
2.03 మొక్క ల లో రకాలు గురించి డాక్ టరు లూకా చెప్పు ట 

నేడు డాక్ టరు లూకా మొక్క ల రకాల గురించి మరయు వ్య వ్సాయ ప్రాముఖ్య తను గురించి మాటా్లడతారు. 

వందల కొలది మొక్క ల రకాలు  ఈ ప్రరరచంలో ఉన్నా యి వేలకొలది రకాలు లేవు. ఈ మొక్క ల రకాలు వివిధ 

రకాలుగా విబాగించాబడాయి. మొక్క లు కొన్నా సారాు సాలుసరవి లేదా బహు, ఉష్ణమండల, లేదా జల వ్లె 

వ్ర్గకీ్రించబడాాయి. ఎదిఎమైన్న, వ్య వ్సాయ రంగంలో అనేక్ పంటలు ఒక్ గడ్డ ా లేదా విసాారత ఆకుల వ్లె 

వ్ర్గకీ్రించబడాాయి. 

గడ్డ ా కొన్నా  ఉదాహరణలు బియ్యయ , గోధుమ, మొక్క జొన్ా , మరయు దినుసులు. అక్క ర్లనా్టువంటి అనేక్ గడ్డ ా

కొలుపులు కూడా ఉన్నా యి. గడ్డ ా యొక్క  ఒక్ లక్షణం ఒక్ తంతుయుత వేరు క్లిగన్ రదదతి. బలముగా 

ఉింట్లట యి మరయు చెటుట ప్రరింద ఎకుక వ్గా పెరుగుతాయి. ఒక్ చిన్ా  ప్రాింతంలో చాలా వేరులు ఉింట్లట యి 

ఎిందుకంటే ఈ వేరులు రదదతి  సమర ధవంతంగా నేల పోష్కాలను మరయు నీటిన్న సేక్రించి చేయగలరు. 

అయితే, ఈ వేరులు సాధారణంగా చాలా లోతుగా ఉిండవు. అిందువ్లన్, ఏదైన్న చాలా పొడ్డ ఉరరతల జల 

గడ్డ ాసాధారణ రరస్థతిులాో ఇతర మొక్క లు కంటే ముిందుగానే న్ష్టపోవ్చ్చు . 

గడ్డ ామరొక్ లక్షణం వాటి ఆకులు స్థరలు ఉన్నా యి. ఈ స్థరలు ఎరు డూ ఒక్దాన్నతో మరొక్టి సమాింతరంగా 

అమలు చేసాుింది. మీరు తెలుసుకొింటే ఒక్ పీచ్చ వేరు వ్య వ్స ి మొక్క  మరయు సమాింతర స్థరలు మీరు 

అనుకోవ్చ్చు  ఇది గడ్డలాో  ఒక్  రకం. 

దీన్నర విరుద్ధధ గా, చికుక డు వితాులు, రతి,ా మరయు క్నోల సహా పెదద ఆకులతో  సాధారణంగా తెరవేరు వ్య వ్స ి

క్లిగ ఉింటుింది. చిన్ా  మూలాలను ట్లప్ రూట్ నుిండ్డ విసరాించి (తో) డౌన్ (విసరాించి) ఒక్ ప్రరధాన్ రూట్ 

ఉన్ా రు డు ఇది ఉింది. కొన్నా  మొక్క లు ట్లప్ రూట్ చాలా పెదదది మరయు కొన్నా  సందర్భా లాో ఇది 

వాసవాాన్నర పంట. ఉతమా ఉదాహరణ ఒక్ కాయ రట్ ఉింది. ప్రరతిఫలం కూడా ఒక్ ట్లప్ రూట్ ఉింది. ఈ 

మూలాలను ఉరరతల నీరు మరయు పోష్కాల సేక్రించడం వ్దద వంటి సమరవింతంగా ఉిండవు. అయితే, 

ట్లపు వేరులు పీచ్చ మూలాలు కంటే ఎకుక వ్ లోతుగా తీప్రవ్సిాయిలో చేరతాయి. అిందువ్లన్, ఆకుల 

మొక్క లు అనేక్ గడ్డ ాకంటే సుదీర ఘ పొడ్డ రరస్థతిులు భరసాున్టాు చేయవ్చ్చు . 

