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 డా.జిత్ కే అఖగమఴల్ యొఔక డెస్కక నఽండు 

ిమబ ైన తృహికటీశనమహల మహ,                                                                                                          
షంఴతషయంలో ఄతెంత యతబి ైన న లలలో ఔట నై ఇ న లలో మీ ఄందమకిట రహిషా నన షందయౄంలో ఔాతజఞతా ూయఴఔ 
సాదమంతో భన మిబ నై యహఴమి యొఔక దఴిె తృహదదాలఔు యనమూయఴఔ ఴందనాలు షభముిషా నానన. ఇ షంఴతషయం 

తృహించిఔ యశమాలు కొంచ ం తేననంగహ ఈననుటికట, ఏిల్ న లలో ఇషీర్, మహభనఴమి  భమిము షతెయహభ అమహధనా  
ఈతషరహలు యహఴమి దమ ఴలల  అనందంగహ జయుపఔునానభు. ఄభత,ే ఔ యశమం కచిితంగహ చ ుఴచ్ి - భన మిబ నై 
యహఴమి భాతబి,ే యహఴమి ఔకమే ఇ కోయడ్-19 భసభామ ిపయౌతంగహ ఏయుడున ఆఫృందిఔయ మిళాతులోల  ఔూడా భనయౌన భుందఔు 
నడుషా నానయు. యహఴమి ఆలా ఄంటాయు “ళఴేనండు తృ ందని అనందం వమయీం ై తిిపయౌంచి ఄద ిమిభయౌన రహెధి నండు యభుకూా 
చేషా ంద”ి. యహభ ర ైతమిాతుక్సష తృహికటీశనయుల గహ భనబ ేయహఴమి ఴచ్నాతుకూ దాయౖహీ ంతంగహ తులుయహా భు.  

కోయడ్-19 భసభామి ించ్భు  నై తన యషాాతబ ైన ఫిారహతున చ్ఽపతూ ఈండడంతో, ర ంటనే భన ళతుమర్ ర ైతిమాతుక్సష   
తృహికటీశనయుల  మఱిోధనా భమమిు చికూతష ఇ మెండు యంగహలోల నఽ షభనఴమంతో తుచషేఽా  ఇ చికూతాష యంగహతున దామని  టాీ యు.  

ఇ కొతా ర యైస్క ఖుమించి తుయంతయం భాయుతునన షభాచాయంతో యహభ ర ైతమిాతుక్సష మఱిోధనా ఫాందం ఆలాంటి రహెధలఔు 
తుయూతబ ైన యయధ చికూతషలన యఱలలలంచింద.ి ధాెనం దాఴమహ యహఴమితో ఄనషంధానబ  ైభాయగదయవఔతఴం తృ ందని తమహఴత రహయు 
ఇ మళిాతికూ తగని మియౖహకమహలు ఆచాియు. చాలా దఱేహలు ఆుటకి ే“లాక్స డౌన్” ఔిటించ్డంతో ించ్ రహెాంగహ ఈనన తృహికటీశనయుల   
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రహమ ియహా తుఔ బిుతఴ భాయగదయవకహలఔు ఔటటుీ ఫడు ఇ ర ైయస్క తురహయణ భమిము చికూతష మెండుంటకిట మోఖతుమోధఔ వకూాతు  ంచదేిగహ త యౌమ  
డుతునన “ఆభయెతుటబ ఫయషీర్”  ేయుతో ఇ మబె డీలన ంణ ీచమేడం తృహియంతేంచాయు. తులహిమాతఔభుగహ ఈనన 
చాలాభంది తృహికటీశనయుల  ఔూడా అషకూాతో భుందఔు ఴచిి ళేఴఔు ముఖుగ చ్ఽతృహయు.  ఇ గనత ఄంతా యహఴమిక ేచ ందతుంద.ి 

చేళరేహయు, చభేంచరేహయు యహఴమిభ.ే యటి పయౌతాలు ఄదౄతంగహ ఈనానభ! ఖత మెండు న లలుగహ ర ైతిమాతుక్సష మెమిడీలన 
తీషఔునన రహమ ినండు ఄతెదౄతబ నై పడాృాక్స తుయంతయం ఄందఔుంటూనే ఈనానభు.   

ఇ షభమంలో షతెయహభ ళరేహ షంషా భా ర నఔ ఈండు రహమ ిభదదతు ఄందించ్డం భన ఄదాశీంగహ ఫాయషా నానన. నేన 
షతెయహభ ళేరహ షంషాల ఄఖిలఫాయత ఄధెక్షులన కోయగహన ేభన యొఔక యననభు భతునంచి  భన తృహికటీశనయలఔు రహమి ూమిా 
షసకహయం ఄందించాలతు ఫాయత మహయౖహీ ా ల ఄధెక్షులఔు ర ంటన ేఴయాభానం ంతృహయు. యహఴమి యొఔక ఄతృహయబ నై దమతో  
దేవరహెాంగహ యహభ ర ైతమిాతుక్సష తృహికటీశనయలఔు తలుపలు త యఴఫడాా భ. రహయు తుజంగహ ఇ ఔశీ షభమాలోల  తభఴంతుగహ 
తుమిఴమహభంగహ ఔాలచషేఽా  యహధెబ ైనంత ఎఔుకఴభందికూ ఇ మమెిడలీు ఄందలేా చఱేహయు. 

యహధెబ ైనంత ఴయఔు భుకె తృహికటీశనయుల  తభ యహా తుఔ యహభ అయగన ైజశేన్ నామఔులతో షతునఴితంగహ ఈంటూ బఔుా లలో 
ర ైతిమాతుక్సష టల  ఄఴగహసన  ంచ్కోఴడంలో నామఔుల షసకహమహతున తీషకోరహలతు నా షయనమ యననభు. ఇ యధంగహ రహయు 
“ఆభయెతుటబ ఫయషీర్” న భమంిత  దదయహా భలో ంణీ చమేఴచ్ి భమిము ఄలా చమేడం దాఴమహ షిా త తిిశీంబనఔు 
చ్యభగతీం లఔఴచ్ి. ఄటటుల  చమేడంలో భన ఴంతుగహ ఔ చినన తృహతని తృో లంచ్ఖలభు.   

ముదటియహమ ిఇ మెమిడలీు ఈయోగించి ఄదౄతాలన చ్యచ్ఽళన భన తృహికటీశనయల యజమఴంతబ ైన పయౌతాల రహయాలన బేభు 
యతుమునానభతు త యౌళేా  మీయు అవియెతృో తాయు. ఇ షంచిఔలోతు “ఄదనంగహ” యఫాఖంలో ించ్రహెాంగహ ఈనన కొతున ఈతేాజఔయబ నై 
ఔథలు భమిము డేటాన మీతో ంచ్కోఴడాతుకూ భాఔు ఎంతో అనందంగహ ఈంద.ి 

ఇ భసభామి భానరహయకూ యనావఔయబ ైన నయౖహీ తున - అమిాఔంగహ, భానళఔంగహ, ఱహమయీఔంగహ, ఔయౌగిషాననుటకిట ఎందమో తభ 

యలుర ైన తృహిణాలు కోలోుతుననుటకిట ఄద ేషభమంలో ర ైతిేమాతుక్సష తృహికటీశనయలగహ ళేఴలో భుతుగితృో ఴడాతుకూ భమిము  
ఎంతోభందకిూ షయౘమడటాతుకూ ఆద ిఔ ఄదౄతబ ైన ఄఴకహఱహతున ఄందించింది! మీయు ఇ ఆభయెతుటబ ఫయషీర్ ఆచిిన కొతా 
మోఖులన తౄహలోఄప్ చషేఽా  రహమి ఔుటటుంఫ షబుెలఔు ఔూడా తాిడు, తుమహవ, లేదా ర ైతిమాతుక్సష షయౘమడ ేఆతయ అమోఖె 
మళిాతుల కోషం తతుఖీ చేమండు. ఇ భసభామితు భుందషా గహ ఎదమకకనడం కోషం భనఔునన ఄనబఴం బేయఔు తృహికటీశనయుల  
ఄందమికట ననే చేమఫర భ ేభమో భుకెబ నై ళతౄహయష ఏమిటంట,ే బయశెతుా లో భన మెమిడీలన యహధెబ నైంత ఎఔుకఴ భంది 
మోఖులఔు ఄందించి ఖమశీి ఫిాఴభున ఄందకొన ేదివలో తృహికటీశనయలందయూ తగనితున చ్కెకయ గోయలు, ఄయ తుంే ళయహలు, తృహిథమిఔ 

టింఔిర్ (ఆథ లై్ అలకయౘల్) ఎఔుకఴగహ తులఴ ఈంచ్కోరహయౌ.      

కొతా కేషలు తఔుకఴ కహఴడం తృహియంతేంచినపుడు, యహభానె జిలలో భమమిు భన తృహికటీశనయలలో ఔూడా కొంత ఄలషతఴం ఏయుడే 
ఄఴకహవం ఈంద.ి యహభాజిఔ దఽమహతున తృహటించ్డంతో షయౘ, ఆతయ భుంద జాఖీతా భాయగదయవకహలఔు ఔటటుీ ఫడు ఈండడంలో 
ఄభితాంగహ ఈండాలతు షఽచ్న. భన ర ైప నండు తపు జయఖఔుండా జాఖీతా ఴఴించ్ండు ఎందఔంటే భన తుయలక్షెం ఴలల  ఄందయూ 
తభ జీయతాలన పణంగహ  టేీ  మళిాతి మహఴచ్ి. భుకెంగహ, ఴాదు లు దీతుకూ తఴయగహ లోనభేె ఄఴకహవం ఈననందన భమిము 
రహమ ిమోఖతుమోధఔవకూా ఇ భసభామికూ ఏదో యధంగహ మహజీడ ేఄఴకహవం ఈంటటుంది. ఔనఔ తృహికటీశనయుల  ఄందయూ యషాాత యహా భలో   
మియబతి తుమభాలన తృహటంిచాలతూ భమిము కోయడ్-19 ూమిాగహ తుయూలన ఄభేె ఴయఔు ఄతున యక్షణ చ్యెలు తీషఔుంటూనే 
ఈండాలతు ననే ధాఢంగహ కోయుతునానన.  
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యహఴమి ఔ షందయౄంలో ఏభనానయంట ే“మీ ద నైందిన జీయతంలో తిి చ్యెలోనఽ ేిభన ఔుమించ్ండు. దాతు నండ ేద ఴైతఴం 

ఴెఔాభఴపతుంద”ి దఴిెరహణ-ి1996, జుల ై 5. యహఴమి భన దాఴమహ తుచేషఽా  ఇ భసభామతిు ఄదపలో ఈంచాలతు భమమిు 
భనందమితూ క్షభేంగహ అమోఖెంగహ ఈంచాలతు తృహిమిాషా నానన. అమోఖెభు, ఴెకూాఖత షంఫంధాలు, అమిాఔ ఴెఴషా భమమిు బయశెతుా  
ఖుమించి ఄతుయితి భమమిు జీయతాతుకూ షంఫంధించిన ఄనఔే ఄంఱహలఔు షంఫంధించి జిలలో ఄనేఔ యకహల బమాలు న లకొతు 
ఈనానమతు భనం ఄయాం చషేకోఴచ్ి. ఄభతే యహఴమి భనఔు ఄందించిన ఄబమం “ననే ఈండగహ బమబలే”, ఄనన యహఴమి 
భాటలు భనం ఎపుడు ఖుయుా ంచ్కోఴడబే కహఔుండా ఇ షందేఱహతున భనఔు తాయషడ ేరహయందమికట (మోఖులు, ళనేఴతిులు, 
ఔుటటుంఫ షబుెలు, తృ యుఖురహయు, దీన జనలు) రహెంజళే రహమి జీయతాలన ఄయాఴంతం చషేఔునేలా భన ఴంతు ఔాల 
చేమాలతు మిభయౌన కోయుతునానన. 

ేిభ ూయఴఔ యహభ ళఴేలో మీ 

జిత్ క ెఄఖగమహఴల్  

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

 తృికటీషనయల యవమలు 

తృికటీషనర్ 10354…ఇండుమా    కెమిఔల్ తృహల ంట్ యూఔలునలో తోృ సీ్క గహీ డుెభశేన్ ఔయౌగని ఇ తృహికటీశనర్ కెమిఔల్  ఆంజతూమింగ్ లో 
టీబదిడు. ళిదు  ఐటబ ఔం తూలో 25 షంఴతషమహల ళఴే ఄనంతయం 2012లో షఴచ్ఛందంగహ దయ 
యయభణ చేళ ఖత అయు షంఴతషమహలుగహ ఫ ంఖుళూయులో తన ఄతేయుచి బేయఔు తుమహణ యంఖం 
భమిము మిమల్ ఎళేీట్ రహెతృహయభున కొనయహగిషా నానయు.  

2002లో ఄతన ఄధికహమఔి తృో ళీంగ్ బేయఔు భషకట్ లో ఈననపుడు ఄతతు ళేనఴితుడు యమితు 
యహభ బజనఔు తీషఔుర ళళగహ ఄది యమికూ చాలా నచిింద.ి యహభఫాఫా ై పషాకహలు చ్దఴపతూ 
యహఴమితు దేఴపడుగహ ఖీఴించ్డం తృహియంతేంచాయు. కఴేలం షంఴతషయంలోన ేరహమలిో ఎంతో భాయుు 
ఔయౌగి రహయు ఎఔకడ తుచేళనుటకిట షతెయహభ ళేరహషంషా యొఔక ఄనేఔ ళరేహ కహయెఔీభాలోల  

చ్యుఔుగహ తృహలగగ నడం తృహియంతేంచాయు. భయౘమహశీ ాళరేహ ఫాందంలో షబుెడుగహ రహమిశఔ ళఴే కోషం పటీమిాతు షందమివంచ్డం ఔూడా 
తృహియంతేంచాయు. 2008లో, ూనే యహభఫాందం రహమ ిదాఴమహ షఽూమిా తృ ందిన, ఄనేఔ భందితోతృహటటు యయుఔూడా యహభ ర ైతమిాతుక్సష  
కోయుషలో రిేవం తృ ందాయు.  

2008 డుళ ంఫమోల  AVP గహ భమిము 2009 ఄకోీ ఫర్ లో VP గహ ఄయసత యహధించిన తమహఴత యయు ూనే భమమిు చ్టటుీ ఔికల అమోఖె 
యతయభులలో తృహలగగ నడం తృహియంతేంచి  ఔ షంఴతషయం తృహటటు ఄనేఔ భంద ిమోఖులఔు చికూతష చఱేహయు. తయురహత, ఈదో ెఖ తాిళల  
కహయణంగహ, ఄతన కొతున షంఴతషమహల తృహటటు ర  ైతమిాతుక్సష కోషం తిేె ఔ షభమాతున కటేాభంచ్ లేఔతృో మాయు. 2018 లో, తన 
ఄఫాెయహతున తిమగిి షకూీమం చమేాలనే కోమఔితో, డాఔీర్ ఄఖమహఴల్ షఽచించిన యధంగహ అన లల న్ కోయుష చేఱహయు, భమిము జాఞ న మిపలీ  
కోషం 2018 జుల ైలో పటీమిాలో జమిగని AVP ఴర్క యౖహపఔు యౘజయమాెయు. 

తమహఴత న ల నండు, యయు తిీ ఖుయురహయం ఈదమం ఫ ంఖళూయులోతు లమీాయహభ అలమంలో మోఖులఔు చికూతష చేమడం 
తృహియంతేంచాయు. కొతున న లల తమహఴత ఄతన భమకఔ తృహికటీశనర్ 11597 తో ఔలళ భమకఔ లమడిుయహభ అలమంలో యహమంతంి రేళ ళేఴ 
చేమడం తృహియంతేంచాయు. ఄఔకడ రహమిదదయు ఔలళ నఖయం నండు భమిము నఖమహతుకూ దఽయంగహ ఈనన భాయుభయల తృహింతాలనండు 
ఴచేి  60-70 భంది మోఖులఔు చికూతష ఄందించ్టం తృహియంతేంచాయు. మోఖులు తభ రహెధలనండు బ యుఖు డుతుండడంతో మోఖుల 
షంకె  యఖడం భమమిు రహయు ఄనఔే భంది ఆతయులఔు షఽచించ్డంతో ఖుయురహయం యతమహలఔు ఴచేి మోఖుల షంకె ఫాగహ 
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 మగిింద.ి  తృహికటీశనర్ ఆదంతా ఔూడా ర తైిమాతుక్సష యొఔక వకూా భమిము దేరహలమాలోల  ఈండే యహనఔూల దాఔుథం లేదా దిఴె 
ర ైఫరశిన్ కహయణంగహ ేమకకంటటునానయు. 2020 పఫఴిమి 21న, యఴమహతి ియఴదనిాన త లలరహయుఝాభు ఴయఔు మోఖులఔు చికూతష చేయహయు. 
యయు తిీ న ల చిఴమ ిఅదరిహయం భాయుభయల తృహింతాలోల  జమిగే యహభ షంషా యొఔక ర దైె యతమహలలో  ఔూడా ఔీభం తుఔుండా 
ళేఴలందిషా నానయు.   

కొంతభంద ిమోఖులఔు యమడిు యహభఫాఫా రహయు ఔలలో ఔతుంచి తన ఴదదఔు ర ళళభతు చ ున షందమహౄలు ఔూడా ఈనానమతు ఇ 
తృహికటీశనర్ ర లలడుంచాయు. ఈదాసయణఔు :    

 థ ైమహభడ్ గకభటర్ యషామించిన కహయణంగహ ఄతిఔశీంగహ భాటాల డఖయౌగ ే11 ఏళల  ఫాలుతు తయౌలకూ 2019 బ ేన లలో లమడిీఫాఫా   
ఔలలో ఔనడు చ ుడంతో ర ంటన ేర దైె యతమహతుకూ తీషకొతు ఴచిింది. ఇ ఫాఫున ఄనేఔ అషతుిలఔు తీషఔుర యల ర దైెం 
కోషం ఎంతో ధనం ర చిించినా ఏమీ యిోజనం ఔలఖలేద. మమెిడీ తీషఔునన మెండు న లలోల నే ఫాలుతు అమోఖెం 60 ఱహతం 
బ యుఖుడుంది. భామిి  2020 నాటికూ ఄతన 90 ఱహతం బ యుఖమాెడు భమమిు ఄతతు ర ఫైరి  చికూతష కొనయహఖుతోంద.ి   

 39 ఏళల  భఴళిఔు లమడిఫీాఫా ఔలలో ఔనఫడు అబ  భమమిు తన ఆదదయు చినానయులు తీషఔుంటటునన కమదీ ైన ఓశధాలన 
అ ర ఫైరి చికూతష కోషం అలమాతున షందమివంచాలతు తుమేదళంచాయు. కఴేలం భయడు రహమహలోల , అబ  తన ద ిషంఴతషమహల 
బ ైగేీన్ భమిము తుదలిేమి నండు ూమిాగహ ఈవభనం తృ ందనిది. ఄదే యధంగహ అబ  ఔుభామెా భమిము ఔుభాయుడు వీదుగహ 
మెమిడీలన కొనయహగించ్డం దాఴమహ రహమ ిదయీఘకహయౌఔ షభషెల నండు 95% కోలుఔునానయు, షిా తం కొనయహగషిఽా  ఈనానయు.   

ఇ తృహికటీశనర్ ఆుటఴియఔు నాలుఖు రలే భందకిూ  ైగహ మోఖులఔు చికూతష చేయహయు. ఄధఔి యఔాతృో టటు భమమిు భధబేసం ఴంట ి
రహెధల నండు ఄనేఔభంద ిమోఖులు ఖణతూమంగహ బ యుఖు డాా యు. భయలవంక, గహెళీ కా్స షభషెలు, షఔీభంగహ లేతు 
ఫాధాఔయబ నై బ న షస్క, తృహయౌ ళళీక్స ఒఴమ ీళండోిం (PCOD), యఔా కహెనషయు, జుటటుీ  మహలడం, తృహయవవప నొు, కూడీనలలో మహళళళ, ఴే 
పఴర్, ఱహఴష షభషెలు, భయయఛ, మోకహళళల  భమిము ఔండమహల నొపులు భమమిు ఄలమీీల నండు ఄనఔేభంది ఈవభనం 
తృ ందాయు.   

తృహికటీశనర్ కొతున అషకూాఔయబ నై షందమహౄలన ంచ్ఔుంటటునానయు: 
ఖత మెండు షంఴతషమహలుగహ ఆదదయు భఴళిలు 3-4 యహయుల  ఖయౄయహిఴభులు ఔలుఖగహ ఐద న లల ర ైఫరి  చికూతష తమహఴత రహయు 
యహధాయణ కహనుతో అమోఖెఔయబ ైన యయఴపలఔు జనతుచాియు.   

 30 ఏళళ బఴన తుమహణ కహమిఔుడు భయలవంఔ, ఔడుపలో పండుల , భమిము గహెస్క తో షయౘ ఄనఔే రహెధలతో ఖత భయడు 
షంఴతషమహలఔు  గైహ ఫాధడుతూ ఈనానడు. తృహికటీశనమిన షందిించ్డాతుకూ భుంద మోగ ియయధ అషతుిలోల  తీషఔునన 
చికూతష ఏభాతంి పయౌతం ఆఴఴలేద. ఄతన చికూతష తృహియంతేంచిన భయడు న లలలో ఄతున మోఖలక్షణాలు నండు షంూయణ 
యభుకూా తృ ందాడు.  

 మెండఴ యఔప భధబేసంతో అయు న లలుగహ ఫాధన ఄనబయషా నన ఏడుఖుయు మోఖులు అయు న లల ర ఫైరి  చికూతష ఄనంతయం 
రహమ ియొఔక ఄలోతి ర ైదెలు షలయౘ బయేఔు భయడు న లలలో భధబేస టాెఫ ల టలన భాతురళే ూమిాగహ ర తమిాతుక్సష 

చికూతష మీద అధాయడాా యు. ఆపుడు రహమి యఔాంలో చ్కెకయ యహా భలు ఖత షంఴతషయ కహలంగహ ళాయంగహ ఈంటటునానభ.   

