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 డా.జిత్ కే అగ్గర్ాాల్ యొక్క డెస్కక న ుండి  

పిియమ ైన చిక్తత్ా్ నిప్పణ్ులకు, 
ఈ ప్తిమ సాయి వ ైబ్రయిానిక్స్ వారాు లేఖను, మా వ్ద్ద  ఇ-మ యిల్ వివ్రాలు నమోద్ు చసేని అభ్ాయసకులంద్రకి్ీ ప్ంప్బడుత్ ంది. 
వారాు లేఖ దాారా ప్పి్ంచ వాయప్ు ంగా ఉనన అభ్ాయసకులంధరిని కలిపి, పేిమ, జ్ఞ్య ానం, వ ైబ్రయిానిక్స్ సంభందించిన సమాచారాలు 
అంద్రు ప్ంచుక్ోవాలని మరయిు అభ్ాయసకులంధరనిి ప్రి త్ా్హ ంచాలని మా ఉదేద శం. వ ైబ్రయిానిక్త్ి సంబందించిన సూచనలను, 
సలాహాలను మరయిు ఇతర సమాచారాలను మీకు అందించ ేఒక ఉప్యోగకరమ నై సాధనంగా, వారాు లేఖ ఉంట ంద్ని మమేు 
ఆశిసుు నానము. దీని దాారా మమేు అంద్రిక్త ఉప్యోగ ప్డే ఆరోగాయనిక్త మరియు జీవ్న శ లైిక్త సంభందించిన విషయాలను కూడా 
ప్ంచుక్ోవాలని ఆశిసుు నానము. మీరు మీ పేషంటల కు ఉననత రీతిలో చిక్తత్ంధించడానిక్త ఉప్యోగప్డలేా ఇతర క్సేు వివ్రాలను 
కూడా వారాు లేఖ దాారా ప్ంచుక్ోవాలని నిరణయించుకునానము. 
ఎంత తరచుగా మేము వారాు లేఖను ప్ంపిసాు మనదేి, అభ్ాయసకులనుండి మాకంద ేసుంద్నపె ైఆధారప్డ ిఉంట ంద.ి ఇది మీ 

వారాు లేఖ. మీరు చిక్తత్ను అందించిన పషేంట ల (మానవ్పలు, మొకకలు లేదా జ్ఞంతువ్పలు) యొకక క్సేు వివ్రాలను మరయిు 
మీరు ప్ాలగొ నన వ ైబ్రియానిక్స్ శిభిరాల వివ్రాలను మాకు అంద్చేసాు రని ఆశిసుు నానము. వ ైబ్రయిానిక్త్ి సంభందించిన మీ 

సందహేాలను మరయిు ఇతర అభ్ాయసకులత్  ప్ంచుక్ోవ్డానిక్త తగని సమాచారానిన మీరు ఈ ఇ-మ యైిల్ కు ప్ంప్వ్లెను: 
news@vibrionics.org 
మేము ప్ాిరంభించిన ఈ నూతన క్ారయకరమం అంద్రిక్త ఎంత్  ఉప్యోగకరంగాను, ఆశాక్తుకరంగాను ఉంట ంద్ని ఆశిసుు నానము. మా 
వారాు లేఖ వాలంటరీుల  ఈ క్ారయకరమానిన ఉత్ా్హంగా మరియు విజ్ఞయవ్ంతగా క్ొనసాగించేంద్ుకు మీ సుంద్న ఎంత్  అవ్సరం. 

సాయిసవే్లో పేిమత్   
మీ జిత్. క్ె. అగొరాాల్ 
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 సా్వ మీ ఆశీర్ా దించిన వైబ్రియానిక్స్  కేకు గురు పూర్ణమి - 

25 జూలై 2010 

వ్రుసగా మూడవ్ సంవ్త్రం, ప్వితమి ైన గురు ప్ూరిణమ రోజున, సాామీ చరణ్ాలకు సాయి వ ైబ్రియానిక్స్ క్కే్స ను సమరిుంచుకున ే
సువ్రణ అవ్క్ాశానిన ప్ిసాదించి, మన వ ైబ్రియానిక్స్ టీంకు దవీ నలను అందించారు. 

