
2.02 డాక్ టర్ లూకా వి ్ తడం గురించి ఏమి చెప్పా రు 

 

చైనాలో లక్షలాది మంది రైతులు భారీ వ్య వ్సాయ ఉత్ప త్త ి చేసి్తనాా రు, మరియు అందరూ రైతులకు 

తెలిసిన లు, ఒక పంట ఎదుగక మందు నేలను త్యారు చేయాలి. ఇది భవ్నం /  సాానాల పుననిర్మా ణం లేదా 

కలుపు లాగడం వంటివియై ఉండవ్చ్చు . కొనిా  సందర్మా లలో ఇవి అన్నా  కలిపి లేదా మరింత్ కలిగి 

ఉండవ్చ్చు . ఇది పంట పంచడానికి కారిా కునకు అత్యయ త్ శకి ి భాగాలలో ఒకటి, కాన్న ఇది కూడా అత్యయ త్ 

 కి ుటమైనన దశలలో ఒకటి. నేను నేలను త్యారీ చేయడం మరియు వి త్డిం పై దృష్టమై పట్టమై లనుకుంలనాా ను. 

 

పైరు పలమైట పంటలు సరైన సాాపన కోసం అవ్సరనన పదధత్త లేదా యాంత్రత్తక పరికర్మల చరయ లు 

సూచంచడం ఒక సాధారణ పదం. పైరు రకాలు విసి్తత్యగా మారవ్చ్చు , కాన్న పైరు త్రపయోజనాలు అలాగే 

ఉంట్టయి: వితిులు ఎదుగుదల మరియు విత్నిాలు వేయుట ఒక వంఛన్నయ పర్మయ వ్రణ అందించడానికి 

సహాయ పడుతుంది. మంచ విత్నిాలు వృదిధ లేకుండా ఒక మంచ పంట, కారయ రూపం ఎపప టికీ జరుగదు. 

 

నా త్యత్రి మరియు నేను మూడు భూమలను సాగు చేసి్తనాా మ. అనిా  సలామలలో వివిధ సమసయ లు 

ఎదురయ్యయ వి; ఒక చోట ర్మళ్ళు  చాలా  కృశంచ ఉంట్టయి, మరియు ఒక చోట నిసాా రనన మటిమై ఉంలంది. 

మేమ అనేక సంవ్త్ా ర్మలు భూమి సాగుచేసామ మరియు మేమ చాలా కటమైపడాామ. మేమ గోధుమలను 

మరియు చకుు డు వి త్నిాలను పంచామ, కాన్న మేమ ఏ మంచ పంట పంచాలనాా  మందు మేమ 

భూమలను త్యారుచేయాలి.  

 

కృశంచన భూమిఫై మేమ మందు చకుు డు వి త్నిాలు నాటడం అనేకసారుు చేసామ. చకుు డు వి త్నిాలను 

పరగడంతో కలుపు త్రపత్య క్షమౌతాయి మరియు మేమ కలుపు మొకు లు తొలగించడానికి పని 

కొనసాగించ్చతామ పరిశోధన తెలుపుతుంది.  కలుపు ఒక మీటరు వ్రుస శాత్య మాత్రత్మే, ఒక ఉత్రగనన 

చకుు డు వి తిులు 10 నుంచ 12% మొతి్య దిగుబి త్గుుతుందని చూపించంది. అందువ్లన, నా త్యత్రి 

మరియు నేను అనేక కలుపు మొకు లు తొలగించడానికి చాలా కటమైపడాామ.  

 

 ర్మళ్ుతో ఉనా  నేలకు కూడా చేలా పని ఉంలంది. మేమ ర్మళ్ళు  పైకి తీసి మరియు నదానం బయట వేసామ. 

మాకు అనుభవం నుంి తెలుస్త, ర్మత్త నేల పిన విత్నిాలు బాగా పరుగవ్ని. మేమ నాటిన విత్నిాలు 70% 

ఎపు డైనా పరుగుతాయి. మరియు పంట ఈ ర్మత్త నేల మీద చాలా మంచ పంటకాదు.  

