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 డా.జిత్ కే అగ్గర్ాల్ యొక్క డెస్కక నఽుండి  

నిమఫ ైన చికిణాస తుపణ్ులకు, 

సబ య ైతిమాతుక్సస యొకక ఈ ణిేయక సంచిక భేడబిేషన్ భభిము బూకంతృల యతేా ల నఽండి యక్షణ్ గుభించి భభమిు ఆహయ 
బద్తి గుభించి ఇవవఫడింథ.ి 

భన హిద్మ ూయవక తృియానలు జతృధలో తు భన సహో ద్య, సహో ద్భలీు అంద్భికీ యభి ఫాధల నఽండి యభుకిా తృ ంద్డాతుకి 
ణోడుడాలతు కోయుకుంటుధాాభు. అకకడ ిజిల కోసం భనం లతౄయసఽ చేలన కోంఫో లు ఉయోగకయంగ ఉధాామతు  
అపాయసకులథావభ ణ లుసఽా నాంద్ఽకు ఎంణో సంణోషంగ ఉంథి. ఇపుడె భనం సిఽా త సయళో్నఽ ఎద్ఽభకొకధ  భోజులలో 
ించయయాంగ ఉనా భన అపాయసకుల రరీమసఽస కోసం భభిము యయు సంథిింపలు జభిన ేవయకుా ల కోసం కొతుా సాచనలు 
ఇయవలతు పాయసఽా ధాాభు. 

ఇథ ిభుంద్ఽ జాగీతా చయయలు తీసఽకోయలలన సభమఫ ేకతూ బమ డాయౌసన సభమం కద్ఽ. జతృధలో  జభిగని అణ్ు భిమాకటర్చ 
భిాద్ం వలన యడెద్ల అబేయ భేడబిషేన్ ించ యము యిహభుల థావభ అతుా థరేలకు తీసఽకుయ ళ్ళఫడెణోంథి. 
సిఽా ణాతుకి థీతు తీవతి కొంత తగిినుటిక ీఇథి ఇంక భన రభయీక వయవసాలన  ై యషూభితపిాయతుా కయౌగి ఉంథి. భన య ైఫోి  
య ైద్యం థావభ భనయౌా భనం యషింించఽకుధ  భాయిం ఉంథి. కిీంద్ ఇవవఫడిన య ఫైోి  మిశీభాలు మీయు తమాయుచేల మీ భోగులు, 
కుటుంఫ సబుయలు,  లేాళితేలు, జంతేవపలు భభిము ఇతయులకు మీయు ఇవవవచఽ్. 

 

క సంణోషకయఫ నై యయా కియం, బగయన్ శీ్ర సతయసబ ఫాఫా భన నమిఫ నై సవమి యయది నఽండి కోలుకుధ  భాయింలో 
ఉనాంద్ఽకు ఎంణో ఆనంద్ంగ ఉంథి. సవమి తవయలోధ  మజుర్చ భంథభితుకి తిభగిి వచి్ యరీ ంతి తీసఽకుంటాయతు ఆశిసఽా ధాాభు. 
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కొంత సభమం సవమి యొకక పౌతిక శభీభతుక ిరశవత కభిియో నసే్క ఫేకర్చ నఽ అభయ్డం అవసయం కగ యశవం యొకక 
హిద్మ లమనఽ కొనసగించడాతుకి ఈ థవియ లమ కయా అయరీ ంతంగ ఈ లేవనఽ  కొనసగసిాా ధ  ఉంటాయు. 

సవమికి తెట్ మిస్క (హిద్మ సుంద్న) కనుటిక ీభనలో అధ కభంథిమి యభి రరీమసఽసకోసం భభిము ించ భిలాతేల 
గుభించి మిసి్క తెట్స ణో ఫాధనఽ ఆంథోళ్ననఽ అనఽబయసాా  ఉధాాభు. ఈ భ ండె కడా తగనింత యరవసం లేకతృో వడం భభిము 
శీ్రయభిక ిసంూయణ శయణ్ాగతి చమేకతృో వడం వలన ఏయుడియ . అంద్ఽకే ఫాఫా యయు “మీ శభభీతుా వంచండ,ి ఇంథిమిాలనఽ 
తుమంతిించండ,ి భధలలమం సదించండ”ి అధాాయు. భనలో తిీ కకయౄ ఫహిమభు (థవేపతు) యొకక ూభిా వయకీాకయణ్బే. కనఽక  
భన తిీ ఆలోచన, భాట, కిీమలనఽ యశవ బిుయ నై భన బగయన్ శీ్ర సతయసబ ఫాఫాకు అంకితం చమేడం థావభ ఇంథిమి 
తుమంతణి్, తథావభ అహంకయ భళతియభు తృ ంథి భన భనసఽ చేల ేగయడీ నఽండ ియభుకుా లవపథాభు. భనభు యయధ 
సభాజిక డంఫడిక థావభ భన ఆలోచనలనఽ భభమిు భన భిమితఫ నై తృించిక అనఽబయలనఽ యౄతృ ంథించఽకొతు భన 
వయకిాగత అహం లేథా అంతభతమనఽ ద్భిశంచలేక భామలో జీయసఽా ధాాభు. సబ ఫో ధలనఽ అధయమనం చమేడాతుకి, సవమి 
ధాభసమయణ్కు తిీభోజూ కొతుా తుమిషలు కేటాబంచడం, భోజంణా బకిాగణీాలు తృడెకోవడం లేథా సమభించడం వంటయి భనలో 
ఉనా  థవేపతు కనఽగకొనడంలో సహమడణాబ. 