జూలెై న ల ప్ాిరంభంలో జ్ఞప్ాన్ నుండ ివ ైబ్రయిానిక్స్ అభ్ాయసకుల టీం ఒకటి గురు ప్ూరిణమ వడేుకలలో ప్ాలగొ న ేనిమితు మ ై ప్రిు 
చేరుకుంది. ఇతర వాలంటరీల సహాయంత్  ,15,000 ప్ిసాద్ం ప్ొ టాల లు ఈ టీం తయారు చేసంిది. గీరసు దశేానిక్త చ ందని భకుు లు 
సాయి వ ై బ్రయిానిక్స్ క్ేక్స ను తయారు చేసారు. ఈ ప్ిసాదానిన గురు ప్ూరిణమ కు ముంద్ు రోజు, సాామీ సాయి కులాంత్ హాలులో 
ఉనన భకుు లంద్రిక్ ీప్ంచమని చ ప్ుడంత్ , మన వ ైబ్రయిానిక్స్ టీంకు చాలా ఆనంద్ం కలిగింది. 

గురు ప్ూరిణమ నాడు మధాయహనం, భకుు లు మరియు విదాయరుు లు గురు భజ్ఞనలు ప్ాడుతుండగా సాామీ సాయి కులాంత్ హాలుకు 
వ్చాారు. సాామీ వ్రండా ద గొరకు వ్సుు ండగా వ ైబ్రియానిక్స్ టీం సాామిక్త వినమరతత్  ఒక గులాబ్ర ప్పవ్పాను సమరిుంచింది. 
గులాబ్ర ప్పవ్పాను తీసుక్ోవ్డమే క్ాకుండా , ఒక వ ైబ్రయిానిక్స్ అభ్ాయసకుడు తయారు చసేని, ప్పవ్పా ఆక్ారంలో ఉనన ఒక 
క్ొవవాతిు ని వ లిగించి, తమ దవి్య హసాు లత్  సాామీ వ ైబ్రియానిక్స్ క్ేక్స ను కూడా కట్ చేసారు. సంగతీ క్ారయకరమము ముగిసని తరాాత 
సాామీ ప్ిసాదానిన కళాక్ారులకు ప్ంచమని చ ప్ుడంత్ , మా అంద్రిక్త ఎంత్ ఉత్ా్హం కలిగింది. 
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 విజయవింతింగా వైబ్రియానిక్స్  స్వధన చేసిందుకు 

కావలసినవి 

వ ైబ్రియానిక్స్ పషేంటల  నుండ ిఅద్ుుతమ నై సుంద్న లభిసుు ననప్ుటకి్ీ, ఒకటే రోగ సమసయ ఉనన అనేక పషేంట ల , ఒకట ేమంద్ుకు 
అనకే విధాలుగా సుందించడం ఆశారాయనిన కలిగిసరు ంది. క్ొనిన సంద్రాులలో ఒక అభ్ాయసకుడిచిాన మంద్ు సఫలిత్ాలను 
అందించడం, అద ేమంద్ును మరొక అభ్ాయసకుడు ఇచిానప్పుడు ఫలితం లేకప్ర వ్డం వ్ంటివి గమనిసుు నానము.… 

దీనిక్త అనకే క్ారణ్ాలునానయి. అనినటకినాన ప్ిధానమ ైనది విశాాసం. పషేంట ల  కనాన అధకింగా అభ్ాయసకులు ఈ చిక్తత్పెై ప్ూరిు 
విశాాసం కలిగియుండడం చాలా అవ్సరం. అభ్ాయసకులకు 108 క్ామన్ క్ాంబో  బాకు్లో ఉనన ప్తిియొకక మంద్ులో 
ఇమిడియునన మన పియిమ నై భగవాన్ యోకక దవి్య శక్తుపె ైప్ూరిు విశాాసం ఉండాలి. ప్ాిరంభం నుండి సాామీ వ ైబ్రయిానిక్స్ సవే్కు 
తమ దవీ నలను ఎంతగానో అందిసుు నానరు. అనకే సంద్రాులలో సాామీ, రోగులను నయం చేస ేప్ధిాన కరు త్ానే యని 
మనమంద్రు సాామి యొకక సాధనములు మాతిమ ేయని చ ప్ాురు. ఈ 108 క్ామన్ బాకు్ తయారి వ నుక మరియు దనీి 
ఉప్యోగం వ నుక సాామీ యొకక దవి్య హసు ం తప్ు మరొకటి లేద్ని మనం గురుు ంచుక్ోవాలి. 

