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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



دانی ایل اتے اوندے تریہہ دوست اسرائیل اچ رہندے ہن۔ ہک
و ڈھیں ہک عظیم بادشاه انہاں دے وطن اچ آیا تے سارے خوبر

اں نبکد نوجوان مرداں ُکوں اپنڑے ملک گھن گیِا۔ اُوں بادشاه دا ن
نصر ھاء تے اوه بابل دے ملک بادشاه ھاء۔



۔ بادشاه بابل اچ انہاننوجواناں دے نال بہوں چنگا سلوک کیتا گیاِ 
نے دنیابھردےہرملک وچوں بہترین نوجواناں ُکوں منتخب
ندی کیتا۔انہاں نے بابل دی زبان اچ تربیت کرن دی منصوبہ ب
اتے کیتی تاکہ اے نوجوان بابل دی سلطنت دے خادم بن سکن

سلطنت ُکوں چالون اچ مدد کرن۔ 



ے انہاں ُکوں اتھاں کھانا بہوں چنگا ملدا ھاء جیس نے جیہڑی ش
ندے منگی بادشاه نے انہاں  ُکوں مہیا کیتی۔ پردانی ایل تے او

وں دوستاں نے کھانا نیں کھادا کیوں جو اوه ُکوڑے معبوداں کُ 
منیندے ہن۔ دانی ایل نے وعده کیتا ھاء کہ اوه اپنڑے خدا دے

خالف کجھ وی نہ کریسی۔اسرائیل دے خدا دے حکم دے مطابق
اوه ُکوڑے بُتاں دےنال کوئی تعلق نہ رکھن۔ 



کیتے دانی ایل نے اُوں شخص کوں آکھا جیہڑا انہاں دی تربیت
مخصوص ھاء کہ اوه بادشاه دے کھانےُکوں نہ کھاسن۔ اگر 

ر خدا نے بادشاه ُکوں علم تھی گیا تے اوه بہوں ناراض تھیسی۔ پ
بنا ڈتّا، مقبولدانی ایل ُکوں اُوں آدمی دی نظر اچ 



ے اوس نے دانی ایل تے اوندے دوستاں ُکوں ہک امتحان ڈیون ت
ی گھنسن۔ اتفاق کیتا۔ ڈاه ڈھیں اوه سبزیاں کھاسن تے صرف پانی پ

ڈاه ڈھیں دے اخیر اچ دانی ایل تے اوندے دوست جیہڑے بادشاه
ُکوں دا کھانا کھاندے ہن توں زیاده صحت مند نظر آئے۔ لہذا انہاں

سبزیاں تے پانی ُکوں کھاون پیون دی اجازت ملی گئی۔ 



انہاں نوجوان مرداں نے خدا دی عزت کیتی اتے خدا نے انہاں
مہارت ُکوں سربلندی ڈتّی۔ خدا نے انہاں ُکوں اتھاں علم تے

اں عطا فرمائی اتے دانی ایل ُکوں سارے نظریات تے خواب
ُکوں سمجھن دی حکمت وی ڈتّی۔ 



ال بابل اچ ڻریننگ سکول دے تریہہ س
ر دے بعد، سارے نوجوان شاِه نبوکِد نص

انی حضور پیش کیتے گئے۔ اوس نے د
ہتر ایل اتے اوندے تریہہ دوستاں ُکوں ب
اء کہ طور تے منتخب کیتا۔ حقیقت اے ھ

ل نے بادشاه نے دریافت کیتا کہ دانی ای
وں اپنڑی بادشاہی دے سارے دانشوراں ت

زیاده حکمت حاصل کیتی ھاء۔ 



ہک رات بادشاه نے بہوں بھیڑا خواب ڈڻھا، اس نے اپنے 
ے جادوگراں، تے نجومیاں تے فالگیراں ُکوں سڈا تے اوه سار
ہک اوندے سامنے کھڑے تھی گئے۔ بادشاه نے آکھا کہ میں نے
چین خواب ڈڻھا اے تے اوندی تعبیرسمجھن کیتے میں بہوں بے

نے جواب ڈتّا ھاں۔دانشوراں 
!  اے بادشاه ابد تک جیتا ره"

