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दािनयलकोपसु्तक

दािनयललाई बाबलेमा लिगयो
1 ते ो वषर्मा यहूदाका राजा यहोयाकीमको शासनकालमा बाबलेका राजा

नबकूदनसे्सरले यरूशलमेमा आफ्ना सनेा ारा चारै ितर घरेेर त्यस मािथ आ मण
गरे। 2 परम भलुे उसलाई यहूदाको राजा यहोयाकीमलाई परािजत गन श
िदनभुयो अिन परमे रको म न्दरबाट सबै भाँडा-कँुडाहरू लाने अनमुित िदनभुयो।
नबकूदनसे्सरले ती चीजहरू िशनारको भिूम बाबलेमा ल्याए अिन उनका
दवेताहरूका म न्दरमा राख।े

3 त्यसपिछ राजा नबकूदनसे्सरले अशपनजलाई आदशे िदए। अशपनज राजाका
सवेकहरूको अगवुा िथयो। राजाले अशपनजलाई राजकीय प रवारका केही
यहूदीहरू अिन उच्च णेीका इ ाएलीहरूलाई ल्याउन ु भन।े 4 ती मािनसहरू ह ा-
क ा, सनु्दर, शरीरमा कुनै चोट नभएका, सारा ब ु मा िनपणु, सािहत्य र िवज्ञानको
ज्ञानले प रपणूर्, समझदार राजदरवारको सवेा गनर् सक्ने योग्य कल्दीहरूका भाषा र
सािहत्य िसकाउन भनी नपुसंकहरूका धान अशपनजलाई हुकूम गरे।

5 राजा नबदूकनसेरले आफ्नो भोजन र मदको एक भाग ितनीहरूलाई िदए।
राजाले ितनीहरूलाई तीन वषर्सम्म ता लम िदन र त्यसपिछ उनको साम ु स्ततु
गन िनदशन िदए। 6 यहूदाका ती नानीहरूमा दािनयल, हनन्याह, मीशाएल अिन
अजयार्ह सामले िथए।

7अशपनजले (नपुसंक) नाउँ रा खिदए। ितनीहरूले दािनयलको नाउँ बलेतसजर
रा खिदए। ितनीहरूले हनन्याहको नाउँ श क रा खिदए। अिन मीशाएललाई मशेके
अिन अजयार्हलाई अबे गो नाउँ रा खिदए।

8 तर राजाले उनीहरूलाई िदन ु भनी पठाएको भोजन र दाखरस खाएर आफूलाई
अशु नपान दािनयलले िन य गरे। यसलैे आफूलाई अशु हुन निदनहुोस ् भनी
नपुसंकहरूका धानलाई िब न्त गरे।

9परमे रले नप ुसंकहरूका मखुको मनमा दािनयल ित करूणा र दया भ रिदन ु
भयो। 10 नपुसंकहरूका मखुले दािनयललाई भन,े “मलाई डर लाग्छ, िकनभने
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मरेा परम भु राजाले मलाई ितमीले यो भोजन खाएको अिन यो दाखरस िपएको
हने ुर् भनी आदशे िदन ु भएको छ। यिद ितमीले यो भोजन खाएनौ भने ितमी िबमार
अिन दबुर्ल हुनछेौ। राजाले यो दे ु हुनछे र मिसत रसाउन ु हुनछे। हुन सक्छ, मरेो
टाउको का टइनछे अिन यो दोष ित ो हुनछे।”

11 यसपिछ दािनयलले आफूलाई हरेचाह गन का रन्दालाई भन।े अशपनजको
त्यो का रन्दालाई दािनयल, हनन्याह, मीशाएल अिन अजयार्हमािथ ध्यान दऊे।
12 दािनयलले त्यो का रन्दासगँ भन,े “दया गरेर दश िदन सम्म हा ो परीक्षा लऊे,
हामीलाई खान साग-सब्जी अिन िपउने पानी बाहके केही नदऊे। 13 त्यसपिछ
ितमीले हा ो तलुना अरू जवान मािनसहरूसगँ गर, जसले राजाको खाना खान्छन।्
त्यस पिछ ितमीले दखे्छौ िक को धरैे स्वस्थ छ, अिन आफै िनणर्य गर, हामीसगँ
कस्तो वहार गन ुर् पछर्, हामी ित ो सवेक हौं।”

14 उनी राजी भए अिन दश िदन सम्म जाँच गरे। 15 दश िदनको अन्तमा
ितनीहरू रा ा र ह ा-क ा दे खन थाले उनीहरू भन्दा, जसले राजाको खाना खान्थ।े
16 त्यसपिछ त्यो रखवालाले उनीहरूलाई राजाको खाना र दाखरस िदन बन्द गरे।
अिन ितनीहरूलाई साग-सब्जी नै िदनलाग।े

17 परमे रले ती चारजनालाई, ज्ञान, ब ु दान गन ुर्भयो, अिन हरेक कारको
लिप, िवज्ञानहरू जान्ने योग्यता िदनभुयो। दािनयलले हरेक कारको िदब्य दशर्न

अिन सपनाहरू बझु्न थाल।े
18 त्यस अविधको अन्तमा राजाको आदशे अनसुार नपुसंकहरूका अगवुाले

ितनीहरूलाई राजा नबकूदनसे्सर अिघ उप स्थत गराए। 19 राजाले सबै
मािनसहरूको अन्तवातार् लए तर उनले ती मध्ये कसलैाई पिन दािनयल, हनन्याह,
मीशाएल अिन अजयार्ह जस्तो सव म पाएनन।् यसकारण उनले ितनीहरूलाई
आफ्नो कायर्मा लए। 20 राजाले यी चारजनािसत सबै महत्वपणूर् िवषयमा
सरसल्लाह लए अिन ितनीहरूले आफ्नो ज्ञान र सझुबझुको माण िदए। राजाले
दखेे िक यी चारजना उनको राज्यका सबै ज्ञानी अिन जादगुरहरू भन्दा दश गणुा
रा ा छन।् 21 दािनयलले कोरेसको शासन कालको पिहलो वषर् सम्म राजाको सवेा
ग रबस।े

2
नबकूदनसे्सरको सपना
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1 आफ्नो शासनकालको दो ो वषर्मा नबकूदनसे्सरले एउटा सपना दखे।े
सपनाले उनलाई भयभीत बनायो अिन उनी स ु सकेनन।् 2 राजाले आफ्ना ज्ञानी
मािनसहरूलाई बोलाए ितनीहरू जाद-ुटुना गथ। सपनाको अथर् ाख्या गनर् ताराहरू
हथे। ितनीहरू त्यसो गथ िकनभने भिवष्यमा जे घट्नवेाला छ, त्यो पिहले नै सकेंत
िदन सक्थ।े राजाले ितनीहरूबाट यही चाहन्थे िक उनले दखेकेो सपनाको अथर्
ितनीहरूले भन्न सकुन।् ितनीहरू आए र राजाको साम ु उिभए।

3 त्यस पिछ राजाले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे एउटा सपना दखेें, जसले गदार् म
एकदमै ाकुल छु। म यो जान्न चाहन्छु िक त्यो सपनाको अथर् के हो?”

4 त्यस िवषयमा कल्दीहरूले अरामी भाषामा बोल्दै उ र िदए, “महाराज अमर
रहुन! हामी तपाईंका सवेकहरू हौं। तपाईंले आफ्नो सपना हामीलाई बताउन ु होस ्
अिन हामी तपाईंलाई त्यसको अथर् बताउछँौं।”

5 यसपिछ राजाले कल्दीहरूलाई भन,े “होइन! त्यो सपना के िथयो, यो पिन
ितमीले बताउनँ ु पछर् अिन त्यो सपनाको अथर् के हो, यो पिन ितमीले बताउनँ ु पछर्।
यिद ितमीले यस्तो गनर् सकेनौ भने म ितमीलाई टु ा-टु ा पानछु अिन ित ो घर
भत्काएर जनताको शौचालय बनाउनछुे। 6 तर ितमीले मरेो सपना बताएर त्यसको

ाख्या ग रिदयौ भने म ितमीलाई धरैे उपहारहरू, आदार दान गनछु। अब मरेो
सपना र त्यसको ाख्या गर।”

7 ती ब ु मानहरूले फे र उ र िदए, “हे राजा, कृपया हामी तपाईंका
दासहरूलाई सपना बताई िदन ु होस ्र हामी त्यसको अथर् ाख्या ग रिदन्छौं।”

8 राजाले जवाफ िदए, “म जान्दछु, िक ितमीहरूले समय नाश ग ररहकेाछौ।
िकनभने ितमीहरू जान्दछौ मरेो हुकुम त्यस्तै रहनछे। 9 जस्तो िक यिद ितमीहरूले
मरेो सपनाको बारेमा बताउदँनैौ भने म ितमीहरू त्यकेलाई दण्ड िदनछुे। यसकारण
ितमीहरू मलाई सपना पक्कै भन्नछेौ तािक म जान्नछुे िक ितमीहरू सपनाको

ाख्या सही त रकाले गनर् सक्षम छौ।”
10 कल्दीहरूले राजालाई उ र िददँ ै भन,े “हे महाराज, तपाईंले जे भन्न ु

हुदँछै त्यो गनर् सक्ने मािनस यस पथृ्वीमा केही छैन। कुनै पिन राजा, ऊ जित
नै महान अथवा श शाली होस ्उसले किहले पिन ज्ञानी अथवा जादवुाला अथवा
कल्दीहरूलाई यस्तो कमर् गनर् लगाएको छैन। 11 राजाले केही कुरा रोिध रहकेा
छन ् त्यो गनर् एक्दमै अफ् ारो छ। दवेताहरूले मा राजाको सपना अिन यसको
अथर् के हो भन्न सक्नछेन। तर दवेताहरू मािनसहरूिसत बस्दनैन।्”
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12 जब राजाले यो कुरा सनु,े ितनी सा ै रसाए अिन बाबलेका सबै ज्ञानी
मािनसहरूलाई ध्वशं ग रन ु पन आदशे िदए। 13 यसकारण राजा नबदूकनसेरको
आज्ञा घोषणा ग रयो िक सबै ज्ञानी मािनसहरूलाई मान ुर् पछर्! राजाका मािनसहरूले
दािनयल र उसका साथीहरूलाई पिन मान ुर् भनी हल्ला गरे अिन खोजी गनर् पठाए।

14अय क बाबलेका ब ु मानी मािनसहरूलाई मानर् तयार िथए। तर दािनयलले
राजाका सनेापित अय किसत कुरा-कानी गरे। दािनयलले अय किसत ब ु मानी
कुरा गरे। 15 दािनयलले अय कलाई सोध,े “राजाले यित कठोर दण्डको आदशे
िकन िदनभुएकोछ?”

उ रमा अय कले राजाको सपनाको सम्पणूर् कथा बताए अिन दािनयलले बझु।े
16 जब दािनयलले यो कुरा सनुे उनले राजासगँ गएर िब न्त गरे िक अिधक समय
िदइयोस।् त्यस पिछ उनले राजालाई उनको सपना र त्यसको अथर् बताई िदनछेन।्

17 त्यसपिछ दािनयल आफ्नो घर गए अिन उसका साथीहरू, हनन्याह,
मीशाएल अिन अजयार्हलाई सम्पणूर् कुराहरू सनुाए। 18 दािनयलले आफ्ना
साथीहरूलाई स्वगर्का परमे रसगँ ाथर्ना गन ुर्भन।े दािनयलले उनीहरूलाई भने िक
स्वगर्का परमे रलाई ाथर्ना गदार् उनीहरूमािथ दयाल ु हुन ्अिन यो रहस्य बझु्नमा
सहायता गरून ्जसबाट बाबलेको दो ो ब ु मानी परुूषहरूसगँ दािनयल र उसका
साथीहरू नमा रउन।

19 रातको समय परमे रले दािनयललाई दशर्नको ग ु बताई िदनभुयो। त्यसपिछ
स्वगर्का परमे रको स्तिुत गरे। 20 दािनयलले भन,े

“परमे रको नाउकँो सदा-सवर्दा शसंा गर!
श र ज्ञान उहाँमा हुन्छ।

21 उहाँले नै समय प रव र्न गन ुर्हुन्छ उहाँले नै सालमा ऋतहुरू प रव र्न गन ुर्हुन्छ।
उहाँले नै राजाहरू प रव र्न गन ुर्हुन्छ।
उहाँले नै राजाहरूलाई श दान गन ुर्हुन्छ र उहाँले नै खो हुुन्छ।

उहाँले नै ब ु िदएर मािनसहरू ब ु मानी बन्छन,्
उहाँले मािनसहरूलाई ज्ञान िदनहुुन्छ अिन मािनसहरू ज्ञानी हुन्छन।्

22 उहाँले गिहरो अिन ग ु रहस्यहरू दर्िशत गराउन ु हुन्छ।
उहाँले जान्न ु हुन्छ अन्धकारमा के छ
अिन ज्योित उहाँसगँै छ।
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23 हे मरेो िपता-पखुार्हरूका परमे र, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु, अिन तपाईंको
गणुगान गाउछुँ।

तपाईंले नै मलाई ज्ञान र श िदनभुयो।
जनु कुरा हामीले सोध्यौं त्यसको रहस्य तपाईंले नै बताउनँ ु भयो।

तपाईंले हामीलाई राजाको सपनाको िवषयमा बताउनँ ु भयो।”
दािनयलले सपनाको अथर् के हो भन्छन ्

24 त्यसपिछ दािनयल अय ककोमा गए। राजाले उसलाई बाबलेका ज्ञानी
मािनसहरूलाई मान ुर् भनी आज्ञा िदएका िथए। दािनयलले अय कलाई भन,े
“बाबलेका ज्ञानी मािनसहरूको हत्या नगर। मलाई राजा भएकोमा लएर जाऊ,
म उहाँलाई उहाँको सपना अिन अथर्को ाख्या ग रिदन्छु।”

25 अय कले तरुन्तै दािनयललाई राजाकहाँ लएर गयो अिन राजालाई भन्यो,
“यहूदाको बन्दीहरू मध्ये मलै े एकजना यस्तो मािनसलाई खोजें जसले राजाको
सपनाको अथर् बताउनँ सक्छ।”

26 राजाले दािनयललाई (बलेतसजर) जवाफमा गरे, “के ितमीले साँच्चै
मरेो सपनाको अथर् र त्यसको ाख्या गनर् सक्छौ?”