అభ్ాయసకులంద్రు సాామీ యొకక సాధనములనన విశాాసానిన కలిగయిుండాలి. ఈ చిక్తత్ా్ విధానం పెై ప్ూరిు విశాాసం 
కలిగియుండడంత్  ప్ాట  అభ్ాయసకులు పషేంటల ను, తారలోనే వారు క్ోలుకుంటారని ప్రి త్ా్హ ంచడం కూడా ఎంత్  ముఖయం. రోగ 
నివారణ్ క్ోసం ప్ాిరిుంచిన ఒక వ్యక్తుత్  ఏసు క్ీరసుు  " విశాాసం నినున నయం చసేింది, వ ళ్ళు" అనన మాటలు మనంద్రిక్ ీత్ లుసు. 

నివారణ్ ప్కి్తరయలో మరో ముఖయ అంశం పేిమ. అభ్ాయసకులు పేిమత్  తమ పషేంటల త్  మాటాల డాలి. సాామీ తమ దివయయప్నాయసాలలో 
రోగులకు పేిమత్  చిక్తత్ను అందించడం వ్లల  వాళ్ల కు నివారణ్ మరింత తారగా లభిసుు ంద్ని చ ప్ాురు. నిజ్ఞం చ ప్ాులంట ేమంద్ుల 
కనాన మనమిచేా  పేిమ రోగులను నయం చయేడానిక్త ఎంతగానో ఉప్యోగప్డుతుంది. ప్తిి యొకక అభ్ాయసకుడు తమ పషేంటల  
క్ొరకు పేిమత్  ప్ాిరున చయేాలి. అహంక్ారం లేని సాచామ నై పేిమ నిండయిునన సాధనములుగా ఉండడానిక్త మనం 
ప్ియతినంచాలి. 

మూడవ్ అంశం నమమకం. పేషంటల కు అవ్సరమ నై మంద్ులు వాళ్ల కు ఇవ్ాబడుతునానయనన నమమకం ప్తిి యొకక అభ్ాయసకుడు 
కలిగియుండాలి.. మనమిచిాన మంద్ులత్  క్ొంద్రు పషేంట ల  ప్ూరిుగా నయమ ై ప్ర త్ారు. అవ ేమంద్ులత్  మర ిక్ొంధరక్త నయం 
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క్ాకప్ర వ్చుా. ఇలాంటి సందారాులలో మనం ద వై్ం పెై ప్ూరిు నమమకముంచడం ఎంత్  ముఖయం. ఈ చిక్తత్ దాారా పషేంటల కు 
శారరీికంగా మాతిమ ేక్ాకుండా మానసిక ఆరోగయం కూడా మ రుగు ప్డుతుంది. 

"సాధయమ నైంత వ్రకు మీరు చయేండ ిమిగత్ావి ననేు చూసుకుంటాను" అని సాామీ ఎనోన సారుల  చ ప్ాురు. ఈ అద్ుుతమ నై సవే్ను 
విశాాసం, పేిమ మరియు నమమకంత్  చేస ిఫలిత్ాలను సాామిక్త వ్దిలిపటెాట లి. 

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

 కామన్ కాింబోలు ఉపయోగించిన కేసు వివరాలు 

1. పలమనర్ీ త్ాి మ్బో ఏమ్బోలిసుం (ర్కా్నాళములలో గ్డ్డలుక్ట్టి  ర్కా్ము పార్ుదలక్ు అడ్డడ ట్) 