పెదద ఆకులతో మరయు గడ్డ ాఆకులు స్థరలు న్మూన్న వ్య తాయ సాలు కూడా ఉన్నా యి. పెదద ఆకులతో స్థరలు 

న్మూన్న వంటి వెబ్ చేశారు. అనేక్ చిన్ా  స్థరలు ఆకు అింతట్ల సాగతీత తో ఒక్ పెదద మధయ తరగతి స్థర 

సాధారణంగా ఉింది. 

ఈ గడ్డ ా మరయు పెదద ఆకులతో మధయ  చాలా సరళమైన్ పోలిక్ ఉింది. నేను క్ళాశాల వ్దద వ్య వ్సాయ్య 

గురించి చదువుతున్ా  సమయ్యలో మేము గడ్డ ా మరయు పెదద ఆకులతో మధయ  తేడాలు అధయ యనం 

గురాుించ్చకోవాలి. నేను ఒక్ గొరప  ఒపంప దాన్నా నేరుు కునా్న ను, కానీ నేను న్నజంగా  పెదద ఆకులతో అతంయ త 

ఆసరకా్రమైన్ సమూహం దొరక్లేదు. వారు చికుక ళ్ళు  పిలిచారు. దిి విదారక్ కుటుింబం ప్రరపంచంలో మూడవ్ 

అతిపెదద మరయు 13,000 పైగా జాతులు ఉన్నా యి. ముఖ్య మైన్ వ్య వ్సాయ జాతులు అన్నా  రకాల రరు లు, 

మరయు వేరుశెన్గ బీన్్  ఉన్నా యి. కానీ మరొక్ కారణం ఆసరకా్రమైన్ చికుక ళ్ళు  దొరక్లేదు. వారు సింతంగా 

ఏ న్ప్రతజన్న ఎరువులు అవ్సరం లేదు! అన్నా  జీవుల జీవితం అవ్సరం ప్రపోటీనాు మరయు ఇతర న్ప్రతజన్న 

క్లిగన్ భాగాలు తయార్గర న్ప్రతజన్నన్న ఉరయోగించవు ఎిందుకంటే న్ప్రతజన్న ముఖ్యయ . వారు దీన్నా  ఎలా 

వాడతారో న్నాు  చెరప న్నవంి డ్డ. 

న్ప్రతజన్న మొక్క  పెరుగుదలకు అవ్సరమైన్, అతి ముఖ్య మైన్ పోష్కం ఒక్టి, కానీ అది దొరక్లేదు నేలలో 

సాపేక్షంగా తకుక వ్ సాింప్రదత ఉింది. గాలిలో అయితే అది వేర్ల క్థ. మనం పీలేు  గాలి సుమారు 80% న్ప్రతజన్న 

వాయువు. దురదృష్టవ్శాతాు న్ప్రతజన్న యొక్క  ఈ రూపం అతంయ త ప్రాణుల ఉరయోగించలేన్న తీరులో ఉింది. 

వారు న్ప్రతజన్న వాయువును చ్చట్టట  చేస్థన్రు డు హాసాయ సప ద్ధగా మొక్క లు న్ప్రతజన్న లోపం వ్లన్ 

మరణించాలన్న అనుకున్నా రు. 



చికుక ళ్ళు  మొక్క లు ఉరయోగక్రంగా ఉింది అమో్మ న్నయా న్ప్రతజన్న, లో ఉరయోగించలేన్న న్ప్రతజన్న 

వాయువును అనుక్రసే ా చెయయ గలరు. ఈ ప్రరప్రరయ జీవ్ న్ప్రతజన్న  సిారన్ అింట్లరు. చికుక ళ్ళు  న్నజాన్నర 

రైజొబీమ్  అన్న బాక్ట టరయా యొక్క  ఒక్ సమూహం నుిండ్డ వారు కొన్నా  సహాయ్య క్లిగ న్ప్రతజన్న రూాింతరం 

లేదు. రరు దినుసులు యొక్క  ప్రరతి రకం కోసం రైజొబీమ్ బాక్ట టరయా యొక్క  ఒక్ న్నర దష్ట రకం ఉింది. నేను ఈ 

ప్రరపంచంలో రూపొిందిించిన్వారు ఎలా బాగా ప్రరతిదీ రన్నచేసాుింది ఎలా బాగా అది అదుా తమైన్ 

క్నుగొనేిందుకు. ఈ సృష్టట అయితే ప్రరమాదవ్శాతాు కాదు. దేవుడు ఇటువంటి విష్యాలు అన్నా  సృష్టటించాడు. 

