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ଦାନିେୟଲ ପୁ କ
େଲଖକ
ଏହି ପୁ କ େଲଖକ ନାମେର ନାମାି ତ ଅେଟ, ଦାନିେୟଲ

ପୁ କ ବାବିଲେର ଇସ୍ର ାଏଲରୁ ଏକ ଯିହୁ ଦୀ ଭାବେର ତାହା
ସମୟର ଉ ଅେଟ। “ଦାନିେୟଲ” ଅଥର୍ “ପରେମ ର
େମାର ବିଚାରକ।” ଏହି ପୁ କ ଅେନକ ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକେର,
େଯପରି 9:2; 10:2 ସୂଚିତ କେର େଯ ଦାନିେୟଲ ଏହାର
େଲଖକ ଅଟି । ବାବିଲର ରାଜଧାନୀେର ଦାନିେୟଲ ତାହା
ସମୟେର ଯିହୁ ଦୀ ନିବର୍ ାସନ େଲାକ ନିମେ ଭାବବାଣୀ ଏବଂ
ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବ କରିଥିେଲ େଯଉଁଠାେର ରାଜା ପ୍ର ତି
ତାହା େସବା ତାହା ୁ ସ ଦାୟର ଉ ର ପ୍ର େବଶ ଅଧିକାରର
ସୁବିଧା େଦଇଥିଲା। େଗାଟିଏ ଅନ୍ୟ େଦଶ ଏବଂ ସଂ ୃତିେର
ତାହା ର ପରେମ ର ପ୍ର ତି ବି ତା ତାହା ୁ ବାଇବଲର ସମ
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଭି କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 605-530 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ବାବିଲେର ଥିବା ଯିହୁ ଦୀ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାେନଏବଂବାଇବଲର

ପରବ ର୍ ୀ ସମ ପାଠକ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଦାନିେୟଲ ପୁ କ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଦାନିେୟଲ ର କାଯର୍ ୍ୟ,

ଭାବବାଣୀ ଏବଂ ଦଶର୍ ନଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବ କେର। ଏହି ପୁ କ ଶିକ୍ଷା
ଦିଏ େଯ ପରେମ ର ତାହା ଅନୁଗାମୀମାନ ପ୍ର ତି ବି ଅଟି ।
ପ୍ର େଲାଭନ ଏବଂ ବଳ ପ୍ର େୟାଗ ସେ , ବି ାସୀମାେନ ଦୁନିଆେର
ନିଜ ନିଜର ଦାୟି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ସମୟେର ପରେମ ର
ପ୍ର ତି ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ।
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ବିଷୟବ ୁ
ପରେମ ର ସାବର୍ େଭୗମ

ରୂ ପେରଖା
1. ଦାନିେୟଲ ମହାନ ପ୍ନ ର ଅଥର୍ କରି — 1:1-2:49
2. ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ , ଅେବଦ୍ ନେଗା ଅି କୁ ରୁ ଉ ାର ପ୍ର ା
େହେଲ — 3:1-30

3. ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପ୍ନ — 4:1-37
4. ଉଡ଼ ା ଆ ୁ ଳିର େଲଖନୀ ଏବଂ ଦାନିେୟଲ ଂସ
ବିଷୟେର ଭାବବାଣୀ କରି — 5:1-31

5. ଦାନିେୟଲ ସି ଂହ ଗ ର୍ େର — 6:1-28
6. ଚାରି ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦଶର୍ ନ — 7:1-28
7. େଛଳି, େମ ା ଓ େଛାଟ ଶି ର ଦଶର୍ ନ — 8:1-27
8. 70 ବଷର୍ େର ଦାନିେୟଲ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ଉ ର — 9:1-27
9. ଦାନିେୟଲ େଶଷ ମହାଯୁ ବିଷୟେର ଦଶର୍ ନ — 10:1-
12:13

ଦାନିେୟଲ ବାବିଲକୁ ନୀତ
1 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ଶାସନ କାଳର ତୃ ତୀୟ

ବଷର୍ େର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ତାହା
ଅବେରାଧ କଲା। 2 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ କୁ
ଓ ପରେମ ର ଗୃହର େକେତକ ପାତ୍ର ତାହାର ହ େର ସମପ
େଦେଲ; ତହିଁେର େସ ଶିନୀୟର େଦଶେର ଥିବା ଆପଣା େଦବ
ମ ି ରକୁ େସହି ସବୁ େନଇଗଲା ଓ ପାତ୍ର ସକଳ େସ ଆପଣା
େଦବତାର ଭ ାର ଗୃହେର ରଖିଲା। 3 ପୁଣି, ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ରାଜକୀୟ ଓ କୁଳୀନ ବଂଶରୁ 4 ନିଖୁଣ,
ସୁ ର ଓ ସମ ଜ୍ଞାନେର ନିପୁଣ, ବିଦ୍ୟାେର ବିଚକ୍ଷଣ, ବୁ ି େର
ବିଜ୍ଞ ଓ ରାଜପ୍ର ାସାଦେର ଠିଆ େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େକେତକ ଯୁବା
େଲାକ ୁ ଆଣିବାକୁ ଓ କଲ୍ ଦୀୟ ବିଦ୍ୟା ଓ ଭାଷା ଶିଖାଇବାକୁ
ଆପଣାର ନପୁଂସକାଧିପତି ଅ ନସ୍ କୁ କହିଲା। 5 ଆଉ, େସମାେନ
େଯପରି ତିନି ବଷର୍ ର େଶଷେର ରାଜା ନିକଟେର ଠିଆ େହେବ,
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ଏଥିପାଇଁ ରାଜା େସମାନ ନିମେ ରାଜାର ଆହାରୀୟ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ ଓ
ପାନୀୟଦ୍ର ାକ୍ଷାରସରୁ େଦୖନିକଅଂଶ େଦବା ପାଇଁ ଓ ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ପ୍ର ତିେପାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂ ପଣ କଲା। 6 ଏମାନ
ମଧ୍ୟେର ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟ ଦାନିେୟଲ, ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ
ଅସରୀୟ ଥିେଲ।

7 ପୁଣି, ନପୁଂସକାଧିପତି େସମାନ ୁ ନାମ େଦଲା; େସ
ଦାନିେୟଲ ୁ େବଲ୍ ଟଶ ର, ହନାନୀୟ ୁ ଶଦ୍ର କ୍ , ମୀଶାେୟଲ ୁ
େମୖଶକ୍ ଓ ଅସରୀୟକୁ ଅେବଦ୍ ନେଗା ନାମ େଦଲା।

ଦାନିେୟଲ ବି ତା
8 ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାରୀୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଓ ତାହାର ପାନୀୟ

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିେୟଲ ନିଜ
ମନେର ି ର କେଲ; ଏେହତୁ େସ େଯପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି
ନ କରି , ଏଥିପାଇଁ େସ ନପୁଂସକାଧିପତି ୁ ନିେବଦନ କେଲ।
9 େସେତେବେଳ ପରେମ ର େସହି ନପୁଂସକାଧିପତିର ଦୃି େର
ଦାନିେୟଲ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଦୟାର ପାତ୍ର କେଲ। 10 ତହିଁେର
ନପୁଂସକାଧିପତି ଦାନିେୟଲ ୁ କହିଲା, େଯ ତୁ ମାନ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ
ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି , “ମୁଁ ଆପଣାର ପ୍ର ଭୁ େସହି
ମହାରାଜା ୁ ଭୟ କେର; କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ର ସମବୟ
ଯୁବାମାନ ର ମୁଖ ଅେପକ୍ଷା ତୁ ମାନ ମୁଖ କାହିଁକି ମଳିନ
େଦଖିେବ? ତାହାେହେଲ, ତୁ େ ମାେନ ରାଜା ନିକଟେର େମାର
ମ କକୁ ସଂଶୟାପ କରିବ।” 11 ତହିଁେର ନପୁଂସକାଧିପତି
ଦାନିେୟଲ, ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟ ଉପେର
େଯଉଁ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନିଯୁ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଦାନିେୟଲ କହିେଲ;
12 “ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଦଶ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କର ୁ;
ଆ ମାନ ୁ େଭାଜନ ନିମେ ଶସ୍ୟ ଓ ପାନ ନିମେ ଜଳ
ଦିଆଯାଉ। 13 ତହିଁ ଉ ାେର ଆପଣ ସ ୁଖେର ଆ ମାନ ର
ମୁଖ ଓ ରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଭାଜନକାରୀ ଯୁବାମାନ ର ମୁଖ
େଦଖାଯାଉ; ତହିଁେର ଆପଣ େଯପରି େଦଖି , ତଦନୁସାେର
ଆପଣ ଦାସମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କର ୁ।” 14 ତହିଁେର େସ
ଏହି ବିଷୟେର େସମାନ କଥା ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ଦଶ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ



ଦାନିେୟଲ 1:15 iv ଦାନିେୟଲ 2:4

େସମାନ ର ପରୀକ୍ଷା କଲା। 15 ପୁଣି, ଦଶ ଦିନର େଶଷେର
ରାଜକୀୟ ଆହାର େଭାଜନକାରୀ ସକଳ ଯୁବା ମୁଖ ଅେପକ୍ଷା
େସମାନ ମୁଖ ସୁ ର େଦଖାଗଲା ଓ େସମାେନ ଅଧିକ ହୃ ପୃ
େଦଖାଗେଲ। 16 ଏଥିେର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ େସମାନ ର େସହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
ପାନୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବ କରି େସମାନ ୁ ଶସ୍ୟ େଦଲା।

17 ଆଉ, ପରେମ ର େସହି ଚାରି ଯୁବା ୁ ସମ ବିଦ୍ୟା ଓ
ଜ୍ଞାନେର, ବୁ ି ଓ ନିପୁଣତା େଦେଲ ପୁଣି, ଦାନିେୟଲ ଯାବତୀୟ
ଦଶର୍ ନ ଓ ପ୍ନ ବିଷୟେର ବୁି ମାନ େହେଲ। 18 ଆଉ, ରାଜା
େସମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମେ େଯଉଁ ସମୟ ନିରୂ ପଣ
କରିଥିେଲ, ତାହା େଶଷ ହୁ ଅେ , ନପୁଂସକାଧିପତି େସମାନ ୁ
ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ଛାମୁକୁ ଆଣିଲା। 19 ପୁଣି, ରାଜା େସମାନ
ସେ ଆଳାପ କେଲ; ଆଉ, େସହି ସମ ମଧ୍ୟେର ଦାନିେୟଲ,
ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟ ସମାନ େକହି େଦଖାଗେଲ
ନାହିଁ;ଏଣୁଏମାେନରାଜା ଛାମୁେର ଠିଆେହେଲ। 20ଆଉ,ଜ୍ଞାନ
ଓ ବୁି ସ ୀୟ େଯଉଁ େକୗଣସି କଥା ରାଜା େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
େସହି ସକଳ ବିଷୟେର େସ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯାବତୀୟ
ମ େବ ା ଓ ଗଣକ ଅେପକ୍ଷା େସମାନ ର ବିଜ୍ଞତା ଦଶଗୁଣ ଅଧିକ
େଦଖିଲା। 21 ପୁଣି,ଦାନିେୟଲେକାରସ୍ ରାଜାରପ୍ର ଥମବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
େସଠାେର ରହିେଲ।

2
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପ୍ନ

1ଏଥିଉ ାେରନବୂଖଦ୍ ନି ରରଶାସନକାଳର ି ତୀୟବଷର୍ େର,
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପ୍ନ େଦଖିଲା; ତହିଁେର ତାହାର ଆ ା ଉଦ୍ ବି
େହଲା ଓ ତାହାର ନିଦ୍ର ା ଭ େହଲା। 2 ତହଁୁ ରାଜାକୁ ତାହାର
ପ୍ନ ଜଣାଇବା ନିମେ ରାଜା ମ େବ ା, ଗଣକ, ମାୟାବୀ ଓ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। ଏଥିେର େସମାେନ
ଆସି ରାଜାର ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 3 ପୁଣି, ରାଜା େସମାନ ୁ
କହିଲା, “ମୁଁ େଗାଟିଏ ପ୍ନ େଦଖିଅଛି, ଆଉ େସହି ପ୍ନ ବୁଝିବା
ପାଇଁ େମାର ମନ ଚିି ତ େହଉଅଛି।” 4ତହିଁେର କଲ୍ ଦୀୟମାେନ
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ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ରାଜାକୁ କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ
େହଉ ୁ; ଆପଣ ଦାସମାନ ୁ ପ୍ନ ଟି ଜଣାଉ ,ୁ ଆେ ମାେନ
ତହିଁର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ କରିବୁ।” 5 ରାଜା କଲ୍ ଦୀୟମାନ ୁ ଉ ର
େଦଇ କହିଲା, “େମାʼ ଠାରୁ କଥା ବାହାରି ଯାଇଅଛି; ତୁ େ ମାେନ
ଯଦି େସହି ପ୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ନ ଜଣାଅ, େତେବ
ତୁ େ ମାେନ ଖ ଖ େହାଇ କଟାଯିବ ଓ ତୁ ମାନ ର ଗୃହ
ଖତରାଶି କରାଯିବ। 6 ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ନ ଓ ତହିଁର
ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ କର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ଠାରୁ ଦାନ, ପୁର ାର
ଓ ମହାସମାଦର ପାଇବ; ଏଥିପାଇଁ େସହି ପ୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍
େମାʼ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କର।” 7 େସମାେନ ି ତୀୟ ଥର ଉ ର
େଦଇ କହିେଲ, “ମହାରାଜା, ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ପ୍ନ ଟି ଜଣାଉ ,ୁ
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ କରିବୁ।” 8 ରାଜା ଉ ର
କରି କହିଲା, “େମାʼ ଠାରୁ କଥା ବାହାରି ଯାଇଅଛି, ଏହା େଦଖି
ତୁ େ ମାେନ ସମୟ ବିଳ କରିବାର ଇ ା କରୁ ଅଛ, ଏହା ମୁଁ
ନି ୟ ଜାେଣ। 9 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େସହି ପ୍ନ େମାେତ ନ
ଜଣାଅ; େତେବ ତୁ ମାନ ନିମେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବ ା ଅଛି;କାରଣ
ସମୟର ପରିବ ର୍ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ଛାମୁେର
ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ର ବ ନା-ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛ; ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ନ ଟି େମାେତ ଜଣାଅ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ
େଯ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାʼ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରି ପାରିବ, ଏହା
ମୁଁ ଜାଣିବି।” 10 କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ରାଜାର ଛାମୁେର ଉ ର କରି
କହିେଲ,ମହାରାଜା ବିଷୟ େଯପ୍ର କାଶ କରି ପାରିବ, “ପୃଥିବୀେର
ଏପରି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ; କାରଣ େକୗଣସି ରାଜା, ପ୍ର ଭୁ
କିଅବା ଶାସନକ ର୍ ା େକୗଣସି ମ ଜ୍ଞକୁ କିଅବା ଗଣକକୁ ଅଥବା
କଲ୍ ଦୀୟକୁ ଏପରି କଥା ପଚାରି ନାହାି । 11 ପୁଣି, ମହାରାଜା ଯାହା
ଚାହାି , ତାହା ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଓ େଯଉଁମାନ ର ନିବାସ ମାଂସ
େଦହେର ନୁେହଁ, େସହି େଦବଗଣ ବିନୁ ଆଉ େକହି ମହାରାଜା
ଛାମୁେର ତାହା ପ୍ର କାଶ କରି ନ ପାେର।”

12 ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା କ ଓ ପ୍ର ଚ େକାପାନି୍ଵ ତ େହାଇ
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ବାବିଲର ସକଳ ବି ାନ୍ େଲାକ ୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା।
13ତହିଁେରଆଜ୍ଞା ପ୍ର ଚାରିତ େହଲା େଯ, ବି ାନ୍ େଲାକମାେନ ହତ
େହେବ;ଆଉ, େଲାକମାେନଦାନିେୟଲଓତା ରସ ୀମାନ ୁ ବଧ
କରିବା ପାଇଁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ।

ଦାନିେୟଲ ୁ ପ୍ନ ର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ
14 େସେତେବେଳ ଅରୀେୟାକ୍ ନାମକ େଯଉଁ ରାଜେସନାପତି

ବାବିଲୀୟ ବି ାନ୍ ମାନ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଗର୍ ତ େହାଇଥିଲା,
ତାହାକୁ ଦାନିେୟଲ ବିେବଚନାେର ଓ ଜ୍ଞାନେର ଉ ର େଦେଲ;
15 େସ ରାଜେସନାପତି ଅରୀେୟାକ୍ କୁ ଉ ର କରି କହିେଲ,
“ରାଜାଜ୍ଞା ଏେଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି?” ତହିଁେର ଅରୀେୟାକ୍ 
ଦାନିେୟଲ ୁ ବୃ ା ଜଣାଇଲା। 16 ଏଥିେର ଦାନିେୟଲ ରାଜା
ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସମୟ ନିରୂ ପଣ କରିବାକୁ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ତାହା କେଲ ମହାରାଜା ନିକଟେର ପ୍ନ ର ଅଥର୍
ପ୍ର କାଶ କରିବି େବାଲି କହିେଲ।

17 ଏଥିେର ଦାନିେୟଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ ଓ
ତା ର ସ ୀମାେନ େଯପରି ବାବିଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ାନ୍ ମାନ
ସେ ବିନ େନାହିେବ, 18ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟେର ଗର୍
ପରେମ ର ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସ ୀ
ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟକୁ େସହି ବୃ ା ଜଣାଇେଲ।
19 ଏଥିଉ ାେର ରାତି୍ର କାଳୀନ ଦଶର୍ ନେର େସହି ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ
ଦାନିେୟଲ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହଲା। ତହିଁେର ଦାନିେୟଲ ଗର୍
ପରେମ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ। 20 ଦାନିେୟଲ ଉ ର କରି
କହିେଲ,
“ପରେମ ର ର ନାମ ସଦାସବର୍ ଦା ଧନ୍ୟ େହଉ;
କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ର ମ ତାହା ର;
21ଆଉ, େସ ସମୟ
ଓ ଋତୁ ପରିବ ର୍ ନ କରି ;
େସ ରାଜାଗଣକୁ ପଦଚୁ ୍ୟତ କରି
ଓ ରାଜାଗଣକୁ ପଦ କରି ;
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େସ ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ ଜ୍ଞାନ
ଓ ବୁି ମ ମାନ ୁ ବିେବଚନା ଦିଅି ;
22 େସ ଗଭୀର ଓ ଗୁ ବିଷୟସବୁ ପ୍ର କାଶ କରି ;
ଅ କାରେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା େସ ଜାଣି
ଓ ତାହା ନିକଟେର େଜ୍ୟାତିଃ ବାସ କରଇ।
23 େହ େମାର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ

ଓ ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାମଥର୍ ୍ୟ େଦଇଅଛ
ଓତୁ ନିକଟେରଆ ମାନ ର ନିେବଦନର ବିଷୟ ଏେବ େମାେତ

ଜଣାଇଅଛ;
କାରଣ ତୁ େ ରାଜାର କଥା ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇଅଛ।”

24ଏେହତୁ ବାବିଲୀୟ ବି ାନ୍ ଗଣକୁ ବିନାଶକରିବା ପାଇଁ ରାଜାର
ନିଯୁ ଅରୀେୟାକ୍ ନିକଟକୁ ଦାନିେୟଲ ଗେଲ; େସ ଯାଇ ତାହାକୁ
ଏହିପରିକହିେଲ, “ବାବିଲୀୟ ବି ାନ୍ ମାନ ୁ ବଧନକର ୁ;ରାଜା
ଛାମୁକୁ େମାେତ େନଇ ଯାଉ ୁ, ମୁଁ ରାଜା ନିକଟେର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ
କରିବି।”

25 ତହିଁେର ଅରୀେୟାକ୍ ଦାନିେୟଲ ୁ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ଛାମୁକୁ
େନଇ ରାଜାକୁ ଏରୂ ପ କହିଲା, “ନିବର୍ ାସି ତ ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଅଛି, େସ ମହାରାଜା ୁ ଅଥର୍
ଜଣାଇେବ।” 26 ରାଜା େସହି ଦାନିେୟଲ, ଯାହା ନାମ
େବଲ୍ ଟଶ ର ଥିଲା, ତା ୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “ମୁଁ େଯଉଁ ପ୍ନ
େଦଖିଅଛି, ତୁ େ କି ତାହା ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇପାର?”
27 ଦାନିେୟଲ ରାଜା ଛାମୁେର ଉ ର କରି କହିେଲ, “ମହାରାଜା
େଯଉଁ ନିଗୂଢ଼ କଥା ପଚାରି ଅଛି , ତାହା ବି ାନ୍ େଲାକ କିଅବା
ଗଣକ ଅବା ମ େବ ା ଅଥବା ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ ମହାରାଜା
ଛାମୁେର ପ୍ର କାଶ କରିପାରି ନାହିଁ; 28 ମାତ୍ର େଯ ନିଗୂଢ଼
ବିଷୟମାନ ପ୍ର କାଶ କରି , ଏପରି ଏକ ପରେମ ର ଗର୍ େର
ଅଛି , ଆଉ ଅି ମ କାଳେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େସ
ମହାରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ୁ ଜଣାଇ ଅଛି । ଆପଣ ପ୍ନ ଓ
ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଆପଣ ମନର ଦଶର୍ ନ ଏହି; 29 େହ ମହାରାଜ,
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ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଆପଣ ମନେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ଘଟଣା ବିଷୟକ ଚି ା
ଉପି ତ େହଲା; ଆଉ େଯ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟମାନ ପ୍ର କାଶ କରି , େସ
ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ଆପଣ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି । 30 ମାତ୍ର
େକୗଣସି ଜୀବିତ େଲାକର ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା େମାʼ ର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଅଛି
େବାଲି େଯ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ମହାରାଜା ୁ େଯପରି ଅଥର୍ ଜ୍ଞାତ କରାଯିବ ଓ ଆପଣ େଯପରି
ନିଜ ମନର ଚି ା ଜାଣିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା େମା ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ
େହାଇଅଛି।

ପ୍ନ ର ଅଥର୍
31 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ େଦଖୁ େଦଖୁ ଏକ ପ୍ର କା ପ୍ର ତିମା

େଦଖିେଲ, ଅତି ବିକ୍ର ମୀ ଓ ଅତିଶୟ େତେଜାବିଶି େସହି ପ୍ର ତିମା
ଆପଣ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହଲା ଓ ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟ ର ଥିଲା।
32 େସହି ପ୍ର ତିମାର ମ କ ଶୁ ସୁବ ର୍ ମୟ, ତାହାର ବକ୍ଷ ଓ ବାହୁ
େରୗପ୍ୟମୟ, ତାହାର ଉଦର ଓ ଜ ପି ଳମୟ, 33 ତାହାର
ଚରଣ େଲୗହମୟ ଓ ତାହାର ପାଦର କିଛି ଅଂଶ େଲୗହମୟ, କିଛି
ମୃ ି କାମୟ ଥିଲା। 34ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ େଶଷେର ହ
ବିନା େ ଦିତ ଏକ ପ୍ର ର େସହି ପ୍ର ତିମାର େଲୗହ ଓ ମୃ ି କାମୟ
ପାଦକୁ ଆଘାତ କରି ଖ ଖ କରି ଭାି ପକାଇଲା। 35 ଏଥିେର
େଲୗହ, ମୃ ି କା, ପି ଳ, ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଏକସ େର ଖ ଖ
େହାଇ ଭ ା ଗଲା, ଆଉ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଖଳାର ତୁ ଷ ପରି େହଲା;
ଆଉ, ବାୟୁ େସସବୁକୁ ଉଡ଼ାଇ େନଇଗଲା ଓ େସସବୁର ପାଇଁ ଆଉ
ାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ; ପୁଣି, େସହି ପ୍ର ତିମାକୁ ଆଘାତ କଲା େଯଉଁ
ପ୍ର ର,ତାହା ବଢ଼ି ଏକମହାପବର୍ ତ େହଲା,ଆଉସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ
ପରିପୂ ର୍ କଲା।

36 ପ୍ନ ଟି ଏହି; ଏେବ ଆେ ମାେନ ମହାରାଜା ଛାମୁେର
ତହିଁର ଅଥର୍ ଜଣାଇବୁ। 37 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜାଧିରାଜ;
ଗର୍ ପରେମ ର ଆପଣ ୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ର ମ, କ୍ଷମତା ଓ ମହିମା
େଦଇଅଛି । 38 ଆଉ, େଯେକୗଣସି ାନେର ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ
ବାସକରି , େସହି ାନରଭୂ ଚରପଶୁଗଣଓଆକାଶରପକ୍ଷୀଗଣକୁ
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େସ ଆପଣ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ଓ େସହି ସକଳର
ଉପେର ଆପଣ ୁ କ ର୍ୃ େଦଇଅଛି ; ଆପଣ ହିଁ େସହି
ସୁବ ର୍ ମୟମ କଅଟି । 39 ପୁଣି,ଆପଣ ଉ ାେରଆପଣ ଠାରୁ
ନୂ୍ୟନ ଆଉ େଗାଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ଓ ତହିଁ ଉ ାେର ପି ଳମୟ
ତୃ ତୀୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର କ ର୍ୃ
କରିବ। 40 ପୁଣି, ଚତୁ ଥର୍ ରାଜ୍ୟ େଲୗହ ତୁ ଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ େହବ; କାରଣ
େଲୗହ େଯପରି ସକଳଦ୍ର ବ୍ୟ ଖ ଖ କରିଆୟ କେରଓ େଲୗହ
େଯପରି ଏହିସବୁକୁ ଚୂ ର୍ କେର, େସହିପରି େସହି ରାଜ୍ୟ ଖ ଖ
କରି ଭାି ସବୁ ଚୂ ର୍ କରିବ। 41ଆହୁ ରି, ଆପଣ େଯପରି େଦଖିେଲ
େଯ, ପାଦ ଓ ପାଦର ଅ ୁ ଳି କିଛି କୁ କାରର ମୃ ି କାମୟ ଓ କିଛି
େଲୗହମୟ ଥିଲା, େସପରି େସ ରାଜ୍ୟ ବିଭ ରାଜ୍ୟ େହବ; ମାତ୍ର
ତହିଁେରେଲୗହର ଦୃଢ଼ତାରହିବ,କାରଣକ ର୍ ମେର େଲୗହ ମିଶି୍ର ତ
ଥିବାରଆପଣ େଦଖିେଲ। 42 ପୁଣି,ପାଦରଅ ୁ ଳିସବୁ େଯପରି କିଛି
େଲୗହମୟଓ କିଛି ମୃ ି କାମୟ ଥିଲା, େସପରିରାଜ୍ୟରଏକାଂଶ ଦୃଢ଼
ଓ ଏକାଂଶ ଭ େହବ। 43ଆଉ, ଆପଣ େଯପରି କ ର୍ ମ ସ େର
େଲୗହ ମିଶି୍ର ତ ଥିବାର େଦଖିେଲ, େସପରି େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ
ବଂଶ ସେ ଆେପ ମିଶି୍ର ତ େହେବ;ମାତ୍ର େଲୗହ େଯପରି ମୃ ି କାେର
ମିଶି୍ର ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ତଦପ େସମାେନ ପର ର ସଂଲ େହାଇ
ରହିେବ ନାହିଁ। 44 ପୁଣି, େସହି ରାଜାଗଣର ସମୟେର ଗର୍
ପରେମ ର େଗାଟିଏ ରାଜ୍ୟ ାପନ କରିେବ, ତାହା କଦାପି ବିନ
େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଗା ୀର ହ େର
ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖ ଖ ଓ ନ
କରିଆେପ ଚିର ାୟୀ େହବ। 45କାରଣପବର୍ ତରୁ ହ ବିନା େଛଦିତ
ଏକ ପ୍ର ର େଯ େସହି େଲୗହ, ପି ଳ, ମୃ ି କା, ରୂ ପା ଓ ସୁନାକୁ
ଚୂ ର୍ କଲା,ଏହାଆପଣ େଦଖିେଲ;ଯାହା ଏଥିଉ ାେରଘଟିବ,ତାହା
ମହାନ ପରେମ ରମହାରାଜା ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛି ; ପୁଣି, ଏହି ପ୍ନ
ନିି ତ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ ସତ୍ୟ।”

ଦାନିେୟଲ ଉ ୀତ
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46 େସେତେବେଳ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି
ଦାନିେୟଲ ୁ ପ୍ର ଣାମ କଲା ଓ େଲାକମାେନ େଯପରି ତା
ଉେ ଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ସୁଗ ି ଧୂପ ଉ ଗର୍ କରିେବ, ଏହା
ଆଜ୍ଞା କଲା। 47 ରାଜା ଦାନିେୟଲ ୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “ତୁ େ
ଏହି ନିଗୂଢ଼ କଥା ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ
ନି ୟ ତୁ ର ପରେମ ର ଈ ରଗଣର ଈ ର ଓ ରାଜାଗଣର
ପ୍ର ଭୁ ଓ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟମାନର ପ୍ର କାଶକ ଅଟି ।”

48 ତହଁୁ ରାଜା ଦାନିେୟଲ ୁ ମହାନ କରି ଅେନକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ
ଉପହାର େଦଲା,ଆଉବାବିଲର ସମୁଦାୟ ପ୍ର େଦଶଉପେରକ ର୍ୃ
ପଦ େଦଇ ବାବିଲ ଯାବତୀୟ ବି ାନ୍ େଲାକ ଉପେର ତା ୁ
ପ୍ର ଧାନ ଅଧିପତି କଲା। 49 ପୁଣି, ଦାନିେୟଲ ରାଜା ନିକଟେର
ନିେବଦନ କରେ , ରାଜା ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା ୁ
ବାବିଲ ପ୍ର େଦଶର କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ କଲା; ମାତ୍ର ଦାନିେୟଲ
ରାଜ ାରେର ରହିେଲ।

3
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ସୁବ ର୍ ପ୍ର ତିମା

1 ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଷାଠିଏ ହାତ ଉ ଓ ଛଅ ହାତ
ପ୍ର ଏକ ସୁବ ର୍ ମୟ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କଲା; ବାବିଲ ପ୍ର େଦଶର
ଦୂରା ନାମକ ପଦାେର େସ ତାହା ାପନ କଲା। 2 ତହିଁେର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର େସହି େଯଉଁ ପ୍ର ତିମା ାପନ କରିଥିଲା,
ତାହାର ପ୍ର ତି ା କରିବାକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ କି୍ଷତିପାଳମାନ ୁ ,
ରାଜପ୍ର ତିନିଧିମାନ ୁ ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ୁ , ବିଚାରକ ର୍ ାଗଣ ୁ ,
େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ୁ , ବ୍ୟବ ାପକଗଣ ୁ , େବବ ର୍ ାଗଣ ୁ ଓ
ପ୍ର େଦଶୀୟ ସକଳ ଶାସନକ ର୍ ାଗଣ ୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର େଲାକ େପ୍ର ରଣ କଲା। 3 ତହିଁେର
କି୍ଷତିପାଳମାେନ, ରାଜପ୍ର ତିନିଧିମାେନ ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ,
ବିଚାରକ ର୍ ାଗଣ, େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ବ୍ୟବ ାପକଗଣ, େବବ ର୍ ାଗଣ
ଓ ପ୍ର େଦଶୀୟ ସକଳ ଶାସନକ ର୍ ାଗଣ, ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର
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ାପିତ ପ୍ର ତିମାର ପ୍ର ତି ା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର େହେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ାପିତ ପ୍ର ତିମାର ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହେଲ। 4 ତହଁୁ େଘାଷକ ଉ ରେର କହିଲା, “େହ େଲାକବୃ ,
େଗା ୀବଗର୍ ଓ ନାନା ଭାଷାବାଦୀଗଣ, ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା
ଦିଆଯାଉଅଛି, 5 େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଶୃ , ବଂଶୀ,
ବୀଣା, ଚତୁ ୀ ଓ େନବଲ, ମୃଦ ଓ ସବୁ ପ୍ର କାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବ,
େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ାପିତ ସୁବ ର୍
ପ୍ର ତିମା ସ ୁଖେରଉବୁଡ଼ େହାଇପ୍ର ଣାମକରିବ। 6 ପୁଣି, େଯେକୗଣସି
େଲାକ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ ନ କରିବ, େସ େସହି ଦ େର ପ୍ର ଳିତ
ଅି କୁ େର ନିକି୍ଷ େହବ।” 7 ଏେହତୁ ରୁ େଯେତେବେଳ ସମ
େଲାକ ଶୃ , ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁ ୀ, େନବଲ ଓ ସବୁ ପ୍ର କାର
ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ ସମ େଲାକ, େଗା ୀୟ ବଗର୍ ଓ
ଭାଷାବାଦୀମାେନ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ାପିତ ପ୍ର ତିମାକୁ ମୁହଁ
ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କେଲ।

ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ େର ତିନି ଯୁବା
8ଏଥିପାଇଁ େସହିସମୟେରେକେତକକଲ୍ ଦୀୟେଲାକ ନିକଟକୁ

ଆସି ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକମାନ ବିରୁ େର ଅପବାଦ ଆଣିେଲ।
9 େସମାେନ ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜାକୁ ଉ ର କରି କହିେଲ, “େହ
ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ େହଉ ।ୁ 10 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛି େଯ, େଯେକହି ଶୃ , ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁ ୀ, େନବଲ,
ମୃଦ ଓ ସବୁ ପ୍ର କାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବ, େସ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ସୁବ ର୍
ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ; 11 ପୁଣି, େଯେକୗଣସି େଲାକ ଉବୁଡ଼
େହାଇ ପ୍ର ଣାମ ନ କରିବ, େସ ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ େର ନିକି୍ଷ େହବ;
12 ଏଠାେର ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା ନାମକ େକେତକ
ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ ଅଛି , େସମାନ ୁ ଆପଣ ବାବିଲ ପ୍ର େଦଶର
ରାଜକମର୍ େର ନିଯୁ କରିଅଛି ; େହ ମହାରାଜ, େସହି େଲାକମାେନ
ଆପଣ ୁ ମାନି ନାହାି ; େସମାେନ ଆପଣ େଦବଗଣର େସବା
କରି ନାହିଁ କିଅବା ଆପଣ ାପିତ ସୁବ ର୍ ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ
କରି ନାହିଁ।”
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13 ତହିଁେର ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପେର
ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
କଲା। ତହଁୁ େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଆଣିେଲ।
14 ନବୂଖଦ୍ ନି ର େସମାନ ୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “େହ ଶଦ୍ର କ୍ ,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା, ତୁ େ ମାେନ କି ମନ େହାଇ େମାର
େଦବତାର େସବା କରୁ ନାହଁ, କିଅବା େମାʼ ାପିତ ସୁବ ର୍ ମୟ
ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରୁ ନାହଁ? 15 ଏେବ ଶୃ , ବଂଶୀ, ବୀଣା,
ଚତୁ ୀ, େନବଲ, ମୃଦ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େମାʼ ନିମ ତ ପ୍ର ତିମାକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ
କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ, େତେବ ଭଲ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଣାମ
ନ କର, େତେବ େସହି ଦ େର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ େର
ନିକି୍ଷ େହବ; ଆଉ, ଏପରି େକଉଁ େଦବତା ଅଛି େଯ ତୁ ମାନ ୁ
େମାʼ ହ ରୁ ଉ ାର କରିବ?”

