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 డా. జిత్. కె. అగగమాల్ యొకక డెసఽక నఽండి  

నిమఫ ైన తృహికటటశనయలఔు,  

పాయతథేవంలో ండెఖల లజన్ ఖత ధ లలో తృహియంబఫ ైందతు చ ఴచ్ు. ఆథి ఖుయుూభిిభణో తృహియంబఫ ై ఄనంతయం 
ఔాష్హి శటమి ఔడా ఴచిు య యళంథి.  థి భోజుల కూతీం ఖణేష్ చ్తేభిా ఔడా జయుపఔుధానభు. ఖణేష్ ఄంటే ఄడడంఔులు 
ణొలగించే యహడె ఄతు ఄయాం. ఄలాగై తుననటి భోజు కైయళ యహభి ఒణం ండెఖ భుగింపఔు చేయుఔుంథి. ఆథి ఇ 
షంఴతషయంలో తుజంగహ ఔ భధయఫ ైన గటటం.  ఆథి  తిీ ఔకభికట ఎంణో అనందం, ఈణాషసభులన ఄంథిషఽా    
థిఴమ ఔింనలణో ఔడున థ ైఴవకూాణో భనయౌన తుంనంథి. ించ్ యహమాంగహ కోయడ్ భసభాభభి బమం రిహంతి 
తులమంణో షహా నెదద  నెదద  సహభాజిఔ షభాయేరహలు భభిము సహభూళిఔ యేడెఔలలో తృ ంచి ఈననటికట ఆథి భభొఔ 
యధంగహ ఄందయం అనంథించ్దఖగ షభమం. భనం సహఴమి లేఴలో ూభాిగహ తుభఖనం కహఴడాతుకూ లేథా ఄందలో 
భుతుగితోృ ఴడాతుకూ ఆంతఔంటే భంచి షభమం భభొఔటి ఈండద. సహఴమి ఆలా ఄంటాయు “ఒణo షంథేవం ఏమిటంటే 
ఄసంకహయం ూభాిగహ యడుచి షంూయి వయణాఖతి చేమడం థాఴభహధే బఖఴంతేడె భన ఴయడఴపణాడె. సాదమం 
యతఫి ైనపడె బఖఴంతేడే ఄందలో తుఴలషఽా  భతుఱకూ తధే భాయగదయవఔతఴభు ఴళిషఽా  ణాధే నడునసహా డె”. ..శ్ర ీ
షతమ సహబ ఫాఫా థిఴమ యహణి, రిహంతి తులమం 1984 లెనెటంఫర్ 7. భన ఄసంకహభహతున ూభాిగహ ఄభితం చేల 
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ఫేశయతేగహ, తుసహఴయధంగహ, నేిభణో, లేయహ కహయమఔలాతృహలలో భుతుగితోృ ఴడాతుకూ య ైతిమాతుక్సష ఔంటే మించిన ఈతాభ 
భాయగం ఖుభించి ధేన తుజంగహ అలోచించ్లేన. షిా తం య ైతిమాతుఔుషఔు షంఫందించినంత ఴయఔ ణాజా 
నయతూఔయణలు భభిము భిణాభాలణో క ంగొీతా యహయాలు ఇ షంచిఔణో మీ భుందఔు తీషఔుభహఴడాతుకూ ఎంణో 
అనందంగహ ఈంథి.  

  భనం భన కోయుషల యశమంలో ూభిాగహ డుజిటల్ ఄబతోృ మామతు మీఔు ణ యౌమజైమడాతుకూ ధాఔు ఎంణో 
షంణోశంగహ ఈంథి. ఆపడె భనఔు కహఫో బే ఄబమయుా లన ఎఔుకఴ షంకమలో చేయుుకోఴచ్ు భభిము భన 
తుయంతయ యథామ కోయుషల భిదితు భాయుభూల తృహింణాలఔు యషాభించ్ఴచ్ు. ఫ ైకోీసహఫ్టట యజుఴల్ తృహల ట్ తౄహం 
ఄబనటుఴంటి ఫ ైకోీసహఫ్టట టీమ్సష థాఴభహ భనం షిా తం అధ లల ధలల  ఴర్క ష్హప్సష తుయఴళించ్క ంటుధానభు. షిా తం 
అంఖలంలో కోయుషలన తృహియంతేంచినటికట కహలఔఫాీణా ఆతయ పాశలఔుఔడా యటితు ఴభిాంచ మామలతు 
అశిషా ధానభు. 

ఄంణేకహఔుండా భనం తృహియంతేంచిన య ఫ్ైషట్ క తా యౄతృహంతయంణో మీ భుందఔు ఴచిున యశమం మీయు ఖభతుంచే 
ఈంటాయు ఄతు పాయషఽా  షభాచాభహతున, జాా ధాతున భభింత షలబంగహ ఄంథించ్ఖలుఖుత థీతుకూ భభింత తృహిమత 
చేఔయుడం కోషం కూంీద షఽచించిన భభి క తున సంఖులన చేఔయుషా ధానభు. ఇ లెనెటంఫర్ ధ లాకయు ధాటికూ  కూంీథి 
భాయులు ఄభలు చేమఫడడాతుకూ ణిాయఔ లదధం చేషఽా  ఈధానభు.  

 భోఖ చ్భితలితునంటితూ ఴభీగఔభించి ఆయయ ై ఔక దిాన ఴభహగ లఔు ఄనషందాతుంఫడాయౌ.  

 యహభహా లేకలో చి్భింఫడున ఄతున అభోఖమ ఔథధాలు షఽచిఔ(ఆండ క్సష) చేమఫడడఫా కహఔుండా యౌంక్స(య ఫ్ైషట్) 
చేమఫడణాబ.  

 భభింత సౌలబమం కోషం సహభర్ట తోౄ న్ థాఴభహ మాకసషస్ చేమడాతుకూ ఄఴకహవం ఔడా ఔయౌంచ్ఫడెతేంథి.  

 ఏథ ైధా ఄధాభోగహమతుకూ షభయాఴంతఫ ైన తుయహయణన ఄతేఴాథిధ  చేమడం ఄధేథి తుయంతయ కిూమీ ఄతు భనందభికూ 
ణ లుష. భాభిరోధధా ఫాందం తృహికటటశనయుల  తభ యంఖంలో ఄంథించిన ణాజా డేటా భభిము కైస్ ళిషటభీలనెైనధే ఎఔుకఴ  
అదాయడు ఇ నయతూఔయణలు చేడెతేధానయు. (ణాజా నయతూఔయణ కోషం ఇ షంచిఔ ఄదనంగహ యపాఖంలో #3’ న 
చ్ఽడండు). ఄథేయధంగహ కోయడ్-19 క యఔు ఄతమంత పిాఴఴంతఫ ైన భసమిడీతు ఄతేఴాథిధ  చేలే యదానం ఔడా నెైన చ నన 
యదాధాతుకూ తేననఫామీ కహద. భనఔు లబమభబేమ ఄధేఔ య ైయస్ లు DNA  య ైయస్ లు కహగహ కోయడ్ -19 య ైయస్ RNA 
య ైయస్. ఆథి యేఖంగహ భిఴయాన చ ందడాతుకూ ఄతేఴాథిధ  కహఴడాతుకూ ఄఴకహవం ఎఔుకఴ ఔనఔ కోయడ్ -19 ణో  ఫాధడెతేనన 
భోఖులఔు చికూతష చేమడంలో యహభి ఄనబయహలన ఄయ షంకూలశటఫ ైనయ ఐధా, షయళఫ ైనయ ఐధా భన తృహికటటశనయల నండు 
యనడం భాఔు భభింతగహ కైష యొఔక షంకూలశటత ఖుభించి ఄయాం చేషకోఴడాతుకూ ఄఴకహవం, ఄనబఴం ఔయౌగిషా ంథి. ఇ 
క తా య ైయస్ ఖుభించి భనఔు చాలా ఴయఔు షభాచాయం ణ యౌమనటికట క తున తృహింణాలోల  ఇ భసభాభభి క తా తృహింణాలఔు 
యషాభిషఽా  నెయుఖుత ఈండగహ భభిక తున చోటల  ఔ క తా యఔం ఄదనంగహ పటుట క షా ననటుల  షభాచాయం ణ లుపణోంథి. 
ఄందచేత ధేన మీ ఄందభితూ కోభైథమేిటంటే మీ యక్షణ యశమంలో మీయు షయక్షుతంగహ ఈండటాతుకూ ఫాభు లతౄహయుష 
చేలన ఄతున జాఖీతాలు తీషకోఴడం క నసహగించ్ండు. ఎలాఖూ భనం కోయడ్-19 యశమం సిహా యషఽా  ఈననందఴలన 
భన తృహికటటశనయుల  ఆభూమతుటీ ఫూషటర్ ంనణీ ఈణాషసంణో క నసహగిషా ననటుల  అ యఴభహలు మీణో ంచ్కోఴడం ఎంణో 
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అనందంగహ ఈంథి. ఆభూమతుటీ ఫూషటర్ ంనణీ యశమంలో 30% నెయుఖుదలణో పాయతథేవంలోధే ఇభోజు ఴయఔు 
1,80,000 నెైగహ ఴమఔుా లఔు చేయుఔుంథి. ఆథి ఔ ఫ ైలుభహబగహ పాయషఽా  తృహికటటశనయలందభితూ యహభి తుసహఴయధ లేఴఔు 
ఄతేనంథించ్డాతుకూ చ్ఔకతు ఄఴకహవభుగహ పాయషా ధానన.  

VP లు భభిము ఄంతఔంటే ఎఔుకఴ సహా బలో ఈనన తృహికటటశనయుల  ఄందయౄ IASVP లో షబుమలుగహ నమోద కహఴడం 
తతుషభి ఄబనటికట చాలాభంథి ఆంకహ నమోద కహలేద. ఆటీఴల పాయతథేవంలోతు ఢుయ్ల-NCR  తృహింణాతుకూ చ ంథిన  
తృికటీషనర్ 11573 చొయఴ తీషక తు IASVP లో షబుమలుగహ నమోద కహఴడాతుకూ, యహభితు తోృి తషళించ్డాతుకూ, భభిము 
నమోదఔు షసభించ్డాతుకూ ఔ నెైలెట్ తృహిజసఔుట న తృహియంతేంచాయు. ఇ చొయఴ ఔ ఄదబత యజమాతున సహదించింథి ఄతు 
ణ యౌమజైమడాతుకూ ధేన ఎంణో షంణోఱషా ధానన. ఔ ధ లలోధే ఢుయ్ల-NCR తృహింతం లోతు ఄందయౄ IASVP లో షబుమలు 
ఄమామయు.  ఆథే షఽభాి ించ్యహమాంగహ యషాభించాలతు ధేన కోయుఔుంటుధానన. తథాఴభహ 2020 నఴంఫర్ 23 ధాటికూ 
ఄయసతఖల తృహికటటశనయుల  ఄందయౄ సహఴమి యొఔక 95ఴ జనభథిధలతషఴం ధాటికూ IASVP షబుమలు ఄఴపణాయు. 

IASVP షబుమలు ఄందభికట యహయు తభ ఇఫ బల్ లగైనచ్ర్ లో (ఇ ఫ బల్ చిఴభోల ) తభ నేయు తయుయహత ఫ ంఫర్ 
IASVP  ఄతు సిహా యంచాలతు ధేన ఖుయుా  చేమాలనఔుంటుధానన. ఄలాగై య ైతిమాతుక్సష షంషా ఄంతట ఏఔభీతి 
భిాణాలన ఄభలు చేమాలధే ఈథేదవంణో కహయమదభివ ఔ తృహిభాణిఔ షందయవన కహయుడ న IASVP షబుమలందభికట 
ంనషఽా  ఈధానయు. ఆటిఴయఔ ఇ యజిటింగ్ కహయుడ  డుజసైన్ మీయు లఴఔభించ్ఔ తోృ ణే దమచేల ధేయుగహ IASVP 
కహయమదభివకూ  iasvp@vibrionics.org థాఴభహ ంండు. 

 ఔ తృహికటటశనర్ తన భోఖులఔు భానలఔంగహ రహభీయఔంగహ ఄతునంటిఔంటే భుకమంగహ అదామతిభఔంగహనఽ అభోఖమఔయఫ ైన 
జీఴనర ైయౌ క నసహగించ్డాతుకూ యహభితు నిేభైనషఽా , ఈణాషసభిచే ఔ భోల్ మోడల్ గహతులయహయౌ. తృహికటటశనయుల  ఄందయౄ ఴతాిడు 
లేతు, అభోఖమఔయఫ ైన, షంణోశఔయఫ ైన జీయణాతున ఖడటాతుకూ మీ ఄంతః చేతన నలుప ఫాయఔు తగిన జీఴన యదాధాతున 
ఄనషభించాలతు కోయుతేధానన. భా యహభహా లేక లోతు ఄదనంగహ యపాఖంలో అభోఖమఔయఫ ైన జీఴనం ఖుభించి ఄధేఔ 
యహమసహలు ఄందభికట ఎంణో ఈయోఖఔయంగహ ఈంటుధానమతు ధేన యవఴలషా ధానన. మీ భోఖులు, లేనళితేలు, భభిము 
ఔుటుంఫ షబుమలణో ఇ అచ్యణాతభఔ ఔథధాల యౌంఔులన ంచ్కోయహలతు ఄందభితు ధేన కోయుతేధానన. యహయు ఇ 
ఔథధాలన  అసహఴథించ్డఫా భన య ఫ్ైషట్ థాఴభహ భభింత యఴయంగహ ఄధేఴఱంచ్డాతుకూ యహభికూ ఄఴకహవం లతేషా ంథి. భన 
యహభహా లేక కోషం  ఏఫ ైధా అభోఖమ చిటాకలు, అలోచ్నలు, భభిము షలహాలన (news@vibrionics.org)  థాఴభహ 
ంచ్కోయహలతు ధేన మీ ఄందభీనకోయుతేధానన. 

భనం షఴయిముఖం లోకూ ియేశించాభనడంలో ధాఔు ఎటుఴంటి షంథేసభూ లేద. ఇ భసభాభభి భన చ్టృట  ఈనన 
యహభికూ లేఴ చేమడాతుకై కహఔ భనలోతు థిఴమతఴం యొఔక కిహరహతున ఄనబయంచ్డాతుకూ, ఄంతయుభకం కహఴడాతుకూ 
భనందభికట ఄఴకహవం ఔయౌంచింథి. భనభందయం ఇ కహయణంగహ షమిఱటగహ ఎదఖుత తిీ భోజునఽ ఄదామతిభఔంగహ చార్్ 
చేషఔుంటృ తథాఴభహ జీఴన ఖభనం భిఴయాన భభిము భాయులన షమిఱటగహ పిాయతం చేషఽా  షఴచ్ఛఫ ైన శయతేలు 
లేతు  ఄతున ఄఴకహరహలన ఄంథించ్డఫా కహఔ నేిభణో బూభాతన పతూతం చేథాద ం థాతుకోషం మీ ఄందభికట భంచి 
అభోఖమం కహయహలతు భభిము య ైతిమాతుక్సష థాఴభహ నేిమించ్డాతుకూ లేఴ చేమడాతుకూ మీఔు ఄధేఔ ఄఴకహరహలు ఔలగహలతు 
తృహిభిధషా ధానన.   
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ేిభణో సహబ లేఴలో  

జిత్.కస. ఄఖగభహఴల్   

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

తృికటీషనరల వివమలు

తృికటీషనర్  00814…కరొ భేలయా  ఴాతాి భీణామ తౄహయభలస్ట  ఐన ఇఫ  40 షంఴతషభహల తు ఄనబఴం ఔలయహయు. తన ఎలలపడఽ 
ణిామభానమ య ైదమ యదాధాలనెై అషకూా ఔయౌగి ఈననయహయు కహఴడం భూలాన 
సో మియోతిలో ూభాి శిక్షణ తృ ంథాయు. 1989 లో ‚భామన్ అఫ్ మియకూల్ష” 
పషాఔం చ్థియన తభహఴత బఖయహన్ ఫాఫా యహభి ఖుభించి ఇఫ  ణ లుషఔుధానయు. 
ఄటనిండు అభిాగహ సహఴమితు తృహిభిాషఽా  ఈండడంణో సహఴమి ఄధేఔ షందభహబలోల  
అఫ ఔు ఔలలో ఔతునంచాయు. అనెైన 1991 లో అఫ  సహబ షంషాలో కూమీాశ్రల 
షబుమభహలెై ఄటి నండు బజనలలో తృహలగగ నడం తృహియంతేంచాయు. 1991 నండు 
95 ఴయఔు క ీబేఱమాలో సహఴతంతయి ముదధం ఄధేఔ ఔష్హట లన ఔయౌగించింథి. ఄథే 
షందయబంలో సహబ షంషా థాఴభహ లేఴ చేమడాతుకూ అఫ ఔు యలుయ ైన 
ఄఴకహరహలన ఔడా ఔయౌంచింథి. ఄంణేగహఔ అఫ  శ్రీ షతమ సహబ ఎడెమకైశన్ 

ఫాలయకహస్ టీచ్యుగహ ఔడా తుచేరహయు. 1994లో అఫ  ముదటి పాయత యమటన షందయబంగహ య ైట్ ల్డ  జనయల్ 
హాలటల్ లో ఔ ధ ల భోజుల తృహటు లేఴ చేలే ఄఴకహవం లతేంచింథి.  

1997లో పటటభిాతు షందభివంచి నపడె ణోటి క ీబేఱమన్ థాఴభహ సహబ య ైతిమాతుక్సష ఖుభించి ముటటముదటిసహభి 
యధానయు. షంక్షుా కోయుష భభిము షఽచ్నల ఄనంతయం  అఫ  ఄథే షంఴతషయంలో డాఔటర్ ఄఖభహఴల్ గహభి నండు SRHVP 
మంణాితున ఄందఔుధానయు. అ తభహఴత భసండె దరహఫాద లలో యహమతృహయభు భభిము ఖాస కహయణాల ఴలల  అఫ  
య ైతిమాతుక్సష సహధన చేమలేఔతోృ మాయు.  అఫ  య ైతిమాతుక్సష ఄపామసహతున తుయలక్షమం చేలనటికట ఫాఫా తనన భభిచి 
తోృ లేదతు షభిం చేలే ఫాఫా యహభి ఄదబత య్ల ఄనబఴభబమంథి. 2019 లెనెటంఫర్ లో తుయఴళిచిన క ీబేఱమా 
య ైతిమాతుక్సష ఴర్క  ష్హప్స యౄంలో మిలెస్&డాఔటర్ ఄఖగభహఴల్ 20 షంఴతషభహల యభహభం తభహఴత అఫ ఔు భసండో  
ఄఴకహరహతున ఄంథించాయు. థీతుతు థ ైయహనఖహీాతుకూ షంకైతంగహ అఫ  ఖుభిాంచాయు. అఫ  అధ లల న్ VP భభిము భిెిశర్ కోయుష 
కోషం దయకాషా  చేషఔుధానయు. ఴర్క ష్హప్స ఔు హాజభసై 108 CC ఫాఔుషన ఄందఔుధానయు భభిము అఫ  ఄపామసహతున 
తిభిగి తృహియంతేంచినటినండు అఫ  య నఔఔు తిభిగి చ్ఽడలేద.  

 ఴర్క ష్హప్స నండు ఆంటికూ తిభిగి ఴచేఛటపడె అఫ  ఫస్ లేటశనలో తన ముదటి భోగితు ఔనగొననటుల  యఴభిషా ధానయు.  
ఇఫ న భిలవ్ చేషకోఴడాతుకూ ఫసహట ండ్ ఔు ఴచిున అఫ  లేనళితేభహలు  లెలఴపలలో యథేరహలలో ఖడున ఴచిున 
ఄనంతయం అఫ  మోకహయౌలో ఄతమంత ఫాధకహయఫ ైన ధొన ఏయడుంథి. ఔ ధ లతృహటు జియోత యన తీషఔుధాన ఄథి 
అఫ ఔు షహామం చేమలేద. ఆథి యనగహధే ఄటిఔపడె తన క తాగహ తీషఔునన 108 లల ఫాక్సష నండు CC10.1 

Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles and Supportive tissue, భసమిడు 
తమాయు చేల ఆచిు TDS గహ తీషకోభతు చ తృహయు. భయుధాటికై తన లేనళితేభహయౌ ధొన 50% తగిగంథి. ఆథి ఆతయ 
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ఫసుళ ఄధాభోఖమ షభషమల కోషం తనన షంథిించ్డాతుకూ అఫ  లేనళితేభహయౌతు నేిభైనంచింథ.ి తదనంతయం అఫ  
ఄధేఔ భంథి ఔుటుంఫ షబుమలణో తృహటు షసో థో మఖులఔు ఔడా చికూతష చేరహయు. 