ఒక 31 ఏళ్ు మహ ళ్ త్ ిమబస్ (గడడ కటిటన రకుం) సమసయత్  భ్ాధప్డదేి. దీని క్ారణ్ంగా ఈ రోగి యొకక ప్లమనరీ ఆరటరీలలో రకు ప్ిసరణ్లో 
ఆటంకం కలిగి ఆమ కు ఊపిరి తీసుక్ోవ్డం చాలా ఇబుందికరంగా ఉండడంత్  ఏ ప్ని చేయలేక ప్ర యిేది. ఎమరజన్స్ వ ైద్యం ఇపుించడానిక్త 
ఆమ ను ఆశుతిిక్త తీసుకు వ ళాురు క్ాని డాకటరుల  ఆప్రషేన్ చయేాలని, దానిక్త చాలా కరావ్పతుంద్ని చ ప్ుడంత్  వ ైద్యం ఇపుించలేక 

ప్ర యారు. దీని తరాాత ఒక వ బై్రయిానిక్స్ అభ్ాయసకుడు ప్రచియం క్ావ్డంత్  ఆమ కు ఈ క్తరంద్ వాిసిన మంద్ులను ఇవ్ాడం జ్ఞరిగింది: 

#1. CC2.3 Tumours and growths + CC3.1 Heart Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma 

emergency …QDS. 

ఒక న ల రోజులలో ఆమ  ప్ూరిుగా క్ోలుకుంది. ఆమ  యొకక ఆంజియోగరా ఫ ిరిప్ర రుట  చూసి ఆమ  రకునాళాలలో ఏ విధమ నై అడుడ  లేద్ని 

త్ లుసుకునన డాకటరుల  ఎంత్  ఆశారయ ప్ర యారు. 

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

2. పూర్ణాగా నయమ ైన మలిిపుల్ మ ైలోమా (ఒక్ ర్క్మ ైన కాయన్ర్ ) 

ఒక 51 ఏళ్ు వ్యక్తుక్త ఒక రకమ నై బో న్ మేరో క్ాయన్ర్ ఉననట ల  డాకటరుల  చ ప్ాురు. ఒక సంవ్త్రం ప్ాట  ఈ రోగము చేత ఈ పేషంట  
మంచము ప్టాట రు. ఈ వ్యక్తుక్త కుడ ిభుజ్ఞంలో క్ీలు ఫ్ాికార్ అయింద.ి డాకటరుల  ఈ వ్యక్తుక్త నయంక్ావ్డం అసాధయమని చ ప్ాురు. ఈ 

పేషంట  ఒక వ ైబ్రియానిక్స్ అభ్ాయసకుడిని సంప్దిించారు. ఈ పేషంట కు ఈ క్తరంద్ వాిసని మంద్ులు ఇవ్ాబడాడ యి: 

#1. CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC12.1 Adult Tonic + 
CC20.2 Skeletal Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles and supportive tissues + CC20.5 Spine + 
C20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures 

ఒక వారం రోజులలో ఈ వ్యక్తుక్త ఉప్శమనం కలుగడం ప్ాిరంభమ ైంద.ి ప్దహిేను రోజులలో అతను లేచి నడవ్డం ప్ాిరంభించారు. 
నాలుగు న లల తరాాత ఉదయ యగం చయేడం క్ొనసాగించారు. ఎం బాండ్ ప్రిశ్రలనలో ఈ వ్యక్తుక్త క్ాన్ర్ చాయ కూడా లేద్ని త్ లిసింది. 

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

3. క్ుంఠుంలో పక్షవాతుం 

ఒక 54 ఏళ్ు వ్యక్తుక్త సరట ో క్స క్ారణ్ంగా మాట ప్డిప్ర యి కంఠంలో ప్క్షవాతం కలిగింది. ఈ పషేంట కు డయాబటెిస్ లేక ప్ర యిన నిశబద  
రకుప్ర ట  సమసయ ఉండుండ వ్చాని డాకటరుల  అనుమానించారు.ఈ పషేంట కు పెపై్ప దాారా ఆహారం ఇవ్ాబడింద.ి ఈ పషేంట  
కుమారుడు ఒక వ ై బోి  అభ్ాయసకుడిని కలవ్డం జ్ఞరిగింది. వ ంటన ేఈ పషేంట కు ఈ క్తరంద్ వాిసిన మంద్ులు ఇవ్ాబడనిాయి: 

