
Bengali: Easy-to-Read Version
Language: বাংলা (Bengali)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.
9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d
ISBN: 978-1-5313-1309-8



1 দািনেয়ল ২:৪

দািনেয়েলর পু ক

দািনেয়লেক বািবেল িনেয় যাওয়া হল

১ ১ িযহদূার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজে বর ততৃীয় বছের বািবেলর রাজা নবখূ  িনৎ সর জ শােলেম এেসিছেলন এবং
তাঁর স যসমহূ িদেয় শহরিট িঘের ফেলিছেলন। ২ রভু নবখূ  িনৎ সরেক িযহদূার রাজা িযেহায়াকীমেক পরা করেত

িদেয়িছেলন। নবখূ  িনৎ সর মি র থেক কেয়কিট বাসন- কাষন ও অ যা য িজিনস বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন। িতিন সই িল
তাঁর আরা য দবতার মি ের রাখেলন।

৩ তারপর রাজা নবখূ  িনৎ সর তাঁর নপংুসকেদর রধান অ নসেক ই রােয়েলর রাজবংশীয় কেয়কজনেক এবং ই রােয়েলর
বপণূ পিরবারসমেূহর কেয়ক জনেক আনেত আেদশ জাির করেলন। ৪ িতিন এমন কেয়ক জন যবুকেক চেয়িছেলন, যারা

িন ল সপুু ষ, বিু মান, িশি ত, উপলিধ করেত স ম এবং যারা তাঁর কাজ করেত পারেব। রাজা অ নসেক বলেলন ওই
যবুকেদর কল ্দীয় লাকেদর ভাষা ও রচনা িশিখেয় িদেত।

৫ রাজার িবেশষ সখুা য থেক নবখূ  িনৎ সর একটা িনিদ পিরমাণ খা য ও পানীয় ঐ যবুকেদর িদেয়িছেলন। িতন বছেরর
িশ ানিবশীর শেষ তারা যােত রাজােক সবা করেত পাের িতিন সই যব া করেত চেয়িছেলন। ৬ িযহদূার পিরবারবেগর এই
যবুকেদর মে য িছেলন দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়। ৭ অ নস এেদর রে যেকর বািবেলর ভাষায় নামকরণ
করেলন। দািনেয়ল হল ব শ  সর, হনািনয় হল শ রক, মীশােয়ল হল মশক ও অসিরয় হল অেব -নেগা।

৮ িক দািনেয়ল ি র করেলন য রাজার শৗখীন খা য ও পানীয় রহণ কের িনেজেক অ িচ করেবন না এবং এ যাপাের
িতিন অ নেসর অনমুিত চাইেলন।

৯ ঈ বর দািনেয়লেক অ নেসর কৃপা ও ক ণার পা র করেলন। ১০ িক অ নস বলেলন, “আিম আমার মিনব, রাজােক
ভয় কির। রাজার আেদশ অনসুাের আিম যিদ তামােক খা য ও পানীয় না িদই তাহেল তামােক হয়ত অ যা য যবুকেদর
তলুনায় বল দখােব। এেত িতিন আমার ওপর হেত পােরন এবং আমার মাথা কেট ফলেত পােরন। এবং এটা হেব
তামার এবং তামার ব ুেদর দােষ।”

১১ এরপর দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরেয়র ওপর ল ্য রাখার জ য অ নস র ী িনেয়াগ করেলন। ১২ দািনেয়ল
র ীেক বলেলন, “দয়া কের আমােদর ধু শ য ও জল দাও। ১৩ দশ িদন পর য সব যবুকরা রাজকীয় খাবার খাে তােদর
সে আমােদর তলুনা কেরা। দখ কােদর বশী বা যবান দখায় এবং তারপর যমন দখেব তমন ভােব তামার এই
ভ ৃ যেদর সে যবহার করেব।”

১৪ তাই দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়র ওপর র ী দশ িদন ধের এিট পরী া করেত রাজী হল। ১৫ দশ িদন পর,
য সম যবুক রাজার িবেশষ সখুা য খাি ল তােদর থেক দািনেয়ল ও তাঁর ব ুেদর বশী বা যবান দখাি ল। ১৬ তাই

র ী দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়েক রাজার দওয়া খাবার না িদেয় শ য খা য িদেত লাগেলা।
১৭ ঈ বর দািনেয়ল ও তাঁর িতন ব ুেদর ান এবং সম রকেমর সািহ য ও িশি ত লাকেদর লখা বাঝবার মত মতা

িদেলন। দািনেয়ল সম রকেমর ব ও দশন বঝুেত সমথ হেয়িছেলন।
১৮ িতন বছর িশ ানিবশীর শেষ অ নস সম যবুকেক নবখূ  িনৎ সেরর সামেন উপি ত করেলন। ১৯ রাজা তােদর সবার

সােথ কথা বলার পর দখেলন য সম যবুকেদর মে য দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয় সবেচেয় ভাল। তাই এই
চার জন যবুকেক রাজার িবেশষ ভ ৃ য করা হল। ২০ যখনই রাজার বিু মান উপেদেশর রেয়াজন হত, তখনই উিন দখেতন
তারা তাঁর রাে যর যা করগণ এবং িবচ ণ যি সমেূহর চেয় দশ ন ভাল। ২১ তাই দািনেয়ল কারস রাজার রাজে বর

রথম বছর পয রাজভ ৃ য হেয় রইেলন।

নবখূ  িনৎ সেরর ব

২ ১ নবখূ  িনৎ সেরর রাজে বর ি বতীয় বছের িতিন এমন িকছ ু ব দেখ উি ব হেলন য তাঁর ঘেুমর যাঘাত ঘটল।
২ সতুরাং রাজা তাঁর ব বিুঝেয় বলবার জ য ম রেব া, মায়ািব যা, যা কর এবং কলদীয়েদর আেদশ িদেলন। তাই

তারা রাজার সামেন এেসিছল।
৩ তারপর রাজা তােদর বলেলন, “আিম একিট ব দেখ উি ব হেয়িছ। আিম ব িটর স বে সব িকছ ুজানেত চাই।”
৪ তখন কলদীয়রা অরামীয় ভাষায় রাজােক বলল, “মহারাজ দীঘজীিব হন! আমরা আপনার অনগুত। আপিন অনু রহ কের

আপনার বে র কথা বলনু যােত আমরা তার যা যা করেত পাির।”
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৫ রাজা নবখূ  িনৎ সর তােদর বলেলন, “না, এই আমার িস া । তামরাই আমােক ব িট স বে বলেব এবং তার যা যা
দেব। তামরা যিদ এটা না করেত পােরা তেব আিম তামােদর কেট টকুেরা কের ফলার আেদশ জাির করব। আিম আেরা

একিট আেদশ দব যােত তামােদর ঘর-বািড় জ ােলর ূেপ পিরণত হয়। ৬ িক তামরা যিদ আমার ব ও তার অথ আমােক
বল, তাহেল আিম তামােদর রচরু পরু ার ও স ান রদান করব।”

৭ িক সই ানী যি রা রাজােক অনেুরাধ করল তাঁর বে র কথা আর একবার বলেত যােত তারা সটা যা যা করেত
পাের।

৮ তখন নবখূ  িনৎ সর বলেলন, “ তামরা জােনা য আমার কথাই আেদশ এবং আিম জািন য তামরা আেরা সময় লাভ করেত
চাইছ। ৯ তামরা জােনা য আমার ব িকেসর স বে িছল তা বলেত না পারেল তামরা শাি পােব। তামরা ইিতমে যই
আমােক িম যা কথা বলবার চ রা কেরছ। তামরা ভাবছ বশী সময় িনেল আিম আমার আেদেশর কথা ভেুল যাব। তাই
এখন আমােক বল আমার ব িট িক যােত আিম বঝুেত পাির য তামরা এর সিঠক অথ যা যা করেত পারেব!”

১০ উ ের কল ্দীয়রা রাজােক বলল, “পিৃথবীেত এমন কান লাক নই য রাজা যা চাইেছন তা করেত পাের। এমনিক সব
চেয় মহান ও সব চেয় শি শালী রাজাও কান ম রেব া, যা কর অথবা কান কলদীয়েক কখনও এরকম কথা িজ াসা

কেরন িন। ১১ রাজা এমন একিট কিঠন কথা বলেছন যা ব তঃ অস ব। কবলমা র দবগণই, যাঁরা মানেুষর মে য থােকন
না, এমন কথা বলেত পােরন।”

১২ যখন রাজা একথা নেলন, িতিন রচ রেগ গেলন। তাই িতিন বািবেলর সম ানী লাকেদর হ যা করার আেদশ
িদেলন। ১৩ নবখূ  িনৎ সেরর আেদেশর কথা ঘাষণা করা হল। রাজার অনচুররা দািনেয়ল ও তার স ীেদর হ যা করার জ য
অনসু ান করেত লাগল।

১৪ রাজেসনাপিত অিরেয়াক যখন বািবেলর ানী মানষুেদর হ যার জ য তির হি েলন তখন দািনেয়ল তাঁর কােছ এেস
িবেবচেকর মত ন রভােব কথা বলেলন। ১৫ দািনেয়ল অিরেয়াকেক িজ াসা করেলন, “ কন রাজা এমন িন ুর আেদশ জাির
করেলন?”

তখন অিরেয়াক রাজার বে র যাপাের সম ব ৃ া দািনেয়লেক বিুঝেয় বলেলন। ১৬ দািনেয়ল রাজা নবখূ  িনৎ সেরর
কােছ গেলন এবং তাঁর কাছ থেক সা াৎকােরর সময় িদেত বলেলন যােত িতিন রাজার বে র যা যা কের িদেত পােরন।

১৭ দািনেয়ল বািড় িফের এেস তাঁর স ী হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়েক সব খেুল বলেলন। ১৮ দািনেয়ল তাঁর ব ুেদর
বেগর ঈ বেরর কােছ রাথনা করেত বলেলন যােত ঈ বর দয়া কের অ যেদর কাছ থেক যা লিুকেয় রাখা হেয়েছ তা তােদর

বেলন। তাহেল দািনেয়ল ও তাঁর স ীেদর বািবেলর অ যা য ানী মানষুেদর সে মরেত হেব না।
১৯ রাি র বলা এক দশেন ঈ বর সই িনগঢূ় িবষয় দািনেয়েলর কােছ রকাশ করেলন। তখন দািনেয়ল ঈ বরেক তাঁর

দয়ার জ য ধ যবাদ িদেয় তাঁর ণগান করেলন। ২০ দািনেয়ল বলেলন,
“ঈ বেরর নাম িচরকাল ধ য হা !

মতা ও ান তাঁর অ ীভতূ!
২১ িতিন সময় ও ঋতসুমহূ পিরবতন কেরন।
িতিন রাজােদর িনেয়াগ কেরন
এবং িতিনই তােদর সিরেয় দন।
িতিন রাজােদর মতা দন ও তােদর কাছ থেক মতা কেড় নন!
িতিন মানষুেক ান দন যােত তারা ানী হেয় ওেঠ, িতিন তােদর িশ া দন যােত তারা ান লাভ কের।
২২ িতিন সই সব গভীর ও িবষয় রকাশ কেরন য েলা বাঝা শ ।
িতিন আেলা ধের থােকন,
তাই িতিন জােনন অ কাের িক আেছ।
২৩ আমার িপতপৃু েষর ঈ বর, আিম তামােক ধ যবাদ জানাই ও তামার রশংসা কির।
তিুম আমােক ান ও মতা িদেয়েছা।
আিম তামার কােছ যা জানেত চেয়িছ তা তিুম আমার কােছ রকাশ কেরছ।
তিুম আমােদর রাজার বে র কথা বেলছ।”

দািনেয়ল বে র অথ যা যা করেলন
২৪ তখন দািনেয়ল অিরেয়ােকর কােছ িগেয় বলেলন, “বািবেলর ানী মানষুেদর হ যা করেবন না। আমােক রাজার কােছ

িনেয় চলনু। আিম রাজােক তাঁর ব ও এর অথ িক যা যা কের বলব।”
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২৫ অিরেয়াক সে সে দািনেয়লেক রাজার কােছ িনেয় গেলন। অিরেয়াক রাজােক বলেলন, “আিম িযহদূার িনবািসতেদর
মে য এমন একজনেক খুঁেজ পেয়িছ য রাজার বে র অথ যা যা করেত স ম হেব।”

২৬ রাজা দািনেয়লেক িজ াসা করেলন, “তিুম িক আমােক বলেত পারেব আমার ব িট িক ও তার অথ িক?”
২৭ দািনেয়ল উ র িদেলন, “রাজা নবখূ  িনৎ সর, আপিন য িজিনষ িলর কথা জানেত চেয়েছন তা কান ানী, কান

যা িবদ বা কান যািতষীর পে বলা স ব নয়। ২৮ িক বেগ একজন ঈ বর আেছন িযিন মানেুষর কােছ িবষয়
রকাশ কেরন। ঈ বর রাজােক তাঁর বে র মা যেম দিখেয়েছন অদূর ভিব যেত িক ঘটেব। এটাই িছল আপনার ব এবং

এই িলই আপিন িবছানায় েয় দেখিছেলন: ২৯ মহারাজ আপিন িবছানায় েয় েয় ভাবিছেলন ভিব যেত িক হেব। ঈ বর
মানেুষর কােছ কথা রকাশ কেরন এবং িতিনই আপনােক দিখেয়েছন ভিব যেত িক হেব। ৩০ ঈ বর আমােকও এই
কথা জািনেয়েছন। তার অথ এই নয় য আিম অ যা যেদর তলুনায় বশী ানী। িতিন একথা আমার কােছ রকাশ কেরেছন
যােত আপিন আপনার বে র অথ বঝুেত পােরন ও আপনার মেনর িচ া বঝুেত পােরন।

