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दािनएलको पसु्तक
1 यहूदाका राजा यहोयाकीमका शासनकालको ते ो वषर्मा, बिेबलोनका राजा

नबकूदनसेर यरूशलमेमा आए र यसका सबै आपिूतर्हरू बन्द गनर् सहरलाई घरेा हाले
। 2 परम भलुे यहूदाका राजा यहोयाकीममािथ नबकूदनसेरलाई िवजय िदनभुयो, र
उहाँले परमशे् वरको म न् दरबाट केही पिव थोकहरू ितनलाई िदनभुयो । ती ितनले
बिेबलोिनयाको दशेको आफ्नो दवेताको भवनमा ल्याए, र ती पिव थोकहरूलाई
ितनले आफ्नो दवेताको भण्डारमा राखे । 3 राजाले आफ्ना मखु अिधकारी
अशपनेजलाई इ ाएलका राजकीय प रवार र कु लनहरूबाट केही मािनसहरू
ल्याउने हुकुम गरे— 4 खोटिबनाका जवान मािनसहरू, आकषर्क दे खनहेरू, सबै
ब ु का सीप भएकाहरू, ज्ञान र समझले भ रएकाहरू, र राजाको दरवारमा सवेा
परु् याउनलाई योग्यहरू हुनपुथ् य । ितनले उनीहरूलाई बिेबलोनका सािहत्य र भाषा
िसकाउनपुथ् य । 5 राजाले आफ्ना मीठा भोजन र आफूले िपउने दाखम बाट
ितनीहरूका िन म्त दिैनक भाग अलग गथ । ती जवान मािनसहरूलाई ितन वषर्सम् म
ता लम दनपुथ् य , र त्यसपिछ, ितनीहरूले राजाको सवेा गन ुर्पथ् य । 6 यहूदाका
ती मािनसमध् ये कोही दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र अजयार्ह िथए । 7 मखु
अिधकारीले ितनीहरूलाई यी नाउहँरू िदए: दािनएललाई ितनले बलेतसजर भन,े
हनन्याहलाई ितनले श क भन,े मीशाएललाई ितनले मशेक भने र अजयार्हलाई
ितनले अबदे् नगो भने । 8 तर दािनएलले राजाका मीठा भोजन र ितनले िपउने
दाखम ले आफैं लाई अशु नपानर्लाई आफ्नो मनमा इच् छा गरे । यसलैे ितनले
आफैं लाई अशु पान ुर् नपरोस ् भनरे मखु अिधकारीसगँ ितनले अनमुित मागे ।
9 अब मखु अिधकारीले दािनएललाई गरेको आदर ारा परमशे् वरले ितनलाई
कृपा र सहानभुिूत दखेाउनभुयो । 10 मखु अिधकारीले दािनएललाई यसो भन,े
“म आफ् ना मा लक, महाराजादे ख डराउछुँ । ितमीले के खाने र िपउने भन् ने
बारेमा उहाँले आज्ञा गन ुर्भएको छ । ितमीहरूकै उमरेका अरू जवान मािनसहरूभन्दा
ितमीहरू उहाँको साम ु िकन कमजोर दे खन?े” 11तब दािनएल, हनन्याह, मीशाएल
र अजयार्हमािथ मखु अिधकारीले खटाएका भण् डारेसगँ दािनएलले कुरा गरे ।
12 ितनले भन,े “कृपया, हामी तपाईंका सवेकहरूलाई दस िदनसम्म जाँच्नहुोस ् ।
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हामीलाई खानलाई सागपात र िपउनलाई पानी मा िदनहुोस ।् 13 त् यसपिछ राजाका
िमठा भोजन खाने जवान मािनसहरूका साम ु हा ो अनहुार कस् तो दे खन् छ तलुना
गरेर हने ुर्होस,् र हामी तपाईंका सवेकहरूलाई तपाईंले जे दखे् नहुुन्छ, त्यसअनसुार

वहार गन ुर्होस ् ।” 14 यसलैे भण् डारे ितनका कुरामा सहमत भए, र ितनले
दस िदनसम्म ितनीहरूको जाँच गरे । 15 दस िदनको अन्त्यमा, राजाका मीठा
भोजन खाने सबै जवान मािनसहरूभन्दा ितनीहरूका अनहुार बढी स्वस्थ दे खए,
र ितनीहरूले बढी पोषण पाएका दखेा परे । 16 यसलैे ती भण् डारेले ितनीहरूका
सबै राजकीय मीठा भोजन र दाखम हटाइिदए, अिन ितनीहरूलाई सागपात मा
िदए । 17 यी चार जना जवान मािनसहरूका िवषयमा परमशे् वरले ितनीहरूलाई सबै
सािहत्य र ब ु मा ज्ञान र अन्तद ृर् ष् ट िदनभुयो, अिन दािनएलले सबै िकिसमका
दशर्नहरू र सपनाहरू बझु् न सक् थे । 18 ितनीहरूलाई हािजर गराउनलाई राजाले
िदएका समयको अन् तमा, मखु अिधकारीले ितनीहरूलाई िभ नबकूदनसेरको
साम ु लगे । 19 राजाले ितनीहरूसगँ कुरा गरे, र दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र
अजयार्हसगँ तलुना गनर्लाई सम् पणूर् समहूमा अरू कोही भे टएन । ितनीहरू राजाको
साम ु ितनको सवेा गनर् खडा भए । 20 राजाले ितनीहरूलाई सोधकेा ज्ञान र समझका
सबै हरूमा, ितनको सारा राज्यमा भएका जादगुरहरू र मतृहरूसगँ बातिचत गनर्
सक्छौं भनरे दावी सबै जनाभन्दा ितनीहरू दस गणुा असल िथए । 21 राजा कोरेसको
शासनकालको पिहलो वषर्सम्म दािनएल त्यहाँ िथए ।

2
1 नबकूदनसेरको शासनकालको दो ो वषर्मा, ितनले सपनाहरू दखेे । ितनको

मन िवच लत भयो, र ितनी सतु् न सकेनन ् । 2 त्यसपिछ राजाले जादगुरहरू र
मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी गनहरूलाई बोलाए । उनले जोखना हनेहरू
र ब ु मान ् मािनसहरूलाई पिन बोलाए । उनका सपनाहरूका अथर् ितनीहरूले
उनलाई बताऊन ्भन् ने उनको इच् छा िथयो । यसलैे ितनीहरू िभ आए र राजाको
साम ु खडा भए । 3 राजाले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे एउटा सपना दखेें, र त्यो
सपनाको अथर् के हुन सक्छ भनरे जान् नलाई मरेो मन िवच लत भएको छ ।”
4 तब ती ब ु मान ्मािनसहरूले आरमइेक भाषामा राजालाई भन,े “महाराजा, अमर
रहून!् हामी तपाईंका सवेकहरूलाई उक् त सपना भन् नहुोस,् र हामी त्यसको अथर्
खोल् नछेौं ।” 5 राजाले ती ब ु मान ्मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “िनणर्य यो भएको
छ । ितमीहरूले त्यो सपना मलाई कट गरेनौ अिन त्यसको अथर् खोलनेौ भन,े
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ितमीहरूका शरीरहरू टु ा-टु ा पा रनछेन ् र ितमीहरूका घरहरू भग् नावशषेको
थु ो हुनछेन ्। 6 तर ितमीहरूले मलाई सपना र त्यसको अथर् भन् यौ भन,े ितमीहरूले
मबाट उपहारहरू, इनाम अिन उच् च-सम्मान पाउनछेौ । यसलैे उक् त सपना र
त्यसको अथर् मलाई भन ।” 7 ितनीहरूले फे र जवाफ िदए र यसो भन,े “महाराजाले
हामी आफ् ना सवेकहरूलाई त् यो सपना भन् नहुोस ् र तपाईंलाई हामी त्यसको अथर्
भन् नछेौं ।” 8 राजाले जवाफ िदए, “मलाई यो िनश् चय थाहा छ, िक ितमीहरू
धरैे समय चाहन् छौ िकनकी यस िवषयमा मरेो िनणर्य कित दढृ छ भनी ितमीहरूले
दखेकेा छौ। 9 तर ितमीहरूले मलाई सपना भननेौ भन,े ितमीहरूका िन म्त एउटै
मा सजाय छ । मलैे आफ् नो मन नबद्लसेम् म ितमीहरूले झटुो र छलपणूर् शब् दहरू
मलाई भन् ने तयारी गनर्लाई ितमीहरूले िमलरे िनणर्य गरेका छौ । यसलै,े मलाई
सपना बताओ, र त् यसको अथर् ितमीहरूले भन् न सक्छौ भनी मलाई थाहा हुनछे
।” 10 ती ब ु मान ् मािनसहरूले राजालाई जवाफ िदए, “महाराजाको माग परुा
गनर्लाई यस पथृ्वीमा कुनै मािनस छैन । कुनै यस् तो महान ्र श शाली राजा पिन
छैन जसले कुनै जादगुर, वा मतृसगँ बोल्न सक्छु भनरे दावी गन कुनै व् य क् त, वा
कुनै ब ु मान ्मािनसबाट यस्तो कुराको माग गरेका छन ्। 11 महाराजाले जे माग
गन ुर्भएको छ त्यो अत्यन्तै क ठन छ, र यो कुरा महाराजालाई दवेहरूले बाहके
अरू कसलैे बताउन सक्दनै, र ितनीहरू मािनसहरूका िबचमा बस्दनैन ्।” 12 यस
कुराले राजालाई रस उठायो र अत् यन् तै ोिधत बनायो, र ितनले बिेबलोनमा
भएका सबै ब ु मान ् मािनसहरूलाई मान एउटा आदशे िदए । 13 यसलैे आफूमा
भएका ब ु को िन म् त ख् यात भएका सबै जनालाई मानर्को िन म्त उद जारी भयो
। यही उद को कारणल,े ितनीहरूले दािनएल र ितनका साथीहरूलाई पिन खोजे
तािक ितनीहरूलाई मानर् सिकयोस ् । 14 तब बिेबलोनका आफूमा भएको ब ु को
िन म् त ख् यात सबै जनालाई मानर्को िन म् त आएका राजाका अङ्गरक्षकका
कमान् डर अय कलाई दािनएलले िववकेपणूर् र ब ु मान ् िकिसमले जवाफ िदए ।
15 दािनएलले राजाका कमान् डरलाई सोध,े “िकन महाराजाबाट तरुुन्तै यस्तो उद
आयो?” अिन अय कले जे भएको िथयो त् यो दािनएललाई बताए । 16 त्यसपिछ
दािनएल िभ गए र राजासगँ भटे गनर् िदन अनरुोध गरे जसले गदार् ितनले सपनाको
अथर् राजालाई बताउन सकून।् 17 त्यसपिछ दािनएल आफ्नो घरमा गए र जे भएको
िथयो त्यो हनन्याह, मीशाएल र अजयार्हलाई बताए । 18 यो रहस्यको िवषयमा
स्वगर्का परमशे् वरको कृपा खोज्न ितनले उनीहरूलाई अनरुोध गरे, तािक उनीहरू र
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ितनी बिेबलोनका अन्य ख् याित ाप् त ब ु मान ्मािनसहरूसगँै नमा रऊन ् । 19 त्यो
रात एउटा दशर्नमा दिनएललाई त्यो रहस्य कट ग रयो । तब दािनएलले स्वगर्का
परमशे् वरको शसंा गरे, 20 र यसो भन,े “परमशे् वरको नाउकँो सदासवर्दा शसंा
होस,् िकनिक ब ु र श उहाँकै हुन ् । 21 उहाँले नै समय र ऋतहुरू प रवतर्न
गन ुर्हुन्छ । उहाँले राजाहरूलाई हटाउनहुुन्छ र राजाहरूलाई िसहंासनमा राख् नहुुन्छ
। उहाँले ब ु मान ्लाई ब ु र समझदारहरूलाई ज्ञान िदनहुुन्छ । 22 उहाँले गिहरा र
लकेुका कुराहरू कट गन ुर्हुन्छ िकनभने अन्धकारमा के छ भनी उहाँले जानहुुन्छ
र उज्यालोले उहाँसगँ वास गछर् । 23 हे मरेा पखुार्हरूका परमशे् वर, म तपाईंलाई
धन्यावाद िदन्छु र तपाईंको शसंा गछुर्,िकनिक तपाईंले मलाई ब ु र श िदनभुयो
। हामीले तपाईंसगँ जे िबन् ती गर् यौं त् यो तपाईंले मलाई कट गन ुर्भएको छ, राजाको
िचन् ताको िवषयलाई तपाईंले हामीलाई जानकारी गराउनभुएको छ ।” 24 त्यसपिछ
दािनएल अय कलाई भटे्न गए (जसलाई बिेबलोनका सबै ब ु मान ्लाई मानर्लाई
राजाले िनय ु गरेका िथए) । ितनी गए र उनलाई भन,े “बिेबलोनका ब ु मान ्
मािनसहरूलाई नमान ुर्होस ्। मलाई राजाकहाँ लानहुोस ्र राजाको सपनाको अथर् म
उहाँलाई खो लिदनछुे ।” 25 त्यसपिछ अय कले तरुुन् तै दािनएललाई राजाको साम ु
लगे र यसो भन,े “मलैे यहूदाका िनवार्िसतहरूका िबचमा एक जना मािनस भे ाएको
छु जसल,े महाराजाको सपनाको अथर् खोल्नछे ।” 26 राजाले दािनएललाई
(जसको नाउँ बलेतसजर थयो) सोध,े “मलैे दखेकेो सपना र त्यसको अथर् के
ितमी मलाई भन् न सक्छौ?” 27 दािनएलले राजालाई जवाफ िदए र यसो भन,े
“राजाले सोध् नभुएको रहस्यलाई ब ु भएकाहरूले कट गनर् सक् दनैन,् न त
मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी गनहरूल,े न त जादगुरहरूले र ज्योितषीहरूले
नै गनर् सक् छन ् । 28 तापिन, त् यहाँ एक यस् तो परमशे् वर हुनहुुन् छ जो स्वगर्मा वास
गन ुर्हुन् छ, जसले रहस्यहरू कट गन ुर्हुन् छ र आउने िदनहरूमा के हुनछे भनी उहाँले
हजरु महाराजा नबकूदनसेरलाई कट गन ुर्भएको छ । हजरु आफ्नो ओ ानमा
पल्टनहुुदँा हजरुले दखे् नभुएको सपना र हजरुका मनका दशर्नहरू यस कार िथए ।
29 महाराजा, हजरुको सम् बन् धमा, ओ ानमा हुदँा हजरुमा भएका िवचारहरू हुन
आउने कुराहरूका बारेमा िथए, र भिवष् यमा के हुदँछै भनरे रहस्य खोल्नहुुनलेे नै
हजरुलाई कट गन ुर्भएको छ । 30 मरेो बारेमा, अरू कुनै जीिवत मािनसभन्दा
धरैे ब ु मसगँ भएको कारण मलाई त्यो रहस्य कट भएको होइन । हजरु,
महाराजाले त्यसको अथर् बझु्न सक् नभुएको होस,् र आफूिभ का गिहरा कुराहरू
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हजरुले जान् न सक् नभुएको होस ् भनरे हजरुलाई त्यो रहस्य कट भएको हो ।
31 महाराजा, हजरुले मािथ हने ुर्भयो र हजरुले एउटा ठुलो सा लक दखे् नभुयो ।
त्यो धरैे श शाली र उज्यालो सा लक हजरुको साम ु खडा भयो । त्यसको चमक
डरलाग् दो िथयो । 32 त्यस सा लकको िशर िनक्खर सनुले बनकेो िथयो । त्यसको
छाती र हातहरू चाँदीका िथए । त्यसको पटे र ित ाहरू काँसाका िथए, 33 र
त्यसका गोडाहरू फलामका िथए । त्यसका पाउहरू केही फलाम र केही माटोले
बनकेा िथए । 34 हजरुले मािथ हने ुर्भयो, र एउटा ढुङ्गो का टयो । तापिन त्यो
मािनसको हातले होइन, अिन फलाम र माटोले बनकेो सा लकको पाउहरूमा त् यो
ठो क् कयो, र त्यसले ती चकनाचरू पार् यो । 35 तब फलाम, माटो, काँसा, चाँदी
र सनु सबै सगँै टु ा-टु ा भए र ती ीष्म ऋतमुा अन् न चटु्ने खलाका भसुझैं
भए । बतासले ितनलाई उडायो र त्यहाँ ितनका कुनै नाउँ िनशाना रहने । तर
त्यो सा लकलाई िहकार्उने ढुङ्गोचािहं एउटा ठुलो पवर्त बन्यो र त्यसले सम् पणूर्
पथृ्वीलाई ढाक्यो । 36 हजरुको सपना यही िथयो । अब हामी महाराजालाई अथर्
बताउछँौं। 37 महाराजा, हजरु राजाहरूका महाराजा हुनहुुन्छ जसलाई स्वगर्का
परमशे् वरले राज्य, श , बल र सम्मान िदनभुएको छ । 38 मानवजाितहरू बस् ने
ठाउँ उहाँले हजरुका हातमा िदनभुएको छ । जिमनका पशहुरू र आकाशका चराहरू
उहाँले हजरुका हातमा िदनभुएको छ, र ती मािथ हजरुलाई शासन गन बनाउनभुएको
छ । हजरु नै त्यस सा लकको सनुको िशर हुनहुुन्छ । 39 हजरुपिछ, अक एउटा
राज्य खडा हुनछे जनु हजरुको भन्दा कमजोर हुनछे, र त्यसपिछ अझै काँसाको
अक ते ो राज्यले सबै पथृ्वीमािथ शासन गनछ । 40 त्यहाँ फलामझैं ब लयो चौथो
राज्य हुनछे, िकनिक फलामले अरू कुराहरूलाई टु ा-टु ा पाछर् र हरेक कुरालाई
चकनाचरू पाछर् । त्यसले यी सबै कुराहरूलाई चकनाचरू पानछ र कुल्चनछे ।
41 जसरी हजरुले दखे् नभुयो, पाउहरू र बढुी औंलाहरू केही पाकेका माटो र केही
फलामले बनकेा िथए, त् यसरी नै त्यो एउटा िवभािजत राज्य हुनछे । त्यसमा केही
फलामको श हुनछे, जसरी हजरुले फलाम र नरम माटो िमिसएको दखे् नभुयो
। 42 जसरी पाउहरूका बढुी औंलाहरू केही फलाम र केही माटोले बनकेा िथए,
त् यसरी नै त्यो राज्य केही श शाली र केही सिजलै टुि ने िकिसमको हुनछे
। 43 जसरी हजरुले फलामलाई नरम माटोसगँ िमिसएको दखे् नभुयो, त् यसरी नै
मािनसहरू पिन िमि त हुनछेन ्। ितनीहरू िमलरे बस् नछैेनन,् जसरी फलाम माटोसगँ
िमल् न सक्दनै । 44 ती राजाहरूको समयमा, स्वगर्का परमशे् वरले एउटा राज्य खडा
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गन ुर्हुनछे, जनु किहल्यै नाश पा रनछैेन, नत कुनै अक जाित ारा परास्त हुनछे
। त्यसले अरू राज्यहरूलाई टु ा-टु ा पानछ र ितनीहरू सबकैो अन्त्य गनछ,
र त्योचािहं सदाको िन म्त रहनछे । 45 जसरी पवर्तबाट एउटा ढुङ्गो का टएको
हजरुले दखे् नभुयो, तर मािनसको हातले होइन । त्यसले फलाम, काँसा, माटो, चाँदी
र सनुलाई टु ा-टु ा पार् यो । महाराजा, महान ्परमशे् वरले हजरुलाई यसपिछ के
हुनछे भनरे बताउनभुएको छ । यो सपना साँचो हो र त्यसको अथर् िवश् वासयोग्य
छ ।” 46 राजा नबकूदनसेर दािनएलको अिग घोप्टो परे र ितनको सम्मान गरे
। ितनलाई भटेी चढाइयोस ् र ितनको िन म्त धपू बा लयोस ् भनरे ितनले आज्ञा
िदए । 47 राजाले दािनएललाई भन,े “साँच् चै नै ित ा परमशे् वरचािहं दवेताहरूका
परमशे् वर, राजाहरूका परम भु हुनहुुन्छ, र उहाँले रहस्यहरू कट गन ुर्हुन् छ,
िकनिक ितमीले यो रहस्य कट गनर् सफल भएका छौ ।” 48 अिन राजाले
दािनएललाई उच् च सम्मान िदए र ितनलाई धरैे असल उपहारहरू िदए । ितनले
उनलाई बिेबलोनको सम् पणूर् दशेमािथ शासक बनाए । बिेबलोनका सबभैन्दा ज्ञानी
मािनसहरूमािथ दािनएल मखु गभनर्र भए । 49 दािनएलले राजासगँ एउटा अनरुोध
गरे, र राजाले श क, मशेक, र अबदे् नगोलाई बिेबलोनको दशेमािथ शासकहरू
िनय ु गरे । तर दािनएल राजाको दरवारमा नै रहे ।