16 ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା ରାଜାକୁ ଉ ର କରି
କହିେଲ, “େହ ନବୂଖଦ୍ ନି ର, ଏହି ବିଷୟେର ଆପଣ ୁ ଉ ର
େଦବାର ଆ ମାନ ର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ। 17 ଯଦି େସହିପରି
ହୁ ଏ, େତେବ ଆେ ମାେନ ଯାହା ର େସବା କରୁ , ଆ ମାନ ର
େସହି ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ସମଥର୍ ଅଟି ;ଆଉେହମହାରାଜ, େସଆପଣ ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ
ଉ ାର କରିେବ। 18 ମାତ୍ର ଯଦି ନ କରି , େତେବ େହ ମହାରାଜ,
ଆେ ମାେନ େଯ ଆପଣ େଦବତାଗଣର େସବା କରିବୁ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣ ାପିତ ସୁବ ର୍ ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ,
ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ େହଉ ।ୁ”

19ଏଥିେର ନବୂଖଦ୍ ନି ର େକାପେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା ଓ ଶଦ୍ର କ୍ ,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ତାହାର ମୁଖ ବିକଟାକାର
େହଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅି କୁ କୁ ସାଧାରଣ ପରିମାଣ ଅେପକ୍ଷା ସାତ
ଗୁଣ ଉ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। 20 ପୁଣି, େସ
ଆପଣା େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ବଳବାନ େଲାକ ୁ ଶଦ୍ର କ୍ ,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା ୁ ବା ି ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ େର ପକାଇବା
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ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। 21 ତହଁୁ େସହି ପୁରୁ ଷମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପାୟଜାମା, ଅ ରଖା, ଉ ରୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ ସେମତ
ବ ାଯାଇ ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ ମଧ୍ୟେର ନିକି୍ଷ େହେଲ। 22ରାଜାର
ଆଜ୍ଞା ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଅି କୁ ଅତିଶୟଉ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା ୁ େଟକି ଧରିଥିେଲ,
େସମାେନ ଅି ଶିଖାେର ହତ େହେଲ। 23 ପୁଣି ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ 
ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା, ଏହି ତିନି ଜଣ ବ ା େହାଇ ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ
ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ିେଲ।

24ଏଥିେର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଚମୃ ତ େହାଇ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲା।
େସ ଆପଣା ମ ୀମାନ ୁ କହିଲା, “ଆେ ମାେନ କି ତିନି େଲାକ ୁ
ବା ି ଅି ମଧ୍ୟେର ପକାଇ ନ ଥିଲୁ?” େସମାେନ ରାଜାକୁ ଉ ର
କରି କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ମହାରାଜ।” 25 ରାଜା ଉ ର କରି କହିଲା,
“େଦଖ, ମୁଁ ଅି ମଧ୍ୟେର ଗମନ କରିବାର ଚାରି ମୁ େଲାକ
େଦଖୁଅଛି ଓ େସମାନ ରେକୗଣସି କ୍ଷତି େହାଇନାହିଁ; ପୁଣି,ଚତୁ ଥର୍
େଲାକର ମୂ ପରେମ ର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ।”

26 େସେତେବେଳ ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପ୍ର ଳିତ ଅି କୁ ର ମୁଖ
ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “େହ ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର ର ଦାସ,
ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା, ତୁ େ ମାେନ ବାହାର େହାଇ
ଏଠାକୁ ଆସ। ତହିଁେର ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗା ଅି
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର େହାଇଆସି େଲ।” 27 ପୁଣି, କି୍ଷତିପାଳ,ରାଜପ୍ର ତିନିଧି
ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଜମ ୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ େସହି ତିନି ଜଣ ୁ
ଅନାଇ େଦଖିେଲ େଯ, ଅି େସମାନ ର ଶରୀର ଉପେର କିଛି ହିଁ
ଶି ପ୍ର କାଶ କରି ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ମ କର େକଶ ହିଁ
କିଛି ଦ େହାଇ ନାହିଁ, ଅଥବା େସମାନ ର ପାୟଜାମା ବିକୃତ
େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ଶରୀରେର ଅି ର ଗ ନାହିଁ।
28 ନବୂଖଦ୍ ନି ର କହିଲା, “ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗାର
ପରେମ ର ଧନ୍ୟ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇେଲ ଓ
ତାହା ର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ ଓ
ଆପଣାମାନ ର ପରେମ ର ବ୍ୟତୀତ େଯପରି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
େଦବତାକୁ େସବା କି ା ପ୍ର ଣାମ ନ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜାର
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ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରି ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ସମପର୍ ଣ କେଲ, େସ
େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ। 29ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି େଯ,
େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଗା ୀ, େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକ, ଶଦ୍ର କ୍ ,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗାର ପରେମ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର େକୗଣସି
ଭ୍ର ାି ର କଥା କହିେବ, େସମାେନ ଖ ଖ େହାଇ କଟାଯିେବ
ଓ େସମାନ ର ଗୃହ ଖତରାଶି େହବ; କାରଣ ଏପ୍ର କାର ଉ ାର
କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା ନାହିଁ।” 30ଏଥିେର ରାଜା
ଶଦ୍ର କ୍ , େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ ନେଗାର ବାବିଲ ପ୍ର େଦଶେର ପଦ ବୃି
କଲା।

4
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପରେମ ର ବ ନା

1 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀନିବାସୀ ଯାବତୀୟ େଗା ୀ, େଦଶୀୟ ଓ
ଭାଷାବାଦୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜାର (ବିଜ୍ଞାପନ);
“ତୁ ମାନ ର ବାହୁ ଲ୍ୟ ରୂ େପ ଶାି େହଉ। 2 ସେବର୍ ାପରି
ପରେମ ର େମାର ପକ୍ଷେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା
ସାଧନ କରିଅଛି , ତାହାସବୁ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ େମାର ଉଚିତ େବାଧ
େହଲା।
3ତାହା ର ଚି ସକଳ କିପରି ମହତ
ଓ ତାହା ର ଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ କିପରି ପ୍ର ଭାବିଶି !
ତାହା ର ରାଜ୍ୟ ଅନ କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ
ଓ ତାହା ର କ ର୍ୃ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।

ନବୂଖଦ୍ ନି ର ି ତୀୟ ପ୍ନ
4 ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଆପଣା ଗୃହେର ଶାି େର ଥିଲି ଓ ଆପଣା

ପ୍ର ାସାଦେର େତଜ ୀ ଥିଲି। 5 ମୁଁ େଗାଟିଏ ପ୍ନ େଦଖିଲି, ତାହା
େମାେତ ଭୀତ କରାଇଲା ଓ ଶଯ୍ୟା ଉପେର େମାର ଚି ା ଓ ମନର
ଦଶର୍ ନ େମାେତ ଉଦ୍ ବି କଲା। 6 ଏେହତୁ ପ୍ନ ର ଅଥର୍ େମାେତ
ଜଣାଇବା ନିମେ ମୁଁ ବାବିଲର ସମ ବି ାନ୍ େଲାକ ୁ େମାʼ
ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲି; 7ତହିଁେର ମ େବ ା, ଗଣକ,
କଲ୍ ଦୀୟଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁଆସି େଲ; ପୁଣି, ମୁଁ
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େସମାନ ୁ ପ୍ନ ଜଣାଇଲି; ମାତ୍ର େସମାେନ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ
କହି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 8 ମାତ୍ର ଅବେଶଷେର େମାʼ େଦବତାର
ନାମାନୁସାେର େବଲ୍ ଟଶ ର ନାମବିଶି ଦାନିେୟଲ େମାʼ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ, ତା ଅ ରେର ପବିତ୍ର େଦବଗଣର ଆ ା ଅଛି ; ପୁଣି,
ମୁଁ ତା ୁ ପ୍ନ ଟି ଜଣାଇ କହିଲି, 9 େହ ମ େବ ାଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
େବଲ୍ ଟଶ ର, ମୁଁ ଜାେଣ, ପବିତ୍ର େଦବଗଣର ଆ ା ତୁ ଅ େର
ଅଛି ଓ େକୗଣସି ନିଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟ ତୁ ପ୍ର ତି କ କର ହୁ ଏ ନାହିଁ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ନ େର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି, ତାହା ଓ
ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଅ। 10 ଶଯ୍ୟା ଉପେର େମାʼ ମନର
ଦଶର୍ ନ ଏହି ପ୍ର କାର ଥିଲା; ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, ଭୂ ମ ଳର
ମଧ୍ୟ ଳେର ଏକ ବୃକ୍ଷ ଓ ତାହା ଅତି ଉ । 11 େସ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିଲା ଓ
ଦୃଢ଼ େହଲା ଓ ତହିଁର ଉ ତା ଗଗନ ଶର୍ କଲା, ପୁଣି ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା। 12 ତହିଁର
ପତ୍ର ମାନ ସୁ ର ଓ ତହିଁର ଫଳ ଅେନକ ଥିଲା, ଆଉ ତହିଁେର
ସମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁଗଣତହିଁରତେଳଛାୟା
ପାଇେଲଓଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣତହିଁରଶାଖାମାନେରବାସକେଲ
ଓ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ତହିଁରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇେଲ।

13 ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପେର େମାʼ ମନର ଦଶର୍ ନକ୍ର େମ େଦଖିଲି, ଆଉ
େଦଖ, ଏକ ପ୍ର ହରୀ ଓ ପବିତ୍ର ପୁରୁ ଷ ଗର୍ ରୁ ଓ ାଇ ଆସି େଲ।
14 େସ ଉ ର କରି ଏହି କଥା କହିେଲ, ‘ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ େଛଦନ
କର ଓ ତହିଁର ଶାଖାସବୁ କାଟି ପକାଅ, ତହିଁର ପତ୍ର ସବୁ
ଝାଡ଼ି ପକାଅ ଓ ଫଳସବୁ ବିି ଦିଅ; ତହିଁର ତଳୁ ପଶୁମାେନ,
ତହିଁର ଡାଳରୁ ପକ୍ଷୀମାେନ ପଳାଇ ଯାଉ ୁ। 15 ତଥାପି ଭୂ ମିେର
ତାହାର ମୂଳ-ଗି କୁ େଲୗହ ଓ ପି ଳମୟ େବଡ଼ିେର ବା ି େକ୍ଷତ୍ର
େକାମଳ ତୃ ଣ ମଧ୍ୟେର ରଖ ଓ ତାହା ଆକାଶର କାକରେର ତି ୁ,
ଆଉ ପଶୁମାନ ସେ ପୃଥିବୀର ତୃ ଣେର ତାହାର ଅଂଶ େହଉ;
16 ତାହାର ମାନବ ହୃ ଦୟ ପରିବ ତ େହଉ ଓ ତାହାକୁ ପଶୁର
ହୃ ଦୟ ଦ େହଉ ଆଉ, ତାହା ଉପେର ସାତ କାଳ ବହିଯାଉ।
17 େଯ ସେବର୍ ାପରି , େସ େଯ ମନୁଷ୍ୟଗଣର ରାଜ୍ୟେର କ ର୍ୃ
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କରି ଓ ଯାହାକୁ ତାହା ର ଇ ା, ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦିଅି , ପୁଣି
ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ନୀଚତମ େଲାକକୁ ତହିଁଉପେର ନିଯୁ
କରି , ଜୀବିତ େଲାକମାେନ େଯପରି ଏହା ଜାଣିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ହରୀଗଣରଆେଦଶେର ଓ ଏହି ଦାବୀ ପବିତ୍ର ଗଣର ବାକ୍ୟ
ାରା େହାଇଅଛି।’ 18 ମୁଁ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଏହି ପ୍ନ େଦଖିଅଛି;

ଏେବ େହ େବଲ୍ ଟଶ ର, ତୁ େ ଅଥର୍ ଜଣାଅ, କାରଣ େମାʼରାଜ୍ୟ
ସମ ବି ାନ୍ େଲାକ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ
ଅଟି ; ମାତ୍ର ତୁ େ ସକ୍ଷମ ଅଟ, କାରଣ ତୁ ଅ େର ପବିତ୍ର
େଦବଗଣର ଆ ା ଅଛି ।”

ଦାନିେୟଲ ି ତୀୟ ପ୍ନ ର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ
19 ତହିଁେର େବଲ୍ ଟଶ ର ନାମକ ଦାନିେୟଲ କ୍ଷଣକାଳ

ଚମୃ ତ େହାଇ ରହିେଲ ଓ ତା ର ଭାବନା ତା ୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କଲା।
ରାଜା ଉ ର କରି କହିଲା, “େହ େବଲ୍ ଟଶ ର, େସହି ପ୍ନ ଅବା
ତହିଁର ଅଥର୍ ତୁ ୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ନ କରୁ ।” େବଲ୍ ଟଶ ର ଉ ର
କରି କହିେଲ, “େହ େମାର ପ୍ର ଭୁ , େଯଉଁମାେନ ଆପଣ ୁ ଘୃଣା
କରି , େସମାନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ନ େହଉ ଓ ଆପଣ ବିପକ୍ଷମାନ
ପ୍ର ତି ତହିଁର ଅଥର୍ ଘଟୁ । 20ଆପଣ େଯଉଁ ବୃକ୍ଷ େଦଖିେଲ, ଯାହା
ବଢ଼ି ବଳବାନ େହଲା, ଯହିଁର ଉ ତା ଗଗନ ଶର୍ ୀ ଓ ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀେର ଦୃଶ୍ୟମାନ େହଲା; 21ଯାହାର ପତ୍ର ସବୁ ସୁ ର ଓ ଫଳ
ଅେନକ ଥିଲା ଓ ଯହିଁେର ସମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା; ଯହିଁର
ତେଳ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁମାେନ ବାସ କେଲ, ଯହିଁର ଶାଖାମାନର
ଉପେର ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣର ବସତି ଥିଲା; 22 େହ ମହାରାଜ,
େସହି ବୃକ୍ଷଆପଣ ଅଟି ,ଆପଣ ବୃି ପାଇ ବଳବାନ େହାଇଅଛି ;
କାରଣ ଆପଣ ର ମହ ବୃି ପାଇଅଛି ଓ ତାହା ଗଗନ ଶର୍
କରୁ ଅଛି ଓ ଆପଣ ର କ ର୍ୃ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟାପିଅଛି।
23 ପୁଣି, ଆପଣ େଯ େଦଖିେଲ, ଗର୍ ରୁ ଏକ ପ୍ର ହରୀ ଓ ପବିତ୍ର
ପୁରୁ ଷ ଓ ାଇ ଆସି କହିେଲ, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ େଛଦନ କରି ବିନ କର;
ତଥାପି ଭୂ ମିେର ତହିଁର ମୂଳ-ଗି କୁ େଲୗହ ଓ ପି ଳ େବଡ଼ିେର
ବା ି େକ୍ଷତ୍ର େକାମଳ ତୃ ଣ ମଧ୍ୟେର ରଖ; ଆଉ, ତାହା ଆକାଶର
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କାକରେର ତି ୁ ଓ ତାହା ଉପେର ସାତ କାଳ ବହିଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ
େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁଗଣର ସହିତ ତାହାର ଅଂଶ େହଉ। 24 େହ ମହାରାଜ,
ଏହାର ଅଥର୍ ଏହି, ଆଉ େମାର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜା ବିଷୟେର
ସେବର୍ ାପରି ର ନିରୂ ପଣ ଏହି। 25ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୂରୀକୃତ େହେବ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁମାନ ସ େର ଆପଣ ର
ବସତି େହବ, ବଳଦର ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ୁ ତୃ ଣେଭାଜୀ କରାଯିବ,
ଆଉ ଆପଣ ଆକାଶର କାକରେର ତିି ବ, ଏହିରୂ େପ ଆପଣ
ଉପେର ସାତ କାଳ ବହିଯିବ; େଶଷେର େଯ ସେବର୍ ାପରି , େସ େଯ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ରାଜ୍ୟେର କ ର୍ୃ କରି ଓ ଯାହାକୁ ତାହା େଦବାକୁ
ଇ ା କରିେବ, ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦିଅି , ଏହା ଆପଣ ଜାଣିେବ।
26ଆହୁ ରି, ବୃକ୍ଷର ମୂଳ-ଗି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ଯିବାର ଅଥର୍
ଏହି; ଗର୍ ହିଁ କ ର୍ୃ କରଇ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣିଲା ଉ ାେର
ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ର ତି ନିି ତ େହବ। 27 ଏେହତୁ େହ
ମହାରାଜ, େମାର ପରାମଶର୍ ଆପଣ ନିକଟେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହଉ,ଆଉ
ଆପଣ ଧାମ କତା ାରା ଆପଣା ପାପସକଳ ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନ
ପ୍ର ତି ଦୟା େଦଖାଇବା ାରା ଆପଣା ଅଧମର୍ ସକଳ ଦୂର କର ୁ;
ତାହାେହେଲ େହାଇପାେର, ଆପଣ ଶାି ର କାଳ ବୃି ପାଇବ।”

ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପ୍ର ତି ବିଚାର
28 ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପ୍ର ତି ଏହିସବୁ ଘଟିଲା। 29 ବାର ମାସର

େଶଷେର େସ ବାବିଲର ରାଜପ୍ର ାସାଦେର ବୁଲୁଥିଲା। 30 “ରାଜା ଏହି
କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ର ଭାବେର ଓ ଆପଣା ପ୍ର ତାପର
ମହିମା ନିମେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି,
ଏହି କି େସହି ମହତୀ ବାବିଲ ନୁେହଁ?” 31 ରାଜାର ମୁଖେର
ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଗର୍ ୀୟ ବାଣୀ େହଲା, “େହ ରାଜନ୍ 
ନବୂଖଦ୍ ନି ର, ତୁ କୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ
ଗଲା। 32 ପୁଣି, ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ େହବ ଓ
େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁମାନ ସ େର ତୁ ର ବସତି େହବ; ବଳଦ ନ୍ୟାୟ
ତୁ କୁ ତୃ ଣେଭାଜୀ କରାଯିବ, ଏହିରୂ େପ ତୁ ଉପେର ସାତ କାଳ
ବହିଯିବ; େଶଷେର େଯ ସେବର୍ ାପରି , େସ େଯ ମନୁଷ୍ୟମାନ
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ରାଜ୍ୟେର କ ର୍ୃ କରି ଓ ଯାହାକୁ ତାହା ର ଇ ା, ତାହାକୁ େସ
ତାହା ଦିଅି ,ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ।” 33େସହିଦ େରନବୂଖଦ୍ ନି ର
ପ୍ର ତି େସହି କଥା ସଫଳ େହଲା; ଆଉ, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୂରୀକୃତ େହାଇ ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୃ ଣ େଭାଜନ କଲା, ଆଉ ତାହାର
ଶରୀର ଆକାଶର କାକରେର ତିି ଲା, େଶଷେର ତାହାର େକଶ
ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀର ପର ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ନଖ ପକ୍ଷୀର ନଖ ତୁ ଲ୍ୟ
ବଢ଼ିଲା।

ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପରେମ ର ବ ନା
34 ଏଥିଉ ାେର େସହି ସମୟର େଶଷେର ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ ନି ର
ଗର୍ ଆେଡ଼ ଊ ର୍ ଦୃି କଲି, ତହିଁେର େମାର ବୁି େମାʼ କତିକି
େଫରି ଆସି ଲା, ତହଁୁ ମୁଁ ସେବର୍ ାପରି ର ଧନ୍ୟବାଦ କଲି ଓ େଯ
ଅନ ଜୀବୀ,ତାହା ରପ୍ର ଶଂସା ଓ ସମାଦରକଲି;କାରଣତାହା ର
କ ର୍ୃ ଅନ କାଳୀନ ଓ ତାହା ର ରାଜ୍ୟ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।
35 ପୁଣି, ପୃଥିବୀନିବାସୀ ସମେ ଅବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଗଣିତ; ଆଉ େସ
ଗର୍ ୀୟ େସୖନ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟେର ଓ ପୃଥିବୀର ନିବାସୀଗଣର ମଧ୍ୟେର
ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରି ; ଆଉ, େକହି ତାହା ର ହ
ଗିତ କରି ନ ପାେର ଓ “ତୁ େ କʼଣ କରୁ ଅଛ” ଏହା ତାହା ୁ କହି
ନ ପାେର।