ఄథే షంఴతషయం “లాయ ండర్ తృహిజసక్సట ” క తాగహ ఴచిుంథి. షసజంగహధే జిలు, జంతేఴపలు, భభిము ముఔకలు టల  
ఎలలపడఽ ఔయుణ ఔయౌగి ఈండే ఇ తృహికటటశనర్ తన తుఴలషా నన టటణంలోతు భహమఴయణ తృహింతంలో 850 లాయ ండర్ 
తృ దలు భభిము 100 అయౌవ్ చ టుల  సహదాయణ లాతిలో ఈననటికట భుకమంగహ లాయ ండర్ తృ దలు అభోఖమ లాతిలో లేఴతు 
ఖభతుంచాయు. ఇ తృ దలఔు చికూతష చేమడాతుకూ భభిము జాఖతాీగహ చ్ఽషక నడాతుకూ ఄనభతించాలతు ఄబమయానణో 
సహా తుఔ బిుతఴభున షంిథించాయు. సహా తుఔ ఄదికహయులు షంణోశంగహ అఫ ఔు ఄనభతి ఆఴఴడఫా కహఔుండా ఇ 
తృహిజసఔుట లో ఄందఔు షహామం చేమడాతుకూ నలుఖుయు యహలంటీయలన ఔడా ఄంథించాయతు ణ యౌల అఫ  అవుయమతోృ మాయు! 
తృహికటటశనయు CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus. భసమిడుతు లదధం చేరహయు. 
ముదటి షందయబంలో అఫ  ఔ య్టర్ తూటిలో 8 గొయలన ఔభిగించాయు. ఄటిట  థాిఴణాతున 50 య్టయల తూటికూ చేభిు ఇ ఫాందం 
భోజుఔు ఔసహభి (ఫొ భభన చ్ఽడండు) నచికహభి చేరహయు. అ తయుయహత థాిఴణాతున షలబంగహ తమాయు చేమడం కోషం  
అఫ  నైెన నేభొకనన క కఔక కహంఫో ఔు 8 చ్ఔకలు చొపన ఔ య్టయు తూటిలో యేల ఄనంతయం మాప్ై య్టయల తూటిఔ 
జోడుంచాయు. చికూతష 2020 భాభిు 8న తృహియంబఫ ై భసభాభభి కోయడ్ లాక్స డౌన్ కహయణంగహ భాభిు 27న తుతు అన 
యేమఴలల ఴచేు ఴయఔ భూడె యహభహలు క నసహగింథి. తృహికటటశనయు చాలా తుభహవఔు ఖుయమామయు కహతూ అఫ  థాతున 
సహఴమి షంఔలంగహ తీషఔుధానయు. లాక్స డౌన్ ఎతాియేలనపడె ఇ ఫాందం తభ తృహిజసఔుట  భహమఴయణ తృహింణాతున 
షందభివంచి లాయ ండర్ తృ దలు ూభాిగహ యయఫూశి ఄయ ఎంణో అభోఖమంగహ ఈండడాతున చ్ఽల ఎంణో అవుయమతోృ మాయు 
(తోౄ టోలు చ్ఽడండు). సహా తుఔ ఄదికహయులు చాలా షంణోఱంచి అయౌవ్ చ టల ఔు ఔడా భూడె ధాలుఖు ధ లల ఴమఴదిలోఆథే  
చికూతషన క నసహగించాలతు తుయిమం తీషఔుధానయు. తృహికటటశనయు ణాతుంకహ ఄనబఴ భహళితేమభహయౌధే ఄతు తనఔు 
ణిేమఔఫ ైన తౄహయుభలా ఏథీ లేదతు కైఴలం కోంఫో ల ణోధే లాయ ండయు తృ దలఔు చికూతష చేమడం జభిగిందతు నేభొకధానయు. 
అచ్యణాతభఔంగహ ఇఫ  య ైతిమాతుక్సష యహభహా లేకలన చ్దఴడం, ఆతయ ఄపామషఔులన ఄనషభించ్డం, భభిము అఫ  
ఖుయుఴప(ఫ ంటర్) భభిము య ైఫోి  షసచ్యులణో భాటాల డడం థాఴభహ అఫ  జాా ధాతున తృ ందతేధానయు.  తుజఫ ైన టీం 
ఴర్క చ్ఽడడం తన జీయతంలో ఆథే ముదటిసహభి ఄతు అఫ  నేభొకంటుధానయు.  

జిలఔు, జంతేఴపలఔు, భభిము ముఔకలఔు  షహామం చేమడంలో అఫ  ూభాి షంతానా  ఄనబయషా ధానయు 
భభిము సహబ య ైతిమాతుక్సష సహధన తన ఔ తౄహయభలస్ట గహ తుచేలన ఄతున షంఴతషభహల ఄనబఴం ఔధాన ఎంణో  
ఎఔుకఴ షంతానాతు ఄంథించిందతు అఫ  నేభొకంటుధానయు. 
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పంచఽకునన కసైఽలు  

 తుది్లేమి  

 కరర న్స్ రయధి  

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

తృికటీషనర్ 02444…ఇండియా జనభతః ఄఫ భికహఔు చ ంథిన ఇ తృహికటటశనయు   కహయౌతోౄ భినమా మూతుఴభిషటీలో భసండె షంఴతషభహల 
అభికటెఔుర్ లో యథామపామషం ూభాి చేషఔునన తభహఴత 1971లో ఫ భసైన్ కహర్ 
గహ చేభహయు. ఄనంతయం యమణానంలో ళెయౌకహటర్ లో భైడుయో అభైటయుగహ 
చేభిన  షందయబంలో యభికూ యౌంతౄహటిక్స కహభిషధలభా ఄనగహ రోశయష ధాడీ కహమనషర్ 
భహఴడంణో థాతుకూ ఄఴషయఫ ైన వషార చికూతష 1973లో జభిగింథి. థీతు తభహఴత 
ధాయకహ దమాతుకూ చ ంథిన హాలటల్ లో ఄధేఔ భ ండల  ఖీమోత యన ఔడా 
జభిగిన తభహఴత ఄతతు భనఖడ 30% భాతఫాి ఄతు డాఔటయుల  తుభహధ భించి 
డురహుభి్ చేమడం జభిగింథి.  ఄతతుకూ 100% యఔలాంఖ నెనశన్ భంజూయు చేషఽా  
ఐద షంఴతషభహలు ించ్ంలో ఏ థేరహతుకసైధా య ళళ ఖయౌగైలా ఈచిత 
యభానమాన ఄఴకహవం ఔయౌంచ్ఫడుంథ.ి 1977 లో యయు చికూతష కోషం ధేతృహల్ 
య మాల యు. ఄఔకడ ఄతతు కహలు ూభాిగహ షాంతేంచితృో బంథి. కాటభండెలో 

ఄతన ధేతృహయౌ భహజభిఔ ఔుటుంఫాతుకూ య ైదమం చేలన తన ముదటి య ైదమడె డాఔటర్ ఝా ఄధే యేద ఫాిసభణ యోగితు 
ఔయౌరహయు. ధ లభోజులోల  ఄతతు కహలు భాభూలు లాతికూ చేయుఔుననథి. ఇ తుయహయణ నండు నేియణ తృ ంథిన ఄతన య ైదమ 
చికూతషలో డాఔటర్ ఝా ఔు షహామం చేషఽా  తృహిఔాతిఔ చికూణాష యదానభు లేథా సహఴపాయఔ షఴషాత తుచేు ఇ పభహతన 
అముభైఴద ఓశధం ధేయుుకోఴడాతుకూ ఐద షంఴతషభహలు ఖడుతృహయు. తగినంత ధ ైపణమభు నభభఔం ఔయౌగిన తభహఴత 
ఄతన ఎంణో భంథి భోఖులఔు ఈచిత చికూతష ఄంథించాయు. ఆథే షందయబంలో ఄతన సో మియోతిక్స యణానలణో 
టెంయఫ ంట్ ళయీౌంగ్ ఄధే పషాఔం భహరహయు ఆథే షభమంలో ఄతతు కహమనషర్ ఔడా ూభాిగహ ఄదావమం ఄబంథి. 
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తభహఴతి భసండె దరహఫాద ల కహలం ఔలఔణాా , ఈతాయ పాయతథేవంలోతు యఴత తృహింణాలు, గోయహ భభిము ధేతృహల్ తృహింణాలోల  
యషాాతంగహ మిాణం చేషఽా  తన సహధనలో పాఖంగహ ఔఠినఫ ైన సహధ జీయతం సహగిషఽా  థాతులో పాఖంగహ ఈచితంగహ 
చికూతషలు ఔడా ఄంథించాయు. ఇ 20 షంఴతషభహల సహధ జీయతం ఄతతు సాదమాతున ఫాగహ పిాయతం చేలంథి. 
భుకమంగహ షంూయి తువవఫదం ఈననసహధఴపల షసయహషంలో ఈననపడే అమనకూ ఫసుభతిగహ ఏయడున ఄంతయదాఱట  
అమన ణిేమఔంగహ ఖుయుా  చేషఔుంటృ ఈంటాయు. తువవఫదం యొఔక అదామతిభఔ ఄపామషం తన సాదమాతుకూ దఖగయగహ 
భభిము చాలా యిోజనఔయంగహ ఈంటుందతు ఄతన పాయషా ధానయు. తన భోఖుల పభోఖతితు ఄనషభించి ఄతన ఔడా 
జాా నం తృ ంథాయు. చాలాభంథి భోఖులు ధఽభతృహనం, భదమతృహనం, భభిము ఄతిగహ తినడం ఴంటియ యడుచి నెటటడంణో  
ఄతన ఔడా తన ఴమషధాలన యడుచి తన ఫో దించిన యహటితు షఴమంగహ అచ్భించ్ఖయౌగహయు. ఆతయులఔు  
షహామడటం తనన ణాన నమం చేషకోఴడాతుకూ షసఔభించింథి. 

2001లో ఔుంబఫామాలో తృహలగగ నడాతుకూ యహయణాల య యళన షందయబంలో లక్షలాథి భంథి సహధఴపలణో షహా 60 మియౌమనల  
భంథి ఇ ఫామాన షందభివంచాయు. ఖంఖ డెడ న ఄతన ఈచిత సో మియోతి భందలు ఆషా నన షందయబంలో ఔ 
సహబ బఔుా డెతు  ఔలఴడాతుకూ ఄఴకహవం ఔలుఖగహ పటటభిాలో ఆలాంటి లేఴలలో తుభఖనఫ ై ఈనన డాఔటర్ ఄఖభహఴల్ 
ఖుభించి ఄ బఔుా డె చ తృహయు. 2003లో ఆతన పటటభిా లోతు ఫాఫా అవభీం లోతు ఄఖభహఴల్ గహభి య ైఫోి  కూలతుక్స ఔు 
ఴచాుయు. ఄఔకడ య తైిమాతుక్సష తయఖతేలఔు హాజయఴడఫా కహఔ ఎపడఽయథీదగహ ఈండే ఄఖగభహఴల్ గహభి కూలతుక్స లో చాలా 
ధ లలు షహామం చేషఽా  చిఴభికూ య ైతిమాతుక్సష తృహికటటశనయుగహ ఄయసత సహదించాయు. ఇ కూలతుఔుకలో తృ ంథిన ఄనబఴం 
ఄతతుకూ ఔ క తా కోణాతున ణ భిచింథి. టెంర్ ఫ ంట్ చికూతష భభిము య ైతిమాతుక్సష భసండె ఴమఴషాలు చాలా సహమీమంగహ 
ఈధానమతు ణాన యతి ఖీంతాల నంచి ఄధమమనం చేలన యహటిధే ఆయ తిితంతషా ధానమతు ఄతన ఖళీించాయు.   

ఔభోజు డాఔటర్ ఄఖభహఴల్ గహభి షఽచ్న ఫాయఔు ఇ తృహికటటశనయు ఫాఫా యహభి దయవనం కోషం య మాల యు. ఫాఫా జీయణాంతం 
షఽక్షభంగహ ఄతతుకూ షహామం చేషా ధానయతు ముదటి దయవనం లోతు యభికూ ఄయాం ఄబంథి. ఇ షందయబంగహ యభికూ కైఴలం 
ధాలుఖు షంఴతషభహల ఴమషష ఈననపడె జభిగిన షంగటనన ఖుయుా  చేషఔుంటుధానయు. ఆతతు తయౌల యభితు ఔ 
జంతే దియవనరహలఔు తీషఔుతు య యలనపడె ఄఔకడ గోడఔు యేలాడెతేనన పాభీగహ ఈనన కాయ ేిమోల  భందంగహ ఈనన 
ఈతున భధమలో అఔయశణీమఫ ైన, ఄదబతఫ ైన భుకం ఖల ఫాఫాయహభి చితంి మీద ఄతతు చ్ఽపలు లఖనం ఄమామబ.  
ఄంతలో ఄఔసహభతేా గహ తోౄ టో షజీఴంగహ భాభితోృ బ సహఴమి ఄతతుయ ైప ఔళైళ ణ భిచి చ్ఽషఽా  ఔన భసలు ఄలాల యుషా నన 
ఄనబఴం ఔయౌగింథి. సహఴమి ఴదదఔు భహఴడం ఄధేథి తన జీయతంలో గొ భలుప ఄతు అదామతిభఔంగహ తనఔు పనయ్నభ 
ఄతు యయు నేభొకంటుధానయు. అదామతిభఔ లథాధ ంణాలనెై తనఔునన ఄఴగహసనన అచ్యణ లోతుకూ తీషఔుభహఴడాతుకూ 
నేిభైనంచినథి ఄభిమితఫ ైన సహఴమి నేిభ భాతఫాి ఄతు ఇ తృహికటటశనర్ నభుభతేధానయు. సహఴమి  ఏథో  ఔ యధంగహ 
తుయంతయం ఄతతు ఖభతుషఽా  ఄధేఔసహయుల  తనన లేఴణో క నసహఖడాతున తోృి తషళిషఽా  తన సాదమ భిఴయానఔు 
షహామడాడ యతు తృహికటటశనయు ఖుయుా  చేషఔుంటుధానయు. తృహికటటశనయు తన 2004లో యచించిన పషాఔం యొఔక ూభాిగహ 
షఴభించిన భభిము నయతూఔభించ్ఫడున తిితు లదధం చేరహయు కహతూ థాతుతు సహఴమికూ షభభించినపడె ఄథి 
తియషకభించ్ఫడుంథ.ి 2006 నండు 2010 ఴయఔు ఐద షంఴతషభహలు ళిభాలమ యఴణాలలో భణిఔయిన  

తిీ యేషయలో (భసండె నండు భూడె ధ లల ఴయఔు) య ైదమ శితభహలన తుయఴళించ్డాతుకూ షందభివంచి నపడె ఄఔకడ 
ఄతన భోజూ 20 నండు 30 భంథి భోఖులఔు చికూతష చేలేయహయు. ఇ కహలంలో ఄతన తన పషాకహతున భయళ షఴభించ్గహ  
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2009 భాభిు 13న సహఴమి తన పషాకహతున అశ్రయఴథించినపడె ఄతతు అచ్యణలో ఔ ఫ ైలుభహబ థాటి నటుల  
ఄతునంచింథి. ఄతన భోజుయహభీ జీయతంలో సహఴమి యొఔక ఈతుకూతు షశటంగహ ఄనబయషఽా  య ైతిమతుక్సష బయశమతేా లో 
చాలా పిాఴంతఫ ైన ఴమఴషాగహ భాయుతేందతు ఎందఔంటే సహఴమి యొఔక అశ్రభహఴదం భాయగదయవఔతఴం థీతుకూ 
ఎలలపడఽ ఈంటుంథి ఔనఔ థీతుకూ ఄజమం కహతూ హాతు గహతూ ఈండఴతు యయు పాయషా ధానయు. జిలఔు భుకమంగహ 
సహఴమి బఔుా లఔు లేఴ చేమడాతుకూ ఄఴకహవం ఔలఖడం ఎంణో ఄదాశటంగహ పాయసహా యు. భోఖులు ఄదబతంగహ నమంకహఴడం 
చ్ఽల సహఴమి తన థాఴభహ యభికూ షఴషాత ఔయౌగిషా ధానయతూ తనన ఔ పిాఴఴంతఫ ైన సహధనంగహ 
ఈయోగించ్ఔుంటుధానయతు పాయషఽా  యయు ఎంణో అనంథిషా ధానయు. ఆథే సహఴమి తన సహధన టల  టల  షంణోశంగహ 
ఈధానయు ఄధే షంతానాతు యభికూ ఄంథించింథి. 

  థీతుకూ ఄదనంగహ ఫాఫా యహయు తృహికటటశనర్ 
తుఴలషా ననఄతృహభసటమంట్ లో ఈనన చిణాిలనండు ఎంత 
యబూతితు ఆషా ధానయు. భోఖులు యహభి అభోఖమం 
ఫ యుఖుడటం కోషం య ైతిమాతుక్సష భసమిడీలణోతృహటు 
యబూతితు ఔడా తీషఔు య ళైత ఆలా భసండుంటి 
రరమీషష ఄనబయషా ధానయు. భసమిడీల ఫాిడాకలటంగ్ 
ఆతతు ఄపామషంలో ఎధలన ఄదబణాలు చేషా ధానబ. ఏ 

భసమిడీ ఆయహఴలో ఎంనఔ కోషం ఎలలపడఽ సహఴమితు తృహిభిధంచినపడె షభసైన భసమిడీ ఎననకోఴడంణో సహఴమి షహామం 
చేమడాతున తృహికటటశనయు తయచ్గహ ఄనబయంచ్సహగహయు. ఎలా ఄంటే 108CC ఫాఔుషన ణ భిచినపడె తగినటుఴంటి 
కహంఫో లో దఴిం నెైకూ ఴచిు భూతఔు ఄంటుక తు ఈంటుంథి. 

 టెంర్ ఫ ంట్ లేథా షఴపాఴ చికూతష ఖుభించి తనఔునన జాా ధాతున ఈయోగించి ఆతన భానఴ వభీయంలోతు చ్కహీలన 
ఫామలెన్ష చేమడాతుకూ యయు జసమ్సష  కహయుడ లు 
(SR226toSR234) భభిము ఫ టల్ కహయుడ లు 
(SR273, SR359, SR383, ముదలఖునయ ) 
ఈయోగించి చికూతష తృహియంతేసహా యు.  ఄలాగై SR233 
Ruby కహయుడ  ఄతూన యకహల ఔంటిషభషమలఔ, తఔుకఴ 
యఔాతోృ టుఔు, జీయికూమీ షభషమలణో ఈననయహభికూ 
పిాఴఴంతంగహ తు చేషా ందతు ఔనగొధానయు. ఏథ ైధా 
కైష యశమంలో ూభాిగహ తుషషహామ లాతి లాంటిథి 
ఏమీ ఈండదతు అమన ఄతేతృహిమడెతేధానయు. 
ఎఴభసైధా భోగి ఄతతు షహామం కోభి ఴచిునపడె 

జాఖతాీగహ ఄతన చ నంథి యనటాతుకూ భభిము ూభాిసహా బ తుయహయణఔు తగిన చికూతషన ఄంథించ్డాతుకూ తనఴంతే ఔాఱ 
చేసహా యు. ఈథాసయణఔు 45 ఏళల నేఖు కైనషర్ భోగితు 2008లోడాఔటయుల  అభైశన్ కోషం ఈదయ పాగహతున ఒనెన్ చేల ఄథి 
చిఴభి సహా బలో ఈననదతు తుభహధ భించి య ంటధే భూలేల అ భోగి అయు యహభహల ఔంటే ఎఔుకఴ ఫతిఔడాతు చ తృహయు. 
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థీతుకూణోడె భోగి ఔుటుంఫంలో ఔ అఫ  ఆతతు నేయుణో ఈనన ఆంటితు తన నేయుణో భహమాలతు కోయుత ఄతతున ఎయటీి 
ఫాగహ కహయౌన ఆన భహడెడ ణో యహత నెటిటంథి. ఇతృహికటటశనర్ భభిము ఄతతు పాయమ ఄనబఴజాులెైన SVP 0 1 2 2 8 (ఇఫ  
తృ ి ెైల్ యహభహా లేక షంచిఔ 7 షంపటి 1 లో చి్భింఫడుంథి) ఆదదయౄ ఔయౌల ఄతతుకూ కహమనషభోా  తృహటు కహయౌన గహమాలఔు 
చికూతష చేరహయు ఄతన 12 షంఴతషభహల తయుయహత ఆటికట ఔడా జీయంచి ఈండటంణో తృహటు అనందంగహ అభోఖమంగహ 
ఈధానడె. 

ఖత 17 షంఴతషభహలలో పటటభిాలో తుఴలషఽా  ఈననపడె ించ్ం నలుభూలల నండు ఴచేు మాతిిఔుల భధమ 
చాలా భంథి భోఖులఔు చికూతష చేలే ఄఴకహవం తృహికటటశనయుఔు లతేంచింథి. షిా తం జనయల్ హాలటల్ నండు ఔ య ైదమడె 
ఔభీం తఔుండా ఆతతుకూ భోఖులన ంనషఽా  ఈంటాయు. భుకమంగహ ఄలోతిణో ఫ యుఖుదల లేతుయహయు భభిము ఆతయ 
చికూతష యదాధాలన ఈయోగించి ఔడా పయౌతంలేతు యహయు ఴషఽా  ఈంటాయు. ఆటుఴంటి భోఖులఔు య ైతిమాతుక్సష ణో 
భోఖతుయహయణ కహఴడం ఄతతుకూ ఎంణో షంతానాతు ఆషా ంథి. యయు తన పాయమణో ఔయౌల సహా తుఔంగహ ఈనన తృహఠరహలలో ( చిణాితున 
చ్ఽడండు) ఴాదధభోఖుల ఆళలఴదదన, దఖగయగహ ఈనన గహీభాలోల నఽ ఫ డుఔల్ కహమంపలు తుయఴళిషఽా  ఈంటాయు. ఄంణేగహఔ 
యభిదదయౄ పటటభిా భసైలేఴ లేటశనలో యహభిశఔ య ైదమ శితభహతున సహఴమి జనభ థిధలతషఴం ధాడె తృహియంతేంచాయు (చిణాితున 
చ్ఽడండు). ఖత థి షంఴతషభహలుగహ తుభహటంఔంగహ ఆథి తుయఴళిం ఫడెతధే ఈంథి. యయు ఎంణో భంథి తృహఠరహల 
నలలలఔు నెదద  నయౌపయుఖులఔు షంఫందించిన భోగహలఔు చికూతష చేరహయు. యభిదదయౄ ఔయౌల ఆటిఴయఔు 30 యేల భంథికూ 
నెైగహ భోఖులఔు నెైగహ చికూతష చేరహయు తుజంగహ ఄదబతఫ ైన లేఴ! కహలఔీఫాణా ించ్ంలోతు ఄందభికట ఔడా భోఖ తుయహయణ 
ఄఴషయం ఏయడె తేందతు ఄథి రహభీయఔంగహగహతూ లేథా భానలఔంగహ గహతూ ఄబ ఈంటుందతు యయు ఔనగొధానయు.  

ఇ పాభహమబయాలు ఆదదయౄ ణాభు చికూతష చేలన నేశంటుల  ఄందయౄ ఫాఖఴపతేధానయతు ణ లుపతేధానయు. ఆపడె కోయడ్-
19 య ైయస్ పటటభిాకూ ఔడా ఴచిుంథి. తుయహయణ కోషం ఎఔుకఴ భంథి జిలు ఆభూమతుటీ ఫూషటర్ తీషఔుంటృ ఇ 
తృహికటటశనయలన భాభూలు ఔంటే భభింత తజీగహ చేషా ధానయు. య ైతిమాతుక్సష లేఴ ఄధేథి జాా న షభుతృహయ్నఔు భిఴయానఔు 
ఄతేమతాభఫ ైన సహధన ఄతు ఇ తృహికటటశనర్ పాయషా ధానయు. యయు చిఴభిగహ సహఴమి యొఔక షఽకూా  

‘‛ఄందభీన నిేమించ్ండు ఄందభీన లేయంచ్ండు” ఄతు చ ఫుత భుగిషా ధానయు.  