#1. CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat …QDS 

పేషంట కు నోట ిదాారా వ బైోి  మంద్ులు ఇవ్ాడం జ్ఞరగిింద.ి వ ైబోి  చిక్తత్ ప్ాిరంభించిన మూడు రోజుల తరాాత ఈ పషేంట కు 
ఆహారానిన మింగ ేశక్తు వ్చిాంద.ి అంత్కే్ాకుండా ఈ పేషంట  మాటాల డడం కూడా ప్ాిరంభించారు. ఇప్ుటిక్త ఈ పషేంట కు సరట ో క్స 

క్ారణ్ంగా తగిొప్ర యిన జ్ఞయయాప్క శక్తు మ రుగు ప్రాడానిక్త వ ైబోి  చిక్తత్ ఇవ్ాబడుత్ ంది. ఈ పేషంట  ప్ూరిుగా నయమవ్ాడానిక్త 
ఫిసయిోత్ రపి కూడా ఇవ్ాబడుత్ ంది.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. కాలేయ కాయన్ర్ ర్ోగణ యొక్క చికిత్ 

ఒక 67 ఏళ్ు మహ ళ్ క్ాలేయంలో క్ాయన్ర్, ఉద్రంలో న్సరు ప్టటడం మరయిు ఇతర సమసయలత్  భ్ాధప్డదేి. ఉద్రంలో చరేని న్సరును 
కరమముగా బయిటిక్త తీయవ్లసి వ్చేా ద.ి ఈమ కు రెండు మోక్ాళ్ులోను క్ీళ్ు వాప్పలుత్  ప్ాట  పతి్ాు శయం ఉబుబద్ల సమసయ 
కూడా ఉండేద.ి ఈ పషేంట కు డయాబటెసి్, రకుప్ర ట , మలభద్ధ కమ్ మరయిు నిద్లిేమి సమసయలు కూడా ఉండవేి. డాకటరుల  ఈ 

పేషంట  మూడు న లలు కనాన ఎకుకవ్ క్ాలం బితకడం అసాధయమని చ పేుశారు. ఒక వ బైోి  అభ్ాయసకుడు ఈ క్తరంద్ వాిసని మంద్ులను 
ఈ పషేంట కు ఇవ్ాడం జ్ఞరిగింది: 

#1. CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC4.2 Liver & Gall 

Bladder Tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma 
emergency + CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis 

ఈ చికిత్ పాిర్ుంభుంచిన వార్ుం ర్ోజులలోనే ఈ ప షుంట్ుక్ు అలోో పతి ముంద లు తీస క్ునే అవసర్ుం తగణగ పో యిుంద . త్ొమ్మమద  న లలోో  ఈమ  
ఆర్ోగ్యుం మ ర్ుగ్ు పడిుంద .ఈమ క్ునన పుో ుర్ల్ ఎఫ్ఫుయుషణ్ (పుపుస దివుం) సమసయ తగణగ  డ్యాబెట్టస్క సమసయ అద పులోకి వచిచుంద . 
ఒక్కపుడ్డ ముంచుం పట్టిన ఈ ప షుంట్ు లేచి తన పన లన్నన చేస కోగ్లిగణుంద . డాకి్ర్ుో  మూడ్డ న లలు మాతిమే బితిక ిఉుంట్ుుందని 

చెపిి నపిడిక ిఈ ప షుంట్ు మర్ో ర్ ుండ్డ సుంవత్ర్ాలు ఆనుందుంగా జీవిుంచి పిశాుంతుంగా శ్ర్ీర్ానిన విడిచిుంద .

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

 బ్రపశ్న లు – జవాబులు 

ప్ితి వారాు లేఖలోను వ ైబోి  మంద్ులపె ై, చిక్తత్పెై మరయిు ఇతర విషయాలపెై అభ్ాయసకులు అడగిే ప్ిశనలకు డా.అగొరాాల్ ఇచేా  

జ్ఞవాబులు చరేా ప్డుత్ాయి. 

పిశ్న 1: ప్ిప్ంచ వాయప్ు ంగా ఎంతమంది వ ైబోి  అభ్ాయసకులునానరు? 

జవాబు: 81 దేశాలలో 4000 కు పెనై ఉనన వ ైబోి  అభ్ాయసకులు ఉచితంగా ఈ చిక్తత్ను అందిసుు నానరు. 