భుఖయంగ సంకుచితఫ నై కోభ కల కోసం ఫాఫానఽ తృిభిాంచ తృో వడఫే భంచిథి. బగయన్ ఫాఫా భానవ యౄంలో అవతభించిన 
సయవశకిాభంతేలు. భనలనఽ ఫేలకకలడాతుక ియభణిో అనఽగుణ్ంగ ఉండటాతుక ిభనయౌా అదాయతిమక ధంలో ఉథీీన చమేడాతుకి 
తభ య్లనఽ కొనసగసిఽా ధాాయు. భన ఆలోచనలు, భాటలు భభిము కిీమలనఽ సభి చసేఽకొతు సవయధ, అహంకభలనఽ యడధాడ ి
యభ ిథివయ హసాంలో తుసవయధఫ నై భభిము నేిభగల సధనంగ భాయడాతుక ిభన వంతే కిఱ భనం కొనసగించలేా చేమాలతు 
బగయన్ ఫాఫానఽ తృిభిాథాీ ం. తుజఫ నై శయణ్ాగతి కోసం భభమిు సవమి బకుా లుగ నలువఫడ ేఅయహత తృ ంద్డం కోసం భనం 
తృిభిాథాీ ం. సవమి భాతఫిే కయా, భభమిు ఈ యశవ ధాటకతుక ిసాతదిాభ ిఫాఫాధ . భనం ఈ ధాటకయంగంలో కవేలం యభి థవియ 
హసాంలో తుభుటోభు భాతఫిే అతు అయధం చేసఽకోగయౌగనిపుడె భనం సవమితు ఏమీ అడగలేభు. భనం భన హిద్మూయవక 
తృియాన థావభ, సవమితు సంణోషభచిే చయయల థావభ సవమి తవయగ కోలుకోయలతు తృిభిీథాీ ం. 

సబలవేలో నేిభణో  
మీ జిత్. క . అగిభవల్ 

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

భేడబిేషన్ కు గుభకికుండా భ మిడలీు 

మీ వదీ్ సయిర్ుం హీయౌుంగ్ వ ైబరిషన్ పో టెన టైజర్ ఉనూటెటై తే: 

NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation (30C & 50M) + NM63 Back-up + NM110 Essiac (CM 
& 10MM) + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM18 Digestion + SM23 Gastro + SR226 Cat’s Eye + SR253 Calc Fluor + SR272 Arsen Alb (30C) + 
SR279 Cadmium Sulph + SR285 China Off (200C) + SR310 Radium +SR319 Thyroid Gland (200C) + 
SR320 Thyroidinum (200C) + SR324 X-ray (30C & CM) + SR356 Plumbum Met (1M) + SR507 

Lymphatic Organ + SR509 Marrow + SR530 Stomach...OD కతూసం భ ండె ధ లలు. 

మీ వదీ్ 108 CC బాక్స్ ఉనూటెటై తే : 
CC2.1 + CC3.1 + CC4.10 + CC6.1…… OD కతూసం భ ండె ధ లలు. 
 ై ర్ ుండు సుంద్ర్ాలలో, భోగి అలసట, తూయసం, యకయం లేథా యంతేలు వంట ిలక్షణ్ాలనఽ కయౌగి ఉంటే మోణాద్ఽనఽ TDSకు 
న ంచండి. 

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



 3 

 ఆర్ోగ్య చిటాకలస 

మీయు భగిణ్ ంచవలలన భేడబిేషన్ కు సంఫందించిన ఇతయ జాగీతాలు ఇకకడ ఉధాాబ: 

1. ఫ్ోో భ ైడ్ ఉనా టృత్ నసే్కట  నఽ తుయభించండి. ఎంద్ఽకంటే ఇథి భడేిబషేనఽక గుభ ిఅబేయ ఎవభధి ైధా ఫాధ న డెతేంథి. 
ఎలాఅంటే ఇథ ిశభీయంలో అయోడని్ నఽ లేకుండా ఫమటకు ంన తథావభ త భైబడ్ సభసయకు గుభిచసేఽా ంథి. 

2. మీయు భడేబిేషన్ కు గుయమాయయతు ణ యౌలేా  తు KI టాఫలో ట్ తీసఽకోకండి. ఎంద్ఽకంటే ఇథి ఆభోగయకయఫ ైన త భైబడ్ 
తృడెచేసఽా ంథి. 

