தானியேல்
என் அன்பு பிள்ளைகயை முன்மாதிரிோன அந்த கதாபாத்திரம் தானியேல் தான். இந்த தானியேலுக்கு
முகவுளர தருகியேன் இந்த அத்திோேத்தில். வாசியுங்கள்.
இந்த தானியேல் சாதாரண குடும்பத்ளதச் யசர்ந்தவர் அல்ல அரச குடும்பத்தில் பிேந்தவர். அரச
குடும்பத்தில் வாழ்ந்தவர். யோோக்கீ ம் என்னும் அரசர் காலத்தில் இருந்தவயர தானியேல். யோோக்கீ ம்
இஸ்ரயவலில் 4ம் ஆண்டு ஆட்சி நடத்தும்யபாது பாபியலானில் யநபுகாத் யநச்சார் அரசரானார். யநபுகாத் யநச்சார்
எருசயலளம முற்றுளகேிட்டார். யோோக்கீ ம் ராஜா, யநபுகாத் யநச்சருக்கு அடங்கிப் யபாவதாக வாக்கைிக்க
ஆட்சிப் பபாறுப்ளப அவரிடயம விட்டுவிட்டு யநபுகாத் யநச்சர் எருசயலமிலிருந்து சிலளர சிளேப்பிடித்து
பசன்ோர். இப்படிச் சிளேபிடித்துச் பசல்லப்பட்டவர்களுள் ஒருவர் தான் இந்த ராஜகுமாரன் தானியேல். இந்த
தானியேலுக்கு அப்பபாழுது ஏேத்தாழ 18 வேது என்ே பளழே ஏற்பாடு யவத ஆராய்ச்சிோைர் கருதுகின்ேனர்.
தானியேல் அரச குடும்பத்ளதச் சார்ந்தவர் மட்டும் அல்ல. இன்னும் சில சிேப்புக் குேிப்புகள் அவருக்கு
உண்டு. அவருக்கு மட்டும் அல்ல; சிளேப்பிடித்துச் பசல்லப்பட்ட அத்தளன யபருக்கும் உண்டு.
"அப்ப ொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்வே இரொஜ
மொசும்

இல்லொதேர்களும்,

சிைந்தேர்களும்,

அழகொனேர்களும்,

கல்ேியில்

நிபுணரும்,

குலத்தொர்கேிலும்,

சகல

ரொஜொேின்

களுமொகிய சில ேொலி றரக் பகொண்டு ேரவும் "
அப்பப்பா
திேளமோல்

!

எதிரி

பிரம்மிப்பாேிருக்கிேதா
நாட்டினளரயும்

?

ஞொனத்திலும்
அரமறனயிவல

துறைமக்கேிலும்

யொபதொரு

வதைினேர்களும்,

அைிேில்

வசேிக்கத்

திைறமயுள்ேேர்
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அரச

கவர்ந்தவர்கள்.

குடும்ப

வாலிபர்

அதிஷ்டசாலிகள்

தனித்திேளம
தான்

என

மிக்கவர்கள்,

எண்ணுவதற்குள்

பாபியலானுக்கு சிளேபிடித்துக் "எத்தளன இருந்தும் என்ன பேன் ?" என்ே யகள்வி வருகிேதல்லவா.
எத்தளன

வண்ண

வண்ணக்

கனவு

இருந்திருக்கும்

?

Enjoy

பண்ண

எத்தளன

வசதிகள்

!

நிளனத்தளத சாதிக்க வேதும், வசதியும் இருந்தது.உண்டு, மகிழ வாய்ப்பிருந்தது. பசல்வந்தர்கைாய் சுற்ேி
வர தகுதி இருந்தது. ஒன்ளேயும் அனுபவிக்க முடிோமல் அடிளமோய்..... அேல்நாட்டில்..... அதுவும்.....
எதிரி நாட்டில் சிளேபிடித்துச் பசல்லப்பட்டது யவதளனேல்லவா !
கண்டகனபவல்லாம் தகர்ந்தது. நிளனத்தளத பசய்ே முடிோது. நிளனக்காதளத பசய்ே யவண்டிே
கட்டாேம். விருப்பப்படி அல்ல; கட்டளைக்கு அடிபணிே யவண்டும். யவண்டும் என்பளத அல்ல; பகாடுப்பளத
உண்ண யவண்டும். பசல்வந்தர் அல்ல; ளகதி என்ே அந்தஸ்த்து. என்னடா வாழ்ளக என்று புலம்பளவக்கும்
மனம்.... மன விரக்தி.... எனக்கு ஏன் இந்த நிளலளம என்று நிளனக்ககூட மன பபலன் இழந்தது.
இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் ஒருவர் தான் நம் கதா நாேகன் தானியேல். தான் ோராேிருந்தால் என்ன?
எங்யக இருந்தால் என்ன ? இடம் மாேினாலும், காலம் மாேினாலும், யகாலம் மாேினாலும், சாதிக்க இருந்த துடிப்பு
மட்டும் மாேவில்ளல. யவகம் குளேேவில்ளல. சிந்தளன தடுமாேவில்ளல. சாதித்தான். என்ன சாதளன ?