3
1 नबकूदनसेर राजाले ितस िमटर अग्लो र ितन िमटर चौडा एउटा सनुको मिूतर्

बनाए । ितनले त्यो बिेबलोन दशेमा दरूाको मदैानमा खडा गरे । 2 त्यसपिछ
नबकूदनसेरले आफूले स्थापना गरेका मिूतर् अपर्ण गनर्का िन म्त दशेका गभनर्रहरू,
क्षे ीय गभनर्रहरू, र स्थानीय गभनर्रहरूका साथै सल्लाहकारहरू, कोषाध्यक्षहरू,
न्यायाधीशहरू, िजल् ला अिधकारीहरू र सबै उच् च पदस् त अिधकारीहरूलाई
भलेा गराउन सन्दशेहरू पठाए । 3 तब दशेका गभनर्रहरू, क्षे ीय गभनर्रहरू,
र स्थानीय गभनर्रहरूका साथै सल्लाहकारहरू, कोषाध्यक्षहरू, न्यायाधीशहरू,
िजल् ला अिधकारीहरू र सबै उच् च पदस् त अिधकारीहरू नबकूदनसेरले स्थापना
गरेका मिूतर् अपर्ण गनर्का िन म्त एकसाथ भलेा भए । ितनीहरू त्यसको साम ु खडा
भए । 4 तब उ ोषकले ठुलो सोरले कराएर भन् यो, “जाित-जाितका मािनसहरू
र धरैे भाषाहरू बोल् न,े तपाईंहरूलाई यो हुकुम छ, 5 िक तपाईंहरूले नरिसङ्गा,
बाँसरुी, वीणा, सारङ्गी, िसतार, न्याउली-बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका
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धनु सनु् ने िबि कै तपाईंहरू सबै जनाले आफूलाई भइँुमा घोप्टो पान ुर्पछर् अिन
नबकूदनसेर महाराजाले स्थापना गन ुर्भएको सनुको मिूतर्को साम ु लम् पसार हुनपुछर्
। 6 जसले भइँुमा घोप्टो पादन र आराधना गदन, उसलाई द न्करहकेो आगोको
भ ीमा फा लनछ ।” 7यसलैेजब मािनसहरूले नरिसङ्गा, बाँसरुी, वीणा, सारङ्गी,
िसतार, न्याउली-बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका धनु सनु,े सबै मािनसहरू जाितहरू
र भाषा बोल्नहेरू भइँुमा घोप्टो परे र नबकूदनसेर राजाले स्थापना गरेका सनुको
मिूतर्को साम ु आफूलाई लम् पसार भए । 8 यित बलेा केही कल् दीहरू आए र
यहूदीहरूको िवरु मा अिभयोगहरू लगाए । 9 ितनीहरूले नबकूदनसेर राजालाई
यसो भन,े “महाराजा, अमर रहून!् 10 हजरु महाराजाले नरिसङ्गा, बाँसरुी,
वीणा, सारङ्गी, िसतार, न्याउली-बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका धनु सनु् ने सबै
मािनसहरू घोप्टो हुनपुछर् र त्यो सनुको मिूतर्को साम ु आफूलाई लम्पसार पान ुर्पछर्
भनरे उद िनकाल्नभुएको छ । 11 जसले भइँुमा घोप्टो पादन र आराधना गदन,
उसलाई त् यसै बलेा नै द न्करहकेो आगोको भ ीमा फा लनपुछर् । 12 यित बलेा
त्यहाँ कोही यहूदीहरू छन ्जसलाई हजरुले बिेबलोनको दशेका मािमलाहरू हनेर्
िनय ु गन ुर्भएको छ । ितनीहरूका नाउँ श क, मशेक, र अबदे् नगो हुन ् । हे
महाराजा, यी मािनसहरूले हजरुका कुरामािथ ध्यान िददंनैन ्। ितनीहरूले हजरुका
दवेताहरूलाई दण्डवत ् गदनन ् वा हजरुले स्थापना गन ुर्भएको सनुको मिूतर्को साम ु
आफूलाई लम् पसार पादनन ् ।” 13 त्यसपिछ नबकूदनसेर रस र ोधले चरू
भए अिन श क, मशेक, र अबदे् नगोलाई आफूकहाँ ल्याउने हुकुम िदए । यसलैे
ितनीहरूले यी मािनसहरूलाई राजाको साम ु ल्याए । 14 नबकूदनसेरले ितनीहरूलाई
सोध,े “ए श क, मशेक, र अबदे् नगो, के ितमीहरूले मरेा दवेताहरूको पजुा नगन
वा मलैे स्थापना गरेको सनुको मिूतर्को साम ु आफूलाई लम् पसार नपान िनणर्य गरेका
छौ? 15 अब ितमीहरूले नरिसङ्गा, बाँसरुी, वीणा, सारङ्गी, िसतार, न्याउली-
बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका धनु सनु् ने िबि कै घोप्टो पर् यौ र मलैे बनाएको
मिूतर्को साम ु लम् पसार पर् यौ भन,े सबै कुरा ठक हुनछे । तर ितमीहरूले पजुा गरेनौ
भन,े ितमीहरू तरुुन् तै द न्करहकेो आगोको भ ीमा फा लनछेौ । त् यो कुन दवेता
होला जसले ितमीहरूलाई मरेा हातबाट बचाउन सक् छ?” 16 श क, मशेक, र
अबदे् नगोले राजालाई जवाफ िदए, “हे नबकूदनसेर, हामीले हजरुलाई यस बारेमा
जवाफ िदन ु आवश्यक छैन । 17 त्यहाँ कुनै जवाफ छ भन,े त्यो यही हो, िक
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हामीले सवेा गन परमशे् वरले हामीलाई द न्करहकेो आगोको भ ीबाट सरुिक्षत
राख् न सक् नहुुन्छ, र उहाँले नै हामीलाई हजरु महाराजाको हातबाट बचाउनहुुनछे
। 18 तर उहाँले त्यस्तो गन ुर्भएन भने पिन, महाराजालाई यो थाहा होस,् िक
हामी हजरुका दवेताहरूको पजुा गनछैनौं र हजरुले स्थापना गन ुर्भएको सनुको
मिूतर्को साम ु आफैं लाई लम् पसार पानछैनौं ।” 19 तब नबकूदनसेर रसले चरू
भए । श क, मशेक, र अबदे् नगो ित ितनको अनहुार भाव ब द्लयो । अिन
ितनले आगोको भ ीलाई साधारण रूपमा तताउनभेन्दा सात गणुा बढी तताउने
आदशे िदए । 20 तब ितनले आफ्ना सनेामा अत्यन्तै ब लया मािनसहरूलाई श क,
मशेक, र अबदे् नगोलाई बाँध् न र द न्करहकेो आगोको भ ीमा फाल्न आदशे िदए ।
21 ितनीहरूका वस् हरू, अलखाहरू, फेटाहरू र अन्य लगुाहरूसमते ितनीहरूलाई
बाँिधयो, र ितनीहरूलाई द न्करहकेो भ ीमा फा लयो । 22 राजाको आज्ञालाई सख्त
रूपमा पालना ग रएको हुनाले र त्यो भ ी अत्यन्तै तातो भएको हुनाले श क,
मशेक, र अबदे् नगोलाई त्यहाँ लाने मािनसहरू आगोको ज्वालाले मार् यो । 23 यी
ितन मािनस, श क, मशेक, र अबदे् नगो बाँिधएकै अवस्थामा द न्कएको भ ीमा
फा लए । 24 अिन राजा नबकूदनसेर आश् चयर्चिकत भए र झ ै खडा भए ।
ितनले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई सोध,े “के हामीले ती ितन जना मािनसहरूलाई
बाँधरे आगोमा फालकेा होइनौं र?” ितनीहरूले राजालाई जवाफ िदए, “िनश् चय
नै महाराजा ।” 25 ितनले भन,े “तर चार जना मािनसलाई नबाँिधएर आगोमा
िहिंडरहकेा म दखे्दछुै, र ितनीहरूलाई कुनै हानी भएको छैन । अिन चौथोचािहं
दवेताहरूका पु झैं च म्करहकेा छन ्।” 26 अिन नबकूदनसेर द न्करहकेो भ ीको
ढोका निजक आए र बोलाए, “ए श क, मशेक, र अबदे् नगो, अित उच् च,
परमशे् वरका सवेकहरू, बािहर िनस्क! यहाँ आओ!” अिन श क, मशेक, र
अबदे् नगो आगोबाट बािहर आए । 27 त्यहाँ भलेा भएका दशेका गभनर्रहरू, क्षे ीय
गभनर्रहरू, अन्य गभनर्रहरू र राजाका सल्लाहकारहरूले यी मािनसहरूलाई दखेे
। आगोले ितनीहरूका शरीरलाई कुनै हानी गरेको िथएन । ितनीहरूका िशरको रौं
खह रएको िथएन । ितनीहरूका लगुालाई केही भएको िथएन । अिन ितनीहरूमा
आगोको कुनै गन्ध नै िथएन । 28 नबकूदनसेरले भन,े “हामी श क, मशेक, र
अबदे् नगोका परमशे् वरको शसंा गरौं, जसले आफ्नो सन्दशेवाहक पठाउनभुएको
छ र आफ्ना सवेकहरूलाई आफ्नो सन्दशे िदनभुएको छ । ितनीहरूले मरेो आज्ञा
नमानरे उहाँमा िवश् वास गरे, र आफ्ना परमशे् वरबाहके अरू कुनै दवेताको पजुा गन ुर्
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र ितनका साम ु लम् पसार पन ुर्को साटोमा ितनीहरूले आफ्ना शरीरलाई नै त्यागे ।
29 त्यसलैे म एउटा उद जारी गछुर्, िक श क, मशेक, र अबदे् नगोका परमशे् वरको
िवरु बोल्ने कुनै जाित, राष् , वा कुनै भाषा बोल्ने जोसकैुलाई टु ा-टु ा पा रनछे,
र ितनीहरूका घरहरू भग् नावशषेका थु ो हुनछेन,् िकनभने यसरी बचाउन सक् ने
अरू कुनै दवेता छैन ।” 30 त्यसपिछ राजाले श क, मशेक, र अबदे् नगोलाई
बिेबलोनको दशेमा पदोन् निन ग रिदए ।

