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ిమబ ైన తృహికటీశనయలకు,  

భనం 2022 లోక ిర ళైతేనన షందయభంలో జీయణాతున తృహించిక దాకుథం ణో చఽళే ఴయకిాకి మహఫర భే షంఴతషయం కడా ఇ 
భసభామమితు బమించడం ఴలల  ఏయుడిన మళిాతికి షంఫంధించిన ఄతుశ్చిత ళాతి భమమిు అందోళనణో తుండ ిఈంట ంది. కహతూ 
ఈననతబ నై అదయవంణో జీయణాతున గడిే రహమికి ఇ 2022 పమోతేఴాదిి , అఱహఴస ధాకుధం, ళేఴ చమేడాతుకి భమిము ేభిన 
ంచకున ేఄఴకహఱహతున ఄందంిచే షంఴతషయంగహ సహఴగతించ ఫడెతేంది. సహఴమి ఆలా ఄనానయు“వితి్బ ైన శమీయం కయౌగిన భతుష 
ఈ దేహాతుి దఽమిాతుయోగం చసేఽా నాిడు. భతుష జీవిత్ం క వ దఽయు కయర వంటిది. అది సంద, ఫాయయ లలలు, కోమికల యౄంలో 
అనేక భుడులనఽ కయౌగి ఉంట ంది. ఈ చికుకలనఽ తొలగించాయౌ. ఈ కొతా్ సంవత్్యం నఽండి మీయు భానవత్ాం యొకక తుజబ నై 
అమా తుి గరహ ంచి మీ జీవిత్భులో మివయాన తృ ందాయౌ. అపుడు మీయు దేశతుకి తుజబ ైన సేవకులు అవపతాయు. ిజా జీవిత్ం లోతు ితీ 
యంగంలోనా మీ వంత్ు తృతి్ తోృ షంచి మీ హిదమాతుి సాచ్ఛంగ కలమష యహ త్ంగ ఉంచ్ఽకోండ.ి” - షతయ సహభ ఫాఫా, నఽతన 
షంఴతషయ షింగం, 1998 జనఴమ ి1.  

భన తిీ అలోచన, రహకుక, భమిము తులో భానఴణాఴతున కనఫయచాలంటే షమెైన దాకుథం తుతుషమి. క షంషా గహ బేభు 
2021 కి నాయమం చేఱహభనే ఫాయషా నానన. కొతా షంఴతషయంలో కడా భనం ఆద ేఈణాషహతున కొనసహగించగలభతు అశ్చషా నానన 
భమిము తృహిమిాషా నానన. గడచిిన షంఴతషమహతున ర నకిక తిమగిి చఽషకుంటే ర ైతిమాతుక్సష తృహికటీశనయుల గహ భమమిు ళఴేకు 
ఄంకతిబ నై షంషాగహ భనభు ఄతున యంగహలోల  ఄదభతబ నై గితి సహధించాభు.  
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 2020లో తృహియంతేంచిన ళ్రెడ్ ద ఴర్్డ చిాయం గడచిన షంఴతషయంలో భసభామమ ిషభమంలో కడా ఉఴ ంచతు యధంగహ ్దద  
ఎతేా న తృహియంబబ ైంద!ి సహభాజిక మిమితేలకు కట ీ ఫడ ిఈనన షభమంలో కడా భన తృహికటీశనయుల  ఇ షరహళలన దటీ గహ 
ళఴకమించి బకుా లు నండి యదాయయుా లు, ఈతృహధాయములు భమమిు సహముధ ఫలగహల ఴయకు టీణ తృహింణాల నండి 
ించంలోతు భాయు భూల ఴయకు కడా జనఫాసుళయభున చయేుకోఴడాతుక ితృహఠఱహలలు, కయాఱహలలు, సహభ కైందాిలు 
భమిము అన లల న్ తృహల టాార్డమ దాఴమహ తభకు లతేంచిన తిీ ఄఴకహవభున యతుయోగించకొతు జిలకు ఄఴగహసన కయౌుంచాయు.  

 ఫాయతదేవంలో షతయసహభ ళరేహ షంషా భమిము సహభ ర ైతమిాతుక్సష భధయ షసకహయం ్యగడం ఱిహంతి తులమంలో 
ర ైతిమాతుక్సష కిలతుక్స లు షజాఴపగహ తుచేమడాతుక,ి భమమిు కొతా కిలతుక్స లు తృహియంతేంచడం భమిము సహభ ఆంటమైనశనల్ 
ళ్ంటర్డ నఽయఢయి్ల  ఴంటి ఄనకే ఆతయ దిేఱహలోల  కొతారహటితు ్ంచడాతుకి భాయగం షగభం చేసహభ.   

 సహధాయణం నండి ఴయుిఴల్ షభారేఱహలకు భామని పయౌతంగహ ఇ ించబ ేక చినన దివేంగహ భాయడంణో ఆపుడె 
భనభంణా కై కుట ంఫంగహ భమిము షంషాగహ షతునఴ తంగహ ఈనానభు. తృహికటీశనయల భధయ ఴయుిఴల్ న టఴమికంగ్ య్గడంణో 
గత  షంఴతషయంలో గణతూమబ ైన ఄతేఴాదిి  కనఫయుషఽా  ఄందమి భధయ సహతునఴ తయం య్గడాతుకి భమమిు ఄే్ట్ గహ 
ఈండడాతుకి ఄనకే కొీ తా తృహింణాలు న లరహమి షభారఱేహలు తృహియంతేంచాభ.   

 ఆభూయతుట ీఫూషీర్డ (IB) గమిశీ సహా భలో ఴయకుా లకు ంణీ చేమడం గత షంఴతషయం తృహికటీశనయల తృహిధానయణా ఄంవంగహ 
తుయౌచింది. (IB) కోషం డిభాండ్ మోజుమోజుకు ్యుగుత 2021 చిఴమ ినాటకిి భనభు 600,000 లతి దాయుల షంఖయకు 
చేయుఴలో ఈనానభు.  

 ఇ షంఴతషయం భనభు సహధించిన ఄతి ్దద  పమోగతి కొతా ఄఫాయషకులకు శ్చక్షణ ఆఴఴడం భమిము ఆుటికై ఈనన రహమకిి 
తిమగిి శ్చక్షణ ఆఴఴడం. 2021లో భన శ్చక్షణ భిాణాలన గణతూమంగహ ్ంతృ ందించడాతుకి కాల చఱేహభు. AVP భమిము 
SVP సో దా కోషం భమమిు కొతాగహ సహా ంచఫడిన ఄళళ్ీంట్ తృహికటీశనర్డ AP కహయటగిమ ీకోషం ఄడిమశన్ నండి ఄకిీడిటశేన్ ఴయకు 
ఄే్ట్ చేమఫడని భిాణాలు (SOP) ఆపుడె ఄభలులో ఈనానభ. చాలా కశీడి తుచేషఽా  ఎలలపుడఽ ఄభితాభుగహ 
ఈండ ేఄడిమశన్ష టీం భమమిు IT టమీ్ కు భమమిు రహమిక ిభదదతే ఆషా నన ఈతృహధాయములు, బ ంటయుల , భమిము ట్ైతైుంగ్ 
కోఅమి్నేటయుల  ఄందమకిట భా సాదమూయఴక కాతజఞతలు.  

 భా ూయఴప న లరహమ ీతురేదకి కోఅమి్నేటర్డ లన తృహింతీమ షభనఴమకయాలుగహ RC లుగహ ఎయౌరటే్ చేమడం భమొక 
ఄతేఴాదిికయబ ైన ఄంవభు. అర్డ ళ లు ఆపుడె మితృహలన భమిము తృహికటీశనయల భధయ భధయఴమిాగహ చాలా భుఖయబ నై తృహతని 
కయౌగి ఈనానయు. ద ైఴభాళక షభనఴమం భమిము నయతూకయణ షభారేవం ఆపుడె యమకిి క సహధాయణ ఄంవంగహ భామహభ.   

 భా AP కోయుషన భాతాఫాశలో తృహియంతేంచడం ఄనదేి ఫాయతదవేంలోతు ఄనేక భాయుభూల తృహింణాలోల  కిలతుకలన 
తృహియంతేంచడంణో తృహట  సహభ ర ైతిమాతుక్సష జిలకు భమింత ఄందఫాట లోకి తీషకుమహరహలన ేలక్ష్యయతుక ిభభమయౌన భమంిత 
చేయుఴ చేళంది. 2021లో బభేు ఴ ందీ భమమిు ణ లుగులో తృహియంతేంచాభు, భమమిు 2022 లో ఆదే పమోగతి కొనసహగిషఽా   
కననడ, తమిళం, భమమిు భలమాళం ఴంటి ఆతయ ఫాశలోల  AP కోయుషలన తృహియంతేంచి ఄనేక ఄదనప కిలతుకుకలు 
ఏయుయచడం దాఴమహ భా మధితిు యషామించాలతు బేభు ఫాయషా నానభు. 

 2021లో భా IT ఫాందం ఐటీ ఴనయులన (షయఴయుల , డటేాఫసే్క లు, డేటా తులఴ భమిము ర ఫ్షైట ల ) షభయాఴంతంగహ 
తుయఴఴ ంచిందతు భమమిు 99% నకు మించి ఄందఫాట లో ఈండలేా చఽషకుననదతు ణ లడాతుక ిననే షంణోలషా నానన. 
2022 లో ఴ ందీ భమిము ణ లుగు యతుయోగదాయులకు ఫాషహ భదదతేణో భా ధిాన ర బ్ ళ్టై్ యొకక షఴమించిన ఄంఱహతున 
లేదా షంషకయణన యడెదల చమేడం, ఫసుళ ఫాశలలో కైస్క ఴ షీమీ లన ఱోధించడం కోషం భదదతే ఄందించడం, భమమిు 
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భా ముదటి ఄంతమహా తీమ షభారేవప పషాకంలో చిమింఫడని ఄతున కషై చమతిలిన భా రహయాల యఫాగప ళ్టై్ లో 
ఄందఫాట లో ఈంచడం, భమమిు ఐటి యఫాగంలో షంఫాఴయ యిోజనాల తుమితాం ఄదనప తుమహఴసక ళఫబందికి శ్చక్షణ 
ఆఴఴడభు ఇ ఫాందం యొకక ధిాన ణిాయకలు. దమచేళ రహమ ిణిాయకల ఄభలులో ఐటీ ఫాందాతుక ిమీ భదదతే 
భమిము షసకహమహతున ఄందించండి. మీయు helpdeskIT@vibrionics.org దాఴమహ రహమకిి రహిమఴచి.  

 కొతున న లల కిీతం సహభ ర ైతమిాతుక్సష ళ్ంటర్డ తుమహమణాతున తృహియంతేంచాభు. ఐణే తుమహమణ కహంటాికీయలణో ఉఴ ంచతు షరహళళణో 
ఆటఴీల ఆది తుయౌరమేఫడింది. యల ైనంత తఴయగహ తుతు పనః తృహియంతేంచాలతు బభేు ఫాయషా నానభు. ఆది అలఱహయతుకి దామ ి
తీమఴచి, అలఱహయలు తియషకయణలు కహఴప.    

షంషాగహ బేభు “తులో పమోగతి” లో ఈంటాభు. భనం ఎలలపుడఽ ఆద ేఅవమంణో ఈంటాభతు ననే అశ్చషా నానన, ఎందకంటే  
మణిాభం చ ందకతృో ణే భనం ఎదగలేభు!  

సహఴమితు రహకుక దాషహీ ా భనభందయం ్ంతృ ందించకోరహయౌషన తుజబ నై దాకుథం ఆకకడ ఈంది - “కయుణతో తుండని హిదమం 
బగవంత్ుతు ఆలమం. భేసఽ కయుణ కోసం వేడుకొనాిడు, కయుణ అత్తు సందశేం, ేదలనఽ కష్ా లనఽ చ్ాస ఎంతో చ్యౌంచి 
తృో మాడు. ఈ మోజు ఏసఽ ఆమధింఫడుత్ునాిడు కతూ అత్తు ఫో ధనలు తుయలక్ష్యం చేమఫడాా భ. సభతు ఆమధసిఽా నాియు కతూ 
ఆమన ఫో ధనలు విసమమిం ఫడాా భ. ితీ చోట ఆడంఫయం, ిదయశన, ఆమాటప ఉనాయసలు ఉంట నాిభ. ఉనాయసలు, 
ఉనాయసలు, ఉనాయసలు, ఇవే త్ు కమయచ్యణ లేదఽ, ేిభ లేదఽ, సవే లేదఽ. ఉనాయసలు ఇచేేటపుడు హీమోలు, చెునది 
ఆచ్యణలో ెటాడంలో జీమోలు. కయుణనఽ అభివిదిి  చసేఽకోండ,ి  ేిభలో జీవించ్ండ,ి భంచిగ ఉండండ,ి భంచి చమేండ,ి భంచినే  
చ్ాడండి. ఇదే బగవంత్ుతు చేయుకొనే భాయగం.” - షతయ సహభ ఫాఫా, కిీషమస్క షింగం, 1981 డిళ్ంఫర్డ 25.   

మీకు భమిము మీ మిబ నై రహమిక ి2022 షంణోశంగహ, అమోగయంగహ భమమిు షషంననంగహ ఈండాలతు కోయుకుంటృ  

సహభక ితిికయబ నై ళఴేలో   

జిత్ క ెఄగమహఴల్  

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

   తృికటాషనయల వివమలు  

తృికటాషనర్ 11599…ఇండిమా  మెండె దఱహఫాద లకు ్గైహ ఄభమకప యంగంలో యజమఴంతబ నై కమెీర్డ తమహఴత ఎండఽయమనె్ష స ురీ్డ్ లో తభ 
షభమాతున ర చిించాలతు అవణో 44 షంఴతషమహల ఴమషలో మటి్ైర్డ ఄమాయయు. ఐణే జీయతం 
యమి కోషం ఆతయ ణిాయకలన కయౌగి ఈంది. 2000 షంఴతషయంలో యభానావీమంలో క దఴియ 
దాలీ  గల ఴయకిాతు ఄనకోకుండా కలుషకోఴడం రదే జయయతిశయ ఱహషాంై ్ ైయమి అషకిాతు మకైెతాించి, 
ఄద ైఴత ఱహషాంై గుమించి చదఴడాతుకి దామతిీళంద ి2005లో షంకిల శీ ఄధాయతిమక షణాయలన ఄతయంత 
షయళంగహ యఴమించిన బగరహన్ షతయసహభఫాఫా ఈనాయసహల దాఴమహ యయు సహఴమిర ైప 
అకమిశతేలమాయయు.   

2007, లో తన తయౌల భయణించిన ఫాధన ఄధిగమించడాతుకి మితినషా నన నేథయంలో తజీ గహ 
ఈనన యయు తన ళేనఴ తేడి యొకక కొతున బ డికల్ టాితుషరిశన్ (ఄనరహదప) తులో 
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ళేనఴ తేడికి షహమం చషేఽా  ్దద  తపు చేఱహయు. ఄతన సహఴమికి చేళన తృహియానలకు పయౌతం ఄననట ల గహ ఄతతు ళేనఴ తేడి షయఴర్డ 
లో తపుగహ ఄతృోల డ్ చేళన ప్లై్ ఄదావయ భభయంది. రహషారహతుకి తన స ంత కంూయటయుల  ఄతృోల డ్ చేళనట ల  తిితంతంచి నుటికట అ 
ప్ైలు యసషయంగహ ఄదావయం ఄభనపుడె ఄతన సహఴమి యొకక క గొు ఄదభణాతుకి సహక్ష్ీబూతేలమాయయు! 

ఄనకే షంఴతషమహలుగహ తృహికటీశనర్డ ఄనామోగయంణో ఈనన మోగులన అషుతి ిఄతృహభంట్మంట్ కోషం తీషకుర ళలడం, మోగ తుమహి యణ 
భమిము లాయబ్ తురేదకిలన రహమకిి యఴమించడం భమిము రహమ ిర ైదయ షభషయలన మశికమించడాతుకి సహధయబ ైన 
ణిాయభానమాలన షఽచించడం ఴంట ిఄనేక ళరేహ కహయయకీభాలోల  తృహల్గ ంటృ ఈండరేహయు. 2016 లో ఄనామోగయ సో లార్డన్ 
యడయిోలన చఽళన తమహఴత సహభ ర ైతిమాతుక్సష ఄతతు సాదమాతుకి ణాకింద,ి ఎందకంటే ఄుటకిై యయు ఄటిీ  ళేఴలో చయుగహగ  
తృహల్గ ంటృ జిలకు ఄండగహ ఈంట నానయు. ఄతన తృహికటీశనర్డ కహఴడాతుకి యేు నమోద చషేకునానయు. ఆపుడె ర ైతమిాతుక్సష 
ళేర ేతన తృహిణాధాయభతు చ ఫుతేనానయు.  

