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রাজা নবুখদিনৎর একিট 
িবরাট েসানার মূিতর্  
বানােলন। এটা মাথা েথেক 
পা পযর্� েসানায় েমাড়া িছল। 
হয়েতা রাজা তার �� ভুেল 
িগেয়িছেলন েয, ঈ�র 
বেলিছেলন েয, তার সুবণর্ 
রাজয্ িচরিদন থাকেব না। 
হয়েতা িতিন িচ�া কেরিছেলন 
েয, যিদ আিম স�ূণর্ েসানার 
মূিতর্  বানাই, তাহেল �ে�েত 
ঈ�েরর বাকয্ সতয্ হেব না।



তােদর মেধয্ রাজার এক 
চাকর তার আেদশ সবাইেক
পেড় েশানাল। “... েতামরা 
েসানার মূিতর্ র কােছ
�িণপাত ও তার উপাসনা 
করেব। যারা তােক �িণপাত 
ও উপাসনা করেব না, 
তােদর �ল� চু�ীর 
মাঝখােন ছঁুেড় েফলা হেব”।



রাজা যা আেদশ িদেয়িছেলন, িতন বয্ি� ছাড়া সবাই তাই 
করল। এই িতনজন ইহিদ িছেলন। তারা হেলন দািনেয়েলর 
ব�ু শ�ক, ৈমশক ও অেবদনেগা। মেন হয়, েসই সময়

দািনেয়ল িছল না। অবশয্ই 
দািনেয়লও মানুেষর 
ৈতির মূিতর্ েক 
উপাসনা করেত 
�তয্াখয্ান 
করত।



দািনেয়ল ও তার ব�ুেদরেক রাজার অনয্ �ানী বয্ি�রী 
ঈষর্া করত, কারণ রাজা তােদর পছ� করত। তারা বলল, 
“আপিন শ�ক, ৈমশক ও অেবদনেগা নােম এই িতন বয্ি�েক 
বয্ািবলেনর িবিভ� �েদেশর শাসনকতর্ া িহসােব বিসেয়েছন। 
িক� মহারাজ এই বয্ি�রা আপনােক মানয্ কের না। 
আপিন েয েসানার মূিতর্  বিসেয়েছন, তারা 
আপনার েদবতােক নতজানু 
অথবা উপাসনা কের না।”



রাজা নবুখদিনৎসর �চ� 
েরেগ েগেলন। িতিন তােদর 
সতকর্  করেলন, “েতামরা
যিদ উপাসনা না কর, 
তাহেল েতামােদর �ল� 
চু�ীর মােঝ ছুেড় েফলা 
হেব এবং আমার হাত 
েথেক েতামােদর েকান 
েদবতা বাঁচােবন?”



রাজা একটা বেড়া ভুল করেত চেলেছন, িতিন সিতয্ কের 
জীব� ঈ�েরর িবরে� �িত�ি�তা করেছন। এই িতন ইহিদ 
বয্ি�রা জানত েয, মূিতর্ পূজা ঈ�েরর আইনিবর�। তারা ি�র 
থাকল। কারণ তারা ঈ�রেক িব�াস করত, তারা রাজার 
আেদেশ ভীত নয়।



এই িতন সাহসী বয্ি�র কােছ রাজার জনয্ একিট উত্তর িছল, 
তারা বলল, “আমােদর ঈ�র, যাঁেক আমরা উপাসনা কির, 
িতিন আমােদর �ল� চু�ী েথেক বাঁচােত সমথর্, িক� িতিন 
যিদ তা নাও কেরন, তাহেল তুিম েজেন রাখ েহ রাজন, 
আমরা আপনার েদবগেণর েসবা ও েসানার মূিতর্ র উপাসনা 
করব না।”



রাজা নবুখদিনৎসর 
েরেগ েগেলন! িতিন 
আেদশ িদেলন েয, 
চু�ীটা আরও 
সাতগণ গরম 
করেত, সাধারণ 
গরম েথেক, তবুও 
েলাকগিল তার কােছ 
নতজানু হেব না।



রাজা তার শি�শালী 
েলাকেদর আেদশ 
িদেলন, 
শ�ক, 

ৈমশক ও 
অেবদনেগােক 
বাঁধেত ও 
�ল� 
চু�ীর 
মেধয্ 
েফেল িদেত।



চু�ীটা এতই গরম িছল 
েয, েয েলাকিট শ�ক, 
ৈমশক ও অেবদনেগােক
ছুেড় েফলিছল, েসই �চ� 
গরেমর জনয্ 
মারা েগল।



রাজা িনরাপদ দরূ� েথেক ল�য্ করিছেলন। িতিন েদখেলন 
েয, িতনিট বয্ি�েক �ল� চু�ীর মাঝখােন ছুেড় েফলা হল, 
িক� িতিন শধু এটুকুই েদখেলন না।



রাজা নবুখদিনৎসর অবাক! “আমরা 
িক এই িতনিট বয্ি�েক �ল� আগেনর 
মেধয্ েফেল িদইিন?” িতিন তার 
সাহাযয্কারীেক িজ�াসা 
করেলন। েস উত্তর িদল, 
“হয্াঁ”। “তাকাও! আিম 
েদখেত পাি�, চারজন 
েখালা আগেন ঘুের 
েবড়াে�, তােদর 
েকানও আঘাত 
হে� না এবং 
চতুথর্জন হল 
ঈ�েরর পুে�র 
মেতা”।



�ল� চু�ীর েগেটর কােছ রাজা 
এিগেয় েগেলন। রাজা িচৎকার
কের ডাকেলন, “শ�ক, ৈমশক, 
ও অেবদনেগা, মহান ঈ�েরর 
েসবক েবিরেয় এস”। তখন 
তারা �ল� চু�ী েথেক
বিরেয় এল।



সকেল একসােথ এই িতনজন ই�ীয়েক পরী�া করেত লাগল। 
তারা েদখল েয, তােদরেক পুিড়েয় েফলার শি� আগেনর িছল 
না। তােদর চুল েপােড়িন ও তােদর কাপড়ও েপােড়িন। 
এমনিক পুেড় যাওয়ার গ�ও তােদর উপর িছল না।



যখন িতিন বুঝেলন েয কী হেয়েছ, রাজা নবুখদিনৎসর একটা 
বুি�মােনর কাজ করেলন। িতিন �থর্না করেলন ও বলেলন 
শ�ক, ৈমশক ও অেবদনেগার ঈ�র ধনয্ েহাক, িযিন তার 
দতূেক পািঠেয় তােদর র�া কেরেছন, যারা তার উপর 
িনভর্ রতা েরেখিছল।



েয মানুষ নত হেব না

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

দািনেয়ল ৩

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

MxZmswnZv 119:130
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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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