27 दािनयलले राजालाई उ र िदए, “हे राजा नबकूदनसे्सर, कुनै
पिन ज्योितषीहरू ब ु मानी मािनस, मं -तं जान्नहेरू अिन कल्दीहरूले
राजाको सपनाको ग ु कुराहरू बताउनँ सकेनन।् 28 तर स्वगर्मा एउटा यस्तो
परमे र हुनहुुन्छ, जसले ग ु रहस्यहरू बताउनँ सक्नहुुन्छ। परमे रले राजा
नबकूदनसे्सरलाई अब के हुनवेाला छ यो दशार्उनको लािग सपना दखेाई िदनभुयो।
आफ्नो ओ ानमा सतुरे तपाईंले सपनामा जे कुराहरू दे भुयो, त्यो यो हो। 29 हे
राजा, तपाईं आफ्नो ओ ानमा सिुतरहन ु भएको िथयो। तपाईंले भिवष्यमा घट्ने
घटनाको िवषयमा सोिचरहन ु भएको िथयो। परमे रले मािनसहरूलाई रहस्यपणूर्
िवषयमा बताउन सक्नहुुन्छ। त्यसकैारण उहाँले भिवष्यमा जे घट्नवेाला छ, त्यो
दशार्ई िदन ु भयो। 30 परमे रले यो रहस्य मलाई बताउनँ ु भयो। यो यसकारण भयो
िक मरेोमा अरू मािनसहरू भन्दा ज्यादा ब ु छ। तर परमे रले मलाई यो भदे
यसकारण बताउन ु भयो िक राजालाई उसको सपनाको अथर् थाहा होस।् हे राजा
यस्तो कारल,े तपाईंको मनमा जनु िवचारहरू आउँदछै त्यसलाई सम्झन ु होस।्

31 “हे राजा, तपाईंको सपनामा एउटा ठूलो मिूतर् आफ्नो छेउमा उिभएको दे ु
भयो जो च म्करहकेो िथयो अिन सा ै आकर् षक िथयो। यसको रूप डरलाग्दो िथयो।
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32 त्यो मिूतर्को टाउको िनक्खरु सनुले बिनएको िथयो। त्यसको छाती र हातहरू
चाँदीका िथए। त्यसको पटे र िफला काँसाका िथए। 33 यसको गोडाहरू फलामका
िथए। त्यसको खु ाका केही भाग फलामको र तल्लो केही भाग माटोका िथए।
34जब तपाईंले त्यस मिूतर्लाई हे ररहन ुभएको िथयो तपाईंले एउटा च ान दे भुयो।
च ान मािनस ारा का टएको िथएन। च ानले फलाम र माटोले बिनएका मिूतर्को
खु ाहरूलाई टु ा-टु ा पाय । 35 त्यो फलाम, माटो, काँसा, चाँदी र सनु सबै
चक्नाचरू भए, अिन ीष्म ऋतमुा खलाबाट भसू उडाए झै नाउँ िनशानै नराखी
हावाले उडाएर लग्यो। तर त्यस मिूतर्मा लाग्ने त्यो ढुङ्गा बढदै गयो अिन एउटा
ठूलो पहाड बिनएर पथृ्वीलाई ढाक्यो।

36 “सपना यही िथयो। अब हामी राजालाई त्यसको अथर् खो लिदनछेौं। 37 हे
राजा! तपाईं महान राजा, राजाहरूको पिन राजा हुनहुुन्छ, जसलाई स्वगर्का
परमे रले राज्य, सामथ्यर्, अिधकार अिन मान िदन ु भएको छ। 38 तपाईंलाई
परमे रले मािनसका सन्तान, जङ्गलका पशहुरू र आकाशका पकं्षीहरू मािथ
अिधकार गनर् िदन ु भएको छ। तपाईं नै त्यो सनुको टाउको हुनहुुन्छ।

39“तपाईं पिछ तपाईंको भन्दा कमजोर राज्य खडा हुनछे अिन त्यसपिछ अक
एउटा ते ो राज्य काँसाको राज्यजस्तै खडा हुनछे, जसले सारा पथृ्वीमािथ अिधकार
जमाउनँछे। 40 त्यस पिछ चौथो राज्य फलाम जस्तै ब लयो हुनछे। फलामले सबै
थोकलाई चरू-चरू ग र न पारे झैं त्यसले सारा पथृ्वीलाई टु ा टु ा पारेर िततर-
िबतर पानछ!

41“अिन तपाईंले ख ु ा र औंलाको केही भाग फलामको दे ु भए झै त्यो एउटा
िवभािजत राज्य हुनछे। तर पिन दशर्नमा तपाईंले फलाम र िगलो माटो िमिसएको
दे ु भए झैं त्यसमा फलाम ब लयो रहने छ। 42अिन खु ाको औंलाहरू केही भाग
फलाम र केही भाग माटो िमिसए झैं त्यो राज्य केही श शाली र केही सिजलै
टु ा-टु ा हुने कमजोर राज्य हुनछेन। 43 तपाईंले फलाम र िगलो माटो िमिसएको
दे ु भए झैं ती राज्यहरू अन्तर जातीय ववैािहक सम्बन्ध गरेर िमिसनछे र फलाम र
माटोिसत िमिसनछे अिन फलाम र माटोिसत िमल्न नसके झैं ती राज्यहरू एकसाथ
अिडन सक्ने छैनन।्

44 “ती राज्यहरूको समयमा स्वगर्का परमे रले एउटा राज्य बनाउन ु हुनछे
जनु किहल्यै नाश हुने छैन न त त्यो राज्य कुनै अरू मािनसको हातमा िदइनछे।
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यसले अन्य सबै राज्यहरूलाई ध्वशं पानछ र ितनीहरूको अन्त्य ग रिदनछे। तर
त्यो राज्य सदा-सवर्दा रहनछे।

45 “यो राज्य चािह ँ तपाईंले दे ु भएको त्यो च ान हो जनु कसलैे नहटाई कन
पहाडबाट आफैं का टयो अिन त्यो च ान फलाम, िप ल, चाँदी, माटो र सनुलाई
टु ा-टु ा पाय । यस कार महान ् परमे रले तपाईंलाई भिवष्यमा के हुनछे
दखेाउन ु भयो। यो सपना साँचो छ र तपाईं यसको ाख्यामा भर पनर् सक्नहुुन्छ।”

46 यसपिछ राजा नबकूदनसे्सरले दािनयललाई िनहु रएर दण्डवत गरे। राजाले
दािनयलको शसंा गरे। राजाले आज्ञा िदए िक दािनयलको सम्मानमा भटेी स्वरूप
सगु न्धत धपू दान ग रयोस।् 47 राजाले फे र दािनयललाई भन,े “मलाई िन न्त
पवूर्क ज्ञान भएकोछ िक ित ो परमे र सवार्िधक महत्वपणूर् अिन श शाली
हुनहुुन्छ। उहाँ सबै राजाहरूको परम भु हुनहुुन्छ। अिन जनु कुरा कसलैे बताउनँ
स ै न त्यो ग ु कुरा पिन उहाँले बताई िदनहुुन्छ।”

48 यसपिछ राजाले दािनयललाई सम्मान पवूर्क आफ्नो राज्यको महत्वपणूर्
पदमा िनय ु ी गरे अिन धरैे बहुमलू्य उपहारहरू पिन दािनयलाई िदए। दािनयललाई
सम्पणूर् बाबले दशेको शासक िनय ु ी गरे अिन दािनयललाई बाबलेको सबै ज्ञानी
मािनसहरूको धान बनाइिदए। 49 दािनयलले राजालाई िव न्त गरे अिन उनले
श क, मशेक अिन अबे गोलाई बाबले दशेको महत्वपणूर् हािकम बनाई माग।े
दािनयलले भने जस्तै राजाले त्यस्तै गरे। दािनयल स्वयं ती महत्वपणूर् मािनसहरू
मध्ये एक भए जनु राजाको साथमा रहन्थ।े

3
सनुको मिूतर् र तातो भ ी

1 राजा नबकूदनसे्सरले सनुको मिूतर् बनाए। मिूतर् 60 हात अग्लो अिन 6 हात
चौडा िथयो। उनले त्यो मिूतर् बाबले दशेको दरुा मदैानमा स्थािपत गरे। 2 तब राजा
नबकूदनसे्सरले िविभन्न ान्तका सबै राज्यपाल, शासक, सल्लाहकार,कोषाध्यक्ष,
न्यायधीशहरू, अिधकारीहरू र ान्तका सबै राज-कमर्चारीहरूलाई उनले स्थािपत
गरेको मिूतर् समक्ष समपर्ण हुन भलेा हुन ु भनी आदशे िदए।

3 ती सबै ान्तका बडा हािकम, न्यायधीश, राज्यपाल, सल्लाहकार,खजाञ्ची,
पु लस मखु अिन सबै अरू हािकम, राजकमर्चारीहरू भलेा भए अिन राजा
नबकूदनसे्सरले स्थापना गरेको मिूतर्को अघाडी उिभए। 4 त्यसपिछ व ाहरूले
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ठूलो स्वरमा कराएर भन,े “हे िविभन्न रा र िविभन्न भाषाका मािनसहरू ध्यान
दऊे। 5 जब ितमीहरू िविभन्न वाध्य-यनं् , नरिसङं्गा, बाँसरुी, वीणा, साराङ्गी,
िसतार, मसकहरू बाजाहरू बजकेो सनु्छौ, ितमीहरू सबै िनहु रन ु पछर् अिन राजा
नबकूदनसे्सरले उभ्याएको सनुको मिूतर्को पजूा गन ुर् पछर्। 6 यिद कसलैे यो सनुको
मिूतर्लाई िनहुरेर दण्डवत ्गदन अिन पजूा गदन भने त्यस मािनसलाई तरुन्तै दनदन
बल्दै गरेको आगोको भ ीमा फ्याँिकिदइनछे।”

7यसकारण जब ितनीहरूले नरिसङं्गा, बाँसरुी, िसतार, साराङ्गी, मसक र अरू
बाजा बजकेो सनु,े ितनीहरू िनहु रए अिन सनुको मिूतर्को पजूा गरे।

8यस घटना पिछ तरुन्तै कल्दीहरू राजाकहाँ आए, ती मािनसहरूले यहूदीहरूको
िवरू मा बोल।े 9 ितनीहरूले राजा नबकूदनसे्सरलाई भन,े “हे राजन, तपाईं अमर
हुनहुुन्छ। 10 महाराज, तपाईंले यस्तो आदशे िदन ु भएकोछ िक त्यके जसले
नरिसङं्गा, बाँसरुी, साराङ्गी, िसतार, मसक र अरू सबै िकिसमका बाजाहरूको
स्वर सनु्छ, त्यसले िनहु रएर सनुको मिूतर्लाई पजूा गन ुर्पछर्। 11अिन जसले घोप्टो
परेर पजूा गदन त्यसलाई द न्करहकेो आगोको भ ीमा फ्याँिकनछे। 12 यहाँ केही
यस्तो यहूदीहरू छन ् जसले तपाईंको यो आदशेलाई पालन गदनन।् तपाईंले ती
यहूदीहरूलाई बाबले दशेमा महत्वपणूर् हािकम बनाउन ु भएको छ। ियनीहरूको
नाउँ यस कार छ श क, मशेक अिन अबदेनगो। ियनीहरूले तपाईंका दवेताको
पजूा गदनन ् अिन जनु सनुको मिूतर् तपाईंले स्थािपत गन ुर् भएको छ उनीहरू न त
त्यस मिूतर्को सामने झकु्छन ्न त पजूा नै गछर्न।”

13 यो सनु्ने िबि कै नबकूदनसे्सर रसले चरू भएर भने श क, मशेक,
अबदेनगोलाई लएर आऊ। त्यस पिछ उनीहरू राजाको सामनु्ने हािजर भए।
14 नबकूदनसे्सरले भन,े “श क, मशेक र अबे गो के यो कुरा साँच्चो हो,
ितमीहरूले मरेो दवेताको पजूा गदनौ अिन मलैे स्थािपत गरेको सनुको मिूतर्लाई
िनहु रएर पजूा गदनौ? 15 अब हरे, ितमीहरूले जब नरिसङं्ग, बाँसरुी, िसतार,
सात वटा तार भएको बाजा, वीणाहरू, मसक तथा त्यके कारको अक वा
यन् हरूको ध्वनी सनु्यौ अिन सनुको मिूतर्को साम्ने झकेुर पजूा गन ुर् पनछ। यिद
ितमीहरूले मलैे बनाएको सनुको मिूतर्को पजूा गनर् तयार भयौ भने रा ो हो तर यिद
त्यसको पजूा गनर् अस्वीकार गय भने ितमीहरूलाई तरुन्तै दन-्दन ् बल्दै गरेको
आगोको भ ीमा हा लनछे। त्यस पिछ ितमीहरूलाई कुनै पिन अरू दवेताहरूले
बचाउनँ सक्ने छैन।”
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16 श क, मशेक अिन अबदेनगोले जवाफमा भन,े “महाराज नबकूदनसे्सर,
हामीलाई अझै ाख्या गन आवश्य ा छैन; हामी आफ्नो मन प रवतर्न गन
छैनौं। 17 यिद, हा ो परमे र जसको हामी उपसना गछ उहाँको अ स्तत्व छ
भन,े द न्करहकेो आगोको भ ीबाट हामीलाई बचाउनँे उहाँको सामथर् छ। यसलैे हे
राजा उहाँले हामीलाई तपाईंको श दे ख बचाउनँहुुन्छ। 18 तर राजा तपाईंले यो
जान्न ु पन छ, हामी तपाईं को दवेताहरूलाई पजूा गन छैनौं अथवा सनुको मिूतर्को
अघाडी झकेुर दण्डवत पिन गन छैनौं।”

19 यस कुरामा नबकूदनसे्सर राजा श क, मशेक अिन अबे गोमािथ सा ै
रसाए। उनको अनहुार रातो भयो। 20 त्यस पिछ उनले आफ्ना केही सिैनकहरूलाई

हुकूम गरे, ती श क, मशेक अिन अबे गोलाई कस्सरे बाँध अिन बल्दै गरेको
आगोको भ ीमा फ्याँिकदऊे।

21 सिैनकहरूले श क, मशेक अिन अबदेनगोलाई बाँध े अिन आगोमा
फ्याँिकिदए। ितनीहरूले आफ्नो पोशाकहरू, सरुूवाल, टोपी लगाएका िथए।
22 रसाएका राजा ारा िदइएको कठोर आदशेको कारणले ती सनेाहरूले भ ी
यथा स्थती भन्दा सात गणुा बशेी तताए अिन ती सनेाहरू जब श क, मशेक
अिन अबे गोलाई आगोमा हाल्न निजक गए त्यसको तातोले ती सनेाहरू मा रए।
23 ती तीनजना श क, मशेक अिन अबे गोलाई कस्सरे बाँधी द न्करहकेो आगोमा
फ्याँिकिदए।

24 त्यस पिछ राजा नबकूदनसे्सर छक्क परे र सा ै उ िेजत भएर उिभए अिन
आफ्ना सल्लाकारहरूलाई भन,े “के हामीले आगोमा तीन जनालाई बाँधरे हालकेो
होइनौ?”

ितनीहरूले उ र िदए, “हो, अवश्य हो महाराज!”
25 तब राजाले भन,े “तब कसरी म चार जना मािनसहरू खलु्ला भएर आगोमा

िहडँको दखे्दछुै। त्यो चौथौ मािनस परमे रको पु जस्तै छ।”
26 त्यस पिछ नबकूदनसे्सरले त्यस द न्करहकेो भ ीको ढोका निजक आएर

भन,े “हे श क, मशेक अिन अबे गो सव च्च परमे रका सवेक हो, िनस्केर
आऊ।”

त्यस पिछ श क, मशेक र अबदेनगो आगोबाट िनस्केर आए। 27 ान्त, ान्तका
बडा हािकम, राज्यपाल, सल्लाहकार र भारदारहरू जम्मा भए अिन आगोले
यी मािनसहरूको शरीरमा हानी गनर् नसकेको दखे।े ितनीहरूको टाउकाको केश
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पिन खइुलकेो िथएन। ितनीहरूको लगुा पिन आगोले डढने र ितनीहरूमा आगोको
रापसम्म पनर् पाएन।

28 त्यस पिछ नबकूदनसे्सरले भन,े “श क, मशेक र अबे गोका परमे र धन्य
होऊन जसले उहाँ मािथ िव ास गन र राजाको हुकुमलाई आफ्नै परमे र बाहके
हामी अरू दवेताको सवेा गन छैनौं भनी आफूलाई आगोमा फ्याँिकिदने आफ्ना
यी दासहरूलाई बचाउन आफ्नो स्वगर् दतूहरू पठाउँन ु भयो। 29 अब म हुकुम
गदछु, कुनै पिन मािनस जनु सकैु जाित वा रा अथवा जनुसकैु भाषा बोल्ने होस,्
जसले श क मशेक अिन अबे गोको परमे रको िनन्दा गलार् त्यसलाई टु ा-टु ा
बनाइनछे र त्यसको घर उजाड पा रनछे। िकनभने यस िकिसमले उ ार गन अरू
कुनै पिन दवेता छैनन।्” 30 त्यस पिछ राजाले बाबलेको ान्तमा श क, मशेक र
अबे गोको मान बढाई िदए।

4
वकृ्षको िवषयमा नबकूदनसे्सरको सपना

1सारा ससंारमा ब े िविभन्न भाषा बोल्ने जाित-जाितहरूका मािनसहरूलाई राजा
नबकूदनलेे यो प पठाए।

अिभवादन:्
2 सव च्च परमे रले मरेो िन म्त गन ुर् भएको अ तू अिन छक्क-पद

चीजहरूको िवषयमा तपाईंहरूलाई भन्न म अित खशुी छु।

3 उहाँका िचन्हहरू महान छ।
उहाँका आ यर्पणू र् कमर्हरू श शाली छन।्

उहाँको राज्य सदा-सवर्दा रिहरहने छ।
राज्यमा उहाँको भतु्व पसु्तौं पसु्तासम्म रिहरहन्छ।

4 म, नबकूदनसे्सर आफ्नो महलमा खशुी र सफल िथएँ। 5 मलैे यस्तो सपना
दखेें, मलाई भयभीत बनायो। म मरेो ओ ानमा ढ ल्करहकेो िथएँ अिन मलैे मरेो
मनमा िद दशर्न द्खेें, ती कुराहरूले मलाई एकदमै दःुखीत बनायो। 6यसकारण
मलैे बाबलेका सबै ज्ञानी परुूषहरूलाई सपनाको अथर् खो ल िदनलाई मकहाँ
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आउन भनी हुकुम गरें। 7 जब जादगुर, तं -मं जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरू
आए, मलैे ितनीहरूलाई सपना बताईिदएँ, तर ितनीहरूले मलाई त्यसको अथर्
बताउनँ सकेनन।् 8 तब अन्तमा दािनयल मरेो अिघ आए। (मलैे दािनयललाई
मरेा दवेताको सम्मानमा बलेतसजर नाउँ राखें। उिसत दवेताहरूको आत्मा
िथयो।) यसकारण मलैे आफ्नो सपना उसलाई बताएँ। 9 मलैे भनें, “बलेतसजर
(दािनयल) ितमी सबै तांि कहरूमा सवर् े हौ, मलाई थाहा छ िक ितमीमा
ई रीय आत्मा बास गछर्,अिन कुनै पिन रहस्य बझु्न ितमीलाई अफ् ारो पदन।
मलाई यसको अथर् भन, जनु सपना मलैे दखेें। 10म ओ ानमा सिुतरहकेो िथएँ।
त्यित बलेा मलैे एउटा िद दशर्नमा, अचानक, मरेो छेउमा पथृ्वीको बीचमा
एउटा अग्लो रूख दखेें, त्यो बकृ्ष एकदमै अग्लो दखेें। 11 यो रूख एकदमै ठूलो
अिन श शाली िथयो। यसको अग्लाईले आकाश छुन आटेँको िथयो। अिन
यो रूख पथृ्वीको कुनै पिन कुनाबाट दे खन्थ्यो। 12 यसका पातहरू सनु्दर िथए।
यसको फलहरू शस्तै िथए र यो फलले सबलैाई खान पगु्थ्यो। जङ्गली पशहुरू
त्यो रूखको छहारीमिुन बस्थ।े यसका हाँगामा चराहरूले ग ुडँ बनाउथँ,ेअिन सबै
जीिवत ाणीहरूले त्यसबाट आहार पाउथँ।े

13 “ओ ानमा सिुतरहकेो बलेामा मलैे त्यो दशर्न हे ररहकेो िथएँ, त्यसै
बलेा स्वगर्बाट एउटा पिव दतू तल आउँदै गरेको मलैे दखेें। 14 उसले ठूलो
स्वरमा कराएर भन्यो, ‘रूखलाई काट! त्यसको हाँगाहरू काट। पातहरू
झा रदऊे। यसको फलहरू चारैितर छरपस्ट पा रदऊे। जङ्गली पशहुरू त्यसको
छहारी मिुनबाट अिन चराहरू त्यसको हाँगाबाट भागोस।् 15 तर त्यसको ठुटो
चाँिह जरािसतै जमीनमा नै रहोस।् अिन त्यही अवस्थामा फलामको अिन
काँसको साङ्गलाले बाँिधएको होस,्अिन जङ्ली घाँसले पटे भरोस ्आकाशको
शीतले त्यसलाई िभजाओस ्र खर्कमा ब े पशहुरूिसत र रूखका पातसगँ खतेमा
रहोस।् 16 त्यस मािनसको मन बद लएर पशहुरूको जस्तै होस।् सात काल
त्यसमािथ त्यस्तैं िबतोस।्’

17 “एकजना पिव स्वगर्दतूले यो दण्डको घोषणा गरे। पथृ्वीको सबै
मािनसहरूलाई थाहा होस ्िक, मािनसहरूको राज्यहरूमािथ सव च्च परमे रले
शासन गन ुर्हुन्छ। परमे रले जसलाई चाहन ु हुन्छ यी राज्यहरू उसलाई िदनहुुन्छ
अिन परमे रले ती राज्यहरू मािथ शासन गनर्को िन म्त िवन मािनसलाई छान्न ु
हुन्छ।
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18 “नबकूदनसे्सरले भन,े मलैे दखेकेो सपना यही हो। म राजा
नबकूदनसे्सरले अब ितमी बलेतसजरले (दािनयल), सपनाको अथर् भन कारण
मरेो राज्यको कुनै पिन ब ु मानी मािनसले यो सपनाको अथर् ाख्या गनर् सक्ने
छैन। तर बलेतसजर (दािनयल) ितमीले यो सपनाको अथर् ाख्या गनर् सक्छौ
कारण ितमीमा दवेताहरूको आत्मा रहकेोछ।”

19 त्यसपिछ दािनयल केही समय सम्म चपुचाप बस।े उसले केही कुरा
सोची रहकेो िथए, त्यसले उसलाई ाकुल बनाइरहकेो िथयो। तब राजाले भन,े
“बलेतसजर (दािनयल), ितमी त्यो सपना अथवा त्यो सपनाको अथर्दे ख भयभीत
नहोऊ।”

यसमा बलेतसजरले (दािनयल) उ र िदए, “मरेा स्वामी, खाश यो सपना
तपाईंका श हुरूमािथ आवोस ्अिन यसको अथर् जो तपाईंको िवरोधी छन ्उनीहरूले
ा गरून।् 20-21जनु रूख तपाईंले दे भुयो त्यो रूख ठूलो अिन श शाली भयो।

रूखको टुप्पो आकाश सम्मै पगु्यो। त्यो रूख पथृ्वीको त्यके कुनाबाट दे खन्थ्यो।
त्यसका पातहरू सनु्दर िथए, त्यसमा फल शस्तै िथयो, त्यसको हाँगामा फलकेो
फलले सबकैा लािग खान पगु्थ्यो अिन त्यसको छहारी मिुन सबै जङ्गली पशहुरू
बस्थ।े अिन त्यसको हाँगामा चराले ग ुडँ बनाएको िथयो।

22 “हे राजा त्यो रूख तपाईं नै हो। तपाईं बढरे श शाली हुन ु भयो। तपाईंको
धन सम्पि ब ो। तपाईंको श बढरे स्वगर् सम्म पगु्यो। तपाईंको भतु्व बढरे
पथृ्वीको पल्लो छेउ सम्म छ।

23 “अब तपाईंले एकजना पिव स्वगर्बाट स्वगर्दतू तल झद गरेको दे ु भयो?
त्यसले भन्यो, ‘त्यस रूखलाई काटेर न ग रदऊे, तर त्यसको ठुटा जरासगँै भइँूमानै
छोिडदऊे जनु ितमीले भइँूमा छोडकेो िथयौ त्यसलाई फलाम र काँसाको साङ्गलोले
बाँध अिन खतेमा घाँसहरूको बीच छोिडदऊे। आकाशको शीतले िभजोस र त्यसको
भाग जङ्गलको पशहुरूसगँ होस।् यो हालतमा सात साल िब छे।’

24“राजा, तपाईंको सपनाको ाख्या यही हो। सव च्च परमे रले मरेो स्वामी
राजा ित यी घटनाहरू घट्ने आदशे िदनहुुन्छ। 25 राजा नबकूदनसे्सरले तपाईंलाई
तपाईंको मािनसहरूबाट जबजर्स्ती टाडो पठाउनछे, तपाईं जङ्गली जनावरहरूको
बीचमा ब ु हुनछे। तपाईंले गाई गोरूले जस्तो घाँस खान ु हुनछे अिन तपाईं शीतले
िभज्न ु पनछ। सात वषर् सम्म यही िति या दोहो रनछे। जब सम्म तपाईंले यो कुरा
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बझु्नहुुने छैन, िक सव च्च परमे रले मािनसहरूमािथ सवर्िधकार गन ुर्हुन्छ उहाँले
जसलाई इच्छा गन ुर् हुन्छ उसलैाई नै राज्य िदनहुुन्छ।

26“जरा सिहत ठुटोलाई भइँूमा छोिडिदने आज्ञा यो हो तपाईंको राज्य तपाईंलाई
फे र िफतार् िदनहुुनछे। यो तब हुनछे जब त्यो सव च्च परमे रले तपाईंको राज्यमा
शासन गन ुर्हुन्छ भन्ने तपाईंले जान्न ु हुन्छ। 27 यसकारण, राजा, दया गरेर मरेो
सल्लाह स्वीकान ुर् होस ् आफ्नो पाप त्यागरे धमर् प लाग्नहुोस,् अत्यचारमा
परेकाहरूलाई दया दखेाएर गरीब मािनस ितको अधमर् त्याग्न ु होस,् त्यसो गनार्ले
लामो समय सम्म सफल र शा न्त ि य हुनहुुनछे।”

28 यो सबै सत्य घटना राजा नबकूदनसे्सरमािथ घ ो। 29 बा मिहना पिछ
राजा आफ्नो महलको कौसीमा घिुमरहकेा िथए। 30जब राजाले भन,े “बाबलेलाई
हरे, यो महान शहरको िनमार्ण मलैे आफ्नो श ले गरेको हो। शहरको राजधानी
मरेो राज्यले मरेो महो मको गौरव दान गरेकोछ।”

31 राजाको मखुबाट यो कुरा िनस्की नसक्दै स्वगर्बाट यसो भन्ने आवाज आयो,
“यो घटनाहरू तपाईंमािथ घट्नछे, राजा नबकूदनसे्सर तपाईंको राज्य तपाईंबाट
खोिसनछे। 32 तपाईंलाई मािनसहरूबाट िनस्कािसत ग रनछे। तपाईं जङ्गली
पशहुरूसगँ ब ु पनछ अिन गाईले झैं घाँस खानहुुनछे। सात वषर् सम्म यो च लरहनछे
जब सम्म तपाईंले यो बझु्नहुुदँनै िक सव च्च परमे रले मािनसहरूमािथ शासन
गन ुर्हुन्छ। अिन उहाँले जसलाई चाहनहुुन्छ उसलाई राज्य िदनहुुन्छ।”