దీయఘకహయౌక షభషయల ణాలకు తీఴబి నై మణిాభాలకు చికతిష చేమడం దాఴమహ ఇ తృహికటీశనర్డ ఄదభతబ నై పయౌణాలన చఽఱహయు. 
ఄలాంట ిక షందయభంలో క డమాఫ్టకి్స లే్ంట్ యొకకతృహిధమిక ఫలడ్ గూల కోజ్ సహా భ 300 కంటే ఄధకింగహ ఈంది. 582 మీడింగ్ 
ఈననపుడె అబ  తృహికటీశనయున షందిించాయు. అషతికిి ర ళలడాతుకి తుమహకమించడంణో అబ కు CC6.3 Diabetes + CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic… మంెడె గంటల తృహట  తిీ ది తుమిషహలకు క డోష అ్ైన 6TD. గహ 
మెమిడీ ఆచాియు. ముదట ిమెండె గంటలోల  అబ  గూల కోజ్ మడీింగ్ షంఖయ 150 క ిడితృో భంద,ి కైఴలం 10 గంటలోల  అబ  ఫసే్క ల ైన్ 
సహా భక ితిమిగ ిఴచిింది. భమొక షందయభంలో దళేల  లుకైమిమా మోగి యొకక ేల ట్ల ట్ సహా భలు ఄకసహమతేా గహ డితృో మాభ. ఄతతుకి 
యకాభామిుడి భమమిు ఄద ేషభమంలో ర ైతమిాతుక్సష మెమిడీ: CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 
Bleeding disorders + CC15.1 Mental & Emotional tonic.కడా ఆఴఴఫడింది. మెండె మోజులోల  ఫాలుడ ిేల ట్ల ట్ క ంట్ 
సహధాయణ ళాతిక ిచేయుకుంది, ఄతతుతు అషుతిి నంచి డఱిహిరా్డ చేఱహయు. 

తృహికటీశనర్డ చికతిష చళేన కైనషర్డ మోగుల యశమంలో ర ైతిమాతుక్సష తీషకునన తమహఴత రహమ ికణుతేల యశమంలో చ పుకోదగగ 
తగుగ దల కతుంచింది. ఆటఴీల ద్దేగిు కహయనషర్డ భమిము బ టాసహీ ళస్క ణో ఫాధడెతేనన53 ఏళల  భగ మోగిక ిఖిమో తృహియంతేంచే 
భుంద 2021 బ ే14న తృహికటీశనర్డ న షందిించగహ ఄతతుక ిCC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…6TD. ఆచాియు. మెండె మ ండెల  ఖీమో తమహఴత మోగి ఎంణో ఈణాషసంణో CEA(కణతిి ్యుగుదల తుమహి యణ 
షఽచి) యలుఴలన చఽళ ర దైయలు ఄయోభమంలో డా్ యతు ఄది తుజాతుకి 523 గహ ఈందతు న లల ఴయఴధలిో 28 డితృో భందతు 
ణ యౌతృహయు. 2021 ళ్్ీంఫర్డ లో ఄద ి16కు డితృో భంది. ఆది ర ైతిమాతుక్సష యొకక ఄదభతబే ఄతు మోగి ధాఢంగహ ణ యౌతృహయు. ఇ 
పమోగతి ఆలాగ ైకొనసహగణిే యషాాతంగహ రహయంచిన బ టాసహీ ళస్క ఆపుడె వషాచైికతిష మధిిలో ఈననందన, ఆద ిడళిక్్షన్ 
చేమడాతుకి యలు కయౌుషా ందతు ర దైయలు ధాయకమించాయు. భమొక కషై షందయభంలో 60 ఏళల  ఴయకిా తృహంకిీమాటకి్స కహయనషర్డ కోషం క 
షంఴతషయ కహలం ఖీమో తీషకునన తమహఴత ఄతతు మోగ లక్షణాల యశమంలో ఄతేఴాదిి  ేలఴంగహ ఈందతు, ఄందఴలల  తదమ ి
చికతిష కొనసహగించడంలో ఈయోగం లేదతు చ ుఫడింది. ఄతతుక ి2021 అగషీ  5న కిీంది మెమిడీ ఆఴఴఫడింది. CC2.1 Cancers 
- all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones. తదనంతయం మోగి భమొక కహయనషర్డ 
అషతిిక ిర యాళయు. ఄకకడ రహయు చికిణాష యధానాతున భామహియు. ఖీమోన పనయుదిమించడాతుకి భుంద యకా మకీ్షలో CEA 
యలుఴ అ షంఴతషయంలో ముదట ిసహమ ి19-9, గహ ఈంది. కణతిి యశమంలో గణతూమబ నై తగుగ దల పయౌతంణో షంణోలంచిన మోగి 
ఫాయయ ర ైతిమాతుక్సష కు కాతజఞతలు ణ యౌతృహయు. ఆట ఴంటి షందమహభలు ఇ తృహికటీశనయున భమింత యనమూయఴకంగహ, సహఴమికి 
కాతజఞతణో రహమి యొకక యనమ ూయఴకబ ైన సహధనంగహ ఈనన ఄనబూతి చ ందడాతుకి ఈయోగడా్ భ.  
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ఄతన బ డకిల్ కహయంపలలో తృహల్గ నడాతుకి ఎలలపుడఽ ళదింగహ ఈంటాయు. తిీ న ల ఴాదాి వీభాలన షందమివంచి ర ైతిమాతుక్సష 
మెమిడీలు ఄందిసహా యు. చ న నైలోతు షందయం భందియంలో రహమహతుకి కసహమి ర ైతమితుక్సష ళఴే చేషా నానయు. 2021 కోయడ్ భసభామమి 
షభమంలో జిా యరహణా తు చమేతు మళిాతిలో ఄతన ళ్కైిల్ దాఴమహ చ న నైలోతు కోయడ్ మోగులకు ఆభూయతుటీ ఫూషీర్డ ంణ ీ
చేమడంలో చయుకుగహ తృహల్గ నానయు. ర ైతమిాతుక్సష ్ ైఅంగలంలో ఈనన ఄనకే ఫాశణలన తమిళం లోతుక ిఄనఴదించాయు, షిా తం 
108 ళళ భానయఴల్ తమిళంలోకి ఄనఴదించడం లో తుభగనబ  ైఈనానయు. ఆతయులకు షహమం చేమడాతుకి భమితున 
ఄఴకహఱహల కోషం యయు ఎలలపుడఽ ఎదయు చఽషఽా  ఈంటాయు, ర ైతమిాతుక్సష కు ఄదనంగహ యయు తృహస్క తోృ రీ్డ భమమిు డ ైయైంగ్ ల ైళన్్ష 
ఄల కైశన్ లు ముదల ైన రహటి యశమంలో షహమం ఄందించడాతుక ిమోటమ ీకనఽా ాభర్డ ళల్్ ణో షఴచఛందంగహ తుచేషఽా  ఈంటాయు.   

ర ైతిమాతుక్సష తనకు భమింత యఱలలశణాతమకంగహ ఈండడాతున నేముిందతు, తన వఴీణ న ైపణాయలన దన ట్ిీందతు, భమింత 
ఄఴధాయణ న ైపణాయలన ్ంచిందతు, ఄతునటికంటే మించి యనమాతున నేముిందతు తృహికటీశనర్డ ేమొకంట నానయు. తన భానయఴల్ లో 
కనగొనన రహటిక ిఄతీతంగహ మమెిడలీన షఽచిషఽా  సహఴమి తనన తృో ి తషఴ షా ననట ల  యయు తయచగహ ఄనబూతి చ ందతేనానయు; 
ఄలాంట ిషంఘటనలు యమి యఱహఴసహతున ఫలయుషా నానభ. మోగి చ ేు యశమాలు ఫౌతికంగహ యంటృ చ ుతు యశమాలు 
సాదమం దాఴమహ ఄనబూతి చ ందనిపుడే మోగకిి షంూయణ చికతిష జయుగుతేందతు యయు నభుమణాయు. ణోటి తృహికటీశనయలకు యయు 
సహఴమి ఫోధన “ఎపుడ ైణ ేతూ కంటిక ిక మోగ ికహతు లేక భానళకంగహ, ఱహమమీికంగహ దయబలత చ ందని భతుల కతుసహా డో , ఄద ేతూ 

ళేఴకు సహా నభతు ణ లుషకో.” ఄనషమించి జీయంచభతు షలహ ఆషా నానయు.   

ంచ్ఽకుని కసైఽలు  

 కటళ్ల  వత్భు   

 భూతి్ ండాలలో మళ్ళు   

 దీయఘకయౌక ఆభల త్ాభు  

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

తృికటా షనర్ 03518…ఇండిమా  ప్ైనాన్ష తృ ి ప్శనల్ ఄభన యయు 2020 లో మటి్మైెమంట్ తమహఴత సహఴమి ్ ైభమింత దాలీ  కైందీకిమించి ళేఴ 
చేళేందకు కనెడా నండ ిపటీమిాకి భకహం భామహియు. ఄుటి నండ ిఅబ  ఄనకే ళేరహ 
కహయయకీభాలోల  తృహల్గ నసహగహయు, రహటిలో కట ితృహల ళీక్స ఴలల  మహయఴయణ భమమిు అమోగయ 
భిాదాల గుమించి ఄఴగహసన కయౌుంచడాతుకి భమమిు దాతు గుమించి సహా తుక తురహళతేలకు 
ఄఴగహసన కయౌుంచడాతుకి షఴచఛ మిా తృహిజకెుీ లో చయుకుగహ తుచేషా నానయు. అబ  
ముదటిసహమిగహ 1986 షతయ సహభ ఫాఫా రహమకిి మచిమం కహఫడ ియతేనన భత యఱహఴసహల 
ఐకయత్ై రహమి ఫర ధనలకు అకమిశతేలమాయయు. అబ  సహా తుక రహమహంతప బజనలకు హజయు 
కహఴడం తృహియంతేంచడంణో తృహట  తన కుభామెాన ఫాలయకహస్క(షతయసహభ యదాయ యధానం) 
తయగతిలో చేముించాయు. అబ  సహా తుక సహభ ళ్ంటర్డ భమిము కనెడమిన్ ఆతుటిటృయట్ అఫ్ షతయ 
సహభ ఎడెయకైశన్ లో యయధ నామకతఴ తృో షీ లలో తు చేఱహయు. మెండె దఱహఫాద లకు ్ైగహ అబ  

తన ళనేఴ తేలు భమమిు షస ఈదో యగులకు ఈచితభుగహ రహయధి తురహయణ భమిము అమోగయ షలహలన ఄందించాయు. తాిడ ి
భమిము అందోళనకు లోనకహకుండా ఴయఴసమించడంలో షహమడటాతుకి అబ  సహా తుక తృహఠఱహలలో దళేల  తృహట  యదాయయుా లకు 
జయయతి ధాయనం నేముించాయు. కహమొుమటై్ ర ల నస్క అపమింగ్ లో ఫాగంగహ అబ  తన కహమహయలమంలో అధాయతిమక ర ల్ న స్క యడియోల ఱలీణతిు 
యౄతృ ందించాయు, భమిము భుందషా  రహయధి తురహయణ, అమోగయ ర ఫ్ైషట్ న కడా తుయఴఴ షా నానయు. 
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యయు ముదటిసహమగిహ 2003లో సహభ ర ైతిమాతుక్సష గుమించి యనానయు, కహతూ అబ  యఱలలశణాతమక భనష అ షభమంలో దాతుతు 
ఄంగీకమించడాతుకి ళదింగహ లేద. 2014 లో అబ  ళనేఴ తేల ఫాందం తన ఆంటిలో బగఴదీగ త ముణాా తున పఠించినపుడె అ 
కింనల వకిాతు అబ  షఴమంగహ చఽసహయు. సహఴమికి షభముించిన గులాతెలు సహధాయణంగహ ఐద మోజులోల  రహడితృో ణాభ కహతూ ఇ 
కింనల వకిా ఴలన ఄయ మెండె రహమహల తృహట  ణాజాగహ ఈనానభ! కొతున న లల తమహఴత అబ  డాకీర్డ భమిము శీ్రభతి ఄగమహఴల్ 
యొకకసౌలార్డన్ యడయిో లన చఽఱహయు. ర తైిమాతుక్సష న బయశయతేా  ఔశధంగహ సహఴమి చ ున భాటలు భమిము భుందషా  
తురహయణ, అమోగయం భమిము అమోగయకయబ ైన జీఴనఱ యైౌ దితిలో తన స ంత నభమకహలకు ఄనగుణంగహ ర ైతమిాతుక్సష ఈండడంణో 
అబ  ర ంటన ేAVP కోషం దయఖాషా  చేషకునానయు. 2015 భామిిలో ఄయసత సహధించి 2020 భధయకహలం ఴయకు కనెడాలో 90 
భంది మోగులకు చికితష ఄందించాయు. 2020 అగశేీ లో VP ఄభయ కోయడ్ మిమితేలు ఈననుటికట ళ్్ీంఫర్డ 2020లో పటీమిాక ి
కి ర యళన తమహఴత భమో 85 భంది మోగులకు చికతిష ఄందించాయు.  

2021 జూల ై లో యమిక ిట్ైతైుంగ్ కోఅమి్నేటర్డ తృహత ికటైాభంచినుటనిండ ిర ైతమిాతుక్సష ఄడమిన్ టీంలో కటలక షబుయమహయౌగహ ఈనానయు. 
AVP భమిము SVP సో దాలకు షంఫంధించి రివే కిిీమ నండ ిఄధికహమకిబ నై గుమిాంప ఴయకు SOP (సహీ ండర్్డ అమైటంిగ్ 
తృ ి ళజర్డ లేదా భిాణీకాత తుయఴసణ యధానభు) యౄతృ ందించడంలో అబ  గోల ఫల్ ట్ైతైుంగ్ ఴెడ్ కి షహమం చేషా నానయు. 
ర ైతిమాతుక్సష ళఴే కోషం ఎంణో తుఫదితణో ఏది కహరహలంటే ఄద ిచమేాలనే షంకలుంణో అబ  ర ైతిమాతుక్సష కు షంఫంధించిన 
ఫాశణలన ఄనఴదించడం, రహమహా లేఖలన చియణ కోషం తౄహమహమట్ చమేడం భమమిు సహఴమి అశ్రమహఴదం తృ ందని 108CC 
భాషీర్డ ఫాక్సష తుయఴసణకు షంఫంధించిన నలన షభనఴమం చమేడం భమిము అకిీవ్ గహ ళఴే చషేా నన తృహికటీశనయల 108CC 
ఫాకుషలన మఛీామిా చమేడంలో కడా తృహల్గ ంట నానయు. షిా తం SVP కహఴడాతుకి శ్చక్షణ కడా తీషకుంట నానయు.  

తృహికటీశనర్డ యొకక తృహియంబ కషైలోల  కటి తీఴబి నై ఱహమయీక నొు కహయణంగహ క ఏడాద ికహలంగహ డ ైయైంగ్ చేమడం కశీంగహ భామిన 
ళా కై ిCC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + 
CC20.7 Fractures ఆఴఴఫడింది. నాలుగు న లలోల  అబ  ఄదభతంగహ కోలుకొతు నొు నండి ూమిాగహ యభుకిా తృ ందాయు. షిా తం 
ఇ తృహికటీశనర్డ CC20.4 Muscles & Supportive tissue న ఏద నైా SMJ కోంఫర కు జయడించి నపుడె తఴయగహ నొు తురహయణ 
ఄందించడంలో ఄతయంత ఫిాఴఴంతంగహ ఈంట ందతు కనగొనానయు. కసహమి ఇ  తృహికటీశనర్డ కు షఴమంగహ తీఴబి నై లామింగెైటసీ్క 
ఆఫబంద ిఏయుడ,ి కక భాట కడా భాటాల డలేకతృో మాయు. CC19.7 Throat chronic…6TD, గహ తీషకుననతమహఴత భయుషటి 
మోజు లడ్ఽయల్ చళేన షింగహతున ఄదభతంగహ ఄందించగయౌగహయు !  

క ముఴతి గయభం దాయౌి తడ్న కనాలతు ఄనేక మిణానలు చేళ చిఴమకిి IVF దదతి దాఴమహ గయభం దాయౌింది కహతూ గయభధాయణ 
షభమంలో ఄనకే షరహళలన ఎదమొకనానయు. భూడె న లల తయురహత అబ  తౄో టోతౄో తమా భమమిు గయభధాయణ భధబసేం 
ఴంట ిషభషయలు, ఄంణకేహక తన చినననాటి అషాభా షభషయ కడా తిమగిి ఴచిింది. అబ కు IB ణో తృహట  CC8.2 Pregnancy 
tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic, ఆఴఴడంణోతృహట  ్ ైషభషయలు ఏయుడనిపుడె 
CC7.1 Eye tonic భమమిు CC19.6 Cough chronic ణో చికతిష చేఱహయు. అబ కు ఄతున షభషయలు భామం ఄఴడబ ే
కహకుండా గయభధాయణ షయక్ష్తింగహ కొనసహగి 2020 అగషీ లో అమోగయకయబ నై అడ శ్చయఴపన షియంచాయు. యటతునంటితూ మోగి 
ర ైఴతిమాతుక్సష యొకక ఄదభణాతుకి అతృహదించాయు.  

ఫాసయ తిికల వకుా ల టల  చాలా షతునతంగహ ఈండటం ఴలల , ఇ తృహికటీశనర్డ ఄనఴషయబ ైన సహభాజిక యషుయ చయయలన 
మమిితం చమేడాతుక ికశీడ ితుచేసహా యు తదాఴమహ తన ర ైతమిాతుక్సష సహధన ఫిాయతంకహకుండా ఈంటృ మోగులకు 
ఫిాఴఴంతంగహ చికతిష చేమడాతుకి ణాన సహఴమి రహమి ేభి రిహహతుక ిషమెనై రహసకంగహ ఈండటాతుకి మితినషా నానయు. తన 
ఴయకిా గత ఄనబరహల దాఴమహ అబ  తిి కకమిణో ర ైతిమాతుక్సష యొకక షభయిత గుమించి ఫర ధిషఽా  ఈంటాయు, కహతూ చాలా భంది 
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మోగులు ఆతయ ఄతున చికతిషలు మితినంచి చిఴమి మితనంగహ ర ైతిమాతుక్సష మమెిడలీు తీషకుంట నానయతు యచాయం ఴయకాం 
చేషా నానయు.   

ర ైతిమాతుక్సష సహధన అబ కు భమింత ేిభగహ ఈండడం, భమిము తీయుుచ ుడం, షఴమం యఱలలశణ లేకుండా బగఴదాదేవభున  
ళఴకమించడాతున నమేిుంచింది. ఇ సహధనలో కనచఽపబేయలో మోగిక ినమం ఄఴపతేనన జాడ కనఫడక తృో భనా, అవతు భాతంి 
కోలోుఴదదతు అబ  ణోటి తృహికటీశనయలకు షలహ ఆషా నానయు. తిీ మోగి తృహికటీశనయుకు షఽక్షమబ నై ఄఫాయష ఄనబరహతున ఄందసిహా యతు 
ఆద ికీభంగహ తనలో మఴియానన షలబతయం చషేా ందతు ఫాయషా నానయు.  .  

ంచ్ఽకుని కసైఽలు  

 బ డ తృింత్ంలో తీవి నొు  

 భుంజతైిలో  నొు  

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

 కంఫో లనఽ ఉయోగించిన కైసఽల వివమలు  

1.కటళ్ల  వతావ 11599 …ఇండిమా  52 షఴతషమహల భఴ యా ఈతృహధాయముమహలు చతేేలు భమమిు కహళళ జాభంటలలో నొుణో 
ఫాధడెత ఈనానయు. ఫాల క్స ఫర యు్  ్ై మహమడాతుక ిషది ముకకన ట ీ కునే సహభయాాం కీభంగహ తగుగ త ఴచిింది. 
యుభటాలజిసీ్క అబ  మళిాతితు యుభటాభడ్ అయామెటైసి్క భమమిు ఫర లు ఎభుకల రహయధగిహ తుమహి మించగహ అబ  2015 డిళ్ంఫర్డ 
నండ ిషఽచించిన భందలు భమిము షలబ ంటలన తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. ఎట ఴంటి ఈవభనం లేనుటకిట అబ  
భందలన కొనసహగించాలన ేతుయణభంచకునానయు. ఄదనంగహ 2 షంఴతషమహల కిీతం అబ  మోకహయౌలో నొు ఏయుడింద ి(ఫసుఱహ   
తృహఠఱహలలో ఎకుకఴ గంటలు తులఫడడం ఴలల  కహఴచి) భమమిు క షంఴతషయం కిీతం జీయణకోవ రహయధలు(కడెపలో భంట) 
కడా ఏయుడింది. 2018 జనఴమి నాటకిి అబ కు చాక్స స్క కడా ట ీ కోలేతు మళిాతి ఏయుడడంణో బ డకిల్ య్వ్ తీషకోఴలళ 
ఴచిింది. 2018 అగషీ  2న తృహికటీశనయున షందమివంచిన షభమంలో అబ  చాలా తుషుాసకు గుమెై ఈనానయు. అబ కు కిీంది మెమిడీ 
ఆఴఴఫడింది:      

యుభటాభడ్ అయామెటైసి్క భమమిు ఫర లు ఎభుకల రహయధకిి : 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

జీయణకోవ రహయధలకు : 

#2. CC4.5 Ulcers + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion…TDS 

క న ల తమహఴత ళ్్ీంఫర్డ 5న అబ కు కడెపలో భంట 90% తగగడంణో #2 OD కి తగిగంచఫడింద,ి అ్ ై100% బ యుగుదల 
ఏయుడడంణో ఄకోీ ఫర్డ 15న తుయౌరమేఫడింది. ళ్్ీంఫర్డ 20 నాటకిి మోకహళైళ భమమిు కటళళలో నొు షఴలుంగహ తగిగందతు అబ  
ణ యౌతృహయు. డిళ్ంఫర్డ 28 నాటిక ిజాభంటలలో నొు 50% భమమిు మోకహళళలో నొు 80% తగిగంది. 2019 జూల ై 10 నాటకి ి
జాభంటలలో నొు 90% బ యుగుకహఴడంణో #1 యొకక మోణాద BD కి తగిగంచఫడింది. ఄకోీ ఫర్డ 21నాటకిి గత మెండె న లలుగహ 
ఄలోల తీ భందలు ఄతునంటతిు తుయౌరళేనుటకిట కొదిదతృహటి నొు భాతబిే ఈందతు అబ  ేమొకనానయు. చాక్స స్క ట ీ కోఴడంలో 
ఎట ఴంటి ఆఫబంద ిలేకతృో ఴడంణో అబ  తన ఫర ధన తిమగిి కొనసహగించాయు. డళి్ంఫర్డ 15న #1 మోణాద OD క ితగిగంచఫడంిది. 
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2020 జనఴమి నాటకిి అబ  ూమిాగహ కోలుకునానయు. 2020 భామిిలో కసహమి భమమిు 2021 జనఴమిలో భమొకసహమి మమెిడీ 
తీషకోఴడం అతృహలతు మితినంచగహ అబ కు కొంచం నొు ఄతుంచి మెండె రహమహలతృహట  కొనసహగింది. ఄందచతే తుయఴసణ 
మోణాద OD గహ కొనసహగించాలతు తుయణభంచకునానయు. 2021 నఴంఫర్డ నాటిక ిూమిాగహ మోగ లక్షణ యఴ తంగహ ఈంటృ 
తృహికటీశనయుణో తుయంతయం ఄనషంధానంలో ఈంట నానయు.   

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

2. భూతి్ ండాలలో మళ్ళు 11599 …ఇండిమా 2007లో కహయు భిాదం కహయణంగహ కుడి చీలభండలలో కహంతృౌండ్ తౄహికిర్డ కహయణంగహ ది 
న లల తృహట  అషతిలిో ఈననుటనిండ ిఇ 62 ఏళల  ఴయకిా కడిీనలో మహళలణో ఫాధ డెతేనానయు. ఄతతుకి 18 నంచి 24 న లలకు 
కసహమి తన మెండె డొకకలలో బమింమహతు నొు ఏయుడి నాలుగు మోజుల తృహట  కొనసహగుతేంది. ఇ మహళైళ భూతిండం, 
భూతనిాళం, భూణాివమభులలో ఎకకడ ఈనానయో ఄనే దాతు్ై అధాయడి ఄతతు ఆతయ లక్షణాలు ఄభనట ఴంటి  
తృ తాికడెపలో నొు, భూత ియషయాన షభమంలో ఄతయఴషయ ళాతి భమిము భంట, భూణాివమాతున కశీంగహ కహయ చమేడం, 
ఄపుడపుడె జఴయం ఴంటి లక్షణాలు ఏయుడెత ఈంటాభ. ఄతన 12 షంఴతషమహలోల  6 సహయుల  అషతిలిో చేయిఫడ ిక 
మోజంణా ళల్ ైన్ ఴంట ిదఴి దామహా ల మీద ఈంచఫడి 7 నండ ి10 మోజులు తీషకోరహయౌషన భందలణో ఄదే మోజు డఱిహిరా్డ 
చేమఫడెత ఈండరేహయు. ఄతతు కడిీనలో ఏయుడే మహళైళ 7 మియ్లమీటయల కంటే మించి ఈండయే కహఴప, ఄందచేత తూయు పశకలంగహ 
ణాగహలతు, భమిము అకాలేట ల  తకుకఴ ఈనన అహయం తీషకోరహలతు షఽచింఫడా్ యు. 2013లో యమకిి భధబేసం, యకాతోృ ట , 
భమిము యకాంలో ఄధిక కొల సహీ ా ల్ ఈననట ల  తుమహి మింఫడి 2018 లో ర ైతమిాతుక్సష మెమిడలీు ఇ మళిాతిలతునంటితు ూమిా 
తుమంతణిలోకి తీషకుఴచేి  ఴయకు ఄలోల తి భందలు తీషకుంటృన ేఈనానయు. ఄతన 2019 అకోా ఫర్ 14 ణదేనీ తన మెండె 
డొకకలలో యమతీబ నై నొు ఏయుడడంణో కొతున గంటలోల నే తృహికటీశనయున షందిించగహ కిీంది మెమిడీ ఆఴఴఫడింది:     

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…ితీ 10 తుమిష్లకు క మోతాదఽ చొపున 2 గంటల ఴయకు ఄనంతయం 6TD 

భూడె గంటలోల  నొు తగిగతృో ఴడంణో ఄతన తన కహమహయలమాతుకి హజయు కహగయౌగహయు. ఄదే మోజు సహమంతంి ఄతన నొు 
భామబ ైంది. భూతంి తృో షా ననపుడె మహళల  ఄఴఱలషహలు కతుంచామతు ఄతన ధాయకమంిచాయు. తన యొకక ఆతయ లక్షణాలు 
కడా ఄదావయం ఄభనందన తన ూమిాగహ అవియయతృో మాయు. ఄకోీ ఫర్డ 21న మోణాద TDS కు తగిగంచఫడింది. ఄకోీ ఫర్డ 30న 
OD కి తగిగంచఫడింది. లక్షణాలు పనమహఴాతం కహకుండా ఆుటిక ిమెండె షంఴతషమహలకు ్గైహ గడిచినుటికట ఄతనన OD లో 
కొనసహగడాతుకి ఆశీడెతేనానయు. షిా తం ఄతన చాలా షంణోశంగహ ఈంటృ తన ళేనఴ తేలందమికట ర ైతమిాతుక్సష గుమించి 
ళతౄహయష చషేా నానయు! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. దీయఘకయౌక ఆభల త్ాభు 11599…ఇండిమా 51 షంఴతషమహల ఴయకిా ఐదళేైల గహ అభల తఴభు కహయణంగహ భంట, ణనేప, మాళడ్ మిఫ్్ల క్సష ణో 
ఫాధడెతేనానయు. ఄతన వమీమహతుకి రహయమాభభు లేతు తువిల జీఴన ఱ యైౌ, భమిము మటి్లై్ ళేల్ష కు షంఫంధించి క గొలుష 
గూీ పకు ఄధితిగహ చాలా తాిడిణో కడిన తుఫాయభు కయౌగ ిఈనానయు. గత భు్ుై షంఴతషమహలుగహ తన మోజుకి ది ళగమెట ల  
ణాగుత ఈండరేహయు. గత ఐద షంఴతషమహలుగహ ఄతన ఄనకే తురహయణా ఔశధాలన, భమమిు ళిహెశన్ భందలు 
మితినంచాయు కహతూ ఏద ీషహమం చమేలేద. 2018 సెెాంఫర్ 9న తృహికటీశనయున కయౌళనేాటిక ిఄతన ఎలాంటి ఔశధాలు 
తీషకోఴడంలేద, ఄతతుకి కిీంది మెమిడీ ఆఴఴఫడింది:     

CC4.5 Ulcers + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
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ధఽభతృహనం భానేమాలతు తువిల జీఴనఱ ైయౌకి దఽయంగహ ఈండాలతు తృహికటీశనయు షఽచించాయు. 2019 పఫఴిమి 16 ఴయకు ఄతన 
తిమగిి మహలేద, ఐణే ఇ మెమిడ ీతీషకుంట ననఆంతకహలం రహయధి లక్షణాలు తీఴంిగహ లేఴతు ణ యౌతృహయు. ఆచిిన మమెిడీ జనఴమిలో 
ూయాభతృో ఴడంణో రహయధి లక్షణాలు భయళ తీఴభిమాయభ. ఄతతుకి మపీల్ న ఆషఽా  మోజుకు 40 తుమిషహల చొపున రహమహతుకి 
కతూషం ఐద మోజులు నడరహలతు షఽచించాయు. భామిి 19న తన రహయధి లక్షణాల తీఴతి తకుకఴగహ ఈందతు షంణోశంణో ణ యౌమ 
జైఱహయు. జూన్ 6 ఴ ణదేనీాటికి 20% బ యుగుడడంణో ఄతన కీభం తుకుండా మెమిడీ తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. ఄతన 
ధఽభతృహనం భాతురేమడాతుక ిఎట ఴంట ిమితనభూ చమేలేద. నఴంఫర్డ 11న ఄతన 50% బ యుగుదల ఈందతు, డిళ్ంఫర్డ 
26 నాటిక ి80% చేయుకుతు, 2020 భామిి  భూడో రహయం నాటిక ిఅభల తఴం జాడ కడా లేకుండా తృో భంది.   

కోయడ్ లాక్స డౌన్ కహయణంగహ ఄతన తృహికటీశనయున షందమివంచలేక తృో ఴడంణో 2020 భామిి లో మెమిడీ తీషకోఴడం భానఱేహయు.  
సహనకల ఄంవం ఏమిటంటే లాక ్ న్ కహయణంగహ ఄతన తన ఫాిండ్ ళగమటె్ తృ ందలేకతృో భన కహయణంగహ ఇ దయలరహట  
ఫలఴంతంగహ ఴదల ఴలళ ఴచిింది. కరహయం లోన ేతనలో వకిాసహా భ మ్ిగనిట ల  ఫాఴన కయౌగింది. ఄతతు జీఴనఱ ైయౌతు భాయిడంలో 
గొు పమోగతికి దామితీళంది. ఆపుడె అమోగయకయబ నై జీఴనం యొకక తృహిభుఖయత ఄతన గీఴ ంచాయు. న భమదిగహ ధఽభతృహనం 
భాతురళే, ళ్ైకిలంగ్ తృహియంతేంచాయు. తిీమోజు దఴిేన కలిోమీటయుల  భమమిు రహమహంతంలో 30 కలిోమీటయల కంటే ఎకుకఴ దఽయం 
మిాణం మిాణించడం తృహియంతేంచాయు. చిఴమిగహ 2021 తృహికటీశనయున షందిించిన షందయభంలో 18 న లలకు ్గైహ రహయధి 
పనమహఴాతం కహలేదతు ణ యౌతృహయు.  