 పంచఽకునన కైసఽలు 

 వంధ్యత్ాము  

 ఴెమ నయా  

 మలబద్ధకము 

   
********************************************************************************************  
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 కరంబర లు ఉపయోగ ంచిన మోగ చమ తి్లు  

1. తుది్లేమి 00814…కరొ భేలయా  

తృహికటటశనయుఔు ఎంణో కహలంగహ భిచ్మం ఈనన 65 ఏళల  భళిళ తుదలిేమికూ షహామం కోభహయు. షంఴతషభహతుకూ నెైగహ అఫ  
భహతిి షభమంలో భసండె ఖంటల ఔధాన తఔుకఴ తుదతిృో ఖలుఖుతేధానయు. అఫ  చాలా అభోఖమఔయఫ ైన జీఴనర ైయౌతు 
తృహటిషా ననటికట అఫ ఔు ఄయరహీంతంగహ, యచాయంగహ, ఄసహదాయణ తుషాస ఄతునషఽా  ఈంటుంథి. అఫ  ఫతికహలనన అవ 
ఔడా కోలోమాయు. 2019 ళెెీంబర్ 10వ ణేథీన అఫ ఔు కూంీథి భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథి:  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  
#2. CC15.6 Sleep disorders…తుథింిచ్డాతుకూ ఄయఖంట భుంద  

అభోజు తుథింిచ్డాతుకూ భుంద అఫ  #2 న తిీ థి తుమిష్హలకూ ఔటి చొపన భూడె డోషలు తీషఔుధానయు. 
ఄనంతయం అఫ  8 ఖంటలు తుదతోిృ ఖయౌగహయు. భసండఴ భోజు భహతిి అఫ ఔు తుద ిభహలేద. భూడఴభోజు భహతిి అఫ  భసమిడీ  
తీషకోఔుండా టీయ చ్ఽషఽా ధే భంచ్ం మీద భిగి తుదతిృో మాయు. భసమిడీ తీషఔునన భసండె భోజుల తభహఴత అఫ  తుద ి
ఱెడఽమల్ సహదాయణ లాతికూ చేభింథి! 

 భసండె యహభహల తభహఴత అఫ  భయుషటి షందయవనలో అఫ ఔు క ంచ్భు ఄయరహీంతంగహ ఈననటుల  ఔతునంచిధా అభోఖమంగహధే 
ఈననటుల  ఄతునంచింథి. అఫ  తాిడు యశమంలో క ంత షభాచాయం ఄంథించాయు కహతూ థాతుకూ కహయణం ఏమిటో 
ణ యౌమలేద. అఫ  భానలఔ లాతి లో 60% ఫ యుఖుదల ఈననటుల  తృహికటటశనర్ ఉళించాయు. అ భసండె భోజుల తభహఴత 
అఫ  #2 ఴ మోణాదన తీషకోలేద కహతూ తిి భహతిి చ్ఔకగహ తుద ితోృ తేధానయు. #1 ఴ మోణాద క నసహగించి #2 ఴ 
మోణాద తిభిగి తృహియంతేంచ్ఴలలంథిగహ షఽచింఫడుంథి. భభో ధ ల భోజుల తభహఴత ఄకోట ఫర్ 20న అఫ  భానలఔంగహ 
80% ఈవభనం తృ ంథినటుల  ణ యౌతృహయు. కహఫటిట  #1ఴ మోణాద BDకూ తగిగంచ్ఫడుంథి. 2019 డులెంఫర్ 19 న అఫ  
ూభాిగహ సహదాయణ సహా బలో ఔతునంచాయు. తన తాిడుకూ కహయణం (ఔుటుంఫ షభషమ) ఖుభించి ఔడా యఴభించ్ఖయౌగహయు. 
కహఫటిట #1 ఴ మోణాద OD కూ తగిగంచ్ఫడుంథి. అఫ ఔు “ఫతికహలతు షంఔలం” తిభగిి చిఖుభించింథి. ఄందచేత అఫ  65 
షంఴతషభహల ఴమషలో క తా తౄహయభల ఏభహటు చేసహయు. #1 భభిము #2 అనయేమ ఫడాడ బ. 2020 భాభిు1 ధాటికూ 
అఫ  చాలా చ్ఔకగహ ఈధానయు.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. కరర న్స్ రయధి 00814…కరొ భేలయా  

 47 ఏళల ఴమకూా తయచ్ఽ భలంలో ధ తేా యు భహఴడం భభిము ఔడెప ధొనణో ఫాధడెతేధానయు. ఄతన 23 
షంఴతషభహల కూతీం తన తృహిణలేనళితేతు నండు యడుతోృ ఴడభు భభిము ఄతతు భయణం తభహఴత “కోీన్ష యహమదికూ” కూ 
ఖుయమామయు. ఄతతుకూ షట లా తుమితాభు ఴయుషగహ భసండె వషారచికూతష చేమఴలల ఴచిుంథి. ఄనంతయం చినన నేిఖులలో 
ఏయడున చీయౌఔ కోషం య ైదమలు షలజో నభిన్ (నేిఖుల యహమది తుయహభిణి) షఽచించ్గహ థీతుతు 15 షంఴతషభహలు తీషఔుతు 
ఄథి ఏభాతంి షహామం చేమఔ తోృ ఴడంణో థాతున అనయేరహయు. ఄబనటికట కోహోన్ష యహమదిణో ఫాధడే భోఖులు 
సహదాయణంగహ తృో శకహహాయ లోతృహలణో ఫాధడెత ఈండడం సహదాయణం ఔనఔ ఄతన ఫాసమంగహ తోృ శఔ థాభహా లన 
తీషఔుంటృధే ఈధానయు. 2019 డులెంఫర్ 23న తృహికటటశనర్ ఄతతుకూ కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు:  
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#1. CC4.6 Diarrhoea + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

 ఄతతు భిలాతి తఴయగహ ఫ యుఖుడు కైఴలం భసండె యహభహల ఴమఴదిలోధే యహమది లక్షణాల యశమంలో 50%  ఈవభనం 
లతేంచింథి. ఄబణే అ తభహఴత ధ ల ఴయఔు ఏ భాతంి భాయు లేఔతోృ ఴడంణో 2020 ఫఴిభి 1 ఴ ణేథీన #1  కూంీథి 
యధంగహ భాయుఫడుంథి:  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + #1…TDS  

ఔ ధ లలోధే 80% ఈవభనం ఔయౌగింథి. తయుచ్గహ యఔాసహిఴంణో ఴచేు భలయషయ్న భోజుకూ ఔసహభి సహదాయణ సహా బకూ  
తగిగ తోృ బంథి. ధొన ఔడా తగిగ  సహదాయణ జీయతం ఫ యుఖు డుంథి. కహఫటిట  #2 యొఔక మోణాద OD కూ తగిగంచ్ఫడుంథి. 
తోృ శకహహాయ ఄనఫందాలన (సహదాయణ అహాయం ఔంటేచౌకసైనథి) క నసహగించ్డాతుకూ ఄతన ఆశటడాడ యు. 2020 ధాటికూ 
ఄతన భసమిడీ OD గహ తీషఔుంటుధానయు, మోణాద తగిగంచ్డం ఄతన ఄసౌఔయమంగహ పాయషా ధానయు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3.వంద్త్ాం 02444…ఇండియా  

35 షంఴతషభహల ఴమకూా భభిము 32 షంఴతషభహల భళిళ యయహసఫ ై 14 షంఴతషభహలు ఄబనటికట షంణానం 
లేఔుండా ఈధానయు. యహయు అముభైఴదం, సో మియోతి, ఄలోల తి భభిము క తుషయౌంగ్ ఔడా తీషఔుననటికట పయౌతం 
లేఔుండా తోృ బంథి. యహయు గోయహలో షభుదిప డెడ న ఔ చినన ష్హప నడెపత ఈననపడె ఔభోజు లెలఴప 
తుమితాం ఄఔకడఔు ఴచిున తృహికటటశనయున ఔలుషఔుధానయు. 2017 లెనెటంఫర్ 14న తృహికటటశనయు యహభితు కూంీథి యధంగహ 
చికూతష చేసహయు.  
బయాఔు : 
SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...BD 

పాయమఔు : 
SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC 15.1 Mental & 
Emotional tonic...BD 

ఆదదభికట ధాలుఖు ధ లలఔు షభిడా నెదద  లసహలోల  భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథి. కహతూ భసమిడీలు ూయాబతృో బనటికట యయు 
తృహికటటశనయున షంథిించ్లేద. 2018 నఴంఫర్ లో భభొఔసహభి లెలఴపథినం భోజున గోయహ య యళన షందయబంలో తభ 
భూడె ధ లల క డెఔుణో ఇ జంట తృహికటటశనర్ న ఔలుషఔుధానయు. ఄతన ఆచిున య ైఫేశినల్ గోయలు త భభైమీ 
తీషకోలేదతు యహయు ధియఔభిషఽా  తభ ఔాతజాణా పాయహతున ఔడా ఴమఔాం చేషఽా  పాయమ తిభిగి ఖయబఴతి ఄతు యహయు 
షంణోశంగహ ణ యౌమజైరహయు !!! 
108CC ఫాఔుషన, ఈయోగషిా ననటెలల ణ ేబయాఔు: CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male Infertility + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic ఆయహఴయౌ  
 108CC ఫాఔుషన, ఈయోగషిా ననటెలల ణ ేపాయమఔు : CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders ఆయహఴయౌ  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4.ఴెమ నయా 02444…ఇండియా   

 తౄహిన్ష థేరహతుకూ చ ంథిన 47-షంఴతషభహల ఴమకూా ఎడభ ఖజ్లో ఔ ఄంఖుళం యహమషం ఔయౌగిన ఫాదాఔయఫ ైనటుఴంటి 
ళెభినమాణో భసండేళైల గహ ఫాధడెతేధానయు. ళెభినమా ఔ ఫ్లన్ భాథిభిగహ భుందఔు తృ డెచ్ఔు ఴచిుందతు 
య ైదమలు వషార చికూతష చేబంచ్కోయహయౌషనథిగహ షలహా ఆచాుయు. థాతుకూ ఄతన తుభహఔభించి 2020 జూన్ 11న 
తృహికటటశనయున ఔయౌరహయు. ఄతతుకూ కూంీథి భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథి: 
NM96 Scar Tissue + SR356 Plumbum Met + CC4.9 Hernia + CC14.1 Male tonic...6TD తూటిలో  

భూడె భోజుల తభహఴత భోగి తనఔు ధొన లేదతు భభిము ళెభినమా భిభాణం తగిగ తోృ బందతు ణ యౌతృహయు. 10ఴ భోజుఔు 
భోగి తృహికటటశనయున ఔలఴగహ తనఔు ళెభినమా ూభాిగహ ఔనభయుఖు ఄబందతు ధొన భయలా ఔలఖలేదతు ణ యౌతృహయు.  
ఄతన తన షఴథేవం ఐన తౄహిన్ష కూ తిభిగిభహఔ భుంద  చికూతష ూభిా కహఴడం కోషం భభో యహయం భోజులు భోగి 
పాయతథేవంలోధే ఈధానయు.    

 108CC ఈయోగషిా ననటెలల ణ ే: CC4.9 Hernia + CC14.1 Male tonic + CC21.1 Skin tonic ఆయహఴయౌ  

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

5. మలబద్ధకం 02444…ఇండియా  

ఐభహల ండ్ థేరహతుకూ చ ంథిన 60-ఏళల ఴమకూా చిననతనం నండు థీయఘకహయౌఔ భలఫదధఔంణో ఫాధ డెతేధానయు. ఄతన భసండె 
లేథా భూడె భోజులఔు ఔసహభి ఫలఴంతంగహ భుఔుకత తాిడుణో భలయషయ్న చేలేయహయు. ఄతన ఔ షంఴతషయ కహలం 
ఄలోతి, భసండె షంఴతషభహలు సో మియోతి, ఐద షంఴతషభహలు అముభైఴద చికూతష మితినంచాయు కహతూ 
పయౌంచ్లేద. ఄతన ఔ చినన తు తుమితాం పాయతథేరహతున షందభివంచినపడె ిమాణభు భభిము అహాయంలో 
భాయు కహయణంగహ ఄతతు షభషమ భభింత తీఴఫి ైంథి. థాతుణో ఄతన భూడె భోజుల తభహఴత ఔడా భలయషయ్న 
చేమలేఔతోృ మాయు. ఔనఔ 2019 ఫఴిభి 12న తృహికటటశనయున షంథిించాయు. ఄతతుకూ కూంీథి భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథి:   
SR356 Plumbum Met + CC4.4 Constipation + CC14.2 Prostate + CC15.1 Mental & Emotional tonic...BD 

పాయతథేవంలో ఈననపడె భోగి తృహికటటశనర్ తుయహషం దఖగభై ఈండు థాథాప భోజూ ఔలుషఽా  ఈండేయహయు. భయుషటి భోజు ఇ 
ఐభిష్ ఴమకూా ఎంణో ఈణాషసంగహ తృహికటటశనయుణో తన హాబగహ భలయషయ్న చేమఖయౌగినటుల  ణ యౌతృహయు. భూడె భోజుల 
తభహఴత ఄతన ిణేమఔంగహ తృహికటటశనయున ఔయౌల చాలా షంఴతషభహల తభహఴత ముదటి సహభిగహ య ైతిమాతుక్సష చికూతష 
కహయణంగహ తనఔు తిీభోజూ భల యషయ్న జయుఖుతేననటుల  ణ యౌతృహయు. భయుషటి భోజు ఐభహల ండ్ తిభిగి య ళైతేననందన 
ఄతన నెదద  ముతాంలో భసమిడు ఄబమభిాంచాయు. తృహికటటశనర్ అయు ధ లలఔు షభిడా నెదద  ముతాంలో భసమిడు ఆషఽా  షంణోశంగహ 
యడోకలు లుఔడం జభిగింథి.     

 108CC ఫాఔుష ఈయోగషిా ననటెలల ణ ే: CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC14.2 Prostate + CC15.1 
Mental & Emotional tonic ఆఴఴండు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. రహఴషఔు షంఫందించిన ఎలభీ్లు, ఄంఖషాంబన షభషమలు  11964…ఇండియా   

 31 ఏళల  ఴమకూా ఖత ధాలుఖు షంఴతషభహలుగహ థాథాప ఏడాథి తృ డఴపధా భుఔుక కహయడం, తేభుభలు, భభిము గొంతే 
ధొనణో తయుచ్ఽ ఄలషటఔు ఖుభిఄఴపతేధానయు. యహణాఴయణంలో భాయుణో ఇ లక్షణాలు భభింత తీఴంిగహ 
భాయుతేధానబ. ఄతన లటజిిన్ లేథా ఄలెల ఖీ ఴంటి మాంటీ ళిషటమినలన యహడెతేననటికట ఆయ ణాణాకయౌఔ 
ఈవభనం భాతిఫా ఆషా ధానబ. 2016 లెనెటంఫర్ 24న తృహికటటశనయున షంథిించ్గహ కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు:  
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases...TDS 

 అ తభహఴత య ంటధ ేనేశంటు తు మీద దఽయం య ళళఴలల ఴచిుంథి. ఐద ధ లల తభహఴత ఄతడె తిభిగి ఴచిునపడె 
తీఴఫి ైన దఖుగ , ఛాతీలో ఴతాిడు, లెైనస్ యహప భభిము ఄపడపడె ఴషా నన జఴయం ఴంటి ఆటీఴలే ఏయడున 
షభషమలణో తృహికటటశనయున ఔయౌరహయు. తన ఉభిలో లేనపడె #1ఴ భసమిడీ చాలా ఫాగహ తుచేమడంణో ఄతతుకూ 100% 
ఈవభనం ఔయౌగిందతు ఄతన ణ యౌతృహయు. 2017 భాభిు 2న ఄతతుకూ రహఴషకోవ ఎలభీ్కూ ఔడా భసమిడీ ఆయహఴలతు 
తుయిబంచ్ఔుతు కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 
Sinusitis + CC19.6 Cough chronic...QDS 

 భసండె యహభహలోల  భోగి ూభాిగహ కోలుఔుధానయు కహతూ తు తాిడు కహయణంగహ భసమిడీ మోణాద తగిగంప యశమంలో తుయలక్షమం 
ఴళించి భసమిడీ తీషకోఴడం భాతుయేరహయు. పయౌతంగహ భసండె ధ లల తభహఴత జఴయం మినహా ఄతున లక్షణాలు తిభిగి 
ఴచాుబ. ఫా 15న భసమిడీ తీషఔుధే షందయబంలో మోణాద తగిగంప ఱెడఽమల్ ఄనషభించ్డభు, జాఖతాీలు తృహటించ్డం 
యొఔక తృహిభుకమత ఖుభించి ణ లుషఔుధానయు. ఆచిున షఽచ్నలన తృహటిసహా నతు యహగహద నం చేలన మీదట ఄతతుకూ కూంీథి 
భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథి:  
#3. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 
Cough chronic...TDS  

ధ నండె భోజుల తభహఴత 2017 ఫా 27 న తనఔు 100% ఫ యుఖబమందతు ణ యౌతృహయు. #3 యొఔక మోణాద TDS ఴదద  
క నసహగించి అడాతుకూ భుంద తభహఴతి భసండె ధ లలు ఔభీంగహ తగిగంచ్ఫడుంథి. ఄతతుకూ యహమది లక్షణాలు తిభిగి భహలేద. 
ఇ భసండుంటి థాఴభహ తృో ి తషళించ్ ఫడున ఆతన ఆతయ షభషమలెైన ఄంఖషాంబన షభషమ,అలవమంగహ షకలనభు, యయమంలో 
తఖుగ దల కోషం షహామం కోయడాతుకూ తుయిబంచ్ఔుధానయు. యయహసం ఐన భసండేళల  నండుఔడా ఄలోల తి, అముభైఴదం, 
భభిము సో మియో చికూతష తీషఔుధాన ఆయ ణాణాకయౌఔ ఈవభనం భాతఫాి ఆచాుబ. 2017 జూలెై 27న 
తుషషహామంగహనఽ అంథోళన ణోనఽ ఈనన నేశంటుఔు తృహికటటశనయు కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు:    
#4. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

లెనెటంఫర్ 3న నేశంటు తనలో ఎటుఴంటి భాయు లేదతు ణ యౌడంణో #4 సహా నంలో కూంీథి భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథి:    
#5. CC17.2 Cleansing...TDS                                                                                                                         
భూడె యహభహల తభహఴత లెనెటంఫర్ 23న ఄతన ఴతాిడు యశమంలో క ంత ఫ యుఖుదల ఈననటికూ మిఖణా లక్షణాలలో 
యేభై భాభైమీ లేదతు ణ లడంణో తృహికటటశనయు ఄతతుకూ మిమాజమ్స ణో చికూతష చేమాలతు తుయిబంచ్ఔుధానయు.  ఄతతుకూ 
కూంీథి భసమిడీ కై ఔ మోణాద ఆచాుయు:   
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#6. SR249 Medorrhinum 1M 

ఄకోట ఫర్ 23న ఄనగహ ఔ ధ ల తభహఴత భోగి 25% ఫ యుఖుదల ఈందతు ణ లడంణో క ంచ్ం ఎఔుకఴ తోృ టెతూష 50M ణో 2ఴ 
మోణాద ఄనంతయం CM తోృ టెతూష ణో నఴంఫర్ 22 న 3ఴ మోణాద ఆచాుయు. ఄటికూ 100% ఫ యుఖుదల ఈండడంణో 
ఎంణో ఈణాషసంణో అ జంట గోయహలో భసండఴ సతూభూన్ జయుపఔుధానయు.  

 భోగి తృహికటటశనర్ న 2018 ఏనిల్ లో భాతఫాి ఔయౌలే భిలాతి ఏయడుంథి. ఐణే ఄటికై ఄతతు పాయమ 6 యహభహల ఖయబఴతి. 
అఫ  2018 డులెంఫర్ 31న అభోఖమఔయఫ ైన భఖతడడఔు జనభతుచిుంథి.  

2017 అఖషట  19న యొఔక ఄతతు 27 ఏళల పాయమ ఖత 10 షంఴతషభహలు భానఔుండా ఴషా నన లో జఴయభు, ఔళళలో 
ఴతాిడు, తయుచ్గహ ఴచేు తలధొన ఖుభించి తృహికటటశనయుఔు చ తృహయు. అఫ  ఎంణో భంథి య ైదమలఔు చ్ఽనంచ్క తు CT 
సహకన్ ణో షస ఎధలన య ైదమ  భీక్షలు చేబంచ్ఔుధాన ియోజనం లేఔతోృ బంథి. ఔతూషం అ భీక్షలు భోఖతుభహధ యణ ఔడా 
చేమలేఔతోృ మాబ. తృహికటటశనయు ఴదదఔు ఴచిునపడె అఫ  ఄతున ఓశదాలన తుయౌనయేల తన తలభహత ఎలా ఈంటే 
ఄలా జయుఖుతేందధే యభితు ఔలఴగహ కూంీథి భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథ:ి  
CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic...TDS 

8 యహభహలోల  అఫ  ఔళళలోతు పాయంణో తృహటు తలధొన, జఴయం ఔడా భామభమామబ. 2017 డులెంఫభోల  భసమిడీ 
అడాతుకూ భుంద ఇ ధాలుఖు ధ లలోల  మోణాద ఔభీంగహ తగిగంచ్ఫడుంథి. అఫ ఔు ఆటిఴయఔు ఏ యహమది లక్షణభులు 
లేఴప.    

 2018 అఖషట  13న భఖ నేశంటు నండు ఴచిున యహమకమ (యహకహమయధభు ఖళీించ్ ఫడునథి):   

య ైతిమాతుక్సష ఴలన ధాఔు ఔయౌగిన ఄదబతఫ ైన ఄనబయహలన ఴమఔాయచాయౌ ఄనఔుంటుధానన. యహణాఴయణ 
భాయులఔు భభిము ఄధేఔ ఆతయ యశమాలఔు ధాఔు ఄలభీ్లు ఈనన కహయణంగహ ఖత భూడె ధాలుఖు షంఴతషభహలుగహ   
భుఔుక కహయడం, గొంతే ధొన ఴంటి షభషమలణో థాథాప ఏడాథి తృ డఴపధా ఫాధడెత ఈండేయహడుతు. ధేన 
మాంటీఫమాటిక్సష ఄదిఔ మోణాదతేణో షహా ఄలెభీ్ తుయహయణ యహమకూషనలన ఔడా తీషఔుధానన. ఄపడే ధేన 
య ైతిమతుక్సష తృహికటటశనయు ఖుభించి ణ లుషఔుధానన. ఄతతు భసమిడీల పిాఴం ధానెై ఄదబతంగహ తుచేల ధేన చాలా 
యేఖంగహ కోలుక నడఫా కహఔ తిభిగి యహమది లక్షణాలఔు పిాయతం కహలేద. ఄబనటికట ఇ గోయలు ఎపడఽ చేతిలో  
ఈంచ్ఔుంటాన ఎందఔంటే ధాఔు గొంతేలో ఏభాతంి ఄసౌఔయమం ఄతునంచిధా ఆయ ధాఔు తిీసహభి తుచేషఽా ధే 
ఈధానబ. ధాఔు చాలా కహలంగహ ఈనన ఄంఖ షాంబన షభషమలు క తున ధ లలోల ధే ూభాిగహ ఫ యుఖఴఴడంణో ఆపడె ధా 
పాయమ అయు ధ లల ఖయబఴతి. ఄలాగై అఫ ఔు ఔడా ఴమకూాఖతంగహ థాథాప 9-10 షంఴతషభహల నంచి ఎలలపడె లో 
జఴయభు ~ (99-100F) షభషమ ఈంథి. అఫ  చాలా భంథి య ైదమలన షంథిించి CT సహకన్ ణోషహా ఄధేఔ భీక్షలు 
చేబంచ్ఔుధాన య ైదమలు ఎఴయౄ ఏమీ చేమలేఔతృో మాయు. య ైతిమాతుక్సష మివభీాలు అఫ న ూభాిగహ నమం 
చేరహబ.  