3. ణిాయభాామ ఆభోగయ కేంథీకిితవనయులన ై - ద్ిఱట  తుయౌన ేజిలనఽ సదాయణ్ంగ అద్నప ఖతుజ లవణ్ాలు ఉనా 
కయణ్ంగ సభుద్ ిఉపు ఉయోగించభతు లతౄయుస చసేఽా నాుటకిీ సార్చ భాభ కటలో  యకీబంచే ఉపునఽ 0.01 
తృ టాఱమం అయోడటే్ కయౌగి ఉనాంద్ఽన ఇథి భేడబిషేన్ నఽండి యషింించడాతుక ిసహమడెతేంథి. కతూ కొనడాతుకి 
భుంద్ఽ ఈ ఉపు లో తృ టాఱమం అయోడటే్ ఉంద్తు అథ ితృ టాఱమం అయోడ డై్ కద్తు తతుఖీ చసేఽకోయయౌ. మూయప్ 
భభిము అఫ భకిలో ఆభోగయం భభిము ణిాయభాామ లేంథిమి ద్ఽకణ్ాలోో  అయోడని్ సభిథిధగ ఉనా యౌకివడ్ ఫాో క్స 
యలాట్, ఫాో క్స యలాట్ కయూసల్స భభమిు క ల్ు(సభుద్ిప ధాచఽ) థొయుకుణాబ. 

4. ఫౌిన్ లయడ్ నఽండి లతేంచ ేఅయీ్న్ అనఫడే సో డమిం అయీ్ధ ట్ శభయీం నఽండి భడేిబషేన్ ఫమటకు ంపతేంథి. 
5. భేడబిేషన్ నషట తుా తుయభించడాతుకి మీసో  ఫోి త్ లేథా ఉడకఫలటిటన పలుసఽ చకకతు ఆహయభు. ఈ సాప్ లో ¼ ఔనఽస 

లేథా 5 గీ భుల ఎండిన క ల్ు చాయణభు ఉండడంణో ఇథి భ టిటంప యక్షణ్ ఇసఽా ంథి. అబణే బయషయతేా లో ఈఎండిన క ల్ు 
ఎకకడనిఽండి వచి్ంథో అధ థ ితతుఖీ చేసఽకోయయౌ. రలామీ అధయమధాలోో  సభుద్ిప తృచి భానవ శభీయంలో 
భేడయిోదాభిమక ఐసో టలప తటసాం చేమగయౌగినద్తు చ ుఫడంిథి. భడేియోదాభిమక ఐసో టలపలు ఐన సట ా తుషమం 
గోధఽభసభుద్ిప తృచిలో ఆయీ్న్ నఽ ఫందించి సో డమిం అయీ్ధ ట్ అధ  సఫేమళ్ధాతుా సఽలబంగ భభిము భిాద్కయం 
లేకుండా యసభిీసఽా ంథి అతు ఫ క్స గలి్ యశవయథాయలమం భరిోధకులు అంటుధాాయు. జతూస్క అధయమధాల కియం సదాయణ్ 
ఫాో క్స ట ీఅధ క మాంటీ భడేబిషేన్ పిాయలనఽ ది్భిశంచింథ.ి 

6. భేడబిేషనఽక గుభి కకుండా ఉండటాతుక ియటమిన్ ల అదిక మోణాద్ఽలో ఉనా లటసి్క ండెో , తుభమకమలు, ధాభింజ 
భభిము ఆనల్ వంటయి తీసఽకోవడం చాలా భంచిథి. ధాభింజ భభిము భుద్ఽయు ఆకుచ్ ఆహభలు (ఉథాహయణ్కు- 
చిలకడ ద్ఽంలు, శ్రణాకలప కయష్, తెట్ యౄట్, కయభ టుో , చారి్చ భభిము తృలకయ) తినడం భేడబిషేన్ కు సంఫందతి 
కయనసయో నఽండి యషింించడంలో సహమం డెతేంథి. కయఫజేీ సంఫందతి ముకకలతూా - అయుగులా, టభిా ప్, భులోంగ,ి 
కయౌఫో్వర్చ, ఆకు కయలు, ఫక్య్, ఫలిేల్స ములకలు, ఫోి కయ్, కలే, కలారి్చ్ అధ య శభీయ కణ్ాలనఽ భేడబిషేన్ యొకక 
హతుకయఫ నై పిాయలు నఽండ ికతృడణాబ. భోజ మభి భూయౌక కడా భడేిబషేన్ నఽండ ియషింిసఽా ంద్తు చ ఫుణాయు. 

భేడబిేషన్ జాగీతాల గుభించి భభింత సభాచాయంణో యౌంక్స లు ఇకకడ ఇవవఫడాి బ: 
 http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX 

 http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj 
                                                                                                                                                                                                             

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

భభకొక యషమం 

ఇపుడె భభిము బయషయతేా లో, జిలు తిధ  ఆహయం ఎకకడ ండని ంట భభిము అథ ిఎలా వచి్ంథో  తతుఖీ చమేడం చాలా 
భుఖయం. ఎంద్ఽకంట ేయణావయణ్ంలోతు భడేిబషేన్ ముద్ట యము యిహం థావభ తూయుు యషయకు తభవత క నడా శి్భ తీయం 
భభిము అఫ భకికు తభవత ఐభోతృ యొకక ఉతాభయా గోమలతుకి తీసఽకుయ యో ఫడింథి. ముద్ట పిాయతఫ ైన  థిరేలోో  భడేబిేషన్ 

http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj
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ఎకుకవగ ఉంటుంథి.  కయౌతౄో భిా మాలో యయు ఊళించిన థాతుకంట ేభడేిబషేన్ ఎకుకయ  ఉంటుంద్ధ  పావనణో తృలనఽ భషీింించడం 
భాధ సయతు భనం యంటుధాాభు. ఇథ ేతుజఫ ణై,ే సిఽా ణాతుక,ి USA లోతు ఈ తృింతం నఽండి న యుగు లేథా తృలు కొనకుండా 
ఉండాలతు జిలు సాచింఫడాి యు. 