షంతృహదకుతు రహయఖయ: కీభం తుకుండా మెమిడలీు తీషకోఴడం భమిము అమోగయకయబ నై జీఴనఱ ైయౌ కయౌగ ిఈండడం యొకక 
తృహిభుఖయతన ఇ కషై తుయౄషా ంది.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. బ డ తృింత్ంలో నొు 03518… ఇండిమా 42 ఏళల  ఴయకిా గత 10 షంఴతషమహలుగహ తల ర నక ఫాగంలో చ ఴపల ఫాగం నండి బ డ 
ఴయకు నొుణో ఫాధ డెతేనానయు. ఄది కీభంగహ ఆఫబంద ికయంగహ భామి ఆపుడె తీఴ ిసహా భకి చమేింది. తన షమెైన 
బంగిభలో కమోినకుండా తన లాప్ టాప్ న మోజుకు ఎతుమిది గంటలు ఎకుకఴ ళేప రహడెతేననపుడె ఆలా జయుగుత 
ఈననట ల  ఄతన కనగొనానయు. ఄతన కొతున న లలు సో మియోతి మితినంచాయు కహతూ ్దదగహ ఈవభనం లేద. తన 
ఄలోల తీ భందలు తీషకోలేద. ఄతన లాయతృహీ ప్ ణో తుచమేకుండా ఈననపుడె(ఈదాసయణకు ళ్లఴపలోల ) ఄతన కొంత 
ఈవభనం తృ ందాయు, తిమగిి తు  తృహియంతేంచినపుడె నొు తీఴభిఴపతేననది. 2021 ఏలి్ 16న ఄతన తల భమిము 
భుఖ ఫాగంలో తుమిదశీ తందఴపల ఴదద  అకుయ్శిర్డ న ఎలా ఈయోగించాలో నమేిుంచిన తృహికటీశనర్డ న షందిించి కిీంది మమెిడీ 
ళఴకమించాయు:  

CC3.7 Circulation + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 
Neuralgia + CC20.5 Spine…TDS  

క న లలో నొు 80% తగిగంద,ి భమమిు కంూయటర్డ లో ఄతన మోజురహమ ీతుగంటలు 4 నండి 5 గంటలకు తగిగంది. జూన్ 13 
నాటకిి నొు 90% ఴయక తగిగతృో గహ, జూన్ 27 నాటకిి నొు ూమిాగహ తగిగతృో ఴడంణో మోణాద OD కి తగిగంచఫడింది. జూల ై 1 
నండ ిఄతతు  కంూయటర్డ యతుయోగం మోజుకు 8 గంటల ఴయకు ్మగిింద ిఐణే మెండె షందమహభలలో ఄతన ఄతిగహ తాిడకిి 
గుమెనైట ల  ఄతుంచినపుడె ఄతన కొంత నొు ఄనబయంచాయు, కహతూ మెండె మోజుల తృహట  మోణాద BD కి ్ంచడం దాఴమహ 
ఄతన ూమిాగహ ఫాగహనే ఈనానయు. తుయఴసణ మోణాదగహ మమెిడీ OD కొనసహగించభతు ఄతతుక ిషలహ ఆచిినుటకిట జుల ై 3ఴ 
రహయం నంచి నొు తిమగిి మహకతృో ఴడంణో మెమిడీ తీషకోఴడం భానఱేహయు. 2021 నఴంఫర్డ 30 నాటికి ఄతన ూమిాగహ అమోగయంగహ 
ఈనానయు, వీదిగహ అకుయ్శిర్డ కొనసహగషిా నానయు.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. భుంజతైిలో నొు 03518...ఇండిమా 41 ఏళల  భఴ యా ఈతృహధాయముమహయౌకి భసభామమి షభమంలో అన లల న్ తయగతేలు 
తృహియంబబ ైనుట ినండి గత ఎతుమిది న లలుగహ కుడిచతేిణో భుఖయంగహ భుంజతైి ఴదద  ఎకుకఴ నొుణో ఫాధడెత ఈనానయు. 
ఆద ికీభంగహ ఄధాఴనంగహ భామి తిీ మోజు సహమంకహలం నాటకిి ఫాగహ ఄలషటకు గుమచిషేా ననది. 1 : 10 మటైింగ్ ళేకలులో 7 గహ 
నమోదభేయ నొు షఴలుంగహ తుయంతమహమంగహ కొనసహగుతేననది. కటఫర ర్్డ ్నై ట్ైప్ చషేా ననపుడె లేదా కుట ల  ఄయౌలకలు 
చేళనపుడె నొు 8 మటైింగ్ ్యుగుత బుజం ఴయకు తృహకుణోంది. గత 4 మోజులుగహ ఎడభ చభే కడా నొుకి గుమ ి
ఄఴపతేననది. అబ  ఎట ఴంట ినొు తురహయణులు లేదా ఆతయ భందలు తీషకోలేద. 2021 బే 14న అబ కు కిీంది మెమిడీ 
ఆఴఴఫడింది:    

CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...QDS  

క రహయంలో అబ  ఎడభ చతేిలో నొు ూమిాగహ భామం ఄభంది కహతూ కుడిచతేి నొు ఄలాగై ఈందతుంచింది. జూన్ 13 నాటిక ి
అబ  కుడచిేతిలో నొు 75% తగిగంద,ి కహతూ అబ  కుట ల  ఄయౌలకలు తు చేషా ననపుడె నొు ్మగిింది, ఐణే ఆపుడె బుజం ఴయకు 
తృహకడం లేద. జూన్ 24న అన లల న్ తయగతేలు తృహియంబభమాయభ, అబ  వీదిగహ మెమిడీ తీషకోఴడం కొనసహగించాయు, జూల ై 15 నాటకిి 
నొు నండి 100% ఈవభనం లతేంచింది. తృహఠఱహలలో మోజంణా ఈనాన కడా అబ  ఄలళతృో ఴడం లేద. మోణాద BD కి 
తగిగంచఫడ ిఅగషీ  11 నాటకిి అరేమఫడింది. 2021 నఴంఫర్డ న లాఖయు నాటిక ిఅన లల న్ తయగతేలు కొనసహగుతేననుటకిట అబ  
నొు లేకుండా ఈణాషసంగహ ఈనానయు, తయగతేలన చకకగహ తుయఴఴ షా నానయు, తన ఄతేయుచి ఐన కుట ీ తు కడా 
కొనసహగషిా నానయు.   

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

6. తాభయ 03599…ము ఎస్క ఎ 11 ఏళల  ఫాయౌక తన ఎడభ మోచేభ భడతల్నై మెండె షంఴతషమహల నండ ితృ డగిహ ఈంటృ తీఴబి ైన 
దయదణో తృహట  కఠనిభుగహ, యంగు భామిన చయమంణో ఈనన ణాభయణో ఫాధడెతేననది. ఇ షభషయ తిీ భూడె లేదా నాలుగు 
న లలకు పనమహఴాతం ఔత ఈననందన అలోతి ఔశధాలు నోటదిాఴమహనఽ భమిము ఫాసయ ఄనఴయానం కోషం రహడే కటీభులు  
లక్షణాలన ణాణాకయౌకంగహ తగిగంచడంలో షహమడెతేననయ. సహధాయణంగహ తృహ చయమం చాలా షతునతంగహ ఈండడం ఴలన చినన 
పయుగు కహతూ కటటకం గహతూ కుడణిే ఄద ిర ంటనే దదద యలకు కహయణం ఄఴపతేంది. ఇసహమి ణాభయ లక్షణాలు పనమహఴాతం 
ఄభనపుడె తయౌల ఄలోతి భందలు ఎంచకోకుండా ఫదలుగహ 2020 నవంఫర్ 3న తృహికటీశనయున షందిించగహ ఄభామభకి 
కిీంది మెమిడీ ఆఴఴఫడింద;ి    

#1. NM27 Skin-D + NM36 War + NM46 Allergy-2 + NM62 Allergy-B + NM102 Skin Itch + BR13 Allergy + 
SR308 Pituitary Gland + CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 
Eczema ...TDS అకహఴ ఫసే్క కటీభులో ఫాసయ ఄనఴయానం కోషం  

#2. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

క రహయం తమహఴత దయదల యశమంలో 60% బ యుగుదల భమిము గయుకుదనం భమమిు యంగు భాయడం యశమంలో 50% 
బ యుగుదల కయౌగింది. నఴంఫర్డ 22న అ ఄభామభలో ఫసుఱహ ఄలమీా కహయణంగహ భుకుకనండి తూయు కహయడం, భుకుక భూషకు 
తృో ఴడం, కళలనండి తూయు కహయడం ఴంట ిలక్షణాలు ఄతేఴాదిి  కహగహ #2 కిీంది యధంగహ భాయిఫడింది:     

#3. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS 
నఴంఫర్డ 27నాటకిి ఐద మోజులోల నే ఄతున తీఴ ిలక్షణాలోల  50% ఈవభనం లతేంచింది. ఆపుడె చయమం 90% బ యుగహగ  ఈంది. 
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2021 జనఴమి 4 నాటికి ూమిా ఈవభనం కలుగగహ చయమం సహధాయణ ళాతిక ిఴచిింది. #1 అరమేఫడింద,ి #3 న అడాతుకి క 
రహయం భుంద ఴయక కడా BD కి తగిగంచఫడింది. 2021 డిళ్ంఫర్డ నాటకిి ఄనగహ మెమిడీ భాతురళేన దాదాప షంఴతషయం 
తమహఴత తృహకు ణాభయ పనమహఴాతం కహలేద.   

108CC ఫాకుష ఈయోగషిా ననట్లల ణే #1 : CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.6 Eczema ఆఴఴండి.  

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

7. హెమి పషేమల్్ సుజం 11626…ఇండిమా 60 ఏళల  భఴ ళ తన భుఖం యొకక కుడి ర ైపన కండమహలు బ యౌతిుడం (కండమహలు 
కుంచించకు తృో ఴడం) ఄనే రహయధణిో గత నాలుగు షంఴతషమహలుగహ 
ఫాధడెతేనానయు. ఆలా కండమహల బ యౌతియగడం కంట ిదగగయ ముదల ై 
కీభంగహ చం కండమహలకు యషామించింది. అబ  కుడ ికనన ఎడభ ర ైప 
కంటే చిననదిగహ కతుంచింది (చిణాితున చఽడండి). మెండె షంఴతషమహల కిీతం 
ర ైదయతు షందిించగహ అబ కు నాలుగు ఫొ టాక్సష ఆంజక్షనల  షఽచించాయు. 
2018 భామిిలో క ఆంజక్షన్ తీషకోగహ ఄది కంటి రహపకు కహయణం 
ఄభయంద,ి ఄంణకేహక దతీు ఄధకి ఖమీదన దాలీలో ్ట ీ కుతు 

కొనసహగించకుండా ఈండాలతు  తుయణభంచకునానయు. ఄదే షభమంలో ఇబ  బయా చతుతృో ఴడంణో చాలా తాిడిక ిలోన ై ఈనానయు. 
కీభంగహ ఇ కండమహలు బ యౌ తియగడం భుఖయంగహ ఈదమూ షభమంలోనఽ, భమమిు భాటాల డటేపుడె తుమిషహతుకి భు్ైు 
నండ ినలఫ్ై సహయుల  కు మ్ిగితృో భంది. దీతు ఴలన చాలా ఄసౌకమహయతుక ిగుమెై 2020 భామిే 17 న తృహికటీశనయున షందిించగహ కిీంద ి
మెమిడీ ఆచాియు:  

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS  

ముదట ిన లలో కండమహలు బ యౌతియగడం 30% భమొక న లలో 50% నకు తగిగంది. అబ  చాలా తూయషంగహ ఈననందన అబ కు 
2020 జూన్ 16న #1 బ యుగుమచిి కిీంది మెమిడీ ఆఴఴఫడింది:    

#2. CC12.1 Adult tonic + #1…TDS 

అగషీ  25 నాటిక ిఅబ  చ ం సహధాయణంగహ కతుంచింది కహతూ ఆంకహ కొంత కండమహల బ యౌతియగడం ఄలాగ ైఈంది.  ఄకోీ ఫర్డ 18 
నాటకిి ూమిాగహ తగిగతృో భంది. కహఫటిీ  #2  BD కి తగిగంచఫడింది భమిము 2021 పఫఴిమి 12న OD కి తగిగంచఫడి బే 3 ఴ ణేదనీ 
తుయౌ రేమఫడింది. 2021 ఄకోీ ఫర్డ నాటికి అబ కు సహధాయణంగహ ఈంద ికహతూ ఄపుడపుడె అబ  చాలా తాిడిక ిలోన నైపుడె 
షఴలుంగహ కండమహల ఆఫబంది ఈంట ంది. ఄందచేత మమెిడీతు తుయఴసణ మోణాద OD గహ కొనసహగించాలతు తుయణభంచకునానయు 
2021 డళి్ంఫర్డ నాటిక ిఅబ  మమెిడీతు కొనసహగషిఽా  అమోగయంగహ ఈనానయు.    

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

8. కండయ చీయౌక 03601...నేతృల్ 2018 అగషీ  లో 52 ఏళల  భఴ ళ మోటార్డ ళ్కైిల్ భిాదాతుకి గుయమాయయు. అబ  కుడ ిమోచభే నేలకు 
ఫలంగహ ణాకింది. మెండె మోజులోల  నొు ఫాగహ య్గడంణో అబ కు ఎకైటే తీమఫడింది. ఎభుకకు ఎట ఴంట ిగుళళన ఆద ి
తుమహి మించలేద, కహతూ మోచేతి ఴదద కండయంలో చీయౌక ఏయుడినట ల  డాకీర్డ తుమహి మించాయు. షఽచిం ఫడని భందలు రేషకుంటృ 
అభంట్మంట్ క న ల మోజుల తృహట  రహడాయు. ఆద ిఅబ కు నొు నండి 50% ఈవభనం కయౌగించింది కహతూ ఴంట గదలిో ఫయుర నై 
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ఴషా ఴపలు ఎతాడం కశీంగహ ఈంది. 2018 ఄకోీ ఫర్డ లో నొు తీఴబి నైందన అబ  ఴయెబల్ మమెిడీ భమమిు భసహజ్ 
ఎంచకునానయు. ఄది అబ కు షహమడింది కనక నొు కయౌగనిపుడలాల  ఇ భంద రహడెత జీయణాతున ర ళలఫుచిసహగహయు. 
2019 జూన్ లో నొు ఫాగహ తీఴబి ై ఄయ కజైీ కయగహమలు కడా అబ  లేలేక తృో భరేహయు. డాకీర్డ ఆంజక్షన్ ఆచాియు ఄది కొంత 
ఈవభనం కయౌగించింది కహతూ ఄద ిణాణాకయౌకబే. 2019 నఴంఫర్డ లో నొు భయల ఏయుడింద.ి షందిామ ర దైయతు ఴదద  నండి 
భూయౌకహ చికతిష తీషకోరహలతు అబ  తుయణభంచకునానయు. ఆది తు చళేనట ల  ఄతుంచింది. కోయడ్-19 లాక ్ న్ షభమంలో 
అబ కు మిాణం చేమడంలో ఆఫబంది ఈననందన ఇ చికతిష కొనసహగించలేకతృో మాయు. ఄందచతే నొు అబ  కుడి బుజభు, 
బ డ భమమిు యప  ్ఫైాగహతుకి రహయంచి అబ  తన బ డన కికకు ఴంచడాతుక ికడా చాలా ఆఫబంది డా్ యు. 2021 అగషీ  
9న నొు బమించలేతుదగిహ ఈండడంణో ర దైయతు షందమివంచాలతు ణిాయక రషేకునానయు. ఄదే మోజున అబ  AVP గహ కొతాగహ ఄయసత 
సహధించిన తన సో దయుడ ినండి ఆభుమతుటీ ఫూషీర్డ (IB) ఄందకునానయు. అబ  అ మహతిి క మోణాద IB తీషకునానయు. 
ఄదభతంగహ అబ  నొు ూమిాగహ భామబ ైంది. 2021 సెెాంఫర్ 15న అబ  తన దీయఘకహయౌక మళిాతికి తన సో దయుడె నండి కిీంది 
మెమిడీ ఄందకునానయు:   

CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC20.7 Fractures…BD 

అబ  IB తు OD గహ కొనసహగిషఽా న ేఈనానయు. రహయం తమహఴత 5-6 కలిోల కయగహమలు, భమిము మెండె రహమహల తమహఴత 25 కిలోల 
ఫాయగ్ తు తీషకెళలగయౌగహయు. తన ఆంటి నలతూన ఆఫబంద ిలేకుండా చషేకో గలుగుతేనానయు. ఄకోీ ఫర్డ 15 నండ ితృహియంతేంచి క 
న ల మోజులలో మోణాద కీభంగహ OW కి తగిగంచఫడింది. 2021 డళి్ంఫర్డ నాటిక ిOW తుయఴసణ మోణాదగహ IB తు OD గహ 
కొనసహగషిా నానయు; ఆపుడాబ  ఎట ఴంటి నొు లేకుండా చాలా చకకగహ ఈనానయు.     

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

9. తూటిలో కటటకభుల దాామ ఇన ెక్ష్న్ 12051…ఇండిమా   క చినన గహీ భంలోతు చాలా భంది తురహళతేలు దాదాప న ల మోజులుగహ 
వమయీభంతటా తీఴబి ైన దయద భమమిు దదద యలణో ఫాధడెతేనానయు. తభ గహీ భంలోతు ముతాం 41 తూట ిటాయంకులలో (41 
ఴయకిాగతబ నైయ, కటి ఄందమకిట చ ందినది) తూయు యంగు భామితోృ భ పయుగులణో కడి ఈనానమతు గుమిాంచాయు. గహీ భషా లలో క 
ధిాన ఴయకిా 2021 జూల ై 17న తృికటాషనర్ నఽ షందిించగహ కిీంది మెమిడీ ఄందించాయు:   

NM36 War + NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch + SM2 Divine Protection + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb 
30C + SR293 Gunpowder + SR311 Rhus Tox 200C + SR497 Histamine…TDS ఫాసయ ఄనఴయానం కోషం, యబూతితు 
టాయంకులలో కలడం కోషం …2TW  

41 భంది గహీ  భషా లు భౌఖికంగహ ఔశధాతున ఈయోగించాయు. 20 మోజులోల  అ ఫాందం లోతు లల లు భమమిు భధయఴమషకలు 
రహయధి లక్షణాల నండి ూమిాగహ యభుకిా తృ ందగహ ఴాది లు 100% బ యుగుడటాతుక ిభమో ద ిమోజులు టిీంది. గహీ భషా లు OD  
భౌఖిక తుయఴసణ మోణాదగహ కొనసహగించాలతు షఽచించాయు.  

