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দািনেয়েলর পুস্তক

দািনেয়লেক বািবেল িনেয় যাওয়া হল
1 িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজেত্বর তৃতীয় বছের বািবেলর

রাজা নবূখদিনৎ সর েজরুশােলেম এেসিছেলন এবং তঁার ৈসনয্সমূহ
িদেয় শহরিট িঘের েফেলিছেলন| 2 প্রভু নবূখদিনৎ সরেক িযহূদার
রাজা িযেহায়াকীমেক পরাস্ত করেত িদেয়িছেলন| নবূখদিনৎ সর মিন্দর
েথেক কেয়কিট বাসন-েকাষন ও অনয্ানয্ িজিনস বািবেল িনেয়
িগেয়িছেলন| িতিন েসইগুিল তঁার আরাধয্ েদবতার মিন্দের রাখেলন|

3তারপর রাজা নবূখদিনৎ সর তঁার নপুংসকেদর প্রধান অস্পনসেক
ইস্রােয়েলর রাজবংশীয় কেয়কজনেক এবং ইস্রােয়েলর গুরুত্বপূণর্
পিরবারসমূেহর কেয়ক জনেকআনেতআেদশ জাির করেলন| 4 িতিন
এমন কেয়ক জন যুবকেক েচেয়িছেলন, যারা িনষ্কলঙ্ক সুপুরুষ,
বুিদ্ধমান, িশিক্ষত, উপলিব্ধ করেত সক্ষম এবং যারা তঁার কাজ করেত
পারেব| রাজা অস্পনসেক বলেলন ওই যুবকেদর কলদীয় েলাকেদর
ভাষা ও রচনা িশিখেয় িদেত|

5 রাজার িবেশষ সুখাদয্ েথেক নবূখদিনৎ সর একটা িনির্দষ্ট
পিরমাণ খাদয্ ও পানীয় ঐ যুবকেদর িদেয়িছেলন| িতন বছেরর
িশক্ষানিবশীর েশেষ তারা যােত রাজােক েসবা করেত পাের িতিন েসই
বয্বস্থা করেত েচেয়িছেলন| 6 িযহূদার পিরবারবেগর্র এই যুবকেদর
মেধয্ িছেলন দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়| 7 অস্পনস
এেদর প্রেতয্েকর বািবেলর ভাষায় নামকরণ করেলন| দািনেয়ল হল
েবলটশত্ সর, হনািনয় হল শদ্রক, মীশােযল হল ৈমশক ও অসিরয়
হল অেবদ্-নেগা|
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8 িকন্তু দািনেয়ল িস্থর করেলন েয রাজার েশৗখীন খাদয্ ও পানীয়
গ্রহণ কের িনেজেক অশুিচ করেবন না এবং এ বয্াপাের িতিন
অস্পনেসর অনুমিত চাইেলন|

9 ঈশ্বর দািনেয়লেক অস্পনেসর কৃপা ও করুণার পাত্র করেলন|
10 িকন্তু অস্পনস বলেলন, “আিম আমার মিনব, রাজােক ভয় কির|
রাজার আেদশ অনুসাের আিম যিদ েতামােক খাদয্ ও পানীয় না িদই
তাহেল েতামােক হয়ত অনয্ানয্ যুবকেদর তুলনায় দুবর্ল েদখােব| এেত
িতিন আমার ওপর রুদ্ধ হেত পােরন এবং আমার মাথা েকেট েফলেত
পােরন| এবং এটা হেব েতামার এবং েতামার বনু্ধেদর েদােষ|”

11 এরপর দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরেয়র ওপর লক্ষয্
রাখার জনয্ অস্পনস রক্ষী িনেয়াগ করেলন| 12 দািনেয়ল রক্ষীেক
বলেলন, “দয়া কের আমােদর শুধু শসয্ ও জল দাও| 13 দশ িদন
পর েয সব যুবকরা রাজকীয়় খাবার খােচ্ছ তােদর সেঙ্গ আমােদর
তুলনা কেরা| েদখ কােদর েবশী স্বাস্থয্বান েদখায় এবং তারপর েযমন
েদখেব েতমন ভােব েতামার এই ভৃতয্েদর সেঙ্গ বয্বহার করেব|”

14 তাই দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়র ওপর রক্ষী দশ
িদন ধের এিট পরীক্ষা করেত রাজী হল| 15দশ িদন পর, েয সমস্ত যুবক
রাজার িবেশষ সুখাদয্ খািচ্ছল তােদর েথেক দািনেয়ল ও তঁার বনু্ধেদর
েবশী স্বাস্থয্বান েদখািচ্ছল| 16 তাই রক্ষী দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল
ও অসিরয়েক রাজার েদওয়া খাবার না িদেয় শসয্ খাদয্ িদেত লাগেল|

17 ঈশ্বর দািনেয়ল ও তঁার িতন বনু্ধেদর জ্ঞান এবং সমস্ত রকেমর
সািহতয্ ও িশিক্ষত েলােকেদর েলখা েবাঝবার মত ক্ষমতা িদেলন|
দািনেয়ল সমস্ত রকেমর স্বপ্ন ও দশর্ন বুঝেত সমথর্ হেয়িছেলা|

18 িতন বছর িশক্ষানিবশীর েশেষ অস্পনস সমস্ত যুবকেক
নবূখদিনৎ সেরর সামেন উপিস্থত করেলন| 19 রাজা তােদর সবার
সােথ কথা বলার পর েদখেলন েয সমস্ত যুবকেদর মেধয্ দািনেয়ল,
হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয় সবেচেয় ভাল| তাই এই চার জন
যুবকেক রাজার িবেশষ ভৃতয্ করা হল| 20 যখনই রাজার বুিদ্ধমান
উপেদেশর প্রেয়াজন হত, তখনই উিন েদখেতন তারা তঁার রােজয্র
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যাদুকরগণ এবং িবচক্ষণ বয্িক্ত সমূেহর েচেয় দশগুন ভাল| 21 তাই
দািনেয়ল েকারস রাজার রাজেত্বর প্রথম বছর পযর্ন্ত রাজভৃতয্ হেয়
রইেলন|

2
নবূখদিনৎ সেরর স্বপ্ন

1 নবূখদিনৎ সেরর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের িতিন এমন িকছু স্বপ্ন
েদেখ উিদ্বগ্ন হেলন েয তঁার ঘুেমর বয্াঘাত ঘটল| 2 সুতরাং রাজা
তঁার স্বপ্ন বুিঝেয় বলবার জনয্ মন্ত্রেবৎতা, মায়ািবদয্া, যাদুকর এবং
কলদীয়েদর আেদশ িদেলন| তাই তারা রাজার সামেন এেসিছল|

3 তারপর রাজা তােদর বলেলন, “আিম একিট স্বপ্ন েদেখ উিদ্বগ্ন
হেয়িছ| আিম স্বপ্নিটর সম্বেন্ধ সব িকছু জানেত চাই|”

4 তখন কলদীয়রা অরামীয় ভাষায় রাজােক বলল, “মহারাজ
দীঘর্জীিব হন! আমরা আপনার অনুগত| আপিন অনুগ্রহ কের আপনার
স্বেপ্নর কথা বলুন যােত আমরা তার বয্াখয্া করেত পাির|”

5 রাজা নবূখদিনৎ সর তােদর বলেলন, “না, এই আমার িসদ্ধান্ত|
েতামরাইআমােক স্বপ্নিট সম্বেন্ধ বলেব এবং তার বয্াখয্া েদেব| েতামরা
যিদ এটা না করেত পােরা তেব আিম েতামােদর েকেট টুকেরা কের
েফলার আেদশ জাির করব| আিম আেরা একিট আেদশ েদব যােত
েতামােদর ঘর-বািড় জঞ্জােলর সূ্তেপ পিরণত হয়| 6 িকন্তু েতামরা যিদ
আমার স্বপ্ন ও তার অথর্ আমােক বল, তাহেল আিম েতামােদর প্রচুর
পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করব|”

7 িকন্তু েসই জ্ঞানী বয্িক্তরা রাজােক অনুেরাধ করল তঁার স্বেপ্নর
কথা আর একবার বলেত যােত তারা েসটা বয্াখয্া করেত পাের|

8 তখন নবূখদিনৎ সর বলেলন, “েতামরা জােনা েয আমার কথাই
আেদশ এবং আিম জািন েয েতামরা আেরা সময় লাভ করেত চাইছ|
9 েতামরা জােনা েয আমার স্বপ্ন িকেসর সম্বেন্ধ িছল তা বলেত না
পারেল েতামরা শািস্ত পােব| েতামরা ইিতমেধয্ই আমােক িমথয্া কথা
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বলবার চক্রান্ত কেরছ| েতামরা ভাবছ েবশী সময় িনেল আিম আমার
আেদেশর কথা ভুেল যাব| তাই এখন আমােক বল আমার স্বপ্নিট িক
যােত আিম বুঝেত পাির েয েতামরা এর সিঠক অথর্ বয্াখয্া করেত
পারেব!”

10 উত্তের কলদীয়রা রাজােক বলল, “পৃিথবীেত এমন েকান েলাক
েনই েয রাজা যা চাইেছন তা করেত পাের| এমনিক সব েচেয় মহান ও
সব েচেয় শিক্তশালী রাজাও েকান মন্ত্রেবৎতা, যাদুকর অথবা েকান
কলদীয়েক কখনও এরকম কথা িজজ্ঞাসা কেরন িন| 11 রাজা এমন
একিট কিঠন কথা বলেছন যা বস্তুতঃ অসম্ভব| েকবলমাত্র েদবগণই,
যারা মানুেষর মেধয্ থােকন না, এমন কথা বলেত পােরন|”

12 যখন রাজা একথা শুনেলন, িতিন প্রচণ্ড েরেগ েগেলন| তাই
িতিন বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী েলাকেদর হতয্া করার আেদশ িদেলন|
13 নবূখদিনৎ সেরর আেদেশর কথা েঘাষণা করা হল| রাজার অনুচররা
দািনেয়ল ও তার সঙ্গীেদর হতয্া করার জনয্ অনুসন্ধান করেত লাগল|

14 রাজেসনাপিত অিরেয়াক যখন বািবেলর জ্ঞানী মানুষেদর হতয্ার
জনয্ ৈতির হিচ্ছেলন তখন দািনেয়ল তার কােছ এেস িবেবচেকর মত
নম্রভােব কথা বলেলন| 15 দািনেয়ল অিরেয়াকেক িজজ্ঞাসা করেলন,
“েকন রাজা এমন িনষু্ঠর আেদশ জাির করেলন?”

তখন অিরেয়াক রাজার স্বেপ্নর বয্াপাের সমস্ত বৃত্তান্ত দািনেয়লেক
বুিঝেয় বলেলন| 16 দািনেয়ল রাজা নবূখদিনৎ সেরর কােছ েগেলন
এবং তঁার কাছ েথেক সাক্ষাৎকােরর সময় িদেত বলেলন যােত িতিন
রাজার স্বেপ্নর বয্াখয্া কের িদেত পােরন|

17 দািনেয়ল বািড় িফের এেস তঁার সঙ্গী হনািনয়, মীশােয়ল ও
অসিরয়েক সব খুেল বলেলন| 18 দািনেয়ল তঁার বনু্ধেদর স্বেগর্র
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেত বলেলন যােত ঈশ্বর দয়া কের অনয্েদর
কাছ েথেক যা লুিকেয় রাখা হেয়েছ তা তােদর বেলন| তাহেল দািনেয়ল
ও তঁার সঙ্গীেদর বািবেলর অনয্ানয্ জ্ঞানী মানুষেদর সেঙ্গ মরেত হেব
না|
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19 রািত্র েবলা এক দশর্েন ঈশ্বর েসই িনগূঢ় িবষয় দািনেয়েলর কােছ
প্রকাশ করেলন| তখন দািনেয়ল ঈশ্বরেক তঁার দয়ার জনয্ ধনয্বাদ
িদেয় তঁার গুণগান করেলন| 20 দািনেয়ল বলেলন,

“ঈশ্বেরর নাম িচর কাল ধনয্ েহাক্!
ক্ষমতা ও জ্ঞান তঁার অঙ্গীভূত!

21 িতিন সময় ও ঋতুসমূহ পিরবতর্ ন কেরন|
িতিন রাজােদর িনেয়াগ কেরন
এবং িতিনই তােদর সিরেয় েদন|

িতিন রাজােদর ক্ষমতা েদন ও তােদর কাছ েথেক ক্ষমতা েকেড় েনন!
িতিন মানুষেক জ্ঞান েদন যােত তারা জ্ঞানী হেয় ওেঠ, িতিন
তােদর িশক্ষা েদন যােত তারা জ্ঞান লাভ কের|

22 িতিন েসই সব গভীর ও গুপ্ত িবষয় প্রকাশ কেরন েযগুেলা েবাঝা
শক্ত|

িতিন আেলা ধের থােকন,
তাই িতিন জােনন অন্ধকাের িক আেছ|

23 আমার িপতৃপুরুেষর ঈশ্বর, আিম েতামােক ধনয্বাদ জানাই ও
েতামার প্রশংসা কির|

তুিম আমােক জ্ঞান ও ক্ষমতা িদেয়েছা|
আিম েতামার কােছ যা জানেত েচেয়িছ তা তুিম আমার কােছ প্রকাশ

কেরছ|
তুিম আমােদর রাজার স্বেপ্নর কথা বেলছ|”

দািনেয়ল স্বেপ্নর অথর্ বয্াখয্া করেলন
24 তখন দািনেয়ল অিরেয়ােকর কােছ িগেয় বলেলন, “বািবেলর

জ্ঞানী মানুষেদর হতয্া করেবন না| আমােক রাজার কােছ িনেয় চলুন|
আিম রাজােক তঁার স্বপ্ন ও এর অথর্ িক বয্াখয্া কের বলব|”

25অিরেয়াক সেঙ্গ সেঙ্গ দািনেয়লেক রাজার কােছ িনেয় েগেলন|
অিরেয়াক রাজােক বলেলন, “আিম িযহূদার িনবর্ািসতেদর মেধয্ এমন
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একজনেক খঁুেজ েপেয়িছ েয রাজার স্বেপ্নর অথর্ বয্াখয্া করেত সক্ষম
হেব|”

26 রাজা দািনেয়লেক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক আমােক বলেত
পারেব আমার স্বপ্নিট িক ও তার অথর্ িক?”

