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రా న నెబుకదెన్జరు ఒక
గొపప్ బంగారు తిమను
చేయించాడు. బ
తన రాజయ్ము త రలో
అంతరించిపోతుందని
దే డు దానియేలు
దారా చే న చచ్రికను
మరిచిపోయి
ఉండవచుచ్.



తనకు కలలో కనిపించిన
బంగారు తిమను
చేయించడం దారా
దే డు చెపిప్న మాట
కారం జరగదని

అనుకొని ఉండవచుచ్.



రాజు వకులలో ఒకడు జలకు
ఇలా చాటించాడు "రాజు చేయించిన
ఈ తిమకు నమసక్రించుడి, 
అలాగు చేయని రందరూ
మండుచునన్
అగిన్గుండములో
పడ యబడతారు."



యు న ముగుగ్రు యువకులు ష కు, మే కు, 
అబెదెన్గోలు తపప్ అందరూ రాజాజఞ్ కారము ఆ

హమునకు కాక్రు. 
ఈ ముగుగ్రు
యువకులు
దానియేలు
న్ తులు.



ఆ సమయంలో దానియేలు అకక్డ ఉనన్టుట్గా మనకు
కనిపించుట లేదు. ఒక ళ దానియేలు అకక్డ ఉనన్ను

ఖచిచ్తముగా హమునకు
నమసక్రించే డు
కాదు.



దానియేలును అతని న్ తులను రాజు
చిచ్ంచినందున బబులోను జాఞ్నులు రి

దే షమును పెంచుకునాన్రు.



ఆ జాఞ్నులు రాజుతో "రాజా, రాజయ్వయ్వ రములు
చూచుటకు నీ నియమించిన యు న ష కు, 
మే కు, అబెదెన్గోలు నీకు లోబడుట లేదు, 
నీ నిలువబెటిట్ంచిన తిమకు
నమసక్రించుటయేలేదు" 
అని కొండెములు
చెపాప్రు. 



రాజు అతాయ్ హముతో మండిపడి రితో "నేను
నిలువబెటిట్ంచిన తిమకు మీరు నమసక్రించని

యెడల మండుచునన్ డిమి
గల అగిన్గుండములో
పడ యబడుదురు.

నా చేతిలో మిముమ్లను
కాపాడగలిగిన దే డెకక్డ

ఉనాన్డు?" అనాన్డు. 



రాజు దే నికి వయ్తిరేఖముగా మాటాల్డుచూ పెదద్
తపుప్ చే త్నాన్డు. తిమకు నమసక్రించడం అంటే
దే నికి వయ్తిరేఖముగా తపుప్చేయడమే అని ఆ
ముగుగ్రికి తెలు . రు దే నియందు
నమిమ్కయుంచారు గనుక
రాజాజఞ్కు భయపడలేదు.



రు రయ్ముతో రాజుకు ఇలా తుయ్తత్రమిచాచ్రు. 
"మేము ంచుచునన్ దే డు మండుచునన్
డిమిగల ఈ అగిన్గుండము నుండి రకిష్ంచుటకు

సమరుధ్డు, ...



... ఒక ళ రకిష్ంపకపోయినను మేము నీ
నిలువబెటిట్ంచిన తిమకు నమసక్రింపమని రూఢిగా
తెలి కొనుము."



రాజు మరింత
ఆ హముతో
నిండిన అగిన్ని
ఏడంతలు చేయమని
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు, 
అయినను ఆ
ముగుగ్రు తిమకు
నమసక్రింపలేదు.



తన నయ్ములోని బలవంతు న రిలో
కొందరిని రపిప్ంచి
ష కు, మే కు, 
అబెదెన్గోలను

తాళళ్తో
బంధించి
అగిన్లో
పడ యించాడు.



ఆ మంటల డిమి చేత
ష కు, మే కు, 
అబెదెన్గోలను అగిన్లో
పడ న రు కాలచ్బడి
చనిపోయారు. 



రాజు దూరము నుండి మండుచునన్ డిమిగల ఈ
అగిన్గుండములో పడ యబడిన ష కు, మే కు, 
అబెదెన్గోలు అగిన్లో సంచరించడం చూ డు.



అందుకు రాజు మికిక్లి
ఆశచ్రయ్పడి "మనము
ముగుగ్రు మను య్లను
బంధించి అగిన్లో

తిమి
గదా?" అని తన
వకులతో

అనినపుప్డు
రు అ నని

సమాధానమిచాచ్రు.



"ఇదిగో నేను బంధకములు లేక ఏ నియు చెందక
అగిన్లో సంచరించుచునన్
నలుగురిని చూ త్నాన్ను. 
ఆ నాలగ్వ మను య్డు
దే ని కుమారుని
వలె ఉనాన్డు" 
అని అనాన్డు.



రాజు అగిన్గుండము కిలి దగగ్రకు వచిచ్ "ష కు, 
మే కు, అబెదెన్గో యను రలారా, 
మ నన్తుడగు దే ని
వకులారా," బయటకు వచిచ్

నావదద్కు రండని పిలువగా, 
ష కు, మే కు, 
అబెదెన్గోలు
బయటికి
వచాచ్రు.



రాజు యొకక్ అధిపతులు వచిచ్ రిని పరీకిష్ంచి అగిన్
రి శరీరములకు ఏ నిచేయకుండుటయు, తల
ం కలు కాలిపోకుండుటయు మరియు రి

వ ముల చెడిపోకుండుటయు చూచి ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.



జరిగిన దానిని రాజు ంచి అందరితో ఇలా
అనాన్డు "ష కు, మే కు, అబెదెన్గోల దే డు
పూజారు డు; ఆయన తన దూతను పంపి తనున్
ఆ యించిన దా లను రకిష్ంచాడు."



అనయ్దేవతలకు నమసక్రించని ముగుగ్రు యువకులు

ఈ కథను మనము బిలులో

దానియేలు 3వ అధాయ్యము

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే
లుగుకలుగును” కీరత్నలు 119:130
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á u…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT düèwæº+∫q n<äT“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚düTÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√yê\ì

ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 

jÓTVü‰qT 3:16