36 େସହି ସମୟେର େମାʼ ବୁ ି େମାʼ କତିକି େଫରି ଆସି ଲା ଓ
େମାʼରାଜ୍ୟର େଗୗରବ ନିମେ େମାର ପ୍ର ତାପ ଓ େତଜ େମାʼକତିକି
େଫରି ଆସି ଲା; ତହିଁେର େମାର ମ ୀ ଓ ଅମାତ୍ୟଗଣ େମାର
ଅେନ୍ଵ ଷଣକେଲ; ପୁଣି, ମୁଁ ଆପଣା ରାଜ୍ୟେର ାପିତ େହଲିଓ େମାର
ମହିମା ଅତିଶୟ ବୃି ପାଇଲା। 37 ଏଣୁ ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ ନି ର େସହି
ଗର୍ ରାଜା ର ପ୍ର ଶଂସା, ପ୍ର ତି ା ଓ ସମାଦର କରୁ ଅଛି; କାରଣ
ତାହା ର ସକଳ କି୍ର ୟା ସତ୍ୟ ଓ ତାହା ର ପଥସକଳ ନ୍ୟାଯ୍ୟ; ପୁଣି,
େଯଉଁମାେନଗବର୍ ାଚରଣକରି , େସମାନ ୁ ନତକରିବାକୁ ତାହା ର
କ୍ଷମତା ଅଛି।

5
େବଲ୍ ଶ ର ନିମେ କା େର େଲଖା
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1ରାଜା େବଲ୍ ଶ ରଆପଣାରସହସ୍ର ଅମାତ୍ୟବଗର୍ ନିମେ ଏକ
ମହାେଭାଜ ପ୍ର ୁତ କଲା ଓ େସହି ସହସ୍ର ସାକ୍ଷାତେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନ କଲା।

2 ପୁଣି, ତାହାର ପିତା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ି ରରୁ
େଯଉଁ ସକଳ ସୁନା ଓ ରୂ ପାର ପାତ୍ର ଅପହରଣ କରିଥିଲା,
ତହିଁେର ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟବଗର୍ , ପୁଣି ତାହାର ପ ୀଗଣ
ଓ ଉପପ ୀଗଣ େଯପରି ପାନ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େବଲ୍ ଶ ର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆ ାଦନ କରୁ କରୁ େସସକଳ ପାତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
କଲା। 3ତହିଁେର ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ି ରରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ପରେମ ର
ଗୃହରୁ େଯଉଁ ସକଳ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର ଅପହୃ ତ େହାଇଥିଲା, ତାହା
େଲାକମାେନଆଣିେଲ; ପୁଣି,ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟବଗର୍ ,ତାହାର
ପ ୀଗଣ ଓ ଉପପ ୀଗଣ େସହି ସବୁେର ପାନ କେଲ।

4 େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ କରୁ ସୁନା ଓ ରୂ ପା, ପି ଳ,
ଲୁହା, କାଠ ଓ ପଥର ନିମ ତ େଦବଗଣର ପ୍ର ଶଂସା କେଲ।
5 େସହି ଦ େର ମନୁଷ୍ୟ ହ ର ଅ ୁ ଳି ଆସି ରାଜପ୍ର ାସାଦର କା ର
େଲପନ ଉପେର ଦୀପାଧାରର ନିକଟେର େଲଖିଲା, ଆଉ ହ ର
େଯଉଁ ଅଂଶ େଲଖିଲା, ରାଜା ତାହା େଦଖିଲା। 6ତହିଁେର ରାଜାର
ମୁଖ ବିବ ର୍ େହଲା ଓ ତାହାର ଭାବନା ତାହାକୁ ଉଦ୍ ବି କଲା;
ପୁଣି, ତାହାର କଟିେଦଶେର ସ ି ାନସବୁ ହୁ ଗୁଳା େହାଇଗଲା ଓ
ତାହାର ଆ ୁେର ଆ ୁ ବାଜିଲା। 7 ରାଜା ଗଣକ, କଲ୍ ଦୀୟ ଓ
ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନ ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉ ର କରି ଡାକିଲା। ରାଜା
ବାବିଲୀୟ ବି ାନ୍ ମାନ ୁ କହିଲା, “େଯେକହି ଏହି େଲଖା ପଢ଼ିବ ଓ
ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇବ, େସ ବାଇଗଣିଆ ର ବସନେର
ବ ାନି୍ଵ ତ େହବ ଓ ତାହାର କ େର ସୁବ ର୍ ର ହାର ଦିଆଯିବ, ଆଉ
େସ ରାଜ୍ୟେର ତୃ ତୀୟ କ ର୍ ା େହବ।” 8 ତହିଁେର ରାଜାର ସମ
ବି ାନ୍ େଲାକ ଭିତରକୁ ଆସି େଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ େଲଖା ପଢ଼ି
ପାରିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ରାଜାକୁ ତହିଁର ଅଥର୍ ଜଣାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ। 9 େତଣୁ ରାଜା େବଲ୍ ଶ ର ଅତିଶୟ ଉଦ୍ ବି େହଲା ଓ
ତାହାର ମୁଖ ବିବ ର୍ େହଲା, ଆଉ ତାହାର ଅମାତ୍ୟଗଣ ବି ୟାପ
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େହେଲ।
10ଏହି ସମୟେରରାଜାରଓତାହାରଅମାତ୍ୟଗଣରକଥା ସକାଶୁ

ରାଣୀ େଭାଜନଶାଳାକୁ ଆସି ଲା; ରାଣୀ କହିଲା, “େହ ରାଜନ୍ ,
ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ;ଆପଣ ର ଭାବନା ଆପଣ ୁ ଉଦ୍ ବି ନ କରୁ ,
ଅଥବାଆପଣ ମୁଖ ବିବ ର୍ ନ େହଉ। 11ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର
ଏକ େଲାକ ଅଛି , ତା ଅ ରେର ପବିତ୍ର େଦବଗଣର ଆ ା
ଅଛି ; ପୁଣି, ଆପଣ ପିତା ସମୟେର େଦବଗଣର ଜ୍ଞାନ ତୁ ଲ୍ୟ
ଜ୍ଞାନଦୀି ଓ ବୁ ି ଓ ଜ୍ଞାନ ତା ଠାେର େଦଖା ଯାଇଥିଲା; ଆଉ,
ଆପଣ ପିତା ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର, ହଁ,ଆପଣ ପିତା ରାଜା,ତା ୁ
ମ େବ ା, ଗଣକ, କଲ୍ ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନ ଉପେର
ପ୍ର ଧାନ କରି ନିଯୁ କରିଥିେଲ; 12 କାରଣ େସହି ଦାନିେୟଲ
ଅ ରେର େଶ୍ର ଆ ା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି , ପ୍ନ ଅଥର୍ କରିବାର ଓ ଗୂଢ଼
ବାକ୍ୟ ପ୍ର କାଶ କରିବାର ଓ ସେ ହ ଭ ନ କରିବାର ଶି େଦଖା
ଯାଇଥିଲା, ରାଜା ତା ୁ େବଲ୍ ଟଶ ର ନାମ େଦଇଥିେଲ। ଏେବ
ଦାନିେୟଲ ୁ ଡକାଯାଉ, େସ ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ କରିେବ।”

ଦାନିେୟଲ େଲଖାର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ
13 ତହଁୁ ଦାନିେୟଲ ୁ ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା ରାଜା

ଦାନିେୟଲ ୁ କହିଲା, “େମାର ପିତା ମହାରାଜା ଯିହୁ ଦା େଦଶରୁ
େଯଉଁମାନ ୁ ଆଣିଥିେଲ, େସହି ନିବର୍ ାସି ତ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଦାନିେୟଲ ଥିେଲ, େସ କି ତୁ େ ? 14 ମୁଁ ତୁ
ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛି େଯ, ତୁ ଅ ରେର େଦବଗଣର ଆ ା ଅଛି ,
ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୀି , ବୁ ି ଓ େଶ୍ର ଜ୍ଞାନ ତୁ ଠାେର େଦଖାଯାଏ।
15 ବ ର୍ ମାନ ଏହି େଲଖା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବି ାନ୍ ଓ ଗଣକମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଅଣା
ଯାଇଅଛି ; ମାତ୍ର େସମାେନ ତହିଁର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ କରି ପାରିେଲ
ନାହିଁ। 16 ମାତ୍ର ତୁ ବିଷୟେର ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି େଯ, ତୁ େ ଅଥର୍
ପ୍ର କାଶ ଓ ସେ ହ ଦୂର କରିପାର; ଏେବ ତୁ େ ଯଦି ଏହି େଲଖା
ପାଠ କରି ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇପାର, େତେବ ତୁ େ
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ବାଇଗଣିଆ ବ ର୍ ର ବ େର ବ ାନି୍ଵ ତ େହବ, ତୁ କ େର ସୁବ ର୍
ହାର ଦିଆଯିବ ଓ ତୁ େ ରାଜ୍ୟେର ତୃ ତୀୟ କ ର୍ ା େହବ।”

17 େସେତେବେଳ ଦାନିେୟଲ ରାଜାର ଛାମୁେର ଉ ର କରି
କହିେଲ, “ଆପଣ ର ଦାନ ଆପଣ ର ଥାଉ ଓ ଆପଣ ର
ପୁର ାର ଅନ୍ୟକୁ େଦଉ ;ୁ ତଥାପି ମୁଁ ମହାରାଜା ଛାମୁେର
ଏହି େଲଖା ପଢ଼ିବି ଓ ଅଥର୍ ତା ୁ ଜଣାଇବି। 18 େହ ମହାରାଜ,
ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର ଆପଣ ପିତା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ୁ ରାଜ୍ୟ,
ମହିମା, େଗୗରବ ଓ ପ୍ର ତାପ େଦେଲ; 19 ଆଉ, େସ ତା ୁ ଏପରି
ମହିମା େଦବାରୁ ସକଳ େଗା ୀ, ନାନା େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ
େଲାକମାେନ ତା ଛାମୁେର କି ତ େହାଇ ଭୟ କେଲ; ଯାହାକୁ
ତା ର ଇ ା, ତାହାକୁ େସ ବଧ କେଲ ଓ ଯାହାକୁ ତା ର ଇ ା,
ତାହାକୁ େସ ଜୀବିତ ରଖିେଲ; ପୁଣି, ଯାହାକୁ ତା ର ଇ ା, େସ
ତାହାକୁ ଉ ତ କେଲ ଓ ଯାହାକୁ ତା ର ଇ ା, ତାହାକୁ େସ
ଅବନତ କେଲ। 20 ମାତ୍ର ତା ର ଅ ଃକରଣ ଗବ ତ ହୁ ଅେ ଓ
ତା ରଆ ା କଠିନ େହାଇ େସ ଅହ ାରପୂବର୍ କ ବ୍ୟବହାର କରେ ,
େସ ଆପଣା ରାଜସି ଂହାସନରୁ ଚୁ ୍ୟତ େହେଲ ଓ ତା ର େଗୗରବ
ତା ଠାରୁ ଅପହୃ ତ େହଲା, 21 ପୁଣି, େସମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣମଧ୍ୟରୁ
ଦୂରୀକୃତ େହେଲ; ତା ର ଅ ଃକରଣ ପଶୁର ତୁ ଲ୍ୟ େହଲା ଓ
ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭ ସହିତ ତା ର ବସତି େହଲା; େସ ବଳଦ ପରି
ତୃ ଣ େଭାଜନ କେଲ ଓ ତା ର ଶରୀର ଆକାଶର କାକରେର
ତିି ଲା; େଶଷେର େସ ଜାଣିେଲ େଯ, ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର
ମନୁଷ୍ୟମାନ ରାଜ୍ୟେର କ ର୍ୃ କରି ଓ ତହିଁ ଉପେର ଯାହାକୁ
ତାହା ର ଇ ା, ତାହାକୁ େସ ନିଯୁ କରି । 22 ଆଉ େହ
େବଲ୍ ଶ ର, ତା ର ପୁତ୍ର େଯ ଆପଣ, ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିେଲ େହଁ
ଆପଣା ଅ ଃକରଣ ନମ୍ର କରି ନାହାି ; 23 ମାତ୍ର ଗର୍ ର ଅଧିପତି
ବିରୁ େରଆପଣାକୁ ଉ ତକରିଅଛି ଓ ତାହା ଗୃହରନାନା ପାତ୍ର
ଆପଣ ସ ୁଖକୁ ଅଣାଯାʼେ , ଆପଣ ଓ ଆପଣ ଅମାତ୍ୟଗଣ,
ଆପଣ ରପ ୀଗଣଓଆପଣ ଉପପ ୀଗଣେସହିସବୁପାତ୍ର େର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଅଛି ; ପୁଣି ରୂ ପାର, ସୁନାର, ପି ଳର, ଲୁହାର,
କାଠର ଓ ପଥରର େଯଉଁ େଦବଗଣ େଦଖି ନାହିଁ, କି ଶୁଣି
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ନାହିଁ, କି ଜାଣି ନାହିଁ, େସମାନ ପ୍ର ଶଂସା ଆପଣ କରିଅଛି ;
ପୁଣି, ଆପଣ ର ନିଃ ାସ ଯାହା ର ହ ଗତ ଓ ଆପଣ ର ସକଳ
ପଥଯାହା ରଅଧୀନ,ଆପଣେସହିପରେମ ର ରେଗୗରବକରି
ନାହାି ।

24ଏହି ସମୟେର ତାହା ନିକଟରୁ ହ ର ଅଂଶ େପ୍ର ରିତ େହଲା,
ଆଉ ଏହି େଲଖା ଲିଖିତ େହଲା। 25 ପୁଣି, ଯାହା ଲିଖିତ େହଲା,
ତାହା ଏହି, ମିେନ ମିେନ,ତେକଲ,ଉପାରସୀନ। 26ଏହାର ଅଥର୍ ଏହି
ମିେନ, ପରେମ ର ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛି ଓ ତାହା
େଶଷ କରିଅଛି । 27ତେକଲ, ଆପଣ ନିି େର େତୗଲା ଯାଇଅଛି
ଓ ଊଣା େଦଖା ଯାଇଅଛି । 28 ପୀରସ୍ , ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ବିଭ
େହାଇଅଛି, ଆଉ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସି କମାନ ୁ ଦ େହାଇଅଛି।”

29 େସେତେବେଳ େବଲ୍ ଶ ର ଆଜ୍ଞା କରେ , େଲାକମାେନ
ଦାନିେୟଲ ୁ ବାଇଗଣିଆ ର ର ବ ପି ାଇେଲ ଓ ତା ର
କ େର ସୁବ ର୍ ହାର େଦେଲ ଓ େସ େଯ ରାଜ୍ୟର ତୃ ତୀୟ କ ର୍ ା
େହେବ, ତା ବିଷୟେର ଏହା େଘାଷଣା କେଲ।

30 େସହି ରାତି୍ର େର କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର ରାଜା େବଲ୍ ଶ ର ବଧ
କରାଗଲା। 31 ପୁଣି, ମାଦୀୟ ଦାରୀୟାବସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ର ା େହଲା,
େସହି ସମୟେର ତାହାର ପ୍ର ାୟ ବାଷଠି ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା।

6
ସି ଂହ ଗ ର୍ େର ଦାନିେୟଲ

1 ଦାରୀୟାବସ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ
ଜଣ କି୍ଷତିପାଳ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ନିଯୁ କରିବାକୁ 2 ଓ େସହି
କି୍ଷତିପାଳମାେନ େଯପରି ହିସାବ େଦେବ ଓ ରାଜାର େଯପରି
କିଛି କ୍ଷତି ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଉପେର ତିନି ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ନିଯୁ କରିବାକୁ ବିହିତ ବୁଝିଲା; ଏହି ତିନି ଜଣମଧ୍ୟେରଦାନିେୟଲ
ଏକ ଜଣ ଥିେଲ। 3 ଏହି ଦାନିେୟଲ ର ଅ ରେର େଶ୍ର ଆ ା
ଥିବାରୁ େସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ କି୍ଷତିପାଳମାନ ଅେପକ୍ଷା ବିଖ୍ୟାତ
େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, ରାଜା ତା ୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ନିଯୁ
କରିବାକୁ ମନ କଲା। 4 ଏଥିେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କି୍ଷତିପାଳମାେନ
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ରାଜକମର୍ ବିଷୟେର ଦାନିେୟଲ ର େଦାଷ ଅନୁସ ାନ କେଲ;
ମାତ୍ର େସମାେନ େକୗଣସି େଦାଷ ଅବା ଅପରାଧ ପାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ, କାରଣ େସ ବି ଥିେଲ ଓ ତା ର େକୗଣସି ଭ୍ର ାି ଅବା
ଅପରାଧ େଦଖାଗଲା ନାହିଁ। 5ତହଁୁ େସହି େଲାକମାେନ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଦାନିେୟଲ ର ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ସ େର,
ତାହାର େଦାଷ ନ ଧରିେଲଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟେର େଦାଷ ପାଇବା
ନାହିଁ।”

6ଏଥିେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣଓ କି୍ଷତିପାଳମାେନ ରାଜା ନିକଟେର ଏକତ୍ର
େହାଇ ତାହାକୁ ଏହି ପ୍ର କାର କହିେଲ, “ମହାରାଜ ଦାରୀୟାବସ,
ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ। 7 ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ରାଜପ୍ର ତିନିଧିଗଣ ଓ
କି୍ଷତିପାଳଗଣ, ମ ୀ ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ସମେ ଏକତ୍ର ମ ଣା
କରି ଏପରି ଏକ ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ଦୃଢ଼ ନିେଷଧ-ବିଧି ାପନ କରିବାକୁ
ବିଚାର କରିଅଛି େଯ,ଯଦି େକହି ତିରିଶ ଦିନପଯର୍ ୍ୟ ମହାରାଜା
ବିନା େକୗଣସି େଦବତା କିଅବା ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ,
େସ ସି ଂହମାନ ଗ ର୍ େର ନିକି୍ଷ େହବ। 8 ଏେବ େହ ମହାରାଜ,
ମାଦୀୟଓପାରସି କମାନ ରଅଟଳବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଏହି ନିେଷଧ-
ବିଧି େଯପରି ପରିବ ତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ି ର କର ୁ ଓ
ଏହି େଲଖାେର ାକ୍ଷର କର ।ୁ” 9 ଏଣୁ ରାଜା ଦାରୀୟାବସ େସହି
େଲଖା ଓ ନିେଷଧ-ବିଧିେର ାକ୍ଷର କଲା।