-
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ஒரு மதிப்பபண் வித்திோசத்தில் முதலிடம் பிடிக்கவில்ளல 10 மதிப்பபண் வித்திோசமும் அல்ல. பத்து மடங்கு
சமர்த்தாம். ஆச்சர்ேம் தான். அத்தளன வசதி வாய்ப்பும் தன் ளகளேவிட்டு யபானாலும்.... No Tension… No Stress… No
Depression… எல்லாம் தவிடு பபாடி.... சுக்கு நூோனது. மற்ேவர்களை விேப்பில் ஆழ்த்தி விட்டார்.

எந்த விஷேத்தில் யதர்வு ளவத்தாலும் ‘First Mark’ அதுவும் பத்து மடங்கு வித்திோசத்தில். யநபுகாத்
யநச்சாரின் யதசமாகிே பாபியலான் யதச முழுவதிலும் ஒரு வாலிபன் கூட தானியேயலாடு இளணோக நிற்க
முடிேவில்ளல.School Topper… Zonal Topper… District Topper… State Topper… இல்ளல இல்ளல.... National Level Topper… ஆம்
எதிர்த்து யபாட்டிேிட ஒருவராலும் முடிேவில்ளல. அது மட்டும் அல்ல, இன்பனாரு காரிேத்ளதயும் குேிப்பிட
விரும்புகியேன். - தானியேல் 2:48
இளத நான் சற்று விைக்கி கூறுகியேன்.
தறலறம தொனிவயல்
பிரதானி 1

பிரதானி 2
120

எருசயலமிலிருந்து

பபாறுக்கி

பிரதானி 3
ிரபுக்கள்

எடுத்து

(Selected

persons)

பகாண்டு

வரப்பட்டு

இப்பபாழுது

வியசஷித்தவனாய் (Special persons) மாேிவிட்டான் இந்த வாலிபன் தானியேல்.
இந்த சாதளனேின் இரகசிேம் என்ன ? காரணம் என்ன ? எல்யலாருக்கும் இந்த சாதளன யமல் காதல்
இல்லாமல் இல்ளல. ஆளசதான்.... துடிப்பு தான். வழிநடத்துவது ோர் ? எளதப் பின்பற்ே யவண்டும் ? நிளனக்கும்
பலரால் சாதளன பேணத்ளத பதாடர முடிேவில்ளல. காரணம் பல. பதாடக்கக்கால விறுவிறுப்பு குைிர்ந்து
யபானதும் காரணயம. ஆரம்பகால சறுக்கல்களும் பின்னளடே ளவக்கின்ேன. உதவிக்கரம் நீட்ட ஆைில்ளல
என்ே யசார்வும் கூட.
சாதளனோைனான இந்த வாலிபன் தானியேல்-ன் வாழ்க்ளக உங்களுக்கு உதவும் என்று நம்புகியேன்.
பபற்யோரும் உற்ோரும் முடுக்கிவிட அருகில் இல்ளல எனினும் , அந்தஸ்த்து பேியபாய் அடிளமோய் இருந்த
சூழலிலும் சாதித்து காட்டிே இந்த தானியேல் வாழ்ளக கட்டாேம் உங்களுக்கு கற்றுத்தரும். உங்களை
உந்தித்தள்ளும். குைிர்ந்து யபான யவகத்ளத சூயடற்றும். துவண்டு யபான முேற்சிளே தட்டி எழுப்பும். Topper
நீங்கள் தான். அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக !

