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డా. ఖాదర్ గారు సూచించన హెరబల్ డికాక్షన్ (or) కషాయాలు 
సతత్ర కషాయాలు: 
 

     
    

   
 

   
 
 
For resistance from all viral infections, 7 leaf decoctions are recommended. Each for 4 
days to be taken in the same order mentioned. 

1. గరిక (Cynodon Dactylon, Dhub, Bermuda Grass) 
2. తులసి (Holy Basil) 
3. తిప తీగ (Guduchi/Amrutavalli/Tinospora Cordifolia) 
4. బిలఴ త్రిం/మారేడు (Aegle Marmelos L., Bael (or bili or bhel), 
5. కానుగ  (Pongamia Pinnata) 
6. వే  (Neem) 
7. రావి  (Peepal, Aswattha) 
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కషాయిం ఒక ఆరోగయకర పానీయిం 

1. ఈ కషాయాలను పెదద  ఆకులు అయిన 5, 6 ఆకులు, చనన ఆకులు అయిన పిడికడు తీసుకోవాలి. 3, 4 
నిముషాల పాటు ఉడికించాలి. 2-3 నిమిషాలు మూత పెట్టివించ , వడగటుికొని త్రాగాలి. అవసరిం 
అనుకుింటే తాట్ట బెలలపు లేత పాకింను 2,3 చుకకలు కలుపుకొని తాగవచుు. 

2. ఆవాలు ½ టీసూపను/ జీలకర్ర 1 టీసూపను / మింతులు ½ టీసూపను / సుపు ½ టీసూపను / దాలిున 
చకక 1” లేక 2” ముకక/ మిరియాలు 1 టీసూపను /అలలిం ½” ముకక  /కలబింద(white gel)           
2 సూపనుల. వీట్టని బరకగా దించ పైన చెపిపన విధింగా కషాయిం చేసుకోవాలి.  

3. తాట్ట బెలలింను చనన ముకకలు గా చేసుకొని కొద్దదగా నీళ్లల పోసి కరిగించ లేత పాకిం వచాుక ఒక స్టిల్ 
బాట్టల్ లో పోసుకొని పెటుికునన 10, 15 రోజుల వరకు నిలఴ ఉింటుింద్ద. షుగర్ ఉననవారు తీపి 
వాడకూడదు. 

4. మొదట ఉదయిం రగడుపున తాగవలసిన నీళ్లల తీసుకోవాలి, తరువాత నూనె తాగాలి, తరాఴత 
అరగింటకు కానీ గింటకు కానీ కషాయింలు తీసుకోవాలి. 

5. కషాయాలను ఉదయిం, సాయింత్రిం ఖాళీ కడుపు తో తీసుకోవాలి. 
6. ఆరోగయ సమసయలు ఎకుకవగా ఉననవారు 3 పూటలా, ఉదయిం, మదాయహ్నిం, సాయింత్రిం తీసుకోవచుు. 
7. కషాయిం లను వారిం పాటు ఒకే రకిం తీసుకోవాలి. తరువాత వారిం వేరేరకిం, ఇలా మారిు మారిు 

తీసుకోవాలి. 
8. ఒకక కానసర్ ఉననవారిక మాత్రమే ఉదయిం,సాయింత్రిం ఒకరకిం, మదాయహ్నిం ఒకరకిం కషాయిం 

తీసుకోమింటారు  ఖాదర్ సర్. 
9. కషాయిం లను తయారు చేసుకొనుటకు రాగ పాత్ర లో నీరు లేదా రాగ రేకు తో శుభ్రిం చేసుకునన నీట్టని 

మాత్రమే ఉయోగించవలెను. 
10. కషాయింలను ఉదయిం రగడుపున, సాయింత్రిం వేళలోల తాగాలి. తాగాలి అనిపిస్తత మధయలో అయినా 

తాగవచుు.  
11. ఒకరకిం  కషాయిం లను వారాల తరబడి తాగకూడదు. అలా చేస్తత కషాయిం కుడా కాఫీ, టీ, మదయిం, 

గుటాక లా చెడు అలవాటుగా మారుతుింద్ద. 
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12. కొనిన pdf లలో ఇలా ఉిండడిం చూసి ఇలాగే తాగాలి అనుకోవదుద. మొదట్ట వారిం లో మాత్రమే అదే 
తీసుకోవాలి అనుకోకిండి. మనకు వీలును బట్టి దొరికే ఆకులను చూసుకొని తాగిండి ఒకవారిం లో 3,4 
రకాల ఆకులను రాసి ఉనన  ఏదేని ఒకట్ట మీకు అిందు బాటులో ఉననద్ద వాడిండి .ఇిందులో మీకు రిండు 
దొరుకుతాయి ఒకొకక వారిం ఒకోకట్టి రిండు  వారాలు తీసుకోిండి. 