పిశ్న 2: ఒక పేషంట కు దీరొ క్ాలిక రోగ సమసయకు చిక్తత్ చసేుు ండగా పషేంట కు ఫ్ూల  జ్ఞారం వ్చిాంది. ఈ పషేంట కు ఫ్ూల  
జ్ఞారానిక్త చిక్తత్ ఇసుు ండగా, దీరొ క్ాలిక రోగ సమసయకు ఇతనిక్త ఇసుు నన చిక్తత్ త్ాత్ాకలికంగా ఆప్ాలా? 

జవాబు: పషేంట కు ఫ్ూల  జ్ఞారం తగేొ వ్రకు అతనిక్త దరొీ క్ాలిక సమసయ క్ోసం ఇసుు నన చిక్తత్ను ఆప్డం మంచిద.ి ఇలా చయేడం 

వ్లల  ఫ్ూల  జ్ఞారం వగేంగా తగేొ అవ్క్ాశం ఉంట ంది. క్ొంద్రు పషేంట ల  ఒకట ేసమయంలో రెండు సమసయలక్త మంద్ులు తీసుక్ోవ్డం 

ఇషటప్డుతూ ఉంటారు. 

పిశ్న 3 : “కరమ” క్ారణ్ంగా వ్చేా  వాయధులకు చిక్తత్ను ఏ విధంగా ఇవాాలి? 

జవాబు: పషేంట త్  కరమల గురించి చరిాంచడం సరియి నై ప్ద్ధ తి క్ాద్ు. పేమిత్  పషేంటల కు చిక్తత్ను అందించాలి. కరమ సంభందించిన 

విషయాలను దవే్పడుక్త పషేంట కు మధయ వ్దిలిపటెాట లి. 

మీ సందహేాలను ప్శినలను ఈ ఇ-మ యిల్ id దాారా డా.అగొరాాల్ గారిక్త ప్ంప్వ్లెను: news@vibrionics.org 

************************************************************************************************* 
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 ద వయ వ ైద యని ద వయ వాణి 

                                                                    
"మ్మతమ ైన ఆహార్ుం తీస క్ుని దీర్ాా యువున  ప ుందుండి. యుగ్ యుగాలుగా యోగ్ులు ఇచిచన సలహా ఇదే. ఈ సలహాన  అర్ుద గా 
పాట్టస ా నానర్ు. మన షయయలు ప టి్న  ఆహార్ుంత్ో నిుంపుతయనానర్ు. ధనవుంతయలు గ్ర్ాుంత్ో ఖర్దీెైన విుంద లు ఏర్ాిట్ు చసేి అధ క్ 
కొవుానన ఆహార్ాలు మర్ణయు ఆర్ోగాయనికి హాని క్లిగణుంచే ఇతర్ ఆహార్ాలన  భుజిుంచి జీరి్ శ్కిాక ిహాని క్లుగ్ చేస ా నానర్ు. ఆర్ోగ్యుం 
యొక్క విలువన  గ్ుర్ణాుంచినవార్ు సాతిాక్మ ైన ఆహార్ానేన తీస క్ుుంట్కర్ు."             

…. సతయ సాయి బాబా, సతయ సాయి సపుక్స్, సంప్పటము XI 

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

“పిసర్ణము, క్ుంపనుం మర్ణయు సాకార్వస ా తాము, ఈ మూడ్డ శ్క్ుా ల సుంయోగ్ుం కార్ణుంగా మానవుడ్డ జీవిస ా నానడ్డ. దనీిన 
పిక్ృతి అుంట్కర్ు. పాిణ శ్కిా దనీి యొక్క క్దలిక్క్ు కార్ణుం. చెైతనయ శ్క తాన పిజఞా  శ్కిా ఈ క్దలిక్క్ు మార్గుం నిరేే్శిస ా ుంద . చెైతనయ శ్కిా, 
పాిణశ్కిా మర్ణయు విషయ శ్క్ుా ల క్లయికే మానవుని యొక్క జీవితుం. ఈ సత్ాయనిన విసమర్ణుంచి, మానవుడ్డ తన శ్ర్ీర్ానికి మాతిమే 
పాిధానయత ఇస ా నానడ్డ. శ్ర్ీర్ానికి మాతిమే అనిన శ్క్ుా లు ఉనానయనన భిమత్ో జీవిస ా నానడ్డ. 

