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దానియేలు మరియు అతని ముగుగ్రు
న్ తులు ఇ యేలు దేశములో నివ ంచారు. 

ఒక దినానన్ బబులోను రాజు ఇ యేలు దేశము
దండెతిత్ అకక్డి జలందరిని చెరగొనిపోయాడు. 
దేశములోఉనన్ తెలి గల రినందరిని రాజు

బబులోను దేశమునకు తీ కు ళాళ్డు. ఆ రాజు
పేరు నెబుకదెన్జరు.



తాను చెరగొనిపోయిన రిలో ష న
తెలి తేటలు గల రికి రాజు తేయ్క న వసతులు
కలిప్ంచాడు. రికి బబులోను భాషను నేరిప్ంచి తన
రాజయ్మును నడిపించుటలో రిని
ఉపయోగించుకో లనుకునాన్డు.



రికి షఠ్ న భోజనం ఇవ బడింది. రాజు తినే
భోజనంనుండే రికి భోజనం ఇవ బడింది. ఆ
భోజనం అనయ్ దేవతలకు అరిప్ంపబడింది కనుక
దానియేలును అతని న్ తులును తినకూడదని
నిశచ్యించుకొనాన్రు.



అనయ్దేవతలతో ఇ యేలు జలకు ఎలాంటి
సంబంధం ఉండకూడదని దే డు ల చిచ్న
కారము దానియేలు దే నికి వయ్తిరేఖముగా

ఎలాంటి పాపము చేయనని గాద్నము చే డు.



దానియేలు తన అధికారిగా ఉనన్ నపుంసకుల
అధిపతితో రాజు భోజనమును తినకుండ ఉండుటకు
అనుమతిని అడిగాడు. ఈ షయం రాజుకు తెలి త్
చాలా మాదం. అయినపప్టికి ఆ అధిపతి
దానియేలుకు దయను
చూపించాడు.



దానియేలు కోరినటుట్గా పది దినములు
దానియేలుకు మరియు అతని న్ తులకు
ఖా రమును మంచినీళళ్ను ఇచిచ్ పరీకిష్ంచిన

తరు త రాజు భుజించు భోజనమును
భుజించి రికంటే రి ముఖములు కళగా
కనిపించాయి. కనుక ఆ అధిపతి రికి
భుజించుటకు
ఖా రమును

ఇచాచ్డు. 



ఈ యౌవన త్లు దే ని ఘనపరచారు. దే డు
కూడా రిని ఘనపరచాడు. దే డు రికి సకల
దయ్లయందు ణయ్మును అను ంచాడు. ఈ

దానియేలు కలలకు మరియు దరనములకు భావము
చెపప్గల జాఞ్నము గల డు.



బబులోనులో
మూడు సంవత రముల
కష్ణ తరు త
కష్ణపొందిన రందరూ

రా న నెబుకదెన్జరు
యొదద్కు తేబడాడ్రు.



రాజు రిలోనుండి
అందరికంటే ఠ్ న
దానియేలును అతని ముగుగ్రు
న్ తులను ఎనున్కునాన్డు. 

తన రాజయ్ములో ఉనన్
జాఞ్నులందరికంటే దానియేలు

అనేక రెటుల్ ఠ్డని రాజు
ంచాడు.



ఒక రోజు రాజుకు భయంకర న కల వచిచ్ంది. 
రాజు శకునగాం ను, గారడీ దయ్గల రిని, 
మాం కులను పిలిపించి రితో
"నేనొక కల కనాన్ను, దానిని
తెలు కొనవలెనని
య్కులపడుతునాన్ను" 

అని అనాన్డు. 



రు రాజుతో "రాజు చిరకాలము జీ ంచుగాక. 
కలను మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని అరధ్మును
చెపెప్దము" అని అనాన్రు.



రాజు రితో "నేను కలను మరిచ్పోయాను, 
కలను దాని భావమును నాకు చెపప్ండి
లేనియెడల మీరందరూ
చంపబడుతారు. మీ
ఇళుళ్ పెంటకుపప్గా
చేయబడతాయి.



మీరు కలను కల భావమును నాకు
చెపప్గలిగిన యెడల మీకు గొపప్
బ మానములను ఇ త్ను" 
అనాన్డు. కాని ఏ ఒకక్రూ ఆ
కలను మరియు కల
భావమును
చెపప్లేకపోయారు.



అందుకు రు రాజుతో "భూమిమీద ఏ మను య్డు
కూడ రాజు అడిగిన సంగతిని చెపప్లేడు, దేవతలు
కాకుండా మరెవరూ ఈసంగతిని చెపప్లేరు.



కాని దేవతలు మను య్ల మధయ్ నివ ంచరు కదా! 
అని సమాధానమిచాచ్రు." అందుకు రాజు కోపముతో

మండిపడి "బబులోను జాఞ్నులందరిని
చంపి యండి" అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.



నికులు దానియేలు కోసం
వచిచ్నపుప్డు దానియేలు
రాజు యొకక్ అధిపతి న
అరోయ్కుతో "రాజు
ఎందుకు జాఞ్నులందరిని
చంపాలనుకుంటునాన్డు?" 
అని అడిగాడు. అరోయ్కు
జరిగినదంతటిని
దానియేలుకు
వరించాడు.



అపుప్డు దానియేలు రాజు
సనిన్ధికి పోయి కల భావమును
తెలియచెపుప్టకు తనకు కొంత
సమయం దయచేయమని
రాజును బతిమాలాడు.



దానియేలు తన యింటికి
పోయి తన న్ తు న
ష కు, మే కు, అబేదెన్గోలకు
ఈ షయాలను తెలిపాడు.



దానియేలుకు ఈ కల దాని
భావము తెలియదు కాని కలను
దాని భావమును దే డు మా మే
చెపప్గల సమరుధ్డని తెలు . కల
షయంలో దానియేలు
న్ తులు దే నికి
రిధ్ంచారు.



దే డు దానియేలుకు కలను దాని భావమును
బయలుపరచాడు గనుక అతడు పరలోకమందునన్
దే ని "నీ నామము యుగములనిన్టను
త్తింపబడును గాక! నీ జాఞ్నబలములు గలిగిన

దే డ " అని
త్తించాడు.



కలను దాని భావమును దానియేలు
వరించినపుప్డు రా న నెబుకదెన్జరు

దానియేలుముందు గిలపడి-
"ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు
నీ సమరుధ్డ తి ; ...



... నీ దే డు దే ళల్కు దే డును రాజులకు
భు యుండి మరమ్ములను

బయలుపరచు డు యునాన్డని
దానియేలుకు తుయ్తత్రమిచాచ్డు."



మరియు రాజు దానియేలును బ గా చిచ్ంచి, 
అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, అతనిని
బబులోను సం థ్నమంతటిమీద
అధిపతినిగాను బబులోను
జాఞ్నులందరిలో ధానునిగాను
నియమించాడు.



చెరలోనునన్ దానియేలు

ఈ కథను మనము బిలులో

దానియేలు 1-2 అధాయ్యములు

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! 
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