యబూతి ణో చమేిిన ్ై మెమిడీ క చిననేకట ీ న ముదట క య్టయు తూటిలో కయౌ అ తూటతిు టాయంకులో చమేిి అ తూటితు కయీణో ఫాగహ 
కదయిౌంచాయు. ఇ దితి ముతాం 41 టాయంకులలో రహమహతుకి మెండె సహయుల  చొపున 4 రహమహలు ఄనషమించాయు. కొతున టాయంకులు క 
రహయంలోన ేపయుగుల నండి యభుకిా కహగహ భమకిొతున 10 మోజులలో యభుకిా తృ ంది అ తూయు షయక్ష్తింగహ ఈయోగించఫడింద.ి 
రహమహతుక ికసహమి ్ై దదతి ఄనషమించాలతు షఽచించ ఫడింది. ఇ తూటితు ణాగడాతుకి తు ఄతూన గాస ఄఴషమహలకు 
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ఈయోగించాయు. ఆలా న ల మోజులు చళేన తయురహత అ తూటతిు ఴడకటీ కుండానే ఈయోగంిచడం కొనసహగించాయు. రహయు 
బయశయతేా లో తూటి చికతిష కోషం సహా తుక ఄధికహయులు షహమం కడా కోయలేద.   

గహీ భషా ల నండ ివింఱహ ూయఴక సహక్షయభు: మీ భాయగదయవకతఴంలో 11 భంద ిలలలకు 13 భంది ముఴకులకు భమమిు 17 
భంది ఴాది లకు తూటలిో ఈండ ేపయుగుల కహయణంగహ చమహమతుకి ఏయుడని యుగమత తుమితాం ర తైిమాతుక్సష ఔశధం ఄందించినట ల  
ణ యౌమజైమడాతుకి బభేు చాలా షంణోలషా నానభు. భా ఄఴషమహతుకి ఄనగుణంగహ ఄబయమిాంచిన ర ంటన ేమీయు ఄందించిన 
ఔశధం చాలా చకకగహ తుచళేంది. తుతయభూ మోజుకు మెండెసహయుల  చొపున మెండె రహమహల తృహట  బేభు దీతుతు తీషకునానభు. 
కైఴలం 20 మోజులలో 100% తురహయణ తృ ంది నందకు షంణోశంగహ ఈంది. మీ షఽచన బేయకు రహమహతుకి మెండెసహయుల  ఇ మెమిడీతు 40 
టాయంకులలో కయౌతృహభు. బభేు ఇ తూటితు మకీ్ష్ించి చఽడగహ అ తూయు ూమిాగహ షఴచింగహ భామితృో భ ఈయోగించకోఴడాతుకి 
యలుగహ ఈంది. బేభు ఇ ఔశధం ్ైన మిూయణ యఱహఴషం కయౌగి ఈనానభు కనక ఆట ఴంటి భమి ఏ ఆతయ మళిాతేలలో కడా  
ర ైతిమాతుక్సష ఔశధాతున ఄందజైమ ఴలళందగిహ ఄబయమిిషా నానభు.  

గహీ భషా లు ఄందించిన ్ై రహయఖయకు యడయిో యౌంకు: https://photos.app.goo.gl/vfYrTwY8v9octcr87 

108CC ఫాకుష ఈయోగషిా ననట్లల ణే : CC21.1 Skin tonic + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions 

; ఆఴఴండి.  

షంతృహదకుతు రహయఖయ: NM103 Stings & Bites లేదా CC21.4 Stings & Bites ఄదనంగహ జయడించినట్లల ణ ేరగేఴంతబ నై తిి 
షుందన ఴచిిఈండేద.ి   

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

10. ఫిహమ కభలం ముకక పనయుజీీవిం చేమడం 11615…ఇండిమా   ముకకల ేిమికుమహల ైన తృహికటీశనర్డ యొకక ద్ద  కోడలు 5 
షంఴతషమహల కిీతం ఫసిమకభలం 
(షషఽయయ ఄఫఴలత) నాటాయు. ఄద ి
చకకగహ ్యుగుతన ేఈంది కహతూ 
క పశుం కడా యకళంచలేద. 
ఐణ ేతన భలఫదికం షభషయ 
కోషం భమిము కోయడ్-19 
భసభామమి షభమం లోనఽ 
ర ైతిమాతుక్సష యొకక 

యిోజనాలన ఄనబయంచి ఈనన మీదట ర ైతమిాతుక్సష ముకకలకు కడా యిోజనం చకేయుషా ందతు ణ లుషకునన ర ంటనే 
అబ  తన ముకకన పనయుజాీయం చమేడాతుక ిమమెిడీతు ఄబయమిాంచాయు. 2020 జుల ై 15 న కిీంది మెమిడీ ఆఴఴ ఫడింది:   

CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic…OD తూటలిో  

ళ్్ీంఫర్డ 15న క పశుం యకళంచినట ల  (చితంి చఽడండి) అబ  చాలా అనందంగహ ణ యౌతృహయు. అబ  కక మోజు కడా మిస్క 
కహకుండా మమెిడతీు కొనసహగించాయు. నఴంఫర్డ ముదట ిరహయంలో భమో భూడె ూలు ూసహభ. 2021 ఏిల్ నండ ిఄది పలుంచ ే
కహలం కహద కహఫటిీ  మెమిడీ తూటతిు ముకకకు ఄందించడం తుయౌరఱేహయు. భయుషట ిఊతేఴపలో ఄనగహ 2021 జుల ై నాటకిి 5 
పఴపఴలు, (చిణాితున చఽడండ)ి అ తమహఴత అగషీ  న లలో 15 భమమిు ళ్్ీంఫర్డ న లలో 18 ూలు(చిణాితున చఽడండి) 

https://photos.app.goo.gl/vfYrTwY8v9octcr87
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యకళంచాభ. తనకు ఆశీబ నై ముకక పనయుజాీఴనం తృ ందడం ఴలన అబ కు భయలా మమెిడీ ఈయోగించాయౌషన ఄఴషయం 
మహలేద. 2021 నఴంఫర్డ నాటకిి ఄ ముకక పలుంచడం కొనసహగిషఽా నే ఈంది. 

*ఇ ముకక ఴ భాలమ పఴపఴల మహజు ఄతు లఴఫడే ఔశధభూయౌక ఫదీనిాథ్ భమిము కదైామహనథ్ యత ిపణయక్ష్ైణాిలోల  ఆద ి
షభమిుంచఫడెత ఈంట ంది.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. ఫాధకయబ ైన, త్యుచ్ఽగ వచేే  ఋత్ుకరభభు 11624…ఇండిమా 34 ఏళల  గాఴ ణకిి 2012 జూన్ లో ముదటి డ యౌఴమీ ఄభనుటి 

నండ ిఫాధాకయబ ైన భమిము తయచగహ ఴచేి ఊతేకీభంణో ఫాధడెతేనానయు. అబ  న లరహమ ీఊతేచకీం 15-18 మోజులకు 

తగగడబ ేకహక యకాసహిఴం 4 నండి 5 మోజుల ఴయకు ఈంట ననద.ి 2017 నఴంఫర్డ లో అబ  మెండఴ తడ్ జతుమంచిన తమహఴత, అబ కు 

తీఴబి నై ర నన భమిము కహళళ నొు మహఴడం తృహియంతేంచింది, ఆది యుతేకీభాతుకి 4 నండ ి5 మోజుల భుంద తృహియంబభభయ 

ఊతే కహలభంణా కొనసహగుతేంది. దతీుణో తృహట  తృ తాికడెప దగిుఴ ఫాగంలో తిమిమమి కడా ఏయుడడంణో అబ  మమిడ్ష 

షభమంలో భలాతున షమగిహగ  యషమిాంచలేకతృో ఴడంణో అబ  ఆంటి నలు చేమడం కశీంగహ భామింది. అబ  ండెల  ండల  యసహలు 

భాతబి ేతీషకుంటృ ఈనానయు. ఇ షభషయల గుమించి అబ  ఏ ర దైయడితు షందిించలేద భమిము ఎట ఴంటి భందలు 

తీషకోలేద. 2021 ఏలి్ 5 న, అబ కు కిీంద ిమమెిడ ీఆఴఴఫడింది:  

ఊతేకీభభు కోషభు:  

#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS  

ఄజీయణభు కోషభు:   

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic…TDS  

అబ  మెబ డీ తీషకోఴడం తృహియంతేంచిన మోజు అబ  ఊతే చకీంలో ఐదఴ మోజు. అబ  తమహఴతి మమిడ్ష 21ఴ మోజున ఴచిింది.  

భమిము అబ  ఫఴ శేీ కు భుంద ర నన భమమిు కహలు నొు భమమిు తిమిమమలిో 20% బ యుగుదలతు గభతుంచాయు.  

భమిము మమిడ్ష షభమంలో భలఫదికం నండ ి100% ఈవభనం తృ ందాయు. జూల ై 20న, అబ  తన మిమడ్ష మగెుయలర్డ గహ 

భామిందతు (26-27 మోజుల ళ్కైిల్) భమమిు బే న ల నండి అబ  ఫఴ శేీ కు ూయఴ లక్షణాలతునంటలిో 100% ఈవభనం 

ఈందతు ణ యౌమజైసహయు. ఄలాగ,ై మిమడ్ష షభమంలో అబ  సహధాయణ అహయబ ేతీషకొనసహగహయు.  

అగసీ్క 15న #1 భమిము #2 మెండింటి డోళజే్ BDకి తగిగంచఫడింద,ి ఆది అబ  ూమిాగహ అడాతుకి భుంద ఄకోీ ఫర్డ భధయ ఴయకు 
కొనసహగింది. డళి్ంఫర్డ 2021 నాటకిి, అబ  ఎలాంటి రహయధి లక్షణాలు పనమహఴాతం కహకుండా ఫాగహనే ఈనానయు. తృహికటీశనర్డ మోగణిో 
కీభం తుకుండా టచ లో ఈంటృ భమో షంఴతషయ కహలం అబ న యయరేక్ష్షిఽా న ేఈండడాతుకి తుయణభంచకునానయు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. ఆత్మవిశాసం లోంచ్డం 03852…సౌత్ ఆపిక ఄంతయుమఖమహల ైన 13 ఏళల  ఄభామభకి అతమయఱహఴషం లోంచడంణో భూడె 
షంఴతషమహల ఴమషష నండి తన స ంత కుట ంఫం భమమిు ళేనఴ తేలణో కడా భాటాల డటాతుకి బమడేది. షఽకలోల  మీక్షలు 
మహమడం కడా చాలా తాిడిణో కడెకుననయ గహ తృహ ఫాయంచింది. ఇ తృహ యొకక అంటీ అబ న 2021 అగషీ  3న తృహికటీశనర్డ 
ఴదదకు తీషకు ర యాల యు. అబ కు ఇ కిీంది మమెిడీ ఄందించఫడంిద:ి   

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 
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క న ల తమహఴత ళ్్ీంఫర్డ 5న అబ  ూమిా మఴియాన గుమించి అబ  తయౌల నండ ియనన తయురహత తృహికటీశనర్డ ఎంణో షంణోలంచాయు, 
కిీంద మేొకనన తృహ తయౌల యొకక రహయఖయతు చదఴండి. ఇ మమెిడీతు నఴంఫర్డ లో అబ  మకీ్షలు ూయాభేయఴయక TDS గహ 
కొనసహగించి అ తయురహత తుయఴసణ మోణాద OD కి తగిగంచఫడింది.   

ేషంట  త్యౌల యొకక వయఖయ:   

“అవీమ ఎపుడఽ ఄంతయుమఖిమహయౌగహ ఈంటృ ఄందమిణో కలఴడాతుకి యభుఖత చఽపత ర నక తులఫడి చఽడడాతుకి భమిము 
యనడాతుకి ఆశీడెత ఈంట ంది. ఖచిితంగహ ఄఴషయబ ణై ేతు అ షంఫాశణ టల  అషకిా చఽద. కుట ంఫ షబుయలు భమిము 
ళేనఴ తేలణో షహ గుంపలో భాటాల డటాతుక ిఅబ కు కశీంగహ ఈండేది. అబ  చేతేలు తడగిహ భామితృో భ అబ  నదటి్ై చ భట  
తందఴపలు ఏయుడణాభ. అబ  ఄతేతృహిమాలన కయౌగ ిఈంట ంది కహతూ తన ఄతేతృహిమాలన తనలోనే దాచకోఴడాతుకి 
ఆశీడెతేంది. అబ  అతమయఱహఴసహతున ్ంచకోడాతుకి ర ైతమిాతుక్సష మెమిడీ తీషకోఴడం తృహియంతేంచినుటి నండ ిఆఴతూన 
భామితృో భ ఄుట ినండ ిఅబ  క అతమ యఱహఴషం కయౌగని ముఴతిగహ భామితృో భంది. అబ  ఆపుడె యయధ ఄంఱహల్ ై
అమోగయకయబ నై చయిలోల  తృహల్గ ంట ననది. అవమీ కడా తన గొంతేన యతుషఽా  ఈదేఴగబమతిబ నై యశమం ఄభనుటకిి 
భాటాల డాతుక ిబమడడం లేద. ఈతృహధాయములు ళనేఴ తేలు భమిము కుట ంఫ షబుయలు కడా అబ  ఖచిితంగహ అబ  బమం 
ఄన ేగూడె నండి ఫమటకు ఴచిిందతు గభతుంచాయు. భా చినన ఄభామభ క ఄందబ నై అతమ యఱహఴషం కయౌగిన ముఴతిగహ 
యకళంచి ఆపుడె ఇ ించభంణా తనదనేతు ఫాయసోా ంది. ర ైతిమాతుక్సష గుమించి భాకు మచిమం చళేనందకు ధనయరహదాలు 
సహఴమి”  

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

 ిశి జవఫులు  

Q1. రహమహా లేఖలు చదఴపతేననపుడె ననే ర ైతమిాతుక్సష యొకక కొతున ఄదభతబ నై కషైలన కనగొనానన. ఆంత 
ఄదభతబ ైన పయౌణాలన తృ ందడాతుక ిఄకకడ ఏద నైా కళ ఈందా ఄతు నేన అవియయతృో మాన ?   

A. యజమఴంతబ ైన ర దైాయతుక ిఄనేక ఄంఱహలు ఈనానభ. ఄతునటలిో ముదటదిి షమెనై కంనాలన (రహయధ ియొకక పికెఴతూష 
షమితృో భదేి) ంణ ీచమేడం చాలా భుఖయం. షఽచించిన మోణాద భమిము జాగీతాలకు కట ీ ఫడి ఈండాలతు ణిేయకంగహ 
చ ునఴషయం లేద. సహనకల వకిాతు షాలీంచే భమమిు ర దైయ కిిీమన రేగయి మచి ేఆతయ తుయణమాతమక ఄంఱహలు తృహికటీశనయు 
యొకక యతతి, షందిింపల షభమంలో ద ఴైంణో తృహికటీశనయు ఏయుయుచకొనే షంఫంధం, మోగి యొకక మళిాతి టల  తృహికటీశనయు 
చఽే సహనబూతి, ణోటి భానఴపల టల  రహమకిి గల ేభి. ఇ చికతిష దాఴమహ మోగి అతమయఱహఴషంణో ణాన తఴయగహ కోలుకోరహలతు 
అశ్చంచి నపుడె ర దైయ కిిీమ రేగఴంతం ఄఴపతేంది. ర ైతమిాతుక్సష టల  మోగిక ిగల యఱహఴషం తృహికటీశనయు టల  ఄతతు నభమకం, 
భమిము ఄతతు భనో షఴచఛత కడా సహనకల పయౌణాలన తీషకుమహఴడాతుకి దోసదడ ేఄంఱహలు.  

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

Q2. క మెమిడీ ఏలోసంణోన షంఫంధం కయౌగి ఈండకడదతు ననే ఄయాం చషేకునానన( క రహయా లేఖలో మేొకనన యధంగహ  
షఴచఛబ నై ర ండ ిలేదా మహగ ిక ిమినహభంప ఆఴఴఫడింది). ఐణే మెమిడీ రహటర్డ తు ళేరె చ మయడాతుక ిఈయోగించ ేఫాటలి్ లో 
లోసప ళరెంగు ఈంట ందతు ఆద ిమమెిడ ీ్ ైఫిాఴం చఽపతేందతు ననే గభతుంచాన. ఆద ిమమెిడ ీఫిారహతున తగిగషా ందా లేదా 
ముకకలకు తృహిణం ఈంట ంది కహతూ భనశేలకు ఈననట ల  భనష లేనందన ఆది ఈయోగించ దగినదనేా?   
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A. ఄట ఴంటి ఫాటిల్ న ఈయోగించి ళేరె చళేన మమెిడి తిీసహమ ిఫిాఴఴంతంగహ ఈంట ందతు బేభు ఄనబఴం నండి 
కనగొనానభు. ళేరె చేమఫడ ేమెమిడీ చాలా తకుకఴ షభమం తృహట  లోసంణో షుయవకు ఴషా ంద ికహఫటిీ  ఄద ితటళాకయణ 
చేమఫడే ఄఴకహవం లేద.  