৩১ “মহারাজ, বে আপিন আপনার সামেন এক িবশাল মিূ েক দেখিছেলন। সই মিূ িট িছল রকা এবং চকচেক। এই
মিূ দখেল য কউ িব েয় তার চাখ িব ািরত কের ফলেব। ৩২ মিূ িটর মাথা িছল খাঁিট সানার, বকু ও হাত েলা এবং
করযগুল িছল পার। পট ও ঊ িছল িপতেলর। ৩৩ পােয়র িনেচর িদক িছল লাহার। সই মিূ িটর পােয়র পাতা িছল লাহা
এবং মািটর িম রেন তরী। ৩৪ মিূ িটর িদেক তািকেয় থাকাকালীন আপিন এক টকুেরা পাথর দেখিছেলন যটা একটা পবত
থেক কেট বার করা, কান যি র বারা নয়। সই পাথেরর টকুেরািট এেস মিূ িটর লাহা এবং মািটর পােয় আঘাত করল

এবং তােদর স ূণ েপ ভেঙ িদল। ৩৫ এরপর লাহা, মািট, িপতল, পা ও সানা সব িকছ ু এক সে ভেঙ টকুেরা টকুেরা
হেয় গল। তারপর এ েলা রী কালীন শ যািদ মাডা়বার জায়গায় িকছইু ফেল না রেখ তেুষর মেতা বাতােসর সে উেড়
গল। তারপর সই পাথেরর খ িট এক িবরাট পবেতর আকার িনল ও সারা পিৃথবী ঢেক ফলল।

৩৬ “এই িছল আপনার ব । এখন আমরা আপনােক বলব এর অথ িক। ৩৭ মহারাজ, আপিন হেলন সম রাজােদর মে য
সবে র । ঈ বর আপনােক রাজ ব, পরা রম, শি ও মিহমা িদেয়েছন। ৩৮ যখােন মানষু, ব য প ও পাখীরা বাস কের
ঈ বর আপনােক সই সম জায়গার ওপর শাসন করবার মতা িদেয়েছন। মহারাজ আপিনই হেলন সই মিূ র সানার
মাথািট।

৩৯ “আপনার পের য রাে যর উ ান হেব তা হল সই মিূ র পার অংশিট। িক সই রা য আপনার মত মহান হেব
না। এরপর একিট ততৃীয় রা য আসেব। এিট হল মিূ র িপতেলর অংশিট। এিট পেুরা পিৃথবীর ওপর শাসন করেব। ৪০ চতথু
রা য লৗহবৎ দঢৃ় হেব। চতথু রা যিট অ য আর সম রাে যর বংেসর কারণ হেব যমন লাহা সব িকছ ু টকুেরা টকুেরা
কের ভেঙ দয়।

৪১ “আপিন দেখেছন য মিূ িটর পােয়র পাতার খািনকটা িছল কুেমােরর মািট িদেয় তরী এবং খািনকটা লাহার তরী। এর
অথ হল এটা হেব একটা িবভ রা য কারণ আপিন মািটর সে লাহার িম রন দেখেছন। ৪২ তাই চতথু রা যিটর একটা
অংশ হেব লাহার মত দঢৃ় ও অপর অংশিট হেব মািটর মত ভ ুর। ৪৩ আপিন মািটর সােথ লাহার িম রণ দেখেছন িক মািট
ও লাহা স ূণ ভােব মেশ না। তাই চতথু রাে যর লাকরা অ িববাহ করেব। িক তারা ঐ যব লােকর মত হেব না।

৪৪ “চতথু রাে যর রাজােদর সময় বেগর ঈ বর আর একিট রা য াপন করেবন। এই রা যিট িচরকােলর জ য থাকেব।
এিট বংস হেব না এবং এিট সই জাতীয় রা য হেব না যটা একিট জািত থেক আর একিটেক দওয়া হেব। এই রা য অ য
সম রা যেক বংস কের ফলেব িক িনেজ িচর ায়ী হেব।

৪৫ “এটাই হল সই পাথেরর টকুেরাটা যটা আপিন দেখিছেলন। আপনা আপিন পবত কেট বিরেয় এেসিছল এবং তারপর
লাহা, িপতল, মািট, েপা ও সানা সব িকছেুক টকুেরা টকুেরা কের ভেঙ িদেয়িছল। এইভােবই ঈ বর আপনােক দিখেয়েছন

ভিব যেত িক হেব। ব িট সি য ও আপিন এর যা যােক সিঠক বেল িব বাস করেত পােরন।”
৪৬ তখন নবখূ  িনৎ সর মাথা নীচু কের দািনেয়েলর সামেন নতজানু হেলন এবং দািনেয়লেক স ান জানাবার জ য সগুি

নেব য উৎসগ করেত আেদশ িদেলন। ৪৭ তারপর রাজা দািনেয়লেক বলেলন, “আিম িনি ত য তিুম এবং তামার ব ুেদর
সবে র ঈ বর হেলন সব চেয় পরা রমী। এবং িতিন সব রাজার রভ।ু মানষু যা জানেত পাের না ঈ বর তা বেল দন।
আিম জািন এটা স য কারণ তিুম আমােক এই িবষয় রকাশ করেত স ম হেয়েছা।”

৪৮ তারপর রাজা দািনেয়লেক স ািনত করেলন এবং তাঁেক রচরু ব মূ য উপহার িদেলন। নবখূ  িনৎ সর তাঁেক সম র
বািবল রেদেশর শাসনকতা িহেসেব িনেয়াগ করেলন। তাঁেক বািবেলর সম ানী মানেুষর অিধপিত করা হল। ৪৯ দািনেয়ল
রাজােক বলেলন শ রক, মশক ও অেব -নেগােক রেদেশর শাসনকােয িনেয়াগ করেত এবং দািনেয়ল যমন চেয়িছেলন
রাজা তাই করেলন। এবং দািনেয়ল িনেজ রাজার একজন বপণূ যি িহেসেব রাজ বাের থাকেলন।
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সানার মিূ ও অি কু

৩ ১ রাজা নবখূ  িনৎ সর একিট সানার মিূ তরী করেলন। মিূ িট িছল ৬০ হাত উঁচু এবং ৬ হাত চওডা়। তারপর িতিন সই
মিূ িট বািবল রেদেশ দূরা সমতেলর ওপর াপন করেলন। ২ তারপর রাজা রােদশীয় রা যপাল, উ পদ সামিরক

কমচারীগণ, উপেদশকগণ, কাষা য গণ, িবচারকগণ, শাসকগণ এবং অ যা য উ পদ কমচারীেদর ঐ মিূ র উৎসগীকরণ
অনু ােন আসেত আেদশ িদেলন।

৩ তাই তারা সবাই এেলন এবং নবখূ  িনৎ সেরর ািপত মিূ র সামেন দাঁডা়েলন। ৪ তারপর রাজার ঘাষক উ কে বলেলন,
“ হ িবিভ দশ ও নানা ভাষািবদগণ তামরা আমার কথা শান। তামােদর এই আেদশ দওয়া হে : ৫ য মূ েত িশঙা, বাঁিশ,
বীণা এবং অ যা য সম বা যযে রর আওয়াজ নেব তখনই তামরা আভিূম নত হেব এবং রাজার াপনা করা মিূ র পেূজা
করেব। ৬ যিদ কান যি আভিূম নত না হেয় পেূজা কের, তােক সে সে অি কুে িনে প করা হেব।”

৭ তাই, য মূ েত িশঙা, বাঁিশ, বীণা এবং অ যা য বা যযে রর শদ শানা গল, সম দশসমহূ ও সম ভাষািবদগণ
আভিূম নত হল এবং নবখূ  িনৎ সেরর রিতি ত মিূ র পজূা করল।

৮ সই সময়, িকছ ু কল ্দীয় লাকরা রাজার কােছ এল এবং ই দীেদর িব ে কথা বলেত লাগল। ৯ তারা রাজা
নবখূ  িনৎ সরেক বলল, “মহারাজ দীঘজীিব হান! ১০ মহারাজ আপিন আেদশ কেরিছেলন য িশঙা, বাঁিশ, বীণা ও অ যা য
বা যযে রর বাদন শানা মা র সকলেক মাথা নত কের সানার মিূ িটর পজূা করেত। ১১ আপিন আেরা বেলিছেলন য যিদ
কউ এই মিূ র পজূা না কের তাহেল তােদর অি কুে িনে প করা হেব। ১২ িক হ মহারাজ, িকছ ু ই দী আপনার আেদশ

অমা য কেরেছ। আপিন পেূব তােদর বপণূ কমচারীর পেদ বহাল কেরিছেলন। তারা হল শ রক, মশক ও অেব -নেগা।
তারা আপনার দবতার পজূা কেরিন। তারা আভিূম নত হয়িন এবং আপনার রিতি ত সানার মিূ িট পেূজা কেরিন।”

১৩ তখন রাজা ভীষণ হেয় শ রক, মশক ও অেব -নেগােক ডেক পাঠােলন। তােদর রাজার সামেন আনা হল।
১৪ নবখূ  িনৎ সর ঐ লােকেদর বলেলন, “শ রক, মশক এবং অেব -নেগা, এটা িক সি য য তামরা আমার দবতােদর
পেূজা কর না আর তামরা আভিূম নত হও িন এবং আমার রিতি ত সানার মিূ েক পেূজা করিন? ১৫ এবার যখনই তামরা
িশঙা, বীণা ও অ যা য বা যযে রর শদ নেব তখনই তামরা মাথা নত কের সানার মিূ র পজূা করেব। যিদ তামরা এই
মিূ র পজূা করেত রাজী থােকা তেব ভাল, নয়েতা তামােদর অি কুে িনে প করা হেব। তখন কান দবতাই তামােদর
আমার হাত থেক র া করেত পারেব না!”

১৬ শ রক, মশক ও অেব -নেগা রাজােক বলল, “এর যা যা দওয়ার রেয়াজন আমােদর নই। ১৭ যিদ আপিন আমােদর
অি কুে িনে প কেরন তাহেল আমরা য দবতার পজূা কির িতিন আমােদর র া করেবন। িতিন ই া করেল আমােদর আপনার
হাত থেক র া করেত পােরন। ১৮ িক যিদ আমােদর ঈ বরও আমােদর র া না কেরন, তাহেলও আমরা আপনার দবতার
সবা করব না এবং আপনার রিতি ত সানার মিূ র পজূাও করব না।”

১৯ তখন নবখূ  িনৎ সর ভীষণ রেগ গেলন এবং শ রক, মশক ও অেব -নেগার িদেক ভৎ সনাপণূ দিৃ েত তাকােলন। িতিন
অি কু িটেক সাত ণ বশী উ করবার আেদশ িদেলন। ২০ তারপর নবখূ  িনৎ সর তাঁর সব চেয় শি শালী স যেদর কেয়ক
জনেক শ রক, মশক ও অেব -নেগােক বঁেধ ফেল তােদর অি কুে র মে য ছ ুঁেড় ফেল িদেত আেদশ িদেলন।

২১ তাই স যরা আঙরাখা, পায়জামা, টিুপ ও অ যা য বে র পণূসি ত শ রক, মশক ও অেব -নেগােক বঁেধ ফলল
এবং বল অি কুে র মে য ফেল িদল। ২২ রাজার আেদশ এত িন ুর িছল বেল এবং অি কু িট এত উ িছল বেল য
স যরা শ রক, মশক এবং অেব -নেগােক িনেয় িগেয়িছল তারাই আ ন পেুড় মারা গল। ২৩ শ রক, মশক ও অেব -

নেগােক দঢৃ় ভােব বঁেধ আ েন িনে প করা হেয়িছল।
২৪ সই সময় নবখূ  িনৎ সর িব েয় লািফেয় উঠেলন। িতিন তাঁর উপেদশকেদর িজ াসা করেলন, “এটা িক িঠক য আমরা

মা র িতন জনেক বঁেধ অি কুে িনে প কেরিছলাম?”
উপেদশকরা বলেলন, “ যাঁ, মহারাজ।”
২৫ রাজা বলেলন, “ দখ, আিম দখিছ চার জন মানষু আ েনর ভতর হঁেট বডা়ে । তারা বাঁধনমু এবং তারা কউই

আ েন পেুড় যাে না। চতথু জনেক দখেত যন একজন দবদূেতর মেতা।”
২৬ তখন নবখূ  িনৎ সর অি কুে র মেুখর কােছ িগেয় িচৎকার কের বলেলন, “পরাৎ  পর ঈ বেরর অনগুত শ রক, মশক ও

অেব -নেগা তামরা এখােন বিরেয় এেসা!”
তাই শ রক, মশক ও অেব -নেগা আ েনর ভতর থেক বিরেয় এেলা। ২৭ তারা বিরেয় আসার পর রােদশীয় রা যপাল,

উ পদ কমচারী, অিধপিত ও রাজার উপেদশকরা তােদর িঘের ধরল। তারা দখল য আ ন শ রক, মশক ও অেব -নেগার
আঙরাখা অথবা অ য িকছ,ু এমন িক তােদর মাথার একটা চলুও পাডা়য়িন এবং তারা য আ েনর কােছ িছল এমন কান গ ও
তােদর গা থেক বেরাি ল না।
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২৮ এরপর নবখূ  িনৎ সর বলেলন, “শ রক, মশক ও অেব -নেগার ঈ বেরর রশংসা কেরা। িতিন তাঁর দূত পািঠেয়েছন
এবং তাঁর দাসেদর আ ন থেক র া কেরেছন। এই িতন জন লাক তােদর ঈ বেরর রিত িব ব িছল। তারা আমার আেদশ
অমা য কের মতৃু্যবরণ করেতও রাজী িছল, িক তবওু তারা অ য কান দবতার আরাধনা করেত রাজী হয়িন। ২৯ তাই আিম
এই িনয়ম করলাম: কান দেশর এবং কান ভাষার কান যি যিদ শ রক, মশক ও অেব -নেগার ঈ বেরর িব ে কান
কথা বেল তেব তােদর টকুেরা টকুেরা কের কেট ফলা হেব। তােদর বািড-়ঘর সবসাধারেণর শৗচালয় হেয় উঠেব কারণ অ য
কান দবতা তাঁর লাকেদর এভােব বাঁচােত পােরন না।” ৩০ তখন রাজা শ রক, মশক ও অেব -নেগােক আেরা বপণূ