 ముదట ియఔప భధబసే మోఖులోల  కొందయు రహమి ఆనషయౌన్ కొనయహగషిా నాన ర ఫైరి  మెబ డలీు తృహియంతేంచిన తమహఴత రహమ ి
ముతాం అమోఖెం భమమిు వకూా యహా భలలో ఖణతూమబ ైన ఄతేఴాదిు  ఔయౌగింద.ి 

ఔండమహల నొు, కహయౌన గహమాలు, గయిౌన భడభలు, షంఔీభణకహతు పండుల , చ్యo   ైదదద యల యశమంలో గోయలతోతృహటటు, తఴయగహ 
ఈవభనం తృ ందడాతుకూ, చ్యం  ై ూతగహ మహమడం కోషం యబయతితో ఔయౌన   టరి యౌమం జయె్లతో మెమిడీ తమాయు చళే ఆయహా యు. 
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జుటటుీ  షభషెలు భమిము ఫటీతల కోషం కొఫృమనిఽన లో ఔయౌ ఆచిిన మెమిడు మోఖులఔు ఎంతో షయౘమడుంద.ి లలలఔు 
CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic మెండు న లలు ఆచిిన తమహఴత లల లు చ్దఴపలో ఫాగహ 
మహణించాయు. 9 న లలు లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకఴ కహలం కొనయహగించిన లలలు చ్దఴప, కటీడలు భమమిు యహధాయణ ఴియానలో ఔూడా 
మహణించాయు. 2019 లో డ ంఖయె భసభామ ియషామించిన షభమంలో 150 ఔుటటుంఫాలఔు చ ందిన 250 భంద ిమోఖులఔు CC9.2 

Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases ఆఴఴగహ యయునన తృహింతంలో రహెధి 
తీఴంిగహ ఈననుటకిట యమలిో ఎఴమకిట రహెధి యో ఔలేద. భామిి 2020 నండు కొతా ఔమోనా ర ైయస్క కోయడ్-19 తురహయణగహ మయిబతి  ై
షఽచ్నలతో తృహటటు ఆభయెతుటబ ఫయషీర్ యేుతో లుఴఫడే మమెిడీతు 300 ఔుటటుంఫాలఔు ఆచాియు.   

తఔుకఴ షభమంలో  దద  షంకెలో మోఖులఔు చికూతష చమేడాతుకూ తృహికటీశనర్ ర ల నస్క కూటటుీ న యషాాతంగహ ఈయోగియహా యు. ఄతన 
మోఖుల ఄఴషమహలఔు ఄనఖుణంగహ షిా తం ఈనన మమెిడలీఔు భమకిొతున మెమిడలీన జోడుంచ్డం దాఴమహ బ యుగెనై షంషకయణలన 
చేయహయు. మోఖుల ఴమషష భమమిు మళిాతితు ఫటిీ  తృహికటీశనర్ తన మోఖులఔు షలయౘ ఆయహా యు. యయు ఆచేి  షలయౘ భుకెంగహ భంచి 
తూయు, తాజా ఔూయగహమలు, భమిము ండలన తీషకోఴడం, తృహిళ స్క చేళన అయౘమహతున తురహమించ్డం, మోజురహమి నడఔ భమమిు 
ఄతునంటిఔంటే మించి బఖఴంతుతు తృహదాలచ ంత షభషెలన యడుచి టీడం ఴంటి యశమాల ఖుమించి ఈంటటుంద.ి   యమ ిఄనబఴంలో 
షభఖీబ నై యధానం రఖేంగహ నమం చషేా ంది భమమిు దీయఘకహయౌఔ రహెధలు పనమహఴాతభభేె ఄఴకహఱహతున తగిగషా ంది. 

యమకిూ తన ర ఫైరి ఄఫాెష కిూీమలో ఄతతు ఫాయె రహమహంతప భమిము రహభతి కహెంప లఔు భదదతు ఆయహా యు. మోఖులన ఔూె లో 
ండం నోటలిో ముదట ిమోతాద ఆఴఴడం, జాఖీతాలు యఴమించ్డంతో తృహటటు అమోఖె చిటాకలు ఆఴఴడంలో అబ  కటలఔ తృహత ి
తృో లషా ంద.ి ఇ తృహికటీశనర్ తాన యహఴమి చతేిలో ఔ తుభుటటుీ  ఄతు సాదమూయఴఔంగహ యవఴళషా నానయు. యహఴమి ఫర ధంిచిన 
“భానఴళఴేభ ేభాధఴ ళఴే” ఄన ేలక్షయెతుకూ ఄనఖుణంగహ భానరహయకూ యనమం భమిము ఄంకూతఫాఴంతో ళేఴ చమేడబే ఄతతు 
జీయతం లక్షెభతు యఴమిషా నానయు.  

 ంచఽఔునూ కేసఽలు: 

 చిల్ ఫ లభన్ష, భణఔిటటుీ  భమమిు రేళిలలో నొు 

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

తృికటీషనయలల  12013 & 11553…ఇండుమా  అధాెతిఔంగహ  మణితి ఖయౌగని బఔుా ల  ఔుటటుంఫాలఔు చ ందని జంటగహ యమితు ేమకకనఴచ్ి. 

బేనజేెంట్ షీడసీ్క లో తోృ సీ్క గహీ డుెభటే్ డులమో ఄయసత ఔయౌగని బ కహతుఔల్ ఆంజతూర్ 
ఄభన బయా ఔ యేునన షంషాలో 38 షంఴతషమహలుగహ ళతుమర్ జనయల్ 
బేనజేయుగహ ళేఴలందించి 2010లో దయ యయభణ చేఱహయు. ఫాయె ళ ైన్ష భమమిు 
ఎడుెకేశన్ లో గహీ డుెభశేన్ చేళ ఴ షైఽకల్ ఈతృహధాెముమహయౌగహ 30 షంఴతషమహలు 
తుచేళ 2012లో దయ యయభణ చేయహయు. బయా చిననుట ినండు యహఴమి 
ఄదౄతాలన చ్య చ్ఽషఽా   యఖగహ యరహసం ఄనంతయం ఫాయె యహఴమి తోౄ లా్ లోతుకూ 

ఴచాియు. ఖత 40 నండు 45 షంఴతషమహలుగహ రహయు షతెయహభ ళేరహ షంషా కహయెఔలాతృహలలో తృహలగగ ంటూ ఄనఔే ఄదౄతాలు దాఴమహ 
యహఴమి చేత అయౕయఴదింఫడాా యు.   
ఆతతు ఫాయె 1985 నండు  ఫాలయకహస్క ఖుయుఴపగహ ఈనానయు షిా తం యహా తుఔ యహభ ళ ంటమోల  ఫాలయకహస్క భమిము భఴియా కోఅమిానేటర్ 
గహ ఈండగహ బయా అధాెతిఔ షభనఴమఔయాగహ ళఴేలు ఄందిషా నానయు. 2011 భయౘమహశీలాోతు మహమఖడ్ జిలాల లో ఔ కొండ  ైఈనన 
గహీ భాతుకూ తూటితు తీషఔుఴచేి తృహిజెఔుీ ఔు  ఴనయుల షమీఔయణ, యహభగిీ షభఔూయుికోఴడం, భమిము భమిము షకహలంలో ఄభలు 
చేమడంలో బయాఔు ధిాన తృహత ితృో లంచే ఄఴకహవం లతేంచింది. యహా తుఔ గహీ భషా ల షయౘమంతో నది ఔికనే ఔ ఫాయతు తుమించి  
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కొండ  ైతుమించిన టాెంఔుఔు తూయు ంఫడుంది. బ ైదానాల నండు తూటితు తృ ందడంలో షంఴతషమహలుగహ చాలా ఆఫృందలు 
ఎదమకకనన 200భంది తురహళతులఔు ఆది చ ులేతు అనందాతున ఆచిింద.ి 

2008లో, ఇ జంటఔు ఔ ళతుమర్ ర  ఫైరి  తృహికటీశనమోా  షతునఴతింగహ ఈండే ఄదాశీం ఔయౌగింద.ి ఎటటుఴంట ిదశ్ిఫారహలు లేతు 
ర ైఫరశినల్ మమెిడలీతో మోఖులు ఎలా నమభఴపతునానమో రహయు తిెక్షంగహ చ్ఽఱహయు. ర ైతిేమాతుక్సష యక్షణ తృ ందడాతుకూ భమమిు  
తృహికటీశనయుల గహ భాయడాతుకూ ఇ ళతుమర్ తృహికటీశనమేి   ేయిణ తృ ందాయు. దయ యయభణ తృ ందిన ర ంటన ే2011 బయా తన యక్షణన 
ూమిా చమేగహ, యమ ిఫాయె AVP కహఴడాతుకూ 2012 లో ఇదుతితు ఄనషమించాయు. తృహియంబంలో ఫామహెబయాయౌదదయూ తభన తాభు 
చికూతష చషేకొతు రహమ ిదయీఘకహయౌఔ అభల తఴం, మోకహలు నొు నండు ఈవభనం తృ ందాయు. ఆద ియయధ మోగహలఔు చికూతష చమేడంలో 
రహమ ియఱహఴషం భమిము నభకహతున  ంచింది. ఖత ఎతుమిది షంఴతషమహలోల  రహయు 500 భంది మోఖులఔు చికూతష చేఱహయు భమిము 
ర ైయధెబమతిబ ైన ఄనామోగహెలు - ర మకిోస్క యన్ష, అభల తఴం, యమోచ్నాలు, జఴయం, దఖుగ  భమమిు జలుఫు, ళ నైళ టైసి్క, బ ైగేీన్,  
భయయిలు, క్షరహతం, అయామెటైసి్క, షాంతేంజళేన బుజం, ర నన నొు భమమిు య మిమాళస్క ఴంట ిరహెధలఔు యజమఴంతంగహ 
చికూతష చఱేహయు.  

యమి మోఖులలో ఄనఔేభంది యయధ యకహల ర దైె చికూతషలు అవభీంచి యిోజనం లేఔ చిఴయఔు ర ైతిమాతుక్సష న అవీభంచి 
బ యుఖమాెయు. ఄలాంటి ఴెఔుా లు చాలా షంతోశంగహ ఆటటుఴంటి రహెధి డుతులఔు ధ యైెంగహ ర ైతిమాతుక్సష భయలంగహనే తాభు 
నమం చమేఫడాా భతు చ ఫుతూ ఇ ఓశధాలన తీషకోభతు తృో ి తషఴిషా నానయు. యహధాయణంగహ మోగి యొఔక ఄనామోఖె ళాతిలో  
బ యుఖుదల ఄనామోఖెం యొఔక షఴఫాఴం, భమిము చ్మతి ి, మోగి యొఔక యఱహఴషభు, షసనభు భమిము టటుీ దల ై అధాయడు 
ఈంటటుందతు రహయు ఔనగకనానయు. తక్షణ ఈవభనం అయంచే మోఖులు షఴలు ఈవభనం భాతబిే ఈంటే రహయు తుమహవ చ ందతాయు. 
ఆటటుఴంట ిషందమహౄలోల  మోఖులఔు ర ననదననగహ తుయౌచి రహమతిు తృో ి తషఴషిఽా  ఆచిిన మెమిడ ీలన షఽచ్నల బయేఔు కొనయహగించలేా 
మితినయహా యు. రహమ ిఄనబఴంలో 70 ఱహతం భంది మోఖులు ఇ చికూతష దాఴమహ నమం ఄమాెయు. యహభ షమితి తుయఴఴించే 
రహమహంతప అమోఖె యతమహలలో ఔూడా ఇ తృహికటీశనయుల  తృహలగగ ంటటునానయు.   
2016 జూన్ లో ఄలాంటి ఔ యతయంలో 40 ఏళల  తృహియంబం నండు ఄనఔే న లలుగహ య మిమాళయోా  ఫాధడుతునన ఆదదయూ భఖ 
మోఖులన చ్ఽఱహయు. ఔయు సో మియోతి భమమిు భమకఔయు ఄలోతి చికూతష తీషఔుంటటుననుటికట రహమకిూ ఈవభనం 
ఔలఖలేద. కేఴలం మెండు న లలు ఇ కూీంద ిమమెిడు తీషకోగహనే రహమికూ ూమిాగహ నమం ఄభంది : CC21.3 Skin allergies + 

CC21.5 Dry Sores + CC21.10 Psoriasis, భౌఖిఔంగహ భమమిు ఫాసె ఄనఴయానం కోషం కొఫృమి నఽన లో రళే ఆఴఴడం 
జమగిింద.ి ముదట ిమోగికూ ూమిాగహ నమం ఄభంది. దాదాప నాలుఖు షంఴతషమహలుగహ ఆద ిపనమహఴాతం కహలేద. మెండఴ మోగికూ 
నాలుఖు న లలోల  80 ఱహతం ఈవభనం లతేంచింది. భమిము చికూతష కొనయహఖుతోంది. ఇ జంట షతెయహభ ళేరహ షంషా చేటేీ  ఄతున 
అమోఖె యతమహలోల  ర ైతిమాతుక్సష ఔ ఫాఖం కహరహలతు ఫాయయోా ంది. షంషాలో చాలాభంది ర దైెలు యహఴమి ై యఱహఴషం భమమిు 
ర ైతిమాతుక్సష మజిాఞ నం కహయణంగహ రహెధి నమం ఄఴఴడం రఖేఴంతం చేమడాతుకూ రహమి మోఖులన ర ఫరి  తృహికటీశనయల ఴదదఔు 
ంపతునానయు.  భలఫదదఔం,  లై్ష, తుదలిేమి, మోకహయౌనొు, ర నననొు, భమమిు ఈఫృషం ఴంట ిదయీఘకహయౌఔ ఄనామోగహెలఔు 
ఆద ితిేెఔంగహ ఴమిాషా ంది. ఎందఔంటే ఇ రహెధలు రహమి  ద నైందని ఔాతాెలఔు యగాతం ఔయౌగియహా భ ఔనఔ మోఖులు(షతఴయ 
ఈవభనాతుకూ) ఫలబ నై చికూతష కోయుఔుంటాయు.    
ఇ తృహికటీశనయుల  ఫాయత దవేంలోతు యయధ తృహింతాలోల  ఈనన ఫంధఴపలు భమమిు ళేనఴితులఔు తృో సీ్క దాఴమహ మబె డలీన ఔూడా 
ంపతాయు. ఄలాగ ేరహయు ఄబ మికహలో ఈనన రహమి లల లన 2 షంఴతషమహలఔు ఔయహమి షందమివంచినపుడు రహమి ర ల నస్క కూట్ తో 
తృహటటు 108 ళ ళ ఫాక్సష నండు ఎంచ్ఔునన 36 ఄతెఴషయబ నై మెమిడీ లన ఔూడా తీషకొతు ర యాా యు. జలుఫు, దఖుగ , జఴయం, 
తలనొు భమమిు ఄతున నొపులఔు భమిము భుందషా  షభాచాయం బేయఔు కొతున దీయఘకహయౌఔ రహెధలఔు మబె డలీు 
తీషఔుర యాా యు. ఄబ మకిహలోతు చాలా భంద ియహభ బఔుా లు రహమి ళఴేల నండు యిోజనం తృ ందాయు. రహమి ఔుభామెా ఔుటటుంఫం 
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ర ైతిమాతుక్సష టల  ఫలబ నై నభకహతున  ంచ్కోఴడంతో రహమి నాలుఖు షంఴతషమహల తృహ తనఔు అమోఖెం ఎపుడు ఫాగోతృో భనా 
ర ైఫరి  మమెిడీలనే ఄడుఖుతుంద.ి    
ర ైఫరశిన్ యహా భలో తుచళేే ఎటటుఴంటి దశ్ిఫారహలు లేతు ఆటటుఴంటి ఓశధం ఄందఫాటటులో ఈండడం భమిము ఈచితంగహ 
లతేంచ్డం భానరహయకూ ఔఴయం ఄతు ఇ తృహికటీశనయుల  ఫాయషా నానయు ! యహఴమిభే షఴషాత చఔేూయుషా నానయతు భమిము యహఴమి 
చేతిలో రహయు ఈఔయణాలు భాతబిే ఄనే ఖటిీ  నభఔంతో యయు మమెిడీలు ఆయహా యు. కహలం ఖడుషా నన కొదీద , ర ైఫరి  మెమిడలీ షభయుత 
ఖుమించి యమి నభఔం దాఢడుతూ ఴచిింద.ి   
ఎఔుకఴభంది జిలు ఈవభనం తృ ందడం దాఴమహ రహయు ఆతయులఔు ళతౄహయుష చషేఽా  ఈండడంతో ఇ ర ైదె యంఖం ఫాగహ యషామియోా ంద.ి 

బయశెతుా లో ఎఔుకఴ భంది బఔుా లు ర ైతమిాతుక్సష యక్షణ తీషకోఴడం దాఴమహ ఆంకహ ఆుటకిట ఇ చికూతాష యధానం యొఔక 
యిోజనం త యౌమతు తృహింతాలఔు ఆది యషామషిా ందతు ఇ జంట అయషా నానయు.  ర ైతమిాతుక్సష దాఴమహ ళఴే చమేడం ఎంతో షంతాాతు 
ఔయౌగియోా ందతు, ఆద ిబఖఴంతుడుకూ ఔ ళరేహ పయౖహుతున ఄమిుంచ్డం లాంటిదతు, యయు భుగిషా నానయు!  

 ంచఽఔునూ కేసఽలు: 

 అభల తఴభు  

 తృహయవవపనొు  

 ఫ ల్ష తృహయ్ష   

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

  వ ైఫరి  మిశ్రభాలు ఉయోగ ంచిన కేసఽల యవమలు   

1. చయౌఔుయలులు (చిల్ ఫలలభన్స్), భణిఔట్టీ  భమ ము వరిళ్లలో నొృ 10354...ఇండుమా  

ఖత ది షంఴతషమహలుగహ తుమహణ షాలభులలో లఫ్పీ లోల  తు చేషా నన 42 ఏళల  ళతుమర్ ళ ఔూెమటిబ అపషర్ తన చతేుల కటళళ 
ఫాఖంలో భుకెంగహ భణఔిటటుీ  ఴదద  తీఴబి ైన నొుతో ఫాధడుతునానయు. భుకెంగహ యౕతాకహలంలో యహమంతంి ూట చ్లలతు 
రహతాఴయణాతుకూ ఖుమకిహఴడం ఴలల   ఄతతుకూ చిఫ లల న్ష (చ్లల గహయౌ తగయిౌన తమహఴత యఔానాయాల రహప, ఄనంతయం చినన గహమాలు ఴంటయి 
ఏయుడు  చతేులు భమమిు కహళళళ  ై చ్మహతున ఫిాయతం చేయహా భ) రహెధ ిఏయుడుతూ ఈనన పయౌతంగహ ఄతన ఏమీ చ మెలేఔ 
తృో భేరహయు. ఄతతు రేళలన షలబంగహ ఴంచ్డం లేదా తుటాయుగహ చాచ్డం చ మెలేఔతృో భరేహయు. ఄయచతేులోల  భండుతునన ఫాఴన 
భమిము ఄతతు తృహదాలఔు కొదిదగహ రహప ఔూడా ఏయుడుంద.ి యౕతాకహలంలో నొు తీఴంిగహ ఈండేద,ి భుకెంగహ మహతిి రేళలోల  లఫీ్ట 
షభమాలోల  ఄతతు రేళళళ ఎయీగహ, తిమిమిగహ చ్యౌకూ షాంతేం ఫడునటటుల గహ ఖటిీగహ ఄభతృో తాభ. రహతాఴయణం రడే కూకనపుడు ఄతతు 
మళిాతి బ యుఖు డుతుంద.ి చాలా షంఴతషమహలు ఄతన ర దైెలు షఽచించిన భందలు రహడుతూ ఈనాన ఎటటుఴంటి యిోజనం 
ఔలఖలేద. నొు కహయణంగహ ఄతతుకూ షమెనై తుద ిమహఔతృో ఴడంతో ఄతన నొు తురహయణ భందలు మీద అధాయ డఴలళ ఴచిింద ి
ఄదనంగహ, ఄతన తయచ్గహ జాఞ ఔవకూాతు కోలోుయహగహయు. 2018 ళ  ీంఫర్ 30న, మోగ ితృహికటీశనర్ యొఔక యహధాయణ అమోఖె 
యతయభున షందమివంచినపుడు ఄతతుకూ ఇ కూీం ద ిమెమిడ ీఆఴఴఫడుంద ి:      

Move Well-2* + Tiredness/Fatigue** + CC9.2 Infections acute + CC12.4 Autoimmune diseases + 
CC15.6 Sleep disorders + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…QDS 

న ల మోజుల తమహఴత నఴంఫయు 1న మోగికూ తన రళేళన షఴతేుఔంగహ నొు లేఔుండా చ్ఔకగహ ఔదయిౌంచ్ ఖలుఖుతుననటటుల  త యౌతృహయు.  
ఄయచేతులలోభండుతునన ఄనబయతి భమమిు ఄతతు తృహదాల  ైరహప భామబ ైంద.ి ఄతన ఖత ది షంఴతషమహలుగహ ఫ ైక్స మీద 

ర నఔ భాతబి ేఔూయుితు ఈండ ేమిళాతి తృో భ షిా తం తనే ఫ ైక్స న షఴమంగహ నడుంచ్ ఖలుఖుతుననటటుీ  షంతోశంగహ  
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త యౌమజేఱహయు. ఄతన ఆపుడు నొు తురహయణ భాతలిు ఄఴషయం లేఔుండా యౘభగహ తుదతిృో ఖలుఖుతునానయు. ఄతతు ళాతిలో 
ఖణతూమబ నై  యుఖుదల చ్ఽళన తమహఴత మోగి ర దైెడు ఄలోల తి భందలు తుయౌరఱేహయు. 2019 నఴంఫర్ 22న, ఄతతు ఄతున 
లక్షణాల నండు యభుకూా తృ ందాయు. మోతాద TDS కూ తగిగంచాయు. డుళ ంఫర్ లో ఄతన మీపల్ కోషం యతమహతుకూ మహలేద. కహతూ 2020 
జనఴమి లో ఄతన 100% అమోఖెంగహ ఈననటటుల  తురదేించాయు. యౕతాకహలం ఄంతా నొు ఎయుపదనం తిమిమ ిలేదా దాఢతఴం యొఔక 
యహధాయణ లక్షణాలు ఏమీ లేఔుండా ఱహంతిముతంగహ ఖడుచితృో భంది. ఄతన అమోఖెంగహ ఈనానడు భమమిు ఎటటుఴంట ిషభషెలు 
లేఔుండా తన యధలన కొనయహగించ్ఖలఖుతునానయు. మోగి తన లక్షణాలు పనమహఴాతం కహఴడం లేదతు నభఔంగహ ఈనానయు  
కహఫటిీ  తిమిగ ిమహలేద. కహతూ ఄతన చాలా భంద ిఆతయ మోఖులన యతమహతుకూ షఽచించాడు. ఄతతు ళనేఴతిుల దాఴమహ త యౌళన 
యశమం కిహయం 2020 ఏలి్ నాటికూ ఄతతు రహెధ ిలక్షణాలు పనమహఴాతం కహలేద.  

