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দািৰউচ আিছল বািবলৰ নতুন ৰজা। েতওঁ �াটর্ আিছল। েতওঁ শাসন কৰাত সহায়
কিৰবৈল েতওঁৰ ৰাজয্ৰ এশ িবশজন ে�� েলাকক বাছিন কিৰিছল। তাৰ িপছত েতওঁ
েতওঁেলাকৰ িতিনজনক দািয়�ত থািকবৈল বাছিন কিৰিছল। দািনেয়ল েসই িতিনজন
মানুহৰ মাজৰ এজন আিছল।



ৰজা দািৰউেছ দািনেয়লক ইমান স�ান কিৰিছল, েতওঁ েতওঁক
সম� ৰাজয্ৰ শাসক বেনাৱাৰ িবষেয় ভািবিছল।



আন েনতাসকেল ঈষর্াকিৰিছল।
েতওঁেলােক দািনেয়লৰ ওপৰত িকছু
েদাষ িবচািৰ উিলয়াবৈল পিৰক�না
কিৰিছল যােত েতওঁেলােক দািনেয়লক
ৰজাৰ ৈসেত সমসয্াত েপলাব পােৰ।



েতওঁেলােক িযমােনই েচ�া নকৰক, এই েনতাসকেল দািনেয়লৰ িবষেয়
এেকা েবয়া িবচািৰ নাপােল। দািনেয়েল ৰজাৰ �িত কৰা সকেলা েবাৰৰ
�িত সঁচা আিছল। লগেত, েতওঁ সতকর্ আৰু চতুৰ আিছল, আৰু সদােয়
েতওঁ িযমান পােৰ সকেলা েবাৰ কিৰিছল।



ঈষর্াি�ত েনতাসকেল জািনিছল েয েতওঁেলােক দািনেয়লক ফা�ত েপলাব
পৰাৰ একমা� উপায় আেছ। েতওঁেলােক জািনিছল েয পৃিথৱীত এেকােৱই
েতওঁক ই�ােয়লৰ ঈ�ৰৰ
উপাসনা কৰাত বাধা িনিদব।



দািনেয়লৰ শ�সকেল এটা
পিৰক�না ৰখাৰ কথা ভািবিছল।
েতওঁেলােক ৰজাক �া�ৰ
কিৰবৈল এটা নতুন আইন
��ত কিৰিছল। আইেন
ৈকিছল েয সকেলােৱ েকৱল
ৰজা দািৰউছৰ ওচৰত �াথর্না
কৰা উিচত। িযেকােনা বয্ি�েয়
অমানয্ কিৰেল েতওঁেলাকক
িসংহৰ গহাত েপলাই িদয়া হ'ব!



ৰজা দািৰউেছ নতুন আইনত �া�ৰ কিৰিছল।



নতুন আইেন দািনেয়লৰ ৈসেত েকােনা
পাথর্কয্ নকিৰেল। েতওঁ সদায় িয কিৰিছল
েসয়া কিৰিছল। েতওঁ িদনত িতিনবাৰ ৈক
েখালা িখিৰকীেৰ আঁঠু কািঢ় �গর্ৰ ঈ�ৰৰ
ওচৰত �াথর্না কিৰেল।



ঈষর্াি�ত েনতাসকেল
ৰজাক ক'বৈল েদৗিৰ
ৈগিছল। ৰজা দািৰউছৰ
ওচৰত দািনেয়লক ে��াৰ
কৰাৰ বািহেৰ েকােনা
উপায় নািছল। আইন মািন
চিলব লািগিছল। দািনেয়লৰ
মৃতুয্ হ'ব লগা ৈহিছল।
ৰজাই যেথ� েচ�া
কিৰিছল, িক� েতওঁ
আইন সলিন কৰাৰ উপায়
িবচািৰ নাপােল।



দািনেয়লক িসংহৰ গহাত ৰখাৰ �াৰা মৃতুয্দ� িদয়া ৈহিছল। দািনেয়লক েভাকাতুৰ
িসংহৰ ওচৰত দিলয়াই িদয়াৰ আগেত ৰজা দািৰউেছ েতওঁক এইদেৰ ৈকিছল: 
"েতামাৰ ঈ�ৰ, তুিম যাক িনৰ�ৰ েসৱা কৰা, েতওঁ েতামাক �সৱ কিৰব!" 



ৰজাই েসই ৰািত েটাপিন েযাৱা নািছল। িপছিদনা
ৰািতপুৱাই েতওঁ িসংহৰ গাঁতৈল উভিত আিহল।



ৰজা দািৰউেছ িচঞিৰ ৈকিছল, 
"জীিৱত ঈ�ৰৰ েসৱক দািনেয়েল
েতামােলাকৰ ঈ�ৰ আেছ েনিক যাক
আপুিন িনৰ�ৰ েসৱা কেৰ, েতওঁ
আেপানাক িসংহৰ পৰা িবতৰণ
কিৰবৈল স�ম ৈহেছেন?" হয়েতা
েতওঁ উৎতৰ আশা কৰা নািছল।
িক� দািনেয়েল উৎতৰ িদেল!



দািনেয়েল এইদেৰ
ৈকিছল: "েহ ৰজা, 
েমাৰ ঈ�েৰ েতওঁৰ
�গর্দূতক পিঠয়াই
িসংহৰ মুখ ব� কিৰেল, 
যােত েতওঁেলােক
েমাক আঘাত নকেৰ! 
আৰু লগেত, েহ ৰজা, 
মই েতামাৰ আগত
েকােনা ভুল কৰা নাই।"



ৰজা দািৰউেছ আনি�ত ৈহিছল!  েতওঁ দািনেয়লক
গাঁতৰ পৰা উঠাই িনবৈল আেদশ িদিছল।



ৰজাই জািনিছল েয ঈ�েৰ দািনেয়লক
�সৱ কিৰেছ আৰু দািনেয়লৰ শ�সকল
ঈ�ৰৰ শ�। েতওঁ এটা আেদশ িদিছল
আৰু িযসকেল েতওঁক েবয়া আইনত
�া�ৰ কিৰবৈল �ৱ�না কিৰিছল
েতওঁেলাকক িসংহৰ
গহাত েপলাই িদয়া
ৈহিছল। িসংহেবােৰ
েসইেবাৰ খাইিছল।



ৰজা দািৰউেছ িবচািৰিছল েয �গর্ৰ ঈ�েৰ েতওঁৰ িব�াসী েসৱক দািনেয়লক সুৰ�া
িদেছ। ৰজাই এখন িচিঠ িলিখিছল িযেয় সকেলােক জীিৱত ঈ�ৰৰ উপাসনা কিৰবৈল
আেদশ িদিছল। আৰু ৰজাই দািনেয়লক স�ান আৰু েনতৃ� িদবৈল পুনৰু�াৰ কিৰেল।
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়
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“ে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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