33 फे र तरुून्तै यो घटना घ ो, नबकूदनसे्सर मािनसहरूबाट िनका लए, उनले
गाईले जस्तो घाँस खान थाले र उनको शरीर आकाशको शीतले िभज्यो, उनको
कपाल लामो, गी को प्वाख जस्तो भयो अिन उनको नङ्गहरू चीलका नङ्गा
जस्तै लामा लामा भए।

34 तब त्यो अन्तको समयमा म नबकूदनसे्सरले आखँा उठाएर स्वगर्ितर हरेें,
अिन मलैे सही त रकाले सोच्न थालकेो िथए मलैे सम्मान र मिहमा िदएँ जो सदा-
सवर्दा जीिवत हुनहुुन्छ।

परमे रले सदा-सवर्दा शासन गन ुर्हुन्छ!
उहाँको राज्य पसु्तैं पसु्ता सम्म च लरहन्छ।

35 यो पथृ्वीका मािनसहरू साँच्चै ठूला छैनन ्
परमे रले मािनसहरूसगँ जे चाहनहुुन्छ त्यित गन ुर्हुन्छ
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स्वगर्को श भन्दा ठूला कोही पिन छैन
उहाँले भन्नहुुन्छ, स्वगर्को श लाई
कसलैे पिन रोक्न स ै न

उहाँको सश हातले जे गछर्
यसमािथ कुनै नै उठ्दनै।्

36 त्यस समयमा परमे रले मरेो ब ु मलाई फे र िदन ु भयो। अिन एउटा
राजाको रूपमा मरेो मान, सम्मान अिन श फे र फकार्ई िदनभुयो। मरेो
सल्लाहकार अिन राजकीय मािनसहरू फे र मकहाँ आए। म फे र पिहलाको
भन्दा पिन महान अिन श शाली राजा भएँ। 37 त्यस पिछ म नबकूदनसे्सर
स्वगर्को राजाको स्तिुत गछुर् तथा उहाँलाई सम्मान अिन मिहमा दान गछुर्।
उहाँले जे भन्नहुुन्छ ठीक भन्नहुुन्छ, उहाँ सधँ ै न्यायपणूर् हुनहुुन्छ, उहाँमा
अहकँारीहरूलाई िवन दान गन क्षमता छ।

5
िभ ामा ले खरहकेो

1 राजा बलेसजरले आफ्ना 1,000 अिधकारीहरूलाई राजकीय भवनमा ठूलो
भोज िदए अिन ती अिधकारीहरूले दाखरस िपउन थाल।े 2 दाखरस िपउरहकेो
बलेा बलेसजरले आफ्नो सवेकहरूलाई सनु र चाँदीको प्याला ल्याउन हुकुम गरे
जनु प्याला उनका बाजलेे यरूशलमेको म न्दरबाट ल्याएका िथए। नबकूदनसे्सरले
चाहन्थे िक शासकहरू, ितनका प ीहरू, तथा दासीहरूले यो प्यालामा दाखरस
िपउन। 3 जब ितनीहरूले त्यो सनुको प्याला ल्याए जनु यरूशलमेको परमे रको
म न्दरबाट ल्याइएको िथयो। राजा अिन उसका अिधकारीहरू, प ीहरू तथा
दासीहरूले त्यो प्यालामा दाखरस हालरे िपए। 4 ितनीहरूले दाखरस िपए त्यस
पिछ उनीहरूले पजूा गन सनु, चाँदी काँसा, फलाम, काठ र ढुङ्गाको दवेताहरूको
शशंा गनर् थाल।े
5 त्यस समयमा अचानक एकजना मािनसको हातको औंलाले सामदानको अिघ

महलको िभ ामा केही ले ख रहकेो दे खयो। राजाले िभ ामा ले खरहकेो हात
दखे।े

6 यो दखेरे राजा बलेसजर भयभीत भए र ितनको अनहुारको रंग पहेंलो भयो र
हात खु ा गलरे थरथर काम्न थाल।े 7अिन राजा िचच्याएर बाबलेका तं -मं जान्ने
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कल्दी र ज्योितषीहरूलाई ल्याउन पठाए। ितनले बाबलेको ज्ञानी परुूषहरूलाई भन,े
“जसले यो लखेोट पढरे मलाई त्यसको अथर् खो लिदन्छ, त्यसलाई बजैनी लगुा र
सनुको हार पिहराइनछे र यस राज्यको दजार्मा त्यो ते ो गिनने छ।”

8 त्यस पिछ सबै ज्ञानी परुूषहरू राजाकहाँ आए, तर कसलैे पिन त्यो लखेोट
पढन सकेनन।् 9 यसकारण राजा बलेसजर साहै डराए अिन िच न्तत भए। अिन
उनका सबै हािकमहरू पिन िच न्तत भए।

10 राजा र अिधकारीहरूको हल्ला-खल्ला सनुरे राजमाता भोजमा आइन ् र
राजमाताले भिनन,् “राजा अमर रहुन। नडराऊ। 11 तपाईंको राज्यमा एउटा यस्तो
मािनस छ, जसमा पिव दवेताहरूको आत्मा छ। तपाईंको िपतामहको पालामा
ितनमा उ म समझ र दवेताको झैं ज्ञान भएको पाइयो। यसलैे तपाईंको िपतामह
नबकूदनसे्सरले ितनलाई जादगूर, तं -मं जान्ने कल्दी र ज्योितषीहरूका धान
िनय ु ग रिदए। 12 ियनी दािनयल, जसलाई राजाले बलेसजर नाउँ रा खिदए,
खबूै उ म आत्मा, ब ु र समझ भएका सपनाको अथर् खोल्न,े अड्को फुकाउने र
समस्याहरू हल गन ज्ञान भएका छन।् अब ियनै दािनयललाई बोलाउन पठाऊ, र
ितनले अथर् खो लिदनछेन।्”

13 त्यस पिछ दािनयललाई राजाको अिघ पशे ग रयो। राजाले दािनयललाई
भन,े “ितमीनै दािनयल हौ, िनकालाबास भएको एक यहूदी, जसलाई राजा, मरेो
िपतामहले यहूदाबाट ल्याएका िथए। 14 मलैे ित ो िवषयमा सनुें। ितमी एकजना
त्यस्ता मािनस हौ जसमा पिव दवेताहरूको आत्मा छ। ितमी एकजना त्यस्तो
मािनस हौ, जसकोमा उ म समझ र अचम्मको रहस्य बझु्ने ज्ञान छ। 15 ब ु मान
परुूष अिन तांि कहरूलाई यो िभ ाको लखेौटको अथर् बताउनँको िन म्त मरेोमा
ल्याइयो। म चाहन्थें िक उनीहरूले यसको अथर् खोलनु।् तर ितनीहरूले िभ ाको
लखेौटको ाख्या गनर् सकेनन।् 16 मलैे सनुें ितमीले यसको अथर् खोल्न र ाख्या
गनर् सक्छौ अिन समस्याहरू हल गनर् सक्छौ। हरे, यिद ितमीले यो पढ्न सक्यौ
अिन मलाई ाख्या गनर् सक्यौ भने ितमीलाई बजैनी व अिन सनुको हार िदनछुे।
साथै ितमी यस राज्यको दजार्मा ते ो मािनस गिननछेौ।”

17 त्यस पिछ दािनयलले उ र िदए, “तपाईंको उपहारहरू तपाईंनै रा ु होस,्
अिन आफ्ना उपहारहरू अरूलाई नै िदन ु होस।् तर म यो लखेौट पढरे तपाईंलाई
यसको अथर् खो ल िदन्छु।
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18 “सव च्च परमे रले तपाईंको बाजे राजा नबकूदनसे्सरलाई एउटा राज्यको
महान श शाली राजा बनाउन ु भयो। 19 अिन उहाँले िदन ु भएको अिधकारले
िविभन्न भाषा बोल्ने जाित जाितका मािनसहरू ितनको अिघ डरले थरथर काम्थ।े
आफ्नो इच्छा अनसुार ितनले कसकैो ाण लन्थे वा जीउदँो राख्थ,े पदोन्नित
ग रिदन्थे वा पदाच्यतू ग रिदन्थ।े

20 “तर जब नबकूदनसे्सर अ ेरी, िढट र अिभमानी भए तब ितनी आफ्नो
िसहंासनबाट खसा लए र ितनको गौरव ितनीबाट खोिसयो। 21 तब नबकूदनसे्सर
समाजबाट िनका लए। उनको मन पशकुो जस्तै बनाईयो ितनको बसाई जङ्गली
गधाहरूिसत हुन थाल्यो। अिन गाईले जस्तै घाँस खान थाल।े उनको शरीर
आकाशको शीतले िभज्यो। उनीमािथ यस्तो हुदँै गयो, फे र उनलाई ज्ञान भयो िक
मािनसको राज्य मािथ सव च्च परमे रले शासन गन ुर्हुन्छ अिन सा ाज्यहरूमािथ
शासन गनर्को िन म्त उहाँले जसलाई चाहानहुुन्छ त्यसलैाई पठाउँनहुुन्छ।

22 “अिन ितमी बलेसजर उहाँकै नाित हुनहुुन्छ, तपाईंले यो सबै कुरा जान्दा
जान्दै पिन अझै आफ्नो हृदयलाई न बनाउन ु भएको छैन। 23 होइन, तपाईं न
हुन ुभएन यसको स ामा तपाईं स्वगर्का परमे रको िवरू मा खडा हुनभुयो। तपाईंले
परम भकुो म न्दरका भाँडा-कँुडाहरू तपाईंकहाँ ल्याउने आज्ञा िदनभुयो,अिन तपाईं
र राज भवनका अिधकारीहरू, तपाईंका प ीहरू र दासहरूले त्यो भाँडाहरूमा
दाखरस िपउन ु भयो। तपाईंले दाखरस िपउँदै सनु, चाँदी, काँस, फलाम, काठ
अिन ढुङ्गाका दवेताहरूको मिहमा गनर् थाल्न ु भयो। ितनीहरू साँचो दवेता होइनन।्
ितनीहरूले दे स ै नन ्सनु्न स ै नन ्तथा केही पिन सोच्न स ै नन।् तर तपाईंले
परमे रको सम्मान गन ुर्भएन जसको श मा तपाईंको जीवन अिन त्यके कुरा
त्यसमािथ िनभर्र छ। 24 यसलै,े परमे रले त्यो हात पठाउन ु भयो, जसले िभ ामा
लखेौट लखे्यो। 25 लखेौट यही हो:

मन,े मन,े तकेल, पस न।

26 “अिन त्यो लखेौटको अथर् यो हो:

मन:े
अथार्त ित ो राज्यको अन्त हुन्छ, परमे रले त्यित बलेा सम्मको िदन गनी

सक्न ु भएको छ।
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27 तकेल:
ितमीलाई तराजमुा जो खयो अिन ितमीलाई घट्दै गएको पाइयो।

28 पस न:
ित ो राज्य भाग-भाग गरेर मादी र फारसीहरूलाई िदइने छ।”

29 यस पिछ बलेसजरले आज्ञा िदए िक दािनयललाई बजैनी लगुा लगाई िदन ु
अिन गलामा सनुको हार पिहराइयोस ्अिन ितनी राज्यको ते ो दजार्को मािनस हुन ्
भनी घोषण ग रयो। 30 त्यसै रात कल्दीहरूको राजा बलेसजर मा रए। 31 अिन
मािदका राजा दाराले त्यो राज्य लए, उनी त्यित बलेा 62 वषर्का िथए।

6
दािनयल अिन िसहंहरू

1 सम्पणूर् उसका राज्यहरूमा शासन गनर् दारालाई 120 जना ा न्तय बडा
हािकमहरू िनय ु गनर् असल लाग्यो। 2 उनले तीन जना मिं हरू, सल्लाहकारहरू
िनय ु गरे, राजाको काममा हानी नहोस ् भिन ियनीहरूलाई नै राजालाई खबर
िदनको िन म्त ा न्तय बडा हािकम िनय ु ग रयो। यी मिं हरू, सल्लाहकारहरू
मध्ये एक जना दािनयल पिन िथए। 3 चाँडै दािनयलले आफूलाई रा ो च र
अिन धरैे योग्यता भएको दखेाए। यसकारण, राजाले उनलाई सारा राज्यमा शासक
बनाए। 4 तर जब अरू पयर्वके्षकहरू अिन ान्त अिधपितहरूले यो खबर पाए पिछ
दािनयलसगँ ईष्या गनर् र उनीहरूले दािनयलसगँ िनहँू खोज्न थाल,े जब दािनयल
सरकारी कामले कतै जान्थे त्यित बलेा उनले गरेको काममा अरूहरूले नजर राख्थे
तर पिन उनीहरूले दािनयलमा कुनै दोष भे ाएनन।् दािनयल एकदमै ईमान्दार अिन
िव ासी िथए। उनले राजासगँ कुनै कारको छल कपट गरेनन।् उनी एकदमै
प र मी िथए।

5 यसलैे ती मािनसहरूले भन,े “अिहले सम्म हामीले दािनयलको कुनै दोष
भे ाउन सकेनौ, यसलैे दोष दखेाउनको िन म्त यस्तो कुरा खोज्न ु पछर् जनु
परमे रको िनयमसगँ सम्ब न्धत होस।्”

6 त्यसपिछ ती मिं हरू र सल्लाकारहरू अिन ांन्तका बडाहािकमहरूले
राजाकहाँ आएर भन,े “राजा दारा अमर रहुन। 7 राज्यको हामी सबै मिं , शासक,
ान्तीय बडा हािकम, भारादार र दशेपालहरू सल्लाह गरेर सहमत भएकाछौं िक

राजाले एउटा यस्तो िवशषे िनयम कायम रा हुोस,्अिन त्यके मािनसले त्यो िनयम
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पालन गन ुर्पन होस,् यस्तो िनयम होस कु्नै पिन मािनसले तपाईंलाई छोडरे अक कुनै
मािनस अथवा दवेताको पजूा तीस िदन सम्म गय भन,े त्यसलाई िसहंको खोरमा
हालरे मा रयोस।् 8 अब हे राजा! ल खत रूपमा िनयम बनाएर हस्ताक्षर ग रिदन ु
होस।् त्यो बदली हुन नपाओस,् िकनिक मादी र फारिसहरूको िनयम न त बद्ली
हुन्छ न त मे न्छ।” 9 यसलैे राजा दाराले यो िनयम बनाएर हस्ताक्षर गरे।

10 दािनयलले त्यके िदन तीन पल्ट परमे रलाई ाथर्ना गथ, त्यके िदन तीन
पल्ट दािनयल घुडँा टेकेर परमे रको ाथर्ना अिन शसंा गथ जब दािनयलले यो
नयाँ िनयमको िवषयमा सनुे ऊ उसको घरमा गए। दािनयल उसको घरको छतमािथ
गए। दािनयल झ्यालितर गए त्यो यरूशलमेप खो लएको िथयो। तब दािनयलले
सधैं जस्तै उनको घ ुडँा टेकेर ाथर्ना गरे।

11उनका दशु्मनहरूले दािनयललाई प ने मौका हे ररहकेा िथए र दािनयललाई
परमे रको ाथर्ना गद गरेको भे ाए। 12 त्यसपिछ उनीहरू राजा भएकहाँ आएर
उनलाई त्यो िनयमको िवषयमा सम्झना गराए। “हे राजा! तपाईंले यस्तो काननू
बनाउनँ ु भएको होइन िक तीस िदनिभ तपाईंलाई बाहके कसलैे अरू कुनै दवेता वा
मािनसलाई िब न्त ाथर्ना गय भने त्यसलाई िसहंको खोरमा हा लने छ?”