27 দািনেয়ল উত্তর িদেলন, “রাজা নবূখদিনৎ সর, আপিন েয গুপ্ত
িজিনষগুিলর কথা জানেত েচেয়েছন তা েকান জ্ঞানী, েকান যাদুিবদ
বা েকান েজয্ািতষীর পেক্ষ বলা সম্ভব নয়| 28 িকন্তু স্বেগর্ একজন ঈশ্বর
আেছন িযিন মানুেষর কােছ গুপ্ত িবষয় প্রকাশ কেরন| ঈশ্বর রাজােক
তঁার স্বেপ্নর মাধয্েম েদিখেয়েছন অদূর ভিবষয্েত িক ঘটেব| এটাই
িছল আপনার স্বপ্ন এবং এইগুিলই আপিন িবছানায় শুেয় েদেখিছেলন:
29মহারাজআপিন িবছানায় শুেয় শুেয় ভাবিছেলন ভিবষয্েত িক হেব|
ঈশ্বর মানুেষর কােছ গুপ্তকথা প্রকাশ কেরন এবং িতিনই আপনােক
েদিখেয়েছন ভিবষয্েত িক হেব| 30 ঈশ্বর আমােকও এই গুপ্ত কথা
জািনেয়েছন| তার অথর্ এই নয় েয আিম অনয্ানয্েদর তুলনায় েবশী
জ্ঞানী| িতিন একথা আমার কােছ প্রকাশ কেরেছন যােত আপিন
আপনার স্বেপ্নর অথর্ বুঝেত পােরন ও আপনার মেনর িচন্তা বুঝেত
পােরন|

31 “মহারাজ, স্বেপ্ন আপিন আপনার সামেন এক িবশাল মূির্ত্তেক
েদেখিছেলন| েসই মূির্ত্তিট িছল প্রকাণ্ড এবং চকচেক| এই মূির্ত্ত েদখেল
েয েকউ িবস্মেয় তার েচাখ িবস্তািরত কের েফলেব| 32 মূির্ত্তিটর মাথা
িছল খঁািট েসানার, বুক ও হাতগুেলা এবং করযুগল িছল রূপার| েপট ও
ঊরু িছল িপতেলর| 33পােয়র িনেচর িদক িছল েলাহার| েসই মূির্ত্তিটর
পােয়র পাতা িছল েলাহা এবং মািটর িমশ্রেন ৈতরী| 34 মূির্ত্তিটর িদেক
তািকেয় থাকা কালীন আপিন এক টুকেরা পাথর েদেখিছেলন েযটা
একটা পবর্ত েথেক েকেট েবর করা, েকান বয্িক্তর দ্বারা নয়| েসই
পাথেরর টুকেরািট এেস মূির্ত্তিটর েলাহা এবং মািটর পােয়আঘাত করল
এবং তােদর সমূ্পণর্রূেপ েভেঙ্গ িদল| 35 এরপর েলাহা, মািট, িপতল,
রূপা ও েসানা সব িকছু এক সেঙ্গ েভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় েগল|
তারপর এগুেলা গ্রীষ্মকালীন শসয্ািদ মাড়াবার জায়গায় িকছুই েফেল
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না েরেখ তুেষর মেতা বাতােসর সেঙ্গ উেড় েগল| তারপর েসই পাথেরর
খণ্ডিট এক িবরাট পবর্েতর আকার িনল ও সারা পৃিথবী েঢেক েফলল|

36 “এই িছল আপনার স্বপ্ন| এখন আমরা আপনােক বলব এর অথর্
িক| 37 মহারাজ, আপিন হেলন সমস্ত রাজােদর মেধয্ সবর্েশ্রষ্ঠ| ঈশ্বর
আপনােক রাজত্ব, পরাক্রম, শিক্ত ও মিহমা িদেয়েছন| 38 েযখােন
মানুষ, বনয্ পশু ও পাখীরা বাস কের ঈশ্বর আপনােক েসই সমস্ত
জায়গার ওপর শাসন করবার ক্ষমতা িদেয়েছন| মহারাজ আপিনই
হেলন েসই মূির্ত্তর েসানার মাথািট|

39 “আপনার পের েয রােজয্র উৎথান হেব তা হল েসই মূির্ত্তর
রূপার অংশিট| িকন্তু েসই রাজয্ আপনার মত মহান হেব না| এরপর
একিট তৃতীয় রাজয্ আসেব| এিট হল মূির্ত্তর িপতেলর অংশিট| এিট
পুেরা পৃিথবীর ওপর শাসন করেব| 40 চতুথর্ রাজয্ েলৗহবৎ দৃঢ় হেব|
চতুথর্ রাজয্িট অনয্ আর সমস্ত রােজয্র ধ্বংেসর কারণ হেব েযমন
েলাহা সব িকছু টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েদয়|

41 “আপিন েদেখেছন েয মূির্ত্তিটর পােয়র পাতার খািনকটা িছল
কুেমােরর মািট িদেয় ৈতরী এবং খািনকটা েলাহার ৈতরী| এর অথর্ হল
এটা হেব একটা িবভক্ত রাজয্ কারণআপিন মািটর সেঙ্গ েলাহার িমশ্রন
েদেখেছন| 42তাই চতুথর্ রাজয্িটর একটা অংশ হেব েলাহার মত দৃঢ় ও
অপর অংশিট হেব মািটর মত ভঙু্গর| 43আপিন মািটর সােথ েলাহার
িমশ্রণ েদেখেছন িকন্তু মািট ও েলাহা সমূ্পণর্ ভােব েমেশ না| তাই চতুথর্
রােজয্র েলাকরা অন্তির্ববাহ করেব| িকন্তু তারা ঐকয্বদ্ধ েলােকর মত
হেব না|

44 “চতুথর্ রােজয্র রাজােদর সময় স্বেগর্র ঈশ্বর আর একিট রাজয্
স্থাপন করেবন| এই রাজয্িট িচর কােলর জনয্ থাকেব| এিটধ্বংস হেব
না এবং এিট েসই জাতীয়় রাজয্ হেব না েযটা একিট জািত েথেক আর
একিটেক েদওয়া হেব| এই রাজয্ অনয্ সমস্ত রাজয্েক ধ্বংস কের
েফলেব িকন্তু িনেজ িচরস্থায়ী হেব|

45 “এটাই হল েসই পাথেরর টুকেরাটা েযটা আপিন েদেখিছেলন|
আপনা আপিন পবর্ত েকেট েবিরেয় এেসিছল এবং তারপর েলাহা,
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িপতল, মািট, রূেপা ও েসানা সব িকছুেক টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ
িদেয়িছল| এই ভােবই ঈশ্বর আপনােক েদিখেয়েছন ভিবষয্েত িক হেব|
স্বপ্নিট সিতয্ ও আপিন এর বয্াখয্ােক সিঠক বেল িবশ্বাস করেত
পােরন|”

46তখন নবূখদিনৎ সর মাথা নীচু কের দািনেয়েলর সামেন নতজানু
হেলন এবং দািনেয়লেক সম্মান জানাবার জনয্ সুগিন্ধ ৈনেবদয্ উৎসগর্
করেতআেদশ িদেলন| 47তারপর রাজা দািনেয়লেক বলেলন, “আিম
িনিশ্চত েয তুিম এবং েতামার বনু্ধেদর সবর্েশ্রষ্ঠ ঈশ্বর হেলন সব েচেয়
পরাক্রমী| এবং িতিন সব রাজার প্রভু| মানুষ যা জানেত পাের না ঈশ্বর
তা বেল েদন| আিম জািন এটা সতয্ কারণ তুিম আমােক এই গুপ্ত
িবষয় প্রকাশ করেত সক্ষম হেয়েছা|”

48 তারপর রাজা দািনেয়লেক সম্মািনত করেলন এবং তঁােক প্রচুর
বহুমূলয্ উপহার িদেলন| নবূখদিনৎ সর তঁােক সমগ্র বািবল প্রেদেশর
শাসনকতর্ া িহেসেব িনেয়াগ করেলন| তঁােক বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী
মানুেষর অিধপিত করা হল| 49 দািনেয়ল রাজােক বলেলন শদ্রক,
ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক প্রেদেশর শাসনকােযর্ িনেয়াগ করেত এবং
দািনেয়ল েযমন েচেয়িছেলন রাজা তাই করেলন| এবং দািনেয়ল িনেজ
রাজার একজন গুরুত্বপূণর্ বয্িক্ত িহেসেব রাজদ্বাের থাকেলন|

3

েসানার মূির্ত্ত ও অিগ্নকুণ্ড
1 রাজা নবূখদিনৎ সর একিট েসানার মূির্ত্ত ৈতরী করেলন| মূির্ত্তিট

িছল 60 হাত উঁচু এবং 6 হাত চওড়া| তারপর িতিন েসই মূির্ত্তিট
বািবল প্রেদেশ দূরা সমতেলর ওপর স্থাপন করেলন| 2 তারপর রাজা
প্রােদশীয় রাজয্পাল, উচ্চপদস্থ সামিরক কমর্চারীগণ, উপেদশকগণ,
েকাষাধয্ক্ষগণ, িবচারকগণ, শাসকগণ এবং অনয্ানয্ উচ্চপদস্থ
কমর্চারীেদর ঐ মূির্ত্তর উৎসগীর্করণ অনুষ্ঠােনআসেতআেদশ িদেলন|
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3 তাই তারা সবাই এেলন এবং নবূখদিনৎ সেরর স্থািপত মূির্ত্তর
সামেন দঁাড়ােলন| 4 তারপর রাজার েঘাষক উচ্চকেণ্ঠ বলেলন, “েহ
িবিভন্ন েদশ ও নানা ভাষািবদ্গণ েতামরা আমার কথা েশান| েতামােদর
এই আেদশ েদওয়া হেচ্ছ: 5 েয মূহুেতর্ িশঙা, বঁািশ, বীণা এবং অনয্ানয্
সমস্ত বাদয্যেন্ত্রর আওয়াজ শুনেব তখনই েতামরা আভূিম নত হেব
এবং রাজার স্থাপনা করা মূির্ত্তর পূেজা করেব| 6 যিদ েকান বয্িক্ত
আভূিম নত না হেয় পূেজা কের, তােক সেঙ্গ সেঙ্গ অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ
করা হেব|”

7 তাই, েয মূহুেতর্ িশঙা, বঁািশ, বীণা এবং অনয্ানয্ বাদয্যেন্ত্রর শব্দ
েশানা েগল, সমস্ত েদশসমূহ ও সমস্ত ভাষািবদগণ আভূিম নত হল
এবং নবূখদিনৎ সেরর প্রিতিষ্ঠত মূির্ত্তর পূজা করল|

8 েসই সময়, িকছু কলদীয় েলাকরা রাজার কােছ এল এবং
ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ কথা বলেত লাগল| 9 তারা রাজা নবূখদিনৎ সরেক
বলল, “মহারাজ দীঘর্জীিব েহান! 10 মহারাজ আপিন আেদশ
কেরিছেলন েয িশঙা, বঁািশ, বীণা ও অনয্ানয্ বাদয্যেন্ত্রর বাদন েশানা
মাত্র সকলেক মাথা নত কের েসানার মূির্ত্তিটর পূজা করেত| 11আপিন
আেরা বেলিছেলন েয যিদ েকউ এই মূির্ত্তর পূজা না কের তাহেল
তােদর অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ করা হেব| 12 িকন্তু েহ মহারাজ, িকছু
ইহুদী আপনার আেদশ অমানয্ কেরেছ| আপিন পূেবর্ তােদর গুরুত্বপূণর্
কমর্চারীর পেদ বহাল কেরিছেলন| তারা হল শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-
নেগা| তারা আপনার েদবতার পূজা কের িন| তারা আভূিম নত হয়িন
এবং আপনার প্রিতিষ্ঠত েসানার মূির্ত্তিট পূেজা কের িন|”

13 তখন রাজা ভীষণ রুদ্ধ হেয় শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক
েডেক পাঠােলন| তােদর রাজার সামেন আনা হল| 14 নবূখদিনৎ সর
ঐ েলােকেদর বলেলন, “শদ্রক, ৈমশক এবং অেবদ্-নেগা, এটা িক
সিতয্ েয েতামরা আমার েদবতােদর পূেজা কর নাআর েতামরা আভূিম
নত হও িন এবং আমার প্রিতিষ্ঠত েসানার মূির্ত্তেক পূেজা করিন?
15এবার যখনই েতামরা িশঙা, বীণা ও অনয্ানয্ বাদয্যেন্ত্রর শব্দশুনেব
তখনই েতামরা মাথা নত কের েসানার মূির্ত্তর পূজা করেব| যিদ েতামরা
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এই মূির্ত্তর পূজা করেত রাজী থােকা তেব ভাল, নয়েতা েতামােদর
অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ করা হেব| তখন েকান েদবতাই েতামােদর আমার
হাত েথেক রক্ষা করেত পারেব না!”

16 শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগা রাজােক বলল, “এর বয্াখয্া
েদওয়ার প্রেয়াজনআমােদর েনই| 17যিদআপিনআমােদর অিগ্নকুেণ্ড
িনেক্ষপ কেরন তাহেল আমরা েয েদবতার পূজা কির িতিন আমােদর
রক্ষা করেবন| িতিন ইচ্ছা করেল আমােদর আপনার হাত েথেক রক্ষা
করেত পােরন| 18 িকন্তু যিদ আমােদর ঈশ্বরও আমােদর রক্ষা না
কেরন, তাহেলও আমরা আপনার েদবতার েসবা করব না এবং
আপনার প্রিতিষ্ঠত েসানার মূির্ত্তর পূজাও করব না|”

19 তখন নবূখদিনৎ সর ভীষণ েরেগ েগেলন এবং শদ্রক,
ৈমশক ও অেবদ্-নেগার িদেক ভত্র্ সনাপূণর্ দৃষ্টিেত তাকােলন| িতিন
অিগ্নকুণ্ডিটেক সাতগুণ েবশী উৎতপ্ত করবার আেদশ িদেলন|
20 তারপর নবূখদিনৎ সর তঁার সব েচেয় শিক্তশালী ৈসনয্েদর কেয়ক
জনেক শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক েবঁেধ েফেল তােদর
অিগ্নকুেণ্ডর মেধয্ ছঁুেড় েফেল িদেত আেদশ িদেলন|

21 তাই ৈসনয্রা আঙরাখা, পায়জামা, টুিপ ও অনয্ানয্ বেস্ত্র
পূণর্সিজ্জত শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক েবঁেধ েফলল এবং
জ্বলন্ত অিগ্নকুেণ্ডর মেধয্ েফেল িদল| 22 রাজার আেদশ এত িনষু্ঠর
িছল বেল এবং অিগ্নকুণ্ডিট এত উৎতপ্ত িছল বেল েয ৈসনয্রা শদ্রক,
ৈমশক এবং অেবদ্-নেগােক িনেয় িগেয়িছল তারাই আগুন পুেড় মারা
েগল| 23 শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক দৃঢ় ভােব েবঁেধ আগুেন
িনেক্ষপ করা হেয়িছল|

24 েসই সময় নবূখদিনৎ সর িবস্মেয় লািফেয় উঠেলন| িতিন তঁার
উপেদশকেদর িজজ্ঞাসা করেলন, “এটা িক িঠক েয আমরা মাত্র িতন
জনেক েবঁেধ অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ কেরিছলাম?”

উপেদশকরা বলেলন, “হঁয্া, মহারাজ|”
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25 রাজা বলেলন, “েদখ, আিম েদখিছ চার জন মানুষ আগুেনর
েভতর েহঁেট েবড়ােচ্ছ| তারা বঁাধনমুক্ত এবং তারা েকউইআগুেন পুেড়
যােচ্ছ না| চতুথর্ জনেক েদখেত েযন একজন েদবদূেতর মেতা|”

26 তখন নবূখদিনৎ সর অিগ্নকুেণ্ডর মুেখর কােছ িগেয় িচৎকার
কের বলেলন, “পরাৎ  পর ঈশ্বেরর অনুগত শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-
নেগা েতামরা এখােন েবিরেয় এেসা!”
তাই শদ্রক, ৈমশক ওঅেবদ্-নেগা আগুেনর েভতর েথেক েবিরেয়

এেলা| 27 তারা েবিরেয় আসার পর প্রােদশীয় রাজয্পাল, উচ্চপদস্থ
কমর্চারী, অিধপিত ও রাজার উপেদশকরা তােদর িঘের ধরল| তারা
েদখল েয আগুন শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগার আঙরাখা অথবা
অনয্ িকছু, এমন িক তােদর মাথার একটা চুলও েপাড়ায়িন এবং তারা
েযআগুেনর কােছ িছল এমন েকান গন্ধওতােদর গা েথেক েবেরািচ্ছল
না|

28 এরপর নবূখদিনৎ সর বলেলন, “শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-
নেগার ঈশ্বেরর প্রশংসা কেরা| িতিন তঁার দূত পািঠেয়েছন এবং তঁার
দাসেদর আগুন েথেক রক্ষা কেরেছন| এই িতন জন েলাক তােদর
ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত িছল| তারা আমার আেদশ অমানয্ কের মৃতুয্বরণ
করেতও রাজী িছল, িকন্তু তবুও তারা অনয্ েকান েদবতার আরাধনা
করেত রাজী হয়িন| 29 তাই আিম এই িনয়ম করলাম: েকান েদেশর
এবং েকান ভাষার েকান বয্িক্ত যিদ শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগার
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকান কথা বেল তেব তােদর টুকেরা টুকেরা কের
েকেট েফলা হেব| তােদর বািড়-ঘর সবর্সাধারেণর েশৗচালয় হেয়
উঠেব কারণ অনয্ েকান েদবতা তঁার েলাকেদর এভােব বঁাচােত
পােরন না|” 30 তখন রাজা শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক আেরা
গুরুত্বপূণর্ কােজর ভার িদেয় বািবল প্রেদেশ পাঠােলন|

4
একিট গাছ িনেয় নবূখদিনৎ সেরর স্বপ্ন
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1 পৃিথবীর িবিভন্ন প্রােন্ত বসবাসকারী অেনক েদশ ও নানা ভাষার
মানুেষর কােছ নবূখদিনৎ সর এই িচিঠ পাঠােলন|

অিভবাদন:
2পরাৎ পর ঈশ্বর আমার জনয্ েয চমৎ  কার ও আশ্চযর্য্ সব কাজ

কেরেছন তা আিম েতামােদর কােছ বলেত েপের খুশী|

3 ঈশ্বর বহু আশ্চযর্য্ সব কাজ কেরেছন|
ঈশ্বেরর শিক্ত প্রকাশ েপেয়েছ িবস্ময়কর িজিনেষ|