ఄంఔుల్ భభిము అంటీ... మీ తుసహఴయధ షహామభునఔు ధేన తుజంగహ ఎంణో ఔాతజాతలు ణ లతృహలతు పాయషా ధానన. 
మీయు తుజంగహ భా జీయణాలధే కహఔ ఎంణో భంథి జీయతలన ఄధేఔ యకహలుగహ భాభహుయు. జీయతలన యక్షుంచే కిూీమలో  
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మీయు భహతిి ఖలు తు చేషషఽా  నమానెైసహ కయుు లేఔుండా ఄదబణాలు షాఱటషా ధానయు. మీ పిాఴఴంతఫ ైన యరరలశణ 
భభిము ఓశదాలఔు ధనమయహథాలు. ఆయ లేఔతృో ణే ధేన ఇ అనంద జీయణాతున క నసహగించాలేఔ తోృ బే యహడుతు.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. మూతి్ం ఆపుకరలేకతోృ వటం 11624...ఇండియా  

 82 ఏళల  ఴమకూా ఖత ధాలుగైళైల గహ భూతంి అపకోలేతు షభషమణో ఫాధడెత ఈండడంణో ఄతతు య ైదమడె ఆథి తోృి లేట టే్ 
ఖంీది యహమకోచ్ం ఄతు తుభహధ భించాయు. ఄతన డ ైధానెిస్ ణో చికూతష తృ ంథిధా ఄథి ణాణాకయౌఔ ఈవభనం భాతిఫా ఆచిుంథి. 
కహతూ థాతు దశ్రపాయహలు కహయణంగహ భూడె ధ లల తభహఴత తుయౌనయేరహయు. 5 ధ లల కూతీం క ంత తీఴతిన ఈననటికట 
ఄతన ఆథే  లాతిలో జీయంచ్ఖలుఖుతేధానయు. ఐణే ఖత ధ లలో భిలాతి భభింత థిఖజాభి భూత ియషయ్న ఖటిూట 7 
లేఔ 8 సహయుల , భహతిిూట 5 లేఔ 6 సహయుల  ఔలుఖుత ఄతతు తుదఔిు బంఖం ఔలుఖుణోంథి. ఄతన తుఖళీించ్కోలేఔ 
తోృ ఴడంణో యహష్ యౄమ్స కూ య మళళటపడె భూతంి కహభితృో ఴడఫా కహఔ ఄపడపడె ఔక తడెపతేనన షందభహబలు 
ఔడా ఈధానబ.  

10 షంఴతషభహల కూతీం ఄతన తేంటికూ వషార చికూతష చేబంచ్క నడం ఴలన ఖత ధాలుగైళైల గహమోకహయౌ ధొనణో ఫాధ 
డెతేధానయు. ఄతన ఇ భిలాతికూ పాయమ ఄధాభోఖమం కహయణంగహ భానలఔంగహ పిాయతం కహఴడం కహయణం ఄతు 
పాయషా ధానయు. ఄతతుకూ అఔయౌ తగిగ తోృ బ ఔ ధ లలో 2kg ల ఫయుఴప తగిగతృో మాయు. తృహికటటశనయు ముదట భూత ి
షభషమన భిశకభించాలతు పాయంచాయు. 2020 ఫఴిభి 29న ఄతతుకూ కూీంథి భసమిడీ ఆఴఴఫడుంథి:  
#1. CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC18.5 Neuralgia…6TD 

 భూడె భోజుల తభహఴత భోగి ఔుభాభసా తన తండు ియహష్ యౄమ్స కూ చేభైఴయఔు భూణాితున అపకో ఖలుఖుతేధానయతు  
ఆపడె ఔక తడడం లేదతు కహతూ ఫాగహ ఄలల తృో తేధానయతు ణ యౌతృహయు. #1 మోణాద TDS ఔు తగిగంచి ఄతతు ఄలషట 
భభిము భానలఔ లాతి తుమితాం కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు:  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic…TDS 

 భాభిు 9ఴ ణేథీ భోగి ఔుభాభసా తన తండు ియొఔక భూత ిషభషమ భభిము ఔక తడడభు ూభాిగహ ఔనభయుగసైందతు 
ణ యౌతృహయు. ఄతతు అఔయౌ ఫ యుఖుడటంణో ఄతన ఫాగహ తినఖలుఖు తేధానయతు చ తృహయు. కహఫటిట  #1 భభిము #2 
మోణాదలన భసండె యహభహల ఴయఔ BD ఄనంతయం భభో భసండె యహభహలఔు OD కూ తగిగంచ్డ ఫ ైనథి. 2020 ఏనిల్ 7న 
భోగి భసమిడీ తీషకోఴడం అడాతుకూ తుయిబంచ్ ఔుధానయు.    

భోగి ఔుభాభసా తృహికటటశనయు ణో తయుచ్ఽ షంథిింపలు జయడఫా కహఔ ఆపడె ఆతతు ఔుటుంఫ షబుమలు ఄందయౄ 
య ైతిమాతుక్సష మివభీాలు తీషఔుంటుధానయు. 2020 అఖషట  ధాటికూ భోగికూ అఔయౌ నెభిగి చ్ఔకగహ తుథిషిఽా  వకూాఴంతం 
కహఴడఫా కహఔ భూతభిు అపకోలేతు షభషమ తిభిగి ఔలఖలేదతు ణ యౌతృహయు.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. లామ ంగైెటిస్ (సారేటిక రపు) 11561…ఇండియా  

 38 ఏళల  భళిళ తన గొంతే ఫొ ంఖుయు తృో ఴడం భభిము ధొన షభషమణో తృహికటటశనయున షంథిించాయు. అఫ  
షంగీతంలో శిక్షణ తృహియంతేంచిన తభహఴత 2011 చిఴభిలో ముదటిసహభి ఇ లక్షణాలు ఔతునంచాబ. ఄటి నండు అఫ  
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గొంతే ఎఔుకఴ ఈయోగించ్ఴలల ఴచిునపడె షభషమ పనభహఴాతం ఄఴపణోంథి. అఫ  ENT లెశయౌస్ట లాభింగోస కన  
థాఴభహ ఆథి లాభింగసైటిస్ ఄతు తుభహధ భించి థీతుకోషం భందలు ఆచిు షఴభహతుకూ ూభాి యరహీంతి ఆయహఴలతు షఽచించాయు.  ఆథి 
ణాణాకయౌఔ ఈవభనం భాతఫాి ఆఴఴడంణో ఖాస తుయహయణలు ఔడా క తున ధ లలు తీషఔుధానయు కహతూ యిోజనం 
లేద. కహఫటిట  అఫ  తృహడడం ఆఔ ఄసహధమం ఄతునంచింథి. 2015లో అఫ  అముభైఴద య ైదమతు షంథిించ్గహ అఫ ఔు 
క తున భందలు ఆచిు అహాయంలో భాయుచేషక తు షఴభహతుకూ ూభాి యరహీంతి తుయహఴలతు షఽచిచాయు. అఫ  ఇ తోృి టోకహల్ 
ఎతుమిథి ధ లలు క నసహగించాయు. ఆయ అఫ ఔు షహామడు గహనం తిభిగి తృహియంతేంచ్డం జభిగినటికట గొంతే ఫొ ంఖుయు 
పనభహఴాతం ఄఴపతధే ఈంథి. అఫ  ఔ షఴయ తుపణుడు షఽచ్నలు ఔడా తృహటించాయు కహతూ తుయహయణ తృహక్షుఔంగహధే 
ఈంథి.   

 2017 ఄకోట ఫర్ 16 న, అఫ  య ైతిమాతుక్సష ఎంచ్కోయహలతు తుయిబంచ్ఔుననపడె అఫ ఔు భసండె భోజుల నండు గొంతే  
ఫొ ంఖుయు భభిము తీఴఫి ైన గొంతే ధొన ఈధానబ. అఫ  తృహడడాతుకూ ఄఴకహవం భిమితం కహఴడంణో తీఴ ితుభహవలో 
ఈధానయు. ఔ షంఴతషయం నండు అఔయౌ లేఔతృో ఴడం భభిము తన తడడ  ఄధాభోఖమ షభషమ ఖుభించి అతేితగహ ఈధానయు.   
తృహికటటశనయు అఫ న యరహీంతిగహ ఈండాలతు టెనశన్ ఈననపడె ధ భభథిగహ తూయు చ్భిషఽా  ణాిగహలతు ఆంకహ 
తృహిణామాభం ఔడా చ మమభతు షఽచిషఽా  అఫ ఔు కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat 
chronic…6TD  

 యహయం తభహఴత భోగికూ గొంతే ధొనలో 10% భాతఫాి ఈవభనం ఈంథి.  2018 ఫఴిభి 3న ఄనగహ 16 యహభహల తభహఴత 
అఫ  గొంతేలో 50%ఫ యుఖుదల, గొంతేధొనలో 70% ఈవభనం ఔయౌగహబ. పభోఖతి ధ భభథిగహ ఈందతు 
ఄతునంచ్డంణో అఫ  అభోఖమ చ్భిత ిఖుభించి తృహికటటశనయు ఄభహ తీమగహ అఫ  చిననపడె తల సహననం చేలనపడలాల   
అఫ  తల ఫయుఴపగహ ఈననటుల  ఄతునంచేదతు భభిము చాతీలో ఄదిఔ ఔం చేభైదతు ణ లుషఔుధానయు. ఄంణేగహఔ అఫ  
అముభైఴద డాఔటర్ అఫ ఔు డస్టఎలభీ్, భభిము లాకోట జ్ఎలభీ్ ఈనన కహయణంగహ అఫ ఔు మాలడ్ భిఫ్ెల క్సష ఔయౌగించి ఄథి 
అఫ  గొంతే ఫొ ంఖుయుఔు కహయణం ఄఴపతేందతు ణ యౌననటుల  అఫ  చ డంణో భసమిడీ ఇ కూంీథి యధంగహ భాభిు ఆచాుయు: 
#2.CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infection chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 Throat chronic…6TD 

 ఐద యహభహల తభహఴత అఫ  ఎంణో ఈలాల షంగహ ఔతునషఽా  గొంతే ధొన ూభాిగహ తోృ బందతు, గొంతే ఫొ ంఖుయు 
యశమంలోనఽ,  అభల తఴం, అఔయౌ లేఔతోృ ఴడం యశమంలో 80% ఈవభనం ఔయౌగిందతు ణ యౌతృహయు. 2018 ఏనిల్ 23 
ధాటికూ అఫ  యహమది లక్షణాల నండు ూభాిగహ కోలుకోఴడంణో మోణాద TDS కూ తగిగంచాయు. తన షంగీత తయఖతేలు 
భభిము యంఖషాల దియవనలు తిభిగి తృహియంతేంచ్డంణో ఎంణో అనందంగహ ఈధానయు.  

2018 అఖషట  8న అఫ  ఖంట తుడుయ ఈనన షంగీత ఔచేభి G# లేకల్ లో హాబగహ ిదభివంచ్ఖయౌగహయు. అఫ  య ైతిమాతుక్సష 
ఔు సాదమూయఴఔంగహ ఔాతజాతలు ణ యౌతృహయు. 2019 జనఴభిలో మోణాద ూభాిగహ అనే భుంద ఐద ధ లలు ఔభీంగహ 
మోణాదన తగిగంచాయు. 2019 ఫఴిభి 27న అఫ న CC12.1 Adult tonic ధ లఔు ఄనంతయం  CC17.2 Cleansing 
ధ ల తయుయహత ధ ల భాయుుఔుంటృ షంఴతషయం ఆచాుయు. 2020 జూన్  ధాటికూఅఫ ఔు యహమది లక్షణాలు ఏయ 
పనభహఴాతం  కహలేద భభిము తన తడడల చికూతష కోషం అఫ  తృహికటటశనయున షందభివషఽా ధే ఈధానయు.    
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9. దీరఘకయౌక త్రినఽలు, అననరఴికలో మంట 11603...ఇండియా  

 37 షంఴతషభహల ఴమకూా ఖత భూడె షంఴతషభహలుగహ భోజంణా ణేనిలు భభిము అహాయధాళంలో భంట ణిేమకూంచి ఆథి 
భహతిి షభమంలో ఄతతు తుదఔిు బంఖం ఔయౌగిషా ననథి. భోగి అముభైఴద చికూతష భసండె ధ లలు తీషఔుధానయు కహతూ 
ఈవభనం తృ ందలేద. 2018 నఴంఫర్ 13న భోగి తృహికటటశనయు ఴదదనండు చికూతష కోయగహ కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు:   
CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

 భూడె భోజుల తభహఴత ణేినలు భభిము భంట యశమంలో 90% ఈవభనం ఔతునంచి ఄతన హాబగహ 
తుదతోిృ ఖయౌగహయు. ఔనఔ మోణాద TDS ఔు తగిగంచ్డభబనథ.ి భభో భసండె యహభహల తభహఴత ఄనగహ నఴంఫర్ 30ఴ 
ణేథీన భోగికూ యహమది లక్షణాల నండు 100% ఈవభనం లతేంచింథి. మోణాద OD గహ భభో భసండె యహభహలఔు, 3TW గహ 
భభొఔ యహయం,OW గహ ఆంక ఔ యహభహతుకూ తగిగంచి 2018 డులెంఫర్ 28న ఄనయేమఫడుంథి.   

 భభో భూడె ధ లల తభహఴత 2019 భాభిు 25న భోగికూ తిభిగి ణేనిలు తృహియంబం ఄమామబ కహతూ ఖతంలో ఴలే కహఔ 
తీఴతి తఔుకఴ భభిము భంట ఔడా లేద. తృహికటటశనయు ఄథే భసమిడీ తిభిగి TDS గహ ఆచాుయు. భసండె యహభహల తభహఴత 
ణేనిలు తగిగ తోృ ఴడంణో మోణాద OD కూ తగిగంచ్డం జభిగింథి. ఐణే ఇసహభి భోగి మోణాదన 2019 ఄకోట ఫర్ 21న 
ూభాిగహ అనే ఴయఔుక తునధ లల తృహటు OD గహ క నసహగించాలతు పాయంచాయు. భభో 7 ధ లల తయుయహత 2020 ఫా 28 
ణేథీన కోయడ్-19 ఆభూమతుటీ ఫూషటర్ కోషం భోగి ఴచిునపడె తనఔు యహమది లక్షణాలు ఏమీ పనభహఴాతం కహఔుండా 
అభోఖమంగహ ఈననటుల  చ తృహయు.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. ద్ఽరద్ 11561...ఇండియా 

11 షంఴతషభహల ఫాయౌఔఔు ముదటిసహభి తీఴిఫ ైన దయద యహమనంచిన పయౌతంగహ గోధభ యంఖు భభిము ఖులాతయంఖు 
దదద యుల  వభీయభంణా యహమనంచాబ. థీతుకూ కహయణం ఏథీ ణ యౌమభహలేద కహతూ య ైదమడె ఆథి పంఖల్ ఆధ పక్షన్ 
ఄతుతుభహధ భించ్గహ అఫ  థీతుకూ ఄలోల తి భందలు భసండె యహభహలు తీషఔుననథి కహతూ పయౌతం ఔతునంచ్ఔ తోృ బే షభికూ 
అఫ  యటితు అనయేలంథి. అఫ  పాయోథేఴఖం యంగహ దాఢంగహనఽ దయద త రహభీయఔంగహ అభోఖమంగహనఽ ఈంథి. తృహ 
తయౌల 2017 లెనెటంఫర్ 21 న తృహికటటశనర్ ఴదదఔు తీషఔు య మళళధాటికై ధ ల భోజులుగహ తృహ దయదలు ఄనబషఽా  ఈంథి.  
తృహికటటశనర్ అఫ ఔు కూంీథి భసమిడు ఆచాుయు.   
#1. CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis...TDS షఴచ్ఛఫ ైన 
క ఫఫభినఽధ లో ఫాసమ ఄనఴయానం కోషం 

ఇ దయదలు నిేఖులలో ఈండే నయౌపయుఖుల ఴలన ఔడా ఔలుఖుణామతు తృహికటటశనయుఔు ఄఴగహసన ఈంథి ఔనఔ తృహ 
తయౌలతు యచాభించ్గహ డుయహభిభంగ్ భంద ఖడెఴప తీభిన ఆంకహ య మమలేదతు ణ లుషక తు నయౌపయుఖుల భసమిడీ  (CC4.6) 
ఔడా జోడుంచాలతు అఫ  పాయంచాయు.    
#2. CC4.6 Diarrhoea + #1...6TD ధలటికూ తీషఔుధే యధంగహ  

తృహ తిీభోజు తీషఔుధే తూయు య్టర్ ఔధాన తఔుకఴ ఈంటుననటికట అఫ ఔు యభీతంగహ చ భట తోృ షా ందతు ణ యౌల 
అఫ న భోజుకూ భసండె నంచి భూడె య్టయల తూయు ణాఖభతు తృహికటటశనర్ చ తృహయు. తృహ తయౌల తిీభోజు తృహికటటశనర్ ణో 
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కహంటాక్సట లో ఈంటుధానయు. కైఴలం 24 ఖంటలోల  దయద 40 రహతం తగిగ తోృ బంథి, కహతూదదద యుల ల యశమంలో 
చ పకోదగిన భాయు లేద. భయుధాటికూ దయద యశమంలో 90% తఖుగ దల దదద యల యశమంలో 50% తఖుగ దల 
ఔయౌగహబ. భభో భూడె భోజుల తభహఴత దయద ూభాిగహ తగిగ తోృ గహ దదద యుల  75% తగహగ బ. ఔనఔ మోణాద #2న TDS 
గహ భూడె భోజులు ఄనంతయం ODకూ తగిగంచ్డం జభిగింథ.ి ఄకోట ఫయు 3 ధాటికూ దదద యుల  భామభఴడంణో #2 న OW గహ  
ఔ ధ ల ఴయఔు తగిగంచి అ తభహఴత అనయేమడం జభిగింథి. ఐణే  #1 భాతంి ఆచిున నఽధ  ఄబతృో బే ఴయఔు 
క నసహగినథి. 2020 ఫా ధాటికూతృహఔు యహమది లక్షణాలలో ఎటుఴంటి పనభహఴాతం లేఔుండా చ్ఔకగహ ఈంథి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. పునమవిత్ం అభయే కటళ్లనొ (ఆమరా యిౌయా) - తోృ సీ్ చికనెఽగ నాయ 11622…ఇండియా  

32 షంఴతషభహల భళిళ యభీతఫ ైన కటళల  ధొపలు, తలతోృ టు, వభీయభంణా ధొపలు జఴయభు ఄలషటణో 2020 
భాభిు 12ఴ ణేథనీ తృహికటటశనర్ ఴదదఔు ఴచాుయు. 4 షంఴతషభహల కూతీం జాబంటలలో యహప, తలతృో టు, జఴయభు ఴంట ి
లక్షణాలణో చికసన్ ఖుధామఔు ఄలోల తి భందలు తీషఔుధానయు. షంఴతషయం తభహఴత ఄదిఔ ఈషిో్ ఖతీణో టెైతౄహబడ్ భహగహ 
అఫ  హాలటలోల  చికూతష తీషఔుధానయు. ఄటినండు తిీధ లా ఇ లక్షణాలు ఔతునషఽా  ఈండగహ అఫ  ఄలోల తి 
భందలు తీషఔుంటుధాన క తున భోజుల ఴయఔు భాతిఫా ఈవభనం ఔయౌగి తిభిగి షభషమ పనభహఴాతం ఄఴపణోంథి 
ఔనఔ అఫ  య తైిమాతుక్సష చికూతష తీషకోయహలతు పాయంచాయు. తృహికటటశనర్ భోగి అంథోళనణో ఈధానయతు అతభయరహఴషం 
లోం ఔడా ఈననటుల  ఖుభిాంచి కూంీథి భసమిడీ ఆచాుయు:  
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS 

 భసండె యహభహల తభహఴత నేశంటు ఄతున యహమది లక్షణాల నండు 80% ఫ యుఖుదలణో అనందంగహ ఔతునంచాయు. ఏనిల్ 2 
ధాటికూ ధొపలు ఄతూన ూభిాగహ తగిగ తోృ గహ అఫ ఔు ఎంణో వకూాఴంతంగహ ఈననటుల  ణ యౌతృహయు. మోణాదన ఔ యహయం తృహటు 
BDకూ ఄనంతయం ODకూ తగిగంచ్డం జభిగింథి. 2020 ఏనిల్ 16 ధాటికూ అఫ ఔు ూభాి సౌఔయమఴంతంగహ ఈండటంణో భసమిడీ 
తీషకోఴడం అనయేరహయు. 

  2020, జూలెై ధాటికూ యహమది లక్షణాలు ఏమి పనభహఴాతం కహలేద అఫ  తన జీఴన ధాణమత ఔడా నెభిగినందఔు ఎంణో 
అనంథిషా ధానయు.  