10ଏଥିଉ ାେର ଏହି େଲଖା ାକ୍ଷରିତ େହାଇଅଛି େବାଲି ଜାଣିଲା
ଉ ାେର ଦାନିେୟଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ; ତା େକାଠରିର
ଝରକା ଯିରୂ ଶାଲମ ଆେଡ଼ େମଲା ଥିଲା; ପୁଣି, େସ ପୂେବର୍ େଯପରି
କରିଥାʼ ି , ତଦନୁସାେର ଦିନ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଥର ଆ ୁପାତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେଲ ଓଆପଣା ପରେମ ର ଛାମୁେର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ର ଦାନ କେଲ।
11ଏଥିେର େସହି େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଦାନିେୟଲ ୁ ତା ର
ପରେମ ର ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ନିେବଦନକରିବାର େଦଖିେଲ।
12 େସେତେବେଳ େସମାେନ ରାଜାର ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାଜକୀୟ
ନିେଷଧ-ବିଧି ବିଷୟେର ତା ଛାମୁେର କହିେଲ, ଯଥା; “େହ
ମହାରାଜ, େଯଉଁ େକୗଣସି େଲାକ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣ
ବିନା େକୗଣସି େଦବତା କି ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ, େସ
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ସି ଂହମାନ ଗ ର୍ େର ନିକି୍ଷ େହବ, ଏପରି ଏକ ନିେଷଧ ପତ୍ର େର
କି ଆପଣ ାକ୍ଷର କରି ନାହାି ?” ରାଜା ଉ ର କରି କହିଲା,
“ମାଦୀୟ ଓ ପାରସି କମାନ ର ଅଟଳ ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ତାହା ି ର
େହାଇଅଛି।” 13ତହିଁେର େସମାେନ ରାଜା ଛାମୁେର ଉ ରକରି
କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ନିବର୍ ାସି ତ ଯିହୁ ଦୀ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ େଯ ଦାନିେୟଲ, େସ ଆପଣ ୁ କିଅବା ଆପଣ ାକ୍ଷରିତ
ନିେଷଧ ପତ୍ର କୁ ମାନ୍ୟ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଥର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର।”

14 ତହଁୁ ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଅସ ୁ େହଲା, ପୁଣି
ଦାନିେୟଲ ୁ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ତା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ
କଲା;ଆଉ,ତା ୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୂଯର୍ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େଚ ା କଲା।
15 ଏଥିେର େସହି େଲାକମାେନ ରାଜାର ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହାଇ
ରାଜାକୁ କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜାଣ ,ୁ ରାଜା େକୗଣସି
ନିେଷଧାଜ୍ଞା ଅବା ବିଧି ାପନ କେଲ, ତାହା େଯ ପରିବ ତ େହାଇ
ନପାେର,ମାଦୀୟଓପାରସି କମାନ ରଏପରି ଏକବ୍ୟବ ା ଅଛି।”

16 ତହଁୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରେ , େସମାେନ ଦାନିେୟଲ ୁ ଆଣି
ସି ଂହମାନ ଗ ର୍ େର ନିେକ୍ଷପ କେଲ। ପୁଣି, ରାଜା ଦାନିେୟଲ ୁ
କହିଲା, “ତୁ େ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ େଯଉଁ ପରେମ ର ର େସବା
କରୁ ଅଛ, େସ ତୁ ୁ ଉ ାର କରିେବ।” 17 ପୁଣି, ଏକ ପଥର
ଅଣାଯାଇ ଗ ର୍ ମୁଖେର ଥୁଆଗଲା; ଆଉ, ଦାନିେୟଲ ବିଷୟେର
େଯପରି େକୗଣସି ପରିବ ର୍ ନ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ଆପଣାର
ମୁଦ୍ର ାେର ଓ ଆପଣା ଅମାତ୍ୟଗଣର ମୁଦ୍ର ାେର ତାହା ଅି ତ କଲା।

18 ଏଉ ାେର ରାଜା ଆପଣା ଅ ାଳିକାକୁ ଯାଇ ଉପବାସେର
ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କଲା ଓ ବାଦ୍ୟଯ ାଦି ତାହା ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା
ନାହିଁ; ଆଉ, ତାହାର ନିଦ୍ର ା େନାହିଲା।

19ଏଥିଉ ାେରରାଜା ଅତିପ୍ର ଭାତରୁ ଉଠିଶୀଘ୍ର ସି ଂହମାନ ଗ ର୍
ନିକଟକୁ ଗଲା। 20 ପୁଣି, େସ ଗ ର୍ ନିକଟେର ଦାନିେୟଲ ପାଖେର
ଉପି ତ େହାଇ ବିଳାପ ରେର ଡାକିଲା; ରାଜା ଦାନିେୟଲ ୁ
କହିଲା, “େହ ଜୀବିତ ପରେମ ର େସବକ ଦାନିେୟଲ, ତୁ େ
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ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯାହା ର େସବା କରୁ ଅଛ, ତୁ ର େସହି ପରେମ ର
ସି ଂହମାନ ଠାରୁ ତୁ ୁ ଉ ାର କରିବାକୁ କି ସମଥର୍ ଅଟି ?”
21 ତହିଁେର ଦାନିେୟଲ ରାଜା ୁ କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ,
ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ।” 22 େମାର ପରେମ ର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ
ସି ଂହମାନ ମୁଖ ବ କରିଅଛି ଓ େସମାେନ େମାର କ୍ଷତି କରି
ନାହାି ; କାରଣ ତାହା ଛାମୁେର େମାର ନିେ ର୍ ାଷତା େଦଖାଗଲା;
ପୁଣି, େହ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତେର ହିଁ େକୗଣସି
କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ। 23 ତହିଁେର ରାଜା ଅତିଶୟ ଆନ ି ତ
େହାଇ ଦାନିେୟଲ ୁ ଗ ର୍ ରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। ତହଁୁ
ଦାନିେୟଲ ଗ ର୍ ରୁ ଉଠାଗେଲ ଓ ତା ଶରୀରେର େକୗଣସି ପ୍ର କାର
କ୍ଷତ େଦଖା ନ ଗଲା, କାରଣ େସ ଆପଣା ପରେମ ର ଠାେର
ବି ାସ କରିଥିେଲ।

24 ଏଥିଉ ାେର ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରେ , େଲାକମାେନ
ଦାନିେୟଲ ର ଅପବାଦକାରୀମାନ ୁ ଆଣି, େସମାନ ୁ ,
େସମାନ ର ବାଳକ ଓ େସମାନ ର ୀମାନ ୁ ସି ଂହମାନ
ଗ ର୍ େର ପକାଇେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଗ ର୍ ର ତଳଭାଗେର ନ
ପଡ଼ୁଣୁ ସି ଂହମାେନ େସମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରି େସମାନ ର ଅି ସବୁ
ଚୂ ର୍ କେଲ।

25 େସେତେବେଳ ଦାରୀୟାବସ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀନିବାସୀ, ସମ
େଗା ୀ, େଦଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖିଲା;
“ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ବାହୁ ଲ୍ୟ ରୂ ପେର ଶାି େହଉ।

26 ମୁଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି େଯ, େମାର ରାଜ୍ୟ ସମୁଦାୟ
ପ୍ର େଦଶର େଲାକମାେନ ଦାନିେୟଲ ର ପରେମ ର ଛାମୁେର
କି ତ ଓ ଭୀତ େହଉ ;ୁ
କାରଣ େସ ଜୀବିତ ପରେମ ର ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ଅଟି
ଓ ତାହା ର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ ଅେଟ;
ପୁଣି ତାହା ର କ ର୍ୃ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ଥିବ।
27 େସ ଉ ାର କରି ଓ ରକ୍ଷା କରି ,
ପୁଣି େସ ଗର୍ େର ଓ ପୃଥିବୀେର
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ଚି ଓ ଅୁ ତ କି୍ର ୟା ସାଧନ କରି ;
େସ ଦାନିେୟଲ ୁ ସି ଂହମାନ ବଳରୁ ଉ ାର କରିଅଛି ।”

28 ଏହିରୂ େପ ଦାନିେୟଲ ଦାରୀୟାବସର ରାଜ ସମୟେର ଓ
ପାରସି କ େକାରସ୍ ର ରାଜ ସମୟେର ଉ ତି ଲାଭ କେଲ।

7
ଦାନିେୟଲ ଚାେରାଟି ପଶୁର ଦଶର୍ ନ

1 ବାବିଲର ରାଜା େବଲ୍ ଶ ରର ରାଜ ର ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ େର
ଦାନିେୟଲ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଉପେର ପ୍ନ ଓ ମାନସି କ ଦଶର୍ ନ ପ୍ର ା
େହେଲ; ତହଁୁ େସ େସହି ପ୍ନ େଲଖି କଥାର ସାର ପ୍ର କାଶ କେଲ।
2ଦାନିେୟଲକହିେଲ, “ମୁଁ ରାତି୍ର କାଳେରଦଶର୍ ନକ୍ର େମ େଦଖିଲି େଯ,
େଦଖ, ମହାସମୁଦ୍ର ଉପେର ଆକାଶର ଚତୁ ଗରୁ ବାୟୁ ପ୍ର ଚ
ରୂ େପ ବହିଲା। 3 ପୁଣି, ଏକଆେରକଠାରୁ ଭି ଚାରି ବୃହତ ପଶୁ
ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉଠି ଆସି େଲ। 4 ପ୍ର ଥମ ପଶୁ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଉେ ାଶ
ପକ୍ଷୀ ପରି ତାହାର େଡଣା ଥିଲା; ମୁଁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତାହାର େସହି
େଡଣା ଉପୁଡ଼ା ଗଲା, ଆଉ େସ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଗଲା ଓ ମନୁଷ୍ୟ
ପରି ଦୁଇ ଚରଣେର ତାକୁ ଠିଆ କରାଗଲା, ପୁଣି ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର
ଅ ଃକରଣ ଦିଆଗଲା। 5 ଏଥିଉ ାେର େଦଖ, ଆଉ େଗାଟିଏ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ି ତୀୟ ପଶୁ ଭ ୁ କର ସଦୃଶ ଥିଲା, େସ ଏକ ପା ର୍ େର
ଉଠାଗଲା ଓତାହାର ମୁଖେରଦ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଖ ପ ରା ଥିଲା;
ଆଉ, ତାହାକୁ ଏହି କଥା କୁହାଗଲା, ‘ଉଠ, ଅେନକ େଲାକ ୁ ଗ୍ର ାସ
କର।’ 6 ଏଉ ାେର ମୁଁ େଦଖିଲି, େଦଖ, ଚିତାବାଘ ସଦୃଶ ଆଉ
େଗାଟିଏ ପଶୁ, ତାହାର ପିଠିେର ପକ୍ଷୀର ଚାରି େଡଣା ଥିଲା; ମଧ୍ୟ
େସ ପଶୁର ଚାରି ମ କ ଥିଲା ଆଉ, ତାହାକୁ କ ର୍ୃ ଦିଆଗଲା।
7 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ରାତି୍ର କାଳର ଦଶର୍ ନେର େଦଖିଲି, େଦଖ, ଚତୁ ଥର୍
ପଶୁ, େସ ଭୟ ର, କ୍ଷମତାପ ଓ ଅତିଶୟ ବଳବାନ ଓ ତାହାର
ବଡ଼ ବଡ଼ େଲୗହମୟ ଦ ଥିଲା; େସ ଗ୍ର ାସ କଲା ଓ ଭାି ଚୂ ର୍
କଲା ଓ ଅବଶି ଯାହା ରହିଲା, ତାହା ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କଲା;
ଆଉ, େସତାହାର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ସବୁପଶୁମାନ ଠାରୁ ଭି ; ପୁଣି ତାହାର
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ଦଶ ଶୃ ଥିଲା। 8 ମୁଁ େସହି ଶୃ ମାନର ବିଷୟ ଭାବନା କରୁ କରୁ
େଦଖ, େସହିସବୁର ମଧ୍ୟେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଶୃ ଉଠିଲା, ତାହା
କୁ୍ଷଦ୍ର , ତାହା ସ ୁଖେର ପ୍ର ଥମ ଶୃ ମାନର ମଧ୍ୟରୁ ତିନିେଗାଟି ଶୃ
ସମୂେଳ ଉ ାଟିତ େହଲା; ପୁଣି େଦଖ, ଏହି ଶୃ େର ମନୁଷ୍ୟର ଚକୁ୍ଷ
ତୁ ଲ୍ୟ ଚକୁ୍ଷ ଓ ଅହ ାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ମୁଖ ଥିଲା।

ଅନାଦିକାଳୀନ ଈ ର ଦଶର୍ ନ
9 ମୁଁ େଦଖୁ େଦଖୁ,

େକେତେଗାଟି ସି ଂହାସନ ାପିତ େହଲା,
ପୁଣି ଅେନକ କାଳର ବୃ ଉପବି େହେଲ।
ତାହା ର ବ ହିମ ତୁ ଲ୍ୟ ଶୁ ବ ର୍ ,
ଓ ତାହା ର ମ କର େକଶ ବିଶୁ େମଷର େଲାମ ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା।
ତାହା ର ସି ଂହାସନ ଅି ଶିଖାମୟ
ଓ ତହିଁର ଚକ୍ର ସକଳ ଳ ଅି ।
10ତାହା ସ ୁଖରୁ ଅି େସ୍ର ାତ ନିଗର୍ ତ େହାଇ ବହିଲା;
ସହସ୍ର ସହସ୍ର ତାହା ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କେଲ
ଓ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ ତାହା ସ ୁଖେର ଉଭା େହେଲ।
ବିଚାର-ସଭା ବସି ଲା
ଓ ପୁ କମାନ ଫିଟାଗଲା।

11 େସହି ଶୃ ର କଥିତ ଦପର୍ -ବାକ୍ୟର ରବ ସକାଶୁ େସହି
ସମୟେର ମୁଁ ଅନାଇଲି; ମୁଁ େଦଖିଲି େଯ, େଶଷେର େସ ପଶୁ ହତ
େହଲା ଓ ତାହାର ଶରୀର ବିନ େହଲା ଓ େସ ଅି େର ଦ
େହବା ପାଇଁ ସମପ ତ େହଲା। 12 ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନ ଠାରୁ
େସମାନ ର କ ର୍ୃ ନିଆଗଲା; ତଥାପି ଏକ ନି ସମୟ
ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ର ଆୟୁ ଦୀଘର୍ କରାଗଲା।

13 ମୁଁ ରାତି୍ର କାଳର ଦଶର୍ ନେର େଦଖିଲି, ଆଉ େଦଖ,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁ ଷ ଆକାଶର େମଘେର ଆସି େଲ;
େସ ଅେନକ କାଳର େସହି ବୃ ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
େସମାେନ ତାହା ଛାମୁକୁ ତାହା ୁ ଆଣିେଲ।
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14 ପୁଣି, ସମୁଦାୟ େଗା ୀ, େଦଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାେନ
େଯପରି ତାହା ର େସବା କରିେବ,

ଏଥିପାଇଁ ତାହା ୁ କ ର୍ୃ , ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦ େହଲା;
ତାହା ର କ ର୍ୃ ଅନ କାଳୀନ କ ର୍ୃ , ତାହା ଲୁ େହବ ନାହିଁ,
ଆଉ ତାହା ର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ।

15 ମୁଁ ଦାନିେୟଲ, େମାର ଆ ା େମାର ଶରୀର ମଧ୍ୟେର
େଶାକାନି୍ଵ ତ େହଲା ଓ େମାର ମାନସି କ ଦଶର୍ ନ େମାେତ ଉଦ୍ ବି
କଲା।

ଦାନିେୟଲ ଦଶର୍ ନର ଅଥର୍
16 େମାର ନିକଟେର େଯଉଁମାେନ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ

ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣର ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯାଇ ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ପଚାରିଲି।
ତହିଁେର େସ େମାେତ େସହିସବୁରଅଥର୍ ଜଣାଇକହିେଲ। 17 ‘େସହି
ଚାରି ବୃହତ ପଶୁ ଚାରି ରାଜା ଅଟି , େସମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଉ
େହେବ। 18ମାତ୍ର ସେବର୍ ାପରି ର ପବିତ୍ର ଗଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ର ା େହେବ
ଓ ଚିରକାଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ରାଜ୍ୟ େଭାଗ କରିେବ।’

19 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଚତୁ ଥର୍ ପଶୁ, େଯ ଅନ୍ୟ ସକଳରୁ ଭି ,
ଅତି ଭୟାନକ, ଯାହାର ଦ େଲୗହମୟ ଓ ନଖସବୁ ପି ଳମୟ
ଥିଲା, େଯ ଗ୍ର ାସ କଲା, ଭାି ଚୂ ର୍ କଲା ଓ ଅବଶି ସବୁକୁ ପଦ
ତେଳ ଦଳିତ କଲା, ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କଲି; 20 ପୁଣି,
ତାହାର ମ କେର େଯଉଁ ଦଶ ଶୃ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ଶୃ
ଉଠିଲା ଓ ଯାହା ସାକ୍ଷାତେର ତିନି ଶୃ ପଡ଼ିଗଲା; ଅଥର୍ ାତ୍ , େସ
େଯଉଁ ଶୃ ର ଚକୁ୍ଷ ଓ ଅହ ାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ମୁଖ ଥିଲା, ଯାହାର
ଆକାର ଆପଣା ସ ୀମାନ ଅେପକ୍ଷା ଦାି କ ଥିଲା, ତାହାର ତଥ୍ୟ
ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କଲି।

21 ମୁଁ େଦଖିଲି, ଆଉ େସହି ଶୃ ପବିତ୍ର ଗଣ ସେ ଯୁ କଲା
ଓ େସମାନ ୁ ଜୟ କଲା; 22 େଶଷେର େସହି ଅେନକ କାଳର ବୃ
ଆସି େଲଓସେବର୍ ାପରି ରପବିତ୍ର ଗଣ ୁ ବିଚାରଭାରଦ େହଲା
ଓ ପବିତ୍ର ଗଣ ର ରାଜ୍ୟ େଭାଗ କରିବାର ସମୟ ଉପି ତ େହଲା।

23 େସ ଏହିରୂ େପ କହିେଲ,
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‘ଚତୁ ଥର୍ ପଶୁ ପୃଥିବୀର ଚତୁ ଥର୍ ରାଜ୍ୟ େହବ,
ତାହା ଅନ୍ୟ ସକଳ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଭି େହବ
ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ,
ଆଉ ଦଳିତ କରି ଖ ଖ କରିବ ଓ
ତାହା ଭାି ପକାଇବ।
24 ପୁଣି, େସହି ଦଶ ଶୃ ର ତା ଯର୍ ୍ୟ ଏହି େଯ,
େସହି ରାଜ୍ୟରୁ ଦଶ ରାଜା ଉ େହେବ;
େସମାନ ଉ ାେର ଆଉ ଜେଣ ଉ େହବ।
େସ ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀମାନ ଠାରୁ ଭି େହବ
ଓ େସ ତିନି ରାଜା ୁ ଦମନ କରିବ।