 

నిసాా రనన మటిమై మొలకల త్రారంభంచడానికి స్తలభం, కాన్న నేల 15 సం.మీ. ఒక హార్డ ా పొర మరియు  

లోతైనది. అకు డ పూరి ి సామరా్మయ నిా  చేరుకునేందుకు మొకు లను నిరోధంచంది. ఇది పరిటు రించేందుకు 

అత్యయ త్ కష్టమై  నేలలో చేయవ్లసి ఉంది. నేల నుంి మేమ  చూచ నపు డు శలలు లేదా కలుపు కానర్మలేదు, 

కాన్న పంటలు బాగా పరుగవు. మేమ రండవ్ సంవ్త్ా రం వ్రకు మటిమై సనా గా ఉందని కనుగొనాా మ. 

 

ఈ నేల వ్య వ్సాయం అనుభవం త్రా్మ త్ నేను బైబిల్ లో య్యస్త చెపిప న ఒక కథ చదివను. య్యస్త  నాలుగు 

వేర్వా రు నేలలో  పరిసితాులోు  వితిులు నాటిన ఒక రైతు గురించ చె పా రు. ఈ కథ నాకు సంబందించ నలు 

ఉంది, నాకు కూడా వివిధ నేలలో విత్నిాలు పరుగుదల త్రపభావిత్య ఎలా ఉంలందో తెలుస్త. య్యస్త కథలో 

రైతు మొదట ఒక మారంు లో కొనిా  విత్నిాలను చలాు రు, పక్షులు వ్చు  వటిని ఎతిుకెళ్ు యి. ఇంకా ఇత్ర 

వి తిులు ర్మత్త త్రపదేశాలలో ప డయాి, అకు డ ఎకుు వ్గా మటిమై లేదు. విత్నిాలు త్ా రగా ఎదుగాయి, కాన్న సూరుయ డు 

వ్చు నపు డు వేరులు లేకపోవ్డం వ్లన ఆ మొకు లు విపోయాయి. కొనిా  విత్నిాలు మళ్ళు  మధయ  ప డయాి 

మొకు లు పరిగాయి గాన్న మళ్ళు  అణచవేసాయి. ఇంకా కొనిా  విత్నిాలు మంచ నేలను  ప డయాి. ఇవి మంచగా 

ఫలించాయి. అవి  30 దంతులుగాను, 60 దంతులుగాను, నూరంతులుగాను వృ ది ిచెందాయి (మార్డు  4: 4-8).  

 

ఈ కథ ననాు  పరిపూరుా నిగా త్యారు చేసింది ఎందుకంటే ఇదే అనుభవం నాకు కలదు, కాన్న బైబిలు దేవుని 

వకయ మ మరియు నాకు తెలుస్త మరింత్ అరా్మనిా  కలిగి ఉంది. య్యస్త చెపిప న  ఈ కథ త్రపజలకు అరాం కాలేదు. 

య్యస్త ఇలా వివ్రించారు నేల పరిసితాులు హృదయాలకు సాదృశ్యయ  మరియు విత్నిాలు దేవుని వకాయ నికి 

సాదృశ్యయ . మారంు లో పిన విత్నిాలు వకంయ  వినేవరు, (పక్షులు సాతానుకు సాదృశ్యయ ) సాతాను వకయ మను 

ఎతిుకె లిుపోతుంది (మారుు  4:15). మారంు  కష్టమై గా ఉంది అందువ్లన వకంయ  వినా  హృదయాలు వకయ మను 



నిర్మకరిసిారు. 

 

 ర్మత్త నేలపై పిన విత్నిాలు,  వకంయ  వింట్టరు మరియు ఒకసారి మాత్రత్మే ఆనందం తో అందుకుంట్టరు. కాన్న 

వరిలో వేరు లేనందున త్ా రగా కోలోప తారు. వరికి సమసయ  లేదా వేధంపులు వకంయ  దాా ర్మ వ్చు నపు డు వరు 

త్ా రగా పిపోతారు (మారుు  4:16). వీరు వకంయ  విoట్టరు విశా సించ్చటకు మొదలు పడతారు, కాన్న వరు 

నమా క జీవిత్యలో సమసయ లు దాా ర్మ వటిని కొనసాగించేందుకు త్గినంత్ బలంగా లేరు. 