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

Q3. క మెమిడీ తృో సీ్క లో ంటేపుడె అ ఫాటలి్ న ఄలయమితుమం తౄో భల్ లో టీ్డం భంచిదనేా?  

A. గత కొతున షంఴతషమహలుగహ వకిాఴంతబ ైన మడైిభశేన్ న యడెదల చేళ ేముఫ్లై్ టఴయుల  భమిము ఆతయ ఎలకహీా తుక్స మకిమహల 
షంఖయ యమతీంగహ ్మగిింది. దతీు దాషహీ ా ఆట ఴంటి వినకు షంచిక 9 షంపటి 6 లో ఆఴఴఫడని షభాధానం షఴమించాయౌషన 
ఄఴషయం ఈంది. యరహణా చళేే షభమంలో మడైిభశేనకు గుమ ిఄభయే భిాదాతున తగిగంచడాతుకి కొతాది భమిము భందభుగహ 
ఈనన ఄలయమితుమం తౄో భల్ ణో జాగీతాగహ చటీడం భంచిది. ఄలయమితుమం తౄో భల్ ్ైక ిఫాగహనే ఈననట ల  కతుంచినుటికట 
సహధాయణ దాలీకి కతుంచతు షఽక్షమ యంధాిలు ఈంది మైడభిశేన్ కు గుమిచమేఴచి. కహఫటిీ  రహడిన దాతుతు భయళ 
ఈయోగించఴదద . మడైిభశేన్ చఽ ేఴషా ఴపల నండ ికతూషం 30 ళ్ంటీమీటయల దఽయంగహ మమెిడలీన ఈంచడం ఈతాభం.  

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

Q4.   బేభు సహధాయణంగహ 5ml తృహల ళీక్స ళసహలోల  మెమిడీలన ంణీ చేసహా భు. చాలాభంద ిమోగులు దఽయ తృహింణాలలో  
తుఴళషా నానయు కహఫటిీ  ననే మమెిడలీన ్దద  ఫాటలి్ లో ంంచ ఴచాి? 

A. మీయు ద్ద  ఫాటలి్ లో మమెిడీ ండం ఴలన ఎకుకఴ ముతాంలో ష్లల  ఈంట ంది కనక మోగికి ఄనకలంగహ ఈంట ంద ికనక 
్దద  ఫాటలి్ మెమిడీ ంతృహలతు ఄనకుంట నానయతు ఄయాం చేషకోఴచి. కహతూ మెండె 5 ml ఫాటిళైళ ండం దాఴమహ కడా ఄద ే
యిోజనం సహధించఴచి. కహయణం ఏమిటంటే కరళే ఈయోగంలో ఈనన ఫాటలి్ మడైభిేశన్ కి గుమ ిఄభేయ మిళాతి ఈంట ేభమొక 
ఫాటిల్ కు ఇ భిాదం ఈండద. కరళే మోగకిి ఆలా హయండిల్ చమేడం కశీంగహ ఄతుళేా  ఈదాసయణ: ఴాది లకు, మీయు రహమకిి ్దద  
ఫాటిల్ ంంచఴచి.    

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

Q5. ర ైతిమాతుక్సష తృో ట్తూష లు సో మియోతి తృ ట్తూష ణో తేననంగహ ఈంటామా?   

A. ర ైతిమాతుక్సష తృ ట్తూషలు సో మియోతి తృో ట్తూషల్ై అధాయడి ఈంటాభ కనక కై యధంగహ ఈంటాభ కై యధంగహ 
తుచేసహా భ కహతూ మెమిడలీు తేననంగహ తమాయు చమేఫడణాభ. సో మియోతి సహందిామకంగహ భదర్డ టింకిర్డ లేదా భాతా 
దాయాం నండి డ ైలయశన్ భమిము షక్ష్శెన్ దదతిలో తమాయు ఄఴపణాభ. ఄందఴలల  12C కంట ేతకుకఴ తృో ట్తూష గల  
దామహి లలో ఄషలు దాయాం యొకక ఄణుభాతిప ఄంఱహలు ఈండ ేఄఴకహవం ఈంది. భమోర ైప ర ైతిమాతుక్సష మెమిడలీు షఽక్షమ 
కింనలు షఴషా మచిే దాయిం లేదా క మీడమిం లోకి తృో ట్న లీజర్డ  మిశన దాఴమహ తమాయు చేమఫడణాభ. ఄందచతే 
ఆందలో ఎలాంట ిఫౌతిక దాయిభులు ఈండఴప.   

********************************************************************************************************************* 
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 దివయ వ ైదఽయతు దవియ వణి  

 

 

 

 
 
 

అమోగయం భందల్ ైఅధాయడ ిఈండద-- భంచి భాటలు, భంచి నడఴడిక, భంచి చఽప, భంచి అలోచనలు ఆయ చాలా 
ఄఴషయం. చ డె అలోచనలు భమిము చ డె ఫారహలణో ఄనామోగయంగహ ఈనన రహమిక ివకిాఴంతబ ైన లేదా ఖమీద నై భందలు 
ఄభనుటికట కడా ఏమి యిోజనం చేకయిగలఴప? భమోర ైప ధయమఫదిబ ైన జీఴనం, యిోజనకయబ నై అలోచనలు, 
ఈననతబ నై అదమహవలు భమమిు తూతిఴంతబ ైన ఴియాన అమోగహయతున భాతబిే కహకుండా ఄతయంత యలుర నై అణామనందభున 
ఄనగహ జీయత యభాయిభు యొకక రహషాయకత యొకక తుజబ నై ఄఴగహసన ఄందషిా ంద.ి  
                                                                    …షతయసహభ ఫాఫా, “ ఫర శణంలో నగ ”, దఴియ రహణ,ి 1982 నఴంఫర్డ 20       
                                                              https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf 
 
 

ఱిహంతితులమంలో జీఴనం గడడం ళరేహ భాయగంలో యఱహఴసహతున ్ంతృ ందించి జీఴన సహపలయం కయౌగించలేా చ మాయయౌ. ళఴే యొకక 
తుమిదశీ ఄంవం చిననది కహఴచి, లక్షలాది భంది యిోజనం తృ ందే కహయయకీభంలో మీకు ఄఴకహవం లతేంచక తృో ఴచి. మీయు గొమెీ 
లలన ్కైి లేఴన తాి గట ీ న దాటించడం, లేదా లలరహడితు యదీదగహ ఈండే మోడె్  దాటించడం, ఆయ కడా బగఴంతేతుకి షభమిుంచే 
ళేరహ పషహులే.   
                                                           ...షతయసహభ ఫాఫా “ తృహదాల చ ంత ళేరహ పశుం ” దిరహయ రహణి 1970 భామిి 4     
                                                              https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

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

 ికటనలు  

బవిషయత్ుా లో తుయాహ ం ఫో భే వర్క ష్పలు* 

 ము ఎస్క ఎ : యయుిాఴల్ AVP ఴర్డక షహప్ 2022 కిటన చమేఴలళ ఈంద,ి షందిించ ఴలళన రహయు షశన్ ర ఫ్ైషట్ 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండిమా పటామాి : కొనసహగుతేనన AP ఴర్డక షహప్ ణ లుగు 2021 డిసెంఫర్ 30 నఽండి 2022 జనవమి 1 వయకు, షందిించ 
ఴలళనరహయు trainer-cc@in.vibrionics.org లేదా తౄో న్ నంఫయు 8329-848 898 

 ఇండిమా పటామాి : SVP ఴర్డక షహప్ 2022 భార్ే 3-7 ** షందిించఴలళన రహయు ర ఫ్ైషట్ 99sairam@vibrionics.org 

* AP, AVP భమిము SVP ఴర్డక షహపలు రిేవ కిిీమ భమిము e కోయుష ూమిా చళేన రహమీక ిభాతబిే. మిప్శిర్డ 
ళ్మీనాయుల షిా తం ఈనన తృహికటీశనయలకు ఈంటాభ.   

**భాయుులు ఈండఴచి  

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

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 అదనంగ 

1. ఆమోగయ చిటాకలు 

ఆహాయంలో పుల వితుయోగంతో ఆమోగయతుి ెంతృ ందించ్ఽకోండ ి 

నాలుక యొకక కోమికలనఽ తీయేడం భమిము ఫామీ ఆహామతుి మోజుకి భూడు నాలుగు సయుల  తీసఽకోవడం ళ్ళు ెంచ్డాతుక ి
భాతి్బే. కరభఫదిబ నై భమిము మిమిత్బ ైన ఆహాయం  తీసఽకోవడం వలల  వలల  భాతి్బే క వయకిా త్న విధఽలనఽ తుయామాించ్గలడు.. 
సత్య సభ ఫాఫా1 

1. పులు అంటే ఏమిటి  

పులు కహమగూయల ంటల ఴల  కహకుండా ఫసుళ-దళభులు కయౌగిన కహమలుగహ ండించే పుధానాయలు ణిేయకించి ఎండె  
ధానాయల జాతికి చ ందనియ. రహటిలో యయధ యకహల కహమధానాయలు, ఫఠహణీలు భమమిు ఎండని తెన్ష ఈనానభ. ఆతయ ంటల కంటే 
ఆయ తకుకఴ తూటతిు ఈయోగించ కుంటాభ. గీీనహస స్క రహముఴపలన తగిగంచడంలో భమిము అమోగహయతున బ యుగు యచడంలో 
షహమడణాభ.2-3 

2. పుధానాయల ియోజనాలు వితుయోగం భమిము తులా  

ియోజనాలు: పులు కణజాల తుతీయు భమిము కండమహల ్యుగుదలకు ఄఴషయబ నై తకుకఴ కొఴపఴ భూలభు ముకకల 
అధామిత తృో ి టనీల  కయౌగనియ. గోధభలు భమిము కిఴనోరహ కంటే మెండింతలు భమమిు తమయం కంట ేభూడె మటె ల  ఎకుకఴ తృో ి టీన్ 
దాయిభు కయౌగినయ. కసమి తినే దాయింలో లేదా అయకపు ఉడకఫెటాిన పులలో సఽభాయు తొమిమది గర భుల తోృి టీన్ ఉంట ంది. 
ఄంణకేహక ఄయ షంకిలశీ కహమోబఴెడైేటి ల , తకుకఴ గెలలళమిక్స ఆండ క్సష (తమయంలో ఈండే గెలలళమిక్స దాయిభులో 1/3 ఴ ఴంతే భాతబిే) 
కయౌగి ఈంటాభ, భమమిు ఄధకి ముతాంలో ప్ైఫర్డ (ఫౌిన్ మెసై్క కంటే నాలుగు మటె ల ) ఄధిక ముతాంలో అంటీ అకిషడ ంట ల , తృో యౌట్, 
భుఖయబ ైన ఄబ నైో అభాల లు, యటమినల , భమిము ఖతుజలఴణాలు షభాదిిగహ ఈంటాభ. ఄయ గుండ  జఫుబలు భమమిు ట్ైప్ 2 
భధబేసం భిాదాతున తగిగసహా భ, అమోగయం భమిము దాలీ  బ యుగుయుసహా భ, ఫయుఴపన తుమంతిిసహా భ, ఎభుకలన 
ఫలోతేం చేసహా భ, మోగతుమోధక వకిాతు ్ంచణాభ, చయమ అమోగహయతున కహతృహడణాభ, భమమిు మోగతుమోధక వకిాతు ్ంచణాభ. 
ఏద ైనా ఱహఖాహయ అహయంలో పుదనిషలు భుఖయబ ైన ఫాగంగహ ఈండాయౌ3-8.    
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ఉయోగించ్డం; ఎండిన ఫఠహణీలు భమమిు తెన్ష యశమంలో రహటతిు మహతంిణా నానఫ్టీండి. ఇ కిిీమలో పులు తిమగిి జీఴం 
తృ ందణాభ, రహట ిఎంజెైభులు షకిీమం చేమఫడణాభ. భమిము బ యుగెనై జీయణకిీమ భమిము తోృ శకహలన గీఴ ంచడంలో 
షహమడటాతుకి మాంటీ నఽయటింిట ల  యచిఛననభఴపణాభ. రహటి జీఴలబయతన ్ంచడాతుకి రహటితు ములకెతాిం చేమఴచి.  
(ములకల ెై కథనం కోసం సంచిక 9 సంపటి 5 చ్ాడండి). కహమధానాయలు, ఫఠహతూలు, తెన్ష భమిము కొతున భసహలా దనిషలు 
ఈండనిపుడె ఄటిీ  ఫోజనాతున ఫాయతీములు ఫాగహ ఆశీడణాయు. తీ భమమిు ఈుగహ ఈండే ఴంటకహలు కడా పు భమిము 
చికు ండణిో తమాయుచేసహా యు.3,4,8,9 

జాగరతా్లు; అహయంలో ఄధకి ముతాంలో తృో ి టనీ్ గుండ , భూతిండాలు, భమిము కహలేమాతున ఫిాయతం చళేే కణాల యషాయణకు 
భూలబ  ైకహయనషర్డ కు దామితీమఴచి. 10,11 

తులా: పు ధానాయలు ఎకుకఴ కహలం తులఴ ఈండటాతుకి తృ డిగహ, తగుతేగహ, రడే,ి కహంతి భమిము ణేభ నండి దఽయంగహ, 
తగుతేగహ ఈండే కంటభ్నయలలో ఈంచాయౌ. పయుగులు, కటటకహల ఆఫబందలనండ ిభుఖయంగహ ఴమహశ కహలంలో యట ితురహయణకు రహటలిో 
కొతున నలలమిమమిాలు, ఎయీ మియకహమలు, లఴంగహలు, ఫ ేఅకులన ఈయోగించఴచి. ళంేదిమి పుధానాయలు యటితు 
షలబంగహ అకమిశసహా భ12,13 (ఆమోగయ చిటాకలు కథనం కిరంది ధానాయల తులా కోసం సంచిక 12 సంపటి 5 చ్ాడండి)  

3. పు ధానాయలు/ పులలో యకలు :  

ఆయ ూమిా గింజగహ ఄందఫాట లో ఈంటాభ,మెండె ఫదదలు లుచతు తృ యణో కలఫడి తృ యన ణొలగించినపుడె ఫదదలుగహ 
యడితృో ణాభ. ఆయ తెన్ష కంటే తకుకఴ మాంటీ నఽయటిమింట్ష, తౄో ల టల న కయౌగ ియంగు భమమిు అకాతిలో యతేననంగహ ఈంటాభ. 
ఆయ వమీమహతున అలకల ైజ్ చేమడాతుకి భమిము ఴచె సహా భతు షభతేలయం చమేడాతుక ిషహమడణాభ. తౄో లేట్, భాంగతూస్క, 
ఐయన్, భమమిు తౄహషుయస్క ఄధకింగహ ఈండడం ఴలన క కపు ఴండని పు మోజురహమి ఄఴషమహలోల  90% తౄో ల ట్ ఄఴషమహతున 
37% ఐయన్ ఄఴషమహతున తీయిగలద.6,14,15 

3.1 ఊలవలు లేదా హార్్ గర మ్ (కుయాౌ) : ఄదభతబ నై పుగహ లఴఫడే దీతుతు సహధాయణంగహ మషైగుమహీ లకు తితుసహా యు. 
ఆందలో తృో ి టనీ్ చాలా ఎకుకఴ ఈంట ంది, భమమిు సహధాయణ జలుఫు, గొంతే ఆన ా క్షన్, జఴయం, ఈఫబషం, ఫాింకెటైసి్క, 
గుండ జఫుబలు, కహబ యుల , షకీభంగహ లేతు ఊతే చకహీ లు, భూతంిలో మహళైళ, భమమిు లయకోడ యమ ఴంట ిఄనేక యకహల రహయధలన 
నమం చషేా ంది. ఫాయతదేవంలోతు కొతున తృహింణాలలో తృో శకహహయ లోతృహతున తురహమించడాతుకి దీతుతు ఈయోగిసహా యు. ఄతయధకి 
కహయౌశమం ధాతేఴప కయౌగ ిఈండటం ఴలల  ఆది ఎభుకలకు ఄదభతబ నైది. దీతుయొకక షఽప్ శ్రణాకహలప మోజులలో వమీమహతున 
ర చిదనంగహ ఈంచడాతుకి ఄనర ైనది. ఄలాగై ములకతాెిన వనగలు, లేదా ఫూడిద గుభమడికహమ, తృ టల  కహమ యషం తీషకోఴడం 
దాఴమహ వమీయంలో దతీు దాఴమహ ఈతుతాి చేమఫడని ఄదనప రడేితు షభతేలయం చేమఴచి.16,17 