చేలు భభిము సభుద్ ిఉతుతేా ల తిధ యభిక ిఅయ ఎకకడ నఽండ ివచా్యో జాగీతాగ భిశ్రయౌంచాయౌసన అవసయం ఉంథ,ి 
ఎంద్ఽకంటే భహసభుథాిల లోతు తూట ి యిహలు యము యిహలనఽ అనఽసభిసా బ. అనగ అఫ భకి భభమిు క నడా యొకక 
శి్భ తీయంలో భేడబిేషన్ యయనం చాలా ఎకుకయ  ఉంటుంద్తు ఊళించవచఽ్. 

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

ఉతాయ భభమిు ద్షింిణ్ అయధగోళ్ంలో ించయయాంగ ఉనా యిహలన ై యౌంకులు ఇకకడ ఉధాాబ   
జతూస్క నాయకిోమర్చ కభమగయం నఽండి య లువడ ేడియోదాభిమక ఉతుతేా లు లేథా భడేబిేషన్ య లువడ ేభాయిం ించయయాంగ 
ఉనా జ ట్ యిహలణో క ేసభమంలో ఏకబీయసాా  ఉంటాబ. కనఽక యణావయణ్ రసాయీ తాలు ఈ యిహభులన ై భడేబిేషన్ 
పిావం గుభించి అంచధా య సఽా ధాాయు. 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0 

సదాయణ్ గోో ఫల్ జ ట్ లట ంా నభూధాల కోసం ఈ సాచనలు చాలా ఖచి్తఫ నైయ, యసావ భడేబిేషన్ యడెద్ల ఈ సాచనల కంట ే
సవలుంగ ఎకుకవ లేథా తకుకవ ఉండవచఽ్. తుభిీషట  థిేరలలో న  ైసాచనల ఫేయకు యసావ భేడబిషేన్ భడీింగులనఽ తోృ యౌ్న గీ ఫ్ 
టాతుా ఈ యౌంకులో చాడవచఽ్. 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683 

యసావ భడీింగ్ లణో భోజులు గడిచకేొథీీ  కలానఽగుణ్ంగ భడేబిేషన్ యయనంచిన తీయు భభింత యవయణ్ాతమక సాచనలు/ టాలు 
వంటయి ఈ యౌంకులలో చాడవచఽ్. బయషయ సాచనలు భభమిు ణథేీలణో సహ భోజుయభ ీఅనేిట్ చలేనయ న ై భాయప్ లో 
గభతుంచవచఽ్:  

 http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0 

 http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0 

 http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOO
P=1 

 http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc 

 http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500 

 http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000 

 http://www.woeurope.eu/cgi-
bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE
=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO 

లప్ పంక్షన్ ణో సదాయణ్ గోో ఫల్ యిహలు. 

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

 బూకం సభమంలో ఎకకడకిి య మలో యౌ 

తిీ కకభిణో ఈసభాచాభతుా పాగసవభయం చేమండి.  

బూకంం, హభకినే్, లేథా సఽడిగయౌ సభమంలో టేఫుల్ కింద్ థాకోకవడం లేథా తలుప కకన తుయౌచి ఉండటం గుభించి 

ళెచ్భికలు గుయుా ధాామా ? భంచిథ,ి ఇక యటితు భభి్తృో ండి! భన కనఽాలు ణ భనించ ేయయసం ఇథి. ఏథో  క భోజున ఇథ ిమీ 

జీయణాతుా కతృడెతేంథి. 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
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డాగ్ కప్ యొకక యయసం ‚జీయతం యొకక తిికోణ్ం‛ నఽండి గీళించఫడినథ ి

ధా నేయు డాగ్ కప్. ధ నఽ ించంలో అతయంత అనఽబవజాా నశ్రయౌగ నలువఫడ ేఅఫ భికన్ భ సాకూ టీం ఇంటభేాషనల్ (ARTI) 

యొకక భ సాకూ టీం దిాన అదికభితు భభిము డిజాసటర్చ ఫధే జర్చ గ ఉధాానఽ. ఈ యయసంలోతు సభాచాయం బూకం ఫాదిత 

జీవతలనఽ కతృడెతేంథి. 

ధ ల కయౌతృోబన 875 బవనభుల లోలక ితృకుతూ య మలళనఽ, 60 థరేల భ సాకూ టీభులణో కయౌల తుచరేనఽ, అధ క థేరలలో 
భ సాకూ టీభులనఽ సా నంచానఽ, భభమిు ధ నఽ అధ క థరేల భ సాకూ టభీులలో సబుయడగి కడా ఉధాానఽ. భ ండళోే్తృటు   
ఐకయభజయసమితి డజిాసటర్చ ఫధే జ మంట్ తుపణ్ుడిగ ఉధాానఽ భభిము 1985 నఽండ ిించంలోతు తిీ కక దిాన యతేా లోనా 

(కేసభ ిసంబయంచినయ తు) తుచరేనఽ. 

