభమాతున అధాభోఖమం భహఔుండా భుందషా  జఞఖీతగహ ఇచేు తుయహయణ్లు కోషం అంకూతం చరేహయచ. ఈ అదబత అనబఴం యభికూ 
భధఫేసం, భధమం లయేంచడం, ఊఫకహమం, ఔండభహల యహమదణిో ఫాధడెతేనన భోఖులు, నలల లు భభమిు ముఴఔులలో 
సహభాజిఔ ఆమోదయోఖమంకహతు ఴియాన ఴంటి యహటిన  ైతుచమేడాతుకూ, షదష్లు తుయాళంిచడాతుకూ ఉయోఖడుంథి. 
కహభిామాలజీ భభమిు గహమసోీ ో ఎంటభహలజీణో షహా యయధయకహల యశమాలన ై తనఔునన జఞా ధాతున న ంతృ ంథించకోఴడం కోషం, 
యదతిుయాసణ్ షభమంలో తుయంతయం ఴాతాియఫ ైన శక్షణ్ తీషక ధేయహయచ. ఐణే ణిమేఔంగహ భధఫేసభున ై భాషీర్్ డుగీీ చసేహయచ.   
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యయచ ఔ ఫ డులన్ తృహఠరహలలో షఫ్ాఔుీ లు ఫర దించాయచ, ఎధనన ల ైంటిక్స నేర్్ యహిసహయచ, భభమిు అధఔే షభాయేరహలు, షదష్లలో 
భుకమతృహత ితుయాళించాయచ. అంణేకహఔుండా, యయచ య దైమ కైందంిలో పాధమతఔయౌగని ఴమకూాగహ 
భభిము ఫర యచా  ఫ ంఫయచగహ ఉధానయచ. 

1992 లో యయచ సహామి తౄో లా్ లోతుకూ ఴచాుయచ. ఔీభంతఔుండా క తున 
షంఴత్భహలతృహటల పటీభిా షందభిశంచాయచ, ఆషభమంలో లేఴ కహయమఔీభాలలో 
తృహలగగ నడంణో తృహటల చాలా ఇంటయౄాూలలో సహామి చతే  అనఖీళిం ఫడుధాయచ. 1996 
లో ముథాద నంతయ యహణాఴయణ్భులో ఆఫ  తన థవేంలో భోగ ిషంయక్షణ్ఔు ఫదలు 
తృహయ్తౄహయభల(ఫసుళ ఓశథాలు ఉయోగించడం) భభమిు భితృహలనన ై దాఱీ  
న టీడంణో ఆభోఖమ యదానభున ై బభిలు ణొలగి  తన ఉథో మఖం భాయచుకోఴలలన 
అఴషయం ఉందతు పాయంచాయచ. అందఴలల  ణిామభానమ య ైదమయదానభున  ైదాఱీ  
సహభించి సో మియోతిలో డుతృ ల భా షంతృహథించాయచ. ఉథోమఖం చేషఽా ధే క ంతకహలం     

సో మోయోతి తృహికటీస్ చషేఽా  అదబత పయౌణాలు తృ ంథాయచ. 1997లో సహామి తనఔు ఇచిున ఇంటయౄాూలో అందభభిుంద ఈ 
తృహికటీశనర్ తన చేల ేయ ధైమంణో షంతానా  చ ండంలేదతు ఔనఔ య దైమ యదానభు భాయచుకోయహలన ఔుంటలధానయతు ఆఫ  థేరహతుకూ తిభగిి 
య యిన తయచయహత యల ైనంత తాయగహ భాయచుకోయహలతు చ తృహయచ. భయచితృో లేతు ఈ యమటన తయచయహత, సహధమఫ ైనంతఴయఔ ఫాగహధ ే
ఔాఱచరేహయచ కహతూ జఞబ్ భాయలేఔ తృో మాయచ. అందచతే యహషాయహతుకూ సహామి ఆఫ  చషేా నన చికూణా్ యదానంలో భాయచలు 
చేషకోభధానభైమో అతు అయదం చేషక తు అటనిండు ఆఫ  భోఖులన ై దాఱీన టిీ  యహభని ై భభంిత నేిభన చఽనషఽా  అథే ఴాతాితు 
క నసహగించాయచ. 
తృహికటీశనర్ తనఔునన భధయఫ ైన అనబయహతునఈ యధంగహ ఖుయచా ఔు ణ చుఔుంటలధానయచ. ఔ నయౌలనలల  ణోఔ య ఔైలమం కహయణ్ంగహ తయౌల 
చేత ఴథలిేమఫడు అపామషఔుభహయౌ ఇంటలిో ఆవమీం తృ ంథింథి. నయౌలనలల  ఎపడె ఫమటకూ య యిధా ఇతయ నలుల లు ఔయఴడం ఴలల  
తిభగిి ఴచుేషభకిూ చయభం చీయచఔుతృో బ భుకమంగహ ణోఔన ై అధఔే గహమాలణో ఇంటికూ ఴచేుథి. ఔ షందయబంలో ఫ డమీద జుటేీ  లేద. 
తృహికటీశనర్ ఆబంట భంట్ భహమడాతుకూ మితినంచాయచ కహతూ నయౌల ఆఫ తు ణాఔతూమలేద. ఔభోజు అథ ిఔుభుీలో తుదతిృో తేననపడె 
ఫ డచటృీ  చేతేలుయలే నయౌలతు ఖటిీగహ టలీ క తు ఫ డ తుండా యఫూది భహరహయచ. అథ ియ ంటధే థాఖుక నటాతుకూ తృహభితృో బనటకిట,  
భయచషటిభోజు అంతేఫటీతు యధంగహ ఫ డమీద య ంటలిఔలు భాభూలుగహ ఉధానబ భభమిు థాతు  గహమాలు ఔతునంచఔుండా 
తృో మాబ! ఈ షంగటనణో ఆఫ ఔు సహామిన ై నభభఔం భభంిత ధాడడుంథి. 1996లో పటీభిా షందభిశంచినపడె ఆఫ  
య ైతమిాతుక్స్ ఖుభించి ణ లుషఔుధానయచ కహతూ కోయచ్లో చయేలేద. 1999లో తుఫదదతణో తృహలగగ ధేయహభకిోషం క ీ బేఱమాలో ఔ ఫర ధధా 
షదష్ తుయాళించభతు సహామి డాఔీర్ అఖగభహాల్ గహభితు ఆథశేంచాయచ. ఈ ఴర్క ష్హప్ లో ఆఫ  తృహికటీశనర్ అమామయచ కహతూ, చాలా 
షంఴత్భహలతృహటల ఆఫ  తఔుకఴ భంథి నఱే ంటలలఔు భాతఫిే చికూత్ చమేఖయౌగహయచ. 2013 షంఴత్యంలో యయచ య దైమ 
ఴాతాియంగహ దయయయభణ్ తృ ంథిన  తయచయహత, ఇంటఴిదద నండే ఎఔుకఴభంథి నఱే ంటల ఔు య ైతమిాతుక్స్ చికూత్ చమేడం 
తృహియంతేంచాయచ. తిిభోజూ  నఱే ంటల  ఫాగోఖులు చఽషఽా  తౄహలోఅప్ చేషఽా   ఇటఴియఔు 500 భంథికూ న ైగహ భోఖులఔు అతిసహయం, 
ఎకూకళైి, ఔంటిలో భంట, ఋతేసహిఴం, జలుఫు, ఫ్ూల , భూతనిండాలలో భహళైి, గహమాలు భభమిు ఖుళైల  ఴంట ియయధయకహల 
యహమధలఔు యజమఴంతంగహ చికూత్ చేరహయచ. అంణకేహఔుండా ఆఫ  న ంపడె జంతేఴపలు భభిము ముఔకలఔు ఔడా చికూత్ 
చేసహయచ. క ీ బఱేమాలో జిలఔు య ఫైరశిన్ చికూణా్దదతిన ై షభిబ నై అఴగహసన లేఔతృో ఴడంఴలల  తనఔు ఎఔుకఴభంథి నేఱ ంటలలు 
లేయచ అతు పాయంచాయచ. భిలాతి ఇపడే కహషా ఫ యచఖుడెత ఉండడంణో థతీున  ై అఴగహసన న ంచడాతుకూ మిణానలు 
జయచఖుతేధానబ.      
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య ైతమిాతుక్స్ థాాభహ భోఖులఔు నమం చషేా నన షందయబంలో సాదమాతున ఔథియౌంచే అనబయహలు ఈ తృహికటీశనర్ ఔు ఎధనన 
ఉధానబ, యహటలిో క తున భనణో ంచఔుంటలధానయచ:   
NM6 Calming + NM85 Headache-Blood Pressure + SM41 Uplift. ఈ కహంఫర  థాాభహ తలధొన తాయగహ తఖగడం 
అపామషఔుభహలు ఖభతుంచాయచ. 80 షంఴత్భహల భళళి భెండె షంఴత్భహలగహ తీఴఫి నై తలధొనణో ఫాధడెత ల శయౌషీ ల 
చేత షఽచించఫడున భందలు ఏభాతంి ఉవభనం ఇఴాతు భలిాతిలో అపామషఔుభహలు  షఽచించిన భెమిడలీణో క తున భోజులలోధ ే
తలధొన నండు యభుకూా తృ ంథాయచ.   

ళెభెస్ జోషీర్(ధాడీ షభి)కూ చికూత్ చషేా ననపడె, NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity 
ఈ కహంఫర తు ఉయోగించి భూడెయహభహలలోధే ఆఫ  అధఫతఫ నై పయౌణాతున తృ ంథాయచ. ఔ నేఱ ంటలఔు ఈ యహమద ికఴైలం 
24ఖంటలలో అదావమభబమంథి.  
షభెైాఔల్ కహన్ర్ కోషం ఖీమోత య తీషఔుంటలననపడె ఈ తృహికటీశనర్ తీఴఫి నై ళయెస్  జోషీర్ ఔు ఖుభెనై షందయబంలో ఇథే 
భెఫ డీ భభిము యఫూథణిో ధొన భభమిు భచులు భామఫ ై ూభిాగహ నమం చేసహబ. ఈ యధంగహ 10 షంఴత్భహలలో 
అపామషఔుభహలు 10 భంథ ిళరె్్ నఱే ంటలలఔు యజమఴంతంగహ చికూత్ చేసహయచ.   
తృహయౌలలీక్స ఒఴభసీ్ లండోిమ్(PCOD) ణో ఫాధడెతేనన36 షంఴత్భహల భళళి OM24 FemaleGenital + BR16Female 
కహంఫర  యహడటంఴలల  భూడెధ లలలో షభషమనండు ఫమటడాా యచ. 

కహమన్ర్ ణో ఫాధడెతేనన ఇదదయచ నఱే ంటలలు య ైతమిాతుక్స్ భెఫ డీ తీషకోఴడంఴలల  ఖీమోత య భభమిు భడైుబశేన్ ఴలన 
ఴచుే దశ ర్పాయహలనండు ఉవభనం తృ ంథాయచ:  

 ముదట ిఴమకూా- 70షంఴత్భహల భళళి, కైన్ర్ తుమితాం ఖీమోత య భభమిు అధఔేసహయచల  భడైుబశేన్  చేబంచఔునన 
తయచయహత 2016లో వషారచికూత్ థాాభహ ఎడభయ ైప షానభున ణొలగింజషైఔుధానయచ. ఆఫ  ఇపడె కహమన్ర్ నండు 
ఫమటడు ఆభోఖమఔయఫ నై జీఴనర యైౌతు అనషభిషఽా  క తున అలోల తీ భందలుణోతృహటల య తైిమాతుక్స్ భెఫ డీలన 
క నసహగషిా ధానయచ.  

 భెండఴ ఴమకూా 61 షంఴత్భహల భళిళ, ధఽభతృహధాతుకూ పాతుషఴడం ఴలన 2014 ల న ీంఫభోల  ూల యల్ ఫ సో త యౌయోభా(ఆజెఫసహీ స్ 
నలుడం కహయణ్ంగహ ఊనభితితేా ల యక్షణ్ ఔఴచంలో ఴచుే అయచథ ైన భభిము తీఴఫి ైన కహమన్ర్) సో కూనటలల  ఖుభిాంచాయచ. ఆఫ  
ఖీమోత య తయచయహత వషారచికూత్ చబేంచఔుధాన అథ ియపలం కహఴడంణో డాఔీయచ ఆఫ  భంెడె షంఴత్భహలఔు మించి జీయంచదతు 
చ తృహయచ. య ైతమిాతుక్స్ భఫె డ ీక నసహగషిఽా  ఖీమో భభమిు భకీ్షచబేంచకోఴడం కోషం య ళిడం ఔడా భాధేసహయచ. ఇపడె 
ఆఫ  భూడె షంఴత్భహల కూీతం జతుభంచిన భనభభహయౌతు చఽడటం కోషం జీయంచి ఉండడఫే కహఔ ఆఫ  తన షభమాతున 
ఔుటలంఫషబుమలు భభమిు భనభభహయౌణో ఆసహాథిషఽా  ఈ తృ డుగింఫడున జీయణాతున య తైిమాతుక్స్ కై ఆతృహథషిా ధానయచ.  