మీరు ఎరు డైన్న చికుక డు  వేళు  జత కొదిదగా ముడ్డ చికుక డు మొక్క  పైర లాగ చూస్థన్. న్ప్రతజన్న ఫిర్ ింగ్ 

బాయ క్ట టరయా న్నవ్స్థసాున్నా రు మరయు న్ప్రతజన్న యొక్క  ఒక్ ఉరయోగక్రమైన్ రూపం గాలిలో 

ఉరయోగించలేవు న్ప్రతజన్న వాయువును ప్రట్లన్న్ ా రమ్్  పేరు ఈ ముడ్డ లోరల ఉింది. చికుక ళ్ళు  దాి ర్భ 

న్ప్రతజన్న  సిారన్ ఒక్ బాక్ట టరయ్య మరయు ఒక్ మొక్క  మధయ  ఒక్ భాగసిా మాయ న్నా . ఈ మొక్క  మరయు బాక్ట టరయా 

రిండు కోసం ప్రరయోజన్క్రమైన్ సంబంధం. మొక్క  పోష్ణ అిందుకుింటుింది మరయు బాక్ట టరయ 

న్నవ్స్థించడాన్నర ఒక్ సురక్షితమైన్  సిానంలో అిందుకుింటుింది. ఈ రిండు జీవుల ఒక్దాన్నతో ఒక్టి 

ప్రరయోజన్క్రమైన్ సంబంధం క్లిగ. మళ్ళు , ఒక్ ప్రరమాద్ధలో కాదు, కానీ దేవున్న ప్రరపంచంలో అదుా తంగా 

రన్నచేయుటకు, రూపొిందిించబడ్డింది. 

నేను సంబంధాల గురించి ఆలోచిించిన్రు డు నేను అనేక్ రకాలుగా భావిసాాను. మేము సాే హితులు, 

కుటుింబం, మరయు సహోద్యయ గులతో సంబంధాలు క్లిగ ఉనా్న ము. సంబంధం వ్లన్ మేము ఆలోచన్లు 

మరయు భావాలను, చరు  భాగసిా మంయ  మరయు న్వుి , మరయు ఒక్క రర ఒక్రు మదదతు చెరు కోవ్చ్చు . 

మేమందరం సంబంధాలు క్లిగ ఉింట్లము. ఎదైన్న చేయుటకు ఇది మన్లను అనుమతిసాుింది. అయితే, 

మీరు దేవున్నతో సంబంధాన్నా  అదే రకంగా క్లిగ ఉన్నా రన్న తెలుసా? మరయు అతను, మీరు ఈ రక్మైన్ 

సంబంధం క్లిగ ఉిండాలన్న కోరుకుింటున్నా రు! 

నేను ఆ డాక్ టర్ లూయ క్, దేవున్న తో న్న సంబంధం గురించి మీరు చెపంప డ్డ కోరుకుింటున్నా రో. రన్న వ్దద ఒక్ చెడ ా

రోజు నుిండ్డ డౌన్ ఫీలిింగ్ చేసాునా్న ను, లేదా విష్యాలు కేవ్లం న్న మారీం దిా ర్భ వెళు డం లేదు. నేను 

ప్రారని్ దిా ర్భ దాన్న గురించి దేవున్నతో మాటా్లడట్లన్నర మరయు అతన్న సహాయ్య కోరుతూ. గొరప  విష్యాల 

దిా ర్భ వెళా్ళన్ా రు డు మరోవైపు నేను దేవున్నతో న్న ఆనంద్ధ, భాగసిా మంయ  మరయు అతను న్నరచిు న్ వ్న్నా  

ఆయన్ సామరియ మే. 