1985లో బూకం సభమంలో ఫ కిసకో  నగయంలోతు క తృఠరల ధ నఽ లోయౌక ితృకుతూ య యళన ముద్ట ిబవనం. నలోలంణా 
తయగతి గథలిో ఉనా డ సఽకల కిీంద్ తలథాథాచఽకుధాాయు. తిీ తడాి  ఎభుకలణో సహ చాయణం చేమఫడాి యు. యయు డ స్కక కకన 

డెకొతు ఉనాటోబణే యషింింఫడ ిఉండయేభేమో. ఆద్ిశయం చాడలేతుథిగ హిద్మ యథాయకంగ ఉంథ.ి 

  

సయళ్ంగ చ తృులంటే బవధాలు కయౌతృోబనపుడె లోల వసఽా వపలు లేథా పభిాచర్చ న ై డ ేన కైపుల ఫయువప ఈ వసఽా వపలనఽ 
అణ్ చియ సఽా ధాా యట ికకన ఉనా కొథిీ   సాలభు యడచిియ మఫడ ిశూనయంగ ఉంటుంథ ితు వసఽా వపలకిీంద్ ఖాయ జాగ ఉండద్ఽ. ఈ 

ఖాయ సాలాతుా ధ నఽ ‘జీయతం యొకక తికిోణ్ం’ అతు నలుసా నఽ. వసఽా వప ఎంత న దీ్థ ణై ేథాతు పిావం అంత ఫలంగ ఉండ ిఅథి 
సిఱటంచ ేశూనయం అంత తకుకవ ఉంటుంథ.ి వసఽా వప ఎంత తకుకవ అథ ిసిఱటంచ ేశూనయత అంత న దీ్గ ఉంటుంథ.ి అంణకేక బద్తి 

కోసం థీతుతు ఉయోగసిఽా నా వయకిా గమడక తృో వచఽ్. ఈసభి కయౌతృోబన బవధాలనఽ మీయు టెయౌయజధలో  చాలటేపుడె 
శిదలిాలోో  ఏయుడనిటుో  కతునంచ ేతిబిుజాలనఽ లెకికంచండి. అయ తిీ ఛోటా కతునసా బ. కయౌతృోబన ఏ బవనంలోధ ధైా ఇథ ిభనకు 
కతునంచ ేచాలా సదాయణ్ యౄం. 

బూకం సభమంలో సఽయషింతిఫ ైన చిటాకలు 

1. బవనం కయౌ తృో వడం తృియంతేంచినపుడె ఎవభ ైధా వసఽా వపల కిీంద్కు చభేి తభనఽ కతృడెకోయలతు మితిాలేా  
భయణ్ాతుక ిగుభి అవపణాయు. డ సఽకలు లేథా కయుో  వంట ివసఽా వపల కింద్కు చభేే జిలు చాయణం అవపణాయు.  

2. నలుో లు, కుకకలు భభిము నలోలు సహజంగ కడెపలో నండసా లాతిలో భుడెచఽకొతు వంకయగ ఉంటాయు. మీయు కడా 
బూకంంలో అలాగే ఉండాయౌ. ఇథ ిభనఽగడ కోసం సహజలద్ధఫ నై కిిీమ. ఈ ద్ధతిలో మీయు చినా శూనయ థిశేంలో 
కడా  యషింింఫడ ేఅవకశం ఉంథి. ఏథ ైధా క వసఽా వప కకన, సో తౄ కకన, భంచం కకన, లేథా న దీ్ యరలఫ నై 
వసఽా వప కకన  కొథిీగ థగిి కుథించఽకుతు డెకునాటెలో ణే బూకం సభమంలో అథ ికొంతఫయే ధొకుకకు తృో బే 
అవకశం ఉంథ,ి కతూ థాతుకకన శూనయసాలభు భాతంి వథయిౌయ మఫడ ిఉంటుంథి.  

3. చ కక బవధాలు బూకం సభమంలో అతయంత సఽయషింతిఫ నై తుభమణ్ాలు. కల అనఽయ నైథ ిభభమిు బూకం శకిాణో 
తృటు కథయిౌ ఆగితృో తేంథి. కయ ళ్ .చ కక బవనం కయౌ తృో ణ ేన దీ్ యక్షణ్ శూనయథిేరలు సిఱటంచఫడణాబ. అలాగే చ కక 
బవనం తకుకవ  అణ్ చియ త ఫయువపనఽ కయౌగి ఉంటుంథి. అథే ఇటుక బవనలెైణే యడియడగి ఉండే ఇటుకలుగ 
యభగిితృో ణాబ. ఈ ఇటుకలు అధ క గమాలకు కయణ్ం అవపణాబ, కతూ కంకీీట్ సో బ్ కధాా తకుకవ అణ్ చియ తకు 
గుభచిలేే ఫయుయ ైన పాగలనఽ కయౌగి ఉంటాబ.   