 క ీ బఱేమాలో ల్ిట్ లోతు  ”నేిభయహళతిు” అధే సహబ ల ంటభోల  యయధయకహల లేఴ తృహిజెఔుీ లలో తృహికటీశనర్ చయచఔుగహ తృహలగగ ంటాయచ. 
ఇందలో నేదలఔు షహామం చేమడం, వయణ్ాయచధ లఔు షహామడడం, భషిభహలన యబియచడం థాాభహ భహమఴయణ్ భియక్షణ్న ై 
అఴగహసన ఔయౌగించట లాంటయి ఉధానబ. ఆఫ  ఇతయ తృహికటీశనయలణో ఔయౌల క తా షంఴత్య యేడెఔుల షందయబంగహ తుభిదశీఫ నై 
ణి్ాయఔణో య ైతమిాతుక్స్ న ై ఫళియంఖ ఉధామషం ఏభహటల చలే యేడెఔల అనంతయం తృహలగగ ననయహభికూ య ైతమిాతుక్స్ చికూత్ ఔడా  
అంథించాయచ. ఇటలఴంట ిమితనం థాాభహ జిలలో య ైతమిాతుక్స్ యొఔక వకూాసహభభహధ ూలు ఖుభించి అఴగహసన తీషఔుభహఴచు 
అతు యయచ నభభఔంగహ ఉధానయచ. 
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 నదేలఔు భభిము షహామం అఴషయఫ ైన యహభకిూ లఴేలన యషాభించఴలలన అఴషయం ఎంణ ైధా ఉననదతు తృహికటీశనర్ ఎలలపడె 
పాయసహా యచ. య ైతమిాతుక్స్ థాాభహ ఈ భాభహగ తుకూ తీషక చిునందఔు ఆఫ  సహామికూ ఔాతజాత ఴమఔాం చేషా ధానయచ. చాలా కహలం 
య ైదమలఴే భభమిు ఆ తయచయహత య ైతిమాతుక్స్ లేఴ అపామషఔుభహయౌకూ భోఖుల టల  సహధషాపాఴంణో నేిభగహ ఉండడం ధభేింథి. ఔ 
చినన తృహియధన యహమధలన యజమఴంతంగహ నమంచేమడాతుకూ భభిము నేఱ ంటలలలో షంతానాతు తీషఔుభహఴడాతుకూ 
షహామడెతేంథి. యాణాభోసణ్, జిభానలీక్స్, అలాగై ఔళ భభిము భటిీతృహతలి తమాభ ీఴంట ిఅతేయచచలణో ఴతాిడు దఽయం 
చేషకోఴడాతుకూ మితినసహా యచ. ఎపడ ైధా షంథేసం లేథా షభషమలు ఎదభెైనపడె అంతభహతభణో అనషందానం అఴడం 
భభిము సహామి అనఖీసం థాాభహ ఉతాభఫ నై భాయగదయశఔతాం భభిము షశీత తృ ంథి షభషమల నండు ఫమటడణాయచ.   
తన జీయత లక్షమం ధ యయేభిందతు తన సాదమం ఆనందంణో తుండు అందభిటల  నేిభన ఔుభనిసోా ందతు ణ యౌమజషైా ధానయచ.  

 ంచఽఔునన కసైఽలు : 

 వయసనభు  

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

వ ైఫరి  మిశభిాలు ఉయోగించిన కైసఽల వివర్లు  

1. ుయథఖుల వలు  అలెర్జా 01616...కొియేిషమా 

39 షంఴత్భహల ఴమష్ఖల ఴమకూా ఖత 25షంఴత్భహలగహ వభీయభంణా భుకమంగహ భుకం మీద దదద యచల ణో ఫాధడెతేధానయచ, 
అథ ిఅభిీకభైమిా (ళెవై్స్/దదద యచల ) గహ తుభహద భించఫడుంథి. అతతుకూ అధఔే ఆహాయథాభహధ లు అల భీాతు ఔయౌగషిా ధానమతు భకీ్షలు 
ణ యౌమచేషా ధానబ. ఖత భెండె ధ లలుగహ దదద యచల  వభీయం మీద ఎతేా గహ యహపణో ఔతునషఽా  ఉండ ేషభికూ అతతు భిలాతి 
దమతూమంగహ ఉంథి. ఖతంలో అలోల తీ భందల దశ ర్పాయహల ఫాభనిడు ఫాధడున కహయణ్ంగహ, అబశీంగహ ఉననటకట అతడె  
అలోల తీ భందలు షాల ఉవభనం కోషం తీషఔుంటృధ ేఉధానయచ. ఎటలఴంట ిఫ యచఖుదల లేనందన, 2018 ఫే18న 
తృహికటీశనయచన ఔలఴడాతుకూ భుంద భందలు తీషకోఴడం ఆనయరేహయచ.  

అపామషఔుభహలు నఱే ంటల తయచగహ అతతు యొఔక భుఔుక యచదదడం భభిము గోఔడం ఖభతుంచాయచ. ఇథ ినయౌ పయచఖులఔు 
షఽచన, తృహికటీశనర్ అతతు భలాతున భీక్ష్ుంచటం కోషం తీషఔుయభభతు షలహా ఇచిు ఈలోగహ అతతుకూ కూీంథ ిభఫె డ ీఇచాుయచ:  

 #1. CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + NM35 Worms...TDS 

ఔ యహయం తయచయహత దదద యచల  క ంచ ం తగిగనటలల  భభిము అతతు యొఔక భుఔుక యచదదడం లేథా గోఔడం ఆనయలేనటలల  ణ యౌతృహయచ. 
ధాలుఖు యహభహల తయచయహత 2018 జూన్ 25 ధాటకిూ దదద యచల  ఔతునంచఔుండా తృో మాబ. ఐణ ేఅతన తృహథలాజిఔల్ భకీ్ష 
చేబంచకోనటకిూ, అతతు భలభులో  క తున పయచఖులన భభమిు ణ లల గహ ఉననచఔకలన చఽసహయచ. తృహికటీశనర్ ఇపడె 
ఫ ంటల్ & ఎమోశనల్ టాతుక్స అఴషయంలేదతు పాయంచి భెఫ డీ #1తు కూీంథి యధంగహ భాభిు ఇచాుయచ: 

 #2. CC21.3 Skin allergies + NM35 Worms...OD 

  2018 జుల ై 29న, నఱే ంట్ తుజంగహ చాలా ఆభోఖమంగహ ఉననటలల  భభిము అతూన తింటలధానఎటలఴంటి ఎలభీా భహలేదతు అంణేకహఔుండా 
అతతుయొఔక భలంలో పయచఖులు ఔతునంచలేదతు ణ యౌమచసేహయచ. అందఴలన #2తు ఔీభంగహ తగిగషఽా  2018 ల న ీంఫర్ 15 న 
ఆనయేరహయచ. ఔ షంఴత్యం తయచయహత, అల భీా లేఔుండా ఉననటకట, నఱే ంటల పయచఖులు లేథా భహననజీఴపలు ఫాభినండు తన 
వభభీహతున యబియచకోఴడం కోషం భఫె డీ #2 న తృహికటీశనర్ నండు ఔ ధ లభోజులతృహటల తీషఔుధానయచ. 2019 డుల ంఫర్ ధాటకిూ, 
అతతుయొఔక భోఖ లక్షణ్ాలు ఏయ పనభహఴాతం కహలేద. 



 

 

8 

 108CC ఫాక్స్ ఉయోగషిా ననటల బణ,ే #1. CC4.6 Diarrhoea + CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC21.3 

Skin Allergies; #2. CC4.6 Diarrhoea + CC21.3 Skin Allergies తుయహయణ్లు ఇఴాండు. 

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

2. ణాా శమంలో ర్ళ్ళు 01616...కొియేిషమా  

2018లో, 53షంఴత్భహల ఴమష్ ఉనన భళళికూ నణాా వమంలో 2.5cm భిభాణ్ంలో భహబ ఉననటలల  తుభహద భించాయచ. ఖత 
షంఴత్యకహలంగహ తిీభోజూ ఆఫ ఔడెప ధొనణో ఫాధడెతేధానయచ. పోజనం చలేన తయచయహత ఈ ధొన అథాాననంగహ ఉంట ంథి.  
ఈ షభషమ లేఔతృో ణ ేఆఫ  ఆభోఖమంగహ ఉండయేహయచ భభమిు ఎటలఴంటి భందలు తీషఔుధయేహయచ కహద, ఆఫ  యొఔక ధామనభభ 
నణాా వమంలో భహబగియౌ తృో ఴడం ఴలన  చతుతృో ఴడం భభమిు ఆఫ  ఔుటలంఫంలో భూతనిండంలో భహళైి ఉనన కషైలు 
ఉండటంణో ఆఫ  చాలా బమడెతేధానయచ.  

య ైతమిాతుక్స్ మీద భాతఫి ేఆదాయడు, ఆఫ  2019 జనఴభి 21 న తృహికటీశనర్ దఖగయఔు ఴచాుయచ, ఆఫ ఔు ఈకూీంథ ిభెఫ డీ 
ఇఴాడఫ నైథి:   
#1. SR275 Belladonna 1M + SR325 Rescue...తిి 10 తుభష్హలఔు ఔ మోణాద చొపన 1 ఖంట ఴయఔు ఆ తయచయహత 
6TD 
#2. CC4.7 Gallstones + CC15.1 Mental &Emotional tonic...TDS 

తీషఔునన తయచయహత భోజై ఆఫ కూ ధొన 50% తగిగనటలల  ణ యౌతృహయచ, #1 యొఔక మోణాద QDSకూ తగిగంచఫడునథి భభమిు యహయం 
తయచయహత ఆనయేమఫడునథి. అబణ ే#2 తు TDS ఴదద క నసహగించాయచ. ఆఫ  భయలా 2019 భాభిు 15 న  తృహికటీశనర్ న  
షందభిశంచి, ణాన ఇటీఴలే అలాీ ో సౌండ్ భీక్ష చబేంచఔుననటలల  అందలో న దద  భహబ ఉననటలల  చఽలేద కహతూ, చినన చినన 
భహళైి ఉననటలల  భితృో యచీ  య లలడుంచినదతు, ఐణే షిా తం ణాన పాగహధ ేఉననటలల  ఎటలఴంటి ధొనలేఔుండా భాభూలుగహధే ఆహాయం 
తీషఔుంటలననటలల  ణ యౌతృహయచ. 

 అందఴలన, #2 తు ఈయధంగహ భాయుడఫ నైథి:  
#3. CC4.7 Gallstones + CC17.2 Cleansing...TDS 

 2019 ఏనమిల్ 28 న, అలాీ ో సౌండ్ భకీ్ష భయలా చబేంచఔునన తుయథేఔిలో నణాా వమం భహళైి లేథా ఇషఔ లేఔుండా చఔకగహ 
ఔతునషా ననటలల  య లలడుంచింథి. ఔ యహయం తయచయహత, మోణాద ODకూ తగిగంచడఫ నైథ,ి తయచయహత OWకూ తగిగంచి ధ ల తయచయహత 
ఆనయేమఫడునథి. డుల ంఫర్ 2019 ధాటకిూ, యహమది పనభహఴాతం కహలేద. 

సంనుదఔుని సాచన: భుందషా  తుయహయణ్ా చయమగహ, CC17.2 Cleansing…TDS  ఔ ధ లతృహటల, తయచయహత ధ ల CC12.1 

Adult tonic…TDS, అలా షంఴత్యం తృహటల ఇఴాడం భంచిథి.  ఖభతుంచ ఴలలన యశమం ఏమిటంట ేఈ కషై యశమంలో  
న దద  భహబ ఉననపడె, య ఫైరి  భెఫ డీ ఆ అంఖభు నండు ఇషఔన తీలయేమడాతుకూ భుంద, ముటీముదట న దదభహబతు చినన 
చినన భుఔకలగహ చషేా ంథి. ఴమఴషాలో తిభగిి భహళైి ఏయడఔుండా తుభోదించడాతుకూ నేఱ ంటల తన ఆహాయంలో భచి్ పపడ్ ఉథాసయణ్కూ 
:య నన, కటీమ్, భాంషం ముదలఖునయ  తీషకోఴడం తుయహభించాయౌ.   
 108CC ఫాక్స్  ఉయోగషిా ననయహయచ  #1. CC4.7 Gallstones ఇయహాయౌ. 

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

3. అధిఔ యఔానుట ట్ల, ఖుండెనుట ట్ల, జ్ణా ఔశకరా క్షణీత (డిమెనిిమా) 01616...కొియేిషమా  

78 ఏళల  భళళి ఖత 30 షంఴత్భహలుగహ అదిఔ యఔాతృో టలణో ఫాధడెత అలోతి ఫ డులన్ తీషఔుంటలధానయచ. 2017 జూల ై 
ధ లలో షాలంగహ ఴచిున ఖుండ తృో టల ఆఫ న భంచాతుకూ భిమితం చేలంథి. ఖుండ కూ షంఫందించిన భందలణోతృహటల ఆఫ ఔు 
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మాంటీ డున ిల ంట్ ఇషా ధానయచ. ఔ ధ ల కూీతం, ఆఫ ఔు జఞా ఔవకూా క్ష్ణీ్త ఏయడడంణో భనశేమలన ఖుయచా టీలేఔతృో బయేహయచ.  
అంణకేహఔ ఆఫ ఔు ఔళైి ణ యచి ఉంచడం ఔశీగహ ఉననటలల  ణ యౌలంథి.  
2017 జుల ై 19 న ఆఫ  ఔుభాభెా తృహికటీశనయచన షందభిశంచగహ నేఱ ంటలఔు కూీంథి భెమిడఇీఴాఫడునథి:                                                                                                                       
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC18.2 Alzheimer'sdisease...TDS 

ఆఫ  భలిాతితు తిీ భోజూ భశి్రయౌంచాయచ. ఔ యహయం తభహాత, ఆఫ  తన చటృీ  ఉనన జిలన ఖుభిాంచడం తృహియంతేంచాయచ. కహతూ 
మాంటీ డున ిల ంట్్ కహయణ్ంగహ ఆఫ  భంచాతుక ైభిమితం అమామయచ. 
   2017 ఆఖశేీ  12 న భెమిడు #1తు కూీంథి యధభుగహ భాభిుఇఴాడఫ నైథి:  
#2. CC15.1 Mental &Emotional tonic + #1...TDS  
   2017 ఆఖశేీ  30న ఆఫ  ఔుభాభెా ఈ యధంగహ ణ యౌతృహయచ. నేఱ ంటలఔు భుందగహధే మాంటీ డున లి ంట్్ మోణాదన షగహతుకూ 
తగిగంచాలతు తుయణబంచాయచ, ఆఫ  భభింత అభితాంగహ భభమిు అఴగహసనణో ఉండటంఴలల , ఇపడె అయ తీషకోఴడం 
భాధేసహయచ. కహతూ డాఔీర్ షలహా ఫేయఔు యఔాతృో టల భభిము ఖుండ  ధొన తుయహయణ్ఔు అలోల తి భందలన క నసహగించాయచ. నేఱ ంటల 
భంచం మీథ ేఉండడంఴలల  తృహికటీశనర్ అదనంగహ SRHVP ఉయోగించి ఈ కూీంథి భెమిడీ ఇచాుయచ:                                                                                                                            
#3. SR291 Gelsemium + SR359 Zincum Met...QDS 