राजाले जवाफ िदए, “हो यो िन य ग रएको हो। मािद र फारसीहरूको काननू
स्थायी हुन्छ।”

13 यसपिछ ितनीहरूले राजालाई भन,े “िनकालावास भएको यहूदीहरू मध्ये
एकजना दािनयलले तपाईंले बनाउन ु भएको काननूको वास्ता गरेनन।् ितनले आफ्ना
परमे रलाई िदनमा तीन पल्ट िबन्ती ाथर्ना गछर्न।्”

14जब राजाले यो खबर सनुे ितनी अत्यन्तै द:ुखी भए,लग ै उनले दािनयललाई
बचँाउने चे ा गरे। उनले सयूार्स्त नहुञ्जलेसम्म दािनयललाई बचाउनँे चे ा गरे।
15 तब मािनसहरूले मौका पाए अिन राजाकहाँ आएर भन,े “हे महाराज तपाईंलाई
यो थाहा छ िक मादीहरूको र फारसीहरूको काननू किहले पिन बद्ली हुदँनै, राजाले
यो काननू बद्ली गनर् स ै नन।्”

16 तब राजाले ितनीहरूलाई दािनयललाई िसहंको खोरमा फ्याँक्ने आदशे िदए।
राजाले दािनयललाई भन,े “म िव ास गछुर् परमे रले जसलाई ितमी सधैं आराधना
गछ , ितमीलाई बचाउन।” 17 त्यसपिछ ितनीहरूले एउटा ठुलो ढुङ्गा ल्याएर
िसहंको खोरमा राखे अिन राजाको लाल मोहर, म न् र शासकहरूको लाल मोहर
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लगाई िदए जस ारा त्यो ढुङ्गालाई कसलैे हटाउन अिन खोरबाट दािनयललाई
बचाउनँ नसकोस।्

18 तब राजा दारा आफ्नो महलमा गए। ितनीले त्यो रात खाएनन ्अिन सतुनेन ्
र कसलैाई पिन त्यहाँ आउन िदएनन।्

19 िबहान िझसिमसे उज्यालोमा राजा उठेर डरले काम्दै िसहंको खोरमा गए।
20 राजा खोरको छेउमा गएर दािनयललाई कराएर भन,े “हे दािनयल जीिवत
परमे रका सवेक, ितमीले िनरन्तर सवेा गरेका ित ा परमे रले ितमीलाई बचाउनँ
सक्न ु भयो?”

21 दािनयलले राजालाई जवाफ िदए, “महाराज अमर रहुन।् 22मरेो परमे रले
आफ्ना स्वगर्दतू पठाएर िसहंहरूको मखु बन्द गन ुर् भयो। यसकारण िसहंहरूले
मलाई नोक्सान गनर् सकेनन ्िकनभने मरेो परमे र जान्नहुुन्छ िक म िनद ष छु। हे
महाराज! मलैे तपाईंलाई कुनै अन्याय गरेको छैन।”

23 त्यस पिछ राजा अत्यन्तै खशुी भएर दािनयललाई खोरबाट िनकाल्ने हुकुम
िदनभुयो। दािनयल खोरबाट िनका लए अिन ितनमा कुनै कारको चोट लागकेो
पाएनन,् िकनभने उनले परमे रमािथ िव ास गथ।

24 त्यसपिछ राजाले ितनीहरूलाई हुकुम िदन ु भयो जसले दािनयललाई दोष
िदएका िथए अिन िसहंको खोरमा हाल्न लगाए। ितनीहरूका प ी र छोरा-छोरीहरू
समते िसहंको खोरमा हा लए। ितनीहरू तल खोरको मखुमा पगु्दा नपगु्दै िसहंहरूले
झम्टेर ितनीहरूका ह ी समते कयार्क कुरूक पारेर खाइहाल।े

25 त्यसपिछ राजा दाराले सारा पथृ्वी भ र ब े िविभन्न भाषा बोल्न,े िविभन्न
जाितका मािनसहरूलाई एउटा शभु-कामना िच ी लखे:े

ितमीहरूलाई शा न्त होस:्
26 म एउटा नयाँ िनयम बनाउदँछुै मरेो राज्यमा हरेक मािनसले दािनयलका
परमे रको डर माननु र आदर गरून।्

दािनयलका परमे र जीिवत परमे र हुनहुुन्छ:
उहाँ सदा-सवर्दा जीउन ु हुन्छ,

उहाँको राज्य किहलै अन्त हुनछैेन
अिन उहाँले सधँ ै राज्य गन ुर्हुन्छ।

27 परमे र रक्षक र उ ारकतार् हुनहुुन्छ,
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स्वगर् अिन पथृ्वीमािथ परमे रले आ यर्पणू र् काम गन ुर्हुन्छ।
अिन उहाँ मा एक श शाली हुनहुुन्छ जसले दािनयललाई िसहंको मखुबाट

बचाउनँ ु भयो।

28 यस कारले दाराले राज्यमा शासन गरूञ्जले अिन फारसमा राजा कोरेसको
राज्य रहुञ्जले ियनै दािनयलको उन्नित भइर ो।

7
चारवटा जनावरहरूको िवषयमा दािनयलको सपना

1 बाबलेको राजा बलेसजरको शासन कालको पिहलो वषर् दािनयल आफ्नो
ओ ानमा सिुतरहकेो बलेा सपनामा एउटा दशर्न दखे।े उनले तरुन्तै त्यो सपना
लखे,े त्यसको मखु िववरण र िवशषेताहरू 2 दािनयलले भन,े “राती मलैे व रप र
हावा च लरहकेो एउटा दशर्न पाएँ, हावाले सागर उचा लरहकेो िथयो। 3 तब मलैे
चारवटा ठूल्ठूला पशहुरू समु बाट बािहर आइरहकेो दखेें। ितनीहरू चार िविभन्न
कारका पशहुरू िथए।
4 “ितनीहरूमध्ये पिहलो पश ु िसहं जस्तै िथयो तर त्यसका पखंटेाहरू चीलका

जस्तै िथए। मलैे त्यो पशकुो पखंटेाहरू उखे लएको दखेें। अिन त्यो जमीनमा मािनस
जस्तै दइु ख ु ामा उिभयो अिन त्यसलाई मािनसको मन िदइएको िथयो।

5 “तब मलैे भाल ू जस्तै अक एउटा पश ु दखेें। त्यसले शरीरको एक भाग
उठाएर उिभएको िथयो। यसका दाँतहरूको बीचमा तीनवटा करङ्गहरू िथए। त्यस
भाललूाई आदशे िदइयो ‘उठ् अिन तलँाई जित चािहन्छ सबै मास ु खा।’

6 “त्यसपिछ मलैे दखेें त्यहाँ मरेो सामनु्ने अक पशु िथयो। त्यो एउटा िचतवुा
जस्तो िथयो अिन त्यसका चारवटा पखंटेाहरू अिन चारवटा टाउकाहरू िथए।
यसलाई शासन गन अिधकार स्वीकार ग रएको िथयो।

7 “यसपिछ मलैे चौथो पश ु मरेो दशर्नमा पाएँ। त्यो एउटा सा ै डरलाग्दो िहं क
पशु िथयो। यो फलामको लामो दाँत भएको सा ै ब लयो िथयो। यसले आफ्नो
िशकार टु ा-टु ा पाद खाँदै िथयो। खाइसके पिछ यसले आफ्नो बाँचकेो िशकार
कु ल्चयो। त्यो पश ु मलै े सपनामा दखेकेो अरू पशहुरू भन्दा एकदमै बगे्लै िथयो।
त्यसका िसङ्गहरू दशवटा िथए।
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8 “अिहले म त्यो िसङ्गको िवषयमा नै सोच्दै िथएँ, हदेार् हदे अक सींङ
उि यो ती सींङहरूको बीचमा त्यो सींङअरू सीङहरू भन्दा एकदमै सानो िथयो।
यो सींङमा मािनसको जस्तो आखँा िथयो। यो सानो सींङमा एउटा मखु पिन िथयो
अिन स्वयंले शसंा ग ररहकेो िथयो। यो सानो सींङले अरू तीनवटा सींङहरूलाई
उचालरे फ्याँिक िदयो।

चौथो जनावरको न्याय
9 “मलैे हदेार् हदे त्यसको ठाउँमा िसहंासन रा खयो

अिन त्यसमा ाचीन राजा ब ु भयो।
उहाँले िहउँ जस्तो सतेो लगुा लगाउन ु भएको िथयो,

अिन कपाल सतेो ऊन जस्तो िथयो।
उहाँको िसहंासन ब लरहकेो आगोको ज्वाला जस्तै िथयो

र त्यसको चक्काहरू दन्केको आगो जस्ता िथए।
10 उहाँको छेउमा एउटा

आगोको खोला बगरे आयो।
हजारौं-हजार स्वगर्दतूहरूले उहाँको सवेा गदिथए।

दश-दशहजार स्वगर्दतूहरू उहाँको अघाडी सवेा ग ररहकेा िथए।
तब न्यायधीश न्याय िदन बसे

अिन िकताबहरू खोल।े
11 “मलैे हे ररहकेो िथएँ िक त्यो सानो सींङले अिभमानी शब्दहरू योग

ग ररहकेो िथयो। त्यसलैे कठोर जनावरले त्यो चौथो जनावरलाई मा रिदयो
अिन त्यसको शरीर बल्दै गरेको आगोमा फ्याँिकिदयो। 12 अरू जनवारहरूको
सवार्िधकार खोिसयो, ता पिन केही समय सम्म तथा ऋतकुा िन म्त ितनीहरूलाई
अझ बाँच्न िदइयो।

13 “मलैे राती मरेो दशर्नमा हे ररहकेो िथएँ अिन मलैे आकाशको बादलमािथ
मािनसको पु जस्तै कोही आउँदै गरेको दखेें। उहाँ त्यहाँ ाचीन राजाकहाँ आउन ु
भयो अिन उहाँको साम ु उप स्थत गराइयो।

14 “एउटा मनषु्य जस्तो दे खने मािनसलाई अिधकार, मिहमा अिन सम्पणूर्
शासन गन श िदइयो। त्यके जाित र भाषाबाट मािनसहरूले उहाँको आराधना
गनछन।् उहाँको शासन सदा-सवर्दा रहनछे। उहाँको राज्य लगातार सदा-सवर्दा
रहनछे। त्यो न हुनछैेन।
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चौथो पशकुो िवषयमा ाख्या ग रएको
15 “मरेो आत्मा मिभ ाकुल भयो कारण मलैे पाएको दशर्नले नै म डराएँ।

16 त्यहाँ उिभनहेरू मध्ये एकजनाकहाँ म गएँ र ितनलाई यी सबकैा िवषयमा
सोधें अिन उहाँले मलाई अथर् बताई िदनभुयो। 17 उहाँले भन्न ु भयो, ‘ती चारवटा
डरलाग्दा पशहुरूले चार राज्यहरूको ितिनिधत्व गछर्न ्जो पथृ्वीमा उदय हुनवेाला
छ। 18 तर सव च्चका पिव जनहरूले राज्यािधकार पाउनछेन ् र सदा सवर्दाका
िन म्त त्यो कायम रहने छ।’

19 “त्यसपिछ त्यो चौथो जन्तकुो अथर् जान्ने मलाई इच्छा भयो। त्यो अरूहरू
भन्दा बगे्लै िथयो जनु अत्यन्तै डरलाग्दो िथयो। त्यसका फलामका दाँतहरू र
काँसाको नङ् ाहरू िथए र जसले सबै कुरा चबाएर िनल्थ्यो र बाँकी रहकेो ख ु ाले
कु ल्चन्थ्यो। 20 त्यसको टाउकोमा दशवटा सींङहरू िथए अिन बीचमा अक
सींङ उि यो। त्यस सींङले अरू दशवटा सींङहरूबाट तीनवटा उखले्यो। त्यस
सींङको घमण्डिसत बोल्न एउटा आखँा एउटा मखु िथयो। यो अरू सींङहरू भन्दा
ठूलो दे खन्थ्यो। म यस दशर्नको िवषयमा जान्न चाहन्थें। 21 मलैे हदेार् हदे ै त्यो
सींङले पिव मािनसहरूसगँ य ु अिन अरू मािथ आ मण गनर् शरुू गय । 22जब
सम्म त्यो अित ाचीन राजा आएर न्याय गरेनन,् ाचीन राजाले सींङको न्यायको
घोषणा गरे अिन ती पिव जनहरूले राज्य अिधकार ा गन समय आयो।

23 “उहाँले मलाई यो जवाफ िदनभुयो ‘चौथो डरलाग्दो पशलुे एउटा अक
चौथो राज्यको ितिनिधत्व गछर्। यो अरू राज्यहरू भन्दा बगे्लै हुनछे। यस चौथो
राज्यले समस्त पथृ्वीलाई िनल्नछेन,् यसलाई कुल्चरे धलूो-पीठो पानछ। 24 त्यो
दशबटा सीङले दशजना राजाहरू यस राज्यबाट खडा गनछ। अिन त्यसपिछ अक
एउटा राजा खडा हुनछे। त्यो चािह ँ अिघका राजाहरू भन्दा बगे्लै हुनछे। त्यसले
तीन राजाहरूलाई परास्त गनछ। 25 त्यसले सव च्चको िवरू मा नै बोल्नछे,
सव च्चका पिव जनहरूलाई धजुा-धजुा पानछ। त्यसले तोिकएको समय र