సంతృదఔుతు సాచన: ఇ యతయంలో మోఖుల యొఔక తుమిదశీ ఄఴషయం కిహయం తృహికటీశనర్ తన ర ల నస్క కూటటుీ ఔు భమితున ఄఴషయబ ైన 

కోంఫర లన జోడుంచాయు. భమమిు ఇ మోగికూ చికూతష చేమడాతుకూ ఄతన ఄలాంటి 2 కొంఫర  లన ఈయోగించాయు (కూీంద చ్ఽడండు).  
CC9.2 Infections acute మోగికూ లఫ్పీ  తు కహయణంగహ ఱహఴషకోవ షంఔీభణ ఴంట ిరహెధల తురహయణఔు ఆద ిఄఴషయబ నైది. చిల్ 

ఫ లభన్ష కహయణంగహ  షంఔీభణం తురహమించ్డాతుకూ చ్మహతుకూ షంఫంధించిన మెమిడలీు ఔూడా  చేయిఫడాా భ. CC15.6 Sleep 

disorders న ఄతతుకూ ఖట ిూట యఱహీ ంతి భమమిు తుద ిఄఴషయం కహఫటిీ  ఆది యడుగహ ఆఴఴఫడలేద.  
*Move Well 2: CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine 

**Tiredness/Fatigue: CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities 

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

2. ఆభల త్ఴభు 12013…ఇండుమా  

ళతుమర్ బేనజేెంట్ తృో సీ్క లో ఈనన 62 ఏళల  ఴెకూా 2006లో ఎఔుకఴ ఫాధెత ఴఴించే దయకూ దోననతి  ైర యాల యు. ఆద ిఄతతుకూ 
చాలా తాిడు త చిి టిీంది దీంతో ఄతన అళడ్ మిఫ్ ల క్సష, ఄతృహన రహముఴప, భమమిు పలలతు యుచితో తేనిులు, ఫోజనం చేళన 

తిియహమ ీభుకెంగహ ఄలాుయౘయం తమహఴత ఄతేఴాదిు  ఄమాెభ. ఄలాగ ేఈదమం ూట భలయషయీన ఔటికూ ఫదలు మోజుఔు మెండు 
భయడు యహయలఔు చయేుఔుంద.ి 2007 తృహియంబంలో ఄతతు ర దైెడు తృహనోీ ళడ్ భాతలిన మోజుఔు ఔయహమి తీషకోరహలతు షఽచించాయు.  
భమిము ఄతన దీతున 2011 ఴయఔు ఐద షంఴతషమహలు కొనయహగించాయు. ఆద ిఄతతుకూ భంచి ఈవభనం ఔయౌగించింది. ఄభత ే  ై
లక్షణాలతూన రహమహతుకూ మెండు భయడు మోజులు ఄనబయంచ్ఴలళ ఴచేి ది. 2010లో దయ యయభణ చళేన తమహఴత కహమహెలమ 
ఴతాిడు తృో భంద ికహతూ ఄతన ఄనఔే ళేరహ కహయెఔలాతృహలలో ధిాన తృహత ితృో లంచ్డం ఴలన తజీగహ ఈండడంతో ఄతన ఆంకహ తాిడుకూ 
ఖుయమాెయు. ఄతన రమేే భాయగం లేదతు ఫాయంచి నందఴలన ఄతతు ఄలోల తీ భాతలి  నైన ేఅధాయడాా యు. 2011లో ర ైతమిాతుక్సష 
తృహికటీశనమహగ  భామని ఄతన తనన తాన చికూతష చషేఔునే ఄఴకహఱహతున ఔయౌగ ి నఴంఫర్ 8న ఄతన ఇ కూీంద ిమమెిడ ీతీషకోఴడం 
తృహియంతేంచాయు : 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

   భయడు న లలోల  ఄతన తేనిుల నండు యభుకూా తృ ందాయు.  ఄతతు  పేఖిు(భల యషయీన) ఔదయౌఔలు యహధాయణభమాెభ భమిము 
మాళడ్ మఫి్ ల క్సష, ఄతృహనరహముఴప 70 ఱహతం తగహగ భ. కహఫటిీ  2012 పఫఴిమి 15న ఄతన తృహంటరళడ్ తీషకోఴడం మెండు మోజులఔు 
ఔయహమి  భమిము భామిి  21 నాటకిూ రహమహతుకూ మెండు యహయుల  తగిగంచాయు. ర ైతిమాతుక్సష ఄద ేమోతాదలో కొనయహగించాయు. జూల ై ఔట ి

నాటకిూ ఄతన ఄతున లక్షణాల నండు 100% ఈవభనం తృ ందడంతో ఄతన తృహెంటరళడ్ తీషకోఴడం భానేయహయు. భమమిు ఄతతు 
మోతాదన TDS ఔు తగిగంచాయు. మెండుననయ న లల తమహఴత లక్షణాలు ఏయ పనమహఴాతం కహనందన మోతాద OD  కూ తగిగంచి 
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అరేయహయు. 2012 నఴంఫర్ 15 నాటకిూ లక్షణాలు ఏమీ పనమహఴాతం కహలేద. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3.  తృయవవు నొృ 12013 & 11553…ఇండుమా    

29 ఏళల  భఴళి 2014 డుళ ంఫర్ నండు న లలో 15 నండు 20 మోజులు తీఴబి ైన తల నొుతో ఫాధడుతోంద.ి నొు ఔళళఔు  నై 
ముదల ై తలఔు ఎడభ ర ైప తీఴంిగహ అబ  డుఔునే ఴయఔు మోజంతా ఈంటరంద.ి కొతునయహయుల  ఆది చ్యౌ భమిము జఴయంతో ఔూడా 
ఈంటూ ఈయోౖణ ఖీత 102F ఴయఔూ  యుఖుతుంద,ి భమిము అబ  ఓశధం తీషఔుంట ేభాతంి తఖుగ తుంద.ి CT యహకన్ ఎటటుఴంటి 
ఄయహధాయణతన చ్ఽంచ్లేద. ఄందచతే ఇ మళిాతికూ ఄధఔి తు తాిడు యెఴయహనంగహ ఏయుడున భానళఔ తాిడు కహయణభతు 
ేమకకనానయు. అబ  ఔ షంఴతషయం తృహటటు ఄలోల తి భందలు తీషఔుంది, కహతూ దాతుఴలల  ఔడుపలో భంట  యఖడంతో రహటితు 
తుయౌరళేంద.ి  

2015 డుళ ంఫర్ లో అబ  ఄలోతి నండు సో మియోతి చికూతషఔు భామ ి2017 ఴయఔూ కొనయహగించ్డంతో 75% బ యుఖుదల 
తృ ందాయు, కహతూ ఆపుడు నొు రహమహతుకూ ఔయహమ ిఴయోా ంద.ి నొు భమ ీఎఔుకఴ తీఴంిగహ ఔూడా ఈండఔతృో భనా నొు ఴచిిన 
తిీయహమ ిభయడు నాలుఖు ఖంటల ఴయఔు కొనయహఖుత ంద.ి 2017 జూన్ నాటికూ ఔూడా ఏభాతంి బ యుఖుదల లేఔతృో గహ  ఆద ిచాలా 
అమిాఔ ఫాయం ఄభనందన అబ  చికూతష భాతురేళంద.ి దఴిేన మోజుల తమహఴత తలనొు ఄదే తీఴతితో తృహియంబబ ైంది. ఄందఴలల  
అబ  చికూతషన తిమిగ ితృహియంతేంచ్గహ ూయఴప 75% బ యుఖుదల మహఴడాతుకూ ఎతుమిది న లలు టిీంద.ి ఆఔ ఄంతఔంట ేబ యుఖుదల 
మహదేమో ఄతు తోచి అబ  ూమిా ఈవభనం ఔయౌగించ ేతిాెభానమ చికూతష కోషం ర తఔటం తృహియంతేంచింది. తఴయలోనే యహభ       
ర ైతిేమాతుక్సష ఖుమించి త లుషకొతు సో మియోతి చికూతషన అరళే 2018 పఫఴిమి 15న, తృహికటీశనమిన షందిించింది. అబ ఔు  
కూీంద ిమెమిడ ీఆఴఴఫడుంద ి:  

CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC19.5 Sinusitis…6TD 

2018 ఏలి్ 30 న మోగ ిఖత మంెడుననయ న లలోల  దిఴనే మోజులఔు ఔయహమి భాతబిే తలనొుతో ఫాధడుతూ ఈననందన అబ  
భునటి ఔంట ేచాలా బ యుగహగ  ఈందతు త యౌంద.ి తీఴతి చాలా తఔుకఴగహ ఈంద ిభమిము తలనొు మెండు భయడు ఖంటలు 
కొనయహగింద.ి జూన్ 30న తలనొు తఔుకఴ తయచ్గహ భమమిు ఔ ఖంట భాతబిే ఈంటరంద ికహఫటిీ  మోతాద TDS ఔు 
తగిగంచ్ఫడుంది. తలనొు భమంిత తగిగ  2018 ళ  ీంఫర్ 30 నాటికూ, అబ ఔు ూమిా ఈవభనాతున ఆషఽా  తలనొు ఄదావెం 
ఄభంద.ి అబ  తలనొు పనమహఴాతం ఄఴపతుందన ేబమంతో TDS ఴదద  భమకిొతున న లలు కొనయహగించ్టాతుకూ ఆశీడుంది. 
2019లో, మోతాద OD కూ  తగిగంచ్ఫడుంద,ి ఏిల్ 2020 నాటికూ ఆంకహ కొనయహఖుతోంది ఎందఔంటే దాతున అడాతుకూ లేదా 
తగిగంచ్డాతుకూ అబ  ఆశీడడం లేద.  

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

4. ఫలల్్ తృయ్్ (భుక ఔండయ క్షవత్ం) 12013 & 11553…ఇండుమా  

ఄబ మకిహ నంచి ఴచిిన 62 ఏళల  భఴళి ఖత అయు న లలుగహ తన జీయతంలో ఄధిఔ తాిడుకూ ఖుమ ిఄభంది. 2015 జూన్ 4న డ ైయైంగ్ 
చేషా ననపుడు అబ  భుకం యొఔక ఎడభ ర ైపన ఄఔయహతుా గహ తిమిమి భమిము ఔండమహలు షంకోచ్ంతో తీఴబి నై ఫాధ ఏయుడే 
షమకిూ యసదామి ఔకన ేఅబ  కహయున అఴలళ ఴచిింది. తన భుకాతుకూ క్షరహతం ఴచిినటటుల  ఫాయంచ్డంతో అబ  ఄతెఴషయ 
షంయక్షణ కోషం అషతికిూ ర యళంది. ఆద ిఫ ల్ష తృహయౌష(భుక ఔండయ క్షరహతం) ఄతు, తుమహు యణ చేళన ర దైెడు ఄద ినమభఴడం  
ఔశీభతు దీతు షఴషాత  ైఎటటుఴంటి బమోయహ ఆఴఴలేభతు ఏద నైా కహషా బ యుఖుదల తీషఔుమహఴడాతుకూ ఄనఔేరహమహలు ళ ీమహభడ్ష 
రహడుతూ పజియో థ య చభేంచ్ కోరహలతు చ తృహుయు.   
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ఄభత,ే అబ  ళ ీమహభడ్ష తీషకోఔూడదతు తుయణభంచ్కొతు  రహమ ిషలయౘ కిహయం రహమహతుకూ మెండుయహయుల  పజియోథ య భాతంి 
తృహియంతేంచింది. అబ  నోయు ఎడభర ైప డుతృో ఴడంతో అబ ఔు ఎటటుఴంట ిషుయవ త యౌమఔ అబ  అయౘమహతున ఔూడా ఎడభర ైప 
నండు తీషకోలేఔతృో ఴడం లేదా ఄటటుర ైప నభలలేఔ తృో ఴడం, కొకఔకయహమి అ కిూీమలో అబ  ఫుఖగన లేదా  దయతు కొయఔడం 
కొనయహఖుతోంది. అబ  తీషఔునే చికూతష ఴలల  ఎటటుఴంట ిబ యుఖుదల లేఔతృో ఴడంతో, అందోళనతో అబ  భానళఔ తాిడు యహా భ 
భమింత  మగిింది. 2015 జూన్ 18 నాటి త లల రహయు ఝాభున, అబ  తుమహవఔు ఖుమె ైయహఴమితు తీఴంిగహ తృహిమిాంచింది. షిా తం ఄబ మకిహ 
షందయవనలో ఈనన అబ  ళేనఴితుమహయౌ తయౌలదండుిలు ర ఫైరి  తృహికటీశనయుల  ఄఴడంతో రహమనిండు చికూతష తృ ందాలతు అబ  ఄంతయంఖం 
నండు ఔ షందేవం ఴచిింది. అబ  ర ంటన ేరహమకిూ తౄో న్ చ మెగహ రహమ ిఔుభామెా ర ంటనే కూీంది మమెిడీ తీషఔుఴచిి ఆచిింది:   
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Paralysis…6TD 

2015 జూన్ 21 న, అబ  యహభ కేందాితున షందమివంచినపుడు క్షరహతం యొఔక చినన షంకతేం ఔూడా లేఔుండా ఈనన అబ న 
చ్ఽళన రహయు ఎంతో అవియెతృో మాయు. 48 ఖంటలోల  తన భుకం షంూయణంగహ భాభయలుగహ భామితృో భనటటుల  అబ  షంతోశంగహ 
త యౌమజేఱహయు. నమహలఔు ఎటటుఴంట ినశీం జయఖఔతృో ఴడంతో అబ  100% చ్ఔకగహ ఈననటటుల  ఫాయంచింది. 2015 జూన్ 24న, 
మోతాద TDS ఔు తగిగంచాయు. మోగికూ ఎఔుకఴ కహలం మెబ డీతు కొనయహగించాయౌషన ఄఴషయం లేఔతృో ఴడంతో, అబ  ఔ న ల తమహఴత 
దాతుతు అరేళంది. అబ  తృహికటీశనయలతో షతునఴతింగహ ఈండడంతో ఏలి్ 2020 నాటకిూ, అబ ఔు రహెధి లక్షణాలు ఏయ  
పనమహఴాతం కహలేదతు త యౌళంది.     

 మోగ  యొఔక వంఖమూలభు :   

“48 ఖంటల తమహఴత క్షరహతం లేదా నమహలు ద ఫృతినఔుండా నా భుకం ూమిాగహ యహధాయణ ళాతికూ ఴచిింది. ర ైతమిాతుక్సష తీషకోఔ 
భుంద ఔతూషం నా ఎడభ ఔంటితు భయమలేఔ తృో భదేాతుతు. దాతుతు భయళరేమడాతుకూ భమిము తూటితో తయచ్గహ ఔడఖడాతుకూ నా 
రేయిౌతు ఈయోగించ్ఴలళ ఴచేి ది. యహఴమి దమ భమిము ఄంఔుల్ ేిభ దాఴమహ నేన ర తైమిాతుక్సష తో ూమిాగహ నమం ఄభె 
యహధాయణ ళాతికూ ఴచాిన.   

“భా డాఔీయు ఇ రహయాలన చ్ఽళ అవియెతృో మాయు ఎందఔంటే అమన షఽచించిన పజియో థ య లేదా ళ ీమహభడ్ష లేఔుండా ఆంత 
తఴయగహ కోలుకోఴడం ఉఴించ్లేఔతృో మాయు. రహమి భాటలోల నే “ఆద ికచిితంగహ ఔఄదౄతం, ననే డాఔీయుగహ నా మోజులోల  ఎపుడఽ 
ఔతూ యతూ ఎయుఖతుద’ి’.    

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

5. ఆందోళ్న, ఔుర ంఖుఫాట్ట, బమాందోళ్న, చెయలో హో యల 02899…ముకె                           

63 ఏళళ భఴళి, ఖత ద ిషంఴతషమహలుగహ అందోళన, తుమహవ, బమాందోళన భమిము తుదలిేమితో ఫాధడుతోంది. అబ  ూమిాగహ 
ఄలోల తీ భందల   ైఅధాయడుంద ిఎందఔంటే ఆయ ఈనాద దాడులన తుమంతిించ్డంలో షయౘమడాా భ; ఄంతకేహఔ, తుకూ ర యల 
తన యహధాయణ కహయెఔలాతృహలన చషేకోఴడాతుకూ షసఔమషిా నానభ. అబ  రహటితు కొనయహగించ్డం భాతురేళేా  రహెధి లక్షణాలు తిమిగ ి 
మహఴడబే కహఔ అబ  మళిాతి భమింత దిఖజాయుతోంది. భందలు తీషకోఴడం తృహియంతేళేా  అబ ఔు కహషా న భదషిా ననద ికహతూ అబ  
తిమగిి యహధాయణ ళాతికూ మహఴడాతుకూ చాలా షభమం డుతోంది. ఄనామోఖెం యొఔక షిా త దవ 2016 ఏలి్ 1 న తృహియంబబ ై ఆద ి
తీఴ ిబమాందోళనగహ మణిమించి దీతుతో తృహటటు అబ  తలలో సో యు (టతిుటస్క), అఔయౌ లేఔతృో ఴడం ఔూడా ఏయుడాా భ. అబ  తుకూ 
ర యళ నేయుగహ ఆంటకిూ తిమగిి మహఴడబే తు ఫమటఔు ర ళళడాతుకూ లేదా ఆంటరల  షందయవఔులన అయౘఴతుంచ్డాతుకూ అషకూా ఈండేద ి
కహద. తుయంతయం షందడు చళేే చ యలో సో యు అబ ఔు తుదిటీఔుండా చేళ తుదభిాతలిు ఔూడా ఏ భాతంి షయౘమం చమేతు మళిాతి 
ఏయుడుంది.  2016 జూల ై నండు ఇ మళిాతి ఄతెంత దమతూమంగహ భాయడంతో అబ  తుకూ ర ళలడం ఔూడా భానేళంది. డాఔీయుల  
అబ  చ యలో సో యుఔు కహయణం ఖుమిాంచాలనకొనానయు. 2016 జూల ై 24న, బ దడుఔు MRI యహకతుంగ్ కోషం ంఫడుంద,ి కహతూ 
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దాతుకూ కహయణం తుయూతం కహలేద. అబ  మిళాతి మహనమహన భమింత క్షణీించింది. 20 ఏళళల గహ ఄలోల తి భందలతో ఄనఫంధం 
కహయణంగహ  ఄలోల తీ  ైఖటిీ  నభఔం ఈననుటికట, 2016 అఖషీ  23 న అబ  తృహికటీశనమిన చ్ఽడడాతుకూ ఄంగీఔమించాయు. అబ ఔు 
కూీంది మెమిడీ ఆఴఴఫడుంద:ి   
#1. CC5.3 Meniere’s disease + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic…TDS 

మోగి యొఔక ఔఴల యో దమి తృహికటీశనమోా  షతునఴితంగహ ఈనన కహయణంగహ ముదట ిమోతాద తమహఴత తన యో దమ ి#1 తు ఔకయహమి ఔూడా 
తీషకోలేదతు త యౌతృహయు. తమహఴత మెండు న లలోల  అబ  మళిాతి ఔీభంగహ ఄధాఴనంగహ తమామెై  అబ  అషతిికూ భమిము ర లులఔు 
తియుఖుతోంది. అబ  చాలా ఄయుదగహ ఏద ైనా తినఖలుఖుతోంద,ి చాలా ఫలఴీనడుంద ిభమమిు తుద ిఔూడా టీడం లేద. 
మహనమహన అబ  ఆంటి నండు ఫమటఔు ర యళళ ళాతి తృో భంద.ి అబ  తీషఔుంటటునన చికూతష అబ ఔు ఏభాతంి షయౘమం చమేడం 
లేదతు అబ ఔు ఄతుంచి అబ  యో దమతిో తాతుఔ చ్తుతృో తానమేోనతు ఫాయషా ననటటుల  చ ుంది.                               మోగి యో దమి 
ఄటిీ  తుమహఱహరహస మళిాతిలో 2016 ఄకోీ ఫర్ 28 న తృహికటీశనమని షందిించింది. మోగికూ ర ైతమిాతుక్సష తీషకోఴడంలో షభుకత 
లేనందఴలన మోగకిూ షయౘమం చమేడాతుకూ చమేఖయౌగనిది ఏబ ైనా ఈందా ఄతు తృహికటీశనమిన మోగి యో దమి ఄడుగింది. తృహికటీశనర్ ఄదే 
షభమంలో తన SVP కోయుష ూమిా చళే ఈననందన ఄకోీ ఫర్ 31న మోగి యొఔక ూమిా తుడుయ చితాితున ఈయోగించి ఫాిడాకళీంగ్ 
చేమడం తృహియంతేంచాయు. దాతు కోషం కూీంది మెమిడీ ఈయోగించాయు:  
#2. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM88 Meniere's disease +  

SM39 Tension + SM41 Uplift...TDS 
ఄద ేమోజు మోగి ఱిహంతంగహ ఈండడంతో తృహటటు కొదిదగహ అయౘయం ఔూడా తీషఔుంది. ఄదమేోజు యహమంతంి అబ  తన కొడుఔు భమిము 
భనఴమహళల  న చ్ఽడటాతుకూ ఫమలుదేమింది. ఫాిడాకళీంగ్ కొనయహఖుతుననపుడు అబ  తిీ మోజు తినే అయౘయంలో ఔీభంగహ షఴలు 
 యుఖుదలతో తృహటటు అబ  భాభయలుగహనే షంఫాలంచ్డం  తృహియంతేంచింది. భయడు మోజులోల  అబ  బమాందోళనలు భమమిు అఔయౌ 
యశమంలో 50% బ యుఖుదల ఔయౌగింద,ి కహతూ తలలో సో యు భాతంి కొనయహగింది. ఔనఔ 2016 నఴంఫర్ 3న మమెిడీ కూీంది యధంగహ 
బ యుఖుయచ్ ఫడుంది:    
#3. SM19 Ears + #2...TDS 

2016 నఴంఫర్ 8 నాటికూ మోగ ిచాలా ఫాఖుంది. కహతూ అబ  తలలో సో యు 50 ఱహతం భాతబిే తగిగంది. అబ  ఆపుడు MRI యహకతుంగ్ 
పయౌతాలు తృ ందగహ ఄంతా యహధాయణంగహ ఈననటటుల  చ్ఽతృహభ. మోగి ఆపుడు మెమిడీ #3  నోటికూ తీషకోఴడాతుకూ ఆశీడడంతో అబ  
యో దమి మెమిడీ తు ఄందజేళంద,ి ఫాిడాకళీంగ్ తుయౌ రేమఫడుంది. 2017 చిఴమ ిరహయం నాటికూ తలలో సో యు 60% తగిగంది. ఇ 
షభమంలో అబ న ఔ ఔనషల ీ ంట్ ఔు చ్ఽంచ్గహ అబ  ఄలోల తి భందలు ఎఔుకఴ కహలం తీషకోఴడం ఴలల  యయహమనాల 
యయౖహల ఴలల  ఏయుడుందతు తుమహు మంిచాయు. డాఔీయుల  ఓశధాలన తగిగంచ్డం తృహియంతేంచాయు. అబ  ర ైతిమాతుక్సష తీషకోఴడం 
కొనయహగించింది. భామిి  చిఴమనిాటకిూ అబ  తఴయగహ 90% ఈవభనం ఔలఖడంతో మెమిడ ీతు BD కూ తగిగంచి దాతున అ రమేడాతుకూ 
భుంద ఔీభంగహ తగిగంచ్ఫడుంది. 2017 జూల ై చిఴమి నాటికూ అబ ఔు 100% ఈవభనం ఔయౌగింది. అబ  ఆపుడు ఎటటుఴంటి 
భందలు తీషకోఴడం లేద షిా తం చాలా యహధాయణంగహ ఈంది. 2017 ళ  ీంఫర్ నండు తన ూమిా ట ైం తుకూ ర యల ఔలుఖుతోంది.   