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

12. మానళక రుగమత్లు 11592...ఇండియా  

2017 లో 40 షంఴతషభహల భళిళ ఔభోజు తృహికటటశనర్ న షందభివం చినపడె ణ యౌమతు బమాలు, తుయంతయ యచాయం, 
కహయణం లేఔుండాధే ఏడెప ఴంటి లక్షణాలణో ఎంణో ఫాధణో ఔతునంచాయు. ఎఴభిథ ైధా భయణం యహయా అఫ న బమంణో 
ఔంనం  చేమడం, ఄంఫులెన్ష వఫదం యంటే యభీతంగహ బమడటం ఴంటి లక్షణాలు ఔడా ఈండేయ. అఫ  తల నెైన 
నభహల ఴతాిడు పయౌతంగహ తీఴిఫ ైన తలధొన ఴచేుథి. అఫ ఔు అతభ యరహఴషం ఏభాతంి లేఔతోృ ఴడం ఔ షభషమగహ ఈంథి. 
ఇ షభషమలతూన 2006లోధే తృహియంబభమామబ కహతూ కహయణం ణ యౌమద. ఇ లక్షణాలు తీఴంిగహ ఈననపడె అఫ  
ఫలళీనంగహ ఈననటుల  పాయసహా యు కహతూ తన భోజుయహభీ నలన భాతంి ఏథో  ఔయధంగహ తుయఴళించ్ఖలుఖుతేధానయు.  
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 2006 అఖషట లో ఔ నఽమభో షయ్న్ అఫ న ఫ దడె యొఔక CT సహకన్ చేబంచ్కోభతు షఽచించాయు కహతూ అ భితోృ యుట   
ఎటుఴంటి ఄసహదాయణతనఽ య లలడుంచ్లేద. అఫ ఔు తల ధొన భభిము ఫలళీనత కోషం భందలు షఽచించ్గహ 
యహటితు అఫ  భసండె షంఴతషభహలు యహడుధా యహటి ఴలల  ఎటుఴంటి ఫ యుఖుదల ఔతునంచ్లేద. ఄంణేకహఔ ఄలోతి 
భందల దశ్రపాఴం ఴలల  అఫ  ఖళీించిన ణాణాకయౌఔ ఈవభనం ఔడా భయుఖున డుంథి. 2008 జూలెైలో అఫ ఔు 
సహమంకహలం భభిము భహతేిళైళ ఔడెపలో ఔుడుయ ైపన ధొన, గహమస్, భభిము ణేనిలు భహఴడం తృహియంతేంచింథి. 
ఄలాగై అఫ  ఔుడు చ యలో భింఖుభతు సో యుణో యహభహతుకూ భూడె ధాలుఖు సహయుల  వఫదం ఏయడెత టితుటస్ యహమది 
ఔయౌగింథి. ఄలోల తి భందల దశ్రపాయహల బమం కహయణంగహ అఫ  ENT  తుపణుడుతు షంథిించ్డాతుకూ తుభహఔభించాయు. 
కహతూ అఫ  భానలఔ లాతి భభిము చ ఴపలు కోషం సో మియోతీ చికూతషన తృహియంతేంచాయు. కహతూ ఇ చికూతష ఴలల  ఔడా 
ఎటుఴంటి భాయు లేఔతోృ ఴడంణో భసండె ధ లల తభహఴత థాతుతు అనయేరహయు. 2008 ఄకోట ఫభోల  అఫ  య ైదమడె ఇ భిలాతితు 
డునెిశన్ గహ ఖుభిాంచి తృహల లడా భాతని షఽచించ్గహ 2014 జూలెైలో పాయత బిుతఴం థీతు యతుయోగహతున తుఱేదించే ఴయఔు 
అఫ  థీతుతు క నసహగించాయు. ఇ షథీయఘ అయు షంఴతషభహల షభమంలో ఇ భాతి అఫ న భఖతఔు ఖుభిచేల భోజులో 
ఎఔుకఴపాఖం తుదతోిృ బేలా చేలంథి. ఄబణే చ యలో సో యుఔుభాతంి ఎటుఴంటి చికూతష లేఔుండాధే అఫ  తుయఴళించ్ 
ఖయౌగహయు. తృహల లడా అనయేలన తభహఴత అఫ  భానలఔ లాతి భభింత క్షీణించ్డంణో 2014 అఖషట లో అఫ  ఔ భానలఔ 
య ైదమడుతు షందభివంచ్ఴలల ఴచిుంథి. ఄతన డునెిశన్ కోషం MDD-XR 100 mg OD గహ భభిము గహమలట కే్స షభషమల 
కోషం Happi-D టామఫ్లట్ షఽచించ్డం జభిగింథి. అఫ  ఔక భోజు ఔక మోణాద మిస్ ఄబధా భిలాతి ఘోయంగహ 
భాయుణోంథ.ి MDD-XR, తృహియంతేంచిన భసండె షంఴతషభహల తభహఴత థాతు దశ్రపాయహల కహయణంగహ అఫ  కహళలలో 
ఄషంఔయౌత ఔదయౌఔ ఄనగహ కహయౌతు గహయౌలో తననడం ఴంటియ ఏయడుంథి. భధలభోఖ య ైదమడె థీతుకూ ఎటుఴంటి భిష్హకయ 
చ్యమలు షఽచించే లేఔతోృ మాయు. ఈషంసయణ పిాయహలు తీఴంిగహఈంటాబ ఔనఔ ఎటిట  భిలాతిలో ఄలోల తీ భందలు 
ఄఴదదతు భాతంి అఫ న ళెచ్ుభించాయు. ఔనఔ అఫ  ఇ ఄలోల తి భందలు భసండుంటితు తీషకోఴడం క నసహగించాయు. 
2017 నఴంఫర్ 30న నేశంట్ బయా తృహికటటశనయున (ఄతతు లేనళితేడెతు) షంథిించ్గహ 2017 నఴంఫర్ 30 న 
కూంీథిభసమిడు షఽచించాయు:  

#1. CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC5.3 Meniere’s disease + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders...TDS  

ధ ల భోజుల తభహఴత అఫ  బమభు, యచాయభు, కహయణం లేఔుండా ఏడెప, తలధొన, యభహభం లేఔుండా కహళైల  
తననడం, గహమలట కే్స షభషమలు, ఴంటి ఄతునటినండు 50% ఈవభనం తృ ంథాయు. భభొఔ ధ ల భోజుల తభహఴత గహమలట కే్స 
షభషమ చ యలో సో యు షభషమ ూభాిగహ ఔనభయుఖమామబ, మిగియౌన షభషమలు ఔీభంగహ తఖుగ భుకం టాట బ. భభో 
థి ధ లల తభహఴత 2018 నఴంఫర్ ధాటికూ ఄతూన లక్షణాల నండు 100% షఴషాత చేఔభింథి. అఫ ఔు ఏభాతంి 
ఫలళీనత ఄతునంచ్ఔతృో ఴడంణో తృహటు అతభయరహఴషం ూభాిసహా బలో తిభిగి చేభింథి. కహఫటిట  అఫ  భధలభోఖ య ైదమడె  
Happi-D భాతని అన  MDD-XR న 50 mg ఔు భభో భసండె యహభహల తభహఴత 25mgకూ తగిగంచి చిఴయఔు 2019 జనఴభి 
10న అనయేరహయు. 2019 జనఴభి 16ఴ ణేథీన అఫ ఔు తన తృహత లక్షణాలెైన బమభు, తలతోృ టు, కహళైల  తననడం ఴంటియ 
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తృహక్షుఔంగహ (30%) పనభహఴాతం ఄమామబ. అ షభమంలో లతుమర్ తృహికటటశనయు 11585…ఆండుమా  షలహా థాఴభహ #1కూంీథి 
యధంగహ భాయుఫడుంథి: 

పిఱంత్త్కు: 
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus...TDS 

త్లనొక:ి 
#3. NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 Headache-BP...TDS 

 కైఴలం భసండె యహభహలోల ధే బమభు ఄదావమఫ ైంథి.    

కహలు తననడం, తలతోృ టు యశమంలో 50% ఈవభనం లతేంచింథి.భభో ధ ల భోజులు భసమిడు క నసహగించిన తభహఴత 
ఫఴిభి చిఴభ ి ధాటికూ అఫ  తిభిగి ఄతున యహమది లక్షణాలు నండు 100% ఈవభనం తృ ంథాయు. #3 మోణాద OD కూ  
తగిగంచ్ఫడుంథి. అఫ  ఎటుఴంటి ఄలోతి భందలు తీషకోఴడం లేద ఔనఔ  #2 భాతంి భూడె ధ లల తభహఴత 
ఄనగహ ఫా చిఴభిధాటికూ OD కూ తగిగంచ్ఫడుంథి. #3 న జూన్ చిఴభి ధాటికూ OW కూ తగిగంచి 2019 అఖషట  ధ లాకయులో    
అనయేలే ఴయఔు క నసహగించ్ ఫడుంథి. ఄబణే నేఱెంటు #2 న భాతంి ODగహ క నసహగిషఽా ధే ఈధానయు. 2020 జూన్ 
ధాటికూ యహమది లక్షణాలలో ఎటుఴంటి పనభహఴాతం లేఔుండాఅభోఖమంగహ ఈధానయు. 

108CC బాకు్, ఈయోగషిా ననటెలల ణ ే#2:CC15.1 Mental & Emotional tonic; #3: CC11.3 Headaches + CC11.4 
Migraines ఇవావలెనఽ.  

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

 పిశ్నలు జరబులు  

పిశ్న 1. కరవిడ్-19 తృజిటివ్ గ తుమధ రణ అభన ళా ీ త్న తడ్డకు మొముమ తృలు త్ాి గ ంచ వచ్ాా?  

జరబు . తయౌలతృహలు తడడఔు భోఖతుభోధఔ వకూా/ ఆభూమతుటీ ఴర్ నెంచ్డంలో ఎంణో షసఔభిసహా బ. ఆథి తడడ  అభోగహమతుకూ 
ఎంణో భంచిథి ఔనఔ ఄటిట  తృహలు ఆఴఴఔుండా తుభోదించ్భతు ఫాభు చ లేభు. ఄబణే తయ్ల, తడాడ  ఆదదభికట ఆభూమతుటీ 
ఫూషటర్ ఆఴఴడం థాఴభహ యక్షణ ఔయౌంచ్ఴచ్ు. ఄధమమధాలు భభిము భీక్షల అదాయంగహ ించ్ అభోఖమ షంషా కోయడ్-
19 తృ జిటివ్ ఴచిున తయౌల తన తడడఔు భొభుభ తృహలు ఆఴఴడాతున తోృి తషళించాబ. ఄధేఔ షందభహబలోల  యహయు తయౌలతృహలలో 
కోయడ్ య ైయస్ జాడ ఔనగొనఔ తోృ ఴడం థీతుకూ దిాన కహయణం. ఇ కూంీథి యౌంఔున షందభివంచ్ండు 
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/breastfeeding-and-covid-19 

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

పిశ్న 2. రమా లేఖ సంచిక 7 సంపుటి 2 లో సాచినటలల గ పండ్లల  మమ యు కూరగయలనఽ 20 తుమిషలు ఉపు మమ యు ర తుగర్ 
దాి వణంలో నానబెటీి త్రురత్ మంచి తూటతి్ో కడ్లగుత్ునాననఽ. కరవిడ్-19 యొకక పిసఽా త్ పమ ళరతిలో పండ్లల , కూరగయలు మమ యు 
ఇత్ర సమాగ రతు రడ్డాతుకి ముంద్ఽ ఇంక ఎటలవంటి అద్నపు జాగరతా్లు తీసఽకరరయౌ ద్యచ్రళ సలహ ఇవాండ?ి    

జరబు.కోయడ్-19 సో కూన ఴమకూాతు భభొఔ ఴమకూా ణాఔడం థాఴభహ తృ జిటివ్ ఈనన ఴమకూా నండు తేంయుల  భభొఔ ఴమకూా రహఴష 
థాఴభహ నలుటం లేథా ఔలుఱతఫ ైన ఈభితలాతున ణాఔడం థాఴభహ ఔ ఴమకూా నంచి భభొఔ ఴమకూాకూ సో ఔుతేంథి. భానఴ 
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వభీయం య లుల య ైయస్ ఈభితల యకహతున ఫటిట  క తున ఖంటల నండు భోజుల ఴయఔు ఇ య ైయస్  జీయంచి ఈంటుంథి.  మీఔు 
ఆటీఴల క నగోలు చేలన కూభహణా లేథా సహభాగి ీఈంటే యహటితు చాలా ఖంటలు ఔకన నెటటండు. ఄటాల  క నగోలు చేలన 
సహభగితీు యహడఴలల ఴచిునపడె ఈయోఖం తయుయహత చేతేలు షఫుఫణో ఔడెకోకయహయౌ. వభీయంనెై య ైయస్ యేఖంగహ 
క్షీణిషా ందతు  తుభహధ భించ్ఫడుంథి. ఈభితలం ణో షంఫంధం లేఔుండా య ైయస్ భోజులోల  కహఔ క తున ఖంటలోల ధే చ్తుతోృ ణాబ. 
ఴండడం థాఴభహ ఈషిో్ ఖతీ అహాయం నెైన య ైయషన చ్ంపతేంథి ఄతు ఖభతుంచాయౌ. భభితున యఴభహల కోషం 
https://medical.mit.edu/covid-19-updates/2020/06/can-i-get-virus-grocery-delivery షందభివంచ్ండు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

పిశ్న 3. రయధికి చికిత్్ చ్రయడ్ంలో తృిరరన యొకక తృిముఖయం ఏమిటి?   

జరబు. భనం చేలే చికూతషలో బఖఴంతేతు దమన ఄభిాంచ్డం లోధే తృహియాన యొఔక తృహిభుకమత ఈంథి. బఖయహన్ ఫాఫా 
ఏభంటాయంటే థేఴపతు దమ ఄందభి నెై షభానంగహ ఔుభిలే ఴయశం ఴంటిథి కహతూ భన గిధ నలు తల కూీందలుగహ ఈంచిణే 
ఴభహశ తున తృ ందలేభు. తృహియాన ఄంటే ఄటిట  ఴభహశ తున టుట కోడాతుకూ భన గిధ నన నెైకూ తిటం ఴంటిథి. ఔ భోగికూ తన యహమది 
భూలాన ఔయౌగిన భానలఔ అంథోళన కహయణంగహ తృహియాననెై దాఱట  నెటేట  లాతిలో ఈండఔతోృ ఴచ్ు. ఆటిట  భిలాతిలో భోగి టల  
ధాఢఫ ైన యరహఴషభు భభిము షఴచ్ఛఫ ైన నేిభణో చేలన తృహికటటశనయు యొఔక తృహియాన యహమదితు నమం చేమడంలో 
వకూాఴంతఫ ైన సహధనంగహ భాయుతేంథి. ఄటిట  లాతిలో ఔ తిిబుజం ఏయడు థేఴపతు నండు తృహికటటశనయు తృ ంథిన ఄనఖసీం 
భోగికూ ంఫడెతేంథ.ి ఔనఔ భోగితు ఔతూషం భసమిడీ తీషఔుధేటపడ ైధా తృహియాన చేమభతు షలహా ఆయహఴయౌ.   

‚తృహియాన భభిము దామధాతున చ్భణాకయం ఄధల, కహఔభభ ఔఫుయల ఴంటిఴధల, ఏయో నచిు చేశటలధల  లేథా కహలక్షైంగహధల 
పాయంచ్ఴదద . యహటితు ఖటిటగహ టుట కోండు ఎందఔంటే ఄయేమిభభయౌన తృహడ ైతృో ఔుండా యక్షుంచే సహధధాలు‛… శ్ర ీషతమ సహబ 
ఫాఫా – థిఴమయహణి, 25 నఴంఫర్ 1964. 

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

పిశ్న 4. నేనఽ ర ైతియాతుక్స్ లో చ్రరకముంద్ఽ మాయగెనట్ థెరతు అఫాయసం చ్రఱనఽ. ననేఽ అటీి చికిత్ా్ అయసకంత్ాలనఽ ఉంచిన   
అలామమలో 108 CC బాక్స్ ఉంచడ్ం సమెనైదరనా?    

జరబు. భసండుంటితూ ఔయౌన ఈంచ్ఴదద . 108 లల ఫాక్సష లోతు భసమిడీలు ఄతున యదమదమసహకంత యకూయణం నండు NM45 
Atomic Radiation + SR324 X-Ray, చేభిఔ థాఴభహ యక్షుంఫడునటికట వకూాఴంతఫ ైన ఄమసహకంణాలు, ఎలకూటిక్స 
మోటాయుల (ఈథాసయణకూ ఎలెకూటిక్స తౄహమనల  వకూాఴంతఫ ైన ఎలెకోటి  ఫాగసనట్ష ఈయోగిసహా బ), SRHVP మిశన్,TV లు, 
ఫ ైకోీయేవ్ లు, ఔంూమటయుల , లెలోపనల  నండు ఴచేు భైడుబేశన్ ఔు థీయఘకహయౌఔభుగహ లోనకహఔుండా బదియచ్ ఴలలంథిగహ  
లతౄహయుష చేమఫడుంథి. యహభహా లేక షంపటి  7 షంచిఔ 1భభిము షంపటి 8 షంచిఔ 4 లన ఔడా చ్ఽడండు. . 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

పిశ్న 5. మంచి ఆమోగయంకరసం తోృి త్్ఴింపడ్లత్ునన కొతున ఆహరపదామధ లు ఖమదీెైనవిగ ఉండ్డ్ం వలన పండ్లల  కూరగయలు 
మమ యు విటమినలత్ోత్యారభన నోసో డ్ లనఽ ఫౌతిక ఆహమతుకి పిత్ాయమానయంగ తీసఽకరవచ్ాా?   

జరబు.ఎస్ అర్ ళెచ్ న న మిశధలల  వకూాఴంతం చేలన ండెల  భభిము ఔయగహమలన ఄందలోతు తోృ శకహలు భభింత 
జీఴలబమంగహ ఈండటాతుకూ భభిము యహటి థాఴభహ క ంతభంథికూ ఔయౌగై అహాయప ఎలభ్ీతు ణొలగించ్డాతుకూ 
ఈయోగించ్ఴచ్ు. ఐణే అహాయ ఴషా ఴపల యొఔక వకూాఴంతఫ ైన షంషకయణ థాతు వకూాఴంతఫ ైన లగైనచ్ర్ న ఔయౌగి 
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ఈంటుంథే త భన వభీభహతుకూ ఄఴషయఫ ైన తోృ శకహలన ఔయౌగి ఈండద. యటి థాఴభహ షఽక్షభ వభీయంలోతు ఄషభతేలమత 
తుయహయణ ఄబనటికట పౌతిఔ లేథా రహభీయఔ ఄఴమయహలు తు చేమడాతుకూ తృో శకహలు తతుషభి. షభతేలమ అహాయం 
తీషకోఴడం చాలా భుకమం కహతూ కభీథ ైన ఔయగహమలు ండెల  తినఴలలన ఄఴషయం లేద. సహా తుఔంగహనఽ 
కహలానఖుణంగహనఽ లతేంచే ండెల  భభిము ఔయగహమలలో థేఴపడె ఄఴషయఫ ైన తోృ శకహలన ఄంథించాడె.   

* మాదాచిుఔంగహ ఆఔకడ ధలసో డ్ ఄధే దభు షభసనై ఈయోఖం కహద. ధలసో డ్ ఄధథేి యహమదిఖీషా డ నై భానఴ లేథా జంతేఴపల 
ఔణజాలం లేథా రహభయీఔ ఈతషయగభు నండు తమాయు చలేన ఔ భసమిడు.  

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

పిశ్న 6. రరా లేఖ సంచిక 11 సంపుటి 2 లో అనామోగయ పదామధ తున హయండిల్ చ్రసఽా ననపుడ్ల చ్రతికి గలల స్ /త్ొడ్లగులు ధ్మ ంచ్ాయౌ అతు 
సాచించ్ారు. ఆహర పదామర లనఽ తృొ ట ంట ైజ్/ శ్కిావంత్ం చ్రళటేపుడ్ల కూడా ఇలా చ్రయాలా?     

జరబు. సహదాయణ తుమభం కిహయం SRHVP మిశన లోతు రహంనల్ య ల్ లో షభితోృ బే ఄంత చినన యబఫి ైన లసహలో 
నభూధాన (ఆథి అహాయ థాయాం, ఄలెభీ్ కహయఔం, ఓశధం ఏథ ైధా కహఴచ్ు) తీషఔుభహఴలలంథిగహ భనభు భోగికూ 
షలహా ఆసహా భు. ఄపడె థాయాం యొఔక తిమక్ష తుయఴసణ లేథా హామండుల్ చేమడం ఄధే రిరన తలెతాద. ఄలాగై ఆథి 
తృహికటటశనయు నండు ఈతషయగభబేమ వకూాణో కహలుశమం ఄఴపతేంథేమో ఄనన బమాతున ఔడా తుయహభిషా ంథి. ఆలా ణ చిున 
లసహన రహంనల్ య ల్ లో ఈంచే భుంద తృహల లటక్స ఔఴయులో  లేథా కూలంగ్ ల్భ ఴంటి భైయులో చ్టాట యౌ ఄటుఴంటి భిలాతిలో 
చేతికూ గ ల స్ ణొడెఖు కోఴలలన ఄఴషయం లేద.     

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

 దివయర ైద్ఽయతు దివయ రణి  

 

 

 

 

  

 

“షిా తం జిలలో ఈనన నభభఔం ఏమిటంటే ఄధాభోఖమ షభమంలోధే ఓశధం యొఔక తృహిభాణిఔత య లఔటట 
ఫడెతేంథి. తుయహయణ కహగహధే ఓశధ ఈయోఖం భయుఖున డెతేంథి. కహతూ ఇ దాకోకణం భాభహయౌ. ఔయు 
ఄధాభోగహమతుకూ ఖుభి కహఔుండా చ్ఽడటాతుకూ ఓశధం యహడాయౌ ఄంణేగహతు ఄధాభోఖమంణో ఄతడె డుతోృ బనపడె తిభిగి 
లేటాతుకూ భాతంి కహద. ఄలాధే జీయతం యొఔక యభాయాం పటిటన ఴమకూా భయలా పటుట ఔ ఖుభికహఔుండా ఈండటాతుకై 
ఄధేథి ఖుభిాంచాయౌ.” 