అమ ర్ణకా ఒక్ పుషకలమ ైన, ఆహార్ కొర్త లేన ఒక్ దశే్మని అుందర్ణకి త్ెలుస . అుంద వలో ఈ దేశ్ుంలో పిజలు అధ క్ుంగా తిుంట్ూ, 
జీవిత్ానిన భోగ్ములో గ్డ్డపుతూ ఉుంట్కర్ు. ఈ కార్ణుంగా, ఈ దేశ్ పిజలు గ్ుుండెక్ు సుంబుంద ుంచిన వాయధ లత్ో అధ క్ుంగా 
బకధపడ్డతయనానర్ు. 

సవాడ్న్ ఐర్ోపాలో చాలా సుంపననమ ైన దశే్ుం. ఈ దేశ్ పిభుతాుం పిజలక్ు సాధయమ ైన సౌఖర్ాయలన  అుంద సాో ుంద . అయినపిట్టకీ, ఈ 
దేశ్ుంలో ఆతమహతయ చేస క్ునే, మర్ణయు విడాక్ులు ఇచచే వాళళ సుంఖయ చాలా అధ క్ుంగా ఉుంద . దీనికి కార్ణుం ఏమ్మట్ట? ఇద  ధనుం లేదా 
ఇతర్ సౌక్ర్ాయల కొర్త వలో కాద . దీనికి కార్ణుం పిజలలో ఆధాయతిమక్ దృక్ిధుం లేక్పో వడ్మే. శ్ర్ీర్ుం మర్ణయు ఇతర్ త్ాత్ాకలిక్మ ైన 
విషయాలక్ు అధ క్ పాిముఖయత నిచిచ, శాశ్ాతమ ైన అుంతర్ాతమ మీద ఎవర్ు దృష్ిి పెటి్ట్లో ద . ఈ విధుంగా వార్ు ఒక్ క్ృతిమి జీవిత్ానిన 
గ్డ్డపుతయనానర్ు.” 

…. సతయ సాయి బాబా, సతయ సాయి సపుక్స్, సంప్పటము XXVI 

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

 “మనిష్ికి సమాజఞనికి మధయ సుంబుంధుం త్ేన ట్ీగ్ పువుా మధ యనన సుంభుంధుం లాగానే ఉుంట్ుుంద . శిశువు తలోి పాలున , త్ేన ట్ీగ్ 

పుషిుంలో ఉనన త్నే న  త్ాి గణ ఆనుంద స ా ననట్ుో గానే మానవుడ్డ పిక్ృతి అుంద ుంచ ేబహుమతయలన  ఆనుందుంత్ో అన భవిుంచాలి. యుగ్ 

యుగాలుగా మానవుడ్డ పితిక్ూల ఆలోచనలత్ో భకద తయడె ైఉుంట్ునానడ్డ. ఒక్ అత్ాయస గ్ల మనిష్ి తన భకతయ ఇచచే భుంగార్ు 
గ్ుడో్న  ఒక్క మాట్ు తీస క్ున ేఉదేేశ్ుంత్ో ఆ భకతయన  చుంపిన ఒక్ పుర్ాణ క్ధ ఉుంద . ఇద ేవిధుంగా మానవుడ్డ తన మూర్ఖపు చర్యల 

దాార్ా పిక్ృతిలో అసమతయలయత సృష్ిిుంచిడ్ుం వలో భూక్ుంపాలు వుంట్ట సహజ విపతయా లు సుంభవిస ా నానయి. వివేక్ుం లేక్ుుండా శాసవాయీ 

ఆవిషకర్ణలన  పియోగణుంచడ్ుం కార్ణుంగానే ఇట్ువుంట్ట పిమాదాలు జర్ుగ్ుతయనానయి. పిక్ృతి వనర్ుల క్షణీత కార్ణుంగా క్లిగే 

ద ష ర్భకవాల గ్ుర్ణుంచి మానవుడ్డ ఆలోచిుంచట్లో ద .” 

