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రా న దరాయ్ తన రాజయ్మంతటి న
అధిపతులుగా ఉండుట నూట ఇరువదిమంది ...



... అధిపతులను నియమించి రి న ముగుగ్రిని
ధానులుగా నియమించాడు. రిలో దానియేలు

ముఖుయ్డు.



రాజగు దరాయ్ తన రాజయ్మంతటి న
దానియేలును ముఖయ్ అధిపతిగా నియమించుటకు
ఉదేద్ ంచాడు.



మిగతా అధిపతులు దానియేలు అ యను
పెంచుకొని అతని ఏ న నేరము మోపుటకు
యతిన్ంచారు కాని దానియేలులో
రు ఏ లోపమును

కనుగొనలేకపోయారు.



రు ఎంత తీ ముగా
యతిన్ంచినను దానియేలులో రు ఏ లోపమును

కనుగొనలేకపోయారు. దానియేలు నమమ్క ధ్ ఏ
నేర నను తపప్యినను చేయక
తన పనిని శకిత్లోపము లేకుండా
సమరధ్ముగా చేయుచువచాచ్డు.



రు దానియేలులో ఏ లోపమును కనుగొనలేమని
తెలి కొని, దానియేలును ఇబబ్ంది పెటుట్టకు
దానియేలు అనుదినము
తన దే నికి
చేయుచునన్

రధ్నను తమకు
అవకాశంగా
మలుచుకొనుటకు
ఆలోచించారు.



కుయుకిత్తో దానియేలు శ లు రాజు చేత ఒక
సనమును పుటిట్ంచి రాజునకు తెలియకుండానే
దాని రాజుచేత సంతకమునుకూడా చేయించారు. 

ఆ సనమేమనగా
జలందరూ రాజునకు

మా మే రధ్న చేయాలి
లేనిచో రాజాజఞ్ను

ధికక్రించి రందరూ
ంహముల గుహలో

పడ యబడుతారు. 

THE KING
DECREES



రా న దరాయ్ నూతన సనమును చేయుట.



ఈ సంగతి తనకు
తెలి నపప్టికీ, దానియేలు
యధా కారముగా తన
యింటికి ళిళ్ గది కిటికీలు
తెరచి దే నికి రిధ్ంచాడు. 



అపుప్డు ఆ మను య్లందరూ
గుంపుగా వచిచ్
దానియేలు

రాజుకు ఫిరాయ్దు
చే రు. రాజు
దానియేలును
రకిష్ంచుటకు

యతిన్ంచినను
కాపాడలేకపోయాడు.



సనము
కారం

దానియేలును
ంహపుగుహలో

పడ యుటకు
రాజు
ఆజాఞ్పించాడు.



బం తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి
ంహముల గుహలో పడ రు. అపుప్డు రాజు

దానియేలుతో "నీ అనుదినము తపప్క
ంచుచునన్ నీ దే డే నినున్

రకిష్ంచును" అని అనాన్డు. 



ఆ రా యంతయు రాజుకు ని పటట్లేదు. 
మరుసటి ఉదయమునే రాజు ంహపుగుహ
యొదద్కు ళాళ్డు. 



గుహ దగగ్రకు రాగానే రాజు దుఃఖస రముతో
దానియేలును పిలిచి "నితయ్ము నీ ంచుచునన్
నీ దే డు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా?" అని అతనిని

అడిగాడు. ఇపుప్డు దానియేలు
ఇవబోయే తుయ్తత్రమును

బ రాజు
ఊ ంచిఉండడు.



దానియేలు
రాజుతో "రాజా, 
నేను నా దే ని దృ ట్కి
నిరోద్ నిగా కనబడితిని గనుక ఆయన
తన దూతను పంపి ంహములు
నాకు ఏ నియు
చేయకుండ
టి నోళుళ్

మూయించాడు.



నేను నీ
దృ ట్కి నేరము
చే న డను
కాదుగదా!" అని
అనాన్డు. 



రా న దరాయ్ మ సంతోషముతో
దానియేలును ంహపుగుహనుండి బయటకు
తీయమని ఆజాఞ్పించాడు.



దానియేలును దే డే
రకిష్ంచాడని రా న దరాయ్
తెలి కొని దానియేలు నిందను
మోపిన రిని ంహపుగుహలో
పడ యించాడు. 
ంహములు
రిని చంపి

తిని యి.



రా న దరాయ్ దానియేలును పరలోకమందునన్
దే డు రకిష్ంచిన సంగతిని లోకమంతయు
తెలి కొనులాగున తన రాజయ్ములో ఉనన్
జలందరూ దానియేలు దే నికి

భయపడవలెనని
యించాడు. 

దరాయ్ దానియేలును
గొపప్గా చిచ్ంచి
ఘనపరచాడు.



దానియేలు మరియు ంహముల గుహ

ఈ కథను మనము బిలులో

దానియేలు 6వ 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