                           … శ్ర ీషతమ సహబ ఫాఫా, ‚య ైదమ ఴాతాి‛ థిఴమయహణి 1980 లెనెటంఫర్
                                                  http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 
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 “మీయు చేలే లేఴ మీఔు భాతఫాి షంతానా  తుఴఴడఫా కహఔుండా మీయు లేఴ చేలన యహభికూ ఈవభనంణో తృహటు షంతానాతు 
ఄంథించ్ ఖలఖడఫా మీఔు తిిపలం కహయహయౌ. మీయు లేఴ చేషా నన యహభికూ ఈవభనం గహతూ లేథా షంణోశం గహతూ ఔలఖఔ 
తోృ ణే  మీ షహామం యొఔక యిోజనం ఏమిటి? మీయు షహామం ఄంథించిన ఖీళీత యొఔక అనందఫా మీ లక్షమం 
కహయహయౌ. మీ నండు అశించిన థాతు ఖుభించి మీయు ఔభొుతు భాటాల డఔండు కహతూ మీయు ఄంథించిన లేఴ తుజంగహ 
యలుయ ైనథా లేథా అశించిన ఴమకూా భిలాతేలన ఫటిట  యయేఔంణో ఄంథించ్ఫడునథేధా ఄతు ఖళీించాయౌ.“ 
… శ్ర ీషతమ సహబ ఫాఫా, ‚ధల ఫంప్సష, ధల జంప్సష‛, SSS లేయహ షంషా3ఴ ఄఖిల పాయత లేయహదళ్ షదషష1975 నఴంఫర్14   

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf 

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

 పికటనలు  

 భవిషయత్ుా లో తురాఴించబర భ ేర ైబరి  సద్సఽ్లు *  
 తౄిన్స్ ( బెతున్స&గబాన్స): అధ లల న్  AVP ఴర్క ష్హప్స యహభహంతప తయఖతేలు  ళెెీంబర్ –నవంబర్ 2020(ూభిా యఴభహలు 

షబుమలఔు ఄందజైమ ఫడణాబ) షంథిించ్ఴలలనయహయు డేతుమల్ య ఫ్ైషట్ trainer1@fr.vibrionics.org 
 UKలండ్న్స:UK జాతీమయహభిశఔ పనవుయణ అధ లల న్ షదషష 2020 లనెెటంఫర్20, షంథిించ్ఴలలనయహయు జయం టలే్ య ఫ్ైషట్ 

jeramjoe@gmail.com 
 USA మ చమండ్ VA: అధ లల న్  AVP ఴర్క ష్హప్స యహభహంతప తయఖతేలు  ళెెీంబర్ –నవంబర్ 2020(ూభిా యఴభహలు షబుమలఔు 

ఄందజైమ ఫడణాబ) షంథింిచ్ఴలలనయహయు షఽసహన్ య ఫ్షైట్ saivibrionics.usa.can@gmail.com 
 ఇండియా పుటీపమ ా : AVP ఴర్క ష్హప్స ** 25 Nov-1 Dec 2020 

షంథిించ్ఴలలనయహయు లయౌత య ఫ్ైషట్  elay54@yahoo.com  లేథా టయెౌతౄో న్ నంఫయు 8500-676-092 
 ఇండియా పుటీపమ ా: SVP ఴర్క ష్హప్స ** 3-7 Dec 2020 షంథిించ్ఴలలనయహయు ళేభ  

య ఫ్ైషట్ 99sairam@vibrionics.org 
*AVP భభిము SVP ఴర్క ష్హప్స లు యివే యదానభు భభమిు eకోయుష ూభిా చలేన యహభకిూ భాతఫిా. పనవుయణ తయఖతేలు 
షిా తం తృహికటట శనయుల  గహ ఈనన యహభకిూ జయుఖుణాబ.    
**భాయులఔు ఄఴకహవం ఈంథ.ి  

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

 అద్నంగ  

1.  ఆమోగయ చిటాకలు 

 కూరగయలు – మీ ఆమోగయ పమ రక్షణకు తుండెనై ఫోజనం! 

‚ఄధాభోగహమతుకూ దిాన ళతేేఴప ఏమిట?ి యుచి కోషం భభమిు ఆంథిమి షకం కోషం భానఴపడె ఔిాతి ఄంథించిన ఴషా ఴపల 
ఔయున భభమిు లక్షణాలన భాయుసహా డె. ఈడఔఫట్టడం, యబేంచ్డం, భభిము మికూషంగ్ కిూీమ థాఴభహ లదధం చషేఔుంటాడె. 
యహటిలో ఏ భాతంి వకూా ఈండద. “ఆహరపు అలరటల  గుమ ంచి అపిమతా్ంగ ఉండ్ండ.ి..ఉడికించతు లేదా సగం ఉడికించిన 
కూరగయలు, ఆకుకూరలు ఆమోగయతుకి ఎంత్ో మంచివి.”… శ్రర సత్య సభ బాబా1 

1. కూరగయలు అంటే ఏమిటి? 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 ఆయ సహదాయణంగహ భనందభకిట ణ యౌలన క తున ండలన మినహాబంచి ఖులభకహండభునఔు (ళెభైఫలమస్) చ ంథని తినదగిన 
పాఖభు. ఇ ఔయగహమలు యషాాతంగహయయేుల  లేథా భూలాలు, దంలు, భభమిు ముఖగల యౄంలో లబమ భఴపణాబ; కహండభు 
గహ లతేంచయే, పఴపఴలు గహ లతేంచేయ, అఔుఔయలు భభిము ఴాక్ష రహషార (ఫొ టాతుఔల్) ండెల  ఄధయే ఔయగహమలుగహ 
భఖిణింఫడణాబ భభిము యతుయోగించ్ఫడణాబ. ఄలాగ ై ఖుభభడు కహమలు(సహకాష్), తృ టల కహమ ఴంట ికహమలు(గహర్డ్), 
చిఔుకడె కహమ లాంటి కహమ యౄతృహలు, చిు ఫఠహతూ ఴంటి ండతు యౄతృహలు ఔడా ఔయగహమలుగహ భఖిణిం ఫడణాబ.2 

2. కూరగయల వితుయోగము మమ యు పియోజనాలు 

యిోజధాలు: థాథాప ఄతున ఔయగహమలు కైలభలీు తఔుకఴగహనఽ, యటమినల (A, K, B, & C), కతుజలఴణాలు, డ టైభ ీెఫైర్ 
యహమదణిో తృో భహడ ేెైటోకసమిఔల్ష భభిము మాంటిఅకూషడ ంట్ష ఄదఔింగహనఽ ఔయౌగి ఈంటామతు ఄధమమధాలు య లలడుషా ధానబ. ఆయ  
అలకయ్న్ షఴపాఴంణో ఈంటృ తూటి రహతం ఎఔుకఴగహ ణిమేకూంచి అఔుఔయలు, యేయుఔు షంఫందించినయ, అఔుచ్ు ఔయగహమలలో     
ఄదఔింగహ ఈంటాబ. ఆయ వభీభహతున తుభిఴఱఔయణ చమేఖలఴప భభిము భుకమఫ ైన ఄఴమఴ ఴమఴషాలన ఫలోనతేం చమేఖలఴప. 
ఆంకహ భోఖతుభోధఔ వకూాతు నెంచి థీయఘకహయౌఔ భభిము తృహిణాంతఔ యహమధలన తుయహయణ భభిము చికూతష ఔడా చేమఖలఴప.     
ణిమేకూంచి ఄందయౄ బమడే యఔాతృో టు, భధఫాసం, యఔాళనీత, ఫయుఴపన ఄదపలోఈంచ్క నట, కహమనషర్, ఖుండ తృో టు, సోట ే క్స, 
రహఴషకోవ ఄధాభోఖమం, ఆధ పక్షన్ ముదలెైన యహటితు తుయహభించ్ఴచ్ు. షంక్షుాంగహ చ తృహలంటే ఔయగహమలు ఈతాభ షసజ 
ఓశధభులు.  ఄతునటిఔంటే మించి ఆయ వకూాఴంతంగహ భభమిు అభోఖమంగహ ఔడా ఈంచ్డఫా కహఔ భుకాతున కహంతిఴంతం 
చేసహా బ!3-8 

యతుయోఖభు: సహా తుఔంగహ థొభకిై కహలానఖుణంగహ ఈండ ేణాజా ఔయగహమలు క నండు. థోషకహమ ఴంట ిక తునంటితు ఈతాభ తృో శకహల 
కోషం చిుయగహధే తీషక నగహ భభిక తునంటితు చిుయగహనఽ భభిము ఈడుకూంచినయ(తోృ శకహలు ఈతాభంగహ ఖీంచ్డం కోషం)      
తీషఔుంటాయు. ఈథాసయణ ఫోి ఔయ్, కహమభసటుట , టభాటా, ఫల్్ నెర్ ఴంటయి. తృహలఔయ, ఫంగహళదం ఴండునపడె ఎఔుకఴ 
యిోజనఔయంగహ ఈంటాబ. ఐణే ఈడుకూంచే షభమం, ఈషిో్ ఖీత భభిము తూటి ముణాా తున ఔతుశటంగహ ఈంచ్ండు. ఈడఔ నటెటడాతుకూ 
ఫదలు అయభికూ ఖుభచిేమడం, లేథా ణయేౌఔగహ ఈడుకూంచ్డం ఴంటియ చ మామయౌ ; యేబంచ్డాతుకూ ఫదలు భొటెటలు ఫకేూంగ్ చ మమడం, 
గిీల్ చ మమడం, లేథా షఽట్ చ మమఴచ్ు. తఔుకఴ జీయి సహభయాయం ఈనన యహభకిూ చిుగహ తినడం రరమీషకయం కహద.3-8 

 లతౄహయుష చలేన భతీిగహ తీషకోఴడం: 250-300 గహీ భులు లేథా 2½ ఔపల యయధ యకహల ఔయగహమలు భోజుఔు యయేఔ ఴంతంగహ 
మివీభం చలే తృ డు లేథా యషం ఴంటయి తీషకోఴచ్ు.  ఐణే క తున థాభహధ ల యశమంలో షభతేలమతన తృహటించాయౌ. ఈథాసయణఔు 
ఄననభు భభమిు చిలఔడదంలు ఔయౌల ఴడుడ ంచ్ ఔడద ఄలాగ ైఎపడఽ ఔటే యకహతుకూ చ ంథని యేయు యఔం భభిము 
ఔయగహమలన తీషకోఴదద . యుచి కోషం లేథా భానలఔ అనందం కోషం ఄపడపడె తీషకోఴడం ఄధథేి ఈచితంగహధ ే
ఈంటుంథ!ి3-9 

 ఔయగహమలు యబియచ్డం చాలా భుకమం :  ఔడఖతు ఔయగహమలు ఫ దడెలో టపే్స యహర్భ నయెఖడాతుకూ థాభతిీమఴచ్ు.  
ముదట చతేేలు యబంిగహ ఔడుగి  ఔయగహమలన ంప తూటణిో  యబంి చేమడం థాఴభహ యహటి ఈభతిలం నండు హాతుఔయఫ ైన 
ఄఴరరష్హలు భభిము షఽక్షభ కూీభులనణొలగించాయౌ . 
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ఆలా ఔడుగని తయుయహత ఫేకూంగ్ సో డా లేథా ఈప భభమిు య తుఖర్ లేథా షప భభిము ఈప ఔయౌనన తూటి గధి నలో 
ఔయగహమలు 20 తుమిష్హలు 
ధానఫట్టడం భంచిథి. అ తభహఴత 
తూటలిో ఫాగహ ఔడగహయౌ ఔఠినఫ నై 
ఈభతిలం ఔయౌగని ఔయగహమలు 
భాదయ నై ఫషి్ ణో  యబంి చమేడం 
భంచిథ.ి3,8,10 

 ఔయగహమలన ణాజాగహ ఈంచ్డం: 
ఔయగహమలన ఄఴషయఫ నైపడె 
భాతఫి ాణాజాగహ ఈండయే 
క నకోకఴడం ఈతాభఫ నై ఎంనఔ. 
టభాటాలు, ఈయౌలతృహమలు, 
ఫంగహమాదంలు భభిము చిలఔడ 
దంలు, ముఔకజొనన, భభమిు 
ఔఠనిఫ నై ఈభతిలం ఔలయ లేథా 
శ్రణాకహలప సహకాష్ ఴంటయి ఐన 
ఖుభభడుకహమ లాంటియ 
శ్రతయ్ఔభించ్ఴలలఴలలన ఄఴషయం 
లేద. కహతూ యహటతిు ఫాగహ గహయౌ 

య లుతేయు సో క ైచ్లలతు తూడ థిేవంలో ఈంచ్ండు.శ్రతయ్ఔయణ ఄతుయహయమం ఄబన చోట అఔుచ్ు ఔయగహమలన తృహల లటక్స 
షంచ్లలోనఽ లేథా ఔంటెబనయల లోనఽ, టభాటాలు కహగతిప టఴల్ లో చ్టిట  ఫౌల్ లో ఈంచాయౌ, అఔుఔయలన నేయులో చ్టిట  
తృహల లటక్స ఫుటటలో నటెాట యౌ. ఄయ యహడుతృో బనటుల గహ ఔతునలేా  అఔుఔయలు భభమిు చ్ుతు ఔయగహమలనెై ఐస్ యహటర్ చ్లాల యౌ. 
క తునయకహల ఔయగహమలన ఔట్ చేల ఔడా జి్ చమేఴచ్ు.2,3,8,11 

ించ్యహమాంగహ య బమకూ నెైగహ ఔయగహమల జాతేలు సహఖు చేడెతేధానబ. ఇ షంచిఔలో షభాయు 50 సహదాయణ 
ఔయగహమలన యహటి పాయతీమ నేయలనఽ ఔుండయ్ఔయణంలోనఽ ఆఔకడ తృ ందయచ్ ఫడాడ బ. 

3. మూలాలు, ద్ఽంపలు, మమ యు ముగగ కూరగయలు  

3.1 తెట్ రూట్ (చఽకంద్ర్): భుదయు యంఖు ఔయౌగి యుచికూ తిమమగహ ఈండ ేఆథి కటీడాకహయులఔు ఄదబతఫ ైనథి. ఆథి క తున ఖంటలోల ధే 
యఔాతృో టున ణిేమకూంచి లసోట యౌక్స తనతు తగిగషా ంథ ిభభిము ఄతేజాా  సహభభహధ యతున నెంచ్తేంథి. తెట్ యౄట్ న ఈడుకూంచి షంతాా 
భచిిన దయిహతున తలనె ైభహషఔుననపడె తృ యలుగహ ఈడుతృో బే చ్యభ షభషమ భభమిు దయద నండు ఈవభనం తృ ందఴచ్ు.  
తెటృిట్ యొఔక అఔులన తృహలఔయ ఴలె ఈయోగించ్ఴచ్ు.12 

 ఴెచామ క: భూతనిండాలలో భహళైళ భభిము గ ట్ ఈననయహభికూ భంచిథి కహద.12 

3.2 కయమెట్ ( గజర్): తెటా కసభోటిన్ భభిము యటమినల  A, C & E, యొఔక ఄదబతఫ ైన భూలభు.  నలల లలో ఄంధణాఴతున 
భభిము ఴయో షంఫందతి భాఔుమలర్ క్షీణతన తుభోదిషా ంథి. లుకైమిమా,  ఉనభతిితేా లు భభిము నెదదనేఖిు కహమనషర్ యొఔక 
పభోఖతితు అఖలద. జుటుట , దంణాలు భభిము చ్యభ అభోగహమతున ఫ యుఖు యుషా ంథి.13 
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తృమ ్ిప్  (చఽకంద్ర్): ణ లలటి కహమభసట్ లాగహ ఈంటృ తౄో లేట్ ఄదిఔంగహ ఈనన ఆథి పటుట ఔణో ఴచుే లోతృహలణో తృహటు చిఖుళల  యహమదితు 
ఔడా తుయహభించ్ఖలద.  

ఴెచామ క: థతీు అఔులు, కహండం, భభమిు పఴపఴలు యశూభితఫ ైన యషం ఔయౌగిఈండు చ్యభం నెనై కహయౌన ఫొ ఫఫలఔు 
కహయణభఴపతేంథ ిఔనఔ యటతిు తుయహభించాయౌ.14 

3.3 ములల ంగ  (మూయౌ): ఆథి pH షభతేలమతన కహతృహడెతేంథి, రహఴషకోవభులో ఄఴభోదాలన ణొలగషిా ంథి, జలుఫు భభిము 
దఖుగ  నండు ఈవభనం ఆషా ంథ,ి కహఫ యుల  ఆంకహ భూత ిభభిము అలటయో అయాభసటైిస్ చికూతషలో షహామడెతేంథి. వభభీహతున 
షసజంగహ అయధిత గహ ఈంచ్తేంథి. తృ డు చ్యభం, ముటిభలు, భభమిు దదద యలన తృో గొడెతేంథి. థతీు అఔులు తినదగనియ 
భభిము యతాధాలు లమకోడ భహభ లేథా చ్యభ యహమది చికూతషఔు ఈయోఖడణాబ.15 

 ఴెచామ క: జీయి ఴమఴషాన చికహఔు నటెటఴచ్ు, యహముఴపన ఔడెప ఈఫఫభహతున ఔయౌగించ్ఴచ్ు. నణాా వమభులో భహళైళ ఈనన 
షందయబంలో థతీుతు తుయహభించ్ండు.15 

3.4 టమ నప్/ ళెయౌమ యాక్స (షలాగ మ్): ఔడెప ూతలు, గొంతే ధొన, కహఫ యుల  భభిము ళెటెైటసి్ చికూతషఔు ఫాగహ ఈయోఖ 
డెతేంథి. భూతనిండాలలో చినన భహళలన ఔభగిషిా ంథ.ి16 

రుటాబాగ: ఆథ ికహమఫేజీ భభమిు టభనిప్స ల థాఴభహ ఏయడున ళెైతడి్ యఔభు. టభినప్స ఔంటే క ంచ ం నెదదథిగహనఽ భభమిు 
తిమమగహనఽ ఈంటుంథి.  జికమా : టభనిప్స ఔంటే తీమగహ భభిము తృో శఔ ఔయఫ ైనథి.16 

ఴెచామ క: ఎఴభకిసైధా త భైహబడ్ యుఖభత ఈంటే థీతుతు తుయహభించ్ండు.16 

3.5 చిలకడ్ ద్ఽంప (షకర్ కండ్): సహదాయణ ఫంగహళదం ఔంటే యటమిన్ ఎ ఄదిఔంగహ ఈంటుంథి. ఆథి ఔళళఔు ఄదబతఫ నైథి. 
నండుథాయధభుణో ఔడు యుచికూ తీమగహ ఈండే థీతుతు యుచిఔయఫ ైన భభమిు తీన ఴంటలలో అసహఴథించ్ఴచ్ు. 17 

ఴెచామ క: కూడీనలో భహళైల  ఈంట ేథీతుతు భానకోయహయౌ. భధఫాసం ఈననయహయు మితంగహ తీషకోయహయౌ.17 

3.6 బంగయాద్ఽంప (ఆలు): ఆథి ఄతున యళేలోల నఽ సౌఔయమఴంతఫ నై అహాయభు.  ెఫైర్ ఄదఔింగహ ఈండే చ్యభంణో థీతు తిననపడె 
యిోజనఔయంగహ ఈంటుంథి ఄబణ ేఄతిగహ యేఔడద. ఆథ ిధాడీ ఴమఴషాన ఫలోనతేం చషేా ంథి. సాదమ అభోఖమభు, ఫలఫ నై 
ఎభుఔల తుభహభణం ఄంథిషఽా  కటీడాకహయుల తుతీయున యహభి సహభయధయభున నెంచ్తేంథ.ి18 

 కసర: ఫంగహళదం ఔంట ేఄదఔి తృో ి టనీ్ భభమిు కహమలభలీు ఈంటాబ. థీతులో చీభల తృో శకహలు ఈంటాబ ఔనఔ థతీు 
యిోజధాలన తృ ందడాతుకూ యౌచి, ధానఫట్ిట  ఈడుకూంచిన థాతుతు తిధాయౌ(చిుథి తింటే యశూభతిం).19 

3.7 ఎయౌతౄంట్ ఫుట్ యామ్ (సఽమన్స/జిమికండ్): ఖటిట  చ్యభం ఔయౌగి ఈంటుంథి. గొంతేలో రరలశభం భభమిు భభమిు ఔడెపలో 
గహయౌతు తగిగషా ంథి. నెైణామ యసహతున నెంచి జీయికూీమఔు షహామడెతేంథి. నెయుఖుతేనన నలలలఔు ఄనయ నైథి.20 

ఴెచామ క: ఒఔసహభి ఔట్ చేలన తయుయహత యహడఔతృో ణ ేఆథి చ్యభం భభమిు గొంతేలో చికహఔున ఔయౌగషిా ంథి. ఔనఔ తూటిలో భుతుగ ై
టటుల  ఈంచి థాతులో యతుఖర్, తుభభకహమ లేథా చింతండె యలే ఈడఔఫ్టాట యౌ.20 

3.8 టామో రూట్/ కొలో కళయా (ఆమ ి): యయధ తృో శకహలు, నచ్ థాయధం, భభమిు భసలలెటంట్ సహట ర్ు యొఔక గొ భూలభు. థీతు       
యేయు భభమిు అఔులు ఴండునయ తిధాయౌ.21 

3.9 ఉయౌలతృయ (తృయజ్):.ఈతాభ డు టాకటష ల మర్ లేథా తుభిఴఱఔయుణులలో ఆథ ిఔటి. ఆథ ియఔాం ఖడడ  ఔటటడాతున తుభోదిషా ంథ ి 
భభిము కటటకహలు ఔుటిటన గహమాలఔు,  అధ లు, దయద భభిము జలుఫు భభిము ఫ్ూల  ణో షహా రహఴషకోష ఄధాభోగహమతుకూ 
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చికూతషచషేా ంథి. షప భభ ిణ లుప ఈయౌలతృహమ ణో తృో యౌలేా  విడాయౌయా భభమిు షలోట్్ ఴంట ిఈయౌల యకహలు తఔుకఴ రహతం  
తృో శకహలు   ఔయౌగి ఈంటాబ.22 

ఴెచామ క:  ఖుండ  భంట లేథా జీయికూీమ షభషమల యశమంలో ఈయౌలతు భుకమంగహ భుడు ఈయౌలతు తుయహభించాయౌ.22 

3.10 చినన (ళ ర్ంగ్) ఉయౌలతృయలు/ సకయౌయన్స్ (తృయజ్ పటాీ ): ఇ చినన ఈయౌలతృహమలు తౄో లెట్, యటమినల  భభిము కహలుశమం 
యొఔక భంచి భూలభు. ఄలంఔభించ్డాతుకూ యహడఫడే యటతిు చిుగహ ఔడా తినఴచ్ు. ఆయ య్క్స్(ఎఔుకఴ యటమిన్ A ణో యుచిగహ 
ఈండ ేనదెదభభిము ణేయౌఔతృహటి యఔం) భభిము చిప్్ (ణేయౌఔతృహటి యఔం తృో శకహలు తఔుకఴ ఈంటాబ కహతూ వభీయ జీఴకూీమ భభిము 
నండం ఄతేఴాథిధకూ షహామడ ేకోయౌన్ యొఔక చ్ఔకతు భూలం)ఴంటి యకహలణో తృో యౌ ఈంటాబ.23 

4. కండ్ము మమ యు పూల రకపు కూరగయలు 

4.1 కరఴిరతె (నాలోకల్): ఆథి కహమఫేజీ యొఔక ఔ యౄం భభిము యుచికూ ఫోి ఔయ్ కహండభు భాథభిిగహధే ఈంటుంథి కహతూ ణయేౌఔతృహటి 
భభిము తీమగహ ఈంటుంథి. థీతు కహండభు మినహా ముతాం తినదగనిథి. ఔ ఔపకోళయితె భన భోజుయహభ ీయటమిన్ ల 
ఄఴషభహలోల  100% ఆషా ంథ.ి24 

4.2 ఆసమగస్(శ్త్ావమ ): థీతులో ఫోి ఔయ్ఔంటే యటమినల  తఔుకఴగహ ఈంటాబ కహతూ ఆనభు భభమిు కహర్ ఔు భంచి 
భూలభు. షసజ భూతయిషయ్న కహభి ఄలాగై తూటి చేభఔి (ఎడుభా)భభమిు భూత ిభాయగ  ఆధ పక్షన్ తుయహభించ్ఖలద భభమిు 
రహంతభిచ ేపిాయహతున ఔయౌగి ఈంటుంథి.25 