…. సతయ సాయి బాబా, సతయ సాయి సపుక్స్, సంప్పటము XXVI  
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 ఆర్ోగ్య చిట్కకలు 

మీరు భ్ోజ్ఞనం చేసని తరాాత చలల ని ప్ాన్సయాలు తీసుక్ోవ్డం ఇషటప్డత్ారా? ఆహారం తీసుకునన తరాాత చలల ని న్సరు లేదా 
ప్ాన్సయాలు త్ాగడం ఆరోగాయనిక్త హానికరం. ఆహారం తరాాత తీసుకునన చలల ని ప్ాన్సయాలు మనం తీసుకునన ఆహారంలో ఉనన 
నున  ప్దారాు లను గటిట ప్రచి జీరణ క్తరయ వేగంను తగిొసాు యి. ఈ విధంగా గటిట ప్డిన ప్దారాు లు మన కడుప్పలో ఉనన 
"ఆసడి్"(ఆమల ం) త్  చేర ిమీరు భ్ోజ్ఞనం చేసని తరాాత చలల ని ప్ాన్సయాలు తీసుక్ోవ్డం ఇషటప్డత్ారా? ఆహారం తీసుకునన తరాాత 
చలల ని న్సరు లేదా ప్ాన్సయాలు త్ాగడం ఆరోగాయనిక్త హానికరం. ఆహారం తరాాత తీసుకునన చలల ని ప్ాన్సయాలు మనం తీసుకునన 
ఆహారంలో ఉనన నున  ప్దారాు లను గటిట ప్రచి జీరణ క్తరయ వగేంను తగిొసాు యి. ఈ విధంగా గటిట ప్డని ప్దారాు లు మన కడుప్పలో 
ఉనన "ఆసడి్"(ఆమల ం) త్  చరేి విచిిననం చయేబడుత్ాయి. ఈ ప్ిక్తరయ తరాాత పగేులు ఈ ప్దారాు లను పపలుాకుంటాయి.ఇలా 
పపలాబడడ ప్దారాు లు పగేులో ఒక ప్ూత వ్లె ఏరుడి ఆపె ైక్ాయన్ర్ కు దారతిీసాు యి. ఆహారం తీసుకునన తరాాత వ చాని న్సరు లేదా 
సూప్ త్ాగడం మంచిది. చ నైా మరియు జ్ఞప్ాన్ దేశాలకు చ ందిన వారు ఆహారం తీసుకునే సమయం లో వడేగిా టీ త్ాగుత్ారు, 
చలల ని ప్ాన్సయాలు త్ాగరు. మనము కూడా ఈ ప్ద్ధ తిని ప్ాటసిేు  భ్ాగుంట ంది. 

గ్ుుండె పో ట్ు గ్ుర్ుుంచి ఒక్ ముఖయమ ైన గ్మనిక్: క్వే్లం ఎడమ చతేిలో నొపిు మాతమిే గుండ  ప్ర ట  లక్షణ్మని అనుక్ోవ్డం తప్పు. 
గుండ  ప్ర ట  మొద్టి సారగిా వ్చిానప్పుడు గుండ లో నొపిు రాకప్ర వ్చుా. విక్ారం మరియు తీవ్ింగా చమట ప్టటడం వ్ంట ి
లక్షణ్ాలు కూడా సాధారణ్ంగా కనిపసిూు  ఉంటాయి.తీవ్ ిద్వ్డ నొపుి కలుగయిుంటే జ్ఞ్గరత వ్హ ంచాలి. గుండ  ప్ర ట  వ్చిాన 
వ్యకుు లలో 60% మంది నిద్నిుండి మలేుక్ోరు. ఈ లక్షణ్ాలను మనమంద్రు త్ లుసుక్ోవ్డం ఎంత్  మంచిది. 

వ ైబ్రియానిక్స్ వార్ాా లేఖన  అుంద కోవాలని కోర్ుక్ుుంట్ునన అభకయసక్ులు ఈ ఇ-మ యిల్ దాార్ా మమమలిన సుంపిద ుంచుండి: 
news@vibrionics.org  మా వ బెై్ట్ www.vibrionics.org న  సుంపిద ుంచుండ.ి 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ఓుం సాయి ర్ామ్! 
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