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দািনেয়ল ও তার িতন ব�ু ই�ােয়েল বাস করত। একিদন এক 
মহান রাজা তােদর রােজয্ এেলন ও সম� সুপুরষ বলবান 
েলাকেদর তার রােজয্ িনেয় েগল। রাজার একটা ল�া নাম 
িছল নবূখদিনৎসর। িতিন বয্ািবলন নামক অেনক দেূরর এক 
েদেশ বাস করেতন।



বয্ািবলেন েসই িতনজন েলােকর সােথ খুব ভােলা বয্বহার করা 
হত। পৃিথবীর সম� েদশ েথেক রাজা সবেচেয় ে��, সবেচেয় 
বলবান েলাক েবেছ িনেয়িছেলন। িতিন তােদর বয্ািবলন 
ভাষায় �িশ�ণ িদেয় তােদর তার রােজয্র কােজ িনযু� 
করেবন ও রাজয্ চালােত তােদর সাহাযয্ েনেবন।



খাবার খুব ভােলা িছল। রাজা যা েখত, ঐ যুবকরা তাই 
েখত। িক� দািনেয়ল ও তার ব�ুরা তা েখেত চাইল না। 
কারণ েসগেলা িমথয্া েদবতার উে�েশয্ উৎসগর্ করা হত। 
দািনেয়ল �িত�া কেরিছেলন, ঈ�েরর �িত িবর�াচারণ 
করেবন না। ই�ােয়েলর ঈ�র তােদর আেদশ কেরিছেলন িমথয্া 
েদবতা ও �িতমার সােথ েকানও স�কর্  না রাখেত।



দািনেয়ল তার �ধােনর অনুমিত িনেয়িছেলন েয, রাজার খাদয্ 
খােবন না। যিদ রাজা জানেত পাের, তাহেল িতিন খুব রাগ 
করেবন। িক� ঈ�র এই েলাকিটর সােথ দািনেয়েলর স�কর্ েক 
আরও ি�য় করেলন।



িতিন দািনেয়লেক ও তার ব�ুেদর একটা পরী�া িনেলন। দশ 
িদন তারা শধু শাক-সি� ও জল পান কের থাকেব। েয 
সম� যুবকরা রাজার খাবার �িতিদন খাি�ল, দশিদন পের 
দািনেয়ল ও তার ব�ুেদর অেনক �া�য্বান লাগিছল। সুতরাং 
তােদরেক তােদর শাক-সি� ও পানীয় জল পান করার 
অনুমিত েদওয়া হল।



এই যুবকরা ঈ�রেক স�ান করত এবং ঈ�র তােদর স�ান 
করত। ঈ�র তােদর �ান ও দ�তা িদেয়িছেলন। দািনেয়েলর 
�� ও দশর্ন েবাঝার �ান ও তার মােন বলার �মতা িছল।



িতন বছর বয্ািবলেনর িবদয্ালেয় 
েশখার পর, সম� যুবকেদর রাজা 
নবূখদিনৎসেরর কােছ উপি�ত 
করা হল। িতিন দািনেয়ল ও তার 
িতন ব�ুেক সবেথেক ে�� িহসােব 
েবেছ িনেয়িছেলন। এমনিক রাজা 
আিব�ার করেলন েয, তাঁর রােজয্ 
দািনেয়লই সবার েথেক ে�� 
�ানী।



এক রােত, রাজা এক দঃু�� েদখেলন। িতিন তার জাদকুর, 
ন��িবদ ও মায়াবীেক তার সামেন ডাকেলন। রাজা বলেলন, 
“আিম একটা �� েদেখিছ এবং আমার আত্মা তা জানার জনয্ 
আ�হী”। গণীজনরা উত্তর িদল, “মহারাজ দীঘর্জীিব েহান! 
আপনার �� আমােদর বলুন, 
আর আমরা তার অথর্ 
আপনােক বলব”।



রাজা উত্তর িদেলন, “না! েতামরাই বল, এই 
��টা কী, আর এর মােনটা কী? যিদ না 
বলেত পার, তাহেল েতামােদর টুকেরা করা 
হেব ও েতামােদর ঘর �ািলেয় েদওয়া হেব। 
িক� যিদ েতামরা এই �ে�র মােনটা 
বলেত পার, তাহেল েতামরা পুর�ার 
ও স�ান পােব”। িক� েকানও 
গণীজনরাই তার �ে�র অথর্ 
বলেত পারল না।



রাজার �ানীজনরা রাজােক বলল, “এই পৃিথবীেত েকানও 
েলাক েনই েয, আপনার �ে�র উত্তর িদেত পাের। একমা� 
েদবতারাই বলেত পােরন এবং তারা পৃিথবীেত থােক না”। 
রাজা �ু� হেয় উঠেলন। িতিন আেদশ িদেলন, “বয্ািবলেনর 
সম� গণীজনেদর হতয্া কর”।



ৈস্নয্রা যখন দািনেয়েলর জনয্ এল, িতিন 
রাজার েসনা�ধান অিরেয়াকেক বলেলন, 
“রাজা েকন সম� গণীজনেদরেক হতয্া
করেছন?” অিরেয়াক দািনেয়লেক 
জানাল, কী ঘটনা ঘেটিছল। 
দািনেয়ল রাজার সে� েদখা করেত 
েগেলন। িতিন রাজার কােছ একটু 
সময় চাইেলন, যােত িতিন রাজােক 
তার �ে�র অথর্ বলেত পােরন।



তারপর দািনেয়ল তার ঘের িফরল ও
তার ব�ু শ�ক, ৈমশক, অেবদনেগােক 
বলেলন। দািনেয়ল জানত না, েসই �� 
কী িছল আর তার অথর্ কী। িক�
িতিন জানেতন েয, একজন এর অথর্
জােন। আর িতিন হেলন ঈ�র। সুতরাং 
দািনেয়ল ও তার ব�ুরা �াথর্না 
করেলন।



ঈ�র দািনেয়লেক �� ও তার অথর্ জানােলন। দািনেয়ল �েগর্র 
ঈ�েরর �শংসা করেলন ও বলেলন, “ঈ�েরর নাম িচরিদন 
ধনয্ েহাক, পরা�ম ও �ান তাঁরই”। দািনেয়ল তাড়াতািড় 
রাজার কােছ েগেলন ও বলেলন, “�েগর্র ঈ�র আেছন, িযিন 
িনগূঢ়ত� �কাশ কেরন”। িতিন রাজােক েসই �� এবং 

�ে�র অথর্ বলেলন।



রাজা নবূখদিনৎসর যখন তার �� ও তার 
অথর্ জানল, তখন িতিন দািনেয়েলর কােছ 
�িণপাত করেলন এবং বলেলন, “সিতয্
েতামােদর ঈ�র হেলন ঈ�েরর ঈ�র, 
�ভুেদর �ভু ও সম� েগাপন অথর্
উে�াচনকারী”। তারপর রাজা দািনেয়লেক 
এক গর�পূণর্ বয্ি� বানােলন ও তােক 
অেনক উপহার িদেলন। িতিন সম� 
বয্ািবলন �েদেশর 
অধয্� ও 
বয্ািবলেনর 
গণীজনেদর 
�ধান হেলন।



ব�ী দািনেয়ল

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

দািনেয়ল ১-২

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
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evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 

K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 

wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 

RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 

Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 

n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 

G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb 

wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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