25 ପୁଣି, େସ ସେବର୍ ାପରି ବିରୁ େର କଥା କହିବ
ଓ ସେବର୍ ାପରି ର ପବିତ୍ର ଗଣ ୁ ଦମନ କରିବ;
ଆଉ, େସ କାଳ ଓ ବ୍ୟବ ାର ପରିବ ର୍ ନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବ;
ପୁଣି, ଏକ କାଳ, (ଦୁଇ) ପବିତ୍ର ପବର୍ ଓ ଅ ର୍ ପବିତ୍ର ପବର୍ ପଯର୍ ୍ୟ *
େସମାେନ ତାହା ହ େର ସମପ ତ େହେବ।
26ମାତ୍ର ବିଚାର-ସଭା ବସି ବ
ଓ େସମାେନ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର କ ର୍ୃ ର
କ୍ଷୟ ଓ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଠାରୁ ତାହା େନେବ।

27ଆଉ, ଶାସନ କାଳ ଓ କ ର୍ୃ
ଓ ଆକାଶମ ଳର ଅଧଃି ତ ରାଜ୍ୟସମୂହର ମହିମା,
ସେବର୍ ାପରି ର ପବିତ୍ର େଲାକମାନ ୁ ଦ େହବ;
ତାହା ର ରାଜ୍ୟ ଅନ କାଳୀନ
ରାଜ୍ୟ ଓ ଯାବତୀୟ ଶାସନକ ର୍ ା ତାହା ର େସବା କରିେବ ଓ

ତାହା ର ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ।’
28 ଏଠାେର ବୃ ା ର େଶଷ ମୁଁ ଦାନିେୟଲ, େମାର ଭାବନା

େମାେତ ଉଦ୍ ବି କଲା ଓ େମାର ମୁଖ ବିବ ର୍ େହଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ େସ
କଥା ଆପଣା ମନେର ରଖିଲି।”

* 7:25 ପୁଣି, ଏକ କାଳ, (ଦୁଇ) ପବିତ୍ର ପବର୍ ଓ ଅ ର୍ ପବିତ୍ର ପବର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଅଥର୍ ାତ୍ ସାେଢ଼
ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
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8
ଦାନିେୟଲ ଦଶର୍ ନ - େମଷ ଓ ଛାଗ

1 େବଲ୍ ଶ ର ରାଜାର ରାଜ ର ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର ମୁଁ ଦାନିେୟଲ
ପ୍ର ଥମ ଦଶର୍ ନର ଉ ାେର ଆଉ ଏକ ଦଶର୍ ନ ପାଇଲି। 2 ପୁଣି, ମୁଁ
ଦଶର୍ ନକ୍ର େମ େଦଖିଲି; ମୁଁ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିଲି େଯ, ମୁଁ ଏଲମ୍ 
ପ୍ର େଦଶ ଶୂଶନ୍ ରାଜଗୃହେର ଅଛି; ଆଉ, େସହି ଦଶର୍ ନେର ମୁଁ
େଦଖିଲି େଯ, ମୁଁ ଉଳୟ ନଦୀ ନିକଟେର ଅଛି। 3 ତହିଁେର ମୁଁ
ଚକୁ୍ଷ େଖାଲି େଦଖିଲି େଯ, େଦଖ, ନଦୀ ସ ୁଖେର ଏକ େମଷ ଠିଆ
େହାଇଅଛି, ତାହାର ଦୁଇ ଶୃ ଓ େସହି ଦୁଇ ଶୃ ଉ ; ମାତ୍ର
ଏକ ଶୃ ଅନ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଉ ଓ ଯାହା ଉ , ତାହା ପ ାତ୍ ଉ
େହଲା। 4 ମୁଁ େସହି େମଷକୁ ପି ମ, ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗକୁ େପଲି
ମାଡ଼ିବାର େଦଖିଲି; ଆଉ, େକୗଣସି ପଶୁ ତାହା ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାର ହ ରୁ ଉ ାର କରିବାକୁ
େକହି ନ ଥିଲା; ମାତ୍ର େସ େ ାମତ କମର୍ କରି ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ
ପ୍ର କାଶ କଲା।

5 ପୁଣି, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ ବିେବଚନା କରୁ କରୁ େଦଖିଲି େଯ, େଦଖ,
ଏକ ଛାଗ ପି ମ ଦିଗରୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପାର େହାଇ ଆସି ଲା ଓ
େସଭୂ ମି ଶର୍ କଲା ନାହିଁ;ଆଉ, େସହି ଛାଗର ଦୁଇ ଚକୁ୍ଷ ମଧ୍ୟେର
େଗାଟିଏ ବିଲକ୍ଷଣ ଶୃ ଥିଲା। 6ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁ ଦୁଇ ଶୃ ବିଶି
େମଷକୁ ନଦୀ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବାର େଦଖିଲି, ତାହା ଆଡ଼କୁ େସ
ଆସି ଆପଣା ବଳର ପ୍ର ଚ ତାେର ତାହା ଉପରକୁ ଧାଇଁଲା। 7 ପୁଣି,
ମୁଁ େଦଖିଲି େଯ, େସ େସହି େମଷ ନିକଟକୁଆସି ଲା ଓ ତାହା ଉପେର
ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧେର ଉେ ଜିତ େହାଇ େସହି େମଷକୁ ଆଘାତ କଲା
ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଶୃ ଭାି ପକାଇଲା ଓ ତାହା ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହବା ପାଇଁ େସହି େମଷର ଆଉ ଶି ରହିଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ
ଛାଗ ତାହାକୁ ଭୂ ମିେର ପକାଇପଦେରଦଳିଲା,ଆଉତାହାର ହ ରୁ
େସହି େମଷକୁ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ େକହି ନ ଥିଲା। 8 ଏଉ ାେର
େସ ଛାଗ ଆପଣାର ଅତିଶୟ ବଡ଼ାଇ ପ୍ର କାଶ କଲା ଓ େସ ବଳବାନ
ଥିଲା େବେଳ ତାହାର ବୃହତ ଶୃ ଭ େହଲା; ଆଉ, ତହିଁର
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ପରିବ ର୍ େର ଆକାଶର ଚତୁ ଗ ଆେଡ଼ ଚାରି ବିଲକ୍ଷଣ ଶୃ
ଉ େହଲା।

9 ପୁଣି, େସହି ଶୃ ମାନର େଗାଟିକର ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ କୁ୍ଷଦ୍ର ଶୃ
ଉ େହାଇ ଦକି୍ଷଣ ଓ ପୂବର୍ ରମ୍ୟ* େଦଶ ଆେଡ଼ ଅତିଶୟ ବୃି
ପାଇଲା। 10 ଆଉ, ତାହା ଆକାଶମ ଳର ବାହିନୀ ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ
ବୃି ପାଇଲା ଓ େସହି ବାହିନୀ ଓ ତାରାଗଣର େକେତକ ୁ ଭୂ ମିେର
ପକାଇ େସମାନ ୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିଲା। 11 ହଁ, େସହି ବାହିନୀଗଣର
ଅଧିପତି ବିରୁ େର ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ କରି ତାହା ଠାରୁ ନିତ୍ୟ
େହାମାଥର୍ କ ବଳି ଅପହରଣ କଲା ଓ ତାହା ଧମର୍ ଧାମ ନିପାତିତ
େହଲା। 12 ପୁଣି, ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସକାଶୁ ନିତ୍ୟ େହାମବଳି ସହିତ
ବାହିନୀ ତାହା ହ େର ସମପ ତ େହଲା ଓ େସ ସତ୍ୟତାକୁ ଭୂ ମିେର
ନିପାତ କଲା, ଆଉ େ ାମତ କମର୍ କରି ସଫଳତା ଲାଭ କଲା।
13 ଏଉ ାେର ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟି କଥା କହିବାର ଶୁଣିଲି; ଆଉ,
େଯକଥା କହିେଲ,ତା ୁ ଅନ୍ୟ ଏକପବିତ୍ର ବ୍ୟି ପଚାରିେଲ, “ନିତ୍ୟ
େହାମବଳି ଓ ଂସକାରୀ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ଓ ଦଳିତ େହବା ନିମେ
ଧମର୍ ଧାମର ଓ ବାହିନୀର ସମପର୍ ଣ େହବା ବିଷୟକ େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ,
ତାହା େକେତ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େହବ?” 14 ତହିଁେର େସ େମାେତ
କହିେଲ, “ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ଶହ ସ ୍ୟା ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ;
ତହିଁ ଉ ାେର ଧମର୍ ଧାମ ପରି ୃତ େହବ।”

ପ୍ନ ର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ
15 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଦାନିେୟଲ ଏହି ଦଶର୍ ନ ପାଇଲା ଉ ାେର

ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ େଚ ା କଲି; ଆଉ େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ଏକ
ବ୍ୟି ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 16 ପୁଣି, ଉଳୟ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ
ମନୁଷ୍ୟର ରବ ଶୁଣିଲି, େସ ଡାକି କହିେଲ, “େହ ଗାବି୍ର ଏଲ, ଏହି
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଶର୍ ନର ତା ଯର୍ ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଅ।” 17ତହିଁେର ମୁଁ େଯଉଁ
ାନେର ଠିଆ େହାଇଥିଲି, େସହି ାନର ନିକଟକୁ େସ ଆସି େଲ;
ପୁଣି, େସ ଆସେ , ମୁଁ ଭୀତ େହଲି ଓ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି; ମାତ୍ର େସ

* 8:9 ରମ୍ୟ ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ
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େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ବୁଝ; କାରଣ ଏହି ଦଶର୍ ନ
େଶଷ କାଳ ବିଷୟକ।”

18 େସ େମାେତ କଥା କହୁ କହୁ ମୁଁ ଭୂ ମି ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି
େଘାର ନିଦ୍ର ାଗ୍ର େହଲି; ମାତ୍ର େସ ଶର୍ କରି େମାେତ ଠିଆ
କରାଇେଲ। 19 ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େଦଖ, େକ୍ର ାଧର
ପରିଣାମ ସମୟେର ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ଆେ ତୁ କୁ ଜଣାଇବା;
କାରଣ ଏହା ନିରୂ ପିତ େଶଷ କାଳର କଥା। 20 ତୁ େ େଯଉଁ େମଷ
େଦଖିଲ, ତାହାର ଦୁଇ ଶୃ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସି କ ରାଜା। 21 ପୁଣି,
େସ େଲାମଶ ଛାଗ ଯବନ େଦଶର ରାଜା ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଚକୁ୍ଷର
ମଧ୍ୟ ାନେର ଥିବାର ବୃହତ ଶୃ ପ୍ର ଥମ ରାଜା। 22 ଆଉ, େଯଉଁ
ଶୃ ଭ େହାଇ ତହିଁର ାନେର େଯ ଚାରି ଶୃ ଉ େହଲା,
ଏଥିେର େସହି େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ଉ େହବାର
ଜାଣିବ, ମାତ୍ର ପରାକ୍ର ମେର ତାହାର ତୁ ଲ୍ୟ େନାହିବ। 23 ପୁଣି,
େସମାନ ରାଜ୍ୟର ପରିଣାମ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଆଜ୍ଞା-
ଲ ନକାରୀମାନ ର ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସ ୂ ର୍ େହବ, େସେତେବେଳ
ଭୟ ର ବଦନ ଓ ନିଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟ-ଜ୍ଞାନୀ ଏକ ରାଜା ଉ େହବ।
24 େସ ବଳେର ପରାକ୍ର ା େହବ, ମାତ୍ର ତାହାର ନିଜ ବଳେର ନୁେହଁ;
ଆଉ, େସଆ ଯର୍ ୍ୟ ରୂ େପ ବିନାଶକରିବଓସମୃ େହାଇ େ ାମତ
କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ; ଆଉ, େସ ପରାକ୍ର ମୀଗଣକୁ ଓ ପବିତ୍ର େଲାକମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିବ। 25 ପୁଣି, ଆପଣା େକୗଶଳ ାରା ତାହାର ହ େର
ଛଳ ସଫଳ େହବ ଓ େସ ଆପଣା ଅ ଃକରଣେର ନିଜକୁ ବଡ଼ାଇ
କରିବ ଓ େସମାନ ନିରାପଦ କାଳେର ଅେନକ ୁ ବିନାଶ କରିବ;
ଆହୁ ରି, େସ ଅଧିପତିଗଣର ଅଧିପତି ପ୍ର ତିକୂଳେର ଠିଆ େହବ;
ମାତ୍ର େସ ବିନା ହ େର ଭ େହବ। 26ଆଉ, ସ ୍ୟା ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳ
ବିଷୟେର କଥିତ ଦଶର୍ ନ ସତ୍ୟ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଏହି ଦଶର୍ ନ ମୁଦ୍ର ା ି ତ
କର; କାରଣ ତାହା ଆଗାମୀ ଅେନକ ଦିନର କଥା।”

27 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଦାନିେୟଲ ା େହଲି ଓ ଅେନକ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ େହଲି; ତହିଁ ଉ ାେର ମୁଁ ଉଠି ରାଜକାଯର୍ ୍ୟ କଲି;
ଆଉ, ମୁଁ େସହି ଦଶର୍ ନେର ଚମୃ ତ େହଲି, ମାତ୍ର େକହି େସ ଦଶର୍ ନ
ବୁଝିେଲ ନାହିଁ।
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9
ଆପଣା େଲାକ ନିମେ ଦାନିେୟଲ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 ମାଦୀୟ ବଂଶଜାତ ଅକ୍ଷେ ରଶର ପୁତ୍ର େଯ ଦାରୀୟାବସ
କଲ୍ ଦୀୟ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ରାଜା ନିଯୁ େହାଇଥିଲା, ତାହାର
ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ େର। 2 ତାହାର ଶାସନ କାଳର ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ େର ମୁଁ,
ଦାନିେୟଲ, ଶା ାରା ବଷର୍ ର ସଂଖ୍ୟା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିରୂ ଶାଲମର
ଉି ତାର ସମୟ ସତୁ ରି ବଷର୍ େହବା ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ନିକଟେର ଉପି ତ
େହାଇଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି। 3ଏଣୁ ମୁଁ ଉପବାସ, ଚଟ ପରିଧାନ ଓ
ଭ େଲପନ କରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ାରା ପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି କଲି। 4 ପୁଣି, ମୁଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି ଓ ପାପ
ୀକାର କରି କହିଲି, “େହ ପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ମହାନ ଓ ଭୟାନକ
ପରେମ ର, େଯଉଁମାେନ ତୁ ୁ େପ୍ର ମ କରି ଓ ତୁ ର ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରି , ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା
କରିଥାଅ। 5ଆେ ମାେନ ପାପ ଓ କୁଟିଳାଚରଣ କରିଅଛୁ ଓ ଦୁ ମର୍
କରି ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇଅଛୁ, ଆଉ ତୁ ର ବିଧି ଓ ଶାସନର ପଥ
ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। 6 ପୁଣି, ତୁ ର େଯଉଁ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ଆ ମାନ ର ରାଜାଗଣକୁ, ଆ ମାନ ର ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ
ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ ଓ େଦଶ େଲାକସମୂହକୁ ତୁ
ନାମେର କଥା କହିେଲ, େସମାନ ପ୍ର ତି ଆେ ମାେନ କ ର୍ ପାତ
କରି ନାହଁୁ । 7 େହ ପ୍ର ଭୁ ଧାମ କତା ତୁ ର ଅେଟ, ମାତ୍ର ଆଜିକାର
ନ୍ୟାୟ ମୁଖର ବିବ ର୍ ତା ଆ ମାନ ର; ତୁ ବିରୁ େର କୃତ ସତ୍ୟ-
ଲ ନ ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦାର େଲାକ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ ଓ
ତୁ ାରା ତାଡ଼ିତ ସକଳ େଦଶ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଓ ଦୂରବ ର୍ ୀ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ (ବିବ ର୍ ତାର ପାତ୍ର )। 8 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଖର
ବିବ ର୍ ତା ଆ ମାନ ର, ଆ ମାନ ରାଜାଗଣର, ଆ ମାନ
ଅଧିପତିଗଣର ଓ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଅେଟ, କାରଣ
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ଆେ ମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛୁ। 9 ବିବିଧ ଦୟା
ଓ କ୍ଷମା ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ର ଅେଟ; କାରଣ
ଆେ ମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛୁ 10 ଓ
େସ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ାରା ଆପଣାର େଯଉଁ ବ୍ୟବ ା
ସକଳ ଆ ମାନ ସ ୁଖେର ରଖିେଲ, ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ
କରିବା ପାଇଁ ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁୁ । 11 ହଁ, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ତୁ ର
ବ୍ୟବ ା ଲ ନ କରିଅଛି , ତୁ ର ରବେର େଯପରି େସମାେନ
ମେନାେଯାଗ ନ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବିପଥଗାମୀ
େହାଇଅଛି , ଏହି କାରଣରୁ ଅଭିଶାପ ଓ ପରେମ ର େସବକ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର ଲିଖିତ ଶପଥ ଆ ମାନ ଉପେର ଢଳା
ଯାଇଅଛି; କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛୁ।
12 ପୁଣି, େସ ଆ ମାନ ଉପେର ମହା ଅମ ଳ ଘଟାଇବା ାରା
ଆ ମାନ ବିରୁ େର ଓ େଯଉଁ ବିଚାରକ ର୍ ାଗଣ ଆ ମାନ ର
ବିଚାର କେଲ, େସମାନ ବିରୁ େର ଯାହା କହିଥିେଲ, ଆପଣାର
େସହି ବାକ୍ୟ େସ ସଫଳ କରିଅଛି ; କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି
ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ସମୁଦାୟ ଆକାଶମ ଳ ତେଳ େସପରି
କରାଯାଇ ନାହିଁ। 13େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଲିଖନାନୁସାେର ଏହିସବୁ
ଅମ ଳ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିଅଛି; ତଥାପି ଆେ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧମର୍ ରୁ େଫରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ବୁଝିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନିକଟେର ବିନତି କରି ନାହଁୁ ।
14 ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅମ ଳାେଥର୍ ଜାଗ୍ର ତ େହାଇ ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି ତାହା ଘଟାଇଅଛି ;କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଯାହା ଯାହା କରି ,ଆପଣାର େସହି ସକଳକାଯର୍ ୍ୟେର େସ ଧାମ କ
ଅଟି ,ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ତାହା ରବେରମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁୁ ।
15 ଏଣୁ ଏେବ େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆ ମାନ ପରେମ ର, ତୁ େ ବଳବାନ
ହ ାରା ମିସର େଦଶରୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବାହାର କରି
ଆଣି ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ କୀ ଲାଭ କରିଅଛ; ଆେ ମାେନ ପାପ
କରିଅଛୁ,ଆେ ମାେନ ଦୁ ମର୍ କରିଅଛୁ। 16େହପ୍ର ଭୁ , ବିନୟକେର,
ତୁ ର ସମ ଧାମ କତାନୁସାେର, ତୁ ର ନଗର ଯିରୂ ଶାଲମ,
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ତୁ ର ପବିତ୍ର ପବର୍ ତ ପ୍ର ତି ତୁ ର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ନିବୃ େହଉ;
କାରଣ ଆ ମାନ ର ପାପ ଓ ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ତୁ ର େଲାକମାେନ ଆ ମାନ
ଚତୁ ଗି ତ େଲାକ ର ନି ାର ପାତ୍ର େହାଇଅଛି । 17 ଏେହତୁ
େହ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର, ଏେବ ତୁ ଦାସର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ
ବିନତିେର କ ର୍ ପାତ କର ଓ ତୁ ର ଏହି େଯଉଁ ଧମର୍ ଧାମ ଂସି ତ
େହାଇଅଛି, ତହିଁ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭୁ ସକାେଶ ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ର ସ କର।
18 େହ େମାର ପରେମ ର, କ ର୍ େଡରି ଶୁଣ; ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ େମଲି
ଆ ମାନ ର ଉି ତା ପ୍ର ତି ଓ ତୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହି ନଗର
ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର; କାରଣ ଆେ ମାେନ ନିଜ ଧାମ କତା ସକାଶୁ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ର ମହାଦୟା ସକାଶୁ ତୁ ଛାମୁେର ଆ ମାନ ର
ନିେବଦନଉ ଗର୍ କରୁ ଅଛୁ। 19େହ ପ୍ର ଭୁ , ଶୁଣ; େହ ପ୍ର ଭୁ ,କ୍ଷମା କର;
େହ ପ୍ର ଭୁ , ମେନାେଯାଗ କରି କମର୍ କର; ବିଳ ନ କର; େହ େମାʼ
ର ପରେମ ର, ନିଜ ସକାେଶ କମର୍ କର, କାରଣ ତୁ ର ନଗର ଓ
ତୁ ର େଲାକମାେନ ତୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅଟି ।”