2020 భామ ి నాట్ికూ  తృికటీషనర్ అడేట్: మోతాదన BD కూ తగిగంచినపుడు మోగ ిమబె డ ీతీషకోఴడం భాతురళే దాతు ఖుమంిచి 
తువవఫదంగహ ఈంది. అబ  డుళ ంఫర్ 2019 ఴయఔు ఎటటుఴంటి భందలు లేఔుండా యమహభ ళాతిలో ఈనాన ఫాగహన ేఈంది. కహతూ అబ ఔు 
బమాందోళన షఴలుంగహ పనమహఴాతబ నైా తనన తాన చికూతష చషేకోఖలనన ేనభఔంతో అబ  ర ైతమిాతుక్సష తో షయౘ ఏ 
భందలూ తీషకోఔూడదతు తుయణభంచ్ఔుంది. షఴలు బమాందోళన ఈననుటికట ఇ కషేన యహనఔూల ధాఔుథంతో 
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చ్ఽళనపుడు 10 షంఴతషమహల తృహటటు తీఴబి నై ఄనామోఖె ళాతిలో ఈనన మోగకిూ ఐద న లల ర ైతిమాతుక్సష చికూతష ఄనంతయం ూమిా 
ఈవభనం ఔలఖడబే కహఔ ఎఴమ ిషయౘమం లేఔుండా తనన తాన తుయఴఴించ్ఖయౌగ ేఄంత ఫలంగహ భాయడం యఱలశం.   

108CC దాఴమహ ఆషా ననట లల తే  #2 ఫదఽలుగ: CC5.3 Meniere’s disease + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental 

& Emotional tonic + CC17.2 Cleansing; for #3: CC5.1 Ear infections + CC5.3 Meniere’s disease + 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Cleansing ఆఴఴండు  

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

6. వంధత్ఴభు - అంఖసాంబన లోం, అండాశ్మ తితాి10980…ఇండుమా       
                        

 

ఔ ముఴ జంట 2011 లో యరహసం ఄభన నాటి నండు ఖత భయడు షంఴతషమహలుగహ లల ల కోషం మితనం చషేా నానయు. 
2014 భామిి 26 ఴ తదేీన 26 ఏళల  బయా తన ర దైె తురదేిఔతో తృహికటీశనర్ ఴదదఔు ఴచాియు. తన ఄంఖషాంబన లోంతో 
ఫాధడుతుననటటుల  తురదేిఔ చ్ఽంచింది. ఄతన ముదట అముమేఴద భందలు తదమి చాలా కమదీ నై సో మియోతి చికూతష 
మెండు షంఴతషయభయల తృహటటు తీషఔునాన ఏమి యిోజనం ఔతుంచ్లేద. ఄతతుకూ కూీంది మమెిడు ఆఴఴఫడుంది:      
CC14.3 Male infertility…TDS  

మెండు రహమహల తమహఴత మోగ ితన ఄంఖషాంబన భునట ిఔంటే 50 ఱహతం బ యుగహగ  ఈందతు త యౌతృహయు. 2014 ఏిల్ 5 న ఄతన తన 
ఫాయెతో ఴచాిడు. ఄతతు ఄంఖం ూమిాగహ బ యుగెై ఆదదయూ షంతోశంగహ ఈనానయు. ఄతన భమో 2½ న లలు TDS గహ భమో మెండు 
న లలు కొనయహగించి 2014 జూన్ 20న ఆఔ దాతుతో ఄఴషయం ఈండదతు తన షఴంత ుందం మీద దాతుతు అ రేయహడు.    

బయా యొఔక యౕగర బ యుఖుదల నండు ేయిణ తృ ందని 23 ఏళల  ఫాయె తన షభషెలఔు ఔూడా ర ైతిమాతుక్సష మితినంచాలతు 
కోయుఔునానయు. అబ  ఖత షంఴతషయ కహలంగహ ఔీభయఴతి భమమిు అలషెబ ైన ఫఴిశుీ  కహలాలన ఄనబయషా ననది. ఊతు 
చ్కహీ ల భధె మెండు భయడు న లల ఄంతయం ఈంటరంది. 2013 డుళ ంఫర్ లో తుయఴఴించిన ఄలాీ ా య ండ్ యహకతుంగ్ లోఄండావమ తితాి 
ఈననటటుల  తుమహు యణ ఄభెంది. అబ ఔు 2014 ఏలి్ 5న కూీంద ిమెమిడీ ఆఴఴఫడుంది:   
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular…TDS  

2014 బే నండు జూల ై ఴయఔూ అబ  తదమ ిభయడు ఊతు చ్కహీ లు ఔీభం తుఔుండా ఴచాిభ. భమిము దంతులఔు ఎంతో 
అనందాతున ఄందిషఽా  2014 అఖషీ లో ఫాయె ఖయౄం దాయౌినది. ఖయౄధాయణ షభమంలో తీషఔునన యహధాయణ యహకతుంగ్ మతిృో యుీ  
కిహయం అబ  ఄండావమంలో తితాి లేదతు ఔూడా త యౌంది. ఖయౄధాయణ షభమంలో మెమిడీ కొనయహగించ్భతు అబ ఔు షలయౘ 
ఆచిినుటకిట అ దంతులు 2015 బే 29 న తభఔు అమోఖెఔయబ నై అడలల  పటిీందతు యబ రహయా త లడాతుకూ భాతబిే 
తృహికటీశనమిన ఔయౌఱహయు. 2018 బే లో అబ  ఄఫాృభకూ జనతుచిింద.ి తయౌల భమమిు తడా ఆదదయూ అమోఖెంగహ ఈనానయు, ఆపుడు 
ముతాం ఔుటటుంఫం ఏద ైనా అమోఖె షభషెఔు ర ైతమిాతుక్సష మబె డలీు భాతబిే తీషఔుంటటునానయు. 2020 ఏలి్ నాటికూ 
తయౌలదండుిలు భమమిు లల లు అమోఖెంగహ ఈనానయు.   

2019 భామ ి 15న మోగ యొఔక వంఖమూలభు: ఄంఖషాంబన యశమం  ైననే భమమిు నా ఫాయె ఄండావమ తితాి భమమిు 
ఔీభయఴిత ఊతు కహలాల కోషం నా ఫాయె 2014 భామిి  లో ర ైతిమాతుక్సష ఓశధాలన తీషఔునానభు.  ై షభషెల కహయణంగహ 
యరహసం ఄభన భయడు షంఴతషమహల ఴయఔు భాఔు షంతానం లేద. భయడు న లల ర ైఫరి  ఓశధ ళఴేనం తమహఴత నా ఫాయె ఖయౄం 
దాయౌింది. 2015 బ ేలో భాఔు ఔ అడలల  ఄనఖీఴింఫడుంది. ఆటబఴల 2018 లో భాఔు ఔ ఄఫాృభ ఔూడా పటాీ డు. 2014 
నండు ఇమోజు ఴయఔు బభేు  ైన మేకకనన షభషెలఔు రమే ేఆతయ భందలు ఏయ తీషకోలేద. రహెధ ిలక్షణాలు ఔూడా  
పనమహఴాతం కహలేద. ఇ షభషెల నండు ఫమట డటాతుకూ షయౘమడునందఔు ర ైతమిాతుక్సష చికూతషఔు భమిము యహభఫాఫా 
రహమకిూ ఔాతజుఞ లభు.   
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7. ఫహిషటీ  నొృ, యఔాహీనత్, ఆభల త్ఴ భు 11585…ఇండుమా                   

భాయుభయల గహీ మీణ తృహింతాతుకూ చ ందని 38 ఏళల  భఴళి ఫఴిశుీ  చ్ఔీంలో యఔాయహిఴం భాభయలుగహ ఈననుటకిట ఖత 25 
షంఴతషమహలుగహ  యమతీబ నై ఫాధన ఄనబయయోా ంది. ర దైెతు షఽచ్న బయేఔు నొు బమింమహతుదగిహ ఈననపుడు నొు తురహయణ 
లన తీషఔుంటటుననది. 2 షంఴతషమహల కూీతం అబ  ఔడుపలో భండుతునన ఫాఴన ఎదయుకహగహ దాతునఄధఖిమించ్డాతుకూ 
మాంటాళడ్ టాెఫ ల టలన తీషకోఴడం తృహియంతేంచింది. 2017 భామిిలో అబ  Hb క ంటటు ఄనగహ యఔా ఱహతభు భాభయలుగహ 
ఈండఴలళన 12 -16 g/dL ఔనాన చాలా తఔుకఴగహ 7 g/dL భాతబి ేఈననందన అబ ఔు యఔాఴనీత ఈననటటుల  ఔనగకనఫడుంది. 
2017 ఏలి్ 25 న అబ  తృహికటీశనమిన షందమివంచి ఫలఴీనత భమిము ఄలషట ఖుమించి పమహెద చళేంద.ి అబ ఔు కూీంది మమెిడీ 
ఆఴఴఫడుంది:   

ఊతు ఫాధ భమమిు యఔాఴీనతఔు:   
#1. CC3.1 Heart tonic + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic...TDS  

అబ  #1 తు తృహియంతేంచ్డాతుకూ భుంద నొు తురహయణ భందలన తుయౌ రేళంది కహతూ మాంటాళడ్ కొనయహగించింది.    
2017 బే 19న, తన తదమ ిషందయవనలో ఖత్ 25 సంవత్్మలలో ఋత్టసివ సభమంలో ముదట్ి సమ  నొృ ఔలుఖలేదతు 
షంతోశంగహ త యౌమ జళేంది. అబ న #1 తు కొనయహగించాలతు కోయుతూ అభల తఴం కోషం కూీంద ిమెమిడీ ఆఴఴఫడుంది:   

అభల తఴభు కోషభు : 
#2. CC4.10 Indigestion...TDS 

   ఇ షభమంలో అబ  మాంటాళడ్ టాెఫ ల టలన ఔూడా తుయౌరళేంది. 8 రహమహల తమహఴత జుల ై 16 న, జూన్ భమిము జూల ై ఊతు 
చ్కహీ ల షభమంలో అబ ఔు నొు లేఔుండా ఈందతు భమిము అభల తఴం నండు ూమిాగహ యభుకూా తృ ందానతు అబ  తృహికటీశనమిక 
త యౌమజేళంది. అబ ఔు ఆఔ ఎంత భాతభిు ఫలఴనీత భమమిు ఄలషట లేతు మీదట అబ  భమకఔ యఔా మకీ్ష కోషం ర ళలఴలళన 
ఄఴషయం లేదతు ఫాయంచింది. #1 భమిము #2 యొఔక మోతాద మెండు రహమహల తృహటటు BD కూ, అ తమహఴత భమో మెండు రహమహలు ODకూ 
తగిగంచ్ఫడు, ఔీభంగహ తగిగషఽా  2017 ళ  ీంఫర్ 30న అ రళేభేుంద ఴయఔూ OW గహ కొనయహగించింది.  

    ర ైతిమాతుక్సష మబె డలీ ఫిాఴంతో ేియణ తృ ందని అబ  ఔుటటుంఫషబుెలంతా తృహికటీశనర్ నండు మమెిడలీు తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. 
2020 ఏిల్ నాటకిూ రహెధి లక్షణాల పనమహఴాతం కహఔుండా అమోఖెంగహ ఈననటటుల  మోగ ిత యౌంది.    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. భలఫదుఔం 11614...ఇండుమా  

61 ఏళల  భఴళి మోజుఔు మెండు య్టయల తూయు, ండుల , ఔూయగహమలతో ఔూడున షభతుల అయౘయం తీషఔుననుటికట ఖత ఐదేళళల గహ 
భలఫదుఔంతో ఫాధడుతూ ఈంది. మెండు మోజుల కొఔయహమ ిఅబ  యమోచ్నకహమ ితీషఔుంటే తు అబ  యమోచ్నం కహఴడం చాలా ఔశీం. 
భయడు న లల కూీతం అబ  మళిాతి చాలా ఘోయంగహ భామ ితిీమోజూ యమోచ్నకహమతిు తీషఔుంటటుననుటికట ఔూడా భయడు మోజులఔు 
ఔయహమి భాతబిే భలయషయీన చేమఖలుఖుతోంద ిఄదఔిూడా చాలా ఔశీంతో. 2019 ళ  ీంఫర్ 7న, అబ ఔు కూీంది మెమిడీ 
ఆఴఴఫడుంది:   
CC4.1 Digestion tonic...TDS  

రహయం తమహఴత మోగి తనఔు 30 నండు 40 ఱహతం ఈవభనం ఔయౌగిందతు, ఆపుడు మెండు మోజులఔు ఔయహమి తఔుకఴ ఔశీంతో 
భలయషయీనఔు ర ళళా ననటటుల  అబ  త యౌంది. భమకఔ రహయం తమహఴత అబ ఔు 100% ఈవభనం ఔయౌగింది. ఆపుడు అబ  తిీమోజూ 
షనామాషంగహ భలయషయీన చేమఖలుఖుతోంది. 2019 ఄకోీ ఫర్ 4న, భయడు మోజుల కూీతబే యమోచ్నకహమ ిభందలు తీషకోఴడం 
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ఔూడా అళేనటటుల  త యౌతృహయు. ఆపుడు అబ  ేఖిు ఔదయౌఔలు యహధాయణ యహా భలో ఈననటటుీ  ఐద షంఴతషమహల ఫాధఔు యభుకూా 
లతేంచినటటుల  అబ  త యౌతృహయు. మోతాదన OD కూ తగిగంచి, ఔీభంగహ ఄకోీ ఫర్ 23 నాటకిూ OW కూ తగిగంచ్ఫడుంది. 2019 ఄకోీ ఫర్ 
28న, నాటికూ అబ ఔు ఎటటుఴంటి ఆఫృంద ిలేఔతృో ఴడంతో దాతు ఄఴషయంలేదతు ఫాయంచినందఴలన అబ  తనంతట తానే మెమిడీ 
తీషకోఴడం అరళేంది. 2020 ఏలి్ నాటికూ, అబ ఔు ఎటటుఴంట ిలక్షణాలన పనమహఴాతం లేఔుండా అమోఖెంగహ ఈననది.   

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

9. సృండుల ైట్సి్క, చయూం ై దఽయద 11614...ఇండుమా                                     

54 ఏళల  ఴెకూా తృహికటీశనమిన షందమివంచే నాటికూ ఄనేఔ షభషెలతో ఫాధడుతూ ఈనానడు. ఖత అయు న లలుగహ ఄతతుకూ బుజం 
భమిము బ డ మెండుంటలిో తుయంతయం నొు భమమిు దాఢతఴంతో తృహటటు ఄయ ఔయెం లేఔుండారహటితు కొంచ్ం ఔూడా ఔదయిౌంచ్లేతు 
ళాతి ఏయుడుంది. ఄభనుటికట ఄతన ఎటటుఴంటి  భందలు తీషకోలేద. ఇ నొపులఔు ఄదనంగహ భయడు న లల కూీతం ఄతతు 
ఎడభ చతేి భమమిు ఎడభ కహయౌ భుందమ ిఄంచ్ చ్యం మీద దయద ఏయుడు ఄతతుతు ఄతున షభమాలోల  ఫాధ డుతోంది. ఄతతు 
ర ైదెడు షఽచించిన లేనం ఏభాతంి షయౘమడలేద కహఫటిీ  ఄతన దాతున ఈయోగించ్డం భాతురేఱహడు. 15 మోజుల కూీతం, 
బ డ భమమిు బుజం నొు బమిం మహతుదగిహ భామి తిీ మహతీ ివమయీభంతా నొు ఔలఖయహగింది. ఄతన చ ఔప్ కోషం తిమిగ ిఅషుతికిూ 
ర యాల డు ఄద ియహుండుల ైటసి్క ఄతు తుమహు యణ చేమఫడుంది. డాఔీయు పజియో థ య షఽచించ్గహ ఄతన ఔ రహయం మోజులు యౘజమెైనాడు 
ఄద ిఄతతుకూ  దదగహ షయౘమం చేమలేద. మెండఴ రహయం ఄలోల తి భందలన తీషకోగహ ఆది ఄతతుకూ కొంత ఈవభనం 
ఔయౌగించింద,ి కహతూ నొు ఆంకహ కొనయహగింది. భయడు మోజుల కూీతం, ఄతన ఎడభ బుజంలో తిమిమి ఄనబయంచ్డం 
తృహియంబభభెంది. దీతుతో అలోతి భందలన తీషకోఴడం భాతురళే, ఫదలుగహ ర ైతమిాతుక్సష తీషకోరహలతు 
తుయణభంచ్ఔునానడు. 2019 ళ  ీంఫర్ 29న తృహికటీశనర్ ఄతతుకూ కూీంద ిమెమిడ ీఆచాియు:   
CC20.5 Spine + CC21.3 Skin allergies…TDS 

ఐద మోజులోల  మోగ ిబ డ భమమిు బుజాలలో తిమిమి నొు భమమిు దాఢతఴం నండు యభుకూా తృ ందాడు. ఄదనంగహ దయద 60 
నంచి 70 ఱహతం ఴయఔు బ యుఖుడుంది. 2019 ఄకోీ ఫర్ 17 నాటకిూ ఄతతు ఫాధించ ేఇ లక్షణాల నండు ఄతన 100% యభుకూా 
తృ ందాడు చికూతష తృహియంతేంచిన 18 మోజులలో ఄతున ఱహమీయఔ ఄయ ఔయెభుల నండు యభుకూా తృ ందడం ఄతతుకూ ఔ ఄదౄతం గహ 
ఈందతు చ తృహుడు. మోతాద ముదట OD కూ తగిగంచ్ఫడుంది. తమహఴత భయడు రహమహల ఴెఴధిలో OW ఔు తగిగంచ్ఫడు నఴంఫర్ 7న 
అరేఱహయు. 2019 డుళ ంఫర్ 19న ఄంతా ఫాగహన ేఈననటటుల  మోగి ధియఔమించాడు. 2020 ఏలి్ నాటకిూ మోఖలక్షణాలు ఏయ 
పనమహఴాతం కహలేద.   

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

10. తృులర్ ముమ ీకేమ మా (దదఽీ యలల )  03552...ముఎ భ  

37 ఏళల  ఖమౄిణ ీళా  ైకూ చతేులు కహళళళ ఈదయం మీద దయద ఏయుడుంది. అబ  అయు న లల ఖయౄఴతి భమిము భయడు రహమహల కూీతం 
తృహపలర్ ముమిీకమేిమా ఏయుడునటటుల  ర దైెలు తుమహు మించాయు. డాఔీర్ మోగకిూ కహమిీకో ళ ీమహభడ్ ళకన్ కటీమ్ న షఽచించాయు. కహతూ 
దాతుతు రహడడాతుకూ అబ  ఆశీడలేద. ఄందఴలల  అబ  రే, అలోయమహ జలె్, భమమిు ఒట్ మీల్ యహననం ఴంటి భయయౌకహ 
చికూతషన అవీభంచింద,ి ఄభత ేఆయ  దదగహ ఫిాఴం చ్ఽలేద. 2016 జుల ై 18 న అబ  తృహికటీశనమని షందమివంచ్గహ అబ ఔు 
కూీండు మెమిడీ ఆఴఴఫడుంది:   
#1. CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS & భమిము తూటితో ఫాసె ఄనఴయానం 
కోషం…BD, ఈదమం భమమిు యహమంతంి యహననం తమహఴత భమిము యహమంతంి తుదింిచే భుంద   
#2. CC8.2 Pregnancy tonic…TDS 
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భయుషటి మోజు, చేతులు భమమిు కహళళళ  ై దయద తీఴతియం ఄభంది కహతూ మోగ ిTDS గహ మెబ డీలు తీషకోఴడం కొనయహగించాయు. 
మెండు మోజుల తమహఴత తీఴతి తగిగంది భమమిు అ రహయంలోనే చేతులు భమిము ఈదయం మీద దయద 90% బ యుఖు కహగహ అబ  
తృహదభు మీద 50% తగిగంది.   

2016 అఖషీ  7 నాటికూ, ఄనగహ భయడు రహమహల భుగళిే షభమాతుకూ దయద ూమిాగహ తుశహిమించింది. ఄంతేకహఔ  ఖతంలో 
ళజమేిమన్ అమశేన్ చేభంచ్ఔునన చోట ఴచేి నొు ఔూడా భామబ ైందతు ఖభతుంచిన మోగి ఎంతో అనందించింది. #1 యొఔక 
మోతాద రహయం ఴయఔూ BD కూ భమమిు తయురహత న ల ఴయఔూ OD గహ, ళ  ీంఫర్ 15న అరేళేంత ఴయఔూ కొనయహగించింది. 
#2 భాతంి డ యౌఴమ ీఴయఔు కొనయహగించ్ఴలళందగిహ షఽచించాయు. 2016లో ఄకోీ ఫర్ లో, అబ  అమోఖెఔయబ నై తడాఔు జనతుచిింది. 
2019 లో చిఴమియహమిగహ అబ  తృహికటీశనమిన షందిించినపుడు దయద పనమహఴాతం కహలేదతు త యౌతృహయు.   

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

 వినలు జరహఫులు  

ిశ్ూ 1:  కొయడ్-19 తుమోధఔ మెమిడణీో తృట్ట భమదేెనైా ఇత్య తీవిబ నై లేదా దీయఘకయౌఔ సభసయఔు ఓషధాతుూ తీసఽకోవచాి? 

జవఫు:  కోయడ్ - 19 మెబ డీ ఈదమాననే తుద ిలేచినపుడు యడుగహ(భమే ఆతయ మెమిడ ీతో ఔలఔుండా) తీషకోరహయౌ. ఏద నైా ఆతయ 
షభషెలఔు 20 తుమియౖహల ఄనంతయం అ మెమిడ ీతీషకోరహయౌ. మాదాచిిఔంగహ ఄతురహయె మళిాతులలో భమకఔ మెబ డ ీఆఴఴఴలళ 
ఴచిినపడు 20 తుమియౖహల తుమభం తృహటించాయౌ. నోయ డ్ భమిము మిమాజంలఔు ఔూడా ఇ తుమభం ఴమిాషా ందనన  యశమం 
ఄందమికట త యౌళనదే. ఖతంలో మంెడు మెమిడీల భధె ఐద తుమియౖహల యమహభం షమితృో తుందతు ఄతేతృహిమం ఈండదే,ి కహతూ షిా త 
మఱిోధన కిహయం 20 తుమియౖహల యమహభం ఄతున షందమహౄలోల  ఄనర నైదగిహ ఖుమిాంచ్ఫడుంది.  