 

మరికొందరు, మళ్ు  నేలను చ లిున విత్నిం వంటి వరు, వకంయ  వింట్టరు; కాన్న జీవిత్యలో చంత్లు, సంపద  

మోసమ మరియు ఇత్ర విటయాలు కోరికలు వ్చు  వకయ మను అణచ వేసిాయి(మారుు  4:17). ఈ వ్య కిులు  

వకంయ  వింట్టరు మరియు వరి మెదడు లో నమా కం ఉంచ్చతారు, కాన్న వటిని దీనితో వరి ఎపు డూ వరి 

హృదయాలలో ఉంచ్చకోరు, వటిని పలించని వటిగా చేసిారు.  

 

ఇత్ర వితిానాలు, మంచ నేలను చ లిున విత్నిం వంటి వరు, వకంయ  వింట్టరు అది అంగీకరి సిారు, మరియు 

పంట ఉత్ప త్త ిచేసిారు - 30, 60 లేదా 100 సారుు (మార్డు  4: 15-20). ఈ వ్య కిులు వకంయ  వింట్టరు మరియు వరి 

హృదయాలలో నమా తారు మరియు వరి దీవెనతో జీవి సిారు.  

 

ఈ కథ య్యస్తను నమాి న వరికి మరియు నమా ని వరికి ఒక ాఠం. దేవుని నమిా న వరికి నేలను పిన 

వి త్నిాలు వ్లే దేవుని వకయ మను వేదజ లాు లి, దేవుని నమా ని వరి  జీవితాలకు దేవుని యొకు  వకయ మ  30, 60, 

100 సారుు  దీవెనలను అనుత్రగహంచ్చ చ్చనా ది. ఏది ఏననపప టికీ మీ హృదయ పరిసితా్త మంచ నేలను పిన 

విత్నిమ వ్లే ఉండాలి దేవుని వకంయ  మీ హృదయమలో పరుగుతాయి.  

 

వంఛన్నయ వి త్నిాలు అంకురోత్ప  త్త ి మరియు విత్నిాల ఎదుగుదల నేల సంబంధం మంచ విత్నిం కలిగి 

ఉండాలి. మటిమై త్గినంత్ తేమ మరియు ఉషో్ణత్రగత్ కలిగి ఉండాలి. నేను అనువైన నేల పరిసితాులు వివిధ 

పంటలు మీతో పంచ్చకోవలను కొంలనాా మ. అయితే, పైరు సంబంధంచన నా మొదటి సిఫారుా  

సాధయ ననంత్ సమయం పంచటం దగ ురగా అనిా  పైరు కారయ కలాాలు పూరి ి చేయాలి. ఈ భూమిలో ఉండే 

కలుపు వితిులు ఎలుపు డూ ఉంట్టయి కాబటిమై. నేను పైరు ఒక వరం లేదా రండు వర్మల విత్నిాలు నాటడానికి 

మందు కలుపు విత్నిాలు పరగడం తెలుస్త కొనాా ను.  

 

వి త్నిాలు నేలను చేర్వటపు డు నేల అనిా  మొకు లకు సరిపినంత్ దృడమగా ఉండాలి. దృడనన వితిులు 

కలగడానికి నేల దునా బి కలుపులను నియంత్రత్తంచాలి మరియు త్రువత్ చనా  చనా  పరికర్మలతో పని 

చేయాలి. వి త్నిాలు నేలను చేర్వటపు డు వి త్నిాలు న్నరు మరియు పోటకాలను త్రగహంచడం మఖ్యయ . 

సి దపిరిచన నేలను వితిుల త్రదుడత్ా మను ఒకు  మంచ పరీక్ష దాా ర్మ తెలుస్తకొవ్డం మరియు మీ ాదమ 

సూచన మటిమైకి ఎంత్ లోతు వెళ్ళతుందో చూడటం ఒక మెలమై. ఒక మంచ విత్నిమలు వేసిన నేల మీ అడుగు 

2 సంటీమీట రుు లేదా త్కుు వ్ దిగునపు డు తెలియబడుతుంది; మీ అడుగు 2 నుంచ 5 సంటీమీట రుు 

దిగునపు డు  నాయ యనన విత్నిమలు నేలగా ఉంలంది; మీ అడుగు మరింత్ ఎకుు వ్ 5 సంటీమీట రుు 

దిగునపు డు ఒక చెడ ావిత్నిమలు నేలగా ఉంలంది. రైతు నేల త్యారీ నాణయ త్ త్ గి ుంచతే కొదిగిా వి త్నింలు 

వేయడం పంచ్చతుంది.  