4. మీయు భతి ిసభమంలో భంచం మీద్ ఉంటే భభమిు బూకంం సంబయంచినటోబణే య ంటధ  భంచంమీద్ నఽండి కికకు 
థొ యోండి. భంచం చఽటృట  సఽయషింతిఫ నై ఖాయ థిరేలు ఉంటాబ. బూకంతృల సభమంలో హో టల్ గద్ఽలలో ఉండయేభకిి  
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ఫతిికే అవకరలు చాలా ఎకుకవ. తిి గథి తలుప య నఽక పాగంలో క సంకణేాతుా తృో స్కట  చలే ఉండడం వలన  బూకం 
సభమంలో భంచం కికగ థిగువన ధ ల మీద్ డెకుతు కోభతు ఆ సాచన ళచె్భసిఽా ంథి. 

5. బూకంం సంబయంచి నటోబణే భభిము తలుప లేథా కటికిీ నఽండ ిఫమట డటం థావభ సఽలబంగ 
తనుంచఽకోలేకతృో ణే అపుడె సో తౄ లేథా న దీ్ కుభీ్ కకన ఉనా సా నంలో నండభు ఆకయంలో వంకయగ డెకోండి.  

6. బవధాలు కయౌతృోబనపుడె ఎవభ ధైా తలుప కింథకిి వలేా  చతుతృో ణాయు. ఎలా అంట ే? మీయు క తలుప వదీ్ తులఫడ ి
ఉనాపుడె భుంద్ఽకు డధిా లేథా య నఽకకు డిధా న కైపుణో మీయు చాయణం అవపణాయు. కయ ళ్ థావయఫంధం కకకి 
డణిే తలుప థావభ సగతుక ికట్ చమేఫడణాయు. కనఽక ఈ భ ండె సంద్భాలు చతుతృోబ ేఅవకశం ఉంథి! 

7. ఎపుడా ఫ టో వదీ్కు య ళ్ళవద్ఽీ . ఫ టుో  య భగే ఉండే కథలిే ిక వతూస (అయ దిాన బవన పాగం నఽండ ియడిగ ఉంటాబ) 
కయౌగి ఉంటాబ. ఫ టో తుభమణ్ం డితృో బే వయక బవనం యొకక ఫ టుో  భభిము మిగయిౌన బవనప పాగభు యసుయం 
ఢీకొంటృ ఉంటాబ. బవనం డి తృో బటేపుడె ఫ టుో  ఎకేక వయకుా లు - చాలా ద్మతూమంగ భుకకలుగ 
చేమఫడణాయు. కయ ళ్ బవనం కలక తృోబధా ఫ టోకు ద్ాయంగ ఉండండి. ఫ టుో  కయౌతృోబే బవనంలో క పాగఫే. 
కనఽక బవనంణో తృటు థ ఫబతిధ  అవకశం ఎకుకయ . బూకంం వలో ఫ టుో  మీద్ఽగ తృో ణే తృభితృో తేనా వయకుా లు 
ఎకుకయ నైపుడె కయౌతృోబ ేఅవకశం ఉంథి. కనఽక మిగయిౌన బవనం సఽయషింతింగ ఉధాా తభవత కయౌతృో వచఽ్. కనఽక 
బవనం తృడవకుండా ఉధాా ఫ టోనఽ ఎలోపుడా ఎలోపుడా తతుఖీ చసేఽకుంటృధ  ఉండాయౌ.  

8. యలెైణే బవధాల ఫమటి గోడల ద్గియ లేథా యట ియ లుల చోటు తృ ంద్ండి. బవనం లోల ఉండేకధాా య లుల ఉండటం 
ఎలోుటిక ీసఽయషింితఫే. మీయు బవనం య లుల చఽటుట కొలత నఽండ ిఎంత ద్ాయంగ ఉంటే మీయు తనుంచఽకుధ  భాయిం 
అంత కుథించఽకు తృో బనటుో  ణ లుసఽకోండి.  

9. తభ యహధాలలో కయు్నా జిలు యభి భుంద్ఽనా భోడెి  బూకంతృతుకి కుంచించఽకు తృో బనపుడె అథ ియభ ి
యహధాలనఽ ధొకిక య లనపుడె, లోల జిలు చాయణం చమేఫడణాయు. తుమిజ్ ియ  యహథాభలిో సభగిి  ఇలాధ  జభిగింథి. 
రన్ తౄితుససో కలో బూకంం ఫాదతిేలు అంద్యౄ తభ యహధాల లోలే ఉండడంణో అంద్యౄ చతుతృోమాయు. ఫమటకు 
భవడం   లేథా యభి యహధాలు కకన కభో్వడం లేథా డెకోవడం థావభ యయు సఽలబంగ యషింింఫడి ఉండయేయు. 
ఇలా నయౌగితృో బన కయో కికన అతుాంటిక ీ(కంకీీట్ తులువప థిభమల భధయ ూభిాగ నయౌగితోృబన యటిక ితు) యట ి
కకన భూడె అడెగుల ఎతేా లో ఖాయ సాలం ఉంథి. 

10. కయౌతృోబన యభా తిిక కభయలమాలు భభమిు ఇతయ కభయలమాల లోల ధ నఽ య యళ చాలనపుడె కగణిాలణో 
కడని న దీ్ థొంతయలు నయౌగితోృ లేద్ఽ. భభిము యటి చఽటృట  న దీ్ ఖాయ థిేరలు ఏయుడాి బ.  