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

ిశ్ూ 2: నా ఔుట్టంఫంలోతు సబుయలఔు తీవి సభసయలఔు108 సస ఫాక్స్ నఽండు మెమిడీ చఽఔకనఽ నరయలగ తూట్ిలో వరస 
ఉయోగ ంచానఽ. ఇది గోయలు వరసన దాతుఔనాూ ిఫావవంత్ంగ తుచసేఽా ందతు ణెలుసఽఔునాూనఽ. నా మోఖులఔు ఔూడా ఇలా 
చేమవచాి?  

జవఫు: ఄఴపన  మీయు ఄలా ఔూడా చమేఴచ్ి, కహతూ తూటి యొఔక నాణెత యతుయోగహతుకూ ఄనఴపగహ ఈననంతఴయక ేమెమిడీ 
ఈంటటుందతు ఖుయుా ంచ్కోరహయౌ. ఈదాసయణఔు, ఔ రహయం ఴయఔు ఈయోగించ్కోఴచ్ి. ఄందఴలన దయీఘకహయౌఔ షభషెల 
యశమంలో మోగి తిిరహయం మీపల్ కోషం మిభయౌన షందమివంచ్డం అచ్యణాతఔ కహఔతృో ఴచ్ి (షంచిఔ  9 #2 లో భయడో విన 
ఔూడా చ్ఽడండు).  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ిశ్ూ 3: నా SRHVP మిషనఽలో మగ  ఫావులు సంవత్్మలుగ తు చేమడం వలన చిలుభు ట్ాీ భ. ఇది యట్దిాఴమ త్మాయల 
చేసఽా నూ మెమిడీతు ిఫాయత్ం చసేఽా ందా? దీతుతు ణొలగ ంచడాతుకూ ఉయోగ ంచ దగ నది ఏబ ైనా ఉందా?   

జవఫు: ఆది భనం తమాయుచేళ ేమబె డలీ నాణెతన ఫిాయతం చమేనందన ఫాఴపలు ద ఫృతినానమనే టిీంప లేద. 
ఄభతే కొతున చ్ఔకలు ఇథ ైల్ అలకయౘల్ త లలతు ఴషాంై ై రేళ ఫాఴపలన ఔీభానఖతంగహ యబంి చేషఽా  ఈండాలతు ళతౄహయుష 
చేమఫడుంది.   

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

ిశ్ూ 4: నరనఽ ఇట్వీల సడరే ఫాట్ిల్ ఫదఽలు డుపయయజర్ నఽ భా ఇంట్లల  ితిఔూల శ్ఔుా లు తువమ ంచడాతుకూ CC15.1 Mental & 

Emotional tonic చలలడం కోసం ఉయోగ ంచడం తృియంభంచానఽ. డుపయయజర్ వడకతుూ మీయల సభమ ుసా మ?   
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జవఫు: భాభయలుగహ చ్ఽళేా  డుపూెజర్ రహడఔం భంచి అలోచ్న ఄతుషా ంది. ఎందఔంట ేఆద ితుయంతయం చ్ఔకటి ళే్ి లేదా తృ ఖ 
భంచ్ ఴంటిద ిఈతుతాి చషేఽా  ఖద ియొఔక యషాాత తృహింతాతుకూ ర దజలుల తుంది. ఫ్లఴర్ ఎళ న్ష ఴంటి ఫౌతిఔబ నై షరహషనా కహయుల 
యశమంలో ఆది చాలా షయౘమకహమిగహ ఈంటటుందనే యశమంలో షందేసం లేద. కహతూ ఎఴమెైనా ఓశధాతున ళే్ి చేళనపుడు తృహియాన 
దాఴమహ చేయహా యు. మెమిడీతు డుపూెజర్ లో ఈంచ్డం దాఴమహ తృహియాన ఖుమించి భమిితృో భే ఄఴకహవం ఈంది. భనఔు మమెిడ ీఎంత 
భుకెమో తృహియున ఔూడా ఄంత ేభుకెం. ఄందఴలల  డుపూెజర్ ఈయోగించ్డం ఔంటే చిలఔమించ్డం లేదా చ్లుల కోఴడం ఄనేద ి
ఈతాభం. భమకఔ యశమం ఏమిటంటే ఆంటరల  తుఴళషా నన షబుెల అలోచ్నలు, ఫారహలు భమిము యజుఴల ైజశేన్ ఔూడా తిిఔూల 
వఔుా లు చకయఫడఔుండా చేమడంలో ఔ భుకె తృహత ితృో లయహా భ.   

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

ిశ్ూ 5: యదశేలోల  తువసంచే నా మోగ కూ సస ీమిక్స లుయస్క వయధి ఉంద,ి దీతుకోసం SVP భానఽయవల్ ికయం ఫలడ్ నోసో డ్  ఫాగ 
తుచేసఽా ంది. అత్నఽ యఔా నభమనా ంలేడు ిణాయభాూమం ఏదెైనా ఉందా?   

జవఫు: ఄఴపన ఈంది. ఫలడ్ నోయో డ్ ధిానంగహ యఔా యుఖతలన చికూతష చమేడాతుకూ ఈయోగియహా యు. ఄభత ేయఔాం ఔ ఴెకూా 
యొఔక ూమిా వకూాఴంతబ నై అఔాతితు ఔయౌగి ఈంటటుంది. ఄంతేకహఔ ఏద నైా షంకూలశీబ నై రహెధకిూ చికూతష చమేటాతుకూ ఔూడా ఆద ి
ఈయోగించ్ఫడుతుంది. ఴెకూా యొఔక షఽక్ష అఔాతి ఔయౌగి ఈనన ఏకెైఔ ఆతయ వమయీఫాఖం జుటటుీ . ఆది ధిానంగహ జుటటుీ  షభషెలఔు 
చికూతష చమేడాతుకూ ఈయోగంిచినుటికట, ఏద నైా ఆతయ ద ఴైిఔ రహెధకిూ చికూతష చమేడాతుకూ ఔూడా ఈయోగించ్ ఴచ్ి. ఔనఔ మీ 
మోగి యశమంలో ఴ భర్ నోయో డ్ ఔూడా ఫలడ్ నోయో డ్ ఄంత ఫిాఴఴంతంగహ తుచషేా ంది. ఖభతుంచ్ఴలళన యశమం ఏమిటంట ే
వమయీంలోతు ఴెయు దామహా ల ైన భయతంి, ఈమి, చీభు, చ య, ఔనన, నాళఔ ఈతషయగభు ఴంటియ షంఫంధిత ఱహమియఔ ఴెఴషా 
ఄఴమరహల రహెధల చికూతషఔు ఈయోతాభ. ఇ మోగహలఔు యఔాం లేదా ర ంటటిుఔ నోయో డ్ ఔూడా రహడఴచ్ి, కహతూ తుమిదశీ ఄనామోఖె 
దాయాం నండు తమామెనై మెమిడీ చాలా రఖేంగహ పయౌతాతున యహధిషా ంది.       

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

ిశ్ూ 6: నా మోగ  త్నఽ తీసఽఔుంట్టనూ నాలుఖు వరమేఴయల అలోల తి భందఽలు చాలా ిఫావంత్ంగ ఉనూృట్ికట వట్ి దఽషరేఫావల 
కయణంగ కొతా్ సభసయలు ఔయౌగ సఽా నాూభ. నరనఽ ఈ నాలుఖు అలోతి భందఽలనఽ తోృ టె్బ టీ జ్ చసే ఇవఴలనఽఔుంట్టనాూనఽ. ఇలా 
త్మాయల చేసన భందఽలు తీవిబ ైన ులలల ట్ ఔు కయణం అవుణామా?    

జవఫు: మీయు తీషఔుంటటునన భందలు కొతున కొతా షభషెలన ఔయౌగషిా నానమనేద ిరహషాఴం. ఐత ేవమీయంలో రహటఴిలల  
యమతీబ నై ఴెమహు లు ఈనానమనదేాతున షఽచిషా ంది. వకూాఴంతభు లేదా తృో ట న లీజ్ చేళన మెమిడీ వమయీం నండు యయౖహతున ఫమటఔు 
ండం దాఴమహ దశ్ిఫారహల నండు దఽయం చమేడాతుకూ షయౘమడుతుంది. చాలా షందమహౄలోల  ఇ ఈషంసయణ తువవఫదంగహ 
జయుఖుతుంది. ఔనఔ మోగకిూ ఎటటుఴంటి ఄయ ఔయెం ఔలఖద. కహతూ కొతున షందమహౄలోల  ఫలంగహ ఈంటటుంది, తదాఴమహ మోగికూ ఆఫృంది 
ఔలుఖుతుంది. ఔనఔ మోగితు భుందషా గహ ఴ చ్ిమించ్డం తు దీతునండు ఫమటడడాతుకూ రేమ ేభాయగం లేద. ఔనఔ OD లాంటి 
తఔుకఴ మోతాదతో తృహియంతేంచి న భదిగహ TDS ఔూ  ంచ్డం దాఴమహ జాఖీతా ఴఴించ్డం యజఞతతో ఔూడున చ్యె. షందయౄఴఱహతూా  
మోగి తృో ట న లీజ్ చళేన ఄల మెీన్ (ఄల మీీ ఔయౌగించదేి) రహడుతుననపుడు ఔూడా ఆద ేదదతి ఴమిాషా ంది.    

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

ిశ్ూ 7: అతుూ వయధఽలఔు భనసడ భమల కయణం ఐణే ఏదెైనా ిభాదం జమ గ నుృడు దాతు యషమబ ై భనఔు ఏభాతి్ం ఆలోచన 
ఉండనుృడు త్దాఴమ ఏయృడున అనామోగయతుకూ ఔూడా భనసడ కయణభా ?   

జవఫు: ఔ ఴెకూా భిాదాతుకూ ఖుమెై  గహమడునపుడు ఄతన దాతు ఖుమించి షుాసతో అలోచించ్లేనందన ఄతతు భనషష 
దాతుకూ ఫాధెత ఴఴించ్డం లేదతు త లుషా ంది. ఆఔకడ భన అలోచ్నలు భమిము ఫారోదేఴగహలు భన షఫాకతుశమస్క బ ైండ్ లో 
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నమోద ఄఴపతాభ ఄతు త లుషకోరహయౌ. ఇ షఫాకతుశమస్క బ ైండు లో ఈనన తిిఔూల అలోచ్న భిాదాతుకూ దామతిీషా ంది, 
తదాఴమహ గహమాలఔు ఖుయభేె  భిాదం ఈంది.   

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

 దివయ వ ైదఽయతు దవియవణి  

 

 

 

 

 

 
 

“ధాయ భమ ము అమ యబిబ నై వణావయణం ఎఔకడ ఉనాూ, చెడు భమ ము భుమ కూగ ఉండ ేఫాయకటీమ మా ఉంట్టంద,ి మ యబింగ 
ఉనూ ిదేశ్ంలో వణావయణం ఆహల దంగ, మ యబిభుగ ఉంట్టంది, యబిబ నై ఫాయకటీమ మా ఉంట్టంది. భుమ కూగ ఉనూ శ్మమీతుూ 
ణాకూనుడు వయధి ఔయౌగ ంచఽ సాక్షూ కూరభులు భనలోకూ ివరశంచే అవకశ్ం ఉంది. అంణేకఔ ఆ అమ యబిబ ైన, అయతి్బ నై శ్మీయం 
అమ యబిత్ లో కొంత్ ఫాగతుూ భనఔు ఆతృదించవచఽి. ఈ యషమంలో ఔ శ్మీయభు భమొఔ శ్మీయభునఔు అమసకంత్భు వల  
తుచేసఽా ంది. అందఽచేత్నర అధాయతిూఔ సధన అనఽసమ ంచే వయఔుా లు అమ యబిబ ైన మ సమలు భమ ము వసఽా వులఔు దాయంగ 
ఉండట్ాతుకూ ిమతిూసా యల. ఈ నరథ్యంలోనర భన యమీఴఔులు, యత్టి లు భమ ము  దీవమ  తృదాలనఽ ణాకూ నభసకమ ంచఽ 
కోవలతు త్దాఴమ వమ  శ్మీయంలో ఉనూ యతి్త్ భనఔు ిసయం అవుత్టందతు చెడృవయల. అదేయధంగ మీయల అమ యబిబ ైన 
శ్మీమతుూ ణాకూనట్లభణే ఆ అమ యబిత్, అయతి్త్ మీలో ివరశసఽా ంది. ” 

        ...  యౕ ీషతె యహభ ఫాఫా, భంచి అమోఖెం భతుల యొఔక గకు షంద- రేషయ జలుల లు 1978 జూన్   
                                                       http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1978/ss1978-28.pdf 

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

“సభాజాతుకూ సడవలు అందించడాతుకూ సధయభభయయ ితీ సందయభభులోనా మిభూయౌూ మీయల ఉయోగ ంచఽకోండు. సడవ వయఔుా లఔు 
భాతి్బే మ మిత్ం కదఽ. జాతీమ సడవ చేమడం ఔూడా భుకయబే. మీయల ఏ యకల సడవలు చమేాలో ణెలుసఽకోవయౌ్న అవసయం 
లేదఽ. మీయల ఎుృడెనైా ఎవమ కెనాా సహమం అందించఖల అవకశ్ం ఔనఽగొనూుృడు వ ంట్నర ఆ సడవలు అందించండు. ధతుఔ, డద 
లేదా అయలు ల ైన భమ ము అయుత్ లేతు వయలగ యబజన చేమవదఽీ . మ సితి యొఔక అవసమలఔు అనఽఖుణంగ సడవలు అందించండు”.   

                                 ... యౕ ీషతె యహభఫాఫా, “ళేఴయొఔక యభాయుం” దిఴెరహణి 21 నఴంఫర్ 1988 

                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-31.pdf 

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

 ిఔట్నలు  

బయషయత్టా లో తుయఴహించఫర భయ శక్షణా శబ్రమలు*  

 ఇండుమా ఢుయ్ల - NCR: రహషాయఔ పనవియణ షదషష 8-12 బే 2020, మోజుఔు మెండు ఖంటలు షందిించ్ ఴలళనరహయు 
డాఔీర్ షంగతీా యీౕరహతషఴ ర ఫ ైషట్ dr.srivastava.sangeeta@gmail.com or లేదా ట యౌతోౄ న్ నంఫయు 9811-298-552 

 ఇండుమా ుటీ్మ ా : AVP ఴర్క యౖహప్ 8-14 జుల ై 2020 షందిించ్ ఴలళనరహయు లయౌత ర ఫ ైషట్ 

elay54@yahoo.com లేదా ట యౌతౄో న్ నంఫయు 8500-676-092 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1978/ss1978-28.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-31.pdf
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
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 ఇండుమా ుటీ్మ ా: SVP పనవియణ షదషష 16-17 July 2020 షందిించ్ ఴలళనరహయు ఴేభ ర ఫ ైషట్ 

 99sairam@vibrionics.org 

 ముక ెలండన్స: UK జాతీమ ూమవియణ షదషష 20 స  ీంఫర్ 020 షందిించ్ ఴలళనరహయు జెయమ్ టలే్ ర ఫ ైషట్ 

jeramjoe@gmail.com 

  ము ఎస్క ఏ  మ చూండ్  VA: AVP ఴర్క యౖహప్ 9-11 అకోీ ఫర్ 2020 షందిించ్ ఴలళనరహయు షఱహన్  
ర ఫ ైషట్ saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండుమా ుటీ్మ ా: AVP ఴర్క యౖహప్ 25 నవంఫర్ భమ ము 1 డుస ంఫర్ 2020 షందిించ్ 
ఴలళనరహయు లయౌత ర ఫ ైషట్ elay54@yahoo.com or ట యౌతౄో న్ నంఫయు 8500-676-092 

 ఇండుమా ుటీ్మ ా: SVP ఴర్క యౖహప్ 3-7 December 2020 షందిించ్ ఴలళనరహయు Hema ర ఫ ైషట్ 

 99sairam@vibrionics.org 

* AVP భమిము SVP యక్షణా షదషషలు రివేభు భమిము e - కోయుష ూమిాచేళన రహమికూ భాతబిే. పనవియణ షదషషలలో  
షిా తం ఈనన తృహికటీశనయుల  తృహలగగ నఴచ్ి.       

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

 అదనంగ  

1. ఆమోఖయ చిట్ాకలు  
 

 మీ దెైనందని ఆహమతుూ ఆమోఖయ యంగ సఽఖంధ దివయ బమ త్ం చేసఽకోండు! 
“భనం తినర ఆహయం యలచిఔయంగ శ్కూా తుచేిది గ ఆహల దఔయంగ ఉండాయౌ. ఇద ిభమ ీవరడుగ లేదా భమ ీఉృగ ఉండఔూడదఽ; 
సభతృళ్ళలో, సంత్టయౌత్ ఆహయం గ ఉండాయౌ. ఇది ఉదేిఔం ఔయౌగ ంచేదిగ లేదా తుమీీవంగ ఉండఔూడదఽ. మజసఔ ఆహయం 
ఫావోదేఴగలనఽ మేకెతాిసఽా ంద;ి ణాభసఔ ఆహయం ఫదుఔం భమ ము తుదినఽ డిమేసఽా ంది. సతిఴఔ ఆహయం సంత్ిా ఔయంగ ఉంట్టందే 
త్ృ కోమ ఔలనఽ  ంచే దిగనఽ లేదా ఫావోదేఴగలఔు వదియౌ ట్టీ  యధంగనా ఉండదఽ.”…శ్రర సత్య సభ ఫాఫా 1 

భసలా అంట్ట ఏమిట్ి? 

భయహలా ఄంట ేముఔకలు ఎండున ఫాఖభు అఔుల కహఔుండా ఈనన ఫాగహతున భయయౌఔలు ఄతు లఴఫడుతుంది. ఄభతే ఇ 
రహెషంలో దీతుతు యిహా యంచ్డం లేద. భయహలా ఄనేద ిఔ యతానం లేదా ండల  తృ టటుీ  కహఴచ్ి.(అరహలు, జీలఔయీ, కొతాిమీయ, బ ంతి, 
ఔయం, తుగెలాల , జాజికహమ, యో ప, యో ంప, యహీ ర్ యో ంప భమమిు మాలుఔలు); ముఔక ఫ యడు (దాయౌిన చ ఔక భమిము జాతి)ి, 

ఎండున ముఖగ (లఴంఖం), ూల కటలాఖీభు (ఔుంఔుభపఴపఴ), ఫ మీీ ( మిమమిాలు, భయహలా దనిషలు) రేయు లేదా కహండభు 
(ఄలలభు, షప) జీడు ( అఱహతృో టబడా), లేదా ముఖగ (ర లుల యౌల) 2,3   

సఽఖంధ దివయల వడఔం, ియోజనాలు భమ ము తులఴ చమేడం 
వడఔం: తృహిచీన కహలం నండు  షఖంధ దరిహెలన భయహలా, యుచి, భమమిు ఄలంఔయణాయాం ఈయోగషిఽా  ఴచాియు. ఆయ 
అయౘయదామహా లఔు తిేెఔబ నై మభిళం, యుచి భమిము కొతునయహయుల  యంఖున ఔూడా ఆయహా భ! తాజా భయహలా దనిషలు, 
ముతాంగహ లేదా తృ డు చళేనయ ముదటగహ దోయగహ రభేంచి లేదా మోసీ్క చళే రహటితు ఴంట ముదటలిో లేదా అయౘమహతున ఴడుా ంచే 
భుంద యుచి భమమిు షఖంధాతున తులుపకోఴడాతుకూ అయౘయ దాయుం గిన నలో చయేుయహా యు. యటతిు అయౘయం భమింత ఎఔుకఴ 
ఖీఴించ్టాతుకూ ఴంట కిూీలో భుందగహ ఔూడా చయేిఴచ్ి. ఆయ అయౘయంలో రహెధికహయఔ జీఴపల  యుఖుదలన తుమోధించ్ఖలఴప 
భమిము అయౘయం తులుఴ ఈండే కహలాతున  ంచ్ఖలద, ఔనఔ షఖంధ దరిహెలు భంచి షంయక్షణ కహయఔులు .4,5  

mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org


 

 

19 

ియోజనాలు: దాదాప ఄతున షఖంధ దరిహెలలో మాంటబఅకూషడ ంటటుల , కతుజ లఴణాలు ఄభన కహయౌశమం, బ గీనలమం, 
తృ టాలమం, తౄహషుయస్క షభాదిుగహ ఈనానభ. తృహక్షుఔ భాతంిగహ  ఆనభు, భాెంఖతూస్క, మహగ,ి ళ య్తుమం, ఄలాగే యటమినల , ఄబ ైనో 
అభాల లు భమమిు బగేహ- 3 కొఴపఴ అభాల లు ఈనానభ. కహమోృఴ డైేటిటుల , తృో ి టబనల , భమిము ప ఫైర్, మాంటబ పంఖల్, మాంటబ  
ర ైయల్,  మాంటబ బ ైకోీ తమల్, మాంటబఆన ల్బటేమ,ీ కూీమినావఔ భతుా న ఔయౌగించేయ భమిము ఄనాలీళక్స లక్షణాలు ఔయౌగ ిఈనానభ. 

ఄందచతే తృహిచీనకహలంలో ఆయ యహందిామఔ ర దైెంలో ఆయ యమయిగహ ఈయోఖడయే. ర దైెయంగహ యట ిఫిారహతున 
తుయూంచ్డాతుకూ షమెనై మఱిోధనలు జమగిినుటకిట కొతున ఄధెమనాలు భమిము ఄఫాెయహల కిహయం షఖంధదరిహెలు వమమీహతుకూ 
తృో శణ ఔయాగహ, భానళఔ ళాతితు  ంచయేగహ భమిము కహెనషర్ డమాఫ టిస్క యోీ ా క్స భమమిు కోమోనమ ీయౘరీ్ డళీజ్ ఴంట ితృహిణాంతఔ 
రహెధలు మహఔుండా తుమోధించయే ఄతు త యౌతృహభ.2,4,5,8 

తులఴచేమడం: కహలం ఖడుచే కొదీద  షఖంధ దరిహెలు రహట ిరహషన భమిము యుచితు కోలోుతాభ. కహఫటిీ  రహటితు రడేు భమమిు 
తేభఔు దఽయంగహ గహయౌ యో ఔతు ఔంట భనయలలో తులఴ చమేాయౌ. తదాఴమహ యతానాలు ఴంటయి మెండు షంఴతషమహల ఴయఔూ తులఴ 
ఈంటాభ, భమిము తృ డు షఖంధదరిహెలు ఔ షంఴతషయం ఴయఔు తులఴ ఈంటాభ.2,4 

హెచిమ ఔ: షఖంధ దరిహెలు తఔుకఴ  మిభాణంలో తీషకోఴడం భాతబి ేయిోజనఔయం భమిము షయక్షుతం. యహధాయణంగహ 
మోజుఔు ఔ టబషఽున్ (2 నండు 2.5 గహీ భులు) లేదా  కొతున షందమహౄలలో చిటకిెడు లేదా మెండు చిటకిలె తృ డు తీషకోరహయౌ. ర ైదె 
చికూతషలో ఈననరహయు, ఖమిౄణ ీళా లైు భమమిు లలలఔు తృహయౌచేి  తలుల లు షఖంధ దరిహెలు తీషకోఴడం భమమిు రహటి మభిాణం 
ఖుమించి తభ ర దైెడుతు షందిించాయౌ.2,8  

తుమ ీషీ సఽఖంధ దివయలు  
భనఔు త యౌళనయ 100 ఔంట ేఎఔుకఴ షఖంధదరిహెలు ఈనానభ5, కహతూ బభేు యహధాయణంగహ ఄందమికట త యౌళన 20 దరిహెలన 
ఖయమిి రహట ిఫాయతీమ యేలన ఫాికటెరల  రహిషఽా  ఔఴర్  చషేా నానభు.   