3.2 ధానాయలు(భసార్) : భటిీ రహషన కయౌగి గోధభయంగు కయౌగని ఇ ధానాయలు షఽపలు భమిము ఈడక ఫట్ిీన రహట ికొయకు 
ఄనర నైయ. ఴండని తమహఴత బ తాగహ ఈంటాభ. ఄతిగహ ఈడకఫట్ిీనపుడె గుజాుగహ భామితృో ణాభ. ములకెతాిన తమహఴత అకుచి 
యంగు కయౌగ,ి ్ు మర్డ, కీంచి, నటిీమర్డ, ఴంట ిషరహషనణో షలాడ్ కు ఄనర ైనయ. ణేయౌకతృహటి ఎయుప యంగు కయౌగిన ధానాయలు 
ఄతయంత సహధాయణబ నైయ. వీటి యొకక ేసఽా నఽ ూసేా  గమాలు త్ాయగ భాతుతోృ తాభ.14,15,18 

3.3 ెసలు / గీరన్ గర మ్ : ూమిా గింజలుగహ ఈననయ ములకతాెించి చిిగహనఽ, అయమలిో ఈడకింిచిన లేదా ఴండని రహటితు తినడాతుక ి
ఄనర నైయ. ్ ైతృ య లేకుండా ఈనన ష్యపు షప యంగులో ఈంట ంది, ఆది దక్ష్ణి అళమా ఴంటకహలోల  ళిదిి  చ ందని కిచిడీ 
ఄన ేఴంటకంలో తమయంణో కయౌ ఈయోగించఫడ ేఇ ఴంటకం లల లకు, ఴాది లకు భమమిు కోలుకుంటృ ఈనన మోగులకు 
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భంచిది. భాత్ బీన్్(భటిక) ఄన ేచినన దయీఘచతేయసహికహయ గోధభ ధానాయలు యౄభు, యిోజనాలు భమమిు యతుయోగంలో 
్షయల భాదమిిగహనే ఈంటాభ.19,20 

3.4 జిమన్ స్క (తృవపయం ఫఠతూలు) (త్ూర్/అయహర్) : ఆది షప యంగులో ఈంట ంద,ి ఆది ఫాయతదేవంలో కయగహమలు 
భమిము చింతండె సహయంణో సహంఫార్డ ఄనే ఴంటకహతున తమాయు చమేడాతుక ిక ియషాాతంగహ ఈయోగించఫడెతేంది, ఫోజన 
షభమంలో ఄననంణో లేదా యుచికయబ నై కిీప్ష ణో కయౌ తింటాయు. ఄధకి తృో శక యలుఴలు గల ఇ పు మోజురహమీ తీషకున ే
ఆనభు భమమిు కహయౌశమం యొకక ఄఴషమహతున తీయిగలద. ండం ్యుగుదలకు భమమిు నఴజాత శ్చయఴప యొకక పట ీ కణో 
ఴచేి  లోతృహలన తురహమించడాతుకి ఄఴషయబ నై తౄో యౌక్స మాళడ్ యొకక ఄదభతబ నై భూలంగహ కడా ఆది మగిణింఫడెతేంది. 
ఈ పు యొకక సేఽా  ఫటాత్ల తువయణకు, వపల తువయణకు, అలాగై ఈ ధానయం యొకక ఆకులు గమాలు తువమించ్డాతుకి 
ఉయోగడతాభ.21,22  

3.5 మినఽభులు (ఉయద్) : ఫాయతదేవంలో ఆడీల , దోవ, ఴడ, కచోమి ఴంటి యయధ ళిది సహనక్సష తమాయు చమేడాతుక ిభమమిు కొతున 
యుచికయబ నై ఴంటకహలన తమాయు చమేడాతుక ిఈయోగసిహా యు. కొతున భసహలా దినషలణో కయౌ మినగుండలణో ఴండిన భాక ి
దాల్ ఄతు లుఴఫడే ఇ ఴంటకం చాలా తృో శక కహయకబ ైనదగిహ మిగణిసహా యు. దతీులో లతేంచే తృో శకహలణో తృహట  ఄదనంగహ 
ఎభుకలు భమమిు దంణాలకు ఄఴషయబ ైన బేగహ-3 కొఴపఴ అభల ం భమమిు తౄహషుయస్క ఄధకింగహ ఈంట ంది. పయుశేలు 
భమిము ళా లైకు భుఖయంగహ పనయుతుతాి ఴమషలో క షంూయణ అమోగయ తృహయకైజీ గహ మగిణింఫడే ఆద ిప్ైల్ష భమమిు కొయౌక్స 
డిజాయ్ర్డ న తురహమషిా ంద,ి కహలేమాతున ఈణేాజయుషా ంద ిభమమిు ధభనలలో తృో శకహహయలోం భమమిు పలకం ఏయుడకుండా 
చేషా ంద.ి23-25 

ఫాహయ అనఽవయానం: ఫాగహ నానఫ్టిీన మినభుల నండి తమాయుచళేన ేషీ  చయమ అమోగహయతున కహతృహడడంలో, ముటిభలు, చయమం 
యంగు భాయడం, భమిము చయమం్ై భచిల చికతిషలో ఈయోగడెతేంది. ఈడకఫట్ిీ  బ తాగహ చళే కొఫబమనిఽన ణో కయౌ తలకు 
మహళనట్లల ణే జుట ీ  మహలడాతున ఄమికటీడాతుక,ి చండెి తృో ఴడాతుకి భమిము జుట ీ  ్యుగుదలకు ఈయోగ డెతేంది. ఄదయేధంగహ 
దీతునే క గుడ్లో కటిీ  నఴపఴలనఽన ణో కయౌ ఫిాయత ఫాగహల్ై టిీ  రళేనట్లల ణ ేకటళళ నొపుల నండి ఈవభనం లతేషా ంది. 
23,25 

హెచ్ేమిక: ఆది క ఫేదభిందగహ, భూతయిషయాన కహమణిిగహ, కి్ష్యళన కహమిణగిహ ఈయోగడెతేననుటకిట ఎకుకఴగహ తీషకోఴడం 
మూమిక్స మాళడ్ సహా భలన ్ంచతేంద ిభూతిండాలోల  మహళైళ ణాా వమ మహళైళ భమమిు గ ట్ ఈననరహయు జాగీతా ఴఴ ంచాయౌ.  
23 

4. తృో షక కయబ ైన ఫఠతూలు భమిము బీన్్ 

4.1 శనగలు / గమబంజో బీన్్ (కఫూయౌ చ్నా) & ఫెంగల్ గర మ్ (కలా చ్నా) : యట ియొకక ఴంట షభమాతున తగిగంచడాతుకి 
భమిము జీయణభభేయలా చేమడాతుకి కతూషం 12 నండ ి24 గంటల తృహట  నానఫ్టాీ యౌ. ఄయ యకాఴనీతన తురహమిసహా భ వకిా సహా భతు 
్ంచణాభ, భుఖయంగహ ్యుగుతేనన లలలకు అమోగయకయం. ఱ నగపు ఆలాంటి యిోజనాలే కయౌగి ఈంట ంది దీతుతు ఴండడం 
షలబం.19,26-28 

ఇత్య ియోజనాలు: వనగ ండి నండ ితమాయుచేళన పసే్క తృహయక్స లు చయమం్ై ూడెకు తృో భన ళేఴద యంధాిలన యబంి 
చేమడాతుకి భమమిు భాదర ైన చమహమతున ఄందించడాతుకి మకీ్ష్ించి యుజుఴప మచిిన ఴంటకం. అడించిన లేదా ఴండిన వనగ నఽన  
చకకతు ఫ్ైండర్డ గహ భమిము ఴంటకహలలో గుడె్  సహా నభున బమీా చళేలేాగహ తుచషేా ంది. రభేంచి ండ ిటిీన వనగండ ికహపక ి
కెపన్ లేతు ణిాయభానమంగహ ఈయోగించఴచి.26-28 
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4.2 చికుకడు కమలు(మజామ) : తృో శకహలు ఄధకింగహ ఈండే కడిీన అకహయప చికుకళైళ సహధాయణంగహ దొమకిై ఎయీతు చికుకళైళ తమయం 
లేదా ముకకజొననణో కయౌ తింటాయు. అమోగయ ఴయికహలు ఐన ఇ చికుకళైళ బేగహ 3 తౄహయటీ మాళడ్ యశమంలో మినభుల 
తమహఴతి సహా నంలో ఈనానభ.24 యటతిు 12 నంచి 24 గంటలు నానఫట్ిీ  దరిహతున ఴంరేళ చికుకళలన ఄనేకసహయుల  కడగిి లేతగహ 
ఈడకిించాయౌ. ఆలా చేమడం ఴలన చిిరహతులో షసజంగహ కతుంచే కహలేమాతుకి హతు కయౌగించే టాకిషనల  ణొలగించఫడణాభ 
లేదా కిీమాయఴ తం చేమఫడణాభ. చికుకళలలో ర టై్ తెన్ష, ఫాల క్స తెన్ష, ఫామొల టిీ  తెన్ష, నాయ తెన్ష( ఫర లు ఎభుకల రహయధతిు 
తురహమించడాతుకి ఈతాభబ నైద)ి ంటో తెన్ష, ఄడె్ కి తెన్ష, ఫటీర్డ/యౌభా తెనష, హమకిోట్ష, కన నయౌతు తెన్ష, ఫ్హల గోల ట్ తెన్ష, 
తౄహరహ/ఫాిడ్ తెన్ష (తయౌల కహగోమ ైరహమిక ిభంచిది, భమమిు తృహమికనషన్ రహయధి తురహయణ, భమమిు కండయ తుతీయు బ యుగుదలకు 
ఈయోగడెతేంది) భమిము అలాాఅలాా దతీు ములకలు మొభుమ కహయనషర్డ భిాదాతున తగిగసహా భ.3,6,29,30 

4.3 సో మాబీన్్ : ఆద ిచాలా చయితూమాంవబ నై ఄధకి తృో ి టనీ్ గల అహయభు. ళేందిమి సో మాతెన్ గహతూ, GMO లేతుది భమిము 
కతుశీంగహ తృహిళస్్క చమేఫడని రహటితు ఎంచకోఴచి. యటితు తీషకోఴడాతుకి ఈతాభ దితి మిసో  మం ేభమిము నాటో ఴల    
పయౌమఫ్టీడం దాఴమహ తృో ి ఫయోటకి్సష భమమిు యటమిన్ క ెపశకలంగహ లతేసహా భ, ఄయ గుండ , ఎభుకలక ెకహక ముతాం వమయీ 
అమోగయభున భమమిు మోగతుమోధక వకిాతు ్ంచణాభ. తుద ియుగమతల నండ ిఈవభనం కయౌగిసహా భ.31,32 

4.4 ఫాల క్స ఐడ్ బీన్్/కౌ స్క(లోబ్రమా) : ఆది యటమిన్ A భమమిు K ణో కడి తృో యౌట్ ఄధికంగహ ఈండ ేతెన్. దతీున ములకలు గహ 
తినఴచి లేదా యుచితు బ యుగుయచడాతుకి ఈయౌలతృహమ టొభాటో భమిము భసహలా దనిషలణో ఴండ ిరహడఴచి. సహధాయణ 
తెన్ష భాదిమగిహ ఎకుకఴగహ ఄతృహనరహముఴప ఏయుడద.33 జాగరతా్లు : సహధాయణ ఄల మెాన్ భమమిు జనయ యంగహ భాయుు చళేంద ి
కహఴడం ఴలన ఄధకింగహ తీషకోఴడం పయుశేలలో హమోమన్ ఄషభణౌలాయతుక ిదామి తీమఴచి.33 

5. పు ధానాయల విచ్క్ష్ణాత్మక వితుయోగతుకి చిటాకలు  

 ఉయోగించే భుందఽ ఫాగ కడగయౌ: కొనగోలు చళేటేపుడె ణాజాదనాతున భమిము ళేందీమి ఈతుతాి లేదా 
పయుగుభందలు లేతుది తతుఖీ చమేాయౌ. నాణయత భమమిు రహటి భతునక మకీ్ష్ించడాతుకి ఄఴషయబ ైన చినన మిభాణంలోనే 
కొనాయౌ.12 

 సభత్ులయ ఆహాయం కోసం అధకి తోృి టీనఽల  అధికంగ ఉండే పెైఫర్ పులనఽ ధానాయలతో జత్చమేాయౌ: తృహిధానయత లేదా సౌలబయం 
అధాయంగహ కై యకం ్ ైఅధాయడ ఴదద . రహటితు భాయుషఽా  ఈండాయౌ లేదా ఆతయ కహమ ధానాయలు భమిము ఫఠహణలీు ఴంటి 
రహటిణో కలతృహయౌ. పులన యటమిన్ ళ ణో కలడం దాఴమహ ఱోశణ బ యుగుడెతేంది. ఈదాసయణ ణాజా తుభమయషం 8 

 త్ుతుసమి ఐతే త్ు పులనఽ ఉడికించ్వదఽు : ఈతాభ తృో శకహహయం కోషం పులన కొతున గంటలు నానఫ్టిీ  ఫాగహ కడగహయౌ. 
కొతున పులన జాగీతాగహ ములకతాెిం చళే చికుకడె మినహ మిగణా రహటితు షలాడలలో చిిగహన ేచయేిఴచి.29 ఎకుకఴ 
యిోజనాలకోషం ములకలు భమిము ఴండని పుల మివీభాతున తీషకోండి. జీయణకిీమకు షహమడటాతుకి కొతున 
భసహలా దనిషలణో కయౌ ఈడికించఴచి. ఄధకి ఈషోణ గీతల ఴదద  ఄతిగహ ఈడికించడం లేదా రభేంచడం తోృ శకహల నాణయత 
ఫిాయతం చేమఴచి. బేగహ 3 తౄహయటీ మాళడెల  కొతున పు ధానాయల లోనఽ చికుకడె గంిజల లోనఽ భాతబిే ఈండయే 
ఄధకి రేడమిిక ిక్షమబ ైతృో ణాభ.3,7,29,34- 

 మిత్ంగ పులు తీసఽకుంటృ త్గినంత్ తూయు తాి గండి ; గహయస్క, తృ తాికడెపలో తిమిమయుల , భమిము ఈఫబయం తుమోధాతుకి  
ఫోజనాతుకి ఄయగంట భుంద మితంగహ పుదినషలు తీషకుంటృ తగనింత తూయు కడా ణాిగండి. గహయస్క న తగిగంచడాతుకి 
ఈడకిించిన  తెన్ష నండి తూటతిు ణొలగించఴచి కహతూ దాతుఴలల  ఖతుజాలు లఴణాలు కడా తృో ణాభ.14,34 
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 పు ధానాయల సేఽా : చయమం భమిము జుట ీ  అమోగహయతుకి భమిము గహమాలన నమం చమేడాతుకి రహపలు భమిము కటళళ 
నొపుల నండి ఈవభనం తృ ందడాతుకి పు భుదదన ఫాసయంగహ ూమఴచి.(చఽడండి 3.2, 3.4, 3.5 & 4.1). 