ঈশ্বেরর রাজয্ িচরন্তন,
ঈশ্বেরর শাসন পুরুষানু-ক্রেম বজায় থাকেব|

4 আিম নবূখদিনৎ সর, আমার প্রাসােদ সাফলয্ িনেয় শািন্তেত
িছলাম| 5আিম একিট স্বপ্ন েদেখ ভীত হলাম| আিম যখন িবছানায়
শুেয়িছলাম তখন আমার মেন িচন্তা এেসিছল এবং আিম আমার
মেন এমন দশর্ন েপেয়িছলাম যা আমােক ভীত কের তুলল|
6 তাই আিম বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী মানুষেদর আমার কােছ িনেয়
আসার আেদশ িদলাম| েকন? যােত তারা আমার স্বপ্নিটর
তাত্ পয়র্ বলেত পাের| 7 যখন যাদুিবদরা, মায়াবীরা, কলদীয়রা এবং
ভিবষয্তবক্তারা এেলা, তখন আিম তােদর স্বেপ্নর কথা বললাম|
িকন্তু তারা এর অথর্ বলেত পারল না| 8 অবেশেষ দািনেয়ল এল|
(আিম আমার েদবতার নামানুসাের দািনেয়লেক েবলটশত্ সর নাম
িদেয়িছ| পিবত্র ঈশ্বরেদর আত্মা তার মেধয্ বতর্ মান রেয়েছ|) আিম
দািনেয়লেক আমার স্বেপ্নর কথা বললাম| 9 আিম বললাম, তুিম
হচ্ছ েবলটশত্ সর, মন্ত্রেবৎতােদর রাজা| আিম জািন েয পিবত্র
েদবতােদর আত্মা েতামার মেধয্ বতর্ মান| আিম জািন এমন েকান
গুপ্ত িবষয় েনই যা তুিম বুঝেত পারেব না| এই িছল আমার স্বপ্ন|
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বল এর অথর্ িক| 10 যখন আিম িবছানায় শুেয়িছলাম তখন আিম
এই স্বপ্ন দশর্ন কেরিছলাম: পৃিথবীর েকন্দের আিম একিট গাছেক
দঁািড়েয় থাকেত েদেখিছলাম েযিট খুব উঁচু িছল| 11 গাছিট দীঘর্ ও
মজবুত হেয় েবেড় উেঠিছল ও তার উপিরভাগ আকাশেক স্পশর্
কেরিছল| পৃিথবীর েয েকান স্থান েথেক গাছিটেক েদখা েযেত
পারত| 12 গােছর পাতাগুিল িছল সুন্দর ও গাছিট সুস্বাদু ফেল ভের
িছল যা সকলেক পযর্াপ্ত পিরমােণআহার েজাগান িদত| বনয্ প্রাণীরা
েসই গােছর তলায় আশ্রয় িনেয়িছল এবং পাখীরা তার ডােল বাসা
েবঁেধ িছল| প্রিতিট প্রাণী এই গাছ েথেক তার খাদয্ েপত|

13 “আিম যখন িবছানায় শুেয় এই সব িজিনস েদখিছলাম তখন
েদখলাম স্বগর্ েথেক এক পিবত্র দূত েনেম আসেছন| 14 িতিন
িচৎকার কের বলেলন, �গাছিট েকেট েফল এবং এর ডালগুিলও
েকেট েফল| এর সমস্ত পাতা খিসেয দাও ও ফলগুিলেক ছিড়েয়
েফেল দাও| েয সমস্ত পশুরা গােছর তলায় রেয়েছ তারা পািলেয়
যােব আর গােছর ডােল েয পাখীরা রেয়েছ তারা উেড় যােব|
15 িকন্তু এর কাণ্ড ও িশকড়গুিলেক মািটেত থাকেত দাও| এটা
েলাহা ও িপতেলর িশকল িদেয় িঘের দাও| কাণ্ড ও িশকড়গুিল
মােঠ ঘােসর মেধয্ েথেক যাক| েস মােঠর মেধয্ বনয্ প্রাণী ও
গাছেদর সেঙ্গ থাকুকআর িশিশের িভেজ যাক| 16 েসআর মানুেষর
মত িচন্তা করেত সক্ষম হেব না| তার মন হেব একিট পশুর মেতা|
এই রকম অবস্থায় থাকেত থাকেত, সাতিট ঋতু েশষ হেয় যােব|�

17 “পিবত্র দূত এই শািস্তিট েঘাষণা করেলন| েকন? যােত
পৃিথবীর সমস্ত েলাক জানেত পাের েয, পরাৎ পর, মানবজািতর
রাজত্বগুিলর ওপর শাসন কেরন| ঈশ্বর েয বয্িক্তেক চান তােক েসই
রাজত্ব েদন| এবং ঈশ্বর িবনয়ী েলাকেদর এই রাজয্গুিলর শাসেনর
জনয্ মেনানীত কেরন|

18 “এইগুেলাই আিম, নবূখদিনৎ সর আমার স্বেপ্ন েদেখিছলাম|
এখন েবলটশত্ সর আমােক বল এর অথর্ িক| আমার রােজয্
েকান জ্ঞানী মানুষই এই স্বেপ্নর বয্াখয্া িদেত পােরন িন| িকন্তু



দািনেয়ল 4:19 xiv দািনেয়ল 4:25

েবলটশত্ সর, তুিম এর বয্াখয্া িদেত পারেব কারণ েতামার মেধয্
পিবত্র েদবতােদর আত্মা রেয়েছ|”

19 তখন দািনেয়ল অল্প ক্ষেণর জনয্ চুপ কের রইেলন| িতিন
যা ভাবিছেলন তােত িতিন উিদ্বগ্ন হেলন| তাই রাজা বলেলন,
“েবলটশত্ সর, স্বপ্নিট এবং তার অথর্ বলেত ভয় েপেয়া না|”
তখন েবলটশত্ সর রাজােক উত্তর করল, “স্বপ্নিট েযন আপনার

শত্রুেদর িবষেয় হয়| আর এর অথর্ও েযন হয় তােদর জনয্ যারা
আপনার িবপেক্ষ রেয়েছ| 20-21আপিন স্বেপ্ন একিট গাছ েদেখিছেলন|
েসই গাছ মজবুত ও িবশাল হেয় েবেড় উেঠিছল এবং তার মাথা
ছঁুেয় িগেয়িছল আকাশেক| এেক পৃিথবীর েয েকান স্থান েথেক েদখা
যািচ্ছল| এেত িছল সুন্দর পাতা ও প্রচুর ফেলর সম্ভার| এর ফল েথেক
সবাই প্রচুর খাদয্ও পািচ্ছল| এটা িছল বনয্ জন্তুেদর বাসা ও এর
ডােল িছল পাখীর বাসা| এটাই িছল েসই গাছ যা আপিন েদেখিছেলন|
22 মহারাজ আপিন হেলন েসই গাছ| আপিন মহান ও শিক্তশালী হেয়
উেঠেছন| আপিনই েসই দীঘর্কায়় গাছ যার মাথা আকাশ েছঁায়া আর
আপনার ক্ষমতা পৃিথবীর দূর-দূরােন্ত েপৗেঁছেছ|

23 “মহারাজ আপিন একজন পিবত্র দূতেক স্বগর্ েথেক েনেম
আসেত েদেখেছন| িতিন বলেলন, �গাছিটেক েকেট েফেলা এবং
তােক ধ্বংস কর, িকন্তু তার কােণ্ডর চারপােশ েলাহা এবং েপতেলর
একিট েশকল দাও এবং কাণ্ডিটেক এবং এর িশকড়গুিলেক মািটেত
থাকেত দাও| মােঠ ঘােসর ওপর এটােক থাকেত দাও যােত িশিশর
পেড় ওটা িভেজ যায়| বনয্ জন্তুেদর মেধয্ েস েবঁেচ থাকুক এবং এই
ভােব সাতিট ঋতু েশষ হেয় যােব|�

24 “মহারাজ এই হল আপনার স্বেপ্নর অথর্| পরাৎ  পেরর আজ্ঞা
অনুসাের আপনার সেঙ্গ এগুিল ঘটেব: 25 রাজা নবূখদিনৎ সর,
আপনােক মানুেষর কাছ েথেক দূের েযেত বাধয্ করা হেব| আপনােক
বনয্ পশুেদর মেধয্ থাকেত হেব ও েগা-পােলর মত ঘাস েখেত
হেব| এবং আপিন িশিশের িভেজ যােবন| সাতিট ঋতু েপিরেয় েগেল
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আপনার এই িশক্ষা হেব| আপিন িশখেবন েয পরাৎ পর মানুেষর ওপর
কতৃর্ ত্ব কেরন এবং িতিন যােক চান তােকই রাজত্ব েদন|

26 “কাণ্ড এবং িশকড়গুিলেক মািটেত েরেখ েদওয়ার আজ্ঞার অথর্
হল: আপনার রাজয্ আপনারই থাকেব| এটা হেব তখন যখন আপিন
জানেবন েয পরাৎ  পর েলাকেদর েচেয় অেনক েবশী ক্ষমতাশালী|
27 তাই, েহ মহারাজ, অনুগ্রহ কের আমার উপেদশ শুনুন| অথবা
আপনার ভােলার জনয্ পাপ কাজ বন্ধ করুন এবং ভােলা েলাক েহান|
মন্দকাজ বন্ধকরুন এবং দিরদ্রেদর প্রিত দয়া েদখান| তাহেলইআপিন
শািন্তেত থাকেত পারেবন|”

28এগুেলা সবই নবূখদিনৎ সেরর িবষেয় ফেল েগল| 29-30এই স্বপ্ন
েদখার বােরা মাস পর রাজা নবূখদিনৎ সর যখন বািবেল তঁার প্রাসােদর
ছােদর ওপর হঁাটিছেলন তখন িতিন বলেলন, “বািবেলর িদেক তািকেয়
েদখ! আিম এই িবশাল শহর ৈতরী কেরিছ| এটা হল আমার প্রাসাদ!
আিম এই িবশাল প্রাসাদ আমার ক্ষমতায় গেড় তুেলিছ যােত েবাঝা যায়
আিম কত মহান!”

31 তঁার কথাগুেলা যখন মুেখর মেধয্ই িছল তখন একিট কণ্ঠস্বর
স্বগর্ েথেক বলল, “রাজা নবূখদিনৎ সর, ঈশ্বর েতামােক এিট বেলেছন:
রাজা িহেসেব েতামার ক্ষমতা েতামার কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হল|
32 েতামােক মানুেষর কাছ েথেক দূের চেল েযেত বাধয্ করা হেব| তুিম
বনয্ পশুেদর সােথ বাস করেব| তুিম একিট গরুর মেতা ঘাস েখেয়
জীবন ধারণ করেব| এই িশক্ষা েপেত সাতিট ঋতু েপিরেয় যােব| তখন
তুিম জানেব েয পরাৎ পর মানুেষর রাজেত্বর ওপর কতৃর্ ত্ব কেরন এবং
িতিন যােক চান তােকই রাজত্ব েদন|”

33 ঐ সব িকছু তকু্ষিন ঘেট িগেয়িছল| নবূখদিনৎ সর মানবসমাজ
েথেক দূের চেল েযেত বাধয্ হেয়িছেলন| িতিন গরুর মত ঘাস েখেত
শুরু কেরিছেলন| তঁার শরীর িশিশের িভেজ িগেয়িছল| তঁার চুল লম্বা
হেয় ঈগল পাখীর পালেকর মেতা হেয় িগেয়িছল এবং তঁার নখ পাখীর
নেখর মেতা েবেড় িগেয়িছল|
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34 তারপর েসই সমেয়র েশেষ আিম, নবূখদিনৎ সর, স্বেগর্র িদেক
িবনীতভােব তািকেয়িছলাম এবং আিম আর একবার প্রকৃিতস্থ হলাম|
তখন আিম পরাৎ  পেরর গুণগান কেরিছলাম| ঈশ্বর িযিন অনন্তজীিব,
তঁােক প্রশংসা ও সম্মািনত করলাম|

কারণ ঈশ্বেরর শাসন িচরন্তন|
তঁার রাজত্ব পুরুষানুক্রেম স্থায়ী|

35 পৃিথবীর মানুষ বস্তুত গুরুত্বপূণর্ নয়|
স্বগীর্য় ক্ষমতাসমূহ ও পৃিথবীর মানুষেদর প্রিত ঈশ্বর যা চান তা সবই

িতিন কেরন|
এমন েকউ েনই েয তার শিক্তশালী হাতেক থামােত পাের
এবং তার কাজ িনেয় প্রশ্ন তুলেত পাের|

36 তাই েসই সময় ঈশ্বর আমােক শুভ বুিদ্ধ িফিরেয় িদেলন|
িতিন আমােক রাজার সম্মান ও ক্ষমতাও িফিরেয় িদেলন|
আমার উপেদষ্টাগণ ও রাজবংশীয় েলাকরা আবার আমার কােছ
উপেদেশর জনয্ এেসিছল| আিম আেগর েচেয়ও আেরা মহান ও
েবশী পরাক্রমী হেয় উেঠিছলাম| 37 এখন আিম, নবূখদিনৎ সর
স্বেগর্র রাজার প্রশংসা ও সমাদর কির| িতিন যা কেরন তাই সিঠক
ও নয্াযয্| এবং িতিনই অহঙ্কারী মানুষেদর িবনয়ীেত পিরণত কেরন|

5
েদওয়াল িলখন

1 রাজা েবল্শত্ সর তঁার 1000 উচ্চপদস্থ কমর্চারীর জনয্ এক
েভাজসভার আেয়াজন কেরিছেলন ও তােদর সেঙ্গ িতিন দ্রাক্ষারস
পান কেরিছেলন| 2 দ্রাক্ষারেসর প্রভােব িতিন তঁার ভৃতয্েদর আেদশ
িদেলন েসই সব েসানার ও রূপার পাত্রগুিল আনেত েযগুিল
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নবূখদিনৎ সর, তঁার িপতামহ* েজরুশােলেমর মিন্দর েথেক সেঙ্গ
কের িনেয় এেসিছেলন| রাজা েচেয়িছেলন তার রাজবংশীয়রা, পত্নীরা
ও উপপত্নীরা েযন ওইসব পাত্র েথেক দ্রাক্ষারস পান কের| 3 তাই
তারা েজরুশােলেম অবিস্থত ঈশ্বেরর মিন্দর েথেক েসানার পাত্রগুিল
েযগুিল িনেয় আসা হেয়িছল েসগুিল িনেয় এেলা| এবং রাজা ও
তঁার কমর্চারীরা, তঁার পত্নীরা ও উপপত্নীরা েসই পাত্রগুিল েথেক পান
কেরিছেলন| 4 তারা দ্রাক্ষারস পান করার সময় েসানা, রূপা, িপতল,
েলাহা, কাঠ ও পাথেরর ৈতরী েদবমূির্ত্তর গুণগান করিছেলন|

5 রাজা যখন তাকােলন, তখন হঠাৎ  একিট মানুেষর হাত আিবভূর্ ত
হেয়িছল এবং বািত-স্তেম্ভর কােছ েদওয়ােলর েপঁাচড়ার ওপর িলখেত
শুরু কেরিছল|

6 রাজা েবল্শত্ সর এই দৃশয্ েদেখ এত ভীত হেয় পড়েলন েয
তঁার মুখ ভেয় সাদা হেয় েগল এবং তঁার হঁাটুেত হঁাটু েঠাকাঠুিক
েলেগ েগল| তঁার পা এত দুবর্ল মেন হল েয িতিন উেঠ দঁাড়ােতও
পারেলন না| 7 তখন রাজা সমস্ত যাদুিবদগণ, ভিবষয্ৎ বক্তাসমূহ
এবং কলদীয়েদর তঁার কােছ ডাকেলন| িতিন ঐ জ্ঞানী েলাকেদর
বলেলন, “যারা আমােক এই েলখা পেড় তার অথর্ বয্াখয্া কের িদেত
পারেব আিম তােদর পুরস্কার েদব| আিম তােদর েবগুনী রেঙর বস্ত্র
েদব, তােদর গলায় েসানার হার েদব এবং তােক আমার রাজয্ তৃতীয়
শাসেকর পদ েদব|”