কােজর ভার িদেয় বািবল রেদেশ পাঠােলন।

একিট গাছ িনেয় নবখূ  িনৎ সেরর ব

৪ ১ পিৃথবীর িবিভ রাে বসবাসকারী অেনক দশ ও নানা ভাষার মানেুষর কােছ নবখূ  িনৎ সর এই িচিঠ পাঠােলন।
অিভবাদন:

২ পরাৎ পর ঈ বর আমার জ য য চমৎ  কার ও আ য সব কাজ কেরেছন তা আিম তামােদর কােছ বলেত পের
খশুী।

৩ ঈ বর ব আ য সব কাজ কেরেছন।
ঈ বেরর শি রকাশ পেয়েছ িব য়কর িজিনেষ।
ঈ বেরর রা য িচর ন,
ঈ বেরর শাসন পু ষানু রেম বজায় থাকেব।

৪ আিম নবখূ  িনৎ সর, আমার রাসােদ সাফ য িনেয় শাি েত িছলাম। ৫ আিম একিট ব দেখ ভীত হলাম। আিম
যখন িবছানায় েয়িছলাম তখন আমার মেন িচ া এেসিছল এবং আিম আমার মেন এমন দশন পেয়িছলাম যা আমােক
ভীত কের তলুল। ৬ তাই আিম বািবেলর সম ানী মানষুেদর আমার কােছ িনেয় আসার আেদশ িদলাম। কন? যােত
তারা আমার ব িটর তাৎপয বলেত পাের। ৭ যখন যা িবদরা, মায়াবীরা, কল ্দীয়রা এবং ভিব যতব ারা এেলা, তখন
আিম তােদর বে র কথা বললাম। িক তারা এর অথ বলেত পারল না। ৮ অবেশেষ দািনেয়ল এল। (আিম আমার
দবতার নামানসুাের দািনেয়লেক বলটশ  সর নাম িদেয়িছ। পিব র ঈ বরেদর আ া তার মে য বতমান রেয়েছ।)

আিম দািনেয়লেক আমার বে র কথা বললাম। ৯ আিম বললাম, “তিুম হ বলটশ  সর, ম রেবৎতােদর রাজা।
আিম জািন য পিব র দবতােদর আ া তামার মে য বতমান। আিম জািন এমন কান িবষয় নই যা তিুম বঝুেত
পারেব না। এই িছল আমার ব । বল এর অথ িক। ১০ যখন আিম িবছানায় েয়িছলাম তখন আিম এই ব দশন
কেরিছলাম: পিৃথবীর কে র আিম একিট গাছেক দাঁিডে়য় থাকেত দেখিছলাম যিট খবু উঁচু িছল। ১১ গাছিট দীঘ ও
মজবতু হেয় বেড় উেঠিছল ও তার উপিরভাগ আকাশেক শ কেরিছল। পিৃথবীর য কান ান থেক গাছিটেক দখা
যেত পারত। ১২ গােছর পাতা িল িছল সু র ও গাছিট সু বা ফেল ভের িছল যা সকলেক পযা পিরমােণ আহার
জাগান িদত। ব য রাণীরা সই গােছর তলায় আ রয় িনেয়িছল এবং পাখীরা তার ডােল বাসা বঁেধ িছল। রিতিট
রাণী এই গাছ থেক তার খা য পত।

১৩ “আিম যখন িবছানায় েয় এইসব িজিনস দখিছলাম তখন দখলাম বগ থেক এক পিব র দূত নেম আসেছন।
১৪ িতিন িচৎকার কের বলেলন, ‘গাছিট কেট ফল এবং এর ডাল িলও কেট ফল। এর সম পাতা খিসেয় দাও ও
ফল িলেক ছিডে়য় ফেল দাও। য সম প রা গােছর তলায় রেয়েছ তারা পািলেয় যােব আর গােছর ডােল য পাখীরা
রেয়েছ তারা উেড় যােব। ১৫ িক এর কা ও িশকড় িলেক মািটেত থাকেত দাও। এটা লাহা ও িপতেলর িশকল িদেয়
িঘের দাও। কা ও িশকড় িল মােঠ ঘােসর মে য থেক যাক। স মােঠর মে য ব য রাণী ও গাছেদর সে থাকুক
আর িশিশের িভেজ যাক। ১৬ স আর মানেুষর মত িচ া করেত স ম হেব না। তার মন হেব একিট প র মেতা। এই
রকম অব ায় থাকেত থাকেত, সাতিট ঋতু শষ হেয় যােব।’

১৭ “পিব র দূত এই শাি িট ঘাষণা করেলন। কন? যােত পিৃথবীর সম লাক জানেত পাের য, পরাৎ পর,
মানবজািতর রাজ ব িলর ওপর শাসন কেরন। ঈ বর য যি েক চান তােক সই রাজ ব দন। এবং ঈ বর িবনয়ী
লাকেদর এই রা য িলর শাসেনর জ য মেনানীত কেরন।

১৮ “এই েলাই আিম, নবখূ  িনৎ সর আমার বে দেখিছলাম। এখন বলটশ  সর আমােক বল এর অথ িক। আমার
রাে য কান ানী মানষুই এই বে র যা যা িদেত পােরন িন। িক বলটশ  সর, তিুম এর যা যা িদেত পারেব
কারণ তামার মে য পিব র দবতােদর আ া রেয়েছ।”
১৯ তখন দািনেয়ল অ েণর জ য চপু কের রইেলন। িতিন যা ভাবিছেলন তােত িতিন উি ব হেলন। তাই রাজা বলেলন,

“ বলটশ  সর, ব িট এবং তার অথ বলেত ভয় পেয়া না।”
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তখন বলটশ  সর রাজােক উ র করল, “ ব িট যন আপনার শ েদর িবষেয় হয়। আর এর অথও যন হয় তােদর
জ য যারা আপনার িবপে রেয়েছ। ২০–২১ আপিন বে একিট গাছ দেখিছেলন। সই গাছ মজবতু ও িবশাল হেয় বেড়
উেঠিছল এবং তার মাথা ছ ুঁেয় িগেয়িছল আকাশেক। এেক পিৃথবীর য কান ান থেক দখা যাি ল। এেত িছল সু র পাতা
ও রচরু ফেলর স ার। এর ফল থেক সবাই রচরু খা যও পাি ল। এটা িছল ব য জ েদর বাসা ও এর ডােল িছল পাখীর
বাসা। এটাই িছল সই গাছ যা আপিন দেখিছেলন। ২২ মহারাজ আপিন হেলন সই গাছ। আপিন মহান ও শি শালী হেয়
উেঠেছন। আপিনই সই দীঘকায় গাছ যার মাথা আকাশ ছাঁয়া আর আপনার মতা পিৃথবীর দূর-দূরাে পৗঁেছেছ।

২৩ “মহারাজ আপিন একজন পিব র দূতেক বগ থেক নেম আসেত দেখেছন। িতিন বলেলন, ‘গাছিটেক কেট ফেলা
এবং তােক বংস কর, িক তার কাে র চারপােশ লাহা এবং পতেলর একিট শকল দাও এবং কা িটেক এবং এর িশকড় িলেক
মািটেত থাকেত দাও। মােঠ ঘােসর ওপর এটােক থাকেত দাও যােত িশিশর পেড় ওটা িভেজ যায়। ব য জ েদর মে য স
বঁেচ থাকুক এবং এইভােব সাতিট ঋতু শষ হেয় যােব।’

২৪ “মহারাজ এই হল আপনার বে র অথ। পরাৎ  পেরর আ া অনসুাের আপনার সে এ িল ঘটেব: ২৫ রাজা নবখূ  িনৎ সর,
আপনােক মানেুষর কাছ থেক দূের যেত বা য করা হেব। আপনােক ব য প েদর মে য থাকেত হেব ও গা-পােলর মত
ঘাস খেত হেব। এবং আপিন িশিশের িভেজ যােবন। সাতিট ঋতু পিরেয় গেল আপনার এই িশ া হেব। আপিন িশখেবন য
পরাৎ পর মানেুষর ওপর কত ৃ ব কেরন এবং িতিন যােক চান তােকই রাজ ব দন।

২৬ “কা এবং িশকড় িলেক মািটেত রেখ দওয়ার আ ার অথ হল: আপনার রা য আপনারই থাকেব। এটা হেব তখন যখন
আপিন জানেবন য পরাৎ  পর লাকেদর চেয় অেনক বশী মতাশালী। ২৭ তাই, হ মহারাজ, অনু রহ কের আমার উপেদশ
ননু। অথবা আপনার ভােলার জ য পাপ কাজ ব ক ন এবং ভােলা লাক হান। ম কাজ ব ক ন এবং দির রেদর
রিত দয়া দখান। তাহেলই আপিন শাি েত থাকেত পারেবন।”

২৮ এ েলা সবই নবখূ  িনৎ সেরর িবষেয় ফেল গল। ২৯–৩০ এই ব দখার বােরা মাস পর রাজা নবখূ  িনৎ সর যখন
বািবেল তাঁর রাসােদর ছােদর ওপর হাঁটিছেলন তখন িতিন বলেলন, “বািবেলর িদেক তািকেয় দখ! আিম এই িবশাল শহর
তরী কেরিছ। এটা হল আমার রাসাদ! আিম এই িবশাল রাসাদ আমার মতায় গেড় তেুলিছ যােত বাঝা যায় আিম কত

মহান!”
৩১ তাঁর কথা েলা যখন মেুখর মে যই িছল তখন একিট ক বর বগ থেক বলল, “রাজা নবখূ  িনৎ সর, ঈ বর তামােক

এিট বেলেছন: রাজা িহেসেব তামার মতা তামার কাছ থেক িনেয় নওয়া হল। ৩২ তামােক মানেুষর কাছ থেক দূের চেল
যেত বা য করা হেব। তিুম ব য প েদর সােথ বাস করেব। তিুম একিট গ র মেতা ঘাস খেয় জীবন ধারণ করেব। এই

িশ া পেত সাতিট ঋতু পিরেয় যােব। তখন তিুম জানেব য পরাৎ পর মানেুষর রাজে বর ওপর কত ৃ ব কেরন এবং িতিন
যােক চান তােকই রাজ ব দন।”

৩৩ ঐ সব িকছ ু ত ুিন ঘেট িগেয়িছল। নবখূ  িনৎ সর মানবসমাজ থেক দূের চেল যেত বা য হেয়িছেলন। িতিন গ র
মত ঘাস খেত কেরিছেলন। তাঁর শরীর িশিশের িভেজ িগেয়িছল। তাঁর চলু ল বা হেয় ঈগল পাখীর পালেকর মেতা হেয়
িগেয়িছল এবং তাঁর নখ পাখীর নেখর মেতা বেড় িগেয়িছল।

৩৪ তারপর সই সমেয়র শেষ আিম, নবখূ  িনৎ সর, বেগর িদেক িবনীতভােব তািকেয়িছলাম এবং আিম আর একবার
রকৃিত হলাম। তখন আিম পরাৎ  পেরর ণগান কেরিছলাম। ঈ বর িযিন অন জীিব, তাঁেক রশংসা ও স ািনত করলাম।

কারণ ঈ বেরর শাসন িচর ন!
তাঁর রাজ ব পু ষানু রেম ায়ী।
৩৫ পিৃথবীর মানষু ব ত বপণূ নয়।

বগীয় মতাসমহূ ও পিৃথবীর মানষুেদর রিত
ঈ বর যা চান তা সবই িতিন কেরন।
এমন কউ নই য তাঁর শি শালী হাতেক থামােত পাের
এবং তাঁর কাজ িনেয় র তলুেত পাের।

৩৬ তাই সই সময় ঈ বর আমােক ভ বিু িফিরেয় িদেলন। িতিন আমােক রাজার স ান ও মতাও িফিরেয় িদেলন।
আমার উপেদ াগণ ও রাজবংশীয় লাকরা আবার আমার কােছ উপেদেশর জ য এেসিছল। আিম আেগর চেয়ও আেরা
মহান ও বশী পরা রমী হেয় উেঠিছলাম। ৩৭ এখন আিম, নবখূ  িনৎ সর বেগর রাজার রশংসা ও সমাদর কির। িতিন
যা কেরন তাই সিঠক ও যা য। এবং িতিনই অহ ারী মানষুেদর িবনয়ীেত পিরণত কেরন।
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দওয়াল িলখন

৫ ১ রাজা ব শ  সর তাঁর ১০০০ উ পদ কমচারীর জ য এক ভাজসভার আেয়াজন কেরিছেলন ও তােদর সে িতিন
রা ারস পান কেরিছেলন। ২ রা ারেসর রভােব িতিন তাঁর ভ ৃ যেদর আেদশ িদেলন সই সব সানার ও পার

পা র িল আনেত য িল নবখূ  িনৎ সর, তাঁর িপতামহ * জ শােলেমর মি র থেক সে কের িনেয় এেসিছেলন। রাজা
চেয়িছেলন তাঁর রাজবংশীয়রা, প ীরা ও উপপ ীরা যন ওইসব পা র থেক রা ারস পান কের। ৩ তাই তারা জ শােলেম

অবি ত ঈ বেরর মি র থেক সানার পা র িল য িল িনেয় আসা হেয়িছল স িল িনেয় এেলা। এবং রাজা ও তাঁর
কমচারীরা, তাঁর প ীরা ও উপপ ীরা সই পা র িল থেক পান কেরিছেলন। ৪ তাঁরা রা ারস পান করার সময় সানা,

পা, িপতল, লাহা, কাঠ ও পাথেরর তরী দবমিূ র ণগান করিছেলন।
৫ রাজা যখন তাকােলন, তখন হঠাৎ  একিট মানেুষর হাত আিবভতূ হেয়িছল এবং বািত- ে র কােছ দওয়ােলর পাঁচডা়র

ওপর িলখেত কেরিছল।
৬ রাজা ব শ  সর এই দ ৃ য দেখ এত ভীত হেয় পডে়লন য তাঁর মখু ভেয় সাদা হেয় গল এবং তাঁর হাঁটেুত হাঁটু ঠাকাঠিুক