1. అరహలు (యహమోష, మహభ) 

 ఇ యతానాలఔు ఆతయ షఖంధ దామహా లన జోడుంచే భుంద ేలుతూ వఫదం ఴచేిఴయఔూ దోయగహ   
రేభంచాయౌ. ఇ అఴండుతు షలాడుల  లేదా రేడు అయౘయ దామహు లు, భయహలాలు భమిము చ్ిళల   ై 
చ్లుల కోఴచ్ి. మహతిిూట నానఫ టిీన యతానాలతో తమాయుచేళన అఴండు ేసీ్క ఔూడా తృహిచ్యెం తృ ందింది. 
ఄనేఔ కతుజ లఴణాలు భమమిు బేగహ-3 కొఴపఴ అభాల లు షభాదిుగహ ఈనన ఇ అఴండు ేిఖులలో ఈనన 
మహనన జీఴపలన త లగించ్ఖలద, ఱహఴషనాళ ఴెఴషాఔు చ ందిన యుఖతలన నమం చషేా ంది, ఄళాంజయ 

భమిము ఔండమహల నొపులు, ఫ ణుఔులు, ఔండమహల షంకోచాలు తగిగంచ్డాతుకూ యఔాషియణన తృో ి తషఴిషా ంది. ఆంతేకహఔ యో మమిాళస్క 
భమిము షుయవ దాఴమహ యో కే చ్య ఱోధనలన నమం చమేడంలో షయౘమడుతుంది.   

ఫాహయ అనఽవయానం: గకంతు నొు ఈనన మోఖులఔు అరహలతో ఔయౖహమం లేదా టబ చళే ఆఴఴఴచ్ి. అఴండుతు నానఫ టిీ  
ఈయోగించ్డం ఴలన ఛాతీలో యదీద  తఖుగ తుంది. ఫాింకెటైసి్క, ఫాింఖిమల్ నఽెమోతుమా, తృహయవవ యల భమిము ఄతున నొపులన 
తగిగంచ్డాతుకూ అఴండుతు ఈడఔఫ టిీ   వమీమహతుకూ ఴమిాం చమేఴచ్ి. యబ ిమిచ ేయహధనంగహ ఈయోగించ్డాతుకూ దంచిన అరహలన 
తూయు భమిము యతుఖర్ తో ఔయౌ ఏయుడున మివీభాతున భుమకిూ టిీన తృహతలిు, యాళలు ఴంటి రహటికూ ూళ మహతంితా ఈంచి 
భయునాడు యబిమచిినట లల తే భుమఔింతా తృో తుంది.   

హెచిమ ఔ: దీతు రహడఔం మోజుఔు మెండు గహీ భుల ఴయఔు షయక్షుతంగహ ఫాయయహా యు. థ మైహభడ్, భయతిండాలు లేదా తాా వమ 
షభషెలు ఈననరహయు రహమ ిర దైెడుతు షందిించాయౌ.6,7 
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2. జీలఔయీ (జీమహ) 
కొతున షంషకాతులలో ఇ ర చ్ితు భటిీ  యంఖు గింజల భయహలా దనిషన ఈడుకూంచిన ఴంటకహతుకో, ఔూయలలో, 
పలుషలు, పు ధానాెలు లేదా ధానాెలు భమమిు చియు ధానాెలఔు షంఫంధించిన ఴంటకహలలో జీలఔయీ 
లేతుద ేఴంటఔం ూమిాకహద. జీలఔయీ తృ డు  యుఖు భమమిు భజీిఖ యుచితు  ంచ్తుంది. ఐయన్, కహయౌశమం, 
యటమిన్ ఎ భమిము ళ షభాదిుగహ ఈనన కహయణంగహ ఆద ియఔాఴీనత, అయౘయం దాఴమహ ఴచేి  ర యైల్ ఆన ూక్షనల  
తుదలిేమి భమమిు ఫర లు ఎభుఔల రహెధితు తురహమించ్డంలో షయౘమడుతుంది. యఔాతృో టటున 
తుమంతిషిా ంద,ి తుమిఴలఔయణ చయేోా ంద,ి జీయణకూీమన తృో ి తషఴషిా ంది, యఔాంలో చ్కెకయన తగిగషా ంద,ి మోఖతుమోధఔవకూాతు  ంచ్తుంది. ఔ 
ఄధెమనం కిహయం  యుఖులో జీలఔయీ తృ డు ఄధిఔ ముతాంలో తిీ మోజూ మెండుయహయుల  ఫోజనషభమంలో తీషఔుంటూ ఄలా భయడు 
న లలు ళయేంచిన ఄధఔి ఫయుఴప ఖల ళా లైు వమయీ ఫయుఴప కోలోుఴడం, భమిము కొఴపఴ లో ఖణతూమబ నై తఖుగ దల ఆంకహ రహమ ి
HDL/LDL కొల యహీ ా ల్ తుశుతాితు ళామఔీమంిచ్ ఫడునదతు ఔ ఄధెమనం మేకకంది. భమకఔ ఄధెమనం కిహయం 8 రహమహలలో ఆనషయౌన్ 
యహా భ చాలా ఴయఔూ తగిగంది 4,8,9,10 

ఔ ఔపు తాజాగహ తమాయు చళేన జీలఔయీ టబ భుకెంగహ ఔడుప నొు తురహమిణగిహ తుచేషా ంది, ఛాతీలో యదీదతు తురహమషిా ంద,ి 
ఖమౄిణ ీళా లైఔు తృహలు ఈతుతాితు  ంచ్తుంది.11 

హెచిమ ఔ: యిోజనం ఆఴఴడాతుకూ మోజుఔు ఔ చిటకిడెు (0.1 గహీ ) షమితృో తుంది. 0.6 గహీ  (ఔ టఫేుల్ షఽున్ లో ¼ ఴంతు) ఴయఔు   
షయక్షుత బ నైద ిభమిము తినడాతుకూ నాన్ టాకూషక్స గహ మఖిణంి ఫడుతుంది. ఄధిఔంగహ తీషఔుంటే ఖుండ లోల  భంట, మాళడ్ 
మిఫ్ ల క్సష ఴంట ిషభషెలఔు దామతిీమఴచ్ి. వషాచైికూతషఔు మెండు రహమహల భుంద భాతురమేాయౌ. ఄంతకేహఔ ఎఴమకిెనైా యఔాయహిఴ 
యుఖతలు ఈంట ేఆది యఔాం ఖడా ఔటీడాతున న భదింజషేా ంద ిభమమిు యఔాంలో చ్కెకయ యహా భలన తగిగషా ంది.8-10 

3. ఄషతృో టబడా (ఴింగ్) ఫలబ నై రహషన ఔయౌగని ఖటిీ  జిఖుయు ఴంట ిఇ దాయుభు ఎలలపుడఽ ఎండుతృో తు యో ప యొఔక కహండం 
భమిము భయలాల నండు ళఔేమించిన ఎండున ఔణయహయభు లేదా జిఖుయు నండు తమాయు లతేషా ంది. ఆదీ 
యహధాయణంగహ భుదదలుగహ, లుఔులుగహ లేదా తృ డుగహ లతేషా ంది. దీతుతు చాలా తఔుకఴ మభిాణంలో 
రహడాయౌ, ఔటి లేదా మెండు చికడెులు షమితృో తాభ. ఈడుకూన తమహఴత ఆది అయౘల దఔయబ నై యుచితో తృహటటు  
కహమధానాెలు భమిము చిఔుకళళళ జీయణభభేెలా చేషా ంది.    

మోభన్ యహభార జెం యొఔక కహలం నండు దతీుతు ేిఖు షంకోచాలు భమిము ఄతృహనరహముఴప తురహమించ్డాతుకూ భమమిు ఔతౄహతున 
సమించదేగిహ, యమోచ్న కహమగిహ, తుదాిషయౘమ కహమణిిగహ ఆద ిరహడుఔలో ఈంది. ఆది ేిఖు యుఖతల చికూతషఔు, ఫాింకెటైసి్క, ళ ైఴన్ ఫ్ూల , 
భమిము ఈఫృషం కహయణంగహ ఱహఴషతీషకోఴడంలో ఆఫృంది నండు ఈవభనం కోషం భమమిు యుతు యుఖతల తురహమిణగిహ 
షయౘమడుతుంది. యఔాంలో అమోఖెఔయబ ైన చ్కెకయ యహా భ కోషం భమిము యఔాతృో టటుఔు తురహయణఔు, సాదమ అమోఖె మయిక్షణఔు 
ఈయోఖడుతుంది. కొతున షందిామఔ ఴెఴషాలలో దీతు ఫ లల ంతో ఔయౌ భయయఛలు భమమిు భానళఔ యుఖతలఔు చికూతష 
చేమడాతుకూ భమమిు నతేితో ఔయౌ షమాటకిహ నొపుల తురహయణఔు ఈయోగియహా యు.    

హెచిమ ఔ: ఓశధ యిోజనం కోషం యహందిామఔ మోతాద 0.25- 0.5 గహీ భులు. ఖమిౄణీ ళా లైు భమమిు యయఴపలఔు, ేఖిు 
ూత ఈననరహమికూ, జీమహణ వమ షభషెలు లేదా యఔాయహిఴం లోతృహలు భయయఛ లేదా తె షభషెలు ఈననరహయు వషా ైచికూతషఔు మెండు 
రహమహల భుంద దీతుతు తీషకోఴడం భంచిది కహద 2-14 

4. ఎయీ మియకహమలు (లాల్ మిమిి)/తృహికహ /కనేే  ుర్  
ఎయర మియ కమలు /మియ భసలా: ఫాయతదవేంలో ఎండున భమిము తృ డు యూంలో ఄనేఔ యకహల ఎయీ 
మియ కహమలు ఈనానభ. యటితు  తమెంతో చేళ ేతిేెఔ ఴంటకహలు, ఔూయలు, ఉయగహమలు, చ్ిళళళ 
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(భయయౌఔల లేయౘెలు,  ఔూయగహమలు లేదా ధానాెలు) తమామీకూ ఈయోగియహా యు. ఆది భంచి అఔయౌ ఴయదతు భాతబిే కహద దీతులో 
A,C, భమిము E యటమినల  షభాదిుగహ ఈనానభ. ఆద ిమోఖ తుమోధఔ వకూాతు  ంచ్తుంది, ఔళళన అమోఖెంగహ ఈంచ్తుంద,ి 
తృహయవవప నొు, ళ నైళ టైిస్క, జలుఫు భమిము ఫ్ూల తో తోృ మహడఖలద. దీతు యయహమన షబేళనం కహె ైషళన్ (మియకహమ లోతు రేడు 
భయలకహతుకూ ఫాధెత ఴఴిషా ంది) కహయణంగహ మియకహమ భయహలా కొతున తృహిణాంతఔ రహెధలన తురహమించ్డం భమిము 
నొపులు, ఫ ణుఔులు భమిము తిమిమ ినండు ఈవభనం ఔయౌగించ్డాతుకూ లేనభులతో ఈయోగియహా యు.    

మియకమ/ తృిక: దీతు యుచి తీ నండు నాలుఔ భండ ేఴయఔు ఈంటటుంది. ఆది ఄనఔే దనిషల నండు తమాయు చళేన ఔ 
తిేె ఔబ ైన గ ీ ండ్ భయహలా. తీ తృహకిహ ధిానంగహ గ ీ ండ్ మడె్ ఫ ల్  ుర్ష నండు తమాయఴపతుంద.ి దీతులో 
యయహమనకహెతృహషభళన్ ఈండద కహతూ యటమిన్ ఎ ఎఔుకఴ ఈంతుంది. తృహికహ భుకెంగహ అటరఆభయెన్ మళిాతుల చికూతషఔు 
భమిము గహెళీ కా్స కహెనషర్ న తురహమించ్డాతుకూ షయౘమడుతుంది.      

కయు తృొ డు(సతూ  ృర్): ఏద ైనా ఴంటకహతుకూ గాటటున ఆచేి  బయ షంఫంధబ నై భయహలా దినష ఆది. యహధాయణంగహ ఎండున 
యూంలో లేదా బ తాతు తృ డు యూంలో లతేషా ంది. ఆద ితృహకిహ లేదా ఎయీ మిమిి ఔనాన గాటటుగహ ఈంటటుంది. ఆది భుకెంగహ 
జీయణకూీమ, ంట ినొు, షభుదతిీయ యుఖత, భదెతృహనం, భలేమిమా, భమిము జఴమహలఔు షయౘమడుతుంది. వమయీ జీఴకూీమ  

తుమంతిషిా ంది భమిము మింఖడాతుకూ ఆఫృంది ఈననరహమకిట ఈవభనం ఆషా ంది. కొతున మీక్షలు భమిము ఄధెమనాలు కిహయం 
దీతులో ఈండే కటీమ్ య మిమాళస్క చికూతషలో చాలా ఫిాఴఴంతంగహ తుచషేా ందతు త యౌపతునానభ.   . 

హెచిమ ఔ : ఈ భసలానఽ ణాఔడాతుకూ లేదా తుయఴహించడాతుకూ భుందఽ అయ చేత్టలు భమ ము వరళ్ల ై 1-2 చఽఔకలు నాన  
వరసఽకోవయౌ. త్యలవత్ కొంచెం తుభూకమ యలదిీ  ఆ నై భుకం మీద లేదా ఔళ్ళనఽ ణాకే భుందఽ చేత్టలు ఫాగ ఔడగయౌ. మోతాద 
ఔ ఴెకూా ఎంత రడేుతు తటటుీ కోఖలడో ఄనే దాతు ై అధాయడు ఈంటటుంద.ి ఔడుపలో పండుల  లేదా అభల తఴం ఈంటే దీతు తీషకోఴడం 
భంచిద ికహద.15-18 

5. నలల  మిమిమాలు /Peppercorns (Kaali mirch)  

 మిమమిాల ముఔక నండు షఖం ండున ఫ మీీలు తీషకొతు ఎండ ఫ టిీనపుడు ఄయ బ మిళ ేభుడతలు 
భమిము నలుప యంఖుఔు భాయుతాభ. ఇ నలల  మిమిమాలన తృ డు చేళనపుడు  ుర్ ఄతు 
లుయహా యు. షఖంధ దరిహెల మహజుగహ మిఖణింఫడుతునన ఇ భయహలా ఔయహమి ఫోజనాతుకూ ఔ చిటికడెు 
ఄభతే షమితృో తుంది. ఆది దఖుగ  భమిము జలుఫు టాతుఔుకలలో భుకెబ నై భయల దాయుభు. ఆద ి
ఔడుపలో పండుల  భమిము ఫర యౌలతు నమం చేమడంలో షయౘమడుతుంది. ఔణతిి యొఔక పమోఖతితు 

తుమోధషిా ంది.  ైమసి్క ఄతు లుఴఫడే దాతు కూీమాయౕల దాయాం ఄతేజఞ బ దడు తుతీయున బ యుఖుయుషా ంది. తుమహవన 
తృో గకడుతుంది. తృో శకహల ఖీఴింపన  ంచి జీయణవమాంతయ తుతీయున బ యుఖుయుషా ంది.                                              
ఫ మీీలు ూమిాగహ ండునపుడు భమిము రహటి  ైతృ టటుీ  త లగించినపుడు (అ యధంగహ కొతున తృో శకహలు త లగిం ఫడతాభ) యటతిు 
త లల  మిమిమాలు ఄంటాయు. యటి యుచి బయ షంఫంధబ నైదిగహ భమమిు షంకూలశీంగహ ఴమిణంచ్ఫడుంది   

హెచిమ ఔ: ఄధిఔంగహ తీషకోఴడం ఴలల  గకంతు లేదా ఔడుపలో భంటన ఔయౌగిషా ంది. 9-22 

  

6. ధతుమాలు /యలాంతయ యతానాలు (ధతుమా) 
ఆయ ర చ్ితు తీ భమిము ఔ తిేెఔబ నై రహషన ఖల గింజలు. 1½ టబ షఽున్ యతానాలన మహతిిూట 
మెండు ఔపుల తూటలిో నానఫ టిీ  ఈదమం ఴడఔటిీ  ధతుమాల టి గహ తాిఖండు లేదా ఈదమం తీషఔున ేండల  
యయహతుకూ జోడుంచ్ండు.   
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ఆద ియఔాతృో టటుతో తృహటటు యఔాంలో చ్కెకయ న తగిగషా ందతూ, IBS (ేిఖు యుఖతలు) ఴంటి ఄయ ఔమహెలన తగిగషా ందతూ, నోటి ూత 
భమిము పండలన నమం చషేా ందతూ, UTI (భయతాివమ యుఖతలు) ఴంటి రహటితో షయౘ ఄనఔే షంఔీభణలన తుమోధషిా ందతు, 
ఄధెమనాలు చ ఫుతునానభ. ఆది డోడుకనెాల్ ఄనే ఔ షసజ షబేళనం ఔయౌగి ఈంటటుంది. ఆద ిమాంటబ ఫమాటిక్స ఔనాన 
వకూాఴంతబ ైనది భమమిు యయౖహయౘయం నండు యక్షుషా ంది. వకూాఴంతబ నై గింజలు  అమోఖెఔయబ నై యుతు తుతీయున 
బ యుఖుయుయహా మతు, భమమిు నఽెమో రహెధలన ఔూడా తురహమియహా మతు త యౌమఫడుతుననది. 23, 24 

7. బ ంతులు (ప నగీీక్స) (బ ంతి) 

దీతున ఔూయలోల  రహడుతాయు ఆద ిచాలా చేద యుచితు ఔయౌగి ఈంటటుంది కహతూ ఔూయ ూయాభన తయురహత  అయౘల దఔయంగహ ఈంటటుంది. 
దీతుతు కహప కోషం రభేంచి తృ డు చేమఴచ్ి. తృో శకహలు షభాదిుగహ ఈనన ఇ బ ంతులు భంటన 
తగిగయహా భ (కహడాతుకూ ఔూడా దీతుతు  ఈయోగించ్ఴచ్ి) నోటి ూతలు, దభిలు, ఫాింకెటైసి్క, భమమిు 
దీయఘకహయౌఔ దఖుగ  నండు ఈవభనం ఆయహా భ. అఔయౌతూ  ంచి జీయణకూీమన బ యుఖు యుయహా భ, భమమిు 
భలఫదుకహతున తృో గకడతాభ. షందిామఔంగహ లలలు పటీడాతుకూ, తయౌల తృహలు బ యుఖు యచ్డాతుకూ, ఊతు 

యయతి షభమంలో ఈవభనం కోషం, పయుశులోల  పనయుతుతాి తుతీయున  ంచ్డాతుకూ, భమిము వకూా పనః చాలనం దాఴమహ 
కటీడాకహయుల తుతీయుఔు ఎంతో యిోజనం చఔేూయుషా ందతు యవఴళయహా యు. ఄధెమనాలు చ ఫుతునన యశమం ఏమిటంటే రడేు 
తూటలిో నానఫ టిీ  ఈయోగించిన బ ంతి యతానాలు మెండఴ యకహప భధబేయౘతున ఄమఔిటీడాతుకూ షయౘమడతామతు త యౌతృహభ.   

హెచిమ ఔ: ఖమౄిణ ీళా లైు భమమిు యఔా యహిఴ లోతృహలు భమమిు భందల రహడఔం ఈననరహయు దాతు రహడకహతునతుమోధించాయౌ లేదా రహమి 
ర ైదెయౌన షందిించాయౌ.25-27 

 

8. ఔమహరే లేదా ఔయుణ్ యతానాలు (ఄజిఴన్) 

ఆయ చదే యుచి భమమిు రహషన ఔయౌగి ఈంటాభ. యటితు కహమధానాెలు, తెన్ష భమిము టామో 
(కొలోకేళమా) భమిము ఫంగహయాదం ఴంటి రహటిలో ఄతృహనరహముఴప తుయూలన కోషం ఔలుపతాయు. 
ఆంకహ దతీుతు ఔూయలు, చ్ిళళళ, భమమిు ఫాయతీమ మకట ీ  ఴంటి రహటిలో ఔూడా ఔలుపతాయు. దాతు యుచితు 
 ంచ్డాతుకూ తృ డుగహ లేదా నేతితో రేయహా యు.  

అఔయౌతు బ యుఖుయచ్డాతుకూ భమిము ఄతృహనరహముఴప చికూతష చేమడాతుకూ ఫాగహ త యౌళన ఆంట ిర దైె చిటాక ఆది. జీయణకూీమఔు  
షయౘమడటాతుకూ ఫోజనం తమహఴత ఇ భుడు యతానాలన నభలాయౌ. రభేంచిన గింజలతో తమాయుచేళన టబ ఄఴషయబ తై ేకొదిదగహ 
తేన  చమేిి తీషఔుంటే వమయీ జీఴకూీమ  ంచ్తుంది, కొఴపఴన ఔమగిషిా ంది, దఖుగ  నండు ఈవభనం ఆషా ంది, ఱహఴషకూీమన 
బ యుఖు యుషా ంది భమమిు భంటన తగిగషా ంది .   