 

నేను ఇపు డు గోధుమ, వ్రి, మరియు చకుు డు వి త్నిాలు నాలమైట కోసం కొనిా  సిఫారుా లు  పంచ్చకోవలను 

కొంలనాా ను. 

 

నేను గోధుమతో త్రారంబిబించాను. గోధుమ మటిమై రకాల ఒక పరిధ లో బాగా పరుగుతుంది; అయితే, జరిమానా 

ఆకృత్త మాధయ మానికి బాగా ఖాళీ నేలలు అత్య ధక దిగుబి ఉత్ప త్త ి చేసి్తంది. త్గినంత్ న్నటి ారుదల 

అవ్సరం; అందువ్లన నేలను త్ిగా ఉంచడమ మఖ్యయ . పత్నం లో గోధుమ నాటిన నేలలలో త్రారంభ 

పరిపకా  వేసవి పంట నాటడం చాలా మందుగానే త్గినంత్ గోధుమ పంట వేయాలి. ఈ గరిటమై శీతాకాలంలో 

మనుగడ మరియు దిగుబి సామరాంయ  వంఛన్నయ సమయంలో గోధుమ నాటడం అనుమత్త సి్తంది. 

 

సరైన సమయంలో మరియు చాలా త్ి ఉండని నేలలో, విత్నిం 3 సంటీమీటర ు లోతున నాట్టలి. వ్రుస  



వెడలు  14 నుంచ 20 సంటీమీట రుు ఉండాలి. హెకామైరుకు కిలోత్రగామల పంచటం వ్లన ఏడాది మరియు 

మరొక గోధుమ రకం నుంి విత్ని పరిమాణం లో వైవిధంయ  చాలా త్పు . అధకంగా అధక ర్వలు బస మరియు 

వయ ధ పంచడానికి అయితే త్కుు వ్ నాలు ర్వలు, త్గని సామై ండ్ మరియు శీతాకాలంలో గాయం. 

వంఛన్నయ గోధుమ నాలు ర్వలు ఏడు అంగుళాల వ్రుస్త హెకామైరుకు 3.9 మిలియన్ కు 4.9 విత్నిాలు పరిధలో 

ఉంట్టయి. ఈ అనేక విత్నిాలు కంటింగ్ సాధయ మ కాదు, ఇకు డ ఒక స్తలభంగా మారంు . మీరు నాటిన గోధుమ 

ఒక-మీటర్డ వ్రుసగా 64 విత్నిాలు కంట్ ఉంటే ఈ హెకామైరుకు 3.9 మిలియన్ విత్నిాలు సమానం. అలాగే, 

నాటిన గోధుమ ఒక-మీటర్డ వ్రుసగా త్రపత్త 80 విత్నిాలు ఈ హెకామైరుకు 4.9 మిలియన్ విత్నిాలు సమానం. 

వ్రి బహుశా చైనా లో అత్యయ త్ పరిగిన మఖ్య నన వ్య వ్సాయ మొకు  మరియు బహుశా అత్త కి ుటమైనన పంట. 

వ్రి రండు సాధారణ మార్ము లోు  నాటవ్చ్చు : త్రపత్య క్ష నాలట మరియు తొలగించ్చట. ఏ కలుపు మొకు లైన లేదా 

కొనిా  మాత్రత్మే కనిత్తో బాగా త్యారైన సారవంత్నన నేల నాలు అత్త మఖ్యయ . బియంయ  సీడ్ త్రకింది బియంయ  

లేదా ఇత్ర పంటలకు ఉంటే పంట అవ్శేషాల కుంచె వియోగం వేగవంత్య పత్నం నేల లోకి బాగా సాగు 

చేయాలి. ఒక కావ్లసిన ుా ంట్ జనాభాలో నాలు త్రపత్య క్ష హెకామైరుకు 130 నుంి 150 కిలోత్రగామల పంచటం బి 

సాధంచవ్చ్చు . త్కుు వ్ నాలు ర్వలు విత్నిాల వయ ధ మరియు ఇత్ర సామై ండ్ సాాపన సమసయ ల నుంి సామై ండ్ 

నషామై లు వ్య త్తర్వకంగా ఒక సరిపోని బఫర్డ అందించవ్చ్చు . ఆదిక నాలు ర్వలు వయ ధులు, మదయ  నాలు పోటకాలు 

కోసం పోటీ, మరియు బస తీత్రవ్త్ పరుగుతుంది అత్తగా దటమైనన సామై ండ్ అందించవ్చ్చు . 