 ఔ ధ లలో యహఔర్ షహామంణో నశేంట్ స ంతగహ నడఴడం తృహియంతేంచాయచ. అందఴలన, 2017  ల న ీంఫర్ 29 న #2 భభమిు #3 

భెమిడీలన ఆనయలే యహటి సహా నంలో ఈ కూీంథ ిభమెిడ ీఇఴాడఫ నైథి:                                                    

  #4. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic...TDS 

  2019 డుల ంఫర్ ధాటకిూ ఆఫ  యొఔక భోఖ లక్షణ్ాలు పనభహఴాతం కహలేద.  ఆఫ  భలిాతి లాయంగహ ఉంథి. భభిము ఆఫ  
సహదాయణ్ంగహ నడఴఖలుఖు తేధానయచ.  ఆఫ  భెమిడీతు TDS ఴదద క నసహగించడాతుకూ ఇశీడెతేధానయచ.   
 షంతృహదఔుతు షఽచన: అలోల తి భందల దశ ర్పాయహలన ఎదభోకఴడాతుకూ అలోల తి భందలన ఔడా తృో ట ధ లీజ   చలే ఇఴాడం 
భంచిథి. 
108CC ఫాక్స్ ఉయోగిషా ననయహయచ, #3. CC18.4 Paralysis ఇయహాయౌ   

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

4. వయసనం 01163...కొియేిషమా 

51 షంఴత్భహల ఴమష్ ఉనన భత్ూకహయచడె, 20 షంఴత్భహలఔు న గైహ భథామతుకూ ఫాతుషబమ తన ఴమషధాతున దఽయం 
చేషకోఴడాతుకూ ఎటలఴంటి మితనభూ చేమడం లేదతు ఎలలపడఽ ఔుటలంఫ షబుమలచతే యభభిశంచఫడయేహడె. థీతుకూణోడె 
అతన అపలోల  ఉండటంఴలల  ఔుటలంఫాతున తృో ఱంచడం ఔడా భాధేసహడె. తిీ భోజూ తన ఴంతే షహామంగహ చేమఴలలన ఇంటి 
తు భభమిు ణోట తు చేమఔుండా తనంచఔు తియచఖుత ఆయేవంగహ భభమిు కోంగహ తమాయమామడె.    
 2017 నఴంఫర్ లో అతన ఆఔయౌతు కోలోమాడె, ఎలలపడఽ అలలతృో బయేహడె, భతిభయచప, భభిము జీయతం మీద ఆషకూాతు 
ఔడా కోలోమాడె. 2018 జూన్ లో అతతుకూ ఔండభహలు భభమిు యప య నఔ పాఖంలో ధొపలు, భూణాితున తుమంతిించకో 
లేఔతృో ఴడం, అంఖషాంబన కోలోఴడం ఴంట ిషభషమలు ఏయడాా బ. ఇంట ల  చాలా సహయచల  చయులు జభగిని తభహాత, యేదనఔు ఖుభ ి
అబన అతన ఇఔనండు భదమతృహనం తీషకోఴడం భాతుయసేహా నతు హామీ ఇచాుడె. అతన య ైతమిాతుక్స్ త ఏ ఇతయ చికూత్న 
ఎంచకోలేద.  
  2018 అకోీ ఫర్ 11న అతన తన ఴమషనం నంచి ఫమట డాలతు ఉథేద వంణో తృహికటీశనర్ తు షందభిశంచగహ ఈ కూీంథ ిభమెిడు 
ఇఴాడఫ నైథి:  
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#1. CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + 15.3 
Addictions + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.4 Muscles 
&Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS 

అతన ఔ థీాంలో తుఴలంచడం ఴలల  భభమిు తిీ భూడె ధ లలఔు ఔసహభ ిషందభిశసహా యతు యహగహధ నం చేలనందన, అతతుకూ 
భూడె ధ లలఔు భమెిడ ీఇఴాఫడునథ.ి థి భోజుల తభహాత, అతన భదమతృహనం తీషకోఴడం 30 రహతం తగిగంచినటలల  ణ యౌతృహడె. 
2019 జనఴభ ి11న, అతన భీల్ కోషం షందభిశంచినపడె, అటిక ైఆమన 70 రహతం భదమం తీషకోఴడం తగిగంచాడె 
భభిము ఫాధమతఖల ఔుటలంఫ ఴమకూాగహ అపలన తిభిగ ిచ యౌలంచడాతుకూ తీఴంిగహ ఔాఱ చషేా ధానడె. అంణకేహఔుండా అతన తన 
ఔుటలంఫంణో భభింత లేనసంగహ ఉంటలధానడె. అతతు భోఖ లక్షణ్ాలు అతూన ఖణ్తూమంగహ తగహగ బ. ఆభోఖమంగహ భభమిు ఆనందంగహ 
ఉధానడె. భమెిడ ీతు తీషకోఴడంలో అతన చఽనంచిన వదీధ ,  యదమేత చాలా తృో ి ణా్సఔయంగహ ఉధానబ. 2019ఫే 16 న, అతన 
ఆఔయౌ లేఔతృో ఴడం, ఫలళీనత, జఞా ఔవకూా లోం, భభిము అలాంజయ అధాభోఖమం నండు 100% కోలుఔుననటలల  భభిము 
భదమతృహనం, భూణాివమ తుమంతణి్ భభమిు అంఖషాంబన తుతీయచఔు షంఫందించి 80% ఉవభనం ఔయౌగినటలల  ణ యౌతృహయచ.                                                                      
అందఴలల  భఫె డ ీ#1తు ఈ కూీంథి యధంగహ భాభిు ఇఴాడఫ నైథ ి:  

#2. CC13.3 Incontinence + CC14.3 Male infertility + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…TDS 

కహలం ఖడుచే క థీద  అతన షంఔల వకూాతు కోలోతేధానడె. 2019 ల న ీంఫర్ లో అతన ఇంటికూ డఫుఫలు తీషఔు భహఴటం లేదతు 
భభిము ఇంట ిచటృీ  భదమం లసహలు థాచి ఉండటం అతతు  పాయమ ఖభతుంచి భదమతృహనం తీషకోఴడం పనభహఴాతం అబనటలల  
ణోచి ఆఫ  య ంటధ ేఅతన అధాభోగహమతుకూ భభిము భునట ి ఆయేవంలోకూ జఞభితృో ఔుండా తుభోదించడాతుకూ ఫాధమత తీషఔుంథ.ి 
అందఴలన అతతుతు ల న ీంఫర్ 10న తృహికటీశనర్ ఴదదఔు తీషకమెాల యచ. అతన రహుణాా డు, తన ఫలళనీతన అంగీఔభించాడె, 
భభిము భెండె ఖంటల క తు్యౌంగ్ చలేన తభహాత భభొఔసహభి భోజుఔు ఔ గహల ష ఔంటే ఎఔుకఴ భధమం తీషక నతు యహగహద నం చేరహడె.  
అతతు భూణాివమ షభషమ భభిము అంఖషాంబన తుతీయచ థాథాపగహ తగిగ  తృో బనందఴలల , తృహికటీశనర్ భెఫ డీ #2 తు ఈ యధంగహ 
భాభిుఇఴాడఫ నైథ ి:  

#3. CC15.3 Addictions + NM64 Bad Temper…TDS 

2019 డుల ంఫయచ ధాటికూ, అతన యహగహద నం చేలన భిమితిలో భధమం తీషఔుంటలధానడె. అతతు అతున యకహల అధాభోఖమ షభషమలు 
ఔనభయచఖమామబ భభిము పనభహఴాతం కహలేద. అతతు సౌఔయమభు ఫేయఔు భఫె డ ీ#3తు TDS ఴదద క నసహగషిా ధానడె.         
సంనుదఔుని సాచన : సహదాయణ్ంగహ ఎఔుకఴగహ భధమం తీషఔుధే యహళలకూ కహలేమం షభతేలమత లేఔతృో ఴడంణో చ డె ఆయవేం  
ఉంటలంథ.ి థీతుకూ NM64 Bad Temper  షహామ డెతేంథ ి; ఇథి CC4.2 Liver&Gallbladder tonic లో ఉంథ,ి 
ఇథి  CC15.3 Addictions లో ఔడా ఔ ఫాఖం.  

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

5. మిలుర్ పషర్ సండరిమ్ 03542...ముకె  

సహదాయణ్ దాఱీణో ఆభోఖమంగహ ఉనన63 షంఴత్భహల ఴమష్ ఖల భళళి  ఇండుమా నండు తిటన్ కూ 2018 జూన్ ధ ల భూడో  
యహయంలో ఴచిున  తయచయహత ఔభోజు అఔసహభతేా గహ ఆఫ  తన ఎడభ ఔననఖుడెా న అటృఇటృ ఔదలు లేఔ తృో మాయచ. ఆ లాతిలో 
ఔనఖుీ డెా  షాంతేంచి తృో బందతు ఇఔ తనఔు  దాఱీ  భహథేమోనతు ఆఫ  పాయంచాయచ. ఆంథోళనణో ఆఫ  య ంటధే అనగహ  2018 జూన్ 
లో 25న య దైమతు షంథిించగహ యహయచ ఔంటి య దైమతుకూ లతౄహయష చేసహయచ. భకీ్షల అనంతయం ఇథ ిమిలల ర్ శర్ లండోిమ్ అతు 
ణ యౌతృహయచ. ఇథ ిఔంటి ఔండభహల భభిము సహనముఴపల తిిచయమలన తుభోదించి క్షయహతం ఔయౌగించే ఔ అసహదాయణ్ షామం యక్షఔ 
ధాడ ీలాతి. క తునసహయచల  రహాషకోవ య ైపలమం ఔడా ఔలఖఴచు.ఇథ ిక కఔకసహభ ియ ైయస్ కూ షంఫందించిన ఇధ పక్షన్ ఴలన భహఴచు 
కహతూ షిా తం ఈఫ ఔు అలాభహలేద. ఈఫ  బయా ఇండుమాలో య ైతిమాతుక్స్ అపామషఔులు ఔనఔ ఈఫ  సహదాయణ్ంగహ అలోతి 
భందలు తీషకోయచ. ఔ యహయం భోజులు యహమదిణో ఇఫఫంథిడున తయచయహత 2018 జుల ై 2 న సహా తుఔంగహ ఉననచికూణా్ తుపణ్ుతు 
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షంథిించాయచ. ఆ షభమంలో ఆఫ  ఔంటి భలిాతి అదాాననంగహ ఉంథి. ఆఫ ఔు కూీంథి భెమిడీ ఇఴాఫడుంథి:   
CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmunediseases + 
CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.3 Chest infections chronic + CC20.4 
Muscles &Supportive tissue…QDS  

రహాషకోవ అధాభోఖమం ఴచుే భిాదం ఉననందన థాతు తీఴతిన తగిగంచడాతుకూ CC19.3 Chest infections chronic భెఫ డీతు న ై 
క ంఫర లో చభేహుయచ. యహయం తభహాత అధాభోగహమతుకూ ఖుభెనై ఔంటి ఔనతృహ ఔదయౌఔలో భభిము చఽపలోనఽ 50% ఫ యచఖుదల   
ఔతునంచింథి. భభొఔ యహయం తయచయహత జూల ై 17న, ఆఫ  సహదాయణ్ంగహ చఽడఖలుఖుతేననటలల  భభిము ఔళిన ఔథయిౌంచ ఖలుఖు 
తేననటలల  ణ యౌతృహయచ. ఆఫ కూ భోఖలక్షణ్ాలు ఔనభయచగెధైామతు తుభహధ భించఔునన తయచయహత జూల ై 23న, మోణాదతు TDSకూ 
తగిగంచాయచ. ఆ తభహాత మోణాదన తుథానంగహ తగిగషఽా  2018 ఆఖషీ  13న ఆనయేరహయచ. 2019 డుల ంఫర్ ధాటికూ, నఱే ంటలఔు  భోఖ 
లక్షణ్ాలు పనభహఴాతం కహలేదతు భభిము ఆఫ  ఔళైి చఔకగహ తు చషేా ధానమతు ధాయఔభించాయచ. 

సంనుదఔుని సాచన:  సహదాయణ్ంగహ అధేఔభంథ ిఴమఔుా లలో మిలలర్ శర్ లండోిమ్ ఉననయశమం భుందగహ ణ లుష కోఴడం 
చాలా భంచిథి. చాలాభంథలిో 2 నండు 4 యహభహలలోప భోఖ లక్షణ్ాల నండు కోలుకోఴడం తృహియంబభఴపతేంథి, ూభిాగహ 
కోలుకోఴడాతుకూ థాథాప ఆయచ ధ లలు టీఴచు.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. ుషపంచిన ఇంషేన్స్ ముఔకలు 03582...దక్షణ ఆపిక  

AVP గహ అయహత సహదించిన య ంటధ,ే తృహికటీశనర్ ముఔకల మీద య ైతమిాతుక్స్ పిాఴం ఎలాఴపంటలంథో  చఽడాలన ఔుధానయచ. ఆఫ  
ఇంనశేన్్ లడుల ంగ్్ (చితంిలో చఽడండు) ఉనన టేతిు 
2019 ల న ీంఫర్ 26 న క నగోలుచేసహయచ. తయచయహత 
భోజు, ఇంనశేన్్ తూడన న యచఖుణాబ ఔనఔ ఆఫ  
యహటితు భెండె యభేైాయచ ఔుండీలలో అటకిై 
న యచఖుతేనన మితుబేచర్ న నై్ ముఔకలు ఔికన 
ధాటాయచ.  

ఆఫ  1ఴ ఔుండీలో ఉనన ముఔకలఔు ఈకూీంథ ిభఫె డ ీ
ఔయౌన తూళైల తృో మడం తృహియంతంచాయచ : 
CC1.2 Plant tonic…BD ముదటయిహయంలో 
తయచయహతి భెండెయహభహలతృహటల2TW.  

