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राजा नबूकदनेसरले एउटा सपना देखे अिन
उनलाई सम या भयो। तर परमे वरको
षिक्त वारा दािनयलले ती सपनाको अथर्
राजालाई बताइिदए।



दािनयलले पिहलो कुरो ठीकिसत याख्या गरे।
‘‘हे महाराज, तपाईंले एउटा िवषाल मिूतर्
देख्नभयो र यसको प अित भयकंर िथयो।’’ 



‘‘ यस मिूतर्को टाउको िनखरु सनुको िथयो’’ 
भनी िनर तर
दािनयलले
भने।



‘‘ यसका छाती र
हातह चाँदीका
िथए।’’



‘‘ यसका पेट र
िफला िपतलका
िथए।’’



‘‘ यसका गोड़ाह
फलामका र यसका
खु टाह केही
फलामका र
केही माटाका
िथए।’’



मिूतर्को िवशयमा राजालाई दािनयलले बताए
पिछ उनले राजालाई िव ाम िलन भनी भने।



‘‘हजरूले हेिररहनुहुँदा पहराबाट
एउटा ढुंगा फोिरयो, तर
हातले होइन’’ भनी
दािनयलले राजालाई भने।



‘‘ यो ढुंगा आएर मिूतर्को
फलाम र माटाका
खु टामा लाग्यो र ती
चक्नाचरू पािरिदयो।’’



‘‘ यसपिछ यो मिूतर् चक्नाचरू भएर धूलो भएर
उड़ाए’’ दािनयल रोिकए। ‘‘अिन यस मिूतर्मा
लाग्ने ढुंगा बढ़दै एउटा ठूलो पहाड़ भएर सारा
पृ वीलाई ढाक्यो।’’



राजा छक्क परे। राजाले देखेका सपना यही
िथए। कसरी दािनयललाई थाह भयो? िकनिक
परमे वरले दािनयललाई भिनिदए। यसपिछ
दािनयलले राजालाई उनको सपनाको
अथर् भ न षु गरे।



‘‘ वगर्का
परमे वरले
रा य, साम य, 
अिधकार र मान
िदनभुएको
छ’’ 

‘‘हजरूनै  यो 
सनुको टज्ञउको
हुनुहु छ’’ भनी

दािनयलले
राजालाई

बताइिदए।



रा य 1

रा य 2

रा य 3

अिन रा य 4

सनुको रा य
खतम हुनेछ
भनी दािनयलले
राजालाई
बताइिदए।
चाँदीको
भागको अथर्
यो हो िक
एक कमजोर
रा य खड़ा
हुनेछ।



रा य 1

रा य 2

रा य 3

अिन रा य 4

पीतलको अथर् अक
रा य हो। अिन
फलाम अिन
माटोले चैथो
रा यलाई
बुझाउँदछ।



दािनयलले राजालाई बताएका अि तम
कुरा यो िथयो, ‘‘ वगर्का
परमे वरले एउटा रा य

खड़ा गनुर्◌हुुनेछ
जो किह यै नाष

हुनेछैन।’’



राजाले जा न सके िक परमे वरले
मात्र दािनयललाई सपनाको
अथर् बु न र जा न
बु िध िदन◌ुुहु छ।
राजाले दािनयललाई
उपहार िदए अिन
रा यमा ितनलाई
महान यिक्त
बनाइिदए।



परमे वर
पृ वीमा

रा य गनर्
आउँदैछ
अिन

यो चाड़नैै
हुनसक्छ।

रा य
1, 
2 अिन
3 आउँछ
र जा छ।
रा य
4 
पिछ
परमे वरको
रा य आउँदैछ।
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t 
k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 

agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 
h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ 

k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 
lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q 

o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / 
:ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] . olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL 

u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf ug'{x'g]5 . clg pxf“ ltdLleq 
cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .



olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL 
ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM

Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] 
lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / clxn] k]ml/ hLljt 
x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] 

hLjgdf cfpg'xf];\ / d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] 
clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g ;j"“m . 
tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] 

lglDt lhpg dnfO{ ;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ . 
o"xGgf #M!^