మీకు తెలుసా మొతాం ప్రరపంచ మరయు అది మీరు సంబంధం క్లిగ కోరుకుింటున్నా రు. ప్రరతిదీ సృష్టటించిన్ 

దేవుడు బైబిలు ప్రారంభంలో దేవుడు లోకాన్నా  సృష్టటించిన్రు డు అన్న మాకు చెబుతుింది. దేవుడు ఆకాశం, 

సూరుయ డు, చంప్రదుడు మరయు న్క్షప్రతాలు రూపొిందిించిన్వారు. అయితే ఆయన్ అక్క డ ఆగ లేడు అతను 

కూడా సముప్రదాలు, భూమి, ప్రరపంచంలోన్న జంతువులు మరయు మొక్క లు అన్నా , మరయు సముప్రద చేర 

రూపొిందిించిన్రు. సృష్టట దేవున్న చివ్ర రోజు ఆదాము అను పేరుగల మన్నష్టన్న  రూపొిందిించిన్వారు - మరయు 

అతను పూర ాకాగానే అతను అది మంచిదన్న చె పా రు. దేవుడు ఆదాము ఈ సమయ్యలో ఒక్ గొరప  సంబంధం 

ఉన్నా రు. దేవుడు మరయు ఆదాము వెళ్ళు పోయారు రోజు  క్లిస్థ మాటా్లడేవారు.  దేవున్న సృష్టట అన్నా  

ఉరయోగించడాన్నర  ఎకుక వ్ ప్రరదధ వ్హిించడాన్నర ఆదాము  / మాన్వ్జాతి ఇవ్ి బడ్డింది. ఇది అదుా తమైన్ 

వ్రం. కానీ నేను తరువాత గురించి మీరు చెరప డం ఎకుక వ్ బహుమతి ఉింది. దేవున్న ఆదాము ఒక్ క్మాిండ్ 

ఇవాి లన్న చేస్థింది, మరయు అది మంచి చెడలా తెలివిన్నచ్చు  వృక్షము నుిండ్డ పండు తిన్డాన్నర కాదు. 

న్నకు చిన్ా రు డు న్న తలిదా్ధప్రడులు ఏ బిసేక టనాు తిన్  వ్దదన్న   చెరప డం గురాుింది ఎిందుకంటే అవి ఆ 

తరువాత తిన్డాన్నర. ఆది ఎరు డూ న్నకు మరింత ఎకుక వ్గా బిసేక టనాు కావ్లస్థన్టాు చేస్థింది. నేను 

కొన్నా సారాు కుక్ట రడుతుిందన్న మరయు అరు డు నేను ఇబంం దులాో ఉింది. ఆదాము చాలా మంచి మరయు 

చెడు యొక్క  చెటుట  జాన నం నుిండ్డ పండు తిన్నా డు. అలాగే, ఆదాము దేవున్నర తో క్ష్టట లను ఎదురొక ింది. వార 

ఖ్చిు తమైన్ సంబంధం ముగస్థిందన్న పేరొక నా్న డు. మేము అది ారముగా భావిించబడుతున్ా ది దేవున్న 

నుిండ్డ ఒక్ ఆజన విచిి నా్ మైింది, మరయు అది దేవున్న నుిండ్డ మాకు వేరు మన్ జీవితాలాో ాపం ఉన్ా రు డు. 

బైబిలు చెపుతుింది  అిందరూ ాపం చేస్థ దేవుడు అనుప్రగహిించ్చ మహిమను పొిందలేక్ పోతున్నా రు. 

దేవున్న విష్యములో అతన్నా  మరయు మాకు మధయ  ఒక్ సంబంధం పున్రా ర్భో ణ ఒక్ కొత ా మారీ్భన్నా  

అిందిించిింది. కాబటిట దేవుడు తన్ అదిి తీయ కుమారుడను ఇచాు డు. ప్రరపంచ ప్రపియమైన్ మరయు ఎవ్రైతే 



ఆయన్ను న్నతయ  జీవం (యోహాను 3.16) న్శింరక్ పొిందున్టాు న్మో కం.' దేవుడు కోలోప యిింది సంబంధం 

న్నజంగా ఎరు డూ గొరప  వ్రం పున్రా రో ించడం కోసం తన్ కుమారుడు యేసును మన్కు ఇవ్ి డమే. నేను 

యేసున్న ఎిందుకు తరచ్చగా అడ్డగాను దీన్నలో ప్రరరా , ఉింది? న్న సంప దన్ బైబిలు నుిండ్డ వ్సాుింది; ఇది యేసు 

వాకంయ   ప్రరకారం మన్ ాాల న్నమితాం మరణించాడు అన్న చె పా డు; మరయు అతన్నన్న ఖ్న్నం చేశారు, 