লেগ গল। তাঁর পা এত বল মেন হল য িতিন উেঠ দাঁডা়েতও পারেলন না। ৭ তখন রাজা সম যা িবদগণ, ভিব যৎব াসমহূ
এবং কল ্দীয়েদর তাঁর কােছ ডাকেলন। িতিন ঐ ানী লাকেদর বলেলন, “যারা আমােক এই লখা পেড় তার অথ যা যা
কের িদেত পারেব আিম তােদর পরু ার দব। আিম তােদর ব নী রেঙর ব র দব, তােদর গলায় সানার হার দব এবং
তােক আমার রা য ততৃীয় শাসেকর পদ দব।”

৮ তাই রাজার সম ানী যি রা জেডা় হল। িক তারা লখািট পডে়ত বা তার অথ বলেত পারল না। ৯ রাজা ব শ  সর
ভয় পেয় গেলন। তাঁর মখু িচ ায় ও ভেয় সাদা হেয় গল। রাজার কমচারীরা িব রা হেয় পডল়।

১০ তারপর রাণী সই ভাজসভায় এেলন। িতিন রাজা ও রাজকমচারীেদর কথা েন বলেলন, “মহারাজ দীঘজীিব হান! ভেয়
আপনার মখু সাদা হেত দেবন না। ১১ আপনার রাে য একজন মানষু আেছন যাঁর মে য পিব র দবতােদর আ া িব যমান।
আপনার িপতার সমেয়, িতিন দিখেয় িছেলন য িতিন কথা বঝুেত স ম। িতিন এও দিখেয় িছেলন য িতিন দবতােদর
মতই ান ও বিু েত পণূ িছেলন। িপতামহ এঁেক সম ানী মানষু, যা িবদ ও কল ্দীয়েদর অিধপিত কের িদেয়িছেলন।
১২ আিম য মানষুিটর কথা বলিছ তার নাম দািনেয়ল। রাজা তার নাম িদেয়িছেলন বলটশ  সর। বলটশ  সর খবু বিু মান
এবং িতিন অেনক িবষয় জােনন। িতিন বে র তাৎপয যা যা করেত পােরন, িবষয় রকাশ করেত পােরন এবং কিঠন
সম যার সমাধান করেত পােরন। িতিনই এই দওয়াল িলখেনর অথ বেল দেবন।”

১৩ তাই দািনেয়লেক রাজার কােছ আনা হল। রাজা তােক িজ াসা করেলন, “ তামার নামই িক দািনেয়ল যােক আমার িপতা
ব ী কের িযহদূা থেক এখােন িনেয় এেসিছেলন? ১৪ আিম েনিছ য তামার মে য দবতােদর আ া িব যমান। আিম এও
েনিছ য তিুম কথা বঝুেত স ম এবং তামার অেনক বিু আেছ এবং তিুম খবু ানী। ১৫ এই দওয়ােলর িলখন পেড় তার

অথ যা যা করবার জ য আমার কােছ ানী এবং যা িবদেদর আনা হেয়িছল। িক তারা এটা করেত স ম হল না। ১৬ আিম
েনিছ তিুম য কান িজিনস যা যা করেত পােরা এবং য কান সম যার সমাধান করেত পােরা। তিুম যিদ দওয়ােলর এই
লখা পেড় তার অথ আমার কােছ যা যা করেত পােরা তাহেল আিম তামােক ব নী রেঙর ব রািদ রদান করব ও তামার

গলায় একিট সানার হার পিরেয় দব। এরপর তিুমই হেব আমার রাে যর ততৃীয় বপণূ শাসক।”
১৭ তখন দািনেয়ল রাজােক উ র িদেলন, “আপনার দান আপনার কােছ থাকুক বা ওটা আপিন অ য কাউেক িদেয় িদেত

পােরন। আিম তবওু আপনােক এই লখা পাঠ কের তার অথ যা যা কের দব।
১৮ “মহারাজ, পরাৎ পর আপনার িপতামহ নবখূ  িনৎ সরেক একজন মহান ও পরা রমী রাজা বািনেয় িছেলন। তাঁেক ঈ বর

এক বপণূ ান িদেয়িছেলন। ১৯ অেনক দেশর এবং অেনক ভাষার লাকরা নবখূ  িনৎ সরেক ভয় পত। কন? কারণ
পরাৎ পর তাঁেক এক বপণূ রাজা বািনেয়িছেলন। নবখূ  িনৎ সর কাউেক মারেত চাইেল মের ফলেতন আর বাঁিচেয় রাখেত
চাইেল বাঁিচেয় রাখেতন। িতিন যােদর বপণূ করেত চাইেতন তােদর তাই করেতন এবং িতিন যােদর বহীন করেত
চাইেতন তােদর বহীন করেতন।

২০ “িক নবখূ  িনৎ সর জদী হেয় উঠেলন এবং দাি ক ভােব যবহার করেত লাগেলন। তাই তাঁেক মতাচু্যত কের তাঁর
কাছ থেক িসংহাসন ও তাঁর সম গৗরব কেড় নওয়া হল। ২১ নবখূ  িনৎ সর লাকেদর ছেড় চেল যেত বা য হেলন। তাঁর
মানিসকতােক একিট প র মেনর মত করা হেয়িছল। িতিন ব য গাধােদর সােথ বাস করেত লাগেলন এবং গ র মেতা ঘাস

*৫:২ িপতামহ অথবা “িপতা।” আমরা িনি তভােব জািন না য ব শ  সর সি যই নবখূ  িনৎ সেরর নািত িছেলন িক না।
এখােন “িপতা” শদিট হয়ত “পেূবর রাজার” কথা বাঝায়।
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খেত লাগেলন। তাঁর শরীর িশিশের িভেজ গল। এসব তত িদন পয ঘটল যতিদন না িতিন বঝুেলন য পরাৎ  পর সম
মানেুষর রাজে বর ওপর কত ৃ ব কেরন এবং যােক খশুী রা য দন।

২২ “িক ব শ  সর আপিন নবখূ  িনৎ সেরর পৗ র, আপিন যিদও এসবই জােনন তবু আপিন িবনয়ী হনিন। ২৩ তার বদেল
আপিন বেগর ঈ বেরর িব াচরণ কেরেছন। আপিন রভরু মি র থেক আনা পাে র আপনার রাজকমচারী, আপনার প ী
ও উপপ ীেদর রা ারস পান করার আেদশ িদেয়েছন। আপিন সানা, পা, িপতল, লাহা, কাঠ ও পাথেরর তরী সই সব
দবতােদর রশংসা কেরেছন। তারা িকছ ু দখেত পায় না, নেত পায় না বা বঝুেত পাের না। িক আপিন সই ঈ বরেক

স ান দন িন যাঁর আপনার জীবন ও কেমর ওপর িনয় রণ রেয়েছ। ২৪ তাই, এই কারেণ ঈ বর এই হাতিট দওয়ােল লখবার
জ য পািঠেয়িছেলন। ২৫ এই হল সই কথা েলা যা দওয়ােলর ওপর লখা িছল:

িমেন, িমেন, তেকল, এবং উপারসীন
২৬ “এই হল সই সব শেদর অথ:

িমেন : ঈ বর আপনার রাজে বর শষ িদন গণনা কেরেছন।
২৭ তেকল : আপনােক তলুাদে পিরমাপ করা হেয়েছ এবং দখা গেছ য আপনার মে য যেথ ধািমকতা নই।
২৮ উপারসীন : আপনার রা য িবি হেয় ভেঙ যাে । তা এখন মাদীয় ও পারসীকেদর মে য ব ন করা হেব।”

২৯ তখন ব শ  সর দািনেয়লেক ব নী বে র ভিূষত করার আেদশ িদেলন। তার গলায় সানার হার পিরেয় দওয়া হল
এবং তােক রাে যর ততৃীয় উ তম শাসক ঘাষণা করা হল। ৩০ সই রােতই বািবেলর লাকেদর রাজা ব শ  সর হত হেলন।
৩১ মাদীয় দািরয়াবস, িযিন রায় ৬২ বছর বয় িছেলন িতিন রাজে বর ভার িনেলন।

দািনেয়ল ও িসংহরা

৬ ১ দািরয়াবস ভাবেলন য ১২০ জন রা যপালেক তাঁর স ূণ রাজে বর দািয় ব দওয়াটা বিু মােনর কাজ হেব। ২ এবং
িতিন এই ১২০ জন রা যপালেক তৎ বাবধান করবার জ য িতন জন অ য িনযু করেলন। দািনেয়ল িছেলন এই

িতনজেনর একজন। রাজা এেদর িনযু কেরিছেলন যােত কউ তাঁেক ঠিকেয় রাে যর িত না করেত পাের। ৩ দািনেয়ল তাঁর
উৎকৃ চিরে রর জ য অ য য কান অ য অথবা রা যপােলর চেয় তাঁর পেদ ভােলা অব ায় িছেলন। এেত রাজা এতই
স হেলন য িতিন দািনেয়লেক সম র রাে যর শাসক িহেসেব িনেয়াগ করেবন বেল ি র করেলন। ৪ িক অ য অ য
ও শাসকরা এই খবর েন ঈষাি বত হল। তাই দািনেয়ল রাজার জ য য কাজ করিছেলন তার মে য তারা দাষ খুঁেজ বার
করবার চ া করিছল। িক তারা তাঁর কােজ কান দাষ- িট খুঁেজ পল না। দািনেয়ল িছেলন িব বাসী। িতিন কখনও ইে
কের অথবা ভেুলও কান ভলু কাজ কেরন িন।

৫ অবেশেষ সই লাকরা দখল য দািনেয়লেক দাষােরাপ করার মেতা কান কারণই তারা খুঁেজ পােব না। তাই তারা িঠক
করল য তারা রাজার কােছ দািনেয়েলর ঈ বেরর নীিত স িকত যাপাের অিভেযাগ করেব।

৬ তাই ঐ জন অ য ও শাসকরা দল বঁেধ রাজার কােছ িগেয় বলল, “মহারাজ দািরয়াবস িচরজীিব হান! ৭ সম
অ য গণ, বপণূ রাজকমচারীগণ, ম রীগণ এবং রা যপালরা একিট িনিদ যাপাের একমত হল। আপিন এ িবষয়িটেক
একিট আেদশ িহসােব রচার ক ন যা সকেল মানেব। এই আেদশিট হল য পরবতী ৩০ িদেনর মে য কউ যিদ রাজা ছাডা়
অ য কান দবতা বা মানেুষর কােছ রাথনা কের তেব তােক িসংেহর খাঁচায় িনে প করা হেব। ৮ মহারাজ আপিন এই আেদশ
লখা কাগজিটেত বা র কের এই আেদশিট অপিরবিতত রাখার যব া ক ন, কননা মাদীয় ও পারসীকেদর িনয়মানসুাের
কান আইন বা আেদশ বািতল বা পিরবতন হয় না।” ৯ তাই রাজা দািরয়াবস এই আেদশপ রিট সা র করেলন।

১০ দািনেয়ল, রে যক িদন িতন বার কের নতজানু হেয় ঈ বেরর কােছ রাথনা করেতন এবং তাঁর ণগান করেতন। যখন
িতিন এই আ ার কথা নেলন িতিন তাঁর বাডী়র ভতের িগেয় জ শােলেমর িদেক খালা জানালার কােছ গেলন এবং নতজানু
হেয় রিত িদেনর মেতা ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন।

১১ তখন ওই সব লাকরা দল বঁেধ দািনেয়েলর বািড় গল এবং তাঁেক রাথনা করেত এবং ঈ বেরর কােছ সাহা য চাইেত
দখেত পল। ১২ তাই তারা রাজার কােছ িগেয় তাঁেক তাঁর আেদেশর কথা রণ কিরেয় িদেয় বলল, “মহারাজ আপিন একিট

আেদশ জাির কেরেছন য পরবতী ৩০ িদেনর মে য যিদ কউ রাজা ছাডা় অ য কান মানষু বা দবতার কােছ রাথনা কের
তেব তােক িসংেহর খাঁচায় িনে প করা হেব। এবং আপিন আেদশিটেত বা রও কেরেছন।”

রাজা উ র িদেলন, “ যাঁ, এই আেদশিট মাদীয় ও পারসীকেদর একিট আেদশ। এই আেদশ কখনও বািতল করা বা বদলােনা
যায় না।”

১৩ তখন ঐ লাকরা বলল, “দািনেয়ল নামক ওই যি িট আপনােক অথবা য আেদশ পে র আপিন বা র কেরেছন,
তােক কান ব িদে না। দািনেয়ল িযহদূা থেক আনা ব ীেদর একজন এবং স আপনার আেদশ মানেছ না। স এখনও
রাজ িতন বার কের ঈ বেরর কােছ রাথনা করেছ।”
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১৪ রাজা একথা েন খবুই ঃখ পেলন ও মষুেড় পডে়লন। িতিন দািনেয়লেক র া করেত চেয়িছেলন এবং সই জ য
সযূা পয িতিন দািনেয়লেক র া করার উপায় ভাবেত লাগেলন। ১৫ তখন ওই লাকরা রাজার কােছ একে র িগেয় বলল,
“মহারাজ মেন রাখেবন মাদীয় ও পারসীকেদর িনয়মানসুাের কান আইন বা আেদেশ যিদ রাজা বা র কেরন তেব তা বািতল
বা পিরবতন করা যায় না।”

১৬ তখন রাজা তাঁর ভ ৃ যেদর দািনেয়লেক আনেত আেদশ িদেলন এবং তারা তাঁেক আনল। রাজা দািনেয়লেক বলেলন,
“আিম আশা কির য ঈ বরেক তিুম অনবরত উপাসনা করছ িতিন তামায় র া করেবন।” ১৭ একিট বড় পাথর আনা হল এবং

হামেুখ রাখা হল। রাজা ও তাঁর কমচারীরা সই পাথরিট তােদর আংিট িদেয় সীলেমাহর করেলন, যােত কউ না পাথর সরােত
পাের এবং দািনেয়লেক হা থেক বার কের আনেত পাের। ১৮ তারপর রাজা তাঁর রাসােদ িফের গেলন। িতিন রাে র িকছ ু
খানিন আর কাউেক আসেত দনিন এবং তাঁেক মেনার ন করেত দনিন। িতিন ঘেুমােতও পােরন িন।