4
1 नबकूदनसेर राजाले पथृ्वीमा बस् ने सबै मािनसहरू जाितहरू, र भाषा

बोल्नहेरूलाई यो उद पठाए: ितमीहरूमा शस्त शा न्त होस ् । 2 सव च् च
परमशे् वरले मरेो िन म्त गन ुर्भएका िचन्हहरू र आश् चयर् कामहरू बारेमा ितमीहरूलाई
बताउन ु मलाई असल लागकेो छ । 3 उहाँका िचन्हहरू कित महान ्छन,् र उहाँका
आश् चयर् कामहरू कित श शाली छन!् उहाँको राज्य अनन् तको राज् य हो, र
उहाँको भतु्व पसु्ता-पसु्तासम्म रहन्छ । 4 म, नबकूदनसेर, मरेो महलमा खशुीसाथ
बिसरहकेो िथएँ, र म आफ् नो दरबारमा सम ृ मा आन न् दत िथएँ । 5 तर मलैे
दखेकेो एउटा सपनाले मलाई िसत बनायो । म त् यहाँ प ल्टरहदँा, मलैे दखेकेा
दशृ्यहरू र मरेो मनका दशर्नहरूले मलाई ाकुल बनाए । 6 यसलैे बिेबलोनमा
भएका सबै ब ु मान ् मािनसहरूलाई मरेो साम ु उप स् थत हुनलाई मलैे एउटा उद
िनकालें तािक ितनीहरूले उक् त सपनाको अथर् मलाई बताउन सकून ्। 7 त् यसपिछ
जादगुरहरू, मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी गनहरू, ब ु मान ् मािनसहरू र
ज्योितषीहरू आए । मलैे ितनीहरूलाई सपना सनुाएँ, तर ितनीहरूले त्यसको अथर्
मलाई भन् न सकेनन ् । 8 तर अन्तमा दािनएल आए— जसलाई मरेा दवेताको
नाउँ बलेतसजर िदइयो, र जसमा पिव दवेहरूका आत्मा छन—् र मलैे ितनलाई
सपना सनुाएँ । 9 “ए बलेतसजर, जादगुरहरूका मखु, पिव दवेताहरूका आत्मा
ितमीमा छन ् भनी म जान् दछु र ित ो िन म्त कुनै पिन रहस्य क ठन हुदँनै । मलैे
आफ् नो सपनामा के दखेें र त्यसको अथर् के हो सो मलाई बताऊ । 10 म आफ् नो
ओ ानमा प ल्टदँा मलैे दखेकेा दशर्नहरू यी नै हुन:् मलैे हरेें, र पथृ्वीको िबचमा
एउटा रूख िथयो, र त्यो अत्यन्तै अग्लो िथयो । 11 त्यो रूख ब ो र ब लयो
भयो । त्यसको टुप्पो आकाशसम्मै पगु्यो, र पथृ्वीको पल् लो छेउबाट पिन त्यो
दखे् न सिकन्थ्यो । 12 त्यसका पातहरू सनु्दर िथए, त्यसका फल शस्त िथए, र
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त्यसमा सबकैो िन म्त खानकुेरो िथयो । जङ्गली पशहुरूले त्यसमिुन छाहरी पाउथँ,े
र आकाशका चराहरूले त्यसका हाँगाहरूमा वास गथ । सबै जीिवत ाणीहरूले
त्यसबैाट खान्थे । 13 म आफ् नो ओ ानमा प ल्टरहदँा मलैे यस्तो दशर्न दखेें,
अिन आकाशबाट एउटा पिव समाचारवाहक तल आए । 14 ितनले ठुलो सोरमा
कराए र यसो भन,े ‘त्यो रूख र त्यसका हाँगाहरू काट, त्यसका पातहरू टपरे फाल
र त्यसका फललाई छरपष् ट पार । त्यसको छहारीमिुनबाट पशहुरू भागनू ्र चराहरू
त्यसका हाँगाहरूबाट उडनू ् । 15 तर त्यसको जरासिहतको फेदलाई फलाम र
काँसाले बाँिधएर मदैानका क लला घाँसहरूका िबच जिमनमा नै रहोस ।् आकाशका
शीतले त्यो िभजोस ्। त्यो जिमनका बोट-िबरुवाका िबचमा रहने पशहुरूिसत रहोस ्
। 16 त्यसको मनलाई मािनसको मनबाट ब द्लयोस ्र सातवषर् निवतसेम्म त्यसलाई
एउटा पशकुो मन िदइयोस ्। 17 यो िनणर्य समाचारवाहकले बताएका उिदर्अनसुार
हो । यो िनणर्य पिव जनहरूले गन ुर्भएको हो, तािक बाँचकेाहरूले यो जाननू,् िक
सव च् च परमशे् वरले मािनसहरूका राज्यमािथ शासन गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूमािथ
शासन गनर्का िन म्त जोसकैुलाई अथार्त ् सबभैन्दा िनम् न स् तरका मािनसहरूका
अिधनमा पिन उहाँले ती िदनहुुन्छ ।’ 18 म, राजा नबकूदनसेरले यो सपना दखेें ।
अब ितमी बलेतसजर, मलाई यसको अथर् बताऊ, िकनभने मरेो राज्यका ब ु मान ्
मािनसहरू कसलैे पिन मरेो िन म्त यसको अथर् खोल्न सक् दनैन ् । तर ितमीले यो
गनर् सक्छौ, िकनभने पिव दवेताहरूका आत्मा ितमीमा छन ्।” 19 तब बलेतसजर
भिनने दािनएल केही समय धरैे िच न्तत भए, र आफ्ना िवचारहरूले ितनलाई िसत
पार् यो । राजाले भन,े “ए बलेतसजर, त् यो सपना वा त्यसको अथर्ले ितमी िसत
नहोऊ ।” बलेतसजरले जवाफ िदए, “मरेा मा लक, यो सपना हजरुलाई घणृा
गनहरूका िन म्त होस,् र त्यसको अथर् हजरुका श हुरूका िन म्त होस ्। 20 हजरुले
दखे् नभुएको त्यो रूख, जनु बढरे धरैे ब लयो भयो, र जसको टुप्पो आकाशसम्मै
पगु्यो, र जनु पथृ्वीको छेऊबाट पिन दे खन्थ्यो, 21 र जसका पातहरू सनु्दर िथए,
र जसको फल शस्त िथयो, जसले गदार् सबलैे यसमैा खानकुेरो पाउथँ,े र यसको
मिुन जिमनका पशहुरूले छहारी पाउथँ,े र जसमा आकाशका चराहरूले वास गथ,
22 हे महाराजा, त्यो रूख हजरु नै हुनहुुन्छ, जो ज् यादै श शाली हुनभुएको छ
। हजरुको महान ्ता बढरे आकाशसम्म पगुकेो छ, र हजरुको अिधकार पथृ्वीको
पल् लो छेऊसम्मै पगुकेो छ । 23 हे महाराजा, हजरुले एउटा पिव सन्दशेवाहकलाई
स्वगर्बाट तल आएको अिन यसो भनकेा दखे् नभुयो, ‘त्यो रूखलाई काटेर ढाल र
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त्यसलाई नष् ट गर, तर त्यसको जरासिहतको फेदलाई फलाम र काँसाले बाँधरे
मदैानका क लला घाँसहरूका िबच जिमनमा नै छोड । त्यो आकाशको शीतले
िभजोस,् र सात वषर् निवतसेम्म जिमनमै जङ्गली पशहुरूसगँ रहोस ् ।’ 24 हे
महाराजा, यसको अथर्चािहं यो हो । यो सव च् च परमशे् वरको घोषणा हो, जनु
मरेा मा लक, महाराजा हजरुकहाँ आएको छ । 25 हजरु मािनसहरूका िबचबाट
हटाइनहुुनछे, र हजरु जिमनमा हुने जङ्गली पशहुरूसगँ बस् नहुुनछे । गोरुले झैं
हजरुले घाँस खानपुनछ, र आकाशको शीतले हजरुलाई िभजाउनछे, र सव च् च
परमशे् वरले मािनसहरूका राज्यहरूमािथ शासन गन ुर्हुन्छ अिन उहाँले चाहनहुुने
जोसकैुलाई उहाँले त्यो िदनहुुन्छ भन् ने कुरा हजरुले स्वीकार गदार्सम् म सात वषर्
िबत् नछे । 26 रूखको जरासिहतको फेदलाई त्यहीं छोड्ने आज्ञा भएझैं, स्वगर्ले
शासन गन ुर्हुन् छ भनरे हजरुले स्वीकार गरेपिछ हजरुको राज्य हजरुलाई फकार्इनछे
। 27 यसकारण, महाराजा, मरेो सल्लाह हजरुको िन म्त स्वीकारयोग्य होस ् ।
पाप गनर् छोड् नहुोस ् र जे ठक छ त्यही गन ुर्होस ् । िथचो-िमचोमा परेकाहरूलाई
कृपा दखेाएर आफ्ना अपराधहरूबाट मु हुनहुोस,् र हजरुको सम ृ अझै बढोस ्
।” 28 यी सबै कुराहरू राजा नबकूदनसेरमािथ घ ो । 29 बा मिहनापिछ, ितनी
बिेबलोनमा एउटा दरबारको कौसीमा िहिंडरहकेा िथए, 30 अिन ितनले भन,े “के
यो महान ्बिेबलोन होइन, जनु मलैे आफ् नो राजकीय िनवास, र आफ् नो ऐश् वयर्को
मिहमाको िन म्त िनमार्ण गरें?”. 31 राजाका यी शब्दहरू ितनको ओठमै हुदँा न,ै
स्वगर्बाट यस्तो आवाज आयो, “राजा नबकूदनसेर, तलँाई यो घोषणा ग रन्छ,
िक तबँाट यो राज्य खोिसएको छ । 32 त ँ मािनसहरूबाट िनका लनछेस,् र तरेो
वासस्थान खतेमा वन-पशहुरूसगँ हुनछे । तैंले गोरुले झैं घाँस खानछेस ्। सव च् च
परमशे् वरले मािनसहरूका राज्यहरूमािथ शासन गन ुर्हुन्छ अिन उहाँले चाहनहुुने
जोसकैुलाई उहाँले त्यो िदनहुुन्छ भन् ने कुरा तैंले स्वीकार गदार्सम् म सात वषर्
िबत् नछे ।” 33 नबकूदनसेरको िवरु मा भएको यो आदशे तरुुन् तै परुा भयो । ितनी
मािनसहरूबाट िनका लए । ितनले गोरुले झै ँ घाँस खाए, र ितनको शरीर आकाशको
शीतले िभज्यो । ितनको केस चीलका प्वाँखहरूझै ँ लामो भयो, र ितनको नङहरू
चराका नङ् ाझैं भयो । 34 ती िदनहरूको अन्तमा, म, नबकूदनसेरले आफ्ना आखँा
स्वगर्तफर् उठाएँ, र मरेो होश मलाई िफतार् िदइयो । “मलैे सव च् च परमशे् वरको
शसंा गरें, र सदासवर्दा रहनहुुनलेाई मलैे सम्मान र मिहमा िदएँ । िकनभने उहाँको