8 তাই রাজার সমস্ত জ্ঞানী বয্িক্তরা জেড়া হল| িকন্তু তারা েলখািট
পড়েত বা তার অথর্ বলেত পারল না| 9 রাজা েবল্শত্ সর ভয় েপেয়
েগেলন| তঁার মুখ িচন্তায় ও ভেয় সাদা হেয় েগল| রাজার কমর্চারীরা
িবভ্রান্ত হেয় পড়ল|

10 তারপর রাণী েসই েভাজসভায় এেলন| িতিন রাজা ও
রাজকমর্চারীেদর কথা শুেন বলেলন, “মহারাজ দীঘর্জীিব েহান! ভেয়
আপনার মুখ সাদা হেত েদেবন না| 11আপনার রােজয্ একজন মানুষ
* 5:2: িপতামহ অথবা “িপতা|” আমরা িনিশ্চত ভােব জািন না েয েবল্শত্ সর সিতয্ই
নবূখদিনৎ সেরর নািত িছেলন িক না| এখােন “িপতা” শব্দিট হয়ত “পূেবর্র রাজার” কথা
েবাঝায়|
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আেছন যঁার মেধয্ পিবত্র েদবতােদর আত্মা িবদয্মান| আপনার িপতার
সমেয়, িতিন েদিখেয় িছেলন েয িতিন গুপ্তকথা বুঝেত সক্ষম| িতিন
এও েদিখেয় িছেলন েয িতিন েদবতােদর মতই জ্ঞান ও বুিদ্ধেত পূণর্
িছেলন| িপতামহ এঁেক সমস্ত জ্ঞানী মানুষ, যাদুিবদ ও কল্দীয়েদর
অিধপিত কের িদেয়িছেলন| 12 আিম েয মানুষিটর কথা বলিছ তার
নাম দািনেয়ল| রাজা তার নাম িদেয়িছেলন েবলটশত্ সর| েবলটশত্ সর
খুব বুিদ্ধমান এবং িতিন অেনক িবষয় জােনন| িতিন স্বেপ্নর তাত্ পয়র্
বয্াখয্া করেত পােরন, গুপ্ত িবষয় প্রকাশ করেত পােরন এবং কিঠন
সমসয্ার সমাধান করেত পােরন| িতিনই এই েদওয়াল িলখেনর অথর্
বেল েদেবন|”

13 তাই দািনেয়লেক রাজার কােছ আনা হল| রাজা তােক িজজ্ঞাসা
করেলন, “েতামার নামই িক দািনেয়ল যােক আমার িপতা বন্দী কের
িযহূদা েথেক এখােন িনেয় এেসিছেলন? 14আিম শুেনিছ েয েতামার
মেধয্ েদবতােদর আত্মা িবদয্মান| আিম এও শুেনিছ েয তুিম গুপ্ত
কথা বুঝেত সক্ষম এবং েতামার অেনক বুিদ্ধ আেছ এবং তুিম খুব
জ্ঞানী| 15 এই েদওয়ােলর িলখন পেড় তার অথর্ বয্াখয্া করবার জনয্
আমার কােছ জ্ঞানী এবং যাদুিবদেদর আনা হেয়িছল| িকন্তু তারা এটা
করেত সক্ষম হল না| 16 আিম শুেনিছ তুিম েয েকান িজিনস বয্াখয্া
করেত পােরা এবং েয েকান সমসয্ার সমাধান করেত পােরা| তুিম
যিদ েদওয়ােলর এই েলখা পেড় তার অথর্ আমার কােছ বয্াখয্া করেত
পােরা তাহেল আিম েতামােক েবগুনী রেঙর বস্ত্রািদ প্রদান করব ও
েতামার গলায় একিট েসানার হার পিরেয় েদব| এরপর তুিমই হেব
আমার রােজয্র তৃতীয় গুরুত্বপূণর্ শাসক|”

17 তখন দািনেয়ল রাজােক উত্তর িদল, “আপনার দান আপনার
কােছ থাকুক বা ওটা আপিন অনয্ কাউেক িদেয় িদেত পােরন| আিম
তবুও আপনােক এই েলখা পাঠ কের তার অথর্ বয্াখয্া কের েদব|

18 “মহারাজ, পরাৎ পর আপনার িপতামহ নবূখদিনৎ সরেক
একজন মহান ও পরাক্রমী রাজা বািনেয় িছেলন| তঁােক ঈশ্বর এক
গুরুত্বপূণর্ স্থান িদেয়িছেলন| 19 অেনক েদেশর এবং অেনক ভাষার
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েলাকরা নবূখদিনৎ সরেক ভয় েপত| েকন? কারণ পরাৎ পর তঁােক
এক গুরুত্বপূণর্ রাজা বািনেয়িছেলন| নবূখদিনৎ সর কাউেক মারেত
চাইেল েমের েফলেতন আর বঁািচেয় রাখেত চাইেল বঁািচেয় রাখেতন|
িতিন যােদর গুরুত্বপূণর্ করেত চাইেতন তােদর করেতন এবং িতিন
যােদর গুরুত্বহীন করেত চাইেতন তােদর গুরুত্বহীন করেতন|

20 “িকন্তু নবূখদিনৎ সর েজদী হেয় উঠেলন এবং দািম্ভক ভােব
বয্বহার করেত লাগেলন| তাই তঁােক ক্ষমতাচুয্ত কের তঁার কাছ েথেক
িসংহাসন ও তঁার সমস্ত েগৗরব েকেড় েনওয়া হল| 21 নবূখদিনৎ সর
েলাকেদর েছেড় চেল েযেত বাধয্ হেলন| তঁার মানিসকতােক একিট
পশুর মেনর মত করা হেয়িছল| িতিন বনয্ গাধােদর সােথ বাস করেত
লাগেলন এবং গরুর মেতা ঘাস েখেত লাগেলন| তঁার শরীর িশিশের
িভেজ েগল| এসব তত িদন পযর্ন্ত ঘটল যতিদন না িতিন বুঝেলন েয
পরাৎ  পর সমস্ত মানুেষর রাজেত্বর ওপর কতৃর্ ত্ব কেরন এবং যােক খুশী
রাজয্ েদন|

22“িকন্তু েবল্শত্ সরআপিন নবূখদিনৎ সেরর েপৗত্র,আপিন যিদও
এসবই জােনন তবু আপিন িবনয়ী হনিন| 23 তার বদেল আপিন স্বেগর্র
ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ কেরেছন|আপিন প্রভুর মিন্দর েথেকআনা পােত্র
আপনার রাজকমর্চারী, আপনার পত্নী ও উপপত্নীেদর দ্রাক্ষারস পান
করার আেদশ িদেয়েছন| আপিন েসানা, রূপা, িপতল, েলাহা, কাঠ
ও পাথেরর ৈতরী েসই সব েদবতােদর প্রশংসা কেরেছন| তারা িকছু
েদখেত পায় না, শুনেত পায় না বা বুঝেত পাের না| িকন্তু আপিন েসই
ঈশ্বরেক সম্মান েদন িন যঁার আপনার জীবন ও কেমর্র ওপর িনয়ন্ত্রণ
রেয়েছ| 24তাই, এই কারেণ ঈশ্বর এই হাতিট েদওয়ােল েলখবার জনয্
পািঠেয়িছেলন| 25এই হল েসই কথাগুেলা যা েদওয়ােলর ওপর েলখা
িছল:

িমেন, িমেন, তেকল, এবং উপারসীন
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26 “এই হল েসই সব শেব্দর অথর্:

িমেন:
ঈশ্বর আপনার রাজেত্বর েশষ িদন গণনা কেরেছন|

27 তেকল:
আপনােক তুলাদেণ্ড পিরমাপ করা হেয়েছ এবং েদখা েগেছ েয
আপনার মেধয্ যেথষ্ট ধাির্মকতা েনই|

28 উপারসীন:
আপনার রাজয্ িবিচ্ছন্ন হেয় েভেঙ্গ যােচ্ছ|
তা এখন মাদীয় ও পারসীকেদর মেধয্ বণ্ট্ন করা হেব|”

29 তখন েবল্শত্ সর দািনেয়লেক েবগুনী বেস্ত্র ভূিষত করার
আেদশ িদেলন| তার গলায় েসানার হার পিরেয় েদওয়া হল এবং
তােক রােজয্র তৃতীয় উচ্চতম শাসক েঘাষণা করা হল| 30 েসই রােতই
বািবেলর েলাকেদর রাজা েবল্শত্ সর হত হেলন| 31মাদীয় দািরয়াবস,
িযিন প্রায় 62 বছর বয়স্ক িছেলন িতিন রাজেত্বর ভার িনেলন|

6
দািনেয়ল ও িসংহরা

1 দািরয়াবস ভাবেলন েয 120 জন রাজয্পালেক তঁার সমূ্পণর্
রাজেত্বর দািয়ত্ব েদওয়াটা বুিদ্ধমােনর কাজ হেব| 2 এবং িতিন এই
120 জন রাজয্পালেক তত্ত্বাবধান করবার জনয্ িতন জন অধয্ক্ষ
িনযুক্ত করেলন| দািনেয়ল িছেলন এই িতনজেনর একজন| রাজা
এেদর িনযুক্ত কেরিছেলন যােত েকউ তঁােক ঠিকেয় রােজয্র ক্ষিত
না করেত পাের| 3 দািনেয়ল তঁার উৎকৃষ্ট চিরেত্রর জনয্ অনয্ েয েকান
অধয্ক্ষ অথবা রাজয্পােলর েচেয় তঁার পেদ ভােলা অবস্থায় িছেলন|
এেত রাজা এতই সন্তুষ্ট হেলন েয িতিন দািনেয়লেক সমগ্র রােজয্র
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শাসক িহেসেব িনেয়াগ করেবন বেল িস্থর করেলন| 4 িকন্তু অনয্
অধয্ক্ষ ও শাসকরা এই খবর শুেন ঈষর্ািন্বত হল| তাই দািনেয়ল রাজার
জনয্ েয কাজ করিছেলন তার মেধয্ তারা েদাষ খঁুেজ েবর করবার
েচষ্টা করিছল| িকন্তু তারা তঁার কােজ েকান েদাষ-ত্রুিট খঁুেজ েপল
না| দািনেয়ল িছেলন িবশ্বাসী| িতিন কখনও ইেচ্ছ কের অথবা ভুেলও
েকান ভুল কাজ কেরন িন|

5অবেশেষ েসই েলাকরা েদখল েয দািনেয়লেক েদাষােরাপ করার
মেতা েকান কারণই তারা খঁুেজ পােব না| তাই তারা িঠক করল েয তারা
রাজার কােছ দািনেয়েলর ঈশ্বেরর নীিত সম্পির্কত বয্াপাের অিভেযাগ
করেব|

6 তাই ঐ দুজন অধয্ক্ষ ও শাসকরা দল েবঁেধ রাজার কােছ িগেয়
বলল, “মহারাজ দািরয়াবস িচরজীিব েহান! 7 সমস্ত অধয্ক্ষগণ,
গুরুত্বপূণর্ রাজকমর্চারীগণ, মন্ত্রীগণ এবং রাজয্পালরা একিট িনির্দষ্ট
বয্াপাের একমত হল| আপিন এ িবষয়িটেক একিট আেদশ িহসােব
প্রচার করুন যা সকেল মানেব|এইআেদশিট হল েয পরবতীর্ 30িদেনর
মেধয্ েকউ যিদ রাজা ছাড়া অনয্ েকান েদবতা বা মানুেষর কােছ প্রাথর্না
কের তেব তােক িসংেহর খঁাচায় িনেক্ষপ করা হেব| 8 মহারাজ আপিন
এইআেদশ েলখা কাগজিটেত স্বাক্ষর কের এইআেদশিট অপিরবির্তত
রাখার বয্বস্থা করুন, েকননা মাদীয ও পারসীকেদর িনয়মানুসাের
েকান আইন বা আেদশ বািতল বা পিরবতর্ ন হয় না|” 9 তাই রাজা
দািরয়াবস এই আেদশপত্রিট সাক্ষর করেলন|

10 দািনেয়ল, প্রেতয্ক িদন িতন বার কের নতজানু হেয় ঈশ্বেরর
কােছ প্রাথর্না করেতন এবং তঁার গুণগান করেতন| যখন িতিন এই
আজ্ঞার কথা শুনেলন িতিন তঁার বাড়ীর েভতের িগেয় েজরুশােলেমর
িদেক েখালা জানালার কােছ েগেলন এবং নতজানু হেয় প্রিত িদেনর
মেতা ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন|

11 তখন ওই সব েলাকরা দল েবঁেধ দািনেয়েলর বািড় েগল এবং
তঁােক প্রাথর্না করেত এবং ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্ চাইেত েদখেত েপল|
12 তাই তারা রাজার কােছ িগেয় তঁােক তঁার আেদেশর কথা স্মরণ
কিরেয় িদেয় বলল, “মহারাজ আপিন একিট আেদশ জাির কেরেছন
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েয পরবতীর্ 30 িদেনর মেধয্ যিদ েকউ রাজা ছাড়া অনয্ েকান মানুষ বা
েদবতার কােছ প্রাথর্না কের তেব তােক িসংেহর খঁাচায় িনেক্ষপ করা
হেব| এবং আপিন আেদশিটেত স্বাক্ষরও কেরেছন|”
রাজা উত্তর িদেলন, “হঁয্া, এই আেদশিট মাদীয় ও পারসীকেদর

একিটআেদশ| এই আেদশ কখনও বািতল করা বা বদলােনা যায় না|”
13 তখন ঐ েলাকরা বলল, “দািনেয়ল নামক ওই বয্িক্তিট

আপনােক অথবা েয আেদশ পেত্র আপিন স্বাক্ষর কেরেছন, তােক
েকান গুরুত্ব িদেচ্ছ না| দািনেয়ল িযহূদা েথেক আনা বন্দীেদর একজন
এবং েস আপনার আেদশ মানেছ না| েস এখনও েরাজ িতন বার কের
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেছ|”

14 রাজা একথা শুেন খুবই দুঃখ েপেলন ও মুষেড় পড়েলন| িতিন
দািনেয়লেক রক্ষা করেত েচেয়িছেলন এবং েসই জনয্ সূযর্াস্ত পযর্ন্ত
িতিন দািনেয়লেক রক্ষা করার উপায় ভাবেত লাগেলন| 15 তখন ওই
েলাকরা রাজার কােছ একেত্র িগেয় বলল, “মহারাজ মেন রাখেবন
মাদীয় ও পারসীকেদর িনয়মানুসাের েকানআইন বাআেদেশ যিদ রাজা
স্বাক্ষর কেরন তেব তা বািতল বা পিরবতর্ ন করা যায় না|”

16 তখন রাজা তঁার ভৃতয্েদর দািনেয়লেক আনেত আেদশ িদেলন
এবং তারা তঁােক আনল| রাজা দািনেয়লেক বলেলন, “আিম আশা
কির েয ঈশ্বরেক তুিম অনবরত উপাসনা করছ িতিন েতামায় রক্ষা
করেবন|” 17 একিট বড় পাথর আনা হল এবং গুহামুেখ রাখা হল|
রাজা ও তঁার কমর্চারীরা েসই পাথরিট তােদর আংিট িদেয় সীলেমাহর
করেলন, যােত েকউ না পাথর সরােত পাের এবং দািনেয়লেক গুহা
েথেক েবর কের আনেত পাের| 18 তারপর রাজা তঁার প্রাসােদ িফের
েগেলন| িতিন রােত্র িকছু খানিন আর কাউেক আসেত েদনিন এবং
তঁােক মেনারঞ্জন করেত েদনিন| িতিন ঘুেমােতও পােরন িন|

19 পরিদন সকােল আেলা েফাটার সেঙ্গ সেঙ্গই িতিন গুহার
কােছ ছুেট েগেলন| 20 িতিন গুহার কােছ িগেয় অতয্ন্ত উিদ্বগ্ন স্বের
দািনেয়লেক ডাকেত লাগেলন| িতিন বলেলন, “েহ দািনেয়ল, জীবন্ত
ঈশ্বেরর েসবক, তুিম সব সময় তঁার েসবা কর| েতামার ঈশ্বর িক
েতামােক িসংেহর হাত েথেক রক্ষা করেত সক্ষম হেয়েছন?”
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21 দািনেয়ল উত্তর িদল, “মহারাজ দীঘর্জীিব েহান! 22 আমার
ঈশ্বর আমােক রক্ষা করবার জনয্ তঁার দূত পািঠেয়েছন| দূত িসংহেদর
মুখগুেলা বন্ধ কের িদেয়েছন| িসংহরা আমােক আঘাত কেরিন কারণ
ঈশ্বর জােনন আিম িনেদর্ াষ| আিম কখেনা আপনার প্রিত েকান অনয্ায়
কিরিন|”

23 দািরয়াবস এই শুেন খুব খুশী হেলন এবং তঁার ভৃতয্েদর
আেদশ িদেলন দািনেয়লেক িসংেহর খঁাচা েথেক েবর কের আনেত|
দািনেয়লেক যখন িসংেহর খঁাচা েথেক েবর কের আনা হল তখন তঁার
শরীের েকান ক্ষত পাওয়া েগল না| িসংহরা দািনেয়েলর েকান ক্ষিত
কেরিন কারণ িতিন ঈশ্বের িবশ্বাসী িছেলন|

24 তখন রাজা দািনেয়েলর ওপর েদাষােরাপ করবার জনয্ ঐ
েলাকগুেলােক িসংহগুেলার গুহার কােছ আনেত আেদশ িদেলন|
িতিন তঁার ভৃতয্েদর স্ত্রী ও সন্তানসহ তােদর ওর মেধয্ েফেল িদেত
আেদশ করেলন| তারা গুহার েমেঝস্পশর্ করার আেগই িসংেহর মুেখ
পড়ল| িসংহরা তােদর েদেহর মাংস েখেয় িনল এবং তােদর সমস্ত
হাড়গুেলাও গঁুেড়া কের েফলল|

25তারপর রাজা দািরয়াবস িবিভন্ন েদশসমূহ ও িবিভন্ন ভাষাসমূেহর
েলাকেদর কােছ এই িচিঠ িলখেলন:

“শুেভচ্ছা!
26 আিম একিট নতুন আইন ৈতির করিছ| এই আইনিট আমার

সমগ্র রােজয্র েলাকেদর জনয্ ৈতরী| েতামরা সবাই দািনেয়েলর
ঈশ্বরেক ভয় ও ভিক্ত কের চলেব|

দািনেয়েলর ঈশ্বর হেলন জীবন্ত ঈশ্বর|
ঈশ্বর িচর জীিব!

