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রাজা নবখূদিনৎসর একটা  েদখেলন। 
আর এই  তােক অ ি েত েফলল।



ঈ েরর শিক্তর ারা দািনেয়ল রাজার 
ে র অথর্ বলেত সমথর্ হল।



থম িবষয় 
দািনেয়ল যা 
করেলন, তা হল 

টা সিঠকভােব 
বয্াখয্া করেলন। 
“আপিন একটা 
বেড়া িতমার মিূতর্ 
েদেখেছন, এর গঠন 
অ াভািবক িছল”।



দািনেয়ল বলেত থাকল, “মিূতর্ র মাথাটা 
িছল 
েসানার 
ৈতির”।



“এর বকু আর 
বা  হল 
েপার 

ৈতির”।



“এর েপট ও ঊ  ে াে র ৈতির”।



“এর পা েলা 
েলাহার ৈতির, 
এর আ লু েলা 
িকছুট েলাহা 
ও মািট 
িদেয় 
ৈতির”।



রাজােক িতমার িবষয় সম  বয্াখয্া করার 
পর, দািনেয়ল বািক ে র কথা বলেলন।



দািনেয়ল রাজােক 
বলল, “আপিন 
েদেখেছন হাত 
ছাড়া একিট পাথর 
কাটা হেয়িছল।”



“পাথরটা েসই িতমার মিূতর্ র 
েলাহার ও মািটর পােয় আঘাত 
করল ও খ খ  কের 
েভে  িদল”।



দািনেয়ল থামল, “তারপর মিূতর্ টা েভে  
ধুেলােত চূণর্ হেয় হাওয়ােত উেড় েগল। এবং 
েসই পাথেরর চূণর্ েলা একটা 
পাহােড়র প িনেয় 
সম  পৃিথবীেক 
পিরপূণর্ করল।”



রাজা িবি ত হেয় েগল। রাজা েয  
েদেখিছেলন, কীভােব দািনেয়ল ওটা 
জানল? কারণ ঈ র দািনেয়লেক 
বেলিছেলন। তারপর দািনেয়ল রাজা 
নবখূদিনৎসরেক বলেত  
করেলন এর মােনটা কী?



দািনেয়ল রাজােক 
বলল, “ েগর্র 
ঈ র আপনােক 
একটা 
রাজয্, 

পরাক্রম ও 
মিহমা
িদেয়েছন। 

আপিন েসই 
সুবণর্

মাথা”।



KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

দািনেয়ল রাজােক 
বলল েয, তার 
ণর্ময় রাজ  

েশষ হেয় 
যােব।



KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

আর েপার মিূতর্ র 
অথর্ হল েয, 
দবুর্ল রাজ  
তার রাজয্ 
অিধগ্রহণ 
করেব।



KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

ে াে র অথর্ হল 
আর একিট রাজয্ 
এবং েলাহা 
ও মািটর 
অথর্ হল 
চতুথর্ 
রাজয্।



েশষ কথা দািনেয়ল 
যা রাজােক বলেলন, 
“ েগর্র ঈ র একটা 
রাজয্ ৈতির করেবন, 

যা েকানওিদন
 ন  হেব

 না”।



রাজা ীকার করল 
েয, ঈ রই একমা  
দািনেয়লেক ান 
িদেয় তার  
েবাঝার ও তার 
মােন বার করেত 
পােরন।



নবখূদিনৎসর 
দািনেয়লেক মলূয্বান 
পুর ার িদেলন ও 
তার রােজয্ একজন 

পূণর্ 
বয্িক্তর পদ 
িদেলন।



থম, 
ি তীয় 
ও তৃতীয় 
রাজয্ 

এেসেছ ও 
চেল েগেছ।



ঈ েরর 
রাজয্ 
আসেছ 
চতুথর্ 

রােজয্র 
পর।



মশীহ 
এই
পৃিথবীেত
রাজ

করেবন
 ও েসটা

খুব শীঘ্র 
হে ।



দািনেয়ল ও রহসয্জনক 

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

দািনেয়ল ২

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



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 μ z‡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