మటిమై నేరుగా నాలు అది నాలు వెంటనే త్రారంభమవుతుంది   మరియు మటిమై 18 ° సలిా యస్ చేరుకుంలంది. 

గత్యలో సీింగ్ త్గి ున విత్నిాలు ఓజసా్త ను ఫలిత్యగా మరియు త్రువత్ బియంయ  పరిగే సమయం చనా దిగా 

ఉంలంది. ఈ పదధత్తలో విత్నిం నాలు అది కేవ్లం మటిమై కవ్ర్డ చేయాలి. 

 

బియంయ  నాలు మరో త్రపభావ్వంత్నన మారంు  బియంయ  presoak ఉంది. నాటడం మందు, వితిానాలు 18 నుంచ 

24 గంటల ారుదల 24 నుంచ36 గంటలు న్నటిలో నానబెటిమై చేయవ్చ్చు , మరియు వ్రదలు వ్రి లోకి నేరుగా 

నాటిన. న్నటిలో ఉంచారు అంకురోత్ప త్త ి త్రారంభసి్తంది మరియు అది నేల ఉపరిత్లం మనిగిపోతుంది 

కాబటిమై స్తమారు 25 శాత్య సీడ్ పరుగుతుంది. బరువు సీడ్ కోల లో గాలి సాానత్రభంశ్య. నానబె టిమైని విత్నిాలు 

న్నటి ఉపరిత్లంపై తేలుతూ మరియు ఫీల్ ా లో అసమానంగా పంపిణీ చేయాలి. మందుగా నానబెటిమైన  

వితిానాలు మొకు లు వేయుటకు పొి వితిానాలు మొకు లు వేయుటకు పోలిస్త,ి రండు రోజులు అంకురోత్ప త్త ి

మరియు విత్నిాల ఆవిరా్మ వం చేయును. మందుగా మొలకెత్తని వితిానాలు త్రపత్తకూలత్ అయితే, 

అంకురోత్ప త్త ి త్రారంభంచంది ఒకసారి, సీడ్ నాటిన చేయాలి. దీర ఘకాలం నాని పోవు / కాలువ్ కాలం సీడ్ 

సాధయ త్ త్గి ుసి్తంది మరియు అధక వేి లేదా ఆకాి జన్ లేమి నుంి పూరి ిమరణాలు కారణం కావ్చ్చు . / కాలువ్ 

నాని పోవు కాలం రూట్ ఆవిరా్మ వం ఫలిత్యగా ఉంటే, విత్నిాల యాంత్రత్తక నష్టమై  నాటడం వ్ లు ఏరప డవ్చ్చు .  

  

చకుు డు విత్నిాలు చైనా లో ఉదా వించంది మరియు ఇపప టికీ చాలా మఖ్య నన పంట. పరిశోదన ఈ 

విధమగా తెలుపుతుంది నాటడం తేదీ ఏ ఇత్ర ఉత్ప త్త ిసాధన కంటే చకుు డు విత్నిాలు ధానంయ  దిగుబి 

మరింత్ త్రపభావంగా ఉంలంది. మటిమై ఉషో్ణత్రగత్లు 16 ° సలిా యస్ కనిటమై చేరినపుడు చకుు డు వితిులు నాటి౦ 

చేయాలి. రోజుకు హెకామైరుకు ఎకుు వ్ 28 కిలోత్రగామల 7 కిలోత్రగామల నుంి ఆలసంయ  నాటడం త్రశేణులు 

ఫలిత్యగా దిగుబి నష్టమై . తీత్రవ్నన  సితి్త త్రారంభ నాటడం తో పొందట్టనికి మరింత్ కష్టమై . మంచ విత్నిం 

మటిమై పరిచయం మరియు త్గి ున నాలు బలనన  సితి్త  సాాపనలో లోతైన చకిత్ా .  