वस्थाहरू बद्लने िवचार गनछ अिन पिव जनहरूले त्यसको श मा, साढे
तीन वषर् राज्यको श सु म्पिदनछेन।्

26 “ ‘तब न्यायको दरवार ब छे र आ खरमा त्यसलाई शषे पानर् त्यसको
सवार्िधकार खोिसने छ। 27 अिन राज्यिधकार र सवार्िधकार र स्वगर् मिुनका
सारा राज्यहरूको मिहमा सव च्चका पिव जनहरूलाई िदइनछे। ितनीहरूको
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राज्यिधकार सदा सवर्दा हुनछे। अिन सवार्िधकार रा हेरूले ितनीहरूकै सवेा गनछन ्
र ितनीहरूकै आज्ञा पालन गनछन।्’

28“िववरण यहीं अन्त हुन्छ। म दािनयल चाँिह मरेो िवचारले गदार् सा ै डराएँ,
र मरेो अनहुारको रंग पहेंलो भयो र मलैे यो कुरा आफ्नो मनमै राखें।”

8
एउटा भडेा अिन एउटा बोकोको िवषयमा दािनयलको दशर्न

1 बलेसजर राजाको शासनकालको ते ो वषर्मा मलैे यो दशर्न दखेें। यस दशर्न
त्यो दशर्न पिछको दशर्न हो। 2 मलैे यो दशर्नमा दखेें िक म शशून शहरमा िथएँ।
शशून एलाम ान्तको राजधानी िथयो। मरेो दशर्नमा म ऊलै नदीको िकनारमा िथएँ।
3 मलैे मािथ आखँा उठाएर हरेें, ऊलै नदीको िकनारमा साँढ भडेो उिभरहकेो िथयो।
त्यसका दइुवटा लामो सींङहरू िथए एउटा भन्दा अक लामो िथयो। लामो सींङ
पिछ उ केो िथयो। 4 मलैे भडेोलाई प म, उ र अिन दिक्षणका कुनाहरूमा यसले
सींङ्गौरी खले्दै दगरुी रहकेो दखेें। अिन त्यसको श बाट कसलैाई छु ाउन
स ै न िथयो। यसको आफ्नो श लाई इच्छा अनसुार योग गथ्य ।

5 मलैे उ र, प म अिन दिक्षणमा चीजहरूमा त्यो भडेाका िसगँहरू ठोिकँदै
गरेको दखेें। अिन अरू पशुयसको छेउमा उिभन सकेनन।् अिन कसलैे ितनीहरूलाई
यसको श बाट बचाउन सकेनन।् यसले आफ्नो क्षमता आफूले चाहे जस्तै
दखेायो।

6 अिन बोको दइुवटा सींङ भएको भडेाकहाँ आयो। (यो त्यही भडेो िथयो जनु
मलैे ऊलै नदीको िकनारमा दखेकेो िथएँ।) अिन बोको एकदमै रसाएर भडेोितर
कुद ्यो। 7 मलैे बोकालाई भडेाितर कुद ्दै गरेको दखेें। अिन बोकाले भडेोलाई हान्यो
भडेोका दइुवटा सीङ भाँिचिदयो। बोकोिसत भडेोको सामना गन श िथएन।
बोकोले भडेोलाई भइँूमा लडायो अिन त्यसलाई कु ल्चयो। भडेालाई बचाउने त्यहाँ
कोही िथएन।

8 यसपिछ त्यो बोको एकदमै श शाली भयो। तर जब त्यो श शाली भयो
त्यसको सीङ्ग भाँिचयो अिन फे र त्यो ठूलो सींङको ठाँउमा चार वटा सींङ
उि ए। ती चारैवटा सीङ अलगै दे खन्थ्यो अिन चारै िदशा प फिकर् एको िथए।

9 फे र त्यो चारै सींङहरू मध्ये एउटा सानो सींङ उि यो। त्यो सानो सींङ
बढरे ठूलो भयो। यो दिक्षण पवूर्ितर बढरे गयो। यो सींङ सनु्दर भिूम प बढरे
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गयो। 10 त्यो सानो सीङ बढरे आकाश छुन पगु्यो। त्यसले धरैे तारा र हहरूलाई
पिन पथृ्वीमा झारी िदयो। 11 सानो सींङ बढरे अग्लो भयो। यो बढरे घाम भन्दा
अग्लो भयो। म न्दरमा चढाउने दिैनक ब ल पिन सींङले रोिकिदयो। 12 अनिुचत
रीितले नै जन-समदुाय अिन दिैनक भेंटीहरू त्यस समक्ष त्यसले चाहे अनसुार गनर्
स ु म्पयो। यसले सत्यलाई भईूमा फ्याँिकिदयो। त्यो आफ्नो त्यके कायर्मा सफल
भयो।

13 फे र मलैे कुनै पिव मािनसहरू मध्ये एकजनाले बोल्दै गरेको सनुें। तब
अक ले पिहलो पिव मािनसलाई उ र िददँ ै िथयो। पिहलो पिव मािनसले भन्यो,
“किहल्यै सम्म यी कुराहरू भई रहनछेन? दिैनक ब लयो यो दशर्न, िवनाशी पाप
जसले न पाछर् पणु्यस्थलको िनयन् ण अिन जनसमदूायलाई स ु म्पन्छ?”

14अक पिव एकले गने “यो 2,300 िदनको िन म्त हुनछे। तब पिव स्थान
स्थापना ग रनछे।”

दािनयललाई दशर्न उल्था ग रयो
15जब म दािनयलले यो दशर्न दखेें म यो बझु्नको िन म्त कराएँ। अिन अचानक

मािनसको रूप भएको एकजना मरेो छेउमा उिभरहकेो दखेें। 16 त्यसै बलेा मलैे
ऊलै नदीको िकनारबाट मलाई बोलाउँदै गरेको मानव स्वर सनुें। स्वरले भन्यो, “हे
गाि यल! यस मािनसलाई दशर्नको अथर् ाख्या ग रदऊे।”

17 त्यसपिछ ितनी म उिभएको ठाँउमा आए, ऊ आउँदा म डरले घोप्टो परें। तर
उसले मलाई भन्यो, “हे मािनसको पु ! यो सम्झ िक यो दशर्नले अन्तको समयलाई
सकेंत गद छ।”

18 ऊ बोल्दा बोल्दै म भइँुमा अचते भएर लडें। तर उसले मलाई समातरे म
उिभएकै ठाउँमा फे र उभ्याए। 19गाि यलले भन,े “हरे म ितमीलाई भन्छु ोधको
अन्त के हुनछे। िकनभने तोिकएको समयमा अन्त हुनछे।

20 “ितमीले दखेकेो दइु सींङे साँढे भडेा मादी दशे र फारस दशेका राजाहरू
हुन।् 21 त्यो बोको चाँिह यनूानीहरूको राज्य हो। अिन त्यसको िनधारको ठूलो सीङ
चािह ँ थम राजा हो। 22 त्यो भाँिचएको सींङको स ामा उ केा चार सींङहरू
चाँिह चार राज्यहरू हुन,् जनु त्यस जाितबाट खडा हुनछेन।् तर तलुनामा त्यसको
जितकै परा म हुनछैेन।

23 “ती राज्यका अ न्तम िदनहरूमा जब ितनीहरूको पाप चरमसीमा मा पगुकेो
हुन्छ, तब एउटा ू र िन ूर र य ु कलामा िनपणु राजा दखेा पनछ। 24 त्यसको श
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महान हुनछे, त्यसले अवणर्नीय िवध्वशं ल्याउने छ। आफूले गरेको जनुसकैु काममा
त्यो सफल हुनछे। त्यसले ठूला-ठूला जाित र पिव मािनसहरूमा िवध्वशं ल्याउने
छ।

25 “त्यसको मन िनरन्तर ि याशील रहनछे, र आफूले रचकेो चतरु ष न् मा
त्यो सफल हुनछे। त्यसले ठूला ठूला य ु हरू रच्नछे। ितनीहरूले निचताएको
समयमा त्यसले ितनीहरूमािथ धरैे िवध्वशं ल्याउनछे। त्यसले धानहरूका
धानलाई पिन धाक िदनछे तर कुनै मािनसको हात िवनानै त्यो ढल्नछे।
26“साँझ र िबहानको िवषयमा िदइएको यो काश सत्य छ, तर यो दशर्न ितमीले

ग ु रा ै पछर्, िकनभने त्यसले धरैे पिछ आउने िदनहरूलाई सकेंत गछर्।”
27 त्यसपिछ मरेो श हरायो। केही समय सम्म म िबमारी भइरहें। तब म उठेर

फे र राजाको काममा लागें। तर त्यस दशर्न ले गदार् म डराई रहें र कसलैे मलाई त्यो
बझुाउँन सकेन।

9
दािनयलको ाथर्ना

1 राजा दाराको शासनकालको पिहलो वषर्को समयमा यो घटना घटेको
िथयो। दारा अहासरुस नाउँ भएका एकजना मािनसको पु िथए। दारा मादीका
मािनसहरूसगँ सम्ब न्धत िथए। उनी बाबलेको राजा भए। 2 दाराको राज्य कालको
पिहले वषर्मा म दािनयल केही पसु्तकहरू पिढरहकेो िथएँ। ती पसु्तकहरूमा मलैे
दखेें िक परम भलुे यिमर्याहलाई यो बताउन ु भयो िक यरूशलमे पनुिनमार्ण कित वषर्
पिछ हुन्छ? परम भलुे भन्न ु भएको िथयो यसभन्दा पिहला को यरूशलमे फे र
बनाउन, स री वषर् लाग्नछे।

3 तब म फे र परमे र मरेा मा लकप फिकर् एँ अिन सहायताको िन म्त ाथर्ना
गरें। मलैे खाना खान छोडें अिन यस्तो लगुा लगाएँ जसबाट यो बिुझयोस ् िक म
द:ुखी छु। मलैे आफ्नो टाउकोमा धलूो हालें। 4 मलैे परम भु मरेो परमे रलाई
ाथर्ना गरें। मलैे मरेा सबै पापहरूको िवषयमा उहाँलाई मलैे भनें,

“हे परम भु तपाईं महान अिन भय योग्य परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंिसत मे
गन मािनसहरूिसत तपाईंले मे अिन दया गन ुर्हुन्छ। तपाईंले तपाईंको करार
मािनसहरूिसत रा ु हुन्छ जसले तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछर्न।्
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5 “तर परम भु हामी पापी हौं। हामीले नरा ो कमर् गय ं, कुकमर् गय ं,
तपाईंको िवरोध गय र तपाईंको िनष्पक्ष न्याय अिन आदशेबाट टाढा गयौं।
6 तपाईंका दास अगमव ाहरू, हा ा राजाहरू, शासकहरू, िपता पखुार्हरू अिन
दशेका सबै मािनसहरूसगँ तपाईंको नाउमँा बोलकेा िथए! तर हामीले ितनीहरूको
कुरा सनुनेौं।

7“हे परम भ,ु तपाईं असल हुनहुुन्छ अिन सदचा रता तपाईंकै हो! तर आज
लाज हा ो हो। लाज यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूबाट हो। लाज इ ाएलका
सबै मािनसहरूको हो। मािनसहरू जो निजकमा छ। अिन मािनसहरू त्यसको
टाडामा छन।् परम भु तपाईंले ती मािनसहरूलाई धरैे जाितहरूको बीचमा छरप
पान ुर् भयो। अिन ती दशेमा भएका इ ाएलका मािनसहरू ल ज्जत हुनपुछर्।
ितनीहरूले तपाईंको िवरू मा नरा ो काम गरेका हुनाले ितनीहरू ल ज्जत
हुनपुछर्, परम भ!ु

8 “हे परम भु हामी सबै ल ज्जत हुन ु पछर्। हा ो सबै राजाहरू र अगवुाहरू
ल ज्जत हुन ु पछर्। हा ो िपता-पखुार्हरू ल ज्जत हुन पछर्। िकन? िकनभने
हामीले तपाईंको िवरू पाप गरेका छौ, परम भ!ु

9 “तर हे परम भु तपाईं दयाल ु हुनहुुन्छ। ितनीहरूले गरेको नरा ो
कायर्हरूका िन म्त तपाईंले मािनसहरूलाई क्षमा िदनहुुन्छ। अिन हामी तपाईंको
िवरू बागी भएकाछौं। 10 हामीले परम भु हा ा परमे रको आज्ञा
पालन गरेका छैनौं।परम भलुे उहाँका दासहरू, अगमव ाहरू योग गरेर
हामीहरूलाई िनयमहरू िदनभुयो तर हामीले उहाँको िनयमहरू पालन गरेनौ।
11 तपाईंको वचन पालन नगरेर सारा इ ाएलीहरूले तपाईंको वस्था भङ्ग
गरेका छन ्अिन त्यसदे ख तककाछन।् परमे रको दास मोशाको वस्थामा
दखेाईएका आज्ञा र तोिकएका सराप हामीमािथ पानी झैं खिनएकाछन,् िकनिक
हामीले उहाँको िवरू मा पाप गय ं।

12 “हामीमािथ र यरूशलमेमािथ ससंारमा किहल्यै नभएको िवपि ल्याएर
हामी र हा ा शासकहरूको िवषयमा भन्न ुभएका सबै कुरा तपाईंले परूा गन ुर्भएको
छ। 13 हामीमािथ आएका सबै िवपि हरू मोशाको वस्थाको पसु्तकमा
पिहलानै ले खएका िथए तर पिन हामीले आफ्ना परमे रको सम्मानमा केही
गरेका छैनौं। आफ्नो अधमर्को कामबाट हामीले प ाताप गरेनौ तपाईं आफ्नो
वचनमा ितव हुनहुुन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यानै िदएनौ। 14 यसकारण
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परम भलुे आफ्नो समयमा यो िवपि हामीमािथ ल्याउन ु भयो। आफूले गन ुर्
भएका सबै कुरामा परम भु हा ा परमे र ठीक हुनहुुन्छ तर पिन हामीले उहाँको
आज्ञा पालन गरेका छैनौं।