మరయు లేఖ్న్ముల ప్రరకారము మూడవ్ రోజు మళ్ళు  లేచారు. యేసు న్న ాాల కొరకు మరణించి; మీ ాాల 

కొరకు కూడామరణించాడు. ఇది అతను చేస్థన్ తాయ గం. ఎిందుకంటే మన్మందరం తంప్రడ్డ అయిన్ దేవున్నతో 

సంబంధం క్లిగ ఉిండటమే అన్న బైబిలు చెపుతుింది. మీరు మీ నోరుతో ప్రరభువైన్ యేసును ఒరు కున్న 

మరయు నీ హృదయములో దేవుడు మృతులలోనుిండ్డ ఆయన్ను లేపేన్న్న న్మో కం ఉించితే,  మీరు రక్షిింర 

బడతారు. 

మీరు యేసు చేరుు కోవాలను కుింటున్నా ర్భ అిందును బటిట దేవున్న తో సంబంధం క్లిగ ఉింట్లరు? మీరు మీ 

వ్య రగాత రక్షకుడ్డగా యేసును చేరుు కోవాలను కుింటే ఒక్ సులువైన్ ప్రారని్ ఉింది. ఇక్క డ ఒక్ ఉదాహరణ 

ప్రారని్: " ప్రపియమైన్ యేసు, నేను న్ముో తునా్న ను మీరు న్న ారల కొరకు మరణించి  మరయు మీరు సమాధి 

నుిండ్డ తిరగ లేచాు రన్న. నేను ఇరు డు న్న ారలను క్షమిించి న్న ాాలు నుిండ్డ న్నుా   రక్షిించమన్న  

అడగు చ్చనా్న ను. ఆమెన్! మీరు ఈ ప్రారని్ మీ హృదయ౦లో చేసే ా  మీరు దేవున్న తో సంబంధం క్లిగ 

ఉింట్లరు.  

ఇరు డు నేను తిరగ  చికుక ళ్ళు  రరు దినుసులు న్ప్రతజన్న  సిారన్ ఒక్ బుడ్డపె ఏర్భప టుతో మొదలవుతుింది. 

ఒక్ సాధారణ నేల బాక్ట టరయ రైజొబీమ్, రూట్ మరయు గుణసాారు ముటటడ్డసాుింది. మొక్క  బాయ క్ట టరయాకు అన్నా  

అవ్సరమైన్ పోష్కాలు మరయు రర ా సరఫర్భ చేసాుింది. ఇన్ఫా క్షన్ తరి్భ త ఒక్ వారం లోరల, చిన్ా  న్నటాు 

కంటితో క్న్నపిసాాయి. రంగంలో, చిన్ా  న్న టాు రరు దినుసులు జాతులు మరయు అింకురోతప తి ారరస్థతిులను 

బటిట, 2-3 వార్భల న్నటడం తరి్భ త చూడవ్చ్చు . న్నటాు యువ్ మరయు ఇింకా న్ప్రతజన్న ఫిర్ ింగ్ లేదు 

ఉన్ా రు డు. న్నటాు న్ప్రతజన్న న్నరో  సాారు. గురిాంచడాన్నర మారీం సగం వాటిన్న క్తిరాించి. లోరల తెలుపు లేదా 

బూడ్డద ఆ య్యగ్ న్నటాు ఇింకా ఏ న్ప్రతజన్న ఉతప తి ాలేన్న న్నటాు రరమాణం పెరగడం వంటి వారు ప్రక్మంగా 

న్ప్రతజన్న  సిారన్ ప్రారంభించారు అన్న సూచి సాుింది, లోరల రంగు గులాబీ లేదా ఎరుపు రసుపు, గులాబీ లేదా 

ఎరుపు రంగు బాక్ట టరయా ఆర్ జన్ ప్రరవాహాన్నా  న్నయ్యప్రతిించే హిమ్మగాోబిన్ క్లుగుతుింది. 