১৯ পরিদন সকােল আেলা ফাটার সে সে ই িতিন হার কােছ ছেুট গেলন। ২০ িতিন হার কােছ িগেয় অ য উি ব
বের দািনেয়লেক ডাকেত লাগেলন। িতিন বলেলন, “ হ দািনেয়ল, জীব ঈ বেরর সবক, তিুম সব সময় তাঁর সবা কর।

তামার ঈ বর িক তামােক িসংেহর হাত থেক র া করেত স ম হেয়েছন?”
২১ দািনেয়ল উ র িদল, “মহারাজ দীঘজীিব হান! ২২ আমার ঈ বর আমােক র া করবার জ য তাঁর দূত পািঠেয়েছন।

দূত িসংহেদর মখু েলা ব কের িদেয়েছন। িসংহরা আমােক আঘাত কেরিন কারণ ঈ বর জােনন আিম িনেদাষ। আিম কখেনা
আপনার রিত কান অ যায় কিরিন।”

২৩ দািরয়াবস এই েন খবু খশুী হেলন এবং তাঁর ভ ৃ যেদর আেদশ িদেলন দািনেয়লেক িসংেহর খাঁচা থেক বার কের
আনেত। দািনেয়লেক যখন িসংেহর খাঁচা থেক বার কের আনা হল তখন তাঁর শরীের কান ত পাওয়া গল না। িসংহরা
দািনেয়েলর কান িত কেরিন কারণ িতিন ঈ বের িব বাসী িছেলন।

২৪ তখন রাজা দািনেয়েলর ওপর দাষােরাপ করবার জ য ঐ লাক েলােক িসংহ েলার হার কােছ আনেত আেদশ িদেলন।
িতিন তাঁর ভ ৃ যেদর রী ও স ানসহ তােদর ওর মে য ফেল িদেত আেদশ করেলন। তারা হার মেঝ শ করার আেগই
িসংেহর মেুখ পডল়। িসংহরা তােদর দেহর মাংস খেয় িনল এবং তােদর সম হাড় েলাও ঁেডা় কের ফলল।

২৫ তারপর রাজা দািরয়াবস িবিভ দশসমহূ ও িবিভ ভাষাসমেূহর লাকেদর কােছ এই িচিঠ িলখেলন:
েভ া!

২৬ আিম একিট নতনু আইন তির করিছ। এই আইনিট আমার সম র রাে যর লাকেদর জ য তরী। তামরা সবাই
দািনেয়েলর ঈ বরেক ভয় ও ভি কের চলেব।

দািনেয়েলর ঈ বর হেলন জীব ঈ বর।
ঈ বর িচর জীিব!
তাঁর রাজ ব কখেনা শষ হেব না,
তাঁর শাসনও শষ হেব না।
২৭ ঈ বর মানষুেক সাহা য কেরন ও র া কেরন।
ঈ বর বেগ ও পিৃথবীেত িচ -কায এবং আ য কায কেরন।
এই সই ঈ বর িযিন দািনেয়লেক িসংেহর হাত থেক বাঁিচেয়েছন।

২৮ এবং দািনেয়ল দািরয়াবস ও পারসীক রাজা কারেসর সময় সফল হেয়িছেলন।

চারিট প স বে দািনেয়েলর ব

৭ ১ বািবেলর রাজা ব শ  সেরর রাজে বর রথম বছের †দািনেয়ল িবছানায় েয় ঘেুমােনার সময় একিট ব দখেলন।
২ িতিন বে যা দেখ িছেলন তা িলেখ রাখেলন এবং তার সারমম বলেলন। িতিন বলেলন: “আিম রাে র একিট ব

দেখিছ। ঐ বে চাির িদক থেক জাের হাওয়া বইিছল এবং সমু রেক অশা কের তেুলিছল। ৩ আিম চারিট বড় জ
দেখিছলাম যারা রে যেক রে যেকর থেক আলাদা। তারা সবাই সমু র থেক উেঠ এেলা।

৪ “ রথম জ িটেক িসংেহর মেতা দখেত আর তার ঈগেলর মেতা ডানা িছল। আিম যখন তািকেয় িছলাম, তার ডানা িল
টেন তেুল ফলা হল। জ িটেক মািট থেক তালা হল এবং তােক মানেুষর মত পােয়র ওপর দাঁড় করােনা হল। এবং তােক

একিট মানেুষর মন দওয়া হল।
৫ “তারপর আিম ি বতীয় জ িটেক দখেত পলাম যােক দখেত ভালেুকর মেতা। তােক তার পছেনর পােয়র ওপর তালা

হল এবং তার মেুখর মে য দাঁেতর ফাঁেক িতনিট প রাি িছল। তােক বলা হল, ‘চািলেয় যাও, তামার যত ইে মাংস খাও!’

†৭:১ বািবেলর … বছের এিট স বতঃ রী পবূ ৫৫৩.
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৬ “তারপর আিম আমার সামেন আেরকিট জ র িদেক তাকালাম। এিট িছল একিট িচতা বােঘর মেতা দখেত িক এর িপেঠ
চারিট ডানা িছল। ডানা িল িছল পািখর ডানার মেতা এবং জ িটর চারিট মাথাও িছল। এেক ক ৃ ব করার মতা দওয়া হল।

৭ “তারপর, আিম আমার ব দশেন চতথু জ িটেক দখলাম। এই জ িট িছল িবভীিষকাময়, ভয় র এবং ভীষণ শি শালী।
এিটর িছল বড় বড় লাহার দাঁত। এই জ িট তার িশকারেক িপেষ ফেল খেয় িনল এবং তার িশকােরর যা িকছ ু অবিশ িছল
তােক পা িদেয় মািডে়য় িদল। এই চতথু জ িট আমার দখা সম জ র চেয় আলাদা িছল। এরও দশিট িশং িছল।

৮ “আিম যখন ঐ িশং িলেক কাছ থেক দখিছলাম, ঐ িশং িলর মে য আেরকিট িশং গিজেয় উঠল। এই িশংিট ছাট িছল
এবং এেত মানেুষর চাখ িছল। এই িশংিটর একিট মখু িছল, যিট দ রকাশ কের যাি ল। ওই িশংিট আরও িতনিট িশংেক
উপেড় ফলল।

চতথু রাণীর িবচার
৯ “আিম তািকেয় থাকা-কালীন, কেয়কিট িসংহাসন রাখা হল।
একজন রাচীন রাজা িসংহাসেন বসেলন।
তাঁর পাশাক িছল তষুার র।
তাঁর মাথার চলু িছল মষ শাবেকর পশেমর মত সাদা।
তাঁর িসংহাসন িছল আ েনর তরী
এবং িসংহাসেনর চাকা িল িছল অি িশখা থেক বানােনা।
১০ সই রাচীন রাজার সামেন িদেয় এক আ েনর নদী বেয় যাি ল।
ল ল লাক তাঁেক সবা করিছল
এবং কািট কািট লাক তাঁর সামেন দাঁিডে়য়িছল।
রাজসভা হেত যাি ল
এবং বই িল খালা িছল।

১১ “যত ণ আিম ল ্য করিছলাম, ছাট িশংিট দ রকাশ করিছল। আিম দখেতই থাকলাম যত ণ না ঐ চতথু জ িটেক
হ যা কের তার শরীরেক িবন করা হল এবং বল আ েন িনে প করা হল। ১২ অ য জ েদর কাছ থেকও ক ৃে বর

মতা কেড় নওয়া হল। িক তােদর িকছ ু সমেয়র জ য বঁেচ থাকার অিধকার দওয়া হল।
১৩ “আিম রাে র য ব দশন করলাম তােত মানেুষর মেতা দখেত এক যি আমার সামেন এেলন। িতিন আকােশর

মেঘর মে য থেক বিরেয় এেস সই রাচীন রাজার কােছ এেলন এবং তারা তাঁেক তাঁর সামেন িনেয় এেলা।
১৪ “ সই মানেুষর মেতা যি িটেক ক ৃ ব, মিহমা ও স ূণ শাসন মতা দওয়া হল। সম দশ ও সম ভাষার লাকরা

তাঁর উপাসনা করেব। তাঁর শাসন ও রাজ ব িচর ায়ী হেব। তা কখেনা বংস হেব না।

চতথু রানী স িকত ব িটর যা যা
১৫ “আিম, দািনেয়ল িচি ত ও িব রত হেয়িছলাম। এই ব দশন আমার মনেক উি ব কের তেুলিছল। ১৬ যারা সখােন

দাঁিডে়য় িছল আিম তােদর একজেনর কােছ এেস িজ াসা করলাম এসেবর অথ িক। তাই স আমােক এইসব যা যা কের
বলল। ১৭ স বলল, ‘চারিট মহান জ হল চারিট রাজ ব। ওই চারিট রাজ ব পিৃথবীেত আসেব। ১৮ িক যারা ঈ বেরর
উপাসনা কের এবং তাঁর অিধকারভু , তারা রাজ ব পােব এবং ঐ রাজ ব িচরকােলর জ য ভাগ করেব।’

১৯ “তখন আিম জানেত চেয়িছলাম চতথু জ িট িক ও তার অথ িক? চতথু জ িট িছল সম জ র থেক িভ । ওটা িছল
ভয় র। এই জ িটর িছল লাহার দাঁত ও িপতেলর নখ। এই জ তার িশকারেক িপেষ ফেল খেয় িনত এবং িশকােরর অবিশ
ভােগর ওপর িদেয় মািডে়য় চেল যত। ২০ এবং আিম ঐ চতথু জ িটর মাথার দশিট িশং-এর কথা জানেত চেয়িছলাম। আিম ঐ
ছাট িশংিটর যাপাের জানেত চেয় িছলাম যিট পের গিজেয় উেঠিছল এবং িতনিট িশংেক উপেড় ফেলিছল। এই ছাট িশংিটর

চ ুসমহূ িছল এবং একিট মখু িছল যিট সারা ণ দ রকাশ করত। এিট অ যেদর চেয় ভয় র দখেত িছল। ২১ আিম যখন
দেখই যাি লাম তখন এই ছাট িশংিট ঈ বেরর িবেশষ লাকেদর সে যু করিছল এবং তােদর পরািজত করল। ২২ এটা

চলেত লাগল যত ণ না রাচীন রাজা এেলন এবং ঈ বেরর িবেশষ লাকেদর বপে রায় িদেলন। রাচীন রাজার ঘািষত
িবচার তাঁর িবেশষ লাকেদর তােদর রাজ ব পেত সাহা য করল।

২৩ “িতিন আমােক বিুঝেয় বলেলন: ‘চতথু জ িট হল চতথু রা য যা পিৃথবীেত আসেব। এই রা য অ য সব রাে যর থেক
আলাদা হেব এবং এিট সারা পিৃথবীেক রাস করেব। ২৪ দশিট িশং হল দশ জন রাজা যারা আসেব। এেদর পের আর একজন
রাজা আসেব য আেগকার রাজােদর থেক আলাদা হেব। স অ য িতন জন রাজােক পরা করেব। ২৫ এই রাজা পরাৎ পেরর
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িব ে বলেব এবং ঈ বেরর িবেশষ লাকেদর িনযাতন করেব। এই রাজা িন িপত সমেয়র এবং যব ার পিরবতেনর চ া
করেব। ঈ বেরর িবেশষ লাকরা ঐ রাজার অধীেন ৩ ১/২ বছর কাটােব।

২৬ “‘িক বেগর িবচারসভা িবচার করেব এবং তার মতা কেড় নেব। তার রা য বংস করা হেব এবং সিট িচরকােলর
জ য শষ হেয় যােব। ২৭ তারপর ঈ বেরর িবেশষ লাকরা পিৃথবীর সম রাে যর লােকেদর ওপর ক ৃ ব করেব। অ য
সম রাে যর লাকরা এেদর স ান ও সবা করেব।’

২৮ “এটাই িছল ব দশেনর যা যার শষ। আিম, দািনেয়ল এত ভীত হেয়িছলাম য ভেয় আমার মখু সাদা হেয় িগেয়িছল।
এবং আিম যা দেখিছলাম ও েনিছলাম তা অ য লাকেদর জানাইিন।”

একিট মষ ও ছাগল স েক দািনেয়েলর ব দশন

৮ ১ ব শ  সেরর রাজে বর ততৃীয় বছের আমার এই ব দশন হেয়িছল। এিট িছল আমার রথম ব দশন হবার পের।
২ এই বে আিম দেখিছলাম আিম এলম রেদেশর রাজধানী শশূেন ঊলয় নদীর ধাের দাঁিডে়য় আিছ। ৩ আিম ওপের

তাকালাম এবং একিট ই িশং িবিশ মষেক ঊলয় নদীর ধাের দাঁিডে়য় থাকেত দখলাম। তার িট িশং ল বা িক একিট
অপরিটর চেয় বিশ ল বা এবং ল বা িশংিট অ য িশংিটর পের গিজেয়িছল। ৪ আিম দখলাম মষিট তার িশং েলা উঁচু কের
পি েম, উ ের এবং দি েণ আ রমণ করেছ এবং কান জ তােক থামােত পারেছ না। অ য জ েদর কউ বাঁচােতও পারল
না। মষিট তার ই ামত করেত লাগল এবং ভীষণ শি শালী হেয় উঠল।

৫ আিম যখন এই মষিটর কথা ভাবিছলাম তখন দখলাম য পি মিদক থেক একিট িবরাট িশংযু পংু ছাগল আসেছ।
পংু ছাগলিট এত জাের দৗেড় এল য তার পা মািটেত রায় ঠকলই না।

৬ সই পংু ছাগলিট ই িশংযু মেষর কােছ এেলা (যােক আিম ঊলয় নদীর তীের দাঁিডে়য় থাকেত দেখিছলাম।) পংু
ছাগলিট তার ভীষণ রাগ িনেয় মেষর িদেক তেড় গল। ৭ যখন পংু ছাগলিট মেষর কােছ পৗঁছল, স খবু রেগ িছল। ছাগলিট
মেষর িশং িট ভেঙ ফলল। তােক মষিট আটকােত পারল না। তারপর পংু ছাগলিট মষিটেক ঁেতা মের মািটেত ফেল