ଗାବି୍ର ଏଲ ସ ାଦ
20ଏହିରୂ େପ ମୁଁ ନିେବଦନଓପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିଲି, ପୁଣି େମାʼରପାପ

ଓ େମାʼ ରଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ର ପାପ ୀକାର କରୁ ଥିଲି,ଆଉ େମାʼ
ପରେମ ର ପବିତ୍ର ପବର୍ ତ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପରେମ ର
ଛାମୁେର ଆପଣା ନିେବଦନ ଉ ଗର୍ କରୁ ଥିଲି; 21 ଏପରି ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି କଥା କହୁ କହୁ ଆଦ୍ୟେର ଦଶର୍ ନେର ମୁଁ ଯାହା ୁ େଦଖିଥିଲି,
େସହି ପୁରୁ ଷ ଗାବି୍ର ଏଲ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆେଦଶପ୍ର ା େହାଇ
ପ୍ର ାୟ ସ ୍ୟାକାଳୀନ େନୖେବଦ୍ୟ ସମୟେର ଆସି େମାେତ ଶର୍
କେଲ। 22 ପୁଣି, େସ େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ଓ େମାʼ ସେ
କଥାବା ର୍ ା କରି କହିେଲ, “େହ ଦାନିେୟଲ, ମୁଁ ଏେବ ତୁ କୁ ବୁ ି ର
େକୗଶଳ େଦବାକୁ ଆସି ଲି। 23 ତୁ ର ବିନତିର ଆର ସମୟେର
ଆଜ୍ଞା ନିଗର୍ ତ େହଲା, ଆଉ ତୁ କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଅଛି,
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କାରଣତୁ େ ଅତ୍ୟ ପି୍ର ୟପାତ୍ର ;ଏଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ବିେବଚନା କର
ଓ ଦଶର୍ ନ ବୁଝ।

24ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସମା କରିବାକୁ ଓ ପାପର େଶଷ କରିବାକୁ ଓ
ଅଧମର୍ ରପ୍ର ାୟି କରିବାକୁ,ଆଉଅନ କାଳ ାୟୀ ଧମର୍ ଆଣିବାକୁ,
ପୁଣି ଦଶର୍ ନ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ି ତ କରିବାକୁ ଓ ମହାପବିତ୍ର
ାନକୁ ଅଭିଷି କରିବାକୁ ତୁ େଲାକ ର ଓ ତୁ ପବିତ୍ର ନଗର
ନିମେ ସତୁ ରି ସ ାହ ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି। 25ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଜ୍ଞାତ
ହୁ ଅ ଓ ବୁଝ େଯ, ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ପୁନଃ ାପନ ଓ ନିମର୍ ାଣ କରିବାର
ଆଜ୍ଞା ପ୍ର କାଶ େହବା ସମୟଠାରୁ ଅଧିପତି,ଅଭିଷି ବ୍ୟି ପଯର୍ ୍ୟ
ସାତ ସ ାହ େହବ; ପୁଣି, ସ ଟକାଳେର ହିଁତାହା ଛକ ଓପରିଖା
ସହିତ ତିନି େକାଡ଼ି ଦୁଇ ସ ାହ ପୁନଃନିମ ତ େହବ। 26 ପୁଣି, ତିନି
େକାଡ଼ି ଦୁଇ ସ ାହ ଉ ାେର ଅଭିଷି ବ୍ୟି ଉି େହେବ ଓ େସ
ଅକି ନା େହେବ; ଆଉ, ଆଗାମୀ ଅଧିପତିର େଲାକମାେନ ନଗର
ଓ ଧମର୍ ଧାମ ନ କରିେବ ଓ ପ୍ଲ ାବନ ାରା ତାହାର େଶଷ େହବ,
ପୁଣି େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ଯୁ େହବ; ନାନା ଉି ତା ନିରୂ ପିତ
େହାଇଅଛି। 27 ପୁଣି, େସ ଏକ ସ ାହ ପଯର୍ ୍ୟ ଅେନକ ସହିତ ଦୃଢ଼
ନିୟମ କରିବ ଓ ସ ାହର ଅେ ର୍ କ କାଳ ଯଜ୍ଞ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ନିବୃ
କରାଇବ; ଆଉ, ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁସକଳର ପକ୍ଷ ଉପେର ବିନାଶକ
ଜେଣ ଆସି ବ; ପୁଣି, ନିରୂ ପିତ ସି ି ପଯର୍ ୍ୟ ବିନାଶ କର ଉପେର
େକ୍ର ାଧ ଢଳାଯିବ।”

10
ଦାନିେୟଲ ମହା ଦଶର୍ ନ

1 ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ରାଜ ର ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର
େବଲ୍ ଟଶ ର ନାମେର ପରିଚିତ ଦାନିେୟଲ ପ୍ର ତି ଏକ ବିଷୟ
ପ୍ର କାଶିତ େହଲା ଓ ତାହା ସତ୍ୟ, ତାହା ଏକ ମହାଯୁ ବିଷୟ; ପୁଣି,
େସ ତାହା ବୁଝିେଲ ଓ େସହି ଦଶର୍ ନ ବିଷୟ ତା ୁ ଜ୍ଞାତ େହଲା।

2 େସହି ସମୟେର ମୁଁ, ଦାନିେୟଲ, ପୂ ର୍ ତିନି ସ ାହ ପଯର୍ ୍ୟ
େଶାକ କରୁ ଥିଲି। 3 ପୂ ର୍ ତିନି ସ ାହ ସମା େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ
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େକୗଣସି ସୁ ାଦୁ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କଲି ନାହିଁ, କିଅବା ମାଂସ ଅବା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େମାʼ ମୁଖେର ପ୍ର େବଶ କଲା ନାହିଁ, ଅଥବା ମୁଁ କିଛି
େତୖଳ ମ ର୍ ନ କଲି ନାହିଁ। 4 ପୁଣି, ପ୍ର ଥମ ମାସର ଚତୁ ବ ଂଶ
ଦିନେର ମୁଁ ହିେ କଲନାମକମହାନଦୀତୀରେର ଥିବା େବେଳ, 5 ମୁଁ
ଚକୁ୍ଷ େଖାଲି େଦଖିଲି, ଆଉ େଦଖ, ଶୁ ବ ପରିହିତ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ,
ତା କଟି ଉଫସର ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ବ ନୀେର ବ େହାଇଥିଲା;
6 ମଧ୍ୟ ତା ଶରୀର େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟମଣି ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତା ମୁଖ ବିଦୁ୍ୟତ୍ ର
ଆଭା ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତା ଚକୁ୍ଷ ଳ; ମଶାଲ ତୁ ଲ୍ୟ, ଆଉ ତା ହ
ଓ ପାଦ ପରି ୃତ ପି ଳର ଆଭା ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତା ବାକ୍ୟର ରବ
େଲାକସମୂହର ରବ ତୁ ଲ୍ୟ। 7 ପୁଣି, ମୁଁ, ଦାନିେୟଲ, ଏକାକୀ େସହି
ଦଶର୍ ନ େଦଖିଲି; କାରଣ େମାର ସ ୀ େଲାକମାେନ େସହି ଦଶର୍ ନ
େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଅତିଶୟ କି ତ େହେଲ ଓ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇେଲ। 8 ତହିଁେର ମୁଁ
ଏକାକୀ ରହି ଏହି ମହା ଦଶର୍ ନ େଦଖିଲି ଓ େମାʼ ଠାେର କିଛି ବଳ
ରହିଲା ନାହିଁ; କାରଣ େମାର େତଜ କ୍ଷୟେର ପରିଣତ େହଲା
ଓ ମୁଁ କିଛି ବଳ ରଖି ପାରିଲି ନାହିଁ। 9 ତଥାପି ମୁଁ ତା ବାକ୍ୟର
ରବ ଶୁଣିଲି; ଆଉ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତା ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣିଲି,
େସେତେବେଳ ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ େଘାର ନିଦ୍ର ାେର ପଡ଼ିଥିଲି।

10 ଏଥିେର େଦଖ, ଏକ ହ ଶର୍ କରି େମାେତ ଆ ୁ ଓ ହ
ପାପୁଲିେର ନିଭର୍ ର କରାଇଲା। 11 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ
ଅତ୍ୟ ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଦାନିେୟଲ, ଆେ ତୁ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ
କହୁ , ତାହା ବୁଝ ଓ ସି ଧା େହାଇ ଠିଆ ହୁ ଅ; କାରଣ ଏେବ ଆେ
ତୁ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛୁ;” େସ େମାେତ ଏହି କଥା କହିବାରୁ
ମୁଁ କି କି ଠିଆ େହଲି। 12 ଏଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ
ଦାନିେୟଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ େଯଉଁ ପ୍ର ଥମ ଦିନରୁ
ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ତୁ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମେନାନିେବଶ କଲ, େସହି ଦିନଠାରୁ ତୁ ର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା; ଆଉ, ତୁ ର ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ଆେ ଆସି ଅଛୁ।
13ମାତ୍ର ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଏେକାଇଶ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର



ଦାନିେୟଲ 10:14 xxxviii ଦାନିେୟଲ 11:1

ପ୍ର ତିବାଧା କଲା; ମାତ୍ର େଦଖ, ପ୍ର ଧାନ ଅଧିପତିମାନ ର ମଧ୍ୟରୁ
ମୀଖାେୟଲ ନାମେର ଜେଣ ଆ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି େଲ;
ଆଉ, ଆେ େସହି ାନେର ପାରସ୍ୟର ରାଜାଗଣର ସ େର
ରହିଲୁ। 14 ଏେବ, େଶଷ କାଳେର ତୁ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା
ଘଟିବ, ତାହା ତୁ କୁ ବୁଝାଇ େଦବା ପାଇଁ ଆେ ଆସି ଅଛୁ; କାରଣ
ଦଶର୍ ନ ଆହୁ ରି ଅେନକ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଅଛି।”

15 େସ େମାେତ ଏରୂ ପ କଥା କହିଲା ଉ ାେର ମୁଁ ଭୂ ମି ଆେଡ଼
ମୁଖ କରି ଅବାକ୍ େହଲି। 16 ଏଥିେର େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣର
ଆକୃତିବିଶି ଏକ ବ୍ୟି େମାର ଓ ାଧର ଶର୍ କେଲ; ତହଁୁ ମୁଁ
ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ େମାʼ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ବ୍ୟି ୁ କହିଲି,
“େହ େମାର ପ୍ର ଭୁ , ଏହି ଦଶର୍ ନ ସକାଶୁ େମାର େବଦନା େମାେତ
ଆକ୍ର ା କରିଅଛି ଓ ମୁଁ କିଛିମାତ୍ର ବଳ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହିଁ।
17କାରଣ େମାର ଏହି ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସ କିପ୍ର କାେର ଏହି େମାʼ ପ୍ର ଭୁ
ସେ କଥାବା ର୍ ା କରିପାେର? େସହିକ୍ଷେଣ େମାʼ ଠାେର କିଛି ବଳ
ଅବା େମାʼ ମଧ୍ୟେର ାସ ରହିଲା ନାହିଁ।”

18 େସେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତିବିଶି ଜେଣ େଲାକ
ପୁନବର୍ ାର େମାେତ ଶର୍ କରି ସବଳ କେଲ। 19 ପୁଣି, େସ କହିେଲ,
“େହ ଅତ୍ୟ ପି୍ର ୟପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ; ତୁ ର ଶାି
େହଉ, ସବଳ ହୁ ଅ, ସବଳ ହୁ ଅ!” େସ େମାେତ ଏହା କହେ , ମୁଁ
ସବଳ େହାଇ କହିଲି, “େମାର ପ୍ର ଭୁ କୁହ ୁ କାରଣ ତୁ େ େମାେତ
ସବଳ କରିଅଛ।” 20 ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ଆେ କି ନିମେ
ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛୁ, ତାହା କି ତୁ େ ଜାଣ? ଏେବ ଆେ
ପାରସ୍ୟର ଅଧିପତି ସେ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ େଫରିଯିବା; ଆଉ,
ଆେ ବାହାରିେଲ, େଦଖ, ଗ୍ର ୀସ୍ ର ଅଧିପତି ଆସି ବ। 21 ମାତ୍ର
ସତ୍ୟଗ୍ର େର ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା ଆେ ତୁ ୁ ଜଣାଇବୁ;
ଏମାନ ବିରୁ େର ଆ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ର
ଅଧିପତି ମୀଖାେୟଲ ବିନୁ ଆଉ େକହି ନାହାି ।

11
1 ପୁଣି, ମାଦୀୟ ଦାରୀୟାବସର ଅଧିକାରର ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ େର
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ଆେ ତାହାକୁ ସୁି ର ଓ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହଲୁ।

ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା
2ଏେବ,ଆେ ତୁ ୁ ସତ୍ୟକଥାଜଣାଇବା। େଦଖ,ପାରସ୍ୟେର

ଆଉ ତିନି ରାଜା ଉ େହେବ ଓ ଚତୁ ଥର୍ ରାଜା େସହି ସମ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ େହବ; ଆଉ, େସ ଆପଣା ଧନେର
ବଳବାନ େହେଲ ଗ୍ର ୀସ୍ ରାଜ୍ୟ ବିରୁ େର ସମ ୁ ଉେ ଜିତ
କରିବ। 3ତହଁୁ ଏକ ବିକ୍ର ମୀ ରାଜା ଉ େହବ, େସ ମହାକ ର୍ୃ େର
ଶାସନ କରିବ ଓ େ ାନୁସାେର କମର୍ କରିବ। 4ଆଉ, େସ ଉ
େହେଲତାହାରରାଜ୍ୟଭ େହବଓଆକାଶରଚାରି ଦିଗେର ବିଭ
େହବ; ମାତ୍ର ତାହାର ବଂଶ ନିମେ କିଅବା ତାହାର କ ର୍ୃ ାନୁଯାୟୀ
ଶାସନ ନିମେ େନାହିବ; କାରଣ େସମାନ ନିମେ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଅନ୍ୟମାନ ନିମେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଉ ାଟିତ େହବ।

5 ପୁଣି, ଦକି୍ଷଣ େଦଶର (ମିସର) ରାଜା ଶି ଶାଳୀ େହବ କି ୁ
ତାହାର ଅଧିପତିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ବଳବାନ େହାଇ କ ର୍ୃ ପ୍ର ା େହବ; ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଏକ ବୃହତ
ରାଜ୍ୟ େହବ। 6ମାତ୍ର େକେତକ ବଷର୍ ର ଉ ାେର େସମାେନ ପର ର
ମିଳିତ େହେବ ଓ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ରାଜାର କନ୍ୟା ନିୟମ ାପନାେଥର୍
ଉ ର େଦଶ ରାଜାର ନିକଟକୁଆସି ବ;ମାତ୍ର କନ୍ୟା ନିଜବାହୁ ବଳ
ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ରାଜା ଓ ତାହାର ବାହୁ ାୟୀ େନାହିବ;
ମାତ୍ର େସ କନ୍ୟା ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଆଣିେଲ ଓ େଯ ତାହାକୁ
ଜନ୍ମ କଲା,ଆଉ େସହି ସମୟେର େଯତାହାକୁ ବଳ େଦଲା, ସମେ
ସମପ ତ େହେବ।

7 ମାତ୍ର କନ୍ୟାର ମୂଳର ଏକ ପ ବରୁ ଜେଣ ାନେର ଉ
େହବ, େସ େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀକୁ ଆସି ଉ ର େଦଶୀୟ ରାଜାର ଦୁଗର୍ େର
ପ୍ର େବଶ କରିବ ଓ େସମାନ ର ବିପକ୍ଷାଚରଣ କରି ଜୟଯୁ େହବ;
8 ଆହୁ ରି, େସ େସମାନ ର ଢଳା ପ୍ର ତିମା ସହିତ େସମାନ ର
େଦବଗଣକୁ ବ ୀ କରି ରୂ ପା ଓ ସୁନାର ମେନାହର ପାତ୍ର ସହିତ
ମିସରକୁ େନଇଯିବ ଓ େସ େକେତକ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ର େଦଶୀୟ
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ରାଜାଠାରୁ ନିର େହବ। 9 ପୁଣି, େସ ଦକି୍ଷଣ େଦଶୀୟ ରାଜାର
ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ବ, ମାତ୍ର ଆପଣା େଦଶକୁ େସ େଫରିଯିବ।