15 “अब परम भु हा ो परमे र जसले आफ्नो लोकलाई श शाली
हात ारा िम दशेबाट िनकालरे ल्याउन ु भयो र आजको िदनसम्मै कायम रहने
नाउँ रा ु भएकोछ हामीले पाप गरेका छौं। 16 हे परम भ!ु तपाईंको दया,
उ ारको रा ो कामहरू ारा आफ्नो शहर पिव डाँडा यरूशलमेबाट आफ्नो ोध
र रीस हटाउन ु होस।् हा ा पाप र हा ा िपता-पखुार्हरूको दोषले गदार् यरूशलमे र
तपाईंका मािनसहरू हा ा सबै िछमकेीहरूका बीचमा हामी ल ज्जत भएकाछौं।

17 “अब हा ो परम भु हा ो ाथर्ना सनु्नहुोस।् म तपाईंको दास हु ँ
सहायताको िन म्त मरेो ाथर्ना ितनीहरूको पिव स्थानका िन म्त असल कुराहरू
गन ुर्होस।् त्यो भवन न भएको िथयो। तर मा लक, तपाईं आफ्नै रा ोको िन म्त
यी असल कुराहरू गन ुर्होस।् 18 मरेो परमे र आफ्नो कान थापरे सनु्नहुोस,्
आफ्नो आखँा खोल्नहुोस ्र हा ो उजाड अवस्थामािथ र तपाईंको नाउँ भएको
शहरमािथ िनगाह रा होस।् हा ो आफ्नै धािमर्कता ारा होइन, तर तपाईंको
असीम दया ारा तपाईंका सामनु्ने हामी आफ्नो अन्तर-िबन्ती ट ाउँदछौं। 19 हे
परम भ!ु सनु्नहुोस,् मरेा परमे र हा ो पाप क्षमा गन ुर्होस,् मरेो परमे र हा ो
ाथर्ना सनुरे त्यस अनसुार ग रिदन ु होस। िकनभने यो तपाईं आफ्नो भलाईको

िन म्त गन ुर्होस, िढलो नगन ुर्होस, तपाईंको शहर र तपाईंको नािनस तपाईंकै नाउलँे
कहलाइएकोछन।्”
70 ह ाको िवषयमा दशर्न

20 यसरी म बोल्द,ै ाथर्ना गद मरेो आफ्नो पाप र मरेा जाित इ ाएलीको पापको
प ाताप गद र उहाँको पिव डाँडाको पक्षमा परम भु मरेो परमे रको साम ु मरेो
अन्तर-िबन्ती ट ाइरहकेो िथएँ। 21 जितबलेा म ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ तब ितनै
मािनस गाि एल, जसलाई मलैेअिघ दशर्नमा पिन दखेकेो िथएँ, सांझको ब लदानको
समयमा चाँडो गरी उडदै मरेो छेउमा आए। 22 स्प िसत बोल्दै ितनले मलाई बझुाए,
ितनले भन,े “दािनयल अिहले म ित ो समझ खो लिदनलाई आएको छु। 23 जब
ितमीले आफ्नो िबन्ती शरुू ग ररहकेा िथयौ तब एउटा वचन आयो। म ितमीलाई
त्यही िदनलाई आएको छु, िकनभने ितमी अित ि य मािनस छौ। त्यो वचन रा री
िवचार गर, त्यस दशर्नलाई िवचार गर।
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24 “ित ो जाित र ित ो पिव शहरको िन म्त स री ह ा तोिकएको छ।
त्यसपिछ िव ोह थािमनछे, पापको अन्त हुनछे, दोषको या त ग रनछे।
अनन्तको पिव ता शरुू हुनछे, दशर्न र भिवष्यवाणी अन्त हुनछे अिन सबै भन्दा
पिव स्थान पिव तलु्याइनछे।

25 “त्यसपिछ यो जान र बझु, यरूशलमेको पनु ाि र पनुिनमार्ण हुनछे भन्ने
वचन िनस्केको समयदे ख एक अिभिष जन, एक राजकुमार दखेा परेको समय
सम्म सात ह ा िब छे। त्यसपिछ बसै ी ह ा सम्म गल्ली र नाला समते पनु ाि र
पनुर्िनमार्ण भइसकेको अवस्थामा रहनछे। 26 त्यस समयमा अथार्त बसै ी ह ापिछ
अिभषके ग रएको मािनस हटाइनछे। त्यसपिछ एकजना राजकुमारको सनेाले
आ मण गनछ अिन शहरका पिव स्थान ध्वशं गनछ। तब त्यहाँ ठूलो य ु हुनछे
अिन सम्पणूर् ध्वशंको योजना बनाइनछे।

27 “तब भिवष्यका शासकले धरैे मािनसहरूिसत सम्झौता गनछ। यो एक ह ा
सम्म चल्नछे। आधा ह ा सम्मको िन म्त भटेी अिन ब लदानहरू रोकाउनछे।
अिन एकजना िवध्वशंक आउनछे। उसले डरलाग्दो िवनाशक कमर्हरू गनछ। तर
परमे रले त्यस िवध्वशंको ध्वशंका िन म्त आदशे िदइसक्न ु भएकोछ।”

10
टाइि स नदी छेउमा दािनयलको दशर्न

1 कोरेसको शासनकालको ते ो वषर्मा कोरेस फारसको राजा िथए भन्ने खबर
दािनयलले पाए। खबर साँचो िथयो अिन यो एउटा ठूलो य ु को िवषयमा िथयो।
दािनयलले त्यो बिुझहाल।े यो कुरा एउटा दशर्नमा उसलाई बताइएको िथयो।

2 त्यस समय, म दािनयल तीन ह ा सम्म द:ुखी भएँ। 3 मलैे रा ो खाने कुरा
खाइन,ँ मलैे कुनै कारको दाखरस र मास ु खाइन।ँ कुनै कारको तले टाउकोमा
लगाइन,ँ रा ो लगुा लगाइन तीन ह ा सम्म मलैे केही पिन ग रन।ँ

4 पिहलो वषर्को चौबीसौं िदनमा मलैे आफूलाई ठूलो नदी अथार्त टाइि स
नदीको िकनारमा पाएँ। 5 मलैे मािथ हरेें, र सतुीको लगुा लगाएको मािनसलाई दखेें।
उसले ओपीरको सनुको पटुका कम्बरमा बाँधकेा िथए। 6 उनको शरीर िफरोजा
पत्थर जस्तै चहिकलो िथयो। उनको अनहुार िबजलुी जस्तै चम्कन्थ्यो, उनको
आखँा राँको झैं ब लरहकेो िथयो, उनका हात र खु ाहरू टल्काइएको काँसाको
भाँडा जस्तै िथए। उनको बो ल भीडको आवाज जस्तै िथयो।
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7 म, दािनयल त्यस दशर्न हे ररहने एक मा मािनस िथएँ, मरेो छेउमा हुने कसलैे
त्यो दशर्न दखेनेन।् तर ितनीहरू एकदमै डराएका िथए अिन आफूलाई लकुाउन
भाग।े 8अिन म एक्लै छोिडएँ, म एक्ललैे त्यो महादशर्न हरेें, तर मसगँ केही श
पिन रहने। म मािनसको पतु्ला जस्तै भएँ। मलैे सबै श पिन हराएँ। 9 जब मलैे
ितनी बोलकेो सनुें, म भइँूमा अचते भएर लडें, जब मलैे उनी बोलकेो सनुें, मलैे
आफ्नो अनहुार भइँूमा िनहुराएँ।

10 तब एउटा हातले मलाई छोयो। म मरेो हात र घडुाँ टेकेर उिभएँ, म एकदमै
डराएँ र म कािमरहकेो िथएँ। 11 दशर्नको मािनसले मलाई भन्यो, “दािनयल
परमे रले ितमीलाई अितनै मे गन ुर्हुन्छ। मलैे ितमीलाई भन्न लागकेो वचनको
िवषयमा रा री ध्यान दऊे र उभऊे, मलाई ितमीकहाँ पठाइएको हो।” तब उहाँले
मलाई यसो भन्नभुयो, उठ, म उठें। म अझै कािमरहकेो िथएँ िकनभने म डराएको
िथएँ। 12 त्यसपिछ फे र ऊ बोल्यो, “नडराऊ दािनयल, पिहलो िदनबाट नै ितमीले
िन य गरेका िथयौ िक परमे रको छेउमा ितमी िवन र िववकेपणूर् रहनछुे।
परमे रले ित ो ाथर्ना सनु्दै आउँन ु भएकोछ, ितमी ाथर्ना ग ररहकेा छौ, यसलैे
म ित ोमा आएको छु। 13 फारसको राजकुमारले एक्काईस िदनसम्म मरेो िवरोध
ग रर ो। तर अचानक, िमकाएल एकजान मखु राजकुमारले मलाई सहायता गनर्
आए, िकनिक म फारस दशेको राजासगँ अलम लएको िथएँ। 14 म ितमीलाई त्यो
बताएर सहायता गनर् आएको छु िक भिवष्यमा ित ा मािनसहरूमािथ घट्ना घट्नछे।
त्यो दशर्न आउनवेाला समयको िवषयमा हो।”

15 जब उनले मलाई त्यसो भन,े म बोल्न सिकन अिन आफ्नो अनहुार भइँुितर
िनहुरँाएँ। 16 त्यस पिछ मािनस जस्तो कोही दखेा पय । मरेो ओंठ छोयो अिन
अगाडी उिभयो। मलैे आफ्नो मखु खोलें र बोलें, “महोदय, जब मलैे पिहलो दशर्न
दखेें, यसले मरेो मटुु डरले काम्यो मरेो बलनै रहने। 17 महाशय म तपाईंको दास
दािनयल, म कसरी तपाईंसगँ बात गनर् सक्छु? अिहले सम्म मसगँ उिभनलाई बलनै
छैन र सास फेनर् पिन सकेको छैन।”

18 एकपल्ट फे र त्यो मािनस जस्तो दे खनलेे मलाई छुए, मलाई जब उसले
छुयो मलैे झन असल अनभुव गरें। 19 त्यसपिछ उनले भन,े “ि य मािनस, नडराऊ!
ब लयो होऊ।”

जब उनी मसगँ बो लसक्न ु भयो, मलैे श पाएँ अिन भनें, “महाशय, दया गरी
बोल िकनभने तपाईंले मलाई बल िदए।”
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20 त्यसपिछ उनले भन,े “के ितमीलाई थाहा छ म ितमीकहाँ िकन आए? म
फारसको राजकुमारसगँ य ु गनर् जान्छु। जब म छोडरे जान्छु, त्यस पिछ यनूानको
राजकुमार आउनछे। 21 तर म ितमीलाई सत्यको पसु्तकमा ले खएका कुराहरूको
बारेमा भन्नछुे। यी राजकुमारहरूको िवरू माइकल बाहके मरेो पक्षमा कोही पिन
छैन, जसले ित ो मािनसहरूमािथ शासन गछर्।

11
1 “मािदका राजा दाराको शासनकालको पिहलो वषर्मा उसलाई बल अिन

सहायता िदन म उिभएँ।
2“अब म ितमीलाई साँचो कुरा बताउदँछुै। तीनजना राजाहरूले फारसमा शासन

गन छन।् त्यसपिछ चौथो राजा आउनछेन,् ितनी आफूभन्दा अिघका राजाहरू भन्दा
धनी हुनछेन।् ितनी यनूान राज्यको िवरोधमा त्यकेलाई उक्साउनका िन म्त श
ा गनर्लाई आफ्नो सम्पि उपयोग गनछन।् 3 यसपिछ एकदमै श शाली राजा

आउनछे, त्यसले ठूलो श सगँ राज्य चलाउनछे, उसले जे चाहन्छ त्यही गन
छ। 4 श शाली राजा आए पिछ त्यसको राज्य टु ा-टु ा हुनछे। उसको राज्य
ससंारको चार भागमा बाँिडनछे। उसको राज्य उसको नाताहरूमा बाँिडनछैेन, जनु
श उसमा िथयो, त्यो उसको राज्यमा हुने छैन।

5 “दिक्षणको राजा श शाली हुनछे। तर यसपिछ उसको एउटा सनेापित ऊ
भन्दा पिन श शाली हुनछे त्यो सनेा नायकले शासन गनर् थाल्नछे, अिन एकदमै
श शाली हुनछे।

6 “फे र केही वषर्पिछ एउटा सं न्ध हुनछे अिन दिक्षणका राजाकी छोरीिसत
उ रका राजाको िववाह हुन्छ। यो शा न्तका िन म्त ग रनछे, तर ितनका सन्तान
ब लया हुने छैनन।् ितनको नानी ितनलाई समथर्न गन एकजनालाई स ु म्पनछेन।्

7“तर ितनको प रवारबाट एउटा मािनस दिक्षणी राजाको स्थान लन आउँनछे।
उसले उ री राजाको सनेामािथ आ मण गरेर सदुढृ िकल्लामा वशे गनछ। अिन
य ु िजतरे िवजयी हुनछे। 8 उसले उनीहरूका दवेताका मिूतर्हरू, चाँदी र सनुका
बहुमलू्य वस्तहुरू लटु्नछे। अिन केही वषर्कोलािग उ रको राजालाई एक्लै छोडने
छन। 9 फे र त्यो राजाले दिक्षणी राजामािथ आ मण गनछ। तर परािजत भएर
आफ्नो दशे फकर् नछे।

10 “फे र उसका छोराहरूले य ु को िन म्त िवशाल सनेा जटुाउने छन।् अिन
ितनीहरूले रोक्न नसिकने बाढ झैं य ु िजत्दै जानछेन।् र दिक्षणको राजाको िकल्ला
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सम्म य ु गद िज छे। 11 त्यस पिछ दिक्षणको राजा ोिधत भएर उ रको राजासगँ
य ु गनर् िनस्कने छ। उनले एउटा ठूलो सनै्यदल जटुाउनछे तर उनको सनेाको
हार हुनछे। 12 त्यो ठूलो सनै्यदलले हानछ, अिन ती सनेालाई अन्तै लिगनछे। ऊ
अत्यन्तै अिभमानी हुनछे अिन हजारौं-हजार सनेाहरूलाई मानछ, तर पिन यसबाट
उसलाई सफलता हािसल हुनछैेन। 13 त्यसपिछ उ रको राजाले फे र पिहला भन्दा
पिन ज्यादा सख्यामा सिैनक भलेा पानछ। अिन केही वषर् पिछ उनले आ मण
गनछन,् त्यो सनै्यदल एकदमै ठूलो हुनछे अिन ितनीहरूसगँ धरैे हात-हितयार हुनछे
अिन य ु को तयारीमा हुनछे।