భెండఴ ఔుండలీో ఉనన ముఔకతు తుమంతణి్ ముఔకగహ 
ఉయోగించి, 1ఴ ఔుండలీో ముఔకఔు తూళైి తృో లన 
షభమంలోధే 2ఴ ఔుండలీో కఴైలం ంప తూటతిు 
భాతఫి ేతృో సహయచ.  

  2019 అకోీ ఫర్ 8న, 1ఴ ఔుండీలో ఉనన ముఔకలన 
చఽల ఆనంథించాయచ. అయ అందంగహ, ఆఔుచుతు, 

ఆభోఖమ ఔయఫ నై న దద   ఆఔులణో ఔనయంద ఔయౌగించ ేపఴపాలు యఔలంచి 8 భోజులతృహటల అలాధే ఉధానబ. 2ఴ ఔుండీలో ఉనన 
ముఔకలు భభో 4 భోజుల తయచయహత అనగహ 2019 అకోీ ఫర్ 12 న చినన ఆఔులు భభమిు చినన పఴపాలుణో యఔలంచి 6 భోజులు 
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భాతఫి ేఉధానబ (చితంిలో చఽడండు). థతీు థాాభహ తృహికటీశనర్ కూ, య ైతమితుక్స్ భానఴపలు భభిము జంతేఴపల అధాభోఖమలఔు 
చికూత్చమేడఫే కహఔుండా ముఔకల న యచఖుదలఔు ఔడా షహామడెతేందతు ధాయఔభంిచఫడుంథి.  

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

7. ఎండని భర్ిము ఆఔులులేని ముఔకలు 11606...ఇండిమా  

తృహికటీశనర్ ఇంటలిో న ంచఔుధ ేభెండె ముఔకలు ఫర ఖన్ యలాల (కహగతిం ూల ముఔక) భభమిు ఆషభఖైస్  ర్న(తృహలగహల ష 
ముఔకగహ నలఴఫడేథి) 2019 ఫఴిభి నండు 
ఎండుతృో బ క భభలఔు ఆఔులు ఔడా లేఔుండా 
ఉంటలధానబ(చిణాిలు చఽడండు).  
తృహికటీశనర్ అబన య ంటధే 2019 భాభుి 15న,   
ఆఫ  ఈకూీంథి భఫె డీణో చికూత్ చేరహయచ:  
#1. CC1.2 Plant tonic…OD 

ఇథ ి15భోజుల తయచయహత ఔడా ఎటలఴంట ి
ఫ యచఖుదల చఽనంచఔ తృో ఴడంఴలల , ఏనమిల్ 1న 
భెఫ డీ  #1ని ఈకూీంథి యధంగహ భాభహుయచ:   

#2. CC12.1 Adult tonic + #1…OD 

ఔీభంగహ థళిేన భోజులలో అయ కోలుకోఴడం 
తృహియంతంచాబ. తయచయహతి 4 యహభహల ఴమఴదలిో, 
ముఔకలు చఔకగహ ఎథిగ ిఆభోఖమంగహ థాథాప 
భెటిీంప భభిాణ్ంణో అతేఴాథిదచ ంథాబ! 

ఆషభహఖస్  ర్న లో ముదట చుదనం ఆనయహళైి లేఴప, ఇపడె చఽలేా  తుజంగహ ఎంణో ఫాఖుంథి(చితంిలో చఽడండు). 
ఫర ఖతుాలాల  ఔడా పఱంచడం తృహియంబం కహఴడంణో ఇపడె ఎంణో అందంగహ ఔతునంచసహగంిథి.(చితంిలో చఽడండు). మోణాద 
2019 జూన్ ధ లలో ఆనేఴయఔు  ఔీభంగహ తగిగంచఫడునథి. ఆషభహఖస్  ర్న తుయంతయం ఆభోఖమంగహ ఉంథ ికహతూ తృహికటీశనర్ 
క తునధ లలకూీతం ఇంటతిు భాయడంఴలల , ఆఫ  ఫర ఖతుాలాల  న తనణో తీషఔుయ ళలలేఔ తృో మాయచ. 

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

8. గమం కయణంగ నొప 11606...ఇండిమా 

40 షంఴత్భహల ఴమష్ ఖల తఔుకఴ ఆథామం ఔయౌగని గహీ మీణ్ భళిళ ధాలుఖు షంఴత్భహల కూీతం ఫాత్ యౄంలో జఞభి డున  
పయౌతంగహ యప కూీంథి పాఖం నండు ఎడభ కహలు, మోకహలు భభిము తృహదం ఴయఔు భందక డుగహ ఉండే ధొనకూ థాభతిీలంథి. ఆఫ కూ 
డాఔీభిన షంథిించే సోా భత లేఔ ఆ ధొనణోధే కహలం య ళిఫుచు సహగహయచ. ఆఫ  య ైతమిాతుక్స్ చికూత్ ఉచితంగహ ఇసహా యతు 
ణ లుషఔుతు తృహికటీశనయచన షంథిించాయచ.                                                                                                      
2019 భాభిు 26న, ఆఫ కూ ఈకూీంథి భెఫ డీ ఇఴాడఫ ైనథి:                                                                                                                     

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles &Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…TDS 

ముదట ిభెండె భోజులు, భోగ ియకహయం భభమిు తలతియచఖుడె(పలలల ట్ కహయణ్ంగహ) ఴంటి లక్షణ్ాలన అనబయంచాయచ కహతూ భూడఴ 
భోజు ఫాగహధే ఉధానయచ. భెండె యహభహల తయచయహత, ధొన ూభిాగహ తగిగందతు  భఫె డతీు ఆతృహలనఔుంటలననటలల  ణ యౌతృహయచ. 
భభిక ంతకహలం భెమిడీ తీషకోయహలతు షలహా ఇచిు తయచయహత మోణాదతు తగిగంచభతు తృహికటీశనర్ ణ యౌతృహయచ.  ఆఫ  అబశీంగహధ ే
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యహయంతృహటల మోణాదతు క నసహగించాయచ తయచయహత మోణాదతు ODకూ తగిగంచి, 29ఏనిమల్ 2019న ఆనయేరహయచ. 2019 డుల ంఫర్ 
ధాటకిూ, నఱే ంట్ ధొన పనభహఴాతం కహలేదతు ణ యౌతృహయచ. భుందషా  తుయహయణ్ా చయమగహ అడలీ్ టాతుక్స భభిము కెలతు్ంగ్ తీషకోయహలతు 
ఆఫ తు నంచడంలో చలేన అతున మిణానలు యపలఫ ైధాబ. 

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

9. ఋతుసివంలో సభసయలు 03560...మూ. యెిస్. ఎ  

48 షంఴత్భహల ఴమష్ ఖల భళిళ, అధేఔ యకహల ఆభోఖమషభషమలణో ఖత 4షంఴత్భహలగహ ఫాధడెత 2017 నఴంఫర్ 4న 
తృహికటీశనభిన షంథిించాయచ. ఆఫ కూ ఋతేసహిఴం ఔీభఫదధంగహ ఴషా ననటకట, ఋతేసహిఴం తృహియంబభబన భెండఴభోజు ఎఔుకఴగహ 
అఴాడం భభిము తిమిభభిగహ ఉండటంణో ఇథి ఆఫ న క తునభోజులతృహటల ఫలళనీంగహ భభమిు కూీమాయళితంగహ చలేేథి. ఆఫ  
సహదాయణ్ లాతికూ భహఴడాతుకూ ఔటి లేఔ భెండెయహభహలు టిీనటికట యల ైనంతఴయఔు అలోల తీ భందలు తీషకోఔుండా (యటఴిలల  
ఆఫ కూ ఔడెపలో యకహయం ఏయడడం కహయణ్ంగహ) ఉండేథ.ి థీతుణోతృహటల ఆఫ కూ ఔుడు కహలుభడభ ధొన, భెండె కహళిన  ైలయచల 
ఉఫుఫ, నఔక భభమిు చీలభండల చటృీ  తృ డుగహ ఉండు దయద, భభమిు యటమిన్-డు లోం భకీ్ష థాాభహ తుభహద యణ్ అబనటలల  
ణ యౌతృహయచ. 
తృహికటీశనర్ ఆఫ కూ ఈకూీంథి భెఫ డీ ఇచాుయచ: 
CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries&Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC20.4 
Muscles &Supportive tissue…TDS  

యటమిన్-డు లోం కోషం భోజుఔు అయఖంట ైధా షఽయమకూయణ్ాలు ఆఫ  వభభీహతుకూ ణాకయైధంగహ మితినంచభతు తృహికటీశనర్ షఽచించాయచ. 
భూడెభోజుల తయచయహత, ఆఫ కూ ఋతేసహిఴం సహదాయణ్ంగహ భభిము ఎటలఴంటి తిమిభభి ఫాధలేఔుండా జభగిింథి. ఆఫ  చాలా 
తాయగహ ఉవభనం తృ ందటంణో ఆవుభహమతున ఴమఔాంచేసహయచ. ఆఫ  ఋతేసహిఴం షభమంలో భభిము తయచయహత ఎటలఴంటి షభషమ 
లేఔుండా చయచఔుగహ ఉధానయచ. ఆఫ  భఫె డీతు వదీధగహ క నసహగషిఽా  ఔక మోణాదతు ఔడా ఴదలఔుండా తీషఔుధయేహయచ.  భూడె 
యహభహల తయచయహత ఆఫ  భడభ ధొన థాథాపగహ తగిగతృో బంథి. భభో ధ ల తయచయహత 2018 జనఴభ ి2 ధాటకిూ  నఔక భభిము 
చీలభండలం చటృీ  తృ డుగహ ఉండటం భభమిు దయద భామఫ ైంథి. కహళలన ై లయచల ఉఫుఫ జనఴభ ిధాటకిూ 50% ఫ యచదల 
ఔతునంచిందతు 2018 ఏనమిల్ 4 ధాటికూ అథి ూభిాగహ తగిగతృో బందతు ఆఫ  ణ యౌతృహయచ. ఆఫ  కహలు ఔండభహలకూ ఔీభంతఔుండా 
యహమమాభం చేమాలతు భభమిు తృో శఔయలుఴలు ఉనన ఆహాయం తిధాలతు తృహికటీశనర్ షఽచించాయచ. ఖత ధాలుఖు ధ లలుగహ 
ఎటలఴంటి ఋతేషభషమలు పనభహఴాతం కహలేద భభిము ధొనకూ భందలు అఴషయం భహలేద. అందఴలన, మోణాదతు ఆయచ 
యహభహల ఴమఴదలిో ఔీభంగహ తగిగంచి 2018 ఫ ే16న ఆనయమేఫడుంథి. య ైతమితుక్స్ యొఔక ూభిా సహభభహధ ూతున ణ లుషక తు ఆఫ  
ఔుటలంఫషబుమలన, లనేళతిేలన భభిము ఫంధఴపలన తభ యహమధల తుమితాం తృహికటీశనయచన షఽచిషా ధానయచ. డుల ంఫర్ 2019 
ధాటకిూ, ఎటలఴంటి భోఖ లక్షణ్ాలు పనభహఴాతం కహలేద.     

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

10. ఔండర్ల నొప, శ్ాసకోశ అలెర్జా 03560...ము ఎస్ ఎ  

46 షంఴత్భహల ఴమష్ఖల భళళిఔు ఖత ధాలుఖు షంఴత్భహలుగహ దభుభ భభమిు పతృ డు అల భీా కహయణ్ంగహ తయచగహ 
తేభుభలు, ఔళిలోల  తూళైి, భభిము ఊనభి తీషకోలేఔ తృో ఴటం ఴంట ిలక్షణ్ాలణో భోజులో క తునసహయలబధా ఫాధడఴలల ఴచేుథి.   
ఎపడ ధైా అలభీా తటలీ కోఴడం ఔశీంగహ ఉననపడె తక్షణ్ ఉవభనం కోషం అలోల తీ భందలు తీషఔుధేయహయచ. 9 ధ లల కూీతం 
ఆఫ  కహయచన య నఔనండు భభొఔ యహసనం ఢ ీక టీడంఴలల  ఆఫ  భిాథాతుకూ ఖుభెైనథ,ి పయౌతంగహ ఫ డ ఫణ్్ికూంథి. (గహమాతుకూ 
కహయణ్ం తల ఫలఴంతంగహ, యఖేంగహ య నఔఔు భుందఔు ఔదలడం) థీతు పయౌతంగహఏయడున ధొన ఫ డ నండు భెండె చతేేలు 
భభిము యేళైి ఴయఔు ఉండేథ.ి ఇథి ఆఫ  భోజుయహభి నలు చేషకోఔుండా ఉండలేా చలేంథి. అలోల తీ భందలు ణాణాకయౌఔ 
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ఉవభనం భాతఫి ేఇచుేయ. థీతుణోతృహటల అటకిై ఉనన అలభీా లక్షణ్ాలు ఆఫ  జీయణాతున ఔశీతయంగహ భభిము తుయచణా్స 
జనఔంగహ భాభహుబ. 2017 డుల ంఫర్ 14 న, తృహికటీశనర్ ఈకూీంథి భఫె డీలు ఇచాుయచ: 
CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections 

chronic + CC20.4 Muscles &Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…తిీ 10 
తుమిష్హలఔు ఔ మోణాద చొపన భెండె ఖంటల తృహటల తయచయహత 6TD  
ముదట భోజై ధొన 20% తగిగంథి. యహయం భోజులలో ధొన 50% తగిగంథ.ి తేభుభలు భభమిు రహాషతీషకోఴడంలో ఉనన 
ఇఫఫంథలిో  ఔడా ఔీభంగహ ఉవభనం తృహియంబఫ నైథి. ఆఫ  ఔళియ ంట తూయచ కహయడం ఔడా అదావమభబమంథి. అందఴలన 
మోణాద TDS కర తగిగంచఫడుంథి. భభో భూడె యహభహల తయచయహత 2018 జనఴభి 14 ధాటకిూ ఆఫ  భోఖ లక్షణ్ాలు 85% 
నమభమామబ, భభొఔ ధ ల తయచయహత 95% నమభమామబ. 2018 భాభిు 31 ధాటికూ యహమది లక్షణ్ాలు ూభిాగహ తగిగతృో బ 
నటలల  ణ యౌతృహయచ. అందఴలన మోణాద ఔీభంగహ OW కూ తగిగంచి 2018 ఫ ే31 న ఆనయమేఫడునథి. డుల ంఫర్ 2019 ధాటకిూ, యహమది 
లక్షణ్ాలు పనభహఴాతం కహలేద.  