তঁার রাজত্ব কখেনা েশষ হেব না,
তঁার শাসনও েশষ হেব না|
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27 ঈশ্বর মানুষেক সাহাযয্ কেরন ও রক্ষা কেরন|
ঈশ্বর স্বেগর্ ও পৃিথবীেত িচহ্ন-কাযর্ এবং আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন|

এই েসই ঈশ্বর িযিন দািনেয়লেক িসংেহর হাত েথেক বঁািচেয়েছন|”

28 এবং দািনেয়ল দািরয়াবস ও পারসীক রাজা েকারেসর সময়
সফল হেয়িছেলন|

7
চারিট পশু সম্বেন্ধ দািনেয়েলর স্বপ্ন

1 বািবেলর রাজা েবল্শত্ সেরর রাজেত্বর প্রথম বছের* দািনেয়ল
িবছানায় শুেয় ঘুেমােনার সময় একিট স্বপ্ন েদখেলন| 2 িতিন স্বেপ্ন
যা েদেখ িছেলন তা িলেখ রাখেলন এবং তার সারমমর্ বলেলন| িতিন
বলেলন: “আিম রােত্র একিট স্বপ্ন েদেখিছ| ঐ স্বেপ্ন চাির িদক েথেক
েজাের হাওয়া বইিছল এবং সমুদ্রেক অশান্ত কের তুেলিছল| 3 আিম
চারিট বড় জন্তু েদেখিছলাম যারা প্রেতয্েক প্রেতয্েকর েথেক আলাদা|
তারা সবাই সমুদ্র েথেক উেঠ এেলা|

4 “প্রথম জন্তুিটেক িসংেহর মেতা েদখেত আর তার ঈগেলর মেতা
ডানা িছল| আিম যখন তািকেয় িছলাম, তার ডানাগুিল েটেন তুেল
েফলা হল| জন্তুিটেক মািট েথেক েতালা হল এবং তােক মানুেষর
মত দুপােয়র ওপর দঁাড় করােনা হল| এবং তােক একিট মানুেষর মন
েদওয়া হল|

5 “তারপর আিম িদ্বতীয় জন্তুিটেক েদখেত েপলাম যােক েদখেত
ভালুেকর মেতা| তােক তার েপছেনর পােয়র ওপর েতালা হল এবং
তার মুেখর মেধয্ দঁােতর ফঁােক িতনিট পঞ্জরািস্থ িছল| তােক বলা হল,
�চািলেয় যাও, েতামার যত ইেচ্ছ মাংস খাও!�

6 “তারপর আিম আমার সামেন আেরকিট জন্তুর িদেক তাকালাম|
এিট িছল একিট িচতা বােঘর মেতা েদখেত িকন্তু এর িপেঠ চারিট ডানা
* 7:1: বািবেলর � বছের এিট সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূবর্ 553
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িছল| ডানাগুিল িছল পািখর ডানার মেতা এবং জন্তুিটর চারিট মাথাও
িছল| এেক কতৃ্তর্ ত্ব করার ক্ষমতা েদওয়া হল|

7 “তারপর, আিম আমার স্বপ্ন দশর্েন চতুথর্ জন্তুিটেক েদখলাম| এই
জন্তুিট িছল িবভীিষকাময়, ভয়ঙ্কর এবং ভীষণ শিক্তশালী| এিটর িছল
বড় বড় েলাহার দঁাত| এই জন্তুিট তার িশকারেক িপেষ েফেল েখেয়
িনল এবং তার িশকােরর যা িকছু অবিশষ্ট িছল তােক পা িদেয় মািড়েয়
িদল| এই চতুথর্ জন্তুিট আমার েদখা সমস্ত জন্তুর েচেয় আলাদা িছল|
এরও দশিট িশং িছল|

8“আিম যখন ঐ িশংগুিলেক কাছ েথেক েদখিছলাম, ঐ িশংগুিলর
মেধয্ আেরকিট িশং গিজেয় উঠল| এই িশংিট েছাট িছল এবং এেত
মানুেষর েচাখ িছল| এই িশংিটর একিট মুখ িছল, েযিট দম্ভ প্রকাশ
কের যািচ্ছল| ওই িশংিট আরও িতনিট িশংেক উপেড় েফলল|

চতুথর্ প্রাণীর িবচার
9 “আিম তািকেয় থাকা-কালীন, কেয়কিট িসংহাসন রাখা হল|

একজন প্রাচীন রাজা িসংহাসেন বসেলন|
তঁার েপাশাক িছল তুষার শুভ্র|

তঁার মাথার চুল িছল েমষ শাবেকর পশেমর মত সাদা|
তঁার িসংহাসন িছল আগুেনর ৈতরী

এবং িসংহাসেনর চাকাগুিল িছল অিগ্নিশখা েথেক বানােনা|
10 েসই প্রাচীন রাজার সামেন িদেয় এক আগুেনর নদী বেয় যািচ্ছল|
লক্ষ লক্ষ েলাক তঁােক েসবা করিছল

এবং েকািট েকািট েলাক তঁার সামেন দঁািড়েয়িছল|
রাজসভা শুরু হেত যািচ্ছল

এবং বইগুিল েখালা িছল|

11 “যতক্ষণ আিম লক্ষয্ করিছলাম, েছাট িশংিট দম্ভ প্রকাশ
করিছল| আিম েদখেতই থাকলাম যতক্ষণ না ঐ চতুথর্ জন্তুিটেক হতয্া
কের তার শরীরেক িবনষ্ট করা হল এবং জ্বলন্ত আগুেন িনেক্ষপ করা
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হল| 12 অনয্ জন্তুেদর কাছ েথেকও কতৃ্তর্ েত্বর ক্ষমতা েকেড় েনওয়া
হল| িকন্তু তােদর িকছু সমেয়র জনয্ েবঁেচ থাকার অিধকার েদওয়া
হল|

13 “আিম রােত্র েয স্বপ্নদশর্ন করলাম তােত মানুেষর মেতা েদখেত
এক বয্িক্তআমার সামেন এেলন| িতিন আকােশর েমেঘর মেধয্ েথেক
েবিরেয় এেস েসই প্রাচীন রাজার কােছ এেলন এবং তারা তঁােক তঁার
সামেন িনেয় এেলা|

14 “েসই মানুেষর মেতা বয্িক্তিটেক কতৃ্তর্ ত্ব, মিহমা ও সমূ্পণর্ শাসন
ক্ষমতা েদওয়া হল| সমস্ত েদশ ও সমস্ত ভাষার েলাকরা তঁার উপাসনা
করেব| তঁার শাসন ও রাজত্ব িচরস্থায়ী হেব| তা কখেনা ধ্বংস হেব না|

চতুথর্ প্রানী সম্পির্কত স্বপ্নিটর বয্াখয্া
15 “আিম, দািনেয়ল িচিন্তত ও িবব্রত হেয়িছলাম| এই স্বপ্নদশর্ন

আমার মনেক উিদ্বগ্ন কের তুেলিছল| 16 যারা েসখােন দঁািড়েয় িছল
আিম তােদর একজেনর কােছ এেস িজজ্ঞাসা করলাম এসেবর অথর্
িক| তাই েস আমােক এই সব বয্াখয্া কের বলল| 17 েস বলল, �চারিট
মহান জন্তু হল চারিট রাজত্ব| ওই চারিট রাজত্ব পৃিথবীেত আসেব|
18 িকন্তু যারা ঈশ্বেরর উপাসনা কের এবং তঁার অিধকারভুক্ত, তারা
রাজত্ব পােব এবং ঐ রাজত্ব িচর কােলর জনয্ েভাগ করেব|�

19 “তখন আিম জানেত েচেয়িছলাম চতুথর্ জন্তুিট িক ও তার অথর্
িক? চতুথর্ জন্তুিট িছল সমস্ত জন্তুর েথেক িভন্ন| ওটা িছল ভয়ঙ্কর| এই
জন্তুিটর িছল েলাহার দঁাত ও িপতেলর নখ| এই জন্তু তার িশকারেক
িপেষ েফেল েখেয় িনত এবং িশকােরর অবিশষ্ট ভােগর ওপর িদেয়
মািড়েয় চেল েযত| 20এবং আিম ঐ চতুথর্ জন্তুিটর মাথার দশিট িশং-
এর কথা জানেত েচেয়িছলাম| আিম ঐ েছাট িশংিটর বয্াপাের জানেত
েচেয় িছলাম েযিট পের গিজেয় উেঠিছল এবং িতনিট িশংেক উপেড়
েফেলিছল| এই েছাট িশংিটর চকু্ষসমূহ িছল এবং একিট মুখ িছল েযিট
সারাক্ষণ দম্ভ প্রকাশ করত| এিট অনয্েদর েচেয় ভয়ঙ্কর েদখেত িছল|
21আিম যখন েদেখই যািচ্ছলাম তখন এই েছাট িশংিট ঈশ্বেরর িবেশষ
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েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করিছল এবং তােদর পরািজত করল| 22 এটা
চলেত লাগল যতক্ষণ না প্রাচীন রাজা এেলন এবং ঈশ্বেরর িবেশষ
েলাকেদর স্বপেক্ষ রায় িদেলন| প্রাচীন রাজার েঘািষত িবচার তঁার
িবেশষ েলাকেদর তােদর রাজত্ব েপেত সাহাযয্ করল|

23 “িতিন আমােক বুিঝেয় বলেলন: �চতুথর্ জন্তুিট হল চতুথর্ রাজয্
যা পৃিথবীেত আসেব| এই রাজয্ অনয্ সব রােজয্র েথেক আলাদা
হেব এবং এিট সারা পৃিথবীেক গ্রাস করেব| 24 দশিট িশং হল দশ
জন রাজা যারা আসেব| এেদর পের আেরকজন রাজা আসেব েয
আেগকার রাজােদর েথেক আলাদা হেব| েস অনয্ িতন জন রাজােক
পরাস্ত করেব| 25 এই রাজা পরাৎ পেরর িবরুেদ্ধ বলেব এবং ঈশ্বেরর
িবেশষ েলাকেদর িনযর্াতন করেব| এই রাজা িনরূিপত সমেয়র এবং
বয্বস্থার পিরবতর্ েনর েচষ্টা করেব| ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকরা ঐ রাজার
অধীেন 3 1/2 বছর কাটােব|

26 “ �িকন্তু স্বেগর্র িবচারসভা িবচার করেব এবং তার ক্ষমতা েকেড়
েনেব| তার রাজয্ ধ্বংস করা হেব এবং েসিট িচর কােলর জনয্ েশষ
হেয় যােব| 27তারপর ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকরা পৃিথবীর সমস্ত রােজয্র
েলােকেদর ওপর কতৃ্তর্ ত্ব করেব| অনয্ সমস্ত রােজয্র েলাকরা এেদর
সম্মান ও েসবা করেব|�

28 “এটাই িছল স্বপ্নদশর্েনর বয্াখয্ার েশষ| আিম, দািনেয়ল এত
ভীত হেয়িছলাম েয ভেয় আমার মুখ সাদা হেয় িগেয়িছল| এবং আিম
যা েদেখিছলাম ও শুেনিছলাম তা অনয্ েলাকেদর জানাইিন|”

8
একিট েমষ ও ছাগল সম্পেকর্ দািনেয়েলর স্বপ্নদশর্ন

1 েবল্শত্ সেরর রাজেত্বর তৃতীয় বছের আমার এই স্বপ্নদশর্ন
হেয়িছল| এিট িছল আমার প্রথম স্বপ্নদশর্ন হবার পের| 2 এই স্বেপ্ন
আিম েদেখিছলাম আিম এলম প্রেদেশর রাজধানী শূশেন ঊলয় নদীর
ধাের দঁািড়েয় আিছ| 3 আিম ওপের তাকালাম এবং একিট দুই িশং
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িবিশষ্ট েমষেক ঊলয় নদীর ধাের দঁািড়েয় থাকেত েদখলাম| তার দুিট
িশং লম্বা িকন্তু একিট অপরিটর েচেয় েবিশ লম্বা এবং লম্বা িশংিট অনয্
িশংিটর পের গিজেয়িছল| 4আিম েদখলাম েমষিট তার িশংগুেলা উঁচু
কের পিশ্চেম, উত্তের এবং দিক্ষেণ আক্রমণ করেছ এবং েকান জন্তু
তােক থামােত পারেছ না| অনয্ জন্তুেদর েকউ বঁাচােতও পারল না|
েমষিট তার ইচ্ছামত করেত লাগল এবং ভীষণ শিক্তশালী হেয় উঠল|

5 আিম যখন এই েমষিটর কথা ভাবিছলাম তখন েদখলাম েয
পিশ্চমিদক েথেক একিট িবরাট িশংযুক্ত পুং ছাগল আসেছ| পুং
ছাগলিট এত েজাের েদৗেড় এল েয তার পা মািটেত প্রায় েঠকলই
না|

6 েসই পুং ছাগলিট দুই িশংযুক্ত েমেষর কােছ এেলা (যােক আিম
ঊলয় নদীর তীের দঁািড়েয় থাকেত েদেখিছলাম|) পুং ছাগলিট তার
ভীষণ রাগ িনেয় েমেষর িদেক েতেড় েগল| 7 যখন পুং ছাগলিট
েমেষর কােছ েপৗছঁল, েস খুব েরেগ িছল| ছাগলিট েমেষর িশং দুিট
েভেঙ েফলল| তােক েমষিটআটকােত পারল না| তারপর পুং ছাগলিট
েমষিটেক গঁুেতা েমের মািটেত েফেল িদল এবং তােক পদদিলত
করল| ছাগেলর হাত েথেক েমষেক বঁাচাবার মত েকউই িছল না|

8 তারপর ঐ পুং ছাগলিট আেরা েবশী শিক্তশালী হেয় উঠল| িকন্তু
েস যখন সব েচেয় েবশী শিক্তশালী হেয় উঠল তার বড় িশংিট েভেঙ্গ
েগল এবং তার জায়গায় চারিট িশং গজাল| এই চারিট িশংেক সহেজই
েদখা েযত এবং এরা চারিট িভন্ন িদেক মুখ কের িছল|

9 এরপর ওই চারিটর মেধয্ একিট িশং েথেক একিট েছাট িশং
গজাল| এই েছাট িশংিট দিক্ষণ ও পূবর্ িদেক এবং সুন্দর ভূিমর িদেক
েবেড় উঠল| 10তারপর এই েছাট িশংিট এত বড় হেয় েগল েয স্বেগর্র
দূতসমূহ পযর্ন্ত েপৗেঁছ েগল এবং কেয়ক জন দূত ও কেয়কিট তারােক
মািটেত নািমেয়আনল এবং তােদর মািড়েয় িদেলা| 11 েসই েছাট িশংিট
ভীষণ শিক্তশালী হেয় উঠল এবং েস দূতসমূেহর অিধপিতর িবরুেদ্ধ
দঁািড়েয় েগল| েস েলাকেদর িনতয্ ৈনেবদয্ েথেক িবরত করল এবং
মিন্দরেক ভূপিতত করল| 12 েসই েছাট িশংিট িনতয্ ৈনেবদয্র পিরবেতর্
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পাপ কােযর্ িলপ্ত হেয়িছল| েস ধমর্েক ভূপিতত করল| েস যা িকছু
কেরিছল তােতই সাফলয্ লাভ করল|

13 তারপর আিম পিবত্র দূতেদর একজনেক কথা বলেত শুনলাম|
তারপর আিম আেরকজন পিবত্র দূতেক প্রথম জেনর কথার উত্তর
িদেত শুনলাম| প্রথম জন বলল, “কত িদন ধের এসব িজিনষ চলেব?
কতিদন ৈদিনক উৎসগর্ করা বন্ধ থাকেব? কতিদন এই ভয়ানক পাপ
স্থায়ী হেব? কত িদন ধের এই মিন্দর এবং দূেতরা শ্রদ্ধাহীন ভােব
পদদিলত হেব?”