शासन सदासवर्दा रहन्छ, र उहाँको राज्य सबै पसु्तादे ख सबै पसु्तासम्म रिहरहन्छ ।
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35 सम् पणूर् पथृ्वीका मािनसहरूलाई उहाँले अिग िनम् न स् तरका गिनन्छन ्। स्वगर्का
सनेाहरू र पथृ्वीका मािनसहरूका िबचमा उहाँले आफूलाई ठक लागअेनसुार
गन ुर्हुन्छ । कसलैे पिन उहाँलाई रोक् न वा उहाँलाई चनुौती िदन सक्दनै । कसलैे
पिन उहाँलाई यसो भन् न सक्दनै, ‘तपाईंले िकन यसो गन ुर्भयो’?” 36 मरेो होश
मलाई िफतार् िदइएकै समयमा, मरेो राज्यको मिहमाको िन म्त मरेो गौरव र वभैव
मकहाँ फय । मरेा सल्लाहकारहरू र भारदारहरूले मरेो कृपाको इच् छा गरे ।
मलाई आफ् नो िसहंासन फकार्इयो, र मलाई झनै धरैे महान ्ता िदइयो । 37 अब
म, नबकूदनसेर, स्वगर्का राजाको शसंा, स्तिुत, र मिहमा गदर्छु, िकनिक उहाँका
सबै कामहरू ठक हुन्छन ् र उहाँका मागर्हरू धम हुन् छन ् । आफ्नै घमण्डमा
िहडं्नहेरूलाई उहाँले न बनाउन सक् नहुुन्छ ।

5
1 बलेसजर राजाले आफ्ना एक हजार भारदारहरूका िन म्त एउटा ठुलो भोजको

आयोजना गरे, र ती सबै एक हजार मािनसहरूका साम ु ितनले दाखम िपए ।
2 जब बलेसजरले दाखम े चाख,े ितनले आफ्ना बबुा नबकूदनसेरले यरूशलमेको
म न्दरबाट िनकालरे ल् याएका सनु वा चाँदीका भाँडाहरू ल्याउन आज्ञा िदए,
जसबाट ितनी, ितनका भारदारहरू, ितनकी पत् नीहरू र उप-पत् नीहरूले िपउन सकून ्
। 3 यरूशलमेमा भएको परमशे् वरको म न्दरबाट ल् याइएका सनुका भाँडाहरूलाई
सवेकहरूले ल्याए । राजा, ितनका भारदारहरू, र ितनकी पत् नीहरू र उप-
पत् नीहरूले ती भाँडाहरूबाट िपए । 4 ितनीहरूले दाखम िपएपिछ सनु र चाँदी,
काँसा, फलाम, काठ, र ढुङ्गाले बनकेा आफ् ना मिूतर्हरूको शसंा गरे । 5 त्यही
समय पानसको अगािड एउटा मािनसको हातका औंलाहरू दखेा परे र राजाको
दरवारका लिपएका िभ ामा लखे् न थाले । त्यो हातले लखे्दै गदार्, राजाले
त् यसको केही भाग दखे् न सक्थे । 6 तब राजाको अनहुार ब द्लयो र ितनका
आफ्ना िवचारहरूले ितनलाई भयभीत बनाए । ितनका गोडाहरूले ितनलाई धान् न
सकेनन,् र ितनका घ ुडँाहरू कामरे ठो क् कन थाले । 7 मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं
भनरे दावी गनहरू, ब ु मान ्मािनसहरू, र ज्योितषीहरूलाई िभ ल्याउनको िन म्त
राजाले आदशे िदए । बिेबलोनमा आफ्ना ब ु को िन म्त ख् याित पाएकाहरूलाई
राजाले यसो भन,े “जसले यो लखे र यसको अथर् बताउन सक्छ उसलाई बजैनी
लगुा पिहराइनछे र उसको घाँटीमा सनुको िस ी लगाइनछे । त्यसलाई यस
राज्यको ते ो उच् च शासकको अिधकार िदइनछे ।” 8 अिन आफ्नो ब ु को
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िन म् त ख् याित पाएका राजाका सबै मािनसहरू आए, तर ितनीहरूले त्यो लखे
पढ्न अिन राजालाई त्यसको अथर् बताउन सकेनन ् । 9 अिन राजा बलेसजर धरैे
डराए र ितनको अनहुारको स् वरूप प रवतर्न भयो । ितनका भारदारहरू अलमल्ल
भए । 10 राजा र ितनका भारदारहरूले भनकेा कुरा सनुरे रानी भोजको घरमा
आईन ् । रानीले भिनन,् “राजा, अमर रहून!् हजरुका िवचारहरूले हजरुलाई
िवच लत नपारोस ् । हजरुको अनहुारको स् वरूपमा प रवतर्न नहोस ् । 11 हजरुको
राज्यमा एक जना मािनस छन ् जसमा पिव दवेताहरूको आत्मा छ । हजरुका
बबुाका समयमा, उनमा दवेताहरूका जस्तै काश र समझ र ब ु पाइएको िथयो
। महाराजा नबकूदनसेर, हजरुका बबुा, महाराजाले उनलाई जादगूरहरू, मतृसगँ
बोल्नहेरू, ब ु मान ् मािनसहरू, र ज्योितषीहरूका मखु बनाउनभुयो । 12 यी
मािनस, दािनएलमा उत्कृष् ट आत्मा, ज्ञान, समझ, सपनाको अथर् खोल्न सक् न,े
अड्को फुकाउन सक् ने र समस्याहरू हल गनर् सक् ने िवशषेताहरू िथए, जसलाई
राजाले बलेतसजर नाउँ िदनभुयो । अब दािनएललाई बोलाउनहुोस ् र ले खएको
कुराको अथर् ितनले हजरुलाई बताउनछेन ् ।” 13 तब दािनएललाई राजाको साम ु
ल्याइयो । राजाले ितनलाई भन,े “ितमी यहूदाका िनवार्िसतमध्ये एक जना मािनस,
त्यही दािनएल हौ, जसलाई मरेा बबुाले यहूदाबाट ल्याउनभुयो । 14 दवेताहरूका
आत्मा र काश तथा समझ र उत्कृष् ट ब ु ितमीमा छन ्भनरे मलैे ित ो िवषयमा
सनुकेो छु । 15 ब ु को िन म्त ख् याित पाएका मािनसहरू र मतृहरूसगँ बोल्न
सक्छौं भनरे दावी गनहरूलाई यो लखे पढ्न र त्यसको अथर् खोल् नलाई िभ
मरेो साम ु ल्याइएको छ, तर ितनीहरूले त्यसको अथर् जानकारी गराउन सकेनन ्
। 16 ितमीले अथर्हरू खोल्न सक्छौ र समस्याहरू हल गनर् सक्छौ भनी मलैे
सनुकेो छु । अब ितमीले यो लखे पढ्न सक्यौ र मलाई यसको अथर् बतायौ भन,े
ितमीलाई बजैनी कपडा पिहराइनछे र ित ो घाँटीमा सनुको िस ी लगाइनछे, र
यस राज्यमा ितमीलाई ते ो उच् च शासकको अिधकार हुनछे ।” 17 तब दिनएलले
राजाको साम ु जवाफ िदए, “हजरुका उपहारहरू हजरुकै िन म्त होऊन,् र हजरुका
इनामहरू अक लाई िदनहुोस ।् तापिन, म यो लखे, महाराजा, हजरुको िन म्त
पिढिदनछुे, र हजरुलाई यसको अथर् बताउनछुे । 18 हे महाराजाका, सव च् च
परमशे् वरले हजरुका िपता नबकूदनसेरलाई राज्य, महान ्ता, आदर, र ऐश् वयर्
िदनभुयो । 19परमशे् वरले उहाँलाई िदनभुएको महान ्ताको कारणल,े सबै मािनसहरू,
जाितहरू र भाषा बोल्नहेरू थरथर भए र उहाँको भय माने । उहाँले जसको ाण
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लने इच् छा गन ुर्भयो, त् यसको ाण उहाँले लनभुयो, र उहाँले जसलाई जीिवत
राख् ने इच् छा गन ुर्भयो, त् यसलाई उहाँले जीिवत राख् नभुयो । जसलाई उहाँले
चाहनभुयो त् यसलाई उचाल् नभुयो, र जसलाई उहाँले इच् छा गन ुर्भयो त् यसलाई
उहाँले होच् याउनभुयो । 20 तर जब उहाँको हृदयमा अहकंारी र उहाँको आत्मा
कठोर भयो, जसको कारण उहाँले हठपणूर् िकिसमले काम गन ुर्भयो, तब उहाँको
आफ्नो राजकीय िसहंासनबाट उहाँलाई तल खसा लयो, र ितनीहरूले उहाँको सबै
ऐश् वयर् हटाए । 21 उहाँ मािनसजाितबाट लखे टनभुयो । उहाँमा पशकुो मन िथयो,
र उहाँ जङ्गली गधाहरूसगँ रहनभुयो । उहाँले गोरुले झैं घाँस खानभुयो । सव च् च
परमशे् वरले मािनसहरूका राज्यमािथ शासन गन ुर्हुन्छ र उहाँले आफ्नो इच्छाअनसुार
मािनसहरूमािथ शासक िनय ु गन ुर्हुन्छ भनरे उहाँले स् वीकार नगरेसम् म आकाशका
शीतहरूले उहाँको शरीर िभज्यो । 22 हजरु, बलेसजर, उहाँका छोराले यी सबै थाहा
भएर पिन आफ्नो हृदयलाई न बनाउनभुएको छैन । 23 हजरुले आफैं लाई स्वगर्का
परम भकुो िवरु खडा गन ुर्भएको छ । उहाँको भवनबाट ितनीहरूले ती भाँडाहरू
ल्याए, जसबाट हजरु, हजरुका भारदारहरू, हजरुका पत् नीहरू, र उप-पत् नीहरूले
दाखम िपउनभुयो र हजरुले चादी र सनु, काँसा, फलाम, काठ र ढुङ्गाका
मिूतर्हरूलाई पजु्नभुयो, ती मिूतर्हरू जसले दखे्दनैन,् सनु्दनैन,् र केही पिन जान्दनैन ्
। हजरुको सास आफ्नो हातमा लनहुुने र हजरुका सबै मागर् जान् नहुुने परमशे् वरलाई
हजरुले आदर गन ुर्भएको छैन । 24 अिन परमशे् वरले आफ्नो उप स्थितबाट एउटा
हात पठाउनभुयो र यो लखे ले खयो । 25 त्यो ले खएको कुरा यस्तो छः ‘मने,े मने,े
टेकेल, पिसर्न ।’ 26यसको अथर् यो होः ‘मने,े’ ‘परमशे् वरले हजरुको राज्यको गन्ती
गन ुर्भएको छ र त्यसको अन्त्य गन ुर्भएको छ ।’ 27 ‘टेकेल,’ ‘तराजमुा हजरुको नाप
लइयो र हजरुमा कमी भे ाइयो ।’ 28 ‘परेेस,’ ‘हजरुको राज्य िवभािजत भएको

छ र त्यो मादी र फारसीहरूलाई िदइएको छ ।’ ” 29अिन बलेसजरले आज्ञा िदए,
र दािनएललाई बजैनी कपडा पिहराइयो । उनको घाँटीमा सनुको िस ी लगाइयो, र
त्यस राज्यमा उनमा ते ो उच् च शासकको अिधकार हुनछे भनरे राजाले घोषणा गरे
। 30 त्यही रात बिेबलोनका राजा बलेसजर मा रए, 31 अिन मादी दाराले करीब
बसै ी वषर्को उमरेमा त्यो राज्य ाप् त गरे ।

6
1 दारालाई १२० जना ा न् तय गभनर्रहरू िनय ु गनर् मन लाग्यो, जसले सारा

राज्यभ र शासन गनछन ् । 2 ितनीहरूमािथ ितन जना मखु शासकहरू िथए,
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र ितनीहरूमध्ये दािनएल एक जना िथए । ती मखु शासकहरूले ा न् तय
गभनर्रहरूको िनगरानी गरून ् जसले गदार् राजालाई कुनै नोक्सान नहोस ् भनरे
ितनीहरूलाई िनय ु ग रएको िथयो । 3 अन्य मखु शासकहरू र ा न् तय
गभनर्रहरूभन् दा दािनएल िविशष् ट िथए, िकनभने उनमा असाधारण आत्मा िथयो
। राजाले उनलाई सारा राज्यमा मखु बनाउने योजना गद िथए । 4 अिन अरू
मखु शासकहरू र ा न् तय गभनर्रहरूले त्यस राज्यको िन म्त दािनएलले गन