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

ిశనలు జ్వఫులు 

ిశన1: ముఔకలు భరి్ము జ్ంతువులలో ులలు ట్ ఉంట్లందా? 

జ్వఫు: ఇంతఴయఔు ఎఴాయౄ ముఔకలు భభిము జంతేఴపలలో పలలల ట్ ఴచిునటలల  ణ యౌమయచలేద. ఫభేు పలలల ట్్ 
అఴకహవం ఉండదతు నభుభతేధానభు. ఎందఔంటే అయ ఔిాతిణో భఫేఔం అబమ జీయసహా బ ఔనఔ యహటిలో  ఴమయధథాభహద లు 
ఉండఴప. అథ ేభానఴపల యశమంలో చఽలేా  ఇంథిమిాలథాాభహ భానలఔంగహ భభమిు రహభయీఔంగహ ఴమయదథాభహద లన  భానఴపడె 
ఔడన టలీ ఔుంటలధానడె. ముఔకలు భభిము జంతేఴపలఔు చికూత్ చలేటేపడె యహటిలో ఏఫ ైధా షఽక్షభఫ నై భాయచలు ఉంట ే
దఖగయ ఉండు ఖభతుంచడం భంచి ఆలోచన! యహట ిూభిా యఴభహలు మీయచ లఔేభించి భాఔు అంథించ ఖయౌగణిే ఇథి భా భిరోధనఔు 
షహామడెతేంథి. 

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

ిశన2 : భన వర్ా  త్రిఔ వలయయమ్ 10 సంచిఔ 4 లో, మీయథ వ ైబ్రిమనిక్స్ ఎందఽఔు హోమియోత్రకర అనఽఔయలం కదర  
వివర్ించాయథ. అందఽలో మేభు హోమియోత్ర చఽఔకలు/కటిమ్/ట్ానిక్స ఉయోగించవచాా అనదేి సపషీంగ లేదఽ!  

జ్వఫు : అలా చమేడం షభెనైథే. సో మియోతి చఔకలు ఔళైి /చ ఴపలు/భుఔుకఔు లేథా కటీమ్ ఫాసమంగహ యహిమడాతుకూ 
య ైతమిాతుక్స్ ణోతృహటల ఉయోగించఴచు. అయ య ైతమిాతుక్స్ తుతీయచలో జోఔమం చేషకోఴప. CC7.2 Partial Vision ఔు 
షంఫందించి 108 CC పషాఔంలో లనభైభమిా ఔంటి చఔకలన సో మియో సోీ ర్ నండు యహడఴలలంథిగహ షఽచించఫడుంథి. 
సో మియోతిక్స అబంట భంట్్ చయభ షభషమల కోషం య ైతమితుక్స్ 2019 పషాఔంలో లతౄహయచ్చేమఫడుంథి. సో మియోతిక్స 
టాతుక్స్ య ైతబిశేన్్ ణోతృహటల తీషకోఴచు కహతూ భెండుంటి భధమ 20 తుభష్హలు లేఔ అంతఔంటే ఎఔుకఴ ఴమఴది ఉండాయౌ.  

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

ిశన 3: భనం వట్ర్ ణో రె్మెడీ తీసఽఔుననుపడు నాలుఔ కరంిద ఔ నిభషం ఉంచఽకొని ుకరకయౌంచి లోయౌకర  తీసఽకోవలని 
ఎందఽఔు సలహ ఇసఽా నానభు? 
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జ్వఫు :  ఎలలపడఽ మీయచ పోజనం లేథా అలాహాయం తీషఔునన తయచయహత ధనయచ తూటణిో యబ ియచచకోఴడం భంచి ఆలోచన.  
థీతుఴలన ఆహాయథాభహధ లు ధనటిలో మిగయిౌతృో ఴప. అథేయధంగహ ఏథ ైధా భఫె డ ీతీషఔుధేభుంద ధనయచ యబియచచకోయహయౌ. యహటర్ భెఫ డీ 
క తున ల ఔనల  పకూకయౌంచడం పయౌతంగహ య ైతబిేశన్్ ఫాగహ ఖీళించఫడణాబ, కహయణ్ం ఏభనగహ ధనటిలో ఉనన అతూన ఫాగహలఔు 
య ైతిమాశన్్ అందణాబ.  

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

ిశన 4:  ిత్ర అలోు తీ ఓషదానిన వేయథ వేయథగ నొు టె్న టీజ్ చమేాలా ? 

జ్వఫు : అలోల తీ భందలు తిి ఔకటి యేయచ యేయచ కహయచా లఔు షంఫంథించినయ అబనపడె, యేయచ యయేచగహ తృ ట ధ లీజ చమేడం 
భంచిథి. ఎందఔంటే తిీ భందఔ  ణిేమఔ కహయచా  ఉంటలంథ.ి తృ ట ధ లీజ చమేడం ఆలోతి భందలన  ైఎటలఴంటి తిిఔల 
పిాఴం చఽనంచద ఔనఔ రహంనల్ భందలన నఱే ంటలఔు భాభూలుగహ ఉయోగించకోఴడాతుకూ  తిభగిి ఇచిుయమేాయౌ. 
ఔయళే  తృో ట ంట జై  చమేఴలలన భందలు కై తృ ట తూ్ ణో చమేఴలలఴలేా  యహటితు కై నభూధా లసహలో ఉంచఴచు. అతూన 
భాతలిు లసహ అడెఖు పాగహతునణాఔఔతృో ణ,ే ఇత లై్ ఆలకహాల్ యేల తిీ ఫ డులన్ యొఔక  య ఫైరశిన్ ఆలకహాల్ లోకూ య మళిఴయఔు 
ఫాగహ ఔథయిౌంచాయౌ. ఏథిఏఫ ధైా ఔ భెఫ డ ీఫాటలి్ భాతఫి ేఇయహాయౌ.    

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

ిశన 5: SRHVP ఉయోగించఔుండా ఉననుపడు డమల్ స టీ్్ంగ్ ఎఔకడ ఉంచిణే భంచిద?ి 

జ్వఫు : SRHVP లో డమల్ అతునటఔింట ేషతునతఫ నై ఫాఖం అఴడంఴలల  డమల్ యొఔక అయచఖుదల భభమిు తయచఖుదల 
తగిగంచడాతుకూ, SVP భానమఴల్ లో ఇచిున యధంగహ మీయచ చిఴయగహ ఉయోగించిన డమల్ ల టిీంఖున అలాగ ైఉంచఴచు. 
అబణ,ే ఔ జఞఖీతా తీషకోయహయౌ. భన లభుమలేటర్ కహరా్్ ణో ఔతూష సహధమభఖు డమల్ ల టిీంగ్ 1X తృో ట తూ్కూ అనఖుణ్ంగహ 040 
ఉంటలంథి. భభిము ఖభశీింగహ 10MM తృో ట తూ్కూ (1)000 ఉంటలంథి. ఎపడబధా డమల్   (1)000 ఴదధ  ల ట్ చేమఴలల ఴలేా  
(NM110 ఎల్మాక్స లేథా SM39 ట నిన్ లేథా నఽమటలి ైజింగ్ కోయఔు), ఫేభు ఇచుే షఽచన ఏమిటంటే థాతుతు అషఴమథివలో 
క థిదగహ తిన డమల్ న 990 ఴదద ఴథియౌయమేాయౌ. లేఔతృో ణ,ే క ంత షభమం తయచయహత మీయచ ఫ ఱన్ ఉయోగలిేా , మీయచ భీడుంగ్   
000 ఴదద  లేఔ (1)000 ఴదద  ఉంథో  మీయచ ఖుభిాంచఔ తృో ఴచు, అందఴలన మీయచ డమల్ తు తప థివలో తినే ఔీభంలో డమల్ 
తు తృహడెచమేఴచు. ఇలా క ంత భంథకిూ జభగిింథి. 

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

ిశన 6: CCకోంఫర లు భరి్ము కర్స్ ఔయౌ రె్మెడీ తమాయథ చేమవచాా? 

జ్వఫు : అతున కోంఫర లు SRHVP థాాభహ కహయచా లు భభమిు క తునసో మియోతీభందలు ఉయోగించి తమాయచ చమేఫడాా బ. 
భా తృహికటీశనయల  అతేతృహిమాల ఆదాయంగహ య ైతమిాతుక్స్ తుయంతయం అతేఴాథిధ  చ ందతేననందన, కోంఫర లు అతూన ఎటిఔపడె క తున 
కహరా్్ ఉయోగించి ఎఔుకఴ య ఫైరశిన్్ జోడుంచడం థాాభహ నయఔభించఫడణాబ. అందఴలల , 108CC ఫాక్స్ ఉయోగించి భఫె డీ 
తమాయచచేలటేపడె తృహికటీశనయలఔు ఇచుే షఽచన ఏమిటంటే కైషకూ షంఫంథించిన అతమంత షభుచితంగహ ఉనన య ఫైరశిన్్ ఏ కహయచా లో 
ఉధాన జోడుంచఴచు. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ిశన 7:  ర్ెమెడీలనఽ సాచించటే్ుపడు ఆంతయంగిఔ ేియణ మేయఔు సాచించడానికర భన అంతర్తమణో ఎలా ఔన కీ్స కవయౌ? 

జ్వఫు : భనలో తిి ఔకయచ తేననఫ నై వభీయం-భనష్ల షఫేభళనంణో ఉనన థ ఴైతాఫ.ే భన ఖత అనబఴం, అఴగహసన, 
అలయహటలల , దోయణ్ులు భభిము సహధన ఆదాయంగహ ఆదామతిభఔ భణి్ాభం యొఔక యయధ సహా బలలో భనం ఉధానభు. భనం 
అనకోగహధే క్షణ్ంలో భన అంతభహతభణో ఔధ కీ్స కహఴడం అధథే ిఅంత షలబంగహ జభగిై తు కహద. భనం థాతు కోషం తిిభోజు 
మితనం చషేఽా ధ ేఉండాయౌ. సహామి చఽనన భాయగంలో నడఴడం థాాభహ షభెైన జీఴన ర ైయౌ, ఇంథిమిాల తుమంతణి్, అంకూతపాఴంఖల 
లేఴ, దామనభు లేథా తువశఫద భనషణో ఔభోుఴడం ఴంటి ఆదామతిభఔ సహధనల థాాభహ భన తుజఫ నై అంతయంఖంణో షంఫందాతున 
న ంతృ ంథించకోఖలభు. తిి భోజూ తుథింిచడాతుకూ భుంద ఆభోజు చలేధా పలాలు అతునంటితు థ ైయహతుకూ అభించాయౌ.   

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

దివయ వ దైఽయని దవియవణి  



 

 

 

 

“మీయథ తీసఽఔునే ఆహయం మీయథఎంతవయఔయ మీ ఏకఖితనఽ నిలఖలర్ో నియాయిసఽా ంది. ఆహయ నాణయత భర్ిము ర్భిాణం మీ 
సామ నిమంతిణ ఎంత తగిగంచఫడిందీ లేదా మెయథఖుయచఫడిందర  నియాయిసఽా ంది. ఔలుషతమైెన గయౌ భర్ిము నీయథ హనిఔయమైెన 
వ ైయసఽు  భరి్ము సాక్షమ కరభిులణో నిండి ఉంట్ాయి ఔనఽఔ ఇట్లవంట్్ వట్్కర ఏ విధంగ ఐనా దాయంగ ఉండాయౌ. భానవుడు 
అిభతాంగ ఉండవలసన కలుషయ కయకలు నాలుఖు యకలుగ ఉనానయి.  శర్జయం- దాార్ ణొలగించ ఖయౌగైది(నీయథ),  భనసఽ- 
(సతయభు దాార్ ణొలగించ ఫడదేి)  కయణ శర్జయం-( సరైె్న జ్ణా నం దాార్ ణొలగిం ఫడదేి)  భర్ిము అహం-(దేవుని కోసం 
ఆర్ట్డట్ం దాార్ ణొలగించఽకోవచఽా).  విుతులు  "వ దైర య నార్మణ హర్ిిః అని ిఔట్్ంచాయి దవేుడే వ దైఽయడు ఆమననఽ 
వ తఔండి ఆమన ై ఆధాయడండి మీయథ వయధి నఽండి విభుకరా నొు ందఽణాయథ.” 