13. ఓకేవారింలో 3,4 ఎిందుకు రాసారూ అింటే కొనినచోటల కొనిన వింటాయి,కొనిన ఉిండవ మీకు ఏద్ద దొరికతే 
ఆద్దవాడమని రాశారు. 

14. కషాయానిక వాడే ఆకులు మారకట్లల కొననవైతే 10 నిమిషాలు చింతిండు నీళళలో ఉించ శుభ్రరుచుకొని 
వాడుకోవాలి. ఎిందుకింటే చింతిండులో ఉనన tartaric acid ఆకులపై చలిలన మిందుల దుష్పపరభావానిన 
పోగొడుతుింద్ద. 

  

పారిజాతిం (Nyctanthes Arbor – Tristis) కొతితమీర (Coriander Leaves) 

  

పునరనవ / గలిజేరు (Boerhavia Diffusa) రణపాల (Bryophyllum Pinnatum)  

  

నేల నలిల / నేల ఉసిరి (Phyllanthus Niruri) తిపతీగ (Tinospora Cordifolia) 



హ ైమా కిరణ్  4  

 

  

మింతి ఆకులు (Fenugreek Leaves) పుదీనా (Mint Leaves) 

  

నేరేడు (Syzygium Cumini) మునగాకు (Moringa Oleifera)  

  

దొిండకాయ (Ivy Gourd Leaves) బిలఴత్రిం / మారేడు (Aegle Marmelos)  

  
కానుగ (Pongamia Pinnata) చింత చగురు (Tender Tamarind Leaves) 
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గో౦గూర (Hibiscus Cannabinus, Roselle) తమలపాకు (Piper Betle Leaves) 

  

వే (Neem) రావి (Peepal) 

  

మునగ పూత (Moringa Oleifera) తులసి (Holy Basil)  

  

బ్రహ్మ జెముడు (Opuntia Dilleni) సరపగింధ (Rauvolfia Serpentina) 
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జీలకర్ర (Cumin Seeds) గరిక (Cynodon Dactylon) 

 

  

ఈత ఆకులు (Phoenix Sylvestris, Wild Date  సుపు (Turmeric Powder / Root) 

Silver Date, Sugar Date, Indian Date Palm) 

  

జీలకర్ర ఆకులు (Cumin Leaves) ఆవ ఆకులు (Mustard Leaves)  

  

మిరియాలు (Pepper) అలలిం (Ginger) 
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దాలిున చెకక (Cinnamon) చామింతి టీ (Chamomile Tea) 

 

  

జామ ఆకులు (Guava Leaves) అరట్ట ద్దిండు (Banana Stem) 

  

గడిి నువఴలు, వెర్రి నువఴలు(Niger Seeds) నువఴల ఆకు (Sesamum Indicum)  

  

తింగేడు ఆకులు (Cassia Auriculata) చు బిరాయనీ ఆకు (Pimenta Dioica, All Spice) 
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శతపుష్పప (Dill Weed) సాదాపాకు, నాగదాలి (Ruta Graveolens) 

 (Common Rue) 
 
 

  

రేగ ఆకు (Ziziphus Mauritiana) కరివేపాకు (Curry Leaves) 

  

బొపాపయి ఆకులు (Papaya Leaves) కలబింద (Aloe Vera)  

  

బ్రాహ్మమ ఆకు (Bacopa Monnieri) ఆముదిం ఆకు (Castor Oil Plant) 
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బూడిద గుమమడికాయ (Ash Gourd)  సొరకాయ (Bottle Gourd) 
  

  
కీరా దోసకాయ (Cucumber) సపట్టక పువఴ (Vinca Rosea) 
 

 