काममा टुी खोज्न थाल,े तर ितनीहरूले उनको काममा कुनै पिन ष् टचार वा
उनको िजम्मवेारीमा असफलता भे ाउन सकेनन,् िकनभने उनी िवश् वासयोग्य िथए
। उनमा कुनै टुी वा हलेचे याइँ भे ाइएन । 5अिन यी मािनसहरूले भन,े “आफ् नो
परमशे् वरको वस्थासगँको दािनएलको सम्बन्धको कुरामा ितनको िवरु केही
खोट नदखेाएसम्म हामीले ितनको िवरु अरू कुनै अिभयोग लगाउन सक्दनैौं ।”
6 अिन यी मखु शासकहरू र ा न् तय गभनर्रहरूले राजाको साम ु एउटा योजना
ल्याए । ितनीहरूले उनलाई भन,े “महाराजा दारा, हजरु िदघार्य ुहुनहुोस !् 7 राज्यका
सबै मखु शासकहरू र क्षे ीय गभनर्रहरू र दशेीय गभनर्रहरू, सल्लाहकारहरू,
र अन्य गभनर्रहरूले एकसाथ सल्लाह गरी यो िनणर्य गरेका छौं, िक राजाले
एउटा यस्तो उिदर् िनकाली त्यसलाई लाग ु गन ुर्होस,् र भन् नहुोस,् ितस िदनसम्म
हजरुबाहके अरू कुनै दवेता वा मािनसलाई कसलैे ाथर्ना गर् यो भन,े त्यो मािनस
िसहंको खोरमा फा लनपुछर् । 8 अिन राजाले एउटा उिदर् िनकाले र कागजातमा
दस्तखत गरे, तािक मादी र फारसीहरूका िनयमअनसुार त्यो प रवतर्न नहोस,् यसरी
त् यसलाई हरेफेर गनर् सिकन् न ।” 9 यसरी राजा दाराले कागजातमा दस्तखत गरेर
त्यस उिदर्लाई ऐन बनाए । 10कागजातमा ऐन बनाउनलाई दस्तखत भएको छ भनी
दािनएल थाहा पाएपिछ, उनी आफ्नो घरमा गए (यरूशलमेतफर् फकका उनको
मािथल्लो कोठाका झ्यालहरू खलु्ला िथए), र जसरी उनले िदनको ितनपटक गन
गथ, त् यसरी नै उनले आफ्ना घ ुडँाहरू टेके, अिन उनले पिहले गरेझैं ाथर्ना गरे र
आफ्ना परमशे् वरलाई धन्यवाद िदए । 11 अिन यी एकसाथ िमलरे ष न् गरेका
मािनसहरूले दािनएलले परमशे् वरसगँ िबन्ती गरेका र उहाँसगँ मदत मागकेा दखेे
। 12 तब ितनीहरू राजाको निजक गए र ितनको उिदर्को िवषयमा ितनीसगँ कुरा
गरे: “हे महाराजा, के आउँदो ितस िदनसम्म हजरु, महाराजाबाहके अरू कुनै दवेता
वा मािनसलाई ाथर्ना गन मािनस िसहंको खोरमा फा लनपुछर् भनरे हजरुले उिदर्
िनक्लनभुएको िथएन र?” राजाले जवाफ िदए, “मादी र फारसीहरूको ऐनअनसुार
यो िन श् चत छ, र यो हरेफेर हुन सक्दनै ।” 13 तब ितनीहरूले राजालाई जवाफ



6:14 xvi दािनएल 6:25

िदए, “यहूदाका िनवार्िसतहरूमध्ये एक जना ती दािनएलले हजरु, महाराजा, वा
हजरुले दस्तखत गन ुर्भएको उिदर्को ववेास्ता गछर्न ् । ितनले आफ्नो परमशे् वरलाई
िदनको ितन पटक ाथर्ना गछर्न ् ।” 14 जबा राजाले यो कुरा सनु,े ितनी धरैे
िवच लत भए, र दािनएललाई यस काननूबाट बचाउन ितनले िदमाग लगाए । ितनले
सयूार्स्तसम्मै दािनएललाई बचाउने हरसम् भव यास गरे । 15 त् यसपिछ ष न् रच्ने
यी मािनसहरू एकसाथ राजाकहाँ भलेा भए र ितनलाई भन,े “हे महाराजा हजरुलाई
यो थाहा होस,् िक यो मादी र फारसीहरूको ऐन हो, जसलाई राजाले जारी गन
अक कुनै उिदर् वा िनयमले हरेफेर गनर् सक्दनै ।” 16 अिन राजाले आज्ञा िदए र
ितनीहरूले दािनएललाई िभ ल्याए र ितनीहरूले उनलाई िसहंको खोरमा फाले ।
राजाले दािनएललाई भन,े “ितमीले िनरन्तर सवेा गन ित ो परमशे् वरले ितमीलाई
बचाऊन ् ।” 17 खोरको ढोकामा एउटा ढुङ्गो ल्याएर रा खयो, र दािनएलको
िवषयमा केही पिन प रवतर्न नहोस ् भनरे राजाले त्यसमा आफ्नो अिन आफ् ना
भारदारहरूका औंठीको मोहर लगाए । 18 त् यसपिछ राजा आफ्नो महलमा गए र
रातभ र उपवास बसे । ितनको अिग कुनै मनोरन्जनका कुरा ल्याइएन, र उनलाई
कि पिन िन ा लागने । 19अिन राजा िबहान सबरैे उठे र उनी झ ै िसहंको खोरतफर्
गए । 20जसै ितनी खोरको निजक आए, ितनले िनरास भएको सोरले दािनएललाई
यसो भनरे बोलाए, “ए दािनएल, जीिवत परमशे् वरका सवेक, के ितमीले िनरन्तर
सवेा गन ित ा परमशे् वरले ितमीलाई िसहंहरूबाट बचाउन सक्षम हुनभुएको छ?”
21 अिन दािनएलले राजालाई भन,े “महाराजा, अमर रहून!् 22 मरेा परमशे् वरले
आफ्नो सन्दशेवाहक पठाउनभुएको अिन िसहंहरूका मखुहरूलाई बन्द गन ुर्भएको
छ, र ितनीहरूले मलाई कुनै हानी गरेका छैनन ् । िकनभने उहाँ अिन हजरु,
महाराजाका साम ु म दोषरिहत भे ाइएँ, र मलैे हजरुलाई कुनै हानी गरेको छैन ँ ।”
23 अिन राजा अत् यन् तै खशुी भए । ितनले दािनएललाई खोरबाट मािथ िनकाल्ने
आदशे िदए । यसलैे दािनएललाई खोरबाट मािथ िनका लयो । उनमा कुनै पिन चोट
भे ाइएन, िकनभने उनले आफ्ना परमशे् वरमािथ भरोसा गरेका िथए । 24 राजाले
आदशे िदए र दािनएललाई दोष लगाउने मािनसहरूलाई ितनीहरूले ल्याए अिन
ितनीहरू, ितनका छोराछोरी, र ितनका पत् नीहरूलाई िसहंहरूको खोरमा फा लिदए
। ितनीहरू भइँुमा पगु् न नपाउदँ,ै िसहंहरूले ितनीहरूमािथ झम्टे, र ितनीहरूका
हड् डीहरूलाई टु ा टु ा पारे । 25 त् यसपिछ राजा दाराले पथृ्वीमा बस् ने सबै
मािनसहरू, जाितहरू, र भाषा बोल्नहेरूलाई यस्तो लखे:े “ितमीहरूमा शस्त शा न्त
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होस ्। 26म अब यो एउटा उिदर् जारी गछुर्, िक मरेो अिधराज्यमा रहने सबै मािनसले
दािनएलका परमशे् वरको भय मान् न ू र आदर गन ूर्, िकनभने उहाँ नै जीिवत परमशे् वर
हुनहुुन्छ र उहाँ सदासवर्दा रहनहुुन्छ, र उहाँको राज्य नष् ट हुनछैेन, र उहाँको
भतु्व अन्त्यसम्म रहनछे । 27 उहाँले हामीलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ र हामीलाई

बचाउनहुुन्छ,अिन उहाँले स्वगर्मा र पथृ्वीमा िचन्हहरू र आश् चयर् कामहरू गन ुर्हुन्छ
। उहाँले दािनएललाई िसहंहरूको श बाट सरुिक्षत राख् नभुएको छ ।” 28 यसरी
दाराको शासनकालमा अिन फारसी कोरेसको शासनकालमा दािनएल सम ृ भयो
।

7
1 बिेबलोनका राजा बलेसजरको पिहलो वषर्मा, दािनएल आफ्नो ओ ानमा

प ल्टरहदँा ितनले एउटा सपना र दशर्न दखेे । अिन ितनले सपनामा दखेकेा कुरालाई
लखेे । ितनले सबभैन्दा मह वपणूर् घटनाहरूलाई लखेःे 2 दािनएलले वणर्न गरे,
“रातमा मलैे दखेकेो दशर्नमा स् वगर्का चार बतासले महान ् सम ु लाई घो लरहकेो
मलैे दखेें । 3 त् यके नै एक-अकार्बाट िभन् न चार िवशाल पशु समु बाट बािहर
आए । 4 पिहलोचािहं िसहंजस् तो दे खन् थ् यो तर त् यसका चीलका पखटेाहरू िथए
। मलैे हदे गदार्, त्यसका पखटेाहरू च्याितए र जिमनबाट त् यसलाई मािथ उठाइयो
र मािनसझैं दईु ख ु ामा त्यसलाई खडा ग रयो । त्यसलाई मािनसको मन िदइएको
िथयो । 5 अिन त् यहाँ अक एउटा भालजुस्तो पश ु िथयो, र त्यो झिुकरहकेो िथयो
। आफ् ना दाँतहरूका िबचमा त् यसले ितनवटा करङ िथए । त्यसलाई यसो भिनयो,
‘उठ् र धरैे जना मािनसलाई खा ।’ 6यसपिछ मलैे फे र हरेें । त्यहाँ अक एउटा पश ु
िथयो, जनु िचतवुाजस्तो दे खन्थ्यो । त्यसको पछािडप चराका जस् तै चारवटा
पखटेा िथए, र त्यसका चारवटा टाउका िथए । राज् य गन अिधकार त्यसलाई
िदइएको िथयो । 7 त्यसपिछ रातको दशर्नमा डरलाग्दो, भयङ्कर, र धरैे ब लयो
िथयो एउटा चौथो पश ु मलै े दखेें । त्यसका फलाममा ठुला-ठुला दाँत िथए । त्यसले
चपायो, टु ा-टु ा पाथ्य , र बाँकीलाई खु ामिुन कु ल् चयो । अरू पशभुन्दा त्यो
फरक िथयो, र त्यसका दशवटा िसङ िथए । 8 जसै मलैे ती िसङहरूका बारेमा
िवचार गद िथएँ, मलैे हरेें र ती िसङका िबचमा अक एउटा सानो िसङ बढ् दै
गरेको दखेें । पिहलो ितनवटा िसङ उखे लएर झरे । यो िसङका आखँा मािनसका
आखँाजास् ता भएको मलैे दखेें र त्यसको एउटा मखुले ठुला कुराहरूको सखेी गद
िथयो । 9जसै मलैे हरेें, िसहंासनहरू तयार पा रएका िथए, र िदनहरूभन् दा ाचीनले
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चािहं आफ्नो आशन हण गन ुर्भयो । उहाँका वस् िहउझँैं सतेा िथए, र उहाँको
िशरको कपाल शु ऊनजस्तो िथयो । उहाँको िसहंासनमा आगोको ज्वाला िथयो,
र त्यसका चक् काहरू ब लरहने आगो िथयो । 10 उहाँको सामबुाट आगोको नदी
बग्यो । लाखौं-लाखले उहाँको सवेा गरे, र दस करोडचािहं उहाँको साम ु खडा िथए
। अदालतले न्यायको काम सरुु गर् यो, र पसु्तकहरू खो लए । 11 त्यो िसङले
बोलकेा अहङ्कारपणुर् वचनहरूका कारणले मलैे िनरन् तर हरेें । त्यो पश ु मा रएको
र त्यसको शरीर नष् ट पा रएको, र त्यसलाई जलाउनलाई िदइएको मलैे दखेें ।
12 चारवटा पशमुध् यकेा अरू बाँकीका बारेमा, राज् य गन अिधकार खोिसयो, तर
केही समयको िन म्त ितनीहरूका उमरे बढाइयो । 13 त्यस रातको मरेा दशर्नहरूमा,
आकाशका बादलहरूका साथमा मािनसका पु जस् तै एक जना आउँदै गन ुर्भएको
मलैे दखेें । िदनहरूभन् दा ाचीनकाहाँ उहाँ आउनभुयो र उहाँको साम ु उप स्थत
गराउनभुयो । 14 राज् य गनर्लाई अिधकार र मिहमा र राजकीय श उहाँलाई
िदइयो, यसलैे िक सबै मािनसहरू, जाितहरू, र भाषा बोल्नहेरूले उहाँको सवेा गरून ्
। राज् य गन उहाँको अिधकारचािहं सदासवर्दाको अिधकार हो जनु िबतरे जानछैेन,
अिन उहाँको राज्य त् यस् तो हो जनु किहल्यै पिन नाश हुनछैेन । 15 म दािनएलको
बारेमा, मिभ मरेो आत्मा द:ु खत भयो, र मरेो मनमा मलैे दखेकेा दशर्नहरूले मलाई
िवच लत बनाए । 16 त्यहाँ खडा भएकामध्ये एक जनाको निजक म गएँ र यी
कुराहरूको अथर् मलाई दखेाउनलाई मलैे ितनलाई िबन् ती गरें । 17 ‘यी िवशाल
पशकुा चारवटा सङ्ख् याले चार जना राजालाई जनाउछँन ्जो पथृ्वीमा खडा हुनहेुन ्
। 18 तर सव च् च परमशे् वरका पिव मािनसहरूले त्यो राज्य ाप् त गनछन,् र
ितनीहरूले सदासवर्दाको िन म्त त् यसको अिधकार गनछन ्।’ 19 अिन त् यो चौथो
पशकुो बारेमा अझै धरैे जान् ने मलाई इच् छा भयो— त् यो अरूभन्दा धरैे फरक िथयो
र आफ्ना फलामका दाँत र काँसाका नङ् ाका कारणले त् यो धरैे डरलाग् दो िथयो ।
त्यसले चपायो, टु ा-टु ा पाथ्य , र बाँकीमािथ खु ाले कु ल् चयो । 20 त्यसको
िशरका दशवटा िसङ र नयाँ पलाएको अक िसङ जसको साम ु ितनवटा िसङ
उखे लएर झरेको बारेमा जान् ने इच् छा मलाई भयो। आखँा भएका िसङ र ठुला
कुराहरूको सखेी गन मखुको बारेमा जान् ने इच् छा मलाई भयो, अिन त् यो आफ् ना
िम हरूभन्दा महान ्दे खन्थ्यो । 21 जसै मलैे हरेें, त् यो िसङले पिव मािनसहरूका
िवरु य ु सरुु गर् यो र ितनीहरूलाई परािजत गद िथयो, 22 जबसम्म िदनहरूभन् दा
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ाचीन आउनभुएन, र सव च् च परमशे् वरका पिव मािनसहरूलाई न्याय िदनभुएन
। तब समय आयो जब पिव मािनसहरूले राज्य ाप् त गरे । 23 ती मािनसले
यसो भन,े ‘चौथो पशकुो बारेमा, त् यो पथृ्वीमा चौथो राज्य हुनछे जनुचािहं अरू
सबै राज्यभन्दा फरक हुनछे । त्यसले सारा पथृ्वीलाई नाश गनछ र त्यसलाई
कुल्चनछे र त्यसलाई टु ा-टु ा पानछ । 24 दसवटा िसङका बारेमाचािह,ं यो
राज्यबाट दस जना राजा खडा हुनछेन,् ितनीहरूभन् दा पिछ अक खडा हुनछे
। पिहलकेाभन्दा ऊ फरक हुनछे, र उसले ितन जना राजालाई परािजत गनछ ।
25 उसले सव च् च परमशे् वरका िवरु बोल्नछे र सव च् च परमशे् वरका पिव
मािनसहरूमािथ अत्याचार गनछ । उसले चाडहरू र वस्थालाई प रवतर्न गनर्
कोिसस गनछ । यी कुराहरूलाई उसको हातमा एक वषर्, दईु वषर्, र आधा वषर्को
लािग िदइनछे । 26 तर अदालतले न्यायको काम सरुु गनछ, र अन्त्यमा भष् म पा रन
र नाश ग रनलाई ितनीहरूले उसका राजकीय श लाई खोस् नछेन ्। 27 राज्य र
भतु्व, र सम् पणूर् स्वगर्मिुनका राज्यहरूको महान ्ता ती मािनसहरूलाई िदइनछे जो