10ଆଉ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ଯୁ କରିେବ ଓ ମହା-େସୖନିକ ଜନତା
ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ, େସମାେନଆସି ବଢ଼ି ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ୁଳି ବହି ଚାଲିଯିେବ;
ଆଉ, େସମାେନ େଫରି ତାହାର ଦୁଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯୁ କରିେବ।
11 ତହିଁେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା େକ୍ର ାଧାନି୍ବ ତ େହାଇ ଉ ର
େଦଶୀୟ ରାଜା ବିରୁ େର ଯୁ କରିବ; ତହିଁେର େସ (ଉ ର
େଦଶୀୟ ରାଜା) ମହାଜନତା ସଂଗ୍ର ହ କରିବ, ମାତ୍ର େସହି ଜନତା
ତାହାର (ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ) ହ େର ସମପ ତ େହବ।
12 ପୁଣି, େସହି ଜନତା ଉ ାପିତ େହେଲ, ତାହାର ଚି ଗବ ତ
େହବ ଓ େସ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ େଲାକ ୁ ନିପାତ କରିବ; ତଥାପି େସ
ଜୟଯୁ େନାହିବ। 13 ଆଉ, ଉ ର େଦଶର ରାଜା େଫରି ପୂବର୍
ଅେପକ୍ଷା ଏକ ବୃହତ ଜନତା ସଂଗ୍ର ହ କରିବ; ପୁଣି େସ, କାଳର
ଅଥର୍ ାତ୍ , ବଷର୍ ମାନର େଶଷେର ମହାେସୖନ୍ୟ ଓ ଅପାର ସାମଗ୍ର ୀ େନଇ
ଆସି ବ।

14 ପୁଣି, େସହି ସମୟେର ଅେନକ େଲାକ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର
ରାଜା ବିରୁ େର ଉଠିେବ; ମଧ୍ୟ ତୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଅତ୍ୟାଚାରୀଗଣର ସ ାନମାେନ ଏହି ଦଶର୍ ନ ସଫଳାେଥର୍
ଆପଣାମାନ ୁ ଉ ତ କରିେବ; ମାତ୍ର େସମାେନ ପତିତ େହେବ।
15ଏହିରୂ େପ ଉ ର େଦଶର ରାଜା ଆସି ବ ଓ ଗଡ଼ବ ୀ କରି ସୁଦୃଢ଼
ନଗର ହ ଗତ କରିବ; ତହିଁେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ସହାୟଗଣ ଓ
ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ପ୍ର ତିବାଧା େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା
ପ୍ର ତିବାଧା କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଶି ରହିବ ନାହିଁ। 16 ମାତ୍ର
େଯ ତାହାର ବିରୁ େର ଆସି ବ, େସ େ ାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ
ଓ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର େକହି ଠିଆ େହବ ନାହିଁ; ଆଉ, େସ ରମ୍ୟ
(ଇସ୍ର ାଏଲ) େଦଶେର ଠିଆେହବଓତାହାରହ େର ବିନାଶରହିବ।
17 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ର ମ ସହିତ ଆସି ବା
ପାଇଁ ଆପଣା ମନ କରିବ ଓ ସରଳ େଲାକମାେନ ତାହା ସ େର
ଆସି େବ; େସ ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ; େସ ନ କରିବା
ପାଇଁ ନାରୀଗଣର କନ୍ୟା ତାହାକୁ େଦବ; ମାତ୍ର କନ୍ୟା ି ର ରହିବ
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ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ପାଇଁ େହବ ନାହିଁ। 18 ଏଥିଉ ାେର େସ
ୀପଗଣର ବିରୁ େର ଯାଇ ଅେନକ ୁ ହ ଗତ କରିବ; ମାତ୍ର

ଜେଣ ଅଧିପତି ତାହାର କୃତ ଅପମାନ ନିବୃତ କରାଇବ; ଆହୁ ରି,
େସ ତାହାର ଅପମାନ ତାହା ଉପେର ବ ର୍ ାଇବ। 19ତହଁୁ େସ ଆପଣା
େଦଶର ଦୁଗର୍ ସକଳରଆେଡ଼ େଫରିବ; ମାତ୍ର େସ ଝୁ ି ପତିତ େହବ;
ପୁଣି, େଦଖାଯିବ ନାହିଁ।

20 ଏଥିଉ ାେର େଯଉଁ ଜନ ତାହାର ପଦ ପ୍ର ା େହବ,
େସ ରାଜ୍ୟର େଶାଭା ାନର ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବା ପାଇଁ ଜେଣ
ପ୍ର ଜାପୀଡ଼କକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବ; ମାତ୍ର ଅ ଦିନ ମଧ୍ୟେର େସ
ବିନ େହବ, ମାତ୍ର େକ୍ର ାଧେର ନୁେହଁ, କିଅବା ଯୁ େର ନୁେହଁ।

21 ପୁଣି, ଯାହାକୁ େସମାେନ ରାଜାର ସ ାନ େଦଇ ନ ଥିେଲ,
ଏପରି ଜେଣ ତୁ େଲାକ ତାହାର ପଦ ପ୍ର ା େହବ; ମାତ୍ର େସ ନିି
ସମୟେର ଆସି ବ ଓ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। 22 ଆଉ,
ପ୍ଲ ାବନରୂ ପ େସୖନ୍ୟଦଳ ାରା େସମାେନ ତାହା ସ ୁଖରୁ ବହି ଯିେବ
ଓ ଭ େହେବ; ହଁ, ନିୟମର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଭ େହବ। 23 ପୁଣି,
ତାହାର ସହିତ ଚୁ ି ି ର କରାଗଲା ପେର େସ ପ୍ର ତାରଣାପୂବର୍ କ
କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ;କାରଣ େସଆସି ଅ େଲାକ ାରା ପରାକ୍ର ମୀ େହବ।
24େସ ନିି ସମୟେର େଦଶରଅତୁ ୍ୟ ମ ାନେରପ୍ର େବଶକରିବ
ଓ ତାହାର ପିତୃ ଓ ପିତାମହଗଣ ଯାହା କରି ନ ଥିେଲ, ତାହା େସ
କରିବ; େସ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଅପହୃ ତ ବ ୁ ଓ
ଧନ ବିି େଦବ ଓ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସକଳର ବିରୁ େର େସ କିଛି କାଳ
େକୗଶଳକ ନା କରିବ। 25 ପୁଣି, େସ ମହାେସୖନ୍ୟଦଳ ସେ େନଇ
ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ବିରୁ େର ଆପଣା ବଳ ଓ ସାହସ ଉେ ଜିତ
କରିବ; ତହିଁେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ଅତି ବୃହତ ଓ ପରାକ୍ର ା
େସୖନ୍ୟ େଘନି ତାହା ସେ ଯୁ କରିବ; ମାତ୍ର େସ ି ର େହାଇ
ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ନାନା େକୗଶଳ
କ ନା କରିେବ। 26 େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଆହାର େଭାଜନ କରି ,
େସମାେନ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିେବ, ପୁଣି ତାହାର େସୖନ୍ୟଦଳ ବହି
ଯିେବ ଓ ଅେନେକ ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେବ। 27 ପୁଣି, ଏହି ଦୁଇ ରାଜାର



ଦାନିେୟଲ 11:28 xlii ଦାନିେୟଲ 11:36

ଚି ଅନି କରିବାକୁ ପ୍ର ବୃ େହବ ଓ େସମାେନ ଏକ େମଜେର
ବସି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିେବ; ମାତ୍ର ତାହା ସଫଳ େନାହିବ; କାରଣ
େସେତେବେଳ େହଁ ପରିଣାମ ନିରୂ ପିତ କାଳର ଅେପକ୍ଷା କରିବ।
28 େସେତେବେଳ େସ ଅେନକ ସ ି େନଇ ଆପଣା େଦଶକୁ
େଫରିଯିବ ଓ ତାହାର ଚି ପବିତ୍ର ନିୟମର ପ୍ର ତିଫଳ େହବ; ଆଉ,
େସ େ ାମତ କମର୍ କରି ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ।

29 ନିରୂ ପିତ କାଳେର େସ େଫରି ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ପ୍ର େବଶ
କରିବ; ମାତ୍ର ପୂବର୍ କାଳେର େଯପରି େହାଇଥିଲା, େଶଷ କାଳେର
େସପରି େନାହିବ। 30 କାରଣ କି ୀମର ଜାହାଜସକଳ ତାହାର
ବିରୁ େର ଆସି ବ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଦୁଃଖିତ େହାଇ େଫରିଯିବ
ଓ ପବିତ୍ର ନିୟମର ପ୍ର ତିକୂଳେର େକ୍ର ାଧ କରି େ ାମତ କାଯର୍ ୍ୟ
କରିବ; େସ େଫରିଯିବ ଓ ପବିତ୍ର ନିୟମତ୍ୟାଗୀ େଲାକମାନ
ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରିବ। 31 ଆଉ, ତାହାର ପକ୍ଷ େସୖନ୍ୟଗଣ
ଉଠି ଧମର୍ ଧାମ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦୁଗର୍ ଅଶୁଚି କରିେବ ଓ ନିତ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ନିବୃ କରିେବ, ଆଉ ସବର୍ ନାଶକାରୀ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ ାପନ
କରିେବ। 32 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ନିୟମର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଦୁ ାଚରଣ
କରି , େସ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ାରା େସମାନ ୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇବ;
ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଜାଣି , େସମାେନ
ବଳବାନ େହେବ ଓ ମହତ୍ କମର୍ କରିେବ। 33ଆଉ, େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେରଜ୍ଞାନୀମାେନ ଅେନକ ୁ ଉପେଦଶ େଦେବ;ତଥାପି ଅେନକ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ଖ େର, ଅି ଶିଖାେର, ବ ୀଦଶାେର
ଓ ଲୁଟେର ପତିତ େହେବ। 34 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପତିତ
େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଅ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ର ା େହେବ;
ମାତ୍ର ଅେନେକ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ାରା େସମାନ ସହିତ େଯାଗ େଦେବ।
35 ପୁଣି, େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନୀମାେନ େସମାନ ୁ ନିମର୍ ଳ,
ପରି ୃତ ଓ ଶୁ ୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଣାମର ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ
ପତିତ େହେବ; କାରଣ ତାହା ନିରୂ ପିତ କାଳର ଅେପକ୍ଷା କେର।

36 ଆଉ, ରାଜା ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର କମର୍ କରିବ ଓ ସକଳ
େଦବତା ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରି ଦପର୍ କରିବ, ପୁଣି
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ଈ ରଗଣର ଈ ର ବିରୁ େର ଅୁ ତ କଥା କହିବ ଓ େକ୍ର ାଧ
ସଫଳ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ସମୃ ି େହବ; କାରଣ ଯାହା ନିରୂ ପିତ
େହାଇଅଛି, ତାହା କରାଯିବ। 37 େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
େଦବତାମାନ ୁ ମାନିବ ନାହିଁ; ଅଥବା ୀମାନ ବା ାକୁ କିଅବା
େକୗଣସି େଦବତାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ସମ ଅେପକ୍ଷା
ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିବ। 38 ମାତ୍ର ଆପଣା ାନେର େସ ଦୁଗର୍ ର
େଦବତାକୁ ସ ାନ କରିବ ଓ ତାହାର ପିତୃ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ େଦବତାକୁ
ସୁନା, ରୂ ପା, ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ର ଓ ମେନାହର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଇ ସ ାନ
କରିବ। 39 ପୁଣି, େସ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାର ସାହାଯ୍ୟେର ଦୃଢ଼ତମ
ଦୁଗର୍ ମାନର ପ୍ର ତିକୂଳେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ, େଯେକହି ତାହାକୁ ୀକାର
କରିବ, େସ ତାହାର େଗୗରବ ବୃି କରିବ ଓ ଅେନକ ଉପେର
େସମାନ ୁ କ ର୍ୃ ପଦ େଦବ ଓ ପାରିେତାଷିକ ରୂ େପ ଭୂ ମି ବିଭାଗ
କରିବ।

40 ଆଉ, ଅି ମ କାଳେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ତାହା ସେ
ବିେରାଧ କରିବ ଓ ଉ ର େଦଶର ରାଜା ରଥ, ଅ ାେରାହୀଗଣ ଓ
ଅେନକ ଜାହାଜ େନଇ ତାହା ବିରୁ େର ଘୂ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଆସି ବ
ଓ େସ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ବଢ଼ି ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ଲ ାବନ କରି
ବହିଯିବ। 41େସ ମଧ୍ୟ ରମ୍ୟ (ଇସ୍ର ାଏଲ) େଦଶେରପ୍ର େବଶକରିବ,
ତହିଁେରଅେନକ େଦଶପରା େହବ;ମାତ୍ର ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ
ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର େଶ୍ର ାଂଶ ତାହାର ହ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେବ।
42ଆହୁ ରି, େସନାନା େଦଶଉପେରଆପଣା ହ ପ୍ର ସାରିବ ଓ ମିସର
େଦଶ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। 43 ମାତ୍ର ମିସରର ସୁନା ଓ ରୂ ପାର
ଭ ାର ସକଳ ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ ତାହାର ହ ଗତ େହବ;
ଆଉ, ଲୂବୀୟ ଓ କୂଶୀୟମାେନ ତାହାର ଅନୁଚର େହେବ। 44ମାତ୍ର
ପୂବର୍ ଓ ଉ ର େଦଶରୁ ଆଗତ ସ ାଦ ତାହାକୁ ଉଦ୍ ବି କରିବ;
ତହିଁେର େସ ଅେନକ ୁ ଉି ଓ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା
ପାଇଁ ମହାେକାପେର ଯାତ୍ର ା କରିବ। 45 ପୁଣି, େସ ସମୁଦ୍ର ଓ ରମ୍ୟ
ପବିତ୍ର ପବର୍ ତର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ରାଜକୀୟ ତ ୁ ାପନ କରିବ;
ତଥାପି ତାହାର ଅି ମକାଳ ଉପି ତ େହବ, ଆଉ େକହି ତାହାର
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।
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12
େଶଷ ସମୟ

1 େସହି ସମୟେର ତୁ େଲାକ ସ ାନଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ
ମୀଖାେୟଲ ମହାନ ଅଧିପତି ଠିଆ େହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟ େଗା ୀର
ି ତିକାଳଠାରୁ େସହି ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁ ପ୍ର କାର ସ ଟର
ସମୟ େକେବ େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ସ ଟର କାଳ ଉପି ତ
େହବ, ଆଉ, ତୁ େଗା ୀୟ େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକର ନାମ ପୁ କେର
ଲିଖିତ େହାଇଅଛି, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ େସହି ସମୟେର ଉ ାର
ପାଇେବ। 2 ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ଧୂଳିେର େଯଉଁମାେନ ଶୟନ କରି ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଜାଗି ଉଠିେବ; େକେତେକ ଅନ
ଜୀବନ ଓ େକେତେକ ଲ ା ଓ ଅନ ଅବଜ୍ଞା େଭାଗ ପାଇଁ ଉଠିେବ।
3ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଜ୍ଞାନବାନ, େସମାେନ ଆକାଶର ଦୀି ର ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ େଯଉଁମାେନ ଅେନକ ୁ ଧମର୍ ର ପ୍ର ତି େଫରାଇ ଆଣି , େସମାେନ
ତାରାଗଣରତୁ ଲ୍ୟ ଅନ କାଳପଯର୍ ୍ୟ େତଜ ୀ େହେବ। 4ମାତ୍ର େହ
ଦାନିେୟଲ, ତୁ େ େଶଷ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟସକଳ ବ କରି
ଓଏହିନଳାକାର ପୁ କ ମୁଦ୍ର ା ନକରିରଖ;ଅେନେକଏେଣେତେଣ
ଧାବମାନ େହେବ ଓ ଜ୍ଞାନର ବୃି େହବ।”

5 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଦାନିେୟଲ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, ଅନ୍ୟ
ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ େହାଇଅଛି , ଜେଣ ନଦୀତୀରର ଏପାଖେର ଓ
ଅନ୍ୟ ଜଣ ନଦୀତୀରର େସପାଖେର। 6 ପୁଣି, ଶୁ ବ ାନି୍ଵ ତ ଓ
ନଦୀର ଜଳ ଉପେର ି ତ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ତା ୁ ଜେଣ କହିେଲ,
“ଏହିସବୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟର େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ େକେତ ବଷର୍ ଲାଗିବ?”
7 ତହିଁେର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଶୁ ବ ାନି୍ଵ ତ ଓ ନଦୀଜଳ ଉପେର
ି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ହ ଗର୍ ଆେଡ଼ ଉଠାଇ
ନିତ୍ୟଜୀବୀ ନାମେର ଶପଥ କରି କହିେଲ, “ଏହା ସାେଢ଼ ତିନି ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ େହବ; ପୁଣି, େସମାେନ ପବିତ୍ର େଲାକମାନ ର ପରାକ୍ର ମ
ଭ କରିବାର େଶଷକେଲ,ଏହିସକଳ ବିଷୟସି େହବ।” 8 ପୁଣି,
ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମାତ୍ର ବୁଝିଲି ନାହିଁ; ତହଁୁ ମୁଁ କହିଲି, “େହ େମାର ପ୍ର ଭୁ ,
ଏହିସବୁର ପରିଣାମ କʼଣ େହବ?” 9ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “େହ
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ଦାନିେୟଲ,ତୁ େ ଆପଣା ପଥେରଗମନକର;କାରଣ େଶଷକାଳ
ପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟସକଳବ ଓ ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇଅଛି। 10ଅେନେକ
ଆପଣାମାନ ୁ ପରି ୃତ ଓ ଶୁ କରିେବ ଓ ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହେବ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାେନ ଦୁ ାଚରଣ କରିେବ ଓ ଦୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ବୁଝିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ବୁଝିେବ। 11 ପୁଣି,
େଯଉଁ ସମୟେର ନିତ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନିବୃ େହବ ଓ ବିନାଶକାରୀ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ ାପିତ େହବ, େସହି ସମୟଠାରୁ ଏକହଜାର ଦୁଇ
ଶହ ନେବ ଦିନ େହବ। 12 େଯଉଁ ଜନ ଅେପକ୍ଷାେର ରେହ ଓ ଏକ
ହଜାର ତିନି ଶହ ପ ତିରିଶ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଥିବ, େସ ଧନ୍ୟ। 13ମାତ୍ର
େଶଷ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ଆପଣା ପଥେର ଗମନ କର; କାରଣ
ତୁ େ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇବ ଓ କାଳର େଶଷେର ଆପଣା ଅଧିକାରେର
ଠିଆ େହବ।”
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