4.3 కయబజేీ (పటాీ  గోత): థోయగహ యబేంచి నపడె గీీన్ కహమఫజేీ అభోఖమంగహ ఈంటుంథి. ఎయీ కహమఫజేీ షలాడ్ ఔు భభింత 
షభుచితఫ నైథి. గీీన్ కహమఫజేీ ఔంటే థి భసటుల  ఎఔుకఴ యటమిన్ ఏ భభమిు భసటిటంప ఆనభునఆషా ంథ ికహతూ కహతూ థాతులో ఈనన 
యటమిన్ k లో 50% భాతఫి ాఈంటుంథి. 26 

బిళలె్ ములకలు: సభానమ తృో శకహలణో చిననయగహ ఈంటాబ భాడుునపడె లేథా యబేంచినపడె థాతు యుచి నయెుఖుతేంథి 
ఄదఔింగహ ఈడుకూంచిధా లేథా భయఖ ఫట్ిటధా దభహఴషన ఈంటుంథి.27 

కరలార్డ గీరన్స్ (హక్స) & బాక్స చ్ొయ్: యటమినల  ఄదఔింగహ ఈంటాబ ణిమేకూంచి ఆథ ివభీభహతున తుభిఴఱఔయణ చమేటాతుకూ, 
అభోఖమఴంతఫ నై ఎభుఔల తుభహభణాతుకూ భభమిు అభోఖమఔయఫ ైన దాఱటతు ఆఴఴడాతుకూ ఈతాభ ఫ నైథి.28 

ఆమ ీచ్ోక్స : కహలేమ టాతుక్స గహ భిఖణింఫడే థీతు అఔులు ఄతమంత తృో శఔఔయఫ నై పాఖభు.29 

4.4 బరి కరయౌ: కహమనషర్ తుయహయణఔు, ఎభుఔలన ఫలోనతేం చమేడాతుకూ భభమిు తిీ ఔక ఄంవభు లోనఽ అభోగహమతున ఄంథించే 
షఽర్ పపడ్ గహ నలుఴ ఫడెతేంథి. ణాజాగహ ఈననపడె చాలా తృో శఔ ఔయఫ నైథి అయభణిో ఈడఔ ఫట్ేట  భుంద ఫాగహ ఔడగహయౌ.30 

4.5 కయ్ఫ్లవర్ ( ఫూల్ గో): యటమినల  భభిము కతుజలఴణాలఔు చ్ఔకతు అదాయభు. ఆథి జాా ఔవకూాకూ ఄదబతఫ నైథ.ి31 

ఴెచామ క: భూతనిండాలు లేథా గ ట్ షభషమ లేథా యఔాం లచ్ ఫడడాతుకూ భందలు యహడేయహయు థీతుతు తుయహభించ్ండు లేథా తఔుకఴ 
భభిాణంలో తీషకోండు.31 

5. ఆకుకూరలు 

5.1 తృలకూర (తృలక్స): ఆథి ఫ గీనఱమం యొఔక ఈతాభ ఴనయులలో ఔటి. ఈడుకూంచేటపడె థీతు తృో శకహలు ఫ యుఖుడణాబ 
కహతూ థాతులోతు ఆనభు భభమిు కహయౌశమం క తున మాంటీ నఽమటిమింట్ష ఴలల ఖీళింఫడఴప.32 

 లేటలయస్ (సలాడ్ పటాీ ): తృో శకహలు తఔుకఴగహ ఈననటికట ఄదిఔ తూటిరహతం కహయణంగహ ఆథి వభభీహతున అయదిత గహ ఈంచ్తేంథ.ి32 
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అరుగుల/మకెట్ : తృో శఔ యంగహ సహంథీఔిాతఫ నై ఆథ ిఅభోగహమతుకూ ఄదబతఫ నైథి.33 

 రటర్ కెరస్: ఫగాహ 3 క ఴపఴ అభల ం ఄదఔింగహ ఈండే ఆథి ఖుండ ఔు భంచిథ.ి తృహయుతేనన జలభాభహగ లు డెడ న షసజంగహ 
ఎలలపడఽ నెయుఖుత ఈంటుంథి. ఐణ ేథతీుతు ఈయోగించే భుంద ూభిాగహ ఔడగహయౌ.34 

 ఆరల ఆకు కూర (సమో్ంక సగ్): తృహలఔయన తృో యౌ ఈంటుంథ ికహతూ థాతుఔధాన భసహలా ఎఔుకఴ.35 

కలే (కరం సగ్): తృో శకహలు యశమంలో తృహలఔయన తృో యౌ ఈంటుంథ,ి థీతులో యటమినల  షభాథిధగహ ఈంటాబ చిుగహ తింటే 
ఈతాభంగహ ఈంటుంథి. షఽభతీలు ఴంటి యహటలిో అయభణిో ఈడఔ ఫ్టిటనథి లేథా ణయేౌఔగహ యనేనథి ఈతాభం.36 

5.2 ముమ ంగ/ మునగ కయ (సజన్స): ఆథ ిఄదబతఫ నై ముఔకగహ నలుఴఫడెతేంథి. ఆందలో నెయుఖులో ఈండే తృో ి టనీఔు 
భసండె భసటుల , ఄయటలిో ఈండే తృ టాఱమంఔు 3భసటుల , కహమభసట్ లో ఈండే యటమిన్ A భభిము అఴపతృహలలో కహయౌశమం ఔు 4 భసటుల  
ధాభింజలో ఈండే యటమిన్ Cకూ 7 భసటుల  తృో శకహలు ఈంటాబ.  యయధ ఴంటకహలలోనఽ యషాాతంగహ ఈయోగించ్ఫడ ేఇ కహమ ఔ 
షంథిామ ఓశధంగహ యకహా తున యథిధ  చషేా ంథి, భంటన తుయహయు త్ంథ,ి హాభోభనలన షభతేలమం చషేా ంథి, తృో శకహహాయలోభున 
భభిము ఴాథాధ తృహమతున తుభోదిషా ంథ,ి యఔాళనీతన తుయహభషిా ంథి, జీయికూీమఔు షహామడెతేంథి, యఔాంలో చ్కసకయన షభతేలమం 
చేషా ంథి భభమిు చ్యభ షభషమలన నమం చషేా ంథి.37 

ఴెచామ క: ఓశదాలు తీషఔుంటుననయహయు థతీు యశమంలో తభ డాఔటయున షంథిించ్డం భంచిథి.37 

5.3 పెనఽగీరక్స/బ ంతికూర(బేతి) ఆకులు: ఆనభు భభిము ఆతయ కతుజలఴణాలు షభాథిధగహ ఈండ ేఇఅఔు జీయికూీమఔు 
షసఔభషిా ంథ ిభభిము భధఫాహాతున ఄదపలో ఈంచ్తేంథి, అహాభహతుకూ  భంచి యుచితు భభమిు షయహషనన జోడుషా ంథ.ి38 

6. తెర (గర్డ్), గుమమడి (సకాష్), చికుకడ్ల, బఠతూ (తృొ డ్్) వంటి కూరగయలుగ తినగయౌగ న పండ్ల  జాత్ులు  

6.1 అవకడో/ఫటటర్ పూూ ట్: ఖుండ ఔు ఫలాు చలేే అభోఖమఔయఫ నై క ఴపఴలణో ఔడు ఄదిఔ తృ టాఱమం ఔయౌగనిటిట  ఆథి థీయఘకహయౌఔ 
యహమధల నండు యక్షణ కోషం ఄదబతఫ ైనథి. ఐణే ఔతాిభించిన తభహఴత క ంత కహలం ణాజాగహ ఈండటాతుకూ తుభభయషం చ్లుల కోయహయౌ.39 

6.2 బెల్/ ళాట్ ెపర్ (శిమాల  మిర్ా): ఄధేఔ యంఖులణో అఔయశణీమంగహ ఔనఫడెత ఄధేఔ యకహలుగహ ఈయోఖడే ఇ లఴట్ నెర్ 
ఔ భధమతయహా లెైజు కహమ భన భోజుయహభీ యటమిన్ ఎ భభిము ల ఄఴషభహలన తీయుఖలద. భభిము సహదాయణ జలుఫు నండు 
కహమనషర్ ఴయఔ యహమధలణో తృో భహడ ఖలద. ఖభిబణీ లా రలఔు ఄనయ నైథి. థీతుతు షలాడెల  లేథా ఏథ ైధా ఆతయ అహాయ తమాభలీో 
చేయుఴచ్ు.40 

6.3 టొమాటో (టమాటర్): భోజుఔు ఔ భుడు టభాటా నదెద  నేిఖు కహమనషర్ తుయహభించ్ఖలద. ఄలాగై భోఖ తుభోధఔ వకూాతు నెంచి కనైషర్ 
ఔణుతేల నెయుఖుదలన తుయౌనయేల ేెటైోనఽమటింిట్ లెైకోనన్ యొఔక ఈతాభ ఴనయులలో ఆథి ఔటి. టొభాటోలన ఈడుకూంచి 
ఄఴకహడో , అయౌవ్, లేథా క ఫఫభి నఽధ , గింజలు లేథా యతాధాలు ఴంటి క ఴపఴ ఄదఔింగహ ఈనన అహాయంణో ఔయౌన తీషఔుననటెలల ణే 
లెైకోనన్ యొఔక జీఴ లబమత ఫ యుఖుగహ ఈంటుంథి.41 

ఴెచామ క: మాలడ్ భఫి్ెల క్సష లేథా తయచ్గహ జాబంటుల  లేథా ఔండభహల ధొన యశమంలో థతీుతు తీషకోఔడద.41 

6.4 దోసకయ (ఖీమ): యషంణో ఔడున చ్లల తు షటఫ నై ఇ థోషకహమన చిుథగిహ తినడం ఎంణో ఈతాభం. భూత ియషయ్న 
దశ ర్పాయహలఔు తగిన చికూతష నంథషిా ంథి. ఆథ ిఔళళ యహపన తగిగషా ంథ,ి ఴాథాధ తౄహమతున షసజంగహ ధ భభథిం జైషా ంథ,ి యకహా తున 
యబియుషా ంథ ిభభమిు అలకలెైజ్ చషేా ంథ,ి తుయ్య్ఔయణం తుయహభషిా ంథ,ి భలఫదధఔం తృో గొడెతేంథి  భభిము వభీయం యడే ఔకఔుండా 
తుభోదషిా ంథి. థోష భుఔకలన ఔళళ మీద ఈంచినటెలల ణ ేయహటకిూ యరహీ ంతి తుచిు పనః వకూాఴంతం చేసహా బ.42 
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6.5 గుమమడి కయ (ళత్ాతౄల్ /కడ్ాడ ): శ్రణాకహలంలో లతేంచే ఇ ణజేోఴంతఫ నై కహమ ఔళలఔు చాలా భంచిథి భభమిు 
ఉఫకహమాతున తుభోదిషా ంథి. థీతు గింజలు తుద ిధాణమతన ఫ యుఖుయుసహా బ.43 

పచా గుమమడి కయ (త్ుమభ): యటమిన్ ల ఄదఔింగహ ఈండే ఇ యషేయ ఖుభభడు ఄదఔి తూటి థాయాంణో ఔడు జీభిించ్కోఴడాతుకూ 
షలబంగహ ఈంటుంథి.44 

6.6 బూడిద్ గుమమడి/త్ెలల  గుమమడి (ెటాీ ): పాయతథేవం భభిము చ ధైాలో ఎఔుకఴగహ ఈయోగషిా నన య ైదమ యిోజనలు ఔల ఔ 
ణిమేఔఫ ైన పచ్ుకహమ ఴంటథిి. ఆథ ిభహమఴయణం నండు తిిఔల వకూా ణొలగిం జైషా ంథి. తిి ఈదమం ఔ గహల ష యషం 
వభభీహతున చ్లలగహ, చ్యుఔుగహ, భభిము వకూాఴంతం చషేా ంథి. నభహలన రిహంతంగహ ఈంచి ఫాదో  సహభభహా యతున నెంచ్తేంథి. ఆథ ి 
ెైల్ష, భలఫదధఔం, భభమిు ఫొ ఫఫలన తృో గొడెతేంథి.45 

ఴెచామ క: రహఴషకోవ ఄధాభోగహమతుకూ ఄఴకహవం ఈననయహయు ణేధ  లేథా మిభమిాలణో ఔయౌన తీషకోఴచ్ు.45 

6.7 కకరకయ (కమైలా): భధఫాసభు, గ ట్, కహఫ యుల , భూతనిండాలోల  భహళలన తృో గొటటడాతుకూ చ్ఔకతు ఴనయు. ఊతే చ్కహీ తున 
షఔీభం  చషేా ంథి. ఄలాగై భలేభిమా, య యైషల , HIV/AIDS భభిము క్షమ యహమదకిూ చికూతష చమేడఫా కహఔ కటళలయహతభుటో షహా 
ఄధఔే షఴమం తిియక్షఔ యుఖభతలన తుభోదించ్డాతుకూ షహామడెతేంథ.ి46 

ఴెచామ క: ఖభిబణీ లా రలఔు, భధఫాస ఓశధభుల నెై ఈననయహభికూ, వషారచికూతష తభహఴత కోలుఔునన యహభికూ భంచిథ ికహద.46 

6.8 సొ రకయ/ఆనపకయ (ఆకి): అంతభిు (ఖట్) అభోగహమతుకూ లతౄహయుష చేమఫడున ఆథి యుచిఔయఫ నై భభిము తీన ఴంటకహలు 
తమాభకిట ఔడా ఈయోగిసహా యు. చేదగహ ఈంటే థీతుతు తినఔడద.47 

6.9 ఇటలవంటి పియోజనాలు కయౌగ న మమ కొతున కూరగయలు: 

 ఐ య గహర్డ/కోకూతుమా(ఔుండఽయు), ఆండుమన్ సహకాష్ లేథా భ ండ్ ఫేతె ఖుభభడుకహమ(టిండా), నేదయహతు ఔయగహమగహ పాయంచ ే 
పాయంచే  (భహఴల్ )ఖుండతిు తృ టల కహమ ఆథి అఔయౌ లేమి ఄదబతంగహ తుచేషా ంథి. తెయకహమ, తృ టల కహమ ఈదయ 
యుఖభతలు(ఄజీయిం,ఔడెప ధొన, భలఫదధఔం భభిము ఄదఔి ఄతృహనయహముఴప) తుయహభషిా ంథి.48-52 

6.10 వంకయ (బభంగన్స): థీతు నెై చ్యభంలో ఫ దడె ఔణతఴచ్భున షంయక్షుంచే ఄయుదబన మాంటఅీకూషడ ంట్ ధాషతున్  
ఈంటుంథి.53 

ఴెచామ క: యఔాంలో ఆనభు దాతేఴప సహా బ తఔుకఴ ఈనన యహభకిూ, భూతనిండాల షభషమ, గ ట్ లేథా ఄలభీ్ ఈనన యహభకిూ ఆథి 
తగనిథి కహద. థతీు అఔులు భభిము దంలు యశూభితఫ ైనయ యటతిు తినఔడద.53 

6.11 బెండ్కయ (భండీ): ఫాగహ 3 భభమిు ఫగాహ 6 క ఴపఴ అభాల లు ఄదఔింగహ ఈంటాబ, థీతు లోల ఄదిఔ తృో శఔ థాభహధ లణో 
ఔుడు ఈంటుంథ,ి తృహయవాప ధొన తుయహభించ్డాతుకూ భభమిు జాా ఔ వకూా ఴాథిధకూ ఆథి ఈతాభఫ నై ఔయగహమ.54 

6.12 గీరన్స/పెించ్ తెన్స్ (తౄయౌయన్స): షంకూలశట  కహభోఫళెడైేటిుల , తృో ి టనీల , భభిము ెఫైర్ ఄదఔింగహ ఈంటుంథి కహతూ సో డుమం తఔుకఴగహ 
ఈండే ఆథి అభోఖమఔయఫ నై షంూయి అహాయం భభమిు భధఫాస యహమదఖీిషా లఔు ఆథి చాలా భంచిథ.ి ళచె్ఐయ తు తుభోదించ్ఖలదతు   
ఄధమమధాలు చ ఫుతేధానబ.55 

ఴెచామ క: భూతధిామాల షభషమల ఈననయహయు థీతుతు తుభోదించాయౌ యహడఔడద.55 

6.13 ఆకుపచాతు బఠతూలు (మటార్): ెఫైర్ భభమిు తృో ి టనీ్ షభాథిధగహ ఈంటుంథ ికహతూ థాతు మాంటీ నఽమటిమింట్ష ఴలల  జీయి 
ఄసౌఔయమం ఔలుఖుతేంథి కహఫటిట  ఈడుకూంచిన తభహఴత భాతఫి ాతినఴలెన.56 
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6.14 పచిామిరపకయలు (హమ  మిమ ా): యటమిన్ ల, ఐయన్ భభిము కహమనెైషలన్ షభాథిధగహ ఈననఆథి పాయతీమ భభిము ణాయ్ 
ఴంటకహలోల  భుకమఫ నై థాయాం. ఆథి యఔాషియణన నెంచ్తేంథి భభిము ధలటకిూ యుచితు నేభినైషా ంథ.ి57 

6.15 ళాట్ కర్న/ ముకకజొనన (మకక): ఄదఔి నండుథాయాం ఔయౌగని ఔయగహమ (ఴాక్ష రహషార భీణామ ఆథి ఔ ండె జాతికూ భభిము 
తాణ దాధామతుకూ షంఫందించినథ)ి, జనమయంగహ భాయు చమేఫడ నటలబణే ఆథ ిఄదిఔ నచ్, ఫంధన తుభోది భభమిు ఄదిఔ తృో శఔ 
థాభహధ లు ఔయౌగ ియిోజనఔయంగహ ఈంటుంథి.58 

ఴెచామ క: షతునతఫ నై జీయి ఴమఴషా ఔయౌగిన యహభికూ ఆథి ఄంతభిు లో పయౌ నటెటఫడు ఔడెపధొనకూ కహయణం ఄఴపతేంథి.58 

6.16 కొతున పకాతుకి మతు పండ్లల  కూరగయల వలె అనేక ఆమోగయ పియోజనాలనఽ అందిసా భ: జాక్స ఫూూ ట్ (కథల్) భోఖతుభోధఔ వకూాకూ 
భభిము భంచి తుదఔిు; బొ తృభ (తృటా) జీయిఄనన కూీమ ఫ యుఖుదల, చ్యభ షంయక్షణ, ఄంటుయహమధల తుభోదాతుకూ, ఊతే 
యఫ ైన ధొపల తుయహయణఔు; ఫొ తృహబ అఔులు ఄంటుయహమది యౄంలో ఴచుే జఴభహలన నమం చేసహా బ. థీతుణో తృహటు  పచిా 
అరటి(కచ్ాా కైలా) దాతు పువుా మమ యు ముగగ  ఄదఔి ెైఫర్ ఔయౌగి ఈంటుంథి, ఫ దడె భూతనిండాలఔు ఄదబతఫ ైనథ,ి ఄధఔే 
యహమధల తుయహయణ చేషా ంథ.ి59-61 

6.17 పుటీగొడ్లగులు (చ్ాటాి క్స): ఔిాతి థాఴభహ యిోజనఔయఫ ైన పంఖస్(ఔయగహమల భాథిభగిహ తిననటికట), ఆథి వకూాఴంతఫ ైన 
కహమనషర్ యభోద,ి భోఖ తుభోధఔ వకూాతు నెంచ్తేంథ,ి ఫ దడె భభిము సాదమాతుకూ వకూాతుచుే భంచి B యటమినల  యొఔక భూలభు  
త ైభహబడ్ షభషమలన తుయహభషిా ంథి.62 

ఴెచామ క: ఄడయలో నండు ఖీళించిన క తున పటటగొడెఖులు యశూభతిఫ నైయ ఔనఔ ణ యౌలన యహభ ిఴదద  నండు భాతఫి ా థతీుతు 
క నగోలు చేమండు.62 

 ముగ ంపు : ఔయగహమలు భన భోజుయహభ ీఅహాయంలో భుకమఫ ైన పాఖంగహ ఈండాయౌ కహతూ ఄదిఔంగహ తీషకోఴడం ఴలల  జీయి కూీమఔు 
అటంఔం ఔలుఖుతేంథి. భన రహభయీఔ ఄఴషభహలు భభిముథాతు తిిషందన ఖుభించి షంూయి ఄఴగహసనణో ఔ మివీభం 
భాథిభగిహ మితంగహ ఈయోగించినపడె భాతఫి ాఄయ ఓశధం ఴలె తుచేసహా బ.3-8 

మ ఫమెన్స్ లు మమ యు యౌంకులు: 
1.Sathya Sai Speaks, Good health and goodness, chapter 21, vol 15, 30 September 
1981,http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 
2.What is a vegetable: https://www.britannica.com/topic/vegetable 
3.Benefits: https://www.myupchar.com/en/healthy-foods/vegetables?utm_medium=firstpost&utm_source=indian-green-leafy-

vegetables 
4.https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/five-food-groups/vegetables-and-legumes-beans 
5.https://www.marthamckittricknutrition.com/10-benefits-of-eating-vegetables/ 
6. Alkaline: https://trans4mind.com/nutrition/pH.html 
7.Balanced eating: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/ 
8.Dietary guidelines India: https://www.nhp.gov.in/healthlyliving/healthy-diet 
9.Dietary guidelines USA: https://healthyeating.sfgate.com/usda-fruit-vegetable-recommendations-9339.html; 

https://www.hhs.gov/fitness/eat-healthy/dietary-guidelines-for-americans/index.html 
10. Cleaning vegetables:Vibrionics Newsletter, Vol 2 issue 2, March 2011‛Answer 

corner,Q1‛);https://www.healthline.com/nutrition/washing-vegetables#1; https://www.moving.com/tips/how-to-sanitize-fruits-
and-vegetables/ 

11.Keeping vegetables fresh: https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-Food-Preparation/How-to-store-vegetables-to-keep-
them-fresh.aspx; https://inhabitat.com/6-ways-to-keep-your-fruits-and-veggies-fresher-for-longer/ 

