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দািনেয়ল আৰু েতওঁৰ িতিনজন ব�ু ই�ােয়লত বাস কিৰিছল। এিদন এজন মহান
ৰজা েতওঁেলাকৰ �েদশৈল আিহিছল আৰু সকেলা �াটর্ যুৱক-যুৱতীক েতওঁৰ
েদশৈল ৈল ৈগিছল। ৰজাৰ এটা ডাঙৰ দীঘল নাম আিছল - েনবুচাদেন�াৰ -
আৰু েতওঁ েবিবলন নামৰ এখন দূৰৱত� েদশত বাস কিৰিছল।



যুৱক-যুৱতীসকলক েবিবলনত খুব ভাল বয্ৱহাৰ কৰা ৈহিছল। ৰজাই পৃিথৱীৰ �িতখন
েদশৰ পৰা আটাইতৈক উ�ল আৰু ে�� যুৱক বাছিন কিৰিছল। েতওঁ েতওঁেলাকক
বািবলৰ ভাষাত �িশ�ণ িদয়াৰ পিৰক�না কিৰিছল যােত েতওঁেলােক েতওঁৰ েসৱক
হ'ব পােৰ আৰু েতওঁক ৰাজয্ চলাবৈল সহায় কিৰব পােৰ।



খাদয্ও ভাল আিছল। যুৱকসকেল ৰজাই িক খাইিছল েসয়া খাইিছল। িক� দািনেয়ল
আৰু েতওঁৰ ব�ুবগর্ই খাদয্ খাব িনিবচািৰিছল িকয়েনা ই িমছা েদৱতাৰ �িত সমিপর্ত
আিছল। দািনেয়েল �িত�িত িদিছল েয েতওঁ েকিতয়াও েতওঁৰ ঈ�ৰৰ িবৰুে� এেকা
নকিৰব। ই�ােয়লৰ ঈ�েৰ েতওঁৰ েলাকসকলক মূিতর্ বা িমছা েদৱতাৰ ৈসেত েকােনা
স�কর্ নকিৰবৈল আেদশ িদিছল।



দািনেয়েল েতওঁৰ �িশ�ণৰ দািয়�ত থকা বয্ি�জনক ৰজাৰ খাদয্
েনােখাৱাৰ অনুমিত িবচািৰিছল। যিদ ৰজাই গম পােল, েতওঁ বৰ খং
উিঠব। িক� ঈ�েৰ দািনেয়লক এই বয্ি�জনৰ ি�য় কিৰ তুিলিছল।



েতওঁ দািনেয়ল আৰু েতওঁৰ ব�ুবগর্ক পৰী�া িদবৈল স�ত ৈহিছল। দহ িদনৰ বােব
েতওঁেলােক েকৱল পাচিল খাব আৰু েকৱল পানী খাব। দহ িদনৰ েশষত দািনেয়ল আৰু
েতওঁৰ ব�ুবগর্ক ৰজাৰ খাদয্ েখাৱা আন সকেলা যুৱক-যুৱতীতৈক অিধক �া�য্ৱান
েদখা ৈগিছল। গিতেক েতওঁেলাকক পাচিল আৰু পানীৰ ৈসেত অবয্াহত ৰািখবৈল
অনুমিত িদয়া ৈহিছল।



এই যুৱক-যুৱতীসকেল ঈ�ৰক স�ান জনাইিছল। আৰু ঈ�েৰ েতওঁেলাকক স�ান
জনাইিছল। ঈ�েৰ েতওঁেলাকক িশকা ব�েবাৰৰ িবষেয় �ান আৰু দ�তা �দান
কিৰিছল আৰু দািনেয়লৰ সকেলা দশর্ন আৰু সেপান বুিজবৈল �ান আিছল।



েবিবলনত িতিন বছৰ �ুলীয়া েহাৱাৰ িপছত সকেলা
যুৱক-যুৱতীক ৰজা েনবুচাদেন�াৰৰ ওচৰত
উপ�াপন কৰা ৈহিছল। েতওঁ দািনেয়ল আৰু েতওঁৰ
িতিনজন ব�ুক েতওঁেলাকৰ িভতৰত সবর্ে�� িহচােপ
বাছিন কিৰিছল। দৰাচলেত, ৰজাই আিৱ�াৰ কিৰিছল
েয দািনেয়লৰ ৰাজয্ৰ সকেলা �ানী েলাকতৈক
অিধক �ান আিছল।



এিদন ৰািত ৰজাৰ সেপান েবয়া আিছল। েতওঁ েতওঁৰ যাদুকৰ, েজয্ািতষী আৰু
যাদুকৰসকলক আিহ েতওঁৰ স�ুখত িথয় হ'বৈল আ�ান জনাইিছল।
ৰজাই ক'েল, "মই এটা সেপান েদিখেছাঁ, আৰু েমাৰ আৎমাই সেপানেটা বুিজবৈল
উি��।" �ানী বয্ি�সকেল উৎতৰ িদিছল, "েহ ৰজা, িচৰকাল জীয়াই থাকক! 
আেপানাৰ েসৱকসকলক সেপানেটা কওঁক, 
আৰু ইয়াৰ অথর্ আিম আেপানাক কওঁ।"