सव च् च परमशे् वरका पिव मािनसहरू हुन ्। उहाँको राज्य सदासवर्दाको राज् य हो,
र अरू सबै राज्यहरूले उहाँको सवेा गनछन ्र उहाँको आज्ञा मान् नछेन ्।’ 28 कुराको
अन्त यही हो । म, दािनएलको बारेमा, मरेा िवचारहरूले मलाई धरैे भयभीत बनाए
र मरेो अनहुारको स् वरूप प रवतर्न भयो । तर यी कुराहरू मलैे आफूमा नै िसिमत
राखें ।”

8
1 राजा बलेसजरले राज् य गनर् सरुु गरेको ते ो वषर्मा, (मलैे पिहला दखेकेो

दशर्नपिछ) म, दािनएलले अक दशर्न दखेें । 2 मलैे हे ररहदँा, दशर्नमा मलैे
आफूलाई एलाम दशेको शशूनको िकल्लामा भएको दखेें । दशर्नमा म ऊलै नहरको
छेउमा िथएँ । 3मलैे मािथ हरेें र मरेो साम ु नहरको छेउमा दईुवटा िसङ भएको एउटा
भडेालाई मलैे दखेें । एउटा िसङचािहं अक भन्दा लामो िथयो, तर छोटोभन्दा
लामो िढला ब ो र छोटोले त् यसलाई िजत् यो । 4 अिन त्यो भडेाले प श् चममा,
त् यसपिछ उ रमा, र त्यसपिछ दिक्षणमा हािनरहकेो मलैे दखेें । त्यसको साम ु अरू
कुनै पश ु खडा हुन सकेन । तीमध् ये कुनलै े पिन कसलैाई पिन त्यसको हातबाट
बचाउन सकेन । आफूलाई जे मन लाग् यो, त् यसले त् यही गर् यो, र त्यो महान ्भयो
। 5 जब मलैे यसको बारेमा िवचार ग ररहकेो िथएँ, तब प श् चमबाट आउँदै गरेको
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एउटा बोकोलाई मलैे दखेें, जो जिमनलाई नै नछोए जस् तो गरी तु गितमा दौडरे
सम् पणूर् पथृ्वीको सतहमा गयो । त्यो बोकोको आखँाहरूका िबचमा एउटा ठुलो
िसङ िथयो । 6 दईुवटा िसङ भएको भडेाकहाँ त्यो आयो—त्यो भडेालाई नहरको
िकनारमा खडा भएको मलैे दखेकेो िथएँ— र त्यो बोको उक् त भडेातफर् श शाली

ोधमा दौिडयो । 7 त्यो बोकोलाई उक् त भडेाको निजक आएको मलैे दखेें ।
भडेासगँ त्यो धरैे रसाएको िथयो, र त्यसले भडेालाई िहकार्यो र त्यसका दईुवटै
िसङलाई भाँिचिदयो । त्यसको साम ु खडा हुनलाई त्यो भडेो श हीन िथयो ।
बोकोले त्यसलाई भइँुमा ढाल् यो र त्यसलाई कु ल्चयो । त्यसको श बाट त्यो
भडेालाई बचाउने त्यहाँ कोही िथएन । 8 तब त्यो बोको धरैे ठुलो भयो । तर जब
त्यो श शाली भयो, त्यसको ठुलो िसङ भाँिचयो, र त्यसको ठाउँमा अरू चार
ठुला िसङ पलाए जसले आकाशका चारै बतासलाई दखेाए । 9 तीमध्यबेाट अक
एउटा िसङ पलायो, जनु पिहला सानो िथयो, तर त्यो दिक्षणमा, पवूर्मा, र सनु्दरताको
दशेमा धरैे िवशाल भयो । 10 त्यो यित िवशाल भयो, िक त्यो स्वगर्को सनेासगँ य ु
गनर् तयार भयो । ती सनेामध्ये कोही र केही ताराहरू पथृ्वीमा फा लए, र त्यसले
तीमािथ कु ल्चयो । 11 त्यसले आफूलाई सनेाका कमान् डर जि कै महान ्बनायो
। त्यसले उहाँबाट िनयिमत होमब ल खोसरे लग्यो, र उहाँको पिव स्थानलाई अशु
पा रयो । 12 िव ोहको कारणल,े त् यो सनेालाई बोकोको िसङकहाँ स ु म्पइनछे, र
होमब ल रोिकनछे । त्यो िसङले सत्यतालाई तल जिमनमा फाल्नछे, र त्यसले
जे गछर् त्यसमा त्यो सफल हुनछे । 13 त् यसपिछ एक जना पिव जनले बोल् दै
गन ुर्भएको र अक पिव जनले उहाँलाई यसो भनरे जवाफ िददंै गन ुर्भएको मलैे
सनुें, “यी दशर्नका कुराहरू रहन,े होमब ल, सवर्नाश ल्याउने पाप, पिव स्थानको
हस्तान्तरण, र स्वगर्का सनेाहरू कु ल्चइएका परूा हुनलाई किहलसेम्म लाग् छ ?”
14 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “यो २,३०० साँझ र िबहानसम्म रहनछे । त्यसपिछ
पिव स्थान फे र श ु पा रनछे ।” 15 जब म, दािनएलले त्यो दशर्न दखेें, तब
मलैे त्यो बझु्ने कोिसस गरें । तब मरेो साम ु एक जना खडा भए जो मािनसजस्तो
दे खन् थे । 16 ऊलै नहरको िकनाराहरूका िबचबाट एक जना मािनसले यस्तो भन्दै
गरेको आवाज मलैे सनुें । उहाँले भन् नभुयो, “ए गाि एल, यो दशर्न बझु् नलाई
यस मािनसलाई मदत गर ।” 17 यसलैे ितनी म उिभएको ठाउँ निजक आए । जब
ितनी आए, म भयभीत भएँ र आफूलाई भइँुमा लम् पसार पारेर दण्डवत ्गरें । ितनले
मलाई भन,े “ए मािनसको पु , यो दशर्न अन्तको समयको िन म्त हो भन् ने कुरा बझु
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।” 18 ितनले मसगँ बो लरहदँा, मरेो अनहुार भइँुमा घोप् टो पारेर म गिहरो िन ामा
िनदाएँ । तब ितनले मलाई छोए र मलाई खडा गराए । 19 ितनले भन,े “हरे, पिछ

ोधको समयमा के हुनछे भनरे म ितमीलाई दखेाउनछुे, िकनभने यो दशर्न अन्त
हुन तोिकएको समयको िन म्त हो । 20 ितमीले दखेकेा भडेाको बारेमा, जसका
दईु िसङ िथए, ती मादी र फारसका राजाहरू हुन ् । 21 त्यो बोकोचािहं ीसको
राजा हो । त्यसका आखँाका िबचको िसङचािहं पिहलो राजा हो । 22 अिन जनु
िसङ भाँिचयो, जसको ठाउँमा चारवटा अरू उ ,े उसको राज्यबाट चारवटा राज् य
खडा हुनछेन,् तर उसको महान ् श मा होइन । 23 ती राज्यहरूको पिछल्लो
समयमा, जब अपराधीहरूको पाप चरम िसमामा पगु्छ, एक जना हठी राजा खडा
हुनछे, जो धरैे ब ु मान ्हुनछे । 24 उसको श महान ्हुनछे— तर उसको आफ्नै
श ले होइन । उसले जे कुराको िवनाश गछर्, त् यसमा ऊ अचम्ममा पनछ । काम
गनछ र सफल हुनछे । उसले श शाली मािनसहरू, अथार्त ् पिव जनहरूका
िबचमा भएका मािनसहरूलाई सवर्नाश गनछ । 25 आफ्नो धतूर्ताले उसले आफ्नो
हातमिुन छललाई सफल पानछ । आफ्नै मनमा ऊ महान ्हुनछे । उसले अ त् यािसत
िकिसमले धरैे मािनसहरूलाई नाश गनछ । राजाहरूका राजाको िवरु मा पिन ऊ
उठ्नछे, र ऊ टु ा-टु ा पा रनछे, तर मािनसका हातले होइन । 26साँझ र िबहानको
िवषयमा बताइएका यी दशर्नहरू सत्य हुन ्। तर यो दशर्नलाई मोहर लगाई बन्द गर,
िकनिक यसले भिवष्यका धरैे िदनहरूलाई जनाउछँ ।” 27अिन, म दािनएल थिकत
भएँ र केही िदनसम्म कमजोर भएँ । त्यसपिछ, म उठें, र राजाको कामधन्धामा लागें
। तर म दशर्नको कारणले भयभीत भएँ, र यसलाई बझु्ने त्यहाँ कोही िथएन ।

9
1 दारा मादी वशंका अहासरूसका छोरा िथए । यी ितनै अहासरूस िथए जसलाई

बिेबलोनको राज्यमािथ राजा बनाइएको िथयो । 2 अब दाराले राज् य सरुु गरेको
पिहलो वषर्मा, म दािनएलल,े परम भकुो वचन पढ्दै िथएँ, जनु वचन यिमर्याकहाँ
अगमव ा आएको िथयो । यरूशलमे त् यािगएको अवस् थामा स री वषर्सम्म
रहन् छ भिनएको मलैे दखेें । 3 उपवाससिहत ाथर्ना र िबन्ती गनर्, भाङ् ा लगाउदँै
र खरानीमा बस् दै परम भु परमशे् वरको खोजी गनर् मलै े आफ् नो अनहुार उहाँतफर्
फकार्एँ । 4 परम भु आफ् नो परमशे् वरसगँ मलैे ाथर्ना गरें, अिन मलैे हा ा
पापहरू स्वीकारें । मलैे भनें, “कृपया, हे परम भ,ु तपाईं महान ् र भययोग्य
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परमशे् वर हुनहुुन्छ, तपाईंले आफ्नो करारको पालन गन ुर्हुन्छ र तपाईंलाई मे गन
र तपाईंका आज्ञाहरू मान् नलेाई मे गनर् तपाईं िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ । 5 हामीले
पाप गरेका छौं र गलत काम गरेका छौं। हामीले दषु् टतापवुर्क काम गरेका छौं
र तपाईंका आज्ञा र िविधहरूबाट तकर हामीले बागी भएका छौं। 6 तपाईंका
नाउमँा हा ा राजाहरू, अगवुाहरू, पखुार्हरू र दशेका सबै मािनसहरूसगँ बोलकेा
तपाईंका सवेक अगमव ाहरूका वचन हामीले सनुकेा छैनौं । 7 हे परम भ,ु
धािमर्कता तपाईंको हो । तर आज, हा ो अनहुार, अिन यहूदाका मािनसहरू र
यरूशलमेमा बस् नहेरू, र सारा इ ाएलीहरू लाजमा परेका छन ् । अिन तपाईंले
िविभन् न ठाउँहरूमा छरपष् ट पान ुर्भएका निजक र टाढाका सबै मािनसहरू त्यसमा
समावशे हुन् छन ् । हामीले तपाईंको िवरु मा गरेका िवश् वासघातको कारणले नै
यस् तो भएको हो । 8 हे परम भ,ु हामीले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका कारणले
गदार्, हामी, हा ा राजाहरू, अगवुाहरू, र पखुार्हरूका अनहुार शमर्मा परेका छन ्।
9 दया र क्षमा परम भु हा ा परमशे् वरका हुन,् िकनिक हामीले उहाँको िवरु मा
िव ोह गरेका छौं । 10 आफ् ना सवेक अगमव ाहरू ारा परम भलुे हामीलाई
िदनभुएका उहाँका वस्थामा िहडं्नलाई हामीले उहाँको वचन मानकेा छैनौं ।
11 तपाईंको वचन पालन गनर्लाई इन् कार गरेर सबै इ ाएलले तपाईंको वस्थाको
िवरु मा अपराध गरेका छन।् परमशे् वरका सवेक मोशाका वस्थामा ले खएका
सराप र ितज्ञा हामीमािथ खिनएका छन,् िकनिक हामीले उहाँको िवरु पाप
गरेका छौं। 12 परम भलुे हामीमािथ ठुलो िवपि ल्याउनभुएर उहाँले हामी र
हा ा शासकहरूका िवरु मा बोल्नभुएका वचनहरू परुा गन ुर्भएको छ । िकनभने
यरूशलमेलाई जे ग रएको छ सारा स्वगर्मिुन त्यस्तो किहल्यै ग रएको छैन ।
13 मोशाको वस्थामा ले खएझैं सबै िवपि हामीमािथ आइपरेको छन,् तापिन
आफ्ना पापबाट फकर र तपाईं परम भु परमशे् वरका सत्यतामा ध्यान िदएर हामीले
तपाईंबाट कृपा पाउन अझसैम् म िबन्ती गरेका छैनौं । 14 यसकारण परम भलुे
िवपि लाई पठाउन तयार राख् नभुएको छ, र त्यो हामीमािथ ल्याउनभुएको छ,
िकनभने परम भु हा ा परमशे् वर आफूले गन ुर्हुने सबै काममा धम हुनहुुन्छ, तापिन
हामीले उहाँको वचन पालना गरेका छैनौं । 15 अब हे परम भु हा ा परमशे् वर,
श शाली हातले तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउनभुयो,
र आजको िदनसम्म तपाईंले आफ्नो नामको ख्याित कायम राख् नभुएको छ ।
तापिन हामीले अझै पाप गर् यौं, र हामीले दषु् ट काम गरेका छौं । 16 हे परम भ,ु
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तपाईंका सबै धािमर्क कामहरूका कारणल,े तपाईंको सहर यरूशलमे, तपाईंको
पिव पवर्तबाट तपाईंको रस र ोध हटोस ् । हा ा पापहरू र हा ा पखुार्हरूका
अपराधहरूका कारणल,े यरूशलमे र हा ा व रप र भएका तपाईंका मािनस सबै
घणृाका पा भएका छन ् । 17 अब हे हा ा परमशे् वर, तपाईंको दासको ाथर्ना र
कृपाको िन म्त ग रएको उसको िनवदेन सनु् नहुोस ् । हे परम भ,ु तपाईंको खाितर,
उजाड भएको तपाईंको पिव स्थानमा आफ्नो अनहुार चम्काउनहुोस ् । 18 मरेा
परमशे् वर, आफ्ना कान खोल् नहुोस ् र सनु् नहुोस ् । आफ्ना आखँा खोल् नहुोस ्
र हने ुर्होस ् । हामी तहस-नहस पा रएका छौं। तपाईंको नाम ारा पकुा रने त् यो
सहरलाई हने ुर्होस ्। हा ो धािमर्कताको कारणले होइन, तर तपाईंको महान ्कृपाको
कारणले तपाईंबाट सहायता पाउनलाई हामी िबन्ती गछ ं । 19 हे परम भु सनु् नहुोस!्
हे परम भु क्षमा गन ुर्होस!् हे परम भु ध्यान िदनहुोस ् र काम गन ुर्होस ् । हे मरेा
परमशे् वर, तपाईंको आफ्नै िन म् त िढला नगन ुर्होस,् िकनभने तपाईंको सहर र
तपाईंका मािनस तपाईंकै नाउलँे बोलाइन् छन ् ।” 20 जब म बो लरहकेो, ाथर्ना
ग ररहकेो र आफू अिन आफ् ना मािनस इ ाएलका पाप स् वकार ग ररहकेो िथएँ,
र परमशे् वरको पिव पवर्त िन म् त परम भु मरेा परमशे् वरको साम ु मरेा िबन् तीहरू
राख्दै िथएँ— 21 मलैे ाथर्ना ग ररहदँा, मलैे दशर्नमा पिहला दखेकेो मािनस,
गाि एल साँझको ब लदानको समयमा ित वगेले उडरे तल मकाहाँ आए । 22उनले
मलाई समझ िदए र मलाई भन,े “ए दािनएल, ितमीलाई अन्तद ृर् ष् ट र समझ िदनलाई
अिहले म आएको हु ँ । 23 ितमीले कृपाको िन म्त िबन्ती गनर् सरुु गदार्, आज्ञा िदइयो
र ितमीलाई जवाफको बारेमा बताउनलाई म आएको हु,ँ िकनिक ितमीलाई धरैे
मे ग रएको छ । यसकारण यो वचन िवचार गर र कट भएको कुरालाई बझु ।