14 “त्यो समयमा, धरैे मािनसहरूले दिक्षणका राजाको िवरोध गनछन।् केही
ित ा आफ्नै मािनसहरू य ु गन मन पराउँथे दिक्षणको राजाको िवरू मा बागी
हुनछे। ितनीहरूले िवजय ा गन छैनन, तर ितनीहरूले दशर्नलाई सत्य गराउँछन,्
जब ितनीहरूले यसो गछर्न।् 15 तब उ रको राजा आएर घरेा-मचान उठाउनछेन ्
र पखार्ल भएको शहरलाई लनछेन ् अिन दिक्षणको सनेाले ितनको सामना गनर्
सक्नछैेन, यहाँ सम्म िक सनेाका वीर जवानहरू पिन ितनको सामनु्ने अिडन सक्ने
छैनन।्

16 “श हुरूले यसरी ितनीहरूलाई जे मनपछर् त्यही गनछन।् ितनको िवरोधमा
कोही पिन उठ्न सक्नछैेन। ितनले मनोरम जग्गामा िनयन् ण गन श ा गनछन।्
17 फे र उनले दिक्षणका सबै राज्यहरू आफ्नो अधीनमा ल्याउने िन न गनछन ्
र उिचत शतर्हरू रा छेन,् अिन त्यस राज्यलाई नाश गनर्का िन म्त एउटी ीलाई
िववाह गनछन।् तर न ता त्यो ी उसगँ बस्छे न त उसको अिभ ाय िस हुन्छ।

18 “यसपिछ उ रका राजाले भमूध्य सागरको िकनार हुदँै दशेहरू र टापहूरूका
धरैेलाई कैदी बनाउनछेन।् तर एउटा सनेापितले ितनलाई थकार्एर ितनको धाकलाई
अन्त ग रिदनछेन ्अिन उसले उ रका राजालाई ल ज्जत पानछ।

19 “यसरी उ रको राजा स्वयं आफ्नो दशेको सदुढृ िकल्लामा फकर जानछेन ्
र उनको पतन हुनछे, फे र किहल्यै पिन त्यहाँ दे खने छैनन।्

20 “उनी पिछ फे र एकजना यस्तो आउनछेन ्जसले सरकारी रक्षकको साथ
एउटा अिधकारीलाई कर उठाउन पठाउनछे। उसको पिन चाँडनैै अन्त हुनछे।
ितनको अन्त न त खलु्ला रूपमा न त य ु मा हुनछे।

21 “यसपिछ एकजना एकदमै िन ुर अिन िघनलाग्दो मािनस आउनछे। उसले
राज प रवारको एकजना उ रािधकारी हुने सम्मान पाउनछैेन। आफ्नो चलाकी ारा
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ऊ अ त्यािशत ढगंले राजा हुनछे। 22 उसले श शाली िवशाल सनेाहरूलाई
हराइिदन्छ अिन सम्झौता अनसुार सं न्ध गरेका म ु खयाहरू पिन परास्त हुनछेन।्
23 त्यसपिछ धरैे दशेहरूले त्यो ु र राजासगँ स न्ध गनछन ्तर उसले उनीहरूसगँ
झटूो र चलाक पणूर् वहार गनछ। ऊ अत्यन्तै श शाली िबिननछे। तर धरैे
मािनसहरूले मा उसलाई समथर्न गनछन।्

24 “जब त्यस दशेको सवार्िधक धनी क्षे ले आफूलाई शा न्त र सरुिक्षत
अनभुव गछर्, त्यित नै बलेा उसले धनहरू लटु्नछे र आफू पिछ लाग्नहेरूलाई लटूको
धन िदनछे। त्यसका िपता-पखुार्हरूले गनर् नसकेको काम त्यसले गनछ।

25 “त्यस पिछ उसले आफ्नो परैु श अिन सबै सनेा र साहस दिक्षणको
राजाको िवरू मा लगाउनछे। दिक्षणी राजाले पिन एउटा ठूलो अिन श शाली
सनै्यदल जटुाउनछेन, तर िव ासघातीहरूको ष न् ले दिक्षणी राजाको हार हुनछे।
26 ितनै राजाहरू जनु दिक्षणी राजाले िम स म्झन्थ,े जसले उनको ननु खाएका
िथए ितनीहरूले उनलाई हराउनँछेन ् र ितनका सनेालाई परास्त पानछन ् र धरैेजना
नै य ु भिूममा मनछन।् 27 ती दवुै राजाहरूले द ु योजनाहरू बनाउनँे छन ् र एउटै
टेबलमा बसे पिन एउटाले अक लाई ढाँट्ने छन ् र त्यो योजना सफल हुनछैेन।
िकनिक उनीहरूको अन्त हुने समय परमे रले िनधार् रत ग रसक्न ु भएकोछ।

28 “ऊ धरैे धन सम्पि लएर आफ्नो दशे फकर् ने छ। फे र त्यो पिव वाचा
ित नरा ो कमर् गन िनणर्य लनछे। उसले आफ्नो योजना अनसुार काम गनछ अिन

आफ्नो दशे फकर् नछे।
29 “फे र उ रको राजाले ठीक समयमा दिक्षणका राजामािथ आ मण गनछ

तर यसपल्ट ऊ पिहलो पल्ट जस्तो सफल हुदँनै। 30 प मबाट जहाजहरू ितनको
िवरू मा आउनछेन ्अिन ऊ परािजत हुनछे र फिकर् नछे। पिव करारमािथ उसले
आफ्नो रीस दखेाउनछे। ऊ फिकर् नछे अिन ितनीहरूलाई सधाउनछे जसले पिव
करार अनसुरण गनर् रोके। 31 ितनले पठाएका सनै्य-दलहरूले पिव स्थानहरू,
म न्दरहरू अशु पान छन ्र िनत्य ग रने ब लदान रोक्नछेन।् अिन त्यहाँ ितनीहरूले
नाश गन घिृणत बस्तलुाई स्थापना गनछन।्

32 “ितनले वाचा इन्कार गनर् तयार भएकाहरूलाई झटूो ितज्ञाहरू ारा आफ्नो
तफर् मा लानछेन,् तर आफ्ना परमे रमा िव ासी मािनसहरू दढृ भएर ब छेन।

33 “ज्ञानी-िशक्षकहरूले साधारण मािनसहरूलाई प र स्थित बझु्न ु सहायता
गनछन।् तर जो िववके पणूर् छन ्उनीहरूलाई तरवारले काटेर आगोमा हालरे अथवा
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बन्दी भएर मा रए। 34 जब ितनीहरू लडनछेन,् ितनीहरूले अ लकित सहायता
पाउनँछेन अ्िन झटूा मािनसहरू ितनीहरूसगँ सामले हुनछेन।् 35ही ज्ञानी िशक्षकहरू
मा रने छन।् यस्तो ग रनछे, जसले गदार् ितनीहरूलाई अ न्तम िदनहरूमा ब लयो
श ु अिन िनद ष बनाइन ु सिकयोस।् िकनभने तोिकएको समयमा आउनछे।

राजा जसले आफूलाई मिहमा गछर्
36 “फे र राजाले जे इच्छा लाग्यो त्यही गनछन। उसले आफ्नो िवषयमा बिढ-

बढाईं गनछ,अिन आफ्नो शसंा गन छ। उसले सोच्ने छ ऊ कुनै दवेता भन्दा ज्यादा
रा ो छ। उसले यस्तो कुरा गनछ जनु किहल्ये कसलैे पिन सनुकेो छैन। उसले
दवेताहरूको परमे रको िवरोधमा यस्तो कुरा गनछ। ऊ त्यित बलेा सम्म सफल
हुन्छ जितबलेा सम्म यो सबै नरा ो घट्नाहरू घट्दनै, तर नरा ो घट्ना अवश्य
घट्नछे।

37 “आफ्नो िपता-पखुार्हरूका दवेताहरू र ीहरूका ि य दवेताको उसले
अवहलेना गनछ। ितनले कुनै दवेताको वास्ता गन छैन।् ितनले आफैलाई उनीहरू
सबै भन्दा उच्च पानछन।् 38 त्यसको स ामा ितनले आफ्नो िपता-पखुार्हरूले
नजानकेो िकल्लाको सनु र चाँदी, र र बहुमलू्य उपाहार चढाएर मान गनछ।

39 “ऊ अिन उसका िवदशेी दवेताहरूले आफ्नो िकल्लाहरू ब लयो पानछ।
ितनको िनगाहमा भएकाहरूलाई ितनले सम्मान िदएर र साधारण मािनसहरूलाई
जािगर िदएर ितनीहरूलाई मानले प रपणूर् पानछ।

40 “आ खरमा दिक्षणका राजाले उ रका राजाको िवरू य ु चलाउनछेन।्
उ रका राजा रथहरू पदैल फौजहरू अिन धरेै जहाजहरू लएर आ मण गनर्
आउँनछे। ऊ भिूमबाट बाढी जस्तै आउनछे। 41 फे र उनले सनु्दर भिूममा
आ मण गन छन ्अिन धरैे परािजत हुने छन।् ितनीहरू मध्ये एदोम, मोआब अिन
अम्मोिनयाहरू उसको श ारा बाँच्नछेन।् 42 फे र उसले धरैे दशेहरूलाई आफ्नो
श दखेाउने छ र िम ले पिन यसको श थाहा पाउनछे, यो अलग हुन स ै न।
43उसले िम को सनु, चाँिदको भण्डार अिन त्यसको सबै सम्पि खो े छ। लब्नी
अिन कूशी पिन यसको अधीनमा हुनछेन।् 44 तर पिछ उसले पवूर् र उ रबाट एउटा
समाचार ा गनछ, अिन ऊ भयभीत अिन ोिधत हुनछे। धरैे दशेहरूलाई ववार्द
बनाउनको िन म्त अिघ बढने छ। 45उसले आफ्नो राजकीय तम्ब ुसम ु अिन सनु्दर
पिव पवर्तको बीचमा बनाउनछे। तर आ खरमा त्यो अपिव राजा मन छ। जब
उसको अ न्तम समय आउँछ, त्यित बलेा उसलाई सहायता िदने कोही पिन हुनछैेन।
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12
1“त्यस समयमा मखु स्वर्गदतू माइकल ित ा मािनसहरूको रक्षक खडा हुनछे।

त्यस समयमा द:ुखहरू र सकंटहरू हुनछेन।् यस्तो सकंट ितनीहरूमािथ ितनीहरू
सयं ु भएदे ख यता किहल्यै आएको िथएन। तर त्यसै बलेा ित ा मािनसहरू,
जसको नाउँ जीवनको पसु्तकमा ले खएकोछ, मु ग रनछेन।् 2अिन ती पथृ्वीको
धलूोमा सतुकेा कित चाँिह अनन्त जीवनको िन म्त अिन कित चाँिह अनन्त शरम
र घणृा ितस्कारका िन म्त ब्य ूझँने छन।् 3 ज्ञानी-िशक्षकहरू उज्जवल आकाश
झैं चम्कनछेन।् अिन ितनीहरू ितनीहरूलाई सत्यको मागर्मा सदा-सवर्दाको िन म्त
डोयार्उने ताराहरू झैं हुनछेन।्

4“तर ितमी दािनयल यो दशर्नलाई बचाएर सरुिक्षत ठाउँमा राख। धरैे मािनसहरू
ज्ञानको खोजीमा यता उित जानछेन।् अिन साँचो ज्ञान बढ्नछे।”

5 त्यसपिछ, म दािनयलले हरेें, अिन दखेें अरू दइु जना त्यहाँ उिभरहकेो िथए,
एउटा चाँिह नदी यताको िकनारमा र अक चाँिह नदीको अक िकनारमा िथए।
6एकजना मलमलको लगुा लगाएको मािनसलेअक मािनसलाई सोध्यो जो नदीको
वाहमािथ उिभएको िथयो, “यस आ र्य अन्त गराउन कित समय लाग्नछे?”
7 त्यो मािनस जसले मलमलको लगुा लगाएको िथयो अिन नदीको वहावको

िवरू उिभएको िथयो उसले आफ्नो दवुै हात आकाश प उठायो। मलैे त्यस
मािनसलाई अमर परमे रको नाउँ योग गरेर एउटा शपथ गद गरेको सनुें। उसले
भन्यो, “यो साँढे तीन वषर्को िन म्त हुनछे। पिव मािनसको श घट्ने छ अिन
यी सबै कुराहरू एकदमै समा हुन्छन।्”

8 मलैे यो सनुें तर बझु्न सिकन,ँ यसलैे मलै े सोधें, “हे महाशय! यी सबै कुराहरू
सत्य भए पिछ के हुन्छ।”

9 उसले भन्यो, “दािनयल, ितमी आफ्नो जीवन िबताऊ, यो कुराहरू ग ु
रा खएकाछन ् अिन अन्तको समय सम्मलाई बन्द ग रएकाछन।् 10 धरैे जनाले
आफूलाई पिव पानछन ् तर द ु हरूले चाँिह दषु् ाँई ग रनरैहने छन ् र ितनीहरू
मध्यकेा कसलैे पिन बझु्न सक्ने छैनन।् ज्ञानी िशक्षकहरूले मा बझु्नछेन।्

11“िनत्य ब ल रोिकएको समयदे ख र उजाडको घिृणत बस्त ु स्थापना ग रएको
समय सम्म 1,290 िदन हुनछे। 12 त्यो मािनस धन्य हो जसले 1,335 िदन परूा
भएको हनेर् प खर्रहन्छ।
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13 “अब ित ो लािग अन्त सम्मको बाटो परूा भयो। ितमी िव ाम गर, सनु
अिन त्यसपिछ अन्तमा ितमी आफ्नो भाग ा गनर्को िन म्त मतृ्यबुाट फे र उठेर
आऊ।”
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