                                      ... శీ్ర షతమ సహబ ఫాఫా ఫా, 1979 ల న ీంఫర్ 21   “ఆహాయం భభిము ఆభోఖమం ఉధామషం” నండు  
                                                                      http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

“నిసాయు సవే లో ఆనందం నొు ందే వయథ ఈర్ోజు భనఔు అవసయం, కనీ అలాంట్్ ుయథషులు చాలా అయథదఽగ ఔనిసా యథ. ఎవయథ 
సతయసయి సవే సంసుఔు చెందని వయనగ  -మీలో ితీ ఔకయూ సేవఔుడిగ ఉండాయౌ. అవసయమైెన వర్కిర సహమం చేమాయౌ. 
ఎుపడయిణే సేవక్స (సహమఔుడు) నామక్స (నామఔుడు)అవుణాడర  అుపడే    ించం అభివిదిి  చెందఽతుంది. కరంఔయథడు(సేవఔుడు) 
భాతిమే శంఔయథడు(భాసీర్) గ ఎదఖఖలడు. వసావనికర  అహనిన ూరాి్గ ణొలగించాయౌ.  దాని జ్ణడ కొంచెం ఉనాన వితుా  ణెసఽా ంది. 
మీయథ ఎంత కలం ధాయనం చసేనా ఎంత సు యంగ జ్ం చేసనా ఏ కొదిిగ ఆహం ివేవృంచినా పయౌతభు వూనయం అయినుట తుంద.ి 
అహంకయంణో చసేన బజ్న కకర అయథువలే ఔఠినంగ ఉంట్లంది. ఔనఽఔ మీసధనలో అణుభాతిం ఔయడా  అహంకయం ివేవృంచఔుండా 
చాసఽకోండ.ి” 

...                                                               …శీ్ర షతమ సహబ ఫాఫా  “ లయేహ సహధన మీద తృహఠహలు థఴిమయహణ్-ి1981 నఴంఫర్ 19 
                                                                          http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf
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ిఔట్నలు 

నియాహ ంఫర యిే  వృక్షణా వృబ్రర్లు (నఴంఫర్ , డుల ంఫర్ 2020 లో AVP/SVP ణేథలీలో భాయచలన ఖభతుంచండు) 

 ఇండిమా చెన ైన : పనవుయణ్ షదష్ 18-19 జనఴభి  2020 షంిథించ ఴలలనయహయచ  B S సహామిధాధన్  య ఫై్్ట్  
swami_bs99@yahoo.com  లేథా ట యౌతౄో న్ నంఫయచ 9840-475-172 

 ఇండిమా ఫ్ంఖుళ్ూయథ : పనవుయణ్ షదష్ 8-9 ఫఴిభి  2020 షంిథించ ఴలలనయహయచ   రరకర్ r య ఫై్్ట్  rsshekhar@aol.in లేథా 
తోౄ న్ నంఫయచ 9741-498-008 

 ఇండిమా ుటీ్రాి్: AVP ఴర్క ష్హప్ 23-29 ఫిఴభి  2020 షంిథించ ఴలలనయహయచ   లయౌత య ఫై్్ట్ elay54@yahoo.com లేథా 
తోౄ న్ నంఫయచ 8500-676-092 

 ము.ఎస్.ఎ. ర్ిచమండ్  VA: AVP ఴర్క ష్హప్ 3-5 ఏనిల్  2020 షంథిించ ఴలలనయహయచ   యసహన్  
య ఫై్్ట్  SaiVibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండిమా  ఢియ్ు –NCR : పనవుయణ్ షదష్ 9-10 May 2020 షంిథించ ఴలలనయహయచ   Dr షంగీణా శ్రీయహషాఴ  య ఫై్్ట్ 

atdr.srivastava.sangeeta@gmail.com లేథా తోౄ న్ నంఫయచ 9811-298-552 

 ఇండిమా ుటీ్రాి్ : AVP ఴర్క ష్హప్ 8-14 జుల ై  2020 షంిథించ ఴలలనయహయచ   లయౌత య ఫై్్ట్ elay54@yahoo.com లేథా తౄో న్ 
నంఫయచ 8500-676-092 

 ఇండిమా  ుటీ్రాి్:  SVP ల క యఔు తౄహలో అప్ ఴర్క ష్హప్   2018-19 ఫామచ్ యహభికూ , 16-17 జుల ై  2020 షంథిించ 
ఴలలనయహయచ   ళేభ  య ఫై్్ట్ 99sairam@vibrionics.org 

 ఇండిమా ుటీ్రాి్: AVP ఴర్క ష్హప్ 24-30 నఴంఫర్  2020 షంిథించ ఴలలనయహయచ   లయౌత య ఫై్్ట్ elay54@yahoo.com లేథా 
తోౄ న్ నంఫయచ 8500-676-092 

 ఇండిమా ుటీ్రాి్ : SVP ఴర్క ష్హప్ 2-6 December 2020 షంథిించ ఴలలనయహయచ   ళేభ  య ఫై్్ట్ 

99sairam@vibrionics.org 

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

అదనంగ

1.  ఆర్ోఖయ చిట్ాకలు 

ఆర్ోఖయం భరి్ము శకరా కోసం డెైై పూూ ట్్(ఎండిన ండుు ) ణో సేనహం చేమండ ి  

“మితంగహ తినండు ఎఔుకఴకహలం జీయంచండు...పౌతిఔ యఫ ైన ఆభోఖమఫే భహాపాఖమం అతు పాయంచయేహయచ సహతిాఔఫ నై ఆహాయం 
భాతఫి ేతీషకోఴడాతుకూ ఎంణో వదీధ  ఴళిసహా యచ. ఉడుకూంచతు ఆహాయభు, గింజలు భభమిు ండెల , ములకతాెిన యతాధాలు చాలా 
ఉతాభ ఫ ైనయ. తిీభోజూ మీ పోజనంలో ఔతూషం ఔకసహభెధైా ఉథాసయణ్కూ భహతిి పోజన షభమంలో యటితు   తీషకోండు. ఇథి మీఔు 
థీయఘ జీయణాతున ఇషా ంథి. ఇటిీ  షథయీఘ జీయతం కోషం మితినంచినపడె లబమఫ నై ఆ యలుయ నై కహలభు ణోటి భానఴపలఔు లఴే 
చేమడాతుకూ ణోటి జీఴపలన నేమిించడాతుకూ ఉయోఖడెతేంథి”... శీ్ర షతమ సహబ ఫాఫా  

1. డెైై పూూ ట్్ అంటే్ ఏమిట్్? 

mailto:swami_bs99@yahoo.com
mailto:swami_bs99@yahoo.com
mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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ఇథ ిఔ ండె, థీతులో న ై తృ య లేథా ఫాసమ పాఖభులో ఖుజాు ఉండఔుండా ఎండుతృో బ ఉంటలంథి. డ ైర పూూ ట్్ లో ఎండున ండెల  
భభిము గింజలు అతు భెండె యకహలుగహ ఉంటాబ. జీఴ షంఫంధంగహ చఽలేా  ఈ భెండఽ ఔటే ఐధా సహంకతైిఔ యంగహ భెండె దిాన 
పరదాలు ఉంటాబ. ండల  యతాధాతుకూ తిభగిి ములకతాెి ముఔక అబేమ అఴకహవం ఉంథి కహతూ గంిజలఔు ఈ అఴకహవం లేద. ండల ఔు 
జూమస్ ఉంటలంథి కహతూ గింజలఔు ఇథ ిఉండద.2 

డెై ైపూూ ట్ అంటే్ ఏమిట్్? ఔ ండె షఽయచమడు ఴలల  గహతూ లేథా డ ైరమర్(ఆయఫట్ేీ  సహధనం)ఴలలగహతూ, డళీెైడేటిర్ (తుయాయ్ఔయణ్ి)ఴలల గహతూ 
తనలోతు ణభేన తృో గొటలీ క తు ఴడుయౌతృో బ కైంథీఔిాత వకూా కైందంిగహ ఉంటే అథ ేడ ైర పూూ ట్. డ ైర పూూ ట్్ అతూన యచచికూ తిమమగహ ఉంటాబ,   
తభ తృో శకహలతూన తులుపక తు షథీయఘ కహలం తులా ఉంటాబ.  ఎండె థాిక్ష, డటేలల (కయౄా భహలు) ఎండున భఖైుండెల , అతాిండెల , 
ఆకిోటలల , ఇయ సహంథిామ ఎండున ండెల గహ తృహిచయమం తృ ంథాబ. యటి తభహాత ఎండున నచే ండెల  (ఔయఔఫ నై చ ైధా ండె), 
ఆనల్ ఫరర్ ండె, కహీ న్ ఫ్భీీ, ఫూల  ఫ్భీీ,  చ భీీ ండెల , సహీ ో ఫ్భీీ భభిము భామిడు ఴంటయి ఎండటాతుకూ భుంథ ేతీన థాయధం ణో 
తుంఫడు ఉంటాబ. 
అబణే ఎండున ఫొ తృహబ, కూయ, భభిము న ైధానల్ ఇయ కహమండీ (తీన తృహతూమంణో ఔాతిభింగహ తుండం) పూూ ట్్ గహ ఉంటాబ.3 

గింజ అంట ేఏమిట ి? గింజ అధేథ ిఔటి  గహతూ అయచదగహ భెండె గహతూ ఫదదలుఔయౌగిన ఎండున ండె. ఫాదం, ఆకోీ ట్, జీడుప, 
నసహా , ఫ్జిిల్ గింజలు, హాజల్ నట్్ చ సీ్ నట్్, ఒక్స గింజలు, న కహన్ గింజలు, న నై్ గింజలు, భకహడమిమా గింజలు ముదలఖునయ. 
ఫఠహతూ గింజలు కహమదాధామలఴలే ల ఖుభధే ఔుటలంఫాతుకూ చ ంథినయ. ఐణే యహటిలో ఉండే నఽమటిశిన్ తృ ి  ైల్ కహయణ్ంగహ గింజలు అతు 
నలఴఫడణాబ.2,4 

2. ఎండున ండెల  ఴలల  ఉయోగహలు   

సహదాయణ్భు: యచచిఔయఫ ైనయ భభిము అదఔి తృో శఔ యలుఴలు ఔయౌగనిటిీ  ఇయ ణాజఞ ండలణో షభానం. ఐణే కైంథీఔిాతయౄంలో 
చకెకయ భభిము కహమలభలీు ఉననందన ఇయ తిననయహభికూ షంూయణ పలం తినన అనబూతి ఇసహా బ. ఫయచఴప దాష్హీ ూ చఽలేా  ఎండున 
ండెల  ణాజఞండల  ఔంట ే3.5 భటెలల   ఫైర్, యటమినల , భభిము కతుజలఴణ్ాలు ఔయౌగ ిఉంటాబ. ఎండున ండలతూన యఔా యిహహాతున 
ఫ యచఖుభచియే, భోఖ తుభోధఔ వకూాతు న ంచయే, జీయణకోవ ఆభోగహమతున ఫ యచఖుభచిేయ, ఆకట్ఔయణ్ నష్హీ తున తగిగంచేయ, ఫ దడె ఆభోగహమతున 
తృో ి త్ళించయే, భుందషా  ఴాదధతృహమతున తుభోదించయే, ఎభుఔ భభిము చభహభతుకూ కహఴలలన ఴనయచలు అంథించేయ, భభిము కనై్ర్ 
ణో షహా అధేఔ యహమధల భిాథాతున తగిగంచయే ఐన ధనయౌక్స మాంటీ ఆకూ్డ ంటల ఔు చఔకతు భూలం.5,6 

ఎండని ండుు  యొఔక ిణేయఔ ియోజ్నాలు  

ఎండు దాి క్ష (59% చకెకయ): యటమిన్ ల, కహయిౌమం, ఐయన్, తృ టాఱమం భభిము ముఔకల షఫేభళధాలణో భుకమంగహ నలలలఔు 
కహఴలలన యలుయ ైన తృో శకహలన అంథిసహా బ. దంణాలన ై ఎఔుకఴలేప అంటలక తు ఉండఴప భభిము దంణాలలో చిఔుకఔునన ఇతయ 
ఆహాయప అణ్ుఴపలన ణొలగించే సహభయధూభు ఔయౌగనిటిీయ ఔనఔ దంణాలఔు యందాిలు ఏయడడం ఉండద. ఇయ తెన భభమిు ఫలడ్ 
క ల షీభహలున తగిగసహా బ. భంటన తగిగసహా బ భభమిు యఔాంలో చకెకయ సహా బలన ఫ యచఖుభచిి ట ైప్ 2 భధఫేసం భభిము 
ఖుండ  జఫుఫల భిాథాతున తగిగసహా బ.5,7,8 

డేట్్ లేదా కయూా ర్లు (64-66% చెకెకయ): ఇయ అతమంత తీన ఔయౌగి ఉననటికట యతులో ఉండ ేతఔుకఴ సహా బ గెలలలమిక్స ఇండ క్స్ 
(glycemic index) కహయణ్ంగహ యఔాంలోతు చకెకయ సహా బలో న దదగహ ళచెుతఖుగ లు ఉండఴప. యటలిో ఉండ ేకతుజ లఴణ్ాలు భభిము 
ఇనభు ఴంటి యహటి ఴలన ఇయ ఖభిబణ్ీ లా రలఔు చాలా అనయ నైయ. ఇయ భుందషా  ఖభహబవమ యషాయణ్న తృో ి త్ళించి నేభిైనత వీభ 
అఴషభహతున తగిగసహా బ. భూణాివమ భభమిు తృో ి లేీట్ కహమన్ర్ భభిము రహభయీఔ తాిడు భిాథాతున తగిగంచే ల య్తుమం ఴంట ి
మినయల్్ ఔు చఔకతు ఆదాయభు. అంణేగహఔ ఇయ పయచశేలోల  ఴంధణాాతున తుయహభించే సహభయధూభు ఔయౌగినటిీయ. 5,9,10 
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 ూూ న్స్ లేదా రై్ఖుండుు (38% చెకెకయ): యతులో తెటా కభెోటని్( ఇథి యటమిన్ A గహ భాయుఫడెతేంథి)భభమిు K యటమిన్ 
ఉంటాబ ఔనఔ ఇయ ఆభోఖమఔయఫ నై ఔంటి దాఱీతు ఔయౌగిసహా బ. అదిఔ  ైఫర్ ఔంట ంట్ భభిము సహభఫిటాల్ కహయణ్ంగహ షసజ 
యభోచనకహభి పిాయహతున ఔయౌగి ఉంటాబ భభమిు భూణాివమ అదఔి కూీమాశ్రలతన ఔడా తుమంతిిసహా బ. ఫర లు ఎభుఔల 
యహమదితు తుయహభించడాతుకూ ఫర భహన్ కతుజభు భభమిు   ఇనభు లోతృహతున తుయహభించడాతుకూ భభమిు చికూత్ చేమడాతుకూ 
కహఴలలన ఇన దాతేఴపఔు ఇథ ిగొ ఆదాయభు. థీతులో మాంటీ ఆకూ్డ ంటలల  అదఔింగహ ఉండటం ఴలల  భఖైుండెల  వభీయ 
ఔణ్ాలన యక్ష్ుసహా బ.5,11,12 

హెచార్ిఔ: ఴణి్ తతాి, న దదనేఖిు రోధ, లేథా అలభీాణో ఫాధడయేహయచ పూ ధే న తుయహభించఴచు.11 