24 ित ा मािनसहरू र ित ो पिव सहरको दोषको अन् त् य गनर् र पापलाई अन्त्य गनर्,
दषु् टताको िन म्त पश् चा ाप गनर्, अनन्त धािमर्कता ल्याउन, दशर्न र अगमवाणीलाई
परुा गनर्, र अित पिव स्थानलाई श ु पानर्लाई स री सातहरूको आदशे िदइएको छ
। 25यो जान र बझु, िक यरूशलमेलाई पनुस्थार्िपत र पनुिनर्मार्ण गन आज्ञा िदएपिछ,
अिभिष जनको (जो अगवुा हुनछेन)् आगमनसम् म त्यहाँ सात सातहरू र बसै ी
सातहरू हुनछेन ।् धरैे िवपदका समयहरू हुने भए तापिन, सडकहरू र सरुुङहरूसिहत
यरूशलमेको पनुिनर्मार्ण हुनछे । 26 बसै ी सातहरूपिछ, अिभिष जनलाई नाश
पा रनछे र ितनीसगँ केही पिन हुनछैेन । आउनवेाला शासकका सनेाले सहर र पिव
स्थानलाई नाश गनछ । बाढीसगँै त्यसको अन्त्य आउनछे, र अन्त् यसम्मै य ु हुनछे
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। सवर्नाश पान आज्ञा िदइएको छ । 27 एउटा सातको िन म् त ितनले धरैे जनासगँ
करार सदर गनछन ्। सातको िबचमा ितनले ब लदान र भटेीलाई समाप् त गनछन ्।
घिृणत कुराहरूको पखटेामा कोही व् य क् त आउनछे जसले सवर्नाश गनछ । सवर्नाश
गन व् य क् तलाई पणूर् रूपमा ख म गन र िवनाश पान आदशे भएको छ ।”

10
1 फारसका राजा कोरेसको ते ो वषर्मा दािनएललाई एउटा सन्दशे कट ग रयो

जसलाई बलेतसजर पिन भिनन् थ् यो। यो सन्दशे साँचो िथयो । यो एउटा ठुलो य ु को
िवषयमा िथयो । आफूले दशर्नबाट अन्तद ृर् ष् ट पाएपिछ दािनएलले यो सन्दशे बझुे
। 2 ती िदनहरूमा म दािनएल, ितन हप् तासम्म शोक ग ररहें । 3 ितन हप् ता परैु
निबतसेम्म नै मलै े कुनै िमठो खाना खाइन,ँ न मास ु खाएँ, न दाखम िपएँ, न त
मलैे आफैं लाई तलेले अिभषके गरें । 4 पिहलो मिहनाको चौबीसौं िदनमा, जब म
त्यो िवशाल नदी (अथार्त ् टाइि स) को छेउमा िथएँ, 5 मलैे मािथ हरेें र सतूीको
लगुा लगाएका एक जना मािनसलाई दखेें, जसको कम्मरमा उफाजको श ु सनुले
बनकेो पटेी बाँिधएको िथयो । 6 ितनको शरीर पीतमिणजस् तो र ितनको अनहुार
िबजलुीजस् तो िथयो । ितनका आखँा ब लरहकेा राँकोजस् ता िथए, र ितनका हात
र खु ाहरू टल् काइएका काँसाजस् तै िथए । ितनको वचन आवाज एउटा ठुलो
भीडको जस् तो िथयो । 7 म, दािनएल एक् लै त्यो दशर्न दखेें, िकनिक मसगँै भएका
मािनसहरूले त्यो दशर्न दखेनेन ् । तपिन, ितनीहरूमा एउटा ठुलो ास पर् यो, र
ितनीहरू आफू लकु् नलाई भागे । 8 यसलैे म एक्लै छोिडएँ र यो महान ्दशर्न दखेें ।
ममा बल बाँकी रहने । मरेो उज्यालो अनहुार नै अधँयारो भयो, र ममा कुनै श
नै रहने । 9 तब मलैे ितनका शब् दहरू सनुें— र मलैे ती सिनरहदँा, म जिमनमा
घोप्टो परेर गिहरो िन ामा िनदाएँ । 10 मलाई एउटा हातले छोयो, र त् यसले मरेा
घ ुडँाहरू र हत्केलाहरूलाई थरथर काँम् ने बनायो । 11 ती स्वगर्दतूले मलाई भन,े
“ए दािनएल, धरैे सम् मान पाएको मािनस, मलैे ितमीलाई भिनरहकेा वचनलाई बझु
। िसधा खडा होऊ, िकनिक मलाई ितमीकहाँ पठाइएको छ ।” ितनले मलाई यो
सन्दशे बोलकेो समयमा, थरथर काम्दै म उठें । 12 अिन ितनले मलाई यसो भन,े
“ए दािनएल, नडराऊ । बझु्न र आफ् नो परमशे् वरको साम ु आफैं लाई न बनाउन
ितमीले यास गरेका पिहलो िदनदे ख नै ित ा शब्दहरूको सनुवुाइ भएको छ, र
ित ा शब्दहरूकै कारणले म आएको छु । 13 तर फारस राज्यका राजकुमारले
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मरेो िवरोध गर् यो, र मलाई एक् काइस िदनसम्म फारसका राजाहरूसगँ रा खयो ।
तर धान राजकुमारहरूमध्ये एक, िमखाएल मलाई सहायता गनर् आए । 14 ित ा
मािनसहरूलाई अन्तका िदनमा के हुनछे भनरे बझु्न ितमीलाई मदत गनर् म आएको हु ँ
। िकनिक यो दशर्नचािहं अझै आउन बाँकी िदनको िन म्त हो ।” 15जब ितनले यी
शब्दहरूको योग गरी मसगँ बोल्दै िथए, मलैे मरेो महुारलाई जिमनतफर् झकुाएँ र
म बोल्न सिकन ँ । 16 मािनसका पु जस् तै दे खने एक जनाले मरेो ओठहरूमा छोए,
र मलैे आफ् नो मखु खोलें र मरेो साम ु हुनसेगँ बात गरें, “हे मरेा मा लक, दशर्नको
कारणले गदार् म वदेनामा परेको छु । मसगँ बल छैन । 17 म तपाईंको सवेक हु ँ ।
कसरी म आफ् नो मा लकसगँ बोल्न सक्छु? िकनिक म जान् दछु िक मसगँ बल
छैन, र ममा सास पिन बाँकी छैन ।” 18 मािनसजस्ता दे खनलेे मलाई फे र छोए
र मलाई श िदए । 19 ितनले भन,े “ए धरैे सम् मान पाएको मािनस, नडराऊ ।
ितमीलाई शा न्त होस ्! अब शाहसी होऊ, ब लयो होऊ !” ितनी मसगँ बोल्दै गदार्,
ममा बल आयो । मलैे भनें, “ए मरेा मा लक बोल्नहुोस,् िकनिक तपाईंले मलाई
श िदनभुएको छ ।” 20 ितनले भन,े “म ितमीकहाँ िकन आएँ के ितमीलाई थाहा
छ? म िछ ै फारसका राजकुमारसगँ य गनर्लाई फकर् नछुे । म गएपिछ, ीसका
राजकुमार आउनछेन ् । 21 तर सत्यको पसु्तकमा के ले खएको छ, म ितमीलाई
बताउनछुे । ित ा राजकुमार िमखाएल बाहके अरू कसलैे पिन ितनीहरूका िवरु
मलाई शाहसी बनाउन सक्दनैन ्।”

11
1 मादी दाराको पिहलो वषर्मा, म आफैं िमखाएलको मदत र सरुक्षा गनर् आएँ ।

2 अब म ितमीलाई सत्य कुरा बताउछुँ । फारसमा ितन जना राजा खडा हुनछेन,्
र अरूभन्दा चौथोचािहं धरैे धनी हुनछे । आफ्नो धनदौलतबाट त्यसले श
हािसल गरेपिछ, त्यसले सबलैाई ीस राज्यको िवरु उ िेजत गनछ । 3 एक
जना श शाली राजा खडा हुनछेन,् जसले धरैे िवशाल राज्यमा शासन गनछन,् र
आफ्नै इच्छाअनसुार ितनले काम गनछन ्। 4 ितनी खडा भएपिछ, ितनको राज्य
टु ाटु ा हुनछे र स्वगर्का चार बतासितर त्यो िवभािजत हुनछे, तर ितनका आफ्नै
वशंमा होइन, अिन ितनले राज्य ग ररहदँाको श ले ितनको श ले होइन ।
िकनिक ितनको राज्य ितनको वशंको िन म्त नभएर अरूका िन म्त उखे लनछे
। 5 दिक्षणको राजा धरैे श शाली हुनछेन,् तर ितनका कमान् डरमध्ये एकजना
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ितनीभन्दा श शाली हुनछे र आफ् नो राज्यलाई ठुलो श ले शासन गनछ ।
6 केही वषर्पिछ, ठक समयमा, ितनीहरूले िम ता कायम गनछन ।् सम्झौता पक् का
गनर्लाई दिक्षणको राजाकी छोरी उ रको राजाकहाँ जा न्छन ्। तर ितनको आफ् नो
हातको बल कायम राख् न सक् नछैेनन,् न त उनले वा उनको हातले नै सक् नछेन ्
। ितनी र ितनलाई ल् याउनहेरू र ितनका िपता र ती समयमा ितनको समथर्न गन
सबै त्यािगनछेन ्। 7 तर ितनको ठाउँमा ितनका जराहरूबाट एउटा हाँगो पलाउनछे
। उनले उ रको राजाको सनेालाई आ मण गनछन ् र िकल्लािभ वशे गनछन ्
। उनले ितनीहरूिसत लडाइँ गनछन ् र ितनीहरूमािथ िवजय पाउनछेन ् । 8 उनले
ितनीहरूका दवेताहरू र ितनीहरूका ढलौटे फलामका मिूतर्हरू र सनु र चाँदीका
बहुमलु्य भाँडाहरू िम दशेमा लानछेन ्। केही वषर्सम् म उनी उ रका राजाबाट टाढा
रहनछेन ्। 9अिन उ रका राजाले दिक्षणको राजाको राज्यमािथ आ मण गनछन,्
तर ितिन आफ्नै दशेमा फकर् नछेन ् । 10 ितनका छोराहरू तयार हुनछेन ् र ठुलो
सनेालाई भलेा गनछन ।् त्यो िनरन् तर अिघ बढ् नछे र बाढीले झैं हरेक कुरा बगाउनछे
। सबलैाई िजत् दै त् यो उसको िकल्लासम्मै पगु् नछे । 11 तब दिक्षणको राजा धरैे ु
हुनछेन ।् ितनी जानछेन र् उ रको राजाको िवरु मा लडाइ गनछन ।् उ रको राजाले
एउटा ठुलो सनेा खडा गनछन,् तर त्यो सनेालाई दिक्षणको राजाको हातमा िदइनछे
। 12 त्यो सनेा लिगनछे, र दिक्षणको राजाको हृदय घमण्डले फुल्नछे, र ितनले
दसौं हजारलाई मानछन,् तर ितनी िवजयी हुनछैेनन ् । 13 अिन उ रको राजाले
पिहलकेो धरैे भन्दा श शाली अक सनेा खडा गनछन ्। केही वषर्पिछ, उ रका
राजा िनश् चय नै श शाली सनेाका साथमा धरैे हितयारका साथमा आउनछेन ् ।
14ती समयमा धरैे जना दिक्षणको राजाको िवरु मा खडा हुनछेन ।् दशर्न परुा गनर्लाई
ित ा मािनसहरूका िबचमा भएका िहसंात् मक छोराहरूले आफैं लाई तयार पानछन,्
तर ितनीहरू ठेस खानछेन ्। 15 उ रका राजा आउनछेन,् र घरेा मचान बनाउनलाई
माटो थपुानछन ् र पखार्लले घे रएको सहरलाई कब्जा गनछन ् । दिक्षणको श
टक् न सक् नछैेन, ितनीहरूका सव त्कृष् ट सनेा पिन टक् न सक्दनै । खडा हुने