خادماں دے سامنے اپنڑے 
خواب بیان چاء کر اپنا 

جو اساں اوندی تاں 
۔"کر سکوںتعبیر 



ں کیا تساں میکوں اے ڈسوچاء کہ می! بادشاه نے جواب ڈتّا، نیئں
ایا تے خواب ڈڻّھا اے تےا یندا کیا مطلب ھئے۔جیکر تساں نہ ڈس

میں تہاڈے ڻکڑے کر ڈیساں تے تہاڈےول 
اں ُکوں ساڑ ڈتّا ویسی۔ پر اگر تسگھراں 

ڈسیندے او کہ خواب سچ سارا میکوں 
ل تے وَ ھاء کیا مطلب ھا تے ایندا کیا 

تے تحفے بہوں سارے تہاکوں 
دےنال نال عظیم اعزاز انعامات 

ملسی۔ وی 
شک بے 

وی کوئی 
بادشاه دا دانشمند آدمی 

نہ ڈس سکا۔ خواب 



ے ُروے زمین ت"بادشاه دے دانشوراں نے بادشاه ُکوں ڈسا کہ
س کوئی ایہوں جیہا بنده نیں کہ جو کجھ پچھ دے کھڑے او ڈ

سکے۔ صرف معبوداں داای کم ھیے تے اوه زمین تے نیں 
سارے تےحکم ڈتّا بابل دے"۔ بادشاه بہوں ناراض تھیئا۔"راہندے

!  دانشوراں ُکوں تباه کرڈیوو



ے جڈن سپاہی دانی ایل دے کول آئ
تےانہاں نے بادشاه دے صوبہ دار

ں بادشاه کیو"اریوک ُکوں آکھا 
ندا سارے دانشوراں ُکوں قتل کری

۔ ایں دے بعد اریوک نے"پیاء ھاء؟
یان جو کجھ تھیاء ھاء ساری کہانی ب

ن کیتے کیتی۔ دنی ایل بادشاه ُکوں مل
یں دا ِگیا تے اوندے کولوں تریہہ ڈھ

منگا کہ میں بادشاه وقت 
خواب ُکوں اوندے 

ڈسا سکداں۔ دےمطلب 



پنڑے تب دانی ایل اپنڑے گھر ونج گیا اتے ا
وں دوستاں حننیاه ، میساایل تے عزریاه کُ 

ہ ساری کہانی سنائی۔دانی ایل نہ جاندا ھاء ک
ھی اوه خواب کیا ھئے تے ایندا کیا مطلب ت

سکدے۔ پر اوه اوں ُکوں جاندا ھاء جیہڑا 
سب کجھ جاندا ھئے۔ دانی ایل تے اوندے

دوستاں نے مل کے دعا چاء کیتی۔ 



۔ خدا نے دانی ایل ُکوں خواب ڈکھایا اتے اوندے معنی وی ڈسے
ہ دانی ایل نے اسمان دے خدا ُکوں اے آکھ کے برکت منگی ک

ت ۔ کیوں جو حکمت تے قو"خداوند ہمیشہ دا ناں مبارک تھیوے"
ااتے ۔ دانی ایل جلدی نال بادشاه تے کول ِگی"اوس ہستی ولوں اے

اسمان اچ ہک خدا موجود ھےجو راز "آکھا 
۔ اوں نے بادشاه د ے گوش "واقف ہےتوں 

کیتا کہ بادشاه گزار 
کیا خواب نے 
تے ڈڻھا 
مطلب اوندا 

۔ کیاھئے



سنا جڈن بادشاه نبوکِد نصر نے خواب تے اوندی تعبیر بارے
ا ھئے تیڈا خدا سچ"تےاوه دانی ایل دے سامنے ڈھے پیِا تے آکھا

خدا دے معبوداں دے بادشاہاں دا بادشاه اوه 
، اتے راز دا پتہ جاندا ھاء، کیوں جو اے

اه ۔ َول بادش"ایں راز ُکوں ظاہر کیتا ھاتوں 
دانی ایل ُکوں ہک وڈا آدمی بنایا نے 

وں چنگے تحفے وی ڈتّے۔ اُوں کُ تےبہوں 
دے سارے دانشوراں توں وڈا قرار بابل 

تے بابل دے ڈتّا 
صوبے دا پورے 

تے دانشوراں 
بنایا۔ حکمران 



دانیال قیدی بنا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

2-1دانی ایل 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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