14 অপর পিবত্র বয্িক্ত বলল, “এই ঘটনা 2300 িদন ধের চলেব|
তারপর পিবত্র স্থানিট সারােনা হেব|”

দািনেয়লেক স্বপ্নদশর্েনর বয্াখয্া েদওয়া হল
15আিম, দািনেয়ল এই স্বপ্নদশর্ন কেরিছলাম এবং তার অথর্ েবাঝার

েচষ্টা কেরিছলাম| যখন আিম এই স্বপ্নদশর্েনর কথা ভাবিছলাম তখন
একজন মানুেষর মেতা েদখেত বয্িক্ত এেস আমার সামেন দঁাড়াল|
16 তারপর আিম ঊলয় নদীর ওপর েথেক একজন মানুেষর স্বর
শুনলাম| েসই স্বর বলল, “গািব্রেয়ল তুিম এই েলাকিটেক স্বপ্নদশর্েনর
অথর্ বয্াখয্া কের দাও|”

17 তাই মানুেষর মেতা েদখেত েসই দূত গািব্রেয়ল আমার কােছ
এল| আিম ভেয় মািটেত পেড় েগলাম| িকন্তু গািব্রেয়ল আমােক বলল,
“েহ মানুষ, বুেঝ নাও এই স্বপ্নদশর্ন যা হল েশষ সমেয়র সম্বেন্ধ|”

18 যখন গািব্রেয়ল কথা বলেত শুরু করল তখন আিম অজ্ঞান হেয়
েগলাম এবং মািটর ওপর মুখ খুবেড় পেড় েগলাম| িকন্তু েসই গভীর
ঘুম েথেক গািব্রেযল আমােক েটেন তুেল িনেজর পােয় দঁাড় করাল|
19 গািব্রেয়ল বলল, “এখন আিম েতামােক স্বপ্নদশর্নিট বয্াখয্া করব|
ঈশ্বেরর েক্রাধর েশষ সমেয় িক হেব তা আিম েতামােক বলব| একিট
িনির্দষ্ট সময় সমািপ্ত আসেব|

20 “তুিম দুিট িশং িবিশষ্ট একিট েমষ েদেখেছা| ওই িশং দুিট হল
মাদীয় ও পারসীক েদেশর রাজয্দ্বয়| 21ছাগলিট হল গ্রীস েদেশর রাজা
এবং তার েচােখর মাঝখােনর বড় িশংিট হল প্রথম রাজা| 22 েসই িশংিট
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েভেঙ তার জায়গায় আেরা চারিট িশং গজাল| ঐ চারিট িশং হল চারিট
রাজয্ যা প্রথম রাজার েদশ েথেক আসেব| িকন্তু ঐ চারিট েদশ প্রথম
েদশিটর মেতা শিক্তশালী হেব না|

23 “ওই রাজয্গুিলর েশষ সময় একজন কেঠার ও িনদর্ য় রাজা
আসেব েয হেব ভীষণ ধূতর্ | এটা ঘটেব যখন ওখােন অেনক অেনক
পাপী েলাক হেব| 24ঐ রাজা ভীষণ ক্ষমতাবান হেব িকন্তু এই ক্ষমতা
তার িনেজর েথেক হয় িন| এই রাজা ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটােব| েস যা
করেব তাই সফল হেব| েস শিক্তমান েলাকেদর, এমনিক ঈশ্বেরর
িবেশষ েলাকেদরও ধ্বংস করেব|

25 “এই রাজা হেব ভীষণ চতুর ও ধূতর্ | েস তার িমথয্াগুেলা
েলাকেক িবশ্বাস করােব| েস িনেজেক িবেশষ গুরুত্বপূণর্ বেল মেন
করেব| েস হঠাৎ  েলাকেদর ধ্বংস করেব| েস এমনিক রাজার রাজােক
যুেদ্ধ িলপ্ত করেত চাইেব| িকন্তু েকান মানুেষর দ্বারা েসই িনষু্ঠর রাজার
ক্ষমতা ধ্বংস করা হেব না|

26 “আিম েসই সময় িক ঘটেব তা িনেয় স্বপ্নদশর্েনর েয বয্াখয্া
িদলাম তা সতয্| িকন্তু এই স্বপ্নদশর্েনর ওপর সীলেমাহর কের দাও|
এইগুিল ঘটবার আেগ অেনক কাল েকেট যােব|”

27আিম, দািনেয়ল এই স্বপ্নদশর্ন করার পর ভীষণ দুবর্ল ও অসুস্থ
হেয় পড়লাম|তারপরআিম েসের উেঠআবার রাজকােযর্ েযাগ িদলাম|
িকন্তু আিম ওই স্বপ্নদশর্েনর বয্াপাের খুব িবভ্রান্ত িছলাম| আিম ঐ
স্বপ্নদশর্েনর অথর্ বুঝেত পািরিন|

9
দািনেয়েলর প্রাথর্না

1 বািবেলর রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর প্রথম বছের এই ঘটনাগুিল
ঘেটিছল| দািরয়াবস িছেলন মাদীয় বংশজাত| দািরয়াবস িছেলন
অহেশ্বরেশর পুত্র| 2 তঁার রাজেত্বর প্রথম বছের আিম, দািনেয়ল
কেয়কিট বই পেড়িছলাম| আিম বই পেড় জানেত েপেরিছলাম েয প্রভু
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িযরিময়েক বেলিছেলন 70 বছর পর আবার েজরুশােলম পুনির্নমর্াণ
হেব|

3তখন আিম ঈশ্বর, আমার প্রভুর কােছ সাহাযয্ এবং করুণার জনয্
প্রাথর্না কেরিছলাম| প্রাথর্নার সময় আিম উেপাস কের, েশাক েপাশাক
পের এবং মাথায় ছাই েমেখ বেসিছলাম| 4আিম আমার ঈশ্বর, প্রভুর
কােছ প্রাথর্না কের সমস্ত পাপ স্বীকার কের বেলিছলাম,

“প্রভু, তুিমই েসই মহান ঈশ্বর| তুিম যােদর ভােলাবােসা এবং
যারা েতামার আেদশ পালন কের তােদর সেঙ্গ েতামার করুণা ও
চুিক্ত অবয্াহত রােখা|”

5 “িকন্তু প্রভু, আমরা পাপ কেরিছ, অেনক খারাপ কাজ
কেরিছ| আমরা েতামার িবরুদ্ধাচরণ কেরিছ| আমরা েতামার আজ্ঞা
এবং সিঠক িসদ্ধােন্তর িবেরািধতা কেরিছ| 6 আমরা ভাববাদীেদর
কথা শুিনিন| আমরা েকউই েতামার েসবক, ভাববাদীেদর কথা
শুিনিন| তারা েতামার হেয় কথা বেল| তারা আমােদর রাজােদর
সেঙ্গ, েনতােদর সেঙ্গ এবং িপতামহেদর সেঙ্গ কথা বেলিছল| তারা
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলােকর সেঙ্গ কথা বেলিছল| িকন্তু আমরা ঐ
ভাববাদীেদর কথা িবনু্দমাত্র শুিনিন|

7 “প্রভু, তুিমই িঠক এবং ধাির্মকতা েতামারই! আমােদর
িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর লজ্জা হওয়া উিচৎ |আমােদর,
ইস্রােয়েলর েলাকেদর যােদর তুিম কােছর এবং দূেরর েদশগুিলেত
ছিড়েয় িদেয়ছ, তােদর লজ্জা হওয়া উিচৎ | েকন? কারণ আমরা
েতামার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছলাম|

8 “প্রভু েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচাের েমেত ওঠার জনয্ আমােদর
প্রেতয্েকর লিজ্জত হওয়া উিচৎ | আমােদর রাজােদর, েনতােদর
এবং পূবর্পুরুষেদর লিজ্জত হওয়া উিচৎ |

9 “িকন্তু প্রভু, তুিম সিতয্ই দয়ালু| তুিম েলাকেদর খারাপ
কাজ ক্ষমা কর| এবং আমরা সিতয্ই েতামার িবরুেদ্ধ চেল
িগেয়িছলাম| 10 আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক অমানয্ কেরিছ|



দািনেয়ল 9:11 xxxii দািনেয়ল 9:17

প্রভুর অনুগামীসমূহ, ভাববাদীেদর মাধয্েম আমােদর জনয্ যা িবিধ
কেরিছেলন তা আমরা েকউই েমেন চিলিন| আমরা প্রভুর িনয়ম
এবং িবিধেক অমানয্ কেরিছলাম| 11 ইস্রােয়েলর একজন মানুষও
েতামার িশক্ষােক মানয্ কেরিন| তারা প্রেতয্েক েতামােক অমানয্
কের েতামার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়িছল| প্রভুেক অমানয্ করার শািস্তর
িবধান সমস্ত িলিখত প্রিতশ্রুিত েমািশর িবিধপুস্তেক (েমািশ ঈশ্বেরর
দাস) েলখা িছল| আইনেক অমানয্ করার ফল আমরা ভুগিছ| প্রভুর
িবরুেদ্ধ করা সমস্ত পাপাচােরর শািস্ত অিভশাপ িহেসেব আমােদর
জীবেন বির্ষত হেয়েছ|

12 “প্রভু আমােদর ও আমােদর েনতােদর জীবেন যা যা ঘটাবার
কথা বেলিছেলন তাই িতিন ঘিটেয়েছন| িতিন আমােদর ওপর
ভয়ঙ্কর অমঙ্গল এেনেছন| েজরুশােলেমর মেতা দুরবস্থা আর েকান
শহেরর হয় িন| 13 েমািশর িবিধ পুস্তেক েযমনিট েলখাআেছ েতমিন
সমস্ত অমঙ্গল আমােদর জীবেন ঘেট িগেয়েছ| িকন্তু তবু আমরা
প্রভুেক সাহাযয্ করার জনয্ প্রাথর্না কিরিন| তবু আমরা পাপাচার
েথেক িনেজেদর সিরেয় িনইিন| তবু আমরা প্রভুর সততার িদেক
মন িদইিন| 14 প্রভু আমােদর জনয্ সমস্ত অমঙ্গল ৈতরী কের
েরেখিছেলন| এবং েসইগুিলই আমােদর জীবেন ঘিটেয়েছন| প্রভু
সিঠক কাজটাই কেরিছেলন িকন্তু আমরা তবুও তঁার কথা শুিনিন|

15 “প্রভু, আমােদর ঈশ্বর তুিম েতামার ক্ষমতা প্রেয়াগ কের
আমােদর িমশর েথেক িনেয় এেসেছা| আমরা েতামার েলাক| তুিম
আজও েসই জনয্ িবখয্াত| প্রভু, আমরা পাপ কেরিছ এবং কুকমর্
কেরিছ| 16 প্রভু, েতামার পিবত্র পবর্েতর ওপর অবিস্থত েতামার
পিবত্র শহর েজরুশােলেমর প্রিত েতামার েক্রাধ িনবৃত্ত েহাক্|
েজরুশােলেমর ওপর েক্রাধ েথেক িবরত হও কারণ তুিম দয়ালু
এবং উদার| আমরা এবং আমােদর পূবর্পুরুষরা েতামার িবরুেদ্ধ
পাপ কেরিছলাম বেল, আমােদর চার পােশর েলাকরা েতামার
েলােকেদর িনেয় উপহাস কের|

17 “প্রভু েতামার দােসর প্রাথর্না েশান| সাহােযয্র জনয্ আমার
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প্রাথর্না েশান| েতামার িনেজর জনয্ েতামার পিবত্র মিন্দরিটর িদেক,
েযিট ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ, অনুগ্রেহর দৃষ্টি দাও|* 18 আমার ঈশ্বর,
আমার কথা েশান! েচাখ খুেল েদখ আমােদর জীবেন িক িক
ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘেটেছ! েদেখা েতামার নামািঙ্কত শহেরর িক দুরাবস্থা!
আিম বলিছ না েয আমরা ভাল মানুষ| েস জনয্ আিম েতামােক এ
কথাগুিল বলিছ না|আিম েতামােক এ কথাগুেলা বলিছ কারণআিম
জািন তুিম দয়ালু| 19প্রভু,আমােদর কথা েশান! প্রভুআমােদর ক্ষমা
কেরা! প্রভু আমার কথা েশান! েতামার িনেজর জনয্, আর েদরী
কেরা না কারণ েতামার েলাকরা আর েতামার শহর েতামার নােম
পিরিচত|”

70 সপ্তাহ সম্বেন্ধ স্বপ্নদশর্ন
20 এই ভােব আিম ঈশ্বরেক আমার প্রাথর্নার মেধয্ িদেয় ওই

কথাগুিল বলিছলাম| আিম আমার পাপসমূহ এবং ইস্রােয়েলর
েলাকেদর পাপসমূহ স্বীকার করিছ| আিম ঈশ্বেরর পিবত্র পবর্েতর জনয্
প্রাথর্না করিছলাম| 21আমার প্রাথর্না কােল গািব্রেযল নােম এক বয্িক্ত
এেস উপিস্থত হেয়িছল|এ িছল েসই গািব্রেয়ল যােক পূেবর্ আিমআমার
স্বপ্নদশর্েন েদেখিছলাম| গািব্রেয়ল েযন হাওয়ায় উেড় এেসিছল| সন্ধয্া-
কালীন ৈনেবদয্র সময় েস এেসিছল| 22 েস আমার সেঙ্গ কথা বলল
এবংআিম যােত বুঝেত পাির েসই রকম ভােব সাহাযয্ করল| গািব্রেয়ল
বলল, “দািনেয়ল, আিম েতামােক েবশী জ্ঞান িদেত এেসিছ| 23 তুিম
যখন প্রথম প্রাথর্না করেত শুরু কেরিছেল তখন ঈশ্বর আমােক আজ্ঞা
িদেয়িছেলন েতামােক েশখাবার জনয্| তাই আিম েতামােক জানােত
এেসিছ কারণ ঈশ্বর েতামােক খুব ভালবােসন! তুিম এই আজ্ঞা বুঝেব,
তারপর তুিম স্বপ্নদশর্নও বুঝেত পারেব|

24 “ঈশ্বর েতামার জািত এবং েতামার পিবত্র শহেরর জনয্ 70
সপ্তাহ িনধর্ারণ কেরেছন| এই িবষয়গুিলর জনয্ 70 সপ্তাহ সমেয়র
আেদশ েদওয়া হেয়েছ: সমস্ত খারাপ কাজ বন্ধ করবার জনয্, পাপ
* 9:17: েতামার � দাও আক্ষিরক অেথর্, “েতামার মিন্দেরর প্রিত েতামার মুখ উজ্জ্বল
কর|”
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কাজ বন্ধ করবার জনয্, েলাকেদর শুদ্ধ করবার জনয্, ধাির্মকতােক
আনবার জনয্ েযটা িচরকােলর জনয্ অবয্াহত থাকেব, স্বপ্নদশর্ন ও
ভাববাদীেদর ওপর শীলেমাহর করা এবং খুব পিবত্র স্থানিট উৎসগর্
করা|