అతా్రండుు (పగ్్) (48% చకెకయ): యటి తీన భభిము ఔ యధఫ ైన షయహషన కహయణ్ంగహ అందయౄ ఇశీడణాయచ. ఇయ ఉతాభ 
ధాణ్మత ఔయౌగని మాంటఆీకూ్డ ంటల న ఔయౌగ ిఉంటాబ. A, C, K & B యటమినల  భభిము తృ టాఱమం కహయిౌమం ఴంటి కతుజ 
లఴణ్ాలు ఔయౌగని ఉతాభ ఴనయచలలో ఇయ ఔడా ఔటి. భలఫదదఔం నండు ఉవభనం భభిము ముతాంగహభధఫసే 
తుయాసణ్లో ఎంణో షహామడణామతు యటికూ భంచి నేయచంథి. చయభం భభిము జుటలీ ఔు ఇయ ఎంణో భంచియ. ణాభయ, ఫొ యౌల, 
భభిము సో భమిాలస్ ఴంట ిఎధనన చయభ యహమధలఔు అతాి ండెల  చఔకతు చికూణా్ కహయకహలు.13 

హెచార్ిఔ:  యఫబయథ నులు లేదా బీచ్, ునొు పడి లేదా భలఫరి్ ఔుట్లంఫ ండు ఔు అలర్జా ఉనన వరి్కర ఔయడా ఇవి అలర్జా ఇవావచఽా.   
యఔాం లచ ఫడట్ానికర భందఽలు వడేవయథ వీట్్లో అధిఔ విట్మిన్స కె ఉనన కయణంగ అతా్ర ండునఽ నివరి్ంచవచఽా.13 

ఆపకిట్లు  (53% చకెకయ): జీయణకూీమన న ంచడాతుకూ అధఔే అఴషయఫ నై యటమినల  కతుజఞలు భభిము ఔభగిై  ైఫర్ ఔయౌగి ఉంటాబ. 
తృ టాఱమం అదఔింగహ ఉండటం ఴలల  ఇయ వభీయంలో దఴి షభతేలమతన తుమంతిిషఽా  హారీ్ సోీ ో క్స భిాథాతున తగిగసహా బ. ఇయ తెటా 
కెభోటిన్ భభిము ఇతయ ఔభోటధిాబడ్్ అలాగ ైA, C, భభిము E యటమినల ఔు చఔకతు భూలభు భభమిు ఔళిన తృహడఴఔుండా 
యక్ష్ుసహా బ.14 

ఎండని చ్ (ద ండండు వలె ఎయిగ ఉండే శనుా లు ండు) ఆల్ భర్ిము మర్్(ఫేర్)ి ండుు : నచ్ ండెల  యచచిఔయఫ నైయ 
భభిము కహభోఫళెైడేటి్్, తృో ి టనీల  యతులో అదిఔంగహ ఉంటాబ. అంణకేహఔ భోఖ తుభోధఔ వకూాతు న ంచ ేఎ భభమిు ల యటమినలఔు చఔకతు 
భూలభు. తుయాయ్ఔయణ్ చలేన మానల్ ండెల  ఎధననB కహంన ల క్స్ యటమినలన ఔయౌగి ఉంటాబ. ఇయ జీఴకూీమలఔు,  యౌఴయచ భభిము 
చభహభతుకూ ఎంణో భంచియ. అంణేకహఔ ఇయ ఴంటకహలఔు భంచి యచచితు ఇసహా బ. ఎండున ఫరభ ిండెల   C, E, భభిము తౄో ల ట్ ఴంటి B 
కహంన ల క్స్ యటమినలన షభాథిధగహ ఔయౌగ ిఉంటాబ. షంూయణ ఆభోగహమతుకూ ఇయ ఎంణో భంచియ.15-17 

ఇతయ ఆర్ోఖయఔయమైెన డెైై పూూ ట్్: అయచదగహ థొభిక ైఫభ్ీీ, చ భీీ, భభిము థాతుభభ గింజలు ఇయ ఎంణో ఆభోఖమఔయఫ ైనయగహ పాయసహా యచ. 
ణిమేఔంగహ గోజీ ఫభ్ీీలు ఆధతుఔ కహలాతుకూ షఽర్ పపడ్ గహ అతేఴభిణసహా యచ. ఎందఔంటే యటిలో మాంటీ ఫామకటీభిమల్, మాంట ీపంఖల్, 
మాంటీ ఇన్ిఫటేభీ లక్షణ్ాలు ఉంటాబ. ఇండుమన్ ఖూస్ ఫభ్ీీ గహ నేభొంథని ఆభల  లేథా ఉలభి మాంటీఆకూ్డ ంటలల  ఔలయహతులో 
అఖీసహా నంలో ఉంథ.ి6 

3. గింజ్ల యొఔక ియోజ్నాలు   

సధాయణం: క ఴపా ఎఔుకఴగహ ఉంటలంథ ిభభిము ధనయౌక్స ఏంట ిఆకూ్డ ంట్్, యటమినల , కతుజలఴణ్ాలు, ఉయోఖఔయఫ నై నచ 
థాయాభు గింజలలో షభాథిధగహ ఉంటాబ. ఇయ తఔుకఴ నండు థాయధభు ఉనన అదబతఫ ైన ఆహాయభు. సహదాయణ్ంగహ యతులో 
ఉనన అదఔి కహమలభ ీథాయధభు ఴలన ఫయచఴప న యచఖుణాభతు పాయసహా యచ కహతూ తుజఞతుకూ ఇయ ఫయచఴప తఖగడాతుకూ షహామ డణాబ. 
ఇయ జీఴన ర ైయౌ భాయచ ఴలల  ఴచేు యహమధలన తుయహభించి ఫ దడె యొఔక తుతీయచన, చయభభు యొఔక ఆభోగహమతున 
ఫ యచఖుయచసహా బ.  
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గింజ్ల యొఔక ిణేయఔ ియోజ్నాలు    

ఫాదం:  ఆభోఖమఔయఫ ైన క ఴపాలు,  ఫైర్, తృో ి టీన్, యటమిన్ E,  ఫ గీనఱమం, భభమిు భామంఖతూస్ అదఔింగహ ఉంటాబ. పభహతన 
కహలం నండు యలుయ నై గింజలుగహ యటతిు భఖిణ్ిసహా యచ. భభమిు యటతిు అందయౄ ఇశీడణాయచ. ఇయ చ డె LDL క ల సహీ ో ల్ న 
తగిగసహా బ, యఔాతృో టలన అదపలో ఉంచణాబ భభిము జీయణ ఴమఴషా భాభహగ తున ఆలకల ైజ చేల pH న షభలాతిలో ఉంచణాబ 
ఔనఔ ఇయ ఆభోగహమతుకూ అదబతఫ నైయ.23,24 

వల్ నట్్: కహమన్ర్ భహఔుండా తుయహభించడాతుకూ భభమిు కైన్ర్ ణో తృో భహడటాతుకూ కహఴలలన ఫగేహ 3 క ఴపా ఆభల ం ఉనన 
గింజలలో ఇథి ఔడా ఔటి. ఖుండ ఔు ఆభోఖమఔయఫ నై అఫ ధైన ఆభాల లు, ఴయో షంఫందతి ఫేదో యచఖభతలన తుయహభించడాతుకూ,  
భభిము ట ైప్ 2 భధఫేసభులో జీఴకూీమా షంఫందిత భహమితేలన ఫ యచఖుభిచ ేఆభోఖమ ఔయఫ నై క ఴపాన అంథించయేగహన 
ఇయ ఉయోఖడణాబ. 90 రహతం మాంటఆీకూ్డ ంటలల  ఈ గంిజల చయభంలో ఉధానబ. ఇయ తాయగహ నశంచే ఖుణ్భు ఔయౌగ ినటిీయ 
ఔనఔ గహయౌ చొయఫడతు ఔంట బనయలలో తులా చేమఴలల ఉంటలంథి.25-27 

హెచార్ిఔ: ళెభిస్ లేథా షభి యహమది ఉననయహయచ అథి ూభిాగహ నమం అబేమఴయఔు యటితు భిమితం చేమాయౌ లేథా తుయహభించాయౌ.25 

జీడిుప: సహదాయణ్ంగహ ఈ గంిజల యొఔక తృో శఔ లక్షణ్ాలణోతృహటల యహటిలో జిమాకహా ంతిన్ అధే వకూాఴంతఫ ైన మాంట ీఆకూ్డ ంట్ 
ఴయణ దఴిమం ఉంటలంథ.ి ఇథ ిభటెధీా థాాభహ ధయేచగహ ఖీళించఫడు ఴయో షంఫందతి భాకూలమర్ క్ష్ీణ్తన తుయహభించి తథాాభహ ఔంటి 
ఆభోగహమతున కహతృహడెతేంథి. జీడుప జుటలీ  ఆభోఖమంగహ భభమిు ఫ భలిేలా ఉండటాతుకూ షహామడెతేంథి.28,29 

సా  ుప: అదిఔ తృో శకహలు తభ షసజ యౄంలో ఉండు అతున యకహల గింజల యొఔక ఆభోఖమ యిోజధాలు ఔయౌగ ిఔ 
ణిమేఔఫ ైన  తీన యచచి ఔయౌగనినటలఴంటథిి. అదఔి ముతాంలో  జిమాకహా ంతిన్ భభిము లుటని్ ఔయౌగి ఉండెట చతే ఔళిఔు అలాగ ై
ఖుండ ఔు ఔడా చాలా భంచిథ.ి చఔకటి ఆభోగహమతునఅంథించడఫే కహఔ  న దద  నేఖిు కహమన్ర్ భిాథాతున తగిగషా ంథి.30,31 

ఫ్ిజిల్ నట్్ : ఆఔాతిలో భాదఴపగహ యచచికూ తిమమగహ ఔ యధఫ ైన భటిీ  యహషన ఔయౌగని ఈ గింజలు అఫ జఞన్ అటయ తృహింత సహా తుఔ 
జిల దిాన ఆహాయభు. కైఴలం ఔ ఫ్జిిల్ గింజ వభయీ జీఴకూీమలఔు, అతేజఞా (ఫదేావకూా) తుతీయచఔు, ఆభోఖమఔయఫ నై భోఖతుభోధఔ 
ఴమఴషా, ఆభోఖమఔయఫ నై ఫ భలిే జుటలీ , లా ర పయచశేలోల  షంణాధనతతాికూ కహఴలలన  భోజుయహభ ీ అఴషయఫ ైన ల య్తుమం 
కతుజఞతున100% అంథషిా ంథి. ఈ గింజ చభహభతుకూ షసజఫ నై కహంతితు, అంథాతున ఇషా ంథి భభిము ముటభిలు, భుందషా  
ఴాథాధ మం చయభ కహమన్ర్ తుభోదషిా ంథ.ి32 

హజ్ెల్ నట్: తీన యచచి ఔయౌగని యటతిు చిుగహ ఔడా తినఴచు. అదిఔ కహమలభలీు ఔయౌగఉిండే ఈ గింజలలో ఏఔ భభిము ఫసుళ 
అషంతాా క ఴపాలు, భభిము ఫగేహ 6 భభమిు ఫేగహ 9  క ఴపా ఆభాల లు షభాథిధగహ ఉంటాబ. మాంటీ ఆకూ్డ ంటలల  యటి 
చయభంలో కైంథీఔిాతఫ ై ఉంటాబ ఔనఔ యట ిణొఔక తీమఔుండా లేథా లఴఔుండా కహలుఔుండా ూభిాగహ తినడాతుకూ అనయ ైనథి. 
తృహిచీన కహలం యహయచ థీతుతు ఓశధంగహ భభిము టాతుక్స గహ ఉయోగించయేహయచ. హాజల్ గింజలు సహదాయణ్ంగహ కహ భభిము భొట ీలఔు 
ఫ్ేల ఴర్ కోషభు, భభిము అలంఔయణ్ భభమిు యందలలో ఔడా ఉయోగిసహా యచ.33,34,35 

చెసీ్ నట్్: తఔుకఴ గెలలల మిక్స షఽచిఔణో అదఔి తృో శకహలు ఉండ ేఇయ ఆభోగహమతుకూ అదబతఫ ైనయ.  కహయౌునయ జధాదయణ్ తృ ంథనియ 
కహతూ సహదాయణ్ంగహ కహమండీ(ఔలఔండ భాథభిి తూళైి తఖలఔుండా చలేేథి) ఉడఔఫట్ిీ  గహతూ, ఆయభణిో లేథా భొట ీగహ ఔడా తమాయచ 
చేసహా యచ. ఇయ భోఖతుభోధఔ వకూాతు న ంచణాబ, ఎభుఔ కతుజ సహందతి న ంచణాబ, ఫ దడె తుతీయచన ఫ యచఖుయచసహా బ, జీయణ 
షభషమల నండు ఉవభనం ఇసహా బ, తెనతు తుమంతిిసహా బ ఇంకహ థయీఘకహయౌఔ అధాభోగహమలన ఔడా తుయహభిసహా బ.36 

ఆకర్న్(ఒక్స చెట్లీ  కమలు): యటమినల  భుకమంగహ B1 నండు B9 భభిము అధేఔ కతుజ లఴణ్ాలు షభాథిధగహ ఉంటాబ. 
జీయణకూీమ భభిము వకూా సహా బలన న ంచడం, ఎభుఔలన ఆభోఖమంగహ ఉంచడం, ఖుండ  జఫుఫలు భధఫసేం కహమన్ర్  ఴంటి 
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భిాథాలన తగిగసహా బ. కహతూ ఇయ యచచికూ చదేగహ ఉంటాబ భభిము యహటిలో ఉండే టాతున్ అధే థాయధభు కహయణ్ంగహ  జీఴకూీమ 
లేథా అయచఖుదలఔు ఔఠినంగహ ఉంటాబ ఔనఔ యటితు తినడాతుకూ అనఴపగహ చషేక నడాతుకూ ఉడఔ న టీడం, లేథా యటితు ధానఫట్ిీన 
తూయచ గోధభ యంఖులోకూ భాయనంతఴయఔ తూటలిో ఉంచి యటతిు లయేంచఴచు. ఈ ధానఫట్ిీన తూటితు చయభభున  ైభంటఔు, కహయౌన 
గహమాలు నమం చేమడాతుకూ, దదద యలఔు, ణ గని గహమాలు భభిము పండలన నమం చమేడాతుకూ ఉయోగించఴచు. అతమంత 
తృో శఔకహయఔ ఫ నైటలఴంటి భాయగంలో  యటితు ఉయోగించకోఴటం ఎలా అంటే కహ గింజల నండు కహ తమాయచ చేలనటేల   
యటనిండు ఔడా కహ తమాయచ చేషకోయహయౌ. ఇలా అకహర్న్ నండు తమాయచచలేన కహ 100% కెన్ లేఔుండా ఉంటలంథ ి !37,38 