িদল এবং তােক পদদিলত করল। ছাগেলর হাত থেক মষেক বাঁচাবার মত কউই িছল না।
৮ তারপর ঐ পংু ছাগলিট আেরা বশী শি শালী হেয় উঠল। িক স যখন সব চেয় বশী শি শালী হেয় উঠল তার বড়

িশংিট ভে গল এবং তার জায়গায় চারিট িশং গজাল। এই চারিট িশংেক সহেজই দখা যত এবং এরা চারিট িভ িদেক মখু
কের িছল।

৯ এরপর ওই চারিটর মে য একিট িশং থেক একিট ছাট িশং গজাল। এই ছাট িশংিট দি ণ ও পবূ িদেক এবং সু র
ভিূমর িদেক বেড় উঠল। ১০ তারপর এই ছাট িশংিট এত বড় হেয় গল য বেগর দূতসমহূ পয পৗঁেছ গল এবং কেয়কজন
দূত ও কেয়কিট তারােক মািটেত নািমেয় আনল এবং তােদর মািডে়য় িদেলা। ১১ সই ছাট িশংিট ভীষণ শি শালী হেয় উঠল
এবং স দূতসমেূহর অিধপিতর িব ে দাঁিডে়য় গল। স লাকেদর িন য নেব য থেক িবরত করল এবং মি রেক ভপূিতত
করল। ১২ সই ছাট িশংিট িন য নেব যর পিরবেত পাপ কােয িল হেয়িছল। স ধমেক ভপূিতত করল। স যা িকছ ুকেরিছল
তােতই সাফ য লাভ করল।

১৩ তারপর আিম পিব র দূতেদর একজনেক কথা বলেত নলাম। তারপর আিম আেরকজন পিব র দূতেক রথম জেনর
কথার উ র িদেত নলাম। রথম জন বলল, “কত িদন ধের এসব িজিনষ চলেব? কতিদন দিনক উৎসগ করা ব থাকেব?
কতিদন এই ভয়ানক পাপ ায়ী হেব? কত িদন ধের এই মি র এবং দূতরা র াহীনভােব পদদিলত হেব?”

১৪ অপর পিব র যি বলল, “এই ঘটনা ২৩০০ িদন ধের চলেব। তারপর পিব র ানিট সারােনা হেব।”

দািনেয়লেক ব দশেনর যা যা দওয়া হল
১৫ আিম, দািনেয়ল এই ব দশন কেরিছলাম এবং তার অথ বাঝার চ া কেরিছলাম। যখন আিম এই ব দশেনর কথা

ভাবিছলাম তখন একজন মানেুষর মেতা দখেত যি এেস আমার সামেন দাঁডা়ল। ১৬ তারপর আিম ঊলয় নদীর ওপর থেক
একজন মানেুষর বর নলাম। সই বর বলল, “গাি রেয়ল তিুম এই লাকিটেক ব দশেনর অথ যা যা কের দাও।”

১৭ তাই মানেুষর মেতা দখেত সই দূত গাি রেয়ল আমার কােছ এল। আিম ভেয় মািটেত পেড় গলাম। িক গাি রেয়ল
আমােক বলল, “ হ মানষু, বেুঝ নাও এই ব দশন যা হল শষ সমেয়র স বে ।”

১৮ যখন গাি রেয়ল কথা বলেত করল তখন আিম অ ান হেয় গলাম এবং মািটর ওপর মখু খবুেড় পেড় গলাম। িক
সই গভীর ঘমু থেক গাি রেয়ল আমােক টেন তেুল িনেজর পােয় দাঁড় করাল। ১৯ গাি রেয়ল বলল, “এখন আিম তামােক
ব দশনিট যা যা করব। ঈ বেরর রােধর শষ সমেয় িক হেব তা আিম তামােক বলব। একিট িনিদ সময় সমাি

আসেব।
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২০ “তিুম িট িশং িবিশ একিট মষ দেখেছা। ওই িশং িট হল মাদীয় ও পারসীক দেশর রা য বয়। ২১ ছাগলিট হল
রীস দেশর রাজা এবং তার চােখর মাঝখােনর বড় িশংিট হল রথম রাজা। ২২ সই িশংিট ভেঙ তার জায়গায় আেরা চারিট

িশং গজাল। ঐ চারিট িশং হল চারিট রা য যা রথম রাজার দশ থেক আসেব। িক ঐ চারিট দশ রথম দশিটর মেতা
শি শালী হেব না।

২৩ “ওই রা য িলর শষ সময় একজন কেঠার ও িনদয় রাজা আসেব য হেব ভীষণ ধতূ। এটা ঘটেব যখন ওখােন অেনক
অেনক পাপী লাক হেব। ২৪ ঐ রাজা ভীষণ মতাবান হেব িক এই মতা তার িনেজর থেক হয় িন। এই রাজা ভয় র বংস
ঘটােব। স যা করেব তাই সফল হেব। স শি মান লাকেদর, এমনিক ঈ বেরর িবেশষ লাকেদরও বংস করেব।

২৫ “এই রাজা হেব ভীষণ চতরু ও ধতূ। স তার িম যা েলা লাকেক িব বাস করােব। স িনেজেক িবেশষ বপণূ বেল
মেন করেব। স হঠাৎ  লাকেদর বংস করেব। স এমনিক রাজার রাজােকও যেু িল করেত চাইেব। িক কান মানেুষর
বারা সই িন ুর রাজার মতা বংস করা হেব না।

২৬ “আিম সই সময় িক ঘটেব তা িনেয় ব দশেনর য যা যা িদলাম তা স য। িক এই ব দশেনর ওপর সীলেমাহর
কের দাও। এই িল ঘটবার আেগ অেনক কাল কেট যােব।”

২৭ আিম, দািনেয়ল এই ব দশন করার পর ভীষণ বল ও অসু হেয় পডল়াম। তারপর আিম সের উেঠ আবার রাজকােয
যাগ িদলাম। িক আিম ওই ব দশেনর যাপাের খবু িব রা িছলাম। আিম ঐ ব দশেনর অথ বঝুেত পািরিন।

দািনেয়েলর রাথনা

৯ ১ বািবেলর রাজা দািরয়াবেসর রাজে বর রথম বছের এই ঘটনা িল ঘেটিছল। দািরয়াবস িছেলন মাদীয় বংশজাত।
দািরয়াবস িছেলন অহে বরেশর পু র। ২ তাঁর রাজে বর রথম বছের আিম, দািনেয়ল কেয়কিট বই পেডি়ছলাম। আিম

বই পেড় জানেত পেরিছলাম য রভু িযরিময়েক বেলিছেলন ৭০ বছর পর আবার জ শােলম পনুিনমাণ হেব।
৩ তখন আিম ঈ বর, আমার রভরু কােছ সাহা য এবং ক ণার জ য রাথনা কেরিছলাম। রাথনার সময় আিম উেপাস

কের, শাক পাশাক পের এবং মাথায় ছাই মেখ বেসিছলাম। ৪ আিম আমার ঈ বর, রভরু কােছ রাথনা কের সম পাপ
বীকার কের বেলিছলাম,

“ রভ,ু তিুমই সই মহান ঈ বর। তিুম যােদর ভােলাবােসা এবং যারা তামার আেদশ পালন কের তােদর সে
তামার ক ণা ও চিু অ যাহত রােখা।

৫ “িক রভ,ু আমরা পাপ কেরিছ, অেনক খারাপ কাজ কেরিছ। আমরা তামার িব াচরণ কেরিছ। আমরা তামার
আ া এবং সিঠক িস াে র িবেরািধতা কেরিছ। ৬ আমরা ভাববাদীেদর কথা িনিন। আমরা কউই তামার সবক,
ভাববাদীেদর কথা িনিন। তারা তামার হেয় কথা বেল। তারা আমােদর রাজােদর সে , নতােদর সে এবং িপতামহেদর
সে কথা বেলিছল। তারা ই রােয়েলর সম লােকর সে কথা বেলিছল। িক আমরা ঐ ভাববাদীেদর কথা িব ুমা র
িনিন।

৭ “ রভ,ু তিুমই িঠক এবং ধািমকতা তামারই! আমােদর িযহদূা ও জ শােলেমর লাকেদর ল া হওয়া উিচৎ ।
আমােদর, ই রােয়েলর লাকেদর যােদর তিুম কােছর এবং দূেরর দশ িলেত ছিডে়য় িদেয়ছ, তােদর ল া হওয়া
উিচৎ । কন? কারণ আমরা তামার িব ে িবে রাহ কেরিছলাম।

৮ “ রভু তামার িব ে পাপ আচাের মেত ওঠার জ য আমােদর রে যেকর লি ত হওয়া উিচৎ । আমােদর
রাজােদর, নতােদর এবং পবূপু ষেদর লি ত হওয়া উিচৎ ।

৯ “িক রভ,ু তিুম সি যই দয়াল।ু তিুম লাকেদর খারাপ কাজ মা কর। এবং আমরা সি যই তামার িব ে চেল
িগেয়িছলাম। ১০ আমরা আমােদর রভু ঈ বরেক অমা য কেরিছ। রভরু অনগুামীসমহূ, ভাববাদীেদর মা যেম আমােদর
জ য যা িবিধ কেরিছেলন তা আমরা কউই মেন চিলিন। আমরা রভরু িনয়ম এবং িবিধেক অমা য কেরিছলাম।
১১ ই রােয়েলর একজন মানষুও তামার িশ ােক মা য কেরিন। তারা রে যেক তামােক অমা য কের তামার িব ে
চেল িগেয়িছল। রভেুক অমা য করার শাি র িবধান সম িলিখত রিত িত মািশর িবিধপু েক ( মািশ ঈ বেরর
দাস) লখা িছল। আইনেক অমা য করার ফল আমরা ভগুিছ। রভরু িব ে করা সম পাপ আচােরর শাি অিভশাপ
িহেসেব আমােদর জীবেন বিষত হেয়েছ।

১২ “ রভু আমােদর ও আমােদর নতােদর জীবেন যা যা ঘটাবার কথা বেলিছেলন তাই িতিন ঘিটেয়েছন। িতিন
আমােদর ওপর ভয় র অম ল এেনেছন। জ শােলেমর মেতা রব া আর কান শহেরর হয় িন। ১৩ মািশর িবিধ
পু েক যমনিট লখা আেছ তমিন সম অম ল আমােদর জীবেন ঘেট িগেয়েছ। িক তবু আমরা রভেুক সাহা য
করার জ য রাথনা কিরিন। তবু আমরা পাপ আচার থেক িনেজেদর সিরেয় িনইিন। তবু আমরা রভরু সততার িদেক মন
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িদইিন। ১৪ রভু আমােদর জ য সম অম ল তরী কের রেখিছেলন। এবং সই িলই আমােদর জীবেন ঘিটেয়েছন।
রভু সিঠক কাজটাই কেরিছেলন িক আমরা তবওু তাঁর কথা িনিন।

১৫ “ রভ,ু আমােদর ঈ বর তিুম তামার মতা রেয়াগ কের আমােদর িমশর থেক িনেয় এেসেছা। আমরা তামার
লাক। তিুম আজও সই জ য িব যাত। রভ,ু আমরা পাপ কেরিছ এবং কুকম কেরিছ। ১৬ রভ,ু তামার পিব র

পবেতর ওপর অবি ত তামার পিব র শহর জ শােলেমর রিত তামার রাধ িনব ৃ হা । জ শােলেমর ওপর
রাধ থেক িবরত হও কারণ তিুম দয়ালু এবং উদার। আমরা এবং আমােদর পবূপু ষরা তামার িব ে পাপ কেরিছলাম

বেল, আমােদর চার পােশর লাকরা তামার লােকেদর িনেয় উপহাস কের।
১৭ “ রভু তামার দােসর রাথনা শান। সাহাে যর জ য আমার রাথনা শান। তামার িনেজর জ য তামার

পিব র মি রিটর িদেক, যিট বংস রা হেয়েছ, অনু রেহর দিৃ দাও। ‡১৮ আমার ঈ বর, আমার কথা শান! চাখ
খেুল দখ আমােদর জীবেন িক িক ভয় র ঘটনা ঘেটেছ! দেখা তামার নামাি ত শহেরর িক রাব া! আিম বলিছ না
য আমরা ভাল মানষু। স জ য আিম তামােক এ কথা িল বলিছ না। আিম তামােক এ কথা েলা বলিছ কারণ আিম

জািন তিুম দয়াল।ু ১৯ রভ,ু আমােদর কথা শান! রভু আমােদর মা কেরা! রভু আমার কথা শান! তামার িনেজর
জ য, আর দরী কেরা না কারণ তামার লাকরা আর তামার শহর তামার নােম পিরিচত।”

৭০ স াহ স বে ব দশন
২০ এইভােব আিম ঈ বরেক আমার রাথনার মে য িদেয় ওই কথা িল বলিছলাম। আিম আমার পাপসমহূ এবং ই রােয়েলর

লাকেদর পাপসমহূ বীকার করিছ। আিম ঈ বেরর পিব র পবেতর জ য রাথনা করিছলাম। ২১ আমার রাথনা কােল
গাি রেয়ল নােম এক যি এেস উপি ত হেয়িছল। এ িছল সই গাি রেয়ল যােক পেূব আিম আমার ব দশেন দেখিছলাম।
গাি রেয়ল যন হাওয়ায় উেড় এেসিছল। স যা-কালীন নেব যর সময় স এেসিছল। ২২ স আমার সে কথা বলল এবং আিম
যােত বঝুেত পাির সই রকম ভােব সাহা য করল। গাি রেয়ল বলল, “দািনেয়ল, আিম তামােক বশী ান িদেত এেসিছ।
২৩ তিুম যখন রথম রাথনা করেত কেরিছেল তখন ঈ বর আমােক আ া িদেয়িছেলন তামােক শখাবার জ য। তাই
আিম তামােক জানােত এেসিছ কারণ ঈ বর তামােক খবু ভালবােসন! তিুম এই আ া বঝুেব, তারপর তিুম ব দশনও
বঝুেত পারেব।