1996 లో మేము ఒక్ సనిమా చేసము, అది నేనఽ సాచిుంచిన రక్ిుంపబడే విధానము సర్ నైద్ని నిరూుంచిుంది. ఈ ఆచరణాతమక్ 
శసా ీయ పర్ీక్షనఽ చిత్రిక్ర్ ుంచడానికి టర్ కష్  ప డరల్ గ్వరూమ ుంట్, సట ీఆఫ్ ఇసా ుంబుల్, యూనివర్ ్ట ీఆఫ్ ఇసా ుంబుల్ కసే్క పరి డక్షన్్ 
మర్ యు ARTI సహక్ర్ ుంచాయి. ఈ సనిమా లోపల మేము 20 నమూనాలతో ఒక్ పఠశల మర్ యు ఇుంటిని స టైిుంగ్ులస వేస క్ూయౌి 
వేసము. 10 నమూనాలనఽ ‘డక్స అుండ్ క్వర్’ అనగ వసఽా వుల కిరుంద్ దాగ్ుకొనే పదీ్తిలోనా, మిగ్తా 10 నమూనాలస నేనఽ 
ఎుంచఽక్సనూ ‘జీవితుం యొక్క తికిోణము’ దాార్ రక్ిుంపబడే పదీ్తిలోనా క్వర్ చేసము. అనఽక్రణ భూక్ుంపుం తర్ాత మేము ఈ 
నమూనా భవనాల లోనికి వ ళ్ళి చిత్రిక్ర్ ుంచడానికి మర్ యు ఫయౌతాలనఽ నమోద్ఽ చయేడానిక ిసుంబుంధిుంచిన పితయక్షుంగ 
గ్మనిుంచద్గ న శసా ీయ పర్ సితులలో నేనఽ పికటైస్క చసేన మనఽగ్డ పద్ుతుల పికరుం ‘ డక్స అుండ్ క్వర్ ‘ పదీ్తిలో పిణ రక్షణ 0% 
ఉుంద్ని నిరూుంచిుంది.  అలాగే ‘జీవితము యొక్క తిభిుజుం’ అనే పద్ుతిని ఉపయోగ ుంచి పిజలక్స 100% పిణ రక్షణ ఉుండే అవకశుం 
ఉుంద్ని  ఈ చితిము నిరూుంచిుంది. ఈ చితాి నిూ టరీ్క మర్ యు మిగ యౌన యూర్ోప్ లోని టెయౌవిజనలై  మియౌయనైకొదదీ  రకి్షక్సలస 
వీక్ిుంచారు. యూఎస్కఏ క నడా మర్ యు లాటిన్ అమ ర్ క టీవీ పోి గర ుం ర్ యల్ టీవీలో క్ూడా దదనిని చాుంచారు.  
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"మనము ఒక్ ర్ క్క ఉనూ దేవద్ాతలము. మనుం ఎగ్ర్లుంటే ర్ ుండు ర్ క్కలస కవయౌ. క్నఽక్ ఈ చిటాకలనఽ వయా  చసే ఒక్ పిణానిూ 
కపడుండి పిపుంచుం ముతాుం పిక్ితి వ పైర్తీాయలస ఎద్ఽర్్కుంట ుంది క్నఽక్ వీటిని గ్ుర్ ుంచి తెలససఽకోుండి మర్ యు ఎద్ఽర్్కనడానికి 
సద్ుుంగ ఉుండుండ!ి " 

డాగ్ కప్  యయసం "టమిాంగలి్ ఆఫ్ లెైఫ్" నఽండి సంగీళించి ఫడనిథి   

మీరు వహనుం లోపల ఉనూటైయితే బయటిక ివచిి క్ూర్ోిుండి లేదా పక్కనే పడుకోుండ ిదానివలై వహనుం  ైఏదెనైా పడినా దాని 

పక్కన ఖాళీ సిలము ఏరృడుతుుంది. కిరుంది పటానిూ చాడుండి:   

                             

                                    ‚టియాుంగ ల్ ఆఫ్ ల ైఫ్‛ తో మీ జీవితానిూ రక్ిుంచఽకోుండి  

                                

ముంచుం పక్కన, సో ఫలో పక్కన లేదా ఇతర  దీ్ వసఽా వుల పక్కన టియాుంగ ల్ శూనయుం ఏరృడుతుుంది. ుండుం ఆకరుంలో దాని 

పక్కన సధ్యమ నైుంతవరక్స క్సుంచిుంచఽక్స ఉుండడానిక ి పియతిూుంచుండ.ి  

              

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

 ఆలోచనలణో చితీికయణ్ 

క యయది లేథా యతేా  భనలనఽ అడిగించినపుడె, భనయౌా భనం ఆభోగయభుగ ఉంచఽకొనడాతుక,ి ముద్ట ిభభిము చివభ ి

సధనం ఏథ ధైా ఉంథ ీఅంటే అథి భన ఆలోచనలే. ఏథ ధైా చయయకు ఉకీమించభేుంద్ఽ లాజికల్ గ ఉంథో  లేథో  తుయణబంచథే ిముద్ట 