బీన్్ , వేరుశెన్గ, మరయు సోయాబీన్్  వంటి వారకి్ చికుక ళ్ళు న్ా  న్నటాు రిండ్ మరయు పెదద బఠానీ 

రరమాణం చేరతాయి. సాలుసరవి లో న్నటాు సి లప  కాలిక్ మరయు పెరుగుతున్ా  కాలంలో న్నరంతరం భర్గ ా

చేయబడుతుింది. ాడ్ పూరక్ సమయ్యలో; వారకి్ చికుక ళ్ళు ను న్నటాు సాధారణంగా మొక్క  అభవృదిధ సీడ్ 

కాకుిండా బుడ్డపె ఫీడనాు ఎిందుకంటే న్ప్రతజన్న రరష్క రించడాన్నర వార సామరి్భయ న్నా  కోలోప తారు. బీన్్  

సాధారణంగా మొక్క  కంటే తకుక వ్ 100 న్నటాు, సోయాబీన్్  యొక్క , మొక్క  చొరు న్ అనేక్ వందల క్లిగ 

ఉింట్లరు, మరయు వేరుశెన్గ బాగా అభవృదిధ మొక్క  మీద 1,000 లేదా మరింత న్నటాు క్లిగ ఉిండవ్చ్చు . 

ఇక్పై న్ప్రతజన్న ఫిర్ ింగ్ ఆ రరు దినుసులు న్నటాు సాధారణంగా ఆకురచు  మారుతుింది మరయు న్నజాన్నర ఈ 

మొక్క  దిా ర్భ విసో రించి ఉిండవ్చ్చు . పిింక్ లేదా ఎరుపు న్నటాు పెరుగుతున్ా  కాలం మధయ లో ఒక్ 

రరు దినుసులు ఆధిక్య తతో ఉిండాలి. తెలుపు బూడ్డద లేదా ఆకురచు  న్నటాు ఆధిక్య తతో ఉింటే, కొదిదగా 

న్ప్రతజన్న  సిారన్ ఒక్ అసమరమిైన్ రైజొబీమ్ జాతి, పేద మొక్క  పోష్ణ ాడ్ న్నింపి, లేదా ఇతర మొక్క  ఒతిడా్డ 

ఫలితంగా సంభవిించే. 

వాతావ్రణంలోన్న న్ప్రతజన్నన్న రరష్క రించడాన్నర రరు దినుసులు యొక్క  సామరి్భయ న్నా  తరచ్చగా న్ప్రతజన్న 

రరష్క రించడాన్నర మొక్క  యొక్క  సామరింయ  రరంగా చరు ించారు. జరగేటటువంటి  స్థరి్గక్రణ మొతాం గటిటగా 

నేల రరస్థతిులు ప్రరభావితమవుతుింది. అటువంటి నేలలో తేమ, ఉష్ణణ ప్రగత మరయు సంతానోతప తి ా వంటి 

అింశాలపై  స్థరి్గక్రణ ప్రరభావితం చేయవ్చ్చు . వాయ ధులు మరయు క్టటకాలు కూడా న్ప్రతజన్న  సిారన్ డ్డప్రీ 

ప్రరభావితం చేయవ్చ్చు . అన్నా  పెరుగుతున్ా  కారకాలు మొక్క ల పెరుగుదలకు అనుకూలంగా ఉన్ా రు డు, 

చికుక ళ్ళు  మటిట లోర వాతావ్రణంలోన్న న్ప్రతజన్నన్న పెదద మొతాంలో రరష్క రసాాము. 

వివిధ చికుక ళ్ళు  కూడా వారు రరష్క రించడాన్నర చేయవ్చ్చు  మొతాం న్ప్రతజన్న మొతాంలో మారుతూ 



ఉింట్లయి. వ్య వ్సాయ్యలో ఉరయోగించే సాధారణ చికుక ళ్ళు  మరయు వారు ఒక్ పెరుగుతున్ా  కాలంలో 

రరష్క రించడాన్నర న్ప్రతజన్న మొతాంలో ప్రరింద ఇవ్ి బడాాయి. సాధారణ రరు దినుసులు అలాా లాా , ఫీల్డ ా

బట్లనీలు, ఎరుపు  కాోవ్ర్ పంటలు, మరయు సోయాబీన్్  వ్రుసగా సంవ్త్ ర్భన్నర హెకాటరుకు రన్నకొచే న్ప్రతజన్న 

150, 185, 85, 160 రలోప్రగాముల ఉతప తి ాచేయవ్చ్చు . 