২৪ “ঈ বর তামার জািত এবং তামার পিব র শহেরর জ য ৭০ স াহ িনধারণ কেরেছন। এই িবষয় িলর জ য ৭০ স াহ
সমেয়র আেদশ দওয়া হেয়েছ: সম খারাপ কাজ ব করবার জ য, পাপ কাজ ব করবার জ য, লাকেদর করবার
জ য, ধািমকতােক আনবার জ য যটা িচরকােলর জ য অ যাহত থাকেব, ব দশন ও ভাববাদীেদর ওপর শীলেমাহর করা
এবং খবু পিব র ানিট উৎসগ করা।

২৫ “দািনেয়ল এই িবষয় িল বেুঝ নাও, জেন নাও। জ শােলমেক পনুিনমাণ করার জ য একটা বাতা আসেব। ঐ বাতািট
আসার সাত স াহ পের একজন নতা িনবাচন করা হেব। তারপর জ শােলম পনুিনিমত হেব। জ শােলেম আবার একিট
উ ু বগে র থাকেব এবং শহেরর সরু ার জ য তার চাির িদেক একিট পিরখা থাকেব। ৬২ স ােহর মে য জ শােলম
পনুরায় তরী হেব। িক ওই সময় অেনক স েটর মেুখ পডে়ত হেব। ২৬ বাষি স ােহর পর িনবািচত যি েক হ যা করা
হেব এবং তাঁর িকছইু থাকেব না। তারপর ভিব যৎ নতার লাকরা শহরিট এবং তার পিব র ান বংস কের দেব। সমাি
আসেব ব যার মেতা। সব শষ না হওয়া পয যু চলেব। এই ানিট স ূণ েপ বংস রা হেব।

২৭ “তখন ভিব যেতর শাসক অেনক লােকর সে একিট চিু করেব। ঐ চিু িট এক স াহ পয অ যাহত থাকেব।
অেধক স ােহর জ য উৎসগ এবং নেব যসমহূ ব হেব এবং একজন বংসকারী আসেব। িক ঈ বর আেদশ িদেয়েছন স
ভয় র বংেসর কাজ করেব। য বংসকারীিট স ূণ েপ বংস হেব।” ¶

িহে কল নদীর বারা দািনেয়েলর ব দশন

১০ ১ পারে যর রাজা িছেলন কারস। রাজা কারেসর রাজে বর ততৃীয় বছের দািনেয়ল ঈ বেরর কাছ থেক একিট বাতা
পান। (দািনেয়েলর অপর নাম হল বলটশ  সর।) এই বাতািট খবুই স য। দািনেয়ল বাতািট বঝুেত খবু ক করেলন

এবং অবেশেষ িতিন দশনিট বঝুেত পারেলন।

‡৯:১৭ তামার … দাও আ িরক অেথ, “ তামার মি েরর রিত তামার মখু উ বল কর।”
¶৯:২৭ য … হেব অথবা “এইসব িজিনস িল ভয় র বংেসর ডানায় ভর কের আসেব।”
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২ দািনেয়ল বলেলন, “বাতািট যখন আমার কােছ এেলা, তখন আিম িতন স ােহর জ য য যি র ব ু অথবা পিরবার
মারা গেছ, তার মত শাক করিছলাম। ৩ ঐ িতন স াহ কােলর মে য আিম কান সু বা খাবার খাইিন, মাংস ভাজন কিরিন,
রা ারস পান কিরিন, মাথায় তল মািখিন।”

৪ রথম মােসর ২৪তম িদেন আিম িহে কল মহানদীর তীের দাঁিডে়য়িছলাম। ৫ সখােন দাঁডা়েনার সময় চাখ মেল সামেন
তাকােতই দখেত পলাম ৗমব র পিরিহত এবং কামের খাঁিট সানার কামর ব নী পিরিহত একজন যি আমার সামেন
দাঁিডে়য় আেছ। ৬ তার শরীর িছল মসণৃ ও উ বল পাথেরর মেতা। তার মখুম ল িছল িব ্যৎ রভার মত। তার িট চাখই
িছল আ েনর বল িশখা। তার বা বয় এবং পদযগুল িছল উ বল িপতেলর মেতা। তার বর িছল যন হাজার লােকর
িমিলত কালাহল।

৭ আিম, দািনেয়ল, একমা র যি য ঐ ব দশন দখেত পেয়িছলাম। আমার স ীরা সই ব দশন থেক বি ত
হেয়িছল, িক তারা ভীত হেয়িছল। তারা ভয় পেয় দৗেড় পািলেয় িগেয় লিুকেয় পেডি়ছল। ৮ তাই আিম একাই ঐ ব দশন
কেরিছলাম। আিম আমার মতা হািরেয় ফেলিছলাম। আমার মখু মতৃ মানেুষর মেুখর মত সাদা হেয় িগেয়িছল এবং আিম
অসহায় হেয় পেডি়ছলাম। ৯ তখন আিম নেত পলাম য ঐ যি িট ব দশেনর মা যেম কথা বলেছ। আিম তার বর
শানার পেরই গভীর ঘেুম আ হেয় িগেয় মািটেত লিুটেয় পেডি়ছলাম।

১০ তখন একিট হাত আমােক শ কেরিছল। এটা যখন ঘটল তখন আিম আমার হাত এবং হাঁটরু ওপের ভর িদেয়
উেঠ দাঁডা়লাম। আিম এত ভয় পেয় িগেয়িছলাম য আিম ভেয় কাঁপিছলাম। ১১ ব দশেন মানষুিট আমােক বেল উঠেলন,
“দািনেয়ল, তামােক ঈ বর খবু ভালবােসন। য কথা িল আিম তামােক বলব স িল িনেয় গভীর ভােব িচ া করেব এবং
বেুঝ নেব। উেঠ দাঁডা়ও, আমােক এই জ যই তামার কােছ পাঠােনা হেয়েছ।” এবং যখন স এই কথা িল বলেলন, আিম
উেঠ দাঁডা়লাম। যিদও তখন আিম ভেয় কাঁপিছলাম। ১২ তখন সই লাকিট ব দশেনর মে য িদেয় আবার কথা বলেত
করেলন। িতিন আমােক বলেলন, “দািনেয়ল, ভয় পও না। এেকবাের রথম থেকই যখন তিুম বঝুেত চ া কেরিছেল এবং
ঈ বেরর সামেন িনেজেক িবনয়ী কেরিছেল, ঈ বর তামার রাথনা েনিছেলন। তা সেৎ বও, তামার রাথনার সাডা় িদেয়
আিম আসেত কেরিছলাম। ১৩ িক পারে যর যবুরাজ ২১ িদন ধের আমার িব ে যু কেরিছল। স আমােক তামার
কােছ আসা থেক িবরত কেরিছল। তখন মীখােয়ল নােমর একজন বপণূ যবুরাজ আমােক সাহাে যর জ য এিগেয় এেলা।
কারণ আিম সখােন একা পার যরােজর বারা আটেক পেডি়ছলাম। ১৪ দখ দািনেয়ল, তামার লাকেদর ভিব যেত িক হেব
সটা যা যা করবার জ য আিম এেসিছ। এই ব দশন ভিব যেতর একিট সমেয়র সে স কযু ।”

১৫ ঐ লাকিট আমার সে কথা বলার সময় আিম আভিূম নত হেয়িছলাম। আিম কান কথা বলেত পারিছলাম না। ১৬ তখন
মানেুষর মত দখেত সই একজন আমার ও শ করেলন এবং আিম আবার কথা বলেত স ম হলাম। আিম আমার সামেন
দাঁডা়েনা সই একজেনর সে কথা বললাম, “মহাশয়, আিম ব দশেন যা দেখিছ তা িনেয় খবু অি র এবং িচি ত। আিম
অসহায় বাধ করিছ। ১৭ মহাশয়, আিম দািনেয়ল, আপনার ভ ৃ য। আমার রভ,ু আমার মত একজন িবনীত লাক আপনার
সে িক কের কথা বলেত পাের? আমার সম শি িনঃেশিষত এবং আমার পে িনঃ বাস নওয়াটাই কিঠন হেয় দাঁিডে়য়েছ।”

১৮ তখন মানেুষর আকৃিত িবিশ সই যি আমােক পনুরায় শ করেলন এবং আিম আেগর থেক ভাল অনভুব করেত
থাকলাম। ১৯ তখন িতিন বলেলন, “দািনেয়ল ভয় পও না। ঈ বর তামােক অ য ভালবােসন। তামার কান িত হেব না।
এখন শি শালী হেয় ওেঠা।”

যখন িতিন আমার সে কথা বলিছেলন তখন আিম সবল হেয় উঠিছলাম। আিম বললাম, “মহাশয়, আপিন আমায় সবল
কের তলুেলন। এখন আপিন কথা বলেত পােরন।”

২০ তখন িতিন বলেলন, “দািনেয়ল, তিুম িক জােনা কন আিম তামার কােছ এেসিছ? খবু শী রই আিম পারে যর যবুরােজর
িব ে যু করেত িফের যাব। যখন আিম যাব তখন যবেনর যবুরাজ আসেব। ২১ িক দািনেয়ল, আিম যাবার আেগ, আমােক
িবশদভােব বেল যেত হেব স য- রে িক লখা আেছ। ঐ সব যবুরাজেদর িব ে , এক মীখােয়ল ছাডা় আর কউই
আমােক সাহা য কেরিন। মীখােয়ল হে তামার লাকেদর ওপর শাসন কতা সই যবুরাজ।

১১ ১ “মাদীয় রাজা দািরয়াবেসর রাজ ব কােলর রথম বছেরই পারে যর যবুরােজর িব ে যু করার জ য আিম
মীখােয়েলর পােশ িগেয় দাঁিডে়য়িছলাম।

২ “এখন তাহেল দািনেয়ল তামােক আিম স যিট বলব। পারে য আরও িতন জন রাজা শাসন করেব। এরপর আসেব চতথু
রাজা। সই চতথু রাজাই হেব পারে যর সব থেক ধনী রাজা। খবু শি শালী হেয় ওঠার জ য স তার ধনস দ যবহার
করেব। এবং রীস রাে যর িব ে যু করবার জ য স সকলেক ই ুক কের তলুেব। ৩ তখন একজন শি শালী ও িব বান
রাজার আিবভাব ঘটেব। স আেরা শি িদেয় শাসন করেব। স যা চাইেব তাই করেত স ম হেব। ৪ সই রাজার আিবভােবর
পর তার রা য চার ভােগ িবভ হেব। তার ছেলেমেয়রা ও নািতনাতিনরা তার রাজে বর ভাগ পােব না এবং তার রা য িল
তােদর পেুরােনা শি িফের পােব না। কারণ তার রাে যর অংশীদার হেয় উঠেব অ য মানেুষরা।
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৫ “দি ণ দেশর রাজা বলবান হেয় উঠেব। িক তারই একজন অ যে র হােত তার পরাজয় ঘটেব। তখন সই অ য ই
শাসন করেত করেব। তার রা য হেব একিট খবু শি শালী রা য।

৬ “িক কেয়ক বছর পের তােদর জেনর মে য একিট চিু সা িরত হেব। চিু িট রিতপ করবার জ য দি ণ দেশর
রাজার ক যা যােব উ র দেশর রাজপু রেক িবেয় করেত। ঘটনাবশতঃ তােক এবং তার ভ ৃ যবগ যারা তােক এেনিছল, তার
স ান এবং সই একজন য তােক সাহা য কেরিছল তােদর সবাইেক রতারণা করা হেব।

৭ “িক ঐ যবুরাণীর পিরবােরর এক যি এেস দি েণর রাজার ান রহণ করেব। ঐ যি উ েরর রাজার
স যবািহনীেক আ রমণ করেব। স উ েরর রাজার েগ রেবশ কের যেু জয়লাভ করেব। ৮ স তােদর দবতার মিূ

িনেয় যােব। এরপর স আর উ েরর রাজােক উ য করেব না। ৯ উ েরর রাজা আবার দি েণর রাজধানী আ রমণ করেব
িক পরািজত হেয় পনুরায় িনেজর রাে য িফের যােব।

১০ “উ েরর রাজার পু ররা এবার যেু র জ য র ত হেব। তারা একিট িবশাল সনাবািহনী সংগিঠত করেব। সই
সনাবািহনী ব যার মেতা ত পথ পির রম করেব। তারা দি েণর রাজার গ আ রমণ করেব। ১১ তখন দি েণর রাজা

হেয় উ েরর রাজােক আ রমেণর উে ে য বার হেব। উ েরর রাজার িবশাল সনাবািহনী থাকেব, িক স দি েণর
রাজার স যবািহনী বারা পরািজত হেব। ১২ িবরাট স যবািহনীেক পরািজত করবার পর দি েণর রাজা গিবত হেবন এবং
িতিন ল ল স য হ যা করেবন, িক িতিন মতাশালী থাকেবন না। ১৩ কারণ এরপর উ েরর রাজা আবার আেগর চেয়ও
আরও িবশাল সনাবািহনী র ত করেব। কেয়ক বছর পর আবার স তার িবশাল সনাবািহনী িনেয় আ রমণ করেব। এই
সনাবািহনী হেব অজ র অ রধারী। তারা যেু র জ য র ত থাকেব।

১৪ “ সই সময় অেনক লাক দি েণর রাজার িব ে িবে রাহ ঘাষণা করেব। তামার িনেজরই কেয়ক জন লাক যারা যু
করেত ভালবােস তারা যাগ দেব এবং দি েণর রাজার িব ে িবে রাহ করেব। তারা ব দশনেক স য কের তলুেত চ া
করেব, িক তারা যেু জয়লাভ করেব না। ১৫ এরপর উ েরর রাজা আসেব এবং একিট শি শালী শহর অিধ রহণ কের নেব।
দি েণর স যরা যেু পেুরাপিুর পরা হেয় পডে়ব। এমনিক দি েণর বীর স যরাও তােদর শি িদেয় উ েরর স যেদর
ঠকােত পারেব না।