మిపమెనఽ్లు భమిము యౌంకులు  
1. https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf 
2. What are pulses : https://pulses.org/what-are-pulses 
3. Why eat pulses ! : https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/beans-and-pulses-nutrition/ 
4. Undervalued superfood : https://draxe.com/nutrition/pulses/ 
5. Benefits of Pulses : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061763/ 
6. https://draxe.com/nutrition/what-are-legumes/ 
7. Benefits with caution : https://www.usapulses.org/consumers/nutritious 
8. Balanced diet of pulses & grains : https://www.fao.org/3/i5388e/i5388e.pdf 
9. Sprouting pulses : https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887 
10. Risks of high protein : Fasting for survival by Cardiologist Dr Jamnadas https://www.youtube.com/watch?v=RuOvn4UqznU 
11. RDA for protein intake & caution : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26797090/# 
12. Storage : https://www.indiastudychannel.com/experts/38166-How-to-keep-grains-safe-from-bugs-for-long-storage 

13. https://www.indiastudychannel.com/experts/46530-how-to-store-grains-and-pulses-in-a-safe-manner 
14. Lentils : https://www.medicalnewstoday.com/articles/297638#diet 

15. https://draxe.com/nutrition/lentils-nutrition/ 
16. Horse gram/miracle pulse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4397296/ 

17. Balancing benefits of horse gram: https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/horse-gram-benefits-nutrition-recipes 
18. Colourful (Masoor) lentils : https://www.1mg.com/ayurveda/masoor-dal-239 
19. Mung beans : https://draxe.com/nutrition/mung-beans-nutrition/ 
20. Moth bean/Matki : https://www.netmeds.com/health-library/post/matki-moth-bean-health-benefits-nutrition-and-recipes 
21. Pigeon peas/Toor dal : https://www.netmeds.com/health-library/post/toor-arhar-dal-5-nutritional-reasons-on-why-you-

should-eat-this-protein-rich-legume-daily 
22. https://www.1mg.com/ayurveda/toor-dal-207 
23. Benefits of Black gram/urad dal : https://www.netmeds.com/health-library/post/black-gram-nutrition-therapeutic-benefits-

uses-for-skin-and-hair 
24. Omega-3 in whole black gram : https://www.anuradhasridharan.com/2019/12/omega-3-fats-plant-based-sources-ALA.html 
25. External application https://www.1mg.com/ayurveda/urad-dal-152 
26. Chickpeas : https://draxe.com/nutrition/chickpeas-nutrition/ 

27. https://www.netmeds.com/health-library/post/kala-chana-health-benefits-nutritional-profile-uses-for-skin-hair-recipes 
28. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/chickpeas-garbanzo-beans/ 
29. Kidney beans/Rajma : https://draxe.com/nutrition/kidney-beans-nutrition/ 
30. https://draxe.com/nutrition/10-best-legumes-to-eat/ 
31. Soybean : https://draxe.com/nutrition/natto/ 

32. Benefits of soybean: https://www.lybrate.com/topic/benefits-of-soybean-and-its-side-effects 
33. Black-eyed peas/Lobia : https://draxe.com/nutrition/black-eyed-pea-benefits/ 
34. How to cook beans for maximum benefit: https://www.youtube.com/watch?v=bY7of8J2s7g 
35. Omega-3 not lost in cooking : https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2007/06/19/ask-the-expert-omega-3-fatty-

acids/ 
36. High heat may break down Omega-3: https://omega3innovations.com/blog/does-frying-baking-and-canning-fish-affect-the-

omega-3-content/ 

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

2. వియుేవల్ AVP వర్క ష్ప్ నవంఫర్ 2-20 అనంత్యం భుఖాభుఖి వర్క ష్ప్ 2021 నవంఫర్ 24-26 పటామాి            
నఴంఫమోల  జమిగని AVP 
ఴర్డక షహప్ ఫాయచ లో 
ించరహయాంగహ ఏడెగుయు 
తిితుధలు దఫాయ్, 
తౄహిన్ష, సౌత్ అపకిహ, 

మొబేతుమా భమిము ఫాయతదవేం నండి ఈండడం   
సాదమాతున ఈణేాజమిచింది. 10 రహమహల ఆంటిగైీట్డ్ e 
కోయుషలో ముదటిసహమగిహ ఄబయయుా లు రహమి షంఫంధతి e 
కోయుష ఈతృహధాయములణో యషుయం కమి కొకయు 

ఄధాయమాల రహమగీహ షందిింపలు జయడంణో తృహట  ఴయుిఴల్ యయరకే్షణలో భూలాయంకనలు కడా జమిగహభ. ఆది రహమకిి షఫ్ా కీ్స 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf
https://pulses.org/what-are-pulses
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/beans-and-pulses-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/pulses/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061763/
https://draxe.com/nutrition/what-are-legumes/
https://www.usapulses.org/consumers/nutritious
https://www.fao.org/3/i5388e/i5388e.pdf
https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887
https://www.youtube.com/watch?v=RuOvn4UqznU
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26797090/
https://www.indiastudychannel.com/experts/38166-How-to-keep-grains-safe-from-bugs-for-long-storage
https://www.indiastudychannel.com/experts/46530-how-to-store-grains-and-pulses-in-a-safe-manner
https://www.medicalnewstoday.com/articles/297638#diet
https://draxe.com/nutrition/lentils-nutrition/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4397296/
https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/horse-gram-benefits-nutrition-recipes
https://www.1mg.com/ayurveda/masoor-dal-239
https://draxe.com/nutrition/mung-beans-nutrition/
https://www.netmeds.com/health-library/post/matki-moth-bean-health-benefits-nutrition-and-recipes
https://www.netmeds.com/health-library/post/toor-arhar-dal-5-nutritional-reasons-on-why-you-should-eat-this-protein-rich-legume-daily
https://www.netmeds.com/health-library/post/toor-arhar-dal-5-nutritional-reasons-on-why-you-should-eat-this-protein-rich-legume-daily
https://www.1mg.com/ayurveda/toor-dal-207
https://www.netmeds.com/health-library/post/black-gram-nutrition-therapeutic-benefits-uses-for-skin-and-hair
https://www.netmeds.com/health-library/post/black-gram-nutrition-therapeutic-benefits-uses-for-skin-and-hair
https://www.anuradhasridharan.com/2019/12/omega-3-fats-plant-based-sources-ALA.html
https://www.1mg.com/ayurveda/urad-dal-152
https://draxe.com/nutrition/chickpeas-nutrition/
https://www.netmeds.com/health-library/post/kala-chana-health-benefits-nutritional-profile-uses-for-skin-hair-recipes
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/chickpeas-garbanzo-beans/
https://draxe.com/nutrition/kidney-beans-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/10-best-legumes-to-eat/
https://draxe.com/nutrition/natto/
https://www.lybrate.com/topic/benefits-of-soybean-and-its-side-effects
https://draxe.com/nutrition/black-eyed-pea-benefits/
https://www.youtube.com/watch?v=bY7of8J2s7g
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2007/06/19/ask-the-expert-omega-3-fatty-acids/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2007/06/19/ask-the-expert-omega-3-fatty-acids/
https://omega3innovations.com/blog/does-frying-baking-and-canning-fish-affect-the-omega-3-content/
https://omega3innovations.com/blog/does-frying-baking-and-canning-fish-affect-the-omega-3-content/
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్ై భమింత షుశీత ఆఴఴడబే కహక అచయణాతమక ఄంఱహల్ ైఴర్డక షహప్ లో రహయు భమింత ఈణాుదకంగహ ఴయఴసమించగలగడాతుకి, 
తృహికిీకల్ గహ మోగుల షభషయలన గుమిాంచి 108 CC పషాకహతున 
ఈయోగించి తగని కోంఫర లన గుమిాంచడం భమమిు షమెనై 
ేశంట  మకిహయు్ లన తుయఴఴ ంచడం ఴంటి యశమాల్ ైషుశీత 
తుచిింది. భానఴ ఄఴమఴ ఴయఴషా ్ై మెండె ళశ్నల  దాఴమహ 
రహయధలు రహట ిధిాన లక్షణాలు, భమమిు ఄఴషయబ నై 
జీఴనఱ ైయౌ భాయుులు గుమించి ర ైదయయంగహ ఄయసత కయౌగిన క 
ళతుమర్డ తృహికటీశనయు యఴమించాయు. నఴంఫర్డ 24న క తుజబ నై 
మోడల్ కిలతుక్స తమహఴత ఄయసత కయౌగని AVP లు సహఴమిరహమి 

భుంద భిాణం చళే రహమికి ఆఴఴఫడిన చామిాంగ్ చళేన 108CC ఫాకుష నండ ిర ల నస్క కిట ల , మోగులకు మెమిడలీు తమాయు 
చేఱహయు. రహయౌడకీిమ ీళశ్నోల  డాకీర్డ ఄగగమహఴల్ ర ైతమిాతుక్సష ఎలా తు చషేా ంద,ి తిీ రహయధిక ిదాతు షఴంత పికెఴతూష ఎలా ఈంట ంది, 
భమిము ఆద ిఆఴఴఫడని మెమిడీ యొకక ర ఫైేశిన్ ణో షమగిహ షమితృో లి గయౌగణిే అ రహయధి ఄంతమించితృో తేందతు ణ యౌమజఱైహయు. రహయధ ి
ేయు భనకు ణ యౌమతు ఄఴషయం లేద, భనకు భాయగం చఽంచడాతుకి రహయధ ిలక్షణాలు భమిము కహయణం ణ యౌళేా  షమితృో తేంది. క 
రహయధి దీయఘకహలంగహ ఈననందన దాతు తురహయణకు ఎకుకఴ షభమం డెతేందన ేఄతేతృహిమం కడా ఄఴషయం లేద, పయౌణాలు 
కొతునసహయుల  చాలా రేగంగహ ఆంకహ చ తృహులంట ేతక్షణబే పయౌతం కడా లతేంచఴచి. తృహికటీశనర్డ యొకకదక్షత, ఄంకతిఫాఴం, బకిా 
ఄలాగ ై మోగి భమమిు తృహికటీశనర్డ యొకక సహనకల అలోచనలు చికితష చమేడంలో కటలక తృహత ితృో లసహా భ. భనభు భనష 
నండ ి కహక సాదమభు నండి అ దిఴయ ర ైదయతుక ివయణాగతి ఫాఴంణో మోగకిి ఏది భంచిదే ఄద ేనగూడెతేంది.    

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

3. AP ఴ ంది ఴర్డక షహప్, 2021 డళి్ంఫర్డ 16-21 పటీమిా   

భాయుభూల తృహింణాలలో ఈనన జిాతూకహతుకి ర ైతిమాతుక్సష ళేఴలు చేమహిలన ేషంకలులో ర ైతిమాతుక్సష శ్చక్షణ భాతాఫాశలో  
ఄందించడాతుకి బేభు ్ైల ట్ తృహిజెకుీ  తృహియంతేంచాభు. ఫాయతదవేం లోతు ఈతాయ భమమిు తయుు తృహింణాలకు చ ందని ఏడెగుయు 
ఄబయయుా ల కోషం ఆట ఴంటి ముదట ిఴర్డక షహప్ ఴ ంద ీలో జమగిింది. తృహల్గ ననన రహమ ిలక్షయభు భమమిు ఈణాషసం యఱలశబ నైదయ. 
ణాభు ఆంటకిి చేయగహనే ర ైదయ షదతృహమాలు ఄందఫాట లో లేతుచోట ళఴే చమేాలనే గొు ఄతేయుచితు దిమివంచాయు. చాలా భంది 
రహయు ఄయసత సహధించిన మోజై ఎంణో ఈణాషసంణో తన ళేఴలు తృహియంతేంచడం తుజంగహ తృో ి ణాషసకయంగహ ఈంది.  

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

4. పటీమిాలో రహమిశక శ్చతయం 2021 నఴంఫర్డ 21-23                                                                                                   బగరహన్ 
రహమ ిజనమదని షందయభంగహ క  న రైదేయంగహ ఱిహంతి తులమం మెైలేఴ ళేీశన్ లో 13 ఴ షంఴతషయం తృికటాషనర్ 01228 రహమిశక అమోగయ 
శ్చతయం తుయఴఴ ంచాయు( చిణాిలన చఽడండి). ఇ షంఴతషయం 6 గుయు తృహికటీశనయుల  ఴచేి  బకుా లకు ళఴే చేళేందకు చతేేలు 419 
భంది మోగులకు  
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 ఄందించఫడా్ భ.  ఐదగుయు  తృహికటీశనయుల  ముదటిసహమిగహ తృహల్గ తు ఇ ఄనబఴం చాలా అనందదామకం గహ భమిము 
షంతాా కయంగహ ఈందతు ణ యౌతృహయు.  
ర ైతిమాతుక్సష గుమించి ఏమీ ణ యౌమతు 
లుఴపయు మోగులు  

దీతు్ై ఎంణో అషకిాతు కనఫమచిాయు, 
ఄలాగ ైచాలా భంద ిరహమి 
కుట ంఫాలకోషం మమెిడలీు 

తీషకోఴడంణో తృహట  బయశయతేా  ఈయోగం కోషం ణాభు తుఴశ్చషా నన తృహింణాలలో తృహికటీశనయల యఴమహలన కడా 
తీషకునానయు. కోయడ్ కు షంఫంధించిన భాయగదయవకహలు ఖచిితంగహ ఄనషమించ ఫడా్ భ.      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

5. ఆసకిా మైకి సదిి ంచే కయణాలు కథనాలు 

 ఐబ్ర మెమిడీ చేసన అదఽాత్ం 18004…ఇండిమా  

క తృహికటీశనర్డ తనAP కోయుష ూమిా చళే పటీమిా నండి ఆంటిక ిర ళైత ర ైతిమాతుక్సష యొకక గొుదనాతున తుయౄంచే క 
ఄదభణాతున ఄనబూతి చ ందాయు. ఆతన తన టీణాతుకి( కహయౌంతృహంగ్) ర ళైత ణోటి మిాణికులకు ఫాగోద గీ ఎభర్డ తోృ రీ్డ నంచి 
తన రహసనం ్ై యౌఫీ్ట ఆచాియు. కొతున తుమిషహల తమహఴత ఇ ఴయకిా క ఎటాక్స గుయభయ ఄతతు వమయీం చలల గహ ఄభతృో భ కుడ ికక 
తిమిమమణిో కదలలేతు ళాతి ఏయుడింది. తృహికటీశనర్డ కు ఏం చమేాలో ఄమహి ంకతు ళాతిలో ఈనానఊ. తన IB ఫాటిల్ లో మెండె భాతలిు 
మిగయిౌ ఈండటంణో ఄతన క భాతని మోగి నోటోల  రళే క తుమిశం తృహట  కళైళ భూషకొతు సహఴమితు సాదమూయఴకంగహ 
తృహిమిించాయు. తన కళైళ ణ యచి చఽళే షమికి తన చఽళన దాతు నభమలేతు ళాతిలో ఈనానయు. అ ఴయకిా ూమిాగహ కోలుకుతు చకకగహ 
ఈనానయు. ఄతతు తిమగిి ర చిగహ భామి ఄతన తన కుడ ిర ైపఫాగహలన కదలి గలుగు తేనానడె. ఆలా తనంత ణాన ఆంత 
సఠహతేా గహ కోలుకోఴడం చఽళ మీయు నాకబై ైనా భాయజిక్స భాత ిఆచాిమహ ఄతు తృహికటీశనయున ఄడిగహయు. తయురహత అ ఴయకిా తన 
యఴమహలు చ పత తన సో దయుతు భాతదహేతున ఆంటిక ితీషకు ర ళళడాతుక ిసహా తుక అషతికిి ర ళైా ననట ల  యఴమించాయు. 
ఫ్ంగళొయు నంచి యభానం ఎకైకభుంద కడా అ ఴయకిా ఆలాంటి దాడకిి గుయమాయయు. క ణోటి మిాణికుడె ఄతతు ఫిాయత 
వమయీ ఫాగహలకు క గంట తృహట  భసహజ్ చఱేహడె ఄద ిఄతతుక ికొంత ఈవభనం కయౌగించి ఄతతుతు యభానంలో తీషకెళలడాతుకి 
ఄఴకహవం కయౌుంచింది. ఆంత ఄదభణాతున ఄనబయంచిన ేయిణణో  చికతిష కోషం తఴయలో తృహికటీశనయు ఴదదకు తిమగిి ఴసహా నతు అ ఴయకిా 
రహగహద నం చఱేహడె.    

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

6. జాా కయాం 

శీ్ర మలభటి నయళంహమహఴప  01456…ఇండిమా  ఴెైదమహఫాదకు చ ందిన రహయు. 2002 నండ ిర తైిమాతుక్సష  తృహికటీస్క చషేఽా  రహమహతుకి అయు 
మోజులు ఆంటి ఴదేద  కిలతుక్స నడెపతేనానయు. తన చిఴమ ిక్షణం ఴయకు చాలా చయుకుగహ ళఴే చేషఽా  రహయు 2021 ఄకోీ ఫర్డ 14 న 77 
షంఴతషమహల ఴమషలో ఎట ఴంట ిషభషయ లేకుండా తుదలిో కననభూసహయు. రహమ ికుట ంఫ షబుయలు భమిము ర ైతమిాతుక్సష 
సో దయులు రహయు లేతు లోట  టల  ఫాధా తా సాదములమాయయు.   
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శీ్ర కవైఴమహఴప ఫంగహల్ కర్డ 10300…ఇండిమా భహమహశీలాో నాగూర్డ నండి 2020 డిళ్ంఫర్డ 25 న 85 షంఴతషమహల ఴమషలో తన 
వమమీహతున యడిచి షఴయగషా లమాయయు. భుంఫ్లైోతు ధయమక్ష్తైంిలో శ్చక్షణ తృ ందని ముదటి ఫాయచ తృహికటీశనయలకు చ ందని రహయు. యయు 
చయుగహగ  ఈననపుడె చాలా షంఴతషమహలు తృహట  ఄందించిన ర ైతిమాతుక్సష  ర దైయళఴేలు భయుఴలేతుయ.     

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

 

 

 

 

 

ఒం శ్రర సభ మమ్ 

 

 

 

 

సహభ ర ైతమిాతుక్సష... ఈచితబ నై, నాణయబ ైన ర దైయ షంయక్షణ దివలో - మోగులకు ఈచితం 

 