25 “দািনেয়ল এই িবষয়গুিল বুেঝ নাও, েজেন নাও|
েজরুশােলমেক পুনির্নমর্াণ করার জনয্ একটা বাতর্ া আসেব| ঐ
বাতর্ ািট আসার সাত সপ্তাহ পের একজন েনতা িনবর্াচন করা হেব|
তারপর েজরুশােলম পুনিনির্মত হেব| েজরুশােলেম আবার একিট
উনু্মক্ত বগর্েক্ষত্র থাকেব এবং শহেরর সুরক্ষার জনয্ তার চাির িদেক
একিট পিরখা থাকেব| 62 সপ্তােহর মেধয্ েজরুশােলম পুনরায় ৈতরী
হেব| িকন্তু ওই সময় অেনক সঙ্কেটর মুেখ পড়েত হেব| 26 বাষট্টি
সপ্তােহর পর িনবর্ািচত বয্িক্তেক হতয্া করা হেব এবং তঁার িকছুই
থাকেব না| তারপর ভিবষয্ৎ েনতার েলাকরা শহরিট এবং তার পিবত্র
স্থান ধ্বংস কের েদেব| সমািপ্ত আসেব বনয্ার মেতা| সব েশষ না
হওয়া পযর্ন্ত যুদ্ধ চলেব| এই স্থানিট সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|

27 “তখন ভিবষয্েতর শাসক অেনক েলােকর সেঙ্গ একিট চুিক্ত
করেব|ঐ চুিক্তিট এক সপ্তাহ পযর্ন্ত অবয্াহত থাকেব|অেধর্ক সপ্তােহর
জনয্ উৎসগর্ এবং ৈনেবদয্সমূহ বন্ধ হেব| এবং একজন ধ্বংসকারী
আসেব| িকন্তু ঈশ্বর আেদশ িদেয়েছন েস ভয়ঙ্কর ধ্বংেসর কাজ
করেব| েয ধ্বংসকারীিট সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেব|”†

10

িহেদ্দকল নদীর দ্বারা দািনেয়েলর স্বপ্নদশর্ন
1 পারেসয্র রাজা িছেলন েকারস| রাজা েকারেসর রাজেত্বর তৃতীয়

বছের দািনেয়ল ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট বাতর্ া পান| (দািনেয়েলর
† 9:27: েয � হেব অথবা “এই সব িজিনসগুিল ভয়ঙ্করধ্বংেসর ডানায় ভর কেরআসেব|”
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অপর নাম হল েবলটশত্ সর|) এই বাতর্ ািট খুবই সতয্| দািনেয়ল বাতর্ ািট
বুঝেত খুব কষ্ট করেলন এবং অবেশেষ িতিন দশর্নিট বুঝেত পারেলন|

2দািনেয়ল বলেলন, “বাতর্ ািট যখনআমার কােছ এেলা, তখনআিম
িতন সপ্তােহর জনয্ েয বয্িক্তর বনু্ধ অথবা পিরবার মারা েগেছ, তার
মত েশাক করিছলাম| 3ঐ িতন সপ্তাহ কােলর মেধয্ আিম েকান সুস্বাদু
খাবার খাইিন, মাংস েভাজন কিরিন, দ্রাক্ষারস পান কিরিন, মাথায়
েতল মািখিন|

4 প্রথম মােসর 24তম িদেন আিম িহেদ্দকল মহানদীর তীের
দঁািড়েয়িছলাম| 5 েসখােন দঁাড়ােনার সময় েচাখ েমেল সামেন
তাকােতই েদখেত েপলাম েক্ষৗমবস্ত্র পিরিহত এবং েকামের খঁািট
েসানার েকামর বন্ধনী পিরিহত একজন বয্িক্ত আমার সামেন দঁািড়েয়
আেছ| 6তার শরীর িছল মসৃণ ও উজ্জ্বলপাথেরর মেতা| তার মুখমণ্ডল
িছল িবদুয্ত্প্রভার মত| তার দুিট েচাখই িছল আগুেনর জ্বলন্ত িশখা|
তার বাহুদ্বয় এবং পদযুগল িছল উজ্জ্বল িপতেলর মেতা| তার স্বর িছল
েযন হাজার েলােকর িমিলত েকালাহল|

7 আিম, দািনেয়ল, একমাত্র বয্িক্ত েয ঐ স্বপ্নদশর্ন েদখেত
েপেয়িছলাম| আমার সঙ্গীরা েসই স্বপ্নদশর্ন েথেক বিঞ্চত হেয়িছল,
িকন্তু তারা ভীত হেয়িছল| তারা ভয় েপেয় েদৗেড় পািলেয় িগেয় লুিকেয়
পেড়িছল| 8 তাই আিম একাই ঐ স্বপ্নদশর্ন কেরিছলাম| আিম আমার
ক্ষমতা হািরেয় েফেলিছলাম| আমার মুখ মৃত মানুেষর মুেখর মত সাদা
হেয় িগেয়িছল এবং আিম অসহায় হেয় পেড়িছলাম| 9 তখন আিম
শুনেত েপলাম েয ঐ বয্িক্তিট স্বপ্নদশর্েনর মাধয্েম কথা বলেছ| আিম
তার স্বর েশানার পেরই গভীর ঘুেম আচ্ছন্ন হেয় িগেয় মািটেত লুিটেয়
পেড়িছলাম|

10তখন একিট হাতআমােকস্পশর্ কেরিছল| এটা যখন ঘটল তখন
আিম আমার হাত এবং হঁাটুর ওপের ভর িদেয় উেঠ দঁাড়ালাম| আিম
এত ভয় েপেয় িগেয়িছলাম েয আিম ভেয় কঁাপিছলাম| 11 স্বপ্নদশর্েন
মানুষিট আমােক বেল উঠেলন, �দািনেয়ল, েতামােক ঈশ্বর খুব
ভালবােসন| েয কথাগুিল আিম েতামােক বলব েসগুিল িনেয় গভীর
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ভােব িচন্তা করেব এবং বুেঝ েনেব| উেঠ দঁাড়াও, আমােক এই
জনয্ই েতামার কােছ পাঠােনা হেয়েছ|� এবং যখন েস এই কথাগুিল
বলেলন, আিম উেঠ দঁাড়ালাম| যিদও তখন আিম ভেয় কঁাপিছলাম|
12 তখন েসই েলাকিট স্বপ্নদশর্েনর মেধয্ িদেয় আবার কথা বলেত
শুরু করেলন| িতিন আমােক বলেলন, “দািনেয়ল, ভয় েপও না|
এেকবাের প্রথম েথেকই যখন তুিম বুঝেত েচষ্টা কেরিছেল এবং
ঈশ্বেরর সামেন িনেজেক িবনয়ী কেরিছেল, ঈশ্বর েতামার প্রাথর্না
শুেনিছেলন| তা সেত্ত্বও, েতামার প্রাথর্নার সাড়া িদেয় আিম আসেত
শুরু কেরিছলাম| 13 িকন্তু পারেসয্র যুবরাজ 21 িদন ধের আমার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল| েস আমােক েতামার কােছ আসা েথেক
িবরত কেরিছল| তখন মীখােয়ল নােমর একজন গুরুত্বপূণর্ যুবরাজ
আমােক সাহােযয্র জনয্ এিগেয় এেলা| কারণ আিম েসখােন একা
পারসয্রােজর দ্বারা আটেক পেড়িছলাম| 14 েদখ দািনেয়ল, েতামার
েলাকেদর ভিবষয্েত িক হেব েসটা বয্াখয্া করবার জনয্ আিম এেসিছ|
এই স্বপ্নদশর্ন ভিবষয্েতর একিট সমেয়র সেঙ্গ সম্পকর্ যুক্ত|”

15 ঐ েলাকিট আমার সেঙ্গ কথা বলার সময় আিম আভূিম নত
হেয়িছলাম| আিম েকান কথা বলেত পারিছলাম না| 16 তখন মানুেষর
মত েদখেত েসই একজনআমার ওষ্ঠস্পশর্ করেলন এবংআিমআবার
কথা বলেত সক্ষম হলাম|আিমআমার সামেন দঁাড়ােনা েসই একজেনর
সেঙ্গ কথা বললাম, “মহাশয়, আিম স্বপ্নদশর্েন যা েদেখিছ তা িনেয়
খুব অিস্থর এবং িচিন্তত| আিম অসহায় েবাধ করিছ| 17 মহাশয়, আিম
দািনেয়ল, আপনার ভৃতয্| আমার প্রভু, আমার মত একজন িবনীত
েলাক আপনার সেঙ্গ িক কের কথা বলেত পাের? আমার সমস্ত
শিক্ত িনঃেশিষত এবং আমার পেক্ষ িনঃশ্বাস েনওয়াটাই কিঠন হেয়
দঁািড়েয়েছ|”

18তখন মানুেষর আকৃিত িবিশষ্ট েসই বয্িক্তআমােক পুনরায়স্পশর্
করেলন এবং আিম আেগর েথেক ভাল অনুভব করেত থাকলাম|
19 তখন িতিন বলেলন, “দািনেয়ল ভয় েপও না| ঈশ্বর েতামােক
অতয্ন্ত ভালবােসন| েতামার েকান ক্ষিত হেব না| এখন শিক্তশালী হেয়
ওেঠা|”
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যখন িতিন আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন তখন আিম সবল হেয়
উঠিছলাম| আিম বললাম, “মহাশয়, আপিন আমায় সবল কের
তুলেলন| এখন আপিন কথা বলেত পােরন|”

20 তখন িতিন বলেলন, “দািনেয়ল, তুিম িক জােনা েকন আিম
েতামার কােছ এেসিছ? খুব শীঘ্রই আিম পারেসয্র যুবরােজর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেত িফের যাব| যখন আিম যাব তখন যবেনর যুবরাজ আসেব|
21 িকন্তু দািনেয়ল,আিম যাবারআেগ,আমােক িবশদভােব বেল েযেত
হেব সতয্-গ্রেন্থ িক েলখা আেছ|ঐ সব দুষ্ট যুবরাজেদর িবরুেদ্ধ, এক
মীখােয়ল ছাড়া আর েকউই আমােক সাহাযয্ কেরিন| মীখােয়ল হেচ্ছ
েতামার েলাকেদর ওপর শাসন কতর্ া েসই যুবরাজ|

11
1“মাদীয় রাজা দািরয়াবেসর রাজত্ব কােলর প্রথম বছেরই পারেসয্র

যুবরােজর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ আিম মীখােয়েলর পােশ িগেয়
দঁািড়েয়িছলাম|

2 “এখন তাহেল দািনেয়ল েতামােক আিম সতয্িট বলব| পারেসয্
আরও িতন জন রাজা শাসন করেব| এরপর আসেব চতুথর্ রাজা| েসই
চতুথর্ রাজাই হেব পারেসয্র সব েথেক ধনী রাজা| খুব শিক্তশালী হেয়
ওঠার জনয্ েস তার ধনসম্পদ বয্বহার করেব| এবং গ্রীস রােজয্র
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ েস সকলেক ইচু্ছক কের তুলেব| 3 তখন
একজন শিক্তশালী ও িবত্তবান রাজারআিবভর্ াব ঘটেব| েসআেরা শিক্ত
িদেয় শাসন করেব| েস যা চাইেব তাই করেত সক্ষম হেব| 4 েসই রাজার
আিবভর্ ােবর পর তার রাজয্ চার ভােগ িবভক্ত হেব| তার েছেলেমেয়রা
ও নািতনাতিনরা তার রাজেত্বর ভাগ পােব না এবং তার রাজয্গুিল
তােদর পুেরােনা শিক্ত িফের পােব না| কারণ তার রােজয্র অংশীদার
হেয় উঠেব অনয্ মানুেষরা|

5 “দিক্ষণ েদেশর রাজা বলবান হেয় উঠেব| িকন্তু তারই একজন
অধয্েক্ষর হােত তার পরাজয় ঘটেব| তখন েসই অধয্ক্ষই শাসন করেত
শুরু করেব| তার রাজয্ হেব একিট খুব শিক্তশালী রাজয্|
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6 “িকন্তু কেয়ক বছর পের তােদর দুজেনর মেধয্ একিট চুিক্ত
সাক্ষিরত হেব| চুিক্তিট প্রিতপন্ন করবার জনয্ দিক্ষণ েদেশর রাজার
কনয্া যােব উত্তর েদেশর রাজপুত্রেক িবেয় করেত| ঘটনাবশতঃ তােক
এবং তার ভৃতয্বগর্ যারা তােক এেনিছল, তার সন্তান এবং েসই একজন
েয তােক সাহাযয্ কেরিছল তােদর সবাইেক প্রতারণা করা হেব|

7 “িকন্তু ঐ যুবরাণীর পিরবােরর এক বয্িক্ত এেস দিক্ষেণর রাজার
স্থান গ্রহণ করেব| ঐ বয্িক্ত উত্তেরর রাজার ৈসনয্বািহনীেক আক্রমণ
করেব| েস উত্তেরর রাজার দুেগর্ প্রেবশ কের যুেদ্ধ জয়লাভ করেব|
8 েস তােদর েদবতার মূির্ত্ত িনেয় যােব| এরপর েস আর উত্তেরর
রাজােক উৎযক্তকরেব না| 9উত্তেরর রাজা আবার দিক্ষেণর রাজধানী
আক্রমণ করেব িকন্তু পরািজত হেয় পুনরায় িনেজর রােজয্ িফের
যােব|

10 “উত্তেরর রাজার পুত্ররা এবার যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেব|
তারা একিট িবশাল েসনাবািহনী সংগিঠত করেব| েসই েসনাবািহনী
বনয্ার মেতা দ্রুত পথ পিরক্রম করেব| তারা দিক্ষেণর রাজার দুগর্
আক্রমণ করেব| 11 তখন দিক্ষেণর রাজা রুদ্ধ হেয় উত্তেরর রাজােক
আক্রমেণর উেদ্দেশয্ েবর হেব| উত্তেরর রাজার িবশাল েসনাবািহনী
থাকেব, িকন্তু েস দিক্ষেণর রাজার ৈসনয্বািহনী দ্বারা পরািজত হেব|
12 িবরাট ৈসনয্বািহনীেক পরািজত করবার পর দিক্ষেণর রাজা গির্বত
হেবন এবং িতিন লক্ষ লক্ষ ৈসনয্ হতয্া করেবন, িকন্তু িতিন ক্ষমতাশালী
থাকেবন না| 13 কারণ এরপর উত্তেরর রাজা আবার আেগর েচেয়ও
আরও িবশাল েসনাবািহনী প্রস্তুত করেব| কেয়ক বছর পর আবার েস
তার িবশাল েসনাবািহনী িনেয় আক্রমণ করেব| এই ৈসনয্বািহনী হেব
অজস্র অস্ত্রধারী| তারা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত থাকেব|

14 “েসই সময় অেনক েলাক দিক্ষেণর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
েঘাষণা করেব| েতামার িনেজরই কেয়ক জন েলাক যারা যুদ্ধ করেত
ভালবােস তারা েযাগ েদেব এবং দিক্ষেণর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
করেব| তারা স্বপ্নদশর্নেক সতয্ কের তুলেত েচষ্টা করেব, িকন্তু তারা
যুেদ্ধ জয়লাভ করেব না| 15 এরপর উত্তেরর রাজা আসেব এবং
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একিট শিক্তশালী শহর অিধগ্রহণ কের েনেব| দিক্ষেণর ৈসনয্রা যুেদ্ধ
পুেরাপুির পরাস্ত হেয় পড়েব| এমনিক দিক্ষেণর বীর ৈসনয্রাও তােদর
শিক্ত িদেয় উত্তেরর ৈসনয্েদর েঠকােত পারেব না|

16 “উত্তেরর রাজা যা খুশী তাই করেত পারেব| েকউ তােক থামােত
সক্ষম হেব না| তার হােত সুন্দর েদশিটর ক্ষমতা থাকেব| এবং এই েদশ
ধ্বংস করার মেতা যেথষ্ট শিক্ত তার হােত থাকেব| 17 উত্তেরর রাজা
দিক্ষেণর রাজােক পরািজত করবার জনয্ তার রােজয্র সমগ্র শিক্তেক
আনেত িস্থর কেরিছল| দিক্ষেণর রাজার সেঙ্গ েস একিট চুিক্ত করেব|
এবং েসটা প্রিতপন্ন করেত তার এক কনয্ােক দিক্ষেণর রাজার সেঙ্গ
িবেয় েদেব| িকন্তু এই পিরকল্পনা কাযর্কারী হেব না|