చికుక ళ్ళు  వాటి చ్చట్టట  ఉన్ా  ఇతర మొక్క ల సహాయ్య. రరు దినుసుల మొక్క లు సంవ్త్ రం చివ్రలో 

మరణ సిాయి. కాన్న వార కాయ ధాన్య  పంటల కోసం న్ప్రతజన్నన్న వాడతారు.. వాటిన్న  మీ చికుక ళు  యొక్క  

ప్రరయోజనం కోసం ఉరయోగించవ్చ్చు . ఇలా రన్న తకుక వ్ చేయుట దిా ర్భ సోయాబీన్ మరయు గోధుమ 

పంట న్న ప్రాింతం లో సరి సాధారణం. రైతులు వేసవిలో సోయాబీన్్  పెించిన్టయాితే  అరు డు చివ్రలో 

న్నటిన్ గోధుమర  న్ప్రతజన్నర  ఉచిత అపికాేష్న్ అిందుకుింట్లయన్న  నేరుు కున్నా డు . 

మరయు యేసు మాకు చేపిప న్టాు  ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నా యి. మొదటిగా  మొక్క  మరయు బాక్ట టరయా ల 

మధయ  సంబంధం. బాక్ట టరయా మొక్క  ప్రరయోజనం, మొక్క  లోరల న్నవ్స్థసాుింది.. ఇది దేవున్న మరయు మన్నష్ట 

మధయ  సంబందాన్నా   పోలి  ఉింటుింది. దేవున్నతో  మీరు ఈ సంబంధం క్లిగ ఉిండాలంటే   మీ గుిండె లోర 

అతన్న కుమారుడు యేసున్న చేరుు కొనుట దాి ర్భ  నేరుు కుింటున్నా రు. 

వారు రరరకి్ తమైన్ న్నటాుగా  మారు డాన్నర న్న వ్దద ఉన్ా   అవుట్ జంప్్  అనేది  ఇతర ఉదాహరణ. ప్రారంభ 

రరు దినుసుల మొక్క   జీవితంలో అవి  ఏ న్నటాు క్లిగ ఉన్నా యో ,  వారు దేవున్న తెలుసుకొనే  ముిందు ఈ 

ప్రరజలుకూడా అదే రకంగా ఉన్నా రు. బాక్ట టరయా వృధిధ మొక్క  లోరల న్నవ్స్థసాున్టాు  తెలుసాుింది.. దేవుడు  

మాకు ఏమి చేయాలన్న కోరుకుింటున్నా రు? సరగీా ఏమిటంటే! న్నటాు అనేవీ  ఒక్ బూడ్డద రంగు తో 

మొదలవుతాయి. మరయు చివ్రర ఇది రరణతిచెిందుతూ  లోరల ఒక్ గులాబీ రంగుగా  పెరుగుతుింది. ఒక్ 

క్రైసవాుడుగా  నేను కొన్నా సారాు న్న గుిండెను  రరశీలిసాాను. మరయు అది ఏమి రంగో  చూడడం అవ్సరం 

అనుకుింటునా్న ను. అది ఒక్ ఉతప తికాాన్న  బూడ్డద రంగు లేదా అది ఒక్ గులాబీ రంగు. 

 మీరు ఒక్ రరు దినుసుల మొక్క  మీద ఒక్ బూడ్డద రంగు బుడ్డపె క్లిగ ఉింటే చెతగాా ఉన్ా టాు  తెలు సాుింది. 

ఇలా  ఏ న్నటాు క్లిగ లేదు. న్నజ జీవితంలోకూడా అదే విధంగా ఉింటుింది. నేను మీకు యేసు ర్భలేదు అనే 

విష్య్యలో చెపిప న్ ప్రారని్ పున్ర్భవృతం చేయాలనుకుింటునా్న ను . 

 " ప్రపియమైన్ యేసు, మీరు న్న ాాల కొరకు మరణించారన్న మరయు మీరు సమాధి నుిండ్డ లేచారన్న నేను 

న్ముో తునా్న ను. నేను ఇరు డు న్న ారలను క్షమిించి న్న ారల నుిండ్డ న్నుా  రక్షిించమన్న  మిమో లిా   

అడుగుచ్చనా్న ను. ఆమెన్. "మీ జీవితంలో యేసు లేన్ట్లతాే  న్నజ జీవితంలో కూడా అదే విధంగా ఉింటుింది. 

మీరు ఈ ప్రారని్ ప్రార ధించి ఉింటే మీరు ఇరు డు దేవున్న కుమారుడ్డగా మరయు ఎరప టిక్ట ప్రబతికే ఉింట్లరు. 

   

 