১৬ “উ েরর রাজা যা খশুী তাই করেত পারেব। কউ তােক থামােত স ম হেব না। তার হােত সু র দশিটর মতা থাকেব।
এবং এই দশ বংস করার মেতা যেথ শি তার হােত থাকেব। ১৭ উ েরর রাজা দি েণর রাজােক পরািজত করবার জ য
তার রাে যর সম র শি েক আনেত ি র কেরিছল। দি েণর রাজার সে স একিট চিু করেব। এবং সটা রিতপ করেত
তার এক ক যােক দি েণর রাজার সে িবেয় দেব। িক এই পিরক না কাযকারী হেব না।

১৮ “এরপর উ েরর রাজা সমু র উপকুলবতী দশ েলার িদেক মেনােযাগ দেব। যেু বিরেয় স বশ িকছ ু শহর জয়
করেব। িক এরপর একজন সনা য উ েরর রাজার সম গব চণূ কের দেব। সই সনা য উ েরর রাজােক লি ত
কের তলুেব।

১৯ “ সিট ঘটবার পর, উ েরর রাজা পনুরায় তার িনেজর দেশর েগ িফের যােব। িক স িবপােক পডে়ব এবং মারা
যােব।

২০ “উ েরর রাজার অপসারেণর পর তার ােন এক নতনু শাসক উেঠ আসেব। ঐ শাসক তার রজাগেণর কাছ থেক কর
সং রেহর জ য তার সহকারীেদর পাঠােব। িক কেয়ক বছর পেরই সই শাসক বংস হেব। তেব স যেু মারা যােব না।

২১ “ সই শাসেকর পর, আর একজন নতনু শাসক হেব। ঐ শাসক হেব অ য িন ুর এবং হীণম য যি । ঐ যি
রাজকীয় পিরবােরর স ান পােব না। স চাটকুািরতার কৗশল অবল বন কের শাসক হেয় যােব। স এমন একটা সময় শাসক
হেব যখন সখােন শাি আেছ। ২২ স িবশাল স যবািহনীেক, এমনিক চিু র নতােকও পরািজত করেব। ২৩ অেনক দশ সই
িন ুর এবং ঘ ৃ য যি র সে চিু স ািদত করেব। িক তােদর সােথও স চাতরুী করেব। িমে য বেল তােদর রতািরত
করেব। স শি স য় করেব িক সামা য িকছ ু মানষু তােক সমথন করেব।

২৪ “ সই শাি র সময়, স ধনী দশ িলেত আসেব। তার পবূপু ষরা যা কেরনিন এমন সব িজিনষ স করেব। স ধনী
দশ িলর শাসকেদর ব উপহার এবং মূ যবান িজিনষ দেব। স তােদর গ িল পরািজত করবার পিরক না করেব।

পরািজত রা র িল থেক স মূ যবান িজিনসপ র িনেয় এেস তার অনগুামীেদর হােত স িল তেুল দেব। েভ য ও কিঠন
শহর িলেকও পরািজত করার পিরক না করেব ঐ শাসক। িকছ ু সমেয়র জ য স সফল হেব।

২৫ “ সই অিত িন ুর এবং ঘ ৃ য শাসেকর িবশাল সনাবািহনী থাকেব। স তার শি দখােনার জ য ঐ সনাবািহনী িনেয়
দি েণর রাজােক আ রমণ করেব। দি েণর রাজাও এক িবশাল সনাবািহনী সংগিঠত কের যেু ঝাঁিপেয় পডে়ব। িক
রাজার িব ে থাকা কেয়ক জেনর গাপন পিরক নায় দি েণর সই যেু রাজা পরািজত হেব। ২৬ দি েণর রাজার ব ুেবশী
শ রাই ষডয় র কের তােক যেু পরািজত করেব। দি েণর রাজার অিধকাংশ স য যু ে ে র মারা যােব। ২৭ উভয়
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রাজাই পর েরর িত করেত চ া করেব। এক টিবেল বেসও জন জনেক িমে য কথা বলেব। িক তােদর িম যা িল
তােদর কান কােজই আসেব না। িক ঈ বর ইিতমে য তােদর অপসারেণর সময় িঠক কের রেখেছন।

২৮ “উ েরর রাজা অেনক ধনস দ িনেয় িনেজর দেশ িফের যােব। তখন স, যারা পিব র চিু মােন তােদর িত করার
পিরক না করেব এবং িনেজর দেশ িফের যােব।

২৯ “সিঠক সময় উ েরর রাজা পনুরায় দি েণর রাজােক আ রমণ করেব। িক এইবার স আেগর বােরর মেতা সাফ য
পােব না। ৩০ পি ম থেক সম যু জাহাজ িল তার িব ে যু করবার জ য ছেুট আসেব। স পিব র চিু র িব ে

রাধ দখােব এবং যারা পিব র চিু মানা ব কেরেছ তােদর সাহা য করেব। ৩১ উ েরর রাজা জ শােলেমর মি র ন
করেত তার স যবািহনীেক পাঠােব। মি ের িন য নেব য িদেত আসা লােকেদর সনারা থািমেয় দেব। তারা মি েরর
ভতের সই ভয় র িজিনষিট রাখেব, যিট বংেসর কারণ।

৩২ “উ েরর রাজা ই দীেদর দখেত পােবন যারা পিব র চিু র িবেরাধী। িতিন তাঁর ভান, ছল-চাতরুী এবং অিবরাম িম যা
বারা তােদর সমথন পােবন। িক য সকল ই দীরা তােদর ঈ বরেকই শি মান বেল িব বাস করেবন তারাই শি শালী

হেয় উেঠ পনুরায় যু করেত স ম হেয় উঠেব।
৩৩ “ঐ সকল ানী িশ ক অ যেদর িক ঘটেছ তা বাঝােত সাহা য করেব। িক এই ধমিব বােসর জ য তােদর িনযাতন

স য করেত হেব। তােদর মে য বশ কেয়ক জনেক তরবািরর আঘােত হ যা করা হেব। কেয়ক জনেক পিুডে়য় মের ফলা
হেব এবং আেরা কেয়ক জনেক কারাগাের ব ী করা হেব। তােদর মে য কেয়ক জেনর ঘরবািড় লঠু করা হেব। ৩৪ যখন সাধারণ
লাক হাঁচট খায় তখন ানী িশ করা অ সাহা য করেত এিগেয় আেস। িক তােদর মে য কেয়ক জন, যারা তােদর সে
যাগ দেব তারা হেব কপটাচারী। ৩৫ কেয়কজন ানী মানষু হাঁচট খােব এবং ভলু করেব। তারা শাি পােব, িক এটা তােদর

ভােলা লাক কের দেব। কারণ যােত তারা শষ সমেয় িনেজেদর খাঁিট, শি শালী এবং িটহীন কের গেড় তলুেত পাের।
তখন, সিঠক সময়, সই সমেয়র সমাি আসেব।

য রাজা িনেজই িনেজর রশংসায় প মখু
৩৬ “উ েরর রাজা যা চায় তাই করেত পারেব। স িনেজই িনেজর কােজর বডা়ই কের বডা়য়। স িনেজর রশংসায় িনেজ

এেতাই অ য িনেজেক স ঈ বেরর থেকও বড় মেন কের। স যা বেল তা আর কউ কানিদন শােনিন। স ঈ বর স েক
যা তা বেল বডা়য়। যত ণ পয না ঈ বর ি র করেবন য এই ভয়ানক সময় শষ হেব, উ েরর রাজা এ যাপাের সফল
হেবন। কারণ িক ঘটেত যাে তা ঈ বর পেূবই পিরক না কের রেখেছন।

৩৭ “উ েরর রাজা তার পবূপু ষেদর দবতােদরও মানেব না। রীেলাকেদর কামনার দবতার মিূ েকও স মানেব না। স
কান দবতােকই ব দেব না। স ধু িনেজর ণগান গেয় বডা়েব আর িনেজেক সম দবতােদর চেয় বপণূ মেন

করেব। ৩৮ উ েরর রাজা গ িলর দবতা যতীত আর কান ঈ বেরর উপাসনা করেব না। িক উ েরর রাজা গসমেূহর
দবতােদর উপহার ব প সানা, পা এবং মিণমািন য দেব এবং তাঁেক স ান জানােব। এই দবতা তার পবূপু ষেদর

অ াত িছল।
৩৯ “উ েরর রাজা ঐ অ াত িবেদশী দবতার সাহা য িনেয় দঢ়ৃ গ িলেক আ রমণ করেব। অ যা য দেশর শাসকগণ

তার সােথ যাগ িদেল স তােদর স ািনত করেব। স তার অেনক রজােক ঐ সকল শাসকেদর সবায় িনেয়ািজত করেব।
শাসকেদর পািরেতািষক িহেসেব অেনক জিমজমা িদেয় দেব।

৪০ “অবেশেষ দি েণর রাজা উ েরর রাজার িব ে যু করেব। উ েরর রাজাই তােক আ রমণ করেব। উ েরর রাজা
রথসমহূ, অ বােরাহী মানষু এবং যু জাহাজসমহূ িদেয় আ রমণ করেব। উ েরর রাজার স যরা ব যার জেলর মেতা

রবািহত হেব। ৪১ উ েরর রাজা সু র দশেক আ রমণ করেব। উ েরর রাজার কােছ অেনক দশ পরািজত হেব। িক
ইেদাম ও মায়াব এবং অে ান দেশর নতবৃ ৃ উ েরর রাজার হাত থেক র া পােব। ৪২ উ েরর রাজা অেনক দশ আ রমণ
করেব। এমনিক িমশরও উ েরর রাজার হাত থেক র া পােব না। ৪৩ িমশেরর সম সানা, েপা ও ধনস দ তার হ গত
হেব। লবুীয়রা এবং কূশীয়রা তার অনচুর হেব। ৪৪ িক পবূ ও উ র দশ থেক আসা খবর নেত পেয় উ েরর রাজা ভীত
হেয় পডে়ব এবং স রাগ করেব। স অেনক িল দশেক পেুরাপিুর বংস করার উে ে য হেয় যা রা করেব। ৪৫ স
সমু র ও সু র পিব র পবেতর মাঝখােন তার রাজকীয় তাঁবু খাঁটােব। িক শষ পয ঐ িন ুর রাজার মতৃু্য ঘটেব। তার
মতৃু্যর সময় তােক সাহা য করার জ য সখােন কান যি উপি ত থাকেব না।

১২ ১ “ ব দশেন আিবভতূ যি বলল, ‘দািনেয়ল, সই সময় সই মহান দূত মীখােয়ল উেঠ দাঁডা়েব। মীখােয়ল তামার
লাকেদর র া করেব। তখন সখােন এমন স ট দখা দেব, যা আেগ কখনও হয়িন। িক দািনেয়ল, সই সময়

পু েক তামার জািতর মে য যােদর নাম লখা থাকেব তারা র া পােব। ২ সমািধ মতৃেদর মে য অেনেক পনুরায় জেগ
উঠেব, তারা আবার জীবন িফের পােব। তারা অমর ব পােব। কউ কউ আবার জেগ উঠেব ল ার ও অন ঘণৃার জীবেনর



দািনেয়ল ১২:৩ 17 দািনেয়ল ১২:১৩

উে ে য। ৩ ানী যি রা আকােশর মেতা উ বল হেয় উঠেব। যারা অ য লাকেদর শখায় িক কের ভােলা জীবনযাপন
করেত হয়, তারা ন ে রর মত িচরকাল উ বলভােব চ চ করেব।

৪ “‘িক দািনেয়ল, তিুম এই বাণী অব যই অ য গাপেন রাখেব। তিুম এই পু ক ব কের রাখেব। সমাি সময় না
আসা পয তিুম তা গাপন রাখেব। ােনর জ য অসং য মানষু এিদক ওিদক ঘারাঘিুর করেব। এবং এর ফেল সি যকােরর

ােনর বিৃ হেব।’”
৫ তখন আিম, দািনেয়ল, সামেন তাকালাম এবং অ য জন যি েক দখলাম। একজন নদীর এপাের আমার কােছ দাঁিডে়য়

রেয়েছ এবং অ যজন নদীর ওপাের। ৬ তােদর মে য একজন, ৗমব র পিরিহত জেলর ওপর দাঁিডে়য় থাকা লাকিটেক
বলল, “িব য়কর ঘটনা িল ঘটেত আর কত সময় লাগেব? কখন তা সে য পিরণত হেব?”

৭ ৗমব র পিরিহত মানষুিট নদীর জেলর ওপর দাঁিডে়য় তার হাত বেগর িদেক তেুল ধরল। এবং আিম নেত পলাম
স ঈ বেরর নােম শপথ িনেয় বলেছ, “সময়, সময় এবং অ সময়। §পিব র জািতর মতা স ূণ েপ বংস হেব এবং

সম িব য়কর ঘটনা িল অবেশেষ সে য পিরণত হেব।”
৮ আিম উ রটা নেত পেলও তার অথ বঝুেত পারলাম না। তাই আিম িজ াসা করলাম, “মহাশয়, সবিকছ ুসে য পিরণত

হেল িক ঘটেব?”
৯ স উ ের বলল, “দািনেয়ল, তিুম তামার জীবেন িফের যাও। এই বাণী লকুােনা থাক। সমাি র সময় না আসা পয তা

গাপন থাকেব। ১০ অেনক লাক িচ এবং পির ার হেয় যােব। িক ও শয়তানরা িনেজেদর একই রকম রাখেব। এবং ঐ
লাকরা এই কথা বঝুেত পারেব না। িক ানী লাকরা বঝুেত পারেব।

১১ “িন য নেব য ব হেব। তখন থেক মি ের ভয়ানক িজিনষিট রাখার িদন পয ১২৯০ িদন থাকেব। ১২ যারা ১৩৩৫
িদন ধয্য ধের অেপ া কের থাকেত পারেব, তারা অ য সখুী হেব।

১৩ “দািনেয়ল, তামার জীবেনর শষ িদন পয বঁেচ থােকা। তিুম তামার িব রাম পােব। সমেয়র শেষ তিুম মতৃু্য থেক
জেগ উঠেব এবং তামার রা য আশীবাদসমহূ পােব।”

§১২:৭ সময়, সময় এবং অ সময় অথাৎ “সােড় িতন বছর।”
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