 

చకుు డు వితిులు దిగుబి నాలు ర్వలు మారు లు చాలా బాధయ తాయుత్యగా కాదు. అయితే, అధక నాలు ర్వలు 

చనా , బలహీన కాడలు మరియు అవ్కాశ్య జరుగుతుంది బస తో పొడవైన మొకు ల ఉత్ప త్త ిచేసి్తంది. నాలు 

ర్వలు మొకు లు చనా  ఉంలంది చాలా త్కుు వ్గా ఉంటే, అనేక శాఖ్లు కలిగి, మరియు దానయ పు పంట నషామై లు 

అధకంగా త్యారౌతుంది, మటిమై ఉపరిత్లం దగ ురగా ఉంలంది. హెకామైరుకు 200,000 345,000 మొకు ల నుంచ 

పంట వ్ద ిఉత్ప త్త ిచేస్త నాలు ర్వలు చకుు డు వితిులు సరిపోతాయి. వ్రుసలు వేరుగా 36 సంటీమీటర ు నాటిన 

చేసినపు డు ఈ మీటర్డ వ్రుసగా 14 శాత్య విత్నిాలు అనువ్దించారు. 

 

మూడు నాలుగు సంటీమీటర ు పైరు ఆదరశ  చకుు డు విత్నిాలు నాటడం లోతు ఉపయోగిసిారు. మటిమై మంచ 

విత్నిం పద ి"కనిత్" యొకు  మటిమై పరిచయం మరియు మంచ విత్నిం కలిగి ఉండాలి. లోతులేని నాటడం 

లోతుగా నాటడం కంటే మరింత్ వేగంగా ఆవిరా్మ వం త్రపోత్ా హసి్తంది. 2.5 సంటీమీటర్డ లోతు వ్ద ి మటిమై 

ఉషో్ణత్రగత్లు 5 సంటీమీటర్డ లోతు వ్ద ికంటే 1 నుంచ 3 ° సలిా యస్ వెచు గా ఉంట్టయి. 



 

నేను వితిుల యొకు  నాణయ త్ గురించ ఒక త్రపతేయ క గమనిక చేయాలనుకుంలనా . ఇది సంతానమ కేవ్లం అది 

చూడటం దాా ర్మ పరుగుతాయి ఉంటే చెపప డం అసాధంయ . వితిుల శాత్య అంకురోత్ప త్త ి గురింిచడానికి 

త్రకమంలో నేను ఒక సాధారణ అంకురోత్ప త్త ిపరీక్ష సిఫారుా  చేసి్తనాా మ నాటిన. 100 విత్నిాలు లెకిు ంచడం 

మరియు రండు త్ిబటమైల మధయ  వటిని ఉంచడం ఇది చేయవ్చ్చు . మీ ఇంట్లు  ఒక వెచు ని సాానంలో 

ఉంచ్చటం మరియు అనేక విత్నిాలు 5 నుంచ 7 రోజుల త్రా్మ త్ మొలకెతిుట ఎలా చూడంి. విత్నిాలు బాగా 

మొలకెతిుట లేకపోతే మీరు త్కుు వ్ అంకురోత్ప త్త ిఖాతా నాలు ర్వల పంచ్చతుంది. 

 

ఎపు డైనా ఒక మంచ పంట ఉత్ప త్త ిపంచటం త్రపమకయ మగా విత్నిాలు తో మొదలవుతుంది. విత్నిాలు ఒక 

మంచ మటిమై లోకి నాటిన మరియు ఒక పంట ఎదగడం మరియు పకాా నికి అనుమత్త ఉండాలి. విత్నిాల దాని 

పరుగుదల అనేక అడాంకులు ఎదురొు నే ఉండవ్చ్చు . ఈ కలుపు మొకు లు, కరువు, మరియు తుఫానులు కలిగి 

ఉండవ్చ్చు . ఇది కేవ్లం దేవుని వ్ర్డ ాలా ఉంది. దీనిని ఒక "మంచ మటిమైతో" పోలిు చే పా రు. య్యస్త ఒక మంచ 

గుండె లోకి నాటినపు డు అది పదలికు మాత్రత్మే పరుగుతుంది. మరియు మంచ గుండె లోకి నాటినది 30, 60, 

100 సారుు. పరుగుతుంది ఎందుకంటే  ఒకటి నేరుు కునాా డు మరియు ఇపప టికీ అనేక అడాంకులు ఉనా   

(త్రూత్ )దేవుని వకయ మ సత్య మ దానిని అంగీకరించారు. అకు డ హంసను, చంత్, మరియు జీవిత్య యొకు  

తుఫానులు ఉండవు. మీరు దేవుని యందు విశా స మంచనటుయితే దీవించ బడతారు. 

 