ఆలోచధ . ఆలోచనలనఽ క తుభిీషట పావనలో (యజువలెైజషేన్) ఉంచటం చాలా శకిావంతఫ ైనథ.ి తీవఫి నై యయధఽలు ఉనాయయు 
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యజువలెైజేషన్ థావభ తభనఽ ణాభు నమం చసేఽకుధాాయు. కఫటిట యక్షణ్ కవచంణో కుఫడి ఉండటం థావభ భనయౌా భనం 
యషింించఽకోవడాతుకీ లేథా భేడబిషేన్ తీసఽకువచే్ ఏథ ైధా యషూభిత థాభధ లకు ద్ాయంగ ఉంచడాతుక ిఫహుళ్ యంగుల   యఫబయు 
ఫంతిలో మిభమయౌా మీయు సఽయషింితంగ ఉనాటుో  చితీకిభించఽ కోవడాతుకి ఎంద్ఽకు మితిాచకడద్ఽ?      

ఫంగయు కంతి కయిణ్ాలణో చఽటటఫడని క న దీ్ యక్షణ్ ఫంతి లోల లేథా యక్షణ్ కవచంలో కుఫడి ఉనాటుో  ఊళించఽకోండి. మీకు 
హతు కయౌగించ ేఏథ ైధా సభ ేమీ యక్షణ్ ఫంతితు ణాకగధ  ధ టిటయ మఫడ ితిభగిి  థాతు భూలాతుకి య యోతృో తేనాటుో  పాయంచండి. మీకు 
హతుకయఫ నైథ ిఏథి మిభమయౌా ఫాదించలేద్ఽ. బమం ణాలకు అతుా ఆలోచనల నఽండ ియడెద్లబయ యటతిు థవేపతుక ి

అుగించండ.ి మీయు మీ ఫంతి లోల సఽయషింతింగ, షింేభంగ, నేిమింఫడెతూ  మీ యక్షణ్ కవచంలో ఉధాాయు. మీయు షింేభంగ 
భభిము సఽయషింతింగ ఉధాాయధ  జాా నంణో యరీ ంతిగ ఉండండ.ి క యక్షణ్ కవచంలో ఫంగయు యంగు కంతిలో ఉనాటుో  ఊళించఽ 
కొంటృ తినా గ ఊనభ ినలు్కోండి.   
మీయు లేథా మీ కుటుంఫం, ఇలుో , కయు యక్షణ్ అవసయఫ నై భలిాతిలో ఉనా సంద్యాం ఉంట ేఈ యసఽవలెైజషేన్ మీకు ఎంణో 
ఉయోగ డెతేంథ.ి యజువలెైజషేన్ తిీభోజూ ఏకగీ చితాభుణో చమేఫడనిపుడె అయ ఎంణో యిోజనకయంగ ఉంటాబ.     

చివభిగ భన బిుయ నై సతయసబఫాఫా యభ ిశకిా భనంద్భిక ీఅతయంత శకిావంతఫ ైన యక్షణ్ సధనం. సవమిన ై భనకునా నభమకం 
భభిము నేిభ భనంద్భ ికోసం భనం చేల ేతృియానలు భుఖయంగ కిితి య ైభీణాయలు లేథా ముద్ధంణో ఫాధడెతేనా సో ద్భ ీ

సో ద్యులంద్భకిీ అతుాంటి లోక లాో  ఉతాభ యక్షణ్కవచంగ ఉండాలతు ఆశిథాీ ం.   
                     “సభసా లోకాః సఽఖిధల బవంతే” అతుా లోకల లోతు అతుా జీవపలు సంణోషంగ ఉండాయౌ. 

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

 దివయ వ ైద్ఽయని దవియవణ ి













 
“మీరు మీ మనసఽనఽ నియుంతిిుంచాయౌ. మనసఽ లో సర్ నై విచారణ మర్ యు హిద్యుం యొక్క సాచఛత చాలా అవసరుం. మీరు మీ 
మనసఽనఽ దేవునికి అర్ ృుంచుండి. దవేుడు మీ కోసుం పితిదద చసేా డు. భగ్వుంతుని పటై భకిా తో మీ క్రావయనిూ హిద్యపూరాక్ుంగ 
నిరార్ ాుంచుండి. భగ్వుంతుడు పిత్ర చోట ఉనాూడు అనే ద్ిఢమ నై విశాసుం  ుంపర ుందిుంచఽకోుండ.ి భగ్వుంతుడు ఇక్కడే ఉనాూడని వేర్్క్ 
చోట లేడని సుందహేుం వలద్ఽ. మీరు ఆయన కోసుం ఎక్కడ వ తికినా దేవుడు ఉుంటాడు. అతడు విశాముంతా విసార్ ుంచాడు. చాలాముంది 
ఈ సతాయనిూ గ్ుర్ ాుంచలేరు. భగ్వుంతుడు చినూ చీమ ముద్లస ఏనఽగ్ు వుంటి  దీ్ జుంతువు వుంటి అనిూ జీవులలో ఉనాూడు. 
భగ్వుంతుడు ఇసఽక్ ర్ేణువు లోనా చకె కర క్ణుం లోనా ఒకే విధ్ుంగ ఉనాూడు."  

 ...సతయసబఫాఫా - థవియయణ్  30 భాభి్, 2006.  
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