18 “এরপর উত্তেরর রাজা সমুদ্র উপকুলবতীর্ েদশগুেলার িদেক
মেনােযাগ েদেব| যুেদ্ধ েবিরেয় েস েবশ িকছু শহর জয় করেব| িকন্তু
এরপর একজন েসনাধয্ক্ষ উত্তেরর রাজার সমস্ত গবর্ চূণর্ কের েদেব|
েসই েসনাধয্ক্ষ উত্তেরর রাজােক লিজ্জত কের তুলেব|

19 “েসিট ঘটবার পর, উত্তেরর রাজা পুনরায় তার িনেজর েদেশর
দুেগর্ িফের যােব| িকন্তু েস দুির্বপােক পড়েব এবং মারা যােব|

20 “উত্তেরর রাজার অপসারেণর পর তার স্থােন এক নতুন শাসক
উেঠ আসেব| ঐ শাসক তার প্রজাগেণর কাছ েথেক কর সংগ্রেহর
জনয্ তার সহকারীেদর পাঠােব| িকন্তু কেয়ক বছর পেরই েসই শাসক
ধ্বংস হেব| তেব েস যুেদ্ধ মারা যােব না|

21 “েসই শাসেকর পর, আর একজন নতুন শাসক হেব| ঐ শাসক
হেব অতয্ন্ত িনষু্ঠর এবং হীণমনয্ বয্িক্ত| ঐ বয্িক্ত রাজকীয় পিরবােরর
সম্মান পােব না| েস চাটুকািরতার েকৗশল অবলম্বন কের শাসক হেয়
যােব| েস এমন একটা সময় শাসক হেব যখন েসখােন শািন্ত আেছ|
22 েস িবশাল ৈসনয্বািহনীেক, এমনিক চুিক্তর েনতােকও পরািজত
করেব| 23 অেনক েদশ েসই িনষু্ঠর এবং ঘৃণয্ বয্িক্তর সেঙ্গ চুিক্ত
সম্পািদত করেব| িকন্তু তােদর সােথও েস চাতুরী করেব| িমেথয্ বেল
তােদর প্রতািরত করেব| েস শিক্ত সঞ্চয় করেব িকন্তু সামানয্ িকছু
মানুষ তােক সমথর্ন করেব|
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24 “েসই শািন্তর সময়, েস ধনী েদশগুিলেত আসেব| তার
পূবর্পুরুষরা যা কেরনিন এমন সব িজিনষ েস করেব| েস ধনী
েদশগুিলর শাসকেদর বহু উপহার এবং মূলয্বান িজিনষ েদেব|
েস তােদর দুগর্গুিল পরািজত করবার পিরকল্পনা করেব| পরািজত
রাষ্ট্রগুিল েথেক েস মূলয্বান িজিনসপত্র িনেয় এেস তার অনুগামীেদর
হােত েসগুিল তুেল েদেব| দুেভর্ দয্ ও কিঠন শহরগুিলেকও পরািজত
করার পিরকল্পনা করেব ঐ শাসক| িকছু সমেয়র জনয্ েস সফল হেব|

25 “েসই অিত িনষু্ঠর এবং ঘৃণয্ শাসেকর িবশাল েসনাবািহনী
থাকেব| েস তার শিক্ত েদখােনার জনয্ ঐ েসনাবািহনী িনেয় দিক্ষেণর
রাজােক আক্রমণ করেব| দিক্ষেণর রাজাও এক িবশাল েসনাবািহনী
সংগিঠত কের যুেদ্ধ ঝঁািপেয় পড়েব| িকন্তু রাজার িবরুেদ্ধ থাকা
কেয়কজেনর েগাপন পিরকল্পনায় দিক্ষেণর েসই যুেদ্ধ রাজা পরািজত
হেব| 26 দিক্ষেণর রাজার বনু্ধেবশী শত্রুরাই ষড়যন্ত্র কের তােক যুেদ্ধ
পরািজত করেব| দিক্ষেণর রাজার অিধকাংশ ৈসনয্ যুদ্ধেক্ষেত্র মারা
যােব| 27 উভয় রাজাই পরস্পেরর ক্ষিত করেত েচষ্টা করেব| এক
েটিবেল বেসও দুজন দুজনেক িমেথয্ কথা বলেব| িকন্তু তােদর
িমথয্াগুিল তােদর েকান কােজই আসেব না| িকন্তু ঈশ্বর ইিতমেধয্
তােদর অপসারেণর সময় িঠক কের েরেখেছন|

28 “উত্তেরর রাজা অেনক ধনসম্পদ িনেয় িনেজর েদেশ িফের
যােব| তখন েস, যারা পিবত্র চুিক্ত মােন তােদর ক্ষিত করার পিরকল্পনা
করেব এবং িনেজর েদেশ িফের যােব|

29 “সিঠক সময় উত্তেরর রাজা পুনরায় দিক্ষেণর রাজােকআক্রমণ
করেব| িকন্তু এইবার েস আেগর বােরর মেতা সাফলয্ পােব না|
30 পিশ্চম েথেক সমস্ত যুদ্ধ জাহাজগুিল তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার
জনয্ ছুেট আসেব| েস পিবত্র চুিক্তর িবরুেদ্ধ েক্রাধ েদখােব এবং
যারা পিবত্র চুিক্ত মানা বন্ধ কেরেছ তােদর সাহাযয্ করেব| 31 উত্তেরর
রাজা েজরুশােলেমর মিন্দর নষ্ট করেত তার ৈসনয্বািহনীেক পাঠােব|
মিন্দের িনতয্ ৈনেবদয্ িদেত আসা েলােকেদর েসনারা থািমেয় েদেব|
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তারা মিন্দেরর েভতের েসই ভয়ঙ্কর িজিনষিট রাখেব, েযিট ধ্বংেসর
কারণ|

32 “উত্তেরর রাজা ইহুদীেদর েদখেত পােবন যারা পিবত্র চুিক্তর
িবেরাধী| িতিন তঁার ভান, ছল-চাতুরী এবং অিবরাম িমথয্া দ্বারা তােদর
সমথর্ন পােবন| িকন্তু েয সকল ইহুদীরা তােদর ঈশ্বরেকই শিক্তমান
বেল িবশ্বাস করেবন তারাই শিক্তশালী হেয় উেঠ পুনরায় যুদ্ধ করেত
সক্ষম হেয় উঠেব|

33 “ঐ সকলজ্ঞানী িশক্ষক অনয্েদর িক ঘটেছ তা েবাঝােত সাহাযয্
করেব| িকন্তু এই ধমর্িবশ্বােসর জনয্ তােদর িনযর্াতন সহয্ করেত হেব|
তােদর মেধয্ েবশ কেয়ক জনেক তরবািরর আঘােত হতয্া করা হেব|
কেয়ক জনেক পুিড়েয় েমের েফলা হেব এবং আেরা কেয়ক জনেক
কারাগাের বন্দী করা হেব| তােদর মেধয্ কেয়ক জেনর ঘরবািড় লুঠ
করা হেব| 34 যখন সাধারণ েলাক েহঁাচট খায় তখন জ্ঞানী িশক্ষকরা
অল্প সাহাযয্ করেত এিগেয় আেস| িকন্তু তােদর মেধয্ কেয়ক জন,
যারা তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব তারা হেব কপটাচারী| 35 কেয়ক জন
জ্ঞানী মানুষ েহঁাচট খােব এবং ভুল করেব| তারা শািস্ত পােব, িকন্তু
এটা তােদর ভােলা েলাক কের েদেব| কারণ যােত তারা েশষ সমেয়
িনেজেদর খঁািট, শিক্তশালী এবং ত্রুিটহীন কের গেড় তুলেত পাের|
তখন, সিঠক সময়, েসই সমেয়র সমািপ্ত আসেব|

েয রাজা িনেজই িনেজর প্রশংসায় পঞ্চমুখ
36 “উত্তেরর রাজা যা চায় তাই করেত পারেব| েস িনেজই িনেজর

কােজর বড়াই কের েবড়ায়| েস িনেজর প্রশংসায় িনেজ এেতাই অন্ধ
েয িনেজেক েস ঈশ্বেরর েথেকও বড় মেন কের| েস যা বেল তা আর
েকউ েকানিদন েশােনিন| েস ঈশ্বর সম্পেকর্ যা তা বেল েবড়ায়| যতক্ষণ
পযর্ন্ত না ঈশ্বর িস্থর করেবন েয এই ভয়ানক সময় েশষ হেব, উত্তেরর
রাজা এ বয্াপাের সফল হেবন| কারণ িক ঘটেত যােচ্ছ তা ঈশ্বর পূেবর্ই
পিরকল্পনা কের েরেখেছন|
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37 “উত্তেরর রাজা তার পূবর্পুরুষেদর েদবতােদরও মানেব না|
স্ত্রীেলাকেদর কামনার েদবতার মূির্ত্তেকও েস মানেব না| েস েকান
েদবতােকই গুরুত্ব েদেব না| েস শুধু িনেজর গুণগান েগেয় েবড়ােব
আর িনেজেক সমস্ত েদবতােদর েচেয় গুরুত্বপূণর্ মেন করেব|
38উত্তেরর রাজা দুগর্গুিলর েদবতা বয্তীতআর েকান ঈশ্বেরর উপাসনা
করেব না| িকন্তু উত্তেরর রাজা দুগর্সমূেহর েদবতােদর উপহারস্বরূপ
েসানা, রূপা এবং মিণমািনকয্ েদেব এবং তঁােক সম্মান জানােব| এই
েদবতা তার পূবর্পুরুষেদর অজ্ঞাত িছল|

39 “উত্তেরর রাজা ঐ অজ্ঞাত িবেদশী েদবতার সাহাযয্ িনেয় দৃঢ়
দুগর্গুিলেক আক্রমণ করেব| অনয্ানয্ েদেশর শাসকগণ তার সােথ
েযাগ িদেল েস তােদর সম্মািনত করেব| েস তার অেনক প্রজােক ঐ
সকল শাসকেদর েসবায় িনেযািজত করেব| শাসকেদর পািরেতািষক
িহেসেব অেনক জিমজমা িদেয় েদেব|

40 “অবেশেষ দিক্ষেণর রাজা উত্তেরর রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব|
উত্তেরর রাজাই তােক আক্রমণ করেব| উত্তেরর রাজা রথসমূহ,
অশ্বােরাহী মানুষ এবং যুদ্ধ জাহাজসমূহ িদেয়আক্রমণ করেব| উত্তেরর
রাজার ৈসনয্রা বনয্ার জেলর মেতা প্রবািহত হেব| 41 উত্তেরর রাজা
সুন্দর েদশেক আক্রমণ করেব| উত্তেরর রাজার কােছ অেনক েদশ
পরািজত হেব| িকন্তু ইেদাম ও েমায়াব এবং অেম্মান েদেশর েনতৃবৃন্দ
উত্তেরর রাজার হাত েথেক রক্ষা পােব| 42 উত্তেরর রাজা অেনক েদশ
আক্রমণ করেব| এমনিক িমশরও উত্তেরর রাজার হাত েথেক রক্ষা
পােব না| 43 িমশেরর সমস্ত েসানা, রূেপা ও ধনসম্পদ তার হস্তগত
হেব| লুবীয়রা এবং কূশীয়রা তার অনুচর হেব| 44 িকন্তু পূবর্ ও উত্তর
েদশ েথেক আসা খবর শুনেত েপেয় উত্তেরর রাজা ভীত হেয় পড়েব
এবং েস রাগ করেব| েস অেনকগুিল েদশেক পুেরাপুির ধ্বংস করার
উেদ্দেশয্ কু্রদ্ধ হেয় যাত্রা শুরু করেব| 45 েস সমুদ্র ও সুন্দর পিবত্র
পবর্েতর মাঝখােন তার রাজকীয় তঁাবু খঁাটােব| িকন্তু েশষ পযর্ন্ত ঐ
িনষু্ঠর রাজার মৃতুয্ ঘটেব| তার মৃতুয্র সময় তােক সাহাযয্ করার জনয্
েসখােন েকান বয্িক্ত উপিস্থত থাকেব না|
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12
1 “স্বপ্নদশর্েন আিবভূর্ ত বয্িক্ত বলল, �দািনেয়ল, েসই সময় েসই

মহান দূত মীখােয়ল উেঠ দঁাড়ােব| মীখােয়ল েতামার েলাকেদর রক্ষা
করেব| তখন েসখােন এমন সঙ্কট েদখা েদেব, যা আেগ কখনও
হয়িন| িকন্তু দািনেয়ল, েসই সময় পুস্তেক েতামার জািতর মেধয্
যােদর নাম েলখা থাকেব তারা রক্ষা পােব| 2 সমািধস্থ মৃতেদর মেধয্
অেনেক পুনরায় েজেগ উঠেব, তারা আবার জীবন িফের পােব| তারা
অমরত্ব পােব| েকউ েকউ আবার েজেগ উঠেব লজ্জার ও অনন্ত
ঘৃণার জীবেনর উেদ্দেশয্| 3 জ্ঞানী বয্িক্তরা আকােশর মেতা উজ্জ্বল
হেয় উঠেব| যারা অনয্ েলাকেদর েশখায় িক কের ভােলা জীবনযাপন
করেত হয়, তারা নক্ষেত্রর মত িচরকাল উজ্জ্বলভােব চক্চক্ করেব|

4 “িকন্তু দািনেয়ল, তুিম এই বাণী অবশয্ই অতয্ন্ত েগাপেন রাখেব|
তুিম এই পুস্তক বন্ধ কের রাখেব| সমািপ্ত সময় না আসা পযর্ন্ত তুিম তা
েগাপন রাখেব| জ্ঞােনর জনয্ অসংখয্ মানুষ এিদক ওিদক েঘারাঘুির
করেব| এবং এর ফেল সিতয্কােরর জ্ঞােনর বৃিদ্ধ হেব|”

5 তখন আিম, দািনেয়ল, সামেন তাকালাম এবং অনয্ দুজন
বয্িক্তেক েদখলাম| একজন নদীর এপাের আমার কােছ দঁািড়েয়
রেয়েছ এবং অনয্জন নদীর ওপাের| 6 তােদর মেধয্ একজন,
েক্ষৗমবস্ত্র পিরিহত জেলর ওপর দঁািড়েয় থাকা েলাকিটেক বলল,
“িবস্ময়কর ঘটনাগুিল ঘটেত আর কত সময় লাগেব? কখন তা সেতয্
পিরণত হেব?”

7 েক্ষৗমবস্ত্র পিরিহত মানুষিট নদীর জেলর ওপর দঁািড়েয় তার দুহাত
স্বেগর্র িদেক তুেল ধরল| এবং আিম শুনেত েপলাম েস ঈশ্বেরর
নােম শপথ িনেয় বলেছ, “সময়, সময় এবং অদ্ধর্ সময়|* পিবত্র
জািতর ক্ষমতা সমূ্পণর্রূেপধ্বংস হেব এবং সমস্ত িবস্ময়কর ঘটনাগুিল
অবেশেষ সেতয্ পিরণত হেব|”

* 12:7: সময়, সময় এবং অদ্ধর্ সময় অথর্াৎ “সােড় িতন বছর|”
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8আিম উত্তরটা শুনেত েপেলও তার অথর্ বুঝেত পারলাম না| তাই
আিম িজজ্ঞাসা করলাম, “মহাশয়, সবিকছু সেতয্ পিরণত হেল িক
ঘটেব?”

9 েস উত্তের বলল, “দািনেয়ল, তুিম েতামার জীবেন িফের যাও|এই
বাণী লুকােনা থাক| সমািপ্তর সময় না আসা পযর্ন্ত তা েগাপন থাকেব|
10অেনক েলাক শুিচ এবং পিরষ্কার হেয় যােব| িকন্তু দুষ্ট ও শয়তানরা
িনেজেদর একই রকম রাখেব| এবং ঐ দুষ্ট েলাকরা এই কথা বুঝেত
পারেব না| িকন্তু জ্ঞানী েলাকরা বুঝেত পারেব|

11 “িনতয্ ৈনেবদয্ বন্ধ হেব| তখন েথেক মিন্দের ভয়ানক িজিনষিট
রাখার িদন পযর্ন্ত 1290 িদন থাকেব| 12 যারা 1335 িদন ৈধযর্য্ ধের
অেপক্ষা কের থাকেত পারেব, তারা অতয্ন্ত সুখী হেব|

13 “দািনেয়ল, েতামার জীবেনর েশষ িদন পযর্ন্ত েবঁেচ থােকা| তুিম
েতামার িবশ্রাম পােব| সমেয়র েশেষ তুিম মৃতুয্ েথেক েজেগ উঠেব
এবং েতামার প্রাপয্ আশীবর্াদসমূহ পােব|”
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