హెచిమ ఔ: ఖమౄిణ ీళా లైఔు ఆది భంచిద ికహద.28,29 

9. తుగలెాల  /నలల  జీలఔయీ (కహలోతీూ) 

ఇజట్ ఫాల క్స యతానాలన రభేంచి తృ డు చళే రహటితు యుచి భమిము రహషన కోషం ఔూయలు, ఔూయగహమలు, కహమ ధానాెలు 
భమిము కొతున యకహల చ్ిళళఔు ఔలుపతాయు. యషాాతబ నై మఱిోధన దాతు ఄదౄత ర దైె వకూాతు 
ర లలడుంచింది! ఔనఔ, ఆద ిపమహతన భమిము షందిామ ర దైెంలో ఴ ైర్ ట నశన్ తురహయణఔు, యమోచ్న 
తురహయణఔు, యౌఴర్ టాతుఔుక గహన, అఔయౌ ఈదీదన, ఄనాలీళక్స, మాంటబ ఫాెకటీమిమల్, భయత ియషయీన 
భమిము చ్య యుఖతలు తురహయణఔు యషాాతంగహ ఈయోగించ్ఫడుంది. ఆది ఄలమీీ మితుటబస్క నండు ఔూడా 
ఈవభనం ఆషా ంది. అఴనఽన తో రేంచిన కొతున యతానాలన రహచిన జాభంటటు ఴంట ిరహటికూ ఈవభనం 



 

 

23 

ఔయౌగిషా ంద.ి  

Caution: యహధాయణంగహ ఔ గహీ భం (1/2 టి షఽున) ఴంటఔు షమితృో తుంద,ి ఄభతే ఓశధం లో 0.3 0.5 గహీ భుల 
యిోజనఔయబ నై ఫిాఴం చ్ఽంచాభ.30, 31, 32 

10. షప (సయౌద) 
ఫంగహయం లాంటి ఇ ళిదు  భయహలా దినష చిిగహనఽ లేదా ఎండునది ఔూడా దొయుఔుతుంద,ి తయురహత 
దీతుతు బ తాతు తృ డుగహ రహడతాయు. ఆద ిభటిీ  రహషన ఔయౌగ ిఈంటటుంది కొదిదగహ మిమమిాల ఴంట ిచదే యుచి 
ఔయౌగి  ఈంటటుంది. షఽక్షబ ైన ఄలల ం యుచితో భమమిు ఆతయ షఖంధదరిహెలతో ఫాగహ ఔయౌళతృో తుంది. 
కిహవఴంతబ ైన షసజ పనాల్ ఔుయుకమిన్ ఆద ిషపలో కూీమాయౕల దాయాం కహఫటిీ  యలుర నై ఓశధ 
భయహలాగహ మఖిణింఫడుతుంది. ఔుయుకమిన్ కొీ ఴపఴన ఔమగిషిా ంద ిఔనఔ దీతుతు అమోఖెఔయబ ైన కొీ ఴపఴలతో 
(కొఫృమనిఽన , అయౌవ్ అభల్ లేదా న భెతో) భమమిు నలలమిమిమాలు (ఎందఔంటే దీతు  ై మని్ ఔంట ంట్ ఔయుకామిన్ యొఔక 
జీఴ లబెతన 20 మటెటుల   ంచింది) వమీయంలో దీతు ఈతాభ ఱోశణం కోషం చమేిి తీషకోరహయౌ. ఔుయుకయామిన్ యడుగహ దేతుతో ఔలఔుండా 
రహడునట లల తే  ూమిాగహ ఱోశణం కహఔ భుంద ేజీఴకూీమలో ఴెయుబ ైతృో తుంది.  
దాతు వకూాఴంతబ నై మాంటబ అకూషడ ంటల  కహయణంగహ షప భధబేసంతో తృో మహడుతుంద,ి కహెనషర్ ఔణాలన భుకెంగహ మకభు, 
ఔడుప,  దదేిఖు, కోల భం, భమిము చ్యంలో రహట ి యుఖుదలన తుమోధించ్ఖలద భమమిు ఖుండ జఫుృలనఔూడా  
తురహమిషా ంది. ఆది జీయణకూీమన బ యుఖుయుషా ంది, తుమహవన తగిగషా ంద,ి యఔాం ఖడాఔటీడాతుకూ తోడుడుతుంద,ి తాతృహతున 
తృో గకడుతుంద,ి కటళలరహతాఴఔు చికూతష చషేా ంద,ి నొపులన తృో గకడుతుంద,ి ఄయీ్మీర్ రహెధకిూ ఈవభనభు ఆషా ంద,ి గహమాలన 
నమంచషేా ంద,ి తాభయ, యో మమిాళస్క, భమిము ముటభిలన నమం చషేా ంది. ఔుయుకామిన్ తో ఈయోగించినపుడు 
కటమోథ య ఓశధ తుమోధఔత భమింత ఫిాఴఴంతంగహ ఈంటటుందతు ఔ ఄధెమనం ఔనగకననది.    
 హెచిమ ఔ : ఎఔుకఴ ముతాంలో తీషఔుంటే యకహయం భమిము యమోచ్నాలు షంబయంచ్ఴచ్ి.33-38 

11. ఄలల ం (ఄడకి్స) 

దీతుకూ కొంచ్ం భమిము చాలా షఴలుంగహ తీ యుచి ఈంటటుంద.ి దీతుతు ఄనఔే యకహల ఔూయగహమలు, షలాడుల , పలుషలు భమిము 
జాఴ ఴంటి రహటలిో ఈయోగయిహా యు. దీతు తృో శకహలు ఎఔుకఴగహ తృ ందటాతుకూ ఄలలభున ఴంట 
తృహియంబంలోనఽ, చిఴమలిోనఽ ఔూడా జోడుంచాయౌ. ఄలల ంతో చళేన ళఴట్ కకే్స భమిము ఄలల ం టబ చాలా భందికూ 
ఆశీబ నైది. మేెతునఔఖనన మాంటబ ఆన ల్బేటమీ భయహలా దనిషలలో ఆదిఔూడా ఔటి. ఆది ఔడుపలో 
ఄయ ఔయెం, యకహయం, రహంతులు, ఖమిౄణీ ళా లైలో ఈదమప ఄనామోఖెం, చ్లన అనామోఖెం భుకెంగహ 

యుభటాభడ్ అయామెటైియోల  నొపులన తురహమషిా ంది. రడేు ఄలలభు తూయు జలుఫు, ఫ్ూల  భమమిు దఖుగ ఔు ఈవభనం ఆషా ంద.ి దీతుతు 
ఔీభం తుఔుండా తీషకోఴడం ఴలల  ఄయ మహఔుండా తురహమషిా ంది. భుడు భమమిు రడేు చళేన ఄలలభున తిిమోజూ తీషఔుంట ే
రహెమాభంలో ఏయుడే ఔండమహల గహమాలు భమిము నొపులన తగిగషా ందతు ఔ ఄధెమనం ేమకకంది.  దద  ేఖిు కహెనషర్ 
చికూతషలో ఔూడా ఆద ిషయౘమడుతుంది.  
చికూతాష ఄలల ం టబ తమామీ: మెండంఖుయాల తృ టటుీ  తీమతు తాజా ఄలల ం భుఔక తీషఔుతు తుమమిి మెండు ఔపుల తూటితు తీషకొతు 10 
నండు 20 తుమియౖహలు ఈడఔఫ టాీ యౌ. దతీున ఫాగహ ఴడఔటిీ  షప, నలలమిమమిాలు లేదా దాయౌిన చ ఔక ఴంటి ఆతయ షఖంధ 
దరిహెలతో ఔయౌ ఔ చ ంచా తనే  భమిము షఖం తుభకహమ ఫదద  యషం ఔయౌ యుచిఔయబ ైన టబ తమాయు చమేండు.   
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హెచిమ ఔ: 1-2 తుమిమిన లేదా నలఖ గకటిీన ఄలల ం లేదా సీే్క యొఔక ఔట ిమెండు టబ షఽునల  తీషఔుంటే ఄది భన వమీమహతుకూ 
షమితృో తుంది భమమిు షయక్షుతబ నైదిగహ ఫాయయహా యు. ఖుండ లోల  భంట, యమోచ్నాలు లేదా ఔడుపనొు ఈంట ేదతీుతు తీషకోఴడాతున 
తగిగంచ్ండు.39-41 

12. ర లుల యౌల (లసషన్) 

ఆద ిఖుండటిి ఔూయగహమల యకహతుకూ చ ందనిది ఄభనుటికట దీతున షఖంధ దఴిెంగహనే 
ఈయోగియహా యు. కొతున షలూర్ షబేళనాలతో తృహటటు భుకెబ ైన తృో శకహలుతో తుండు ఈంటటుంది. 
దీతుతు చిిది తిననపుడు తీఴబి నైదిగహ, కొంచ్ం కహయంగహ, ఄదొఔ యఔబ నై రహషన ఔయౌగి ఈంటటుంది.  
దీతుతు చిిదిగహ లేదా ఈడుకూంచిన, రేన, ఫరకూంగ్ చేళన ఴండున ఏ యూంలోన నైా ఏ ఴంటకహతు కెనైా 
రహడఴచ్ి.  
తాజా ర లుల యౌల ఄయౌలన్ ఄనే ఄమినో అళడ్ న ఔయౌగి ఈంటటుంది. ఔ ర లుల యౌల మఫెృన తమగినిపుడు లేదా చితఔకొటిీనపుడు ఄయౌలనేజ్ 
ఄన ేఎంజెమై్ యడుదల ఓతుంది. ఄయౌలన్ భమమిు ఄయౌలనజే్ షంఔయశణ చ ంద ిఄయౌలళన్ ఄనే దఴిం ర లుఴడుతుంది. ఆద ిజీఴ ఱహషా ై
యంగహ ర లుల యౌల  యొఔక చ్యుకెైన ఫాఖభు. ఐత ేఇ ఄయౌలళన్ మాకూీవ్ గహ కహఴడాతుకూ కొతున  తుమియౖహలు ఄఴషయం కహఫటిీ  దతీుతు 
తమగిిన లేదా దంచిన తయురహత ఴండే భుంద ది తుమియౖహలు ఈంచాలతు ఱహషాజైుఞ లు షఽచిషా నానయు. చిి ర లుల యౌల ఄనేఔ  
యిోజనాలన ఄందషిా ంది. ఈడుకూంచ్ దయౌళేా  140 F  ఔనాన తఔుకఴ ఈడుకూంచాయౌ, ఎందఔంటే ఄధఔి ఈయోౖణ ఖీతలు ఄయౌలళన్ న 
తుమీఴయెం చేయహా భ. ఴంటఔం దాదాప ూమిా చళేనపుడు ర లుల యౌలతు జోడుంచ్డం భంచిది.  
తృహిచీన భమిము భధెముఖ కహలంలో ర లుల యౌల దాతు ఓశధఖుణాలన ఫటిీ  ఎంతో గ యయం ఫడుంది. షభాధి తఴిఴఔందాయులు 
దంచిన ర లుల యౌలతు ేల ఖు రహెధి మహఔుండా యక్షణగహ ఈయోగించాయు. మెండు ించ్ ముదాు ల షభమంలో దీతుతు ళ ైతుఔుల గహమాలఔు 
మాంటబ ళ ీక్స గహనఽ భమిము గహెంగిీన్ ఴంటి ఆన ూక్షనల  తురహమించ్డాతుకూ దీతున కూీమినావఔ భందగహ ఈయోగించాయు. షప 
తయురహత షఽర్ భయహలాగహ మఖిణింఫడ ేదతీు యిోజనాల  ైచళేన ఄధెమనాల కిహయం ఖుండ జఫుృలు, యోీ ా క్స, కహెనషర్,  
భధబేసభు, భమిము ఆన ూక్షనల  ఴంట ిధిాన ఄనామోగహెలన తురహమించ్డంలో దీతు వకూాతు ర లలడుషా నానభ. ఆది యఔాతోృ టటు, 
యహధాయణ జలుఫు జుటటుీ  మహలడభు, ఄయీ్మిర్ష రహెధ,ి చితార ఔైలెం ఴంట ిరహెధలన తుమోధషిా ంద ిభమిము పంఖస్క తో తృో మహడు 
ఄథ్ ల ట్ష పపట్ ఴంటి రహెధలు తురహమిషా ంది.                                                                                              
సాచన: ర లుల యౌల ఈ ఈతాుదనలు, భందలు ఎటటుఴంటి యిోజనాలన ఄందించ్ఴప.  

హెచిమ ఔ: దీతుతు తఔుకఴ మోతాదలో రహడాయౌ, దయీఘకహయౌఔ లేదా పనమహఴాత ఴంటి రహెధలతో ఫాధడ ేరహమకిూ లేదా జలుఫు 
భమిము ఫ్ూల  తఔుకఴ తుమోధఔత ఈననరహమకిూ మోజుఔు ర లుల యౌల మెఫృ ళతౄహయుష చేమఫడుంది. యఔాతృో టటు, ఄలషర్, ేిఖు షభషెలు,  
భమిము యఔాం లచ్గహ చషేకోఴడాతుకూ భందలు రహడరేహయు. దీతుతు తీషఔున ేభుంద రహమి ర ైదెడుతు షందిించాయౌ.  అధాెతిఔ 
ఖుయుఴపలు దీతు ఓశధం గహనే తు మోజురహమీ తీషకోఴడం కోషం తిిఔూలవకూాఖల అయౘయంగహ ఫాయయహా యు. ఎందఔంట ేఆద ినాడీ 
ఴెఴషా ముతాా తున  దదఎతుా న ేిమేషా ంది. ఔనఔ తీఴ ిఄధాెతిఔ యహధఔులఔు ఆద ితులేదతి దాయుంగహ మఖిణింఫడుంది.42-46 

ఈయౌలతృహమ ఔూడా ర లుల యౌల ఴల , ఖుండటిి ఔూయగహమ ఴల  ఆదే ఔుటటుంఫాతుకూ చ ందిన ద నైా దతీు యొఔక గాట నై రహషన ఫటిీ  భయహలా 
గహ రహడతాయు. (ఈయౌలతృహమలు ఖతంలో మెండు ఫాగహలుగహ షంచిఔ 5 # 1&2 లో ఆఴఴఫడాా భ)   

13. యో ంప/ దద  జీలఔయీ గింజలు (యహంఫ్)  

యో ంప భమమిు  దద  జీలఔయీ గింజలు కే ఔుటటుంఫాతుకూ చ ందిన రయేు రేయు ముఔకల నండు లతేంచ ేటటటుఴంటయి. కే యుచి – 
కొదిదగహ తీ భమమిు కొంచ్ం కహయం యుచి ఔయౌగి ఈంటటుంది. ఔటి భమయిొఔ దాతుకూ 
తిాెభానమంగహ ఈంటటుంది. ఄభతే యో ంప ఫలంగహ ఈండటం ఴలన తఔుకఴ 
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మభిాణంలో ఈయోఖడుతుంది. ఇ గింజలన ముతాంగహ లేదా తృ డుగహ  షలాడుల , ఴంటకహలు, భమమిు ఔూయలలో 
ఈయోగియహా యు. ళఴట్ కేఔుల కోషం ఫరకూంగ్ ండుకూ జోడుంచ్ఫడుతుంద,ి ండల  యయహలు, యౘట్ చాకెలట్ లేదా కహప భమమిు టబ గహ 
ఔూడా తమాయు చేయహా యు. తయచ్ఽ ఫోజనం తమహఴత ఱహఴషన తాజాగహ ఈంచ్డాతుకూ భమిము జీయణకూీమఔు షయౘమడటాతుకూ ఇ 
గింజలు నభులుతూ ఈంటాయు. ఆయ ఫాెకటీమమిా భమిము పంఖల్ ఆన ూక్షన్ తగిగంచ్డాతుకూ, ఔడుపలో పండల  చికూతషఔు, 
ఊతుయయతి లక్షణాలన భమమిు డు ిశన్ తగిగంచ్డాతుకూ ఈయోఖడతాభ. కొతున ఄధెమనాల కిహయం మోజు 5 గహీ భుల 
గింజలన ఓశధంగహ తీషఔుంటే ఊతుయయతి ఄనంతయ లక్షణాల నండు ఈవభనం లతేషా ందతు ేమకకంటటునానభ. భయహలాగహ ½ 

నండు ఔ టబ షఽున్ షమితృో తుంది.  

యహీ ర్ ఄన జై్ (నక్షతభిు అకహయంలో ఈండే ఔ భయహలా దనిష) తో యో ంప న ఔట ేఄతు తృ యతృహటటు డఔూడద. ఎందఔంటే ఆద ి
రేమ ేఔుటటుంఫం నండు ఴషా ంద.ి ఄభతే మెండఽ కే యఔబ నై అమోఖె యిోజనాలన యుచితు ఔయౌగి ఈంటాభ. 47, 48 

14. మాలుఔలు - అఔుచ్ి (ఆలాచి), నలుప (ఫడీ ఆలాచీ) 

చితు మాలుఔలు: ఆది తుభ భమమిు పదనీా యొఔక లక్షణాలతో తిేెఔబ నై యుచితు ఔయౌగి 
ఈంటటుంది. భమిము దతీు షరహషన ఫటిీ  కహయంగహ, ఴఖయుగహ, భమిము తీగహ ఈంటటుంది. దతీుతు భానఴ 
షంఫంధతి వభీ దాఴమహ ండుంచ్ఴలళన ఄఴషయం ఈననందన ఆద ిఄధఔి వభీతో ఔూడుఔుననది భమమిు 
చాలా కమదీ నైది. మాలుఔల  తైృ టటుీ న త లగించి ండుఴల  చేషకొతు తాజాగహ ఈయోగించ్కొంట ేచాలా 
ఫిాఴ ఴంతంగహ ఈంటటుంది. ఆది ఫాయతదేవంలో టబ తమామలీో ళిదు  షంఔయౌతభు; భమమిు యుచిఔయబ నై ఴంటకహలు, మకట ీలు, 
తృహన్ కేఔులు, కేఔులు, భమిము జాఴ, సలాఴ, షఽతీలు, డుళ యుీ లలో ఔూడా ఈయోగియహా యు. షసజబ నై ఱహఴష తాజాదనం కోషం 
భమిము ఛ్ెభంగ్ ఖమ్ లలో ఄఴషయబ నై దాయాం గహనఽ, ఎఔుకఴగహ అయౘయం తీషఔుంటే జీయణకూీమ ఴయునం గహనఽ, భమమిు 
చ డు ఱహఴష తురహయణఔు భమమిు దంతక్షమం తురహమించ్డాతుకూ, లాలాజలాతున యబియచ్డాతుకూ ఈయోగింఫడుతుంది. ఆద ి
ఈఫృషం భమమిు ఱహఴషకోవ యుఖతలఔు షయౘమడుతుంద,ి భమమిు యఔాతృో టటున తగిగషా ంది.    

నలల  మాలుఔలు:  
ఆద ితిేెఔబ నై తృ ఖలాంటి షఖంధం భమమిు తిేెఔ యుచితు ఔయౌగి ఈంటటుంది. తీ ఴంటకహలలో ఄయుదగహ ఈయోగియహా యు. ఇ 
దినషన కూడీన తెన్ష, ఫఠహతూ, ఔూయగహమలు, ఔూయలు ఴండటాతుకూ భమిము తిేె ఔ తమెం ఴంటకహలలో ఈయోగియహా యు.  
నలల  మాలుఔలు ఄనేఔ ఈదయ రహెధలు, యహధాయణ ఆన ూక్షనల  భమమిు దంత షభషెలన తగిగంచ్డంలో షయౘమడతాభ. నోటితు 
తాజాగహ ఈంచే భౌత్ ప శినర్ గహ ఔూడా తుచషేా ంది. యహందిామ చ ైనా ఓశధంలో భలేమమిా చికూతషఔు ఈయోగింయహా యు.   

హెచిమ ఔ: తాజా ఱహఴష భమమిు జీయణకూీమఔు మోజుఔు ఔట ిలేదా మెండు అఔుచ్ి మాలఔులు మించి తీషకోఔూడద. ఴంటలఔు 
ఔ నలల  మాలుఔకహమ షమితృో తుంది. ఆది షంకోచ్ నొపులఔు ేియణ ఔయా ఔనఔ తాా వమ మహళళళ ఈంటే దీతుతు ఈయోగించ్డం 
భానకోరహయౌ.49-51 

15. లఴంఖభు (లఴంగ్) 

ఆద ిఎండున ూల ముఖగ. మభిళ బమితంగహ కొంచ్ం తీ భమిము కహయప యుచితో ఈండ ేఇ తీక్షణబ ైన దాయుభు ఄనేఔ 
యుచిఔయబ నై భమిము తీ ఴంటకహలఔు జోడుంచ్ఫడుతోంది. ఄతెధఔి మాంటబఅకూషడ ంట్ క ంట్ తో ఈండే ఆద ి
కహెనషర్ ఴంటి తృహిణాంతఔ రహెధలన తురహమించ్ఖలుఖుతుంది. ముజినాల్ ఄన ేపనోయౌక్స మాళడ్ ఔు ధిాన 
షసజఴనయుగహ ఈనన ఇ లఴంఖం మాంటబ ఆన ల్బేటమ,ీ మాంటబభయెటాజెతుక్స, భమిము మాంటబ 
బ ైకోీ తమల్ గహ తుచేషా ంది. ఄంతకేహఔ మాంటబళ ీక్స  భమమిు ఄనాల ీ ళక్స గహ తుచళేే ఇ లఴంఖం నోట ి
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అమోగహెతుకూ ఄదౄతబ ైనది. దంత కిూీమలు భమమిు షనానయౘలోల  ఈయోగించ్ఫడుతుంద,ి భమిము తలనొు నండు 
ఈవభనం ఆషా ంది. ఴంటి మీద చినన గహమాలు లేదా కోతల చికూతష కోషం లఴంగహల తృ డు మహమఴచ్ి. రడేు తృహతూమాలలో ఆద ి

ఛాతీలో యదిద  భమిము దఖుగ  నండు ఈవభనం కోషం రహడతాయు.  

హెచిమ ఔ: మోజుఔు దిఴనే లఴంగహలు తీషకోఴడం షయక్షుతం. చ్య ఄలమీీ ఈనాన, యఔాయహిఴం యుఖతలు ఈనాన దతీుతు 
తురహమించ్ండు.52-55 

16. దాయౌిన చ ఔక (దాయౌితు) 

గోధభ యంఖులో ఈండే దాయౌినచ ఔక చ టటుీ  ఫ యడు నండు దతీుతు ళేఔమియహా యు. ర చ్ితు భమమిు 
ఒదాయుుతుచేి మిభళంతో భధయంగహ  ఈంటటుంది. ించ్ంలోతు న ంఫర్ ఴన్ భయహలాగహ మఱిోధఔులు 
దీతుకూ కూతాఫు తుచాియు. ఆది ఆతయ భయహలాలన వమయీభులోతుకూ ఱోశణం చేషకొనడాతుకూ 
షయౘమడుతుంది. దీతుతు మిఠహభలు, తృహతూమాలు భమమిు ండల యయహలఔు ఔలుపతాయు. ఆది 
షసజబ నై అయౘయ షంయక్షణకహమి ఔనఔ ఔతాిమించిన ండుల  భమిము ఔూయగహమలు యంఖు భాయఔుండా 
చేమఖలద.  
మాంటబ అకూషడ ంటటుల  ఄధఔింగహ ఈండ ేఆందలో ప ఫైర్, భాెంఖతూస్క ఔూడా ఄధఔింగహ ఈంటాభ. భంట ఆన్ ప క్షనల  భుకెంగహ 
ర ైయషల  భమమిు ఄలమీీలతో తృో మహడుతుంది. ఫఴశిుీ  నొపులన తగిగషా ంది భమిము ఄధఔి యఔా యహిరహతున అపతుంది, యఔాంలో 
చ్కెకయన ళాయయుషా ంద,ి ఫోజనం తమహఴత ఴచేి చిఔుకలన తురహమిషా ంది, నోటి అమోగహెతున కహతృహడుతుంది, జీయణ ఴెఴషా 
యుఖతలన తురహమషిా ంది. ఄలల ం భమమిు మిమమిాలతో తీషఔుననపుడు ఱహఴషకోవ భామహగ తున భుకెంగహ చ్లలతు రహతాఴయణం 
ఴలల  ఏయుడ ేయదీదతూ తృో గకడుతుంద,ి భమిము ఫర లు ఎభుఔల రహెధితు తురహమషిా ంది. దాయౌినచ ఔక రహషన చ్ఽడడం లేదా నభలడం 
బ దడు చ్యుఔుదనాతున  ంచ్తుంది.   

