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दािनयल अिन ितनको तीन िमत्रह इ ाएलमा ब थे।
एकिदन एक महान राजा उनीह को ठाउँ मा आएर यहाँका
जवान यव
ु कह लाई लगे। राजा नबक
ू दनेसर जो टाड़ा दे ष
बाबेलमा ब थे।

बाबेलमा जवान युवकह लाई असल
संसारका सबै दे षह बाट असल अिन
छाने। उनले ितनलाई बाबेलको भाशा
रा यलाई सहायता गरोस ् भनेर िवक

यवहार गथ। राजाले
राम्रो जवान यव
ु कह
िसकेर एक चाकर बनी
प गरे का िथए।

राजाले जे खा थे ती जवान युवकह ले पिन यही खा थे।
तर दािनयल अिन उसको साथीह ले यो खाना खान
चाहे नन ् िकनिक ती खाना झट
ु ा दे वतालाई समिपर्त गिरएको
िथयो। परमे वरको िव द्धमा केही पिन गिदर् न भनेर दािनयले
प्रितज्ञा गरे को िथयो। इ ाएलको परमे वरले कुनै पिन दे वीदे वता नमा नु भनी आज्ञा गरे का िथए।

राजाको खान निदइओस ् भनी दािनयलले तािलममा
िज मेवार पाएका एक यिक्तलाई अनम
ु ित मागे। यिद
राजाले बािहर गएको पाउँ थे, तब उनी धेरै क्रोिधत हु थे।
तर परमे वरले दािनयललाई उनको असल यिक्त बनाए।

उनी दािनयल अिन ितनको िमत्रह लाई जाँच गनर् तयार
भए। ितनीह ले दष िदन साग-स जी अिन पानी मात्र खान
प यो। दष िदनको अ तितर जसले राजाको खाना खाने
जवान युवकह भ दा दािनयल र ितनका िमत्रह पुि टएका
दे िखए।

ती जवान युवकह ले परमे वरलाई आदर गथ अिन
परमे वरले पिन गनह
ुर् ु यो। ितनीह लाई परमे वरले
िसकेको कुरोमा ज्ञान अिन सीप िदए अिन दािनयललाई
दषर्न अिन सपनालाई बु ने बुिद्ध िदएका िथए।

सबै जवान युवकह लाई राजा
नबक
ू दनेसरको अिघ तीन वशर्को
तािलम पिछ पेस गरे । ती
सबैह भ दा दािनयल अिन
ितनका साथीह लाई खब
ु ै असल
पाए। वा तवमा, राजाले खोजी
गदार् उनको रा यमा सबै
बिु द्धमानीह भ दा दािनयललाई
धेरै बुिद्धमानी पाए।

एक रात राजाले नराम्रो सपना दे खे। सपनाको अथर्
खोिलिदनाई राजाले जादग
ू रह , मंत्र-तंत्र गनह , अिन
िवजव
ु ाह लाई उसको अिघ आउन भनी बोलाए। राजाले
भने, ‘‘मैले एउटा सपना दे खे, औ यस सपनाको
अथर् बु नलाई मेरो मन घबराएको
छ।’’ ज्ञानी मािनसले उतर
िदए, ‘‘महाराज अमर रहून ्!
हजरू का दासह लाई
हजरू को सपना
बताइिदनह
ु ोस ्,
र हामी हजरू लाई
यसको अथर्
खोिलिदनेछ ।’’

राजाले जवाफ िदए, ‘‘होइन! मैले के सपना दे खे अिन यसको
अथर् के हो भनेर ितमीह ले भ नप
ु छर् । यिद ितमीह ले
बताएनौ भने ितमीह टुक्रा टुक्रा पािरनेछौ
अिन ितमीह का घर उजाड़ पािरनेछन ्।
तर यिद बतायौ भने ितमीह ले
मबाट उपहार, इनाम अिन ठूला
ठूला मान पाउनेछौ। अव य,
कुनै बिु द्धमानीले राजाको
अथर् बताउन सकेन।

ज्ञानीह ले राजालाई भने, ‘‘प ृ वीमा कुनै य तो मािनस छै न,
जसले तपाईंले सोधेका कुरा बताउनसक्ला। दे वताले मात्र गनर्
सक्छ तर ितनीह प ृ वीमा ब दै नन ्।’’ राजा एकदमै क्रोिधत
भएर सबै ज्ञानीह लाई मािरऊन ् भनी हुकूम िदए।

राजाका अंग-रक्षकका
क तान अय कलाई दािनयले
भने, ‘‘िकन राजाले सबै
ज्ञानी मािनसह लाई मारे ?’’
तब अय कले दािनयललाई
सबै कुरा बताइिदए। तब
दािनयलले राजाको सामने
गएर सपनाको अथर्
बताइिदनलाई केही समय
िदनह
ु ोस ् भनी राजालाई
िब ती गरे ।

यसपिछ दािनयल आ नो घरमा
गएर आ ना िमत्रह षद्रक, मेषक र
अबे नगोलाई सबै कुरो बताइिदए।
दािनयललाई थाह िथएन िक सपना
के िथयो अथवा यसको अथर् तर
ितनलाई थाह िथयो कसैलाई यो थाह
छ ती हुन परमे वर। यसैले, दािनयल
अिन ितनका िमत्रह ले प्राथर्ना गरे ।

परमे वरले दािनयलाई सपना अिन यसको अथर् दे खाइिदए।
दािनयलले वगर्का परमे वरको प्रषंसा गरे र यसरी भने,
‘‘परमे वरको नाउँ सदा सवर्दा ध यको होस ्, बिु द्ध र पराक्रम
उहाँकै हुन ्।’’ तब दािनयल हतारसाथ राजाकहाँ गएर भने,
‘‘ वगर्मा एक ई वर हुनह
ु ु छ जसले
रह यह प्रकट गनह
ुर् ु छ।’’
ितनले राजाको
सपना अिन
यसको अथर्
बताइिदए।

तब राजा नबक
ू दनेसर सपना र यसको अथर् सुने तब
दािनयलको अिघ घो टो परे र भने, साँि चनै ितमीह का
परमे वर ई वरह का परमे वर, राजाह का
प्रभु र रह य खोिलिदनुहुने हुनुहुँदो रहे छ।’’
तब राजाले दािनयलको दजार् बढ़ाइिदए,
र धेरै बहुमू य उपहार िदए, औ
ितनलाई बाबेलका सारा प्रदे षका
षासक र बाबेलका सबै
ज्ञनी पु शमािथ
प्रधान तु याए।
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