श हुनछैेन । 16बरु,आउनलेे चािहं आफ्नो इच्छा अनसुार उनको िवरु वहार
गनछर्न ।् ितनको मागर्मा कोही खडा हुनछैेन । सनु्दरताको दशेमा ितनी खडा हुनछेन,्
र िवनाश ितनको हातमा हुनछे । 17 उ रको राजा आफ्नो सम्पणूर् राज्यको श मा
आउने िनणर्य गनछन,् र ितनीिसत सम्झौताको एउटा दस् तावजे हुनछे जनु ितनले
दिक्षणको राजासगँ गनछन ्। दिक्षणको राज्यलाई ख म गनर् ितनले एउटी स् ीको
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छोरीलाई उनीिसत िववाहमा ग रिदनछेन ् । तर त्यो योजनाले ितनलाई सफल वा
मदत हुनछैेन । 18यसपिछ, उ रको राजाले समु तटका दसेहरूमा ध्यान लगाउनछे
र तीमध्ये धरैेलाई अधीन गनछन ् । तर एक जना कमान् डरले ितनको घमण्डको
अन्त्य गनछन ्र ितनको घमण्डलाई ितनकैहाँ फकार्उनछेन ्। 19 तब ितनले आफ्नै
दशेका िकल्लाहरूतफर् ध्यान िदनछेन,् तर ितनी ठेस खानछेन ् र त्यो ढल् नछेन ्
। ितनी फे र भे ाइनछैेनन ् । 20 तब ितनको ठाउँमा अरू कोही एक जना खडा
हुनछेन ् जसले राज्यको वभैवको िन म्त एक जना कर उठाउनलेाई घसुपटै गनर्
लगाउनछेन ्। तर केही िदनमा कुनै रस वा य ु िवना नै ितनी टु ा-टु ा पा रनछेन ्
। 21 ितनको ठाउँमा एक जना तचु्छ मािनस खडा हुनछे जसलाई मािनसहरूले
राजकीय श को सम्मान िदनछैेनन ् । ऊ अचानक आउनछे र छल गरेर उसले
राज्यलाई कब्जा गनछ । 22 उसको साम ु एउटा सनेालाई बाढीले झैं बगाउनछे ।
करार सनेा र अगवुा दवुै नष् ट हुनछेन ्। 23ऊिसत िम ता गरेको समयदे ख नै उसले
छलपणूर् ढङ्गले काम गनछ । थोरै मािनसको साथमा पिन ऊ श शाली हुनछे ।
24 कुनै चतेावनीिवना नै ऊ दशेको सबभैन्दा सम् व ृ ठाउँमा आउनछे, र उसको
बबुा वा हजरुबबुाले नगरेका काम त्यसले गनछ । उसले लटुका सामान र धन-
सम्पि आफ्ना अनयुायीहरूसगँ बाँड्नछे । उसले िकल्लाहरूलाई हटाउने योजना
गनछ, तर केही समयको लािग मा हुनछे । 25ऊ आफ्नो श र हृदयसिहत ठुलो
सनेाको साथमा दिक्षणको राजाको िवरु मा उठ्नछे । दिक्षणको राजाले ठुलो, र धरैे
श शाली सनेासगँ य ु गनछ, तर ितनको िवरु मा अरूले ष न् गरेको कारणले
गदार् ितनी टक् नछैेनन ् । 26 ितनको िमठा भोजन खानहेरूले समते ितनलाई नाश
गनर् खोज्नछेन ्। बाढीले झैं ितनका सनेा बगाइनछे, र तीमध् ये धरैे जना मा रनछेन ्
। 27 यी दवुै राजाहरू, आफ्नो हृदयमा एक-अकार्को िवरु मा दषु् टता लएर, एउटै
टेिबलमा बस् नछेन ् र एक-अकार्लाई ढाँट् नछेन,् तर त्यो केही कामको हुनछैेन ।
िकनभने तोिकएकै समयमा अन्त्य आउनछे । 28अिन उ रका राजा धरैे धनदौलत
लएर, आफ्नो हृदयलाई पिव करारको िवरु मा उठाएर आफ्नै दशेमा फकर् नछे

। उसले त्यस्तै काम गनछ र आफ्नै दशेमा फकर् नछे । 29 तोिकएको समयमा ऊ
फकर् नछे र दिक्षणको िवरु मा खडा हुनछे । तर यस पटक पिहलाको झैं हुनछैेन
। 30 िकनभने िकि मका जहाजहरू उसको िवरु मा आउनछेन,् र ऊ डराउनछे र
पिछ हट्नछे । त्यो पिव करारको िवरु ऊ रसले चरू हुनछे, र पिव करारलाई
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त्याग् नहेरूलाई उसले समथर्न गनछ । 31 उसको सनै्य-बल उठ्नछे र पिव -
स् थानका िकल्लाहरूलाई अशु पानछ । ितनीहरूले दिैनक होमब ल हटाउनछेन,्
र ितनीहरूले घिृणत थोक स्थापना गनछन ् जसले िवनाश ल्याउनछे । 32 अिन
करारको िवरु मा दषु् टतापणूर् काम गनहरूलाई उसले ितनलाई धोका िदनछे र
ितनलाई ष् ट पानछ । तर आफ्ना परमशे् वरलाई िचन् ने मािनसहरू ब लयै हुनछेन ्
र सोअनसुार काम गनछन ्। 33 मािनसहरूमध्ये ब ु मान ्ले धरैे जनालाई बझुाउनछे
। तर तरवार र आगोले ितनीहरू ढल् नछेन ्। ितनीहरू कैदमा जानछेन ्र धरैे िदनसम्म
ल ु टनछेन ् । 34 ितनीहरू ढलकेा अवस् थामा, ितनीहरूलाई थोरै सहायता िमल्नछे
। कपट गरेर धरैे जनाले ितनीहरूसगँ िमलाप गनछन ् । 35 ब ु मान ्मध् ये कोही-
कोहीले ठेस खानछेन,् जसले गदार् ितनीहरू अन्तको समयसम्म खा रनछेन,् शु
पा रनछेन,् र दागरिहत हुनछेन ्। िकनभने तोिकएको समय आउन अझै बाँकी हुन् छ
। 36 राजाले आफ्नो इच्छाहरूअनसुार काम गनछ । उसले आफैं लाई उठाउनछे
र सारा दवेहरूमािथ आफूलाई महान ् बनाउनछे । दवेहरूका परमशे् वरको िवरु मा
उसले आश् चयर्लाग्दा कुराहरू भन् नछे, िकनभने ोधको समय परूा नभएसम्म
ऊ सफल हुनछे । िकनभने जे आदशे िदइएको छ, त्यो परूा भएरै छोड् नछे ।
37आफ्ना पखुार्का दवेहरू वा स् ीहरूले रुचाएका दवे ित पिन उसले ध्यान िदनछैेन
। न त उसले अन्य दवेहरू ित ध्यान िदनछे । िकनभने सबभैन्दा मािथ उसले
आफैं लाई महान ् बनाउनछे । 38 यीभन्दा िकल्लाहरूका दवेलाई उसले सम्मान
गनछ । उसले पखुार्हरूले नमान् ने दवेलाई उसले सनु र चाँदी, र बहुमलु्य पत्थरहरू,
अिन मह वपणूर् उपहारहरूले सम्मान गनछ । 39 सबभैन्दा ब लया िकल्लाहरूलाई
उसले पराई दवेको सहायताले आ मण गनछ । उसका कुरा मान् ने हरेकलाई उसले
धरैे सम्मान िदनछे । उसले ितनीहरूलाई धरैे मािनसहरूका शासकहरू बनाउनछे,
र त्यो दशेलाई उसले इनामको रूपमा िवभाजन गनछ । 40 अन्त्यको समयमा,
दिक्षणका राजाले आ मण गनछन ् । उ रको राजाले दिक्षणको राजाको िवरु
रथहरू र घोडचडीहरू, र धरैे जहाजहरूको साथमा आधँीझैं य ु गनछ । ऊ धरैे
दशेहरूका िवरु जानछे, र ितनीहरूलाई बाढीले झैं बगाउनछे र अिग बढ्नछे ।
41 ऊ सनु्दारताको दशेमा जानछे, र दशौं हजार इ ाएलीहरू मनछन ्। तर त्यसका
हातबाटः एदोम, मोआब, र अम्मोनका मािनसमद् ये बाँकी रहकेाहरू उम् कनछेन ्।
42 उसले दशेहरूमािथ आफ्नो अिधकार फैलाउनछे । अिन िम दशे बचाइनछैेन
। 43 सनु र चाँदीका, र िम दशेका सारा धन-सम्पि मा उसले िनयन् ण गनछ ।
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लिबयाली र कूशीहरू उसका पाउमँिुन हुनछेन ् । 44 तर पवूर् र उ रबाट आउने
समाचारले उसलाई भयभीत बनाउनछे, र पणूर् रूपमा नाश गनर् र धरैेलाई िवनाशको
िन म्त अलग गनर् ऊ ोिधत भएर जानछे । 45 उसले समु हरू र पिव ताको
सनु्दरताको पवर्तको िबचमा आफ् नो राजकीय वासस्थानको पाल खडा गनछ ।
उसको अन्त्य हुनछे, र उसको िन म्त त्यहाँ सहायता गन कोही पिन हुनछैेन ।

12
1 “त्यो समयमा, ित ा मािनसहरूको रक्षा गन महान ् राजकुमार, िमखाएल

खडा हुनछेन ् । त्यहाँ िवपि को समय हुनछे, जनु कुनै पिन जाितको सरुुदे ख
त्यो समयसम् म किहल्यै भएको िथएन । त्यो समयमा ित ा मािनसमध् ये हरेक,
जसका नाम पसु्तकमा ले खएका पाइनछे, ती बचाइनछेन ् । 2 पथृ्वीको माटोमा
सतुकेाहरूमध् ये धरैे जना, कोही अनन्तको जीवनको िन म्त, अिन कोही लाज
र अनन्तको िनन्दाको िन म्त फे र उठ्नछेन ् । 3 ब ु मान ् मािनसहरू मािथ
आकाशको उज्यालोझैं चम्कनछेन,् र धरैेलाई धािमर्कतामा डोर् याउनहेरू सदाको
िन म्त ताराहरूझैं हुनछेन ्। 4 तर ितमी दािनएल, यी वचनलाई बन्द गर । अन्तको
समयसम्म त्यो पसु्तकलाई मोहर लगाई राख । धरैे जना यता-उता दौडनछेन,् र
ज्ञान बढ्नछे ।” 5 तब, म, दिनएलले हरेें, र त्यहाँ अरू दईु जना खडा िथए । एक
जना नदीको यताप को िकनारमा, र एक जना नदीको अक प को िकनारमा
खडा िथए । 6 तीमध्ये एक जनाले नदीको मािथ भएका मलमलको लगुा लगाउने
मािनसलाई सोध,े “यी अचम्मका घटनाहरू परूा हुन कित समय लाग् नछे?”
7 नदीमािथ भएका मलमलको लगुा लगाउने मािनसको आवाज मलैे सनुें— ितनले
आफ्नो दािहने र दे े हात स्वगर्ितर उचाले र अनन्तसम्म रहनहुुनकेो नाउमँा सपथ
खाएर भन,े िक त्यो एक वषर्, दईु वषर्, र आधा वषर्सम्म हुनछे । आ खरीमा जब
पिव मािनसहरूका श तोिडनछे, तब यी सबै कुराहरू परूा हुनछेन ्। 8 मलैे सनुें,
तर मलैे बिुझन ँ । यसलैे मलै े सोधें, “ए मरेा मा लक, यी सबै कुराहरूको प रणाम के
हुनछे?” 9 ितनले भन,े “ए दािनएल, ितमी आफ्नो बाटो लाग, िकनभने अन्तको
समय नभएसम्म यी वचनलाई बन्द ग रएका र मोहर लगाइएका छन ् । 10 धरैे
जना श ु पा रनछेन,् दागरिहत बनाइनछेन,् र खा रनछेन,् तर दषु् टहरूले दषु् ट
काम गनछन ् । दषु् टहरूमध् ये कसलैे पिन बझु्नछैेन, तर ब ु मान ्हरूले बझु्नछेन ्
। 11 दिैनक होमब ल हटाइएको र पणूर् िवनाश ल्याउने घिृणत थोकको स् थापना
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ग रएको समयदे ख, त् यहाँ १,२९० िदन हुनछेन ्। 12 त् यो मािनस धन्यको जो १,३३५
िदनहरूका अन्त्यसम्म पखर्कन् छ । 13अन्तसम्म ितमी आफ्नै बाटो लाग, र ितमीले
िव ाम पाउनछेौ । िदनहरूका अन्तमा ितमीलाई िदइएको ठाउँमा ितमी खडा हुनछेौ
।”
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