హెచిమ ఔ: మోజుఔు ఖమశీింగహ అయు గహీ భుల ఴయఔు తీషకోఴడం షయక్షుతం ఄధఔింగహ తీషకోఴడం ఴలల  ఄలమీీ తిిచ్యెలు, నోటి 
పండుల , కహలేమ షభషెలు, యఔాంలో చ్కెకయ తగిగతృో ఴడం, భమిము ఱహఴష తీషకోఴడంలో ఆఫృంద ిఏయుడఴచ్ి.56-59 

17. ఔుంఔుభపఴపఴ (కేషర్) 

ఉదా యంఖు ఔుంఔుభ పఴపఴల ఎండున కటలాఖీభులన నండు ఈదౄయంచే ఇ దినష ఎయుప యంఖులో ఈంటటుంది. కొదిదగహ చేద 
యుచితు ఔయౌగి ఈంటటుంది. ఔ మియౌమన్ ఔంటే ఎఔుకఴ పఴపఴలు కఴేలం ఔ తృ ండు 
ఔుంఔుభపఴపఴన భాతబిే ఄందియహా భ. ఔనఔ దీతుతు  ంచ్డం, ండుంచ్డం చాలా వీభతో 
ఔూడుఔుననది. కహఫటిీ  ఆద ిచాలా కమీద నైద,ి చాలా తఔుకఴ మభిాణంలో తృో ఖులఴంటి యూంలో 
లతేషా ంది. ఔుంఔుభపఴపఴ తీ ఴంటకహలు, సలాఴ, తమెంతో చళేే ఴంటకహలు భమిము ఔూయలు 

ఴంట ిరహటకిూ ఄందబ ైన షప- అమెంజి యంఖుతుయహా భ.    
యహందిామఔంగహ జీమహణ వమ రహెధలు, ఎఖుఴ ఱహఴషకోవ షభషెలఔు, భమిము గహమాలన నమం చేమడాతుకూ భుకెంగహ ఆది 
అందోళన, తుమహవ, యౘమోన్ యుఖతలు, యఔాతృో టటు, భమిము సాదమ అమోగహెతున బ యుఖు యచ్డంలో ఫిాఴఴంతంగహ ఈంటటుందతు 
ఔనగకనఫడుంది. ఆద ిఄలూెమితుమం యయౖహతున ర నకూక భయళషా ంది. దతీులో షభాదిుగహ ఈనన భాెంఖతూస్క కతుజ లఴణభు ఴలన 
ఆద ిఄళాంజయ భమమిు థ ైమహభడ్ అమోగహెతుకూ భంచిది.     
హెచిమ ఔ: నభదగని భయలభు నండు కొనండు! మోఖుల  ైచేళన ఄనేఔ ఄధెమనాల కిహయం అయు రహమహల తృహటటు మోజుఔు 30 
మియ్ల గహీ భుల చకపున ఓశధంగహ తీషకోఴడం షయక్షుతం గహ మిఖణించ్ఫడుతుంది. ఄధఔి మోతాదలో యశూమితం 
ఄఴపతుననటటుల  తురదేించ్ఫడుంద.ి60-62 
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18. జాజికహమ/జాతి ి(జాయతిి/జెపైల్) 

జాజికహమ భమిము జాతిి యయధ లక్షణాలతో జాజికహమ చ టటుీ  యొఔక ఒక ేండు నండు 
తోఫుటటుీ ఴపలు ఄతు చ ుఴచ్ి. జాజికహమ ఄనేద ిండులోతు భుదయు యంఖు యతానభు. దీతు 
చ్టూీ  ఎయీతు జుటటుీ  ఴంటిద ిఈంటటుంద,ి ఄది తిమెగహ భమిము ర చ్ిగహ ఈంటటుంది. ఆయ మెండు 
ఔూడా ఫరకూంగ్ చమేఫడ ేఴంటకహలు భమిము  తీ దామహు లలో ఈయోగియహా యు. జాతిి తిమెగహ, 
తేయౌఔగహ యుచి భమిము మభిళంలో భమింత షఽక్షంగహ ఈంటటుంది. యిోజనాలు మెండుంటకిూ 
షభానంగహ ఈంటాభ. 
ఔ టబ షఽున్ తనే , చిటికడెు జాజికహమ లేదా జాతి ితృ డుతో ఔయౌ ళేయళేా  కూడీన ఆన ూక్షన్ భమిము మహళళళ వమీయం నండు 
ఴదయిౌంచ్కోఴటాతుకూ షయౘమడుతుంది. తూయు భమిము కొదిదగహ ఄలల ంతో ఔయౌ తీషఔుంటే ఆద ిఈదయ షభషెలన మశికమించి 
యమచే్నాలన తగిగషా ంది. ఆది ఔడుప ూతలఔు, నోట ిఅమోగహెతుకూ, నమహలఔు వకూా తుఴఴడాతుకూ, తుదలిేమికూ చికూతష చమేడంతో తృహటటు 
ఖుండ , బ దడు, భమిము చ్య అమోగహెతున  ంచ్తుంది.  

హెచిమ ఔ: దీతుతు తఔుకఴగహ ఈయోగించాయౌ. ఖమశీింగహ ఔ గహీ భు షమితృో తుంది. 5 గహీ భులు ఴదద యశూమతిభభె కేందనిాడ ీ
ఴెఴషాన ఫిాయతం చషేా ంది.63-66 

  

19. అల్ ళ ుైస్క భయహలా 
దీతు ేయుఔు యయుదుంగహ ఆది ఎండున ఫ మీీలతో తమాయు చళేన ఔ కే ఔ షఖంధ దఴిెం. ఆది మిమిమాల 

భాదిమగిహ ఔతుషా ంది కహతూ యుచిలో మిమిమాలు, లఴంఖం, దాయౌిన చ ఔక, భమిము జాజికహమ మివీభంఴల  
ఈంటటుంది . ఆది ఄలల ం మకట ీలు, మిఠహభ భమిము తృహతూమాలు తమామకీూ ఈయోగించ్ఫడుతుంది . దీతు 

యొఔక తీదనం ఴలన చ్కెకయ రహడకహతున తగిగంచ్కోఴచ్ి .దీతుతో తమాయు చళేన టబ ఈఫృయం భమమిు 
ఄతృహనరహముఴప నండు ఈవభనం ఔయౌగిషా ంది . దీతుతు తృ డుతో తమాయు చళేన షేీ  నొు నంచి తురహయణ 

ఆషా ంద.ి
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20. కిాెతి చ ందని భయహలా మివీభాలు 
ఖయంభయహలా ఫాయతీమ ఴంటకహలు యషాాతంగహ ఈయోగించే ఔ షఖంధ దరిహెల మివీభం .ధిానంగహ దీతులో జీలఔయీ, కొతాిమీయ, ఎయీ 

కహయం, నలుప భమమిు త లుప మిమిమాలు, యో ప, లఴంగహలు, దాయౌిన చ ఔక, నలుప భమిము అఔుచ్ి మాలుఔలు, భమిము 
జాతిి తృ డులు ఈంటాభ .యట ియుచి భమిము మిభళం కోషం తృ డు చమేడాతుకూ భుంద యటతిు రభేంచ్తాయు .షభతులె 
ఫిారహతున ఔయౌగి ఈండటాతుకూ ఄతునంటితూ జాఖీతాగహ ఔలతృహయౌ.
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జీలఔయీ, బ ంతి, నలల  అరహలు, నలల  జీలఔయీ భమిము యో ప గింజల భయహలా దనిషలతో చేళన ఔలర్ పపల్ మివభీభు  “ ంచ్ 

తౄో మహన్ ” ఫాయతదవేం యొఔక తూయుు ఫాఖభు నండు ఈదౄయంచిన ఇ మివభీాతున ఉయగహమలు తమామలిో యషాాతంగహ 
ఈయోగియహా యు . ఔూయగహమలు భమిము కహమధానాెల ఴంటఔభులలో   చయేిడాతుకూ భుంద తిేెఔ యుచి భమమిు మభిళం కోషం 

ఇ మివభీభున ముదట నఽన  లేదా న భెలో రేయహా యు. 69 

త్టది లుఔు: షఖంధదరిహెలు భన ఴంటకహలఔు యంఖున, యుచితు, మిభయాతున ఆషఽా  భన అయౘమహతున యుచిఔయంగహ 
తమాయుచేయహా భ. భన అమోగహెతున కహతృహడుకోఴడంలో షయౘమడతాభ. ఄఴగహసన భమిము వదీుతో ఈయోగిళేా  ఄనఔే 
ఄనామోగహెల నండు భనలన కహతృహడుతాభ ఄనడంలో ఎటటుఴంట ిషందేసభు లేద. యీౕ షతె యహభ ఫాఫా రహమి షఽచ్న ఔూడా 
భనం జఞా  మంద ఈంచ్కోరహయౌ. “ఄధఔి భయహలాలు, మిమిి భమిము ఈపు ఄధఔింగహ ఈండఔుండా జాఖీతా ఴఴించ్ండు ”.70 
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7. https://www.healthline.com/nutrition/is-mustard-good-for-you#nutrition 
8. Cumin Benefits: https://draxe.com/nutrition/cumin-seeds/ 
9. Cumin Benefits & Caution: https://www.emedihealth.com/cumin-benefits.html 
10. Cumin Study: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319562  
11. Cumin tea: https://food.ndtv.com/health/15-incredible-benefits-of-jeera-water-for-your-skin-hair-and-health-1644227 
12. Asafoetida: https://draxe.com/nutrition/asafoetida/ 
13. https://www.emedicinehealth.com/asafoetida/vitamins-supplements.htm 
14. https://www.ayurtimes.com/hing/ 
15. Red Chili: https://www.gyanunlimited.com/health/top-5-health-benefits-of-chilli-the-queen-of-spices/2755/ 
16. Paprika: https://draxe.com/nutrition/paprika/ 
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67. Allspice: https://www.thespruceeats.com/what-is-allspice-p2-995556 
68. Garam masala: https://en.wikipedia.org/wiki/Garam_masala 
69. Panch Phoron: https://www.tarladalal.com/glossary-panch-phoron-1027i 

70. Food for a healthy body and mind: Sathya Sai Baba Speaks on Food, September 2014 edition, page 65, sourced from 
Sathya Sai Newsletter, USA, Vol28-3 (May-June 2004) 
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2. AVP వర్క షప్, ుటీ్మ ా, ఇండుమా, 23-29 పఫివమ  2020  
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ఐమహల ండ్) ఔూడా 
తృహలగగ నానయు. యమిలో   
ఈననతృహికటీశనర్ 03578 

ప ించ్ ఄనరహదఔుడుగహ 
షఴచ్ఛందంగహ 

తృహలగగ నానయు. ఇ ఴర్క యౖహప్ భాక్స భమమిు ల ైవ్ మెండుంటి దాఴమహ అచ్యణాతఔ యక్షణ ఄందించ్డాతుకూ షననదుబ ైంద.ి ఄదేయధంగహ 
ళతుమర్ ఈతృహధాెములు భమమిు తృహికటీశనర్ 11578 & 11964.  తిెక్ష  దియవన భమిము మోల్ ేల  దాఴమహ తిెక్ష కూలతుఔుకన 
అచ్యణాతఔంగహ చ్ఽంచాయు. ఆది షజీఴ రహతాఴయణం షాలీంచి తుఖయఢ ఫాఴనలు భమింత షుశీంగహ ఄందకోఴడాతుకూ 
షయౘమడుంది. కసే్క ఴిషీమలీన రహిమడంలో యలుర ైన షభాచాయం ఄందిషఽా  యీౕభతి ఴభే ఄఖగమహఴల్ గహయు ఄఴషయబ నై చోట మోఖ 
చ్మతిలిఔు ఛామా చితాిల భదదతు ఆఴఴడం యొఔక తృహిభుకెతన నొకూక చ తృహుయు. డాఔీర్ ఄఖమహఴల్ గహయు తన షింఖంలో యౘజమెైన 
షబుెలు ఄషలు రహయు ఴర్క యౖహప్ లో ఎందఔు ఈనానమో యినంచ్డం దాఴమహ రహమితు అలోచించ్భతు ేమిేంచాయు. యహఴమితో తన 
ఴెకూాఖత చ్యెల అధాయంగహ రహషాఴ షంగటనలన ఈటంకూషఽా  తుయహఴయా ళఴే ఄంట ేఏమిటర యఴమించాయు. SRHVP మిశన ఎలా 
అయౕయఴదింఫడునదో భమిము ర  ైతమిాతుక్సష  బయశెతుా  ఓశధం ఄంటూ యహఴమి చ ున యశమాలన ఔూడా రహయు షబుెలతో 
ంచ్ఔునానయు. ఐత ేర ైతమిాతుక్సష ఖుమించి ఴమిణషఽా  తృ డర ైన రహెకెలు చమేఴదదతు ఴ చ్ిమంిచాయు. దీతుఴలన మోఖుల భనషలో 
ఄంచ్నాలు  యుఖుతాభ. దాతుఔనాన ఔూడా   మీయు ఆచిిన మెమిడ ీన ే షఴమంగహ భాటాల డతుఴఴండు. ఆది మీ మోఖులలో 
యఱహఴయహతున ేమిేషా ంది ఄనానయు. తన షఫా భుగింప షింఖంలో, భంచి తృహికటీశనర్ గహ భాయడాతుకూ ఴాతాియబ ైన యధానాతున 
తీషకోరహలతు ఄదే షభమంలో ేిభ భమమిు ఔయుణతో తుండున సాదమం తో తు చమేాలతు త యౌతృహయు.   

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

 

https://www.thespruceeats.com/what-is-allspice-p2-995556
https://en.wikipedia.org/wiki/Garam_masala
https://www.tarladalal.com/glossary-panch-phoron-1027i
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3. కోయడ్ –19 ించవయాంగ సభ వ ైబ్రమిాతుక్స్ తృికటీషనయల నఽండు సృందన  

కోయడ్ -19 భసభామ ిరహెా  దాఴమహ ఏయుడున దయౄయ ళాతి ఉఴించ్లేనతున ఄనేఔ షరహళళన షాలీంచింది. 2020 పఫఴిమి 
తృహియంబంలో ఇ ర యైస్క నండు ముదట ిభయణం చ నైా ర లుల జమగిినపుడు భనభు యచాయణ చేటీగహ కొంతభంద ిమయయప్ 
తృహికటీశనయుల  భమిము భన మఱిోధన ఫాందం ఇ ర యైషన తుమోధించ్డాతుకూ ఈతాభ భాయగం జిల యొఔక మోఖ తుమోధఔ వకూాతు 
 ంచ్డం ఄతు ఖీఴించాయు. కహఫటిీ పఫఴిమి 12న, మోఖతుమోధఔ వకూాతు  ంచ్డాతుకూ ఈయోఖడే “ఆభయెతుటబ ఫయషీర్” మెమిడీ  
తమాయుచేమఫడు ఎఴమెైత ేఆద ికహరహలతు కోయుఔుంటటునానమో రహమికూ షయపమహ చమేఫడుంది. భామిి 1న చి్మించిన రహయా లేక దాఴమహ 
ఆద ిభన తృహికటీశనయల ఄందమికట యషాాతంగహ త యౌమ చమేఫడుంది. భామిి తృహియంబంలో ించ్రహెాంగహ మళిాతి క్షణీించ్డం తృహియంబబ ై 
భామిి 11న WHO ించ్ అమోఖె షంషా కోయడ్-19 ఔ భసభామగిహ ఔిటించింది. ర ంటన ేభన మఱిోధనా ఫాందం  భామిి 12 

న చ్యెలు చేటిీ కొయడ్-19 కోషం జాఖీతాగహ మమెిడలీు తమాయుచళేంది. ఇ ఄేాట్ (నయతూఔయణ) ర ంటన ేఄబెయుా లందమకిట 
ంఫడుంది. ించ్ంలోతు ఄతున భయలల నండు భమింత షభాచాయం మహఴడంతో ర యైస్క వమీమహతున ఎలా ఫిాయతం చషేా ందతు దాతు 
ఖుమించి బభేు భమింత ఄయాం చేషఔునానభు. ఔనఔ ఇ షభమంలో, భన మిఱోధనా ఫాందం బ యుగెనై కహంఫర తో 
తిిషుందించింది. ఇ మమెిడీ తు చికూతషఔు ఔూడా ఈయోగించి కహఴచ్ి కహతూ భమింత ఎఔుకఴ మోతాదలో ఈయోగించాయౌ. 

మెండఴ ఄేాట్ భామిి 20న ంఫడుంది. ఆపుడు ించ్రహెాంగహ ఈనన తృహికటీశనయల నండు మోజురహమ ీఄతేతృహిమాతున భమిము 
షఽచ్నలన మిఖణన లోతుకూ తీషకొతు చిఴయఔు భమింత బ యుగెైన మమెిడ ీభయడఴ ఄేాట్ గహ ఏిల్ 13న జామీ చమేఫడుంది.   

ఆుటిఴయఔు ఄందఔునన మమిిత షంకెలో తురదేిఔలన బేభు మీతో ంచ్ఔుంటటునానభు. 

ఆండుమా: ఫాయతదేవం ఄంతటా తృహికటీశనయుల  రహమ ియహధాయణ మోఖులఔు ఔుటటుంఫ షబుెలఔు లాక ా న్ ఔు భుంద ర దైె యతమహలోల  మెమిడీ 
లన ఄందించ్ఖయౌగహయు. లాక్స డౌన్ నేథెంలో రహయు ఏలి్ 13 యొఔక భయడఴ నయఔయణ యొఔక భాయగదయవకహల కిహయం ంణ ీ
చేమడం తృహియంతేంచాయు. ఇ రహమహా లేక  ిస్క కూ ర యళల  షభమభునఔు ఫాయతదేవంలోతు 12 మహయౖహీ ా ల నండు నమోద నై పడాృాక్స కిహయం 
42903 భంది ఴెఔుా లు ఆభయెతుటబ ఫయషీర్ తీషఔునానయు. తృహికటీశనయుల  ఆంకహ ఖణాంకహలు ంతు కహయణంగహ ఇ షంకె ఆంకహ 
ఎఔుకఴగహ ఈంటటుందతు యవఴళంచ్డాతుకూ షమెైన కహయణాలే ఈనానభ, తురేదఔిలు ఆంకహ ఴషఽా న ేఈనానభ.  
 

ఫాయతదేవం ర లుల: భన తృహికటీశనయుల  ఈనన 80 దఱేహలలో భనఔు కఴేలం 19 దేఱహలనండు భాతబి ేతురేదఔిలు ఴచాిభ ఄది 
ఔూడా కొతున దఱేహలోల తు కొదిదభంది తృహికటీశనయల నండు భాతబిే. ముతాం 5188 భుందషా  మబె డీ ళయహలు ఆఴఴఫడాా భ  ఄబ మికహ 
(1504), తిటన్ (1001), తృో లండ్ (628), ఫ తున్ (480), తౄహిన్ష (427), య ల రేతుమా (295), కొీ భలేమా (175), యయౖహె (124), గీీస్క 
(102), ఄమెీంటినా (78), ఈయుగఴే (76), గహఫన్ (48), మకబేతుమా (45), య త్ అపికహ (44), ేయు  (29), ళ ుభన్ (13), ఫ యౌగమమ్ 
(10), లకెషంఫర్గ (6), భమమిు భామశిస్క (3). 

ముతాం 131 భంది మోఖులు కోయడ్ -19 లక్షణాలతో  తృహజిటవి్ గహ మీక్షుంచ్ ఫడారహయు లేదా ఫలబ నై కొమోనా లక్షణాలు ఔయౌగి 
ఈననరహమకిూ చికూతషన నయేుగహ లేదా  ఫాిడాకళీంగ్ దాఴమహ కొందయు చికూతష చేమఫడాా యు. అచ్యణాతఔంగహ యయంతా మెండు రహమహలోల  
ూమిాగహ కోలుఔునానయు, కహతూ ఎఔుకఴభంది ఔక రహయంలోన ేకోలుఔునానయు. ఄలాగే మెండు నండు నాలుఖు మోజుల లోప 
కోలుఔుననరహయు ఔతూషం ఆయర  ైఅయు భంది ఈనానయు. చికూతష తృహియంతేంచినపుడు ఐళమయలో ఔ మోగ ిషిా తం  
బ యుఖుడునుటకిట ఆుటికట ICU లోనే ఈనానయు. యహధాయణ ఄనబఴం ఏమిటంట ేకోయడ్-19 లక్షణాలు తృహియంబబ నై ర ంటనే 
చికూతష తృహియంతేంచిన చోట మెమిడీలు రఖేంగహ తు చేఱహభ. భయడు షందమహౄలోల  మోఖులు భుందషా  మోతాద OD లో  
ఈననపుడు లక్షణాలు ఄతేఴాదిు  ఄమాెభ, కహతూ మోతాద  ంచ్ఖన ేలక్షణాలు తఖగటం తృహియంతేంచాభ, రహయు చాలా తఴయగహ 
కోలుఔునానయు.    
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కొంతభంది తృహికటీశనయుల  తభన తాభు ఴెఔాయచ్కొతు, ధ ైయెంతో భుందఔుయహగ ిమోఖుల జీయతాలోల  అనందం త చిిన 
తృో ి తాషసఔయబ ైన చ్మతిలిు ఔూడా ఈనానభ. తమహఴత షంచిఔలలో యటితు మీతో ంచ్కోరహలతు బేభు అయషా నానభు.  

షభషా లోకహః షఖినోబఴంతు, ించ్ంలోతు ఄతున జీఴపలు షంతోశంగహ భమమిు ళేఴచ్ఛగహ ఈండాయౌ ! 

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

 

 

 

 

 

 

                                                    ఒం శ్రర సభ మమ్! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యహభ ర ైతమిాతుక్సష… ఈతాభబ నై, నాణెబ ైన ర దైె షంయక్షణ దివలో- మోఖులఔు ఈచితం 

 