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
https://www.britannica.com/topic/vegetable
https://www.myupchar.com/en/healthy-foods/vegetables?utm_medium=firstpost&utm_source=indian-green-leafy-vegetables
https://www.myupchar.com/en/healthy-foods/vegetables?utm_medium=firstpost&utm_source=indian-green-leafy-vegetables
https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/five-food-groups/vegetables-and-legumes-beans
https://www.marthamckittricknutrition.com/10-benefits-of-eating-vegetables/
https://trans4mind.com/nutrition/pH.html
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/
https://www.nhp.gov.in/healthlyliving/healthy-diet
https://healthyeating.sfgate.com/usda-fruit-vegetable-recommendations-9339.html
https://www.hhs.gov/fitness/eat-healthy/dietary-guidelines-for-americans/index.html
https://www.healthline.com/nutrition/washing-vegetables#1
https://www.moving.com/tips/how-to-sanitize-fruits-and-vegetables/
https://www.moving.com/tips/how-to-sanitize-fruits-and-vegetables/
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-Food-Preparation/How-to-store-vegetables-to-keep-them-fresh.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-Food-Preparation/How-to-store-vegetables-to-keep-them-fresh.aspx
https://inhabitat.com/6-ways-to-keep-your-fruits-and-veggies-fresher-for-longer/
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12.Beets: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-beets#section2; https://foodrevolution.org/blog/benefits-of-beets/; 
https://www.readersdigest.ca/food/healthy-food/health-benefits-of-beets;  

13.Carrots: https://www.medicalnewstoday.com/articles/270191; https://parenting.firstcry.com/articles/magazine-18-must-know-
benefits-of-carrot-gajar-for-health-skin-and-hair/ 

14.Parsnip: https://draxe.com/nutrition/parsnip-nutrition/ 
15.Radish: https://www.indiatoday.in/lifestyle/health/story/mooli-radish-health-benefits-winter-veggie-india-digestion-blood-pressure-

lifest-1117051-2017-12-27; https://www.lybrate.com/topic/benefits-of-radish-and-its-side-effects; 
https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/health-benefits-of-radish.html; https://draxe.com/nutrition/radish-
nutrition/ 

16.Turnip /Celeriac /Rutabaga: https://www.medindia.net/dietandnutrition/top-10-health-benefits-of-a-turnip.htm; 
https://draxe.com/nutrition/turnip/; https://draxe.com/nutrition/celeriac/ 

17.Sweet potato: https://draxe.com/nutrition/sweet-potato-nutrition-facts-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/sweet-
potato-benefits 

18.Potato: https://draxe.com/nutrition/root-vegetables/; http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=48; 
19.Cassava: https://www.healthline.com/nutrition/cassava 
20.Elephant foot yam: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/suran-or-jimikand-secret-benefits-of-this-vegetable-

and-tips-to-cook-it/articleshow/76245383.cms? 
21.Taro root: https://www.healthline.com/nutrition/taro-root-benefits#section5 
22.Onion: https://www.livescience.com/45293-onion-nutrition.html; https://draxe.com/nutrition/onions-nutrition/; (refer ‚In Addition‛ 

Vol 5 issues 1 & 2 (Jan/Feb and March/April 2014). 
23.Spring onion: https://draxe.com/nutrition/scallions/ 
24.Kohlrabi/German turnip: https://draxe.com/nutrition/kohlrabi/ 
25.Asparagus:https://draxe.com/nutrition/asparagus-nutrition/ 
26.Cabbage red v. green: https://draxe.com/nutrition/red-cabbage/ 
27.Brussel sprouts: https://draxe.com/nutrition/brussels-sprouts-nutrition/ 
28.Collard greens: https://draxe.com/nutrition/collard-greens/ 
29.Artichoke: https://indianexpress.com/article/india/india-others/vegetable-of-gods-artichoke-and-its-untapped-benefits/ 
30.Broccoli: https://draxe.com/nutrition/broccoli-nutrition/ 
31.Cauliflower:https://draxe.com/nutrition/cauliflower/ 
32.Spinach & Lettuce: https://draxe.com/nutrition/spinach-nutrition/ 
33.Arugula:https://draxe.com/nutrition/arugula/ 
34.Watercress: https://draxe.com/nutrition/watercress/ 
35.Mustard greens: https://draxe.com/nutrition/mustard-greens-nutrition/ 
36.Kale: https://draxe.com/nutrition/health-benefits-of-kale/ 
37.Moringa: https://draxe.com/nutrition/moringa-benefits/; https://www.netmeds.com/health-library/post/drumstick-health-

benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-effects; https://www.medicalnewstoday.com/articles/319916#risks-with-existing-
medications 

38.Fenugreek leaves: https://www.firstpost.com/health/forget-kale-you-should-be-eating-these-10-indian-greens-instead-
7884601.html 

39.Fruit vegetables: Avocado: https://draxe.com/nutrition/avocado-benefits/; 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/270406#diet 

40.Bell pepper: https://draxe.com/nutrition/bell-pepper-nutrition/ 
41.Tomato: https://draxe.com/nutrition/tomato-nutrition/; http://saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm 
42.Cucumber: https://draxe.com/nutrition/cucumber-nutrition/ 

https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-beets#section2
https://foodrevolution.org/blog/benefits-of-beets/
https://www.readersdigest.ca/food/healthy-food/health-benefits-of-beets
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https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/suran-or-jimikand-secret-benefits-of-this-vegetable-and-tips-to-cook-it/articleshow/76245383.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/suran-or-jimikand-secret-benefits-of-this-vegetable-and-tips-to-cook-it/articleshow/76245383.cms
https://www.healthline.com/nutrition/taro-root-benefits#section5
https://www.livescience.com/45293-onion-nutrition.html
https://draxe.com/nutrition/onions-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/scallions/
https://draxe.com/nutrition/kohlrabi/
https://draxe.com/nutrition/asparagus-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/red-cabbage/
https://draxe.com/nutrition/brussels-sprouts-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/collard-greens/
https://indianexpress.com/article/india/india-others/vegetable-of-gods-artichoke-and-its-untapped-benefits/
https://draxe.com/nutrition/broccoli-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/cauliflower/
https://draxe.com/nutrition/spinach-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/arugula/
https://draxe.com/nutrition/watercress/
https://draxe.com/nutrition/mustard-greens-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/health-benefits-of-kale/
https://draxe.com/nutrition/moringa-benefits/
https://www.netmeds.com/health-library/post/drumstick-health-benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-effects
https://www.netmeds.com/health-library/post/drumstick-health-benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-effects
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319916#risks-with-existing-medications
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319916#risks-with-existing-medications
https://www.firstpost.com/health/forget-kale-you-should-be-eating-these-10-indian-greens-instead-7884601.html
https://www.firstpost.com/health/forget-kale-you-should-be-eating-these-10-indian-greens-instead-7884601.html
https://draxe.com/nutrition/avocado-benefits/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/270406#diet
https://draxe.com/nutrition/bell-pepper-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/tomato-nutrition/
http://saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm
https://draxe.com/nutrition/cucumber-nutrition/
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43.Pumpkin: https://www.healthline.com/nutrition/pumpkin; https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seeds/;  
44.Zucchini: https://www.healthline.com/nutrition/zucchini-benefits 
45.Ash Gourd: https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/ash-gourd-winter-melon-cool-vegetable-benefits-recipes 
46.Bitter gourd(Karela): https://draxe.com/nutrition/bitter-melon/ 
47.Bottle gourd: https://www.nutrition-and-you.com/bottle-gourd.html; https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-benefits-of-

drinking-of-bottle-gourd-lauki-juice-1452828 
48.Ivy gourd/Kunduru: https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-ivy-gourd-89467; https://www.healthbenefitstimes.com/ivy-

gourd/ 
49.Indian squash (Tinda): https://www.netmeds.com/health-library/post/tinda-indian-round-gourd-health-benefits-nutrition-uses-for-

skin-hair-weight-loss-and-recipes 
50.Pointed gourd(Parval): https://www.lybrate.com/topic/pointed-gourd-benefits-and-side-effects 
51.Ridge gourd(turai): https://www.thehealthsite.com/fitness/health-benefits-of-ridge-gourd-or-tori-bs815-319005/; 

https://food.ndtv.com/food-drinks/make-your-boring-vegetables-yummy-3-tasty-yet-healthy-turai-ridge-gourd-dishes-to-try-
2031443 

52.Snake gourd(Chichinda): https://www.healthbenefitstimes.com/snake-gourd/ 
53.Eggplant/aubergine /brinjal: https://draxe.com/nutrition/eggplant-nutrition/; 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/279359 
54.Okra/ladiesfinger: https://draxe.com/nutrition/okra-nutrition/; https://www.netmeds.com/health-library/post/6-astonishing-

health-benefits-of-okra-you-didnt-know 
55.Green Beans: https://draxe.com/nutrition/green-beans-nutrition/; https://www.verywellfit.com/green-beans-nutrition-facts-

calories-carbs-and-health-benefits-4169523; https://www.seedsofindia.com/category/Beans-Peas-and-Corn-17 
56.Green Peas: https://draxe.com/nutrition/green-peas/; https://www.healthline.com/nutrition/green-peas-are-healthy#section7 
57.Green chillies: https://www.lybrate.com/topic/green-chilli-benefits-and-side-effects 
58.Sweet corn(Makka): https://draxe.com/nutrition/nutritional-value-of-corn/ 
59.Unripe Jackfruit: https://food.ndtv.com/food-drinks/7-important-reasons-to-include-jackfruit-kathhal-in-your-regular-diet-1783929 
60.Unripe Papaya: https://www.medindia.net/dietandnutrition/health-benefits-of-unripe-green-papaya.htm 
61.Plantain/raw banana/stalk: https://food.ndtv.com/ingredient/plantain-701208; https://www.ndtv.com/health/raw-bananas-are-

good-for-diabetics-health-benefits-of-raw-bananas-you-must-know-1888722; https://www.thehealthsite.com/diseases-
conditions/natural-remedies/amazing-health-benefits-of-banana-stem-kd0718-582035/ 

62.Mushroom: https://draxe.com/nutrition/mushroom-nutrition-benefits/ 

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

2. విత్ాా ంత్ము – తృికటీషనర్ యొకక ఒక అద్ఽుత్ అనఽభవం 11601… ఇండియా  

 సంపూరణ హిద్య విఱాసము త్లెై  ఏరడిన రంధాి తున నయం చ్రళన అనఽభవం 

2020  ఫఴిభి 18న సహమంతంి 5 ఖంటలషభమంలో కూలతుక్స తృహియంతేంచ్డాతుకూ భుంద తృహికటటశనయు తన ఆంట ి
తోృ భిటకోషఫ ిభిచే టపడె జాభిడు తన య నఔ పాఖంయ ైప డుతోృ మాయు. అఫ  కైఔలు యనన అఫ  సో దభీభణులు 
భిగసతేా ఔుంటృ ఴచిుయఔాపభడెఖులో సహబభహం సహబభహం ఄంటృఔలఴభిషా నన అఫ న చ్ఽరహయు. అనెై 20 
తుమిష్హల ఄనంతయం అఫ  భిషభహలనెై ూభిా ఄఴగహసన కోలోమాయు. ఄటికై ఐదఖుయు భోఖులు చికూతష కోషం ఴచిు 
అఫ  ఆంటి లోల ఔయుుతు ఈధానయు. తృహికటటశనయు సో దభీభణులు అఫ న జాఖతాీగహ యల్ చ ైర్ లో ఔయుుండఫ్టిట   
షమీంలోతు అషతిిలో చేభైు ఏభహటుల  చేషఽా ఈధానయు.  

https://www.healthline.com/nutrition/pumpkin
https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seeds/
https://www.healthline.com/nutrition/zucchini-benefits
https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/ash-gourd-winter-melon-cool-vegetable-benefits-recipes
https://draxe.com/nutrition/bitter-melon/
https://www.nutrition-and-you.com/bottle-gourd.html
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-benefits-of-drinking-of-bottle-gourd-lauki-juice-1452828
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-benefits-of-drinking-of-bottle-gourd-lauki-juice-1452828
https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-ivy-gourd-89467
https://www.healthbenefitstimes.com/ivy-gourd/
https://www.healthbenefitstimes.com/ivy-gourd/
https://www.netmeds.com/health-library/post/tinda-indian-round-gourd-health-benefits-nutrition-uses-for-skin-hair-weight-loss-and-recipes
https://www.netmeds.com/health-library/post/tinda-indian-round-gourd-health-benefits-nutrition-uses-for-skin-hair-weight-loss-and-recipes
https://www.lybrate.com/topic/pointed-gourd-benefits-and-side-effects
https://www.thehealthsite.com/fitness/health-benefits-of-ridge-gourd-or-tori-bs815-319005/
https://food.ndtv.com/food-drinks/make-your-boring-vegetables-yummy-3-tasty-yet-healthy-turai-ridge-gourd-dishes-to-try-2031443
https://food.ndtv.com/food-drinks/make-your-boring-vegetables-yummy-3-tasty-yet-healthy-turai-ridge-gourd-dishes-to-try-2031443
https://www.healthbenefitstimes.com/snake-gourd/
https://draxe.com/nutrition/eggplant-nutrition/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/279359
https://draxe.com/nutrition/okra-nutrition/
https://www.netmeds.com/health-library/post/6-astonishing-health-benefits-of-okra-you-didnt-know
https://www.netmeds.com/health-library/post/6-astonishing-health-benefits-of-okra-you-didnt-know
https://draxe.com/nutrition/green-beans-nutrition/
https://www.verywellfit.com/green-beans-nutrition-facts-calories-carbs-and-health-benefits-4169523
https://www.verywellfit.com/green-beans-nutrition-facts-calories-carbs-and-health-benefits-4169523
https://www.seedsofindia.com/category/Beans-Peas-and-Corn-17
https://draxe.com/nutrition/green-peas/
https://www.healthline.com/nutrition/green-peas-are-healthy#section7
https://www.lybrate.com/topic/green-chilli-benefits-and-side-effects
https://draxe.com/nutrition/nutritional-value-of-corn/
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-important-reasons-to-include-jackfruit-kathhal-in-your-regular-diet-1783929
https://www.medindia.net/dietandnutrition/health-benefits-of-unripe-green-papaya.htm
https://food.ndtv.com/ingredient/plantain-701208
https://www.ndtv.com/health/raw-bananas-are-good-for-diabetics-health-benefits-of-raw-bananas-you-must-know-1888722
https://www.ndtv.com/health/raw-bananas-are-good-for-diabetics-health-benefits-of-raw-bananas-you-must-know-1888722
https://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/natural-remedies/amazing-health-benefits-of-banana-stem-kd0718-582035/
https://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/natural-remedies/amazing-health-benefits-of-banana-stem-kd0718-582035/
https://draxe.com/nutrition/mushroom-nutrition-benefits/
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ఆథే  షందయబంలో  ఫమట ఖందయగోళం జయఖడం చ్ఽచి లోల యేచి ఈనన భోఖులు ఫమటఔు ఴచాుయు. ఆంతలో షాస 
ఔయౌగి షభూసంలో ఈనన తన లేనళితేభహయౌతు తృహికటటశనర్ ఖుభిాంచాయు. తన భిలాతి ఖుభించి ఄయాం చేషక నన అఫ   
హాలటల్ కూ య ళలడాతుకూ తుభహఔభించి థాతుకూ ఫదలుగహ సహబ య ైతిమాతుక్సష కోంఫో  ఫాక్సష కోషం అఫ  ఄడుగహయు. అఫ  
భసమిడీ లదధం చేషఔుతు ఔ మోణాద ఔడా తీషఔుధానయు కహతూ య ంటధే యహంతి ఄబమంథి. సహఴమి నెై ూభాి నభభఔంణో 
భభొఔ మోణాద తీషఔుధానయు ఄలాగై క ఫఫభి నఽధ లో ఔడా భసమిడీ తమాయు చేల తన గహమాతుకూూమగహధే  
యఔాసహిఴం అగితృో బంథి. ఄటుఴంటి లాతిలో ఔడా తృహికటటశనయు తనకోషం ఴచిున ఐదఖుయు భోఖులలో దఽయం నండు 
ఴచిున భుఖుగ భికూ  అఫ  భసమిడీలు లదధం చేరహయు. యహభిలో ఔయు ఖయబఴతి. మిఖణా ఆదదయౄ అఫ ఔు షమీంలోధే 
ఈండటం చేత భభొఔ భోజు ఴసహా నతు చ నయ మాల యు.   

 భయుషటి భోజు ఔుటుంఫం యొఔక తాిడు ఫాయఔు అఫ  సో దభి శ్ర ీషతమసహబ అషతిికూ తీషఔుయ మాల యు. తలఔు గహమం 
ఄబనందన య ంటధే భహఔుండా ఈండటాతుకూ చ్ఽల యహయు భందయౌంచాయు. ఔుటుట  చేమడాతుకూ గహమం చ్టృట  ఈనన 
తృహింణాతున నయుష ఖుండెగహ చేరహయు. గహమం చాలా లోతేగహ ఈననటికట ఄటికై నమం కహఴడం తృహియంతేంచిందతు 
ఔుటుట  ఄఴషయం లేదతు డఽమటీలో ఈనన య ైదమలు ఔనగొధానయు! అఫ న ఔ లతుమయు నఽమభోషయ్న్ ఔు భిపర్ చేరహయు.  
యహయు యషాాతఫ ైన భీతిలో రహభీయఔ భీక్ష యఔా భీక్ష లటీ సహకన్ ఔడా చేరహయు. ఄఔకడెనన య ైదమ లఫఫంథి ఏయడున  
లోణ ైన భూడె ఄంఖుమాల తృ డయ ైన గహమం ఏ షభసహమ లేఔుండా భాతుతోృ సహఖడం, తలఔు ఄంత థ ఫఫ తగియౌధా ఔతూషం 
ఄంతయగత యఔాసహిఴం, యఔాం ఖడడ  ఔటటడం, ఖులు లేథా చిటలడభు, ఫ దడెఔు గహమం ఴంటియ ఏమీ లేఔతృో ఴడం చ్ఽల 
ఎంణో అవుయమతోృ మాయు. గహమాతుకూ కైఴలం డలిషంగ్ భాతంి చేల ఄలోల తీ ిఫామం ఏమీ లేఔుండాధే అఫ న ఆంటికూ 
ంనంచాయు. ఄబణే యఔా భీక్షలో అఫ  యఔాంలో చ్కసకయ రహతం, యఔాతోృ టు ఔడా షఴలంగహ నెభిగనిటుల  య లలడుంచింథి.     
(కూంద డటం కహయణంగహ ఆయ షఴలంగహ నెభిగి ఈంటామతు డాఔటర్ పాయంచాయు);  యటి కోషం అఫ ఔు భందలు ఆచాుయు 
కహతూ ధొన కోషం అఫ  ఏమీ తీషకోలేద!! యహయం తభహఴత యహటితు తీషకోఴడం భాధేల ఔ ధ లభోజులతృహటు 
య ైతిమతుక్సష భసమిడీలు క నసహగించాయు. ఄదనంగహ అఫ  సహఴమి షఴమంగహ షాఱటంచిన షపన ఄపడపడె 
గహమాతుకూ భహరహయు. ఆపడె అఫ  ూభాిగహ 100% కోలుఔుధానయు. ఇ షంగటన తన జీయతంలో గొ ఄదబతం ఄతు 
అఫ  పాయషఽా  య ైతిమతుక్సష ఔు సహఴమికూ ఔాతజాతలుణ లుపతేధానయు.    

*CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. కరవిడ్-19 నవీకరణము  

2020 ఏనిల్ 13 నండు కోయడ్-19 తుయహయణ భభిము చికూతష కోషం ఇ కూంీథికహంఫో లన ఈయోగిషఽా  ఈధానభు: 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic 

 108CC box లేఔుండా SRHVP ఈననయహభికోషం: NM6 Calming + NM76 Dyspnoea + NM113 Inflammation + BR4 
Fear + BR14 Lung +SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR270 Apis 
Mel + SR271 Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR298 
Lachesis + SR301 Mercurius 30C + SR302 Nux Vom 30C + SR306 Phosphorus 30C + SR385 Eupatorium 
Perf + SR406 Sabadilla 30C + SR505 Lung 

కోయడ్ య ైయస్ తఴయగహ భిఴయానభు ఄఴడం(భూమటేశన్) యశమం చ్ఽల భన భిరోధధా ఫాందం ఆభూమతుటీ ఫూషటర్ 
న ఇ కూంీథి యధంగహ షఴభించాయు: 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children’s 
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic + 
CC19.7 Throat chronic 

108CC box లేఔుండా SRHVP ఈననయహభికోషం: NM6 Calming + BR4 Fear + BR9 Digestion + BR10 Fever & 
Infection + BR14 Lung + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest +SM40 Throat + SR271 
Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR291 Gelsemium 200C + SR302 Nux Vom 30C 

 ఇ భసండె షందయబంలోధే భునటి భాథిభిగహధే మోణాద ఈంటుంథి: భుందషా  కోషం తుద ిలేఴగహధే OD;  
ఄనభాధాషద యశమంలో (షఴలభుగహ దఖుగ  ఴంటి లక్షణాలు)TDS; కోయడ్-19 ఔు ఖుభసైన ఴమకూాకూ 6 ఖంటలఴయఔ  
తిి ఖంటఔు ఔ మోణాద చొపన అతభహఴత 6TD; కోలుఔుంటుననపడె QDS - TDS - BD - OD.గహ తగిగంచ్ 
ఔుంటృ భహయహయౌ.  ఏ ఄలోతి చికూతష ఄబధా క నసహగించాయౌ కహతూ ఏ షభమంలోనఽ అడాతుకూ మితినంచ్ ఔడద.  

 కరలుకరవడ్ం:  భోగి కోలుఔునన తభహఴత తఔుకఴ వకూా ఔయౌగి ఈండు, రహభీయఔంగహ భానలఔంగహ ఄలలతోృ బనటుల  
ఄతునంచినపడె భోగి అభోఖమంగహ భభిము ఫలంగహ తమాయబేమ ఴయఔు కూీంథి భిఔమభైశన కోంఫో  ఆఴఴండు:    

CC4.1 Digestion tonic + CC11.3 Headaches + CC19.7 Throat chronic 

108CC లేఔుండా SRHVP ఈననయహభికోషం: NM75 Debility + BR9 Digestion + BR10 Fever & Infection + SM31 
Lung & Chest + SM24 Glandular + SM40 Throat 

 నెై భసందఽ షందభహబలలోనఽ మోణాద: తుద ితోృ బే భుంద భహతిి OD గహ తీషఔుంటృ ఆభూమతుటీ ఫూషటర్ భాతంి 
ఖటి ూట ODగహ  క నసహగిషా ధే ఈండాయౌ.  

2020 ఏనిల్ 20 ఔంటే భుంద అలకహాల్ లో భసమిడీ లదధం చేషా నన యహభి సౌలబమం కోషం యహయు తభభసమిడీ ఫాటిల్ ఔు 
కూంీథి యహటితు జోడుంచ్ఴచ్ు: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC9.2 Infections acute. 
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 108 ల ల ఫాక్సష లేఔుండా  SRHVP ఈననయహభికూ: BR9 Digestion + BR10 Fever & Infection 

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