ৰজাই উৎতৰ িদিছল, "নহয়! আপুিন েমাক ক'ব লািগব মই িক সেপান েদিখিছেলা আৰু
ইয়াৰ অথর্ িক। যিদ আপুিন নকেৰ, আেপানাক টুকুৰা টুকুৰা কৰা হ'ব আৰু আেপানাৰ
ঘৰেবাৰ �লাই িদয়া হ'ব! িক� যিদ আপুিন েমাক সেপানেটা আৰু ইয়াৰ অথর্ িক বুিল
কয়, েতে� আপুিন উপহাৰ আৰু পুৰ�াৰ
আৰু মহান স�ান লাভ কিৰব।" অৱেশয্ েকােনা �ানী
বয্ি�েয় ৰজাক েতওঁৰ সেপান েটা ক'ব েনাৱািৰেল।



ৰজাৰ �ানী েলাকসকেল ৰজাক এইদেৰ ৈকিছল, "পৃিথৱীত এেন েকােনা মানুহ নাই
িযআপুিন িয িবচােৰ েসয়া কিৰব পােৰ। েকৱল েদৱতাই েহ এেন কিৰব পােৰ, আৰু
েতওঁেলােক পৃিথৱীত বাস নকেৰ।" ৰজাৰ বৰ খং উিঠল। েতওঁ আেদশ িদিছল: 
"বািবলৰ সকেলা �ানী েলাকক �ংস কৰক!"



েযিতয়া ৈসনয্সকেল দািনেয়লৰ বােব আিহিছল, েতিতয়া েতওঁ
ৰজাৰ অিধনায়ক আিৰওচক এইদেৰ ৈকিছল: "ৰজাই সকেলা
�ানী েলাকক িকয় �ংস কিৰেছ?" েতিতয়া আিৰওেচ
দািনেয়লক ঘটা সকেলা েবাৰ ৈকিছল।
দািনেয়েল ৰজাক চাবৈল ৈগিছল। েতওঁ
অিধক সময় িবচািৰিছল যােত েতওঁ
ৰজাক েতওঁৰ সেপানৰ অথর্ ক'ব পােৰ।



েতিতয়া দািনেয়ল েতওঁৰ ঘৰৈল ৈগিছল আৰু েতওঁৰ
ব�ু �া�াচ, েমচাচ আৰু আেবদেনেগাক সকেলা কথা
ৈকিছল। েডিনেয়েল সেপানেটা িক বা ইয়াৰ অথর্
নাজািনিছল, িক� েতওঁ সকেলা েবাৰ জনা কােৰাবাক
িচিন পাইিছল। েয েকােনাবা ঈ�ৰ। েসেয়েহ, দািনেয়ল
আৰু েতওঁৰ ব�ুবগর্ই �াথর্না কিৰিছল।



ঈ�েৰ দািনেয়লক সেপান আৰু ইয়াৰ অথর্ েদখুৱাইিছল। দািনেয়েল �গর্ৰ ঈ�ৰক
আশী�র্ াদ কিৰ এইদেৰ ৈকিছল: "ঈ�ৰৰ নাম িচৰকালৰ বােব, �ানৰ বােব ধনয্ হওঁক
আৰু েতওঁৰ হওঁক।" দািনেয়েল লৰালিৰৈক ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক এইদেৰ
ৈকিছল: "�গর্ত এজন ঈ�ৰ আেছ িযেয় েগাপন কথা �কাশ কেৰ।" েতওঁ ৰজাক
ৈকিছল েতওঁ িক সেপান েদিখিছল আৰু সেপানেটাৰ অথর্ িক আিছল।



েযিতয়া ৰজা েনবুচাদেন�ােৰ সেপান আৰু ইয়াৰ অথর্ শিনিছল, েতিতয়া েতওঁ
দািনেয়লৰ আগত বাগিৰ পিৰ এইদেৰ ৈকিছল, "সঁচাৈকেয় েতামাৰ ঈ�ৰ েদৱতাৰ
ঈ�ৰ, আৰু ৰজাসকলৰ �ভু, আৰু ৰহসয্ৰ �কাশক, িকয়েনা আপুিন এই ৰহসয্�কাশ
কিৰব পােৰ!" েতিতয়া ৰজাই দািনেয়লক এজন মহান
বয্ি� কিৰ তুিলেল আৰু েতওঁক বহুেতা মহান উপহাৰ
িদেল। েতওঁ েতওঁক সম� বািবল �েদশৰ ওপৰত
শাসন কিৰবৈল আৰু বািবলৰ সকেলা �ানী েলাকৰ
ওপৰত �ধান কিৰ তুিলিছল।



ব�ী দািনেয়ল

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

েডিনেয়ল ১-২

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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