 ేకన్స్ (వలనట్ ఔు సంఫంధంిచినవి):  ైన్  భభిము నసహా  గింజల యొఔక అతున తృో శఔ లక్షణ్ాలన ఔయౌగి ఉండు య ననఴంటి యచచి 
ఔయౌగి ఉంటలంథ.ి39-41 

సధాయణ హెచార్ిఔ : ఎఴభెధైా ఏథ ైధా గింజలఔు అలభీా ఔయౌగి ఉంట ేయహటతిు తుయహభించడం లేథా తీషకోఴడం భమిితం చమేడం 
భంచిథ.ి 

4.  ఆర్ోగయనికర మితమైెన ఆహయం కటలఔం     

ఇనాలూజివ్ డెైట్(ఆహయం లో అనినంట్్ చేర్ిఔ): ణాజఞ ండెల  సహదాయణ్ంగహ ఎండున యహట ిఔంటే ఎఔుకఴ యటమినల  భభమిు 
కతుజలఴణ్ాలు ఔయౌగి ఉంటాబ. ఎందఔంటే ఎండఫ్టేీ  కిూీమ తూటలిో ఔభిగై యటమిన్ B భభిము C తు ధావనం చషేా ంథి.  
అబనటికట ఎండున ండెల   ైఫర్ భభమిు మాంటీ ఆకూ్డ ంట్ థాయధభు యశమంలో ణాజఞ ండలన అదఖిమిసహా బ ఔనఔ 
భన ఆహాయంలో ఔ భుకమఫ ైన పాఖభుగహ యటితు తీషకోయహయౌ. ఇయ ఔీభంగహ భన ఆహాయంలో క ఴపా భభిము చకెకయ 
అఴషయభున తగిగసహా బ. ఎండున ండెల  భభమిు గింజలన ఆహాయంణో చేయుడం కటీడాకహయచలఔు యహభి తుతీయచన ఫ యచఖు 
యచడంలో షహామ డెతేననటలల  ణ లుసోా ంథి.6,18,19,42 

మితమైెన ర్ిభాణం: తృహిల స్ చేలన లేథా జంక్స పపడ్ ఔంట ేఆభోఖమఫ నై ఎండున ండలలో భుకమంగహ తీన థాభహధ లు చభేుిన లేథా 
లేథా కహమండీ చలేనయ యహటలిో చకెకయ భభిము కలైభీలు ఎఔుకఴగహ ఉంటాబ ఔనఔ ఆభోఖమంగహ ఉండడం కోషం యహటితు మితంగహ  
తీషకోయహయౌ. ఔ షభైా కిహయం తృహఴప ఔప లేథా ఔ చతేి ఖున డె(30 గహీ భులు) ఎండున ండెల  ఔ ఔప  ణాజఞ పూూ ట్ జూమస్ 
భభిము అఴషయఫ నై తౄో ల ట్ (యటమిన్) అంథించడాతుకూ షభతిృో తేంథి. ఔనఔ భోజుఔు  ఔ ఖున డె(30 గహీ భులు) ఎండెండెల  
తీషకోఴడం భంచిథి. అందఫాటలలో (సాో భత) ఉండు భభమిు ఆచయణ్ీమభు అబనటలబణ ేతిీభోజూ ఏథో ఔ యఔం ఎండున 
భభిము ణాజఞ ండెల  తీషఔుంటృ అయ వభయీ అఴషభహలఔు షభితృో తేంథో  లేథో  యహట ిపయౌణాతున క ంతకహలం తృహటల అంచధా యషేఽా  
ఉండాయౌ.5,6 

ఎండు ండుు  తీసఽఔునే ఉతాభ సభమం : ఉదమం లేథా ఖటి ూట ఇతయ తృో శకహహాభహలణో తృహటల ఎండున ండలన శయఴప 
యొఔక 7-9 ధ లల ఴమష నండు తృహియంతేంచి 2-3 భోజులు ఖభతుంచి అ తయచయహత శయఴప ఆహాయంలో యటతిు చేయుఴచు.20 

 గింజలు తినడాతుకూ ఉతాభ షభమం ఆఔయౌణో ఉననపడో  లేథా అలలతృో బనపడో  యటతిు సహనక్స్ లాగహ లేథా షలాడ్ లేథా 
షఽప్ ణో లేయంచ ఴచు. ఐణే ఉదమం అలాహాయంణో తృహటల యటతిు తీషకోఴడం భంచిథి. ఇయ అలషటన తుభోదించి భోజంణా 
భనలన వకూాఴంతంగహ ఉంచణాబ. ఈ గింజలన భుకమంగహ ఫాదం భభిము ఆకోీ టల కహమలు భహతంిణా తూటిలో ధానఫట్ిీ  
ఉదమం లేయంచి నటలబణే మాంటీ నఽమటింిట్్ నండు దఽయం చలే తాయగహ జీయణం అఴపణాబ. బఖయహన్ ఫాఫా యహయచ యథామయచధ లన 
తిి భోజూ భహతిి 2-3 ఫాదం గింజలన ధానఫ్టిీ  ఉదమఫే ణొఔక యొయౌచి తినఴలలంథిగహ షఽచించాయచ. భహతిిూట జీడుప 
తినఔుండా ఉండడం భంచిథి ఎందఔంటే అయ ఉదయభున ై అదిఔ పాయభు ఔయౌగించి తుదఔిు అంతభహమం ఔయౌగిసహా బ. అంణేకహఔ 
నఽధ లో యనేన భభమిు చాకోలేట్ గింజలన ఔడా తీషకోఔడద.43,44 
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హెచార్ిఔ : ఎండు ండు లో  నుట షఔ విలువలు ఎఔుకవ ఉంట్ాయి ఔనఽఔ వీట్్ని ఎఔుకవగ తీసఽకోవడం సఽలబభు సహజ్భు. అలచసేేా  
ఫయథవు  యఖడం, అజీయాం భరి్ము ఇతయ అనార్ోఖయ సభసయలు ఏయపడణాయి.    ఔనఽఔ శర్జర్నికర సరి్డనింత భాతిమే వీట్్ని 
తీసఽకోవయౌ.19 

ఆధార్లు భరి్ము వ ఫ్ై్ట్లు  : 
1. Sathya Sai Speaks, Volume 15, Chapter 21, Divine Discourse on Good Health and Goodness, 30 September 1981; www.sssbpt.info/English/sssvol15.html 

2. https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-nuts-and-dry-fruits 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Dried_fruit 
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2. AVP వర్క షప్ & ునశాయణ సదసఽ్, ుటీ్రాి్ , ఇండమిా, 2019 నవంఫర్ 16-22  

ఈ కైంథీఔిాత యహయం భోజుల శక్షణ్ా షదష్లో    పాయత థేవభు భభిము యథరేహలనండు ఎతుమిథి భంథి అబమయచా లు తృహలగగ ధానయచ. 
 ించ్ కోఆభిాధటేర్ భభిము ఇదదయచ SVP లు 
యమయకే్షఔులుగహ హాజభెై శక్షణ్ా అబమయచా లఔు 
షహామం చేసహయచ. కైష  భశి్రలధా ఆదాభిత 
అతమంత పిాఴఴంతఫ నై  షదష్ యొఔక 
ణి్ాయఔ భభమిు తుయాసణ్ ఇదదయచ లతుమర్ 

టీచయచల 10375 & 11422, చమేగహ ఴమఴసహా ఔ 
తౄహమఔయీ్ ఫ ంఫయచ శీ్రభతి ళేభఅఖభహాల్  
108CC పషాఔం భభిము పలఴంతఫ నై భోఖ 
చభతి ియహిమడం న  ైఎంణో యలుయ ైన షలహాలు 
భభిము షభాచాయభు అందజైరహయచ. ఈ ఴర్క 
ష్హప్ లో తృహలగగ నన యహభకిూ అనఔయణ్ థాాభహ ల ైవ్స 

కూలతుక్స భభిము టచీయచల , షబుమలు, SVP లు అపామషఔుడె భభిము నశేంటల గహ తృహణాితేనమభు థాాభహ యహషాఴ శక్షణ్న 
అంథించాయచ. డాఔీర్ అఖభహాల్ గహయచ య ైతిమాతుక్స్ ణో తన మిాణ్భు, సహామిణో యహభ ిఅనబయహలు, సహామి నండు ధేయచుఔునన 
తృహఠహలు ణ యౌమజైసహయచ. నేిభ భభిము ఔాతజాతణో తిీ ఔకటి ఔడా సహామి యొఔక అనఖీసంగహ పాయంచి ఆదయశతృహిమంగహ 
ఉంటృలఴే చేమాయౌ అంటృ ఎంత ఎంణో యలుయ నై షలహాలు ఇచాుయచ. శక్షణ్లో ఉతాీయచణ ల ైన AVP లు చితాయథిధ  భభిము తుఫదదతణో 
ఆశ్రభహాదం కోయచఔుంటృ సహామి ఴదద భిాణ్ లాకహయం చేసహయచ.   

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

3. SVP వర్క షప్  ుటీ్రాి్ ఇండిమా 2019 నవంఫర్ 24-28    

పాయత థవేభు భభిము యథేరహలనండు తృహలగగ నన నలుఖుయచ అబమయచా లఔు న నై నభేొకనన తౄహమఔయీ్ షబుమలు 00006,10375& 11422  ఐద 
భోజులు తుయాళించిన అపామష కైంథీఔిాత శక్షణ్ా 
షదష్లో SVP లుగహ ఉతాీయచణ లమామయచ.  ించి 
టీచర్ భభమిు షభనామఔయా01620 భభో 
భుఖుగ యచ లతుమర్ తృహికటీశనయచల  తభ జఞా ధాతున 
పనవుయణ్ చేషకోఴడాతుకూ భిశ్రలఔులుగహ 
హాజయమామయచ భభమిు  అఴషయఫ ైనచోట 
షహామం అంథించాయచ. తౄహిన్ ఔు  చ ంథని 
అపామషఔుడె03589 ఆంగైలతయ పాశ భాటాల డే 
అబమభిాకూ శక్షణ్ా కహలభంణా అనఴథించాయచ. 
డాఔీర్ అఖభహాల్ తభ షింఖంలో ఔ SVP 

నండు ఆశంచే  తుఫదధత, జీయతంలో భదేమ 
భాభహగ తున అనషభించడం యొఔక తృహిభుకమత 

భుకమంగహ జీఴనర ైయౌ యశమంలో,  లామ ఆదామతిభఔ భణి్ాభం కోషం “క్షమించ భభమిు భభుితృో ” అధే షఽతంి యొఔక 
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తృహిభుకమతన యఴభించాయచ. అయహత ఖల అబమయచా లు సహామి భుంద భిాణ్ లాకహయం చేల యహభి మంణాిలన లాఔభించాయచ 
భభిము సహబ లఴేలో తభ ఴంతే ఔాఱ చమేాలతు షంఔయౌంచాయచ.    

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

4. వ ైబ్రిమానిక్స్ అవగహనా వృబ్రయభులు బదాి దిి జిలాు  ణెలంగణ ఇండిమా  2019 డిస ంఫర్ 8 &17  

డుల ంఫర్ 8ఴ ణథేీ  ణ లంగహణ్ షతమసహబ లేయహ షంషాలఔు చ ంథిన భహశీసోహా బ  షభాయవేం బథాిచలంలో జభిగింథ.ి తగనింత భంథి 
హాజభెైన ఈ షభాయేవంలో భన లతుమర్ తృహికటీశనర్11585  ఴర్ తృహబంట్ జిెంటశేన్ థాాభహ సహామి య ైతమిాతుక్స్ చికూణా్ 
యదాధాతున బయశమత్ ఓశధంగహ ఎలా ఆశ్రయాథించాయచ, ఇథ ిఎలా తుచషేా ంథి భభమిు క తున యజమఴంతఫ నై భోఖ చభితలిన 
షబుమలఔు యఴభించాయచ. తృహలగగ నన50 భంథలిో 21 భంథ ినేయిణ్ తృ ంథి పోజన యభహభంలో ఏభహటలచలేన య ైతిమాతుక్స్ ఫ డుఔల్  
కహమంపలో భెమిడలీు తీషకోఴడాతుకూ భుందఔు ఴచాుయచ.      

ఈ అపామషఔుడె డుల ంఫర్ 17ఴ ణేథ ీబథాిథి ిధయభల్ ఴర్ లేీశన్ తుయాళించిన భభొఔ అఴగహసన షదష్లో అఔకడ తుచేషా నన 
ఇంజితూయచల  తృహలగగ ధానయచ. నేయిణ్ాతభఔఫ నై ఈ ఉధామషం యనన అనంతయం 17 భంథ ియ ైతమిాతుక్స్ చికూత్ తీషఔుధానయచ.   

 న ై భెండె షదష్లలో ఈ అపామషఔుడె య ైతిమాతుక్స్ చికూణా్ యదానంలో యివేం తృ ంథే యదానం ఔడా యఴభించాయచ. థతీున ై ఆషకూా 
ఴమఔాం చలేన యహభికూ భాయగ  దయశఔతాం చేమడం జభిగింథి.    
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                                                                   ఒంసయిర్మ్! 

 

సహబయ ైతియోతుక్స్... ఉచితఫ నై, ధాణ్మఫ ైన య దైమషంయక్షణ్ థివలో – భోఖులఔు ఉచితం 


